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เรื่อง
ประสิทธิภาพในการปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจาก
การชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ
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เอกสารวิชาการ
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ประสิทธิภาพในการปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจาก
การชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ
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I
คํานํา
กรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่หลักที่สําคัญมากอยางหนึ่ง คือการปองกันรักษาทรัพยากรดินและพื้นที่
เพาะปลูกไมใหเสื่อมโทรม ใหสามารถใชประโยชนที่ดินไดคุมคาตอการลงทุนอยางยั่งยืน โดยไม
กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม
ตั้งแตตั้งกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อป 2506 จนถึงปจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการศึกษา คนควา
ทดลอง วิจัย จนมีผลงานที่สามารถออกมาเปนคําแนะนําหรือคูมือแกเกษตรกรและผูสนใจเปนระยะๆ
ตลอดมาในรูปของเอกสารเผยแพรเปนรูปเลม แผนพับ โปสเตอร ตลอดจนรายการทางวิทยุและโทรทัศน
แตปญหาที่พบก็คือปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และ
ผูสนใจที่มีจํานวนมาก และมีแนวโนมวามากขึ้ นทุกปไม มีที่สิ้นสุด นอกจากนั้นยังพบวา เอกสารที่
เผยแพรออกไปบางสวนยังไปไมถึงบุคคลเปาหมายอยางแทจริง หรือไมตรงกับเวลาที่ตองการใชจริงๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่เกษตรกร นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย และผูสนใจตองเดินทางไปติดตอขอ
เอกสารจากหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ไมวาในสวนภูมิภาค หรือกรุงเทพฯ ก็ตาม นอกจากจะตอง
เสียเวลา เสียคารถและคาใชจายแลว ยังเสี่ยงที่ไมไดรับเอกสารและคําแนะนําตามที่ตองการอีกดวย
เนื่องจากเอกสารที่ตองการแจกไปหมดแลว กวาจะตามหาคนเขียนไดตองเสียเวลา และเมื่อสงสัยหรือ
ตองการคําอธิบายเพิ่มเติมจากเอกสารสวนใหญก็ไมรูจะถามใครที่จะตอบคําถามไดอยางละเอียดทันที
ปจจุบันการเผยแพรคําแนะนําหรือคูมือ และองคความรูตางๆ ทางอินเตอรเน็ตนับวาสะดวก
รวดเร็วและสามารถเขาถึงผูตองการไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ไมวาบุคคลนั้นจะอยูสวนไหนของประเทศ
ไทยหรือของโลกไมวาในเมืองหรือปาเขา เกาะแกง ที่การสื่อสารไปถึงและไมวาเวลาเชา กลางวัน เย็น
กลางคืน ดึกดื่นแคไหนก็ตาม
ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดทําโครงการเผยแพรองคความรู คูมือ คําแนะนําตางๆ ผานระบบ
อินเตอรเน็ตของกรมพัฒนาที่ดินขึ้นมา เอกสารคําแนะนํา/คูมือ เรื่อง ประสิทธิภาพในการปองกันการ
เสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินและน้ําแบบ
ตางๆ ฉบับนี้ เปนผลงานหนึ่งภายใตโครงการเอกสาร/ตํารา เกี่ยวกับการจัดการความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน เผยแพรทางระบบอินเตอรเน็ตของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใหบริการแกผูสนใจมากกวาที่ผานมาก็คือ
มีเบอรมือถือของคณะผูจัดทําไวดวย ผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดโดยตรงจากคณะ
ผูเขียน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชนแกผูสนใจไมวาเปนเกษตรกร ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา
ตลอดจนนักวิชาการทั่วไป
(นายจรูญ ยกถาวร)
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดานวิชาการ
ประธานคณะกรรมการวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
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สารบัญ

1. สภาพปญหาอันเปนที่มาของเอกสารฉบับนี้
2. องคความรูพ ื้นฐาน เรื่องการปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการ
ชะลางพังทลายของดิน
2.1 ปจจัยทีก่ อ ใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน
2.2 กระบวนการการเกิดการชะลางพังทลายของดิน ที่เปนสาเหตุของความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน
2.3 วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน
2.3.1 วิธีพืช (Vegetative method)
2.3.2 วิธีกล (Mechanical method)
3. ประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินแบบ
ตางๆ
3.1 วิธีการทางพืช (Vegetative Methods)
1) การใสปุยอินทรียแกดิน
2) การเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก
3) การจัดการวัชพืช และเศษเหลือของพืชในแปลงเพาะปลูกตางๆ กัน
4) การใชวัสดุคลุมดิน
5) การไถกลบปุยพืชสด หรือมีวัชพืชปกคลุมอยู
6) การใชซากพืชเปนแนวกัน้ การไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน
7) การใชหนิ กรวด เศษวัสดุตางๆ เปนแนวกัน้ การไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน
8) การใชแนวรั้วหญาแฝกเปนแนวกัน้ การไหลของน้ําไหลบา
9) การใชแถบหญา
10) แถว หรือแถบกระถินผสมถั่วมะแฮะขวางกั้นความลาดเทเปนระยะๆ
3.2 วิธีกล (Mechanical Methods)
1) คันดินกั้นน้าํ
(1) คันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ (แบบเก็บกักน้ําไวหนาคันดิน)
(2) คันดินแบบลดระดับ (แบบระบายน้ํา)

หนา
1
2
2
3
4
4
4
5
5
5
7
8
9
10
11
11
12
13
13
13
13
13
15
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สารบัญ (ตอ)

2) คูรับน้ําชายเขา
3) ขั้นบันไดดินแบบตอเนื่อง
4) ขั้นบันไดดินแบบไมตอเนื่อง
5) การไถพรวน และเพาะปลูกพืชขวางความลาดเทของพื้นที่
6) การไถพรวน และเพาะปลูกพืชตามแนวระดับ
7) การเพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ
8) วิธีการปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ
เอกสารอางอิง

หนา
15
16
17
18
19
21
22
24
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สารบัญตาราง

คา K ที่ไดจากเนือ้ ดิน และปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณตางๆ กัน
คา C-factor ของพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ
คา C-factor ที่ใชในอาฟริกาตะวันตก
การประเมินคา C สําหรับวัสดุคลุมดิน
คา C สําหรับพืชบางชนิด
คาปจจัย P ที่ใชในอเมริกาตะวันตก
คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ
คาปจจัย P ที่ไดจากความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นที่กับ
วิธีการเพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตางๆ กัน
ตารางที่ 9 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําตางๆ กัน
ตารางที่ 10 คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ
ตารางที่ 11 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ
ตารางที่ 12 คาปจจัย P ที่ไดจากความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นที่กับ
วิธีการเพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตางๆ กัน

