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การตรวจอกสาร
ขຌอมูลทัไวไปของพืๅนทีไลุมนๅ้ารัชชประภา

ภาพทีไ แ อาณาขตละทีไตัๅงพืๅนทีไลุมนๅ้ารัชชประภาละพืๅนทีไลุมนๅ้าตาป
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ลุมนๅ้ารัชชประภา ปຓนพืๅนทีไรับนๅ้าทัๅงหมดของขืไอนรัชชประภา หรือขืไอนชีไยวหลาน ปຓนสวน
หนึไง หรือประมาณ แเ.ๆใ ปอร์ซในต์ของลุมนๅ้ามนๅ้าตาป ดยตัๅงอยูตอนหนือสุด มีพืๅนทีไรับนๅ้าทัๅงหมด
่็ใ,โแ็.แ็ เร หรือ แใ้,็แไ.้็ ฮกตาร์ ดยพืๅนทีไสวน฿หญตัๅงอยู฿น ต้าบลขาพัง อ้าภอบຌานตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุ มพืๅนทีไปຆาอนุรักษ์ทีไสมบูรณ์ผืน฿หญของกลุมปຆาคลองสง-ขาสก หลักโ โ
หง เดຌก ขตรั กษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสง ละอุทยานหงชาติขาสก นอกจากนีๅยังคาบกีไยวพืๅนทีไ
บางสวนของปຆาอนุรักษ์ อีก 5 หง เดຌก ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองยัน ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองนาคา
อุทยานหงชาติศรีพังงา ละปຆาสงวนหงชาติ อีก โ หง
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองสง ิศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศิสุราษฎร์ธานีีุ โ55ไี
ความปຓนมา
บริวณพืๅนทีไขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฿นอดีตปຓนปຆาดิบชืๅนผืน฿หญ
คลองสงปຓนล้านๅ้าสาย฿หญสายหนึไงของมนๅ้าตาป มีความอุดมสมบูรณ์ดຌวยพืชพรรณละสัตว์ปຆา฿นพืๅนทีไ
มีหลักฐาน การพบหลักฐานกีไยวขຌองกับอารยธรรมของจีนละอินดีย ท้า฿หຌชืไอเดຌวาล้าคลองสงหรือล้า
คลองพะสงปຓนทางชืไอมลัดขຌามคาบสมุทร ระหวางอาณาจักรทัๅงสอง ดยเมจ้าปຓนตຌอง฿ชຌรืออຌอมผาน
ปลายหลมมลายู หลักฐานส้าคัญทีไพบปຓนครืไองมือครืไอง฿ชຌส้าริดบบจีนละอิน ดนิซีย ครืไองถຌวยจีน
บราณ ครืไองประดับทอง ลูกปัดหิน ลูกปัดกຌว กลองมหระทึก ดยพบอยู฿นบริวณตຌนนๅ้าคลองสง ตຌน
นๅ้าคลองหยี บริวณควนทอง คลองมะลา ละบຌ านทาพลา ปຓนตຌน ดຌวยคุณคาความส้าคัญของ พืๅนทีไปຆา
ดิบ ชืๅน ละความสมบูร ณ์ทางทรั พยากรชีว ภาพดຌานพืชพรรณละสั ตว์ปຆาบริ วณมนๅ้าล้าคลอง ทีไดิน
บริวณลุมมนๅ้าคลองสง ซึไงตัๅงอยู฿นทຌองทีไ ต้าบลตะกุกหนือ อ้าภอคีรีรัฐนิคม ต้าบลขาพัง ต้าบล
เกรสร อ้าภอบຌานตาขุน จั งหวัด สุร าษฎร์ธานีขนาดนืๅ อทีไ ็็โุ5เเ เร หรือประมาณ แุโใๆ ตาราง
กิลมตร จึงเดຌประกาศพระราชกฤษฎีกาก้าหนดปຓน ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาล้าดับทีไ ้ ของประทศ มืไอ
วันทีไ แๆ ธันวาคม โ5แ็ ดังรายละอียดตามประกาศ฿นราชกิจจานุ บกษา ลมทีไ ้แ ตอนทีไ โแๆ ลงวันทีไ
แ่ ธันวาคม พ.ศ. โ5แ็ ตอมาภายหลังเดຌมีการพิกถอนพืๅนทีไบางสวนของขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสง
ใ ครัๅง ดยครัๅงรกเดຌออกพระราชกฤษฎีกาพิกถอนพืๅนทีไบางสวน ฿นทຌองทีไต้าบลตะกุกหนือ ต้าบลขา
พัง ละต้าบลเกรสร นืๅอทีไประมาณ ไุ้่็5 เร หลือพืๅนทีไขตฯ ประมาณ ็โโุๆโ5 เร ประกาศลง฿น
ราชกิจจานุบกษา ลมทีไ แเเ ตอนทีไ ๆ็ ลงวันทีไ โ่ มษายน โ5โๆ ตอมา฿นป พ.ศ. โ5โ่ เดຌออกพระ
ราชกฤษฎีกาพิกถอนพืๅนทีไบางสวน ปຓนครัๅงทีไสอง นืๅอทีไ ประมาณ ใแ เร โ งาน ็ๆ ตารางวา ฿นทຌองทีไ
ต้าบลเกรสร หลือพืๅนทีไขตฯ ประมาณ ็โโุ5้ใ.ใแ เร ประกาศลง฿นราชกิจจานุบกษา ลมทีไ แเโ ตอน
ทีไ แ5ไ ลงวันทีไ โไ ตุลาคม โ5โ่ ละครัๅงหลังสุดออกพระราชกฤษฎีกาพิกถอนพืๅนทีไบ างสวนของขตฯ
นืๅอทีไประมาณ 5โๆ เร แ งาน พืไอ฿หຌการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย เดຌท้าการกอสรຌางรงงานเฟฟງา
พลังนๅ้าขืไอนชีไยวหลาน ฿นป พ.ศ. โ5โ้ ประกอบกับองค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌตຌองน้าเมຌออกจากการ
สรຌางขืไอนกักกใบนๅ้า จึงตຌองอาศัยพืๅนทีไบางสวนปຓนสຌนทางชักลากเมຌ฿นทຌองทีไต้าบลตะกุกหนือละ
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ต้าบลขาพัง ท้า฿หຌพืๅนทีไขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสงหลือประมาณ ็โโุเๆ็ เร ประกาศ฿นราชกิจจา
นุบกษา ลมทีไ แเใ ตอนทีไ ็็ ลงวันทีไ ่ พฤษภาคม โ5โ้

ภาพทีไ 2 ขอบขตละทีไตัๅงขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสง
ทีไตัๅงละอาณาขต
พืๅนทีไขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสงตัๅงอยูระหวางสຌน รุຌงทีไ ่ องศา 5็ ลิปดา ถึง ้ องศา โใ
ลิปดา หนือ ละระหวางสຌนวงทีไ ้่ องศา โ่ ลิปดา ถึง ้่ องศา ๕๎ ลิปดา ตะวันออก ปຓนพืๅนทีไ
สวนหนึไงของทือกขาภูกใต ตัๅงอยู฿นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมขอบขตการปกครอง ๏ อ้าภอ คือ
ทຌองทีไต้าบลตะกุกหนือ ต้าบลตะกุก฿ตຌ อ้าภอวิภาวดี ต้าบลนๅ้าหัก อ้าภอคีรีรัฐนิคม ต้าบลขาพัง อ้าภอ
บຌานตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาณาขตติดตอ
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ทิศหนือ จดขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองนาคา ละขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองยัน ต้าบล
ขาพัง อ้าภอบຌานตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศ฿ตຌ จดอุทยานหงชาติขาสก ต้าบลขาพัง อ้าภอบຌานตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก จดขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองยัน ต้าบลตะกุกหนือ อ้าภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก จดอุทยานหงชาติศรีพังงา ต้าบลคุระ อ้าภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ลักษณะภูมิประทศ
ลักษณะภูมิประทศปຓนทือกขาสลับซับซຌอนความสูงจากระดับนๅ้าทะลตัๅงต แเเ มตร ขึๅนเป
มียอดขาหลังคาตึกปຓนยอดขาสูงสุด แุใ้5 มตร มีความลาดชันสูง ปຓนขาหินปูน พืๅนทีไจดขตนๅ้าทวม
ขืไอนรัชชประภา มีนวรองนๅ้ามาจากทิศ฿ตຌเปตามล้าหຌวยคลองสง ผากลางขตเปดຌานทิศตะวันตกฉียง
หนือ ทิศหนือละทิศตะวันตกจดนวขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทีไราบบนยอดขาปຓนสวนนຌอย ปຓนทีไอยู
อาศัยของ ชຌาง กระทิง วัวดง ละกวาง ลักษณะทัไวเปปຓนภูขาสูงชัน ละสลับซับซຌอน ปຓนหลงขา
หินปูนทีไมีหนຌาผาสูงชัน พืๅนทีไมีความสูงตัๅงตระดับชายพืๅนผิวนๅ้าของขืไอนรัชประภา ซึไงผันปรอยูระหวาง
ๆ็-็่ มตร จากระดับนๅ้าทะลปานกลาง ขึๅนเปถึงยอดขาหลังคาตึก ยอดขาอืไนโ ทีไตัๅงอยูทางทิศหนือ
ของพืๅน ทีไสู งลดหลัไ น ลงมาตามล้ าดับ เดຌก ขาวง สู ง แุโ็โ มตร ขา฿หญ สู ง ่โ5 มตร ทางทิ ศ
ตะวันตก มีขาชาลี สูง ่ๆไ มตร พืๅนทีไ ทางดຌานตะวันอออกฉียง฿ตຌ ฿นนวทือกขาหินปูนมียอดขาสูงทีไ
ส้าคัญ เดຌก ขาหนຌานกฮูก สูง ็ใ่ มตร ขาถๅ้าจันทร์ สูง ็็ใ มตร ละขาพัง สูง ็่5 มตร สภาพ
พืๅนทีไ฿นระดับสูงตัๅงอยูทางดຌานทิศตะวันตกฉียงหนือละลาดลงสูดຌานตะวันออกฉียง฿ตຌ การวางตัวของ
นวทือกขาสูงสลับซับซຌอนทางหนือทีไบงพืๅนทีไรับนๅ้าทีไส้าคัญของล้าหຌวยยกสาขาของคลองสง เดຌก
คลองควน คลอง฿หญ คลองหยา คลองมอญ คลองหลงละคลองมุย สภาพพืๅนทีไทางตอน฿ตຌ มีล้าหຌวย
สาขาทีไส้าคัญ เดຌก คลองอຍะ ละคลองหยี ซึไงปຓนนวธรรมชาติ ทีไบงพืๅนทีไขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลอง
สง ยกจากอุทยานหงชาติสก ล้าหຌวยสาขาตางโ ขຌางตຌน จะเหลลงสูบริวณคลองสง ซึไงกลายปຓนอาง
กใบนๅ้าของขืไอนรัชชประภา
ลักษณะภูมิอากาศ
พืๅนทีไบริวณขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสง ตัๅงอยูตอนกลางของคาบสมุทร ฿ตຌสวนคอคอดกระ
มีภูมิอากาศมรสุมขตรຌอน ิtropical monsoon climates "Am") ตามระบบการจ้านกภูมิอากาศของ
wladimir koppen พืๅนทีไมีพียง โ ฤดู คือ ฤดูลຌง ระหวางดือนธันวาคม ถึงดือนมษายน ละฤดูฝน
ตัๅงตดือนพฤษภาคม ถึงดือนพฤศจิกายน รวม ๘ ดือน พืๅนทีไเดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ
ซึไงพั ดพาความชืๅน ละฝนจากมหาสมุท รอิ น ดี ยขຌ าสู พืๅ น ทีไ ฿นระหวางดือ นพฤษภาคมเปสิๅ นสุ ด ราว
กลางดือนตุลาคม ชวงดังกลาวจะมีฝนตกชุกมาก ฿นชวงปลายดือนตุลาคมจนขຌาชวงหนຌาลຌง พืๅนทีไจะ
เดຌรับความชืๅนจากบริวณอาวเทย จากสถิติขຌอมูลนๅ้าฝนฉลีไย฿นรอบ แแ ป ระหวางป พ.ศ. โ5โ็-โ5ใ็ มี

