
การชะลางพังทลายของดนิ 
และการอนุรักษดนิและน้ํา
การชะลางพังทลายของดนิ 
และการอนุรักษดนิและน้ํา

ผูเชี่ยวชาญ ดานอนุรักษดินและน้ํา
กรมพัฒนาที่ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผูเชี่ยวชาญ ดานอนุรักษดินและน้ํา
กรมพัฒนาที่ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ดร.พิทยากร  ลิ่มทองดร.พิทยากร  ลิ่มทอง



การใชประโยชนที่ดิน หรือทรัพยากรดินและน้ํา
อยางเหมาะสม ชาญฉลาด และคุมคา  โดยคนึง
ถึงการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน  เพื่อกอ
ใหเกิดผลผลิตสูงสุดและยัง่ยืน

การใชประโยชนที่ดิน หรือทรัพยากรดินและน้ํา
อยางเหมาะสม ชาญฉลาด และคุมคา  โดยคนึง
ถึงการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน  เพื่อกอ
ใหเกิดผลผลิตสูงสุดและยัง่ยืน

การอนุรักษดนิและน้ําการอนุรักษดนิและน้ํา



การกระทําใดๆ ที่มุงใหเกิดการระวัง ปองกัน รักษาดิน  
และที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรมสูญเสีย     รวมถึง
การรักษา  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และ
การรักษาน้ําในดิน หรือบนผิวดินใหคงอยู  เพื่อรักษา
สมดุลยธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดิน
ทางเกษตรกรรม

การกระทําใดๆ ที่มุงใหเกิดการระวัง ปองกัน รักษาดิน  
และที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรมสูญเสีย     รวมถึง
การรักษา  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และ
การรักษาน้ําในดิน หรือบนผิวดินใหคงอยู  เพื่อรักษา
สมดุลยธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดิน
ทางเกษตรกรรม

การอนุรักษดนิและน้ําการอนุรักษดนิและน้ํา

(ใน พรบ.พัฒนาที่ดิน 2550)(ใน พรบ.พัฒนาที่ดิน 2550)





วัตถุประสงคการอนุรักษดินและน้ําวัตถุประสงคการอนุรักษดินและน้ํา

1. เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน จนกระทั่งอัตราการ

สูญเสียดินเทากับการเกิดดิน  และพยายามรักษาความ

สมดุลไว

2. เพื่อรักษาปริมาณธาตุอาหารพืชในดินใหอุดมสมบูรณ 

 โดยปองกันการสูญเสยี หรอืเพิ่มเติมสวนที่สูญเสียไป

 โดยวิธกีารใดวิธีการหนึ่ง



4. เพื่อรักษาสมบัติกายภาพและเคมีของดินใหเหมาะสม
ตอการเจริญเตบิโตของพืช หรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

5.  เพื่อเก็บกักน้ําไวในดินและในพื้นที่ โดยการจัดการน้ํา
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด

วัตถุประสงคการอนุรักษดินและน้ําวัตถุประสงคการอนุรักษดินและน้ํา

3. เพื่อรักษาระดับอินทรียวัตถุในดิน โดยควบคุมอัตรา
การสลายตวัหรือการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอยาง
สม่ําเสมอ



การชะลางพังทลายของดนิ 
(soil erosion)

การชะลางพังทลายของดนิ 
(soil erosion)

กระบวนการแตกกระจาย (detachment) และการพัด

พา (transportation) ของดิน โดยตัวการกัดกรอน (erosion 

agents) ไดแก การชะลางพังทลายโดยน้ํา (water erosion)

ซึ่งเปนชนิดที่สําคัญในประเทศไทย  และการชะลางพังทลาย

โดยลม (wind erosion)







การชะลางพังทลายของดิน 

พื้นที่ 108 ลานไร

การชะลางพังทลายของดิน 

พื้นที่ 108 ลานไร

กรมพัฒนาที่ดิน (2546)
ประเมินการสูญเสียดิน
ที่เปนเอกสารวิชาการ
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เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง/ตะวันออก ใต

