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การจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลทางอุทกวิทยาที่ถูกต้องส้าหรับการจ้าลองและการ
ท้านายเพื่อน้ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง แต่ในหลายลุ่มน้้านั้นยังมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการสังเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาเพื่อศึกษาการตอบสนองเชิงอุทกวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน โดยใช้ลุ่มน้้าล้าตะโคงเป็นพื้นที่ศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2018 ประเมินปริมาณ
น้้าท่าจากข้อมูลฝนด้วยวิธี SCS-CN ประเมินค่าการคายระเหยจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยสมการของ Morton’s CRAE
การศึกษาพบว่าในช่วงการศึกษาปริมาณน้้าท่ามีลดลงมากที่สุดคือ 166.68 มม. ซึ่ งเป็นผลมากจากพื้นที่นาข้าวที่มีมากถูก
เปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินแบบอื่น ๆ โดยวิธีการสมดุลของน้้าเป็น เป็นวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาที่ถูกต้องและ
สามารถน้าข้อมูลไปวิเคราะห์ได้
ABSTRACT
Effective management of water resources requires accurate hydrological data for simulations
and predictions to analyze changes. But Many watersheds in Thailand are ungauged and many have
unreliable or incomplete data. This study focuses on the use of meteorological data in hydrological
data synthesis to study hydrological responses to land use changes. The Lam Takhong River as a study
area, This study used meteorological data from 2010 to 2018, assessing runoff from precipitation data
using SCS- CN, ETA from meteorological data using the Morton’ s CRAE equation. The study found that
during the time, the amount of runoff was decreased at the greatest of 166.68 mm, which resulted from
paddy fields being converted to other land use by means of water balance as a synthetic method.

