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บทคัดยอ 
กรมทรัพยากรน้ํา โดยศูนยปองกันวิกฤตินํ้า ไดดําเนินการโครงการ
สํารวจติดตั้งระบบตรวจวัด และจัดตั้งศูนยขอมูลภูมิภาค ในพื้นที่
ลุมนํ้าชีตอนบน และลุมนํ้ามูลตอนบน ซ่ึงประกอบดวยสถานีโทร
มาตรสนามลุมนํ้าชีตอนบน 6 สถานี และสถานีศูนย 1 สถานี สถานี
โทรมาตรสนามลุมนํ้ามูลตอนบน 8 สถานี และสถานีศูนย 1 สถานี 
โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ขอนแกน ชัยภูมิ และนครราชสีมา 
ตามลําดับ ซ่ึงการติดตั้ งระบบโทรมาตรในลุม นํ้าดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อ การตรวจวัดขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา 
และคุณภาพน้ํา ในพื้นที่ลุมนํ้าอยางตอเน่ือง และสงขอมูลที่ไดจาก
การตรวจวัดเพื่อมาทําการวิเคราะห ประเมินสถานการณ และ
วางแผนรับมือกับสถานการณที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว ในลักษณะ
แบบ Real-Time ซ่ึงการวิเคราะหและการประเมินสถานการณของ
ลุมนํ้าอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE 11 ประกอบดวย
แบบจําลองยอยตางๆ ดังน้ี แบบจําลองน้ําฝน-นํ้าทา (NAM Model) 
แบบจําลองอุทกพลศาสตร (Hydrodynamic Model) แบบจําลอง
คุณภาพน้ํา (Water Quality Model) แบบจําลอง MIKE 11 GIS 
และ แบบจําลอง FLOOD WATCH ซ่ึงการปรับเทียบประยุกตใช
งานแบบจําลองทางคณิตศาสตรไดพิจารณาคาความนาเชื่อถือจาก
การประเมินคาทางสถิติซ่ึงประกอบดวย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Correlation, r) และคา EI (Efficiency Index) โดยแบบจําลอง 
NAM และแบบจําลองอุทกพลศาสตร MIKE 11 HD ใหคาทางสถิติ
คอนขางดีทั้ งในลุม นํ้าชีตอนบน และลุม นํ้ามูลตอนบน สวน
แบบจําลองคุณภาพน้ํา MIKE 11 WQ ใหคาทางสถิติคอนขางนา
พอใจในระดับหน่ึง เน่ืองจากสถานีตรวจวัดมีจํานวนนอย 

คําหลัก  ระบบโทรมาตร, MIKE 11 Model 
 
Abstract 
The Department of Water Resources by Water Crisis 
Prevention Center has been studied and installed the Tele-
Metering System and Establishment Regional Data Center in 
the Upper Chi and Upper Mun River Basin. The systems 
composed of 6 field stations and 1 regional station in Upper 
Chi River Basin and 8 field stations and 1 regional station in 
Upper Mun River Basin. The potential of system shall cover 
the area of Khon Kaen, Chaiyaphum and Nakhon Ratcha 
SiMa province. The system was used for investigation of 
metrological, hydrological and water quality data. These data 
and information shall be to the mathematic model for the 
theoretical analysis, simulation, and assessment as probably 
situation in order to minimize an inundation other related 
hazards. The mathematic model used in the study consisting 
of the rainfall-runoff model (NAM Model), hydrodynamic 
model (MIKE 11 HD), water quality model, MIKE 11 GIS and 
MIKE FLOODWATCH. Performance of the model was 
considered in 2 terms of theoretical statistic values which are 
a correlation coefficient (r) and efficiency index (EI). The 
result of the NAM and Hydrodynamic Models presented that 
there are a good agreement in the r and EI values, but MIKE 
11 WQ Model showed a fair agreement statistics because of 
a few observed station 
Keywords:  Tele-Metering System, MIKE 11 Model 



 

