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Abstract 

This study aimed to assess the effects of the Mae Wong dam construction on two 
ecosystem services, carbon sequestration and water yield, and evaluate the causes of floods 
and drought in this watershed. 

The results showed that carbon sequestration in the area where the Mae Wong dam 
will be built is 130,632. 159 tons, if converted in carbon dioxide ( CO2)  the amount is 
478,984. 583 tons.  The carbon is stocked in dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest, 
secondary forest and riverine forest. The value of this amount of carbon in the carbon credit 
market is approximately 212,669,155 - 549,395,316 Baht/year. The lost value until the forest, 
through reforestation activities, reaches the climax stage is 27,469,765,835 Bath, up to 
71,847,687,450 Baht if the fines included in the Kyoto protocol are considered.  

The water yield in Sob- kok outlet is 249,282,057 cubic meters/ year, but in case the 
dam will be built, the water yield will lose 4,814,749 cubic meters/year or 1.93% in terms of 
forest cover loss.  

The quickflow and local recharge analysis indicated that the main cause of floods and 
drought in this watershed is the unsuitable and unsustainable land use in the agricultural area 
in the watershed’ s middle zone.  The results from the analyses conducted clearly show that 
the dam construction will not solve the floods and drought problem in the watershed, but it 
will create instead other serious issues.  
 
Keywords: natural capital, carbon, water yield, Mae Wong dam, model InVEST 
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คํานํา 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 20 ประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากท่ีสุดของโลก ซึ่ง
สาเหตุสําคัญที่ทําให้พ้ืนที่ป่าตามธรรมชาติในประเทศไทย  มีความหลากหลายของพันธ์ุพืชและพันธ์ุ
สัตว์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่  

1) ประเทศไทยต้ังอยู่ในโซนร้อนเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยและอยู่ติดทะเล จึงมีสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการอยู่รอด การเจริญเติบโตและการแพร่พันธ์ุของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตลอดปี  

2) ความแตกต่างกันของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้
เอ้ืออํานวยให้เกิดความหลากหลายของประเภทป่าตามธรรมชาติที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งป่าแต่ละ
ประเภทจะมีลักษณะที่เฉพาะตัวและมีสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวอาศัยอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน   

3) ประเทศไทยอยู่ในบริเวณศูนย์กลางที่มีการกระจายพันธ์ุของพืชและสัตว์ กล่าวคือเป็นเขต
ซ้อนทับกันของกลุ่มพรรณพฤกษชาติ (Floristic Region) ถึง 3 กลุ่มคือ กลุ่มอินโด - เบอร์มีส (Indo-
Burmese elements) กลุ่มอินโดไชนิส (Indo-Chinese elements) และกลุ่มมาเลเซีย (Malaysian 
elements)  

แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติที่สําคัญในประเทศไทย ได้แก่ พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ  รวมพ้ืนที่ประมาณ 45.7 ล้านไร่ คิดเป็น 14.27 % ของพ้ืนที่ประเทศ  ในการจัดการ
อุทยานแห่งชาติน้ันสิ่งที่สําคัญที่สุด คือฐานข้อมูลพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเสมือนเป็นทุนทาง
ธรรมชาติ หรือ Natural Capital ที่ให้มูลค่าบริการแก่สังคมและเศรษฐกิจ อาหาร นํ้าสะอาด และเป็น
เครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในปัจจุบันทั้งโลกกําลังสูญเสียต้นทุนทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่ลงไปเรื่อย ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ต้ังแต่การบุกรุกแผ้วถางป่าสมบูรณ์เพ่ือทําการ
เกษตรกรรมและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไปจนถึงการใช้สอยทรัพยากรที่เกินกว่ากําลังการผลิต
ของระบบนิเวศ (biocapacity) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งเป็นอีกหน่ึงปัจจัย
ที่ย้อนกลับมาเร่งการสูญเสียต้นทุนทางธรรมชาติและการเกิดภัยภิบัติต่าง ๆ  
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ดังน้ันการปกป้องต้นทุนทางธรรมชาติ ให้คงอยู่เพ่ือรักษาสมดุลทางธรรมชาติและเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของมวลชนโดยรวม ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่ทําลายต้นทุนธรรมชาติ หรือ Green Growth แต่อย่างไรก็
ตาม ความเข้าใจในด้านการบริการที่ได้รับจากระบบนิเวศยังมีอยู่อย่างจํากัด คุณค่าและมูลค่าของนิเวศ
บริการถูกค้นพบเพียงบางส่วน และเมื่อนําประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพียงบางส่วนน้ี มาคํานวณเป็นต้นทุนของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกมิติจะก่อให้เกิดความสูญเสียต้นทุนธรรมชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ การจัดการทรัพยากรจึงไม่เป็นไปอย่างย่ังยืนหรือคุ้มทุนตัวอย่างที่ชัดเจน คือ 
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการส่วนหน่ึงที่มีการนํามูลค่าของการสูญเสียต้นไม้เพียง
ด้านเดียว มาประเมินเทียบกับการได้นํ้าจากเขื่อนมาใช้ในการเกษตรกรรม  

การก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกําแพงเพชร โดยกรม
ชลประทาน  เ ป็นประเด็นที่สนใจของประชาชนทั่ วไป  โดยเฉพาะองค์กรด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากพ้ืนที่เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มป่าตะวันตก 
(Western Forest Complex) ซึ่งเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย โดยเฉพาะการเป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญระดับโลก เช่น เสือโคร่ง 

การศึกษาข้อดีและข้อเสียของการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ โดยเฉพาะการประเมินมูลค่า
สิ่งแวดล้อมที่สูญเสีย จําเป็นต้องประเมินอย่างรอบคอบและครอบคลุมทุกประเด็น จึงเป็นสิ่งสําคัญที่
จําเป็นจะต้องศึกษาโดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือได้ 

เทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่
และได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในจํานวนน้ีโปรแกรม InVEST เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมย่อยใน
ชุดเคร่ืองมือของโปรแกรม ArcGIS ที่ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติและมี
การยอมรับใช้ในหลายประเทศทั่วโลก คุณสมบัติสําคัญของโปรแกรมน้ี คือการฉายภาพการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับต้นทุนธรรมชาติที่มีในปัจจุบัน ภายใต้การกําหนดเง่ือนไขความ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งน้ีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเช่ือถือได้ ยังสอดรับกับแนวทางการนําประเทศไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้เป็นอย่างดี 
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ดังน้ัน โครงการวิจัยน้ีจึงเป็นการศึกษาทุนทางธรรมชาติของพื้นที่บริเวณที่จะดําเนินการ
ก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกําแพงเพชร และสร้างภาพความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตหากมีรูปแบบการจัดการพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การสร้างเข่ือน และการ
พัฒนาอ่ืน ๆ ภายหลังการก่อสร้างเขื่อน เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะได้รับคือมูลค่าที่มีและมูลค่าที่จะต้องสูญเสีย
ที่แท้จริงของทรัพยากรบริเวณน้ีหากมีการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์แต่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าแหล่ง
ผลิตต้นทุนที่แท้จริงคือพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ หากไม่มีแหล่งปลดปล่อยนํ้าที่มีคุณภาพมาลงสู่ระบบ
ชลประทานแล้ว ระบบชลประทานก็จะเกิดความล้มเหลวและไม่มีประสิทธิภาพ การทําลายป่ามีผล
ต่อวัฏจักรและสมดุลของนํ้า ต้นไม้สกัดนํ้าบาดาลผ่านทางรากและปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศ เมื่อใดที่
พ้ืนที่ป่าบางส่วนถูกทําลาย ต้นไม้จะไม่คายนํ้าอีกต่อไป มีผลทําให้สภาพอากาศแห้งมากขึ้น การทําลาย
ป่าลดปริมาณของนํ้าในดินและนํ้าบาดาล เช่นเดียวกับความช้ืนในช้ันบรรยากาศ (วิกิพีเดีย, 2558) 
รายงานการวิจัยหลายช้ินที่ระบุในเชิงว่าพ้ืนที่ป่าที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะช่วยเพ่ิมปริมาณนํ้าใน
พ้ืนที่ได้ 

งานวิจัยช้ินน้ี เป็นความต้องการสร้างความประจักษ์ชัดถึงต้นทุนทางธรรมชาติ ด้านการผลิตนํ้า
ที่มีคุณภาพจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการสูญเสียปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในป่าธรรมชาติ ที่จะต้อง
สูญเสียหรือเสียสมดุลไปจากโครงการก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภค  เปิดให้เห็นปริมาณและมูลค่าอัน
มหาศาลที่ชุมชน สังคม คงอยู่ของระบบนิเวศอันสมดุล จําเป็นต้องพิจารณาประกอบทางเลือกการ
บริหารจัดการนํ้าและระบบนิเวศ อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
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วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาปริมาณและมูลค่าการสูญเสียปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่โครงการก่อสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกําแพงเพชร 

 

2. เพ่ือศึกษาปริมาณนํ้าท่าในระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าใกล้เคียง 
สําหรับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกรณีการสร้างเข่ือนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

3. เปรียบเทียบปริมาณนํ้าผิวดิน (quickflow) และน้ําที่ซึมซับลงดิน (local recharge) ใน
บริเวณต่าง ๆ เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
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การตรวจเอกสาร 

ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

 หมายถึง กิจกรรมที่สัมพันธ์กันและเป็นพลวัต หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของพันธ์ุ
พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (micro-organism) และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตของพันธ์ุพืช สัตว์ 
และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในฐานะหน่วยการทํางานหน่วยเดียวกัน  
(a functional unit) ตัวอย่างของระบบนิเวศ ได้แก่ ทะเลทราย แนวประการัง พ้ืนที่ชุ่มนํ้า (wet land) 
ป่าดิบช้ืน ป่าพรุ ทุ่งหญ้า รวมถึงระบบนิเวศท่ีสามารถดัดแปลงได้ โดยอาศัยกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ฟาร์ม 
และพื้นที่เกษตร 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธ์ุในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมี
มากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่าย ๆ คือ การมีชนิดพันธ์ุ (species) สายพันธ์ุ (genetic) และ
ระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก 

นิเวศบริการหรือบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) 

ปราโมทย์ และคณะ (มปป.) กล่าวว่า บริการของระบบนิเวศ หรือ “บริการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม” หรือ “บริการทางด้านระบบนิเวศ” หมายถึง ผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากระบบนิเวศ ทั้ง
จากสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและ
สังคม เช่น นํ้า ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองความเสี่ยงทางธรรมชาติ 
การควบคุมการกัดเซาะของดิน การพักผ่อนหย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 

 บริการของระบบนิเวศหน่ึง ๆ อาจเป็นประโยชน์ในหลายด้าน เช่น พ้ืนที่ป่าไม้แห่งหน่ึงอาจเป็น
แหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยและเช้ือเพลิงสําหรับคนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันช่วยป้องกันดินถล่ม 
ช่วยเก็บและดักตะกอนให้นํ้าใส รวมถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในเมืองหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
อีกทั้งช่วยดึงและกักเก็บปริมาณคาร์บอน ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นแหล่งกําเนิดและที่อาศัยของพันธ์ุพืชและสัตว์ที่มีประโยชน์ทางเภสัชกรรมต่อ
ประชากรโลก 

 ทั้งน้ี อาจกล่าวได้ว่าบริการของระบบนิเวศน้ันทําหน้าที่นานับประการ ทั้งเป็นวัตถุดิบช่วย
เก้ือหนุน ส่งเสริม และมีอิทธิพลต่อสภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จําเป็น 

จตุพร (2557) กล่าวว่า Ecosystem services (ES) หรือ นิเวศบริการ หมายถึง ประโยชน์ที่
ธรรมชาติส่งมอบให้กับมนุษย์ นิเวศบริการที่ เราคุ้นเคยที่สุด ได้แก่ อาหาร น้ําสะอาด และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการต่าง ๆ แต่ยังมีบริการอีกมากมายที่ เรามักไม่ค่อย
นึกถึง เช่น การดูดซับคาร์บอน และบรรเทาภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ การกรอง 
และทําน้ําให้สะอาดของพ้ืนที่ชุ่มน้ํา ฯลฯ ดังน้ัน ถ้าเรามองระบบนิเวศในฐานะนิเวศบริการ เราก็จะ
สามารถมองสิ่งแวดล้อมว่าเป็น “สินทรัพย์” ที่การพัฒนาต้องพ่ึงพา และดังน้ันการดูแลสิ่งแวดล้อมก็จะ
เป็น “การลงทุน” ที่จําเป็น เลิกคิดว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็น “ค่าใช้จ่าย” ที่ไม่ได้อะไรกลับคืน 
นิเวศบริการ บางครั้ง เรียกว่า “บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ “บริการทางด้านระบบนิเวศ” 
หมายถึง ผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากระบบนิเวศ ทั้งจากสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคม เช่น น้ํา ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุม 
สภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองความเสี่ยงทางธรรมชาติ การควบคุมการกัดเซาะของดิน การพักผ่อน 
หย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 

ปราโมทย์ และคณะ (มปป.) กล่าวว่า การประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Ecosystem Assessment: MA) ที่ได้มีการติดตามประเมินสภาวะและแนวโน้มของระบบนิเวศและ
บริการของระบนิเวศได้แบ่งบริการของระบบนิเวศออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

 บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning services) คือการให้บริการวัตถุดิบในการผลิต 
เช่น นํ้า อาหาร ทรัพยากรป่าไม้ แร่ธาตุ พืชพันธ์ุและสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ (Regulating services) คือ การควบคุมปรากฏการณ์
และกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมด้านสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง การป้องกันนํ้าท่วม และการป้องกันหารกัดเซาะของดิน เป็นต้น 
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 บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural services) คือ ประโยชน์ทางนามธรรมที่ดํารงคุณค่าทาง
สังคมและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี การพักผ่อนหย่อนใจ คุณค่าทางจิตใจ ความเพลิดเพลินจากความ
งดงามของธรรมชาติ สุนทรียภาพและนันทนาการ เป็นต้น 

บริการด้านการเก้ือหนุน (Supporting services) คือ กระบวนการทางธรรมชาติที่สนับสนุน
การดํารงอยู่ของบริการอ่ืน ๆ เช่น เป็นแหล่งธาตุอาหารของระบบการผลิตขั้นต้น การทําให้เกิดวัฏจักร
ของอาหาร การเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์วัยอ่อน เป็นต้น 

การประเมินคุณค่าระบบนิเวศในภาคธุรกิจ ควรครอบคลุมทั้งคุณค่าด้านเศรษฐศาสตร์ได้แก่ 
การซื้อที่ดิน ค่านํ้า วัตถุดิบ การแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และคุณค่าทางสังคม ซึ่งจะ
ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินมูลค่าทางการตลาดและคุณค่าที่อยู่นอกเหนือมูลค่าทางการตลาดจาก
การพ่ึงพิงบริการของระบบนิเวศ เช่น การสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้เมื่อมีการตัดไม้ หรือการปรับปรุง
คุณภาพของแหล่งนํ้าโดยกระบวนการผลิตที่ใสสะอาด ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ที่จะประเมินระบบ
นิเวศท้ังในเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณหรือมูลค่าที่เป็นตัวเงิน การประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงินจะ
ช่วยได้มากในการเปรียบเทียบและสื่อสารข้อมูลคุณค่าของการบริการของระบบนิเวศในแต่ละประเภท 
อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณค่าระบบนิเวศด้วยตัวช้ีวัดทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจทําให้เกิดการ
ละเว้นผลประโยชน์และต้นทุนทางระบบนิเวศท่ีสําคัญไปได้ เน่ืองจากต้นทุนและผลประโยชน์ทางระบบ
นิเวศท่ีสําคัญบางชนิดแสดงเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวเงินไม่ได้ ดังน้ัน จึงต้องใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใน
บางกรณี 

 ทั้งน้ี การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ควรเริ่มต้นด้วยการประเมินเชิงคุณภาพเพ่ือกําหนดลําดับ
ความสําคัญของการบริการของระบบนิเวศ ตามด้วยการประเมินเชิงปริมาณและการประเมินมูลค่าที่
เป็นตัวเงินเพ่ือแสดงให้เห็นถึงต้นทุนและผลประโยชน์ทางระบบนิเวศบางส่วนหรือทั้งหมด อย่างไรก็ดี 
ในบางกรณีการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงประมาณก็เพียงพอที่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

การประเมินเชิงคุณภาพ คือ การอธิบายมูลค่าและกําหนดขนาดของมูลค่าในเชิงเปรียบบเทียบ 
เช่น ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า ซึ่งจะต้องสามารถเทียบเคียงกับการบริการของระบบนิเวศท่ีจะ
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ประเมินทั้งหมดภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบจากธุรกิจอาจทําให้
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบลดน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของชาวบ้านจากหลายๆหมู่บ้านสูญเสียรายได้ 
พิจารณาเป็นผลกระทบใน “ระดับกลาง” 

 การประเมินเชิงปริมาณ คือ การประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบ
ที่เกิดกับการทําประมง อาจส่งผลให้ชาวประมงสามารถจับปลาได้ลดลง 25% จากเดิมที่ชาวประมง 40 
คน จาก 4 หมู่บ้านสามารถจับปลาได้โดยเฉล่ีย 2 ตันต่อปี 

 การประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงิน คือ การกําหนดมูลค่าที่เป็น “ตัวเงิน” ให้กับผลกระทบและการ
พ่ึงพิงจากระบบนิเวศ เพ่ือประโยชน์ในการรวมค่าและเปรียบเทียบค่า ตัวอย่างเช่น ผลกกระทบอาจ
ส่งผลให้สูญเสียผลกําไรสุทธิถึง 5,000,000 บาท/ปี และทําให้สองหมู่บ้านขาดทุนหมู่บ้านละ 200,000 
บาท ในขณะที่อีกสองหมู่บ้านขาดทุนหมู่บ้านละ 50,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ประเภทของนิเวศบริการ 
ที่มา :  Gromko (2013) 
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ทุนธรรมชาติ (natural capital)   

ทุนธรรมชาติเป็นคํารวม ที่หมายถึงทรัพย์สินทางธรรมชาติของโลกและบริการระบบนิเวศท่ีเกิด
จากธรรมชาติ ซึ่งทําให้ชีวิตของมนุษย์คงอยู่ได้ (Natural Capital Declaration, 2012 อ้างโดย 
Dempsey, n.d.) บริการจากระบบนิเวศซึ่งเป็นผลมาจากทุนธรรมชาติ เป็นรากฐานสําหรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษย์ รวมทั้งอาหาร นํ้า และพลังงาน คุณค่าของทุนธรรมชาติได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นในฐานะที่เป็นสิ่งสําคัญที่สร้างความสําเร็จทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Dempsey, 
n.d.) 

