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การพยากรณน้ำทวมในลุมน้ำปาสักตอนบน
โดยการประยุกตใชแบบจำลองคณิตศาสตร MIKE11-Data Assimilation
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บทคัดยอ
บทความนีน้ำเสนอการประยกุตใชแบบจำลองคณติศาสตรเพือ่การพยากรณน้ำทวมในลมุน้ำปาสกั

ตอนบนดวยชดุแบบจำลอง MIKE11-RR/HD/DA โดยแบบจำลอง MIKE11-RR/HD ถกูใชในการจำลอง
ลักษณะทางอุทกวิทยาและอุทกพลศาสตร ซึ่งไดปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจำลองโดยเลือกใช
เหตกุารณเกดิอทุกภยั 10 ปยอนหลงั ระหวางป พ.ศ. 2549 ถงึ 2558 สวนแบบจำลอง MIKE11-DA
นำมาใชในการพยากรณน้ำ ซึ่งไดทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณในเหตุการณอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้น
ในชวงเดอืนกนัยายนถงึเดอืนตลุาคม ป พ.ศ. 2559 โดยเริม่การพยากรณในวนัที ่ 12 กนัยายน 2559
ตอเนือ่งทกุ ๆ 2 วนั จนถงึวนัที ่ 20 ตลุาคม 2559 และทำการพยากรณ 3 วนัลวงหนานบัจากวนัที่
พยากรณ ผลการศกึษาพบวา แบบจำลอง MIKE11-DA ใหผลการพยากรณระดบัน้ำทีส่ถานวีดัน้ำทาใน
แมน้ำปาสกั ไดแก สถาน ีS.36 สถาน ีS.4B และ สถาน ีS.42 ใกลเคยีงกบัระดบัน้ำตรวจวดัจรงิ โดยมี
คาความแมนยำในการพยากรณระดบัน้ำ 1 วนั 2 วนั และ 3 วนัลวงหนา เฉลีย่รอยละ 96.44, 94.55
และ 92.98 ตามลำดบั

คำสำคญั : แบบจำลอง MIKE11-DA, Data Assimilation, การพยากรณน้ำทวม, ลมุน้ำปาสกัตอนบน
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Abstract
This article presents an application of mathematical model for flood forecasting in

the Upper Pasak river basin by MIKE11-RR/HD/DA modelpackage. MIKE11-RR/HD model
was carried out to simulate the hydrologic and hydrodynamic conditions, which the historical
flood event from the years 2006 to 2015 were selected for the calibration and verification of
model. MIKE11-DA model was applied for flood forecasting. The flood event in September to
October 2016 was chosen to determine the flood forecasting performance of MIKE11-DA
model. The runtime of MIKE11-DA model was set up to generate every two daysand forecast
period was three days forward, the time of forecast was started from 12th September to
20th October 2016. The result found that MIKE11-DA model has shown its effectiveness in
forecasting water level hydrographs that close to the measured values at S.36, S.4B, and
S.42 gauging stations. The average accuracy of forecasting results at all gauging stations
revealed that for first day forecast, second day forecast, and third day forward forecast were
96.44%, 94.55%, and 92.98%, respectively.

Keywords : MIKE11-DA, Data Assimilation, Flood Forecasting, Upper Pasak River Basin
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1. บทนำ
สภาพการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ำปาสักตอนบน เกิดจากการที่ฝนตกหนักและน้ำปาไหลหลาก

จากตนน้ำลงมามากจนลำน้ำสายหลักไมสามารถระบายน้ำไดทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเสนทาง
คมนาคมขวางทางน้ำ และมอีาคารระบายน้ำไมเพยีงพอ พืน้ทีท่ีป่ระสบอทุกภยัเปนประจำ ไดแก อำเภอ
หลมเกา อำเภอหลมสกั และอำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ จากสภาพปญหาอุทกภยัทีเ่กดิขึน้หากมรีะบบ
การพยากรณน้ำที่มีความแมนยำสูงก็สามารถเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบและรับมือกับ
เหตกุารณอทุกภยัไดทนัทวงท ีโดยแบบจำลองพยาการณน้ำ MIKE11-Data Assimilationถอืเปนทางเลอืก
ที่ดีในการประยุกตใชเพื่อประกอบการตัดสินใจในการแจงเตือนภัย เนื่องจากมีหลักการที่นาสนใจและ
สามารถพยากรณน้ำในลำน้ำไดอยางแมนยำ

