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บทคัดย่อ
บทความนี ้น ำเสนอการใช้ ข ้ อ มู ล ความชื้ น ดิ นจากดาวเที ย ม SMAP
สำหรับกำหนดพารามิเตอร์ของแบบจำลองอุทกวิทยา HEC-HMS ในลุ่มน้ำที่
มีข้อมูลการตรวจวัดน้ำท่าจำกัด โดยเลือกลุ่มน้ำลำปลายมาศเป็นพื้นที่ศึกษา
ลำปลายมาศเป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำมูล พื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ มีขนาดประมาณ 4,900 ตร.กม. การศึกษาได้รวบรวมข้อมูลความชืน้
ดินของดาวเทียม SMAP ตั้งแต่เริ่มให้บริการข้อมูล (พ.ศ.2558) และข้อมูล
ตรวจวัดน้ำท่ารายวัน (สถานี M.185) ระหว่าง พ.ศ. 2558-2560 การจัดทำ
แบบจำลองแบบต่อ เนื่ อ งเลือ กกระบวนวิธ ี Soil Moisture Accounting
(SMA) ของ HEC-HMS การกำหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องแบบจำลองได้
พิจารณาสมบัติทางกายภาพและทางชลศาสตร์ที่สอดคล้องกับ สภาพดินและ
การใช้ ท ี ่ ด ิ น ในพื ้ น ที ่ ล ุ ่ ม น้ ำ เป็ น ค่ า เริ ่ ม ต้ น และปรั บ พารามิ เ ตอร์ โ ดย
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในดินของ HEC-HMS กับข้อมูลจาก
ดาวเทียม SMAP จนสอดคล้องกัน พารามิเตอร์ของแบบจำลองที่พิจารณา
ประกอบด้วย อัตราการซึมผ่านผิวดิน ปริมาณน้ำขังบนผิวดิน และปริมาณ
น้ำในดิน สมรรถนะของแบบจำลองเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลน้ำท่าตรวจวัด
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ ได้ การใช้ข้อมูลความชื้นดินจากดาวเทียมสามารถ
นำไปใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองอุทกวิทยาในลุ่มน้ำที่ไม่มี
การตรวจวัดน้ำท่า
คำสำคัญ: น้ำท่า, การจำลองทางอุทกวิทยา, ความชื้นในดิน, ข้อมูล
ดาวเทียม

Abstract
The paper proposes the application of satellite soil moisture
(Soil Moisture Active Passive, SMAP) for estimating parameters of
hydrological model (HEC-HMS) in a basin with limited runoff
observation. The Lam Plai Mat, a tributary of the Mun River, was
selected. Most of drainage area of Lam Plai Mat (approximately
4,900 km2) is located in Buriram province. SMAP data was
collected since available in 2015 and observed streamflow

(M.185) from 2015 to 2017. The Soil Moisture Accounting (SMA)
algorithm of HEC-HMS was configured for the continuous
simulation. Model parameters were initially estimated using the
physical and hydraulic properties corresponding to the basin soil
and land use and further adjusted by comparing the simulated
soil moisture by HEC-HMS with soil moisture from SMAP data.
The selected model parameters included infiltration, surface
storage, and soil storage. Model performance comparing with the
observed runoff was satisfied. Satellite soil moisture data provide
invaluable information for hydrologic modeling in ungauged
basin.
Keywords: Runoff, Hydrologic modeling, Soil moisture, Satellite
data