ค้าส้าคัญ: ล้าตะโคง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ลุ่มน้้าที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์
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บทน้า
การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุทกวิทยา
ของพื้นที่นั้น ๆ (Tina et al., 2019; Woldesenbet et al., 2017) ดังนั้นข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้องในแต่ละพื้นที่รับน้้า
หรือลุ่มน้้า มีความส้าคัญต่อการวางแผนการจัดการที่ดินและน้้าในพื้นที่รับน้้านั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน
การเกษตร สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา สังคมและเศรษฐกิจ (Puno et al., 2019) โดยในหลายๆงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สังเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาจะถือว่าข้อมูลการไหลจากสถานีวัดนั้นถูกต้องแล้วน้ามาปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อให้เข้ากับข้อมูล
การไหล แต่หากในพื้นที่มีข้อมูลการไหลไม่สมบูรณ์ ไม่มีการวัด หรือไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นการสั งเคราะห์ข้อมูลการไหลจาก
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาซึ่งมักจะมีความละเอียดและครบถ้วนมากกว่า สามารถท้าให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่ละเอียดถูกต้องและ
ครบถ้วนส้าหรับทดแทนข้อมูลการไหลที่ไม่สมบูรณ์ได้
ลุ่มน้้าล้าตะโคงเป็นลุ่มน้้าย่อยของลุ่มน้้ามูล นอกเหนือจากเป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการเกษตรกรรม รักษาระบบ
นิเวศวิทยาและเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยมีอ่างเก็บน้้าขนาดกลางสามแห่งและอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กหลายแห่งตาม
ล้าน้้า อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้้าอุปโภค-บริโภคของตัวเมืองบุรีรัมย์ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรฐกิจ และ สังคม ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศไทย โดยมีล้าตะโคง เป็นแม่น้าสายเดียวในพื้นที่ที่รองรับการ
ด้ารงชีวิตของประชากร ซึ่งรับน้้าจากลุ่มน้้าล้าตะโคง โดย โดยล้าตะโคงเกิดเหตุการน้้าท่วมและภัยแล้งในเกือบทุกปี อีกทั้ง
ยังมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้องจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้้า
ดังนั้นแนวคิดการค้านวณการระเหยจริงด้วยข้อมูลสภาพอากาศโดยใช้สมการของ Morton (1983) มีความซับซ้อน
ยุ่งยากมากจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก ต่อมา Guo (2016) ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษา R เพื่อช่วยในการค้านวณ
ค่าการระเหยของ Morton (1983) และองค์ประกอบทางอุทกวิทยาที่ส้าคัญก็คือปริมาณน้้าท่าโดยค้านวณได้จากวิธี
NRCS-CN method (Hawkins et al., 2009) วิธีนี้ต้องการพารามิเตอร์เพียงตัวเดียวคือ ค่า curve number (CN) ซึ่งเป็น
ฟังก์ชันของสิ่งปกคลุมดิน ชนิดของดิน และความชื้นในดิน ดังนั้น เมื่อเราทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดินและข้อมูลฝน ก็จะท้าให้เราสามารถค้านวณปริมาณการไหลผิวดินได้ และเมื่อรวมกับปริมาณการคายระเหย เราก็จะ
สามารถหาค่าตัวแปรอุทกวิทยาอื่น ๆ ได้ทั้งหมดด้วยวิธีสมดุลน้้า ดังนั้น เมื่อเราทราบข้อมูลการใช้ที่ดินในพื้นที่ น้ามา
พิจารณาร่วมกับข้อมูลเชิงอุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศ เพื่อใช้ในการประมาณค่าส่วนประกอบเชิงอุทกวิทยาต่าง ๆ โดย
ไม่ต้องพึ่งพาแบบจ้าลองส้าเร็จรูปต่าง ๆ
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการตอบสนองเชิงอุทกวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินส้าหรับลุ่ม
น้้าที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ด้วยวิธีสมดุลน้้า
วิธีการวิจัย
พืนที่ศึกษา
ลุ่มน้้าล้าตะโคงเป็นลุ่มน้้าสาขาย่อยของลุ่มน้้ามูลตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14° 41′ 54″ ถึง 15° 17′ 51″ เหนือ และเส้น
แวงที่102° 56′ 15″ ถึง 103° 17′ 15″ ตะวันออก ไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ โดยมีความยาว 95 กิโลเมตร และมีความ
แตกต่างของระดับต้นน้้าและท้ายน้้าอยู่ที่ประมาณ 60 เมตร สภาพอากาศในลุ่มน้้าล้าตะโคงนั้นได้รับผลกระทบจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ก่อให้เกิดฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม และพายุหมุนเขตร้อน ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนตุลาคม โดยมีการเก็บข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา
การใช้ที่ดินและกลุ่มชุดดิน
การศึกษารวบรวมข้อมูลคุรสมบัติดินเชิงอุทกวิทยาในลุ่มน้้าล้าตะโคงและจ้าแนกออกเป็น 4 กลุ่มโดยแสดงดังรูปที่ 2
ก โดยสังเกตได้ว่าชุดดิน C และ D มีพื้นที่มากจึงเป็นสาเหตุให้พื้นที่ท้ายน้้าเกิดน้้าท่วมบ่อยครั้ง ส่วนการรวบรวมข้อมูลการ
ใช้ที่ดินได้จากแผนที่การใช้ที่ดิน 4 ปี (2010, 2014, 2016 และ 2018) ซึ่งได้จากกรมพัฒนาที่ดินโดยแบ่งการใช้ที่ดิน
ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ตัวเมือง นาข้าว พืชไร่ ป่าไม้ ไม้ยืนต้น และแหล่งน้้า โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาและพืชไร่โดย
แสดงดังรูปที่ 2ข โดยน้าข้อมูลมาค้านวณค่า CN ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นระหว่างกลุ่มดินเชิงอุทกวิทยาและการใช้ที่ดินโดยปกติการ
ประมาณค่า CN2 จากตารางแล้วจึงเปลี่ยนเป็น CN1 และ CN3 ตามลักษณะสภาพพื้นที่แห้งหรือเปียกตามล้าดับ

