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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงค่า DEM สําหรับการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT ให้มีความ
ถูกต้องมากขึ้น โดยเลือกใช้ลุ่มน้ําสะแกกรังเป็นพื้นที่ศึกษา มีกระบวนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดลําดับศักย์ทางน้ําด้วยวิธี
Strahler 2) การปรับค่า DEM ด้วยเทคนิค Stream burning และ 3) การประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT โดยข้อมูลที่น้ําเข้าแบบจําลอง
SWAT ประกอบด้วยแบบจําลองความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 30x30 เมตร ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา จากผลการศึกษาพบการปรับปรุงค่า DEM ตามลําดับศักย์ทางน้ําก่อนนําเข้าแบบจําลอง SWAT ส่งผลให้ปริมาณ
น้ําท่าที่ได้จากการสรุปผลเฉลี่ยรายเดือนมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายเดือนจากสถานีตรวจวัดน้ําท่า Ct.7 เป็นที่น่าพอใจ 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
คําสําคัญ: ลําดับศักย์ทางน้ํา, แบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข, น้ําท่า, แบบจําลอง SWAT
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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
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ พั ฒ นาประเทศที่ กํ า ลั ง เข้ า สู่ ยุ ค
Thailand 4.0 งานทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ําเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญ
จําเป็นต้องมีการศึกษาการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้น้ําในทุกภาค
ส่วนมีอัตราเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ที่มีความจุเพียงร้อยละ 38 ของปริมาณน้ําท่ารายปี (กรมชลประทาน,

2553) ในปัจจุบัน DEM เป็นข้อมูลนําเข้าที่สําคัญในการประเมิน
น้ําท่าด้วยแบบจําลองทางอุทกวิทยา ซึ่งบางพื้นที่ยังมีข้อจํากัดอยู่
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง
ค่า DEM สําหรับการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT ให้มีความ
ถู ก ต้ องมากขึ้ นโดยผลลั พธ์ ที่ ไ ด้ ซึ่ งสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ เป็ น
แนวทางพัฒนาสําหรับการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ําต่อไป
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2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 พื้นที่ศึกษา
ลุ่มน้ําสะแกกรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่ม
น้ํ าทั้ งสิ้ น 4,906.53 ตารางกิ โลเมตร มี พื้ นที่ อยู่ ใน 3 จั งหวั ด คื อ
อุทัยธานี นครสวรรค์ และกําแพงเพชร ลักษณะลุ่มน้ําวางตัวตามแนว
ตะวันตก-ตะวันออก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14° 25′ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่
15° 08′ เหนือ และเส้นแวงที่ 99° 05′ ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 100°
05′ ตะวันออก โดยมีสภาพภูมิประเทศบริเวณตะวันตกของลุ่มน้ําเป็น
เทือกเขาสูง เป็นเขตต้นน้ําของแม่น้ําสําคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ําวง
คลองโพธิ์ และห้วยทับเสลา ต้นกําเนิดลําน้ําสะแกกรัง คือเทือกเขาโม
โกจู ดังแสดงใน Figure 1

ข้อมูลเส้นคลองและทางน้ํา จากกรมทรัพยากรน้ํา ข้อมูลน้ําท่า ซึ่ง
การศึ กษานี้ ได้ เลื อกใช้ สถานี วั ดน้ํ าท่ า Ct.7 ของกรมชลประทาน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลแผนที่ดิน (Land use) จากกรม
พั ฒ นาที่ ดิ น ซึ่ ง กํ า หนดลั ก ษณะการใช้ ที่ ดิ น ตรงตามรหั ส ของ
แบบจําลอง SWAT หน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา (HRUs) ดังแสดง
ใน Table 1
Table 1 Land use Code of SWAT model.
NO.
1
2
3
4
5
6
7