เกษตรพอเพียง (2557) กล่าวว่า ทุนที่ไม่ใช่เงิน หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลค่าหรือมีคุณค่าที่มิใช่
เงินตรา แต่หมายถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน เช่น ทุนทรัพยากรที่ก่อให้เกิด
ผลผลิตที่เป็นความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ของคน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีปัจจัยบริการ
ทางโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้จําแนกประเภทของ “ทุน” ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ทุนการเงิน และทุนที่ไม่ใช่เงิน ในส่วนของทุนที่ไม่ใช่เงิน จําแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่  

1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง คุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน 
ที่มีคุณสมบัติในด้านสุขภาพอนามัย อายุขัย ด้านการศึกษาภูมิปัญญา ขีดความสามารถ ด้านฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความยากจน/ร่ํารวยของคนในครัวเรือน ความรู้ภูมิปัญญา 

2. ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพ่ือการดํารงชีพ
รวมท้ังความไว้เน้ือเช่ือใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน ความเช่ือถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอด
มายาวนาน 

3. ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การดํารงชีวิต หรือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
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4. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวกําหนดศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แหล่งนํ้าธรรมชาติ
เช่น ป่าไม้ ดิน นํ้า ภูเขา ทะเล เกาะสัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน นํ้าพุ พืชพันธ์ุธัญญาหาร 

มวลชีวภาพ 

มวลชีวภาพ (biomass) หมายถึง มวลของพืชสีเขียวที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการสังเคราะห์
แสง รวมทั้งมวลของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศน้ัน การวัดมวลชีวภาพนิยมวัดเป็นนํ้าหนัก
แห้ง (dry weight) อาจวัดเป็นนํ้าหนักต่อหน่วยของพืช เช่น ต่อต้น หรือต่อหน่วยของพ้ืนที่ ซึ่งอาจ
หมายถึงมวลชีวภาพของพืชทั้งป่าหรือทั้งสังคมพืช โดยปกติมักใช้ 1 ตารางเมตร หรือ 1 เฮกตาร์ ทั้งน้ี
แล้วแต่ลักษณะของสังคมพืช (พงษ์ศักด์ิ, 2524) 

โดยปกติมวลชีวภาพจะรวมทั้งของพืชและสัตว์ แต่ในที่น้ีจะเน้นกล่าวถึงเฉพาะมวลชีวภาพของ
พืชพรรณที่เป็นป่าไม้เท่าน้ัน ซึ่งสามารถแยกมวลชีวภาพของพืชพรรณป่าไม้ออกได้เป็น มวลชีวภาพที่
อยู่เหนือพ้ืนดินและใต้ดิน (Satoo and Madgwick, 1982) 

สมการแอลโลเมตรี 

การศึกษามวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าธรรมชาติเพ่ือหาสมการแอลโลเมตรีที่เหมาะสมเพ่ือใช้
ประมาณผลผลิตของป่าแต่ละชนิดเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่าการ
หาสมการแอลโลเมตรีในสวนป่า เพราะต้องใช้ทั้งเวลา อุปกรณ์ กําลังคน และงบประมาณค่อนข้างสูง 
เน่ืองจากในการคัดเลือกไม้ตัวอย่างจําเป็นต้องใช้ต้นไม้เป็นจํานวนมาก เพ่ือให้ครอบคลุมขนาดช้ัน ความ
โต และชนิดของต้นไม้ในป่าแต่ละชนิด เป็นที่ทราบกันดีว่าป่าไม้ของประเทศไทยมีหลายประเภทแต่ละ
ประเภทก็มีสังคมพืชหลักแต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น สังคมพืชป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง 
เป็นต้น และในกลุ่มของสังคมพืชหลักดังกล่าวยังประกอบด้วยกลุ่มสังคมย่อยที่มีชนิดพรรณไม้เด่น
แตกต่างกันออกไป (ชิงชัย, 2546) 

สมการแอลโลเมตรี ได้ถูกนํามาใช้ในการศึกษานิเวศวิทยาของป่าไม้เป็นครั้งแรกโดย Kittredge 
(1944) ในรูปสมการ Log WL = b log D – a  โดยที่   WL คือมวลชีวภาพของใบต่อต้น มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม, D คือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร,  a และ b เป็นค่าคงที่ 

ต่อมา Satoo and Senda (1958) ได้พัฒนาสมการแอลโลเมตรี เพ่ือใช้หาปริมาณมวลชีวภาพ
ของลําต้น ก่ิง ใบ และรากของต้นไม้ โดยมีรูปสมการ Y = AXh  หรือ log Y = log A + log X  โดยที่    
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Y คือมวลชีวภาพของก่ิง ใบ และราก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม, X คือขนาดส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก มี
หน่วยเป็นเซนติเมตร, A และ h เป็นค่าคงที่ 

Kira and Shidel (1967) พบว่าการเอาความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (H) มาเป็นตัวแปรอิสระ
ร่วมกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก (D) ในรูปของ parabolic volume คือ D2H 
สามารถใช้ในการประเมินปริมาตรของลําต้น และมวลชีวภาพของส่วนลําต้น ก่ิง ใบ และราก ได้ถูกต้อง
มากขึ้นและนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน โดยมีรูปแบบสมการเช่นเดียวกันกับสมการของ Satoo and Senda 
(1958) แต่ตัวแปรอิสระจะเป็น parabolic volume คือ Y = aXb   โดยที่ Y คือมวลชีวภาพของลําต้น 
ก่ิง ใบ และราก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม,  ปริมาตรของลําต้น มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร, X เป็นตัวแปร
อิสระ D2H, a และ b เป็นค่าคงที่, D คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร และ H  คือความสูง มีหน่วยเป็นเมตร 

การกักเก็บคาร์บอน 

ป่าไม้มีบทบาทสําคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยกระบวนการสังเคราะห์แสงของ
ใบ (photosynthesis) เพ่ือสร้างอินทรีย์สารซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนํามาสะสมไว้ในส่วนต่าง ๆ 
ของต้นไม้หรือที่เรียกว่ามวลชีวภาพ (biomass) ทั้งมวลชีวภาพที่อยู่เหนือพ้ืนดิน ได้แก่ ลําต้น ก่ิง และ
ใบ และมวลชีวภาพที่อยู่ใต้ดินคือ ราก ในขณะเดียวกันต้นไม้ก็มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่บรรยากาศโดยกระบวนการหายใจของส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ลําต้น ก่ิง ใบ และราก เรียกว่า autotrophic 
respiration ดังน้ันปริมาณคาร์บอนสุทธิจากกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของต้นไม้จึงเป็นปริมาณ
คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพของต้นไม้ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่าไม้
ชนิดต่าง ๆ นอกจากน้ีเศษซากพืชที่ตายแล้ว (litter) ได้แก่ ก่ิง ใบ ดอก และผล ตลอดจนรากฝอย และ
อินทรียวัตถุในดิน (organic matter) จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ต่าง ๆ และปลดปล่อยคาร์บอนกลับ
สู่บรรยากาศในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรียกว่า heterotrophic respiration แต่คาร์บอนส่วน
หน่ึงจะถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างซับซ้อนทําให้เอนไซม์ที่หลั่งจากจุลินทรีย์ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ เช่น สารประกอบฮิวมัส (humus) ซึ่งจัดเป็นสารประกอบที่เสถียรและมักพบเป็นรูปแบบ
สุดท้ายของคาร์บอนที่สะสมอยู่ในดิน (สาพิศ, 2550) 

ศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้สามารถพิจารณาจากการกักเก็บ
คาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า ทั้งน้ีการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าธรรมชาติแต่ละชนิดขึ้นอยู่
กับปริมาณคาร์บอน (carbon content) ที่สะสมในส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้แต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบ
ของป่าธรรมชาติและผลผลิตมวลชีวภาพของป่า ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในมวลชีวภาพมีการแปรผันไม่
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มากนัก โดยทําให้การแปรผันของการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าธรรมชาติหรือสวนป่าส่วน
ใหญ่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของมวลชีวภาพของป่าหรือสวนป่ามากกว่าปริมาณคาร์บอนที่สะสมในมวล
ชีวภาพ ดังน้ันป่าธรรมชาติหรือสวนป่าที่มีมวลชีวภาพหรือการเติบโตมากจะมีการกักเก็บคาร์บอนมาก
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามมวลชีวภาพของป่าธรรมชาติมีการแปรผันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดป่า 
ชนิดไม้ที่เป็นองค์ประกอบของป่า ความหนาแน่นของป่า สภาพภูมิประเทศ และปัจจัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ในขณะที่มวลชีวภาพของสวนป่ามีการแปรผันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดไม้ และลักษณะทาง
พันธุกรรม อายุ ระยะปลูกหรือความหนาแน่น และคุณภาพท้องที่ เป็นต้น (คณะวนศาสตร์, 2554) 

แหล่งสะสมคาร์บอน (carbon pool) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระบบนิเวศป่าไม้ซึ่ง 
Watson (2009) ได้จําแนกเป็น 6 แหล่ง ดังน้ี 

1.  มวลชีวภาพเหนือดิน (living above-ground biomass) ได้แก่ทุกส่วนของต้นไม้ที่
อยู่เหนือดิน ได้แก่ ลําต้น ก่ิง ใบ ดอก และผล รวมท้ังพืชพรรณอ่ืน ๆ 

2.  มวลชีวภาพใต้ดิน (living below - ground biomass) ได้แก่ ส่วนของต้นไม้ที่อยู่
ใต้ดิน คือ ราก 

3.  ไม้ตาย (dead organic matter in wood) ได้แก่ ต้นไม้ที่ล้มหรือยืนต้นตาย 

4.  ซากพืช (dead organic matter in litter) ได้แก่ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ร่วงหล่น
สู่ดิน ได้แก่ ก่ิง ก้าน ใบ ดอก และผล 

5.  อินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter) 

6.  ผลิตภัณฑ์ไม้ (harvested wood product) ได้แก่ ส่วนของเน้ือไม้ที่นําไปใช้
ประโยชน์ภายหลังการตัดฟัน 

ทั้งน้ีอาจมีการหมุนเวียนหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนระหว่างแหล่งสะสมคาร์บอนต่าง ๆ ทําให้ป่า
ไม้ที่มีการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรียกว่า แหล่ง
กักเก็บคาร์บอน (carbon sink) ในทางตรงข้ามป่าไม้ที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรียกว่า แหล่งปลดปล่อยคาร์บอน (carbon source) โดยทั่วไปป่า
ทุติยภูมิ (secondary forest) หรือสวนป่าที่มีต้นไม้ที่กําลังเติบโตเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีศักยภาพ
สูงหรือสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก ในขณะที่ป่าไม้สมบูรณ์ที่มีอายุมาก ๆ มีการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใกล้เคียงกับการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีการ
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หมุนเวียนคาร์บอนอยู่ในภาวะสมดุล (carbon neutral) หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอน 
(คณะวนศาสตร์, 2554) 

อัตราในการยึดคาร์บอน (carbon fixing) ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัว เช่น ชนิดของต้นไม้ อัตรา
การเติบโต ความยืนยาวของอายุต้นไม้ พ้ืนที่และตําแหน่งที่ต้ัง ปริมาณฝน ความยาวของฤดูกาลที่
เหมาะสมกับการเติบโตของต้นไม้ ช่วงหรือรอบเวลาที่จะตัดฟัน เป็นต้น ปริมาณการยึดคาร์บอนต่อปี
ของต้นไม้จะมีค่าสูงในช่วงแรกๆ ของการปลูก (Ciesila, 1995 อ้างโดย นาฏสุดา, 2556) สําหรับพืชผล
ทางการเกษตรและหญ้าต่าง ๆ (crop and grasses) น้ัน ส่วนใหญ่จะถูกนําไปใช้เป็นอาหารของมนุษย์
และสัตว์ ดังน้ันในระยะยาวแล้ว พืชผลทางการเกษตรและหญ้าจึงมีศักยภาพที่จะกักเก็บคาร์บอนได้ไม่
เท่าไม้ยืนต้น เช่น ต้นไม้และป่าไม้ 

การใช้ต้นไม้และป่าไม้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติจะต้องอาศัยพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาเป็นจํานวนมากในแต่ละปีมีพ้ืนที่ใน
หลาย ๆ รูปแบบที่มีศักยภาพ สามารถนํามาใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกต้นไม้และป่าไม้เพ่ือกักเก็บคาร์บอนได้
อย่างเหมาะสม เช่น พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า พ้ืนที่ที่มีเน้ือดินไม่เหมาะสมหรือมีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า เป็นต้น (นาฏสุดา, 2556) 

การจะเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนด้วยต้นไม้และป่าไม้ ด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่การปลูก
ต้นไม้และป่าไม้ รวมท้ังการเพ่ิมอัตราการเติบโตของต้นไม้ที่ถึงจุดสูงสุดของแต่ละชนิด การตาย 
(Mortality) และการหายใจของต้นไม้ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะทําให้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพืชลดลงได้
ทั้งสิ้น (นาฏสุดา, 2556) 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) 

 คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) CO2 เป็นสารประกอบของคาร์บอนและออกซิเจน มี
ภาวะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันปกติ จึงเรียกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซน้ีมีอยู่ในช้ัน
บรรยากาศประมาณ 0.033% โดยปริมาตร (ความเข้มข้น 387 ส่วนในล้านส่วน ppm) ก๊าซชนิดน้ีเกิด
จากการหายใจของสิ่งมีชีวิต การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงจากฟอสซิล ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการใช้เช้ือเพลิงใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศมีปริมาณสูงขึ้น 
ประกอบกับพ้ืนที่ป่าไม้ถูกทําลาย ต้นไม้ที่ทําหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีจํานวนลดลง ทําให้
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้นโดยปริมาณพืชที่อยู่บนพ้ืนโลกจะดูดก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือการสังเคราะห์แสงประมาณ 126.8 ล้านล้านกิโลกรัมต่อปี แต่คายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของพืชประมาณ 122 ล้านล้านกิโลกรัมต่อปี เมื่อหักลบแล้วพืชจะใช้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือสร้างเป็นเน้ือเย่ือไม้ประมาณ 4.8 ล้านล้านกิโลกรัมต่อปี ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าประมาณ 5.3 ล้านล้านกิโลกรัมต่อปี 1 ถ้ารวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากสลายตัว
ของก๊าซมีเทนในช้ันบรรยากาศจะเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นประมาณ 6.8 ล้านล้าน
กิโลกรัมต่อปี เมื่อเปรียบเทียบการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6.8 ล้านล้านกิโลกรัมต่อปี และพืชใช้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4.8 ล้านล้านกิโลกรัมต่อปี จะเหลือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ล้านล้าน
กิโลกรัมต่อปี ที่อยู่ในช้ันบรรยากาศ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนน้ีจะถูกนํ้าฝนละลายลงสู่
ทะเลประมาณ  2 ล้านล้านกิโลกรัมต่อปี ที่กล่าวมาข้างต้นช้ีให้ เห็นสมดุลของปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะทําให้มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คงเหลือในช้ันบรรยากาศ 387 ppm 
แต่ถ้าป่าไม้ถูกทําลายและมีการใช้เช้ือเพลิงสูงขึ้น ทําให้สมดุลย์ที่กล่าวข้างต้นเปลี่ยนไป ส่งผลทําให้
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศสูงขึ้น (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, 2560) 

