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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อ
ปริมาณตะกอนแขวนลอยในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร โดยการประยกุต์ใช้แบบจ าลองทางอทุก
วิทยา (Soil and Water Assessment Tool; SWAT) ในการประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอยในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2560 และสอบเทียบความถูกต้องของแบบจ าลองจากข้อมูลการ
ตรวจวดั โดยพิจารณาจากคา่สมัประสิทธ์ิตวัก าหนด (R2) จากการประยกุต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า 
ลุ่มน า้คลองวงัเจ้ามีขนาดพืน้ท่ีเท่ากับ 273.74 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน า้ท่ารวมเท่ากับ 28.07 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งเดือนพฤษภาคมมีปริมาณน า้ท่าสูงสุดเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและต ่าสุดในเดือน
มีนาคมเท่ากบั 1.53 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อเดือน ส่วนปริมาณตะกอนแขวนลอยรวมเท่ากบั 32.819 ตนั ซึง่เดือน
พฤษภาคมมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสูงสุดเท่ากับ 18.641 ตนัต่อเดือน และต ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 
2.457 ตนัตอ่เดือน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to apply application of mathematical model for the investigation of 
land use on suspended sediment in Khlong Wang Chao Watershed ( KWCW) .  The Soil and Water 
Assessment Tool (SWAT)  model was applied in order to estimate amount of the suspended sediment from 
February 2017 to May 2017. The reliability of the model was calibrated with the observed measurement data. 
The goodness of the calibration result was assessed based on the coefficient of determination (R2) .  The 
results obtained from application of mathematical model showed that the KWCW area was 273.74  km2, the 
total streamflow was 28.07 MCM. In May, the maximum streamflow was 15.74 MCM and minimum streamflow 
in March was 1.53 MCM. The total suspended sediment was 32.819 tons. In May, the maximum suspended 
sediment was 18.641 tons/month and minimum suspended sediment in February was 2.457 tons/month. 
Keywords: Mathematical Model, Land Use, Streamflow, Suspended Sediment 
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ค าน า 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์  ปัจจุบันจ านวน
ประชากรภายในประเทศมีเพิ่มมากขึน้และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่องจึงท าให้มีความต้องการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน า้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ความส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุกสรรพสิ่ง ปัจจุบันมนุษย์ใช้น า้ในการด ารงชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การท าการเกษตร เพาะปลูก เลีย้งสตัว์ อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  เป็นต้น 
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ือการพัฒนาโดยปราศจากการจัดการท่ีดี  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ท่ีดินอย่างไม่
เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน การตัดไม้ท าลายป่า ฯลฯ ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
กิจกรรมดงักล่าวต้องใช้น า้ในการอ านวยความสะดวกและส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบกุรุกพืน้ท่ีต้นน า้ เพ่ือท าการเกษตรในพืน้ท่ีสงู สอดคล้องกบั (อรอิงค์, 2551) 
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ือการพฒันาประเทศหรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์โดยปราศจาก
การบริหารจดัการที่ดีไม่วา่จะเป็นการใช้ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของดิน การตดัไม้ท าลายป่า การบุก
รุกพืน้ท่ีต้นน า้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ฯลฯ นบัวนัจะเพ่ิมปริมาณสงูขึน้ตามจ านวนของประชากรท่ี
เพ่ิมขึน้ ลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จังหวดัก าแพงเพชรเป็นหนึ่งในลุ่มน า้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ียงัคงสภาพของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ปัจจุบนัมีชมุชนเข้ามาอาศยัและเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินผิดประเภทการท าเกษตรกรรมในพืน้ท่ีสูง การบุกรุกพืน้ท่ีต้นน า้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณน า้ท่า ปริมาณตะกอน สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม โดยในการศกึษาได้ประยกุต์ใช้แบบจ าลอง
อุทกวิทยาดินและน า้ (Soil and Water Assessment Tool; SWAT) ซึ่งแบบจ าลองสามารถใช้ในการท านาย
ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อทรัพยากรน า้ได้หลากหลาย เช่น ปริมาณน า้ท่า ปริมาณตะกอนแขวน 
คณุภาพน า้ สารเคมีท่ีเกิดขึน้จากเกษตรกรรมหรือชมุชนท่ีอยู่อาศยั ระบบชลประทาน เป็นต้น รวมถงึแนวทางการ
จดัการพืน้ท่ีลุม่น า้ได้ (Neitsch et al., 2011) สอดคล้องกบั ปิยวฒัน์ (2556) กลา่ววา่ แบบจ าลอง SWAT ใช้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการประเมินปริมาณน า้ท่าและปริมาณตะกอนภายในพืน้ท่ีลุ่มน า้ขนาดใหญ่โดยสามารถค านวณ
เป็นรายวนัตอ่เน่ืองตามระยะเวลาท่ียาวนานได้ 
 ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาลักษณะทางกายภาพและประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีส่งผลต่อ
ปริมาณตะกอนแขวนลอยของพืน้ท่ีลุม่น า้คลองวงัเจ้า พร้อมทัง้น าผลท่ีได้จากการศกึษาใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมถึงป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมลงจนเป็นปัญหาต่อ
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมอย่างเป็นระบบและเกิดความยัง่ยืน 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์หลักท่ีใช้ส าหรับการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
computer) โดยติดตัง้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 แบบจ าลองประเมินอุทกวิทยา (Soil and Water 
Assessment Tool; SWAT) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 
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โปรแกรม Microsoft Office 2013 โปรแกรม Edit plus text editor ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ข้อมลูปริมาณตะกอนแขวนลอย กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital camera) 
วิธีการ 
 การประยกุต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินตอ่ปริมาณน า้ท่าและตะกอน
แขวนลอยในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จังหวดัก าแพงเพชร มีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงานของการศึกษาท่ี
ส าคญัดงันี ้
 1 การรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา (Table 1) ประกอบด้วยข้อมูลเส้นชัน้ความสงูเชิงตวัเลข (Digital 
Elevation Model; DEM) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในพืน้ท่ีอุทยาน
แห่งชาติคลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชรน ามาวิเคราะห์และจดัรวมกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีความ
เหมือนและคล้ายคลงึกนัให้อยู่ในกลุม่หรือชนิดเดียวกนั ข้อมลูชดุดินและการกระจายตวัของดินชดุตา่งๆ ของกรม
พัฒนาท่ีดิน (2545) ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีตรวจวดัจริงในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติ
คลองวงัเจ้า จังหวดัก าแพงเพชร (ข้อมูลรายเดือน) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณฝน ข้อมูล
อุณหภูมิอากาศ (ต ่าสุด – สูงสุด) จากกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวดัก าแพงเพชร ซึ่งแบบจ าลอง SWAT จะมีการ
ท างานร่วมกบัโปรแกรม GIS ในการจ าลองลกัษณะทางอทุกวิทยาและการประเมินผลกระทบของกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินที่สง่ผลปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร 
Table 1 Relevant data to evaluate the suspended sediment by using SWAT model 