1. คำนำ
ปริมาณน้ำท่าผิวดินเป็น ข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและการ
ออกแบบโครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ชี ว ิ ต มนุ ษ ย์ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศ ซึ่งแบบจำลองทางอุทก
วิทยาเป็นเครื่องมือสำหรับ วิเคราะห์กระบวนการน้ำฝน-น้ำท่า [1; 2] การ
จัดทำแบบจำลองทางอุทกวิทยาใช้ข้อมูลตรวจวัดทั้งปริมาณน้ำฝนและน้ำท่า
สำหรับ การปรั บเทีย บพารามิเตอร์ [3] ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่ ไม่ มีการตรวจวัด
ปริมาณน้ำท่า มีข้อมูลจำกัด หรือ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
(อาทิ การสร้ า งเขื่ อ นเก็บ น้ ำ หรื อ ทดน้ำ ) ทำให้ มี ข ้ อ จำกั ด ให้ ก ารจัดทำ
แบบจำลองเพื่อจำลองการไหลในสภาพธรรมชาติอย่างน่าเชื่อถือ [4]
ปริมาณน้ำในดิน (soil water content) หรือ ความชื้นดิน เป็นปริมาณ
น้ ำ ในชั ้ น ดิ น ที ่ ไ ม่ อ ิ ่ ม ตั ว ด้ ว ยน้ ำ (vadose zone) [5] ความชื ้ น ดิ น เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในวัฏจักรอุทวิทยาตั้งแต่ในระบบการเกษตรขนาด
เล็กจนถึงการจำลองระบบพื้นผิวดิน-บรรยากาศในระดับโลก [6-8] การหา
ปริมาณความชิ้นดินอาจหาโดยตรงได้จากการเก็บตัวอย่างดินจากภาคสนาม
ในปัจจุบัน การใช้ข้อมูลดาวเทียมเป็น อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจ [9; 10]
เนื่องจากสามารถทราบความชื้นดินครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และมีความ
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ต่อเนื่องของข้อมูล [6] ดาวเทียม Soil Moisture Active Passive (SMAP)
ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) เป็น
ตัวอย่างหนึ่งซึ่งสำรวจเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงความชื้น
ในดินบนพื้นผิวโลก [11]
ลำปลายมาศเป็นลำน้ำสาขาสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำมูล ลำปลายมาศ
ตอนบนมีต้นกำเนิดในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา (อ.ครบุรี,
อ.เสิงสาง) น้ำไหลลงสู่ที่ลุ่มต่ำ ทางทิศเหนือ ลำปลายมาศตอนล่างไหลผ่าน
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และไหลลงแม่น้ำมูลทางตอนเหนือของ อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา ประชาชนตั้งถิ่นฐานริมฝั่งลำน้ำลำปลายมาศ ส่ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ข้าว พืชไร่) แต่น้ำในลำน้ำมีปริมาณน้ำน้อย
ในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร [12] ลำปลายมาศมีพื้นที่ลุ่ม
น้ำขนาดใหญ่ (4,900 ตร.กม.) และมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ธรรมชาติทั้ง
การสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบน บ่อน้ำและการกักน้ำในพื้นที่นาข้าวทาง
ตอนล่า ง นอกจากนี้ ในลำน้ำ มีสถานีตรวจวัดน้ำ ท่า จำกัดและข้อมูลไม่
ต่ อ เนื ่ อ ง การจั ด ทำแบบจำลองทางอุ ท กวิท ยาเพื ่ อ หาปริ ม าณน้ ำ ท่า ที่
น่าเชื่อถือจึงเป็นงานที่ท้าทาย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะจัดทำแบบจำลองอุทกวิทยา HEC-HMS
ในลุ่มน้ำลำปลามาศ จ.บุรีรัมย์ ที่มีข้อมูลตรวจวัดน้ำท่าจำกัด โดยใช้ข้อมูล
ความชื้นดินจากดาวเทียม SMAP ช่วยในการปรับเทียบค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจำลอง

2. อุปกรณ์และวิธกี าร
2.1
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รูปที่ 2 ข้อมูลภูมอิ ากาศรายเดือนเฉลีย่ (น้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด)
พื้นที่ลมุ่ น้ำลำปลายมาศ (พ.ศ.2558-2560)

ภูมิประเทศของลุ่มน้ำลำปลายมาศ มีลักษณะลาดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
พื้นที่ส่วนต้นน้ำเป็นภูเขา ด้านท้ายน้ำเป็นลูกคลื่นและที่ราบขั้นบันได การใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม (ข้าว, พืชไร่) ลักษณะภูมิอากาศ
ได้รับอิทธิพลจากมรสุม กล่าวคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอากาศแห้ง
และเย็นจากประเทศจี นช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดพาอากาศชื้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตก
ชุก ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,000-1,200 มม. มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด
22.2°C และสูงสุด 33°C (รูปที่ 2)