2. วตัถปุระสงค
2.1 เพือ่ศึกษาสภาพการไหลของน้ำหลากทีเ่กดิขึน้ในลมุน้ำปาสกัตอนบน
2.2 เพือ่ประยกุตใชงานแบบจำลอง MIKE11-DA ในการพยากรณน้ำทวมในลมุน้ำปาสกัตอนบน

3. พืน้ทีศ่กึษา
พืน้ทีศ่กึษาครอบคลมุพืน้ทีล่มุน้ำปาสกัตอนบนจนถงึสถานวีดัน้ำทาS.39 มพีืน้ทีร่บัน้ำ9,472 ตาราง

กโิลเมตรลกัษณะลมุน้ำวางตวัในทศิเหนอื-ใต พืน้ทีบ่รเิวณตอนบนของลมุน้ำเปนเทอืกเขาเพชรบรูณซึง่ลอม
รอบดานเหนอื ดานตะวนัออก และดานตะวนัตกของจงัหวดัเพชรบรูณ โดยมพีืน้ทีร่าบอยตูอนกลางมคีวาม
สงูจากระดบัน้ำทะเลปานกลางประมาณ 45 ถงึ 115 เมตร ครอบคลมุพืน้ทีข่องจงัหวดัเพชรบรูณ และ
บางสวนของจงัหวดัเลย ชยัภมู ิและลพบรุ ีแมน้ำปาสกัเปนแมน้ำสายหลกั มตีนกำเนดิบรเิวณเทอืกเขา
ตอนบนในเขตจงัหวดัเลย ไหลจากทศิเหนอืลงสทูศิใตผานจงัหวดัเพชรบรูณ ลพบรุ ีและไหลลงเขือ่นปา
สกัชลสทิธิด์งัแสดงของเขตพืน้ทีศ่กึษาในภาพที ่1

4. แบบจำลองทีใ่ชในการศกึษา
ในการศึกษานี้ไดใชชุดแบบจำลอง MIKE11 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสถาบันชลศาสตรแหงประเทศ

เดนมารค (Danish Hydraulic Institute : DHI)เปนระบบทีอ่อกแบบใหสามารถทำงานบน Windows
ทีเ่ชือ่มโยงระบบภาพ (Graphical User Interface, GUI)โดยแสดงผลเปนรปูภาพและตาราง ชดุแบบ
จำลอง MIKE11 ทีน่ำมาประยกุตใชเพือ่การพยากรณน้ำทวม ประกอบดวย 3 แบบจำลองยอย คอื แบบ
จำลองน้ำฝน-น้ำทา (Rainfall-Runoff Model: MIKE11-RR)แบบจำลองสภาพการไหล (Hydrodynamic
Model : MIKE11-HD)และแบบจำลองพยากรณน้ำ (Data Assimilation Model : MIKE11-DA)
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ภาพที ่1 แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาลมุน้ำปาสกัตอนบน

4.1 แบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา (Rainfall-Runoff Model: MIKE11-RR) เปนการจำลองพฤตกิรรม
ทางกายภาพของลมุน้ำ เพือ่คำนวณหาปรมิาณน้ำทาจากขอมลูปรมิาณฝนทีต่กในบรเิวณพืน้ทีล่มุน้ำ โดย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบจำลอง NAM ในการประยุกตเพื่อประมาณคาปริมาณการไหลเขาดานขาง
ของลุมน้ำยอย

