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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเสนอผลการศึกษาเบ้ืองตน้ของการ
พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจและระบบการคาดการณ์นํ้ าท่วม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํ้ าในลุ่มนํ้ าชี และลุ่มนํ้ ามูล โดยระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนนั้นประกอบดว้ย ระบบการตรวจติดตามสถานการณ์แบบ real 
time และระบบแบบจาํลองซ่ึงเช่ือมโยงขอ้มูลการคาดการณ์ฝนเขา้กบั
แบบจาํลองนํ้ าท่วมเพื่อการคาดการณ์ปริมาณนํ้ าท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจาก
อิทธิพลของฝน โดยมีระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ
ขอ้มูล real-time คดักรองและเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อนาํเขา้แบบจาํลอง จากนั้น
จะนาํผลการคาํนวณมาเปรียบเทียบเกณฑ์เตือนภยัต่างๆ และนาํเสนอผล
การคาดการณ์ตามรูปแบบท่ีกาํหนด เพื่อนาํไปประกอบการตดัสินใจใน
การบริหารจดัการนํ้ าต่อไป ปัจจุบนัระบบสนับสนุนการตดัสินใจและ
ระบบคาดการณ์นํ้ าท่วมในลุ่มนํ้ าชีและลุ่มนํ้ ามูลอยู่ในช่วงการพฒันาและ
ทดสอบระบบ ผลการปรับเทียบเบ้ืองต้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ ความ
ถูกตอ้งของผลการคาดการณ์ปริมาณนํ้ าท่าและระดบันํ้ าในช่วง 3 วนั
ขา้งหนา้อยูใ่นช่วง 70%, 60% และ50% ตามลาํดบั  

คาํสาํคญั: ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ, ระบบคาดการณ์นํ้าท่วม, ลุ่มนํ้าชี
และลุ่มนํ้ามูล 

Abstract 

The objective of this paper is to present the preliminary results of the 
development of the decision support and flood forecasting system for 
Mun and Chi river basins. The system comprises of a real time 

monitoring system and the flood forecasting system (FFS). Linking 
between a river model and a rainfall prediction model (WRF) in the flood 
forecasting system has been made to estimate the effect of forecasted 
rainfall on the river discharges. With the decision support system (DSS) 
as a tool to manage and manipulate the data, process input and output of 
the model and finally compare with the flooding criteria, the overall 
system can be fully integrated. The flood forecasting results will be 
presented in a pre-defined format and use as a part of decision support for 
the water management. At present the DSS and FFS system are still 
under development and test run. Initial results show a satisfactory 
forecasting performance of the river discharge and water level especially 
during the first 3 days. The accuracy is ranging from 70%, 60% and 50% 
as follows  

Keywords: decision support system, flood forecasting system, Chi and 
Mun basin 

1. คาํนํา 

ลุ่มนํ้ามูลและชีเป็นลุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย  คิดเป็นพื้นท่ีกว่า  2 ใน  3 ของพื้นท่ี ลุ่มนํ้ าในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งหมด ถึงแมจ้ะมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ แต่ดว้ยสภาพภูมิ
ประเทศท่ีเป็นท่ีราบสูง มีความลาดชนับริเวณตน้นํ้ าและลาดตํ่าลงเป็นแอ่ง
บริเวณทา้ยนํ้ า ประกอบกบัลุ่มนํ้ ามูลและลุ่มนํ้ าชี มีลุ่มนํ้ าย่อยจาํนวนมาก 
ทาํใหใ้นช่วงฤดูนํ้ าหลากจะมีนํ้ าปริมาณมากไหลบ่าลงมาจากบริเวณตน้นํ้ า
ทาํให้เกิดปัญหาอุทกภัยเป็นประจาํ นอกจากน้ีพื้นท่ีลุ่มนํ้ ามูลและชียงั
ประสบปัญหาในการบริหารจดัการนํ้ าเน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
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นอกเขตชลประทาน ซ่ึงเป็นเกษตรนํ้ าฝนต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลกั 
เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นสภาพพื้นท่ีและลกัษณะชั้นดินตามธรรมชาติทาํให้
การกกัเก็บนํ้ าทาํไดย้าก มีอ่างเก็บนํ้ าจาํนวนนอ้ย ตอ้งใชก้ารสร้างฝายเพ่ือ
กกัเกบ็และการบริหารจดัการนํ้ าตามลาํนํ้ า ซ่ึงไม่เพียงพอ ทาํใหก้ารบริหาร
จดัการนํ้าเพื่อป้องกนันํ้าท่วมและบรรเทาภยัแลง้ทาํไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ 
ดังนั้ นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการพฒันาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจและระบบการคาดการณ์นํ้าท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการนํ้ าและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะในกรณีการเกิดนํ้ า
ท่วม ซ่ึงระบบการสนับสนุนการตัดสินใจและระบบการตรวจติดตาม
สถานการณ์แบบ real time ท่ีกาํลงัพฒันาอยูน้ี่ สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้น
การติดตามสถานการณ์ภยัแลง้ เพื่อการบริหารจดัการเข่ือนและฝายไดด้ว้ย 

