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การคาดการณปริมาณน้ําทาโดยการประยุกตใชแบบจําลองทางอุทกวิทยา
และโครงขายใยประสาทเทียม กรณีลุมน้ําภาคเหนือของประเทศไทย

ดร.ทองเปลว กองจันทร

การประยุ ก ต ใ ช แ บบจํา ลองในการคาดการณ แ ละวิ เ คราะห ป ริ ม าณน้าํ ท า
ดร.ทองเปลว กองจันทร

บทนํา
น้ําทาถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งตอการบริหารจัดการน้ําทั้งในระดับลุมน้ําและอางเก็บน้ํา สําหรับ
กิจกรรมตางๆ เชน การอุปโภค-บริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคม-ขนสง การชลประทาน นอกจากนี้
น้ําทายังเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุทกภัยหรือภัยแลงในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ ทั้ง 25 ลุมน้ําหลักของ
ประเทศไทย ในปจจุบันการแปรปรวนและผันแปรของสภาพภูมิอากาศมีผลตอปริมาณน้ําฝน น้ําทาอยาง
มาก ทําใหแนวโนมของอุทกภัย หรือภัยแลงในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ จะมีความถี่และความรุนแรงมากกวาในอดีต
ดังนั้นในการทราบถึงปริมาณน้ําทาในลําน้ําของพื้นที่ลุมน้ําตางๆ ลวงหนา รวมไปถึงการพัฒนาแบบจําลอง
เพื่อคาดการณปริมาณน้ําทา จึงมีความสําคัญในการนําไปสูการประยุกตใชในการวางแผนและการจัดการใน
พื้นที่ลุมน้ําและอางเก็บน้ําตอไป
ปจจุบันการพัฒนาแบบจําลองเพื่อใชคาดการณปริมาณน้ําทาเกิดขึ้น อยางมากมายและใชวิธีการที่
หลากหลาย ตามวิวัฒนาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการคาดหมาย
และพยากรณ อาทิ การใชกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา (Unit Hydrograph หรือ Unit graph) ปญญาประดิษฐ
โครงขายใยประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANNs) และ การพยากรณโดยอาศัยขอมูล
ความสัมพันธระดับน้ํา (State Correlation) อยางไรก็ตามการสรางแบบจําลองที่เลียนแบบกระบวนการที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีความซับซอนและมีความเกี่ยวเนื่องของปจจัยตางๆ เปนเรื่องที่มีความยุงยาก
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงไดแสดงการประยุกตใชแบบจําลองคาดการณปริมาณน้ําทา ไดแก การ
ใชกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา การประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม และการพยากรณโดย
อาศัยขอมูลความสัมพันธระดับน้ํา และนําผลที่ไดจากแบบจําลองดังกลาว เปรียบเทียบกับขอมูลปริมาณ
น้ํ า ท า ที่ ไ ด จ ากการตรวจวั ด จริ ง ด ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจํ า ลองทั้ ง 3
แบบจําลอง โดยไดคัดเลือกลุมน้ําภาคเหนือ คือลุมแมน้ําปง ที่สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค สําหรับการ
ประยุกตใชกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา และปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม และลุมแมน้ํายมที่สถานี
Y.20 จังหวัดแพร สําหรับการประยุกตใชโดยความสัมพันธระดับน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ
แตล ะลุมน้ํ ามี ค วามแตกต างกั น แบบจําลองในการคาดการณ ปริ มาณน้ํา ทาของแต ล ะลุมน้ํา จึงมีค วาม
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วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาการประยุกตใชแบบจําลองคาดการณปริมาณน้ําทา ไดแก การใชกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา
การประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม และการพยากรณโดยอาศัยขอมูลความสัมพันธ
ระดับน้ํา
2.เพื่อเสนอแนะแนวทางการนําแบบจําลองการคาดการณปริมาณน้ําทาที่เหมาะสมไปประยุกตใชใน
การคาดการณปริมาณน้ําทาของพื้นที่ลุมน้ําอื่นๆ ในประเทศไทย
วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาสามารถแบงไดเปน 3 สวน ตามลักษณะของแบบจําลองทั้ง 3 แบบจําลอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.การใชกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา (Unit Hydrograph หรือ Unit graph)
กราฟหนึ่งหนวยน้ําทาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนสุทธิ
(Excess rainfall หรือ Net rainfall) และ ปริมาณน้ําทา (Direct runoff) ซึ่งกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาเปนกราฟ
น้ําท าที่เ กิดจากปริมาณน้ําฝนสุท ธิที่ มีความแรงสม่ําเสมอในชว งระยะเวลาหนึ่ง (Duration) ที่ทําให เกิด
น้ําทาที่มีปริมาตรเมื่อคิดเปนความสูงของน้ําทั่วทั้งพื้นที่ลุมน้ําเทากับ 1 หนวย (หนึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนติเมตร)
โดยมีกฎเกณฑและขอสมมติฐานของกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาพอสรุปไดดังตอไปนี้ (สันติ ทองพํานัก, 25…)
คือ
1) ปริมาณน้ําฝนสุทธิมีความแรงสม่ําเสมอและเกิดจากพายุฝนที่ตกปกคลุมทั่วฟนที่ลุมน้ํา
2) ปริมาตรของน้ําฝนสุทธิเทากับปริมาตรของน้ําทา (Direct runoff)
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3) พิจารณาในพื้นที่ลุมน้ําเดียวกันและปริมาณน้ําฝนสุทธิที่มีชวงเวลา (Duration) เทากัน
ถึงแมวาความแรงของฝนจะตางกัน ปริมาณน้ําฝนแตละลูกจะทําใหเกิดกราฟน้ําทาที่มีระยะเวลาที่ฐาน
เทากัน (Time base)
4) พิ จ ารณากราฟน้ํ า ท า สองลู ก ที่ เ กิ ด จากปริ ม าณน้ํ า ฝนสุ ท ธิ ที่ มี ช ว งเวลา (Duration)
เทากันและพื้นที่ลุมน้ําเดียวกัน อัตราสวนของอัตราการไหลที่เวลาที่กําหนดใหตอความแรงของฝนจะมีคา
เทากัน หมายถึงวาถาความแรงของฝน( i )ทําใหเกิดอัตราการไหลที่เวลา t เทากับ p ฉะนั้นความแรงของ
ฝน ni ยอมทําใหเกิดอัตราการไหลที่เวลา t เทากับ np หรือจะกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา อัตราการไหลที่เวลา
ใดๆ จะเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณน้ําฝนสุทธิ
5) กราฟน้ําทาที่เกิดจากปริมาณน้ําฝนสุทธิมากกวาหนึ่งลูกเปนผลรวมของกราฟน้ําทาที่
เกิดจากปริมาณน้ําฝนสุทธิแตละลูกรวมกันตามเวลา
ดังนั้นการหากราฟหนึ่งหนวยน้ําทา (Derivation of the unit hydrograph) ตองใชขอมูล
ของกราฟน้ําทารวมและน้ําฝนที่ทําใหเกิดกราฟน้ําทานั้น กราฟน้ําทาไดจากการวัดอัตราการไหลอยาง
ตอเนื่องของสถานีวัดน้ํา โดยตองเลือกกราฟน้ําทาที่มีน้ําทาผิวดิน (Surface runoff) เกิดขึ้น และควรเปน
กราฟน้ําทาที่เกิดจากพายุฝนลูกเดี่ยวๆและมีความแรงของฝนคอนขางสม่ําเสมอ ตกปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่
ปริมาณน้ําฝนอยูในรูปของ Hyetograph สําหรับพื้นที่ลุมน้ําที่มีขนาดใหญ (เกิน 5,000 ตร.กม.) การที่ฝน
พายุจะตกปกคลุมไปทั่วพื้นที่เปนไปไดยาก ในกรณีนี้ควรแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่ยอยตามสภาพลุมน้ํา และ
ทําการหากราฟหนึ่งหนวยน้ําทาของแตละพื้นที่ยอย ซึ่งมีขั้นตอนในการหากราฟหนึ่งหนวยน้ําทา คือ
(1) แยก Base flow ออกจากกราฟน้ําทารวม จะไดกราฟน้ําทาของ Direct runoff
(2) หาปริมาณน้ําฝนสุทธิจากปริมาณน้ําฝนทั้งหมดที่ทําใหเกิดกราฟน้ําทารวม วิธีหาได
ดังกลาวไวในเรื่องของอัตราการซึมผานผิวดิน
(3) หาความแรงเฉลี่ยและชวงเวลา (Duration) ที่เกิดปริมาณน้ําฝนสุทธิและปริมาณน้ําฝน
สุทธิ
(4) ทําการตรวจสอบปริมาณน้ําฝนสุทธิและปริมาณของ Direct runoff คาทั้งสองควรจะ
เทากัน ถาไมเทากันตองมีการปรับแกคาใดคาหนึ่ง
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(5) นําปริมาตรทั้งของ Direct runoff ที่แสดงในหนวยเทียบเปนความลึกเฉลี่ยทั่วทั้งพื้นที่
ลุมน้ํา ไปหาร Ordinate ทุกตัวของกราฟน้ําทาของ Direct runoff จะได Ordinate ของกราฟหนึ่งหนวย
น้ําทาที่มี Duration ทากับ Duration ของปริมาณน้ําฝนสุทธิ
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) และเมื่อผ านกระบวนการการประมวลผลจะได เอาทพุตออกมาในสว นที่เ รียกวา แอ็กซอน
(Axon) ในแตละเซลลจะรับรูขอมูลจากหลายทาง แลวสงตอไปยังเซลลอื่นๆ โดยใชหลักการทํางาน Synaptic
Strength ของการเชื่อมโยงเซลลสมอง ซึ่งมีวิธีการในการประยุกตใชเพื่อการคาดการณปริมาณน้ําทา
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 เพื่อเปนขอมูลนําเขาในกระบวนของปญญาประดิษฐโครงขายใย
ประสาทเทียม และสอนใหปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียมเกิดการเรียนรู (Training) รวมไปถึงใช
ในการทดสอบแบบจําลอง (Testing) โดยมีกรอบแนวคิดแสดงดังรูปที่ 1
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สถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา
P.17 ลุมน้ําปง

