รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนตาม ว.5/2542
1.1 หลักฐานการมอบหมายงาน
เรื่องที่ 1
ยางพารา

การสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าจากลุ่มน้าํ ขนาดเล็กที่มีความลาดชันสูงซึ่งปลูกพืชไร่และ

เรื่องที่ 2 การประเมินศักย์การคายระเหยบนพื้นที่สูงด้วยวิธี Hargraves Delta Temperature
เรื่องที่ 3 แนวทางการจัดทําแผนแม่บทสําหรับการนอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่สูง
1.2 งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการจัดทําผลงานที่เสนอให้ประเมิน
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อเรื่อง
การสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าจากลุ่ม
น้ําขนาดเล็กที่มีความลาดชันสูงซึ่งปลูก
พืชไร่และยางพารา
การประเมินศักย์การคายระเหยบน
พื้นที่สูงด้วยวิธี Hargraves Delta
Temperature
แนวทางการจัดทําแผนแม่บทสําหรับ
การนอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่สูง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
กรมพัฒนาที่ดิน

จํานวน
งบประมาณ
596,000

-

-

-

-

หมายเหตุ

-

1.3 แบบสรุปผลงานของผู้ขอรับการประเมินเพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลงานเรื่องที่ 1
ชื่อเรื่อง
ยางพารา

การสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าจากลุ่มน้าํ ขนาดเล็กที่มีความลาดชันสูงซึ่งปลูกพืชไร่และ
ผู้ดําเนินการ
1. นายกานต์ ไตรโสภณ

เป็นหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงาน 80 %

2.นางสาวเกสร จําปา

เป็นผู้ร่วมวิจัย

ปฏิบตั ิงาน 20 %

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าสําหรับลุ่มน้าํ ขนาดเล็กที่มีความลาดชันสูงบนพื้นที่ภูเขา ที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันสองรูปแบบ คือ ปลูกพืชไร่อาศัยน้ําฝนและปลูกยางพารา
และ
เปรียบเทียบอิทธิพลของการใช้ที่ดินทั้งสองรูปแบบต่อการเกิดน้ําไหลบ่า
ระยะเวลาของโครงการ มีนาคม 2558 – สิงหาคม 2560 เวลา ๒ปี๕เดือน
สถานทีด่ าํ เนินการ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ขั้นตอนและวิธดี ําเนินงาน
1. คัดเลือกลุม่ น้ําขนาดเล็กที่มีรูปแบบการใช้ที่ดินตามที่ต้องการศึกษา ในที่นี้ลมุ่ น้ําที่ 1 มีการใช้ทดี่ ิน
ส่วนใหญ่เป็นการปลูกยางพาราที่เติบโตเต็มที่จนทรงพุ่มเบียดชิดกันแล้วและลุ่มน้ําที่ 2 มีการใช้ที่ดนิ
ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชไร่ แซมด้วยยางพาราอายุ 1 - 2 ปี
2. ทําการติดตั้งสถานีตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ โดยสถานทีต่ ั้งสถานีอยู่ระหว่างพื้นที่ลุ่มน้ํา
ทั้งสองแต่ไม่อยู่ในขอบเขตของลุ่มน้ําใด
3. ก่อสร้างอาคารวัดระดับน้ําแบบ Parshall Flume ที่จุดปลายสุดของพื้นที่ลุ่มน้ําศึกษา
จากนั้นติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ําอัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลระดับน้ํา
4 จัดให้มีการสํารวจดินและสภาพการใช้ที่ดินอย่างละเอียด
5. ติดตามตรวจวัดปริมาณน้ําฝน ความเข้มของเม็ดฝนและการขึ้นลงของระดับน้ํา
6. ทําการคัดกรองข้อมูลกราฟน้ําท่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อการนํามาสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่า
กล่าวคือเกิดจากพายุฝนเพียงลูกเดียว
7. นํากราฟน้ําท่าที่คัดกรองได้มาทําการตัด Base flow ออกเพื่อให้ได้ Ordinate บนกราฟน้ําท่าที่
เป็นน้ําไหลบ่าผิวดินเท่านั้นค่า Ordinate นี้คือระดับน้ําที่ไหลผ่านอาคารวัดน้ําในส่วนที่เป็นน้ําไหลบ่าผิว
ดินเท่านั้น ซึง่ สามารถคํานวณอัตราการไหลได้จากสมการการไหลผ่าน Parshall flume
Q=chn
โดย Q:อัตราการไหลมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร /วินาที
h :ระดับน้ําเหนือพื้น Parshall flumeมีหน่วยเป็นเมตร
c และ n เป็นสัมประสิทธิ์เฉพาะของ Parshall flume ขนาดต่างๆ ในที่นี้ flume มีความกว้างที่
ตําแหน่ง Inlet 90 ซ.ม. เท่ากันทั้งสองอาคาร c มีค่าเท่ากับ 2.184 และ n มีค่าเท่ากับ 1.566

