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บทคัดยอ
การบรหิารจดัการปญหาดานคณุภาพน้ำเกดิจากปจจยัทางดานมลพษิทีร่ะบายลงสแูมน้ำ ในแตละชวง

ของฤดกูาลตามสภาพการไหลของน้ำและคณุภาพน้ำ มขีอบเขตพืน้ทีโ่ครงการครอบคลมุตัง้แต สถานตีรวจวดั
ปริมาณน้ำในแมน้ำเจาพระยา C.2 จังหวัดนครสวรรค ไปจนถึงปากแมน้ำเจาพระยาและแมน้ำทาจีน
การคาดการณมกีารคำนวณยอนหลงัไปในอดตี 7 วนั และคาดการณไปในอนาคต 7 วนั ผลทีไ่ดจะถกู
นำไปเปรยีบเทยีบกบัผลการตรวจวดัคณุภาพน้ำจากสถานอีตัโนมตัทิีม่ใีนลมุเจาพระยา และจดัทำรายงาน
คณุภาพน้ำประจำวนัเสนอตอผทูีเ่กีย่วของ หากระบบทำการตรวจสอบพบผลการคำนวณและการตรวจวดั
มีความขัดแยงกัน ระบบจะทำการแจงใหผูรับผิดชอบทราบ เพื่อทำการตรวจสอบปริมาณมลพิษลง
สูแมน้ำ วามีปริมาณที่ผิดไปจากคาปกติหรือไม เชน กรณีเรือน้ำตาลลมที่จังหวัดอางทองในป 2550
เพื่อที่จะใชในการกำหนดมาตการแกไขปญหาตอไป งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบคาดการณคุณภาพน้ำ
เพือ่เปนสวนหนึง่ของการตดัสนิใจ มอีงคประกอบสำคญั 3 สวนหลกั คอื ระบบคาดการณสภาพการไหล
ระบบคาดการณปริมาณมลพิษลงสูแมน้ำ และการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ โดยทั้ง
3 สวนทำงานในลกัษณะตอเนือ่งกนัตลอดเวลาแบบออนไลน ทำใหงานวจิยันีไ้ดพฒันาระบบการจดัเกบ็
ขอมลู ระบบการคาดการณคณุภาพน้ำลวงหนา ระบบปฏบิตังิานอตัโนมตั ิ และระบบการสรางรายงาน
ในรปูแบบตาง ๆ เชน แผนที ่ กราฟ ตาราง การสรปุรายงาน เพือ่ใชประกอบในการตดัสนิใจ ระบบ
ยงัสามารถจำลองสถานการณสมมตใินเหตกุารณตาง ๆ  แบบออฟไลน เพือ่การบรหิารจดัการตามเงือ่นไข
หรือเกณฑที่กำหนดขึ้นได

คำสำคญั : ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ แบบจำลองอทุกพลศาสตร แบบจำลองคณุภาพน้ำ ลมุน้ำเจาพระยา
การบริหารจัดการเหตุการณสมมติ
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ABSTRACT
In the management of water quality problems caused by pollution factors that drain into

the river in each season, according to the water flow conditions and water quality which has
a comprehensive project area ranging from C.2 water measurement station at Nakhon Sawan
province to the mouth of the Chao Phraya River and The Chin River. The forecast will start
from the past 7 days and predict the future 7 days in advance. The results will be compared
with the results of the existing water quality measurement from the automatic stations
in the Chao Phraya Basin and prepare daily water quality reports for those involved sections.
If the calculation results and measurements are in conflict, the system will notify the
responsible person for checking the amount of pollution into the river whether there is a
quantity that is wrong from the normal value or not, for example, the case of sunken sugar
barge in the Chao Phraya River in Ang Thong province in 2007 in order to use in determining
the next solution. This research has developed a water quality forecasting system to be part
of the decision. There are 3 main components: the flow condition forecasting system, pollution
forecasting system into the river, and forecasting changes in water quality of all 3 parts
working in a continuous online manner. Then, this research has developed a data storage
system advance water quality forecasting system with an automatic operation and reporting
systems in various forms such as maps, graphs, summary tables for use in decision making.
The system can also simulate scenarios in offline assumption events for management,
according to established conditions or criteria.

