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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ตอปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำลำตะคอง

The effect of land use changes to runoff discharge
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บทคัดยอ
การเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่บริเวณตนน้ำของอางเก็บน้ำลำตะคองในชวง

10 ป ทีผ่านมา เนือ่งจากการเพิม่จำนวนของประชากร ทำใหมพีืน้ทีก่ารเกษตรกรรมเพิม่ขึน้ สงผลให
พืน้ทีป่าไมลดลง รวมถงึการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิดานอืน่ๆ ทำใหมผีลกระทบตอปรมิาณน้ำ
ทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำ การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่จำลองปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ โดยใชแบบจำลองทางอทุกศาสตร SWAT เพือ่จำลอง
ปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงสอูางเกบ็น้ำลำตะคองในสภาพการใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนั และการใชประโยชน
ทีด่นิในอนาคต 20 ปขางหนา โดยเลอืกขอมลูฝนในป พ.ศ. 2554 เปนตวัแทนของปน้ำมาก และขอมลู
ฝนป พ.ศ. 2558 เปนปน้ำแลง เพือ่วิเคราะหหาปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำ จากการศกึษาพบวา
ในกรณี ปน้ำมากปริมาณน้ำทารายเดือนที่ไหลลงอางเก็บน้ำในการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 20 ป
มคีาสงูสดุเทากบั 189.74 ลานลบ.ม.ในเดอืนกนัยายน มคีามากวาสภาพการใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนั
ซึง่มคีาเทากบั 167.50 ลานลบ.ม.ในกรณปีน้ำแลงพบวาปรมิาณน้ำทาในชวงฤดแูลง (ธ.ค.-เม.ย.) ของสภาพ
การใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนัมคีามากกวาการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต 20 ป ในขณะทีน่้ำทาเฉลีย่
ในชวงฤดฝูนของการใชประโยชนทีด่นิในอนาคตมคีาสงูสดุเทากบั 42.43 ลานลบ.ม. ซึง่มคีามากกวาปรมิาณ
น้ำทาเฉลีย่ของการใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนัทัง้นีจ้ะเหน็ไดวาสภาพการใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีร่บัน้ำ
ของอางเก็บน้ำที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม สงผลตอปริมาณน้ำทา
และรูปแบบของปริมาณน้ำทาท่ีไหลเขาสูอางเก็บน้ำลำตะคอง

คำสำคญั : การเปลีย่นใชประโยชนทีด่นิ, น้ำทา, แบบจำลอง SWAT, อางเกบ็น้ำลำตะคอง
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Abstract
The land use in upstream area of Lamtakhong reservoir was gradually changed in

past ten years due to the growth rate of population. It caused land use changes from forest
area to agriculture area, residential area and other purposed areas. By the change of land use,
it affected to runoff discharge of Lamtakhong reservoir. The objective of this study is to
simulate runoff discharge of Lamtakhong reservoir due to land use changes using hydrological
model (SWAT). The simulation model was performed with the present land use map (2015)
and the predicted land use change map (2035). The mean monthly runoff discharge was
analyzed using rainfall data of flood year (2011) and drought year (2015). The study result
showed that the maximum runoff discharge of the predicted land use change map was 189.74
x 106m3in September of flood year. Whereas the maximum discharge of the present land use
map was 167.50 x 106m3.In the case of drought year, the monthly runoff discharge of dry
season (December-April) of the present land use map was greater than the predicted land use
change map. Whereas the maximum monthly runoff discharge of the predicted of land use
change map was 42.43 x 106m3which was greater than the present of land use map.
Consequently, the land use changes in upstream area of Lamtakhong reservoir affected to
monthly runoff discharge. Moreover, the monthly runoff discharge and monthly runoff pattern
of the predicted land use change map was found to be changed from the observed data
in case of drought year.