 2 การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 
  การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมลูในการศกึษาครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ข้อมลูปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการตรวจวดัจากการลงพืน้ท่ีจริง เพ่ือใช้ในการเป็นฐานข้อมลู
การปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลท่ีได้จากแบบจ าลอง SWAT และ 2) การประเมินผลปริมาณน า้ท่าและตะกอน
แขวนลอยด้วยแบบจ าลอง SWAT (Figure 1) โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณน า้ท่ารายเดือนท่ีได้จากการตรวจวดัจากการลงพืน้ท่ีจริง โดยตรวจวดั
ความเร็วของกระแสน า้และพืน้ท่ีหน้าตัดของล าน า้เพ่ือใช้ในการค านวณหาปริมาณน า้ท่าบริเวณจุดออกน า้ 
(Outlet) ของลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จ านวน 1 จุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 ผลท่ีได้ใช้เป็น

Order Data type Data format Source 

1 Land use data Gis file Land Development Department 
2 Soil data Gis file Land Development Department 
3 Digital elevation model Gis file Royal Thai Survey Department 
4 Meteorology Gis file Thai Meteorological Department 
5 Streamflow data  Excel file Measurement data 
6 Suspended sediment data  Excel file Measurement data 
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Hydrological response units (HRUs) 

SWAT model Arc GIS  

ฐานข้อมูลในการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลท่ีได้จากแบบจ าลอง SWAT ให้มีความใกล้เคียงกับค่าท่ีได้จากการ
ตรวจวดัมากท่ีสดุก่อนน าแบบจ าลองท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Work procedure flowchart 

  2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนท่ีได้จากการตรวจวดัของการลงพืน้ท่ีจริง 
โดยการเก็บตวัอย่างปริมาณตะกอนแขวนลอยใส่ขวดเก็บตวัอย่างบริเวณจุดออกน า้ (Outlet) ของลุม่น า้คลองวงั
เจ้า จ านวน 1 จุดในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 และน ากลบัมาวิเคราะห์หาปริมาณตะกอน
ในห้องปฏิบตัิการ ผลที่ได้ใช้เป็นฐานข้อมลูในการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมลูที่ได้จากแบบจ าลอง SWAT ให้มีความ
ใกล้เคียงกบัคา่ท่ีได้จากการตรวจวดัมากท่ีสดุก่อนน าแบบจ าลองท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ 
  2.3 การประเมินผลปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยด้วยแบบจ าลอง SWAT ประกอบด้วยการ
น าเข้าข้อมลู 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การน าเข้าข้อมลูทางด้านกายภาพเชิงพืน้ท่ี และ 2) การน าเข้าข้อมลูในรูปแบบ
ของตารางข้อมลู โดยมีขัน้ตอนและรายละเอียดในการวิเคราะห์ดงันี ้
    1) การก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 

Data collection 
- Physical characteristics  - Streamflow 
- Soil group and soil properties  - Land use  
- Suspended sediment  - Meteorology  

DEM Land use Soil Meteorology 

Analysis and evaluation 
- Streamflow 
- Suspended sediment 

Verification and calibration of 
the SWAT model 

Based on statistics  
(R2) 

Adjusting the coefficient 
of parameters 

Actual data 
Measurement data 

Accuracy and suitability 
of SWAT model  

 

