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บทคัดยอ
การคาดการณปรมิาณน้ำทาทีจ่ะไหลลงสอูางเกบ็น้ำลวงหนา สามารถชวยใหการจดัการอางเกบ็น้ำ

และวางแผนในการจัดการน้ำไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งปริมาณน้ำทาที่ไหลเขาอาง
เกบ็น้ำมีตนกำเนดิท่ีสำคญัมาจากฝน การใชขอมลูตรวจวดัผลตามเวลาจรงิอาจสามารถคาดการณปรมิาณ
น้ำทาในชวงเวลาลวงหนาไมไกลนกั แตหากสามารถหาปรมิาณน้ำฝนลวงหนาได กจ็ะสามารถพยากรณ
ปรมิาณน้ำทาทีไ่หลเขาอางเกบ็น้ำลวงหนาไดไกลขึน้มาก ดงันัน้การศกึษานี ้ ไดทำการประยกุตใชขอมลู
พยากรณสภาพอากาศระยะสัน้  (WRF-ROMS) ของสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำ (สสน.) เปนขอมลู
นำเขา แบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาทีเ่รยีกวา (NAM) เพือ่คาดการณปรมิาณน้ำทาทีจ่ะเกดิขึน้ 1 วนั 2 วนั
และ 3 วันลวงหนา ตามลำดับและตรวจสอบความแมนยำของการคาดการณปริมาณน้ำทา เทียบกับ
ปรมิาณน้ำทาตรวดวัดจรงิ จากการศกึษาพบวาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา โดยใชขอมลู
ฝนพยากรณลวงหนา 1, 2 และ 3 วนัใหคารากทีส่องของคาความคลาดเคลือ่นกำลงัสองเฉลีย่ (RMSE)
ของน้ำทาอยทูี ่ 15.51 ,15.01 และ 14.95 ลบ.ม/วนิาท ีตามลำดบัและมคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (r)
เทากบั 0.77 0.77 และ 0.75 ตามลำดบั ซึง่แสดงใหเหน็วาการพยากรณสามารถใหผลการพยากรณทีม่ี
ความนาเชื่อถือและนำไปใชในการพยากรณเพื่อชวยในการปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถนำไปใชประโยชนไดเชนในดานการเตือนภัยลวงหนาหรือนำไปวางแผนเพื่อบริหารอางเก็บน้ำ
ใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ได

คำสำคญั: ขอมลูพยากรณอากาศระยะสัน้, แบบจำลองน้ำฝนน้ำทา, ลำตะคอง
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Abstract
Reservoir inflow prediction can contribute in more accurate reservoir planning and

management. Since the source of inflow is mainly from the precipitation in a basin, using the
real-time ground data makes us possible to forecast inflow in the very short term. However,
with the use of the short-term weather forecast data, the reservoir inflow prediction can
extend to a longer time. Thus, this study applied the short-term weather forecast data
(WRF-ROMS) from Hydro-Informatics Institute (HII) as the input data for a rainfall-runoff
model, named NAM, to forecast 1-, 2- and 3-day inflows. The accuracy was analyzed and
compared with the case of using the ground measuring data. The results of Inflow prediction
from rainfall-runoff model by using the forecast data for 1, 2 and 3 days in advance, gave
the root mean square error (RMSE) values for the runoff of 15.51, 15.01 and 14.95 cms,
respectively, and the correlation coefficient (r) equaled to 0.77, 0.77 and 0.75, respectively. The
values show that the forecast data can provide reliable forecast results and be used to
support the actual real-time operation efficiently. The prediction results are acceptable and
can be used, for example, in the early warning or planning to manage the reservoir more
efficiently.

Keywords: Short-term weather forecast, Rainfall-Water Runoff Model, Lam Takhong.

