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อิทธิพลของการเกษตรตอปริมาณน้าํในพื้นทีลุ่มน้าํแมทา โดยใชแบบจําลอง SWAT 
 

เทวินทร แกวเมืองมูล1 และ ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ1 
 

บทคัดยอ 
ความแปรปรวนของการจัดการทรัพยากรตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําจะสงผลถึงปริมาณน้ําทาที่ออกจากพื้นที่ลุม

น้ํา โดยมีผลตอการจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพในการผลิตพืชเกษตร ซึ่งกระทบกับพื้นที่ทั้งในและนอกลุมน้ํา 
เพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินปริมาณน้ําทาจึงมีความจําเปนตอการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรการเกษตร การศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบจําลอง SWAT (Soil and Water Assessment 
Tools) ที่เปนแบบจําลองอุกวิทยาเชิงกายภาพ มาประยุกตใชกับพื้นที่ลุมน้ําขนาดใหญ และประมวลผลเปนชวงเวลา
ตอเนื่องทั้งรายวัน รายเดือน และรายปได โดยอาศัยขอมูล แบบจําลองความสูงเชิงเลข (DEM) ขอมูลแหลงน้ํา ขอมูล
การใชประโยชนที่ดิน ขอมูลชุดดิน และขอมูลภูมิอากาศ เพื่อสรางเปนหนวยจัดการทรัพยากรน้ํา (Hydrologic 
Respond Unit, HRU) ของพื้นที่ลุมน้ํา โดยเลือกพื้นที่ ลุมน้ําแมทา อ.แมทา จ.ลําพูน เปนพื้นที่ศึกษา และไดทําการ
ปรับมาตรฐานแบบจําลองในชวงเวลา ป 2542 ถึง ป 2551 กับจุดวัดน้ํา P.77 ของศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
ภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ผลจากการศึกษาพบวาแบบจําลอง SWAT สามารถใชในการประเมินปริมาณน้ําทา โดยมีความถูกตองใน
ระดับที่นาพอใจ (R2 = 0.72, E = 0.72) ทั้งนี้ไดทําการปรับปรุงขอมูลโดยอาศัยขอมูลอางเก็บน้ํา และรูปแบบของ
ระบบการปลูกพืชในพื้นที่ลุมน้ําใหสอดคลองกับการจัดการขอมูลในพื้นที่ เพื่อใหผลการประเมินน้ําทาและตะกอนที่
ไดจากแบบจําลองมีคาถูกตองแมนยํามากขึ้น 
 
คําสําคัญ: ระบบภูมิสารสนเทศ, ปริมาณน้ําที่ใชประโยชนของพืช, ArcSWAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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บทนํา 
ปริมาณน้ําในพื้นที่ลุมน้ําเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งสามารถใชเปน

แนวทางในการจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการประเมินปริมาณน้ํามีหลากหลายวิธี (สมดุลน้ํา) อยางไรก็ตาม 
Arnold et al. (1998) ไดพัฒนาเครื่องมือ Soil and Water Assessment Tool (SWAT) ซึ่งใชแนวทางการจําลองอุทก
วิทยา ที่อาศัยพื้นฐานของขอมูลทางดานกายภาพ ในการคํานวณแบบตอเนื่องตามชวงเวลา เพื่อทํานายผลกระทบ
ของการจัดการที่ดินตอปริมาณน้ําทา ตะกอน และปริมาณสารเคมีในพื้นที่ลุมน้ําขนาดใหญที่เปล่ียนแปลงในเชิง
เวลา โดยสวนประกอบของแบบจําลองประกอบดวยขอมูลอุทกวิทยา ภูมิอากาศ ตะกอน อุณหภูมิดิน การ
เจริญเติบโตของพืช การจัดการธาตุอาหารพืช สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช และการจัดการดานการเกษตร 
(Neitsch et al. 2004) โดย 

ปริมาณน้ําภายในลุมน้ําเปนผลที่ไดจากการจําลองจากแบบจําลองดังกลาว ซึ่งประเมินไดจากสมการ
สมดุลน้ํา ดังแสดงในสมการ (1) 

                     (1) 
โดย SW คือ ปริมาณน้ําในดินที่เปนประโยชน (mm.), t คือ เวลาหนวยเปนวัน, R คือ ปริมาณฝน (mm), Q 

คือ ปริมาณน้ําไหลบาบนผิวดิน (mm), ET คือ ปริมาณการคายระเหยน้ํา (mm), P คือ ปริมาณน้ําที่ซึมลึกลงไปใตดิน 
(mm) และ QR คือ ปริมาณน้ําไหลลงแมน้ํา (mm) 

