
 Abstract 
       Flood plain inundation modeling is 

commonly done on the topographic map by a 
calculation of water surface profile (WSP) using 
hydrologic program.  Water surface profile was 
plotted and drawn a flood plain inundation on 
the topographic map. However, there are some 
limitations of method such as; difficulty in the 
identification floodplain’s roughness coefficients 
in small area with variable land covers. 
Therefore, the objectives of this study were to 
create floodplain inundation model for represent 
flood extents and flood depth. The study area, 
Chi basin partly Maha Sarakham, Kalasin and 
Roiet provinces cover an area of about 1,500 
square kilometers and is found high risk and 
annually flood area. To prepare cross section of 
the area, a set of theme layers were reviewed 
and prepared. These thematic layers include 
elevation, water body, land use, stream center 
line, bank line, flow path, river profile and cross 
section.  

Each of the layers with associated attribute 
was digitally encoded in GIS to eventually 
create the thematic layers. Water surface profile 
was calculated using the cross section, stream 

center line and flow rate. This was performed 
by the hydrologic program (HEC – RAS 3.1.1). 
WSP was interpolated to create WSP raster 
layer. The overlay operation of WSP layer and 
digital terrain model (DTM) was performed to 
produce flood depth and extent. To evaluate the 
result, the resultant flood extent was checked 
against the data acquired by RADARSAT. The 
percent fit is about 52%. To enhance the model 
capability be more reliable detail of the thematic 
layer is needed. 

บทคัดยอ 
การสรางแบบจําลองแสดงขอบเขตพื้นที่นํ้าทวม

บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง โดยทั่วไปจะทําบนแผนที่
ภูมิประเทศดวยการคํานวณหนาตดัขวางผิวการไหล 
จากโปรแกรมแบบจําลองชลศาสตร   หนาตัดขวาง
ผิวการไหลจะถูกนํามาพล็อตเพื่อวาดขอบเขตการ
ทวมลงบนแผนที่ภูมิประเทศ อยางไรก็ตาม วิธีการ
ดังกลาวยังมีขอจํากัดอยูมากเชน การกําหนดปจจัย
คาสัมประสิทธิ์ ความขรุขระใหเปนพ้ืนที่ยอยๆ ตาม
สภาพสิ่งปกคลุมดินทําไดยาก  ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้  จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบจําลองน้ํา
ทวม ที่แสดงขอบเขตการทวมและความลึกการทวม   
โดยมีพ้ืนที่ศึกษาคลอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 1,500
ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่บางสวนของลุมน้ําชี     
ในเขตจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุและรอยเอด็  
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เพื่อหาขอบเขตน้าํทวมบริเวณที่ราบน้าํทวมถงึ. 

An Application of GIS and Hydraulic Model to Flood Plain Inundation 
 

นฤมล  ทารักษา                                                    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

Naruemol    Taragsa   

รศ.ดร. ชรัตน  มงคลสวัสดิ์                             ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 
Assoc.Prof.Dr. Charat Mongkolsawat:                                                                   
ผศ. เฉลิมชัย  พาวัฒนา                                                                  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแกน    
Assistant Prof. Chalermchai Pawattana 
รัศมี สุวรรณวีระกําธร          ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มข. 
Miss Rasamee Suwanweerakamtorn.                                    



๔๘   การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลองชลศาสตร   

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรประเทศไทย 
 

ซ่ึงพบวา เปนบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดน้ํา
ทวมสูง และเกิดน้ําทวมเปนประจําแทบทุกป  จาก
การทบทวนวรรณกรรม   ชุดของชั้นขอมูลที่ใชใน
การเตรียมหนาตัดของพ้ืนที่  คือ ชั้นขอมูลคาระดับ
ความสูง แหลงน้ํา การใชประโยชนที่ดิน แนวเสน
กลางแมนํ้า เสนขอบฝงแมนํ้า เสนแนวการไหล    
รูปตดัตามแนวยาวและตามแนวขวางของแมนํ้า  
โดยแตละชั้นขอมูลจะถูกสรางขึ้นและเชื่อมโยงกับ
ขอมูลลักษณะสมัพันธ  ใหอยูในรูปแบบของชั้น
ขอมูลGIS  สวนหนาตดัขวางผิวการไหล จะคํานวณ
โดยใชขอมูลแนวหนาตัด ขอมลูแนวเสนกลางแมนํ้า
และขอมูลอตัราการไหล ซ่ึงข้ันตอนนี้จะใชโปรแกรม
แบบจําลองชลศาสตร (HEC-RAS3.1.1) จากนั้น
นําหนาตดัขวางผิวการไหลมาทําการประมาณคา
สรางชั้นขอมูลระดับน้ําทวมแบบราสเตอร สาํหรับ
การวิเคราะหซอนทับกับแบบจําลองความสูงภูมิ
ประเทศเชิงตัวเลข (Digital Terrain Model) จะได 
ผลลัพธของความลึกและขอบเขตน้ําทวมเมื่อทําการ
ตรวจสอบผลการวิเคราะหระหวางผลขอบเขตน้าํ
ทวมที่วิเคราะหไดกบัภาพถายดาวเทียม
RADARSAT พบวา การทับกันพอดีมีคาเทากับ 
52.26%   การเพิ่มรายละเอียดของชั้นขอมูลจะชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพใหแบบจําลองมีความนาเชื่อถอื
มากยิ่งขึ้น 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
  ในประเทศไทยภัยธรรมชาติที่สรางความ 
สูญเสยีรุนแรงที่สุดคอื อุทกภยั การเกิดน้ําทวมที่
ยาวนานบริเวณพื้นที่ราบน้ําทวมถึง สรางความ
เสียหายตอพ้ืนที่เกษตรกรรมเปนมูลคามหาศาล
แทบทุกป      การทํานายน้ําทวมลวงหนาจึงเปนวิธี
ที่จะสามารถชวยบรรเทาความเสียหายได  การใช
แบบจําลองสภาพภูมิประเทศ (Topographic 
Modeling) รวมกับขอมูลระดบัน้ําในแมนํ้า สามารถ
นํามาใชทํานายความลึกและขอบเขตพื้นที่การทวม
ไดเปนอยางดี (P.D. BATE, A.P.J De Roo, 2000)  
โดยสรางแบบจําลองแสดงขอบเขตพื้นที่นํ้าทวมจาก
การคํานวณหนาตดัขวางผิวการไหล (Water 

