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บทคัดยอ
จากการศึกษาการชะลางพังทลายของดินในดานการสูญเสียดิน กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน โดยใชสมการสูญเสียดินสากล ( A = RKLSCP ) เปนบรรทัดฐาน ซึ่งไดผลิตแผนที่การสูญเสีย
ดินตั้งแต พ.ศ. 2511 โดยดําเนินการผลิตแผนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในมาตราสวน 1 : 100,000 ในป
2543 กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการจัดทําแผนที่การสูญเสียดินโดยใชขอมูลดิจิตอล และในป 2544 จัดทําแผนที่
การชะลางพังทลายของดินทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน ไดมีการปรับปรุงการคิดพื้นที่การสูญเสียดิน รวมทั้งการ
กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และงบประมาณ โดยใชโปรแกรมเรียกใชคือ CONSPlan ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน
ไดจัดทําขึ้น สําหรับการศึกษาครั้งนี้ไดทําการเปรียบเทียบแผนที่การชะลางพังทลายของดินทั้ง 3 ชนิดในบริเวณ
เดียวกัน คือ พื้นที่ทุงเมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความถูกตองของแผนที่
ทั้งสามชนิดในภาคสนาม และหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนําไปประยุกตจัดทําแผนที่ ในการทํานายการสูญเสียดิน
ของจังหวัดขอนแกน ซึ่งทางกลุมอนุรักษดินและน้ํา มั่นใจวาการนําเอาคุณลักษณะที่ดีของแผนที่ทั้งสามประเภท
มาปรับปรุงใหมนาจะใหความถูกตอง ความแมนยํา และนาเชื่อถือกวา จากผลการทดลองสามารถสรุปขอจํากัด
ของแผนที่ทั้งสามชนิดไดคือ การใชแผนที่ซึ่งดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2511 จะลําบากในดานการแกไขขอมู ล
เพราะเปนแผนที่ซึ่งไมไดอยูในรูปดิจิตอล แผนที่การชะลางพังทลายของดิน พ.ศ.2543 โดยกรมพัฒนาที่ดินจะ
พบป ญ หา ในเรื่อ งข อ จํ า กั ด ของค า L-Factor ซึ่ งหากมี ค าเกิ น 150 เมตร จะให ค า ที่ บิ ด เบื อ นจากข อ เท็ จ จริง
สําหรับการคิดคาการสูญเสียดินจากโปรแกรมเรียกใช CONSPlan จะมีขอจํากัดในดานคา R เพราะหากคํานวณ
พื้นที่ที่มีขนาดใหญ ซึ่งปริมาณฝนไมใชมีเพียงคาเดียวตามคาเริ่มตนที่โปรแกรมใหใส ขอมูลที่ไดจะไมเปนจริง ดัง
นั้นกองอนุรักษดินและน้ํา จึงปรับปรุงแผนที่การสูญเสียดินสากลในระบบ USLE โดยแกไขคา R จากโปรแกรม
CONSPlan ใหอยูในรูป Raster และสามารถคํานวณคาการสูญเสียดินไดในระดับจังหวัด ระดับลุมน้ํา ระดับภาค
และระดับประเทศ

ABSTRACT
Soil erosion in Thailand has been assessed by employing Universal Soil Loss Equation (USLE).
Land development department (LDD) has carried out using USLE (A = RKLSCP ) since 1962 and has
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reproduced soil erosion maps. Until now, LDD has revised soil erosion map at three edition namely Manual,
Erosview and Consplan. The first soil erosion map of Thailand , which represents the erosion in the northeast, with a scal 1:100,000 was published in 1998. The second system namely Erosview reproduce in 2000.
The third one namely Consplan reproduce in 2001. Erosview and Consplan are digital soil erosion map which
are belong to LDD at 1:50,000 scale. Both of them can evaluate soil loss equation. Especially, CONSplan will
include soil water conservation measurement and budgeting inside the program. This project studies to
compare three types of soil erosion map in different systems. The target area is Tungmungphea, Ban Phai
district, KhonKaen province. The objective of this study is comparing the suitable and accurate method for
USLE. The result showed that each system of soil erosion map has a limitation for example the first system is
a difficult to edit and reproduce the map. Erosview is a slope length limitation that is 150 meters long.
Consplan is Rainfall erosivity (R) limitation that is only used one number for representing a quantity of rainfall
around the whole area. Consequently, Soil Water Conservation Division has modified both Erosview and
Consplan map. Especially, the new model has used hybrid technique by generate DEM to Rainfall erosivity
and used a slope length from slope and aspect. Ultimately, Thai USLE format has revised R from Consplan in
raster format and has evaluated soil loss in multi-dimension such as provincial, watershed, regional and
country.

