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การศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําฝนน้ําทา เปนสิ่งสําคัญและ
เปนขั้นตอนแรกๆ ของงานดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ที่ตองวิเคราะห
อุทกวิทยา เพื่อประเมินปริมาณน้ําทา กอนจะนําไปใชในการศึกษาดาน
อื่นตอไป เชน งานศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาแหลงน้ํา งาน
ศึกษาสมดุลน้ําในลุมน้ํา งานศึกษาปองกันและบรรเทาน้ําทวม ฯลฯ ลวน
แลวแตมีความจําเปนที่จะตองหาปริมาณน้ําทาหรือน้ําตนทุน ใหใกลเคียง
กับความจริงใหไดมากที่สุด เพื่อความถูกตองของงานศึกษาและสงผล
ความถูกตองตอสภาพความเปนจริงเมื่อมีการพัฒนาโครงการเกิดขึ้น
โครงงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการใชแบบจําลอง SWAT อยาง
ละเอียด ศึกษาปริมาณน้ําทาของน้ําที่ใชบริเวณศึกษา โดยใชพื้นที่ศึกษา
คือลุมน้ําสะแกกรังนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ อุทัยธานี นครสวรรค
และ กําแพงเพชร ซึ่งลักษณะของลุมน้ําวางตัวตามแนวตะวันตกตะวันออก ทิศเหนือของลุมน้ําติดตอกับลุมน้ําปง ทิศใตติดกับลุมน้ําทา
จีนทิศตะวันตกติดกับลุมน้ําแมกลอง และทิศตะวันออกติดกับลุมน้ํา
เจาพระยา ดังนั้นการศึกษาการใชแบบจําลอง SWAT อยางละเอียด และ
ศึกษาปริมาณน้ําทานั้น จําเปนตองใชขอมูลทั้งทางดานกายภาพและ
ขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา อาทิเชน ขอมูลภูมิประเทศ ขอมูลดิน ขอมูล
การใชที่ดิน ขอมูลลําน้ํา ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ขอมูลปริมาณฝน และ
ขอมูลปริมาณน้ําทา เหลานี้มาใชในการประมวลผลในแบบจําลอง
SWAT ซึ่งผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง SWAT คือปริมาณน้ําทา จาก
ขอมูลน้ําทาที่ไดจากแบบจําลอง SWAT มีคาใกลเคียงกับปริมาณน้ําทาที่
ไหลจริงในลุมน้ําสะแกกรัง

คําสําคัญ : แบบจําลอง SWAT, ลุมน้ําสะแกกรัง, กระบวนการประเมิน
ปริมาณน้ําทา

Abstract

The relationship between rainfall and runoff is important for
the first step of Water Resources Engineering. that analysis
Hydrological. The Water Resources Engineering must analysis about
Hydrological for evaluate runoff before to use anycase. Such as The
study about suitability of the development of water resources, the
study about water balance in the watershed, the study about
flood prevention and relief. There are all necessary to find
a runoff or water costs as close to reality as possible to the accuracy of
the study, resulting in accuracy to reality when the development occurs.
This project is designed to study the use of SWAT model in
detail. Study of runoff of water used at study. This is studied in Sakae
Krang watershed covering Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan Uthai
Thani provinces. The nature of the place along the West to East River.
There is touch with Ping River Basin in North South adjacent to
the Tha Chin River Basin. West adjacent to the Mae Klong River Basin
and East adjacent to the Chao Phraya River. Therefore ,
the study of the SWAT model in detail and to study the runoff must
required to use both physical and meteorological data
such
as
Terrain data of
land
use information
, soil information
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, weather information , stream data , Rainfall data And runoff data.
These are used in processing the SWAT model, which results from
the SWAT model is
the amount
of runoff. Runoff from the
data obtained from the SWAT model were close to the actual amount
of runoff that flows in the Sakae Krang River.

4. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ

ลักษณะการทํางานของการจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา

Keywords : SWAT Model, the Sakae Krang River Basin,
Process evaluation of runoff

1.คํานํา

การศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําฝนน้ําทา เปนสิ่งสําคัญและ
เปนขั้นตอนแรกๆ ของงานดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ที่ตองวิเคราะห
อุทกวิทยา เพื่อประเมินปริมาณน้ําทา กอนจะนําไปใชในการศึกษาดาน
อื่นตอไป เชน งานศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาแหลงน้ํา งาน
ศึกษาสมดุลน้ําในลุมน้ํา งานศึกษาปองกันและบรรเทาน้ําทวม ฯลฯ ลวน
แลวแตมีความจําเปนที่จะตองหาปริมาณน้ําทาหรือน้ําตนทุน ใหใกลเคียง
กับความจริงใหไดมากที่สุด เพื่อความถูกตองของงานศึกษาและสงผล
ความถูกตองตอสภาพความเปนจริงเมื่อมีการพัฒนาโครงการเกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค

1.ศึกษาการใชโปรแกรม SWAT อยางละเอียด
2. ศึกษาปริมาณน้ําทาของน้ําในบริเวณที่ทําการศึกษา

