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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงค่า DEM สําหรับการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT ให้มีความ

ถูกต้องมากขึ้น โดยเลือกใช้ลุ่มน้ําสะแกกรังเป็นพ้ืนท่ีศึกษา มีกระบวนการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดลําดับศักย์ทางน้ําด้วยวิธี 
Strahler 2) การปรับค่า DEM ด้วยเทคนิค Stream burning และ 3) การประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT โดยข้อมูลท่ีน้ําเข้าแบบจําลอง 
SWAT ประกอบด้วยแบบจําลองความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 30x30 เมตร ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา จากผลการศึกษาพบการปรับปรุงค่า DEM ตามลําดับศักย์ทางนํ้าก่อนนําเข้าแบบจําลอง SWAT ส่งผลให้ปริมาณ
น้ําท่าท่ีได้จากการสรุปผลเฉลี่ยรายเดือนมีความสัมพันธ์กับปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือนจากสถานีตรวจวัดน้ําท่า Ct.7 เป็นท่ีน่าพอใจ โดยผล
การปรับเทียบแบบจําลองในช่วงปี พ.ศ. 2541-2546 ค่า Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) เท่ากับ 0.68 และผลการสอบทานแบบจําลอง
ในช่วงปี พ.ศ.2547-2551 ค่า Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) เท่ากับ 0.71 ตามลําดับ 
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Abstract 
The objective of this study is to investigate a guideline for improving DEM for estimation runoff using the SWAT 

model to be more accurate. The Sakae Krang River Basin is the study area. There is three part of the process which are 1) 
define stream order by the Strahler method 2) the modification of the DEM by the Stream burning technique and 3) 
Estimate Runoff by SWAT model. The data for input SWAT model include is Digital Elevation Model (DEM) 30x30 meter 
resolution, soil and land use, meteorological and hydrological data. The result showed the improvement of DEM 
according to the Stream order before importing the SWAT model. As a result, the monthly runoff was correlated with that 
of gauging station Ct. 7. Results of model calibration during 1998-2003, Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) were 0.68. The 
results of the model validation review during 2004-2008 showed that Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) 0.71. 

Keywords: Steam Order, DEM, Runoff, SWAT Model. 

1. บทนํา 
การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาประเทศท่ีกําลังเข้าสู่ ยุค 

Thailand 4.0 งานทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ําเป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคัญ
จําเป็นต้องมีการศึกษาการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้น้ําในทุกภาค
ส่วนมีอัตราเพ่ิมข้ึนและต่อเนื่อง ซ่ึงในปี พ.ศ. 2553 มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ท่ีมีความจุเพียงร้อยละ 38 ของปริมาณนํ้าท่ารายปี (กรมชลประทาน, 

2553) ในปัจจุบัน DEM เป็นข้อมูลนําเข้าท่ีสําคัญในการประเมิน
น้ําท่าด้วยแบบจําลองทางอุทกวิทยา ซ่ึงบางพ้ืนท่ียังมีข้อจํากัดอยู่ 
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุง
ค่า DEM สําหรับการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT ให้มีความ
ถูกต้องมากข้ึนโดยผลลัพธ์ท่ีได้ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางพัฒนาสําหรับการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ําต่อไป 
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2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 พ้ืนท่ีศึกษา 
ลุ่มน้ําสะแกกรังต้ังอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีลุ่ม

น้ําท้ังสิ้น 4,906.53 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีอยู่ใน 3 จังหวัด คือ 
อุทัยธานี นครสวรรค์ และกําแพงเพชร ลักษณะลุ่มน้ําวางตัวตามแนว
ตะวันตก-ตะวันออก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14° 25′ เหนือ ถึงเส้นรุ้งท่ี 
15° 08′ เหนือ และเส้นแวงท่ี 99° 05′ ตะวันออกถึงเส้นแวงท่ี 100° 
05′ ตะวันออก โดยมีสภาพภูมิประเทศบริเวณตะวันตกของลุ่มน้ําเป็น
เทือกเขาสูง เป็นเขตต้นน้ําของแม่น้ําสําคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ําวง 
คลองโพธ์ิ และห้วยทับเสลา ต้นกําเนิดลําน้ําสะแกกรัง คือเทือกเขาโม
โกจู ดังแสดงใน Figure 1 

 
Figure 1 Study Area. 

