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บทคัดยอ
ลมุน้ำยมมกัมอีทุกภยัเกดิขึน้อยบูอยครัง้ในชวงฤดนู้ำหลาก การบกุรกุพืน้ทีป่าไมและรกุล้ำทางน้ำ

เพือ่ใหเปนแหลงเกษตรกรรมและทีอ่ยอูาศัย ลวนทำใหพืน้ทีล่มุน้ำยมตอนกลางจนถงึตอนลางเกดิอทุกภยั
รนุแรงอยบูอยครัง้โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัแพร เปนตนมา  มหีลายหนวยงานราชการ
ที่เขามาติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ำทวมในเขตภาคเหนือตอนบนโดยใชขอมูลปริมาณฝนและ
ระดับน้ำทา แตบางครั้งระยะเวลาในการแจงเตือนภัยอาจนอยเกินไปจนทำใหประชาชนอพยพไมทัน
กอใหเกดิความเสยีหายตอชวีติและทรพัยสนิอย ูการศกึษานีไ้ดศกึษาหาความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำ
ฝนกับอัตราการไหลของน้ำทาในพื้นที่ลุมน้ำยมตอนบน เพื่อนำไปพยากรณอัตราการไหลสูงสุดในฤดูน้ำ
หลากของพื้นที่ลุมน้ำยมตอนบน โดยรวบรวมขอมูลฝนรายชั่วโมงจากสถานีวัดน้ำฝนอัตโนมัติใน
พืน้ทีศ่กึษาจำนวน 10 สถาน ีและขอมลูอตัราการไหลรายชัว่โมงของสถานวีดัน้ำทาจำนวน 6 สถาน ีในปี
พ.ศ. 2557 - 2560 โดยนำคาความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำฝนกบัคาอตัราการไหลในป พ.ศ. 2557
ไปพยากรณปรมิาณน้ำหลากสงูสดุในลมุน้ำยมตอนบน ชวงป พ.ศ. 2558 - 2560 สำหรบัสถานวีดัน้ำทา
Y.20 อำเภอสอง จังหวัดแพร อันเปนสถานีเหนือน้ำที่ใชในการเตือนภัยนำ้หลากกอนถึงตัวเมืองแพร
มพีืน้ทีร่บัน้ำ 5,394 ตารางกโิลเมตร ไดสมการความสมัพนัธระหวางคาดัชนนี้ำฝนกบัคาอัตราการไหลเปน
Qt0.5=0.3191APIt + 14.545 โดยมคีวามคลาดเคลือ่นจากคาอตัราการไหลสงูสดุเทยีบกบัขอมลูตรวจวดั
จรงิอยทูีร่อยละ 16.90 ชวงเวลาการเกดิน้ำหลากสงูสดุเรว็กวาสภาพจรงิ 14 ชัว่โมง และคาดัชนนี้ำฝน
(API) ที่ใชในการเตือนภัยน้ำทวมเทากับ 44.16 มิลลิเมตร จึงจะทำใหเกิดภาวะน้ำเริ่มลนตลิ่งที่สถานี
ทายน้ำ Y.1C อำเภอเมอืง จงัหวดัแพร

คำสำคญั : ดชันนี้ำฝน, ปรมิาณน้ำหลากสงูสดุ, ลมุน้ำยมตอนบน

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

165

Abstract
Yom River Basin often has frequent floods during the flood season. The encroachment

on forest and river bank into an agricultural land and residential area, causing the
middle - lower Yom river basin area to flood very often, especially in the area of Muang
District, Phrae Province. There are many government agencies that come to prevent and
monitor the flood situation in the upper northern region using rainfall data and discharge data.
But sometimes the flood warning time may be too small, the people were not evacuated
Causing damage to life and property.  This study aimed to establish the relationship between
an Antecedent Precipitation Index and runoff discharge in Upper Yom River Basin in order to
forecast the maximum peak flow in the study area. The data used for analysis consists of
hourly rainfall data from 10 rain gauge stations and hourly discharge data from 6 runoff
measuring stations which collected from 2014 to 2017. The rainfall data and discharge data
of 2014 is used to find a relationship equation between API and discharge in Upper Yom River
Basin on 2015 to 2017. For the runoff measuring station Y.20 in Song District, Phrae province
is used for flood warning station before reaching Phrae city which drainage area is 5,394 km2.
From study results, the relationship between API and discharge of station Y.20 can be written
as Qt0.5=0.3191APIt + 14.545. From proposed equation, the peak discharge of station Y.20
could be predicted with 16.90% error. The computed peak flow period occurs earlier than the
measured data 14 hours. When the API at upstream station Y.20 exceed 44.16 millimeters,
flow at downstream station Y.1C Muang District, Phrae province will overbank.

