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แก้มลิงหนองเลิงเปือยเป็นแหล่งน ้าสาธารณะมีพื นที่ประมาณ 887 ไร่ ตั งอยู่ในพื นที่  4 

ต้าบล 2 อ้าเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ คืออ้าเภอกมลาไสยและอ้าเภอร่องค้า  ปัจจุบันมีสภาพตื นเขิน
จากตะกอนดินทับถม และฝายกั นน ้าช้ารุด ท้าให้ไม่สามารถเก็บกักน ้าไว้ใช้ในการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคได้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง แต่ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน ้าท่าไหลลงหนองน ้า เกินความ
จุของหนองน ้า จึงท้าให้เกิดน ้าท่วมซ ้าซากทุกปี จึงมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงแก้มลิงหนองเลิง
เปือย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. 2558 ขึ น ดังนั นการศึกษานี จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสมดุลของปริมาณการกักเก็บน ้าของแก้มลิงหนองเลิงเปือยกับความต้องการใช้น ้า  
เพื่ออุปโภค-บริโภคและการเกษตร ของประชาชนในพื นที่โดยรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน ้าท่าที่ไหลเข้าสู่แก้มลิงหนองเลิงเปือย มีปริมาณน ้าไหล
เข้ารายเดือนเฉลี่ย 14,670,390 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณความต้องการใช้น ้าในทุกกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 3,469,739 ลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันแก้มลิงหนองเลิงเปือยมีความสามารถในการ
กักเก็บเพียง 7,443,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน ้าท่าที่ถูกปล่อยออกโดยไม่สามารถกักเก็บเพื่อ
ใช้ประโยชน์จากน ้าที่ไหลเข้าสู่พื นที่ได้ ดังนั นควรมีการพัฒนาหาแหล่งน ้าที่จะสามารถเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน ้าในพื นที่ให้ได้เพิ่มขึ นหรือเพิ่มสถานีสูบน ้าให้สามารถขยายพื นที่ทางการเกษตรให้ได้
ใช้น ้าให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในพื นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยนั น พบว่า
ยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในพื นที่เกษตรกรรมในการระบุชนิดของพืชที่ปลูกรอบพื นที่ที่ใช้
ประโยชน์จากแก้มลิงหนองเลิงเปือย เนื่องจากมีพื นที่คลอบคลุมขนาดใหญ่  ควรพิจารณาในการมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ทั งข้อมูลระบบการส่งน ้าในพื นที่ เพื่อจะให้หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้าเนินการต่อไป 
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 The Nhong Lerng Peuy project is a public water source covering an area of 887 

rai, 4 tombons and 2 amphurs (Amphur Kamonlasai and Amphur Rongkam) of Kalasin 

province.  The current condition of shallow sediment deposition and damaged dam 

causes the reduction of water storage for use in the both of agriculture and sufficient 

consumption during dry season. On the other hand, during rainy season, a surplus of 

runoff overflowing into the march causes flooding every year. The royal project of 

development and improvement for the Nhong Lerng Peuy project was repeatedly 

created.  Therefore, the objective of this study is to study a water balance between the 

storage capacity of water supply and the demand for agriculture and other consumption 

water.  

 The study was found that the runoff flowing into the Nhong Lerng Peuy project 

was about 14,670,390 cubic meters per month while the water demand in all activities 

was about 3,469,739 cubic meters a month. Nevertheless, the capacity of the Nhong 

Lerng Peuy project is currently 7,443,000 cubic meters. This is indicated that there was 

runoff released without the retention. Therefore, it is necessary to storage this runoff or 

to add additional pumping stations in order to expand the area of agricultural water use 

for its full advantages. However, the study of the Nhong Lerng Peuy project was also 

indicated that there was the lack of updated information on agricultural area to identify 

the plants growing around this project. Thus, further data acquisition should be 

implemented so that relevant government agencies and local authorizes would 

subsequently proceed their tasks.   
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

แก้มลิงหนองเลิงเปือยเป็นแหล่งน้้ำสำธำรณะมีพื้นที่ประมำณ 887 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 
ต้ำบล 2 อ้ำเภอ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ คืออ้ำเภอกมลำไสยและอ้ำเภอร่องค้ำ  ปัจจุบันมีสภำพตื้นเขิน
จำกตะกอนดินทับถม และฝำยกั้นน้้ำช้ำรุด ท้ำให้ไม่สำมำรถเก็บกักน้้ำไว้ใช้ในกำรเกษตรและกำร
อุปโภคบริโภคได้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง แต่ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนกันยำยน 
จะมีปริมำณน้้ำไหลลงหนองตั้งแต่ 8-14 ล้ำน ลบ.ม. เกินควำมจุของหนองน้้ำ จึงท้ำให้เกิดน้้ำท่วม
ซ้้ำซำกทุกปี จำกปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพื้นที่  อ้ำเภอกมลำไสยและอ้ำเภอร่องค้ำ 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ที่ประสบปัญหำน้้ำท่วมและภัยแล้งมำตลอดทุกปี จนรำษฎรได้ขอพระรำชทำน
โครงกำรขุดลอกหนองเลิงเปือย และซ่อมแซมฝำย บริเวณ ต้ำบลสำมัคคี อ้ำเภอร่องค้ำ จังหวัด
กำฬสินธุ์   
  ในปี พ.ศ. 2553 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ รับโครงกำร
ดังกล่ำวไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2554 โดยส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรพิเศษ เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด้ำริ (กปร.) มูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์  กองทัพบก  กระทรวงมหำดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) และสถำบันส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระ  สืบสำนแนวทำงตำม
พระรำชด้ำริ ร่วมกันด้ำเนินโครงกำรพัฒนำแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ 
อ้ำเภอร่องค้ำ จังหวัดกำฬสินธุ์  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรใน  53  หมู่บ้ำน  4  ต้ำบล  
2  อ้ำเภอ  ให้พ้นจำกปัญหำภัยพิบัติซึ่งเกิดจำกน้้ำ  และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมมั่นคงในกำร
ประกอบอำชีพอย่ำงยั่งยืน  โดยแผนงำนระยะที่ 1 ของโครงกำร คือกำรขุดลอกหนองเลิงเปือยเพื่อ
เพิ่มปริมำณกักเก็บน้้ำ และน้ำดินที่ขุดได้มำเพิ่มถมบริเวณพื้นที่น้้ำท่วมซ้้ำซำก ซึ่งให้ประโยชน์ทั้ง   
2   ด้ำน คือทั้งกำรแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมและเพิ่มพื้นที่ท้ำกำรเกษตร คิดเป็นพื้นที่รับประโยชน์ถึง 
5,827  ไร่และในอนำคตมีแผนด้ำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้้ำและเสริมองค์ควำมรู้ทำงด้ำน
เกษตรกรรมให้แก่รำษฎร   เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและมั่นคง  พร้อมทั้งยังมีแผนกำรด้ำเนินกำรขุดลอก
หนองเลิงเปือยใน พื้นที่ที่สำธำรณะประโยชน์ประมำณ 140 ไร่  ที่ไม่ได้ด้ำเนินกำรขุดลอก   ซึ่ง
รำษฎรในพื้นที่อ้ำเภอร่องค้ำและอ้ำเภอกมลำไสย มีควำมเห็นเป็น 2 แนวทำง คือ เห็นชอบกับกำร
ขุดลอกและเห็นชอบให้พื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่สำธำรณะและใช้ประโยชน์ ร่วมกัน  คณะกรรมกำร



2 
 

สถำบันพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ   จึงมีมติเห็นชอบให้มีกำรจัดประชำคมกำร
ขุดลอกหนองเลิงเปือยระยะที่  2  เพื่อหำแนวทำงด้ำเนินกำรที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย    และด้วย
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนรำชกำรและองค์กรต่ำงๆ ที่เคยผลักดันให้เกิดโครงกำรขุดลอกเมื่อปี 
พ.ศ. 2557   จึงท้ำให้เกิดโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมำจ ำก
พระรำชด้ำริ (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. 2558 ขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์  

1.2.1 เพื่อศึกษำปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลเข้ำสู่แก้มลิงหนองเลิงเปือย  
1.2.2 เพื่อประเมินปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในทุกกิจกรรม  
1.2.3 เพื่อวิเครำะห์สมดุลน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย  
1.2.4 เพื่อศึกษำกำรบริหำรจัดกำรน้้ำจำกแก้มลิงหนองเลิงเปือยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตำม

ควำมเหมำะสมของพื้นที่  
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.3.1 พื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยและพื้นที่โดยรอบ 
1.3.2 พิจำรณำเส้นชั้นควำมสูงพื้นที่ขอบเขตโดยรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือยและพื้นที่

โดยรอบ 
1.3.3 ข้อมูลปริมำณฝนในพื้นที่ อ้ำเภอกมลำไสย และอ้ำเภอร่องค้ำ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
1.3.4 พื้นที่ศึกษำประกอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมจ้ำนวน 5,938 ไร ่ 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกงำนวิจัย 

1.4.1 ทรำบถึงปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลเข้ำสู่แก้มลิงหนองเลิงเปือย 
1.4.2 ทรำบถึงควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและกำรเกษตร ของประชำชนใน

พื้นที่โดยรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย  
1.4.3 สำมำรถวิเครำะห์เปรียบเทียบปริมำณกำรกักเก็บน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือยต่อ

ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมดในพื้นที่โดยรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย  
1.4.4 สำมำรถวิเครำะห์สมดุลในกำรใช้น้้ำจำกแก้มลิงหนองเลิงเปือย เพื่อให้เกิดศักยภำพ

ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ดี 
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 บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  พื้นที่ศึกษำ 

2.1.1  ท่ีตั้ง และ สภำพภูมิประเทศ 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2557) หนองเลิงเปือยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  อ.ร่องค้ำและ อ.กมำ
ไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  พิกัด (UTM) 360000 E และ 1801000 N  (ระวำง 5741 IV) อยู่ห่ำงจำก           
อ.เมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ไปทำงตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 24.5 กิโลเมตร และอยู่ทำงใต้ของเขื่อน
ล้ำปำว ประมำณ 47 กิโลเมตร   

หนองเลิงเปือยเป็นหนองน้้ำธรรมชำติ ในลุ่มน้้ำสำขำล้ำปำวตอนล่ำง ของลุ่มน้้ำชี แสดงดัง
รูปที่ 2.1 ในอดีตนั้น หนองเลิงเปือยประกอบด้วยหนองน้้ำ เล็กๆ ซึ่งชำวบ้ำนเรียกว่ำ “เลิง” (“เลิง” 
ในภำษำอีสำนแปลว่ำ หนองน้้ำขนำดเล็ก) จ้ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ หนองเลิงน้อย, คอหนองเลิงน้อย, 
หนองเลิงใหญ่, เลิงบ้ำนใต้, หนองปลำไหลเผือก, และห้วยขี้นำค แสดงดังรูปที่ 2.2 มีพื้นที่รวม
ประมำณ 887 ไร ่ 

สภำพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริวณหนองเลิงเปือยมีลักษณะเป็นที่รำบทุ่งนำ  ลูกเนิน และ
หนองน้้ำ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นทุ่งนำ และบำงส่วนเป็นที่ดอน หรือเนินสูง ประกอบด้วย สวน ไร่ 
ป่ำโปร่ง ป่ำละเมำะ ระดับพื้นดินบริเวณรอบหนองเลิงเปือยเป็นที่ต่้ำโดยมีค่ำระดับควำมสูงระหว่ำง 
130 – 142 เมตร (รทก.) แสดงดังรูปที่ 2.3  ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่รับน้้ำ หรือแก้มลิงธรรมชำติในช่วงฤดู
ฝน โดยน้้ำจะไหลจำกห้วย และล้ำน้้ำธรรมชำติ ทำงทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ ห้วย
เลิงเปือย ห้วยอังคะ ห้วยนำเรียง และห้วยขี้นำค ไหลลงหนองเลิงเปือย และลงสู่หนองน้้ำธรรมชำติ
อ่ืนๆ ซึ่งอยู่ทำงตอนใต้ของหนอง อำทิ กุดเป่ง กุดเวียงน้อย หนองทรำย และหนองกุดนำมวงศ์  
จำกนั้นไหลลงแม่น้้ำล้ำปำวตอนล่ำง และล้ำน้้ำชี ตำมล้ำดับ (“กุด” เป็นค้ำเรียกล้ำน้้ำโค้งที่ปลำยด้วน
ในภำษำอีสำน เกิดจำกแม่น้้ำไหลคดเคี้ยวตวัดไปมำ จนในที่สุดล้ำน้้ำส่วนที่โค้งมำกถูกตัดขำด
ออกไปจำกล้ำน้้ำสำยใหญ่กลำยเป็นหนอง หรือบึงรูปโค้งอยู่ใกล้กับล้ำน้้ำสำยใหญ่)  
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รูปที่ 2.1  ที่ตั้งหนองเลิงเปือย ในลุ่มน้้ำสำขำล้ำปำวตอนล่ำง ของลุ่มน้้ำชี (กรมทรัพยำกรน้้ำ, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 หนองเลิงเปือยในอดีต ซึ่งประกอบด้วยหนองน้้ำเล็กๆ 6 หนอง (สถำบันส่งเสริม 
 และพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด้ำริ, 2557) 
 

ลุ่มน้้ำสำขำล้ำปำว

ตอนล่ำง 

หนองเลิงเปือย 
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รูปที่ 2.3  ระดับควำมสูงของพื้นที่ บริเวณหนองเลิงเปือย (ข้อมูลค่ำระดับจำก GISTDA) 
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2.1.2 ขอบเขตกำรปกครอง  
 พื้นที่โครงกำร “พัฒนำพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ” ติดกับ
พื้นที่เขตกำรปกครอง 4 ต้ำบล คือ ต้ำบลสำมัคคี ต้ำบลร่องค้ำ ต้ำบลเหล่ำอ้อย ในอ้ำเภอร่องค้ำ และ 
ต้ำบลโพนงำม ในอ้ำเภอกมลำไสย (รูปที่ 2.4) มีประชำกรรวม 24,170 คน (5,538 ครัวเรือน) ดัง
ตำรำงที่ 2.1 
 เส้นทำงคมนำคมสำยหลัก ได้แก่ ถนนสำย 3011 (ทิศเหนือ เชื่อมระหว่ำง ต.โพนงำม – ต.
สำมัคคี) ถนนสำย 3125 (ทิศตะวันออก เชื่อมระหว่ำง ต.สำมัคคี – ต.เหล่ำอ้อย) และ ถนนสำย 2116 
(ทิศใต ้เชื่อมระหว่ำง ต.ดงลิง – ต.เหล่ำอ้อย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.4  เขตพื้นที่ติดต่อรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
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ตำรำงที่ 2.1  จ้ำนวนประชำกรบริเวณพื้นที่โครงกำรฯ (http://www.thaitambon.com) 

ต ำบล อ ำเภอ จ ำนวน

หมู่บ้ำน 

จ ำนวน

ครัวเรือน (หลัง) 

จ ำนวน

ประชำกร (คน) 

พื้นที่  

(ตำรำงกิโลเมตร) 

สำมัคคี ร่องค้ำ 15 1,131 5,292 35 

ร่องค้ำ ร่องค้ำ 13 1,547 6,110 21 

เหล่ำอ้อย ร่องค้ำ 12 1,037 4,762 30 

โพนงำม กมลำไสย 13 1,992 7,867 31 

รวม 53 5,538 24,170 117 

 