8. จากผลลัพธ์ในข้อ 6 ทําการคํานวณปริมาณน้ําไหลบ่าทั้งหมด (พื้นทีใ่ ต้กราฟน้ําท่า) ซึ่งผลลัพธ์ที่
ได้คือปริมาตรฝนส่วนเกินที่ทาํ ให้เกิดน้ําไหลบ่า (Rainfall excess) จากนั้นทําการคํานวณเพื่อเปลี่ยน
ปริมาตรน้ําเป็นความลึกของน้ําเหนือพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมดด้วยการหารด้วยพื้นที่ลุ่มน้ําและปรับหน่วยให้
เหมาะสม ซึ่งในที่นี้ใช้หน่วย เซนติเมตร
9. นําค่าความลึกของน้ําไปหารอัตราการไหลที่ตําแหน่งต่างๆ (Ordinate) บนกราฟน้ําท่าตามข้อ 6
เพื่อให้ได้ Ordinate ของกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่า
10. นํากราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าที่มTี ime base ใกล้เคียงกันมาสร้างกราฟที่เป็นค่าเฉลี่ย โดยสุ่มออก
ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการทดสอบกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าเฉลี่ย
11. นํากราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าที่สร้างได้ไปทดลองการสร้างกราฟน้ําท่าเทียบกับกราฟน้ําท่าที่เตรียมไว้
เพื่อการทดสอบตามข้อ 10 ทดสอบการเข้ากันได้ด้วยวิธี Root Mean Square Error
ผลการศึกษา
ในการศึกษานี้มีลุ่มน้ําศึกษา 2 ลุ่มน้ํา ลุม่ น้ําที่ ๑ มีสัณฐานเป็นรูปพัด มีเนื้อที่ ๑๘๖ ไร่ มีการใช้ที่ดิน
ส่วนใหญ่เพื่อการปลูกยางพารา โดยประมาณร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นยางพาราที่อายุ ๗ ปีขนึ้ ไป
และมีทรงพุ่มเจริญชิดกันแล้ว ประมาณร้อยละ ๒๑ มียางพาราอายุ ๑ - ๒ ปีเป็นไม้ประธาน ปลูกแซมด้วย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวไร่ ประมาณร้อยละ ๑๖ มีการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวไร่โดย
ไม่มีไม้ยืนต้นเป็นไม้ประธาน
ในลุ่มน้ํานี้มีภูมปิ ระเทศมากกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นลูกคลื่นลอนชันหรือภูเขาสูงชัน ดินที่พบในพื้นที่
ส่วนใหญ่อยูใ่ นอันดับ Alfisolsโดยพบชุดดินวังสะพุง ๑๖๗ ไร่และดินชุดมวกเหล็ก ๘.๖๕ ไร่ ที่เหลือเป็นดิน
ตะกอนน้ําพาเชิงซ้อนที่จัดอยู่ในอันดับ Entisolsให้ชื่อรหัสลุ่มน้ําที่ 1 ว่า RTC
ั ฐานเป็นรูปใบ้ไม้ มีเนื้อที่ ๔๘๖ ไร่ ร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่มีการใช้ทดี่ ินเพื่อการปลูก
ลุ่มน้ําที่ ๒ มีสณ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวไร่ ประมาณร้อยละ ๙ มีใช้ที่ดนิ เพื่อการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา กล้วย
ลําไย ฯลฯ และอีกร้อยละ ๑๕ มีสภาพเป็นไร่ร้างหรือป่าผลัดใบที่กําลังฟื้นฟูสภาพ
ในลุ่มน้ํานี้มีภูมปิ ระเทศทั้งหมดเป็นเนินเขาหรือภูเขาสูงชัน ดินที่พบในพืน้ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในอันดับ Alfisols
โดยพบชุดดินท่าลี่ ๓๕๘ ไร่ ชุดดินมวกเหล็ก ๙๗ ไร่ และเป็นดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อนที่อยู่ในอันดับ
Entisols๒๒ ไร่ ให้ชื่อรหัสลุ่มน้ําที่ 2 ว่า ACC
ในช่วงเวลาที่ทําการศึกษามีกราฟน้ําท่าที่มีเงื่อนไขเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใช้สร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่า
กล่าวคือมีสัณฐานที่แสดงว่าเกิดจากพายุฝนเพียงลูกเดียว ที่ตรวจวัดได้ในลุ่มน้ํา RTC จํานวน 25 ลูก และ
ลุ่มน้ํา ACC จํานวน 13 ลูก ซึ่งได้นํามาสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าและกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าเฉลี่ยโดยใช้
วิธีการหาสัมประสิทธิ์ของสมการพหุนาม ซึ่งมีรูปทั่วไปคือ u(0,t)= u_0+u_1 t+u_2 t^2+⋯+u_n t^n

จากการ Fit สมการพบว่าสมการพหุนามลําดับที่ 16 มีเข้ากันได้กับสัณฐานของกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าที่สร้าง
ขึ้นได้ดีที่สุด โดยในลุ่มน้ํา RTC มีสัมประสิทธิ์ของสมการพหุนาม ดังนี้

ั ประสท
ิ ธิ์
สม
t ยกกําลัง
-1.2489E-22
16
7.47006E-20
15
-2.0266E-17
14
3.29809E-15
13
-3.5883E-13
12
2.75304E-11
11
-1.5311E-09
10
6.24675E-08
9
-1.8714E-06
8
4.07972E-05
7
-0.00063524
6
0.006858022
5
-0.04917904
4
0.219597811
3
-0.53470117
2
0.540857893
1
0.003875094 *Constant

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเข้ากันได้ 0.643 ซึ่งสมการที่ได้มีพื้นที่ใต้กราฟ (ปริมาณการไหล
ทั้งหมด) คลาดเคลื่อนจากปริมาณการไหลตามทฤษฎีของกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าอยู่เล็กน้อย และเมื่อนํามา
เฉลี่ยค่าความคลาดเคลื่อนแล้วจะได้ค่า Ordinate และกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าสําหรับลุม่ น้ํา RTC ดังนี้

เวลา
(นาที)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63

อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที/ซ.ม.
0.000
0.035
0.205
0.554
1.151
1.794
2.109
2.060
1.870
1.684
1.468
1.165
0.819
0.538
0.368
0.262
0.166
0.092
0.073
0.078
0.043
0.000

สําหรับลุ่มน้ํา ACC โดยที่กราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าที่สร้างได้มีฐานเวลาต่างกันเป็น 2 กลุม่ ได้ทําการ
สร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าเฉลี่ยขึ้นมา 2 เส้น ที่มคี ่าฐานเวลา 90 และ 180 นาที เส้นที่มฐี านเวลา 90
นาทีมีสัมประสิทธิ์สมการพหุนามดังนี้
ั ประสท
ิ ธิ์
สม
3.73226E-24
-2.85925E-21
9.93174E-19
-2.06829E-16
2.87701E-14
-2.81876E-12
1.99868E-10
-1.03761E-08
3.94512E-07
-1.08817E-05
0.000213549
-0.002891109
0.025777695
-0.14057342
0.41164203
-0.475665461
0.004910917

t ยกกําลัง
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
*Constant

ซึ่งเมื่อปรับแก้พื้นที่ใต้กราฟให้เป็นไปตามทฤษฎีแล้ว ได้คา่ Ordinate และเส้นกราฟดังต่อไปนี้