ขอมูลนําเขา
(INPUT DATA)

สถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา

สถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา
N.67 Outlet ลุมน้ํา วัง ยม

C.2 จ.นครสวรรค
แบบจําลอง ANNs

ผลลัพธ (OUTPUT)
ปริมาณน้ําทา ณ C.2
จ.นครสวรรค ลวงหนา 1 วัน 2 วัน และ 3

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
เพื่ อ เลื อ กตั ว แปรที่ มี ค วามสํ า คั ญ คื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ สู ง โดยในทางด า นอุ ท กวิ ท ยายอมรั บ ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา 0.60 (วีรพล แตสมบัติ, 2531) ถาหากตัวแปรใดมีคาคาสหสัมพันธ ต่ํากวา
0.60 ก็จะถูกตัดออกไปจากแบบจําลอง
3) กําหนดปจจัยที่มีความสําคัญมาใชในปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียมแบบ
Multilayer Feed Forward: MLFF และใชการเรียนรูแบบ Back Propagation learning: BP ดังแสดงในรูป
5

รูปที่ 2 โครงสรางโครงขายใยประสาทเทียมที่ใชในงานวิจัย (Sarangi, 2005)
4) การออกแบบปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียมใชวิธีการ ลองผิดลองถูก (Trail
and Error) โดยมีขั้นตอนในการออกแบบดังตอไปนี้ (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 ชั้นก็ไดขึ้นกับการลองผิดลองถูกเพื่อใหไดคาความคลาดเคลื่อน (Error) นอยที่สุด
จํานวน Neurons ใน Input Layer จะเทากับจํานวนตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม สวนใน Neurons จะ
เท ากับ จํานวนตัวแปรตาม และในชั้นซอนจะมี Neurons ที่ทําหนาที่ในการประมวลผลขอมูล เพื่อแปลง
Input เปน Output
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(2) กําหนดการเชื่อมโยง (Connection) ระหวาง Neurons ซึ่งอยูตาง Layer และ
Neurons ใน Layer เดียวกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กําหนดความเชื่อมโยงแบบ 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 ของปริ มาณทั้ งหมดของชุ ดข อมูลที่ เก็ บรวบรวมมา 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) นําคาน้ําหนัก (Weight) ที่ไดจาก ปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียมมา สราง
แบบจําลองคาดการณปริมาณน้ําทาที่สถานี C.2 โดยการเขียนโปรแกรม โดยใชภาษา VBA ในโปรแกรม
Excel
3.การพยากรณน้ําทาโดยความสัมพันธระดับน้ํา (State Correlation)
ความสัมพันธระดับน้ํามีหลักการเบื้องตน คือการคัดเลือกลุมน้ําที่มีสถานีวัดระดับน้ําแบบบันทึก
ขอมูลเปนรายชั่วโมง และเพื่อจะใหรูขอมูลลวงหนาจําเปนตองมีสถานีวัดระดับน้ําแบบบันทึกขอมูลเปนราย
ชั่วโมงอีกสถานีหนึ่ง ซึ่งอยู ทางเหนือน้ํ า โดยทั้งสองสถานีนั้น ในอดี ตมีขอมูล ระดับ สู งสุด (Momentary
Peak) สามารถจําแนกเปนระดับตางๆ ได โดยมีวิธีการศึกษา คือ
1) ศึกษาความสัมพันธของระดับน้ําในสถานีตนน้ํา และสถานีปลายน้ํา โดยไดคัดเลือกลุม
น้ํายมตอนบน ในพื้นที่จังหวัดแพร ซึ่งมีสถานีวัดระดับน้ํา Y.1C ที่บานน้ําโคง อําเภอเมือง จังหวัดแพร โดย
หางออกไปทางเหนือน้ําตามลําน้ําประมาณ 91 กิโลเมตร จะมีสถานีวัดระดับน้ํา Y.20 ที่บานหวยสัก อําเภอ
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2) สรางสมการความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear Regression) จากสมการ y = Ax + B โดย
y คือ ระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.1C (ทายน้ํา) x คือ ระดับน้ําสูงสุด ที่สถานี Y.20 (เหนือน้ํา) A , B คือ คาคงที่
ของสมการเชิงเสนตรง พรอมทั้งหาคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของระดับน้ํา (R)
3.3 ศึกษาความสัมพันธของระยะเวลาเดินทางของน้ํากับความสูงของระดับน้ํา เพื่อใหรูถึง
เวลาในการเดินทางของน้ํา โดยการสรางเสนความสัมพันธระหวางระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 (เหนือน้ํา)
กับระยะเวลาในการเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 (เหนือน้ํา) ไปถึงสถานี Y.1C (ทายน้ํา) โดยคํานวณเวลา
เดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C จากสถิติขอมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
3.4 พยากรณระยะเวลาเดินทางของน้ํา จากสมการของความสัมพันธของระยะเวลาการ
เดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C ตามความสูงของระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20
ผลการศึกษา
1.ผลการคาดการณน้ําทาโดยกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา และการประยุกตใชปญญาประดิษฐ
โครงขายใยประสาทเทียม
ผลการคาดการณน้ําทา ที่สถานี C.2 จังหวัดนคสวรรค โดยกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา และการ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม สามารถแสดงรูปเชิงเปรียบเทียบไดดังรูปที่ 3 และ
ตารางที่ 1
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รูปที่ 3 แสดงผลการคาดการณปริมาณน้ํา ณ สถาน C.2 จังหวัดนครสวรรค ของกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาและ
ปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม
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ตารางที่ 1 ผลการคาดการณน้ําทา ที่สถานี C.2 จังหวัดนคสวรรค โดยกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา และการ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม
ปริมาณน้ําทา ณ สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค (cms)
วัน/เดือน/ป

