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ABSTRACT: The purpose of this study was to develop an artificial neural network system 
model for flood forecasting in agricultural areas of the water intake zone community in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya. The Thap Nam-Ban Ma community was set as a study site. The collected 
data were based on the water level and rainfall from the lower Chao Phraya Basin water level 
measurement station and the Khlong Thap Nam. The data were used to create neural networks 
for a time series forecasting model to predict water levels at daily, weekly, and monthly intervals. 
The findings revealed that the efficiency of daily multi-layer artificial neural network forecasting 
from the lower Chao Phraya Basin water level measurement station was good. The correlation 
coefficient between the actual measured values and forecast results was within the acceptable 
range (r = 0.9975 and 0.6843 for training and testing procedures, respectively) and the data 
could be learned accurately. The root mean square error (RMSE) was the lowest (0.2783 and 
0.1394 for the respective training and testing procedures) compared to weekly and monthly 
forecast results. For Khlong Thap Nam, the daily forecast was effective at a good level. The 
correlation coefficient between the actual measured values and forecast results was within the 
acceptable range (r = 0.9975 and 0.6754 for training and testing procedures, respectively) and 
the data could be learned accurately with the lowest RMSE (0.1841 and 0.1041 for the respective 
training and testing procedures). Weekly and monthly water level forecast sections produced 
less accurate forecasts over a longer period with the correlation coefficient of 0.6531–0.9508 
and RMSE of 0.4570–0.8639. These results revealed that the artificial neural network model can 
provide reliable forecast results and can be applied in forecasting to support the actual operation 
effectively.
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บัที่คัดย่อ 

 การศึกษานี�มีวีัตถีุประสงค์ุเพ็่�อพ็ัฒินาแบุบุ
จำลองระบุบุโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มสำห์รับุการคุาด
การณพ์็ย์ากรณป์รมิาณน�ำห์ลากเขัตพ็่�นที�ทำการเกษตร
ขัองชุมชนเขัตรับุน�ำจังห์วีัดพ็ระนคุรศรีอย์ุธ์ย์า พ็่�นที�
ศึกษา คุ่อ ชุมชนทับุน�ำ-บุ้านม้า โดย์ใช้ขั้อมูลระดับุน�ำ
และปริมาณน�ำฝนจากสถีานีวีัดระดับุน�ำลุ�มน�ำ
เจ้าพ็ระย์าตอนล�างและคุลองทับุน�ำ ขั้อมูลที�ได้ถีูกนำ
มาสร้างแบุบุจำลองโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มแบุบุการ
พ็ย์ากรณ์อนุกรมเวีลาคุาดการณ์ระดับุน�ำ ช�วีงเวีลา 
ราย์วีนั ราย์สปัดาห์ ์และราย์เดอ่น ผู้ลการศกึษา พ็บุวี�า 
การพ็ย์ากรณ์ระดับุน�ำราย์วัีนด้วีย์แบุบุจำลองระบุบุ
โคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มห์ลาย์ชั�นจากสถีานีวีดัระดับุน�ำ
ลุ�มน�ำเจ้าพ็ระย์าตอนล�างมีประสิทธ์ิภัาพ็อย์ู�ในเกณฑิ์ดี 
โดย์คุ�าสัมประสิทธ์ิ�สห์สัมพ็ันธ์์ระห์วี�างขั้อมูลที�ตรวีจวีัด
จริงและขั้อมูลจากการพ็ย์ากรณ์อย์ู�ในเกณฑิ์ที�ย์อมรับุ
ได้ (Correlation coefficient; r = 0.9975 และ 0.6843 
สำห์รบัุขัั�นตอนการฝกึและการทดสอบุ ตามลำดบัุ) และ
สามารถีเรีย์นรู้ขั้อมูลได้อย์�างแม�นย์ำ คุ�ารากที�สองขัอง
คุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลังสองเฉลี�ย์ต�ำที�สุด (Root 
mean square error; RMSE = 0.2783 และ 0.1394 
สำห์รับุขัั�นตอนการฝึกและการทดสอบุ ตามลำดับุ) เม่�อ
เปรีย์บุเทีย์บุกับุผู้ลการพ็ย์ากรณ์ราย์สัปดาห์์และราย์
เด่อน สำห์รับุคุลองทับุน�ำ ผู้ลการพ็ย์ากรณ์ราย์วีันมี
ประสิทธ์ิภัาพ็อย์ู�ในเกณฑิ์ดี คุ�าสัมประสิทธ์ิ�สห์สัมพ็ันธ์์
ระห์วี�างขั้อมูลที�ตรวีจวีัดจริงและขั้อมูลจากการ
พ็ย์ากรณ์อย์ู�ในเกณฑิ์ที�ย์อมรับุได้ (r = 0.9975 และ 
0.6754 สำห์รับุขัั�นตอนการฝึกและการทดสอบุ ตาม
ลำดบัุ) และสามารถีเรีย์นรูข้ัอ้มลูไดอ้ย์�างแม�นย์ำ โดย์มี
คุ�ารากที�สองขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลังสองเฉลี�ย์
ต�ำที�สุด (RMSE = 0.1841 และ 0.1041 สำห์รับุขัั�นตอน

การฝึกและการทดสอบุ ตามลำดับุ) ส�วีนการพ็ย์ากรณ์
ระดับุน�ำราย์สัปดาห์์และราย์เด่อนให้์ผู้ลการพ็ย์ากรณ์
ที�มีคุวีามแม�นยํ์าน้อย์ลงตามระย์ะเวีลาที�ย์าวีนานขึั�น 
โดย์มีคุ�าสัมประสิทธ์ิ�สห์สัมพั็นธ์์อย์ู�ระห์วี�าง 0.6531–
0.9508 และคุ�ารากที�สองขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกําลงั
สองเฉลี�ย์ระห์วี�าง 0.4570–0.8639 แสดงให์้เห์็นวี�า 
แบุบุจําลองโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มมีคุวีามน�าเช่�อถ่ีอ
เห์มาะสำห์รับุนำไปประย์ุกต์ใช้ในการพ็ย์ากรณ์ 
ระดับุน�ำ เพ็่�อช�วีย์ในการปฏิิบุัติงานจริงได้อย์�างมี
ประสิทธ์ิภัาพ็ต�อไป

คำสิำคัญ: การพ็ย์ากรณ์ระดับุน�ำ, การพ็ย์ากรณ์แบุบุ
อนกุรมเวีลา, แบุบุจำลองโคุรงขั�าย์ประสาท
เทีย์ม, โคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มแบุบุห์ลาย์ชั�น 

