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บทคัดย่อ 

 บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์น้ำท่วม ในลุ่มน้ำป่า
สักตอนบนด้วยชุดแบบจำลอง MIKE11-RR/HD/DA โดยแบบจำลอง MIKE11-RR/HD ถูกใช้ในการจำลองลักษณะ
ทางอุทกวิทยาและอุทกพลศาสตร์ ซึ ่งได้ปรับเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลองโดยเลือกใช้ เหตุการณ์เกิด
อุทกภัย 10 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2559 ส่วนแบบจำลอง MIKE11-DA นำมาใช้ในการพยากรณ์
น้ำ ซึ่งไดท้ดสอบประสิทธิภาพการพยากรณ์ในเหตุการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 
ปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มการพยากรณ์ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ต่อเนื่องทุก ๆ 2 วัน จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
และทำการพยากรณ์ 3 วันล่วงหน้านับจากวันที่พยากรณ์ ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลอง MIKE11-DA ให้ผลการ
พยากรณ์ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่าในแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ สถานี S.36 สถานี S.4B และ สถานี S.42 ใกล้เคียงกับ
ระดับน้ำตรวจวัดจริง โดยมีค่าความแม่นยำในการพยากรณ์ระดับน้ำ 1 วัน 2 วัน และ 3 วันล่วงหน้า เฉลี่ยร้อยละ 
96.38, 94.50 และ 92.98 ตามลำดับ  

คำสำคัญ : แบบจำลอง MIKE11-DA, Data Assimilation, การพยากรณ์น้ำท่วม, ลุ่มน้ำป่าสักตอนบน 

Abstract 

 This article presents an application of mathematical model for flood forecasting in the 
Upper Pasak river basin by MIKE11-RR/HD/DA model package. MIKE11-RR/HD model was carried 
out to simulate the hydrologic and hydrodynamic conditions, which the historical flood event 
from the years 2006 to 2015 were selected for the calibration and verification of model. MIKE11-
DA model was applied for flood forecasting. The flood event in September to October 2016 was 
chosen to determine the flood forecasting performance of MIKE11-DA model. The runtime of 



MIKE11-DA model was set up to generate every two days and forecast period was three days 
forward, the time of forecast was started from 12th September to 20th October 2016. The result 
found that MIKE11-DA model has shown its effectiveness in forecasting water level hydrographs 
that close to the measured values at S.36, S.4B, and S.42 gaging stations. The average accuracy 
of forecasting results at all gaging stations revealed that for first day forecast, second day forecast, 
and third day forward forecast were 96.38%, 94.50%, and 92.98%, respectively. 
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