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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีเป้าหมายเพ่ือประเมินปริมาณและมูลค่าของนํ้าท่าที่ได้รับจากระบบนิเวศในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพ่ือสร้างคุณค่าสําหรับการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยใช้แบบจําลองประเมินปริมาณ
นํ้าท่าในชุดโปรแกรม InVEST  ผลการศึกษา พบว่าปริมาณน้ําท่าจากระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน ซึ่งเป็นบริการจากระบบนิเวศประเภทหน่ึง หรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาติ มีปริมาณ 1,686 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,860 ล้านบาทต่อปี โดยปริมาณนํ้าส่วนใหญ่ได้ไหลผ่าน
เขื่อนและอ่างเก็บนํ้าโดยรอบพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติก่อนนําไปใช้ประโยชน์ 

 
คําสําคัญ: นิเวศบริการ ปริมาณนํ้าท่า ทุนธรรมชาติ แก่งกระจาน 
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Abstract 

This study aimed to assess the water yield in the Kaeng Krachan national park 
ecosystem. The InVEST tool was utilized to carry out this assessment. The results showed that 
the water yield in the Kaeng Krachan national park is 1,686 million cubic meter per year, with 
a value of 16,860 million baht per year and most of the water yield flows through the dams 
and reservoirs surrounding the national park. 
 
Keywords: natural capital, water yield, Kaeng Krachan, InVEST model 
 



กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ประเทศไทย สําหรับการสนับสนุนการใช้
เครื่องมือ InVEST รวมท้ังคุณ Barbara Pollini คุณ Stacie และคุณ Rich เจ้าหน้าที่โครงการทุน
ธรรมชาติ (Natural Capital project) Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับ
คํ าแนะนําการใช้ซอฟแวร์ และขอขอบคุณ  คุณมยุรี  แสงสว่าง คุณ ดํารงศัก ด์ิ  เฮงส ว่าง  
คุณ เพชรรัตน์  ดีแ ก้ว คุณสว่างพงษ์  วรรณมณี  คุณสุข วินัย  คํากลั่น  คุณตะหลก  ทองเกิด  
คุณปิยธิดา ทองสุข คุณณัฐนันท์ จิตรา คุณวีระพล ทูบุ คุณปาริชาต สินสวัสด์ิ คุณฟารีนา หลําชู  
คุณนราวุฒิ ติงสง่า ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัด
เพชรบุรี คุณวสันต์ พุดเทศ และคุณอภิชาติ พุดเทศ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ร่วม
เดินทางเก็บข้อมูลภาคสนามจนสําเร็จด้วยดี 

ขอบคุณ U.S. Geological Survey (USGS) สําหรับภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ทั้งภาพ
เก่าจนถึงปัจจุบัน คุณ Froukje de Boer สําหรับข้อมูลด้านอุทกวิทยา ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่าง
มาก  

ขอบคุณคําแนะนําและข้อเสนอแนะจากหลาย ๆ ท่าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
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คํานํา 

การคงอยู่ของสภาพธรรมชาติ เป็นต้นทุนที่สําคัญสําหรับการดํารงอยู่ของสรรพชีวิตและ
ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประการ เป็นต้นทุนที่มักจะไม่มีการกล่าวถึงใน
เชิงเศรษฐศาสตร์เพราะเป็นสิ่งที่ตรวจวัดและจับต้องได้ยาก แม้แต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยระบบ
สาธารณูปโภค เช่น นํ้าประปา หรือนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม หลายแห่งอาจเข้าใจว่าได้แหล่งนํ้ามาจาก
เขื่อนหรือจากระบบชลประทาน ระบบการตอบแทนกลับไปยังต้นทุนจึงมักสิ้นสุดที่ระบบชลประทาน
เท่าน้ัน 

แต่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าแหล่งผลิตต้นทุนที่แท้จริงคือพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ หากไม่มี
แหล่งปลดปล่อยนํ้าที่มีคุณภาพมาลงสู่ระบบชลประทานแล้ว ระบบชลประทานก็จะเกิดความล้มเหลว
ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การทําลายป่ามีผลต่อวัฏจักรและสมดุลของนํ้า ต้นไม้สกัดนํ้าบาดาล
ผ่านทางรากและปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศ เมื่อใดที่พ้ืนที่ป่าบางส่วนถูกทําลาย ต้นไม้จะไม่คายนํ้าอีก
ต่อไป มีผลทําให้สภาพอากาศแห้งมากขึ้น การทําลายป่าลดปริมาณของนํ้าในดินและนํ้าบาดาล 
เช่นเดียวกับความช้ืนในช้ันบรรยากาศ (สารานุกรมเสรี, 2558) รายงานการวิจัยหลายช้ินที่ระบุในเชิงว่า
พ้ืนที่ป่าที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะช่วยเพ่ิมปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ได้ 

งานวิจัยช้ินน้ี เป็นความต้องการสร้างความประจักษ์ชัดถึงต้นทุนทางธรรมชาติ ด้านการผลิตนํ้า
ที่มีคุณภาพจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณและมูลค่าอันมหาศาลที่ชุมชน สังคม และ
พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับจากการคงอยู่ของระบบนิเวศอันสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการนํ้าอย่างสมดุล
อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างย่ังยืนด้วยกลไกทางเศรษฐศาสตร์และการมีส่วนร่วม
ต่อไปในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปริมาณและมูลค่าของนํ้าในระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สําหรับเป็น
ข้อมูลใช้ในกิจกรรมจ่ายค่าตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) และ
เพ่ือให้สาธารณะรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของการมีอยู่ของพ้ืนที่อนุรักษ์ 
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การตรวจเอกสาร 

ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

 หมายถึง กิจกรรมที่สัมพันธ์กันและเป็นพลวัต หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของพันธ์ุพืช 
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (micro - organism) และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตของพันธ์ุพืช สัตว์ และ
สิ่ งมี ชี วิตขนาดเล็ก  ที่มีส่วนสัมพันธ์ซึ่ ง กันและกันในฐานะหน่วยการทํางานหน่วยเดียวกัน  
(a functional unit) ตัวอย่างของระบบนิเวศ ได้แก่ ทะเลทราย แนวปะการัง พ้ืนที่ชุ่มนํ้า (wetland) 
ป่าดิบช้ืน ป่าพรุ ทุ่งหญ้า รวมถึงระบบนิเวศท่ีสามารถดัดแปลงได้ โดยอาศัยกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ฟาร์ม 
และพื้นที่เกษตรกรรม (ปราโมทย์ และคณะ, ม.ป.ป.) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธ์ุในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมี
มากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่าย ๆ คือ การมีชนิดพันธ์ุ (species) สายพันธ์ุ (genetic) และ
ระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก (นันทนา, ม.ป.ป.) 

นิเวศบริการหรือบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) 

ปราโมทย์ และคณะ (ม.ป.ป.) 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 อาจกล่าวได้ว่าบริการของระบบนิเวศน้ันทําหน้าที่นานัปการ ทั้งเป็นวัตถุดิบช่วยเก้ือหนุน 
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 (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Ecosystem Assessment: MA) ที่ได้มีการติดตามประเมินสภาวะและแนวโน้มของระบบนิเวศและ
บริการของระบนิเวศได้แบ่งบริการของระบบนิเวศออกเป็น 4 ประเภท (ภาพที่ 1) ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  ประเภทของนิเวศบริการ 

ที่มา :  Gromko (2013) 

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

บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ (Regulating services) คือ การควบคุมปรากฏการณ์
และกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมด้านสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง การป้องกันนํ้าท่วม และการป้องกันการกัดเซาะของดิน เป็นต้น 

 บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural services) คือ ประโยชน์ทางนามธรรมที่ดํารงคุณค่าทาง
สังคมและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี การพักผ่อนหย่อนใจ คุณค่าทางจิตใจ ความเพลิดเพลินจากความ
งดงามของธรรมชาติ สุนทรียภาพและนันทนาการ เป็นต้น 
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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 การอธิบายมูลค่าและกําหนดขนาดของมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า ซึ่งจะต้องสามารถเทียบเคียงกับการบริการของระบบนิเวศท่ีจะ
ประเมินทั้งหมดภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบจากธุรกิจอาจทําให้
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบลดน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของชาวบ้านจากหลาย ๆ หมู่บ้านสูญเสียรายได้ 
พิจารณาเป็นผลกระทบใน “ระดับกลาง” 
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 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 

ทุนธรรมชาติ (Natural Capital)   

ทุนธรรมชาติ เป็นคํารวม ที่หมายถึงทรัพย์สินทางธรรมชาติของโลกและบริการระบบนิเวศที่
เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งทําให้ชีวิตของมนุษย์คงอยู่ได้ (Natural Capital Declaration, 2012 อ้างโดย 
Dempsey, ม.ป.ป.) บริการจากระบบนิเวศซึ่งเป็นผลมาจากทุนธรรมชาติ เป็นรากฐานสําหรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษย์ รวมทั้งอาหาร นํ้า และพลังงาน คุณค่าของทุนธรรมชาติได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นในฐานะที่เป็นสิ่งสําคัญที่สร้างความสําเร็จทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Dempsey, 
ม.ป.ป.) 

