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ตามท่ีประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติกําหนดใหป 2558 เปนปดินสากล เพ่ือใหมนุษยชาติตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการผลิตอาหารและพลังงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณโดยกรมพัฒนาท่ีดิน จึงจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือสนับสนุนปดินสากล โดยดําเนินกิจกรรมใหสอดคลอง
กับหัวขอหลักของกิจกรรมปดินสากลขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ดังนั้น  
กรมพัฒนาท่ีดินจึงจัดใหมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเก่ียวกับทรัพยากรดิน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ 
กรมพัฒนาท่ีดินไดเพ่ิมพูนความรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดดําเนินการจัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง "องคความรูสูป
ดินสากล 2558"ในปงบประมาณ 2558 ในการเสวนาทางวิชาการครั้งนี้เปนการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4 
ในหัวขอ “การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง”โดยทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายอภิชาต จงสกุล 
ใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษซ่ึงทานอธิบดีไดกลาวบรรยายพิเศษไวดังนี้  
 สืบเนื่องจากการบรรยายพิเศษในครั้งท่ี 1 ไดกลาวถึงการเกิดพ้ืนท่ีพรุ ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝงทะเล ทําใหมีการลอมปดพ้ืนท่ีบางสวน จนกระท่ังเกิดเปนลากูน และมีวิวัฒนาการจนกลายเปนพ้ืนท่ี 
ปาพรุในท่ีสุดโดยในการบรรยายพิเศษในครั้งท่ี 4 ยังคงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีปาพรุ แตจะมุงเนนในเรื่อง
ของการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุในเชิงการรักษาสิ่งแวดลอม การดูแลทรัพยากรปาพรุโดยไดนําเสนอการ
บริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงจังหวัดนราธิวาสมาเปนกรณีศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายและ
เปรียบเทียบปริมาณน้ําผิวดิน-น้ําใตดิน ปริมาณน้ําฝนท่ีเขา-ออกบริเวณพ้ืนท่ีพรุโตะแดง เพ่ือใชในการคํานวณ
ความสมดุลน้ําเบื้องตนเปนรายเดือนของพ้ืนท่ีพรุโตะแดงและเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับนําไปใชประโยชนใน
โครงการตางๆ ในอนาคต ตลอดจนเขาใจเก่ียวกับน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงปาพรุท่ีสมบูรณท่ีสุดแหงเดียวใน
ประเทศไทย 

การศึกษาการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงไดดําเนินการข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2543-2546 ขอมูล
การศึกษาดังกลาวไดถูกนําเสนอในการประชุมวิชาการพิกุลทอง 2 ทศวรรษ อีกท้ังยังไดกราบบังคมทูลถวาย
รายงานผลการศึกษาแด 2สมเด็จพระเทพ 2รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือครั้งเสด็จฯ ทรงงานท่ี 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริดวยโดยการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา 

ถอดความรูการบรรยายพ ิเศษ“องคความรูสูปดินสากล2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 4  
ห ัว ข อ“การบริหารจัดการน้าํในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง” 

ในว ันพฤหัสบดท่ีี22มกราคม2558เวลา10.00 -12.00น . 
โดยนายอภิชาต จงสกุลอธ ิบ ด ีก รมพ ัฒ น าท ี่ด ิน  
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ภาพท่ี 2 ลักษณะพ้ืนท่ีปาพรุ 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาส และพ้ืนท่ีปาพร ุ

 

ในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงในสมัยกอนยังไมมีรูปแบบการศึกษาท่ีชัดเจน การศึกษาในครั้งนี้จึงถือวาเปนกรณีศึกษาท่ีมี
ท้ังการศึกษาพ้ืนท่ี การเก็บขอมูลปริมาณน้ําท่ีเขา-ออกภายในพ้ืนท่ีพรุ เพ่ือศึกษาถึงปริมาณน้ําสูงสุด-ต่ําสุด 
วาควรอยูปริมาณเทาไหร รวมถึงการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุอยางไรไมใหเกิดความแหงแลง หรือเกิดน้ํา
ทวงขัง โดยการศึกษาขอมูลตางๆและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ซ่ึงในการวิเคราะหนอกจากจะใชความรู
ทางดานอุทกวิทยาแลวยังใชความรูทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เขามาเปนเครื่องมือในการศึกษา
เรื่องของน้ําในพ้ืนท่ีปาพรุอีกดวย 

ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีปาพรุ 

 พ้ืนท่ีปาพรุในจังหวัดนราธิวาสมี

ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร แตในปจจุบัน

พ้ืนท่ีปาพรุท่ีมีความอุดมสมบูรณเหลืออยู

เพียงประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไรสวนพ้ืนท่ีท่ี

เหลือเปนปาพรุเสื่อมโทรมโดยจังหวัด

นราธิวาส มีปาพรุใหญๆ อยู 2 แหง คือ 

พรุบาเจาะ อยูทางตอนเหนือของจังหวัด

นราธิวาส และพรุโตะแดง อยูทางตอนใต

ของจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงปาพรุโตะแดง

เปนปาพรุท่ีมีความอุดมสมบูรณท่ีสุดใน

ประเทศไทยลักษณะพ้ืนท่ีพรุเปนท่ีลุมน้ํา

จืดน้ําในพรุเปนกรดออนๆ ซ่ึงเปนผลมา

จากการสลายตัวของใบไมและซากพืชภายในพรุทําใหเกิดเปนกรดอินทรียท่ีมีคา pH ประมาณ ๔.๕ – ๕.๐ 

นอกจากนี้ภายในพรุ โตะแดงยัง มีพืชพรรณและสิ่ ง มีชีวิตตางๆอีก

หลากหลายชนิดท่ีควรคาแกการอนุรักษไว สําหรับพ้ืนท่ีพรุไดแบงออกเปน 

3 เขต ดังนี้ 

๑.เขตสงวน (Preservationzone)เปนเขตปาพรุท่ีมีความอุดม
สมบูรณ 

๒.เขตอนุรักษ (Conservation zone)เปนเขตปาพรุท่ีสามารถ

ฟนฟูใหมีความสมบูรณได  

๓.เขตพัฒนา (Development zone)เปนเขตปาพรุท่ีมีความเสื่อม

โทรม มีการบุกรุกและมีปาเสม็ดข้ึนทดแทนพืชพรรณเดิม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริเขาไปดูแลแกไขปญหาและฟนฟูสภาพ

พ้ืนท่ีใหดีข้ึน เพ่ือใหพ้ืนท่ีดังกลาวสามารถนํามาใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมไดโดยไดดําเนินการทดลอง

ปลูกขาว ปลูกพืชผัก และปลูกไมผลตางๆ ซ่ึงปรากฏวาไมสามารถใหผลผลิตได เนื่องจากในฤดูฝนมักเกิด

อุทกภัยทําใหพืชผลทางการเกษตรถูกน้ําทวมขัง สวนในฤดูแลง มักเกิดสภาวะแหงแลงและขาดแคลนน้ํา

ติดตอกันเปนเวลานานสรางความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมากนอกจากนั้นยังไดมี 
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การทดลองปลูกปาลมน้ํามัน โดยเม่ือปาลมน้ํามันอายุ ๓ ป ไดเริ่มใหผลผลิตแตคอนขางต่ําเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ี

มีความอุดมสมบูรณต่ํามากอีกท้ังคาใชจายในการดูแลคอนขางสูงทําใหไมคุมทุนกับผลผลิตท่ีไดจึงไดมี 

การปลอยใหปาเสม็ดข้ึนในพ้ืนท่ีปาพรุเสื่อมโทรมแทนจากนั้นจึงศึกษาการใชประโยชนจากปาเสม็ด โดยการ

จัดสรรพ้ืนท่ีดังกลาวเปนสหกรณนิคม เชน สหกรณนิคมบาเจาะสหกรณนิคมป2เหล็ง 2จากปญหาดังกลาวจึงนํามา

สูการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาพรุท่ีสมบูรณท่ีสุดในประเทศไทยเอาไวตอไปใน

อนาคต 

วิธีการประเมินสมดุลน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง 

 ในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงเปนการศึกษาท่ีนอกจากจะใชความรูทางดานอุทกวิทยา

แลวยังตองประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS)เขามาใชในการวิเคราะห คํานวณขอมูล ตลอดจน 

การสรางแผนท่ีแสดงระดับน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงเพ่ือใหเกิดความแมนยําของขอมูลซ่ึงวิธีการประเมินสมดุลน้ํา

เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง มีวิธีการคํานวณ๒ วิธี ดังนี้  

1 .  ก า ร ใ ช ส ม ก า ร ส ม ดุ ล น้ํ า เ บ้ื อ ง ต น ใ น ก า ร คํ า น ว ณ ห า ป ริ ม า ณ น้ํ า

(InitialWaterBalanceEquationToDeang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสมการการศึกษาเรื่องของสมดุลน้ําเบื้องตน       S =P+ SWin+ GWin– SWout – GWout– ET 