ความสําคัญของคาร์บอนไดออกไซด์ 

คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) คือ สารประกอบของคาร์บอนท่ีอยู่ในสถานะก๊าซ ที่
ลอยตัวอยู่ในช้ันบรรยากาศของโลก ซึ่งประกอบด้วย คาร์บอน 1 อะตอม และออกซิเจน 2 อะตอม ใน
หน่ึงโมเลกุล คาร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่ึงในสารประกอบเคมีของคาร์บอนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด มีสูตร
ทางเคมี คือ CO2 การค้นพบก๊าซชนิดน้ีครั้งแรกในปี ค.ศ. 1630 โดย Jean Baptista van Helmont 
จากการหมักเบียร์ และต้ังช่ือว่า "ก๊าซซิลเวสเตอร์" (Sylvestre gas) หรือหมายถึงก๊าซที่ได้จากต้นไม้ อีก 
124 ปีต่อมา Joseph Black ได้ศึกษาทดลองใหม่และเตรียมก๊าซชนิดน้ีขึ้นมาได้และต้ังช่ือว่า "ฟิกซ์
แอร์" (Fixed air) ซึ่งได้จากการผสมระหว่างชอร์คกับกรดเจือจาง หรือถ่านกับออกซิเจน ต่อมาปี ค.ศ. 
1781 Lavoisier พบธาตุที่เป็นส่วนประกอบจึงต้ังช่ือใหม่ว่า "กรดคาร์บอนิค จากทฤษฎีบ๊ิกแบง (Big 
Bang) ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของอวกาศและเวลา ดวงดาวต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการวมตัวของอนุภาคและก๊าซ
ต่าง ๆ ในอวกาศ รวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลของเราด้วย โลกนับเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึงที่ถือกําเนิด
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ขึ้นมา แต่ก็ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใด ๆ เกิดขึ้น เน่ืองจากมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงอุณหภูมิที่ร้อนจัดจนสามารถละลายหินได้ในเวลากลางวัน และอุณหภูมิเย็นจัดในเวลากลางคืน 
เน่ืองจากไม่มีช้ันบรรยากาศตอนกลางวันเมื่อได้รับแสงอาทิตย์จะร้อนจัด และตอนกลางคืนจะเย็นจัด
เน่ืองจากความร้อนจากตอนกลางวันไม่สามารถสะสมไว้ได้จึงหายไปในเวลากลางคืน แต่จากปฏิกิริยา
เคมีต่าง ๆ บนผิวโลกทําให้เกิดก๊าซมากมายขึ้นบนผิวโลก คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซสําคัญมากตัว
หน่ึงที่เกิดขึ้นบนผิวโลกในยุคนั้น ซึ่งสมบัติของมันคือการยอมให้แสงผ่านได้แต่จะกักพลังงานความร้อน
ไว้ทําให้พลังงานความร้อนที่มากับแสงถูกกักเก็บไว้บนผิวโลกและไม่หลุดหายไปในเวลากลางคืน จึงทํา
ให้อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนัก นอกจากน้ียังพบว่ามีก๊าซอ่ืน ๆ ที่
ช่วยในการกรองรังสีต่าง ๆ ที่มากับแสงอาทิตย์ เช่น โอโซน เป็นต้น จากสภาวะดังกล่าวน้ีนับเป็น
จุดเริ่มต้นในการกําเนิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการมาจวบจนทุกวันน้ี จากการท่ีคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
องค์ประกอบหน่ึงของช้ันบรรยากาศโลก ถึงแม้จะมีอยู่ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ คือมีประมาณร้อยละ 0.033 เท่าน้ัน แต่คาร์บอนไดออกไซด์กลับมีความสําคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงของช้ันบรรยากาศโลกเป็นอย่างย่ิง โดยมีบทบาทท่ีสําคัญ คือ มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas) ในช้ันบรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ หลายชนิดแต่ละชนิดมี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและลดลงตามคุณสมบัติทางเคมีของก๊าซแต่ละชนิด ดังน้ันก๊าซที่มีมากเกิน
สมดุลในช้ันบรรยากาศจะสะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศ ก๊าซบางชนิดสามารถสะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศได้
นานหลายร้อยปีบางชนิดสะสมอยู่ได้ในเวลาเพียงไม่ก่ีปีก็สลายไป ก๊าซเรือนกระจกที่กล่าวถึงน้ีก็เช่นกัน 
เน่ืองจากมันมีปริมาณที่มากเกินสมดุลในช้ันบรรยากาศ มันจึงสะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศและสะสมอยู่ได้
เป็นเวลานานหลายปี ก๊าซเรือนกระจกอาจแบ่งได้เป็นสองพวกตามอายุการสะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศ 
คือ พวกท่ีมีอายุการสะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศไม่นาน เน่ืองจากก๊าซเหล่าน้ีสามารถทําปฏิกิริยาได้ดีกับ
ไอนํ้า หรือก๊าซอ่ืน ๆ จึงทําให้มันมีอายุสะสมเฉลี่ยสั้น ส่วนอีกพวกหน่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีอายุ
สะสมเฉลี่ยนานหลายปี เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
(NO2) และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นต้น ก๊าซเหล่านี้นับเป็นก๊าซที่เป็นตัวการหลักของ
การเกิดภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากมันมีอายุสะสมเฉลี่ยยาวนาน และสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้
ดีกว่าก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ๆ เน่ืองจากก๊าซเรือนกระจกน้ันมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนหรือ
ดูดกลืนรังสีความร้อน โดยเฉพาะรังสีความร้อนที่โลกคายออกไป (ปานทิพย์, 2554) 
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น การ
เผาไหม้เช้ือเพลิงที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือ 
การเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง การตัดไม้ทําลายป่าน้ีนับว่าเป็นตัวการสําคัญที่สุดในการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ ทั้งน้ีเน่ืองจากต้นไม้และป่าไม้มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ ดังน้ัน เมื่อพ้ืนที่ป่าลดน้อยลงปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จึงขึ้นไปสะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศได้มากข้ึน จากผลการศึกษาปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยหน่วยงาน IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ระบุชัด
ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของ
โลกมากที่สุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืน ๆ ทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นกว่าก๊าซชนิดอ่ืน ๆ ด้วย 
ซึ่งหมายถึงผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิของผิวโลกและช้ันบรรยากาศจะย่ิงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ล่าสุดหน่วยงาน IPCC ได้รายงานปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ที่ทําให้
พลังงานรังสีความร้อน สะสมบนผิวโลก และช้ันบรรยากาศเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.56 วัตต์ต่อตารางเมตร 
ในปริมาณน้ียังไม่คิด รวมผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ปานทิพย์, 2554) 

ปริมาณน้ําท่า (water yield) 

นํ้าท่าอันเป็นบริการจากระบบนิเวศ อํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเป็นแหล่งผลิต
พลังงานนํ้า เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สําคัญของโลก แหล่งพลังงานน้ําเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งมีผลต่อวัฏจักรของน้ํา การคายระเหย การซึมผ่านและการกักเก็บ
นํ้า และการทําให้เกิดช่วงเวลาและปริมาณที่สมดุล นิวัติ (2557) กล่าวว่า นํ้าที่ไหลอยู่ในห้วยธารมีส่วน
เก่ียวข้องกับมนุษย์เป็นอันมาก นํ้าในลําห้วย ลําธาร หรือนํ้าท่า เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึง
ของวัฏจักรนํ้า ข้อมูลการไหลของนํ้าในห้วยธารหรือนํ้าท่าน้ีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับใช้
ในการวางแผนการจัดการนํ้า การออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อีกทั้งเป็นข้อมูลที่ใช้ศึกษาถึงผลกระทบ
จากกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีต่อปริมาณการไหลของนํ้าในห้วยธาร ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อ
การจัดการและการป้องกันการขาดแคลนน้ํา และการไหลหลากของน้ําจนอาจเกิดนํ้าท่วมในฤดูฝน 
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เหล่าน้ีเป็นต้น ดังน้ันการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของนํ้าในห้วยธารจึงมีความจําเป็นมากใน
การจัดการลุ่มนํ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  วัฏจักรของน้ําในระบบนิเวศและปริมาณนํ้าท่า  
ที่มา :  Sharp et al. (2016) 
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อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอแม่วงก์ และกิ่ง
อําเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธาร ตามเทือกเขาสูงชัน
ก่อกําเนิดเป็นนํ้าตกท่ีสวยงาม 4 - 5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกําเนิดของลํานํ้าแม่วงก์ที่สําคัญของจังหวัด
นครสวรรค์ นอกจากน้ียังมีแก่งหินทําให้เกิดนํ้าตกเล็ก ๆ ตามแก่งหินน้ี ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ มีเน้ือที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 40 
ลิปดา ถึง 16 องศา 05 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 05 ลิปดา ถึง 99 องศา 02 ลิปดา
ตะวันออก มีพ้ืนที่รวม 894 ตารางกิโลเมตร หรือ 558,750 ไร่ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร และ
จังหวัดนครสวรรค์ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตามเทือกเขาถนน
ธงชัย ลดหลั่นลงมาจนถึงพื้นราบ ประมาณ 40 - 50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ “ยอดเขาโมโกจู” สูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,964 เมตร (ภาพที่ 3) เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารต้นกําเนิดของลํานํ้าแม่วงก์ 
ทรัพยากรสัตว์ป่า สามารถจําแนกได้เป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จํานวน 57 ชนิด 26 วงศ์ สัตว์จําพวกนก 
จํานวน 305 ชนิด 53 วงศ์ สัตว์เลื้อยคลาน จํานวน 22 ชนิด 11 วงศ์ สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก จํานวน 
7 ชนิด 4 วงศ์  ปลา จําพวกปลานํ้าจืด จํานวน 68 ชนิด 14 วงศ์ 

สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในช่วงฤดูหนาวเร่ิมต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - 
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น อัน
เน่ืองมาจากลิ่มความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนแผ่ลงมาทางตอนใต้เข้าสู่ ประเทศไทยตอนบนและ
ปกคลุมทั่วประเทศ ลมที่พัดสู่ประเทศไทยในฤดูน้ีคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิตํ่าสุดใน
เดือนมกราคม ประมาณ 8.9 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงฤดูร้อนเริ่มต้นจากเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 38.1 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างร้อนจัดและมีฝนตกน้อย 
ทําให้สังคมพืชป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณผลัดใบ สําหรับฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน - เดือน
ตุลาคม มีปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตรต่อปี 
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ภาพท่ี 3  ที่ต้ังและภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
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โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ เป็นโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 
ก้ันแม่นํ้าแม่วงก์บริเวณเขาชนกัน หรือเขาสบกก ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็น
เงิน 13,280 ลา้นบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 8 ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 

เขื่อนแม่วงก์เป็นโครงการสร้างเข่ือนหินทิ้งแกนดินเหนียว มีความยาว 730 เมตร กว้าง 10 
เมตร สูง 57 เมตร มีพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าประมาณ 13,000 ไร่ ปริมาณกักเก็บนํ้าประมาณ 250 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือแก้ปัญหาน้ําท่วมและเพ่ือให้เกษตรกรในเขตชลประทานมีนํ้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง ซึ่ง
โครงการเขื่อนแม่วงก์น้ีทางกรมชลประทานมีความคิดริเริ่มที่จะสร้างเข่ือนแม่วงก์ในปี พ.ศ. 2525 ต่อมา
ในปี 2537 จึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มี
ความเห็นว่าควรให้กรมชลประทานศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมบริเวณเขาชนกัน 
เน่ืองจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าบริเวณเขาสบกก หลังจากน้ันทางกรมชลประทานจึงดําเนินการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมตามมติ คชก. ภายในปี 2540 ต่อมาในปี 2541 มติที่ประชุมของ คชก. 
วันที่ 23 มกราคม ครั้งที่ 1/2541 มีความเห็นว่า “ไม่เห็นชอบกับการดําเนินโครงการเข่ือนแม่วงก์” จึง
ทําให้เกิดทําประชาพิจารณ์โครงการเขื่อนแม่วงก์ขึ้น ในปี 2543 

ในปี 2545 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติครั้งที่ 3 ยังไม่เห็นชอบต่อรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงให้กรมชลประทานหาทางเลือกของที่ต้ังโครงการ และศึกษาเพ่ิมเติมการ
บริหารจัดการลุ่มนํ้าทั้งระบบในลักษณะบูรณาการ จนกระทั่งปี 2555 มีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 
เมษายน 2555 เห็นชอบในหลักการให้ดําเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้
เหตุผลว่าเป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณลุ่มนํ้าสะแกกรัง 
แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งจากองค์กรพัฒนาเอกชน ว่าเป็นเขื่อนขนาดเล็ก ซึ่งไม่คุ้มค่าการลงทุน และต้องมีการ
สูญเสียพ้ืนที่ป่าถึง 18 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด รวมทั้งเสือโคร่ง ช้าง และ
นกยูง (วิกิพีเดีย, 2559) 

โครงการสร้างเข่ือนแม่วงก์ ได้เกิดขึ้นมาท่ามกลางเสียงสนับสนุนและคัดค้านมากมาย ซึ่งทาง
เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นกลุ่มที่ยืนหยัดคัดค้านโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด 
ด้วยเหตุผลสําคัญ 2 ด้าน คือ ด้านระบบนิเวศ กับด้านเศรษฐกิจและสังคม (เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์
ด้านสิ่งแวดล้อม, 2555) ดังน้ี 
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ด้านนิเวศ คือ ระบบนิเวศท้ังหมดจะถูกคุกคาม เกิดการทําลายป่าต้นนํ้า และอาจเกิด
การลักลอบตัดไม้ริมอ่างเก็บนํ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก เร่งให้สัตว์ป่า เช่น นกยูงและเสือโคร่ง  
ต้องสูญพันธ์ุ และยังสามารถลักลอบล่าสัตว์ป่าได้ง่าย นอกจากน้ี ยังจะทําให้สัตว์ป่าสูญเสียที่อยู่อาศัย 
ทําลายโอกาสการฟ้ืนฟูของอุทยาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป่ามรดกโลก "ห้วยขาแข้ง" เน่ืองจากพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์น้ัน มีความสําคัญในฐานะเป็นป่าหน้าด่านของป่าห้วยขาแข้ง เป็นพ้ืนที่ความหวัง
ของการแพร่กระจายสัตว์ป่า และเป็นที่ที่พบเสือโคร่งจากห้วยขาแข้งออกมาหากิน 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ เน่ืองจากเขื่อนแม่วงก์มีขนาดเล็ก จึงไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุน อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหานํ้าแล้ง - นํ้าท่วมได้ นอกจากน้ียังทําลายแหล่งศึกษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และทําลายความเช่ือมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้โครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อนุรักษ์อ่ืน ๆ ได้อีกในอนาคต 

ในแง่ของเสียงสนับสนุน มีความต้องการให้สร้างเข่ือนแม่วงก์ เน่ืองจากรัฐบาลอ้างว่า เขื่อนจะ
สามารถป้องกันนํ้าท่วมในลุ่มนํ้าแม่วงก์ เขตอําเภอแม่วงก์และอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
แต่ นายอดิศักด์ิ จันทวิชานุวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า ข้อมูล
จากกรมชลประทานปี 2555 ระบุว่า นํ้าไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 44,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ตัว
เขื่อนแม่วงก์สามารถเก็บนํ้าได้เพียงประมาณ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่ากับเป็นการแก้ปัญหาเพียง 
1% เท่าน้ัน ดังน้ัน เขื่อนน้ีจึงไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหานํ้าท่วมภาคกลาง และไม่เกิดความคุ้มค่าแก่การ
ลงทุนหากสร้างเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม 

อีกทั้งการสร้างเข่ือนที่บริเวณเขาสบกก เป็นการก้ันลํานํ้าแม่วงก์เพียงสายเดียว แต่ยังมีลํานํ้า
อีกหลายสายที่ไหลมาบรรจบตรงที่ลุ่มอําเภอลาดยาว ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงของน้ําท่วมในตัวเมือง และจาก
การสอบถามชาวบ้านลาดยาวหลายคน ระบุว่า เมื่อถึงฤดูนํ้าหลาก นํ้าก็จะท่วมเพียง 2 - 5 วัน เท่าน้ัน 
หลังจากน้ันนํ้าก็จะลดตามธรรมชาติ เป็นอย่างน้ีมาแต่ไหนแต่ไร เว้นแต่ปีที่นํ้าท่วมเป็นเวลานานที่น่าจะ
เกิดจากการจัดการนํ้าไม่ดี ไม่ปล่อยให้ไหลตามธรรมชาติน่ันเอง 

ด้านการแก้ภัยแล้งในพ้ืนที่เกษตรกรรม คือการชูเขื่อนแม่วงก์ให้เป็นที่เก็บนํ้าเพ่ือที่เกษตรกรใน
พ้ืนที่ อําเภอลาดยาว และ อําเภอสว่างอารมณ์ จะได้มีนํ้าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง แต่ข้อมูลจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมภาคเหนือและมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ระบุว่า บริเวณดังกล่าวมีพ้ืนที่กว่า 291,900 ไร่ ความ
ต้องการใช้นํ้าเฉลี่ย 347.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนใหญ่ทํานาข้าว ซึ่งต้องใช้นํ้าเฉลี่ย 500 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ ดังน้ัน เมื่อคํานวณแล้วนํ้าทั้งหมดจากเขื่อนจะสามารถใช้ได้เพียงแค่ 40 วัน ซึ่งไม่เพียงพอ
กับการทํานาข้าวซึ่งต้องใช้นํ้าประมาณ 120 วัน อีกทั้งตามหลักของการบริหารจัดการเขื่อน ต้องรักษา
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ระดับเก็บกักนํ้าไว้อย่างน้อย 100 - 150 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือความแข็งแรงของโครงสร้างฐานเขื่อน
อีกด้วย 