Keywords : Land use change, Runoff, SWAT Model, Lamtakhong Reservoir

1. ความสำคญัและทีม่าของปญหา
โครงการอางเกบ็น้ำลำตะคอง ตัง้อยทูี ่ตำบลลาดบวัขาว อำเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา รบัผดิชอบ

สงน้ำใหพื้นที่ชลประทานและชวยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ในการบริหาร
จดัการอางเกบ็น้ำลำตะคองชวงฤดนู้ำหลาก กรมชลประทานไดมกีารประเมนิปรมิาณน้ำไหลเขาอางเกบ็น้ำ
กอนเขาฤดนู้ำหลาก และไดวางแผนการบรหิารจดัการน้ำในชวงฤดแูลงถดัไปจากปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กกัอยู
ในอางเกบ็น้ำ ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน ของทกุป แตทัง้นีใ้นการคาดการณปรมิาณน้ำทีไ่หลเขาอางเกบ็น้ำ
ในชวงฤดูฝนขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิเชน ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำ
การใชประโยชนทีด่นิ เปนตน และในป พ.ศ. 2554 ไดเกดิปรากฎการณลานญีา ทำใหอางเกบ็น้ำลำตะคลอง
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ไดรับผลกระทบจากพายุ "ไหถาง" สงผลใหมีปริมาณน้ำทาไหลเขาอางเก็บน้ำเกินระดับเก็บกัก จึงตอง
เรงระบายน้ำออก ทำใหพืน้ทีอ่ำเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาประสบปญหาอทุกภยั และป พ.ศ. 2558
อางเกบ็น้ำลำตะคองประสบปญหาฝนไมตกตามฤดกูาล เกดิฝนทิง้ชวงเปนเวลานาน สงผลใหปรมิาณน้ำ
ทาไหลลงอางเกบ็น้ำนอยมาก ทำใหมปีรมิาณน้ำของอางเกบ็น้ำในชวงฤดแูลง ระหวางเดอืน พฤศจกิายน
พ.ศ. 2558 ถงึ เมษายน พ.ศ. 2559 นัน้มปีรมิาณน้ำเฉลีย่ตอเดอืนเทากบั 108 ลานลบ.ม. คดิเปน 34%
ของความจทุีร่ะดบัน้ำเกบ็กกั และมปีรมิาณน้ำทีใ่ชการไดเฉลีย่ตอเดอืนเทากบั 85 ลานลบ.ม. คดิเปน 30%
ของปรมิาณน้ำใชการของอางเกบ็น้ำ สงผลใหพืน้ทีอ่ำเภอเมอืงจงัหวดันครราชสมีาประสบปญหาภยัแลง
นอกจากนีย้งัพบวา การใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีร่บัน้ำของอางเกบ็น้ำลำตะคองไดเปลีย่นแปลงไปจากอดตี
ทำใหมีมีผลกระทบตอปริมาณน้ำทาท่ีไหลเขาอางเก็บน้ำ สงผลใหกระทบตอแผนการบริหารจัดการ
อางเก็บน้ำลำตะคอง

ในปจจบุนัการประเมนิปรมิาณน้ำทาทีไ่หลเขาอางเกบ็น้ำนยิมใชแบบจำลองทางคณติศาสตรเพือ่
จำลองสภาพทางอทุกวทิยาของพืน้ทีร่บัน้ำ (1-3) ศภุชยัและธรีะพงษ (1) ไดใชแบบจำลอง NAM เพือ่
ประเมนิปรมิาณน้ำทาท่ีไหลเขาสอูางเกบ็น้ำลำแซะ จากการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำฝนจากแบบจำลอง
ภมูอิากาศโลก (General Circulation  Models, GCMs) ชดุขอมลู Global Dataset ECHAM4 เพือ่ศกึษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงของอางเก็บน้ำลำแซะในป
พ.ศ. 2558 - 2588 พบวาปรมิาณน้ำไหลลงอางเกบ็นารายเดอืนมทีัง้สงูขึน้และลดลงเมือ่เทยีบกบัปฐาน
โดยปรมิาณน้ำทีเ่พิม่ขึน้จะอยใูนชวงตนฤดฝูนซึง่มคีวามสำคญัสำหรบัพชืมากกวาปรมิาณน้ำทีล่ดลงในชวง
ปลายฤดฝูน นอกจากนี ้ภทัราพรและปรยีาพร (2) ไดประยตุใชแบบจำลอง SWAT เพือ่ประเมนิปรมิาณ
น้ำทาในพืน้ทีล่มุน้ำลำพระเพลงิตอนบน ทีเ่กดิจากปรมิาณน้ำฝนในรอบปการเกดิซ้ำตางๆ จากผลการศกึษา
ไดผลการประเมนิปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายปทีไ่หลเขาอางเกบ็น้ำมคีาเกนิความจขุองอางเกบ็น้ำ ดงันัน้ควร
มีแผนการบริหารจัดการปริมาณน้ำสวนที่เกินความจุเก็บกัก เมื่อไมนานมานี้ ปยะวัฒน และคณะ (3)
ไดทำการศกึษาปรมิาณน้ำทาในลมุน้ำหวยหลวงโดยใชแบบจำลอง SWAT ในการศกึษาไดทำการวเิคราะห
ความออนไหวของพารามเิตอรในแบบจำลองทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทา จากการศกึษาพบวา
คา CN2 (คาสมัประสทิธิใ์นลำน้ำทีค่วามชืน้ในดนิระดบัที ่2) SOL_AWC (คาปรมิาณน้ำทีด่นิสามารถ
เกบ็ได) และ SOIL_K (คาความสามาถนำน้ำของดนิ) ตามลำดบั นอกจากนัน้ผลการศกึษาไดทำการ
คาดการณปรมิาณน้ำทาในลมุน้ำหวยหลวงภายใตสถานการณเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการใชทีด่นิใน
อนาคต เพือ่ใชเปนขอมลูประกอบการวางแผนการจดัการลมุน้ำหวยหลวง