ก. กลุ่มชุดดินเชิงอุทกวิทยา
ข. การใช้ที่ดินในลุ่มน้้าล้าตะโคง
รูปที่ 2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศึกษา
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ปริมาณน้าท่า
ปริมาณน้้าท่า (R) เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณฝนทั้งหมดจากการไหลบนผิวดินและการไหลพื้นฐาน โดยวิธีหนึ่งที่ได้รับ
ความนิ ย มมากที่ สุ ด ในการประเมิ น ปริ ม าณน้้ า ท่ า คื อ วิ ธี ห มายเลขเส้ น โค้ ง (The soil conservation service curve
number SCS-CN) (Hawkins, 2009). โดยเกิดจากเป็นฟังก์ชันของปริมาณฝนทั้งหมด (P) และการกักเก็บที่เป็นไปได้ของ
ดิน (S) ในขณะที่น้าไหลบ่าเกิดขึ้นซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
R=

(P - Ia)

2

(P-Ia+S)

for P > Ia

(1a)

โดยที่ Ia คือการสูญเสียเริ่มต้น (มม.) หมายถึงปริมาตรของการสูญเสียการตกตะกอนก่อนที่จะเริ่มไหลบ่าและเป็นหน้าที่
ของการกักเก็บที่อาจเกิดขึ้น S เป็น
Ia = λS

(2)

เมื่อ λ คืออัตราส่วนของการสูญเสียเริ่มต้นต่อการรักษาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งก้าหนดให้ 0.2 ในตอนเริ่มต้น (Rallison,
R.E.,1980) . โดยการศึกษาหลายแห่งพบค่าของ λ ในช่วง 0 ถึง 0.3 (Bosznay, 1989; Ponce,1996) แต่ในการศึกษา
ส่วนใหญ่ในภูมิภาคกึ่งแห้งจะมีค่า λ น้อยกว่า 0.2 โดยเฉลี่ย 0.05 (Shi, Z-H, 2009) อย่างไรก็ตามส้าหรับพื้นที่อากาศชื้น
ค่า λ สูงกว่า 0.2 หรือสูงถึง 0.3 (Satheeshkumar, 2017) ส่วนลุ่มน้้าล้าตะโคง (บุรีรัมย์) ทีอ่ ยู่ในสภาพอากาศอยูร่ ะหว่าง
สภาพอากาศชื้นและกึ่งแห้จึงท้าให้ค่า λ เป็น 0.1 ส้าหรับลุ่มน้้าล้าตะโคง
ค่า S มีความสัมพันธ์กับพารามิเตอร์ที่ไม่มีมิติที่เรียกว่าหมายเลขเส้นโค้ง (CN) ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดินประเภท
ของดินและความชื้นในดินก่อนหน้านี้ (Hawkins, 2009). ค่า CN ถูกจ้าแนกตามความชื้นในดินก่อนหน้าออกเป็นสามกลุ่ม
ค่าของ CN1, CN2 และ CN3 ใช้ส้าหรับดินเปียกก่อนหน้าดินปกติและดินแห้งตามล้าดับ ค่า CN2 สามารถก้าหนดได้จาก
ตารางที่เตรียมไว้เช่น (Chow, 1988) ดังนั้น CN1 และ CN3 สามารถประเมินจาก CN2 เป็น:
CN1=
CN3=

4.2CN2
(10-0.058CN2)
23CN2
(10+0.13CN2)

(3)
(4)

ความชื้นในดินก่อนหน้าในการศึกษานี้จัดประเภทโดยใช้ความลึกของปริมาณน้้าฝนของสองวันก่อนหน้าบวกครึ่งหนึ่ง
ของวันนี้ ศักยภาพในการกักเก็บของลุ่มน้้า S สามารถค้านวณได้จากค่า CN ดังสมการ
S=

