
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 851 
 

แบบจําลองแผนภาพการบําบัดสารอินทรียในระบบบงึประดิษฐแบบนํ้าไหลบนผิวดิน 
Pictorial Model of Organic Matter Treatment in Free Water Surface Constructed 
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บทคัดยอ 
แบบจําลองแผนภาพการบําบัดสารอินทรียในระบบบึงประดิษฐแบบนํ้าไหลบนผิวดินโดยการใช STELLA 

ถูกพัฒนาเพ่ือการวิเคราะหพลวัตระบบ แบบจําลองประกอบดวยแบบจําลองกลไกการบําบัดสารอินทรียและ
แบบจําลองทางชลศาสตร โดยการแยกองคประกอบระบบและทําการศึกษากลไกการบําบัดและปจจัยทาง 
ชลศาสตรท่ีสําคัญบางประการท่ีมีตอการการบําบัดสารอินทรีย  ซึ่งแบบจําลองท่ีถูกพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการ
อธิบายระบบความสัมพันธขององคประกอบและกลไกท่ีมีผลตอการทํางานของระบบ นอกจากน้ีแบบจําลองท่ีไดยัง
เปนตนแบบของการพัฒนาเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตร และนําไปใชในการแกไขปญหาของระบบตอไปใน
อนาคตได 
คําสําคัญ: แบบจําลอง, การบําบัด, สารอินทรีย, ระบบบึงประดิษฐ, ผักตบชวา 

Abstract  
 A pictorial model of the organic matter treatment in the free water constructed wetland 
using a STELLA was developed for system dynamic analysis. The model consisted of a 
mechanism model and a hydrology model. The model was separated in many components and 
studied some important mechanisms and hydraulic factor that effected on organic matter 
removal. It could use to describe relationship of components and mechanisms that effected on 
operation system. Moreover, the developed model was the foundation model for mathematical 
model development and could use in troubleshooting system in the future. 
Keyword: Pictorial model, Treatment, Organic matter, Constructed wetland, Water Hyacinth 
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บทนํา 
สารอินทรียในนํ้าท่ีมากเกินไปกอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย โดยเปนตัวลดการสองผานของแสงในนํ้า 

เปนแหลงอาหารสําหรับจุลินทรียในแหลงนํ้าทําใหเกิดการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว (Pinney et al., 2000; Li et 
al., 2008) เปนสาเหตุใหเกิดการเบงบานของสาหรายเกิดการเพ่ิมขึ้นของวัชพืชนํ้าอยางรวดเร็ว เปนสาเหตุของ 
การลดตํ่าลงของออกซิเจนในแหลงนํ้าทําใหปลาตาย ลดความหลากหลายทางชีวภาพและลดคุณภาพชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ีและโดยรอบได (Bojcevska and Tonderski, 2007) จึงมีความจําเปนตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย
และมีการควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันไมใหสารอินทรียเหลาน้ีสราง
ผลกระทบตอแหลงนํ้าธรรมชาติ 

มนุษยรูจักการใชบึงประดิษฐในการบําบัดสารอินทรียในนํ้ามากกวา 100 ปมาแลว โดยในชวงแรกของการ
พัฒนาระบบบึงประดิษฐสวนใหญทําหนาท่ีเปนท่ีรองรับการระบายนํ้าเสียมากกวาการบําบัดนํ้าเสียอยางแทจริง การ
ทําหนาท่ีของบึงประดิษฐในตอนน้ันจึงเปนเหมือนบริเวณท่ีพักนํ้ากอนลงสูแมนํ้าเทาน้ัน ในชวง 30-40 ปท่ีผานมา 
การนําบึงประดิษฐมาใชจึงเร่ิมเปนท่ีสนใจมากขึ้น เน่ืองจากการตระหนักถึงคุณคาของกลไกการบําบัดตามธรรมชาติ 
ระบบบําบัดแบบบึงประดิษฐจึงเปนท่ีรูจักแพรหลายมากขึ้นนับแตน้ันโดยไดเร่ิมมีการใชหลักการทางวิศวกรรมเขา
ชวยปรับปรุงการทํางานใหทํางานไดดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และในระยะ 20 ปท่ีผานมาไดมีการศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐอยางกวางขวางมากขึ้น ทําใหระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐมี
การนําไปใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน (คณะวิศวกรรมศาสตร, 2552; Brix, 1994)  