ซึง่จากงานวจิยัทีผ่านมาพบวาแบบจำลอง SWAT สามารถจำลองสภาพทางอทุกวทิยาของพืน้ที่
รบัน้ำไดอยางด ีและสามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบการประโยชนทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษาใหสอดคลองสภาพการ
ใชประโยชนที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงได
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2. วตัถปุระสงค
เพือ่วเิคราะหผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำลำตะคอ

งทีม่ตีอปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง โดยใชแบบจำลองทางอทุกศาสตร SWAT ในกรณมีี
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำ

กรณ ีวเิคราะหปรมิาณน้ำทาในสภาพการใชประโยชนทีด่นิปจจบุนั (พ.ศ. 2558)
กรณ ีวเิคราะหปรมิาณน้ำทาในสภาพการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต 20 ปขางหนา

3. พืน้ทีศ่กึษา
ลุมน้ำลำตะคอง อยูทางทิศตะวันตกของลุมน้ำมูล โดยตอนตนน้ำไหลผานหุบเขา ชายเขา ที่มี

ความลาดชันสูง และมีที่ราบแคบๆ บริเวณริมลำน้ำ เมื่อผานอำเภอสีคิ้ว แลวจึงมีที่ราบสองฝงลำน้ำ
ตอเนือ่งกนัไปตลอด ผานอำเภอสงูเนนิ อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมอืงนครราชสมีา ไหลสแูมน้ำมลู
ทีต่ำบลทาชาง อำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิโดยมคีวามยาวตลอดสายรวมประมาณ 220 กโิลเมตร มพีืน้ทีล่มุ
น้ำประมาณ 3,318 ตารางกโิลเมตร และมแีหลงน้ำสาขาทีส่ำคญัม ี3 สายประกอบดวย หวยซบัประดู
หวยบานยาง และธารอโศก ดงัทีแ่สดงในรปูที ่1

รปูที ่1 สภาพภมูปิระเทศลมุน้ำลำตะคอง
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3.1 สภาพทางอทุกวทิยาของพืน้ทีศ่กึษา
ลมุน้ำลำตะคอง มปีรมิาณฝนเฉลีย่สงูสดุจากสถานวีดัน้ำฝนทีม่ผีลตออางเกบ็น้ำ 3 สถาน ีคอื

สถานสีำนกัเกษตร ทีอ่ำเภอปากชอง (รหสัสถาน ี431016) สถานวีจิยัผลติผลของปา อำเภอปากชอง (รหสั
สถาน ี431029) และสถานสีวนปากลางดง อ.ปากชอง (รหสัสถาน ี431020) ดงัทีแ่สดงในรปูที ่2 ซึง่ใน
ชวงเดอืน สงิหาคม ถงึ กนัยายน มปีรมิาณฝนเฉลีย่ระหวาง 119.9 - 215.5 มลิลเิมตร มปีรมิาณฝนเฉลีย่
ต่ำสดุในชวงเดอืน ธนัวาคม ถงึ มกราคม เฉลีย่ระหวาง 2.6 - 4.7 มลิลเิมตร และมปีรมิาณน้ำทาเฉลีย่
รายปทีส่ถานวีดัน้ำทา M.89 (บรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำในรปูที ่2) ทีอ่ำเภอปากชอง เทากบั 203.25 ลาน
ลกูบาศกเมตร ปรมิาณน้ำทารายปสงูสดุป 2554 มปีรมิาณน้ำเทากบั 396.53 ลานลกูบาศกเมตร และมี
ปรมิาณน้ำทารายปต่ำสดุในป พ.ศ. 2558 มปีรมิาณน้ำ 74.28 ลานลบ.ม.ดงัทีแ่สดงในรปูที ่3

