
การชะล้างพังทลายของดินและแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้้า  
 

 ขบวนการกรอนของดินเริ่มตนจากเม็ดฝนตกลงมากระแทกพ้ืนผิวดิน  แรงกระแทกของเม็ดฝนท้าให
อนุภาคดินแตกกระจาย มีขนาดเล็กลงถูกพัดพาเคลื่อนยายไปกับน้้าไหลบาไดงาย เมื่อพ้ืนที่มีสภาพเปนรองน้้า
จะไหลมารวมกันได  มีปริมาณน้้ามากขึ้นพลังกัดเซาะดินมีมากขึ้น ยิ่งน้้าไหลรวมตัวกันไดมากการกัดเซาะพัด
พาอนุภาคดินจะรุนแรงขึ้นมากกลายเปนรองน้้าเล็กๆ เรียกวา รองริ้ว หรือ ริ้ว (Rill) หรือ อาจกัดเซาะพัดพา
ดินจ้านวนมากไปได กลายเปนรองน้้าลึกใหญ เรียกวา รองทางน้้า รองธาร (Gully) เปนอุปสรรคในการท้างาน   
การไถพรวน  พ้ืนที่ปลูกพืชเสียหายและอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเกิดการกัดเซาะใหญลึกมากขึ้น สูญเสียพ้ืนที่
ท้ากิน การเดินทางสัญจรไมสะดวก ไมปลอดภัย 
 หลังจากการกรอน พ้ืนผิวดินมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป อนุภาคขนาดเล็กไหลลงไปตามชองวางในดิน
เกิดการอุดตัน (sealing) และจับตัวแนนเปนแผนแข็ง(crusting) ความสามารถในการใหน้้าซึมผานไดลดลง
ความชื้นในดินนอยลงคงเหลือแตอนุภาคขนาดใหญ เชน หิน กรวด ทราย ลอยอยูบนผิวหนาดิน สวนอนุภาค
ขนาดเล็ก เชน ดินเหนียว อินทรียวัตถุ ถูกพัดพาไปหมดแลว 
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การชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสภาพตาม

ธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ที่จะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ที่มีความลาดเทและขาดการอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่เกษตรกรรม  

 
การชะล้างพังทลายโดยมีตัวเร่ง 
 

การชะล้างพังทลายที่มีตัวเร่ง หมายถึงการชะล้างพังทลายที่มนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาช่วยเร่งให้มีการ
กัดกร่อนเพ่ิมข้ึนจากการชะล้างพังทลายโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ้าอยู่แล้ว เช่น การหักล้างถางป่าท้า
การเพาะปลูกอย่างขาดหลักวิชา ท้าให้พ้ืนดินปราศจากสิ่งปกคลุม ท้าให้การกัดกร่อนโดยลมและฝนเกิดขึ้น
และพัดพาดินสูญเสียไปได้เพ่ิมข้ึน การสูญเสียดินจะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับวิธีการที่ใช้ท้าการเกษตร 



ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการชะล้างพังทลายโดยน้้า 

1. น้้าหรือฝน (precipitation) หมายถึงการตกลงมาของน้้าในรูปของแข็งหรือของเหลวก็ตาม เช่น 
ฝน หิมะ ลูกเห็บ หมอก หรือน้้าค้าง โดยทั่วไปแล้วถือว่าฝนเป็นตัวการใหญ่ที่ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลาย แต่
ส้าหรับประเทศหนาวหิมะก็มีส่วนมากเหมือนกัน การกัดกร่อนจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะของฝน 
เช่นความมากน้อยที่ตกครั้งหนึ่ง ระยะเวลา จ้านวนน้้าฝนทั้งหมด ขนาด ความเร็ว รูปร่างของเม็ดฝน และการ
แพร่กระจายของฝนในแต่ละฤดู 

2. สภาพภูมิประเทศ (topography) มีความสัมพันธ์อย่างมากกับน้้าไหลบ่า จะมีอิทธิพลแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับความชันของความลาดเท ความยาวความลาดเท รูปร่างของความลาดเท ความไม่สม่้าเสมอของความ
ลาดเท และทิศทางของความลาดเท 