เวลา
(นาที)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90

อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที/ซ.ม.
0.000
0.002
0.004
0.005
0.130
0.256
0.495
1.040
1.884
2.798
3.510
3.885
3.965
3.878
3.722
3.507
3.187
2.733
2.188
1.654
1.225
0.932
0.730
0.552
0.374
0.227
0.142
0.097
0.053
0.028
0.000

สําหรับกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าที่มีฐานเวลา 180 นาที ได้ค่าสัมประสิทธิ์สมการพหุนามดังนี้

ั ประสท
ิ ธิ์
สม
t ยกกําลัง
-1.69769E-29
16
2.36757E-26
15
-1.48116E-23
14
5.47922E-21
13
-1.32911E-18
12
2.2133E-16
11
-2.56886E-14
10
2.05679E-12
9
-1.08422E-10
8
3.25092E-09
7
-1.81123E-08
6
-2.46889E-06
5
9.39335E-05
4
-0.001472777
3
0.010293744
2
-0.024525343
1
0.029935149 *Constant

และเมื่อปรับแก้ค่า Ordinate ให้ได้พื้นที่ใต้กราฟตามทฤษฎีแล้ว ได้ค่า Ordinate และเส้นกราฟ
ดังนี้

เวลา
(นาที)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60

อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที/ซ.ม.)
0.027
0.014
0.035
0.039
0.029
0.023
0.036
0.072
0.126
0.189
0.252
0.310
0.368
0.430
0.507
0.606
0.732
0.887
1.066
1.257
1.450

เวลา
(นาที)
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
117
120

อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที/ซ.ม.)
1.629
1.782
1.898
1.972
2.001
1.989
1.941
1.867
1.774
1.673
1.568
1.466
1.367
1.272
1.179
1.088
0.997
0.907
0.817
0.732

เวลา
(นาที)
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180

อัตราการไหล
(ลบ.ม./วินาที/ซ.ม.)
0.652
0.580
0.516
0.462
0.413
0.368
0.324
0.280
0.235
0.192
0.157
0.131
0.117
0.110
0.101
0.081
0.047
0.012
0.006
0.040

การทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าเฉลี่ยและกราฟหนึง่ หน่วยน้ําท่าที่สร้างได้
จริงในทั้งสองลุม่ น้ําพบว่า ได้ปริมาณน้ําไหลบ่าต่อหนึ่งพายุฝนใกล้เคียงกับข้อมูลที่ตรวจวัดได้จริง แต่มี
ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลสูงสุดค่อนข้างมากในกลุ่มที่ไม่ได้นาํ มาใช้สร้างค่าเฉลี่ย
ด้วยเหตุที่ไม่สามรถสร้างสัมประสิทธิ์น้ําไหลบ่าได้จากการหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ําไหลบ่าต่อหนึ่งพายุ
ฝน และปริมาณน้ําฝนของพายุฝนนั้น เนื่องจากไม่ทราบปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ลมุ่ น้ําแน่นอน จึงทําการ

เปรียบเทียบอิทธิพลของการใช้ที่ดินด้วยการหาปริมาณน้ําไหลบ่าต่อหน่วยพื้นที่เมื่อเกิด Peak flow ของกราฟ
หนึ่งหน่วยน้ําท่าเฉลี่ยแทน หลักการทางอุทกวิทยากําหนดว่า Peak flow เกิดขึ้นจากน้ําทุกส่วนในลุ่มน้ําไหล
มาถึงจุดปลายสุดของลุ่มน้ําพร้อมๆ ดังนั้น อัตราส่วนระหว่าง Peak flow และพื้นทีล่ ุ่มน้ําจึงสามารถบอก
ได้ว่ามีปริมาณน้ําไหลบ่าเกิดขึ้นต่อหน่วยพื้นที่เท่าไร ซึ่งพบว่าลุ่มน้ํา RCT มีน้ําไหลบ่าเกิดขึ้น 0.0113
ลูกบาศก์เมตร / ไร่ ในขณะที่ลุ่มน้ํา ACC มีน้ําไหลบ่าเกิดขึ้น 0.0041 และ 0.0081 ลูกบาศก์เมตร / ไร่
สําหรับกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าเฉลี่ยที่มี Time base 90 และ 180นาทีตามลําดับซึ่งชี้ให้เห็นว่า การทํา
การเกษตรโดยปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีทรงพุ่มเบียดชิดกันบนพื้นที่ลาดชัน ไม่ได้ทําให้
อัตราการเกิดน้ําไหลบ่าลดลงตามที่คาดการณ์ แม้ว่าจะเป็นการปลูกภายใต้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
เหมาะสมก็ตาม ในทางตรงกันข้ามปริมาณน้ําไหลบ่าต่อหน่วยพื้นที่ที่เกิดขึ้นกลับมีปริมาณมากกว่าการปลูก
พืชไร่เป็นพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งปริมาณน้ําไหลบ่าต่อหน่วยพื้นที่ที่มากขึ้นจะทําให้เกิดการชะล้างหน้าดินและการพัด
พาตะกอนออกจากพื้นที่ได้มากขึ้น ในทางหนึ่งทําให้ดินในพื้นที่สญ
ู เสียความอุดมสมบูรณ์ ในอีกทางหนึ่ง
ปริมาณตะกอนยังอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําและระบบนิเวศในลําน้ําที่อยู่ต่ําลงไปด้วย