2.2

พื้นที่ศึกษา

ลำปลายมาศเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลตั้งอยู่ในเขต 2 จังหวัด คือ จ.
บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา (รูปที่ 1) พื้นที่ลุ่มน้ำมี ขนาด 4,905.03 ตร.กม.
อยู่ที่ละติจูดที่ 14°8'–15°22' เหนือ ลองจิจูดที่ 102°12''–103°2' ตะวันออก
มีความสูงของพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเล ระหว่าง 130 ม. ถึง 830 ม. ลำน้ำ
ลำปลายมาศมีความยาวประมาน 195 กม. ต้นน้ำอยู่ที่เขื่อนลำปลายมาศ ใน
เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา แล้วจึงไหลผ่าน จ.บุรีรัมย์
มาลงแม่น้ำมูลในที่เขต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

แบบจำลองอุทกวิทยา Hydrologic Modeling System (HEC-HMS)
[13; 14] พ ั ฒ น า โ ด ย Hydrologic Engineering Center (HEC) เ ป็ น
หน่ ว ยงานของ U.S. Army Corps of Engineers (USACE) แบบจำลอง
HEC-HMS จำลองกระบวนการทางอุ ท กวิ ท ยาของระบบลุ ่ ม น้ ำ [15]
ประกอบด้วยโมดูลการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา อาทิ การซึมผ่า นผิวดิน
กราฟน้ำท่าหนึ่งหน่วย และการเคลื่อนตัวของน้ำหลาก รวมทั้งมีกระบวนการ
สำหรับการจำลองแบบต่อเนื่อง ได้แก่ การระเหยคายน้ำ การละลายหิมะ
และปริมาณความชื้นดิน ซอฟต์แวร์มีการบูรณาการฐานข้อมูลและเครื่องมือ
ช่วยงาน [16; 17] ทั้งการนำเข้าข้อมูล การคำนวณ การรายงานผล ส่วน
ติ ด ต่ อ กราฟิก กับ ผู ้ใ ช้ (GUI) ข้ อ มู ล ของการจำลองเก็ บ ไว้ ร ูป แบบ Data
Storage System (DSS) ของ HEC-DSS [16; 18] และสามารถนำไปใช้
ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นได้
แบบจำลอง HEC-HMS มีการนำมาใช้ในประเทศไทยในการศึกษาด้าน
น้ำท่วม [19-22], การประเมิน ผลกระทบ/ความปลอดภัยเขื่อน [23; 24],
การประมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำ [25], ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ/การใช้ที่ดิน [25-28], และการทำนายน้ำท่าในลุ่มน้ำที่ ไม่มีการ
ตรวจวัด (prediction in an ungauged basin, PUB) [29]

2.3

รูปที่ 1 ขอบเขตลุ่มน้ำลำปลายมาศ และ ตำแหน่งสถานีตรวจวัดน้ำฝนและน้ำท่า

แบบจำลองอุทกวิทยา HEC-HMS

วิธี Soil Moisture Accounting (SMA)

น้ ำ ท่ า ผิ ว ดิ น (surface runoff) เกิ ด จากส่ ว นเกิ น ของฝน (rainfall
excess) หลังจากหักการสูญเสียออก วิธีการหาปริมาณน้ำที่หายไป (loss
method) ของแบบจำลอง HEC-HMS สำหรับการจำลองแบบต่อเนื่อง [30-
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33] ใช้กระบวนวิธีการสะสมความชื้นในดิน (Soil Moisture Accounting,
SMA) [13; 34] (รูปที่ 3) โดยน้ำท่าผิวดิน (surface runoff) เท่ากับน้ำฟ้า
(precipitation) ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของน้ำฝน (rainfall) หักน้ำตกค้าง
บนพืชพรรณ (canopy interception) น้ำขังในแอ่งลุ่มบนผิวดิน (surface
depression) และน้ำซึมผ่านผิวดิน (infiltration) โดยพิจารณาปริมาตรกัก
เก็บเป็นถังใส่น้ำพื้นที่หนึ่งหน่วย น้ำซึมผ่านผิวดินส่วนหนึ่งสะสมที่ชั้นหน้าตัด
ดิ น (soil profile storage) อี ก ส่ ว นซึ ม ผ่ า นดิ น ไปสะสมที ่ ช ั ้ น น้ ำ ใต้ ดิ น
(groundwater storage)
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2.5

