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คํานํา 
 

กรมพัฒนาท่ีดินมีหนาท่ีหลักท่ีสําคัญมากอยางหนึ่ง คือการปองกันรักษาทรัพยากรดินและพื้นท่ี
เพาะปลูกไมใหเส่ือมโทรม ใหสามารถใชประโยชนท่ีดินไดคุมคาตอการลงทุนอยางยั่งยืน โดยไม
กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม 

ต้ังแตต้ังกรมพัฒนาที่ดิน เม่ือป 2506 จนถึงปจจุบัน กรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิจัย จนมีผลงานท่ีสามารถออกมาเปนคําแนะนําหรือคูมือแกเกษตรกรและผูสนใจเปนระยะๆ 
ตลอดมาในรูปของเอกสารเผยแพรเปนรูปเลม แผนพับ โปสเตอร ตลอดจนรายการทางวิทยุและโทรทัศน 
แตปญหาที่พบก็คือปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และ
ผูสนใจท่ีมีจํานวนมาก และมีแนวโนมวามากข้ึนทุกปไมมีท่ีส้ินสุด นอกจากนั้นยังพบวา เอกสารท่ี
เผยแพรออกไปบางสวนยังไปไมถึงบุคคลเปาหมายอยางแทจริง หรือไมตรงกับเวลาท่ีตองการใชจริงๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีเกษตรกร นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย และผูสนใจตองเดินทางไปติดตอขอ
เอกสารจากหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน ไมวาในสวนภูมิภาค หรือกรุงเทพฯ ก็ตาม นอกจากจะตอง
เสียเวลา เสียคารถและคาใชจายแลว ยังเส่ียงท่ีไมไดรับเอกสารและคําแนะนําตามท่ีตองการอีกดวย 
เนื่องจากเอกสารที่ตองการแจกไปหมดแลว กวาจะตามหาคนเขียนไดตองเสียเวลา และเม่ือสงสัยหรือ
ตองการคําอธิบายเพิ่มเติมจากเอกสารสวนใหญก็ไมรูจะถามใครท่ีจะตอบคําถามไดอยางละเอียดทันที 

ปจจุบันการเผยแพรคําแนะนําหรือคูมือ และองคความรูตางๆ ทางอินเตอรเน็ตนับวาสะดวก 
รวดเร็วและสามารถเขาถึงผูตองการไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา ไมวาบุคคลนั้นจะอยูสวนไหนของประเทศ
ไทยหรือของโลกไมวาในเมืองหรือปาเขา เกาะแกง ท่ีการส่ือสารไปถึงและไมวาเวลาเชา กลางวัน เย็น 
กลางคืน ดึกดื่นแคไหนก็ตาม 

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดทําโครงการเผยแพรองคความรู คูมือ คําแนะนําตางๆ ผานระบบ
อินเตอรเน็ตของกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนมา เอกสารคําแนะนํา/คูมือ เร่ือง ประสิทธิภาพในการปองกันการ
เส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินและน้ําแบบ
ตางๆ ฉบับนี้ เปนผลงานหนึ่งภายใตโครงการเอกสาร/ตํารา เกี่ยวกับการจัดการความเส่ือมโทรมของ
ท่ีดิน เผยแพรทางระบบอินเตอรเน็ตของกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อใหบริการแกผูสนใจมากกวาท่ีผานมาก็คือ 
มีเบอรมือถือของคณะผูจัดทําไวดวย ผูท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดโดยตรงจากคณะ
ผูเขียน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชนแกผูสนใจไมวาเปนเกษตรกร ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา 
ตลอดจนนักวิชาการทั่วไป 
 

(นายจรูญ  ยกถาวร) 
รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดานวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการวิชาการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
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สารบัญ 
 

 หนา 
1.  สภาพปญหาอันเปนท่ีมาของเอกสารฉบับนี ้ 1 
2.  องคความรูพื้นฐาน เร่ืองการปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการ    

ชะลางพงัทลายของดิน 
2 

2.1   ปจจัยท่ีกอใหเกดิการชะลางพังทลายของดิน 2 
2.2   กระบวนการการเกิดการชะลางพังทลายของดิน ท่ีเปนสาเหตุของความเส่ือมโทรม

ของท่ีดิน 
3 

2.3 วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน 4 
2.3.1 วิธีพืช (Vegetative method) 4 
2.3.2 วิธีกล (Mechanical method) 4 

3.  ประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดนิของมาตรการอนุรักษดินแบบ
ตางๆ   

5 

3.1  วิธีการทางพืช (Vegetative Methods) 5 
1) การใสปุยอินทรียแกดิน 5 
2) การเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูก  7 
3) การจัดการวัชพืช และเศษเหลือของพชืในแปลงเพาะปลูกตางๆ กนั 8 
4) การใชวัสดคุลุมดิน 9 
5) การไถกลบปุยพืชสด หรือมีวัชพืชปกคลุมอยู 10 
6) การใชซากพืชเปนแนวกัน้การไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน 11 
7) การใชหนิ กรวด เศษวัสดุตางๆ เปนแนวกัน้การไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน 11 
8) การใชแนวร้ัวหญาแฝกเปนแนวกัน้การไหลของน้ําไหลบา 12 
9) การใชแถบหญา 13 
10) แถว หรือแถบกระถินผสมถ่ัวมะแฮะขวางกั้นความลาดเทเปนระยะๆ 13 

3.2  วิธีกล (Mechanical Methods) 13 
1) คันดินกั้นน้าํ 13 

(1) คันดนิกั้นน้ําตามแนวระดับ (แบบเก็บกักน้ําไวหนาคันดิน) 13 
(2) คันดนิแบบลดระดับ (แบบระบายน้ํา) 15 

  
 
 

II
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
2) คูรับน้ําชายเขา 15 
3) ข้ันบันไดดินแบบตอเนื่อง 16 
4) ข้ันบันไดดินแบบไมตอเนื่อง 17 
5) การไถพรวน และเพาะปลูกพืชขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 18 
6) การไถพรวน และเพาะปลูกพืชตามแนวระดับ 19 
7) การเพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ 21 
8) วิธีการปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ 22 

เอกสารอางอิง 24 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III
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สารบัญตาราง 
 

 หนา 
ตารางท่ี 1  คา K ท่ีไดจากเนือ้ดิน และปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณตางๆ กัน 6 
ตารางท่ี 2  คา C-factor ของพืชเศรษฐกจิชนิดตางๆ 7 
ตารางท่ี 3  คา C-factor ท่ีใชในอาฟริกาตะวนัตก 8 
ตารางท่ี 4  การประเมินคา C สําหรับวัสดุคลุมดิน 9 
ตารางท่ี 5  คา C สําหรับพืชบางชนิด 10 
ตารางท่ี 6  คาปจจัย P ท่ีใชในอเมริกาตะวนัตก 12 
ตารางท่ี 7  คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ  14 
ตารางท่ี 8  คาปจจัย P ท่ีไดจากความสัมพนัธระหวางเปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นท่ีกับ

วิธีการเพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตางๆ กัน 
16 

ตารางท่ี 9  คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําตางๆ กัน 19 
ตารางท่ี 10 คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ  20 
ตารางท่ี 11 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ 21 
ตารางท่ี 12 คาปจจัย P ท่ีไดจากความสัมพนัธระหวางเปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นท่ีกับ

วิธีการเพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตางๆ กัน 
23 
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สารบัญภาพ 
 

 หนา 
ภาพท่ี 1  ปุยหมัก 5 
ภาพท่ี 2  การใสปุยหมัก 5 
ภาพท่ี 3  การปลูกขาวโพดทําใหเกดิการสูญเสียดินสูง 7 
ภาพท่ี 4  การปลูกขาวนาดํา กอใหเกิดการสูญเสียดินนอยกวาขาวโพด 7 
ภาพท่ี 5  การไถกลบตอซังขาวโพด 8 
ภาพท่ี 6  การใชฟางขาวคลุมดิน เพื่อลดแรงตกกระทบของเม็ดฝน 9 
ภาพท่ี 7  การไถกลบพืชปุยสด 10 
ภาพท่ี 8  การใชคันซากพืชขวางความลาดเทในระหวางแถวของพืช 11 
ภาพท่ี 9  การใชหินเปนแนวกั้นการไหลบาของน้ําได 11 
ภาพท่ี 10 หนิในพ้ืนท่ีใชเปนแนวร้ัวกั้นน้าํไหลบา 11 
ภาพท่ี 11 การใชแถวหญาแฝก ปลูกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 12 
ภาพท่ี 12 การปลูกพืชสลับกับแถบหญา เพือ่ลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน 13 
ภาพท่ี 13 แถบกระถิน 13 
ภาพท่ี 14 แถบถ่ัวมะแฮะ 13 
ภาพท่ี 15 คันดินกั้นน้ําแบบระดับท่ีสามารถเก็บกักน้ําฝนไวใชยามฝนท้ิงชวงได 14 
ภาพท่ี 16 คันดินกั้นน้ําแบบลดระดับ เพื่อระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีมีการปลูกหญาแฝกบนคัน