10) ประโยชน์ที่ได้รบั
1. ข้อค้นพบทีป่ รากฏว่าการปลูกยางพาราแบบพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่ลาดชันสูง ไม่ได้ช่วยลดอัตรา
การเกิดน้ําไหลบ่าของพื้นที่ได้ดีกว่าการปลูกพืชไร่เป็นพืชเชิงเดี่ยว ชี้ให้เห็นว่า ระบบการปลูกพืชที่มีไม้ยืน
ต้นบนพื้นที่สูงที่เป็นต้นน้ําลําธารควรจะเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ความสูงของชั้นเรือนยอดและลักษณะทรงต้นเลียนแบบสภาพพื้นที่ป่า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดูด
ซับน้ําฝนและชะลอการเกิดน้ําไหลบ่า การจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําควบคู่ไปกับการปลูกไม้ยืนต้น
เชิงเดี่ยวไม่สามารถทดแทนความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชในแง่ของการอํานวยน้ําได้ อันจะเป็นแนวทาง
สําหรับการกําหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมสําหรับพื้นทีส่ ูงต่อไป
2. การสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าเฉลี่ยด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมของสมการพหุนามมักไม่
เป็นที่นิยมของนักวิจัย เนื่องจากเป็นวิธีที่มีการคํานวณซับซ้อน และแต่เดิมหากไม่ใช่ต้องจัดซื้อโปรแกรม
สําเร็จรูปชั้นสูงทางคณิตศาสตร์หรืออุทกวิทยาซึ่งมีราคาแพงเพื่อใช้ในการทํางาน นักวิจัยก็ต้องอาศัยการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทํารายการคํานวณด้วยตัวเอง อันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสิ้นเปลืองเวลา และ
มักจะถูกท้วงติงเรื่องความถูกต้องของรายการคํานวณหรือการนําไปใช้ได้กับชุดข้อมูลอื่น แต่การศึกษานี้
ชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้ฟังก์ชั่น LINEST บนโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ช่วยทําการคํานวณได้
โดยสะดวกในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยที่วิธกี ารสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าด้วยสมการพหุนามนี้เป็นวิธีที่ไม่
ขึ้นกับขนาดของลุ่มน้ํา ต่างจากวิธีการอื่นๆ ที่อาศัยสมการ Empirical จึงสามารถใช้การได้ทั่วไปกับลุ่มน้ํา
ทุกขนาด ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการศึกษาวิจัยทํานองเดียวกันนี้สําหรับลุม่ น้ําที่มีขนาดใกล้เคียงกับลุ่มน้ําศึกษา
ที่ไม่เหมาะจะทําการประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางอุทกวิทยาทั่วไป

3. ด้วยเหตุที่ขนาดพื้นที่ศึกษาอยู่ในย่านที่เป็นเกณฑ์เฉลี่ยของการจัดทํามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา
บนพื้นที่สูง จึงสามารถใช้กราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่าเฉลี่ยที่สร้างขึ้นสําหรับคํานวณปริมาณน้ําไหลบ่าและ Peak
flow ที่เกิดจากพายุฝนออกแบบ (Design storm) ใดๆ ได้ เพื่อนําผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการคํานวณเพื่อ
ออกแบบทางชลศาสตร์สําหรับอาคารบังคับน้ําแบบต่างๆ อาทิ ฝายดักตะกอน อาคารชะลอความเร็วของ
น้ํา ท่อลอดถนน ฯลฯ อันเป็นมาตรการเพิ่มเติมในระบบอนุรักษ์ดนิ และน้ํา ทั้งนีผ้ ู้ใช้จําเป็นต้องมีความ
เข้าใจหลักการทางอุทกวิทยาและมีข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับการตอบสนองของลุ่มน้ํานั้นๆ ต่อพายุฝนตามสมควร
ดังกล่าวแล้วข้างต้น

ผลงานเรื่องที่ 2
ชื่อเรื่อง การประเมินศักย์การคายระเหยบนพื้นที่สูงด้วยวิธี Hargraves Delta Temperature
ผู้ดําเนินการ
1. นายกานต์ ไตรโสภณ เป็นหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงาน 100 %
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทําการสอบเทียบวิธีการคํานวณศักย์การคายระเหยด้วยวิธี Hargreaves Delta Temperature
กับวิธี Penman-Montieth
2. เพื่อทดสอบการนําพารามิเตอร์ที่ได้จากการสอบเทียบตามข้อ 1 จากสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่
ราบลุ่ม ไปใช้ในพื้นที่สูง
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2560 - เมษายน 2560
สถานทีด่ าํ เนินงาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จ. เชียงใหม่โดยใช้แหล่งข้อมูลจาก สถานีทดลอง
การใช้น้ําชลประทานที่ 1 (แม่แตง) อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน อําเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง อ.แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ 4 สถานี โดย 2 สถานีเป็นสถานีที่มีที่ตั้งบนพื้นที่
สูงและอีก 2 สถานีมีที่ตั้งในพื้นที่ลุ่ม ทัง้ นี้สําหรับสถานีในพื้นที่ลุ่มได้เลือกสถานีที่มที ี่ตั้งห่างไกลจาก
ชุมชนขนาดใหญ่เพื่อขจัดอิทธิพลของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่ออุณหภูมิ ความเร็วลม และปริมาณฝุ่น
ละอองในอากาศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้แก่ สถานี
ทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ 1 (แม่แตง) อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2. แยกข้อมูลในแต่ละปีออกเป็น 2 ชุดตามช่วงฤดูกาล โดยกําหนดให้ฤดูมรสุมเริ่มในเดือน
พฤษภาคมและสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ช่วงเวลาที่เหลือของปีเป็นฤดูแล้ง
3. ทําการคํานวณศักย์การคายระเหยด้วยวิธีการ FAO Penman-Monthieth
เพื่อใช้เป็นค่า
อ้างอิงโดยที่ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีฐานเป็นรายวัน ในกรณีนไี้ ด้ตัดปัจจัยอันเนื่องมาจากการถ่ายเท

