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ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ความตองการ การใชน้ําทุกภาคสวนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว

 จึงตองมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ําใหเหมาะสม 

 ปจจุบันโครงการบริหารจัดการน้ํามีจํานวนมาก แตพบวายังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร

 สาเหตุ : การบริหารจัดการน้ําอยางไมเปนระบบ การวิเคราะหถึงปญหาไมตรง

ประเด็น 

 โดยการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานทางดานแหลงน้ําจําเปนจะตองทราบวาใน

พ้ืนท่ีนั้นมีปริมาณน้ําตนทุนอยูมากนอยเพียงใด

 เพ่ือนําน้ําตนทุนไปใชในการบริหารจัดการน้ําตอไป



วัตถุประสงคของการวิจัย

 เพื่อสรางแบบจําลองการประเมินปริมาณน้ําทาในลุมน้ําพอง

โดยใชแบบจําลอง SWAT



 พ้ืนที่รับน้ํา 15,190 ตร.กม.

 ครอบคลุม 8 จังหวัด



ลุมนํ้าพรม

ลุมนํ้าเชิญ

ลุมนํ้าพองตอนบน

ลุมนํ้าพวย

ลุมนํ้าลําพะเนียง

ลุมนํ้าพองตอนลาง

หวยสายบาตร

อางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน

อางเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ

ภูกะดึง

ฝายหนองหวาย
พื้นที่ชลประทาน 

302,500 ไร เทือกเขาสันปนนํ้า  

ลุมนํ้าปาสัก&ลุมนํ้าพอง

ลํานํ้าชี
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โดยมีฝายหนองหวายเป็นอาคารทดน้ำให้สูงขึ้นเพียงพอที่จะส่งน้ำเข้าคลองไปใช้เพื่อการเกษตร 



ลํานํ้าเชิญ

ลํานํ้าพอง

ลํานํ้าพวย
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ลําน้ําชี



แบบจําลอง SWAT
 SWAT ยอมาจาก Soil and Water Assessment Tool

 เปนแบบจําลองทางคณิตศาสตร จําลองวัฏจกัรทางอุทกวิทยา

 โดยการแทนคาของปจจยัตางๆ ในธรรมชาติลงไปในสมการทางคณิตศาสตร

 ใชในการประเมนิปริมาณน้ําทา หาคุณภาพน้ํา และการเคล่ือนที่ของยาฆาแมลง

 การวิเคราะหผลกระทบการเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ําทาจากการเปล่ียนแปลงการใช

ที่ดิน

 ใชเปนเครือ่งมอืประเมินปริมาณน้ําตนทุนเพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการน้ํา



สมการในการหาน้ําทาของแบบจําลอง
 สมการ SCS curve number

              เม่ือ Q คือ ปริมาณน้าํทารายวนั (m3/s) 

P คือ ปริมาณฝนรายวนั (mm)
S คือ Retention Parameter โดยจะขึ้นอยูกับคา CN

CN    คือ คา CN number



ขอมูลที่ใชในแบบจําลอง SWAT
ชั้นขอมูล หนวยงาน

1. ขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข 

(Digital Elevation Model, DEM)
ขนาดรายละเอียด 30x30 เมตร

- สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4

2. ขอมูลแผนที่การใชที่ดิน มาตราสวน 1:50000 - สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4

3. ขอมูลแผนที่ชนิดดิน - MRC
4. ขอมูล GIS ขอบเขตลุมนํ้า เสนลํานํ้า และอางเก็บนํ้า - สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4

5. ขอมูลฝนรายวัน ชวงป พ.ศ. 2543-2553
     ขอมูลอุทกวิทยา (อัตราการไหลนํ้าทา รายวัน)

- สํานักชลประทานท่ี 6 
- ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

- http://www7.ncdc.noaa.gov

6. ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ชวงป พ.ศ.2543-2553 ไดแก  

- อุณหภูมิสูงสุด – ตํ่าสุด รายวัน

- ความเร็วลม รายวัน

- ความชื้นสัมพัทธ รายวัน

- พลังงานแสงอาทิตย รายวัน 

- ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

- http://www7.ncdc.noaa.gov

7. ขอมูลปฏิทินการปลูกพืช - สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4



ขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข



ขอมูลแผนที่การใชที่ดิน



ขอมูลแผนที่ชนิดดิน



ขอมูลฝนรายวัน และขอมูลปริมาณน้ําทารายวัน



ขอมูลขอบเขตพื้นที่รับน้ํา เสนลําน้ํา และอางเก็บน้ํา



ขอมูลอุตุนิยมวิทยา



ขอมูลปฏิทินการปลูกพืช

ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หมาย

เหตุ

ขาวนาป  หวาน
หวาน/

ปกดํา
ปกดํา เจริญเตบิโต เก็บเกี่ยว   

ขาวนาปรัง เจริญเตบิโต เก็บเกี่ยว  หวาน *ปถัดไป

มันสําปะหลัง เก็บเกี่ยว ปลูก เจริญเตบิโต *ปถัดไป

ออยขามแลง

 ปลูก  

เจริญเตบิโต เก็บเกี่ยว *ปถัดไป

เก็บเกี่ยว  *ปถัดไป

ออยตนฝน
 ปลูก เจริญเตบิโต  

เจริญเตบิโต เก็บเกี่ยว  *ปถัดไป



ขอมูลฝน, อุณหภูมิ, ความเร็วลม, ความช้ืน

สัมพัทธ, พลังงานแสงอาทิตย 

ขอมูล DEM,
การใชที่ดิน,ชนิดดิน

SWAT Model
ใสคาพารามิเตอร 

ปริมาณน้ําทา

ปรับเทียบแบบจําลอง

ระหวาง นํ้าทาจาก

แบบจําลอง และ นํ้าทาท่ีวัด

ไดจริง

แบบจําลองลุมน้ําพอง

input

run

ok

No : ปรับแกคาพารามิเตอร

การสรางแบบจําลอง



การกําหนดจุดออกของลุมน้ํายอย



ผลการศึกษา



ผลการศกึษา

ชื่อลุมนํ้า ปริมาณนํ้าทารายปเฉล่ีย (ลบ.ม./ป)
นํ้าพรหม 377.80
นํ้าเชิญ 729.42
นํ้าพวย 327.97

นํ้าพองตอนบน 2354.79
นํ้าพองตอนลาง(เหนือฝายหนองหวาย) 2395.15

หวยสายบาตร 105.42
นํ้าพองตอนลาง(เหนือฝายหนองหวาย) 1742.36



สรปุ
 แบบจําลอง SWAT เปนแบบจําลองที่ใชประเมินปริมาณน้ําทาในลุมน้ํา จาก

การศึกษาดังกลาวเมื่อไดแบบจําลองที่มีคาพารามิเตอรที่ใกลเคียงกับสภาพความเปน

จริงในพ้ืนที่และแบบจําลองที่ไดมีความนาเชื่อถือแลว สามารถนําแบบจําลองที่ไดไป

ประยุกตใชโดยการสรางสถานการณจําลองตางๆที่อาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนที่ที่สงผลตอ

ปริมาณน้ําทาในลุมน้ํา เชน การเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน การสรางอางเก็บน้ําในพ้ืนที่ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน เพ่ือเปนแนวทางเลือกในการบริหารจัดการ

น้ําตอไป



จบการนําเสนอ

ขอบคุณครับ
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