7

ฝนตกมากตลอดทัๅงป ปริมาณนๅ้าฝนมากทีไสุด฿นดือนสิงหาคม ฉลีไย ไๆไ.ใโ มิลลิมตร ละฝนตกนຌอย
ทีไสุด฿นดือนมกราคม โแ.้5 มิลลิมตร อุณหภูมิ฿นพืๅนทีไฉลีไยตลอดปประมาณ โๆ.้้ องศาซลซียส มี
อุณ หภู มิ สู ง สุ ด ฿นดื อ นมษายน ฉลีไ ย ประมาณ ใ่.เ5 องศาซลซี ย ส ละอุ ณ หภู มิ ตไ้ า สุ ด ฿นดื อ น
กุมภาพันธ์ ฉลีไยประมาณ แไ.เไ องศาซลซียส
ทรัพยากรปຆาเมຌ
฿นหุบคลองสงอันปຓนตຌนนๅ้าหลักของมนๅ้าตาป มีสภาพปຆาสมบูรณ์มาก นืไองจากการสรຌางขืไอน
รัชชประภากอ฿หຌกิดอางกใบนๅ้า฿หญขึๅนหนือขืไอน จึงจ้าปຓนตຌองตัดปຆาดงดิบทีไสมบูรณ์ออกเปถึง 5เุไใโ
เร ปຆาดงดิบชืๅนระดับตไ้าปຓนสังคมหลัก฿นพืๅนทีไ กระจายปกคลุมอยู฿นล้าหຌวยระดับตไ้าทีไมีดินลึกละบนสัน
นินบางตอนทีไดินกใบความชืๅนเดຌดี ชนิดเมຌส้าคัญทีไพบเดຌก ยางยูง ยางวาด ยางสียน ยางนา เขขียว
ตาสือ ทุรียนผี ตังหน฿บ฿หญ หวຌาขา หวຌาดง หวຌาหิน มังตาน กระทຌอน ทองบึๅง กราตา งาเทร มา รัก
ขา ขีๅผึๅง ปริก ลิๅ นควาย กลຌวยปຆา นกนอน บุหงา สัไงท้า พลอง ถาเฟ กระเดลิง คุย สะบຌาชຌาง หลาว
ชะอนขา คຌอ กะพຌอ ปราะปຆา ปุดขน ปุด฿หญ ปุดคางคก ปຓนตຌน ปຆาดงดิบชืๅน฿นภาค฿ตຌ สวนมากจะ
กระจัดกระจายอยูตามบริวณทีไมีความชุมชืๅนมาก ชน ตามหุบขา ละตามริมมนๅ้าล้าธารตางโ รวมทัๅง
฿นดินทีไสามารถกใบความชืๅนเวຌเดຌนาน เมຌ฿นชัๅนนีๅเดຌก ตังหน ทุรียนนก สะตอ คอหຌง ปຆาดิบลຌ ง ปຆา
ชนิ ดนีๅ จ้านกเดຌ ดยการปรากฏเมຌผ ลั ด฿บละเมผ ลัด฿บ เมຌ฿นชัๅน นีๅ เดຌก ตะบก ปลื อกบาง กะพง
กระบก กะหนาย กาซะ กระบากลัก กระดงดง ลางสาดดง นียน มะปริง เอຌกรก มะขามปງอม ปลຌา
นๅ้างิน ขใมดง ละกะตัง฿บ ปຓนตຌน ปຆาผสมผลัด฿บชืๅนปຓนปຆาทีไพบ฿นถบลใกโ ฿นบางสวนของพืๅนทีไ
ดยฉพาะทีไราบขຌางล้าหຌวยสายลใกโทีไดินปຓนทรายจัด เดຌก อินทนิลนๅ้า ตะบกนา มะขຌามปງอม สຌาน฿บ
ลใก เขนา กระดน มะกลือ ละมะมา ปຓนตຌน
ทรัพยากรสัตว์ปຆา
ชนิดสัตว์ปຆา฿นพืๅนทีไขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสง มีสัตว์จ้าพวก สัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม พบรวม
ทัๅงสิๅน ๆแ ชนิด จาก 5เ สกุล ฿น โ่ วงศ์ ประกอบดຌวยปຆาดงดิบชืๅน ซึไงมีครงสรຌางทีไรกทึบ รือนยอดเมຌ
ชัๅนบนละชัๅนรอง นนชิดมีความหมาะสมอยางยิไงตอการด้ารงชีพของสัตว์ทีไอาศัยอยูบนตຌนเมຌชน ชะนี
มือขาว คางวนถิไน฿ตຌ คางด้า บาง พญากระรอกด้า ละพญากระรอกบินตางโ ฿นสกุล Petaurista สัตว์
ทีไอาศัยอยูตามพืๅนดินมีหลายชนิด เดຌก กระทิง สมสรใจ สือครง สือดาว สือด้า ละชຌาง ปຓนตຌน นก
ปຓนสัตว์ทีไพบหในเดຌงาย฿นพืๅนทีไขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสง พบหในนนอนลຌว ใไโ ชนิด จาก แเโ
สกุล ฿น 5้ วงศ์ นกทีไหายากละจัดวามีความส้าคัญ฿นชิงอนุรักษ์ทีไพบ เดຌก นกอຌายงัไว หยีไยวปลา฿หญ
หัวทา หยีไยวพรกริน นกฟຂนฟุท นกชนหิน เกฟງาหนຌาขียว ละเกนวล ปຓ นตຌน สัตว์สะทินนๅ้าสะทิน
บก จ้านวน ไๆ ชนิด ตัวอยางเดຌก จงครง หรือกง คางคกหຌวย กบทูด ชะงอนหิน มือง฿ตຌ ปาด
นๅ้าตาล ละอึไงอางมลายู สัตว์ลืๅอยคลานทีไนาสน฿จ฿นพืๅนทีไเดຌก ตุຍดตู หาชຌาง ตาจักร ปลานๅ้าจืด ชนิด
ปลาทีไพบ฿นบริวณคลองสง พบปลานๅ้าจืดเมนຌ อยกวา ่แ ชนิด จาก 5โ สกุล ฿น โแ วงศ์ วงศ์ปลา
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ตะพียนปຓนวงศ์ทีไพบชนิดมากทีไสุดรวม ใๆ ชนิด ชนิดปลานๅ้าจืดทีไหายากละก้าลังจะสูญพันธุ์ เดຌก
ปลาวียน ปลาพลวง มลงปຆาเมຌ จัดปຓนสัตว์ทีไพบหในเดຌงายทีไสุด สวน฿หญจะปຓนผีสืๅอกลางวัน ละ
มลงปกขใง ปัจจุบันพบเมนຌอยกวา แ่็ ชนิด จาก ้เ สกุล ฿น แเ วงศ์ มลงปຆาเมຌทีไพบ฿นพืๅนทีไ เดຌก
ผีสืๅอหางตุຌมจุดสีชมพู ผีสืๅอหนอนมะนาว ผีสือหางติไงนางระวง ผีสืๅอณร ปຓนตຌน จ้าพวกงู เดຌก งู
ปลຌองทอง งูลายสาบคอดง งูจงอาง งูขียวหัวจิๅงจก ปຓนตຌน
อุทยานหงชาติขาสก (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศิสุราษฎร์ธานีี, 2554)
ความปຓนมา
อุทยานหงชาติขาสกมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อุ ดมเปดຌวยพืชพรรณมากมายหลาย
ชนิด ทัๅงพืชพรรณทีไหายากละปຓนพืชฉพาะถิไน อันเดຌก บัวผุด ปาล์มจຌามืองถลางหรือปาล์มหลังขาว
ละปาล์มพระราหู นอกจากนีๅยังปຓนหลงทีไอยูอาศัยของสัตว์ปຆานานาชนิด ดยฉพาะพบสัตว์ปຆาสงวนถึง
ไ ชนิด คือ กຌงหมຌอ ลียงผา สมสรใจ ละมวลายหินออน ประกอบกับสภาพพืๅนทีไมีทิวทัศน์ทีไสวยงาม มี
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทัๅงนๅ้าตก หนຌาผา ถๅ้า ละทิวทัศน์ทือกขาหินปูนทีไตัๅงตระหง านหนือผืนนๅ้า
อางกใบนๅ้าขืไอนรัชชประภา จนเดຌรับฉายาวา กุຌยหลินมืองเทย อุทยานหงชาติขาสก จัดตัๅงขึๅนตามพระ
ราชกฤษฎีกาก้าหนดบริวณทีไดินปຆาคลองหยีละคลองพระสง ฿นทຌองทีไต้าบลคลองศก ต้าบลพังกาญจน์
ต้าบลพนม อ้าภอพนม ต้าบลพะสง ละต้าบลขาพัง อ้าภอบຌานตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุม
พืๅนทีไ ๆไ5.5โ ตารางกิลมตร หรือ ไเใ,450 เร ดยประกาศ฿นราชกิจานุบกษา ลมทีไ ้็ ตอนทีไ แ้็
ลงวันทีไ โโ ธันวาคม โ5โใ ปຓนอุทยานหงชาติล้าดับทีไ โโ ของประทศเทย ตอมาเดຌมีการปรับปรุงนว
ขตละพิกถอนบริวณทับซຌอนกับนวขตนิคมสหกรณ์พ นม เดຌท้าการผนวกพืๅนทีไนๅ้าหนืออางกใบนๅ้า
ขืไอนรั ช ชประภาขຌา ปຓ น อุ ทยานห งชาติ  ขาสก รวมมีนืๅ อทีไ ทัๅงหมด ็ใ่.็ไ ตารางกิ  ลมตร หรื อ
ประมาณ ไๆแ,็แโ.5 เร ตามประกาศพระราชกิจจานุ บกษา ล มทีไ แแแ ตอนทีไ ใโ ก มืไอวั นทีไ โ
สิงหาคม โ5ใ็
ทีไตัๅงละอาณาขต
อุ ท ยานห ง ชาติ  ขาสกอยู บ ริ  วณตอน฿ตຌ ข องประทศเทย ฿นทຌ อ งทีไ ต้ า บลคลองศก ต้ า บล
พังกาญจน์ ต้าบลพนม อ้าภอพนม ต้าบลพะสง ละต้าบลขาพัง อ้าภอบຌานตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตัๅงอยูระหวางสຌนรุຌงทีไ ่ องศา 5เ ลิปดา ไใ ฟຂลิปดา ถึง ้ องศา แ็ ลิปดา โไ ฟຂลิปดา หนือ ละ
ระหวางสຌนวงทีไ ้่ องศา ใเ ลิปดา ไไ ฟຂลิปดา ถึง ้่ องศา ้เ ลิปดา แใ ฟຂลิปดา ตะวันออก
ทิศหนือ จดขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสง ละขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองนาคา
ทิศ฿ตຌ จดนิคมสหกรณ์พนม
ทิศตะวันออก จดขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองสงละขืไอนรัชชประภา
ทิศตะวันตก จดอุทยานหงชาติศรีพังงา
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ภาพทีไ 3 ขอบขตละทีไตัๅงอุทยานหงชาติขาสก
ภูมิประทศ
สภาพภูมิประทศดยทัไวเปปຓนภูขาดินละภูขาหินปูนสูงสลับซับซຌอน ดยฉพาะชองคบขา
กาลาะ มีลักษณะปຓนภูขาหินปูนทีไมียอดหลมระกะระกะ มีนวหนຌาผาสูงชันบางหงปຓนทงสูงขึๅนเป
฿นอากาศ คลຌายหอคอยสูง ทีไราบมีเมมาก มีสภาพปຆาปຓนปຆาดงดิบทีไสมบูรณ์มากปຓนปຆาตຌนนๅ้าล้าธารของ
คลองศกละคลองพะสง เหลมาบรรจบรวมกันปຓนตຌนก้านิดของคลองพุมดวง ซึไงปຓนสาขาหนึไงทีไส้าคัญ
ของมนๅ้าตาป จุดสูงสุดมีความสูงจากระดับนๅ้าทะลประมาณ ้ๆแ มตร ดยฉลีไยสูงจากระดับนๅ้าทะล
ประมาณ โเเ มตร ละลักษณะดินดยทัไวเปปຓนดินหนียวปนทรายมีสีดง บางหงปຓนดินลูกรังตมี
สวนนຌอย พืๅนทีไขตอุทยานหงชาติดຌานทิศหนือกือบทัๅงหมด ปຓนทะลสาบทีไกิดขึๅนจากการสรຌางขืไอน
รัชชประภา ซึไงสรຌ างปຂดกัๅนคลองพะสง มีขนาด฿หญประมาณ แๆ่ ตารางกิลมตร กอ฿หຌกิดกาะลใก

