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ABSTRACT
The study on Hydrological Characteristics of Mae Klong Head Watershed in response to land use changes was
conducted at Mae Klong watershed, Kanchanaburi province. The meteorological and hydrological data during 1994-2014
were identified and interpreted. The result found that average annual rainfall at Mae Klong watershed was 1,679.3 mm
and it provided streamflow of 552ม512.50 m3/km2 or 552.5 mm. Potential streamflow of the watershed was 33.2% of
rainfall amount; 73.5% was streamflow during wet period and 26.5 % was streamflow during dry period.
The response of hydrological characteristics to land use change in the study period were divided in 3 phases;
1994-1999, 2000-2005 and 2006-2011. During this period, forest area of the watershed tended to increase. There was 4.25%
of forest area in 1992 or the first phase, and increased to be 92.48% and 97.27% in 2000 and 2008, respectively. The annual
streamflow and streamflow during wet period tended to decrease from the first to the third phase, while those of dry period
trended to increase. According to flow characteristics, it was found that 50% flow intervals tended to increase; they were
72 days at the first phase, 95 and 96 days in the second phase and the third phase, respectively. Increased forest area led to
decrements in 5% and 1% intervals of the streamflow. The succession watershed provided stream flow of 188,831.25
m3/km2 or at level height of 245.48 mm. Potential streamflow of the watershed was 15.22% of rainfall amount. It delivered
suspended sediment 25,547.14 kg/yr or 7.13 kg/rai/yr. The approximated soil water storage capacity of a 1.5 m soil depth
ranges from 259 mm to 343 mm with average of 289.97 mm. They were harmonious to those of the soil in the mixed
deciduous forest which is the local forest in the area.
Key words: streamflow, land use change, water balance, mixed deciduous forest, secondary forest, Mae Klong watershed,
research station
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บทคัดย่อ
ทำกำรศึกษำลักษณะทำงอุทกวิทยำตำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินบริ เวณพื้นที่สถำนีวจิ ยั ต้นน้ ำ
แม่กลอง จังหวัดกำญจนบุรี โดยใช้ขอ้ มูลในช่วงปี พ.ศ. 2537-2557 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ พื้นที่สถำนีวจิ ยั ต้นน้ ำแม่กลองมี
ปริ มำณน้ ำฝนรำยปี เฉลี่ย 1,679.3 มิลลิเมตร มีปริ มำณน้ ำท่ำรำยปี เฉลี่ย 552,512.05 ลูกบำศก์เมตร/ตำรำงกิโลเมตร หรื อคิด
เป็ น 552.5 มิลลิเมตร และมีศกั ยภำพกำรให้น้ ำท่ำ 33.2 เปอร์เซ็นต์ของน้ ำฝน เป็ นปริ มำณน้ ำในช่วงน้ ำหลำก 73.5 เปอร์เซ็นต์
และเป็ นน้ ำในช่วงแล้งฝน 26.5 เปอร์เซ็นต์
ผลกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงอุทกวิทยำใน 3 ช่วงเวลำ คือ ช่วงปี พ.ศ. 2537-2542, พ.ศ. 2543-2548 และ พ.ศ.
2549-2554 ซึ่งในแต่ละช่วงมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินคือมีพ้นื ที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้นจำก 84.25 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2535 เป็ น
92.48 และ 97.27 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2543 และพ.ศ.2551 ตำมลำดับ พบว่ำปริ มำณน้ ำท่ำรำยปี มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
เช่นเดียวกับปริ มำณน้ ำในช่วงน้ ำหลำกที่มีแนวโน้มลดลง ส่วนปริ มำณน้ ำในช่วงแล้งฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับช่วงเวลำ
กำรไหลของน้ ำท่ำในช่วงน้ ำหลำกในแต่ละช่วงเวลำของปี พบว่ำ มีระยะเวลำที่ยำวนำนขึ้น โดยปริ มำณน้ ำท่ำ 50 เปอร์เซ็นต์
ของน้ ำทั้งหมดจะมีระยะเวลำกำรไหลที่เพิ่มขึ้นจำกจำก 72 วัน เป็ น 95 และ 96 วัน ตำมลำดับ และระยะเวลำที่ปริ มำณน้ ำ 5
และ 1 เปอร์เซ็นต์สุดท้ำยของน้ ำทั้งหมดมีระยะเวลำที่ส้ นั ลงตำมกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำไม้ ขณะที่กำรฟื้ นตัวของป่ ำที่มีกำร
ทดแทนทำงธรรมชำติพบว่ำ ลุ่มน้ ำป่ ำทดแทนตำมธรรมชำติจะปลดปล่อยปริ มำณน้ ำท่ำ ลงสู่พ้นื ที่ตอนล่ำงประมำณ
1,416,404.86 ลูกบำศก์เมตร/ปี คิดเป็ นปริ มำณน้ ำท่ำต่อพื้นที่ 188,831.25 ลูกบำศก์เมตร/ตำรำงกิโลเมตร หรื อคิดเป็ นควำมสูง
245.48 มิลลิเมตร และพบว่ำมีศกั ยภำพกำรให้น้ ำท่ำต่อปริ มำณน้ ำฝนต่ำ ประมำณร้อยละ 15.22 ของน้ ำฝน มีปริ มำณตะกอน
แขวนลอยประมำณ 25,547.14 กิโลกรัม/ปี หรื อคิดเป็ นต่อพื้นที่ประมำณ 7.13 กิโลกรัม/ไร่ /ปี สำหรับควำมสำมำรถในกำรกัก
เก็บน้ ำของดิน พบว่ำ ดินในพื้นที่ลุ่มน้ ำที่มีกำรทดแทนทำงธรรมชำติภำยในควำมลึก 150 เซนติเมตรสำมำรถกักเก็บน้ ำได้
โดยเฉลี่ย 289.97 มิลลิเมตร ซึ่งเป็ นค่ำใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยของดินในป่ ำผสมผลัดใบในภำคตะวันตก
คาสาคัญ: น้ ำท่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน สมดุลน้ ำ ป่ ำผสมผลัดใบ ป่ ำรุ่ นสอง สถำนีวจิ ยั ต้นน้ ำแม่กลอง
ขัดแย้งของประชำชนในพื้นที่ จำกกำรแย่งชิ งทรัพยำกร
น้ ำ ซึ่ งนับวันจะทวีควำมรุ นแรงเพิ่มมำกขึ้ น ซึ่ งสำเหตุ
สำคัญมำจำกกำรบุกรุ กทำลำยป่ ำที่เป็ นแหล่งต้นน้ ำลำธำร
เนื่ องจำกหน้ำที่ (Function) หนึ่ งของพื้นที่ ลุ่ม
น้ ำ คือ กำรควบคุมระบบกำรดูดซับและระบำยน้ ำ โดยมี
กำรตกของฝนเป็ นตัวนำน้ ำเข้ำสู่ ระบบลุ่มน้ ำและมีน้ ำท่ำ
หรื อน้ ำไหลในลำธำร น้ ำที่ ระเหยกลับสู่ บรรยำกำศและ
น้ ำที่รั่วซึมออกนอกลุ่มน้ ำเป็ นตัวนำน้ ำออกจำกระบบ ทั้ง
สำมส่ ว นนี้ มี น้ ำท่ ำ เพี ย งชนิ ด เดี ย วที่ ม นุ ษ ย์ส ำมำรถ
น ำ ม ำ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ ซึ่ ง Chankao (1996) แ ล ะ
Leewajanakul (2000) ได้แ บ่ ง องค์ ป ระกอบน้ ำท่ ำ ตำม
ลักษณะกำรไหลได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ คื อ 1) น้ ำไหลบ่ำ
หน้ำผิวดิ น (surface flow) คื อ น้ ำที่ เกิ ดจำกฝนส่ วนเกิ น
ไหลบนผิ ว ดิ น ลงสู่ แ ม่ น้ ำล ำธำร 2) น้ ำไหลใต้ผิ ว ดิ น
(subsurface flow) น้ ำท่ำที่ไหลซึมระหว่ำงผิวดินกับระดับ

