
ดร.สทุศัน์วสีกลุ

ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน ้ำ

(องคก์ำรมหำชน)

กระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร ์

ปำฐกถำ 4: AI IoTs for Natural Disaster

โลกรอ้นน ำ้ท่วมแผ่นดนิไหวภยัพบิตัิ และ AI 

เป้ำหมำยแผนยทุธศำสตรส์ ำคญั

AI แห่งชำตขิองนำนำประเทศรวมทัง้ประเทศไทย

เรำใชเ้ทคโนโลยี AI IoTs

เพือ่ชว่ยแกไ้ขปัญหำยิง่ใหญ่แห่งมวลมนุษยชำตไิด ้

อย่ำงไร



2 |

หวัขอ้การน าเสนอ

1. ภำวะโลกรอ้นน ำ้ท่วมแผ่นดนิไหวภยัพบิตัิ โลก

อนัตรำยมำกขึน้

2. คลงัขอ้มูลน ำ้แห่งชำติควำมพรอ้มของไทยในกำร

รบัมอื

3. ระบบตดิตำมและคำดกำรณส์ถำนกำรณน์ ำ้
o ระบบโทรมำตรอตัโนมตัิ

o ระบบประเมนิและพยำกรณฝ์นล่วงหนำ้ 1-3 ชม. จำกเรดำร ์

ตรวจอำกำศ

o ระบบคำดกำรณส์ภำพอำกำศ

4. กำรใชเ้ทคโนโลยี AI IoTs แกไ้ขปัญหำน ำ้ในประเทศ
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1. ภำวะโลกรอ้นน ำ้ท่วม

แผ่นดนิไหวภยัพบิตัิ
โลกอนัตรำยมำกขึน้
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สถติกิารเกดิภยัพบิตัทิ ัว่โลก (พ.ศ.2513-2562 หรอื

ค.ศ.1970-2019)

ทีม่ำ : https://ourworldindata.org/grapher/natural-disasters-by-type

จ ำนวนเหตุกำรณภ์ยัพบิตัทิุกประเภททัว่โลก 50 

ปี ยอ้นหลงั (1970-2019)

จ ำนวนเหตุกำรณอ์ทุกภยัทัว่โลก 50 ปี

ยอ้นหลงั (1970-2019)

โลกอนัตรำยมำกขึน้ เน่ืองจำกจ ำนวนภยัพบิตัเิพิม่ขึน้

ประมำณ 3 เทำ่ตวัในชว่ง 50 ปีทีผ่่ำนมำ

https://ourworldindata.org/grapher/natural-disasters-by-type
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ปี 2562 ปรมิำณฝนนอ้ยกวำ่ปกติ 17% และนอ้ยทีสุ่ด
เมือ่เทยีบปีอืน่ ๆ ทีเ่กดิภยัแลง้ในอดตี

และฝนยงัคงนอ้ยต่อเน่ืองถงึปี 2563ทีน่อ้ยกว่ำปกติ
4%

ทีม่ำ : วเิครำะหข์อ้มูลปรมิำณฝนจำกสถำนีตรวจอำกำศ

กรมอุตุนิยมวทิยำทั่วประเทศ ปียอ้นหลงั

ฝนตกมำกฝนตกนอ้ย เกดิสลบักนัถีม่ำกขึน้

มคีวำมแปรปรวนในเชงิปรมิำณ

ภยัแลง้

ลุ่มเจำ้พระยำ

ภยัแลง้

ทัว่ประเทศ
ภยัแลง้ต่อเน่ือง

ถงึตน้ปี 2563

น ำ้ท่วมใหญ่

ภยัแลง้

ภำคตะวนัออก

ฝนมำกทีสุ่ด

ความแปรปรวนของปรมิาณฝนรายปีของไทย 

(พ.ศ.2524-2563 หรอืค.ศ.1981-2020)