ดิน เพื่อเสริมความม่ันคงของคันดิน 
15 

ภาพท่ี 17 คูรับน้ําขอบเขา หรือชายเขาท่ีมีลักษณะเปนรองน้ํา 15 
ภาพท่ี 18 คูรับน้ําชายเขาแบบกวาง ลักษณะคลายข้ันบันไดแบบฐานกวาง 15 
ภาพท่ี 19 ข้ันบันไดดนิแบบตอเนื่อง ถือวาการสูญเสียดินนอยมาก 17 
ภาพท่ี 20 ข้ันบันไดดนิสําหรับปลูกยาสูบบนพื้นท่ีท่ีมีความชันสูง 17 
ภาพท่ี 21 ข้ันบันไดดนิแบบไมตอเนื่อง สราง 1 ข้ัน เวนไว 1 ข้ัน 17 
ภาพท่ี 22 การสรางข้ันบันไดดินแบบเวนระยะเปนชวงๆ เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีบางสวนสูง

ชันมากจนไมสามารถกอสรางไดตลอด 
17 

ภาพท่ี 23 การไถ และปลูกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 18 
ภาพท่ี 24 ไถแลวปลูกพืชตามแนวระดับ 19 
 
 

V
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 

 หนา 
ภาพท่ี 25 การปลูกแบบยกรองตามแนวระดับ และมีการใหน้ําแบบรอง และมีสันดินในรอง

น้ําเปนระยะๆ 
22 

ภาพท่ี 26 การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ 22 
 

VI



ประสิทธิภาพในการปองกันการเสื่อมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจาก 
การชะลางพงัทลายของดิน ของมาตรการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ 

 
 1. สภาพปญหาอันเปนท่ีมาของเอกสารฉบับนี้ 
 ปญหาความเส่ือมโทรมของท่ีดิน และส่ิงแวดลอม อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของ
ดิน เปนปญหาใหญท่ีสําคัญ และรุนแรงท่ีสุด เนื่องจากเกิดข้ึนในพื้นท่ีกวางขวาง ต้ังแตพื้นท่ีท่ีมีความ
ลาดเทเพียงเล็กนอย จนถึงลาดเทมาก พูดงายๆ วาเกิดในพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกพืชไร พืชสวน ซ่ึงสวนใหญ
เปนพื้นท่ีเนิน หรือลูกคล่ืน จนกระท่ังพื้นท่ีสูงชัน และผลของจากความเส่ือมโทรมของท่ีดิน คือทํา
ใหผลผลิตลดลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพลงเร่ือยๆ จนกระทั่งหลายพ้ืนท่ีใชผลิตพืชไมไดอีกเลย 
ตองปลอยเปนพื้นท่ีท้ิงราง 
 วิธีการปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดิน ซ่ึงใน
วงการวิชาการ เรียกวา มาตรการอนุรักษดินและน้ํา มีหลายวิธี หลายรูปแบบ แตละแบบมีความยากงาย 
และลงทุนลงแรงแตกตางกัน รวมท้ังประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดินแตกตาง
กันดวย บางวิธีลงทุนนอย แตมีประสิทธิภาพสูง บางวิธีลงทุนสูง แตมีประสิทธิภาพต่ําก็มี ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ท่ีจะนําไปใช ไดแก 

1) ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ท่ีจะนํามาใชวามีเพียงพอตอการ
รักษาความอุดมสมบูรณของดินไดจริงหรือไม อยางไร? 

2) ความยากงายในการดําเนินงาน 
3) การลงทุนลงแรง 
4) เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือท่ีมีอยู 
5) สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
6) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
7) อ่ืนๆ  

 
จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เปนส่ิงสําคัญ

ท่ีสุดในการตัดสินใจ ในการคัดเลือกวาจะใชวิธีการใด เพราะถาลงทุนสูง ทํายาก แตไมมีประสิทธิภาพ
ตํ่าก็ถือเปนความลมเหลว 

ดังนั้น ผูออกแบบวิธีการปองกันการเส่ือมโทรมของดิน ท่ีมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลาย
ของดินจะตองรูคือ ประสิทธิภาพของแตละมาตรการ วามีมากนอยเพียงใด อะไรดีกวากัน เพื่อนําไปใช
พิจารณารวมกัน ปจจัยเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกลาวมาในขอ 2) ถึง 6) ขางบน 
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2. องคความรูพื้นฐาน เร่ืองการปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลาง
พังทลายของดิน 

2.1 ปจจัยท่ีกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนท่ี 1 (Conceptualization) การเส่ือมโทรมของท่ีดิน อัน

เนื่องมาจากการชะลางพังทลายของดินจะมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ ปจจัยสาเหตุ 5 ประการ ไดแก ความ
รุนแรงของน้ําฝน (R-factor) ความทนทานของเม็ดดินตอการกัดชะ และพัดพาของน้ํา (K-factor) ความ
ลาดเทของพ้ืนท่ี (LS-factor) ส่ิงปกคลุมดิน (C-factor) และมาตรการอนุรักษดินและน้ําตางๆ (P-factor) 
ดังแผนภูมิขางลาง 

       
 
         ข้ึนกับ 
        
        
 
   
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนท่ี 2 ปจจัยสาเหตุ 5 ประการ ดังกลาวขางตนจะมีอิทธิพลตอ

การสูญเสียดินมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัยอาจจะเปนปจจัยใดปจจัย
หนึ่ง หรือ หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได  ดังแผนภูมิขางลาง      

 
      
      ข้ึนกับ 
             
        
 
 กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนท่ี 3 การเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันเนื่องมาจากการชะลาง

พังทลายของดินจะมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัยอาจจะเปนปจจัยใด
ปจจัยหนึ่ง หรือ หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได 

        
 
      ข้ึนกับ 
 
               
        

 
ก า ร เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง ท่ี ดิ น  อั น
เนื่องมาจากการชะลางพังทลายของ
ดินจะมากนอยเพียงใด 

ปจจัย สาเหตุ 5 ประการ ไดแก 
1)  ความรุนแรงของน้ําฝน  2) ส่ิงปกคลุม
ดิน  3) ความทนทานของเม็ดดินตอการถูก
กัดชะและพัดพา 4) ความลาดเทของพ้ืนท่ี  
5) มาตรการอนุรักษดินและน้ํา 

 

ปจจัย สาเหต ุ 5 ประการดังกลาว 
จะมีอิทธิพลตอการสูญเสียดนิ
มากนอยเพียงใด  

 
ก า ร เ ส่ื อม โท รมขอ งที่ ดิ น อั น
เนื่องมาจากการชะลางพังทลาย
ของดิน  

 
วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัย 
อาจจะเปนปจจัยใดปจจัยหนึ่ง หรือ
หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได 

 

วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัย 
อาจจะเปนปจจัยใดปจจัยหนึ่ง หรือ
หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได 
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2.2 กระบวนการการเกิดการชะลางพังทลายของดิน ท่ีเปนสาเหตุของความเส่ือมโทรมของ
ท่ีดิน  มี 4 กระบวนการ  ไดแก 

 
กระบวนการท่ี 1 การตกกระทบของเม็ดฝน 
กอใหเกิดการแตกกระจายของเม็ดดิน การแตก
กระจายของเม็ดดินจะมากนอยเพียงใดข้ึนกับ
ความคงทนของเม็ดดิน   ส่ิงปกคลุมดิน ความ
รุนแรงของฝน (เกี่ยวของกับปจจัยท่ี 1, 2 และ 3 ท่ี
กลาวมาแลวขางตน) 
 
 

กระบวนการที่ 2 ดินถูกน้ําละลายเปน
สารละลายท่ีเห็นดวยตาเปลา คือ น้ําขุนหรือ ดิน
โคลน เปนตน (เกี่ยวของกับปจจัยท่ี 3 ท่ีกลาวมาแลว
ขางตน) 

 
 