บทนา
น้ ำเป็ นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมสำคัญต่อ
ควำมเป็ นอยูข่ องมนุษย์ ทั้งทำงด้ำนอุปโภค บริ โภค โดย
ปริ มำณน้ ำส่ วนใหญ่ที่นำมำใช้ประโยชน์คือน้ ำผิวดิ นที่
อยู่ตำมลำห้วย ลำธำร อ่ำงและเขื่ อนกักเก็บน้ ำ แต่จำก
ควำมต้องกำรใช้น้ ำและที่ ดินที่ เพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มของ
ประชำกร พื้นที่ ตน้ น้ ำลำธำรจึ งถูกบุ กรุ กทำลำยเปลี่ยน
จำกพื้ นที่ ป่ ำไม้ อ ั น อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปเป็ นพื้ น ที่ ท ำง
กำรเกษตรและที่ อยู่อำศัย ทำให้เกิ ดควำมไม่สมดุ ลของ
ระบบนิ เวศน์ในกำรทำหน้ำที่ ควบคุ มระบบกำรดู ดซับ
แ ล ะ ร ะ บ ำย น้ ำ ต ล อ ด จ น ค วำม รุ น แ ร ง ข อ ง ก ำ ร
เปลี่ ยนแปลงสภำวะอำกำศ ทำให้เรำประสบกับปั ญหำ
ของกำรเกิ ดอุทกภัยในช่ วงฤดูฝนที่ มีฝนตกชุ ก และเกิ ด
ควำมแห้ง แล้ง ขำดแคลนน้ ำ ในช่ ว งฤดู แ ล้ง ที่ ท ำควำม
เสี ย หำยทั้ง ชี วิ ต ทรั พ ย์สิ น ตลอดจนเป็ นชนวนควำม
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ปลดปล่อยน้ ำสู่ ลำธำรได้รวดเร็ ว เกิ ดกำรขำดแคลนน้ ำ
ในช่วงฤดูแล้ง
ผลของการใช้ ทดี่ นิ ต่ อปริมาณนา้ ในลาธาร
ส ำหรั บ พื ช คลุ ม ดิ น โดยเฉพำะป่ ำไม้มี ส่ ว น
ส ำคัญ ในกำรช่ ว ยให้ ล ำธำรต่ ำ ง ๆ มี น้ ำไหลอยู่อ ย่ำ ง
สม่ำเสมอตลอดทั้งปี เป็ นเพรำะเมื่อฝนตกลงมำ ป่ ำไม้จะ
ช่วยลดกำรไหลบ่ำหน้ำดินของน้ ำด้วยกำรลดแรงปะทะ
ของฝนจำกควำมหนำแน่นของเรื อนยอด และปลดปล่อย
น้ ำฝนผ่ำนมำทำงลำต้น (stem flow) และไหลซึ มลงสู่ ดิน
จำกนั้นระบบรำกพืชก็ช่วยดูดซับดินบริ เวณเรื อนรำกช่วย
ทำให้น้ ำฝนชะลอควำมเร็ วในกำรไหลลงสู่ แม่น้ ำ ช่วยลด
จุดสู งสุ ดของกรำฟน้ ำไหลช่วงฤดูน้ ำหลำกให้ต่ ำลง และ
ช่วงฤดูแล้งฝนมีปริ มำณน้ ำในลำธำรเพิ่มขึ้น มีกำรไหล
อย่ำ งสม่ ำ เสมอตลอดปี (Colman, 1953) และจำกกำร
รำยงำนของ Reungpanit (1990) เมื่ อ มี ฝ นตกลงมำใน
พื้นที่ ป่ำไม้ น้ ำฝนจะไม่ไหลอย่ำงรวดเร็ วลงสู่ แม่น้ ำลำ
ธำรทั้งหมดแต่จะถูกกิ่งไม้ตำมพื้นป่ ำและดินดูดซับเอำไว้
ซึ่ งบำงส่ วนจะสู ญเสี ยโดยกำรคำยระเหยน้ ำและบำงส่วน
ค่อย ๆ ซึ มลงดิ นและสะสมไว้เป็ นน้ ำใต้ดิน จำกนั้นจะ
ค่อย ๆ ปลดปล่อยออกสู่ ลำธำรทำให้ฤดูแล้งซึ่ งไม่ มีฝน
ตกแต่ลำธำรต่ำง ๆ ก็ยงั มีน้ ำไหลตลอดเวลำ ทั้งนี้เนื่องจำก
ดิ นในพื้นที่ ป่ำไม้ทำหน้ำที่ คล้ำยอ่ำงเก็บน้ ำธรรมชำติที่
สะสมน้ ำไว้ในช่วงฤดูฝน แล้วระบำยออกสู่ ลำธำรในฤดู
แล้ง ต่ำงกับดิ นที่ ไม่มีป่ำไม้หรื อสิ่ งปกคลุมซึ่ งโอกำสที่
น้ ำซึ มลงดินมีนอ้ ย น้ ำส่ วนใหญ่จะไหลบ่ำหน้ำดินทำให้
เกิ ดน้ ำหลำกในช่ วงฤดู ฝน และขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดู
แล้งเพรำะกำรลดลงของน้ ำใต้ดิน (Chimyam, 1999)
ทั้งนี้ กำรทำลำยป่ ำอำจเพิ่มหรื อลดปริ มำณน้ ำ
ในลำธำรก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่ำง ๆ ในพื้นที่ ลุ่มน้ ำ เช่น
ปริ มำณน้ ำฝน ลักษณะดิน ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล ทิศ
ด้ำนลำด เป็ นต้น ซึ่ งกำรศึกษำปริ มำณกำรไหลของน้ ำใน
ล ำธำรภำคเหนื อ พบว่ำ ปริ ม ำณน้ ำ ไหลรำยปี ลดลงเมื่ อ
พื้นที่ป่ำไม้ลดลงเนื่ องจำกเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ป่ำไป
เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม มีผลทำให้ปริ มำณน้ ำท่ำลดลงและ
เพิม่ ปริ มำณกำรสูญเสี ยน้ ำจำกกำรคำยระเหยมำกขึ้น โดย
พื้นที่ไร่ เลื่อนลอยจะทำให้มีกำรคำยระเหยมำกที่สุด และ