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 ความยากจนหรือร่ํารวยของคนในครัวเรือน ความรู้ภูมิปัญญา 
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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  

4. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวกําหนดศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
เช่น ป่าไม้ ดิน นํ้า ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน นํ้าพุ และพืชพรรณธัญญาหาร เป็นต้น 

ปริมาณน้ําท่า  

นํ้าท่า (Water yield) เป็นบริการจากระบบนิเวศ อํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ รวมท้ังการ
เป็นแหล่งผลิตพลังงานนํ้า เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สําคัญของโลก แหล่งพลังงานนํ้าเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งมีผลต่อวัฏจักรของน้ํา การคายระเหย การซึมผ่านและ
การกักเก็บนํ้าและการทําให้เกิดช่วงเวลาและปริมาณที่สมดุล นิวัติ (2557) กล่าวว่า นํ้าที่ไหลอยู่ในห้วย
ธารมีส่วนเก่ียวข้องกับมนุษย์เป็นอันมาก นํ้าในลําห้วย ลําธาร หรือนํ้าท่า เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
อย่างหน่ึงของวัฏจักรนํ้า ข้อมูลการไหลของนํ้าในห้วยธารหรือนํ้าท่าน้ีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง
สําหรับใช้ในการวางแผนการจัดการนํ้า การออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อีกทั้งเป็นข้อมูลที่ใช้ศึกษาถึง
ผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีต่อปริมาณการไหลของนํ้าในห้วยธาร ซึ่งจะเป็น
ปัญหาต่อการจัดการและการป้องกันการขาดแคลนน้ํา และการไหลหลากของนํ้าจนอาจเกิดนํ้าท่วมใน
ฤดูฝน เหล่าน้ีเป็นต้น ดังน้ันการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของนํ้าในห้วยธารจึงมีความจํา
เป็นมากในการจัดการลุ่มนํ้า  
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Sharp et al. (2015) สรุปกระบวนการเกิดของวัฏจักรนํ้าท่า (water yield) ตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  วัฏจักรของน้ําในระบบนิเวศและปริมาณนํ้าท่า  

ที่มา :  Sharp et al. (2015) 
  



รายงานการศึกษาปริมาณน้ําท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 10 
 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (Kaeng Krachan national park) เป็นพ้ืนที่หลักของกลุ่มป่า
แก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex) ต้ังอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดตัวเป็นเขต
แดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา มีสภาพภูมิอากาศหลายลักษณะมาบรรจบกัน จึงมีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อการกระจายของเขตภูมิพฤกษ์ (plant geographical characteristic) ซึ่งมีถึง 4 ลักษณะ
เด่นมาบรรจบและซ้อนทับกันในบริเวณน้ี คือ 1) ลักษณะภูมิพฤกษ์อินโดเบอร์มีส (Indo-Burmese) 
หรือลักษณะภูมิพฤกษ์หิมาลายัน (Himalayan)  2) ลักษณะภูมิพฤกษ์อินโดมาเลเซียน (Indo-
Malaysian)  3) ลักษณะภูมิพฤกษ์อันนัมมาติก (Annamatic)  และ  4) ลักษณะภูมิพฤกษ์อันดามันนิส 
(Andamanese)  

ดังน้ัน การที่พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่มีเขตการกระจายของภูมิพฤกษ์ถึง 4 เขต รวมถึง
สภาพของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ทั้งสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และลักษณะความ
แตกต่างทางธรณีวิทยา จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ทั้งความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ (species diversity) 
และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity) ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า และ
สิ่งมีชีวิตในนํ้า จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมต่อการศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจที่สุดแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย (ธรรมนูญ และคณะ, 2560) 

กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชพรรณและสัตว์ป่าในระดับสูง จึงได้รับการยกย่องถึงความสําคัญหลายด้าน  อาทิ ได้รับการประกาศ
ให้เป็นพ้ืนที่ 1 ใน 25 กลุ่มป่าของโลก ที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับ
การประกาศให้เป็นมรดกอาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดก (ASEAN Declaration on 
Heritage Parks) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546  ได้รับการจัดให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์
เสือโคร่งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค ตามแผนอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน
รัฐบาลไทยได้นําเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจาน เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อ
คณะกรรมการมรดกโลก และคาดว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในเวลาอันใกล้น้ี (ธรรมนูญ 
และคณะ, 2560) 

ในส่วนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3,034.16 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,896,350 ไร่ (เป็นพ้ืนที่ที่คํานวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่นํ้าภาชี และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจันในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีแนวเขตระหว่าง
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรีเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตปลอดภัยในราชการทหารท้องที่ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เตรียมการผนวกเป็นพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี) 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางนํ้ากลัดเหนือ 
และป่ายางนํ้ากลัดใต้ ในเขตอําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอแก่งกระจาน
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมา 

ที่ต้ังของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและกลุ่มป่าแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3  ที่ต้ังของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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เขตการปกครอง 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีหมู่บ้านที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่และที่ต้ังอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากนิเวศบริการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จํานวน 
45 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งออกเป็น 
4 อําเภอ 8 ตําบล (ภาพที่ 4) ดังน้ี 

อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 1 ตําบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ ได้แก่ บ้านท่าเสลา บ้านพุนํ้าร้อน และบ้านลิ้นช้าง 

อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มี 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ตําบลเขากระปุก คือ บ้านหุบเฉลา 

อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 4 ตําบล 26 หมู่บ้าน คือ  

1. ตําบลแก่งกระจาน ได้แก่ บ้านแก่งกระจาน บ้านต้นเกตุ บ้านวังนางนวล  
บ้านแม่คะเมย บ้านท่าเรือ และบ้านพุเข็ม 

2. ตําบลป่าเด็ง ได้แก่ บ้านเขาแหลม บ้านป่าเด็ง บ้านป่าเด็งใต้ บ้านป่าแดง  
บ้านร่วมใจพัฒนา บ้านสวนใหญ่พัฒนา บ้านเสาร์ห้า และบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ 

3. ตําบลสองพ่ี น้อง  ไ ด้แก่  บ้านท่าลิ งลม  บ้านโป่งอิฐ  บ้านสองพ่ี น้อง  
บ้านห้วยกระสังข์ บ้านวังวน และบ้านห้วยปลาดุก 

4. ตําบลห้วยแม่เพรียง ได้แก่ บ้านด่านโง บ้านบางกลอย บ้านโป่งลึก บ้านพุไทร 
บ้านห้วยไผ่ และบ้านหนองนํ้าดํา 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ตําบล 15 หมู่บ้าน ได้แก่  

1.  ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ ได้แก่ บ้านเฉลิมราชพัฒนา บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา  
บ้านฟ้าประทาน บ้านป่าละอู บ้านห้วยผึ้ง บ้านเฉลิมพร บ้านโคนมพัฒนา บ้านโป่งสําโหรง  
และบ้านคลองน้อย  

2.  ตําบลบึงนคร ได้แก่ บ้านท่าไม้ลาย บ้านห้วยยาง บ้านภูหลวง บ้านเนินตะเคียน  
บ้านห้วยไคร้ และบ้านบึงนคร 
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ภาพท่ี 4  ที่ต้ังหมู่บ้านในพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้ังอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเมียนมา ระหว่างเส้นละติจูดที่ 1376688 ถึง 1464058 เหนือ และลองติจูดที่ 
510790 ถึง 574668 ตะวันออก มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขางะงันนิกยวกตอง มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 1,518 เมตร และยอดเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจุด 
ชมทะเลหมอกของเขาพะเนินทุ่งมีความสูงประมาณ 1,234 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (ภาพที่ 5) 

ระดับความสูงในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรากฏของ
สังคมพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม ทําให้ระบบนิเวศของพืชพรรณและสัตว์ป่าที่หลากหลาย 

ความลาดชัน 

สภาพพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขาที่ก้ันพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมามีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1.  พื้นที่แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา มีความลาดชันน้อยกว่า 20 องศา พ้ืนที่ส่วน
หน่ึงถูกบุกรุก แผ้วถางทําไร่ ปลูกพืชผักต่าง ๆ และเป็นที่อยู่อาศัย และมีการผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 มิถุนายน 2541 โดยพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนช้ันถึงเนินเขา มีพ้ืนที่รวม 974.71 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 32.13 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2.  พื้นที่แบบภูเขา ประกอบด้วยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 20 
องศา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติและเป็นป่าต้นนํ้าลําธารที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ แม้พ้ืนที่บางส่วนจะเคยถูกบุกรุกเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และผ่านการสัมปทาน
ไม้มาก่อนแต่สภาพปัจจุบันได้ฟ้ืนสภาพแล้ว โดยมีพ้ืนที่รวม 2,059.23 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 67.87 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

สภาพพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 6 
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ภาพท่ี 5  ระดับความสูงของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพท่ี 6  ความลาดชันในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะทางปฐพีวิทยา 

ทรัพยากรดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สามารถจําแนกได้ 3 ชุดดิน และบริเวณที่
จัดเป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ดังน้ี 

1. ดินชุด 23 h เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 2 - 4 องศา มีการระบายนํ้าของ
ช้ันดินในระดับที่ดี ดินชุดน้ีมีความลึกมาก เน้ือดินช้ันบนเป็นดินร่วนปนทราย มีค่าความเป็นกรด - ด่าง 
(pH) ประมาณ 5.5 - 6.5  ส่วนดินช้ันล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 - 5.5  
พบกระจายบริเวณตอนบนด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 54.57 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ดินชุด 23 s เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 3 - 8 องศา มีการระบายนํ้าของ
ช้ันดินในระดับที่ดี ดินชุดน้ีมีความลึกปานกลาง มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 35 เน้ือดินช้ันบนเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ของดินชุดน้ีอยู่ที่ 6.5 - 8.0 ส่วนดินช้ันล่างเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า 
pH ประมาณ 5.5 - 8.0 พบกระจายทางตอนล่างบริเวณชายขอบพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 99.47 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.28 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

3. ดินชุด 24 เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 8 - 16 องศา มีการระบายนํ้าของ
ช้ันดินในระดับที่ดี ดินชุดน้ีเป็นดินต้ืน มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 35 เน้ือดินช้ันบนเป็นดินร่วนปน
ทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 - 5.0 ส่วนดินช้ันล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 
- 5.0 พบทางตอนกลางบริเวณชายขอบของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 157.6 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

4. พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex : SC) เป็นชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 
35 องศา มีการระบายนํ้าของช้ันดินในระดับที่ดี ดินชุดน้ีเป็นดินต้ืน มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 50 
พบดินชุดน้ีได้ทั่วทั้งพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 2,683.17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 88.45 ของ
พ้ืนที่อุทยานฯ 

ส่วนพ้ืนที่ในส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ผิวนํ้าในเขื่อนแก่งกระจาน และแหล่งนํ้าธรรมชาติต่าง ๆ โดย
มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 38.71 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 1.28 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

แผนที่ลักษณะทางปฐพีวิทยาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 7 
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ภาพท่ี 7  ลักษณะทางปฐพีวิทยาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกอบด้วย หินอัคนี 
หินตะกอนและหินแปร กระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ซึ่งเรียงลําดับจากหินที่มีอายุน้อยไปถึงหินที่มีอายุ
มาก ได้ดังน้ี 

1. ตะกอนน้ําพา (Qa) 

เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นหินตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) เป็น
หินที่มีอายุน้อยที่สุดทางธรณีวิทยา ยุคน้ีเริ่มเมื่อประมาณ 0.01 ล้านปีมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย
กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องนํ้า คันดินแม่นํ้า และแอ่งนํ้าท่วมถึง พบบริเวณ
ตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 4.76 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ตะกอนตะพัก (Qt) 

เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นหินตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) ยุคน้ี
เริ่มเมื่อประมาณ 0.01 - 1.8 ล้านปี ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และศิลาแลง พบ
บริเวณตอนล่างของอุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 8.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพ้ืนที่
อุทยานฯ 

3. หินแกรนิต (Kgr) 

เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคครีเทเชียส (Cretaceous) ยุคน้ี
เริ่มเมื่อประมาณ 65 - 140 ล้านปี ประกอบด้วยหินแกรนิตสีจาง และหินแอลไพลต์แกรนิตเน้ือละเอียด 
พบบริเวณแนวเขตที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา มีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 320.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 10.57 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

4. กลุ่มหินราชบุรี (P) 

เป็นหินในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินตะกอนและหินแปรในยุคเพอร์เมียน 
(Permian) ยุคน้ีเริ่มเมื่อประมาณ 230 - 290 ล้านปี เป็นหินปูนสีเทาแทรกสลับด้วยหินทราย พบเป็น
หย่อม ๆ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน พบมากทางตอนใต้ของอุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 160.99 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 5.31 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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5. กลุ่มหินแก่งกระจาน (Ckp) 

เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน 
(Permian - Carboniferous) ยุคน้ีเริ่มเมื่อประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ในหมวดหินเขาพระ 
ประกอบด้วยหินทรายเกรย์แวก หินดินดานแตกเป็นแผ่นเรียบ หินทรายอาร์โคสสีขาว พบบริเวณ
ตอนกลางและเกือบทั่วทั้งพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 2,266.82 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
74.73 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

6. หินทราย (Ckw) 

เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน 
(Permian - Carboniferous) ยุคน้ีเริ่มเมื่อประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ในหมวดหินเขาวังกระดาด 
ประกอบด้วยหินทราย และหินออร์โธควอร์ตไซต์ สลับด้วยช้ันบาง ๆ ของหินดินดาน พบบริเวณเกาะใน
เขื่อนแก่งกระจาน โดยมีพ้ืนที่รวม 0.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

7. กลุ่มหินทองผาภูมิ (Chp) 

เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน 
(Permian - Carboniferous) ยุคน้ีเริ่มเมื่อประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ในหมวดหินพรุชะบา 
ประกอบด้วยหินโคลนปนกรวดที่สัมผัสกับหินแกรนิต แล้วถูกแปรสภาพเป็นหินควอร์ตไซต์ พบมากทาง
ทิศเหนือของอุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 251.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของพ้ืนที่
อุทยานฯ  

ส่วนพ้ืนที่ในส่วนที่ เหลือเป็นพ้ืนที่ของผิวนํ้าในเขื่อนแก่งกระจานและแหล่งนํ้า
ธรรมชาติต่างๆ โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 20.66 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.68 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

รอยเลื่อน 

พบแนวรอยเลื่อนกระจายอยู่ห่าง ๆ บริเวณตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ แต่เป็น
แนวรอยเลื่อนที่ไม่มีพลัง ไม่มีการเคลื่อนไหว จึงไม่มีความอันตรายไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับ
พ้ืนที่ได้ 

แผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 8 
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ภาพท่ี 8  ลักษณะทางปฐพีวิทยาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) รายงานว่า ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกอบด้วย
ชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน ๆ ดังน้ี 

ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) พบบนพ้ืนที่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางต้ังแต่ 
950 - 1,000 เมตรขึ้นไป โดยพบกระจายเป็นหย่อม ๆ ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 
223.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 139,944.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.91 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบช้ืน (Moist evergreen forest) เป็นป่าดิบช้ืนที่มีลักษณะโครงสร้างป่าและ
ระดับความช้ืนที่ใกล้เคียงกับป่าดิบช้ืนในภาคใต้ของประเทศไทย พบกระจายทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ 
โดยมีพ้ืนที่รวม 751.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 469,576.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.19 ของพ้ืนที่
อุทยานฯ 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ (Moist evergreen - bamboo forest) เป็นป่าดิบช้ืนที่มีไผ่ขึ้น
ปะปน พบกระจายทางทิศตะวันตกบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2.28 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,424.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบช้ืนผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง (Upper dry evergreen forest) ซึ่งมี
โครงสร้างป่าไม่เกิน 3 ช้ันเรือนยอด มีพรรณไม้ไม่ผลัดใบประมาณร้อยละ 70 - 80 มีช่วงแล้งเป็นระยะ
สั้น ๆ ของปี พบกระจายทางทิศตะวันตกและบนพ้ืนที่สูงทางตอนกลางของพื้นที่ โดยมีพ้ืนที่รวม 
419.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 261,933.23 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) เป็นป่าดิบแล้งที่มีมวล
ชีวภาพและความช้ืนค่อนข้างสูงกว่าป่าดิบแล้งระดับตํ่า ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิที่ตํ่ากว่าที่เป็นผล
จากระดับความสูงของพ้ืนที่ มักพบบริเวณสันเขาที่มีลมพัดแรง สภาพพ้ืนดินเป็นหินโผล่ ต้นไม้จึงมัก
แคระแกร็น โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 627.32ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 392,077.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
19.36 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบแล้งระดับตํ่า (Lower dry evergreen forest) มีสภาพป่าที่ค่อนข้างโปร่งและมี
ความแล้งมากกว่าป่าดิบแล้งระดับกลาง มีไม้ข่อยหนาม (Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner) 
กระโดงแดง (Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) และจันทน์หอม (Mansonia gagei J. 
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R. Drumm. ex Prain) เป็นไม้เด่น โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 905.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
565,985.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่า ดิบแล้ งผสมป่า เบญจพรรณ  (Dry evergreen - mixed deciduous forest) 
สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้พรรณไม้บางชนิดในป่าดิบแล้งทนอยู่ไม่ได้
และตายลง ในขณะที่พรรณไม้ในป่าเบญจพรรณบางชนิดที่ชอบสภาพอากาศเช่นน้ี โดยเฉพาะพืช
จําพวกไผ่ โดยมีพ้ืนที่รวม 48.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,294.91 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเบญจพรรณมีไผ่รวก (Mixed deciduous forest: type 1) มีไผ่รวกเป็นไม้เด่น พบ
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 21.62 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 13,515.53 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเบญจพรรณมีไผ่ซางนวล (Mixed deciduous forest: type 2) มีไผ่ซางนวลหรือ
ไผ่หนามเป็นไม้เด่น พบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณชายขอบของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 
16.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,257.83 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) พบกระจายเป็นหย่อมบริเวณแคบ ๆ บริเวณเขา
สันดาบหลังที่ทําการอุทยานฯ และพบอีกเล็กน้อยผสมกับป่าเบญจพรรณบริเวณชายขอบทางตอนเหนือ
ของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 0.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่ารุ่นสอง (Succession forest) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ผ่านการทําไม้หรือเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมในอดีต พบกระจายทั่วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณต้นแม่นํ้าบางกลอยและบริเวณ
พ้ืนที่ใจแผ่นดิน และตามชายขอบพ้ืนที่ที่ติดกับพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่รวม 55.23 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 34,515.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.70 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าไผ่ (Bamboo forest) เป็นป่าดงดิบช้ืนที่มีแต่พืชจําพวกไผ่ขึ้นปกคลุมอย่าง
หนาแน่นมีไม้ยืนต้นขนาดเล็กขึ้นกระจายห่าง ๆ พบเป็นหย่อมเล็ก ๆ แทรกตามป่าดงดิบช้ืน มักเกิดจาก
การทดแทนของสังคมพืชภายหลังรบกวนโดยการแผ้วถางพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.24 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 147.02 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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สวนป่าและป่าปลูก (Forest plantation) เป็นบริเวณที่มีการปลูกพรรณไม้ทดแทนป่า
เดิมที่ถูกทําลาย พบเป็นหย่อมเล็ก ๆ ทางด้านทิศตะวันออกบริเวณชายขอบของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมี
พ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 3.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,277.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของพ้ืนที่
อุทยานฯ 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old clearing area) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีการ
ทิ้งร้างเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ พบบริเวณใจกลางพ้ืนที่อุทยานฯ กระจายขึ้นไปทางต้นแม่นํ้าบางกลอย ติดต่อ
ไปถึงชายแดนประเทศเมียนมา และชายขอบทางทิศใต้โดยมีพ้ืนที่รวม 15.54 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 9,713.66 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

พ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย (Agricultural area) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รอบเขต
พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ทํากินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 รวมท้ังพ้ืนที่บุกรุกแผ้วถาง
เพ่ิมเติมในภายหลัง โดยมีพ้ืนที่รวม 109.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 68,498.59 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 3.38 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

พ้ืนที่เปิดโล่งและทุ่งหญ้า (Open area) พบเป็นบริเวณเล็ก ๆ บริเวณตอนกลางของ
พ้ืนที่อุทยานฯ และบริเวณริมเขื่อนแก่งกระจาน พ้ืนที่เปิดโล่งที่สําคัญคือบริเวณยอดเขาพะเนินทุ่งซึ่ง
เกิดจากธรรมชาติเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าสําคัญบางชนิด และบริเวณพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารช้างบริเวณ
เส้นทางเข้าถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ที่ กจ. 20 (ห้วยคมกฤต) มีพ้ืนที่รวม 0.31 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 194.42 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

แหล่งนํ้า (Water area) พ้ืนที่ผิวนํ้าบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน (เฉพาะที่อยู่ในเส้นแนว
เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่อยู่ในพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่
รวมทั้งสิ้น 39.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,403.13 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน ๆ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 9 
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ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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พื้นที่ลุ่มน้ํา 

 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้ังอยู่ในเขตลุ่มนํ้าหลัก 2 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าแม่นํ้าเพชรบุรี ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 36.99 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า และลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 11.21 ของพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้า อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย 3 ลุ่มนํ้าดังน้ี 

ลุ่มน้ําแม่น้ําเพชรบุรี มีพ้ืนที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 2,254.48 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,409,050 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.32 ของพ้ืนที่อุทยานฯ ประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อย 2 ลุ่ม
นํ้า ได้แก่ 

