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การศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อตรวจสอบความแตกต่่างของค่่าพารามิิเตอร์์และปริิมาณ
น้ำำ��ท่า่ ที่่ไ� หลลงสู่่�อ่า่ งเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจานจากการประยุุกต์์ใช้้แบบจำำ�ลอง SWAT ระหว่่างการใช้้
ปริิมาณฝนที่่�ได้้จากสถานีีตรวจวััดฝน (SWAT-Station) และปริิมาณฝนจากการตรวจวััดด้้วย
ดาวเทีียม Global Satellite Mapping of Precipitation Near real Time (GSMaP_NRT)
(SWAT-GSMaP_NRT) ซึ่่�งได้้รัับการปรัับแก้้ค่่าความเอนเอีียงก่่อนนำำ�เข้้าสู่่�แบบจำำ�ลอง ผล
การปรัับเทีียบ/ทวนสอบแบบจำำ�ลอง SWAT-Station โดยการใช้้ดััชนีีทางสถิิติิ R2 NSE และ
PBIAS พบว่่า มีีค่่าอยู่่�ในเกณฑ์์ต่ำำ��-ปานกลาง (0.26/0.26, 0.25/0.14, 26.75%/-26.50%)
ในขณะที่่�เมื่่�อนำำ�ข้้อมููลปริิมาณฝนภาพถ่่ายดาวเทีียมเข้้าสู่่�แบบจำำ�ลอง SWAT-Station โดย
ไม่่มีีการปรัับค่่าพารามิิเตอร์์พบว่่าผลลััพธ์์ R2 NSE และ PBIAS มีีค่่าที่่�สููงขึ้้�น (0.45/0.46,
0.41/0.48, 25.16%/-21.19%) ดััชนีีดังั กล่่าวมีีค่่าสููงสุุดเมื่่อ� แบบจำำ�ลอง SWAT-GSMaP_NRT
ได้้รัับการปรัับค่่าพารามิิเตอร์์ (0.68/0.51, 0.68/0.45, 11.93%/-13.94%) เมื่่�อพิิจารณาค่่า
พารามิิเตอร์์ที่่มีี� ความอ่่อนไหว 5 อัันดัับแรก พบว่่า ค่่าพารามิิเตอร์์ของกลุ่่�มการคำำ�นวณปริิมาณ
น้ำำ��ในดิินมีีความอ่่อนไหวมากที่่�สุุด ค่่าสููงสุุดของพารามิิเตอร์์โดยส่่วนใหญ่่ของแบบจำำ�ลอง
SWAT-GSMaP_NRT มีีค่่าสููงกว่่าของแบบจำำ�ลอง SWAT-Station จากการประเมิินปริิมาณ
น้ำำ��ท่่าไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจานจากแบบจำำ�ลองที่่�ปรัับเทีียบแล้้ว พบว่่า แบบจำำ�ลองทั้้�ง
2 แสดงค่่าความแตกต่่างของปริิมาณน้ำำ�ท่
� ่ารายปีีเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 12.37% โดยส่่วนใหญ่่พบ
ว่่า SWAT-GSMaP_NRT จะประเมิินผลปริิมาณน้ำำ�ท่
� ่าต่ำำ��กว่่า SWAT-Station เล็็กน้้อย แต่่
เมื่่�อเปรีียบเทีียบปริิมาณน้ำำ��ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ�� รายฤดููกาล พบว่่า ช่่วงต้้น-กลางฤดููฝน SWATJAXA ให้้ผลประเมิินปริิมาณน้ำำ��ที่่�สููงกว่่า และเมื่่�อเข้้าสู่่�ปลายฤดููฝน SWAT-GSMaP_NRT ให้้
ผลประเมิินปริิมาณน้ำำ��ที่่�ได้้ต่ำำ��กว่่า SWAT-Station โดยในช่่วงฤดููฝนประมาณปริิมาณน้ำำ��ไหล
ลงอ่่างเฉลี่่�ยได้้เดืือนละ 119 และ 129 ล้้าน ลบ.ม. ในขณะที่่�ช่ว่ งฤดููแล้้ง ประมาณปริิมาณ
น้ำำ��ไหลลงอ่่างเฉลี่่�ยได้้เดืือนละ 48 และ 36 ล้้าน ลบ.ม. เมื่่�อใช้้แบบจำำ�ลอง SWAT-Station
และ SWAT-GSMaP_NRT ตามลำำ�ดัับ
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The objective of this study was to investigate the differences in runoff and
SWAT model parameters that were obtained using observed rainfall data
(SWAT-Station) and satellite rainfall data as prepared by JAXA Global Rainfall
Watch System (SWAT-GSMaP_NRT). A bias correction method was initially
employed for satellite rainfall data, which were then introduced to the SWAT
model. Both SWAT-Station and SWAT-GSMaP_NRT models were calibrated and
validated; R2 NSE and PBIAS were used to estimate the model performance.
Low to medium performance of SWAT-Station model were noted in both
calibration/validation stages, with R2 NSE and PBIAS of 0.26/0.26, 0.25/0.14 and
26.75%/-26.50%, respectively. On the other hand, better performance was
noted when satellite rainfall data were introduced to the model instead of the
observed data (R2 of 0.45/0.46, NSE of 0.41/0.48 and PBIAS of 25.16%/-21.19%).
Calibration/validation results of SWAT-GSMaP_NRT model showed the highest
performance, with R2 of 0.68/0.51, NSE of 0.68/0.45 and PBIAS of 11.93%/13.94%. Top five sensitive parameters of both models were then investigated;
most sensitive ones were noted to belong to the soil moisture parameters.
The maximum value of the sensitive parameters of SWAT-GSMaP_NRT model
were slightly higher than those of SWAT-Station model. Finally, annual inflows
predicted by both models were examined. Difference in the annual inflows
predicted by both models was 12.37%. SWAT-GSMaP_NRT estimated slightly
higher inflows when compared to SWAT-Station in rainy season; lower inflows
were noticeably estimated starting from the end of wet season until the end
of dry season, however. Average monthly inflows in rainy/dry season were predicted to be 119/48 and 129/36 mcm by SWAT-Station and SWAT-GSMaP_NRT
models, respectively.
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1. บทนำำ�
การวางโครงการชลประทานเพื่่อ� สร้้างพื้้�นที่่�กักั เก็็บน้ำำ��
หรืือการวางแผนเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��และการ
บริิหารจััดการน้ำำ��จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาถึึงข้้อมููลปริิมาณ
น้ำำ��ท่า่ ในพื้้�นที่่�ที่่�ต้อ้ งการศึึกษา ซึ่่ง� ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ�ท่
� า่
ดัังกล่่าวสามารถรวบรวมได้้หากพื้้�นที่่�ดังั กล่่าวมีีการติิด
ตั้้ง� สถานีีตรวจวััดปริิมาณน้ำำ�� อย่่างไรก็็ตาม ในบางพื้้�นที่่�
ยัังคงมีีข้้อจำำ�กัดั ในการติิดตั้้ง� และการบำำ�รุงุ รัักษาสถานีี
ตรวจวััดปริิมาณน้ำำ�� เช่่น ลัักษณะพื้้�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ต้น้ น้ำำ��
ที่่�ยากต่่อการเข้้าถึึง จึึงไม่่สามารถติิดตั้้�งสถานีีได้้ รวม
ถึึงหากมีีการติิดตั้้ง� สถานีีตรวจวััดปริิมาณน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ดังั
กล่่าวจะส่่งผลต่่อความยากลำำ�บากในการเข้้าไปตรวจ
สอบและบำำ�รุุงรัักษา รวมถึึงการติิดตั้้�งสถานีีตรวจวััด
ปริิมาณน้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ที่่�ยากแก่่การเข้้าถึึง ส่่งผลให้้ต้้องมีี
การใช้้งบประมาณในการติิดตั้้�งและการบำำ�รุุงรัักษา
เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับพื้้�นที่่�ทั่่�วไป จากเหตุุผลดััง
กล่่าวข้้างต้้น บางพื้้�นที่่�อาจมีีสถานีีตรวจวััดปริิมาณน้ำำ��
ที่่�ไม่่เพีียงพอ ดัังนั้้�นแบบจำำ�ลองน้ำำ��ฝน-น้ำำ��ท่า่ จึึงเข้้ามามีี
บทบาทในการประเมิินถึึงปริิมาณน้ำำ�ท่
� า่ ที่่�เกิิดขึ้้น� โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งในพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีการตรวจวััดปริิมาณน้ำำ��
[1-2]
แบบจำำ�ลอง Soil and Water Assessment Tool
(SWAT) เป็็นแบบจำำ�ลองที่่�ถููกนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้งาน
อย่่างแพร่่หลายในหลายพื้้�นที่่�ทั่่�วโลก เนื่่�องจากความ
สามารถของแบบจำำ�ลองที่่�สามารถใช้้ในการประเมิิน
ปััจจััยทางด้้านอุุทกวิิทยาได้้ในหลายส่่วน เช่่น ปริิมาณ
น้ำำ��ท่า่ ปริิมาณตะกอน และคุุณภาพน้ำำ�� [3-5] นอกจาก
นั้้�น แบบจำำ�ลอง SWAT ยัังสามารถพิิจารณาถึึงผล
การเปลี่่�ยนแปลงการจััดการพื้้�นที่่� การใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิิน รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศที่่�
เกิิดขึ้้�นที่่�จะมีีผลต่่อปััจจััยทางด้้านอุุทกวิิทยา Emam
และคณะ [6] ได้้ประยุุกต์์ใช้้แบบจำำ�ลอง SWAT ในการ