ข้อมูลดาวเทียม SMAP

ดาวเทียม Soil Moisture Active Passive (SMAP) สร้างโดยองค์การ
บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ปล่อยเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2558 มี
สำหรับใช้สำรวจเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงความชื้นดินบน
พื้นผิวโลก [11] งานวิจัยนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ระดับ 4 (L4_SM) [11; 38] ดาวน์
โหลดได้ จ าก www.earthdata.nasa.gov/SMAP ข้ อ มู ล มี ข นาดจุ ด ภาพ
ประมาณ 9 km ระยะเวลาที่รอประมวลผล (latency) น้อยกว่า 7 วัน การ
บันทึกข้อมูลเป็นราย 3 ชั่วโมง มีค่าปริมาณความชื้นดิน 3 ระดับชั้น คือ (1)
ความชื้นดินที่พื้นผิว (surface soil moisture) 0-10 ซม. (2) ความชื้นดินใน
เขตราก (root zone soil moisture) 0-100 ซม. และ (3) ความชื้นทั้งหน้า
ตัดดิน (profile soil moisture) 0-200 ซม. [39] ในประเทศไทย ข้อมูลมี
ความสัมพันธ์ดีพอใช้เมื่อเทียบกับการตรวจวัดในสนาม [6; 10] การศึกษา
รวบรวมข้อมูลความชื้นดินของดาวเทียม SMAP ตั้งแต่เริ่มให้บริการข้อมูล
(เมษายน พ.ศ.2558)

2.6

วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนการจัดทำแบบจำลอง (model set-up) (รูปที่ 4) เลือกกระบวน
วิธี SMA สำหรับการจำลองแบบต่อเนื่อง [33] โดยเลือกองค์ประกอบของลุ่ม
น้ำและวิธีการคำนวณดังสรุปในตารางที่ 1 การกำหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น
ของแบบจำลอง (parameter estimation) ใช้ แ นวทางที ่ Ahbari et al.
[40] เสนอไว้สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีข้อมูลจำกัด [40; 41] โดยใช้ข้อมูลจาก
แผนที่ดินและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน [42] พิจารณาสมบัติทางกายภาพ
และทางชลศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อดิน [5] ในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นค่าเริ่มต้น
โดยพิจารณาดินมีความลึก 1 ม. (1,000 มม.) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล root
zone soil moisture ของ SMAP [39]
รูปที่ 3 แนวคิดการจำลองการเกิดน้ำท่าผิวดินด้วยรูปแบบการสะสมความชื้นใน
ดิน (Soil Moisture Accounting, SMA) ในแบบจำลอง HEC-HMS สำหรับการ
จำลองทางอุทกวิทยาแบบต่อเนือ่ ง [13; 30]

