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การประยุกตใชแบบจําลองในการคาดการณและวิเคราะหปริมาณน้าํทา 

ดร.ทองเปลว กองจันทร  

บทนํา 

น้ําทาถือเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญยิ่งตอการบริหารจัดการนํ้าทั้งในระดับลุมนํ้าและอางเก็บน้ํา สําหรับ

กิจกรรมตางๆ เชน การอุปโภค-บริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคม-ขนสง การชลประทาน นอกจากนี้

น้ําทายังเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุทกภัยหรือภัยแลงในพื้นที่ลุมนํ้าตางๆ ทั้ง 25 ลุมน้ําหลักของ

ประเทศไทย ในปจจุบันการแปรปรวนและผันแปรของสภาพภูมิอากาศมีผลตอปริมาณน้ําฝน น้ําทาอยาง

มาก ทําใหแนวโนมของอุทกภัย หรือภัยแลงในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ จะมีความถี่และความรุนแรงมากกวาในอดีต 

ดังน้ันในการทราบถึงปริมาณน้ําทาในลํานํ้าของพ้ืนที่ลุมนํ้าตางๆ ลวงหนา รวมไปถึงการพัฒนาแบบจําลอง

เพ่ือคาดการณปริมาณน้ําทา จึงมีความสําคัญในการนําไปสูการประยุกตใชในการวางแผนและการจัดการใน

พ้ืนที่ลุมน้ําและอางเก็บน้ําตอไป 

   ปจจุบันการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือใชคาดการณปริมาณนํ้าทาเกิดขึ้น อยางมากมายและใชวิธีการที่

หลากหลาย ตามวิวัฒนาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการคาดหมาย

และพยากรณ อาทิ การใชกราฟหน่ึงหนวยน้ําทา (Unit Hydrograph หรือ Unit graph) ปญญาประดิษฐ

โครงขายใยประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANNs) และ การพยากรณโดยอาศัยขอมูล

ความสัมพันธระดับนํ้า (State Correlation) อยางไรก็ตามการสรางแบบจําลองที่เลียนแบบกระบวนการที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีความซับซอนและมีความเกี่ยวเนื่องของปจจัยตางๆ เปนเรื่องที่มีความยุงยาก  

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี จึงไดแสดงการประยุกตใชแบบจําลองคาดการณปริมาณนํ้าทา ไดแก การ

ใชกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทา การประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม และการพยากรณโดย

อาศัยขอมูลความสัมพันธระดับน้ํา และนําผลที่ไดจากแบบจําลองดังกลาว เปรียบเทียบกับขอมูลปริมาณ

น้ําทาที่ไดจากการตรวจวัดจริงดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองทั้ง 3 

แบบจําลอง โดยไดคัดเลือกลุมนํ้าภาคเหนือ คือลุมแมน้ําปง ที่สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค สําหรับการ

ประยุกตใชกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทา และปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม และลุมแมน้ํายมที่สถานี 

Y.20 จังหวัดแพร สําหรับการประยุกตใชโดยความสัมพันธระดับน้ํา  ทั้งน้ีเน่ืองจากลักษณะทางกายภาพของ

แตละลุมนํ้ามีความแตกตางกัน แบบจําลองในการคาดการณปริมาณน้ําทาของแตละลุมนํ้า จึงมีความ
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วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือศึกษาการประยุกตใชแบบจําลองคาดการณปริมาณนํ้าทา ไดแก การใชกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทา 

การประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม และการพยากรณโดยอาศัยขอมูลความสัมพันธ

ระดับน้ํา 

 2.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการนําแบบจําลองการคาดการณปริมาณน้ําทาที่เหมาะสมไปประยุกตใชใน

การคาดการณปริมาณนํ้าทาของพ้ืนที่ลุมน้ําอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาสามารถแบงไดเปน 3 สวน ตามลักษณะของแบบจําลองทั้ง 3 แบบจําลอง โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1.การใชกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทา (Unit Hydrograph หรือ Unit graph) 

กราฟหน่ึงหนวยนํ้าทาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนสุทธิ 

(Excess rainfall หรือ Net rainfall) และ ปริมาณน้ําทา (Direct runoff) ซึ่งกราฟหน่ึงหนวยนํ้าทาเปนกราฟ

น้ําทาที่เกิดจากปริมาณนํ้าฝนสุทธิที่มีความแรงสมํ่าเสมอในชวงระยะเวลาหน่ึง (Duration) ที่ทําใหเกิด 

น้ําทาที่มีปริมาตรเม่ือคิดเปนความสูงของน้ําทั่วทั้งพ้ืนที่ลุมนํ้าเทากับ 1 หนวย (หน่ึงน้ิวหรือหน่ึงเซนติเมตร) 

โดยมีกฎเกณฑและขอสมมติฐานของกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทาพอสรุปไดดังตอไปน้ี (สันติ ทองพํานัก, 25…) 

