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คำนำ 

 ปัจจุบ ันระบบการแจ้งเตือนภัยด้านน้ำของประเทศไทยมีหน่วยงานร ับผิดชอบหลัก  
๖ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ) 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ซึ ่งแบ่งขั ้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็น 4 ขั ้นตอน คือ  
1) การเฝ ้าระว ังและติดตามสถานการณ์ (Monitoring) ๒) การแจ้งเต ือนล่วงหน้า (Early Warning)  
๓) การแจ้งเตือน (Warning) และ 4) การอพยพประชาชน (Evacuation)  

 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะหน่วยงานบูรณาการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและบูรณาการสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ โดยได้ดำเนินการ
จัดทำผังน้ำ รายการประกอบ พร้อมระบบฐานข้อมูลผังน้ำ ประกอบด้วย ข้อมูลภูมิประเทศ ระดับความสูงของ
พื้นที่ เส้นทางน้ำในลำน้ำหลัก ลำน้ำสายรอง ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติต่างๆ ฯลฯ ตามเจตนารมย์ของ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้ำทั้ง ๒๒ ลุ่มน้ำของประเทศไทย โดยข้อมูลผังน้ำ
มีความละเอียดและความถูกต้องสูง เนื่องจากการจัดทำผังน้ำ ได้มีการสำรวจพื้นที่น้ำท่วม ลักษณะลำน้ำ 
โดยละเอียดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ หากนำมาใช้ร่วมกับข้อมูล
การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในระบบ ONEMAP ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยและแจ้งเตือนอุทกภัยในเชิงพื ้นที ่ได้มีความแม่นยำ และทันท่วงที  รวมทั ้งเป็นข้อมูลประกอบ 
การวางแผนป้องกันและบริหารจัดการน้ำหลากในอนาคต และเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญช่วยสนับสนุนการ
จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561  
ได้ด้วย 

 ข้าพเจ้าจึงเสนอกรอบแนวคิดในการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยล่วงหน้า โดยประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลผังน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความรวดเร็วในการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก ช่วยลด
ผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนกับประชาชนได้ 
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สารบัญ 

 หน้า 
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กรอบแนวความคิด 

เร่ือง การแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยล่วงหน้า โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันระบบการแจ้งเตือนภัยด้านน้ำของประเทศไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๖ หน่วยงาน 
ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ) กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธรณภัย ซึ่งแบ่งขั้นตอนการแจ้งเตือนภัยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ (Monitoring) ๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ๓) การแจ้งเตือน 
(Warning) และ 4) การอพยพประชาชน (Evacuation) โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้ 

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีโครงสร้างการดำเนินการศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ตามมาตรา ๒๔ มีกรอบโครงสร้างแบ่งเป็น
การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ดังนี้ 
 ระดับ ๓  ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ เป็นการพิจารณายกระดับจากกองอำนวยการน้ำ
แห่งชาติเพื่อจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติหรือคาดว่าจะวิกฤติ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ  
ทำหน้าที่อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำเป็นการชั่วคราว จนกว่าปัญหาวิกฤติน้ำจะผ่านพ้นไป 
 ระดับ ๒  กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ทำหน้าที่ในการ
บริหารจัดการน้ำ ควบคุมวิกฤติน้ำในภาวะรุนแรงหรือคาดว่าจะรุนแรง ติดตามวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัย  
ด้านน้ำ และทำหน้าที่พิจารณายกระดับเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ โดยแบ่งการทำงานเป็น ๔ กลุ่ม ไ ด้แก่  
กลุ ่มอำนวยการในภาวะวิกฤติ กลุ ่มคาดการณ์ในภาวะวิกฤติ กลุ ่มบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และ  
กลุ่มแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อำนวยการ 
 ระดับ ๑  ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ ควบคุมวิกฤติน้ำ
ในภาวะสถานการณ์มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น ติดตามวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยด้านน้ำ เชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเสนอต่อกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยแบ่งการทำงานเป็น ๔ คณะ ได้แก่ 
คณะทำงานอำนวยการ คณะทำงานคาดการณ์ คณะทำงานบริหารจัดการน้ำ และคณะทำงานแจ้งเตือนและ
ประชาสัมพันธ์ โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการ 
 ทั้งนี้ ในภาวะปกติ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ  ภายใต้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) ทำหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ และปฏิบัติงานร่วมกับคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ
ข้อมูล ติดตามประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์ ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และศูนย์บัญชาการ
เฉพาะกิจ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยอุทกภัย 
ภายใต้กระกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเสริมการปฏิบัติงาน 

