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หลักการและมาตรการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
การอนุรกัษด์นิและน า้



การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน (Soil erosion control)

การใช้กรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม ที่สามารถลดหรือยับยั้งพฤติกรรมหรือ
กระบวนการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากน้้า ลม แรงโน้มถ่วงของ
โลกได้ ทั้งนี้ จะโดยอาศัยหลักการของธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้

การอนุรักษ์ดิน (Soil conservation)
การรู้จักใช้พื้นที่ดินภายในขอบเขตจ้ากัดของเศรษฐกิจ โดยค้านึงถึง

สมรรถนะของที่ดินเองและผลผลิตต่อเนื่องอย่างถาวร

การอนุรักษ์น้้า (Water conservation)
การกักเก็บน้้าที่ไหลบ่าบนหน้าดินและให้มีการสูญเสียน้้าโดยไม่เกิด

ประโยชน์น้อยที่สุด หรือลดความต้องการน้้า



ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
1) Reduced the erosive agents (Rainfall, Runoff)
1) ลดการกัดชะของตัวการ (ฝน,  น้้าไหลบ่าหน้าดิน) :-

จะต้องมีสิ่งปกคลุมดิน
2) Reduced sediment transport capacity
2) ลดสมรรถนะการเคลื่อนย้ายตะกอน :- ลดความหนาของน้้าไหลบ่า 

เพิ่มอัตราการซึมน้้า ลดความเร็วน้้า โดยหาสิ่งกีดขวางหรือลดความ
ลาดชัน

3) Improvement soil fertility and soil hydrology 
3) เสริมสร้างหรือบูรณะความอุดมสมบูรณ์และสมรรถนะทางอุทกวิทยา

ของดิน :- มีการใส่ปุ๋ยช่วยเสริมสร้างให้มี OM มากขึ้น ไถพรวนอย่าง
ถูกวิธี

หลกัการอนุรกัษด์นิและน า้



1) Correct  Land Use

2) Specific Land Treatment

Vegetative control

การควบคุมโดยใช้พืช

- Land Management

- Crop Management

==>P

==>C

Mechanical control==>P

1) Land Capability  Classification
- Lowland Capability  Classification
- Upland Capability  Classification
- Highland Capability  Classification

2) Land Suitability  Classification
3) Watershed Classification

หลักการและกรรมวิธีในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน

ใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามสมรรถนะของที่ดิน

การจัดการที่ดิน คือการใช้ที่ดินอย่างรอบคอบ ให้ผลผลิต
ของพืชมากที่สุด และไม่กระทบกระเทือนต่อความสมบูรณ์
ของดินและเปลี่ยนสภาพภมูิประเทศ

จัดการพืชที่ปลูกให้ถูกต้องตามสถานที่และฤดูกาล

ปรับสภาพพ้ืนที่เฉพาะแห่ง เป็นการอนุรักษ์ดินและน้้าโดยวิธีกล



1. Flat lands : For agricultural crops

2. Gentle slopes : Up to 7o (12%)

3. Moderate slopes : 7o - 25o (12-47%)

4. Steep slopes : 25o-30o (47-58%)

5. Very steep slope : 30o-40o (58-84%)

6. Cliff and non-operable slope : 
40o (> 84%)

1. Flat lands : For agricultural crops 
2. Gentle slopes : Up to 7o (12%) For agricultural crops, planted with 

simple agronomic conservation measures i.e. contour and close 
planting, strip cropping, vegetation barriers, etc.

3. Moderate slopes : 7o - 25o (12-47%) For agricultural crops, planted 
on various terracing system, i.e. hillside ditches, intermittent 
terraces, bench terraces, etc.

4. Steep slopes : 25o-30o (47-58%) For agro-forestry and orchard crops, 
planted with individual basins, orchard terraces and/or the 
establishment of proper vegetative cover for erosion control.

5. Very steep slope : 30o-40o (58-84%) For forestry
6. Cliff and non-operable slope : 40o (> 84%) Protection forest and 

recreation

Land Capability  Classification



Class I land Land capability  classification



1. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อไม่ให้น้้าชะเอาแร่ธาตุต่างๆ ไป
2. ปลูกพืชหมุนเวียนและใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี
3. ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์และปลูกป่า
4. ปลูกพืชตระกูลถ่ัว แล้วท้าให้เน่าเป่ือยกลายเป็นปุ๋ย
5. ไม่เผาป่าหรือท้าลายป่าไม้
6. ไม่ท้าไร่เลื่อนลอย
7. สร้างคันดินกั้นขวางที่ลาดชัน เพื่อชะลอความเร็วของน้้าที่ไหลเป็น