 
 กระบวนการท่ี 3 น้ําท่ีเปนสารละลาย
ของดินซึมลงสูใตดิน ถาอัตราการซาบซึมน้ําตํ่า
กวาความรุนแรงของน้ําฝนก็จะเกิดน้ําขังตาม
แองบนผิวดิน (เกี่ยวของกับปจจัยท่ี 1, 2 3 และ 
4 ท่ีกลาวมาแลวขางตน) 
 
 

กระบวนการท่ี 4 การไหลบาของน้ําบนผิว
ดิน จากพื้นท่ีท่ีสูงกวาลงสูพื้นท่ีท่ีตํ่ากวา ความ
รุนแรงของน้ําไหลบามากนอยเพียงใด ข้ึนกับสภาพ
ภูมิประเทศ พืชพรรณ ส่ิงปกคลุมดินและส่ิงกีดขวาง
การไหลของนํ้าท่ีผิวดิน (ปจจัยท่ี 4 และ 5 ท่ีกลาว
มาแลวขางตน)   

 
 

ภาพจาก  :  WOCAT / FAO 2000 

ภาพจาก  :  USDA 1994 

ภาพจาก  : กรมพัฒนาที่ดิน 

ภาพจาก  :  USDA 1994 
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2.3 วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน  
มี 2 วิธี  (มาตรการ) ไดแก 
2.3.1 วิธีพืช (Vegetative  method ) คือ วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดย

ใชพืชพรรณ และส่ิงปกคลุมดิน ไดแก 
1. การปลูกพืชคลุมดิน   9. คันซากพืช 
2. การคลุมดินดวยเศษพืช และวัสดุตางๆ 10. แถบหญาเพื่ออนุรักษดนิและน้ํา 
3. การปลูกพืชปุยสด    11. แถว หรือร้ัวหญาแฝก 
4. การปลูกพืชสลับเปนแถบ   12. การปลูกหญาเพื่อรักษาคูรับน้ํารอบเขา 
5. การปลูกพืชหมุนเวียน         13. การปลูกหญาเพื่อบํารุงรักษาเชิงลาด 
6. การปลูกพืชแซม          ดานนอกของข้ันบันไดดนิ 
7. การปลูกพืชเหล่ือมฤดู   14. ไมบังลม 
8. การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน 15. อ่ืน ๆ 

2.3.2 วิธีกล (Mechanical method ) ไดแก  
1. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ 11. ฝายชลอน้ํา 
2. การสรางคันดินกั้นน้ํา    12. ข้ันบันไดดินสําหรับไมผล 
3.  แองหรือฐานสําหรับปลูกไมผล   13. กําแพงหิน 
4. คูรับน้ํารอบเขา     14. บอดักตะกอน 
5. ข้ันบันไดดินแบบตอเนื่อง   15. ถนนเช่ือมโยงในไรนา 
6. ข้ันบันไดดินแบบเวนระยะ   16. ทางลําเลียงในไรนา 
7. คันดินเบนน้ํา    17. การไถพรวนนอยคร้ัง 
8. คันชลอความเร็วของน้ํา   18. การปลูกแบบยกรองตามแนวระดับ 
9. ทางระบายน้ํา    19. การทําคันดินเล็กๆ ขวางในรองพืช 
10. บอน้ําในไรนา    20. อ่ืน ๆ 
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3. ประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินแบบตางๆ   
3.1 วิธีการทางพืช (Vegetative Methods) ซ่ึงไดแก วิธีการจัดการพืชและวัสดุคลุมดิน 

รวมท้ังการใชปุยอินทรียและอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวกับการใชเคร่ืองจักรกลและส่ิงกอสรางตางๆ ไดแก 
1) การใสปุยอินทรียแกดิน เปนวิธีการเพิ่มความคงทนของเม็ดดินตอการตกกระทบ

ของเม็ดฝน รวมท้ังการถูกน้ํากัดเซาะและพัดพาออกจากพ้ืนท่ี แนวคิดนี้คือลดคา K ในสมการ การ
สูญเสียดินสากล (The Universal Soil Loss Equation ; USLE) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ปุยหมัก          ภาพท่ี 2 การใสปุยหมัก 

การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน สามารถเพ่ิมความคงทนของเม็ดดินตอการถูกน้ํากัดชะและพัดพา
ออกจากพื้นท่ี จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางคา K factor ของ ARS (1975) อางโดย มนู (2525) 
เปนฐานในการวิเคราะห พบวา มีผลโดยตรงตอการลดการสูญเสียดินอันเนื่องมาจากน้ําไหลบา 
ดังตอไปนี้ (ดูตารางท่ี 1 ประกอบ)  

(1) ดินท่ีมีเนื้อดินเปนทรายแปง (Silt) ซ่ึงเปนดินท่ีงายตอการถูกกัดเซาะและพัดพาโดย
น้ํามากท่ีสุด ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู 0.5 เปอรเซ็นต เปน 2 เปอรเซ็นต จะสามารถลดการ
สูญเสียดินลงได 13.3 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุจากเดิมท่ีมีอยู 0.5 เปอรเซ็นต ข้ึนเปน 4 
เปอรเซ็นต สามารถลดการสูญเสียดินลงไดถึง 30 เปอรเซ็นต 

(2) ดินทราย (Sand) ซ่ึงงายตอการถูกน้ํากัดชะ ถาเพิ่มอินทรียวัตถุท่ีมีอยู 0.5 เปอรเซ็นต 
เปน 2เปอรเซ็นต จะสามารถลดการสูญเสียลงได 40 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุใหเปน 4 เปอรเซ็นต 
สามารถลดการสูญเสียดินลงไดถึง 60 เปอรเซ็นต 

(3) ดินรวน (Loam) ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึนจากท่ีมี 0.5 เปอรเซ็นต เปน 2 เปอรเซ็นต 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10.52 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุข้ึนเปน 4 เปอรเซ็นต สามารถ
ลดการสูญเสียดินลงได 23.68 เปอรเซ็นต 

(4) ดินรวนปนเหนียว (Clay loam) ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึนจากท่ีมี 0.5 เปอรเซ็นต (คา 
K = 0.28) เปน 2 เปอรเซ็นต (K = .25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10.71 เปอรเซ็นต แตถา 
เพิ่มอินทรียวัตถุข้ึนเปน 4 เปอรเซ็นต สามารถลดการสูญเสียลงได 25 เปอรเซ็นต ดังแสดงไวในตารางท่ี 
1  ประกอบ 

 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ตารางท่ี 1 คา K ท่ีไดจากเนื้อดินและปริมาณอินทรียวตัถุปริมาณตางๆ กัน 
 

ชนิดของเน้ือดิน 
ปริมาณอินทรียวัตถุ 

0.5 เปอรเซ็นต 2 เปอรเซ็นต 4 เปอรเซ็นต 
1. Sand (ทราย) 0.5 0.3 0.20 
2. Fine sand (ทรายละเอียด) 0.16 0.14 0.10 
3. Very fine sand (ทรายละเอียดมาก) 0.42 0.36 0.3 
4. Loamy sand (ทรายปนรวน) 0.12 0.10 0.08 
5. Loamy fine sand 0.24 0.20 0.16 
6. Loamy very fine sand 0.44 0.38 0.30 
7. Sandy loam (รวนปนทราย) 0.27 0.24 0.19 
8. Fine sandy loam 0.35 0.30 0.24 
9. Very fine sandy loam 0.47 0.41 0.33 
10. Loam (รวน) 0.38 0.34 0.29 
11. Silt loam (รวนปนทรายแปง) 0.48 0.42 0.33 
12. Silt (ทรายแปง) 0.60 0.52 0.42 
13. Sandy clay loam  0.27 0.25 0.21 
14. Clay loam (รวนปนเหนียว) 0.28 0.25 0.21 
15. Silty clay loam 0.37 0.32 0.26 
16. Sand clay (เหนียวปนทราย) 0.14 0.13 0.12 
17. Silty clay (เหนียวปนแปง) 0.25 0.23 0.19 
18. Clay (เหนียว)  0.13-0.29  
ท่ีมา : ARS (1975) อางโดย มนู  และคณะ (2525) 
 

หมายเหตุ คา K ยิ่งสูงแสดงวาไมทนทานตอแรงกระแทกของเม็ดฝน และแตกกระจายงาย เม่ือถูกน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิความสัมพันธระหวางชนิดดินกับคา K-facter
 เมื่อปริมาณอินทรียวัตถุตางๆ กัน

