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คํานํา 

การจัดทําคู มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือสําหรับการปฏิบัติงาน ดานการใช
แบบจําลอง HEC-HMS ใหกับเจาหนาที่ของฝายสารสนเทศและพยากรณน้ําและบุคคลที่สนใจ ใหเขาใจถึง
ขั้นตอนการใชแบบจําลอง HEC-HMS สําหรับการคาดการณปริมาณนํ้าทาลวงหนา 1 – 3 วัน ใหเกิดการใช
แบบจําลองไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน 

คณะผู จัด ทําหวังเปนอยา ง ย่ิ งว าคู มือการปฏิบัติ งานน้ีจะ เปนประโยชนตอ เจ าหนาที่ของ 
ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา รวมทั้งบุคคลที่สนใจ ใหเขาใจถึงขั้นตอนการใชแบบจําลอง HEC-HMS  
สําหรับการคาดการณปริมาณน้ําทาลวงหนา 1 – 3 วัน และนอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการได
อยางเปนระบบ มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุผลสําเร็จตามหลักเกณฑตัวชี้วัดของการจัดการความรู 
(Knowledge Management: KM) สํานักบรหิารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 
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สารบัญ 
 
 หนา 
วัตถุประสงค ๑ 

ขอบเขต ๑ 

คําจํากัดความ ๑ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ๒ 

Work Flow ๕ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๙ 

ระบบติดตามประเมินผล ๒๕ 

ปญหาและขอเสนอแนะ  ๒๗ 

เอกสารอางอิง   ๒๗ 

แบบฟอรมท่ีใช ๒๗ 

ภาคผนวก  ๒๘ 

 1) แนวคิดและทฤษฎีของแบบจําลอง HEC-HMS ๒๙ 

 2) หลักการทํางานแบบจาํลอง HEC-HMS ๓๐ 

 

 



๑ 

คูมือการปฏิบัติงาน 
การใชแบบจําลอง HEC-HMS 

 

1. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพื่อจัดทําคูมือการใชแบบจําลอง HEC-HMS สําหรับคาดการณปริมาณน้ําทาลวงหนา 1 – 3 วัน 
ในลุมนํ้าของประเทศไทยบนมาตรฐานทางวิชาการ โดยแสดงข้ันตอนการจัดเตรียมขอมูลนําเขาสําหรับการนําเขา
แบบจําลอง การวิเคราะหดวยแบบจําลอง และการแสดงผลลัพธของแบบจําลอง รวมทั้งเปนการสรางมาตรฐาน
ใหเกิดการใชแบบจําลองไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย 

๑.๒ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการใชแบบจําลอง HEC-HMS สําหรับคาดการณปริมาณน้ําทา
ลวงหนา 1 – 3 วัน ใหผูปฏิบัติงานเขาใจขั้นตอนการใชแบบจําลอง และเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกไดเขาใจ
กระบวนการทํางานการใชแบบจําลอง HEC-HMS 

๑.๓ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษา และประยุกตใชแบบจําลอง HEC-HMS ในการคาดการณ
ปริมาณน้ําทาลวงหนา 1 – 3 วัน ในลุมน้ําของประเทศไทย 

2. ขอบเขต 

คูมือการใชแบบจําลอง HEC-HMS สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ไดแก นักอุทกวิทยา ลูกจาง  
พนักงานราชการ ที่มีการเปลี่ยนแปลง โอน/ยาย/เขามาใหม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

2.1. การเตรียมขอมูลนําเขาสําหรับแบบจําลอง 

2.2. การสอบเทียบแบบจําลอง(Model Calibration) 

2.3. การตรวจพิสูจนแบบจําลอง (Model Verification) 

2.4. การแสดผลลัพธของแบบจําลอง 

2.5. การประยุกตใชผลการสอบเทยีบแบบจําลองเพ่ือการคาดการณปริมาณน้ําทา 

๓. คําจํากัดความ 

๓.๑ แบบจําลอง HEC – HMS (Hydrologic Modeling System) เปนแบบจําลองทางอุทกวิทยา  
ที่ออกแบบใหจําลองกระบวนการของน้ําฝน-นํ้าทาออกมาในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธปริมาณน้ําทาท่ีมาจากน้ําฝน  

๓.๒ การสอบเทียบแบบจําลอง (Model Calibration) คือเปนกระบวนการลองผิดลองถูกเพ่ือใหได
พารามิเตอรท่ีเหมาะสมเปนตัวแทนของพื้นท่ีศึกษาได โดยคาเริ่มตนเปนคาท่ียอมรับไดอยูในชวงตามขอกําหนด
ในแตละพารามิเตอรของแบบจําลอง เมื่อสมมุติคาพารามิเตอรเริ่มตนแลวทําการประยุกตใชแบบจําลอง 
เพื่อใหไดผลลัพธออกมาเปนกราฟน้ําทา เปรียบเทียบผลกับกราฟน้ําทาที่ไดจากการตรวจวัด หากผลลัพธยังไมอยู
ในเกณฑพิจารณาที่ยอมรับได ตองทําการปรับคาพารามิเตอรแลวทําการประยุกตใชแบบจําลองและสอบเทียบ
แบบจําลองอีกครั้ง จนกวาจะไดคาที่เหมาะสมเพื่อใชในการตรวจพิสูจนตอไป 

๓.๓ การตรวจพิสูจนแบบจําลอง (Model Verification) คือ เปนกระบวนการนําพารามิเตอรที่ผาน
การสอบเทียบแบบจําลองจนไดคาที่เหมาะสมแลว มาประยุกตใชกับชวงเหตุการณน้ําทาอื่น เพื่อเปนการประเมิน
พารามิเตอรท่ีไดตามขอ ๓.๒ นี้มีความเหมาะสม และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในการจําลองเหตุการณตางๆ 



๒ 

๓.๔ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation coefficient: R) เปนตัวแปรทางสถิติ ที่ใชเปนเกณฑ
ในการประเมินความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําทาที่ไดจากแบบจําลองและปริมาณน้ําทาที่ไดจากการตรวจวัด  
โดยปกติคา R มีคามากกวา ๐.๖ จะถือวาแบบจําลองนั้นอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

๓.๕ คาคาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) เปนพารามิเตอรที่ใชแสดง
คาความแตกตางระหวางปริมาณน้ําทาที่ไดจากแบบจําลองและปริมาณน้ําทาที่ไดจากการตรวจวัด โดย RMSE 
เขาใกล ๐ แสดงวาแบบจําลองนี้ใกลเคยีงกับสภาพความเปนจริง 

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ 

๔.๑ ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา รับทราบและสนับสนุนการใชแบบจําลอง HEC-HMS 
๔.๒ หัวหนาฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา พิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกตอง 

ในการใชแบบจําลอง HEC-HMS 
๔.๓ ผูปฏิบัติงานในลุมน้ําที่รับผิดชอบการใชแบบจําลอง HEC-HMS จัดเตรียมขอมูลปริมาณน้ําทา

และปริมาณน้ําฝน เพื่อใชเปนขอมูลนําเขาสําหรับวิเคราะหโดยแบบจําลอง 



๓ 

สรุปกระบวนการใชแบบจําลอง HEC-HMS 

กระบวนการใชแบบจําลอง HEC-HMS กรมชลประทาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

1. กําหนดสถานีน้ําทา บนลําน้ําสายหลกัที่ตองการพยากรณ 

2. วิเคราะหขอมูลทางกายภาพของลุมน้ํา ประเมินลักษณะภูมิประเทศ และขนาดพื้นที่รับน้ํา 

3. เลือกสถานีวัดปริมาณน้ําฝน น้ําทา เหนือสถานีที่จะพยากรณ และรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝน 

และปริมาณน้ําทารายวันของสถานีที่ไดเลือกใช  

4. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลปริมาณน้ําฝนกอนนําไปใชดวยวิธี Double Mass Curve 