คือ 

1) ปริมาณนํ้าฝนสุทธิมีความแรงสมํ่าเสมอและเกิดจากพายุฝนที่ตกปกคลุมทั่วฟนที่ลุมน้ํา 

2) ปริมาตรของน้ําฝนสุทธเิทากับปริมาตรของน้ําทา (Direct  runoff) 
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3) พิจารณาในพื้นที่ลุมน้ําเดียวกันและปริมาณน้ําฝนสุทธิที่มีชวงเวลา (Duration) เทากัน 

ถึงแมวาความแรงของฝนจะตางกัน ปริมาณนํ้าฝนแตละลูกจะทําใหเกิดกราฟนํ้าทาที่มีระยะเวลาที่ฐาน

เทากัน (Time base) 

4) พิจารณากราฟนํ้าทาสองลูกที่เกิดจากปริมาณน้ําฝนสุทธิที่มีชวงเวลา (Duration)   

เทากันและพื้นที่ลุมน้ําเดียวกัน อัตราสวนของอัตราการไหลที่เวลาที่กําหนดใหตอความแรงของฝนจะมีคา

เทากัน  หมายถึงวาถาความแรงของฝน( i )ทําใหเกิดอัตราการไหลที่เวลา t เทากับ p ฉะนั้นความแรงของ

ฝน ni ยอมทําใหเกิดอัตราการไหลที่เวลา t เทากับ np หรือจะกลาวไดอีกอยางหน่ึงวา อัตราการไหลที่เวลา

ใดๆ จะเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณนํ้าฝนสุทธิ  

5) กราฟน้ําทาที่เกิดจากปริมาณน้ําฝนสุทธิมากกวาหน่ึงลูกเปนผลรวมของกราฟน้ําทาที่

เกิดจากปริมาณน้ําฝนสุทธิแตละลูกรวมกันตามเวลา  

ดังน้ันการหากราฟหน่ึงหนวยนํ้าทา  (Derivation of the unit hydrograph) ตองใชขอมูล

ของกราฟน้ําทารวมและน้ําฝนที่ทําใหเกิดกราฟน้ําทาน้ัน กราฟนํ้าทาไดจากการวัดอัตราการไหลอยาง

ตอเนื่องของสถานีวัดนํ้า โดยตองเลือกกราฟน้ําทาที่มีน้ําทาผิวดิน (Surface runoff) เกิดขึ้น และควรเปน

กราฟนํ้าทาที่เกิดจากพายุฝนลูกเด่ียวๆและมีความแรงของฝนคอนขางสมํ่าเสมอ  ตกปกคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ 

ปริมาณนํ้าฝนอยูในรูปของ Hyetograph สําหรับพ้ืนที่ลุมนํ้าที่มีขนาดใหญ (เกิน 5,000 ตร.กม.) การที่ฝน

พายุจะตกปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่เปนไปไดยาก ในกรณีนี้ควรแบงพ้ืนที่ออกเปนพ้ืนที่ยอยตามสภาพลุมนํ้า  และ

ทําการหากราฟหน่ึงหนวยน้ําทาของแตละพื้นที่ยอย ซึ่งมีขั้นตอนในการหากราฟหนึ่งหนวยน้ําทา คือ 

(1) แยก Base flow ออกจากกราฟนํ้าทารวม จะไดกราฟน้ําทาของ Direct runoff  

(2) หาปริมาณนํ้าฝนสุทธิจากปริมาณน้ําฝนทั้งหมดที่ทําใหเกิดกราฟนํ้าทารวม วิธีหาได

ดังกลาวไวในเรื่องของอัตราการซึมผานผิวดิน 

(3) หาความแรงเฉลี่ยและชวงเวลา (Duration) ที่เกิดปริมาณนํ้าฝนสุทธิและปริมาณน้ําฝน

สุทธิ 

(4) ทําการตรวจสอบปริมาณน้ําฝนสุทธิและปริมาณของ Direct runoff  คาทั้งสองควรจะ

เทากัน ถาไมเทากันตองมีการปรับแกคาใดคาหน่ึง 
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(5) นําปริมาตรทั้งของ Direct runoff ที่แสดงในหนวยเทียบเปนความลึกเฉลี่ยทั่วทั้งพ้ืนที่

ลุมนํ้า ไปหาร Ordinate ทุกตัวของกราฟนํ้าทาของ Direct  runoff จะได  Ordinate ของกราฟหนึ่งหนวย

น้ําทาที่มี Duration ทากับ Duration ของปริมาณนํ้าฝนสุทธิ 

2.การประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม (Artificial Neural Network: 

ANNs) 

ปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม เปนแนวคิดที่ถูกออกแบบมาใหทํางานเลียนแบบการ

ทํางานของสมองมนุษย ซึ่งประกอบไปดวยหนวยประมวลผล (Processing elements) ที่มีเซลลหลายๆ ตัว