 กรมอุตุนิยมวิทยา รับผิดชอบ ติดตามสภาพภูมิอากาศ และพยากรณ์อากาศเมื ่อมีการ
คาดหมาย ลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย จะจัดทำการประกาศแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าผ่านทางสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ทางระบบสารสนเทศ และระบบข้อความสั้น 



2 
 

 กรมชลประทาน รับผิดชอบ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 
ขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ ติดตามสภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ การควบคุมการจัดสรรน้ำ การแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในระดับ
พ้ืนที่ต่างๆ  

 กรมทรัพยากรธรณี รับผิดชอบ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเกิดธรณีพิบัติภัย เช่น  
การเกิดดินโคลนถล่ม ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย 
โดยจะจัดทำประกาศกรมทรัพยากรธรณี เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ในพื้นที ่เสี ่ยงภัย และแจ้ง  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยทราบ เพ่ือดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละพ้ืนที่ ต่อไป 

 กรมทรัพยากรน้ำ รับผิดชอบ เฝ้าระวังติดตามสภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ  
พื้นที่เสี ่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ผ่านทางระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning System) โดยสถานีเตือนภัยติดตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย-ดินถล่ม หรือบริเวณต้นน้ำ 
เพ่ือทำการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในพ้ืนที่ หรือระดับน้ำในลำน้ำ อุณหภูมิ และความชื้นในดิน ณ จุดติดตั้งสถานี
ในระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้แทนประชาชนของหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลที่ตรวจวัด
ได้ที่สถานีเตือนภัย ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำในการติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ และแจ้งเตือนภัย
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน และหมู่บ้านอ่ืนๆ ที่อาจได้รับผลกระทบให้ทราบล่วงหน้า 

 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รับผิดชอบ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านการเกิด
แผ่นดินไหว (ทั้งบนบกและในทะเล) ที่อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ต่างๆ ทางระบบ
สารสนเทศ หอเตือนภัย ระบบข้อความสั้น โดยจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operating 
Procedure : SOP) 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์และ
ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศ การแจ้งเตือนล่วงหน้ากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยหากมีสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที ่ จะทำการ  
แจ้งเตือนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ เตรียมการตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด 
อำเภอ ท้องถิ่น และแจ้งอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัยหมู่บ้าน ทำการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่
เพ่ือเตรียมการปฏิบัติตามแผนอพยพประชาชนเมื่อมีคำสั่งอพยพจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายต่อไป 

 “ผังน้ำ” และระบบฐานข้อมูลผังน้ำได้ถูกจัดทำขึ ้นตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ.2561 โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ “ผังน้ำ” หมายความว่า แผนที่หรือแผนผังแสดงระบบทางน้ำ
ที่มีน้ำไหลผ่าน ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงทางออกสู่พื้นที่แหล่งน้ำ ทะเล หรือทางออกทางน้ำระหว่าง
ประเทศ ซึ่งระบบทางน้ำดังกล่าวครอบคลุมทั้งแม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง กุด ป่าบุ่ง ป่าทาม พื้นที่ชุ่มน้ำ 
พื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นที่น้ำนอง พื้นที่ลุ่มต่ำ ทางน้ำหรือพื้นที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนอง 
เดียวกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น โดยทางน้ำดังกล่าวอาจมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี หรือ
บางช่วงเวลาก็ได้ 

 มาตรา 17  คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีหน้าที ่และอำนาจเกี ่ยวกับ 
การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหาร
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จัดการ การบำรุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งให้มีหน้าที่และ
อำนาจ ดังต่อไปนี้ 
 (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบผังน้ำที่สำนักงานเสนอ และประกาศกำหนดผังน้ำใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 23  ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ของ กนช. โดยให้มีหน้าที่และอำนาจที่เก่ียวข้องกับผังน้ำ ดังต่อไปนี้ 
 (3) จัดทำผังน้ำเสนอ กนช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 17 (5) 
 การจัดทำผังน้ำตาม (3) ต้องจัดให้มีรายการประกอบผังน้ำเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของ  
ผังน้ำและรายละเอียดที่ปรากฏอยู ่ในผังน้ำ ทั้งนี้ การจัดทำผังน้ำต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

 มาตรา 56  เมื่อมีการประกาศผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 17 (5) แล้ว การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือ  
กีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง 
และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม 

