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การประมาณการสูญเสียดินสุทธิเชิงพื้นที่ในศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮ ดําเนินการโดยใช
แบบจําลองประเมินรูปแบบการพังทลายและทับถมดินเชิงปริมาณในระดับลุมนํ้ายอยภายใตการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนท่ีดินระหวางป พ.ศ. 2526 และป พ.ศ. 2543 เพื่อประเมินสถานการณการพังทลายดินเชิงพื้นท่ี 
ตลอดจนสามารถสรางและแสดงแผนท่ีการสูญเสียดินเพื่อใชในการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 

จากการศึกษาแสดงใหเห็นชัดวาแปลงพืชไร/ผักเปนพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดินทางเกษตรท่ีมีการ       
พังทลายดินสูงท้ังสองศูนยพัฒนาฯ เม่ือเทียบกับการใชประโยชนท่ีดินประเภทอื่น  อยางไรก็ตามการเปลี่ยน
แปลงการใชประโยชนท่ีดินจากแปลงขนาดใหญในป พ.ศ. 2526 เปนแปลงขนาดเล็กในป พ.ศ. 2543 มีแนวโนม
ทําใหการสูญเสียดินในพื้นท่ีลดลง เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของบริเวณทับถมของตะกอนภายในพื้นท่ี ซ่ึงชวยลดการ
ไหลของตะกอนออกสูพื้นท่ี 

ผลการประมาณคาการสูญเสียดินระดับลุมนํ้ายอยภายในศูนยพัฒนาฯ น้ี สามารถนําไปจัดลําดับ
ความสําคัญของลุมนํ้ายอยท่ีเสี่ยงตอการพังทลายดิน ทําใหสามารถระบุลุมนํ้าท่ีมีการสูญเสียดินในระดับท่ีรุนแรง 
ซ่ึงเปนประโยชนตอการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินท่ีย่ังยืนตอไป 

Abstract 

Estimation of the total erosion and deposition budget was conducted by using �Water and 
Tillage Erosion Model� in the Royal Project Development Center of Nhong Hoi and Mae Hae. Erosion 
and deposition volumes were calculated and their patterns mapped as the results of changes in land 
cover between 1983 and 2000. The results will be used to evaluate spatially-explicit soil erosion for land 
use planning. 

The study clearly indicated that field crop area was more vulnerable to soil erosion in both 
sites comparing to other land use types. However, changes of land cover from large patches in 1983 to 
smaller patches in 2000 decrease the amount of soil loss in both study areas. Increasing total edge 
area in the year 2000 due to smaller patches caused higher predicted sediment deposition at the field 
borders where vegetation barriers are commonly found.  
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Prioritization of sub-watersheds based on erosion risk within these development centers was 
also exercised. The results may be used to guide proper soil conservation practices in high-risk 
watersheds in order to prevent both on-site and off-site soil erosion effects. 

คํานํา 
สถานการณการพังทลายดินในประเทศไทยปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะพื้นที่

เกษตรบนสภาพความลาดชันสูง (Sombatpanit, 2001) สงผลกระทบตอกิจกรรมทางดานการ
เกษตรในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งกระทบตอปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสังเกตไดจากกิจกรรมทางเกษตรที่ตองใชปจจัยการผลิต เชน ปุย 
และยาปราบศัตรูพืชเพิ่มมากข้ึน เพื่อรักษาระดับความสามารถการผลิตของดินใหอยูคงเดิมหรือ
เพิ่มข้ึน และเหตุการณดินถลมที่เกิดข้ึนในจังหวัดจันทบุรี แพร และเพชรบูรณ ในระยะ 5 ถึง 6 
เดือนที่ผานมา เปนตน 