Surface Profile) แลวนําคาระดับน้ําไปพล็อตบน
แผนท่ีภมูิประเทศเพื่อลากวาดขอบเขตการทวม   
ซ่ึงข้ันตอนการคํานวณหนาตดัขวางผิวการไหล จะ
คํานวณดวยโปรแกรมแบบจําลองชลศาสตร ซ่ึงยังมี
ขอจํากัด คือ ตองใชระยะเวลามากสําหรับเตรยีม ขอ
มูลคาระดับในแตละแนวหนาตดัและการกําหนด
ปจจัยที่ทําใหเกิดการสญูเสยีพลังงานจากความเสียด
ทานการไหล  คือ คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ
แนวหนาตดั  ซ่ึงโปรแกรมแบบจําลองชลศาสตรจะ
ทําไดโดยการหาคาเฉล่ียของสมัประสิทธิ์ความ
ขรุขระจากประเภทการใชประโยชนที่ดินในแนวหนา
ตดั  เพ่ือใหไดเพียง 2-3 คาในแตละแนวหนาตดั  
แตในความเปนจริง แนวหนาตดัที่สรางขึ้นตดัผาน
การใชประโยชนที่ดินหลายประเภท  คาสัมประสิทธิ์
ความขรุขระจะตองแตกตางกันไป  นอกจากนี้การ
แสดงผลแบบจําลองน้ําทวมดวยโปรแกรมแบบ 
จําลองชลศาสตรจะแสดงในแบบ 1 มิติ เปนกราฟ
หนาตดัขวางผิวการไหลเฉพาะแนวที่หนาตดัผาน 
หรือแสดงเปนภาพแบบทัศนมิต ิ (Perspective) ของ
ขอบเขตการทวมที่สรางขึ้นดวยการลากเสนตอเชื่อม
ระดับน้ําในแตละหนาตดัซึ่งขอบเขตท่ีไดกย็ังไมใช
ขอบเขตน้ําทวมบนภูมิประเทศจริง การสราง
ขอบเขตน้ําทวมเพื่อแสดงบนพืน้ที่จริงจะตองนาํคา
ระดับน้ําจากหนาตดัขวางผิวการไหลมาพล็อตคาบน
แผนท่ีภมูิประเทศ โดยพิจารณาจากเสนชั้นความสูง
แลวลากเสนเชื่อมจุดที่พล็อตเพ่ือใหไดขอบเขตน้ํา
ทวมออกมา (สมพินิจ เหมือนทอง, 2543)    ซ่ึงเปน
วิธีการที่มีความยุงยากและตองใชเวลามาก      จาก
ขอจํากัดดังกลาว  ทําใหแบบจําลองน้ําทวมที่ไดจาก
การวิเคราะหดวยโปรแกรมแบบจําลองชลศาสตร  
ยังเปนขอมูลทางวิศวกรรมที่เขาใจเฉพาะวิศวกรที่
เกี่ยวของเทานั้น   ทําใหผลการวิเคราะหไมไดถูก
นําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง 

ดังนั้น จึงมีการพัฒนาแบบจําลองน้ําทวมโดยใช
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (Geographic 
Information System : GIS) ซึ่งมีความสามารถใน
การสรางแบบจําลองความสูงภมูิประเทศเชิงตวัเลข 
(Digital Terrain Model : DTM) จากชั้นขอมูลที่
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หลากหลายรูปแบบ เชน ขอมูลจุดความสูง ขอมูล
แบบเสนและขอมูลโพลีกอนท่ีมีผลตอการเปลี่ยน 
แปลงความสูงต่ําของภูมิประเทศ (Environmental 
Systems Research Institute, 1997) ทําใหสามารถ
จําลองสภาพภูมิประเทศไดใกลเคียงภูมิประเทศจริง 
อันเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยเพิ่มความถูกตองและ
ลดระยะเวลาในการวิเคราะหคํานวณ   เนื่องจาก
สามารถนําแบบจําลองความสูงภูมิประเทศเชิง
ตัวเลข มาสรางแนวหนาตดัไดจํานวนมากตามความ
ตองการ โดยไมตองนําเขาขอมูลคาระดับจากการ
สํารวจในทุกหนาตดั กอปรกบัความไดเปรยีบในการ
แสดงผลของสภาพน้ําทวมไดครบถวนชดัเจนกวา 
แสดงบนแผนทีภู่มิประเทศดังนั้นการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรรวมกับแบบจําลองชล-
ศาสตร จะชวยใหสามารถวิเคราะหและแสดงผล
ลักษณะน้ําทวมแบบ 2 มิติ คือ แสดงทั้งขอบเขต
และระดบัความลึกของการทวม ชวยใหเขาใจสภาพ
การทวมไดงายขึ้น    รวมถึงสามารถนําแบบจําลอง
ที่สรางขึ้น มาสรางแผนที่เพ่ือทํานายขอบเขตและ
ความลึกการทวมที่ขอมูลน้ําทาระดับตางๆ ไดเปน
จํานวนมากภายในระยะเวลาสั้นๆ   เพ่ือประโยชน
ในการเตือนภัยน้ําทวม   หรือจะนํามาทํานายน้ํา
ทวมที่คาบความถี่ (Return Period) ของปริมาณน้ํา
หลากหลายๆป   สําหรับชวยในการตดัสินใจเพ่ือ
เตรียมการวางแผนปองกันและจัดการกับเหตุการณ
นํ้าทวมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การศึกษาครั้งนี้ เปนการประยุกตสรางขอมูล
นําเขาสําหรับการวิเคราะหและแสดงผลแบบจําลอง
นํ้าทวมแบบ 2 มิติ ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ArcView3.2  รวมกบั การใชโปรแกรม
แบบจําลองชลศาสตร HEC-RAS 3.1.1 คํานวณ
หนาตดัขวางผิวการไหลจากขอมูลน้ํา จากสถานีวัด
นํ้าทา วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2544  โดยเลือก
พ้ืนที่ศึกษาบริเวณดานทายน้ําของแมนํ้าช ี และ
แมน้ําปาว เพราะเปนชวงที่มีสถานีวัดคาระดับน้ํา
สําหรับตรวจสอบวิเคราะหแบบจําลองถึง 6 แหง อยู
ในเขตจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ และรอยเอด็ 
และเปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอทุกภัยและมีนํ้าทวม
บริเวณที่ราบริมฝงแมนํ้าเปนพ้ืนที่กวางแทบทุกป 

(ศูนยวิจัยปาไม มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร, 2541)  
โดยตรวจสอบปรับเทียบความถูกตองของขอบเขต
นํ้าทวมของแบบจําลองที่สรางกับขอบเขตนํ้าทวมที่
จําแนกจากภาพถายดาวเทียม RADARSAT ระบบ 
SAR วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยวิธีการ
จําแนกแบบไมควบคุม (Unsupervised 
Classification)  แลวกรองกําจัดขอมูลพ้ืนที่นํ้าไม
ทวมเชน ตนไม ถนน อาคาร ฯลฯ เพ่ือใหได
ขอบเขตน้ําทวมที่ถูกตองมากที่สุด   และผลลัพธที่ดี
ที่สุดของแบบจําลองที่สามารถนํามาทํานายการทวม
ที่คาบความถี่  10 ป และ 50 ป ได 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางแบบจําลองน้ําทวมแบบ 2 มิติ บริเวณ

