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คํานํา 

 การประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา เปนการดําเนินงานในลักษณะการติดตามสถานการณ

โดยเริ่มตั้งแตติดตามสภาพภูมิอากาศไดแก สถานการณพายุตางๆจากกรมอุตุนิยมวิทยา แนวโนม

สถานการณท่ีฝนจะตกในพ้ืนท่ีตางๆของประเทศ การติดตามสภาพน้ําในแหลงน้ําตางๆของกรมชลประทาน

สภาพน้ําทาในแมน้ําตางๆท่ีมีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําทาหรือในลุมน้ําท่ีมีการติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือการ

บริหารจัดการน้ําเพ่ือประมวลสถานการณหรือแนวโนมของสถานการณท่ีจะเกิดผลกระทบตอประชาชนและ

แจงเตือนหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือทราบสถานการณและประสานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในระดับจังหวัดเพ่ือ

ทราบและแจงเตือนประชาชนเพ่ือปองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยได 

  การดําเนินงานดานการประมวลวิเคราะหสถานการณน้ําของกรมชลประทานเปนท่ีสนใจของ

หลายๆหนวยงานท้ังภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานของรัฐตางๆและมีการเยี่ยมชมศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ

หรือ SWOC เปนประจําจึงไดมีโอกาสนําเสนอ แนวทางในการประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา 

การบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานเพ่ือใหหนวยงานหรือภาคอุตสาหกรรมท่ีสนใจไดเขาใจและอุนใจใน

การดําเนินงานของกรมชลประทาน 
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บทคัดยอ 

เอกสารเผยแพร 

การประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา 

 การประมวลวิเคราะหสถานการณ ของกรมชลประทานจะอาศัยขอมูลจากการติดตามตรวจวัด

สภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝนและการคาดการณพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ขอมูลจากระบบโทร

มาตรไดแก การตรวจวัดขอมูลระดับและปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําฝนโดยกรมชลประทานซ่ึงสถานีโทรมาตร

ของกรมชลประทานในปจจุบันมีมากกวา 700 สถานีและมีระบบพยากรณสภาพน้ําท่ีสถานีวัดน้ําตางๆสามารถ

ทําใหทราบแนวโนมของสถานการณในแมน้ําเพ่ือเปนขอมูลในการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบและ

เตรียมการปองกันภัยอันเกิดจากน้ําได 

 การประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา ไดดําเนินการประยุกตขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลขางตน

ประเมินผลเปนน้ําทาท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีและไหลลงอางเก็บน้ําโดยวิธีการทางอุทกวิทยาและประสานขอมูลกับการ

บริหารจัดการน้ําเพ่ือดําเนินการควบคุมการระบายน้ําลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหรือบรรเทาความเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึนกับอาคารชลประทานหรือประชาชนท่ีอยูดานทายน้ํา การติดตามสถานการณน้ําอยางตอเนื่องจะทําให

ทราบการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของสภาพน้ําในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจดําเนินแกปญหาไดอยาง

ถูกตอง 
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บทท่ี  1   

การติดตามและประเมินสถานการณน้ําอยางใกลชิด 

 กรมชลประทาน ไดดําเน ินการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะท่ีกรมชลประทานและขยาย

ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะสูสํานักงานชลประทานและโครงการชลประทานท่ัวประเทศเพ่ือติดตามสภาพ

ภูมิอากาศ สภาพน้ําฝน น้ําทาและทําการวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําทาท่ีจะไหลเขาอางเก็บน้ําหรือการนํา

ขอมูลเหลานี้ไปใชในการวางแผนการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยจากน้ําชวงฤดูน้ําหลากหรือระบายน้ํา

ออกจากอางเก็บน้ําโดยจะทําการระบายน้ําไมใหสงผลกระทบทําใหเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีทายน้ําในขณะเดียวกัน

จะตองควบคุมระบายน้ําโดยไมใหน้ําลนอางเก็บน้ําเกินกวาความสามารถของระบบระบายของอางเก็บน้ําซ่ึงจะ

กอใหเกิดอันตรายตอตัวอางเก็บน้ําได นอกจากนั้นจะทําการวิเคราะหปริมาณน้ําในแมน้ําสายหลักท่ีจะไหล

ผานพ้ืนท่ีชุมชนวาจะกอใหเกิดอุทกภัยหรือไม เพ่ือจะไดเตรียมการในการเตือนภัยตอไป 

1.1  การติดตามสภาวะอากาศ 

ในการติดตามสภาวะอากาศนั้นเราตองไปศึกษาคนควาจากกรมอุตุนิยมวิทยาและ 

จาก Website ตางๆท่ีเก่ียวของโดยในสวนแรกเราตองทําการติดตามในเรื่องดังตอไปนี้  

 1) แผนท่ีอากาศ แผนท่ีอากาศเปนแผนท่ีเชิงเสนเพ่ือใชในการคาดการณสภาพอากาศใน

บริเวณตางๆของประเทศ แผนท่ีอากาศท่ีนํามาใชในฤดูฝนเราจะดูท่ีสภาพรองความกดอากาศต่ําเพราะจะมี

ผลตอการเกิดฝนโดยจะตองดูลักษณะของรองความกดอากาศต่ําวาไดมีการพาดผานเชนไรเพราะรองความกด

อากาศต่ําหรือกลุมตัว L กลุมความกดอากาศต่ําจะเปนตัวบงบอกในแนวโนมของฝนดังแสดงในรูปท่ี 1-1 

รองความกดอากาศต่ําพาดผานภาคเหนือตอนบนทําใหเกิดผลกระทบน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลันใน

เขตจังหวัดนานฯลฯเปนตน โดยสามารถเขาไปดูขอมูลไดท่ี www.tmd.go.th เลือกหัวขอแผนท่ีอากาศ 

หรือท่ี www.thaiwater.net หัวขอติดตามสภาพอากาศโดยใน Website ท่ีกลาวมานี้จะทําการ

Update ขอมูลวันละ4ครั้ง ครั้งแรกจะเริ่มท่ี 01.00 น. 07.00 น. 13.00 น.และ 19.00 น. เปน

ประจําทุกวัน 

2) แผนท่ีภาพถายดาวเทียม (Thai - Meteorological Satellite Section)  ภาพถาย

ดาวเทียมเปนเครื่องมือท่ีใชในการดูความหนาแนนของกลุมเมฆและความชื้นเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจควบคู

กับแผนท่ีอากาศโดยดูจากภาพถายดาวเทียม Himawari IR ซ่ึงจะมีการถายภาพเก็บไวเปนชวงเวลาซ่ึงเรา

สามารถศึกษาการเคลื่อนตัวของกลุมเมฆหรือความชื้นไดแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนท่ีภาพถาย

ดาวเทียมสามารถใชในการคาดการณและการพยากรณลวงหนารวมกับแผนท่ีอากาศแผนท่ีภาพถายดาวเทียม

แสดงในรูปท่ี 1-2 
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รูปท่ี  1-1  แผนท่ีอากาศแสดงรองความกดอากาศต่ําพาดผานภาคเหนือตอนบน 

 

 

รูปท่ี  1-2  แผนท่ีภาพถายดาวเทียม 
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   3) เปรียบเทียบฝนสะสม 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานี

อุตุนิยมวิทยาเปนขอมูลการวิเคราะหสภาพฝนจากสถานีวัดน้ําฝนของกรมอุตุนิยมวิทยากับภาพถายดาวเทียม 

เพ่ือใหเห็นถึงสภาพความเขมของฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี โดยในกลุมท่ีเปนวงกลมสีแดงจะแสดงถึงกลุมเมฆฝนท่ีมี

ความเขมสูงท่ีอาจจะทําใหฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพ้ืนท่ีนั้น เราสามารถใชเปนขอมูลในการเฝาระวัง

ฝนในพ้ืนท่ีได ประกอบกับแผนท่ีเปรียบเทียบกับฝน 24 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปท่ี 1-3 แผนท่ี

ภาพถายดาวเทียมท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา ทํา

ใหเราใชเปนขอมูลในการเฝาระวังปริมาณน้ําหลากไดอีกทางหนึ่ง โดยดูขอมูลไดท่ี www.tmd.go.th 

หัวขอวิเคราะหภาพดาวเทียม 

 

ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณคาฝน

ดวยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  
วิเคราะหภาพดาวเทียม 

  

  
รูปท่ี  1-3  แผนท่ีภาพถายดาวเทียมท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห 
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 4) การใชเรดารตรวจอากาศ ในการคาดการณปริมาณฝนตกในพ้ืนท่ีเราสามารถใชเรดาร

ตรวจอากาศในการคาดการณปริมาณน้ําฝนท่ีตกในปจจุบัน ดังแสดงในรูปท่ี 1-4 ขอมูลเรดารตรวจ

อากาศเพ่ือใชในการติดตามและคาดการณปริมาณน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี เพ่ือการเฝาระวังและติดตามปริมาณ

น้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีซ่ึงเราสามารถดูขอมูลไดท่ี www.tmd.go.th ในหัวขอเรดารตรวจอากาศหรือท่ี 

www.thaiwater.net ในหัวขอติดตามสถานการณน้ํา 

 

 

รูปท่ี  1-4  ขอมูลเรดารตรวจอากาศ 
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  5) การใชแผนท่ีการคาดการณเสนทางของพายุ ซ่ึงเปนขอมูลในการวิเคราะหเสนทางและ

ความแรงของพายุจากมหาวิทยาลัย University College London ไดทําการวิเคราะหเสนทางการเคลื่อน

ตัวของพายุท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทรแปซิฟกและในมหาสมุทรอินเดียดังแผนท่ีวิเคราะหเสนทางและความแรงของ

พายุแสดงในรูปท่ี 1-5 เพ่ือใชในการติดตามเสนทางของพายุท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการเกิดฝนในพ้ืนท่ีภาค

ตางๆ ซ่ึงในการวิเคราะหจะมีการคาดการณถึงความเร็วและเสนทางการเดินของพายุเพ่ือใชในการวาง

แผนการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีใกลเคียงทางเดินของพายุ ซ่ึงจะมีผลกระทบทําใหเกิดฝนตกหนักและน้ํา

ทวมในบริเวณท่ีเสนทางพายุผาน ซ่ึงเราสามารถใชเปนเครื่องมือในการคาดการณการระบายน้ําในอางเพ่ือ

เตรียมรองรับน้ํา โดยสามารถคนหาขอมูลไดท่ี www.thaiwater.net หัวขอติดตามสภาพอากาศ แผน

ท่ีวิเคราะหเสนทางและความแรงของพาย ุ

 

รูปท่ี  1-5  แผนท่ีวิเคราะหเสนทางและความแรงของพายุ 
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 6) การใชแผนภาพคาดการณฝนลวงหนา 7 วัน ความละเอียดสูงจากแบบจําลอง

