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บทท่ี 1  

 
 

โดย 
พิพัฒน     ไทยกลา 

 
                 เปนคําที่ใชในกองอนุรักษดินและน้ํา 

กรมพัฒนาที่ดินในปจจุบัน ซ่ึงตําราปฐพีวิทยา 2514 เรียกวา การเซาะกรอนของดิน  (Soil erosion) 
หมายถึงขบวนการที่ดินถูกกัดเซาะ (Detachment) และถูกพัดพาออกไปจากพื้นที่ (Transportation) 
ประเทศไทยเกิดการเซาะกรอนของดินโดยน้ําเปนตัวการสําคัญ (Water erosion) การเซาะกรอนของ
ดิน (Soil erosion) มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยและสัตวเปนตัวเรง 

 

        ปฐพีวิทยา (2514) แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
ประเภทที่ 1              การชะลางภายใน 
 

 (Leaching) หมายถึงการที่แรธาตุตางๆ ธาตุ
อาหารพืชและอินทรียวัตถุถูกทําใหละลาย แลว
ไหลลงสูสวนลางของดินไปกับน้ําที่ซึมลึกไปใน
ดิน (Percolation water) การชะลางภายในแบบนี้
เ กิ ดขึ้ น เปนประจํ า และมี บทบาทมากใน
ธรรมชาติทําใหดินเกิดเปนกรดเนื่องจาก Ca++, 
Mg++ ถูกชะลางไปสูดินชั้นลางดินชั้นบนจึง
เหลือSO4

= ซ่ึงแสดงฤทธิ์เปนกรด 
 

                                               การเซาะกรอนท่ีผิวหนาดินโดยน้ํา (Surface erosion by water)  
 

เกิดจากสาเหตุหลัก คือ เปนพื้นที่ผิวดินวางเปลา ขาด  
ส่ิงปกคลุมดิน  และพื้นดินมีความสูงต่ํา  หรือมีความ
ลาดเท  รวมทั้งสภาพทางเคมีหรือทางกายภาพของดิน
ไมเหมาะสม อันเปนสาเหตุใหอัตราการซาบซึมน้ําของ
ดินต่ํา ดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาจึงเกิดน้ําไหลบาบนผิวจาก
ที่สูงกวาลงสูที่ต่ํากวาและน้ําที่ไหลบนผิวดินนี้เอง ที่จะ
เปนตัวทําใหดินถูกกัดกรอนหรือกัดชะ (บางตําราอาจ
เรียกวา การกัดเซาะ)   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดิน  ที่เปนปจจัย   
สาเหตุทีส่ําคญัที่สุดของการเสื่อมศักยภาพการผลิตพชืของดินและทีด่ิน 

1. ความหมายของคําวาการชะลางพังทลายของดิน 

2. การเซาะกรอนตามธรรมชาต ิ

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2 

ภาพจาก : LDD 1986 

Source : LDD 1986 
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                                       การเซาะกรอนบน
ผิวหนาเรียบ (Sheet erosion) เกิดจากแรง
ปะทะของเม็ดฝนทําใหดินถูกกัดเซาะ และ
ถูกพัดพาไปเปนแผนบางๆ(Sheet) การเซาะ
กรอนแบบนี้ สัง เกตไดยาก  จะเกิดในที่
กวางขวางและความลาดเทสม่ําเสมอ 
 

                                       การเซาะกรอนภายใน 
(lnternal erosion) เกิดจากเม็ดฝนทําใหดิน
แตกกระจายและละลายน้ําแลวไหลลึกลงสูดิน
ช้ันลาง ทําใหดินบนสูญเสียธาตุอาหารและ
เกิดเปนดินกรด  และดินลางแนนทึบ 
 
                                       การเซาะกรอนแบบเปนรอง (Chanel erosion) เกิดจากน้ําผิวดินไหลมา
รวมตัวกันแลวเกิดการกัดเซาะดินเปนรองน้ํา ซ่ึงแบงการเซาะกรอนแบบรองเปน 3 ชนิดคือ 