25400
CN

- 254
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การคายระเหย
ในการศึกษานีก้ ารประมาณค่า ETa โดยตรงจากข้อมูลภูมิอากาศโดยใช้แบบจ้าลองความสัมพันธ์เสริมของ Morton's
complementary relationship areal evapotranspiration (CRAE) Morton (1983). อย่างไรก็ตาม (Xu and Singh,
2005) น้าเสนอการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษา R เพื่อแก้ปัญหา การค้านวณนี้ใช้ข้อมูลภูมิอากาศรายวันตั้งแต่
2010 ถึง 2018 ผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากโมเดล Morton CRAE ต้องอยู่ในรูปแบบรายเดือน
สมดุลน้า
ความสมดุ ล ของน้้ า สามารถก้ า หนดได้ ว่ า อั ต ราไหลเข้ า ลบด้ ว ยอั ต ราการไหลออกเท่ า กั บ อั ต ราเวลาของการ
เปลี่ ย นแปลงของน้้ า ในดิ น ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ลื อ กเฉพาะโซนวิ ก ฤต (effective root zone) โดยตั้ งแต่ โ ซนรากที่มี
ประสิทธิภาพจนถึงล้าต้นพืช (Scott and Biederman, 2019) เมื่อพิจารณาแหล่งต้นน้้าทั้งหมดในลุ่มน้้ามีปริมาณน้้าฝน
เพียงอย่างเดียวที่ถือว่าเป็นปริมาณไหลเข้า แม้ว่าจะมีการไหลเข้าอื่น ๆ บ้าง แต่ก็มีปริมาณน้อยมาก (Cook, P.G. et al.,
1998) และเมื่อพิจารณาปริมาณน้้าไหลออกแล้วพบว่ามี น้้าท่า การระเหยและการเติมน้้าใต้ดิน สมการสมดุลของน้้า
ส้าหรับโซนราก (root zone) ที่มีประสิทธิภาพสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ (Scott and Biederman, 2019) ในรูป
สมการ ดังสมการที่ 6
Zdθ
dt

= P-E-R-D

(6)

โดยที่ Z คือความหนาของโซนราก (root zone) ที่มีประสิทธิภาพ, θ คือความชื้นของดิน, P คือปริมาณฝน, E
คือการคายระเหยม R คือการไหลบ่า, D คือการระบายน้้าลึกใต้โซนราก
Z(θt -θt-1 ) = Pt -Et -Rt -Dt

(7)

โดยที่ ตัวห้อย t และ t-1 คือเวลาปัจจุบันและเวลาที่ผ่านมาส้าหรับช่วงเวลาหนึ่งตามล้าดับ ในกรณีของอนุกรม
เวลารายวันคือ t และ t-1 คือวันนี้และเมื่อวาน ค้าจ้ากัดความของโซนรากที่มีประสิทธิภาพคือ Z หมายถึงความลึกของดิน
ที่มีความชื้นค่อนข้างคงที่ โดยรากพืชสามารถเจาะลึกกว่านั้นได้มาก (Scott and Biederman, 2019) การศึกษาความ
แปรปรวนของปริมาณความชื้นในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหลายครั้งพบว่าโดยปกติดินในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จะรั ก ษาความชื้ น ให้ ค งที่ ที่ ร ะดับ ความลึ ก ประมาณ 1 เมตร (Hamada and Sukchan, 2008;
Moroizumi et al., 2009) ดังนั้นเราจึงถือว่าค่า Z ที่ความลึก 1 ม Zθt และ Zθt-1 คือระดับความลึกของน้้าในดินของ
วันนี้และเมื่อวานตามล้าดับ สมการท้านายความลึกของน้้าในดินส้าหรับวันนี้สามารถเขียนได้ดังสมการที่ 8:
Z(θt -θt-1 ) = Pt -Et -Rt -Dt

(8)