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

1 3 5 7 9 11 13 15 17

ชนิดของเนื้อดิน

ค
า 

F-
fa

ct
er 0.5 เปอรเซ็นต

2 เปอรเซ็นต
4 เปอรเซ็นต

กราฟ ความสัมพันธระหวางชนิดดินกบัคา K-facter  
เมื่อปริมาณอินทรียวัตถุในดินตางๆ กนั จากตารางที่ 1 
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2) การเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูก  จากชนิดท่ีสูญเสียดินมากไปเปนพืชท่ีสูญเสียดินนอย 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได อยางมีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่ง เนื่องจากการศึกษา วิจัยของ Singh 
(1981) พบวาพืชตางชนิดกันกอใหเกิดการสูญเสียดินแตกตางกันเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ถ่ัว
เขียวเมล็ดดํา (Black gram), ขาวโพด, ถ่ัวเหลือง, ถ่ัวเขียวเมล็ดเขียว (Green gram) ถ่ัวแดง และถ่ัวดํา, ถ่ัว
เขียวเมล็ดมัน และถ่ัวแระ รวมท้ังสับปะรดท่ีดายวัชพืช, นาขาว คาปจจัยสาเหตุท่ีกอใหเกิดการสูญเสีย
ดิน (คา C ใน USLE) เทากับ 0.538, 0.502, 0.421, 0.406, 0.392, 0.386, 0.38 และ 0.28 ตามลําดับ (ดัง
ตารางท่ี 2) สรุปไดวาการปลูกถ่ัวเขียว (เมล็ดดํา) กอใหเกิดการสูญเสียดินมากกวาถ่ัวเขียว (เมล็ดเขียว) 
เทากับ 27.14 เปอรเซ็นต และมากกวาการปลูกสับปะรดไมคายวัชพืช ถึง 81.41 เปอรเซ็นต 

 

 
ภาพท่ี  3 การปลูกขาวโพดทําใหเกิดการ
สูญเสียดินสูง 

ภาพท่ี 4  การปลูกขาวนาดํา กอใหเกิดการ
สูญเสียดินนอยกวาขาวโพด 

 

ตารางท่ี 2 คา C – factor ของพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ 
ชนิดพืช คา C อันดับของคา C 

1. ถ่ัวเขียว (เมล็ดดํา) (Black gram) 
2. ขาวโพด (Maize) 
3. ถ่ัวเหลือง (Soyabean) 
4. ถ่ัวลิสง (Ground – nut) 
5. ถ่ัวเขียว (เมล็ดเขียว) (Green gram) 
6. ถ่ัวแดง, ถ่ัวดํา (Cowpea) 
7. ถ่ัวเขียว, ถ่ัวแระ (Pigeonpea) 
8. สับปะรด (ดายวัชพืช) 
9. นาขาว (Paddy) 
10. สับปะรด (ไมดายวัชพืช) 

0.538 
0.502 
0.421 
0.406 
0.392 
0.386 
0.38 
0.38 
0.28 
0.10 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(7) 
(8) 
(9) 

ท่ีมา : Singh (1977) อางโดย มนู   (2525) 
 
 
 
 
 

ภาพจาก  : กรมพฒันาท่ีดิน ภาพจาก  : กรมพฒันาท่ีดิน 
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ภาพจาก  : กรมพัฒนาท่ีดิน

3) การจัดการวัชพืช และเศษเหลือของพืชในแปลงเพาะปลูกตางๆ กัน แมพืชหลักจะเปน
ชนิดเดียวกันก็ตาม แตถามีการจัดการวัชพืชท่ีแตกตางกัน มีผลทําใหการสูญเสียดินแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 1 เผาเศษเหลือของตนสับปะรด และนําเศษพืชออกจากแปลงจนสะอาด ผลการศึกษา 
วิเคราะห จากคา C ใน USLE ไดจาก Roose (1977)  อางโดย มนู (2525) เฉล่ียตลอดปอยูระหวาง 0.2-
0.5 หรือ เฉล่ียเทากับ 0.35  พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการ
ไถดินแลวปลอยท้ิงไววางเปลาตลอดฤดู 

แบบท่ี 2 การไถกลบวัชพืช ผลการศึกษา วิเคราะหคา C ใน USLE อยูระหวาง 0.1-0.3 หรือ
เฉล่ียเทากับ 0.2  ไดจาก Roose (1977)  อางโดย มนู (2525) วิธีการนี้สามารถลดการสูญเสียหนาดินลง
ได 80 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถดินแลวท้ิงไววางเปลาตลอดฤดูกาล 

แบบท่ี 3 ท้ิงเศษวัชพืชไวบนดิน  ผลการศึกษา วิเคราะห คา C ใน USLE เทากับ 0.01 ได
จาก Roose (1977)  อางโดย มนู (2525) วิธีการนี้สามารถลดการสูญเสียหนาดินลงได 99 เปอรเซ็นต เม่ือ
เปรียบเทียบกับการไถพื้นท่ีแลวปลอยท้ิงไววางเปลาตลอดฤดูกาล  ดังตารางท่ี 3 ประกอบ 
ตารางท่ี 3 คา C-factor ท่ีใชในอาฟริกาตะวนัตก 

เทคนิควิธีการ คา C เฉล่ียตลอดป 
1. ไถที่ทิ้งไวตอเน่ืองตลอดฤดูเพาะปลูก โดยไมปลูกพืชอะไรเลย หรือถือเปนพ้ืนดินวางเปลา 1.0 
2. ปาไมหรือไมพุมที่แนนทึบและมีเศษพืชคลุมดินมาก 0.001 
3. ปา Savannah ที่มีคุณภาพดี 0.01 
4. ปา Savannah ในสภาพท่ีมีสัตวเขาไปแทะเล็มมากเกินไป Overgrazed 0.1 
5. ขาวโพด, ขาวฟาง (ผันแปรไปตามคุณภาพของผลผลิต) 0.4-0.9 
6. ขาว (ขึ้นกับระดับของปุยที่ให) 0.1-0.2 
7. ฝายและยาสูบ (ปลูกครั้งที่ 2 ) 0.5-0.7 
8. ถ่ัวลิสง (ขึ้นอยูกับผลผลิต และชวงที่ปลูก) 0.4-0.8 
9. ขาว (ขึ้นกับปที่ปลูก) ปลูกปแรก 0.2-0.8 
10. ปาลม, กาแฟ ที่มีพืชคลุมดิน 0.1-0.3 
11. การปลูกสับปะรดตามแนวระดับ โดยมีการจัดการพืชตางๆ ดังตอไปน้ี  

- เผาเศษเหลือของตนสับปะรดและเศษวัชพืชออกจนสะอาด 0.2-0.5 
- วัชพืชฝงดิน 0.1-0.3 
- เศษวัชพืชทิ้งไวบนดิน 0.01 

ท่ีมา : Roose (1977) อางโดย มนู  (2525) 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5  การไถกลบ
ตอซังขาวโพด
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4) การใชวัสดุคลุมดิน ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 4 พบวา สามารถลดการ
สูญเสียดินลงไดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตอไปนี้ อันดับหนึ่ง การคลุมดินดวยหญาแหง (อัตรา
คลุมดิน 0.8 ตันตอไร) มีประสิทธิภาพเทากับการคลุมดินดวยลําตนธัญพืช (อัตราคลุมดิน 0.8 ตันตอไร) 
(คา C ใน USLE = 0.02) รองลงมา ไดแก คลุมดินดวยเศษไมช้ินเล็กช้ินนอย อัตราคลุมดิน 2.4 ตันตอไร 
(คา C ใน USLE  = 0.06) อันดับสาม ไดแก คลุมดินดวยเศษเสนใยไม อัตราคลุมดิน 0.7 ตันตอไร (คา C 
ใน USLE = 0.1) ลดการสูญเสียดินลงไดเทากับ 98, 94 และ 90เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับ
การไถเตรียมดินแลวปลอยพื้นดินวางเปลาตลอดฤดูเพาะปลูก 

 
 

 
 

 
 

 

ตารางท่ี 4 การประเมินคา C สําหรับวัสดุคลุมดิน 

การใชวัสดุคลุมดิน คา C ลดลงไดจากดิน 
วางเปลา  (%) 

หญาแหง ( 0.8 ตันตอไร ) หรอืเทากับ 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร 0.02 98 
ลําตนธัญพืช ( 0.8 ตันตอไร ) หรือเทากับ 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร 0.02 98 
เศษไมช้ินเล็กช้ินนอย ( 2.4 ตันตอไร ) หรอืเทากับ 1.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร 0.06 94 
เศษเสนใยไม ( 0.7 ตันตอไร ) หรือเทากับ 0.4 กิโลกรัมตอตารางเมตร 0.1 90 
ดินวางเปลาปราศจากสิ่งปกคลุม 1  