2.4

ข้อมูลที่ใช้

ปริมาณน้ำฝนใช้ข้อมูลฝนรายวันของกรมอุตุนิยมวิทยา ในพื้นที่ศึกษา
จำนวน 4 สถานี คือ 1.สถานีอ ุตุนิย มวิทยานางรอง (บุรีรัมย์ ) 2.สถานี
ตรวจวัดน้ำ ฝนโนนดินแดง 3.สถานีตรวจวัดน้ำฝนลำปลายมาศ 4.สถานี
ตรวจวัดน้ำฝนละหารทราย ระหว่าง พ.ศ. 2558-2564 (2015-2021) โดยมี
ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.36, 0.28, 0.24, และ 0.12 ตามลำดับ ปริมาณน้ำท่าใช้
ข้อมูลอัตราการไหลรายวันของกรมชลประทาน สถานี M.185 ลำปลายมาศ
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง พ.ศ. 2558-2560 (2015-2018) การ
ระเหยคายน้ำใช้ข้อมูลการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) รายเดือนเฉลี่ย [35]
คำ นว ณตา มสมก า ร FAO Penman-Monteith [36; 37] ข อ งสถ า นี
อุตุนิยมวิทยานางรอง (บุรีรัมย์) แผนที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรม
พัฒนาที่ดิน ข้อมูลระดับภูมิประเทศเป็นแผนที่ 3-arc-second SRTM DEM
มีความละเอียดประมาณ 90 ม. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ srtm.csi.cgiar.org
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของลุ่มน้ำและวิธกี ารคำนวณ
Subbasin components and method
Canopy method: Simple canopy
Initial canopy storage: dry condition
Max canopy storage: land use map [30; 40; 42]
Surface method: Simple Surface
Initial storage: dry condition
Max storage: slope/land use map [30; 42]
Loss method: Soil Moisture Accounting (SMA)
Soil: default
Groundwater1: dry condition
Groundwater2: dry condition
Max Infiltration: Ksat (based on soil texture) [5; 43]
Impervious: based on land use map [40]
Soil storage: porosity*soil depth [40]
Tension storage: field capacity*soil depth [40]
Soil percolation: 1-2 mm/day [44]
GW1 storage:
GW1 percolation: 1-2 mm/day [44]
GW1 coefficient: default)
GW2 storage:
GW2 percolation: 1-2 mm/day [44]
GW2 coefficient: default
Transform method: SCS Unit Hydrograph
Graph type: standard (PRF 484)
Lag time: estimated (10 days)
Baseflow method: Recession [42]
Initial type: discharge
Initial discharge: dry condition
Recession constant: estimated
Threshold type: ratio to peak
Ratio: estimated
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สมการ 1) [46; 48], percentage bias (%BIAS, สมการ 2) และ RMSEobservations SD ratio (RSR, สมการ 3) [47] สมรรถนะของแบบจำลอง
สำหรับการจำลองน้ำท่าในเกณฑ์ทยี่ อมรับได้เมื่อ NSE > 0.5, RSR ≤ 0.7
และ %BIAS ในช่วง ± 25% [47]

Parameter
0%
2 mm

𝑁𝑆𝐸 = 1 −

0%
60 mm

%𝐵𝐼𝐴𝑆 =

50%
0%
0%
1.8 mm/h
0%
0.45*1000 mm
0.27*1000 mm
0.084 mm/h
0.45*500 mm
0.084 mm/h
24 h
0.45*500 mm
0.042 mm/h
24 h

14400 min

0 m3/s
0.9
0.5

ขั ้ น ตอนการปรั บ เที ย บและการทวนสอบแบบจำลอง (model
calibration and validation) การปรั บ เที ย บเลื อ กข้ อ มู ล น้ ำ ท่ า โดย
พิจารณาเป็นปีทางอุทกวิทยา (hydrological year) หรือปีน้ำ โดยเลือกปี
น้ำ 2560 (1 เม.ย. 2560 (2017) ถึง 31 มี.ค. 2561 (2018)) เพื่อปรับเทียบ
กั บ ข้ อ มู ล น้ ำ ท่ า ด้ ว ยเครื ่ อ งมื อ Optimization Trial ของ HEC-HMS
ประกอบด้วย อัตราการซึมผ่านผิวดิน (max infiltration) และปริมาณน้ำ
ขังบนผิวดิน (surface storage) ส่วนข้อมูลปีอื่นๆ ที่เหลือใช้สำหรับทวน
สอบ จากนั้น การปรับพารามิเตอร์ แบบละเอียดโดยเปรียบเทียบกับการ
เปลี่ย นแปลงปริมาณน้ำ ในดิน ของ HEC-HMS กับ ข้อ มูลจากดาวเทีย ม
SMAP (ใช้ข ้อ มูลดาวเทียมปี 2558 ถึง 2560) ซึ่งขั้นตอนเปรีย บเทียบ
ความชื ้ น ดิ น กั บ ข้ อ มู ล SMAP ต้ อ งดึ ง ผลลั พ ธ์ ม าวิ เ คราะห์ ด ้ ว ย Excel
เนื่องจาก HEC-HMS ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลตรวจวัดความชื้นดิน
การประเมินสมรรถนะแบบจำลอง (performance evaluation) ใช้
การพิจารณาเปรียบเทียบกราฟระหว่างผลการจำลองกับข้อมูลตรวจวัด
[45-47] และพิจารณาดัชนีสมรรถนะ Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE,

𝑅𝑆𝑅 =

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑃𝑖 )
2
∑𝑛
𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂)

∑𝑛
𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑃𝑖 )
∑𝑛
𝑖=1(𝑂𝑖 )