ปุยยูเรีย 

ปุยฟอสเฟต  

ปุยโปตัสเซียม 

ประเมนิปรมิาณธาตุอาหารพืชในรูปปุยเคมีในตะกอนดินที่สูญเสีย

โดยกระบวนการชะลางพังทลายของดินในแตละภาคของประเทศ



ปุยฟอสเฟต
2,337.50 ลานบาทตอป

ปุยยูเรีย
1,293.60 ลานบาทตอป

ปุยโปตัสเซียม
4,837.40 ลานบาทตอป

ประเมินมูลคาธาตุอาหารพืชในตะกอนดินในรูปของปุยเคมี

ที่สูญเสียโดยกระบวนการชะลางพังทลายของดินทั้งประเทศ



แบงออกไดเปน 2 ประเภทดวยกัน  คือแบงออกไดเปน 2 ประเภทดวยกัน  คือ

1. การชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ 
(geologic or natural or normal erosion)

1. การชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ 
(geologic or natural or normal erosion)

2. การชะลางพังทลายที่มีตัวเรง 
(accelerated or man-made erosion)

2. การชะลางพังทลายที่มีตัวเรง 
(accelerated or man-made erosion)

การชะลางพังทลาย  การชะลางพังทลาย  



การชะลางพังทลายโดยธรรมชาติการชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ

การชะลางพังทลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  โดยที่

มีน้ําและลมเปนตัวการ   เชน  การชะละลาย (leaching)   

แผนดินเลื่อน (landslides) การพัดพาโดยลมตามชายฝง

ทะเลหรือในทะเลทราย        

การพัดพาแบบนี้เปนแบบที่ปองกันไมได     และถาเกิด

การชะลางพังทลายแบบนี้ใชเวลานาน   ผิวดินบนอาจจะ

สูญเสียไปเพียง 1 นิ้วเทานั้น  เพราะเปนการเกิดแบบคอย

เปนคอยไปและชามาก

การชะลางพังทลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  โดยที่

มีน้ําและลมเปนตัวการ   เชน  การชะละลาย (leaching)   

แผนดินเลื่อน (landslides) การพัดพาโดยลมตามชายฝง

ทะเลหรือในทะเลทราย        

การพัดพาแบบนี้เปนแบบที่ปองกันไมได     และถาเกิด

การชะลางพังทลายแบบนี้ใชเวลานาน   ผิวดินบนอาจจะ

สูญเสียไปเพียง 1 นิ้วเทานั้น  เพราะเปนการเกิดแบบคอย

เปนคอยไปและชามาก



ชนิดของการชะลางพังทลายโดยธรรมชาติชนิดของการชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ

1. การชะละลาย (leaching)1. การชะละลาย (leaching)

3. การชะลางพังทลายที่พื้นผิวดินโดยน้ํา
(surface erosion by water)

3. การชะลางพังทลายที่พื้นผิวดินโดยน้ํา
(surface erosion by water)

2.  แผนดินเลื่อนและดินถลม 
(landslides and soil creep)

2.  แผนดินเลื่อนและดินถลม 
(landslides and soil creep)

4. การพัดพาโดยลม (wind erosion)4. การพัดพาโดยลม (wind erosion)





การชะลางพังทลายที่มนุษยหรือสัตวเลี้ยงเขามา

ชวยเรงใหมีการชะลางพังทลายเพิ่มขึ้นจากการชะลาง

พังทลายโดยธรรมชาติ  ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําอยูแลว  

เชน  การหักลางถางปาทําการเพาะปลูกอยางขาดหลัก

วิชา  ทําใหพื้นที่ดินปราศจากสิ่งปกคลุม  ทําใหการชะลาง

พังทลายโดยลมและฝนเกิดขึ้นและพัดพาดินสูญเสียไปได

เพิ่มขึ้น

การชะลางพังทลายที่มนุษยหรือสัตวเลี้ยงเขามา

ชวยเรงใหมีการชะลางพังทลายเพิ่มขึ้นจากการชะลาง

พังทลายโดยธรรมชาติ  ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําอยูแลว  