ท่ีมา :  Roose (1977) อางโดย มนู  (2525) 

 
สรุป ประสิทธิภาพของการคลุมดินท่ีมีตอการลดการสูญเสียหนาดิน จากตารางท่ี 4 ดังตอไปนี้

สูงสุด ไดแก การคลุมดินดวยหญาแหง อัตรา 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร  รองลงมา ไดแก ลําตนธัญพืช 
อัตรา 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร อันดับสาม ไดแก เศษไมช้ินเล็กช้ินนอย อัตรา 1.5 กิโลกรัมตอตาราง
เมตร และลําดับท่ีส่ี เศษเสนใยไม อัตรา 0.4 กิโลกรัมตอตารางเมตร สามารถลดการสูญเสียดินลงไดจาก
การปลอยพื้นท่ีดินใหวางเปลาปราศจากส่ิงปกคลุม เทากับ 98, 98, 94 และ 90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การใชฟาง
ขาวคลุมดิน เพื่อลด
แรงตกกระทบของ
เม็ดฝน 

ภาพจาก  : สําราญ  สมบัติพานิชและคณะ (2007)
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5) การไถกลบปุยพืชสด หรือมีวัชพืชปกคลุมอยู จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตาราง
ท่ี 5 เปนฐานการคํานวณ พบวาสามารถการสูญเสียดินในพืชแตละชนิดจากการปลูกโดยไถเตรียมแปลง
แลวเก็บวัชพืชออกจนแปลงสะอาดปราศจากเศษพืช สามารถลดการสูญเสียดินลงไดเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังตอไปนี้ (ดูตารางท่ี 5 ประกอบ)  

 
 
 

 
 
 

(1) แปลงเพาะปลูกไมเถา ถาไถกลบปุยพืชสดหรือมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.2) 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 33.3 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.3) 

(2) แปลงเพาะปลูกผักกินใบ การไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู 
(คา C = 0.25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 30.6 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถ
เตรียมแปลงสะอาด (C = 0.36) 

(3) แปลงเพาะปลูกขาวโพด การไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู 
(คา C = 0.3) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 25 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถ
เตรียมแปลงสะอาด (C = 0.4) 

(4) แปลงเพาะปลูกผักกินหัว (กระหลํ่าปลี, กระหลํ่าดอก, บล็อคโคล่ี) เปนตน การ
ไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.3) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 25 
เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.4) 

(5) แปลงเพาะปลูกพืชท่ีรากกลายเปนหัว (ผักกาดหัว, หัวแครอท,) เปนตน การไถ
กลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 50 
เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.45) 
 

ตารางท่ี 5 คา C สําหรับพืชบางชนิด (มนูและคณะ, 2525) 
ชนิดพืช ไถเตรียมแปลงสะอาด ไถกลบปุยพืชสดหรือมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C) 

1. ไมเถาว 0.3 0.20 
2. ผักกินใบ 0.36 0.25 
3. ขาวโพด 0.40 0.30 
4. ผักกินหัว 0.40 0.30 
5. พืชท่ีรากกลายเปนหัว 0.45 0.25 

จากตารางท่ี 5 พบวา พืชท่ีกอใหเกิดการสูญเสียหนาดินสูงสุด ไดแก พืชท่ีรากกลายเปนหัว 
รองลงมา ไดแก ผักกินหัว อันดับสาม ไดแก ขาวโพด อันดับท่ีส่ี ไดแก ผักกินใบ และนอยสุด ไดแก ไมเถาว  

 
 
 
ภาพท่ี 7 การไถกลบ
พืชปุยสด 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน
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6) การใชซากพืชเปนแนวก้ันการไหลของนํ้าไหลบาบนผิวดิน ผลการศึกษา วิเคราะห 
โดยใชตารางท่ี 6 ของ Roosc (1977)  อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา มีคา P = 
0.01  สามารถลดการสูญเสียดินได 99 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึน-ลงตามความลาดเท 
ดู (ตารางท่ี 6  ประกอบ) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

7) การใชหิน กรวด เศษวัสดุตางๆ เปนแนวก้ันการไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน ผล
การศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางที่ 6 ของ Roosc (1977)  อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการ
คํานวณพบวามีคา P เทากับ 0.1 สามารถลดการสูญเสียดินได 90 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถ
ข้ึน-ลงตามความลาดเทของพื้นท่ี (ดูตารางท่ี 6 ประกอบ) 

 

 
ภาพท่ี 9 การใชหินเปนแนวก้ันการไหลบา 
ของน้ําได 

ภาพท่ี 10 หินในพ้ืนที่ใชเปนแนวรั้วก้ันนํ้า 
ไหลบา

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก :  FAO (2000) ภาพจาก :  FAO (2000) 

ภาพจาก  : กรมพฒันาท่ีดิน 

 
 
ภาพท่ี  8  การใช คัน
ซากพืชขวางความ
ลาดเทในระหวางแถว
ของพืช
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ตารางท่ี 6 คาปจจัย P ท่ีใชในอเมริกาตะวนัตก 
วิธีการอนุรักษฯ คาปจจัย P 

- ปลูกแบบยกรอง ไถแหวกรองขวางความลาดเทและมีคันดินเล็กๆ ก้ันนํ้าในรองนํ้า 0.2-0.1 
- ปลูกพืชระหวางแถบหญาโดยแถบหญาปองกันการสูญเสียดินและ 
ทําใหแปลงปลูกพืช    ขนานกันแถบหญากวาง 2 – 4 เมตร 

0.3-0.1 

- ไถแหวกรองขณะมีคันซากพืชเศษพืช (ลําตน) คลุมดิน หรือตอซัง คลุมดินเปนแนวกั้น  0.01 
- ทุงหญาที่ไถเปนครั้งคราว 2-3 ปตอครั้ง 0.5-0.1 
- แนวหินเรียงขวางความลาดชัน 0.1 

ท่ีมา : Roose (1977) อางโดย มนู  และคณะ (2525) 
 

สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา จากตารางท่ี 6 ไดดังนี้ วิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การใชเศษพืชท้ังลําตน และตอซังคลุมดินแลวไถแหวกรองปลูก ลดการ
สูญเสียหนาดินลงไดถึง 99 เปอรเซ็นต รองลงมา ไดแก แนวหินขวางความลาดชัน ลดการสูญเสียดินลง
ได 90 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีการทําทุงหญาท่ีไถเปนคร้ังคราว 4-5 ปตอคร้ัง และการปลูกขนานกับแถบ
หญา รวมท้ังการไถขวาง และแหวกรอง ขวางความลาดเท และมีคันดินกั้นเล็กๆ ในรองลดการสูญเสีย
ดินได 80-90 เปอรเซ็นต 

 
8) การใชแนวร้ัวหญาแฝกเปนแนวก้ันการไหลของนํ้าไหลบา วิธีการนี้นอกจากจะลด

ความเร็วของน้ําไหลบาไดแลว น้ําบางสวนยังไหลลงสูใตดินท่ีแถวหญาแฝกนี้ดวย รวมทั้งการเปนตัว
กรองตะกอนดินไวท่ีแนวหญาแฝกนี้ดวยประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียดิน นาจะใกลเคียงกับการ
ปลูกพืชระหวางแถบหญา ขวางความลาดเท อยูระหวาง 70-90 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูก
ข้ึนลงตามความลาดเท ดังภาพขางลาง 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 11 การใชแถว
หญาแฝกปลูกตาม
แนวระดับขวางความ
ลาดเทของพื้นท่ี ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน
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9) การใชแถบหญา เปนแนวกั้นการไหลบาของน้ํา ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชผล
การทดลองของ Roose (1977) อางโดย  มนู  และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา สามารถลด
การสูญเสียดินลงได ต้ังแต 70-90 เปอรเซ็นต  เม่ือเปรียบเทียบการไถข้ึน-ลงตามความลาดเท ดูตารางท่ี 
6 ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) แถวหรือแถบ กระถินผสมถ่ัวมะแฮะขวางกั้นความลาดเทเปนระยะๆ  

 

 
ภาพท่ี 13 แถบกระถิน ภาพท่ี 14 แถบถ่ัวมะแฮะ 

 
3.2 วิธีกล (Mechanical Methods) ไดแก วิธีการที่การดําเนินการตองใชเคร่ืองมือ 

อุปกรณ  หรือเคร่ืองจักรในการดําเนินงาน อาทิ การไถเตรียมดินแบบตางๆ การทําคันดิน การทํา
ข้ันบันไดดิน ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน รวมท้ังฝายยกระดับ หรือชลอน้ํา เปนตน ประกอบดวย 