2.1.3 พื้นที่และปริมำณกำรเก็บกักของแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
 กองทัพบกได้เข้ำมำด้ำเนินกำรขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย  ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 มีพื้นที่ด้ำเนินกำรขุดลอก 750 ไร่ มีแบบกำรขุดลอก ดังรูปที่ 2.5 ระยะที่ 2 มีพื้นที่ด้ำเนินกำรขุด
ลอก 100 ไร่ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบกำรขุดลอกและพัฒนำรอบพื้นที่โครงกำรแก้มลิงหนองเลิง
เปือยให้มีรูปแบบกำรขุดลอกที่แตกต่ำงจำกระยะที่  1  ดังแสดงในรูปที่ 2.6 และน้ำดินที่ได้จำกกำร
ขุดลอกมำซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่โครงกำรให้เกิดที่ได้รับควำมเสียหำย  พร้อมทั้งปรับพื้นที่ให้
ประชำชนที่อยู่รอบหนอง  ซึ่งรวมกำรด้ำเนินกำรขุดลอกรวมเป็นพื้นที่ด้ำเนินกำรขุดลอก 850 ไร่ 
จำกกำรด้ำเนินกำร ท้ำให้แก้มลิงหนองเลิงเปือยสำมำรถเก็บกักน้้ำเป็นควำมจุ   7.4  ล้ำนลูกบำศก์
เมตร ที่ระดับควบคุมที่ +132.00 เมตร (รทก.) ดังรูปที่ 2.7 
 
 
 
 

http://www.thaitambon.com/
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รูปที่ 2.5  แบบกำรขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ที่ด้ำเนินกำรโดยกองทัพบก ระยะที่ 1 

 

รูปที่ 2.6  แบบกำรขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ที่ด้ำเนินกำรโดยกองทัพบก ระยะที่ 2 
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รูปที่ 2.7  พื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยที่ด้ำเนินกำรขุดลอก โดยกองทัพบก 
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2.1.4 สภำพธรณีวิทยำ และทรัพยำกรดินของพื้นท่ีหนองเลิงเปือย 
หนองเลิงเปือยตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ที่รำบสูงโครำช โดยมีระดับควำมสูง

เฉลี่ยของบริเวณเนินประมำณ 250 เมตร (รทก.) ทำงทิศตะวันตก และลดระดับลงมำถึงประมำณ 
130 เมตร (รทก.) ทำงทิศตะวันออก  ซึ่งหินที่รองรับพื้นที่ ที่รำบสูงโครำชส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ชั้นดินทรำย รองรับด้วยชั้นกรวดหนำซึ่งวำงตัวเหนือชั้นหินแข็ง (Consolidated Settlements) ได้แก่ 
หิ น ท ร ำ ย  (Sandstone), หิ น ดิ น ด ำ น  (Shale), หิ น ท ร ำ ย แ ป้ ง  (Siltstone), แ ล ะ หิ น ก ร ว ด ม น 
(Conglomerate) และเกลือหิน (Rock salts) (รูปที่ 2.8)  

ลักษณะผิวดินบริเวณหนองเลิง เปือย  ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนธำรน้้ ำพำ  (Qa) ที่
ประกอบด้วยทรำยหรือดินเหนียวที่เกิดจำกกำรสะสมตัวตำมล้ำน้้ำและที่ชั้นหินโคลน (KTpt) หิน
ทรำยแป้งสีแดงอิฐ ในบริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออกของหนองเลิงเลิงเปือย เป็นที่รำบน้้ำท่วม
ถึงจะพบตะกอนตะพักล้ำน้้ำ กรวด ทรำย แม่รัง ทำงทิศเหนือของหนอง (Qt)   

จำกแผนที่ของกลุ่มชุดดิน (รูปที่ 2.9 ถึง 2.12) พบว่ำ ในพื้นที่ต้ำบลสำมัคคี ต้ำบลร่องค้ำ 
ต้ำบลเหล่ำอ้อยและต้ำบลโพนงำม พบกลุ่มชุดดิน 22 มำกที่สุดกลุ่มชุดดินที่พบรองลงมำคือชุดดิน 6  
 ชุดดินที่ 22 เป็นกลุ่มดินร่วนหยำบลึกมำก เกิดจำกตะกอนล้ำน้้ำเน้ือหยำบ ปฏิกิริยำดินเป็น
กรดจัดถึงเป็นกลำง กำรระบำยน้้ำเลว ถึงค่อนข้ำงเลว ควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ  ปัญหำของดินชนิดนี้
คือ เน้ือดินค่อนข้ำงหยำบ ขำดแคลนน้้ำนำนและน้้ำท่วมขังในฤดูฝน   

ชุดดินที่ 6 มีลักษณะเป็นดินเหนียวลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนล้ำน้้ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด
มำกถึงเป็นกรดจัด กำรระบำยน้้ำเลวถึงค่อนข้ำงเลว ควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ ปัญหำที่พบคือบำงพื้น
ที่ดินเป็นกรดจัดมำก ขำดแคลนน้้ำ และน้้ำท่วมขังในฤดูฝน ท้ำควำมเสียหำยกับพืชที่ไม่ชอบน้้ำ  
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รูปที่ 2.9  แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน ต้ำบลสำมัคคี  อ้ำเภอร่องค้ำ จังหวัดกำฬสินธุ์
 (http://giswebldd.ldd.go.th/) 
 

 
 

รูปที่ 2.10   แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน ต้ำบลร่องค้ำ อ้ำเภอร่องค้ำ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 (http://giswebldd.ldd.go.th/) 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.11 แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน ต้ำบลเหล่ำอ้อย อ้ำเภอร่องค้ำ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
(http://giswebldd.ldd.go.th/) 

 

http://giswebldd.ldd.go.th/
http://giswebldd.ldd.go.th/
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 รูปที่ 2.12 แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน ต้ำบลโพนงำม อ้ำเภอกมลำไสย จังหวัด 
  กำฬสินธุ์ (http://giswebldd.ldd.go.th/) 

 

2.2  วัฏจักรน้ ำ (Hydrologic Cycle)    
โครงกำรชลประทำนมหำสำรคำม (2552) ได้อธิบำย วัฏจักรของน้ ำ คือ กำรเกิดและกำร

หมุนเวียนของน้้ำที่อยู่ในโลก กำรหมุนเวียนของน้้ำเป็นวัฏจักร อำจเร่ิมนับได้จำกมหำสมุทร เมื่อน้้ำ
ระเหยจำกมหำสมุทรไปสู่บรรยำกำศ เป็นไอน้้ำแล้ว ควำมแปรปรวนของลมฟ้ำอำกำศจะท้ำให้เกิด
ฝนตกลงสู่ผิวโลก ในทะเล บนผิวดิน น้้ำฝนที่ตกบนดินก็จะเกิดกำรสูญเสียดูดซึม ลงดินเสียเป็น
ส่วนใหญ่ และด้วยเหตุอ่ืนบ้ำงเล็กน้อย เช่น ระเหย ขังในที่ลุ่ม พืชดูดไปใช้ ส่วนที่เหลือก็จะไหล
เป็นน้้ำท่ำลงแม่น้้ำล้ำธำรออกทะเล ส่วนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆ ซึมออกสู่แม่น้้ำล้ำธำร และไหล
ออกทะเลไปเช่นกัน แต่อำจช้ำกว่ำมำกซึ่งจะเห็นได้ว่ำสุดท้ำย น้้ำจะระเหยกลำยเป็นไอสู่บรรยำกำศ 
วัฏจักรของน้้ำจึงไม่มีเร่ิมต้นไม่มีที่สิ้นสุด (รูปที่ 2.13) หมุนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดเวลำ ปริมำณใน
ขั้นตอนต่ำงๆ นั้นอำจผันแปรมำกน้อยได้เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆที่ควบคุม ในขั้นตอน
เหล่ำนั้น โดยในวัฏจักรน้้ำประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส้ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
 

http://giswebldd.ldd.go.th/
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รูปที่ 2.13 วัฏจักรน้้ำ 
(ที่มำ http://www.buffer.forestry.iastate.edu/Photogallery/illustrations/illustrations-1.htm) 

 
2.2.1 ควำมชื้นในบรรยำกำศ (Atmospheric Moisture)    

 ควำมชื้นทุกชนิดที่มนุษย์เกี่ยวข้องอยู่โดยทำงปฎิบัติ สันนิษฐำนว่ำเร่ิมต้นมำจำกควำมชื้น
ในบรรยำกำศ ที่เป็นจุดเร่ิมต้น ที่จะสะดวกในกำรตำมหำเส้นทำงวัฏจักรของน้้ำให้ครบวงจร 
ควำมชื้นในบรรยำกำศ เพรำะกระบวนกำรระเหยจำกดินหรือผิวดิน เมฆและหมอกเกิดขึ้นโดยกำร
กลั่นตัวของไอน้้ำที่เกำะตัวบนอณูเล็กๆ ใน    บรรยำกำศ เช่น อนุภำคของเกลือหรือฝุ่น 

2.2.2 หยำดน้ ำฟ้ำ (Precipitation)        
 เมื่อไอน้้ำในอำกำศถูกควำมเย็นท้ำให้เกิดกำรกลั่นตัวกลำยเป็นหยดน้้ำเล็ก ๆ เมื่อรวมตัวกัน
จนมีขนำดใหญ่ พวกมัน ก็จะตกลงมำในรูปของ "ฝน" ถ้ำเม็ดฝนน้ันตกผ่ำนโซน ต่ำงๆ ของอุณหภูมิ 
เช่น อุณหภูมิที่ต่้ำกว่ำจุดเยือกแข็ง ก็จะกลำยเป็นลูกเห็บ ถ้ำกำรกลั่นตัวนั้นเกิดขึ้นในที่ซึ่งอุณหภูมิต่้ำ
กว่ำจุดเยือกแข็งมันก็จะก่อตัวเป็นหิมะ ถ้ำกำรกลั่นตัวของน้้ำ เกิดขึ้นโดยตรงบนผิวพื้นที่เย็นกว่ำ
อำกำศ ก็จะเกิดเป็นได้ทั้งน้้ำค้ำงแข็ง ขึ้นอยู่กับว่ำ อุณหภูมิของพื้นผิวนั้นสูง หรือต่้ำกว่ำจุดเยือกแข็ง 

http://www.buffer.forestry.iastate.edu/Photogallery/illustrations/illustrations-1.htm
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2.2.3 กำรซึมลงดิน (Infiltration)  
ฝนหรือหิมะที่ละลำยในตอนแรกมีแนวโน้มที่จะเติมควำมชื้นให้กับผิวดินก่อน จำกนั้นก็จะ

เคลื่อนเข้ำสู่ช่องว่ำง ที่มีอยู่ในเนื้อดิน กระบวนกำรนี้เรียกว่ำกำรซึมน้้ำผ่ำนผิวดิน (Infitration) 
สัดส่วนต่ำง ๆ ของน้้ำก็จะถูกจัดกำรต่ำงกันไป ตำมลักษณะช่องเปิดของผิวดิน อุณหภูมิ รวมถึง
ปริมำณน้้ำที่มีอยู่ในดินก่อนหน้ำนั้นแล้ว ถ้ำหำกผิวดินจับตัวแข็ง หรืออ่ิมน้้ำอยู่ก่อนแล้ว มันก็จะรับ
น้้ำใหม่เข้ำไปเพิ่มได้เพียงเล็กน้อยน้้ำทั้งหมดก็จะถูดดูดซึม บำงส่วนจะไหลซึมลงไป (ดังตำรำงที่ 
2.2) เป็นส่วนของน้้ำใต้ดิน บำงส่วนถูกพืชดูดไปใช้ประโยชน์แล้วคำยระเหย คืนสู่บรรยำกำศ 
บำงส่วนถูกบังคับให้ระเหย ไปด้วย แรงยึดเหนี่ยว (Capillary) ของช่องว่ำงในดิน ในภูมิประเทศที่มี
ควำมลำดเท และชั้นผิวดินบำง น้้ำที่ถูกดูดซึม อำจไหลย้อนสู่ผิวดินได้ โดยกำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำ 
เรียกว่ำน้้ำไหลใต้ผิวดิน (Sub-surface runoff) 
 
ตำรำงที่ 2.2 อัตรำกำรซึมของน้้ำในเน้ือดินแต่ละชนิด 

เนื้อดิน อัตรำกำรซึมของน้ ำ (มม./ซม.) 
1. ดินทรำย 
2. ดินร่วนปนทรำย 
3. ดินร่วน 
4. ดินเหนียว 

สูงกว่ำ 20 
10-20 
5-10 
1-5 

ที่มำ : ดิเรก  ทองอร่ำม (2525) 
 
2.2.4 กำรไหลของน้ ำบนผิวดิน (Surface Runoff) 
เมื่อน้้ำฝนที่ตกลงมำมีมำกเกินกว่ำจะไหลซึมลงในดินได้หมด ก็จะกลำยเป็นน้้ำบ่ำ หน้ำดิน

หรือน้้ำท่ำ เมื่อมันไหลไปเติมพื้นผิวที่เป็นแอ่งลุ่มต่้ำจนเต็มแล้ว มันก็จะไหลไปบนผิวดินต่อไป จน
ไปบรรจบกับระบบร่องน้้ำในที่สุด แล้วก็ไหลตำมเส้นทำงของล้ำน้้ำ จนกระทั่งลงสู่มหำสมุทร หรือ
แหล่งน้้ำ ในแผ่นดินบำงแห่งในระหว่ำงทำงนี้มันก็จะสูญเสียไปด้วยกำรระเหยสู่บรรยำกำศ และ
กำรไหลซึมลงตำมของตลิ่งและท้องน้้ำ ซึ่งในส่วนนี้อำจจะเป็นไปได้ ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 100 % ของ
จ้ำนวนทั้งหมด 

2.2.5 กำรระเหย (Evaporation) 
น้้ำในสถำนะของเหลว เมื่อถูกควำมร้อนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์หรือแหล่งอ่ืนจะเปลี่ยน

ไปสู่สถำนะก๊ำซหรือเรียกปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำ"กำรระเหย" 
 



16 
 

2.2.6 กำรคำยน้ ำของพืช (Transpiration) 
หน้ำที่พื้นฐำนอย่ำงหนึ่งในกระบวนกำรด้ำเนินชีวิตของพืช ก็คือกำรน้ำเอำน้้ำจำกในดิน

ผ่ำนเข้ำมำทำงระบบรำก ใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตและกำรด้ำรงชีพ น้้ำจะถูก
ปล่อยคืนสู่บรรยำกำศ ทำงรูพรุน ที่ปำกใบในรูปของไอน้้ำ กระบวนกำรคืนควำมชื้นของดินให้แก่
บรรยำกำศนี้เรียกว่ำ กำรคำยน้้ำ (Transpiration) ปริมำณของหยดน้้ำฟ้ำที่กลับคืนสู่บรรยำกำศนี้จะ
มำกน้อยต่ำงกันไปตำมลักษณะของพืชและควำมชื้นที่มีอยู่บริเวณระบบรำกของมัน 
 

2.3 ทฤษฏีสมดุลน้ ำ 
 สมดุลน้้ำ เป็นเคร่ืองมือในกำรอธิบำยสภำพลุ่มน้้ำและช่วยในกำรจ้ำแนกลุ่มน้้ำโดยอำศัย
กำรประเมินแหล่งจ่ำยน้้ำ  และปริมำณน้้ำที่ไหลออก  เป็นกำรประยุกต์ใช้หลักกำรอนุรักษ์สสำร
(Conservation of mass principle)  เข้ำกับวักจักรของน้้ำ คือ ทุกๆอย่ำงจะไม่มีกำรสูญหำย และทุกๆ
อย่ำงที่หำยไปสำมำรถอธิบำยได้  ซึ่งเป็นสมกำรที่รวมกำรน้ำน้้ำเข้ำสู่ระบบตั้งแต่กำรเกิดหยำดน้้ำฟ้ำ 
(เช่น ฝน) และกำรน้ำน้้ำออกจำกระบบในรูปของน้้ำไหลออกที่เกิดขึ้นจำกกำรคำยระเหยน้้ำ  และ
กำรเปลี่ยนแปลงในที่กักเก็บต่ำงๆ (ในรูปของควำมชื้นในดิน และน้้ำใต้ดิน) ดังสมกำรต่อไปนี้ 

∆S = I – O    (2.1) 

เมื่อ I คือ ปริมำณน้้ำไหลเข้ำ, O = ปริมำณน้้ำไหลออก และ ∆S = ปริมำณกำรเปลี่ยนแปลง 
 