LU Code
RICE
AGRL
ORCD
URBN
PAST
WATR
FRSE

Area (Km2)
2,538
990
134
140
21
30
1,622

%
47.35
18.08
2.45
0.56
0.38
0.55
30.63

2.3 แบบจําลอง SWAT
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เป็น แบบจําลอง
ทางอุทกวิทยา ซึ่งทํางานร่วมกับข้อมูลระบบ GIS ได้โดย SWAT เป็น
model ประเภท Continuous-time basin-scale hydrologic
model มีความสามารถในการจําลองพื้นที่มีความซับซ้อนทางด้าน
อุทกวิทยา จัดทําขึ้นโดย Agricultural Research Service ที่
Grassland Soil and Water Research Laboratory สหรัฐอเมริกา
เป็นแบบจําลองที่เป็นสาธารณสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดฟรีที่เวปไซต์
http://swat.tamu.edu/
Figure 1 Study Area.
2.2 ข้อมูลที่ใช้
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 ข้อมูลปริมาณน้ําฝน
รายวัน เริ่มต้นปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 1952-2011)

2.4 วิธีการดําเนินงาน
การศึกษานี้ได้แบ่งการทํ างานออกเป็น 3 ขั้นตอน 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.
การกํ าหนดลํ าดั บศั กย์ ของทางน้ํ าในพื้ นที่ ลุ่ มน้ํ าสะแกกรั ง ได้
อาศัยหลักการของ Strahler (Suzanne et al., 2008) ซึ่งจะ
พิจารณาความยาวและการไหลรวมของทางน้ํา โดยเส้นทางน้ําย่อยที่
อยู่ต้นน้ํา (Headwater stream) ที่ไม่มีลําน้ําสาขานั้นมีลําดับศักย์
เท่ากับ 1 (1st order) และเมื่อลําน้ําที่มีลําดับศักย์เท่ากับ 1 มา
บรรจบรวมกันก็จะเกิดลําน้ําที่มีลําดับศักย์เท่ากับ 2 (2nd order) เมื่อ
ลําน้ํ าที่ มีลําดั บศั กย์เท่ ากั บ 2 มาบรรจบรวมกันก็ จะเกิดลํ าน้ํ าที่ มี
ลําดับศักย์เท่ากับ 3 (3rd order) และเมื่อลําน้ําที่มีลําดับศักย์เท่ากับ 3
มาบรรจบรวมกันก็จะเกิดลําน้ําที่มีลําดับศักย์เท่ากับ 4 (4th order) ไล่
เรียงกันเช่นนี้ต่อเนื่องกันไป โดยลําน้ําที่มีลําดับศักย์เล็กกว่า เมื่อมา
บรรจบกั บลํ าน้ํ าที่ มี ลํ าดั บศั กย์ มากกว่ าแล้ ว ลํ าน้ํ าที่ มี ลํ าดั บศั กย์
มากกว่านั้นจะมีลําดับศักย์คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังแสดงใน Figure 3

การปรับปรุงข้อมูล DEM ตามลําดับศักย์เส้นทางน้ําด้วยเทคนิค
Stream burning ซึ่งเป็นวิธีมาตราฐานในโปรแกรม GIS โดยปรับค่า
ระดับของ DEM ด้วยข้อมูล vector ประเภท line ของทางนํ้าได้มา
ซ้อนทับข้อมูล DEM แล้วทําการเปลี่ยนค่าระดับข้อมูล DEM ใหม่ตาม
แนวเส้นทางนํ้าตาม (อิศเรศ และ เอกสิทธิ์, 2555) ดังแสดงใน Figure
4 ซึ่งค่าที่ใช้ในการปรับลดระดับจะได้จากการ trial & error เพื่อหา
ค่าที่เหมาะสมที่ไม่ทําให้ DEM ที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก
เกินไป โดยทางน้ําลําดับศักย์สูง จะถูกปรับค่าลดลงมากกว่าทางน้ําที่
มีลําดับศักย์ต่ํากว่า ทั้งนี้ในการกําหนดค่าที่ใช้ปรับสภาพ DEM จะอยู่
ในช่วง 5-50 เมตร โดยทุกครั้งหลังจากการทํา Stream burning ควร
จะต้องตรวจสอบ DEM อีกครั้งด้วยการเติมแอ่ง (fill sink) ก่อนนํา
DEM ไปใช้นําเข้าแบบจําลอง SWAT เพื่อประเมินน้ําท่าต่อไป

Figure 3 Stream order by Strahler method.