พื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบนเปนที่อยูอาศัยของชุมชนไมตํ่ากวา 800,000 คน ประกอบ
ดวยชนเผาตางๆ ที่มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก โดยมีกิจกรรมทางการเกษตรที่แตกตางกัน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและระบบการดํารงชีพของแตละชาติพันธุ พื้นที่สูงมักจะเปนพื้นที่
ออนไหวตอการเกิดการชะลางพังทลายดินโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเทเนินนูน (Contour convexities) 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงรับผิดชอบงานที่ครอบคลุมพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการผลิต จัดต้ังข้ึน
เพื่อพัฒนาความเปนอยูของประขากรในชุมชน โดยเนนการพัฒนาทางเกษตรและการฝกอาชีพใน
ลักษณะตางๆ   ในอดีตที่ผานมาเคยมีการต้ังคําถามวาการพัฒนาการเกษตรบนที่สูงอาจจะกอให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ อันเน่ืองมาจากการการชะลางพังทลายใน
พื้นที่ ซึ่งอาจเปนผลนําไปสูความขัดแยงระหวางชุมชนบนพื้นที่สูงได  

อยางไรก็ตามเพื่อใหภาพรวมดานผลกระทบของการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงตอการ
ชะลางพังทลายดินชัดเจนและเปนไปตามหลักวิชาการ จําเปนตองมีการประเมินการพังทลายดิน
โดยใชขอมูลเชิงพื้นที่ดานสภาพภูมิประเทศ ขอมูลดิน ฝน และการใชประโยชนที่ดินที่มีความ
หลากหลายทั้งในดานปริมาณและคุณภาพบนพื้นที่สูง เพื่อใหไดผลลัพธในเชิงปริมาณที่สามารถ
จัดทําแผนที่แสดงการชะลางพังทลายดิน ใชเปนแนวทางในการวางแผนการผลิตที่นําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได 

การประมาณการพังทลายดินบนพื้นที่สูงไดมีการศึกษากันมาเปนเวลานาน โดยเนนการ
ใชสมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation ; USLE) ซึ่งเปนวิธีการประเมิน
การสูญเสียดินระยะยาวที่นิยมกันอยางแพรหลาย (Wishmeier and Smith, 1978) วิธีการน้ีไดถูก
ใชเปนแนวทางในการศึกษาการชะลางพังทลายดินในประเทศไทย โดยกองอนุรักษดินและนํ้า 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  การประเมินการพังทลายดินเชิงพื้นที่ตองการขอมูล
พื้นฐานที่คอนขางละเอียด เปนที่นาเสียดายวาการศึกษาบนพื้นที่สูงยังขาดขอมูลเหลาน้ีทําใหไม
สามารถประเมินสภาพการพังทลายดินไดอยางชัดเจน ทําใหยากที่จะสรุปผลของการดําเนินการ
เพื่อการวางแผนการผลิตได 
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อยางไรก็ตามการประเมินการสูญเสียดินปจจุบันไดมีการพัฒนาข้ึนเปนลําดับ ทั้งน้ีเพื่อให
สอดคลองกับวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการทําการเกษตรแบบหลากหลาย 
พรอมกับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางภู มิศาสตร   Oost, et al. (2000) ได
พัฒนาการประเมินการสูญเสียดินสุทธิ (Total erosion and deposition budget) ซึ่งคํานึงถึงปจจัย
สภาพความลาดชันและการใชประโยชนที่ดินเปนหลัก เพื่อประมาณปริมาณตะกอนสุทธิที่เกิดข้ึน
ในพื้นที่ลุมนํ้าที่มีการทําการเกษตรและมีแนวโนมที่จะกระทบตอพื้นที่รับนํ้าที่อยูระดับลางลงไป 
วิธีการน้ีนาจะนํามาประยุกตกับการประเมินการสูญเสียดินบนพื้นที่สูงของประเทศไทยได 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัย �ระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของศูนยพัฒนาฯ ในมูลนิธิโครงการหลวง� ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินการพังทลายดินเชิงพื้นที่ตามสภาพภูมิประเทศ ดิน ฝน และการใชประโยชนที่ดิน ใน
พื้นที่ศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮ โดยเนนปจจัยทางดานสภาพภูมิประเทศและการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ พรอมทั้งเปรียบเทียบสถานการณการพังทลายดินที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียน
แปลงการใชประโยชนที่ดินระหวางป พ.ศ. 2526 และ 2543 ในระดับศูนยพัฒนาฯ และลุมนํ้ายอย
ภายในพื้นที่ศึกษา 

วิธีการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษา 

การประเมินสถานภาพการพังทลายดินในการศึกษาคร้ังน้ีแบงเปน 2 ลักษณะคือ การ
ประเมินการพังทลายดินเชิงเวลา โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงการพังทลายดินระหวางป พ.ศ. 
2526�2543 และการพังทลายเชิงพื้นที่ โดยศึกษาการกระจายตัวของการพังทลายดินระดับลุมนํ้า
ยอย (เมธี และคณะ, 2543) ภายในศูนยพัฒนาฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยการจัดลําดับความเสี่ยงตอการพังทลายดินตาม
ลุมนํ้ายอย 

พื้นท่ีศึกษา 
สภาพภูมิประเทศ (ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล) และการใชประโยชนที่ดินไดถูกนํามา

เปนปจจัยหลักในการเลือกพื้นที่ศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดเลือกศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและ
แมแฮ เปนพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อการประเมินสถานการณการพังทลายดิน ขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับ
การประเมินการพังทลายดินโดยเฉพาะแผนที่การใชประโยชนที่ดินพัฒนาข้ึนจากแผนที่หลัก
มาตราสวน 1:15,000 โดยใชภาพถายทางอากาศป 2526 และขอมูลภาพดาวเทียมป 2543 สวน
ขอมูลดานสภาพภูมิประเทศไดจากแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 โดยทั้งสอง
ศูนยพัฒนาฯ มีความแตกตางทางดานสภาพภูมิประเทศและการใชประโยชนที่ดินดังน้ี 
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ศูนยพัฒนาฯ หนองหอยต้ังอยูใน อ.แมริม จ.เชียงใหม ประกอบดวยพื้นที่ทั้ งหมด
ประมาณ 13,000 ไร โดยต้ังอยูบนระดับความสูงระหวาง 780�1,430 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล 
การใชประโยชนที่ดินทางดานการเกษตร (ประมาณ 35% ของพื้นที่ทั้งหมดในป พ.ศ. 2543)  
สวนใหญประกอบดวยพืชไรและผักประเภทตางๆ โดยศูนยพัฒนาฯ น้ีมีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียทั้งป
ประมาณ 1,500 มม.ตอป ขณะที่ศูนยพัฒนาฯ แมแฮต้ังอยูใน อ.แมวาง  จ.เชียงใหม มีพื้นที่ครอบคลุม
ทั้งหมดประมาณ 20,000 ไร ต้ังอยูบนระดับความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลระหวาง 980�1,630 เมตร 
การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร (ประมาณ 26% ของพื้นที่ทั้งหมดในป พ.ศ. 2543) สวนใหญ
เปนขาวนาดําและไมผลเมืองหนาว เชน สาล่ี ทอ และพลับ เปนตน (เมธี และคณะ, 2544) และมี
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียทั้งปประมาณ 1,300 มม.ตอป 