ชนิดท่ี 1 การเซาะกรอนแบบริ้ว 
(Rill erosion) มักเกิดจากน้ําที่ไหลในรองพืช
ที่ปลูกขึ้นลงตามความลาดเทหรือบริเวณพื้นที่
ซ่ึงมีความลาดเทเล็กนอยไมสม่ําเสมอกัน 

ความกวางและความลึกของริ้วมี
ขอบเขตจํากัด คือกวางไมเกิน 45 ซม. ลึกไม
เกิน 30 ซม. วิธีแกไขดวยการไถกลบโดยใช
เครื่องไถพรวน รถไถลอยาง 

 
 
ชนิดท่ี 2 การเซาะกรอนแบบรอง 

(Gully erosion) กวางและลึกกวาแบบริ้ว 
 

 

 

การที่ดินถูกกัดกรอนหรือกดัชะ (หรือกัดเซาะ) นี้ แบงได 3 ลักษณะ ตามที่เห็นไดดวยตาเปลา ดงันี้

ลักษณะที่ 1

ลักษณะที่ 2 

ลักษณะที่ 3 

ภาพจาก  : LDD 1986  

ภาพจาก  : WOCAT / FAO 2000 

ภาพจาก  : WOCAT / FAO 2000 

Source  : LDD 1986  
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ชนิดท่ี 3 การเซาะกรอนในทางน้ํา 

(Stream erosion) เกิดขึ้นในพื้นที่ริมฝง
ของแมน้ําลําธาร ลําหวย ลําธารตางๆ 

 
 
 

                                    แผนดินถลมและดินเล่ือน (Land slides and Soil creep) แบงเปน 2   
ประเภทยอย ไดแก 

ประเภทยอยท่ี 1 แผนดินถลม (Land slides) 
เกิดจากปจจัยสาเหตุ 3 ประการไดแก 
ปจจัยท่ี 1 พื้นที่ตองมีความลาดเทพอสมควร 
ปจจัยท่ี 2 ดินชั้นลางมีการซาบซึมน้ําชามาก  
สกัดกั้นการไหลของน้ําในแนวดิ่ง 
ปจจัยท่ี 3 ดินชั้นบน  (ที่ดินลางมีลักษณะ
ตามขอ 2) เปยกและอิ่มตัวดวยน้ําอยางเต็มที่ 

 
 

ประเภทยอยท่ี 2 ดินเลื่อน (Soil 
creep) คือการเลื่อนของผิวดินบน ที่ซ่ึงถูกน้ํา
ชะจนเปนโคลนลงสูที่ต่ําตามความลาดเท ดวย
แรงโนมถวงของโลก แตเนื่องจากยังมีความ
หนืด (Friction) ระหวางชั้นของดินที่มี
ความชื้นตางกัน ดังนั้นดินนั้นจึงคอยๆ เล่ือน
ลงมาโดยปกติแลวแผนดินที่ เ ล่ือนลงมาจะ
หนาไมเกิน 3 ฟุต (90 ซม.) 
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 3

ภาพจาก  :  WSCSD, China 1995 

ภาพจาก : WOCAT / FAO 2000 

ภาพจาก : WOCAT / FAO 2000 
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เหมือนที่เกิดตามธรรมชาติแตมีคน สัตวเขามาเกี่ยวของมี 3 ลักษณะ ไดแก 
ลักษณะที่ 1 แผนดนิถลม (Land slides) 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะที่ 2 ดินเลื่อน (Soil creep) 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะที่ 3   การยุบตัวของดินตาม
ไหลเขา (Cattle terrace) ไดแก ปลอย
ใหสัตวเล้ียงเขาไปเหยียบย่ําดินขณะ
เปยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การเคลื่อนที่ของดินเปนกลุมกอน (Mass Movement of Soil) ที่มีคน สัตวเปนสาเหต ุ

