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การใช้แบบจ าลองคณติศาสตร์ SWAT เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณน า้ท่าจากข้อมูลปริมาณน า้ฝน 
จากสถานีตรวจวดัและข้อมูลปริมาณน า้ฝนจากดาวเทยีม TRMM  

Using SWAT Model for Comparison Runoff by Using Precipitation Data 
from Gauge and TRMM Satellite  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ี เป็นการใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ SWAT โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่า
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ายงั ดว้ยขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากสถานีตรวจวดัและปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM โดยผลจากการศึกษา
ใชข้อ้มูลของสถานี E54 พบว่าผลการเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่าดว้ยค่าทางสถิติ ผลจากการสอบเทียบแบบจ าลอง
ของสถานีตรวจวดั ไดค้่า ENS = 0.73 , R2 = 0.75 การสอบเทียบของดาวเทียม TRMM ไดค้่า ENS = 0.66 , R2 = 0.67 และ 
ผลการตรวจสอบแบบจ าลองของสถานีตรวจวดัไดค้่า ENS = 0.56 , R2 = 0.60 การสอบเทียบของดาวเทียม TRMM ไดค้่า 
ENS = 0.55 , R2 = 0.61 ซ่ึงค่าท่ีไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจและยอมรับได้ แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจาก
ดาวเทียม TRMM สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ในแบบจ าลอง SWAT ไดใ้นกรณีท่ีพ้ืนท่ีศึกษาไม่มีสถานีตรวจวดัปริมาณ
น ้ าฝนในพ้ืนท่ี 
 

ABSTRACT 
This study used the SWAT Mathematics model with objective to compare runoff in Yang sub-basin, Chi 

basin in the Northeast of Thailand.  The available precipitation data both from the Gauge and TRMM satellite in E54 
station of study area indicated that the comparison result of statistical stream flow had data as follow 1. Calibration :  ENS 
= 0.73 , R2 = 0.75 from  Gauge , ENS = 0.66 , R2 = 0.67  from TRMM satellite 2. Validation : ENS = 0.56 , R2 = 0.60 
from  Gauge , ENS = 0.55 , R2 = 0.61  from TRMM satellite. 

The above-result with ENS > 0.50 and R2>0.60 concluded that TRMM satellite data is satisfactory. Such 
TRRM data can used as input to SWAT model in case of no Gauge precipitation stations nearby study area.            
 

  
  
 
 
 
 