น้ ำใต้ดิน ซึ่ งน้ ำส่ วนนี้ บำงส่ วนจะไหลซึ มออกทันที่ และ
บำงส่ วนจะไหลอย่ำงช้ำๆ ลงไปรวมกับน้ ำท่ำใต้ดิน และ
3) น้ ำใต้ดิน (groundwater flow) คื อน้ ำที่ เกิ ดจำกกำรซึ ม
ลงลึกลงไปถึงระดับน้ ำใต้ดิน แล้วจึงค่อยๆ ไหลหล่อเลี้ยง
ลงสู่ ลำธำร ปริ มำณน้ ำในส่ วนนี้ มีส่วนสำคัญที่ช่วยหล่อ
เลี้ยงให้ลำธำรมีน้ ำไหลตลอดปี โดยเฉพำะช่วงฤดูแล้ง
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กำรไหลของน้ ำ ท่ ำ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ปั จจัยเกี่ ยวกับลักษณะ
อำกำศ (Metrological factors) ได้ แ ก่ ปริ มำณน้ ำฝน
อุณหภูมิ ควำมชื้ นสัมพัทธ์ กำรระเหย ควำมเร็ วลม และ
รังสี ดวงอำทิ ตย์ โดยปริ มำณน้ ำฝนเป็ นปั จจัยที่สำคัญต่อ
กำรไหลของน้ ำท่ ำมำกที่ สุด ปริ มำณน้ ำท่ ำจะมำกหรื อ
น้อยขึ้นอยูก่ บั ปริ มำณน้ ำฝน ควำมหนักเบำของฝน ควำม
ยำวนำนของฝนที่ ตก กำรกระจำยในกำรตกของน้ ำฝน
และปริ มำณน้ ำฝนที่ตกลงบนผิวน้ ำโดยตรง โดยฝนที่ตก
มีปริ มำณมำก ควำมหนักเบำที่สูง มีช่วงสั้น จะทำให้เกิด
กำรไหลของน้ ำท่ำมำกขึ้น และ 2) ปั จจัยทำงลักษณะภูมิ
ประเทศ (Topographic factors) เป็ นปั จจัยเกี่ ยวกับสภำพ
ภูมิประเทศของพื้นที่ ลุ่มน้ ำรวมถึ งสภำพพื้นผิวดิ นซึ่ งมี
ควำมแตกต่ำงกันไปตำมสภำพท้องที่ ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ มีผลต่อกำรไหลของน้ ำในลำธำร ได้แก่ ควำมลำดชัน
ของพื้นที่และลำธำร ควำมสู งจำกระดับน้ ำทะเล ชนิ ดดิน
ชนิดของลำธำรและควำมกว้ำงหรื อขนำดของพื้นที่ ลุ่มน้ ำ
โดยลุ่มน้ ำที่มีควำมลำดชันค่อนข้ำงสู ง จะทำให้น้ ำในลำ
ธำรไหลเร็ ว มีโอกำสไหลซึมลงดินได้นอ้ ย ทำให้เกิดเป็ น
น้ ำไหลบ่ำหน้ำดิ นไหลลงสู่ ลำธำรได้รวดเร็ วได้มำกขึ้ น
ส่ ว นพื้ น ที่ สู ง มัก มี ฝ นตกมำกกว่ำ ที่ ต่ ำ จึ ง ส่ ง ผลให้ ไ ด้
ปริ มำณน้ ำมำก สำหรับขนำดของพื้นที่ลุ่มน้ ำมีอิทธิพลต่อ
น้ ำท่ำ โดยขนำดของพื้นที่ลุ่มน้ ำที่มีขนำดใหญ่ข้ ึน ส่ งผล
ให้มีปริ มำณน้ ำท่ำมำกขึ้น (Chankao, 1996; Poonkasem,
1997) นอกจำกนี้ชนิดดินในพื้นที่ลุ่มน้ ำ ก็มีผลต่อปริ มำณ
น้ ำในล ำธำรด้ ว ยเช่ น กั น โดยดิ นเนื้ อละเอี ย ดที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรเก็บน้ ำไว้ในดินค่อนข้ำงสู ง ย่อมทำ
ให้มี ก ำรระบำยน้ ำ สู่ ล ำธำรอย่ำ งช้ำ ๆ ตลอดเวลำและ
ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอ ส่ วนดิ นเนื้ อหยำบจะให้น้ ำซึ มลงดิน
ได้ เ ร็ วแต่ ไ ม่ ส ำมำรถเก็ บ น้ ำไว้ใ นดิ น ได้ ท ำให้ ดิ น
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มีปริ มำณน้ ำท่ำในลำธำรเพียง 4 เดือนเท่ำนั้น (Tangtham
and Niyom, 1988) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง
Namprasert (1982) ซึ่ งพบว่ ำ พื้ นที่ ป่ ำดิ บ เขำจะให้
ปริ ม ำณน้ ำ ท่ ำ สู ง สุ ด ส่ ว นพื้ น ที่ ที่ เ ป็ นป่ ำปลู ก พื้ น ที่ ไ ร่
เลื่อนลอย และพื้นที่ เกษตรกรรม จะให้ปริ มำณน้ ำท่ำลด
น้อยลง ตำมลำดับ ขณะที่ Thangtam and Niyom. (1988)
ได้วิเครำะห์ขอ้ มูลอุตุ -อุทกวิทยำของพื้นที่ ลุ่มน้ ำบริ เวณ
สถำนี วิจัย ลุ่ม น้ ำ ห้ว ยคอกม้ำ พบว่ำ ลุ่ ม น้ ำ บนที่ สูงจำก
ระดับน้ ำทะเลมำกกว่ำ 1,300 เมตรและปกคลุมด้วยป่ ำดิน
เขำให้ผลผลิตน้ ำท่ำถึง 1.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อตำรำง
กิโลเมตรต่อปี โดยที่ 70 เปอร์เซ็นต์ของน้ ำท่ำไหลในช่วง
ฤดูฝน และที่เหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ไหลในช่วงฤดูแล้ง
กำรฟื้ นฟูพ้ืนที่ ป่ำต้นน้ ำให้กลับมำมีควำมอุดม
สมบูรณ์ดงั เดิมสำมำรถเอื้ออำนวยน้ ำให้กบั ประชำชนได้
อย่ำงเหมำะสมก่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชำชนและ
ประเทศชำติ จึ งเป็ นแนวทำงกำรแก้ไขที่ ถูกนำมำใช้ใน
ปั จจุ บั น นั ก อุ ท กวิ ท ยำจึ ง ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กำร
เปรี ยบเทียบลักษณะอุทกวิทยำของพื้นที่ตน้ น้ ำในปั จจุบนั
กับในอดี ตเพื่อช่วยทำให้เรำทรำบถึงสถำนภำพของกำร
ฟื้ นฟูพ้ื น ที่ ป่ ำต้น น้ ำ ในอดี ต ว่ำ ส ำเร็ จ มำกน้อ ยเพี ย งใด
อย่ำ งไรก็ ต ำม พื้ น ที่ ต ้น น้ ำ แม่ ก ลอง อ ำเภอทองผำภู มิ
จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่ งเป็ นต้นน้ ำที่สำคัญของลุ่มน้ ำสำคัญ
ทำงภำคตะวันตกของประเทศ ยังขำดกำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำรระหว่ำงกำรเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ป่ำและลักษณะทำง
อุทกวิทยำอย่ำงเป็ นระบบ

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นทีศ่ ึกษา
กำรศึ ก ษำลั ก ษณะทำงอุ ท กวิ ท ยำตำมกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ตน้ น้ ำแม่กลอง
จังหวัดกำญจนบุรี กำหนดให้ลุ่มน้ ำห้วยลิ่นถิ่น ต. หนอง
บำง อ.ทองผำภู มิ จ.กำญจนบุ รี (เส้น รุ ้ ง ที่ 14 องศำ 31
ลิบดำ - 14 องศำ 38 ลิบดำ เหนื อ และเส้นแวงที่ 98 องศำ
46 ลิบดำ 98 องศำ 37 ลิบดำ ตะวันออก) เป็ นพื้นที่ตวั แทน
พื้ น ที่ ต ้น น้ ำ แม่ก ลอง (Figure 1) โดยมี ร ำยละเอี ยดของ
ข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่ ดังต่อไปนี้

Figure 1 Boundary of Mae Klong head watershed at
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province

ดั ง นั้ น วัต ถุ ป ระสงค์ ก ำรศึ ก ษำครั้ งนี้ เพื่ อ
ต้องกำรทรำบถึงปริ มำณและลักษณะกำรปลดปล่อยน้ ำ
ซึ่ งเป็ นทุนทรัพยำกรน้ ำของพื้นที่ตน้ น้ ำแม่กลองภำยหลัง
กำรฟื้ นฟูพ้ื น ที่ ป่ ำต้นน้ ำ ในอดี ต เพื่ อ ใช้เ ป็ นฐำนข้อมูล
ตัดสิ นใจในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของผูบ้ ริ หำร สำหรับ
กำรแก้ไขปั ญหำกำรเกิดอุทกภัยในฤดูฝน กำรขำดแคลน
น้ ำในช่ วงฤดู แล้ง และตอบสนองกำรเจริ ญเติ บโตของ
ประเทศต่อไป