สภาพอากาศ (WRF Model)  เปนแผนท่ีท่ีเกิดจากการวิเคราะหโดย Run Model WRF ของกรม

อุตุนิยมวิทยา เปนการคาดการณสภาวะฝนจากการใช model WRF ดังรูปแสดงการคาดการณฝน

ลวงหนา 7 วันแสดงในรูปท่ี 1-6 โดยความแมนยําสูงสุดอยูท่ี 3 วันขางหนาแตความแมนยําจะลดลง

เม่ือระยะเวลาการคาดการณยาวข้ึนโดยใชชวงของสีเปนตัวบอกถึงความเขมของฝนท่ีจะตกถาเปนสีเขียวจะอยู

ในชวงฝนต 0-25 มิลลิเมตรตอวัน สีเหลืองอยูในชวง 25-100 มิลลิเมตรตอวัน และสีแดงอยูในชวง

มากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน 

 

 

 

รูปท่ี  1-6  แผนภาพการคาดการณฝนลวงหนา  7  วัน 
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7) การใชขอมูลฝนสะสมรายวัน จากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเปนการตรวจสอบ

ปริมาณฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีสามารถตรวจสอบตามสภาพลุมน้ํา ดังแสดงในรูปท่ี 1-7 ขอมูลจากสถานีตรวจ

อากาศอัตโนมัติเพ่ือใชในการวิเคราะหและติดตามปริมาณน้ําทาท่ีจะไหลลงในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพ่ือใชในการ

ตรวจสอบและเตือนภัยในพ้ืนท่ีๆมีฝนตกหนัก และสามารถใชเปนขอมูลในการคํานวณหาปริมาณน้ําทาไดโดย

การเรียกขอมูลจาก www.thaiwater.net 

 

 
รูปท่ี  1-7  ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

 8) การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย 3 เดือน เปนขอมูลการคาดการณ

สภาพลักษณะอากาศในประเทศไทยเปนรายเดือน 3 เดือนลวงหนาทุกภาคของประเทศมีการคาดการณ

ปริมาณฝนและอุณหภูมิเฉลี่ย ขอมูลดังกลาวมีประโยชนในการใชในการวางแผนการบริหารจัดการน้ําดังแสดง

ขอมูลการคาดการณลวงหนา3เดือนในตารางท่ี 1-1 เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการหรือ

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําสามารถสืบคนขอมูลไดจาก www.tmd.go.th 

ตารางท่ี  1-1  ขอมูลการคาดการณลวงหนา  3  เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tmd.go.th/
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1.2  การติดตามสภาพน้ําทา 

 สภาพน้ําทาในแมน้ําสายหลักหรือลําน้ําสายสําคัญๆในพ้ืนท่ี เชน แมน้ําปง แมน้ําวัง 

แมน้ํายม แมน้ํานาน แมน้ําสะแกกรัง และลําน้ําสาขาอ่ืนฯ เปนตน สวนใหญจะมีสถานีวัดระดับน้ํา

ของกรมชลประทานเพ่ือทําการตรวจวัดคาระดับน้ําท่ีไหลผานเปนประจําทุกวันรับผิดชอบดําเนินการโดยศูนย

อุทกวิทยาชลประทาน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยามีท้ังหมด 8 ศูนยท่ัวประเทศดังแสดง

ขอบเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยอุทกวิทยาชลประทานในรูปท่ี 1-8  

 

รูปท่ี 1-8 ขอบเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยอุทกวิทยาชลประทาน 

และมีการรายงานผลการตรวจวัดรายวันผานเว็บไซตประกอบดวย 

 1) ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด

ประกอบดวย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นานและแมฮองสอน ดังแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง

สถานีสํารวจอุทกวิทยาในลําน้ํา 8 ลุมน้ําภาคเหนือตอนบนในรูปท่ี 1-9 และแสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทก

วิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน http://hydro-1.rid.go.th/ในรูปท่ี 1-10  
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รูปท่ี 1-9 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุทกวิทยาในลําน้ํา8ลุมน้ําภาคเหนือตอนบน 

 
ในรูปท่ี 1-10 แสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน                     

http://hydro-1.rid.go.th/ 
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 2) ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลาง รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด

ประกอบดวย เพชรบูรณ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย ตากและกําแพงเพชร ดังแผนท่ีแสดง

แผนท่ีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําและระดับน้ําศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลางในรูปท่ี 1-11 

และแสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน http://hydro-2.com/  

ในรูปท่ี 1-12  

 
รูปท่ี 1-11 สถานีตรวจวัดปริมาณน้ําและระดับน้ําศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลาง 

 

รูปท่ี 1-12 แสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลาง                      

http://hydro-2.com/ 
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3) ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 14

จังหวัดประกอบดวย ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ

มหาสารคาม ยโธร รอยเอ็ด ชัยภูมิ มุกดาหารและหนองบัวลําภู ดังแผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุทก

วิทยาในลําน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนในรูปท่ี 1-13 และแสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน http://hydro-3.rid.go.th/ ในรูปท่ี 1-14  

 

รูปท่ี 1-13 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุทกวิทยาในลําน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน 

 

รูปท่ี 1-14 แสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน              

http://hydro-3.rid.go.th/ 

http://hydro-3.rid.go.th/
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4) ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 8 

จังหวัดประกอบดวย นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 

รอยเอ็ดและยโสธรดังแผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุทกวิทยาในลําน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือลาง 

ในรูปท่ี 1-15 และแสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

http://hydro-4.rid.go.th/ ในรูปท่ี 1-16  

 

รูปท่ี 1-15 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุทกวิทยาในลําน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือลาง 

 

รูปท่ี 1-16 แสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

http://hydro-4.rid.go.th/  
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5) ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคกลางรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 12 จังหวัดประกอบดวย

ชัยนาท นครสวรรค อุทัยธานี สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการดังแผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุตุฯ-อุทกวิทยาศูนยอุทกวิทยา 

ชลประทานภาคกลางในรูปท่ี 1-17 และแสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง 

http://hydro-5.rid.go.th/ ในรูปท่ี 1-18  

 

รูปท่ี 1-17 แสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุตุฯ-อุทกวิทยาศูนยวิทยาชลประทานศูนยอุทกวิทยา

ชลประทานภาคกลาง 
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รูปท่ี 1-18 หนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง  http://hydro-5.rid.go.th/  
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6) ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดประกอบดวย

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายกและสระแกวดังแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง

สถานีสํารวจอุตุฯ-อุทกวิทยาศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกในรูปท่ี 1-19 และแสดงหนาเว็บไซต

ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก http://hydro-6.com/ ในรูปท่ี 1-20  

 

รูปท่ี 1-19 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุตุฯ-อุทกวิทยา ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค

ตะวันออก 

 

 

รูปท่ี 1-20 แสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก  

http://hydro-6.com/ 
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7) ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตกรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดประกอบดวย

กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธและราชบุรี

ดังแผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุตุฯ-อุทกวิทยาศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตกในรูปท่ี 1-21 และ

แสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก http://hydro-7.com/  

หรือ http://hydro-7.rid.go.th/ ในรูปท่ี 1-22  

 

รูปท่ี 1-21 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีสํารวจอุตุฯ-อุทกวิทยาศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก 

 

รูปท่ี 1-22 แสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก          http://hydro-

7.com/  
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8)  ศู น ย อุ ท ก วิ ท ย า ช ล ป ร ะ ท า น ภ า ค ใ ต รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น พ้ื น ท่ี  1 4  จั ง ห วั ด ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 

ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ สตูล ตรัง ภูเก็ต สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปตตานี ยะลาและนราธิวาสดังแผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีโทรมาตรขนาดเล็กศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคใตใน

รูปท่ี 1-23 และแสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคใต http://hydro-8.com/  

ในรูปท่ี 1-24  

 

รูปท่ี 1-23 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานีโทรมาตรขนาดเล็กศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคใต 
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รูปท่ี 1-24 แสดงหนาเว็บไซตศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคใต  http://hydro-8.com/  

 นอกจากติดตามสถานการณน้ําในแมน้ําดังกลาวท่ีศูนยอุทกวิทยาชลประทานเขาไปดําเนินการ

แลวผูสนใจสถานการณการบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําของกรมชลประทานสามารถเขาไปติดตามขอมูลผาน

เว็บไซตของศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะกรมชลประทาน (SMART WATER OPERATION CENTER,SWOC) 

โดยมีสวนประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา ทําหนาท่ีติดตาม รวบรวมขอมูลสภาพ ภูมิอากาศ สภาพ

น้ําทาในแมน้ํา แหลงเก็บกักน้ําหรืออางเก็บน้ําจาก Website และสื่อตางๆท้ังหนวยงานภายใน 

กรมชลประทานและหนวยงานอ่ืนเปนรายวันหรือรายชั่วโมงในชวงวิกฤต รวมท้ังสถานการณการขาดแคลน

น้ํา น้ําทวมเพ่ือสนองกระทรวงเกษตรและสหรกรณและกรมชลประทานทุกวัน กํากับควบคุมระบบโทร

มาตรอุทกวิทยาของโครงการชลประทานตางๆ หาความสัมพันธของระดับน้ําและปริมาณน้ําปากแมน้ํา

เจาพระยาอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ (Hydrodynamic Flow Measurement Project) และ

ประสานการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยา วิเคราะหและประมวลขอมูลเพ่ือการคาดการณสภาพน้ําใน

แมน้ําและจากแหลงเก็บกักน้ําลวงหนาพรอมท้ังนําเสนอขอมูลสภาพน้ําในแมน้ําสายหลักและแหลงเก็บน้ําดวย

เทคโนโลยีและวิธีการท่ีเหมาะสมตลอดจนประสานในการใหความชวยเหลือดานการเกษตรและการอุปโภค

บริโภคและปฏิบัติงานอ่ืนๆนําเสนอผาน http://wmsc.rid.go.th/ ดังแสดงหนาเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการ

น้ําอัจฉริยะกรมชลประทานในรูปท่ี 1-25 
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รูปท่ี 1-25 แสดงหนาเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะกรมชลประทาน 
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บทท่ี  2 

การพยากรณและการเตือนภัยน้ําทวม 

2.1  ระบบโทรมาตรและการเตือนภัยน้ําทวม 

 การพยากรณและเตือนภัยน้ําทวมในพ้ืนท่ีลุมน้ําในกรณีตัวอยางลุมน้ําแมน้ําวังในปจจุบัน   

มีระบบโครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือพยากรณน้ําและเตือนภัยลุมน้ําวังเพ่ือใชในการ

บริหารจัดการน้ําและสามารถใชสําหรับการติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ํา โดยไดติดตั้งระบบโทรมาตร

ตรวจวัดปริมาณฝนระดับน้ํา และปริมาณน้ําแบบอัตโนมัติจํานวน 24 สถานีพรอมระบบพยากรณน้ําดวย

แบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนบรรเทาปญหาอุทกภัย การแจงเตือนภัยและการ

เตรียมความพรอมเพ่ือรับสถานการณ ท้ังในฤดูฝนและในฤดูแลงในบริเวณพ้ืนท่ีเปาหมายรวมท้ังยังสามารถ

