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การประเมิ นปริ มาณนํ้าท่าด้วยแบบจําลอง SWAT
กรณี ศึกษาพืน้ ที่ล่มุ นํ้าลําพระเพลิ งตอนบน
ภัทราพร แสงทอง1* และ ปรียาพร โกษา2
บทคัดย่อ
แบบจําลอง SWAT เป็ นแบบจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยาทีส่ ามารถเชื่องโยงได้กบั ข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และเป็ นแบบจําลองที่มกี ารเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ตามพื้นที่แบบกระจายพารามิเตอร์ ถูกนํ ามา
ทดสอบเพื่อประเมินปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือนในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าลําพระเพลิงตอนบน และวิเคราะห์ปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ ราย
ปี ทเ่ี กิดขึน้ จากปริมาณนํ้าฝน ณ คาบการเกิดซํ้า 10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี โดยอาศัยข้อมูลแบบจําลองความสูง
เชิงเลข (DEM) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ข้อมูลดิน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุทกวิทยา จากผลการศึกษาการ
ประเมินปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือนพบว่า ปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือนทีไ่ ด้จากแบบจําลอง SWAT มีความสอดคล้อง
กับค่าทีไ่ ด้จากการตรวจวัดเป็ นอย่างดี โดยผลการสอบเทียบแบบจําลอง ทีส่ ถานีวดั M.171 ในช่วง พ.ศ.2546-2549 ให้
ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.84 ค่า Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) เท่ากับ 0.84 และผลการตรวจ
พิสูจน์ แบบจําลองในช่วง พ.ศ.2550-2553 ให้ค่าสัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.89 ค่า Nash-Sutcliffe
efficiency (NSE) เท่ากับ 0.90 ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่าแบบจําลอง SWAT มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์หา
ปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือนในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าลําพระเพลิงตอนบน
ผลการศึกษา พบว่า อ่างเก็บนํ้าลําพระเพลิงมีปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายปี ไหลลงอ่างเท่ากับ 94.11, 104.94, 136.68,
และ 153.91 ล้านลูกบาศก์เมตร สําหรับปริมาณนํ้าฝน ณ คาบการเกิดชํ้า 10 ปี , 20 ปี , 50 ปี และ 100 ปี ตามลําดับ
ดังนัน้ การเพิม่ ศักยภาพในการเก็บกักนํ้าให้มากขึน้ จึงมีความจําเป็ นต่อพืน้ ทีด่ า้ นท้ายอ่างเก็บนํ้า นอกจากนี้ ลุ่มนํ้าย่อย
บริเวณต้นนํ้าควรอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ พร้อมทัง้ เพิม่ อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กและฝายเพื่อชะลอนํ้า และลุ่มนํ้าย่อยด้านท้ายนํ้าควรที่
จะขุดลอกแม่น้ํา เพื่อให้น้ําสามารถไหลลงอ่างเก็บนํ้าลําพระเพลิงได้ดี
คําสําคัญ: นํ้าท่า, ลุ่มนํ้าลําพระเพลิง, SWAT
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Estimation of Streamflow using SWAT:
A Case Study of Upper Lam Phra Phloeng River Basin
Phattaraporn Sangthong1* and Preeyaphorn Kosa2
Abstract
SWAT is embedded with Geographic Information System or GIS. The parameter distributions of SWAT
were monthly analyzed to estimate the mean monthly streamflow in the Upper Lam Phra Phloeng River
Basin. The mean monthly streamflow was analyzed using rainfall data at return period 10 year 20 year 50
year and 100 year. Moreover, the input data of this model were consisted of the Digital Elevation Map (DEM),
land use, soil characteristic, weather data, and hydrological data. The monthly calibration at M.171 station
during 2004-2008 were consisted of a coefficient of determination (R2) = 0.84 and a Nash-Sutcliffe efficiency
(NSE) = 0.84. Thereafter, the results of monthly validation during 2009-2010 were contained a coefficient of
determination (R2) = 0.89 and a Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) = 0.90. Then, SWAT is suitable for the mean
monthly streamflow computation in the Upper Lam Phra Phloeng River Basin.
The results presents that the mean annual streamflow to the Lam Phra Phloeng reservoir at return period
10 years, 20 years, 50 years and 100 years are 94.11 MCM, 104.94 MCM, 136.68 MCM, and 153.91 MCM,
respectively. Therefore, the capacity of the Lam Phra Phloeng reservoir should be increased to serve the
downstream area. In addition, the conservation forest, the small reservoirs, and dams should be considered in
the upstream sub-basin. For the downstream sub-basin, the river should be dredged to drainage water into
the Lam Phra Phloeng reservoir.
Keywords: streamflow, Lam Phra Phloeng, SWAT
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1. บทนํา
ในหลายปี ท่ี ผ่ า นมาประเทศไทยมี ก ารเร่ ง พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําให้ความต้องการใช้น้ํา
ทุกภาคส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เช่น ความ
ต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ความต้องการใช้น้ํา
ชลประทานภาคการเกษตร การอุ ตสาหกรรม และการ
รักษาระบบนิเวศน์ ซึง่ ในปี พ.ศ. 2553 มีแหล่งเก็บกักนํ้า
ทีม่ คี วามจุเพียงร้อยละ 38 ของปริมาณนํ้าท่ารายปี เท่านัน้
[1] ดังนัน้ ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรนํ้ าให้
เหมาะสม จึงจําเป็ นจะต้องทราบว่าในพื้นที่นัน้ มีปริมาณ