109

ประเมิินปริิมาณน้ำำ��ท่่าเฉลี่่�ยและปริิมาณน้ำำ��ท่่าสููงสุุด
ที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีการติิดตั้้�งสถานีีตรวจวััดน้ำำ��ท่่า
บริิเวณตอนกลางของประเทศเวีียดนาม Ramos และ
Martinez-Casasnovas [7] ได้้ใช้้ข้อ้ มููลปริิมาณน้ำำ��ใน
ดิินและข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ท่า่ เพื่่อ� ปรัับเทีียบแบบจำำ�ลอง
SWAT สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ที่่มีีกิ
� จิ กรรมทางการเกษตร
และไม่่มีีการติิดตั้้ง� เครื่่อ� งมืือตรวจวััด โดยผลการศึึกษา
พบว่่า SWAT สามารถประเมิินปริิมาณน้ำำ��ในดิินปริิมาณ
น้ำำ��ท่่าผิิวดิิน และการชะล้้างพัังทลายของดิินในช่่วงที่่�
มีีระดัับฝนเฉลี่่�ยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ฝนในพื้้�นที่่�ศึกึ ษา
เป็็นข้้อมููลที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั มากต่่อการประยุุกต์์ใช้้แบบ
จำำ�ลองน้ำำ��ฝน-น้ำำ��ท่า่ เนื่่อ� งจากปริิมาณและรููปแบบของ
การเกิิดน้ำ�ท่
ำ� า่ ขึ้้น� อยู่่�กับั ปริิมาณฝนเป็็นสำำ�คัญ
ั อย่่างไร
ก็็ตาม ในหลายพื้้�นที่่�โดยเฉพาะพื้้�นที่่�บริิเวณต้้นน้ำำ�� หรืือ
พื้้�นที่่�ด้า้ นเหนืือของอ่่างเก็็บน้ำำ�� มีีข้้อจำำ�กัดั ในการติิดตั้้ง�
สถานีีตรวจวััดปริิมาณฝน ดัังนั้้�น การประเมิินปริิมาณ
น้ำำ��ท่า่ ด้้วยแบบจำำ�ลองน้ำำ��ฝน-น้ำำ��ท่า่ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการ
ประยุุกต์์ใช้้ข้อ้ มููลปริิมาณฝนจากแหล่่งอื่่น� ข้้อมููลปริิมาณ
ฝนจากการตรวจวััดโดยดาวเทีียม (Satellite rainfall)
จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่�สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นข้้อมููล
หลัักที่่�จะนำำ�เข้้าสู่่แ� บบจำำ�ลองแทนการใช้้ข้อ้ มููลที่่�ได้้จาก
การตรวจวััด ซึ่ง่� ข้้อมููลปริิมาณฝนจากการตรวจวััดโดย
ดาวเทีียมในปััจจุุบันั ได้้มีีการใช้้งานกัันอย่่างแพร่่หลาย
[8-10] อย่่างไรก็็ตาม ปริิมาณฝนจากการตรวจวััดโดย
ดาวเทีียมมีีข้้อจำำ�กัดั ในหลายประการ เช่่น การประเมิิน
ปริิมาณฝนที่่มีีค่
� า่ ค่่อนข้้างต่ำำ�� กว่่าปริิมาณฝนตรวจวััดใน
พื้้�นที่่สูู� งหรืือพื้้�นที่่เ� ชิิงเขา และจะมีีประสิิทธิิภาพค่่อนข้้าง
ต่ำำ��ในกรณีีการตรวจจัับปริิมาณฝนที่่�เกิิดขึ้้น� ในช่่วงสั้้น� ๆ
ผปริิมาณฝนจากการตรวจวััดด้้วยดาวเทีียมจึึงจำำ�เป็็นต้้อง
ได้้รับั การปรัับแก้้ให้้มีีความสอดคล้้องกัับปริิมาณฝนที่่ไ� ด้้
จากการตรวจวััด [11]
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การศึึกษาครั้้ง� นี้้จึ� งึ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ประเมิินปริิมาณ
น้ำำ��ท่า่ ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจาน ซึ่่ง� เป็็นอ่่างเก็็บน้ำำ��
หลัักในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีีในรููปแบบของข้้อมููลราย
เดืือน โดยเปรีียบเทีียบการใช้้ข้อ้ มููลปริิมาณฝนที่่�ได้้จาก
สถานีีตรวจวััดกับั การใช้้ข้อ้ มููลปริิมาณฝนจากภาพถ่่าย
ดาวเทีียม โดยประยุุกต์์ใช้้แบบจำำ�ลอง SWAT ผลการ
ศึึกษาจะแสดงถึึงความแตกต่่างของค่่าพารามิิเตอร์์ที่่�
ใช้้ในแบบจำำ�ลอง SWAT เมื่่�อมีีการประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููล
ปริิมาณฝนที่่�แตกต่่างกััน รวมถึึงความแตกต่่างของ
ประสิิทธิิภาพของแบบจำำ�ลองในการประเมิินปริิมาณ
น้ำำ��ท่่าที่่�ไหลลงสู่่�อ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจานรายเดืือน
เพื่่�อสามารถนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปใช้้ในการประเมิินถึึง
ปริิมาณน้ำำ�ต้
� น้ ทุุน และการวางแผนการบริิการจััดการ
น้ำำ�� และสามารถใช้้เป็็นแนวทางสนัับสนุุนการประเมิิน
ปริิมาณน้ำำ��ท่า่ โดยการใช้้แบบจำำ�ลองสำำ�หรัับอ่่างเก็็บน้ำำ��
ที่่�ไม่่มีีการตรวจวััดปริิมาณฝนหรืือการตรวจวััดปริิมาณ
น้ำำ��ท่่าไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ�� ได้้ต่่อไป
2.	พื้้�นที่่�ศึึกษา
อ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจานเป็็นอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่
ที่่�สุดุ ในลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีี (รููปที่่� 1) ตั้้ง� อยู่่ใ� นลุ่่�มน้ำำ��ย่อ่ ยลุ่่�มน้ำำ��
เพชรบุุรีีตอนบน พื้้�นที่่�ส่ว่ นใหญ่่ด้า้ นเหนืืออ่่างเก็็บน้ำำ��ฯจะ
เป็็นพื้้�นที่่�ป่า่ อนุุรักั ษ์์โดยมีีสถานีีตรวจวััดปริิมาณฝนที่่�อยู่่�
บริิเวณอ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจาน 3 สถานีีหลััก ได้้แก่่ สถานีี
ตรวจวััดปริิมาณฝนของกรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา 2 สถานีีได้้แก่่
สถานีี 370451 (สถานีีบ้้านแม่่คะเมย) และ 370441
(อุุทยานแห่่งชาติิเขามะเร็็ว) และสถานีีตรวจวััดฝนของ
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� 1 สถานีี (KPNT) และ
สถานีีตรวจวััดปริิมาณน้ำำ��ท่า่ ท้้ายอ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจาน
1 สถานีี แสดงดัังรููปที่่� 1 ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีีมีีปริิมาณฝนตรวจ
วััดเฉลี่่�ยประมาณ 1,100 มม./ปีี อุุณหภููมิิต่ำำ��สุดุ –สููงสุุด
มีีค่่าเท่่ากัับ 24-32 องศาเซลเซีียส และอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยมีี

ค่่าเท่่ากัับ 27 องศาเซลเซีียส ปริิมาณน้ำำ��ท่่าไหลลงอ่่าง
เก็็บน้ำำ��แก่่งกระจานเฉลี่่ย� รายปีีมีีค่า่ ประมาณ 900 ล้้าน
ลบ.ม. อ่่างเก็็บน้ำำ�� แก่่งกระจานมีีความจุุเก็็บกััก 710
ล้้าน ลบ.ม. ปริิมาณเก็็บกัักใช้้การ 645 ล้้าน ลบ.ม.
น้ำำ��ที่่�ระบายจากเขื่่�อนแก่่งกระจานจะไหลไปรวมกัันที่่�
เขื่่อ� นเพชรบุุรีี เพื่่อ� ทำำ�การทดน้ำำ�� เข้้าสู่่�ระบบชลประทาน
เพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมการเกษตร ซึ่่�งลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีีมีีพื้้�นที่่�
ลุ่่�มน้ำำ��ประมาณ 6,260 ตารางกิิโลเมตร เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีี
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินหลากหลายประเภททั้้�งพื้้�นที่่�ป่่า
ไม้้ พื้้�นที่่�เกษตรกรรมและพื้้�นที่่�ชุุมชนเมืือง ปริิมาณน้ำำ��
ร้้อยละ 77 ของปริิมาณน้ำำ�ต้
� ้นทุุนทั้้�งหมด ถููกส่่งให้้กัับ
พื้้�นที่่�การเกษตรโดยเฉพาะพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวนาปรััง จาก
ลัักษณะของพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีีที่่�มีีความหลากหลาย
ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาทั้้�งทางด้้านความต้้องการใช้้น้ำำ��ที่่�
แตกต่่างกัันในแต่่ละพื้้�นที่่� ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��ใน

รููปที่่� 1 พื้้�นที่่�ศึึกษาและสถานีีตรวจวััด
ปริิมาณฝนที่่�ใช้้ในการศึึกษา
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บางช่่วงรวมไปถึึงปััญหาคุุณภาพน้ำำ��ที่่�เกิิดจากของเสีีย กัับข้้อมููลอื่่�นๆจะถููกนำำ�เข้้าสู่่�แบบจำำ�ลอง SWAT เพื่่�อ
หลัังจากการทำำ�การเกษตร
ทำำ�การเปรีียบเทีียบปริิมาณน้ำำ��ท่่าและพารามิิเตอร์์ที่่�
ใช้้ในแบบจำำ�ลองที่่�เกิิดขึ้้�น โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.	วิิธีีการศึึกษา
การศึึกษาครั้้ง� นี้้มีีขั้้
� น� ตอนการศึึกษาแบ่่งออกได้้เป็็น
3.1 การรวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5 ส่่วนหลััก ได้้แก่่ (1) การรวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง 		 ข้้อมููลอุุตุุนิิยมวิิทยา
(2) การปรัับค่่าความเอนเอีียง (Bias correction) ของ 			 การประยุุกต์์ใช้้แบบจำำ�ลอง SWAT จำำ�เป็็น
ข้้อมููลปริิมาณฝนจากภาพถ่่ายดาวเทีียม (3) การตั้้ง� ค่่า ต้้องมีีการนำำ�เข้้าข้้อมููลอุุตุุนิิยมวิิทยา 5 ประเภท
แบบจำำ�ลอง SWAT (4) การปรัับเทีียบและทวนสอบ ได้้แก่่ ปริิมาณฝน อุุณหภููมิิสููงสุุด-ต่ำำ��สุุด ความเร็็ว
แบบจำำ�ลอง และ (5) การประเมิินผลปริิมาณน้ำำ��ท่า่ และ ลม ความชื้้�นสััมพััทธ์์ และความเข้้มแสงอาทิิตย์์ โดย
การวิิเคราะห์์พารามิิเตอร์์ของแบบจำำ�ลอง โดยรููปที่่� 2 ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้ง� ของสถานีีตรวจวััดอุตุุ นิุ ยิ มวิิทยาของกรม
แสดงขั้้น� ตอนการศึึกษา โดยข้้อมููลปริิมาณฝนตรวจวััด อุุตุุนิิยมวิิทยาแสดงดัังรููปที่่� 3a
จากสถานีีตรวจวััดปริิมาณฝน และข้้อมููลปริิมาณฝน 			 การศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้ทำำ�การรวบรวมข้้อมููล
ภาพถ่่ายดาวเทีียมได้้ถููกเก็็บรวบรวม จากนั้้�นข้้อมููล ปริิมาณฝน 2 ประเภทได้้แก่่ปริิมาณฝนจากการตรวจ
ปริิมาณฝนภาพถ่่ายดาวเทีียมจะได้้รัับการปรัับแก้้ค่่า วััดของสถานีีตรวจวััด (รููปที่่� 1) และปริิมาณฝนจาก
ความเอนเอีียง ข้้อมููลปริิมาณฝนทั้้�ง 2 ประเภทร่่วม การตรวจวััดโดยดาวเทีียม GSMaP_NRT จาก JAXA

รููปที่่� 2 ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
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ข้้อมููลลัักษณะทางกายภาพของลุ่่�มน้ำำ�� เชิิงพื้้�นที่่�
- แผนที่ ร ะดั บ ความสู ง เชิ ง พื้ น ที่ (Digital
Elevation Map: DEM)
	ข้้อมููลสภาพภููมิิประเทศประกอบด้้วยความสููง
จากระดัับน้ำำ�� ทะเล ขอบเขตลุ่่�มน้ำำ�� และเส้้นลำำ�น้ำำ��ของ
พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีี โดยความสููงจากระดัับน้ำำ��ทะเล
มีีค่่าสููงสุุดที่่� 1,644 เมตร และต่ำำ��สุุดที่่� 0 เมตร ซึ่่�ง
แบบจำำ�ลองระดัับความสููงเชิิงตััวเลข (DEM) มีีความ
ละเอีียดที่่� 30x30 เมตร โดยหน่่วยงาน Ministry of
Economy, Trade and Industry (MEIT) of Japan
and NASA รููปที่่� 3a แสดงแผนที่่�ระดัับความสููงเชิิง
ตััวเลขของพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีี
- แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนที่่�การใช้้ประโยชน์์ที่่ดิ� นิ จากกรมพััฒนาที่่�ดินิ
ปีี 2018 มีีการจััดหมวดหมู่่�ของการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
แบ่่งเป็็น 5 หมวดหมู่่� ประกอบด้้วย เกษตรกรรม นา
ข้้าว ป่่าไม้้ ชุุมชน เมืือง และแหล่่งน้ำำ�� โดยสััดส่่วน
พื้้�นที่่�ประเภทต่่างๆของลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีีตอนบน มีีป่่า
ไม้้ 73% เกษตรกรรม 17% นาข้้าวชลประทาน 3%
ชุุมชนเมืือง 5% และ แหล่่งน้ำำ�� 2% ของพื้้�นที่่� รููปที่่�
3b แสดงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�� เพชรบุุรีี
- แผนที่กลุ่มชุดดิน
แผนที่่�กลุ่่�มชุุดดิินและข้้อมููลชุุดดิินปีี 2010
ของพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีีในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้ความ
อนุุเคราะห์์ข้้อมููลจากกรมพััฒนาที่่�ดิิน ซึ่่�งในพื้้�นที่่�ลุ่่�ม
น้ำำ��เพชรบุุรีีสามารถจำำ�แนกข้้อมููลชุุดดินิ ได้้ทั้้ง� หมด 38
โดยที่่� P' คืือ ปริิมาณฝนดาวเทีียมรายวัันหลัังปรัับแก้้ ประเภท รููปที่่� 3c แสดงข้้อมููลกลุ่่�มชุุดดิิน
, Ps คืือ ปริิมาณฝนดาวเทีียมรายวััน, Po คืือ ปริิมาณ
ฝนตรวจวััดรายวััน, i คืือ ตำำ�แหน่่งกริิดที่่พิ� จิ ารณา และ ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ�� แก่่งกระจาน
d คืือ วัันที่่�พิิจารณา
	ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจาน
รายวัันได้้ถููกเก็็บรวบรวมจากฐานข้้อมููลน้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ��
กรมชลประทาน โดยส่่วนระบบสารสนเทศและภููมิิสาร
Global Rainfall Watch System พััฒนาโดย Earth
Observation Research Center, Japan Aerospace
Exploration Agency ซึ่่�งมีีความถี่่�ราย 1 ชั่่�วโมง
และมีีลัักษณะของข้้อมููลในรููปแบบของกริิดเซลล์์
ขนาด 10x10 กิิโลเมตร มีีช่่วงข้้อมููลของปริิมาณฝน
ทั้้�ง 2 ประเภทอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 2006-2020 ซึ่่�งการ
ศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้มีีการคำำ�นวณค่่าความถี่่�ราย 1 ชั่่�วโมง
ของข้้อมููลปริิมาณฝนตรวจวััดดาวเทีียมให้้เป็็นปริิมาณ
ฝนรายวัันเพื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููลดัังกล่่าวมาปรัับแก้้ค่า่ ความเอน
เอีียงร่่วมกัับข้้อมููลปริิมาณฝนตรวจวััดโดยมีีการปรัับ
แก้้ค่า่ รายวััน และประยุุกต์์ใช้้การประมาณค่่าเชิิงพื้้�นที่่�
(Interpolation) ด้้วยวิิธีี Inverse Distance Weight
(IDW) เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวเข้้าสู่่�แบบจำำ�ลอง SWAT
ต่่อไป โดยการปรัับแก้้ค่า่ ความเอนเอีียงได้้มีีการใช้้ค่า่
อััตราส่่วนระหว่่างปริิมาณฝนดาวเทีียมและปริิมาณ
ฝนตรวจวััดมาเป็็นค่่าปรัับแก้้ ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการที่่�ถููกใช้้
งานอย่่างแพร่่หลายในการปรัับแก้้ค่่าความเอนเอีียง
([12] - [14]) โดยการศึึกษาครั้้ง� นี้้ไ� ด้้มีีการคำำ�นวณแยก
เป็็นรายกริิดและกำำ�หนดให้้ปริิมาณฝนปรัับแก้้รายวััน
ที่่�พิิจารณาเท่่ากัับปริิมาณฝนดาวเทีียมในวัันนั้้�นคููณ
ด้้วยค่่าปรัับแก้้ซึ่่�งจะมีีค่่าเท่่ากัับสััดส่่วนของผลรวม
ปริิมาณฝนตรวจวััดของสถานีีต่่อผลรวมปริิมาณฝน
ของดาวเทีียมตามช่่วงเวลาที่่�มีีข้้อมููลดัังสมการที่่� 1
									