ลั ก ษณะทางกายภาพ: ลุ่ ม น้ ำลิ่ น ถิ่ น มี ข นำด
พื้นที่ ลุ่มน้ ำเท่ำกับ 109 ตำรำงกิ โลเมตร มีลำน้ ำหลัก คือ
ห้วยลิ่นถิ่น ซึ่ งไหลลงสู่ แม่น้ ำแควน้อย จำกนั้นจึงไหลลง
สู่ แ ม่ น้ ำ แม่ ก ลอง พื้ น ที่ ป ระกอบด้ว ยลุ่ ม น้ ำ ย่อ ย 5 ห้วย
ได้แก่ ห้วยนิคุฮุ ห้วยตำทะ ห้วยตำอื้อ ห้วยไทเย และห้วย
ลิ่นถิ่น มีที่รำบเพียงเล็กน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นที่รำบเชิงเขำ
อยูส่ ู งจำกระดับน้ ำทะเล 140-1,046 เมตร มีควำมลำดชัน
เฉลี่ย 66 % กำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงดี รู ปร่ ำงของลุ่มน้ ำมี
ลักษณะคล้ำยพัด มี ค่ ำ form factor เท่ ำ กับ 1.35 และค่ ำ
drainage density เท่ำกับ 0.45 km/km2
4
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ที่ดินทำงกำรเกษตรบำงส่ วน บริ เวณห้วยนิ คุฮุ ห้วยตำทะ
และห้วยลิ่นถิ่นตอนบน ปลูกพืชไร่ จำพวกฝ้ ำย ข้ำวโพด
ยำสู บ ละหุ่ ง และข้ำ วไร่ มี พ้ื น ที่ ป ระมำณ 6-8 ตำรำง
กิ โ ลเมตร หรื อ ประมำณ 6 เปอร์ เ ซ็ น ต์ของพื้ นที่ ลุ่มน้ ำ
พื้นที่ ป่ำส่ วนใหญ่ปกคลุมด้วย ป่ ำผสมผลัดใบ (Mixed
deciduous forest with bamboo) พ บ ม ำ ก ก ว่ ำ 90
เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่ โดยเฉพำะพื้นที่ลุ่มน้ ำตอนบนซึ่ งมี
ควำมสู งจำกระดับน้ ำทะเลตั้งแต่ 300-500 เมตร จะมีไม้
ไผ่ 2-3 ชนิ ดขึ้นปะปนอยู่ค่อนข้ำงหนำแน่ น ส่ วนระดับ
ควำมสู งที่ สูงกว่ำ 500 เมตร ขึ้ นไปมี ไม้ไผ่ข้ ึนปะปนอยู่
ค่ อ นข้ำ งเบำบำง ส่ ว นบริ เวณสั น เขำมัก พบป่ ำเต็ ง รั ง
(Deciduous dipterocarp forest) ที่ระดับควำมสูงประมำณ
300-400 เมตร โดยเฉพำะบริ เวณห้วยนิคุฮุ และห้วยตำทะ
แต่มีเนื้ อที่ เพียงเล็กน้อย ขณะที่ บริ เวณริ มน้ ำพบป่ ำดิ บ
แล้ง (Dry evergreen forest) ปกคลุมพบเป็ นหย่อมเล็ก ๆ
บริ เวณห้วยตำทะตอนกลำงและบริ เวณห้วยไทเยตอนบน
(Marod et al., 1999)

สภาพภู มิอ ากาศ: ลุ่ ม น้ ำ ลิ่ นถิ่ นได้รับ อิ ทธิ พล
จ ำ ก ล ม ม ร สุ ม ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ แ ล ะ ล ม ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ฤดู
ร้อนเริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน จำกข้อมูล
ของสถำนี ตรวจวัดอำกำศสถำนี วิจยั ต้นน้ ำแม่กลอง กรม
อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ สั ต ว์ป่ ำ และพัน ธุ์ พื ช ซึ่ งเป็ นสถำนี
ตรวจวัดอำกำศในบริ เวณพื้นที่ศึกษำ ในช่วงปี พ.ศ. 2521
ถึง พ.ศ. 2554 พบว่ำ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.9 oC โดยมีอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 34.1 oC อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 19.7 oC ควำมชื้น
สั ม พั ท ธ์ 77.9 % ปริ มำณน้ ำฝนรำยปี เฉลี่ ย 1,635.6
มิลลิเมตร กำรระเหยน้ ำเฉลี่ย 1,360.1 มิลลิเมตร ควำมเร็ ว
ลมเฉลี่ย 5.3 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ลักษณะทางธรณีวิทยา: บริ เวณลุ่มน้ ำลิ่นถิ่นมี
ลัก ษณะทำงธรณี วิท ยำเป็ นทิ ว เขำเรี ย งตัว กัน เป็ นแนว
เหนื อ-ใต้ ทำงด้ำนข้ำงมีทิวเขำต่อมำจำกเทือกเขำตะนำว
ศรี ซึ่ งเป็ นทิ ว เขำติ ด ต่ อ ไปถึ ง ภำคใต้ฝั่ ง ตะวัน ตก ภู มิ
ประเทศประกอบด้วยภูเขำสู ง เนิ นเขำ หุ บเขำ และที่รำบ
เชิงเขำ ในระดับควำมสู งต่ำง ๆ กัน หิ นที่พบมีหลำยชนิด
เช่ น หิ นแกรนิ ต หิ นดิ นดำน หิ นทรำย หิ นควอร์ ทไซต์
และหิ นปู น เป็ นต้น ประกอบด้วย 2 ชุ ดหิ น คื อ ชุ ดหิ น
ร ำชบุ รี อ ยู่ ท ำง ต อ น กล ำงข อง ลุ่ มน้ ำ ส่ วน ใ หญ่
ประกอบด้วยหิ นปูน สันนิ ษฐำนว่ำเกิ ดในยุคเปอร์ เมียน
และคำร์ บอนิ เฟอรั ส ส่ วนอี ก ชุ ด หนึ่ ง คื อ ชุ ด หิ น
กำญจนบุรี อยู่บริ เวณด้ำนขวำของลุ่มน้ ำ สันนิ ษฐำนว่ำ
เกิ ดในยุคไซลูเรี ยน-ดี โวเนี ยน และตอนต้นยุคคำร์ บอนิ
เฟอรัส (Research Group, 1978)
ลักษณะทางปฐพีวิทยา: ลักษณะดิ นของลุ่มน้ ำ
เป็ นดิ นที่เกิดจำกวัตถุตน้ กำเนิ ดแบบวัสดุตกค้ำงอยูก่ บั ที่
(residuum) และตะกอนดำดเชิ ง เขำ (colluvium) ของ
หิ นแกรนิ ต หิ นไนส์ หิ นปู น หิ นทรำย หิ นดิ นดำน และ
หิ นควอร์ ทไซต์เป็ นต้น มีหน้ำตัดดินเป็ นแบบ A-Bt เป็ น
ดิ นลึกปำนกลำงถึงลึก มีพฒั นำกำรสู ง (Deesaeng et al.,
1998) ลักษณะและสมบัติจะแตกต่ ำงกัน ไปตำมระดับ
ควำมสูงพื้นที่ และลักษณะพืชพรรณ รวมทั้งกำรใช้ที่ดิน
ลักษณะพืชพรรณและการใช้ ทดี่ นิ : พื้นที่ลุ่ม
น้ ำห้วยลิ่ นถิ่ นส่ วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่ ำไม้และมี กำรใช้

วิธีการศึกษา
1. คัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ ำตัวแทนป่ ำฟื้ นฟูภำยหลังทำ
เกษตรกรรมแล้วปล่อยทิ้งร้ำงและมี กำรทดแทนเกิดเป็ น
ป่ ำรุ่ นที่ 2 เปรี ยบเทียบระหว่ำงลุ่มน้ ำในป่ ำธรรมชำติและ
ในป่ ำฟื้ นฟู ด้วยกำรสร้ำงสถำนี ตรวจวัดระดับน้ ำ (Weir)
บริ เวณลุ่มน้ ำย่อยทั้งสองพื้นที่ (Figure 2)
2. กำรรวบรวมข้อมูล
2.1 กำรเปลี่ยนแปลงสิ่ งปกคลุมดินบริ เวณพื้นที่
ต้น น้ ำ แม่ ก ลอง โดยอ้ำ งอิ ง กำรแปลภำพถ่ ำ ยดำวเที ยม
Landsat 5 TM ในปี พ.ศ. 2543 เป็ นหลัก จำกนั้นใช้วธิ ีกำร
ก ำ ร จ ำ แ น ก แ บ บ ผ ส ม ( hybrid Interpretation)
ประกอบด้ ว ยกำรแปลตี ค วำมด้ ว ยสำยตำ ( visual
Interpretation) และกำรแปลตี ค วำมด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
(computerized interpretation) รวมทั้ งกำรส ำรวจพื้ น ที่
ภำคสนำม โดยใช้ปัจจัยในกำรวิเครำะห์ตำมแนวทำงของ
กรมพัฒ นำที่ ดิ น และองค์ก ำรอำหำรและเกษตรแห่ ง
สหประชำชำติ หรื อ FAO แล้วทำกำรเปรี ยบเทียบกับกำร
ใช้ที่ ดิ น ในปั จจุ บัน โดยศึ กษำกำรเปลี่ ย นแปลงกำรใช้
5
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ที่ ดิ น จำกแผนที่ ภ ำพถ่ ำ ยดำวเที ย มจำกอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน
(ระหว่ำงปี พ.ศ. 2535 -2550) เพื่อพิจำรณำแน้วโน้มกำร
เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ ำในอนำคต (ปี พ.ศ. 2554) ด้ว ย
วิธีกำรคำดกำรณ์แบบมำร์ คอฟ (Markov’s method) ด้วย
กำรประยุก ต์ใ ช้ร ะบบภู มิ ศ ำสตร์ ส นเทศ (Geographic
information system, GIS)

