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that using all of data and 2 input : 1 day precipitation and cumulative 3

บทคัดย่อ
โครงงานนี เสนอผลงานงานการศึ กษา ด้านวิศวกรรมปฐพี

day precipitation. Testing by pore water ratio is general form to use

โดยการใช้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมในการประเมินเสถียรภาพ

because it doesn’t depend on depth and can use for other site that has

ของลาดดิ น โดยใช้โปรแกรมสามารถพยากรณ์ค่าแรงดันนําจากข้อมูล

different depth

ปริ มาณนําฝนรายวันในพืนทีศึกษาลาดดินบริ เวณเขือนขุนด่านปรากาล

keywords : infinite slope stabilization, artificial neural network

ชล จ.นครนายก โดยความแม่นยําของการพยากรณ์ขึนอยูก่ บั หลายปั จจัย
เช่น ชนิดของตัวแปร จํานวนตัวแปร การปรับค่าตําสุ ดและสู งสุ ดของชุด

1.

บทนํา

ข้อมูล จํานวนปี ทีใช้สอนโปรแกรม และอืนๆ โดยความแม่นยําของการ

เนื องจากภัยพิบตั ิทีเกิดจากดินถล่ม สามารถเกิดขึนได้และใน

พยากรณ์สามารถแสดงได้ในรู ปแบบค่าเปอร์ เซ็นความเหมาะสมจากการ

บางครังก็มีการเตือนภัยทีไม่ทนั ท่วงทีซึงก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคล

ทดสอบข้อมูลในโปรแกรมและค่าของกําลังสองน้อยสุ ดซึ งเป็ นค่าทาง

และทรัพย์สินจึงควรหาวิธีการในการป้ องกันและแก้ไขเพือบรรเทาความ

สถิติ ค่าดังกล่าวถือเป็ นค่าบ่งชี ถึงแบบจําลองที มีความแม่นยํามากที สุ ด

เสี ยหายให้ลดลง ในปั จจุบนั เครื องมือวัดแรงดันนํายังราคาค่อนข้างสู งจึง

นอกจากนี ยังนําแบบจําลองทีได้มาพยากรณ์ค่าแรงดันนําในพืนทีศึกษา

ได้ท ดลองใช้โ ปรแกรมโครงข่ า ยประสาทเที ย มเพื อหาทํา นายหาค่ า

ดอยอินทนนท์ และวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน

แรงดันนํา เพือเป็ นการประมาณค่าแรงดันนําทีมีความใกล้เคียงกับความ

คําสําคัญ : เสถียรภาพของลาดดินอนันต์, โครงข่ายประสาทเทียม

เป็ นจริ ง เพราะในการออกแบบทัวไปมักจะประมาณค่าแรงดันนําซึ งใน
บางครังอาจจะไม่ตรงกับสถานการเป็ นจริ งในสนาม
ระบบโปรแกรมโครงข่ายประสาทเทียมเป็ น โปรแกรมทีใช้ใน

Abstract
This project present using artificial neuron network to

การพยากรณ์ค่าต่างๆ โดยการป้ อนค่าตัวแปรนํา input และตัวแปร output

evaluate slope stability . This program can predict pore water pressure

ทีทราบค่าทีแท้จริ ง นํามาทําการสอนเพือให้โปรแกรมจดจํากระบวนการ

by input precipitation value but precision of prediction depend on varies

ทํานายค่า และผลทีได้จะออกมาในรู ปแบบของค่าถ่วงนําหนัก และนําค่า

factor such as type of input, changing of maximum and minimum value

เหล่านี ไปพยากรณ์ค่าแรงดันนํา ความแม่นยําของการพยากรณ์ค่าขึนอยู่

, number of year ect. Precision of prediction can show in percent fitness

กับปั จจัยหลายอย่างทีจะต้องมีการทดสอบต่อไป

by testing in program and root mean square error. There can tell about
the best model , so we use it to predict pore water pressure and slope
stability for other site. The result of this study, can show the best model

2.

พืนทีทดสอบและเครืองมือตรวจวัด
ใช้ขอ้ มูลจากเขื อนขุนด่ านปราการชล (เขื อนคลองท่าด่ าน)

ตังอยู่ ทีบ้านท่าด่าน ตําบลหิ นตัง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย

(1)

ค่าแรงดันนําได้มาจาก KU-tensiometer ซึ งมีเครื องมือติดตังอยูท่ ี 3
ตําแหน่งบนทางลาดทีทดสอบ คือ ส่ วนบน ส่ วนกลาง และตีนลาดดิน

จากสมการจะเห็นได้ว่าค่าแรงดันนํามีผลต่ออัตราส่ วนความ

โดยส่ วนบนติดตังที 3 ความลึก คือ 2.15 ม., 1.5 ม. และ 1.0 ม. จาก

ปลอดภัย ถ้า แรงดัน นํามี ค่ า สู ง โดยไม่ มี ก ารระบายออก จะทํา ให้

ผิวดิน ส่ วนกลางติดตังที 2 ความลึก คือ 0.76 ม. และ 1.82 ม. จากผิว

เสถียรภาพของลาดดินลดลง

ดิน และส่ วนตีนลาด ติดตังที 3 ความลึก คือ 0.3 ม, 0.6 ม. และ 1 ม.

