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ผลและวBจารณ์ 

ผล 

 พืๅนทีไรับนๅ้าของขืไอนรัชชประภามีขนาดพืๅนทีไรวม ่็ใุโแ็.แ็ เร หรือ แใุ้็แไ.้็ ฮกตาร์ 
ซึไงค้านวณตามนวสຌนขอบขตพืๅนทีไ ลุมนๅ้ าทีไ เดຌจากการประมวลผลจากปรกรม ArcGIS 
ประกอบดຌวยพืๅนทีไป่าเมຌตามกฎหมาย ็ หง ดยพืๅนทีไสวน฿หญอยู฿น ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองสง 
็ไ,5ไ็.เ็ ฮกตาร์ ละอุทยานหงชาติขาสก ไ็,้แ่.ไแ ฮกตาร์ มีลใกนຌอยอยู฿นขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าคลองยัน ุ่ใไ5.่่ ฮกตาร์ ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ไุ้ๆๆ.ใแ ฮกตาร์ อุทยาน
หงชาติศรีพังงา โุๆแใ.ๆใ ฮกตาร์ ละป่าสงวนหงชาติอีก โ หง มีพืๅนทีไ 837.38 ละ ไ่ๆ.โ้ 
ฮกตาร์ ตามล้าดับ ิภาพทีไ แี  

 
ภาพทC่ 9 พืๅนทีไป่าอนุรักษ์ทีไตัๅงอยู฿นขอบขตลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภา 
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 สวนผลลัพธ์จากการน้าขຌอมูลมาจัดตรียมดຌวยปรกรม ArcGIS ซึไงป็นขຌอมูลทีไจะน้าขຌาเป
ประมวลผลดຌวย บบจ้าลอง InVEST มีดังนีๅ 
 1) ขຌอมูลปริมาณนๅ้าฝนสะสมรายปี (precipitation) ฿นพืๅนทีไรับนๅ้าขืไอนรัชชประภาทีไจะ฿ชຌ฿น
บบจ้าลองป็นขຌอมูลบบ raster ซึไงสามารถค้านวณปริมาณนๅ้าฝนสะสมรายปีเดຌทากับ  4,734,761 
มิลลิมตร หรือ 4,734.761 ลຌานลูกบาศก์มตร  หรือ คิดฉลีไยตอพืๅนทีไเดຌทากับ 33,888.716 
ลูกบาศก์มตร/ฮกตาร์ หรือ 5,422.20 ลูกบาศก์มตร/เร ดยมีฝนตกหนัก฿นชวงดือนพฤษภาคม ถึง
ดือนตุลาคม ละมีปริมาณสะสมสูงสุด฿นดือนกันยายน ิตารางทีไ 1 ละภาพทีไ 2) 
 

ตารางทC่ 5 ปริมาณนๅ้าฝนสะสมทีไค้านวณจากคาบ 5เ ปี ฿นพืๅนทีไรับนๅ้าขืไอนรัชชประภา 

 
 

 
 

ภาพทC่ 10 ปริมาณนๅ้าฝนสะสมทีไค้านวณจากคาบ 5เ ปี ฿นพืๅนทีไรับนๅ้าขืไอนรัชชประภา 

month acc. rainfall (mm.) acc. rainfall (m
3/ha) acc. rainfall (m

3
/rai)