เครื่ อ งบัน ทึ ก ระดับ น้ ำอัต โนมัติ (Data logger) ท ำกำร
บัน ทึ ก กำรเปลี่ ย นแปลงของระดับ น้ ำในทุ ก 15 นำที
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2538-2554 นำมำคำนวณหำปริ มำณน้ ำใน
ลำธำรตำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน
3. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
3.1 วิเครำะห์ หำค่ำทำงสถิ ติต่ำง ๆ ของข้อมูล
อุณหภูมิอำกำศ ควำมชื้นสัมพัทธ์ และกำรระเหย ปริ มำณ
น้ ำฝนรำยวัน
3.2 วิเครำะห์ขอ้ มูลน้ ำท่ำ ลักษณะกำรไหลของ
น้ ำ ท่ ำ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลำ ปริ ม ำณตะกอนสุ ทธิ ใ นน้ ำท่ ำ
รำยวัน พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบปริ มำณน้ ำในช่วงน้ ำหลำก
(wet period) และช่วงแล้งฝน (dry period)
3.3 วิ เ ครำะห์ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งกำร
เปลี่ ย นแปลงกำรใช้ที่ ดิ น กับ กำรเปลี่ ย นแปลงปริ ม ำณ
น้ ำท่ำ ซึ่งเกิดจำกกำรฟื้ นตัวของพื้นที่ไร่ ร้ำงเป็ นป่ ำรุ่ นที่ 2

A)

ผลและวิจารณ์
1. การเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ นิ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินภำยในพื้นที่ ตน้ น้ ำแม่
กลอง เมื่อทำกำรแยกเขตพื้นที่ชุมชนออกจำกพื้นที่ตน้ น้ ำ
เพื่อพิจำรณำถึงกำรเปลี่ ยนแปลงของพื้นที่ ป่ำธรรมชำติ
(forest area) และพื้นที่ป่ำเสื่ อมโทรมหรื อพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำ
(non forest area) พบว่ำ ในปี พ.ศ.2535 มี พ้ื น ที่ ป่ ำเสื่ อม
โทรมและพื้ น ที่ ป่ ำ เท่ ำ กับ 22.28 และ 88.360 ตำรำง
กิ โลเมตร ตำมลำดับ กำรฟื้ นตัวของพื้นที่ ป่ำเสื่ อมโทรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 มีควำมแปรผันในแต่ละช่วงเวลำ โดย
ช่วงระยะเวลำในสี่ ปีแรก (พ.ศ.2535-2539) พื้นที่ป่ำเสื่ อม
โทรมฟื้ นตัว กลับ คื น สู่ ป่ ำธรรมชำติ สู ง ที่ สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ
61.33 ของกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2554
พื้ น ที่ ป่ ำเสื่ อ มโทรมสำมำรถฟื้ นตัว เป็ นพื้ น ที่ ป่ ำได้ถึ ง
85.42 เปอร์ เซ็ น ต์ (Figure 3) แม้ ว่ ำ ยั ง คงพบกำร
เปลี่ ย นแปลงจำกพื้ น ที่ ป่ ำไปเป็ นพื้ น ที่ ป่ ำเสื่ อ มโทรม
แสดงให้เห็ นว่ำกำรบุ กรุ ก พื้นที่ ป่ำนั้นยัง ไม่ ได้หมดไป
จำกพื้นที่ (Torlarp et al., 2016)

B)

Figure 2 Streamflow measurement using water level
recording and 120 o V notch weir (A) at outlet of mixed
deciduous forested watershed and at outlet of secondary
forested watershed (B).
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิอำกำศ เช่น ปริ มำณ
น้ ำฝน อุณหภูมิ กำรระเหยน้ ำ และควำมชื้นสัมพัทธ์ เป็ น
ต้น โดยใช้ขอ้ มูลจำกสถำนี ต รวจวัด สภำพภู มิอ ำกำศที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ สถำนี วิจัยต้นน้ ำแม่ก ลอง โดยทำกำรจด
บัน ทึ ก ด้ว ยเจ้ำ หน้ำ ที่ เ ป็ นประจ ำทุ ก วัน ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.
2524-2554 (รวมระยะเวลำ 30 ปี )
2.3 ปริ มำณน้ ำในลำธำรหรื อน้ ำท่ำ ทำกำรเก็บ
วัดข้อมูลโดยใช้ลำรำงวัดน้ ำในลำธำรบริ เวณจุดน้ ำออก
(outlet) ของพื้นที่ตน้ น้ ำแม่กลอง (พื้นที่ตน้ น้ ำลิ่นถิ่น) ที่มี
6
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A)

Rainfall (mm)

B)

Non forest area

Forest area

Figure 3 Land use change at Mae Klong Watershed during 1992 (A) to 2011 (B), respectively.
Modified from Torlarp et al.(2016)
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งนำพำควำมแห้งแล้ง และหนำว
เย็นมำสู่ พ้ืนที่ ทำให้เกิ ดภำวะแล้งฝน โดยเฉพำะเดื อ น
ธันวำคมมีปริ มำณฝนตกน้อยที่สุด

Rainfall (mm)

2. ปริมาณนา้ ฝน
ลุ่ ม น้ ำห้ ว ยลิ่ น ถิ่ น มี ป ริ มำณน้ ำฝนรำยปี เฉลี่ ย
1,662.6 มิลลิเมตร โดยมีค่ำอยู่ในช่วง 1,250.6 -1,937.9
มิลลิเมตร ส่ วนรอบควำมผันแปรปริ มำณน้ ำฝนรำยปี อยู่
ในช่ ว งทุ ก ๆ 6 ปี (Figure 4) และเมื่ อ น ำปริ มำณน้ ำฝน
เฉลี่ ย รำยปี ไปเปรี ย บเที ย บกับเกณฑ์ม ำตรฐำนปริ มำณ
น้ ำฝน พบว่ำลุ่มน้ ำห้วยลิ่นถิ่นเป็ นพื้นที่ลุ่มน้ ำที่มีปริ มำณ
น้ ำฝนรำยปี สู ง ส ำหรั บ แนวโน้ม กำรเปลี่ ย นแปลงที่
วิ เ ครำะห์ จ ำก 10 Year Moving Average พบว่ำ ปริ ม ำณ
น้ ำฝนรำยปี มีแนวโน้มที่ ลดลงเล็กน้อยแต่ไม่เด่น ชัดนัก
ขณะที่ ก ำรตกของน้ ำ ฝนรำยเดื อ นนั้น พบว่ำ ช่ ว งเดื อน
พฤษภำคม – กันยำยน เป็ นช่วงที่มีฝนตกชุก เพรำะได้รับ
อิทธิ พลจำกลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่นำควำมชื้ นมำสู่
พื้นที่ และบำงครั้งจะได้รับอิทธิพลจำกพำยุโซนร้อนและ
พำยุดีเปรสชัน่ ที่เคลื่อนตัวเข้ำสู่ พ้นื ที่ โดยเดือนกรกฎำคม
เป็ นเดื อ นที่ มี ป ริ มำณน้ ำฝนสู ง สุ ด ส ำหรั บ ช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์ จะได้รับอิทธิ พลจำกลมมรสุ ม