10

กาะนຌอยประมาณ แๆโ กาะ พืๅนทีไประมาณ แไ.เๆ ตารางกิลมตร กาะลใกกาะนຌอยนีๅกใคือ สวนทีไผล
พຌนนๅ้าของขาหินปูนกอ฿หຌกิดทัศนียภาพทีไสวยงามยิไง
ภูมิอากาศ
บริวณอุทยานหงชาติขาสกเดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุมทัๅงสองฝัດง คือทัๅงดຌานมหาสมุทรอินดีย
ละมหาสมุทรปซิฟຂก ฝนจะริไมตกตัๅงตปลายดือนมษายน จนถึงปลายดือนธันวาคมของทุกป ละจะ
ตกชุกมาก฿นชวงดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน ชวงทีไหมาะ฿นการขຌาเปชมอุทยานหงชาติขาสกจะอยู
฿นระหวางดือนธันวาคม - มษายน ของทุกป ปริมาณนๅ้าฝนฉลีไยตลอดป แุๆใๆ มิลลิมตร ฤดูลຌงริไม
ตัๅงตดือนมกราคม-มษายน อากาศรຌอนละอุณหภูมิสูงขึๅนลใกนຌ อย มีฝนตกบຌางเมมากนัก อุณหภูมิ
ฉลีไย ตลอดป โๆ องศาซลซียส ดือนทีไมีอากาศรຌอนทีไสุด คือดือนมษายน อุณหภูมิฉลีไย โ่ องศา
ซลซียส ดือนทีไมีอุณหภูมิฉลีไยตไ้าสุดคือดือนมกราคม มีอุณหภูมิฉลีไย โ5 องศาซลซียส
ทรัพยากรปຆาเมຌ
สภาพปຆาดยทัไวเปประมาณ ็เ ปอร์ซในต์ของพืๅนทีไ ปຓนปຆาดงดิบชืๅน สวนมากกระจัดกระจาย
อยูตามบริวณทีไมีความชุมชืๅนมาก สภาพทัไว เปรกทึบมีรือนยอดตอนืไองจากชัๅนบนสุดลงมาถึงพืๅนดิน
พันธุ์เมຌทสีไ ้าคัญเดຌก ยางสียน นากบุด ตะคียนทอง จิกขา เขขียว ตาสือ ตังหน฿บ฿หญ สะตอ คอหຌง
สียดชอ ตຌาหลวง ฯลฯ พืชพืๅนลางเดຌก ปาล์มชຌางเหຌ หวายขริง หวายดา รว ละปุด ปຓนตຌน ฿น
บริวณทีไปຓนสันขาละหนຌาผาหินปูนจะพบสังคมพืชของปຆาขาหินปูน พืชพรรณทีไสามารถขึๅนอยูเดຌสวน
฿หญปຓนเมຌยืนตຌนทีไทนลຌง รวมเปถึงพืชลຌมลุกทีไมีระบบรากยึดกาะตามหนຌาผาเดຌดี พืชทีไพบเดຌก จันทน์
ผา ก้าลังหนุมาน ตยขา มะนาวผี ตะคียนหิน ทลายขา พลับพลา สลัดเดปຆา ปຓนตຌน จากความอุดม
สมบูรณ์ของผืนปຆาอุทยานหงชาติขาสก จึงปຓนหลงรวมพืชหายากละพืชฉพาะถิไน ชน บัวผุด หมาก
พระราหู ปาล์มจຌามืองถลาง รองทຌานารีหลืองกระบีไ อืๅองฝาหอย มหาสด้า สังวาลย์นรี ปຓนตຌน บัวผุด
มีชืไอวิทยาศาสตร์ Rafflesia kerrii Meijer ถือเดຌวาปຓนดอกเมຌทีไมีขนาด฿หญทีไสุด฿นประทศเทย มีขนาด
สຌนผาศูนย์กลางประมาณ ็เ-่เ ซนติมตร ปຓนกาฝากชนิดหนึไงทีไอาศัยกินนๅ้าลีๅยงจากรากละล้าตຌน
ของเมຌถาทีไชืไอวา ยานเกตຌม ิTetrastigma papillosum Planch.) จะผลฉพาะดอก ซึไงปຓนดอกดีไยว
สีดงคลๅ้าหรือนๅ้าตาลปนดงคลๅ้า ขึๅนมาจากพืๅนดิน฿นระหวางฤดูฝนหรือ฿นระยะทีไอากาศละพืๅนดิน ยังมี
ความชุมชืๅนสูง ระหวางดือนพฤษภาคม-ธันวาคม
ทรัพยากรสัตว์ปຆา
อุทยานหงชาติขาสกปຓนถิไนทีไอยูอาศัยของสัตว์ปຆาเมนຌอยกวา ไแ5 ชนิด ประกอบดຌวย สัตว์ปຆา
สงวน ชน สมสรใจ ลียงผา กຌงหมຌอ ละมวลายหินออน นอกจากนีๅมีสัตว์อืไนโ ชน ชຌางปຆา กระทิง วัว
ดง สือครง สือดาว สือลายมฆ หมีขอ คางด้า ชะนีธรรมดา เกปຆา นกคุมอกลาย นกขาหลวง นกอี
วาบตัๆกตน นกบัๅงรอก฿หญ นกกระปูด฿หญ นกกะตในอกขาว นกพระดกสวน นกจับมลงหัวทา นก
หัวขวานสามนิๅวหลังทอง นกนางอนบຌาน นกปรอดทอง นกซงซวหางบวง฿หญ นกกระติๆดตะพกขาว
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ตะพาบนๅ้า จิๅงจกหางรียบ กิๅงกาบินปกสຌม จิๅงหลนภูขากลใดรียบ งูลายสอธรรมดา งูขียวดอกหมาก งู
สิงธรรมดา งูปลຌองทอง ขียดบัว กบนา อึไงลายตຌม ฯลฯ ฿นบริวณอางกใบนๅ้าหนือขืไอนรัชชประภา
ละหลงนๅ้าตาง฿นอุทยานหงชาติขาสก อุดมเปดຌวยปลานๅ้าจืดมากมายหลายชนิด ชน ปลาปบ ปลา
กง ปลาหนามหลั ง ปลา฿บเมຌ ปลาสรຌอย ปลาหมูจุด ปลาปาก฿ตຌ ปลารากกลຌวย ปลาขยงหิน ปลา
กระทุงหวมือง ปลาบูหมาจู ปลาปักปງา ละปลามังกร ปຓนตຌน
ขืไอนรัชชประภา ิhttp://rpb.egat.com, 2560)
ความปຓนมา
ขืไอนรัชชประภา มีชืไอรีย กดัๅงดิมวา ขืไอนชีไยวหลาน ปຓนขืไอนอนกประสงค์หงทีไสองของ
ภาค฿ตຌ อยู฿นจังหวัดสุราษฎร์ธานี มืไอกอนสรຌางลຌวสรใจเดຌรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมดใจ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช พระราชทานนาม฿หຌ฿หมวา ขืไอนรัชชประภา มีความหมายวา สง
สวางหงราชอาณาจักร
ขืไอนรัชชประภา สรຌางปຂดกัๅนล้านๅ้าคลองสง ทีไบຌานชีไยวหลาน ต้าบลขาพัง อ้าภอบຌานตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีดยพืๅนทีไสวน฿หญติดอุทยานหงชาติขาสกกือบทัๅงหมด ปຓนขืไอนหินถมกนดิน
หนียว สูง ้ไ มตร ความยาวสันขืไอน ็ๆแ มตร ละมีขืไอนปຂดกัๅนชองขาขาดอีก 5 หง มีความจุ
5ุๆใ่.่ ลຌานลูกบาศก์มตร พืๅนทีไอางกใบนๅ้า แ่5.โ5 ตารางกิลมตร ปริมาณนๅ้าเหลขຌาอางฉลีไยปละ
ใุเ5็ ลຌานลูกบาศก์มตร ติดตัๅงครืไองผลิตเฟฟງา ครืไองละ ่เุเเเ กิลวัตต์ จ้านวน ใ ครืไอง รวมก้าลัง
การผลิต โไเุเเเ กิลวัตต์ ฿หຌพลังงานเฟฟງาฉลีไยปละประมาณ 55ไ ลຌานกิลวัตต์ชัไวมง
ขืไอนรัชชประภา ริไมด้านินการกอสรຌาง มืไอวันทีไ ้ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5โ5 ลຌวสรใจ฿นดือน
กัน ยายน พ.ศ. โ5ใเ พระบาทสมดใ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยดชพรຌ อมดຌวย สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดຌสดใจพระราชด้านินปຂดขืไอนรัชชประภา ละรงเฟฟງาพลังนๅ้า
มืไอวันพุธทีไ ใเ กันยายน พ.ศ. โ5ใเ ตดิมนัๅนสามารถดินทางเดຌดยจาก อ้าภอพนม ตนืไองจาก
สຌนทางดังกลาวมีความสลับซั บซຌอนประกอบดຌวยหวจ้านวนมากสຌนทางดังกลาวจึงตຌองปຂดตัวลงดย
ปัจจุบันสามรถดินทางดยผานอ้าภอบຌานตาขุน ขืไอนรัชชประภา ปຓนครงการพัฒนาหลงนๅ้าทีไส้าคัญ
หงหนึไง฿นภาค฿ตຌ ทีไสรຌางความมัไนคง฿หຌกระบบเฟฟງา ละความจริญกຌาวหนຌาทางศรษฐกิจ ละสังคม
ของประทศชาติ นอกจากนีๅ ยั งปຓ น ครงการฉลิ มพระกียรติฯ นืไ อง฿นวรกาสมหามงคลฉลิ มพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ ฿นป พ.ศ. โ5ใเ ละพระราชพิธีรัชมังคลาภิษก ฿นป พ.ศ. โ5ใแ
ประยชน์
แี การชลประทานพืไอการพาะปลูก ปริมาณนๅ้าทีไปลอยจากขืไอน฿หຌประยชน์ตอการพาะปลูก
พืช บริวณสองฝัດ งม นๅ้ า฿นตอนล าง ปຓ นผล฿หຌพืๅน ทีไป ระมาณ แเเุเเเ เร ฿นขตทຌองทีไต้าบลตาขุน
อ้าภอคีรีรัฐนิคม ละอ้าภอพุนพิน สามารถท้านาปรัง ละปลูกพืช฿นฤดูลຌงเดຌผลดี
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โี บรรทาอุทกภัย การกักกใบนๅ้าของขืไอน฿นฤดูฝน จะชวยลดความรุนรงของสภาวะนๅ้าทวม฿น