2.3.1 กำรหำค่ำปริมำณน้ ำท่ำโดยวิธี SCS-CN method 
 Mishra and Singh (2003) กล่ำวว่ำ SCS-CN method ถูกสร้ำงขึ้นมำในปี ค.ศ.1954 โดย Soil 
Conservation Services (SCS) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น NRCS หรือ 
Natural Resources Conservation Services จุดประสงค์หลักของ SCS-CN method คือ กำรสร้ำง
มำตรกำรหรือระเบียบต่ำงๆ เพื่อป้องกันอุทกภัย โดยน้ำผลกำรศึกษำวิจัย เกี่ยวกับกำรซึมผ่ำนผิวดิน 
(Infiltration) ซึ่งเกิดจำกกำรท้ำฝนเทียมบนพื้นที่ 2 x 4 ตำรำงเมตร จ้ำนวน 10,000  แปลงทั่วประเทศ 
ที่ท้ำกำรศึกษำต่อเน่ืองมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 มำประยุกต์ใช้ 
 หลักกำรของ SCS-CN คือ น้้ำฝนในส่วนที่เกินจำกกำรเก็บกักของพื้นที่จะระบำยให้กับ
พื้นที่ท้ำยน้้ำไปจนหมด โดยระบำยทั้งทำงผิวดิน (Surface runoff) และระบำยทำงใต้ผิวดิน 
(Subsurface flow) ซึ่งรวมกัน เรียกว่ำ น้้ำไหลจำกดินชั้นบน (Direct runoff) และกำรเก็บกักน้้ำของ
พื้นที่ต้นน้้ำจะขึ้นอยู่กับปัจจัยลักษณะภูมิประเทศ ชนิดดิน และชนิดกับปริมำณพืชคลุมดิน  โดย
สมกำรที่ใช้ในหลักของ SCS-CN method คือ 
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𝐹

𝑆
 = 

𝐷𝑅

( 𝑃−𝐼𝑎)
     (2.2) 

เมื่อ DR  คือ ปริมำณน้้ำท่ำ (น้ิว) , P คือ ปริมำณฝนที่ตกลงมำ (น้ิว), Ia คือ ปริมำณกำร
สูญเสียคร้ัง (น้ิว), F คือ ปริมำณกำรดูดซับจริงของลุ่มน้้ำ (นิ้ว), S คือ ปริมำณศักยภำพสูงสุดในกำร
ดูดน้้ำของลุ่มน้้ำ (น้ิว) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝน น้้ำท่ำ และกำรดูดซับน้้ำจริงของลุ่มน้้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2.14 ซึ่ง

สำมำรถเขียนสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์ได้ว่ำ 

 
𝐹 = 𝑃 − 𝐼𝑎 − 𝐷𝑅    (2.3) 

 
 แทนสมกำร F ลงในสมกำร 

 

 𝐷𝑅 =
(𝑃−𝐼𝑎)2

(𝑃−𝐼𝑎)+𝑆
    (2.4) 

 
 จำกกำรทดลองและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝนและน้้ำท่ำพบว่ำ 
 

𝐼𝑎 = 0.2𝑆     (2.5) 
 
แทนค่ำ  𝐼𝑎 ; 
 

𝐷𝑅 =
(𝑃−0.2𝑆)2

(𝑃+0.8𝑆)
    (2.6) 

 
 จำกกำรศึกษำในเชิงเอ็มไพริกัลป์ 
 

      𝑆 =
1000

𝐶𝑁
− 10   (2.7) 

 
 ค่ำ CN จะหำได้โดยกำรส้ำรวจสภำพดิน กำรปกคลุมดิน และสภำพควำมชื้นของดินในลุ่ม
น้้ำ กำรก้ำหนดค่ำ CN ให้กับพืชคลุมดิน 
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กำรก้ำหนดค่ำ CN ให้กับพืชคลุมดิน จะอยู่ภำยใต้ 2 เงื่อนไข เงื่อนไขควำมสำมำรถในกำร
ดูดซับและกำรเก็บกักน้้ำของดิน (Hydrologic soil group) และเงื่อนไขของลักษณะอำกำศ และ
สภำพภูมิประเทศที่ส่งเสริมให้มีกำรดูดซับและเก็บกักน้้ำฝน ดังตำรำงที ่2.3 

 

 

รูปที่ 2.14 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน้้ำฝน น้้ำท่ำ และกำรดูดซับน้้ำของลุ่มน้้ำ 

 
ตำรำงที่ 2.3 Runoff curve number (CN) ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่ำงๆ ของ SCS 

Landuse Hydrologic 
condition 

Hydrologic Soil Group 

A B C D 
Wood and Forest land 

(พื้นที่ป่ำไม้) 

Poor 45 66 77 83 
Fair 36 60 73 79 

Good 25 55 70 77 
Wood-grass combination 

(พื้นที่ผสมระหว่ำงป่ำไม้กับทุ่งหญ้ำ) 

Poor 57 73 82 86 
Fair 43 65 76 82 

Good 32 58 72 79 
Rangeland and Herbaceous 

(ทุ่งหญ้ำ) 

Poor - 80 87 93 
Fair - 71 81 89 

Good - 62 74 85 
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ตำรำงที่ 2.3 (ต่อ) 
Landuse Hydrologic 

condition 
Hydrologic Soil Group 

A B C D 
Agriculture land…Base soil Crop 
cover (พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่ำง

เปล่ำ) 

- 77 86 91 94 
Fair 76 85 90 93 

Good 74 83 88 90 
Industrial districts (พื้นที่โรงงำน) 72% 81 88 91 93 

ที่มำ : พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2551) 
 
A  เป็นดินเนื้อหยำบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้้ำค่อนข้ำงดี ประมำณ 0.30 – 0.45 นิ้ว/ชม. 
B  เป็นดินที่มีเน้ือปำนกลำงถึงหยำบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้้ำค่อนข้ำงดี ประมำณ 0.15 – 0.30 นิ้ว/ชม. 
C  เป็นดินเนื้อปำนกลำงถึงละเอียด ชั้นดินตื้น ดูดซับน้้ำไม่ค่อยดี ประมำณ 0.05 – 0.15 นิ้ว/ชม. 
D  เป็นดินที่มีเน้ือละเอียด และมักจะมีชั้นดินตื้น ดูดซับน้้ำได้น้อยมำก ประมำณ 0 – 0.05 นิ้ว/ชม. 
 
2.4  กำรหำปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำ 

2.4.1  กำรหำปริมำณกำรใช้น้ ำของพืช 
กำรหำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืช  สำมำรถแบ่งวิธีหำออกเป็น 2 วิธีดังนี้ 

(1)  กำรหำปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชโดยกำรวัดโดยตรง 
 กำรวัดปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชโดยตรงนั้น สำมำรถน้ำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที่ ซึ่ง
อำจอำจท้ำได้หลำยวิธี แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่ำงกัน  อย่ำงไรก็ตำมกำรจะเลือกใช้วิธีใด
นั้นขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรข้อมูลที่ละเอียดถูกต้อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อและติดตั้งเคร่ืองมือ  ชนิดของ
พืชที่ต้องกำรตรวจวัด  และองค์ประกอบอ่ืนๆ วิธีที่ใช้กันทั่วไปมี 3 วิธี คือ กำรวัดจำกควำมชื้นใน
ดิน กำรวัดจำกแปลงทดลอง และกำรวัดจำกถังกำรใช้น้้ำของพืช (Lysimeter) วิธีกำรดังกล่ำวให้ผลที่
ถูกต้องและสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  แต่มีข้อจ้ำกัดคือ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสภำพ
พื้นที่ที่ท้ำกำรตรวจวัดไม่สำมำรถใช้กับสภำพพื้นที่อ่ืน ๆ ได้ เพรำะค่ำใช้จ่ำยสูงและใช้เวลำมำก 

(2)  กำรหำปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชโดยใช้ข้อมูลจำกภูมิอำกำศ 
 กำรหำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชโดยใช้ข้อมูลจำกภูมิอำกำศ มีวิธี 3 วิธี (: ดิเรก ทองอร่ำม 
และคณะ, 2545) ดังนี้ 

 1)  กำรใช้ค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำของพืช หรือปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิง 
(ETp) และค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น้ ำของพืช (Kc)  
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เน่ืองจำกกำรหำปริมำณกำรใช้น้้ำจำกกำรวัดโดยตรงมีข้อจ้ำกัด  นักวิทยำศำสตร์จึงได้คิดหำ
วิธีกำรขึ้นมำใหม่เพื่อใช้ในกำรหำปริมำณกำรำใช้น้้ำของพืชโดยใช้ข้อมูลจำกภูมิอำกำศ  โดยมี
หลักกำรและแนวคิดที่ว่ำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชจะมีปริมำณเท่ำใดนั้น  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่
ส้ำคัญ 4 อย่ำง คือ สภำพของดิน  ชนิดและอำยุของพืช  สภำพภูมิอำกำศรอบ ๆ ต้นพืช  และกำร
จัดกำรเพำะปลูก 
 หลักกำรในกำรด้ำเนินกำรก็คือ  ให้พืชเจริญงอกงำมดี  มีอัตรำกำรใช้น้้ำที่ไม่ขึ้นอยู่กับอำยุ  
ได้รับน้้ำหรือควำมชื้นสูงตลอดเวลำ  แต่ผลจำกกำรใช้น้้ำของพืชจะไม่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำร
เพำะปลูกหรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพื่อให้กำรใช้น้้ำของพืชที่เลือกมำศึกษำขึ้นอยู่กับสภำพ
ภูมิอำกำศเพียงอย่ำงเดียวซึ่งพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวก็คือ หญ้ำอัลฟัลฟ่ำ  ต่อมำก็มีพืชชนิดอ่ืน ๆ มำ
ศึกษำ 
 กำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิงที่เลือกไว้  เมื่อปลูกในดินที่มีควำมชื้นสูงตลอดเวลำ  เพื่อให้อัตรำ
กำรใช้น้้ำขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศอย่ำงเดียวเรียกว่ำ “ ศักย์กำรคำยระเหยของน้้ำ” ซึ่งตรงกับ
ภำษำอังกฤษว่ำ “Potential Evapotranspiration” ใช้ตัวย่อว่ำ  “ETp ” และศักย์กำรคำยระเหยของน้้ำ
จะหมำยถึง  ปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิง (ETp ) นั่นเอง จำกหลักกำรที่ว่ำกำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิง
ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศรอบ ๆ ต้นพืชเพียงอย่ำงเดียวนี้ท้ำให้นักวิทยำศำสตร์ได้คิดสูตรส้ำหรับ
กำรหำศักย์กำรคำยระเหยของน้้ำ (ETp ) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกภูมิอำกำศไว้อย่ำงมำกมำย  และ
ต้องกำรทรำบค่ำปริมำณกำรใช้น้้ ำของพืชหรือกำรระเหยข องน้้ ำที่แท้จริง  (Appearrance  
Evapotranspriation, ETa) ของแปลพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่พืชอ้ำงอิง   
 เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้ประโยชน์ในหำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชต่ำง ๆ  จึงได้ท้ำกำร
วิเครำะห์หำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิง (ETp) จำกกำรค้ำนวณโดยวิธีกำรของ Penman ที่
ปรับปรุงแล้ว (Modified  Penman  Method) รวมทั้งค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของพืช (Kc)  ดัง
สมกำรต่อไปนี้ 
 

ETc  =  ETp  x  Kc   (2.8) 
 

เมื่อ ETc คือ ปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชที่ต้องกำรทรำบ (มม./วัน), ETp คือ ปริมำณกำรใช้น้้ำของพืช
อ้ำงอิง (มม./วัน), Kc คือ สัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของพืช (Crop Coefficient)  

 2)  กำรใช้ค่ำปริมำณกำรระเหยน้ ำจำกถำดวัดกำรระเหยแบบเอ (Epan) สัมประสิทธิ์
ถำดวัดกำรระเหยส ำหรับถำดวัดแบบเอ (Kp) และสัมประสิทธิ์กำรใช้น้ ำของพืช 
(Kc)  
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แนวคิดของกำรหำปริมำณกำรใช้น้้ำโดยวิธีนี้มำจำกเมื่อไม่มีข้อมูลที่สำมำรถน้ำไปใช้หำ
กำรค้ำนวณหำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิง (ETp)จำกสูตรหรือวิธีต่ำงๆ ที่มีผู้คิดค้นจึงประยุกต์ใช้
ปริมำณกำรระเหยน้้ำจำกถำดวัดกำรระเหยแบบเอแทน 
 ในอดีตที่ผ่ำนมำที่กำรใช้คอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรค้ำนวณยังไม่แพร่หลำย  ท้ำ
ให้วิธีกำรหำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิง (ETp) โดยสูตรหรือวิธีของ Penman, Blaney – Criddle 
, Hargeaves Equation , Makkink , Tronthwaite , Jensen – Haise แล ะ  Lowry – Johnson ค่อนข้ ำง
ยุ่งยำก 
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว  จึงท้ำให้เกิดควำมคิดในกำรที่จะวิธีกำรค้ำนวณ  และหำข้อมูลที่ใช้ใน
กำรค้ำนวณแบบง่ำย ๆ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรระเหยเป็นหลัก เพรำะเป็นข้อมูลที่สำมำรถหำได้ง่ำย
และสะดวกกว่ำวิธีกำรใช้สูตรที่ผ่ำนมำ แต่เนื่องจำกกำรหำปริมำณกำรใช้น้้ำจำกพืชจำกกำรวัด
กำรระเหย  เคร่ืองมือที่ใช้วัดในกำรระเหยแบ่งออกเป็น 2 แบบ  คือ  แบบที่เป็นถำดบรรจุน้้ำเรียกว่ำ 
“กำรวัดกำรระเหย” (Evaporation pan) ซึงน้้ำได้ระเหยจำกผิวน้้ำโดยตรง  และอีกแบบหนึ่งซึ่งให้น้้ำ
ระเหยจำกผิวของวัสดุพรุนที่เปียกน้้ำ 
 หลักกำรระเหยทั้งสองแบบคล้ำยคลึงกัน  คือเป็นกำรแพร่กระจำยไอน้้ำสู่บรรยำกำศ  แต่
เน่ืองจำกกำรคำยน้้ำของพืชนั้นจะถูกควบคุมโดยกำรปิดเปิดของรูใบที่แตกต่ำงกันในกำรระเหยจำก
ผิวน้้ำไม่มีอะไรควบคุมเลย  ดังนั้นจึงจ้ำเป็นใช้ค่ำสัมประสิทธิ์มำคูณกับค่ำกำรระเหยจำกถำดวัดกำร
ระเหย  ตำมปกติจะใช้ถำดที่เรียกว่ำ “Class-A pan” ของกรมอุตุนิยมวิทยำประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 แนวคิดของกำรหำปริมำณกำรใช้น้้ำแบบนี้มำจำกเมื่อไม่มีข้อมูลที่สำมำรถใช้ค้ำนวณหำ
ปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชอ้ำงอิง (ETp) จึงก้ำหนดให้หำค่ำของ (ETp) จำกสมกำรดังต่อไปนี้ 
 
 

ETp   = Epan  x  Kp    (2.9) 
  

โดยสรุปข้อมูลปริมำณกำรระเหยของน้้ำจำกถำสดวัดกำรระเหยแบบเอ (Epan) จะต้องอ่ำน
ค่ำโดยตรงจำกอุปกรณืที่ติดตั้งในแปลงพืชและค่ำสัมประสิทธิ์ถำดวัดกำระเหยส้ำหรับถำดวัดแบบ
เอ (Kp) และสัมประสิทธิ์กำรใช้น้้ำของพืช (Kc) จะสำมำรถหำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชได้จำก
สมกำร 
 

ETc = Epan  x  Kp  x  Kc..     (2.10) 
 



