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การประเมินสมบัติดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีต่อความชื้นในดินและพารามิเตอร์ 
ด้วยแบบจ าลอง SWAT ในลุ่มนํ้าน่านส่วนบน 

Estimation of Soil Properties on Slope Complex on Soil Moisture and Parameters 
by SWAT Model of the Upper Nan Basin 
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บทคัดย่อ 

พ้ืนที่ลุ่มน้ําน่านส่วนบนมีลักษณะเป็นภูเขาสูง ในส่วนตอนกลางจะเป็นภูเขาสูงที่ลาดชัน และ
ตอนล่างจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ํามาก
ขึ้น ส่งผลให้ความชื้นในดินมีการเปลี่ยนแปลง กอปรกับยังไม่ได้มีการสํารวจกลุ่มชุดดินในบริเวณพ้ืนที่
ลาดชันเชิงซ้อน ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมบัติดินในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีต่อ
ความชื้นในดินและพารามิเตอร์ให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง ด้วยแบบจําลองด้านอุทกวิทยา
SWATพบว่าบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่ได้รับการประเมินเบื้องต้นจากหลักเกณฑ์การประเมินความ
ลาดชันของภูมิประเทศทางธรณีวิทยา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่มรวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบันส่งผลต่อกลุ่มพารามิเตอร์ของน้ําใต้ดิน(GW)กลุ่มพารามิเตอร์ของน้ําผิวดิน(MGT) กลุ่ม
พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ข อ ง ลุ่ ม น้ํ า ( BSN) ก ลุ่ ม พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ข อ ง ดิ น ( SOL) โ ด ย มี ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์
ALPHA_BF.GW,Gw_Delay.GW,CN2.MGT1,Sol_Awc.SOL,Surlag.BSN ตามลําดับ ซึ่งมีค่าความ
ต่างจากพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดินประมาณร้อยละ118.93โดยกลุ่มพารามิเตอร์ดังกล่าว
สามารถบ่งชี้ประเภทลักษณะการใช้ดินได้ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงในขณะเดียวกันผลการสอบ
เทียบแบบจําลองที่สถานีN.13Aในช่วงปี2556-2558 และผลการตรวจพิสูจน์แบบจําลองในช่วงปี
2553-2555 ในกรณีที่ไม่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน และมีการปรับแก้กลุ่มชุดดินให้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์(R) เท่ากับ 0.89 และ 0.88ดัชนีประสิทธิภาพ(EI) เท่ากับ 0.71 และ 0.67ตามลําดับดังนั้น
จึงสามารถสรุปได้ว่าการประเมินสมบัติดินด้วยการปรับแก้กลุ่มชุดดินมีนัยสําคัญต่อการใช้แบบจําลอง
ทางอุทกวิทยาในการประเมินปริมาณน้ําท่า และการสํารวจกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนมี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป 

ค าส าคัญ : พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน, แบบจําลองด้านอุทกวิทยา SWAT,พ้ืนที่ลุ่มน้ําน่านส่วนบน 

Abstract 

The area of Upper Nan Basin is steep mountain. In the middle is slope area 
and the bottom area is for agriculture.Nowadays the river source is used.So,the soil 
humidity is changed. From the survey at the minor of soil basin around slope 
complex area that never happened.This casehave an objective to assess the 
eligibility around slope complex area with soil humidity and find the nearest nature 
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parameter.According to SWAT hydrology model can show that the place is basic 
estimatedby the measure slope of the hill and plain geography also geology. That's 
related to the parameter ofthe response hydrology variance group be 
ALPHA_BF.GW,Gw_Delay.GW,CN2.MGT1,Sol_Awc.SOL,Surlag.BSNand make the different 
from the none-survey area about 118.93 percentage.While the model test result at 
N.13A station in 2013-2015 and 2010-2012. Be by soil survey and non-survey showed 
that R is 0.89 and 0.88.EI is 0.71 and 0.67.In conclusion, the parameter is signification 
to the assessment Runoff of hydrology model and the survey at the minor of soil 
basin around slope complex area is extremely important for country developing.  