ทําหนาที่คลายกับเซลลสมองของมนุษย โดยที่แตละเซลลจะโยงใยติดตอกันโดยสงสัญญาณเปนเอาทพุต 

(Output) ผานสวนที่เรียกวา ไซแนพส (Synapses) กลายมาเปนอินพุต (Input) ของสวนที่เรียกวา เดนไดรต 

(Dendrites) และเม่ือผานกระบวนการการประมวลผลจะไดเอาทพุตออกมาในสวนที่เรียกวา แอ็กซอน 

(Axon) ในแตละเซลลจะรับรูขอมูลจากหลายทาง แลวสงตอไปยังเซลลอ่ืนๆ โดยใชหลักการทํางาน Synaptic 

Strength ของการเชื่อมโยงเซลลสมอง ซึ่งมีวิธีการในการประยุกตใชเพ่ือการคาดการณปริมาณน้ําทา

ลวงหนา 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ณ สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค ดังนี้ 

1) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําทารายวันของสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค P.17 

และ N.67 ตั้งแตป พ.ศ.2538 – 2549 เพ่ือเปนขอมูลนําเขาในกระบวนของปญญาประดิษฐโครงขายใย

ประสาทเทียม และสอนใหปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียมเกิดการเรียนรู (Training) รวมไปถึงใช

ในการทดสอบแบบจําลอง (Testing) โดยมีกรอบแนวคิดแสดงดังรูปที่ 1 
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ขอมูลนําเขา สถานีตรวจวัดปริมาณนํ้า สถานีตรวจวัดปริมาณนํ้า 

(INPUT DATA) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม คาดการณปริมาณ

น้ําทาลวงหนา 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ณ สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค 

2) นําปริมาณน้ําทาที่สถานี P.17 และ N.67 มาวิเคราะหความสัมพันธกับ ปริมาณน้ําทาที่

สถานี C.2 ดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Analysis) คือ วิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (Correlation coefficient) ซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

เพ่ือเลือกตัวแปรที่มีความสําคัญคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูง โดยในทางดานอุทกวิทยายอมรับคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา 0.60 (วีรพล แตสมบัติ, 2531) ถาหากตัวแปรใดมีคาคาสหสัมพันธ ต่ํากวา 

0.60 ก็จะถูกตัดออกไปจากแบบจําลอง  

3) กําหนดปจจัยที่มีความสําคัญมาใชในปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียมแบบ 

Multilayer Feed Forward: MLFF และใชการเรียนรูแบบ Back Propagation learning: BP   ดังแสดงในรูป

P.17 ลุมนํ้าปง N.67 Outlet ลุมนํ้า วัง ยม 
สถานีตรวจวัดปริมาณนํ้า 

C.2 จ.นครสวรรค 

แบบจําลอง ANNs 

ผลลัพธ (OUTPUT) 

ปริมาณนํ้าทา ณ C.2  

จ.นครสวรรค  ลวงหนา 1 วัน 2 วัน และ 3 



 
รูปที่ 2 โครงสรางโครงขายใยประสาทเทียมที่ใชในงานวจัิย (Sarangi, 2005) 

   4) การออกแบบปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียมใชวิธีการ ลองผิดลองถูก (Trail 

and Error) โดยมีขั้นตอนในการออกแบบดังตอไปน้ี (วราวุธ วุฒิวนิชย, 2544) 

   (1) กําหนด Neurons ในแตละ Layer โดยกําหนดให Layer แรกคือ Input Layer 

ซึ่งเปนชั้นของขอมูลนําเขาของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมของการศึกษา และ Layer สุดทายคือ Output 

Layer ซึ่งเปนชั้นของตัวแปรตามของการศึกษา สวน Layer ที่อยูตรงงกลางเรียกวาชั้นซอน (Hidden Layer) 

โดยอาจมี 1 หรือมากวา 1 ชั้นก็ไดขึ้นกับการลองผิดลองถูกเพ่ือใหไดคาความคลาดเคลื่อน (Error) นอยที่สุด 

จํานวน Neurons ใน Input Layer จะเทากับจํานวนตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม สวนใน Neurons จะ

เทากับจํานวนตัวแปรตาม และในชั้นซอนจะมี Neurons ที่ทําหนาที่ในการประมวลผลขอมูลเพื่อแปลง  

Input  เปน Output 
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   (2) กําหนดการเชื่อมโยง (Connection) ระหวาง Neurons ซึ่งอยูตาง Layer และ 

Neurons ใน Layer เดียวกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีกําหนดความเชื่อมโยงแบบ fully connected คือ Neuron 

แตละตัวในชั้นที่ 1 จะเชื่อมตอกับ Neuron ทุกตัวในชั้นที่ 2 

   (3) สอนโครงขายใยประสาทเทียมใหเรียนรู (Learning) ความสัมพันธระหวาง

ขอมูลและผลลัพธที่ตองการเพื่อสรางคา น้ําหนักของการเชื่อมโยง (Connection Weight) ที่เหมาะสม  โดย