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน 

นอกเหนือจากปจจัยการปกคลุมดินของพืชที่มีผลตอการพังทลายดิน (Vandaele and 
Poesen, 1995) แลว โครงสรางการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของการใชประโยชนที่ดิน เชน ขนาดของ
แปลงปลูก จํานวนแปลงปลูก และความหลากหลายของชนิดพืชในพื้นที่ อาจมีผลตอการพังทลาย
ดินเชนกัน โดยเฉพาะตอการเคล่ือนยายของตะกอนลงสูแหลงนํ้า (Beuselinck, et al., 2000)   
ดังน้ันขอมูลการใชประโยชนที่ดินทั้งสองศูนยพัฒนาฯ ที่ไดจากการจําแนกโดยการวิเคราะหภาพ
ถายเชิงตัวเลข (Image processing) (เมธี และคณะ, 2544) ถูกนํามาวิเคราะหการกระจายตัว
ของแปลง (Patch Analysis) ทั้งสองชวงเวลา (ป พ.ศ. 2526 และ 2543) เพื่อศึกษาการกระจาย
ตัวของการใชประโยชนที่ดิน และประกอบการอธิบายผลของการประเมินสถานการณการพังทลาย
ดินเชิงพื้นที่และเวลา ซึ่งดัชนีที่ไดจากการวิเคราะหการกระจายตัวของแปลง ไดแก ขนาดของ
แปลงปลูก จํานวนแปลงปลูก และความหลากหลายของชนิดพืชในพื้นที่ และเน้ือที่ของขอบแปลง 
(McGarigal and Marks, 1994) เปนตน 

การประเมินการสูญเสียดิน 
การประเมินการสูญเสียดินโดยทั่วไปมักเนนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการสูญเสียดิน

จากชวงเวลาหน่ึงไปเปนชวงเวลาหน่ึงในพื้นที่น้ันๆ โดยไมใหความสนใจดานการกระจายตัวของ
ขอมูลการสูญเสียดินเชิงพื้นที่ เน่ืองจากการประเมินการไหลของนํ้าเชิงพื้นที่ในอดีตคอนขาง
กระทําไดลําบาก แตปจจุบันเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตรไดพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว 
ซึ่งสงผลใหปญหาการประเมินการไหลของนํ้าเชิงพื้นที่นอยลงและมีความถูกตองมากข้ึน ทําใหมี
นักวิจัยหลายทานไดพยายามพัฒนาการประเมินการสูญเสียดินเชิงพื้นที่อยางละเอียด โดยเนน
ปจจัยทางดานสภาพภูมิประเทศ (ผลตอการไหลของนํ้า) และการจัดเรียงตัวของการใชประโยชน
ที่ดิน (Landscape structure) ที่มีผลตอการเคล่ือนยายของตะกอน (Sediment delivery) มากข้ึน  
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Oost, et al. (2000) ไดพัฒนาโปรแกรมการประเมินการสูญเสียดินสุทธิที่ชื่อวา �WaTEM� 
(Water and Tillage Erosion Model) โดยนําปจจัยการจัดเรียงตัวของการใชประโยชนที่ดินมารวม
ประเมิน นอกจากน้ันยังใชการคํานวณการไหลของนํ้าตอเน่ืองตามสภาพภูมิประเทศ (Stream-
power approach) เพื่อกําหนดคุณลักษณะการเคล่ือนยายของตะกอน (Sediment transport 
capacity) ในพื้นที่ ดังน้ันจึงสามารถระบุตําแหนงที่มีการพังทลายดิน (Erosion) และการทับถม 
(Deposition) ของตะกอน อันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในตําแหนง
ตางๆ  ดังน้ันการศึกษาการประเมินสถานการณการพังทลายดินน้ีไดนําแบบจําลองของ  Oost, et al. 
มาปรับใชกับสภาพพื้นที่ของศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮ โดยเตรียมขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับ
การจําลองการสูญเสียดินสุทธิ ดังน้ี 

• ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2526 และ
ภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2543 เพื่อใชในการกําหนดคาดัชนีปจจัยการจัดการดิน
และพืช (CP-factor) ตามเอกสารการชะลางพังทลายดินในประเทศไทย (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2543)  

• ขอมูลสภาพภูมิประเทศ  ไดจากแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 ที่
ผลิตโดยกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม เพื่อใชในการประเมินคาดัชนีปจจัย
ความลาดชันของพื้นที่ (LS-factor) ตามสมการของ Wischmeier and Smith (1978) 