Keywords : Slope Complex, SWAT Model,Upper Nan Basin 

1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ในปัจจุบันการบริหารจัดการน้ํามีส่วนสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศให้เป็น
ประเทศที่มีการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้มี ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี (2560 -
2579) และในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้กล่าวถึงการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาตินั้น สําหรับประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใน
ปัจจุบัน พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากการขยายตัวภาคเกษตรกรรม
เป็นบริเวณกว้างหรือบนภูเขาที่เป็นแหล่งต้นน้ํา และพ้ืนที่ปุาไม้มีเนื้อที่ลดลง โดยสาเหตุหลักมาจาก
การถูกบุกรุก พื้นที่ปุาไม้เพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะการทําไร่ และสวนยางพารามีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จากปัญหาดังกล่าวจึงมีกลุ่มชุดดินที่ยังไม่ได้มีการศึกษาสํารวจกลุ่มชุดดิน เนื่องจากมีกฏหมายกําหนด
เป็นพ้ืนที่หวงห้ามสําหรับพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่เขา ภูเขา และกรมพัฒนาที่ดินกําหนดตามหลัก
วิชาการให้เป็นพ้ืนที่ลาดชันโดยเฉลี่ย 35% ขึ้นไป ภายใต้ชื่อ Slope Complex หรือพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อนหรือกลุ่มชุดดินที่62ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่บางส่วนมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม จึงควรมีการประเมินสมบัติดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีต่อความชื้นในดินและ
พารามิเตอร์ต่างๆ ให้ได้ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริง  

สําหรับพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ ลุ่มน้ําน่านส่วนบน มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น ภูเขา
สูง พ้ืนที่ลุ่มน้ําตอนบนและตอนกลางจะเป็นภูเขาสูงที่ลาดชัน และ ลดหลั่นเป็นเนินสูง  ส่วนตอนล่าง
จะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถแบ่งเป็น 7 ลุ่มน้ําย่อย ซึ่งอยู่ด้านเหนือเขื่อนสิริกิติ์ และได้ประเมิน
สมบัติดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนของลุ่มน่านส่วนบน ด้วยใช้แบบจําลองทางอุทกวิทยาในการ
คาดการณ์ปริมาณน้ําท่า และพิจารณาข้อมูลนําเข้าด้วยการปรับแก้กลุ่มชุดดินให้ได้ใกล้เคียงสภาพ
ความเป็นจริง ทั้งนี้จะนํามาซึ่งกลุ่มพารามิเตอร์ที่มีนัยสําคัญต่อการประเมินสมบัติดิน และสามารถใช้
เป็นแนวทางเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสํารวจและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือวางแผนด้าน
เกษตรกรรมและแนะนําเกษตรกรให้เลือกการปลูกพืชตามความเหมาะสมต่อไป 
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2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือประเมินสมบัติดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีต่อความชื้นในดินและพารามิเตอร์
ต่างๆ ด้วยการปรับแก้กลุ่มชุดดินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในลุ่มน้ําน่านส่วนบนใน
แบบจําลองด้านอุทกวิทยา 

2) เพ่ือศึกษาปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําน่านส่วนบน ด้วยแบบจําลองด้านอุทกวิทยา โดย
พิจารณาปรับแก้กลุ่มชุดดินในแบบจําลองให้ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงในลุ่มน้ําน่านส่วนบน 

3  วิธีการวิจัย 

3 1 พื้นที่ศึกษา 

ลุ่มน้ําน่านส่วนบน พ้ืนที่ต้นน้ําตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย คือ ลุ่มน้ําน่านส่วนบน 
มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ลุ่มน้ําตอนบนและตอนกลางจะเป็นภูเขาสูงที่ลาดชัน 
และลดหลั่นเป็นเนินสูง ส่วนตอนล่างจะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถแบ่งเป็น 7 ลุ่มน้ําย่อย  ซึ่งอยู่
ด้านเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ลุ่มน้ําทั้งสิ้น 8,714 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
ลุ่มน้ําวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ประเทศไทย-ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีที่ราบระหว่างภูเขา โดยในเขต
พ้ืนที่อําเภอปัว ท่าวังผา ทุ่งช้าง ภูเพียง เมืองน่าน เชียงกลาง บ่อเกลือ สองแคว เฉลิมพระเกียรติ 
แม่จริม สันติสุข เวียงสา จังหวัดน่าน มีความยาวแม่น้ําทั้งหมดประมาณ 631.85 กิโลเมตร  ลําน้ํา
สาขาที่สําคัญ ได้แก่ น้ําว้า น้ํายาว น้ําสมุน น้ําแม่สา แม่น้ําน่าน เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 1สภาพภูมิ
ประเทศของลุ่มน้ําน่านส่วนบน 