ภาพจาก  :  DWSC, China 2000 

ภาพจาก  :  DWSC, China 2000 

ภาพจาก  : DWSC, China 2000 

ภาพจาก  : DWSC, China 2000 



 5

 
 
แบงตามสภาพพื้นที่ที่ไดรับความเสียหาย (ผลกระทบ) จากการชะลางพังทลายของดิน 

ออกเปน 2 พื้นที่ ไดแก    
     
                                                                              แบงตามสภาพการใชประโยชนของทีด่ิน

ไดดังนี ้
4.1.1 พื้นท่ีเพาะปลูกอยางถาวร แบงตามสภาพพืน้ที่ไดดงันี้ 

4.1.1.1 ถาเปนที่เกือบราบเรียบ จะเกิดการกัด
เซาะภายในเม็ดฝนตกกระทบเม็ดดินเม็ดดิน
แตกกระจาย น้ําละลายอนุภาคดินแรธาตุตางๆ 
ธาตุอาหารพืช และอินทรียวัตถุ น้ําไหลลงสู
ดินลางตามรอยแตกหรือชองวางในดิน 

 
 
 

 ดินบน สูญเสียแรธาตุ ธาตุอาหาร
โครงสร างของดินแตกกระจาย  สูญเสี ย
อินทรียวัตถุ  การสูญเสีย Ca++. Mg++ เหลือ 
SO4

= ทําใหดินเปนกรด 
ดินลาง สะสมอนุภาคดินเหนียว และ

ทรายแปงทําใหดินแนน สกัดกั้นการไหลของ
น้ําในแนวดิ่ง เกิดปญหาดินบนชื้นแฉะหรือน้ํา
ทวมขัง รวมทั้งสกัดกั้นการหยั่งลึกของรากพืช 

 

4.1.1.2 ถาเปนพื้นที่มีความลาดเท จะทําใหดิน
สูญเสียอินทรียวัตถุ แรธาตุตางๆ  ธาตุอาหารพืช 
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเสีย ผลผลิต
พืชลดลงจนกระทั่งพืชพรรณตามธรรมชาติขึ้น
ไมไดและถาการกัดเซาะมีลักษณะเปนรองลึก
ทําใหสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกและเปนอุปสรรค
ตอการขนสงและการเดินทางเขาออกของ
เครื่องจักรกล 

 

4. พ้ืนที่ที่ไดรบัความเสียหาย หรือผลกระทบของการชะลางพังทลายของดิน 

4.1 พื้นท่ีท่ีเกิดการชะลางพงัทลายของดิน 

ภาพจาก : WOCAT / FAO 2000 

ภาพจาก : WOCAT / FAO 2000 

ภาพจาก : LDD 1986 
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4.1.2. พื้นท่ีตนน้ําลําธาร ถาปาไมถูกทําลายจะทํา
ใหพืชพรรณขึ้นไมได ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตร
แบบเลื่อนลอย สงผลใหดินเสื่อมโทรมจนกระทั่ง
ปลูกพืชไมได และเมื่อดินไมมีส่ิงปกคลุม ทําให
ขาดสิ่งที่จะดูดซับน้ําฝนหรือชะลอการไหลบา
ของน้ําที่ไหลลงสูที่ต่ํากวา    ทําใหชวงฝนตกชุก
เกิดปญหาน้ําจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสูที่ต่ํากวา
อยางเฉียบพลันและรุนแรง 

 
 
4.1.3 พื้นท่ีสาธารณประโยชนตางๆ ทําให
ถนน สะพานพัง แมน้ําลําธารตื้นเขินเกิดน้ํา
ทวมและไมมีน้ําไหลในฤดูแลง 
 

 
 

 
 