 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการจัดทำผังน้ำ รายการประกอบ  
พร้อมระบบฐานข้อมูลผังน้ำ ตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ครอบคลุมพื้นที่ 
ลุ่มน้ำทั้ง ๒๒ ลุ่มน้ำของประเทศไทย โดยข้อมูลผังน้ำมีความละเอียดและความถูกต้องสูง เนื่องจากการจัดทำผังน้ำ
มีการสำรวจพื้นที่น้ำท่วม ลักษณะลำน้ำโดยละเอียดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่ชุมชนเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ หากนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในระบบ ONEMAP ที่เป็นการบูรณาการ
ข้อมูลการคาดการณ์ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการประเมินสภาพภูมิอากาศ  ก็จะสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
คาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและแจ้งเตือนอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่ได้มีความแม่นยำ และทันท่วงที รวมทั้งเป็นข้อมูล
ในประกอบการวางแผนป้องกันและบริหารจัดการน้ำหลาก เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชนได ้

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 

 ปัจจุบัน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการจัดทำผังน้ำ โดยข้อมูลผังน้ำที่
สามารถนำมาประกอบการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยได้ ประกอบด้วย ข้อมูลแผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำ และ
ระบบทางน้ำ แผนผังแสดงผังน้ำ แผนที่แสดงพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ แผนที่แสดงความจุลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ำท่วม แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ 2 ปี แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๕ ปี แผนที่แสดงพื้นที่ 
น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๑๐ ปี แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๒๕ ปี แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๕๐ ปี 
แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมที่คาบอุบัติ ๑๐๐ ปี และผังระบบระบายน้ำ (ในรูปแบบของไดอะแกรม) พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะเกณฑ์เตือนภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อบรรเทาอุทกภัย  โดยข้อมูล
ดังกล่าวมีการจัดทำไว้ในรูปแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) โดยหากนำข้อมูล 
ผังน้ำมาใช้ร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในระบบ ONEMAP ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การคาดการณ์พื ้นที่เสี ่ยงอุทกภัยและแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยในเชิงพื้นที่ได้มีความแม่นยำได้ล่วงหน้า  
ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถวางแผนป้องกันภัยได้ทันท่วงที 
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 แนวความคิด 

 การแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยล่วงหน้า โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ มีกรอบแนวคิดใน
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผังน้ำเพ่ือการแจ้งเตือนอุทกภัย ดังแสดงในรูปที่ 1 และสรุปได้ดังนี้ 

๑. การนำเข้าข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในระบบ ONEMAP 1 – 7 วันล่วงหน้า  
โดยข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนระยะสั้นในระบบ ONEMAP ใช้ระบบคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น 
แบบคู่ควบ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง แบบจำลองบรรยากาศ Weather Research and Forecasting 
(WRF) และแบบจำลองมหาสมุทร Regional Ocean Model System (ROMS) พัฒนาโดย Nation Center 
for Atmospheric Research (NCAR) แบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองเชิงตัวเลขประกอบด้วย ตัวแปรทาง
อุตุนิยมวิทยาหลายพารามิเตอร์ สามารถคาดการณ์สภาพอากาศเฉพาะพื้นที่ ไปจนถึงคาดการณ์ในระดับ
ภูมิภาค และเป็นแบบจำลองบรรยากาศที่มีความทันสมัยที่สุดแบบจำลองหนึ่ง ซึ่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(องค์การมหาชน) (สสน.) ได้ทำการวิเคราะห์และประมวลผลแบบจำลองสภาพอากาศเพื่อพยากรณ์ฝนได้ใน
ลักษณะคู ่ขนาน (Parallel Processing) มีความละเอียดระดับ 9 ตารางกิโลเมตร (3  x 3 กิโลเมตร)  
ความถูกต้องแม่นยำของการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน 1 – 3 วันแรกให้ความแม่นยำที่ร้อยละ 70 ถึง 80  
โดยวันแรกจะมีความแม่นยำสูงที่สุดและจะลดลงเมื่อการพยากรณ์นานขึ้นตามลำดับ  ซึ่งสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนระยะสั้น
ในระบบ ONEMAP กับผลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแล้ว แสดงตัวอย่างข้อมูลผล
การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน 1 – 7 วันล่วงหน้า ในระบบ ONEMAP จะเป็นข้อมูลปริมาณน้ำฝนเชิงตัวเลข 
(หน่วย มิลลิเมตร) ที่คาดว่าจะตกในพื้นที่ ดังรูปที่ ๒  

