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บทคัดยอ
งานวจิยันีเ้ปนการศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลง

ปริมาณน้ำทาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรีโดยใชแบบจำลอง SWAT มาประเมิน โดยศึกษาสวนใหญ
ครอบคลมุจงัหวดัปราจนีบรุแีละจงัหวดัสระแกว มพีืน้ทีป่ระมาณ 9,651 ตารางกโิลเมตร การศกึษาได
ใชขอมูลการใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2545 และป พ.ศ. 2556 จากกรมพฒันาทีด่นิมาเปรยีบเทยีบลกัษณะ
การเปลีย่นแปลง แลวนำเขาแบบจำลอง SWAT รวมกบัขอมลู DEM ขอมลูดนิ และขอมลูสภาพอากาศ
เพื่อประมวลผลหาปริมาณน้ำทาเปนรายวันแลวสรุปผลเปนรายเดือน จากผลการศึกษาพบวาลักษณะ
การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีล่มุน้ำปราจนีบรุใีนชวงป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 พืน้ที่
การปลูกขาวและขาวโพดมีอัตราลดลงโดยมีการปลูกพืชชนิดอื่นมาทดแทน นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรของทำใหพืน้ทีอ่ยอูาศยัมอีตัราเพิม่ขึน้ดวยในสดัสวนรอยละ 4.16 ดานการเปลีย่นแปลงปรมิาณ
น้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลอง SWAT ระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 ปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายปอยทูี่
223.25 มิลลิเมตร 217.73 มิลลิเมตร ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กนอย จากการ
ปรับเทียบพารามิเตอรแบบจำลองดวยขอมูลสถานีตรวจวัดน้ำทา Kgt.9 และ Kgt.14 ในชวงป
พ.ศ. 2543-2550 และผลการทวนสอบแบบจำลองในชวงป พ.ศ. 2551-2556 ใหคา Nash-Sutcliffe
efficiency (NSE) โดยเฉลีย่อยทูี ่0.83 ซึง่อยใูนเกณฑทีค่อนขางดี

คำสำคญั : การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ, น้ำทา, ลมุน้ำปราจนีบรุ,ี แบบจำลอง SWAT
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1.บทนำ
ปจจัยในการศึกษาดานอุทกวิทยาเปนสวนหนึ่งของงานทางดานทรัพยากรน้ำ น้ำทาเปน

องคประกอบหลกัอนัหนึง่ของการหมนุเวยีนของน้ำในวฏัจกัรอทุกวทิยา ปรมิาณน้ำทายงัเปนดชันสีำคญั
ทีแ่สดงใหเหน็ถงึสถานภาพของทรพัยากรน้ำในลมุน้ำ ไมวาจะเปนภาวะน้ำทวมหรือการขาดแคลนนำ้ ปจจยัหลกั
ตวัหนึง่ทีม่ผีลตอกระบวนการเกดิและปรมิาณของน้ำทา คอื สภาพการใชทีด่นิและ/หรอืสภาพปกคลมุดนิ
(land use/land cover) ในชวงหลายปทีผ่านมา ประเทศไทยไดมกีารเปลีย่นแปลงสภาพการใชทีด่นิอยาง
มาก มผีลทำใหการหมนุเวยีนของน้ำในวฏัจกัรอทุกวทิยาไดรบัผลกระทบและเกดิการเปลีย่นแปลงตอเนือ่ง
ตามไปดวย ในปจจบุนัความตองการใชน้ำในทกุภาคสวนมอีตัราเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ทัง้ในดานอปุโภค
บริโภค และทางการเกษตรกรรม ดวยเหตุนี้การวางแผนเพื่อบริหารจัดการน้ำจึงมีความสำคัญ จำเปน
ตองรปูรมิาณน้ำในพืน้ทีล่มุน้ำแตละทีใ่หใกลเคยีงความเปนจรงิมากทีส่ดุ ซึง่แตละลมุน้ำจะมกีารประเมนิ
ปริมาณน้ำในรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะทางกายภาพของลุนน้ำนั้น ๆ การใชแบบจำลองทาง
อุทกวิทยาเพื่อชวยในการประเมินปริมาณน้ำก็เปนวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงน้ำทาซึ่งเกิดจากลักษณะการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินที่ โดยผลลัพธที่ไดซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชเปนแนวทางพัฒนาสำหรับ
การวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตตอไป

2.พื้นที่ศึกษา
ลุมน้ำปราจีนบุรีตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ลุมน้ำประมาณ 9,651 ตาราง

กโิลเมตร ครอบคลมุจงัหวดัปราจนีบรุ ีและจงัหวดัสระแกว อยรูะหวางเสนรงุที ่13o 02' เหนอืถงึเสนรงุ
ที ่ 14o 28' เหนอืและอยรูะหวางเสนแวงที ่ 101o 10' ตะวนัออกถงึเสนแวงที ่ 102o 33' ตะวนัออก
ทศิเหนอืตดิกบัลมุน้ำมลู ทศิใตตดิกบัลมุน้ำชายฝงทะเลตะวนัออก ทศิตะวันออกตดิกบัลมุน้ำโตนเลสาป
และประเทศกัมพูชา และทิศตะวันตกติดกับลุมน้ำบางปะกง สภาพภูมิประเทศของลุมน้ำปราจีนบุรี
ประกอบไปดวย พืน้ทีร่าบลมุระหวางแมน้ำ และพืน้ทีร่าบตามแนวทศิตะวันออกไปทศิตะวันตกองลมุน้ำ
มีทิวเขาสันกำแพงซึ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ลุมน้ำทางตอนใตมีเนินเขา
และเทอืกเขาตดิตอกนัไมยาวนกั ความสงูบรเิวณเทอืกเขาสงูประมาณ 700-800 ม.รทก. และพืน้ทีล่มุมี
ระดบัความสงูประมาณ 60-160 ม.รทก. ลำน้ำสายหลกั คอื แมน้ำปราจนีบรุ ีลำน้ำสาขาทีส่ำคญั ไดแก
คลองพระสทงึ คลองพระปรง แมน้ำไสใหญ และคลองยาง เปนตน แมน้ำปราจนีบรุจีะไหลไปบรรจบ
กับแมน้ำนครนายกที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเปนแมน้ำบางปะกง แลวไหลลง
อาวไทย [1] ดงัแสดงในรปูที ่1
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3.เครื่องมือและวิธีการ
3.1 แบบจำลอง SWAT
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เปน แบบจำลองทางอทุกวทิยา ทีเ่ปนสาธารณสทิธิ์

จัดทำขึ้นโดย Agricultural Research Service ที่ Grassland Soil and Water Research
Laboratory สหรฐัอเมรกิาสามารถดาวนโหลดฟรทีีเ่วบ็ไซต http://swat.tamu.edu/ ซึง่ทำงานรวมกบัขอมลู
ระบบ GIS ไดโดยเปนแบบจำลองประเภท Continuous-time basin-scale hydrologic model [2]
มคีวามสามารถในการจำลองพืน้ทีม่คีวามซบัซอนทางดานอทุกวทิยาขนาดใหญ และประมวลผลเปนชวง
เวลาตอเนือ่งทัง้รายวนั รายเดอืน และรายป เปนทีย่อมรบัและนำไปประยกุตใชงานกนัอยางกวางขวาง

3.2 ขอมลูทีใ่ช
1) DEM (Digital Elevation Model) คอืแบบจำลองระดบัความสงูเชงิเลขชนดิ Raster file สามารถ

แสดงความสูงและความชัน มีคาระดับความสูงหนวยเปนเมตร สามารถดาวนโหลดฟรีจากเว็บไซต
http://www.srtm.csi.cgiar.org [3] pixel size ขนาด 90 เมตร มรีะบบทีใ่ชในการอางองิทางภมูศิาสตร
คอื WGS_1984_UTM_Zone 47 N และDatum D_GCS_1984 เปนจดุอางองิ

2) ขอมลูดนิ ทีป่ระกอบไปดวย เนือ้ดนิ และคณุสมบตัขิองดนิทางฟสกิส จากกรมพฒันาทีด่นิ มา
แปลงเปนชนดิ Raster file ครอบคลมุพืน้ทีศ่กึษากำหนด Pixel size 90 เมตร ดงัแสดงในรปูที ่2

3) ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน คือขอมูลแสดงการใชประโยชนที่ดินชนิด vector file จาก
กรมพฒันาทีด่นิป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 ดงัแสดงในรปูที ่3

รปูที ่1 พืน้ทีศ่กึษา (ลมุน้ำปราจนีบรุ)ี
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4) ขอมลูอากาศ ทีม่กีารเกบ็เชงิสถติชินดิรายวนัในรปูแบบตาราง โดยรวบรวมจากกรมอตุนุยิม
วทิยา กรมชลประทาน ตัง้แตชวงเวลาทีเ่ริม่มกีารบนัทกึขอมลูถงึปจจบุนั ประกอบดวย ปรมิาณฝน จำนวน
วนัทีฝ่นตก ความชืน้สมัพทัธ ความเรว็ลม อณุหภมูสิงูสดุ-ต่ำสดุ และความเขมของแสงอาทติย เปนตน

5) Observed data คอืขอมลูน้ำทาจากสถานตีรวจวดัทีม่กีารบนัทกึเปนสถติแิละมคีวามตอเนือ่ง
กันชนิดรายวัน จากกรมชลประทาน โดยจะนำมาใชตรวจสอบความแมนยำของแบบจำลอง ซึ่งใน
การศกึษานีเ้ลอืกใชสถาน ีKgt.9 และ สถาน ีKgt.14 เนือ่งจากขอมลูคอนขางสมบรูณและมคีวามตอเนือ่ง

รปูท่ี 2 แผนทีช่ดุดนิ

(ก) แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2545 (ข) แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2556

รปูที ่3 แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ

3.3 วธิกีารศกึษา
การศึกษาประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ 1) เปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ

การใชประโยชนทีด่นิ 2) ประเมนิการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทาดวยแบบจำลอง SWAT ดงัแสดงในรปูที ่ 4
ซึง่สามารถอธบิายไดดงันี้
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1) เปรยีบเทยีบลกัษณะการเปลีย่นแปลงของการใชประโยชนทีด่นิ ในการศกึษานีไ้ดใชขอมลูแผนที่
การใชประโยชนที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 ซึ่งทำการรวบรวมและ
ตรวจสอบความถกูตองของขอมลู โดยจำแนกประเภทการใชประโยชนทีด่นิออกเปน 9 ประเภทตามสภาพ
การใชงาน จากนัน้ทำการเปรยีบเทยีบลกัษณะการเปลีย่นแปลงของการใชประโยชนทีด่นิโดยการซอนทบั
(Overlay) ดวยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร เพือ่จำแนกพืน้ทีแ่ละคำนวณหาการเปลีย่นแปลง
โดยคิดเปนรอยละของพื้นที่ จากนั้นนำขอมูลที่ไดจัดเตรียมมาเปนขอมูลเพื่อนำเขาแบบจำลอง SWAT
โดยแปลงขอมลูเปน Grid file และกำหนดรหสัตามฐานขอมลูของแบบจำลอง และเตรยีมขอลูอืน่ๆ ประกอบ
ดวย DEM แผนที่ดินโดยกำหนดความละเอียดของ Pixel size 90 เมตร และขอมูลประเภทตาราง
ซึง่ไดแก ขอมลูฝน และขอมลูสภาพอากาศ และขอมลูทางอทุกวทิยา ทีผ่านการวเิคราะหความสำพนัธ
และความตอเนื่องของขอมูลของแตละสถานีที่ใชเปนตัวแทนครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