Keywords : Antecedent Precipitation Index, Peak Flow, Upper Yom River Basin
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1. ความสำคญัและทีม่าของปญหา
จากปญหาอทุกภยัในพืน้ทีล่มุน้ำยมตอนกลางและตอนลางทีเ่กดิขึน้เปนประจำทกุปสงผลใหเกดิการ

สญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยสนิของประชาชนในพืน้ที ่ทัง้นีใ้นอดตีทีผ่านมา หลายหนวยงานราชการไดมกีาร
เตอืนภยัน้ำทวมในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนดวยวธิใีชเกณฑเฝาระวังปรมิาณฝนทีต่กมากกวา 35 มลิลเิมตร
ตอวนั ผานเวปไซตในรปูแบบแผนทีแ่สดงขอมลูน้ำฝนรายวนัแบบ Real time และการใชความสมัพนัธ
ระหวางระดบัน้ำของสถานวีดัปรมิาณน้ำทาจำนวน 2 สถานทีีก่ำหนดใหเปนสถานเีหนอืน้ำและทายน้ำ
สำหรบัลมุน้ำยมสถานเีหนอืน้ำท่ีใชสำหรบัเฝาระวังภยัน้ำทวมคือ Y.20 อ.สอง จ.แพร อดตีทีผ่านมาจะเหน็
ไดวาระยะเวลาในการเตอืนภยัอาจจะนอยเกนิไป ซึง่ในบางครัง้ทำใหประชาชนไมสามารถอพยพหรอืยาย
สิง่ของไมทนั สงผลใหเกดิความเสยีหายตอทรัพยสนิอยู

Fedora (1987) ไดพฒันาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาอยางงายขึน้มา ซึง่ใชเพยีงขอมลูน้ำฝนกบัพืน้ที่
รบัน้ำ คอืวธิ ีAntecedent Precipitation Index (API) โดยวเิคราะหการลดลงของผลกระทบทีเ่กดิจาก
ฝนตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา ความสมัพนัธระหวางคา API กบัอตัราการไหลอยใูนรปูของสมการเชงิเสน
ความคลาดเคลือ่นในการพยากรณปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ 15.9% และรปูรางของ Storm hydrograph ตรง
กบัทีเ่ปนจรงิ ตอมา Fedora & Beschta (1989) ไดประยกุตใชวธิ ีAntecedent Precipitation Index
(API) พยากรณน้ำทาจากพายฝุนในรฐั Oregon ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยคาสมัประสทิธิ ์K จากการ
วเิคราะหสมการถดถอยของ hydrograph ในพืน้ทีศ่กึษา 5 ลมุน้ำ มคีาอยรูะหวาง 0.89 - 0.96 และเริม่
คำนวณคา API ที ่72 ชัว่โมงกอนการเกดิน้ำทา จากการศกึษาพบวาความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ
อตัราการไหลสงูสดุและปรมิาณน้ำทา เทยีบกบัคาทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิ มเีพยีง -1% และ 4% ตาม
ลำดบั ซึง่การใชแบบจำลอง API คอนขางมคีวามแมนยำสงู สำหรบัการศกึษาดชันนี้ำฝนในประเทศไทย
อนชุา (2559) ไดศกึษาการพยากรณอตัราการไหลสงูสดุในชวงน้ำหลากโดยใชวธิดีชันนี้ำฝนในลมุน้ำเลย
โดยรวบรวมขอมลูฝนรายชัว่โมงจาก 8 สถาน ีและขอมลูน้ำทารายชัว่โมงจำนวน 4 สถาน ีชวงป พ.ศ.
2552 - 2555 มาคำนวณหาความสมัพนัธระหวางคาดัชนนี้ำฝนกบัปรมิาณน้ำทา พบวาสมการความสมัพนัธ
ทีไ่ดมคีวามแมนยำคอนขางสงู โดยมคีวามคลาดเคลือ่นประมาณ 4 - 8% และคาดชันนี้ำฝน (API) เทา
กบั 50 มลิลเิมตร สำหรบัใชเปนเกณฑเตอืนภยัน้ำหลากในลมุน้ำเลย กอนเขาสอูำเภอเมอืง จงัหวดัเลย
นอกจากนี ้สภุวฒุ ิ(2557) ทำการจำลองอตัราการไหลในชวงน้ำหลาก โดยใชวธิดีชันนี้ำฝนในลมุน้ำชตีอน
บน บรเิวณพืน้ทีอ่ำเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิ โดยรวบรวมขอมลูฝนจากสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัจิำนวน 9
สถาน ีและขอมลูอตัราการไหลจากสถานวีดัน้ำทาจำนวน 4 สถาน ี โดยเลอืกสถานเีตอืนภยัน้ำหลากใน
ลำน้ำชทีีส่ถาน ีE.23 พบวาเมือ่คาดชันนี้ำฝน (API) ประมาณ 75 มลิลเิมตร จะสงผลใหระดบัน้ำลนตลิง่
ความแมนยำในการพยากรณคาอัตราการไหลสงูสดุจากสมการความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำฝนกบัอตัรา
การไหลคอนขางแมนยำสงู โดยมคีวามคลาดเคลือ่นอยรูะหวาง 3-13% สามารถนำไปประยกุตใชเปน
เกณฑเตอืนภยัน้ำหลากในเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมูไิด
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2. วตัถปุระสงค
ในการศึกษานี้จะทำการพยากรณปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นไดในชวงน้ำหลากในลุมน้ำ