ตรวจวัดจริง

วิธี ANNs

วิธีกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา

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
กราฟหนึ่งหนวยน้ําทา เทากับ 0.941 และ 0.870 ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งแสดงใหเห็นวา แบบจําลอง
ANNs และวิธีการใชกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่สูงตามลําดับ
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบการคาดการณปริมาณน้ําทา ดวยวิธีกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา และ ANNs

2.ผลการพยากรณน้ําทาโดยความสัมพันธระดับน้ํา (State Correlation)
1) ผลความสัมพันธของระดับน้ํา
ผลการศึกษาความสัมพันธของระดับน้ํา ณ สถานีวัดระดับน้ํา Y.1C ที่บานน้ําโคง อําเภอ
เมือง จังหวัดแพร และสถานีวัดระดับน้ํา Y.20 ที่บานหวยสัก อําเภอสอง จังหวัดแพร ซึ่งทั้งสองสถานีมีการ
บันทึกขอมูลเปนรายชั่วโมง และครอบคลุมขอมูลระดับน้ําสูงสุดที่เกิดขึ้น ตั้งแตระดับต่ําๆ จนถึงระดับน้ํา
สูงสุด ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2

11

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

ระดับน้ํา
วัน เดือน ป

เวลา

Y.1C

วัน เดือน ป

เวลา

ม. (ร.ส.ม.)

ม. (ร.ส.ม.)
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

ซึ่งจากสถิติขอ มูลระดับน้ําสูงสุดของสถานีทั้งสองในตารางที่ 1 สามารถสรางความสัมพันธ ดวย
สมการความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear Regression) ไดดังรูปที่ 5
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ระดับน้ําสูงสุด Y.1C - ม.(ร.ส.ม.)

ความสัมพันธของระดับน้ําสูงสุดระหวางสถานีน้ําแมยม Y.20 กับ Y.1C จ.แพร

10.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

ระดับน้ําสูงสุด Y.20 - ม.(ร.ส.ม.)

รูปที่ 5 ความสัมพันธของระดับน้ํา ณ สถานีวัดระดับน้ํา Y.1C และสถานีวัดระดับน้ํา Y.20
จากเสนความสัมพันธระหวางสถานี Y.1C และ Y.20 จะมีเสนตรง 2 เสน เนื่องจากลําน้ํายมที่สถานี
Y.1C เมื่อน้ําเริ่มลนตลิ่ง จะมีพื้นที่รูปตัดขวางของลําน้ํา เพิ่มความจุไดมากขึ้น และเปนบริเวณกวาง ทําให
ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ต่ํากวากวาสถานี Y.20 ซึ่งไมมีน้ําลนตลิ่ง ทําใหสถานี Y.1C มีระดับน้ําเกิน
ระดับ 10.50 เมตร จะมีสมการเสนตรงอีกคาหนึ่ง ตามรูปภาพที่ 5
2) ผลการพยากรณระดับน้ํา
การคาดหมายระดับน้ําสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่สถานี Y.1C ซึ่งเปนพื้นที่ขอเขตเทศบาลเมืองแพร
สามารถพยากรณลวงหนาไดจากขอมูลระดับน้ําสูงสุดที่เกิดขึ้นที่สถานี Y.20 โดยใชเสนความสัมพันธระดับ
น้ําของทั้งสถานีตามรูปภาพที่ 5 หรือคํานวณจากสมการ
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(1) กรณีระดับน้ําสถานี Y.20 สูงกวา 10.50 เมตร
ระดับน้ําสถานี Y.1C = ระดับน้ําที่สถานี Y.20 x 0.5232 + 4.8919
(2) กรณีระดับน้ําสถานี Y.20 ต่ํากวา 10.50 เมตร
ระดับน้ําสถานี Y.1C = ระดับน้ําที่สถานี Y.20 x 0.7595 + 2.3045
ซึ่งสามารถพยากรณระดับน้ําไดทุกระยะ 20 เซนติเมตรดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับน้ําสูงสุดของสถานี Y.20 สําหรับพยากรณระดับน้ําสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่สถานี Y.1C
ระดับน้ําสูงสุด