5. สรางชุดขอมูลเพื่อนําเขาในแบบจําลองใหอยูในรปูแบบ Time Series บนไฟล .dss 

6. เลือกใชแบบจําลอง และกําหนดพารามิเตอรเริ่มตนใหเปนไปตามคาท่ียอมรับ สําหรับสอบเทียบ

แบบจําลอง  

7. สอบเทียบแบบจําลองโดยเมนู Simulation run จนกวาจะไดคาพารามิเตอรที่เหมาะสม โดย คา r มีคา

มากกวา 0.7 และคา RMSE มีคาเขาใกล ๐ 

8. ตรวจพิสูจนคาที่ ไดจากแบบจําลอง โดยใชคาพารามิเตอรที่ไดจากการสอบเทียบแบบจําลอง 

กับเหตุการณอ่ืน ๆ โดย คา r มีคามากกวา 0.7 และคา RMSE มีคาเขาใกล 0 เชนกัน 

9. นําพารามิเตอรที่เหมาะสมมาพยากรณน้ําทาลวงหนา 1 – 3 วัน โดยเมนู Compute Forecast 

Alternative 

10. เผยแพรผลที่ไดจากการพยากรณในรูปแบบกราฟน้ําทาเปรียบเทียบระหวางคาปริมาณน้ําทาที่ไดจาก

การคํานวณโดยแบบจําลอง และปริมาณน้ําทาที่ไดจากการตรวจวัด 

  



๔ 

Work Flow กระบวนการใชแบบจําลอง HEC-HMS กรมชลประทานในภาพรวม 

ลําดับ ผังกระบวนการ เวลา 

๑.  3 ชั่วโมง 
 

๒.  6 ชั่วโมง 
 

๓.  3 ชั่วโมง 
 
 
 
๔.  6 ชั่วโมง 
 
 

๕.  6 ชั่วโมง 
 
 
๖.  1 ชั่วโมง 
 
 
 
๗.  2 ชั่วโมง 
 
 
 
๘.  2 ชั่วโมง 

๙.  2 ชั่วโมง 

๑๐.  30 นาท ี

 

 

รวมเวลาทั้งหมด  3๑ ช.ม. 30 นาที ตอ 1 สถานี

No 

Yes 

No 

Yes 

กําหนดสถานีที่จะทําการคาดการณ 

วิเคราะหขอมูลทางกายภาพของลุมน้ํา 

เลือกสถานีวัดปริมาณน้ําฝน น้ําทา และรวบรวมขอมูล 

ตรวจสอบความนาเชื่อถือ 
ของขอมูล 

สรางชุดขอมูลเพ่ือนําเขาในแบบจําลอง 

กําหนดพารามิเตอร 

สอบเทียบแบบจําลอง 
(Model Calibration) 

ตรวจพิสูจนคาทีไ่ดจากแบบจาํลอง (Model Verification) 

นําพารามิเตอรที่ได มาทําการพยากรณนํ้าทา 

ใชผลท่ีไดจากการพยากรณ 
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5. Work Flow 

ชื่อกระบวนการ: การใชแบบจําลอง HEC-HMS 
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน: รอยละ ๗๐ ของการใชแบบจําลอง HEC-HMS ในการพยากรณปริมาณน้ําทามีความถูกตองใกลเคียงกับคาจริง 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 
๑. 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 

๓. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

๖ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

๓ ชั่วโมง 
 
 

๑. เลือกสถานีท่ีจะทําการคาดการณปริมาณ
น้ําทารายวันลวงหนา โดยเลือกสถานีท่ีมี
ความสําคัญและเปนตัวแทนของลํานํ้าหลักใน
ลุมน้ํานั้นๆ 
๒. ตําแหนงท่ีตั้งของสถานีมีความมั่นคงและ
แนนอน 
 
๑. วิเคราะหลักษณะภูมิประเทศ ตําแหนง
ที่ตั้ง และขนาดพื้นท่ีรับน้ํา 
 
 
 
 
๑. เลือกสถานีวัดปริมาณนํ้าฝนและน้ําทาที่มี
อิทธิพลตอสถานีที่จะทําการคาดการณ 

- การตรวจวัดและเก็บขอมูลของสถานี
มีระยะเวลายาวนานตอเ น่ืองและ
ขอมูลไมขาดหาย 
 
 
 
 
- ลักษณะภู มิประเทศเปนไปตาม 
แผ น ที่ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ม า ต ร า ส ว น 
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร  
- ตําแหนงที่ต้ังถูกตองตามระบบพิกัด
ภูมิศาสตร (Latitude, Longitude) 
 
- การตรวจวัดและเก็บขอมูลของสถานี
มีระยะเวลายาวนานตอเ น่ืองและ
ขอมูลไมขาดหาย 

ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 

 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 

 
 
 
 

กําหนดสถานีที่จะทํา
การคาดการณ 

วิเคราะหขอมูลทางกายภาพของลุมน้ํา 

เลือกสถานีวัดปริมาณน้ําฝน น้ําทา 
และรวบรวมขอมูล 

เลือกสถานีวัดปริมาณน้ําฝน น้ําทา 
และรวมรวมขอมูล 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 
๔. 
 
 

 
 
 
 
 

๕. 
 

 
 
 
 

๖. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ๖ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 

๖ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

๑ ชั่วโมง 

1.ตรวจสอบความนา เชื่ อ ถือของขอ มูล
ปริมาณน้ําฝนกอนนําไปใชในการประเมิน
น้ําทาดวยวิธี Double Mass Curve เพื่อ
เลือกขอมูลที่มีความถูกตอง 
 
 
 
 
1. สรางชุดขอมูลปริมาณน้ําฝน และปริมาณ
น้ําทารายวัน สําหรับเปนขอมูลนําเขาใหกับ
แบบจําลอง ตามชวงเวลาที่ตองการใชในการ
วิเคราะห 
 
 
1 . เ ลื อ ก ใ ช แ บ บ จํ า ล อ ง  แ ล ะ กํ า ห น ด
พารามิ เตอรสําหรับแบบจําลองคํานวณ
ปริมาณน้ําทา (Runoff-volume model) 
2 .  เ ลื อก ใช แ บบ จํ า ลอ ง  แล ะ กํ า หน ด
พารามิเตอรสําหรับแบบจําลองปริมาณนํ้าทา
โดยตรง (Direct-Runoff model) 
3. เลือกใชแบบจําลอง และกําหนด
พารามิเตอรสําหรับแบบจําลองปริมาณการ
ไหลพื้นฐาน (Baseflow model) 

- กราฟที่พล็อตจะตองเปนเสนตรงที่มี
ความลาดชันเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
- ชุดขอมูลอยูในรูปแบบ Time Series 
บนไฟล .dss สําหรับนําเขาแบบจําลอง 
HEC-HMS 
 
 
 
- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ค า 
Parameter เปนไปตามคาที่ยอมรับได
อยู ใ นช ว งตามข อ จํ า กัด ในแตล ะ
พารามิเตอร 

ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 

 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 

 

ตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ของขอมูล 

No 

กําหนดพารามิเตอร 

Yes 

สรางชุดขอมูลเพื่อนําเขาในแบบจําลอง 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประยุกตใชแบบจําลอง โดย Simulation 
run 
2. นําผลลัพธกราฟนํ้าทาเปรียบเทียบกับ
กราฟนํ้าทาที่ไดจากการตรวจวัด 
3. ตรวจสอบความเขากันไดดีของกราฟ 
น้ํ า ท า โดยวิ ธี ก า รทา งส ถิติ  Correlation 
Coefficient (r) และ Root MeanSquare 
Error (RMSE)  
 
 
 
 
1.นําคาพารามิเตอรที่ไดจากการสอบเทียบ
แบบจําลองมาประยกุตใชกับเหตุการณอื่น 
2. ประยุกตใชแบบจําลอง โดย Simulation 
run 
3. นําผลลัพธกราฟนํ้าทาเปรียบเทียบกับ
กราฟนํ้าทาที่ไดจากการตรวจวัด 
4. ตรวจสอบความเขากันไดดีของกราฟน้ําทา
โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง ส ถิ ติ  Correlation 
Coefficient (r) และ Root Mean Square 
Error (RMSE) 
 
 
 

- คา Parameter เปนไปตามคาท่ี
ยอมรับไดอยูในชวงตามขอจํากัดในแต
ละพารามิเตอร 
- คา r มีคามากกวา 0.7 
- คา RMSE มีคาเขาใกล 0 
 
 
 
 
 
 
 
- คา r มีคามากกวา 0.7 
- คา RMSE มีคาเขาใกล 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

Yes 

ตรวจพิสูจนคาทีไ่ดจากแบบจาํลอง 
(Model Verification) 

สอบเทียบแบบจําลอง 
(Model Calibration)  
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 
๙. 
 