รปูท่ี 3 กราฟแสดงปรมิาณน้ำทาท่ีไหลลงของอางเกบ็น้ำลำตะคอง ป พ.ศ. 2506 - 2559

รปูที ่2 แสดงทีต่ัง้สถานวีดัน้ำฝน และน้ำทา บรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำลำตะคอง
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รปูที ่4 สภาพการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำลำตะคอง (พ.ศ.2558)

3.2 สภาพการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำลำตะคอง
สภาพการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2558 พื้นที่บริเวณเหนืออางเก็บน้ำลำตะคอง โดยมีพื้นที่

เกษตรกรรม 47% พืน้ทีป่า 34 % พืน้ทีอ่ยอูาศัย 12% และพืน้ทีอ่ืน่ๆ 7% ดงัแสดงตามรปูที ่4 โดยพืน้ที่
สวนใหญเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม เชน นาขาว ออย มนัสำปะหลงั และไมยนืตน เปนตน

4. วธิกีารศกึษา
ในการศกึษานีเ้ลอืกใชแบบจำลองทางคณติศาสตร Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

ในการจำลองสภาพทางอทุกวทิยาของพืน้ทีร่บัน้ำของอางเกบ็น้ำลำตะคอง แบบจำลอง SWAT เปนแบบ
จำลองทางอทุกวทิยาทีส่ามารถประเมนิผลกระทบของสภาพใชทีด่นิตอปรมิาณน้ำทา โดยการสรางแบบ
จำลองจำเปนตองใชขอมลูเชงิพืน้ที ่แบงออกเปน 2 สวน

1. รวบรวมขอมลูสวนกายภาพ ไดแก ขอมลูชดุดนิ ขอมลูการใชประโยชนทีด่นิของป พ.ศ. 2547,
2554 และ 2558 จากกรมพฒันาทีด่นิ รวมถงึขอมลูแผนทีภ่มูศิาสตรในรปูตวัเลขหรอื Digital Elevation
Model (DEM) จากกรมแผนทีท่หาร

2. รวบรวมขอมลูทางอทุกวทิยา ไดแก ขอมลูน้ำฝนรายวนั จำนวน 3 สถาน ีกรมอตุนุยิมวทิยา
ในชวงป พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2559 ขอมูลสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัด
นครราชสมีา เฉลีย่ 30 ป และขอมลูน้ำทารายเดอืน จากสถาน ีM89 ของกรมชลประทาน
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ในขัน้ตอนการจดัทำแบบจำลอง ไดนำเขาขอมลู DEM จำลองสภาพภมูปิระเทศของพืน้ที ่พรอมกบั
นำขอมูลการใชประโยชนที่ดิน และขอมูลชุดดิน เพื่อวิเคราะหสภาพทั่วไปของพื้นที่ ทั้งในผิวดินและ
ใตดนิ สวนขอมลูดานอทุกวทิยาจะนำขอมลูปรมิาณน้ำฝน ขอมลูสภาพภมูอิากาศเฉลีย่ 30 ป มานำมา
วิเคราะหปริมาณน้ำทา แลวนำขอมูลน้ำทารายเดือนที่ตรวจวัดจริงมาใชเพื่อสอบเทียบกับแบบจำลอง
และตรวจพสิจูนขอมลูเพือ่ประยกุตใชแบบจำลองตอไป

4.1 หลกัการคำนวณปรมิาณน้ำทาของแบบจำลอง
การศกึษาวงจรอทุกวทิยาในแบบจำลอง SWAT จะคำนวณจากสมการสมดลุน้ำ ดงันี้

SWt=Sw0+  ii=1(Rday-Qsurf-Ea-wseep-Qgw)

เมือ่ SWt คอื ปรมิาณน้ำในดนิสดุทาย
Sw0 คอื ปรมิาณน้ำในดนิเริม่ตนในวนัที ่i
Rday คอื ปรมิาณฝนในวนัที ่i
Qsurf คอื ปรมิาณน้ำผวิดินในวนัที ่i
Ea คอื ปรมิาณการคายระเหยในวนัที ่ i
wseep คอื ปรมิาณน้ำไหลซมึลงสชูัน้ใตดนิในวนัที ่i
Qgw คอื ปรมิาณน้ำใตดนิทีไ่หลกลบัสลูำน้ำในวนัที ่ i

