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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหสถานการณน้ํา 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมชลประทานไดมีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห
สถานการณนํ้า เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มาใชประกอบการวิเคราะหสถานการณนํ้า 
สนับสนุนการประมวลวิ เคราะหสถานการณน้ํา  ของศูนยประมวลและวิ เคราะหสถานการณน้ํ า            
กรมชลประทาน ในสถานการณวิกฤตภัยแลงและน้ําทวม โดยมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 1.วางแผน และประสานงาน ดานขอมูล รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใชประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า 
 2.วิเคราะหประเมินสถานการณนํ้าในพ้ืนที่วิกฤตตางๆ ดวยระบบสารสนเทศที่ทันสมัยจัดทําเปน
สารสนเทศใหศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า กรมชลประทาน นําเสนอตอคณะทํางานศูนยประมวล
วิเคราะหสถานการณนํ้า กรมชลประทาน 
 3.พิจารณาความตองการขอมูลผลสํารวจ แผนที่ ภาพถายดาวเทียม หรืออ่ืนๆ ที่จําเปนตองนํ้ามาใช
งานเพิ่มเติม เสนอกรมฯ พิจารณาใหการสนับสนุน 
 4.ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2.วัตถุประสงค 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวเิคราะหสถานการณนํ้ามีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1.รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใชประมวลสถานการณนํ้า 

 2.ใชขอมูล เคร่ืองมือ และแบบจําลองที่กรมชลประทานมีอยู นํามาบูรณาการเขาดวยกัน 
 3.จัดทําและนําเสนอพื้นที่ลุมนํ้านํารอง 
 
3.ข้ันตอนวิธีการ 

ในการดําเนินงานแบงเปน 3 ขั้นตอนดังน้ี 
1.นิยามปญหาโดยเนนประเด็นคําถามในเรื่องอุทกภัย วาเกิดที่ไหน เม่ือไหร เทาไหร น่ันคือจะตอบ

คําถามไดวา ระดับนํ้าในพื้นที่สูงเทาไร พ้ืนที่ถูกนํ้าทวมเทาไหร มีปริมาณน้ําเทาไหร และนํ้าทวมนานเทาใด  
เปนสําคัญ 

2.คัดเลือกพ้ืนลุมนํ้าที่นํารอง โดยพิจารณาจากความสมบูรณของขอมูลสารสนเทศและแบบจําลอง  
ที่มีอยู 

3.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหสถานการณนํ้า โดยแยกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
  1.ระยะที่ 1 ระยะการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหและตรวจสอบขอมูล 
  2.ระยะที่ 2 ระยะการเชื่อมตอระบบสารสนเทศในเชิงการบูรณาการ 
  3.ระยะที่ 3 ระยะการสอบเทียบและตรวจสอบความนาเชื่อถือกอนการนําเสนอ  
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4.ผลการทํางาน 
 ผลจากการทํางานของคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวเิคราะหสถานการณนํ้า น้ันมี
ผลลัพธ ดังน้ี 
 1. ไดคัดเลือกพ้ืนที่ลุมนํ้าเจาพระยาตั้งแตสถานี C.2 คายจิรประวตัิ อ.เมือง จ.นครสวรรค ลงมา
จนถึงสถานี C.54 ปอมพระจุลฯ อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ เปนพ้ืนที่นํารอง  
 2. พ้ืนที่นํารองมีแบบจําลองของระบบโทรมาตร เพ่ือการพยากรณนํ้า 2 แบบ คอื 
  1. โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณนํ้าทวมและบริหารจัดการนํ้า ลุมนํ้าเจาพระยา -   
ทาจีน ใชแบบจําลอง AIT River Network Model และ Sacramento Model โดยที่ River Network Model 
จะแบงลํานํ้าออกเปนชวง ๆ แตละชวงเรียกวา Grid ซ่ึงจะตอกันตามลักษณะแนวลํานํ้า และ Cell and link 
Model แบงพ้ืนที่ราบลุมออกเปนพ้ืนที่ยอย ๆ (Cell) จํานวน 139 Cells แตละพ้ืนที่ยอยที่แบงออกมาจะมี
สมมุติฐานวาระดับนํ้าเทากัน โดยพ้ืนที่ยอย ๆ เหลาน้ีจะเชื่อมตอกันดวยเสนเชื่อม (Link) ที่แทนการไหลของ
นํ้า รวมถึงการการเชื่อมตอระหวางแมนํ้าที่แบงออกเปน Grid กับพ้ืนที่ยอย จะเชื่อมตอกันดวยเสนเชื่อม ซึ่ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหสถานการณนํ้าน้ี จะใชผลลัพธจากแบบจําลองจําเพาะระดับนํ้า
ในพ้ืนที่ยอยเทาน้ัน 
  2. โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร เพ่ือการพยากรณนํ้าและเตอืนภัย   
ลุมนํ้าเจาพระยา โดยจัดเก็บขอมูลแบบ SCADA และใชแบบจําลองน้ําทวมคือ Info Work ในแบบจําลองนี้จะ
ใชคาระดับนํ้าจาก 10 สถานี ตามลํานํ้าเจาพระยาในพื้นที่นํารอง แบบ ณ. เวลาจรงิ 
 3. การสรางแบบจําลองพื้นที่นํารองโดยเชื่อมโยงขอมูลระดับนํ้าจาก SCADA นําเสนอในรูปแบบ
กราฟรูปตัดตามยาวลํานํ้า กราฟรูปตัดขวางลํานํ้า และขอมูลชวงเวลาน้ําลนตลิ่ง 
 4. การวิเคราะหคาบปการเกิดซํ้าของปริมาณน้ําที่จุดตรวจวัด จากสถานีวัดนํ้าในพื้นที่นํารอง       
ซ่ึงเหมาะสมกับฟงคชั่นการแจกแจงความนาจะเปน 2 แบบ ไดแก แบบ Gumbel และแบบ Log Pearson 
Type III  