Key Words : Decision Support System, Hydrodynamic Model, Water Quality Model,
Chao Phraya River Basin, Operation Scenario
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1. บทนำ
การจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในลุมน้ำเจาพระยาในครั้งนี้

สืบเนื่องมาจากเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลเห็นความสำคัญของการมีขอมูลและระบบ
สารสนเทศที่พรอมเพื่อการตัดสินใจในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดย
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) หรอื สสนก. กระทรวงวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ี ไดรบัมอบหมายใหดำเนนิการพฒันาระบบคลงัขอมลูน้ำและภมูอิากาศแหงชาต ิ ภายใต
แผนงานระยะเรงดวนดาน "พฒันาคลงัขอมลู ระบบพยากรณ และ เตอืนภยั" โดยรวบรวมและจดัเกบ็
ขอมลูจากหนวยงานทีเ่กีย่วของดานทรพัยากรน้ำและภมูอิากาศ ใหอยภูายใตระบบฐานขอมลูเดยีวกนั เพือ่
นำมาใชใหเกดิประโยชนสงูสดุ ทัง้ในดานการบรหิารจดัการน้ำ ควบคมุสถานการณ การแจงเตอืนภยั และ
ลดความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยสนิของประชาชนไดอยางทนัทวงที

กรมควบคมุมลพษิ มบีทบาทและภารกจิในการบงัคบัใชมาตรการตางๆ ตามกฎหมาย เพือ่ประโยชน
ในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษใหเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแมน้ำลำคลองที่กำหนด โดยปญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของแหลงน้ำตางๆ ของ
ประเทศ กำลงัเขาสภูาวะวกิฤตทิีจ่ะตองเรงแกไขเพือ่ลดการระบายมลพษิลงสแูหลงน้ำจนสงผลกระทบ
ตอกิจกรรมตางๆ ที่จะตองใชประโยชนจากแหลงน้ำ โดยการกำหนดแผนงานหรือมาตรการในการ
ควบคมุการระบายมลพษิ และปองกนัสภาวะเนาเสยีอยางเฉยีบพลนัของแหลงน้ำ จำเปนตองมกีารศกึษา
เชือ่มโยงอยางเปนระบบโดยในสภาวะปกตนิัน้ ตองมกีารศกึษาเพือ่ประเมนิความสามารถในการรองรบั
มลพิษของแหลงน้ำ เพื่อควบคุมการระบายมลพิษใหอยูในศักยภาพที่แหลงน้ำสามารถฟอกตัวไดโดย
ธรรมชาตแิละคณุภาพน้ำอยใูนเกณฑมาตรฐาน และในสภาวะวกิฤตทีเ่กดิการระบายมลพษิอยางฉบัพลนั
เพือ่ใชในการบรหิารจดัการลดผลกระทบตอคณุภาพน้ำและระบบนเิวศแหลงน้ำ โดยการเชือ่มโยงขอมลู
ทีเ่กีย่วของเขาสแูบบจำลองทางคณติศาสตร จะสามารถคาดการณคณุภาพน้ำไดทัง้จากมาตรการบรหิาร
จดัการคณุภาพน้ำในปจจบุนั การทำนายผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และเตอืนภยัคณุภาพน้ำในสภาวะ
วกิฤตไิดเพือ่ใหมกีารรวบรวมขอมลูทีเ่กีย่วของอยางเปนระบบและมปีระสทิธภิาพ ทนัตอสถานการณใน
การจัดการคุณภาพน้ำ

ศูนยแบบจำลองเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษรวมกับ
มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ไดดำเนนิการพฒันาจดัทำระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ ซึง่เชือ่มโยงเครอืขาย
การจดัการทรพัยากรน้ำอยางบรูณาการทัง้ดานปรมิาณและคณุภาพน้ำ ใหสามารถบรหิารจดัการลดมลพษิ
ในแหลงน้ำและฟนฟูแหลงน้ำใหมีคุณภาพน้ำที่ดีได ภายใตโครงการจัดทำระบบคาดการณคุณภาพน้ำ
และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับลุมน้ำเจาพระยาและลุมน้ำทาจีน
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2. วตัถปุระสงค
2.1 เพือ่พฒันาระบบคาดการณและเตอืนภยัวกิฤตคณุภาพน้ำ สำหรบัสนบัสนนุการตดัสนิใจใน

การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ำ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงองคประกอบของขอมูลสวนตาง ๆ สนับสนุนการวิเคราะหดวย

แบบจำลองคณติศาสตร การจดัทำรายงานผลในรปูแบบตาง ๆ

3. องคประกอบของโครงการ
องคประกอบของโครงการในแตละสวนถกูเชือ่มโยงขอมลูตาง ๆ  เขาดวยกนั เพือ่พฒันาไปสรูะบบ

สนบัสนนุการตดัสนิใจของโครงการฯ ดงัแสดงในรปูที ่3-1 โดยมรีายละเอยีดแตละลำดบัตวัเลขดงันี้

รปูที ่ 3-1 ผงัการเชือ่มโยงองคประกอบขอมลูตาง ๆ เพือ่การพฒันาระบบสนนัสนนุการตดัสนิใจ

1) การแบงและวเิคราะหขอมลูปรมิาณมลพษิในลมุน้ำสาขา เปนการศกึษาขอมลูสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร ดานพืน้ทีร่บัน้ำ และปรมิาณความสกปรกจากแหลงตาง ๆ  เพือ่คำนวณคาความสกปรกทีร่ะบาย
ลงสแูมน้ำสายหลกั

2) การตดิตัง้หวัวดัคาความสกปรก (BOD/COD Probe) 7 สถาน ีเปนการตดิตัง้เครือ่งมอืวดัคา
ความสกปรกในแมน้ำสายหลัก เพื่อใชในการเตือนภัยและใชเปนขอมูลสอบเทียบแบบจำลอง
และการคาดการณแนวโนมในอนาคต
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3) การสรางระบบรบัสงขอมลูจากคลงัขอมลูน้ำและภมูอิากาศแหงชาต ิ เปนการสรางเครือ่งมอื
ในการรับขอมูลผลการจำลองสภาพการไหลในลุมน้ำเจาพระยาและทาจีน จากสถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เพือ่นำมาสงัเคราะหใชงานตอยอดในแบบจำลองคณุภาพน้ำ

4) สรางระบบรบัสงขอมลูจากระบบฐานขอมลูคณุภาพน้ำ เปนการสรางเครือ่งมอื และชองทาง
ในการรับคาขอมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อนำมาสอบเทียบและคาดการณ ดวย
แบบจำลองคณุภาพน้ำ

5) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จัดทำระบบจัดเก็บและเรียกใชฐานขอมูล เปน
การสรางเครื่องมือ และชองทางในการรับสงขอมูลที่ไดจากทุกสวน รวมถึงผลการจำลองคุณภาพน้ำ
เพื่อประยุกตใชในวิเคราะหแนวทางการบรรเทามลพิษ

6) สรางระบบการจัดเตรียมขอมูล เพื่อวิเคราะหดวยแบบจำลองคณิตศาสตร เปนการสราง
เครือ่งมอืในการจดัเตรยีมรปูแบบขอมลู เพือ่การจำลองคณุภาพน้ำรายวนัแบบอตัโนมตัแิละในกรณวีกิฤต
ดานคณุภาพนำ้

7) สรางระบบการสังเคราะหขอมูล เพื่อการจัดทำรายงานผลการคาดการณ เปนการสราง
เครือ่งมอื (WebPage) เพือ่จดัทำรายงานผลการคาดการณประจำวนั และในกรณวีกิฤตคณุภาพน้ำ