โดยขัน้ตอนการจำลองกระบวนการของวงจรอทุกวทิยา จะกำหนดปรมิาณฝนทีจ่ะตกลงสพูืน้ดนิ
ถกูพชืกกัไวเปนบางสวน ปรมิาณฝนสวนทีเ่หลอืทีไ่หลลงสผูวิดนิกจ็ะไหลซมึลงดนิ หรอืขงันองอยตูามผวิดนิ
แลวไหลรวมตัวลงสูที่ตำ่ จนกระทั่งอยูในแมน้ำลำธาร กลายเปนน้ำทา สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลซึม
ลงสผูวิดนิสวนหนึง่จะถกูเกบ็กกัไวในเนือ้ดนิซึง่ตอมาจะระเหยคนืสบูรรยากาศ โดยพชื และอกีสวนหนึง่
กจ็ะไหลซมึตอลงไปยงัชัน้น้ำใตดนิ กลายเปนน้ำใตดนิ ซึง่จะไหลกลบัลงสแูมน้ำลำธาร

4.1.1 การคำนวณปรมิาณน้ำผวิดนิ (Surface Runoff) มหีลกัการคำนวณปรมิาณน้ำทาผวิดนิ
ดวยวธิ ีSCS จะใชสมการดงันี้

เมือ่ Q คอื ปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายวนั (ลบ.ม.วนิาท)ี
R คอื ปรมิาณน้ำฝนรายวนั (มม.)
S คอื Retention Parameter

โดยตวัแปร S มคีวามสมัพนัธกบัคา Curve Number (CN) ดงัสมการ
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4.1.2 การคำนวณปรมิาณการไหลของน้ำใตดนิ (Groundwater Flow) SWAT แบงการจำลอง
การไหลของน้ำใตดนิออกเปน 2 สวน ไดแก เขตชัน้น้ำระดับตืน้ และเขตชัน้น้ำระดับลกึ ซึง่ปรมิาณการ
ไหลในเขตชัน้น้ำระดบัตืน้เปนปรมิาณน้ำทีไ่หลออกสแูมน้ำลำธารในพืน้ทีล่มุน้ำ โดยปรมิาณน้ำทาผวิดนิ
ปรมิาณการไหลดานขางในเขตรากพชื และปรมิาณน้ำไหลกลบั (Return Flow) จากเขต จะมสีวนหนึง่ที่
ไหลซมึลกึลงสดูนิชัน้ โดยจะเปนน้ำทีส่ญูเสยีไปของระบบจะไมมกีารไหลกลบัออกมาในระบบลมุน้ำอกีซึง่
สมการสมดลุของน้ำสำหรบัเขตชัน้น้ำระดบัตืน้ แสดงไดดงันี้

aqsh,i=aqsh,i-l+wrchrg-Qgw-wrevap-wdeep-wpump,sh

เมือ่ aqsh,i คอื ปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กบัอยใูนชัน้Shallow Aquifer ในวนัที ่i (มม.)
aqsh,i-l คอื ปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กบัอยใูนชัน้ Shallow Aquifer ในวนัที ่i-1 (มม.)
wrchrg คอื ปรมิาณน้ำทีไ่หลเขาสชูัน้ Shallow Aquifer ในวนัที ่i (มม.)
Qgw คอื ปรมิาณการไหลของน้ำใตดนิออกสแูมน้ำลำธารในวนัที ่ i (มม.)
wdeep คอื ปรมิาณน้ำทีไ่หลจาก Shallow Aquifer ลงส ูDeep Aquifer ในวนัที ่i(มม.)
wpump,sh คอื ปรมิาณน้ำทีถ่กูสบูออกไปจาก Shallow Aquifer ในวนัที ่i (มม.)

สำหรบัสมดลุของน้ำของเขตชัน้น้ำระดบัลกึ แสดงไดดงัสมการ

aqdp,i=aqap,i-l+wdeep-Qgw -wpump,dp

เมือ่ aqdp,i คอื ปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กบัอยใูนชัน้ Deep Aquifer ในวนัที ่i (มม.)
aqap,i-l คอื ปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กบัอยใูนชัน่Deep Aquiferในวนัที ่i-1 (มม.)
wdeep คอื ปรมิาณน้ำทีไ่หลจาก Shallow

4.2 การสอบเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลอง
การสอบเทยีบแบบจำลอง SWAT ไดทำการสอบเทยีบแบบจำลองโดยใชขอมลูน้ำฝน และน้ำทา