Year
Figure 4 Annual rainfall at Mae Klong Head Watershed
during 1993 to 2011.
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ปริ มำณน้ ำฝนรำยวัน เฉลี่ยมีจำนวนวันที่ฝนตก
ประมำณ 137 วัน ต่ อ ปี โดยปริ ม ำณน้ ำ ฝนรำยวัน ที่ ต ก
สู ง สุ ด ในรอบวัน คื อ 175 มิ ล ลิ เ มตร และเมื่ อ น ำข้อ มู ล
ปริ มำณน้ ำฝนรำยวันมำแจกแจงกำรตกของฝนตำมช่ วง
ชั้นกำรตกของฝนที่ Saengkoovong and Rouysoongnern
(1985) ได้กำหนดไว้ พบว่ำฝนที่ตกน้อยกว่ำ 10 มิลลิเมตร
มี มำกที่ สุด (จำนวน 83 วัน ) รองลงมำได้แก่ น้ ำฝนที่ ตก
ระหว่ำง 10-30 มิลลิเมตร ส่ วนช่วงที่ เหลือมีปริ มำณฝน
ตกไม่ ม ำกนั ก และเมื่ อ น ำจ ำนวนน้ ำฝนที่ ต กมำหำ
เปอร์ เซ็นต์กำรเกิดน้ ำฝนในแต่ละระดับ พบว่ำระดับของ
ฝนที่ มี ป ริ ม ำณกำรตกน้อ ยมี โ อกำสเกิ ด ขึ้ นได้ม ำกกว่ำ
ระดับของฝนที่มีปริ มำณมำก สอดคล้องกับกำรศึกษำของ
Buasaeng (2005) ที่ พบว่ำปริ มำณน้ ำฝนที่ มีปริ มำณกำร
ตกน้อยจะมีโอกำสเกิ ดได้มำกกว่ำฝนที่มีปริ มำณกำรตก
เป็ นปริ มำณมำก สำหรั บกำรตกของฝนที่ ตกติ ดต่อกัน
ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปนั้น จำกกำรศึกษำในครั้งนี้พบว่ำกำรตก
ของฝนที่ ตกติดต่อกันจำนวนน้อยวัน มีค่ำมำกกว่ำฝนที่
ตกติดต่อกันเป็ นจำนวนวันมำก โดยในพื้นที่ ลุ่มน้ ำห้วย
ลิ่นถิ่น มีจำนวนวันที่เคยเกิดฝนตกติดต่อกันมำกที่สุดถึง
43 วัน ซึ่ งทำให้มีโอกำสที่จะเกิดอุทกภัยทำควำมเสี ยหำย
แก่พ้นื ที่รับน้ ำตอนล่ำงได้
3. ปริมาณนา้ ท่ า
ศัก ยภำพกำรให้ น้ ำท่ ำ ของลุ่ ม น้ ำห้ ว ยลิ่ น ถิ่ น
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2537 -2554 พบว่ำมีปริ มำณน้ ำท่ำเฉลี่ ย
60,185,277 ลู ก บำศก์เมตร/ปี คิ ด เป็ นปริ ม ำณน้ ำท่ ำต่อ
พื้นที่ 552,513 ลูกบำศก์เมตร/ตำรำงกิ โลเมตร และเป็ น
ควำมสูง 552.5 มิลลิเมตร ซึ่งคิดเป็ นศักยภำพกำรให้น้ ำท่ำ
33.2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ข องปริ ม ำณน้ ำฝน (Table 1) เมื่ อ น ำ
ปริ มำณน้ ำท่ำรำยปี ต่อพื้นที่ และปริ มำณน้ ำท่ำต่อปริ มำณ
น้ ำฝนรำยปี ไปเปรี ยบเที ย บกั บ เกณฑ์ ม ำตรฐำนที่
Udomchooke (2004) ได้ศึ กษำไว้ พบว่ำ พื้ น ที่ ต ้น น้ ำแม่
กลองเป็ นพื้นที่ ลุ่มน้ ำที่ มีศักยภำพกำรให้ปริ มำณน้ ำ ท่ ำ
ระดับปำนกลำง

(perennial stream) มี ป ริ มำณน้ ำท่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น ช้ำ ๆ ตั้ง แต่
เดือนเมษำยน – มิถุนำยน หลังจำกนั้นแล้วปริ มำณน้ ำท่ำ
จะเริ่ มลดลงในเดื อนพฤศจิ กำยน จนมีค่ำต่ ำสุ ดในเดื อน
มีนำคม กำรที่น้ ำท่ำเพิ่มปริ มำณอย่ำงช้ำๆ ในช่วงแรกนั้น
เพรำะเป็ นช่วงที่ดินยังมีควำมชื้นน้อย ฝนที่ตกลงมำส่ วน
ใหญ่ถูกดินดูดซับไว้ แต่เมื่อเข้ำสู่ ฤดูฝนปริ มำณน้ ำท่ำเพิ่ม
สูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ วจนมีค่ำสูงสุดในเดือนกันยำยน ซึ่งเป็ น
เดื อนที่ ดินอิ่มตัวด้วยน้ ำทำให้ปริ มำณน้ ำที่ ถูกเก็บสะสม
ไว้ในดินถูกระบำยลงสู่ ลำธำร (Mishra and Singh, 2003)
ร่ วมกับปริ มำณน้ ำท่ำที่ เกิ ดจำกฝนที่ ตกในเดื อนนี้ จึ งทำ
ให้มีปริ มำณน้ ำสู งสุ ดดังกล่ำว หลังจำกนั้นแล้วปริ ม ำณ
น้ ำท่ำจะเริ่ มลดลงในเดื อนพฤศจิกำยน จนมีค่ำต่ ำสุ ดใน
เดือนมีนำคม (Figure 5) เพรำะเป็ นช่วงที่มีปริ มำณฝนตก
น้อยหรื อไม่มีฝนตกลงมำเติมในพื้นที่เลย
Rainfall and stream flow (mm)
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Figure 5 Monthly rainfall and stream flow at Mae Klong
Head Watershed during 1994-2011
เมื่อพิจำรณำปริ มำณน้ ำท่ำในช่วงน้ ำหลำกพบมี
ร้อยละ 73.50 ส่ วนปริ มำณน้ ำท่ำในช่วงแล้งฝนมีร้อยละ
26.5 ของปริ มำณน้ ำทั้งปี (Table 1) ศักยภำพกำรให้น้ ำท่ำ
ในช่วงแล้งฝนซึ่ งเป็ นช่วงที่ มีฝนตกน้อย ส่ วนใหญ่แล้ว
ปริ มำณน้ ำที่ มี น้ ั นเกิ ดจำกบทบำทของดิ น ในกำร
ปลดปล่อยควำมชื้นออกจำกดินในลักษณะน้ ำไหลใต้ดิน
โดยดิ นจะปลดปล่อยควำมชื้ นที่ สะสมอยู่ในรู ปน้ ำฉำบ
ผิวหน้ำเม็ดดิ น และอยู่ในช่องว่ำงขนำดเล็กมำกของดิ น
ควำมชื้ นจะเคลื่อนที่อย่ำงช้ำ ๆ ด้วยแรงเกำะยึดโมเลกุล
ของน้ ำถ่ ำ ยเทต่ อ เนื่ อ งกัน ไปจำกสั น เขำจนถึ ง พื้ น ที่

ผลกำรศึกษำปริ มำณน้ ำท่ำในช่วงน้ ำหลำก (wet
period) และแล้ง ฝน (dry period) พบว่ำ พื้ น ที่ ต ้น น้ ำแม่
กลอง (ลุ่มน้ ำห้วยลิ่นถิ่น) เป็ นลุ่มน้ ำที่ มีน้ ำไหลตลอดปี
8

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 3 (1): 1-14 (2562)