ค าส าคญั:  น ้ าท่า แบบจ าลองสวอต ทีอาร์เอม็เอม็ 
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บทน า  
  ในปัจจุบนัความตอ้งการใชป้ริมาณน ้ าในทุกภาคส่วนไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
การอุปโภคบริโภค ตามการขยายตวัของพ้ืนท่ีชุมชนเมือง การเพ่ิมข้ึนของประชากร ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลง
ในดา้นปริมาณและคุณภาพน ้ า เช่น เมื่อพื้นที่ป่าไมม้ีการเปลี่ยนแปลงไปใชใ้นเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรหรือพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมมากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลให้มีโอกาสเกิดภยัแลง้และอุทกภยัไดง่้ายข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการวางแผนการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีความเหมาะสมใหใ้ชป้ระโยชน์จากน ้ าท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด (กฤตเมธ, 2545) 
  ลุ่มน ้ ายงัเป็นลุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นลุ่มน ้ ายอ่ยของลุ่มน ้ าชีตอนล่าง ท่ียงัคงมี
ความเป็นลกัษณะทางธรรมชาติไวสู้ง โดยไม่มีการสร้างส่ิงก่อสร้าง (เข่ือน,อ่างเก็บน ้ า) บนล าน ้ าสายหลกั อีกทั้งยงัมี
ลกัษณะพ้ืนท่ีในการใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีหลากหลาย  (Kuntiyawichai et al., 2011)  
 ลุ่มน ้ ายงัมกัประสบปัญหาอุทกภยับ่อยคร้ังและทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี 2521,2523, 
2538,2543,2544 ตามล าดบั (กรมชลประทาน, 2548) การศึกษาเพ่ือประเมินปริมาณน ้ าท่าในลุ่มน ้ าและเพื่อหาแนวทาง
แกปั้ญหาดงักล่าว ซ่ึงหากมีเคร่ืองมือหรือแบบจ าลองท่ีสามารถประเมินปริมาณน ้ าท่าในลุ่มน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการวางแผนการบริหารจดัการน ้ าได ้ 
 การใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการศึกษาและแกปั้ญหาการจดัการ
ทรัพยากรน ้ า ในกรณีท่ีแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ใชจ้ าลองกระบวนการทางกายภาพในธรรมชาติ จะสามารถพยากรณ์
การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าท่าร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆได ้(สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร, 2555) 
 ปัจจุบนัมีการสร้างและพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นการประเมินปริมาณน ้ าท่าท่ีหลากหลาย 
แตกต่างกันตามวตัถุประสงค์ โดยท่ีแบบจ าลอง SWAT (Soil and Water Assessment Tool) เป็นแบบจ าลองทางอุทก
วิทยาหน่ึงท่ีถูกพฒันาข้ึน เพื่อใชใ้นการท านายผลกระทบของการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน ้ าท่าของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า 
(Arnold et al., 1998) โดย SWAT จะท าการจ าลองกระบวนการทางกายภาพต่างๆท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน ้ า  
 อย่างไรก็ตาม การใชแ้บบจ าลอง SWAT ในการพยากรณ์ปริมาณน ้ าท่าให้มีความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ปริมาณ
น ้ าฝนท่ีน าเขา้ในแบบจ าลองเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัอย่างมาก ในการประเมินปริมาณน ้ าท่าให้มีความใกลเ้คียง
ความเป็นจริง การใชข้อ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากสถานีตรวจวดัเป็นขอ้มูลน าเขา้ในแบบจ าลอง อาจจะท าให้การประเมิน
ปริมาณน ้ าท่ามีความถูกตอ้งลดลง เน่ืองจากต าแหน่งและจ านวนของสถานีตรวจวดัไม่เหมาะสม ไม่สามารถตรวจวดั
การกระจายตวัของปริมาณน ้ าฝนไดค้รอบคลุมตามสภาพความเป็นจริงและในบางพ้ืนท่ีอาจไม่มีสถานีตรวจวดั ซ่ึงการ
ใชข้อ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM (The Tropical Rainfall Measuring Mission) ซ่ึงเป็นดาวเทียมท่ีใชใ้นการ
ส ารวจปริมาณน ้ าฝน และเทคนิคทางด้าน GIS (Geographic Information System) เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการได้ค่า
ปริมาณน ้ าฝนท่ีมีค่าใกลเ้คียงกบัสภาพความจริง (Shrivastava et al., 2014) 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้แบบจ าลอง SWAT ในการเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่าท่ีได้จากข้อมูล
ปริมาณน ้ าฝนสถานีตรวจวดักบัขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM 
 

วธีิการวจิยั 
 ขั้นตอนการวจิยัประกอบไปดว้ย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเขา้ขอ้มูลในแบบจ าลอง SWAT การวเิคราะห์ 
ความอ่อนไหวของตวัแปร การสอบเทียบแบบจ าลองและการตรวจสอบแบบจ าลอง  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การวจิยัคร้ังน้ี ไดเ้ลือกพ้ืนท่ีลุ่มน ้ายงั ซ่ึงเป็นลุ่มน ้ ายอ่ยของลุ่มน ้ าชี ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนท่ีวจิยั 
เน่ืองจากมีขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีค่อนขา้งครบ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางกายภาพของลุ่มน ้ า ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน ขอ้มูลทางภูมิอากาศ 
ขอ้มูลอุทกวทิยา และขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM โดยท่ีลุ่มน ้ ายงั มีพ้ืนท่ีครอบคลุมใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัยโสธรและจงัหวดัสกลนคร มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,204.3 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.56 ของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าชี (กรมทรัพยากรน ้ า, 2552)  
 งานวจิยั ใชข้อ้มูลระดบัความสูงเชิงเลข DEM (Digital Elevation Model) ขอ้มูลชนิดของดิน ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินจากกรมทรัพยากรน ้ า ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน ขอ้มูลอุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด ขอ้มูลความเร็วลม จากกรมอุตุนิยมวทิยา ขอ้มูล
ปริมาณน ้ าท่าจากกรมชลประทาน ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM และขอ้มูลสถานีน ้ าท่ารายวนัจากกรมชลประทาน 
รายละเอียดของขอ้มูลแสดงดงัในตารางท่ี 1 และต าแหน่งสถานีอุตุ-อุทกวทิยาท่ีใชใ้นการศึกษาแสดงไวใ้นรูปท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ขอ้มูลท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง SWAT 

ข้อมูลที่น าเข้าในแบบจ าลอง SWAT หน่วยงาน 

1.แบบจ าลองระดบัความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) 
2.ขอ้มูลแผนท่ีชนิดของดิน (Soil) 
3.ขอ้มูลแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Landuse) 
4. ขอ้มูลขอบเขตลุ่มน ้าและเส้นล าน ้า 