เชน  การหักลางถางปาทําการเพาะปลูกอยางขาดหลัก

วิชา  ทําใหพื้นที่ดินปราศจากสิ่งปกคลุม  ทําใหการชะลาง

พังทลายโดยลมและฝนเกิดขึ้นและพัดพาดินสูญเสียไปได

เพิ่มขึ้น

การชะลางพังทลายที่มีตัวเรงการชะลางพังทลายที่มีตัวเรง



การชะลางพังทลายโดยน้ําการชะลางพังทลายโดยน้ํา

การแตกกระจายและพัดพาดินโดยน้ํา  อัตราการ
แตกกระจาย (rate of detachment)  มีหนวยวัดเปน
น้ําหนักตอพื้นที่ตอเวลา  เชน ตัน/ไร/ป  

อัตราของการพัดพา (rate of transportation)  มี
หนวยวัดเปนน้ําหนักตอระยะทางตอพื้นที่ตอเวลา  
เชน ตัน/ไมล/ไร/ป 

ดินที่มีความยากงายในการที่จะเกิดการชะลาง
พังทลายแตกตางกันออกไป  ขึ้นอยูกับสมบัติของดิน
ที่ไดรบัมาจากวัตถุตนกําเนิด  ระบบการใชที่ดิน และ
การจัดการดิน

การแตกกระจายและพัดพาดินโดยน้ํา  อัตราการ
แตกกระจาย (rate of detachment)  มีหนวยวัดเปน
น้ําหนักตอพื้นที่ตอเวลา  เชน ตัน/ไร/ป  

อัตราของการพัดพา (rate of transportation)  มี
หนวยวัดเปนน้ําหนักตอระยะทางตอพื้นที่ตอเวลา  
เชน ตัน/ไมล/ไร/ป 

ดินที่มีความยากงายในการที่จะเกิดการชะลาง
พังทลายแตกตางกันออกไป  ขึ้นอยูกับสมบัติของดิน
ที่ไดรับมาจากวัตถุตนกําเนิด  ระบบการใชที่ดิน และ
การจัดการดิน



สาเหตุการแตกกระจายของดินโดยน้ําสาเหตุการแตกกระจายของดินโดยน้ํา

1. แรงปะทะของเม็ดฝน1. แรงปะทะของเม็ดฝน

2. แรงที่ทําใหเกิดการแตกกระจายโดยน้ําไหลบา2. แรงที่ทําใหเกิดการแตกกระจายโดยน้ําไหลบา

3. การขยายตัวและหดตัวของอนุภาคดินเหนียว3. การขยายตัวและหดตัวของอนุภาคดินเหนียว

5. การเหยียบย่าํของสัตวทําใหดินแตกมากขึ้น5. การเหยียบย่าํของสัตวทําใหดินแตกมากขึ้น

4. การไถพรวนเปนการทําใหดินแตกกระจาย 4. การไถพรวนเปนการทําใหดินแตกกระจาย 



กระบวนการชะลางพังทลายของดนิกระบวนการชะลางพังทลายของดนิ

เกิดขึน้ 2 ขั้นตอน  คือเกิดขึน้ 2 ขั้นตอน  คือ

1. การแตกตัวของดิน โดยแรงกระแทกของเม็ดฝน1. การแตกตัวของดิน โดยแรงกระแทกของเม็ดฝน

2. การพัดพาตะกอนดินไปสูที่ต่ํา  โดยแรงพาของน้ํา2. การพัดพาตะกอนดินไปสูที่ต่ํา  โดยแรงพาของน้ํา



กระบวนการแตกกระจาย 
(detachment)







การพัดพา (transportation) ตัวการกัดกรอน (erosion agents)