𝑅𝑀𝑆𝐸
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=

× 100

2
√∑𝑛
𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑃𝑖 )

̄ 2
√∑𝑛
𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂 )

(1)
(2)
(3)

โดย 𝑂𝑖 คือ ข้อมูลจากการตรวจวัด (observed data), 𝑃 คือ ข้อมูล
จากการจำลอง (simulated data), 𝑃 คื อ ค่ า เฉลี ่ ย ของข้อ มู ล จากการ
จำลอง, 𝑂 คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากการตรวจวัด

3. ผลและวิจารณ์
ในรูปที่ 5 แสดงปริมาณน้ำท่าที่สถานีตรวจวัดน้ำท่า M.185 จากการ
จำลอง (จุดโปร่งสีส้ม) และการตรวจวัด (จุดทึบสีน้ำเงิน) ระหว่าง ม.ค. 2558
ถึง ธ.ค. 2563 (2015-2020) และรูปที่ 6 แสดงปริมาณความชื้นในดินโดย
ปริมาตร (m3/m3) ในช่วงเวลาเดียวกันโดยผลการจำลองใน soil storage
แสดงเป็นจุดโปร่งสีส้ม ข้อมูลน้ำท่าช่วงปีน้ำ 2558-2560 (2015-2017)
นำมาใช้ในการปรับเทียบพารามิเตอร์ของแบบจำลอง ปีน้ำ 2561-2562
(2018-2019) ไม่มีข้อมูลตรวจวัด
ผลการจำลองน้ำท่าในปีน้ำ 2560 (2017) ที่ปรับเทียบพารามิเตอร์ด้วย
โมดูลของ HEC-HMS ได้ค่า ดัชนีสมรรถนะของแบบจำลองอยู่ในเกณฑ์ ที่
ยอมรับได้ (NSE=0.66, %BIAS=6.33%, RSR=0.58) ในขณะที่ในภาพรวม
3 ปี (2558-2560) ค่าดัชนีสมรรถนะของแบบจำลองส่วนใหญ่ยังไม่ อยู่ใน
เกณฑ์ (NSE=0.27, %BIAS=-1.83%, RSR=0.85) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่างน้ำท่าจากผลการจำลองกับข้อมูลตรวจวัด (รูปที่ 5) เห็นได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงของกราฟน้ำท่าในปีน้ำ 2560 (2017) มีความสอดคล้องกัน
ยกเว้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ผลการจำลองมีค่าอัตราไหลสูงสุด
ค่อนข้างสูงกว่าข้อมูลตรวจวัด แต่โดยรวมตลอดปีค่า ดัชนีสมรรถนะอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อพิจารณาปีน้ำ 2558-2559 (2015-2016) กราฟน้ำท่า
ยังไม่สอดคล้องกันทำให้ สมรรถนะของแบบจำลองลดลง อย่างไรก็ตามเมื่ อ
พิจารณาความชื้นดินในปีน้ำ 2558-2559 (รูปที่ 6) พบว่า การเปลี่ยนแปลง
ความชื้นดินจากการจำลองมีความสอดคล้อ งกั บ ข้อมูลดาวเทียม SMAP
นอกจากนี้ ในปีน้ำ 2561 (2018) ซึ่งไม่มีข้อมูลน้ำท่าตรวจวัด ในขณะที่
แบบจำลองให้ ผลว่าไม่มีน้ำท่าในปี นั้น เมื่อพิจารณาจากความชื้นดินในปี
เดียวกัน พบว่า ผลจากการจำลองและข้อมูลดาวเทียมให้ผลสอดคล้อ งกัน
โดยความชื้นดินมีค่าต่ำ กว่าจุดอิ่มตัว ด้วยน้ำ (~0.4 m3/m3) ตลอดทั้งปี
2561 ดังนั้น เมื่อฝนตกจึงอาจสูญเสียโดยซึมผ่านดินจนไม่มีส่วนเกินที่ทำให้
เกิดน้ำท่า แบบจำลองจึงให้ผลลัพธ์ที่สมเหตุผล
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รูปที่ 5 ปริมาณน้ำท่าที่สถานี M.185 ผลการจำลองปี 2558-2563 (2015-2020) เปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัด
ช่วงปรับเทียบปี 2558-2560 (2015-2017) และช่วงทวนสอบ ปี 2563 (2020)