4. การจำลองสถานการณคณุภาพน้ำดวยแบบจำลองคณติศาสตร
การวเิคราะหดวยแบบจำลองคณติศาสตรโดยใชแบบจำลอง MikeHydroRiver ทีไ่ดรบัการพฒันา

ตอยอดจากแบบจำลองสภาพการไหล Mike11 เดิม โดยเปนระบบโครงขายทางระบายน้ำที่พัฒนาขึ้น
โดย DHI (Danish Hydraulic Institute) ประเทศเดนมารก โดยเปนแบบจำลองทีส่ามารถวเิคราะหดาน
ปรมิาณน้ำและคณุภาพน้ำได ซึง่ทาง สสนก. กไ็ดใชเปนแบบจำลองสำหรบัการวเิคราะหสภาพการไหล
ในลุมน้ำเจาพระยาและทาจีน

4.1 แบบจำลองอทุกพลศาสตร
แบบจำลองอทุกพลศาสตร โดยการนำผลการจำลองมาทำการปรบัปรงุระบบการเชือ่มตอทางน้ำ

ทัง้หมดใหอยใูนขอบเขตเฉพาะแมน้ำสายหลกั แมน้ำเจาพระยาใชขอมลูตำแหนงสถานตีรวจวดัน้ำทา C.2
ของกรมชลประทานเปนขอบเขตดานบน เชื่อมตอการระบายดานขางที่ไดรับทั้งหมดเปนอัตราการไหล
เขาสูแมน้ำสายหลัก และควบคุมการระบายน้ำผานอาคารที่เขื่อนเจาพระยา เชื่อมตอกับแมน้ำทาจีน
และขอบเขตดานลางทีอ่าวไทย ดงัแสดงในรปูที ่4.1-1 และผงัการเชือ่มตอดงัแสดงในรปูที ่4.1-2
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รปูที ่ 4.1-1 การปรบัปรงุโครงขายลำน้ำเพือ่ใชในโครงการ
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4.2 แบบจำลองคณุภาพน้ำ
แบบจำลองคณุภาพน้ำทีม่คีวามซบัซอนมาก โดยตองมกีารศกึษาแหลงทีม่าของคาความสกปรก

ของพืน้ทีใ่น 2 รปูแบบ คอื แหลงกำเนดิมลพษิทีม่จีดุกำเนดิทีแ่นนอน (Point Source) และแหลงกำเนดิ
มลพิษที่มีจุดกำเนิดไมแนนอน (Non-Point Source) การวิเคราะหโดยการแบงโซนตามลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ทีแ่ละกำหนดชือ่ตามฝงตะวนัตกและฝงตะวนัออก ดงัแสดงในรปูที ่ 4.2-1 โดยมคีลอง
หรอืแมน้ำสายรองเปนตวันำพาความสกปรกสแูมน้ำสายหลกั (เจาพระยาและทาจนี) การเชือ่มตอของ
ลุมน้ำยอยตาง ๆ เขากับแมน้ำสายหลักในแบบจำลองตามผังโครงขายน้ำและแสดงตำแหนงระยะทาง
ทีเ่ชือ่มตอ ดงัแสดงในรปูที ่4.2-2

รปูที ่ 4.1-2 ผงัการเชือ่มตอระบบระบายน้ำของแมน้ำสายหลกักบัปรมิาณน้ำสายรอง (Sideflow)
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แบบจำลองคณุภาพน้ำ จะเปนการคำนวณตอยอดจากชลศาสตร ทัง้นีป้ระกอบไปดวยปรากฎการณ
การพาการแพรของสสารไปกบัน้ำ (Advection & Dispersion, AD module) และปฎกิริยิาระหวางกนั
ของสสารตาง ๆ ในน้ำ (Water quality & Ecological system, ECO LAB module) ในการพฒันา
แบบจำลองคุณภาพน้ำ จำเปนตองสรางขอมูลขอบเขตที่อธิบายคุณภาพน้ำในทุกตำแหนงของขอมูล
ขอบเขต เพื่อใหปริมาณสสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ำที่คำนวณไหลเขาสูลำน้ำในปริมาณที่