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8

หนา
6
7
8
9
10
12
14
16
19
20
21
23
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สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 ปุยหมัก
ภาพที่ 2 การใสปุยหมัก
ภาพที่ 3 การปลูกขาวโพดทําใหเกิดการสูญเสียดินสูง
ภาพที่ 4 การปลูกขาวนาดํา กอใหเกิดการสูญเสียดินนอยกวาขาวโพด
ภาพที่ 5 การไถกลบตอซังขาวโพด
ภาพที่ 6 การใชฟางขาวคลุมดิน เพื่อลดแรงตกกระทบของเม็ดฝน
ภาพที่ 7 การไถกลบพืชปุยสด
ภาพที่ 8 การใชคันซากพืชขวางความลาดเทในระหวางแถวของพืช
ภาพที่ 9 การใชหินเปนแนวกั้นการไหลบาของน้ําได
ภาพที่ 10 หินในพื้นทีใ่ ชเปนแนวรั้วกั้นน้าํ ไหลบา
ภาพที่ 11 การใชแถวหญาแฝก ปลูกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่
ภาพที่ 12 การปลูกพืชสลับกับแถบหญา เพือ่ ลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน
ภาพที่ 13 แถบกระถิน
ภาพที่ 14 แถบถั่วมะแฮะ
ภาพที่ 15 คันดินกั้นน้ําแบบระดับที่สามารถเก็บกักน้ําฝนไวใชยามฝนทิง้ ชวงได
ภาพที่ 16 คันดินกั้นน้ําแบบลดระดับ เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่มกี ารปลูกหญาแฝกบนคัน
ดิน เพื่อเสริมความมั่นคงของคันดิน
ภาพที่ 17 คูรับน้ําขอบเขา หรือชายเขาที่มีลักษณะเปนรองน้ํา
ภาพที่ 18 คูรับน้ําชายเขาแบบกวาง ลักษณะคลายขั้นบันไดแบบฐานกวาง
ภาพที่ 19 ขั้นบันไดดินแบบตอเนื่อง ถือวาการสูญเสียดินนอยมาก
ภาพที่ 20 ขั้นบันไดดินสําหรับปลูกยาสูบบนพื้นที่ที่มีความชันสูง
ภาพที่ 21 ขั้นบันไดดินแบบไมตอเนื่อง สราง 1 ขั้น เวนไว 1 ขั้น
ภาพที่ 22 การสรางขั้นบันไดดินแบบเวนระยะเปนชวงๆ เนื่องจากสภาพพื้นที่บางสวนสูง
ชันมากจนไมสามารถกอสรางไดตลอด
ภาพที่ 23 การไถ และปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่
ภาพที่ 24 ไถแลวปลูกพืชตามแนวระดับ

หนา
5
5
7
7
8
9
10
11
11
11
12
13
13
13
14
15
15
15
17
17
17
17
18
19

VI
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สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ 25 การปลูกแบบยกรองตามแนวระดับ และมีการใหน้ําแบบรอง และมีสันดินในรอง
น้ําเปนระยะๆ
ภาพที่ 26 การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ

หนา
22
22

ประสิทธิภาพในการปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจาก
การชะลางพังทลายของดิน ของมาตรการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ
1. สภาพปญหาอันเปนที่มาของเอกสารฉบับนี้
ปญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน และสิ่งแวดลอม อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของ
ดิน เปนปญหาใหญที่สําคัญ และรุนแรงที่สุด เนื่องจากเกิดขึ้นในพื้นที่กวางขวาง ตั้งแตพื้นที่ที่มีความ
ลาดเทเพียงเล็กนอย จนถึงลาดเทมาก พูดงายๆ วาเกิดในพื้นที่ที่เพาะปลูกพืชไร พืชสวน ซึ่งสวนใหญ
เปนพื้นที่เนิน หรือลูกคลื่น จนกระทั่งพื้นที่สูงชัน และผลของจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน คือทํา
ใหผลผลิตลดลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพลงเรื่อยๆ จนกระทั่งหลายพื้นที่ใชผลิตพืชไมไดอีกเลย
ตองปลอยเปนพื้นที่ทิ้งราง
วิธีการปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดิน ซึ่งใน
วงการวิชาการ เรียกวา มาตรการอนุรักษดินและน้ํา มีหลายวิธี หลายรูปแบบ แตละแบบมีความยากงาย
และลงทุนลงแรงแตกตางกัน รวมทั้งประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดินแตกตาง
กันดวย บางวิธีลงทุนนอย แตมีประสิทธิภาพสูง บางวิธีลงทุนสูง แตมีประสิทธิภาพต่ําก็มี ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ที่จะนําไปใช ไดแก
1) ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ที่จะนํามาใชวามีเพียงพอตอการ
รักษาความอุดมสมบูรณของดินไดจริงหรือไม อยางไร?
2) ความยากงายในการดําเนินงาน
3) การลงทุนลงแรง
4) เครื่องจักร และเครื่องมือที่มีอยู
5) สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
6) ความพึงพอใจของเกษตรกร
7) อื่นๆ
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เปนสิ่งสําคัญ
ที่สุดในการตัดสินใจ ในการคัดเลือกวาจะใชวิธีการใด เพราะถาลงทุนสูง ทํายาก แตไมมีประสิทธิภาพ
ต่ําก็ถือเปนความลมเหลว
ดังนั้น ผูออกแบบวิธีการปองกันการเสื่อมโทรมของดิน ที่มีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลาย
ของดินจะตองรูคือ ประสิทธิภาพของแตละมาตรการ วามีมากนอยเพียงใด อะไรดีกวากัน เพื่อนําไปใช
พิจารณารวมกัน ปจจัยเรื่องอื่นๆ ตามที่กลาวมาในขอ 2) ถึง 6) ขางบน
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2. องคความรูพื้นฐาน เรื่องการปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะลาง
พังทลายของดิน
2.1 ปจจัยที่กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนที่ 1 (Conceptualization) การเสื่อมโทรมของที่ดิน อัน
เนื่องมาจากการชะลางพังทลายของดินจะมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ ปจจัยสาเหตุ 5 ประการ ไดแก ความ
รุนแรงของน้ําฝน (R-factor) ความทนทานของเม็ดดินตอการกัดชะ และพัดพาของน้ํา (K-factor) ความ
ลาดเทของพื้นที่ (LS-factor) สิ่งปกคลุมดิน (C-factor) และมาตรการอนุรักษดินและน้ําตางๆ (P-factor)
ดังแผนภูมิขางลาง

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

ขึ้นกับ

ปจจัย สาเหตุ 5 ประการ ไดแก
1) ความรุนแรงของน้ําฝน 2) สิ่งปกคลุม
ดิน 3) ความทนทานของเม็ดดินตอการถูก
กัดชะและพัดพา 4) ความลาดเทของพื้นที่
5) มาตรการอนุรักษดินและน้ํา

กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนที่ 2 ปจจัยสาเหตุ 5 ประการ ดังกลาวขางตนจะมีอิทธิพลตอ
การสูญเสียดินมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัยอาจจะเปนปจจัยใดปจจัย
หนึ่ง หรือ หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได ดังแผนภูมิขางลาง

ปจจัย สาเหตุ 5 ประการดังกลาว
จะมีอิทธิพลตอการสูญเสียดิน
มากนอยเพียงใด

ขึ้นกับ

วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัย
อาจจะเปนปจจัยใดปจจัยหนึ่ง หรือ
หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได

กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนที่ 3 การเสื่อมโทรมของที่ดิน อันเนื่องมาจากการชะลาง
พังทลายของดินจะมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัยอาจจะเปนปจจัยใด
ปจจัยหนึ่ง หรือ หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได

ก า ร เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง ที่ ดิ น อั น
เนื่ อ งมาจากการชะล า งพั ง ทลาย
ของดิน

ขึ้นกับ

วิธีการปองกัน แกไข ในแตละปจจัย
อาจจะเปนปจจัยใดปจจัยหนึ่ง หรือ
หลายๆ ปจจัยในเวลาเดียวกันก็ได
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2.2 กระบวนการการเกิดการชะลางพังทลายของดิน ที่เปนสาเหตุของความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน มี 4 กระบวนการ ไดแก
กระบวนการที่ 1 การตกกระทบของเม็ดฝน
กอ ให เ กิด การแตกกระจายของเม็ ด ดิ น การแตก
กระจายของเม็ ด ดิ น จะมากน อ ยเพี ย งใดขึ้ น กั บ
ความคงทนของเม็ ด ดิ น สิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ความ
รุนแรงของฝน (เกี่ยวของกับปจจัยที่ 1, 2 และ 3 ที่
กลาวมาแลวขางตน)

ภาพจาก : USDA 1994

กระบวนการที่ 2 ดิน ถู กน้ําละลายเปน
สารละลายที่เห็นดวยตาเปลา คือ น้ําขุนหรือ ดิน
โคลน เปนตน (เกี่ยวของกับปจจัยที่ 3 ที่กลาวมาแลว
ขางตน)
ภาพจาก : WOCAT / FAO 2000