4.

ผลจากการสอนโปรแกรม
ขันตอนแรก เป็ นการทดสอบโปรแกรมด้วยค่าปริ มาณนําฝน

และค่าแรงดันนําทีมีขอ้ มูล โดยกําหนดปั จจัยทีมีผลกระทบต่อค่าความ
แม่นยําในการพยากรณ์ คือ จํานวน input จํานวนปี ทีใช้ในการทดสอบ
โดยเริ มตังแต่ 1

ปี จนถึ ง จํา นวนปี ที มากที สุ ดของชุ ด ข้อมู ล และ

ประเภทของข้อ มู ล ที นํา มาทดสอบ โดยสามารถแบ่ ง ออกเป็ น ค่ า
แรงดันนํา (Pore water pressure,pwp ) และ ค่าอัตราส่ วนความดันนํา
( Pore water ratio,Ru )
รู ปที 1 ตําแหน่งการติดตังอุปกรณ์วดั ค่าแรงดันนํา
Effective cohesion ,c’

12.8 kPa

Effective angle of shearing resistance, φ’

33.1 degree

Saturated unit weight , γ sat

17.61 kN/cu.m

Gradient , β

24 degree

ตารางที 1 ค่าต่างๆของลาดดินบริ เวณเขือนขุนด่านปราการชล
จากข้อมูลภาคสนามจะได้ค่าปริ มาณนําฝน และค่าแรงดันนํา
ซึ งจะนํา ข้อ มูล เหล่ านี มาทดสอบสอนโปรแกรมโครงข่ ายประสาท
เทียม ให้จดจําการพยากรณ์ค่าแรงดันนํา โดยใช้ตวั แปรปริ มาณนําฝน

จากผลการทดสอบค่า RMSE ของข้อมูลจํานวนปี ทังหมดนัน
มี ค่ า น้ อ ยที สุ ด ซึ งก็ เ ป็ นไปตามหลัก เหตุ ผ ล ที การทดสอบสอน
โปรแกรมด้วยข้อมูลทังหมดทุกปี จะสามารถทําให้โปรแกรมพยากรณ์
ค่าแรงดันนําทังหมดได้แม่นยํากว่าการทดสอบสอนโปรแกรมเพียง
บางปี แต่นาํ มาใช้พยากรณ์ค่าแรงดันนําทังหมด
ขั นตอนที สอง เป็ นการทดสอบโปรแกรมด้ว ยข้อ มู ล ที มี
จํานวนปี ทังหมด แต่เลือกใช้ขอ้ มูลแรงดันนําทีมีค่ามากกว่า -10 kPa
เพราะการทํา นายข้อ มูล ที มี ช่ วงพิ สัย กว้า งนันมัก จะมี การแกว่ง ของ
ข้อมูลทีมาก และการทํานายค่าแรงดันนําทีเป็ นค่าติดลบมากๆนันไม่
นิ ย มให้ ค วามสํ า คัญ ในงานทางวิ ศ วกรรมปฐพี เ พราะลาดดิ น มี

เป็ นปัจจัยเริ มต้นทีมีส่งผลต่อค่าความแม่นยํา

เสถียรภาพสูงอยูแ่ ล้ว จึงไม่ใช่ขา้ งวิกฤติ เนืองผลทีได้จากขันตอนแรก

3.

นีจะกําหนดปัจจัยทีมีผลกระทบต่อค่าความแม่นยําในการพยากรณ์ คือ

การวิเคราะห์ โดยวิธีลาดดินอนันต์
วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินแบบลาดดินอนันต์ ซึ งบอก

ความสามารถในการรับแรงทางด้านปฐพีกลศาสตร์ โดยเสถียรภาพ
ของลาดดิ น แบบลาดดิ น อนั น ต์

จะขึ นอยู่ก ับ ค่ า อัต ราส่ ว น

ปลอดภัย”(Factor of Safety, F.S.) ซึ ง“อัตราส่ วนปลอดภัย” (Factor of
Safety, F.S.) คือ อัตราส่ วนระหว่างกําลังของดิ นต่อหน่ วยแรง
ต้านทาน หาได้จากสมการดังต่อไปนี