Jan 66,957 479.24 76.68

Feb 54,022 386.66 61.87

Mar 101,146 723.95 115.83

Apr 237,157 1,697.43 271.59

May 553,397 3,960.90 633.74

Jun 641,709 4,592.99 734.88

Jul 649,265 4,647.07 743.53

Aug 641,482 4,591.36 734.62

Sep 756,198 5,412.43 865.99

Oct 555,960 3,979.24 636.68

Nov 338,858 2,425.35 388.06

Dec 138,610 992.09 158.73

Total 4,734,761 33,888.72 5,422.20
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 โี การคายระหยอຌางอิงรายปี (everage annual reference evapotranspiration) ดຌวย
สมการทีไดัดปลงมาจากสมการของฮาร์กรีฟ ละประมวลผลดຌวยปรกรม ArcGIS ฿นรูปบบ 
raster file มีปริมาณการคายระหยอຌางอิงรายปี แ,ๆ้เ,้แ้ มิลลิมตร หรือ แ,ๆ้เ.้แ้ ลຌาน
ลูกบาศก์มตร คิดฉลีไยตอพืๅนทีไ แโุแโ.ๆใ ลูกบาศก์มตร/ฮกตาร์ หรือ แุ้ใๆ.ไโ ลูกบาศก์มตร/เร
ดยมีอัตราการคายระหยสูง฿นชวงดือนมกราคม ถึงดือนมษายน ละสูงสุด฿นดือนมีนาคม ิตาราง
ทีไ โ ละ ภาพทีไ ใี 
 

ตารางทC่ 6 ปริมาณการคายระหย ฿นพืๅนทีไรับนๅ้าขืไอนรัชชประภา 

 
 

 
 

ภาพทC่ 11 ปริมาณการคายระหย ฿นพืๅนทีไรับนๅ้าขืไอนรัชชประภา 

month total Eto (mm.) total Eto (m3/ha) total Eto (m3/rai)

Jan 196,783 1,408.46 225.35

Feb 222,634 1,593.49 254.96

Mar 266,328 1,906.22 305.00

Apr 231,162 1,654.53 264.72

May 126,288 903.90 144.62

Jun 75,826 542.72 86.84

Jul 81,097 580.45 92.87

Aug 77,492 554.64 88.74

Sep 51,531 368.83 59.01

Oct 91,217 652.88 104.46

Nov 115,192 824.48 131.92

Dec 155,369 1,112.04 177.93

Total 1,690,919 12,102.63 1,936.42
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 ใี การ฿ชຌประยชน์ทีไดินละสิไงปกคลุมดิน (land use and land cover) ของพืๅนทีไรับนๅ้า
ขืไอนรัชชประภา พ.ศ. โ55่ ซึไงปลตีความจากภาพถายดาวทียม LANSAT 5 มีรายละอียดการ฿ชຌ
ประยชน์ ใ รูปบบหลัก เดຌก ป่าดิบชืๅน ็5ใุแ้่ เร คิดป็น ่ๆ.โๆ ปอร์ซในต์ พืๅนนๅ้า แแ็ุ็โโ 
เร คิดป็น แใ.ไ่ ปอร์ซในต์ ละพืๅนทีไอืไนโ ิสวนผลเมຌ สวยยางพารา ละสวนปาล์มนๅ้ามันี โุโ้็ 
เร คิดป็น เ.โๆ ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไรับนๅ้าทัๅงหมด  ประมวลผลดຌวยปรกรม ArcGIS ฿หຌมีรูปบบ
ป็น raster file ิภาพทีไ ไี 

 
ภาพทC่ 12 การ฿ชຌประยชน์ทีไดิน฿นลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภา 
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 4) ความลึกดิน ิsoil depth) ขຌอมูลความลึกดินของพืๅนทีไศึกษาทีไเดຌจากการลงพืๅนทีไขุดหลุม
ดินกระจายทัๅงพืๅนทีไ ลຌวประมวลผลดຌวยปรกรม ArcGIS ค้าสัไง Interpolation ฿หຌอยู฿นรูปบบ 
raster file มีหนวยวัดป็นมิลลิมตร ซึไงป็นระดับความลึกทีไรากถูกยับยัๅงดຌวยชัๅนหินทีไป็นวัตถุตຌน
ก้านิด มีความลึกตัๅงต แๆใ-ใุ็5โ มิลลิมตร สดงผลตามภาพทีไ 5 
 