22 
 

เมื่อ ETc คือ ปริมำณกำรใช้น้้ำของพืช (มม./วัน), Epan คือ ปริมำณกำรระเหยน้้ำจำกถำดวัดกำร
ระเหยแบบเอ (มม./วัน), Kp คือ สัมประสิทธิ์ถำดวัดกำรระเหยแบบเอ, Kc คือ สัมประสิทธ์กำรใช้
น้้ำของพืช 

 3)  กำรใช้ข้อมูลปริมำณกำรระเหยน้ ำจำกถำดวัดกำรระเหยแบบเอ (Epan) และ
สัมประสิทธิ์ถำดวัดกำรระเหยส ำหรับถำดวัดแบบ เอ (K´p )  

กำรหำปริมำณกำรใช้น้้ำด้วยวิธีนี้มำจำกถำดวัดกำรระเหยแบบเอ (Epan) หรือปริมำณกำร
ระเหยน้้ำจำกถำดวัดกำรระเหยแบบเอ  เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่ไม่มีทั้งข้อมูล ETp หรือปริมำณกำร
ใช้น้้ำของพืชโดยกำรค้ำนวณจำกค่ำของ K´p หรือ สัมประสิทธิ์ของถำดวัดกำรระเหยแบบเบ็ดเสร็จ
ส้ำหรับถำดวัดแบบเอ แทน Kc และ  Kp นั่นคือสำมำรถหำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชด้วยหำรค้ำนวณ
จำกกำรคูณค่ำกำรระเหยแบบเอ (Epan)กับสัมประสิทธิ์ถำดวัดกำรระเหยแบบเบ็ดเสร็จส้ำหรับถำด
วัดแบบเอ (K´p) ดังแสดงในสมกำร 

 
ETc = Epan   x  K´p   (2.11) 

 
เมื่อ ETc คือ ปริมำณกำรใช้น้้ำของพืช (มม./วัน), Epan คือ ปริมำณกำรระเหยน้้ำจำกถำดวัดกำร
ระเหยแบบเอ (มม./วัน), K´p คือ สัมประสิทธิ์ของถำดวัดกำรระเหยแบบเบ็ดเสร็จส้ำหรับถำดวัด
แบบเอ 

2.4.2 ควำมต้องกำรใช้น้ ำสัตว์ 
 ปรำโมทย์ ไม้กลัด (2541) อัตรำกำรใช้น้้ำของสัตว์ประเภทต่ำง ๆ มีควำมต้องกำรน้้ำมำก
น้อยตำมเกณฑ์ ดังนี้ 
 - วัวและควำย ตัวละประมำณ 50 ลิตรต่อวัน 
 - หมู ตัวละประมำณ  20 ลิตรต่อวัน 
 - ไก่ ตัวละประมำณ  0.15 ลิตรต่อวัน 

 

2.4.3 กำรหำปริมำณกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภค - บริโภค 
กรมชลประทำน(2554) เป็นกำรหำควำมต้องกำรน้้ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภคของ

ประชำกรทั้งหมดที่อำศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเมืองซึ่งมีควำมต้องกำรใช้น้้ำที่แตกต่ำงกัน 
(1)  กำรก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำของประชำกรในชุมชนลักษณะต่ำง ๆ โดยประชำกรที่อยู่ใน

เขตเทศบำลได้วิเครำะห์จำกข้อมูลปริมำณน้้ำจ้ำหน่ำยของกำรประปำส่วนภูมิภำค ส่วน
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อัตรำกำรใช้น้้ำของประชำกรนอกเขตเทศบำลก้ำหนดให้ใช้ตำมตำมมำตรฐำนกำร
ส้ำรวจควำมจ้ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ดังสรุปได้ดังนี้ 

 - เทศบำลนคร  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ 250 ลิตร/คน/วัน 
 - เทศบำลเมือง  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ 200 ลิตร/คน/วัน 
 - เทศบำลต้ำบล  ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ 120 ลิตร/คน/วัน 
 - นอกเขตเทศบำล ก้ำหนดอัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ 50 ลิตร/คน/วัน 
(2)  ในกรณีที่มีผู้ขอใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภค เช่น กำรประปำส่วนภูมิภำค องค์กำร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ .ให้คิดควำมต้องกำรใช้น้้ำตำมปริมำณที่ขอใช้ ดังนั้น   
 
ควำมต้องกำรใช้น้้ำ = จ้ำนวนประชำกรในพื้นที่  X  อัตรำกำรใช้น้้ำเฉลี่ย ( ลบ.เมตร/วัน)     (2.12) 

 
2.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อรุณี  อุสำหกิจ (2555) ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ เพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้งนอกเขตพื้นที่
ชลประทำน กรณีศึกษำ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งภัยแล้งี่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสภำพ
ภูมิอำกำศ และปริมำณน้้ำฝน โดยเฉพำะบริเวณพื้นที่นอกเขตชลประทำนที่ต้องพึงพำน้้ำฝนในกำร
เพำะปลูกและกำรอุปโภค-บริโภค จะประสบปัญหำกำรขำดแคลนในฤดูแล้งใน บำงฤดูกำล และ
บำงคร้ังรุนแรงจนกระทั่งเกิดวิกฤตกำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค กำรวิจัยเร่ืองกำรบริหำร 
จัดกำรน้้ำเพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตพื้นที่ชลประทำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเตรียม
ควำมพร้อมส้ำหรับป้องกันกำรขำดแคลนน้้ำ ได้ใช้แบบจ้ำลองสมดุลน้้ำ MIKE BASIN เป็น 
เคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์ ข้อมูลน้ำเข้ำแบบจ้ำลองประกอบด้วยข้อมูลทำงกำยภำพของพื้นที่ข้อมูล
ทำงอุตุนิยมวิทยำ ข้อมูลอุทกวิทยำ ข้อมูลกำรใช้น้้ำในแต่ละกิจกรรม  ข้อมูลสระเก็บน้้ำและกำร
บริหำรจัดกำรสระเก็บน้้ำ  ขั้นตอนในกำรศึกษำประกอบด้วย และท้ำกำรวิเครำะห์สมดุลน้้ำรำย
เดือนของแต่ละลุ่มน้้ำย่อย ผ่ำนกำรใช้น้้ำด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ปศุสัตว์ และกำรอุปโภค -
บริโภค  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2557) ได้ท้ำกำรศึกษำโครงกำรกำรติดตำมและบูรณำกำรอย่ำง
มีส่วนร่วมของโครงกำรพัฒนำแก้มลิงหนองเลิงเปือย   ซึ่งบริเวณพื้นที่โดยรอบแก้มลิงหนองเลิง
เปือย ได้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษำสถำนกำรณ์พื้นฐำนของประชำกรในพื้นที่  และท้ำกำร
ทดลองที่เกี่ยวกับสภำพภูมิประเทศโดยรวมของพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล
จำกเอกสำร  และรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร  และผลกำรลงส้ำรวจพื้นที่ ถูกน้ำมำประมวลผล
และสรุปเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำง  ๆ และพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนต่อไป 
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ทีมนักวิจัยด้ำนทรัพยำกรน้้ำ , วิเครำะห์ควำมเพียงพอของกำรจัดกำรน้้ำในกำรศึกษำคร้ังนี้
จึงก้ำหนดไว้เป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 เปรียบเทียบปริมำณน้้ำท่ำกับปริมำณกำรใช้น้้ำในทุกกิจกรรม
ในพื้นที่ทั้งต้ำบลโคกสี กรณีที่ 2 เปรียบเทียบปริมำณน้้ำท่ำกับปริมำณกำรใช้น้้ำในทุกกิจกรรมใน
พื้นที่ทั้งต้ำบลโคกสี ยกเว้น  ปริมำณกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตรค้ำนวณเฉพำะพื้นที่นอกเขต
ชลประทำน 

อดิศร  สรำวิช (2555) ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรน้้ำในพื้นที่กำรเกษตรและชุมชนในพื้นที่ 
หมู่บ้ำนโคกล่ำม ต้ำบลดงลิง อ้ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์  เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้ำนเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรรม   ซึ่งน้้ำถือเป็นปัจจัยหลักที่ส้ำคัญในกำรท้ำกำรเกษตร แต่จำกปัญหำ
กำรขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง และกำรเกิดน้้ำท่วมในช่วงฤดูฝน จึงได้ท้ำกำรเปรียบเทียบสมดุล
ของปริมำณที่มีอยู่ในพื้นที่  กำรศึกษำสภำพสมดุลน้้ำ และศึกษำแนว ทำงกำรป้องกันน้้ำท่วม และ
กำรขำดแคลนน้้ำในพื้นที่ศึกษำ จำกนั้นน้ำผลกำรศึกษำดังกล่ำวจัดเวทีเสวนำน้ำเสนอข้อมูลแก่
ประชำชนในหมู่บ้ำนรับทรำบ ถึงปัญหำและร่วมค้นหำแนวทำงแก้ไขเพื่อสร้ำงกำรท้ำงำนแบบมี
ส่วนร่วมน้ำไปสู่กำรท้ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 กำรศึกษำศักยภำพหนองเลิงเปือยเพื่อรองรับกำรใช้น้้ำของประชำกร ในอ้ำเภอร่องค้ำ 
อ้ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์  โดยท้ำกำรศึกษำจำกข้อมูลสภำพภูมิศำสตร์ อุทกศำสตร์ พื้นที่
และปริมำณกำรเก็บกักน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย และยังได้ท้ำกำรศึกษำสภำพเศรษฐกิจ สังคม 
พื้นที่เกษตรกรรม กำรประกอบอำชีพ  กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิเครำะห์หำปริมำณน้้ำต้นทุนที่
สำมำรถเก็บกักน้้ำตำมควำมจุของแก้มลิงหนองเลิงเปือยกับปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำของทุกภำค
ส่วนและอัตรำกำรสูญเสียปริมำณน้้ำทำงธรรมชำติ  เพื่อน้ำผลกำรศึกษำมำสรุปวำงแผนกำรจัดกำร
น้้ำให้เกิดควำมสมดุลน้้ำและประโยชน์สูงสุด  โดยมีขั้นตอนในกำรด้ำเนินกำรศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ภำพรวมขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
 กำรศึกษำศักยภำพหนองเลิงเปือยเพื่อรองรับกำรใช้น้้ำของประชำกรในท้องถิ่น  ใน
โครงกำรพัฒนำแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ  อ้ำเภอร่องค้ำ อ้ำเภอกมลำไสย 
จังหวัดกำฬสินธุ์  มีขั้นตอนกำรศึกษำดังรูปที่ 3.1 
 
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1)  ข้อมูลปริมำณกำรระเหยของน้้ำรำยเดือน จำกสถำนีวัดน้้ำฝน อ้ำเภอกมลำไสย จังหวัด

กำฬสินธุ์ ในคำบ 15 ปี (พ.ศ.2543 – 2557) ดังตำรำงที่ 3.1  
 2)  ข้อมูลปริมำณน้้ำฝน จำกสถำนีวัดน้้ำฝน อ้ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ ในคำบ 15 

ปี (พ.ศ.2543 – 2557) ดังตำรำงที่ 3.2 
 3)  ข้อมูลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพื้นที่ผิวน้้ำกับปริมำตรกักน้้ำ ดังตำรำงที่ 3.3   
 4)  อัตรำกำรซึมของน้้ำในดินแต่ละชนิด ดังตำรำงที่ 2.2  
 5)  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย แบ่งเป็น 4 โซน รวม 7,941 ไร ่ (รูปที่ 

3.2) โดยโซนที่ 1 ปัจจุบันเป็นพื้นที่ถมดินที่น้ำดินจำกกำรขุดลอกแก้มลิงหนองเลิง
เปือยมำถม ซึ่งยังไม่สำมำรถก้ำหนดในกำรใช้น้้ำในพื้นที่ได้  รวม 2,003 ไร่ ส่วนพื้นที่ 
โซนที่ 2,3 และ 4 มีพื้นที่รวม 5,938 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เกษตรกรรมป็นกำรปลูกข้ำว 
5,454 ไร่ พืชสวน(ยำงพำรำ,ปำล์ม,ไผ่, ยูคำลิปตัส ฯลฯ) 484 ไร่ แต่เนื่องจำกกำรวิจัย
ต้องกำรหำค่ำปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชสูงสุด จึงได้แสดงกำรค้ำนวณปริมำณกำรใช้น้้ำ
ของพื้นที่จ้ำนวน 5,938 ไร ่เป็นกำรปลูกข้ำวนำปีและนำปรังทั้งหมด 
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 6)  จ้ำนวนประชำกรผู้ใช้น้้ำรอบพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย ดังตำรำงที่ 2.1 เป็นจ้ำนวนที่
อำศัยอยู่ภำยในพื้นที่รอบโครงกำร 4 ต้ำบล 2 อ้ำเภอ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยสถำนี
สูบน้้ำที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันมีจ้ำนวน 3 สถำนี แต่สำมำรถส่งน้้ำเพื่อกำรอุปโภค-
บริโภค เพียงสถำนีสูบน้้ำนำเรียง 1  ส่งน้้ำให้ประชำกรจ้ำนวน 417 คน คือ หมู่ที่ 3, 4, 
9, 10, และ 12 ใน ต.สำมัคคี อ.ร่องค้ำ จ.กำฬสินธุ์  จึงใช้จ้ำนวนประชำกรดังกล่ำวมำ
แสดงในกำรค้ำนวนปริมำณกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 
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รูปที่ 3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำศักยภำพหนองปลิงเปลืองเพื่อรองรับกำรใช้น้้ำของประชำกรในท้องถิ่น 
 

รวบรวมข้อมูล 

วิเครำะห์ปริมำณน้้ำฝนเป็นน้้ำท่ำ โดยวิธี 

SCS-CN method 

- ค้ำนวณค่ำกำรใช้น้้ำของพืช-สัตว์ 
- ค้ำนวณค่ำกำรใช้น้้ำอุปโภค-บริโภค 
- อัตรำกำรระเหยของแหล่งน้้ำ 
- อัตรำกำรซึมในพื้นที่แก้มลิง 

กรณีศึกษำท่ี  1 
Storage > Inflow > Outflow 

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

ปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลลงแก้มลิงหนองเลิงเปือย 

กำรวิเครำะห์ Inflow เข้ำระบบ กำรวิเครำะห์ Outflow ออกจำกระบบ 

กรณีศึกษำท่ี  2 
Storage < Inflow > Outflow 

กรณีศึกษำท่ี  3 
Storage > Inflow < Outflow 

สมดุลน้้ำ: Inflow - Outflow 
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ตำรำงที่ 3.1 ปริมำณกำรระเหยรวมรำยเดือน (มิลลิเมตร) พ.ศ.2543 - 2557 

ปริมำณกำรระเหยรวมรำยเดือน (มม.) 
เดือน/พ.ศ. 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

มกรำคม 126.26 126.37 128.68 115.40 103.00 98.38 110.26 108.44 98.44 103.26 106.93 86.47 76.36 81.75 80.83 103.39 

กุมภำพันธ์ 135.02 132.36 112.82 120.54 95.97 110.22 113.05 107.21 109.88 106.97 121.33 94.26 88.94 123.10 99.24 111.39 

มีนำคม 172.09 142.88 143.21 146.17 146.20 143.48 131.64 141.50 147.32 136.39 146.39 125.10 115.74 156.92 149.98 143.00 

เมษำยน 141.92 190.23 154.35 155.19 158.84 154.28 134.83 152.37 143.31 146.72 169.29 138.18 119.57 162.13 151.80  

พฤษภำคม 128.99 149.29 140.49 157.43 150.89 160.45 147.65 135.42 117.53 137.25 160.36 146.40 122.74 152.01 148.70 143.71 

มิถุนำยน 108.84 123.72 134.16 131.03 126.79 122.91 144.33 145.01 122.50 131.73 142.34 119.98 100.84 121.29 121.83 126.49 

กรกฎำคม 116.28 129.22 128.75 133.76 118.01 115.98 111.80 135.88 118.22 126.92 141.74 119.00 111.98 113.53 103.90 121.66 