ที่ราบน้ําทวมถึง ที่แสดงขอบเขตและความลกึการ
ทวม 

3. หลักการวิเคราะห 
การวิเคราะหขอบเขตน้ําทวม บริเวณท่ีราบน้ํา

ทวมถึง จะสมมุติใหพ้ืนที่ราบน้ําทวมถึง  เปนสวน
หน่ึงของแมนํ้า     มีปจจัยหลักที่ใชในการวิเคราะห
หนาตัดขวางผิวการไหล คือ คาอัตราการไหลและคา
ระดับน้ํา ณ สถานีวัดน้ําทา       จุดควบคุมระดับน้ํา 
เชน ฝาย   และปจจัยเชิงพ้ืนที่ที่มีผลตอการไหล อัน
ไดแก สิ่งปกคลุมดิน ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดแรง
ตานการไหล (กีรติ  ลีวัจนกุล, 2539) ลักษณะความ
กวางที่สอบเขา ขยายออกของแมนํ้า และปจจัย
สําคัญที่สุดคือ  ขอมูลหนาตัด  ที่ วิ เคราะหจาก
แบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข   

การศึกษาครั้งนี้ จะเปรียบเทียบความ
ถูกตองของขอบเขตน้ําทวมที่ไดจากแบบจําลองกับ
ภาพถายดาวเทียม RADARSAT โดยใชขอมูลน้ําทา
ที่สถานีวัดและภาพถายดาวเทียมในวันเดียวกัน 
สวนการวิ เคราะหหน าตัดขวางผิวการไหลที่      
หนาตัดใดๆ จะพิจารณาการไหลเปนแบบคงที่ไม
สม่ําเสมอ (Steady Non Uniform Flow) แบบ
แปรเปล่ียนชา (Gradually Varied Flow) เนื่องจาก
ความลาดชันทองน้ําของแมนํ้าชีชวงที่ศึกษาต่ํามาก 
มีคาประมาณ 0.002% (ประกอบ วิโรจนกูฎ, 2543)       
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และคํานวณหนาตัดขวางผิวการไหลแบบ Sub 
Critical โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห 3 ขั้นตอน มี
รายละเอียด ดังนี้  

(1) ประยุกตใชโปรแกรมArcView  3.2 
ในการนําเขาขอมูล จุดความสูง เสนชั้นความสูง 
แหลงน้ํา การใชประโยชนที่ดิน แนวเสนกลางแมนํ้า
และเสนขอบฝงแมนํ้า เสนแนวการไหล รูปตัดตาม
แนวยาวและตามแนวขวางของแมนํ้า เพ่ือจัดเตรียม
ขอมูลหนาตัดพื้นที่ศึกษา 

(2) คํานวณหนาตัดขวางผิวการไหลในแต
ล ะแนวหน าตั ดด วย โปรแกรมHEC-RAS3.1.1      
โดยกําหนดคาระดับน้ําและอัตราการไหล ที่สถานีวัด
นํ้าทา และฝาย  

(3) วิเคราะหขอบเขตและความลึกการ
ทวม    ดวยการนําเขาหนาตดัขวางผิวการไหลจาก
แบบจําลอง ชลศาสตร สูระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 
วิเคราะหแบบทบัซอนชั้นขอมูลราสเตอร ชั้นขอมูล
หนาตดัขวางผิวการไหลแบบราสเตอรกับ
แบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข  แสดงผลแบบจาํลอง
เปนแผนที่ขอบเขตและความลึกการทวม 

4. ขั้นตอนการวิจยั 
 เพ่ือใหกระบวนการวิจัยสรางแบบจําลองน้ํา
ทวม บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง ที่แสดงขอบเขตและ
ความลึกการทวม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปน
ระบบแบบแผนตามระเบยีบวิธีวิจัย จึงไดดําเนินการ
วิจัยตามแผนผังข้ันตอนในภาพที่1 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 4.1 การเตรียมขอมลู 
 4.1.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
 4.1.2 รวบรวมขอมูล 
 4.1.3 กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
 4.1.4 ตรวจสอบความพรอมและความ
ถูกตองของอุปกรณที่ใช 
 4.1.5 หาขอบเขตน้ําทวมจากภาพถาย
ดาวเทียม RADARSAT  

 4.2 การสํารวจภาคสนาม 
 4.2.1 บันทึกคาระดบัความสูงของพ้ืนที่
บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง และผนังกั้นแมนํ้าดวย GPS  
 4.2.2 ตรวจสอบความถูกตองของชั้น
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินดวย 
กลองดิจิตอลและเครื่อง GPS 
 4.2.3 สํารวจหนาตัดแมนํ้าเพิ่มเติมโดยใช 
GPS เทปวัดระยะตุมถวงน้ําหนัก   บันทึกภาพแนว
หนาตดัดวยกลองดิจิตอล และบันทึกลักษณะตาม
แนวแมนํ้าดวยกลองวิดีโอดิจิตอล 
4.3 การสรางฐานขอมูล 
 ฐานขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ไดรวบรวมจาก
หลายแหลงขอมูลแสดงในตารางที่ 1 และนําเขาสู
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเพ่ือสรางตัวแปรในการ
คํานวณ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.3.1 การนําเขาขอมลูจากแผนที่  
4.3.1.1 สร างชั้ นข อมูล เสนขอบฝ ง 

(Bank.shp)  โดยลากเสนขอบฝงของแมนํ้าชี และ 
แมนํ้าปาว กําหนดคาฝงซาย (L) และฝงขวา (R)  

4.3.1.2 สรางชั้นขอมูลเสนชั้นความสูง 
(contour.shp)  

4.3.1.3 สรางชั้นขอมูลถนน(tran.shp )   
4.3.1.4 สรางชั้นขอมูลแหลงน้ํา

(waterbody.shp) โดยดิจิไทสขอบเขตของแหลงน้ํา
แลวเชื่อมโยงขอมูลความลึกเฉล่ียของแหลงน้ําจาก
สารบบแหลงน้ําธรรมชาติภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
(กรมการปกครอง, 2534) และสรางขอมูลคาระดับ
ทองน้ํา อางอิงกับระดบัน้ําทะเลปานกลาง  

4.3.1.5 สรางชั้นขอมูลการใชประโยชน
ที่ดิน (Landuse.shp)   
  4.3.1.6 สรางชั้นขอมูลแนวเสนกลาง
แม นํ้ า  (Streamctl.shp)และปอนขอมูลลักษณะ
สัมพันธรหัสแมนํ้า (Stream_ID) รหัสชวงแมนํ้า 
(Reach_ID)    

 



การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลองชลศาสตร   ๕๑ 

วารสารสมาคมสาํรวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรประเทศไทย 

รวบรวมขอมูล 

กําหนดขอบเขตพื้น 
ท่ีศึกษา 

หาขอบเขตพื้นท่ีนํ้าทวม 
จากภาพถายดาวเทียม 

เตรียมขอมูล สํารวจภาคสนาม สรางฐานขอมูล 

HEC-RAS3.1.1 

แบบจําลองนํ้าทวม
บริเวณที่ราบ 

นํ้าทวมถึงแบบ2มิติ 

เชื่อมโยงขอมูล 

ดิจิไทสแผนที่  
1: 15000, 1:50000 

สํารวจคาระดับ
ความสูงดวยGPS 

ตรวจสอบประเภท 
การใชท่ีดิน 

4 

3 2 1 

ArcView 3.2 

6 
ไมถูกตอง 

สงถายขอมูล 

ประมวลผล 

สํารวจภาคสนาม,  
สรางฐานขอมูลครั้งที่ 2 
 

ถูกตอง 

 

ขอมูลนํ้าทา ขอบเขตและ 
ความลึกนํ้าทวม 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ช้ันขอมูลสามมิติXScutline 
และ Stream center line 

 
คาระดับการทวม 

5

แบบจําลองทํานาย
นํ้าทวม 

ที่คาบความถี่10,50ป 

7 

ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

ภาพที่ 1  แผนผังขั้นตอนการวิจัย 
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ภาพที่ 2  แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานีวดัน้ําทา และที่ตัง้ฝายวังยางในพื้นที่ศึกษา 
 
  4.3.1.7 การสรางชั้นขอมูลแนวการ
ไหล (Flowpath.shp)  ลากวาดเสนแนวการไหล 3 
แนวไปบนท่ีราบนํ้าทวมถึง จากตนน้ําไปสูทายน้ํา 
โดยการไหลในแนวกลางแมนํ้า (Channel) คือแนว
เสนกลางแมนํ้า  แนวการไหลในฝงซาย (Left) และ
ฝงขวา (Right) ไดจากการลากกวาดเสนใหมี
ระยะหางจากเสนฝง ไปตามแนวแมนํ้า 

4.3.1.8 สร างชั้นข อมูล จุดความสู ง 
(Spotheight.shp)   

4.3.2 นําเขาขอมูลจากการสํารวจดวยGPS 
(Spot_GPS.shp) 
 4.3.3 สรางชั้นขอมูลจุดคาระดับแมน้ํา 
(Spot_river.shp)  โดยนําชัน้ขอมูลแนวเสนกลาง
แมน้ําและชั้นขอมูลเสนขอบฝงมาสรางเปนขอมลู
แบบจุดทุกระยะ 1 กิโลเมตร มาเชื่อมโยงคาระดับที่
อานไดจากกราฟหนาตัดตามยาวของแมนํ้า กับจุด
คาระดบัตลิ่งซาย ตลิ่งขวาและทองน้ํา   

4.3.4 สรางชั้นขอมูลเสนชั้นความสูงแมนํ้า 
(River_cont.shp) จะใชขอมลูแบบจุดของหนาตดั
แมน้ํา ที่ไดจากการใชโปรแกรม HEC-RAS นําเขา

ขอมูลหนาตดัแมน้ํา 6 แหง ของสถานีวัดน้ําทา และ
ขอมูลหนาตดัแมน้ํา 30 แหงจากการสํารวจ สงออก
ขอมูลคาระดับหนาตดัแมนํ้าเปนไฟลตัวอักษร 
นําเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสรางชั้นขอมูล
แบบจุด 

4.3.5 สรางชั้นขอมูลตําแหนงสถานีวัดน้ําทา 
(Station.shp) จากขอมูลตาราง 

4.4 การสรางชั้นขอมูลจากการประมวลผล
ฐานขอมูล 
  4.4.1 สรางแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลขแบบ 
TIN  

4.4.2 สรางชั้นขอมูลสมัประสิทธิ์ความขรุขระ 
โดยสรางตารางLU-Manning แลวเชื่อมโยงเขากับ
ชั้นขอมูลการใชประโยชนทีด่ิน(Landuse.shp)    

4.4.3 การสรางชั้นขอมูลแนวหนาตดั 
(XScutline.shp) โดยลากเสนตดัเสนแนวการไหลให
ตั้งฉากกบัแนวเสนกลางแมนํ้าจากฝงซายไปฝงขวา 
ใหระยะระหวางหนาตดัตามแนวเสนกลางแมนํ้าไม
เกิน 2.5 กิโลเมตร  แนวหนาตดัแตละเสนตองไมตดั
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กันและมแีนวหนาตดัในตําแหนงที่เปนสถานีวัด
ระดับน้ํา และในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงไดงาย 
จากนั้นทําการสรางขอมูลลักษณะสัมพันธใหกบัแนว
หนาตดั มีรายละเอียดขั้นตอนการคํานวณดังนี ้ 

  4.4.3.1 กําหนดรหัสตําแหนงหนาตดั
(Station) ณ จุดที่ตัดกันของแนวหนาตัด กบัเสนการ
ไหลในแนวกลางแมน้ํา  

4.4.3.2 หาระยะทางการไหลระหวาง
แนวหนาตดัในแนวการไหลฝงซาย(L_reachl), แนว
การไหลกลางแมนํ้า(M_reachl)และแนวการไหลฝง
ขวา(R_reachl)  

4.4.3.3 คํานวณตําแหนงจุดตัดกันของ
แนวหนาตดักบัเสนขอบฝง จากอตัราสวนของระยะ
บนแนวหนาตดั เริ่มจากดานซายถึงจุดตดักับเสน
ขอบฝงดานซาย (DL) และถึงจุดตัดกบัเสนขอบฝง
ดานขวา (DR) เทียบกับความยาวรวมของแนวหนา
ตดั (D) จะไดคา L_bankp และ R_bankp 
ตามลําดบัดังภาพที่ 2 
 

4.4.4 การสรางชั้นขอมูลแนวเสนกลางแมนํ้า
แบบสามมติิ (Streamctl3D.shp)  ทําการแปลงรูป
ชั้นขอมูลแนวเสนกลางแมนํ้าที่สรางขึ้นใหเปนแบบ
สามมติิโดยใช ชั้นขอมูลความสูงเชิงตัวเลข    

4.4.5 การสรางชั้นขอมูลหนาตัดแบบสามมิติ 
(XScutline3D.shp) ทําการแปลงรูปชั้นขอมูลแนว
หน าตัดที่ สร า งขึ้ น ให เปนแบบสามมิติ โดยใช
แบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข    เพ่ือคํานวณคา
พิกัดตําแหนงตามแนวหนาตัดบนพ้ืนผิวของจําลอง
ความสูงเชิงตัวเลข   กําหนดคาสัมประสิทธ์ิความ
ขรุขระใหแกแนวหนาตัด จากชั้นขอมูลสัมประสิทธิ์
ความขรุขระ  โดยใชฟงกชันการซอนทับขอมูล
เวกเตอร (Logical Overlay) แบบ line in polygon  
เพ่ือเชื่อมโยงตารางลักษณะสัมพันธ  ใหไดชั้นขอมูล
หนาตัดแมนํ้าที่มีขอมูลคาสัมประสิทธ์ิความขรุขระ  
จะไดแนวหนาตัดสําหรับคํานวณระดับน้ําทวม ใน
โปรแกรม HEC-RAS3.1.1 ดังภาพที่ 3 