1. บทนํา 
 นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ เพื่อใชใน
การอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําที่มีอยูทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
ทําใหเกิดความไมสมดุลของการใชทรัพยากร ดังน้ันระบบโทรมาตร
จึงเขามามีบทบาทในการติดตาม ขอมูลดาน อุตุ-อุทกวิทยา และ
คุณภาพน้ํา เพื่อชวยในการพิจารณาตัดสินใจเร่ืองการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการในลุมนํ้าชีตอนบน และมูลตอนบน 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดขอมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ (ระบบ
โทรมาตร) และเก็บรวบรวมขอมูลดาน อุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพ
นํ้า แบบ Real-Time ทําใหสามารถพัฒนาระบบพยากรณและเตือน
ภัย พรอมทั้งพัฒนาแบบจําลองเพื่อการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุม
นํ้าโครงการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 เพื่อศึกษาและออกแบบสถานีตรวจวัดขอมูลดาน อุตุ-อุทก
วิทยา และคุณภาพน้ํา รวมถึงการจัดตั้งสถานีศูนยขอมูลภูมิภาค
เพื่อใชเปนฐานรวบรวมขอมูลหลักของลุมนํ้า ในการประยุกตใชงาน
แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Flood Forecasting and Warning 
Model) และการออกแบบโครงขายระบบสื่อสารขอมูล 
(Communication Network) 
 
4. ข้ันตอนการดําเนินการ 
 เพื่อใหระบบโทรมาตรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดไว จึงมีแนวทางดําเนินการดังน้ี 
 - รวบรวม และทบทวนขอมูลสภาพพื้นที่โครงการ และสภาพ
ปญหาตางๆ ในพื้นที่ลุมนํ้า 
 - ดําเนินการวิเคราะห และประมวลผลขอมูลเพื่อใชในการ
วางโครงขายสถานีตรวจวัดระบบโทรมาตร 
 - การประยุกตใชงานแบบจําลองทางคณิตศาสตร Flood 
Forecasting and Warning Model โดยในการศึกษาครั้งน้ีได
ประยุกตใชงานแบบจําลอง MIKE 11 
 
5. ผลลัพธจากการศึกษา 
5.1 สภาพพื้นท่ีโครงการ 
 ลุมนํ้าชีตอนบน มีพื้นที่รับนํ้า 13,549 ตร.กม. แบง
ออกเปน 7 ลุมนํ้าสาขาประกอบดวย ลําน้ําชีตอนบน ลําสะพุง ลํา
กระจวน ลําคันฉู ลําน้ําชีสวนที่ 2 หวยสามหมอ และลําน้ําชีสวน
ที่ 3 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 
 ลุมนํ้ามูลตอนบน มีพื้นที่รับนํ้า 14,136 ตร.กม. แบง
ออกเปน 6 ลุมนํ้าสาขาประกอบดวย ลุมนํ้ามูลตอนบน ลําแซะ 
ลําพระเพลิง ลําตะคอง ลําเชิงไกร และลําจักราช ตามลําดับ  

ดังแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ขอบเขตพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบนและลุมนํ้ามูลตอนบน 
 

 โดยสภาพปญหาที่ประสบกับสองลุมนํ้าคือ ในฤดูแลงจะ
ประสบกับปญหาภัยแลง เชนในป พ.ศ. 2548 ปริมาณน้ําที่เก็บกัก
ในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคลอง มีปริมาณต่ํากวาระดับ Dead 
Storage แตในชวงฤดูนํ้าหลากพื้นที่น้ีจะประสบกับปญหาอุทกภัย 
ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เปนประจําทุกป ดังเชนในป พ.ศ.2544 เกิด
พายุโซนรอนยูซานกิ ซ่ึงมีปริมาณฝนที่วัดไดประมาณ 315.2 ม.ม. 
ทําใหพื้นที่ในลุมนํ้าชีตอนบนไดรับความเสียหาย เปนตน 
5.2 เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของตําแหนงท่ีต้ัง
สถานีโทรมาตร 
 เกณฑการพิจารณา และใหคะแนนความเหมาะสมมี 6 
เกณฑ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑที่ใชพิจารณาความเหมาะสม 

ที่มา: รายงานการเสร็จงาน โครงการสํารวจติดตั้งระบบตรวจวัด 
และจัดตั้งศูนยขอมูลภูมิภาค ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน และลุมนํ้ามูล

เกณฑที่ใชพิจารณาความเหมาะสม คะแนน 
1. เกณฑดานแบบจําลองทางคณิตศาสตร 15 
2. เกณฑดานกายภาพและเอกสารสิทธิที่ดินของที่ตั้ง