สิงหำคม 124.63 112.62 114.84 121.36 112.48 100.12 216.00 101.53 108.07 120.81 116.18 107.72 93.53 96.53 105.15 116.77 

กันยำยน 100.31 117.02 92.02 98.77 109.41 82.35 116.26 96.24 96.18 116.70 94.45 90.80 110.04 86.93 104.59 100.80 

ตุลำคม 127.60 156.92 128.69 132.55 149.12 127.35 314.80 97.95 128.19 126.69 100.85 92.26 111.76 101.88 104.52 133.41 

พฤศจิกำยน 132.03 131.63 119.71 116.82 125.08 106.56 99.90 103.66 107.14 125.17 91.26 82.09 79.25 74.50 75.90 104.71 

ธันวำคม 138.10 129.72 107.05 115.33 106.16 105.95 103.94 90.22 89.11 92.85 71.17 70.14 70.73 56.99 70.80 94.55 

รวม 1,552.07 1,641.98 1,504.77 1,544.35 1,501.95 1,428.03 1,744.46 1,415.43 1,385.89 1,471.46 1,462.29 1,272.40 1,201.48 1,327.56 1,317.24 1,451.42 

เฉลี่ย 129.34 136.83 125.40 128.70 125.16 119.00 145.37 117.95 115.49 122.62 121.86 106.03 100.12 110.63 109.77 120.95 
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ตำรำงที่ 3.2 ปริมำณฝนรวมรำยเดือน (มิลลิเมตร) พ.ศ.2543 - 2557 

 

 

ปริมำณฝนรวมรำยเดือน (มม.) 
พ.ศ. 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 รวม เฉลี่ย 

มกรำคม 0.4 2.3 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.1 12.3 0.0 22.7 0.0 86.1 2.6 0.0 138.6 9.2 

กุมพำพันธ์ 13.2 0.0 0.5 9.5 91.1 0.0 15.4 6.6 1.7 0.0 36.6 5.7 14.2 0.0 6.2 200.7 13.4 

มีนำคม 0.8 34.1 121.5 79.3 5.7 4.7 102.7 47.0 34.0 52.2 0.9 23.2 18.6 25.9 17.7 568.3 37.9 

เมษำยน 129.3 39.6 83.5 18.0 120.3 33.4 106.7 84.9 169.7 91.8 3.9 42.1 92.3 30.3 116.3 1162.1 77.5 

พฤษภำคม 157.3 333.6 300.3 83.6 298.4 164.2 121.6 161.3 156.5 194.1 97.3 157.3 220.0 142.8 140.6 2728.9 181.9 

มิถุนำยน 259.4 320.0 216.7 315.7 218.1 302.5 190.1 62.4 231.0 329.0 152.9 203.9 82.4 113.9 242.0 3240.0 216.0 

กรกฎำคม 396.4 239.5 181.1 101.9 550.4 222.1 216.0 243.2 205.8 295.6 125.8 213.0 83.3 294.9 293.1 3662.1 244.1 

สิงหำคม 266.5 344.7 327.5 296.9 297.0 284.7 237.1 410.9 101.0 229.0 561.8 383.3 290.4 67.8 224.0 4322.6 288.2 

กันยำยน 142.4 197.2 387.8 294.6 72.5 289.3 183.3 193.0 345.9 207.7 151.0 388.3 203.5 281.1 232.3 3569.9 238.0 

ตุลำคม 50.8 169.2 32.1 19.0 9.0 21.1 314.8 292.7 105.2 15.0 129.1 116.2 39.9 47.2 60.6 1421.9 94.8 

พฤศจิกำยน 0.0 58.9 5.5 0.0 3.4 30.6 11.2 7.0 82.9 0.0 0.0 0.2 2.0 1.9 44.1 247.7 16.5 

ธันวำคม 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 11.9 0.0 15.8 0.0 0.0 12.0 0.1 42.7 2.8 

รวม 1416.5 1739.1 1658.7 1218.5 1678.0 1353.3 1498.9 1509.1 1457.9 1414.4 1297.8 1533.2 1132.7 1020.4 1377.0 21305.5 1121.3 

เฉลี่ย 118.0 144.9 138.2 101.5 139.8 112.8 124.9 125.8 121.5 117.9 108.2 127.8 94.4 85.0 114.8 1775.5 93.4 

จ ำนวนวันที่
มีฝนตก 

104 121 122 95 104 115 96 100 126 101 116 127 111 109 112 1659 87 
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ตำรำงที่ 3.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพื้นที่ผิวน้้ำกับปริมำตรกักน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
ระดับ ม. รทก. ปริมำตร (ลบ.เมตร) พื้นที่ผิวน้ ำ (ตร.เมตร) ร้อยละควำมจุ 

131.59 6,919,871.16 1,276,106.56 92.97 

131.95 7,379,203.80 1,279,787.20 99.14 

131.96 7,391,963.04 1,279,889.44 99.31 

131.97 7,404,722.28 1,279,991.68 99.49 

131.98 7,417,481.52 1,280,093.92 99.66 

131.99 7,430,240.76 1,280,196.16 99.83 

132.00 7,443,000.00 1,280,300.00 100.00 

132.01 7,455,862.28 1,280,402.56 100.17 

132.02 7,468,724.56 1,280,505.12 100.35 

132.03 7,481,586.84 1,280,607.68 100.52 

132.04 7,494,449.12 1,280,710.24 100.69 

132.05 7,507,311.40 1,280,812.80 100.86 

132.06 7,520,173.68 1,280,915.36 101.04 

132.07 7,533,035.96 1,281,017.92 101.21 

132.08 7,545,898.24 1,281,120.48 101.38 

ที่มำ:ส้ำนักงำนโครงกำรชลประทำนจังหวัดกำฬสินธุ์    
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ตำรำงที่ 3.4 ปฏิทินกำรปลูกพืชของเกษตรกรรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย 

ที่มำ: ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์และสอบถำมเกษตรกรในพื้นที่ 

 

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

1 ข้ำวนำปี                         

2 ข้ำวนำปรัง                         
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รูปที่ 3.2  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย 

3.3  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังน้ี 

1)  กำรค้ำนวณหำปริมำณน้้ำท่ำที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ โดยน้ำข้อมูลปริมำณน้้ำรวมรำยเดือน 
(ที่ได้จำกกำรเฉลี่ย 15 ปี) และชนิดของดิน ด้วยวิธี SCS-CN ผลกำรค้ำนวณที่ได้คือ
ปริมำณน้้ำท่ำรวมรำยเดือน (ตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม) ที่มีหน่วยเป็นนิ้ว 
จำกนั้นแปลงหน่วยเป็นเมตร 

2)  น้ำพื้นที่รับน้้ำที่มีหน่วยเป็นตำรำงเมตรเข้ำมำคูณกับปริมำณน้้ำท่ำในข้อ (1) ท้ำให้ได้
ปริมำณน้้ำท่ำที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในหน่วยลูกบำศก์เมตร 

3)  ค้ำนวณหำค่ำกำรคำยระเหยส้ำหรับพืชแต่ละชนิดจำกสมกำรดังต่อไปนี้ 
 

ETp   = Epan  x  Kp 
 

เมื่อ ETp   คือค่ำกำรคำยระเหย, Epan คือ ค่ำกำรระเหย และ Kp คือ สัมประสิทธิ์ถำดวัดกำรระเหย
แบบเอ 
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 ทั้งนี้ได้น้ำปฏิทินกำรปลูกพืชมำประกอบกำรพิจำรณำ เพื่อท้ำให้ทรำบว่ำพืชแต่ละชนิด
ปลูกในช่วงเดือนอะไร ซึ่งผลกำรค้ำนวณที่ได้คือค่ำกำรคำยระเหยรวมรำยเดือนของพืชแต่ละชนิด
ในหน่วย มิลลิเมตร (ต้ังแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม) 
 จำกนั้นน้ำขนำดพื้นที่เพำะปลูกของพืชแต่ละชนิดมำคูณเข้ำกับค่ำกำรคำยระเหย ซึ่งผลกำร
ค้ำนวณที่ได้คือค่ำกำรคำยระเหยรวมรำยเดือนของพืชแต่ละชนิดในหน่วย ลูกบำศก์เมตร  (ตั้งแต่
เดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม) 

4)  กำรค้ำนวณค่ำกำรใช้น้้ำของสัตว์แต่ละชนิด โดยน้ำข้อมูลจ้ำนวนสัตว์แต่ละชนิดมำคูณ
กับค่ำกำรใช้น้้ำของสัตว์แต่ละชนิด ดังแสดงในหัวข้อ 2.4.2  ซึ่งผลกำรค้ำนวณที่ได้คือ
ค่ำกำรใช้น้้ำของสัตว์แต่ละชนิดรวมรำยเดือน (ต้ังแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม) 

5)  กำรค้ำนวณค่ำกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค ซึ่งผลกำรค้ำนวณที่ได้คือค่ำกำรใช้น้้ำ
เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค รวมรำยเดือน (ต้ังแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม) 

6)  กำรสูญเสียน้้ำเน่ืองจำกกำรระเหย โดยได้น้ำค่ำกำรระเหยรรวมรำยเดือน (ที่ได้จำกกำร
เฉลี่ย 15 ปี) ต้ังแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม 

7)  กำรสูญเสียน้้ำเนื่องจำกกำรซึมของน้้ำในแก้มลิง โดยน้ำค่ำอัตรำกำรซึม (ในหน่วย 
มิลลิเมตรต่อวัน) คูณกับพื้นที่ผิวของแก้มลิง ซึ่งผลที่ได้คือค่ำกำรซึมรวมรำยเดือ น 
(ต้ังแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม) 

8)  น้ำค่ำที่ค้ำนวณได้จำกข้อ 3) ถึงข้อ 7) มำรวมกัน ท้ำให้ทรำบถึงปริมำณน้้ำที่ไหลออก
จำกระบบ (Outflow) 

9)  น้ำค่ำที่ค้ำนวณได้จำกข้อ 2) และข้อ 8) ด้วยหลักกำรสมดุลน้้ำ และพิจำรณำโอกำสที่ผล
กำรศึกษำจะเกิดขึ้นได้ทั้ง 3 กรณี พร้อมทั้งหำแนวทำงแก้ไข และสรุปผลกำรศึกษำ 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

กรณีศึกษำที่  1 Storage > Inflow > Outflow 
กรณีศึกษำที่  2 Storage < Inflow > Outflow 
กรณีศึกษำที่  3 Storage > Inflow < Outflow 

เมื่อ Storage คือ ปริมำตรเก็บกักของแก้มลิง, Inflow คือ ปริมำณน้้ำท่ำที่ได้จำกข้อ 2) และ Outflow 
คือค่ำที่ค้ำนวณได้จำกข้อ 8)  
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลองและวิเครำะห์ผล 

 
จำกกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ น้ำข้อมูลที่รวบรวมได้มำด้ำเนินกำรวิเครำะห์ เพื่อหำ

ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในแต่ละกิจกรรม ส้ำหรับพื้นที่กรณีศึกษำ เพื่อเปรียบเทียบปริมำณกับ
ปริมำณน้้ำท่ำ (Inflow) และควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้้ำของแหล่งน้้ำที่ท้ำกำรศึกษำ โดยสรุปผล
กำรวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 
4.1  ปริมำณน้ ำที่ไหลเข้ำ (Inflow) 
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลฝนรำยเดือน จำกสถำนีวัดอ้ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ ในคำบ 
15 ปี (พ.ศ.2543 – 2557) ดังแสดงในตำรำงที่ 3.2 และแสดงค่ำฝนเฉลี่ยรำยเดือนดังแสดงในรูปที่ 4.1 
ซึ่งจำกข้อมูลแสดงให้เห็นว่ำปริมำณน้้ำฝนเพิ่มขึ้นสูงเร่ิมในช่วงเดือนพฤษภำคม - กันยำยน  
 

 
 

รูปที่ 4.1 ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยเดือน 15 ปี (พ.ศ.2543-2557) 
 

 จำกข้อมูลปริมำณน้้ำฝนเฉลี่ยรำยเดือนน้ำมำค้ำนวณหำปริมำณน้้ำท่ำ โดยวิธี SCS-CN ซึ่ง
จำกข้อมูลกลุ่มชุดดินในพื้นที่บริเวณหนองเลิงเปือย เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและว่ำงเปล่ำ เป็นดินที่มี
เนื้อปำนกลำงถึงหยำบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้้ำค่อนข้ำงดี มีพืชปกคลุมประมำณ 50-70% ซึ่งเมื่อน้ำไป
เทียบกับตำรำงที่ 2.3 ได้ค่ำ CN เท่ำกับ 85 และผลกำรค้ำนวณหำปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลเข้ำหนองเลิง
เปือย ส้ำหรับแต่ละเดือน แสดงดังตำรำงที่ 4.1 ทั้งนี้ ตัวอย่ำงกำรค้ำนวณดังนี้
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ตัวอย่ำง  กำรค้ำนวณหำค่ำ ปริมำณน้้ำท่ำ (DR) 
หำ DR ของเดือนสิงหำคม พ.ศ 2557  

 CN = 85.00 
 P = 288.2  mm 
หำค่ำ  S  จำก  S =   (25.4mm x 1000 นิ้ว/ CN) – (25.4 mm x 100 นิ้ว) 
   =   (25400 mm/85) – 254 mm 
   =   44.82 mm 
หำค่ำ DR จำก  DR =  (P – 0.2S)2 / (P + 0.8S) 

   =  [224 mm – 0.2(44.82 mm)2] / [224 mm + (0.8)(44.82 mm)] 

   =   177.9 mm 
 

 เพื่อค้ำนวณหำปริมำณน้้ำท่ำในหน่วยล้ำนลูกบำศก์เมตร ดังแสดงตัวอย่ำงกำรค้ำนวณ
ข้ำงล่ำงนี้ และผลกำรค้ำนวณดังแสดงในตำรำงที่ 4.2 และรูปที่ 4.2  

ตัวอย่ำง กำรค้ำนวณหำค่ำ ปริมำณน้้ำท่ำเปรียบเทียบกับพื้นที่รับน้้ำของแก้มลิงหนองเลิง
เปือย เดือนสิงหำคม พ.ศ 2557 
ก้ำหนดให้ ปริมำณน้้ำท่ำเดือนสิงหำคม พ.ศ.2557  เท่ำกับ  177.9 มิลลิเมตร 
  ขนำดพื้นที่รับน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย  เท่ำกับ 204 ตำรำงกิโลเมตร 
 ปริมำณน้้ำท่ำ  = 177.9  x  204,000  ลูกบำศก์เมตร 
    = 36,300,000  ลูกบำศก์เมตร 
    = 36.30   ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
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ตำรำงที่ 4.1 ปริมำณน้้ำท่ำ (DR) รำยเดือน (มิลลิเมตร)  
พ.ศ./
เดือน 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 รวม เฉลี่ย 

ม.ค. 2.0 2.3 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.1 12.3 0.0 22.7 0.0 86.1 2.6 0.0 140.2 9.3 

ก.พ. 0.4 2.2 2.0 0.0 53.1 2.2 0.8 0.1 1.4 2.2 10.5 0.3 0.5 2.2 0.2 78.3 5.2 

มี.ค. 1.8 9.0 80.5 43.0 0.3 0.4 63.4 17.5 9.0 21.2 1.8 3.4 1.7 4.6 1.4 259.0 17.3 

เม.ย. 87.7 12.4 46.5 1.5 79.4 8.6 67.0 47.8 125.7 53.8 0.6 14.1 54.2 6.9 75.7 681.9 45.5 

พ.ค. 113.9 285.3 252.5 46.6 250.6 120.5 80.6 117.7 113.2 149.1 58.6 113.9 174.1 100.3 98.2 2074.9 138.3 

มิ.ย. 212.4 271.9 170.9 267.6 172.2 254.7 145.2 29.1 184.7 280.7 109.8 158.5 45.6 73.5 195.4 2572.2 171.5 