- กรมทรัพยากรน ้า 

5. ขอ้มูลปริมาณน ้าฝนรายวนั 
- ช่วงปี พ.ศ. 2552-2558 

- กรมชลประทาน 
- กรมอุตุนิยมวิทยา 

6.ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ. 2552-2558 
- ขอ้มูลอุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด รายวนั 
- ขอ้มูลความเร็วลม รายวนั 
- ขอ้มูลความช้ืนสมัพทัธ ์รายวนั 

- กรมอุตุนิยมวิทยา 

7.ขอ้มูลทางอุทกวิทยา 
- ขอ้มูลปริมาณน ้าท่า รายวนั ช่วงปี พ.ศ. 2552-2558 

- กรมชลประทาน 

8.ขอ้มูลปริมาณฝนจากดาวเทียม The Tropical Rainfall Measuring 
Mission (TRMM) 

- NASA  http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov/daac-
bin/G3/gui.cgi?instance_id=rt_intercomp 

 
 การน าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง SWAT  
 เร่ิมจากการน าเขา้ขอ้มูลทางกายภาพของลุ่มน ้ า โดยมีขอ้มูล 2 รูปแบบ ท่ีน าเขา้ คือ ขอ้มูลลกัษณะท่ีแสดง
ทิศทาง (Vector Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ขอ้มูลเก่ียวกบัดิน และขอ้มูลลกัษณะท่ีแสดงแบบตารางกริด 
(Raster Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูล DEM แบบจ าลอง SWAT จะท าการก าหนดพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า และกลุ่มการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและ
ชนิดของดิน หลงัจากนั้นท าการก าหนดหน่วยจดัการทางอุทกวิทยา HRU (Hydrologic Response Unit) ซ่ึง HRU จะถูก
แบ่งตามกลุ่มพ้ืนท่ียอ่ยท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประเภทของดิน ชนิดของดินและความลาดชนัท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
ในขั้นตอนสุดทา้ย คือ การน าเขา้ต าแหน่งของ สถานีอุตุ-อุทกวิทยา ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน ขอ้มูลอุณหภูมิและขอ้มูลอ่ืนๆ 
และการน าเขา้ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM แสดงไวใ้นรูปท่ี 2 
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รูปที ่1 ต าแหน่งสถานีน ้ าฝน-น ้าท่าในลุ่มน ้ ายงั 
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รูปที ่2 ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM 
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  การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของตวัแปร 
 หลงัจากน าเขา้ขอ้มูลแล้ว จะเป็นการค านวณค่าต่างๆ ท่ีต้องการ ได้แก่ ค่าปริมาณน ้ าท่ารายวนั โดยท่ีค่า
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั จะแปรผนัตามตวัแปรต่างๆท่ีมีผลต่อการเกิดน ้ าท่า ซ่ึงในแบบจ าลอง SWAT จะมีค่าตวัแปรเป็น
จ านวนมาก โดยตวัแปรท่ีมีผลต่อกระบวนการเกิดน ้ าท่าแต่ละตวัแปรมีผลการเปล่ียนแปลงน ้ าท่าท่ีไม่เท่ากนั  
 วธีิการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง ท าไดโ้ดยปรับเปล่ียนค่าแต่ละตวัวา่มีผลต่อค่า
ปริมาณน ้ าท่าหรือไม่ โดยจะท าการเลือกปรับค่าตวัแปรท่ีมีความส าคญัล าดับตน้ๆ ได้แก่  CN2 (ค่าความช้ืนในดิน
เง่ือนไขความช้ืนในดินเฉล่ีย) SOL_K (ค่าการน าชลศาสตร์ของดินท่ีจุดอ่ิมตวั) SOL_AWC (ค่าความสามารถในการรับ
น ้ าของชั้นดิน) OV_N (ค่า Manning’s – n ส าหรับการไหลบนผิวดิน) GWQMN (ค่าความลึกของน ้ าในชั้นน ้ าใตดิ้นต้ืน) 
 