ความร้อนในดิน (Soil heat flux,G) ออก เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนในดินในรอบวันมักจะสมดุล
ในตัวเอง ประกอบกับบางสถานีไม่มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว
4. ทําการคํานวณศักย์การคายระเหยด้วยวิธี Hargreaves Delta Temperature โดยในชั้นต้นใช้ค่า
สัมประสิทธิ์เท่า 0.0023 และค่า Exponent เท่ากับ 0.5
5. ทําการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ในสมการ Hargreaves Delta Temperature เพื่อให้ได้ค่าศักย์
การคายระเหยที่ใกล้เคียงค่าอ้างอิงในสถานีเดียวที่คํานวณได้จากสมการ FAO Penman-Monteith
มากที่สุด และทดสอบความเข้ากันได้ของข้อมูลทั้ง 2 ชุดด้วยการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์และ
Root mean square error
6. ทดสอบนําค่าพารามิเตอร์ C ที่สอบเทียบได้ดีที่สุดจากสถานีในที่ราบลุ่มมาใช้กับสถานีบนพื้นที่สูง
และทดสอบความเข้ากันได้ด้วยวิธีการ เดียวกับข้อ 5 เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนําค่าที่ได้จาก
การสอบเทียบด้วยชุดข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นทีล่ ุ่มมาใช้ในพื้นที่สูง
7. ทดสอบนําค่าพารามิเตอร์ C ที่ได้จากสถานีในพื้นที่สูงด้วยกันไปใช้ยังอีกสถานีหนึ่ง และทดสอบ
ความเข้ากันได้ด้วยวิธีหาค่าสหสัมพันธ์และ Root mean square error
8. เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างข้อ 6 และข้อ 7 เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนําค่าที่ได้จากการ
ทําการสอบเทียบด้วยชุดข้อมูลจากสถานีอตุ ุนิยมวิทยาในพื้นที่สูงแห่งหนึ่งไปใช้บนพื้นที่สูงอื่นๆ หรือ
การนําข้อมูลจากสถานีในพื้นที่ลุ่มไปใช้ในพื้นที่สูง
สรุปผลการศึกษา
สถานีศึกษาการใช้น้ําชลประทานที่ 1(แม่แตง) ตั้งอยู่ที่อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด 19 องศา 17 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เหนือ และลองจิจูด 98 องศา 56ลิปดา 47 ฟิลิปดา ตะวันออก
มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 355 เมตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาในสถานีพัฒนาที่ดินน่านตั้งอยู่ที่อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ละติจูด 18องศา
32ลิ ป ดา 50ฟิ ลิ ป ดาเหนื อ ลองจิจู ด 100 องศา 42 ลิ ป ดา 8 ฟิ ลิ ป ดา ตะวัน ออก มี ค วามสูงเหนื อ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 255 เมตร
สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในศู น ย์ เรีย นรู้ ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น บนพื้ น ที่ สู ง อ.แม่ ฟ้ าหลวง จั งหวั ด เชี ย งราย
ละติจูด 20องศา 9 ลิปดา 33ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 99 องศา 37 ลิปดา 19 ฟิลิปดา ตะวันออก มี
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 1200 เมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ. เวียงแก่นจังหวัดเชียงราย ละติจูด
20 องศา 00 ลิปดา 56 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 28 ฟิลิปดา ตะวันออก มี
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 540 เมตร

ข้ อ มู ล ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากสถานี ศึ ก ษาการใช้ น้ํ า ชลประทานที่ 1 (แม่ แ ตง) ครอบคลุ ม
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง ธันวาคม 2559 เป็นระยะเวลา 5 ปี ข้อมูล
จากสถานีอุตุนิยมวิทยาในสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ครอบคลุมระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์
2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดินบนพื้นที่สูง
ครอบคลุมระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และ
ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งครอบคลุมระยะเวลาการเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยในชุดข้อมูลทั้งหมดเมื่อทําการคัดกรอง
ค่าพารามิเตอร์ที่ผิดปรกติเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์ตรวจวัดออกแล้ว สามารถสรุปค่าพารามิเตอร์
ที่มี การใช้ งานร่วมกัน และมีอิท ธิพ ลอย่างยิ่ งในการคํ านวณศักย์การคายระเหยในวิธีการ FAO Penman Monteithและ Hargreaves Delta Teperatureอั น ได้ แ ก่ ค่ าการรับ พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ อุ ณ หภู มิ สู งสุ ด
ต่ําสุดและเฉลี่ย ได้ดังนี้ในช่วงฤดูแล้งค่าการรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันของทั้ง 4 สถานีจะอยู่ระหว่าง
13.184 เมกกะจู ล /ตารางเมตร/วั น ที่ ศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น บนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด เชี ย งราย และ
17.254 เมกกะจูล/ตารางเมตร/วัน ที่สถานีศึกษาการใช้น้ําชลประทานที่ 1 (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ และ
ในฤดูฝนค่าการรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันจะอยู่ระหว่าง 13.735 - 17.316 เมกกะจูล/ตาราง
เมตร/วั น เป็ น ที่ น่ า สั งเกตว่ า ค่ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข องสถานี ในพื้ น ที่ ลุ่ ม ด้ ว ยกั น มี ค วามใกล้ เคี ย งกั น
เช่นเดียวกับที่ข้อมูลของสถานีในพื้นที่สูงก็มีความใกล้เคียงกัน โดยสถานีบนพื้นที่สูงจะมีค่าที่วัดได้ต่ํากว่า