2. สภาพลุ่มนํา้ 

2.1 ลกัษณะทางภูมิประเทศ 

2.1.1 ลุ่มนํา้ชี 
ลุ่มนํ้ าชีมีพื้นท่ีลุ่มนํ้ ารวมทั้งส้ิน 49,131.92 ตร.กม. สภาพภูมิประเทศ

ของลุ่มนํ้ าชีประกอบไปดว้ยเทือกเขาสูง(รูปท่ี1) ทางทิศตะวนัตกและทิศ
เหนือ โดยทิศเหนือคือเทือกเขาภูพาน ทิศตะวนัตกคือเทือกเขาดงพญาเยน็
ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าชีและแม่นํ้ าสาขาท่ีสาํคญัหลายสาย ส่วนพื้นท่ี
ตอนกลางของลุ่มนํ้ าเป็นท่ีราบถึงลูกคล่ืนลอนและมีเนินเลก็นอ้ยทางตอน
ใตข้องลุ่มนํ้ า ลาํนํ้ าสายหลกั คือ แม่นํ้ าชี ลาํนํ้ าสาขาท่ีสําคญั คือ นํ้ าพรม 
นํ้าพอง นํ้าเชิญ ลาํปาว และนํ้ายงั  

ลุ่มนํ้ าชีประกอบไปดว้ย 20 ลุ่มนํ้ าสาขา (รูปท่ี 2) มีปริมาณฝนเฉล่ีย
รายปี 1,231 มม. โดยมีปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนสูงสุดในเดือนกนัยายน 
247 มม. มีปริมาณนํ้ าท่ารายปีเฉล่ีย 14,105 ลา้น ลบ.ม. และมีการกระจาย
ของนํ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียอยู่ในช่วงพฤษภาคมถึงกันยายน โดยเดือน
กันยายนจะมีปริมาณนํ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียสูงสุด 2,812 ล้าน ลบ.ม. มี
โครงการพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ 6 โครงการ ความจุรวม 4,017 ลา้น 
ลบ.ม. [1] 

2.1.2 ลุ่มนํา้มลู 
ลุ่มนํ้ ามูลมีพื้นท่ีประมาณ 71,060 ตร.กม. ทางตอนบนของลุ่มนํ้ ามี

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบสูง มีเทือกเขาบรรทดัและพนม
ดงรักเป็นแนวยาวอยู่ทางทิศใต ้ ส่วนทางตอนล่างของลุ่มนํ้ ามีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นท่ีราบสูงและมีทิวเขาพนมดงรักเป็นแนวยาวทางทิศใต ้พื้นท่ี
มีความลาดชนัจากทิศตะวนัตกไปทางดา้นตะวนัออก ในเขตจงัหวดัศรีสะ
เกษสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบสลบัเนินเขา ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 
ยโสธร และอาํนาจเจริญส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มสลบัลูกคล่ืนลอนลาดถึง
ลูกคล่ืนลอนชนั ความสูงของพื้นท่ีโดยเฉล่ีย 200 ม.รทก. (รูปท่ี 3) 

ลุ่มนํ้ ามูลประกอบไปดว้ย 31 ลุ่มนํ้ าสาขา (รูปท่ี 4) มีปริมาณฝนเฉล่ีย
รายปี 1,296 มม. โดยมีปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนสูงสุดในเดือนกนัยายน 
263 มม. มีปริมาณนํ้ าท่ารายปีเฉล่ีย 19,403 ลา้น ลบ.ม. และมีการกระจาย
ของนํ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียอยู่ในช่วงพฤษภาคมถึงกันยายน โดยเดือน
กันยายนจะมีปริมาณนํ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียสูงสุด 3,787 ล้าน ลบ.ม. มี
โครงการพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ 14 โครงการ ความจุรวม 3,460 ลา้น 
ลบ.ม. [1] 

 

 
รูปที ่1 สภาพภูมิประเทศและลาํนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าชี 
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รูปที ่2 ขอบเขตลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าชี 