ใชการเรียนรูแบบ Back Propagation learning ใชชุดขอมูลที่เรียกวา Training Data Set ซึ่งมีจํานวน 80 

เปอรเซ็นต ของปริมาณทั้งหมดของชุดขอมูลที่เก็บรวบรวมมา หลังจากนั้นทําการทดสอบโครงขายใย

ประสาทเทียมดวยชุดขอมูล Testing Data Set ซึ่งก็คือชุดขอมูลที่เหลืออีก 20 เปอรเซ็นต ของปริมาณ

ทั้งหมดของชุดขอมูลที่เก็บรวบรวมมานั่นเอง 

5) การกําหนดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ  

เปนขั้นตอนในการวัดประสิทธิภาพของแบบจําลอง (เสรี ศุภราทิตย, 2544) ซึ่งใชวิธีการ

ทางสถิติ คือ คารากที่สองของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root mean square error: RMSE) 

6) นําคานํ้าหนัก (Weight) ที่ไดจาก ปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียมมา สราง

แบบจําลองคาดการณปริมาณนํ้าทาที่สถานี C.2 โดยการเขียนโปรแกรม โดยใชภาษา VBA ในโปรแกรม 

Excel  

3.การพยากรณนํ้าทาโดยความสัมพันธระดับนํ้า (State Correlation) 

ความสัมพันธระดับนํ้ามีหลักการเบื้องตน คือการคัดเลือกลุมนํ้าที่มีสถานีวัดระดับน้ําแบบบันทึก

ขอมูลเปนรายชั่วโมง และเพ่ือจะใหรูขอมูลลวงหนาจําเปนตองมีสถานีวัดระดับนํ้าแบบบันทึกขอมูลเปนราย

ชั่วโมงอีกสถานีหนึ่ง ซึ่งอยูทางเหนือนํ้า โดยทั้งสองสถานีนั้น ในอดีตมีขอมูลระดับสูงสุด (Momentary 

Peak) สามารถจําแนกเปนระดับตางๆ ได โดยมีวิธีการศึกษา คือ  

 1) ศึกษาความสัมพันธของระดับนํ้าในสถานีตนน้ํา และสถานีปลายน้ํา โดยไดคัดเลือกลุม

น้ํายมตอนบน ในพ้ืนที่จังหวัดแพร ซึ่งมีสถานีวัดระดับน้ํา Y.1C ที่บานน้ําโคง อําเภอเมือง จังหวัดแพร โดย

หางออกไปทางเหนือน้ําตามลํานํ้าประมาณ 91 กิโลเมตร จะมีสถานีวัดระดับนํ้า Y.20 ที่บานหวยสัก อําเภอ
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 2) สรางสมการความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear Regression) จากสมการ y = Ax + B โดย 

y คือ ระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.1C (ทายนํ้า) x คือ ระดับน้ําสูงสุด ที่สถานี Y.20 (เหนือนํ้า) A , B คือ คาคงที่

ของสมการเชิงเสนตรง พรอมทั้งหาคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของระดับน้ํา (R) 

             3.3 ศึกษาความสัมพันธของระยะเวลาเดินทางของน้ํากับความสูงของระดับน้ํา เพ่ือใหรูถึง

เวลาในการเดินทางของน้ํา โดยการสรางเสนความสัมพันธระหวางระดับนํ้าสูงสุดที่สถานี Y.20 (เหนือนํ้า) 

กับระยะเวลาในการเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 (เหนือนํ้า) ไปถึงสถานี Y.1C (ทายนํ้า) โดยคํานวณเวลา

เดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C จากสถิติขอมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 

             3.4 พยากรณระยะเวลาเดินทางของน้ํา จากสมการของความสัมพันธของระยะเวลาการ

เดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C ตามความสูงของระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20  

ผลการศึกษา 

1.ผลการคาดการณนํ้าทาโดยกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทา และการประยุกตใชปญญาประดิษฐ

โครงขายใยประสาทเทียม 

 ผลการคาดการณน้ําทา ที่สถานี C.2 จังหวัดนคสวรรค โดยกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา และการ

ประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม สามารถแสดงรูปเชิงเปรียบเทียบไดดังรูปที่ 3 และ

ตารางที่ 1 

 



 

 

รูปที่ 3 แสดงผลการคาดการณปริมาณน้ํา ณ สถาน C.2 จังหวัดนครสวรรค ของกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทาและ

ปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม 
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ตารางท่ี 1 ผลการคาดการณน้ําทา ที่สถานี C.2 จังหวัดนคสวรรค โดยกราฟหน่ึงหนวยน้ําทา และการ

ประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม 

วัน/เดือน/ป 
ปริมาณนํ้าทา ณ สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค (cms) 