ประยุกตใชเปนเครื่องมือ (Tools)  ชวยประกอบการตัดสินใจเพ่ือบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากยิ่งข้ึนและสามารถใชสําหรับการติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ํา โดยนําขอมูลจากการติดตาม

ตรวจวัดไปประกอบการคํานวณของแบบจําลองทางคณิตศาสตร และนําผลการตรวจวัดและผลการคํานวณ

มาใชประกอบการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีโครงการใหมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณตามแผนท่ี

แสดงจุดท่ีตั้งสถานีโทรมาตรในลุมน้ําวัง ดังแสดงในรูปท่ี 2-1 สามารถติดตามขอมูลไดจาก Website 

http://www.ridtele.com ดังตัวอยางหนาตา Website ในรูปท่ี 2-2 ใน Website ดังกลาวมี

การแสดงผลการตรวจวัดขอมูลระดับน้ํา และปริมาณน้ําฝนในลุมน้ําตางๆท่ัวประเทศ ผูใชหรือผูสนใจ

สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกสถานี โดยเลือกรายการสถานีโทรมาตรและเลือกลุมน้ําและเลือกดูขอมูลเปนราย

สถานีท่ีสนใจในรายการท่ีแสดงขอมูลประกอบดวย   

 1) ภาพถายสถานี แสดงรูปภาพอาคารสถานีโทรมาตร เสาระดับ ผังบริเวณตําแหนง

ท่ีตั้งสถานีโทรมาตร ตามตัวอยางในรูปท่ี 2-3 

 2) ขอมูลสถานี มีรายการท่ีแสดงผลการตรวจวัดขอมูลระดับน้ํา ขอมูลปริมาณน้ําฝน

ระดับตลิ่งขวา ระดับตลิ่งซาย ศูนยเสาระดับ ระดับทองน้ํา ระดับน้ําเตือนภัย ระดับน้ําวิกฤต ตาม

ตัวอยางในรูปท่ี 2-4 

 3) ภาพจากกลอง CCTV สามารถดูภาพสถานการณน้ําไดผานระบบกลอง CCTV 

ตามตัวอยางในรูปท่ี 2-5 

 4) กราฟแสดงขอมูลปริมาณน้ําฝน ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ท่ีสถานีสามารถเลือก

ชวงเวลาใหกราฟแสดงผลออกไดตามตัวอยางในรูปท่ี 2-6 

 สําหรับผลการพยากรณจากระบบโทรมาตรจะแสดงผลในสวนของเจาหนาท่ีผูดูและระบบโทร

มาตรเทานั้น เพ่ือตรวจสอบผลการคํานวณท่ีไดจากแบบจําลองคณิตศาสตรท่ีประมวลผลแบบอัตโนมัติหากมี

ผลของขอมูลท่ีคาดวาระดับน้ําจะเขาสูระดับเตือนภัยผูดูและระบบจะรายงานตอผูบังคับบัญชาไดทราบและแจง

ขอมูลไปยังหนวยงานในสังกัดไดรับทราบสถานการณและประสานงานกับผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีเตรียมรับ

สถานการณหรือแจงเตือนไปยังประชาชนไดรับทราบตอไป 
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รูปท่ี  2-1  แสดงจุดท่ีตั้งสถานีโทรมาตรในลุมน้ําวัง 
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รูปท่ี  2-2  แสดง  website  ของระบบโทรมาตรเพ่ือพยากรณน้ําและเตือนภัยลุมน้ํา 

 

 

รูปท่ี  2-3  แสดงผลภาพถายสถานีโทรมาตรและผังบริเวณจุดท่ีตั้งสถานีโทรมาตร 
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รูปท่ี  2-4  แสดงขอมูลสถานีโทรมาตร 

 

 
รูปท่ี  2-5  แสดงภาพถายจากกลอง  CCTV  ของสถานีโทรมาตร 
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รูปท่ี  2-6  แสดงขอมูลของสถานีโทรมาตร 
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นอกจากนี้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาไดทําการนําสถิติขอมูลอุทกวิทยาในอดีตมา

ศึกษาความสัมพันธของระดับน้ําและปริมาณน้ําในชวงตางๆ กับระยะเวลาการเดินทางของน้ําระหวางสถานี

ตนน้ําและสถานีทายน้ําเพ่ือคาดการณเตือนภัยน้ําทวม (Manual Operation) และสํานักบริหารจัดการน้ํา

และอุทกวิทยาไดทําการวิเคราะหระยะเวลาการไหลของน้ําในลุมน้ําวังเพ่ือใชประโยชนในการเตือนภัย  

ดังแผนท่ีแสดงระยะเวลาการเดินทางของน้ําในลุมน้ําวัง แสดงในรูปท่ี 2-7 ซ่ึงความสัมพันธของการไหล

ผานสถานีโทรมาตรตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2-1 

 โดยความสัมพันธระหวาง สถานี W10A ทายเข่ือนก่ิวลม จังหวัดลําปาง ถึงสถานี 

W4A อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ซ่ึ งเปนสถานีกอนบรรจบลุมน้ํ าป ง ดังแสดงในรูปท่ี  2-8 

ความสัมพันธของระดับน้ําและระยะเวลาการไหลในแมน้ําวัง ซ่ึงการเตือนภัยน้ําทวมเมืองลําปาง จะใชการ

วิเคราะหขอมูลระดับน้ําและปริมาณน้ําจากสถิติในอดีตของสถานีสํารวจอุทกวิทยา ดานตนน้ําท่ี W.10A 

ทายเข่ือนก่ิวลม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และสถานีสํารวจอุทกวิทยาดานทายน้ําท่ี W.1C ท่ี

สะพานเสตุวารี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เม่ือใดท่ีสถานีตนน้ําท่ี W.10A ทายเข่ือนก่ิวลม อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง มีระดับน้ําสูง 5.5 เมตร จะทําใหสถานีทายน้ําท่ี W.1C สะพานเสตุวารี 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีระดับน้ําสูงถึง 5.3 เมตร ซ่ึงจะเกิดน้ําลนตลิ่ง เริ่มทวมตัวเมืองจังหวัด

ลําปาง โดยมีระยะเวลาการเดินทางของน้ําจากสถานีตนน้ําถึงสถานีทายน้ําประมาณ 10 ชั่วโมง  

ดังแสดงความสัมพันธของน้ําเพ่ือใชในการเตือนภัยในเขตเทศบาลนครลําปางในรูปท่ี 2-9 หรือใชการ

วิเคราะหระยะทางและเวลาการไหลของน้ําในลุมน้ําวัง เพ่ือใชในการคาดการณระยะเวลาการไหลของน้ําใน

ลําน้ําซ่ึงใชเปนขอมูลในการเตือนภัยในเขตเทศบาลนครลําปาง (ขอมูลจากสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก

วิทยา) 

ตารางท่ี  2-1  ระยะทางและเวลาการไหลของน้ําในลุมน้ําวัง 

สถานี 
ระยะทาง  

(กิโลเมตร) 

ระยะเวลาในการไหล 

(ช่ัวโมง) 

ระดับน้ําสูง 

(เมตร) 

สถานี  W.10A  ทายเข่ือนก่ิวลม  อําเภอเมือง   ๐  0 5.50 

สถานี  W.1C  สะพานเสตุวารี  อําเภอเมือง  

จังหวัดลําปาง 

42  10-14 5.40 

สถานี  W3A  อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง     117 23-30 4.7 

สถานีW4A  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก   94 21-28 4.5 

จุดบรรจบลุมน้ําปง 35   
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รูปท่ี  2-7  แผนท่ีแสดงระยะเวลาการเดินทางของน้ําในลุมน้ําวัง 
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รูปท่ี  2-8  ความสัมพันธของระดับน้ําและระยะเวลาการไหลในแมน้ําวัง 

 

รูปท่ี  2-9  ความสัมพันธของน้ําเพ่ือใชในการเตือนภัยในเขตเทศบาลนครลําปาง 
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ดังนั้นสามารถสรุปข้ันตอนการวิเคราะหสถานการณและการควบคุมน้ําในอางเพ่ือการปองกัน

และบรรเทาภัยจากน้ํา ดังแสดงในรูปท่ี  2-10  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2-10  ข้ันตอนการวิเคราะหสถานการณและการควบคุมน้ําในอางเพ่ือการปองกัน                                        

และบรรเทาภัยจากน้ํา 

ติดตามสภาพน้ําในอางเก็บน้ํา 

เข่ือนกิ่วลม 

 

สถานการณ 

ปรกต ิ

สถานการณ 

ผิดปรกต ิ

บริหารจดัการ

นํ้าตามแผน 

เตือนภัย/แจง

 

แผนบริหาร 

เข่ือนก่ิวคอ

หมา 

 

 

 

ติดตามขอมูล 

นํ้าฝน นํ้าทา 

ฝนสะสมรายวัน 

การคาดการณ

พายุ 

การเตือนภยั 

 
 

การคาดหมาย

ลักษณะอากาศ

ลวงหนา 3 เดือน 

แผนท่ีอากาศ 

แผนท่ีดาวเทียม 

เรดารตรวจอากาศ 

 

ควบคุมปริมาณน้ําใน

อางฯ ใหอยูใน  

Rule Curve 

วิเคราะห

สถานการณ 

ปรับแผนบริหาร

จัดการนํ้า 

วิเคราะหระดับ

การเตอืนภยั 

คาดการณ

ปริมาณนํ้าฝน/
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2.2 การวิเคราะหระดับความรุนแรงเพ่ือการเตือนภัย   

    เปนการวิเคราะหสภาพการเคลื่อนตัวของพายุ รองความกดอากาศต่ํา ฝนตกในพ้ืนท่ี 

และการท่ีเข่ือนก่ิวลมระบายน้ํา โดยการวิเคราะหไดแบงสถานการณออกเปน 4 ระดับ สรุปไวในตาราง

ท่ี 2-2ดังนี้ 

ตารางท่ี  2-2  ตารางการพิจารณาระดับการเตือนภัย 

ระดับการ 

เตือนภัย 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ปรกติ • ฝนตกในพ้ืนท่ีนอยกวา  75  มิลลิเมตรตอวัน  หรือ 

• ฝนตกนอย 75 มิลลิเมตรตอวัน  หรือนอยกวา 30 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

• เข่ือนก่ิวลมระบายน้ํานอยกวา 50 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

ระดับ 1 • เกิดพายุหมุนในทะเลจีนใต 

• มรสุมกําลังปานกลาง-กําลังแรงปกคลุมพ้ืนท่ี หรือมีรองความกดอากาศ (L) 

เกิดข้ึนในภาคเหนือตอนบน 

• ฝนตกในพ้ืนท่ี 75 - 100 มิลลิเมตรตอวัน  หรือฝนตก 30-50 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

• เข่ือนก่ิวลมระบายน้ํา 50-100 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