ยมตอนบน โดยใชสมการความสัมพันธระหวางปริมาณฝน ดัชนีน้ำฝน (Antecedent Precipitation
Index หรือ API) และอัตราการไหลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังและ
เตอืนภยัน้ำทวมแกประชาชนบรเิวณพืน้ทีเ่สีย่งภยัไดทนัทวงท ีลดความสญูเสยีตอชวีติและทรพัยสนิของ
ประชาชน

3. พืน้ทีศ่กึษา
ลมุน้ำยมตอนบนอยทูางตอนเหนอืของประเทศไทย มพีืน้ทีร่วม 5,392.3 ตารางกโิลเมตร ครอบ

คลมุพืน้ที ่ 4 จงัหวดั ไดแก พะเยา นาน ลำปาง และแพร ลมุน้ำยมตอนบนประกอบดวยลมุน้ำยอย
4 สาขา ไดแก 1) ลมุแมน้ำยมตอนบน มพีืน้ที ่2,111.04 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา
ลำปาง และแพร 2) ลมุแมน้ำควร มพีืน้ที ่870.74 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ที ่จงัหวดัพะเยา และนาน
3) ลมุแมน้ำป มพีืน้ที ่656.66 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุจงัหวดัพะเยา และนาน 4) ลมุแมน้ำงาว มพีืน้
ที ่1,753.86 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ที ่จงัหวดัลำปาง และแพร

ลกัษณะภมูปิระเทศของแมน้ำยมมตีนกำเนดิจากภเูขาทีม่คีวามลาดชนัมาก ระดับความสงูอยทูี ่180
- 360 ม.รทก. ความลาดชนัลำน้ำประมาณ 1:700  มทีีร่าบแคบ ๆ รมิแมน้ำ จากนัน้จะไหลออกสทูีร่าบ
ผนืใหญจงัหวดัแพร และไหลเขาหบุเขาทางทศิตะวนัตก แลวไหลลงทางใตเขาสทูีร่าบทีจ่งัหวดัสโุขทยั

เนือ่งจากลกัษณะภมูปิระเทศของลมุน้ำยมตอนบนเปนภเูขาทีม่คีวามลาดชนัสงู ขนาบดวยทวิเขา
ทีว่างตวัเปนแนวเหนอื-ใต ประกอบกบับางชวงมทีางน้ำแคบ จงึมกัเกดิอทุกภยัในลกัษณะน้ำปาไหลหลาก
น้ำทวมฉับพลัน บริเวณลุมน้ำยมตอนกลางหรือที่ราบในจังหวัดแพรขึ้นเปนประจำ ในชวงฤดูฝนของ
แตละป ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม จะมีพายุพัดผานพื้นที่จังหวัดพะเยา ลำปางและแพร ทำให
เกดิฝนตกหนกั ปรมิาณน้ำในแมน้ำยมสงูขึน้ตัง้แตเดอืนสงิหาคมไปจนถงึเดอืนกนัยายน ประกอบกบัพืน้ที่
บรเิวณตนน้ำของลำน้ำยมไมมเีขือ่นกกัเกบ็น้ำ ปรมิาณน้ำจากลำหวยสาขาของแมน้ำยมจะไหลลงมารวม
กบัแมน้ำยมทำใหปรมิาณน้ำยมเออลนตลิง่ เปนสาเหตหุนึง่ของการเกดิอทุกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร

พืน้ทีศ่กึษาจะครอบคลมุพืน้ทีร่บัน้ำดานเหนอืน้ำทัง้หมดกอนไหลเขาสอูำเภอเมอืง จงัหวดัแพร โดย
รวบรวมขอมลูอตัราการไหลรายชัว่โมงตัง้แตวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560
ของสถานตีรวจวดัปรมิาณน้ำทาจำนวน 6 สถานไีดแก Y.36 อ.ปง จ.พะเยา, Y.31 อ.เชยีงมวน จ.พะเยา,
Y.24 อ.เชยีงมวน จ.พะเยา, Y.13A อ.งาว จ.ลำปาง, Y30 อ.งาว จ.ลำปาง และ Y.20 อ.สอง จ.แพร
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 5,400 ตารางกิโลเมตร และรวบรวมขอมูลน้ำฝนรายชั่วโมงของสถานีวัดน้ำ
ฝนอตัโนมตัใินพืน้ทีศ่กึษา จำนวน 10 สถานทีีม่อิีทธพิลตอสถานวีดัน้ำทา รายละเอยีดของสถานวีดัน้ำ
ฝนอตัโนมตัแิสดงไวในตารางที ่1 และตำแหนงทีต่ัง้ของสถานวีดัน้ำทา และสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตั ิใน
พืน้ทีศ่กึษาแสดงไวในรปูที ่ 1
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รปูท่ี 1 แสดงทีต่ัง้สถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัแิละสถานวีดัน้ำทาในพืน้ทีศ่กึษาลมุน้ำยมตอนบน

ตารางที ่ 1 สถานวีดัปรมิาณน้ำฝนอตัโนมตัขิองกรมทรพัยากรน้ำในพืน้ทีศ่กึษา
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4. วธิกีารวจิยั
วธิกีารวจิยั ทำการรวบรวมขอมลูน้ำฝนรายชัว่โมงของสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัจิำนวน 10 สถานี

แลวตรวจสอบความถกูตองของขอมลูน้ำฝนดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass Curve) จากนัน้สราง
รูปเหลี่ยมธีเอสเสน(Thiessen Polygon) เพื่อหาฝนเฉลี่ยในพื้นที่รับน้ำฝนของแตละสถานีวัดน้ำทา
รายละเอยีดของสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัทิีม่อีทิธพิลตอสถานวีดัน้ำทาแตละแหงแสดงไวในตารางที ่ 2

ตารางที ่2 รายละเอียดของสถานีวัดน้ำฝนอัตโนมัติที่ใชในการคำนวณหาปริมาณฝน
เฉลี่ยในพื้นที่รับน้ำของสถานีวัดน้ำทา

จากนัน้การวเิคราะหหาคาสมัประสทิธิส์วนลด (Recession Coefficient, K) โดยคดิอัตราการ
ไหล ณ เวลาใด ๆ เปรยีบเทยีบกบัอตัราการไหลกอนหนาหนึง่ชัว่โมง  อตัราการไหลกอนหนาสองชัว่โมง
และอตัราการไหลกอนหนาสามชัว่โมง ในชวงเวลาระดบัน้ำทาลดลงสภูาวะปกตหิลงัเกดิปรมิาณน้ำหลาก
สงูสดุแลว โดยไดเลอืกขอมลูชวงวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 จากนัน้นำคา
สมัประสทิธิส์วนลดดงักลาวมาวิเคราะหคาดัชนนี้ำฝนรายชัว่โมง รายสองชัว่โมง และสามชัว่โมง เพือ่มา
หาความสัมพันธระหวางรากที่สองอัตราการไหลกับคาดัชนีน้ำฝน จากการศึกษาพบวาคาดัชนีน้ำฝนรา
ยสองชัว่โมงใหคาความสมัพนัธทีด่ท่ีีสดุเมือ่เทยีบกบักรณอีืน่  ดงันัน้จงึเลอืกใชคาดัชนนี้ำฝนรายสองชัว่โมง
หาความสัมพันธระหวางรากที่สองของอัตราการไหลกับคาดัชนีน้ำฝน