 
รูปที ่3 สภาพภูมิประเทศและลาํนํ้าสาขาในลุ่มนํ้ามูล 

 
รูปที ่4 ขอบเขตลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้ามูล 
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2.2 ลกัษณะทางภูมิอากาศ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนสลบั

ร้อนแห้งแลง้ อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 32.1 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิตํ่าสุดโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 21.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดท่ีไดมี้
การบันทึกไวอ้ยู่ท่ี 43.8 องศาเซลเซียส ในจังหวดัอุดรธานี ส่วน
อุณหภูมิตํ่าสุดอยู่ท่ี 0.1 องศาเซลเซียส ในจงัหวดัเลย โดยมีอุณหภูมิ
ตํ่าสุดในช่วงเดือนมกราคม และสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ทาํให้
เ กิดฝนตกแต่ไม่มากนักเ น่ืองจากแนวฝนถูกปิดกั้ นด้วยทิวเขา
เพชรบูรณ์  ดงพญาเย็น  สันกําแพง  และพนมดงรัก และจากพายุ
ดีเปรสชัน่จากทะเลจีนใตท่ี้เคล่ือนเขา้มาทางทิศตะวนัออกของภาคทาํ
ใหเ้กิดฝนตกหนกัไดใ้นบางพื้นท่ีโดยเฉพาะจงัหวดัทางดา้นตะวนัออก 
โดยช่วงฤดูมรสุมน้ีจะเร่ิมประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือตน้เดือน
มิถุนายนและไปส้ินสุดในเดือนตุลาคม 

3. ปัญหาอุทกภัย 

3.1 อุทกภัยในลุ่มนํา้ชี 

เน่ืองจากบริเวณตน้นํ้ าของลุ่มนํ้ าชีและลุ่มนํ้ าสาขาเป็นเทือกเขาสูง 
ในขณะท่ีบริเวณทา้ยนํ้าและบริเวณจุดบรรจบของลาํนํ้ าสาขากบัลาํนํ้ าชี
จะมีลกัษณะค่อนขา้งแบนราบ ต้ืนและคดเค้ียว มีความสามารถในการ
ระบายนํ้ าตํ่า ทาํให้เกิดปัญหาอุทกภยัเน่ืองจากในช่วงฤดูฝนจะมีนํ้ า
ปริมาณมากจากพื้นท่ีไหลบ่าเขา้สู่แม่นํ้าชีทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมท่ีราบริมตล่ิง
ทั้งสองขา้งฝ่ังของลาํนํ้ าชีโดยเฉพาะบริเวณ อ.มญัจาคีรี อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ อ.อาจสามารถ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
อ.มหาชัยชนะ จ.ยโสธร  และ อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี ซ่ึงจะเกิด
อุทกภยัอยู่เป็นประจาํทุกปี โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภยัเม่ือปี พ.ศ. 

2553 เกิดสถานการณ์อุทกภยัสร้างความเสียหายใหก้บัหลายพ้ืนท่ีในลุ่ม
นํ้ าชี ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และรูปท่ี 5 แสดงพื้นท่ีนํ้ าท่วมเม่ือปี พ.ศ. 
2553 [2] 

3.2  อุทกภัยในลุ่มนํา้มลู 

พื้นท่ีตน้นํ้ าของลุ่มนํ้ ามูลมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและลาด
เทลงเป็นแอ่งบริเวณท้ายนํ้ า ในช่วงท่ีมีปริมาณฝนมากจะมีนํ้ าป่า
บริเวณตน้นํ้ าไหลลงมาจากลาํนํ้ าหลายสาย ทาํให้ลาํนํ้ าสายหลกัไม่
สามารถระบายนํ้ าได้ทนั เกิดปัญหาอุทกภยัโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยู่ริม
ตล่ิงสองฝ่ังของลาํนํ้ ามูล บริเวณจุดบรรจบลาํนํ้ ามูลและลาํนํ้ ามูลสาขา
บริเวณ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พิมาย อ.ท่าตูม และ อ.ราศีไศล มกัเกิด
ปัญหานํ้าเอ่อลน้ตล่ิงอยูเ่ป็นประจาํ 