									 (1)
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สนเทศ ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการเปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ท่่าที่่�
ประเมิินได้้จากแบบจำำ�ลอง SWAT

รููปที่่� 3 ข้้อมููลลัักษณะทางกายภาพเชิิงพื้้�นที่่�

3.2. การประยุุกต์์ใช้้แบบจำำ�ลอง SWAT
แบบจำำ�ลอง SWAT เป็็นแบบจำำ�ลองทางอุุทกวิิทยา
น้ำำ��ฝน-น้ำำ��ท่่า ประเภท Semi-distributed model
เป็็นแบบจำำ�ลองที่่�มีีความสามารถในการจำำ�ลองพื้้�นที่่�
ที่่�มีีความซัับซ้้อนทางด้้านอุุทกวิิทยา โดยมีีพื้้�นฐานอยู่่�
บนสมการสมดุุลของน้ำำ�� ดัังแสดงในสมการที่่� 2 และ
รููปที่่� 4
						
		
(2)
โดยที่่� SWt คืือปริิมาณน้ำำ��สุดท้
ุ า้ ยที่่�คงเหลืืออยู่่�
ในดิิน (มิิลลิิเมตร), t คืือช่่วงเวลา (วััน), SWt-1 คืือ
ปริิมาณน้ำำ�� เริ่่�มต้้นที่่�อยู่่�ในดิิน ของวัันที่่� i (มิิลลิิเมตร),
R คืือ ปริิมาณน้ำำ�� ฝนของวัันที่่� i (มิิลลิเิ มตร), Qsurf คืือ
ปริิมาณน้ำำ��ผิวดิ
ิ นิ ของวัันที่่� i (มิิลลิเิ มตร), Ea คืือปริิมาณ
น้ำำ��ที่่สููญ
� เสีียเนื่่อ� งจากการระเหยและการคายน้ำำ��ของพืืช
(มิิลลิิเมตร), Wseep คืือปริิมาณน้ำำ��ที่่�สููญเสีียออกจาก
หน้้าตััดดิิน Soil profile ของวัันที่่� i (มิิลลิิเมตร), Qw
คืือ ปริิมาณน้ำำ��ใต้้ดิินของวัันที่่� i (มิิลลิิเมตร)

แบบจำำ�ลอง SWAT จะมีีการกำำ�หนดหน่่วยตอบ
สนองทางอุุทกวิิทยา (Hydrological Response Units:
HRUs) HRUs คืือการกำำ�หนดหน่่วยย่่อยในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��
โดยการพิิจารณาจาก 3 ปััจจััย ได้้แก่่ การใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิิน (Land use) สมบััติิของดิิน (Soil types) และ
ข้้อมููลชั้้�นความสููง (DEM) โดย SWAT จะมีีฐานข้้อมููล
การใช้้ที่่ดิ� นิ ในแต่่ประเภทเช่่น เกษตรกรรม สำำ�หรัับพืืช
ประเภทต่่าง ๆ ป่่าไม้้ พื้้�นที่่�เขตเมืือง
3.3 การปรัับเทีียบและทวนสอบแบบจำำ�ลอง
เพื่่อ� ให้้การประเมิินปริิมาณน้ำำ��ท่า่ ไหลลงอ่่างเก็็บ
น้ำำ��แก่่งกระจานมีีความถููกต้้องและใกล้้เคีียงกัับผลที่่�ได้้
จากการตรวจวััด พารามิิเตอร์์ที่่ใ� ช้้ในการคำำ�นวณในแบบ
จำำ�ลอง SWAT จะต้้องถููกปรัับเพื่่อ� ให้้มีีค่า่ ที่่�ใกล้้เคีียงกัับ
ลัักษณะสภาพพื้้�นที่่�ความเป็็นจริิงมากที่่�สุดุ โดย SWAT
Calibration and Uncertainty Programs (SWATCUP) ซึ่่ง� เป็็นโปรแกรมซึ่่ง� ถููกพััฒนาเพื่่อ� ใช้้สำำ�หรัับการ
ปรัับเทีียบค่่าพารามิิเตอร์์ของผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้จากแบบจำำ�ลอง
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รููปที่่� 4 สมดุุลน้ำำ��ในแบบจำำ�ลอง SWAT

SWAT ได้้ถููกนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ราย
ละเอีียดของ SWAT-CUP พร้้อมทั้้�งขั้้น� ตอนวิิธีีการปรัับ
เทีียบแบบจำำ�ลองแสดงใน Abbaspour [16] โดยเกณฑ์์
ที่่�ใช้้ในการประเมิินค่่าประสิิทธิิภาพของแบบจำำ�ลองใน
ครั้้ง� นี้้ไ� ด้้แก่่ ค่่าสััมประสิิทธิ์์ก� ารตััดสินิ ใจ (Coefficient
of Determination, R2) Nash-Sutcliff Efficiency
(NSE) และร้้อยละของความเอนเอีียง (Percent Bias,
PBIAS)
	ค่่า R2 เป็็นค่่าที่่�แสดงถึึงแนวโน้้มความสััมพัันธ์์
ระหว่่างผลลััพธ์์ปริิมาณน้ำำ��ท่า่ ที่่�ได้้จากแบบจำำ�ลองและ
ค่่าตรวจวััด โดยมีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง 0-1 ซึ่่�งหากมีีค่่าเข้้า
ใกล้้ 1 แสดงว่่ากลุ่่�มข้้อมููลทั้้�ง 2 ชุุดมีีค่่าความสััมพัันธ์์
สููง ค่่า NSE มีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง -∞ ถึึง 1 โดยหาก NSE
มีีค่่าเข้้าใกล้้ 1 แสดงว่่าผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากแบบจำำ�ลองมีี
ค่่าใกล้้เคีียงกัับค่่าที่่�ได้้จากการตรวจวััด และหากมีีค่่า
เท่่ากัับ 1 แสดงว่่าแบบจำำ�ลองสามารถประเมิินปริิมาณ
น้ำำ��ท่่าได้้อย่่างแม่่นยำำ� (Perfect fit) และหากค่่า NSE
ต่ำำ��กว่่า 0 หมายความว่่าผลที่่�ได้้จากแบบจำำ�ลองมีีค่่า
ความน่่าเชื่่อ� ถืือที่่�น้อ้ ยมาก ซึ่่ง� ควรที่่�จะพิิจารณาใช้้ผลค่่า
เฉลี่่ย� ที่่�ตรวจวััดหรืือค่่าที่่�นำำ�มาเปรีียบเทีียบมากกว่่าการ