เพ่ือใหงายตอการวิเคราะห คํานวณ จึงตัดในสวนของขอมูล  GWin และ GWout ออก และไดเปนสมการสมดุล

น้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงS =P+ SWin– SWout– ET 

 

 

  

S =P+ SWin+ GWin– SWout – GWout– ET 

S =P+ SWin+ GWin– SWout – GWout– ET S =P+ SWin– SWout– ET 

 

P  =precipitation (rainfall); น้ําฟา  

SW = surface water (river and surface runoff); น้ําผิวดิน 

    - SWin=น้ําผิวดินท่ีไหลเขา 

        - SWout=น้ําผิวดินท่ีไหลออก 

GW = groundwater; น้ําใตดิน 

        - GWin=น้ําใตดินท่ีไหลเขา 

        - GWout=น้ําใตดินท่ีไหลออก 

ET  = evapotranspiration (which incorporates both evaporation and transpiration); 

การระเหยจากผิวดิน 

S =changeinvolumeofwaterstoredinToDeang; การเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ํา 
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ภาพท่ี 3จุดวัดระดับนํ้ารอบพรโุตะแดง 

ภาพท่ี 4จุดท่ีเก็บตัวอยางนํ้าใตดินรอบพรุโตะแดง 

 

ภาพท่ี 5กราฟเสนแสดงปริมาณนํ้าฝน ตั้งแตปพ.ศ.2543-2544 

ขอมูลท่ีใชในสมการการศึกษาสมดุลน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง อาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ใน 

การวิเคราะห คํานวณ ดังนี้  

1.1 ขอมูลระดับน้ําผิวดิน (Surface Water Data) 

ขอ มูลระดับน้ํ าผิ วดิน เปนขอ มูล ท่ี ได จากจุดวั ด 

ระดับน้ํารอบพ้ืนท่ีพรุโตะแดง โดยใชวัดปริมาณน้ําท่ีไหลเขา 

พรุโตะแดงซ่ึงเปนน้ําท่ีไหลมาจากคลองโตะแดงหรือแมน้ํา 

สุ ไหงปาดี เปนหลั กส วนน้ํ า ท่ี ไหลออกจากพรุ โ ต ะแดง 

ไหลออกได ๒ ชองทาง คือ ทางคลองธรรมชาติ และทาง

ประตูน้ํา ๘ แหง ตามขอบพรุดานทิศตะวันออกท่ีควบคุมโดย 

กรมชลประทาน 

 

1.2 ขอมูลระดับน้ําใตดิน(Groundwater Data) 

ขอมูลระดับน้ําใตดิน เปนขอมูลท่ีไดจากการวัดระดับน้ํา

ท่ีถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยูใตดิน อาจจะสะสมตัวอยูตาม 

รอยแตกหรือรอยแยกของชั้นหิน หรืออาจจะสะสมตัวอยูใน

ชองวางระหวางเม็ดกรวด หรือเม็ดทราย ท่ีอยูใตดินลึกลงไป 

 

 

1.3ขอมูลปริมาณน้ําฝน(PrecipitationData/RainfallData) 

ขอมูลปริมาณน้ําฝนเปนขอมูลท่ีไดจากสถานีตรวจวัดอากาศสุไหงปาดี ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ระดับน้ําของพ้ืนท่ีพรุโตะแดง โดยจะใชเปนขอมูลในสวนของ P (Precipitation/Rainfall) หรือขอมูลปริมาณ

น้ําฟาในสมการสมดุลน้ําของพ้ืนท่ีพรุโตะแดง จากการศึกษาขอมูลตั้งแตป พ.ศ.2543-2544 ท่ีแสดงในกราฟ

เสนแสดงใหเห็นถึงชวงท่ีฝนตกหนักตั้งแตเดือนตุลาคม-มกราคม ซ่ึงเปนชวงฤดูฝนของภาคใต 
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ภาพท่ี 6 แสดงขอมลูการระเหยนํ้าและการคายนํ้า ตั้งแตปพ.ศ.2538-2541 

1.4ขอมูลการระเหยและการคายน้ํา(Potential  Evapotranspiration (PET) Data) 

คาการระเหยและการคายน้ําเปนขอมูลท่ีไดจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเปนคาท่ีคํานวณเปน 

รายเดือน ในแตละเดือนวามีการสูญเสียน้ําจากการระเหยและการคายน้ําของพืชปริมาณเทาไหรเพ่ือใชเปนคา

ET (Evapotranspiration)หรือการระเหยจากผิวดินในสมการสมดุลน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง โดยเปนการศึกษา

ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.2538-2541 

 

 

 

 

 

2.การใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS)ในการวิเคราะห คํานวณ ปริมาณน้ําในพ้ืนท่ี 