ลุ่มนํ้ ามูลตอนล่างสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งแบนราบและมีสภาพเป็นท่ี
ราบนํ้ าท่วม และยงัไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลม
พายดีุเปรชชัน่จากทะเลจีนใต ้ทาํใหเ้กิดฝนตกหนกัและเกิดอุทกภยัอยู่
เป็นประจาํ เช่น ท่ี อ.เมืองศรีษะเกษ จ.ศรีษะเกษ อ.ลืออาํนาจ อ.พนา 
จ.อาํนาจเจริญ และ อ.ตระการพืชผล อ. ตาลสุม อ.ดอนมดแดง จ.
อุบลราชธานี นอกจากน้ีท่ีบริเวณ อ.เมืองอุบลราชธานี ยงัเป็นบริเวณท่ี
ไดรั้บอิทธิพลทั้งจากแม่นํ้ าชี แม่นํ้ ามูล และแม่นํ้ าโขง ทาํใหเ้กิดปัญหา
อุทกภยัรุนแรงอยูบ่่อยคร้ัง โดยเฉพาะถา้เกิดนํ้ าหลากจากแม่นํ้ ามูลและ
ชีในช่วงเวลาเดียวกับท่ีระดับนํ้ าในแม่นํ้ าโขงหนุนสูง  ก็จะเป็น
อุปสรรคในการระบายนํ้ ามากข้ึน โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภยัเม่ือปี 
พ.ศ. 2553 เกิดสถานการณ์อุทกภยัสร้างความเสียหายใหก้บัหลายพ้ืนท่ี
ในลุ่มนํ้ ามูลดงัแสดงในตารางท่ี 1 และรูปท่ี 6 แสดงพื้นท่ีนํ้ าท่วมเม่ือ
ปี พ.ศ. 2553 [2] 

 

ตารางที ่1 แสดงพื้นท่ีประสบอุทกภยัในลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูล ปี พ.ศ. 2553 
ลุ่มนํา้ พืน้ทีป่ระสบอุทกภยั ปริมาณนํา้ท่าสูงสุด (ลบ.ม./วนิาท)ี รอบปีการเกดิซ้ํา 
ลุ่มนํ้าชี อ.เมือง จ.ชยัภูมิ (E.23) 890 10 

 อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น (E.9) 1,220 10 
 อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม (E.91) 1,420.4 5 
 อ.จงัหาร จ.ร้อยเอด็ (E.66A) 1,129.4 4 
 ก่ิงอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอด็ (E.18) 881.8 2 
 อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร (E.20A) 1,345 3 

ลุ่มนํ้ามูล อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  (M.164)  120.8 4 
 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา (M.2A) 357.2 8 
 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  (M.184) 426.1 4 
 อ.สตึก จ.บุรีรัมย ์(M.6A)  1,793.9 15 
 อ.ท่าตูม จ สุรินทร์ (M.4)  1,335 6 
 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  (M.9) 234.1 2 
 อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ (M.182) 1,567.4 2 
 อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี (M.7) 2,845 2 
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รูปที ่5 แผนท่ีนํ้าท่วมลุ่มนํ้าชี ปี พ.ศ. 2553 

 
รูปที ่6 แผนท่ีนํ้าท่วมลุ่มนํ้ามูล ปี พ.ศ. 2553 

 

4. การพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจและระบบ
คาดการณ์นํา้ท่วม 
เน่ืองจากปัญหานํ้ าท่วมในลุ่มนํ้ าชีและลุ่มนํ้ ามูลเกิดจากมีฝนตก

หนกั พื้นท่ีตอนบนมีความลาดชนัทาํใหเ้กิดนํ้าป่าไหลหลาก ส่วนพื้นท่ี
ตอนล่างสภาพพื้นท่ีโดยธรรมชาติเป็นท่ีราบลุ่มริมลาํนํ้ า มีศกัยภาพ
การระบายนํ้าตํ่า ทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมเป็นประจาํ การบริหารจดัการนํ้ าเพื่อ
บรรเทาความเสียหายจากนํ้ าท่วมนอกจากการปรับปรุงเกณฑ์การ
บริหารเข่ือนท่ีบริเวณตน้นํ้า เพื่อเป็นการลดและชะลอปริมาณนํ้ าหลาก 
รวมถึงการใชฝ้ายและอาคารบงัคบันํ้ าเพื่อช่วยในการควบคุมปริมาณ
นํ้ าแลว้ การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจและระบบคาดการณ์
นํ้ าท่วมก็เป็นอีกองค์ประกอบหน่ึง ท่ีสามารถช่วยให้บริหารจดัการนํ้ ามี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System: DSS) 
(รูปท่ี 7) ทาํหนา้ท่ีในการเช่ือมโยงขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลตรวจวดัแบบ 

