
การประเมินสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินในพื้นทีลุ่มน้ํา 
ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ 1 

บทคัดยอ 

การประเมินสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรจากการใชประโยชนที่ดิน ในพื้นที่ลุมน้ํายอย ไดนํา

สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation : USLE) มาประยุกตใชในการประเมินสภาพความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรที่ดินเชิงพื้นที่ โดยการประมาณคาจะคํานึงถึงการเคลื่อนยายของตะกอนที่ออกจากพื้นที่ การ

ประมาณคาการสูญเสียดินดําเนินการโดยใชโปรแกรมการประเมินการสูญเสียดินสุทธิ “WaTEM/ SEDEM” โดยนํา

ปจจัยการเรียงตัว (Landscape Structure) ของการใชประโยชนที่ดิน และตําแหนงของแหลงน้ําบนผิวดิน มารวม

ประเมินการไหลของน้ําอยางตอเนื่อง เพื่อกําหนดลักษณะการเคลื่อนยายของตะกอน (Sediment Transport Index) 

ในพื้นที่ ซ่ึงสามารถระบุตําแหนงที่มีการพังทลายดิน (Erosion) และการทับถม (Deposition) ของตะกอน ตลอดจน

สามารถประมาณตะกอนที่ออกสูพื้นที่ลุมน้ําสาขาได โดยคํานึงถึงผลกระทบของฝายและเขื่อนตอการกักเก็บตะกอน

ดวย 

จากการศึกษาคาความเสี่ยงของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินภายในลุมน้ําสาขา พบวา ลุมน้ําสาขาที่

มีคาตํ่าที่สุดคือ ลุมน้ําวังตอนลางและลุมน้ําแมแจมตอนลาง สวนลุมน้ําที่มีคาสูงที่สุดมีหลายลุมน้ําไดแก น้ําแมลิด 

แมโขงตอนบน น้ําแมจัน แมโขงสวนที่ 2 แมน้ําแมแตง น้ําแมแจมตอนลาง น้ําแมต่ืน แมน้ําวังตอนลาง และน้ําแมเงา 

เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของการประเมินการสูญเสียดิน พบวาลุมน้ําที่มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑตํ่าไดแก ลุมน้ําแมลาว 

น้ําแมตุย น้ํางาว แมน้ํายมตอนบน น้ําแมกลาง น้ําแมตํ๋า แมน้ําวังตอนลาง แมน้ําวังตอนบน และน้ําแมสรวย ลุมน้ํา

สาขาดังกลาวเปนลุมน้ําที่มีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินสูง  

คําสําคัญ: ภูมิสารสนเทศ ความเสื่อมโทรมของที่ดิน สมการการสูญเสียดินสากล การพังทลายดิน การทับถมดิน 

คํานํา 
การประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน สามารถดําเนนิการไดหลายแนวทางขึ้นกับ

ปริมาณและคุณภาพของขอมูลทีมี่อยู ตลอดจนความแมนยาํของผลการประเมิน การประมาณการ
สูญเสียดินโดยสมการการสูญเสยีดินสากล (Universal Soil Loss Equation, USLE) เปนวิธีการหนึ่งที่
ใชในการประเมินการสูญเสียดินระยะยาวที่นิยมกันอยางแพรหลาย (Wischmeier and Smith, 1978) 
โดยไดมีการพัฒนาวิธีการพรอมนํามาประยุกตใชและปรับปรุง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่และ
ปริมาณขอมูลที่มีอยูอยางจํากัดไดเปนอยางดี (Sonneveld and Nearing, 2002; Tran et al., 2002) 
โดยการศกึษาครัง้นี้ไดใชแนวทางของสมการการสญูเสียดินสากล มาประยุกตใชในการประเมินสภาพ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทีด่ินเชิงพื้นที่ คาการสูญเสียดินในพื้นที่สามารถประมาณไดจากผลคูณ
ของปจจัยดังกลาวโดยอาศัยขอมูลพื้นฐานดังสมการที่ 1 

A = R x K x LS x C x P  ………………..…………………….. (1) 

                                                  
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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โดยที ่  
A = ปริมาณการสูญเสียดิน (ตัน/เฮกตาร/ป) 
R = ผลของความรุนแรงของฝน ประมาณจากสมการสหสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนกับผล

ของความรุนแรงของฝนที่พัฒนาขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 
K = ความงายตอการถูกชะลางพังทลาย กําหนดจากขอมูลชุดดินประกอบกับการตรวจ

เอกสารการชะลางพังทลายดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 
LS = ผลของระยะทางลาดและความลาดชัน 
C = ผลจากการคลุมดินของพชืพรรณ ไดจากกําหนดจากขอมูลการใชประโยชนที่ดินตาม

เอกสารการชะลางพังทลายดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 
P = ผลของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา กําหนดคาใหเทากับ 1.0 ตามสมมติฐานที่วายังไมมี

ระบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที ่
การประมาณคาการสูญเสียดิน 
ปจจัยดังกลาวขางตนถูกนํามาใชในการประมาณคา โดยคํานึงถึงการเคลื่อนยายของตะกอน

ที่ออกจากพืน้ที่ ลุมน้ําสาขาจงึเปนพื้นที่เปาหมายสําหรับการประมาณคาโดยวิธีการนี้ แผนที่ลุมน้ํา
สาขาสรางจากแบบจําลองภูมิประเทศเชิงตวัเลขคาความสูงตอเนือ่ง และครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 
จากกิจกรรมที่ 1 ของโครงการวิจัย ฯ ระยะที่ 2 นีถู้กกําหนดเปนพืน้ที่เปาหมายสําหรับการประมาณคา
ครั้งนี้ การประมาณคาการสูญเสียดินดําเนินการโดยใชโปรแกรมการประเมินการสูญเสียดินสุทธิ 
“WaTEM/ SEDEM” (Water and Tillage Erosion Model/Sediment Delivery Model) ที่พัฒนาโดย 
Oost et al. (2000), Rompaey et al. (2001) และ Verstraeten et al. (2002) โดยนาํปจจัยการเรียงตัว 
(Landscape Structure) ของการใชประโยชนที่ดินมารวมในการประมาณคา นอกจากนั้นยังใชการ
คํานวณการไหลของน้าํตอเนื่องเพื่อกําหนดลักษณะการเคลื่อนยายของตะกอน (Sediment Transport 
Index) ในพื้นที่ การประมาณคาโดยวิธีการนี้สามารถระบุตําแหนงที่มีการพังทลายดิน (Erosion) และ
การทับถม (Deposition) ของตะกอน ตลอดจนสามารถประมาณตะกอนที่ออกสูพื้นที่ลุมน้ําสาขาได
โดยคํานึงถึงผลกระทบของตําแหนงแหลงน้ําที่ทําหนาที่ดักตะกอนในพื้นที่ ซึ่งไดแก ฝาย อางเก็บน้ํา 
และเขื่อน 

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับการประเมินความเสื่อมโทรมดิน 
ขอมูลเชิงพื้นที่ทีจ่ําเปนตอการประมาณคาการสญูเสียดิน โดยใชโปรแกรมการประเมินการ

สูญเสียดินสุทธิ “WaTEM/SEDEM” ประกอบดวยชั้นขอมูลความรุนแรงของฝน ความคงทนของดิน 
ระยะทางลาดและความลาดชัน การจัดการดินและพืช การจัดเรียงตัวของการใชประโยชนที่ดิน และ
ตําแหนงอางเก็บน้ําขนาดใหญ โดยมีขั้นตอนการเตรียมชั้นขอมูลดังกลาวเพื่อการประมาณการสญูเสีย
ดิน ดังตอไปนี ้
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1) ช้ันขอมูลความรุนแรงของฝน ชั้นขอมูลความรุนแรงของฝนเชิงพื้นที่ ไดจากการสราง
ชั้นขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปจากขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวนัยอยหลัง 30 ป (พ.ศ. 2519-2549) 
โดยการประมาณคาน้ําฝนตอเนือ่งจากสถานีวัดน้ําฝนที่กระจายตัวในพื้นที่เปาหมายแบบ Thin Plate 
Spline ที่ดําเนินการเสร็จส้ินจากกิจกรรมที่ 1 ของโครงการวิจัย ฯ ระยะที่ 2 มาทําการวิเคราะหขอมูลใน
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) ตามสมการสหสัมพันธที่พัฒนาโดย
กรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 