นํ้าต้นทุนอยู่มากน้อยเพียงใด เพื่อทีจ่ ะนํานํ้าต้นทุนนัน้ ไป
ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการนํ้าต่อไป
แบบจําลองคณิตศาสตร์หาความสัมพันธ์ของนํ้ าฝน
นํ้ าท่า หรือแบบจําลองทางอุทกวิทยาที่ผ่านมาเป็ นการ
จําลองนํ้ าท่าในลักษณะของการพิจารณารวมและเฉลี่ย
ค่าพารามิเตอร์ทงั ้ ลุ่มนํ้า แต่แบบจําลอง SWAT (Soil and
Water Assessment Tool) เป็ นแบบจําลองทางอุทกวิทยา
ที่จํ าลองลักษณะทางกายภาพของลุ่ ม นํ้ าแบบกระจาย
พารามิเตอร์ตามสภาพทางกายภาพของพื้นที่จริง โดยมี
กระบวนการคํานวณทีม่ ปี ระสิทธิภาพ [5]
การศึกษาอิทธิพลของการเกษตรต่ อปริมาณนํ้ าใน
พืน้ ที่ลุ่มนํ้าแม่ทา จ.ลําพูน โดยใช้แบบจําลอง SWAT มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ ประเมิน ปริ ม าณนํ้ า ท่ า ของลุ่ ม
นํ้าย่อยทีม่ กี จิ กรรมทางการเกษตร สําหรับนําไปใช้ในการ
บริหารจัดการพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ได้ทํา
การปรับมาตรฐานแบบจําลองในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2542
ถึง ปี พ.ศ. 2551 กับจุดวัดนํ้า P.77 ของศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน จากผลการศึกษาพบว่า
แบบจําลอง SWAT สามารถใช้ในการประเมินปริมาณ
นํ้ าท่ า โดยมีความถู กต้องในระดับที่น่ าพอใจ (R² =
0.72,E = 0.72) [3]
การศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงการ
ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ต่อปริมาณนํ้าในพื้นที่ลุ่มนํ้ าปิ งตอนบน
พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ ท่ีดินใน
พื้นที่ลุ่มนํ้ าปิ งตอนบนนัน้ มีการลดลงของป่าไม้การเพิ่ม
พื้นที่เกษตรกรรมและการขยายพื้นที่เขตเมืองมากขึ้น
เป็ นผลให้ เ กิ ด ช่ ว งนํ้ าหลากและช่ ว งนํ้ าแล้ ง ถี่ ข้ึ น
แบบจําลองทางอุทกวิทยา SWAT ใช้ในการจําลองหา
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กระบวนการเกิดปริมาณนํ้าท่าของลุ่มนํ้า โดยใช้ขอ้ มูลการ
ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ปี พ.ศ. 2533, 2544 และ 2549 และใช้
ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยาแบบอนุ กรมก่อนปี พ.ศ. 2533
ผลการคํานวณจะเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดสถานี
P.1 ค่าเฉลี่ยรายปี และรายเดือนมีการกระจายตัวความ
แตกต่างเล็กน้อย แต่กรณีศกึ ษาผลกระทบการเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
[4]
การประยุ กต์ ใช้แบบจํ าลอง SWAT ในพื้นที่ลุ่ ม
นํ้าเหลือง เพื่อประเมินการเคลื่อนทีข่ องปริมาณนํ้าท่าและ
ปริมาณตะกอนในช่วงปี ค.ศ. 1992-1997 ทําการสอบ
เทียบผลทีไ่ ด้จากแบบจําลองและข้อมูลจากสถานีตรวจวัด
ปี ค.ศ. 1998-1999 ให้ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ และค่า
ความน่ าเชื่อถือของข้อมูล Nash-Sutcliffe Efficiency
มากกว่า 0.7 แสดงให้เห็นว่าแบบจําลอง SWAT สามารถ
ใช้เป็ นเครื่องมือในในการวิเคราะห์ปริมาณนํ้ าท่ าและ
ปริม าณตะกอน เพื่อ ใช้ สํ า หรับ การวางแผนทางด้ า น
ทรัพยากรนํ้าและการอนุรกั ษ์ดนิ [10]
การประยุกต์ใช้แบบจําลอง SWAT ในพื้นที่ลาดเชิง
เขาและเกษตรกรรมทางตอนเหนือของประเทศกรีซ โดย
ศึกษาภายใต้สภาพอากาศและดินในแถบเมดิเตอร์เรเนียน
ทําการศึกษาข้อมูลอัตราการไหลของนํ้าท่า ปริมาณนํ้าท่า
โดยได้ปรับเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบจําลอง SWAT กับ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากสถานีวดั ช่วงปี ค.ศ. 1998-2000 ซึ่งผลที่
ได้มคี วามใกล้เคียงกับสภาพจริง ให้ค่าสัมประสิทธิก์ าร
ตัดสินใจ (R²) มากกว่า 0.7 และค่า Root Mean Square
Error (RMSE) มากกว่า 0.3 ผลที่ได้จากการตรวจสอบ
สามารถบอกถึงประสิทธิภาพที่ดีของแบบจํ าลองและ
สามารถนําผลที่ได้จากแบบจําลองไปใช้ในการจัดการลุ่ม
นํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ [7]
สําหรับพื้นที่ศึกษาในการวิจ ัยนี้ คือ ลุ่ มนํ้ าลํ าพระ
เพลิงตอนบน เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ท่ีเมื่อเกิดอุ ทกภัยจะ
สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ ก ับ ประชาชนเป็ น อย่ า งมาก
การศึกษานี้ ได้เลือกใช้แบบจํ าลอง SWAT ซึ่งเป็ น
แบบจําลองทางอุทกวิทยา ในการพิจารณาค่าปจั จัยต่างๆ
ทางธรรมชาติ ด้ ว ยสมการทางคณิ ต ศาสตร์ สํ า หรั บ
วิเคราะห์หาปริมาณนํ้ าท่าที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ลุ่มนํ้ าลําพระ
เพลิงตอนบน ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้ใช้เป็ นแนวทาง
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ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็ นไป
อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและยัง่ ยื น รวมทัง้ การบรรเทา
อุทกภัยที่อาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณนํ้ าท่ าที่เกิดขึ้นจาก
ปริมาณนํ้าฝน ณ คาบการเกิดชํ้า 10 ปี , 20 ปี , 50 ปี และ
100 ปี
2. พืน้ ที่ศึกษา
ลุ่ ม นํ้ า ลํ า พระเพลิงตอนบนอยู่ ในเขตพื้น ที่จ ัง หวัด
นครราชสีมา มีต้นนํ้ าจากเทือกเขาสันกําแพง ไหลผ่าน
อําเภอวังนํ้ าเขียว อําเภอปกั ธงชัย และบรรจบกับแม่น้ํ า
มูลทีอ่ ําเภอโชคชัย โดยตัง้ อยู่ระหว่างละติจูดที่ 14 องศา
18 ลิปดา ถึง 14 องศา 38 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่
101 องศา 29 ลิปดา ถึง 101 องศา 54 ลิปดาตะวันออก
มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 807 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้ ทิศเหนื อ ติดต่ อกับ อ.ป กั ธงชัย จ.นครราชสีม า
ทิศใต้ ติดต่ อกับ อ.ประจันตคาม อ.นาดี จ.ปราจีนบุ รี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา และ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ดังรูป
ที่ 1)