สถานีโทรมาตร 
15 

3. เกณฑดานเศรษฐกิจและสังคม 15 
4. เกณฑดานอุตุ-อุทกวิทยา ชลศาสตรและคุณภาพน้ํา 20 
5. เกณฑดานการบริหารจัดการน้ํา 20 
6. เกณฑดานความสอดคลองกับระบบโครงขายโทร

มาตรที่มีอยูปจจุบันและที่มีแผนพัฒนาไวแลว 
15 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 



 

ตอนบน 
 
 ผลการคัดเลือกโครงขายสถานีในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบนจาก
การวิเคราะหความเหมาะสมในเกณฑตางๆ ประกอบดวย  
 (1 )  สถานีควบคุมหลักและสถานีศูนยขอ มูลภู มิภาค 
(040170) จัดตั้งสถานีในพื้นที่บริเวณ สวนอุทกวิทยา สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 จังหวัดขอนแกน 
 (2) สถานีโทรมาตรสนาม จํานวน 6 สถานี ประกอบดวย 
    - สถานีบานเหลานกชุม (040171) ตรวจวัดคาระดับนํ้า 
ปริมาณนํ้าฝน และคุณภาพน้ํา 

 - สถานีวัดปาประชาราษฎร (040172) ตรวจวัดคาระดับ
นํ้า 

 - สถานีวัดประชามงคล (040173) ตรวจวัดคาปริมาณ
นํ้าฝน 

 - สถานีบานคายหม่ืนแผว (040174) ตรวจวัดคาระดับ
นํ้า 

 - สถานีวัดประทุมชาติ (040175) ตรวจวัดคาปริมาณ
นํ้าฝน 

 - สถานีวัดโนนเชือก (040176) ตรวจวัดคาระดับนํ้า 
 ดังแสดงรูปโครงขายสถานีระบบโทรมาตรในพื้นที่ลุมนํ้าชี
ตอนบนไวในรูปที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ตําแหนงสถานีในระบบโทรมาตรลุมนํ้าชีตอนบน 

 ผลการคัดเลือกโครงขายสถานีในพื้นที่ลุมนํ้ามูลตอนบนจาก
การวิเคราะหความเหมาะสมในเกณฑตางๆ ประกอบดวย 
 (1 )  สถานีควบคุมหลักและสถานีศูนยขอ มูลภู มิภาค 
(050170) จัดตั้งสถานีในพื้นที่บริเวณสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 
จังหวัดนครราชสีมา 

 (2) สถานีโทรมาตรสนาม จํานวน 8 สถานี ไดแก 

 - สถานีบานหนองจอก (050171) ตรวจวัดคาระดับนํ้า 

  - สถานีสํานักสงฆเกาะแกว (050172) ตรวจวัดคาระดับ
นํ้า และคุณภาพน้ํา 

 - สถานีโรงเรียนเทศบาล 4 (050573) ตรวจวัดคา
ปริมาณนํ้าฝน 

 - สถานีบานโนน (050574) ตรวจวัดคาระดับนํ้า 

 - สถานีบานสําโรง (050675) ตรวจวัดคาระดับนํ้า 

 - สถานีบานไร (050176) ตรวจวัดคาระดับนํ้า 

 - สถานีวัดสมุทรการ (050177) ตรวจวัดคาปริมาณ
นํ้าฝน 

 - สถานีปกธงชัย (050178) ตรวจวัดคาปริมาณนํ้าฝน 

 ดังแสดงรูปโครงขายสถานีระบบโทรมาตรในพื้นที่ลุมนํ้ามูล
ตอนบนไวในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ตําแหนงสถานีในระบบโทรมาตรลุมนํ้ามูลตอนบน 
 