No 
Yes 
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   การก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีศึกษาเร่ิมจากการน าเข้าข้อมูล DEM ซึ่งถูกแปลงให้เป็นข้อมูลใน
รูปแบบของราสเตอร์หรือเป็นข้อมลูในรูปของกริดเซลล์รูปเหลี่ยม โดยข้อมลู DEM จะใช้ในการประเมินสภาพทาง
กายภาพโดยทั่วไปของพืน้ท่ีศึกษาได้หลายประเภท เช่น การสร้างเส้นทิศทางการไหลของน า้ การสร้างระดับ
ความลาดชนัของพืน้ท่ี การสร้างผลรวมของการไหลสะสมของน า้ การสร้างระบบโครงข่ายล าน า้ภายในพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ การสร้างขอบเขตพืน้ท่ีลุม่น า้หรือพืน้ท่ีศกึษา จดุออกของน า้ (Outlet) เป็นต้น 
   2) การก าหนดลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
    รวมประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดินท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลงึกนัจดั
ให้อยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกนั พร้อมทัง้ก าหนดรหัสตวัอกัษรหลกั 4 ตวั (A - Z) ให้กับกลุ่มหรือประเภทของ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินนัน้ๆ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินแล ะสิ่งปกคลุมดินหลักของ
แบบจ าลอง SWAT เพ่ือให้ข้อมลูดงักล่าวมีการเช่ือมโยงตรงกนัระหว่างข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีศกึษา
และข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดินของข้อมลูพืน้ฐานของแบบจ าลอง SWAT (บรรจงศกัด์ิ และนิพนธ์, 2560) 
   3) การก าหนดลกัษณะของกลุม่ชดุดิน 
    การก าหนดลักษณะของกลุ่มชุดดิน โดยการน าเข้าข้อมูลแผนท่ีลักษณะของกลุ่มชุดดินเข้าสู่
แบบจ าลอง SWAT พร้อมทัง้สร้างตารางเช่ือมโยงระหว่างข้อมลูดินของพืน้ท่ีศกึษาและข้อมลูดินของแบบจ าลอง
ให้ตรงกนั เพ่ือน าเข้าสูฐ่านข้อมลูการประเมินของแบบจ าลอง SWAT ในลกัษณะเดียวกนักบัการก าหนดลกัษณะ
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
   4) การก าหนดหน่วยการตอบสนองทางอทุกวิทยา 
    การก าหนดหน่วยการตอบสนองทางอทุกวิทยา (Hydrological Response Units; HRUs) เป็น
การก าหนดความละเอียดของหน่วยพืน้ท่ีลุ่มน า้ โดยให้พืน้ท่ีลุ่มน า้มีลักษณะ HRUs ท่ีหลากหลาย เช่น ตาม
ลกัษณะประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดิน ลกัษณะของกลุ่มชดุดิน ความลาดชัน้ของพืน้ท่ีจริง
ให้มากท่ีสุด เป็นต้น ซึ่งการก าหนด HRUs มีผลต่อผลท่ีได้จากการประเมินของแบบจ าลอง SWAT สูง (บรรจง
ศกัด์ิ และนิพนธ์, 2560) 
   5) การน าเข้าข้อมลูสภาพภมูิอากาศ 
    ข้อมูลสภาพภูมิอากาศท่ีน าเข้าทัง้หมดในแบบจ าลองเป็นข้อมูลรายวนั (สูงสุด - ต ่าสุด) โดย
จะต้องจดัท าข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบของตารางล าดบัเรียงกนัอย่างถูกต้องตามท่ีแบบจ าลอง SWAT ต้องการและ
ก่อนการน าเข้าข้อมลูจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูสภาพภูมิอากาศต่างๆ เช่น ข้อมลูมีการขาด
หาย ข้อมลูที่มีคา่โดด ข้อมลูที่ผิดปกติ เป็นต้น เพ่ือให้ข้อมลูที่ มีความถกูต้องมากท่ีสดุ 