บัที่น้ำ 

น�ำเปน็ทรพั็ย์ากรพ็่�นฐานที�มคีุวีามสำคุญัอย์�าง
ย์ิ�งต�อการดำรงชีวีิตขัองมนุษย์์ทั�งการอุปโภัคุ บุริโภัคุ 
การทำการเกษตรกรรม การอุตสาห์กรรม การคุมนาคุม 
การผู้ลติพ็ลงังาน การท�องเที�ย์วี และกฬีา การเปลี�ย์นแปลง
ขัองสภัาพ็ภูัมอิากาศส�งผู้ลให้์เกิดลมมรสุม ทำให้์เกิดฝน
ตกห์นัก นำไปสู�ป้ญห์าน�ำท�วีม สร้างคุวีามเสีย์ห์าย์ต�อ
ชวีีติ ทรัพ็ย์สิ์น และการขัย์าย์ตัวีทางเศรษฐกิจและชีวีติ
คุวีามเป็นอย์ู�ขัองประชาชน เน่�องจากพ็่�นที�ต้นน�ำมป่ีาไม้
ลดลง มีการก�อสร้างพ็นังกั�นน�ำมากขัึ�น ปิดช�องทางน�ำ
ไห์ลบุ�าเขั้าไปสู�พ็่�นที�ลุ�มต�ำห์ร่อแก้มลิงธ์รรมชาติในช�วีง
น�ำห์ลาก พ็่�นที�ปลาย์น�ำซ้ึ�งส�วีนให์ญ�เป็นพ็่�นที�ชุมชน
เม่องมีการขัย์าย์ตัวีห์นาแน�นมากขัึ�น (Blöschl et al., 
2017; Chaisompran and Chaipimonplin, 2017; 
Kongwichianwat, 2018; Tsakiri et al., 2018) โดย์
คุาดการณ์วี�าแนวีโน้มระดับุคุวีามรุนแรงขัองการเกิด
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อุทกภััย์จะมีคุวีามเสีย์ห์าย์มากย์ิ�งขัึ�นในอนาคุต ในปี 
พ็.ศ. 2564–2565 ประเทศไทย์อาจจะเผู้ชิญกับุ
เห์ตุการณ์อุทกภััย์ให์ญ�ในลุ�มแม�น�ำเจ้าพ็ระย์า จากการ
เขั้าสู�สภัาพ็คุวีามแปรปรวีนขัองสภัาพ็ภัูมิอากาศจาก
ปรากฏิการณ์ลานีญา (Leknoi, 2019) เห็์นได้จาก
อิทธ์ิพ็ลพ็าย์ุโซ้นร้อน “เตี�ย์นห์มู�” ซ้ึ�งเคุล่�อนตามแนวี
ร�องมรสุมเขั้าปกคุลุมภัาคุตะวีันออกเฉีย์งเห์น่อและ
ภัาคุกลาง ทำให้์บุริเวีณประเทศไทย์ตอนบุนมีฝนเพ็ิ�ม
มากขัึ�นและมีฝนตกห์นักถีึงห์นักมากบุางแห์�ง ส�งผู้ลให์้
เกิดน�ำท�วีมฉับุพ็ลัน น�ำป่าไห์ลห์ลาก จากราย์งาน
สถีานการณ์สาธ์ารณภััย์ขัองกรมป้องกันและบุรรเทา
สาธ์ารณภัยั์ ป ีพ็.ศ. 2564 (Department of Disaster 
Prevention and Mitigation, 2021) พ็บุพ็่�นที�  
31 จังห์วีัด โดย์เฉพ็าะภัาคุกลาง รวีม 10 จังห์วีัด  
72 อำเภัอ 469 ตำบุล 3,482 ห์มู�บุ้าน ประชาชนได้รับุ
ผู้ลกระทบุ 120,406 คุรวัีเรอ่น ผูู้้เสีย์ชีวีติ 6 ราย์ จงัห์วัีด
พ็ระนคุรศรอีย์ธุ์ย์าเปน็จงัห์วีดัห์นึ�งที�ไดร้บัุผู้ลกระทบุดงั
กล�าวี โดย์ประชาชนไดร้บัุผู้ลกระทบุ 13,445 คุรวัีเรอ่น 
เน่�องจากเป็นพ็่�นที�ราบุลุ�ม น�ำท�วีมขัังง�าย์ อีกทั�งมีมวีล
น�ำจากแม�น�ำเจ้าพ็ระย์าล้นตลิ�งและไห์ลเข้ัาท�วีมบุ้าน
เร่อน ที�อย์ู�อาศัย์ และพ็่�นที�ทำการเกษตรอย์�างรวีดเร็วี 
ทำให์้เกิดคุวีามเสีย์ห์าย์ทั�งทางด้านเศรษฐกิจ และชีวีิต
คุวีาม เ ป็นอย์ู� อ ย์� า งมาก  (Me teo ro log i c a l 
Department, 2017)

ปจ้จบุุนัการป้องกันคุวีามเสีย์ห์าย์และจัดการ
กับุป้ญห์าน�ำท�วีมที�นิย์มทำ มีทั�งมาตรการที�นำสิ�ง
ก�อสร้างมาใช้ลดขันาดคุวีามรุนแรงขัองน�ำและ
มาตรการที�ไม�ใช้สิ�งก�อสร้าง เพ่็�อให้์เกิดผู้ลกระทบุต�อ
ชวีีติประจำวัีนขัองประชาชนน้อย์ลงกวี�าเดิม สอดคุล้อง
กับุย์ุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ็.ศ. 2560–2580) ใน
ประเด็นที�เกี�ย์วีข้ัองกับุการบุริห์ารจัดการอุทกภัยั์ ที�เน้น
การปรบัุระบุบุบุรหิ์ารจดัการด้านอทุกภัยั์อย์�างบุรูณาการ 
แห์ล�งเก็บุกักน�ำต้นทุนและพ็่�นที�ชะลอน�ำให์้เพ็ีย์งพ็อ 
เพ็ิ�มขัีดคุวีามสามารถีในการเก็บุกัก การระบุาย์น�ำและ
การผู้นัน�ำ ระบุบุพ็ย์ากรณแ์ละการเตอ่นภัยั์ คุลงัขัอ้มลู 
และสร้างการมีส�วีนร�วีมขัองทุกภัาคุส�วีนในการ 