รูปที่ 1 ขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษา
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ลักษณะภูมิอากาศของลุ่มนํ้ าลําพระเพลิง ตอนบน
ได้รบั อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยสภาพฝน
จะเริม่ ตกจากปลายเดือนเมษายน มีฝนทิง้ ช่วงในเดือน
มิถุ น ายนหรือ เดือ นกรกฎาคม และจะมีฝ นชุ ก มากใน
เดือนกันยายนและตุลาคม เนื่องจากระยะนี้มกั จะมีพายุ
ดีเปรสชันผ่
่ านเข้ามา ทีส่ ถานีหวั งานอ่างเก็บนํ้าลําพระ
เพลิงฝนเฉลีย่ จากปี พ.ศ. 2521 – ปี พ.ศ. 2550 เฉลีย่
1,135.80 มิลลิเมตร ฝนมากทีส่ ุดปี พ.ศ. 2553 วัดได้
1,567.60 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณฝนน้อยที่สุดปี พ.ศ.
2527 วัดได้ 714.10 มิลลิเมตร [2]
3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี้มขี นั ้ ตอนการศึกษาดังแสดงในรูป
ที่ 2
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1) ข้อมูลแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ (Topography Map)
แผนที่ภูมิศาสตร์ในรูปตัวเลขหรือ Digital Elevation
Model (DEM) ใช้เป็ นฐานข้อมูลที่บอกถึงลักษณะของ
พืน้ ผิวของพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าโดยข้อมูล DEM สามารถใช้ในเส้น
แบ่งพืน้ ทีล่ ่มุ นํ้าย่อยในแต่ละพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าได้ [6]
2) ข้อมูลแผนทีด่ นิ (Soil Map) การศึกษานี้จะใช้
แผนที่ดิน ของจัง หวัด นครราชสีมา ซึ่ง ได้ มาจากกรม
พัฒนาที่ดนิ โดยจะแสดงถึงชนิดและคุณสมบัติของดินใน
พืน้ ที่
3) ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ดี นิ (Land
Use/Land Cover Map) การศึกษานี้ได้ใช้ขอ้ มูลการใช้
ประโยชน์ ท่ดี ินปี พ.ศ.2551 จากกรมพัฒนาที่ดิน โดย
นํามาใช้สาํ หรับการแบ่งประเภทของการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ในแบบจําลอง SWAT
4) ข้อมูลเส้นแนวลํานํ้า แม้ว่าข้อมูลเส้นแนวลํา
นํ้าจะสามารถกําหนดได้จากการลากเส้นแม่น้ํ าโดยอาศัย
แผนที่ DEM แต่ความละเอียดถูกต้องของแนวแม่น้ําจริงก็
ยังมีความจําเป็ นต้องใช้ในแบบจําลองนี้ เพื่อเป็ นการเพิม่
ความละเอียดถูกต้องให้กบั ข้อมูลเส้นแนวแม่น้ําทีไ่ ด้จาก
DEM
5) ข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศรายวันตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2523 - พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ
สูงสุดและตํ่าสุด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมได้
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จากสถานีตรวจอากาศ สําหรับข้อมูลสภาพอากาศที่ใช้
สําหรับพื้นที่ลุ่มแม่น้ําลําพระเพลิง ได้มาจากสถานีตรวจ
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีวดั นํ้าฝนของกรม
ชลประทาน โดยตําแหน่งสถานีแสดงดังรูปที่ 1
6) ข้อมูลนํ้ าท่าจากสถานีวดั นํ้ าท่าในพื้นที่ลุ่มนํ้ าลํา
พระเพลิง เพื่อใช้ ใ นการปรับเทียบแบบจํ า ลอง ซึ่งใน
การศึกษานี้ได้เลือกใช้สถานีวดั นํ้ าท่า M.171 จากศูนย์
อุ ท กวิ ท ยาและบริห ารนํ้ า ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่าง ซึง่ ตําแหน่งสถานีแสดงดังรูปที่ 1
3.2 แบบจําลองอุทกวิ ทยา SWAT
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เป็ น
แบบจํ าลองทางอุ ทกวิทยา สามารถใช้เชื่อมโยงได้ก ับ
ข้อมูลระบบ GIS โดย SWAT เป็ นแบบจําลองประเภท
จํ าลองแบบกระบวนการทางอุ ทกในระดับพื้นที่ลุ่ มนํ้ า
(River Basin Scale Model) ซึง่ ได้รบั การพัฒนาขึน้ เพื่อ
ศึกษาผลกระทบในเชิงปริมาณของการจัดการพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้ า
ที่มขี นาดใหญ่และซับซ้อน โดยเป็ นแบบจําลองที่เป็ นสา
ธารณสิทธิ ์ (Public Domain Model) ซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ โดย
Backland Research Center, TAES และ United States
Department of Agriculture Agricultural Research
Service (USDA-ARS)
ส่วนประกอบของแบบจําลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน
หลัก คือ ส่วนอุทกวิทยาบนผิวดิน และส่วนการเคลื่อนตัว
ของนํ้า
1) อุทกวิทยาบนผิวดิน (ส่วนพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าย่อย)
เป็ นแบบจํ า ลองที่ ใ ช้ ค วบคุ ม พื้ น ที่ ลุ่ ม นํ้ าย่ อ ยของ
แบบจําลอง SWAT ซึง่ แบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 8 ส่วน
คือ อุทกวิทยา (Hydrology) สภาพอากาศ (Weather
Conditions) การตกตะกอน (Sedimentation) อุณหภูมิ
ของดิน (Soil Temperature) การเติบโตของพืช (Crop
Growth) สารอาหารพืช (Nutrients) ยาฆ่าแมลง
(Pesticides) และการจัดการทางการเกษตร (Agricultural
Management)