 3 การสอบเทยีบและปรับเทยีบแบบจ าลองSWAT 
  การสอบเทียบและการปรับเทียบแบบจ าลองเป็นกระบวนการท่ีท าให้แบบจ าลองให้ผลลพัธ์มีความ
สอดคล้องต่อสภาพธรรมชาติหรือลกัษณะของพืน้ท่ีลุ่มน า้ท่ีเป็นอยู่จริงในพืน้ท่ีให้มากท่ีสุด ซึ่ง นิพนธ์ (2545) 
กล่าวว่า การสอบเทียบหรือการปรับเทียบ คือ การทดสอบแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้ด้วยข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการ
ตรวจวัดไว้แล้วทัง้ส่วนท่ีเป็นข้อมูลสารสนเทศน าเข้าและข้อมูลสารสน เทศท่ีเป็นผลลัพธ์ เพ่ือเป็นการปรับ
ประมาณคา่ปัจจยัในกรณีท่ียงัไมม่ีข้อมลูปรากฏ โดยการศกึษาครัง้นีไ้ด้เลือกใช้โปรแกรม SWAT CUP เป็นวิธีการ
ในการปรับเทียบผลของข้อมลูปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT 
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ซึง่จุดเด่นของโปรแกรม SWAT CUP ท่ีแตกต่างจากการปรับเทียบวิธีอื่นๆ โดยจะเป็นการปรับเทียบข้อมูลแบบ
อตัโนมติัเพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิท่ีเหมาะสมของพารามิเตอร์นัน้ๆ (Arnold et al., 1998; Abbaspour et al., 2004; 
Yang et al. , 2 0 0 8 ; Oeurng et al. , 2011; Pinglot, 2012; Banchongsak et al. , 2017)  แ ล ะ เมื่ อ ไ ด้ ค่ า
สมัประสิทธ์ิท่ีมีความถูกต้องเหมาะสมแล้วจะน าไปใช้แทนค่าสมัประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง SWAT 
อีกครัง้ เพ่ือให้ปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้จากแบบจ าลอง SWAT มีค่าเข้าใกล้หรือใกล้เคียงกับค่าท่ี
ตรวจวดัมากท่ีสดุจงึจะสามารถน าแบบจ าลองไปประยกุต์ใช้ 
 4 เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกแบบจ าลอง 
  เกณฑ์ในการพิจารณาการปรับเทียบความถูกต้องและเหมาะสมของปริมาณน า้ท่าและตะกอน
แขวนลอยท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กบัข้อมลูที่ได้จากการตรวจวดัภายในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองวงั
เจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร ของการศกึษาครัง้นีม้ีวิธีการที่น ามาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ การใช้รูปแบบของกราฟใน
การปรับเทียบและคา่สมัประสิทธ์ิในการตดัสินใจ (Coefficient of Determination; R2) 
 5 การประเมินปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอย 
  การประเมินปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยประกอบด้วย ปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้ราย
เดือนภายในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร ซึง่ช่วงเวลาท่ีใช้ในการประเมินปริมาณน า้ท่าและตะกอน
แขวนลอยของการศกึษาครัง้นี ้คือ ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถงึพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 
 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 
ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ลุ่มน า้คลองวังเจ้า 
 การศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้ข้อมลู DEM ท่ีมีขนาดความละเอียดเท่ากบั 30 x 30 เมตร พบว่า พืน้ท่ีลุ่มคลองวงั