บุริห์ารจัดการน�ำ (National Strategy Board, 2017) 
โดย์เฉพ็าะอย์�างย์ิ�งระบุบุพ็ย์ากรณ์ เป็นระบุบุบุริห์าร
จัดการด้านอุทกภััย์ที�มีคุวีามจำเป็นอย์�างมากสำห์รับุ
การเต่อนภััย์น�ำท�วีมล�วีงห์น้า โดย์สิ�งที�สำคุัญที�สุด คุ่อ 
คุวีามแม�นย์ำและคุวีามรวีดเรว็ีในการเต่อนภัยั์ ซึ้�งห์น�วีย์
งานที�เกี�ย์วีขั้องสามารถีคุาดการณ์ล�วีงห์น้าได้อย์�างถีูก
ต้องและเต่อนภััย์ล�วีงห์น้าก�อนเกิดน�ำท�วีม ซึ้�งจะช�วีย์
ลดการสูญเสีย์ชีวีติและทรัพ็ย์สิ์นได้ (Chaipimonplin, 
2018; Alon et al., 2020) ป้จจุบุันมีเทคุนิคุต�าง ๆ ที�
นำมาใช้ในการพ็ย์ากรณ์ เช�น การพ็ย์ากรณ์โดย์ใช้วีิธ์ี
การทางสถีิติ exponential smoothing และ Box-
Jenkins การสร้างแบุบุจำลองการพ็ย์ากรณ์โดย์ใช้ 
นิวีโรฟื่้ซ้ซี้ การใช้อัลกอริทึมพ็ันธ์ุกรรม (Genetic 
algorithm) และการพ็ย์ากรณโ์ดย์ใชโ้คุรงขั�าย์ประสาท
เทีย์ม (Artificial neural network) เป็นต้น (Rahim 
et al., 2018; Bomers et al., 2019) โดย์แบุบุจำลอง
โคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มสามารถีเรีย์นรู้คุวีามสัมพั็นธ์์
ขัองขั้อมูลน�ำฝนและขั้อมูลระดับุน�ำในแม�น�ำในอดีต
จนถึีงป้จจุบุัน มีคุวีามแม�นย์ำที�จะนำไปใช้ในการคุาด
การณร์ะดบัุน�ำในแม�น�ำในอนาคุต (Chaisompran and 
Chaipimonplin, 2017; Chaipimonplin, 2018) 
สอดคุล้องกับุการศึกษาที�ผู้�านมา ซึ้�งพ็บุวี�าการใช้แบุบุ
จำลองโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มในการพ็ย์ากรณ์ระดบัุน�ำ
จะมีคุวีามแม�นย์ำสูง (Tsakiri et al., 2018; Bomers 
et al., 2019) แต�ส�วีนให์ญ�จะเป็นการคุาดการณ์ระดับุ
น�ำในสถีานีวีัดน�ำที�เป็นเป้าห์มาย์ นอกจากนี� ขั้อมูลที�
นำเขัา้ในชั�นรบัุขัอ้มลู (Input layer) จะเปน็ขัอ้มลูเพ็ยี์ง
ตัวีแปรใดตัวีแปรห์นึ�ง เช�น ระดับุน�ำในอดีต ห์ร่อ
ปรมิาณน�ำฝนในอดีต ซ้ึ�งเป็นข้ัอมูลที�มกีารเก็บุรวีบุรวีม
จากสถีานีวีัดระดับุน�ำและสถีานีวีัดปริมาณน�ำฝนอย์ู�
แล้วี เช�น การศึกษาขัอง Mongkolngam and 
Choensirichaimongkol (2015) ที�ใช้ข้ัอมูลปริมาณ
น�ำฝนราย์วัีนและข้ัอมูลอุตุนิย์มวิีทย์าจังห์วัีดเชีย์งให์ม� 
และ Phuphong (2013) ใช้ขั้อมูลระดับุน�ำและขั้อมูล
ปรมิาณน�ำฝนจากสถีานอีทุกวีทิย์าที�อย์ู�ตน้น�ำขัองสถีานี
ที�ต้องการพ็ย์ากรณ์ เป็นต้น โดย์ต้นกำเนิดห์ร่อสถีานี
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วีดัจากที�อย์ู�ระย์ะไกลนั�นอาจทำให้์การจดัส�งขัอ้มลูและ
การแบุ�งปน้ขัอ้มูลล�าชา้ ส�งผู้ลต�อคุวีามล�าชา้ในการแจง้
เต่อนภััย์พ็ิบุัติ การคุาดการณ์น�ำท�วีมฉับุพ็ลันเกิดคุวีาม
แม�นย์ำน้อย์ลง ทำให้์ประชาชนไม�ได้รบัุข้ัอมูลที�ทนัเวีลา 
ไม�ไดเ้ตรยี์มคุวีามพ็รอ้มรบัุมอ่ล�วีงห์นา้ จนเกดิคุวีามสญู
เสีย์ต�อทรัพ็ย์์สินในที�สุด (Boontawee et al., 2021) 
 จากแนวีคุดิและปญ้ห์าขัา้งต้น การศึกษานี�จงึ
มีวีัตถุีประสงค์ุเพ่็�อพั็ฒินาแบุบุจำลองระบุบุโคุรงขั�าย์
ประสาทเทีย์มสำห์รับุการคุาดการณ์พ็ย์ากรณ์ปริมาณ
น�ำห์ลากเขัตพ็่�นที�ทำเกษตรขัองชุมชนในเขัตรับุน�ำ
จังห์วีัดพ็ระนคุรศรีอย์ุธ์ย์า โดย์พ็ิจารณาคุวีามแม�นย์ำ
ขัองแบุบุจำลองในการพ็ย์ากรณ์ระดับุน�ำล�วีงห์น้าราย์
วีัน ราย์สัปดาห์์ และราย์เด่อน เพ็่�อนำไปใช้ในการ
วีางแผู้นบุริห์ารและจัดการน�ำให้์มีประสิทธิ์ภัาพ็ต�อไป 
ทั�งย์ังเป็นขั้อมูลประกอบุการตัดสินใจในการออกแบุบุ
ระบุบุเฝ้าระวีังและเต่อนภััย์ในสถีานการณ์น�ำท�วีมล�วีง
ห์น้าได้อย์�างทันท�วีงทีให์้แก�ประชาชน ชุมชน และ
ห์น�วีย์งานที�เกี�ย์วีข้ัอง สอดคุล้องกับุ Khamkaew et 
al. (2020) ที�พ็บุวี�า คุวีามแม�นย์ำในการพ็ย์ากรณ์
ปรมิาณน�ำสามารถีช�วีย์ในการบุรหิ์ารจดัการน�ำให์เ้พ็ยี์ง
พ็อต�อคุวีามตอ้งการจากกจิกรรมต�าง ๆ  เช�น การเกษตร 
การผู้ลิตน�ำประปา และการใช้น�ำในภัาคุอุตสาห์กรรม 
เป็นต้น ซ้ึ�งจะทำให์้ลดคุวีามเสีย์ห์าย์ในทรัพ็ย์์สิน ที�อย์ู�
อาศัย์ และพ็่�นที�ทางการเกษตร ซ้ึ�งเป็นพ็่�นที�ห์ลักและ
สำคุญัในการทำมาห์ากินขัองชาวีบุ้านชมุชนทับุน�ำและ
บุ้านม้า