real time ขอ้มูลการคาดการณ์ฝน โดยมีการควบคุมคุณภาพ คดักรอง 
และจดัรูปแบบขอ้มูลนาํเขา้เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และประมวลผลใน
แบบจาํลองนํ้ าท่วม การทาํงานทั้งหมดเป็น script based โดยใชภ้าษา 
Python บน platform ของ DHI Solution Software ทาํให้สามารถ 
customized รูปแบบการทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้ได้เต็ม
ศกัยภาพ ระบบทั้งหมดทาํงานบนคอมพิวเตอร์โครงข่ายแบบ client-
server ทาํใหมี้ความสะดวกในการเช่ือมโยงขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ และ
วางระบบปฏิบติัการแบบอตัโนมติั หลงัจากการประมวลผลด้วย
แบบจาํลองนํ้าท่วมเสร็จส้ิน ผลการคาดการณ์จะถูกนาํเสนอผา่นระบบ 
Dashboard ซ่ึงไดท้าํการกาํหนดรูปแบบการแสดงผลเพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้มูลคาดการณ์และเกณฑเ์ตือนภยัต่างๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ โดยการ
ทาํงานทั้งหมดถูกตั้งโปรแกรมแบบอตัโนมติัให้ทาํงานตามเวลาท่ี
กาํหนด ทาํใหร้ะบบมีความเสถียรและพร้อมใชง้าน 
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รูปที ่7 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System: DSS) 

4.2 ระบบคาดการณ์นํา้ท่วม 

โครงสร้างของระบบคาดการณ์นํ้ าท่วม (รูปท่ี 8) ประกอบไปดว้ย 
3 ส่วนหลกั คือ 1. แบบจาํลองการคาดการณ์ฝน (Rainfall Forecast 
Model) 2. แบบจาํลองนํ้ าฝน-นํ้ าท่า (Rainfall-Runoff Model) 3. 
แบบจาํลองโครงข่ายลาํนํ้ า (River Network Model) นอกจากน้ีระบบ
จะเช่ือมโยงขอ้มูลจากการคาดการณ์นํ้ าฝน-นํ้าท่าไปยงัแบบจาํลองการ
บริหารทรัพยากรนํ้ า(Water Resources Model) เพื่อคาํนวณสมดุลนํ้ า
สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัสรรนํ้าและการบริหารจดัการอ่างเก็บนํ้ า 
โดยแบบจาํลองทั้งหมดจะถูกเช่ือมโยงเขา้กบัฐานขอ้มูลและขอ้มูล
ตรวจวดัอตัโนมติัแบบ real time ดว้ยโปรแกรม DHI Solution 
Software บนคอมพิวเตอร์โครงข่ายแบบ Client-server ภายใต ้DSS 
environment แบบจาํลองท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ แบบจาํลองสภาพ
อากาศเพื่อคาดการณ์ฝน Weather Research and Forecasting Model 
(WRF) พฒันาโดยสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร 
(สสนก.) แบบจาํลองนํ้าฝน-นํ้าท่า แบบจาํลองการบริหารทรัพยากรนํ้ า 
แบบจาํลองสภาพการไหล และระบบช่วยการตดัสินใจพฒันาโดย 
DHI ประเทศเดนมาร์ก 

 
รูปที ่8 โครงสร้างของระบบคาดการณ์นํ้าท่วม 

4.2.1 แบบจาํลองสภาพอากาศเพ่ือคาดการณ์ฝน 
สสนก .  ได้ติดตั้ งระบบคอมพิว เตอร์สมรรถนะสูง  (High 

Performance Computer) ตั้งแต่ปี 2554 ซ่ึงสามารถวิเคราะห์และ

ประมวลผลแบบจาํลองสภาพอากาศเพื่อคาดการณ์ฝน Weather 
Research and Forecasting Model (WRF) ในลกัษณะคู่ขนาน (Parallel 
Processing) ไดล่้วงหนา้ 7 วนั ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศไทยท่ีความ
ละเอียด 9x9 ตารางกิโลเมตร โดยประมวลผลวนัละ 2 รอบ (7.00 น. 
และ 19.00 น.) ขอ้มูลท่ีใช้นาํเขา้เป็นขอ้มูลจาก NCEP Global 
Forecasting System (ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/ pub/data/nccf/com) 
จากการตรวจสอบความแม่นยาํของฝนคาดการณ์ดว้ยขอ้มูลจากสถานี
โทรมาตรของสสนก. และสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิการยน 2556 (รูปท่ี 9) พบว่าให้
ผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ โดยในลุ่มนํ้ าชีและลุ่มนํ้ ามูลผลการคาดการณ์
วนัท่ี 1 2 และ 3 มีความแม่นยาํ 73% 70% และ 65% ตามลาํดบั โดยผล
การคาดการณ์ล่วงหน้า  7 วัน  สามารถติดตามได้ท่ีhttp://live1. 
haii.or.th/wrf_image/index.php [3] 