ข้อมูลนําเข้า :
DEM, เส้นแนวลํานํ้า, ข้อมูลอากาศ, ข้อมูลฝน
แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ , แผนทีด่ นิ

SWAT MODEL

ปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือน

ปรับแก้พารามิเตอร์

สอบเทียบแบบจําลอง

ไม่ผา่ น

ผ่าน

ตรวจพิ สูจน์ แบบจําลอง

ไม่ผา่ น

ผ่าน
สิ้ นสุดการคํานวณ

คํานวณปริ มาณนํ้ าฝนที่ คาบการเกิ ดซํ้า 10
ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี ด้วยทฤษฎี การแจก
แจงความถี่ลก็ เพียร์ซนั ประเภทสาม

เลื อ กข้ อ มู ล ปริ ม าณนํ้ า ฝนในแบบจํา ลอง
SWAT (PSWAT) ที่ ใกล้เคียงกับปริ มาณนํ้าฝน
ที่ ร อบปี การเกิ ดซํ้ า นั ้น ๆ (PTr) เพื่ อ หาค่ า
ปริ ม าณนํ้ า ท่ า (QSWAT) จากแบบจํา ลอง
SWAT ที่คาบการเกิ ดซํา้ ต่างๆ

วิ เคราะห์ผลการศึกษา

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการศึกษา
2) ส่วนการเคลื่อนตัวของนํ้า เป็ นส่วนของการ
เคลื่อนตัวของนํ้าในแบบจําลอง SWAT ทีป่ ระกอบด้วย
การเคลื่อนตัวของนํ้าผ่านทางนํ้า (Channel Routing)
และการเคลื่อนตัวของนํ้ าผ่านอ่างเก็บนํ้ า (Reservoir
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Routing) โดยที่ก ารเคลื่อ นตัว ของนํ้ า ผ่ า นทางนํ้ า
ประกอบด้วยการเคลื่อนตัวของนํ้ าท่วมผ่านทางนํ้ าการ
เคลื่ อ นตั ว ของนํ้ าผ่ า นแหล่ ง กั ก นํ้ า (Impoundment
Routing) การเคลื่อนตัวของตะกอนในทางนํ้า (Channel
Sediment Routing) และการเคลื่อนตัวของสารอาหาร
และยาฆ่าแมลงผ่านทางนํ้าสําหรับการเคลื่อนตัวของนํ้า
ผ่านอ่างเก็บนํ้า ประกอบด้วยสมดุลของนํ้าในอ่างเก็บนํ้า
และการเคลื่อ นตัว ผ่ า นอ่ า งเก็บ นํ้ า การเคลื่อ นตัว ของ
ตะกอนผ่านอ่างเก็บนํ้าและการเคลื่อนตัวของสารอาหาร
และยาฆ่าแมลง
โดยสมการหลักที่เป็ นสมการพื้นฐานของการ
คํานวณวงจรอุทกวิทยาส่วนพืน้ ดิน คือสมการสมดุลของ
นํ้า ดังนี้
SWt +1 = SW + ∑i =1 (Ri − Q i − ETi − Pi − QRi )
t

(1)

เมื่อ SW คือ ปริมาณนํ้ าที่อยู่ในดินที่ความดัน 15
บรรยากาศ, t คือ เวลา มีหน่ วยเป็ นวัน, R i คือ ค่าของ
ฝนรายวัน, Q i คือ ค่าของนํ้าท่ารายวัน, ETi คือ ค่าของ
การคายระเหยของนํ้ารายวัน, P คือ ค่าของการไหลซึม
ลงดินรายวัน, QR i คือ ค่าของ Return Flow รายวัน [9]
3.3 การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพแบบจําลอง
ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบจํ าลอง เพื่อ
ตรวจสอบความถู กต้ องของแบบจํ าลองนั น้ จะใช้การ
เปรียบเทียบค่ าปริม าณนํ้ าท่ าเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จ าก
แบบจําลอง SWAT และค่าปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือนที่
ได้จากสถานีตรวจวัด M.171 โดยการศึกษาครัง้ นี้ได้เลือก
ช่วงการปรับเทียบแบบจําลอง ตัง้ แต่ พ.ศ. 2546 – พ.ศ.
2549 และช่ วงการตรวจพิสูจน์ แบบจํ าลองตัง้ แต่ พ.ศ.
2550 – พ.ศ. 2553 โดยจะต้องมีอตั ราส่วนของข้อมูลทัง้
สองคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์มคี ่าบวกลบไม่เกินร้อยละ 5 และใช้
ค่าทางสถิตติ รวจสอบ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ
(Coefficient of Determination, R²) และค่า NashSutcliffe coefficient of efficiency (NSE) ดังสมการที่ (2)
และสมการที่ (3) โดยผลที่ แ สดงระดั บ การประเมิ น
ประสิทธิภาพของแบบจําลอง [8] แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
และพารามิเตอร์ทใ่ี ช้ในการปรับเทียบแบบจําลองดังแสดง
ในตารางที่ 2
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1) สัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R²)

N
(O − O)(Q i − Q)
∑

i =1 i
R =
0.5
 ∑N (Oi − O) 2 ∑N (Q i − Q) 2
i =1
 i =1
2

[

][



(2)
0.5 



]

2) Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE)
(Oi − Q i ) 2
∑
i
1
=
NSE = 1.0 − N
∑i=1 (Oi − O) 2
N

(3)