2.2 ข้อมูลท่ีใช้ 
ข้อมูลสําหรับนําเข้าแบบจําลอง SWAT ประกอบด้วย DEM 

(Digital Elevation Model) ขนาด 30x30 เมตร ข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศ ชนิดรายวันเริ่มต้นปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 
1998-2011) รวบรวมจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลปริมาณนํ้าฝน
รายวัน เริ่มต้นปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 1952-2011) 

ข้อมูลเส้นคลองและทางนํ้า จากกรมทรัพยากรน้ํา ข้อมูลน้ําท่า ซ่ึง
การศึกษานี้ได้เลือกใช้สถานีวัดน้ําท่า Ct.7 ของกรมชลประทาน 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและข้อมูลแผนท่ีดิน (Land use) จากกรม
พัฒนาท่ีดิน ซ่ึงกําหนดลักษณะการใช้ ท่ี ดินตรงตามรหัสของ
แบบจําลอง SWAT หน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา (HRUs) ดังแสดง
ใน Table 1 

Table 1 Land use Code of SWAT model. 

NO. LU Code Area (Km2) % 
1 RICE 2,538 47.35 
2 AGRL 990 18.08 
3 ORCD 134 2.45 
4 URBN 140 0.56 
5 PAST 21 0.38 
6 WATR 30 0.55 
7 FRSE 1,622 30.63 

2.3 แบบจําลอง SWAT 
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เป็น แบบจําลอง

ทางอุทกวิทยา ซ่ึงทํางานร่วมกับข้อมูลระบบ GIS ได้โดย SWAT เป็น 
model ประเภท Continuous-time basin-scale hydrologic 
model มีความสามารถในการจําลองพ้ืนท่ีมีความซับซ้อนทางด้าน
อุทกวิทยา จัดทําข้ึนโดย Agricultural Research Service ท่ี 
Grassland Soil and Water Research Laboratory สหรัฐอเมริกา 
เป็นแบบจําลองท่ีเป็นสาธารณสิทธ์ิ สามารถดาวน์โหลดฟรีท่ีเวปไซต์ 
http://swat.tamu.edu/ 

2.4 วิธีการดําเนินงาน 
การศึกษานี้ได้แบ่งการทํางานออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 1) การ

จัดลําดับศักย์เส้นทางน้ําด้วยวิธี Strahler (Strahler, 1952) 2) การ
ปรับปรุงข้อมูล DEM ตามลําดับศักย์เส้นทางน้ําด้วยเทคนิค Stream 
burning (David et al., 1997) และสุดท้าย เป็นการประเมินน้ําท่าใน
ด้วยแบบจําลอง SWAT ดังแสดงใน Figure 2 
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Figure 2 schematic of process. 

การกําหนดลําดับศักย์ของทางน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสะแกกรัง ได้
อาศัยหลักการของ Strahler (Suzanne et al., 2008) ซ่ึงจะ
พิจารณาความยาวและการไหลรวมของทางนํ้า โดยเส้นทางน้ําย่อยท่ี
อยู่ต้นน้ํา (Headwater stream) ท่ีไม่มีลําน้ําสาขานั้นมีลําดับศักย์
เท่ากับ 1 (1st order) และเม่ือลําน้ําท่ีมีลําดับศักย์เท่ากับ 1 มา
บรรจบรวมกันก็จะเกิดลําน้ําท่ีมีลําดับศักย์เท่ากับ 2 (2nd order) เม่ือ
ลําน้ําท่ีมีลําดับศักย์เท่ากับ 2 มาบรรจบรวมกันก็จะเกิดลําน้ําท่ีมี
ลําดับศักย์เท่ากับ 3 (3rd order) และเม่ือลําน้ําท่ีมีลําดับศักย์เท่ากับ 3 
มาบรรจบรวมกันก็จะเกิดลําน้ําท่ีมีลําดับศักย์เท่ากับ 4 (4th order) ไล่
เรียงกันเช่นนี้ต่อเนื่องกันไป โดยลําน้ําท่ีมีลําดับศักย์เล็กกว่า เม่ือมา
บรรจบกับลําน้ําท่ีมีลําดับศักย์มากกว่าแล้ว ลําน้ําท่ีมีลําดับศักย์
มากกว่านั้นจะมีลําดับศักย์คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังแสดงใน Figure 3 