กระบวนการที่ 3 น้ําที่เปนสารละลาย
ของดินซึมลงสูใตดิน ถาอัตราการซาบซึมน้ําต่ํา
กวาความรุนแรงของน้ําฝนก็จะเกิดน้ําขังตาม
แองบนผิวดิน (เกี่ยวของกับปจจัยที่ 1, 2 3 และ
4 ที่กลาวมาแลวขางตน)
ภาพจาก : USDA 1994

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

กระบวนการที่ 4 การไหลบาของน้ําบนผิว
ดิน จากพื้นที่ที่สูงกวาลงสูพื้นที่ที่ต่ํากวา ความ
รุนแรงของน้ําไหลบามากนอยเพียงใด ขึ้นกับสภาพ
ภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งปกคลุมดินและสิ่งกีดขวาง
การไหลของน้ําที่ผิวดิน (ปจจัยที่ 4 และ 5 ที่กลาว
มาแลวขางตน)
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2.3 วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน
มี 2 วิธี (มาตรการ) ไดแก
2.3.1 วิธีพืช (Vegetative method ) คือ วิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดย
ใชพืชพรรณ และสิ่งปกคลุมดิน ไดแก
1. การปลูกพืชคลุมดิน
9. คันซากพืช
2. การคลุมดินดวยเศษพืช และวัสดุตางๆ
10. แถบหญาเพื่ออนุรักษดนิ และน้ํา
3. การปลูกพืชปุยสด
11. แถว หรือรัว้ หญาแฝก
4. การปลูกพืชสลับเปนแถบ
12. การปลูกหญาเพื่อรักษาคูรับน้ํารอบเขา
5. การปลูกพืชหมุนเวียน
13. การปลูกหญาเพื่อบํารุงรักษาเชิงลาด
6. การปลูกพืชแซม
ดานนอกของขั้นบันไดดิน
7. การปลูกพืชเหลื่อมฤดู
14. ไมบังลม
8. การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน 15. อื่น ๆ
2.3.2 วิธีกล (Mechanical method ) ไดแก
1. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ 11. ฝายชลอน้ํา
2. การสรางคันดินกั้นน้ํา
12. ขั้นบันไดดินสําหรับไมผล
3. แองหรือฐานสําหรับปลูกไมผล
13. กําแพงหิน
4. คูรับน้ํารอบเขา
14. บอดักตะกอน
5. ขั้นบันไดดินแบบตอเนื่อง
15. ถนนเชื่อมโยงในไรนา
6. ขั้นบันไดดินแบบเวนระยะ
16. ทางลําเลียงในไรนา
7. คันดินเบนน้ํา
17. การไถพรวนนอยครั้ง
8. คันชลอความเร็วของน้ํา
18. การปลูกแบบยกรองตามแนวระดับ
9. ทางระบายน้ํา
19. การทําคันดินเล็กๆ ขวางในรองพืช
10. บอน้ําในไรนา
20. อื่น ๆ
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3. ประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษดินแบบตางๆ
3.1 วิธีการทางพืช (Vegetative Methods) ซึ่งไดแก วิธีการจัดการพืชและวัสดุคลุมดิน
รวมทั้งการใชปุยอินทรียและอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกลและสิ่งกอสรางตางๆ ไดแก
1) การใสปุยอินทรียแกดิน เปนวิธีการเพิ่มความคงทนของเม็ดดินตอการตกกระทบ
ของเม็ดฝน รวมทั้งการถูกน้ํากัดเซาะและพัดพาออกจากพื้นที่ แนวคิดนี้คือลดคา K ในสมการ การ
สูญเสียดินสากล (The Universal Soil Loss Equation ; USLE)

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพที่ 1 ปุยหมัก

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพที่ 2 การใสปุยหมัก

การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน สามารถเพิ่มความคงทนของเม็ดดินตอการถูกน้ํากัดชะและพัดพา
ออกจากพื้นที่ จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางคา K factor ของ ARS (1975) อางโดย มนู (2525)
เปนฐานในการวิเคราะห พบวา มีผลโดยตรงตอการลดการสูญเสียดินอันเนื่องมาจากน้ําไหลบา
ดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)
(1) ดินที่มีเนื้อดินเปนทรายแปง (Silt) ซึ่งเปนดินที่งายตอการถูกกัดเซาะและพัดพาโดย
น้ํามากที่สุด ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู 0.5 เปอรเซ็นต เปน 2 เปอรเซ็นต จะสามารถลดการ
สูญเสียดินลงได 13.3 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุจากเดิมที่มีอยู 0.5 เปอรเซ็นต ขึ้นเปน 4
เปอรเซ็นต สามารถลดการสูญเสียดินลงไดถึง 30 เปอรเซ็นต
(2) ดินทราย (Sand) ซึ่งงายตอการถูกน้ํากัดชะ ถาเพิ่มอินทรียวัตถุที่มีอยู 0.5 เปอรเซ็นต
เปน 2เปอรเซ็นต จะสามารถลดการสูญเสียลงได 40 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุใหเปน 4 เปอรเซ็นต
สามารถลดการสูญเสียดินลงไดถึง 60 เปอรเซ็นต
(3) ดินรวน (Loam) ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นจากที่มี 0.5 เปอรเซ็นต เปน 2 เปอรเซ็นต
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10.52 เปอรเซ็นต แตถาเพิ่มอินทรียวัตถุขึ้นเปน 4 เปอรเซ็นต สามารถ
ลดการสูญเสียดินลงได 23.68 เปอรเซ็นต
(4) ดินรวนปนเหนียว (Clay loam) ถาใสอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นจากที่มี 0.5 เปอรเซ็นต (คา
K = 0.28) เปน 2 เปอรเซ็นต (K = .25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10.71 เปอรเซ็นต แตถา
เพิ่มอินทรียวัตถุขึ้นเปน 4 เปอรเซ็นต สามารถลดการสูญเสียลงได 25 เปอรเซ็นต ดังแสดงไวในตารางที่
1 ประกอบ
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ตารางที่ 1 คา K ที่ไดจากเนื้อดินและปริมาณอินทรียวัตถุปริมาณตางๆ กัน
ชนิดของเนื้อดิน

ปริมาณอินทรียวัตถุ
2 เปอรเซ็นต
0.3
0.14
0.36
0.10
0.20
0.38
0.24
0.30
0.41
0.34
0.42
0.52
0.25
0.25
0.32
0.13
0.23
0.13-0.29

0.5 เปอรเซ็นต
0.5
0.16
0.42
0.12
0.24
0.44
0.27
0.35
0.47
0.38
0.48
0.60
0.27
0.28
0.37
0.14
0.25

1. Sand (ทราย)
2. Fine sand (ทรายละเอียด)
3. Very fine sand (ทรายละเอียดมาก)
4. Loamy sand (ทรายปนรวน)
5. Loamy fine sand
6. Loamy very fine sand
7. Sandy loam (รวนปนทราย)
8. Fine sandy loam
9. Very fine sandy loam
10. Loam (รวน)
11. Silt loam (รวนปนทรายแปง)
12. Silt (ทรายแปง)
13. Sandy clay loam
14. Clay loam (รวนปนเหนียว)
15. Silty clay loam
16. Sand clay (เหนียวปนทราย)
17. Silty clay (เหนียวปนแปง)
18. Clay (เหนียว)
ที่มา : ARS (1975) อางโดย มนู และคณะ (2525)

4 เปอรเซ็นต
0.20
0.10
0.3
0.08
0.16
0.30
0.19
0.24
0.33
0.29
0.33
0.42
0.21
0.21
0.26
0.12
0.19

หมายเหตุ คา K ยิ่งสูงแสดงวาไมทนทานตอแรงกระแทกของเม็ดฝน และแตกกระจายงาย เมื่อถูกน้ํา

ค า F-facter

แผนภูกราฟ
มิความสั
มมพัพันนธธรระหว
งชนิ
คา K-facter
ความสั
ะหวาางชนิ
ดดิดนดิกัน
บคกัาบK-facter
่อปริ
มยาณอิ
ทรี
ตถุกัตนาจากตารางที
งๆ กัน ่ 1
เมื่อปริมเมื
าณอิ
นทรี
วัตถุในนดิ
นย
ตาวังๆ
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.5 เปอรเซ็นต
2 เปอรเซ็นต
4 เปอรเซ็นต