พืๅนทีไตอนลางเดຌปຓนอยางดี
ใี การประมง อางกใบนๅ้าของขืไอนรัชชประภาปຓนหลงประมงนๅ้าจืดทีไส้าคัญ ทุกโ ป การเฟฟງา
ฝຆายผลิตหงประทศเทย เดຌปลอยพันธุ์ปลาละกุຌงปຓนจ้านวนมากลงเป฿นอางกใบนๅ้า สามารถ฿หຌผลผลิต
ทางดຌานการประมงฉลีไยปละ ใเเ ตัน ซึไงปຓนการสงสริมรายเดຌ฿หຌกับราษฎร฿นพืๅนทีไเดຌอีกทางหนึไง
ไี การทองทีไยว ทัศนียภาพดยรอบบริวณขืไอนละอางกใบนๅ้า สวยสดงดงาม ละสงบรมรืไน
หมาะกการเปทีไยวพักผอนหยอน฿จ ละสามารถดึงดูดนักทองทีไยวปละกวา ็เุเเเ คน ฿หຌดินทางมา
ยีไยมชมขืไอนรัชชประภา พืๅนทีไอางกใบนๅ้ามีทัศนียภาพอันงดงาม ประกอบดຌวยยอดขาหินปูนทีไผลพຌนนๅ้า
ขึๅนมามากมาย จนเดຌรับฉายาวา ฮกุຌยหลินมืองเทยฮ ซึไงพืๅนทีไนๅ้ากือบทัๅงหมด อยู฿นความดูลของอุทยาน
หงชาติขาสก ิวຌนพียงพืๅนทีไนๅ้า฿นขตทุนลอย อันเดຌก รอบพระต้าหนักรือนรับรองทีไประทับ หนຌาชอง
ระบายนๅ้า ละตลอดนวสันขืไอน อยู฿นความรับผิดชอบของการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทยี
5ี การผลิตเฟฟງา พลังนๅ้าจากขืไอนสามารถน้ามาผลิตพลังงานเฟฟງาเดຌปละ ใแ5 ลຌานกิลวัตต์
ชัไวมง ชวยสริมระบบเฟฟງา฿นภาค฿ตຌ฿หຌมัไนคงยิไงขึๅน นอกจากนีๅนๅ้าทีไปลอยผานครืไองผลิตเฟฟງา ยังสงตอ
พืไอ฿ชຌประยชน์฿นดຌานกษตรกรรม บริวณพืๅนทีไทຌายนๅ้าอีกดຌวย
ๆี กຌเขนๅ้าสียละผลักดันนๅ้าคใม สภาพนๅ้าทีไมีบปริมาณนຌอยของล้านๅ้าพุมดวง-ตาป ฿นฤดูลຌง
ท้า฿หຌกิดภาวะนๅ้านาสียเดຌงาย ขณะดียวกันบริวณปากมนๅ้าจะมีนๅ้าคใมรุมลๅ้าขຌามาตามล้านๅ้า นๅ้าทีไ
ปลอยจากขืไอนรัชชประภาจะชวยจือจางนๅ้าสีย฿นล้านๅ้า ละตຌานทานการรุกลๅ้าของนๅ้าคใมทีไปากมนๅ้า
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพทีไ 4 ทัศนียภาพบริวณสันขืไอนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานทีไติดตอ
การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ขืไอนรัชชประภา
5ใ หมู ใ ต.ขาพัง อ.บຌานตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ่ไโใเ ทร เ็็ - โไโ5ไ5, โไโ555
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ลุมนๅ้าตาปี ิสถาบันสารสนทศทรัพยากรนຌาละการกษตริองค์การมหาชนีุ โ555ี
สภาพภูมิประทศ
ลุมนๅ้าตาปปຓนลุม นๅา้ ทางภาค฿ตຌของประทศ มีพืๅนทีไประมาณ แใุไ5ไ.5แ ตารางกิลมตร ตຌนนๅ้า
ปຓนทือกขาทางทิศตะวันตก ละทิศ฿ตຌ ล้า นๅ้าหลักยกจากกัน โ สาย คือ มนๅ้า ตาป ซึไงประกอบดຌวย
คลองจันดี คลองสินปุน ละคลองอิปัน ปຓนล้านๅ้าสาขา ล้านๅ้าอีกสายประกอบดຌวย คลองสก คลองพระ
สง ละคลองพุมดวง ล้านๅ้าทังๅ สองสายเหลมาบรรจบกันทีไอ้าภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลຌวเหลลง
สูอาวเทย ลุมนๅ้า ตาป ครอบคลุ มพืๅ น ทีไกือบทัๅงหมดของจั งหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ละบางส วนของจั งหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบีไ อางกใบนๅ้าทีไส้าคัญ คือ อางกใบนๅ้าขืไอนรัชชประภา ลักษณะลุมนๅ้าสาขา
ยอยทีไส้าคัญของลุมนๅ้าตาป มีดังนีๅ
แี มนๅ้าตาป ตຌนก้านิดมาจากทิวขานครศรีธรรมราช ฿นขตอ้าภอทุง฿หญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เหลขึๅนทางทิศหนือผานอ้าภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลຌวขຌาสู จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผานอ้าภอพระสง บຌ านนาสาร พุนพิน ละอ้าภอมือง ละลงสู ทะลรวมระยะทางยาว โใโ
กิลมตร จึงนับปຓนมนๅ้าสายทีไยาวทีไสุด฿นภาค฿ตຌ
โี คลองจัน ดี ตຌนนๅ้าอยูบ ริวณทือกขาหลวง อ้าภอฉวาง จังหวัดนครศรีธ รรมราช
ความสูง แุ5เเ ม.รทก.ทางฝัດงขวา ละทางขวามีขาทงความสูง ใแ็ ม.รทก.ดยมีหຌวยทาพเหลมาจาก
ขาหลวง มีถนนสาย ไแเไ ตัดผานชองขาซึไงตຌนนๅ้าปຓนขตติ ดตอระหวางอ้าภอลานสกา ินอกลุมนๅ้าี
ละอ้าภอฉวาง ิ฿นขตลุมนๅ้าี จังหวัดนครศรีธรรมราช ขตลุมนๅ้าสวน฿หญอยู฿นขตอ้าภอฉวาง ลຌว
เหลมาตัดผานทางรถเฟทีไบຌานตลาดจันดี ระยะทางจากตຌนนๅ้าถึงระดับความสูง ไเ ม.รทก. ประมาณ ่.เ
กิลมตร มีคลองมินเหลลงสูคลองจันดีทางฝัດงซຌายทีไระยะทางประมาณ ไ.เ กิลมตรจากปากมนๅ้า ละ
มีค ลองขุ ดดຌ ว นเหลลงสู ค ลองจั น ดีท างฝัດ งขวาทีไร ะยะทางประมาณ โเเ ม. ก อนเหลลงสู  มนๅ้ าตาป
ประมาณ โเเ ม. จุดนีๅมีระดับตลิไงประมาณ โ5 ม.รทก. ความลาดทดยประมาณ เ.เเไๆ ิประมาณ
แ๊โุโเเี ละเมคอยคดคีๅยว
ใี คลองสินปุน กิดจากสันขาสูง ไเเ ม.รทก.฿นขตอ้าภอคลองทอม จังหวัดกระบีไ
ลຌวเหลผานอ้าภอขาพนม อ้าภอทุง฿หญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความลาดทของคลองดยประมาณมี
ดังนีๅ จากสຌนชัๅนความสูง แเเ-แโเ ม.รทก. ประมาณ แ๊ใ5เ ละ ๆเ-ไเ ม.รทก. ประมาณ แ๊ไ5เ ทีไสຌน
ชัๅนความสูง แโเ.เเ ม.รทก. ตัดล้านๅ้าสามารถวางนวคลองสงนๅ้าดยรงนຌมถวง฿หຌพืๅนทีไพาะปลูกเดຌทัๅง
ฝัດงซຌายละฝัດงขวา ละชนดียวกันทีไสຌนชัๅนความสูง แเเ ม.รทก. ตัดคลองสินปุน ฿ตຌสຌนชัๅนความสูง
่เ.เเ ม.รทก. ประมาณ ใ.เ กิลมตร สามารถสรຌางฝายสงนๅ้า฿หຌพืๅนทีไพาะปลูกบนสองฝัດงเดຌ สวน฿หญ
สຌนชัๅนความสูง จะขนานกับล้านๅ้าปຓนระยะเกล จึงเมหมาะทีไจะสรຌางฝายละระบบสงนๅ้าดยรงนຌม
ถวง
ไี คลองพระสง กิดจากทือกขาพระหมีความสูง แุเๆ5 ม.รทก.ละขาหลังคาตึก
ความสูง แุใ้5 ม.รทก. ฿นขตอ้าภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตຌนนๅ้าชืไอคลองพระสง มีคลองควน
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เหลมาบรรจบทีไทຌายสຌนชัๅนความสูง ่เ.เเ ม.รทก. ประมาณ ใ.โเ กิลมตร ทຌายจุดบรรจบรียกคลอ
พระสง ความลาดทจากสຌนชัๅนความสูง ่เ-ๆเ ม.รทก. ประมาณ แ๊้็5 ละระหวางสຌนชัๅนความสูง
ไเ-โเ ม.รทก. ประมาณ แ๊แุโโ5 หนือสຌนชัๅนความสูง ไเ.เเ ม.รทก. ประมาณ ็ุ5เเ กิลมตร มี
คลองหยีเหลลงทางฝัດงขวาละเหลลงมาบรรจบคลองสกทีไระยะทางประมาณ แแ.เ กิลมตร ทຌายสຌนชัๅน
ความสูง โเ.เ ม.รทก. ดยสຌนชัๅนความสูง โเ.เ ม.รทก. อยูทຌายทีไตัๅงขืไอนรัชชประภา ประมาณ แ.เ
กิลมตร
5ี คลองพุมดวง ตຌนก้านิดมาจากคลองสกมาบรรจบกั นทีไคลองพระสง ทีไบຌานปากนๅ้า