 การค านวณ/ประมาณปริมาณน า้ท่าด้วยแบบจ าลอง SWAT 
 การจ าลองในส่วนของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย (UpLand Phase) อาศยัวฏัจกัรทางอุทกวทิยาในแบบจ าลอง SWAT ตาม
สมการสมดุลของน ้ า (1) ดงัน้ี   
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 โดยท่ี St  คือ ปริมาณน ้ าในดินสุดท้าย (Available water capacity, AWC) (มิลลิเมตร) S0 คือ ปริมาณน ้ าในดิน
เร่ิมตน้ (มิลลิเมตร) t คือ ช่วงระยะเวลา i คือ เวลา (วนั) Rday  คือ ปริมาณน ้ าฝนต่อวนั (มิลลิเมตร) Qsurf  คือ ปริมาณน ้ า
ไหลบ่าต่อวนั (มิลลิเมตร) Ea  คือ ปริมาณการคายระเหยต่อวนั (มิลลิเมตร) Wseep คือ ปริมาณน ้ าท่ีซึมลงไปในดินต่อวนั 
(มิลลิเมตร) Qgwคือ ปริมาณน ้ าท่ีไหลลงแม่น ้ าไหลกลบัต่อวนั (มิลลิเมตร) 
 
 การสอบเทยีบแบบจ าลองและการตรวจสอบแบบจ าลอง
 เม่ือค านวณปริมาณน ้ าท่าจากแบบจ าลองแลว้ จะตอ้งมีการสอบเทียบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง โดยน าค่าท่ี
ได้จากการค านวณของแบบจ าลองเปรียบเทียบกับค่าข้อมูลท่ีท าการตรวจวดัจริง ขั้นตอนน้ี เรียกว่าการสอบเทียบ
แบบจ าลอง (Calibration) ซ่ึงถา้ค่ามีความแตกต่างกนัจะตอ้งท าการปรับคา่ตวัแปร จนกวา่ผลลพัธ์ท่ีค  านวณไดจ้ะมีค่าเป็น
ท่ียอมรับได ้โดยท่ีการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองจะใชค้่าทางสถิติในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตดัสินใจ Coefficient of determination (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิผลของ Nash – Sutcliffe  coefficient (ENS) 
จากสมการ (2) และ (3) ดงัน้ี 
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 โดยท่ี 
m

Q และ 
s

Q   คือ ค่าจากการตรวจวดัและค่าการจ าลองปริมาณการไหลของน ้ าท่ารายวนั ส่วน mQ  

และ sQ  คือ ค่าจากการตรวจวดัและค่าการจ าลองปริมาณการไหลของน ้ าท่าเฉล่ีย  
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 หลงัจากการสอบเทียบแบบจ าลองแลว้ จะท าการตรวจสอบแบบจ าลองอีกคร้ัง โดยใชชุ้ดตวัแปรท่ีผ่านการ
สอบเทียบกับชุดข้อมูลจากการตรวจวดัจริงท่ีไม่ได้ใช้ในการสอบเทียบ ในขั้นตอนน้ีเรียกว่า (Validation) ถา้ขอ้มูล
ดงักล่าวสามารถค านวณค่าปริมาณน ้ าท่าไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริง และค่าทางสถิติท่ีไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้
แสดงวา่สามารถใชแ้บบจ าลองเป็นตวัแทนของลุ่มน ้ าท่ีศึกษาและสามารถใชแ้บบจ าลองน้ี ไปใชใ้นการสร้างสถานการณ์
จ าลองต่างๆต่อไปในอนาคต 
 โดยหากค่า R2  > 0.6  และ ENS  > 0.5 ในช่วงเวลาสอบเทียบและตรวจสอบถือวา่ค่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง SWAT 
มีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าพอใจ (Santhi et al., 2001) 
 หลงัจากนั้น ท าการน าเขา้ขอ้มูลปริมาณฝนจากดาวเทียม TRMM ในแบบจ าลอง SWAT อีกคร้ัง แลว้ท าการ
เปรียบเทียบค่าทางสถิติท่ีได้ ซ่ึงจากการวิจยัใช้ช่วงเวลาการสอบเทียบคือ ปี พ.ศ. 2552-2556 และช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบขอ้มูล คือ พ.ศ. 2557-2558 
 

ผลการวจิยั 
 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของตวัแปร 
 จากการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของตวัแปรพบวา่มีพารามิเตอร์ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณ
น ้ าท่ า ได้แ ก่  ค่ า CN2 , SOL_K , SOL_AWC , OV_N , GWQMN , ESCO, GW_Delay , Alpha_BF , GW_REVAP, 
Rchrg_dp ฯลฯ โดยแสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 พารามิเตอร์และความหมายท่ีมีผลต่อปริมาณน ้ าท่า 
พารามิเตอร์ ความหมาย 