1

3

5

7

9

11

ชนิดของเนื้อดิน

13

15

17
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2) การเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก จากชนิดที่สูญเสียดินมากไปเปนพืชที่สูญเสียดินนอย
สามารถลดการสูญเสียดินลงได อยางมีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่ง เนื่องจากการศึกษา วิจัยของ Singh
(1981) พบวาพืชตางชนิดกันกอใหเกิดการสูญเสียดินแตกตางกันเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ถั่ว
เขียวเมล็ดดํา (Black gram), ขาวโพด, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียวเมล็ดเขียว (Green gram) ถั่วแดง และถั่วดํา, ถั่ว
เขียวเมล็ดมัน และถั่วแระ รวมทั้งสับปะรดที่ดายวัชพืช, นาขาว คาปจจัยสาเหตุที่กอใหเกิดการสูญเสีย
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
ตารางที่ 2) สรุปไดวาการปลูกถั่วเขียว (เมล็ดดํา) กอใหเกิดการสูญเสียดินมากกวาถั่วเขียว (เมล็ดเขียว)
เทากับ 27.14 เปอรเซ็นต และมากกวาการปลูกสับปะรดไมคายวัชพืช ถึง 81.41 เปอรเซ็นต

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพที่ 3 การปลู ก ข า วโพดทํ า ให เ กิ ด การ
สูญเสียดินสูง

ภาพที่ 4 การปลูกขาวนาดํา กอใหเกิดการ
สูญเสียดินนอยกวาขาวโพด

ตารางที่ 2 คา C – factor ของพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ
ชนิดพืช
1. ถั่วเขียว (เมล็ดดํา) (Black gram)
2. ขาวโพด (Maize)
3. ถั่วเหลือง (Soyabean)
4. ถั่วลิสง (Ground – nut)
5. ถั่วเขียว (เมล็ดเขียว) (Green gram)
6. ถั่วแดง, ถั่วดํา (Cowpea)
7. ถั่วเขียว, ถั่วแระ (Pigeonpea)
8. สับปะรด (ดายวัชพืช)
9. นาขาว (Paddy)
10. สับปะรด (ไมดายวัชพืช)
ที่มา : Singh (1977) อางโดย มนู (2525)

คา C
0.538
0.502
0.421
0.406
0.392
0.386
0.38
0.38
0.28
0.10

อันดับของคา C
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(7)
(8)
(9)
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3) การจัดการวัชพืช และเศษเหลือของพืชในแปลงเพาะปลูกตางๆ กัน แมพืชหลักจะเปน
ชนิดเดียวกันก็ตาม แตถามีการจัดการวัชพืชที่แตกตางกัน มีผลทําใหการสูญเสียดินแตกตางกัน ดังตอไปนี้

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 5 การไถกลบ
ตอซังขาวโพด

แบบที่ 1 เผาเศษเหลือของตนสับปะรด และนําเศษพืชออกจากแปลงจนสะอาด ผลการศึกษา
วิเคราะห จากคา C ใน USLE ไดจาก Roose (1977) อางโดย มนู (2525) เฉลี่ยตลอดปอยูระหวาง 0.20.5 หรือ เฉลี่ยเทากับ 0.35 พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ไถดินแลวปลอยทิ้งไววางเปลาตลอดฤดู
แบบที่ 2 การไถกลบวัชพืช ผลการศึกษา วิเคราะหคา C ใน USLE อยูระหวาง 0.1-0.3 หรือ
เฉลี่ยเทากับ 0.2 ไดจาก Roose (1977) อางโดย มนู (2525) วิธีการนี้สามารถลดการสูญเสียหนาดินลง
ได 80 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถดินแลวทิ้งไววางเปลาตลอดฤดูกาล
แบบที่ 3 ทิ้งเศษวัชพืชไวบนดิน ผลการศึกษา วิเคราะห คา C ใน USLE เทากับ 0.01 ได
จาก Roose (1977) อางโดย มนู (2525) วิธีการนี้สามารถลดการสูญเสียหนาดินลงได 99 เปอรเซ็นต เมื่อ
เปรียบเทียบกับการไถพื้นที่แลวปลอยทิ้งไววางเปลาตลอดฤดูกาล ดังตารางที่ 3 ประกอบ
ตารางที่ 3 คา C-factor ที่ใชในอาฟริกาตะวันตก
เทคนิควิธีการ
คา C เฉลี่ยตลอดป
1. ไถที่ทิ้งไวตอเนื่องตลอดฤดูเพาะปลูก โดยไมปลูกพืชอะไรเลย หรือถือเปนพื้นดินวางเปลา
1.0
2. ปาไมหรือไมพุมที่แนนทึบและมีเศษพืชคลุมดินมาก
0.001
3. ปา Savannah ที่มีคุณภาพดี
0.01
4. ปา Savannah ในสภาพที่มีสัตวเขาไปแทะเล็มมากเกินไป 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. ถั่วลิสง (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 ดังตอไปนี้
- เผาเศษเหลือของตนสับปะรดและเศษวัชพืชออกจนสะอาด
0.2-0.5
- วัชพืชฝงดิน
0.1-0.3
- เศษวัชพืชทิ้งไวบนดิน
0.01
ที่มา : Roose (1977) อางโดย มนู (2525)
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4) การใชวัสดุคลุมดิน ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางที่ 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 คลุมดินดวยเศษไมชิ้นเล็กชิ้นนอย 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 เมื่อเปรียบเทียบกับ
การไถเตรียมดินแลวปลอยพื้นดินวางเปลาตลอดฤดูเพาะปลูก

ภาพจาก : สําราญ สมบัติพานิชและคณะ (2007)

ภาพที่ 6 การใช ฟ าง
ข า วคลุ ม ดิ น เพื่ อ ลด
แรงตกกระทบของ
เม็ดฝน

ตารางที่ 4 การประเมินคา C สําหรับวัสดุคลุมดิน
การใชวัสดุคลุมดิน

คา C

หญาแหง ( 0.8 ตันตอไร ) หรือเทากับ 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ลําตนธัญพืช ( 0.8 ตันตอไร ) หรือเทากับ 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร
เศษไมชิ้นเล็กชิ้นนอย ( 2.4 ตันตอไร ) หรือเทากับ 1.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร
เศษเสนใยไม ( 0.7 ตันตอไร ) หรือเทากับ 0.4 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ดินวางเปลาปราศจากสิ่งปกคลุม

0.02
0.02
0.06
0.1
1

ลดลงไดจากดิน
วางเปลา (%)
98
98
94
90

ที่มา : Roose (1977) อางโดย มนู (2525)

สรุป ประสิทธิภาพของการคลุมดินที่มีตอการลดการสูญเสียหนาดิน จากตารางที่ 4 ดังตอไปนี้
สูงสุด ไดแก การคลุมดินดวยหญาแหง อัตรา 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร รองลงมา ไดแก ลําตนธัญพืช
อัตรา 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร อันดับสาม ไดแก เศษไมชิ้นเล็กชิ้นนอย อัตรา 1.5 กิโลกรัมตอตาราง
เมตร และลําดับที่สี่ เศษเสนใยไม อัตรา 0.4 กิโลกรัมตอตารางเมตร สามารถลดการสูญเสียดินลงไดจาก
การปลอยพื้นที่ดินใหวางเปลาปราศจากสิ่งปกคลุม เทากับ 98, 98, 94 และ 90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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5) การไถกลบปุยพืชสด หรือมีวัชพืชปกคลุมอยู จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตาราง
ที่ 5 เปนฐานการคํานวณ พบวาสามารถการสูญเสียดินในพืชแตละชนิดจากการปลูกโดยไถเตรียมแปลง
แลวเก็บวัชพืชออกจนแปลงสะอาดปราศจากเศษพืช สามารถลดการสูญเสียดินลงไดเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 5 ประกอบ)