ปริมาณน้้าในดินที่ซึมลึกเข้าไปในชั้นดินจนหยุดซึมคือความจุความชื้นสนาม (field capacity) และระดับความชื้นที่ลดลง
เรื่อย ๆ จนพืชไม่สามารถดึงน้้าไปใช้ได้เรียกว่า สภาพจุดเหี่ยวเฉาถาวร ( wilting point ) ตามล้าดับ โดยอนุมานจากการศึกษา
ตัวอย่างเช่น (Hamada and Sukchan, 2008) จึงเป็นเงื่อนไขการประเมินเชิง field capacity เท่ากับ 150 มิลลิเมตร และ
wilting point เท่ากับ 10 มิลลิเมตร
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การเติมน้าของน้าใต้ดินด้วยวิธี สมดุลน้า
น้้าบาดาลเป็นส่วนประกอบทางอุทกวิทยาที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง โดยอยู่ใต้ชั้นหินอุ้มน้้าซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของโซนรากที่มี
ประสิทธิภาพ ด้านบนของชั้นน้้าแข็งส่วนใหญ่เป็นระดับน้้าใต้ดิน น้้าที่ระบายออกจากโซนรากจะป้อนระบบน้้าใต้ดินผ่าน
โซนที่ไม่อิ่มตัวลงไปที่ระดับน้้าใต้ดิน เรียกว่าการเติมน้้าใต้ดิน การระบายน้้าจากโซนรากเริ่มต้นเมื่อโซนรากถึงความจุของ
สนามซึ่งมีน้าในดินประมาณ 150 มม. ของโซนราก (Lacombe et al., 2017) น้้าใต้ดินสามารถสูญเสียไปจากชั้นน้้าแข็ง
ได้โดยการปล่อยลงสู่แม่น้าสองวิธีเป็นการไหลของฐานและไหลขึ้นสู่เขตรากโดยผ่านรากฝอย
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปริมาณน้้าฝนปริมาณน้้าท่าและการคายระเหยของพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะโคงตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2018 ใน
รูปแบบของอนุกรมเวลา แสดงในรูปที่ 2 แสดงการกระจายของปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าท่า และ การคายระเหย ในแต่ละ
ปีโดยพบว่า ปริมาณน้้าท่ าไหลบ่า และ การคายระเหย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของปริมาณน้้าฝนเสมอ
เนื่องจากปริมาณฝนมี่ตกในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริ มารน้้าท่า ซึ่งมีผลโดยตรงแก่สภาพอากาศที่ถูกน้ามาใช้ค้านวณการคาย
ระเหยในพื้นที่ ดังนั้นการกระจายปริมาณน้้าฝนเป็นตัวก้าหนดปริมาณน้้าท่าและ การคายระเหย