ผลการชะลางพังทลายของดิน ที่เกิดบนพื้นที่
ตอนบน ทําใหหนาดิน แรธาตุตางๆ อินทรียวัตถุ 
และเศษไมใบหญาถูกพัดพาจากที่สูงสูที่ต่ํากวา 
ถาเปนทางน้ําหรือแหลงน้ํา จะเกิดตะกอนดินทับ
ถมในทางน้ําหรือแหลงน้ํา ทําใหทางน้ําตื้นเขิน
อุดตัน ทําใหประสิทธิภาพการระบายน้ําและเก็บ
กักน้ําลดลง เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดน้ําทวม
และขาดแคลนน้ํา 

 
4.2.1 พื้นท่ีเก็บกักน้ําเหนือเขื่อน เหมือง ฝาย
ท่ีมนุษยสรางขึ้น มีตะกอนดิน หิน กรวด เศษไม  
ใบหญาตางๆ ถูกน้ําพัดพาลงมาทับถม    ทําให
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําลดลง 
 

4.2 พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการชะลาง
พังทลายจากพื้นที่ที่สูงกวา 

Source : LDD 1986 

Source : Diti ( 1998 ) 

Source : LDD 1986 

ภาพจาก  : WOCAT / FAO 2000 
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4.2.2 แมน้ําลําคลองตื้นเขิน ทําใหฤดูฝน
ระบายน้ําไมทัน เกิดปญหาน้ําทวม ในทาง
ตรงกันขามในฤดูแลง ขาดแคลนน้ํา 
 
 

 
 

4.2.3  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพยสินและที่อยูอาศัยของคน สัตวเล้ียง  
การเกิดตะกอนดินและทะเลโคลน รวมทั้ง
เศษไม ใบหญา ทราย และเศษหิน กรวดตางๆ 
ที่ถูกน้ําพัดพาลงมาทับทม จนทําใหคนตาย
จํานวนมาก  ดังเหตุการณที่ เกิดขึ้นเมื่อ 11 
สิงหาคม 2544 ณ ต.น้ํากอ น้ําชุน อ.หลมสัก 
จ.เพชรบูรณ มีผูเสียชีวิตจํานวน 121 คน เปน
ชาย 38 คน หญิง 83 คน ราษฎรไดรับความ
เดือดรอน 88,889 คน จํานวน 1,749 ครัวเรือน 

 
4.2.4  ความเสียหายที่เกิดกับพื้นท่ีเพาะปลูกตอนลาง 

ทําใหพื้นที่ที่เคยใชเปนพื้นที่เพาะปลูกพืช ถูก 
หิน   กรวด   ดิน   ทราย   เศษไม  ใบหญา  
กิ่งไม หรือ ทอนไมลงมาทับถม  จนบางครั้ง         
ไมสามารถใชเพาะปลูกพืชไดอีกเลย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก  :  DWSC, China 2000 

ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544) 

ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544) 
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มาจากสาเหตุ 2 ประการไดแก 
 

สาเหตุท่ี 1 มาจากน้ําลนตลิง่ จากแมน้ํา, ลําคลอง หรือแหลงน้ําตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุท่ี 2  มาจากน้ําปา จากพื้นท่ีภูเขาไหลบาลงมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  ภัยพิบัตจิากน้ําทวมและกระบวนการเกิดภัยพิบัติน้าํทวม 

ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544) 

ภาพจาก  : LDD 
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                                                    ปริมาณน้ําที่ไหลบาลงมาจากพื้นที่ภูเขาลงสูหมูบาน หรือ
พื้นที่เพาะปลูกตอนลาง มีปริมาณมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยสาเหตุจํานวน 6 ปจจัยไดแก 

 
ปจจัยท่ี 1   ความลาดชันและรูปรางของ

พื้นที่ภู เขาที่ เปนพื้นที่ รับน้ํ า
ตอนบน 

 
 
ปจจัยท่ี 2  ชนิด และความหนาแนนของ

พืชพรรณท่ีขึ้ นอยู บนพื้ นที่     
รับน้ําตอนบน 

 
 