3. สมบัติของดิน (soil properties) การชะล้างพังทลายจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย
ของดิน ดังนี้ 

3.1ความสามารถในการทนทานต่อการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณอินทรียวัตถุ 
ปริมาณอนุภาคดินเหนียว ชนิดของไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ ปริมาณของเม็ดดินที่เสถียร กิจกรรมของ
เชื้อจุลินทรีย์ ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปริมาณความชุ่มชื้นในดิน 

3.2 ความสามารถในการทนทานต่อการพัดพา ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อดินและขนาดของอนุภาคของ
ดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

3.3 ความสามารถในการทนทานต่อน้้าไหลบ่า ซึ่งข้ึนอยู่กับเนื้อดินและขนาดของอนุภาคของดิน 
ปริมาณช่องอากาศ ปริมาณความชื้นในดิน ชั้นดินดาน 

4. สิ่งปกคลุมผิวดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดิน และการจัดการดิน ซึ่งอาจมีผลดังนี้ 
4.1 สิ่งปกคลุมผิวดิน (soil cover) การที่ผิวหน้าดินมีพืชหรือเศษวัสดุของพืชปกคลุมอยู่ก็มีผล

โดยตรงต่อการลดแรงปะทะของเม็ดฝน ลดการแตกกระจายของดิน และการไหลบ่าของน้้าบนผิวดินท้าให้การ
ชะล้างพังทลายของดินลดลง 

4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use) โดยใช้ที่ดินให้เหมาะสมตามสมรรถนะของดิน การปลูก
พืชปกคลุมหน้าดิน การเลือกชนิดพืชที่ปลูก มีผลท้าให้การชะล้างพังทลายและการสูญเสียดินลดลงได้ 
         4.3 การจัดการดิน (soil management) ได้แก่การไถพรวน โดยปกติเป็นการเพ่ิมการชะล้าง
พังทลายของดิน โดยถ้าท้าให้ถูกวิธีที่เหมาะสมจะช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน วิธีการปลูกพืชมีอิ ทธิพล
ต่อการชะล้างพังทลายของดินขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก จ้านวนพืชต่อเนื้อที่ ระยะระหว่างต้นและระหว่าง
แถว และทิศทางของแถวกับความลาดเท ซึ่งถ้ามีพืชหนาแน่นและปลูกตามแนวระดับหรือขั้นบันไดจะลดการ
ชะล้างพังทลายของดินเป็นอย่างมาก 
 
การชะล้างพังทลายของดินกับการเกษตร 

1) การสูญเสียดิน 
การสูญเสียดิน มีความหมายครอบคลุมถึงความเสื่อมโทรมของดิน (soil degradation) ซึ่งก็คือ 

การแสดงความสามารถในการปลูกพืช ความเสื่อมโทรมท่ีปรากฏ นักวิชาการหลายท่านได้มีความเห็นตรงกันว่า 
การชะล้างพังทลายของดินจะเป็นจุดเริ่มที่เข้าสู่สภาวะของทะเลทราย (desertification) ทั้งนี้เนื่องจากการ
ทบทวนสถานภาพ ในพ้ืนที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินขึ้นในประเทศที่ก้าลังพัฒนา การชะล้างพังทลาย
ของดินจะมีผลกับตะกอนในล้าน้้า และอ่างเก็บน้้า ดินที่ถูกกัดชะจากพ้ืนที่จะไม่ถูกพัดพาลงสู่ล้าน้้าทั้งหมด ถ้า
พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่างมีระบบการระบายน้้าไม่ดี ดินที่ถูกชะล้างพังทลายจะไม่ถูกพัดพาไปสู่ทางน้้าทั้งหมด แต่ถ้า



พ้ืนที่ลุ่มน้้ามีระบายน้้าดีมาก การพัดพาตะกอนก็จะเกิดขึ้นสูง อัตราส่วนของส่วนนี้อาจแตกต่างกันตั้งแต่ 5-
100 เปอร์เซ็นต ์ 

2) การสูญเสียประสิทธิภาพการผลิต 
การชะล้างพังทลายของดิน ได้ส่งผลกระทบต่อของที่ดินที่ใช้ท้าการเกษตร โดยเห็นได้จากผลผลิต