364

Figure 4 Stream burning technique.
การประเมินน้ําท่าจําเป็นต้องศึกษาวงจรอุทกวิทยา (Hydrologic
Cycle) ของแบบจําลองทางอุทกวิทยา ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนสมการ
สมดุลของน้ํา (Gassman, 2007) ดังนี้ ตามสมการที่ 1
t

SWt  SW0   ( Rday  Qsurf  Ea  Wseep  Qgw )

(1)

i 1

เมื่อ SWt คือปริมาณน้ําในดินสุดท้าย (mm), SW0 คือ ปริมาณน้ํา
ในดีนเริ่มต้น (mm), t คือเวลา (days), Rday คือ ปริมาณฝนในวันที่
i (mm), Qsurf คือปริมาณน้ําผิวดินในวันที่ i (mm), Ea คือปริมาณ
การคายระเหยในวันที่ i (mm), Wseep คือปริมาณน้ําไหลชืมลงสู่ชั้น
ใต้ดินในวันที่ i (mm), Qgw คือปริมาณน้ําใต้ดินที่ไหลกลับสู่ลําน้ําใน
วันที่ i (mm).
การประเมินน้ําท่าผิวดิน (Surface Runoff) และค่าอัตราการไหล
ของน้ําท่าสูงสุดในแบบจําลอง SWAT สามารถทําได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธี
SCS Curve Number (Engel et al., 2007) และ วีธี Green &
Ampt infiltration ในการศึกษานี้เลือกใช้วิธี SCS Curve Number
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตามสมการที่ 2
และ 3
Qsurf 

( Rday  I a ) 2
( Rday  I a  S )

(2)
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(5)

2

เมื่อ Qobs คือค่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัดจริง
Qsim คือค่าของปริมาณน้ําท่าที่ได้จากแบบจําลอง
Q obs คือค่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัดจริงเฉลี่ย
3. ผลและวิจารณ์

เมื่อ Q คือปรีมานน้ําท่าเฉลี่ยรายวัน (m3/s), R คือปริมาณน้ําฝน
รายวัน (mm) S คือ Retention parameterโดยตัวแปร S จะมี
ความสัมพันธ์กับค่า Curve number (CN)
 1000

S  25.4
 10 
 CN


ซึ่งการศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะในส่วนของปริมาณน้ําท่าเท่านั้น
โดยทําการประมวลผลเป็นรายวันเริ่มต้น วันที่ 1 เดือนมกราคมปี
ค.ศ. 1998 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2008 รวมระยะเวลา
10 ปี แล้วนําผลออกมาเพื่อนํามาสรุปเป็นรายเดือน
การตรวจสอบความแม่ น ยํ า ของแบบจํ า ลอง ซึ่ ง เป็ น การ
เปรียบเที ยบค่าที่ได้จากแบบจําลองกั บค่าที่ได้จากตรวจวัดจริงใน
ภาคสนาม ซึ่ ง กระบวนการในการประเมิ น ความแม่ น ยํ า ของ
แบบจํ า ลองจะทํ า โดยการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งกั น โดยการ
ตรวจสอบกราฟที่เปรียบเทียบค่ าทั้งสองและการคํานวณค่าความ
ผิดพลาด (Error) ระหว่างค่าจากแบบจําลองและค่าสังเกตที่เกิดขึ้น
จริง โดยใช้ สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R2), Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) (Nash and
Sutcliffe, 1970) เป็นการตรวจสอบชุดพารามิเตอร์ว่าสามารถ
คํานวณค่าปริมาณน้ําท่าได้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดจริงหรือไม่
โดยถ้าหากแบบจําลองคํานวณค่าน้ําท่าที่ได้ออกมาไม่ใกล้เคียงกับ
ค่าที่ตรวจวัดหมายความว่าชุดพารามิเตอร์ที่ได้ยังไม่ถูกต้อง ก็จะต้อง
กลับไปปรับค่าตัวแปรในขั้นตอนปรับเทียบแบบจําลองใหม่ เพื่อให้ได้
ชุดตัวแปรที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุด ดังสมการที่ 4 และ 5