 
ภาพทC่ 13 ความลึกดิน฿นพืๅนทีไรับนๅ้าขืไอนรัชชประภา 
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5) ปริมาณนๅ้าทีไพืชน้าเป฿ชຌ ิplant available water content; PAWC) สดงคาป็น
ปอร์ซในต์การ฿ชຌนๅ้าจากดินของสิไงปกคลุมตามประภทการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน เดຌก พืๅนนๅ้ามีคาป็น เ 
พืๅนทีไกษตรเดຌก ยางพารา ผลเมຌ ละปาล์มนๅ้ามัน มีคา เ.แเ ละพืๅนทีไป่าสมบูรณ์ มีคา เ.แใ 
ปอร์ซในต์ ตามล้าดับ ประมวลผลดຌวยปรกรม ArcGIS ฿หຌมีรูปบบป็น raster file (ภาพทีไ ๆี 

 

 
ภาพทC่ 14 ปริมาณนๅ้าทีไพืชน้าเป฿ชຌตามประภทสิไงปกคลุมดิน 
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ๆี ขอบขตลุมนๅ้ายอย (sub-watershed) ฿ชຌปรกรม ArcGIS ประมวลผล ซึไงสามารถบง
พืๅนทีไศึกษาออกป็น ใ ลุมนๅ้ายอย มีขนาดพืๅนทีไ 5่ๆ.เๆุ โโโ.โๆ ละ 5่่.่โ ตารางกิลมตร 
ตามล้าดับ จัดรูปบบขຌอมูลป็น vector file (ตารางทีไไ ละภาพทีไ ็ี  

 

 
ภาพทC่ 15 ขอบขตลุมนๅ้ายอย฿นพืๅนทีไลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภา 
 

็ี ขอบขตลุมนๅ้าหลัก (watershed) เดຌจากการ merge ขอบขตลุมนๅ้ายอยขຌาดຌวยกัน 
ครอบคลุมพืๅนทีไ แุใ้็.แไ ตารางกิลมตร หรือประมาณ แเ.ๆใ ปอร์ซในต์ ของลุมนๅ้าตาปี (Mae 
Nam Tapi basin) พืๅนทีไศึกษาตัๅงอยูดຌานทิศหนือของลุมนๅ้าหลักดังกลาว ิภาพทีไ ่ี 
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ตารางทC่ 7 ขຌอมูลลุมนๅ้าละลุมนๅ้ายอย 
ลุมนๅ้า/ลุมนๅ้าหลัก ขนาดพืๅนทีไ (sq.km.) ลุมนๅ้ายอย ขนาดพืๅนทีไ (sq.km.) 

Rajjaprabha dam/ 
Mae Nam Tapi 

1 586.06 
1,397.14 2 222.26 

3 588.82 
 

 
ภาพทC่ 16 ขอบขตลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภาละลุมนๅ้าตาปี 
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่ี ตารางชีวกายภาพ (biophysical table) ทีไจัดรูปบบป็น csv file ิตารางทีไ 5) 
 

ตารางทC่ 8 ตารางชีวกายภาพลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภา 
LULC_description Lu_code Kc root_depth (mm.) LULC_vegetation 

forest 10 0.83 7300 1 
water 50 1 0 0 

non-forest 90 0.71 2500 1 
 
้ี Zhang constant ฿ชຌคาความคงทีไของฤดูกาล ิseasonal factor)  ดยพิจารณาจาก

จ้านวนวันทีไฝนตกหนัก฿นรอบปีตามการศึกษาของ Donohue et al. (โเแโี อຌางดย Sharp et al. 
(โเแไี ซึไงกณฑ์ปริมาณฝนทีไ฿ชຌประมินความหนักบาของฝนมี ไ ระดับ เดຌก  

ฝนลใกนຌอยิLight Rain) ฝนตกมีปริมาณตัๅงต 0.1 - 10.0 มิลลิมตร  
ฝนปานกลางิModerate Rain) ฝนตกมีปริมาณตัๅงต 10.1 - 35.0 มิลลิมตร  
ฝนหนักิHeavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตัๅงต 35.1 - 90.0 มิลลิมตร  
ฝนหนักมากิVery Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตัๅงต 90.1 มิลลิมตร ขึๅนเป  