ชนิดของการชะลางพังทลายโดยน้ําชนิดของการชะลางพังทลายโดยน้ํา

1. การชะลางแบบ แผน (sheet erosion)1. การชะลางแบบ แผน (sheet erosion)

2. การชะลางแบบ internal2. การชะลางแบบ internal

3. การชะลางแบบรอง (channel erosion)3. การชะลางแบบรอง (channel erosion)

- การชะลางแบบริ้ว (rill erosion)  - การชะลางแบบริ้ว (rill erosion)  

- การชะลางแบบรองธาร (gully erosion )- การชะลางแบบรองธาร (gully erosion )

- การชะลางในธารน้ํา (stream erosion)- การชะลางในธารน้ํา (stream erosion)



การชะลางแบบแผน (sheet erosion)การชะลางแบบแผน (sheet erosion)



การชะลางแบบริ้ว (rill erosion )การชะลางแบบริ้ว (rill erosion )



การชะลางแบบรองลึก (gully erosion)การชะลางแบบรองลึก (gully erosion)



ชั้นหนาตดัดนิชั้นหนาตดัดนิ
--  ผิวหนาดินผิวหนาดิน
--  ชั้นดินลางชั้นดินลาง
--  ชั้นวัตถุกําเนิดดินชั้นวัตถุกําเนิดดิน





ปจจัยตอการชะลางพังทลายโดยน้ําปจจัยตอการชะลางพังทลายโดยน้ํา

1. น้ํา และฝน (precipitation)  1. น้ํา และฝน (precipitation)  

2. ภูมปิระเทศ (topography)2. ภูมปิระเทศ (topography)

3. สมบัติของดิน (soil properties)3. สมบัติของดิน (soil properties)

4. สิ่งปกคลุมผิวดิน (soil cover)4. สิ่งปกคลุมผิวดิน (soil cover)



ความเสียหายจากการชะลางพังทลายโดยน้ําความเสียหายจากการชะลางพังทลายโดยน้ํา

1. ทําลายการรวมตัวของกอนดิน (aggregation)1. ทําลายการรวมตัวของกอนดิน (aggregation)

2. ชะละลายอนุภาคของดินลงไปในรอยแตก  

หรือตามชองวางภายในดิน 

2. ชะละลายอนุภาคของดินลงไปในรอยแตก  

หรือตามชองวางภายในดิน 

3. เพิ่มปรมิาณและอัตราเร็วของน้ําไหลบา ทําให

การชะลางพังทลายเพิ่มขึ้นและกอใหเกิดอุทกภัย

3. เพิ่มปรมิาณและอัตราเร็วของน้ําไหลบา ทําให

การชะลางพังทลายเพิ่มขึ้นและกอใหเกิดอุทกภัย

4. การเคลื่อนยายดินบน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ4. การเคลื่อนยายดินบน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ



5. เคลื่อนยายธาตุอาหาร  ปุย และอนิทรียวัตถุในดิน5. เคลื่อนยายธาตุอาหาร  ปุย และอนิทรียวัตถุในดิน