2) ช้ันขอมูลความคงทนของดิน ชั้นขอมูลความคงทนของดินเชิงพื้นที่ ไดจากการ
ประเมินความสัมพันธระหวางชัน้ขอมูลกลุมชุดดินที่ไดจากกิจกรรมที่ 1 ของโครงการวิจัย ฯ ระยะที่ 2 นี้ 
กับความคงทนของดินตามตารางที่แสดงคา K ของกลุมชุดดินทีจ่ําแนกตามภูมิภาคของประเทศไทย 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 

3) ช้ันขอมูลความสูงตอเนื่อง ไดจากการนาํผลของการสรางแบบจาํลองภูมิประเทศเชิง
ตัวเลขคาความสูงตอเนื่อง (DEM) จากขอมูลเสนชัน้ความสงู ในกิจกรรมที่ 1 ของโครงการวิจัย ฯ ระยะ
ที่ 2 นี้ มาปรับปรุงโดยการกลบหลุม (Fill Sink) เพื่อแกไขความคลาดเคลื่อนของขอมูลความสูงตอเนื่อง
ที่มีผลตอการประมาณปจจัยความลาดชันและความยาวความลาดเท และประมาณคาปจจัยดังกลาว
เชิงพื้นที่โดยโปรแกรม USLE2D ที่พัฒนาโดย Desmet and Govers (1996) 

4) ช้ันขอมูลการจัดการดินและพืช ชั้นขอมูลการจัดการดินและพืชไดจากการประเมิน
แผนที่การใชประโยชนที่ดินป 2544 เพื่อกําหนดคาปจจัยตามตารางคา C และ P ที่ประเมินตามชนิด
พืชและการใชประโยชนที่ดินในภมิูภาคตางๆ ของประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 

5) ช้ันขอมูลการจัดเรียงตวัของการใชประโยชนที่ดิน ไดจากขอมูลแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินป 2544 ที่ทําการการยุบรวมขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่มีลักษณะเดียวกันและมีพื้นที่
ติดกัน ใหเปนหนวยของการใชประโยชนเดียวกัน 

6) ช้ันขอมูลตําแหนงอางเก็บน้ําขนาดใหญ ไดจากการกาํหนดตําแหนงฝาย เขื่อน และ
อางเก็บน้ําตางๆ ที่กระจายอยูในพื้นที่เปาหมายจากขอมูลภาพถายดาวเทียม และการสํารวจขอมูลมือ
สองจากหนวยงานกรมชลประทาน และทําการเลือกเฉพาะอางเก็บน้ําที่มีขนาดใหญกวา 500 ไรขึน้ไป 
เพื่อใชในการประมาณคาการสญูเสียดิน 

ผลการศึกษา 
ผลการประมาณคาการสูญเสียดิน 
ผลจากการประมาณคาการสูญเสียดินเชิงพื้นที่ ทําใหสามารถสรางแผนที่ปจจัยที่มีผลตอการ

สูญเสียดินเพื่อพัฒนาเปนฐานขอมูลสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินได โดยพบวาในพื้นที ่ 5 
จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา มีคาผลของความรุนแรงของฝน (Erosivity) 
อยูระหวาง 350-1,201 เมกะจูน/เฮกตาร (ภาพที ่1) ซึ่งแนวโนมของคาความรุนแรงสูง สวนใหญพบใน
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พื้นที่ของ จ.เชียงราย และลงมายัง จ.ลําพูน โดยจะแปรปรวนตามปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปของแตละ
พื้นที่ 

การประมาณคาความงายตอการถูกชะลางพังทลาย (K) ของดินในพื้นที่ 5 จังหวัด พบวา มี
คาอยูระหวาง 0.01-0.49 (ภาพที ่2) พื้นที่ที่มีคา K สูง ดินมีโอกาสเสื่อมโทรมไดรุนแรงกวาพื้นที่ทีมี่คา 
K ต่ํา การประมาณคาผลของระยะทางลาดและความลาดชันในพื้นที่ศึกษา พบวา จะมีคาอยูระหวาง 
0.00-792 (ภาพที่ 3) โดยพบคาระยะทางลาดและความลาดชันที่สูงบนพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชนัสูง
บริเวณรอบๆ ตวัจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งพื้นที่เหลานี้จะมีแนวโนมที่กอใหเกิดสภาพความเสื่อมโทรม
ของพืน้ที่ที่รุนแรงกวาพื้นที่ราบ 