  ละจากขຌอมูลของสถานีตรวจวัดนๅ้าฝนของขืไอนรัชชประภา ทีไตัๅงอยูภาย฿นพืๅนทีไลุม
นๅ้า จ้านวน 5 สถานี มีคาฉลีไยวันทีไฝนตกหนัก฿นรอบปี ใแ วัน จึงเดຌคาคงทีไของฤดูกาล ทากับ ๆ.โ  
 
 มืไอน้าปัจจัยตาง โ น้าขຌาประมวลผล฿นมดล InVEST vใ.โ – Water Yield (ภาพทีไ ้)
ลຌว฿หຌบบจ้าลองประมวลผลออกมา พบวา พืๅนทีไลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภา มีนิวศบริการดຌานการ฿หຌ
นๅ้ากลุมนๅ้าหลักซึไงเดຌก ลุมนๅ้าตาปี มีปริมาณรวม ใ ,เๆๆ,้55,โแไ.5่ ลูกบาศก์มตร/ปี หรือ 
ใ,5แโ.โ5 ลูกบาศก์มตร/เร/ป ี(ตารางทีไ 6 ละภาพทีไ แเ) 
 

ภาพทC่ 17 การน้าขຌาขຌอมูลตามรูปบบทีไบบจ้าลองก้าหนด 
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ตารางทC่ 9 ปริมาณนๅ้ารายปีจากลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภา 

ลุมนๅ้า/ลุมนๅ้าหลัก Water yield (m3/year) ลุมนๅ้ายอย Water yield (m3/year) 
ขืไอนรัชชประภา/ 3,066,955,214.58 1 1,350,337,843.48 

มนๅ้าตาปี    2   518,465,934.94 
    3 1,198,151,436.16 

รวม                                                        3,066,955,214.58 
 

 
ภาพทC่ 18 ปริมาณนๅ้าฉลีไยรายปีของลุมนๅ้ารัชชประภา฿นระดับพิกซล 
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 จากขຌอมูลทางชลศาสตร์ของขืไอนรัชชประภา ระบุวาขืไอนรัชชประภามีปริมาณนๅ้าเหลขຌา
ขืไอนรายปีอยูทีไประมาณ ใุเ5็ ลຌานลูกบาศก์มตร ิวิกิพีดียุ โ5ๆเี มืไอทียบกับผลลัพธ์ทีไเดຌจาก
การประมวลผลดຌวยบบจ้าลองนีๅ พบวาผลจากบบจ้าลองมีคามากกวาอยูประมาณ แเ ลຌาน
ลูกบาศก์มตร/ป ีหรือ เ.ใใ ปอร์ซในต์  
 ฿นสวนของมูลคาดຌานนิวศบริการของลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภา฿นงของการ฿หຌนๅ้านัๅน มืไอ฿ชຌ
ฐานตຌนทุนการผลิตนๅ้าดิบของการประปาสวนภูมิภาค ทีไอัตรา โเ บาท/ลูกบาศก์มตร ิลิตรละ โ 
สตางค์ี สามารถสรุปเดຌวาพืๅนทีไลุมนๅ้ารัชชประภามีมูลคา฿นดຌานนีๅ ๆแุใใุ้แเไุโ้แ.ๆเ บาท/ปี หรือ
ประมาณ ๆแุใใ้ ลຌานบาท/ปี 
  

