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  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ําทวมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ําทวม  

((DDeecciissiioonn  SSuuppppoorrtt  SSyysstteemm  ffoorr  FFlloooodd  WWaarrnniinngg))  

 

บทนํา 

ปจจุบันภัยธรรมชาติเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัย ซึ่งเปนอปุสรรคในการตอ

การพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนชื้น มีลมมรสุมพัดปกคลุมทั้งสองดานไดแก

มรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต และในบางครั้งไดรับอิทธิพลจากการเคลื่อนตัว

เขามาของพายุหมุนเขตรอน นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ปญหาที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย เปนปญหาที่สําคัญและ

รายแรงระดับประเทศปญหาหนึ่ง เนือ่งจากมีอุทกภัยเกดิขึ้นอยางตอเนื่องเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ การ

เกิดอุทกภัยในแตละครั้งนํามาซึ่งความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก แมวาอุทก

ภัยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ““ภาฯภาฯ””  ยามยากยามยาก  สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย ไดเล็งเห็นถึง

ปญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จึงสรางระบบการเฝาระวัง การเตือนภัยน้ําทวม และการอพยพ

หลบภัยในลักษณะโครงการนํารอง โดยเผยแพรขอมูลระยะเวลาวาเมื่อไรน้าํถึงจะลนตลิ่ง น้ําจะทวมนาน

เทาใด บริเวณไหนบาง และมีระดับน้ําทวมสูงเทาไร ใหแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไดทราบเพื่อเปนการ

เฝาระวัง เตือนภัย และอพยพ และแจงภัยตอหนวยงานที่รับผิดชอบนั้นสามารถบรรเทาความเสียหายตอ

ชีวิต และทรัพยสินของประชาชนลงได และอยูในวิสัยทศันที่สามารถดําเนินการได มูลนิธิอาสาเพื่อนพึง่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึง่ 

““ภาฯภาฯ””  ยามยากสภากาชาดไทยยามยากสภากาชาดไทย  จึงไดใหทุนสนับสนุนการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ํา

ทวมแกศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล สํานกัเฝาระวังและเตือนสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะมีการ

ดําเนินการเปน 2 สวนดวยกันไดแกสวนที่หนึ่งประดิษฐและติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติบริเวณ

พื้นที่เสี่ยงภยัไดแกบริเวณเทศบาลตําบลชอแฮ ต.ชอแฮ อ.เมือง จ.แพร บริเวณโรงเรียนบานหวยใต ต.แม

พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ และบริเวณโรงเรียนบานแมคุ ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และสวนที่สอง

ไดจัดทําโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ําทวม (Decision Support System for Flood 

Warning) 

 

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติและผลการตรวจอากาศ 

 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติคือการตรวจอากาศที่ไมใชมนุษยในการตรวจอากาศ แตใชอุปกรณ

ทันสมัยในการตรวจอากาศระยะไกล ระบบนี้สามารถตรวจอากาศระยะไกลผานระบบตัวกลางสื่อสาร

สมัยใหมไดแก GPRS และอื่นๆ ซึ่งภายใตโครงการนี้ ไดมีการประดิษฐดาตาลอกเกอร (Data logger) ซึ่ง

เปนคอมพิวเตอรของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ในสวนของเซนเซอร (sensor) ในการตรวจวัด

พารามิเตอรตางๆ เชน เครื่องวัดลม เครื่องวัดฝน เครื่องวดัความชื้นสัมพัทธ เครื่องวัดแสงแดด ไดจัดซื้อมา

จากบริษัทที่มีมาตรฐานจากตางประเทศ ซึ่งทําใหมีตนทุนในการผลิตสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติต่ํามาก 

 

 

 
รูปที่ 1 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 

 

 

 

 
รูปที่ 2  Data Logger and AWS  
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โครงสรางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ําทวม 

 ขั้นตอนที่สําคัญสามขั้นตอนในการพยากรณน้ําทวมฉับพลันไดแก การตรวจอากาศเพื่อให

ทราบสภาวะอากาศปจจุบัน การสื่อสารเพื่อรวบรวมขอมูลผลการตรวจอากาศ และการวิเคราะหขอมูลเพื่อ