  
ภาพที่ 1 ความรุนแรงของฝนในพื้นที่ศึกษา ภาพที่ 2 คาความงายของดินตอการถูกชะลางพังทลาย

ในพื้นที่ศึกษา 
  

  
ภาพที่ 3 ผลของระยะทางลาดและความลาดชันตอ 

การชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ศึกษา 

ภาพที่ 4 การคลุมดินของพืชพรรณและมาตรการ

อนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ศึกษา 
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การประมาณคาการคลุมดินของพืชพรรณและการจัดการดิน พบวา กระจายของคาผลการ
คลุมดินของพืชพรรณและมาตรการจัดการดินในพืน้ที่ 5 จังหวัด อยูระหวาง 0.001-0.88 (ภาพที ่4) โดย
คาที่สูงพบในพื้นที่ที่มีทําการเกษตร ซึ่งจะมีแนวโนมตอสภาพความเสื่อมโทรมของที่ดินที่รุนแรง 

ผลจากการประมาณคาการสูญเสียดินในพื้นที่ โดยใชขอมูลที่พัฒนาจากขอมูลเชิงพื้นที่ทํา
ใหสามารถสรางแผนที่การกระจายตัวของปริมาณการสูญเสียดินไดในพื้นที่เปาหมาย ดังภาพที่ 5 จาก
แผนที่การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดนิ ตามขอบเขตลุมน้ําสาขาดังภาพที่ 
5 เมื่อทําการตรวจสอบพบวา การกระจายตัวของการชะลางพังทลายของดินขึ้นอยูกับลักษณะของลุม
น้ําในพื้นที่ เนื่องจากลุมน้ําแตละลุมน้ํามีความลาดชันและคณุสมบัติดินที่แตกตางกัน ทําใหเกิด
ลักษณะการทับถมของตะกอนและการชะลางพังทลายแตกตางกัน เมื่อพิจารณาทั้งสองลักษณะตาม
ขอบเขตลุมน้ําสาขาสามารถแสดงผลได ดังตารางที่ 1 โดยพบวา คาความเสี่ยงของความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดนิภายในลุมน้ําสาขาทัง้ 43 ลุมน้ําของพื้นที่ศึกษา ลุมน้ําสาขาที่มีคาต่ําที่สุดคือ ลุมน้ํา
วังตอนลางและลุมน้ําแมแจมตอนลาง สวนลุมน้ําที่มีคาสูงที่สุดมีหลายลุมน้ําไดแก น้ําแมลิด แมโขง
ตอนบน น้าํแมจนั แมโขงสวนที่ 2 แมน้ําแมแตง น้ําแมแจมตอนลาง น้ําแมตื่น แมน้ําวังตอนลาง และ
น้ําแมเงา  

 

 

ภาพที่ 5 แผนที่ความเสี่ยงดานความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในลุมน้ําสาขา 

การทับถมของตะกอน

การพังทลายของดิน
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ตารางที่ 1 คาความเสี่ยงดานความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

การสูญเสียดิน (ตัน/ไร/ป) 
ชื่อลุมน้ําสาขา 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