6. ทําใหดินเปนรองน้ํายากตอการไถพรวน6. ทําใหดินเปนรองน้ํายากตอการไถพรวน

7. ลดผลผลิตทางดานการเกษตรกรรม  ปรมิาณสัตวน้ํา

และปาไม

7. ลดผลผลิตทางดานการเกษตรกรรม  ปรมิาณสัตวน้ํา

และปาไม

8. ทําใหบอน้ําและอางเก็บน้ําตื้นเขิน  เนื่องจากการ

ตกตะกอน และอาจเกิดความเสียหายดานอื่นอีก  

เชนเกิดอุทกภัย และเกิดสันดอน

8. ทําใหบอน้ําและอางเก็บน้ําตื้นเขิน  เนื่องจากการ

ตกตะกอน และอาจเกิดความเสียหายดานอื่นอีก  

เชนเกิดอุทกภัย และเกิดสันดอน

ความเสียหายจากการชะลางพังทลายโดยน้ําความเสียหายจากการชะลางพังทลายโดยน้ํา



วิธีการอนุรักษดนิและน้ําวิธีการอนุรักษดนิและน้ํา

1. วิธพีืช

2. วิธกีล2. วิธกีล

3. วิธกีารเขตกรรม3. วิธกีารเขตกรรม

สามารถทําไดโดยวธิีการตาง ๆ ซึ่งอาจจะจําแนก
ออกเปน 3 วิธกีารใหญ  คือ



การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช 

การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) คือ การปลกูพืช
ที่มีใบหนาหรือมีระบบรากแนนสําหรับคลุมและยึดดิน  
เชน พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญา

การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) คือ การปลกูพืช
ที่มีใบหนาหรือมีระบบรากแนนสําหรับคลุมและยึดดิน  
เชน พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญา

- รองรับแรงปะทะจากเม็ดฝน- รองรับแรงปะทะจากเม็ดฝน

- ดูดยดึธาตอุาหารพืช ลดสูญเสียจากชะละลาย- ดูดยดึธาตอุาหารพืช ลดสูญเสียจากชะละลาย

- เพิ่มอินทรียวตัถแุละธาตุอาหารพืชใหแกดิน- เพิ่มอินทรียวตัถแุละธาตุอาหารพืชใหแกดิน

- ทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น- ทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น



การปลูกพืชคลุมดิน



พืชคลุมดินระหวางไมยืนตน



- พืชแรมป (perennial) 

- พืชเถาเลื้อย (creeping) 

- พืชตระกูลถั่ว

- พืชที่เลื้อยพันและเจริญเติบโตเร็ว

- พืชที่มีรากแผสาขาออกไปไดมาก

- พืชที่ทนทานตอสภาพแวดลอม

- พืชที่ทนทานตอโรคและแมลง

- พืชแรมป (perennial) 

- พืชเถาเลื้อย (creeping) 

- พืชตระกูลถั่ว

- พืชที่เลื้อยพันและเจริญเติบโตเร็ว

- พืชที่มีรากแผสาขาออกไปไดมาก

- พืชที่ทนทานตอสภาพแวดลอม

- พืชที่ทนทานตอโรคและแมลง

หลักเกณฑพิจารณาหลักเกณฑพิจารณา

การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) คือ การปลกูพืช
ที่มีใบหนาหรือมีระบบรากแนนสําหรับคลุมและยึดดิน  
เชน พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญา

การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) คือ การปลกูพืช
ที่มีใบหนาหรือมีระบบรากแนนสําหรับคลุมและยึดดิน  
เชน พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญา



การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) คือ การปลกูพืช

ตางชนิดกันบนพื้นที่เดียวกัน โดยสลับหมุนเวียนกันไป

การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) คือ การปลกูพืช

ตางชนิดกันบนพื้นที่เดียวกัน โดยสลับหมุนเวียนกันไป

การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช 

- ความตองการธาตุอาหารพืช - ความตองการธาตุอาหารพืช 

- อุปนิสัยของการดูดธาตุอาหาร- อุปนิสัยของการดูดธาตุอาหาร

- สวนประกอบทางเคมี- สวนประกอบทางเคมี

- การตานทานโรคและแมลง - การตานทานโรคและแมลง 

- สารที่รากพืชสกัดออกมา- สารที่รากพืชสกัดออกมา

หลักเกณฑพิจารณาหลักเกณฑพิจารณา



การปลูกพืชหมุนเวียน



การปลูกพืชตามแนวระดับ คือ การไถพรวน  
หวาน  ปลูก และเก็บเกี่ยวพืช   ขนานไปตามแนว
ระดับเดียวกัน  ขวางความลาดเทของพื้นที่   ทั้งนี้
เพื่อลดอัตราการแตกกระจายและพัดพาดิน