ภาพที่ 7 การไถกลบ
พืชปุยสด

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

(1) แปลงเพาะปลูกไมเถา ถาไถกลบปุยพืชสดหรือมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.2)
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 33.3 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.3)
(2) แปลงเพาะปลูกผักกินใบ การไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู
(คา C = 0.25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 30.6 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถ
เตรียมแปลงสะอาด (C = 0.36)
(3) แปลงเพาะปลูกขาวโพด การไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู
(คา C = 0.3) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 25 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถ
เตรียมแปลงสะอาด (C = 0.4)
(4) แปลงเพาะปลูกผักกินหัว (กระหล่ําปลี, กระหล่ําดอก, บล็อคโคลี่) เปนตน การ
ไถกลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.3) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 25
เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.4)
(5) แปลงเพาะปลูกพืชที่รากกลายเปนหัว (ผักกาดหัว, หัวแครอท,) เปนตน การไถ
กลบปุยพืชสดหรือปลอยใหมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C = 0.25) สามารถลดการสูญเสียดินลงได 50
เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดยการไถเตรียมแปลงสะอาด (C = 0.45)
ตารางที่ 5 คา C สําหรับพืชบางชนิด (มนูและคณะ, 2525)
ชนิดพืช
1. ไมเถาว
2. ผักกินใบ
3. ขาวโพด
4. ผักกินหัว
5. พืชที่รากกลายเปนหัว

ไถเตรียมแปลงสะอาด
0.3
0.36
0.40
0.40
0.45

ไถกลบปุยพืชสดหรือมีวัชพืชปกคลุมอยู (คา C)
0.20
0.25
0.30
0.30
0.25

จากตารางที่ 5 พบว า พื ชที่ ก อให เกิ ดการสู ญเสี ยหน าดิ นสู งสุ ด ได แก พื ชที่ รากกลายเป นหั ว
รองลงมา ไดแก ผักกินหัว อันดับสาม ไดแก ขาวโพด อันดับที่สี่ ไดแก ผักกินใบ และนอยสุด ไดแก ไมเถาว
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6) การใชซากพืชเปนแนวกั้นการไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน ผลการศึกษา วิเคราะห
โดยใชตารางที่ 6 ของ Roosc (1977) อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา มีคา P =
0.01 สามารถลดการสูญเสียดินได 99 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้น-ลงตามความลาดเท
ดู (ตารางที่ 6 ประกอบ)

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพที่ 8 การใช คั น
ซากพื ช ขวางความ
ลาดเทในระหวางแถว
ของพืช

7) การใชหิน กรวด เศษวัสดุตางๆ เปนแนวกั้นการไหลของน้ําไหลบาบนผิวดิน ผล
การศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางที่ 6 ของ Roosc (1977) อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการ
คํานวณพบวามีคา P เทากับ 0.1 สามารถลดการสูญเสียดินได 90 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถ
ขึ้น-ลงตามความลาดเทของพื้นที่ (ดูตารางที่ 6 ประกอบ)

ภาพจาก : FAO (2000)

ภาพที่ 9 การใชหินเปนแนวกั้นการไหลบา
ของน้ําได

ภาพจาก : FAO (2000)

ภาพที่ 10 หินในพื้นที่ใชเปนแนวรั้วกั้นน้ํา
ไหลบา
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ตารางที่ 6 คาปจจัย P ที่ใชในอเมริกาตะวันตก
วิธีการอนุรักษฯ
- ปลูกแบบยกรอง ไถแหวกรองขวางความลาดเทและมีคันดินเล็กๆ กั้นน้ําในรองน้ํา
- ปลูกพืชระหวางแถบหญาโดยแถบหญาปองกันการสูญเสียดินและ
ทําใหแปลงปลูกพืช ขนานกันแถบหญากวาง 2 – 4 เมตร
- ไถแหวกรองขณะมีคันซากพืชเศษพืช (ลําตน) คลุมดิน หรือตอซัง คลุมดินเปนแนวกั้น
- ทุงหญาที่ไถเปนครั้งคราว 2-3 ปตอครั้ง
- แนวหินเรียงขวางความลาดชัน
ที่มา : Roose (1977) อางโดย มนู และคณะ (2525)

คาปจจัย P
0.2-0.1
0.3-0.1
0.01
0.5-0.1
0.1

สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา จากตารางที่ 6 ไดดังนี้ วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การใชเศษพืชทั้งลําตน และตอซังคลุมดินแลวไถแหวกรองปลูก ลดการ
สูญเสียหนาดินลงไดถึง 99 เปอรเซ็นต รองลงมา ไดแก แนวหินขวางความลาดชัน ลดการสูญเสียดินลง
ได 90 เปอรเซ็นต ในขณะที่การทําทุงหญาที่ไถเปนครั้งคราว 4-5 ปตอครั้ง และการปลูกขนานกับแถบ
หญา รวมทั้งการไถขวาง และแหวกรอง ขวางความลาดเท และมีคันดินกั้นเล็กๆ ในรองลดการสูญเสีย
ดินได 80-90 เปอรเซ็นต
8) การใชแนวรั้วหญาแฝกเปนแนวกั้นการไหลของน้ําไหลบา วิธีการนี้นอกจากจะลด
ความเร็วของน้ําไหลบาไดแลว น้ําบางสวนยังไหลลงสูใตดินที่แถวหญาแฝกนี้ดวย รวมทั้งการเปนตัว
กรองตะกอนดินไวที่แนวหญาแฝกนี้ดวยประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียดิน นาจะใกลเคียงกับการ
ปลูกพืชระหวางแถบหญา ขวางความลาดเท อยูระหวาง 70-90 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูก
ขึ้นลงตามความลาดเท ดังภาพขางลาง

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพที่ 11 การใชแถว
หญาแฝกปลูกตาม
แนวระดับขวางความ
ลาดเทของพื้นที่
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9) การใชแถบหญา เปนแนวกั้นการไหลบาของน้ํา ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชผล
การทดลองของ Roose (1977) อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา สามารถลด
การสูญเสียดินลงได ตั้งแต 70-90 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบการไถขึ้น-ลงตามความลาดเท ดูตารางที่
6 ประกอบ

ภาพจาก : FAO (2000)

ภาพที่ 12 การปลูกพืชสลั บ
กับแถบหญา เพื่อลดปญหา
การชะลางพังทลายของดิน
อาทิ เ ช น แถบพื ช กว า ง 5
หรือ 10 เมตร สลับแถวหญา
2-3 เมตร สลับกันไปเรื่อยๆ

10) แถวหรือแถบ กระถินผสมถั่วมะแฮะขวางกั้นความลาดเทเปนระยะๆ

ภาพจาก : FAO (2000)