ระดับน้ําสูงสุด

ระดับน้ําสูงสุด

ระดับน้ําสูงสุด

ระดับน้ําสูงสุด

ระดับน้ําสูงสุด

Y.20 ม. (ร.ส.ม.)

Y.1C ม. (ร.ส.ม.)

Y.20 ม. (ร.ส.ม.)

Y.1C ม. (ร.ส.ม.)

Y.20 ม. (ร.ส.ม.)

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
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จากขอมูลระดับตลิ่งต่ําสุดของลําน้ํายมที่สถานี Y.1C เมื่ออานระดับน้ําได 8.20 เมตร น้ําจะเริ่ม
ทวมฝง และหากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่น้ําทวมก็จะสูงขึ้นตามลําดับ จากตารางที่ 2 จะพบวาหากระดับน้ําที่
สถานี Y.1C อานได 8.20 เมตร ซึ่งเปนระดับน้ําเต็มตลิ่งนั้น ขอมูลระดับน้ําที่สถานีทางเหนือน้ํา คือสถานี
Y.20 มีระดับน้ําสูง 7.80 เมตร ดังนั้นกรณีที่จะไมเกิดน้ําทวมในเทศบาลเมืองแพร คือระดับน้ําที่อานไดสูงสุด
ของสถานี Y.20 ตองไมเกิน 7.80 เมตร เมื่อระดับน้ําสูงสุดที่อานไดจากสถานี Y.20 สูงมากขึ้น การพยากรณ
ลวงหนาเพื่อการเตือนภัยน้ําทวมก็สามารถคาดการณไดจากตารางที่ 2 เชน หากระดับน้ําที่สถานี Y.20
อานไดสูงสุด 12.00 เมตร จะคาดการณไดวาจะเกิดน้ําทวมที่สถานี Y.1C อยูที่ระดับ 11.17 เมตร
3) ผลการศึกษาความสัมพันธของระยะเวลาเดินทางของน้ํากับความสูงของระดับน้ํา
ในการพยากรณระดับน้ําดังกลาวทําใหทราบเพียงระดับความสูงของระดับน้ํา แตเพื่อใหมี
เวลาในการเตรียมตัวลวงหนา จึงจําเปนตองสรางเสนความสัมพันธระหวางระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20
(เหนือน้ํา) กับระยะเวลาในการเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 (เหนือน้ํา) ไปถึงสถานี Y.1C (ทายน้ํา) โดย
คํานวณเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C จากสถิติขอมูลในอดีต ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระยะเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C
ระดับน้ํา Y.20

วัน เดือน ป

เวลา

10.52

1 ส.ค. 37

13.00

10.60

15 ส.ค. 37

7.35

ระดับน้ํา Y.1C

เวลาเดินทางของน้ําจาก

วัน เดือน ป

เวลา

10.22

2 ส.ค. 37

17.00

28

24.00

10.62

17 ส.ค. 37

01.00

25

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

ม. (ร.ส.ม.)