Bouraoui et al. (2005) และ Xiaobo (2008) ไดใชแบบจําลอง SWAT รวมกับระบบภูมิสารสนเทศ 
(Geographic Information System ; GIS) ในการประเมินผลกระทบการใชประโยชนที่ดินและการจัดการ ตอ
ปริมาณน้ําทาและตะกอนของลุมน้ําเชิงพื้นที่ รวมทั้งไดจําลองสถานการณการใชประโยชนที่ดินและการจัดการที่ดิน 
เพื่อทํานายผลการประเมินน้ําทาและตะกอน โดยพบวาขอจํากัดดานขอมูลน้ําฝนและขอมูลแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่
ลุมน้ํา ทําใหผลการคํานวณมีความคลาดเคลื่อนมากขึ้น นอกจากนั้น Tripathi (2003) ใชผลการประเมินน้ําทาและ
ตะกอนจากแบบจําลอง SWAT เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงของลุมน้ํา และประเมินผลความสําเร็จของแนวทางการ
จัดการลุมน้ํา 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปริมาณน้ําทาของลุมน้ํายอยที่มีกิจกรรมทางการเกษตร โดย
ใชแบบจําลอง ArcSWAT รวมกับระบบภูมิสารสนเทศ  
 
แนวทางในการศึกษา 

แบบจําลอง SWAT ถูกนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีขอมูลเชิงพื้นที่ที่จําเปนสําหรับแบบจําลอง
ประกอบดวย  

• ขอมูลสภาพภูมิประเทศ (DEM) ไดรับขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขนาด
รายละเอียดขอมูล 5x5 เมตร ทําการปรับแกขอมูลใหมีขนาดรายละเอียด 10x10 เมตร เพื่อให
สอดคลองกับแผนที่มาตราสวน 1:25,000 

• ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ไดรับขอมูลจากโครงการวิจัยระบบวิเคราะหทางเลือกสําหรับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมตามฐานทรัพยากรในลุมน้ํา เปนแผนที่การใชประโยชนที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 
และปฏิทินการเกษตรรายเดือน รายละเอียดขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย ชนิดการใช
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ประโยชนที่ดิน ชนิดพืช ชวงเวลาการทําการเกษตร และขอมูลดานการเจริญเติบโตของพืชใชขอมูลจาก
โปรแกรม ArcSWAT (Neitsch et al., 2004) 

• ขอมูลดิน ไดรับขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนแผนที่ชุดดิน มาตราสวน 
1:25,000 และขอมูลอรรถาธิบาย ทางดานกายภาพและเคมี ของแตละชั้นดิน เนื่องจากขอมูลดินไดรับ
การสํารวจเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ํากวา 35 % สําหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % ไดสราง
หนวยดินตามลักษณะของภูมิสัณฐาน จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของลักษณะภูมิประเทศ 
(DEM) ประกอบดวย ลักษณะความโคงของผิวหนาภูมิประเทศ (Plan and Profile Curvature) ความ
ลาดชัน (Slope) ความตางระดับของภูมิประเทศ (Elevation) และดัชนีแสดงความชื้นที่สัมพันธกับ
สภาพภูมิประเทศ (Topographic Wetness Index, TWI) (เมธี และคณะ, 2547) และใชชุดดินที่มี
ลักษณะใกลเคียงเปนตัวแทน 

• ขอมูลภูมิอากาศ ไดรับขอมูลจาก ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ของจังหวัดลําพูนเพื่อใชเปนตัวแทน ขอมูลที่ไดประกอบดวย ขอมูลปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ
สูงสุดและต่ําสุด ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณรังสีดวงอาทิตย และความเร็วลม ถูกจัดใหอยูในรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับแบบจําลอง SWAT ตําแหนงที่ตั้งของสถานีวัดอากาศ กําหนดดวยคาพิกัดละติจูด 
และลองติจูด พรอมทั้งมีชื่อสถานีกํากับ 

• ขอมูลอางเก็บน้ํา ไดรับขอมูลจาก โครงการชลประทานเชียงใหม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และสอบถามจากประธานกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากอางเก็บน้ํา  

• ขอมูลปริมาณน้ําเฉลี่ยรายวัน ของจุดวัดน้ํา P.77 น้ําแมทา บานสบแมสะปวด ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.
ลําพูน ไดรับขอมูลจาก ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