ต้าบลพระสง อ้าภอบຌานตาขุน มีระดับตลิไงอยูทีไ แเ.เ ม.รทก. เหลจากทิศตะวันตกเปทิศตะวันออก
สภาพล้านๅ้าตຌนนๅ้าคดคีๅยว มีพืๅนทีไการกษตรสองฝัດงล้านๅ้าออกเปประมาณ 5-แเ กิลมตร เกลออกเปจะ
ปຓนพืๅนทีไภูขาลาดชัน คลองพุมดวงเหลลงมนๅ้าตาปทีไอ้าภอพุนพิน มีระดับตลิไงอยูประมาณ ใ.เ ม.รทก.
มีความยาวล้านๅ้าประมาณ ใใ กิลมตร ความลาดทล้านๅ้า แ๊5,เเเ
สภาพภูมิอากาศ
จากการรวบรวมขຌอมูล ภูมิอากาศทีไส ถานีตางโ ฿นขตพืๅ น ทีไครงการละบริวณ฿กลຌคียง ซึไง
บันทึกเวຌดยกรมอุตุนิยมวิทยา ชวงป พ.ศ. โ5โใ-โ55โ จ้านวน ไ สถานี เดຌก สถานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีสนามบินสุราษฎร์ธานี สถานี สอท.ฉวาง ละสถานีพระสง สามารถสรุปคาฉลีไย เดຌดังนีๅ
แี อุณหภูมิฉลีไยตลอดป โๆ.้ องศาซลซียส อุณหภูมิฉลีไยสูงสุด฿นดือนมษายน วัด
เดຌ ใ5.โ องศาซลซียส ละอุณหภูมิฉลีไยตไ้า สุด฿นดือนมกราคม วัดเดຌ โเ.้ องศาซลซียส ชวงพิสัย
ของคาฉลีไยรายดือน โ5.็-โ่.โ องศาซลซียส
โี ความชืๅนสัมพัทธ์ดยฉลีไยตลอดปจะอยูระหวาง ่โ.ใ ปอร์ซในต์ คาความชืๅนสัมพัทธ์
สูงสุดวัดเดຌ ้ๆ.5 ปอร์ซในต์ ละคาความชืๅ นสัมพัทธ์ตไ้าสุดวัดเดຌ ไ้.่ ปอร์ซในต์ ชวงพิสัยของคาฉลีไย
รายดือน ็5.่-่ๆ.่ ปอร์ซในต์
ใี ปริมาณการระหยดยฉลีไยตลอดทัๅงป แุไเ้.ใ มิลลิมตร ชวงพิสัยของคาฉลีไยราย
ดือน ่้.่-แ5ไ.่ มิลลิมตร
ไี ความครึๅมของมฆดยฉลีไย ๆ.่ อຍอกตຌา ิเ-แเ อຍอกตຌาี ชวงพิสัยของคาฉลีไยราย
ดือน ไ.่-่.เ อຍอกตຌา
5ี ความรใวลมดยฉลีไยมีคาประมาณ แ.ๆ นຍอต ชวงพิสัยของคาฉลีไยรายดือน แ.โ-โ.โ
นຍอต
ๆี ปริมาณฝนฉลีไยรายป แ,ๆๆ5.โ มิล ลิมตร ชวงพิสัยของคาฉลีไ ยรายดือน โ่.ๆโๆ่.่ มิลลิมตร
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ภาพทีไ 5 สภาพภูมิประทศ ล้านๅ้าสาขาละขอบขตลุมนๅ้ายอย฿นลุมนๅ้าตาป
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วัฏจักรนๅ้า
มຌวาพืๅนผิวลกสวน฿หญจะปกคลุมเปดຌวยนๅ้า ตถຌาปรียบทียบมวลของนๅ้ากับมวลของลก นๅ้ามี
มวลพียงรຌอยละ เ.โ ของมวลลก อยางเรกใตามการหมุนวียนของนๅ้าปຓนวัฎจักร ถือปຓนสิไงส้าคัญทีไสุด
รืไ องหนึไ ง฿นการศึกษาระบบลก ดวงอาทิตย์ ผ รังสี ท้า฿หຌพืๅน ผิว ลกเดຌรั บ พลังงาน ปริ มาณพลังงาน
สงอาทิตย์รຌอยละ โโ ท้า฿หຌนๅ้าบนพืๅนผิวลกเมวาจะ฿นมหาสมุทร ทะล มนๅ้า หรือ หຌวย หนอง คลอง
บึง ระหยปลีไยนสถานะปຓนกຍสคือ เอนๅ้า ลอยขึๅนสูบรรยากาศ อุณหภูมิของเอนๅ้าลดลงมืไอลอยตัว
สูงขึๅนจนกิดความชืๅนสัมพันธ์ แเเั เอนๅ้าจะควบนนปຓนละอองนๅ้าลใกโ ซึไงมองหในปຓนมฆ มืไอหยด
นๅ้าลใกโ ฿นมฆรวมตัวกันจนมีขนาด฿หญ ละมีนๅ้าหนักพอทีไจะชนะรงตຌานทานอากาศ กใจะตกลงมา
กลายปຓนฝน หรือหิมะ หิมะทีไตกคຌางอยูบนยอดขาพอกพูนกันปຓนธารนๅ้าขใง นๅ้าฝนทีไตกลงถึงพืๅนรวมตัว
ปຓนล้าธาร หຌวย หนอง คลอง บึง หรือเหลบารวมกันปຓนมนๅ้า มืไอธารนๅ้าขใงละลายกใจะพิไมปริมาณนๅ้า
฿หຌกมนๅ้า นๅ้าบนพืๅนผิวลกบางสวนทรกซึมตามรอยตกของหิน ท้า฿หຌกิดนๅ้า฿ตຌดิน ละเหลเปรวมกัน
฿นทຌองมหาสมุทร ิศูนย์การรียนรูຌวิทยาศาสตร์ลกละดาราศาสตร์, โ5ๆเี
วัฎจักรของนๅ้าิwater cycle) หรือ ชืไอ฿นทางวิทยาศาสตร์วา วัฏจักรของอุทกวิทยาิhydrologic
cycle ) หมายถึง การปลีไยนปลงสถานะของนๅ้าระหวางของหลว ของขใง ละกຍาซ วัฏจักรของนๅ้าจะมี
การปลีไยนปลงสถานะเปมา จากสถานะหนึไ งเปยังอีกสถานะหนึไ งอยางตอนืไ องเมมีทีไสิๅนสุดภาย฿น
อาณาจักรของนๅ้า ิ Hydrosphere ) ชน การปลีไยนปลงระหวาง ชัๅนบรรยากาศ นๅ้า ผิวดิน ผิวนๅ้า นๅ้า฿ตຌ
ดิน ละพืช การปลีไยนสถานะของนๅ้าปຓนปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅนองตามธรรมชาติ ริไมจากนๅ้า฿นหลงนๅ้า
ตาง โ ชน ทะล มหาสมุทร มนๅ้า ล้าคลอง หนอง บึง ทะลสาบ การคายนๅ้าของพืช การขับถายของสีย
ละจากกิจกรรมตางโ ฿นการด้ารงชีวิตของสิไงมีชีวิต ทัๅงหมดนีๅมืไอระหยกลายปຓนเอขึๅนสูบรรยากาศ
ละกระทบกับความยในบนชัๅนบรรยากาศจะควบนนกลายปຓนละอองนๅ้าลใกโ รวมตัวกันปຓนกຌอนมฆ
มืไอมีนๅ้าหนักพอหมาะกใจะกลายปຓนฝน หรือลูกหใบ ตกลงสูพืๅนดินลຌวเหลลงสูหลงนๅ้าหมุนวียนอยู
ชนนีๅรืไอยเป กระบวนการปลีไยนปลงนีๅ ยกออกปຓน 4 ประภท
การระหยปຓนเอ ิ Evaporation ) ปຓนการปลีไยนปลงสถานะของนๅ้าบนพืๅนผิวเปสูชัๅน
บรรยากาศ ทัๅงการระหยปຓนเอ ิ Evaporation ) ดยตรงละจากการคายนๅ้าของพืช ิ Transpiration
) ซึไงรียกกันวา  Evapotranspiration 
หยาดนๅ้าฟງา ิ Precipitation ) ปຓนการตกลงมาของนๅ้า฿นบรรยากาศสูพืๅนผิวลก ดย
ละอองนๅ้า฿นบรรยากาศจะรวมตัวกันปຓนกຌอนมฆ ละ฿นทีไสุดกลัไนตัวปຓนฝนตกลงสูผิวลก รวมถึง หิมะ
ละ ลูกหใบ
การซึม ิ Infiltration ) จากนๅ้าบนพืๅนผิวลงสูดินปຓนนๅ้า฿ตຌดิน อัตราการซึมจะขึๅนอยูกับ
ประภทของดิน หิน ละ ปัจจัยประกอบอืไนโ นๅ้า฿ตຌดินนัๅนจะคลืไอนตัวชຌา ละอาจเหลกลับขึๅนบนผิวดิน
หรือ อาจถูกกักอยูภาย฿ตຌชัๅนหินปຓนวลาหลายพันป ดยปกติลຌวนๅ้า฿ตຌดินจะกลับปຓนนๅ้าทีไผิวดินบนพืๅนทีไ
ทีไอยูระดับตไ้ากวา ยกวຌน฿นกรณีของบอนๅ้าบาดาล
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นๅ้าทา ิ Runoff ) หรือ นๅ้าเหลผานปຓนการเหลของนๅ้าบนผิวดินเปสูมหาสมุทร นๅ้าเหล
ลงสู  ม นๅ้ า ละเหลเปสู ม หาสมุ ท ร ซึไ ง อาจจะถู ก กั ก ชัไ ว คราวตาม บึ ง หรื อ ทะลสาบ ก อ นเหลลงสู
มหาสมุทร นๅ้าบางสวนกลับกลายปຓนเอกอนจะเหลกลับลงสูมหาสมุทร
ปัจจัยทีไท้า฿หຌกิดการหมุนวียนของนๅ้า
แ. ความรຌอนจากดวงอาทิตย์ ท้า฿หຌมลกุลของนๅ้าตกตัวละกิดการระหยของนๅ้ากลายปຓนเอ
ขึๅนสูบรรยากาศ
โ. กระสลม ท้า฿หຌนๅ้าระหยกลายปຓนเอรใวขึๅน
ใ. มนุษย์ ละ สัตว์ ขับถายของสียออกมา฿นรูปของหงืไอ ปัสสาวะ ละลมหาย฿จ กลายปຓนเอ
นๅ้าสูชัๅนบรรยากาศ
ไ. พืช รากตຌนเมຌ ซึไงปรียบหมือนฟองนๅ้า ทีไมีความสามารถ฿นการดูดนๅ้าจาก฿ตຌดินจ้านวนมาก
ขึๅนเปกใบเวຌ฿นสวนตาง โ ทัๅงยอด กิไง ฿บ ดอก ผล ละล้าตຌน ลຌวคายนๅ้าสูบรรยากาศ เอนๅ้าหลานีๅจะ
ควบนนละรวมกันกลายปຓนมฆละตกลงมาปຓนฝนตอเปปริมาณนๅ้าทีไระหย จากมหาสมุทร ่ไั
จากพืๅนดิน แๆั ปริมาณนๅ้าทีไตกลง฿นมหาสมุทร ็็ั บนพืๅนดิน โใั ิวรรณวิภาุ โ55ไี