  1. ลุ่มนํ้าย่อยห้วยแม่ประจันต์ ลุ่มนํ้าย่อยน้ีอยู่ทางทิศตะวันออกตอนบน ของพ้ืนที่
อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อยที่เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 78.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 
49,325.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ลุ่มนํ้าแม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน เป็นลุ่มนํ้าที่ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งพ้ืนที่อุทยานฯ  
ลุ่มนํ้าน้ีมีแม่นํ้าสายสําคัญ ๆ คือ แม่นํ้าเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่นํ้าสายหลักที่มีนํ้าไหลตลอดทั้งปี ซึ่งแม่นํ้า
เพชรบุรีน้ัน มีแม่นํ้าและลําห้วยสาขาอีกหลายสายที่ไหลลงมารวมกันเป็นแม่นํ้าเพชรบุรี ได้แก่ แม่นํ้า
บางกลอย ห้วยทอทิพย์ ห้วยแม่สะเลียง และห้วยแม่ประโดน โดยมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อยที่เป็นอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน 2,175.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,359,725.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.72 ของพ้ืนที่อุทยานฯ  

ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 779.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 486,950 
ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 25.68 ของพ้ืนที่อุทยานฯ ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตกประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อย 1 ลุ่มนํ้า 
คือ ลุ่มนํ้าย่อยแม่นํ้าปราณบุรี (ลุ่มนํ้าสาขา) ซึ่งอยู่บริเวณตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ มีแม่นํ้าสาย 
สําคัญ ๆ คือ แม่นํ้าปราณบุรีซึ่งมีต้นนํ้าเริ่มจากเชิงเขาทางทิศใต้ของเขาพะเนินทุ่งไหลผ่านพ้ืนที่ 
บ้านกร่างลงมาทางทิศใต้ และมีลําห้วยสาขาจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพ้ืนที่แนวเช่ือมต่อ
ระบบนิเวศไหลมารวมเข้าด้วยกัน 

แหล่งน้ําผิวดิน 

แหล่งนํ้าสําคัญที่หล่อเลี้ยงจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ล้วนมีแหล่งกําเนิดมาจากผืนป่า
ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทั้งสิ้น แม่นํ้าสายหลักที่มีต้นกําเนิดจากเขตอุทยานฯ มี 6 สาย และ
แหล่งกักเก็บนํ้าที่รองรับปริมาณนํ้าที่ไหลออกจากอุทยานฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่และรอบเขตอุทยานฯ น้ัน  
มีหลายแห่งที่สําคัญ (ภาพที่ 10) ได้แก่ 
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1.  แม่น้ําเพชรบุรี อยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานฯ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรี โดยมีแม่นํ้าและลําห้วยสาขาหลายสาย เช่น แม่นํ้าบางกลอย ห้วยแม่ประโดน ห้วยแม่สะเลียง  
ซึ่งแม่นํ้าเพชรบุรี ไหลผ่านหมู่บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย ก่อนไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจาน ความยาวของ
แม่นํ้าเพชรบุรีตลอดสายจากต้นนํ้าถึงปากทะเล มีความยาวทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร (กรมชลประทาน, 
2560) 

2.  แม่น้ําบางกลอย มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของพ้ืนที่อุทยานฯ ในเขตอําเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นแม่นํ้าสายใหญ่ไหลมาบรรจบแม่นํ้าเพชรบุรี ที่
บริเวณเหนือหมู่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย ตําบลห้วยแม่เพรียง และอําเภอแก่งกระจาน 

3.  แม่น้ําปราณบุรี มีต้นกําเนิดบริเวณตอนกลางของอุทยานฯ บริเวณ กม. 23 
เส้นทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งไหลผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ที่ กจ. 4 (บ้านกร่าง) และไหลลงทิศใต้
ไปลงเขื่อนปราณบุรี 

4.  ห้วยแม่ประโดน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดต่อระหว่างอําเภอหนองหญ้า
ปล้อง กับอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และมีลําห้วยสาขาที่สําคัญ ๆ ได้แก่ ห้วยมะเร็ว ห้วยเสือกัดช้าง 
และห้วยสมุลแว้งไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าเพชรบุรีที่บริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ในเขตอําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

5.  ห้วยผาก มีต้นกําเนิดจากเขาอ่างแก้วและเขาน้ําหยดในเขตอําเภอแก่งกระจาน 
ไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าเพชรบุรี ที่บริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจาน 

6.  ห้วยแม่ประจันต์ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผ่าน อําเภอ
หนองหญ้าปล้องไหลมาบรรจบแม่นํ้าเพชรบุรี บริเวณเหนือเขื่อนเพชรบุรีในเขตอําเภอท่ายาง 

7.  เขื่อนแก่งกระจาน ต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สามารถกัก
เก็บนํ้าได้ประมาณ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2560) 

8.  อ่างเก็บน้ําห้วยสามเขา ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี สามารถกักเก็บนํ้าได้ประมาณ 3.40 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2560) 

9.  อ่างเก็บน้ํากะหร่างสาม ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี สามารถกักเก็บนํ้าได้ประมาณ 6.00 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2560) 
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ภาพท่ี 10  พ้ืนที่ลุ่มนํ้าต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 

ต์ 
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ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 

ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีทั้งหมด 5 ช้ันคุณภาพ ดังน้ี 

1. ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1A เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ โดยมี
พ้ืนที่รวม 2,387.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,492,486.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.68 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1B เป็นพ้ืนที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทําลาย ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอ่ืน ก่อนปี พ.ศ. 2525 โดยมีพ้ืนที่รวม 2.73 
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,704.77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

3. ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันท่ี 2 พ้ืนที่ดังกล่าวเหมาะต่อการเป็นต้นนํ้าลําธารในระดับรอง
จากลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 สามารถนําพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันน้ีไปใช้เพ่ือประโยชน์ที่สําคัญอย่างอ่ืนได้ เช่น การทําเหมือง
แร่ เป็นต้น โดยมีพ้ืนที่รวม 300.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,657.57 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.89 ของ
พ้ืนที่อุทยาน 

4. ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 เป็นพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการทําไม้ เหมืองแร่ 
และการปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น โดยมีพ้ืนที่รวม 227.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 142,229.83 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

5. ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 4 โดยสภาพป่าของลุ่มนํ้าช้ันน้ีได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้
ประโยชน์ เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ โดยมีพ้ืนที่รวม 116.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 72,857.19 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 11 
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ภาพท่ี 11  ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ปริมาณน้ําฝน 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่อง
ความกดอากาศตํ่าพาดผ่านพ้ืนที่ ทําให้มีฝนตกชุกทั่วไป เมื่อร่องความกดอากาศตํ่าเลื่อนขึ้นไปทางเหนือ
ทําให้ฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเมื่อร่องความกดอากาศตํ่าเลื่อนกลับลงมาพาด
ผ่านพ้ืนที่อีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะทําให้มีฝนชุกต่อเน่ืองและปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปลายเดือน
กรกฎาคม จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณเดือนตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง แต่พ้ืนที่บริเวณน้ีจะยังคง
มีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจากปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et al. 
(2005); Worldclim – Global Climate Data (http://www.worldclim.org) แสดงให้เห็นว่าทางทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่อุทยานฯ มีปริมาณนํ้าฝนที่มากถึง 1,802 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกมี
ปริมาณนํ้าฝนที่ตํ่ากว่า คือ 1,032 มิลลิเมตรต่อปี เพราะเป็นเขตเงาฝน (rain shadow) ส่วนปริมาณ
นํ้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 12 และภาพที่ 13 

 

 

ภาพท่ี 12  ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพท่ี 13  ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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อุณหภูมิเฉลี่ย 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอุณหภูมิเฉลี่ยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et al. 
(2005); Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org) ระหว่าง 19 - 26 องศา
เซลเซียส ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 14 และ
ภาพที่ 15 

 

 

ภาพท่ี 14  อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพท่ี 15  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษาปริมาณน้ําในระบบนิเวศ ได้เลือกใช้แบบจําลองปริมาณน้ํา (water yield) ของ
เครื่องมือ InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs) ซึ่ งพัฒนาโดย 
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., 2015) 

Sharp et al. (2015) กล่าวว่าแบบจําลองปริมาณนํ้าน้ีจะอยู่บนหลักของ Budyko curve และ
ค่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย โดยที่ปริมาณนํ้าท่ารายปี Y(x) สําหรับแต่ละกริดในบริเวณ x จะเป็นไปตามสมการ 

 

เมื่อ AET (x) คืออัตราการคายระเหยรายปี สําหรับกริด x และ P (x) คือปริมาณนํ้าฝนรายปีของ 
กริด x และสําหรับในแต่ละสังคมพืชหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินอัตราการคายระเหยต่อปริมาณนํ้าฝน 
รายปี และเป็นไปตามเส้นกราฟของ Budyko curve (Fu, 1981) และ Zhang et al. (2004) อ้างโดย 
Sharp et al. (2015) ตามสมการ 

 

 

เมื่อ PET (x) คือ ศักย์การคายระเหย (potential evapotranspiration) และ w (x) คือ 
พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นกายภาพซึ่งเป็นไปตามลักษณะของภูมิอากาศตามธรรมชาติของดิน โดยที่  

PET x  Kc lx ∙ ETo x  

เมื่อ ETo (x) คือศักย์การคายระเหยนํ้าของกริด x และ Kc (lx) สัมประสิทธ์ิการคายระเหยของ
พืชในการใช้ประโยชน์ที่ ดิน (lx) ที่กริด x, w (x) คือพารามิเตอร์เชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงในรูปของ  

Y x 1
AET x

P x
∙ P x  

AET x
P x

1
PET x

P x
1

PET x
P x

ω 1/ω
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AWC x N/P เมื่อ N จํานวนคร้ังที่เกิดขึ้นในรอบปี และ AWC คือ ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ ซึ่งแสดง
สมการโดย Donohue et al. (2012) อ้างโดย Sharp et al. (2015) 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 ซึ่งเป็นรูปแบบของปริมาณน้ําฝนและลักษณะ
ทางกายภาพของลุ่มนํ้าในที่น้ันๆ ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนคร้ังที่ฝนตกในรอบปี (N) ค่าคงที่ 1.25 คือค่าตํ่าสุด
ของ w (x) ซึ่งพบได้ในกรณีของพ้ืนที่เปิดโล่ง (ความลึกเป็น 0)  

สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพ้ืนผิวนํ้า เมือง และพ้ืนที่ชุ่มนํ้า อัตราการคายระเหยจริง
คํานวณได้จากศักย์การคายระเหย ETo (x) และมีค่าสูงสุดขึ้นกับปริมาณนํ้าฝน ตามสมการ   

AET x Min Kc lx  ∙  ETo x , P x  

จากสมการที่กล่าวมา ค่าต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในแบบจําลองปริมาณนํ้าท่าและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล
ดังกล่าว สรุปได้ดังน้ี 