ตอนล่ำงของลุ่มน้ ำจนทำให้ควำมชื้นของดินบริ เวณใกล้
ลำห้วยมีควำมชื้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วไหลซึ มลงสู่
ลำธำรเป็ นปริ มำณน้ ำท่ำในช่วงแล้งฝน (Chankao, 1996)
สำหรับปริ มำณท่ำในช่วงแล้งฝนที่ศึกษำได้ใน
ครั้ งนี้ พบว่ำ มี ค่ำสู งกว่ำป่ ำเต็งรัง จังหวัดสกลนคร ที่ มี
ปริ ม ำณน้ ำ ท่ ำ ในช่ ว งแล้ง ฝนเพี ย ง 2.6 เปอร์ เ ซ็ น ต์ของ
ปริ มำณน้ ำทั้ง ปี (Tiparphakul et al., 2012) ป่ ำดิ บ ชื้ น
คลองบำงเลน จังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี ที่ มี เพียงร้ อยละ 16
(Nosoongnoen, 2000) แต่มีค่ำต่ ำกว่ำป่ ำดิ บเขำ จังหวัด
เชี ยงใหม่ ที่ มีปริ มำณน้ ำในช่วงแล้งฝนประมำณร้อยละ
30 (Makarabhirom, 1979) แสดงให้เห็นว่ำ พื้นที่ตน้ น้ ำแม่
กลอง (ลุ่มน้ ำห้วยลิ่นถิ่น) มีศกั ยภำพกำรให้น้ ำท่ำในช่วง
แล้งฝนค่อนข้ำงสู ง ทั้งนี้ เนื่ องจำกสมบัติดินในพื้นที่ที่มี
ชั้นดินลึก ส่ วนใหญ่เป็ นดินร่ วนเหนี ยวปนทรำย มีควำม
พรุ นสูง และมีควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำไว้ได้มำกจึง
ทำให้มีปริ มำณน้ ำที่จะปลดปล่อยลงสู่ ลำธำรในช่วงแล้ง
มำกตำมไปด้วย สอดคล้องกับรำยงำนของ Prapan et al.,
(2011) สรุ ปไว้วำ่ ช่องว่ำงภำยในดิน และควำมลึกของชั้น
ดินจะมีบทบำทต่อกำรกักเก็บน้ ำฝนในช่วงต้นฤดูฝน และ
กำรปลดปล่อยในช่วงฤดูแล้ง โดยดินที่มีควำมสำมำรถใน
กำรกักเก็บน้ ำไว้ในดินค่อนข้ำงสูง ย่อมทำให้มีกำรระบำย
น้ ำสู่ลำธำรอย่ำงช้ำ ๆ ตลอดเวลำและค่อนข้ำงสม่ำเสมอ
4. การเปลีย่ นแปลงของพื้นทีป่าไม้ ต่อปริมาณนา้ ท่ า
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินของพื้นที่ตน้ น้ ำแม่
กลอง บริ เ วณลุ่ ม น้ ำ ห้ว ยลิ่ นถิ่ น ระหว่ำ งปี พ.ศ. 25352555 พบว่ำพื้นที่ ป่ำไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นตำมช่ วงเวลำ
โดยเฉพำะในช่วงปี พ.ศ. 2535-2543 พื้นที่ ป่ำไม้เพิ่มขึ้น
มำกที่ สุ ด ถึ ง 13.66 km2 (หรื อ ร้ อ ยละ 61.33 ของกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด) หลังจำกนั้นกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ป่ ำฟื้ นฟู มี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นในทิ ศทำงลด ลง เ มื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับในช่ วงแรก โดยพื้นที่ ป่ำไม้ที่เพิ่มขึ้ น นี้
เป็ นผลมำจำกพื้นที่ทำกำรเกษตรเดิมและพื้นที่ไร่ ร้ำงที่ไม่
มีกำรใช้ประโยชน์ได้มีกำรฟื้ นตัวโดยมีไม้เบิกนำโตเร็ ว
และลูกไม้ของไม้ทอ้ งถิ่นเดิมขึ้นปกคลุมพื้นที่ รวมทั้งจำก
พื้นที่ ป่ำฟื้ นฟูด้วยกำรปลูกไม้เสริ มเริ่ มเจริ ญเติ บ โตปก
คลุมพื้นที่อย่ำงเด่นชัด (Kamyo et al., 2016)

เมื่อพิจำรณำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงปริ มำณ
น้ ำท่ำต่อกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ป่ำในครั้งนี้ ได้แบ่ง
ช่วงเวลำกำรศึกษำออกเป็ น 3 ช่วง ตำมรอบควำมผันแปร
ของปริ มำณน้ ำฝนและให้ครอบคลุมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ ป่ำไม้ คือ ช่วงปี พ.ศ. 2537-2542 ช่วงปี พ.ศ.
2543-2548 และช่ วงปี พ.ศ. 2549-2554 พบว่ำปริ มำณ
น้ ำ ฝนในแต่ ล ะช่ ว งเวลำมี ค่ ำ ใกล้เ คี ย งกัน โดยปริ ม ำณ
น้ ำ ฝนจะอยู่ร ะหว่ำ ง 1,643.6-1,674.8 มิ ล ลิ เ มตร และ
ปริ มำณน้ ำฝนส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้นในช่วงน้ ำหลำกหรื อช่วง
ฤดูฝน ส่ วนในช่วงแล้งฝนหรื อฤดูแล้งมีปริ มำณน้ ำฝนอยู่
เพียง 5.5-8.7 เปอร์ เซ็นต์ของปริ มำณน้ ำฝนทั้งปี สำหรับ
ปริ มำณน้ ำท่ำรำยปี อยูใ่ นช่วง 552.2-582.7 มิลลิเมตร หรื อ
คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ ำฝนระหว่ำง 31.2-34.9 เปอร์เซ็นต์
(Table 2)
เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของกำรเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ ป่ำกับปริ มำณปริ มำณท่ ำในแต่ละช่ วงเวลำ พบว่ำ
ปริ มำณน้ ำท่ ำรำยปี มีแนวโน้มกำรเปลี่ ยนแปลงที่ ลดลง
เล็ ก น้อ ยและเป็ นไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกับ ปริ ม ำณน้ ำท่ ำ
ในช่ ว งน้ ำ หลำกหรื อ ช่ ว งฤดู ฝน อย่ำ งไรก็ ต ำมปริ มำณ
น้ ำท่ำในช่วงแล้งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ป่ำ (Figure 6) โดยปริ มำณน้ ำท่ำ 50 เปอร์ เซ็นต์ของ
น้ ำทั้งหมด มีระยะเวลำกำรไหลเพิ่มขึ้นจำก 72 วัน เป็ น
95 และ 96 วัน ตำมลำดับ และระยะเวลำที่ มีปริ มำณน้ ำ
สุ ด ท้ำ ยของน้ ำทั้ง หมด มี ร ะยะเวลำที่ ส้ ั นลง ตำมกำร
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำไม้
กำรที่ ป ริ มำณน้ ำท่ ำ รำยปี มี ป ริ มำณลดลง
เล็กน้อย อำจมีสำเหตุจำกกำรกระจำยกำรตกของฝนที่มี
ปริ มำณกำรตกของฝนในช่วงที่ มีปริ มำณน้ ำฝนสู ง น้อย
กว่ำ ช่ ว งแรกที่ ท ำกำรศึ ก ษำ ((ช่ ว งปี พ.ศ. 2537-2542,
2543-2548 และ 2549-2554 มีปริ มำณน้ ำฝนมำกกว่ำ 10
มิ ล ลิ เ มตร จ ำนวน 39.42, 32.5 และ 34.6 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตำมลำดับ) ส่ งผลต่อเปอร์ เซนต์น้ ำท่ำต่อปริ มำณน้ ำฝน
ของพื้นที่ ลุ่มน้ ำที่ ลดต่ ำลงในเวลำต่อมำ สอดคล้องกับที่
Chow (1964) ได้สรุ ปไว้วำ่ ปริ มำณน้ ำฝนที่มีปริ มำณกำร
ตกสู ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กำรเกิ ด น้ ำ ท่ ำ อย่ำ งมำก โดยเฉพำะ
ปริ มำณฝนที่ ตกเกิ น 20 มิลลิเมตรเป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ต่อกำรเกิ ดน้ ำท่ ำอย่ำงชัดเจน รวมทั้งชนิ ดของพืชที่ ข้ ึน
9
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ทดแทน ส่ วนใหญ่เป็ นไม้เบิกนำ (Kamyo et al., 2016) ที่
มีควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเจริ ญเติบโตสู ง และมีเรื อน
ยอดใกล้เคียงกัน ทำให้เกิ ดกำรสู ญเสี ยน้ ำไปกับคำยกำร
ระเหยทำงปำกใบ (Onarsa et al., 2004)