พรุโตะแดง 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลระดับน้ําผิวดินทุกเดือนในพ้ืนท่ีรอบพรุโตะแดง ตลอดระยะเวลา 3 ป 

ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ และขอมูลระดับน้ําผิวดินทุกวันท่ีประตูน้ํา 8 แหง ตลอดระยะเวลา 2 ป 

ของกรมชลประทาน อีกท้ังขอมูลระดับความลึกของดินในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงโดยใชวิธีการสุมพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษา

ความลึกของดินแตละจุดในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง ไดมีการนําขอมูลดังกลาวมาคํานวณเพ่ือหาปริมาณการกักเก็บน้ํา

ในแตละเดือนโดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)ในการคาดคะเนปริมาณน้ําซ่ึงขอมูลท่ีไดมีลักษณะ

เปนขอมูลจุด (point) จากนั้นสรางขอมูลแผนท่ีจากโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรข้ึนมา 2 ชุดขอมูล คือ  

1.ขอมูลแผนท่ีระดับน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง2. ขอมูลแผนท่ีระดับความสูงของพ้ืนดินในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง

จากนั้นนําขอมูลแผนท่ีท้ัง 2 ชุดขอมูลมาซอนทับกัน จะทําใหทราบรูปแบบในการศึกษาปริมาณน้ําในพรุวามี

ปริมาณมาก-นอยอยางไร ซ่ึงวิธีการสรางขอมูลแผนท่ีมีวิธีการดังนี้  

2.1 การสรางขอมูลแผนท่ีระดับน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง 

 
 
2.1.1 จากขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาบริ เวณพรุโตะแดง แปลง
ขอมูลดังกลาวใหเปน GRIDCELLขนาด 
30x30 ตารางเมตรดวยโปรแกรม 

Arc view 3.1 
 

 

 

Month J F M A M J J A S O N D

PET (mm)   Ave 

1995-98
116.8 116.4 149.7 131.2 126.2 115.5 112.4 125.3 118.5 117.1 84.8 78.6
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2.1 .2 นําขอมูลของระดับน้ํ า
ท้ังหมดท่ีทําการศึกษาบันทึกในโปรแกรม
MS-EXCELL โดยบันทึกขอมูลเปนไฟล 
*.txtจากนั้นนําเขาขอมูลไฟล*.txt จาก 
MS-EXCELLสู โปรแกรมArcView GIS 
Version 3.1 

 

 

 

 
2.1.3 หลังจากแปลงขอมูลดวย

โปรแกรม ArcView GISจะไดขอมูลระดับ
น้ําจากตําแหนงสถานีวัดน้ําแตละจุดรอบ
พรุ โ ต ะแดง ซ่ึ ง เปนลักษณะข อ มูลจุ ด
(Point)จากนั้นแปลงขอมูลดังกลาวใหเปน
ขอมูลท่ีมีลักษณะเปนเสนชั้นความสูง 

 
 

 

2.1.4 จากนั้นแปลงขอมูลเสนชั้นความสูงเปน TIN(TriangulatedIrregular Network) ซ่ึง  

TIN เปนขอมูลพ้ืนผิวท่ีมีโครงสรางแบบเวกเตอร จะแสดงระดับความสูงน้ําจากระดับน้ําทะเลปานกลางในพ้ืนท่ี

ท่ีศึกษาบริเวณพรุโตะแดง และแปลง TIN เปน GRID CELL ขนาด 30x30 ตารางเมตร ซ่ึงแสดงเสนระดับ

ความสูงของน้ําบริเวณพรุโตะแดง 
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2.1.5 ทําการเปลี่ยนGRID CELL พ้ืนท่ีระดับน้ําใหเทากับพ้ืนท่ีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 การสรางขอมูลแผนท่ีระดับความสูงของพ้ืนดินในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง 

2.2.1 แปลงขอมูลเสนชั้นความสูงพ้ืนดินบริเวณพรุโตะแดงใหเปน TINซ่ึงแสดงระดับความ 

สูงพ้ืนดินบริเวณพรุโตะแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ทําการแปลงGRID CELL พ้ืนท่ีระดับความสูงพ้ืนดินใหเทากับพ้ืนท่ีศึกษา 
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ภาพท่ี 7 แผนท่ีพรุโตะแดงแสดงระดับความสูงพ้ืนดินและพ้ืนนํ้า 

2.2.3จากนั้นนําGRID CELL พ้ืนท่ีระดับน้ําหักลบดวย GRID CELL พ้ืนท่ีระดับความสูง
พ้ืนดิน เพ่ือหาปริมาตรของน้ําในพรุโตะแดงก็จะได GRID CELLแสดงระดับความลึกพ้ืนน้ําบริเวณพรุโตะแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

ระดับความสูงพ้ืนดินท่ีอยูระหวาง 0-2 เมตร ในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนดิน 
หรือเกาะภายในพรุ  

ระดับความสูงพ้ืนน้ําท่ีอยูระหวาง 0-4 เมตร ในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนน้ํา
ภายในพรุ   
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ภาพท่ี 8แผนท่ีแสดงการคาดการณระดับนํ้า 

ในเดือนกันยายน 2544 

ภาพท่ี 9แผนท่ีแสดงการคาดการณระดับผิวดิน 

ในเดือนกันยายน 2544 

 

ตัวอยางแผนท่ีแสดงการคาดการณระดับน้ําและการคาดการณระดับผิวดินในเดือนกันยายน 2544 

ของพ้ืนท่ีพรุโตะแดง 

 

 

แผนท่ีแสดงการคาดการณระดับน้ําในเดือน
กันยายน 2544 โดยใชระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร(GIS)คาดการณวาในแตละ
เดือนระดับน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงมีปริมาณ
เทาไหร ซ่ึงเปนระดับน้ําตามความลึกของน้ํา
ท่ีวัดได 
 

          แผนท่ีแสดงขอมูลระดับผิวดินในพ้ืนท่ี
พรุโตะแดงวาระดับผิวดินอยูในระดับใด โดยการ
สุมเจาะระดับความลึกของผิวดินขางใตโดยรอบ 
จากนั้นใชระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร
(GIS)สรางขอมูลแผนท่ีข้ึน 
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ภาพท่ี 7 กราฟเสนแสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาปริมาณนํ้าในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง โดยวิธีการใชสมการสมดุลนํ้า

เบ้ืองตนและวิธีการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินปรมิาณนํ้า 

การประเมินสมดุลน้ําในพรุโตะแดง โดยการเปรียบเทียบจากสมการสมดุลน้ํากับการคํานวณโดยใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

 จากการประเมินสมดุลน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง ๒ กระบวนการคือ การใชสมการสมดุลน้ําเบื้องตนในการ
คํานวณหาปริมาณน้ํากับการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินปริมาณน้ําจากการเปรียบเทียบท้ัง 2 
วิธี ทําใหทราบวาปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดงในแตละเดือนท่ีทําการศึกษานั้นมีปริมาณน้ําท่ีใกลเคียงกัน 
 
 

จากผลการศึกษาทําใหมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีพรุโตะแดง ใหมีความสมดุลไมมากเกินไปหรือ
นอยเกินไป เชนถาเดือนใดปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีพรุนอยกวาท่ีคํานวณ กรมชลประทานจะดําเนินการบริหาร
จัดการน้ําโดยการปดประตูน้ําท้ัง 8 แหงทันที มิฉะนั้นน้ําจะแหงหรือถาเดือนใดมีปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีพรุมากกวา
ท่ีคํานวณ กรมชลประทานจะดําเนินบริหารจัดการน้ําโดยการเปดประตูน้ําท้ัง 8 แหง เพ่ือระบายน้ําออกใหมาก
ท่ีสุด กรมชลประทานไดยึดแนวทางนี้ในการบริหารจัดการน้ํามาโดยตลอดและยังคงรักษาความสมดุลของน้ําใน
พรุไวได 

ทานอธิบดีอภิชาต จงสกุล ไดกลาวท้ิงทายในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้วา “ใหคิดเสียวาพรุโตะแดง
เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศท่ีเราไมสามารถสรางข้ึนมาได ธรรมชาตินั้นตองใชเวลานับพันปกวาจะ
สรางธรรมชาติ อันสวยงามนี้ ข้ึนมาแต เรากลับสามารถทําลายได ในพริบตาฉะนั้นชวยกันรักษาไว 
กรมพัฒนาท่ีดินนั้นเปนหนึ่งในหนวยงานท่ีดูแลพรุโตะแดง ภารกิจของเราคือ งานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ท่ีจะตองรักษาพรุโตะแดงไวใหลูกหลาน เพราะทรัพยากรท้ังหลายในโลกนี้มันไมใชเปนของเรามันเปนของ
ลูกหลานเราท่ีเรายืมมาใชกอนเพราะฉะนั้นอยาใชจนหมด จนกระท้ังลูกหลานไมมี...”  
 
 

กลุมพัฒนาบุคคล 
กองการเจาหนาท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 


	๑.เขตสงวน (Preservationzone)เป็นเขตป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์