ปจจัยท่ี 3  การใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่

รับน้ําตอนบน 
 
 
 
ปจจัยท่ี 4  ระดับความชื้นของดินในพื้นที่

รับน้ําตอนบนกอนฝนตก 
 
 
 
 
ปจจัยท่ี 5  ปริมาณและความรุนแรงของ 

น้ํ า ฝนที่ ต กบนพื้ นที่ ลุ มน้ํ า    
ตอนบน 

 
 

ภาพจาก  :  WOCAT / FAO 2000 

 

องคประกอบสาํคัญ ที่กอใหเกิดความรุนแรงของน้ําปาจากภูเขาที่ไหล ลงพื้นที่ที่อยูอาศัยตอนลาง 

องคประกอบที่ 1 

ภาพจาก  : WOCAT / FAO 2000 

ภาพจาก  : สพด.เพชรบูรณ (2546) 

ภาพจาก  : WOCAT / FAO 2000 

ภาพจาก  : WOCAT / FAO 2000 

ภาพจาก  : WOCAT / FAO 2000 
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ปจจัยท่ี 6  รูปรางและลักษณะของรองน้ํา 

 
 
 

 
 

                                      ประสิทธิภาพของทางระบายน้ําในพื้นที่ตอนลางที่ใกลเคียงหมูบาน 
หรือพื้นที่เพาะปลูกต่ําเกนิกวาจะระบายน้าํปาที่ไหลลงมาไดทัน เกดิจากปจจยัสาเหตจุํานวน 4 ปจจยั
ไดแก  

   

ปจจัยท่ี 1  ขนาดและรูปรางของ
ท า ง ระบายน้ํ า ที่ ค ด
เ คี้ ย ว  ที่ ทํ า ใ ห ก า ร
ระบายน้ํา ไมสะดวก 

  
  

ปจจัยท่ี 2  ค ว า ม ล า ด ชั น ข อ ง      
พื้นทางระบายน้ําตาม
ความยาวของความ  
ลาดชันต่ํา  

 
 

ปจจัยท่ี 3    ส่ิ ง ป ก ค ลุ ม ใ น ท า ง
ระบายน้ํามีมากเกินไป
จนสกัดกั้นการไหล
ของน้ํา 

  
 
 ปจจัยท่ี 4    ชนิดของดิน หรือวัสดุที่ 

 เปนทางระบายน้ําทําให
การไหลของน้ําชาลง 

องคประกอบที่ 2 

ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544) 

ภาพจาก  : USDA 1994  
ภาพจาก  : DWSC, China 2000 

ภาพจาก  : DWSC, China 2000 

ภาพจาก  : WSCSD, China 1995 

ภาพจาก  : WSCSD, China 1995 
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กรณีตัวอยาง  ความรุนแรงและผลเสียหายของภยัพิบตัิจากน้ําทวมดินโคลนถลมในประเทศไทย 
 

ตัวอยางที่เห็นไดชัด  คือ 
การเกิดภัยพิบัติที่  ต.น้ํากอ  ต.น้ําชุน           

ต.ฝายนาแซงและถนนมิตรภาพหมายเลข 2 สาย 
พิษณุโลก–หลมสัก ทําใหสะพานบางตอนขาด  

ตามรายงานของหนังสือพิมพสยามรัฐ    
ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2544  รายงานวา   เมื่อ 11 
สิงหาคม 2544 (กลางดึก) ตอนเชามืด น้ําปาและ
ทอนซุงขนาดตางๆ  จากเทือกเขาเพชรบูรณ   
ไหลลงมาทําใหมีคนตายมากถึง 46 คน  
บานเรือนเสียหายแบบพังพินาศ ทั้งหลัง กวา 50 
หลังและเสียหายบางสวนอีกกวา 100 หลัง  