เมื่อ Oi = ค่าปริมาณนํ้าท่าตรวจวัดจริงทีเ่ วลาใด ๆ,
Qi = ค่าปริมาณนํ้าท่าทีไ่ ด้จากแบบจําลองทีเ่ วลาใด ๆ
O = ค่าปริมาณนํ้าท่าตรวจวัดจริงเฉลีย่ ทีเ่ วลาใด ๆ N =
จํานวนข้อมูลนํ้าท่าทีพ่ จิ ารณาความคลาดเคลื่อน
นอกจากการพิจารณาค่าทางสถิติในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ในการศึกษาวิจยั นี้ ได้ใช้
การเปรีย บเทีย บกราฟถึง การเข้า กัน ได้ดีข องรู ป ร่ า ง
กราฟนํ้ าท่าระหว่างข้อมูลที่ได้จากแบบจําลอง SWAT
และข้อ มูล ที่ได้จ ากสถานี วดั นํ้ าท่ า M.171 โดยรูปร่ า ง
ของกราฟจะต้องใกล้เคียงกันและไปในทิศทางเดียวกัน
3.4 การวิ เคราะห์ปริมาณนํ้าฝน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปริมาณนํ้ าฝนใช้ทฤษฎีการแจก
แจงความถี่ลอ็ กเพียร์ซนั ประเภทสาม (Log Pearson
Type III Distribution) ซึง่ ทฤษฎีการแจกแจงความถี่น้ี
ใช้ห ลัก เปลี่ย นจากข้อ มูล เดิม เป็ น ค่ า ล็อ กการิซึม ของ
ข้อมูล ซึง่ เรียกว่า log transformed data นัน่ คือ แต่ละ
ค่าของข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายปี R จะเปลีย่ นให้อยู่ใน
รูปของ log Ri และการคํานวณพารามิเตอร์ต่าง ๆ ใช้
สมการดังต่อไปนี้

∑ logRi
LogMean = logR = i =1
N

N

(4)

∑i=1 [logRi − logR]

2

N

LogStandardDevition(SlogR ) =

N −1

(5)
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[

N∑i =1 logRi − logR
N

LogSkewCoefficient(GlogR ) =

]

(N − 1)(N − 2(SlogR ) 2

(6)

เมื่อ คํา นวณค่ าพารามิเตอร์ไ ด้แล้ว คํา นวณขนาด
ของปริมาณนํ้าฝน RTr ทีม่ รี อบปี การเกิดซํ้าเฉลีย่ Tr ปี
ได้จากสมการต่อไปนี้

(7)

LogRTr = logR + K Tr (SlogR )

เมื่อ KTr เป็ นค่าแฟคเตอร์ เรียกว่า skew curve
factor สําหรับแต่ละรอบปี การเกิดซํ้าเฉลีย่ Tr และเมื่อ
คํานวณค่า log RTr ได้แล้วก็ใช้แอนตี้ลอ็ กคํานวณค่า RT

ตารางที่ 1 ระดับการประเมินประสิทธิผลของแบบจําลอง ด้วยค่าทางสถิตสิ าํ หรับรายเดือน
ระดับการประเมินประสิทธิผลของแบบจําลอง
ดีมาก
ดี
น่าพอใจ
ไม่น่าพอใจ

R2

>0.5 ซึง่ ถือว่าผลลัพธ์เป็ นทีน่ ่ าพอใจ
และยอมรับได้

NSE
0.75 ≤ NSE ≤ 1.00
0.65 < NSE ≤ 0.75
0.50 < NSE ≤ 0.65
NSE > 0.50

ตารางที่ 2 ระดับการประเมินประสิทธิผลของแบบจําลอง ด้วยค่าทางสถิตสิ าํ หรับรายเดือน
พารามิเตอร์
SOL_AWC
ESCO

CN2

GWQMN

REVAPMN
ALPHA_BF
GW_REVEP
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คําอธิบาย
ค่ า ปริม าณนํ้ า ที่ ม ีอ ยู่ ใ นดิน ที่ส ามารถเก็ บ ไว้ ไ ด้ เพื่อ พืช
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ค่าแฟกเตอร์ชดเชยการระเหยในดิน ใช้ปรับแก้การกระจาย
Soil Evaporation
ความลึกทีพ่ บในดิน หรือความต้องการการระเหยของดินที่
Compensation Factor
ส่งผลต่อการดึงดูดนํ้าในดิน
ค่าเริม่ ต้นของการหานํ้ าท่าด้วยวิธี SCS Curve Number
Initial SCS Curve Number II
สําหรับเงือ่ นไขความชืน้ ที่ 2 โดยค่า CN เป็ นฟงั ก์ชนั ของการ
Value
ซึมได้ในดินและสภาพการใช้ทด่ี นิ
Threshold Depth of Water in ค่าปริมาณนํ้าทีน่ ้อยทีส่ ุดในชัน้ แหล่งนํ้ าตื้นทีต่ ้องการ เพื่อทํา
the Shallow Aquifer
ให้เกิดการไหลของนํ้ าใต้ดินที่ไ หลจากชัน้ แหล่ งนํ้ าตื้น เป็ น
Required for Return Flow to ปริมาณนํ้าไหลกลับ (Return Flow) สู่ลาํ นํ้า
Occur
Threshold dept of water in
ค่าปริมาณนํ้ าที่น้อ ยที่สุ ดในชัน้ แหล่ งนํ้ าตื้นที่ทําให้เกิดการ
the shallow aquifer for
ไหลของนํ้าใต้ดนิ จากชัน้ แหล่งนํ้ าตื้นซึมสู่ชนั ้ นํ้ าใต้ดนิ ทีล่ กึ ลง
"revap" to occur.
ไป
Base Flow alpha Factor
ค่าแฟกเตอร์การไหลลดลงของปริมาณการไหลพืน้ ฐาน
ค่าสัมประสิทธิ ์การระเหยของนํ้าใต้ดนิ คือ การเคลื่อนย้ายนํ้ า
Groundwater "revap"
จากชัน้ แหล่งนํ้ าตื้นไปสู่ชนั ้ ดินทีย่ งั ไม่อิ่มตัว อาจรวมถึงการ
coefficient.
เคลื่อ นย้ายนํ้ าจากชัน้ ที่ลกึ ลงไปอีกมาสู่ชนั ้ เขตรากพืชจาก
การดูดนํ้าชองพืช
Available Water Capacity of
the Soil Layer