3. ขอบเขตการศึกษา

ใชบริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณลุมแมน้ําสะแกกรัง ในการศึกษา
แบบจําลอง SWAT Model โดยพื้นที่ที่ศึกษานี้ ขอบเขตระยะตั้งแต ตน
กําเนิดของลําน้ําสะแกกรังคือเทือกเขาโมโกจู ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
จังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค ทางดานตนน้ําของลําน้ําสาขาทั้ง 3
สายนี้จะ มีความลาดชันคอนขางมากและคอยลาดเทลงจนไหลออกสูทุง
ราบของแมน้ําเจาพระยาทางดานตะวันออกของลุมน้ํา ลําน้ําสาขาซึ่งเปน
ตนกําเนิดของลําน้ําสะแกกรัง คือ หวยแมวงก ไหลผานกิ่งอําเภอแมวงก
และอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค มาบรรจบกับหวยคลองโพธิ์ ซึ่ง
ไหลมาจากเทือกเขาแนวแบงเขตระหวางจังหวัดนครสวรรค และจังหวัด
อุทัยธานี ที่อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี กลายเปนน้ําตากแดด
แลวไหลลงมาบรรจบกับ หวยทับเสลา ในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี เขาเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เลียบผานภูเขาสะแกรัง
จึงไดชื่อวาแมน้ําสะแกกรัง กอนจะลงสูแมน้ําเจาพระยาทางตอนเหนือ
ของเขื่อนเจาพระยา ลําน้ําสาขาของหวย แมวงก ไดแก คลองตลิ่งสูง
คลองหวยทราย คลองตะกวด สวนลําน้ําสาขาของหวยคลองโพธิ์ ไดแก
หวยน้ําดัง หวยตะกอน หวยโมง หวยผาลาด
โดยนําพื้นที่ที่กลาวขางตนไปเปนกรณีศึกษาในการทํา
แบบจําลอง SWAT

รูปที่ 1-1 รูปแสดงสมดุลน้ําบนผิวดินในแบบจําลอง SWAT
โดยที่
SWf
SW0
Rday
Qsurf
Ea
Wseep
Qqw

คือ ปริมาณน้ําในดินสุดทาย (mm.)
คือ ปริมาณน้ําในดินเริ่มตนในวันที่ i
คือ ปริมาณฝนในวันที่ i (mm), t คือเวลา(วัน)
คือ ปริมาณน้ําไหลผิวดินในวันที่ i
คือ ปริมาณการคายระเหยน้ําในวันที่ i (mm)
คือ ปริมาณน้ําที่ซึมลึกลงไปใตดินในวันที่ i (mm)
คือ ปริมาณน้ําใตดินที่ไหลกลับสูลําน้ําในวันที่ i (mm)

5. อุปกรณที่ใช

1.แบบจําลอง SWAT
2.เครือ่ งคอมพิวเตอร

3

8. สรุปผล

6. ขั้นตอนการศึกษา

การประยุกตใชแบบจําลองทางอุทกวิทยา SWAT มาเปน
เครื่องมือในการศึกษาหาปริมาณน้ําทา โดยศึกษาถึงกระบวนการ ความ
เหมาะสมและความถูกตองของแบบจําลองอยางเปนระบบ กอนที่จะนํา
ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองมาประยุกตใชในการศึกษาตามวัตถุประสงค
และขอบขายของการศึกษาอยางเปนขั้นตอน ซึ่งถือวาเปนการประยุกต
องคความรูตาง ๆ ทั้งในเรื่องการเตรียมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนํา
ระบบฐานขอมูลที่มีมาปรับใชใหสอดคลองกับสภาพของพื้นที่ เพื่อ
ประเมินพารามิเตอรตาง ๆ ที่สมเหตุสมผลกับสภาพความเปนจริง

9. กิตติกรรมประกาศ

7. ผลการศึกษา

ประยุกตใชแบบจําลอง (Soil and Water Assessment Tool Model
: SWAT) เพื่อศึกษากระบวนการประเมินปริมาณน้ําตนทุนในลุมแมน้ํา
สะแกกรัง โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2543 เปนกรณีศึกษา ซึ่งจากผลการศึกษา
ไดแบงขอบเขตลุมน้ําออกเปน 8 ลุมน้ํายอย พบวามีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยราย
ปประมาณ 1 ,124.8 ลาน ลบ.ม. ในพื้นที่รับน้ําทั้งหมด 5,192 ตร.กม. ดัง
ตารางแสดงดานลาง
ลุมน้ํายอย
1
2
3
4
5
6
7
8

พื้นที่

INFLOW

OUTFLOW

(ตร.กม.)

ลาน ลบ.ม./ป

ลาน ลบ.ม./ป

1,213.86
844.96
909.58
463.65
554.47
246.55
101.92
329.45

994.9
327.38
131.42
103.99
71.96
94.56
142.79
245.817

988.85
325.63
129.94
103.31
71.40
93.73
142.32
244.77

คณะผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
รศ.
กอบเกียรติ ผองพุฒิ เปนอยางยิ่งที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา และคําแนะนํา
ในการดําเนินการทําโครงงานแบบจําลอง
SWAT Model
จนกระทั่งโครงงานนี้สําเร็จไปไดอยางลุลวง ขอขอบพระคุณอาจารยทุก
ทานที่ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม ขอขอบพระคุณ คุณวินัย วังพิมูล วิศวกร
โยธาชํานาญการ นิสิตปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คุณ
กันต เชิดชู นิสิตปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ที่ไดให
คําแนะนํา และขอมูลที่เปนประโยชนตอโครงงานนี้ ขอขอบพระคุณ
รวมทั้งเพื่อนๆ ที่ไดใหทั้งคําแนะนํา และกําลังใจกับคณะ คณะผูศึกษา
โครงงาน และขอขอบคุณพี่ๆธุรการทุกทานที่ใหความสะดวกในการใช
หองประชุม
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหกําลังใจและสนับสนุน
ในการทําโครงงานลุลวงไปไดดวยดี
ผูจัดทําโครงงานรูสึกถึงความกรุณาของทานเหลานี้เปนอยาง
ยิ่ง จึงขอประกาศขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย
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