นอกจากน้ี บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่จะสร้างเขื่อนแม่วงก์น้ัน ยังมีเขื่อนอีกหลายแห่ง เช่น 
เขื่อนทับเสลา เขื่อนคลองโพธ์ิ ซึ่งก่อสร้างเสร็จมาประมาณ 10 ปีแล้ว แต่ไม่ได้ช่วยเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
เลย เพราะพ้ืนที่อยู่ในเขตเงาฝน ปริมาณนํ้าฝนน้อย และการก่อสร้างเข่ือนไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้ฐาน
เขื่อนรองรับนํ้าปริมาณมากไม่ได้ ซึ่งก็เป็นเพียงอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการสร้างเข่ือนไม่ใช่
คําตอบของพ้ืนที่น้ี 

สําหรับความสําคัญของป่าแม่วงก์น้ัน ป่าแม่วงก์บริเวณที่จะถูกนํ้าท่วมเป็นป่าริมนํ้าและป่าที่
ราบตํ่า ซึ่งตํ่ากว่าระดับนํ้าทะเล 200 เมตร เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง เสือ และเป็น
แหล่งอาหารสําคัญของสัตว์ป่าด้วย แม้ว่าการสูญเสียป่าแม่วงก์ไป 18 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเพียงร้อยละ 
2 ของป่าทั้งหมด แต่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของป่าทั้งระบบมาก เพราะมันคือ "หัวใจ" เน่ืองจาก
ป่าแม่วงก์เป็นส่วนสําคัญของผืนป่าตะวันตก ที่เกิดจากป่าอนุรักษ์ 17 ผืนต่อกันเป็นป่าผืนใหญ ่
ขนาด 11.7 ล้านไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด 
เช่น เสือโคร่ง ช้าง กระทิง วัวแดง สมเสร็จ ควายป่า ฯลฯ 

อน่ึง ป่าแม่วงก์ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มา 25 ปีแล้ว และเป็นพ้ืนที่แห่งโอกาสของ
สัตว์ป่า เน่ืองจากเป็นป่าที่สมบูรณ์ จึงเป็นบ้านและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่หากินนอกเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นอกจากน้ี ยังมีผลกระทบที่ไม่สามารถป้องกันในช่วงเวลาก่อสร้างเข่ือนตลอด 8 ปี 
ได้แก่ การตัดไม้เกินพ้ืนที่ที่กําหนด การลักลอบล่าสัตว์ป่า เสียงที่ดังรบกวนสัตว์ป่า การยึดพ้ืนที่ริมอ่าง
และการเก็บหาของป่า ฯลฯ 

นอกจากน้ี ยังมีปัญหาจากการสร้างเข่ือนแม่วงก์อีกมาก เช่น จะต้องมีการเวนคืนที่ดิน เพ่ือทํา
คลองยาว 500 กิโลเมตร และคลองระบายนํ้า ซึ่งต้องเวนคืนที่ดินจากชาวบ้านกว่าพันราย รวมท่ีดิน 
10,892 ไร่ อีกทั้งยังต้องเวนคืนที่ดินอ่ืน ๆ เพ่ิมอีกในการสร้างเข่ือน คือ ที่ดิน 850 ไร่ ที่บ้านคลองไทร 
ตําบลแม่เล่ย์ อําเภอแม่วงก์ เพ่ือใช้เป็นบ่อยืมดิน ที่ดิน 55 ไร่ ที่บ้านท่าตาอยู่ ตําบลปางมะค่า เพ่ือใช้
ปรับปรุงฝายท่าตาอยู่ และที่ดิน 173 ไร่ ติดเขาสบกก เพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่หัวงานอีกด้วย 

โดยหลังจากการสร้างเข่ือน ยังอาจเกิดปัญหาขึ้นอีก คือ ชาวบ้านอาจต้องสูบนํ้าเข้าที่นาเอง 
เน่ืองจากเขื่อนมีขนาดเล็ก นํ้าอาจไม่มากพอส่งมาท้ายเขื่อนของพ้ืนที่ชลประทาน และปัญหาความ
เหลื่อมล้ําของผู้มีอํานาจที่อาจได้รับประโยชน์การใช้นํ้าชลประทานก่อน เพราะรัฐยังไม่ระบุว่าพ้ืนที่
ระบบชลประทานหน้าแล้งตรงไหนท่ีได้รับประโยชน์บ้าง ในขณะที่ชาวบ้านสามารถจัดการปัญหาเร่ือง
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นํ้าด้วยตนเองได้ ตามโมเดลที่เคยมีคนทําแล้วได้ผล เช่น ชาวนาที่ศาลเจ้าไก่ต่อ ทํานาโดยใช้ระบบสูบนํ้า
และส่งนํ้าบาดาล โดยการขุดคลองรอบคันนาเพ่ือส่งนํ้าไปใช้ ด้านหน่ึงของคันนาจะขุดเป็นบ่อพักนํ้า
หมุนเวียนในนาซึ่งเลี้ยงปลาไว้เป็นรายได้เสริมด้วย 

ทางออกเรื่องนํ้าระดับชุมชนของ "บ้านธารมะยม" ที่มีเขาแม่กระทู้เป็นต้นนํ้า และใช้ต้นนํ้าน้ีทํา
ประปาภูเขา ส่วนตามลําห้วยก็สร้างฝายก้ันนํ้า สร้างอ่างเก็บนํ้า เพ่ือไปใช้ในที่นา รวมถึงขุดบ่อนํ้าไว้
เลี้ยงปลา เมื่อนํ้าอุดมสมบูรณ์ ชุมชนก็ทําเกษตรได้ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และเงินค่านํ้าประปาภูเขาก็
กลายมาเป็นกองทุนและสวัสดิการต่าง ๆ ของชุมชน  

การแก้ปัญหาเรื่องนํ้าในระดับตําบลโดยภาครัฐที่ ตําบลหนองหลวง อําเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในตําบล เช่น สร้างฝาย อ่างเก็บนํ้า โครงการ
สูบนํ้า ซึ่งก็เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภคของคนในตําบล 

ทางออกการจัดการนํ้าที่ย่ังยืนอย่าง "ปิดทองหลังพระ model" ของโครงการปิดทองหลังพระ 
จ.น่าน ที่สร้างถังเก็บนํ้าไว้ในหมู่บ้าน สร้างฝายต้นนํ้า ฝายชะลอนํ้า และสร้างอ่างพวงเพ่ือส่งนํ้าไปใช้
เพ่ือการเกษตร รวมถึงปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ด้วย 

หากไม่มีเขื่อนแม่วงก์ เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ชาวบ้านในพ้ืนที่
ชลประทานก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้และอยู่ดี เน่ืองจาก 

1. มีป่าเขาชนกันที่มีสายนํ้าไหลตลอดปีกว่า 10 สาย ซึ่งสามารถจัดการได้ตามแบบบ้านธาร
มะยม และ ตําบลหนองหลวง 

2. มีนํ้าใต้ดินที่ลึกเพียง 3 เมตร หรือลึกกว่า ที่สามารถพัฒนาเป็นสระนํ้าในไร่นาได้แบบที่ "ศาล
เจ้าไก่ต่อ" 

3. หลายพ้ืนที่อาจพัฒนาระบบอ่างเก็บนํ้าหลักและอ่างพวงตามแบบ "ปิดทองหลังพระโมเดล" 

4. ลํานํ้านอกเขตอุทยานแห่งชาติก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเก็บนํ้าได้อีกมาก โดยปรับปรุงฝาย
เดิมหรือสร้างใหม่ให้เหมาะสม 

5. ให้งบประมาณแก่คนทั้ง 23 ตําบล ตําบลละ 200 ล้านบาท รวมเป็น 4,600 ล้านบาท แล้ว
หาทางพัฒนาแหล่งนํ้าโดยชาวบ้าน แล้วให้ข้าราชการเป็นที่ปรึกษา ดีกว่าสร้างเข่ือนทับป่าสมบูรณ์ 
พร้อมคลองชลประทานดาดคอนกรีต 500 กิโลเมตร ด้วยงบ 13,000 ล้านบาท 
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6. ให้แม่วงก์เป็นต้นแบบโครงการที่ราษฎรและข้าราชการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าโดยไม่
ทําลายป่าเพ่ือสร้างเข่ือน 

7. ขยายพ้ืนที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง โดยรวมอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน และทั้งผืนป่าตะวันตกเข้าด้วยกัน (เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม, 2555) 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 

1.1  การวางแปลงตัวอย่าง 

 ใช้วิธีการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ Point Sampling โดยรัศมี
ของแปลงตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้นตามขนาดความโตของต้นไม้ทางเส้นผ่าศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดต้นไม้และแปลงตัวอย่างมีว่า ถ้าต้นไม้ต้นใดถูกนับเข้าในรัศมีของแปลงตัวอย่างจะมีเน้ือที่หน้าตัด
เท่ากับ 1 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ การวางแปลงตัวอย่างแบบ point sampling จะทําการสํารวจไม้หนุ่ม
โดยใช้รัศมีวงกลม 5 เมตร และสํารวจกล้าไม้โดยใช้รัศมี 2 เมตร วางแปลงเป็นระบบ (systematic) 
โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กําหนดระยะห่างระหว่างแปลงเท่ากับ 500 เมตร
ตามทิศเหนือ - ใต้ และระยะห่าง 250 เมตร ตามทิศตะวันออก - ตะวันตก จํานวน 144 แปลงตัวอย่าง 
(ภาพที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4  ที่ต้ังแปลงตัวอย่างในการสํารวจทรัพยากรป่าไม้เพ่ือประเมินการกักเก็บคาร์บอน 
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1.2 การสํารวจแบบ Point Sampling 

วิธีการสํารวจแบบ Point Sampling หรือ Variable – plot sampling เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 
1948 โดยวิศวกรป่าไม้ชาวออสเตรีย ช่ือ Walter Bitterlich ผู้อธิบายถึงวิธีการตัดสินใจกําหนด
พ้ืนที่หน้าตัดของหมู่ไม้ต่อหน่วยเน้ือที่โดยการนับต้นไม้ทั้งหมดที่มีขนาดความโตระดับอกที่มีมุมที่
ปรากฎมากกว่าค่าคงที่ทางแนวราบของ angle – gauge อย่างง่ายน้ีใช้ในการสร้างมุมคงที่ของไม้ความ
ยาว 1 เมตร ซึ่งทําเคร่ืองหมายกว้าง 1.41 เซนติเมตรไว้ที่ปลายด้าม พ้ืนที่หน้าตัดของหมู่ไม้ต่อเฮกตาร์
จะเป็นครึ่งหน่ึงของค่าจํานวนต้นไม้ที่นับได้ ในขณะนั้นวิธีการน้ียังไม้ได้รับการยอมรับกันเป็นที่
แพร่หลายนัก จนในปี 1952 บุคคลที่ทําให้เทคนิคน้ีเป็นที่รู้จักทั่วไปคือ Lewis R. Grosenbaugh ซึ่ง
เป็นนักการป่าไม้ชาวอเมริกัน โดยได้มีการศึกษาและเผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการป่าไม้หลายเรื่องและ
มีช่ือเรียกแตกต่างกัน และได้ช้ีให้เห็นว่าวิธีการของ Walter Bitterlich น้ันแท้จริงแล้วเป็นเคร่ืองมือที่ใช้
คัดเลือกต้นไม้โดยใช้สัดส่วนของความน่าจะเป็นกับขนาดต้นไม้ และยังให้การประมาณค่าเฉล่ียและ
ความแปรปรวนที่ปราศจากความลําเอียง ต่อมาวิธีการน้ีก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับ (Sukwong, 1970 
อ้างโดย ธรรมนูญ, 2541) 

หลักการของการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ Point Sampling คือ 
จะมีการกําหนดตําแหน่งจุดสุ่มตัวอย่างหรือ sampling point เช่นเดียวกับการเลือกจุดศูนย์กลางแปลง
ตัวอย่าง (sampling plot) ในวิธีการสํารวจโดยใช้แปลงตัวอย่างวงกลม ต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่รอบ ๆ 
sampling point จะมีขนาดแปลงเป็นของตัวเองที่แปรผันไปตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้น้ัน ใน
กรณีต้นไม้เป็นหน่วยตัวอย่าง โอกาสท่ีต้นไม้จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ และ
ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของแปลงตัวอย่างถึงต้นไม้น้ัน (สงคราม, 2531 อ้างโดย ธรรมนูญ, 2541) 

วัตถุประสงค์ของการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ Point Sampling 
คือ ต้องการทราบผลผลิตของหมู่ไม้ โดยเฉพาะผลผลิตที่เป็นเน้ือที่หน้าตัดของหมู่ไม้ (เช่น ตารางเมตร/
เฮกตาร์ หรือตารางเมตร/ไร่) ด้วยการตรวจนับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมกวาดหรือมุมวิกฤตที่ถูก
กําหนดให้เป็นค่าคงที่ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการสํารวจโดยไม่จําเป็นต้องวางแปลงตัวอย่าง ทั้งน้ีเราจะ
ทราบขนาดเน้ือที่หน้าตัดของหมู่ไม้โดยการนําค่าคงที่ของเคร่ืองมือคูณกับจํานวนต้นไม้ที่ตรวจนับได้ 
และหากต้องการทราบข้อมูลลักษณะอ่ืนของต้นไม้ เช่น ปริมาตรไม้และจํานวนต้นไม้ก็จําเป็นต้องวัด
ขนาดความโตที่ระดับความสูงเพียงอกของต้นไม้ที่ถูกตรวจนับด้วย (ปัสสี, 2548) 

ค่าคงที่ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการสํารวจจะถูกกําหนดจากมุมกวาดที่เกิดจากแนวเล็งสองเส้นจาก
จุดสุ่มไปยังต้นไม้ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งค่าคงที่น้ีจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวประกอบ (factor) ที่ใช้
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สําหรับคํานวณผลผลิตของหมู่ไม้ที่เป็นเน้ือที่หน้าตัดต่อหน่วยเน้ือที่ จึงเรียกตัวประกอบน้ีว่า “basal 
area factor” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “BAF” เมื่อนําเคร่ืองมือที่มีค่า BAF ตามที่เรากําหนดไปสํารวจไม้ใน
ป่าจะมีผลทําให้ต้นไม้แต่ละต้นที่ตรวจนับได้เป็นตัวแทนของหมู่ไม้ที่มีขนาดเน้ือที่หน้าตัดต่อหน่วยเน้ือที่
เท่ากับค่า BAF ของเคร่ืองมือน้ัน เช่น ถ้าใช้เครื่องมือที่มีค่า BAF = 1 ไปสํารวจไม้ในป่า ต้นไม้แต่ละต้น
ที่ตรวจนับได้ก็จะเป็นตัวแทนของหมู่ไม้ที่มีขนาดเนื้อที่หน้าตัดเท่ากับ 1 ตารางเมตร/เฮกตาร์ (หรือ
หน่วยอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี) (ปัสสี, 2548) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  มุมกวาดที่เกิดจากแนวเล็งจากจุดสุ่มไปยังต้นไม้ 

ที่มา : ปัสสี (2548) 

1.3 ค่าแฟคเตอร์พื้นที่หน้าตัด (basal area factor, BAF) 

ค่าของ BAF เป็นค่าคงที่ที่แปลงจํานวนต้นไม้ในแปลงตัวอย่างเป็นพ้ืนที่หน้าตัดต่อเฮกตาร์ ได้
โดยใช้การนําเอาจํานวนต้นไม้ที่นับได้ในแปลงคูณด้วยค่า BAF ก็จะได้เป็นพ้ืนที่หน้าตัดของต้นไม้
ทั้งหมดต่อเฮกตาร์ ตัวอย่างเช่น ถ้านับต้นไม้ในแปลงตัวอย่างได้ 4 ต้น โดยใช้ BAF 5 ก็หมายความว่า
พ้ืนที่หน้าตัดของหมู่ไม้เป็น 5 × 4 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ ในกรณีที่มีหลายแปลงตัวอย่าง เช่น มีแปลง
ตัวอย่าง 40 แปลงตัวอย่าง (sampling point) และนับจํานวนต้นไม้ของทั้ง 40 แปลงรวมกันได้ 185 
ต้น เฉลี่ยเป็น 185/40 = 4.625 ต้นต่อแปลงตัวอย่าง ดังน้ันพ้ืนที่หน้าตัดจะเท่ากับ 5 × 4.625 = 
23.125 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ 
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ขนาดของ BAF ขึ้นอยู่กับความกว้างของช่องส่อง (หรือแผ่นวัสดุ) และระยะจากตาถึงช่องส่อง 
การเลือกใช้ BAF ขึ้นอยู่กับลักษณะของหมู่ไม้ ถ้าหมู่ไม้ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ต้องใช้ BAF ที่มีค่า
มาก เช่น BAF = 5 หมายถึงต้นไม้ที่นับ 1 ต้น เป็นตัวแทนเน้ือที่หน้าตัด 5 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ 
(ธรรมนูญ, 2541) 

1.4 แปลงตัวอย่างนอกพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

สําหรับสังคมพืชอ่ืน ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นอกเขตพ้ืนที่นํ้าท่วม (หากมีการสร้าง
เขื่อนแม่วงก์) ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบช้ืน และป่าดิบแล้ง ทําการศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนโดย
สุ่มวางแปลงตัวอย่างช่ัวคราว ขนาด 30 x 60 เมตร โดยมีที่ต้ังแปลงตัวอย่างตามขนาดพิกเซล (pixel) 
ในภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท 7 ที่พิกัดมุมล่างซ้ายที่ 512314E 1778743N, 514140E 1778203N 
และ 533643E 1757212N ตามลําดับ 