การปลูกพืชตามแนวระดับการปลูกพืชตามแนวระดับ  คือ การไถพรวน  
หวาน  ปลูก และเก็บเกี่ยวพืช   ขนานไปตามแนว
ระดับเดียวกัน  ขวางความลาดเทของพื้นที่   ทั้งนี้
เพื่อลดอัตราการแตกกระจายและพัดพาดิน

การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช 

การปลกูพืชตามแนวระดับที่ประสิทธภิาพดีที่สุด    
ควรปฏิบตัิบนพื้นที่ความลาดเทระหวาง 2-7% และ
ระยะของความลาดเทไมควรเกิน 100 เมตร

การปลกูพืชตามแนวระดับที่ประสิทธภิาพดีที่สุด    
ควรปฏิบตัิบนพื้นที่ความลาดเทระหวาง 2-7% และ
ระยะของความลาดเทไมควรเกิน 100 เมตร



การปลูกพืชตามแนวระดับ



การปลูกพืชสลบัเปนแถบ  หมายถึง  การปลกูพืช

ตางชนิดบนพื้นที่เดียวกันขวางความชันของพื้นที่   หรือ

ตามแนวระดับ (contour) เปนแถบ (band หรือ strip)  

มักใชเมื่อพื้นที่มีความลาดเทต่ํากวา 12 เปอรเซ็นต   

และความยาวของความลาดเทเกินกวา 15 เมตร    

สามารถลดการชะลาพังทลายไดถึง 75 เปอรเซ็นต

การปลูกพืชสลบัเปนแถบ  หมายถึง  การปลกูพืช

ตางชนิดบนพื้นที่เดียวกันขวางความชันของพื้นที่   หรือ

ตามแนวระดับ (contour) เปนแถบ (band หรือ strip)  

มักใชเมื่อพื้นที่มีความลาดเทต่ํากวา 12 เปอรเซ็นต   

และความยาวของความลาดเทเกินกวา 15 เมตร    

สามารถลดการชะลาพังทลายไดถึง 75 เปอรเซ็นต

การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช 



การปลูกพืชสลับเปนแถบ



- ระยะของความลาดเท  
- เปอรเซ็นตของความลาดเท  
- การซาบซมึน้ํา  
- ความสามารถในการทนทาน
- ปริมาณน้าํฝน  
- ชนดิของพืช  
- ชนดิและขนาดของเครื่องมือ

- ระยะของความลาดเท  
- เปอรเซ็นตของความลาดเท  
- การซาบซมึน้ํา  
- ความสามารถในการทนทาน
- ปริมาณน้าํฝน  
- ชนดิของพืช  
- ชนดิและขนาดของเครื่องมือ

การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช การอนุรักษดนิและน้ําโดยวิธีพืช 

ความกวางแถบความกวางแถบ

- เปนที่อาศยัของโรคและแมลง
- ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
- เปนที่อาศยัของโรคและแมลง
- ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นขอเสยีขอเสยี



สมบัติที่เหมาะสมที่ใชในระบบอนุรักษดินและน้ําสมบัติที่เหมาะสมที่ใชในระบบอนุรักษดินและน้ํา

1. หญาแฝกมีการแตกกอจํานวนมาก1. หญาแฝกมีการแตกกอจํานวนมาก

2. ลําตนเหนือดิน ขอถี่  และยางปลอง2. ลําตนเหนือดิน ขอถี่  และยางปลอง
3. สามารถตัดตนและใบใหแตกหนอใหม3. สามารถตัดตนและใบใหแตกหนอใหม

หญาแฝกหญาแฝก

4. ระบบรากหญาแฝก4. ระบบรากหญาแฝก

5. การขยายพันธุทําไดงาย5. การขยายพันธุทําไดงาย

6. แถวหญาแฝกหรือแนวรั้ว6. แถวหญาแฝกหรือแนวรั้ว

7. ทนตอสภาพแวดลอม โรค แมลง7. ทนตอสภาพแวดลอม โรค แมลง



แถวหญาแฝกตามแนวระดับ



โดยวิธีทําคันดิน (terracing) กั้นน้ํา ขวางความลาดเทโดยวิธีทําคันดิน (terracing) กั้นน้ํา ขวางความลาดเท