ใช้้ผลที่่�ได้้จากแบบจำำ�ลอง สำำ�หรัับค่่า PBIAS แสดงถึึง
แนวโน้้มค่่าเฉลี่่ย� ของแบบจำำ�ลองว่่ามีีค่่าสููงหรืือต่ำำ��กว่่า
ค่่าที่่�ได้้จากการตรวจวััด (Over/Under estimation)
หาก PBIAS มีีค่่าเป็็นบวกแสดงว่่าผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้จากแบบ
จำำ�ลองมีีค่่าต่ำำ�� กว่่าค่่าตรวจวััดและหากมีีค่่าเป็็นลบจะ
แสดงผลในลัักษณะที่่�ตรงข้้าม [16] โดย R2 และ NSE
ที่่�มีีค่่ามากกว่่า 0.50 และ 0.36 แสดงว่่าผลของแบบ
จำำ�ลองอยู่่ใ� นระดัับที่่�น่า่ พึึงพอใจ ในขณะที่่� PBIAS ควร
มีีค่่าต่ำำ�� กว่่า 25 % [17; 18] วิิธีีการคำำ�นวณของเกณฑ์์
การประเมิินทั้้�ง 3 เกณฑ์์แสดงดัังสมการที่่� 3-5
(3)

(4)
(5)
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3.4 การประเมิินผลพารามิิเตอร์์และปริิมาณน้ำำ��ท่า่
แบบจำำ�ลอง SWAT เป็็นแบบจำำ�ลองน้ำำ��ฝน-น้ำำ��ท่า่
ที่่�มีีพารามิิเตอร์์เพื่่อ� ใช้้ในการคำำ�นวณลัักษณะทางด้้าน
อุุทกวิิทยาของพื้้�นที่่�ศึกึ ษาอยู่่เ� ป็็นจำำ�นวนมากเนื่่อ� งจาก
แบบจำำ�ลอง SWAT มีีความสามารถในการประเมิิน
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ในหลายด้้าน เช่่น ผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิินหรืือภููมิิอากาศที่่�มีี
ต่่อปริิมาณน้ำำ��ท่่า ปริิมาณตะกอน รวมถึึงมลพิิษทาง
น้ำำ��ต่า่ ง ๆ โดยแบบจำำ�ลอง SWAT มีีชุุดพารามิิเตอร์์อยู่่�
ทั้้�งสิ้้�นมากกว่่า 20 กลุ่่�มพารามิิเตอร์์ เช่่น พารามิิเตอร์์
ในกลุ่่�มของสมบััติขิ องดิิน ลัักษณะของทางน้ำำ�� ลัักษณะ
การเปลี่่�ยนแปลงของชั้้�นน้ำำ��ใต้้ดิิน ลัักษณะของการใช้้
ประโยชน์์ที่่�ดิิน รวมถึึงลัักษณะของแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��
ต่่าง ๆ เป็็นต้้น ดัังนั้้�นเพื่่�อประเมิินถึึงความแตกต่่าง
ระหว่่างการใช้้ปริิมาณฝนที่่�ได้้จากการตรวจวััดจาก
สถานีีกัับการใช้้ปริิมาณฝนที่่�ได้้จากการตรวจวััดด้้วย
ดาวเทีียมในการประเมิินปริิมาณน้ำำ��ท่่าที่่�เกิิดขึ้้�น ค่่า
พารามิิเตอร์์ที่่�ใช้้ในแบบจำำ�ลอง SWAT-Station และ
SWAT-GSMaP_NRT จะถููกทำำ�การเปรีียบเทีียบ พร้้อม
กัับผลของความแตกต่่างของปริิมาณน้ำำ��ไหลลงอ่่างเก็็บ
น้ำำ��แก่่งกระจานที่่�เกิิดขึ้้�น
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ข้้อมููลที่่�สมบููรณ์์ พบว่่าค่่าความสััมพัันธ์์ของปริิมาณ
ฝนดาวเทีียมรายเดืือนเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับค่่าตรวจ
วััดรายเดืือนมีีค่่า R2 เปลี่่�ยนแปลงจากเดิิมเพีียงเล็็ก
น้้อยโดยมีีค่่าอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 0.20-0.57 แต่่เมื่่�อ
พิิจารณาถึึงค่่า NSE และค่่า PBIAS ก่่อนและหลััง
การปรัับแก้้ข้้อมููลเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับค่่าตรวจวััดพบ
ว่่า การปรัับแก้้ข้้อมููลสามารถส่่งผลให้้ข้้อมููลปริิมาณ
ฝนมีีค่่าใกล้้เคีียงกัับปริิมาณฝนตรวจวััดได้้เพิ่่�มมากขึ้้น�
โดยค่่า NSE อยู่่ใ� นช่่วงระหว่่าง -0.51 ถึึง 0.29 และค่่า
PBIAS อยู่่�ในช่่วงระหว่่าง -76% ถึึง -46% ของทั้้�ง 3
ซึ่่�งเมื่่�อปรัับแก้้ค่่าความเอนเอีียงแล้้วพบว่่าค่่า NSE มีี
ค่่าที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในขณะที่่�ค่า่ PBIAS มีีค่่าที่่�ลดลงอยู่่ใ� นช่่วง
ระหว่่าง 0.15-0.57 และ -9% ถึึง 0.1% ตามลำำ�ดัับ
จากรููปที่่� 5 แสดงผลการเปรีียบเทีียบดัังกล่่าวโดยจะ
เห็็นได้้ว่่าก่่อนการปรัับแก้้ค่่าความเอนเอีียงปริิมาณ
ฝนรายเดืือนส่่วนใหญ่่จะมีีค่่าสููงกว่่าค่่าตรวจวััดเป็็น
อย่่างมาก ซึ่่ง� เมื่่อ� ดำำ�เนิินการปรัับแก้้ค่า่ ความเอนเอีียง
แล้้วค่า่ ปริิมาณฝนมีีค่่าใกล้้เคีียงค่่าตรวจวััดมากยิ่่ง� ขึ้้น�
ซึ่ง่� ผลการศึึกษานี้้ส� อดคล้้องกัับการศึึกษาการปรัับแก้้
ค่่าความเอนเอีียงของ Soo และคณะ [19] และงาน
วิิจััยของ Chaudhary และ Dhanya [20] ซึ่่�งจากผล
การศึึกษานี้้ร่� ว่ มกัับงานวิิจัยั อื่่น� แสดงให้้เห็็นว่่าปริิมาณ
4. ผลการศึึกษา
ฝนจากภาพถ่่ายดาวเทีียมควรต้้องได้้รับั การปรัับแก้้ค่า่
4.1. ผลการปรัับแก้้ข้้อมููลปริิมาณฝนจากการ ความเอนเอีียงก่่อนที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการประเมิินด้้าน
		ตรวจวััดโดยดาวเทีียม
อื่่น� ๆ โดยปริิมาณฝนดาวเทีียมที่่�ได้้รับั การปรัับแก้้แล้้ว
		 ปริิมาณฝนจากการตรวจวััดโดยดาวเทีียม และมีีค่่าที่่�ใกล้้เคีียงกัับค่่าที่่�ตรวจวััดได้้ถููกนำำ�ไปใช้้ในการ
GSMaP_NRT ได้้ถููกนำำ�มาปรัับแก้้ค่่าความเอนเอีียง ประเมิินปริิมาณน้ำำ�ท่
� ่าโดยแบบจำำ�ลอง SWAT ต่่อไป
โดยวิิธีีอัตั ราส่่วน ซึ่่ง� ผลความแตกต่่างของการปรัับแก้้
4.2. ผลการปรัับเทีียบและทวนสอบแบบจำำ�ลอง
ข้้อมููลฝนดาวเทีียมเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลปริิมาณ
ฝนก่่อนการปรัับแก้้และเปรีียบเทีียบกัับปริิมาณฝน 		 SWAT
ตรวจวััด ณ จุุดสถานีีตรวจวััดทั้้�ง 3 สถานีีในช่่วงปีี 		 แบบจำำ�ลอง SWAT ได้้ถููกปรัับเทีียบและทวน
2010-2017 ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�ปริิมาณฝนที่่�สถานีีมีี สอบเพื่่�อประเมิินถึึงพารามิิเตอร์์ที่่�เหมาะสมในการ
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คำำ�นวณปริิมาณน้ำำ��ท่่าไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจาน
โดยมีีช่่วงเวลาการปรัับเทีียบแบบจำำ�ลองตั้้ง� แต่่ปีี 20062011 และทวนสอบแบบจำำ�ลองตั้้�งแต่่ปีี 2012-2017
โดยผลของปริิมาณน้ำำ��ท่่ารายเดืือนที่่�ได้้จากการปรัับ
เทีียบแบบจำำ�ลอง (ตารางที่่� 1) พบว่่าการใช้้ข้้อมููล
ปริิมาณฝนตรวจวััด (SWAT-Station)ได้้ค่่า R2 NSE
และ PBIAS เท่่ากัับ 0.26 0.25 และ -26.75% ตาม
ลำำ�ดัับและผลจากการทวนสอบแบบจำำ�ลองมีีค่่าใกล้้
เคีียงกัับผลที่่�ได้้จากการปรัับเทีียบแบบจำำ�ลอง โดยมีี
ค่่า ค่่า R2 NSE และ PBIAS เท่่ากัับ 0.26 0.20 และ
-26.50% โดยเมื่่�อพิิจารณากราฟปริิมาณน้ำำ��ท่่า (รููป
ที่่� 5 (a1) และ (a2)) พบว่่าโดยส่่วนใหญ่่ผลลััพธ์์จาก
แบบจำำ�ลองมีีค่่าต่ำำ��กว่่าผลที่่�ได้้จากการตรวจวััด ใน
ขณะที่่�ในช่่วงทวนสอบแบบจำำ�ลองโดยเฉพาะในช่่วงปีี
2016-2017 ผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้จากแบบจำำ�ลองมีีค่่าสููงกว่่า
การตรวจวััด และเมื่่อ� นำำ�พารามิิเตอร์์ที่่ไ� ด้้จากการปรัับ
เทีียบแบบจำำ�ลองมาใช้้ในการคำำ�นวณโดยการเปลี่่�ยน
ข้้อมููลฝนเป็็นการใช้้ฝนจากภาพถ่่ายดาวเทีียมพบว่่าค่่า
ความถููกต้้องของแบบจำำ�ลองเพิ่่�มขึ้้น� ทั้้�งในช่่วงของการ