รอ้ยละควำมแปรปรวนของ

ปรมิำณฝนในแต่ละปีเทยีบกบัค่ำ

ปกติ
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ดชันีสมุทรศำสตรช์ว่ง

เดอืนมถิุนำยนปี 2563 ถงึ เดอืน

พฤษภำคม ปี 2564

ใกลเ้คยีงกบัชว่ง

เดอืนมถิุนำยนปี 2550 ถงึเดอืน

คำดกำรณป์รมิำณ

ฝนจำกอณุหภูมิ ผวิ

น ้ำทะเลโดยวเิครำะห ์

ปีทีม่คีำ่ดชันี

ONI PDO และ DMI 

ยอ้นหลงั 12 เดอืน

ใกลเ้คยีงกนั

DMI = -0.60

(Jul)

PDO = -1.89

(Jul)

ONI = -0.35

(May-Jun-

Jul)

(ทีม่า: 
https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/anomaly/i

ndex.html)

การคาดการณฝ์นประเทศไทยปี 2564 ดว้ยดชันี

สมุทรศาสตร ์
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ดชันีสมุทรศาสตร ์ปีน ้าน้อย 2558

• Pacific Decadal Oscillation (PDO) เป็นคา่ดัชนีสภาพอากาศ ดา้นแปซฟิิก เหนือ 20oN (ทีม่า: https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/pdo/)

• Ocean Nino Index (ONI) เป็นคา่เฉลีย่ SSTA 3 เดอืน ในมหาสมทุรแปซฟิิกบรเิวณ 5oN-5oS, 120o-170oW (ทีม่า: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt)

• Dipole Mode Index (DMI) เป็นผลตา่ง SSTA บรเิวณ 50-70oE, 10oS-10oN และ 90-110E, 10oS-0oN (ทีม่า: http://www.bom.gov.au/climate/enso/iod_1.txt)

• ดชัน ีPDO มสีภาพเป็นบวก ปจัจบุนัมคีา่เทา่กบั +0.96 (เดอืนกอ่นหนา้เป็น +0.98)
• ดชัน ีONI (ENSO) มสีภาพเป็นบวก ปจัจบุนัมคีา่เทา่กบั +2.16 (เดอืนกอ่นหนา้เป็น +1.86) 
• ดชัน ีDMI (IOD) มสีภาพเป็นกลาง ปจัจบุนัมคีา่เทา่กบั +0.40 (เดอืนกอ่นหนา้เป็น +0.68)

ดชัน ี> 0.5 แนวโนม้ปรมิาณฝนนอ้ยกวา่ปกติ

ดชัน ี<-0.5 แนวโนม้ปรมิาณฝนมากกวา่ปกติ

(ทีม่า: http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/anomaly/index.html)

DMI = +0.40
(Sep)

PDO = +0.96
(Sep)

ONI =+2.16
(Aug-Sep-Oct)

https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/pdo/
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt
http://www.bom.gov.au/climate/enso/iod_1.txt
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ดชันีสมุทรศาสตร ์ปีน ้ามาก 2560

DMI = +0.18
(Oct)

PDO = -0.68
(Oct)

ONI = -0.65
(Sep-Oct-Nov)

• ดชัน ีPDO มสีภาพเป็นลบ ปจัจบุนัมคีา่เทา่กบั -0.68 (เดอืนกอ่นหนา้เป็น -0.18)
• ดชัน ีONI (ENSO) มสีภาพเป็นลบ ปจัจบุนัมคีา่เทา่กบั -0.65 (เดอืนกอ่นหนา้เป็น -0.38) 
• ดชัน ีDMI (IOD) มสีภาพเป็นกลาง ปจัจบุนัมคีา่เทา่กบั +0.18 (เดอืนกอ่นหนา้เป็น +0.14)

ดชัน ี> 0.5 แนวโนม้ปรมิาณฝนนอ้ยกวา่ปกติ

ดชัน ี<-0.5 แนวโนม้ปรมิาณฝนมากกวา่ปกติ

(ทีม่า: http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/anomaly/index.html)