ช่วงของ
พารามิเตอร์
0-1
0-1

35-98

0-5000

0-500
0-1
0.02-0.2
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4. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
4.1 ผลการจําลองสภาพพืน้ ที่จากแบบจําลอง
เมื่อนําเข้าข้อมูลสภาพภูมปิ ระเทศในรูปแบบข้อมูล
DEM ทีม่ คี วามละเอียด 30 เมตร x 30 เมตรข้อมูลแนว
เส้นแม่น้ํา และกําหนดจุดทางออก (Outlets) ของลุ่มนํ้า
ลําพระเพลิงตอนบนที่บริเวณท้ายลุ่มนํ้ าในแบบจําลอง
SWAT เพื่อ กํา หนดขอบเขตพื้น ที่ลุ่ ม นํ้ า ย่ อ ย ด้ว ย
เครื่อ งมือ แบบอัต โนมัติ (Automated Watershed
Delineation Tools) ภายใต้แบบจําลอง SWAT โดย
สามารถแบ่งพืน้ ทีศ่ กึ ษาออกได้เป็ น 17 พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าย่อย
แสดงดังรูปที่ 3 มีขนาดพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าย่อยและลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ แสดงดังตารางที่ 3
ลัก ษณะและทิ ศ ทางการไหลของนํ้ า ในพื้ น ที่ ลุ่ ม
นํ้ าย่ อยมีลําดับการไหลดังนี้ ลุ่มนํ้ าย่อ ยที่ 16 และ 17
ไหลลงลุ่มนํ้าย่อยที่ 15 ลุ่มนํ้าย่อยที่ 15 และ 12 ไหลลง
ลุ่ ม นํ้ า ย่ อ ยที่ 10 ลุ่ ม นํ้ า ย่ อ ยที่ 10 และ 7 ไหลลงลุ่ ม
นํ้าย่อยที่ 8 ลุ่มนํ้าย่อยที่ 8 และ 9 ไหลลงลุ่มนํ้าย่อยที่ 6
ลุ่มนํ้ าย่อยที่ 6 และ 11 (ลุ่ม นํ้ าย่อยที่ 13 และ 14 ไหล
ลุ่มนํ้าย่อยที่ 11) ไหลลงลุ่มนํ้าย่อยที่ 4 ลุ่มนํ้ าย่อยที่ 4,
3 และ 2 (ลุ่มนํ้าย่อยที่ 5 ไหลลงลุ่มนํ้าย่อยที่ 2) ไหลลง
ลุ่มนํ้ าย่อยที่ 1 จากนัน้ ปริมาณนํ้ าที่ลุ่ม นํ้ าย่อยที่ 1 จะ
ไหลลงสูอ่ ่างเก็บนํ้าลําพระเพลิงทีจ่ ุดทางออกสุดท้าย

4.2 ผลการปรับเทียบปริมาณนํ้าท่า (Streamflow
calibration)
ในกระบวนการปรับเทียบแบบจําลอง พารามิเตอร์ทม่ี ี
ผลต่อปริมาณนํ้ าท่า และใช้ในการปรับเทียบแบบจําลอง
ได้แก่ SOL_AWC, ESCO, CN2, GWQMN,
REVAPMN, ALPHA_BF และ GW_REVEP ซึ่ง
ค่าพารามิเตอร์ทใ่ี ช้ แสดงดังตารางที่ 4 ผลการปรับเทียบ
แบบจํ า ลองแสดงดัง ตารางที่ 5 และกราฟที่แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือนทีไ่ ด้
จากแบบจําลอง SWAT และค่าปริมาณนํ้ าท่าเฉลี่ยราย
เดือนจากสถานีวดั M.171 แสดงดังรูปที่ 4
เมื่อ วิเ คราะห์ ป ริม าณนํ้ า ท่ า เฉลี่ย รายเดือ น โดย
ภาพรวมจะเห็นได้ว่าปริมาณนํ้ าท่าที่ได้จากการจําลอง
แบบมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณนํ้าท่าทีไ่ ด้จากการวัด ค่า
ร้อยละความแตกต่ า งของข้อมูลทัง้ 2 ชุ ด เท่า กับ 0.6
โดยค่า R2 เท่ากับ 0.84 และค่า NSE เท่ากับ 0.84 ซึง่
ค่าสัมประสิทธิประสิ
์ ทธิผลอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก และจาก
ผลการปรับ เทีย บแบบจํ า ลอง กราฟเปรีย บเทีย บค่ า
ปริมาณนํ้าท่าของข้อมูลทัง้ 2 ชุดมีรูปร่างใกล้เคียงกัน
และไปในทิศทางเดียวกัน
4.3 ผลการตรวจพิ สูจน์ปริมาณนํ้าท่า (Streamflow
validation)
จากผลการพิสจู น์แบบจําลอง เมื่อวิเคราะห์ปริมาณ
นํ้ าท่าเฉลี่ยรายเดือนโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าปริมาณ
นํ้าท่าทีไ่ ด้จากการจําลองแบบมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณ
นํ้ า ท่ า ที่ไ ด้จ ากการวัด โดยมีค่ า ร้อ ยละความแตกต่ า ง
เท่ า กับ 4.4 โดยค่ า R2 เท่ า กับ 0.83 และค่ า NSE
เท่ากับ 0.9 แสดงดังตารางที่ 6 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ ์
ประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ดมี าก และกราฟเปรียบเทียบค่า
ปริมาณนํ้าท่าของข้อมูลทัง้ 2 ชุดมีรูปร่างใกล้เคียงกัน
และไปในทิศทางเดียวกันแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 3 ลุ่มนํ้าย่อยทีถ่ ูกแบ่งด้วยแบบจําลอง SWAT
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

ตารางที่ 3 ขนาดพืน้ ทีแ่ ละลักษณะการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของลุม่ นํ้าย่อย
ขนาดพืน้ ทีข่ องลักษณะการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในลุ่มนํ้าย่อยต่างๆ (ตร.กม.)
เกษตรกรรม
ชุมชน
ปา่ ไม้
เบ็ดเตล็ด
9.45
0
12.51
5.31
0.72
0
0
0.45
70.47
0
29.88
1.98
0.54
0
0.81
0.18
16.65
0
21.24
0.63
2.16
0
0
0
45.36
0.99
1.71
0
53.1
0
0
0
38.79
0
0
0
4.41
0
0
0
28.71
0
3.33
0
44.19
0.27
44.91
0
23.04
0
13.41
0
51.21
5.85
9.09
0
27.18
0
10.53
0
33.93
0
3.96
0
28.62
1.08
25.74
0.27
478.53
8.19
177.12
8.82