1) แผนท่ีสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use map) ใช้ผลการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียมเพ่ือจําแนกสังคมพืชในกลุ่มป่าแก่งกระจานของ ธรรมนูญ และคณะ (2560) ซึ่งแปลตีความ 
ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท (Landsat) 8 บันทึกภาพ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของ U. S. Geological Survey (USGS) : https://www.usgs.gov/ ทําการแปลตีความด้วย
สายตา (Visual interpretation) ผ่านโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS  



รายงานการศึกษาปริมาณน้ําท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 38 
 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

2) แผนท่ีความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ (Root restricting layer depth) 
โดยการสํารวจและจัดทําแผนที่ความลึกของดิน โดยกําหนดให้ระดับความลาดชันและลักษณะทาง
ธรณีวิทยาเป็นปัจจัยกําหนดความลึก สร้างเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างความลึกดินและความลาดชัน 
โดยการศึกษาครั้งน้ีได้อนุโลมใช้สมการความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ของ ธรรมนูญ  
และ ทรงธรรม (2558) คือ 

y  = 9854.7 e-0.068 x 

เมื่อ y คือ ความลึกดินที่รากไม้ลงถึงได้ (มิลลิเมตร) และ x คือ ความลาดชัน (องศา) นําไปแทน
ค่ากริดข้อมูลความลาดชันที่สร้างจากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM)  

3) แผนท่ีปริมาณน้ําที่พืชนําไปใช้ได้ (Plant available water) โดยทําการเก็บตัวอย่างดิน
ในแต่ละสังคมพืช นําไปวิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณอินทรียวัตถุ (วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แล้วคํานวณปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้
ไ ด้ ด้วยสมการของ  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations; FAO) จากค่าปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในแต่ละสังคมพืช 
นําไปสร้างเป็นแผนที่ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยอ้างอิงฐานข้อมูล
สังคมพืชของ ธรรมนูญ และคณะ (2560) 

4) แผนท่ีแสดงศักย์การคายระเหยน้ํา (Average annual reference 
evapotranspiration: ETo) สร้างจากสมการ “modified Hagreaves”  (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
อากาศเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิตํ่าสุด (องศาเซลเซียส) ตามลําดับ P คือปริมาณน้ําฝนรายเดือน 
(มิลลิเมตร) และ Ra คือ ค่าการแผ่รังสีนอกช้ันบรรยากาศโลก (extraterrestrial radiation, เมกะจูลล์
ต่อตารางเมตรต่อวัน) สําหรับข้อมูลภูมิอากาศ ได้มาจาก Fick and Hijmans (2017)  ซึ่งเป็นข้อมูล
ภูมิอากาศเฉล่ียต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2513 - 2543 



รายงานการศึกษาปริมาณน้ําท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 39 
 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

5) ปริมาณน้ําฝน (Precipitation) ใช้ผลรวมของข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนเฉลี่ยต้ังแต่ ปี 
พ.ศ. 2513 – 2543 ของ Fick and Hijmans (2017)   

6) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช  

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

ETc = Kc x ETo 

เมื่อ ETc คือ การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) และ ETo คือ ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า 
(มิลลิเมตร) ข้อมูลดังกล่าวได้จากข้อมูลของ Trabucco and Zomer (2009)  

7) ความลึกสูงสุดของรากไม้ (Maximum root depth) ในแต่ละระบบนิเวศ ซึ่ง Sharp et 
al. (2015) 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 
โดยในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้ค่า z ตามรายงานการศึกษาของ ธรรมนูญ และคณะ (2561) ซึ่งได้จัดสร้างจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปี และค่า Z ณ สถานีวัดนํ้าฝนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2559 ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้สมการของ Donohue et al. (2012) เมื่อกําหนดให้ N คือจํานวนเหตุการณ์ฝน
ตกหนัก (ติดต่อกัน 6 ช่ัวโมง) ในแต่ละปี ตามการศึกษาของ Donohue et al. (2012) อ้างโดย Sharp et 
al. (2014) ตามเกณฑ์การพิจารณาปริมาณฝนตกหนักมาก ซึ่งหมายถึงการที่มีปริมาณฝนมากกว่า 90 
มิลลิเมตรต่อ 24 ช่ัวโมง (สัญญา, 2555)  

9) ขอบเขตลุ่มน้ํา (watershed) และลุ่มน้ําย่อย (sub-watershed) สร้างขึ้นมาจากข้อมูล
ความสูงเชิงเลข (DEM) โดยขอบเขตลุ่มนํ้าในการศึกษาครั้งน้ีได้จัดสร้างขึ้นในหลายระดับเพ่ือให้สามารถ
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แจกแจงข้อมูลปริมาณนํ้าท่าครอบคลุมถึงลุ่มนํ้าขนาดเล็กและลําห้วยสําคัญที่เป็นที่รู้จัก รวมถึงจุดนํ้า
ออก (outlet) จากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแต่ละจุดที่นํ้าไหลลงเขื่อนหรืออ่างเก็บนํ้าแต่ละ
แห่งที่ต้ังอยู่โดยรอบ 

พื้นทีศ่ึกษาวิจัย 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ระยะเวลาทําการศึกษาวิจัย 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560   
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ผลและวิจารณ์ 

1. ขอ้มูลแผนท่ีเชงิเลขและตัวแปรพารามิเตอร์สาํหรบัใช้ในแบบจําลอง 

1) แผนท่ีสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use map) ใช้ผลการแปลตีความ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท (Landsat) 8 บันทึกภาพ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 
2559 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ U. S. Geological Survey (USGS) : https://www.usgs.gov/ 
ของ ธรรมนูญ และคณะ (2560) ซึ่งทําการแปลตีความด้วยสายตา (Visual interpretation) ผ่าน
โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS สามารถจําแนกรูปแบบสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็น 17 รูปแบบ ประกอบด้วย ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) ป่าดิบช้ืน (Moist evergreen 

forest) ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ (Moist evergreen - bamboo forest) ป่าดิบแล้งระดับสูง (Upper dry 
evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับตํ่า 
(Lower dry evergreen forest) ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ (Dry evergreen - mixed deciduous 
forest) ป่าเบญจพรรณมีไผ่รวกเด่น (Mixed deciduous forest: type 1) ป่าเบญจพรรณมีไผ่ซางนวล
เ ด่ น  ( Mixed deciduous forest: type 2 )  ป่ า เ ต็ ง รั ง  ( Dry dipterocarp forest) ป่ า รุ่ น ส อ ง 
(Succession forest) ป่าไผ่ (Bamboo forest) สวนป่าและป่าปลูก (Forest plantation) ไร่ร้างและ
ไร่หมุนเวียน (Old clearing area) พ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย (Agricultural area) พ้ืนที่เปิดโล่ง
และทุ่งหญ้า (Open area) และแหล่งนํ้า (Water area) ดังภาพที่ 16  ส่วนรายละเอียดคําอธิบาย
สําหรับแต่ละสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนของการตรวจเอกสาร  

 

 

 

 

 

 



รายงานการศึกษาปริมาณน้ําท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 42 
 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน ๆ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปี พ.ศ. 2558 

ที่มา :  ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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2) แผนท่ีความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลึกไปถึงได้ (Root restricting layer depth)  

โดยการสํารวจและจัดทําแผนที่ความลึกของดิน โดยกําหนดให้ระดับความลาดชันและลักษณะ
ทางธรณีวิทยาเป็นปัจจัยกําหนดความลึก โดยใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความลึกดินและความลาด
ชัน ตามผลการศึกษาของ ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2558) คือ y = 9854.7e-0.068 x เมื่อ y คือ ความ
ลึกดินที่รากไม้ลงถึงได้ (มิลลิเมตร) และ x คือ ความลาดชัน (องศา) นําไปแทนค่ากริดข้อมูลความลาด
ชันที่สร้างจากข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model : DEM) ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2556) แสดงดังภาพที่ 17  

จากภาพที่ 16  แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีความลึกดิน
ค่อนข้างน้อยและปานกลาง เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ภูเขาที่มีความลาดชันสูง ส่วนบริเวณที่มีความลึกมาก จะ
พบทางบริเวณพ้ืนที่ราบทางทิศตะวันออก สําหรับบริเวณที่เป็นพ้ืนผิวนํ้า ผลของการสร้างแผนที่ความ
ลึกดินจะแสดงข้อมูลเสมือนหน่ึงพ้ืนที่ที่มีความลึกของดินมาก แต่ไม่มีผลกับการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แบบจําลองเน่ืองจากการกําหนดตัวแปรด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและตารางแสดงคุณสมบัติของการใช้
ประโยชน์ที่ดินจะเป็นปัจจัยบังคับหลัก 
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ภาพท่ี 17  ความลึกดินที่รากไม้สามารถลงลกึไปถึงได้ (Root restricting layer depth) 

ที่มา :  สร้างจากสมการของ ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (2558) 
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3) แผนท่ีปริมาณน้ําในดินที่พืชนําไปใช้ได้ (Plant available water content)  
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณอินทรียวัตถุของดินจากระบบนิเวศต่าง ๆ ในพ้ืนที่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  แล้วคํานวณปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ด้วยสมการของ FAO  ได้ผล
ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ในแต่ละสังคมพืช แสดงดังตารางที่ 1  และเมื่อนําไปสร้างเป็นแผนที่ปริมาณ
นํ้าที่พืชนําไปใช้ได้โดยการสร้างให้อ้างอิงจากข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน พ.ศ. 2558 ของ ธรรมนูญ และคณะ (2560) และภาพที่ 18 

ตารางที่ 1  ปริมาณนํ้าในดินที่พืชนําไปใช้ได้ (Plant available water content) ในแต่ละสังคมพืชใน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ลําดับ สังคมพืชและการใชป้ระโยชน์ที่ดินอ่ืน
ปริมาณน้ําในดินที่พชืนาํไปใช้ได้  

(ร้อยละ) 
1 ป่าดิบเขา 0.150 
2 ป่าดิบช้ืน 0.128 
3 ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 0.127 
4 ป่าดิบแล้งระดับสูง 0.125 
5 ป่าดิบแล้งระดับกลาง 0.143 
6 ป่าดิบแล้งระดับตํ่า 0.142 
7 ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 0.120 
8 ป่าเบญจพรรณ 0.183 
9 ป่าเบญจพรรณริมลําห้วย 0.183 
10 ป่าเต็งรัง 0.120 
11 ป่าไผ่ 0.127 
12 ป่ารุ่นสอง 0.124 
13 สวนป่า 0.124 
14 ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 0.130 
15 พ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 0.120 
17 พ้ืนที่เปิดโล่ง 0.120 
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ภาพท่ี 18  ปริมาณนํ้าที่พืชนําไปใช้ได้ (plant available water content: PAWC) 
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4) แผนท่ีแสดงศักย์การคายระเหยน้ํา (Average annual reference evapotranspiration: 
ETo)  