4.2 แบบจำลองสภาพการไหล (Hydrodynamic Model : MIKE11-HD)เปนแบบจำลองทีค่ำนวณ
การเคลื่อนที่ของน้ำแบบหนึ่งมิติในแมน้ำและลำน้ำสาขาที่มีขอมูลรูปตัดขวางลำน้ำ โดยผลการคำนวณ
จะทำใหทราบคาระดับน้ำและอัตราการไหลในลำน้ำ
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4.3 แบบจำลองพยากรณน้ำ (Data Assimilation Model : MIKE11-DA)เปนแบบจำลองทีใ่ช
สำหรบัคำนวณระดบัน้ำหรือปรมิาณการไหลลวงหนาตามจดุทีส่นใจซึง่เปนทีต่ัง้ของสถานวีดัน้ำทาตามชวง
เวลาทีก่ำหนด โดยแบบจำลอง MIKE11-DA ถอืเปนการเพิม่ความสามารถพเิศษในการปรบัผลการคำนวณ
จากแบบจำลองระบบแมน้ำ (MIKE11-RR/HD) กับคาที่ตรวจวัดไดจริง ซึ่งความคาดเคลื่อนของการ
พยากรณน้ำจะเกิดจากความคาดเคลื่อนของขอมูลกอนเวลาที่จะทำการพยากรณ ความคาดเคลื่อนของ
การคำนวณในชวงเวลาทีท่ำการพยากรณ และความคาดเคลือ่นของแบบจำลอง ไดแก โครงสรางของ
แบบจำลอง และคาพารามเิตอรตาง ๆ ทีใ่ชในแบบจำลอง เปนตน สำหรบัชวงเวลาทีก่ำหนดตามหลกั
การพยากรณน้ำดวย MIKE11-DA นัน้ เพยีงกำหนดชวงเวลาในการพยากรณ (Time of Forecast: TOF)
ซึง่จะเปนตวักำหนดชวงเวลาทีจ่ะตองจดัเตรยีมขอมลูอตุ-ุอทุกวทิยาใหกบัแบบจำลองและระยะเวลาทีจ่ะทำ
การพยากรณน้ำในแตละครัง้ หรอืเรยีกวา Runtime โดยแบงออกเปน 2 ชวงเวลา ซึง่ยดึเวลา TOF เปน
ตวัแบง แสดงดงัภาพที ่2 ประกอบดวย

1) Hindcast Period เปนชวงเวลาทีม่ขีอมลูตรวจวดัไวไดแลว (Measurement Data) ซึง่ถา
ขอมลูนีม้คีวามถกูตองและนาเชือ่ถอืมาก กจ็ะทำใหผลการพยากรณน้ำในชวง Forecast Period มคีวาม
ถกูตองมากตามไปดวย

2) Forecast Period เปนชวงเวลาที่แบบจำลองจะประมาณคาขอบเขต (Boundary
Estimation) ไดแก ปรมิาณน้ำฝนหรอืปรมิาณการไหลในชวงพยากรณลวงหนา ซึง่แบบจำลองจะนำไป
ใชเปนเงือ่นไขขอบเขต (Boundary Condition)

หลกัการทำงานของ Data Assimilation เปนการนำผลตางหรอืคาผดิพลาด (Error) ของคาทีต่รวจวดั
ไดจรงิ (Measurement) กบัคาทีค่ำนวณไดจากแบบจำลอง (Simulated) ในชวงยอนหลงั TOF (Hindcast
Period) มาทำการประเมนิหาคาตัวแปรของการแจกแจงคาความผดิพลาดทีเ่หมาะสม โดยอาศยัหลกัการ
คดักรองดวยวธิ ีKalman Filter จากนัน้จะนำเขาส ูError Forecast Model ซึง่ใชทฤษฎทีัง้ในแบบเชงิ
เสน (linear) และไมเปนเสนตรง (non-linear) เพือ่ใหไดตวัแปรทีเ่หมาะสมแลวทำการพยากรณนํา้ตอ
ไป (Updated) ขัน้ตอนการทำงานแสดงในภาพที ่3

5. การรวบรวมขอมลู
ขอมลูทีท่ำการรวบรวมเพือ่ใชในการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลอง สรปุไดดงันี้

- ขอมลูปรมิาณน้ำฝนรายวนั จำนวน 64 สถาน ี จากกรมอตุนุยิมวทิยาและกรมชลประทาน
ซึง่เปนสถานวีดัน้ำฝนทีผ่านการคดัเลอืกโดยวธิ ีDouble Mass Curve