• ขอมูลดิน  ไดจากฝายพัฒนาที่ดินบนที่สูง กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใชในการกําหนด
ปจจัยความคงทนของดิน (K-factor) ตามเอกสารการชะลางพังทลายดินในประเทศ
ไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543)  

• ขอมูลฝน  เพื่อคํานวณคาดัชนีปจจัยการชะลางพังทลายดินของฝนโดยใชสมการ         
สหสัมพันธที่พัฒนาข้ึนโดยกรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 

ผลการศึกษา 
การสูญเสียดินในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย 

ผลจากการจําลองการสูญเสียดินโดยใชโปรแกรม �WaTEM� ระดับศูนยพัฒนาฯ ในป 
พ.ศ. 2526 และ 2543 สามารถแบงการใชประโยชนที่ดินเปนสองกลุมคือ กลุมที่พื้นที่สวนใหญ
เปนบริเวณที่เกิดการพังทลายดิน ไดแก แปลงผัก/พืชไร พื้นที่เปด และถนน และกลุมที่พื้นที่สวน
ใหญเปนบริเวณทับถมของตะกอน ไดแก แปลงขาวนาดํา ปา ไมผล และชุมชน/แหลงนํ้า โดย
สภาพการพังทลายดินมีแนวโนมเหมือนกันทั้งสองชวงระยะเวลา และจากการประมาณการสูญเสีย
ดินเฉล่ียในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป 2543 พบวาลดลงจากป 2526 ในพื้นที่การใชประโยชน    
ที่ดินทั้งสองกลุม (ตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 การสูญเสียดินตามการใชประโยชนท่ีดิน ป พ.ศ. 2526 และ 2543 ระดับศูนยพัฒนาฯ หนองหอย 

ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2526 
การใชประโยชนที่ดิน พื้นท่ี  

(ไร) 
การสูญเสียดิน 
(ตัน/ไร/ป) * 

พื้นท่ี 
(ไร) 

การสูญเสียดิน 
(ตัน/ไร/ป) * 

ชุมชน/แหลงน้ํา 275  10.4 57  0.5  
ปา 10,694  0.0 13,651  1.1  
ขาวนาดํา 148  8.3 196  0.02  
ไมผล 502  9.9 -  -  
ผัก/พืชไร 3,668  -27.6 1,520  -45.7  
พื้นท่ีเปด 12  -79.9 13  -103.7  
ถนน 141  -108.6 -  -  
หมายเหตุ     *    เครื่องหมาย ลบ(-) หมายถึง การสูญเสียดิน (Erosion) 

เครื่องหมาย บวก(+) หมายถึง การทับถมของดิน (Deposition) 

การประมาณการสูญเสียดินในศูนยพัฒนาฯ หนองหอยป 2543 พบวาถนนเปนแหลงที่กอ
ใหเกิดการพังทลายดินสูงที่สุด (เฉล่ียประมาณ 108 ตัน/ไร/ป) รองลงมาไดแก พื้นที่เปด และ
แปลงผัก/พืชไร ซึ่งพบวามีคาการสูญเสียดินเฉล่ียประมาณ 80 และ 28 ตัน/ไร/ป ตามลําดับ ขณะที่
แนวโนมการสูญเสียดินจําแนกตามการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2526 จะมีลักษณะเชนเดียวกับ
ป พ.ศ. 2543 แตมีปริมาณการสูญเสียดินเฉล่ียที่สูงกวา 

สถานการณการพังทลายดินจากการดําเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงในศูนยพัฒนาฯ 
หนองหอยระหวางป พ.ศ. 2526 ถึง 2543 แสดงใหเห็นวาแนวโนมการสูญเสียดินเฉล่ียลดนอยลง 
ถึงแมวามีกิจกรรมทางเกษตรเพิ่มมากข้ึน (ตารางที่ 1) ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่เกษตรสวนใหญจะถูก
แบงเปนแปลงขนาดเล็ก โดยแปลงผัก/พืชไร ในป 2526 สวนใหญมีขนาดระหวาง 2-20 ไร/แปลง 
(รูปที่ 1)  ขณะที่ป 2543 มีขนาดระหวาง 0.5�2 ไร/แปลง (รูปที่ 2) ซึ่งมีผลทําใหพื้นที่ระหวาง
แปลง (Total edge) เพิ่ มมาก ข้ึน  และกอให เกิดสวนที่ เรียกวาบ ริเวณสะสมของตะกอน 
(Vegetation-controlled deposition) ภายในพื้นที่ ทําใหการไหลของตะกอนออกสูพื้นที่นอยลง 