1. บทนำ
ปจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปญหาภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเชน

น้ำทวมและน้ำแลง ซึง่ทำใหมผีเูสยีชวีติและไดรบัความเดอืดรอนเปนจำนวนมาก ดงันัน้หากเราสามารถ
ทำนายสภาพอากาศลวงหนาไดอยางถกูตองแมนยำจะสงผลให รฐับาลหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของสามารถ
วางแผนลวงหนาเพื่อปองกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได เชนในการบริหารจัดการอางเก็บน้ำ
ผบูรหิารจดัการจำเปนจะตองรขูอมลูปรมิาณน้ำทาไหลเขาและปรมิาณความตองการในการใชน้ำในแตละ
ป ซึง่ขอมลูปรมิาณน้ำทาทีจ่ะไหลเขาอางเกบ็น้ำเปนขอมลูทีท่ำการคาดเดาไดยากโดยทัว่ไปจะใชหลกัการ
ทางสถิติในการการคาดการณ แตดวยสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำใหการคาดการณไมแมนยำเทาที่ควร

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพยากรณปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ
โดยประยุกตใชแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา (NAM MODEL) และขอมูลพยากรณสภาพอากาศระยะสั้น
(WRF-ROMS) จากสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำ (องคการมหาชน) เพือ่ใหทราบถงึแนวโนมปรมิาณ
น้ำไหลเขาอางเก็บน้ำและเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุ
ประสงคดงัตอไปนี้
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1) เพือ่คาดการณปรมิาณน้ำทาทีจ่ะเกดิขึน้โดยการประยกุตใชขอมลูพยากรณสภาพอากาศระยะ
สั้นกับแบบจำลองน้ำฝนน้ำทา

2) ตรวจสอบความถูกตองของปริมาณน้ำทาคาดการณกับขอมูลตรวจวัดและประสิทธิภาพการ
ใชงานขอมลูพยากรณดงักลาว

2. พืน้ทีศ่กึษา
อางเกบ็น้ำลำตะคองมพีืน้ทีส่วนใหญตัง้อยใูนเขตอำเภอปากชอง จงัหวดันครราชสมีาพกิดั 47 PQS

0775491 E - 1644969 N ระวาง 5737 IV มีความยาวของตัวอางตามความยาวลำน้ำประมาณ
10 กโิลเมตร สวนกวางทีส่ดุของตวัอางกวาง 4.70 กโิลเมตร มพีืน้ทีน่้ำทวมทีร่ะดบัน้ำสงูสดุ +280.30 ม.
(รทก.) ประมาณ 44.7 ตร.กม.

รปูท่ี 1 อางเกบ็น้ำลำตะคอง

2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
พืน้ทีบ่รเิวณลมุน้ำเหนอืเขือ่นเปนภเูขาสงูในเขตเทอืกเขาดงพญาเยน็  สวนดานทายน้ำของตวัเขือ่น

ชวงแรกมลีกัษณะเปนทีล่าดเชงิเขา  และเปลีย่นไปเปนพืน้ทีร่าบกวางใหญตัง้แตบรเิวณอำเภอสคีิว้ไปทาง
ดานทายน้ำ  ซึง่เปนพืน้ทีส่งน้ำของโครงการ  สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปมคีวามลาดเอยีงจากทศิตะวันตกไป
ทิศตะวันออกโดยประมาณ
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2.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและสภาพอุทกวิทยา
1) ปรมิาณฝน

สภาพภูมิอากาศของลุมน้ำลำตะคอง อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ
ลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื นอกจากนีจ้ะมพีายจุรพดัผานในเดอืนกนัยายน ปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ตอป
วดัได 1,454.3 มลิลเิมตร ทีส่ถานวีจิยัเพือ่รักษาตนน้ำลำตะคอง พืน้ทีท่ีไ่ดรบัน้ำฝนมากทีส่ดุ คอืบรเิวณ
พืน้ทีล่มุน้ำตอนบนในเขตอทุยานแหงชาตเิขาใหญวดัได 2,270.0 มลิลเิมตรตอป สวนบรเิวณทีร่บัน้ำฝนนอย
ที่สุดคือพื้นที่ดานเหนือลุมน้ำบริเวณบานหลังเหววัดได 981.5 มิลลิเมตรตอป โดยปกติฝนจะตกมาก
ในชวงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมสวนชวงที่แลงฝนมากที่สุดคือระหวางเดือนธันวาคมถึง
เดอืนกมุภาพนัธ

2) อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปวัดบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาตนน้ำลำตะคอง 25.4 องศาเซลเซียส

อณุหภมูเิฉลีย่สงูสดุพบวาอยรูะหวางเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน ประมาณ 34.2 องศาเซสเซยีส และ
ต่ำสดุในเดอืนธนัวาคมและมกราคม ประมาณ 15.0 องศาเซสเซยีส ความชืน้สมัพทัธเฉลีย่รายปสงูสดุ
83.4 เปอรเซน็ต ต่ำสดุ 47.8 เปอรเซน็ต ปรมิาณการระเหยของน้ำในทีแ่จงเฉลีย่รายป ประมาณ 1,379.4
มลิลเิมตร

3) ปริมาณน้ำทา
ปรมิาณน้ำทารายปทีท่ีต่ัง้เขือ่นลำตะคองในชวง 41 ปตัง้แต พ.ศ. 2506  พ.ศ. 2546 มคีาผนัแปร

ตัง้แต 80.5 ลานลบ.ม. ถงึ 497.8 ลานลบ.ม.  และมปีรมิาณน้ำทาเฉลีย่ 254.3 ลานลบ.ม./ป อตัราการให
น้ำของลมุน้ำลำตะคอง (Basin Yield)  มคีาสงูถงึ  24.8 ลติร/วนิาท/ีตร.กม. ในบรเิวณพืน้ทีต่นน้ำ และ

รปูที ่2 พืน้ทีร่บัน้ำอางเกบ็น้ำลำตะคอง
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ลดลงทางดานทายน้ำจนมคีาต่ำสดุเพยีง  5.3 ลติร/วนิาท/ีตร.กม. ในพืน้ทีท่ายน้ำบรเิวณจดุบรรจบกบั
แมน้ำมูล คาการเปลี่ยนแปรในพื้นที่ลุมน้ำลำตะคองดังกลาวไมแตกตางจากลุมน้ำมูล ซึ่งมีอัตราการให
น้ำระหวาง 25.8-1.6 ลิตร/วินาที/ตร.กม. อัตราการใหน้ำของลุมน้ำลำตะคองสูงกวาลุมน้ำขางเคียง
แตต่ำกวาลมุน้ำลำโดมใหญและลมุน้ำลำโดมนอย ทีอ่ยดูานทายน้ำของลมุน้ำมลู

3. ทฤษฎแีละวธิกีารทีใ่ชในการศกึษา
3.1 แบบจำลอง MIKE 11
แบบจำลอง MIKE 11 เปนแบบจำลองทีพ่ฒันาขึน้โดย Danish Hydraulic Institute (DHI) ประเทศ

เดนมารก (1992) เพือ่ใชในการจำลองการไหลของน้ำแบบไมเปลีย่นแปลงตามเวลาแบบมติเิดยีวหรอืที่
เรยีกกนัวา (One Dimensional Unsteady Flow) เพือ่ใชสำหรบัการไหลในทางน้ำเปด โดยสามารถ
จำลองแบบไดทัง้กระบวนการเปลีย่นน้ำฝนเปนน้ำทาและคณุสมบตัทิางชลศาสตรตาง ๆ  การเคลือ่นยาย
ตะกอนและคุณภาพน้ำในแมน้ำ รวมถึงการเคลื่อนตัวของน้ำ เปนตน ซึ่งใบแบบจำลอง MIKE 11
จะประกอบดวยแบบจำลองยอย ซึง่สามารถนำไปประยกุตใชไดหลากหลายรปูแบบ ในการศกึษานีจ้ะนำ
แบบจำลองยอย MIKE 11 - NAM ซึ่งเปนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา (Rainfall - Runoff Module)
โครงสรางแบบจำลอง NAM ดังแสดงในรูปที่ 4 เปนการเรียนแบบวัฏจักรการอุทยานบนผิวดินโดย
น้ำจะถกูเกบ็กกัในแหลงเกบ็กกัตาง ๆ 4 สวนดงันี้