การปรับปรุงข้อมูล DEM ตามลําดับศักย์เส้นทางน้ําด้วยเทคนิค 
Stream burning ซ่ึงเป็นวิธีมาตราฐานในโปรแกรม GIS โดยปรับค่า
ระดับของ DEM ด้วยข้อมูล vector ประเภท line ของทางนํ้าได้มา
ซ้อนทับข้อมูล DEM แล้วทําการเปลี่ยนค่าระดับข้อมูล DEM ใหม่ตาม
แนวเส้นทางนํ้าตาม (อิศเรศ และ เอกสิทธ์ิ, 2555) ดังแสดงใน Figure 
4 ซ่ึงค่าท่ีใช้ในการปรับลดระดับจะได้จากการ trial & error เพ่ือหา
ค่าท่ีเหมาะสมที่ไม่ทําให้ DEM ท่ีได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก
เกินไป โดยทางน้ําลําดับศักย์สูง จะถูกปรับค่าลดลงมากกว่าทางน้ําท่ี
มีลําดับศักย์ตํ่ากว่า ท้ังนี้ในการกําหนดค่าท่ีใช้ปรับสภาพ DEM จะอยู่
ในช่วง 5-50 เมตร โดยทุกคร้ังหลังจากการทํา Stream burning ควร
จะต้องตรวจสอบ DEM อีกครั้งด้วยการเติมแอ่ง (fill sink) ก่อนนํา 
DEM ไปใช้นําเข้าแบบจําลอง SWAT เพ่ือประเมินน้ําท่าต่อไป 

  
Figure 3 Stream order by Strahler method. 
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Figure 4 Stream burning technique. 

การประเมินน้ําท่าจําเป็นต้องศึกษาวงจรอุทกวิทยา (Hydrologic 
Cycle) ของแบบจําลองทางอุทกวิทยา ซ่ึงมีพ้ืนฐานอยู่บนสมการ
สมดุลของน้ํา (Gassman, 2007) ดังนี้ ตามสมการท่ี 1 
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เม่ือ SWt  คือปริมาณน้ําในดินสุดท้าย (mm), SW0 คือ ปริมาณน้ํา
ในดีนเริ่มต้น (mm), t คือเวลา (days), Rday คือ ปริมาณฝนในวันท่ี 
i (mm), Qsurf คือปริมาณนํ้าผิวดินในวันท่ี i (mm), Ea คือปริมาณ
การคายระเหยในวันท่ี i (mm), Wseep คือปริมาณนํ้าไหลชืมลงสู่ชั้น
ใต้ดินในวันท่ี i (mm), Qgw คือปริมาณนํ้าใต้ดินท่ีไหลกลับสู่ลําน้ําใน
วันท่ี i (mm). 