ระดับ 2 • เกิดพายุหมุนในทะเลจีนใตกําลังจะข้ึนฝงประเทศเวียดนามมีแนวโนมเขาพ้ืนท่ี 

• มรสุมกําลังแรง ปกคลุมพ้ืนท่ี หรือมีรองความกดอากาศ (L) พาดผานหรือเกิดข้ึน

ในภาคเหนือตอนบน 

• ฝนตกในพ้ืนท่ีมากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน หรือฝนตกมากกวา 50 มิลลิเมตรตอ

ชั่วโมง 

• เข่ือนก่ิวลมระบายน้ํา 100-200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

ระดับ 3 • เกิดพายุหมุนในทะเลจีนใตข้ึนฝงประเทศเวียดนามมีอยูใกลเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนบน 

• คาดวาจะเกิดภัย  (ดูระดับการเพ่ิมข้ึนน้ําในลําน้ํา/ปริมาณน้ําหลากในพ้ืน) 

• เข่ือนก่ิวลมระบายน้ํามากกวา  200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
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2.3 การแจงเตือนภัยน้ําทวม   

 เม่ือมีการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในอางแลวในกรณีท่ีวิกฤติ โครงการชลประทานจังหวัด 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา และสํานักงานชลประทานท่ี 2 จะตองมีระบบการแจงเตือนภัยใหสวน

ราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีการเตรียมพรอมในการเผชิญเหตุท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น 

  1) ระดับโครงการ โครงการชลประทานจังหวัด โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาจะตอง

ดําเนินการในสวนของพ้ืนท่ี คือการสรางเครือขายในการรายงาน โดยหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา

(ฝสบ.) ของทุกโครงการตองทําการประสานขอมูลกับกลุมผูใชน้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

นายอําเภอในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใชเปนเครือขายในการเฝาระวังและการแจงขาวใหประชาชนในพ้ืนท่ี

ทราบนอกจากนั้นโครงการจะตองจัดตั้งศูนยในการเฝาระวังภัยและรวบรวมขอมูลจากฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

(ฝสบ.) ในพ้ืนท่ีเพ่ือรายงานใหสวนราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีไดมีการเตรียมพรอมและแจงเตือนใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีพรอมสงขอมูลเพ่ือประชาสัมพันธสถานการณใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ พรอมสนับสนุน

เครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ดังแสดงในรูปท่ี 2-11 ผังการดําเนินงานในศูนยเฝาระวังภัย

ระดับโครงการ เพ่ือบูรณาการการแกไขปญหากับจังหวัดตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามภารกิจของกรม

ชลประทาน 

2) สํานักงานชลประทาน รวบรวมขอมูลของแตละโครงการและในแตละลุมน้ําเพ่ือ

วิเคราะหสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือแจงโครงการ สวนราชการท่ีเก่ียวของและกรมชลประทาน โดย

วิเคราะหติดตามและใหคําแนะนําการดําเนินงานของโครงการในการบริหารจัดการน้ําใหเปนไปตามขอบเขต

ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของกรมชลประทานและใหการสนับสนุนเครื่องจักรในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 2-12 ผังการดําเนินงานในศูนยระดับสํานักงานชลประทาน 
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รูปท่ี  2-11  ผังการดําเนินงานในศูนยเฝาระวังภัยระดับโครงการ 

หัวหนาฝายสงนํ้าฯ 

ในพ้ืนท่ี 

ศูนยเฝาระวังสถานการณน้ํา 

ระดับโครงการ 

เครื่อขายรายงาน 

ในพ้ืนท่ี 

เครือขาย 

กลุมผูใชนํ้า 

เครือขาย 

อปท./นายอําเภอ 

รับแจงเหตตุาม

ชองทางตางๆ 

ติดตามขอ้มูล 

นํ้าฝน นํ้าทา 

ฝนสะสมรายวัน 

การคาดการณพาย ุ

การเตือนภยั 

ระบบโทรมาตร 
 

การคาดหมาย

ลักษณะอากาศ

ลวงหนา 3 เดือน 

แผนท่ีอากาศ 

แผนท่ีดาวเทียม 

เรดารตรวจอากาศ 

 

ประเมินและ

ติดตามสถานการณ

้  

ปรกติ/ระดับ1 

 

รายงาน 

ผอ.โครงการ 

 
รายงานทาง Internet/ 

ลง Websiteโครงการ 

 

รายงานศูนยฯ  

สํานักงานชลประทาน 

กอน 10.00 น. 

 

ระดับ 2-3 

 

รายงาน 

ผอ.โครงการ 

 
แจงเครือขาย  

กลุมผูใชนํ้า 

 
แจง ผวจ. , อบจ. 

นายอําเภอในทองท่ี 

 
แจง ปภ. 

อปท. ผูใหญบาน 

 
รายงานศูนยฯ  

จังหวัด/ สชป./กรมฯ 

รายงานทาง Internet/ 

ลง Websiteโครงการ 

 

การเตรียมความพรอมใหความ

ชวยเหลือตามคําสั่ง 

 
เตรียมเครื่องสูบนํ้า 

เตรียมรถนํ้า 

เครื่องจักรกล 

เจาหนาท่ี 

 

ประชาสมัพันธ/

สื่อมวลชน 

 

ประสาน 

ศูนยฯ สํานักชลประทาน

เพ่ือขอรับการสนับสนุน

เครื่องจักรเครื่องมือและ

เครื่องสูบนํ้า 

กรณไีมเพียงพอเรงดวน 
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รูปท่ี  2-12  ผังการดําเนินงานในศูนยระดับสํานักงานชลประทาน 

การเตรียมความพรอมใหความ

ชวยเหลือตามคําสั่ง 

 
เตรียมเครื่องสูบนํ้า 

เตรียมรถนํ้า 

เครื่องจักรกล 

เจาหนาท่ี 

 
เตรียมเคลื่อนยาย

เครื่องจักรเครื่องมือ  

เครื่องสูบนํ้า  เจาหนาท่ี 

ใหความชวยเหลือ 

 

รายงาน 

ผส.ชป./รอง ผส../ผจบ. 

 
รายงานทาง Internet/ 

ลง Website สํานักฯ 

 
รายงานศูนยฯ กรม 

ระดับ 1 สัปดาหละครั้ง 

ปรกติ/ระดับ ๑ 

 

ระดับ ๒-๓ 

 

ผจบ. พิจารณาเปด

สถานการณ 

 
รายงาน 

ผส.ชป./รอง ผส./ผจบ. 

 
แจง ผวจ. , ปภ 

นายอําเภอในทองท่ี 

 
รายงานศูนยกรมฯ/

รธบ./อธช. 

 
รายงานทาง Internet/ 

ลง Website สํานักฯ 

 

ประชาสมัพันธ/

สื่อมวลชน 

 

Area Information 
โครงการ 

ชลประทาน 

โครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษา 

รับแจงเหตตุาม

ชองทางตางๆ 

ศูนยเฝาระวังสถานการณน้ํา 

ระดับสํานักงาน 

เครือขายในพ้ืนท่ี/ 

อาสาสมัคร 

 

ติดตามขอมูล 

นํ้าฝน นํ้าทา 

ฝนสะสมรายวัน 

การคาดการณพาย ุ

การเตือนภยั 

ระบบโทรมาตร 
 

การคาดหมาย

ลักษณะอากาศ

ลวงหนา 3 เดือน 

แผนท่ีอากาศ 

แผนท่ีดาวเทียม 

เรดารตรวจอากาศ 

 

ประเมินและ

ติดตามสถานการณ

้  
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 3) การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ในภาวะวิกฤติน้ําทวมชองทางการสื่อสารเปนสิ่งท่ีสําคัญและ

จําเปนท่ีสุดซ่ึงในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยเราไมสามารถใชชองทางการสื่อสารตามปรกติได เชน โทรศัพทมือถือ 

โทรศัพทพ้ืนฐาน เปนตน ดังนั้นเพ่ือไมใหเกิดการติดขัดดานการสื่อสารสํานักจะตองใชชองทางการสื่อสาร

ทางระบบ VHF โดยใช Base Station ของสํานักงานชลประทานและโครงการ สวนผูปฏิบัติงานจะใช

เครื่อง VHF มือถือ เปนชองทางการสื่อสารโดยอาศัยชองความถ่ีของกรมชลประทาน VHF 139.00 - 

139.90 ในเขตสํานักงานจะใชคลื่นความถ่ี 139.00 เปนหลักในการสื่อสาร ซ่ึงมีผังการสื่อสารดังแสดง

ในรูปท่ี 2-13 สภาพการสื่อสารในภาวะวิกฤติท่ีชองทางพ้ืนฐานไมสามารถใชการได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2-13  สภาพการส่ือสารในภาวะวิกฤติท่ีชองทางพ้ืนฐานไมสามารถใชการได 

รับขอมูลขาวสารทางชองทาง VHF 

ฝายสื่อสารสํานักงาน

ชลประทาน 

สื่อสาร 

กรมชลประทาน 

ศูนยประมวลวิเคราะห

สถานการณนํ้าสาํนักฯ 

 

โครงการชลประทาน

จังหวัด 

โครงการ 

สงนํ้าและบํารุงรักษา 

สวนราชการท่ี

เก่ียวของ 

สมาคมนักวิทยุ

สมัครเลน/เครือขาย 

ประเมินและ

วิเคราะห

สถานการณน้ํา 

  รับขอมูลดิบ 

 

   ขอมูลท่ีไดรับการ  

  วิเคราะหแลว 
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 4) การแจงเตือนใหประชาชนทราบ การแจงเตือนใหประชาชนทราบขอมูลขาวสารและ

สถานการณน้ํานั้น สํานักงานชลประทานใชชองทางการสื่อสารโดยผานสื่อสาธารณะท่ีเปนเครือขาย เชน 

สถานีวิทยุ หอกระจายขาว วิทยุชุมชน Website ฯลฯ เพ่ือสงขอมูลใหกับประชาชนทราบ 

นอกจากนั้นยังอาศัยเครือขายกับสวนราชการท่ีเก่ียวของท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประชาสัมพันธจังหวัด 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฯลฯ เพ่ือใชเครือขายในการแจงเตือนภัย   

 นอกจากนั้นสํานักงานชลประทานท่ี 2 ยังไดทําระดับเพ่ือการเตือนภัย ไวใตสะพานในเขต

เทศบาลเมืองลําปาง จํานวน 8 แหง เพ่ือใหประชาชนในบริเวณสะพานนั้นๆ ไดทราบสถานการณน้ํา

ไดดวยตนเอง โดยใชสีในการเตือนภัยดังแสดงในรูปท่ี  2-14  และสะพานอ่ืนๆดังนี้ 

    สีเขียว  :  สภาวะปรกติ 

  สีเหลือง  :  สภาวะน้ําเริ่มลนตลิ่งในท่ีลุมต่ํา ประชาชนเตรียมพรอมและ 

            ยกของข้ึนท่ีสูง   

 สีแดง :  สภาวะน้ําลนตลิ่ง น้ําจะเริ่มทวมในเขตพ้ืนท่ี ใหขนยายของข้ึนท่ีสูง  

     และเตรียมอพยพข้ึนท่ีสูงหรือสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว 