เจ้ามีขนาดพืน้ท่ีเท่ากบั 237.74 ตารางกิโลเมตร โดยลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีลุ่มน า้มีลกัษณะภูมิประเทศ
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชันสงู มีความลาดชนัของเส้นล าน า้ เน่ืองจากพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ 1และเป็น
พืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติ ซึง่ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีลุ่มน า้แบบนีส้่งผลต่อการไหลของน า้และปริมาณตะกอนใน
ล าน า้ท่ีไหลลงสู่พืน้ท่ีตอนล่างค่อนข้างเร็ว โดยแบ่งลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพืน้ท่ีข้าวโพด (CORN) 2) พืน้ท่ีชมุชน (URBN) 3) พืน้ท่ีนาข้าว (PDDY) 4) พืน้ท่ีป่า
ผลดัใบ (FRSD) 5) พืน้ท่ีป่าไมผ่ลดัใบ (FRSE) 6) พืน้ท่ีสวนผสม (ORCD) และ 7) พืน้ท่ีแหลง่น า้ (WATR) คิดเป็น
ร้อยละ 3.97, 0.07, 0.12, 40.64, 53.35, 1.81 และ 0.04 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ตามล าดับ แบ่งกลุ่มชุดดินแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มชุดดินได้แก่ ชุดดินท่ี 48, 59, 60 และ 62 คิดเป็นร้อยละ 0.43, 0.08, 1.34 และ 98.15 ของพืน้ท่ี
ทัง้หมด ตามล าดบั และแบ่งความลาดชนัออกเป็น 5 ระดบัชัน้ ตามการแบ่งระดบัชัน้ของกรมพฒันาท่ีดิน (2545) 
ได้แก่ ระดบัความลาดชนัชัน้ท่ี 1 ความลาดชนัร้อยละ 0 - 2 (ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ) ระดบัความลาดชนั
ชัน้ท่ี 2 ความลาดชนัร้อยละ 2 - 5 (ลาดชนัเล็กน้อยมาก) ระดบัความลาดชนัชัน้ท่ี 3 ความลาดชนัร้อยละ 5 - 12 
(ลาดชันเล็กน้อย) ระดบัความลาดชันชัน้ท่ี 4 ความลาดชนัร้อยละ 12 - 35 (ลาดชนัสงูถึงสงูชนัปานกลาง) และ
ระดบัความลาดชนัชัน้ท่ี 5 ความลาดชนัมากกวา่ร้อยละ 35 (สงูชนัถงึสงูชนัมากท่ีสดุ) คิดเป็นร้อยละ 0.26, 1.19, 
5.82, 36.68 และ 56.05 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ตามล าดบั 
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ผลการศึกษาหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา 
 การก าหนดหน่วยตอบสนองทางอทุกวิทยาของพืน้ท่ีลุม่น า้เป็นการก าหนดรายละเอียดของพืน้ท่ีลุม่น า้ให้
สามารถมีลกัษณะทางอุทกวิทยาของพืน้ท่ีให้มีความหลากหลายตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปก
คลมุดิน ลกัษณะของกลุ่มชุดดิน และระดบัความลาดชนัของพืน้ท่ีลุ่มน า้ (Figure 2) โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวงัเจ้า
ได้แบ่งลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 7 ประเภท (Figure 2 a) 4 กลุ่มชุดดิน (Figure 2 b) และ 5 ระดบั
ความลาดชัน (Figure 2 c) ซึ่งผลจากการก าหนด HRUs ของลุ่มน า้คลองวังเจ้าท่ีได้จากการน าข้อมูลชุดดิน 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อมูลระดับความลาดชันมาวางซ้อน (Overlay) ร่วมกับการจัดเรียงประเภท
รายการข้อมลู (Reclassification) ท าให้ได้หน่วยการตอบสนองทางอทุกวิทยาทัง้หมดจ านวน 10 HRUs 