ก.ค. 347.3 193.0 136.6 62.7 500.0 176.1 170.2 196.6 160.3 247.9 84.4 167.3 46.4 247.2 245.4 2981.4 198.8 

ส.ค. 219.4 296.2 279.2 249.2 249.3 237.2 190.7 361.6 61.9 182.8 511.4 334.3 242.8 33.4 177.9 3627.2 241.8 

ก.ย. 99.9 152.0 338.8 246.9 37.3 241.7 138.7 148.0 297.4 162.2 108.0 339.3 158.1 233.7 186.0 2887.7 192.5 

ต.ค. 20.2 125.2 7.9 1.8 0.0 2.6 266.7 245.0 65.7 0.7 87.5 75.6 12.6 17.6 27.6 956.9 63.8 

พ.ย. 2.2 26.3 0.3 2.2 0.8 7.0 0.1 0.1 46.0 2.2 2.2 2.1 1.3 1.3 15.4 109.8 7.3 

ธ.ค. 2.2 2.2 1.2 2.2 2.2 1.9 2.2 2.2 0.2 2.2 0.9 2.2 2.2 0.2 2.2 26.7 1.8 

รวม 1109.4 1378.1 1316.3 923.8 1357.3 1052.9 1125.7 1165.8 1077.7 1105.0 998.4 1211.0 825.6 723.5 1025.6 16396.3 863.0 

เฉลี่ย 92.5 114.8 109.7 77.0 113.1 87.7 93.8 97.1 89.8 92.1 83.2 100.9 68.8 60.3 85.5 1366.4 71.9 

36 
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ตำรำงที่ 4.2 ปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนที่ไหลเข้ำแก้มลิงหนองเลิงเปือย (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)  
พ.ศ./
เดือน 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 รวม เฉลี่ย 

ม.ค. 0.41 0.47 0.0 0.0 2.47 0.0 0.0 0.02 2.51 0.0 4.63 0.0 17.56 0.53 0.0 28.6 1.9 

ก.พ. 0.07 0.46 0.40 0.0 10.84 0.46 0.16 0.03 0.29 0.46 2.15 0.05 0.11 0.46 0.04 16.0 1.1 

มี.ค. 0.37 1.84 16.42 8.76 0.05 0.09 12.94 3.56 1.83 4.33 0.36 0.70 0.35 0.95 0.29 52.8 3.5 

เม.ย. 17.89 2.54 9.50 0.31 16.19 1.76 13.67 9.74 25.64 10.97 0.13 2.87 11.05 1.40 15.45 139.1 9.3 

พ.ค. 23.24 58.19 51.51 9.51 51.13 24.57 16.44 24.01 23.08 30.41 11.95 23.24 35.51 20.45 20.03 423.3 28.2 

มิ.ย. 43.33 55.46 34.86 54.60 35.13 51.95 29.62 5.93 37.69 57.27 22.39 32.33 9.30 15.00 39.87 524.7 35.0 

ก.ค. 70.84 39.37 27.86 12.79 102.01 35.93 34.72 40.11 32.71 50.57 17.23 34.13 9.46 50.43 50.07 608.2 40.5 

ส.ค. 44.75 60.42 56.97 50.83 50.85 48.39 38.90 73.77 12.63 37.29 104.32 68.20 49.53 6.81 36.30 739.9 49.3 

ก.ย. 20.38 31.02 69.11 50.37 7.60 49.31 28.29 30.19 60.67 33.08 22.03 69.21 32.25 47.67 37.95 589.1 39.3 

ต.ค. 4.12 25.54 1.61 0.37 0.0 0.53 54.42 49.99 13.39 0.15 17.85 15.43 2.58 3.59 5.64 195.2 13.0 

พ.ย. 0.46 5.37 0.06 0.46 0.16 1.44 0.02 0.02 9.39 0.46 0.46 0.43 0.26 0.27 3.15 22.4 1.5 

ธ.ค. 0.46 0.46 0.25 0.46 0.46 0.38 0.46 0.46 0.04 0.46 0.18 0.46 0.46 0.04 0.45 5.4 0.4 

รวม 226.3 281.1 268.5 188.5 276.9 214.8 229.6 237.8 219.9 225.4 203.7 247.1 168.4 147.6 209.2 3344.8 176.0 

เฉลี่ย 18.9 23.4 22.4 15.7 23.1 17.9 19.1 19.8 18.3 18.8 17.0 20.6 14.0 12.3 17.4 278.7 14.7 
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รูปที่ 4.2 ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยเดือนที่ไหลเข้ำแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
 
 จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลเข้ำมีค่ำสูงกว่ำปริมำณกำรกักเก็บของแก้มลิง
หนองเปือยในเดือนเมษำยน-ตุลำคม และมีปริมำณน้้ำท่ำไหลเข้ำลดลงในช่วงเดือนพฤศจิกำยน -
กุมภำพันธ์ โดยค่ำเฉลี่ยปริมำณน้้ำท่ำสูงสุดเกิดขึ้นของเดือนสิงหำคม เท่ำกับ 49.3  ล้ำนลูกบำศก์
เมตร ค่ำเฉลี่ยปริมำณน้้ำท่ำต่้ำสุดเกิดขึ้นของเดือนธันวำคม เท่ำกับ 0.4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และ
ค่ำเฉลี่ยปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนเท่ำกับ 14.7 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
 
4.2  ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
 4.2.1 ปริมำณกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 
 จำกกำรลงพื้นที่ศึกษำข้อมูล ท้ำให้ทรำบว่ำกำรระบบกำรส่งน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย มี
สถำนนีสูบน้้ำ 3 สถำนีในกำรส่งน้้ำในพื้นที่ศึกษำ ดังในรูปที่ 3.2 ซึ่งสถำนีที่ท้ำกำรส่งน้้ำเพื่อกำร
อุปโภค-บริโภค มีเพียงสถำนีสูบน้้ำนำเรียง 1  ส่งน้้ำให้ประชำกรจ้ำนวน 417 คน คือ หมู่ที่ 3, 4, 9, 
10, และ 12 ใน ต.สำมัคคี อ.ร่องค้ำ จ.กำฬสินธุ์  ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบำล โดยก้ำหนดอัตรำกำร
ใช้น้้ำเท่ำกับ 50 ลิตร/คน/วัน  

จำกสมกำรกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค ได้ค่ำกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภคของ
ประชำกรที่ใช้น้้ำจำกแก้มลิงหนองเลิงเปือย  เท่ำกับ  23.55 ลูกบำศก์เมตร/วัน จะท้ำให้ปริมำณกำร
ใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค เฉลี่ยรำยเดือน ดังตำรำงที่ 4.3  
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ตำรำงที่ 4.3 ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำเฉลี่ยรำยเดือน (ลูกบำศก์เมตร) 
เดือน ปริมำณกำรใช้น้ ำ 

มกรำคม 730.05 
กุมภำพันธ์ 659.40 

มีนำคม 730.05 
เมษำยน 706.50 

พฤษภำคม 730.05 
มิถุนำยน 706.50 
กรกฎำคม 730.05 
สิงหำคม 730.05 
กันยำยน 706.50 
ตุลำคม 730.05 

พฤศจิกำยน 706.50 
ธันวำคม 730.05 

รวม 8,596 
เฉลี่ย 716.31 

ที่มำ : ข้อมูลจำกองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นและสอบถำมจำกผู้ใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 
 

ตัวอย่ำง ปริมำณกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค ของเดือนมกรำคม  
ประชำกรที่ใช้น้้ำจำกสถำนีสูบน้้ำ จ้ำนวน 417 รำย 
ดังนั้น ควำมต้องกำรใช้น้้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค เป็นพื้นที่นอกเขตเทศบำล โดยก้ำหนด

อัตรำกำรใช้น้้ำเท่ำกับ 50 ลิตร/คน/วัน 
ปริมำณควำมต้องกำรต่อวันเท่ำกับ 417x50 = 23,550 ลิตร ต่อวันหรือเท่ำกับ23.55 ลบ.ม./วัน 
ปริมำณควำมต้องกำรต่อเดือน เท่ำกับ 23.55 x 31 = 730.05 ลบ.ม./เดือน 

 4.2.2 ปริมำณกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
 เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จำกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ส่วนใหญ่ท้ำกำรปลูกข้ำว ซึ่งมีพื้นที่กำร
เพำะปลูกประมำณ 5,938 ไร่ โดยคิดให้พื้นที่ทั้งหมดที่ใช้น้้ำจำกแก้มลิงหนองเลิงเปือยเป็นกำรปลูก
ข้ำวนำปีและนำปรัง ซึ่งท้ำให้ทรำบถึงปริมำณกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตรสูงสุด 
 เน่ืองจำกเกษตรกรท้ำกำรปลูกข้ำว 2 คร้ังต่อปี คือ นำปี ช่วงเดือนพฤษภำคม-สิงหำคม และ
ข้ำวนำปรัง ช่วงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ โดยข้อมูลควำมต้องกำรใช้น้้ำของพืช ดังตำรำงที่ 4.4  
และผลกำรค้ำนวณหำปริมำณกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตร ดังตำรำงที่ 4.5 
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ตำรำงที่ 4.4 ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำของพืชในจังหวัดกำฬสินธุ์  
รำยกำร ข้ำวนำปี ข้ำวนำปรัง 

อำยุพืช(วัน) 110 110 
จ้ำนวนวันที่ต้องส่งน้้ำ (วัน) 86 86 
ปริมำณกำรใช้น้้ำเฉลี่ยต่อวัน (ลบ.ม./ไร่) 6.63 18.64 

ที่มำ:ส้ำนักงำนโครงกำรชลประทำนจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 
ตัวอย่ำง ปริมำณกำรใช้น้้ำข้ำวนำปี ซึ่งข้ำวนำปีมีอำยุพืช 110 วัน พื้นที่เพำะปลูก 5,938 ไร่ 

ข้ำวนำปีจะมีช่วงกำรเพำะปลูกตั้งแต่เดือน พฤษภำคม ถึง เดือนสิงหำคม  ปริมำณกำรใช้น้้ำ
เฉลี่ยต่อวัน 6.63 ลบ.ม./ไร่ 

ดังนั้นปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำของพืชในเดือน พฤษภำคม  มีกำรใช้น้้ำจ้ำนวน 31 วัน 
เท่ำกับ 31x5,398x6.63 = 1,220,437 ลบ.ม. 

 
ตัวอย่ำงปริมำณกำรใช้น้้ำข้ำวนำปรัง ซึ่งข้ำวนำปรังมีอำยุพืช 110 วัน พื้นที่เพำะปลูก 5,938 ไร่ 

ข้ำวนำปรังจะมีช่วงกำรเพำะปลูกตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน ถึง เดือนกุมภำพันธ์  ปริมำณกำร
ใช้น้้ำเฉลี่ยต่อวัน 18.64 ลบ.ม./ไร่ 

ดังนั้นปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำของพืชในเดือน กุมภำพันธ์ มีกำรใช้น้้ำจ้ำนวน  18 วัน 
เท่ำกับ 18x5,398x18.64 = 1,992,318 ลบ.ม. 

 
ตำรำงที่ 4.5 ปริมำณกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตรเฉลี่ยรำยเดือน (ลูกบำศก์เมตร) 

เดือน จ ำนวนวันท่ีใช้ ปริมำณกำรใช้น้ ำ (ลบ.ม.) 
มกรำคม 31 3,431,214.00 
กุมภำพันธ์ 18 1,992,318.00 
มีนำคม   
เมษำยน   
พฤษภำคม 31 1,220,437.00 
มิถุนำยน 30 1,181,068.00 
กรกฎำคม 31 1,220,437.00 
สิงหำคม 18 708,641.00 
กันยำยน   
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ตำรำงที่ 4.5 (ต่อ) 
เดือน จ ำนวนวันท่ีใช้ ปริมำณกำรใช้น้ ำ (ลบ.ม.) 

ตุลำคม   
พฤศจิกำยน 30 3,320,530.00 
ธันวำคม 31 3,431,214.00 

รวม  16,505,859.00 
เฉลี่ย  1,375,488.22 

ที่มำ:ส้ำนักงำนโครงกำรชลประทำนจังหวัดกำฬสินธุ์  ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์และ
สอบถำมเกษตรกรปลูกพืช 
 
 4.2.3 ปริมำณกำรใช้น้ ำของสัตว์  
 ปริมำณกำรใช้น้้ำในกำรเลี้ยงสัตว์จำกกำรรวบรวมข้อมูล ดังแสดงตำมตำรำงที่ 4.6 และ    
ดังแสดงตำมตำรำงที่ 4.7 ดังนี ้
 
ตำรำงที่ 4.6 จ้ำนวนสัตว์เลี้ยงและเกณฑ์กำรใช้น้้ำของสัตว์เลี้ยง (ลูกบำศก์เมตร) 
รำยละเอียด ชนิดของสัตว์ 

วัวและควำย หมู ไก่และเป็ด 
จ้ำนวนสัตว์เลี้ยง 2,180 614 4,702 
ควำมต้องกำรใช้น้้ำ (ลิตร/วัน) 109,000 12,280 705 

รวมควำมต้องกำร (ลบ.ม./วัน) 122 
 
ตำรำงที่ 4.7 ปริมำณกำรใช้น้้ำของสัตว์เลี้ยง (ลูกบำศก์เมตร)  

เดือน ปริมำณกำรใช้น้ ำ (ลบ.ม.) 
มกรำคม 3,782 
กุมภำพันธ์ 3,416 
มีนำคม 3,782 
เมษำยน 3,660 
พฤษภำคม 3,782 
มิถุนำยน 3,660 
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ตำรำงที่ 4.7  (ต่อ) 
เดือน ปริมำณกำรใช้น้ ำ (ลบ.ม.) 

กรกฎำคม 3,782 
สิงหำคม 3,660 
กันยำยน 3,660 
ตุลำคม 3,782 
พฤศจิกำยน 3,660 
ธันวำคม 3,782 

รวม 44,525 
เฉลี่ย 3,710.39 

ที่มำ:องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นและสอบถำมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 

4.3  ปริมำณกำรสูญเสียน้ ำ 
 4.3.1 ปริมำณกำรสูญเสียจำกกำรระเหย 

จำกข้อมูลตำรำงที่ 3.1 ปริมำณกำรระเหยรวมรำยเดือนมีปริมำณหน่วยเป็น มิลลิเมตร ของ
กำรระเหยของน้้ำรำยเดือนจำกสถำนีวัด อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธุ์ ท้ำให้สำมำ รถน้ำมำค้ำนวณหำ
ปริมำณกำรระเหยเป็นลูกบำศก์เมตร ได้ดังแสดงตำมตำรำงที่ 4.8  

ตัวอย่ำงกำรค้ำนวณ 
ค่ำกำรระเหยรวมเฉลี่ยในเดือน ธันวำคม เท่ำกับ 94.55 มม.  
พื้นที่ผิวน้้ำแก้มลิงหนองเปือย พื้นที่ 1,280,300 ตร.ม. 
จะได้ ปริมำณกำรระเหยรวมเฉลี่ยรำยเดือน ของเดือน ธันวำคม เท่ำกับ 121,053 ลบ.ม. 
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ตำรำงที่ 4.8 ปริมำณกำรระเหยรวมรำยเดือนในคำบ 15 ปี  
เดือน อัตรำกำรระเหย (มม.) ปริมำณกำรระเหย (ลบ.ม.) 

มกรำคม 103.39 132,369 
กุมภำพันธ์ 111.39 142,618 
มีนำคม 143.00 183,084 
เมษำยน 151.53 194,009 
พฤษภำคม 143.71 183,988 
มิถุนำยน 126.49 161,941 
กรกฎำคม 121.66 155,767 
สิงหำคม 116.77 149,502 
กันยำยน 100.80 129,060 
ตุลำคม 133.41 170,803 
พฤศจิกำยน 104.71 134,064 
ธันวำคม 94.55 121,053 

รวม 1,451.42 1,858,258 
เฉลี่ย 120.95 154,855 

 

 

รูปที่ 4.3 ปริมำณกำรระเหยรำยเดือน เฉลี่ย ในรอบ 15 ปี 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

ปริ
มำ
ณก

ำร
ระ
เห
ย (
ลบ

.บ
.)