 

รูปที ่9 ประสิทธิภาพการคาดการณ์ฝนล่วงหนา้ 3 วนั                                   
ในลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูล 

4.2.1 แบบจาํลองนํา้ฝน-นํา้ท่า 
แบบจาํลองท่ีใชใ้นการคาํนวณปริมาณนํ้ าท่าจากนํ้ าฝน คือ Nam 

Model โดยแบ่งพื้นท่ีลุ่มนํ้ ายอ่ยออกเป็น 55 ลุ่มนํ้ ายอ่ย ผลการคาํนวณ
ปริมาณนํ้ าท่าจะเช่ือมโยงกบัแบบจาํลอง Mike Basin และแบบจาํลอง 
Mike11 เพื่อใชใ้นการคาํนวณสมดุลนํ้ าและสภาพการไหลในลาํนํ้ า
ต่อไป 
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ขอ้มูลท่ีใชพ้ฒันาแบบจาํลองนํ้ าฝน-นํ้ าท่า ประกอบดว้ยขอ้มูลฝนจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาท่ีอยูใ่นลุ่มนํ้ าชีและลุ่มนํ้ ามูล จาํนวณ 96 สถานี (รูป
ท่ี 10) เน่ืองจากมีขอ้มูลในอดีตท่ีครอบคลุมช่วงเวลาท่ียาวนานและ
ขอ้มูลมีความสมบูรณ์ โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-
2554 เป็นตัวแทนในช่วงปีนํ้ ามากและปีนํ้ าน้อย  เพื่อใช้ในการ
ปรับเทียบหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของลุ่มนํ้ า และขอ้มูลฝนแบบ 
real time จากสถานีโทรมาตรของ สสนก. เพื่อคาํนวณปริมาณนํ้ าท่า ณ 
ปัจจุบนั ( initial condition) ให้ใกลเ้คียงปริมาณนํ้ าท่าตรวจวดัจริง 
ก่อนท่ีจะทําการคาดการณ์นํ้ า ท่ าจากข้อมูลฝนคาดการณ์จาก
แบบจาํลอง WRF  

ดังนั้ นหลังจ ากป รับ เ ที ยบกับข้อมู ลฝนในอ ดีตของกรม
อุตุนิยมวิทยาแลว้ จะตอ้งทาํการศึกษาปรับเทียบกบัขอ้มูลตรวจวดัฝน
จากสถานีโทรมาตรของ สสนก. (สถานีตรวจวดัฝน 79 สถานี ความถ่ี
ของขอ้มูลทุก 10 นาที มีขอ้มูลยอ้นหลงัถึงปี 2550  ตาํแหน่งสถานี
แสดงในรูปท่ี 11) เพื่อทาํการปรับค่าพารามิเตอร์ของลุ่มนํ้ าอีกคร้ังโดย
ทาํการปรับเทียบและตรวจสอบแบบจาํลองเพื่อความแม่นยาํ ใน
เบ้ืองตน้ผลการคาํนวณนํ้ าท่าในภาพรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  โดย
ผลการคาํนวณนํ้ าท่าทั้งลุ่มนํ้ าสถานีวดันํ้ าท่า M.5 อ.ราษีไศล จ. ศรีสะ
เกษ จากแบบจาํลอง NAM มีค่า R2=0.75 และค่า rmse =117 m3/s. ดงั
แสดงในรูปท่ี 12 

 

 
            รูปที ่10 ตาํแหน่งสถานีฝนของกรมอุตุนิยมวทิยา 96 สถานี                              รูปที ่11 ตาํแหน่งสถานีโทรมาตรฝน สสนก. 79 สถานี 

 
รูปที ่12 ผลการปรับเทียบปริมาณนํ้าท่าท่ีสถานี M.5 

4.2.1 แบบจาํลองสภาพการไหล 
โครงข่ายลาํนํ้ าในแบบจาํลอง Mike11 ซ่ึงจาํลองสภาพการไหล