ม. (ร.ส.ม.)
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Y.20 ถึง Y.1C (ชั่วโมง)

จากตารางที่ 3 จากความสัมพันธระหวางระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 กับเวลาเดินทางของน้ําจาก
สถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C เปนรายชั่วโมง สามารถสรางความสัมพันธเชิงเสนไดดังรูปที่ 6

ระยะเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงY.1C

y = -0.2827x + 17.418
ระดับน้ําสูงสุดสถานี Y.20 - ม.(ร.ส.ม.)

R2 = 0.8433

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

ระยะเวลา - ชัว่ โมง

รูปที่ 6 ความสัมพันธของระดับน้ําสูงสุด
ถึง สถานี Y.1C

Y.1C

และระยะเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20

4) ผลการพยากรณระยะเวลาเดินทางของน้ํา
เมื่อไดสมการของความสัมพันธของระยะเวลาการเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี
Y.1C ตามความสูงของระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 แลว การพยากรณระยะเวลาการเดินทางของน้ําสูงสุด
สามารถแสดงไดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การพยากรณระยะเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C ตามความสูงของระดับ
น้ําสูงสุดที่สถานี Y.20
ระดับน้ําสูงสุดที่สถานี Y.20 ระยะเวลาเดินทางของน้ําจากสถานี Y.20 ถึงสถานี Y.1C
ม. (ร.ส.ม.)