 
การปรับคาในแบบจําลอง SWAT 

ความตองการน้ําชลประทานของพืชแตละชนิด 
อาศัยแนวทางของ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (Allen et al., 

1998) ในการหาปริมาณความตองการน้ําของพืชแตละชนิด (Crop Evapotranspiration, ETc) โดยหาไดจากผลคูณ
ของคาการคายระเหยน้ําอางอิง (Reference Evapotranspiration, ET0) กับคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชแตละ
ชนิด (Kc) ดังสมการที่ (2)  

                                                              (2) 
โดย ETc คือ ความตองการน้ําของพืชแตละชนิด (mm/day), ET0 คือ คาการคายระเหยน้ําของพืชอางอิง 

(mm/day) และ Kc คือ สัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช 
ผลที่ไดจากการคํานวณความตองการน้ําของพืช เปนเพียงความตองการน้ําบริเวณตนพืชเทานั้น ยังไม

รวมถึงระบบชลประทานที่มีการสูญเสียน้ําระหวางทาง และในชวงฤดูฝนเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอแลวก็ไม
จําเปนตองใหน้ําชลประทาน ดั้งนั้นสามารถหาปริมาณน้ําชลประทานที่ออกจากประตูน้ําไดจากสมการที่ (3) 
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                                                                (3) 

โดย IWR คือ ความตองการน้ําชลประทาน (mm), Reff คือ ปริมาณฝนใชการได และ Ieff คือ คา
ประสิทธิภาพการชลประทาน 

ความตองการน้ําชลประทานของนาขาว 
การใชน้ําสําหรับการทํานาเริ่มตั้งแตการเตรียมแปลงตกกลา การใชน้ําหลอเล้ียงตนกลา การใชน้ําเตรียม

แปลงทําเทือกปกดํา และการใชน้ําขังในนาตั้งแตปกดําจนกระทั่งขาวสุกแก สําหรับการขังน้ําในนาขาวสามารถ
คํานวณไดจากสมการ (4)  

                                             (4) 
โดย PD คือ ระดับน้ําในนาขาว (mm), DP คือ การซึมน้ําลึกลงใตดิน (mm) และ i คือ เวลาหนวยเปนวัน 
ปริมาณน้ําชลประทานคิดเฉพาะ PDi < ระดับน้ําในนาขาวสูงสุด ตามสมการที่ (5) 
                                 (5) 
เมื่อ PDmax คือ ระดับน้ําในนาขาวสูงสุด 
การตั้งคาแบบจําลอง 
คาที่ไดทั้งสองจะถูกนําไปใชในการปรับคาปริมาณน้ําที่ใชประโยชนของพืชเกษตรที่มีผลปริมาณน้ําในลุม

น้ํา โดยการจัดการระบบพืชในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยระบบพืช (1) ขาว (2) ขาว + ขาวโพดฝกออน (3) ขาว + 
ขาวโพดฝกออน + ขาวโพดฝกออน (4) ขาว + กระเทียม/หอมแดง (5) ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ (6) ลําไย โดยกําหนด
วันปลูก วันเก็บเกี่ยวผลผลิต ตามปฏิทินการเกษตร ซึ่งการใชน้ําชลประทานของแตละพืชคิดเปนปริมาตรของน้ําที่
ตองใชตอเดือนที่ทําการเพาะปลูก ของแตละลุมน้ํายอยที่มีการทําการเกษตร และถูกนําไปปรับคาปริมาณน้ําในลุม
น้ํายอย เพื่อประเมินปริมาณน้ําโดยใชแบบจําลอง SWAT 

การวิเคราะหทางสถิตสําหรับการตรวจสอบผลที่ได 
ผลจากการประเมินปริมาณน้ําที่ไดจากแบบจําลอง นํามาเปรียบเทียบกับคาที่วัดไดจริงจากจุดวัดน้ํา โดย

ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล โดยใชคา The square of Pearson correlation coefficient (R2) และ Nash-
Sutcliffe coefficient of efficiency (E) (Nash and Sutcliffe, 1970) 
 
ผลการศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษา 
ลุมน้ําแมทา (ภาพที่ 1 ก) เปนลุมน้ํายอยของลุมน้ําสาขาแมกวง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของลุมน้ําหลักของลุมน้ํา