1)  คันดินก้ันน้ํา มี 2 แบบ ไดแก 
(1) คันดินก้ันน้ําตามแนวระดับ (คันดินแบบเก็บกักน้ําไวหนาคันดิน)  เหมาะสมท่ีจะ

ใชในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกนอยและความรุนแรง (ความหนักเบา) ของฝนไมมากนัก เพราะการดําเนินการแบบนี้
ไมอนุญาตใหน้ําไหลบาไหลขามคันดินไดโดยเด็ดขาด จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 7 ของ 
Arnoldus (1976)  อางโดย มนู และคณะ (2525) พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดต้ังแต 82-90 เปอรเซ็นต 
(คา P = 0.12-0.18) เม่ือเปรียบเทียบการไถขึ้น-ลงตามความลาดเทของพ้ืนท่ี (คา P = 1) ดูตารางท่ี 7 ประกอบ 

ภาพจาก : กรมพฒันาท่ีดิน

ภาพจาก :  FAO (2000) 

ภาพจาก :  FAO (2000) 

ภาพท่ี 12 การปลูกพืชสลับ
กับแถบหญา เพื่อลดปญหา
การชะลางพังทลายของดิน 
อาทิ เชน  แถบพืชกว าง  5 
หรือ 10 เมตร สลับแถวหญา 
2-3 เมตร สลับกันไปเร่ือยๆ 



 14

วิธีการทําคันดินก้ันน้ําตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดิน ไดดังตอไปนี้ (ดู
ตารางท่ี 7 ประกอบ)  

ก. พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.1 สามารถลดคา P ลงได 90 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลง (คา P = 1) นั่นคือ 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 90 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

ข. พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 8-12 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.12 สามารถลดคา P ลงได 88 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลง (คา P = 1) นั่น
คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 88 เปอรเซ็นต นั่นเอง  

ค. พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 13-18 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.16 สามารถลดคา P ลงได 84 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลง (คา P = 1) นั่น
คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 84 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

ง. พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 19-24 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.18 สามารถลดคา P ลงได 82 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลง (คา P = 1) นั่น
คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 82 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 7 คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตาง ๆ 
 

ความลาดชัน
ของพื้นท่ี 

(เปอรเซ็นต) 

การทําการเกษตรกรรม 
ตามแนวระดับ 

คา P 

การปลูกพืชสลับ 
ตามแนวระดับ 

การทําคันดิน 

ในพ้ืนท่ีเกษตร การคาดคะเนจากตะกอน 

2-7 0.5 0.25      0.5 0.10 
8-12 0.6 0.30      0.6 0.12 

13-18 0.8 0.40      0.8 0.16 
19-24 0.9 0.45      0.9 0.18 

ท่ีมา : Arnoldus (1976)  อางโดย มนู  (2525) 
 
 

ภาพจาก :  กรมพฒันาท่ีดิน 

 
ภาพท่ี 15 คันดินกั้น
น้ํ า แ บ บ ร ะ ดั บ ท่ี
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ กั ก
น้ําฝนไวใชยามฝน
ท้ิงชวงได 
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สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดิน จากตารางท่ี 7 พบวา สูงสุด ไดแก การทําคัน
ดินกั้นน้ํา รองลงมา ไดแก การปลูกพืชสลับตามแนวระดับ และอันดับสาม ไดแก การทําการ
เกษตรกรรมแบบตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถขึ้นลงลงไดเทากับ 82-90, 55-75 
และ 10-50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 

(2) คันดินแบบลดระดับ (แบบระบายนํ้า) เปนคันดินท่ีหนาคันดินทําเปนทางระบายนํ้า 
มีหนาท่ีรับน้ําจากพื้นท่ีเพาะปลูกขางบนแลวนําน้ําดังกลาวไปลงยังจุดระบายน้ําท่ีสรางข้ึน จากการศึกษา 
วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 7 ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู (2525) เชนเดียวกับคันกั้นน้ําแบบเก็บกัก
น้ํา พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงได 82-90 เปอรเซ็นต (คา P = 0.18-0.1) เม่ือเปรียบเทียบการไถ
ปลูกข้ึน-ลงตามความลาดเทของพื้นท่ี (คา P = 1) ซ่ึงความแตกตางของการสูญเสียดินของคันดิน 2 แบบ 
ยังไมมีผลการทดลองท่ีสามารถนํามาใชสรุปในการวิจัยไดในปจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

2) คูรับน้ําชายเขา บางตําราเรียกคูรับน้ําขอบเขาหรือรอบเขาเปนคูท่ีมีลักษณะเปนรอง
น้ําหรือคลายข้ันบันไดดินฐานกวางแบบระบายน้ําท่ีพื้นเอียงเขาผนังดานใน เพื่อรับน้ําไหลบาเปนชวงๆ 
แลวน้ําไปออกทางระบายน้ําท่ีสรางข้ึน รวมท้ังใชเปนทางเดิน หรือ ทางลําเลียงในพื้นท่ีไดดวยโดยพ้ืนท่ี
ระหวาง 2 คูใชเพาะปลูกพืชตางๆ ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 8 ของ Wischmeir and Smith 
(1978) อางโดย มนู และคณะ (2525)  เปนฐานการคํานวณ พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดต้ังแต  
82-88 เปอรเซ็นต ดูตารางท่ี 8 ประกอบ 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 17 คูรับนํ้าขอบเขาหรือรอบเขาที่มี
ลักษณะเปนรองนํ้า 

ภาพท่ี 18 คูรับนํ้าแบบกวาง ลักษณะคลาย
ขั้นบันไดแบบฐานกวาง 

ภาพจาก : กรมพฒันาท่ีดิน 

ภาพท่ี  16  คันดินกั้นน้ํ า
แบบลดระดับเพื่อระบาย
น้ํ าออกจากพื้น ท่ี  มีการ
ปลูกหญาแฝกบนคันดิน
เพื่อเสริมความม่ันคงของ
คันดิน 

ภาพจาก : กรมพฒันาท่ีดิน ภาพจาก : China (1995) 
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 ตารางท่ี 8   คาปจจัย P ท่ีไดจากความสัมพันธระหวาง เปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นท่ีกับวิธีการ
เพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตาง ๆ กัน 

ความลาดชัน 
(เปอรเซ็นต)  

คา P ระบบการเพาะปลูก คา P เม่ือวิธีการอนุรักษฯ ตางๆ กัน 

ตามแนวระดับ+ ปลูกพืชสลับเปนแถบ# คูรับนํ้าแบบลดระดับ พ้ืนกนคูแบบลาดเทเขาใน 
1-2 0.60 0.30 0.12 0.05 
3-8 0.50 0.25 0.1 0.05 
9-12 0.60 0.30 0.12 0.05 

13-16 0.70 0.35 0.14 0.05 
17-20 0.80 0.40 0.16 0.06 
21-25 0.90 0.45 0.18 0.06 

ท่ีมา : Wischmeir and Smith (1978)  อางโดย มนู และคณะ (2525) 
+ คาน้ีควรใชสําหรับการหาการสูญเสียดินในพ้ืนที่ระหวางขั้นบันไดดิน 
# คาน้ีครอบคลุมถึงการพิจาณาคุณสมบัติของพื้นที่รับนํ้าวาจะมีตะกอนมากนอยเพียงใด 
 

  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบอนุรักษดินและน้ํา จากตารางท่ี 8 ได
ดังตอไปนี้ วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก คู หรือคันดินกั้นน้ําแบบกนคูลาดเทเขาใน รองลงมา 
ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับท่ีสาม ไดแก การปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับท่ีส่ี ไดแก การปลูกพืช
ตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียลง จากการไถขึ้นลงตามความลาดเทลงได เฉล่ีย 94-95, 82-88, 
55-70 และ 10-40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 