คํานํา
การชะลางพังทลายของดินในเขตภูมิศาสตรตาง ๆ ของโลก สําหรับประเทศไทย การชะลางพังทลายของ
ดินเกิดจากฝนเปนสาเหตุหลัก ซึ่งพิจารณาโดยใช สมการสูญเสียดินสากลของ USLE คือ A=RKLSCP โดยคา
ปจจัยตาง ๆ มีความหมายดังนี้
ปจจัยการชะลางพังทลายของฝน (R) ประกอบไปดวยสองปจจัย คือ พลังงานจลนหรือพลังชะลางพัง
ทลายของน้ําฝน (EI30) และปริมาณน้ําไหลบาหนาดิน (QR) จากผลการศึกษาของ Kinnell (1997) จากแปลง
ทดลองขนาด 22.1 × 4 เมตร บนความลาดชัน 5 เปอรเซ็นต ระหวางป ค.ศ. 1963 – 1968 พบวาผลคูณ
ระหวางปริมาณน้ําไหลบาหนาดิน (QR) กับคาดัชนีพลังชะลางพังทลายของฝน(EI30) ที่เรียกวา QREI30 Index มี
ความสัมพันธกับการสูญเสียดินมากกวาการใชคาดัชนีพลังชะลางพังทลายของฝน หรือปริมาณน้ําไหลบาหนา
ดินอยางเดียว โดยใหคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R2) สูงขึ้นเปน 0.7 จากเดิมเมื่อใช EI30 ซึ่งใหคา R2=0.52
ปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน หรือ Soil erodibility (K) จะขึ้นอยูกับสมบัติของ
ดินเองโดยเปนคาเฉพาะสําหรับดินแตละชนิด เปนคาตัวเลขที่ประเมินไดจากการทดลองสําหรับดินชนิดใดชนิด
หนึ่ง หมายถึง อัตราการสูญเสียดินตอหนวยดัชนีพลังชะลางพังทลายจากแปลงทดลอง ซึ่งแปลงทดลองมีความ
ยาว 22.13 เมตร ความลาดเท 9 เปอรเซ็นต สม่ําเสมอ ไถพรวนขึ้นลงตามแนวความลาดเทอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อมิใหพืชขึ้นเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยในชวงเวลาที่ทําการวัดปริมาณการสูญเสียดินแปลง
ทดลองจะไดรับการไถพรวนและยกรองในลักษณะคลายใชปลูกขาวโพดทุกฤดูใบไมผลิ ทําใหสามารถกําหนดคา
ของ L, S, C และ P ใหมีคาเทากับ 1.0 และทําใหสามารถประเมินคา K ไดจาก A/EI นอกจากนี้ขอมูลจาก
แปลงทดลองการสูญเสียดินในสหรัฐอเมริกาชี้ใหเห็นวา ปริมาณของอนุภาคดินทรายละเอียดมาก (very fine

sand 0.05 ถึง 0.10 มม.) มีอิทธิพลตอความคงทนของดินตอการถูกชะลางพังทลายไดพอ ๆ กับขนาดของซิลท
(silt size) เมื่อใชทั้งปริมาณทรายละเอียดกับปริมาณซิลทเปนตัวชี้ความคงทนตอการถูกกัดชะของดิน จากการ
วิเคราะหหาเนื้อดินโดยวิธี mechanical analysis นั้น จะบอกใหทราบถึงสัดสวนของเปอรเซ็นต ทราย ซิลท
และดินเหนียว การประมาณหาคาเปอรเซ็นตทรายละเอียด (ขนาด 0.1 - 0.05 มม.) ทําไดโดยใชเปอรเซ็นต
ทรายและซิลท จากขอมูลที่มีอยู ซึ่งใชพารามิเตอร M แทน ประมาณไดจาก
M