 
 
 

 
๑๐. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

๓๐ นาที 
 

1. นําคาพารามิเตอรที่มีความเหมาะสมมาใช
ในการพยากรณนํ้าทาลวงหนา 
2. ประยุกตใชแบบจําลอง โดย Compute 
Forecast Alternative 
 
 
1.จัดทํากราฟน้ําทาเปรียบเทียบระหวางคา
ปริมาณน้ํ าท า ท่ี ไ ด จากการคํ านวณโดย
แบบจําลอง และปริมาณน้ําทาท่ีไดจากการ
ตรวจวัด 

- คาพยากรณปริมาณน้ําทาใกลเคียง
คาจริง 
 
 
 
 
- การเผยแพรผลการคาดการณ 
 

ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบลุมน้ํา 

 
 
 

นําพารามิเตอรท่ีได 
มาทําการพยากรณน้ําทา 

ใชผลที่ไดจากการพยากรณ 



๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๖.๑ การจัดเตรียมขอมูลสําหรับแบบจาํลอง 

๖.๑.๑ กําหนดสถานีที่จะทําการพยากรณปริมาณน้ําลวงหนา ตามเกณฑดังตอไปนี้
๖.๑.๑.๑ เปนสถานีที่มีความสําคญัและเปนตัวแทนของลุมน้ํา มีความมั่นคงในเร่ืองตําแหนง

ที่ตั้ง มีการจัดเก็บตอเนื่อง และมชีวงระยะเวลาการเก็บข
๖.๑.๑.๒ เปนสถานีท่ีเปนสถานีเตือนภัยในเขตเมือง และชุมชน หรือเปนจุดออกของลุมนํ้า 

สาํหรับการประเมินสถานการณน้ํา 

๖.๑.๒ วิเคราะหขอมูลทางกายภาพของลุมน้ําบริเวณที่ศึกษา 
๖.๑.๒.๑ ประเมนิลักษณะภูมิประเทศ และขนาดพื้นที่รับน้ําของพื้นท่ีศึกษา
๖.๑.๒.๒ เลือกสถานีวัดปริมาณนํ้าทาและสถานีวัดปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมในขอบเขต

ลุมน้ําที่ศึกษาและขางเคียง 
- สถานีวัดปริมาณน้ําทาที่เลือกใชตองเปนสถานีที่อยูตนน้ํา หรืออยูบนลําน้ําสาขา

ที่จะไหลรวมไปยงัสถานีท่ีจะทําการพยากรณปรมิาณน้ําลวงหนา
- สถานีวัดปริมาณน้ําฝนที่

หรือพื้นที่ขางเคียงที่ไมหางไกลจนเกินไป 

๖.๑.๓ รวบรวมขอมูลปริมาณน้ําทา และปริมาณน้ําฝนรายวัน
๖.๑.๓.๑ รวบรวมขอมูลปริมาณน้ํ าท ารายวันของตามสถานีที่ เ ลือกใช  ตั้ งแตป

ที่ทาํการตรวจวัดจนถึงปจจุบัน 
๖.๑.๓.๒ รวบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันจากสถานีที่เลือกใช ต้ังแตปที่ทําการตรวจวัด

จนถึงปจจุบัน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลปริมาณน้ําฝนดวยวิธ ี

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลปริมาณน้ําฝนดวยวิธี 
ความนาเชื่อถือของขอมูลปริมาณน้ําฝนกอนนําไปใชในการประเมินน้ําทา โดยการพล็อตกราฟความสัมพันธ
ระหวางปริมาณน้ําฝนของสถานีที่ตองการตรวจสอบกับคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําฝนสะสมของกลุมสถานีขางเคียง 
กราฟที่พล็อตไดจะเปนเสนตรงที่มีความลาดชันเดียวกัน หากมีการเปล่ียนแปลงความลาดเทแสดงถึง
ความผิดปกติของขอมูล จะตองทาํการปรับแกคากอนนําขอมูลปริมาณน้ําฝนนี้ไปใช ดังตัวอยาง

ภาพที่ ๑ ตัวอยางการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน
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การจัดเตรียมขอมูลสําหรับแบบจําลอง HEC-HMS 

กาํหนดสถานีที่จะทําการพยากรณปริมาณน้ําลวงหนา ตามเกณฑดังตอไปนี้
เปนสถานีที่มีความสาํคัญและเปนตัวแทนของลุมน้ํา มีความมั่นคงในเร่ืองตําแหนง

ที่ตั้ง มีการจัดเก็บตอเนื่อง และมีชวงระยะเวลาการเก็บขอมูลที่ยาวนาน 
เปนสถานีที่เปนสถานีเตือนภัยในเขตเมือง และชุมชน หรือเปนจุดออกของลุมน้ํา 

วิเคราะหขอมลูทางกายภาพของลุมน้ําบริเวณที่ศึกษา  
ประเมนิลักษณะภูมิประเทศ และขนาดพื้นที่รับนํ้าของพื้นที่ศึกษา
เลือกสถานีวัดปริมาณน้ําทาและสถานีวัดปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมในขอบเขต

สถานีวัดปริมาณน้ําทาที่เลือกใชตองเปนสถานีที่อยูตนน้ํา หรืออยูบนลําน้ําสาขา
ที่จะไหลรวมไปยังสถานีที่จะทําการพยากรณปริมาณน้ําลวงหนา 

สถานีวัดปริมาณน้ําฝนที่เลือกใชตองเปนสถานีที่อยู ในขอบเขตลุมน้ําที่ศึกษา
หรือพื้นที่ขางเคียงท่ีไมหางไกลจนเกินไป  

รวบรวมขอมูลปริมาณน้ําทา และปริมาณน้ําฝนรายวัน 
รวบรวมขอมูลปริมาณนํ้าท ารายวันของตามสถานีที่ เลือกใช  ต้ั งแตป

วบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันจากสถานีที่เลือกใช ตั้งแตปที่ทําการตรวจวัด
จนถึงปจจุบัน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลปริมาณน้ําฝนดวยวิธี Double Mass Curve

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลปริมาณน้ําฝนดวยวิธี Double Mass Curve 
อมูลปริมาณน้ําฝนกอนนําไปใชในการประเมินน้ําทา โดยการพล็อตกราฟความสัมพันธ

ระหวางปริมาณน้ําฝนของสถานีที่ตองการตรวจสอบกับคาเฉล่ียของปริมาณน้ําฝนสะสมของกลุมสถานีขางเคียง 
กราฟท่ีพล็อตไดจะเปนเสนตรงที่มีความลาดชันเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงความลาดเทแสดงถึง
ความผิดปกติของขอมูล จะตองทําการปรับแกคากอนนําขอมูลปรมิาณน้ําฝนนี้ไปใช ดังตัวอยาง

ตัวอยางการตรวจสอบความนาเชื่อถอืของขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน

กําหนดสถานีที่จะทําการพยากรณปรมิาณน้ําลวงหนา ตามเกณฑดังตอไปนี ้
เปนสถานีที่มีความสําคัญและเปนตวัแทนของลุมน้ํา มีความมั่นคงในเร่ืองตําแหนง