ตารางที่ 1  ชั้นขอมูลที่ใชในการวิจัย 

ชั้นขอมูล ชนิดขอมลู มาตราสวน แหลงขอมลู 
เสนขอบฝง แผนที่ภูมปิระเทศ 1 : 50,000 กรมแผนทีท่หาร 

เสนช้ันความสูง แผนที่ภูมปิระเทศ 
แผนที ่

1 : 50,000 
1 : 15,000 

กรมแผนทีท่หาร 
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

 
จุดความสูง 

 

แผนที่ภูมปิระเทศ 
แผนที ่

สํารวจดวยGPS 

1 : 50,000 
1 : 15,000 

- 

กรมแผนทีท่หาร 
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

- 
เสนถนน แผนที่ภูมปิระเทศ 1 : 50,000 กรมแผนทีท่หาร 

แหลงน้ํา แผนที่ภูมปิระเทศ 1 : 50,000 กรมแผนทีท่หาร 

การใชทีด่ิน แผนที่ภูมปิระเทศ 1 : 50,000 กรมแผนทีท่หาร 

แนวเสนกลางแมน้ํา แผนที ่ 1 : 15,000 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

จุดความสูงแมนํ้า กราฟหนาตดัตามยาว - กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

เสนช้ันความสูงแมนํ้า ขอมูลหนาตดัแมนํ้า 
การสํารวจหนาตดั 

- 
- 

กรมชลประทาน, กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
- 

สถานีวัดน้ําทา ตัวอักษร 
- 
- 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กรมชลประทาน 



๕๔   การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลองชลศาสตร   

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรประเทศไทย 
 

4.5 การประมวลผล 
4.5.1 การคํานวณหนาตัดขวางผิวการไหล จะ 

ใชโปรแกรมHEC-RAS 3.1.1 นําเขาขอมูลแนวเสน
กลางแมนํ้าและขอมูลหนาตัดแบบสามมิติ    โดย 
กําหนดสภาวะขอบเขต (Boundary Condition)  
การไหลแบบคงที่ (Steady Flow Data)  พฤติกรรม
การไหลแบบ Sub Critical Flow ใหสถานี E8A, 
CE6 เปนจุดตนน้ํา (Upstream)  CE4 เปนจุดทาย
นํ้า   และจุดแม นํ้าชีบรรจบกับลําปาว  เปน จุด
เชื่อมตอของแมนํ้า (Junction) 

4.5.2 การวิเคราะหขอบเขตการทวม นําเขา
ผลการคํานวณหนาตดัขวางผิวการไหล ขอมูลแนว
หนาตดัจากโปรแกรมHEC-RAS 3.1.1 สูโปรแกรม
ArcView 3.2 โดยใชโปรแกรมสนับสนุน HEC-
GeoRAS3.1.1  มี 3 ข้ันตอนตามลําดับดังนี ้

4.5.2.1 สร า งชั้ นข อมู ล  Flood-plain 
boundary   โดยนําเขาขอมูลแนวหนาตัดจาก 

 
โปรแกรม HEC-RAS 3.1.1 มาสราง โพลีกอน 
Flood-Plain Boundary เพ่ือใชเปนขอบเขตในการ
สรางชั้นขอมูลหนาตัดขวางผิวการไหลแบบ TIN   

4.5.2.2 สรางชั้นขอมูลหนาตัดขวางผิว
การไหล โดยนําเขาขอมูลแบบจุดในแตละแนวหนา
ตัด   ที่มีคาระดับน้ําทวม  มาสรางชั้นขอมูลหนา
ตัดขวางผิวการไหลแบบTIN ใหมีขอบเขตตามชั้น
ขอมูลFlood plain boundary  

4.5.2.3 คํานวณความลึกและขอบเขต
การทวม ดวยวิธีการซอนทับชั้นขอมูลแบบกริดหา
ผลตางของคาระดับที่เปนบวก   ระหวางขอมูลหนา
ตัดขวางผิวการไหล กับ แบบจําลองความสูงภูมิ
ประเทศ ไดชั้นขอมูลความลึกการทวมแบบกริด 
แลวนํามาสรางโพลีกอนขอบเขตพื้นที่นํ้าทวม เพ่ือ
แสดงผลแบบจําลองน้ําทวมบริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง
ที่แสดงขอบเขตและความลึกการทวม 
 
 

4.6 การตรวจสอบความถูกตอง 
การตรวจสอบความถูกตองจะใชสมการ การหา

เปอรเซ็นตการทับกันพอดีระหวางของขอบเขตการ
ทวมจากแบบจําลองกับขอบเขตจากภาพถาย
ดาวเทียม RADARSAT 
เปอรเซ็นตการทับกันพอดี   =   
    

เมื่อ Smod คือ ขอบเขตพื้นที่นํ้าทวมจาก

แบบจําลองและ Sobs คือ ขอบเขตน้ําทวมจาก
ภาพถายเรดาร    

4.7   การทํานายขอบเขตและความลึกน้ําทวม 
 การทํานายขอบเขตและความลกึน้ําทวมที่คาบ
ความถี ่10 ป และ 50 ป ทําไดโดยนําแบบจําลองที่
สรางขึ้น  มาวิเคราะหรวมกับขอมูลคาอัตราการไหล
และระดบัน้ําที่ไดจากการวิเคราะหความเปนไปของ
การเกิดน้ําทวมซ้ํา โดยนําขอมลูสถิตินํ้าทาหลายๆป 
มาวิเคราะหคาอัตราการไหลที่คาบความถี่10 ป และ 
50 ป ดวยวิธีพล็อตกราฟของกมัเบล   นําคาอตัรา
การไหลที่คาบความถี่ 10 ป และ50 ปไปคํานวณ
หนาตดัขวางผิวการไหลโดยกําหนด Boundary 
Condition ดวยขอมูลคาระดบัน้ําที่คาบความถี่จาก 
Rating Curve ของสถานวีัดน้ําทาดานทายน้ํา 
(CE4)  นําคาระดับการทวมมาหาขอบเขตและความ
ลึกการทวมเพ่ือสรางแบบจําลองการทวมที่คาบ
ความถี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Smod ∩ Sobs) ×100 
 (Smod U Sobs) 
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ภาพที่ 3  การเชื่อมโยงภาพกบัขอมูลลักษณะสัมพันธของชั้นขอมูลแนวหนาตดั (XScutline.shp) 
 