ตรวจวัดจริง  วิธี ANNs วิธีกราฟหน่ึงหนวยนํ้าทา 

20 ส.ค. 51 802.0 834.4 791.0 

21 ส.ค. 51 767.0 818.9 768.0 

22 ส.ค. 51 723.0 767.5 733.0 

23 ส.ค. 51 694.0 720.9 698.0 

24 ส.ค. 51 676.0 690.4 674.0 

25 ส.ค. 51 660.0 672.1 657.0 

26 ส.ค. 51 662.0 655.0 640.0 

27 ส.ค. 51 660.0 657.1 615.0 

28 ส.ค. 51 642.0 662.1 575.0 

29 ส.ค. 51 

 

655.0 697.4 572.0 

 ซึ่งจากตารางที่ 1 พบวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของแบบจําลอง ของแบบจําลอง ANNs และ

กราฟหน่ึงหนวยนํ้าทา เทากับ 0.941 และ 0.870 ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งแสดงใหเห็นวา แบบจําลอง 

ANNs และวิธีการใชกราฟหน่ึงหนวยน้ําทา มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่สูงตามลําดับ 
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบการคาดการณปริมาณนํ้าทา ดวยวธิีกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา และ ANNs 

 

2.ผลการพยากรณนํ้าทาโดยความสัมพันธระดับนํ้า (State Correlation) 

1) ผลความสัมพันธของระดับน้ํา 

  ผลการศึกษาความสัมพันธของระดับน้ํา ณ สถานีวัดระดับนํ้า Y.1C ที่บานน้ําโคง อําเภอ

เมือง จังหวัดแพร และสถานีวัดระดับน้ํา Y.20 ที่บานหวยสัก อําเภอสอง จังหวัดแพร ซึ่งทั้งสองสถานีมีการ

บันทึกขอมูลเปนรายชั่วโมง และครอบคลุมขอมูลระดับน้ําสูงสุดที่เกิดขึ้น ตั้งแตระดับต่ําๆ จนถึงระดับน้ํา

สูงสุด ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ขอมูลระดับสูงสุดของสถานี Y.20 และ Y.1C ป พ.ศ. 2537 – 2538 

     ระดับนํ้า ระดับนํ้า 
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 วัน เดือน ป เวลา วัน เดือน ป Y.1C Y.20 

 ม. (ร.ส.ม.) ม. (ร.ส.ม.) 

เวลา 

 10.52 1 ส.ค. 37 13.00 10.22 2 ส.ค. 37 17.00 

10.60 15 ส.ค. 37 24.00 10.62 17 ส.ค. 37 01.00 

7.35 31 

 

ส.ค. 37 04.00 8.56 1 ก.ย. 37 14.00 

6.26 16 

 
ก.ย. 37 13.00 7.11 17 ก.ย. 37 08.00 

7.80 1 
 

ส.ค. 38 20.00 7.61 3 ส.ค. 38 07.00 

9.18 7 
 

ส.ค. 38 07.00 9.25 8 ส.ค. 38 13.00 

8.25 23  ส.ค. 38 10.00 8.30 24 ส.ค. 38 13.00 

13.08 1  ก.ย. 38 01.00 11.73 1 ก.ย. 38 16.00 

 

ซึ่งจากสถิติขอมูลระดับน้ําสูงสุดของสถานีทั้งสองในตารางที่ 1 สามารถสรางความสัมพันธ ดวย

สมการความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear Regression) ไดดังรูปที่ 5 



ความสัมพันธของระดับนํ้าสูงสุดระหวางสถานีนํ้าแมยม Y.20 กับ Y.1C จ.แพร
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รูปที่ 5 ความสัมพันธของระดับน้ํา ณ สถานีวัดระดับนํ้า Y.1C และสถานีวัดระดับน้ํา Y.20 

จากเสนความสัมพันธระหวางสถานี Y.1C และ Y.20 จะมีเสนตรง 2 เสน เน่ืองจากลํานํ้ายมที่สถานี 

Y.1C เม่ือนํ้าเร่ิมลนตลิ่ง จะมีพ้ืนที่รูปตัดขวางของลํานํ้า เพิ่มความจุไดมากข้ึน และเปนบริเวณกวาง ทําให

ระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่ต่ํากวากวาสถานี Y.20 ซึ่งไมมีน้ําลนตลิ่ง ทําใหสถานี Y.1C มีระดับนํ้าเกิน

ระดับ 10.50 เมตร จะมีสมการเสนตรงอีกคาหน่ึง ตามรูปภาพที่ 5 

2) ผลการพยากรณระดับน้ํา 

                   การคาดหมายระดับน้ําสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่สถานี Y.1C ซึ่งเปนพ้ืนที่ขอเขตเทศบาลเมืองแพร 

สามารถพยากรณลวงหนาไดจากขอมูลระดับน้ําสูงสุดที่เกิดขึ้นที่สถานี Y.20 โดยใชเสนความสัมพันธระดับ