อุณ หภู มิ เฉลี่ ยรายวัน ในช่ วงฤดู แ ล้งมี ค่ าอยู่ร ะหว่าง 17.3 ที่ ศูน ย์พั ฒ นาโครงการหลวงห้ ว ยแล้ ง
จังหวัดเชียงราย ถึง 24.7 เซลเซียส ที่สถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ 1 (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่
สําหรับในฤดูฝนมีอุณ หภูมิเฉลี่ยรายวันอยู่ในช่วง 21.5 เซลเซียสที่ ศูนย์เรียนรู้การพั ฒ นาที่ดินบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงราย ถึง 28.1 เซลเซียส ที่สถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ 1 (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลอุณหภูมิมีการเกาะกลุ่มกันในระหว่างพื้นที่ลุ่มและพื้นที่สูงเช่นเดียวกับการรับพลังงานแสงอาทิตย์
ผลการสอบเทียบสมการจากสถานีทั้ง 4 แห่ง ซึ่งพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดลดลงจาก 0.0023
โดยที่สถานีอุตุนิยมวิทยาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งมีค่าสัมประสิทธิ์ต่ําที่สุด คือ 0.0013 ในฤดู
แล้ง และ 0.0012 ในฤดูฝน ส่วนสถานอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 0.0015 – 0.0018 ค่า
RMSE ลดลงเหลือ 0.7. ม.ม. / วันหรือต่ํากว่าในทุกสถานี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 2 ชุด อยู่
ในช่ ว ง 0.650 - .0937 ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า ผลการคํ า นวณด้ ว ยวิ ธี FAO Penman – Monteithและ

Hargreaves Delta Temperature ภายหลังจากสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์แล้วมีลักษณะแปรผันตามกัน
และความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง
การนําค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการสอบเทียบสมการในพื้นที่ลุ่มไปใช้ในพื้นที่สูงพบว่า เมื่อนําค่าที่ได้
จากสถานีศึกษาการใช้น้ําชลประทานที่ 1 ไปใช้ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง ในฤดูแล้ง คํานวณ
ค่าเฉลี่ยศักย์การคายระเหยได้เท่ากับ 2.6 ม.ม./วัน RMSE เท่ากับ 0.3 ม.ม./วัน
ส่วนในฤดูฝน
ค่าเฉลี่ยศักย์การคายระเหยเท่ากับ 2.8 ม.ม. /วัน RMSE เท่ากับ 0.5 ม.ม. / วัน
เมื่อนําค่าสัมประสิทธิ์จากสถานีศึกษาการใช้น้ําชลประทานที่ 1 ไปใช้ยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยแล้ง ในฤดูแล้งคํานวณค่าเฉลี่ยศักย์การคายระเหยได้เท่ากับ 2.9 ม.ม./วัน RMSE เพิ่มขึ้นเป็น 0.5 ม.
ม./วัน ในฤดูฝนคํานวณค่าเฉลี่ยศักย์การคายระเหยได้เท่ากับ 3.8 ม.ม./วัน RMSE เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ม.
ม./วัน
เมื่อนําค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากสถานีพัฒนาที่ดินน่านไปใช้ยังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง ใน
ฤดูแล้งคํานวณค่าเฉลี่ยศักย์การคายระเหยได้เท่ากับ 2.7 ม.ม./วัน RMSE เท่ากับ 0.3
ม.ม./วัน ใน
ฤดูฝนคํานวณค่าเฉลี่ยศักย์การคายระเหยได้เท่ากับ 3.0 ม.ม./วัน RMSE เท่ากับ 0.5
ม.ม./วัน
เมื่อนําค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากสถานีพัฒนาที่ดินน่านไปใช้ยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ในฤดูแล้ง
คํานวณค่าเฉลี่ยศักย์การคายระเหยได้ท่ากับ 3.5 ม.ม./วัน RMSE เพิ่มขึ้นเป็น 1.1
ม.ม./วัน วันใน
ฤดูฝนคํานวณค่าเฉลี่ยศักย์การคายระเหยได้เท่ากับ 3.9 ม.ม./วัน RMSE เพิ่มขึ้นเป็น 1.3
ม.ม./วัน
ในทุกกรณีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทศนิยม 3 ตําแหน่ง
การทดสอบสลับสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการสอบเทียบสมการในสถานีบนพื้นที่สูงด้วยกันพบว่า เมื่อนํา
สัมประสิทธิ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง ไปใช้ยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ในฤดูแล้ง
คํานวณค่าศักย์การคายระเหยเฉลี่ยได้ 3.3 ม.ม./วัน RMSE เท่ากับ 0.9 ม.ม./วัน ฤดูฝนคํานวณค่าศักย์การ
คายระเหยเฉลี่ยได้ 3.6 ม.ม./วัน RMSE เท่ากับ 1.0 ม.ม./วัน และเมื่อนําค่าสัมประสิทธิ์จากศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยแล้งไปใช้ยังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง ในฤดูแล้งคํานวณค่าศักย์การคาย
ระเหยเฉลี่ยได้ 1.9 ม.ม./วัน RMSE เท่ากับ 0.8 ม.ม./วัน ฤดูฝนคํานวณค่าศักย์การคายระเหยเฉลี่ยได้
2.7 ม.ม./วัน RMSE เท่ากับ 0.8 ม.ม./วัน
เมื่อพิจารณาผลการคํานวณตามลําดับจะเห็นว่า ศักย์การคายระเหยที่คํานวณได้จากวิธีการ FAO
Penman - Monteithมีการเกาะกลุ่มกันตามการจําแนกพื้นที่ต่ําและพื้นที่สูงเช่นเดียวกับค่าการรับพลังงาน
แสงอาทิตย์และอุณหภูมิ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะภูมอิ ากาศเฉพาะท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อศักย์การคายระเหย
ค่าสัมประสิทธิ์ 0.0023 ที่เสนอโดย Hargreaves และคณะ ให้ผลการคํานวณที่สูงกว่าค่าที่คํานวณโดยวิธี
FAO Penman - Monteithซึ่ งใช้ เป็ น วิธีการมาตรฐานอ้างอิ งในการศึ ก ษานี้ และการสอบเที ย บสมการ

สามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนนี้มาอยู่ในอัตราที่น่าพอใจได้ โดยทําให้ค่า RMSE ของทั้ง 4 สถานีอยู่ในย่าน
0.3 - 0.7 ม.ม./ วัน
โดยที่ผลการสอบเทียบสมการที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง ให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้เคียงกับ
สถานีในพื้นที่ลุ่ม ดังนั้นจึงสามารถนําสัมประสิทธิ์ที่ได้จากสถานีในพื้นที่ลุ่มทั้ง 2 แห่งไปทําการคํานวณศักย์
การคายระเหยที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงได้ด้วยวิธี Hargreaves Delta Temperature โดยมี
ความคลาดเคลื่อนจากวิธีการ FAO Penman - Monteithเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่ผลการสอบเทียบ
สมการที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ต่ํากว่าสถานีอื่นๆ ดังนั้นเมื่อนําค่าสัมประสิทธิ์
ที่ได้จากการสอบเทียบสมการในสถานีในพื้นที่ลุ่ม ไปใช้คํานวณศักย์การคายระเหย จึงได้ค่าที่มีแนวโน้มสูง
กว่าค่าที่ได้จากการคํานวณด้วยวิธีการ FAO Penman - Monteith
ผลการสลับค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างสถานีบนพื้นที่สูงด้วยกัน เป็นไปในทํานองเดียวกัน กล่าวคือแม้จะมีความ
คลาดเคลื่อนเพิ่มมากขึ้นเมื่อทดสอบโดยการคํานวณค่า RMSE แต่เมื่อนํามาคํานวณเป็นปริมาตรน้ําแล้วยังคง
อยู่ในย่าน 2.1 - 2.2 ลบ.ม./ไร่/วัน ซึ่งมีผลกระทบน้อยมากในแง่ของการจัดหาน้ํา
กล่าวโดยสรุปแล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะทําการสอบเทียบสมการคํานวณศักย์การคายระเหยจากสถานี
อุตุนิยมวิทยาที่มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ครบถ้วนสําหรับการคํานวณตามวิธี FAO Penman - Monteithเพื่อ
นําไปใช้ทําการคํานวณในพื้นที่สูงซึ่งมีการตรวจวัดเพียงค่าอุณหภูมิสูงสุด - ต่ําสุด ด้วยวิธี Hargreaves Delta
Temperature ได้
สําหรับการศึกษานี้ทําในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งมีละติจูดอยู่
ระหว่าง 17 - 20 องศาเหนือ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ทเี่ หมาะสมอยู่ในช่วง 0.0015 -0.0017 อย่างไรก็
ตามโดยที่ในวิธีการดังกล่าวมีการคํานวณค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหนือชั้นบรรยากาศเหนือพื้นที่ศึกษาซึ่งจะ
ผันแปรไปตามตําแหน่งที่ตั้งทางละติจูดและช่วงเวลาในรอบปี ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์ทไี่ ด้ในที่นี้อาจไม่เหมาะที่
จะนําไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ทีม่ ที ี่ตั้งในละติจูดต่ํากว่า
การนําไปใช้ประโยชน์
ความแตกต่างด้านภูมิอากาศเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จําแนกพื้นที่สูงออกจากพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งภูมิอากาศที่
แตกต่างไปนี้เป็นปัจจัยที่มีอทิ ธิพลอย่างยิ่งต่อศักย์การคายระเหยและส่งผลต่ออัตราการใช้น้ําของพืช ในขณะ
ที่ทรัพยากรน้ําบนพื้นที่สูงมีอยู่จํากัด และมีความอ่อนไหวอย่างยิ่งต่อการปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลให้
เกิดภาวะแห้งแล้งทางชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก การวางแผนการใช้ที่ดิน แผนการปลูกพืช
และการออกแบบระบบส่งน้ําชลประทานบนพื้นที่สูงจึงจําเป็นต้องอ้างอิงการคํานวณอัตราการใช้น้ําของพืชที่มี
ความเที่ยงตรงระดับหนึ่ง ซึ่งข้อจํากัดสําคัญคือการไม่มขี ้อมูลที่จําเป็นสําหรับการคํานวณศักย์การคายระเหย
ผลการศึกษานีช้ ่วยให้สามารถใช้ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สงู คํานวณศักย์การคายระเหยได้อันเป็น
แนวทางปัญหาที่ได้ผลในระดับหนึ่งภายใต้ข้อจํากัดของข้อมูลที่มีอยู่

