บทที่ 3
สภาพพื้นที่และวิธีการศึกษา
3.1 สภาพของพื้นที่
3.1.1 ลักษณะของพื้นที่ที่ทําการศึกษา
บานบวกจัน่ ตั้งอยูหางจาก อ. สะเมิง ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 9 กิโลเมตร
หรืออยูหางจาก อ. แมริมไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 26 กิโลเมตร อยูทางซายมือของทางหลวง
หมายเลข 1096 (อ. แมริม - อ. สะเมิง) และจากประมาณกิโลเมตรที่ 26 มีทางแยกเขาหมูบานบวก
จั่น ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร ประชากรสวนใหญเปนชาวเขาเผามง จํานวนประมาณ 130
ครอบครัว โดยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 715 คน
ลักษณะของพื้นที่สวนใหญเปนเนินเขาถึงพื้นที่สูงชันที่มีความลาดชันอยูระหวาง
20 - 75% พื้นที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 800 - 1,200 เมตร มีที่ราบเชิงเขาอยู
บริเวณดานลางของพื้นที่ ทางเขาของหมูบานมีถนนคอนกรีตและบางแหงเปนถนนลูกรังที่สามารถ
ใชไดตลอดทั้งป
3.1.2 ลักษณะของภูมิอากาศ
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ในพื้นที่บานบวกจัน่ มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,296 มิลลิเมตร ในรอบป (ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 3 ป โดยใชเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิอตั โนมัติ พ.ศ. 2545 - พ.ศ.
2547) (ภาพที่ 3.1) โดยที่ฝนจะเริ่มตกตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เดือนที่มีฝนตกมากที่สดุ
คือ เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29.2 °C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 18.5 °C และ
อุณหภูมิเฉลี่ย 23.2 °C
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ภาพที่ 3.1 แสดงปริมาณฝนตกรายเดือนและปริมาณฝนที่ตกสะสมในรอบปของพื้นที่บานบวกจั่น
(ป 2545 - 2547)
3.1.3 ลักษณะของดิน พืชพรรณและการใชประโยชนทดี่ ิน
ลักษณะของดินสวนใหญมีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว บางแหงเปนดิน
รวนปนเศษหิน มีสีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว
จนถึงดินเหนียว ดินมีสีน้ําตาลปนแดงแลวคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีแดงเขมหรือสีแดง
พืชพรรณที่ขึ้นอยูสวนใหญเปนปาเบญจพรรณผสมกับปาดิบเขา การใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการเกษตรอาศัยน้ําฝนและแหลงน้ําซับในบริเวณรอบ ๆ หมูบาน มีการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการเกษตรโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ
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ไมดอก ที่นิยมปลูก
ไมผล ที่นยิ มปลูก
พืชผัก ที่นยิ มปลูก

คือ
คือ
คือ

พืชไร ที่นิยมปลูก

คือ

ดอกเยอบีรา ดอกดาวเรือง และดอกเบญจมาศ
ลิ้นจี่ พลับ อะโวคาโด และบวย
หัวผักกาด กะหล่ําปลี แครอทแดง
และผักสลัด
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันฝรั่ง ถั่วแดงหลวง
และขาวไร
สวนใหญนิยมเลี้ยงสุกรซึ่งใชบริโภคเปนอาหาร
และใชในงานพิธีตา ง ๆ ภายในหมูบาน
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3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การศึกษาและเก็บขอมูลในภาคสนาม
การศึกษาและการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชแปลงศึกษาการชะลางพังทลาย
ของดิน (soil erosion plot) จํานวน 3 แปลง ขนาด 14 x 20 เมตร มีความลาดเทของพื้นที่ประมาณ 20
เปอรเซ็นต ทางตอนลางของแปลงมีถังดักตะกอนดินและน้ําขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง โดยศึกษา
เปรียบเทียบมาตรการในการอนุรักษดินและน้ําที่ตางกันดังตอไปนี้ แปลงที่ 1 ใชแถบหญาแฝกเปน
แถบอนุรักษ แปลงที่ 2 ไมมีมาตรการในการอนุรักษดิน แปลงที่ 3 ใชแถบหญาธรรมชาติเปนแถบ
อนุ รั ก ษ ณ สถานี วิ จั ย การพั ฒ นาที่ ดิ น บนพื้ น ที่ สู ง บ า นบวกจั่ น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ต.สะเมิ ง ใต
อ. สะเมิง จ. เชียงใหม (ภาพที่ 3.2)

แปลงที่ 1 แถบหญาแฝก

แปลงที่ 2 ไมมีมาตรการอนุรักษดิน
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ภาพที่ 3.2 แสดงแปลงศึกษาการชะลางพังทลายของดินทั้ง 3 รูปแบบและถังดักตะกอนดิน
แปลงที่ 3 แถบหญาธรรมชาติ