2) การประเมนิปรมิาณน้ำทาดวยแบบจำลอง SWAT จะดำเนนิการการประมวลผลแยกออกเปน
2 กรณี ตามปของขอมูลการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2556 สวนขอมูลที่นำเขา
แบบจำลองสวนอืน่จะใชเหมอืนกนัทัง้หมด ในขัน้ตอนแรกเปนการกำหนดขอบเขตและรายละเอยีดของพืน้ที่
ลมุน้ำโดยการนำเขาขอมลู DEM ขนาดความละเอยีดของกรดิ 90 เมตร เพือ่แบงขอบเขตลมุน้ำยอยและ
กำหนดจดุออกของลมุน้ำ จากนัน้นำเขาขอมลูดนิ การใชทีด่นิ และความชนั เพือ่ทำการวเิคราะหหนวย
ตอบสนองทางอทุกวทิยา (HRU Analysis) โดยแบงเปอรเซน็ตความสำคญัอยทูี ่10% 10% และ 15%
ตามลำดบั แลวนำเขาขอมลูอากาศ และตัง้คาการประมวลผลแบบจำลอง SWAT เปนชนดิรายวนั ตัง้แต
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2538 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เปนเวลา 20 ป โดยงานวจิยันีจ้ะพจิารณา
เฉพาะในสวนของความสมัพนัธน้ำฝน-น้ำทาเทานัน้โดยสัง่แบบจำลองประมวลผลเปนรายวนัแลวนำผล
ออกมาเพื่อนำมาสรุปเปนรายเดือน

รปูท่ี 4 ขัน้ตอนการดำเนนิ
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การประเมินน้ำทาจำเปนตองศึกษาวงจรอุทกวิทยา (Hydrologic Cycle) ของแบบจำลองทาง
ดานอทุกวทิยา ซึง่มพีืน้ฐานอยบูนสมการสมดลุของน้ำ [4] ดงันี้

เมือ่ SWt คอืปรมิาณน้ำในดนิสดุทาย (mm), SWo คอืปรมิาณน้ำในดนิเริม่ตน (mm), t คอืเวลา (Days),
Rday คือ ปริมาณฝนในวันที่ i (mm), Qsurf คือปริมาณน้ำผิวดีนในวันที่ i (mm),  Ed คือปริมาณ
การคายระเหยในวนัที ่i (mm), Wseep คอืปรมิาณน้ำไหลชมึช้ันใตดนิในวนัที ่i (mm), Qgw คอืปรมิาณ
น้ำใตดนิทีไ่หลกลบัสลูำน้ำ (mm).

การประเมนิน้ำทาผวิดนิ (Surface Runoff) และคาอตัราการไหลของน้ำทาสงูสดุในแบบจำลอง
SWAT สามารถทำได 2 วธิ ีไดแก วธิ ีSCS Curve Number [5] และ วธิ ีGreen & Ampt infiltration
ซึ่งในการศึกษานี้เลือกใชวิธี SCS Curve Number เนื่องจากเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย

(1)

(2)

เมือ่ Q คอืปรมีานน้ำทาเฉลีย่รายวนั (m3/s), R คอืปรมิาณน้ำฝนรายวนั (mm), S คอื Retention
parameter โดยตวัแปร S จะมคีวามสมัพนัธกบัคา Curve number (CN) ดงัสมการสมการ

เมือ่ CN คอื คา Curve number
ในการปรบัเทยีบและตรวจสอบความสมเหตสุมผลของแบบจำลอง ดวยหลกัการทางสถติเิปรยีบเทยีบ

ผลปรมิาณน้ำทาท่ีไดจากแบบจำลองกบัปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากตรวจวดัจรงิ ซึง่ความแมนยำของแบบจำลอง
จะพจิารณาความสอดคลองกนัของขอมลูโดยการพลอ็ตกราฟเพือ่เปรยีบเทยีบกนัและการคำนวณคาความ
ผิดพลาด (Error) ระหวางคาจากแบบจำลองและคาสังเกตที่เกิดขึ้นจริง โดยใชเกณฑการประเมินเชงิ
ประสทิธภิาพ (Efficiency Criteria) ไดแก สมัประสทิธิใ์นการตดัสนิใจ (Coefficient of Determination, R2),
Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) [6]

(3)

(4)
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4. ผลการและวจิารณ
4.1 ผลการเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรีมีความเปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพ

เศรษฐกจิ สงัคม และประชากรในพืน้ที ่เมือ่ประชากรเพิม่ขึน้ ความตองการใชประโยชนทีด่นิกจ็ะมมีาก
ขึน้ดวย ทาใหรปูแบบการใชประโยชนทีด่นิภายในพืน้ทีม่กีารปรบัเปลีย่นไป โดยเฉพาะอยางยิง่การเพิม่ขึน้
ของพื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสราง แตเนื่องจากขนาดพื้นที่หรือที่ดินที่มีอยูอยางจำกัด ทำใหรูปแบบ
การใชประโยชนทีด่นิจงึมลีกัษณะในการทดแทนกนั เชน การปรบัเปลีย่นจากพืน้ทีเ่กษตรกรรมกลายเปน
พืน้ทีพ่าณชิยทีอ่ยอูาศยั เปนตน