น้ําของทั้งสถานีตามรูปภาพที่ 5 หรือคํานวณจากสมการ  
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              (1) กรณีระดับนํ้าสถานี Y.20 สูงกวา 10.50 เมตร 

                 ระดับนํ้าสถานี Y.1C = ระดับน้ําที่สถานี Y.20 x 0.5232 + 4.8919 

              (2) กรณีระดับนํ้าสถานี Y.20 ต่ํากวา 10.50 เมตร 

                 ระดับน้ําสถานี Y.1C = ระดับน้ําที่สถานี Y.20 x 0.7595 + 2.3045  

         ซึ่งสามารถพยากรณระดับนํ้าไดทุกระยะ 20 เซนติเมตรดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3    ระดับนํ้าสูงสดุของสถานี Y.20 สําหรับพยากรณระดับน้ําสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่สถาน ีY.1C 

ระดับนํ้าสูงสุด

Y.20 ม. (ร.ส.ม.) 

ระดับนํ้าสูงสุด

Y.1C ม. (ร.ส.ม.) 

ระดับนํ้าสูงสุด

Y.20 ม. (ร.ส.ม.) 

ระดับนํ้าสูงสุด

Y.1C ม. (ร.ส.ม.) 

ระดับนํ้าสูงสุด

Y.20 ม. (ร.ส.ม.) 

ระดับนํ้าสูงสุด

Y.1C ม. (ร.ส.ม.) 

7.00 7.62 9.40 9.44 11.80 11.07 

7.20 7.77 9.60 9.60 12.00 11.17 

7.40 7.92 9.80 9.75 12.20 11.27 

7.60 8.08 10.00 9.90 12.40 11.38 

7.80 8.23 10.20 10.05 12.60 11.48 

8.00 8.38 10.40 10.20 12.80 11.59 

8.20 8.53 10.60 10.44 13.00 11.69 

8.40 8.68 10.80 10.54 13.20 11.80 

8.60 8.84 11.00 10.65 13.40 11.90 

8.80 8.99 11.20 10.75 13.60 12.01 

9.00 9.14 11.40 10.86 13.80 12.11 

9.20 9.29 11.60 10.96 14.00 12.22 



                จากขอมูลระดับตลิ่งต่ําสุดของลํานํ้ายมที่สถานี Y.1C เม่ืออานระดับน้ําได 8.20 เมตร น้ําจะเร่ิม

ทวมฝง และหากระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นพ้ืนที่น้ําทวมก็จะสูงขึ้นตามลําดับ จากตารางที่ 2 จะพบวาหากระดับน้ําที่

สถานี Y.1C อานได 8.20 เมตร ซึ่งเปนระดับนํ้าเต็มตลิ่งน้ัน ขอมูลระดับน้ําที่สถานีทางเหนือนํ้า คือสถานี 

Y.20 มีระดับนํ้าสูง 7.80 เมตร ดังนั้นกรณีที่จะไมเกิดนํ้าทวมในเทศบาลเมืองแพร คือระดับน้ําที่อานไดสูงสุด

ของสถานี Y.20 ตองไมเกิน 7.80 เมตร เม่ือระดับน้ําสูงสุดที่อานไดจากสถานี Y.20 สูงมากขึ้น การพยากรณ

ลวงหนาเพ่ือการเตือนภัยน้ําทวมก็สามารถคาดการณไดจากตารางที่ 2  เชน หากระดับนํ้าที่สถานี Y.20 

อานไดสูงสุด 12.00 เมตร จะคาดการณไดวาจะเกิดนํ้าทวมที่สถานี Y.1C อยูที่ระดับ 11.17 เมตร  

3) ผลการศึกษาความสัมพันธของระยะเวลาเดินทางของน้ํากับความสูงของระดับนํ้า 

             ในการพยากรณระดับน้ําดังกลาวทําใหทราบเพียงระดับความสูงของระดับนํ้า แตเพ่ือใหมี

เวลาในการเตรียมตัวลวงหนา จึงจําเปนตองสรางเสนความสัมพันธระหวางระดับนํ้าสูงสุดที่สถานี Y.20 

(เหนือน้ํา) กับระยะเวลาในการเดินทางของนํ้าจากสถานี Y.20 (เหนือนํ้า) ไปถึงสถานี Y.1C (ทายน้ํา) โดย

คํานวณเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C จากสถิติขอมูลในอดีต ตามตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ระยะเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C 

ระดับนํ้า Y.1C

ม. (ร.ส.ม.) 