3) ขั้นบันไดดินแบบตอเนื่อง สรางข้ึนเพื่อใชเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีราคาแพงและมี
ความตองการบริหารและจัดการในเร่ืองการเพาะปลูกเปนอยางดีเยี่ยมและยั่งยืน ในพื้นท่ีมีความลาดเท 
การสรางข้ันบันไดดินเปนการตัดความยาวของความลาดเทออกเปนชวงๆ ข้ันบันไดดินแตละข้ันจะรับ
น้ําฝนเฉพาะในพื้นท่ีของข้ันบันไดแตละข้ันเทานั้น  ดังนั้นการบริหารจัดการในเร่ืองน้ําจึงสะดวก ไมวา
จะเปนการปองกันปญหาน้ํามากหรือน้ํานอยเกินไป แตตองลงทุนกอสรางสูงกวาทุกวิธีการ เพราะเปน
วิธีการท่ีตัดท้ังความยาวของความลาดเท (คา L) ใหเหลือเฉพาะผนังดานขางของข้ันบันไดเทานั้น 
สวนตัวพื้นดินท่ีใชเพาะปลูกถือวาไมมีความลาดเทแลว ถือเปนพื้นท่ีราบเรียบหรือเกือบราบเรียบ 
(Slope 0 – 1เปอรเซ็นต) เทานั้น จากการศึกษา วิเคราะห การสูญเสียดินนอยมาก เนื่องจากไมมีน้ําบาบน
ผิวดินตามความลาดเท เนื่องจากผนังดานขางปลูกหญาคลุมดินหนาแนน ถาเกิดการชะลางในสวนนี้ ดิน
ก็ตกลงไปอยูในข้ันบันไดไมหายไปจากพื้นท่ี ดังนั้นจึงถือวาสูญเสียดินนอยมากเกือบเปนศูนย 
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ภาพท่ี 19 ข้ันบันไดดินแบบตอเนื่อง ถือวา
การสูญเสียดินนอยมาก 

ภาพท่ี 20 ข้ันบันไดดินสําหรับปลูก
ยาสูบบนพื้นท่ีท่ีมีความชันสูง 

 
4) ขั้นบันไดดินแบบไมตอเนื่อง ลักษณะของขั้นบันไดดินเหมือนกับข้ันบันไดดิน

แบบตอเนื่องแบบขางบนท่ีกลาวมาแลวทุกประการ แตแตกตางกัน คือ เปนการสรางแบบเวนระยะไว
เปนชวงๆ  กลาวคือ การสรางข้ันท่ีหนึ่งแลวเวนไว 2 ข้ันไปสรางข้ันท่ี 4 จากข้ันท่ี 4 เวน 2 ข้ันไปสราง
ข้ันท่ี 7, 10 และ 13 เปนตน เหตุผลท่ีเวนไวมี 2 ประการ คือ 

ประการท่ี 1 การจัดแบงพื้นท่ีเพาะปลูก โดยใชพื้นท่ีบนข้ันบันไดปลูกไมเศรษฐกิจท่ีมีราคา
แพง ท่ีตองการไถพรวนบอยๆ มีการใหน้ําชลประทาน มีการระบายนํ้า เปนตน สวนพื้นท่ีระหวาง
ข้ันบันได ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทเหมือนเดิมใชปลูกไมผล หรือพืชไร แตก็ตองมีการจัดทํามาตรการ
อนุรักษดินและน้ําเปนอยางดี อาทิเชน ปลูกพืชสลับแถวหญาแฝก เปนตน 

ประการท่ี 2 เนื่องจากงบประมาณหรือแรงงานหรือเวลาจํากัดไมเพียงพอท่ีจะสราง
ข้ันบันไดดินแบบตอเนื่องได จึงจําเปนตองสรางแบบเวนระยะไวกอนแลวคอยทยอยสรางเพ่ิมภายหลัง
จากการศึกษา คนควา พบวา ยังไมมีขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดเทาไหร เม่ือ
เปรียบเทียบกับการปลูกข้ึน-ลง ตามความลาดเทเพราะเกิดการสูญเสียดินบนพ้ืนท่ีลาดเทท่ีเวนไวระหวาง
ข้ันบันไดดินท่ีจัดทําข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 ข้ันบันไดดินแบบไมตอเนื่อง 
สราง 1 ข้ัน เวนไว 1 ข้ัน 

ภาพท่ี 22 การสรางข้ันบันไดดินแบบเวนระยะ
เปนชวงๆ เนื่องจากสภาพพื้นท่ีบางสวนสูงชัน
มากจนไมสามารถกอสรางไดตลอด 

 

ภาพจาก : China (1995) ภาพจาก :  FAO (2000) 

ภาพจาก : China (1995) ภาพจาก : China (1995) 
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5) โดยการไถพรวนและเพาะปลูกพืชขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี จากผลการศึกษา วิเคราะห
โดยใชตารางที่ 9 ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ(2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา 
สามารถลดอัตราการสูญเสียดินจากการปลูกข้ึนลงตามความลาดเทไดดังตอไปนี้ (ดูตารางท่ี 9 ประกอบ)  

 
 
 
 
 
 

 
(1)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต การไถและปลูกขวางความลาดเท คา P เทากับ 

0.75 สามารถลดคา P ลงได 25 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) 
การลดคา P ลงได 25 เปอรเซ็นต หมายถึง การลดการสูญเสียหนาดินลงได 25 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(2)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท  7.1-12 เปอรเซ็นต การไถและปลูกขวางความลาดเท คา P เทากับ 
0.8 สามารถลดคา P ลงได 20 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) การลด
คา P ลงได 20 เปอรเซ็นต หมายถึง การลดการสูญเสียดินลงได 20 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(3)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 12.1-18 เปอรเซ็นต การปลูกไถขวางความลาดเทคา P เทากับ 
0.9 สามารถลดคา P ลงได 10 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) 
นั้นก็คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(4)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 18.1-24 เปอรเซ็นต การปลูกไถขวางความลาดเทคา P เทากับ 
0.95 สามารถลดคา P ลงได 5 เปอรเซ็นต  เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท           
(คา P = 1)  นั้นก็คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 5 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(5)  ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต การไถปลูกขวางความลาดเทคา P 
เทากับ 1 ซ่ึงเทากับคา P การไถขึ้นลงตามความลาดเท นั่นหมายถึง การไถขวางความลาดเทกับการไถ
ข้ึนลงตามความลาดเทจะสูญเสียหนาดินเทา ๆ กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 23 การไถและ
ปลูกขวางความลาดเท
ของพื้นท่ี 

ภาพจาก : FAO (2000) 
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ตารางท่ี 9 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําตางๆ กัน 
เปอรเซ็นตความ

ลาดชัน 
ไถปลูกขึ้น-ลง ปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกโดยยกรองใหนํ้า 

ชลประทานตามแนวระดับ 
ปลูกพืชขวางแนว

ลาดชัน 
2.0-7.0 1.00 0.5      0.25      0.75      
7.1-12 1.00 0.6      0.30      0.80      
12.1-18 1.00 0.8      1.0      0.90      
18.1-24 1.00 0.9      1.0      0.95      

มากกวา 24 1.00 1.0 1.0 1.00 
ท่ีมา : Arnoldus (1976)  อางโดย มนู และคณะ (2525) 
 

 สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา แบบตางๆ จากตารางท่ี 9 ขางบน พบ 
(1) วาถาพื้นท่ีลาดชันนอย 2-12 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การปลูกแบบยกรองให

น้ําชลประทาน รองลงมา ไดแก การปลูกตามแนวระดับ อันดับสาม ไดแก การปลูกพืชขวางแนวลาดชัน 
สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถขึ้นลงลงได เทากับ 70, 40 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

(2) ถาพื้นท่ีมีความชันต้ังแต 12 เปอรเซ็นตข้ึนไป การปลูกพืชขวางความลาดชัน สามารถลด
การสูญเสียดินลงได หรือไดนอยมากเพียงแค 10-20 เปอรเซ็นต เทานั้น สวนใหน้ําแบบชลประทานตาม
แนวระดับไมสามารถลดการสูญเสียดินลงได เม่ือเปรียบเทียบกับปลูกข้ึนลง 

(3) ถาพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต วิธีการจัดการดินและท่ีดิน รวมท้ังวิธีการ
จัดเตรียมแปลงเพาะปลูกทุกวิธีการ ไดแก การปลูกสลับเปนแถบตามแนวระดับ การปลูกโดยยกรองให
น้ําชลประทานตามแนวระดับ การปลูกพืชตามแนวระดับ และการปลูกพืชขวางตามความลาดเท 
ประสิทธิภาพในการปองกันการสูญเสียดินไมสูงกวา หรือใกลเคียงกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท 