แสดงให้เห็นค่าการพยากรณ์ทีมีความคลาดเคลือนสู ง โดยในขันตอน
การปรับค่าสู งสุ ดของค่าแรงดันนํา เท่ากับ ค่าแรงดันนําทีวิกฤติทีมาก
ทีสุ ดของชุ ดข้อมูล และการปรับค่าอัตราส่ วนความดันนํา เท่ากับ ค่า
อัตราส่ วนความดันนําทีวิกฤติทีมากที สุ ดของชุ ดข้อมูลและเท่ากับ 1
เนื องจากในความเป็ นจริ งค่า Ru สู งสุ ดจะอยูป่ ระมาณ 0.5-0.7 แต่ใน
การพยากรณ์ อาจะต้องมีส่วนเผือ ในกรณี ทีบางพืนที มีค่า อัตราส่ วน
แรงดันนํามากกว่าปกติ เนืองจากข้อมูลตารางด้านบนเป็ นค่า

max.value
of Ru
max. Ru

1

No. of
input
2
3
4
2
3
4

upper
station
3.7303
6.2538
7.6954
4.6122
3.9834
5.279

middle
station
4.4466
4.1089
8.1584
6.7681
3.8794
4.7511

lower
station
4.8755
8.1268
7.5346
4.2579
5.1531
5.7332

All
station
4.7061
8.9951
14.6779
7.1377
8.7527
10.4368

RMSE ในแต่ละ station เข้าด้วยกัน ได้เป็ นตารางดังต่อไปนี
สําหรับ upper station เมือนําค่า weight ไปทดสอบกับ
ข้อมูล Ru รวมทุก station จะได้ค่า RMSE = 13.12 kPa

การพยากรณ์ เท่ากับ 2 ตัวแปร ซึ งได้แก่ ค่าปริ มาณนําฝน 1 วัน และ
ปริ มาณนําฝนสะสมก่อนหน้า 3 วัน จากค่าดังกล่าวจะนําไปทดสอบ
ในขันตอนต่อไป
ขั นตอนสุ ด ท้ า ย เป็ นการทดสอบโปรแกรมด้ว ยค่ า Ru
จํานวนปี ทดสอบทังหมด และเริ มด้วยจํานวนตัวแปรที เป็ นปริ มาณ

และค่ าระยะทางในแนวราบจากตีนของลาดดิ น นอกจากนี ยังมี การ
ปรับค่าสู งสุ ดของ Ru เท่ากับค่า Ru critical ทีน้อยทีสุ ดของชุดข้อมูล
และการปรับค่าสูงสุ ดของปริ มาณนําฝนหนึ งวัน เท่ากับ 300 มิลลิเมตร
ปริ มาณนําฝนสะสมก่อนหน้าสามวันสูงสุ ด เท่ากับ 900 มิลิเมตร

สําหรับmiddle station เมือนําค่า weight ไปทดสอบกับ
ข้อมูล Ru รวมทุก station จะได้ค่า RMSE = 16.17 kPa

•

ผลสรุ ปทีได้นอกจากนี คือ จํานวนตัวแปรทีมีผลกระทบต่อ

แม่นยําในการพยากรณ์ คือ การเพิมจํานวน input ทีเป็ น ค่าความลึก

RMSE ทีแยกตามความลึก และแยกตามสถานี จึงได้รวมค่า

•

แรงดันนํา และชนิดของข้อมูลเป็ น Ru รวมทุก station

นําฝน เท่ากับสองตัวแปร โดยกําหนดปั จจัยทีมีผลกระทบต่อค่าความ

ตารางที 2 ค่า RMSE แบบรวม station

•

input เท่ากับ 2 โดยทีไม่ตอ้ งมีการปรับค่าสู งสุ ดของค่าอัตราส่ วน

สําหรับ lower station เมือนําค่า weight ไปทดสอบกับ

จํานวน
ไม่เปลียนเลย
input

ข้อมูล Ru รวมทุก station จะได้ค่า RMSE = 7.85 kPa
จากผลการทดสอบ จะเห็นได้วา่ การใช้ค่า Ru นันสะดวกต่อ
การทดสอบ ในกรณี ทีบางพืนทีมีค่าความลึกทีแตกต่างกัน การใช้ค่า
Ru จะถือว่าเป็ นค่ากลางทีไม่ขึนกับค่าความลึกแต่อย่างใด ง่ายต่อการ
ใช้ในโปรแกรมวิเคราะห์ลาดดินต่างๆ นอกจากนีค่า Ru ยังสามารถบ่ง
บอกลักษณะการไหลของนําใต้ดิน ( flow net ) ได้อีกด้วย แต่ใน
กรณี ศึกษานีมีการทดสอบค่า Ruชนิดที 1 ทีรวมข้อมูลทีสถานีเดียวกัน
เป็ นหนึ งชุ ด ข้อ มูล ดัง นันจะมี ค่ า Ru