ระดับนํ้า Y.20

ม. (ร.ส.ม.) 
วัน เดือน ป เวลา วัน เดือน ป เวลา 

เวลาเดินทางของน้ําจาก

Y.20 ถึง Y.1C (ชั่วโมง) 

10.52 1 ส.ค. 37 13.00 10.22 2 ส.ค. 37 17.00 28 

10.60 15 ส.ค. 37 24.00 10.62 17 ส.ค. 37 01.00 25 

7.35 31 ส.ค. 37 04.00 8.56 1 ก.ย. 37 14.00 34 

7.80 1 ส.ค. 38 20.00 7.61 3 ส.ค. 38 07.00 35 

9.18 7 ส.ค. 38 07.00 9.25 8 ส.ค. 38 13.00 30 

8.25 23 ส.ค. 37 10.00 8.30 24 ส.ค. 38 13.00 27 

13.08 1 ก.ย. 38 01.00 11.73 1 ก.ย. 38 17.00 16 
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 จากตารางที่ 3  จากความสัมพันธระหวางระดับนํ้าสูงสุดที่สถานี Y.20 กับเวลาเดินทางของน้ําจาก

สถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C เปนรายชั่วโมง สามารถสรางความสัมพันธเชิงเสนไดดังรูปที่ 6 

 

ระยะเวลาเดินทางของนํ้าจากสถานี Y.20 ถึงY.1C

y = -0.2827x + 17.418

R2 = 0.8433
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รูปที่ 6 ความสัมพันธของระดับนํ้าสูงสุด Y.1C และระยะเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20                     

ถึง สถานี Y.1C 

               4) ผลการพยากรณระยะเวลาเดินทางของน้ํา 

  เม่ือไดสมการของความสัมพันธของระยะเวลาการเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี 

Y.1C ตามความสูงของระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 แลว การพยากรณระยะเวลาการเดินทางของน้ําสูงสุด

สามารถแสดงไดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การพยากรณระยะเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C ตามความสงูของระดับ

น้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 

ระดับนํ้าสูงสุดท่ีสถานี Y.20 

ม. (ร.ส.ม.) 

ระยะเวลาเดินทางของนํ้าจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C 

ปริมาณ - ชั่วโมง 

7.00 – 8.00 33 – 36 

8.00 – 9.00 30 – 33 

9.00 – 10.00 26 – 30 

10.00 – 11.00 23 – 26 

11.00 – 12.00 20 – 23 

12.00 – 13.00 16 – 20 

13.00 – 14.00 14 - 16 

 

การกําหนดระยะเวลาเดินทางของน้ําขึ้นอยูกับความสูงของระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 เชน 

ระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 วัดไดระหวาง 8.00 – 9.00 เมตร หมายถึงระดับน้ําสูงสุดน้ีจะเคลื่อนตัวไปทาย

น้ํา และใชเวลาในการเดินทางถึงสถานี Y.1C ประมาณ 30 – 33 ชั่วโมง หรือหากระดับน้ําที่สถานี Y.20 สูง

ประมาณ 13-14 เมตร จะใชเวลาในการเดินทางประมาณ 14-16 ชั่วโมง กลาวไดวาเม่ือระดับน้ําสูงสุดที่

สถานี Y.20 มีระดับน้ําสูงขึ้น ระยะเวลาในการเดินทางของน้ําจะส้ันลง 

5) ผลการพยากรณเพื่อการเตือนภัยน้ําทวม 

  การเตือนภัยน้ําทวมเมืองแพรจึงใชแนวทางของการเกิดนํ้าทวมในอดีตมาเปนเกณฑการ

เตือนภัย ทั้งน้ีตองทราบขอมูลระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 แลวพยากรณ ระดับน้ําสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่สถานี 

Y.1C และแจงระยะเวลาการเดินทางของน้ําตามตารางที่ 2 และตารางที่ 4 ซึ่งการเผยแพรการพยากรณและ
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(1) ขนาดของภัยเล็ก 

      หมายถึง ระดับน้ําที่สถานี Y.20 สูงประมาณ 8 – 9 เมตร ระยะเวลาเดินทางของน้ําใชเวลา

ประมาณ 30 ชั่วโมง และทําใหน้ําเต็มตลิ่งและทวมเมืองแพรเล็กนอย 

(2) ขนาดของภัยขนาดปานกลาง 

      หมายถึง ระดับนํ้าที่สถานี Y.20 สูงประมาณ 9 – 11 เมตร ระยะเวลาเดินทางของน้ําใชเวลา

ประมาณ 24 ชั่วโมง และทําใหเกิดนํ้าทวมเมืองแพรแตไมรุนแรงมาก โดยมีความสูงของระดับนํ้าสูงสุดที่

สถานี Y.1C ไมเกิน 11 เมตร เชน ป 2537 ระดับน้ําที่สถานี Y.20 อานได 10.60 เมตร และระดับน้ําที่สถานี 

Y.1C วัดไดสูงสุด 10.62 เมตร 

(3) ขนาดของภัยขนาดใหญ 

      หมายถึง ระดับนํ้าที่สถานี Y.20 สูงเกินกวา 11 เมตร ระยะเวลาเดินทางของน้ํานอยกวา              

24 ชั่วโมง และจะทําใหเกิดนํ้าทวมที่เมืองแพรมีความเสียหายอยางรุนแรง เชน ป 2538 ระดับนํ้าที่สถานี 