นำสมการความสัมพันธระหวางคารากที่สองของอัตราการไหลที่ไดมาทำนายคาอัตราการไหล
สงูสดุ และกราฟน้ำหลากของเหตกุารณน้ำทวมระหวางป พ.ศ. 2558 ถงึ พ.ศ. 2560 โดยมรีายละเอยีด
การศึกษาดังตอไปนี้
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4.1 การคำนวณคาดชันนี้ำฝน (API)
ดชันคีวามช้ืนในดนิกอนฝนตก (Antecedent Precipitation Index, API) เปนคาดชันทีีใ่ชชี้

วัดความชุมชื้นในดินกอนฝนตก โดยเปนผลที่เกิดขึ้นจากการสะสมของน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำในดินที่
ระเหยกลับขึ้นไปในอากาศ และน้ำในดินที่ระบายใหเกิดน้ำทาทั้งทางผิวดินและใตผิวดิน คาดัชนีน้ำฝน
(API) ณ เวลาทีพ่จิารณาใด ๆ สามารถคำนวณไดจากสมการความสมัพนัธ (1)

(1)

เมือ่ = คาดชันนี้ำฝน ณ เวลาใด ๆ (มลิลเิมตร)
= คาดชันนี้ำฝนของเวลากอนหนา (มลิลเิมตร)
= คาปรมิาณฝน ณ เวลาใด ๆ (มลิลเิมตร)
= คาคงทีค่ณูลด ณ เวลาใด ๆ

ในการศกึษานีไ้ดเลอืกคาชวงเวลากอนหนา (   ) เทากบั 2 ชัว่โมง เนือ่งจากผลการวจิยัของ
Fedora (1987) พบวาคาสัมประสิทธิ์สวนลดที่ไดจากการคำนวณในชวงเวลาตางกัน 2 ชั่วโมง
ใหผลการทำนายอตัราการไหลสงูสดุใกลเคยีงกบัทีต่รวจวดัจรงิมากกวาทีค่าคำนวณไดในชวงเวลาตางกนั
1 หรอื 3 ชัว่โมง

4.2 การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำฝน (API) และอตัราการไหล
ในการวเิคราะหความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำฝนกบัอตัราการไหลทีต่รวจวดัจรงิ ไดเลอืก

ใชขอมลูอตัราการไหลและคาดชันนี้ำฝนในชวงวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558
เพื่อพล็อตกราฟหาสมการความสัมพันธเชิงเสนระหวางรากที่สองของอัตราการไหลกับคาดัชนีน้ำฝน
ดงัสมการที ่(2)

(2)

เมือ่ =  อตัราการไหล ณ ชัว่โมงทีพ่จิารณา (ลกูบาศกเมตรตอวนิาท)ี
=  จดุตดัของแกนY
=  ความลาดชนัของลำน้ำ
=  คาดชันนี้ำฝนของชัว่โมงทีพ่จิารณา (มลิลเิมตร)

นำสมการที่ไดไปพยากรณอัตราการไหลสูงสุดเทียบกับการตรวจวัดจริงในพื้นที่ศึกษา
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5. ผลการศกึษา
5.1 คาสมัประสทิธิส์วนลด (Recession Coefficient, K)
สมัประสทิธิส์วนลด (Recession Coefficient, K) ไดจากความลาดชนัของกราฟความสมัพนัธระหวาง

อตัราการไหลรายชัว่โมงกบัอตัราการไหลกอนหนาสองชัว่โมง โดยใชขอมลูอตัราการไหลในชวงน้ำหลากปี
พ.ศ. 2557 ของสถานวีดัน้ำทา Y.20 ผลการวเิคราะหไดคา K = 0.98 ดงัแสดงในรปูที ่2 การหาสมัประสทิธิ์
สวนลดของสถานวีดัน้ำทา Y.20 รายสองชัว่โมง

5.2 ผลการวเิคราะหความสมัพนัธระหวางรากทีส่องอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน(API)
ในการศกึษานีไ้ดคดัเลอืกเหตกุารณน้ำหลากในพืน้ทีศ่กึษาระหวางวนัที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 ของสถานตีรวจวดัปรมิาณน้ำทา Y.20 จากนัน้จงึนำคารากทีส่องของอตัราการ
ไหลทีเ่กดิขึน้จรงิกบัคาดชันนี้ำฝนมาพลอ็ตกราฟและหาสมการความสมัพนัธเชงิเสน ดงัแสดงในรปูที ่3