การประเมินน้ําท่าผิวดิน (Surface Runoff) และค่าอัตราการไหล
ของนํ้าท่าสูงสุดในแบบจําลอง SWAT สามารถทําได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธี 
SCS Curve Number (Engel et al., 2007) และ วีธี Green & 
Ampt infiltration ในการศึกษานี้เลือกใช้วิธี SCS Curve Number 
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตามสมการท่ี 2 
และ 3 
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เม่ือ Q คือปรีมานน้ําท่าเฉลี่ยรายวัน (m3/s), R คือปริมาณนํ้าฝน
รายวัน (mm) S คือ Retention parameterโดยตัวแปร S จะมี
ความสัมพันธ์กับค่า Curve number (CN) 







  10
1000

4.25
CN

S  (3)	

เม่ือ CN คือ ค่า Curve number 
แบบจําลอง SWAT มีข้ันตอนการทํางานของตามลําดับ คือ การ

กําหนดพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา (Watershed Delineator) การวิเคราะห์หน่วย
ตอบสนองทางอุทกวิทยา (HRU Analysis) นําเข้าข้อมูลตาราง (Write 
Input Table) การแก้ไขฐานข้อมูลนําเข้า SWAT (Edit SWAT 
Input) การประมวลผลแบบจําลอง SWAT (SWAT Simulation)  

ซ่ึงการศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะในส่วนของปริมาณนํ้าท่าเท่านั้น  
โดยทําการประมวลผลเป็นรายวันเริ่มต้น วันท่ี 1 เดือนมกราคมปี 
ค.ศ. 1998 ถึง วันท่ี 30 เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2008 รวมระยะเวลา 
10 ปี แล้วนําผลออกมาเพื่อนํามาสรุปเป็นรายเดือน 

การตรวจสอบความแม่นยําของแบบจําลอง ซ่ึ งเป็นการ
เปรียบเทียบค่าท่ีได้จากแบบจําลองกับค่าท่ีได้จากตรวจวัดจริงใน
ภาคสนาม ซ่ึงกระบวนการในการประเมินความแม่นยําของ
แบบจําลองจะทําโดยการพิจารณาความสอดคล้องกัน โดยการ
ตรวจสอบกราฟท่ีเปรียบเทียบค่าท้ังสองและการคํานวณค่าความ
ผิดพลาด (Error) ระหว่างค่าจากแบบจําลองและค่าสังเกตท่ีเกิดข้ึน
จริง โดยใช้ สัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจ (Coefficient of Deter-
mination, R2), Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) (Nash and 
Sutcliffe, 1970) เป็นการตรวจสอบชุดพารามิเตอร์ว่าสามารถ
คํานวณค่าปริมาณนํ้าท่าได้ค่าท่ีใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดจริงหรือไม่ 
โดยถ้าหากแบบจําลองคํานวณค่าน้ําท่าท่ีได้ออกมาไม่ใกล้เคียงกับ
ค่าท่ีตรวจวัดหมายความว่าชุดพารามิเตอร์ท่ีได้ยังไม่ถูกต้อง ก็จะต้อง
กลับไปปรับค่าตัวแปรในขั้นตอนปรับเทียบแบบจําลองใหม่ เพ่ือให้ได้
ชุดตัวแปรท่ีมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากท่ีสุด ดังสมการท่ี 4 และ 5 
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เม่ือ obsQ  คือค่าปริมาณนํ้าท่าท่ีได้จากการตรวจวัดจริง 
 simQ  คือค่าของปริมาณนํ้าท่าท่ีได้จากแบบจําลอง  

 obsQ  คือค่าปริมาณนํ้าท่าท่ีได้จากการตรวจวัดจริงเฉลี่ย 

3. ผลและวิจารณ์ 

3.1 ผลการจําแนก Stream order ด้วยวิธีของ Strahler 
เม่ือพิจารณาจากลักษณะพ้ืนท่ีและระบบลุ่มน้ําสะแกกรัง พบว่า