1.5 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ไม้ยืนต้น (tree) ทําการนับไม้ยืนต้นโดยใช้เครื่องมือ Relascope ซึ่งมี BAF เท่ากับ 3 ตาม
คําแนะนําของ ธรรมนูญ (2541) โดยที่ตัวเคร่ืองมือมีความยาว 100 เซนติเมตร และมีความกว้างของ
ช่องส่องเท่ากับ 3.46 เซนติเมตร นับเฉพาะต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 14 เซนติเมตร และ
มีความสูงมากกว่า 1.3 เมตร โดยกําหนดจุดก่ึงกลางแปลงในแต่ละแปลงย่อยที่จะทําการเก็บข้อมูลและ
ใช้อุปกรณ์ relascope ส่องไปยังต้นไม้ที่อยู่รอบ ๆ แปลง ในระดับสายตาของผู้ทําการส่องและที่ระดับ 
1.3 เมตรของความสูงต้นไม้ โดยต้นไม้ที่มีขนาดความโตมากกว่าช่องส่องของเคร่ืองมือ relascope จะ
ทําการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก โดยใช้ dimeter tape และความสูงโดยใช้ไม้
วัดความสูง แต่ถ้าขนาดของต้นไม้เล็กกว่าช่องส่องจะไม่ทําการตรวจนับต้นไม้น้ัน และกรณีที่เล็งผ่าน
ช่องส่องแล้วปรากฏว่าขนาดของต้นไม้พอดีกับช่องส่องจะถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่กํ้าก่ึง (borderline tree) 
ระหว่าง “ตรวจนับ” กับ “ไม่ตรวจนับ” หากเกิดกรณีเช่นน้ีจะต้องทําการตรวจสอบโดยการวัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก และวัดระยะทางในแนวราบจากจุดสุ่มไปยังก่ึงกลางลําต้นของ
ต้นไม้น้ัน แล้วนําไปเปรียบเทียบกับค่า “ระยะทางจํากัด” หรือ limiting distance (A) ของต้นไม้ที่มี
ขนาดความโตเท่ากับต้นไม้น้ันตามสมการ 
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A =  

เมื่อ   A   = ระยะทางจํากัดของต้นไม้ที่มีขนาดความโตที่ระดับความสูงเพียงอก
(DBH) เท่ากับ d 

      BAF = basal area factor (m2/ha) 

ถ้าปรากฏว่าระยะทางที่วัดมาได้ดังกล่าวมีค่ามากกว่าระยะทางจํากัดของต้นไม้ที่มี 
DBH เท่ากัน ก็จะถือว่าต้นไม้น้ันอยู่นอกเขตไม่ต้องทําการวัด ส่วนต้นไม้ที่มีขนาดพอดีกับช่องส่องของ 
relascope ให้ทําการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูง 

การวัดความโตของต้นไม้ที่ขึ้นบนพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ลาดเท ต้นไม้เอียง ต้นไม้แตก
ออกเป็น 2 ก่ิง และต้นไม้ที่มีรูปทรงผิดปกติ มีการวัดความโตของต้นไม้แตกต่างกันไปดังน้ี (ภาพที่ 6) 

1.  การวัดความโตของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนที่ราบจะวัดความโตของต้นไม้ที่ระดับความสูง
จากพ้ืนดิน 1.3 เมตร 

2.  ในกรณีที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ลาดเท (slope) ให้วัดความโตของต้นไม้ที่ระดับความ
สูง 1.3 เมตร ทางด้านบนของพ้ืนที่ลาดเท 

3.  ในกรณีที่ต้นไม้เอนหรือเอียง ให้วัดความโตของต้นไม้ที่ระดับความสูง 1.3 เมตร ไป
ตามมุมเอียงของต้นไม้น้ัน 

4.  ในกรณีที่ต้นไม้แตกออกเป็นสองก่ิง ณ ระดับ 1.3 เมตร หรือสูงกว่า การวัดความ
โตของต้นไม้ให้วัด ณ ระดับที่ตํ่าลงมาเล็กน้อย 

5.  ในกรณีที่ต้นไม้แตกออกเป็นสองก่ิง ตํ่ากว่าระดับความสูง 1.3 เมตร (ไม้สองนาง) 
ให้วัดความโตของต้นไม้แต่ละก่ิง ณ ระดับที่เหนือจุดที่แตกก่ิงไปอีก 1 เมตร โดยเสมือนกับวัดต้นไม้สอง
ต้น 

6.  ในกรณีที่ต้นไม้มีปมหรือพูพอน ณ ระดับความสูง 1.3 เมตร จากพ้ืนดิน ให้วัด
ความโตของต้นไม้ที่ระดับเหนือปมหรือพูพอนเล็กน้อย 

7.  ในกรณีที่ต้นไม้มีโคนโตจากพื้นดินประมาณ 0.9 – 1 เมตร ให้วัดความโตเหนือจุด
ที่โคนโตขึ้นไปอีก 45 เซนติเมตร 
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8.  ในกรณีที่ต้นไม้มีพูพอนอยู่สูงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการวัดได้ให้วัดที่ระดับความ
สูง 1.3 เมตร ซึ่งค่าที่ได้จะนํามาคํานวณในสมการพูพอนที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพ่ือการประมาณค่า
มวลชีวภาพสําหรับไม้ที่มีลักษณะเป็นพูพอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  การวัดความโตของต้นไม้ที่มีลักษณะต่าง ๆ 

ที่มา : สถิตย์ (2525) 
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 ไม้หนุ่ม (sapling) ทําการวางแปลงวงกลมโดยใช้รัศมีขนาด 5 เมตร เพ่ือทําการเก็บข้อมูล 
ไม้หนุ่ม โดยใช้จุดสุ่มจุดเดียวกันกับที่ใช้เก็บข้อมูลไม้ยืนต้น โดยจะทําการนับจํานวนต้นไม้ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 14 เซนติเมตร มีความสูงเกิน 1.3 เมตร ทุกต้นที่อยู่ในแปลงตัวอย่างพร้อมทั้ง
ระบุช่ือต้นไม้แต่ละชนิด 

 กล้าไม้ (seedling) ทําการวางแปลงวงกลมโดยใช้รัศมีขนาด 2 เมตร เพ่ือทําการเก็บข้อมูล
กล้าไม้ โดยใช้จุดก่ึงกลางจุดเดียวกันกับที่ใช้เก็บข้อมูลไม้ยืนต้น โดยจะทําการนับจํานวนต้นไม้ที่มีความ
สูงน้อยกว่า 1.3 เมตร ทุกต้นที่อยู่ในแปลงตัวอย่างพร้อมทั้งระบุช่ือต้นไม้แต่ละชนิด 

1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.) การประมาณคา่มวลชีวภาพ 

การประมาณค่ามวลชีวภาพของต้นไม้ในพ้ืนที่ทําการศึกษา โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพที่
อยู่เหนือพ้ืนดิน (Above ground biomass) และมวลชีวภาพใต้พ้ืนดิน (Below ground biomass) ใน
ส่วนของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินแยกออกเป็น มวลชีวภาพของไม้ยืนต้น (tree) ไม้หนุ่ม (sapling)  
กล้าไม้ (seedling) และไผ่ (bamboo) 

การประมาณค่ามวลชีวภาพของไม้ยืนต้น (tree) ในส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน ใช้วิธีการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความโตของลําต้นกับความสูง โดยนําค่าความโตเส้นผ่าศูนย์กลางที่
ระดับความสูงเพียงอก (DBH) และความสูงทั้งหมด (total height) ซึ่งความสูงทั้งหมดของต้นไม้หาได้
จากการวัดโดยใช้ไม้วัดความสูงโดยตรง และนํามาหาความสัมพันธ์โดยใช้สมการแอลโลเมตรี ซึ่งจะแยก
ตามชนิดสังคมพืชตามตารางที่ 1 และหากต้นไม้ที่ทําการวัดความโตมีพูพอนขนาดใหญ่ที่ยากแก่การวัด
ขนาดที่ระดับเหนือพูพอน ก็ทําการวัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอก (GBH) หลังจากน้ันจะนําเส้น
รอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกดังกล่าวมาใช้สมการปรับแก้พูพอนของ ธรรมนูญ (2559) ที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการปรับแก้ขนาดความโตรวมพูพอนของไม้ยืนต้น โดยจะแปลงเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอก
ของต้นไม้ที่มีพูพอน เปลี่ยนเป็นเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกของต้นไม้ที่ไม่รวมพูพอนหรือขนาด
ปกติของต้นไม้ หลังจากน้ันจะใช้เส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกที่แปลงค่าแล้ว ในการคํานวณขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงพียงอก (DBH) โดยนําเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอก (GBH) ที่
แปลงค่าแล้วหารด้วยค่าพาย (π) ก็จะได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก และนําไปใช้ใน
การคํานวณต่อไป สําหรับสมการที่ใช้ในการปรับแก้ความโตต้นไมท้ี่มีพูพอนมีดังน้ี 

Y = 17.057 + 0.5759X + 0.0004X2, R2 = 0.8466 
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โดยที่ Y = ขนาดความโตวัดรอบเหนือพูพอน หน่วยเป็นเซนติเมตร 

X = ขนาดความโตวัดรอบรวมพูพอนที่ระดับ 1.30 เมตร หน่วยเป็นเซนติเมตร 

สมการแอลโลเมตรี ที่ใช้คํานวณหามวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าธรรมชาติมีสมการดังตาราง
ต่อไปน้ี  

ตารางที่ 1  สมการแอลโลเมตรีที่ใช้ในการคํานวณหามวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าธรรมชาติ 

ชนิดปา่          สมการ ที่มา 

ป่าดิบแล้ง 
ป่าดิบเขา 

Ws = 0.0509 (D2H)0.919 

Wb = 0.00893 (D2H)0.977 

Wl = 0.0140 (D2H)0.669 

Wr = 0.0313 (D2H)0.805 

Tsutsumi et al. (1983) 

ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง 

Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 

Wb = 0.003487 (D2H)1.0270 

Wl = (28.0/Wtc + 0.025)-1 

Ogawa et al. (1965) 

ป่าดิบช้ืน 

Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 

Wb = 0.006003 (D2H)1.0270 

Wl = (18.0/Wtc + 0.025)-1 

Wr = 0.0264 (D2H)0.7750 

Ogawa et al. (1965) 

ไผ่ 
Wc = 0.0691512 (D2H)0.7930 

Wt = 0.0883689 (D2H)0.7703 

Wb+l = Wt-Wc 

Ubonwan et al. (2011) 

เถาวัลย์    W = 0.8622 D2.021 ชิงชัย และคณะ (2554) 

หมายเหตุ D =    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทีร่ะดับ 1.3 เมตร มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 
H =    ความสูงทัง้หมดของต้นไม้ มีหน่วยเป็นเมตร 
W =    มวลชีวภาพของเถาวัลย์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
WS =    มวลชีวภาพของลําต้น มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
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WB =    มวลชีวภาพของกิ่ง มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
WL =    มวลชีวภาพของใบ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
WR =    มวลชีวภาพของราก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
Wtc =    มวลชีวภาพของลําต้นและก่ิง มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
Wc =    มวลชีวภาพลําต้นของไผ่ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
Wt =    มวลชีวภาพทั้งหมดของไผ่ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
Wb+l =    มวลชีวภาพใบและกิ่งของไผ่ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 

ในสังคมพืชที่ไม่มีสมการแอลโลเมตรีสําหรับประมาณค่ามวลชีวภาพใต้พ้ืนดินของต้นไม้ได้
เลือกใช้สมการของ Cairns et al. (1997) ซึ่งมีรูปแบบของสมการดังน้ี 

Below ground biomass = Exp (-1.0850 + 0.9256 ln (Above ground biomass density)) 

มวลชีวภาพที่คํานวณได้จะเป็นมวลชีวภาพต่อต้นของต้นไม้ซึ่งจะต้องนําค่าที่ได้น้ีไป
คูณกับจํานวนต้น (ต้น/เฮกตาร์) เพ่ือให้ได้มวลชีวภาพทั้งหมดของต้นไม้ มีหน่วยเป็นตันต่อเฮกตาร์ ทํา
การรวมมวลชีวภาพของต้นไม้เพ่ือนําไปหาค่าเฉล่ีย โดยมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน ได้แก่ ผลรวมของมวล
ชีวภาพลําต้น ใบ และกิ่ง 

การประมาณค่ามวลชีวภาพของไม้หนุ่ม (sapling) และกล้าไม้ (seedling) ใช้วิธีการ
สุ่มเก็บตัวอย่างต้นไม้ โดยเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกสังคมป่า แล้วนํามาหาปริมาณมวลชีวภาพ โดย
ทําการแยกช้ินส่วนของต้นไม้ ได้แก่ ใบ ก่ิง ลําต้น และราก พร้อมทั้งช่ังนํ้าหนักสด หลังจากน้ันนําไป
อบแห้งในตู้อบพรรณไม้ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จํานวน 72 ช่ัวโมง หรืออบจนนํ้าหนักคงที่ แล้ว
ทําการช่ังนํ้าหนักแห้ง เพ่ือคํานวณหาปริมาณความช้ืนในรูปร้อยละจากน้ําหนักสดและนํ้าหนักแห้ง เมื่อ
ได้เปอร์เซ็นต์ความช้ืนก็สามารถนําไปหามวลชีวภาพได้จากสูตรดังน้ี 

เปอร์เซ็นต์ความช้ืน = นํ้าหนักสด (กรมั) – นํ้าหนักแห้ง (กรัม) × 100 

นํ้าหนักแห้ง(กรัม) 

มวลชีวภาพ/นํ้าหนักแห้ง =     100 × นํ้าหนักสด (กรมั) 

(เปอร์เซ็นต์ความช้ืน + 100) 
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มวลชีวภาพที่ได้จากการคํานวณน้ีจะแยกเป็นมวลชีวภาพของใบ ก่ิง ลําต้น และราก ซึ่ง
จะต้องนํามวลชีวภาพน้ีไปหารด้วยจํานวนต้นไม้ตัวอย่างทั้งหมดที่ทําการเก็บตัวอย่าง เพ่ือเปลี่ยนให้เป็น
มวลชีวภาพของใบ ก่ิง ลําต้น และราก ต่อต้นมีหน่วยเป็นกรัม จากน้ันจึงนําค่าที่ได้น้ีไปคูณกับจํานวน
ต้นของไม้หนุ่มแต่ละชนิดที่สํารวจพบ ซึ่งจะได้เป็นมวลชีวภาพของใบ ก่ิง ลําต้น และราก โดยทําการ
เปลี่ยนหน่วยให้เป็นตันต่อเฮกแตร์ด้วยการนํามวลชีวภาพของใบ ก่ิง ลําต้น และรากที่คํานวณได้
ดังกล่าว คูณ 100 หารด้วยพ้ืนที่ πr2 (ไม้หนุ่ม r = 5, กล้าไม้ r = 2) ทําการรวมค่ามวลชีวภาพของไม้
หนุ่มแต่ละชนิดเพ่ือนําไปหาค่าเฉล่ีย 

2.) การสะสมคาร์บอน 

ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน และส่วนที่
อยู่ใต้พ้ืนดินของต้นไม้ โดยคํานวณจากค่ามาตรฐานซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 47 ของน้ําหนักแห้ง (IPCC, 2006 
อ้างโดย สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช, 2557) คูณกับมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินและมวล
ชีวภาพใต้พ้ืนดินของต้นไม้ โดยจะใช้ค่าปริมาณคาร์บอน (% ของน้ําหนักแห้ง) ของศูนย์วิจัยป่าไม้ 
(2552) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงเป็นค่ามาตรฐานตามคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) ตามตาราง
ที่ 2 ส่วนสังคมพืชที่ไม่มีค่าปริมาณคาร์บอน จะใช้ค่ามาตรฐานซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 47 ของน้ําหนักแห้ง 

ตารางที่ 2  ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในป่าธรรมชาติของประเทศไทย 

ป่าธรรมชาติ ปริมาณคาร์บอน 
(% ของน้าํหนักแห้ง)

สวนปา่ ปริมาณคาร์บอน 
(% ของน้าํหนักแห้ง)

ป่าดิบช้ืน/ป่าดิบแล้ง 48.07          สัก 47.39 
ป่าเบญจพรรณ 49.01          ยูคาลิปตัส 49.88 
ป่าเต็งรัง 50.56          อะเคเซีย 49.23 
ป่าสน 47.00   
ป่าชายเลน 46.76   

ที่มา: ศูนย์วิจัยป่าไม้ (2552) 
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เมื่อได้ข้อมูลการสะสมคาร์บอนของแต่ละสังคมพืช จากน้ันจึงนํามาทําแผนที่แสดงปริมาณ
การสะสมคาร์บอนโดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; 
GIS) เพ่ือจัดทําแผนที่เส้นช้ันระดับ (contour line) แสดงปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่เหนือพ้ืนดิน 
คาร์บอนที่สะสมอยู่ใต้พ้ืนดิน และปริมาณการสะสมคาร์บอนรวม พร้อมทั้งคํานวณปริมาณคาร์บอนที่
สะสมอยู่ทั้งพ้ืนที่ โดยใช้แบบจําลองคาร์บอน (Invest Carbon Storage and Sequestration model) 
ของเคร่ืองมือ InVEST (Integrated valuation of Ecosystem Service and Tradeoffs) ซึ่งพัฒนา
โดยนักวิจัยจากโครงการทุนทางธรรมชาติ (The Natural Capital Project) โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) องค์กร The Nature Conservancy และ
กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund; WWF) (Sharp et al., 2016)  