• Pacific Decadal Oscillation (PDO) เป็นคา่ดชันสีภาพอากาศ ดา้นแปซฟิิก เหนอื 20oN (ทีม่า: https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/pdo/)

• Ocean Nino Index (ONI) เป็นคา่เฉลีย่ SSTA 3 เดอืน ในมหาสมุทรแปซฟิิกบรเิวณ 5oN-5oS, 120o-170oW (ทีม่าhttps://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt)

• Dipole Mode Index (DMI) เป็นผลตา่ง SSTA บรเิวณ 50-70oE, 10oS-10oN และ 90-110E, 10oS-0oN (ทีม่า: https://psl.noaa.gov/gcos_wgsp/Timeseries/Data/dmi.had.long.data)
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ผลตา่งปรมิาณฝนจากคา่ปกต ิ(ปีน ำ้นอ้ย 2558 และปี

น ำ้มำก 2560) ปีน า้นอ้ย

(-15%)

ปีน า้มาก

(+25%)

มากกว่าปกติ

น้อยกว่า

ปกติ

มลิลเิมตร



10 |

แผนทีฝ่นรายเดอืนปี 2564* (ควำมตำ่งจำกคำ่

ปกติหรอื anomaly)

(6%)

(-31%) (-
16%)

(23%) (11%)(-18%) (2%) (28%) (-23%)

(-14%) (-6%) (-30%) (102%
)

คำดกำรณ์

ฝนปีนี้

คลำ้ยปี 2551

ภำพรวม

ทัง้ปี

จะมี

“ เตรยีมรบัฝนตกลดลงชว่งปลายเดอืน ส.ค.และฝน

ตกหนกัเดอืน ก.ย.-ต.ค. ”
*เดอืนม.ค.-ก.ค. ฝนตรวจวดั เดอืน

ส.ค.-ธ.ค. ฝนคำดกำรณ์
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2. คลงัขอ้มูลน ำ้แห่งชำติ
ควำมพรอ้มของไทยในกำรรบัมอื
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กระทรวงคมนำคม

กระทรวงดจิทิลัเพือ่

เศรษฐกจิและสงัคม

กระทรวงมหำดไทย

กระทรวงกำรอุดมศกึษำ

ฯ

กระทรวง

ทรพัยำกรธรรมชำตฯิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส ำนัก

นำยกรฐัมนตรี

กระทรวงกลำโห

ม

กระทรวง

สำธำรณสุข

กระทรวง

อุตสำหกรรม
กระทรวง

พลงังำน

51 หน่วยงาน
12 กระทรวง

ขอ้มูล 435 รายการ

กระทรวง

กำรคลงั

เชือ่มโยงการท างานรว่มกนัทัง้ ใน และ ระหวา่ง
กระทรวง
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การบูรณาการขอ้มูลรว่มกบัหน่วยงานตา่งๆ สูก่ารใช้

งานทุกระดบั

51

ศูนยบ์รหิาร

จดัการน ้า

ระดบัภาค
ระดบั

จงัหวดั

คลงัขอ้มูลน า้
แหง่ชาติ
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3. ระบบตดิตำมและคำดกำรณ์

สถำนกำรณน์ ำ้
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ระบบโทรมำตรอตัโนมตัิ
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ระบบโทรมาตรอตัโนมตั ิของ สสน. นบัต ัง้แตอ่ดตีถงึ

ปัจจุบนั
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สถำนีโทรมำตร

ตรวจวดัระดบัน ้ำ

อตัโนมตัิ

จ ำนวน 369 สถำนี

สถำนีโทรมำตรตรวจวดั

สภำพอำกำศอตัโนมตัิ

จ ำนวน 581สถำนี

สสน. ตดิต ัง้สถานีโทรมาตรอตัโนมตัแิละพรอ้มใชง้าน

ทัง้สิน้ 950 สถานี ท ัว่ประเทศ

สถำนีโทรมำตรอตัโนมตัิ ของสสน. 