=

100 × % ซิลท (ขนาด 0.1 – 0.002 มม.) × % ดินเหนียว

สําหรับดินที่มีปริมาณซิลทรวมกับปริมาณทรายละเอียดมาก นอยกวา 70 เปอรเซ็นตแลวแผนภาพ(nomograph)
ของ Wischmeier และคณะ (1971) และ Wischmeier และ Mannering (1969) จะประเมินไดจากสมการ
100K = 2.1M1.14(10-4)(12-a) + 3.25 (b-2) + 2.5(c-3)

โดยที่ M
คือ พารามิเตอรขนาดอนุภาคของดินทรายละเอียด (ขนาด 0.1 - 0.05 มม.)
a
คือ เปอรเซ็นตอินทรียวัตถุในดิน ( percent organic matter)
b
คือ รหัส(code) ที่ใชเปนคาแทนลักษณะโครงสรางของดินสําหรับการหาคาความคง
ทนของดินโดยวิธีนี้โดยเฉพาะ (structure)
c
คือ ระดับของอัตราการซึมซาบน้ําในชั้นของดิน (profile permeability class)
ปจจัยความลาดชันของพื้นที่ (LS) ผลกระทบทางดานภูมิศาสตรที่มีผลตอการชะลางพังทลายของดิน
ไดแก ความยาวความลาดเท (L) และความชัน (S) โดยคา L คือระยะทางในแนวราบจากจุดที่เริ่มมีน้ําไหลเออ
ผิวดินจนถึงจุดใดจุดหนึ่ง คือ จุดที่ความชันลดลงจนกระทั่งเกิดการสะสมของตะกอน หรือจุดที่มีการรวมตัวของ
น้ําไหลบาซึ่ง Mc Cool และคณะ (USDA,1997) กลาววาควรมีระยะทางไมเกิน 400 ฟุต (ประมาณ 130 เมตร)
สวนคา S คือความลาดชันที่วัดไดหรือความลาดชัน(contour) ที่มีเสนความสูงหางชั้นละ 2 ฟุต ที่ไดจากแผนที่
ความสูงเทาโดย Wischmeier และ Smith (USDA,1997) ไดคิดสมการสําหรับหาคา L จาก
L

=

(λf/72.6)m

หรือ L =

(λm/22.13)m

โดยที่ λf และ λm
คือ
ความยาวของความลาดเทของพื้นที่ หนวยเปนฟุตและเมตร ตามลําดับ
m
คือ
คายกกําลัง ซึ่งมีคาเทากับ 0.5 ในกรณีที่ระดับความลาดชัน > 5 เปอรเซ็นต
มีคาเทากับ 0.4 ถาระดับความลาดเอียงอยูระหวาง 3.5 ถึง 4.5 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 0.3 เมื่อความ
ลาดเทอยูระหวาง 1 ถึง 3 เปอรเซ็นต และจะมีคาเทากับ 0.2 เมื่อความลาดเท < 1 เปอรเซ็นต
สวน S นั้น ปจจุบันนิยมใชการคํานวณจากสมการ
S

โดยที่ θ
LS

=

65.41 sin2θ + 4.56 sinθ + 0.0065

คือ มุมของความลาดเทของพื้นที่
ดังนั้นสมการที่จะใชคํานวณคาของ LS จึงเปน
=

(λm/22.13) m (65.41 sin2θ + 4.56 sin θ + 0.065)

ตามสมการดังกลาวนี้จะใชบอกคา LS ไดถูกตองก็ตอเมื่อความยาวของแนวความลาดเทอยูในชวง
ระหวาง 3 ถึง 18 เปอรเซ็นตเทานั้น