อ์ปีก้รณ์์แลี้ะวิิธุ์่ก้าร 

การวีิจัย์คุรั�งนี� ใช้โปรแกรม Matlab ในการ
สร้างแบุบุจำลองโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์ม (Artificial 
neural networks; ANNs) โดย์ใช้ neural network 
แบุบุ time series forecasting โดย์ใช้ภัาษา Python 
ฝึกสอนและทดสอบุโคุรงขั�าย์ โดย์ผูู้้วีิจัย์เก็บุรวีบุรวีม
ขั้อมูล 2 พ็่�นที� คุ่อ ขั้อมูลระดับุน�ำและปริมาณน�ำฝน
บุริเวีณเห์น่อชุมชน จากสถีานีวีัดระดับุน�ำลุ�มน�ำ

เจ้าพ็ระย์าตอนล�าง บุ้านบุางแก้วี อำเภัอเม่อง จังห์วีัด
อ�างทอง และขั้อมูลในพ็่�นที�ชุมชน เป็นระดับุน�ำจาก
เคุร่�องวีดัระดบัุน�ำในคุลองทบัุน�ำ และเคุร่�องวีดัปรมิาณ
น�ำฝนที�ติดตั�งในพ็่�นที�ชุมชน โดย์ข้ัอมูลในการฝึกแบุบุ
จำลอง (Training) เป็นชดุขัอ้มลูที�บุนัทกึระห์วี�างปี พ็.ศ. 
2554–2558 และข้ัอมลูที�ใชใ้นการทดสอบุแบุบุจำลอง 
(Testing) เป็นชุดขั้อมูลที�บัุนทึกระห์วี�างปี พ็.ศ. 
2559–2563 ห์ลังจากผู้�านกระบุวีนการรวีบุรวีมขั้อมูล 
ผูู้้วีิจัย์ได้ดำเนินการพ็ัฒินาแบุบุจำลองการพ็ย์ากรณ์ 
โดย์ใช้โคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์ม ดังนี�

ก้ารเต้ร่ยมข้้อมูลี้  
 กระบุวีนการรวีบุรวีมและเตรีย์มข้ัอมูล
สามารถีแบุ�งออกเปน็ 3 กระบุวีนการย์�อย์ ไดแ้ก� 1) การ
คุัดเล่อกขั้อมูล (Data selection) โดย์ขั้อมูลที�นำมาใช้
ในการวิีจัย์ คุ่อ ปริมาณน�ำฝนและระดับุน�ำ 2) การ
ทำคุวีามสะอาดขั้อมูล (Data cleaning) โดย์กรอง
ขั้อมูลที�ไม�ถีูกต้องห์ร่อไม�สมบุูรณ์ ซ้ึ�งพ็บุวี�ามีบุางขั้อมูล
เป็นคุ�าสูญห์าย์ (Missing value) จึงใช้วีิธ์ีการนำคุ�า
เฉลี�ย์ขัองข้ัอมลูในแต�ละปแีทนที�คุ�าขัอ้มลูที�มคีุ�าวี�างห์รอ่
คุ�าสูญห์าย์ ตามวีิธ์ีขัอง Malarvizhi and Thanamani 
(2012) และ 3) การแปลงรูปแบุบุขั้อมูล (Data 
transformation) โดย์แปลงแฟ้ื่มข้ัอมูลจากรูปแบุบุ 
spread sheet file ให์้อย์ู�ในรูปแบุบุ comma 
separate values (CSV) เพ่็�อนำไปใช้ในการพั็ฒินา
แบุบุจำลองการพ็ย์ากรณ์ต�อไป

ก้ารต้รวิจสิอบัควิามน้่าเช้ื�อถืือข้องข้้อมูลี้
 ตรวีจสอบุคุวีามน�าเช่�อถ่ีอขัองข้ัอมูลกับุข้ัอมูล
ระดับุน�ำและปริมาณน�ำฝน โดย์วีิธ์ี double-mass 
curve เพ็่�อเล่อกวี�าขั้อมูลปีใดมีคุวีามถีูกต้อง (Searcy 
and Hardison, 1960) สำห์รับุใช้เป็นเกณฑิ์ในการ
เล่อกขั้อมูลนั�นมาใช้ จากนั�น นำขั้อมูลระดับุน�ำราย์วีัน
ในอดตีตลอดช�วีงระย์ะเวีลา 1 ปี ขัองแต�ละปี มาสร้างกราฟื่
เทยี์บุกับุแกนเวีลาในระย์ะย์าวี จะได้ hydrograph ขัอง
ระดบัุน�ำในช�วีงระย์ะย์าวีพิ็จารณาร�วีมกับุขัอ้มลูปริมาณ
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น�ำฝน และข้ัอมูลระดับุน�ำสูงสุดประจำปี (Momentary 
peak) แล้วีแบุ�งเกณฑิ์ออกเป็น 3 กลุ�ม คุ่อ กลุ�มขั้อมูล
ปนี�ำมาก กลุ�มขัอ้มลูปนี�ำปรกติ และกลุ�มข้ัอมลูปนี�ำแลง้ 
โดย์ระดับุน�ำที�สถีานีวีัดระดับุน�ำลุ�มน�ำเจ้าพ็ระย์า 
ตอนล�าง บุ้านบุางแก้วี อำเภัอเม่อง จังห์วีัดอ�างทอง 
กลุ�มขั้อมูลปีน�ำมากอยู์�ที�ระดับุมากกวี�า 6.75 เมตร  
จากระดับุน�ำทะเลปานกลาง กลุ�มขั้อมูลปีน�ำปรกติอย์ู�
ที�ระห์วี�าง 0–6.75 เมตร จากระดับุน�ำทะเลปานกลาง 
และกลุ�มขั้อมูลปีน�ำแล้งอย์ู�ที�ระดับุน้อย์กวี�า 0 เมตร 
จากระดบัุน�ำทะเลปานกลาง ส�วีนระดบัุน�ำในคุลองทบัุ
น�ำ กลุ�มขั้อมูลปีน�ำมากอย์ู�ที�ระดับุมากกวี�า 2.50 เมตร 
จากระดับุน�ำทะเลปานกลาง กลุ�มขั้อมูลปีน�ำปรกติอย์ู�
ที�ระห์วี�าง 0–2.50 เมตร จากระดับุน�ำทะเลปานกลาง 
และกลุ�มขั้อมูลปีน�ำแล้งอย์ู�ที�ระดับุน้อย์กวี�า 0 เมตร 
จากระดับุน�ำทะเลปานกลาง (Hydro Informatics 
Institute, 2012) โดย์ในการศึกษาคุรั�งนี� จะให์้ 

คุวีามสำคัุญกับุข้ัอมูลปีน�ำมาก โดย์เฉพ็าะอย์�างย์ิ�ง
ขั้อมูลปีน�ำมากที�มีประวัีติการเกิดน�ำท�วีม เพ่็�อใช้คุาด
การณ์ระดับุน�ำขัองปีน�ำมาก