     
 

Figure 2 Hydrological Response Units of Land use (a) Soil group (b) and Slope (c) in Khlong Wang  
      Chao Watershed, Kamphaeng Phet Province 

ผลการศึกษาการปรับเทยีบปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอย 
 การปรับเทียบปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กบัคา่ท่ี
ได้จากการตรวจวดัในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (Figure 3) ซึง่ได้แสดงความสมัพันธ์
การกระจายตวัระหว่างปริมาณน า้ท่าท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กบัปริมาณน า้ท่าท่ีได้จากการ
ตรวจวดั (Figure 2a) และความสมัพันธ์การกระจายตวัระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมิน
ด้วยแบบจ าลอง SWAT กบัปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการตรวจวดั (Figure 2b) และข้อมลูอตุนิุยมวิทยา 
(Meteorological Data) ซึง่เป็นข้อมูลการตรวจวดัเป็นแบบอตัโนมตัิ (ข้อมลูรายวนั) ประกอบด้วยข้อมลูปริมาณ
ฝนและข้อมลูอณุหภมูิอากาศ (ต ่าสดุ - สงูสดุ) จากสถานีตรวจสภาพภูมิอากาศจงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ ค่า R2 
ของปริมาณน า้ท่ามีคา่เท่ากบั 0.93 และ ค่า R2 ของปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่าเท่ากบั 0.92 จดัอยู่ในระดบัดี 
อ้างอิงเกณฑ์ของ นิพนธ์ (2549) ดดัแปลงจาก Donigian (2002) (Table 2) 
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                                                 (a)    (b) 
Figure 3 The relationship between SWAT model data and measurement data in Khlong Wang  
        Chao Watershed, Kamphaeng Phet Province 
Table 2 Criteria used to determine value R2 derived from linear analysis 

Statistical parameters Acceptable coefficient 

R2  0.75        0.80  0.90  0.95 

Monthly flow  Poor        Fair  Good  Very good 

Monthly suspended sediment  Poor        Fair  Good  Very good 
Remarks: นิพนธ์ (2549) ดดัแปลงจาก Donigian (2002) 

ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดนิที่ส่งผลต่อปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอย 
จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน า้ท่าและ