ปริมำณกำรระเหยรำยเดือน เฉลี่ย 15 ปี



44 
 

 ปริมำณกำรระเหยเฉลี่ยรำยเดือนจำกตำรำงที่ 4.8  และรูปที่ 4.3 จะสำมำรถวิเครำะห์ปริมำณ
กำรระเหยเฉลี่ยได้ดังนี้ ปริมำณกำรระเหยจะมีค่ำกำรระเหยสูงสุดในเดือนเมษำยน มีปริมำณกำร
ระเหยเฉลี่ยเท่ำกับ 194,009 ลบ.ม. และเร่ิมลดลงในช่วงพฤษภำคม – กันยำยน ท้ำให้มีปริมำณกำร
ระเหยรวมรำยปีเฉลี่ย เท่ำกับ 1,858,258  ลบ.ม.และปริมำณกำรระเหยเฉลี่ยรำยเดือนเท่ำกับ 154,855 
ลบ.ม. 
 4.3.2 ปริมำณกำรซึมของดิน 
 ค่ำอัตรำกำรซึมน้้ำของหนองเลิงเปือยก่อนขุดลอกและหลังขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือยมี
ค่ำที่แตกต่ำงกันและส่งผลให้คุณสมบัติทำงวิศวกรรมแตกต่ำงกัน  ดังแสดงตำมตำรำงที่ 4.9  
 
ตำรำงที่ 4.9 ลักษณะของดินและคุณสมบัติทำงวิศวกรรม  

สัญลักษณ์ของกลุ่ม
ดิน 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มดิน 

คุณสมบัติทำงวิศวกรรมที่ส ำคัญ 

ควำมซึมได้ 
ก ำลัง

ต้ำนทำนแรง
เฉือน 

ควำมสำมำรถ
ในกำรบดอัด
ให้แน่น 

SP 
(หลังกำรขุดลอก) 

ทรำยมีขนำดคละไม่ดี ทรำยปนกรวด มีเม็ดละเอียด
ปนบ้ำงหรือไม่มีเลย 

ง่ำย ดี พอใช้ 

SP-SM 
ทรำยมีขนำดคละไม่ดี ทรำยปนทรำยแป้ง มีเม็ด
ละเอียดปนสูง 

ง่ำยถึงปำนกลำง ดี พอใช้ 

SM 
ทรำยมีทรำยแป้งปน ทรำย-ทรำยแป้งขนำดคละกัน
ไม่ดีผสมกัน 

ปำนกลำง ดี พอใช้ 

SC 
(ก่อนกำรขุดลอก) 

ทรำยมีดินเหนียวปน ทรำย-ดินเหนียว ขนำดคละกัน
ไม่ดีผสมกัน 

ยำก ดีถึงพอใช ้ ดี 

CL 
ดินเหนียวอนินทรีย์ มีควำมเหนียวต่้ำถึงปำนกลำง 
ดินเหนียวปนดินทรำย หรือดินเหนียวปนตะกอน
ทรำย 

ยำกมำก พอใช้ เลว 

 
ส้ำหรับคุณสมบัติดินก่อนและหลังกำรขุดลอก พบว่ำ ภำยหลังกำรขุดลอกชั้นดินจนถึงชั้น

ทรำย ที่น้้ำซึมผ่ำนได้เร็วกว่ำชั้นดินเหนียว ซึ่งเดิมเป็นดินก่อนขุดลอก (ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมซึมน้้ำ
เฉลี่ยของชั้นทรำยมีค่ำมำกกว่ำประมำณ 10-60 เท่ำของดินเหนียวเดิม) ท้ำให้อัตรำกำรร่ัวซึมจำกท้อง
หนอง มีโอกำสสูงเพิ่มมำกขึ้น จำกเดิมก่อนกำรขุดลอก โดยอัตรำกำรร่ัวซึมก่อนกำรขุดลอกมี
ค่ำประมำณ 0.7 เมตร ต่อเดือน และหลังกำรขุดลอกชั้นตะกอนดินเหนียวที่ก้นหนองออก พบว่ำกำร
ทดสอบอัตรำกำรซึมในห้องปฏิบัติกำร ดินประเภท sp มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึม เท่ำกับ 1.5 ม./เดือน 
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ดังนั้น มีปริมำณกำรซึมน้้ำ เท่ำกับ 1,920,450  ลบ.ม./เดือน ระดับควบคุมกักเก็บน้้ำ ระดับ+132.00 
รทก. ซึ่งมีพื้นที่ผิวดินซึมน้้ำเท่ำกับ 1,280,300 ตร.ม  

อัตรำกำรร่ัวซึมของน้้ำในหนองภำยหลังกำรขุดลอกจะมีค่ำเร็วหรือช้ำ ขึ้นกับระดับน้้ำใต้
ดินในชั้นทรำย ซึ่งขึ้นกับอัตรำกำรสูบน้้ำบำดำลไปใช้ของชุมชนโดยรอบ โดยเฉลี่ยระดับน้้ำใน
หนองอำจลดต่้ำด้วยอัตรำประมำณ 1-1.5 เมตร ต่อเดือน ในสภำวะที่ไม่มีน้้ำผิวดินไหลจำกพื้นที่ต้น
น้้ำมำเติมในบริเวณหนอง และในสภำวะที่มีกำรสูบน้้ำบำดำลไปใช้เป็นปริมำณมำก 
 
4.4  ปริมำณกำรใช้น้ ำทุกกิจกรรม (Outflow) 

กำรค้ำนวณหำค่ำปริมำณกำรใช้น้้ำทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น จำกกรณีศึกษำของแก้มลิงหนอง
เลิงเปือย สำมำรถน้ำค่ำที่ได้มำรวมเป็นปริมำณกำรใช้น้้ำทั้งหมด ดังแสดงตำมตำรำงที่ 4.10  ซึ่งเป็น
ปริมำณกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค ปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชรำยเดือน ปริมำณกำรใชน้้ำของ
สัตว์ ปริมำณกำรซึมน้้ำรำยเดือน และปริมำณกำรระเหยเฉลี่ยรำยเดือน  

 

 

รูปที่ 4.4 ปริมำณกำรใช้น้้ำรำยเดือนทั้งหมด (Outflow) 

 

 จำกรูปที่ 4.4 พบว่ำปริมำณกำรใช้น้้ำจำกแก้มลิงหนองเลิงเปือยมีปริมำณมำกช่วงกำรท้ำ
กำรเกษตร คือกำรท้ำข้ำวนำปรัง ช่วงเดือนพฤศจิกำยน- กุมภำพันธ์ ส่งผลให้ในเดือนมกรำคม จะมี
ปริมำณกำรใช้น้้ำเฉลี่ยสูงสุด เท่ำกับ 5,488,544 ลบ.ม. และช่วงที่ไม่มีกำรท้ำเกษตรจะมีปริมำณกำร
ใช้น้้ำเฉลี่ยต่้ำสุดในเดือนกันยำยน เท่ำกับ 2,053,877 ลบ.ม. 
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ตำรำงที่ 4.10 ปริมำณกำรใช้น้้ำรำยเดือนเฉลี่ยทั้งหมด (Outflow) (ลูกบำศก์เมตร) 

เดือน 

ปริมำณกำร
ใช้น้ ำ  
เพื่อกำร
อุปโภค-
บริโภค 

ปริมำณ 
กำรใช้น้ ำ 
ของพืช 

ปริมำณกำร
ใช้น้ ำของ
สัตว์ 

ปริมำณกำร
ซึมน้ ำ 

รำยเดือน 

ปริมำณกำร
ระเหย 
เฉลี่ย 

รำยเดือน   

รวม
ปริมำณ
กำรใช้น้ ำ
ท้ังหมด 

มกรำคม 730 3,431,214 3,782 1,920,450 132,369 5,488,544 
กุมภำพันธ์ 659 1,992,318 3,416 1,920,450 142,618 4,059,461 
มีนำคม 730 - 3,782 1,920,450 183,084 2,108,046 
เมษำยน 706 - 3,660 1,920,450 194,009 2,118,825 
พฤษภำคม 730 1,220,437 3,782 1,920,450 183,988 3,329,387 
มิถุนำยน 706 1,181,068 3,660 1,920,450 161,941 3,267,826 
กรกฎำคม 730 1,220,437 3,782 1,920,450 155,767 3,301,166 
สิงหำคม 730 708,641 3,660 1,920,450 149,502 2,783,105 
กันยำยน 706 - 3,660 1,920,450 129,060 2,053,877 
ตุลำคม 730 - 3,782 1,920,450 170,803 2,095,765 
พฤศจิกำยน 706 3,320,530 3,660 1,920,450 134,064 5,379,411 
ธันวำคม 730 3,431,214 3,782 1,920,450 121,053 5,477,229 

รวม 8,596 16,505,859 44,525 23,045,400 1,858,258 20,511,921 
เฉลี่ย 716 1,375,488 3,710.39 1,920,450 154,855 3,469,739 

 
4.5  สมดุลน้ ำ 

จำกกำรค้ำนวณปริมำณน้้ำฝนในพื้นที่รับน้้ำ ท้ำให้ทรำบถึงปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลเข้ำแก้มลิง
หนองเลิงเปือย (Inflow) รำยเดือน  และค่ำกำรค้ำนวณกำรใช้น้้ำในทุกกิจกรรม ทั้งกำรใช้เพื่อกำร
อุปโภค-บริโภค กำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตร และกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งปริมำณกำร
สูญเสียน้้ำจำกกำรระเหยและกำรร่ัวซึม ซึ่งรวมเป็นผลรวมในกำรใช้น้้ำจำกแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
(Outflow) เมื่อพิจำรณำหลักกำรสมดุลน้้ำ บนพื้นฐำนของควำมจุแก้มลิง (Storage) และโอกำสที่
สำมำรถจะเกิดขึ้นได้ประกอบด้วย 3 กรณ ีดังนี ้

กรณีที่  1 Storage > Inflow > Outflow 
กรณีที่  2 Storage < Inflow > Outflow 
กรณีที ่ 3 Storage > Inflow < Outflow 
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เมื่อเรำพิจำรณำจำกตำรำงที่ 4.11 ปริมำณกำรกักเก็บน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย มีปริมำณ
ควำมจุเพิ่มขึ้นจำกกำรขุดลอก จึงท้ำให้แก้มลิงหนองเลิงสำมำรถกักเก็บปริมำณน้้ำได้เป็น 7,443,000 
ลูกบำศก์เมตร แต่ปริมำณน้้ำท่ำจะมีไหลเข้ำสู่แก้มลิงหนองเลิงเปือย ช่วงเดือนเมษำยน-ตุลำคมจะมี
ปริมำณน้้ำไหลเข้ำสู่แก้มลิงหนองเลิงเปือยมำกกว่ำปริมำณกำรกักเก็บน้้ำของหนองเลิงเปือย ขณะที่
ในเดือนสิงหำคม มีปริมำณน้้ำไหลเข้ำเฉลี่ยสูงสุด เท่ำกับ 49,329,517 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งมีปริมำณที่
สูงเกินควำมจุเก็บกักของแก้มลิงสูงมำก จึงอำจส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้ ในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์  มีปริมำณน้้ำท่ำไหลเข้ำสู่แก้มลิงหนองเลิงเปือยปริมำณที่น้อย (363,152 - 
1,907,031 ลบ.ม.) แต่เป็นช่วงที่เกษตรกรมีควำมต้องกำรใช้น้้ำปริมำณมำก เพรำะเป็นช่วงกำร
เพำะปลูกข้ำวนำปรัง จึงท้ำให้เกษตรกรมีปริมำณน้้ำที่ไม่เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก นอกจำกนี้ 
ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำจะเกิดขึ้นสูงสุดในเดือนมกรำคม เท่ำกับ 5,488,544 ลูกบำศก์เมตร แต่
ปริมำณน้้ำไหลเข้ำสู่พื้นที่เฉลี่ยรำยเดือน เท่ำกับ 1,907,031 ลูกบำศก์เมตร อำจจะส่งท้ำให้เกิด
ภำวกำรณ์ขำดแคลนน้้ำได้ ถ้ำขำดกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ดี  
 กำรเปรียบเทียบหำสมดุลน้้ำระหว่ำงปริมำณน้้ำไหลเข้ำและปริมำณกำรใช้น้้ำทั้งหมด 
สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 4.12 โดยข้อมูลที่ได้จะเปรียบเทียบปริมำณน้้ำไหลเข้ำที่ได้จำกข้อมูล 
สถำนีวัดน้้ำฝน อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธุ์ รำยเดือนในช่วง ปี พ.ศ.2543-2557 และปริมำณกำรใช้น้้ำที่
ได้จำกข้อมูลส่วนรำชกำรในพื้นที่โดยรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย โดยน้ำมำวิเครำะห์ปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้้ำและปริมำณกำรสูญเสียทำงธรรมชำติที่ได้จำกกำรเก็บสถิติปริมำณกำรระเหยหรือ
อัตรำกำรซึมน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกนั้นน้ำค่ำที่ได้มำเปรียบเทียบหำสมดุลน้้ำในพื้นที่
โดยรอบของแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
 
ตำรำงที่ 4.11 ผลกำรวิเครำะห์สมดุลน้้ำเฉลี่ยรำยเดือน (ลูกบำศก์เมตร) 

เดือน 

ปริมำณกำรกัก
เก็บแก้มลิง
หนองเลิง
เปือย 

(Storage) 

ปริมำณน้ ำท่ำ 
(Inflow) 

ปริมำณกำรใช้
น้ ำท้ังหมด 
(Outflow) 

Inflow-Outflow กรณีสมดุล 

มกรำคม 7,443,000 1,907,031 5,488,544 -3,581,513 กรณี 3 
กุมภำพันธ์ 7,443,000 1,065,111 4,059,461 -2,994,350 กรณี 3 
มีนำคม 7,443,000 3,523,078 2,108,046 1,415,032 กรณี 1 
เมษำยน 7,443,000 9,273,879 2,118,825 7,155,054 กรณี 2 
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ตำรำงที่ 4.11 (ต่อ) 

เดือน 

ปริมำณกำรกัก
เก็บแก้มลิง
หนองเลิง
เปือย 

(Storage) 

ปริมำณน้ ำท่ำ 
(Inflow) 

ปริมำณกำรใช้
น้ ำท้ังหมด 
(Outflow) 

Inflow-Outflow กรณีสมดุล 

พฤษภำคม 7,443,000 28,218,821 3,329,387 24,889,434 กรณี 2 
มิถุนำยน 7,443,000 34,982,260 3,267,826 31,714,435 กรณี 2 
กรกฎำคม 7,443,000 40,547,373 3,301,166 37,246,207 กรณี 2 
สิงหำคม 7,443,000 49,329,517 2,783,105 46,546,412 กรณี 2 
กันยำยน 7,443,000 39,273,119 2,053,877 37,219,242 กรณี 2 
ตุลำคม 7,443,000 13,013,253 2,095,765 10,917,488 กรณี 2 
พฤศจิกำยน 7,443,000 1,493,333 5,379,411 -3,886,077 กรณี 3 
ธันวำคม 7,443,000 363,152 5,477,229 -5,114,077 กรณี 3 

รวม  176,044,681 20,511,921   
เฉลี่ย  14,670,390 3,469,739   
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ตำรำงที่ 4.12 เปรียบเทียบสมดุลน้้ำระหว่ำงปริมำณน้้ำไหลเข้ำกับปริมำณกำรใช้น้้ำทั้งหมด (ลูกบำศก์เมตร)  
เดือน/พ.ศ. 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

มกรำคม -5,105,156 -5,048,768 -5,520,925 -5,503,923 -3,019,647 -5,482,132 -5,497,342 -5,474,612 -2,973,009 -5,488,380 -862,278 -5,466,884 12,110,460 -4,930,441 -5,459,663 -3,581,513 