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิในชวงป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 พบวามี
การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณทศิเหนอืของลมุน้ำมสีภาพสวนใหญเปนภเูขาโดยเปนพืน้ที่
ปาทัง้หมดและมกีารเพิม่ขึน้ของพืน้ทีป่าไมประมาณรอยละ 1.57 เนือ่งจากพืน้ทีข่องพชืไรและทงุหญาลด
ลงในบรเิวณทีต่ดิภเูขาซึง่เปนปาไมทำใหมโีอกาสเปลีย่นกลบัมาเปนปาไมได  สวนบรเิวณอืน่ ๆ  เปนพืน้ที่
ลกูคลืน่ลอนลาดและพืน้ทีร่าบโดยสรปุพืน้ทีก่ารเพาะปลกูพชืลดลงเลก็นอยประมาณรอยละ 10 ของพืน้ที่
การเพาะปลกูพชืทัง้หมดจากป พ.ศ. 2545 ถงึแมจะมกีารเพิม่ขึน้ของพืน้ทีเ่กษตรรอยละ 6.05  มนัสำปะหลงั
รอยละ 3.64 พชืไรรอยละ 1.88 แตเนือ่งจากพืน้ทีน่าขาวและขาวโพดลดลงรอยละ 6.12 และ 15.37

นอกจากนีย้งัพบการเพิม่ขึน้ของเขตชมุชนและทีอ่ยอูาศยัรอยละ 4.16 และแหลงน้ำตาง ๆ เพิม่
ขึน้รอยละ 2.1 ทำใหภาพรวมของการเพาะปลกูพชืลดลงไปดวย การขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงเปนปจจยัหลกั
ทีส่งผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิเปนอยางมาก ในชวงระยะเวลา 12 ปทีผ่านมา
พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดมกีารเปลีย่นแปลงเปนพืน้ทีช่มุชนและพืน้ทีพ่าณชิยกรรมอยางรวดเรว็ เพือ่ตอบสนอง
การขยายตวัของตวัเมอืงในขณะเดยีวกนัพืน้ทีบ่างสวนของจงัหวดัปราจนีบรุแีละสระแกวเปนเขตพฒันา
อุตสาหกรรม จึงทาใหรูปแบบการขยายตัวของพื้นที่เมือง มีการขยายเขามายังเขตจังหวัดเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนือ่ง ดงัแสดงในตารางที ่1

 เมือ่ Qobs คอืคาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิ, Qsim คอืคาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลอง
     Qobs คอืคาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิเฉลีย่

(5)
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4.2 การประเมนิปรมิาณน้ำทาดวยแบบจำลอง SWAT
แบบจำลองสามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ลุมน้ำซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 9,651.38 ตารางกิโลเมตร

โดยแบงลมุน้ำยอยออกเปน 29 ลมุน้ำยอย มปีรมิาณน้ำทาทัง้ลมุน้ำประมาณ 393.4 ลานลกูบาศกเมตร
ลักษณะการระบายน้ำแตละพื้นที่ลุมน้ำยอยแตละพื้นที่มีลำดับการไหลตามลำดับลงสูจุดออกสุดทาย
ทีล่มุน้ำยอยหมายเลข 4 ดงัแสดงในภาพที ่5 การกำหนดหนวยตอบสนองทางอทุกวทิยา (HRUs) ไดกำหนด
แบบหลาย HRUs โดยใหแตละลมุนำยอยม ี HRUs สอดคลองตามเปอรเซน็ตของการใชทีด่นิ ชนดิดนิ
และความลาดชนั ซึง่ไดทัง้หมด 297 HRUs ดานปรมิาณน้ำทาพบวาในลกัษณะการใชประโยชนทีด่นิใน
ป พศ. 2545 แบบจำลองใหผลการประเมนิน้ำทาเฉลีย่รายปอยทูี ่233.25 มลิลเิมตร และจากการสภาพ
การใชที่ดินในป พศ. 2556 แบบจำลองใหผลการประเมินน้ำทาเฉลี่ยรายปอยูที่ 217.73 มิลลิเมตร
มกีารเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ตอปอยทูี ่10.16 มลิลเิมตร