แม่น้ําเจ้าพระยามีลําดับศักย์ของทางน้ําเท่ากับ 4 โดยเป็นแหล่งรับน้ํา
จากลุ่มน้ําสะแกกรังและพ้ืนท่ีข้างเคียง ถัดมาลําดับศักย์ทางน้ําเท่ากับ 
3 ได้แก่ แม่น้ําน้อย คลองไก่ล้าน และแม่น้ําลพบุรี แม่น้ําตากแดด 
เป็นต้น โดยเป็นทางน้ําหลักของลุ่มน้ําสะแกกรังและทางนํ้าสายรองท่ี
ระบายน้ําลงสู่ทางนํ้าดังกล่าว มีลําดับศักย์เท่ากับ 2 ได้แก่ ห้วย
น้ําหอม ห้วยตะกอน เป็นต้น ส่วนทางนํ้าย่อยสายอื่น ๆ ท่ีระบายลง
มาสู่ทางนํ้าสายรองมีลําดับศักย์เท่ากับ 1 ตามลําดับ ดังแสดงใน 
Figure 5 
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3.2 ผลการปรับปรุง DEM 
จากการเปรียบเทียบข้อมูล DEM พบว่า ถ้าไม่มีการปรับสภาพ

ข้อมูล DEM แบบจําลองจะเกิดข้อจํากัดในการกําหนดลักษณะการ
ระบายน้ําสอดคล้องกับเส้นทางนํ้าตามสภาพจริงได้ โดยจะมีทิศทาง
อิสระไปตามระดับปกติของข้อมูล DEM เดิม แต่หลังจากการปรับปรุง 
DEM ด้วยการปรับลดค่าระดับตามแนวเส้นทางนํ้าด้วยเทคนิค 
Stream burning โดยหลังจากการ Trial & Error พบว่าค่าระดับท่ี
เหมาะสมในการปรับข้อมูล DEM โดยท่ีจะไม่ทําให้ DEM เกิดความ
เสียหายจากสภาพเดิมมากเกินไป มีดังนี้คือ ลําน้ําท่ีจัดอยู่ใน Order 
ท่ี 1 ปรับค่าระดับลง 5 เมตร ลําน้ําท่ีจัดอยู่ใน Order ท่ี 2 ปรับค่า
ระดับลง 10 เมตร ลําน้ําท่ีจัดอยู่ใน Order ท่ี 3 ปรับค่าระดับลง 20 
เมตร และลําน้ําท่ีจัดอยู่ใน Order ท่ี 4 ปรับค่าระดับลง 30 เมตร การ
วิเคราะห์ออกมาได้ใกล้เคียงสภาพจริงและแบบจําลองจะสามารถการ
กําหนดลักษณะการระบายน้ําของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําได้ ดังแสดงใน Figure 6 

3.3 ผลการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT 
การประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT จะแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ การกําหนดพ้ืนท่ีลุ่มน้ําและการตรวจสอบความแม่นยําของ
แบบจําลอง ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

การแบ่งลุ่มน้ําย่อย พบว่าเม่ือใช้ DEM ท่ีผ่านการปรับสภาพ
แบบจําลองสามารถกําหนดลักษณะทิศทางการระบายน้ํ าได้
สอดคล้องตามสภาพความเป็นจริง โดยมีความแม่นยําเชิงตําแหน่ง
ตามข้อมูลคลองและทางนํ้าธรรมชาติ และพ้ืนท่ีลุ่มน้ําในเขตท่ีมี
ลักษณะราบลุ่มเส้นทางน้ําส่วนมากมีแนวโน้มไปตามแนวทางน้ํา
ธรรมชาติได้ชัดเจนต่อเนื่องกัน ซ่ึงแบบจําลอง SWAT สามารถแบ่งลุ่ม
น้ําย่อยออกเป็น 16 ลุ่มน้ําย่อย โดยมีลักษณะทิศทางการระบายน้ําใน
แต่ละพ้ืนท่ีลุ่มน้ําย่อยเกี่ยวเนื่องกันแต่ละพ้ืนท่ีตามลําดับลงสู่จุดออก
สุดท้ายของลุ่มน้ํา (Outlet) ดังแสดงใน Figure 7 

 
 
Figure 5 srteam order of Sakae Krang River Basin devide Strahler method. 
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General DEM  DEM Improvement following by stream order 
Figure 6 ข้อมูล DEM ท่ีผ่านการปรับปรุงความถูกต้องด้วยเทคนิค Steam burning ตามลําดับศักย์ทางน้ํา 