ภาพทีไ 6 วัฏจักรนๅ้า

ทีไมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_Cycle-en.png
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นิวศบริการ
นิวศบริการ คือนวคิด฿นการผสมผสานระหวางประยชน์ทีไมนุษย์เดຌรับจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม หรือระบบนิวศ ละท้า฿หຌมนุษย์มีชีวิตละความปຓนอยูทีไดีขึๅน จากรายงาน IUCN (2008)
สรุ ป เดຌว า บริ การของระบบนิ  วศสามารถจ้ า นกออกเดຌ  ปຓ น 4 ส ว น คื อ ดຌ านการปຓ น หล ง ผลิ ต
ิprovisioning service) ดຌานการควบคุม ิregulation service) ดຌานวัฒนธรรม ิcultural service)ละ
ดຌานการสนับสนุน ิsupporting service) ตัวอยางชน บริการของระบบนิวศปຆาชายลนคือการ฿หຌบริการ
ทางดຌานนืๅอเมຌ฿นการท้าถาน ิprovisioning service) ปຓนหลงอนุบาลสัตว์นๅ้าวัยออน ิsupporting
service) การปງองกันการกัดซาะชายฝัດง ิregulation service) ละปຓนหลงศึกษาคຌนควຌาพันธุ์เมຌปຆา
ชายลนตางโ ิcultural service) (ส้านักบริหารจัดการลุมนๅ้าขง, 2560)
นิวศบริการ (ecosystem services) หมายถึงประยชน์ทีไธรรมชาติสงมอบ฿หຌกับมนุษย์ นิวศ
บริการทีไราคุຌนคยทีไสุดเดຌก อาหาร นๅ้าสะอาด ละทรัพยากรธรรมชาติทีไ฿ชຌ฿นการผลิตสินคຌาละบริการ
ตางโ ตยังมีบริการอีกมากมายทีไรามักเมคอยนึกถึง ชน การดูดซับคาร์บอนละบรรทาภาวะสภาพ
ภูมิอากาศปลีไยนปลงของปຆาเมຌ การกรองละท้านๅ้า฿หຌสะอาดของพืๅนทีไชุมนๅ้า ฯลฯ สถาบันทรัพยากร
ลก ิWorld Resources Institute: WRI) ประมินวาการพัฒนา฿นรอบศตวรรษทีไผานมาสงผล฿หຌนิวศ
บริการทัไวลกสืไอมลงถึง 2 ฿น 3 ลຌว ขนาดของปัญหาทีไ฿หญขึๅนรืไอยโ ผลักดัน฿หຌ WRI ออกรายงานป
2009 ชืไอ Banking on Nature’s Assets พืไออธิบายปัญหาละหวานลຌอมธนาคารลกละธนาคาร
พืไอการพัฒนาตางโ ฿หຌหในวา หลงทุนหลานีๅควรผนวก นิวศบริการ ขຌาเป฿นการวางผนกลยุทธ์
ละงืไอนเขงินกูຌพืไอการพัฒนา WRI ริไมรายงานฉบับนีๅดຌวยการยๅ้าวา การพัฒนากับนิวศบริการนัๅน
ทຌจริงลຌวยกออกจากกันเมเดຌ ราเมสามารถรับมือกับรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยทีไเมกระทบกับอีกรืไองหนึไง
ตวิธีคิดกระสหลักของสังคมยังยกการพัฒนาทางศรษฐกิจกับธรรมชาติออกปຓนสอง กลอง ทีไอยูกัน
คนละลก รวมทัๅงยกหนวยงานรัฐละสาขาวิชาออกจากกันอยางชัดจน ละมองการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
วาปຓน คา฿ชຌจาย ถึงมຌวาทีไจริงมนุษย์ตຌองพึไงพาธรรมชาติพืไอความอยูรอด ดังนัๅน ถຌารามองระบบ
นิวศ฿นฐานะนิวศบริการ รากใจะสามารถมองสิไงวดลຌอมวาปຓน สินทรัพย์ ทีไการพัฒนาตຌองพึไงพา
ละดังนัๅนการดูลสิไงวดลຌอมกใจะปຓน การลงทุน ทีไจ้าปຓน ลิกคิดวาการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมปຓน
คา฿ชຌจาย ทีไเมเดຌอะเรกลับคืน ิสฤณีุ โ5ๆเี
กรมการพัฒนาชุมชนเดຌจ้านกประภทของ ทุน ออกปຓน 2 สวน คือ ทุนการงิน ละทุนทีไ
เม฿ชงิน ฿นสวนของทุนทีไเม฿ชงิน จ้านกเดຌ 4 ประภท เดຌก
1. ทุนมนุษย์ ิHuman Capital) หมายถึง คุณสมบัติดຌานตาง โ ของคนทุกพศทุกวัย฿น
ชุมชน ทีไมีคุณสมบัติ฿นดຌานสุขภาพอนามัย อายุขัย/ ดຌานการศึกษาภูมิปัญญา ขีดความสามารถ/ ดຌาน
ฐานะทางศรษฐกิจ ความยากจน รไ้ารวยของคน฿นครัวรือน ความรูຌภูมิปัญญา
2. ทุนสังคม ิSocial Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมทีไประชาชน฿ชຌพืไอการด้ารง
ชีพรวมทัๅงความเวຌนืๅอชืไอ฿จ การยอมรับซึไงกันละกัน ความชืไอถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมทีไสืบทอด
มายาวนาน
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3. ทุนกายภาพ ิPhysical Capital) หมายถึง สิไงทีไมนุษย์สรຌางขึๅนพืไออ้านวยความ
สะดวก฿นการด้ารงชีวิต หรือปຓนปัจจัยพืๅนฐาน฿นการผลิตทีไสนับสนุนการด้ารงชีวิตของประชาชน ชน
การคมนาคมขนส ง ระบบเฟฟງ า ประปา ระบบพลั ง งาน การสืไ อ สาร ทรคมนาคม บราณวั ต ถุ
บราณสถาน หรือสิไงปลูกสรຌางตางโ
4. ทุนธรรมชาติ ิNatural Capital) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอมตาง โ ทีไ
ปຓนตัวก้าหนดศักยภาพ฿นการด้ารงชีวิตละการประกอบอาชีพของประชาชน฿นชุมชน หลงนๅ้าธรรมชาติ
ชน ปຆาเมຌ ดิน นๅ้า ภูขา ทะล สัตว์ปຆา รธาตุ พลังงาน นๅ้าพุ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ิกษตรพอพียงุ โ55็ี
บบจ้าลอง InVEST (Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs)
(Tallis, H.T. et al.,2013)
ปຓนทีไทราบกันดีวาระบบนิวศทีไเดຌรับการบริหารจัดการอยางหมาะสม จะกลายปຓนตຌนทุนทาง
ธรรมชาติทีไ฿หຌการบริการทีไส้าคัญตอมนุษยชาติเดຌอยางตอนืไอง เมวาจะปຓนการผลิตสินคຌา ิชน อาหารี
กระบวนการทีไคๅ้า จุ น ชีวิ ต ิช น การท้ า ฿หຌ นๅ้ า บริ สุ ทธิ์ี สิไ งทีไ ติมตใมชีวิ ต ิช น ความงาม อกาสดຌ า น
นันทนาการี รวมถึงการอนุรักษ์ดาຌ นตางโ ิชน ความหลากหลายทางพันธุกรรมี ดยมักขຌา฿จกันวาสิไงทีไ
เดຌรับบริการจากระบบนิวศปຓนการเดຌมาบบฟรีโ ละถึงมຌวาระบบนิวศจะมีความส้าคัญตอมนุษย์ปຓน
อย า งมาก ต ตຌ น ทุน ทางธรรมชาติกใยั งเม ปຓ น ทีไขຌ า฿จอย างพร ห ลายละทบจะเม เดຌ มีการติดตาม
ตรวจสอบดูลมากนัก ฿นขณะทีไหลายโกรณีก้า ลังประสบกับสภาวะการถูกท้าลาย ละมีจ้านวนลดลง
อยางตอนืไอง สวนทางกับการจริญติบตทางศรษฐกิจของลก
พืไ อ ฿หຌ ก ารจั ด การอนุ รั กษ์ ร ะบบนิ  วศสอดคลຌ อ งกั บ พลั ง ขั บ คลืไ อ นทางศรษฐกิ จ ฿นปั จ จุ บั น
ครงการตຌนทุนทางธรรมชาติ ิNatural Capital Project) จึงเดຌพัฒนาบบจ้าลองทีไสามารถสดง
ปริมาณของนิวศบริการ ละจัดท้า ผนทีไมูลคาของนิวศบริการขึๅนมา ซึไงบบจ้าลองนีๅมีความหมาะสม
ทีไสุ ดส้ า หรั บการวิคราะห์นิ วศบริ การทีไห ลากหลายละหลากวัตถุป ระสงค์ บบจ้ า ลองนีๅ ฿นปั จจุ บั น
สามารถระบุบริวณทีไมีการลงทุน พืไอ฿หຌมีการจัดการสิไงวดลຌอมทีไดี สงผลตอความปຓนอยูทีไดีของมนุษย์
ละธรรมชาติ ต กใ ยั ง มี ขຌ อ จ้ า กั ด คื อ อาศั ย ขຌ อ มู ล น้ า ขຌ า ค อ นขຌ า งนຌ อ ย ต อ ย า งเรกใ ต าม ผูຌ พั ฒ นา
บบจ้าลองยังคงพัฒนาบบจ้าลอง หลานีๅตอเป
InVEST เดຌรับการออกบบ บบจ้าลองพืไอประมินนิวศบริการ฿นหลายโดຌาน ดยผลลัพธ์ทีไเดຌ
กิดจากการน้าขຌาปั จจั ยดຌานตางโ ทัๅงจากหตุการณ์จริ ง ละสถานการณ์ส มมติ พืไอ฿หຌ เดຌ ขຌอมูล ทีไ฿ชຌ
สนั บ สนุ น การตัดสิ น ฿จกีไยวกับ การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ ดยผลลั พธ์ จ ะ฿หຌ ขຌอมูล ว าหากมีการ
ปลีไยนปลง฿ดโ ฿นระบบนิวศกิดขึๅน นวนຌ มทีไจะท้า฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นรืไองของประยชน์ทีไ