ถังดักน้ําและตะกอน

All rights reserved
3.2.1.1 ขอมูลปริมาณฝน และปริมาณน้ําทีไ่ หลบาบนผิวดิน
1. เก็บขอมูลปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ โดยเครื่องเก็บน้ําฝนอัตโนมัติ ทําการเก็บ
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ปริมาณของฝนที่ตกทุก 1 นาที ในแตละวันที่มีฝนตกเพือ่ ใชในการหาอิทธิพลของพลังงานของฝนที่
มีตอการไหลบาของน้ําผิวดินและการสูญเสียดิน รวมถึงการคํานวณคาปจจัยทางดานฝน R - factor
ในสมการ USLE และแบบจําลอง KINEROS
2. เก็บขอมูลปริมาณการไหลบาของน้ําที่ไหลบาผิวดิน การสูญเสียน้ํา โดยเก็บ
ตัวอยางน้ําและบันทึกปริมาณของน้ําที่สูญเสียในแตละครั้งที่เกิดฝนตกแลวมีการสูญเสียดินและน้ํา
ในถังดักน้ําและตะกอนดินตอนลางของแปลงศึกษาการชะลางพังทลายของดิน
3.2.1.2 ขอมูลดิน
การศึกษาขอมูลโดยทําการเก็บตัวอยางและศึกษาขอมูลดินภาคสนามในแปลง
ทดลองทั้ง 3 แปลง และบริเวณใกลเคียง เพื่อตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ เคมี และอุทกวิทยาของ
ดิน ดังตอไปนี้
1. เนื้อดิน ทําการเก็บตัวอยางดินแบบตัวอยางรวมในชั้นความลึกระดับตาง ๆ (0 15 เซนติเมตร 15 - 30 เซนติเมตร 30 - 50 เซนติเมตร และ 50 - 70 เซนติเมตร)
2. โครงสรางของดิน ทําการเก็บตัวอยางดินแบบไมทําลายโครงสรางดิน ในชั้น 0 30 เซนติ เมตรในแปลงศึก ษาการชะล างพังทลายของดิ นและชั้ น ดิน ที่แ บ ง ในหนาตัด ดิน ที่เ ปน
ตัวแทนของดินในพื้นที่นํามาหาโครงสรางดินตามวิธีการของ เอิบ (2541 ก)
3. ความหนาแนนของดินโดยวิธี core method ในชั้นความลึกระดับตาง ๆ (0- 15
เซนติเมตร 15 - 30 เซนติเมตร 30 - 50 เซนติเมตร และ 50 - 70 เซนติเมตร)
4. ความหนาแนนอนุภาคของดิน ความพรุนของดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ทําการเก็บตัวอยางดินรวมแบบไมทําลายโครงสรางดิน (0- 15 เซนติเมตร 15 - 30 เซนติเมตร 30 50 เซนติเมตร และ 50 - 70 เซนติเมตร)
5. อัตราการซึมน้ําของดิน ทําการวัดอัตราการซึมน้ําของดินในสนามโดยใชวิธี
Double ring method และใชสมการของ Horton (1940) ในการคํานวณหาอัตราซึมน้ําของดินเมื่อ
เวลาใด ๆ
6. สัมประสิทธิ์การซึมน้ําของดินที่อิ่มตัว ทําการวัดคาสัมประสิทธิ์การซึมน้ําของ
ดินที่อิ่มตัวในสนามโดยใชเครื่องมือ K sat constant head permeameter
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3.2.2 การวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ
ทําการเก็บตัวอยางดินในพืน้ ที่และนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ โดยแบงการ
วิเคราะหสมบัติของดินเปนกลุมหลัก 2 กลุมดวยกันคือ
3.2.2.1 สมบัตทิ างกายภาพของดิน
• ความหนาแนนรวม (bulk density) โดยวิธี core method (ถนอม, 2528;
มัตติกา, 2529 ; Blake and Hartge, 1986)
• ความหนาแนนอนุภาค (particle density) (ถนอม, 2528)
• การกระจายขนาดของอนุภาคดิน (soil particle size distribution) (ถนอม,
2528 ; มัตติกา, 2529 ; Day, 1965)
• ความพรุนของดิน (porosity) (ถนอม, 2528)
• ปริมาณของตะกอนดินที่ไหลมากับน้ํา โดยการอบตัวอยางของน้ําที่มีตะกอน
ดินที่อุณหภูมิ 105 °C นาน 24 ชั่วโมง
3.2.2.2 สมบัตทิ างเคมีของดิน
วิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter content )โดยวิธี
Walkley และ Black Tritation (Nelson and Sommers, 1996; Walkley,1935; Walkley and Black,
1934)
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3.2.3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

All rights reserved
1 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชในแบบจําลอง การชะลางพังทลายของดินทาง
ทางกลศาสตร (kinematic runoff and erosion model, KINEROS) และสมการการสูญเสียดินสากล
(universal soil loss equation, USLE)
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2 เปรียบเทียบขอมูลและประสิทธิภาพของแบบจําลอง การชะลางพังทลายของดิน
ทางกลศาสตร และสมการการสูญเสียดินสากลกับปริมาณน้ําไหลบาผิวดินและการสูญเสียบดินทีว่ ัด
ไดจริงจากแปลงทดลองโดยวิธี root mean square error (RMSE)
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