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บทคัดย่ อ
บริ การของระบบนิ เวศลุ่มน้ าด้านการให้น้ า เป็ นดัชนี ที่สามารถบอกถึงผลของการฟื้ นฟูระบบนิ เวศด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบบริ การด้านการ
ให้น้ าจากกิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ที่ต่างกันของลุ่มน้ าห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) กิจกรรมการพัฒนา
ป่ าไม้ดว้ ยระบบน้ าฝน 2) กิ จกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ า 3) กิ จกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบ
ชลประทาน และ 4) กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปริ มาณ
น้ าท่ า วันที่ ปริ มาณน้ า สะสมตามที่ ก าหนด (Flow date) และช่ วงเวลาการไหลของน้ า ในล าธาร (Flow interval)
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2560 เป็ นดัชนี ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี และรายฤดูกาล มีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปริ มาณน้ าท่ารายปี และในช่วงน้ าหลากของกิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้
ด้วยระบบน้ าฝนมีปริ มาณมากที่สุด เท่ากับ 226.67, 224.86 มิลลิเมตร และในช่วงแล้งฝน กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้
ด้วยระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กมีปริ มาณมากที่สุด เท่ากับ 11.52 มิลลิเมตรโดยวันที่เกิดปริ มาณน้ าท่า
สะสมร้อยละ 25, 50 และ 75 ในช่วงน้ าหลาก และร้อยละ 95 และ 99 ในช่วงแล้งฝน พบว่า กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้
ด้วยระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีวนั ที่ปริ มาณน้ าสะสมมากที่สุดซึ่ งแสดงว่าใช้เวลานานที่สุดในการ
สะสมน้ าท่า สอดคล้องกับช่วงเวลาการไหลของปริ มาณน้ าท่าสะสมร้อยละ 25 และร้อยละ 50 ในช่วงน้ าหลาก และ
ร้อยละ 5 และร้อยละ 1 สุ ดท้าย ในช่วงแล้งฝน ซึ่ งพบว่า ระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กมีช่วงเวลาสั้นที่สุด
แสดงว่ามีน้ าไหลในลาธารยาวนานที่สุดให้บริ การดีที่สุดในทุกดัชนี ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทาง
ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่ อมโทรมที่ตอ้ งการให้บริ การด้านการให้น้ าเป็ นดัชนี สาคัญ และ
เป็ นฐานข้อมูลในการจัดการทรั พยากรน้ า และแก้ไขปั ญหาการเกิ ดอุทกภัยในช่ วงฤดู ฝน และการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ า
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ABSTRACT
Hydrological services of watershed ecosystem are the one index which could be indicated effects of forest
restoration in different activities from the past to present. This research aimed to clarify and compare the hydrological
services of watershed ecosystem from different forest development activities of Huai Hong Khrai Watershed,
Chiang Mai province. Four different development activity sites were selected; 1) rainwater forest development, 2)
check dam forest development, 3) irrigation forest development and 4) reservoir and check dam forest development.
The analysis indices of average runoff, flow date and flow interval were analyzed during 2011-2017.
The result showed that average annual runoff and wet-dry period runoff were non-significant (p<0.05).
These indices were highest at rainwater forest development site, however, during the dry period the runoff at reservoir
and check dam forest development site had highest amount. Flow date at 25%, 50%, 75% were found in wet period,
while, flow date at 95% and 99% were found in dry period. In addition, the highest value was found at reservoir and
check dam forest development site. Indicating the reservoir and check dam forest development activity site had spent
long time for runoff acumination. In accordance with flow interval had the short period of last 5 % and 1 % runoff
during lack of rainfall. Indicating that the reservoir and check dam forest development activity is good hydrological
services. The results of this study can be used as a guideline for selecting forest restoration activities that require
hydrological services as a key index. It can be a database for water resource management for solving flood in rainy
season and lack of water in dry season problems.
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พื้นที่ลุ่มน้ าห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
มีการนากิ จกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาและ
ฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่ อมโทรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จน
ได้รับการยอมรับและมีหน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้
เป็ นต้น แบบในการศึ ก ษา พัฒ นา และฟื้ นฟู ใ น
พื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม มีกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
ป่ าไม้ ได้แ ก่ 1) กิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ด้ว ย
ระบบน้ าฝน 2) กิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ด้ว ย
ระบบฝายต้นน้ า 3) กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ย
ระบบชลประทาน และ 4) กิจกรรมการพัฒนาป่ า
ไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก
เพื่อให้ระบบนิ เวศสามารถ กลับมาทาหน้าที่และ
ให้ บ ริ การทางนิ เวศได้ อ ย่ า งสมดุ ล และเกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการให้บ ริ ก ารของระบบ
นิ เวศ เป็ นประโยชน์ที่มนุ ษย์ได้จากระบบนิ เวศที่
เป็ นต้น ทุ น ทางธรรมชาติ เอื้ อ อ านวยต่ อ การ
ดารงชี วิตในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น น้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริ โภค ไม้ใช้สอย การควบคุมภูมิอากาศ
การป้ องกันน้ าท่วม การก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ
และเป็ นแหล่งธาตุอาหาร เป็ นต้น ซึ่ง Millennium
Ecosystem Assessment (2005) ได้แบ่งบริ การของ
ระบบนิเวศออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ บริ การด้านการ
เป็ นแหล่ ง ผลิ ต (Provisioning services) บริ การ
ด้ า นการควบคุ ม (Regulating services) บริ การ
ด้า นวัฒ นธรรม (Cultural services) และ บริ ก าร
ด้านการสนับสนุ น (Supporting services) ในด้าน
การเป็ นแหล่งผลิต ระบบนิ เวศป่ าไม้ หรื อป่ าต้น
น้ านับว่ามีศกั ยภาพในการเอื้ออานวยประโยชน์
ต่อชุมชนหลากหลายประเภท โดยเฉพาะการเป็ น
แหล่งน้ า (Everard and Waters, 2013) ทั้งนี้ในอดีต
มี ก ารศึ ก ษาบริ การด้า นการให้ น้ า ทั้ง ในด้า น
ปริ มาณ และระยะเวลาการไหลของน้ าในลาธาร