ปง โดยมีอาณาเขตครอบคลุม 2 อําเภอ คือ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน และกิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มี
พื้นที่ประมาณ 96,000 ha. ลุมน้ําแมทาสามารถแบงออกเปนลุมน้ํายอยเล็ก ๆ ที่มีลักษณะการผลิตพืชทางเกษตรที่
แตกตางกันภายในแตละลุมน้ํายอย (ภาพที่ 1 ข) โดยลุมน้ําแมทาตอนบนมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงเชิงเขา 
ลอมรอบไปดวยพื้นที่ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติขุนตาล ในแนวเทือกเขาผีปนน้ําตะวันตกซึ่งเปนตนกําเนิดของลํา
น้ําแมทา ลักษณะปาไมในเขตพื้นที่ลุมน้ําแมทาตอนบนเปนปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณที่มีไมสักและไมแดงจํานวน
มาก ลุมน้ําแมทาตอนกลางมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลาดเชิงเขาลาดยาวไปตามลําน้ําแมทา บางแหงเปนที่ราบลุม
ระหวางภเูขามีลําหวยไหลผาน ปาไมสวนใหญเปนปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาดิบเขา ในปจจุบันพื้นที่ปาหลาย
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สวนมีความเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีชาวบานเขาไปแผวถางเปนที่ทํากินเปนจํานวนมาก สวนลุมน้ําแมทาตอนลาง
มีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุม ไมมีภูเขาสูงและปาไม และที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ภูเขาและปาไม  

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 1 (ก) แสดงขอบเขตลุมน้ําแมทา และ (ข) แสดงขอบเขตลุมน้ํายอยและพื้นที่เกษตรกรรม 
ปริมาณน้ําในลุมน้ํายอย 
ผลที่ไดจากแบบจําลองโดยเปรียบเทียบอัตราการไหลของน้ําเฉลี่ย ระหวางการปรับคาการใชน้ําของพืช กับ

การไมปรับคาการใชน้ําของพืช ตามตารางที่ 1 แสดงอัตราการไหลของน้ําเฉลี่ยป พ.ศ. 2550 (m3/s) ของแตละลุม
น้ํายอยที่มีพื้นที่เกษตรกรรม และแสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลน้ําเฉลี่ยรายเดือน ป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 
ระหวางการปรับคาการใชน้ําของพืช กับการไมปรับคาการใชน้ําของพืช ณ จุดวัดน้ํา P.77 ดังภาพที่ 2  โดยจาก
การศึกษาพบวา ความแปรปรวนของอัตราการไหลของน้ําจากการจําลองโดยไมปรับคาการใชน้ําของพืชในพื้นที่มีคา
สูงมาก (1.13 – 6.05 m3/s) เมื่อเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการปรับคาการใชน้ําของพืชในพื้นที่ (0.78 – 1.96 m3/s) 
อัตราการไหลของน้ําที่ไดจากแบบจําลอง SWAT โดยไมไดปรับคาการใชน้ําจากชลประทานของพืชในพื้นที่ มีคาสูง
กวาการปรับคาการใชน้ําจากชลประทานเฉลี่ยประมาณ 54 % โดยลุมน้ํายอยที่ 28 มีความแตกตางของอัตราการ
ไหลมากที่สุด รองลงมาแกลุมน้ํายอย ที่ 25 เพราะมีพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดตามลําดับ (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2) 
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราการไหลของน้ําเฉลี่ยป พ.ศ. 2007 เปรียบเทียบระหวางการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม กับการ
ไมจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 

อัตราการไหลของน้ําเฉลี่ย (m3/s) ลุมน้ํายอย 
ไมปรับคาการใชน้ําของพืช ปรับคาการใชน้ําของพืช 

ความแตกตาง 

7 1.85 1.08 0.76 (41%) 
17 2.63 1.30 1.33 (50%) 
21 3.58 1.76 1.82 (50%) 
23 4.32 1.96 2.36 (54%) 
25 5.48 1.46 4.02 (73%) 
27 1.13 0.78 0.35 (31%) 
28 6.05 1.36 4.68 (77%) 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลของน้ําเฉลี่ยรายเดือน ป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 ระหวางการปรับ

คาการใชน้ําของพืช กับการไมปรับคาการใชน้ําของพืช ณ จุดวัดน้ํา P.77 
 
ผลที่ไดจากการประเมินน้ําโดยการปรับคาและไมปรับคาการใชน้ําชลประทานของพืช ถูกนําตรวจสอบ