รูปที่ 3 อนุกรมเวลาของการตอบสนองเชิงอุทกวิทยาในพื้นที่ศึกษา
ผลการศึกษาข้อมูลเชิงอุทกวิทยาด้วยวิธีสมดุลน้้าในช่วงปี 2010 ถึง 2018 พบว่าปริมาณน้้าฝนสูงสุดประจ้าปีอยู่ในปี
2011 และ 2017 โดยมีปริมาณฝนอยู่ ที่ 1,527 มม. และ 2,140.10 มม. ตามล้าดับ โดยมีปริมาณน้้าท่า มากที่สุดในปี
2011, 2016 และ 2017 อยู่ที่ 425.30, 451.39 และ 737.94 มม. ตามล้าดับ ในขณะที่การคายระเหยมากที่สุดในปี 2012
และ ปี 2017 โดยอยู่ที่ 934.55 และ 1,065.49 มม. และการไหลในล้าน้้ามากที่สุดในปี 497.79, 539.65 และ 866.50
มม. ปริมาณฝนในปี 2014 มีปริมาณฝนมาก แต่เกิดการไหลของแม่น้าน้อยเนื่องจากมีปริมาณน้้าท่าลดลงและมีการคาย
ระเหยที่สูงขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้้าฝนที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะท้าให้เกิดการไหลของแม่น้าที่สูงขึ้น
ปริมาณน้้าฝนรายปีต่้าสุดในปี 2013, 2015 และ 2018 ที่ 1,183.48, 1,237.90 และ 949.40 มม. ตามล้าดับซึ่งท้า
ให้เกิดการไหลบ่าผิวที่ 265.18, 396.34 และ 195.46 มม., การคายระเหย ที่ 885.48, 872.85 และ 832.41 มม. และการ
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เติมน้้าใต้ดินที่ 44.69 ในปี 2013 เพียงปีเดียว ปริมาณน้้าฝนของปี 2013 แม้ว่าจะน้อยกว่าปี 2015 และถึงแม้จะมีปริมาณ
น้้าท่าน้อยกว่าปี 2015 แต่ก็มีการระเหยมากกว่า จึงท้าให้ในปี 2015 และ ปี 2018 ไม่มีการเติมน้้าใต้ดิน
ผลการประเมินค่าสัมประสิทธิ์การไหลบ่าของพื้นที่ศึกษาคือ 0.27 ซึ่งสูงกว่าสัมประสิทธิ์น้าท่าทั่วไปที่อยู่ที่ 0.3 โดย
ถือว่าค่อนข้างสูงส้าหรับค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสัมประสิทธิ์น้าท่าเท่ากับ 0.1-0.15 (Shi, Z-H, 2009)
โดยความคลาดเคลื่อนนี้บ่งชี้ว่าปริมาณน้้าที่ไหลบ่าจากแหล่งต้นน้้าที่ท้าการศึกษามีปริมาณมากเป็นพิเศษเนื่องจากดินและ
ประเภทการใช้ที่ดิน ดินของลุ่มน้้าส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินทรายอัดแน่นของชุดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นดินนา ดังรูปที่ 2ก
การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่นาซึ่งอิ่มตัวเกือบตลอดเวลาในช่วงฤดูปลูกข้าว ดังรูปที่ 2ข ดินที่อิ่มตัว
และหนักจะสร้างปริมาณน้้าที่ไหลบ่าสูง (Satheeshkumar, 2017)
ตารางที่ 1 ผลการค้านวณสมดุลน้า้
สัมประสิทธิ์
น้้าท่า

ปริมาณฝน

ปริมาณน้้าท่า

การคายระเหย

การเติมน้้าใต้ดิน

การไหลในล้าน้้า

2010

(มม.)
1,445.71

(มม.)
362.14

(มม.)
920.77

(มม.)
125.66

(มม.)
425.13

0.26

2011

1,527.00

425.30

838.90

255.59

497.79

0.28

2012

1,378.98

318.42

934.55

93.69

373.33

0.23

2013

1,183.48

265.18

885.48

44.69

310.61

0.23

2014

1,404.69

316.67

901.27

190.57

370.96

0.23

2015

1,237.90

396.34

872.85

-

482.14

0.33

2016

1,343.90

451.39

917.58

2.90

539.65

0.34

2017

2,140.10

737.94

1,065.49

356.78

866.50

0.35

2018

949.40

195.46

832.41

-

251.18

0.23

เฉลี่ย

1,401.24

385.43

907.70

118.88

457.48

0.27

ผลารศึกษาการตอบสนองเชิงอุทกวิทยาต่อการเปลรายนแปลงการใช้ที่ดินโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปีที่มี
ข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินได้แก่ปี 2010, 2014, 2016 และ 2018 โดยพบว่า การเปลี่ยนแปลงสุทธิของข้อมูลเชิง
อุทกวิทยาได้แก่ ปริมาณน้้าท่า การคายระเหย และการเติมน้้าใต้ดินในช่วงเวลาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงทั้งหมด โดยปริมาร
น้้าท่ามีแนวโน้มลดลงมากที่สุดถึง 166.68 ม.ม. ส่วนการคายระเหยลดลงเล็กน้อยคือ 88.36 ม.ม. ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินพบว่าการใช้ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกประเภทยกเว้นลักษณะการใช้ที่ดินที่เป็นพื้นที่นาข้าวซึ่งมีแนวโน้มลดลงถึง
115.39 ตร.กม. อันเนื่องมาจากการพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้และไม้ยืนต้นส่งผลให้
ปริมาณน้้าท่าในพื้นที่ลดลงตรงตามทฤษฎีของหมายเลขเส้นโค้งน้้าท่า (The soil conservation service curve number SCSCN) (Hawkins.,2009).
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ตารางที่ 2 การตอบสนองเชิงอุทกวิทยาและการเปลีย่ นแปลงการใช้ที่ดิน
การเปลีย่ นแปลง
การตอบสนองเชิง
อุทกวิทยา
2010 ถึง 2014
2014 ถึง 2016 2016 ถึง 2018

การเปลีย่ นแปลงสุทธิ

ปริมาณน้้าท่า (มม.)