ดังน้ันการทําความเขาใจกลไกการทํางานของระบบบึงประดิษฐจึงมีความสําคัญตอการนําระบบไปใชและ
การพัฒนาระบบ ผูวิจัยจึงสนใจการพัฒนาแบบจําลองแผนภาพในการแสดงองคประกอบและกลไกการทํางานของ
ระบบบึงประดิษฐในการบําบัดสารอินทรียในนํ้า เพ่ือใหสามารถสื่อสารใหเขาใจไดงายขึ้น นําไปใชอธิบาย
กระบวนการทํางานของระบบท่ีมีความสลับซับซอน แสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบ และเปนตนแบบนําไปสูการ
พัฒนาเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือประยุกตใชในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบและวางแผนในการพัฒนา
ระบบในอนาคตได  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาแบบจําลองแผนภาพสําหรับแสดงองคประกอบและกลไกการทํางานของระบบบึงประดิษฐแบบ

นํ้าไหลบนผิวดินในการบําบัดสารอินทรีย 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  แบบจําลองเปนการสรางตัวแทนของวัตถุ เหตุการณ กระบวนการ หรือระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
การคาดการณ การควบคุม หรือทําหนาท่ีอธิบายลักษณะ เหตุการณ กระบวนการ และระบบ ใหสามารถมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้น หรือบงบอกสิ่งท่ีมีผลกระทบตอองคประกอบในระบบ (นิพนธ ต้ังธรรม, 
2539) โดยวัตถุประสงคของการสรางแบบจําลองน้ันทําเพ่ือสรางสถานการณอุดมคติขึ้นใหสามารถจําลอง
สถานการณจริงและนํามาใชในการอธิบายลักษณะ ลําดับของกระบวนการตางๆ ความสัมพันธระหวางสวนประกอบ
ตางๆ ในระบบ รวมถึงใชในการแกปญหาระบบท่ีมีความซับซอนไดอันเกิดจากความความเชื่อมโยงกันของ
องคประกอบตางๆ ในระบบ (Pimpan and Jindal, 2009) สําหรับแบบจําลองแผนภาพเปนการสรางแบบจําลองท่ี
เปนภาพวาดหรือไดอะแกรมแทนความสัมพันธของกระบวนการ และระบบยอยตางๆ โดยจะมีความเปนระเบียบ
แบบแผน มีความชัดเจน และสามารถถายทอดความคิดใหเขาใจไดงายขึ้น (นิพนธ ต้ังธรรม, 2539) 

การบําบัดสารอินทรียของระบบบึงประดิษฐสามารถอธิบายลําดับของกลไกการบําบัดสารอินทรียละลาย
นํ้าได โดยจากการวิเคราะหการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐแบบนํ้าไหลบนผิวดิน พบวากลไกการ
ทํางานของระบบมีความเชื่อมโยงกับโครงสรางของระบบโดยตรง (ITRC, 2003) และสามารถแยกองคประกอบของ
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ระบบไดเปนสวนหรือเปนชั้น ไดแก ดิน พืช นํ้า และจุลินทรีย (Kincanon and McAnally, 2004) และมีกลไก 
การบําบัดสารอินทรียท่ีเกิดขึ้นในบึงประดิษฐแสดงดังตาราง 1  

 
ตาราง 1 กลไกการบําบัดสารอินทรียในบึงประดิษฐ 

สารปนเปอน กายภาพ เคมี ชีวภาพ 
ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด การตกจม - การยอยสลายทางชีวภาพ 
BOD COD การตกจม การออกซิเดชัน การยอยสลายทางชีวภาพ 
ไฮโดรคารบอน เช น นํ้าม ัน
และไขมัน แอลกอฮอล 
ส า รป ระกอ บอ ิน ท ร ีย ก ลุ ม 
BTEX TPH PAHs และอื่นๆ 

การแพร 
การะเหย 
การตกจม 

การออกซิเดชันโดยแสงและเคมี 
การออกซิเดชัน 

การยอยสลายทางชีวภาพ 
การยอยสลายโดยพืช 
การคายนํ้าของพืช 
การคายระเหยของพืช 

สารประกอบไนโตรเจน เชน 
ส า ร อ ิน ท ร ีย ไ น โ ต ร เ จ น 
แอมโมเนีย ไนเตรต ไนไตรต 

การตกจม - ไนตริฟเคชัน 
ดีไนตริฟเคชัน 
การดูดซึมของพืช 

สารประกอบฟอสฟอรัส เชน 
ส า ร อ ิน ท ร ีย ฟ อ ส ฟ อ ร ัส 
ฟอสเฟต 

การตกจม การตกผลึก 
การดูดซับ 

การยอยสลายโดยจุลินทรีย 
การดูดซึมของพืช 

จุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค - การฆาเชื้อโดยใชรังสียูวี การตายของจุลินทรีย 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ITRC (2003) 

