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การหาแนวระดับของพื้นที่
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วิธกี ารวางแนวระดับ
(1) ก่อนวางแนวระดับ ต้องหาเส้นฐานก่อน

ดังนัน้ การวางแนวปลูกพืชทีจ่ ะลดอัตราการชะล้าง
ภาพที่ 4.
พังทลายของดินได้ ต้องเป็นแนวปลูกทีส่ ามารถลดอัตรา
ความเร็วของน้ำฝน ซึง่ ก็คอื การวางแนวปลูกตามแนว
ระดับขวางความลาดเทของพืน้
การวางแนวปลูกบนพืน้ ทีล่ าดเทนัน้ จะต้องวาง
แถวปลูกไปตามแนวระดับของพื้นที่ พืชไร่หรือไม้ผล
4 เมตร
ยืนต้นในแถวเดียวกันต้องอยูใ่ นระดับเดียวกัน แต่ใน
แถวเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นแถวตรง แถวนีจ้ ะโค้งจะ
ไปตามรูปของสภาพพืน้ ทีล่ าดชัน
ภาพที่ 5
วิธีการหาแนวระดับของพื้นที่ลาดเทที่ทำได้ง่าย
สะดวก และหาเครื่องมือเครื่องใช้ได้ง่ายราคาไม่แพง
เส้นฐาน จะเป็นเส้นทีก่ ำหนดระยะระหว่างแถวการ
เกษตรกรสามารถจัดทำและหาแนวระดับได้เอง คือ
วางเส้นฐานหรือเส้นภูมิ
(2) สำรวจหาบริเวณที่มีความลาดชันปานกลาง
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทำแนวระดับ
แล้วกำหนดเส้นฐานโดยใช้ไม้หลักแนวปักที่จุดบนสุด
ล่างสุด แล้วใช้เชือกโยงไว้ ตามภาพที่ 4
(3) วัดระยะจากไม้หลักแนวอันบนสุดลงมา 4 เมตร
ภาพที่ 3
(ระยะ 4 เมตร นีต้ อ้ งเป็นระยะตามแนวราบหรือแนวระดับ
ตามภาพที่ 5) ตามแนวเส้นฐาน และปักไม้หลักแนวไว้
วัดระยะทุก 4 เมตร แล้วปักไม้หลักแนวตามแนวเส้นฐาน
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
จนถึงจุดต่ำสุดของเส้นฐาน ตามภาพที่ 6
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ในพื้นที่ที่มีความลาดชันหรือที่เนินเขานั้น
ในขณะทีฝ่ นตกจะเกิดน้ำไหลบ่าจากด้านบนลงไปสู่
ด้านล่าง ซึง่ น้ำฝนนีจ้ ะพัดพาเอาหน้าดินทีม่ คี วาม
อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนกล้าพืช เมล็ดพืช และปุย๋
ธาตุอาหารพืชไปจากแปลงลงสูท่ ล่ี มุ่ ทำให้เกิดการ
เสียหายกับเกษตรกรเจ้าของพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างมาก

การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ สามารถช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติ

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
การหาแนวระดับของพื้นที่
(8) ยกไม้ทำแนวระดับกลับมายังไม้หลักแนวที่ปัก
เป็นเส้นฐานแถวที่ 2 (ดูภาพที่ 11) แล้วดำเนินการหา
แนวระดับในแถวที่ 2 นัน้ ต่อไป ทัง้ สองข้างของเส้นฐาน
จนได้แนวระดับแถวที่ 2 ทัง้ สองข้าง
ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 12

สภาพพื้นที่ที่จัดหาแนวระดับสำหรับพร้อมที่จะ
ปลูกพืชไปตามแนวระดับ (ดูภาพที่ 13) ซึ่งจะเป็น
มาตรการอนุรักษ์ดินน้ำที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ลาดชัน
ในภาคต่างๆ โดยปรับระยะแนวปลูกให้สอดคล้องกับชนิด
พืชทีป่ ลูก

ภาพที่ 10

(6) เลื ่ อ นไม้ ท ำแนวระดั บ ไปหาจุ ด ต่ อ ๆไปตาม
วิธกี ารทีก่ ล่าวมาแล้ว จนสุดเขตแดนของส่วนข้างนัน้
(7) ยกไม้ทำแนวระดับ กลับมายังเส้นฐาน (ดูภาพ
ที่ 10) แล้วดำเนินการหาแนวระดับอีกด้านหนึ่งของ
เส้นฐานในแนวเดียวกันนั้น ตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว
จนสุดเขตแดนสวนในข้างนัน้


(9) ยกไม้ทำแนวระดับกลับมายังไม้หลักแนวที่ปัก
เป็นเส้นฐาน ถัดมาเพือ่ หาระดับในแถวที่ 3,4,5... ต่อไป
เรือ่ ยๆ จนเสร็จแถวสุดท้ายก็จะได้แนวระดับทีจ่ ะปลูกพืช
หลักตามหลักการ (ดูภาพที่ 12)

ภาพที่ 8

(5) เลือ่ นไม้ทำแนวระดับไปหาจุดต่อไป โดยหมุนไม้
ทำแนวระดับให้ขาข้างที่ตั้งอยู่ที่ไม้หลักอันใหม่อยู่กับที่
หมุนขาอีกข้างหนึ่งไปด้านตรงข้าม หาจุดระดับจุดที่ 2
ตามวิธกี ารทีก่ ล่าวมาแล้ว ปักไม้หลักทีจ่ ดุ ทีห่ าระดับได้ใหม่
ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9

ภาพที่ 11
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ภาพที่ 13

ข้อมูลจาก การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ

หรือที่
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(4) หาแนวระดับในแต่ละแนว ดังต่อไปนี้ นำไม้ทำ
แนวระดับทีเ่ ราเตรียมไว้ (อาจเป็นไม้เอ-เฟรมหรือไม้ฉาก)
มาตัง้ ทีเ่ ส้นฐานให้ขาข้างหนึง่ ของไม้ทำแนวระดับตัง้ อยูบ่ น
ดินทีไ่ ม้หลักอันแรก ในสัณฐานปักอยูต่ ามภาพที่ 7 แล้ว
เลือ่ นขาอีกข้างหนึง่ ขึน้ ๆลง จนระดับน้ำทีผ่ กู ไว้บนไม้ฉาก
อยู่ตรงกลาง ซึ่งแสดงว่าจุดที่ขาทั้งสองของไม้ทำแนว
ระดับอยูใ่ นระดับเดียวกัน ปักไม้หลักทีข่ าข้างนัน้ ตามภาพ
ที่ 8