เปนสถานีท่ีเปนสถานีเตือนภัยในเขตเมือง และชุมชน หรือเปนจุดออกของลุมนํ้า 

ประเมินลักษณะภูมิประเทศ และขนาดพื้นท่ีรับน้ําของพื้นที่ศึกษา  
เลือกสถานีวัดปริมาณนํ้าทาและสถานีวัดปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมในขอบเขต 

สถานีวัดปริมาณน้ําทาที่เลือกใชตองเปนสถานีที่อยูตนนํ้า หรืออยูบนลําน้ําสาขา 

เลือกใชตองเปนสถานี ท่ีอยูในขอบเขตลุมน้ําที่ศึกษา 

รวบรวมขอมูลปริมาณน้ํ าท ารายวันของตามสถานีที่ เ ลือกใช  ต้ั งแตป 

วบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันจากสถานีที่เลือกใช ต้ังแตปที่ทําการตรวจวัด
Double Mass Curve 

Double Mass Curve เปนการตรวจสอบ
อมูลปริมาณน้ําฝนกอนนําไปใชในการประเมินน้ําทา โดยการพล็อตกราฟความสัมพันธ

ระหวางปริมาณน้ําฝนของสถานีที่ตองการตรวจสอบกบัคาเฉล่ียของปริมาณน้ําฝนสะสมของกลุมสถานีขางเคียง 
กราฟท่ีพล็อตไดจะเปนเสนตรงที่มีความลาดชันเดียวกัน หากมีการเปล่ียนแปลงความลาดเทแสดงถึง 
ความผิดปกติของขอมูล จะตองทําการปรับแกคากอนนําขอมลูปริมาณนํ้าฝนนี้ไปใช ดังตัวอยาง 

 

ตัวอยางการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน 
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๖.๑.๔ สรางชุดขอมูลปริมาณน้ําทา และปริมาณน้ําฝนรายวันที่ไดจากการตรวจวัดเพื่อนําเขา
แบบจําลอง โดยจัดขอมลูของแตละสถานีที่เลือกใชใหอยูในรูปแบบ Time Series และสรางชุดขอมูล DSS File 

 
ภาพที่ ๒ รูปแบบขอมูล DSS File 

๖.๒. การสอบเทียบ และตรวจพสิูจนแบบจาํลอง HEC-HMS และการแสดงผล 
๖.๒.๑ สราง Project เพื่อใชในการคํานวณแบบจําลอง 

๖.๒.๑.๑ สราง “New Project” 

 
ภาพที่ ๓ การสราง “New Project” 

๖.๒.๑.๒ สราง “Basin model” 
คลิกเมนู Components เลอืก Basin Model Manager 

 
ภาพที่ ๔ การสราง “Basinmodel” 

๖.๒.๑.๓ ใสองคประกอบของลุมน้ํา โดยเลือกไดจากแถบเมนูหลัก ประกอบดวย 

 
 

 

Subbasin 

Reach Reservoir Junction Diversion Source 

Sink 
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ภาพที่ ๕ องคประกอบของลุมน้ํา 

- Subbasin: เปนเครื่องมือในการสรางลุมน้ํายอยที่คํานวณปริมาณนํ้าทาจากขอมูล
ปริมาณน้ําฝน และขอมูลอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ประกอบ ผานกระบวนการ “losses”โดยแบบจําลองคํานวณ
ปริมาณน้ําทา “transform” โดยแบบจําลองปริมาณน้ําทาโดยตรง และ “baseflow”โดยแบบจําลองปริมาณ
การไหลพื้นฐานเมื่อสราง Subbasin ลงบนพื้นที่วางแลวกรอกขนาดพื้นที่รับน้ําของลุมน้ํายอย กําหนดจุดรับทายน้ํา
และเลือกแบบจําลองที่ใชในการคํานวณในแตละสวน และกรอกคาพารามิเตอรของแตละแบบจําลองใหครบถวน 

 

 
ภาพที่ ๖ รายละเอียดของ Subbasin element 

- Reach: เปนเครื่องมือเชื่อมโยงการเดินทางของน้ําจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง  
โดยมีการไหลเขา (inflow) จากหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งแหลง และการไหลออก (outflow) เพียงทางเดียวเทานั้น 
ปริมาณน้ําไหลออกคํานวณโดยใชแบบจําลองการเคลื่อนตัวของปริมาณการไหลในลําน้ําและเลือกแบบจําลอง 
ที่ใชในการคํานวณที่เมนู Routing Method และกรอกคาพารามิเตอรของแตละแบบจําลองใหครบถวน 
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ภาพที่ ๗ รายละเอียดของ Reach element 

- Reservoir: เปนเครื่องมือในการจําลองสภาพน้ําในอางเก็บน้ําเปนระดับน้ํา โดยใช
แนวคิดแสดงถึงลักษณะนํ้าในทะเลสาบ หรือนํ้าในอางเก็บน้ําเหนือแนวสันเขื่อนวิธีการคํานวณการไหลมี 3 วิธี 
คือ วิธีความสัมพันธการกักเก็บและการไหลออก (Storage-outflow relationship), วิธีกําหนดการระบายน้ํา
และคํานวณปริมาตรเก็บกัก และวิธีใช Outflow curve ของหัวงานนั้น ๆ ซึ่งในบางวิธีจะตองการขอมูลนําเขา
เพิ่มเติม เชน โคงความสัมพันธระหวางความสูงกับพื้นที่ผิวน้ําภายในอางเก็บน้ํา โคงความสัมพันธระหวาง 
ความสูงพื้นที่กับความจุอางเก็บนํ้า เปนตน 

 
ภาพที่ ๘ รายละเอียดของ Reservoir element 

- Junction: เปนเครื่องมือที่ใชแทนสบน้ํา เปนเพียงตัวเชื่อมเทานั้น ไมมีการใสขอมูล 
หรือวิธีการคํานวณในสวนนี้ 

 
ภาพที่ ๙ รายละเอียดของ Junction element 

- Diversion: เปนเครื่องมือในการจําลองการผันน้ํา หรือแบงน้ําออกเปน 2 ทาง  
เปนตัวแทนของฝาย หรือสถานีสูบน้ํา ในการผันน้ําไปยังคลองสงน้ํา หรือแหลงเก็บน้ําอื่น วิธีคํานวณการผันมี 5 
วิธี คือ Constant Flow, Inflow Function, Lateral Weir, Pump Station และSpecified Flow  

 
ภาพที่ ๑๐ รายละเอียดของ Diversion element 
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- Source: เปนเคร่ืองมือที่แทนแหลงน้ํา ที่ไมมีการเขา มีเพียงการไหลออกหนึ่งทาง 
และสามารถใช Source แทนเง่ือนไขขอบเขต (boundary conditions) เพื่อใชกับแบบจําลองลุมนํ้า  
เชน ผลการตรวจวัดปริมาณการไหลออกจากอางเก็บน้ํา หรือปริมาณน้ําทาจากสถานีเหนือน้ํา 

 
ภาพที่ ๑๑ รายละเอียดของ Source element 

- Sink: เปนเคร่ืองมือที่เปนตัวแทนของจุดออกลุมน้ํา (outlet) มีเพียงการไหลเขา 
จากหนึ่งหรอืมากกวาหนึ่งแหลง โดยจุดนี้จะเปนจุดรวมปริมาณน้ําทั้งหมด 

 
ภาพที่ ๑๒ รายละเอียดของ Sink element 

๖.๒.๑.๔ สราง “Time Series” 
เพื่อนําเขาขอมูลนําเขาที่จําเปนในรูปแบบ Time Series data สําหรับแบบจําลอง 

เชน ขอมูลปริมาณนํ้าฝน ขอมูลปริมาณน้ําทา ขอมูลระดับน้ํา เปนตน โดยเลือกตาม Data Type ที่แตกตางกัน
โดยสามารถนําเขาขอมูลได 2 แบบ คือ Manual Entry และ Record HEC-HMS 