- การเกบ็กกัของหมิะ (Snow Storage) ขึน้อยกูบัอตัราการละลายของหมิะซึง่จะไปเพิม่ปรมิาณ
น้ำใหกับการเก็บกักในชั้นของผิวดินซึ่งไมพิจารณาในประเทศไทย

- การเกบ็กกับนผวิดนิ (Surface Storage) คอืปรมิาณน้ำฝนทีต่กลงมาและถกูเกบ็กกัโดยพชื
และขงัตามทีร่วมในบรเิวณชัน้ผวิดนิโดยมคีาเกบ็กกัสงูสดุเทากบั Umax ซึง่ปรมิาณน้ำใน Surface Storage
(U) จะลดลงอยางตอเนือ่ง โดยการระเหย การใชน้ำและการไหลจากแนวราบ จาก Interflow ปรมิาณ
น้ำในชัน้นีจ้ะเพิม่ขึน้เนือ่งจากปรมิาณฝน แตเมือ่ปรมิาณน้ำขึน้ถงึระดบั Umax น้ำสวนเกนิ (Pn) จะไหล
ออกในลกัษณะ Overland Flow และมบีางสวนไหล ซมึลงส ูLower Zone Storage และ Underground
Storage

รปูที ่ 3 ปรมิาณน้ำทาเขาอางเกบ็น้ำลำตะคอง
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- การเกบ็กกัของชัน้ดนิสวนลาง (Lower Zone Storage) คอืปรมิาณความชืน้ของดนิทีอ่ยลูกึ
ลงไปจากผวิดนิโดยมคีาเกบ็กกัสงูสดุเทากบั Lmax

- การเก็บกักของชั้นน้ำใตดิน (Underground Storage) คือปริมาตรน้ำที่ซึมผานการเก็บกัก
บรเิวณชัน้ดนิสวนลาง (Lower Zone Storage) มาเกบ็กกัในชัน้นี้

3.2 ขอมลูพยากรณปรมิาณน้ำฝนแบบจำลองสภาพอากาศระยะสัน้ (WRF-ROMS Model)
แบบจำลองสภาพอากาศ Weather Research and Forecasting (WRF) และ Regional Ocean

Modeling System (ROMS)  เปนแบบจำลองเชงิตวัเลขซึง่ประกอบไปดวยตวัแปรทางอตุนุยิมวทิยาหลาย
พารามเิตอรพฒันาโดย Nation Center for Atmospheric Research (NCAR) แบบจำลองนีส้ามารถ
คาดการณสภาพอากาศเฉพาะพืน้ที ่ไปจนถงึคาดการณในระดบัภมูภิาค และเปนแบบจำลองบรรยากาศ
ทีม่คีวามทันสมยัทีส่ดุแบบจำลองหนึง่  ไดมกีารนำแบบจำลองนีไ้ปใชอยางกวางขวาง ทัง้เพือ่งานวจิยัและ
การปฏบิตังิานจรงิ โดยสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำ (องคการมหาชน) ไดทำการวเิคราะหและประมวล
ผลแบบจำลองสภาพอากาศเพือ่พยากรณฝนไดในลกัษณะคขูนาน (Parallel Processing) โดยจะทำการ
ประมวลผลวันละ 2 รอบ (4.30 น และ 16.30 น) โดยพื้นที่ที่ทำการศึกษาจะมีความละเอียดระดับ
9 ตารางกโิลเมตร (3*3 กม.) ในแนวราบครอบคลมุประเทศไทยและประเทศเพือ่นบานบางสวนเชนลาว
พมา เวยีดนาม และกมัพชูา สามารถพยากรณฝนลวงหนาได 3 วนั ความถกูตองแมนยำของการพยากรณ
ฝน 1-3 วนัแรกใหความแมนยำทีร่อยละ 70 ถงึ 80 โดยวนัแรกจะ ใหความแมนยำสงูทีส่ดุ เดีย๋วจะลดลง
เมือ่เวลาพยากรณนาน ขึน้ตามลำดบั