 

 
ภาพที่ 4  ภาพแสดงคาสมัประสิทธิ์ความขรุขระของแมนํ้าและที่ราบน้ําทวมถึง จากการกําหนดคาดวยระบบ 

             สารสนเทศภูมิศาสตร 

 
 

คาสัมประสิทธ์ิความขรุขระ 

 

D 
DR 

DL 
R_BankP=DR/D 
L_BankP=DL/D 
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5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

5.1 การสรางแบบจําลองน้ําทวม บริเวณที่
ราบนํ้าทวมถึง 

จากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาสามารถสราง
แบบจําลองน้ําทวมที่แสดงทั้งขอบเขตการทวมและ
ความลึกไดอยางชัดเจน เมื่อทาํการตรวจสอบความ
ถูกตองกับขอบเขตจากภาพถายดาวเทียม 
RADARSAT วันที่ 13 กันยายน 2544 พบวา
ขอบเขตน้ําทวมจากแบบจําลองมีคาเปอรเซ็นตการ
ทับกันพอดีเทากับ 52.26%   โดยพื้นที่นํ้าทวมจาก
แบบจําลองที่ไมทับกับขอบเขตจากภาพถาย
ดาวเทียมเปน 23.36% และพ้ืนที่จากภาพถาย
ดาวเทียมที่ไมทบักับแบบจําลองเทากับ 24.39% 
แสดงสญัลักษณเปรียบเทียบพ้ืนที่นํ้าทวมดัง     
ภาพที่ 5  เมื่อเปรียบเทยีบลักษณะขอบเขตจากการ
วิเคราะหกับขอบเขตจากภาพถายดาวเทียม จะเห็น
ไดวารูปรางของขอบเขตน้ําทวมมีลักษณะที่
ใกลเคียงกัน  ขอบเขตน้ําทวมจากแบบจําลองจะมี
พ้ืนที่มากกวาในชวงสถานีวัดน้าํทา E8A ถึงฝาย   
วังยาง   ทั้งนี้ เน่ืองจากแบบจําลองความสูงภูมิ
ประเทศแบบTIN ที่สรางขึ้นดวยขอมูลแผนที่ภูมิ
ประเทศ ไมเทากันพอดีกับลักษณะภูมิประเทศจริง  
นอกจากนี้ บริเวณดังกลาวยังมีแหลงน้ําธรรมชาติ
จํานวนมากที่เปนแองกักเก็บน้ํา    แตภาพถาย
ดาวเทียมเรดาร  ไมสามารถจําแนกเปนพ้ืนที่ปก
คลุมดวยน้ําได   ซ่ึงจากการสํารวจก็พบวาแหลงน้ํา
สวนใหญมีพืชนํ้าขึ้นปกคลุมเปนจํานวนมาก   และ
ในพื้นที่ราบน้ําทวมบริเวณแมนํ้าปาว ขอบเขตน้ํา
ทวมของแบบจําลองจะมีความถูกตองทับกันมาก
ที่สุด โดยเฉพาะในชวงแมน้ํากอนถึงตําแหนงบรรจบ
กับแมนํ้าชี   และเมื่อพิจารณาจากแผนที่ภมูิประเทศ
ประกอบก็พบวา ขอบเขตน้ําทวมที่วิเคราะหไดตรง
กับลักษณะภูมปิระเทศจริง  คือ แนวขอบพื้นที่ทวม
จะเปนถนนและมีความสูงมากกวา 140 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล    แตในชวงตนของแมนํ้าปาวในที่เริ่ม
จากสถานีวัดน้ําทา CE6  เปนบริเวณท่ีขอบเขตน้ํา
ทวมจากภาพถายดาวเทียมมีพ้ืนที่ทวมมากกวา
แบบจําลอง เนื่องมาจากพื้นที่ดังกลาวมีแหลงน้ํา
ขนาดใหญ เชน อางเก็บน้ําหวยน้ําโพธ์ิ บึงกุย หวย
สมโฮง หนองอีเริง และมีคลองสงน้ําชลประทาน

จํานวนมาก  ซ่ึงมักเกิดเหตุการณนํ้าทวมลนตลิ่ง ทํา
ใหขอบเขตน้ําทวมจากภาพถายดาวเทียมครอบคลุม
เปนบริเวณมากกวาจากแบบจําลองเมื่อนําชั้นขอมูล
ระดับการทวมแบบกรดิมาวิเคราะหแบบซอนทบักับ
แบบจําลองความสูงเชิงตัวเลขแบบกริด เพ่ือหาคา
ระดับความลึกน้ําทวม โดยกําหนดขนาด กริดในการ
ซอนทับ เปน 12.5 เมตร x 12.5 เมตร จะไดผลลัพธ
ความลึกการทวมมีคาอยูระหวาง 0 – 13.5 เมตร   
เมื่อจําแนกชวงความลึกการทวมชวงละ 0.5 เมตร   
จะไดระดบัความลึก 27 ชวง  บริเวณท่ีมีนํ้าลึกเชน 
แมนํ้า แหลงน้ํา  ที่ราบต่ํา และคํานวณพื้นที่นํ้าทวม
ตามคาระดบัความลึกการทวมไดผล  พ้ืนที่ทวมมาก
ที่สุด  33,997,656 ตารางเมตร  ที่ชวงความลึก 0 – 
0.5 เมตร    สวนที่ชวงความลึก13.0 -13.5  มีพ้ืน
ทวมนอยสดุ เปน17,188 ตารางเมตร   

