
                                                                                   
                                 เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
                             ชุดความรู้และเทคโนโลยี   
                                        การพัฒนาที่ดิน  
      ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน  

 

รูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสม  
ในพื้นที่ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  
(จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย) 
การอนุรักษ์ดินและน้้าหมายถึง การกระท าใดๆ  
ที่มุ่งให้เกิดการระวัง ป้องกัน รักษาดิน และที่ดิน 
ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมสูญเสีย รวมถึงการรักษา 
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการรักษา
น้ าในดิน หรือบนผิวดินให้คงอยู่ เพ่ือรักษาสมดุล
ธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ทางเกษตรกรรม  
 วิธีการอนุรักษ์ดินและน้้า มี 3 วิธีการดังนี้ 
 1.วิธีพืช คือ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชสลับเป็นแถว หญ้าแฝก 
 2.วิธีกล คือ การท าคันดินกั้นน้ าต่างๆ ขวางความ
ลาดเทของพ้ืนที่ และอ่ืนๆ 
3 .  วิธีการเขตกรรม  คือ การไถพรวนที่ดินมี
ความชื้นพอเหมาะ การไถพรวนตามแนวระดับ
หรือขวางความลาดเท การคลุมดินด้วยวัสดุต่างๆ 
1.วิธีการอนุรักษ์ดินและน้้า โดยวิธีพืช  
1.1การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) คือ 
การปลูกพืช ที่มี ใบหนาหรือมีระบบรากแน่น
ส าหรับคลุมและยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือ
ตระกูลหญ้า ซึ่งเมื่อปลูกแล้วจะปกคลุมผิวหน้าดิน 
ช่วยควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและ
ปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การปลูกคลุมดินในสวน   
ไม้ผล และปลูกบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงเกิน  
20 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ดินเลว ควรปลูกพืชตระกูล
หญ้าและพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 
 
 
 
 

1.2 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation)คือ 
การปลูกพืชต่างชนิดกันบนพ้ืนที่เดียวกัน โดยสลับ
ห มุ น เ วี ย น กั น ไ ป แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และ
ความสามารถในการให้ผลผลิตพืชสู งระยะ
เวลานาน ช่วยหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารของพืช 
และเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรโดยตรง สามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคแมลง และวัชพืช ใช้พืช
ที่มีระบบรากลึกสลับกับพืชที่มีระบบรากตื้น และ
ใช้พืชเศรษฐกิจหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วหรือพืช
ตระกูลหญ้า 
 
 
 
 
 
1.3 การปลูกพืชตามแนวระดับคือ การไถพรวน 
หว่าน ปลูก และเก็บเกี่ยวพืช ขนานไปตามแนว
ระดับเดียวกัน ขวางความลาดเทของพ้ืนที่ เพ่ือลด
อัตราการแตกกระจายและพัดพาดิน การปลูกพืช
ตามแนวระดับท่ีประสิทธิภาพดีที่สุด ควรปฏิบัติบน
พ้ืนที่ความลาดเทระหว่าง 2-7เปอร์เซ็นต์ และ
ระยะของความลาดเทไม่ควรเกิน 100 เมตร  
 

 
 

1.4 การปลูกพืชสลับเป็นแถบคือ การปลูกพืชต่าง
ชนิดบนพ้ืนที่ เดียวกันขวางความชันของพ้ืนที่   
หรือตามแนวระดับ (contour) เป็นแถบ (band 
หรือ strip) ใช้ในพ้ืนที่มีความลาดเทต่ ากว่า 12 
เปอร์เซ็นต์ และความยาวของความลาดเทเกินกว่า 
15 เมตร สามารถลดการชะล้าพังทลายได้ถึง 75 
เปอร์เซ็นต ์
 
 
 