รปูที ่4 โครงสรางแบบจำลองน้ำฝนน้ำทา
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3.3 วิธีการการศึกษา
1) การรวบรวมขอมูล
- รวบรวมขอมลูปรมิาณน้ำไหลลงอางเกบ็น้ำปรมิาณน้ำทาของสถานวีดัน้ำทาเหนอือางเกบ็น้ำและ

ปรมิาณฝนของสถานวีดัน้ำฝนทีอ่ยโูดยรอบอางเกบ็น้ำ ขอมลูอตุนุยิมวทิยา และขอมลูอทุกนยิมวยิา
- รวบรวมขอมูลปริมาณฝนพยากรณจากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS MODEL)

ความละเอยีด 3?3 กม. ซึง่มกีารคาดการณระยะ 1-3 วนั
- รวบรวมขอมูลลักษณะโครงการอางเก็บลำตะคองขนาดตัวเขื่อน และขอมูลกายภาพของ

พื้นที่เหนืออางเก็บน้ำ
2) ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำฝน
ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำฝนทีเ่กดิขึน้ระหวางขอมลูตรวจวดัจากขอมลูอทุกวทิยา-อตุนุยิมวทิยา

กบัขอมลูปรมิาณฝนพยากรณจากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS MODEL)
3) ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำทา
ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำทาทีเ่กดิขึน้ระหวางขอมลูตรวจวดัจากขอมลูอทุกวทิยา - อตุนุยิมวทิยา

กับขอมูลปริมาณฝนพยากรณจากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS MODEL) โดยการใชคา
น้ำฝนจากกรมอตุนุยิมวทิยามาเพือ่หาคาพารามเิตอรของ NAM Model เมือ่ทำการปรบัแกคาพารามเิตอร
จนสามารถยอมรบัไดแลว จงึใชคาพารามเิตอรนัน้ในการหาน้ำทาคาดการณจากขอมลูปรมิาณฝนพยากรณ
จากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS) แลวหาความแมนยำในการคาดการณปริมาณน้ำทา
และสรุปผลตอไป

รปูที ่5 ภาพการพยากรณอากาศลวงหนา 1 วนั 2 วนั และ 3 วนั
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4) การทดสอบประสิทธิภาพความแมนยำและความนาเชื่อถือการพยากรณ
การทดสอบประสทิธภิาพความแมนยำและความนาเชือ่ถอืการพยากรณสามารถวดัโดยใชตวัวดั

ทางสถติหิลายตวัพจิารณารวมกนั ดงันี้
- สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (Correlation Coefficient, r) โดยปกตแิลวคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ

(r) มีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 ถา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวาขอมูลที่คำนวณไดและที่ตรวจวัดไดจาก
ภาคสนามมีความสัมพันธแบบปฏิภาคโดยตรงที่ดี แตเมื่อไรก็ตามที่ r มีคาเขาใกล 0 แสดงวาขอมูล
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธกนันอยหรอืแทบไมมเีลย โดยทัว่ไปแลวในการศกึษาดานอทุกวทิยาและชลศาสตร
คา r ควรมีคามากกวา 0.7 จงึจะถอืวาขอมลูทัง้สองมคีวามสมัพนัธกนัอยใูนเกณฑทีย่อมรบัได

รปูที ่6 ขัน้ตอนการดำเนนิการ ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำทา

 ....................................กติยิา(2551)

เมือ่ = อตัราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
= คาเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ไดจากการตรวจวัด
= อตัราการไหลทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลา i
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= คาเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ไดจากแบบจำลอง
= จำนวนของขอมลู

- ประสิทธิภาพของแบบจำลอง Efficiency Index (EI) เปนตัวแปรทางสถิติที่แสดงระดับ
ความสมัพนัธ (Degree of Association) ระหวางขอมลูทีไ่ดจากการคำนวณดวยแบบจำลองและขอมลู
ทีไ่ดจากการตรวจวดั ถามคีาเทากบั 100% แสดงวาผลการวเิคราะหทีไ่ดจากแบบจำลองมคีาเทากบัปรมิาณ
น้ำทาทีไ่ดจากการตรวจวดัทกุขอมลู โดยทัว่ไปแลวในการศกึษาดานอทุกวทิยาและชลศาสตร คา EI ควร
มคีามากกวา 70% จงึจะถอืวาขอมลูทัง้สองมคีวามสมัพนัธกนัอยใูนเกณฑทีย่อมรบัได