(3)

เมื่อ CN คือ ค่า Curve number
แบบจําลอง SWAT มีขั้นตอนการทํางานของตามลําดับ คือ การ
กําหนดพื้นที่ลุ่มน้ํา (Watershed Delineator) การวิเคราะห์หน่วย
ตอบสนองทางอุทกวิทยา (HRU Analysis) นําเข้าข้อมูลตาราง (Write
Input Table) การแก้ไขฐานข้อมูลนําเข้า SWAT (Edit SWAT
Input) การประมวลผลแบบจําลอง SWAT (SWAT Simulation)

3.1 ผลการจําแนก Stream order ด้วยวิธีของ Strahler
เมื่อพิจารณาจากลักษณะพื้นที่และระบบลุ่มน้ําสะแกกรัง พบว่า
แม่น้ําเจ้าพระยามีลําดับศักย์ของทางน้ําเท่ากับ 4 โดยเป็นแหล่งรับน้ํา
จากลุ่มน้ําสะแกกรังและพื้นที่ข้างเคียง ถัดมาลําดับศักย์ทางน้ําเท่ากับ
3 ได้แก่ แม่น้ําน้อย คลองไก่ล้าน และแม่น้ําลพบุรี แม่น้ําตากแดด
เป็นต้น โดยเป็นทางน้ําหลักของลุ่มน้ําสะแกกรังและทางน้ําสายรองที่
ระบายน้ํ าลงสู่ ทางน้ํ าดั งกล่ าว มี ลํ าดั บศั กย์ เท่ ากั บ 2 ได้ แก่ ห้ วย
น้ําหอม ห้วยตะกอน เป็นต้น ส่วนทางน้ําย่อยสายอื่น ๆ ที่ระบายลง
มาสู่ ทางน้ํ าสายรองมี ลํ าดั บศั กย์ เท่ ากั บ 1 ตามลํ าดั บ ดั งแสดงใน
Figure 5
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3.2 ผลการปรับปรุง DEM
จากการเปรียบเทียบข้อมูล DEM พบว่า ถ้าไม่มีการปรับสภาพ
ข้อมูล DEM แบบจําลองจะเกิดข้อจํากัดในการกําหนดลักษณะการ
ระบายน้ําสอดคล้องกับเส้นทางนํ้าตามสภาพจริงได้ โดยจะมีทิศทาง
อิสระไปตามระดับปกติของข้อมูล DEM เดิม แต่หลังจากการปรับปรุง
DEM ด้วยการปรับลดค่าระดับตามแนวเส้นทางน้ําด้วยเทคนิค
Stream burning โดยหลังจากการ Trial & Error พบว่าค่าระดับที่
เหมาะสมในการปรับข้อมูล DEM โดยที่จะไม่ทําให้ DEM เกิดความ
เสียหายจากสภาพเดิมมากเกินไป มีดังนี้คือ ลําน้ําที่จัดอยู่ใน Order
ที่ 1 ปรับค่าระดับลง 5 เมตร ลําน้ําที่จัดอยู่ใน Order ที่ 2 ปรับค่า
ระดับลง 10 เมตร ลําน้ําที่จัดอยู่ใน Order ที่ 3 ปรับค่าระดับลง 20
เมตร และลําน้ําที่จัดอยู่ใน Order ที่ 4 ปรับค่าระดับลง 30 เมตร การ
วิเคราะห์ออกมาได้ใกล้เคียงสภาพจริงและแบบจําลองจะสามารถการ
กําหนดลักษณะการระบายน้ําของพื้นที่ลุ่มน้ําได้ ดังแสดงใน Figure 6