ตารางท่ี 1 แสดงชื่อลุ่มน้ําย่อยในลุ่มน้ําน่านส่วนบน 

รหัสลุ่มน้ าย่อย ชื่อลุ่มน้ าย่อย พ้ืนที่รับน้ า ตร กม 
0902 แม่น้ําน่านตอนบน 2,222 
0903 ห้วยน้ํายาว(1) 788 

0904 แม่น้ําน่านส่วนท่ี 2 1,537 

0905 น้ํายาว(2) 599 

0906 น้ําสมุน 589 

0908 น้ําสา 778 

0909 น้ําว้า 2,201 

รวมท้ังสิ้น 8,714 
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รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ําน่านส่วนบน 
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3 2 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1) รวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยข้อมูลระดับความสูงเชิงเลขความละเอียดของขนาด
กริดเซล 30x30 เมตร ใช้จากข้อมูลของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วนการนําเข้า 1:4,000 ในลุ่มน้ํา
น่านส่วนบน  

2) รวบรวมข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาย้อนหลังไม่ต่ํากว่า30 ปี (พ.ศ.2529-2559) ในลุ่มน้ํา
น่านส่วนบน 

3) รวบรวมข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน้ําน่านส่วนบน มาตราส่วน
1:50,000 ปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2559 จากกรมพัฒนาที่ดิน 

3 3 แบบจ าลองอุทกวิทยา SWAT 

แบบจําลองทางอุทกวิทยา SWAT (Soil and Water Assessment Tool) เป็นแบบจําลอง
ทางอุทกวิทยาโดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการจําลองปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ําน่านส่วนบน ในการ
ประเมินสมบัติดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไป จากข้อมูลกลุ่มชุด
ดินที่จะนําเข้าแบบจําลองระหว่างกลุ่มชุดดินที่ไม่ปรับแก้กับกลุ่มชุดดินที่ปรับแก้จากการประเมิน
สมบัติดินของสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพ่ือเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ที่มี
ผลต่อการประเมินปริมาณน้ําท่า โดยมีขั้นตอนการจัดทําแบบจําลองดังนี ้

1) กําหนดพ้ืนที่ลุ่มน้ํา(Watershed Delineation) โดยในการศึกษานี้ได้กําหนดลุ่มน้ํา
น่านส่วนบน ด้วยการนําเข้าข้อมูลระดับความสูงเชิงเลขความละเอียดของขนาดกริดเซล30x30เมตรมี
ความสูงอยู่ในช่วง 80-2,030ม.รทก. รวมถึงการคํานวณพ้ืนที่ลุ่มน้ําส่วนบน และกําหนดเส้นลําน้ําใน
ลุ่มน้ําน่านส่วนบนและกําหนดจุดออกท่ีสถานีN.13A เพ่ือคํานวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

2) กําหนดหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา(Hydrologic Response Unit-HRU) ด้วย
การนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Land Use) ข้อมูลกลุ่มชุดดิน(Soil) ข้อมูลความลาดชันของ
พ้ืนที่(Slope definition)  

3) เลือกช่วงเวลาการสอบเทียบแบบจําลอง โดยในการศึกษานี้ได้เลือกช่วงปีพ.ศ.2556
ถึง พ.ศ.2558 

4) ตรวจพิสูจน์แบบจําลองโดยการนําข้อมูลตรวจวัดจริงกับข้อมูลที่ ได้จากการ
แบบจําลองมาเปรียบเทียบกันโดยเลือกช่วงเวลาตรวจสอบปีพ.ศ.2553-2555 จากการแบ่งการสอบ
เทียบแบบจําลองออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีไม่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน และมีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน 

3 4 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) พิจารณากําหนดพ้ืนที่ที่ศึกษาของลุ่มน้ําน่านส่วนบนที่มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขา
หลวงพระบาง โดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น ภูเขาสูง พ้ืนที่ลุ่มน้ําตอนบนและตอนกลางจะเป็น
ภูเขาสูงที่ลาดชัน และ ลดหลั่นเป็นเนินสูงส่วนตอนล่างจะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถแบ่งเป็น 7
ลุ่มน้ําย่อย ประกอบด้วย ลุ่มน้ําแม่น้ําน่านตอนบน ลุ่มน้ําห้วยน้ํายาว(1) ลุ่มน้ําแม่น้ําน่านส่วนที่2 ลุ่ม
น้ํายาว(2) ลุ่มน้ําสมุน ลุ่มน้ําสา ลุ่มน้ําว้า 