ลุ่มนํ้าย่อยที่ พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าย่อย (ตร.กม.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

35.10
1.17
102.33
1.53
38.52
2.16
48.06
53.1
38.79
4.41
32.04
89.37
36.45
66.15
37.71
37.89
55.71
680.49

แหล่งนํ้า
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.83

ตารางที่ 4 พารามิเตอร์ในแบบจําลอง SWAT ทีม่ ผี ลต่อปริมาณนํ้าท่าในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
พารามิเตอร์

SOL_AWC

ESCO

CN2

GWQMN

REVAPMN

ALPHA_BF

GW_REVEP

ค่าทีใ่ ช้จริง

0.05-0.44

0.7

55-85

50

200

0.1

0.2

ตารางที่ 5 ค่าทางสถิตสิ าํ หรับตรวจสอบความสอดคล้องของผลการปรับเทียบปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือน
ค่าปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือน
(ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
สถานีวดั นํ้าท่าM.171

3.26

แบบจําลอง SWAT

3.28

ร้อยละความแตกต่าง

R2

NSE

0.6

0.84

0.84 (ดีมาก)

รูปที่ 4 การปรับเทียบค่าปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือนจากสถานีวดั นํ้าท่า M.171 กับค่าปริมาณนํ้าท่าทีไ่ ด้จาก
แบบจําลอง SWAT ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549
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ตารางที่ 6 ค่าทางสถิตสิ าํ หรับตรวจสอบความสอดคล้องของผลการตรวจพิสจู น์ปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือน
ค่าปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่
รายเดือน (m3/s)
สถานีวดั นํ้าท่าM.171

2.62

แบบจําลอง SWAT

2.74

ร้อยละความแตกต่าง

R2

NSE

4.4

0.89

0.90 (ดีมาก)

รูปที่ 5 การตรวจพิสจู น์ค่าปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายเดือนจากสถานีวดั นํ้าท่า M.171 กับค่าปริมาณนํ้าท่าทีไ่ ด้จาก
แบบจําลอง SWAT ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553
4.4 ผลการวิ เคราะห์ปริ มาณนํ้าท่าที่ เกิ ดขึ้นจาก
ปริมาณนํ้าฝน ณ คาบการเกิ ดซํา้ ต่าง ๆ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปริมาณนํ้าฝนด้วยทฤษฎีการ
แจกแจงความถี่ล็อกเพียร์ซ ันประเภทสาม เพื่อคํานวณ
ปริมาณนํ้าฝน (RTr) ทีร่ อบปี การเกิดซํ้า(Tr) 10 ปี 20 ปี
50 ปี และ 100 ปี จากนัน้ ดําเนินการเลือกข้อมูลปริมาณ
นํ้าฝนจากแบบจําลอง SWAT (RSWAT) ทีม่ คี ่าใกล้เคียงกับ
ปริมาณนํ้ าฝนในรอบปี การเกิดซํ้านัน้ ๆ เพื่อหาค่ า
ปริมาณนํ้ าท่า (QSWAT) ที่เกิดขึ้นจากปริมาณนํ้ าฝน ณ
คาบการเกิดซํ้าต่าง ๆ ได้ผลดังตารางที่ 7 และตารางที่ 8
5. สรุปและวิ เคราะห์ผลการศึกษา
การศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลอง SWAT มา
เป็ น เครื่อ งมือ ในการศึก ษาเพื่อ การประเมิน ปริม าณ
นํ้าท่ารายเดือนเฉลี่ยในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าลําพระเพลิงตอนบน
และได้ศึกษาถึงความเหมาะสมและความถูกต้องของ
แบบจํา ลองดังกล่าวก่อนที่จ ะนํ ามาประยุกต์ใ ช้ใ นการ
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ศึก ษา จากผลการปรับ เทีย บและผลการพิสูจ น์ แ บบ
จําลองจนได้ค่าพารามิเตอร์ท่ใี กล้เคียงกับสภาพความ
เป็ นจริงในพืน้ ที่ รวมทัง้ การพิสูจน์ความสอดคล้องของ
ข้อมูล และความน่ าเชื่อถือของแบบจําลองด้วยค่าทาง
สถิติซ่งึ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดมี าก จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบ
จําลองอุทกวิทยา SWAT เป็ นแบบจําลองที่มีความ
เหมาะสมและความถูกต้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั
พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าลําพระเพลิงตอนบนได้ รวมทัง้ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้โดยการสร้างสถานการณ์จําลองต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่และส่งผลกระทบต่ อปริมาณนํ้ าท่า
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น
ในระดับลุ่ มนํ้ าย่ อย ค่า ปริมาณนํ้ าท่า เฉลี่ย รายปี ท่ี
คาบการเกิดซํ้า 10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี ดังตาราง
ที่ 7 พบว่ า เมื่อ ปริม าณนํ้ า ฝนเพิ่ม ขึ้น ปริม าณนํ้ า ท่ า
เฉลีย่ รายปี เพิม่ ขึน้ จากทิศทางและลําดับการไหล เส้น
ลํานํ้าหลักจะไหลผ่านลุ่มนํ้าย่อยที่ 10, 8, 6, 4, 1
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