ก้ารก้ำหน้ดโครงสิร้างแบับัจำลี้อง
 กำห์นดโคุรงสร้างแบุบุจำลองระบุบุโคุรง
ขั�าย์ประสาทเทีย์มเบุ่�องต้นเป็นแบุบุ 3 ชั�น (Layer) 
คุ่อ ชั�นรับุขั้อมูล (Input layer) ชั�นที�ซ้�อน (Hidden 
layer) และชั�นแสดงผู้ล (Output layer) โดย์ขั้อมูล
ที�ได้จากสถีานีวีัดระดับุน�ำลุ�มน�ำเจ้าพ็ระย์าตอนล�าง 
และจากคุลองทับุน�ำ ประกอบุด้วีย์ คุวีามสูงขัอง
ระดับุน�ำ (เมตร จากระดับุน�ำทะเลปานกลาง) เป็น
ขั้อมูล input 1 ปริมาณน�ำฝน (มิลลิเมตรต�อชั�วีโมง) 
เป็นขั้อมูล input 2 และระดับุน�ำล�วีงห์น้า (เมตร 
จากระดับุน�ำทะเลปานกลาง) เป็นขั้อมูล output 
(Figure 1)

Figure 1  Artificial neural networks

ก้ารแบั่งก้ลี้์่มข้้อมูลี้
เม่�อตรวีจสอบุคุวีามสมบุูรณ์ขัองขั้อมูล

ระห์วี�างปี พ็.ศ. 2554–2563 พ็บุขั้อมูลที�ใช้ในการวีิจัย์ 
จำนวีน 2,126 ชุด และแบุ�งขั้อมูลเพ็่�อนําไปใช้ในการ
ทดสอบุประสทิธ์ภิัาพ็โมเดลดว้ีย์วีธิ์ ีsplit test เน่�องจาก
ชุดขั้อมูลมีขันาดคุ�อนขั้างให์ญ� และวีิธ์ี split test ใช้
เวีลาในการสร้างโมเดลน้อย์ โดย์การสุ�มขั้อมูลเพ็่�อ 
แบุ�งขั้อมูลออกเป็น 2 ส�วีน คุ่อ ขั้อมูลส�วีนที�ห์นึ�ง  
(พ็.ศ. 2554–2558) จำนวีน 1,700 ชุด คุิดเป็น 

ร้อย์ละ 80 ขัองขั้อมูลทั�งห์มด สำห์รับุกระบุวีนการฝึก 
(Training) และขั้อมูลส�วีนที�สอง (พ็.ศ. 2559–2563) 
จำนวีน 426 ชุด คุิดเป็นร้อย์ละ 20 ขัองขั้อมูลทั�งห์มด 
สำห์รับุกระบุวีนการทดสอบุ (Testing) แบุบุจำลอง

ก้ารที่ำ Normalize  
 ดำเนินการปรับุฐานขัองขั้อมูลนำเขั้าและ
ผู้ลลัพ็ธ์์ที�แตกต�างกันให์้มีคุ�าอย์ู�ในช�วีงเดีย์วีกัน ในการ
ดำเนินงานวีิจัย์คุรั�งนี�กำห์นดให์้ช�วีงขั้อมูลมีคุ�าอย์ู�
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ระห์วี�าง 0.05–0.95 เน่�องจากเป็นช�วีงเอาต์พ็ุตสูงสุดที�
ใช้ในการทำให์้เป็นมาตรฐาน (Sola and Sevilla, 
1997) โดย์มีการแปลงข้ัอมูลก�อนการฝึกและทดสอบุ
แบุบุจำลอง (Data pre-processing) ให้์อย์ู�ในช�วีง 
0.05–0.95 และห์ลงัจากไดโ้คุรงสรา้งแบุบุจำลองระบุบุ
โคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มที�ดทีี�สดุแลว้ี ผู้ลพ็ย์ากรณ์จงึถีกู
แปลคุ�ากลับุจากช�วีง 0.05–0.95 มาเป็นคุ�าเดิม (Data 
post-processing)

ก้ารฝึึก้แลี้ะที่ดสิอบัแบับัจำลี้อง
 การฝึกและทดสอบุแบุบุจำลองระบุบุโคุรง
ขั�าย์ประสาทเทีย์มทั�งราย์วีนั ราย์สปัดาห์ ์และราย์เด่อน 

เป็นการฝึกและทดสอบุแบุบุจำลองตามรูปแบุบุ
โคุรงสรา้งที�ไดก้ำห์นดไวีเ้พ็่�อห์าโคุรงสรา้งและคุ�าถี�วีงน�ำ
ห์นักที�เห์มาะสมที�สุด โดย์คุ�าถี�วีงน�ำห์นักและคุ�า bias 
เริ�มต้น ถีูกสุ�มปรับุคุ�าอย์ู�ระห์วี�าง -3 ถีึง +3 ส�วีนคุ�า 
learning rate (LR) อย์ู�ระห์วี�าง 0.01–1.00 และ 
momentum rate (MR) อย์ู�ระห์วี�าง 0–1 นอกจากนี� 
การกำห์นดในการให์้แบุบุจำลองระบุบุโคุรงขั�าย์
ประสาทเทีย์มห์ย์ุดทำงาน เม่�อข้ัอแตกต�างระห์วี�างผู้ล
รวีมขัองคุ�าพ็ย์ากรณ์และคุ�าจริงมีคุ�าน้อย์กวี�าคุ�าที�
กำห์นด (Target error) กำห์นดให้์คุ�าแตกต�างไม�เกิน
ร้อย์ละ 5 (0.05) โดย์การฝึกและทดสอบุแบุบุจำลองมี
ขัั�นตอนดังแสดงใน Figure 2