และหนังสือพิมพสยามรัฐ  ฉบับวัน
อังคารที่ 14 สิงหาคม 2544 รายงานวา   เชามืด 
วันที่ 13 สิงหาคม 2544 ซ่ึงเปนวันที่ 3 ของการ
เกิดเหตุ  พบศพผูเสียชีวิต 88 ศพ 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2544 จังหวัด
เพชรบูรณ รายงานวา  ราษฎรเสียชีวิตจํานวน 
121 คน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 8,889 
บานเรือน  ไดรับความเสียหาย 714 หลัง (เสียหาย
ทั้งหลัง 215 หลัง เสียหายบางสวน 499 หลัง) 
ถนนเสียหาย 36 สาย 

 
 สนง. ชลประทานที่ 3 สรุปวา มี
ผูเสียชีวิต 121 คน เปนชาย 38 คน หญิง 83 
คน ราษฎรไดรับความเดือนรอน 38,889 
คน จํานวน 1,749 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 

ภาพจาก  : สาํนักงานชลประทานที่3  

ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544) 

ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544) 
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 การปองกัน แกไข การชะลางพังทลายของดิน มีหลายแนวคิด หลายวิธีการหรือเทคนิค บาง
แนวคิดมุงเนนเทคนิคการอนุรักษดินและน้ําแบบใชพืชพรรณและวัสดุคลุมดินตางๆ บางแนวคิดเนน
วิธีการกอสรางทางดานวิศวกรรมเปนหลัก จนบางครั้งเกิดความขัดแยงหรือโตเถียงกันทางดาน
วิชาการ วาแนวคิดของใครถูกของใครผิด ซ่ึงความเปนจริงก็ถูกดวยกันทั้งสองฝาย แตความ
เหมาะสมของมาตรการอนุรักษดินและน้ําขึ้นกับสภาพแวดลอมทางดิน สภาพพื้นที่ ความตองการ
การใชประโยชนที่ดิน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร รวมทั้งความพึงพอใจของเกษตรกร
อีกดวย ตัวอยางเชน การทําขั้นบันไดดินในพื้นที่สูงชัน  ถือวามีประสิทธิภาพ   เปนการปองกัน 
แกไข การชะลางพังทลายของดินที่ดีที่สุด แตเกษตรกรไมมีเงินลงทุน ไมมีแรงงาน ถาตองการปลูก
พืชไรหรือพืชผัก ก็สามารถจัดทําเปนขั้นบันไดดินแบบไมตอเนื่อง คือสรางขั้นเวนไว 3 ขั้น       และ
ใชพื้นที่ขั้นบันไดในการเพาะปลูกพืชได แต เมื่อมีงบประมาณ มีกําลังคน และเวลามากพอ ก็สราง
ขั้นบันไดใหมขึ้นมาแทรกในพื้นที่เวนระยะไวแตแรก หรือนักอนุรักษดินและน้ําบางทาน อาจใช   
การคลุมดินดวยวัสดุคลุมดินใหหนาแนน เพียงอยางเดียว เพราะพื้นที่นั้นมีวัสดุที่สามารถใชในการ
คลุมดินได อาทิเชน ฟางขาวเปนจํานวนมาก  
 การจะเลือกวิธีการใด  มีแนวคิดหลักคือ การปองกันการเกิดการชะลางพังทลายของดินที่
เกิดจากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการของการเกิดการชะลางพังทลายของ
ดิน ซ่ึงมีทั้งสิ้น 4 กระบวนการ ตามขางลาง 
 
กระบวนการเกิดการชะลางพังทลายของดนิ แบงเปน 4 กระบวนการ คือ 
 กระบวนการที่ 1 การตกกระทบของเม็ด
ฝน กอใหเกิดการแตกกระจายของเม็ดดิน การ
แตกกระจายของเม็ดดินจะมากนอยเพียงใดขึ้นกับ
ความคงทนของเม็ดดิน   ส่ิงปกคลุมดิน ความ
รุนแรงของฝน 
  