ผลจากการประเมินการสูญเสียดินเชิงพื้นที่สามารถแสดงใหเห็นถึงการกระจายตัวของ
พื้นที่ที่ออนไหวตอการชะลางพังทลายดินในรูปของแผนที่ โดยพบวาพื้นที่ที่ออนไหวตอการชะลาง
พังทลายดินในป พ.ศ. 2526 สวนใหญจะเกิดข้ึนนอกเขตศูนยพัฒนาฯ (รูปที่ 3) ขณะที่ป พ.ศ. 2543 
พื้นที่ออนไหวตอการชะลางพังทลายดินกระจายอยูรอบๆ ที่ต้ังศูนยพัฒนาฯ (รูปที่ 4) ซึ่งจําเปน
ตองมีการกําหนดแผนงานการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ เพื่อลดการเสื่อมโทรมของสภาพดินลง  
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จากการประเมินการสูญเสียดินในระดับลุมนํ้ายอยจํานวน 8 ลุมนํ้า (รูปที่ 5) ที่มีพื้นที่ครอบคลุม
ทั้งหมดประมาณ 15,000 ไร ภายในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย และแสดงระดับความสําคัญของลุม
นํ้ายอยตามความเส่ียงตอการพังทลายดินซึ่งสามารถจัดไดเปน 5 ระดับตามความรุนแรงที่จัดโดย
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวาในป พ.ศ. 2543   ลุมนํ้ายอยที่ 3, 4, 7 และ 8 
มีการพังทลายดินในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการสูญเสียดินเฉล่ียอยูระหวาง 5�15 ตัน/ไร/
ป และจากการประเมินปริมาณตะกอนที่ไหลออกจากลุมนํ้ายอยโดยใชคาสัดสวนการเคล่ือนยาย
ตะกอน (El-Swaify et al., 1982) พบวาตะกอนที่ไหลออกจากลุมนํ้าน้ันมีคาประมาณ  1272, 
1189, 1301 และ 908 ตัน ตามลําดับ (รูปที่ 6) ซึ่งจําเปนตองไดรับการฟนฟูในระดับตน ขณะที่
ลุมนํ้าที่ 1, 2, 5 และ 6 มีปริมาณการสูญเสียดินเฉล่ียในระดับที่นอยถึงนอยมาก (ประมาณ 0-5 
ตัน/ไร/ป) (รูปที่ 5) และมีปริมาณตะกอนที่ไหลออกจากลุมนํ้ายอยน้ันเทากับ 131, 326, 163 
และ 124 ตัน ตามลําดับ (รูปที่ 6) 

รูปท่ี 1  การกระจายตัวของแปลงผัก/พืชไรในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป พ.ศ. 2526 
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รูปท่ี 2  การกระจายตัวของแปลงผัก/พืชไรในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป พ.ศ. 2543 

รูปท่ี 3  การพังทลายดินระดับลุมน้ํายอยในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป พ.ศ. 2526 
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รูปท่ี 4  การพังทลายดินระดับลุมน้ํายอยในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป พ.ศ. 2543 

รูปท่ี 5  ระดับความรุนแรงของการพังทลายดินในลุมน้ํายอย ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป พ.ศ. 2543 
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รูปท่ี 6  ปริมาณตะกอนท่ีไหลออกจากลุมน้ํายอย (ตัน) ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป พ.ศ. 2543 

การสูญเสียดินในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 
ผลจากการจําลองการสูญเสียดินในระดับศูนยพัฒนาฯ แมแฮ พบวาการใชประโยชนที่ดิน

สวนใหญที่กอใหเกิดการพังทลายดิน ไดแก แปลงผัก/พืชไร พื้นที่เปด ไมผล และถนน ขณะที่การ
ใชประโยชนที่ดินประเภทแปลงขาวนาดํา ปา และชุมชน/แหลงนํ้า สวนใหญเปนบริเวณที่เกิดการ
ทับถมของตะกอน โดยสภาพการพังทลายดินมีแนวโนมเหมือนกันทั้งสองชวงระยะเวลา  และจาก
การประมาณการสูญเสียดินเฉล่ียในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป 2543 พบวาเพิ่มข้ึนจากป 2526 โดย
เฉพาะพื้นที่การใชประโยชนที่ดินประเภทแปลงผัก/พืชไร (ตารางที่ 2) อยางไรก็ตามสถานการณ
การพังทลายดินจากการดําเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงในศูนยพัฒนาฯ แมแฮระหวางป 
2526-2543 แสดงใหเห็นวาแนวโนมการสูญเสียดินเฉล่ียลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่การใชประโยชน
ที่ดินสวนใหญเปล่ียนแปลงจากแปลงผัก/พืชไรไปเปนพื้นที่ปาและแปลงไมผล (เมธี และคณะ, 
2544) โดยที่ขนาดแปลงไมมีผลตอการลดลงของการสูญเสียดิน  

การประมาณการสูญเสียดินในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป 2543 พบวาถนนเปนแหลงที่กอให
เกิดการพังทลายดินสูงที่สุด (เฉล่ียประมาณ 145 ตัน/ไร/ป) รองลงมาไดแก พื้นที่เปด แปลงพืชไร/
ผัก และไมผล ซึ่งพบวามีคาการสูญเสียดินเฉล่ียประมาณ 80, 30 และ 1 ตัน/ไร/ป ตามลําดับ ขณะ
ที่แนวโนมการสูญเสียดินจําแนกตามการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2526 จะมีลักษณะเดียวกับป 
2543 
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ตารางที่ 2  การสูญเสียดินตามการใชประโยชนท่ีดิน ป พ.ศ. 2526 และ 2543 ระดับศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 
ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2526 

การใชประโยชนที่ดิน พื้นท่ี 
(ไร) 

การสูญเสียดิน 
(ตัน/ไร/ป) * 

พื้นท่ี 
(ไร) 

การสูญเสียดิน 
(ตัน/ไร/ป) * 

ชุมชน/แหลงน้ํา 403 12.5 131 4.92  

ปา 17,242 0.9 12,814 -0.01  

ขาวนาดํา 953 1.5 954 11.83  

ผัก/พืชไร 1,436 -30.5 7,157 -26.02  

พื้นท่ีเปด 26 -78.8 -  -  
ไมผล 768 -0.8 -  -  
ถนน 223 -145.7 -  -  
หมายเหตุ     *    เครื่องหมาย ลบ(-) หมายถึง การสูญเสียดิน (Erosion) 

เครื่องหมาย บวก(+) หมายถึง การทับถมของดิน (Deposition) 