ของพืชส้าคัญๆ ลดต่้าลงอย่างน่าสังเกต การชะล้างพังทลายของดินมิใช่จะท้าให้คุณสมบัติทางกายภาพเสียไป
เท่านั้น แต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะลดลงไป เนื่องจากการพัดพาธาตุอาหารพืชในดินไปอี กด้วย 
ปรากฏการณ์ที่พบ คือ ผลผลิตต่อหน่วยเนื้อที่ลดลงไปทุกปี  โครงสร้างของดินเสียไปเนื่องจากการใช้
เครื่องจักรกล  ชั้นดินตื้นขึ้นเป็นล้าดับเนื่องจากหน้าดินถูกพัดพาไป เกิดเป็นร่องทั้งตื้นและลึกในพ้ืนที่ลาดชันที่
มีการไถที่ข้ึนลงตามความลาดชัน โดยจะเห็นร่อง (rill) ในพ้ืนที่ที่ปลูกพืชไร่ และขยายตัวเป็นร่องลึก (gully) ใน
ระยะต่อมา 

3) การสูญเสียธาตุอาหารในดิน 
การสูญเสียธาตุอาหารในดิน เกิดจากปริมาณธาตุอาหารจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช ปริมาณธาตุ

อาหารในดินที่สูญเสียจากการไหลบ่าของน้้า ปริมาณธาตุอาหารถูกพัดพาไปในสภาพสารละลายหรือแขวนลอย 
จากการศึกษาการชะล้างพังทลายของดิน สามารถประเมินปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารพืชในดินได้  

3.1 การสูญเสียธาตุไนโตรเจน 
ปริมาณไนโตรเจนในดินถึงแม้จะมีไม่มากนัก แต่เมื่อเกิดการชะล้างพังทลายของดินธาตุ

ไนโตรเจนก็จะติดมาด้วย เนื่องจากสารประกอบไนโตรเจนส่วนใหญ่จะละลายน้้าได้ดี ท้าให้ดินบริเวณนั้น
สูญเสียไนโตรเจนได้ง่าย เช่น แอมโมเนียม และไนเตรท นอกจากนี้การสูญเสียธาตุไนโตรเจนเกิดขึ้นได้ง่าย
เนื่องจากเป็นธาตุอาหารพืชสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ง่ายมาก 

3.2 การสูญเสียธาตุฟอสฟอรัส 
ปริมาณฟอสฟอรัสในดินส่วนมากจะอยู่ผิวดิน และมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ถูกดูดยึดโดยอนุภาค

ดินเหนียว การสูญเสียหน้าดินโดยการชะล้างพังทลายของอนุภาคดินเหนียวและดินที่มีอินทรียวัตถุสูงท้าให้
ฟอสฟอรัสสูญเสียไปกับตะกอนดินจากการไหลบ่าด้วย อย่างไรก็ตามปริมาณฟอสฟอรัสมากกว่า 60 
เปอร์เซ็นต์ของที่ถูกพัดพาจะอยู่ในรูปอินทรียวัตถุ นอกจากนี้เมื่อใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในสภาพที่แห้งแล้งแล้วฝนตก
ทันทีจะมีผลท้าให้ฟอสฟอรัสสูญเสียไป 22 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปุ๋ยที่ใส่ ปริมาณการสูญเสียฟอสฟอรัสจะ
เกิดมากในช่วงฝนตกครั้งแรกๆ และในช่วงฝนตกครั้งต่อไปจะลดลง 

3.3 การสูญเสียธาตุโปตัสเซียม 
แม้ว่าโปตัสเซียมจะสูญเสียไปในตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปจากพ้ืนที่เป็นจ้านวนมาก แต่มีเพียง

เล็กน้อยเท่านั้นที่อยู่ในสภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ทั้งนี้เพราะธาตุโปตัสเซียมทั้งหมดในดินนั้นอยู่ในสภาพที่
พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ถึง 90-98 เปอร์เซ็นต ์ 