1.5 การปลูกพืชแซม (intercropping) การปลูก
พืชแซมเป็นการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไปบน
พ้ืนที่ในเวลาเดียวกัน โดยท าการปลูกพืชที่สองแซม
ลงในระหว่างแถวของพืชแรกหรือพืชหลัก ช่วยลด
การระเหยน้ าจากผิวดิน ลดการเสี่ยงต่อความ
เสียหายของพืชที่จะเกิดขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตต่อพ้ืนที่ให้สูงขึ้น โรค แมลงและวัชพืช
ลดลง พืชแซมควรมีอายุสั้นกว่าพืชหลัก เป็นพืช
ตระกูลถั่ว ระบบรากของพืชหลักและพืชแซมควรมี
ระดับที่แตกต่างกัน การปลูกพืชแซมควรเลือกพืช 
ที่สามารถท ารายได้ดี  
 

 

 
 

1.6 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (relay cropping) 
คือ การปลูกพืชเหลี่ยมฤดูเป็นการปลูกพืชต่อเนื่อง
คาบเกี่ยวกัน โดยการปลูกพืชที่สองระหว่างแถว
ของพืชแรก ในขณะที่พืชแรกให้ผลผลิตแต่ยังไม่แก่
เต็มที เป็นการเพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่มากขึ้น และ   
พืชแรกจะเป็นพืชพ่ีเลี้ยงให้กับพืชที่สอง เช่น ช่วย
เป็นร่มเงา เป็นค้างหรือเป็นวัสดุคลุมดิน รวมทั้ง
สามารถใช้ พ้ืนที่  เวลา ความชื้น และปุ๋ย เคมี       
ที่ตกค้างในดินให้เป็นประโยชน์กับพืชที่จะปลูก
ตามมา พืชที่สองควรเป็นพืชตระกูลถั่วอายุสั้น   
ทนร่มเงา ทั้งนี้พืชแรกและพืชที่สองควรเป็นพืช
ต่างตระกูลเพ่ือขจัดปัญหาโรค และแมลงสะสม 
รวมทั้งใช้ได้ทกุสภาพพ้ืนที่  
 
 
 
 
 

1.7 คันซากพืช (contour trash line) คันซาก
พืชเป็นการน าซากพืชที่เกิดจากการบุกเบิกพ้ืนที่
หรือที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว เพ่ือช่วยลด
ความเร็วของน้ าไหลบ่า และดักตะกอนดิน ควรใช้
เศษเหลือของพืชให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง

บ ารุงดิน มาวางสุมให้สูงประมาณ 50 เซนติเมตร 
เป็นคันตามแนวระดับไว้ เป็นระยะๆ ห่างกัน
ประมาณ 20-40 เมตร หรือตามแนวคันดิน ควร
ด าเนินการในขณะที่บุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ และ 
2.วิธีการอนุรักษ์ดินและน้้า โดยวิธีกล  
1.คันดินเบนน้้า (diversion terrace) คือ คันดิน
เบนน้ าเป็นคันดินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นขวางความ
ลาดเทของพ้ืนที่  และในกรณีที่คันดินธรรมดา      
ไม่สามารถควบคุมน้ าในพ้ืนที่ได้ ก็ต้องใช้คันดิน
ขนาดใหญ่แทน เพ่ือเบนน้ าส่วนใหญ่ออกจากพ้ืนที่ 
ไปยังร่องน้ าหรือทางน้ าธรรมชาติ ซึ่งคันดินธรรมดา     
ไม่สามารถควบคุมได้ ช่วยป้องกันพ้ืนที่ตอนล่างจาก
การไหลบ่าของน้ า โดยมีการลดระดับเพ่ือเบนน้ า   
ที่ไหลบ่าลงมาจากพ้ืนที่ด้านบนไปยังทางระบายน้ า 
เป็นคันดินขนาดใหญ่ก่อสร้างตอนบนสุดของพ้ืนที่
ต้ อ ง มี ก า ร ค า น ว ณ อ อ ก แ บ บ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง          
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่เกิดกับคันดินส่วนล่าง  

 
 
 
 
   