5. การเขียนโปรแกรมเชื่อมขอมูลการพยากรณจาก AIT River Network Model เขา Excel และ
เชื่อมขอมูลเขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

6. สราง Digital Elevation Model (DEM) จากภาพถายทางอากาศ และขอมูลระดับความสูง 2 
เมตร เพ่ือนําขอมูลไปประกอบการจัดทํา GIS และ Fly Through 

7. การใชขอมูลภาพถายดาวทียม RADASAT และMODIS เพ่ือการติดตามและประเมินผลจาก
แบบจําลอง 

8. การคํานวณหาพื้นที่ ระยะเวลา ปริมาตรน้ําทวม จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือ
นําเสนอขั้นตอนสุดทาย  
 9. จัดทําการจําลองรูปแบบการบินดูพ้ืนที่นํ้าทวม Fly Through บริเวณพ้ืนที่นํารอง 
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5.สรุป 
 1.ไดสงมอบระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหสถานการณนํ้าใหศูนยสารสนเทศเปนผูดําเนินการ
โดยจัดหาและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรประจําที่หอง  IEC  402 เพ่ือทําการรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูล
ระดับนํ้าจาก SCADA โครงการเจาพระยาและคาการคํานวณตัวเลข Grid Cell จาก AIT River Network 
Model โครงการเจาพระยา – ทาจีน จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ นําเสนอใหแกศูนยประมวลวิเคราะห
สถานการณ นํ้า  กรมชลประทานนําเสนอตอคณะทํางานศูนยประมวลวิ เคราะหสถานการณ นํ้า            
กรมชลประทานตอไป 

2. ติดตามตรวจสอบพ้ืนที่ถกูนํ้าทวมโดยสอบเทียบผลจากการประมวลผลในรูปแบบแผนที่กับขอมูล
ภาพถายดาวเทียม ของสทอภ.(GISTDA) 
 
6.ขอเสนอแนะ 
 1.จากการทํางานพบปญหาดานคาระดับความสูงของพื้นที่ ที่ทําการประเมินพ้ืนที่นํ้าทวมมีความ
ละเอียดไมเพียงพอ จากเดิมที่มีขอมูลความสูง(DEM) 2 เมตร ควรจัดทําการบินสํารวจคาระดับความสูงของ
พ้ืนดินดวยระบบ LIDAR ในพ้ืนที่นํารอง ซ่ึงมีเน้ือที่ทั้งหมด 20,817.30 ตร.กม. ไดทําการบินสํารวจคาระดับ
ความสูงไปแลว 950 ตร.กม. คงเหลือพ้ืนที่อีก  19,867.3 ตร.กม. คาบินสํารวจคาระดับความสูงดวยระบบ 
LIDAR ประมาณ 10,000 บาท/ตร.กม คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 ลานบาท ซ่ึงจะไดคาความสูงของ
พ้ืนดิน (DEM) 0.50 เมตร โดยมีขอเสนอดังน้ี  
  ก.ระยะแรกใหทําการบินสํารวจในพื้นที่ครอบคลุมลํานํ้าโดยขยายออกไปฝงซายและฝงขวา 
ฝงละ 2 กม. มีเน้ือที่ 1,610 ตร.กม. คิดเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 16 ลานบาท 
  ข.ระยะที่สองใหทําการบินสํารวจในพื้นที่ที่เหลือ 18,257 ตร.กม. คิดเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 
182 ลานบาท 

2.ควรทําการตรวจสอบและสอบเทียบความถูกตองการประเมินพ้ืนที่นํ้าทวมกับพ้ืนที่จริงในจุดที่เกิด
อุทกภัย 

 
 



แสดงผลจากแบบจําลองระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสถานการณนํ้า 
ในวันที่ 8 ตลุาคม 2552 เปรียบเทียบกับภาพถายดาวเทียม MODIS 
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แผนที่ภาพถายดาวเทยีม MODIS วันที่ 8 ต.ค 52 
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เปรียบเทียบกับภาพถายดาวเทียม MODIS 
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คําส่ังกรมชลประทาน 
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คําสั่งกรมชลประทาน เรื่องแตงตั้งคณะทาํงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหสถานการณนํ้า 
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