โครงการอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤต
ต่อการสูญเสียหน้าดิน
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตมรสุม ในช่วงฤดูฝนจะมีการไหลบ่าของน้าจากที่สูง
ลาดชันลงสู่ที่ต่้า ซึ่งท้าให้เกิดการสูญเสียหน้าดินโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ตันต่อไร่ต่อปี นอกจากนันเกษตรกร
ยั ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น ในการประกอบกิ จ การต่ า งๆ ในปี ห นึ่ ง ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับเกษตรกรยังมีการไถพรวนดิน
ตามแนวทางลาดชั น เป็นผลท้าให้เ กิดการสูญเสี ยหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธ าตุและอิ นทรียวัต ถุ
ตลอดจนท้าให้โครงสร้างของดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนไม่สามารถ
ท้าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน ตะกอนของดินที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของหน้า
ดินจะถูกพัดพาไปทับถมในแม่น้าล้าธารต่างๆ จ้าเกิดการตืนเขินไม่สามารถกักเก็บน้าได้ตามความต้องการ
ความเสียหายที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินดังกล่าว จะมีผลต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจของประเทศ
และความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติด้านน้าป่าไหลหลากจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท้าการอนุรักษ์ดินและน้า
อย่างรีบด่วน
ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งหวัง
ให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพืนที่ จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรฟื้นฟู
ป้องกันการชะล้ างพัง ทลายของดิน โดยการใช้ ร ะบบอนุรักษ์ ดินและน้าพร้ อมปลูกหญ้า แฝกตามแนว
พระราชด้ าริ ควบคู่ ไ ปพร้ อมกัน ตลอดจนปรับ เปลี่ยนการปลูก พืช ไร่ ม าเป็ นไม้ ผ ลหรือ ไม้ ยืน ต้น ที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ให้ แ ก่ เ กษตรกรตามความเหมาะสมของสภาพพื นที่ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานหลักด้านการอนุรักษ์ดินและน้า ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึน จึงได้จัดท้าโครงการอนุรักษ์ดิน
และน้าในพื นที่เ กษตรที่ มี ความวิกฤตต่ อการสู ญเสี ยหน้ าดิ น เพื่อ ป้องกัน การชะล้ างพัง ทลายของดิ น
เพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดินอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการท้าการเกษตร ในพืนที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชันอย่างถู กวิธี
ซึ่งจะช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพืนที่การเกษตร
2) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้าให้มี การใช้ ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มี ภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ
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แนวทางการด้าเนินงาน
วิธีกล
1) การท้าขันบันไดดิน (bench terrace) ใช้ได้ดีในพืนที่มีความลาดชันมากกว่า 15-30 % โดย
การตัดดินจากตอนบนแล้วทิงดินลงพืนที่ตอนล่าง ท้าให้พืนที่มีลักษณะราบ ท้าติดต่อกันเป็นขันบันได
ใช้ประโยชน์ในปลูกข้าวนาน้าขัง ข้าวไร่ ปลูกผัก ฯลฯ
2) การท้าคันคูรับน้ารอบเขา (hillside ditch) เป็นคูรับน้าที่ท้าขึนขวางความลาดเทของพืนที่โดย
ท้าคูรับน้าออกเป็นช่วง ๆ แบ่งตามความลาดเทของพืนที่ให้แต่ละช่วงมีความลาดเทให้สันลงประมาณ 612 เมตรเพื่อชะลอการไหลของน้าฝน และระบายน้าลงสู่ทางน้าธรรมชาติ ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ไม้ผล และพืชไร่ เช่น ข้าวไร่ ถั่ว ฯลฯ
3) การท้าขันบันไดไม้ผล (orchard terrace) เป็นการท้าขันบันไดแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อใช้ปลูกไม้
ผลบนพืนที่ลาดชันสูงเกินกว่า 35% โดยปลูกไม้ผลบนขันบันได ส่วนพืนที่ที่เว้นไว้จะปลูกถั่วคลุมดินเพื่อ
ป้องกันการกัดกร่อนของหน้าดิน
4) การปรับพืนที่เฉพาะหลุมปลูกไม้ผล (individual basin) ใช้ส้าหรับปลูกไม้ผลโดยเฉพาะ สร้าง
เฉพาะจุดที่จะปลูกไม้ผลเท่านัน เป็นการสร้างขันบันไดที่ไม่ได้ติดต่อกัน พืนที่ที่เหลือควรมีการใช้พืชคลุม
ดินเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหน้าดิน
5) อาคารชะลอความเร็วของน้า (check dam) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึนเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
แบบร่องน้า โดยสร้างขวางเป็นช่วง ๆ ในร่องน้าที่เกิดจากการกัดเซาะเพื่อชะลอความเร็วของน้า อาคาร
ชะลอความเร็วของน้าอาจสร้างด้วยเศษไม้ หิน ดิน หรือคอนกรีต ก็ได้
วิธีพืช
1) การปลูกหญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่วเป็นแถบ เป็นการปลูกหญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่วเป็นแถว
ขวางความลาดเท ระยะแถวของแถบพืช ประมาณ 20-50 เมตร ทั งนี ขึนอยู่กั บจ้ านวนปริม าณน้ าฝน
ลักษณะดิน ความลาดเท และชนิดพืชที่ปลูก จะเป็นการลดการกัดกร่อนของดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
รักษาความชุ่มชืนดินในช่วงฤดูแล้ง และรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
2) การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) เป็นการปลูกพืชชนิดใด ๆ เพื่อปกคลุมพืนที่บนส่วนที่
วางเปล่า พืชส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วนิวนางแดง ถั่วเขียว ถั่วด้า ถั่วแปบ หรือพืชตระกูล
หญ้าต่าง ๆ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
3) การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เป็นการปลูกพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจตังแต่ 2 ชนิดขึน
ไปในพืนที่เดียวกัน ซึ่งอาจปลูกหมุนเวียนปีเว้นปีใช้ส้าหรับพืนที่ที่อาศัยน้าฝนหรือปลูกพืชหมุนเวียนภาย
ใน 1 ปี พืชส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่ หรือพืชที่มีอายุสัน อย่ างไรก็ตามควรมีการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน
เพราะจะช่วยปรับปรุงบ้ารุงดินอีกทางหนึ่ง

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

4) การปลูกพืชปุ๋ยสด (green manure cropping) เป็นการปลูกพืชปุ๋ยสดที่เป็นพืชตระกูลถั่วเพื่อ
ไถกลบ หรือสับกลบลงในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ชีวภาพของดิน
ช่ ว ยเพิ่ ม ธาตุ อ าหารในดิ น และลดการชะล้ า งหน้ า ดิ น พื ช ปุ๋ ย สดที่ นิ ย มปลู ก เช่ น ปอเทื อ ง ถั่ ว พุ่ ม ด้ า
โสนอัฟริกัน ถั่วพร้า มะแฮะ ฯลฯ

ผลการดาเนินงาน ปี 2555

-

1) บ้านต้าม ม.6 ต.บ่อสวก อ.เมือง
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ครอบคลุมพื้นที่ 150 ไร่
2) บ้านแหน1 ม.1 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ครอบคลุมพื้นที่ 400 ไร่
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