2.ขั้นบันไดดิน (diversion terrace) คือ เป็น
การปรับพ้ืนที่เป็นขั้นๆ ต่อเนื่องกันคล้ายขั้นบันได
เพ่ือลดความยาวและระดับของความลาดเท ช่วย
ลดการไหลบ่าของน้ าและควบคุมการชะล้าง
พังทลายของดิน และสะดวกในการไถพรวน 
รวมทั้งเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ใช้ในพ้ืนที่ดิน
ลึก ขั้นบันไดดินแบบระดับควรใช้ในบริเวณที่มีฝน
ตกน้อยกว่า 650 มิลลิเมตรต่อปี และดินลึกมีอัตรา
ซาบซึมน้ าปานกลางถึงสูง ส าหรับขั้นบันไดดินแบบ
เอียงเข้าในบริเวณที่ฝนตกมากกว่า 650 มิลลิเมตร
ต่อปี ดินลึกไม่มากและอัตราการซึมซาบของน้ า
ปานกลางถึงต่ า ขั้นบันไดดินแบบลาดเอียงออก ใช้
ที่มีความลาดชันปานกลางฝนตกหนัก และดินลึก
ถึงลึกมาก เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ควรใช้ใน
พ้ืนที่ศักยภาพการผลิตสูง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. คูรับน้้าขอบเขา (hillside ditches) คือ คูรับ
น้ าขอบเขาเป็นคูรับน้ าที่สร้างบริเวณขอบเขาตาม
แนวระดับ หรือลดระดับเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู เพ่ือลดความยาวของความลาดเท
ของ พ้ืนที่ ที่ มีความลาดชันสู งออกเป็นช่ว งๆ 
สามารถเก็บกักน้ าหรือระบายน้ าออกไปในทิศทาง
ที่ต้องการ ท าให้น้ าไหลบ่าแต่ละช่วงมีน้อย และใช้
เป็นทางล าเลียงได้ ระยะห่างของคูรับน้ าขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม คูรับน้ าขอบเขา
เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่มีความลาดเทน้อยกว่า    
40 เปอร์เซ็นต ์ 

   
 

 

 

4.คันชะลอความเร็วของน้้า (check dam) คือ 
คันชะลอความเร็วของน้ าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้น
ในพ้ืนที่ที่มีการชะล้างพังทลายของดินแบบร่องลึก 
เพ่ือชะลอความเร็วของน้ า และช่วยให้เกิดการ
ตกตะกอนทับถมในร่องน้ า ท าให้ร่องน้ าตื้นเขิน 
ช่วยให้พืชต่างๆ ในร่องน้ าที่เพ่ิงงอกใหม่ไม่ถูกน้ า
พัดพาไปสามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมร่องน้ าได้
เร็วขึ้น โดยสร้างขวางเป็นช่วงๆ ในร่องน้ าที่มีการ
กัดเซาะ อาจสร้างด้วยเศษไม้ เศษพืช หิน ดิน หรือ
คอนกรีตก็ได้ หรือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ช่วยลดปัญหา
การกัดเซาะในทางระบายน้ าที่ปูด้วยหญ้า ใช้กับ
พ้ืนที่ที่มีการชะล้างพังทลายแบบร่องลึก หรือ
ในทางระบายน้ า 
 
 
 

5.ทางระบายน้้า (waterways) คือ ทางระบายน้ า
เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือรับน้ าจากพ้ืนที่ต่างๆ 
ที่ถูกเบนมา เพ่ือให้ไหลไปยังแหล่งที่ต้องการ เช่น 
อ่างเก็บน้ า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และแหล่งธรรมชาติ  

  
 
 
 
 

6.บ่อน้้าในไร่นา (farm pond) คือ เป็นพ้ืนที่ที่
สร้างขึ้นโดยการขุดหรือท าคันดินล้อมรอบส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่การเกษตร หรือถมดินขวาง
กั้นทางเดินน้ าหรือร่องน้ า เพ่ือรับน้ าจากคันดิน 
เบนน้ าลงมากักเก็บ และน าน้ าไปใช้ในพ้ืนที่ท า 
การเกษตรในช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้ง 
และใช้อุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ ลดปัญหาน้ าท่วม 
ใช้ส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นที่ลุ่มมีน้ าขัง โดยขุดดินตรงจุด
ต่ าสุดเพื่อกักเก็บน้ า  

  

 
 
 