คานา
ระบบนิ เวศป่ าไม้มีบทบาทต่อปริ มาณน้ า
ในลาธาร โดยป่ าต้นน้ าที่สามารถให้น้ าต่อพื้นที่
ตอนล่างได้ตลอดทั้งปี ทั้งนั้น ต้องปกคลุมด้วยป่ า
ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณ และมีซากพืช
ปกคลุมอยู่ซ่ ึ งทาให้ดินมีความสามารถในการดูด
ซับน้ าสู ง แล้วค่อย ๆ ปล่อยสู่ ลาธาร ทาให้มีน้ า
ไหลตลอดปี (Chunkao, 1996) ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ระบบนิ เ วศป่ าไม้ บ ริ เวณภาคเหนื อของ
ประเทศไทย ถูกทาลายจนมีสภาพที่เสื่ อมโทรมลง
โครงสร้างของระบบนิ เวศมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่
ป่ าต้นน้ าลาธารถูกทาลายและเปลี่ยนแปลงไปเป็ น
พื้นที่เกษตรกรรม และที่อยูอ่ าศัย ทาให้การทางาน
บทบาท และหน้าที่ของระบบนิ เวศเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย ส่ งผลไปยังคุณภาพชี วิตของประชาชนที่
พึ่งพาบริ การจากระบบนิ เวศลุ่มน้ า ผลกระทบที่
พบเห็ น ได้บ่ อ ยครั้ ง และมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
เช่น การเกิดภัยแล้ง ไฟป่ าในช่วงฤดูแล้ง อุทกภัย
น้ าป่ าไหลหลาก ดิ นถล่มในช่ วงหน้าฝน เป็ นต้น
จากสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว การอนุ รั ก ษ์แ ละการ
ฟื้ นฟู ร ะบบนิ เ วศที่ มี ค วามเสื่ อ มโทรม หรื อ ป่ า
ดั้งเดิมที่มีสภาพเสื่ อมโทรม จึงเป็ นแนวทางที่ถูก
นามาใช้ในการแก้ไขปั ญหา โดยมุ่งเน้นฟื้ นฟูให้
ระบบนิ เวศดั้งเดิมกลับมาอีกครั้ง ทั้งในด้านของ
ผลผลิต โครงสร้างป่ า และความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพเป็ นหลัก นั้น อาจจะต้อ งมี ก ารใช้ร ะบบ
วนวัฒนในหลากหลายรู ปแบบ และดาเนิ นการ
ร่ วมกันหลายวิธีเพื่อเร่ งรัดให้มีการทดแทน หรื อ
สื บต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ เช่น การทาแนวกันไฟ
และการปลูกป่ าเสริ ม เป็ นต้น (Poomviset, 2015)
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แต่ยงั ขาดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างกิจกรรม
หรื อรู ปแบบการฟื้ นฟูพ้ืนป่ าไม้ และลักษณะทาง
อุทกวิทยาอย่างเป็ นระบบ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ทราบถึงสภานภาพของ
การฟื้ นฟู ป่ าต้ น น้ าจากอดี ต ถึ ง ปั จจุ บ ั น ว่ า มี
ความสาเร็ จมากน้อยเพียงใดทางการบริ การด้าน
การให้น้ าโดยการประเมินความแตกต่างของการ
ฟื้ นฟูป่าไม้ดว้ ยกิจกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งในด้าน
ปริ มาณ และระยะเวลาการไหลของน้ าในลาธาร
เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการจัดการทรัพยากรน้ า
และแก้ไ ขปั ญ หาการเกิ ด อุ ท กภัย ในช่ ว งฤดู ฝ น
และการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

ความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 350-580 เมตร
สภาพป่ าโดยทัว่ ไปเป็ นป่ าเต็งรัง และป่ าเบญจพรรณ
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เลื อ กศึ ก ษาในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า ตัว
แทนที่มีกิจกรรมการฟื้ นฟูป่าไม้ที่ต่างกัน ได้แก่
1) กิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ด้ว ยระบบน้ าฝน
(Rainwater) ขนาดพื้นที่ 0.09 ตารางกิ โลเมตร 2)
กิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ด้ว ยระบบฝายต้น น้ า
(Check dam) ขนาดพื้นที่ 0.14 ตารางกิ โลเมตร 3)
กิ จกรรมการพัฒนาป่ าไม้ด้วยระบบชลประทาน
(Irrigation) ซึ่ ง มี ก ารปล่ อ ยน้ า ผ่า นท่ อ น้ าจากสัน
เขา ผ่านคลองใส้ไ ก่ ขนาดเล็ก ขนาดพื้น ที่ 0.07
ตารางกิ โลเมตร และ 4) กิ จกรรมการพัฒนาป่ าไม้
ด้ว ยระบบฝายต้น น้ าและอ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก
(Reservoir and Check dam) ขนาดพื้ นที่ 0.68
ตารางกิ โ ลเมตร (Figure 1) (Huai Hong khrai
Royal Development Study Center, 2018)