- ขอมลูอตัราการระเหยจากถาดวดั จำนวน 4 สถาน ีจากสถานตีรวจวดัอากาศของ  กรมอตุนุยิม
วทิยา คอื สถาน ี48374 สถาน ี48379 สถาน ี48413 และสถาน ี48418
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- ขอมลูระดบัน้ำและปรมิาณน้ำทา จำนวน 6 สถาน ีจากกรมชลประทาน ไดแก สถาน ีS.33
สถาน ีS.36 สถาน ีS.4B สถาน ีS.12 สถาน ีS.42และ สถาน ีS.39

- ขอมลูโคงความสมัพนัธระหวางระดบัน้ำกบัปรมิาณน้ำ (Rating Curves)ชวงป พ.ศ. 2549
ถงึ ป พ.ศ. 2559 ทีส่ถาน ีS.33 สถาน ีS.36 สถาน ีS.4B สถาน ีS.12 สถาน ีS.42 และสถาน ีS.39

- ขอมลูรปูตดัขวางลำน้ำแมน้ำปาสกั จำนวน 70 รปูตดั ระยะทางรวม 410.215 กโิลเมตร
คลองลำกง จำนวน 3 รปูตดั ระยะทางรวม 16.74 กโิลเมตร สำรวจโดยกรมชลประทาน ชวงป พ.ศ. 2547
และ พ.ศ. 2559

ภาพที ่2 การกำหนดชวงเวลาการพยากรณ

ภาพที ่3 แสดงขัน้ตอนการทำงานของการพยากรณน้ำโดยวธิ ีData Assimilation
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6. วธิกีารศกึษา
6.1 การจดัทำแบบจำลองระบบแมน้ำเปนขัน้ตอนแรกของการศกึษาครัง้นี ้ โดยครอบคลมุพืน้ที่

ลมุปาสกัตอนบน ตัง้แตตนน้ำแมน้ำปาสกัจนถงึสถานวีดัน้ำทา S.39 ซึง่เปนขอบเขตดานทายของแบบ
จำลอง คดิเปนพืน้ที ่9,472 ตารางกโิลเมตร ระยะทางตามแนวลำน้ำตัง้แตขอบเขตดานเหนอืน้ำลงมาถงึ
ขอบเขตดานทายน้ำรวมทัง้สิน้ 410.215 กโิลเมตร ดงัแสดงแผนผงัระบบแมน้ำปาสกัตอนบนในภาพที ่ 4
สำหรับขั้นตอนการจัดทำแบบจำลองยอยในแบบจำลองระบบแมน้ำ สรุปไดดังนี้

1) การปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา(Rainfall-Runoff Model: MIKE11-
RR) โดยใชขอมลูปรมิาณน้ำฝน ขอมลูอตัราการระเหย และปรมิาณการไหลของน้ำรายวนั เพือ่ปรบัเทยีบ
แบบจำลองในชวงป พ.ศ. 2549 ถงึ ป พ.ศ. 2553 และตรวจพสิจูนแบบจำลองในชวงป พ.ศ. 2554 ถงึ ป
พ.ศ. 2558 จำนวน 3 สถาน ีไดแก สถาน ีS.33 ซึง่ตัง้อยบูรเิวณแมน้ำปาสกัตอนบน มพีืน้ทีร่บัน้ำ 516
ตารางกโิลเมตร สถาน ีS.12 ตัง้อยใูนพืน้ทีล่มุน้ำยอยคลองลำกง มพีืน้ทีร่บัน้ำ 477 ตารางกโิลเมตร และ
สถานSี.42 ตัง้อยใูนพืน้ทีล่มุน้ำยอยแมน้ำปาสกัสวนที ่3 มพีืน้ทีร่บัน้ำ 7,794 ตารางกโิลเมตรสำหรบัการ
ประเมนิผลการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาจะใชคาดัชนทีางสถติจิำนวน 3 ตวัแปร
แสดงในสมการ (1) (2) และ (3) ดงันี้