การปรับเทียบแบบจําลอง (SWAT model Calibration) ได้ใช้
ข้อมูลปริมาณน้ําท่ารายเฉลี่ยเดือนช่วงปี ค.ศ.1998-2003 ของสถานี
วัดน้ํา Ct.7 ซ่ึงเป็นจุดออกทางน้ําของลุ่มน้ําหลัก (ละติจูด 15° 38′ 
28′′ เหนือ และลองติจูด 99° 32′ 10′′ ตะวันออก) ผลการปรับเทียบ
แบบจําลองพบว่า ค่าพารามิเตอร์หลักท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณนํ้าท่า ซ่ึงได้นําไปใช้ในการปรับเทียบแบบจําลอง ได้แก่ 
SOL_AWC, ESCO, CN2, GWQMIN และ GW_REVEP โดยหลังจาก
ปรับค่าพารามิเตอร์โดยภาพรวมพบว่า ประมาณน้ําท่าท่ีได้จาก
แบบจําลองมีความใกล้เคียงอละสอดคล้องกับปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยราย
เดือนท่ีได้จากการตรวจวัดโดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.71 และค่า NSE 
เท่ากับ 0.68 ซ่ึงผลทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน่าพอใจ ดังแสดงใน
Figure 8 

การสอบทานแบบจําลอง (SWAT model Validation) ได้ใช้
ข้อมูลปริมาณน้ําท่ารายเฉลี่ยเดือนช่วงปี ค.ศ.2004-2008 ของสถานี
วัดน้ํา Ct.7 พบว่าปริมาณน้ําท่าท่ีได้จากแบบจําลองมีค่าใกล้เคียงกับ
ปริมาณนํ้าท่าท่ีได้จากการตรวจวัด โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.73 และค่า 

NSE เท่ากับ 0.71 ซ่ึงผลทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และมีความ
สอดคล้องกับประมาณน้ําฝน ดังแสดงในFigure 9 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การตรวจสอบและปรับปรุงถูกต้องของข้อมูลก่อนการนําเข้า

แบบจําลองมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะทําให้ประสิทธิภาพ
ในการประเมินผลจากแบบจําลองมีแม่นยําแล้วยังทําให้ง่ายต่อการ
ปรับเทียบพารามิเตอร์ของแบบจําลองด้วย ดังนั้นการใช้เทคนิค 
Steam burning ปรับค่า DEM จากการแบ่งลําดับศักย์ทางนํ้าด้วยวิธี
ของ Strahler ผลลัพธ์ิท่ีได้จากแบบจําลอง SWAT สามารถกําหนด
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําและลักษณะการระบายน้ําได้สอดคล้องตามความเป็นจริง
ของสภาพพื้นท่ี ส่งผลให้การประเมินน้ําท่ามีความแม่นยํามากข้ึน 
สามารถนําแบบจําลองท่ีได้ไปประยุกต์ใช้โดยการสร้างสถานการณ์
จําลองต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้าท่า เช่น การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

 

ลักษณะลุ่มน้าํย่อย schematic diagram of subbasin 
Figure 7 watershed delineation from SWAT model. 
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Figure 8 monthly Ronoff calibration during from 1998 to 2003 at gauging station Ct.7. 

 
Figure 9 monthly Ronoff validation during from 2004 to 2008 at gauging station Ct.7. 

ในอนาคตหากมีการสํารวจข้อมูลเพ่ิมข้ึน และมีข้อมูล DEM ท่ีมี
ความถูกต้องและมีความละเอียดของ pixel สูง ก็จะช่วยให้การ
ประเมินน้ําท่ามีความถูกต้องและแม่นยํามากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในสภาพพ้ืนลุ่มน้ําท่ีมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม การทํางานด้วยข้อมูล 
DEM ยังมีข้อจํากัดอยู่ รวมท้ังการออกสํารวจภาคสนามเพ่ือเก็บ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพ่ิมเติมมาประกอบการวิเคราะห์ 
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