7.บ่อดักตะกอน (sediment trap หรือ sand 
trap) คือ บ่อขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพ่ือดักตะกอน  
ที่ไหลมาตามทางระบายน้ า ก่อนลงสู่บ่อน้ าประจ า
ไร่นาเพ่ือดักตะกอนที่ไหลมาตามน้ าไม่ให้ไหลลงไป
ทับถมบ่อน้ าประจ าไร่นา ท าให้อายุการใช้งานของ
บ่อน้ ายาวนานขึ้น และเป็นการรักษาคุณภาพของ
น้ า สร้างเหนือพ้ืนที่อ่างเก็บน้ า ก่อนที่น้ าจะพัดพา
ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า ซึ่งท าให้อ่างเก็บน้ า
ตื้นเขินอย่างรวดเร็ว  

 

 



8. ทางล้าเลียงในไร่นา (farm road) คือ ทาง
ล าเลียงในไร่นาหมายถึงทางล าเลียงที่สร้างโดยการ
ท าคันดินให้มีขนาดใหญ่ส าหรับใช้เป็นทางล าเลียง
ผลิตผลการเกษตรสู่ตลาด เพ่ือความสะดวกในการ
ขนส่งผลิตผลจากพ้ืนที่ เกษตรสู่ตลาด และเพ่ือเป็น
ถนนให้เครื่องจักรกลเข้าท างานในพ้ืนที่เพาะปลูก 
ใช้ในพ้ืนที่ท าการเกษตรที่มีความลาดเท 2-12 
เปอร์เซ็นต ์ 

  
 
 
 
 
9. การไถพรวนน้อยครั้ง (minimum tillage) 
คือ การไถพรวนน้อยครั้งเป็นการไถพรวน         
ในขั้นตอนของการเตรียมดินส าหรับการปลูกพืชที่
เน้นให้มีจ านวนครั้งของการไถพรวนน้อยที่สุด  
เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอัด
แน่นเป็นแผ่นแข็งของผิวดิน ประหยัดพลังงาน 
และแรงงานในการเตรียมดินปลูกพืช เหมาะสม
ส าหรับพ้ืนที่ที่มีดินร่วน ดินร่วนปนทราย และ     
มีการระบายน้ าดี และไม่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ที่มี
ดิน เนื้ อละเ อียด เช่น ดินร่ วนปนดินเหนียว        
ดินทรายแป้ง และดินเหนียวที่มีการระบายน้ าไม่ดี  
 
 
 

 
 
10. การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน (no-tillage) 
คือ การปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนเป็นการปลูกพืช
โดยไม่มีการไถพรวนดินในขั้นตอนการเตรียมดิน
เลย ช่วยให้ปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ
ยังคงอยู่ในดินไม่ถูกชะล้าง สงวนรักษาความชื้น
ของดิน และควบคุมอุณหภูมิบริเวณผิวดินในตอน
กลางวันไม่ให้ร้อนจัดเกินไป รวมทั้งช่วยรักษา
โครงสร้างทางกายภาพของดิน เช่น ความหนาแน่น
ของดิ น ไม่ ให้ เ กิ ดคว ามแน่ นทึ บจากการ ใช้

เครื่องจักรกลการเกษตร ไม่เหมาะสมส าหรับดิน  
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินควรมีการระบาย
น้ าดี ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชที่มีหัวใต้ดิน 
ควรใช้หรือมีวัสดุดินจึงจะได้ผล รวมทั้งช่วงการ
ปลูกพืช ดินควรมีความชื้นพอดี ไม่ เปียกแฉะ
จนเกินไป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
  : พิทยากร ลิ่มทอง. เอกสารการอบรม
หลักสูตร.  “การส ารวจและออกแบบระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าในระบบไร่นา” ระหว่างวันที่           
26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2549 ณ. กรมพัฒนา
ที่ดิน กรุงเทพฯ. 
  : ชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย์. เอกสารการ
อบรมหลักสูตร “การออกแบบระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ าแบบมืออาชีพ” รุ่นที่ 4 เรื่อง การประเมิน
ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  การจัดท า
เอกสารเพ่ือของบประมาณ ระหว่างวันที่ 15-18 
กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมริมกก อ.เมือง        
จ.เชียงราย  
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล 
นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  