การป้องกันการกัดเซาะพัดพาหน้าดิน
8. ปลูกพืชแนวขวางเป็นขั้นบันไดตามพื้นที่ลาดชัน ท้าให้ดินถูก

ชะล้างไปได้ยาก

การอนุรักษ์และพัฒนาที่ดนิสามารถท้าได้โดย



การใช้พืชพรรณควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
(Vegetation soil erosion control)



บทบาทของพืชพรรณในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน

1. พืชคลุมดินเปรียบเสมือนตัวลดหรือท้าลายพลังกระทบของ
ฝนที่จะกัดชะหน้าดิน  เนื่องจากต้นไม้และพืชช่วยยึดน้้าฝน
ส่วนหนึ่งไว้

2. พืชคลุมดินเป็นตัวลดอัตราความเร็วของน้้าไหลบ่าหน้าดิน ทั้งโดย
ขนาดและจ้านวนของต้น ใบ ซากพืช ท้าให้ลดพลังเคลื่อนย้ายดิน
ตะกอนได้อย่างมหาศาล ขณะเดียวกันก็ชะลอให้น้้าไหลบ่าหน้าดินมี
เวลาซึมดิ่งลึกลงไปในดินได้นานขึ้นด้วย



3. ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทั้งโดยการเน่าเปื่อยของซากพืชและราก
ที่อยู่ใต้ดิน  อันมีผลต่อเนื่องไปถึงการเพิ่มสมรรถนะการซึมน้้าผ่าน
ผิวดินและการซึมดิ่งลึกของน้้าในดิน

5. จากสมบัติในข้อต่างๆ ที่ผ่านมา ร่วมกับอัตราการคายระเหยน้้าที่สูง 
ท้าให้ช่วยลดปริมาณของน้้าไหลบ่าหน้าดินได้มาก

4. ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 
ท้าให้สมรรถนะทางอุทกวิทยาในการกักเก็บน้้าไว้ในดินได้มากด้วย

บทบาทของพืชพรรณในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน



การใช้พืชพรรณในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน

1) การปลูกพืชแบบหมุนเวียน (Crop rotation) 
2) การปลูกพืชแทรกระหว่างแถว (Inter-cropping)
3) การปลูกพืชแบบปกป้องคลุมดิน (Protective-cover  cropping)
4) การใช้เศษซากพืชและวัสดุคลุมดิน (Residual and mulching)
5) การปลูกพืชท้าปุ๋ยพืชสด (Green manure cropping)
6) การปลูกพืชแบบต่อเนื่องหรือเหลื่อมฤดู (Relay-cropping)
7) การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบ้ารุงดิน (Alley cropping)
8) คันซากพืช (Contour trash line)

• Crop management factor (C-factor)



















การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีกล
หรือการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม

ในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
(Mechanical or engineering control)



ลักษณะ :

• ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างคันดินขวางความลาดเทของด้านลาดเขา

หน้าที่ :

• รวมน้้าไหลลงมาตามลาดเขาแล้วเบี่ยงทางเดินหรือระบายออกไป

• ชะลอความเร็วของน้้าไหลบ่าหน้าดินก่อนมีพลังในการชะล้างพังทลายของดิน

• เป็นการเปลี่ยนทางเดินของน้้าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้้าที่สร้าง โดยมีการ
ควบคุมการกัดชะหน้าดิน

Mechanical or engineering control



1. วิธีกลที่ป้องกันไม่ได้ผลดีนั้น จะมีค่าน้อยกว่าไม่ต้องท้า

- เป็นการรวมพลังน้้าลงไปอยู่ในร่องน้้าร่องหนึ่งเพียงแห่งเดียวอาจเกิดร่องลึกได้
มากกว่าปล่อยให้น้้าแผ่กระจายทั่วพ้ืนที่

- หากการออกแบบไม่ดีพอจะท้าให้โครงสร้างต่าง ๆ ใช้การไม่ได้
2. การใช้วิธีกลควรเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดการการท้าไร่ 

อย่าสร้างโดยไม่มีแผนและเป้าหมายท่ีดี

3. หากควบคุมโดยใช้พืชพรรณก็จะดี แต่ถ้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ การใช้วิธีกลเข้าช่วย 
ควรให้สอดคล้องกับการใช้พืชพรรณด้วย

4. ต้องค้านึงถึงการไม่ปล่อยให้การอนุรักษ์น้้าและผลผลิตของพืช จนกลายเป็นสาเหตุให้
เกิดน้้าขังและต่อเนื่องไปถึงการเกิดดินถล่ม

5. จะต้องได้รับการซ่อมบ้ารุงดพีอสมควรและอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจ :



การใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในการควบคุมการชะล้างพงัทลายของดิน 

(Mechanical or engineering soil erosion control)




