การสูญเสียธาตุอาหารโดยการซึมซาบ (leaching) จากการวิเคราะห์น้้าที่ระบายออกจากไร่นา 
พบว่าธาตุอาหารที่ถูกซึมลงไปกับน้้าโดยเรียงล้าดับตามความง่ายไปยาก ได้แก่ไนโตรเจน โปตัสเซียม โซเดียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ก้ามะถัน คลอรีน และฟอสฟอรัสตามล้าดับ โดยทั่วๆ ไปสารประกอบไนเต
รทจะถูกดูดซับโดยเม็ดของดิน ในรูปสารประกอบที่ละลายน้้าได้ดี จึงมักจะถูกซึมซาบลงไปในดินชั้นล่าง 
ส้าหรับแอมโมเนียมจะถูกดูดซับและยึดไว้โดย soil colloidal จึงไม่ค่อยถูกซึมซาบอย่างสารประกอบไนเตรท
ในที่ซึ่งปลูกพืชติดต่อกันไปเรื่อยๆ การซึมซาบของไนโตเจนจะน้อยมาก ส้าหรับปริมาณฟอสฟอรัสก็อาจจะถูก
ซึมซาบได้ง่ายและปริมาณมากในดินที่เป็นทรายจัด ถึงแม้ว่าสารประกอนฟอสเฟตจะเคลื่อนที่ได้น้อยในดินก็
ตาม ส้าหรับโปตัสเซียมแม้จะถูกดูดซับไว้ก็จะถูกซึมซาบไปได้เช่นกันเมื่อสารละลายอ่ิมตัวด้วยโปตัสเซียม หรือ



เกลือในสารละลายนั้นเข้มข้นมาก อย่างไรก็ตามปริมาณธาตุอาหารในตะกอนดินโดยการถูกพัดพาไปกับการ
ไหลบ่าของน้้าและซึมซาบเป็นการสูญเสียที่มีปริมาณมากทั้งทางด้านคุณภาพของดินและมูลค่าของธาตุอาหาร
ในรูปของปุ๋ยเคมี  

หลักการอนุรักษ์ดิน 
1. ลดอัตราการกัดกร่อนของดิน 
2.เพ่ิมหรือรักษาระดับปริมาณของธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
3. ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้อยู่สภาพที่เหมาะสม 
4. ท้าให้สามารถใช้น้้าอย่างประหยัด 
 

แนวการอนุรักษ์ดินและน้้าพื้นที่ลาดเท 10-20 เปอร์เซ็นต์ 
1)  ถ้าพ้ืนที่มีดินดี ดินบนลึก ต้องท้าคันดินแบบขั้นบันได ส้าหรับปลูกพืชล้มลุกที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจสูง และมีการไถพรวนน้อยที่สุดเพื่อป้องกันน้้าไหลบ่าและการพังทลายของดิน 
2) ถ้าพ้ืนที่มีดินดี หน้าดินลึก การปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผล ต้องท้าคันดินแบบขั้นบันไดที่มีทาง

ระบายน้้าที่ดีและปริมาณเพียงพอ ตลอดจนมีการปลูกพืชคลุมดินที่ดีด้วย และถ้าต้องการปลูกพืชแซมระหว่าง
ไม้ยืนตน้ใช้วิธีการปลูกพืชชนิดที่มีการไถพรวนดินที่น้อยที่สุดเท่านั้น 

3)  ถ้าพ้ืนที่มีดินเลว และดินบนตื้น ควรใช้พ้ืนที่ส้าหรับปลูกไม้โตเร็วไว้ใช้สอย เช่น กระถินยักษ์ 
กระถินณรงค์ และยูคาลิปตัส เป็นต้น หรือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ส้าหรับท้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งแล้วแต่ ความ
จ้าเป็นและเหมาะสม 

4)  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่นี้ทางการเกษตรกรรม จ้าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และต้องพิถีพิถันใน
ด้านการจัดการอย่างมาก และต้องปฏิบัติตามค้าแนะน้าอย่างจริงจังเท่านั้น จึงจะได้ผล   
 
เรียบเรียงโดย นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ นักวิชาการเกษตรช้านาญการ กลุ่มวิชาการฯ สพข.7 
 
 
 
 
 