 
 Mashauri and Kayombo (2002) ไดศึกษากลไกการทํางานของระบบบึงประดิษฐแบบน้ําไหลบนผิวดิน 
ในการเปลี่ยนสภาพสารอินทรียคารบอนจากการทํางานรวมกันของกลไกการออกซิเดชัน การยอยสลายทาง
ชีวภาพและการตกจม โดยพัฒนาเปนแบบจําลองแผนภาพดังภาพ 1 ซึ่งเมื่อทําการพัฒนาสูแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรและผานการทวนสอบแลวสามารถนํามาใชอธิบายการถายโอนของสารอินทรียในรูป COD ในระบบ
ไดท่ีคา R2 เทากับ 0.59 
 

 
ภาพ 1 แบบจําลองแผนภาพการบําบัดสารอินทรียคารบอนในบึงประดิษฐ 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Mashauri and Kayombo (2002) 
 

 Kipkemboi et al. (2007) ไดประยุกตใชโปรแกรม STELLA 8.0 ในการพัฒนาแบบจําลองแผนภาพและ
แบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือศึกษาชลศาสตรของนํ้าในระบบพ้ืนท่ีชุมนํ้าธรรมชาติ พ้ืนท่ีเลี้ยงปลา และพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม พบวาปริมาณนํ้าท่ีระเหยจากระบบ (Evaporation) และปริมาณน้ําฝนท่ีตกในระบบ (Precipitation) 
มีอิทธิพลอยางมากตอการทําสมดุลนํ้าในระบบดังภาพ 2 
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ภาพ 2 แบบจําลองแผนภาพชลศาสตรในบึงประดิษฐ  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Kipkemboi et al., 2007   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. โปรแกรมท่ีใชในการศึกษา 
โปรแกรม STELLA เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาโดยบริษัท High Performance Systems (HPS) ซ่ึงนํามาใช

เพ่ือการวิเคราะหระบบเศรษฐศาสตร และตอมาไดมีการนํา STELLA มาประยุกตในการสรางและพัฒนาแบบจําลอง
เพ่ือศึกษาชลศาสตร พลวัตรระบบ และระบบบึงประดิษฐ (Zhang and Mitsch, 2005; Pimpan and Jindal, 
2009; Kumar and Zhoa, 2010) ในการศึกษาใชโปรแกรม STELLA 9.1 โดยพัฒนาระดับแบบจําลองแผนภาพ
ไมไดกลาวถึงสมการและคาคงท่ีของกลไกท่ีเกิดขึ้นภายในสําหรับการพัฒนาแบบจําลองสูการเปนแบบจําลอง
คณิตศาสตรขั้นสูง 

2. ระบบบึงประดิษฐท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
ในการศึกษาน้ีเลือกวิเคราะหระบบบึงประดิษฐแบบนํ้าไหลบนผิวดินโดยการใชผักตบชวาของเทศบาลนคร

หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาเปนระบบกรณีศึกษา เนื่องจากเปนแบบท่ีนิยมใชมากท่ีสุดเพราะมตีนทุนต่ํา
ในการกอสราง เปนระบบท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีปญหาในดานการสะสมของตะกอนนอยและสามารถ
สะสมตะกอนในระบบไดยาวนานกวาแบบอื่น (Tanner et al., 1998; Fountoulakis et al., 2009) โดย
สารอินทรียในระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐจะลดลงในลักษณะฟงกชันเอกซโพเนนเชียลตามระยะทางในแนว
ยาวจากทางเขาระบบไปสูทางออกของระบบ ซ่ึงอธิบายไดดวยจลนพลศาสตรอันดับ 1 ดวยการไหลแบบราบเรียบ 
และเปนแบบไหลตามกัน (Brix, 1994; Koyombo et al., 2005) ดวยความแพรหลายในการนําระบบไปใชจึงคาด
วาผลการศึกษาจะเปนประโยชนในวงกวาง 

3. ขั้นตอนการพัฒนาแบบจําลอง 
ในการศึกษาน้ีเลือกพิจารณาการผสานกันของแบบจําลอง 2 แบบ ไดแก แบบจําลองกลไกการบําบัด 

ซ่ึงแสดงองคประกอบและกลไกท่ีเกิดขึ้นในระบบ ไดแก การออกซิเดชันในนํ้า การดูดไปใชโดยพืช การยอยสลายโดย
จุลินทรีย การชะละลายจากดิน เปนตน และแบบจําลองท่ีสองท่ีเปนแบบจําลองทางชลศาสตร ซ่ึงแสดงถึงปริมาณนํ้า
เขาระบบ ปริมาณนํ้าออกจากระบบ การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าในระบบ เปนตน โดยสามารถอธิบายขั้นตอน 
การวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลองแผนภาพได 4 ขั้นตอน คือ 
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 ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาแบบจําลององคประกอบของบึงประดิษฐ 
ในการศึกษาใชแนวคิดการแยกองคประกอบระบบบึงประดิษฐดวยผักตบชวาแบบนํ้าไหลบนผิวดิน  