๒. ประเมินปริมาณน้ำและระดับน้ำท่วมในลำน้ำคาดการณ์โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
(1 มิติ) แบ่งเป็นแบบจำลองน้ำฝน – น้ำท่า (Rainfall-Runoff Model) เป็นการจำลองพฤติกรรมทางกายภาพ
ของลุ่มน้ำ เพื่อคำนวณหาปริมาณน้ำท่าจากข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่รับน้ำฝน และแบบจำลอง
สภาพการไหลในลำน้ำ (Hydrodynamic Model) เป็นการจำลองสภาพการไหลของน้ำในลำน้ำโดยคำนวณ
การเคลื่อนที่ของน้ำแบบ 1 มิติในแม่น้ำและลำน้ำสาขาที่มีข้อมูลรูปตัดขวางลำน้ำ โดยผลการคำนวณจะทำให้
ทราบถึงค่าระดับน้ำและอัตราการไหลในลำน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เลือกใช้แบบจำลองจาก
บริษัทและสถาบันผู้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำ 3 แห่ง คือ (1) ชุดแบบจำลอง MIKE 
พัฒนาโดยสถาบันชลศาสตร์แห่งประเทศเดนมาร์ค (Danish Hydraulic Institute : DHI) ซึ ่งเป็นระบบที่
ออกแบบให้สามารถใช้งานบน Windows ที่เชื ่อมโยงระบบภาพ (Graphical User Interface : GUI) โดย
แสดงผลเป็นรูปภาพและตาราง แสดงลักษณะโปรแกรมชุดแบบจำลอง MIKE ดังรูปที่ ๓ (2) ชุดแบบจำลอง 
HEC-RAS (River Analysis System) เป็นแบบจำลองชลศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดย US Army Crop of Engineer 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงลักษณะโปรแกรมชุดแบบจำลอง HEC-RAS ดังรูปที่ ๔ และ (๓) ชุดแบบจำลอง 
InfoWorks พัฒนาโดยบริษัท Innovyze สหราชอาณาจักร เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ด้าน Hydrodynamics 
ของสภาพการไหลในลำน้ำ สามารถจำลองระบบโครงข่ายลำน้ำในพื้นที่โครงการ เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนการ
คำนวณ ประมวลผลสภาพทางชลศาสตร์ สำหรับศึกษาวิเคราะห์สภาพการไหล สามารถแสดงผลการคำนวณใน
รูปของแผนภูมิ ตาราง และแผนที่น้ำท่วมได้ แสดงลักษณะโปรแกรมชุดแบบจำลอง InfoWorks ดังรูปที่ ๕ 
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กรอบแนวคิด 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยล่วงหน้า (1 – 7 วันล่วงหน้า) โดยประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลผังน้ำ 
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  ผลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน 1 วันลว่งหน้า     ผลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน ๒ วันลว่งหน้า     ผลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน ๓ วันล่วงหน้า  

    

ผลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน 4 - ๗ วนัล่วงหน้า 
ที่มา : https://nationalthaiwater.onwr.go.th/forecast/rainfall 

 

 
 

ตัวอย่างข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนเชิงตัวเลข (หน่วย มลิลเิมตร) ท่ีคาดว่าจะตกในพ้ืนท่ี 

รูปที่ ๒ ตัวอย่างข้อมูลผลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน 1 – 7 วันล่วงหน้า ในระบบ ONEMAP 

 
1 มม. 

 
๑๐ มม. 

 
๒๐ มม. 

 
๓๕ มม. 

 
๕๐ มม. 
 

๗๐ มม. 

 
๑๕๐ มม. 

 
๒๐๐ มม. 

 
๙๐ มม. 

https://nationalthaiwater.onwr.go.th/forecast/rainfall
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                                                              River Network 

รูปที่ ๓ ลักษณะโปรแกรมชุดแบบจำลอง MIKE 

 

 

รูปที่ ๔ ลักษณะโปรแกรมชุดแบบจำลอง HEC-RAS 

Cross Section 

การจำลองโครงข่ายแม่น้ำ 

ข้อมูลรูปตดัลำน้ำ เพื่อการจำลองสภาพการไหล 
ในลำน้ำ 

Triangulated Irregular Network 
(ข้อมูลพื้นที่ผิวดิน) 

รายละเอียดระดับหมู่บ้าน / ตำบล จากการวิเคราะห ์
โดยแบบจำลองคณติศาสตร ์
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รูปที่ ๕ ลักษณะโปรแกรมชุดแบบจำลอง InfoWorks 

 