Y.20 อานไดสูงสุด 13.08 เมตร และระดับน้ําที่สถานี Y.1C วัดไดสูงสุด 11.73 เมตร 

  ในการศึกษาความสัมพันธของระดับนํ้าทั้งสองสถานีนั้น อาจจะมีขอจํากัด หากระหวาง

สถานีทั้งสองมีลํานํ้าสาขามีประมาณน้ํามากกวา 30% ของลํานํ้าหลัก เพราะจะทําใหการพยากรณ

คลาดเคลื่อนไปมาก แตโดยภาพรวมหากการเลือกลุมนํ้าเหมาะสมกับการศึกษาดังกลาว การใช

ความสัมพันธของระดับนํ้ามาพยากรณเพ่ือแจงเตือนภัย สามารถสื่อความหมายแกประชาชนทั่วไปได ให

เปนที่เขาใจไดงาย ดังตัวอยางในรูปที่ 7 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การเตอืนภัยน้ําทวมจากผลการพยากรณโดยอาศัยขอมูลความสัมพันธระดับน้ํา 

สรุปผลการศึกษาและวจิารณผล 

 จากผลการศึกษาแบบจําลองเพ่ือคาดการณปริมาณนํ้าทา 3 แบบจําลอง คือ การใชกราฟหนึ่งหนวย

น้ําทา (Unit Hydrograph หรือ Unit graph) ปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม (Artificial Neural 

Network: ANNs) และ การพยากรณโดยอาศัยขอมูลความสัมพันธระดับน้ํา (State Correlation) ซึ่งผลท่ีได

แสดงใหเห็นวา แบบจําลอง ANNs และกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทา มีความสามารถในการคาดการณปริมาณ

น้ําทา ณ สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรคไดทั้งสองแบบจําลอง ซึ่งสามารถดูไดจากคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

ของแบบจําลอง ANNs และกราฟหนึ่งหนวยนํ้าทา มีคาเทากับ 0.941 และ 0.870 ตามลําดับ แตอยางไรก็

ตามการพัฒนาแบบจําลองเพื่อคาดการณปริมาณนํ้าทา ควรมีการพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่ลุมนํ้าซ่ึงแตละลุมนํ้ามีความแตกตางกันตามลักษณะทางกายภาพ และขอมูลที่มีความสําคัญตอการ

พัฒนาแบบจําลอง โดยเฉพาะขอมูลปริมาณน้ําทา ที่ตองมีการเก็บขอมูลอยางตอเน่ืองและขอมูลที่จัดเก็บมี

มาตรฐานของขอมูลที่สามารถเชื่อถือได เน่ืองจากการพัฒนาแบบจําลองขอมูลนําเขามีความสําคัญอยางมาก 
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 สวนผลที่ไดจากการพัฒนาแบบจําลองการพยากรณโดยอาศัยขอมูลความสัมพันธระดับนํ้า (State 

Correlation) แสดงใหเห็นถึงความสามารถของการคาดการณแบบจําลอง ซึ่งมีประโยชนอยางมากในการใช

เพ่ือการเตือนภัยน้ําทวม ซึ่งมีความแมนยําสูง ทั้งน้ีในการเลือกสถานีเพ่ือนํามาใชในแบบจําลองควรคัดเลือก

สถานีตนนํ้า และทายนํ้าที่มีความสัมพันธตอกันสูง เพราะจะเปนการยืนยันถึงการสงผลกระทบของสถานีตน

น้ําตอสถานีปลายน้ํา ซึ่งจะทําใหการคาดการณน้ําทา มีความแมนยําสูงและสามารถนําไปใชงานจริงไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 อยางไรก็ตามในการประยุกตใชแบบจําลองการพยากรณปริมาณน้ําทาลวงหนารายวัน มีขอควร

พิจารณาใน 3 ประเด็น กลาวคือ  

1) การเลือกใชแบบจําลองน้ันจะตองพิจารณาถึงขอมูลที่มีอยู ทั้งขอมูลในอดีตและขอมูล

ปจจุบัน เน่ืองจากหากขอมูลที่มีไมสมบูรณ หรือไมตรงกันตามที่ตองการในแบบจําลองแลว จะทําใหได 

ผลลัพธที่ไมมีความละเอียด ถูกตองและความเสถียรภาพตอแบบจําลอง ดังน้ันแบบจําลองตองเปน

แบบจําลองอยางงายและใชไดกับขอมูลที่มีอยู 

2) บุคลากรที่จะพัฒนาและใชแบบจําลองจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในเชิง

ทฤษฎีและปฏิบัติพอสมควร ตลอดจนรูถึงขอจํากัด และขอเดนของแบบจําลอง 

3) การติดตามและประเมินผลลัพธจากแบบจําลอง เพ่ือการปรับแกพารามิเตอรตองมีอยาง
สมํ่าเสมอ 
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