ปจจัยการจัดการพืช (C) พารามิเตอร C ใน USLE เปนดัชนีที่ไดจากอัตราสวนระหวางปริมาณการสูญ
เสียดินจากแปลงทดลองที่มีการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งกับปริมาณดินที่ถูกชะลางมาจากแปลงทดลองที่ปลอย
ใหวางเปลาและไถพรวนขึ้นลงตามแนวความลาดเท ปจจัย C นี้ เปนคาที่สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของพืช
ลักษณะการปกคลุม และวิธีการปฏิบัติในการปลูกพืชรวมกันทั้งหมด ซึ่งคา C – Factor ในสมการการสูญเสีย
ดินสากลนั้นมีอิทธิพลจากสวนประกอบของพืชพรรณ 3 สวนดวยกัน คือ สวนที่เปนเรือนยอด สวนที่เปนพืชชั้น
ลางรวมกับเศษซากพืช และสวนที่เกิดจากการปฏิบัติในการเพาะปลูก หรือเศษเหลือของพืชจากการเพาะปลูก
นั้น รายละเอียดในเรื่องนี้ศึกษาไดจาก Wischmeier และ Smith (1978)
การปฏิบัติปองกันการชะลางพังทลายของดิน (P) คือ คาอัตราสวนระหวางปริมาณของการสูญเสียดิน
ที่ไดจากแปลงทดลองที่มีการใชโครงสรางอนุรักษดินดวยวิธีกลแบบใดแบบหนึ่ง กับปริมาณดินที่สูญ เสียจาก
แปลงทดลองที่ไถพรวนดินขึ้นลงเนินเขาในสภาพการณอยางอื่นที่เหมือนกัน แมวาสมบัติอยางอื่น ๆ ในแปลง
ทดลอง เชน ระบบการปรับปรุงดิน จะมีสวนชวยในการควบคุมการสูญเสียดินอยูดวย แตสมบัติดังกลาวนี้จะจัด
รวมอยูในคาของดัชนี C

อุปกรณและวิธีการศึกษา
อุปกรณ
1. ระบบ Hardware และ Software ทางดาน GIS และ Remote Sensing
- PC Arc/Info 3.5.2
- ILWIS 3.0 Academic for Windows
- RUSLE 2 for Windows
- WINDISP4.0
- ArcView 3.1 ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง Extension Spatial Analysis 1.0 หรื อ สู ง กว า และ Extension 3D
Analyst 1.1 หรือสูงกวา
2. ฐานขอมูลดิจิตอลและขอมูลดิจิตอลครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
- ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของกรมพัฒนาที่ดิน
- ขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat TM-5 Band 1,2,3,4,5,6
- ขอมูลภาพถายทางอากาศ
3. เครื่องแสดงพิกัดบนพื้นโลก (Global Positioning System :GPS)
4. เครื่องวัดระดับความสูงต่ําของพื้นที่ (Abney)
5. เครื่องมือวิเคราะหสมบัติของดินในสนามและในหองปฏิบัติการ
- permeability (Hydraulic conductivity)
- วิเคราะหหาคา OM ของดิน (Walkly – Black)
- ตรวจสอบโครงสรางของดินในสนาม
- ตรวจสอบ % slope และความยาว slope
- วิเคราะหหาคา %sand %silt และ %clay ของดินที่ 0-20 ซม.
- ตรวจสอบชนิดของพืชพรรณที่มีขึ้นปกคลุมพื้นที่ และมาตรการอนุรักษดินและน้ํา แลวบันทึกพรอม
พิกัดที่เขาตรวจเช็ค
- ตรวจสอบขอมูลน้ําฝนจากสถานีอุตุนิยมในพื้นที่
วิธีการ
1. กําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณทุงเมืองเพีย อ.บานไผ จ. ขอนแกน

2. กํ าหนดจุด เก็ บ ตั ว อย างจํ านวน 60 จุด โดยใช ฐ านข อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตรของกรม
พัฒนาที่ดินเปนขอมูลพื้นฐานในการเลือกพื้นที่เปาหมายใหมีความหลากหลายของปจจัย
3. ทําการเก็บตัวอยางดินและตรวจวัดลักษณะทางภูมิศาสตรตามจุดเก็บตัวอยางที่กําหนด
4. ทําการวิเคราะหตัวอยางดินทางกายภาพและเคมีในหองปฏิบัติการ
5. เตรียมแผนที่ระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายแตละชนิดใหอยูในรูปขอมูลดิจิตอล ทั้ง
ระดับการชะลางพังทลายของดิน (A) และปจจัยที่เกี่ยวของไดแก R,K,LS,C,P
6. วิเคราะหเชิงพื้นที่เปรียบเทียบระหวางปจจัยตาง ๆ ในแผนที่ 3 ชนิด คือ
- ชนิดที่ 1 แผนที่แสดงการชะลางพังทลายของดิน จังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2511
- ชนิดที่ 2 แผนที่การชะลางพังทลายจากฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน พ.ศ. 2543
- ชนิดที่ 3 แผนที่จากการคํานวณดวยโปรแกรม CONSPlan พ.ศ. 2544
7. ทําการเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติ

ผลการทดลองและวิจารณ
คาปจจัยการชะลางพังทลายของฝน (R-Factor)
พบวาคาปจจัยการชะลางพังทลายของฝนจากแผนที่ชนิดที่ 1 ไมมีการแยกปจจัยที่ทําใหเกิดการชะลาง
พังทลายออกมา สวนในการผลิตแผนที่ชนิดที่ 2 ไดใชการคํานวณจากคา EI30 โดยการแทนคาในสมการ
R = 0.4669X-12.01415

โดยที่ คา X คือปริมาณฝนเฉลี่ยรายป (มิลลิเมตร/ป)

แล ว ทํ า การเฉลี่ ย ค า ลงสู ในทุ ก พื้ น ที่ โดยการสร า ง Digital Elevation Model (DEM) ที่ มี ร ะดั บ ความ
ละเอี ย ดของ Grid Cell Size 50X50 ตารางเมตร ซึ่ งค าที่ ได เป น ค าที่ เหมาะสมกั บ ปริม าณฝนในป จ จุบั น ของ
ประเทศไทยมากที่สุด (มนู, 2543) ในกรณีของแผนที่ชนิดที่ 3 ซึ่งคํานวณโดยใชโปรแกรมระบบสนับสนุนการจัด
ทําหมูบานพัฒนาที่ดิน (CONSPlan) ใชการคํานวณคาปจจัยการชะลางพังทลายของฝน จากสมการ
R = 38.5 + 0.35r

โดยที่ r คือ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป (mm)

ปริมาณฝนที่คํานวณไดมีขอจํากัด คือ ในการคํานวณ ถือวาปริมาณฝนตกรายปมีคาเทากันตลอดทั้งพื้น
ที่ ในการตรวจสอบปริมาณน้ําฝนในพื้นที่สําหรับการตรวจวัดปจจัยในภาคสนามสามารถทําไดโดยใชขอมูล
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยคาบ 30 ป ระหวางป พ.ศ. 2513-2543 จากกรมอุตุนิยมวิทยาจํานวน 36 สถานีรอบพื้นที่
ศึ ก ษา แล ว มาทํ า การเฉลี่ ย ค า ปริม าณน้ํ า ฝนลงสู ทุ ก พื้ น ที่ ด ว ยการทํ า Interpolation แบบ Inverse Distance
Weight (IDW) จากจุดสถานีน้ําฝน ดวยขนาด Grid Cell Size 10X10 ตารางเมตรโดยใชการคํานวณจากสมการ
เชนเดียวกับ CONSPlan และพบวา คาป จจัยการชะลางพังทลายของฝน (R-Factor) มีการเปลี่ยนแปลงของ
ปริม าณฝนในเชิ งพื้ น ที่ แบบ Continuous ดั งนั้ น แผนที่ ช นิ ด ที่ 2 จึงมี แนวโน ม ให ค าได ถู ก ต อ งมากกวาแผนที่
ชนิดที่ 3 ซึ่งเปนแบบ Discrete โดยถือวาคาน้ําฝนมีคาเทากันตลอดทั้งพื้นที่
คาปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน หรือ Soil erodibility (K)
สําหรับคา K-Factor ในการเปรียบเทียบระหวางการตรวจวัดปจจัยทุกปจจัยในสนามแลวนํามาหาคา
จาก Nomograph ใหคาเฉลี่ย 0.2688 ซึ่งไมแสดงความแตกตางทางสถิติกับคาที่ใชในการคํานวณดวยโปรแกรม