CN2 ค่าความช้ืนในดินเง่ือนไขความช้ืนในดินเฉล่ีย 

SOL_K  ค่าการน าชลศาสตร์ของดินท่ีจุดอ่ิมตวั 

SOL_AWC  ค่าความสามารถในการรับน ้าของชั้นดิน 

OV_N  ค่า Manning’s – n ส าหรับการไหลบนผิวดิน 

GWQMN ค่าความลึกของน ้าในชั้นน ้าใตดิ้นต้ืน 

ESCO  ค่าสมัประสิทธ์ิการชดเชยการระเหยของดิน 

GW_Delay  ช่วงวนัท่ีน ้าซึมลงใตดิ้น 

Alpha_BF ค่าคงท่ีพ้ืนฐานการไหลถดถอย 

GW_REVAP ค่าสมัประสิทธ์ิน ้าใตดิ้นท่ีไหลจาก shallow aquifer ไปสู่ชั้นดินเขตรากพืช 

Rchrg_dp ค่าสมัประสิทธ์ิความลึกของชั้นอุม้น ้า 

 ผลปริมาณน า้ฝนทีไ่ด้จากแบบจ าลอง SWAT ทั้งจากน า้ท่าจากการตรวจวดัและจากดาวเทียม แสดงดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 ตารางแสดงปริมาณน ้ าท่าจากสถานีตรวจวดั จากสถานีฝนตรวจวดัและจากน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM 
ปี (พ.ศ.) ปริมาณน า้ท่าสถานีตรวจวดั ปริมาณน า้ท่าจากสถานีน า้ฝนตรวจวดั ปริมาณน า้ท่าจากน า้ฝนดาวเทียม TRMM 

2553 6,366 10,550.894 7,185.784 
2554 13,548.5 15,888.871 15,353.317 
2555 2,012.58 4,020.031 2,547.669 
2556 6,075 5,730.5494 6,816.1781 
2557 3,808 4,750.611 5,971.816 
2558 2,720 4,006.376 5,618.471 
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 ผลการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจ าลอง 
 ค่าทางสถิติท่ีไดจ้ากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ าลอง โดยใชข้อ้มูลปริมาณน ้ าท่าท่ีสถานี E54 เป็นจุด
สอบเทียบและตรวจสอบแบบจ าลอง 
 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนท่ีน าเขา้จากสถานีตรวจวดั ดงัตารางท่ี 4 และรูปท่ี 3 

 

ตารางที ่4 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ าลองโดยขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากสถานีตรวจวดั 
ช่วงการค านวณ ENS R2 
การสอบเทียบ (พ.ศ. 2552-2556) 0.73 0.75 
การตรวจสอบ (พ.ศ. 2557-2558) 0.56 0.60 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที ่3 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ าลองจากขอ้มูลสถานีน ้ าฝน ท่ีสถานี E54  

การสอบเทียบ ENS =0.73 

การสอบเทียบ R2
 =0.75 

การตรวจสอบ ENS =0.56 

การตรวจสอบ  R2
 =0.60 
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 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนท่ีน าเขา้จากดาวเทียม TRMM ดงัตารางท่ี 5 และรูปท่ี 4 
 
ตารางที ่5 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ าลองโดยขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM 

ช่วงการค านวณ ENS R2 
การสอบเทียบ (พ.ศ. 2552-2556) 0.66 0.67 
การตรวจสอบ (พ.ศ. 2557-2558) 0.55 0.61 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที ่4 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ าลองจากขอ้มูลน ้ าฝนดาวเทียม TRMM ท่ีสถานี E54  

 
 
 

การสอบเทียบ ENS =0.66 

การสอบเทียบ R2
 =0.67 

การตรวจสอบ ENS =0.55 

การตรวจสอบ R2
 =0.61 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 การวจิยัน้ีเป็นการเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่าในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า โดยเลือกลุ่มน ้ ายงัเป็นพ้ืนท่ีศึกษาโดยใชแ้บบจ าลอง
คณิตศาสตร์ SWAT ดว้ยขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากสถานีตรวจวดัและปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM 
 จากผลการวิจยั ช้ีให้เห็นวา่ ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ในแบบจ าลอง 
SWAT ได ้ในกรณีพ้ืนท่ีวจิยัไม่มีสถานีตรวจวดัปริมาณน ้ าฝน เน่ืองจากค่าทางสถิติท่ีไดจ้ากการสอบเทียบและตรวจสอบ 
มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้  
 ขั้นตอนต่อไปของการวจิยั จะท าการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ าลองท่ีสถานี E92 ซ่ึงเป็นสถานีสุดทา้ยใน
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ ายงัท่ีมีขอ้มูลการตรวจวดัปริมาณน ้ าท่า เพ่ือท่ีจะไดแ้บบจ าลองท่ีเป็นตวัแทนของพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ายงั 
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