รูปที่ 6 ความชืน้ ดินคำนวณด้วยแบบจำลอง HEC-HMS เปรียบเทียบกับข้อมูลดาวเทียม SMAP ปี 2558-2563 (2015-2020)

ในขั้นตอนการจัดทำแบบจำลอง การกำหนดค่าตั้งต้นพารามิเตอร์ของ
แบบจำลองเป็นขั้นตอนที่สำคัญโดยการประมาณค่าตั้งต้นโดยใช้ข้อมูลจาก
แผนที่ดินและแผนที่การใช้ที่ดิน [40] ช่วยให้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นที่
ใกล้เคียงกับค่าที่เหมาะสมซึ่งอาจต้องปรับเทียบแบบละเอียดเพิ่มเติมอีก
เพียงเล็กน้อย พารามิเตอร์กลุ่มที่อ่อนไหว ได้แก่ กลุ่มเก็บกัก หรือ storage
และกลุ่มการไหล หรือ percolation โดยกลุ่มแรก ได้แก่ soil storage [33;
42], tension storage [42], และ GW storage [49] ส่วนกลุ่มหลังรวมถึ ง
max infiltration [33; 42], soil percolation [33], GW percolation [49;
50] อย่างไรก็ตาม พารามิเตอร์ สองกลุ่มนี้ ไม่ควรปรับเทียบพร้อม ๆ กัน
เนื่องจาก การเปลี่ยนค่าของกลุ่มหนึ่งมีผลให้อีกกลุ่มต้องปรับค่าโดยที่ค่านั้น
อาจเป็นค่าที่เหมาะแล้ว แนวทางควรเลือกปรับเทียบทีละกลุ่ม โดยความจุ
น้ำของดิน (soil storage) อาจใช้แนวทางการประมาณค่าจากความพรุน
ของดินที่หน้าตัดลึก 1 m โดยมีค่าระหว่าง 300-500 mm ค่าในช่วงนี้ มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้น [33; 40-42; 49; 51-53] สำหรับการ
จำลองทางอุทกวิทยาเป็นรายวัน (daily time step)

4. สรุปและข้อเสนอแนะ

แบบจำลองกำหนดค่าตั้งต้นจากข้อมูลดิน/การใช้ที่ดิน และปรับโดยเทียบกับ
ความชื้นดินจากข้อมูลดาวเทียม SMAP แบบจำลอง HEC-HMS มีสมรรถนะ
ในการจำลองน้ำท่าและความชื้นดินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่ยอมรับได้น่าพอใจ
การใช้ข้อมูลความชื้นดินจากดาวเทียมมีศักยภาพสำหรับนำไปใช้ในการ
ประมาณค่า พารามิเตอร์ข องแบบจำลองอุทกวิ ทยาในลุ่ม น้ำ ที ่ไ ม่ม ี ก าร
ตรวจวัดน้ำท่า นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการระเหยคายน้ำ (ET) จากดาวเทียม
เป็นข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่มีศักยภาพในการนำมาใช้งาน ถึงแม้ว่าแบบจำลอง
HEC-HMS สามารถปรับเทียบพารามิเตอร์แบบอัตโนมัติ แต่แบบจำลองยัง
ไม่สามารถใส่ข้อมูลความชื้นดินเป็นข้อมูลตรวจวัดสำหรับการปรับเทียบได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรม
พัฒนาที่ดิน และผู้พัฒนาโปรแกรม HEC ที่มอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับ
การศึกษานี้

งานวิจ ัย นี้ ใช้ข ้อ มูลความชื้นในดินจากดาวเทียม SMAP ช่ว ยในการ
กำหนดพารามิ เ ตอร์ ข องแบบจำลอง HEC-HMS ในลุ ่ ม น้ ำ ลำปลายมาศ
ระหว่ า ง พ.ศ. 2558-2563 การจำลองทางอุท กวิ ทยาแบบต่อ เนื่ อ งใช้
ก ร ะ บ ว น ว ิ ธ ี Soil Moisture Accounting (SMA) พ า ร า ม ิ เ ต อ ร ์ ข อ ง
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