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพที่ 13 แถบกระถิน

ภาพที่ 14 แถบถั่วมะแฮะ

3.2 วิธีกล (Mechanical Methods) ไดแก วิธีการที่การดําเนินการตองใชเครื่องมือ
อุปกรณ หรื อเครื่องจัก รในการดําเนินงาน อาทิ การไถเตรีย มดิ นแบบตางๆ การทําคันดิ น การทํา
ขั้นบันไดดิน ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน รวมทั้งฝายยกระดับ หรือชลอน้ํา เปนตน ประกอบดวย
1) คันดินกั้นน้ํา มี 2 แบบ ไดแก
(1) คันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ (คันดินแบบเก็บกักน้ําไวหนาคันดิน) เหมาะสมที่จะ
ใชในพื้นที่ที่มีฝนตกนอยและความรุนแรง (ความหนักเบา) ของฝนไมมากนัก เพราะการดําเนินการแบบนี้
ไม อนุญาตใหนํ้าไหลบ าไหลข ามคันดินไดโดยเด็ ดขาด จากการศึกษา วิเคราะห โดยใช ตารางที่ 7 ของ
Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ (2525) พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดตั้งแต 82-90 เปอรเซ็นต
(คา P = 0.12-0.18) เมื่อเปรียบเทียบการไถขึ้น-ลงตามความลาดเทของพื้นที่ (คา P = 1) ดูตารางที่ 7 ประกอบ
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วิธีการทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดิน ไดดังตอไปนี้ (ดู
ตารางที่ 7 ประกอบ)
ก. พื้นที่ที่มีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.1 สามารถลดคา P ลงได 90 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลง (คา P = 1) นั่นคือ
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 90 เปอรเซ็นต นั่นเอง
ข. พื้นที่ที่มีความลาดเท 8-12 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.12 สามารถลดคา P ลงได 88 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลง (คา P = 1) นั่น
คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 88 เปอรเซ็นต นั่นเอง
ค. พื้นที่ที่มีความลาดเท 13-18 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.16 สามารถลดคา P ลงได 84 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลง (คา P = 1) นั่น
คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 84 เปอรเซ็นต นั่นเอง
ง. พื้นที่ที่มีความลาดเท 19-24 เปอรเซ็นต การทําคันดินกั้นน้ําตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.18 สามารถลดคา P ลงได 82 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลง (คา P = 1) นั่น
คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 82 เปอรเซ็นต นั่นเอง
ภาพที่ 15 คันดินกั้น
น้ํ า แ บ บ ร ะ ดั บ ที่
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ กั ก
น้ําฝนไวใช ย ามฝน
ทิ้งชวงได

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ตารางที่ 7 คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตาง ๆ
ความลาดชัน
ของพื้นที่
(เปอรเซ็นต)

การทําการเกษตรกรรม
ตามแนวระดับ

2-7
0.5
8-12
0.6
13-18
0.8
19-24
0.9
ที่มา : Arnoldus (1976) อางโดย มนู (2525)

คา P
การทําคันดิน

การปลูกพืชสลับ
ตามแนวระดับ

ในพื้นที่เกษตร

การคาดคะเนจากตะกอน

0.25
0.30
0.40
0.45

0.5
0.6
0.8
0.9

0.10
0.12
0.16
0.18
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สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดิน จากตารางที่ 7 พบวา สูงสุด ไดแก การทําคัน
ดิ น กั้ น น้ํ า รองลงมา ได แ ก การปลู ก พื ช สลั บ ตามแนวระดั บ และอั น ดั บ สาม ได แ ก การทํ า การ
เกษตรกรรมแบบตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถขึ้นลงลงไดเทากับ 82-90, 55-75
และ 10-50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(2) คันดินแบบลดระดับ (แบบระบายน้ํา) เปนคันดินที่หนาคันดินทําเปนทางระบายน้ํา
มีหนาที่รับน้ําจากพื้นที่เพาะปลูกขางบนแลวนําน้ําดังกลาวไปลงยังจุดระบายน้ําที่สรางขึ้น จากการศึกษา
วิเคราะห โดยใชตารางที่ 7 ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู (2525) เชนเดียวกับคันกั้นน้ําแบบเก็บกัก
น้ํา พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงได 82-90 เปอรเซ็นต (คา P = 0.18-0.1) เมื่อเปรียบเทียบการไถ
ปลูกขึ้น-ลงตามความลาดเทของพื้นที่ (คา P = 1) ซึ่งความแตกตางของการสูญเสียดินของคันดิน 2 แบบ
ยังไมมีผลการทดลองที่สามารถนํามาใชสรุปในการวิจัยไดในปจจุบัน
ภาพที่ 16 คั น ดิ น กั้ น น้ํ า
แบบลดระดั บ เพื่อ ระบาย
น้ํ า ออกจากพื้ น ที่ มี ก าร
ปลู ก หญ า แฝกบนคั น ดิ น
เพื่อเสริมความมั่นคงของ
คันดิน
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

2) คูรับน้ําชายเขา บางตําราเรียกคูรับน้ําขอบเขาหรือรอบเขาเปนคูที่มีลักษณะเปนรอง
น้ําหรือคลายขั้นบันไดดินฐานกวางแบบระบายน้ําที่พื้นเอียงเขาผนังดานใน เพื่อรับน้ําไหลบาเปนชวงๆ
แลวน้ําไปออกทางระบายน้ําที่สรางขึ้น รวมทั้งใชเปนทางเดิน หรือ ทางลําเลียงในพื้นที่ไดดวยโดยพื้นที่
ระหวาง 2 คูใชเพาะปลูกพืชตางๆ ผลการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางที่ 8 ของ Wischmeir and Smith
(1978) อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดตั้งแต
82-88 เปอรเซ็นต ดูตารางที่ 8 ประกอบ

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพจาก : China (1995)

ภาพที่ 17 คูรับน้ําขอบเขาหรือรอบเขาที่มี
ลักษณะเปนรองน้ํา

ภาพที่ 18 คูรับน้ําแบบกวาง ลักษณะคลาย
ขั้นบันไดแบบฐานกวาง
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ตารางที่ 8 คาปจจัย P ที่ไดจากความสัมพันธระหวาง เปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นที่กับวิธีการ
เพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตาง ๆ กัน
คา P ระบบการเพาะปลูก
คา P เมื่อวิธีการอนุรักษฯ ตางๆ กัน
ความลาดชัน
+
#
(เปอรเซ็นต) ตามแนวระดับ ปลูกพืชสลับเปนแถบ
คูรับน้ําแบบลดระดับ พื้นกนคูแบบลาดเทเขาใน
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
ที่มา : Wischmeir and Smith (1978) อางโดย มนู และคณะ (2525)
+ คานี้ควรใชสําหรับการหาการสูญเสียดินในพื้นที่ระหวางขั้นบันไดดิน
# คานี้ครอบคลุมถึงการพิจาณาคุณสมบัติของพื้นที่รับน้ําวาจะมีตะกอนมากนอยเพียงใด

การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของระบบอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า จากตารางที่ 8 ได
ดังตอไปนี้ วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก คู หรือคันดินกั้นน้ําแบบกนคูลาดเทเขาใน รองลงมา
ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับที่สาม ไดแก การปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับที่สี่ ไดแก การปลูกพืช
ตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียลง จากการไถขึ้นลงตามความลาดเทลงได เฉลี่ย 94-95, 82-88,
55-70 และ 10-40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
3) ขั้นบันไดดินแบบตอเนื่อง สรางขึ้นเพื่อใชเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาแพงและมี
ความตองการบริหารและจัดการในเรื่องการเพาะปลูกเปนอยางดีเยี่ยมและยั่งยืน ในพื้นที่มีความลาดเท
การสรางขั้นบันไดดินเปนการตัดความยาวของความลาดเทออกเปนชวงๆ ขั้นบันไดดินแตละขั้นจะรับ
น้ําฝนเฉพาะในพื้นที่ของขั้นบันไดแตละขั้นเทานั้น ดังนั้นการบริหารจัดการในเรื่องน้ําจึงสะดวก ไมวา
จะเปนการปองกันปญหาน้ํามากหรือน้ํานอยเกินไป แตตองลงทุนกอสรางสูงกวาทุกวิธีการ เพราะเปน
วิธีการที่ตัดทั้งความยาวของความลาดเท (คา L) ใหเหลือเฉพาะผนังดานขางของขั้นบันไดเทานั้น
สวนตัวพื้นดิน ที่ใ ชเพาะปลูก ถือว าไมมีความลาดเทแลว ถือเปนพื้น ที่ราบเรียบหรือเกือบราบเรีย บ
(Slope 0 – 1เปอรเซ็นต) เทานั้น จากการศึกษา วิเคราะห การสูญเสียดินนอยมาก เนื่องจากไมมีน้ําบาบน
ผิวดินตามความลาดเท เนื่องจากผนังดานขางปลูกหญาคลุมดินหนาแนน ถาเกิดการชะลางในสวนนี้ ดิน
ก็ตกลงไปอยูในขั้นบันไดไมหายไปจากพื้นที่ ดังนั้นจึงถือวาสูญเสียดินนอยมากเกือบเปนศูนย
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ภาพจาก : China (1995)