5.2 การเปรียบเทียบขอบเขตน้ําทวมท่ีสราง
ขึ้นกับขอบเขตจากภาพถายดาวเทียม 
RADARSAT 

ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา การสรางแบบจําลอง
จากการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและ
แบบจําลองชลศาสตรมคีวามยดืหยุนในการปรับคา
ขอมูลปจจัยและตัวแปร เชน การปรับคาสัมประสิทธิ์
ความขรุขระ การปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมขอมูล
ความสูงของแมนํ้าและพื้นที่ราบน้ําทวมถึง โดยผล
การปรับคาปจจัยและตัวแปรบางคาทําใหเปอรเซ็นต
การทับกันของขอบเขตเปล่ียนไปดังนี ้
คือ 52.26%  แสดงผลการปรับคาสัมประสิทธิ์ความ
ขรุขระของแบบจําลองดังตารางที่ 2   เปล่ียนเฉพาะ
สัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมน้ําใหมีคาเดยีว
ตลอดชวงที่ศึกษาเปน 0.030, 0.035, 0.040, 0.045, 
0.050 พบวา เมื่อกําหนดคาสมัประสิทธิ์ความขรุขระ
แมนํ้า เปน 0.030   
      (2) การกําหนดคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ
บริเวณที่ราบน้ําทวมถึงเปนคาปานกลาง แลว  
 (1) การกําหนดคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ
พ้ืนที่จากประเภทการใชประโยชนที่ดินเปนคา    
ปานกลางจะใหเปอรเซ็นตความทับกันพอดสีูงที่สุด  
จะไดแบบจําลองที่ดีที่สุด โดยมีเปอรเซ็นตการ    
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ทับกันพอดีของขอบเขต เทากับ 52.32 %  แสดงคา
เปรียบเทียบดังตารางที่ 3      
 (3) การสรางหนาตดัแมนํ้าจากขอมลูแผนที่
อยางเดียว จะไดรูปหนาตดัแมนํ้าที่ไดมีลักษณะเปน 
สามเหล่ียมเมือ่ทําการหนาตัดในโปรแกรม HEC-
RAS ดวยการปรับคาตัวเลขในตารางหรือปรบัจาก
กราฟหนาตัด (Graphical cross section edit)  ดวย
ขอมูลหนาตดัจากสถานีวดัน้ําทา 6 แหง  และจาก
การสํารวจหนาตดัแมนํ้าดวยGPS  เทปวัดและตุม
ถวง  30 แหง  แลวสงออกจุดความสูงเฉพาะหนาตดั
แมน้ําที่ปรับแก เพ่ือนํามาสรางเสนชั้นความสูง
แมน้ํา   เพ่ิมเขาไปในชั้นขอมลูความสูงแบบ TIN   
พบวา เมื่อกําหนดสัมประสทิธิ์ความขรุขระของทั้ง
แบบจําลองเปนคาปานกลาง  เปอรเซ็นตการทบักัน
พอดี   ดีขึ้นเพียง 1.41%  ดังตารางที่ 4 
 (4) การนําฝายมารวมวิเคราะหหนาตดัขวาง   
ผิวการไหลในโปรแกรมHEC-RASมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเปอรเซ็นตการทับกันพอดีนอยมาก 
คือ เมื่อนําฝายมาคํานวณดวยจะใหคาเปอรเซ็นตการ
ทับกันพอดีนอยกวานอยลงแตไมถึง 1% 

ตารางที่ 2  ตารางเปรียบเทียบผลของการปรับคา
สัมประสิทธ์ิความขรุขระของแบบจําลอง 

พื้นที่ (ตารางเมตร) คาสัมประสิทธิ์ 
ความขรุขระ

ของ
แบบจําลอง 

Sobs U 
Smod 

Sobs ∩ 
Smod 

%การ
ทับกัน 
พอด ี

คาสูง 225,001,661 114,956,801 51.09 
คาปานกลาง 228,233,050 119,269,215 52.26 
คาตํ่า 210,826,052 103,942,946 49.30 

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบผลของการปรับคา
สัมประสิทธ์ิความขรุขระของแมนํ้า 

พื้นที่ (ตารางเมตร) คาสัมประสิทธิ์
ความขรุขระ 
ของแมนํ้า 

Sobs U 
Smod 

Sobs ∩ 
Smod 

%การ
ทับกัน
พอด ี

0.050 245,949,321 126,294,575 51.35 
0.045 236,134,497 122,902,456 52.05 
0.040 232,430,535 121,258,898 52.17 
0.035 228,233,050 119,269,215 52.26 
0.030 223,291,571 116,826,761 52.32 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบผลของการปรบัแก
หนาตดัแมนํ้าดวยโปรแกรม HEC-RAS 

พื้นที่ (ตารางเมตร) คาสัมประสิทธิ์
ความขรุขระ 
ของแมนํ้า 

Sobs U 
Smod 

Sobs ∩ 
Smod 

%การ
ทับกัน
พอด ี

ไมไดปรับแก 231,232,935 117,573,526 50.85 
ปรับแก 228,233,050 119,269,215 52.26 

 
5.3  การทํานายน้ําทวม 

 การนําแบบจําลองมาทํานายขอบเขตและความ
ลึกการทวมที่คาบความถี่ 10และ 50 ป    พบวา 
ขอบเขตการทวมที่คาบความถี่ 10 และ 50 ป เปน 
312.9 และ 344.7 ตารางกิโลเมตร ตามลําดบั    
แสดงขอบเขตและความลึก ดังภาพที่6และ7 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการสรางแบบจําลองน้ําทวม บริเวณ
ท่ีราบน้ําทวมถึง 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  สรุปไดวา การสราง
แบบจําลองน้ําทวมแบบ 2 มิติ บริเวณที่ราบน้ําทวม
ถึง          ที่แสดงขอบเขตและความลึกการทวม   
สามา รถนํ า ร ะบบสา รสน เทศภู มิ ศ า สต ร ม า
ประยุกตใชรวมกับแบบจําลองชลศาสตรไดเปนอยาง
ดี และมีประสิทธิภาพ โดยสรุปเปนขอไดดังนี้  

6.1.1 ใชเวลาในการจัดทําขอมูล การวิเคราะห
ประมวลผลนอย    เนื่องจาก  

(1)  ไมตองทําการสํารวจคาระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือเตรียมหนาตัดการทวม    

(2)  การสรางหนาตัดการทวมตามแนว
ที่สรางขึ้น บนพ้ืนที่โดยใชแบบจําลองความสูงเชิง
ตัวเลข เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วกวา การนําเขาขอ
มู ลค า ร ะดั บที่ ไ ด จ ากการสํ า ร วจสู โ ป รแกรม
แบบจําลองชลศาสตรโดยตรง มีข้ันตอนที่ยุงยาก ใช
เวลามาก      

(3) การกําหนดคาสัมประสิทธ์ิขรุขระ
ใหแกแนวหนาตัด ใชเวลาเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 

 



๕๘   การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลองชลศาสตร   

 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรประเทศไทย 
 

6.1.2 ความสามารถในการเตรียมปจจัยเชิง
พ้ืนที่ 

 (1)  สามารถกําหนดปจจัยคาสัมประ- 
สิทธิ์ความขรุขระไดดีใกลเคียงกบัสภาพพื้นที่จริง    

(2) สามารถสรางแนวหนาตัดการทวม 
ไดจํานวนมากเทาที่ตองการ   

6.1.3 ความถูกตองของแบบจําลอง     
จากผลก า ร วิ จั ย ที่ ไ ด  เ มื่ อ ทํ า ก า ร

ตรวจสอบความถูกตอ งของแบบจําลองจาก
เปอรเซ็นตการทับกันพอดีของขอบเขตนํ้าทวม 
พบวาใหคาที่ดีพอควร  คือ  52.26%   และเมื่อ
ทดลองปรับคาปจจัยคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ   
พบวา คาสัมประสิทธ์ิความขรุขระท่ีเปนคาปาน
กลาง ใหเปอรเซ็นตการทับกันดีกวาคาสูงสุดและคา
ต่ําสุด   และเมื่อนําอาคารควบคุมระดับน้ําฝายวัง
ยาง มาประมวลผลรวมในแบบจําลองชลศาสตร   
พบวา ผลลัพธที่ได มีผลตอขอบเขตการทวมนอย
มาก เนื่องมาจากในชวงน้ําหลากจะมีการยกบาน
ประตูทั้งหมด   เพ่ือใหนํ้าไหลผานอยางอิสระอยูแลว   