5.3 ผลการจัดทําโครงขายระบบสื่อสารขอมูล 
(Communication Network) 
 โครงขายระบบสื่อสารขอมูลเปนหัวใจสําคัญของระบบการ
ดําเนินงานระบบโทรมาตร ซ่ึงในข้ันตอนของการดําเนินงาน ได
พิจารณาแนวทางเลือกระบบส่ือสารทั้งระบบใชสายและไมใชสาย 
ระบบวิทยุ ระบบสัญญาณโทรศัพท เปนตน ซ่ึงจากผลการพิจารณา
แนวทางเลือกตาง ๆ ไดดําเนินการคัดเลือกระบบ GSM ผาน
เครือขาย GPRS (General Package Radio Service) ซ่ึงมีความ
นาเชื่อถือในระบบ มีความสามารถในการรับสงขอมูลประมาณ 40 
Kbps และมีชองทางการสื่อสารสํารองจํานวนมาก เปนระบบสื่อสาร
หลักของโครงการ 
5.4 แบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา 
 โครงการระบบโทรมาตรลุมนํ้าชีตอนบนและมูลตอนบน เปน
การประยุกตใชแบบจําลองสําหรับการบริหารจัดการน้ําทั้งในดาน
ของนํ้าทวม และคุณภาพน้ํา โดยใชแบบจําลองที่เปนชุดสําเร็จรูป 
เปนแบบจําลองที่พัฒนาข้ึนโดย DHI Water & Environmental 
ประเทศเดนมารก ไดแกแบบจําลอง MIKE 11 ซ่ึงเปนแบบจําลองที่
ได รับความนิยมและใชกันอยางแพรหลายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
 (1) ลักษณะทั่วไปของแบบจําลองคณิตศาสตร 
  แบบจําลอง MIKE 11 เปนแบบจําลองที่ประกอบดวย
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การเปรียบเทียบระหวาง Rating Curves ท่ีตรวจวัดไดจริงท่ีสถานี E.23 กับท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง MIKE 11 HD
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 Rating Curves ท่ีสถานี E.23
คาท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง MIKE 11 HD

การเปรยีบเทยีบระหวาง Rating Curves ทีต่รวจวัดไดจรงิทีส่ถานี E.21 กับทีคํ่านวณไดจากแบบจําลอง MIKE 11 HD
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 Rating Curves ทีส่ถานี E.21
คาทีค่าํนวณไดจากแบบจาํลอง MIKE 11 HD

การเปรียบเทียบระหวาง Rating Curves ท่ีตรวจวัดไดจริงท่ีสถานี E.9 กับท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง MIKE 11 HD
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 Rating Curves ท่ีสถานี E.9
คาท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง MIKE 11 HD

แบบจําลองยอยหลายแบบจําลอง สามารถเชื่อมตอและทํางาน
รวมกัน สําหรับแบบจําลอง MIKE 11 ที่นํามาประยุกตใชงานใน
โครงการนี้ ประกอบดวยแบบจําลองยอยตาง ๆ ดังน้ี 

- แบบจําลองน้ําฝน-นํ้าทา หรือ NAM Model (NAM) 

 - แบบจําลองอุทกพลศาสตร หรือ Hydrodynamic 
Module (HD) 

 - แบบจําลองการพยากรณนํ้า หรือ Data Assimilation 
Module (DA) 

 - แบบจําลองทางสารสนเทศ MIKE 11 GIS 

 - แบบจําลองการแพรกระจายและคุณภาพน้ํา หรือ 
MIKE 11-AD/WQ 

 - แบบจําลองการบริหารจัดการน้ํา MIKE FLOOD 
WATCH 

 แสดงแผนภูมิข้ันตอนการทํางานของแบบจําลอง MIKE 11
ไดดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แผนภูมิข้ันตอนการทํางานของแบบจําลอง MIKE 11 
ที่มา : Danish Hydraulic Institute.  2005.  

MIKE 11 Reference Manual 
 (2) ผลการปรับเทียบ และตรวจพิสูจนแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร 
 
 แบบจําลองน้ําฝน-นํ้าทา (NAM Model) 
 - การปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจําลอง NAM ใน
ลุมนํ้าชีตอนบน ระหวางชวงป พ.ศ. 2543 ถึง 2545 ที่สถานีวัด
นํ้าทา E.32A, E.60 และ E.6C ใหคาทางสถิติ คา r อยูระหวาง 
0.61 ถึง 0.91 และคา EI อยูระหวาง 45.70% ถึง 91.86% 
 - การปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจําลอง NAM ใน
ลุมนํ้ามูลตอนบน ระหวางชวงป พ.ศ. 2543 ถึง 2545 ที่สถานีวัด
นํ้าทา M.89 ใหคาทางสถิติ คา r อยูระหวาง 0.77 ถึง 0.83 และคา 
EI อยูระหวาง 76.63% ถึง 80.59% 
 
 แบบจําลองอุทกพลศาสตร (MIKE 11 HD) 
 - การปรับเทียบแบบจําลอง MIKE 11 HD ในลุมนํ้าชี