รปูที ่2 การหาสมัประสทิธิส์วนลดของสถานวีดัน้ำทา Y.20 รายสองชัว่โมง

รปูท่ี 3 สมการความสมัพนัธระหวางรากทีส่องอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝนของสถานวีดัน้ำทา Y.20
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จากรูปที่ 3 สามารถหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางรากที่สองอัตราการไหลและคาดัชนีน้ำฝน
ของสถานีวัดน้ำทา Y.20 ไดเปน Qt0.5 = 0.3191APIt + 14.545 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เปน 0.7849

5.3 ผลการคำนวณอตัราการไหลสงูสดุ
จากสมการความสมัพนัธระหวางรากทีส่องอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝนในป พ.ศ.2557 ของสถานี

วดัน้ำทา Y.20 ไดนำมาพยากรณอตัราการไหลสงูสดุทีเ่กดิขึน้ในชวงฤดนู้ำหลากของป พ.ศ.2558 ถงึป
พ.ศ. 2560 ผลการพยากรณอตัราการไหลสงูสดุจากสมการความสมัพนัธเปรยีบเทยีบกบัอตัราการไหลที่
ตรวจวดัในสนามจรงิของสถานวีดัน้ำทา Y.20 แสดงในตารางที ่3 เหตกุารณน้ำหลากของสถานวีดัน้ำทา
Y.20 ชวงป พ.ศ. 2557-2560 ผลการพยากรณอตัราการไหลสงูสดุแสดงในรปูที ่4

รปูที ่ 4 อตัราการไหลสงูสดุจากสมการเปรยีบเทยีบกบัอตัราการไหลจรงิ
ของสถานวีดัน้ำทา Y.20 ชวงป พ.ศ. 2557 - 2560
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จากรปูที ่ 4 และตารางที ่ 3 อตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการคำนวณมคีวามคลาดเคลือ่นจากที่
ตรวจวดัจรงิในสนามคอนขางมาก ซึง่ความคลาดเคลือ่นทัง้ 6 เหตกุารณ เฉลีย่อยทูี ่16.90% โดยคาอตัรา
การไหลสงูสดุทีค่ำนวณไดสวนใหญจะมคีาสงูกวาคาอัตราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิ

5.4 ผลการคำนวณกราฟน้ำหลาก
จากสมการความสมัพนัธอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝนของสถานวีดัน้ำทา Y.20 นำมาคำนวณ

หาคาอัตราการไหลในชวงฤดูน้ำหลากของป พ.ศ.2558 - 2560 เปรียบเทียบกับอัตราการไหลที่ไดจาก
การตรวจวัดในสนาม ผลการคำนวณพบวา อัตราการไหลที่ไดจากการสมการเปรียบเทียบกับอัตราการ
ไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัในสนามชวงฤดนู้ำหลากในป พ.ศ. 2558 ชวงวนัที ่13 ถงึ 17 กนัยายน พ.ศ.
2558 กราฟน้ำหลากทีไ่ดจากการคำนวณมคีาสงูกวาคาจากการตรวจวดัจรงิอยมูาก โดยชวงเวลาทีเ่กดิ
น้ำหลากสงูสดุท่ีไดจากการคำนวณเกดิขึน้กอนคาน้ำหลากสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจวดั 14 ชัว่โมง และความ
คลาดเคลือ่นของคา Peak สงูสดุเทากบั 10.80 - 29.99% แสดงในรปูที ่5

ตารางที ่3 เหตกุารณน้ำหลากของสถานวีดัน้ำทา Y.20 ชวงป พ.ศ. 2558 - 2560
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รปูที ่5 กราฟน้ำหลากระหวางวนัที ่13 ถงึ 17 กนัยายน พ.ศ. 2558 สถาน ีY.20

สำหรบัเหตกุารณน้ำหลากป พ.ศ.2559 ชวงวนัที ่14 ถงึ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2559 กราฟน้ำหลากทีไ่ด
จากการคำนวณมคีาสงูกวาคาจากการตรวจวดัจรงิ โดยชวงเวลาทีเ่กดิน้ำหลากสงูสดุทีไ่ดจากการคำนวณ
เกิดขึ้นกอนคาน้ำหลากสูงสุดที่ไดจากการตรวจวัด 21 ชั่วโมง และความคลาดเคลื่อนของคา Peak
สงูสดุเทากบั 7.52% แสดงในรปูที ่6