2) ดําเนินการรวบรวมขอมูลอุต-ุอุทกวิทยาจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของครอบคลุมช
วงป พ.ศ. 2529 ถึง 2558โดยทําการตรวจสอบและคัดเลือกขอมูลสถานีเพ่ือใชในการศึกษา ประกอ
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บดวย ปริมาณฝนรายวันจากสถานีวัดน้ําฝนในลุ่มน้ําน่านส่วนบนของกรมชลประทานจํานวน 19 
สถานี และสถานีอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 4 สถานีดังแสดงในรูปที่ 2 ที่ตั้งของ
สถานีอุตุนิยมวิทยาและสถานีวัดน้ําฝน และปริมาณน้ําท่าของกรมชลประทานจํานวน 8 สถานี ดัง
แสดงในรูปที่ 3 ที่ตั้งของสถานีวัดน้ําท่าในลุ่มน้ําน่านส่วนบน 

3) การปรับเทียบแบบจําลองทางอุทกวิทยา SWAT (Soil and Water Assessment
Tool) ดังแสดงในรูปที่ 4กรอบกระบวนประยุกต์ใช้แบบจําลองทางอุทกวิทยา SWAT (Soil and 
Water Assessment Tool) โดยแบ่งการสอบเทียบแบบจําลองออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1) การสอบเทียบค่าพารามิเตอร์ต่างๆของลุ่มน้ําเพ่ือให้ใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนที่โดย
ไม่ปรับแก้ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 

2) การสอบเทียบค่าพารามิเตอร์ต่างๆของลุ่มน้ําเพ่ือให้ใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนที่  โดย
ปรับแก้ข้อมูลกลุ่มชุดดินบริเวณพ้ืนที่ลาดเชิงซ้อน ด้วยการประเมินสมบัติดินด้วยการตรวจสอบสภาพ
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไป 

3) การตรวจพิสูจน์แบบจําลองทางอุทกวิทยา SWAT (Soil and Water Assessment
Tool) โดยจะตรวจพิสูจน์แบบจําลองจากค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการสอบเทียบ ด้วยการนํา
ค่าพารามิเตอร์ตรวจสอบในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 ทั้ง 2 กรณี จากนั้นนําผลที่ผ่านการสอบเทียบ
และตรวจพิสูจน์ นํามาตรวจสอบค่าทางสถิติ ประกอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และดัชนี
ประสิทธิภาพ หากตรวจสอบค่าทางสถิติแล้ว ผลตรวจสอบเป็นที่ยอมรับได้จะได้ปริมาณน้ําท่าจาก
แบบจําลองด้านอุทกวิทยาที่ถูกต้องและเหมาะสม ในทางกลับกันถ้าผลตรวจสอบไม่ผ่านการยอมรับ 
จะต้องนําไปปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์และดําเนินการสอบเทียบค่าพารามิเตอร์ใหม่เพ่ือตรวจสอบค่าทาง
สถิติอีกครั้ง 
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รูปที่ 2 ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาและสถานีวัดน้ําฝนในลุ่มน้ําน่านส่วนบน 
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รูปที่ 3 ที่ตั้งของสถานีวัดน้ําท่าในลุ่มน้ําน่านส่วนบน 
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รูปที่ 4 กรอบกระบวนประยุกต์ใช้แบบจําลองทางอุทกวิทยา SWAT 
(Soil and Water Assessment Tool) โดยแบ่งการสอบเทียบแบบจําลองออกเป็น 2 กรณี 
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4  ผลการศึกษาวิจัย 

รูปที่ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่านส่วนบนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
บริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 

1) จากบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ได้รับการ
ประเมินสมบัติดินโดยการปรับแก้กลุ่มชุดดินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในลุ่มน้้าน่านส่วนบน
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังแสดงในรูปที่ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้า
น่านส่วนบนและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าน่านส่วนบนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้มีพ้ืนที่ประมาณ 5,202.81ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
59.70) รองลงมาคือพ้ืนที่เกษตรกรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ,257.74ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 37.38) 
พ้ืนที่อยู่อาศัย 178.33 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 2.05) พ้ืนที่แหล่งน้้า 44.64ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
0.51) และพ้ืนที่อ่ืนๆ 30.53 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 0.35) และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่
ลาดชันเชิงซ้อนส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้มีพ้ืนที่ประมาณ 3,594.41 ตารางกิโลเมตร 
(ร้อยละ 62.79) รองลงมาคือพ้ืนที่เกษตรกรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 2,080.71 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
36.35) พ้ืนที่อยู่อาศัย 33.54 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 0.59) พ้ืนที่แหล่งน้้า 9.13 ตารางกิโลเมตร 
(ร้อยละ 0.16) และพ้ืนที่อ่ืนๆ 6.83 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 0.12) ตามล้าดับ และกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าน่านส่วนบน แบ่งออกไป 15 กลุ่มชุดดิน ดังแสดงในรูปที่ 6 กลุ่มชุดดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าน่าน
ส่วนบนและกลุ่มชุดดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และดังแสดงในรูปที่ 7 กลุ่มชุดดินจากการ
ประเมินสมบัติดินโดยการปรับแก้กลุ่มชุดดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนให้ใกล้เคียงกับสภาพความ
เป็นจริงในลุ่มน้้าน่านส่วนบน(62A 62B 62C 62D) 
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รูปที่ 6 กลุ่มชุดดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ําน่านส่วนบนและกลุ่มชุดดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 

รูปที่ 7 กลุ่มชุดดินจากการประเมินสมบัติดินโดยการปรับแก้กลุ่มชุดดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
ให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในลุ่มน้ําน่านส่วนบน(62A 62B 62C 62D) 
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ผลการประเมินค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจําลองด้านอุทกวิทยา พบว่า จะส่งผลต่อกลุ่ม
พารามิเตอร์ของน้ําใต้ดิน(GW) กลุ่มพารามิเตอร์ของน้ําผิวดิน(MGT) กลุ่มพารามิเตอร์ของลุ่มน้ํา
(BSN)กลุ่มพารามิเตอร์ของดิน(SOL) โดยมีค่าพารามิเตอร์ ALPHA_BF.GW, Gw_Delay.GW, 
CN2.MGT1, Surlag. BSN, Sol_Awc.SOL ตามลําดับ  

2) ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง SWAT ที่สถานีN.13Aในช่วงปี2556-2558ดัง
แสดงในรูปที่ 8กราฟสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง SWAT ที่สถานีN.13Aและผลการตรวจ
พิสูจน์แบบจําลองในช่วงปี2553-2555ในกรณีทีไ่ม่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน และในกรณีที่มีการปรับแก้
กลุ่ม ชุดดินโดยค่าทางสถิติ พบว่า ค่าทางสถิติ ประกอบด้วย  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficent , R ) 
N

oi o ci ci=1

N N2 2

oi o ci ci=1 i=1

(Q -Q )(Q -Q )
=

(Q -Q ) (Q -Q )

R


 

ดัชนีประสิทธิภาพ (efficiency index , EI ) 
N N2 2

oi o oi cii=1 i=1

N 2

oi oi=1

(Q -Q ) - (Q -Q )
EI=

(Q -Q )

 



เมื่อ  Qoi คือ ปริมาณการไหลจากการตรวจวัด 
Qci คือ ปริมาณการไหลจากการคํานวณ 

oQ  คือ ปริมาณการไหลเฉลี่ยจากการตรวจวัด 

cQ  คือ ปริมาณการไหลเฉลี่ยจากการคํานวณ 

รูปที่ 8 กราฟสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง SWAT ทีส่ถานี N.13A และผลการตรวจพิสูจน์
แบบจําลองในช่วงปี 2553-2555 ในกรณีท่ีไม่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน  

และในกรณีท่ีมีการปรับแก้กลุ่ม ชุดดิน 

โดยในกรณีที่ไม่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน และมีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน ให้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์(R) เท่ากับ 0.89 และ 0.88 ดัชนีประสิทธิภาพ(EI) เท่ากับ 0.70 และ 0.67 ตามลําดับ 

5  การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1) จากประเมินสมบัติดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีต่อความชื้นในดินและพารามิเตอร์
ต่างๆ ด้วยการปรับแก้กลุ่มชุดดินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในลุ่มน้ําน่านส่วนบนจะส่งผลต่อ