 
ภาพที่ ๑๓ การสราง Time Series 

- คลิกเมนู Components เลือก Time-Series Data Manager 
- การนําเขาขอมูลแบบ Manual Entry 

Time-Series Gage: กรอกขอมูลเบื้องตนของขอมูลดังภาพที่ ๑๔ 
 

 
ภาพที่ ๑๔ รายละเอียด Time Series Gage แบบ Manual Entry 

เลือก Manual Entry 

เลือกหนวยของขอมูล 

เลือกชวงเวลาของขอมลู เขน 
1ชั่วโมง 3ชั่วโมง 1วัน 
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Time Window: กรอกวันเวลาเร่ิมตน และวันเวลาสิ้นสุดของขอมูล 

 
ภาพที่ ๑๕ รายละเอียด Time Window 

Table และ Graph: กรอกขอมูลใหตรงตามวันและเวลาของขอมูล และสามารถ
แสดงขอมูลในรูปแบบกราฟไดในแท็ป Graph 

 

 
ภาพที ่๑๖ การนําเขาขอมูลและการแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟ 

- การนําเขาขอมูลแบบ Record HEC-HMS 
Time-Series Gage: กรอกขอมูลเบื้องตนของขอมูลดังภาพที่ ๑๗ 

 

 
ภาพที่ ๑๗ รายละเอียด Time Series Gage 

Time Window: กรอกวันเวลาเร่ิมตน และวันเวลาสิ้นสุดของขอมูล 

 
ภาพที ่๑๘ รายละเอียด Time Window 

Table และ Graph: แสดงขอมูลตามวันและเวลาของขอมูล และสามารถแสดง
ขอมูลในรูปแบบกราฟไดในแท็ป Graph 

เลือก Single Record HEC-DSS 

เลือกไฟลขอมูล *.dss 

เลือกชั้นขอมลูที่ใช 
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ภาพที่ ๑๙ การแสดงขอมูลในรูปแบบ Time Series และกราฟ 

๖.๒.๑.๕ สราง “Meteorology model” 
เพื่อเตรียมเงื่อนไขทางอุตุนิยมวิทยาสําหรับใชกับ Subbasin ประกอบดวย

เงื่อนไขทาง ปริมาณน้ําฝน การระเหย และการละลายของหิมะ 

 
ภาพที่ ๒๐ การสราง Meteorology 

- คลิกเมนู Components เลือก Meteorologic Model Manager 
- เลือก Basin model โดยเลือก “Yes” ทายชื่อ Basin modelที่สามารถนํา 

Meteorology model นี้ได  
- เลือกวิธี การคํานวณปริมาณน้ําฝน จากเมนู  Precipitation ตามภาพที่  ๒๐  

มีใหเลือกใชท้ังหมด 8 วิธี ดังน้ี 

วิธีการคาํนวณปริมาณน้ําฝน รายละเอียด 

Frequency storm 
ปรับใชกับเหตุการณน้ําที่มีความลึกสําหรับชวงเวลาตางๆในพายุฝน
หนักสม่ําเสมอ 

Gage weights 
สามารถกําหนดคาถวงน้ําหนักใหกับแตละสถานีตรวจวัดปริมาณ
น้ําฝนไดเอง 

Gridded precipitation 
รองรับการใชงานปริมาณน้ําฝนในรูปแบบกริด เชน NEXRAD radar 
และขอมูลปริมาณน้ําฝนจากสถานีตรวจวัดที่ไดแปลงเปนรูปแบบกริด
แลว 

HMR 52  ใชกับปริมาณน้ําฝนสูงสุดที่เปนไปได (PMP) 
Inverse distance ใชวิธี IDW ในการคดิปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 

SCS storm 
ใชการกําหนดการกระจายคาปรมิาณน้ําฝนตามเวลาตามรูปแบบที่
กําหนดได 

Specified hyetograph ประยุกตใชกราฟปริมาณน้าํฝนของแตละลุมนํ้ายอย 

Standard project storm ใชการแจกกระจายเวลาเปนดชันีในการคํานวณความลึกน้ําฝน 
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- กรอกรายละเอียดตามที่วิธีการตางๆ ตองการแตกตางกันไป ยกตัวอยางเชน เลือกใช
วิธีการ Specified Hyetograph 

 
ภาพที่ ๒๑ การกรอกรายละเอียดของวิธีการ Specified Hyetograph 

๖.๒.๑.๖ สราง “Control Specifications” 
เพื่อกําหนดวันเวลาเริ่มตนและวันเวลาสิ้นสุดการคํานวณโดยแบบจําลอง 

 
ภาพที่ ๒๒ การสราง Control Specifications 

- คลิกเมนู Components เลือก Control Specifications Manager 
- กรอกวันเวลาเร่ิมตน และวันเวลาสิ้นสุดการคํานวณโดยแบบจําลอง 
- กรอกชวงเวลา (Time Interval) เชน 1 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 1 วัน เปนตน 

๖.๒.๒ เลือกใชแบบจําลอง และกําหนดพารามิเตอร 
๖.๒.๒.๑ เลือกใชแบบจําลองในแตละกระบวนการเกิดน้ําทาทั้ ง 4 แบบจําลอง  

ไดแก แบบจําลองคํานวณปริมาณนํ้าทา (Runoff-volume models) แบบจําลองปริมาณน้ําทาโดยตรง  
(Direct-runoff models) แบบจําลองปริมาณการไหลพื้นฐาน (Baseflow models) และแบบจําลองการเคลื่อน
ตัวของปริมาณการไหลในลําน้ํา (Routing models) ดังที่กลาวไวในหลักการทํางานแบบจําลอง HEC-HMS 
สามารถเลือกใชไดตามการจําแนกประเภทดังตอไปนี้ 

ประเภท รายละเอียด 
Event หรือ Continuous Event เปนการจําลองเหตุการณเดี่ยว โดยชวงเวลาของเหตุการณจะเปน

ชวงสั้นๆ 
Continuous เปนการจําลองเหตุการณตอเนื่อง ชวงเวลายาวๆ จําลอง
ทั้งในแตละเหตุการณและชวงเวลาระหวางเหตุการณดวย 

Lumped หรือ Distributed Lumped เปนการจําลองโดยไมไดคํานงึถึงความหลากหลายเชิงพื้นที่ ซึ่ง
ความหลากหลายเชิงพื้นที่จะถูกคิดแบบเฉลี่ย 
Distributed เปนการจําลองโดยพิจารณาแจกกระจายเชิงพื้นที่ 
ในแบบจําลอง HEC-HMS ใชแบบ Lumped เปนหลัก โดยมีเพียง
ModClarkเทาน้ันที่เปนแบบ Distributed 

Empirical หรือ Conceptual Empirical เปนการจําลองเชิงประจักษใชคาสัมประสิทธิ์ในการแปลง
น้ําฝนเปนน้ําทา 
Conceptual เปนการจําลองบนพื้นฐานของทฤษฎี และลึกลงไปใน
กระบวนการตามทฤษฎีเพื่อใหไดผลลัพธออกมา 

Measured-parameter หรือ 
Fitted-parameter 

Measured-parameter เปนแบบจําลองที่คาพารามิเตอรไดจากการ
ตรวจวัดทางตรงหรือทางออม 
Fitted-parameter เปนแบบจําลองที่คาพารามิเตอรไมไดจากการ
ตรวจวัด (ไมสามารถตรวจวัดได) ตองปรับคาจนกวาจะไดคาที่เหมาะสม 
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๖.๒.๒.๒ การกําหนดคาพารามิเตอร ตองเติมคาพารามิเตอรเบื้องตนใหครบหลังจากที่ได
เลือกใชแบบจําลองแลว โดยคาพารามิเตอรตองอยูในชวงที่ยอมรับได โดยมีขอจํากัดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงขอจํากัดของพารามิเตอรตางๆ สําหรับการสอบเทยีบแบบจําลอง HEC-HMS 
Model Parameter Minimum Maximum 