ตอนบน ที่สถานีวัดนํ้าทา E.23, E.21 และ E.9 ใหคาทางสถิติ คา r 
อยูระหวาง 0.60 ถึง 0.92 และคา EI อยูระหวาง 51.53% ถึง 
95.21% ดังคา Rating Curve ของสถานีวัดนํ้าทา E.23, E.21 และ 
E.9 ในรูปที่ 5 ถึง รูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 การปรับเทียบ คา Rating Curve ของสถานีวัดนํ้าทา E.23 

ระหวางคาที่ไดจากแบบจําลองและการตรวจวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 การปรับเทียบ คา Rating Curve ของสถานีวัดนํ้าทา E.21 
ระหวางคาที่ไดจากแบบจําลองและการตรวจวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 การปรับเทียบ คา Rating Curve ของสถานีวัดนํ้าทา E.9 

ระหวางคาที่ไดจากแบบจําลองและการตรวจวัด 
 

 - การปรับเทียบแบบจําลอง MIKE 11 HD ในลุมนํ้า
มูลตอนบน ที่สถานีวัดนํ้าทา M.2A และ M.151 ใหคาทางสถิติ คา 
r อยูระหวาง 0.75 ถึง 0.82 และคา EI อยูระหวาง 68.05% ถึง 
68.50% ดังแสดงคา Rating Curve ของสถานีวัดนํ้าทา M.2A และ 
M.151 ในรูปที่ 8 และ รูปที่ 9 



 

การเปรียบเทียบระหวาง Rating Curves ท่ีตรวจวัดไดจริงท่ีสถานี M.2A กับท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง MIKE 11 HD
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 Rating Curves ท่ีสถานี M.2A
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การเปรียบเทียบระหวาง Rating Curves ท่ีตรวจวัดไดจริงท่ีสถานี M.151 กับท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง MIKE 11 HD
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 Rating Curves ท่ีสถานี M.151
คาท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง MIKE 11 HD

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8 การปรับเทียบ คา Rating Curve ของสถานีวัดนํ้าทา M.2A 
ระหวางคาที่ไดจากแบบจําลองและการตรวจวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 การปรับเทียบ คา Rating Curve ของสถานีวัดนํ้าทา 
M.151 ระหวางคาที่ไดจากแบบจําลองและการตรวจวัด 

 
 แบบจําลองการพยากรณนํ้า (MIKE 11 FF/DA) 
 แบบจําลอง Flood Forecasting ประยุกตใชวิธีการ
พยากรณที่ไดทําการพัฒนาเพิ่มเติมที่เรียกวา Data Assimilation 
(DA) เปนแบบจําลองที่ใชสําหรับคํานวณระดับนํ้าหรือปริมาณน้ํา
ตามจุดที่สนใจ (Key Station) ลวงหนาตามชวงเวลาที่กําหนด โดย
ได เพิ่มความสามารถพิ เศษในการปรับผลการคํานวณจาก
แบบจําลอง และผลที่ไดจากการตรวจวัดที่สถานีระบบโทรมาตรให
มีคาตรงกัน กอนที่จะพยากรณลวงหนา หรือที่เรียกวา Updating 
Mode ซ่ึงชวยใหไดผลการพยากรณระดับและปริมาณน้ํา มี
ความถูกตองยิ่งข้ึน ซ่ึงโดยทั่วไปจะใชชวงเวลา ยอนหลังเวลา 3 วัน 
และ ชวงเวลาการพยากรณนํ้าลวงหนา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง และ
สามารถกําหนดความถี่ของระยะเวลาที่จะพยากรณได เชน ทุก 3 
ชั่วโมง ถึง 6 ชั่วโมง เปนตน 
 สําหรับแบบจําลองการพยากรณนํ้าของโครงการระบบ
โทรมาตรลุมนํ้าชีตอนบนและลุมนํ้ามูลตอนบน จะใชชวงเวลาการ
พยากรณนํ้าลวงหนา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง โดยไดกําหนดจุดและ
ชนิดของขอมูลที่จะทําการ Update ไวดังน้ี 

 ลุมนํ้าชีตอนบน สถานีที่จะทําการ Update ขอมูล
ไดแก สถานี 040172 040172 040174 และ 040176 โดย Update 
ขอมูลระดับนํ้าทุกสถานี 