ภาพที่ 19 ขั้นบันไดดินแบบตอเนื่อง ถือวา
การสูญเสียดินนอยมาก

ภาพจาก : FAO (2000)

ภาพที่ 20 ขั้นบันไดดินสําหรับปลูก
ยาสูบบนพื้นที่ที่มีความชันสูง

4) ขั้นบันไดดินแบบไมตอเนื่อง ลักษณะของขั้นบันไดดินเหมือนกับขั้นบันไดดิน
แบบตอเนื่องแบบขางบนที่กลาวมาแลวทุกประการ แตแตกตางกัน คือ เปนการสรางแบบเวนระยะไว
เปนชวงๆ กลาวคือ การสรางขั้นที่หนึ่งแลวเวนไว 2 ขั้นไปสรางขั้นที่ 4 จากขั้นที่ 4 เวน 2 ขั้นไปสราง
ขั้นที่ 7, 10 และ 13 เปนตน เหตุผลที่เวนไวมี 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 การจัดแบงพื้นที่เพาะปลูก โดยใชพื้นที่บนขั้นบันไดปลูกไมเศรษฐกิจที่มีราคา
แพง ที่ตองการไถพรวนบอ ยๆ มีก ารใหน้ํ าชลประทาน มีการระบายน้ํา เป น ตน ส ว นพื้น ที่ ร ะหวาง
ขั้นบันได ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความลาดเทเหมือนเดิมใชปลูกไมผล หรือพืชไร แตก็ตองมีการจัดทํามาตรการ
อนุรักษดินและน้ําเปนอยางดี อาทิเชน ปลูกพืชสลับแถวหญาแฝก เปนตน
ประการที่ 2 เนื่องจากงบประมาณหรือแรงงานหรือเวลาจํากัดไมเพียงพอที่จะสราง
ขั้นบันไดดินแบบตอเนื่องได จึงจําเปนตองสรางแบบเวนระยะไวกอนแลวคอยทยอยสรางเพิ่มภายหลัง
จากการศึกษา คนควา พบวา ยังไมมีขอมูลที่แสดงใหเห็นวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดเทาไหร เมื่อ
เปรียบเทียบกับการปลูกขึ้น-ลง ตามความลาดเทเพราะเกิดการสูญเสียดินบนพื้นที่ลาดเทที่เวนไวระหวาง
ขั้นบันไดดินที่จัดทําขึ้น

ภาพจาก : China (1995)

ภาพจาก : China (1995)

ภาพที่ 21 ขั้ น บั น ไดดิ น แบบไม ต อ เนื่ อ ง

ภาพที่ 22 การสรางขั้นบันไดดินแบบเวนระยะ

สราง 1 ขั้น เวนไว 1 ขั้น

เปนชวงๆ เนื่องจากสภาพพื้นที่บางสวนสูงชัน
มากจนไมสามารถกอสรางไดตลอด
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5) โดยการไถพรวนและเพาะปลูกพืชขวางความลาดเทของพื้นที่ จากผลการศึกษา วิเคราะห
โดยใชตารางที่ 9 ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ(2525) เปนฐานการคํานวณ พบวา
สามารถลดอัตราการสูญเสียดินจากการปลูกขึ้นลงตามความลาดเทไดดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 9 ประกอบ)

ภาพที่ 23 การไถและ
ปลูกขวางความลาดเท
ของพื้นที่
ภาพจาก : FAO (2000)

(1) ในพื้นที่ที่มีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต การไถและปลูกขวางความลาดเท คา P เทากับ
0.75 สามารถลดคา P ลงได 25 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถขึ้นลงตามความลาดเท (คา P = 1)
การลดคา P ลงได 25 เปอรเซ็นต หมายถึง การลดการสูญเสียหนาดินลงได 25 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(2) ในพื้นที่ที่มีความลาดเท 7.1-12 เปอรเซ็นต การไถและปลูกขวางความลาดเท คา P เทากับ
0.8 สามารถลดคา P ลงได 20 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถขึ้นลงตามความลาดเท (คา P = 1) การลด
คา P ลงได 20 เปอรเซ็นต หมายถึง การลดการสูญเสียดินลงได 20 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(3) ในพื้นที่ที่มีความลาดเท 12.1-18 เปอรเซ็นต การปลูกไถขวางความลาดเทคา P เทากับ
0.9 สามารถลดคา P ลงได 10 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท (คา P = 1)
นั้นก็คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(4) ในพื้นที่ที่มีความลาดเท 18.1-24 เปอรเซ็นต การปลูกไถขวางความลาดเทคา P เทากับ
0.95 สามารถลดคา P ลงได 5 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
(คา P = 1) นั้นก็คือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 5 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(5) ในพื้นที่ที่มีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต การไถปลูกขวางความลาดเทคา P
เทากับ 1 ซึ่งเทากับคา P การไถขึ้นลงตามความลาดเท นั่นหมายถึง การไถขวางความลาดเทกับการไถ
ขึ้นลงตามความลาดเทจะสูญเสียหนาดินเทา ๆ กัน
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ตารางที่ 9 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําตางๆ กัน
เปอรเซ็นตความ ไถปลูกขึ้น-ลง ปลูกพืชตามแนวระดับ
ปลูกโดยยกรองใหน้ํา
ลาดชัน
ชลประทานตามแนวระดับ
2.0-7.0
1.00
0.5
0.25
7.1-12
1.00
0.6
0.30
12.1-18
1.00
0.8
1.0
18.1-24
1.00
0.9
1.0
มากกวา 24
1.00
1.0
1.0
ที่มา : Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ (2525)

ปลูกพืชขวางแนว
ลาดชัน
0.75
0.80
0.90
0.95
1.00

สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา แบบตางๆ จากตารางที่ 9 ขางบน พบ
(1) วาถาพื้นที่ลาดชันนอย 2-12 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การปลูกแบบยกรองให
น้ําชลประทาน รองลงมา ไดแก การปลูกตามแนวระดับ อันดับสาม ไดแก การปลูกพืชขวางแนวลาดชัน
สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถขึ้นลงลงได เทากับ 70, 40 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(2) ถาพื้นที่มีความชันตั้งแต 12 เปอรเซ็นตขึ้นไป การปลูกพืชขวางความลาดชัน สามารถลด
การสูญเสียดินลงได หรือไดนอยมากเพียงแค 10-20 เปอรเซ็นต เทานั้น สวนใหน้ําแบบชลประทานตาม
แนวระดับไมสามารถลดการสูญเสียดินลงได เมื่อเปรียบเทียบกับปลูกขึ้นลง
(3) ถาพื้นที่ที่มีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต วิธีการจัดการดินและที่ดิน รวมทั้งวิธีการ
จัดเตรียมแปลงเพาะปลูกทุกวิธีการ ไดแก การปลูกสลับเปนแถบตามแนวระดับ การปลูกโดยยกรองให
น้ํา ชลประทานตามแนวระดั บ การปลูก พื ช ตามแนวระดั บ และการปลูก พื ช ขวางตามความลาดเท
ประสิทธิภาพในการปองกันการสูญเสียดินไมสูงกวา หรือใกลเคียงกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
6) การไถพรวนและเพาะปลูกพืชตามแนวระดับ ผลการศึกษาและวิเคราะหโดยใชตารางที่ 10
ของ Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ (2525) ตามที่กลาวมาแลว เปนฐานการคํานวณ พบวา
สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถปลูกขึ้นลงตามแนวลาดเท ดังตอไปนี้ (ดูตาราง 10 ประกอบ)

ภาพจาก : FAO (2000)