จ ำนวน 950 สถำนีทั่วประเทศ

มสีถำนะท ำงำนปกติคดิเป็นรอ้ยละ
97.47 

(หรอืมสีถำนีก ำลงัรอตรวจสอบในพืน้ที่จ ำนวน 24สถำนี)

ขอ้มูลณวนัที่ 23 ก.ค. 64

สถำนีฯท ำงำนปกติ

จ ำนวน 946 สถำนีสถำนีฯขดัขอ้ง

จ ำนวน 4 สถำนี
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ระบบประเมนิและพยำกรณฝ์นลว่งหนำ้

1-3ชม. 

จำกเรดำรต์รวจอำกำศ
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เรดำรอ์มกอ๋ย (จ.

เชยีงใหม่)

เรดำรแ์บบประจ ำที่

ชนิด S-band (Dual)เรดำรต์ำคลี (จ.

นครสวรรค)์

เรดำรแ์บบประจ ำที่

ชนิด S-band (Dual)

เรดำรพ์มิำย (จ.

นครรำชสมีำ)

เรดำรแ์บบประจ ำ

ที่ ชนิด S-bandเรดำรส์ตัหบี (จ.

ชลบุร)ี

เรดำรแ์บบประจ ำ

ที่ ชนิด S-bandเรดำรพ์นม (จ.

สุรำษฎธ์ำนี)

เรดำรแ์บบประจ ำ

ที่ ชนิด S-band

เรดำรป์ะทวิ (จ.

ชมุพร)

เรดำรแ์บบ

เคลือ่นที่ชนิด C-band

เรดำรร์ำษไีศล (จ.

ศรสีะเกษ)

เรดำรแ์บบ

เคลือ่นที่ชนิด C-

band

เรดำรบ์ำ้นผอื (จ.

อุดรธำนี)

เรดำรแ์บบ

เคลือ่นที่ชนิด C-band

เรดำรร์อ้งกวำง (จ.

แพร)่

เรดำรแ์บบ

เคลือ่นที่ชนิด C-

band

เรดำรแ์บบประจ ำที่ 5 

สถำนี

เรดำรแ์บบเคลือ่น 4 

สถำนี

เรดำรทุ์กสถำนีมรีศัมี

กำรตรวจวดั กม

สถานีเรดารค์รอบคลุมทุกภาคในประเทศ 

- ปัจจบุนัมี

สถำนีเรดำร ์

ครอบคลุมทัว่

ทกุภำคใน

ประเทศ

ประกอบดว้ย

สถำนีเรดำร ์

แบบประจ ำที่

และแบบ

เคลือ่นทีร่วม 9 
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กำรใชง้ำน : เพือ่กำรตดิตำมสถำนกำรณแ์ละ

คำดกำรณฝ์นระยะสัน้ 1-3 ช ัว่โมง

ทีม่รีำยละเอยีดสงูในเชงิพืน้ทีแ่ละเวลำ

พำยโุซนรอ้นซนิลำกู (สงิหำคมพ.ศ. 2563)

เหตกุำรณ์ฝนตกหนักในพืน้ที่

กรงุเทพมหำนคร

(วนัที่ 19 พฤษภำคมพ.ศ. 2564 เวลำ 17:00 

- 20:00น.)

www.thaiwater.net/weather/radar

http://www.thaiwater.net/weather/radar
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กำรประยกุตใ์ชข้อ้มูล
กำรตดิตำมสถำนกำรณ์(พำยโุนอลึ)

ระบบแจง้เตอืนฝนตกหนักจำกขอ้มลูเรดำร ์

พฒันำระบบคำดกำรณพ์ืน้ทีเ่สีย่งน ำ้ท่วมฉับพลนัพฒันำระบบแจง้เตอืนพืน้ทีเ่สีย่งน ำ้ท่วมในเขตเมอืง

พืน้ทีศ่กึษำเหตุกำรณน์ ำ้ท่วมฉับพลนัในลุม่น ำ้ภำคตะวนัออก

ผลกำรค ำนวณ Flash Flood Guidance (FFG) 

เหตุกำรณน์ ำ้ท่วมฉับพลนัวนัที่ 10สงิหำคมพ.ศ. 2563

2563-11

พืน้ทีไ่ดร้บักำรรำยงำนจำก Twitter 

js100
พืน้ทีน่ ้ำท่วมจำก flood sensor กทม.