2. การศึกษาปริมาณน้ําท่าในระบบนิเวศ 

การศึกษาปริมาณน้ําในระบบนิเวศ ได้เลือกใช้แบบจําลองปริมาณน้ํา (water yield) ของ
เครื่องมือ INVEST (Integrated Valuation  of Ecosystem Services and Tradeoffs) ซึ่งพัฒนาโดย 
นักวิจัยจากโครงการทุนทางธรรมชาติ (The Natural Capital Project) โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) 
องค์กร The Nature Conservancy และกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund; WWF) (Sharp 
et al., 2016) 

Sharp et al. (2016) กล่าวว่าแบบจําลองปริมาณนํ้าน้ีจะอยู่บนหลักของ Budyko curve และ
ค่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย โดยที่ปริมาณนํ้าท่ารายปี Y(x) สําหรับแต่ละกริดในบริเวณ x จะเป็นไปตามสมการ 

 

เมื่อ AET(x) คืออัตราการคายระเหยรายปี สําหรับกริด x และ P(x) คือปริมาณนํ้าฝนรายปีขอ
งกริด x และสําหรับในแต่ละสังคมพืชหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินอัตราการคายระเหยต่อปริมาณนํ้าฝน
รายปี และเป็นไปตามเส้นกราฟของ Budyko curve (Fu, 1981 และ Zhang et al., 2004 อ้างโดย 
Sharp et al. (2016) ตามสมการ 

Y x 1
AET x
P x

∙ P x  
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เมื่อ PET(x) คือ ศักย์การคายระเหย (potential evapotranspiration และ w(x) คือ พารามิเตอร์
ที่ไม่เป็นกายภาพซึ่งเป็นไปตามลักษณะของภูมิอากาศตามธรรมชาติของดิน โดยที่  

PET x 	 Kc lx ∙ ETo x  

เมื่อ ETo (x) คือศักย์การคายระเหยนํ้าของกริด x และ Kc(lx) สัมประสิทธ์ิการคายระเหยของพืช
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน (lx) ที่กริด x, w(x) คือพารามิเตอร์เชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงในรูปของ AWC x N/P 
เมื่อ N จํานวนคร้ังที่เกิดขึ้นในรอบปี และ AWC คือ ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ ซึ่งแสดงสมการโดย 
Donohue et al. (2012) อ้างโดย Sharp et al. (2016) ดังน้ี 

ω x 	 Z	
AWC x

P x
	1.25 

เมื่อ AWC(x) คือ ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ (มิลลิเมตร) ซึ่งโครงสร้างของดินและความลึกที่
รากไม้ลงไปถึงได้จะเป็นตัวกําหนด AWC(x) ซึ่งกําหนดปริมาณนํ้าที่สามารถจัดหาได้และปลดปล่อย
ออกมาในดินสําหรับใช้ในพืช ประมาณโดยผลของปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ ความลึกดินที่รากพืชลงไป
ถึงและความลึกของราก ซึ่งแสดงในรูปของสมการ 

AWC (x) = Min (ความลกึดิน, ความลึกราก) * PAWC 

Z คือ ค่าคงที่ หรืออาจเรียกว่า seasonal factor ซึ่งเป็นรูปแบบของปริมาณน้ําฝนและลักษณะทาง
กายภาพของลุ่มนํ้าในที่น้ันๆ ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนคร้ังที่ฝนตกในรอบปี (N) ค่าคงที่ 1.25 คือค่าตํ่าสุดของ 
w(x) ซึ่งพบได้ในกรณีของพ้ืนที่เปิดโล่ง (ความลึกเป็น 0)  

สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพ้ืนผิวนํ้า เมือง และพ้ืนที่ชุ่มนํ้า อัตราการคายระเหยจริงคํานวณได้จาก
ศักย์การคายระเหย ETo (x) และมีค่าสูงสุดขึ้นกับปริมาณนํ้าฝน ตามสมการ   

AET x Min	 Kc lx 	 ∙ 	ETo x , P x  

AET x
P x

1
PET x
P x

1
PET x
P x

ω 1/ω
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สําหรับแบบจําลองปริมาณน้ําท่ารายเดือน (seasonal water yield model) เป็นเคร่ืองมือ
สําหรับการประเมินปริมาณน้ําในพ้ืนที่เป็นรายเดือน ซึ่งแตกต่างกับแบบจําลอง water yield model ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ปริมาณนํ้ารายปี จึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องอุทกวิทยาในลุ่มนํ้า  

ค่าปริมาณนํ้าที่ไหลบ่า (QF) คํานวณโดยใช้วิธี CN-based ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลเหตุการณ์เฉลี่ย Pi, 
mni, mPi, mni, m และสมมติว่ามีการแจกแจงรายละเอียดของปริมาณนํ้าฝนรายวันในแต่ละวันที่มีฝนตก 

 

 

เมื่อ                                 และ ai,m คือปริมาณนํ้าฝนในวันฝนตกที่พิกเซลในเดือนที่ m [น้ิว], 
ni,m คือจํานวนของเหตุการณ์ฝนตกที่ pixel i ในเดือนที่ m, pi,m คือปริมาณนํ้าฝนรายเดือนสําหรับพิกเซล
ที่เดือนที่ m [มิลลิเมตร],  หรืออาจแสดงปริมาณนํ้ารายเดือนด้วยสมการเอกโพเนนเชียล ดังน้ี 

 

เมื่อ                        

CNi คือค่า curve number สําหรับพิกเซลที่ i, ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
กลุ่มกลสมบัติดิน, E1 ได้มาจากสมการอินทิกรัล  

ดังน้ัน ปริมาณนํ้าผิวดินรายปี (QFi) จึงได้จากผลรวมของปริมาณนํ้าผิวดินรายเดือน (QFi,m) 

ปริมาณนํ้าที่ซึมลงดิน (Local recharge, L) คํานวณได้จากสมการ  

 

เมื่อ AETi คืออัตราการคายระเหย, สําหรับในแต่ละเดือน AETi,m จะถูกจํากัดโดยปริมาณความ
ต้องการ (PET) หรือโดยปริมาณนํ้าที่มีอยู่ 
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เมื่อ PETi,m คือค่าศักด์ิการคายระเหยรายเดือน,  Lsum,avail,i ได้จากสมการ 

 

เมื่อ                        คือค่าสัดส่วนของปริมาณนํ้าไหลจากพิกเซลที่ i ไปพิกเซลที่ j, และ Lavail,i 

คือเป็นไปได้ในการเก็บนํ้าในพิกเซล  ซึ่งมีค่าเป็น 0 เมื่อ Li เป็นลบ, และเป็นค่าสัดส่วนของ γ ต่อ ของ Li 
เมื่อมีค่าเป็นบวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  ภาพจําลองสมดุลนํ้าในแต่ละพิกเซล 

ที่มา :  Sharp et al. (2016) 
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ภาพท่ี 8  เส้นทางการไหลของน้ํา แสดงให้เห็นนํ้าที่ซึมลงดินจะไหลลงลําธารในระดับพ้ืนที่ที่ตํ่ากว่า 

ที่มา :  Sharp et al. (2016) 

จากสมการที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นค่าต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในแบบจําลองปริมาณนํ้าท่าและ
วิธีการจัดเตรียม สรุปได้ดังน้ี 

1.) แผนท่ีสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use map) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์
แซท  (Landsat)  8 ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ของ  U.  S .  Geolog ical Survey (USGS) : 
https://www.usgs.gov/ นํามาทําการแปลตีความด้วยสายตา (Visual interpretation) ผ่าน
โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 

2.) แผนท่ีความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ (Root restricting layer depth) โดย
การสํารวจและจัดทําแผนที่ความลึกของดิน โดยกําหนดให้ระดับความลาดชันและลักษณะทาง
ธรณีวิทยาเป็นปัจจัยกําหนดความลึก สร้างเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างความลึกดินและความลาด
ชัน นําไปแทนค่ากริดข้อมูลความลาดชันที่สร้างจากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM)  
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3.) แผนท่ีปริมาณน้ําที่พืชนําไปใช้ได้ (plant available water) โดยทําการเก็บตัวอย่างดิน
ในแต่ละสังคมพืช นําไปวิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณอินทรียวัตถุ แล้วคํานวณปริมาณนํ้าที่พืช
นําไปใช้ได้ด้วยสมการของ FAO จากค่าปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในแต่ละสังคมพืช นําไปสร้างเป็นแผน
ที่ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในในพ้ืนที่ทําการศึกษา และปรับแก้ด้วยฐานข้อมูลของคุณภาพดินของ  
Boer (2016)  

4.) แผนท่ีแสดงศักย์การคายระเหยน้ํา (Average annual reference evapotranspiration: 
ETo) ใช้แผนที่ของ Trabucco and Zomer (2009) ซึ่งสร้างจากสมการ “modified Hagreaves” 
โดย Talaee (2014) คือ 

ETo = 0.408 x 0.0013 x (Ta + 17) x (Tmax – Tmin - 0.0123P)0.76 x Ra 

เมื่อ ETo คือ ศักย์การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตรต่อวัน) Ta, Tmax และ Tmin คือ อุณหภูมิ
อากาศเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิตํ่าสุด (องศาเซลเซียส) ตามลําดับ P คือปริมาณนํ้าฝนราย
เดือน (มิลลิเมตร) และ Ra คือ ค่าการแผ่รังสีนอกช้ันบรรยากาศโลก (extraterrestrial radiation, เม
กะจูลล์ต่อตารางเมตรต่อวัน) สําหรับข้อมูลภูมิอากาศ ได้มาจาก Hijmans et al. (2005) ; Worldclim 
- Global Climate Data (http://www.worldclim.org/)  

5.) ปริมาณน้ําฝน (precipitation) ใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจาก Hijmans et al. (2005) ; 
Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org/)  

6.) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช  

ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช (Kc) คํานวณจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า การคายระเหยน้ํา 
(ETc) และค่าศักย์การคายระเหยนํ้า (ETo : มิลลิเมตรต่อวัน) จากสมการของ FAO คือ  

  ETc = Kc x ETo 

เมื่อ ETc คือ การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) และ ETo ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) 
ข้อมูลดังกล่าวได้จากข้อมูลของ Trabucco and Zomer (2009) 
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7.) ความลึกของรากไม้ (maximum root depth) ในแต่ละระบบนิเวศ ซึ่ง Sharp et al. 
(2016) แนะนําให้ใช้ข้อมูลของ Canadell et al. (1996)  

 
8.) ค่าคงที่ของฤดูกาล (Seasonal factor or Zhang constant)  

ค่าคงที่ของฤดูกาล คือ ค่าคงที่ หรืออาจเรียกว่า seasonal factor (Z) ซึ่งเป็นรูปแบบของปรมิาณ
นํ้าฝนและลักษณะทางกายภาพของลุ่มนํ้าในที่น้ัน ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนครั้งที่ฝนตกในรอบปี (N) ซึ่งค่า 
Z ที่กําหนดใช้ในโปรแกรม InVEST เวอร์ชัน 3.3.2 ซึ่งใช้ในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดให้มีค่าต้ังแต่ 0 – 20 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ค่า z = 0.2 x N  เมื่อกําหนดให้ N คือจํานวนเหตุการณ์ฝนตกหนัก (ติดต่อกัน 
6 ช่ัวโมง) ในแต่ละปี ตามการศึกษาของ Donohue et al. (2012) อ้างโดย Sharp et al. (2016) โดยใน
การศึกษาน้ีได้อนุโลมแทนด้วยจํานวนวันที่มีปริมาณน้ําฝน ต้ังแต่ 24 มิลลิเมตร ขึ้นไป ตามเกณฑ์การ
พิจารณาปริมาณฝนตกหนักมาก หมายถึงมีปริมาณฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อ 24 ช่ัวโมง (สัญญา, 
2555) เฉลี่ยจากข้อมูลสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝน ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ต้ังรอบพ้ืนที่ทําการศึกษา
จํานวน 49 สถานี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2558  

9.) ขอบเขตลุ่มน้ํา (watershed) และลุ่มน้ําย่อย (sub-watershed) สร้างขึ้นมาจากข้อมูล
ความสูงเชิงเลข (DEM)  

10.) ขอบเขตพื้นที่น้ําท่วม (กรณีมีการสร้างเข่ือน) สร้างขึ้นจากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM) 
โดยอ้างอิงข้อมูลที่ต้ังสันเขื่อนและระดับนํ้าท่วม ของกรมชลประทาน พบว่ามีขนาดพ้ืนที่นํ้าท่วม 
11,141.7 ไร่ หรือ คิดเป็น 17.83 ตารางกิโลเมตร 

11.) ความสามารถในการดูดซับและเก็บกักน้ําของดิน หรือ Hydrologic soil group สร้าง
ขึ้นโดยใช้ค่าความสามารถในการดูดซับและเก็บกักนํ้าของดินตาม พงษ์ศักด์ิ และ พิณทิพย์ (2551) 
ภายใต้เง่ือนไขข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในการศึกษาครั้งน้ี 

12.) ค่าคะแนนท่ีใช้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการให้น้ําท่าที่ไหลในลําธารของพื้นที่ต้นน้ํา 
(ค่า runoff curve number หรือค่า CN) อยู่ในรูปของค่าคะแนนที่อยู่ภายในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 
ภายใต้เง่ือนไขว่า CN ที่มีค่าน้อย หมายความว่า สภาพพ้ืนที่ต้นน้ฎาแห่งน้ันมีความสามารถในการดูดซับ
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และเก็บกักนํ้าฝนไว้ได้ดี  ทําให้นํ้าที่ระบายให้กับพ้ืนที่ท้ายนํ้าที่เกิดขึ้นจากการตกของฝนแต่ละครั้งมี
น้อย  ในทางตรงกันข้าม ถ้า CN มีค่ามาก  แสดงว่าพ้ืนที่ต้นนํ้าแห่งน้ันมีความสามารถในการดูดซับและ
เก็บกักนํ้าฝนไม่ดี  นํ้าฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จึงระบายให้กับพ้ืนที่ท้ายนํ้าแทน (พงษ์ศักด์ิ และ พิณทิพย์, 
2551) โดยในการศึกษาครั้งน้ีได้เลือกใช้ค่า CN ของ Mishra and Singh (2003) อ้างโดย พงษ์ศักด์ิ 
และ พิณทิพย์ (2551) 

13.) จํานวนวันที่มีเหตุการณ์ฝนตก ใช้การเฉล่ียจากการนับในข้อมูลปริมาณนํ้าฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2559 จํานวน 49 สถานี รอบพ้ืนที่ทําการศึกษา 
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พื้นที่ทาํการศกึษา 

ทําการศึกษาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกําแพงเพชร รวมถึง
ลุ่มนํ้าย่อยที่เป็นพ้ืนที่รับนํ้าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในเขตอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ระยะเวลาทําการศึกษา 

 พฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2556 และ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559    
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ผลและวิจารณ์ 

1. ขอ้มูลแผนท่ีเชงิเลขและตัวแปรพารามิเตอร์สาํหรบัใช้ในแบบจําลอง 

1.) แผนท่ีสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use map) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์
แซท  (Landsat)  8 ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ของ  U.  S .  Geolog ical Survey (USGS) : 
https://www.usgs.gov/ นํามาทําการแปลตีความด้วยสายตา (Visual interpretation) ผ่าน
โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกําแพงเพชร 
รวมถึงลุ่มนํ้าย่อยที่เป็นพ้ืนที่รับนํ้าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในเขตอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2559 โดยการแปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม แลนด์แซท (Landsat) 8 ประกอบด้วยรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 12 รูปแบบ ประกอบด้วย ป่าดิบเขา (hill evergreen) ป่าดิบช้ืน (moist 
evergreen forest) ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 
ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ป่าฟ้ืนสภาพหรือป่ารุ่นสอง (secondary forest) ป่าริมนํ้า 
(riverine forest) ไร่ร้างหรือไร่หมุนเวียน (old clearing area) พ้ืนที่เกษตรกรรมบนที่ราบ (upland 
agriculture area) พ้ืนที่เกษตรกรรมในที่ลุ่ม (lowland agriculture area) ชุมชนเมือง (urban area) 
และผิวนํ้า (water body) รายละเอียดดังภาพที่ 9 

2.) แผนท่ีความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ (Root restricting layer depth) โดย
การสํารวจและจัดทําแผนที่ความลึกของดิน โดยกําหนดให้ระดับความลาดชันและลักษณะทาง
ธรณีวิทยาเป็นปัจจัยกําหนดความลึก สร้างเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างความลึกดินและความลาดชัน 
ได้ดังน้ี 

y = 22641e-0.05 x , R2 = 0.8624 

เมื่อ y คือ ความลึกดินที่รากไม้ลงถึงได้ (มิลลิเมตร) และ x คือ ความลาดชัน (องศา) นําไปแทน
ค่ากริดข้อมูลความลาดชันที่สร้างจากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM) (ภาพที่ 10) 
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ภาพท่ี 9  แผนที่สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และพ้ืนที่รับนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  ความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลกึไปถึงได้ (Root restricting layer depth) 
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3.) แผนท่ีปริมาณน้ําที่พืชนําไปใช้ได้ (plant available water) โดยทําการเก็บตัวอย่างดิน
ในแต่ละสังคมพืช นําไปวิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณอินทรียวัตถุ แล้วคํานวณปริมาณนํ้าที่พืช
นําไปใช้ได้ด้วยสมการของ FAO จากค่าปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในแต่ละสังคมพืช นําไปสร้างเป็น
แผนที่ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ และปรับแก้ด้วยฐานข้อมูลคุณภาพดินของ Boer (2016) พบว่ามีค่า
ระหว่าง ร้อยละ 0.197 – 0.268 (ภาพที่ 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  แผนที่ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ (plant available water) 