เมือ่ = อตัราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
= คาเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ไดจากการตรวจวัด
= อตัราการไหลทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลา i
= คาเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ไดจากแบบจำลอง
= จำนวนของขอมลู

- คารากทีส่องของคาความคลาดเคลือ่นกำลงัสองเฉลีย่ (Root Mean Square Error, RMSE)
เปนตวัแปรทางสถติทิีแ่สดงความคลาดเคลือ่นสมบรูณ (Absolute Error) ระหวางขอมลูทีไ่ดจากการคำนวณ
ดวยแบบจำลองและขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด ในกรณีที่มีคาเขาใกลศูนยแสดงวามีความสัมพันธ
ที่ดีมาก

 ........................กติยิา(2551)

เมือ่ =  อตัราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
=  คาเฉลีย่ของอตัราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดั
=  อตัราการไหลทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลา i
=  คาเฉลีย่ของอตัราการไหลทีไ่ดจากแบบจำลอง
=  จำนวนของขอมลู

.............................ศริกิญัญา (2547)
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- คาความผนัแปรของตวัแปรตอบสนอง (R-Squared) เปนคาทางสถติทิีใ่ชวดัผลคำนวณจาก
แบบจำลองคณติศาสตรทีไ่ดนีม้คีวามสมรปูกบัขอมลูการตรวจวดัจรงิมากนอยอยางไร หากยิง่มคีาเขาใกล
1 หมายถงึ ขอมลูทีพ่ยากรณ มทีศิทางไปในแนวเดยีวกนักบัขอมลูทีต่รวจวดั

.................................ธรีวัฒน(2554)

เมือ่ = จำนวนขอมลู
= ขอมลูจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
= ขอมลูจากแบบจำลองทีเ่วลา i
= คาเฉลีย่ของขอมลูจากการตรวจวดั
= คาเฉลี่ยของขอมูลจากแบบจำลอง

- การคาดเคลื่อนของคาสูงสุด (Peak Error) เปนการตรวจสอบคาปริมาณน้ำทาสูงสุดที่ได
จากแบบจำลอง (Peaksim) โดยเปรยีบเทยีบกบัคาปรมิาณน้ำทาสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจวดั (Peakobs)
เพื่อเปรียบเทียบความแมนยำของขอมูล

4. ผลการดำเนนิการ
4.1 ผลการตรวจสอบขอมลู
การตรวจสอบขอมลูปรมิาณฝน ของกรมอตุนุยิมวทิยา ขอมลูปรมิาณฝน จากสถานวีดัน้ำฝน โดยกอน

ทีจ่ะมกีารนำ ขอมลูมาใชในการวเิคราะหจะตองนำขอมลูฝนไปตรวจสอบหาคาความสม่ำเสมอของขอมลู
โดยวธิ ีDouble Mass Curve กอนผลการตรวจสอบขอมลูทัง้ 7 สถานใีกลเคยีงพืน้ทีท่ำการศกึษาตวัอยาง
การทดสอบดงัแสดงในรปูที ่7

รปูที ่7 การตรวจสอบดวยวธิ ีDouble Mass Curve สถาน ี250651



310

4.2 การตรวจสอบความสัมพันธของน้ำฝน
ไดทำการตรวจสอบปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ทีต่กในพืน้ทีร่บัน้ำฝนพยากรณ 1 วนัลวงหนาบรเิวณทีอ่ยู

ในพืน้ทีร่บัน้ำจำนวน 145 กรดิตัง้แตชวงเดอืนมกราคม-ธนัวาคมป 2560

พบวาคาพยากรณลวงหนา 1 วนัใหคาสงูผลตรวจวดัเฉลีย่จากสถานตีรวจวดัทัง้ 7 แหง คาความ
แมนยำของคำทำนายในกรณทีีฝ่นไมตกมคีาอยทูี ่94%  และ ความแมนยำของการทำนายในกรณทีีท่ำนาย
วาฝนจะตกอยทูี ่60%