-45.47

134.73

-255.93

-166.68

การคายระเหย (มม.)

-19.51

16.31

-85.17

-88.36

การเติมน้้าใต้ดิน (มม.)

64.91

-187.67

-2.90

-125.66

พื้นที่ตัวเมือง (ตร.กม.)

1.21

2.10

23.45

26.76

พื้นที่นาข้าว (ตร.กม.)

-39.10

28.45

-104.74

-115.39

พืชไร่ (ตร.กม.)

18.12

-16.30

19.38

21.19

พื้นที่ป่าไม้ (ตร.กม.)

-4.85

0.34

22.78

18.28

ไม้ยืนต้น (ตร.กม.)

24.72

-19.98

40.01

44.76

พื้นที่แหล่งน้้า (ตร.กม.)

-0.11

5.38

-0.87

4.40

ค่า CN

-0.06

0.45

-0.16

0.23

สัมประสิทธิ์น้าท่า

-0.03

0.12

-0.12

-0.03

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิ นนั้ นมีผลกระทบโดยตรงต่ อการเปลี่ย นแปลงสภาพอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ตอบสนองเชิงอุทกวิทยาโดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงสุทธิของ ปริมาณน้้าท่า การเติมน้้าใต้ดิน และ พื้นที่นา
ข้าว มีแนวโน้มลดลงมากที่สุดคือ 166.68 125.66 และ 115.39 ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบซึ่ง
กันและกันอย่างชัดเจนเนื่องจากพื้นที่ส่วนมากของลุ่มน้้าเป็นพื้นที่นาข้าวจึงท้าให้มี ผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณน้้าท่า
และ ค่า CN ทั้งนี้ในงานวิจัยได้น้าเสนอวิธีการศึกษาการตอบสนองเชิงอุทกวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินส้าหรับลุ่ม
น้้าที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ด้วยวิธีการสร้างข้อมูลตามวิธีของสมดุลน้้าโดยการน้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ละเอียดและถูกต้องใน
พื้นที่มาสังเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาส้าหรับลุ่มน้้าท่ามีข้อมูลอุทกวิทยามาสมบูรณ์ โดยข้อมูลฝน การใช้ที่ดิน และข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลส้าคัญส้าหรับวิธีดังกล่าว ดังนั้นการใช้วิธีการใช้หมายเลขโค้งน้้าท่า (NRCS-CN) เพื่อเปลี่ยนข้อมูล
ปริมาณน้้าฝนให้เป็นค่าพื้นผิวที่ไหลบ่าโดยใช้ข้อมูลการใช้ที่ดินและดิน การคายระเหย (ETa) ประเมินได้จากข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาโดยใช้วิธี CRAE ของ Morton เมื่อทราบองค์ประกอบทางอุทกวิทยา 3 ประการ ได้แก่ ปริมาณน้้าฝนน้้าท่า
และการคายระเหยท้าให้เกิดความสมดุลของน้้าในเขตรากจึงสามารถประเมินการเติมน้้าใต้ดินด้วยหลักการของสมดุลน้้า
และสามารถน้ามาวิเคราะห์กับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินได้ ทั้งนี้การสร้างข้อมูลอุทกวิทยาส้าหรับลุ่ม น้้ า มี
ประโยชน์มากส้าหรับการจัดการลุ่มน้้า และอ่างเก็บน้้า เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเปรียบเทียบวิธีนี้กับข้อมูลที่วัดได้อย่าง
แม่นย้าในอนาคต
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