ในชวง ป พ.ศ. 2545 ถงึ พ.ศ. 2549 รวมถงึขอมลูการใชประโยชนทีด่นิ ป พ.ศ. 2547 โดยทำการปรบัแก
คาความออนไหวของพารามเิตอรทางลกัษณะกายภาพของลมุน้ำ แบงออกเปน 2 กลมุ คอื คาปรมิาณ
การไหลพืน้ฐานของน้ำผวิดนิ (SOL_AWC, ESCO, CH_N2 และCN2) และคาปรมิาณการไหลพืน้
ฐานของน้ำใตดนิ (GW_DElAY, ALPHA_BF และSLSUBBSN) ซึง่จะใชคาทางสถติเิปนตวัชีว้ดัใน
การประเมนิจำนวน 2 คาไดแก

1. คาสมัประสทิธิแ์สดงการตดัสนิใจ R2 (Coefficient of Determination)
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2. คา NSE (Nash - Sutcliffe Simulation Efficiency)

เมือ่ = คาปรมิาณน้ำทาตรวจวดัจรงิทีเ่วลาใดๆ
= คาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลาใดๆ
= คาปรมิาณน้ำทาตรวจวดัจรงิเฉลีย่ทีเ่วลาใดๆ
= จำนวนขอมลูน้ำทาทีพ่จิารณาความคลาดเคลือ่น

จากนัน้จะตรวจพสิจูนแบบจำลอง (Validation) โดยใชชดุตวัแปรทีท่ำการปรบัแกคาความออน
ไหวของพารามเิตอรจากการสอบเทยีบแบบจำลอง เพือ่ประเมนิปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำ จากแผนที่
การใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2554 เทยีบกบัขอมลูตรวจวดัปรมิาณน้ำทาไหลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง

4.3 การจำลองการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ
จากการรวบรวมขอมลูในพืน้ทีศ่กึษา พบวาในชวง 10 ปทีผ่านมามกีารเปลีย่นแปลงการใชประโยชน

ที่ดินในพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำลำตะคองเปนอยางมาก ซึ่งสงผลตอปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำ
ดงันัน้การศกึษานีไ้ดนำขอมลูการใชการใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2558 เปนปฐานสำหรบัศกึษาปรมิาณ
น้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำ จากการศกึษาสภาพการเปลีย่นแปลงสภาพการใชทีด่นิในชวง 10 ปทีผ่านมา
พบวาพืน้ทีป่าไมลดลง 12% และพืน้ทีอ่ยอูาศยัเพิม่ขึน้ 11% รวมถงึมกีารเปลีย่นแปลงการใชประโยชน
ที่ดินดานอื่นๆ ดังนั้นคาดการณการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำลำตะคองในอนาคต
20 ปขางหนา มีแนวโนมพืน้ทีป่าจะลดลงจากปฐานอกี 25% ซึง่จะมกีารเปลีย่นแปลงการใชประโยชน
ทีด่นิเปนพืน้ทีป่าไม 25.60% พืน้ทีเ่กษตรกรรม 46.51% พืน้ทีอ่ยอูาศยั 20.61%  และพืน้ทีอ่ืน่ๆ 7.28%
ของพืน้ทีท่ัง้หมด

5. ผลการศกึษา
5.1 ผลการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง
ในขัน้ตอนการสอบเทยีบแบบจำลอง ไดทำการปรบัคาพารามเิตอรทีม่ผีลตอปรมิาณน้ำทา อนัไดแก