รปูที ่4.2-1 แสดงจดุรองรบัมลพษิทางน้ำของลมุน้ำยอย (Sub-basin)
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ถูกตองตรงกับความเปนจริงในธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูลนำเขา เพื่อใหไดผลคำนวณ
คณุภาพน้ำทีม่พีารามเิตอรประกอบดวย DO, BOD, Temperature, Salinity โดยในแบบจำลอง MIKE11
EcoLab จะม ีTemplate ใหเลอืกใชคอื WQLevel1 ซึง่จะมพีารามเิตอรสำหรบัการคำนวณประกอบดวย
DO, BOD และ Temperature เทานัน้ ดงันัน้ในสวน Salinity เปนคา Forcing parameter ซึง่ไมได
คำนวณใน Template นี ้แตเปนการปอนขอมลูคา Salinity เขาไปแทน ดงันัน้ จงึตองปรบัปรงุ EcoLab
Template จาก WQLevel1 เปน WQLevel1&Sali ซึง่ไดทำการแกไขใน Template ใหรวมการคำนวณ
Salinity ดวยการพาการแพรเขาไปดวย ทำใหแบบจำลองทีไ่ดสามารถคำนวณพารามเิตอร DO, BOD,
Temperature และ Salinity ได

รปูที ่ 4.2-2 ผงัการเชือ่มตอการระบายมลพษิในแตละลมุน้ำยอยเขากบัแมน้ำสายหลกั
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5. การจดัระบบคาดการณและเตอืนภยัวกิฤตคณุภาพน้ำ
ระบบคาดการณ คอื การคาดการณแนวโนมในอนาคตโดยการเรยีนรขูอมลูจากในอดตีในโครงการฯ

ไดทำการวิเคราะหดวยแบบจำลองยอนหลังไป 7 วัน เพื่อทำนายอนาคตไปขางหนา 7 วัน กระทำ
ตอเนื่องทุก ๆ วัน เรียกวา ระบบคาดการณรายวัน อีกลักษณะหนึ่งเมื่อเกิดสถานการณวิกฤต เชน
เรอืน้ำตาลลม กส็ามารถนำระบบคาดการณรายวนัทีเ่กบ็บนัทกึไวมาทำการปรบัปรงุในสวนแหลงกำเนดิ
และปรมิาณมลพษิทีแ่พรกระจายได อกีทัง้ยงัสามารถจำลองหาแนวทางการผนัน้ำจากแหลงน้ำทีม่ใีนระบบ
มาทำการเจอืจางและคดัเลอืกเหตกุารณสมมตทิีเ่หมาะสมในการนำเสนอผบูรหิารไดตอไป เรยีกวาระบบ
คาดการณในสถานการณวกิฤต สวนการเตอืนภยัวกิฤตคณุภาพน้ำนัน้ อาศยัเกณฑระดับควบคมุคณุภาพ
น้ำในแตละพารามเิตอรมาเปนเครือ่งมอืในการชีว้ดัวาสถานการณน้ำนัน้อยใูนเกณฑคณุภาพ เชน ปกติ
เฝาระวัง หรอืวกิฤต และใชขอมลูในปจจบุนัเปรยีบเทยีบกบัคาเฉลีย่ขอมลูในอนาคตเพือ่สงัเกตแุนวโนม
เชน ดีขึ้น คงที่ หรือแยลง โดยระบบทั้งหมดถูกเชื่อมโยงผานระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่โครงการ
จดัสรางขึน้เพือ่ใหใชงานไดสะดวกรวดเรว็และการจดัเกบ็ขอมลูทีเ่ปนระเบยีบ เรยีกวา (Simulation Board)
ดงัแสดงในรปูท่ี 5-1

รปูที ่5-1 เครือ่งมอืในการจดัเตรยีมรปูแบบขอมลู
เพื่อการจำลองคุณภาพน้ำรายวันแบบอัตโนมัติและในกรณีวิกฤต
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5.1 ระบบคาดการณรายวนั
ระบบคาดการณรายวนัหรอืมลีกัษณะเปนแบบออนไลน โดยการจำลองสถานการณทีเ่กดิขึน้เปน