สอบเทีียบและทวนสอบแบบจำำ�ลอง (รููปที่่� 5 (b1 และ
b2)) แบบจำำ�ลอง โดยมีีค่่า R2 NSE และ PBIAS ของ
ช่่วงปรัับเทีียบ/ทวนสอบแบบจำำ�ลองเท่่ากัับ 0.45/0.46
0.41/0.48 และ 25.16/-21.19%
		 จากนั้้�นพารามิิเตอร์์ในแบบจำำ�ลอง SWAT ได้้
ถููกปรัับเทีียบโดยการนำำ�เข้้าข้้อมููลปริิมาณฝนภาพถ่่าย
ดาวเทีียมแทนการใช้้ข้อ้ มููลปริิมาณฝนตรวจวััด พบว่่า
เกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการตรวจสอบความถููกต้้องและความ
แม่่นยำำ�ของแบบจำำ�ลองเพิ่่�มขึ้้น� ทั้้�ง 3 ดััชนีี โดยมีีค่่า R2
NSE และ PBIAS ของช่่วงปรัับเทีียบ/ทวนสอบแบบ
จำำ�ลองเท่่ากัับ 0.68/0.51 0.68/0.45 และ 11.93/13.94% ซึ่่�งค่่าที่่�ได้้เป็็นค่่าที่่�สููงที่่�สุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับการทดสอบแบบจำำ�ลองข้้างต้้น (รููปที่่� 5 (c1) และ
(c2)) ซึ่ง�่ แสดงให้้เห็็นว่่าการเลืือกใช้้ปริิมาณฝนตรวจ
วััดจากดาวเทีียมที่่�มีีการกระจายตััวของข้้อมููลในรููป
แบบกริิดสามารถส่่งผลให้้การประเมิินผลปริิมาณน้ำำ��ท่า่
ของแบบจำำ�ลองดีีมากกว่่าการเลืือกใช้้ข้้อมููลปริิมาณ
ฝนที่่�ได้้จากการตรวจวััดของสถานีีที่่�มีีข้้อจำำ�กััดของ
จำำ�นวนเพีียง 3 สถานีี เนื่่�องด้้วยการกระจายตััวของ
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ข้้อมููลปริิมาณฝนจะส่่งผลต่่อการเกิิดปริิมาณน้ำำ��ท่่า
โดยตรงซึ่่�งหากมีีข้้อมููลการกระจายตััวของปริิมาณ
ฝนที่่�ดีีจะช่่วยให้้การประเมิินถึึงปริิมาณน้ำำ��ท่่าแม่่นยำำ�
มากยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อนำำ�ข้้อมููลฝนตรวจวััด
มาใช้้ร่่วมกัับพารามิิเตอร์์ที่่�ได้้จากการปรัับเทีียบโดย

ฝนดาวเทีียมพบว่่า ค่่า R2 NSE และ PBIAS มีีค่่าต่ำำ��
ที่่�สุุดจากการทดสอบทั้้�ง 4 กรณีี แสดงดัังตารางที่่� 1
และรููปที่่� 5 (d1) และ (d2) แสดงให้้เห็็นว่่าการปรัับ
เทีียบแบบจำำ�ลองและการเลืือกใช้้พารามิิเตอร์์ขึ้้�นอยู่่�
กัับแหล่่งข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการปรัับเทีียบ

ตารางที่่� 1 ผลการปรัับเทีียบและทวนสอบแบบจำำ�ลอง
ช่่วงการทดสอบ

R2

NSE

PBIAS

SWAT-GSMaP_NRT

Calibration
Validation
Calibration

0.26
0.26
0.45

0.25
0.14
0.41

26.75
-26.50
25.16

(พารามิิเตอร์์ฝนตรวจวััด)

Validation

0.46

0.48

-21.19

Calibration
Validation
Calibration
Validation

0.68
0.51
0.18
0.19

0.68
0.45
0.08
-0.61

11.93
-13.94
24.66
-21.95

SWAT-Station

SWAT-GSMaP_NRT
SWAT-Station
(พารามิิเตอร์์ฝนดาวเทีียม)

4.2 ผลการเปรีียบเทีียบค่่าพารามิิเตอร์์ของแบบ
จำำ�ลองจากการใช้้ข้อ้ มููลปริิมาณฝนที่่�แตกต่่างกััน
เมื่่อ� ทำำ�การเปรีียบเทีียบพารามิิเตอร์์ 5 อัันดัับแรก
ที่่�มีีความอ่่อนไหวของแบบจำำ�ลอง SWAT-Station และ
SWAT-GSMaP_NRT พบว่่าพารามิิเตอร์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับปริิมาณน้ำำ��ในชั้้น� ดิินเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีจำำ�นวนพารามิิเตอร์์
ที่่�มีีความอ่่อนไหวมากที่่�สุุด 3 พารามิิเตอร์์ ได้้แก่่ ค่่า
ความจุุความชื้้�นในดิิน (Available water capacity,
SOL_AWC) สััมประสิิทธิ์์ก� ารนำำ�น้ำำ��ของดิินที่่�อิ่่ม� ตััวด้้วย
น้ำำ�� (Saturated hydraulic conductivity, SOL_K )
และ ความหนาแน่่นของดิินที่่�มีีความชื้้น� (Moist bulk
density, SOL_BD) โดยมีีค่่าความอ่่อนไหวอยู่่ใ� นลำำ�ดับั
ที่่� 1 2 และ 4 ตามลำำ�ดัับ โดยจะพบว่่าค่่าพารามิิเตอร์์
ดัังกล่่าวเมื่่อ� มีีการปรัับค่่าใน SWAT-GSMap_NRT จะ