Initial and constant 
rate loss 

Initial loss 
Constant loss rate 

0 mm 
0 mm/hr 

500 mm 
300 mm/hr 

SCS loss Initial abstraction 
Curve number 

0 mm 
1 

500 mm 
100 

Green and Ampt 
loss 

Moisture deficit 
Hydraulic conductivity 
Wetting front suction 

0 
0 mm/mm 

0 mm 

1 
250 mm/mm 

1000 mm 
Deficit and 
constant rate loss 

Initial deficit 
Maximum deficit 
Deficit recovery factor 

0 mm 
0 mm 
0.1 

500 mm 
500 mm 

5 
Clark’s UH Time of concentration 

Storage coefficient 
0.1 hr 
0 hr 

500 hr 
150 hr 

Snyder’s UH Lag 
Cp 

0.1 hr 
   0.1 

500 hr 
1.0 

Kinematic wave Lag 0.1 min 30000 min 
Baseflow Manning’s n 

Initial baseflow 
Recession factor 

0 
0 m

3
/s 

0.000011 

1 
100000 m

3
/s 

- 
Muskingum routing K 

X 
Number of steps 

0.1 hr 
0 
1 

150 hr 
0.5 
100 

Kinematic wave 
routing 

N-value factor 0.01 10 

Lag routing Lag 0 min 30000 min 
ที่มา: Hydrologic Engineering Center (2000) 

๖.๒.๓ สอบเทียบแบบจําลอง 
การสอบเทียบแบบจําลองเปนการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองดวยการ

เปรียบเทียบคาผลลัพธจากแบบจําลองกับคาที่ไดจากการตรวจวัดจริงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการไดพารามิเตอร 
(แบบตรวจวัดไมได) ท่ีเหมาะสมเปนตัวแทนของพื้นที่ ศึกษาได โดยปกติทําไดโดยวิธีการลองผิดลองถูก  
(Trial and Error) จนกวาจะไดคาท่ีเหมาะสมมีขั้นตอนดังภาพที่ ๒๓ คาเริ่มตนเปนคาท่ียอมรับไดอยูในชวงตาม
ขอจํากัดในแตละพารามิเตอรของแบบจําลองตามตารางแสดงขอจํากัดของพารามิเตอรตางๆ  
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ภาพที่ ๒๓ ขั้นตอนการสอบเทยีบ 

ท่ีมา: Hydrologic Engineering Center (2000) 

๖.๒.๓.๑ Collect rainfall / runoff data: เลือกขอมูลน้ําฝน-น้ําทาท่ีจะใชสําหรับการจําลอง 
๖.๒.๓.๒ Select starting estimate: เลือกใชแบบจําลอง และสมมุติคาพารามิเตอรเริ่มตน 

โดยเปนคาที่ยอมรับไดอยูในชวงตามขอจํากัดในแตละพารามิเตอร 
๖.๒.๓.๓ Simulate runoff: ประยุกตใชแบบจําลองเพื่อใหไดผลลัพธออกมาเปนกราฟน้ําทา 

- คลิกเมนู Compute เลือก Simulation Run Manager 

 

- ตั้งชื่อชุดการจําลอง 

 

- เลือก Basin model 
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- เลือก Meteorology model 

 

- เลือก Control Specifications และ Finish เมื่อเลือกครบแลว 

 

- เลือกชุดการจําลองท่ีไดสรางไว และคลิก “Compute current run” เพื่อคํานวณ
แบบจําลอง 

 

๖.๒.๓.๔ แสดงผลลพัธจากการคํานวณแบบจําลอง 

 
 
 

- Global Summary Table 
ภาพรวมของผลลัพธที่ไดจากการคํานวณแบบจําลอง ของทุกๆ องคประกอบใน

ลุมน้ํา (Basin model) แสดงขอมูลหลักๆ ไดแก ชวงเวลาในการคํานวณ อัตราการไหลสูงสุด เวลาท่ีเกิดอัตรา
การไหลสูงสุด และปริมาณนํ้าทา ของแตละองคประกอบ 

 
  

Compute current run 

Time-Series Table Global Summary Table Graph Summary Table 

Administrator
Typewritten Text
๑๙
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- Graph 
แสดงอัตราการไหลในรูแบบกราฟ โดยแสดงไดทีละจุดองคประกอบ ในกราฟ

ประกอบดวยอัตราการไหล ณ จุดที่ตองการแสดงท่ีไดจากการคํานวณ อัตราการไหลขององคประกอบที่สงผลตอ
จุดท่ีตองการแสดง และสามารถใสขอมูลจากการตรวจวัดเขาไปเปรียบเทียบ เพ่ือชวยในการสอบเทียบผลลัพธ
ดวยสายตา 

 

- Summary Table 
แสดงขอมูลสรุปผลลัพธจากการคํานวณแบบจําลอง ณ จุดที่ตองการทราบคา 

ประกอบดวยขอมูลอัตราการไหลสูงสุด เวลาที่เกิดอัตราการไหลสูงสุด ปริมาณน้ําทา ที่ไดจากการคํานวณ  
และที่ไดจากการตรวจวัดจริง และคาความถูกตองตามเกณฑMean Abs Error, RMSE และ Nash-Sutcliffe 

 

- Time-Series Table 
แสดงผลลัพธจากการคํานวณแบบจําลองในรูปแบบตารางเวลา แสดงขอมูล

เดียวกันกับขอมูลที่แสดงในรูปแบบกราฟ (Graph) แตนํามาแสดงในรูปแบบตัวเลขตามเวลาของผลลัพธ 
 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
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๖.๒.๓.๕ Compare computed and observed: เปรียบเทียบผลกับกราฟน้ําทาที่ได 
จากการตรวจวัด 

- หากผลลัพธยังไมใกลเคียงกับคาที่ไดจากการตรวจวัดจนเปนที่นาพอใจ ทําการปรับ
คาพารามิเตอรแลวทําการประยุกตใชแบบจําลอง และสังเกตผลลัพธที่ไดอีกครั้ง 

- หากไดผลลัพธท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการตรวจพิสูจนตอไป 

แบบจําลอง HEC-HMS มี Objective function เพื่อหาคาที่ดีท่ีสุดของ
พารามิเตอร มีท้ังหมด 8 ฟงกชัน ไดแก RMS error function (Root Mean Square Error), Peak-weighted 
RMS error function, RMS log error function, Sum of squared residuals function, Sum of 
absolute residuals function, Percent error in peak flow value, Percent error in volume function 
และ Time-weighted function 

ในการศึกษากราฟน้ําทาในลักษณะเหตุการณเดี่ยว เพื่อใชในการคาดการณน้ํา 
ในสถานการณน้ํามาก การเขากันของอัตราการไหลสูงสุดมีความสําคัญ จึงเลือกใช Peak-weighted RMS error 
function ในการสอบเทียบแบบจําลอง ซึ่งเปนการประยุกตจาก Root Mean Square Error โดยใหคาน้ําหนัก
เพิ่มขึ้นสําหรับอัตราการไหลที่มากกวาคาเฉลี่ย และลดน้ําหนักสําหรับอัตราการไหลที่นอยกวาคาเฉลี่ย 
(Hydrologic Engineering Center, 2016) 

 
๖.๒.๔ ตรวจพิสูจนแบบจําลอง 

การตรวจพิสูจนแบบจําลองมีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันความนาเชื่อถือของพารามิเตอรที่ผาน
การสอบเทียบมาแลวโดยนําไปใชกับเหตุการณอ่ืน ๆ เพื่อทราบถึงวิธีการประมาณคาเชิงพื้นท่ีที่ใชประเมินคา
ปริมาณน้ําทาที่ดีท่ีสุด โดยมีข้ันตอนเชนเดียวกับการสอบเทียบแบบจําลอง แตเลือกใชเหตุการณน้ําทาท่ีตาง 
จากเหตุการณที่ใชในการสอบเทียบ 
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๖.๒.๕ เกณฑการเปรียบเทยีบความถูกตองแบบจําลอง 