ผลการสร้างแผนที่แสดงศักย์การคายระเหยนํ้า จากสมการ “modified Hagreaves” ของ 
Talaee (2014) พบว่า ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีค่าศักย์การคายระเหยนํ้าต้ังแต่ 1,131.74 
– 1,555.29 มิลลิเมตรต่อปี โดยบริเวณที่มีศักย์การคายระเหยนํ้าสูง ได้แก่บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มตอนกลาง 
รอบแม่นํ้าและบริเวณทิศตะวันออก ส่วนบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางสูง 
เช่น บริเวณเขาพะเนินทุ่งและบริเวณใกล้แนวเขตชายแดนประเทศ เป็นพ้ืนที่ที่มีศักย์การคายระเหยนํ้า 
ที่ตํ่า เน่ืองจากอิทธิพลของอุณหภูมิที่ตํ่ากว่าเป็นสําคัญ  

แผนที่ศักย์การคายระเหยนํ้าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 19 
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ภาพท่ี 19  ศกัย์การคายระเหยนํ้า (Average annual reference evapotranspiration) 
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5) ปริมาณน้ําฝน (precipitation)  

ใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนของ Fick and Hijmans (2017)  ซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2543  โดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในบริเวณต่าง ๆ ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 20 

จากภาพที่ 20  แสดงให้เห็นว่า ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปี บริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน มีปริมาณการตกมากที่บริเวณทิศตะวันตกติดกับแนวชายแดนประเทศไทยและเมียนมา ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่เขตเงาฝน (rain shadow) และบริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงทางตอนกลางของพ้ืนที่ มีปริมาณนํ้าฝน
เฉลี่ยสูงกว่าพ้ืนที่ที่ตํ่ากว่า โดยมีปริมาณฝนมากที่สุด 1,879 มิลลิเมตร ต่อปี ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่ มีปริมาณนํ้าฝนที่น้อยกว่า โดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 774 มิลลิเมตรต่อปี 
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ภาพท่ี 20  ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปี (annual precipitation) 

ที่มา :  ปรบัปรงุจาก Fick and Hijmans (2017)   
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6) ค่าสัมประสิทธิ์การใชน้้ําของพืช (Kc)  

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

เมื่อ ETc คือ การคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตรต่อปี) และ ETo ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า 
(มิลลิเมตรต่อปี) ได้จากข้อมูลของ Trabucco and Zomer (2009) แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช (Kc) ในแต่ละระบบนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ลําดับ สังคมพืชและการใชป้ระโยชน์ที่ดินอ่ืน
ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้าํของพืช  

(Kc) 
1 ป่าดิบเขา 0.736 
2 ป่าดิบช้ืน 0.684 
3 ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 0.663 
4 ป่าดิบแล้งระดับสูง 0.690 
5 ป่าดิบแล้งระดับกลาง 0.667 
6 ป่าดิบแล้งระดับตํ่า 0.610 
7 ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 0.580 
8 ป่าเบญจพรรณ 0.569 
9 ป่าเบญจพรรณริมลําห้วย 0.561 
10 ป่าเต็งรัง 0.588 
11 ป่าไผ่ 0.615 
12 ป่ารุ่นสอง 0.701 
13 สวนป่า 0.632 
14 ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 0.714 
15 เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 0.574 
16 แหล่งนํ้าขนาดใหญ่ 0.575 
17 พ้ืนที่เปิดโล่ง 0.570 
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7)  ความลึกสูงสุดของรากไม้ (maximum root depth)  
 

ความลึกสูงสุดของรากไม้ ในแต่ละระบบนิเวศ ซึ่ง Sharp et al. (2015) แนะนําให้ใช้ขอ้มูลของ 
Canadell et al. (1996) และผลจากการเทียบเคียงข้อมูลตามคําแนะนําดังกล่าว ได้ข้อมูลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ความลึกสูงสุดของรากไม้ในแต่ละระบบนิเวศ 

ลําดับ สังคมพืชและการใชป้ระโยชน์ที่ดินอ่ืน
ความลึกสูงสดุของรากไม้ 

(มิลลิเมตร) 
1 ป่าดิบเขา 7,300 
2 ป่าดิบช้ืน 7,300 
3 ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 7,300 
4 ป่าดิบแล้งระดับสูง 7,300 
5 ป่าดิบแล้งระดับกลาง 3,700 
6 ป่าดิบแล้งระดับตํ่า 3,700 
7 ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 3,700 
8 ป่าเบญจพรรณ 3,700 
9 ป่าเบญจพรรณริมลําห้วย 3,700 
10 ป่าเต็งรัง 3,700 
11 ป่าไผ่ 3,700 
12 ป่ารุ่นสอง 3,700 
13 สวนป่า 3,700 
14 ไร่ร้าง/ไร่หมุนเวียน 2,600 
15 เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 2,600 
16 แหล่งนํ้าขนาดใหญ่ 0 
17 พ้ืนที่เปิดโล่ง 0 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก Canadell et al. (1996) 
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8) ค่าคงที่ของฤดูกาล (Seasonal factor or Zhang constant)  
 

ค่าคงที่ของฤดูกาล คือ ค่าคงที่ หรืออาจเรียกว่า seasonal factor (Z) ตามผลการศึกษาของ 
ธรรมนูญ และคณะ (2561) ซึ่งรายงานว่าพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีค่าคงที่ของฤดูกาล ระหว่าง 
1.8 – 4.5 และเมื่อพิจารณาจากแผนที่ประกอบในรายงานดังกล่าว (ภาพที่ 21) จึงได้เลือกใช้ค่าคงที่ของ
ฤดูกาลสําหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็น 2.7 เป็นตัวแทนสําหรับการใช้ในแบบจําลองในคร้ังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 21  ค่าคงที่ของฤดูกาล (Seasonal factor or Zhang constant) บริเวณอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน  

ที่มา :  ธรรมนูญ และคณะ (2561) 
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2. ปริมาณน้ําจากระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

2.1 ศักยภาพการให้น้ําของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

พบว่า พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีศักยภาพการให้นํ้าต่อหน่วยพ้ืนที่ (Estimated 
water yield per pixel) ได้มากถึง 2,695.91 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ป่า
ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ติดกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ซึ่งมีปัจจัยสําคัญจาก
ปริมาณนํ้าฝนที่ตกมากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ และระบบนิเวศป่าไม้ที่เป็นป่าดิบช้ืน ส่วนบริเวณพ้ืนที่ทางด้าน
ตะวันออกของพ้ืนที่มีศักยภาพการให้นํ้าต่อหน่วยพื้นที่ในปริมาณที่ตํ่ากว่า ซึ่งเกิดจากปริมาณนํ้าฝนที่ตํ่า
กว่าพ้ืนที่ด้านตะวันตก รวมถึงส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งและมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในรูปแบบที่ไม่ใช่ป่าไม้
เข้ามาผสม (ภาพที่ 22)  

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสูงสุดของศักยภาพการให้นํ้าต่อหน่วยพ้ืนที่ ระหว่างอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานกับพ้ืนที่อนุรักษ์ในกลุ่มป่าตะวันออก (Eastern forest complex) พบว่า อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานมีศักยภาพการให้นํ้าจากระบบนิเวศที่สูงกว่า คือ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว ให้นํ้า 1,959 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี อุทยานแห่งชาตินํ้าตกคลองแก้ว (1,319 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (1,206 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง (1,012 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน (977 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ (950 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอย
ดาว (904 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 901 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อ
ปี) (ทรงธรรม และ ธรรมนูญ, 2560) 
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ภาพท่ี 22  ปริมาณนํ้าท่าต่อหน่วยกริด บริเวณต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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2.2 ปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําหลักและลุ่มน้ําย่อย 

ปริมาณนํ้าจากระบบนิเวศที่ได้จากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมกันทั้งหมด 1,686 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักของประเทศ 2 ลุ่มนํ้า 
คือ ลุ่มนํ้าแม่นํ้าเพชรบุรี และลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตก มีปริมาณนํ้าท่าที่ให้กับลุ่มนํ้าดังกล่าว ดังน้ี  

2.2.1 ลุ่มนํ้าแม่นํ้าเพชรบุรี มี 2 ลุ่มนํ้าย่อย ที่เก่ียวข้อง คือ ลุ่มนํ้าย่อยห้วยแม่ประจันต์ 
และลุ่มนํ้าย่อยแม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน 

1) ลุ่มนํ้าย่อยห้วยแม่ประจันต์ ในเขตอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มี
ปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากส่วนของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 32.23 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2) ลุ่มนํ้าย่อยแม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน ในเขตอําเภอแก่งกระจาน และอําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากส่วนของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1,229.46 ล้าน
ลกูบาศก์เมตรต่อปี  

2.2.2 ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตก ที่ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพียงลุ่ม
นํ้าย่อยเดียว คือ ลุ่มนํ้าย่อยแม่นํ้าปราณบุรี (ลุ่มนํ้าสาขา) มีปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากส่วนของพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน 429.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

ปริมาณนํ้าจากระบบนิเวศที่ได้จากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในแต่ละลุ่มนํ้าย่อยดังกล่าว 
แสดงดังภาพที่ 23 
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ภาพท่ี 23  ปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าย่อย ที่ได้รับจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ลุ่มน้ําย่อยห้วยแม่ประจันต์ 

ลุ่มน้ําย่อยแม่น้ําเพชรบุรีตอนบน

ลุ่มน้ําย่อยแม่น้ําปราณบุรี (ลุ่มน้ําสาขา)

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

เขตปลอดภัยในราชการทหาร 
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2.3 ปริมาณน้ําท่าจากแม่น้ําและลําห้วยสาขาที่สําคัญ 

ปริมาณนํ้าจากระบบนิเวศที่ได้จากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมกันทั้งหมด 1,686 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี เกิดจากการไหลรวมของแม่นํ้าและลําห้วยสาขาที่สําคัญทั้งที่มีช่ือเรียกและที่ไม่มีช่ือ 
ปริมาณมากน้อยตามแต่ขนาดพ้ืนที่รับน้ําและปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพในแต่ละพ้ืนที่ โดยแม่นํ้า
และลําห้วยสําคัญที่เป็นที่รู้จักกันดี มีดังน้ี  