คาปรมิาณการไหลพืน้ฐานของน้ำผวิดิน (SOL_AWC, ESCO, CH_N2 และCN2) และคาปรมิาณ
การไหลพื้นฐานของน้ำใตดิน (GW_DELAY, ALPHA_BF และSLSUBBSN) โดยใชขอมูลแผนที่
การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2547 เพื่อประเมินปริมาณน้ำทาท่ีไหลลงสูอางเก็บน้ำลำตะคองในชวง
ป พ.ศ. 2545 ถงึ พ.ศ. 2549เทยีบกบัปรมิาณน้ำทาตรวจวดัของสถาน ีM.89 ดงัแสดงในรปูที ่5 ผลการ
สอบเทียบแบบจำลอง พบวาแบบจำลอง SWAT สามารถประเมินปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายเดือนไดใกล
เคยีงกบัปรมิาณน้ำทาตรวจวดั โดยมคีา R2 เทากบั 0.85 และคา ENS เทากบั 0.77 โดยปรมิาณน้ำทา
เฉลี่ยรายปที่ไดจากแบบจำลองมีคาเทากับ 259.29 ลานลบ.ม. ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณน้ำทาตรวจวัดที่
ไหลลงอางเกบ็น้ำลำตะคองเฉลีย่รายป เทากบั 236.64 ลานลบ.ม.
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ในการตรวจพสิจูนแบบจำลองไดนำคาพารามเิตอรทีไ่ดจากการสอบเทยีบแบบจำลองมาประยกุต
ใชกบัขอมลูการใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ.2554 ไดเพือ่คำนวณปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำเทยีบกบั
ขอมลูตรวจวดัท่ีสถานวีดัน้ำทา M.89 ดงัแสดงในรปูที ่6 จากผลการตรวจพสิจูนแบบจำลอง พบวามคีา
R2 เทากบั 0.95 และคา ENS เทากบั 0.94 คาปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ทีไ่ดจากแบบจำลอง(Simulation) เทากบั
573.05 ลานลบ.ม. ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดัทีส่ถานวีดัน้ำทาทีส่ถาน ีM.89 มเีทากบั 526.30 ลาน
ลบ.ม. ซึง่ผลของการตรวจพสิจูนแบบจำลองจะเหน็ไดวา แบบจำลอง SWAT สามารถจำลองปรมิาณน้ำ
ทาที่ไหลลงสูอางเก็บน้ำลำตะคองไดเปนอยางดี

รปูที ่5 กราฟแสดงการสอบเทยีบขอมลู (Calibration) ในชวงป พ.ศ. 2545 - 2549

รปูที ่6 กราฟแสดงการตรวจพสิจูนขอมลู (Validation) ในชวงป พ.ศ. 2554
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5.2 ผลการวเิคราะหปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง
ในการศกึษาไดทำการวเิคราะหปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงสอูางเกบ็น้ำลำตะคองใน 2 กรณไีดแก กรณทีี ่1

วิเคราะหปริมาณน้ำทาในสภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน (พ.ศ.2558) โดยใชขอมูลฝนยอนหลัง
18 ป (พ.ศ.2542 -พ.ศ.2559) กรณทีี ่2วเิคราะหปรมิาณน้ำทาในสภาพการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต
20 ปขางหนา โดยใชการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน ดังตารางที่ 1 เปนพื้นที่
เกษตรกรรม 0.659 ลานไร คดิเปน 47% พืน้ทีป่า 0.363 ลานไร คดิเปน 26% พืน้ทีอ่ยอูาศยั 0.292 ลานไร
คดิเปน 21% และพืน้ทีอ่ืน่ๆ 0.103 ลานไร คดิเปน 7%

ผลการวเิคราะหปรมิาณน้ำทากรณทีี ่1 พบวา ปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ในสภาพการใชประโยชนทีด่นิ
ในปจจบุนัในชวงฤดฝูนมคีาเทากบั 218.56 ลานลบ.ม. และในชวงฤดแูลง 80.41 ลานลบ.ม. ดงัแสดงใน
รปูที ่ 7 เมือ่เทยีบกบัขอมลูน้ำทาตรวจวดั พบวาในปน้ำหลาก (พ.ศ.2554) ปรมิาณน้ำทาในชวงฤดฝูนมี
คาเทากบั 433.30 ลานลบ.ม. ดงัแสดงในรปูที ่8 ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดัเทากบั 438.74 ลาน
ลบ.ม. และในชวงฤดแูลงมปีรมิาณน้ำทาเทากบั 90.16 ลานลบ.ม. ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดัเทา
กบั 87.56 ลานลบ.ม. และในปน้ำแลง (พ.ศ.2558) ชวงฤดฝูนมปีรมิาณน้ำทาเทากบั 119.87 ลานลบ.ม.
ซึ่งมีคาใกลเคียงกับขอมูลตรวจวัดเทากับ 116.91 ลานลบ.ม. สวนในชวงฤดูแลงมีปริมาณน้ำทาเทากับ
50.03 ลานลบ.ม. ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดั 54.63 ลานลบ.ม. ดงัแสดงในรปูที ่9