- คาสมัประสทิธิส์หสมัพทัธ (Correlation Coefficient, r)

(1)

- คาดชันวีดัประสทิธภิาพ (Efficiency Index, EI)

(2)

- รากทีส่องของความผดิพลาดยกกำลงัสองเฉลีย่ (Root Mean Square Error, RMSE)

(3)

เมือ่ คอื ขอมลูทีไ่ดจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
คอื คาเฉลีย่ของขอมลูทีไ่ดจากการตรวจวดั
คอื ขอมลูทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลา i
คอื คาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากแบบจำลอง
คอื จำนวนของขอมลู

โดยคา r มคีาอยรูะหวาง -1 ถงึ 1 ถา r มคีาเขาใกล 1 แสดงวาชดุขอมลูทัง้สองมคีวาม
สมัพนัธทีด่แีบบแปรผนัตรง และถา r มคีาเขาใกล -1 แสดงวาชดุขอมลูทัง้สองมคีวามสมัพนัธทีด่แีบบ
ผกผนักนั สวนคา EI ถามคีาเทากบั 100% แสดงวาชดุขอมลูทีไ่ดจากแบบจำลองมคีาเทากนักบัคาทีไ่ด
จากการตรวจวดัทกุขอมลู และคา RMSE ยิง่มคีานอยยิง่ด ีแสดงวาชดุขอมลูทีไ่ดจากแบบจำลองมคีวาม
คลาดเคลือ่นจากขอมลูตรวจวดันอย
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2) การปรับเทียบแบบจำลองสภาพการไหล(Hydrodynamic Model : MIKE11-HD) โดยใช
ขอมูลปริมาณการไหลของน้ำ ระดับน้ำ และโคงความสัมพันธระหวางระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
(Rating Curves) จำนวน 6 สถานี ไดแก สถานี S.33 สถานี S.12 สถานี S.36 สถานี S.4B
สถานี S.42และ สถานี S.39เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ำ (Manning's n)โดยการ
ทดลองแบบ Trial and Error

3) การจดัทำแบบจำลองน้ำฝน-นำ้ทา (MIKE11-RR) รวมกบั แบบจำลองสภาพการไหล(MIKE11-
HD)โดยประยกุตใชแบบจำลองยอยทัง้สองในการจำลองสภาพการเกดิอทุกภยัในชวงป พ.ศ. 2554 ถงึ ป
พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเงือ่นไขขอบเขต (Boundary Condition)ของระบบแมน้ำปาสกัตอนบน ดงันี้

- ขอบเขตดานเหนอืน้ำ (Upstream Boundary)แมน้ำปาสกั กำหนดใหใชปรมิาณการไหลของ
น้ำรายวนัทีส่ถานตีรวจวดัน้ำทา S.33 สวนคลองลำกง กำหนดใหใชปรมิาณการไหลของน้ำรายวนัทีป่ระเมนิ
ไดจากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา เนือ่งจากไมมขีอมลูตรวจวดัปรมิาณการไหลของน้ำปจจบุนัทีส่ถานตีรวจ
วดัน้ำ S.12

- ขอบเขตดานทายน้ำ (Downstream Boundary)กำหนดใหใชโคงความสมัพนัธระหวางระดบั
น้ำกบัปรมิาณน้ำ (Rating Curves)ทีส่ถานตีรวจวดัน้ำทา S.39

- ปริมาณการไหลเขาดานขางของลุมน้ำ (Lateral Sideflow)กำหนดใหใชปริมาณการไหลของ
น้ำท่ีประเมินไดจากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา

6.2 การจดัทำแบบจำลองพยากรณน้ำ(Data Assimilation Model : MIKE11-DA)โดยการนำแบบ
จำลองน้ำฝน-น้ำทา (MIKE11-RR) และแบบจำลองสภาพการไหล (MIKE11-HD) ทีผ่านการปรบัเทยีบ
มาประยกุตใชเพือ่การพยากรณน้ำในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ. 2559 ซึง่ไดพจิารณากำหนดจดุสถานวีดัน้ำ
ทาทีจ่ะทำการพยากรณน้ำในแมน้ำปาสกั จำนวน 3 แหง และเลอืกใชขอมลูระดบัน้ำรายวนัมาทำการ
ปรบัคาความคาดเคลือ่นของผลการคำนวณดวยแบบจำลองกบัผลการตรวจวดัขอมลูใหมคีวามสอดคลอง
กนักอนการพยากรณ ไดแก สถาน ีS.36 ทีก่ม. 70+320 สถาน ีS.4B ทีก่ม. 126+450 และสถาน ีS.42 ที่
กม. 333+530 ในแมน้ำปาสกั การทดสอบการรนัแบบจำลอง MIKE11-DA ใชการตัง้คาในชวง Hindcast
Period เทากบั 3 วนัยอนหลงักอนการพยากรณ และในชวง Forecast Period เทากบั 3 วนัลวงหนานบั
จากวนัทีท่ำการพยากรณ(TOF)โดยเริม่การพยากรณในวนัที ่ 12 กนัยายน 2559 ตอเนือ่งทกุ ๆ 2 วนั
จนถงึวนัที ่20 ตลุาคม 2559และตรวจสอบความแมนยำในรปูแบบของคาความคลาดเคลือ่นระหวางคา
ระดบัน้ำท่ีตรวจวดัไดกบัคาระดบัน้ำทีค่ำนวณจากแบบจำลอง ตัง้แต 1 วนั 2 วนั และ 3 วนัลวงหนา
จากสมการ (4) ดงันี้
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ภาพที ่4 แผนผงัระบบแมน้ำปาสกัตอนบน

เมือ่ คอื คาความคลาดเคลือ่น (รอยละ)
คอื คาระดบัน้ำรายวนัทีต่รวจวดัได (เมตร)
คอื คาระดบัน้ำรายวนัทีค่ำนวณจากแบบจำลอง (เมตร)

(4)
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7. ผลการศกึษาและวจิารณ
7.1 ผลการศกึษาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา(Rainfall-Runoff Model: MIKE11-RR) พบวาคา

ดชันทีางสถติขิองปรมิาณการไหลทีค่ำนวณไดจากแบบจำลองเทยีบกบัคาทีต่รวจวดัไดของสถานวีดัน้ำทา
ทีท่ำการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนทัง้ 3 สถาน ีอยใูนเกณฑทีด่มีาก โดยสถานวีดัน้ำทา S.33 มคีา r อยู
ในชวง 0.865-0.948 สำหรบัสถานวีดัน้ำทา S.42 และ S.12 มคีา r อยใูนชวง 0.791-0.926 และ 0.877-0.897
ตามลำดับ แสดงตัวอยางผลการปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาในภาพที่ 5 และ
สรปุคาดชันทีางสถติใินตารางที ่1

ภาพที ่5 ผลการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาทีส่ถานวีดัน้ำทา S.33 และ S.42
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7.2 ผลการศกึษาแบบจำลองสภาพการไหล (Hydrodynamic Model : MIKE11-HD) พบวา
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ำ (Manning's n) ในคลองลำกง เทากับ 0.05 สวนแมน้ำปาสัก
ตอนบน อยรูะหวาง 0.045-0.14 แสดงตวัอยางผลการปรบัเทยีบแบบจำลองสภาพการไหลในภาพที ่ 6
และสรุปคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ำ (Manning's n) ที่ไดจากการปรับเทียบแบบจำลอง
ในตารางที่ 2

ตารางที ่ 1 คาดชันทีางสถติจิากผลการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา

ภาพที ่ 6 การปรบัเทยีบแบบจำลองสภาพการไหลทีส่ถานวีดัน้ำทา S.12
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ตารางที ่2 คาสมัประสทิธิค์วามเสยีดทานทองน้ำ (Manning's n)
ที่ไดจากการปรับเทียบแบบจำลองสภาพการไหล