Figure 2  Training and test flowchart of artificial neural networks
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ก้ารที่ดสิอบัควิามน้่าเช้ื�อถืือแลี้ะควิามแม่น้ยำข้อง
ก้ารพยาก้รณ์์
 การทดสอบุคุวีามน�าเช่�อถีอ่ขัองการพ็ย์ากรณ์
ด้วีย์สถีิติสห์สัมพ็ันธ์์ (Correlation; r) โดย์ปรกติมีคุ�า
อย์ู�ระห์วี�าง -1 ถีึง 1 ถี้าคุ�าเขั้าใกล้ 1 แสดงวี�า ขั้อมูลที�
คุํานวีณได้และที�ตรวีจวัีดได้จากภัาคุสนามมีคุวีาม
สมัพ็นัธ์แ์บุบุปฏิิภัาคุโดย์ตรงที�ด ีถีา้มคีุ�าเขัา้ใกล ้0 แสดง
วี�า ขั้อมูลทั�งสองมีคุวีามสัมพั็นธ์์กันน้อย์ห์ร่อแทบุไม�มี
คุวีามสัมพ็ันธ์์กัน (Kontochimplee et al., 2018) ซ้ึ�ง
โดย์ทั�วีไปคุ�าสห์สัมพ็ันธ์์คุวีรมีคุ�ามากกวี�า 0.6 จึงอย์ู�ใน
เกณฑิท์ี�ย์อมรบัุไดใ้นการพ็ย์ากรณ ์(Hollingsworth et 
al., 1980) ส�วีนการทดสอบุคุวีามแม�นย์ำขัองการ
พ็ย์ากรณ์ด้วีย์คุ�ารากที�สองขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อน
กำลังสองเฉลี�ย์ (Root mean square error; RMSE) 
เปน็ตัวีแปรทางสถิีตทิี�แสดงคุวีามคุลาดเคุล่�อนสมบูุรณ์
ระห์วี�างขัอ้มลูที�ไดจ้ากการคุำนวีณดว้ีย์แบุบุจำลองและ
ขั้อมูลที�ได้จากการตรวีจวีัด ห์ากมีคุ�าเขั้าใกล้ 0 ห์มาย์
ถีงึ การพ็ย์ากรณม์คีุวีามแม�นย์ำมากที�สดุ (Daengkanit 
et al., 2017)

ผลี้ก้ารที่ดลี้องแลี้ะวิิจารณ์์

ก้ารออก้แบับัโครงข้่ายปีระสิาที่เที่่ยม
 ในการวีจิยั์นี�มกีารกำห์นดคุ�าพ็ารามิเตอร์ต�าง ๆ 
ให์้กับุโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์ม ได้แก� คุ�าโมเมนตัม 
(Momentum) และอัตราการเรีย์นรู้ (Learning rate) 
โดย์การเรีย์นรู้แบุบุแพ็ร�ย์้อนกลับุ กำห์นดอัตราการ
เรยี์นรูท้ี�มคีุ�าน้อย์ ซ้ึ�งงานวิีจยั์นี�กำห์นดอัตราการเรีย์นรู ้
เท�ากับุ 0.05 คุ�าสัมประสิทธ์ิ�โมเมนตัม เท�ากับุ 0.9  
คุ�าถี�วีงน�ำห์นักและคุ�าไบุอัสเริ�มต้นที�นำมาใช้ใน

กระบุวีนการเรีย์นรู้ขัองโคุรงขั�าย์ได้จากการสุ�มคุ�า โดย์
ใชเ้วีลาและจำนวีนรอบุที�ใชใ้นการฝกึสอนไม�จำกดั และ
วีัดคุ�าคุวีามถีูกต้องขัองจำนวีนคุรั�งในการพ็ย์ากรณ์
ระดับุน�ำในแต�ละชุดขั้อมูล โดย์คุ�าคุวีามผู้ิดพ็ลาดที�
สามารถีย์อมรับุได้ต้องไม�เกิน ± 0.5 เมตร ทำให์้
สามารถีสรุปคุ�าเฉลี�ย์คุวีามถูีกตอ้งขัองการพ็ย์ากรณ์ล�วีง
ห์นา้แต�ละช�วีงเวีลาไดด้ทีี�สดุจากการใชโ้คุรงขั�าย์แบุบุ 1 
เอาต์พ็ุต ซ้ึ�งสอดคุล้องกับุ Jetpipattanapon and 
Tanapattanadol (2010) เม่�อกำห์นดคุวีามผู้ิดพ็ลาด
ที�ย์อมรับุได้ ± 0.5 เมตร เม่�อทำการฝึกสอนโคุรงขั�าย์
ในรูปแบุบุต�าง ๆ จนถึีงคุ�าเป้าห์มาย์โดย์ใช้คุ�า MSE 
เท�ากับุ 0.001 อัตราการเรีย์นรู้ 0.05 และสัมประสิทธ์ิ�
โมเมนตัมเท�ากับุ 0.9 ในโคุรงขั�าย์ที�มีจำนวีนชั�นซ้�อน
และจำนวีนโห์นดที�เท�ากัน โคุรงขั�าย์ 1 เอาต์พ็ุต 
สามารถีพ็ย์ากรณ์ได้ดีกวี�าโคุรงขั�าย์ 4 เอาต์พ็ุต

ผลี้ก้ารที่ดสิอบัแบับัจำลี้องโครงข้่ายปีระสิาที่เที่่ยม
สิำหรับัพยาก้รณ์์ระดับัน้�ำลี้่วิงหน้้า
 ประสิทธ์ิภัาพ็การพ็ย์ากรณ์ระดับุน�ำล�วีงห์น้า
ราย์วีัน ราย์สัปดาห์์ และราย์เด่อนในพ็่�นที�เห์น่อชุมชน 
(ข้ัอมลูจากสถีานีวีดัระดับุน�ำลุ�มน�ำเจ้าพ็ระย์าตอนล�าง) 
และพ็่�นที�ในชุมชน (ข้ัอมูลจากเคุร่�องวีัดระดับุน�ำใน
คุลองทับุน�ำและเคุร่�องวัีดปริมาณน�ำฝนที�ตดิตั�งในพ็่�นที�
ชุมชน) ด้วีย์แบุบุจำลองโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มในการ
ฝึกแบุบุจำลอง (ขั้อมูลระห์วี�างปี พ็.ศ. 2554–2558) 
และการทดสอบุแบุบุจำลอง ( ข้ัอมูลระห์วี�างปี  
พ็.ศ. 2559–2563) ถีูกแสดงใน Table 1 ขัณะที� กราฟื่
เปรีย์บุเทีย์บุระห์วี�างคุ�าตรวีจวีัดจริงและผู้ลการ
พ็ย์ากรณ์ราย์วีัน ราย์สัปดาห์์ และราย์เด่อน แสดงใน 
Figures 3–4
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Table 1  Forecast performance for each period

Period
Training procedure1 Testing procedure2

r RMSE r RMSE

Station C.7A 
Daily

Weekly

Monthly

0.9975

0.9428

0.8814

0.2783

0.6874

0.8542

0.6843

0.6642

0.6531

0.1394

0.6647

0.8639

Khlong Thap Nam
Daily

Weekly

Monthly

0.9975

0.9508

0.8785

0.1841

0.4702

0.6357

0.6754

0.6616

0.6894

0.1041

0.4570

0.6636

1 The set of data which enables the training, 2 The set of data which enables the testing,  
r = correlation coefficient, RMSE = root mean square error

จากการศึกษาคุรั�งนี� พ็บุวี�า การพ็ย์ากรณ์ราย์
วีัน ราย์สัปดาห์์ และราย์เด่อน ใช้จำนวีนชั�นขัอง
โคุรงสรา้ง (Net size) 3 ชั�น โดย์ผู้ลการพ็ย์ากรณ์ระดบัุ
น�ำล�วีงห์น้าราย์วีัน ล�วีงห์น้าราย์สัปดาห์์ และล�วีงห์น้า
ราย์เด่อนให้์ผู้ลเป็นที�ย์อมรับุได้ เม่�อพ็ิจารณาคุ�า
สัมประสิทธ์ิ�สห์สัมพ็ันธ์์ร�วีมกับุคุ�ารากที�สองขัองคุ�า
คุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลังสองเฉลี�ย์ขัองแบุบุจําลองขัอง
การฝึกแบุบุจำลอง โดย์การฝึกแบุบุจำลองด้วีย์ข้ัอมูล
จากสถีานีวีัดระดับุน�ำลุ�มน�ำเจ้าพ็ระย์าตอนล�าง พ็บุวี�า 
การพ็ย์ากรณ์ล�วีงห์น้าราย์วีัน ราย์สัปดาห์์ และราย์
เด่อน มีคุ�าสัมประสิทธ์ิ�สห์สัมพ็ันธ์์ เท�ากับุ 0.9975, 
0.9428 และ 0.8814 ตามลำดับุ และมีคุ�ารากที�สอง
ขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลังสองเฉลี�ย์ เท�ากับุ 
0.2783, 0.6874 และ 0.8542 ตามลำดับุ ขัณะที� การ
ฝึกแบุบุจำลองด้วีย์ขั้อมูลจากคุลองทับุน�ำ สัมประสิทธ์ิ�
สห์สัมพ็ันธ์์ระห์วี�างคุ�าที�ตรวีจวัีดจริงและคุ�าจาก 

การพ็ย์ากรณ์ราย์วีัน ราย์สัปดาห์์ และราย์เด่อนมีคุ�า
เท�ากับุ 0.9975, 0.9508 และ 0.8785 ตามลำดับุ และ
มีคุ�ารากที�สองขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลังสอง 
เฉลี�ย์ 0.1841, 0.4702 และ 0.6357 ตามลำดับุ ส�วีน
การทดสอบุแบุบุจำลองจากการวีัดระดับุน�ำลุ�มน�ำ
เจ้าพ็ระย์าตอนล�าง พ็บุวี�า คุ�าที�ตรวีจวีัดจริง และคุ�า 
จากการพ็ย์ากรณ์ล�วีงห์น้าราย์วัีน ราย์สัปดาห์์ และ 
ราย์เด่อน มีคุ�าสัมประสิทธ์ิ�สห์สัมพ็ันธ์์ เท�ากับุ 0.6843, 
0.6642 และ 0.6531 ตามลำดับุ และมีคุ�ารากที�สอง
ขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลังสองเฉลี�ย์ 0.1394, 
0.6647 และ 0.8639 ตามลำดับุ ขัณะที� ผู้ลจากคุลอง
ทับุน�ำมีคุ�าสัมประสิทธิ์�สห์สัมพ็ันธ์์ เท�ากับุ 0.6754, 
0.6616 และ 0.6894 ตามลำดับุ โดย์มีคุ�ารากที�สอง 
ขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลังสองเฉลี�ย์ 0.1041, 
0.4570 และ 0.6636 ตามลำดับุ (Table 1)
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Figure 4  Comparison between forecast results and actual measured values from the Khlong 
Thap Nam at daily (A), weekly (B), and monthly (C) water levels

Figure 3  Comparison between forecast results and actual measured values   from station C.7A 
at daily (A), weekly (B), and monthly (C) water levels
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  ผู้ลการศึกษาคุรั�งนี� พ็บุวี�า ผู้ลการพ็ย์ากรณ์
ระดับุล�วีงห์น้าราย์วีันจากสถีานีวีัดระดับุน�ำลุ�มน�ำ
เจ้าพ็ระย์าตอนล�างและจากคุลองทับุน�ำด้วีย์แบุบุ
จำลองระบุบุโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มห์ลาย์ชั�น มี
ประสิทธ์ิภัาพ็อย์ู�ในเกณฑิ์ดี ขั้อมูลที�ตรวีจวีัดจริงและ
ขั้อมูลจากการพ็ย์ากรณ์มีคุวีามสัมพั็นธ์์กันอย์ู�ในเกณฑ์ิ
ที�ย์อมรับุได้ (Hollingsworth et al., 1980) โดย์มี 
คุ�าสัมประสิทธ์ิ�สห์สัมพ็ันธ์์มากกวี�า 0.6 การพ็ย์ากรณ์
ระดับุล�วีงห์น้าราย์วีันจากสถีานีวีัดระดับุน�ำลุ�มน�ำ
เจ้าพ็ระย์าตอนล�างและจากคุลองทับุน�ำสามารถีเรีย์น
รูข้ัอ้มลูไดอ้ย์�างแม�นย์ำมากที�สดุเม่�อเปรีย์บุเทีย์บุกับุการ
พ็ย์ากรณ์ราย์สัปดาห์์และราย์เด่อน โดย์มีคุ�ารากที�สอง
ขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลงัสองเฉลี�ย์เขัา้ใกล้ 0 และ
มีคุ�าต�ำที� สุด เห์มาะสำห์รับุนำไปประย์ุกต์ใช้ใน 
การพ็ย์ากรณ์ระดับุน�ำอย์�างมีประสิทธ์ิภัาพ็ต�อไป 
(Daengkanit et al., 2017) นอกจากนี� แบุบุจำลอง
ย์งัมปีระสิทธิ์ภัาพ็ในการคุาดการณ์พ่็�นที�เสี�ย์งภัยั์น�ำท�วีม 
ทำให์้ผู้ลการวีิเคุราะห์์อย์ู�ในเกณฑิ์ที�สอดคุล้องกับุ
ภัูมิประเทศจริงขัองตำบุลทับุน�ำที�เป็นพ็่�นที�แรก ๆ ที�
เกดิสถีานการณน์�ำท�วีมฉบัุพ็ลนัจากปรมิาณน�ำฝนและ
น�ำที�มาจากแม�น�ำเจ้าพ็ระย์า เน่�องจากพ็่�นที�ส�วีนให์ญ�
เป็นพ่็�นที�ราบุลุ�ม ทั�งย์ังเป็นพ่็�นที�รับุน�ำขัองจังห์วัีด
พ็ระนคุรศรีอย์ุธ์ย์า (Thumbnum Sub District 
Administration Organization, 2017) สอดคุล้องกบัุ 
Kontochimplee et al. (2018) ที�ศึกษาการประย์ุกต์
ใช้โคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มในการพ็ย์ากรณ์ปริมาณน�ำ
ไห์ลเขั้าอ�างเก็บุน�ำที�สำคุัญในจังห์วีัดระย์อง โดย์ศึกษา
คุวีามสัมพ็ันธ์์ขัองขั้อมูลปริมาณน�ำฝนที�ใช้ในการ
พ็ย์ากรณ์ปริมาณน�ำ พ็บุวี�า ประสิทธ์ิภัาพ็ในช�วีงการ
ทดสอบุแบุบุจำลองในการพ็ย์ากรณล์ดลงตามเวีลาการ
พ็ย์ากรณ์ที�นานขัึ�น และยั์งแสดงให้์เห์็นวี�าแบุบุจำลอง
โคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์ม ซ้ึ�งเป็นแบุบุจำลองที�อาศัย์
คุวีามสัมพ็นัธ์ข์ัองสถิีตขิัอ้มลูในอดีต สามารถีให้์ผู้ลการ
พ็ย์ากรณ์ที�มีคุวีามน�าเช่�อถี่อและนำไปใช้ในการ
พ็ย์ากรณ์เพ่็�อช�วีย์ในการปฏิิบัุติงานจริงได้อย์�างมี
ประสิทธ์ิภัาพ็  