6.1.4 การแสดงผล    
 แบบจําลองน้ําทวมที่สรางขึ้นจะแสดงผล
เปนแผนที่ 2 มิติของขอบเขตและความลึกการทวม
งายแกการเขาใจและชวยใหเห็นสภาพความรุนแรง
ของน้ําทวมบนพื้นที่จริง   ทําใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง      

6.1.5 การทํานายเหตุการณนํ้าทวม    
แบบจําลองสามารถทํานายสภาพความ

รุนแรงของเหตุการณนํ้าทวมที่อาจเกิดขึ้นไดโดยการ
สรางแบบจําลองขอบเขตและความลึกน้ําทวมที่ 
อัตราการไหลของน้ําหรือคาระดับน้ําในแมนํ้าในวันที่
อื่นๆ     รวมถึงสามารถทํานายความเปนไปไดที่จะ
เกิดเหตุการณนํ้าทวม ที่คาบความถี่ตางๆ   ซ่ึง
ผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมได 

6.1.6 งบประมาณในการสรางแบบจําลอง    
 การสร า งแบบจํ าลองไมสิ้ น เป ลือง

งบประมาณ เนื่องจากไมตองทําการสํารวจคาระดับ
พ้ืนที่โดยละเอียดตามแนวหนาตัดที่สรางขึ้น  และ
โปรแกรม HEC-RAS 3.1.1 เปนฟรีโปรแกรม 
สามารถดาวนโลดมาใชงานได    

6.2   ขอเสนอแนะ 
(1)  ใ นก า รศึ กษ าค รั้ ง นี้  กา รต ร ว จสอบ

แบบจําลองขอบเขตการทวมที่สรางขึ้นจากการ
ประยุ กต ใ ช ร ะบบสารสน เทศภู มิ ศ าสต ร กั บ
แบบจําลองชลศาสตร   กําหนดใหขอบเขตที่ไดจาก
การวิเคราะหภาพถายดาวเทียมมีความถูกตองเปน 
100 เปอรเซ็นต   ซ่ึงในความเปนจริงอาจเปนไปได
วามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น  เนื่องจากความแยก
ชัดของภาพถายดาวเทียมอยูที่ 12.5 เมตร นํ้าทวม
ที่มีขนาดพื้นที่ไมมากนัก  บริเวณริมฝง ถูกจําแนก
รวมไปกับพืชริมน้ํา  ดังนั้นการเปรียบเทียบความ
ถูกตองดวยเปอรเซ็นตการทับกันพอดีมีความ
คลาดเคลื่อนได    ซ่ึงการตรวจสอบความถูกตอง
เพ่ือใหมีขอผิดพลาดนอยลงสามารถทําไดโดยนํา
ภาพถายน้ําทวม จากดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูง  
หรือจากภาพถายทางอากาศมาตราสวนใหญ  มาใช
สําหรับตรวจสอบ 

(2) การสรางแบบจําลองความสูงภูมิประเทศ
เชิงตัวเลขจากขอมูลความสูงที่ไดจากแผนที่ภูมิ
ประเทศ มาตราสวน 1 : 15,000 ใหผลการคํานวณ
ขอบเขต และความลึกการทวมเพียงระดับหนึ่ง
เทานั้น  และการนําขอมูลความสูงที่ไดจากการ
สํารวจดวย GPS แบบมือถือมาใชรวมดวย  
จําเปนตองมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และกําจัดคาที่อาจจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ออกกอน    นอกจากนี้ การสรางแบบจําลองความ
สูงภูมิประเทศเชิงตัวเลขจากภาพถายทางอากาศที่มี
รายละเอียดสูงดวยวิธี Stereo Analysis นับเปนอีก
แนวทางหนึ่ง  ในการใหไดมาซึ่งขอมูลที่รวดเร็วและ
ประหยัดที่สุด    ที่จะเพ่ิมเปอรเซ็นตความถูกตอง
ของขอบเขตและความลึกการทวมได 

(3) การวิ เค รา ะห แบบจํ าลองชลศาสตร 
โครงสรางสะพาน ที่ขวางทางน้ํา มีผลตอการไหล
ของน้ําในแม นํ้า แตการศึกษาครั้งนี้ มีขอจํากัด
ทางดานเวลาและงบประมาณในการสํารวจ จึงไมได
นําโครงสรางสะพานมาคํานวณดวย ฉะนั้นหากจะมี
การศึกษาตอ  การสํารวจเก็บขอมูลสะพานมา
คํานวณรวมดวย อาจจะชวยใหผลการคํานวณคา
ระดับการทวมถูกตองมากยิ่งข้ึน 



การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลองชลศาสตร   ๕๙ 

วารสารสมาคมสาํรวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรประเทศไทย 

(4) ขอมูลหนาตัดการทวมที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 424 แนวหนาตัด  คํานวณคาระดับ
ของแนวหนาตัดจากแบบจําลองความสูงภูมิประเทศ
แบบ TIN  ที่สรางขึ้นจากหนาตัดสถานีวัดระดับน้ํา 
6 แหง  ขอมูลสํารวจ 30 แหง จากขอมูลความสูง
จากแผนที่  1 : 15,000   และชั้นขอมูลถนน ชั้น
ขอมูลแหลงน้ํา ที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงความสูง
ภูมิประเทศ จากแผนที่  1 : 50,000    กราฟแสดง
คาระดับของตลิ่ง  และระดับทองน้ํา  ดังนั้นการ
สํารวจหนาตัดแมน้ําเพิ่มโดยละเอียด   จึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จะชวยเพ่ิมเปอรเซ็นตความถูกตอง
ของแบบจําลอง 

5)  หากจะมีการนําแบบจําลองนี้ไปพัฒนาตอ 
นาจะมีการตรวจสอบความถูกตองและปรับแก
แบบจําลองกับขอมูลอัตราการไหลและภาพถาย
ดาวเทียมของน้ําทวมหลายๆ วันที่ ใหไดแบบจําลอง
ที่ดีที่สุด 
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ภาพที่ 5  แผนที่แสดงความแตกตางของขอบเขตจากแบบจําลองกับขอบเขตจากภาพถายดาวเทียม RADARSAT 
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ภาพที่ 6  ผลการวิเคราะหพ้ืนที่น้ําทวม ที่คาบความถี่ 10 ป 

 

 
ภาพที่ 7  ผลการวิเคราะหพ้ืนที่น้ําทวม ที่คาบความถี่ 50 ป 