การคาดหมาย ในสวนของการวิเคราะหขอมูลนั้น สามารถแบงขั้นตอนออกไปไดอีกคือ ขั้นตอนแรกเปน

การบันทึกผลการตรวจอากาศที่ไดรับจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ขั้นตอนที่สองคือการ

วิเคราะหผลการตรวจอากาศที่ไดจากขัน้ตอนแรกโดยการกําหนดคาวิกฤตของพารามิเตอรทาง

อุตุนิยมวิทยาแตละตัว เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอรทางอุตุนิยมวิทยา และแสดงเสถียรภาพ

ของบรรยากาศ เปนปจจัยสําคัญในการเกิดฝนตกหนัก ขั้นตอนที่สามคอืการคาดหมายการเปลี่ยนแปลง

และการเคลื่อนที่ของตัวระบบลมฟาอากาศที่วิเคราะหไดในขั้นตอนที่สอง โดยใชวิธีทฤษฎีโครงขายใย

ประสาทเทียม (ANN) เปนเครื่องมือในการพยากรณอากาศ ขั้นตอนทีส่ี่คือการออกคําพยากรณ ณ 

ชวงเวลาและบริเวณที่ตองการ โดยพิจารณาจากตําแหนงและความรุนแรงของระบบลมฟาอากาศที่ได

ดําเนินการไวแลวในขั้นตอนที่สาม สวนขั้นตอนสุดทายคือการสงคําพยากรณอากาศไปยังสื่อมวลชนเพื่อ

เผยแพรตอไปสูประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป ตาม

ความเหมาะสม เชนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

 
รูปที่ 3 โปรมแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ําทวม 

 

 
รูปที่ 4 โครงสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้าํทวม 

 

ลักษณะการทํางานของระบบฯ 

 ผลการตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติสงผานระบบ GPRS ไปยังคอมพิวเตอร

หลัก (Web Server) ที่กรุงเทพฯ ในชื่อวา weather.nakhonthai.net มีการแสดงผลลัพธเปนทั้งตัวเลข ณ 

เวลาลาสุด และเปนรูปแบบกราฟเสน ในชวงเวลา 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง โดยที่การตรวจอากาศ

จากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติจะทําการรายงานทุกๆ 5 นาที 

 มีการดึงขอมูลโดยใชโปรแกรม Downloader จากเครื่องคอมพิวเตอร 3 แหลงขอมูลไดแก ดึง

ขอมูลผลการตรวจอากาศผานระบบอินเทอรเน็ตจาก http://weather.nakhonthai.net/data ดึงขอมูล

ดาวเทียมอุตุนยิมวทิยาผานระบบอินเทอรเน็ตจาก http://metocph.nmci.navy.mil/sat/gms_nwtrop/ir/ ดึง

ขอมูลเวอรทิซิตี้ที่ระดับ 500 เฮกโตปาสคาลซึ่งเปนผลลพัธจากระบบพยากรณอากาศเชิงตัวเลขผานระบบ

อินเทอรเน็ตจาก http://www.marine.tmd.go.th/html/rjtd-vorticity/ 

 ขอมูลตางๆก็จะมาอยูในเครื่องคอมพวิเตอรสวนบุคคลในโฟลเดอรที่กําหนด หลังจากนั้นใน

ทุกๆเชา ก็จะมีการใชโปรแกรม GenDSS ในการจัดเตรียมฐานขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห และแสดงผล 

โดยจะทําการเตรียมฐานขอมูลแบบ Last day สําหรับขอมูลในอดีต ในสวนขอมูลปจจุบันจะใชปาย Today 

เพื่อปอนใหกับโปรแกรม DSS ในการประมวลผลตอไป 



 

- 3 - 

 การแสดงผลของขอมูลตางๆ เชนขอมูลผลการตรวจอากาศ ขอมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และ

ขอมูลเวอรทิซิตี้ที่ระดับ 500 เฮกโตปาสคาลซึ่งเปนผลลัพธจากระบบพยากรณอากาศเชิงตัวเลข จะใช

โปรแกรม DSS ซึ่งเปนโปรแกรมชวยสนับสนุนการตัดสินใจน้ําทวม 

 

 
รูปที่ 5 โปรแกรม DSS 

 