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบลกัษณะการใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษาระหวางป พ.ศ 2545
และป พ.ศ. 2556

1 พืน้ทีเ่กษตร 1,352.16 14.01 1,936.10 20.06 583.94 6.05
2 นาขาว 2,173.73 22.52 1,582.93 16.40 -590.80 -6.12
3 ทุงหญา 178.73 1.85 380.90 3.95 202.17 2.09
4 มนัสำปะหลงั 1,051.88 10.90 1,403.51 14.54 351.63 3.64
5 พชืไร 328.03 3.40 509.19 5.28 181.16 1.88
6 ขาวโพด 1,486.65 15.40 3.28 0.03 -1,483.37 -15.37
7 ปาไม 2,650.00 27.46 2,801.46 29.03 151.46 1.57
8 เขตชุมชนและที่อยูอาศัย 297.01 3.08 698.45 7.24 401.44 4.16
9 แหลงน้ำ 133.18 1.38 335.55 3.48 202.37 2.10

รวม 9,651.38 100 9,651.38 100

ลำดับ
ลักษณะการใช
ประโยชนที่ดิน

ป พ.ศ.2545 ป พ.ศ.2556 การเปลี่ยนแปลง

พื้นที(่ตร.กม.) % พื้นที(่ตร.กม.) % พื้นที(่ตร.กม.) %
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คาน้ำทาจากแบบจำลอง SWAT ในเบือ้งตนเมือ่นำไปวเิคราะหคาความสมัพนัธทางสถติ ิ NSE
และคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (R2) ในทกุจดุสอบเทยีบแบบจำลองไดคาทีย่งัไมผานเกณฑทีไ่ดรบัความ
นาเชือ่ถอื โดยปรมิาณน้ำทารายวนัเฉลีย่ในทกุลมุน้ำยอยมคีาสงูกวาคาตรวจวดัจรงิมาก แตสวนใหญมี
ความความสมัพนัธสอดคลองกบัชวงเวลา จงึวเิคราะหความออนไหวของคาพารามเิตอรทีส่งผลกระทบตอ
ความสอดคลองของรปูแบบการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของปรมิาณน้ำทา และชวงเวลาการเกดิปรมิาณน้ำทา
โดยการปรบัเทยีบพารามเิตอรแบบจำลอง (SWAT model Calibration) โดยใชขอมลูตรวจวดัปรมิาณ
น้ำทาในชวงวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2543 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลา 8 ป จากสถานวีดัน้ำ
KGT.9 และ KGT.14 ซึ่งอยูในพื้นที่ลุมน้ำยอยหมายเลข 19 และ 1 ตามลำดับ ผลการปรับเทียบ
แบบจำลอง พบวาคาพารามเิตอรหลกัทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทาในพืน้ทีล่มุน้ำ ซึง่ไดนำไป
ใชในการปรบัเทยีบแบบจำลอง ไดแก SOL_AWC, GWQMN, และ CN2 ซึง่หลงัจากปรบัคาพารามเิตอร
โดยภาพรวมพบวา จากการตรวจวัดจากทั้ง 2 สถานี ดังนี้ ที่สถานี Kgt.9 การใชประโยชนที่ดินในป
พศ. 2545 และ พศ. 2556 ไดคา R2 เทากบั 0.88, 0.90 และคา NSE เทากบั 0.87, 0.81 ตามลำดบั
ดงัแสดงในรปูที ่ 6 ทีส่ถาน ี Kgt.14 การใชประโยชนทีด่นิในป พศ. 2545 และ พศ. 2556 ไดคา R2

เทากบั 0.88, 0.82 และคา NSE เทากบั 0.87, 0.82 ตามลำดบั ซึง่ผลอยใูนเกณฑทีด่ ีดงัแสดงในรปูที ่7
การทวนสอบแบบจำลอง (SWAT model Validation) โดยใชขอมลูตรวจวดัปรมิาณน้ำทาจาก