แบบ 1 มิติ ประกอบดว้ยลาํนํ้ าสายหลกัและลาํนํ้ าสาขาสาํคญั  อ่างเก็บ
นํ้า และฝายสาํคญัในลุ่มนํ้ าชีและลุ่มนํ้ ามูล (รูปท่ี 13 ) โดยใชข้อ้มูลผล
สาํรวจรูปตดัลาํนํ้ าจากกรมทรัพยากรนํ้ าและกรมชลประทาน และทาํ
การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายลาํนํ้ ากบัลุ่มนํ้ ายอ่ยจากแบบจาํลองนํ้ าฝน-
นํ้าท่า จากนั้นทาํการปรับปรุงให้ระบบมีความยืดหยุน่สามารถรองรับ
แหล่งข้อมูลฝนท่ีมีความหลากหลาย  สามารถปรับแก้ได้ตาม

สถานการณ์ เช่น กรณีมีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง เพิ่มหรือลดจาํนวน
สถานีตรวจวัดฝน  โดยการคาดการณ์นํ้ า ท่าในระยะสั้ นจะให้
ความสาํคญักบัอตัราการไหลสูงสุด ส่วนการคาดการณ์ระยะยาวจะให้
ความสําคญัท่ีสมดุลนํ้ าเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีการปรับเทียบและ
จาํลองการจดัการอ่างเก็บนํ้ าและฝายในลาํนํ้ า โดยอาคารบงัคบันํ้ าท่ี
พิจารณาในแบบจาํลองสภาพการไหลมี 17 แห่งรายละเอียดดงัตารางท่ี 
2  เพื่อให้ไดผ้ลคาํนวณปริมาณนํ้ าและระดบันํ้ าในลาํนํ้ าท่ีใกลเ้คียงกบั
ค่าตรวจวดัจริงมากท่ีสุด โดยพิจารณาปรับเทียบท่ีสถานีตรวจวดัท่ี
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สาํคญัของกรมชลประทาน และสถานีโทรมาตรระดบันํ้ าของสสนก.
(รูปท่ี 13) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดตามสถานการณ์ คาดการณ์และ
การเตือนภยั  จากการปรับเทียบค่าสัมประสิทธิความขรุขระทอ้งนํ้ า
(Manning Number)ของลาํนํ้าดา้นทา้ยนํ้าเข่ือนลาํตะคองซ่ึงมีวชัพืชปก
คลุมหนาแน่น มีแรงเสียดทานทอ้งนํ้ าค่อนขา้งสูง เลือกใชค่้า Manning 
M เท่ากบั 20 พบวา่ผลการคาํนวณระดบันํ้ าในภาพรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์
น่าพอใจ  โดยผลการคาํนวณระดบันํ้ าท่ีสถานีวดัปริมาณนํ้ า M.189 ลาํ
ตะคลอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา(รูปท่ี 14)  มีค่า R2=0.86 และค่า rmse 
=0.18 m. ดงัแสดงในรูปท่ี 15 

สําหรับการคาํนวณพ้ืนท่ีนํ้ าท่วมได้ใช้เทคนิคการแบ่งลาํนํ้ า
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของลาํนํ้ าหลกั(หน้าตดัลาํนํ้ าจากผลสํารวจ
จริง) และส่วนท่ีเป็น Floodplain (หนา้ตดัลาํนํ้ าจากขอ้มูล DEM ความ
ละเอียด 5 เมตร) โดยลาํนํ้ าทั้ง 2 เช่ือมโยงกนัดว้ย Link Channel ซ่ึง
เม่ือนํ้ าล้นจากลาํนํ้ าหลกัจะไหลเข้าสู่ Floodplain ผ่านทาง Link 
Channel และเม่ือระดบันํ้ าในลาํนํ้ าลดลงนํ้ าจากFloodplainก็จะไหล
กลบัสู่ลาํนํ้ า ซ่ึงจากการคาํนวณพื้นท่ีนํ้ าท่วมในลุ่มนํ้ าชีเทียบกบัพื้นท่ี
นํ้ าท่วมท่ีเคยเกิดในอดีตปี  2553  ( รูปท่ี  16) พบว่าในภาพรวม
แบบจาํลองสามารถจาํลองพื้นท่ีนํ้าท่วมไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ แต่ยงัมีความ
คล าด เ ค ล่ื อน ใน เ ชิ ง เ ว ล าขอ งก า ร เ ค ล่ื อนตัว ขอ งนํ้ า หล าก

 

ตารางที ่2 อาคารบงัคบันํ้าท่ีพิจารณาในแบบจาํลองสภาพการไหล 
ลุ่มนํา้ อาคารบงัคบันํา้ 