ประจำทกุวนัตอเนือ่ง เมือ่ตัง้เวลาใหดำเนนิการแบบอตัโนมตั ิ ขัน้ตอนที ่ 1 ระบบกจ็ะทำการดาวโหลด
ขอมลูผลการจำลองมาจาก สสนก. ขัน้ตอนที ่2 เปนการจดัเตรยีมขอมลูทีเ่กีย่วของเพือ่นำเขาสแูบบจำลอง
คณุภาพน้ำ ขัน้ตอนที ่3 เปนการคำนวณ ขัน้ตอนที ่4 การนำแฟมขอมลูรายวนัทีท่ำการวเิคราะห และ
ผลการจำลองมาทำการจัดเก็บในรูปฐานขอมูล เพื่อนำไปใชในการสรางรายงานในรูปแบบตาง ๆ เชน
กราฟและตารางขอมลูผานอนิเตอรเนต็ (webpage) ดงัแสดงในรปูที ่5.1-1 หรอืเอกสารรายงานประจำวนั
(pdf) ดงัแสดงในรปูที ่5.1-2

รปูที ่5.1-1 การแสดงผลผานระบบเวปเพจ

รปูที ่5.1-2 การแสดงผลในรปูของรายงาน
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การดำเนินงานทั้ง 12 ขั้นตอน จะดำเนินการโดยโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ โดยจะ
ดำเนนิการตัง้แตขัน้ตอนที ่1 ถงึ 10 ในฝงของเครือ่งลกูขาย (Client) และดำเนนิการขัน้ที ่11 และ 12
ในฝงเครือ่งแมขาย (Server) โดยใชเวลาอยางนอย 20 นาทตีอ 1 กรณี

5.2 ระบบคาดการณในสถานการณวกิฤต
ระบบคาดการณในสถานการณวิกฤตสามารถดำเนินการไดโดยเลือกใชแบบจำลองที่จัดเก็บไว

รายวันมาทำการประยุกตเพิ่มเติมในสวนของสถานการณวิกฤตที่เกิดขึ้น เชน กรณีเรือน้ำตาลลม โดย
ผวูเิคราะหระบบจะทำการกำหนดตำแหนงทีเ่กดิเหตบุนแผนที ่รวมกบัความเขมขนของของเสยีในรปูแบบ
บโีอด ีดงัแสดงในรปูที ่ 5.2-1 และกำหนดอตัราการระบายน้ำจากแหลงเกบ็กกั ดงัแสดงในรปูที ่ 5.2-2

การดำเนนิงานในชวงนีจ้ะดำเนนิการทกุวนั โดยมขีัน้ตอนหลกัทัง้สิน้ 12 ขัน้ตอน



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

45

เชน เขือ่นเจาพระยา เขือ่นปาสกั หรอืตนแมน้ำทาจนี โดยการกำหนดเปนชวง เชน 20 - 100 ลกูบาศก
เมตรตอวินาที จะเทากับ 5 ชวง (Steps) เพื่อใหแบบจำลองสามารถกำหนดรูปแบบการจำลองได
6 รปูแบบ ไดแก

- กรณีเกิดเหตุการณ แตยังมิไดดำเนินการใด ๆ (รูปแบบที่ 1 เพื่อใชเปรียบเทียบกับ
รปูแบบอืน่ ๆ)

- กรณเีกดิเหตกุารณและไดมกีารระบายน้ำ รปูแบบที ่ 1 ถงึ รปูแบบที ่ 5
ภายหลงัจากการประมวลผลการคำนวณ ระบบการจดัทำรายงานและการเสนอผลการคาดการณ

ในรปูแบบตางๆ เชน กราฟความสมัพนัธระหวางขอมลูผลการคำนวณและขอมลูตรวจวดั แสดงแผนที่
แสดงผลการตรวจสอบกบัเกณฑคุณภาพน้ำตาง ๆ เปนตน ดงัแสดงในรปูที ่5.2-3