รปูที ่8 ตวัอยางจดุพยากรณทัง้หมด

รปูที ่9 การตรวจสอบความแมนยำของขอมลูฝนเฉลีย่

4.3 ผลการตรวจสอบความสัมพันธของน้ำทา
การพฒันาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาไดนำขอมลูฝนจากกรมอตุนุยิมวทิยาจำนวณ 7 สถาน ีมาใช

ในการสอบเทยีบเพือ่หาคาพารามเิตอรทีเ่หมาะสมของลมุน้ำ ผลการสอบเทยีบในชวงเดอืนสงิหาคม - เดอืน
ตลุาคม พ.ศ.2560 ใหคา R = 0.82 แสดงดงัรปูที ่10 และไดทวนสอบแบบจำลองในชวงเดอืนสงิหาคม -
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เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556 แสดงดงัรปูที ่11 ทัง้นีช้วงการทวนสอบในป 2556 ปรมิาณการไหลสงูสดุอยทูี่
ประมาณ 250 ลบ.ม.ตอวนิาท ีซึง่สงูกวาชวงการสอบเทยีบในป 2560 ทีม่ปีรมิาณการไหลสงูสดุอยทูีป่ระมาณ
70 ลบ.ม.ตอวนิาท ีผลการสอบเทยีบพบวา แบบจำลองในผลลพัธปรมิาณการไหลปานกลางทีต่่ำกวา 40
ลบ.ม.ตอวนิาทไีดด ีแตไมสามารถจำลองชวงปรมิาณการไหลสงูสดุไดด ี(ชวงปลายกนัยายนถงึตนตลุาคม
2560) ขณะทีผ่ลการทวนสอบกลบัพบวา แบบจำลองใหคาปรมิาณการไหลสงูกวาคาท่ีตรวจวดัได แสดง
ใหเหน็วา แมวาจะใชขอมลูฝนจรงิจากสถานวีดัน้ำฝน ผลการคำนวณหาน้ำทาจากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำ
ทาในพื้นที่ศึกษาอางเก็บน้ำลำตะคองก็ยังใหความแมนยำที่ไมดีมากนัก

รปูที ่10 ผลการสอบเทยีบแบบจำลอง

รปูที ่11 ผลการทวนสอบแบบจำลอง
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4.4 ผลการประยกุตใชขอมลูฝนพยากรณ
ในหวัขอนีไ้ดทำการนำขอมลูฝนพยากรณ 1-3 วนั มาใชกบัแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาเพือ่พยากรณ

ปรมิาณน้ำทาทีจ่ะไหลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง โดยสรปุคอืจากขอมลูในชวงเดอืนสงิหาคม-เดอืนตลุาคม
พ.ศ. 2560 น้ำทาท่ีไดจากการพยากรณ จะมปีรมิาณมากกวาปรมิาณน้ำทาตรวจวดั แสดงดงัรปูที ่12 13
และ14