ผลงานเรื่องที่ 3
ชื่อเรื่อง เอกสารวิชาการเรื่องแนวทางการจัดทําแผนแม่บทสําหรับการนอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่สูง
ผู้ดําเนินการ
1. นายกานต์ ไตรโสภณ เป็นหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงาน 100 %
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
ขั้นตอนและวิธดี ําเนินการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์แนวคิดและ ยกร่าง
เอกสาร
สาระสําคัญของเอกสาร
เอกสารประกอบด้วยสาระสําคัญ ๓ ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่ ๑ กล่าวถึงกรอบแนวคิดและนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีหน่วยงานในระดับกระทรวงที่มีบทบาทหลัก ๒ กระทรวงด้วยกันคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีพันธะกิจเฉพาะ มีพื้นที่รบั ผิดชอบ
เฉพาะและมีแนวทางนโยบายที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรบนพื้นที่สูงเช่นเดียวกัน แต่โดยทีบ่ นพื้นที่สูง
ยังมีประชากรอยู่ประมาณ ๑ ล้านคน ซึง่ ได้รับความคุ้มครองด้วยหลักการแห่งสิทธิมนุษยชน ไม่สามารถจะ
ใช้อํานาจรัฐโยกย้ายถิ่นฐานไปสู่แหล่งอื่นได้ ประชากรเหล่านี้มีการทําการเกษตรเป็นอาชีพหลัก แต่โดยที่
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่บนพื้นที่สูงเป็นที่ลาดชัน
กิจกรรมการเพาะปลูกพืชจึงก่อให้เกิดการชะล้าง
พังทลายสูง เป็นความคุกคามอันสําคัญต่อทรัพยากรดินและที่ดิน นอกจากนี้ยังมีความคุกคามอีกประการ
หนึ่งคือสภาวะอากาศแปรปรวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนบนพื้นที่สูงตลอดไปจนถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ
การจัดการดินและที่ดินบนพื้นที่สูงจึงจําเป็นต้อง
พึ่งพามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสม
ร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรับมือกับความคุกคามทั้งสองข้อ
ส่วนที่ ๒ กล่าวถึงน้ําและความเชื่อมโยงทางอุทกวิทยาระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินในตําแหน่งต่างๆ
ของลุ่มน้ํา ตลอดจนมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่อาจนําไปใช้บนพื้นที่สูงได้ กิจกรรมของมนุษย์ในการ
จัดการทรัพยากรมักจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันสําคัญ โดยนัยยะของคํา
จํากัดความดังกล่าวแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า
น้ําคือตัวการสําคัญทีเ่ ชื่อมโยงผลแห่งการจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่ลุ่มน้ําจากตอนบนสู่ตอนล่างตามทิศทางของการไหล ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งในแง่บวกและลบ ตะกอนดินที่
เกิดจากการชะล้างหน้าดินในพื้นที่ตอนบน เมื่อเคลื่อนตัวลงสู่ตอนล่างของลุ่มน้ําอาจมีผลในทางบวกด้วยการ

เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เกษตรกรรม
หรืออาจมีผลในทางลบด้วยการตกตะกอนทับถมใน
แหล่งน้ําก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ําได้เช่นกัน
น้ําไหลบ่าที่เกิดจากพื้นที่ทําการเกษตรซึ่งมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชมักจะมี
สารละลายในกลุ่ม ไนเตรตและออร์การโนฟอสเฟตตลอดจนโลหะหนักบางชนิดซึ่งหากมีความเข้มข้นสูงเกินไป
จะทําให้คุณภาพน้ําไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค
นําที่ไหลผ่านชุมชนหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีการ
จัดการดีพออาจมีการปนเปื้อนทางชีวภาพ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดเกี่ยวกับทาสงเดินอาหาร
ได้
นอกจากประเด็นในเรื่องคุณภาพน้ําแล้ว การจัดการทีด่ ินยังมีผลต่อสภาพอํานวยน้ําอันหมายถึงการ
มีปริมาณน้ําในลําน้ําในชี่วงเวลาต่างๆ ลุม่ น้ําที่มีการควบคุมสภาพอํานวยน้ําที่ดีไม่ว่าจะโดยบริการทางนิเวศ
ของลุ่มน้ําเองโดยธรรมชาติหรือโดยบริหารจัดการของมนุษย์ย่อมมีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงระบบ
นิเวศในฤดูแล้งและเพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภค ทั้งยังมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดอุทกภัยในฤดูฝน
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเป็นการลดทอนขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ที่จะให้บริการด้านการอํานวยน้ํา และมักก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในฤดูฝนตลอดจนภาวะย้ําแล้ง
ในฤดูแล้ง
ปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณน้ํานี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการจัดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
เหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้วางแผนจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําต้องเข้าใจบริบทของบริการทาง
นิเวศน์ของพื้นที่ส่วนต่างๆ ของลุ่มน้ํา และบทบาทในระบบนิเวศของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําต่างๆ เพื่อ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและรักษาขีดความสามารถในการรองรับกิจกรรมของพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมดให้อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ
สําหรับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํานั้นประกอบด้วยวิธีการทางพืช เช่น การใช้แถบพืชแบบต่างๆ
การจัดการวัชพืชและเศษพืช ฯลฯ และวิธีกลเช่น คันดินกั้นน้ํา คันดินเบนน้ํา ขั้นบันไดดิน คูรับน้ําขอบ
เขา ฯลฯ โดยในที่นี้จะอธิบายถึงโครงสร้าง เงื่อนไขการเลือกใช้งานและข้อจํากัดการใช้งานของแต่ละ
มาตรการอย่างละเอียด
นอกจากนี้ยังจะกล่าวถึงมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการไหลของน้ําในลํา
น้ํา อาทิเช่น ฝายดักตะกอน อาคารชะลอความเร็วของน้ํา โครงสร้างเพื่อการควบคุมการกัดเซาะแบบเป็น
ร่องลึก (Gully control structure) การสร้าง Step water way การสร้างพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมเพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ํา ฯลฯ
ส่วนที่ ๓ กล่าวถึงแนวทางการจัดทําแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ําสําหรับแต่ละลุ่มน้ํา
อัน
ประกอบด้วยการแจกแจงข้อจํากัดด้านนโยบายและกฎหมาย การแจกแจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกําหนด
วิสัยทัศน์ ทางเลือกในการพัฒนา ผลกระทบที่จะเกิดทั้งแบบ On site และ Offsite การคัดเลือกมาตรการ

อนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมสําหรับการป้องกันผลกระทบ
ตําแหน่งต่างๆ ของพื้นที่ลุ่มน้าํ

และการจัดวางมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่

การนําไปใช้ประโยชน์
เอกสารฉบับนี้สามารถใช้เป็นคู่มือสําหรับการวางแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ําสําหรับลุ่มน้ําบน
พื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่ดินจํากัด ทรัพยากรดินมีความเสี่ยงที่จะเสื่อมโทรมเนื่องจากปัญหาการ
ชะล้างหน้าดินได้โดยง่าย
ซึ่งการกําหนดแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
นอกจากจะช่วยเพิ่มผลิตภาพของพื้นที่การเกษตรแล้ว
ยังทําให้การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่สูงซึ่งมี
ความลาดชันเป็นไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย

