บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
5.1 ลักษณะของดิน สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีของดิน และลักษณะทางอุทกวิทยาของดิน
ลักษณะของดินในแปลงศึกษาการชะลางพังทลายของดิน ของสถานีพัฒนาที่ดินที่สูง กรม
พัฒนาที่ดิน บานบวกจั่น ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม เปนดินที่มีความลึกมากกวา 2 เมตร ดิน
มีการจัดเรียงตัวของชั้นดิน Ap1 Ap2 BA Bt1 Bt2 Bt3 Bt4 Bt5 และ Bt6 ในชั้นดินบนมีโครงสราง
ของดินเปนแบบกอนกลมละเอียด ถึงละเอียดมาก สวนในชั้นดินลางโครงสรางดินเปนแบบกอน
เหลี่ยมมุมมน และมุมคมที่ละเอียดถึงละเอียดมาก เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงและ
ในดินลางสัดสวนของปริมาณดินเหนียวจะเพิ่มขึ้น ความพรุนของดินในดินบนนั้นจะมีความพรุน
ของดินมากที่สุด (อยูในชวง 0.64 - 0.67 ลูกบาศกเมตร/ลูกบาศกเมตร) โดยมีคาลดลงตามความลึก
และจะเพิ่ ม ขึ้ น ในดิ น ล า ง ความหนาแน น รวมของดิ น จะเพิ่ ม ขึ้ น ตามความลึ ก ซึ่ ง มี แ นวโน ม
เชนเดียวกันกับความหนาแนนอนุภาคของดิน ปริมาณของอินทรียวัตถุในดินบนมีอยูในระดับปาน
กลางถึงสูง (อยูในชวง 30 - 35 กรัม/กิโลกรัม) สวนในดินลางนั้นมีอยูในระดับต่ําถึงคอนขางต่ํา (อยู
ในชวง 9 - 10 กรัม/กิโลกรัม)
ลักษณะทางอุทกวิทยาของดินไดแก คาสัมประสิทธิ์การนําน้ําของดินที่อิ่มตัว ซึ่งมีคาที่เร็ว
มากในดินบน (อยูในชวง 136 - 150 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) และชาในดินลาง (7- 12 มิลลิเมตร/ชั่วโมง)
และมีการซึมน้ําไดของดินอยูในระดับที่เร็ว (อัตราซึมน้ําเริ่มตน 42 - 48 มิลลิเมตร/ชั่วโมง และอัตรา
ซึมน้ําคงที่ 3.6 - 5.4 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) เนื่องจากลักษณะของโครงสรางดินที่เปนแบบกอนกลมและ
โครงสรางแบบรูปเหลี่ยมที่ยอมใหน้ําซึมผานไดอยางรวดเร็ว (นิพนธ, 2542 ข) รวมถึงปริมาณของ
อินทรียวัตถุในดินและความหนาแนนของดิน
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ป จ จั ย ทางด า นฝนเป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด น้ํ า ไหลบ า ผิ ว ดิ น และการสู ญ เสี ย ดิ น จาก
การศึกษา พบวา ในป 2546 มีพลังงานจลนรวมของฝน เทากับ 6,246 เมตร-ตัน/เฮกตาร-เซนติเมตร
และในป 2547 มีพลังงานจลนรวมของฝนที่มีความหนักเบาสูงสุดในชวง 30 นาที เทากับ 8,908
เมตร-ตัน/เฮกตาร-เซนติเมตร ซึ่งนําไปใชคํานวณคาปจจัยทางดานฝนในสมการการสูญเสียดิน
สากลและจากการหาคาสหสัมพันธของปริมาณความเขมของฝน ซึ่งไดสมการแสดงความสัมพันธ
ระหวางปริมาณของฝนที่ตกกับคาพลังงานจลนของฝน เพื่อใชในการประมาณคาพลังงานจลนของ
ฝนในพื้นที่บานบวกจั่น ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ดังนี้
Rs = 18.47Ps + 128.77 โดยที่ R2 = 0.75 _______________________ (10)
เมื่อ
Ps คือ ปริมาณของฝน (มิลลิเมตร)
Rs คือ ความสามารถของฝนที่กอใหเกิดการพังทลาย (Erosivity)
(เมตร-ตัน/เฮกตาร-เซนติเมตร)
ปริมาณของน้ําที่ไหลบาผิวดินและการสูญเสียดินจากแปลงศึกษาการชะลางพังทลายของ
ดินทั้ง 3 รูปแบบ พบวา มาตรการอนุรักษดินที่ใชแถบหญาธรรมชาติมีปริมาณการไหลบาของน้ําผิว
ดิน และการสูญเสียดินนอยที่สุด รองลงมาคือใชแถบหญาแฝกเปนแถบอนุรักษ ซึ่งอยางไรก็ตาม
ปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่นั้นมีชั้นความรุนแรงอยูในชั้นที่นอยมาก (0 - 2 ตัน/ไร/ป) (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2543 ก)
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การประมาณการไหลบ า ของน้ํ า ผิ ว ดิ น และการสู ญ เสี ย ดิ น พบว า แบบจํ า ลอง
สามารถประมาณการไหลบาของน้ําผิวดินไดถูกตอง 68 เปอรเซ็นต และอัตราการไหลของน้ํา
สูงสุด 45 เปอรเซ็นต ประมาณการสูญเสียดินไดถูกตอง 32 เปอรเซ็นต และอัตราการไหลของ
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ตะกอนสูงสุด 29 เปอรเซ็นต ซึ่งมีแนวโนมสอดคลองกับการศึกษาของ Ziegler et al., (2001) ที่ใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร KINEROS ในการหาปริมาณการชะลางพังทลายของดินและน้ําไหลบา
ผิวดินที่พื้นผิวของถนนดินในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําบานปางขุม อ. สะเมิง จ. เชียงใหม ไดจําลอง
กระแสน้ําที่ไหล การเคลื่อนยายของตะกอน และความเขมขนของตะกอนในแปลงทดลองขนาดเล็ก
บนถนน ได ถูกตอง 30 - 40 เปอรเซ็นต
5.3.2 การใชสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) ในการประมาณการสูญเสียดินรายป
การประมาณการสูญเสียดินรายป พบวา ในการใชสมการการสูญเสียดินสากล
ประมาณการสูญเสียดินในแปลงศึกษาการชะลางพังทลายของดินใหคาปริมาณการสูญเสียดินที่สูง
กวาคาที่วัดไดจริง 4 - 9 เทา ซึ่งจากการศึกษาเปนเวลา 2 ป ไดคาปจจัยทางดานฝน (R - factor)
เทากับ 184.5 เมตร-ตัน/เฮกตาร และคาปจจัยของความยากงายในการถูกชะลางพังทลายของดิน
(K - factor)ในแปลงศึกษาการชะลางพังทลายของดินที่ใชแถบหญาแฝกเทากับ 0.26 ในแปลงที่ไมมี
มาตรการอนุรักษดินและใชแถบหญาแฝกมีคาเทากันคือ 0.29
5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 การศึกษาโดยใชแบบจําลองการประมาณการไหลบาของน้ําผิวดิน และการสูญเสียดิน
ทางกลศาสตร (KINEROS)
การศึกษาโดยใชแบบจําลองการประมาณการไหลบาของน้ําผิวดินและการสูญเสีย
ดิ น ทางกลศาสตร (KINEROS) ซึ่ ง เป น แบบจํ า ลองที่ พั ฒ นาจากกระทรวงเกษตรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา การศึกษาครั้งนี้ พบวาสามารถประมาณการเกิดน้ําไหลบาผิวดินไดถูกตองถึง 68
เปอรเซ็นต ซึ่งมีแนวโนมที่จะนํามาใชในพื้นที่สูงของประเทศไทยได แตยังมีปญหาในเรื่องอุปกรณ
และเครื่องมือประกอบเพื่อใชในการเก็บขอมูลซึ่งมีราคาคอนขางสูง จึงขอเสนอแนะในการศึกษา
ตอไปดังนี้
1. เครื่องมือวัดคาสัมประสิทธิ์การนําน้ําของดินเมื่ออิ่มตัวควรจะทําการศึกษาใน
สนามและควรศึ กษาหลาย ๆ ครั้ง เนื่อ งจากการศึ กษาของ อุกฤษฎ (2545) ที่ พบวา การวั ด คา
สั ม ประสิ ท ธิ์ก ารนํ าน้ํ า ของดิ น เมื่ ออิ่ มตั ว ในห อ งปฏิ บัติ ก ารให ค าที่ สูง กว า การวัด ในภาคสนาม
ประมาณ 2 เทา ซึ่งจะทําใหการประมาณคาการไหลบาของน้ําผิวดินผิดพลาดได
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2. การวัดปริมาณการซึมน้ําเขาสูผิวดิน เนื่องจากอุปกรณและเครื่องที่ใชวัดปริมาณ
การซึมน้ําเขาสูผิวสามารถประยุกตใชกับวัสดุและอุปกรณในทองถิ่นได แตควรจะมีการเทียบเคียง
ขอมูลกับเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อทําการปรับแกและใหไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด
3. การเก็บขอมูลดิน ตองทําการเก็บดวยความระมัดระวังและเที่ยงตรงมากที่สุด
เนื่องจากในแบบจําลอง KINEROS มีความละเอียดของตัวเลขที่สูง ซึ่งจะทําใหผลการประมาณ
ผิดพลาดได
4. การวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ มีเหตุผลเชนเดียวกันกับขอที่ 3 เมื่อผลการ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการผิดพลาดจะทําใหไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนไปใชในแบบจําลอง
5.4.2 การประมาณการสูญเสียดินโดยใชสมการการสูญเสียดินสากล (USLE)
การใชสมการการสูญเสียดินสากล ในการประมาณการสูญเสียดินนั้น พบวา คาที่
ประมาณไดนั้นมีคาที่สูงเกินจริงถึง 4 - 9 เทา เนื่องจากสมการการสูญเสียดิน เปนสมการที่ใชในการ
ประมาณการสูญเสียดินรายป รูปแบบของสมการเปนแบบเอมไพริคอล ซึ่งขอมูลที่ไดสวนใหญได
จากแปลงทดลองทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา มากกวา 10,000 แปลง / ป ในประเทศไทยไดนําเขามา
ใชและพัฒนาโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง คาของตัวแปรตาง ๆ ที่ใชใน
สมการนั้นยังคงใชคามาตรฐานของประเทศสหรัฐ ฯ เนื่องจากในประเทศไทยมีการศึกษายังไม
แพรหลายนัก และเนื่องจากสมการการสูญเสียดินเปนการประมาณการสูญเสียดินรายป ซึ่ง คาปจจัย
ทางดานฝนนั้นไดใชปริมาณของน้ําฝนในรอบป หรือคาของพลังงานจลนของฝนสะสมในรอบป
มาใชในการประมาณคาการสูญเสีย เนื่องจากปริมาณความเขมของฝน จะมีอิทธิพลอยางมากในการ
เกิดน้ําไหลบาผิวดิน และการสูญเสียดินในเหตุการณหนึ่ง ๆ จึงทําใหสมการการสูญเสียดินสากล
ไมสามารถประมาณการสูญเสียเปนรายเหตุการณที่เกิดฝนตกได และคา CP - factor นั้นยังมีขอ มูลที่
ไมเพียงพอ และไมครอบคลุมทุกรูปแบบของการใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย จึงทําใหคาที่ได
จากการประมาณมีคาที่คลาดเคลื่อนจากขอมูลที่วัดไดจริงอยูมาก ซึ่งสวนใหญจะนํามาใชในการ
ประมาณคาการสูญเสียดินในพื้นที่ขนาดใหญ การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน หรือกําหนดพื้นที่
เสี่ยงภัยจากการเกิดการชะลางพังทลายของดินหรือการเกิดดินถลม สวนของ คา CP - factor นั้น
ควรมีการศึกษากันอยางแพรหลาย และใหครอบคลุมทุกรูปแบบของการใชประโยชนที่ดินใน
ประเทศไทย (ในการศึกษาครั้งนี้ใช คา CP - factor ที่แนะนําโดย USDA (1997) จึงจะทําใหสมการ
การสูญเสียดินสากลใชไดอยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทย
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