ตารางที่ 7 ปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายปี ในแต่ละลุ่มนํ้าย่อยทีเ่ กิดขึน้ จากปริมาณนํ้าฝน ณ คาบการเกิดซํ้าต่าง ๆ
คาบการเกิดซํ้า 10 ปี
คาบการเกิดซํ้า 20 ปี
คาบการเกิดซํ้า 50 ปี
คาบการเกิดซํ้า 100 ปี
ลุ่ม
RSWAT
QSWAT
RSWAT
QSWAT
RSWAT
QSWAT
RSWAT
QSWAT
นํ้าย่อย
(มม.) (ล้าน ลบ.ม.) (มม.) (ล้าน ลบ.ม.) (มม.) (ล้าน ลบ.ม.) (มม.) (ล้าน ลบ.ม.)
1
1154
2.50
1206
3.12
1326
4.74
1446
5.33
2
1154
0.18
1206
0.24
1326
0.26
1446
0.32
3
1154
10.29
1206
11.64
1326
18.33
1446
19.55
4
1154
0.15
1206
0.18
1326
0.27
1446
0.32
5
1154
3.46
1206
4.00
1326
6.09
1446
6.78
6
1154
0.56
1206
0.66
1326
0.76
1446
0.93
7
1154
5.34
1206
6.18
1326
9.33
1446
9.48
8
1154
8.53
1206
10.05
1326
12.52
1446
14.56
9
1154
8.15
1206
9.71
1326
11.22
1446
13.57
10
1154
0.79
1206
0.93
1326
1.13
1446
1.33
11
1154
5.95
1206
6.89
1326
8.55
1446
10.13
12
1154
6.64
1206
7.95
1326
12.29
1446
13.62
13
1125.2
5.41
1202.2
5.79
1282.3
6.98
1333.5
7.90
14
1125.2
13.42
1202.2
14.20
1282.3
15.98
1333.5
18.17
15
1125.2
7.25
1202.2
7.68
1282.3
9.14
1333.5
10.29
16
1125.2
8.35
1202.2
8.42
1282.3
9.82
1333.5
11.16
17
1125.2
7.13
1202.2
7.30
1282.3
9.26
1333.5
10.49
ตารางที่ 8 ปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายปี ทงั ้ ลุ่มนํ้าลําพระเพลิง
ตอนบนทีเ่ กิดขึน้ จากปริมาณนํ้าฝน ณ คาบ
การเกิดซํ้าต่าง ๆ
RSWAT
QSWAT
RTr
Tr
(มม.)
(มม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
10

1190.51

1097.56

87.878

20

1255.06

1210.34

115.758

50

1332.17

1362.2

141.678

100

1386.35

1558.39

200.459

และลงอ่างเก็บนํ้ าลําพระเพลิงในที่สุด ซึ่งปริมาณนํ้ าท่า
เฉลีย่ รายปี ในลุม่ นํ้าย่อยหลัก เมื่อไม่มกี ารกักเก็บนํ้าและ
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ไหลจากทีส่ งู ลงทีต่ ่ําตามธรรมชาติแล้ว ทีค่ าบการเกิดซํ้า
ต่าง ๆ มีค่าปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายปี ดงั นี้
ทีค่ าบการเกิดซํ้า 10 ปี ทีล่ ุ่มนํ้าย่อยที่ 10, 8, 6, 4, 1
จะมีปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายปี เท่ากับ 30.16, 44.03, 52.74,
77.67 และ 94.11 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลําดับ
ทีค่ าบการเกิดซํ้า 20 ปี ทีล่ ุ่มนํ้าย่อยที่ 10, 8, 6, 4, 1
จะมีปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายปี เท่ากับ 32.28, 48.51, 58.88,
85.94 และ 104.94 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลําดับ
ทีค่ าบการเกิดซํ้า 50 ปี ทีล่ ุ่มนํ้าย่อยที่ 10, 8, 6, 4, 1
จะมีปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายปี เท่ากับ 41.64, 63.50, 75.47,
107.25 และ 136.68 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลําดับ
ทีค่ าบการเกิดซํ้า 100 ปี ทีล่ ุ่มนํ้าย่อยที่ 10, 8, 6, 4, 1
จะมีปริมาณนํ้าท่าเฉลีย่ รายปี เท่ากับ 46.89, 70.92, 85.42,
121.94 และ 153.91 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลําดับ
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ดังนัน้ ลุ่มนํ้ าย่อยด้านต้นนํ้ าควรมีมาตรการในการหา
พื้นที่เพื่อสํารองนํ้ า สร้างฝายหรือแก้มลิง และดําเนินการ
ขุ ด ลอกแม่ น้ํ าในพื้ น ที่ ลุ่ ม นํ้ าด้ า นท้ า ยนํ้ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการระบายนํ้ า ทัง้ นี้ แหล่งเก็บกักนํ้ า แก้ม
ลิง ควรจัดให้เป็ นระบบโครงข่ายด้วยคลองเดิมที่มอี ยู่หรือ
คลองที่ขุดมาใหม่ นอกจากนี้ ควรสนับสนุ นให้เกิดการ
บริหารจัดการนํ้ าระดับชุ ม ชน โดยสนับสนุ นให้ชุ มชนมี
ความรูค้ วามเข้าใจในการวางแผนและบริหารจัดการนํ้าโดย
ชุมชนในพืน้ ที่
จากผลการประเมินปริมาณนํ้าท่าทัง้ พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าลําพระ
เพลิง ตอนบน ดัง ตารางที่ 8 พบว่ า เมื่อ ปริมาณนํ้ าฝน
เพิม่ ขึน้ ค่าปริมาณนํ้ าท่าเพิม่ ขึน้ โดยปริมาณนํ้ าท่าเฉลี่ย
รายปี ท่คี าบการเกิดซํ้า 10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี
เท่ากับ 87.878 ล้าน ลบ.ม. 115.758 ล้าน ลบ.ม. 141.678
ล้าน ลบ.ม. และ 200.459 ล้าน ลบ.ม. ตามลําดับ ปริมาณ
นํ้าท่าเฉลีย่ รายปี ทค่ี าบการเกิดซํ้า 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี
มีค่าเกิดความจุของอ่างเก็บนํ้าลําพระเพลิง ซึง่ สามารถจุได้
เพียง 110 ล้าน ลบ.ม. ดังนัน้ ในระดับภาพรวมของลุ่มนํ้ า
ลําพระเพลิงตอนบนควรมีมาตรการการบริหารจัดการนํ้าที่
มีขนาดเกินความจุของอ่างเก็บนํ้า เช่น การเพิม่ ความจุอ่าง
เก็บนํ้ าลําพระเพลิง การหาพื้นที่เพื่อสํารองนํ้ า หรือการ
พัฒนาปรับปรุงสภาพลําคลองและแหล่งนํ้าในพืน้ ที่ สําหรับ
กักเก็บปริมาณนํ้า
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