2.3.1 แม่นํ้าเพชรบุรี เป็นแม่นํ้าสายสําคัญ มีต้นกําเนิดที่พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน รับนํ้าจากแม่นํ้าและลําห้วยสาขาหลายสาย เช่น แม่นํ้าบางกลอย แม่นํ้าแม่ประโดน ห้วยตะเกลโพ 
ห้วยตะเกลพาดู ห้วยแม่สะเลียง เป็นต้น โดยนํ้าที่ไหลรวมกันดังกล่าว ไหลมาลงที่อ่างเก็บนํ้าแก่งกระจาน 
1,189.01 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.2 แม่นํ้าบางกลอย เป็นแม่นํ้าสําคัญที่ให้นํ้ากับแม่นํ้าเพชรบุรี มีต้นนํ้าที่บริเวณใจ
แผ่นดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ ไหลมาลงแม่นํ้าเพชรบุรีที่เหนือหมู่บ้านโป่งลึกและบ้านบาง
กลอย ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณนํ้าที่ไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรี 
334.86 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.3 ห้วยแม่ประโดน เป็นลําห้วยสําคัญอีกสายหนึ่งที่ให้นํ้าไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรีก่อนจะ
ไหลลงอ่างเก็บนํ้าแก่งกระจาน โดยห้วยแม่ประโดนรับนํ้าจากห้วยสาขาอ่ืน ๆ เช่น ห้วยสมุลแว้ง ห้วยเสือ
กัดช้าง เป็นต้น โดยไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรีที่ปากห้วยแม่ประโดน 267.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.4 ห้วยสมุลแว้ง เป็นลําห้วยสาขาของห้วยแม่ประโดน มีนํ้าไหลลงห้วยแม่ประโดน 
21.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.5 ห้วยเสือกัดช้าง เป็นลําห้วยสาขาของห้วยแม่ประโดน มีนํ้าไหลลงห้วยแม่ประโดน 
55.13 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.6 ห้วยตะเกลพาดู เป็นลําห้วยสาขาของแม่นํ้าเพชรบุรี ไหลจากชายแดนประเทศไทย
และเมียนมา ไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรีที่บริเวณต้นนํ้าเพชรบุรี มีนํ้าไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรี 31.99 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี 
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2.3.7 ห้วยตะเกลโพ เป็นลําห้วยสาขาของแม่นํ้าเพชรบุรี ไหลจากชายแดนประเทศไทย
และเมียนมา คู่ขนานกับห้วยตะเกลพาดู ไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรีที่บริเวณต้นนํ้าเพชรบุรี มีนํ้าไหลลงแม่นํ้า
เพชรบุรี 35.52 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.8 ห้วยขุนกระเวน เป็นลําห้วยสาขาของแม่นํ้าเพชรบุรี ไหลจากฝั่งตะวันตกของเขา
พะเนินทุ่ง ไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรี 25.02 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.9 ห้วยทอทิพย์ เป็นลําห้วยสาขาของแม่นํ้าเพชรบุรี ไหลจากฝั่งตะวันตกของเขา
พะเนินทุ่ง ไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรี 12.11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.10 ห้วยบางยายมู เป็นลําห้วยสาขาของแม่นํ้าเพชรบุรี ไหลจากชายแดนประเทศไทย
และเมียนมา ไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรีที่บริเวณต้นนํ้าเพชรบุรี มีนํ้าไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรี 41.76 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี 

2.3.11 ห้วยแม่สะเลียง เป็นลําห้วยสาขาของแม่นํ้าเพชรบุรี ไหลจากเขาพะเนินทุ่ง ลง
แม่นํ้าเพชรบุรีที่บริเวณตอนล่างของบ้านโป่งลึก ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
มีนํ้าไหลลงแม่นํ้าเพชรบุรี 75.68 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.12 ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นลําห้วยสาขาของแม่นํ้าปราณบุรี รับนํ้าจากห้วยสาขาหลาย
สาย เช่น ห้วยปากทวาร ห้วยสัตว์เล็ก ห้วยแห้ง เป็นต้น มีนํ้าไหลลงแม่นํ้าปราณบุรี 104.2 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี 

2.3.13 ห้วยปากทวาร เป็นลําห้วยย่อยที่ไหลไปรวมกับนํ้าจากห้วยสัตว์ใหญ่ และไหลไป
ลงแม่นํ้าปราณบุรี มีนํ้าไหลลงห้วยสัตว์ใหญ่ 23.41 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.14 ห้วยสัตว์เล็ก เป็นลําห้วยย่อยที่ไหลไปรวมกับนํ้าจากห้วยสัตว์ใหญ่ และไหลไปลง
แม่นํ้าปราณบุรี มีนํ้าไหลลงห้วยสัตว์ใหญ่ 20.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.15 ห้วยป่าเลา เป็นลําห้วยที่เป็นต้นของนํ้าตกป่าละอู ไหลไปเก็บที่อ่างเก็บนํ้าป่าละอู 
อ่างเก็บนํ้าฟ้าประทาน และไปลงแม่นํ้าปราณบุรี มีนํ้าในลําห้วยป่าเลาที่เกิดจากพ้ืนที่ป่าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน 37.42 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
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2.3.15 ห้วยป่าละอูน้อย เป็นลําห้วยย่อยที่ไหลไปลงแม่นํ้าปราณบุรี มีปริมาณนํ้า 16.73 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3.16 ห้วยสะตือ เป็นลําห้วยที่ใช้เป็นแนวเขตตอนล่างของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
เช่ือมต่อกับพ้ืนที่ป่าในเขตปลอดภัยในราชการทหาร ที่มักเรียกกันในทางวิชาการคือ แนวเช่ือมต่อระบบ
นิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ห้วยสะตือรับนํ้าทั้งจากพ้ืนที่ป่า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและป่าในเขตปลอดภัยในราชการทหาร เฉพาะปริมาณนํ้าที่รับจากผืนป่า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คือ 16.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และไหลไปลงแม่นํ้าปราณบุรี 

2.3.17 แม่นํ้าปราณบุรี เป็นแม่นํ้าสายหลัก ต้นกําเนิดจากตอนกลางของอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ไหลไปทางทิศใต้ รับนํ้าจากลําห้วยสาขาหลายสาย เช่น ห้วยสัตว์ใหญ่ ห้วยสัตว์เล็ก ห้วยโสก 
ห้วยป่าเลา และห้วยสะตือ เป็นต้น แม่นํ้าปราณบุรี ได้รับนํ้ารวมจากพ้ืนที่ป่าของอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน 424.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

นอกจากน้ียังมีลําห้วยสาขา ขนาดเล็กอีกหลายสาย รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาพที่ 24  
ถึงภาพที่ 29  และตารางที่ 4  
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ภาพท่ี 24  ปริมาณนํ้าท่าจากลําห้วยสําคัญทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ําภาช ี
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อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้ําภาชี 
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ภาพท่ี 29  ปริมาณนํ้าท่าจากลําห้วยสําคัญทางตอนล่าง ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

เขตปลอดภัยในราชการทหาร 
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ตารางที่ 4  ปริมาณนํ้าท่าจากบริการของระบบนิเวศในแต่ละลุ่มนํ้าย่อยในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

แม่น้ํา/ลําห้วยท่ีสําคัญ 
ปริมาณน้ําท่า

(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี)
หมายเหตุ

แม่นํ้าเพชรบุรี 1,189.01 ปริมาณนํ้าที่จดุนํ้าออกก่อนลงเขื่อนแก่งกระจาน 
ซึ่งรวมปริมาณน้ําที่รับจากลําห้วยสาขาต่าง ๆ 

เช่น ห้วยตะเกลโพ ตะเกลพาดู แม่นํ้าบางกลอย 
ห้วยแม่ประโดน ห้วยแม่สะเลียง  

แม่นํ้าบางกลอย 334.86 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี ที่บริเวณตอนกลาง
ของแม่นํ้าเพชรบุรี

ห้วยบางยายโปง 33.56 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยบางยายมู 41.80 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยขุนกระเวน 25.03 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยยาอีแอะ 6.40 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยทอทิพย์ 12.10 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยตะเกลพาดู 31.99 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยตะเกลโพ 35.52 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยเยกเย 29.61 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยแม่ประเร็ว 35.05 ไหลไปรวมกบัห้วยแม่ประโดน 

แล้วไปลงแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยแม่ประโดน 267.75 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยเสือกัดช้าง 55.13 ไหลไปรวมกับห้วยแม่ประโดน 

แล้วไปลงแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยสมุลแว้ง 21.37 ไหลไปรวมกับห้วยแม่ประโดน 

แล้วไปลงแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยแม่สะเลียง 67.44 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยตาอ่วม 8.25 ไหลไปรวมกับห้วยแม่สะเลียง 

แล้วไปลงแม่นํ้าเพชรบุรี
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 

แม่น้ํา/ลําห้วยท่ีสําคัญ 
ปริมาณน้ําท่า

(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี)
หมายเหตุ

ห้วยพุไทร 9.16 ไหลไปรวมกับแม่นํ้าเพชรบุรี
ห้วยไร่ซาก 5.10 ไหลลงเขื่อนแก่งกระจาน
ห้วยหน่อไม้หัก 12.79
ห้วยพุพลู 6.65
ห้วยกะซู่ 2.17
ห้วยพุนํ้าร้อน 1.00
ห้วยสาริกา 9.54
ห้วยแม่คะเมย 10.31
ห้วยหนองมะกรูด 9.31
ห้วยสามยอด 6.21
ห้วยตะเคียนงาม 2.70
ห้วยหินลาด 5.37  
ห้วยโสก 10.95  
ห้วยสามหาง 5.35  
ห้วยตะเมาะน้อย 4.61  
ห้วยซองตะแบก 4.80  
ห้วยหุบปลาก้าง 8.15  
ห้วยไคร้น้อย 3.91  
ห้วยแห้ง (บน) 9.38 ไหลไปรวมกับห้วยสัตว์ใหญ่ 

แล้วไปลงแม่นํ้าปราณบุรี
ห้วยปากทวาร 23.41 ไหลไปรวมกับห้วยสัตว์ใหญ ่

แล้วไปลงแม่นํ้าปราณบุรี
ห้วยสัตว์ใหญ ่ 60.02 ไหลไปลงแม่นํ้าปราณบุรี
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 