 
รูปท่ี 2-14 แถบสีเตือนภัยใตสะพาน 
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1) จุดเฝาระวังจุดท่ี 1 สะพานเสตุวารี และจุดท่ี 2 สะพานเขลางค(ทามะโอ)  แสดงในรูปท่ี  2-15   

 

จุดท่ี 1 สะพานเสตุวารี 

 

• คาระดับทองน้ํา  + 229.30  

• คาแถบสีเหลือง   + 231.50 

• คาระดับสีแดง   + 232.00  

• ปริมาณน้ําท่ีเริ่มมีผลกระทบในเขต

ชุมชนบริเวณนี้ มีคา 

ประมาณ 200 ลูกบาศกเมตรตอ

วินาที 

 

 

จุดท่ี 2 สะพานเขลางค(ทามะโอ) 

 

• คาระดับทองน้ํา  + 228.41  

• คาแถบสีเหลือง   + 231.50 

• คาระดับสีแดง   + 232.00  

• ปริมาณน้ําท่ีเริ่มมีผลกระทบในเขต

ชุมชนบริเวณนี้ มีคา 

ประมาณ 200 ลูกบาศกเมตรตอ

วินาที 

 

(บริเวณชุมชนทามะโอ วัดชางแตม) 

 

 

รูปท่ี  2-15  จุดเฝาระวังสะพานเสตุวารีและสะพานเขลางค  (ทามะโอ) 



36 
 

 

 

 

 2) จุดเฝาระวังจุดท่ี 3 สะพานชางเผือก(หลังจวน)และจุดท่ี 4 สะพานรัษฎา 

แสดงในรูปท่ี  2-16   

 
 

จุดท่ี 3 สะพานชางเผือก(หลังจวน) 

 

• คา 

•  232.00 

• คาระดับสีแดง   + 232.50  

ปริมาณน้ําท่ีเริ่มมีผลกระทบในเขต

ชุมชนบริเวณนี้ มีคาประมาณ  250 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

 

(บริเวณชุมชนทามะโอ ปาไม วัดปารวก) 

 

 

 

จุดท่ี 4 สะพานรัษฎา 

 

• คาระดับทองน้ํา  + 228.30  

• คาแถบสีเหลือง   + 232.00 

• คาระดับสีแดง   + 232.50  

• ปริมาณน้ําท่ีเริ่มมีผลกระทบในเขต

ชุมชนบริเวณนี้ มีคาประมาณ 220 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

(บริเวณชุมชนตลาดจีน ตลาดหัวข่ัว) 

 

 

รูปท่ี  2-16  จุดเฝาระวังสะพานชางเผือก (หลังจวน)  และสะพานรัษฎา 
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3) จุดเฝาระวังจุดท่ี 5 สะพานวัดเกาะและจุดท่ี 6 สะพานแขวนแวนเซนวูดแสดงในรูปท่ี  2-17   

 

จุดท่ี 5 สะพานวัดเกาะ 

• คาระดับทองน้ํา  + 227.30  

• คาแถบสีเหลือง   + 232.00 

• คาระดับสีแดง   + 232.50  

• ปริมาณน้ําท่ีเริ่มมีผลกระทบในเขต

ชุมชนบริเวณนี้ มีคาประมาณ   180 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที     

น้ําไหลยอนทอระบายน้ําเทศบาล 

(บริเวณชุมชน ตลาดจีนและถนนเจริญ

ประเทศ) 

 

จุดท่ี 6 สะพานแขวนแวนเซนวูด 

• คาระดับทองน้ํา  + 227.70  

• คาแถบสีเหลือง   + 231.50 

• คาระดับสีแดง   + 232.00  

• ปริมาณน้ําท่ีเริ่มมีผลกระทบในเขต

ชุมชนบริเวณนี้ มีคาประมาณ   250 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

 (บริเวณชุมชน ถนนเจริญประเทศ) 

 

 

รูปท่ี  2-17  จุดเฝาระวังสะพานวัดเกาะและสะพานแขวนแวนเซนวูด 



38 
 

 

 

 

4) จุดเฝาระวังจุดท่ี 7 สะพานพัฒนาภาคเหนือและจุดท่ี 8 สะพานแขวนฝายยางแสดงในรูปท่ี  2-17   

 

จุดท่ี 7 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 

• คาระดับทองน้ํา  + 227.60  

• คาแถบสีเหลือง   + 231.00 

• คาระดับสีแดง   + 231.50  

• ปริมาณน้ําท่ีเริ่มมีผลกระทบในเขต

ชุมชนบริเวณนี้ มีคาประมาณ   250 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

(บริเวณชุมชน บานดง และถนนเจริญ

ประเทศ) 

 

 

จุดท่ี 8 สะพานแขวนฝายยาง 

• คาระดับทองน้ํา  + 227.55  

• คาแถบสีเหลือง   + 231.00 

• คาระดับสีแดง   + 231.50  

• ปริมาณน้ําท่ีเริ่มมีผลกระทบในเขต

ชุมชนบริเวณนี้ มีคาประมาณ   250 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

(บริเวณชุมชน บานดง และถนนเจริญ

ประเทศ) 

 

 

รูปท่ี  2-18  จุดเฝาระวังสะพานพัฒนาภาคเหนือและสะพานแขวนฝายยาง 
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 5) แผนท่ีเตือนภัยน้ําทวม จากวิกฤติอุทกภัยป พ.ศ.๒๕๔๘ สํานักงานชลประทานท่ี 2 

จึงไดจัดทําแผนท่ีน้ําทวมเทศบาลนครลําปาง จากการ Run Model และขอมูลจาก Flood mark 

โดยใชปริมาณน้ําในลุมน้ําวังเปนเกณฑในการพิจารณา โดยน้ําทวม 

• พ้ืนท่ีสีเหลือง คือ พ้ืนท่ีน้ําทวมในกรณีท่ีปริมาณน้ําวังอยูระหวาง 200-300 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

• พ้ืนท่ีสีสม คือ พ้ืนท่ีน้ําทวมในกรณีท่ีปริมาณน้ําวังอยูระหวาง 300-500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

• พ้ืนท่ีสีแดง คือ พ้ืนท่ีน้ําทวมในกรณีท่ีปริมาณน้ําวังอยูระหวาง 500-700 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

  จากแผนท่ีดังกลาว ทําใหรูจุดปลอดภัยในการอพยพราษฎรข้ึนสู ท่ีสูง เพ่ือลดความ

เสียหายในชีวิตและทรัพยสินท่ีจะเกิดข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 2-19 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากสาเหตุน้ําลนตลิ่งแมน้ํา

วัง ซ่ึงจากน้ําทวมเทศบาลนครลําปางเม่ือป พ.ศ.2548 ทําใหใหเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินซ่ึง

ประมาณคามิได ดังแสดงในรูปท่ี 2-20 อุทกภัยในเขตเทศบาลนครลําปางป พ.ศ.2548 

รูปท่ี  2-19  อุทกภัยในเขตเทศบาลนครลําปางป พ.ศ.2548 
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รูปท่ี  2-20  พ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากสาเหตุน้ําลนตล่ิงแมน้ําวัง 
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บทท่ี  3 

การคาดการณปริมาณน้ําทาไหลลงอางเก็บน้ํา 

3.1 วิธีท่ี 1 การคาดการณปริมาณน้ําทาไหลลงอางเก็บน้ํา 

1) ลงจุดสถานีตรวจวัดน้ําฝนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําและหาคาเฉลี่ยของแตละสถานีโดย

วิธีการโครงขายธีเอสเสน โดยกําหนดจุดท่ีตั้งหัวงานและพ้ืนท่ีรับน้ําฝนลงในแผนท่ี ลงจุดท่ีตั้งสถานีวัดน้ําฝน 

บริเวณใกลเคียงใหครอบคลุมพ้ืนท่ีรับน้ําฝนของลุมน้ํา อยางนอย 3 แหง ลากโครงขายสามเหลี่ยม   

โดยลากเสนแบงครึ่งตั้งฉากแตละดานของรูปสามเหลี่ยม ซ่ึงจะตัดกันท่ีจุดจุดหนึ่ง ลากเสนตอระหวางจุดตัด 

จะไดเปนรูปเหลี่ยมเรียกวา Thiessen Polygon ดานแตละดานของ Thiessen Polygon ท่ีไดจะเปน

เสนแบงเขตอิทธิพลของสถานีน้ําฝนในแตละสถานี ในกรณีท่ีสถิติน้ําฝนของสถานีท่ีเลือกมีสถิติการเก็บขอมูล

ติดตอกันนอยกวา 15 ป ใหเลือกใชขอมูลจากสถานีอ่ืนในบริเวณใกลเคียงท่ีมีการเก็บขอมูลติดตอกัน

อยางนอย 15 ป มาใชแทนได ในการวิเคราะหหาพ้ืนท่ีรูปเลี่ยมธีเอสเสนในครั้งนี้ดําเนินการโดยใช

โปรแกรมทางดาน GIS ซ่ึงผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมดังกลาวแสดงไวดังรูปท่ี 3-1 

 

รูปท่ี  3-1  แผนท่ีแสดงรูปเหล่ียมธีเอสเสนของสถานีวัดน้ําฝนของจังหวัดนาน 
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2) สรางกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาหรือ Unit Hydrograph ของน้ําทาท่ีไหลลงอางเก็บน้ํา 

โดยเลือกจากชวงเวลาท่ีเกิดน้ําทาไหลหลากลงอางเก็บน้ําพรอมกับวิเคราะหขอมูลลักษณะกายภาพลุมน้ํา 

วิเคราะหปริมาณฝนสูงสุด รอบปการเกิดตางๆ คาสัมประสิทธิ์น้ําทา มาคํานวณเปนปริมาณฝนสวนเกิน 

จัดเรียงลําดับการตกของปริมาณฝนและประยุกตปริมาณฝนเขากับกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา ไดกราฟน้ําทา

ยอยๆรวมกับปริมาณการไหลพ้ืนฐาน ดังรูปแสดงตัวอยาง Unit Hydrograph ของอางเก็บน้ําเข่ือนน้ําอูน  

ในรูปท่ี 3-2 

 

รูปท่ี  3-2  แสดงตัวอยาง Unit Hydrograph ของอางเก็บน้ําเข่ือนน้ําอูน 

3) ตรวจสอบผลการคํานวณปริมาณน้ําทาท่ีไดโดยการประยุกตเขากับคาปริมาณน้ําฝนท่ี

ตรวจวัดไดดังแสดงตัวอยาง ผลการคํานวณปริมาณน้ําทาท่ีไดโดยการประยุกตเขากับคาปริมาณน้ําฝนท่ี

คาดการณและท่ีตรวจวัดไดของอางเก็บน้ําหวยหลวงในรูปท่ี 3-3 

 

รูปท่ี  3-3  แสดงตัวอยางผลการคํานวณปริมาณน้ําทาท่ีไดโดยการประยุกตเขากับคาปริมาณ

น้ําฝนท่ีคาดการณและท่ีตรวจวัดไดของอางเก็บน้ําหวยหลวง 



43 
 

 