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พืน้ ทีศ่ ึกษา
ลุ่ ม น้ าห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อ าเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัด เชี ย งใหม่ มี พ้ืน ที่ 13.6 ตารางกิ โลเมตร
Huai Hong Khrai Watershed, Chiang Mai Province

Figure 1 The location of study area at Huai Hong Khrai Watershed, Chiang Mai Province.
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ในช่างต่าง ๆ จะมีระยะเวลายาวนาน และปริ มาณ
น้ า ในช่ ว งร้ อ ยละ 5 และร้ อ ยละ 1 สุ ด ท้า ยของ
น้ าท่าทั้งหมด จะมีระยะเวลาสั้นลง (Tangtham et
al., 1995) สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลน้ าเริ่ ม
จากเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดย
แบ่ งข้อมู ลตามช่ วงเวลา คื อ ช่ วงน้ าหลาก (Wet
period) และช่วงแล้งฝน (Dry period)
3.4 ทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ Oneway ANOVA และเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณ
น้ าท่ารายฤดูกาล และรายปี ของกิจกรรมการพัฒนา
ป่ าไม้ที่ ต่ างกัน 4 รู ปแบบ คื อ 1) ระบบน้ าฝน 2)
ระบบฝายต้น น้ า 3) ระบบชลประทาน และ 4)
ระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ด้วยวิธี
Tukey's test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p<0.05)

2. การเก็บข้ อมูล
ทาการเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูล
ปริ ม าณน้ า ฝน ระหว่ า งปี พ.ศ. 2554-2560 และ
ข้อมูลปริ มาณน้ าท่าราย 10 นาที ระหว่างปี พ.ศ.
2554-2561 จากสถานี ตรวจวัดอากาศ และเขื่อนวัด
น้ าในพื้ นที่ ลุ่ มน้ าที่ มี กิ จกรรมการพัฒนาป่ าไม้ที่
ต่างกันบริ เวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่ องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ช่ ว งน้ าหลาก (Wet period) และช่ ว ง
แล้งฝน (Dry period) โดยใช้สมดุ ลน้ าตามวิ ธีการ
ของ Chorley (1971) และมีขอ้ กาหนดสาหรับช่วง
แล้ง ฝน คื อ ปริ ม าณฝนตกรายเดื อ นไม่ เ กิ น 40
มิลลิเมตร ช่วงเวลาที่ฝนตกแต่ละเดือน ไม่เกิน 5
วัน และช่วงเวลาที่เส้นน้ าฝนกับอุณหภูมิตรงกัน
โดยกราฟของอุ ณ หภู มิ อ ยู่ สู งกว่ า เส้ น กราฟ
ปริ มาณน้ าฝน
3.2 ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย รายเดื อ น ราย
ฤดู กาล รายปี และปริ มาณน้ าท่ า รายเดื อน ราย
ฤดู ก าล และรายปี ระหว่ า งปี พ.ศ. 2554-2560
คานวณโดยใช้ขอ้ มู ลปริ มาณน้ าท่ าราย 10 นาที
จากเขื่ อ นวัด น้ าแบบ 120๐ V-Notch Weir และ
Digital record
3.3 วันที่ปริ มาณน้ าท่าสะสม (Flow date;
FD) ร้ อยละ 25, 50, 75, 95 และ 99 และช่ วงเวลา
การไหลของน้ าในลาธาร (Flow interval; FI) ร้อย
ละ 25, 50, 5 สุ ดท้าย และ 1 สุ ดท้าย ที่น้ าจานวนที่
กาหนดไหลผ่านจุดตรวจวัด โดยมีหลักการว่า หา
กลุ่ มน้ ามี ก ารควบคุ มการหลากของน้ า ท่ า ในล า
ธารให้ ค่ อ ย ๆ ไหล หรื อมี ก ารกัก เก็ บ น้ าได้ดี
จานวนวันที่น้ าไหล (Flow date) ผ่านจุดตรวจวัด