ในกรณีที่ไม่มีการปรับแก้กลุ่ม
ชุดดิน

ในกรณีที่มีการปรับแก้กลุ่ม
ชุดดิน
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พารามิเตอร์ALPHA_BF.GW,Gw_Delay.GW,CN2.MGT1,Sol_Awc.SOL ,Surlag.BSN ตามลําดับ
โดยมีค่าความต่างจากพ้ืนที่ที่ยังไม่มีปรับแกป้ระมาณร้อยละ 118.93 

เมื่อ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ย = (ข้อมูลที่1-ข้อมูลที่2)*100/ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งสอง 
ดังนั้นการปรับแก้กลุ่มชุดดินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในลุ่มน้ําน่านส่วนบนนั้น จะ

ส่งผลต่อพารามิเตอร์ในแบบจําลอง SWATดังตารางที่ 2พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเทียบ
ปริมาณการไหลระหว่างในกรณีที่ไม่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดินและในกรณีที่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน 

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเทียบปริมาณการไหลระหว่างในกรณีที่ไม่มีการปรับแก้
กลุ่มชุดดินและในกรณีที่มีการปรับแก้กลุ่มชุดดิน 

2) จากการศึกษาปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําน่านส่วนบน ด้วยแบบจําลองด้านอุทกวิทยา โดย
พิจารณาปรับแก้กลุ่มชุดดินให้ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงในลุ่มน้ําน่านส่วนบน ผลการสอบ

เทียบและตรวจสอบแบบจําลอง SWAT ที่สถานีN.13Aในช่วงปี2556-2558 และผลการตรวจพิสูจน์
แบบจําลองในช่วงปี2553-2555พบว่า การตรวจสอบผลการวิจัยค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงถึงข้อมูลมีความสัมพันธ์แบบปฏิภาคโดยตรงและดัชนีประสิทธิภาพแสดง
ถึงความแม่นยําของแบบจําลองโดยจากผลการวิจัยค่าที่ได้จากกรณีปรับแก้กลุ่มชุดดินจะมีค่าน้อยกว่า
กรณีที่ไม่ได้ปรับแก้กลุ่มชุดดิน ซึ่งเป็นค่าทางสถิติที่ยอมรับได้ทั้ง 2 กรณี และเมื่อนํามาเปรียบเทียบ
เปอร์เซนต์ความแตกต่างเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และดัชนีประสิทธิภาพ พบว่า จะมีค่า
เปอร์เซนต์ความแตกต่างเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.12 และ 6.09 ตามลําดับ 

6  ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาจะสามารถประเมินสมบัติดินบริเวณพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีต่อความชื้นใน
ดินและพารามิเตอร์ต่างๆด้วยการปรับแก้กลุ่มชุดดินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง และเพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึง
ควรดําเนินการสํารวจและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือวางแผนด้านเกษตรกรรมและแนะนํา
เกษตรกรให้เลือกการปลูกพืชตามความเหมาะสมต่อไป 

2. จากการศึกษาจะทราบปริมาณน้ําทา่ในลุ่มน้ําน่านส่วนบน ด้วยแบบจําลองด้านอุทกวิทยา
ผู้ที่ศึกษาควรพิจารณาปรับแก้กลุ่มชุดดินในแบบจําลองให้ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริง 

กลุ่มพารามิเตอร์ พารามิเตอร์
ค่าจากการปรบัเทยีบ

ในกรณทีีไ่ม่มีการ
ปรบัแก้กลุ่มชุดดิน

ค่าจากการปรบัเทยีบ
ในกรณทีีม่ีการ

ปรบัแก้กลุ่มชุดดิน
เปอรเ์ซนต์ความแตกต่างเฉลี่ย

กลุ่มพารามิเตอร์ของน้้าใต้ดิน(GW) ALPHA_BF.GW 31.47 0.174 197.81

Gw_Delay.GW 0.246 30.69 196.83

กลุ่มพารามิเตอร์ของน้้าผิวดิน(MGT) CN2.MGT1 77 76 1.31

กลุ่มพารามิเตอร์ของลุ่มน้้า(BSN) Surlag.BSN 0.25 0.12 68.1

กลุ่มพารามิเตอร์ของดิน(SOL) Sol_Awc.SOL 0.302 0.063 130.6

เปอรเ์ซนต์ความแตกต่างเฉลี่ยทัง้หมด 118.93
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