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ที่มาของปญหาที่มาของปญหา

สถาบันวิจัยอากาศชัน้นาํตางๆทั่วโลกสถาบันวิจัยอากาศชัน้นาํตางๆทั่วโลก  พยากรณอากาศพยากรณอากาศ
ลวงหนาไดในระดับที่นาพอใจไดถึงลวงหนาไดในระดับที่นาพอใจไดถึง  6 6 เดือนเดือน
คําพยากรณอากาศคําพยากรณอากาศ  นําไปใชประโยชนในการบริหารนําไปใชประโยชนในการบริหาร
จัดการน้ําไดไมเต็มที่จัดการน้ําไดไมเต็มที่
คําพยากรณไมไดแสดงความสัมพันธกับปรมิาณน้ําทาคําพยากรณไมไดแสดงความสัมพันธกับปรมิาณน้ําทา

ควรมีเครื่องมอืในการแปลงคําพยากรณอากาศควรมีเครื่องมอืในการแปลงคําพยากรณอากาศ  มาเปนมาเปน
คําพยากรณน้ําทาคําพยากรณน้ําทา
สะดวกตอใชงานเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการน้าํสะดวกตอใชงานเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ



วัตถุประสงควัตถุประสงค

พยากรณปริมาณน้ําทาลวงหนาไดถึงพยากรณปริมาณน้ําทาลวงหนาไดถึง  6 6 เดือนเดือน
ศึกษาการทํางานรวมกันของศึกษาการทํางานรวมกันของ  WG WG และและ  RainfallRainfall--
Runoff Model Runoff Model เพื่อการสรางขอมูลน้ําทาเพื่อการสรางขอมูลน้ําทา  ตามตาม
คําพยากรณอากาศคําพยากรณอากาศ
พัฒนาทางเลือกใหมในการทํานายน้ําทาพัฒนาทางเลือกใหมในการทํานายน้ําทา  โดยโดย
ใชใช  stochastic approachstochastic approach



ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา

แบบจําลองกําเนิดขอมูลอากาศแบบจําลองกําเนิดขอมูลอากาศ ( (Weather Weather 
GeneratorGenerator) ) 

Semiparametric Weather Generator (SWG)Semiparametric Weather Generator (SWG)

แบบจําลองน้ําฝนแบบจําลองน้ําฝน--น้ําทาน้ําทา  ใชใช  
Soil and Water Assessment Tool Soil and Water Assessment Tool ((SWAT)SWAT)

คําพยากรณอากาศคําพยากรณอากาศ  
IRI, University of Columbia, USAIRI, University of Columbia, USA

พื้นที่ศึกษาพื้นที่ศึกษา  ลุมน้ําแมแตงลุมน้ําแมแตง  จจ..เชียงใหมเชียงใหม



แบบจําลองกําเนิดขอมูลอากาศแบบจําลองกําเนิดขอมูลอากาศ
Semiparametric Weather GeneratorSemiparametric Weather Generator

Markov Chain model + kMarkov Chain model + k--Nearest NeighborsNearest Neighbors
สรางขอมลูไดหลายตัวแปรสรางขอมลูไดหลายตัวแปร  และหลายสถานีอากาศและหลายสถานีอากาศ
พรอมกันพรอมกัน

ประยุกตใชประยุกตใช
วางแผนการกอสรางวางแผนการกอสราง  เผื่อเวลาที่สภาพอากาศทําใหเผื่อเวลาที่สภาพอากาศทําให
ทํางานไมไดทํางานไมได  ((งานสรางทางที่งานสรางทางที่  CA, TXCA, TX))
ประเมินผลผลิตการเกษตรจากสภาพอากาศประเมินผลผลิตการเกษตรจากสภาพอากาศ  ((ใชใช
รวมกับรวมกับ  crop model crop model ของของ  PampusPampus, Argentina, Argentina))



SWATSWAT
SWAT SWAT เปนโปรแกรมฟรีเปนโปรแกรมฟรี  
(http://(http://www.brc.tamus.eduwww.brc.tamus.edu/swat/) /swat/) พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น
โดยโดย    USDA Agricultural Research Service (ARS) USDA Agricultural Research Service (ARS) 
ขอมลูหลกัที่ใชในแบบจําลองขอมลูหลกัที่ใชในแบบจําลอง  SWAT SWAT 

1.1.
 