ได้้ค่่าสููงสุุดของ SOL_AWC และ SOL_BD สููงกว่่าใน
แบบจำำ�ลอง SWAT-Station โดยการปรัับเทีียบด้้วย
ข้้อมููล SWAT-Station ให้้ค่่าของ SOL_AWC ในช่่วง
ระหว่่าง 0-0.21 ในขณะที่่� SWAT-GSMaP_NRT ให้้
ค่่าอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 0-0.44 โดยค่่า SOL_AWC ใน
แบบจำำ�ลอง SWAT มีีค่่าอยู่่ร� ะหว่่าง 0-1 โดยที่่� 0 หมาย
ถึึงบริิเวณพื้้�นที่่�ที่่มีี� ลัักษณะสมบััติขิ องดิินที่่�ไม่่มีีค่า่ ของ
ความชื้้�นที่่�พืืชจะสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ ในขณะที่่�ค่่าของ
SOL_K เมื่่อ� ทำำ�การปรัับเทีียบด้้วย SWAT-Station และ
SWAT-GSMaP_NRT พบว่่า ค่่าสููงสุุดของ SOL_K
สำำ�หรัับแบบจำำ�ลอง SWAT-GSMaP_NRT จะมีีค่่าต่ำำ��
กว่่าแบบจำำ�ลอง SWAT-Station ให้้ค่า่ อยู่่ใ� นช่่วงระหว่่าง
1.82-56.79 และ 0-53.40 ตามลำำ�ดับั โดยค่่า SOL_K
ของแบบจำำ�ลอง SWAT มีีค่่าอยู่่ร� ะหว่่ง 0-2,000 ซึ่่ง� จะ
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เห็็นได้้ว่า่ ผลที่่�ได้้จาก 2 แบบจำำ�ลองมีีค่่าที่่�แตกต่่างกััน
แต่่เพีียงเล็็กน้้อย โดยในพื้้�นที่่�ที่่�มีีค่า่ SOL_K เท่่ากัับ 0
หมายถึึงมีีค่่าการซึึมผ่่านน้ำำ��ของดิินที่่�น้อ้ ยมาก สำำ�หรัับ
SOL_BD ของทั้้�ง 2 แบบจำำ�ลองมีีค่่าสููงสุุดที่่แ� ตกต่่าง
กััน โดยค่่าสููงสุุดของ SWAT-Station เท่่ากัับ 1.21 ใน
ขณะที่่�ค่่าของ SWAT-GSMaP_NRT เท่่ากัับ 2.50
พารามิิเตอร์์ CN2 ซึ่ง่� เป็็นค่่าที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ
ปริิมาณน้ำำ�ท่
� ่าในวิิธีีของ SCS Curve number เป็็น
พารามิิเตอร์์ที่่�มีีความอ่่อนไหวในลำำ�ดัับที่่� 3 โดย
SWAT-GSMaP_NRT จะให้้ค่่า CN2 ที่่�สููงกว่่าแบบ
จำำ�ลอง SWAT-Station ในขณะที่่�ค่่าต่ำำ��สุุดมีีค่่าที่่�แตก
ต่่างกัันเพีียงเล็็กน้้อย โดยค่่า CN2 เป็็นค่่าที่่�บ่ง่ บอกถึึง

ลัักษณะของพื้้�นที่่�รวมถึึงปริิมาณน้ำำ��ในชั้้น� ดิินในช่่วงก่่อน
หน้้าโดยพิิจารณาจากการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน ลัักษณะ
ของสมบััติิของดิิน และลัักษณะสภาพทางอุุกทวิิทยา
(Hydrologic condition) และสุุดท้า้ ยค่่าความสููงของ
ระดัับน้ำำ�ชั้้
� �นตื้้�น (Shallow aquifer) GWQMN ของ
แบบจำำ�ลอง SWAT-GSMaP_NRT ให้้ค่า่ ที่่�สููงกว่่าแบบ
จำำ�ลอง SWAT-Station สำำ�หรัับค่่าสููงสุุด โดยช่่วงของ
ค่่าพารามิิเตอร์์แสดงดัังตารางที่่� 2 โดยผลการตรวจ
สอบความอ่่อนไหวของพารามิิเตอร์์พบว่่าพารามิิเตอร์์
ที่่�มีีความอ่่อนไหวโดยส่่วนใหญ่่ของพื้้�นที่่�นี้ใ้� กล้้เคีียงกัับ
งานวิิจััยของ Mangsamong และ Kodah [21]

ตารางที่่� 2 พารามิิเตอร์์ที่่�มีีความอ่่อนไหว 5 อัันดัับแรก
Parameter

Unit

SWAT-Station

SWAT-GSMaP_NRT

Range in SWAT

-

0.00-0.21

0.00-0.44

0-1

mm/hr

1.82-56.79

0.00-53.40

0-2000

-

35-46

38-52

35-98

4. SOL_BD

g/cm3

0.90-1.21

0.90-2.50

0.90-2.50

5. GWQMN

mm

3,515-3,799

3,446-3,906

0-5,000

1. SOL_AWC
2. SOL_K
3. CN2

4.3 ปริิมาณน้ำำ��ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ�� แก่่งกระจาน
	จากแบบจำำ�ลอง SWAT
เมื่่�อแบบจำำ�ลอง SWAT-Station และ SWATGSMaP_NRT ได้้ถููกปรัับเทีียบและทวนสอบพร้้อมทั้้�ง
ตรวจสอบถึึงค่่าพารามิิเตอร์์เสร็็จสิ้้�น จากนั้้�นผลการ
ประเมิินปริิมาณน้ำำ��ท่่าข้้างต้้นได้้ถููกนำำ�มาประเมิินถึึง
ปริิมาณน้ำำ�� ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจานรายปีีตั้้�งแต่่
ปีี ค.ศ. 2006-2020 รููปที่่� 6 แสดงผลการเปรีียบเทีียบ
ปริิมาณน้ำำ��ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจานระหว่่างผล
การตรวจวััดปริิมาณน้ำำ�� และผลประเมิินปริิมาณน้ำำ��ท่า่
ที่่�ได้้แบบจำำ�ลอง SWAT-Station และแบบจำำ�ลอง
SWAT-GSMaP_NRT รููปที่่� 6(a) เป็็นการประเมิินผล

ปริิมาณน้ำำ��ท่า่ ไหลลงอ่่างเฉลี่่ย� รายเดืือน พบว่่าปริิมาณ
น้ำำ��ท่า่ สููงสุุดเกิิดขึ้้น� ในเดืือนสิิงหาคม (195 ล้้าน ลบ.ม.)
โดยช่่วงฤดููที่่�มีีปริิมาณน้ำำ��มากเกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่เดืือน
กรกฏาคม-ตุุลาคม ซึ่่�งช่่วงเวลาดัังกล่่าวแบบจำำ�ลอง
SWAT-GSMaP_NRT สามารถประเมิินปริิมาณน้ำำ��ได้้
ใกล้้เคีียงกัับค่่าตรวจวััดมากกว่่าแบบจำำ�ลอง SWATStation โดยมีีค่่าความคลาดเคลื่่�อนเท่่ากัับ 6-31%
ในขณะที่่�แบบจำำ�ลอง SWAT-Station มีีค่่าเปอร์์เซนต์์
ความคลาดเคลื่่อ� นเท่่ากัับ 13-53% และในขณะช่่วงฤดูู
แล้้งโดยส่่วนใหญ่่ SWAT-GSMaP_NRT ก็็ยัังคงแสดง
ผลค่่าความคลาดเคลื่่�อนต่ำำ��กว่่าแบบจำำ�ลอง SWATStation ยกเว้้นในช่่วงเดืือนมีีนาคมและเมษายน ซึ่่�ง
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แสดงให้้เห็็นว่่าการกระจายตััวของข้้อมููลมีีผลต่่อการ
รัับน้ำำ��และการไหลของน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ซึ่่�งส่่งผลให้้
แบบจำำ�ลอง SWAT-GSMaP_NRT ให้้ผลในรายเดืือน
โดยส่่วนใหญ่่ใกล้้เคีียงกว่่า แบบจำำ�ลอง SWAT-Station
อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อพิิจารณาข้้อมููลในรููปแบบของ
ค่่าเฉลี่่�ยรายปีีซึ่่�งเป็็นภาพรวมปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดใน
แต่่ละปีี รููปที่่� 6(b) พบว่่าค่่าความคลาดเคลื่่�อนจะมีี
ค่่าแตกต่่างกัันออกไปในแต่่ละช่่วงปีี โดยหากพิิจารณา
ภาพรวมค่่าเฉลี่่�ยรายปีีพบว่่า SWAT-Station และ
SWAT-GSMaP_NRT มีีปริิมาณน้ำำ�� ไหลลงอ่่างเท่่ากัับ
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932 และ 898 ล้้าน ลบ.ม. ซึ่�ง่ ปริิมาณน้ำำ�� ไหลลงอ่่าง
จากค่่าตรวจวััดมีีค่่าเท่่ากัับ 951 ล้้าน ลบ.ม. ซึ่�ง่ แบบ
จำำ�ลองทั้้�ง 2 แบบจำำ�ลองแสดงค่่าคลาดเคลื่่�อนต่่างกััน
เพีียงเล็็กน้้อย (2% และ 6 % ตามลำำ�ดับั ) โดยในช่่วงปีี
น้ำำ��มากเช่่นปีี 2009 และปีี 2018-2019 แบบจำำ�ลองทั้้�ง
2 แบบจำำ�ลองทั้้�ง 2 แบบจำำ�ลองจะให้้ค่่าความคลาด
เคลื่่อ� นต่่างจากค่่าตรวจวััดไม่่แตกต่่างกัันมาก โดยมีีค่่า
อยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 16-23% โดยแบบจำำ�ลอง SWATStation แสดงค่่าความคลาดเคลื่่อ� นต่ำำ��กว่่าแบบจำำ�ลอง
SWAT-GSMaP_NRT เพีียงเล็็กน้้อย (3%) ในขณะ