มนุษย์จะเดຌรับปຓนอยางเร ผูຌมีหนຌาทีไตัดสิน฿จทัๅงรัฐบาล องค์กรทีไเมหวังผลก้าเร เปจนถึงองค์กรอกชน
ตางโ จะเดຌพิจารณาวาคุຌมคาหรือเม ทีไตอຌ งสูญสียหรือลกกับสิไง฿ดบຌางจึงจะเดຌรับประยชน์หลานัๅนจาก
การปลีไยนปลงระบบนิวศ ตัวอยางชน
- นิวศบริการก้านิดหรือริไมตຌนขึๅนทีไเหน ละถูก฿ชຌทีไเหน
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- ผนการจัดการการปຆ าเมຌทีไสนอ จะมีผลกระทบต อผลผลิตเมຌ ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณภาพนๅ้า ละนันทนาการอยางเรบຌาง
- นยบายการจัดการชายฝัດงละการประมงบบ฿นลักษณะ฿ด ทีไจะ฿หຌ ผลตอบทนทีไดีทีไสุด ฿นง
ของการประมง การปกปງองนวชายฝัດง ละนันทนาการอยางยัไงยืน
- สวน฿ดของลุมนๅ้า ทีไจะ฿หຌมูลคาทีไดีทีไสุด฿นงของการกักกใบคาร์บอน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ละการทองทีไยว
- การปลู ก ปຆ า ทีไ ฿ ดจึ ง จะบรรลุ ผ ลส้ า รใ จ อย า งดี ทีไ สุ ด ฿นง ข องคุ ณ ภาพนๅ้ า บริ  วณทຌ า ยนๅ้ า
ขณะดียวกันมีการรักษาการเหลของนๅ้า฿หຌคงดิมหรือท้า฿หຌกิดการสูญสียลักษณะการเหลนຌอยทีไสุด
- การปลีไยนปลงดຌานภูมิอากาศ ละการพิไมขึๅนของประชากรจะมีผลกระทบอยางเรตอนิวศ
บริการ ละความหลากหลายทางชีวภาพ
InVEST มีกรอบการท้างานงายโ ทีไอธิบายถึง อุปทาน บริการ ละมูลคา ดังนีๅ อุปทาน
หมายถึง ประยชน์ตางโ ทีไนๅ้าจะเดຌจากระบบนิวศ ิกลาวคือ ครงสรຌางละการท้างานของระบบนิวศทีไ
สามารถ฿หຌบริการเดຌี ตัวอยางชน การลดทอนของคลืไน ละการกัดซาะละสภาวะนๅ้า ทวมบนชายฝัດงทีไ
ลดลงซึไงกิดขึๅนตามมาจากความหนาน นของปຆาชายลน บริการ รวมถึงอุปสงค์หรือความตຌ องการ
ดังนัๅนมนุษย์จึง฿ชຌ ขຌอมูลกีไยวกับประยชน์จากบริการนัๅนโ ิชน ทีไอยูอาศัย หลงวัฒ นธรรมทีไส้า คัญ
ครงสรຌางสาธารณูปภคพืๅนฐาน ละอืไนโี มูลคา รวมถึงความตຌองการของสังคม มีการค้านวณทาง
ศรษฐกิจละสังคม ิช น การหลีกลีไยงความสียหายจากการกัดซาะละนๅ้า ทวม จ้านวนผูຌคนทีไเดຌรับ
ผลกระทบี
ครืไองมือ InVEST มีการอธิบายถึงบบจ้าลองพืไอสดงจ้านวน ท้าผนทีไ ละสดงมูลคาของ
ประยชน์ทีไเดຌจากระบบนิวศทัๅงทางบก นๅ้าจืด ละทางทะล นอกจากนีๅยังสามารถจัดกลุ มบบจ้าลอง
ครืไองมือ InVEST ออกปຓน 3 ประภทหลัก คือ แีบริการสนับสนุน 2ีบริการขัๅนสุดทຌาย 3ีครืไองมือ
อ้านวยความสะดวก฿นการวิคราะห์บริการดຌานสิไงวดลຌอม บริการสนับสนุนจะชวยปຓนฐาน฿หຌกับบริการ
ดຌานสิไงวดลຌอมอืไนโ ตเมเดຌ฿หຌประยชน์ดยตรงกมนุษย์ สวนบริการขัๅนสุดทຌาย฿หຌประยชน์กมนุษย์
ดยตรง สาหรับบบจ้าลอง InVEST นีๅ การบริการขัๅนสุดทຌาย จะชวยสนับสนุนถึงบริการ หรืออุปทาน฿น
บริบททีไตกตางกัน ดังนีๅ
2.3.1 บริการสนับสนุนดຌานสิไงวดลຌอม ประกอบดຌวยบบจ้าลอง
• คุณภาพถิไนทีไอยู ิHabitat Quality)
• การประมินความสีไยงของถิไนทีไอยู ิHabitat Risk Assessment)
• คุณภาพนๅ้าทะล ิMarine Water Quality)
2.3.2 บริการขัๅนสุดทຌายดຌานสิไงวดลຌอม ประกอบดຌวยบบจ้าลอง
• การสะสมละการกักกใบคาร์บอน๊ การควบคุมสภาพภูมิอ ากาศ ิCarbon
Storage and Sequestration: Climate Regulation)
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• ผลผลิตนๅ้า๊ การผลิตพลังนๅ้าจากอางกใบนๅ้า ิWater Yield: Reservoir
Hydropower Production)
• การกักกใบธาตุอาหาร๊ การท้านๅ้า฿หຌบริสุทธิ์ ิNutrient Retention: Water
Purification)
• การกั ก กใ บ ตะกอน๊ หลี ก ลีไ ย งการขุ ด ลอกละการท้ า นๅ้ า ฿หຌ บ ริ สุ ท ธิ์
ิSediment Retention: Avoided Dredging and Water Purification)
• ความอุดมสมบูรณ์ผูຌผสมกสร: การผสมกสรของพืช (Crop Pollination)
• ทิวทัศน์ทีไเมถูกบดบัง๊ การ฿หຌทิวทัศน์ทีไมีคุณภาพ (Aesthetic Value from
Viewsheds)
• การยีไยมยือน๊ นันทนาการละการทองทีไยว (Recreation Value)
•
การลดทอนของคลืไ น ละการลดการกั ด ซาะ๊ การปกปງ อ งชายฝัດ ง
(Protection from coastal erosion)
• การสะสมละการกักกใบคาร์บอน฿นทะล๊ การควบคุมสภาพภูมิอากาศ
• การผลิตเมຌดยมีการควบคุมจัดการ (Managed Timber Production)
• การผลิตพลังงานจากคลืไน (Wave Energy Generation)
• การผลิตพลังงานจากลมนอกชายฝัດง (Wind Energy Generation)
• การผลิตการพาะลีๅยงสัตว์นๅ้าทางทะล (Food from Aquaculture)
• การผลิตการประมงทางทะล ิFood from Fisheries)
2.3.3 ครืไองมืออ้านวยความสะดวก฿นการวิคราะห์บริการดຌานสิไงวดลຌอม
• การวิคราะห์การทับซຌอน ิOverlap Analysis)
• ภาวะความสีไยงละจุดออนของชายฝัດง (Coastal Vunerability Model)
ครืไองมือ InVEST ปຓนครืไองมือทีไมีประสิทธิภาพมากทีไสุด ทีไ฿ชຌ ฿นการสนับสนุนกระบวนการ
ตัดสิน฿จ กระบวนการของครืไองมือริไมตຌ นดຌวยการหารือกับผูຌ มีสวนเดຌสีย ิสดง฿นภาพประกอบทีไ 1)
จากการอภิปราย ทา฿หຌ เดຌรับรูຌถึงค้าถามทีไนาสน฿จตอผูຌก้าหนดนยบาย ชุมชน ละกลุ มอนุรักษ์ตางโ
ค้าถามหลานีๅอาจกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการ฿นภูมิทัศน์หนึไงโ ปัจจุบันซึไงท้า฿หຌหในวาบริการหลานีๅอาจจะ
เดຌรับผลกระทบจากผนการ นยบาย ละงืไอนเข฿นอนาคต ส้า หรับค้าถามทีไกีไยวขຌองกับอนาคต ผูຌ มี
สวนเดຌสวนสียสรຌาง สถานการณ์สมมุติ ขึๅนพืไอสดง฿หຌหในถึงผลกระทบ หรือการปลีไยนปลงทีไจะ
กิดขึๅนกับทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์สมมุติหล านีๅรวมถึงการสดงผนทีไสิไงปกคลุมละการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดิน฿นอนาคตอีกดຌ วย หรือหากปຓนบบจ้า ลองทางทะล จะสดงถึงผนทีไการชายฝัດงละ
มหาสมุทร ละผนทีไถิไนทีไอยูตามนวชายฝัດงหรือ฿นทะล฿นอนาคต
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บบจ้าลองปริมาณนๅ้า ิWater Yield Model)
บบจ้าลองปริมาณนๅ้านีๅค้านวณมาจาก Budyko curve ละปริมาณนๅ้าฝนฉลีไย ฿นขัๅนตอนรก
บบจ้าลองจะค้านวณปริมาณนๅ้าตอป
ของตละพิกซล฿นพืๅนทีไศึกษา ตามสูตรขຌางลาง

ดย

( -

)

คือ คาการระหยจริงรายปส้าหรับพิกซล
คือ ปริมาณนๅ้าฝนรายปตอพิกซล
฿นสวนของการคายระหยของพืชพืไอ฿หຌกิดความสมดุลของนๅ้า
curve ทีไสนอดย Fu (1981) and Zhang et al. (2004) มีสมการดังนีๅ

ดย

[

(

นัๅน เดຌมาจาก Budyko

) ]

คือ ศักยภาพ฿นการคายระหย
คือ ปัจจัยทีไเม฿ชปัจจัยทางกายภาพทีไมีผลตอลักษณะตามธรรมชาติ

ของคุณสมบัติดิน
ศักยภาพการคายระหย มีสมการดังนีๅ

คลุมดินบนพิกซล

ดย

คือ คาสัมประสิทธิ์การคายระหยของพืช฿นตละประภทของสิไงปก
คือ คาอຌางอิงการคายระหยจากพิกซล

ปຓนปัจจัยจากการทดลองทีไสามารถสดงปຓนสมการสຌนตรงของ
ดย
คือ จ้านวนหตุการณ์ตอป
คือ ปริมาตรนๅ้าทีไพืชสามารถ฿ชຌเดຌ
อຌางอิงจากสมการของ Donohue et al. (2012) เดຌดังนีๅ