 การตั้งคาวิกฤตในพารามิเตอรตางๆ จะตองใชประสบการณ และความรูจากผูเชี่ยวชาญโดยที่

คาวิกฤตของเวอรทิซิตี้ระดับ 500 เฮกโตปาสคาลซึ่งเปนผลลัพธของระบบ NWP ตั้งไวตั้งแต +2 ขึ้นไป คา

วิกฤตของเมฆดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตั้งไวที่ 190 ขึ้นไป คาวิกฤตของความชืน้สัมพัทธตั้งไวที่ 90% ขึ้นไป 

คาวิกฤตของปริมาณฝนตั้งไวที่ 50 มิลลิเมตรใน 1 ชั่วโมงจะทําใหเกิดฝนหนัก (คาเหลานี้มาจากการทํา

วิจัยจนไดคานยัสําคัญ) 

 กระบวนการตางๆเหลานี้จะถูกนํามาบูรณาการใหเปนระบบ โดยมีทฤษฎีโครงขายใยประสาท

เทียมเปนเครื่องมือที่ใชในการพยากรณฝนตกหนัก หรืออุทกภัยที่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีการสอนให

คอมพิวเตอรเรียนรูพฤติกรรมของอากาศ ผลการตรวจอากาศในทุกๆ 5 นาทีกับพารามิเตอรอื่นๆที่

เกี่ยวของไดแกภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และเวอรทซิิตี้ระดับ 500 เฮกโตปาสคาลซึ่งเปนผลลัพธของ

ระบบ NWP 

 

 

บทสรุป 

 โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ําทวม เปนเครื่องมือที่ชวยในการเตือนภัยน้ํา

ทวมไมใชโปรแกรมแกรมหลักที่ใชในการเตือนภัย แตจะชวยผูปฏิบัติงานดานเตือนภัยดานน้ําทวม (อุทก

ภัย) เชนนักพยากรณอากาศของกรมอตุุนิยมวิทยา หรือเจาหนาที่ของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ นักอุทก

วิทยาของกรมชลประทานที่มีความเขาใจในระบบอากาศดีอยูแลว 

 โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ําทวมจะใหการทํานายปริมาณฝนตกหนัก

ในเวลา 24 ชั่วโมงขางหนา โดยใชทฤษฎีโครงขายใยประสาทเทียม ซึ่งจะมีการสอนใหคอมพิวเตอรเรียนรู

ถึงขอมูลอุตุนิยมวทิยา เชนปริมาณฝน ความเขมของแสงแดด ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น

สัมพัทธ และขอมูลประกอบเชนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา คาเวอรทิซิตี้ที่ระดับ 500 เฮกโตปาสคาล 

พารามิเตอรเหลานี้จะดูการกอตัวของเมฆซึ่งเปนตนเหตุของการเกิดฝน 

 การฝกใหคอมพิวเตอรเรียนรูเปนสิ่งสําคัญมากซึ่งจะทําใหคอมพิวเตอรเขาใจความสัมพันธ

ของพารามิเตอรตางๆอยางใกลชิด และสรางชุดสมการทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมจากปริมาณขอมูล

นําเขาที่มีคณุภาพและมากเพียงพอ นัน่ก็หมายถึงขอมูลเหลานั้นจะตองมีทั้งเหตุการณอากาศดี หรือแหง

แลง (ฝนตกนอย) และอากาศราย (ฝนตกหนัก) อันเนื่องมาจากรองมรสุมหรือเกิดพายุหมุนเขตรอนเคลื่อน

ตัวเขามา ซึ่งจะทําใหโปรแกรม DSS สามารถตัดสินใจและทํานายฝนไดอยางถูกตอง 

 ขอแนะนําในการปรับปรุงโปรแกรม DSS นั่นก็คือการเพิ่มพารามิเตอรเชนภาพเรดารตรวจ

อากาศเขาไป และอาจจะปรับปรุงทฤษฎีทางคณิตศาสตรใหมๆในการคํานวณใหมีความหลากหลาย และ

สอดคลองกับเหตุการณในเชิงฤดูกาล จะชวยใหผลการคาดหมายฝนตกหนักของโปรแกรม DSS มีความ

แมนยํามากยิ่งขึ้น 

 

 

 