กุมภำพันธ์ -4,015,090 -3,629,140 -3,659,306 -4,069,878 6,800,655 -3,600,794 -3,896,720 -4,027,251 -3,770,905 -3,596,633 -1,921,847 -3,985,225 -3,918,982 -3,617,284 -4,006,842 -2,994,349 

มีนำคม -1,774,360 -265,434 14,310,048 6,651,827 -2,059,842 -2,017,204 10,843,025 1,455,892 -283,132 2,231,159 -1,751,472 -1,385,057 -1,725,305 -1,178,381 -1,826,280 1,415,032 

เมษำยน 15,780,048 369,099 7,373,074 -1,814,229 14,065,395 -363,475 11,572,097 7,621,403 23,532,193 8,852,805 -2,009,971 771,570 8,977,041 -728,651 13,327,398 7,155,053 

พฤษภำคม 19,928,330 54,855,132 48,183,078 6,166,074 47,789,092 21,222,476 13,102,672 20,693,053 19,788,626 27,085,432 8,604,163 19,906,040 32,207,210 17,113,050 16,697,087 24,889,434 

มิถุนำยน 40,088,385 52,195,375 31,579,832 51,322,901 31,865,922 48,685,973 26,331,429 2,636,879 34,425,009 53,992,713 19,102,607 29,073,414 6,068,052 11,738,955 36,609,071 31,714,434 

กรกฎำคม 67,547,445 36,063,486 24,551,097 9,473,850 98,712,192 32,631,226 31,430,655 36,790,027 29,410,314 47,258,938 13,899,419 30,829,052 6,171,701 47,135,898 46,787,807 37,246,207 

สิงหำคม 41,956,259 57,645,924 54,185,256 48,038,222 48,069,621 45,623,487 35,987,664 71,005,355 9,854,500 34,503,051 101,538,597 65,427,430 46,772,389 4,055,553 33,532,872 46,546,412 

กันยำยน 18,323,371 28,940,610 67,063,932 48,315,302 5,535,164 47,275,338 26,217,508 28,142,684 58,617,173 31,007,213 19,979,465 67,166,354 30,188,464 45,629,280 35,886,762 37,219,241 

ตุลำคม 2,032,000 23,417,485 -482,861 -1,720,101 -2,115,880 -1,560,485 52,087,935 47,935,778 11,305,022 -1,941,017 15,794,694 13,384,853 509,112 1, 535,507 3,580,273 10,917,488 

พฤศจิกำยน -4,957,220 -45,397 -5,339,421 -4,937,747 -5,244,607 -3,944,797 -5,351,573 -5,359,701 4,007,935 -4,948,437 -4,905,022 -4,915,878 -5,085,466 -5,071,112 -2,192,715 -3,886,077 

ธันวำคม -5,075,821 -5,065,093 -5,247,979 -5,046,669 -5,034,929 -5,110,712 -5,032,086 -5,014,521 -5,433,441 -5,017,888 -5,262,745 -4,988,812 -4,989,568 -5,389,849 -5,001,044 -5,114,077 

รวม 184,728,192 239,433,281 226,995,825 146,875,631 235,363,136 173,358,901 187,795,264 196,404,987 178,480,286 183,938,956 162,205,610 205,816,858 127,285,110 106,292,525 167,934,726 181,527,286 

เฉลี่ย 15,394,016 19,952,773 18,916,319 12,239,636 19,613,595 14,446,575 15,649,605 16,367,082 14,873,357 15,328,246 13,517,134 17,151,405 10,607,093 8,857,710 13,994,560 15,127,274 
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จำกข้อมูลตำรำงที่ 4.12 เมื่อท้ำกำรวิเคำระห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลและน้้ำมำ
ค้ำนวณเป็นปริมำณน้้ำท่ำไหลเข้ำรำยเดือน ในรอบ 15 ปี และน้ำมำเปรียบเทียบกับปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด พบว่ำปริมำณน้้ำท่ำไหลเข้ำสู่แก้มลิงหนองเลิงเปือยมีปริมำณน้อยกว่ำปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน -กุมภำพันธ์เกือบทุกปี และมี
แนวโน้มปริมำณกำรใช้น้้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกจ้ำนวนประชำกรและพื้นที่กำรเกษตรที่เพิ่มขึ้นใน
อนำคต อำจจะส่งผลกระทบในกำรขำดแคลนน้้ำเพื่อสนองควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อประโยชน์
โดยรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย ดังนั้นควรมีกำรบริหำรจัดกำรวำงแผนในกำรรองรับปริมำณกำรใช้
น้้ำที่เพิ่มขึ้น และในช่วงเดือนพฤษภำคม-กันยำยนของทุกปี จะมีปริมำณน้้ำไหลเข้ำสู่พื้นที่มำกเกิน
กว่ำปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด  อำจจะส่งผลท้ำให้มีน้้ำปริมำณเกินควำมสำมำรถกำรกักเก็บ
น้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย แล้วประสบปัญหำอุทกภัยได้ 
 
4.6  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
 จำกโครงกำรปรับปรุงพัฒนำแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ในปี พ.ศ.
2558   ที่ด้ำเนินกำรโดยกองทัพบก ท้ำให้ปริมำณควำมจุของแก้มลิงหนองเลิงเปือยมีปริมำณกำรกัก
เก็บจำกประมำณ 1.6 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็น 7.4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ประกอบกับผลกำรศึกษำ
สำมำรถสรุปแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย ดังนี้ 

1. กำรวำงแผนเพิ่มพื้นที่ในกำรกักเก็บปริมำณน้้ำเพิ่มขึ้น เพื่อให้สำมำรถรองรับปริมำณ
น้้ำท่ำที่ไหลเข้ำสู่พื้นที่ได้ที่จ้ำนวนมำกเกินกว่ำปริมำณกำรกักเก็บที่มีอยู่  

2. พิจำรณำ วำงแผน ออกแบบ กำรขยำยระบบส่งน้้ำให้สำมำรถรองรับประชำกรที่อยู่
รอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย จ้ำนวน 24,170 คน ในพื้นที่ 117 ตำรำงกิโลเมตร ให้ได้รับ
ประโยชน์จำกแก้มลิงนี้ ทั้งนี้ ระบบส่งน้้ำที่ออกแบบนี้ควรที่จะมีควำมเชื่อมโยงกัน
ระหว่ำงระบบส่งน้้ำกับแหล่งน้้ำขนำดเล็กที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ 

3. วำงแผนและออกแบบระบบส่งน้้ำจำกสถำนีสูบน้้ำ 3 สถำนี ซึ่งในปัจจุบันยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องกำรใช้ประโยชน์จำกแก้มลิงหนองเลิงเปือยทั้งหมด พร้อมทั้ง
ควรจัดสรรงบประมำณส้ำหรับก่อสร้ำงสถำนีสูบน้้ำเพิ่มขึ้น 

4. จัดท้ำแนวทำงป้องกันกำรเกิดอุทกภัยในพื้นที่รอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย เพรำะ
ปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนที่จ้ำนวนเกินกว่ำปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำและแหล่งกักเก็บ
น้้ำ อำจจะส่งผลต่อควำมเสียหำย สร้ำงควำมเดือนร้อนให้ที่อยู่อำศัยของประชำกรและ
พื้นที่เกษตรกรรมได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลกำรวิจัย  

จำกกำรศึกษำศักยภำพหนองเลิงเปือยเพื่อรองรับกำรใช้น้้ำของประชำกรในท้องถิ่น 
กรณีศึกษำโครงกำรพัฒนำแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ อ้ำเภอร่องค้ำ อ้ำเภอ
กมลำไสย จังกำฬสินธุ์ นั้น สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 5.1.1  ปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลเข้ำสู่พื้นที่ (Inflow) ในแก้มลิงหนองเลิงเปือย มีปริมำณมำก

ในช่วงเดือนเมษำยน-ตุลำคม และมีปริมำณน้้ำไหลเข้ำเร่ิมลดลงในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ โดยค่ำเฉลี่ยปริมำณน้้ำไหลเข้ำสูงสุดเกิดขึ้นของเดือน
สิงหำคม เท่ำกับ 49.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ค่ำเฉลี่ยปริมำณน้้ำไหลเข้ำต่้ำสุดเกิดขึ้นของ
เดือนธันวำคม เท่ำกับ 0.4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และค่ำเฉลี่ยปริมำณน้้ำรำยเดือนเท่ำกับ 
14.7 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

 5.1.2  จำกกำรประเมินกำรใช้น้้ำทุกกิจกรรมนั้น ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำมีอัตรำกำรใช้
น้้ำในแก้มลิงหนองเลิงเปือย ดังนี้ คือปริมำณกำรซึมน้้ำเฉลี่ยรำยเดือน จ้ำนวน 
1,920,450 ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมำณกำรใช้น้้ำทุกกิจกรรม 
ปริมำณกำรใช้น้้ำของพืชเฉลี่ยรำยเดือน จ้ำนวน 1,375,488 ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อย
ละ 40 ของปริมำณกำรใช้น้้ำทุกกิจกรรม ปริมำณกำรระเหยเฉลี่ยรำยเดือน จ้ำนวน 
154,855 ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมำณกำรใช้น้้ำทุกกิจกรรม   โดย
ปริมำณกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเลี้ยงสัตว์ และเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค มีปริมำณกำรใช้น้้ำ
จำกแก้มลิงหนองเลิงเปือยน้อยมำก คือ ปริมำณเฉลี่ยรำยเดือนจ้ำนวน 3,710 ลูกบำศก์
เมตร และ 716 ลูกบำศก์เมตร ตำมล้ำดับ 

 5.1.3  ปริมำณกำรกักเก็บน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย (Storage) มีควำมจุเท่ำกับ 7,443,000 
ลูกบำศ์กเมตร ระดับกับเก็บที่ +132.00 เมตร (รทก.)  และปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ทั้งหมด (Outflow) ในแต่ละเดือนมีปริมำณกำรใช้น้้ำน้อยกว่ำควำมจุของแก้มลิง
หนองเลิงเปือย ซึ่งมีปริมำณเฉลี่ยรำยเดือนเท่ำกับ 3,469,739 ลูกบำศ์กเมตร ท้ำให้
แก้มลิงหนองเลิงเปือยสำมำรถรองรับกำรใช้น้้ำที่เกิดขึ้นรอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย
ได้เพียงพอ 

 จำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์สมดุลน้้ำเฉลี่ยรำยเดือนของปริมำณน้้ำท่ำไหลเข้ำ ปริมำณกำรกัก
เก็บน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย และปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด สรุปผลได้ดังนี้คือ 
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ปริมำณน้้ำไหลเข้ำมำกกว่ำปริมำณกำรกักเก็บน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย เกิดขึ้นในช่วงเดือน
เมษำยน-ตุลำคม แต่จะมีปริมำณน้้ำไหลเข้ำน้อยกว่ำปริมำณกำรกักเก็บน้้ำของแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ ส่วนกำรเปรียบเทียบระหว่ำงปริมำณน้้ำท่ำไหลเข้ำและ
ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมดนั้น สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำมำกกว่ำ
ปริมำณน้้ำไหลเข้ำเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรท้ำกำรปลูก
ข้ำวนำปรัง 
 5.1.4 กำรบริหำรจัดกำรน้้ำในพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยควรด้ำเนินกำรวำงแผนเพิ่มพื้นที่

ในกำรกักเก็บปริมำณน้้ำเพิ่มขึ้น เพื่อให้สำมำรถรองรับปริมำณน้้ำท่ำที่ไหลเข้ำสู่
พื้นที่ได้ที่จ้ำนวนมำกเกินกว่ำปริมำณกำรกักเก็บที่มีอยู่ พร้อมทั้งออกแบบ กำรขยำย
ระบบส่งน้้ำให้สำมำรถรองรับประชำกรที่อยู่รอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย จ้ำนวน 
24,170 คน ในพื้นที่ 117 ตำรำงกิโลเมตร ให้ได้รับประโยชน์จำกแก้มลิงนี้ ทั้งนี้ 
ระบบส่งน้้ำที่ออกแบบนี้ควรที่จะมีควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงระบบส่งน้้ำกับแหล่ง
น้้ำขนำดเล็กที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ และเพิ่มจ้ำนวนสถำนีสูบน้้ำ นอกจำกนี้ควรจัดท้ำ
แนวทำงป้องกันกำรเกิดอุทกภัยในพื้นที่รอบแก้มลิงหนองเลิงเปือย ที่สร้ำงควำม
เดือนร้อนให้กับที่อยู่อำศัยของประชำกรและพื้นที่เกษตรกรรม 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 พื้นที่ยังประสบปัญหำน้้ำท่วมในช่วงที่มีปริมำณน้้ำท่ำไหลเข้ำสู่พื้นที่จ้ำนวนมำกและ

เกินควำมสำมำรถในกำรกักเก็บ หน่วยงำนรำชกำรและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรบริหำรจัดกำรน้้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประชำกรในพื้นที่ไม่ได้รับควำม
เดือดร้อน พร้อมทั้งยังสร้ำงจิตส้ำนึกให้ประชำกรในกำรดูแลรักษำแหล่งน้้ำ
ธรรมชำติและเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำแบบบูรณำกำรด้วย 

 5.2.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จำกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ควรมีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยละเอียดและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่เนื่องแก้มลิงหนอง
เลิงเปือยมีพื้นที่คลอบคลุมในกำรใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่กว้ำง จึงควรแบ่งเขตในกำร
เก็บรวมรวมข้อมูลให้ชัดเจน ท้ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรกับ
ประชำกรที่อำศัยในพื้นที่ 

 5.2.3 กำรบริหำรจัดกำรน้้ำควรใช้กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยรำชกำรในพื้นที่และ
ประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ควรมีกำรวำงแผนบริหำรกำร
จัดกำรที่ดี เนื่องจำกปริมำณน้้ำที่จะไหลเข้ำแก้มลิงหนองเลิงเปือย อำจจะช่วงที่มี
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ปริมำณน้้ำมำกกว่ำปริมำณกำรกักเก็บน้้ำที่จ้ำกัด ปัจจุบันมีระดับกำรกักเก็บน้้ำที่ 
+132.00 เมตร (รทก.) อำจจะเพิ่มระดับกำรกักเก็บน้้ำเพื่อให้มีปริมำณกำรกักเก็บน้้ำ
เพิ่มขึ้น และสร้ำงระบบกำรส่งน้้ำโดยกำรเพิ่มสถำนีสูบน้้ำ เพรำะสถำนีสูบน้้ำมี
จ้ำนวน 3 สถำนี ท้ำกำรส่งน้้ำให้ประชำชน ที่ใช้ประโยชน์จำกแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
ซึ่งยังไม่คลอบคลุมพื้นที่กำรเกษตรกรรมและเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค   

 5.2.4 เมื่อทรำบถึงสมดุลน้้ำที่เกิดขึ้นจะสำมำรถทรำบแนวโน้มปริมำณน้้ำไหลเข้ำ พิจำรณำ
กำรกักเก็บน้้ำให้เพียงพอต่อปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำรอบแก้มลิงเลิงเปือย โดยแจ้ง
ข้อมูลและให้ควำมรู้แก่ประชำชที่ใช้น้้ำจำกแก้มลิงหนองเลิงเปือยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 ร้อยเอกชีรพงศ์  ปิติแก่นทรำย  เกิดเมื่อวันที่  14 มีนำคม 2528 ที่อ้ำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ ส้ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต สำขำวิศวกรรมโยธำ โรงเรียน
นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ในปี 2549 และได้เข้ำศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต  กำร
บริหำรงำนก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค สำขำวิศวกรรมโยธำ ส้ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในปี พ.ศ.2556 ด้ำนกำรท้ำงำนปัจจุบันด้ำรงต้ำแหน่งผู้บังคับ
กองร้อยทหำรช่ำงที่ 2 กองพันทหำรช่ำงที่ 6  ค่ำยสุรธรรมพิทักษ์ ต้ำบลโพธิ์กลำง อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ  