4.) แผนท่ีแสดงศักย์การคายระเหยน้ํา (Average annual reference evapotranspiration: 
ETo) ใช้แผนที่ของ Trabucco and Zomer (2009) ซึ่งสร้างจากสมการ “modified Hagreaves” 
โดย Talaee (2014) คือ 

ETo = 0.408 x 0.0013 x (Ta + 17) x (Tmax – Tmin - 0.0123P)0.76 x Ra 

เมื่อ ETo คือ ศักย์การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตรต่อวัน) Ta, Tmax และ Tmin คือ อุณหภูมิ
อากาศเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิตํ่าสุด (องศาเซลเซียส) ตามลําดับ P คือปริมาณนํ้าฝน 
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รายเดือน (มิลลิเมตร) และ Ra คือ ค่าการแผ่รังสีนอกช้ันบรรยากาศโลก (extraterrestrial radiation, 
เมกะจูลล์ต่อตารางเมตรต่อวัน) สําหรับข้อมูลภูมิอากาศ ได้มาจาก Hijmans et al. (2005) ; 
Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org/) และข้อมูลปริมาณน้ําฝน 
(precipitation) ใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจาก Hijmans et al. (2005) ; Worldclim - Global Climate 
Data (http:// www. worldclim.org/)  

พบว่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และบริเวณลุ่มนํ้าย่อยทางด้านตะวันออกจนถึงอําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ระหว่าง 1,465 – 1,786 มิลลิเมตรต่อปี  
(ภาพที่ 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12  ศกัย์การคายระเหยนํ้า (Average annual reference Evapotranspiration) 

 
 
 
 



ทุนธรรมชาติสําหรับวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีการสร้างเขื่อนแม่วงก ์| 48 
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี

5.) ปริมาณน้ําฝน (precipitation) ใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจาก Hijmans et al., 2005; 
Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org/)  

พบว่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และบริเวณลุ่มนํ้าย่อยทางด้านตะวันออกจนถึงอําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าระหว่าง 1,039 – 1,393 มิลลิเมตรต่อปี (ภาพที่ 13) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 13  ปรมิาณนํ้าฝนรายปี (precipitation) 

6.) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช  

ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช (Kc) คํานวณจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า การคายระเหยน้ํา 
(ETc) และค่าศักย์การคายระเหยนํ้า (ETo : มิลลิเมตรต่อวัน) จากสมการของ FAO คือ  

  ETc = Kc x ETo 

เมื่อ ETc คือ การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) และ ETo ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) 
ข้อมูลดังกล่าวได้จากข้อมูลของ Trabucco and Zomer (2009) ในส่วนของข้อมูลในแต่ละการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  คา่สัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช ในพ้ืนที่ทําการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ม.ค . ก.พ . มี.ค . เม.ย. พ .ค . มิ.ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย. ต .ค . พ .ย. ธ .ค .

ป่ าดิบ เขา 0.515 0.385 0.294 0.279 0.414 0.560 0.705 0.825 0.974 1 0.890 0.704
ป่ าดิบชื้น 0.511 0.377 0.288 0.279 0.410 0.568 0.728 0.864 1 1 0.890 0.704
ป่ าดิบแล้ง 0.511 0.375 0.286 0.271 0.407 0.556 0.715 0.841 1 1 0.890 0.698
ป่ าเต็งรัง 0.463 0.328 0.235 0.219 0.341 0.562 0.773 0.956 1 1 0.871 0.658
ป่ าเบญจพรรณ 0.463 0.326 0.235 0.219 0.341 0.569 0.769 0.956 1 1 0.871 0.658
ป่ ารุ่นสอง 0.477 0.340 0.248 0.227 0.350 0.542 0.720 0.879 1 1 0.878 0.669
ป่ าริมแม่นํ้า 0.477 0.340 0.248 0.227 0.350 0.542 0.720 0.879 1 1 0.878 0.669
สวนป่า 0.463 0.328 0.242 0.226 0.357 0.568 0.763 0.949 1 1 0.870 0.658
ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 0.528 0.396 0.315 0.301 0.448 0.598 0.756 0.876 1 1 0.905 0.714
ผิวนํ้า 0.463 0.328 0.235 0.219 0.341 0.558 0.755 0.934 1 1 0.871 0.658
เกษตรกรรมท่ีดอน 0.455 0.328 0.241 0.229 0.341 0.536 0.693 0.843 1 1 0.871 0.651
เกษตรกรรมท่ีลุ่ม 0.463 0.328 0.247 0.234 0.347 0.516 0.657 0.791 1 1 0.870 0.658
ชุมชนเมือง 0.463 0.330 0.248 0.245 0.356 0.506 0.627 0.748 0.954 1 0.870 0.658

ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
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7.) ความลึกของรากไม้ (maximum root depth) ในแต่ละระบบนิเวศ ซึ่ง Sharp et al. 
(2016) แนะนําให้ใช้ข้อมูลของ Canadell et al. (1996) จากการเทียบเคียงข้อมูลดังกล่าว ได้ข้อมูลดัง
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ความลึกของรากในแต่ละระบบนิเวศ 

ที่ สังคมพืช ความลึกราก (มิลลิเมตร) 
1 ป่าดิบเขา 7,300 
2 ป่าดิบช้ืน 7,300 
3 ป่าดิบแล้ง 7,300 
4 ป่าเบญจพรรณ 3,700 
5 ป่าเต็งรัง 3,700 
6 ป่ารุ่นสอง 5,200 
7 ป่าริมแม่นํ้า 5,200 
8 สวนป่า 5,200 
9 ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 2,600 
10 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ดอน 2,600 
11 เกษตรกรรมในที่ลุ่ม 2,600 

ที่มา : เทียบเคียงกับข้อมูลของ Canadell et al. (1996) 

8.) ค่าคงที่ของฤดูกาล (Seasonal factor or Zhang constant)  

ค่าคงที่ของฤดูกาล คือ ค่าคงที่ หรืออาจเรียกว่า seasonal factor (Z) ซึ่งเป็นรูปแบบของปรมิาณ
นํ้าฝนและลักษณะทางกายภาพของลุ่มนํ้าในที่น้ัน ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนครั้งที่ฝนตกในรอบปี (N) ซึ่งค่า 
Z ที่กําหนดใช้ในโปรแกรม InVEST เวอร์ชัน 3.3.2 ซึ่งใช้ในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดให้มีค่าต้ังแต่ 0 – 20 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ค่า z = 0.2 x N  เมื่อกําหนดให้ N คือจํานวนเหตุการณ์ฝนตกหนัก (ติดต่อกัน 
6 ช่ัวโมง) ในแต่ละปี ตามการศึกษาของ Donohue et al. (2012) อ้างโดย Sharp et al. (2016) โดยใน
การศึกษาน้ีได้อนุโลมแทนด้วยจํานวนวันที่มีปริมาณน้ําฝน ต้ังแต่ 24 มิลลิเมตร ขึ้นไป ตามเกณฑ์การ
พิจารณาปริมาณฝนตกหนักมาก หมายถึงมีปริมาณฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อ 24 ช่ัวโมง (สัญญา, 
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2555) เฉลี่ยจากข้อมูลสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝน ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ต้ังรอบพ้ืนที่ทําการศึกษา
จํานวน 10 สถานี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2558 โดยพบว่าบริเวณพ้ืนที่ทําการศึกษามีค่าคงที่ของฤดูกาล 
หรือ seasonal factor เท่ากับ 3.2 

9.) ขอบเขตลุ่มน้ํา (watershed) และลุ่มน้ําย่อย (sub-watershed) สร้างขึ้นมาจากข้อมูล
ความสูงเชิงเลข (DEM)  

10.) ขอบเขตพื้นที่น้ําท่วม (กรณีมีการสร้างเข่ือน) สร้างขึ้นจากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM) 
โดยอ้างอิงข้อมูลที่ต้ังสันเขื่อนและระดับนํ้าท่วม ของกรมชลประทาน พบว่ามีขนาดพ้ืนที่นํ้าท่วม 
11,141.7 ไร่ หรือ คิดเป็น 17.83 ตารางกิโลเมตร 

11.) ความสามารถในการดูดซับและเก็บกักน้ําของดิน หรือ Hydrologic soil group สร้าง
ขึ้นโดยใช้ค่าความสามารถในการดูดซับและเก็บกักนํ้าของดินตาม พงษ์ศักด์ิ และ พิณทิพย์ (2551) 
ภายใต้เง่ือนไขข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในการศึกษาคร้ังน้ี 
(ภาพที่ 14) 

12.) ค่าคะแนนท่ีใช้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการให้น้ําท่าที่ไหลในลําธารของพื้นที่ต้นน้ํา 
(ค่า runoff curve number หรือค่า CN) อยู่ในรูปของค่าคะแนนที่อยู่ภายในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 
ภายใต้เง่ือนไขว่า CN ที่มีค่าน้อย หมายความว่า สภาพพ้ืนที่ต้นน้ฎาแห่งน้ันมีความสามารถในการดูดซับ
และเก็บกักนํ้าฝนไว้ได้ดี  ทําให้นํ้าที่ระบายให้กับพ้ืนที่ท้ายนํ้าที่เกิดขึ้นจากการตกของฝนแต่ละครั้งมี
น้อย  ในทางตรงกันข้าม ถ้า CN มีค่ามาก  แสดงว่าพ้ืนที่ต้นนํ้าแห่งน้ันมีความสามารถในการดูดซับและ
เก็บกักนํ้าฝนไม่ดี  นํ้าฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จึงระบายให้กับพ้ืนที่ท้ายนํ้าแทน (พงษ์ศักด์ิ และ พิณทิพย์, 
2551) โดยในการศึกษาครั้งน้ีได้เลือกใช้ค่า CN ของ Mishra and Singh (2003) อ้างโดย พงษ์ศักด์ิ 
และ พิณทิพย์ (2551) รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ภาพท่ี 14  ความสามารถในการดูดซับและเก็บกักนํ้าของดิน (Hydrologic soil group) 
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ตารางท่ี 5  ค่าคะแนนท่ีใช้บ่งบอกถึงประสทิธิภาพในการให้นํ้าท่าที่ไหลในลําธารของพ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ 

ที่ สังคมพืช 
Hydrologic soil group 

A B C D
1 ป่าดิบเขา 25 55 70 77
2 ป่าดิบช้ืน 25 55 70 77
3 ป่าดิบแล้ง 25 55 70 77
4 ป่าเบญจพรรณ 36 60 73 79
5 ป่าเต็งรัง 36 60 73 79
6 ป่ารุ่นสอง 45 66 77 83
7 ป่าริมแม่นํ้า 43 65 76 82
8 สวนป่า 43 65 76 82
9 ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 35 56 70 77
10 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ดอน 77 86 91 94
11 เกษตรกรรมในที่ลุ่ม 74 83 88 90
12 ชุมชนเมือง 81 88 91 93

ที่มา :  ปรับปรุงจาก Mishra and Singh (2003) อ้างโดย พงษ์ศักด์ิ และ พิณทิพย์ (2551) 
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13.) จํานวนวันที่มีเหตุการณ์ฝนตก ใช้การเฉลี่ยจากการนับในข้อมูลปริมาณน้ําฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2559 จํานวน 49 สถานี รอบพ้ืนที่ทําการศึกษา ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6  จํานวนวันที่มเีหตุการณ์ฝนตกเฉลี่ยในพ้ืนทีท่ําการศึกษา 

เดือน จํานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 

มกราคม 1 

กุมภาพันธ์ 1 

มีนาคม 3 

เมษายน 5 

พฤษภาคม 11 

มิถุนายน 12 

กรกฎาคม 13 

สิงหาคม 13 

กันยายน 15 

ตุลาคม 10 

พฤศจิกายน 2 

ธันวาคม 1 

ที่มา :  ข้อมลูปริมาณนํ้าฝน พ.ศ. 2549 - 2559 จํานวน 49 สถานี ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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2. โครงสรา้งปา่บรเิวณพืน้ที่โครงการก่อสรา้งเข่ือนแม่วงก์ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกําแพงเพชร 
พ.ศ. 2559 โดยการแปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม แลนด์แซท (Landsat) 8 ประกอบด้วยรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 10 รูปแบบ ประกอบด้วย ป่าดิบเขา (hill evergreen) ป่าดิบช้ืน (moist 
evergreen forest) ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 
ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ป่าฟ้ืนสภาพ (secondary forest) ป่าริมแม่นํ้า (riverine forest) 
ไร่ร้าง (old clearing area) พ้ืนที่เกษตรกรรม (agriculture area) และผิวนํ้า (water body) และ
พบว่าในพ้ืนที่บริเวณที่นํ้าท่วมหากมีการสร้างเข่ือนแม่วงก์ มีสังคมพืชหลัก 4 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง (dry 
dipterocarp forest) ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) ป่ารุ่นสองหรือป่าฟ้ืนสภาพ 
(secondary forest) และป่าริมแม่ นํ้า (riverine forest) ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ปกคลุม เป็น  545.06  
1,030.79  56.56 และ 100.72 เฮกตาร์ ตามลําดับ ส่วนพ้ืนที่อีก 49.55 เฮกตาร์ คือพ้ืนที่ผิวนํ้า 
รายละเอียดดังภาพที่ 15 และตารางที่ 7 

ตารางที่ 7  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และพ้ืนที่โครงการก่อสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ พ.ศ. 2559   

สังคมพืช/การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พื้นท่ีปกคลุมท้ังอุทยานฯ 

(เฮกตาร์) 
พื้นท่ีในโครงการก่อสร้าง 
เข่ือนแม่วงก์ (เฮกตาร์) 

ป่าดิบเขา (hill evergreen forest) 2,211.80 - 
ป่าดิบช้ืน (moist evergreen forest) 935.33 - 
ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) 35,126.50 - 
ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 43,362.14 1,030.79 
ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) 5,633.18 545.06 
ป่าฟื้นสภาพ (secondary forest) 248.27 56.56 
ป่าริมแม่นํ้า (riverine forest) 155.07 100.72 
ไร่ร้าง (old clearing area) 850.08 - 
พื้นท่ีเกษตรกรรม (agricultural area) 1,079.29 - 
พื้นผิวนํ้า (water body) 78.86 49.55 
รวม 89,680.52 1,782.68 

หมายเหตุ  ไม่รวมพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อื่นนอกเขตอุทยานแหง่ชาติแม่วงก ์
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ภาพท่ี 15  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และพ้ืนทีโ่ครงการ
ก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ พ.ศ. 2559   

การวิเคราะห์โครงสร้างการกระจายของช้ันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ในบริเวณพ้ืนที่โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ พบว่ามีการกระจายเป็นรูปตัวแอล (L - shape) ซึ่งเป็น
ลักษณะของป่าแบบหลายช้ันอายุ (uneven-aged) ซึ่งแสดงให้ทราบว่าป่าบริเวณน้ีมีหลายช่วงอายุไม้ที่มี
การทดแทนอยู่ตลอดเวลาแสดงถึงศักยภาพที่ ยังมีความสมบูรณ์ ส่วนโครงสร้างของป่ารุ่นสอง  
เป็นโครงสร้างป่าแบบสงวน (reserve form) ซึ่งได้รับการรบกวนโดยการทําไม้ในอดีต (พงษ์ศักด์ิ, 2538) 
และมีไม้ขนาดเล็กที่กําลังฟ้ืนสภาพ แสดงถึงศักยภาพที่จะเป็นป่าสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ส่วนโครงสร้าง
ของป่าริมแม่นํ้า มักถูกรบกวนโดยกระแสนํ้าหลากในช่วงฤดูฝนและสภาพดินริมนํ้า ทําให้ไม่พบไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่มีเพียงไม้ยืนต้นขนาดเล็กและจําพวกหญ้าพง (ภาพที่ 16 ถึงภาพที่ 23) 
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ภาพท่ี 16  ป่าเต็งรังบริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17  โครงสร้างการกระจายของช้ันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของป่าเต็งรัง 
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ภาพท่ี 18  ป่าเบญจพรรณบริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19  โครงสร้างการกระจายของช้ันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของป่าเบญจพรรณ 
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ภาพท่ี 20  ป่ารุ่นสองบริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21  โครงสร้างการกระจายของช้ันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของป่ารุน่สอง 
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ภาพท่ี 22  ป่าริมแม่นํ้า บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23  โครงสร้างการกระจายของช้ันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของป่ารมินํ้า 
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3. ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพืน้ทีส่รา้งเข่ือนแม่วงก์ 

พบว่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 6,339,086.93 ตัน ซึ่งในจํานวน
น้ีกักเก็บอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณนํ้าท่วมหากมีการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จํานวน 130,632.159 ตัน โดยเก็บ
อยู่ในพ้ืนที่ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง และป่าริมแม่นํ้า คิดเป็นปริมาณ 50,599.915  
74,408.607  3,198.372  และ 2,425.265 ตามลําดับ และพบว่าสังคมพืชป่าเต็งรัง เป็นพ้ืนที่กักเก็บ
คาร์บอนต่อเฮกตาร์ไว้ได้มากที่สุด รองลงมาคือป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง และป่าริมแม่นํ้า ตามลําดับ 
(ภาพที่ 24 ถึงภาพที่ 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24  ปรมิาณการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในป่าชนิดต่าง ๆ ในพ้ืนที่สร้างเข่ือนแม่วงก์ 
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ภาพท่ี 25  ปรมิาณการกกัเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินในป่าชนิดต่าง ๆ ในพ้ืนทีส่ร้างเข่ือนแม่วงก์ 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากผลการศึกษาในครั้งน้ีช้ีให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพ
ป่าได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาเก่ียวกับการกักเก็บคาร์บอนในสังคม
พืชเดียวกันในพ้ืนที่อ่ืน ๆ (ตารางที่ 8) พบว่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในบริเวณโครงการก่อสร้าง
เขื่อนแม่วงก์มีค่าสูงกว่ามาก  