ภาพที่ 24 ไถแล ว
ปลู ก พื ช ตามแนว
ระดับ
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(1) พื้นที่ที่มีความลาดเท 2-7 เปอรเซ็นต คา P การเพาะปลูกตามแนวระดับเทากับ 0.5
สามารถลดคา P ลงได 50 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท (คา P = 1)
นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียหนาดินลงได 50 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(2) พื้นที่ที่มีความลาดเท 8-12 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับสามารถลดคา P ลง
ได 40 เปอรเซ็นต (คาP = 0.6) เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท (คา P = 1) นั่นคือ
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 40 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(3) พื้นที่ที่มีความลาดเท 13-18 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับสามารถลดคา P
ลงได 20 เปอรเซ็นต (คาP = 0.8)เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท (คา P = 1) นั่นคือ
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 20 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(4) พื้นที่ที่มีความลาดเท 19-24 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับคา P เทากับ 0.9
สามารถลดคา P ลงได 10 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท (คา P = 1)
นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 10 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(5) พื้นที่ที่มีความลาดเทมากกวา 24 เปอรเซ็นต การเพาะปลูกตามแนวระดับคา P เทากับ
การไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท ซึ่งเทากับ 1
ตารางที่ 10 คาปจจัย P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ
คา P
การทําคันดิน
ความลาดชันของ การทําการเกษตรกรรม
การปลูกพืชสลับ
พื้นที่ (เปอรเซ็นต)
ตามแนวระดับ
การคาดคะเนจาก
ตามแนวระดับ ในพื้นที่เกษตร
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
ที่มา : Arnoldus (1976) อางโดย มนู และคณะ (2525)

สรุป การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันการสูญเสียดินระหวางวิธีการอนุรักษดินและ
น้ํา จากตารางที่ 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
ตารางที่ 11 ของ Mitchell และ Bubenzer (1980) อางโดย มนู และคณะ (2525) เปนฐานการคํานวณ
พบวา สามารถลดการสูญเสียดินจากการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเทของพื้นที่ได ดังตอไปนี้ (ดูตาราง
ที่ 11 ประกอบ)
(1) พื้นที่ที่มีความลาดเท 2-12 เปอรเซ็นต การปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนว
ระดับคา P เทากับ 0.30 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตาม
ความลาดเท (คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(2) พื้นที่ที่มีความลาดเท 13-16 เปอรเซ็นต การปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนว
ระดับ คา P เทากับ 0.35 สามารถลดคา P ลงได 65 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตาม
ความลาดเท (คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(3) พื้นที่ที่มีความลาดเทระหวาง 17-20 เปอรเซ็นต คา P เทากับ 0.4 แสดงวาวิธีการ
เพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจากการไถปลูกขึ้น
ลงไดเทากับ 60 เปอรเซ็นต
(4) พื้นที่ที่มีความลาดเทระหวาง 21-25 เปอรเซ็นต คา P เทากับ 0.45 แสดงวาวิธีการ
เพาะปลูกโดยยกรองใหน้ําชลประทานตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจากการไถปลูกขึ้น
ลงไดเทากับ 55 เปอรเซ็นต
ตารางที่ 11 คา P สําหรับวิธีการอนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ
การทําการเกษตร
การปลูกพืชสลับตามแนวระดับ
เปอรเซ็นต
ตามแนวระดับ
และมีการชลประทานแบบรอง
ความลาดชัน
1-2
0.6
0.30
3-8
0.6
0.30
9-12
0.6
0.30
13-16
0.7
0.35
17-20
0.8
0.40
21-25
0.9
0.45

การทําคันดิน
0.12
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18

ที่มา : Mitchell และ Bubenzer (1980) อางโดย มนู และคณะ (2525)

สรุป ประสิทธิภาพของวิธีการอนุรักษดินและน้ํา จากตารางที่ 11 ถาเปรียบเทียบกันในพื้นที่ที่มี
ความลาดชัน เทากันพบวา ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การทําคันดินกั้นน้ํา รองลงมา ไดแก การปลูกพืช
สลับตามแนวระดับ และมีการชลประทานแบบรอง อันดับสาม ไดแก การทําการเกษตรตามแนวระดับ
สามารถลดการสูญเสียดินลงได 82-88, 55-70, และ 10-40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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* แตถาในรองน้ํามีคันดินกั้นน้ําเล็กๆ กั้นเปนระยะดังภาพขางลาง จากการศึกษา วิเคราะห
โดยใชตารางที่ 6 พบวา สามารถลดการสูญเสียดินลงไดตั้งแต 80-90 เปอรเซ็นต

ภาพจาก : FAO (2000)

ภาพที่ 25 การปลูก
แ บ บ ย ก ร อ ง ต า ม
แนวระดั บ และมี
การใหน้ํ า แบบรอ ง
และมีสันดินในรอง
น้ําเปนระยะๆ

8) วิธีการปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ จากการศึกษา วิเคราะห โดยใชตารางที่ 12 ของ
Wischmeir and Smith (1978) อางโดย มนู (2525) ที่กลาวมาแลวเปนฐานการคํานวณ พบวาสามารถลด
การสูญเสียดินไดดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 12 ประกอบ)

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ

ภาพที่ 2 6 การปลู ก
พื ช สลั บ เป น แถบ
ตามแนวระดับ

(1) พื้นที่ที่มีความลาดเท 1-8 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.30 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(2) พื้นที่ที่มีความลาดเท 9-12 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.3 สามารถลดคา P ลงได 70 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 70 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(3) พื้นที่ที่มีความลาดเท 13-16 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.4 สามารถลดคา P ลงได 65 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 65 เปอรเซ็นต นั่นเอง
(4) พื้นที่ที่มีความลาดเท 17-20 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.40 สามารถลดคา P ลงได 60 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 60 เปอรเซ็นต นั่นเอง
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(5) พื้นที่ที่มีความลาดเท 21-25 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ คา P
เทากับ 0.45 สามารถลดคา P ลงได 55 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
(คา P = 1) นั่นคือ สามารถลดการสูญเสียดินลงได 55 เปอรเซ็นต นั่นเอง
ตารางที่ 12 คาปจจัย P ที่ไดจากความสัมพันธระหวาง เปอรเซ็นตความลาดชันของพื้นที่กับวิธีการ
เพาะปลูก และวิธีการอนุรักษตาง ๆ กัน
คา P ระบบการเพาะปลูก
คา P เมื่อวิธีการอนุรักษฯ ตาง ๆ กัน
ความลาดชัน
+
#
เปอรเซ็นต
ตามแนวระดับ ปลูกพืชสลับเปนแถบ คูรับน้ําแบบลดระดับ พื้นกนคูแบบลาดเทเขาใน
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
ที่มา : Wischmeir and Smith (1978) อางโดย มนู (2525)
+ คานี้ควรใชสําหรับการหาการสูญเสียดินในพื้นที่ระหวางขั้นบันไดดิน
# คานี้ครอบคลุมถึงการพิจาณาคุณสมบัติของพื้นที่รับน้ําวาจะมีตะกอนมากนอยเพียงใด

สรุป ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษดินและน้ํา 4 แบบ จากตารางที่ 12 ไดตอไปนี้
1. ถาพื้นที่ที่มีความลาดเทอยูระหวาง 1-12 เปอรเซ็นต วิธีการจัดการดินและที่ดินและวิธีการ
เพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพสูงไปหาต่ํา ไดดังนี้ สูงสุด ไดแก คูรับน้ําแบบกนคูเอียงเขาดานใน รองลงมา
ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับสาม ไดแก ปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับสี่ ไดแก การปลูกพืชตาม
แนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจาการไถขึ้นลงตามความลาดเทลง ไดเทากับ 95, 88 ถึง 90, 70
และ 40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
2. ถาพื้นที่ที่มีความลาดเทอยูระหวาง 13 เปอรเซ็นตขึ้นไป วิธีการจัดการดินและที่ดินรวมทั้ง
วิธีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพสูงไปหาต่ํา ไดดังนี้ สูงสุด ไดแก คูรับน้ําแบบกนคูเอียงเขาดานใน
รองลงมา ไดแก คูรับน้ําแบบลดระดับ อันดับสาม ไดแก ปลูกพืชสลับเปนแถบ อันดับสี่ ไดแก การปลูก
พืชตามแนวระดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงจาการไถขึ้นลงตามความลาดเทลง ไดเทากับ 94-95, 8286, 55-65 และ 10-30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการไถปลูกขึ้นลงตามแนวลาดเท
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