แม่น้ํา/ลําห้วยท่ีสําคัญ 
ปริมาณน้ําท่า

(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี)
หมายเหตุ

ห้วยสัตว์มะค่า 6.70 ไหลไปรวมกับห้วยสัตว์ใหญ่ 
แล้วไปลงแม่นํ้าปราณบุรี

ห้วยสัตว์เล็ก 20.97 ไหลไปรวมกับห้วยสัตว์ใหญ่ 
แล้วไปลงแม่นํ้าปราณบุรี

ห้วยป่าเด็ง 22.05 ไหลไปรวมกับห้วยแห้งแล้วลงแม่นํ้าปราณบุรี
ห้วยแห้ง (ล่าง) 7.29 ไหลไปรวมกับห้วยป่าเด็งแล้วลงแม่นํ้าปราณบุรี
ห้วยป่าเลา 38.34 ไหลไปลงแม่นํ้าปราณบุรี
ห้วยป่าละอูน้อย 16.73 ไหลไปลงแม่นํ้าปราณบุรี
ห้วยช่องขาด 9.91 ไหลไปลงแม่นํ้าปราณบุรี
ห้วยสะตือ 16.2 ไหลไปลงแม่นํ้าปราณบุรี
แม่นํ้าปราณบุรี 424.19 รับนํ้าจากหว้ยสาขาหลายสาย และไหลไปลงอ่าง

เก็บนํ้าปราณบุรี
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3. ปริมาณน้ําที่ไหลลงเขื่อนและอ่างเก็บน้ําสําคัญ 

พบว่าปริมาณนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้าย่อยในแต่ละพ้ืนที่อนุรักษ์มีความแตกต่างกันตามปัจจัยที่
เก่ียวข้อง เช่น ขนาดลุ่มนํ้า ปริมาณนํ้าฝน สังคมพืช ศักย์การคายระเหย และความลึกดิน เป็นต้น 

3.1 ลุ่มน้ําแม่น้ําเพชรบุรี  

1) ลุ่มนํ้าย่อยห้วยแม่ประจันต์ ในเขตอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณ
นํ้าท่าที่ได้จากส่วนของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 32.23 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนใหญ่ไหล
ออกจากพ้ืนที่ไปยังอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กที่ต้ังโดยรอบ และไหลลงสู่ลําห้วยขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บนํ้า 
ห้วยพุไทร อําเภอหนองหญ้าปล้อง ที่รับนํ้าบางส่วนจากห้วยพุพลู ห้วยกระดังลา ห้วยลิ้นช้าง และ 
ห้วยเกษม (มีอ่างเก็บนํ้าห้วยเกษมและอ่างเก็บนํ้าห้วยลิ้นช้างก้ันที่ตอนบน)  

2) ลุ่มนํ้าย่อยแม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน ในเขตอําเภอแก่งกระจาน และอําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากส่วนของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1,229.46 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีปริมาณนํ้า 1,199.43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจาน และที่
ทางตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอีกบางส่วนไหลไปเก็บตามอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก
ก่อนจะลงสู่อ่างเก็บนํ้ายางชุม  

3.2 ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก ที่ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพียงลุ่มนํ้าย่อย
เดียว คือ ลุ่มนํ้าย่อยแม่นํ้าปราณบุรี (ลุ่มนํ้าสาขา) มีปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากส่วนของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน 429.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนใหญ่มีอ่างเก็บนํ้าโดยรอบคอยกักเก็บไว้ก่อนที่จะไหล
ไปลงอ่างเก็บนํ้าปราณบุรี รวมกับนํ้าที่มาจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  

อย่างไรก็ตาม ปริมาณนํ้าบางส่วนได้ถูกดึงไปใช้ประโยชน์ในจุดต่าง ๆ ก่อนที่จะไหลลงสู ่
อ่างเก็บนํ้า เช่น การสูบนํ้าไปใช้ในการเกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค และการคายระเหยสู่ช้ัน
บรรยากาศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรวจวัดได้ยาก จึงมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างสําหรับปริมาณนํ้าที่ไหลลงสู่
อ่างเก็บนํ้าที่นําเสนอไว้น้ี สําหรับที่ต้ังของเข่ือนและอ่างเก็บนํ้ารอบพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
แสดงดังภาพที่ 30 ถึงภาพที่ 33  การสรุปให้เห็นภาพของการให้นํ้าจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน ซึ่งผ่านระบบชลประทานรูปแบบเขื่อนและอ่างเก็บนํ้ารอบพ้ืนที่ แสดงดังตารางที่ 5   
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ภาพท่ี 30  ที่ต้ังของอ่างเก็บนํ้าบริเวณตอนบนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 31  ที่ต้ังของอ่างเก็บนํ้าบริเวณตอนกลางของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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ภาพท่ี 32  ที่ต้ังของอ่างเก็บนํ้าบริเวณตอนล่างฝั่งตะวันออกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อ่างเก็บนํ้าบ้านทุ่งขาม 

อ่างเก็บนํ้าห้วยไม้ตาย 

อ่างเก็บนํ้าบ้านทุ่งแฝก 

อ่างเก็บนํ้าห้วยไทรงาม 
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ภาพท่ี 33  ที่ต้ังของอ่างเก็บนํ้าบริเวณตอนล่างฝั่งตะวันตกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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ตารางที่ 5  ปริมาณนํ้าที่เขื่อนและอ่างเก็บนํ้ารับมาจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ชื่ออ่างเก็บน้ํา ที่ต้ัง 
ปริมาณน้ําทีร่บัจากพื้นที ่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
(ล้าน.ลบ.ม.ต่อปี) 

อ่างเก็บนํ้าแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 1,190.28 
อ่างเก็บนํ้าพุไทร1 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 22.69* 
อ่างเก็บนํ้าพุไทร อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 6.39 
อ่างเก็บนํ้าเขาสามยอด อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 5.95 
อ่างเก็บนํ้าบ้านตะเคียนงาม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 2.27 
อ่างเก็บนํ้าห้วยหินลาด อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 5.36 
อ่างเก็บนํ้ายางชุม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 32.43* 
อ่างเก็บนํ้าห้วยไทรงาม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10.41* 
อ่างเก็บนํ้าป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 37.42 
อ่างเก็บนํ้าเสาร์ห้า อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 7.29 
อ่างเก็บนํ้าห้วยป่าแดง  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 19.19 
อ่างเก็บนํ้ากะหร่าง 3 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 7.53 
อ่างเก็บนํ้าตะเมาะน้อย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 4.16 
อ่างเก็บนํ้าห้วยพุไทร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.79 
อ่างเก็บนํ้าปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 429.19* 

หมายเหตุ : *รวมปริมาณนํ้าที่กักเก็บในอ่างเก็บนํ้าที่รับนํ้าทางด้านเหนืออ่างเก็บนํ้าน้ี 
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4. มูลค่าน้ําจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

หากคิดเป็นมูลค่าตามราคานํ้าประปา ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 10 – 17 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร
และมูลค่าการซื้อขายนํ้าในยามหน้าแล้ง ประมาณลูกบาศก์เมตรละ 20 – 50 บาท ขึ้นอยู่กับความเต็ม
ใจจ่ายของผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจําเป็นต้องมีการศึกษามูลค่าของความเต็มใจจ่ายค่านํ้าสําหรับแต่ละ
กิจกรรมให้ละเอียดต่อไปเป็นอีกหัวข้อวิจัยหน่ึง และหากใช้เกณฑ์ราคานํ้าที่ ธรรมนูญ และ ทรงธรรม 
(2558) ในในการศึกษาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และงานวิจัยของ ทรงธรรม และ ธรรมนูญ 
(2560) ใช้ในการศึกษาที่กลุ่มป่าตะวันออก เพ่ือจะได้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบในอัตราเดียวกัน คือ มี
มูลค่าลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท พบว่า จะมีมูลค่ามากถึง 16,860 ล้านบาทต่อปี  

อย่างไรก็ตามปริมาณนํ้าดังกล่าว ไม่ใช่ปริมาณนํ้าที่มีนําไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด แต่มีเพียง
บางส่วนเท่าน้ันที่เก็บกักไว้ด้วยเข่ือนหรืออ่างเก็บนํ้า หรือมีการดึงไปใช้ระหว่างการไหล บางส่วนระเหย
สู่ช้ันบรรยากาศภายหลังออกมาจากพ้ืนที่ป่าแล้ว และที่เหลือไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย เพ่ือระเหยเป็นไป
เป็นฝนตามวัฏจักรของน้ํา แต่สามารถกล่าวได้ว่ามูลค่าดังกล่าวน้ีคือมูลค่าของทุนธรรมชาติจากอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน 
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สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นปริมาณนํ้าท่าจากระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่ง
เป็นบริการจากระบบนิเวศประเภทหน่ึง หรืออาจหมายถึงต้นทุนทางธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณมากถึง 
1,686  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าตามราคากลางที่ประมาณ 16,860 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง
นับเป็นมูลค่ามากมายมหาศาล ยังไม่รวมถึงมูลค่าของนิเวศบริการทางด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีอยู่จริงและต้องมี
การศึกษาต่อไปในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กระแสการพัฒนาประเทศทางด้านต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้เกิดปริมาณนํ้าท่าที่มีคุณภาพดีและ
เหมาะสมตามช่วงฤดูกาลที่ควรจะเป็น กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงผลกระทบและ
ความสูญเสียต่าง ๆ เหล่าน้ีด้วย 

สําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้รับประโยชน์จากปริมาณน้ํา ไม่ว่าจะเป็นการรับนํ้าจากอ่าง
เก็บนํ้าหรือการรับโดยตรงจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ควรที่จะคืนกําไรบางส่วนให้กับระบบนิเวศอันเป็น
ที่มาของน้ําในอ่างเก็บนํ้าเหล่าน้ีด้วย โดยอาจจําเป็นต้องมีบุคคลกลาง ที่ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุน
ผู้ใช้นํ้า ซึ่งควรจัดต้ังให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

ถึงแม้ปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการควบคุมความละเอียดของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่นํามาใช้กับแบบจําลอง แต่ความคลาดเคลื่อนของตัวเลขก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ข้อมูลปริมาณ
นํ้าฝนเฉล่ียรายปี ได้ใช้ข้อมูลในอดีต ซึ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
เกิดขึ้นอยู่เสมอ หากต้องการความถูกต้องในละเอียดที่สูงขึ้นไป จําเป็นต้องมีการนําไปปรับแก้กับข้อมูล
ที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณนํ้าในแต่ละจุดที่นํ้าออก (outlet)  

ในส่วนของมูลค่าของนํ้าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ยังจําเป็นต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกับ
ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าใช้นํ้าของผู้รับประโยชน์รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปด้วย เพราะความเต็มใจ
จ่ายจริง ๆ จะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ฤดูกาลและแต่ละอาชีพ     
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