ผลและวิจารณ์
1. ปริมาณนา้ ฝน
ปริ ม าณน้ า ฝนรายปี เฉลี่ ย ของพื้ น ที่ ที่ มี
กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบน้ าฝน ระบบ
ฝายต้นน้ า ระบบชลประทาน และระบบฝายต้น
น้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มี ปริ มาณ 1,327.15,
1,238.26, 1,339.59 แ ล ะ 1,304.01 มิ ล ลิ เ ม ต ร
ตามลาดับ โดยปริ มาณฝนมากในช่วงน้ าหลาก ใน
ทุกพื้นที่ประมาณร้ อยละ 91.43 ถึงร้ อยละ 94.82
ปริ มาณฝนสู งสุ ดในเดือนสิ งหาคม ส่ วนช่วงแล้ง
ฝนมีปริ มาณฝนน้อยมากในทุกพื้นที่ อยู่ระหว่าง
ร้ อ ยละ 5.18 ถึ ง 8.57 ซึ่ งพบน้ อ ยที่ สุ ด ในเดื อ น
กุมภาพันธ์
2. ปริมาณนา้ ท่ า
จากการวิเคราะห์ช่วงน้ าหลาก และช่ วง
แล้ง ฝน พบว่ า ช่ ว งน้ าหลาก เริ่ มตั้ง แต่ เ ดื อ น
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พฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ระยะเวลา 7 เดือน และ
ช่วงแล้งฝน ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน เป็ น
ระยะเวลา 5 เดือน (Figure 2) พบว่า ปริ มาณน้ าท่า
ของกิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ท้ ัง 4 รู ป แบบ มี
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบน้ าฝน
มี ป ริ มาณน้ าท่ า รายปี เท่ า กั บ 226.67 มิ ล ลิ เ มตร
ในช่วงน้ าหลาก มีปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ย เท่ากับ 224.86
มิลลิเมตร คิดเป็ นร้อยละ 97.73 ของปริ มาณน้ าท่า
รายปี และช่วงแล้งฝน มีปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ย เท่ากับ
1.81 มิลลิเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 2.27 ของปริ มาณ
น้ าท่ารายปี
กิ จกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝาย
ต้ น น้ า มี ป ริ ม า ณ น้ า ท่ า เ ฉ ลี่ ย รา ย ปี 129. 65
มิลลิเมตร ในช่ วงน้ าหลาก มีปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 129.55 มิ ล ลิ เ มตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 99.89
ของปริ มาณน้ าท่ารายปี และช่วงแล้งฝน มีปริ มาณ

น้ าท่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.10 มิลลิเมตร คิดเป็ นร้อยละ
0.11 ของปริ มาณน้ าท่ารายปี
กิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ ด้ ว ยระบบ
ชลประทาน มี ป ริ ม าณน้ า ท่ า เฉลี่ ย รายปี 182.80
มิลลิเมตร ในช่ วงน้ าหลาก มีปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 181.90 มิ ล ลิ เ มตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 98.73
ของปริ มาณน้ าท่ารายปี และช่วงแล้งฝน มีปริ มาณ
น้ าท่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.89 มิลลิเมตร คิดเป็ นร้อยละ
1.27 ของปริ มาณน้ าท่ารายปี
กิ จกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝาย
ต้น น้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มี ปริ มาณน้ าท่า
เฉลี่ยรายปี 133.02 มิลลิเมตร ในช่ วงน้ าหลาก มี
ปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ย เท่ากับ 121.50 มิลลิเมตร คิด
เป็ นร้ อยละ 93.06 ของปริ มาณน้ าท่ ารายปี และ
ช่ ว งแล้งฝน มี ป ริ ม าณน้ าท่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 11.52
มิลลิเมตร คิดเป็ นร้อยละ 6.94 ของปริ มาณน้ าท่า
รายปี (Table 1)

Figure 2 Wet and dry periods of the study area
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Table 1 Average rainfall and runoff from different forest development activities during 2011 – 2017.
R
CH
IR
RECH
Month
Rainfall
Runoff Rainfall Runoff Rainfall Runoff Rainfall Runoff
(mm)
(mm)
(mm) (mm)
(mm) (mm)
(mm) (mm)
January
9.44
0.00
19.51
0.00
21.41
0.00
20.57
0.10
February
1.16
0.00
1.03
0.00
2.67
0.00
2.54
0.00
March
8.66
0.00
14.09
0.00
25.30
0.00
19.11
0.00
April
42.62
0.00
42.51
0.00
57.36
0.02
45.77
0.00
May
152.04
0.64 137.63
6.12 153.33
8.73 147.36
3.18
June
171.56
1.45 126.23
0.41 152.79
4.88 146.41
1.59
July
190.63
15.21 176.62
2.82 198.06
5.57 190.86
2.73
August
308.27
62.00 293.43 38.38 292.39 38.59 302.83 27.98
September
258.59
58.38 261.55 39.03 252.26 54.20 257.17 30.31
October
120.63
75.78 125.30 29.49 123.01 62.08 116.80 32.34
November
56.70
11.40
36.52 13.30
53.01
7.86
49.49 23.37
December
6.86
1.81
3.84
0.10
8.00
0.87
5.10 11.42
Annual
1,327.15
226.67 1,238.26 129.65 1,339.59 182.80 1,304.01 133.02
% Runoff of
16.14
8.34
- 11.63
8.63
annual rainfall
Wet period
1,258.41
224.86 1,157.28 129.55 1,224.84 181.90 1,210.91 121.50
% of annual
94.82
97.73
93.46 99.89
91.43 98.73
92.86 93.06
Dry period
68.74
1.81
80.98
0.10 114.74
0.89
93.10 11.52
% of annual
5.18
2.27
6.54
0.11
8.57
1.27
7.14
6.94
Remark: R = rainwater pattern, CH = check dam pattern, IR = irrigation pattern,
RECH = reservoir and check dam pattern.
ฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กัน ในช่วงแล้งฝนระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็กมีปริ มาณน้ าท่ามากที่สุด รองลงมาคือ
ระบบน้ าฝน ระบบชลประทาน และระบบฝายต้น
น้ า ซึ่ งมี ค่าใกล้เคียงกัน ตามลาดับ โดยสัดส่ วน
ปริ มาณน้ าท่ารายปี ต่อปริ มาณน้ าฝนรายปี ระบบ

กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบน้ าฝน
มีปริ มาณน้ าท่ารายปี มากที่สุด รองลงมาคือ ระบบ
ชลประทาน ระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาด
เล็ก และระบบฝายต้นน้ า ตามล าดับ ในช่ วงน้ า
หลากสอดคล้องกับปริ มาณน้ าท่ารายปี แตกต่างกัน
ที่ ระบบฝายต้นน้ ามี ปริ มาณน้ าท่ ามากกว่าระบบ
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น้ าฝนมีสัดส่ วนมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 16.14 ซึ่ ง
มีค่าใกล้เคียงกับ ผลการศึกษา การให้น้ าในลาธาร
ข อ ง ป่ า เ ต็ ง รั ง (Watershed Conservation and
Management Office, 2019) ในช่ ว งน้ าหลากมี
สัดส่ วนปริ มาณน้ าท่าต่อน้ าท่ารายปี ทุกกิ จกรรม
มากกว่าร้อยละ 90 และในช่ วงแล้งฝนมีสัดส่ วน
ปริ มาณน้ าท่าต่อปริ มาณน้ าท่ารายปี น้อยกว่าร้อย
ละ 10 มีค่าใกล้เคียงกับผลการศึกษาศักยภาพการ
ให้น้ าท่าของป่ าเต็งรัง จังหวัดสกลนคร (Onarsa et
al., 2014) จะเห็ นได้ว่าปริ มาณน้ าท่าในช่ วงแล้ง
ฝนค่อนข้างต่ า เนื่ องจากพื้นที่ของลุ่มน้ ามีขนาด
เล็ก และมี ความลาดชันสู ง ลักษณะดิ นเป็ นเนื้ อ
หยาบ ดินมีช่องว่างขนาดใหญ่ทาให้อุม้ น้ าได้นอ้ ย
เมื่ อฝนตกลงมาจะไหลลงสู่ ลาธารอย่างรวดเร็ ว
ในช่ ว งน้ าหลาก จึ งส่ งผลให้เ มื่ อ ถึ ง ช่ ว งแล้ง ฝน
ปริ มาณน้ าในลาธารค่อนข้างน้อย
สั ด ส่ ว นปริ ม าณน้ า ท่ า รายปี ต่ อ ปริ ม าณ
น้ าฝนรายปี ในช่ วงฤดู น้ าหลาก และช่ วงแล้งฝน
ของทั้ง 4 กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ไม่ต่างกัน แต่
พบว่าสัดส่ วนของประมาณน้ าท่าต่อปริ มาณน้ าท่า
รายปี ในช่วงแล้งฝน พบว่า กิจกรรมการพัฒนาป่ า
ไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กมี
มากที่สุดประมาณร้อยละ 6.94 และระบบฝายต้น
น้ าพบน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 0.11 ซึ่งน้อยมาก
จนแทบจะไม่ มีน้ าไหลในลาธาร และพบว่าทุก
กิ จ กรรมจะมี น้ า ไหลในล าธารเริ่ ม ตั้ง แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม

สะสมที่ ก าหนด และช่ ว งเวลาการไหลของน้ า
ปริ มาณที่กาหนดไหลผ่านจุดตรวจวัด โดยลุ่มน้ า
ที่มีป่าปกคลุมจะช่ วยควบคุมการไหลของน้ าให้
ให้ ค่ อ ย ๆ ทยอยไหลลงมา ท าให้ ว ัน ที่ น้ า ไหล
(Flow date) ในช่วงน้ าหลากจะเกิดขึ้นในวันเวลา
ที่ชา้ และช่วงเวลาการไหล (Flow interval) ในช่วง
แล้งฝน ปริ มาณน้ าที่เหลือ 5% และ 1% สุ ดท้ายจะ
มีระยะเวลาสั้นลง (Tangtham et al., 1995)
3.1 วันที่น้ าไหล (Flow date; FD)
ผลการศึกษาวันที่น้ าไหลหรื อวันที่เกิด
ปริ มาณน้ าท่ า สะสมร้ อ ยละ 25 (25%FD), 50
(50%FD) และ 75 (75%FD) พบว่ า อยู่ ใ นช่ ว งน้ า
หลาก หรื อมี น้ าในล าธารมาก และวัน ที่ เ กิ ด
ปริ มาณน้ าท่าสะสมร้อยละ 95 (95%FD) และ 99
(99%FD) มักพบในช่วงแล้งฝน หรื อมีน้ าในลาธาร
น้อย ซึ่งวันที่เกิดปริ มาณน้ าท่าสะสมร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 50 ของทั้ง 4 กิ จกรรมการพัฒนาป่ าไม้ไม่
ต่ า งกัน แต่ พ บว่า กิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ด้ว ย
ระบบฝายต้นน้ าเกิดขึ้นเร็ วกว่า และกิจกรรมการ
พัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็กจะเกิดขึ้นช้ากว่ากิจกรรมอื่น ๆ ทุกดัชนี
โดยวันที่เกิ ดปริ มาณน้ าท่าร้ อยละ 75, 95 และ 99
กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ าและ
อ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จะเกิ ด ขึ้ น ช้าแตกต่ างจาก
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ประมาณ 15, 35 และ 40 วั น
ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่า การปลดปล่อยน้ าสู่ ลา
ธารของระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก
เป็ นไปได้ช้ากว่ ากิ จกรรมอื่ น ๆ เนื่ องจากมี การ
ชะลอน้ าจากฝายและอ่างเก็บน้ า ตามด้วยกิจกรรม
การพัฒ นาป่ าไม้ด้ว ยด้ว ยระบบน้ าฝน ระบบ
ชลประทาน และระบบฝายต้น น้ า ตามล าดับ