ที สามสถานี หรื อ ทังหมด

แบบจําลอง และการทดสอบค่า Ru ชนิดที 2 ทีรวมข้อมูลทุกสถานี อีก
หนึ งแบบจํา ลอง ดัง นันเมื อมี ก ารเปรี ย บเที ย บจะไม่ ส ามารถทํา ได้
เนื องจากข้อมูลมีความต่างในด้านของทีมา ดังนันจึงนําข้อมูล

3
(เพิม
6.638781586
ความ
ลึก)
3
(เพิม
ระยะ 32.41541139
จากตีน
เขา)
4

เปลียนmax.
ru
ไม่เปลียน
max.ฝน

เปลียน
max.ru
เปลียนmax.
ฝน

ไม่เปลียน
max.ru
เปลียน max.
ฝน

6.03119009

5.679363269 5.155043154

17.12906806 5.312097892 31.69100591

11.09263266 6.027461709 13.64080283 7.124378794

Ru

ชนิ ดแรก มาทดสอบกับข้อมูลชนิ ดที สอง หรื อ ข้อมูล Ru รวมทุก
สถานี ห รื อ ทุ ก ค่ า ความลึ ก จากนั นนํา ค่ า RMSE ของแบบจํา ลอง
ดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบกับแบบจําลองชนิดที 2 จะได้แบบจําลองทีดี
ทีสุ ดสําหรับขันตอนนี
ดังนันเมือเปรี ยบเทียบกับค่า RMSE น้อยสุ ดของข้อมูลชุดที 2
จะได้วา่ แบบจําลองทีดีทีสุ ดของขันตอนนี คือ แบบจําลองทีใช้จาํ นวน

ตารางที 3 ค่า RMSE โดยการเพิม ความลึก ระยะจากตีนเขาเป็ น input
จากการทดสอบในขันตอนสุ ดท้ายนัน แสดงให้เห็นว่า การ
เพิ มปั จ จัย หรื อ การเพิ มจํา นวนตัว แปรไม่ มี ผ ลต่ อ การพยากรณ์ ค่ า
อัต ราส่ ว นความดัน นํา จึ ง สามารถสรุ ป ได้ว่า แบบจํา ลองที ดี ที สุ ด
สําหรับพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล ได้แก่ มีจาํ นวน input 2
ค่า คื อ ปริ มาณนําฝนหนึ งวัน และปริ มาณนําฝนสะสมสามวันก่ อน

หน้า การใช้ชนิดของข้อมูลเป็ น Ru รวมทุกสถานี และทุกความลึก โดย
ϒt

c’

Ø’

ru,

(kN/m3)

(kPa)

degree

u/(ϒH)

18

10

40

0.55

ใช้จาํ นวนปี ทีมากทีสุ ดของชุดข้อมูลในการทดสอบ

ตารางที 5 ค่าต่างๆ ของลาดดิน ทีดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

120
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รู ปที 2 รู ปแบบของ node สําหรับแบบจําลองทีดีทีสุ ด

รู ปที 4 กราฟค่าปริ มาณนําฝนรายวัน

-1.394675
ตารางที 4 ค่าถ่วงนําหนักในแต่ละ node

รู ปที 5 ค่าแรงดันนําทีได้จากการพยากรณ์ ลาดดินศึกษาดอยอินทนนท์
รู ปที 3 กราฟแสดงค่าแรงดันนําทีได้จากสนามและได้จากการ

จังหวัดเชียงใหม่

พยากรณ์ โดยใช้แบบจําลองทีดีทีสุ ด
จากผลการทดสอบดังกล่าวปรากฏให้เห็นว่า

5. ผลจากการพยากรณ์ ค่าแรงดันนํา site ทีดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่
พืนทีทดสอบอยูบ่ นทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนแยกทาง
หลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) – ดอยอินทนนท์ กม.41+945 – กม.
42+715

ค่าอัตราส่ วน

แรงดันนําทีได้จากการพยากรณ์ตากว่
ํ าค่าจริ งทีเกิดขึน สังเกตได้จาก
เส้นกราฟ Ru วิกฤต ( คํานวณจากสมการ (1 )โดยใช้ค่าอัตราส่ วน
ความปลอดภัยเท่ากับหนึง ) ทีอยูส่ ูงกว่าค่าอัตราส่ วนแรงดันนํา ซึงใน
ความเป็ นจริ ง ลาดดินทีบริ เวณนีได้มีการพังลงมาแล้ว เพราะฉะนัน
กราฟค่าอัตราส่ วนแรงดันนําควรมีค่าสูงกว่าเส้นวิกฤต จึงสามารถสรุ ป
ได้วา่ การใช้แบบจําลองทีดีทีสุ ดจากเขือนขุนด่านปราการชล ไม่

สามารถใช้พยากรณ์ค่าแรงดันนําทีดอยอินทนนท์ ได้ อาจเป็ นผลจาก
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