 

กระบวนการที่ 2 ดินถูกน้ําละลายเปน
สารละลายที่เห็นดวยตาเปลา คือ น้ําขุนหรือ ดิน
โคลน เปนตน 

 

Source  :  USDA 1994 

ภาพจาก  :  WOCAT / FAO 2000 

 

แนวคิด การปองกันและแกไขการชะลางพังทลายของดิน 
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 กระบวนการที่ 3 น้ําที่เปน
สารละลายของดินซึมลงสูใตดิน ถาอัตรา
การซาบซึมน้ําต่ํากวาความรุนแรงของ
น้ําฝนก็จะเกิดน้ําขังตามแองบนผิวดิน 
 
 

กระบวนการที่ 4 การไหลบาของน้ําบน
ผิวดิน จากพื้นที่ที่สูงกวาลงสูพื้นที่ที่ต่ํากวา จะมาก
นอยเพียงใดขึ้นกับความแตกตางระหวางความ
รุนแรงของฝนกับอัตราการซาบซึมน้ําของดิน 
ความรุนแรงของน้ํ าไหลบามากนอยเพียงใด 
ขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ พืชพรรณ ส่ิงปกคลุมดิน
และปริมาณน้ําที่เหลือบนผิวดิน 

 

 จากองคความรูกระบวนการชะลางพังทลายของดินดังกลาว สามารถกําหนดแนวทางการ
ปองกัน แกไข ไวพอสังเขปดังนี้ 
 1. การปองกันการตกกระทบของเม็ดฝนที่มีตอเม็ดดินโดยตรง โดยการปลูกพืชคลุมดินหรือ
ใชวัสดุคลุมดินตางๆ (ทําแบบนี้เปนเปนการปองกันในกระบวนการที่ 1) 
 2. การปองกันไมใหดินถูกละลายดวยน้ําไดงาย อาทิเชน การใสอินทรียวัตถุใหดินจับตัวเปน
กอน (ทําแบบนี้เปนการปองกันในกระบวนการที่ 2) 
 3. การลดอัตราการไหลบาของน้ําบนผิวดินตามความลาดเท โดยการเพิ่มการซาบซึมน้ําของ
ดิน การทําแบบนี้เปนการปองกันในกระบวนการที่3) 
 4. การลดความรุนแรง (ความเร็ว) ของน้ําไหลบา โดยการลดอัตราการไหลบา ทําสิ่งกีด
ขวางทางไหลของน้ํา โดยการใชวิธีพืชหรือการกอสรางทางดานวิศวกรรมตางๆ เปนตน (เปนการ
ปองกันในกระบวนการที่ 4 ) 
 การปองกันการชะลางพังทลายของดิน บางแหงปองกันเพียงแคไมใหเม็ดฝนตกกระทบเม็ด
ดินเพียงอยางเดียว (ปองกันเฉพาะกระบวนการที่ 1 ก็เพียงพอ) บางแหงตองทําทุกกระบวนการ จึง
จะมีประสิทธิภาพ แตมีขอคิดสําหรับนักอนุรักษดินและน้ําทุกทาน วาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
อาจไมเหมาะสมกับพื้นที่บางพื้นที่ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความพึงพอใจของ
เกษตรกรในแตละพื้นที่แตกตางกัน ดังนั้นจะใชวิธีการใด  (มาตรการใด) เกษตรกรควรคัดเลือกใช
วิธีการตางๆ ไวหลายๆ วิธีการ แลวนําแตละวิธีการที่คัดเลือกไวตอนแรกมาวิเคราะหความเหมาะสม 
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความตองการใชประโยชนที่ดิน รวมทั้งความพึงพอใจของเกษตรกร 
ซ่ึงแตละวิธีการมีรายละเอียดที่จะกลาวในบทตอไป 

ภาพจาก  : LDD 

Source  :  USDA 1994 