ข้อมูลรูปตดัลำน้ำ เพื่อการจำลองสภาพการไหลในลำน้ำ 

ข้อมูลรูปตดัตามยาวลำน้ำ เพื่อการจำลองสภาพการไหลในลำน้ำ 

การจำลองน้ำฝน - น้ำท่า 
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๓. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (1 มิติ) คือ กราฟระดับน้ำ
และอัตราการไหลในลำน้ำ โดยแบ่งเป็นการคำนวณช่วงก่อนการพยากรณ์ (Hindcast) ช่วงการพยากรณ์ 
(Forecast) และเวลาที่ทำการพยากรณ์ (Time of forecast : ToF) โดยการคำนวณช่วง Hindcast เป็นการ
คำนวณปริมาณน้ำจากข้อมูลปริมาณน้ำฝนตรวจวัดเพื ่อนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้เป็นค่าเริ ่มต้นของ
แบบจำลอง (Initial condition) ส่วนการคำนวณช่วงพยากรณ์ (Forecast) จะเป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการนำเข้า
ระบบฐานข้อมูลผังน้ำเพื่อคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ต่อไป แสดงลักษณะกราฟระดับน้ำและอัตราการไหล
คาดการณใ์นลำน้ำ ดังรูปที่ ๖ 

๔. เมื่อได้ระดับน้ำและอัตราการไหลในลำน้ำคาดการณ์จากการคำนวณโดยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ (1 มิติ) แล้วนั้น นำมาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผังน้ำซึ่งมีผลการคำนวณระดับน้ำท่วมและขอบเขต
พ้ืนที่น้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ตามคาบอุบัติ 2 5 10 25 50 และ 100 ปี และระบบ
ฐานข้อมูลผังน้ำก็จะประเมินระดับน้ำท่วมและขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจากผลการคาดการณ์ระดับน้ำและอัตรา
การไหลจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (1 มิติ) ดังแสดงตัวอย่างระดับน้ำท่วมและขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจาก
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ตามคาบอุบัติ 2 5 10 25 50 และ 100 ปี ในรูปที่ ๗ 
 

 
รูปที่ ๖ ลักษณะการคาดการณ์ระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำในลำน้ำของแบบจำลอง 

ช่วงก่อนการพยากรณ ์ ช่วงการพยากรณ ์

ค่าเริ่มต้นในเง่ือนไขแบบจำลอง 

เวลาที่ทำการพยากรณ์ (Time of forecast : ToF) 
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ก. ผลการวเิคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพ้ืนท่ีน้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ในคาบอุบัติ ๒ ปี 

 

 
ข. ผลการวเิคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพ้ืนท่ีน้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ในคาบอุบัติ ๕ ปี 

รูปที่ ๗ ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) 
ตามคาบอุบัติต่างๆ ในฐานข้อมูลผังน้ำ 
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ค. ผลการวิเคราะหร์ะดับน้ำท่วมและขอบเขตพ้ืนท่ีน้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ในคาบอุบัติ ๑๐ ปี 

 

 
ง. ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพ้ืนท่ีน้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ในคาบอุบัติ ๒๕ ปี 

รูปที่ ๗ ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) 
ตามคาบอุบัติต่างๆ ในฐานข้อมูลผังน้ำ (ต่อ) 
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จ. ผลการวิเคราะหร์ะดับนำ้ท่วมและขอบเขตพ้ืนท่ีน้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ในคาบอุบัติ ๕๐ ปี 

 

 
ฉ. ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพ้ืนท่ีน้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ในคาบอุบัติ ๑๐๐ ปี 

รูปที่ ๗ ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) 
ตามคาบอุบัติต่างๆ ในฐานข้อมูลผังน้ำ (ต่อ) 



13 
 

 
ช. ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพ้ืนท่ีน้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) ในคาบอุบัติ ๒-๑๐๐ ปี 

รูปที่ ๗ ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2 มิติ) 
ตามคาบอุบัติต่างๆ ในฐานข้อมูลผังน้ำ (ต่อ) 