 

4) นํา Unit Hydrograph มาใชงานรวมกับการคาดการณหรือการพยากรณน้ําฝนให

กรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงมีการเผยแพรผานทางเว็บไซดของกรมอุตุนิยมวิทยา เชน การพยากรณฝน 3 

วัน หรือ 7 วัน โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร ENCEP หรืออ่ืนๆ 

 4.1) วิธีการทําการตรึงภาพผลการพยากรณน้ําฝนในระบบ GIS ซอนทับกับ

ตําแหนงของอางเก็บน้ําและสถานีวัดน้ําฝนท่ีไดเตรียมการณไวแลวตามขอ 1) แสดงตัวอยางการตรึงภาพผล

การพยากรณน้ําฝนในระบบ GIS ซอนทับกับตําแหนงอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางในรูปท่ี  3-4   

 

รูปท่ี  3-4  แสดงตัวอยาง การตรึงภาพผลการพยากรณน้ําฝนในระบบ GIS ซอนทับกับตําแหนงอางเก็บ

น้ําขนาดใหญและขนาดกลาง 

 

 4.2) ประมาณคาแถบสีท่ีสถานีวัดน้ําฝนท่ีซอนทับบนภาพดังตัวอยางในรูปท่ี 3-4

เปนคาปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงในพ้ืนท่ีท่ีสถานีวัดน้ําฝน ท่ีเตรียมไวและคํานวณเปนคาเฉลี่ยของน้ําฝนท่ีตกลงใน

พ้ืนท่ีรับน้ําของอางเก็บน้ํา ดังตัวอยางรูปท่ี 3-5 แสดงตัวอยางการอานคาแถบสีของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยท่ี

อางเก็บน้ําก่ิวลมและอางเก็บน้ําก่ิวคอหมา ของวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงอานคาไดประมาณ 10-

15 มิลลิเมตรตอวัน 
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รูปท่ี  3-5  แสดงตัวอยางการอานคาแถบสีของปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 

 4.3) คํานวณหาปริมาณน้ําทาท่ีไหลลงอางเก็บน้ํานั้นดวย Unit hydrograph ท่ี

ไดสรางไวแลวขางตน 

  อนึ่ง การสราง Unit Hydrograph ขางตนมีอีกวิธีการหนึ่ง คือการใชการคํานวณจาก

ลักษณะทางกายภาพของสภาพภูมิประเทศของลุมน้ําตามวิธีการของ Snyder ประยุกตกับกราฟน้ําทาแบบ

ไรมิติหรือ Dimensionless Hydrograph ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางเวลาการเกิดปริมาณการไหลสูงสุด   

(Tp)  กับอัตราสวน LLc/ S และความสัมพันธระหวางปริมาณการไหลสูงสุดตอหนวยพ้ืนท่ีรับน้ําฝน   

(Qp/A)  กับเวลาการเกิดปริมาณการไหลสูงสุด (Tp)  ของลุมน้ําท่ีดําเนินการศึกษาคาไดแลวโดยสํานัก

บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ดังสมการนี้คือ 

ปริมาณฝน : หนวย มม./วัน 
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  Tp = ( )bsLLc/a  

Qp/A = ( )dTpa  

เม่ือ  

Tp = เวลาเกิดปริมาณการไหลสูงสุดของน้ําทา – ชั่วโมง 

Qp = ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ําทา – ลูกบาศกเมตร/วินาที/มิลลิเมตร 

 A = พ้ืนรับน้ําฝน – ตารางกิโลเมตร 

 L = ความยาวตามลําน้ําสายใหญจากจุดออกจนถึงจุดไกลสุดบนสันปนน้ํา – กิโลเมตร 

Lc = ความยาวตามลําน้ําสายใหญจากจุดออกจนถึงจุดไกลสุดบนลําน้ําท่ีใกลจุดศูนยถวง 

   ของลุมน้ํามากท่ีสุด – กิโลเมตร  

 S = ความลาดเทเฉลี่ยของลําน้ําสายใหญ 

a , b, c , d เปนคาสัมประสิทธิ์ รีเกรชชั่น ซ่ึงจะตองคํานวณหาจากขอมูลท่ีมีอยูจริงในแต

ละลุมน้ํา  

คาพารามิเตอรดังกลาวขางตนอันไดแกคา พ้ืนรับน้ําฝน ( A )  คาความยาวลําน้ําสาย

ใหญจาก จุดออกถึงจุดไกลสุดบนสันปนน้ํา ( L )  คาความยาวลําน้ําสายใหญจากจุดออกถึงจุดไกลสุดบน

ลําน้ําท่ีใกลจุดศูนยถวงของลุมน้ํามากท่ีสุด ( Lc )  และคาความลาดเทเฉลี่ยของลําน้ําสายใหญ  ( S )  

หาไดจากการวัดในแผนท่ี มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร 

สําหรับคาเวลาเกิดปริมาณการไหลสูงสุดของกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา  ( Tp )  และคา

ปริมาณการไหลสูงสุดของกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา ( Qp )  หาไดจากขอมูลท่ีตรวจวัดไดจริงของแตละสถานี  

จากพารามิเตอรกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาท่ีคํานวณไดจากสมการท้ัง 2 นําไปประยุกตกับ

กราฟหนึ่งหนวยน้ําทาแบบไรมิติ (Dimensionless) ก็สามารถคํานวณกราฟหนึ่งหนึ่งหนวยน้ําทาของพ้ืนท่ี

รับน้ําฝนของลุมน้ํายอยได ซ่ึงกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาแบบไรมิติ (Dimensionless) ของสถานีสํารวจอุทก

วิทยาไดแสดงไวในตารางท่ี  3-1 
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ตารางท่ี  3-1  แสดงผลการคํานวณความสัมพันธระหวางคา Tp และ  Qp/A 
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3.2 วิธีท่ี 2 การคาดการณปริมาณน้ําทาแบบประมาณคา  

 ปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ําเฉลี่ยท้ังป = คาสัมประสิทธิ์น้ําทา x ปริมาณฝนเฉลี่ยราย

ป x พ้ืนท่ีรับน้ํา 

หรือ  Q = C x R x A  

 

ท้ังนี้คา  C = สัมประสิทธิ์น้ําทา 

R = ปริมาณฝน มีหนวยเปนเมตร 

A = พ้ืนท่ีรับน้ํา หนวยเปนตารางเมตร 

ตัวอยางการคํานวณ 

ตองการหาปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา ขนาดพ้ืนท่ีรับน้ํา 1.5 ตารางกิโลเมตร มี

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป 1,120 มิลลิเมตร/ป ใหคาสัมประสิทธิ์น้ําทา 0.2  

   R = 1,120 / 1,000      = 1.12 เมตร/ป 

  A = 1.5 x 1,000 x 1,000 = 1.5 x 10^6 ตารางเมตร 

ดังนั้นปริมาณน้ําไหลลงอาง =0.2x1.12x1.5x10^6 = 336,000 ลูกบาศกเมตรตอป 

ตารางท่ี  3-2  ตารางสัมประสิทธิ์น้ําทา 

 

โดยท่ี  A = พ้ืนท่ีรับน้ําฝนท่ีมีความลาดชันมาก  (ความลาดชันตั้งแต 8 % ข้ึนไป) 

B = พ้ืนท่ีรับน้ําฝนท่ีมีความลาดชันปานกลางถึงมาก (ความลาด 3-8 % ข้ึนไป) 

C = พ้ืนท่ีรับน้ําฝนคอนขางเรียบ  (ความลาดชัน 0-3 % ข้ึนไป) 

พ้ืนท่ีรับน้ําฝน (ตารางกิโลเมตร) 
สัมประสิทธิ์น้ําทา , C 

A B C 

นอยวา 1.0  0.4 0.325 0.225 

1.0-5.0 0.375 0.275 0.225 

5.0-10.0 0.325 0.225 0.2 

มากกวา 10.0 0.3 0.2 0.15 
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3.3 วิธีท่ี 3 การประมาณคาปริมาณน้ําทาจากลักษณะการใชท่ีดิน   

การประมาณค าปริ ม าณน้ํ าท า ใน พ้ืน ท่ีลุ มน้ํ า โ ดย ใช แบบจํ า ลอง  SWAT ของ 

Conservation Service โดยการสรางแบบจําลอง SWAT นั้นประกอบดวยขันตอนท่ีสําคัญท้ังหมด 6 

ข้ันตอน คือ 

1) การกําหนดขอบเขตลุมน้ํายอยและตําแหนงอางเก็บน้ํา การกําหนดขอบเขตลุมน้ํายอย

สรางมาจาก DEM โดยการกําหนดขอบเขตของลุมน้ํายอยดังแสดงในรูปท่ี 3-6 ข้ึนอยูกับ 3 ปจจัย 

คือ 

– เปนตําแหนงท่ีตองการทราบผลลัพธจากแบบจําลอง 

– เปนตําแหนงจุดควบคุมการไหลของน้ําไดแก ฝาย และเข่ือน ซ่ึงรวมท้ังจุด

ควบคุมน้ําท่ีคาดวาทําการกอสรางข้ึนมาในอนาคตดวย 

– เปนตําแหนงของสถานีท่ีตองการสอบเทียบแบบจําลองไดแกตําแหนงสถานีวัดน้ําทา 

 

 
รูปท่ี  3-6  แสดงการกําหนดพ้ืนท่ีลุมน้ําจากแบบจําลอง 
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2) การสรางหนวยจัดการอุทกวิทยา (HRUs)  โดยท่ัวไปแลวในแตละพ้ืนท่ีลุมน้ํายอมมี

การใชท่ีดิน ชนิดดิน ความลาดชัน และการจัดการ ท่ีดินท่ีแตกตางกันออกไปกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

เชน ในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยหนึ่งอาจมีการใช ท่ีดินมากกวา 1 ชนิดหรือมีการจัดการในท่ีดิน (Land 

Management Practices) ของพืชแตละชนิดท่ีแตกตางกันไปซ่ึงอาจข้ึนอยูกับชนิดของดินและลักษณะความ

ลาดชันของพ้ืนท่ีโดยในแตละสวนพ้ืนท่ีของลุมน้ํานั้นก็ยอมมีคาพารามิเตอรทางอุทกวิทยาท่ีตางกันไป เชน 

คา CN Number ซ่ึงข้ันอยูกับการใชท่ีดินและชนิดดินในพ้ืนท่ีนั้นๆเปนตน และยอมท่ีสงผลตอผลลัพธ

ทางดานอุทกวิทยาท่ีตางกันออกไปดวย ซ่ึงถาหากกําหนดใหในแตละลุมน้ํายอยมีคาพารามิเตอรเพียงแคคา

เดียวแลวนั้นอาจทําใหผลลัพธท่ีไดจากพ้ืนท่ีไมเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีท้ังหมดยิ่งถาพ้ืนท่ีลุมน้ํามีขนาดท่ีใหญดวย