รููปที่่� 6 ผลการปรัับเทีียบและทวนสอบแบบจำำ�ลองปริิมาณน้ำำ��ท่่ารายเดืือนจากแบบจำำ�ลอง
SWAT-Station และ SWAT-JAXA
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ที่่�ช่่วงปีี 2006 ซึ่่�งเป็็นช่่วงปีีน้ำำ��มากแบบจำำ�ลอง SWAT-Station แสดงค่่าความคลาดเคลื่่�อนเท่่ากัับ 48% สููง
กว่่าการใช้้แบบจำำ�ลอง SWAT-GSMaP_NRT (19%)

รููปที่่� 7 ปริิมาณน้ำำ�� ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ�� แก่่งกระจานเฉลี่่�ยรายเดืือน (a) และรายปีี (b)
จากการตรวจวััดและจากแบบจำำ�ลอง SWAT-Station และ SWAT-GSMaP_NRT

5. สรุุปและวิิจารณ์์ผลการศึึกษา
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าข้้อมููลปริิมาณฝนตรวจวััดจาก
สถานีีตรวจวััดฝนเป็็นข้้อมููลที่่�ได้้รัับการยอมรัับว่่ามีี
ความถููกต้้องและแม่่นยำำ�ในการนำำ�มาใช้้เพื่่อ� การประเมิิน
ผลลััพธ์์ทางด้้านอุุทกวิิทยา แต่่เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดใน
การเข้้าถึึงพื้้�นที่่�รวมถึึงการติิดตั้้ง� และบำำ�รุงุ รัักษาสถานีี
ตรวจวััดปริิมาณฝนที่่�ต้้องใช้้งบประมาณเป็็นจำำ�นวน
มาก ดัังนั้้�นปริิมาณฝนจากการตรวจวััดด้้วยดาวเทีียม
จึึงเป็็นอีีกหนึ่่�งแหล่่งข้้อมููลที่่�ได้้รับั ความนิิยมใช้้กันั อย่่าง
แพร่่หลาย การศึึกษาครั้้�งนี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อที่่�จะ
ตรวจสอบความแตกต่่างของพารามิิเตอร์์และผลลััพธ์์
ที่่�ได้้จากแบบจำำ�ลอง Soil and Water Assessment
Tool (SWAT) ในการใช้้ข้้อมููลปริิมาณฝนจากแหล่่ง
ข้้อมููลที่่�ต่่างกัันในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�� เพชรบุุรีีตอนบน
จากการใช้้แบบจำำ�ลอง SWAT ร่่วมกัับปริิมาณฝน
ตรวจวััด (SWAT-Station) พบว่่าผลการปรัับเทีียบและ
ทวนสอบข้้อมููลอยู่่�ในเกณฑ์์ต่ำำ��ถึงึ ปานกลาง เนื่่อ� งจาก
ข้้อจำำ�กััดของจำำ�นวนสถานีีตรวจวััดที่่�มีีเพีียง 3 สถานีี
และการกระจายตััวของสถานีีที่่�มีีเพีียงบริิเวณเหนืือ
อ่่างเก็็บน้ำำ��แก่่งกระจานเท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อนำำ�

ปริิมาณฝนภาพถ่่ายดาวเทีียมที่่�ได้้รัับการปรัับแก้้ค่่า
ความเอนเอีียง (Bias correction) มาใช้้เป็็นข้้อมููล
นำำ�เข้้าในแบบจำำ�ลอง SWAT โดยยัังคงใช้้พารามิิเตอร์์
ที่่�ทำำ�การปรัับเทีียบในครั้้ง� แรกพบว่่าค่่าความถููกต้้องของ
แบบจำำ�ลองเพิ่่�มสููงขึ้้น� นอกจากนั้้�นเมื่่อ� ทำำ�การปรัับค่่า
พารามิิเตอร์์ของแบบจำำ�ลอง SWAT จากการใช้้ข้้อมููล
ฝนภาพถ่่ายดาวเทีียม (SWAT-GSMaP_NRT) พบว่่า
ค่่าความถููกต้้องของแบบจำำ�ลองมีีค่่าอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�สููง
ขึ้้�นอย่่างชััดเจน เนื่่�องจากข้้อมููลปริิมาณฝนดาวเทีียม
ที่่�เป็็นรายกริิด ส่่งผลให้้มีีข้้อมููลที่่�นำ�ำ เข้้าสู่่�แบบจำำ�ลอง
SWAT-GSMaP_NRT ในแต่่ละลุ่่�มน้ำำ�ย่
� ่อย
จากการเปรีียบเทีียบพารามิิเตอร์์ของแบบจำำ�ลอง
SWAT-Station และ SWAT-GSMaP_NRT พบว่่า
พารามิิเตอร์์ที่่มีี� ความอ่่อนไหวสำำ�หรัับพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีี
ตอนบนนั้้�นอยู่่�ในกลุ่่�มของความชื้้�นหรืือปริิมาณน้ำำ��ใน
ชั้้�นดิิน ชั้้�นน้ำำ��ใต้้ดิิน และพารามิิเตอร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ประเมิินน้ำำ��ท่า่ ซึ่ง่� ช่่วงค่่าของพารามิิเตอร์์ของแบบจำำ�ลอง
SWAT-Station และ SWAT-GSMaP_NRT มีีค่่าต่่างกััน
เล็็กน้้อย และเมื่่อ� ประเมิินปริิมาณน้ำำ�� ไหลลงอ่่างเก็็บน้ำำ��
แก่่งกระจานจากแบบจำำ�ลองทั้้�ง 2 แบบจำำ�ลองพบว่่าเมื่่อ�
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พิิจารณาถึึงปริิมาณน้ำำ��ท่่ารวมรายปีีโดยส่่วนใหญ่่แบบ
จำำ�ลองทั้้�ง 2 แบบจำำ�ลองคำำ�นวณได้้ค่่าต่่างกัันเล็็กน้้อย
แต่่เมื่่�อพิิจารณาปริิมาณน้ำำ��ท่่าเฉลี่่�ยรายเดืือนพบว่่ารููป
แบบของปริิมาณน้ำำ��ท่่าของ SWAT-GSMaP_NRT จะ
มีีค่่าสููงกว่่า SWAT-Station ในช่่วงฤดููฝนและจะมีีค่่า
ต่ำำ��กว่่าในช่่วงฤดููแล้้ง
จากการศึึกษานี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าข้้อมููลฝนจาก
ภาพถ่่ายดาวเทีียมสามารถนำำ�มาใช้้เป็็นข้้อมููลนำำ�เข้้าสู่่�
แบบจำำ�ลองควบคู่่ไ� ปกัับการใช้้ข้อ้ มููลปริิมาณฝนตรวจวััด
ในพื้้�นที่่�ที่่มีีข้
� อ้ จำำ�กัดั ในเรื่่อ� งของสถานีีตรวจวััดปริิมาณ
ฝนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเนื่่อ� งจากค่่าพารามิิเตอร์์เมื่่อ�
หลัังจากการปรัับเทีียบจากแบบจำำ�ลองทั้้�ง 2 มีีค่่าที่่�
แตกต่่างกัันเพีียงเล็็กน้้อย แต่่เนื่่�องจากการกระจาย
ตััวของข้้อมููลปริิมาณฝนภาพถ่่ายดาวเทีียม ส่่งผลให้้
ผลการปรัับเทีียบและทวนสอบแบบจำำ�ลอง SWATGSMaP_NRT มีีค่่าที่่�ดีีกว่่า นอกจากนั้้�นการพิิจารณา
ถึึงการเลืือกใช้้วิิธีีการปรัับแก้้ค่่าความเอนเอีียงของ
ภาพถ่่ายดาวเทีียมควรมีีการประเมิินถึึงวิิธีีการอื่่น� เช่่น
การปรัับแก้้ด้ว้ ยวิิธีี Quantile mapping หรืือ Quantile
delta mapping [22] รวมถึึงการพิิจารณาถึึงความ
แตกต่่างของผลลััพธ์์ที่่�ได้้ก่่อนและหลัังการปรัับแก้้ใน
กรณีีที่่�มีีการกระจายตััวของสถานีีตรวจวััดปริิมาณฝน
ที่่�แตกต่่างกัันจะส่่งผลให้้การนำำ�ข้อ้ มููลปริิมาณฝนจาก
ภาพถ่่ายดาวเทีียมมาประยุุกต์์ใช้้มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือและ
แม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น และควรมีีการพิิจารณาข้้อมููลจาก
ภาพถ่่ายดาวเทีียมจากแหล่่งข้้อมููลอื่่น� ร่่วมด้้วยซึ่่ง� อาจ
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการนำำ�ภาพถ่่ายดาวเทีียมมา
ใช้้กัับแบบจำำ�ลองน้ำำ��ฝน-น้ำำ��ท่่าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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