๕. แสดงผลการประเมินระดับน้ำท่วมและขอบเขตพื้นที่เสี ่ยงน้ำท่วมในฐานข้อมูลผังน้ำ  
จากผลการคาดการณ์ระดับน้ำท่วมและปริมาณน้ำท่วมในลำน้ำจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (1 มิติ)  
ตามสถานีวัดน้ำหลัก (Key Station) ในระดับลุ่มน้ำ โดยแบ่งพื้นที่การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามเกณฑ์
การเตือนภัยระดับน้ำท่วมของสถานีวัดน้ำ แบ่งเป็น ระดับ 1 คือ เริ่มท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับ ๑A คือ เฝ้าระวัง
พื้นที่ชุมชน ระดับ 2 คือ เริ่มท่วมพื้นที่ชุมชน และ ระดับ 2A คือ ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง โดยข้อมูล 
การคาดการณ์ดังกล่าวสามารถแสดงขนาดพื้นที่น้ำท่วม ความลึกน้ำท่วม ขอบเขตน้ำท่วมตามเกณฑ์การเตือนภัย 
พร้อมทั้งทิศทางการไหลของน้ำหลากของพ้ืนที่ด้านท้ายน้ำของสถานีวัดน้ำที่ทำการคาดการณ์ ดังแสดงตัวอย่าง
พื้นที่น้ำท่วมคาดการณ์ตามเกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำท่วมในรูปที่ ๘ ซึ่งสถานีวัดน้ำหลัก (Key Station)  
ในระดับลุ่มน้ำ จำนวน ๖๙ สถานี เป็นไปตามการเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) 
โดยสถานีดังกล่าวเป็นสถานีวัดน้ำเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนพ้ืนที่เสี่ยงก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำวิกฤติ 
โดยเน้นบริเวณพื้นที่ประสบปัญหาด้านน้ำซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำ บริเวณชุมชน และสถานที่สำคัญ และจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินระดับน้ำท่วม พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมคาดการณ์ในระบบฐานข้อมูลเพื่อแสดงผล และประกาศ
แจ้งเตือนผ่านทางระบบราชการและเผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์แบบออนไลน์ เพ่ือแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
ต่อไป ดังตัวอย่างการแสดงผลการคาดการณ์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงน้ำท่วมในฐานข้อมูลผังน้ำผ่าน
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Earth แสดงในรูปที่ ๙ 
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ก. ตัวอย่างการคาดการณ์พื้นที่เสีย่งอุทกภัยล่วงหน้าภาพรวมลุม่น้ำ โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ 

 
ข. ตัวอย่างการคาดการณ์พื้นที่เสีย่งอุทกภัยในพื้นที่ท้ายสถานีวัดน้ำ โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ 

รูปที่ ๘ ตัวอย่างผลการการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ 

หมายเหตุ :   
ระดับ 1 คือ เร่ิมท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ 
ระดับ 1A คือ เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน 
ระดับ 2 คือ เร่ิมท่วมพื้นที่ชุมชน    
ระดับ 2A คือ ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง 
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ค. ตัวอย่างทิศทางการไหลของน้ำหลากคาดการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ 

  

  
ง. ตัวอย่างกราฟผลการคาดการณร์ะดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำ โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ 

รูปที่ ๘ ตัวอย่างผลการการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ (ต่อ) 
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จ. ตัวอย่างตารางผลการคาดการณ์ระดับน้ำบรเิวณสถานีวัดน้ำ โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ 

 
ฉ. ตัวอย่างตารางผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับตำบล โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ 

รูปที่ ๘ ตัวอย่างผลการการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยการใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ (ต่อ) 

02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021 02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021

จ.ศรสีะเกษ อ.กนัทรารมย์ ต.ทาม 24.69       21.59       21.59       21.59       15,433.20   13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.เมอืงน้อย 0.07         21.59       21.59       21.59       46.65         13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.หนองแกว้ 0.48         21.59       21.59       21.59       298.34       13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.หนองแวง 16.64       21.59       21.59       21.59       10,401.60   13,496.60 13,496.60 13,496.60 

อ.ยางชุมน้อย ต.โนนคณู 1.90         21.59       21.59       21.59       1,187.35     13,496.60 13,496.60 13,496.60 

อ.ราษไีศล ต.สรา้งป่ี 0.69         21.59       21.59       21.59       432.41       13,496.60 13,496.60 13,496.60 

44.48         21.59         21.59         21.59         27,799.55   13,496.60 13,496.60 13,496.60 

จ.อุบลราชธานอี.เขือ่งใน ต.กลางใหญ่ 3.29         21.59       21.59       21.59       2,053.26     13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.เขือ่งใน 2.59         21.59       21.59       21.59       1,620.83     13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.คอ้ทอง 15.10       21.59       21.59       21.59       9,437.37     13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.ชทีวน 24.74       21.59       21.59       21.59       15,464.25   13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.แดงหมอ้ 5.85         21.59       21.59       21.59       3,658.28     13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.ทา่ไห 3.48         21.59       21.59       21.59       2,177.42     13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.ธาตุน้อย 4.33         21.59       21.59       21.59       2,708.50     13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.นาค าใหญ่ 37.35       21.59       21.59       21.59       23,342.23   13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.บา้นกอก 0.07         21.59       21.59       21.59       44.94         13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.บา้นไทย 11.47       21.59       21.59       21.59       7,168.36     13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.สรา้งถ่อ 21.89       21.59       21.59       21.59       13,678.17   13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ต.สหธาตุ 20.36       21.59       21.59       21.59       12,722.90   13,496.60 13,496.60 13,496.60 