 งานวีจิยั์คุรั�งนี� มข้ีัอมลูปรมิาณน�ำฝนราย์เด่อน
สำห์รับุการฝึกและทดสอบุแบุบุจำลองไม�มากนัก ใน
การวีิจัย์คุรั�งต�อไป คุวีรดำเนินการจัดทำแบุบุจำลอง
โคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์ม เม่�อมีการเก็บุข้ัอมูลมากเพี็ย์ง
พ็อในช�วีงขัองการฝึกแบุบุจำลอง นอกจากนี�การเก็บุ
ขัอ้มลูในพ็่�นที�ตวัีอย์�าง คุวีรเกบ็ุขัอ้มลูให์ม้ากพ็อที�จะนำ
มาทำการฝึกและทดสอบุแบุบุจำลอง เพ่็�อช�วีย์ให้์ 
นวิีรอลเนต็เวีริค์ุสามารถีสรา้งรปูแบุบุการพ็ย์ากรณท์ี�มี
คุวีามถีูกต้องมากขัึ�น อีกทั�งคุวีรมีการศึกษา โดย์นำเอา
แบุบุจำลองโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มมาใช้ทำนาย์อัตรา
การไห์ลขัองน�ำ เน่�องจากจะช�วีย์ให์้ระบุบุเต่อนภััย์มี
คุวีามละเอีย์ดมากขัึ�น นอกจากนี� ในการทดลองนี�เลอ่ก
ใช้การแบุ�งขั้อมูลด้วีย์อัตราส�วีน 8:2 และทดสอบุเพ็ีย์ง
คุรั�งเดีย์วี ดังนั�น ในการทดลองคุรั�งต�อไปคุวีรเล่อกใช้ 
วีิธ์ี cross-validation เพ็่�อทดสอบุ ซึ้�งอาจทำให์้เห์็น 
คุ�าเฉลี�ย์ขัองคุ�ารากที�สองขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อน
กำลังสองเฉลี�ย์ และคุ�าส�วีนเบีุ�ย์งเบุนมาตรฐาน ทำให์้
โมเดลที�เล่อกใช้สามารถีพ็ย์ากรณ์ได้อย์�างแม�นย์ำ และ
จากการทดลองย์ังพ็บุวี�ามีป้จจัย์อ่�น ๆ ในการทดสอบุ 
เช�น อตัราการเรยี์นรู ้สมัประสทิธ์ิ�โมเมนตมั ห์รอ่แม้แต�
ลำดบัุขัองอนิพ็ตุที�เห์มาะสมในการทำนาย์ระดบัุน�ำล�วีง
ห์น้า นอกจากป้จจัย์เร่�องโคุรงขั�าย์แล้วี ขั้อมูลอินพ็ุตต์ 
ก็มีส�วีนสำคุัญ โดย์ขั้อมูลที�นำมาใช้ในการฝึกสอนโคุรง
ขั�าย์สำห์รับุการพ็ย์ากรณ์ล�วีงห์น้าในแต�ละช�วีงเวีลานั�น 
อาจจะต้องมีการปรับุเปลี�ย์นอินพ็ุตต์ที�เห์มาะสมขัอง
แต�ละช�วีงเวีลาด้วีย์

สิร์ปี 

 แบุบุจําลองโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มเป็นแบุบุ
จําลองที�อาศัย์คุวีามสัมพ็ันธ์์ขัองสถิีติข้ัอมูลในอดีต 
สามารถีให์้ผู้ลการพ็ย์ากรณ์ที�มีคุวีามน�าเช่�อถี่อและนํา
ไปใช้ในการพ็ย์ากรณ์ เพ็่�อช�วีย์ในการปฏิิบุัติงานจริงได้
อย์�างมปีระสทิธ์ภิัาพ็ โดย์การพ็ย์ากรณร์ะดบัุน�ำราย์วีนั
ดว้ีย์แบุบุจําลองโคุรงขั�าย์ประสาทเทีย์มที�มคีุ�ารากที�สอง
ขัองคุ�าคุวีามคุลาดเคุล่�อนกำลังสองเฉลี�ย์ (RMSE) ต�ำ
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ที�สุด ให้์ผู้ลการพ็ย์ากรณ์ที�แม�นยํ์าที�สุด ขัณะที� การ
พ็ย์ากรณร์าย์สปัดาห์แ์ละราย์เด่อนให์้ผู้ลการพ็ย์ากรณ์
ที�มคีุวีามแม�นยํ์าน้อย์ลงไปตามระย์ะเวีลาการพ็ย์ากรณ์
ที�ย์าวีนานขัึ�น ดังนั�น ในช�วีงฤดูฝนที�มีน�ำห์ลากและมี
ระดับุน�ำเพ็ิ�มขัึ�นอย์�างรวีดเร็วี การพ็ย์ากรณ์ระดับุน�ำ
ล�วีงห์น้าที�แม�นย์ำและมีประสิทธ์ิภัาพ็จะสามารถีช�วีย์
ตรวีจสอบุระดบัุน�ำแบุบุเวีลาจรงิและทราบุคุ�าที�พ็ย์ากรณ์
ล�วีงห์น้า เพ็่�อใช้วีางแผู้นการบุริห์ารจัดการน�ำได้ทัน 
ต�อสถีานการณ์ที�จะเกดิขัึ�น ซ้ึ�งจะช�วีย์ลดผู้ลกระทบุกับุ
ชมุชนและทรพั็ย์ส์นิที�จะเกดิขัึ�น รวีมทั�งเป็นการช�วีย์ลด
งบุประมาณจากภัาคุรัฐในการจัดช่�ออุปกรณ์สำห์รับุ
เต่อนภััย์น�ำท�วีมต�อไป
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