3.3 ผลการประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT
การประเมินน้ําท่าด้วยแบบจําลอง SWAT จะแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ การกําหนดพื้นที่ลุ่มน้ําและการตรวจสอบความแม่นยําของ
แบบจําลอง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
การแบ่งลุ่มน้ําย่อย พบว่าเมื่อใช้ DEM ที่ผ่านการปรับสภาพ
แบบจํ า ลองสามารถกํ า หนดลั ก ษณะทิ ศ ทางการระบายน้ํ า ได้
สอดคล้องตามสภาพความเป็นจริง โดยมีความแม่นยําเชิงตําแหน่ง
ตามข้ อมู ลคลองและทางน้ํ าธรรมชาติ และพื้ นที่ ลุ่ มน้ํ าในเขตที่ มี
ลั กษณะราบลุ่ มเส้ นทางน้ํ าส่ วนมากมี แนวโน้ มไปตามแนวทางน้ํ า
ธรรมชาติได้ชัดเจนต่อเนื่องกัน ซึ่งแบบจําลอง SWAT สามารถแบ่งลุ่ม
น้ําย่อยออกเป็น 16 ลุ่มน้ําย่อย โดยมีลักษณะทิศทางการระบายน้ําใน
แต่ละพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยเกี่ยวเนื่องกันแต่ละพื้นที่ตามลําดับลงสู่จุดออก
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 ที่ผ่านการปรับปรุงความถูกต้องด้วยเทคนิค Steam burning ตามลําดับศักย์ทางน้ํา
การปรับเทียบแบบจําลอง (SWAT model Calibration) ได้ใช้
ข้อมูลปริมาณน้ําท่ารายเฉลี่ยเดือนช่วงปี ค.ศ.1998-2003 ของสถานี
วัดน้ํา Ct.7 ซึ่งเป็นจุดออกทางน้ําของลุ่มน้ําหลัก (ละติจูด 15° 38′
28′′ เหนือ และลองติจูด 99° 32′ 10′′ ตะวันออก) ผลการปรับเทียบ
แบบจํ าลองพบว่ า ค่ าพารามิ เตอร์หลั กที่ มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณน้ํ าท่ า ซึ่ งได้ นํ าไปใช้ ในการปรั บเที ยบแบบจํ าลอง ได้ แก่
SOL_AWC, ESCO, CN2, GWQMIN และ GW_REVEP โดยหลังจาก
ปรั บค่ าพารามิ เตอร์ โดยภาพรวมพบว่ า ประมาณน้ํ า ท่ าที่ ไ ด้ จาก
แบบจําลองมีความใกล้เคียงอละสอดคล้องกับปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยราย
เดือนที่ได้จากการตรวจวัดโดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.71 และค่า NSE
เท่ากับ 0.68 ซึ่งผลทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน่าพอใจ ดังแสดงใน
Figure 8
การสอบทานแบบจําลอง (SWAT model Validation) ได้ใช้
ข้อมูลปริมาณน้ําท่ารายเฉลี่ยเดือนช่วงปี ค.ศ.2004-2008 ของสถานี
วัดน้ํา Ct.7 พบว่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากแบบจําลองมีค่าใกล้เคียงกับ
ปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัด โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.73 และค่า

NSE เท่ากับ 0.71 ซึ่งผลทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และมีความ
สอดคล้องกับประมาณน้ําฝน ดังแสดงในFigure 9
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบและปรั บปรุ งถู กต้ องของข้ อมู ลก่ อนการนํ าเข้ า
แบบจําลองมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะทําให้ประสิทธิภาพ
ในการประเมินผลจากแบบจําลองมีแม่นยําแล้วยังทําให้ง่ายต่อการ
ปรั บเที ยบพารามิ เตอร์ ของแบบจํ าลองด้ วย ดั งนั้ นการใช้ เทคนิ ค
Steam burning ปรับค่า DEM จากการแบ่งลําดับศักย์ทางน้ําด้วยวิธี
ของ Strahler ผลลัพธิ์ที่ได้จากแบบจําลอง SWAT สามารถกําหนด
พื้นที่ลุ่มน้ําและลักษณะการระบายน้ําได้สอดคล้องตามความเป็นจริง
ของสภาพพื้นที่ ส่งผลให้การประเมินน้ําท่ามีความแม่นยํามากขึ้ น
สามารถนําแบบจําลองที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยการสร้างสถานการณ์
จําลองต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลต่อปริมาณน้ําท่า เช่น การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ลักษณะลุ่มน้าํ ย่อย
Figure 7 watershed delineation from SWAT model.

schematic diagram of subbasin
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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.
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