ความถูกตองของผลการคํานวณจากแบบจําลอง SWAT โดยวัดสัมประสิทธิ์ความถูกตองและความแปรปรวนของ
ขอมูล กับขอมูลรายเดือนของจุดวัดน้ํา P.77 ตั้งแตเดือนเมษายน ป 2542 ถึงเดือนมีนาคม ป 2551 โดยจุดวัดน้ํา 
P.77 มีพื้นที่รับน้ําทั้งหมด 54,700 ha ผลการคํานวณจากแบบจําลองที่ไมไดทําการปรับคาการใชน้ําชลประทานของ
พืชเปรียบเทียบกับขอมูลจุดวัดน้ํา P.77 (ภาพที่ 3) พบวามีคา R2 = 0.46 และ E = -0.81 โดยผลการคํานวณที่ได
จากแบบจําลอง SWAT จะมีคาสูงกวา โดยเฉพาะชวงเดือนที่ทําการปลูกขาว (ก.ค. – ต.ค.)  

สวนผลการคํานวณจากแบบจําลองที่มีการปรับคาการใชน้ําชลประทานของพืช เปรียบเทียบกับขอมูล
จุดวัดน้ํา P.77 (ภาพที่ 4) พบวามีคา R2 = 0.72 และ E = 0.72 โดยหลังจากทําการปรับคาการใชน้ําชลประทานของ
แตละพืช และการขังน้ําในนาขาว ทําใหอัตราการไหลของน้ําเฉลี่ยจากแบบจําลอง SWAT มีคาลดลง ซึ่งมีคา
ใกลเคียงขอมูลที่วัด จากจุดวัดน้ํา P.77 มากขึ้น 
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ภาพที่ 3  แสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลของน้ําเฉลี่ย จากผลการคํานวณจากแบบจําลอง SWAT ที่ไมมีการ

ปรับคาการใชน้ําของพืช กับขอมูลจากการวัด ณ จุดวัดน้ํา P.77 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลของน้ําเฉลี่ย จากผลการคํานวณจากแบบจําลอง SWAT ที่มีการปรับ

คาการใชน้ําของพืช กับขอมูลจากการวัด ณ จุดวัดน้ํา P.77 
ดังนั้นการประเมินปริมาณน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมทาจากการปรับคาปริมาณน้ําที่ใชประโยชนของพืช 

สามารถนํามาใชการคํานวณปริมาณน้ําทารายเดือน (mm.) ของแตละลุมน้ํายอยได โดยพบวา ลุมน้ํายอยที่ 7 ให
ปริมาณน้ํามากที่สุด สวนลุมน้ํายอยที่ 25 จะใหปริมาณน้ํานอยที่สุด (ตารางที่ 2) ซึ่งผลจากการประเมินปริมาณน้ํา
ในแตลุมน้ํายอยสามารถใชในการประเมินสถานภาพของลุมน้ําไดตอไป 
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณน้ําทารายเดือน (mm.) เม.ย. 2550 ถึง มี.ค. 2551 ของแตละลุมน้ํายอย คํานวณจาก
แบบจําลอง SWAT ที่มีการปรับคาการใชน้ําชลประทานของพืช 

ลุมน้ํา 
ยอย 

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

7 3 115 79 57 52 87 75 36 11 3 11 3 538 
17 2 103 71 52 47 83 68 34 10 3 10 2 501 
21 4 102 62 38 38 78 60 28 7 4 8 2 451 
23 2 120 69 42 36 85 54 23 6 2 11 2 475 
25 2 44 45 37 31 43 59 37 12 4 4 1 343 
27 4 93 66 47 43 68 72 35 9 3 9 2 477 
28 2 64 55 42 37 54 66 37 10 4 6 1 407 

 
สรุป 

แบบจําลองอุทกวิทยา SWAT สามารถประยุกตใชกับพื้นที่ลุมน้ําแมทาได และคํานวณอัตราการไหลของ
น้ําและปริมาณน้ําทาของแตละลุมน้ํายอยได แตแบบจําลอง SWAT ตองการขอมูลจํานวนมากเพื่อให แบบจําลองมี
ความถูกตองและแมนยํามากขึ้น โดยเฉพาะขอมูลการจัดการอางเก็บน้ํา เชน ปริมาณน้ําที่กักเก็บในแตละเดือน 
อัตราการปลอยน้ําในแตละวัน รวมไปถึงขอมูลภูมิอากาศที่ตองใชขอมูลในพื้นที่ ในบางพื้นที่ที่ขาดขอมูลก็
ประยุกตใชแบบจําลอง SWAT ไดยาก และผลการคํานวณจะไมถูกตองและไมแมนยํา 
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