3. ช่ วงเวลาและการไหลของนา้ ท่ า
น าข้ อ มู ล ปริ มาณน้ าท่ า สะสมมาหา
ความสั ม พัน ธ์ กับ เวลาด้ว ยการสร้ า ง Sigmoid
curve หรื อ S-curve เพื่ อ หาวัน ที่ ป ริ มาณน้ าท่ า
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(Table 2) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ รายงานของ
Trephattanasuwan (2002) ที่ศึกษาศักยภาพการให้
น้ าท่ าของป่ าเต็ งรั ง จังหวัด สกลนคร พบว่ าทุ ก

กิจกรรมเกิดขึ้นช้ากว่า โดยวันที่เกิดขึ้นช้าหมายถึง
จะมี น้ าไหลในล าธารยาวนาน สอดคล้อ งกั บ
หลักการจัดการลุ่มน้ า

Table 2 Flow date analysis of each forest development activities during 2011 – 2017.
Flow date (date)
2011
2012
2013
2014
R
137
156
141
160
CH
140
157
145
164
25%FD
IR
136
162
181
162
RECH
144
153
173
188
R
162
171
175
189
CH
165
164
161
179
50%FD
IR
160
182
198
182
RECH
180
158
195
217
R
184
186
192
224
CH
196
187
169
222
75%FD
IR
187
191
209
208
RECH
219
187
205
238
R
207
197
206
246
CH
222
196
182
232
95%FD
IR
208
198
220
223
RECH
260
242
216
269
R
213
199
215
251
CH
228
199
184
235
99%FD
IR
213
199
234
226
RECH
272
258
219
276
Remark: R = rainwater pattern, CH = check dam pattern, IR = irrigation pattern,
RECH = reservoir and check dam pattern.
Flow date

Activity

3.2 ช่วงเวลาการไหล (Flow interval; FI)
ช่ วงเวลาการไหลของปริ มาณน้ าท่า
สะสมร้อยละ 25 (25%FI) และ 50 (50%FI) ที่ไหล
ผ่านจุดตรวจวัด พบในช่วงน้ าหลาก โดยกิจกรรม
การพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บ
น้ าขนาดเล็กมีช่วงเวลาการไหลนานที่สุด ซึ่ งนาน

2015
141
157
161
158
165
159
170
180
188
165
186
198
200
174
201
213
203
184
202
216

2016
174
149
187
168
205
166
213
192
226
191
227
223
245
230
242
245
249
234
245
249

2017
143
155
161
162
200
188
197
191
222
211
219
217
243
234
242
242
247
244
247
247

AVG.
150
143
147
151
180
166
174
184
200
193
195
216
238
222
219
255
247
229
242
271

กว่ า กิ จ กรรมอื่ น ๆ ประมาณ 12-17 วัน โดย
ช่ ว งเวลาการไหลของน้ าท่ า ที่ ย าวนานแสดงให้
เห็นว่าในช่วงน้ าหลาก มีปริ มาณน้ าไหลในลาธาร
มากกว่าจึงใช้เวลาในการไหลนานกว่า กิ จกรรม
อื่น ๆ ส่ งผลให้ช่วงแล้งฝนมีช่วงเวลาการไหลของ
ปริ มาณน้ าท่าสะสมร้อยละ 5 (5%FI) และ
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ร้ อ ยละ 1 (1%FI) หรื อปริ มาณน้ า 5% และ 1%
สุ ดท้ายของปริ มาณน้ าท่าสะสมของระบบฝายต้น
น้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กมีช่วงเวลาการไหลสั้น
ที่สุด ซึ่ งสั้นกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ประมาณ 36-42 วัน
โดยช่วงเวลาที่ใช้ในการไหลของน้ าท่าที่ส้ ัน แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ในฤดู แ ล้ง จะมี ป ริ มาณน้ าในล าธาร
เหลืออยูม่ ากกว่า ปริ มาณน้ าช่วงปลายฤดูจะหมดช้า
กว่ากิ จกรรมอื่น ๆ ในขณะที่ปริ มาณน้ าท่าสะสม
ร้อยละ 5 (5%FI) ระบบชลประทานมีช่วงเวลา

การไหลยาวนานที่ สุ ด และร้ อ ยละ 1 (1%FI)
ระบบฝายต้นน้ ามีช่วงเวลาการไหลยาวนานที่สุด
ซึ่ งช่ วงเวลาในการไหลของน้ าท่าในช่ วงแล้งฝน
ดังกล่าวที่ใช้เวลาในการไหลยาวนานกว่ากิจกรรม
อื่น ๆ นั้น แสดงให้เห็นว่าในช่วงฤดูแล้งมีปริ มาณน้ า
ในลาธารเหลืออยู่น้อยกว่า จึ งทาให้ตอ้ งใช้เวลาใน
การไหลนานกว่า ทาให้ปริ มาณน้ าช่วงปลายฤดูหมด
เร็ วขึ้น เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ ายาวนานทาให้
เกิดผลกระทบด้านภัยแล้ง (Table 3)

Table 3 Flow interval analysis of each forest development activities during 2011 – 2017.
Flow interval (day)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
R
21
14
16
9
22
20
CH
30
22
7
18
5
24
25%FI
IR
26
8
10
25
15
15
RECH
38
28
9
20
17
30
R
46
29
50
1
46
51
CH
55
29
23
18
7
41
50% FI
IR
50
28
27
3
29
39
RECH
74
33
31
49
39
54
R
159
169
159
119
166
120
CH
144
169
183
133
192
135
5% FI
IR
158
167
145
142
165
118
RECH
106
123
149
96
153
120
R
153
167
150
114
163
116
CH
138
166
181
130
182
131
1% FI
IR
153
166
131
139
163
115
RECH
94
107
146
89
150
116
Remark: R = rainwater pattern, CH = check dam pattern, IR = irrigation pattern,
RECH = reservoir and check dam pattern.
Flow interval