คันดินขั้นบันได (bench terrace) คือ  ขั้นบันไดดิน 

ซึ่งสรางขึ้นโดยการทําคันดินหรือหินในลักษณะขั้นบันไดไปตาม

แนวระดับ เมื่อความลาดเทเกินกวา 15% แบงไดเปน 3 แบบ 

คือ  

คันดินขั้นบันได (bench terrace) คือ  ขั้นบันไดดนิ 

ซึ่งสรางขึ้นโดยการทําคันดินหรือหินในลักษณะขั้นบันไดไปตาม

แนวระดับ เมื่อความลาดเทเกินกวา 15% แบงไดเปน 3 แบบ 

คือ  

การอนุรักษและน้ําโดยวิธีกลการอนุรักษและน้ําโดยวิธีกล



การทําขั้นบันไดดนิ



1) ขั้นบันไดดินแบบระดับ (level bench terrace) 
เหมาะสําหรับบริเวณที่มีฝนตกปานกลาง

2) ขั้นบันไดดินแบบเอียงออก (forward bench terrace) 
เหมาะบริเวณที่มีฝนตกนอย (6.35-38.1 มม. ตอ ชม.)

3) ขั้นบันไดดินแบบเอียงเขา (backward bench terrace) 
เหมาะบริเวณที่มีฝนตกชุก (มากกวา 38.1 มม. ตอ ชม.)

ชนิดของขัน้บันไดดินชนิดของขัน้บันไดดิน





AngKang (86)





คันดินฐานกวาง (broadbase terrace) มีลักษณะ

คลายคลึงกับคันดินขั้นบันได  แตมีความกวางของบันได

กวางกวา  โดยปกติสรางขึ้นในบริเวณที่มีความลาดชัน

นอยหรือทีเ่กือบราบ  แบงได 2 ชนิด คือ  

คันดินฐานกวาง (broadbase terrace) มีลักษณะ

คลายคลึงกับคันดินขั้นบันได  แตมีความกวางของบันได

กวางกวา  โดยปกติสรางขึ้นในบริเวณที่มีความลาดชัน

นอยหรือทีเ่กือบราบ  แบงได 2 ชนิด คือ  

การอนุรักษและน้ําโดยวิธีกลการอนุรักษและน้ําโดยวิธีกล





1.1. Level Level broadbasebroadbase terraceterrace เปนคันดินฐานกวางแบบ

ระดับที่สรางขึ้นตามแนวระดับ  สวนมากจะสรางในบริเวณ

ทีด่ินมีการซาบซึมน้ําด ีหรือเก็บน้ําไดดี เชนการทํานาบน

ไหลเขา

2.2. Graded Graded broadbasebroadbase terraceterrace เปนคันดินฐานกวาง

แบบระดับลดระดบั ที่สรางขึน้ใหมีการลดระดบัในรองน้ํา

ของคันดินเพื่อนําน้ําไปยังทางระบายน้ํา (water way) ที่

ตองการ

คันดินฐานกวาง (broadbase terrace)คันดินฐานกวาง (broadbase terrace)



ผลของการทําคันดิน (terracing)ผลของการทําคันดิน (terracing)

ขอดีขอดี
- ลดปริมาณการสูญเสียเนื้อดิน- ลดปริมาณการสูญเสียเนื้อดิน
- ปองกันการเกิดรองน้ํา- ปองกันการเกิดรองน้ํา

- เก็บรักษาน้ําไวในดิน- เก็บรักษาน้ําไวในดิน

- ชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดิน- ชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดิน



- ตองลงทุนกอสรางและดูแลรักษา  - ตองลงทุนกอสรางและดูแลรักษา  

- วิธีการที่ควรตองใชควบคูกับวิธีการอื่น 
เชน  การปลกูพืชตามแนวระดับ

- วิธีการที่ควรตองใชควบคูกับวิธีการอื่น 
เชน  การปลกูพืชตามแนวระดับ

- วิธีเหลานี้เหมาะกับพื้นที่มีความลาดเท
ไมเกิน 10% เทานั้น เวนแตแบบขั้นบันได

- วิธีเหลานี้เหมาะกับพื้นที่มีความลาดเท
ไมเกิน 10% เทานั้น เวนแตแบบขั้นบันได

ผลของการทําคันดิน (terracing)ผลของการทําคันดิน (terracing)

ขอเสยีขอเสยี



การจัดการดินโดยการไถพรวน   คอืควรไถ
พรวนในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ  ไมเปยก
หรือแหงจนเกินไป   อกีทั้งตองไถพรวนตามแนว
ระดับ  ขวางความลาดเท  รวมถึงการไมไถพรวน

การจัดการดินโดยการไถพรวน   คอืควรไถ
พรวนในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ  ไมเปยก
หรือแหงจนเกินไป   อกีทั้งตองไถพรวนตามแนว
ระดับ  ขวางความลาดเท  รวมถึงการไมไถพรวน

การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีเขตกรรมการอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีเขตกรรม



การคลุมดิน หมายถึง การคลุมดนิดวยวัสดุใดๆ ก็
ตาม อาจเปนเศษเหลือของพืชหรอืวัสดุอื่นๆ ก็ได  
เชน พลาสตกิสีดํา ขี้เลื่อย เปนตน  

การคลุมดิน หมายถึง การคลุมดนิดวยวัสดุใดๆ ก็
ตาม อาจเปนเศษเหลือของพืชหรอืวัสดุอื่นๆ ก็ได  
เชน พลาสตกิสีดํา ขี้เลื่อย เปนตน  

การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีเขตกรรมการอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีเขตกรรม

- ปองกันการเกิดการกรอนดิน  
- ลดแรงปะทะของเม็ดฝนและแรงลม  
- เพิ่มความคงทนใหกับกอนดิน
- เพิ่มความสามารถในการซาบซึมน้ํา  
- ลดน้ําไหลบาเพื่ออนุรักษน้ํา  

- ปองกันการเกิดการกรอนดิน  
- ลดแรงปะทะของเม็ดฝนและแรงลม  
- เพิ่มความคงทนใหกับกอนดิน
- เพิ่มความสามารถในการซาบซึมน้ํา  
- ลดน้ําไหลบาเพื่ออนุรักษน้ํา  

วัตถุประสงควัตถุประสงค



วัสดคุลุมดิน



วัสดคุลุมดิน



ขอพิจารณาขอพิจารณา

- ชนิดและปริมาณของพืชและวัสดุคลุมดิน- ชนิดและปริมาณของพืชและวัสดุคลุมดิน

- แหลงและที่มาของวัสดุ- แหลงและที่มาของวัสดุ

- การจัดการวัสดุ ไถกลบหรือทิ้งซาก- การจัดการวัสดุ ไถกลบหรือทิ้งซาก

- อุปสรรคในการเพาะปลกูพืช- อุปสรรคในการเพาะปลกูพืช

- ผลกระทบตอดินและพืชหลัก- ผลกระทบตอดินและพืชหลัก

การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีเขตกรรมการอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีเขตกรรม



การชะลางพังทลายของดนิ 
และการอนุรักษดนิและน้ํา
การชะลางพังทลายของดนิ 
และการอนุรักษดนิและน้ํา

ผูเชี่ยวชาญ ดานอนุรักษดินและน้ํา
กรมพัฒนาที่ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผูเชี่ยวชาญ ดานอนุรักษดินและน้ํา
กรมพัฒนาที่ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ดร.พิทยากร  ลิ่มทองดร.พิทยากร  ลิ่มทอง