ดย
คือ ปริมาตร ิmm) ของนๅ้าทีไพืชสามารถน้าเป฿ชຌเดຌ ลักษณะของดิน
ละความลึกทีไรากสามารถดูดซึมนๅ้าเดຌปຓนตัวก้าหนด
ซึไงปຓนปริมาณนๅ้าทีไดินสามารถกักกใบเวຌ
หรือปลอย฿หຌพืช฿ชຌ คานีๅค้านวณดยผลคูณของปริมาณนๅ้าทีไ มีอยูส้าหรับพืช฿ชຌละความลึกจ้ากัดของราก
ละความลึกของรากพืช มีสมการดังนีๅ
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ดย
คือ ความลึกจ้ากัดของราก ซึไงปຓนความลึก
ของดินทีไการงอกของรากถูกขัดขวางนืไองจากลักษณะทางกายภาพหรือทางคมีของดิน ดยมักจะค้านวณ
จากความลึกทีไ ้5ั ของมวลรากหยัไงถึง
คือ ความลึกทีไมวลรากหยัไงถึง
คือ ปริมาณนๅ้าทีไพืชน้าเป฿ชຌ ซึไงคือผลตาง
ของความ สามารถ฿นการรองรับของพืๅนทีไละจุดทีไกิดการหีไยวฉา
คือ คา คงทีไ จ ากการทดลอง บางครัๅ ง กใ รี ย กวา ปั จ จั ย ตามฤดู ก าล
ิseasonality factorี ซึไงค้านึงถึงรูปบบของปริมาณนๅ้าฝน฿นทຌองถิไนละลักษณะอืไนโของนๅ้าพิไมติม
คานีๅสัมพันธ์฿นชิงบวกกับ ซึไงปຓนจ้านวนครัๅงของฝนทีไตกตอป
จากสมการของ Donohue et al. (2012) สามารถหาคา เดຌดังนีๅ
อีกทางหนึไง สามารถหาเดຌจากการศึกษาของ Donohue et al. (2012) ซึไง
เดຌรวบรวมลักษณะภูมิอากาศทีไตกต างกัน฿นออสตรลีย ดย ค้านวณเดຌจาก
มืไอ คือ
จ้านวนครัๅงทีไฝนตกหนัก฿นรอบป การปรับมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ ท้าเดຌดยปรียบทียบขຌอมูลจาก
บบจ้าลองละขຌอมูลจากการทดลอง ขຌอสังกตคือทฤษฎีของ Budyko curve นะน้าวาความออนเหว
ของบบจ้าลองตอ จะนຌอยลงมืไอ มีมากขึๅนหรือ฿นพืๅนทีไทีไมีดัชนี aridity สูงหรือตไ้ามากโ ิET0; see
Fig. 5 in Zhang et al. 2004)
1.25 ปຓนตัวลขทีไนຌอยทีไสุดของ ซึไงปຓนคาทีไมาจากสภาพทีไเมมีดิน ิความลึก
รากทากับ เี, ตามค้าอธิบายของ Donohue et al. (โเแโี จากอกสารอຌางอิง Yang et al., โเเ่;
Donohue et al. โเแโี, คา สามารถมีเดຌถึง 5 ส้าหรับ LULC อืไนโ ิหลงนๅ้า, มือง, พืๅนทีไชุมนๅ้าี
ส้าหรับคาการระหยจริง
สามารถค้านวณเดຌจากคาการระหยอຌางอิง
ละมีคา
จ้ากัดสูงสุดปຓนคาปริมาณนๅ้าฝน ดย มีสมการดังนีๅ
(

)

หรือ คาสัมประสิทธิ์การคายระหย ส้าหรับพืชกษตรสามารถหาเดຌ จากคูมือการ
ชลประทานละการปลูกพืชสวน ิirrigation and horticulture handbooks) ดย FAO มีขຌอมูล
ออนเลน์ทีไ http://www.fao.org/docrep/Xเไ้เE/xเไ้เeเb.htm ตาราง FAO สดงสัมประสิทธิ์นีๅ
ตามระยะการจริญติบตของพืชกษตร ิ
,
,
) ซึไงจะตຌองมีการปลีไยนปຓนคาฉลีไย
รายป พราะคานีๅคือบบจ้าลองปริมาณนๅ้ารายป คานีๅตຌอง฿ชຌขຌอมูลกีไยวกับการปลีไยนปลงตาม
ฤดูกาลของพืช ิคาฉลีไยของความขียว,จ้านวนวันทีไพืชหีไยวี ละระยะ การจริญติบตของพืชกษตร
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ิมืไอพืชกษตรรายปถูกปลูกละถูกกใบกีไยวี คาฉลีไยรายปของ
ของพืชละการระหยอຌางอิงฉลีไยตอดือนดยสมการขຌางลาง
∑

สามารถค้านวณเดຌจาก คาลักษณะ

∑

ดย
คือ คาสัมประสิทธิ์ฉลีไยของพืชกษตรของดือน m (1-12) ละ
คื อ ค า การคายระหยอຌ า งอิ ง ทีไ กีไ ย วขຌ อ งกัน ค าหล านีๅ ส ามารถค้ า นวณเดຌ จาก spreadsheet
http://ncpdev.stanford.edu/~dataportal/invest-data/Kc_calculator.xlsx. ค า ของ ปຓ น
ทศนิยมระหวาง 0 - 1.5
ค า ของพื ช ชนิ ดอืไ น สามารถค้ า นวณเดຌ  ดย฿ชຌ ค วามสั ม พัน ธ์ ของดั ช นี พืๅ นทีไ ฿ บ
ิLeaf Area Index : LAI)
บงพืๅนทีไของ฿บสีขียวตอพืๅนทีไผิวดินละสามารถเดຌจากภาพถายทาง
อากาศของการวิคราะห์ NDVI ความสัมพันธ์ของ
กับ ดยทัไวเป฿ชຌสมการตอเปนีๅ ิAllen et al.,
1998, Chapter 6:http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e0b.htm)
when LAI ≤ 3

หรื อ ค าฉลีไ ยอຌ างอิงการคายระหยรายป (Average annual reference
evapotranspirationี คื อพลั ง งาน ิสดง฿นรู ป ความลึ กของนๅ้ า หน ว ยปຓ น มิ ล ลิ มตรี ทีไเ ดຌ จ ากพระ
อาทิต ย์ ิหรื อ พลั ง งานลมี ทีไนๅ้ า ฿ชຌ ฿นการคายระหย ค า การคายระหยระดับ ลกสามารถหาเดຌ ทาง
อินตอร์นใต ชน FAO Penman-Monteith method ซึไงหลงขຌอมูลนีๅมีขຌอมูลกีไยวกับภูมิอากาศอยู
จ้ากัด ดังทีไอธิบายเวຌ ฿น FAO Irrigation and Drainage Paper 5ๆ วาขຌอมูลนีๅมาจาก หนวยวิจัย
ภูมิอากาศ (Climatic Research Unit) คาอຌางอิงการระหยปลีไยนปลงตามความสูง , ละติจูด, ความชืๅน
ละความชัน วิธีการค้านวณฉลีไยอຌางอิงการระหยมีมากมายหลายวิธีซึไงมีชวงขຌอมูลทีไตຌองการละมีความ
มนย้าตกตางกัน฿นชวงกวຌาง
ถຌาเมสามารถ฿ชຌ กริดนีๅเดຌ จะตຌองสรຌางกริดฉลีไยรายดือนของปริมาณนๅ้า ฝนละคา
อุณหภูมิสูงสุดละตไ้าสุด฿หม ิhttp://www.cru.uea.ac.uk) ดยตຌองค้านึงถึงผลของความสูงมืไอ฿ชຌขຌอมูล
จากสถานี กใ บ ขຌ อมู ล ดยตรงขຌ อมูล ทีไ฿ ชຌ พืไอ สรຌ างกริ ด ปริ มาณนๅ้ า ฝนละอุณ หภูมิต อดือ นนีๅ ฿ชຌ วิธีการ
ดียวกับการสรຌางกริดคาฉลีไยนๅ้าฝนรายป (Average Annual Precipitation) ดยพิไมกริดทีไยกขຌอมูล
ปຓนรายดือน
อีกวิธี฿นการหาค าการคายระหยอຌ างอิงคือการ฿ชຌ ส มการ modified Hargreaves
(Droogers and Allen, โเเโี ซึไง฿หຌผลลัพธ์ทีไดีกวา Pennman-Montieth ทีไความเมนนอนของขຌอมูล
มีอยูมาก
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สมการ modified Hargreaves ฿ชຌคาฉลีไยของอุณหภูมิรายวัน ิ ), คาความตาง
ของอุณหภูมิสูงสุดละตไ้าสุดรายวัน ิ ),
ซึไงปຓนคารังสีจากนอกลก ละปริมาณนๅ้า ฝนสะสม ิ ี
หนวยปຓนมิลลิมตรตอดือน ดยขຌอมูลทัๅงหมดนีๅหาเดຌเมยากนัก ขຌอมูลอุณหภูมิละปริมาณนๅ้าฝนมักจะ
หาเดຌจากตารางของต ละภูมิภาคหรือวัดเดຌ ดยตรง ตขຌอมูลรังสีจะมีราคาพงกว ามากถຌาตຌองการวัด
ดยตรง ดยขຌอมูลรังสีนีๅสามารถประมาณอยางถูกตຌองจากครืไองมือ, ตาราง, หรือสมการออนเลน์
คาอຌางอิงการระหยยังสามารถค้านวณปຓนรายดือนหรือรายปดย฿ชຌ สมการ Hamon
(Hamon 1961, Wolock and McCabe 1999ี
ดย คือ จ้านวนวัน฿นหนึไงดือน, คือ คาฉลีไยของชัไวมงทีไมีสงสว างตอ
ดือนทีไค้านวณตละป ิ฿ชຌหนวย฿น แโ ชัไวมงี ละ คือ ความหนานนฉลีไยของเอนๅ้าอิไมตัว ซึไง
ค้านวณดย
ดย คือ อุณหภูมิฉลีไยตอดือนปຓนองศาซลซียส คาอຌางอิงการระหยจะ
ปຓนศูนย์มืไอคาฉลีไยตอดือนของอุณหภูมิปຓนศูนย์ ดังนัๅนตละป฿นชวงวลาทีไมีการวิคราะห์ขຌอมูล การ
ค้านวณคา
รายดือน฿นตละชองพิกัดกริดจะถูกน้ามารวมกันพืไอค้านวณผนทีไของ
ตละป
วิธีสุดทຌายส้าหรับการค้านวณ
มืไอมีขຌอมูลการระหยทัๅงหมด (pan evaporation)
ดยการ฿ชຌสมการขຌางลางนีๅ (Allen et al., 1998)
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ภาพทีไ 7 บบจ้าลองความสมดุลนๅ้า ิwater balance) ทีไ฿ชຌ฿นการค้านวณปริมาณนๅ้า ดยสดงปัจจัยทีไ
กีไยวขຌองดຌวยสี สวนปัจจัยทีไมองขຌามจะสดงดຌวยสีทา