จากตารางที่ 8 การกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณ บริเวณโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่
วงก์ สูงกว่าการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และสูงกว่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวง ทั้งน้ี เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ได้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณ
ที่มีไม้สัก (Tectona grandis L. f.) ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ในขณะที่ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน
ในพ้ืนที่ป่าเต็งรัง บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จากการศึกษาคร้ังน้ีก็สูงกว่ารายงานการศึกษา 
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน   
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบการสะสมคาร์บอนในพ้ืนที่โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

สังคมพืช 
คาร์บอนเหนือพ้ืนดิน 

ในพ้ืนที่สร้างเขื่อนแม่วงก์ 
(ตันต่อเฮกตาร์) 

คาร์บอนเหนือพ้ืนดิน 
จากผลการศึกษาพ้ืนที่อื่น  
(ตันต่อเฮกตาร์) 

ที่มา 

ป่าเบญจพรรณ 49.66 20.21 
(อุทยานแห่งชาติทับลาน) 

สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่
คุ้มครอง (2557) 

  20.41 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2559) 

  23.02 
(อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน) 

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก 
จังหวัดเพชรบุรี 

  34.26  
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 

นวลปราง (2548) 

  45.01  
(อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง) 

สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่
คุ้มครอง (2557) 

ป่าเต็งรัง 66.85 22.17  
(สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น) 

วสันต์ และคณะ (2553) 

  16.74 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2559) 

  29.31  
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 

นวลปราง (2548) 

  41.65  
(อุทยานแห่งชาติน้ําหนาว) 

สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่
คุ้มครอง (2557) 

ป่ารุ่นสอง 33.53 27.57 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2559) 
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ภาพท่ี 26  การกระจายของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่สร้างเข่ือนแม่วงก์ 
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ภาพท่ี 27  การกระจายของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินในพ้ืนที่สร้างเข่ือนแม่วงก์ 
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ภาพท่ี 28  ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม บริเวณต่าง ๆ ในพ้ืนที่โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ 
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4. มูลค่าของคาร์บอน  

คาร์บอนในพ้ืนที่สร้างเขื่อน 130,632.159 ตัน เมื่อคิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีค่าเท่ากับ 478,984.583 ตัน ซึ่งหากจะคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต โดยใช้อัตราราคาซื้อขายในต่างประเทศ ประมาณ 12 ยูโรต่อตัน (ตลาดคาร์บอน, 2010) เมื่อใช้
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 37 บาทต่อ 1 ยูโร จะคิดเป็นอัตราซื้อขาย 444 บาทต่อตัน พบว่าเป็นมูลค่า 
212,669,155 บาทต่อปี 

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในแถบยุโรป มีการเก็บภาษีคาร์บอนที่ประมาณ 31 ยูโร
ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหากนําตัวเลขดังกล่าวมาใช้เป็นบรรทัดฐานประเมินความสูญเสีย
คาร์บอนไดออกไซด์ในพ้ืนที่สร้างเข่ือนแม่วงก์ ก็อาจจะมากถึง 549,395,316 บาทต่อปี 

และพบว่าการปลูกป่าเพ่ือให้ได้ปริมาณคาร์บอนสะสมมากตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องใช้
ระยะเวลาอย่างน้อย 50 ปี (ถึงแม้ว่าในประเทศไทยไม่เคยมีรายงานว่ามีที่ใดสามารถปลูกป่าเต็งรัง
ทดแทนให้เหมือนธรรมชาติได้ในระยะเวลา 50 ปี) ดังน้ัน มูลค่าการสูญเสียจึงอยู่ที่ 27,469,765,835 
บาท (โดยยังไม่คิดมูลค่าอัตราดอกเบ้ียต่อปีที่ร้อยละ 7 และไม่รวมปริมาณคาร์บอนสะสมที่เพ่ิมขึ้นในแต่
ละปี ซึ่งโดยปกติโครงสร้างป่าบริเวณน้ียังสามารถเจริญเติบโตและสะสมปริมาณคาร์บอนเพ่ิมขึ้นได้อีก) 

ทั้งน้ี หากเปลี่ยนมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเป็นมูลค่าของค่าปรับตามข้อตกลงใน "พิธีสารเกียว
โต" (Kyoto Protocol) ซึ่งสัญญาร่วมกันว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันลดการปล่อย
ปริมาณคาร์บอนลงประมาณร้อยละ 5.2 ภายในปี 2555 หากประเทศใดไม่สามารถดําเนินการตาม
ข้อตกลงได้ก็จะมีค่าปรับถึงตันละประมาณกว่า 3,000 บาท หมายความว่ามูลค่าการสูญเสียจึงอาจมาก
ถึง 71,847,687,450 บาท  

นอกจากน้ีแล้ว จําเป็นต้องคํานึงถึงมูลค่าการปลูกป่าทดแทนและการดูแลรักษาเพ่ือให้ได้ระบบ
นิเวศกลับคืน อีกไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และมูลค่าการจัดหาที่ดินสําหรับการปลูกป่าทดแทนที่ไม่น้อย
กว่า 500 ล้านบาทด้วย 
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5. ปริมาณน้าํในระบบนเิวศ กรณียังไม่มีการสรา้งเข่ือนแม่วงก์ 

พบว่าปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากระบบนิเวศต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ รวมท้ังสิ้น 
346,549,021 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยเป็นปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านบริเวณเขาสบกก 249,282,057 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี และปริมาณน้ํารวมจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ไหลผ่านเขาสบกกและไม่ได้ผ่านเขาสบกก ไหล
ลงไปยังลุ่มนํ้าย่อยแม่เรวา 277,398,710 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไปรวมกับมวลนํ้าในพ้ืนที่ด้านนอกอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์อีก 281,873,602 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เข้าสู่อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

สําหรับปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 29  ปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าย่อยบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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4. ปริมาณน้ําในระบบนิเวศ กรณีมีการสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

การคาดคะเนปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากระบบนิเวศต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ภายหลังการ
สร้างเข่ือนแม่วงก์ พบว่ามีปริมาณนํ้ารวมทั้งสิ้น 359,734,272 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยเป็นปริมาณนํ้าที่
ไหลผ่านบริเวณเขาสบกก 244,467,288 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีปริมาณนํ้าท่าที่ลดลง 4,814,749 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93 ของปริมาณนํ้าที่ได้รับก่อนการสร้างเข่ือน (ภาพที่ 30) 

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําท่าภายหลังการก่อสร้างเข่ือน เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศป่าไม้ในพ้ืนที่นํ้าท่วม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางอุทกวิทยาในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ซึ่งอาจหมายถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวแบบลกูโซ่ ที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแลง้ในพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติ
แม่วงก์และพื้นที่โครงการชลประทานตามมาในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30  ปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าย่อยบริเวณอุทยานแห่งชาติแมว่งก์และพ้ืนทีใ่กล้เคียง ภายหลังการสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ 
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5. ปริมาณน้ําผิวดินตามฤดูกาล 

พบว่าปริมาณนํ้าที่ไหลบ่าบนผิวดิน (quickflow) ที่ส่งผลกระทบที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมในเขต
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นปริมาณนํ้าที่มาจากพ้ืนที่รับนํ้าภายนอกเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งไม่มีสิ่งที่ช่วยชะลอนํ้าและเก็บนํ้าลงสู่ใต้ดิน 
ทําให้เกิดนํ้าไหลบ่าไปตามผิวดินอย่างรวดเร็วลงสู่แม่นํ้าสายหลักซึ่งไหลผ่านชุมชนและเมือง ทําให้เกิดนํ้า
ท่วมที่ปลายนํ้า ส่วนพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ถึงแม้จะเป็นพ้ืนที่มีความลาดชันสูง แต่เป็น
เพราะมีสภาพป่าไม้ปกคลุม จึงช่วยในการชะลอนํ้าและช่วยให้ปริมาณนํ้าซึมลงดินได้มาก จึงอาจกล่าวได้
ว่าปริมาณนํ้าผิวดินจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ไม่ใช่สาเหตุของน้ําท่วมในพ้ืนที่อําเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ อย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ 

สําหรับแผนที่อธิบายปริมาณนํ้าไหลบ่าผิวดินจากบริเวณต่าง ๆ ในพ้ืนที่ทําการศึกษา แสดงใน
ภาพของปริมาณนํ้าไหลบ่าผิวดินรายปี (ภาพที่ 31) และแสดงเป็นปริมาณนํ้าไหลบ่าผิวดินรายเดือน (ภาพที่ 
32 และภาพที่ 33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพท่ี 31  ปริมาณนํ้าไหลบ่าผิวดินรายปีบริเวณพ้ืนที่ทําการศึกษา 
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ภาพท่ี 32  ปริมาณนํ้าไหลบ่าผิวดินรายเดือน (มกราคม - มิถุนายน) บริเวณพ้ืนที่ทําการศึกษา 
 

กุมภาพนัธ์ มกราคม 

มีนาคม เมษายน 

มิถุนายน พฤษภาคม 
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ภาพท่ี 33  ปริมาณนํ้าไหลบ่าผิวดินรายเดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม) บริเวณพ้ืนที่ทําการศึกษา 
 

กรกฎาคม สิงหาคม 

กันยายน ตุลาคม 

ธันวาคม พฤศจกิายน 
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เมื่อทําการศึกษาเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่ให้นํ้าลงสู่แม่นํ้าแม่วงก์ ซึ่งไหลเข้าสู่พ้ืนที่อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือตอนบน ได้แก่ พ้ืนที่ที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
ซึ่งยังปกคลุมไปด้วยสภาพป่าไม้หลายชนิดทั้งพ้ืนที่ให้นํ้าที่ไหลผ่านและบางส่วนที่ไม่ผ่านช่องสบกก และ
พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และ
บางส่วนเป็นสภาพป่าไม้ (เขาชนกัน) (ภาพที่ 34) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 34  พ้ืนที่ศึกษาสําหรับเปรียบเทียบปริมาณน้ําไหลบ่าหน้าดินเข้าสู่อําเภอลาดยาว สีเขียวคือพ้ืนที่
ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และสีเหลืองคือพ้ืนที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณนํ้าผิวดิน ซึ่งหมายถึงปริมาณนํ้าที่ไหลบ่าไปตามหน้าดิน ทั้งสอง
บริเวณดังกล่าว ในแต่ละเดือน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน (ภาพที่ 35) โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
ซึ่งมีปริมาณนํ้าจํานวนมากจากพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ไหลบ่าไปตามผิวดิน 
โดยเฉพาะในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ในขณะที่ปริมาณนํ้าผิวดินที่มาจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาต ิ
แม่วงก์ จะไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละเดือน เน่ืองจากมีสภาพป่าไม้คอยชะลอความเร็วนํ้าให้ซึมลงดิน

ในเขตอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ 

นอกเขตอุทยานฯ 
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และค่อย ๆ ปล่อยให้ไหลลงแม่นํ้าแม่เรวา ทําให้นํ้าแม่เรวามีนํ้าไหลทั้งปี ส่วนนํ้าจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 
จะไหลลักษณะคร้ังเดียวและผ่านเลยไป ทําให้เกิดนํ้าท่วมที่ปลายนํ้าและการไม่มีนํ้าซึมลงไปเก็บไว้ในดิน
ดินและค่อยปล่อยออกมาในฤดูแล้ง จึงกลายเป็นสาเหตุของภัยแล้งในฤดูแล้ง  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35  เปรียบเทียบปริมาณนํ้าไหลบ่าผิวดินจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และจากพ้ืนที่เกษตรกรรม
นอกอุทยานแห่งชาติม่วงก์ เฉพาะในลุ่มนํ้าแม่วงก์ 

6. ปริมาณน้ําที่ซึมลงดิน 

พบว่าปริมาณนํ้าที่ซึมลงดิน (เพ่ือเก็บไว้ใต้ช้ันผิวดินและค่อย ๆ ทะยอยปล่อยลงมาจากบริเวณ
ที่ลาดตํ่าลง ไหลรวมกับนํ้าผิวดิน) บริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์บริเวณที่ราบจนถึงพ้ืนที่ภูเขา
เกือบทั้งหมด สามารถซึมลงดินเป็นปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือบริเวณที่ราบลุ่มที่ เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ลุ่ม (ปลายนํ้า) ส่วนบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นที่ดอนมีความสามารถในการซึมลงดิน
ได้น้อยกว่าบริเวณอ่ืน ๆ (ภาพที่ 36) สอดคล้องกับปริมาณนํ้าที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินดังได้กล่าวแล้วใน
หัวข้อที่ 5 
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ภาพท่ี 36  ปริมาณนํ้ารายปีที่ซึมลงดินในพ้ืนที่ทําการศึกษา 
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7. วิเคราะห์สาเหตุของอุทกภัยและภัยแล้ง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณนํ้าที่ไหลบนผิวดิน ในหัวข้อที่ 5 และปริมาณนํ้าที่ซึมลงดินใน
หัวข้อที่ 6 ซึ่งสอดคล้องกัน จึงอาจกล่าวได้ถึงสาเหตุของอุทกภัยและภัยแล้ง ดังน้ี 

1) ปริมาณนํ้าที่ไหลไปบนผิวดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมตอนกลางของลุ่มนํ้า โดยปราศจากสิ่งกีด
ขวาง ทําให้เกิดมวลนํ้าหลากไหลท่วมพ้ืนที่ตอนปลายนํ้า  

2) ปริมาณนํ้าที่ซึมลงดินได้น้อยในพ้ืนที่เกษตรกรรมตอนกลางลุ่มนํ้า (เพราะไหลหลากไปหมด
ในครั้งเดียว ไม่มีนํ้าสะสมในดิน) เป็นสาเหตุของภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง ทั้งในพ้ืนที่เกษตรกรรมตอนกลาง
ลุ่มนํ้าและพ้ืนที่ตอนปลายลุ่มนํ้า ซึ่งไม่มีนํ้าใต้ดินที่เกิดจากการซึมสะสมไหลลงมาสู่ลําธารในฤดูแล้ง 

ดังน้ัน สาเหตุของนํ้าท่วมและภัยแล้ง ในลุ่มนํ้าสะแกกรังจึงอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมตอนกลางลุ่มนํ้า การสร้างเข่ือนแม่วงก์จึงไม่ใช่คําตอบของการ
จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การ
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชที่มีรากลึกเพ่ือชะลอความเร็วนํ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการซึมนํ้าลงดิน 
การขุดสระเก็บและชะลอนํ้าให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ ในวิธีการน้ี เช่น การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชแบบ
วนเกษตร การจัดการพ้ืนที่โดยใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
9 เป็นต้น  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา มีประเด็นสําคัญที่สรุปได้ ดังน้ี 

1. ในพ้ืนที่โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ 
ป่ารุ่นสอง และป่าริมแม่นํ้า 130,632.159 ตัน คิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
478,984.583 ตัน มีมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 212,669,155 - 549,395,316 บาทต่อปี และมูลค่า
การสูญเสียจนกว่าจะสามารถปลูกป่าทดแทนได้  27,469,765,835 บาท และคิดเป็นมูลค่าของค่าปรับตาม
พิธีสารเกียวโต 71,847,687,450 บาท โดยยังไม่รวมดอกเบ้ียและค่าจัดหาที่ดินสําหรับการปลูกป่าทดแทน 
ซึ่งคาดว่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าความเสียหายของนิเวศบริการในด้านการช่วยบรรเทา
ปัญหาโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประการหน่ึงที่สําคัญในระดับสากล 

2. การศึกษาด้านปริมาณนํ้าท่าพบว่าปัจจุบันมีนํ้าท่าที่ไหลผ่านช่องเขาสบกก (บริเวณท่ีจะ
ก่อสร้างสันเขื่อนแม่วงก์) 249,282,057 ลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่เมื่อมีการสร้างเข่ือนแม่วงก์ปริมาณนํ้าจะ
หายไปจากระบบนิเวศเพราะการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณน้ี 4,814,749 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.93 ของปริมาณนํ้าที่ได้รับก่อนการสร้างเข่ือน 

3. ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ําที่ไหลบ่าบนผิวดินและปริมาณน้ําที่ซึมลงดิน ช้ีให้เห็นว่าสาเหตุของ
อุทกภัยและภัยแลง้ที่เกิดขึน้ในพ้ืนที่อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นเพราะความ
ไม่เหมาะสมของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมตอนกลางของลุ่มนํ้า การสร้างเขื่อน
แม่วงก์จึงไม่ใช่คําตอบของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

4. วิธีการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น การ
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชที่มีรากลึกเพ่ือชะลอความเร็วนํ้าและเพ่ิมการซึมนํ้าลงดิน การขุดสระเก็บและ
ชะลอนํ้าให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ ในวิธีการน้ี เช่น การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชแบบวนเกษตร การ
จัดการพ้ืนที่โดยใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นต้น 
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