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 หมายถึงระดับน้ําสูงสุดนี้จะเคลื่อนตัวไปทาย
น้ํา และใชเวลาในการเดินทางถึงสถานี Y.1C ประมาณ 30 – 33 ชั่วโมง หรือหากระดับน้ําที่สถานี Y.20 สูง
ประมาณ 13-14 เมตร จะใชเวลาในการเดินทางประมาณ 14-16 ชั่วโมง กลาวไดวาเมื่อระดับน้ําสูงสุดที่
สถานี Y.20 มีระดับน้ําสูงขึ้น ระยะเวลาในการเดินทางของน้ําจะสั้นลง
5) ผลการพยากรณเพื่อการเตือนภัยน้ําทวม
การเตือนภัยน้ําทวมเมืองแพรจึงใชแนวทางของการเกิดน้ําทวมในอดีตมาเปนเกณฑการ
เตือนภัย ทั้งนี้ตองทราบขอมูลระดับน้ําสูงสุดที่สถานี 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 ระดับน้ําที่สถานี Y.20 สูงประมาณ 9 – 11 เมตร ระยะเวลาเดินทางของน้ําใชเวลา
ประมาณ 24 ชั่วโมง และทําใหเกิดน้ําทวมเมืองแพรแตไมรุนแรงมาก โดยมีความสูงของระดับน้ําสูงสุดที่
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 ระดับน้ําที่สถานี Y.20 สูงเกินกวา 11 เมตร ระยะเวลาเดินทางของน้ํานอยกวา
24 ชั่วโมง และจะทําใหเกิดน้ําทวมที่เมืองแพรมีความเสียหายอยางรุนแรง เชน ป 2538 ระดับน้ําที่สถานี
Y.20 อานไดสูงสุด 13.08 เมตร และระดับน้ําที่สถานี Y.1C วัดไดสูงสุด 11.73 เมตร
ในการศึกษาความสัมพันธของระดับน้ําทั้งสองสถานีนั้น อาจจะมีขอจํากัด หากระหวาง
สถานี ทั้ ง สองมี ลํ า น้ํ า สาขามี ป ระมาณน้ํ า มากกว า 30% ของลํ า น้ํ า หลั ก เพราะจะทํ า ให ก ารพยากรณ
คลาดเคลื่ อ นไปมาก แต โ ดยภาพรวมหากการเลื อ กลุ ม น้ํ า เหมาะสมกั บ การศึ ก ษาดั ง กล า ว การใช
ความสัมพันธของระดับน้ํามาพยากรณเพื่อแจงเตือนภัย สามารถสื่อความหมายแกประชาชนทั่วไปได ให
เปนที่เขาใจไดงาย ดังตัวอยางในรูปที่ 7
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รูปที่ 7 การเตือนภัยน้ําทวมจากผลการพยากรณโดยอาศัยขอมูลความสัมพันธระดับน้ํา
สรุปผลการศึกษาและวิจารณผล
จากผลการศึกษาแบบจําลองเพื่อคาดการณปริมาณน้ําทา 3 แบบจําลอง คือ การใชกราฟหนึ่งหนวย
น้ําทา (Unit Hydrograph หรือ Unit graph) ปญญาประดิษฐโครงขายใยประสาทเทียม (Artificial Neural
Network: ANNs) และ การพยากรณโดยอาศัยขอมูลความสัมพันธระดับน้ํา (State Correlation) ซึ่งผลที่ได
แสดงใหเห็นวา แบบจําลอง ANNs และกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา มีความสามารถในการคาดการณปริมาณ