2549-2554

Year

Figure 6 Change in annual (triangle) and seasonal
streamflow (wet and dry period using diamond and
square symbols, respectively) compare with forest cover
change (circle mark with dash line) at Mae Klong Head
Watershed.
ส ำหรั บ ปริ มำณน้ ำท่ ำ ในช่ ว งน้ ำหลำกที่ มี
ปริ มำณลดลง อำจเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำจำกกำร
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ฟื้ นสภำพของพื้นที่ที่ถูกบุกรุ กและปล่อยทิ้งร้ำงจนมี กำร
ทดแทนเป็ นป่ ำรุ่ นที่สองเพิ่มมำกขึ้น (Kamyo et al., 2016)
โดยพื้นที่ป่ำไม้ที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของ
น้ ำหน้ำผิวดินให้ชำ้ ลง เนื่ องจำกป่ ำไม้ที่เพิ่มขึ้นมีอิทธิพล
ต่อสมบัติดินในกำรช่วยส่งเสริ มสมรรถนะกำรซึมน้ ำผ่ำน
ผิ ว ดิ น ควำมหนำแน่ น รวม ควำมพรุ นของดิ น และ
โครงสร้ำงของดิ นให้ดีข้ ึนทำให้สำมำรถดูดซับน้ ำไว้ได้
มำก (Whippy and Kirkby, 1978; Suksawang et al., 1993)
ขณะที่เรื อนยอดที่แน่นทึบของต้นไม้มีส่วนรองรับน้ ำฝน
ลดแรงปะทะและช่วยทำให้น้ ำฝนไหลผ่ำนลำต้นลงมำยัง
พื้นดิ นอย่ำงช้ำ ๆ เมื่อนำฝนไหลผ่ำนบริ เวณผิวดินก็ยงั มี
พืชพรรณที่ปกคลุมดินช่วยยับยั้งกำรไหลบ่ำของหน้ำดิน
ส่ ง ผลให้ ช่ ว ยลดอัต รำหลำกของน้ ำท่ ำ ในช่ ว งฤดู ฝ น
(Colman, 1953) กำรชะลอกำรไหลบ่ำของน้ ำหน้ำผิวดิ น
นับว่ำเป็ นกำรเพิ่มโอกำสให้มีกำรซึ มน้ ำลงไปกักเก็บใน
ดิ น มำกขึ้ น ทั้ง ในรู ป ของน้ ำในดิ น ที่ ถู ก ยึ ด เหนี่ ย วด้ว ย
ระบบรำกพรรณพืช (Chankao, 1996) รวมถึงน้ ำใต้ดินที่
รอกำรไหลลงสู่ แ ม่ น้ ำ ซึ่ งเป็ นกำรช่ ว ยลดปริ ม ำณน้ ำ
ในช่วงน้ ำหลำกดังกล่ำว

Month

11

Rainfall
(mmร)
April
95.2
May
213.7
June
211.7
July
300.2
August
286.1
September
280.0
October
166.3
November
23.9
December
3.2
January
7.2
February
23.7
March
51.5
Total
1,662.6
Ratio of streamflow and rainfall (%)

3

(cm )
1,736,707
2,385,930
3,301,668
6,179,962
8,592,398
11,239,760
10,777,897
6,207,194
3,736,299
2,624,850
1,776,648
1,625,962
60,185,277

Streamflow
(cm3.km-2)
15,943
21,903
30,310
56,733
78,880
103,183
98,943
56,983
34,300
24,097
16,310
14,927
552,513

(mm)
15.9
21.9
30.3
56.7
78.9
103.2
98.9
57.0
34.3
24.1
16.3
14.9
552.5
33.2

Table 2 Monthly and seasonal rainfall and streamflow at Mae Klong head watershed,
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province.
Month
April.
May
June
July
August
September
October
Total (wet period)

Percentage
November
December
January
February
March
Total (dry period)
Percentage
Total (mean annual)
Rate of stream flow and
rainfall (%)

1994-1999 (mm)
Rainfall

90.2
181.5
198.2
361.8
290.3
312.9
143.1
1,578.0
94.5
26.5
0.5
15
4.7
44.7
91.4
5.5
1,669.4

Streamflow

2000 –2005 (mm)
Rainfall Streamflow

13.94 104.9
20.49 244.3
24.12 208.7
77.73 225.9
104.49 269.4
123.27 267.3
113.46 181.2
477.5 1,501.7
81.9
91.4
40.08
24.3
21.56
3
18.97
5.6
13.06
47.6
11.51
61.4
105.18 141.9
18.1
8.6
582.7 1,643.6
34.9

19.21
28.26
32.63
47.83
68.51
88.53
94.31
379.28
68.6
64.95
39.11
28.92
21.12
19.24
173.34
31.4
552.6
33.6

2005 – 2011 (mm)
Rainfall

90.5
215.2
228.2
313
298.5
259.7
174.6
1,579.7
94.3
20.9
6
1.1
18.8
48.3
95.1
5.7
1,674.8

Streamflow

14.68
16.96
34.18
44.64
63.64
97.75
89.06
360.91
69.1
65.92
42.23
24.4
14.75
14.03
161.33
30.9
522.2
31.2
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Table 1 Rainfall and streamflow at Mae Klong head watershed, Thong Pha Phum
District, Kanchanaburi Province, during 1994 – 2011.
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สรุ ป
พื้นที่ ตน้ น้ ำแม่กลอง (ลุ่มน้ ำห้วยลิ่ นถิ่ น)
เป็ นลุ่ ม น้ ำ ที่ มี ศัก ยภำพกำรให้น้ ำท่ ำ ที่ ดี มี ป ริ ม ำณ
น้ ำท่ ำ 60,185,277 ลู ก บำศก์ เ มตร หรื อ 552,513
ลูกบำศก์เมตร/ตำรำงกิ โลเมตร และมีศกั ยภำพกำร
ให้น้ ำท่ำต่อปริ มำณน้ ำฝนปำนกลำง (ประมำณ 33.2
เปอร์ เ ซ็ น ต์ข องน้ ำฝน) ส ำหรั บ ศัก ยภำพกำรให้
น้ ำท่ำในช่วงแล้งฝนมีค่ำค่อนข้ำงสู ง เนื่ องจำกมีดิน
ที่ มีควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำไว้ในดิ นได้ดีจึง
ทำให้มีกำรระบำยน้ ำสู่ ลำธำรอย่ำงช้ำ ๆ ตลอดเวลำ
และค่อนข้ำงสม่ำเสมอตลอดปี
กำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำในพื้นที่ส่งผลต่อ
แนวโน้มกำรเปลี่ ยนแปลงของปริ มำณน้ ำท่ ำ โดย
ปริ ม ำณน้ ำท่ ำ รำยปี มี แ นวโน้ม ลดลงเล็ ก น้ อ ยซึ่ ง
เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับน้ ำท่ำในช่วงน้ ำหลำก
เป็ นผลที่เกิดจำกกำรกระจำยกำรตกของฝนที่ ลดลง
รวมถึ ง กำรสู ญ เสี ย น้ ำ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นจำกกำรใช้น้ ำของ
กลุ่ ม พัน ธุ์ ไ ม้เ บิ ก น ำในพื้ น ที่ ป่ ำทดแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
รวมถึงกำรชะลอกำรไหลของน้ ำจำกกำรยึดเหนี่ ยว
น้ ำไว้บริ เวณระบบรำกพืชที่เพิ่มสู งขึ้นเนื่ องจำกกำร
เพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ ป่ ำ อย่ำ งไรก็ ต ำมปริ ม ำณน้ ำ ท่ ำ
ในช่วงแล้งฝนหรื อช่วงฤดูแล้งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ช่ ว งเวลำกำรไหลของน้ ำท่ ำ ในช่ ว งน้ ำหลำกมี
ระยะเวลำที่ ยำวนำนขึ้ นใน สำม ช่ วงเ ว ล ำที่
ทำกำรศึ กษำ แสดงให้เห็ นว่ำกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ป่ ำไม้มีอิทธิ พลต่อควำมสำมำรถในกำรควบคุมและ
ชะลอกำรไหลของน้ ำท่ำในช่วงน้ ำหลำก ซึ่งเป็ นกำร
เพิ่มโอกำสให้มีกำรซึ มน้ ำลงไปเก็บในดิ นมำกขึ้น
ซึ่ งเป็ นกำรช่วยลดปริ มำณน้ ำในช่วงน้ ำหลำก หรื อ
ช่ ว ยควบคุ ม กำรเกิ ด อุ ท กภัย ให้กับ ชุ ม ชนบริ เ วณ
ตอนล่ำงของลุ่มน้ ำ นอกจำกนั้นยังทำให้มีปริ มำณ
น้ ำปลดปล่อยลงสู่ ลำธำรในช่วงแล้งฝนเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ ไ ม่ ข ำดแคลนน้ ำในกำรอุ ป โภคและบริ โภค
ในช่วงฤดูแล้ง

ดังนั้น กำรดู แลรั กษำป่ ำไม้ให้คงอยู่และ
เร่ งฟื้ นฟูป่ำที่ผำ่ นกำรถูกทำลำยให้ฟ้ื นสภำพคืนสู่ ป่ำ
ธรรมชำติด้ งั เดิมนั้น มีส่วนสำคัญในกำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำในพื้นที่ ตน้ น้ ำ เพื่อช่ วยให้กำรบริ กำรของ
ระบบนิ เวศเป็ นไปตำมศักยภำพที่ ดีตำมธรรมชำติ
อันส่งผลต่อชีวติ และควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของชุมชน บน
พื้นฐำนของกำรใช้ประโยชน์ทรั พยำกรธรรมชำติ
อย่ำงสมดุลและยัง่ ยืน
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