อ.เมอืงอุบลราชธานี ต.หนองบ่อ 23.24       21.59       21.59       21.59       14,525.83   13,496.60 13,496.60 13,496.60 

อ.วารนิช าราบ ต.บุ่งหวาย 0.00         21.59       21.59       21.59       0.00           13,496.60 13,496.60 13,496.60 

173.76      21.59         21.59         21.59         108,602.35 13,496.60 13,496.60 13,496.60 

ขนาดพื้นท่ีเสียงภยัน ้าท่วมคาดการณ์ (ไร่)
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล

ขนาดพื้นท่ีเสียงภยัน ้าท่วมคาดการณ์ (ตร.กม.)

รวมพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วม จ.ศรีสะเกษ

รวมพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วม จ.อบุลราชธานี
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รูปที่ ๙ ตัวอย่างการแสดงผลการคาดการณ์ระดับน้ำท่วมและขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในฐานข้อมูลผังน้ำ
ผ่านเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Earth 

๖. หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำข้อมูลการประเมินระดับน้ำท่วม พื้นที่เสี ่ยงน้ำท่วมคาดการณ์  
ในการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที ่เสี ่ยงภัยล่วงหน้ า ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังและกำหนด 
แผนป้องกันอุทกภัย เช่น การเสริมพนังกั้นน้ำล่วงหน้า รวมทั้งเตรียมการอพยพประชาชนที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบในระดับรุนแรงล่วงหน้า โดยในกรณีภาวะน้ำท่วม คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัด องค์กรผู ้ใช้น้ำ หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง อาจร่วมกันดำเนินการโดยประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 

๑) กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
กระจายข่าวผ่านช่องทางสื่อหลายประเภท ซึ่งส่งผ่านข้อมูลโดยตรงไปยังประชาชน 
และยังมีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานรัฐที่เข้ามาดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองใน
พื้นที่ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและบริหาร
จัดการโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลไปยังประชาชนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

๓) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทในบริหารจัดการและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ ่งครอบคลุมโครงข่ายการสื ่อสาร
โทรคมนาคมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนผ่านทางคลื่นความถี ่ของผู้
ให้บริการ 
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๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ในพื้นที่ทราบภายในขอบเขตพื้นที่การปกครองของตนเอง อีกทั้งจะช่วยกระจาย
ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งแนวทางปฏิบัติเบื ้องต้นให้แก่ประชาชนได้รับทราบเพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือกับภาวะน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้น การขอรับความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม หรือการขอรับการชดเชยเยียวยาหลังภาวะน้ำท่วมได้
พ้นไปแล้ว 

 โดยการแจ้งเตือนภัยเพื ่อเตรียมความพร้อมเผชิญรับสถานการณ์อุทกภัย ปัจจุบัน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผ่านสื่อในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วในการแจ้งเตือนและทั่วถึง เช่น ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์สำนักข่าว facebook twitter และ LINE Official เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างการประชาสัมพันธ์  
แจ้งเตือนภัยผ่านสื่อ ดังรูปที่ ๑๐ 
 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นสถิติการเกิดน้ำหลากและการแจ้งเตือน  
เพ่ือใช้ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำในภาวะน้ำหลาก และวางแผนการปรับปรุง การพัฒนาสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในอนาคต เป็นต้น 
 

 

 
ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ 

 

รูปที่ ๑๐ ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผ่านสื่อ 
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สื่อโทรทัศน์ 
 

    
 

สื่อวิทยุ 
 

 
 

หนังสือพิมพ์ 
 

รูปที่ ๑๐ ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผ่านสื่อ (ต่อ) 
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เว็บไซตส์ำนักข่าว 
 

 
 

เว็บไซตส์ำนักงานทรัพยากรน้ำแหง่ชาติ 
 

รูปที่ ๑๐ ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผ่านสื่อ (ต่อ) 
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facebook และ twitter สำนกังานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ 
 

      
 

LINE Official สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

      
 