CONSPlan, 2544 ( ซึ่งคิดจากฐานขอมูลระดับกลุมชุดดิน ) ที่มีคาเฉลี่ย 0.2962 ในทํานองเดียวกันคาที่ไดจาก
ฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน, 2543 (ซึ่งคิดจากฐานขอมูลระดับชุดดิน (ThaiPedon)) ซึ่งมีคาที่ต่ํากวาคือ
0.2540 ก็ไมแสดงความแตกตางทางสถิติกับคาจากการวัดในสนามเชนกัน แตอยางไรก็ตามเมื่อทําการเปรียบ
เทียบคาระหวางฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน, 2543 กับโปรแกรม CONSPlan, 2544 การเปรียบเทียบแสดง
ความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
คาปจจัยความลาดชันของพื้นที่ (LS-Factor)
การสํารวจในภาคสนามนั้น ทําโดยการใหเครื่องวัดระดับความลาดชัน (Abney) รวมกับการหาความ
ยาวความลาดชันดวยภาพถายทางอากาศ แลวคํานวณคาออกมา ซึ่งภาพถายทางอากาศมีครอบคลุมจุดเก็บตัว
อยาง จํานวน 11 จุด และสามารถหาคา LS-Factor ไดเพียงจุดเดียว เนื่องจากมีความยาวความลาดเทมากกวา
300 เมตร หรือ 1,000 ฟุต ซึ่งอยูนอกเหนือจากขอจํากัดที่จะหาคาได และเมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางแผนที่
ชนิดที่ 2 และแผนที่ชนิดที่ 3 แลวนั้นพบวา คาปจจัยความลาดชันของพื้นที่สําหรับแผนที่ชนิดที่ 2 นั้นใชคาตัว
แทนจากคาความลาดชันของขอมูลกลุมชุดดินซึ่งจะใหผลไมสอดคลองกับขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม ใน
ขณะที่แผนที่ชนิดที่ 3 สรางมาจากการคํานวณดวย Digital Elevation Model ทําใหขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่ตอ
เนื่องและใกลเคียงความเปนจริงไดมากกวา และเมื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการคํานวณดวยโปรแกรม
CONSPlan, 2544 กับคาจากฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน, 2543 พบวาแสดงความแตกตางทางสถิติโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.1287 และ 0.2739 ตามลําดับ
คาปจจัยการจัดการพืช (C-Factor) และคาปจจัยการปฏิบัติปองกันการชะลางพังทลายของดิน (P-Factor)
คาทั้งสองมักมีการใชรวมกันเปนคา CP-Factor แตเนื่องจากในประเทศไทยไมมีการใชมาตรการอนุรักษ
ดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดังนั้นลักษณะของการใชประโยชนที่ดินจะบงบอกไปถึงมาตรการ
อนุรักษที่เกิดขึ้นเองในกระบวนการใชที่ดิน นอกจากนี้คา CP-Factor สวนใหญยังเปนคาที่ทําการทดลองกันใน
ตางประเทศแลวนํามาใชโดยตรงในประเทศไทย จากการเปรียบเทียบคา CP-Factor จากการสํารวจภาคสนาม
กับการกําหนดคาในโปรแกรม CONSPlan, 2544 และจากฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน, 2543 พบวาไมมี
ความแตกตางทางสถิติ โดยไดคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันคือ 8.998X10-2, 3.567X10-2 และ 3.398X10-2 ตามลําดับ
แผนที่การชะลางพังทลายดิน
จากการตรวจวัดปจจัยที่เกี่ยวของกับการชะลางพังทลายของดินในภาคสนาม เปรียบเทียบกับแผนที่
การชะลางพังทลายของดิน 3 ชนิดที่ผลิตขึ้นจากวิธีการที่ตางกัน พบวาผลที่เก็บไดในภาคสนามกับคาในฐานขอ
มูลมีคาแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งทั้งแผนที่การชะลางพังทลายของดินชนิดที่ 2 และ 3 นั้นจัดทําขึ้นโดยมีความถูก
ตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยู และวิธีการในการประเมินคาตามสมการสูญ เสียดินสากลที่แตกตางกัน
ฉะนั้นเพื่อความถูกตองของแผนที่ ที่จะจัดทําขึ้นในอนาคต จึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการใหเหมาะสมขึ้น
โดยการรวบรวมขอดีของวิธีการผลิตแผนที่แบบตาง ๆ เขาดวยกัน โดยในการดําเนินการตอไป คือ การศึกษา
ความถูกตองของฐานขอมูล เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากภาคสนามเพิ่มมากขึ้นในระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองทั้งของแผนที่การชะลางพังทลายของดิน และความถูกตองของฐานขอมูล