ทัง้ 2 สถาน ีในชวงวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 7 ป พบวา
ทีส่ถาน ีKgt.9 จากการใชขอมลูประโยชนทีด่นิในป พศ. 2545 และ พศ. 2556 ไดคา R2 เทากบั 0.85,
0.87 และคา NSE เทากบั 0.82, 0.83 ตามลำดบั ดงัแสดงในรปูที ่8 ทีส่ถาน ีKgt.14 การใชประโยชน
ทีด่นิในป พศ. 2545 และ พศ. 2545 ไดคา R2 เทากบั 0.81, 0.78 และคา NSE เทากบั 0.87, 0.75 ตาม
ลำดบั ซึง่ผลทางสถติอิยใูนเกณฑคอนขางด ีดงัแสดงในรปูที ่9

รปูที ่5 การแบงพืน้ทีล่มุน้ำของแบบจำลอง SWAT
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รปูที ่6 ผลการปรบัเทยีบปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายเดอืนตัง้แตป พ.ศ. 2543-2550 ของสถาน ีKgt.9

รปูที ่7 ผลการปรบัเทยีบปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายเดอืนตัง้แตป พ.ศ. 2543-2550 ของสถาน ีKgt.14

รปูที ่8 ผลการทวนสอบปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายเดอืนตัง้แตป พ.ศ. 2551-2557 ของสถาน ีKgt.9

รปูท่ี 9 ผลการทวนสอบปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายเดอืน ตัง้แตป พ.ศ. 2551-2557 ของสถาน ีKgt.14
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5.สรปุผลและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของลุมน้ำปราจีนบุรีในชวง 12 ป

(พ.ศ. 2545- พ.ศ. 2556) ผลลพัธทีไ่ดคอืลกัษณะการใชทีด่นิมแีนวโนมการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีจ่าก
ทุงหญาและปาไมไปเปนพื้นที่เกษตรและที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากกร ในสวนของ
การเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทาผลลพัธจากแบบจำลอง SWAT เมือ่เทยีบคาเฉลีย่รายปมคีาเปลีย่นแปลง
เลก็นอย จากการตรวจสอบความแมนยำของการประมวลผลของแบบจำลองหลงัจากปรบัการพารามเิตอร
และนำขอมลูตรวจวดัจรงิในภาคสนามมาเปรยีบเทยีบผลลพัธออกมาเปนทีค่อนขางด ีประมาณน้ำทาทีไ่ด
จากแบบจำลองหลังจากปรับเทียบคาพารามิเตอรแลวมีความใกลเคียงกับปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายเดือน
ที่ได แบบจำลองสามารถกำหนดพื้นที่ลุมน้ำและลักษณะทางอุทกวิทยาไดใกลเคียงสภาพความเปนจริง
ซึง่สงผลใหแบบจำลองมคีวามนาเชือ่ถอืเพิม่มากขึน้ โดยสามารถผลทีไ่ดไปประยกุตใชจำลองสถานการณ
ตาง ๆ ทีส่งผลตอปรมิาณน้ำทาในลมุน้ำตาง ๆ เพือ่วางแผนในการบรหิารจดัการน้ำในอนาคต

ในอนาคตหากตองการผลลัพธที่มีความถูกตองมากขึ้น สามารถทำไดโดยหาขอมูลตาง ๆ ที่ใช
ประกอบการศึกษาจากหลายแหลงที่มีความนาเชื่อถือและมีความถูกตองมากขึ้น เชน ดาวเทียม DEM
เสนทางน้ำ ขอมูลสภาพอากาศรวมทั้งการออกสำรวจภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเก็บรายละเอียดของขอมูล
ทั้งเชิงสถิติและเชิงทางกายภาพ ซึ่งจะตองดำเนินการศึกษาอยางตอเนื่อง อีกทั้งนี้ตองพิจารณาปจจัย
ดานอืน่ ๆ เพิม่เตมิเพือ่จดัการวางแผนการจดัการลมุน้ำอยางมปีระสทิธภิาพในอนาคตตอไป
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