การเปรียบเทียบความถูกตองของแบบจําลองดวยการตรวจสอบความเขากันไดดีของกราฟ
น้ําทาทีไ่ดจากการประเมินดวยแบบจําลองและกราฟน้ําทาที่ไดจากการตรวจวัด สามารถทําไดโดยใชคาทางสถิติ 
คือ Correlation Coefficient (r) และ Root Mean Square Error (RMSE) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๖.๒.๕.๑ Correlation Coefficient (r) หรือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เปนตัวแปรทางสถิติ
แสดงความสัมพันธแบบเสนตรงระหวางปริมาณนํ้าทาที่ไดจากการคํานวณโดยแบบจําลอง และปริมาณนํ้าทาที่ได
จากการตรวจวัด ซึ่งมีคาอยูระหวาง –1 ถึง 1 เมื่อคาเทากับ 1 แสดงถึงความสัมพันธในทางเดียวกัน สวนคา 
ที่เทากับ -1 แสดงความสัมพันธในทางตรงกันขาม และคาท่ีเทากับ 0 แสดงวาขอมูลไมมีความสัมพันธกัน 
สามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ 

r =  
∑ (𝑄 − 𝑄 )(𝑄 − 𝑄 )

∑ (𝑄 − 𝑄 ) ∑ (𝑄 − 𝑄 )

 

โดยที ่ 𝑄   = ปริมาณน้ําทาที่ไดจากการตรวจวัดที่เวลา i 

   𝑄   = คาเฉลี่ยของปรมิาณน้ําทาทีไ่ดจากการตรวจวัด 

   𝑄   = ปริมาณน้ําทาที่ไดจากแบบจําลองที่เวลา i 

   𝑄   = คาเฉลี่ยของปริมาณน้ําทาทีไ่ดจากแบบจําลอง 

   𝑁  = จํานวนของขอมูล 

ขั้นตอนนี้สามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณแบบจําลองในรูปแบบ Time-Series ออกมาวิเคราะห
ความสัมพันธตามสูตรดังกลาวได เพื่อชวยในการตรวจสอบและตัดสินใจในการสอบเทียบและตรวจพิสูจน
แบบจําลอง 

๖.๒.๕.๒ Root Mean Square Error (RMSE) เปนตัวแปรทางสถิติที่แสดงระดับ
ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําทาไดจากการคํานวณโดยแบบจําลอง และปริมาณน้ําทาที่ไดจากการตรวจวัด 
หากมีคาเทากับ 0 แสดงวาปริมาณนํ้าทาไดจากการคํานวณ โดยแบบจําลองเทากับปริมาณน้ําทาทีไดจากการ
ตรวจวัด สามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ 

RMSE =
1

N
(Q − Q )  

คา RMSE นี้ สามารถตรวจสอบไดจากผลลัพธการคาํนวณแบบจําลอง แบบ Summary Table 
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๖.๓ การพยากรณปริมาณน้ําลวงหนาและการแสดงผล 

เมื่อสอบเทียบและตรวจพิสูจนแบบจําลองจนไดคาพารามิเตอรที่เหมาะสมแลวจึงนําคาพารามิเตอร
ที่ไดนั้นมาใชในการพยากรณปริมาณน้ําลวง 

๖.๓.๑ คลิกเมน ูCompute เลือก Forecast Alternative Compute 

 

๖.๓.๒ ตั้งชื่อชุดการพยากรณ 

 

๖.๓.๓ เลือก Basin model 

 

๖.๓.๔ เลือก Meteorology model 

 

๖.๓.๕ เลือกขนาดชวงเวลาที่ตองการพยากรณ และเงื่อนไขในแตละแบบจําลองเพิ่มเติม 
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๖.๓.๖ แสดงผลลัพธการพยากรณปริมาณน้ําลวงหนา 
๖.๓.๖.๑ Graph 

 
 

๖.๓.๖.๒ Summary Table 

 
 

๖.๓.๖.๓ Time-Series Table 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ 

1.การจัดเตรียมขอมูลสําหรับ
แบบจําลอง HEC-HMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การสอบเทียบ และตรวจ
พิสูจนแบบจําลอง HEC-HMS 
และการแสดงผล 
 

1. การกําหนดสถานีที่จะทําการคาดการณ
ปริมาณน้ําลวงหนาโดยตองเปนสถานีที่เปน
ตัวแทนลุมน้ํา หรือเปนสถานีเตือนภัยในเขต
เมืองหรือชุมชน และสถานีปริมาณน้ําฝน
ตองอยูภายในลุมน้ํา หรือพื้นท่ีใกลเคียงพ้ืนท่ี
ศึกษา 
2. รวบรวมขอมูลปริมาณน้ําทารายวันและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
3. รวบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
4. สรางชุดขอมูลปริมาณนํ้าทา และปริมาณ
น้ําฝนรายวันในรูปแบบ Time Series 
 
 
 
 
 
 
1. องคประกอบของลุมน้ํ า ท่ีนํ าไปสูจุด
ตองการพยากรณ 
2. กําหนดพารามิเตอรใหแตละแบบจําลอง
ครบถ วน ถูกตองตามความหมายของ
พารามิเตอร และอยูในชวงท่ียอมรับได 

1. ตรวจสอบที่ตั้ งของสถานีดวย
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 
 
 
 
 
2. ตรวจสอบความถูกตองดวยการ
พล็อต Hydrograph 
3. ตรวจสอบความถูกตองดวยวิธี 
Double Mass Curve 
4. ขอมูลอยูในรูปแบบ DSS File 
ตรงตามวันและเวลาของขอมู ล 
ครบถวนตามช วง เวลาที่ทํ าการ
ประมวลผล 
 
 
 
 
1 . องคประกอบของลุมน้ํ าที่ ใ ช
เหมาะสมและครบถวน 
2 . ตรวจสอบความถูกตองตาม
ทฤษฎีของแบบจําลอง และขอจํากัด
ของพารามิเตอร 

- หัวหนาฝายสารสนเทศและ
พยากรณน้ํา 
- ผูจัดทําแบบจําลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หัวหนาฝายสารสนเทศและ
พยากรณน้ํา 
- ผูจัดทําแบบจําลอง 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การพยากรณปริมาณน้ํ า
ลวงหนา และการแสดงผล 

3. ความเขากันไดของกราฟนํ้าทาที่ไดจาก
การประเมินดวยแบบจําลองและกราฟน้ําทา
ที่ไดจากการตรวจวัด 
 
4 . แ ส ด ง ผ ล ใ น รู ป แ บ บ ก ร า ฟ น้ํ า ท า
เปรียบเทียบปริมาณน้ําทาที่ ไดจากการ
ประเมินดวยแบบจําลองกับปริมาณน้ําทาท่ี
ไดจากการตรวจวัด 
 
 
 
 
 
1 .  แ ส ด ง ผ ล ใ น รู ป แ บ บ ก ร า ฟ น้ํ า ท า
เปรียบเทียบปริมาณน้ําทาที่ ไดจากการ
ประเมินดวยแบบจําลองกับปริมาณน้ําทาท่ี
ไดจากการตรวจวัด และคาปริมาณน้ําทา
พยากรณลวง หนา 3 วัน 

3.คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของ
กราฟน้ําทาที่ไดจากการประเมินดวย
แบบจําลองและกราฟน้ําทาที่ไดจาก
การตรวจวัดมากกวา 0.7 
4. ตรวจสอบผลจากกราฟน้ําทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตรวจสอบผลจากกราฟน้ําทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หัวหนาฝายสารสนเทศและ
พยากรณน้ํา 
- ผูจัดทําแบบจําลอง 

 

 
 
 
 



 

๒๗ 

๘. ปญหาและขอเสนอแนะ 

๘.1 การเลือกใชแบบจําลองใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการคํานวณมีผลตอความถูกตองของผลการ
คํานวณ เชน ตองการพยากรณปริมาณน้ําทาลวงหนา ควรเลือกการคํานวณเปนชวงเวลาสั้นๆ ของการเกิดน้ําทา
จากน้ําฝนทีละลูก โดยใชแบบจําลองประเภท event 