ในที่ นี้ ได นํ า เสนอแผนที่ ก ารชะล างพั งทลายดิ น ของจั งหวัด ขอนแก น ที่ เกิ ด จากการแก ไขค า R จาก
โปรแกรม CONSPlan ใหอยูในรูป Raster และทําการประเมินการสูญเสียดินกอนมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา
และหลังมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ดัง Figure 1 , 2

Figure 1 Soil erosion in KhonKhan, 2002

Figure 2 Soil erosion in KhonKhan in case of conservation management

สรุปผลการทดลอง
จากการเปรียบเทียบแผนที่การชะลางพังทลายของดินทั้ง 3 ชนิด พบวาเมื่อพิจารณาระดับการชะลาง
พังทลายโดยรวมแลว พบวา แผนที่จากฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน, 2543 และแผนที่จากการคํานวณดวย
โปรแกรม CONSPlan, 2544 มีลักษณะสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่แผนที่ที่จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2511
มีความแตกตางไปทั้งตําแหนงและขนาด โดยที่แผนที่จากการคํานวณดวยโปรแกรม CONSPlan,2544 จะให
ความละเอียดของแผนที่ทั้งขนาดพื้นที่และตําแหนงสูงสุด และเมื่อทําการตรวจวัดปจจัยที่มีผลตอการชะลางพัง
ทลายของดินและเปรียบเทียบกับแผนที่ชะลางพังทลายของดิน พบวาแผนที่มีความคลาดเคลื่อนจากการเก็บตัว
อยางในภาคสนาม เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
- วิธีการในการผลิตแผนที่ซึ่งมีขอจํากัด คือ แผนที่จากฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน, 2543 มีขอ
จํากัดในการกําหนดคา LS-Factor ซึ่งมีความละเอียดสูงสุดเพียงแคระดับชุดดิน และยังมีขอผิดพลาดจากขอ
จํากัดของความยาวความลาดเท ในขณะที่แผนที่จากการคํานวณดวยโปรแกรม CONSPlan, 2544 คิดคาปจจัย
R-Factor โดยถือวาปริมาณฝนในพื้นที่มีคาเทากันโดยตลอด ในขณะที่ความเปนจริงแลวปริมาณฝนและคา RFactor ในพื้นที่เปนคาที่มีความตอเนื่อง
- ความคลาดเคลื่อนจากฐานขอมูลที่นํามาใชในการประเมินโดยเฉพาะคาของ K-Factor ซึ่งอางอิง
ตามแผนที่ดินและคา CP-Factor ซึ่งอางอิงตามการใชประโยชนที่ดิน จากการเก็บตัวอยางในภาคสนามในครั้งนี้
พบวาคาของปจจัยทางเคมีและกายภาพของดินเปนปจจัยที่มีความแตกตางทางสถิติอยางชัดเจน ระหวางคาจาก
ฐานขอมูล และจากการสํารวจภาคสนาม
ดังนั้นควรมีการพัฒนาผลิตแผนที่การชะลางพังทลาย โดยนําเอาขอดีของการคํานวณหา R-Factor จาก
แผนที่ฐานขอมูลการชะลางพังทลายดิน, 2543 รวมกับการคํานวณคาของ LS-Factor โดยวิธีการของโปรแกรม
CONSPlan, 2544 และใชคา K-Factor จากชุดดินที่มีความถูกตอง และใชผลจากภาคสนามโดยหาคาจากแผน
ภาพ Nomograph แลวใชคา CP-Factor ที่ไดจากการแปลผลการใชประโยชนที่ดินจากภาพถายดาวเทียม จะยิ่ง
ทําใหแผนที่การชะลางพังทลายดินมีความละเอียดถูกตองมากยิ่งขึ้น
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