ขอมลูคุณลักษณะภมูิประเทศของลุมน้าํขอมลูคุณลักษณะภมูิประเทศของลุมน้าํ  
((WatershedWatershed

 
Characteristics) Characteristics) ไดแกไดแก  ขอมูลดินขอมูลดิน  

การใชที่ดินการใชที่ดิน  เปนตนเปนตน  
2.2.

 
ขอมลูคุณลักษณะของภูมอิากาศขอมลูคุณลักษณะของภูมอิากาศ ( (Climate Climate 
Characteristics) Characteristics) ไดแกไดแก  อุณหภูมิอุณหภูมิ  อตัราการระเหยอตัราการระเหย

 ความชืน้สัมพันธความชืน้สัมพันธ  เปนตนเปนตน  และและ  
3.3.

 
ขอมลูคุณลักษณะทางอุทกวิทยาขอมลูคุณลักษณะทางอุทกวิทยา ( (Hydrological Hydrological 
Characteristics) Characteristics) ไดแกไดแก  ขอมลูน้ําทาขอมลูน้ําทา  ขอมูลน้ําฝนขอมูลน้ําฝน  
เปนตนเปนตน



คําพยากรณฝน

สําหรับ 

เดือนมีค-เมย-พค 2009

ทํานายไวเมื่อ 

เดือนพย. 2008



ขอมูลอากาศจากสถานีตรวจอากาศ

แหงตางๆในลุมน้ํา

ขอมูลอากาศของลุมน้ํา

ภายใน 6 เดือนขางหนา

แบบจําลอง SWG

คําพยากรณแนวโนมสภาพอากาศ

ของลุมน้ําภายใน 6 เดือนขางหนา

แบบจําลอง SWAT

ขอมูลของลุมน้ํา เชน ชนิดของดิน การใช

 



ที่ดิน DEM ขอมูลอากาศ 

และปริมาณน้ําทา

ปรับเทียบแบบจําลองลุมน้ํา

แบบจําลองลุมน้ําที่ศึกษา

ขอมูลปรมิาณน้ําทาของลุมน้ํา

 ภายใน 6 เดือนขางหนา

ตรวจสอบ
ไมผาน

ผาน

การทํางานรวมกนัของ 

SWG และ SWAT



ลุมน้ําแมแตง จังหวัด
 เชียงใหม 

ครอบคลุมพื้นที่ใน 4 อําเภอ
• เวียงแหง 
• เชียงดาว 
• แมแตง
• แมริม 

พื้นที่รบัน้ําฝนทั้งสิ้น 
1,932 ตร.กม.
• สถานีวดัอากาศ 7 แหง
• สถานีวดัน้าํ 1 แหง

กรณีศึกษา



การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสถิติระหวางปริมาณน้ําฝนของเดือนกันยายนในทั้ง 7 สถานี 
กับขอมูลปริมาณน้ําฝนที่สรางขึ้นโดยแบบจําลอง SWG 

ตรวจสอบคุณภาพ
 ของขอมูลฝนท

 
ี่

สรางขึ้นจาก 
SWG



การกระจายตัวของความถี่ของปริมาณฝนสะสมในเดือนกันยายน
ของแตละสถานี

ขอมูลฝนที่สราง
 ตามคําทํานายของ 

IRI

Dry
 

25:35:40 (ฝนนอยกวาปกติ)

Wet 40:35:25 (ฝนมากกวาปกติ)



เสนโคงความถี่ของการเกิดปริมาณฝนสะสม ในเดอืน กย.



กันยายน-ตุลาคม 2547 กันยายน-ตุลาคม 2547 

Dry year 2547

Wet year 2548

เสนโคงความถี่สะสมของการเกิดปริมาณฝนสะสม ในเดอืน กย.