พืน้ทีแ่จง้เตอืนจำกระบบ

และพืน้ทีไ่ดร้บัรำยงำนน ำ้

ท่วมจำก Twitter จส100 และ

ขอ้มูลระดบัน ำ้ท่วมถนน

จำก flood sensor ของกทม.พืน้ทีแ่จง้เตอืนจำกระบบเรดำร ์

2564-05-19
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ระบบคำดกำรณส์ภำพอำกำศ
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Iterative method

Model

ป
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เวลำ~ 7 วนั 30 วนั

AI / Machine learning / Data Science method

SST

Precipitation

NPP

Pressure

SST

Precipitation

NPP

Pressure

Longitude

Latitude

Time
grid cell zone

.
.
.

แบบจ าลองทางคณิตศาสตรส์ าหรบัการคาดการณ์

สภาพอากาศ
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แบบจ าลองคาดการณส์ภาพอากาศ WRF-ROMS 

แบบจ ำลอง

คำดกำรณ์

สภำพอำกำศคู่

ควบระหวำ่ง

แบบจ ำลอง

บรรยำกำศและ

มหำสมุทร WRF-ROMSSST

Net surface heat 
and momentum fluxes

http://www.thaiwater.net/weather/

http://www.thaiwater.net/weather/rainfall

http://www.thaiwater.net/weather/
http://www.thaiwater.net/weather/rainfall
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แผนทีก่ารเคลือ่นทีข่องเมฆและลมของพายุ PABUK (2-4 
มกราคม 2562)

2-4 January 2019

http://www.thaiwater.net/weather/storm

http://www.thaiwater.net/weather/storm


27 |

การคาดการณฝ์นกึง่ฤดูกาล S2S (รายสปัดาห ์4 

สปัดาหล์่วงหน้า)

สนับสนุนขอ้มูลส ำหรบั

-กำรบรหิำรจดักำรน ้ำ (สทนช.), กำรบรหิำรจดักำรน ้ำของเขือ่น

(กฟผ.), กำรบรหิำรกำรจดักำรน ้ำชลประทำน (ชป.)
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การคาดการณฝ์นรายปี  (รายเดอืน 12 เดอืนล่วงหน้า)

คำดกำรณป์รมิำณฝน จำกปีทีม่ค่ีำดชันี ONI PDO และ DMI 12 

เดอืนกอ่นหนำ้ใกลเ้คยีงกนั 

(6%)

(10%)

(4%)

(-1%) (11%)(-18%) (2%) (28%) (-23%)

(64%) (72%) (-

11%)

(45%)

สนับสนุนขอ้มูลส ำหรบั

• กำรบรหิำรจดักำรน ้ำ (สทนช.)

• กำรบรหิำรจดักำรน ้ำของเขือ่น

(กฟผ.) 

• กำรบรหิำรกำรจดักำรน ้ำ

DMI = -
0.57
(Jun)

PDO = -
1.88
(Jun)

ONI = -
0.47
(Apr-

May-Jun)

http://www.thaiwater.net/report

http://www.thaiwater.net/report
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4. กำรใชเ้ทคโนโลยี AI IoTs 

แกไ้ขปัญหำน ำ้ในประเทศไทย
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ระบบตรวจวดัสภำพน ำ้ขนำด

เล็ก
DUCK buoy : Low-cost floating water sensor



31 |     Hydro-Informatics Institute

แหล่งน ้าในประเทศไทย
ประเทศไทยมแีหล่งน ้ำขนำดเล็ก

จ ำนวนมำกตอ้งอำศยั IoT ในกำร

ตดิตำมขอ้มูล
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DUCK buoy : Low-cost floating water sensor