แลวก็อาจสงผลตอการประเมินผลลัพธท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงตัวอยางการกําหนดลักษณะการใช

ท่ีดินของพ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนบนแสดงไวในรูปท่ี 3-7 

 

รูปท่ี  3-7  แสดงการกําหนดลักษณะการใชท่ีดินของพ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนบน 
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 3) การปอนขอมูลภูมิอากาศ ขอมูลท่ีตองเตรียมและนําเขาคือ ขอมูลปริมาณฝนรายวัน 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม และพลังงานแสงอาทิตยโดยเม่ือปอนขอมูลลงไปในแบบจําลอง

แลวการทํางานของแบบจําลอง SWAT คือแบบจําลองจะทําการเลือกสถานีภูมิอากาศใหกับแตละลุม

น้ํายอยท่ีไดกําหนดไวแบบอัตโนมัติเพ่ือเปนสถานีภูมิอากาศตัวแทนของแตละลุมน้ํายอยโดยในแตละลุมน้ํายอย

ใชสถานีภูมิอากาศในการคํานวณไดแคสถานีเดียวดังนั้นแบบจําลอง SWAT เลือกสถานีภูมิอากาศใหกับแต

ละลุมน้ําโดยเลือกในตําแหนงท่ีใกลกับลุมน้ํายอยนั้นมากท่ีสุด  

 ในสวนของขอมูลฝนนั้น กอนท่ีจะนําขอมูลของสภาพฝนไปใชนั้นตองมีการตรวจสอบความ

คงตัวของขอมูลซ่ึงหมายถึงการพิจารณาความม่ันคงของขอมูลวาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไมเนื่องจากใน

ระหวางการเก็บขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งของเครื่องมือวัดหรือเปลี่ยนแปลงการวัดเก็บขอมูลโดยอาจจะ

ใชวิธ ี Double mass curve เปนการเปรียบเทียบคาปริมาณฝนสะสมของสถานีตางๆแสดงตัวอยางการ

นําเขาสถานีฝนพ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนบนในรูปท่ี  3-8  

 

รูปท่ี  3-8  แสดงการนําเขาสถานีฝนพ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนบน 

4) การปอนขอมูลอางเก็บน้ํา เม่ือกําหนดตําแหนงของอางเก็บน้ําแลวจากนั้น ทําการ

ปอนขอมูลพ้ืนฐานของอางเก็บน้ํา ไดแก พ้ืนท่ีผิวอาง ความจุอาง และการระบายน้ําของอาง  

5) การปอนคาพารามิเตอรตางๆ ท่ีมีผลตอปริมาณน้ําทาและปริมาณน้ําท่ีไหลลงสูชั้น 

น้ําใตดิน 

พารามิเตอรท่ีมีผลตอปริมาณน้ําทาท่ีสําคัญไดแก CN2, Manning’ n การไหลในลําน้ําและ พ้ืนราบ, คา

สามารถในการซึมของดิน (AMC), lag time, slope ของทองน้ําและพ้ืนราบ คาสัมประสิทธิ์ การระเหย
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ของน้ําในดิน เปนตน ซ่ึงการท่ีแบบจําลองท่ีสรางข้ึนมีความสมจริงก็ข้ึนอยูกับพารามิเตอรตางๆท่ีปอนลงไป 

ตัวอยางการกําหนดคาตางๆ เพ่ือสั่งการคํานวณแบบจําลอง SWATรูปท่ี  3-9   

 พารามิเตอรท่ีมีผลตอปริมาณน้ําใตดินท่ีสําคัญ ไดแก  

- คาสัมประสิทธิ์การไหลของน้ําใตดิน ในลําน้ํา (ALPHA_BF) 

- ความสามารถในการเก็บน้ําของชั้นน้ําใตดินตื้นกอนท่ีไหลลงสูลําน้ํา (GWQMN) 

 - คาสัมประสิทธิ์การระเหยหรือการสูญเสียของชั้นน้ําใตดินตื้น (GW_REVAP) 

 - ความสามารถในการเก็บน้ําของชั้นน้ําใตดินตื้นกอนท่ีระเหยสูชั้นบรรยากาศ 

                      (REVAPMN) 

 - คาสัมประสิทธิ์การซึมลึกสูชั้นน้ําใตดินลึก (RCHRG_DP) 

รูปท่ี  

3-9  การกําหนดคาตางๆ เพ่ือส่ังการคํานวณแบบจําลอง SWAT 
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6) การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง หลังจากท่ีทําการปอนคาพารามิเตอรตางๆ

เรียบรอยแลวข้ันตอนตอไปคือตองมีการสอบเทียบแบบจําลองท้ังปริมาณน้ําทาและสัดสวนของปริมาณน้ําใตดิน

ท่ีเหมาะสมเพ่ือทําการตรวจสอบวาผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลองกับคาท่ีไดจากการวัดจริงในสนามมีความ

สอดคลองกันตามหลักการทางสถิติหรือไมดังตัวอยางแสดงกราฟเปรียบเทียบการคํานวณและการตรวจวัด

ผลลัพธท่ีไดในรูปท่ี 3-10และแสดงผลลัพธเชิงพ้ืนท่ีจากแบบจําลอง SWAT รูปท่ี  3-11   

 

 
รูปท่ี  3-10  แสดงกราฟเปรียบเทียบการคํานวณและการตรวจวัด 

 

รูปท่ี  3-11  แสดงผลลัพธเชิงพ้ืนท่ี จากแบบจําลอง SWAT 
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3.4  การประยุกตใชสถานการณการประเมินน้ําทาท่ีไหลลงอางเก็บน้ํา 

การประยุกตใชสถานการณการประเมินน้ําทาท่ีไหลลงอางเก็บน้ํา เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา

และแจงเตือนสถานการณ ในการบริหารจัดการอางเก็บน้ําของกรมชลประทานมีการควบคุมการระบายน้ํา

ออกจากอางเก็บน้ําโดยอาศัยโคงปฏิบัติการอางเก็บน้ําหรือ Rule Curve ซ่ึงประกอบดวยโคงปฏิบัติการ

อางเก็บน้ํา 2 เสนเปนเกณฑในการควบคุมดังเกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Rule Curve) ในรูปท่ี  3-12  

ประกอบดวย 

1) โคงปฏิบัติการอางเก็บน้ําเสนบนหรือ (Upper Rule Curve) ใชสําหรับการควบคุม

ระดับหรือปริมาตรน้ําสูงสุดท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานของอางเก็บน้ําในแตละเดือนจําเปนตองรักษาระดับน้ําใน

อางเก็บน้ําไมใหมีระดับหรือปริมาตรน้ําสูงเกินกวาเกณฑเก็บกักน้ําสูงสุดในฤดูแลงท้ังนี้เพ่ือสํารองปริมาตรความ

จุของอางเก็บน้ําท่ีอยูระหวางระดับน้ําตามเกณฑเก็บกักน้ําสูงสุดกับระดับน้ําเก็บกักสูงสุดไวสําหรับปองกันการ

เกิดภาวะน้ําลนอางฯและภาวะน้ําทวมดานทายเข่ือนในฤดูฝนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนเสนระดับน้ําสูงสุด

ของอางเก็บน้ําท่ีทําใหความเสี่ยงตอการมีปริมาตรอางไมเพียงพอท่ีจะรับน้ํานองอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

2) โคงปฏิบัติการอางเก็บน้ําเสนลางหรือ (Lower Rule Curve) ใชสําหรับการควบคุม

ระดับหรือปริมาตรน้ําต่ําสุดท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานของอางเก็บน้ําในแตละเดือนจําเปนตองรักษาระดับน้ําใน

อางเก็บน้ําตลอดท้ังปไมใหมีระดับหรือปริมาตรน้ําต่ําเกินกวาเกณฑเก็บกักน้ําต่ําสุดท้ังนี้เพ่ือสํารองปริมาตรน้ํา

เก็บกักใหเพียงพอตอกิจกรรมการใชน้ําในปถัดไปและลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา หรือกลาว

อีกนัยหนึ่งคือ เปนเสนระดับน้ําต่ําสุดท่ีควรรักษาไวเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการขาดแคลนในอนาคตหรือ

คาความเสี่ยงดังกลาวอยูในเกณฑท่ียอมรับได 
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รูปท่ี  3-12  เกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Rule Curve) 
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การบริหารจัดการน้ําในเข่ือน ตามหลักการจะพยายามควบคุมใหระดับน้ําอยูในกรอบของ

“เกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ํา” (Reservoir Operation Rule Curve) ไดแก เสนปฏิบัติการอางเก็บน้ํา

ระดับเก็บกักน้ําสูงสุด (Upper Rule Curve, URC) และเสนปฏิบัติการอางเก็บน้ําระดับเก็บกักน้ําต่ําสุด

(Lower Rule Curve, LRC) ซ่ึงชวยใหสามารถบริหารจัดการน้ําในเข่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดในภาพรวมตลอดท้ังปตัวอยางหลักเกณฑในการบริหารจัดการอางเก็บน้ําดังนี้ 

เง่ือนไข 1 ถาระดับน้ําเกินระดับเก็บกักปกติ  (NormalHigh Water Level,NHWL)   

ใหปลอยน้ําผานทางระบายน้ําลน  (Spillway) 

เง่ือนไข 2 ถาระดับน้ําสูงกวาเกณฑเก็บกักน้ําสูงสุด  (Upper Rule Curve, URC)    

ในสภาวะปกติ ใหปลอยน้ําใหกับความตองการน้ําดานตางๆใหเต็มท่ี 

เง่ือนไข 3 ถาระดับน้ําสูงกวาเกณฑเก็บกักน้ําสูงสุด  (Upper Rule Curve, URC)  

และมีแนวโนมจะเกิดสภาวะน้ําหลากใหปลอยน้ําเพ่ิมทางทอระบายน้ํา (OutletWork)  ใหเต็มท่ีเพ่ือเตรียม

รับปริมาณน้ําหลาก 

เง่ือนไข 4 ถาระดับน้ําอยูระหวางเกณฑเก็บกักน้ําสูงสุด  (Upper Rule Curve, URC) 

และเกณฑเก็บกักน้ําต่ําสุด (Lower Rule Curve, LRC) ใหปลอยน้ําใหกับความตองการใชน้ําดานตางๆ 

เปนผลพลอยได 

เง่ือนไข 5 ถาระดับน้ําอยูต่ํากวาเกณฑเก็บกักน้ําต่ําสุด  (Lower Rule Curve, LRC)  

ใหปลอยน้ําใหกับความตองการน้ําเทาท่ีจําเปน ตามลําดับความสําคัญ 

เง่ือนไข 6 ถาระดับน้ําอยูต่ําลงถึงระดับเก็บกักต่ําสุด  (Minimum Water Level, 

MinWL) จะไมมีการปลอยน้ําจากอางเก็บน้ํา 

จากหลักเกณฑการควบคุมดังกลาวเม่ือฝายประมวลวิเคราะหสถานการณน้ําติดตาม

สถานการณน้ําหรือโครงการชลประทานสามารถประเมินหรือคาดการณไดวาจะมีปริมาณ Inflow ไหลลง