Activities

เมื่ อ พิ จ ารณารจากรู ปแบบ S-curve
(Figure 3) เห็นได้ว่า กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ย
ระบบน้ าฝน ระบบฝายต้ น น้ า แ ล ะ ร ะ บ บ

2017
21
22
31
25
1
55
56
54
122
131
123
123
118
121
118
118

AVG.
20
27
21
32
50
50
48
65
127
143
146
110
118
136
123
94

ชลประทาน มีความชันมากกว่าระบบฝายต้นน้ า
และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และปริ มาณน้ าหมดไว
กว่าเฉลี่ยประมาณ 50 วัน
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ต่ างกัน ด้ว ยการวิเ คราะห์ ความแปรปรวน Oneway ANOVA ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่น 95% และ
เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ด้ว ยวิ ธี Tukey's test
พบว่า บริ การด้านการให้น้ ามี ความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 4-6)

4. การบริการทางนิเวศลุ่มนา้ ด้ านการให้ นา้
ความแตกต่างด้านบริ การของระบบนิเวศ
ลุ่มน้ าโดยใช้ดชั นีปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี และราย
ฤดูกาล วันที่ปริ มาณน้ าสะสมตามที่กาหนด (Flow
date) และช่ ว งเวลาการไหลของน้ าในล าธาร
(Flow interval) จากกิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ที่

99%FD

Accumulative discharge (%)

100

95%FD
75%FD

75

1%FI
5%FI

50%FD
50
50%FI

25%FD

25

25%FI

0
1
Apr

31

61
Rainwater

91

121
Check dam

151

181
211
Day
Irrigation

241

271

301

331

Reservoir and Check dam

361
Mar

Figure 3 Percentage of accumulative discharge from each forest development activities during 2011–2017.
Table 4 Tukey’s test at 5% probability level for average runoff from each forest development activities.
Activity

Runoff (mm)
Wet period

R

224.86 ±217.72

CH

129.55 ±215.35

IR

181.90 ±252.73

0.89 ±2.27

182.80 ±252.27

ns

ns

ns

RECH

ns
ns
ns

Dry period
ns

1.81 ±2.61
ns

0.10 ±0.26
ns

Annual
ns

226.67 ±216.35
ns

129.65 ±215.15
ns

121.50 ±163.28
11.52 ±21.36
133.02 ±184.12
P-value
0.786
0.193
0.817
Remark: R = rainwater pattern, CH = check dam pattern, IR = irrigation pattern,
RECH = reservoir and check dam pattern. value = mean±standard deviation, ns= non-significant
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Table 5 Tukey’s test at 5% probability level for average flow date from each forest development activities.
Activity

Flow date (date)
25%FD
50%FD
ns

ns

75%FD

95%FD

ns

ns

99%FD
ns

R

150.29 ±13.49

CH

152.43 ±8.20

IR

164.29 ±16.47

186.00 ±18.06

203.86 ±16.21

219.14 ±18.08

223.71 ±19.59

ns

ns

ns

ns

ns

RECH

ns
ns

181.00 ±17.10
ns

168.86 ±10.61
ns

203.14 ±19.69
ns

191.57 ±20.65
ns

220.57 ±22.81
ns

210.00 ±25.43
ns

225.29 ±22.87
ns

215.43 ±25.65
ns

163.71 ±14.34 187.57 ±17.99 212.43 ±17.03 241.00 ±20.70 248.14 ±23.55
P-value
0.129
0.155
0.239
0.084
0.076
Remark: R = rainwater pattern, CH = check dam pattern, IR = irrigation pattern,
RECH = reservoir and check dam pattern. value = mean±standard deviation, ns= non-significant

Table 6 Tukey’s test at 5% probability level for average flow interval from each forest Development Activities.
Flow interval (Day)
25%FI
50% FI

Activity

ns

5% FI

ns

1% FI
ns

ns

R

17.57 ±4.79

CH

18.29 ±9.14

IR

18.57 ±8.77

33.14 ±17.46

145.43 ±19.47

140.71 ±20.66

ns

ns

ns

ns

ns
ns

RECH

32.00 ±22.39
ns

32.57 ±18.47
ns

144.86 ±23.23
ns

155.29 ±25.59
ns

140.14 ±23.32
ns

149.86 ±25.78
ns

23.86 ±9.48
47.71 ±14.96
124.29 ±20.78
117.14 ±23.61
P-value
0.478
0.340
0.096
0.085
Remark: R = rainwater pattern, CH = check dam pattern, IR = irrigation pattern,
RECH = reservoir and check dam pattern. value = mean±standard deviation, ns= non-significant

ทุกพื้นที่ประมาณร้อยละ 5.18 ถึงร้อยละ 8.57 ซึ่ ง
พบน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์
ปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี และรายฤดูกาล
มี ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยปริ มาณน้ าท่ าเฉลี่ ยรายปี จาก
กิ จ กรรมการพัฒ นาป่ าไม้ ด้ ว ยระบบน้ าฝนมี
ปริ มาณมากที่สุด รองลงมาคือ ระบบชลประทาน
ระบบฝายต้น น้ าและอ่ างเก็ บน้ าขนาดเล็ก และ
ระบบฝายต้นน้ า ในช่ วงน้ าหลากสอดคล้องกับ
ปริ มาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี แตกต่างที่ระบบฝายต้น
น้ ามี ปริ มาณน้ าท่ามากกว่าระบบฝายต้นน้ าและ