Positioning 

System
• GPS

• GNSS

• Network RTK

Communication System
• Short Distance

• Wi-Fi / Bluetooth / LoRa

• Middle Distance

• 3G/4G/5G /NB-IOT

• Long Distance

• Satellite

Power System
• Solar Cell

• Batteries

Sensing System
• Dissolved Oxygen

• pH

• Conductivity

• Salinity

• Temperature

• Depth

• ...
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1

2

3

4

5

6

• อปุกรณต์รวจวดัระดบัน ้ำขนำดเล็ก

แบบลอยน ้ำน ำไปใชส้ ำหรบัตดิตำม

และวำงแผนจดักำรน ้ำใหม้ี

ประสทิธภิำพเพิม่ขึน้

• พฒันำขึน้เพือ่น ำไปตดิตัง้ตำมพืน้ที่

ตำ่งๆ

ทีม่แีหล่งเก็บน ้ำขนำดเล็กตัง้อยู่

เนน้ใชง้ำนง่ำยตดิตัง้สะดวก

และรำคำถกูกว่ำกำรตดิตัง้

สถำนีตรวจวดัแบบถำวร

- Hydrostatic Pressure Sensor
- Daily water level data
- Range Measure  15 m.
- Accuracy 1 cm.
- GPS Tracking 
- Robust Environment

DUCK buoy : Low-cost floating water sensor
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ตดิตัง้

อปุกรณ์

ตน้น ้ำ

(Data) กอ่น

ถงึ

ชมุชน

1 ก ำหนดระดบัน ้ำ

ส ำหรบัเตอืนภยั 3

ระดบั ตำมควำม

เหมำะสมของ

พืน้ที่

2 สง่ขอ้มูล

ระยะไกล

และสง่ต่อ

กนัเพือ่

กระจำย

กำรเตอืน

ภยัไดอ้ย่ำง

ครอบคลมุ

4ตดิตัง้ได ้

ง่ำย ดว้ย

อปุกรณ์

ในพืน้ที่

3

MAIN

NODE 1
NODE 3

NODE 2

NODE ….n

อปุกรณบ์ ำรงุรกัษำไดส้ะดวก5

ระบบเตอืนภยัน ้าหลากขนาดเล็ก (Mobile Flash Flood 

Warning System)
• น ้ำหลำกเกิดแบบฉับพลัน จ ำเป็นตอ้งอำศัยควำม

รวดเรว็ในกำรแจง้เตอืน

• พื ้นที่ต ้นน ้ ำอ ยู่ ห่ำงไกลจำกชุมชนไม่มีสัญญำณ

อนิเตอรเ์น็ต ท ำใหต้อ้งส่งขอ้มูลแจง้เตอืนผ่ำนคลืน่วทิยุ

ระยะไกลจำกตน้น ำ้ไปยงัชนุชนทำ้ยน ำ้ เพือ่เฝ้ำระวงัหรอื

อพยพไดอ้ย่ำงทนักำรณ์

• เทคโนโลยี LoRa เป็นรูปแบบกำรสือ่สำรระหว่ำงอุปกรณใ์น

ระยะไกลใชพ้ลงังำนต ่ำ ถูกน ำมำประยุกตใ์ชง้ำนของ

สสน. ทัง้เร ือ่งระบบเครอืข่ำยเซนเซอรเ์ตือนภยั จนไปถึง

กำรประยุกตใ์ชใ้นแปลงเกษตรอจัฉรยิะ
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5. สรปุ
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สรุป

• ประเทศไทยมเีทคโนโลยแีละขอ้มูล

ทีเ่พยีงพอเพือ่ใชร้บัมอืภยัพบิตัิ

ทำงธรรมชำตทิำงน ำ้ (อทุกภยั /

ภยัแลง้)

• ระบบทีม่สีำมำรถประยกุตใ์ชเ้พือ่

กำรปรบัตวั (adaptation) รบัมอื



ขอบคณุครบั