LINE OpenChat ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
 

รูปที่ ๑๐ ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผ่านสื่อ (ต่อ) 
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๗. ประชาชน ติดตามการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์รวมสถานการณ์น้ำของ
ประเทศไทย nationalthaiwater.onwr.go.th แอพพลิเคชั่น National ThaiWater และสื่ออ่ืนๆ เพ่ือเฝ้าระวัง
ได้ด้วยตนเองและใช้ข้อมูลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุเบื้องต้น เช่น 
การยกของขึ้นสู่ที่สูง และการเตรียมการอพยพหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระดับรุนแรง เป็นต้น 

 ข้อเสนอ 

1. เพื่อให้การแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยล่วงหน้า มีประสิทธิภาพมีความถูกต้องสูง มีผลการ
คาดการณ์ขอบเขตน้ำท่วม และระดับน้ำท่วมที่ชัดเจน จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาการแจ้งเตือนพื้นที่เสี ่ยง
อุทกภัยล่วงหน้า โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผังน้ำที่มีผลการคำนวณด้านชลศาสตร์ที่มีความละเอียดและถูกต้อง
สูงในเชิงพื้นที่ เพื่อมีการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันท่วงที รวมทั้งเป็นข้อมูลในประกอบการ
วางแผนป้องกันและบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจ
เกิดข้ึนจากอุทกภัยได ้โดยให้ดำเนินการให้ครบ ๒๒ ลุ่มน้ำครอบคลุมทั้งประเทศไทยต่อไป 

2. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนในระบบ ONEMAP ให้เข้าสู่แบบจำลองคณิตศาสตร์ 
แบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทุกวันแบบอัตโนมัติ เพื่อให้การดำเนินการแจ้งเตือนภัย
เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ยิ่งข้ึน 

3. จัดทำความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์และการแจ้งเตือนภัยกับภาคเอกชน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น LINE Corporation และบริษัท 
SMS API ในการส่งข้อความอัตโนมัติ เป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ระบบการแจ้งเตือนพื้นที่เสี ่ยงอุทกภัยล่วงหน้า โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผังน้ำที่มี
ประสิทธิภาพและมีความละเอียดสูง 

2. สามารถคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยล่วงหน้า ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์วิกฤติ 
3. สามารถจำลองเหตุการณ์การบริหารจัดการน้ำหลาก โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลผังน้ำ

สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำหลากได้ 
4. สามารถใช้ผลการคำนวณจากแบบจำลองและฐานข้อมูลผังน้ำสนับสนุนการบริหารจัดการ

น้ำหลากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ำ 
5. สามารถใช้ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม 

เฝ้าระวังพ้ืนที่ แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า เพ่ือลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย 
6. สามารถใช้ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเปรียบเทียบกับผลการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

จริง สรุปและวิเคราะห์เพ่ือจัดทำนโยบาย แผนงาน ในการกำหนดมาตรฐานการติดตั้งสถานีโทรมาตร แผนงาน
การปรับปรุงสถานีโทรมาตรเดิม และการจัดทำแผนการติดตั้งสถานีโทรมาตรใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 

7. ประชาชน สามารถใช้ข้อมูลผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในการติดตาม เฝ้า ระวัง 
และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์รวมสถานการณ์น้ำของ
ประเทศไทย nationalthaiwater.onwr.go.th แอพพลิเคชั่น National ThaiWater และสื่ออื่นๆ ที่สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์และการแจ้งเตือนภัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. จัดทำระบบการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยล่วงหน้า โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผังน้ำ ได้
ครอบคลุมทั้งประเทศไทย จำนวน ๒๒ ลุ่มน้ำ 

2. คาดการณ์พื ้นที ่ เส ี ่ยงอุทกภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร ็ว ทันต่อสถานการณ์ และมี
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดวิกฤติด้านอุทกภัย 

3. ผลการคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จากการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลผังน้ำมีความคาดเคลื่อน 
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำหลาก สามารถได้รับข้อมูลผลการประเมิน
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและคาดการณ์ สำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนได้เป็นประจำทุกวัน ในช่วงฤดู 
น้ำหลาก 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนภัยด้านน้ำ หน่วยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด อำเภอ 
และหน่วยงานท้องถิ่น ใช้ข้อมูลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก 

6. หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการแจ้งเตือนภัยด้านน้ำ ใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี ่ยง
อุทกภัยจากระบบฐานข้อมูลผังน้ำในการทบทวน และกำหนดตำแหน่งติดตั้งสถานีโทรมาตรเพื่อการแจ้งเตือน
ภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 

7. ประชาชนที่เข้าใช้ข้อมูลการคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยผ่านระบบออนไลน์ในการติดตาม  
เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก 
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เอกสารอ้างอิง 
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