หวยแมสา 0 0 0 0 

น้ําแมริด -35.77 20.95 0.000096 1.27 

แมน้ําโขงตอนบน -35.77 20.95 0.002161 1.23 

น้ําแมจัน -35.77 20.95 0.000786 1.74 

แมน้ําอิงตอนบน -11.47 10.74 0.000005 0.43 

แมน้ําอิงตอนกลาง -14.96 12.64 0.000000 0.43 

แมน้ําพุง -15.84 14.69 0.000106 0.58 

แมลาว -25.20 18.67 -0.000305 1.04 

แมน้ําอิงตอนลาง -25.86 15.72 0.001234 0.91 

แมน้ําโขงสวนที่2 -25.29 20.95 0.000369 1.69 

น้ําแมกก -31.08 16.47 0.000122 1.07 

น้ําแมฝาง -17.39 16.32 0.000045 0.79 

น้ําแมลาว -22.13 15.88 0.000191 1.14 

น้ําแมสรวย -23.52 15.50 -0.000003 1.88 

น้ําแมกกตอนลาง -19.23 13.28 0.000231 0.81 

แมน้ําปงตอนบน -21.08 16.51 0.000064 0.63 

น้ําแมงัด -19.14 14.12 0.003846 0.54 

แมน้ําแมแตง -25.30 20.95 0.000619 1.29 

แมน้ําปงสวนที่2 -21.12 13.98 0.000125 0.56 

น้ําแมริม -20.69 13.52 0.000048 0.95 

น้ําแมกวง -27.80 16.79 0.002459 0.56 

น้ําแมขาน -20.70 16.74 0.000077 0.74 

น้ําแมลี้ -21.36 14.12 0.000028 0.56 

น้ําแมกลาง -18.73 14.27 -0.000086 0.94 

แมน้ําปงสวนที่3 -25.95 17.96 0.001364 0.51 

น้ําแมแจมตอนบน -25.30 15.54 0.000227 0.83 

น้ําแมแจมตอนลาง -40.10 20.95 0.000648 0.91 

น้ําแมหาด -14.80 11.31 0.000467 0.38 

น้ําแมต่ืน -25.30 20.95 0.000142 0.86 

แมน้ําวังตอนบน -16.29 14.43 -0.000007 0.62 

น้ําแมสวย -15.73 14.95 0.000239 0.73 
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ตารางที่ 1 (ตอ) คาความเสี่ยงดานความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

การสูญเสียดิน (ตัน/ไร/ป) 
ชื่อลุมน้ําสาขา 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

น้ําแมจาง -11.97 12.38 0.000001 0.43 

น้ําแมตํ๋า -11.46 11.68 -0.000028 0.42 

แมน้ําวังตอนลาง -40.10 20.95 -0.000013 0.40 

แมน้ํายมตอนบน -12.13 16.06 -0.000112 0.71 

แมน้ําควน -29.63 18.06 0.000313 0.77 

น้ําป -25.29 20.67 0.000149 0.42 

แมน้ํางาว -15.90 13.29 -0.000114 0.64 

น้ําแมหมอก -13.12 11.92 0.000028 0.33 

น้ําแมรําพัน 0.00 0.00 0.000000 0.00 

น้ําแมตุย -12.85 11.54 -0.000230 0.33 

น้ําแมวังตอนกลาง -22.66 13.97 0.000095 0.34 

น้ําแมเงา -35.76 20.95 0.007214 1.69 
หมายเหตุ    เครื่องหมาย – หมายถึงพื้นที่ที่มีการสูญเสยีดิน 

เครื่องหมาย + หมายถึงพื้นที่ที่มีการทับถมของตะกอนดิน 

 
เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของการประเมินการสูญเสียดิน โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดานการ 

ชะลางพังทลายของดินสูงจะมีคาเฉลี่ยต่ํา ในที่นี้พบวา ลุมน้ําที่มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา ไดแก  
ลุมน้ําแมลาว น้ําแมตุย น้ํางาว แมน้ํายมตอนบน น้ําแมกลาง น้ําแมต๋ํา แมน้ําวังตอนลาง แมน้ําวัง
ตอนบน และน้ําแมสรวย ลุมน้ําสาขาดังกลาวเปนลุมน้ําที่มีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดนิสูง 
สวนลุมน้ําที่มีคาเฉลี่ยสูงไดแก น้ําแมเงา น้ําแมงัด น้ําแมกวง และแมน้ําโขงตอนบน เปนตน ซึ่งลุมน้ํา
สาขาตาง ๆ เหลานี้ถือวาอยูในกลุมที่มีการทับถมของตะกอนคอนขางสูง 

สรุป 
การประมาณสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเชิงพื้นที่ ไดใชแนวทางการประมาณ

การสูญเสียดินจากสมการการสญูเสียดินสากล (USLE) โดยพิจารณาถึงวิธกีารประมาณที่สามารถ
กําหนดปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรโดยตรงและพื้นที่นอกการเกษตร ซึ่งผลจากการประมาณ ทาํให
สามารถระบุถึงพื้นที่เส่ือมโทรมทางทรัพยากรทีด่ินในระดับแปลงและระดับลุมน้ําสาขาได ทั้งนีเ้พื่อใช
เปนแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการแกปญหาที่ดินใหถูกตอง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
ขอมูลเชิงพื้นที่ทีไ่ดจากผลของการประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ยังสามารถจัดเก็บเปน
ฐานขอมูลเชิงพืน้ที่เพื่อใชในการประเมินหนวยการจัดการที่ดิน 
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