สรปุผลการศึกษาสรปุผลการศึกษา

การพยากรณปริมาณน้ําทาในฤดูกาลหนาการพยากรณปริมาณน้ําทาในฤดูกาลหนา ( (11––6 6 เดือนลวงหนาเดือนลวงหนา) ) 
โดยใชแบบจําลองกําเนดิขอมูลอากาศโดยใชแบบจําลองกําเนดิขอมูลอากาศ  SWGSWG  รวมกับแบบจําลองรวมกับแบบจําลอง
น้ําฝนน้ําฝน--น้าํทาน้าํทา  SWATSWAT  นัน้นัน้  ใหผลที่ดีมีคณุภาพสอดคลองกับคําใหผลที่ดีมีคณุภาพสอดคลองกับคํา
พยากรณน้ําฝนของพยากรณน้ําฝนของ  IRI IRI ที่เลือกใชในการศึกษานี้ที่เลือกใชในการศึกษานี้
การพยากรณปริมาณน้ําทาแนวทางนี้การพยากรณปริมาณน้ําทาแนวทางนี้  เปนอีกทางเลือกหนึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผูบรหิารจัดการน้ําสําหรับผูบรหิารจัดการน้ํา  เพื่อพิจารณาใชวิเคราะหหาขอมูลเพื่อพิจารณาใชวิเคราะหหาขอมูล
ปริมาณน้ําทาในลุมน้ําที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปริมาณน้ําทาในลุมน้ําที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพื่อประโยชนในเพื่อประโยชนใน
การวางแผนบริหารจัดการน้าํในลุมน้าํที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการวางแผนบริหารจัดการน้าํในลุมน้าํที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

ความถูกตองแมนยําของขอมูลน้าํทาในอนาคตความถูกตองแมนยําของขอมูลน้าํทาในอนาคต  ขึ้นอยูกับความขึ้นอยูกับความ
แมนยาํของคําพยากรณแนวโนมปรมิาณฝนจากสถาบันแมนยาํของคําพยากรณแนวโนมปรมิาณฝนจากสถาบัน  IRIIRI  หากหาก
คําพยากรณมีความใกลเคียงกับปรมิาณฝนที่จะเกิดขึ้นจรงิคําพยากรณมีความใกลเคียงกับปรมิาณฝนที่จะเกิดขึ้นจรงิ  
แนวโนมน้ําทาที่ไดก็จะใกลเคียงกับความเปนจริงมากแนวโนมน้ําทาที่ไดก็จะใกลเคียงกับความเปนจริงมาก
คําพยากรณน้ําฝนหรืออากาศลวงหนาคําพยากรณน้ําฝนหรืออากาศลวงหนา  จากสถาบันชั้นนําอื่นๆที่จากสถาบันชั้นนําอื่นๆที่
นาเชือ่ถือนาเชือ่ถือ  ก็สามารถนาํมาประยุกตใชกบัวิธีการศึกษานี้ไดก็สามารถนาํมาประยุกตใชกบัวิธีการศึกษานี้ได  โดยโดย
ปรับใหแบบจําลองปรับใหแบบจําลอง  SWG SWG สรางขอมูลตามเงื่อนไขที่สอดคลองสรางขอมูลตามเงื่อนไขที่สอดคลอง
กับรูปแบบคําพยากรณที่เลือกใชกับรูปแบบคําพยากรณที่เลือกใช
แบบจําลองน้ําฝนแบบจําลองน้ําฝน--น้าํทาน้าํทา  อืน่ๆอืน่ๆ  เชนเชน  SHE model, Tank model, SHE model, Tank model, 
PRMS model PRMS model หรือหรือ  แบบจําลองน้ําฝนแบบจําลองน้ําฝน--น้าํทาที่แตละลุมน้ํามีใชน้าํทาที่แตละลุมน้ํามีใช
อยูอยู  กส็ามารถนํามาประยุกตใชรวมกับกส็ามารถนํามาประยุกตใชรวมกับ  แบบจําลองแบบจําลอง  SWG SWG ไดได  ไมไม
จําเปนตองใชแบบจําลองจําเปนตองใชแบบจําลอง  SWAT SWAT สรางแบบจําลองลุมน้ําขึ้นใหมสรางแบบจําลองลุมน้ําขึ้นใหม



โครงการตอไปโครงการตอไป

สรางตัวเชื่อมสรางตัวเชื่อม  SWG SWG กับกับ  SWAT SWAT เพื่อใหขอมูลจากเพื่อใหขอมูลจาก  SWG SWG 
นําไปใชกับนําไปใชกับ  SWAT SWAT ไดโดยตรงไดโดยตรง

พัฒนาพัฒนา  SWG SWG ใหใชงานไดสะดวกขึ้นใหใชงานไดสะดวกขึ้น ( (user friendly) user friendly) เพื่อใหมีเพื่อใหมี

การนําไปใชไดอยางกวางขวางขึ้นการนําไปใชไดอยางกวางขวางขึ้น
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