๘.2 การใชแบบจําลองประเภท lump ไมซับซอน และสามารถประมวลผลไดรวดเร็ว เหมาะกับงานที่
ตองการความรวดเร็ว เนื่องจากเปนการวิเคราะหเปนแบบคาเฉลี่ยเดียวกันทั้งลุมน้ําในการคํานวณ จึงขาดการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่อยางละเอียด หากงานที่ตองการความละเอียดควรใชแบบจําลองแบบ distributed จะทําการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่ละเอียดกวา จึงอาจเพิ่มความถูกตองของผลลัพธได 
 

๙. เอกสารอางอิง 
 ๙.1 วีระพล แตสมบัติ. 2538. หลักอุทกวิทยา. ฟสิกสเซ็นเตอร. กรุงเทพมหานคร. 
 ๙.2 USACE. 2000. Technical Reference Manual Hydrologic Modeling System HEC-HMS. 
US Army Corps of Engineer Center. USA. 
 ๙.3 USACE. 2015, User’s Manual Hydrologic Modeling System HEC-HMS. US Army 
Corps of Engineer Center. USA. 
 

๑๐. แบบฟอรมที่ใช 
 ๑๐.1 แบบฟอรมการนําเขาขอมูลปริมาณน้ําฝน และปริมาณน้ําทารายวัน ในรูปแบบ DSS File 
 ๑๐.2 แบบฟอรมแสดงผลจากการคํานวณดวยแบบจําลองในรูปแบบ Time Series 
 ๑๐.3 แบบฟอรมแสดงผลจากการคํานวณดวยแบบจําลองในรูปแบบกราฟน้ําทา 
  



 

๒๘ 

 
 
 

ภาคผนวก 

  



 

๒๙ 

 

แนวคิดและทฤษฎขีองแบบจําลอง HEC-HMS 

 แบบจําลอง HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) พัฒนาขั้นโดย Hydrologic Engineering 
Center of U.S. Army Crops of Engineering โดยออกแบบใหจําลองกระบวนการของน้ําฝน และนํ้าทา
ออกมาในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งสามารถวิเคราะหความสัมพันธปริมาณน้ําทาที่มาจากน้ําฝน  
และการไหลในสภาพทั่วไปและสภาพที่มีการควบคุมโดยโปรแกรมแบบจําลอง HEC-HMS มีพื้นฐานมาจาก  
HEC-1 และไดพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนจากเดิมโปรแกรมแบบจําลอง HEC-HMS จําลองการเกิดน้ําทา 
ดังกระบวนการตอไปนี้ 
 

 
ภาพที่ ๒๔ กระบวนการเกิดน้ําทาของแบบจําลอง HEC-HMS 

ท่ีมา: Hydrologic Engineering Center (2000) 
  



 

๓๐ 

หลักการทํางานแบบจําลอง HEC-HMS 

แบบจําลอง HEC-HMS แบงประเภทแบบจําลองตามกระบวนการเกิดน้ําทาออกเปน 4 แบบจําลอง 
ไดแก แบบจําลองคํานวณปริมาณนํ้าทา (Runoff-volume models) แบบจําลองปริมาณน้ําทาโดยตรง  
(Direct-runoff models) แบบจําลองปริมาณการไหลพ้ืนฐาน (Baseflow models) และแบบจําลองการเคลื่อนตัว
ของปริมาณการไหลในลําน้ํา (Routing models) 

แบบจําลองคํานวณปริมาณน้ําทา (Runoff-volume models) เปนสวนที่ทําการคํานวณปริมาณน้ําทา
จากปริมาณน้ําฝนสวนเกิน (Rainfall Excess) โดยคาการสูญเสียตางๆ ประกอบดวย น้ําฝนที่ถูกกักเก็บไว
บางสวนตามพืช หรืออาคารตางๆ (inception) การซึมผานผิวดิน (infiltration) ปริมาณนํ้าที่ถูกกักเก็บไว 
โดยแหลงน้ําผิวดิน (depression storage) การระเหย (evaporation) การคายน้ํา (transpiration) โดยเรียก
สวนนี้วา “losses” ซึ่งประกอบดวย ๗ แบบจําลอง ดังตอไปนี้ 

แบบจําลอง การจําแนกประเภท 
Initial and constant rate event, lumped, empirical, fitted parameter 
SCS curve number (CN) event, lumped, empirical, fitted parameter 
Gridded SCS CN event, distributed, empirical, fitted parameter 
Green and Ampt event, distributed, empirical, fitted parameter 
Deficit and constant rate continuous, lumped, empirical, fitted parameter 
Soil moisture accounting (SMA) continuous, lumped, empirical, fitted parameter 

Gridded SMA continuous, distributed, empirical, fitted parameter 

แบบจําลองปริมาณน้ําทาโดยตรง (Direct-runoff models) เปนสวนที่จําลองกระบวนการเกิด 
ปริมาณน้ําทาโดยตรงของปริมาณน้ําฝนสวนเกินบนลุมน้ํา หรือเรียกกระบวนการน้ี “transformation”  
การแปลงปริมาณฝนสวนเกินใหเปนปริมาณน้ําทา โดยโปรแกรมไดจัดเตรียมแบบจําลองไวให 2 ทางเลือก คือ 
Empirical models และ A Conceptual model ดังตอไปนี้ 

แบบจําลอง การจําแนกประเภท 
User-specified unit hydrograph event, lumped, empirical, fitted parameter 
Clark’s unit hydrograph event, lumped, empirical, fitted parameter 
Snyder’s unit hydrograph event, lumped, empirical, fitted parameter 
SCS unit hydrograph event, lumped, empirical, fitted parameter 
ModClark event, distributed, empirical, fitted parameter 
Kinematic wave event, lumped, conceptual, measured parameter 

 

  



 

๓๑ 

แบบจําลองปริมาณการไหลพื้นฐาน (Baseflow models) เปนสวนที่คํานวณน้ําทาในชวงที่ไมมีฝนตก
จากน้ําที่สะสมอยูในชั้นดิน และในสวนนี้ยังชวยชะลอการเกิดน้ําทาไดจากการซึมลงสูชั้นดินกอน และรวบรวม
เปนน้ําทาภายในชั้นดิน เพื่อไหลลงสูลําน้ํ าตอไป ซึ่งแบบจําลองปริมาณการไหลพื้นฐานประกอบดวย  
3 แบบจําลอง ดังตอไปนี้ 

แบบจําลอง การจําแนกประเภท 
Constant monthly event, lumped, empirical, fitted parameter 
Exponential recession event, lumped, empirical, fitted parameter 
Linear reservoir event, lumped, empirical, fitted parameter 

 แบบจําลองการเคลื่อนตัวของปริมาณการไหลในลําน้ํา (Routing models) เปนแบบจําลองการเคลื่อนตัว
ของปริมาณการไหลในลําน้ํา สามารถจําลองไดทั้งกระบวนการเคลื่อนตัวของปริมาณน้ําทาทั้งในสภาพธรรมชาติ 
และในสภาพที่ถูกควบคุมดวยอาคารทางชลศาสตร ซึ่งแบบจําลองปริมาณการไหลพื้นฐานประกอบดวย  
8 แบบจําลอง ดังตอไปนี้ 

แบบจําลอง การจําแนกประเภท 
Kinematic wave event, lumped, conceptual, measured parameter 
Lag event, lumped, empirical, fitted parameter 
Modified Puls 
Muskingum 
Muskingum-Cunge Standard Section 
Muskingum-Cunge 8-point Section 
Confluence 
Bifurcation 

event, lumped, empirical, fitted parameter 
event, lumped, empirical, fitted parameter 
event, lumped, quasi-conceptual, measured parameter 
event, lumped, quasi-conceptual, measured parameter 
continuous, conceptual, measured parameter 
continuous, conceptual, measured parameter 

 
 
 

 
 