สรุป
ปริ ม าณน้ า ฝนรายปี เฉลี่ ย ของพื้ น ที่ ที่ มี
กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบน้ าฝน ระบบ
ฝายต้นน้ า ระบบชลประทาน และระบบฝายต้น
น้ าและอ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก มี ค่ า 1,327.15,
1,238.26, 1,339.59 แ ล ะ 1,304.01 มิ ล ลิ เ ม ต ร
ตามล าดับ โดยปริ มาณฝนจะมี ม ากในช่ ว งน้ า
หลาก ในทุกพื้นที่ประมาณร้อยละ 91.43 ถึงร้อย
ละ 94.82 ซึ่งมากที่สุดในเดือนสิ งหาคม และพบว่า
ในช่วงแล้งฝนมีร้อยละปริ มาณน้ าฝนน้อยมากใน
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อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ในช่วงแล้งฝนปริ มาณน้ าท่า
เฉลี่ยจากกิจกรรมระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็กมีปริ มาณมากที่สุด รองลงมาคือ ระบบ
น้ าฝน ระบบชลประทาน และระบบฝายต้นน้ า ใน
ส่ ว นของความสั ม พัน ธ์ ข องปริ ม าณน้ า ฝนและ
ปริ ม าณน้ า ท่ า รายปี ระบบน้ า ฝนมี สั ด ส่ ว นมาก
ที่ สุ ด เท่ า กับ 16.14 ในช่ ว งน้ าหลากมี สั ด ส่ ว น
ปริ มาณน้ าท่าต่อปริ มาณน้ าท่ารายปี ทุกกิ จกรรม
มากกว่าร้อยละ 90 แต่ในช่ วงแล้งฝนมีค่าต่ามาก
(น้อยกว่าร้อยละ 10)
วันที่เกิดปริ มาณน้ าท่าสะสม (Flow date)
ร้ อยละ 25, 50 และ 75 พบในช่ วงน้ าหลาก โดย
กิจกรรมการพัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ าและ
อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กเกิดขึ้นช้าที่สุด รองลงมาคือ
ระบบน้ าฝน ระบบชลประทาน และระบบฝายต้น
น้ า วันที่เกิดปริ มาณน้ าท่าสะสมร้อยละ 95 และ 99
มักพบในช่ วงแล้งฝน โดยวันที่เกิ ดปริ มาณน้ าท่า
สะสมร้อยละ 95 ระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็ก เกิ ด ขึ้ น ช้า ที่ สุ ด ตามด้ว ยระบบน้ า ฝน
ระบบฝายต้นน้ า และระบบชลประทาน และร้อย
ละ 99 ระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก
เกิ ดขึ้นช้าที่ สุด รองลงมาคือ ระบบน้ าฝน ระบบ
ชลประทาน และระบบฝายต้น น้ า ซึ่ งทุ ก ดัช นี
ระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กเกิดขึ้น
ช้ากว่ากิจกรรมอื่น ๆ ประมาณ 8-42 วัน โดยดัชนี
วัน ที่ เ กิ ด ปริ มาณน้ าท่ า สะสมทั้ง 5 ดัช นี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
การไหลของน้ าในลาธาร (Flow interval)
ที่ ป ริ มาณน้ าท่ า สะสมร้ อ ยละ 25 กิ จ กรรมการ
พัฒนาป่ าไม้ดว้ ยระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็กมีช่วงเวลาการไหลนานที่สุด รองลงมา
คือระบบฝายต้นน้ า ระบบชลประทาน และระบบ

น้ าฝน ปริ มาณน้ าท่าสะสมร้อยละ 50 กิจกรรมจาก
ระบบฝายต้ น น้ าและอ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก มี
ช่ ว งเวลาการไหลนานที่ สุด รองลงมาคื อ ระบบ
ฝายต้นน้ า ระบบน้ าฝน และระบบชลประทาน ซึ่ง
ในช่ วงน้ าหลาก ระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็กมีช่วงเวลาการไหลนานกว่ากิจกรรมอื่น ๆ
ประมาณ 12-17 วัน และปริ มาณน้ าท่าสะสมร้อยละ
5 สุ ดท้าย ระบบฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาด
เล็ก มี ช่ว งเวลาการไหลสั้น ที่ สุด ตามด้ว ยระบบ
น้ าฝน ระบบฝายต้น น้ า และระบบชลประทาน
และปริ มาณน้ าท่าสะสมร้อยละ 1 สุ ดท้าย ระบบ
ฝายต้นน้ าและอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กมีช่วงเวลาการ
ไหลสั้ นที่ สุ ด ตามด้ ว ยระบบน้ าฝน ระบบ
ชลประทาน และระบบฝายต้นน้ า ซึ่ งในช่วงแล้ง
ฝนระบบฝายต้น น้ า และอ่ า งเก็บ น้ า ขนาดเล็ก มี
ช่วงเวลาการไหลสั้นที่สุด ซึ่ งสั้นกว่ากิจกรรมอื่น
ๆ ประมาณ 36-42 วัน โดยดัชนีการไหลของน้ าใน
ล าธารทั้ง 4 ดัช นี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
กิตติกรรมประกาศ
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