วBจารณ์ 
 

 บบจ้าลองปริมาณนๅ้ามีพืๅนฐานมาจากความสมดุลของนๅ้าบบงายโ ดยถือวานๅ้าทีไเมเดຌ
สูญสียเปดยการคายระหยจะเหลออกมาจากลุมนๅ้า บบจ้าลองนีๅป็นครืไองมือทีไ฿ชຌขຌอมูล฿น
ชวงวลาฉลีไยตอปีของระดับพิกซลขนาด ใเ x ใเ มตร ตรายงานผล฿นระดับลุมนๅ้ายอย ขຌอมูลทีไ
฿ส฿นบบจ้าลองอยางอืไนชน ความลึกจ้ากัดของราก หรือปริมาณนๅ้าทีไมีส้าหรับพืช จะมีความ
ออนเหวตอความปรผันนຌอยกวา ดังนัๅนหากมีการปรียบทียบผลทีไเดຌจากบบจ้าลอง กับปริมาณทีไ
วัดเดຌจริงลຌวตຌองปรับกຌขຌอมูล จึงควรริไมจากขຌอมูลทีไมีความออนเหวตอความปรผันมากกวากอน  
฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ลือกพืๅนทีไลุมนๅ้าขืไอนรัชชประภา นืไองจากตຌองการปรียบทียบผลลัพธ์ทีไเดຌกับ
ขຌอมูลจริงทีไขืไอนรัชชประภามี วามีความคลาดคลืไอนพียง฿ดนัไนอง ดยผลการศึกษา฿นครัๅงนีๅนัๅน มี
คาความคลาดคลืไอนจากปริมาณนๅ้าเหลขຌาอางฉลีไยรายปีจากขຌอมูลจริง อยูทีไ ืเ.ใใ ปอร์ซในต์ ซึไง
ถือวายอมรับเดຌ฿นระดับหนึไง 
 ปริมาณนๅ้าทีไเดຌสามารถค้านวณออกมาเดຌป็นหนวยตอพืๅนทีไ ซึไงจากผลการศึกษานีๅ เดຌทากับ 
โแ,้5แ.5แ ลูกบาศก์มตร/ฮกตาร์/ปี หรือ ใ,5แโ.โ5 ลูกบาศก์มตร/เร/ปี ดยคาดังกลาวสามารถ
น้าเป฿ชຌป็นฐาน฿นการค้านวณคาสียหายอันกิดจากการบุกรุกพืๅนทีไ ท้าลายป่าท้า฿หຌกิดผลกระทบ
ตอสิไงวดลຌอม฿นงของการ฿หຌนๅ้ารายปีเดຌ ฿นสวนของมูลคาป็นตัวงินสามารถ฿ชຌมูลคาจากอัตรา
ตຌนทุนการผลิตนๅ้าดิบของการประปาสวนภูมิภาค ฿นอัตรา โเ บาท/ลูกบาศก์มตร ซึไงสามารถค้านวณ
ออกมาเดຌประมาณ ็เุโไ5 บาท/เร/ปี ดยป็นตัวลขประมาณการดังกลาวอาจจะเมถูกตຌองนัก
฿นทางศรษฐศาสตร์ นืไองจากอัตราราคาตอหนวยเมเดຌสืไอถึงความตใม฿จจายของผูຌบริภคจริงโ 
(willingness to pay) ตนืไองจากยังมิเดຌมีผูຌ฿ดศึกษาเวຌ จึงอนุลม฿ชຌอัตราราคาดังกลาวเปกอน 
อยางเรกใตาม มูลคาดຌานนิวศบริการของป่าตຌนนๅ้านัๅน ยังมีหลายดຌานมาก ตัวลขของมูลคาดังกลาว 
ป็นพียงการทดลอง฿ชຌบบจ้าลองประมินออกมา฿นงของการ฿หຌนๅ้าพียงดຌานดียว ฿นรายละอียด
ของบบจ้าลองยังมี วิธีการประมินมูลคาอีกมากมาย ยกตัวอยางชน การกใบรักษาธาตุอาหาร 
(nutrient retention) การกักกใบคาร์บอน (carbon) การ฿หຌผลผลิตนืๅอเมຌ (timber) การป็นหลง
ผสมกสร (pollination) คุณภาพการป็นถิไนอาศัยของสัตว์ป่า (habitat quality) คุณภาพดຌานภูมิ
ทัศน์ (scenic quality) ป็นตຌน ซึไงถຌาหากมีการกใบขຌอมูล฿นสวนของปัจจัยทีไตຌองน้าขຌา฿นบบจ้าลอง
ดຌานอืไนโ ยอมสามารถประมินมูลคาของนิวศบริการเดຌครอบคลุมทุกดຌาน 