รปูที ่ 5.2-1 การกำหนดรปูแบบการระบายมลพษิ

 รปูที ่ 5.2-2 การกำหนดรปูแบบการระบายระบายน้ำจากแหลงเกบ็กกั
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การดำเนินการในชวงสถานการณวิกฤตจะเริ่มตนหลังจากที่ทราบวามีสถานการณวิกฤตและทราบ
ขอมลูจดุทีเ่กดิมลพษิฉบัพลนั (Shockload) และปรมิาณมลพษิฉบัพลนัทีไ่หลลงสลูำน้ำ ระบบสนบัสนนุ
การตัดสินใจในชวงสถานการณวิกฤตจะเตรียมเครื่องมือสำหรับกำหนดสถานการณไวสำหรับกำหนด
ซึ่งเรียกวา กรณี หรือ Case ภายใน Case จะประกอบดวย Scenarios พื้นฐาน (หรือหากไม
ดำเนินการใด ๆ) Scenario การแกปญหาอีกเทากับจำนวนรูปแบบการแกปญหา ซึ่ง Scenarios
ทั้งหมดจะถูกคำนวณดวยแบบจำลองและนำผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมไดดำเนินการใด ๆ
และจัดทำรายงานเพื่อใหผูมีอำนาจตัดสินใจสามารถเลือกรูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมได ขั้นตอน
การดำเนนิการในสวนนี ้มดัีงนี้

รปูที ่ 5.2-3 การแสดงผลเปรยีบเทยีบกรณเีกดิเหตกุารณวกิฤตและการผนัน้ำมาเจอืจาง
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การดำเนินการในการวิเคราะหสถานการณวิกฤตและแนวทางการแกปญหาจะทำทั้งสิ้นเทากับ
จำนวนรูปแบบการแกปญหา + 1 (กรณีไมดำเนินการใด ๆ) โดยรายงานจะสามารถแสดงผลได
หลงัจากทำการวเิคราะหกรณไีมดำเนนิการใด ๆ และ Scenario แกปญหาแรกไดถกูวเิคราะหเรยีบรอย
กอน เพราะการจดัทำรายงานของสวนนีจ้ะเปนการเปรยีบเทยีบผลของกรณไีมดำเนนิการใด ๆ กบักรณี
ทีแ่กปญหาดวยทางเลอืกการระบายน้ำรูปแบบตาง ๆ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาทตีอกรณี

6. สรปุผล
จากผลการดำเนนิงานพฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจในการบรหิารจดัการคณุภาพน้ำในลมุน้ำ

เจาพระยา เพื่อใหตอบสนองตอผูมีอำนาจการตัดสินใจระบบจะตองมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
แมนยำ โดยมสีวนประกอบทีส่ำคญั 3 สวนหลกั คอื ระบบคาดการณสภาพการไหล ระบบคาดการณ
ปรมิาณมลพษิลงสแูมน้ำ และการคาดการณการเปลีย่นแปลงของคณุภาพน้ำ โดยทัง้ 3 สวนทำงานใน
ลักษณะตอเนื่องกันตลอดเวลาแบบออนไลน ทำใหงานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล
ระบบการคาดการณคณุภาพน้ำลวงหนา ระบบปฏบิตังิานอตัโนมตั ิและระบบการสรางรายงานในรปูแบบตาง ๆ
เชน แผนที่ กราฟ ตาราง การสรปุรายงาน เพือ่ใชประกอบในการตดัสนิใจ ระบบยงัสามารถจำลอง
สถานการณสมมตใินเหตกุารณตาง ๆ แบบออฟไลน เพือ่การบรหิารจดัการตามเงือ่นไขหรอืเกณฑทีก่ำหนด
ขึน้ได อกีทัง้ยงัสามารถเขาใชระบบจากเชือ่มตออินเตอรเนต็ในสถานทีต่าง ๆ หรอืในทีเ่กดิเหตเุพือ่จำลอง
สถานการณได
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