รปูท่ี 6 กราฟน้ำหลากระหวางวนัที ่14 ถงึ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2559 สถาน ีY.20

สำหรบัเหตกุารณน้ำหลากของสถาน ีY.20 ป พ.ศ.2560 ชวงวนัที ่14 ถงึ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กราฟน้ำหลากทีไ่ดจากการคำนวณมคีาสงูกวาคาจากการตรวจวดัจรงิ โดยชวงเวลาทีเ่กดิน้ำหลากสงูสดุ
ทีไ่ดจากการคำนวณเกดิขึน้กอนคาน้ำหลากสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจวดั 7 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่น
ของคา Peak สงูสดุ 34.64% แสดงดงัรปูที ่7
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จากรปูที ่5 ถงึ 7 อตัราการไหลทีไ่ดจากสมการพยากรณของสถานวีดัน้ำทา Y.20 เปรยีบเทยีบ
กบัอตัราการไหลจากการตรวจวดัจรงิในสนามในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ. 2558 ถงึป พ.ศ. 2560 พบวา
คาอัตราการไหลสูงสุดที่คำนวณไดจากสมการมีคอนขางมีความแมนยำในการพยากรณอัตราการไหลใน
ชวงฤดูน้ำหลาก สำหรับชวงเวลาของการเกิดน้ำหลากสูงสุดที่ไดจากการคำนวณ จะเกิดกอนน้ำหลาก
สงูสดุจากการตรวจวดัจรงิ 14 ชัว่โมง ความคลาดเคลือ่นเฉลีย่ 16.90%

6. สรปุผลการวจิยั
การใชคาดัชนีน้ำฝนพยากรณปริมาณน้ำหลากสูงสุดในลุมน้ำยมตอนบน เปนการนำเอาคาดัชนี

ความชืน้ทีม่อียใูนดนิอนัเนือ่งมาจากการสะสมของปรมิาณฝน มาทำการวเิคราะหเพือ่ใหไดความสมัพนัธ
ระหวางอัตราการไหลกับขอมูลฝนในแตละสถานีวัดน้ำทาที่เปนตัวแทนของลุมน้ำสาขาในลุมน้ำยม
ตอนบนจำนวน 6 สถาน ีคอื Y.36, Y.31, Y.24, Y.13A, Y.30 และ Y.20 สามารถสรปุไดดงันี้

1) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.36 เมือ่นำคาดัชนนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.0932APIt
+ 9.0936 มีคา R2 = 0.9119 และเมื่อนำสมการมาคำนวณอัตราการไหลสูงสุดในชวงฤดูน้ำหลากป
พ.ศ. 2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอัตราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจาก
การตรวจวดัจรงิอย ู3 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน 6 เหตกุารณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 13.28%

รปูที ่7 กราฟน้ำหลากระหวางวนัที ่14 ถงึ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาน ีY.20
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2) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.31 เมือ่นำคาดัชนนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.1258APIt
+ 14.827 มคีา R2 = 0.774 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจ
วดัจรงิอย ู 12 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน 5 เหตกุารณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 17.81%

3) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.24 เมือ่นำคาดชันนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.1518APIt
+ 2.3588  มคีา R2 = 0.8668 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจ
วัดจริงอยู 6 ชั่วโมง และความคลาดเคลื่อนจากการทำนายอัตราการไหลสูงสุดจำนวน 6 เหตุการณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 28.53%

4) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.13A เมือ่นำคาดชันนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสราง
ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลกับคาดัชนีน้ำฝน ไดสมการความสัมพันธเชิงเสนตรงคือ Qt0.5 =
0.137APIt + 3.8174  มคีา R

2 = 0.7718 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำ
หลากป พ.ศ. 2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุที่
ไดจากการตรวจวดัจรงิอย ู 9 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน
5 เหตกุารณน้ำหลาก เฉลีย่ 106.09%

5) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.30 เมือ่นำคาดชันนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.1996 APIt
+ 2.3475 มคีา R2 = 0.9832 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจ
วดัจรงิอย ู 13 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน 5 เหตกุารณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 93.25%

6) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.20 เมือ่นำคาดชันนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.3191APIt
+ 14.545  มคีา R2 = 0.7849 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจ
วดัจรงิอย ู 14 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน 6 เหตกุารณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 16.90%
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7) จากการศกึษาความสมัพนัธระหวางดชันนี้ำฝนกบัอตัราการไหล และขอมลูโคงความสมัพนัธ
ของอตัราการไหลกบัระดบัน้ำ โดยกำหนดสถานวีดัปรมิาณน้ำทา Y.20 เปนสถานสีำหรบัเตอืนภยัน้ำหลาก
กอนเขาเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัแพร พบวา เมือ่ดชันนี้ำฝนเทากบั 44.16 มลิลเิมตร คาระดับน้ำทีส่ถานี
ตนน้ำ Y.20 จะมรีะดบั 8.00 เมตร หรือมปีรมิาณน้ำ 820 ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีคลืน่น้ำหลากจาก
สถาน ีY.20 จะเดนิทางไปถงึเมอืงแพรทีส่ถานทีายน้ำ Y.1C  ในอกี 24 ชัว่โมงถดัมา และเกดิภาวะน้ำ
เตม็ตลิง่ทีส่ถาน ีY.1C ทีร่ะดบั 8.05 เมตร ซึง่สมการความสมัพนัธดงักลาวสามารถนำไปประยกุตใชใน
การพยากรณอัตราการไหลสูงสุดและนำไปใชในการเตือนภัยน้ำหลากในลุมน้ำยมตอนบนได

8) วธิดีชันนี้ำฝน (API) นี ้คาความถกูตองของการพยากรณจะแปรผนัไปกบัการเปลีย่นหนวย
ของอตัราการไหล ลกัษณะทางธรณวีทิยา ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิ และตวัแปรเชงิ
พืน้ทีท่ีม่อีทิธพิลกบัความเขมฝน ความคลาดเคลือ่นสวนใหญจะเกดิกบัการพยากรณอตัราการไหลสงูสดุ
ที่มีขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากอัตราการซึมลงดิน รวมท้ังอัตราการระเหยของเหตุการณฝนขนาดเล็ก
วธิ ี API จงึใชไดดกีบัการพยากรณเหตกุารณฝนขนาดใหญมากกวา

7. ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการตดิต้ังสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัเิพิม่เตมิ เนือ่งจากพืน้ทีร่บัน้ำแตละลมุน้ำสาขามขีนาด

ใหญกวา 325 ตารางกโิลเมตร บางลมุน้ำมสีถานวีดัน้ำฝนเพยีง 1 แหง ทำใหขอมลูปรมิาณฝนทีไ่ดไม
เปนตวัแทนของฝนในพืน้ทีท่ีด่นีกั บางสถานขีอมลูขาดหายไปไมตอเนือ่ง หรอืไมใกลเคยีงกบัสภาพความ
เปนจรงิ

2) เนือ่งจากมโีครงการพฒันาแหลงน้ำเกดิขึน้ในลมุน้ำยมตอนบนเปนจำนวนมาก เชนโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ และโครงการสบูน้ำดวยไฟฟา ซึง่มผีลกระทบตอการศกึษา
คาดัชนีน้ำฝนเพื่อพยากรณปริมาณน้ำหลาก เนื่องจากอิทธิพลของการบริหารจัดการนำ้และการเปลี่ยน
แปลงปริมาณการไหลของน้ำทา ดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะกับพื้นที่ลุมน้ำขนาดเล็กที่ยังไมมีแหลงกักเก็บน้ำ
ขนาดใหญเขามาเกี่ยวของ

3) สมการความสมัพนัธระหวางดชันนี้ำฝนกบัอตัราการไหลจะเปลีย่นไปตามสภาพการใชประโยชน
ที่ดิน รวมท้ังการมีโครงการพัฒนาแหลงน้ำ หากตองการนำผลการศึกษานี้ไปประยุกตใช จำเปนตองมี
การทบทวนศึกษาใหม

4) สมการความสัมพันธระหวางดัชนีน้ำฝนกับอัตราการไหลที่ศึกษาเปนสมการเชิงเสนตรง
แนวทางเลอืกอืน่ในการศกึษาเพิม่เตมิอาจเปลีย่นเปนสมการเชงิซอนหรอืเปนสมการยกกำลงัอืน่ ๆ เพือ่
ใหผลลัพธในการหาอัตราการไหลสูงสุดดีขึ้น
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