 
6) การไถพรวนและเพาะปลูกพืชตามแนวระดับ ผลการศึกษาและวิเคราะหโดยใชตารางท่ี 10

ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ (2525) ตามท่ีกลาวมาแลว เปนฐานการคํานวณ พบวา 
สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถปลูกข้ึนลงตามแนวลาดเท ดังตอไปนี้ (ดูตาราง 10 ประกอบ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี  24  ไถแลว
ปลูกพืชตามแนว
ระดับภาพจาก : FAO (2000) 
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(1) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต คา P การเพาะปลูกตามแนวระดับเทากับ 0.5 
สามารถลดคา P ลงได 50 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1)  
นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียหนาดินลงได 50 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 8-12 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับสามารถลดคา P ลง
ได 40 เปอรเซ็นต (คาP = 0.6) เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) นั่นคือ 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 40 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(3) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 13-18 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับสามารถลดคา P 
ลงได 20 เปอรเซ็นต (คาP = 0.8)เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1) นั่นคือ 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 20 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(4) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 19-24 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับคา P เทากับ 0.9 
สามารถลดคา P ลงได 10 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท (คา P = 1)  
นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(5) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับคา P เทากับ
การไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท ซ่ึงเทากับ 1 
 
ตารางท่ี 10 คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ 

ความลาดชันของ
พื้นท่ี (เปอรเซ็นต) 

การทําการเกษตรกรรม 
ตามแนวระดบั 

คา P 

การปลูกพืชสลับ 
ตามแนวระดบั 

การทําคันดนิ 

ในพื้นท่ีเกษตร 
การคาดคะเนจาก

ตะกอน 
2-7 0.5      0.25      0.5     0.10 
8-12 0.6      0.30      0.6     0.12 
13-18 0.8      0.40      0.8    0.16 
19-24 0.9     0.45    0.9  0.18 

ท่ีมา : Arnoldus (1976)  อางโดย มนู และคณะ  (2525) 
  

สรุป การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันการสูญเสียดินระหวางวิธีการอนุรักษดินและ
น้ํา จากตารางท่ี 10 ขางบน พบวา สูงสุด ไดแก การทําคันดินกั้นน้ํา อันดับสอง ไดแก การปลูกพืชสลับ
ตามแนวระดับ อันดับสาม ไดแก การทําการเกษตรกรรมตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 
82-90, 55-75 และ 10-50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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7) การเพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ จากการศึกษา วิเคราะหโดยใช
ตารางท่ี 11 ของ Mitchell และ Bubenzer (1980) อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ 
พบวา สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเทของพื้นท่ีได ดังตอไปนี้ (ดูตาราง
ท่ี 11 ประกอบ)  

(1) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 2-12 เปอรเซ็นต การปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนว
ระดับคา P เทากับ 0.30 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตาม
ความลาดเท (คา P = 1)  นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 13-16 เปอรเซ็นต การปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนว
ระดับ คา P เทากับ 0.35 สามารถลดคา P ลงได 65 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตาม
ความลาดเท (คา  P = 1)  นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(3) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเทระหวาง 17-20 เปอรเซ็นต คา P เทากับ 0.4 แสดงวาวิธีการ
เพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจากการไถปลูกข้ึน
ลงไดเทากับ 60 เปอรเซ็นต 

(4)  พื้นท่ีท่ีมีความลาดเทระหวาง 21-25 เปอรเซ็นต คา P เทากับ 0.45 แสดงวาวิธีการ
เพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจากการไถปลูกข้ึน
ลงไดเทากับ 55 เปอรเซ็นต 

 
ตารางท่ี 11 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ 

เปอรเซ็นต  
ความลาดชัน 

การทําการเกษตร 
ตามแนวระดบั 

การปลูกพืชสลับตามแนวระดับ
และมีการชลประทานแบบรอง 

การทําคันดนิ 

1-2 0.6 0.30 0.12 
3-8 0.6 0.30 0.10 
9-12 0.6 0.30 0.12 
13-16 0.7 0.35 0.14 
17-20 0.8 0.40 0.16 
21-25 0.9 0.45 0.18 
ท่ีมา : Mitchell และ Bubenzer (1980)  อางโดย มนู  และคณะ (2525) 
 

สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา จากตารางท่ี 11 ถาเปรียบเทียบกันในพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชัน เทากันพบวา ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การทําคันดินกั้นน้ํา รองลงมา ไดแก การปลูกพืช
สลับตามแนวระดับ และมีการชลประทานแบบรอง อันดบัสาม ไดแก การทําการเกษตรตามแนวระดับ 
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 82-88, 55-70, และ 10-40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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* แตถาในรองน้ํามีคันดินกั้นน้ําเล็กๆ กั้นเปนระยะดังภาพขางลาง จากการศึกษา วิเคราะห 
โดยใชตารางท่ี 6 พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดต้ังแต 80-90 เปอรเซ็นต  

 
 
 
 
 
 
 

8) วิธีการปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางท่ี 12 ของ 
Wischmeir and Smith (1978) อางโดย มนู (2525) ท่ีกลาวมาแลวเปนฐานการคํานวณ พบวาสามารถลด
การสูญเสียดินไดดังตอไปนี้  (ดูตารางท่ี 12 ประกอบ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 1-8 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 

เทากับ 0.30 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 9-12 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.3 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1)  นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(3) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 13-16 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.4 สามารถลดคา P ลงได 65 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1)  นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

(4) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 17-20 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.40 สามารถลดคา P ลงได 60 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 60 เปอรเซ็นต นั่นเอง 

ภาพท่ี 25 การปลูก
แบบยกร อ ง ต าม
แนวระดั บและ มี
การใหน้ําแบบรอง 
และมีสันดินในรอง
น้ําเปนระยะๆภาพจาก : FAO (2000) 

 
 
 
ภาพท่ี26 การปลูก
พืชสลับ เปนแถบ
ตามแนวระดับภาพจาก : กรมพฒันาท่ีดิน 
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(5) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเท 21-25 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P 
เทากับ 0.45 สามารถลดคา P ลงได 55 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามความลาดเท 
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 55 เปอรเซ็นต นั่นเอง 
 
ตารางท่ี 12 คาปจจัย P ท่ีไดจากความสัมพันธระหวาง เปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นท่ีกับวิธีการ

เพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตาง ๆ กัน 
 

ความลาดชัน 
เปอรเซ็นต  

คา P ระบบการเพาะปลูก คา P เม่ือวิธีการอนุรักษฯ ตาง ๆ กัน 

ตามแนวระดับ+ ปลูกพืชสลับเปนแถบ# คูรับนํ้าแบบลดระดับ พ้ืนกนคูแบบลาดเทเขาใน 
1-2 0.60 0.30 0.12 0.05 
3-8 0.50 0.25 0.1 0.05 
9-12 0.60 0.30 0.12 0.05 

13-16 0.70 0.35 0.14 0.05 
17-20 0.80 0.40 0.16 0.06 
21-25 0.90 0.45 0.18 0.06 

ท่ีมา : Wischmeir and Smith (1978) อางโดย มนู (2525) 
+ คาน้ีควรใชสําหรับการหาการสูญเสียดินในพ้ืนที่ระหวางขั้นบันไดดิน 
# คาน้ีครอบคลุมถึงการพิจาณาคุณสมบัติของพื้นที่รับนํ้าวาจะมีตะกอนมากนอยเพียงใด 

 
สรุป ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา 4 แบบ จากตารางท่ี 12 ไดตอไปนี้ 
1. ถาพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทอยูระหวาง 1-12 เปอรเซ็นต วิธีการจัดการดินและท่ีดินและวิธีการ

เพาะปลูกท่ีมีประสิทธิภาพสูงไปหาตํ่า ไดดังนี้ สูงสุด ไดแก คูรับน้ําแบบกนคูเอียงเขาดานใน รองลงมา 
ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับสาม ไดแก ปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับส่ี ไดแก การปลูกพืชตาม
แนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจาการไถขึ้นลงตามความลาดเทลง ไดเทากับ 95, 88 ถึง 90, 70 
และ 40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

2.  ถาพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทอยูระหวาง 13 เปอรเซ็นตข้ึนไป วิธีการจัดการดินและท่ีดินรวมท้ัง
วิธีการเพาะปลูกท่ีมีประสิทธิภาพสูงไปหาต่ํา ไดดังนี้ สูงสุด ไดแก คูรับน้ําแบบกนคูเอียงเขาดานใน 
รองลงมา ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับสาม ไดแก ปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับส่ี ไดแก การปลูก
พืชตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจาการไถขึ้นลงตามความลาดเทลง ไดเทากับ 94-95, 82-
86, 55-65 และ 10-30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับการไถปลูกข้ึนลงตามแนวลาดเท 
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