7.3 ผลการศกึษาแบบจำลองการพยากรณน้ำ(Data Assimilation Model : MIKE11-DA)
พบวาผลการพยากรณระดับน้ำลวงหนาโดยใชแบบจำลอง MIKE11-DA ทีส่ถานวีดัน้ำทา 3 แหง ไดแก
สถาน ีS.36 สถาน ีS.4B และสถาน ีS.42 ตัง้แตวนัที ่12 กนัยายน 2559 ตอเนือ่งทกุ ๆ 2 วนั จนถงึวนั
ที ่20 ตลุาคม 2559 จำนวน 20 ครัง้ ใหผลการพยากรณน้ำทีน่าพอใจในระดบัดมีาก โดยผลการพยากรณ
ระดับน้ำลวงหนา 1 วันของสถานีวัดน้ำทาทั้งสามแหงมีคาความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง 0.17-15.99
เฉลีย่รอยละ 3.56 หรอืคดิเปนคาความแมนยำเฉลีย่รอยละ 96.44 สวนผลการพยากรณระดบัน้ำลวงหนา
2 วันมีคาความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง 0.45-17.99 เฉลี่ยรอยละ 5.45 หรือคิดเปนคาความแมนยำ
เฉลี่ยรอยละ 94.55 และผลการพยากรณระดับน้ำลวงหนา 3 วัน มีคาความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง
0.56-25.42 เฉลีย่รอยละ 7.02 หรอืคดิเปนคาความแมนยำเฉลีย่รอยละ 92.98 ดงัแสดงคาความคลาด
เคลื่อนของผลการพยากรณระดับน้ำระหวางคาที่ตรวจวัดไดกับคาที่คำนวณไดจากแบบจำลองในชวง
วนัที ่12 กนัยายน 2559 ถงึ วนัที ่20 ตลุาคม 2559 ในตารางที ่3 และกราฟตวัอยางผลการพยากรณ
ระดบัน้ำทีส่ถานวีดัน้ำทา S.42 ในภาพที ่7

ตารางที ่ 3 รอยละความคลาดเคลือ่นจากผลการพยากรณระดบัน้ำดวยแบบจำลอง MIKE11-DA
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ภาพที ่7 ผลการพยากรณระดบัน้ำดวยแบบจำลอง MIKE11-DA ทีส่ถานวีดัน้ำทา S.42
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8. สรปุ
สภาพการไหลของน้ำหลากในลุมน้ำปาสักตอนบนมีความแตกตางกันตามสภาพพื้นที่ โดยมีคา

สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานทองน้ำ (Manning's n)ของแมน้ำปาสกัตอนบนและลำน้ำสาขา อยรูะหวาง
0.045-0.14สำหรบัแบบจำลองการพยากรณน้ำ MIKE11-DA ใหผลการพยากรณระดบัน้ำลวงหนาคอน
ขางแมนยำมากโดยมคีาความแมนยำเฉลีย่ในการพยากรณน้ำลวงหนา 1 วนั 2 วนั และ 3 วนั รอยละ
96.44 94.55 และ 92.98 ตามลำดบั แตความแมนยำดงักลาวจะลดลงเรือ่ย ๆ หากทำการพยากรณน้ำ
ลวงหนาออกไปหลายวันขึ้นในทุกสถานี เนื่องจากในการพยากรณน้ำยังขาดการพยากรณฝนลวงหนาที่
มคีวามแมนยำสงูแตอยางไรกต็ามแบบจำลองการพยากรณน้ำ MIKE11-DA ถอืวาเปนแบบจำลองทีเ่หมาะ
สมในการคาดการณแนวโนมของการเกิดอุทกภัยของลุมน้ำปาสักตอนบน และสามารถใชประกอบการ
ตดัสนิใจในการแจงเตอืนภยัใหกบัประชาชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของในพืน้ทีไ่ด เพือ่บรรเทาและลดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี นอกจากนี้ชุดแบบจำลองที่ใชในการศึกษาในครั้ง
นีน้บัวาเปนแบบจำลองระบบลมุน้ำและพยากรณน้ำทีม่กีารแสดงผลทีง่ายตอการทำความเขาใจสามารถ
นำมาประยุกตใชในการศึกษาดานอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำได
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