 ลุมนํ้ามูลตอนบน สถานีที่จะทําการ Update ขอมูล
ไดแก สถานี 050172 050177 050178 และ 050573 โดย Update 
ขอมูลระดับนํ้าทุกสถานี 

 สาเหตุที่กําหนดชวงเวลาการพยากรณนํ้าลวงหนา 1 
วัน น้ันเพราะการพยากรณจะมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มมากขึ้น เม่ือ
กําหนดชวงเวลาในการพยากรณลวงหนาหลายๆวัน แตจาก
การศึกษาพบวาชวงเวลาที่เหมาะสมในการพยากรณจะอยูในชวง
ไมเกิน 3 วัน ซ่ึงใหคาการพยากรณ เปรียบเทียบกับคาที่ไดจาก
การตรวจวัดจริงพบความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กนอย 

 

 แบบจําลองทางภูมิสารสนเทศ (MIKE 11 GIS) 
 แบบจําลอง MIKE 11 GIS มีจุดประสงคเพื่อการ
แสดงผลของระดับ นํ้า ในรูปแบบของแผนที่ นํ้ าท วม  (flood 
inundation map) โดยประยุกตการทํางานรวมกับโปรแกรมระบบ
สารสนเทศ ArcView ซ่ึงสามารถมองเห็นภาพรวมของระดับนํ้าและ
ขนาดพื้นที่ที่ถูกนํ้าทวม รวมถึงระยะเวลาของการทวม และเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการแกไขปญหาน้ําทวม รวมถึงการ
ติดตามสภาพของน้ําทวมไดเปนอยางดี ดังแสดงตัวอยางแผนที่นํ้า
ทวมที่ของลุมนํ้าชีตอนบนในรูปที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ตัวอยางแผนที่นํ้าทวมของลุมนํ้าชีตอนบน 
 

 แบบจําลองการแพรกระจายและคุณภาพนํ้า หรือ MIKE 
11-AD/WQ 
 แมนํ้าชีตอนบนชวงที่ศึกษาคุณภาพน้ําคือ แมนํ้าชี
จากบริเวณสถานีโทรมาตรวัดโนนเชือกจนถึงสถานีโทรมาตรบาน
เหลานกชุม มีระยะทางตามแนวลําน้ําประมาณ 342 กิโลเมตร และ
หวยปะทาว ชวงที่ผานเมืองชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบแมนํ้าชี มี
ระยะทางตามแนวลําน้ําประมาณ 45 กิโลเมตร ซ่ึงผลการ
คาดการณคุณภาพน้ําในอนาคต เม่ือประชากรเพิ่มข้ึน ชุมชนเมือง
ขยายตัวข้ึน แมนํ้าชีในกรณีที่ไมมีการจัดการคุณภาพน้ําที่ดี ก็ยัง
จัดอยูในแหลงนํ้าประเภทที่ 3 เน่ืองจากมีการขยายตัวของชุมชนไม
มากนัก 
 แมนํ้ามูลตอนบนชวงที่ศึกษาคุณภาพน้ําคือ แมนํ้ามูล
จากบริเวณสถานีโทรมาตรบานไร ถึงสถานีโทรมาตรบานหนอง



 

จอก ซ่ึงมีระยะทางตามแนวลําน้ําประมาณ 205 กิโลเมตร ลําตะ
คอง ชวงที่ผานตัวเมืองนครราชสีมา จนถึงจุดบรรจบแมนํ้ามูล ซ่ึงมี
ระยะทางตามแนวลําน้ําประมาณ 45 กิโลเมตร และลําเชียงไกร 
จากสถานีโทรมาตรบานสําโรง ถึงจุดบรรจบแม นํ้ามูล ซ่ึงมี
ระยะทางตามแนวลําน้ําประมาณ 95 กิโลเมตร ซ่ึงผลการ
คาดการณคุณภาพนํ้าในอนาคตเม่ือประชากรเพิ่มข้ึน ชุมชนเมือง
ขยายตัวข้ึน แมนํ้ามูลตอนบนในกรณีที่ไมมีการจัดการคุณภาพน้ําที่
ดี ก็ยังจัดอยูในแหลงนํ้าประเภทที่ 3 เน่ืองจากมีการขยายตัวของ
ชุมชนไมมากนัก แตในลําตะคองตอนลาง ยังคงจัดอยูในแหลงนํ้า
ประเภทที่ 4 (เส่ือมโทรมมาก) ที่มา: ประเภทและมาตราฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดิน  
  