กรณศีกึษาที ่2. พบวาปน้ำหลาก (พ.ศ.2554) มปีรมิาณน้ำทาในชวงฤดฝูนเทากบั 505.15 ลาน
ลบ.ม. ซึง่มคีามากกวาขอมลูตรวจวดัเทากบั 66.41 ลานลบ.ม. ดงัรปูที ่8 สวนในชวงฤดแูลงมปีรมิาณน้ำ
ทาเทากบั 119.54 ลานลบ.ม. ซึง่มคีามากกวาขอมลูตรวจวดัเทากบั 31.98 ลานลบ.ม. และในปน้ำแลง
(พ.ศ.2558) มปีรมิาณน้ำทาในชวงฤดฝูนเทากบั 142.39ลานลบ.ม. ซึง่มคีามากกวาขอมลูตรวจวดัเทากบั
25.48 ลานลบ.ม. สวนในชวงฤดแูลงมปีรมิาณน้ำทาเทากบั 40.07 ลานลบ.ม. ซึง่มคีานอยกวาขอมลูตรวจ
วดัเทากบั 14.56 ลานลบ.ม.ดงัแสดงในรปูที ่9

ตารางที ่ 1 แสดงการเปลีย่นแปลงสภาพการใชประโยชนทีด่นิในกรณศีกึษา
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 รปูที ่8 กราฟแสดงน้ำทารายเดอืน ปน้ำหลาก

รปูที ่7 กราฟแสดงน้ำทาเฉลีย่รายเดอืน
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6. สรปุผลการศกึษา
จากผลการศกึษา ชีใ้หเหน็วาการประยกุตใชแบบจำลอง SWAT จำลองสภาพการเปลีย่นแปลง

การใชประโยชนทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไป พบวาเมือ่ปรบัพืน้ทีก่ารใชประโยชนทีด่นิในอนาคต 20 ปขางหนา
ทำใหเหน็วาในชวงปน้ำหลาก (พ.ศ.2554) มปีรมิาณน้ำในชวงฤดฝูนเพิม่ขึน้ ทำใหปรมิาณน้ำทีไ่หลงลง
อางเกบ็น้ำเริม่สงูขึน้ตัง้แตเดอืนเมษายน (สิน้สดุฤดแูลง) จนถงึเดอืนกนัยายน ซึง่มโีอกาสเสีย่งตอการเกดิ
อทุกภยั และเมือ่เขาสฤูดแูลง ปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำเริม่ลดลงตัง้แตเดอืนตลุาคม (สิน้สดุฤดฝูน)
จนถงึเดอืนมนีาคม ทำใหมโีอกาสเสีย่งตอการเกดิภยัแลง ดงัแสดงในรปูที ่ 8 และจากผลวเิคราะหชวง
ปน้ำแลง (พ.ศ.2558) มปีรมิาณน้ำทาท่ีไหลลงอางเกบ็น้ำตลอดชวงฤดฝูนสงูขึน้เพยีงเลก็นอย ตัง้แตเดอืน
พฤษภาคมถึงตุลาคม และมีปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำนอยลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน
สงผลใหบรเิวณพืน้ทีศ่กึษามโีอกาสเสีย่งตอการเกดิภยัแลง ดงัแสดงในรปูที ่9

งานวจิยันีแ้สดงใหเหน็วา การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิสงผลกระทบตอปรมิาณน้ำทาทีไ่หล
ลงอางเกบ็น้ำลำตะคองเปนอยางมาก ดงันัน้การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบการเปลีย่นแปลงการใชประโยชน
ที่ดินตอปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำลำตะคองจึงมีความจำเปนและมีประโยชนตอการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ำของอางเก็บน้ำลำตะคองตอไปในอนาคต

 รปูที ่9 กราฟแสดงน้ำทารายเดอืน ปน้ำแลง
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7. ขอเสนอแนะ
จากการศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำทีม่ตีอ

ปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำลำตะคอง โดยใชแบบจำลอง SWAT แสดงใหเห็นวา สภาพการใช
ประโยชนทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้ สงผลกระทบตอปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง และเพือ่
สรางความตระหนักถึงความสำคัญการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่บริเวณเหนืออางเก็บน้ำหรือพื้นที่ตนน้ำ
จงึมขีอเสนอแนะวา ในการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณเหนอือางเกบ็น้ำ ควรคำนงึถงึการใชทรพัยากรธรรมชาติ
ทีม่อียางกำจดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ และเกดิผลกระทบตามมานอยทีส่ดุ ดังนัน้ งานวจิยันีจ้งึเปนอกีแนว
ทางหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใชในการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหนืออางเก็บน้ำใหเหมาะสมตอไป
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