โดยแบงองคประกอบเปน 4 ชั้น ไดแก ชั้นพืช (Water hyacinth layer) ชั้นนํ้า (Water layer) ชั้นตะกอนจุลินทรีย 
(Sluge layer) และชั้นดิน (Soil layer) (ธิวาริ โอภิธากร, 2557; Ophithakorn, et al., 2013) ซ่ึงมีความสัมพันธ
กับกลไกการบําบัดสารอินทรียท่ีเกิดขึ้นในแตละองคประกอบดังภาพ 3 

 

 
 

ภาพ 3 องคประกอบและกลไกในการบําบัดสารอินทรียในบึงประดิษฐ 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาแบบจําลองกลไกการบําบัดสารอินทรียของบึงประดิษฐ 

กลไกท่ีเกิดขึ้นในระบบบึงประดิษฐมีสอดคลองตามองคประกอบทางโครงสรางของระบบบึงประดิษฐ  
ซ่ึงสัญลักษณหัวลูกศรจะทําหนาท่ีบงชี้ทิศทางการเกิดขึ้นของกลไกน้ันๆ เชน กลไกการดูดซับโดยพืชทําหนาท่ีบําบัด
หรือลดปริมาณของสารอินทรียในนํ้า ขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีเพ่ิมปริมาณสารอินทรียท่ีสะสมในพืช เปนตน การบอก
ทิศทางมีความสําคัญในการอธิบายการถายโอนสารอินทรียในระบบจากองคประกอบหน่ึงไปยังอีกองคประกอบหน่ึง 
และเปนเคร่ืองหมายแสดงการเพ่ิมขึ้น (บวก) หรือลดลง (ลบ) ในสมการสําหรับการพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตร
ตอไป สามารถแสดงแบบจําลองกลไกการบําบัดสารอินทรียของบึงประดิษฐไดดังภาพ 4 

 

 
 

ภาพ 4 แบบจําลององคประกอบและกลไกภายในบึงประดิษฐ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาแบบจําลองทางชลศาสตรของบึงประดิษฐ 
การกําหนดขอบเขตของปริมาณนํ้าเสียท่ีไหลเขาและออกจากระบบบึงประดิษฐมีความสําคัญตอการศึกษา

เร่ืองภาระบรรทุกสารอินทรียในระบบ ระยะเวลากักเก็บ และการคํานวณอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับอัตราการไหลของนํ้า 
โดยในการศึกษาน้ีอางอิงตามสมการปริมาณนํ้าเขาและออกจากระบบสุทธิ (USEPA, 1998; Wynn and Liehr, 
2001; Kincanon and McAnally, 2004; Ederfedt and Fritzson, 2008; Zhang et al., 2011) ซึ่งสามารถ
แสดงการไหลของนํ้าเขาและออกจากระบบ และปจจัยควบคุมปริมาณนํ้าทางชลศาสตรไดแก ปริมาณนํ้าฝน  
การคายระเหย และการซึมของบึงประดิษฐดังสมการ 1 
   

                       � =	��	 −	�� − �� −	�� + ��    1 
 

โดย  
Q = ปริมาณนํ้าในบึงประดิษฐตอวัน (Volume of water)  
Qi = ปริมาณนํ้าเขาบึงประดิษฐตอวัน (Influent wastewater flow)  
Qo = ปริมาณนํ้าออกจากบึงประดิษฐตอวัน (Effluent wastewater flow)  
Qe = ปริมาณนํ้าท่ีคายระเหยจากบึงประดิษฐตอวัน (Evapotranspiration)  
Qs = ปริมาณนํ้าท่ีซึมออกจากบึงประดิษฐท่ีเปนบอดินตอวัน (Seepage out)  
Qp = ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกในบึงประดิษฐตอวัน (Direct precipitation)  
 
ในการศึกษาไดทําการกําหนดให Qe และ Qs เปนปริมาณท่ีทําใหเกิดการลดลงของปริมาณนํ้าในระบบ 

ขณะท่ี Qp เปนปริมาณท่ีทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของปริมาณนํ้าในระบบดังภาพ 5 
 

 
 