รปูที ่13 ผลการประยกุตใชขอมลูฝนพยากรณ 2 วนั

รปูที ่12 ผลการประยกุตใชขอมลูฝนพยากรณ 1 วนั
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ตารางที ่1 แสดงคาทางสถติ ิ3 ดชัน ีไดแก คารากทีส่องของคาความคลาดเคลือ่นกำลงัสองเฉลีย่
(RMSE) คาดชันปีระสทิธผิล (EI) และคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (r) เพือ่หาประสทิธภิาพความแมนยำ
และความนาเชื่อถือของแบบจำลอง 5 แบบจำลองในการศึกษานี้ ไดแก การสอบเทียบและทวนสอบ
ดวยฝนสถาน ีและการพยากรณ 1 2 และ 3 วนัลวงหนาดวยฝนพยากรณ พบวา การสอบเทยีบและ
การทวนสอบแบบจำลอง สามารถใหคา r ออกมาที ่0.82 และ 0.86 ซึง่ชีใ้หเหน็วาคาพารามเิตอรทีใ่ชมี
ความถกูตอง อกีทัง้คา EI ของการสอบเทยีบและทวนสอบแบบจำลองมคีาเทากบั 66.27% และ 71.87%
แสดงใหเหน็ถงึประสทิธภิาพของปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลองมคีวามใกลเคยีงกบัปรมิาณตรวจวดั และ
ผลน้ำทาพยากรณ 1-3 วนั จะไดคา EI และ RMSE ดขีึน้ตามชวงของการพยากรณ แตคา r จะต่ำลง
ตามชวงของการพยากรณ ซึง่แสดงใหเหน็ไดวาผลน้ำทาพยากรณ 3 วนัจะไดน้ำทาทีใ่กลเคยีงความเปน
จรงิมากกวา แตมชีวงการไหลสงูสดูตางจากความเปนจรงิทัง้เวลาและปรมิาณการเกดิ และผลการพยากรณ
น้ำทา 1 วนั จะใหคาน้ำทาทีใ่กลเคยีงความเปนจรงินอยกวา แตจะมชีวงการไหลสงูสดุใกลเคยีงความ
เปนจริงมากกวาทั้งในแงของเวลาและปริมาณการเกิด และยังพบวาในชวงปริมาณการไหลต่ำ ผลจาก
ฝนพยากรณมกัใหคาสูงเกนิจรงิ

รปูที ่14 ผลการประยกุตใชขอมลูฝนพยากรณ 3 วนั
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5 สรปุผลการศกึษา
ผลการศึกษาสามารถแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการเปรียบเทียบขอมูลน้ำฝนที่ตกลง

บนพื้นที่จากขอมูลฝนสถานีและฝนพยากรณ พบวา ความแมนยำในการทำนายฝนไมตกอยูที่ 94%
ความแมนยำของการทำนายฝนตกอยทูี ่60% โดยในภาพรวมฝนพยากรณจะใหคามากกวาฝนสถาน ีและ
สวนที่ 2 คือ การนำฝนสถานีมาหาน้ำทา (ปริมาณการไหลเขาอางเก็บน้ำลำตะคอง) จากแบบจำลอง
น้ำฝน -น้ำทา โดยทำการสอบเทยีบและทวนสอบ แลวนำแบบจำลองมาใชกบัฝนพยากรณ 1, 2 และ 3 วนั
เพือ่หาน้ำทาพยากรณพบวา แบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาจากฝนสถานใีหผลลพัธทีไ่มไดดมีากนกั ซึง่สงผลให
ผลพยากรณน้ำทาจากฝนพยากรณก็ไมไดดีมากเชนกัน อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจาก
ฝนสถานีและฝนพยากรณ ดวยดัชนีทางสถิติ RMSE, R และ EI พบวา มีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน
และคา Peak Error จากฝนพยากรณ 1 วนั และ2 วนั กม็คีาใกลเคยีงกนั แตผลจากฝนพยากรณ 3 วนั
กลบัมคีา Peak Error สงู แตอยางไรกต็ามฝนพยากรณสามารถจำลองเหตกุารณการไหลสงูสดุไดดพีอ
สมควรทัง้ในแงของเวลาและปรมิาณ ซึง่วตัถปุระสงคของงานวจิยั คอืการพยากรณเพือ่เตอืนภยัเหตกุารณ
ปรมิาณน้ำไหลสงูวกิฤตเพือ่สามารถบรหิารจดัการอางเกบ็น้ำใหสามารถผานชวงเวลาวกิฤตไิปได ดงันัน้
ผลจากแบบจำลองนาจะเปนประโยชนในการจัดการเตือนภัยดังกลาวในอนาคต หากมีการปรับแกคา
พยากรณกอนนำมาประยุกตใช

กิตติกรรมประกาศ
คณะผวูจิยัขอขอบคณุหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแกกรมอตุนุยิมวทิยา กรมชลประทาน สถาบนัสารสนเทศ

ทรพัยากรน้ำ (องคการมหาชน)  ทีอ่นเุคราะหขอมลูในการศกึษาในครัง้นี้

ตารางที ่ 1 ประสทิธภิาพความแมนยำและความนาเชือ่ถอืของการพยากรณ
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