น้ําทา ณ สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรคไดทั้งสองแบบจําลอง ซึ่งสามารถดูไดจากคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
ของแบบจําลอง ANNs และกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา มีคาเทากับ 0.941 และ 0.870 ตามลําดับ แตอยางไรก็
ตามการพัฒนาแบบจําลองเพื่อคาดการณปริมาณน้ําทา ควรมีการพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ลุมน้ําซึ่งแตละลุมน้ํามีความแตกตางกันตามลักษณะทางกายภาพ และขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาแบบจําลอง โดยเฉพาะขอมูลปริมาณน้ําทา ที่ตองมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องและขอมูลที่จัดเก็บมี
มาตรฐานของขอมูลที่สามารถเชื่อถือได เนื่องจากการพัฒนาแบบจําลองขอมูลนําเขามีความสําคัญอยางมาก
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สวนผลที่ไดจากการพัฒนาแบบจําลองการพยากรณโดยอาศัยขอมูลความสัมพันธระดับน้ํา (State
Correlation) แสดงใหเห็นถึงความสามารถของการคาดการณแบบจําลอง ซึ่งมีประโยชนอยางมากในการใช
เพื่อการเตือนภัยน้ําทวม ซึ่งมีความแมนยําสูง ทั้งนี้ในการเลือกสถานีเพื่อนํามาใชในแบบจําลองควรคัดเลือก
สถานีตนน้ํา และทายน้ําที่มีความสัมพันธตอกันสูง เพราะจะเปนการยืนยันถึงการสงผลกระทบของสถานีตน
น้ําตอสถานีปลายน้ํา ซึ่งจะทําใหการคาดการณน้ําทา มีความแมนยําสูงและสามารถนําไปใชงานจริงไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
อยางไรก็ตามในการประยุกตใชแบบจําลองการพยากรณปริมาณน้ําทาลวงหนารายวัน มีขอควร
พิจารณาใน 3 ประเด็น กลาวคือ
1) การเลือกใชแบบจําลองนั้นจะตองพิจารณาถึงขอมูลที่มีอยู ทั้งขอมูลในอดีตและขอมูล
ปจจุบัน เนื่องจากหากขอมูลที่มีไมสมบูรณ หรือไมตรงกันตามที่ตองการในแบบจําลองแลว จะทําใหได
ผลลั พ ธ ที่ ไ ม มี ค วามละเอี ย ด ถู ก ต อ งและความเสถี ย รภาพต อ แบบจํ า ลอง ดั ง นั้ น แบบจํ า ลองต อ งเป น
แบบจําลองอยางงายและใชไดกับขอมูลที่มีอยู
2) บุคลากรที่จะพัฒนาและใชแบบจําลองจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติพอสมควร ตลอดจนรูถึงขอจํากัด และขอเดนของแบบจําลอง
3) การติดตามและประเมินผลลัพธจากแบบจําลอง เพื่อการปรับแกพารามิเตอรตองมีอยาง
สม่ําเสมอ
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