ลุ่มนํ้าชี ฝายยางบา้นบุดตามี ฝายยางกะฮาด ฝายยางบา้นแกง้สนามนาง ฝายชนบท ฝายมหาสารคราม ฝายหนองหวาย ฝายวงัยาง   
ฝายร้อยเอด็ ฝายยโสธร ฝายธาตุนอ้ย 

ลุ่มนํ้ามูล ฝายพิมาย ฝายชุมพวง ฝายยางบา้นเขวา้ ฝายยางบา้นตะลุง ฝายราษีไศล ฝายหวันา เข่ือนปากมูล 

 

  

              รูปที ่13 โครงข่ายลาํนํ้าท่ีใชใ้นการพฒันาแบบจาํลอง        รูปที ่14 ตาํแหน่งสถานี M.189 ท่ีใชป้รับเทียบผลการคาํนวณระดบันํ้า 

 
รูปที ่15 ผลการปรับเทียบผลการคาํนวณระดบันํ้าท่ีสถานี M.189 
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รูปที ่16 ผลการคาํนวณพื้นท่ีนํ้าท่วมเทียบกบัพื้นท่ีนํ้าท่วมจากเหตุการณ์อุทกภยัปี 2553

4.3 ระบบการแสดงผล 

ระบบการแสดงผล (Broadcasting) เป็นการนาํเสนอขอ้มูลจากการ
ตรวจวดัจริง และข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์จาก
แบบจาํลองนํ้ าท่วม โดยการจดัเตรียมรูปแบบการนาํเสนอจะทาํงาน
บนระบบ Dashboard ซ่ึงสามารถเลือกขอ้มูลท่ีจะนาํเสนอและกาํหนด

รูปแบบการแสดงผลในรูปแบบของ web-based (รูปท่ี17) เพื่อให้
สะดวกต่อการติดตามสถานการณ์ ซ่ึงการทาํงานทั้งหมดรวมถึงการ
อพัเดทขอ้มูลตรวจวดัต่างๆ จะถูกตั้งโปรแกรมแบบอตัโนมติั ทาํให้
การนาํเสนอขอ้มูลมีความรวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ 

  

รูปที ่17 การนาํเสนอผา่นเวปไซดด์ว้ยระบบ Dashboard 

5. สรุปผลการศึกษาเบือ้งต้น 

ปัจจุบนัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจและระบบคาดการณ์นํ้ าท่วม
ในลุ่มนํ้ าชีและลุ่มนํ้ ามูลอยู่ในช่วงการพัฒนา  ผลการปรับเทียบ
เบ้ืองต้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  คาดว่าเ ม่ือพัฒนาแล้วเสร็จจะมี
ความถูกตอ้งของผลการคาดการณ์ปริมาณนํ้ าท่าและระดบันํ้ าล่วงหนา้
ใกลเ้คียงกบัระบบพยากรณ์นํ้ าท่วมในลุ่มเจา้พระยา[3] คือมีความ
ถูกตอ้งของการคาดการณ์ในช่วง 3 วนัขา้งหนา้อยูใ่นช่วง 70%, 60% 
และ50% ตามลาํดบั แผนงานขั้นต่อไปผูว้จิยัจะดาํเนินการพฒันาระบบ
แบบจําลองให้แล้วเสร็จ  รวมทั้ งปรับเทียบและสอบเทียบระบบ
แบบจาํลองอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความ
แม่นยาํ และศึกษารูปแบบการจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อรองรับการเพ่ิมscenario 
เพื่อเป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้ า                

โดย เม่ือพฒันาระบบแลว้เสร็จจะสามารถใช้สนับสนุนการบริหาร
จดัการอุทกภยัในลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

กติติกรรมประกาศ 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาภายใตโ้ครงการพฒันา
ความร่วมมืองานศึกษาวิเคราะห์และประมวลขอ้มูลดา้นการจดัการนํ้ า 
โดยทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนภายใตแ้ผนงานปฏิบติัราชการ
เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภยัระยะเร่งด่วน และแผนปฏิบติัการบรรเทา
อุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าแบบบูรณาการและย ัง่ยืน (กยน.) ทางสถาบนัฯ
ขอขอบพระคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้ า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถาบนั AIT ท่ีไดอ้นุเคราะห์
ขอ้มูลและแบบจาํลองท่ีไดพ้ฒันาไวใ้นอดีตสําหรับใช้ในการพฒันา
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โครงการน้ี และ DHI ประเทศเดนมาร์ก ในฐานะผูร่้วมพฒันาระบบ 
และให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการอย่างใกลชิ้ดตลอดระยะเวลาการ
ดาํเนินโครงการ 
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