ภาพ 5 แบบจําลองทางชลศาสตรในบึงประดิษฐ 
 

 ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาแบบจําลองการบําบัดสารอินทรียของบึงประดิษฐ 
การผสานแบบจําลองกลไกการบําบัดสารอินทรียและแบบจําลองทางชลศาสตรเขาดวยกันจะได

แบบจําลองแผนภาพท่ีมีความซับซอนมากขึ้น สามารถนําไปใชในการอธิบายการแยกองคประกอบระบบ กลไกท่ี
เกิดขึ้นในการบําบัดสารอินทรีย ทิศทางและการถายโอนสารอินทรีย ปจจัยท่ีเก่ียวของตอปริมาณนํ้าเขาและออกจาก
ระบบ ดังภาพ 6 
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ภาพ 6 แบบจําลองแผนภาพการบําบัดสารอินทรียในบึงประดิษฐ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ไดแบบจําลองแผนภาพการบําบัดสารอินทรียในบึงประดิษฐท่ีประกอบดวยแบบจําลองกลไกการบําบัด

ซ่ึงแสดงองคประกอบและกลไกท่ีเกิดขึ้นในระบบและแบบจําลองทางชลศาสตรซ่ึงแสดงถึงปริมาณนํ้าเขาและออก
จากระบบสุทธริวมกันในแผนภาพเดียว  

2. ไดแบบจําลองแผนภาพสําหรับอธิบายการทํางานของบึงประดิษฐเทศบาลนครหาดใหญหรือบึงประดิษฐ
แบบน้ําไหลบนผิวดินดวยผักตบชวา 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบวาแบบจําลองแผนภาพการบําบัดสารอินทรียในบึงประดิษฐท่ีไดสามารถแสดงกลไกท่ี
เกิดขึ้นในระบบไดบางสวนไมครบถวนตามกลไกการบําบัดสารอินทรียในบึงประดิษฐของ ITRC (2003) ท้ังน้ีเพราะ
ในการศึกษาน้ีเลือกวิเคราะหระบบบึงประดิษฐดวยการแยกองคประกอบเพียง 4 ชั้น ไดแก ชั้นพืช ชั้นนํ้า ชั้นตะกอน
จุลินทรียและชั้นดิน ตามแนวคิดของ ธิวาริ โอภิธากร (2557) และ Ophithakorn, et al., (2013) โดยยังไมมี
องคประกอบชั้นอากาศ ทําใหไมสามารถอธิบายกลไกการแพร กลไกการระเหย กลไกการคายนํ้าของพืช และกลไก
การคายระเหยของพืชได โดยในการพัฒนาแบบจําลองอาจพิจารณาการแยกองคประกอบใหมีความละเอียดมากขึ้น 
เชนการแบงองคประกอบเปน 7 ชั้น ไดแก ชั้นอากาศ ชั้นนํ้า ชั้นตะกอนแอโรบิค ชั้นตะกอนแอนแอโรบิคตอนบน 
ชั้นตะกอนแอนแอโรบิคตอนกลาง ชั้นตะกอนแอนแอโรบิคตอนลางและชั้นดิน ตามแนวคิดของ Edelfedt and 
Fritzson (2008) ดังภาพ 7 

 

 
 

ภาพ 7 แบบจําลองแผนภาพองคประกอบบึงประดิษฐ 7 ชั้น 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Edelfedt and Fritzson (2008) 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 แบบจําลองแผนภาพการบําบัดสารอินทรียในบึงประดิษฐแบบนํ้าไหลบนผิวดินท่ีไดเปนเพียงการพัฒนาใน
ระดับแบบจําลองแผนภาพ โดยสามารถจําลองลักษณะ อธิบายกลไกการทํางาน ลําดับของกระบวนการตางๆ และ
แสดงความสัมพันธระหวางสวนประกอบตางๆ ในระบบไดเทาน้ัน หากมีการศึกษาและพัฒนาในสวนของสมการ
คณิตศาสตรและคาคงท่ีท่ีจําเปนตองใชในแบบจําลอง เชน สมการและอัตราการลดลงของสารอินทรียท่ีเกิดจาก
กลไกการดูดซับโดยผักตบชวา สมการและอัตราการลดลงของสารอินทรียท่ีเกิดจากกลไกการตกจม เปนตน ก็จะ
สามารถพัฒนาแบบจําลองแผนภาพเขาสูแบบจําลองคณิตศาสตรท่ีมีความซับซอนและใชประโยชนในการทํานาย 
การออกแบบ และการประเมินระบบในสถานการณตางๆ ได เชน การประเมินสภาวะท่ีอาจเกิดนํ้าทวม 
(Kipkemboi et al., 2007) การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานขององคประกอบในระบบ (ธิวาริ โอภิธากร, 
2557; Ophithakorn, et al., 2013)  
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