ตะกอนแขวนลอย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (Figure 4) พบว่า ปริมาณน า้ท่าและ
ตะกอนแขวนลอยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และ 18.641 ตนัต่อ
เดือน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเร่ิมเข้าสู่ช่วงฤดฝูนแรกของปีเมื่อฝนตกลงมาท าให้มีปริมาณน า้เพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน หน้าดินถูกกัดเซาะปริมาณตะกอนแขวนลอยจึงเพ่ิมสูงขึน้ 
รวมถึงบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวงัเจ้ามีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีผิดประเภท มีการท าเกษตรกรรมบริเวณตอนบน
หรือพืน้ท่ีต้นน า้ เช่น การท าไร่สวนผสม การปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสิ่งปกคลุมดิน การซมึน า้ผ่านผิวดิน การชะล้างและการกัดเซาะหน้าดิน ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
เกิดปริมาณตะกอนแขวนลอยเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรจงศกัด์ิ และนิพนธ์ (2560) พบว่า เมื่อ
พืน้ท่ีป่าไม้ถูกเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมจะท าให้ปริมาณตะกอนแขวนลอยเพ่ิมสูงขึน้เมื่อเทียบกับพืน้ท่ีป่าท่ี
สมบรูณ์  

    
(a)      (b) 

Figure 4 The result of the streamflow (a)  and suspended sediment (b)  in Khlong Wang Chao  
       Watershed, Kamphaeng Phet, Province 

ส่วนปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยมีค่าต ่าสุดในช่วงเดือนมีนาคมและกุมภาพันธ์ เท่ากับ 1.53 ล้าน
ลกูบาศก์เมตรต่อเดือน และ 2.457 ตนัต่อเดือน เน่ืองจากเป็นช่วงฤดแูล้งมีปริมาณรายเดือนคอ่นข้างน้อย ส่งผล
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ให้อัตราการไหลของน า้และปริมาณน า้ท่ารวมถึงปริมาณตะกอนแขวนลอยในล าธารลดน้อยตามไปด้วย 
เน่ืองจากปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยจะขึน้อยู่กับปริมาณฝนเป็นหลัก อีกทัง้พืน้ท่ีตอนบนของลุ่มน า้
คลองวงัเจ้ามีการขยายตวัของชุมชนและพืน้ท่ีพืชไร่เพ่ิมขึน้ จึงท าให้พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีควรเป็นพืน้ท่ีต้นน า้มีปริมาณ
ลดลง ซึง่ส่งผลต่อการซมึน า้ผ่านผิวดินและการเก็บกกัน า้ไว้ในดินได้น้อยกว่าพืน้ท่ีธรรมชาติเดิมหรือพืน้ท่ีป่าไม้
สอดคล้องกบัการศกึษาของ บรรจงศกัด์ิ และคณะ (2560) พบวา่ เมื่อพืน้ท่ีป่าไม้ถูกเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม
จะท าให้ปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยลดน้อยลงเมื่อเทียบกบัพืน้ท่ีป่าท่ีสมบรูณ์ ดงันัน้จงึควรมีการอนรัุกษ์
และฟื้นฟูพืน้ท่ีป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณพืน้ท่ีต้นน า้ควรรักษาไว้ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้
ประโยชน์เกษตรกรรมหรือประเภทอื่นๆ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

สรุป 
 จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน า้ท่าและ
ตะกอนแขวนลอยในลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 
พบว่า ระดบัความแม่ย าของแบบจ าลองท่ีใช้ในการประเมินปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยอยู่ในระดบัดี 
โดยมีค่า R2 ของปริมาณน า้ท่าเท่ากับ 0.93 และปริมาณตะกอนแขวนลอยเท่ากบั 0.92 ซึ่งลุ่มน า้คลองวงัเจ้ามี
ปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยรวมเท่ากบั 28.07 ล้านลกูบาศก์เมตร และ 32.819 ตนั เม่ือจ าแนกปริมาณ
น า้ท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้ออกเป็นช่วงรายเดือน พบว่า ปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยในช่วง
เดือนพฤษภาคมมีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและ 18.641 ตนัต่อเดือน ส่วนปริมาณ
น า้ท่าท่ีเกิดขึน้ต ่าสดุในช่วงเดือนมีนาคมเท่ากบั 1.53 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อเดือน และปริมาณตะกอนแขวนลอย
ท่ีเกิดขึน้ต ่าสดุในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์เท่ากบั 2.457 ตนัตอ่เดือน 
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