ผลจากการประเมินการสูญเสียดินเชิงพื้นที่ พบวาพื้นที่ที่ออนไหวตอการชะลางพังทลาย
ดินในป พ.ศ. 2526 สวนใหญจะเกิดข้ึนภายในเขตศูนยพัฒนาฯ (รูปที่ 7)  ขณะที่ป พ.ศ. 2543  
พื้นที่ออนไหวตอการชะลางพังทลายดินลดนอยลงมาก (รูปที่ 8)  ซึ่งบงบอกถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการที่ดินภายในศูนยพัฒนาฯ น้ี จากการการประเมินการสูญเสียดินในระดับลุมนํ้ายอย
จํานวน 7 ลุมนํ้าที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 21,000 ไร ภายในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ และ
แสดงระดับความสําคัญของลุมนํ้ายอยตามความเส่ียงตอการพังทลายดินซึ่งสามารถจัดไดเปน     
5 ระดับตามความรุนแรงที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พบวาในป พ.ศ. 
2543 ลุมนํ้ายอยทั้งหมดมีปริมาณการสูญเสียดินเฉล่ียในระดับที่นอยถึงนอยมาก (ประมาณ 0�5 
ตัน/ไร/ป) (รูปที่ 9) และมีปริมาณตะกอนที่ไหลออกจากลุมนํ้ายอยอยูระหวาง 28-1,230 ตัน (รูป
ที่ 10) โดยลุมนํ้าที่ 6 มีปริมาณการไหลของตะกอนมากที่สุด (1,230 ตัน) และนาจะไดรับการจัด
ทําแผนการอนุรักษดินในระดับตนๆ ของการพัฒนาศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 
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รูปท่ี 7  การพังทลายดินระดับลุมน้ํายอยในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป พ.ศ. 2526 

รูปท่ี 8  การพังทลายดินระดับลุมน้ํายอยในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป พ.ศ. 2543 
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รูปท่ี 9  ระดับความรุนแรงของการพังทลายดินในลุมน้ํายอย ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป พ.ศ. 2543 

รูปท่ี 10  ปริมาณตะกอนท่ีไหลออกจากลุมน้ํายอย (ตัน) ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป พ.ศ. 2543 
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สรุป 
การประเมินสถานการณการพังทลายดินเชิงพื้นที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ดาน

สภาพภูมิประเทศและการใชประโยชนที่ดินระหวางป พ.ศ. 2526-2543 ภายในศูนยพัฒนาฯ 
หนองหอยและแมแฮ โดยมีการประมาณการสูญเสียดินเชิงปริมาณจากแบบจําลองการชะลางพังทลาย 
WaTEM เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการใชที่ดินและนํ้าใหเหมาะสม 

ผลจากการประมาณการสูญเสียดินทั้งสองพื้นที่พบวาแปลงผัก/พืชไรมีศักยภาพที่กอให
เกิดการพังทลายดินสูง โดยเฉพาะแปลงขนาดใหญทั้งสองศูนยพัฒนาฯ  ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย
มีแนวโนมการพังทลายดินเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2526 ขณะที่ศูนยพัฒนาฯ แมแฮมีแนวโนมลดลง
เน่ืองจากพื้นที่การใชประโยชนที่ดินไดเปล่ียนแปลงจากแปลงผัก/พืชไรเปนปาไม 

นอกจากการกระจายตัวของขอมูลปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่แลว การศึกษาคร้ังน้ียัง
สามารถชวยในการจัดลําดับความเสี่ยงของลุมนํ้าตอการพังทลายดิน พบวาลุมนํ้ายอยที่ 3, 4, 7, 
และ 8 ในศูนยพัฒนาฯ หนองหอยนาจะไดรับการคํานึงถึงการกําหนดมาตรการอนุรักษดินและนํ้า 
โดยพิจารณาการเกษตรเชิงอนุรักษมาเปนอันดับตนๆ ขณะที่ลุมนํ้ายอยในศูนยพัฒนาฯ แมแฮยัง
ไมอยูในระดับที่สงผลตอการเสื่อมโทรมของดิน 

อน่ึงการประเมินสถานภาพการพังทลายดินคร้ังน้ียังไมไดมีการตรวจสอบความถูกตอง
ของแบบจําลองจากผลการประมาณการสูญเสียดินในภาคสนาม อยางไรก็ตามผลของการศึกษา
คร้ังน้ีทําใหทราบศักยภาพและการเปล่ียนแปลงการสูญเสียดินในพื้นที่ ซึ่งสามารถนําไปใชในการ
กําหนดนโยบายการวางแผนการใชประโยชนที่ดินในระดับลุมนํ้าได 
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