อางเก็บน้ําเทาไหร เม่ือเทียบกับปริมาณหรือระดับท่ีจะเกิดข้ึนในอางเก็บน้ํา ก็จะทําใหทราบไดวา ระดับ

น้ําหรือปริมาณน้ําในอางท่ีเพ่ิมข้ึนเกินระดับคุมหรือไม ถาเกินตองระบายออกเทาใด ตามหลัก Water 

Balance ตามสมการท่ี  3-1 

Storage วันนี้ = Storage เม่ือวาน + Inflowวันนี้ – Outflow  (3-1) 
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กรณีตัวอยางการคาดการณปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนน้ําอูน อําเภอพังโคน จังหวัด

สกลนคร ชวงระหวางวันท่ี 12-18 กันยายน 2559 เปนการติดตามสถานการณน้ําฝนลวงหนาโดยใช

ขอมูลการพยากรณฝน 7 วัน แสดงในรูปของภาพสีตามน้ําหนักของปริมาณฝนท่ีพยากรณไดในแตละวัน 

ท่ีแสดงในรูปท่ี 3-13 และนําภาพนั้นมาตรึงในระบบ GIS ตามวิธีการท่ีไดกลาวไวแลวขางตนสามารถ

อานคาปริมาณน้ําท่ีพยากรณได ณ จุดท่ีตั้งสถานีวัดน้ําฝนท่ีหัวงานเข่ีอนน้ําอูน อําเภอวาริชภูมิ อําเภอ 

กุดบาก อําเภอเมืองสกลนครและสถานีวัดน้ําฝนตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เม่ือทํา

การเฉลี่ยคาน้ําฝนตามวิธีของธีเอสเสนจะไดคาปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงพ้ืนท่ีรับน้ําของอางเก็บน้ําเข่ือนน้ําอูน  

ดังแสดงในรูปท่ี 3-14 มีคาตั้งแต 0-27.98 แลวนํามาประยุกตเขากับกราฟน้ําทาหนึ่งหนวยของอางเก็บ

น้ําเข่ือนน้ําอูนจะไดคาปริมาณน้ําทาท่ีเกิดจากฝนท่ีตกตั้งแตวันท่ี 12-18 กันยายน 2559 เปน 2.12 

2.49 0 0 4.204 5.67 4.75 ลานลูกบาศกเมตรตอวันตามลําดับ ดังรายการคํานวณท่ีแสดงในรูป

ท่ี 3-15 เม่ือไดคาปริมาณน้ําทารายวันท่ีคาดการณไดแลวจึงนํามาคํานวณหาปริมาณน้ําเก็บกักในอางตาม

สมการท่ี 3-1 ไดปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําตั้งแตวันท่ี 12-18 กันยายน 2559 เปน 259.74 

261.24 263.84 266.1 275.95 283.074 287.23 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับหรือหาก

พิจารณาระยะยาวใน 7 วันขางหนาจะมีปริมาณน้ําในอางเปน 287.23 ลานลูกบาศกเมตร ดังแสดงใน

รูปท่ี 3-16 เนื่องจากปริมาณน้ําในอาง 287.23 ลานลูกบาศกเมตร ในชวงเวลาดังกลาวยังมีปริมาณ

น้ําท่ีต่ํากวา Upper Rule Curve แสดงในรูปท่ี 3-17 จึงยังไมเขาเกณฑเง่ือนไขการระบายน้ําตาม

เง่ือนไขท่ี 2 ถาระดับน้ําสูงกวาเกณฑเก็บกักน้ําสูงสุด (Upper Rule Curve, URC) ในสภาวะปกติ 

ใหปลอยน้ําใหกับความตองการน้ําดานตางๆใหเต็มท่ี หรือ เง่ือนไขท่ี 3 ถาระดับน้ําสูงกวาเกณฑเก็บกัก

น้ําสูงสุด (Upper Rule Curve, URC) และมีแนวโนมจะเกิดสภาวะน้ําหลากใหปลอยน้ําเพ่ิมทางทอ

ระบายน้ํา (OutletWork) ใหเต็มท่ีเพ่ือเตรียมรับปริมาณน้ําหลาก กรณีนี้จึงยังไมมีแนวโนมท่ีจะเกิดน้ํา

หลากจึงอยูในเง่ือนไขท่ี 4 ใหระบายน้ําตามปกติ 
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รูปท่ี  3-13  ขอมูลการคาดการณปริมาณน้ําฝนลวงหนาจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปท่ี  3-14 แสดงสถานีวัดน้ําฝนในพ้ืนท่ีรับน้ําของอางเก็บน้ําเข่ือนน้ําอูน 
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รูปท่ี  3-15 แสดงการคํานวณปริมาณน้ําทาจากกราฟน้ําทาหนึ่งหนวยอางเก็บน้ําเข่ือนน้ําอูน 

 

รูปท่ี  3-16  การคาดการณ  Inflow  ตั้งแตวันท่ี  12 – 18  กันยายน  2559 
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รูปท่ี  3-17  แสดงปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนน้ําอูน 

3.5  สรุป 

วิธีการดําเนินการตางๆท่ีผูเขียนไดรวบรวมนําเสนอในครั้งนี้มาจากแนวทางท่ีปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีและเก่ียวของกับการประมวลวิเคราะหสถานการณน้ําและใชนําเสนอขอมูลในหลายโอกาสเพ่ือสรางความ

เขาใจแกผูสนใจท่ีเขามาเยี่ยมชมภารกิจของสํานักงานชลประทาน สวนประมวลวิเคราะหสถานการณและ

ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะของกรมชลประทาน  

การประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา จําเปนท่ีตองทราบสถานการณลวงหนาโดยเฉพาะ

ขอมูลสภาพลม ฟา อากาศ ซ่ึงในปจจุบันสามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดตลอดเวลาจากแหลงขอมูลท่ีเปน

หนวยงานของรัฐไดแก ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอมูลสภาพน้ําในแมน้ําสายหลักขอมูลปริมาณน้ําใน

อางเก็บน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง ท่ัวประเทศจากกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําและการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทยท่ีมีเครื่องมือตรวจวัดน้ําทา ปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติในระบบโทรมาตรเพ่ือพยากรณ

น้ําและเตือนภัยลุมน้ํา แสดงผล ณ เวลาจริงผานระบบเว็บไซตเม่ือทราบสถานการณท่ีจะเกิดลวงหนาจะ

สามารถประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดโดยใชหลักการทางวิชาการ คาดการณระดับน้ําในแมน้ําหรือใน 

อางเก็บน้ําท่ีกรมชลประทานรับผิดชอบไดใน 3-7 วันขางหนาเพ่ือมีเวลาเตรียมการรับสถานการณหรือแจง

เตือนหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของไดรับทราบสถานการณและเตรียมประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบจะ

เปนการลดผลกระทบความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
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การติดตามสถานการณน้ําโดยประชาชนท่ัว ไปในแมน้ําสายหลักตางๆบริเวณจุดท่ีเคย

เกิดผลกระทบจากน้ําทวม ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ท่ัวประเทศ

มีท้ังหมด 8 ศูนย ไดดําเนินการจัดทําแถบสี เขียว เหลือง แดง บริเวณตอมอสะพานขามแมน้ําหรือ

จุดหมายอ่ืนๆท่ีประชาชนสังเกตุเห็นไดอยางเดนชัดเพ่ือรับทราบสถานการณน้ําเบื้องตนคือถาระดับน้ําอยูใน

ระดับแถบสีเหลืองใหประชาชนเฝาติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิดเม่ือเขาสูระดับสีแดงจะทําใหเกิดน้ําทวม

ท่ีลุมต่ําริมตลิ่ง 

3.6  ขอเสนอแนะ 

การประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํามีการทํางานท่ีตองอาศัยแหลงขอมูลหลายแหลงดังกลาว

แลวขางตนแตจะไมประสบความสําเร็จในการแกปญหาหากขาดความรวมมือฝายจัดสรรน้ําหรือสวนบริหาร

จัดการน้ําในพ้ืนท่ีท่ีจะตองสนับสนุนขอมูลดานการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี การทํางานตองประสานงานกัน

อยางใกลชิดเพ่ือสามารถแจงเตือนไปยังผูเก่ียวของในระดับสํานักฯ รับทราบสถานการณและใหคําแนะนํา

แนวทางการปฏิบัติบริหารจัดการน้ําตอไป 
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                                                       ภาคผนวก  ก 

  การนําเสนอการบริหารจัดการน้าํและการติดตามสถานการณน้ํา

ระดับสํานักงานชลประทาน 
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รูปท่ี  ก-1  แสดงการนําเสนอการบริหารจัดการน้ําและการติดตามสถานการณน้ํา 
  



 

รูปท่ี  ก-2  แสดงการนําเสนอการบริหารจัดการน้ําและการติดตามสถานการณน้ํา 
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รูปท่ี  ก-3  แสดงการนําเสนอการบริหารจัดการน้ําและการติดตามสถานการณน้ํา 
  



 

รูปท่ี  ก-4  แสดงการเฝาติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 
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รูปท่ี  ก-5  แสดงการเฝาติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 

  



 

รูปท่ี  ก-6  แสดงการเฝาติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 
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รูปท่ี  ก-7  แสดงการเฝาติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 

  



 

รูปท่ี  ก-8  แสดงการเฝาติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 
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รูปท่ี  ก-9  แสดงการเฝาติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 

  



 

รูปท่ี  ก-10  แสดงการเฝาติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา 
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                                                       ภาคผนวก  ข 

  การนําเสนอศูนยปฏิบตัิการน้ําอัจฉริยะและการประมวลวิเคราะห

สถานการณน้ํา 

 

 

 

 

 

  



 

รูปท่ี  ข-1  แสดงการดําเนินงานของฝายประมวลและวิเคราะหสถานการณน้ําภายใต SWOC 
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รูปท่ี  ข-2  แสดงรูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  



 

รูปท่ี  ข-3  แสดงรายการกิจกรรมงานของฝายประมวลวิเคราะหสถานการณน้ําในแตละวัน 
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รูปท่ี  ข-4  แสดงข้ันตอนการแจงขอมูลขาวสาร 

  



 

รูปท่ี  ข-4  (ตอ) 
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รูปท่ี  ข-5  แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามสถานการณน้ํา                                  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของนําเสนอขอมูล 

  



 

รูปท่ี  ข-5  (ตอ) 
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รูปท่ี  ข-6  แสดงแนวทางกาสรการบริหารจัดการน้ําโดยกรมชลประทาน 

  



 

รูปท่ี  ข-6  (ตอ) 
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รูปท่ี  ข-6  (ตอ) 

  



 

รูปท่ี  ข-7  แสดงจุดเฝาระวังริมแมน้ําเจาพระยาท่ีอาจเกิดผลกระทบจากการระบายน้ําออกจากเข่ือน

เจาพระยาและแสดงการเตรียมความพรอมดานเครื่องจักร เครื่องมือสําหรับรับสถานการณ 
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