 แบบจําลองการบริหารจัดการน้ํา MIKE FLOOD WATCH 
 แบบจําลอง MIKE FLOOD WATCH ถูกพัฒนาข้ึน 
เพื่อใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ ในการพยากรณนํ้า และ
การเตือนภัยนํ้าทวมหรือเฝาระวังภัย และการบริหารจัดการน้ําใน
อางเก็บนํ้า โดยทําหนาที่ประสานการทํางานกับแบบจําลอง
คณิตศาสตรยอยตาง ๆ ตลอดจนการสรุปผลที่ไดจากแตละ
แบบจําลอง และเผยแพรผลในรูปแบบตางๆ โดยทุกข้ันตอนการ
ทํางานสามารถเลือกไดทั้งแบบอัตโนมัติ (Automatic Mode) และ
แบบควบคุมดวยคน (Manual Mode) ดังแสดงแผนภูมิโครงสราง
ของแบบจําลอง MIKE FLOOD WATCH ในรูปที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 11 แผนภูมิโครงสรางแบบจําลอง MIKE FLOOD WATCH 

ที่มา : Danish Hydraulic Institute.  2005.  
MIKE 11 User Manual  

6. สรุป 
โครงการสํารวจติดตั้งระบบตรวจวัด และจัดตั้งศูนยขอมูล

ภูมิภาค ในพื้นที่ลุมนํ้าชีตอนบน และลุมนํ้ามูลตอนบน เปนระบบ
โทรมาตรที่ใชในการตรวจวัดขอมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ รวมถึง
การเก็บรวบรวมขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ํา แบบ 
Real-Time เพื่อการพยากรณและเตือนภัยอุทกภัย โดยอาศัย
แบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE 11 ในการบริหารจัดการดาน
การพยากรณและเตือนภัยอุทกภัย ซ่ึงผลการปรับเทียบและตรวจ
พิสูจนแบบจําลอง พบวาแบบจําลองดานอุทกพลศาสตรใหคาทาง
สถิติคอนขางดี แตแบบจําลองดานคุณภาพนํ้าใหคาทางสถิติ

คอนขางนาพอใจในระดับหน่ึง เน่ืองจากมีสถานีตรวจวัดดาน
คุณภาพน้ํานอย และแบบจําลอง MIKE FLOOD WATCH เปน
แบบจําลองที่ใชเปนเคร่ืองมือชวยในการตัดสินใจการพยากรณและ
เตือนภัยอุทกภัย ผลลัพธที่ไดจะแสดงในรูปของแผนที่เส่ียงภัยนํ้า
ทวม โดยอาศัย Microsoft Virtual Earth เปนส่ือในการนําเสนอ ซ่ึง
ผลการพยากรณในโครงการนี้ไดประยุกตใชงานแบบจําลองการ
พยากรณ MIKE 11 FF/DA ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนสวนหน่ึงของ
การดําเนินการพัฒนาระบบโทรมาตรในลุมนํ้าตางๆ ใหครบคุมทั้ว
ประเทศ โดยศูนยปองกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากรน้ํา และศูนย
ปองกันวิกฤตินํ้า ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและบรรเทาวิกฤติ
นํ้า (Water Operation Center) หรือในอีกชื่อหน่ึงคือ “ศูนยเมขลา” 
เพื่อเปนศูนยอํานวยการกลางในการสั่งการแกไขปญหาเกี่ยวกับนํ้า 
และเปนศูนยกลางกําหนดแผนงานและมาตรการปองกันบรรเทาภัย
จากน้ํา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 เอกสารฉบับน้ีแลวเสร็จโดยสมบูรณจากการสนับสนุนขอมูล
และการใหคําปรึกษาจาก ผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤตินํ้า 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 จังหวัดขอนแกน และสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ํา และ
กลุมบริษัทที่ปรึกษา ซ่ึงประกอบดวย บริษัท รอจ แอนดแอสโซซิ
เอทส จํากัด และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท จํากัด โดยไดรับความ
รวมมือทางวิชาการจากบริษัท อินเทลลิเจนท คอนโทรล เอ็นจิ
เนียร่ิง จํากัด รวมถึงกําลังใจดีๆ จากคนที่อยูแดนไกล 
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