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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.030017-2550

แนวทางท ี ่จะป ้องก ันหน ้าด ินท ี ่อ ุดมสมบูรณ์ไม ่ให ้
ถูกกัดเซาะพัดพาไปได้โดยง่าย จากบริเวณที ่สูงชันเหมาะ
สำหรบัไรน่าขนาดเลก็บนพืน้ทีส่งู แบง่ได้เปน็ 6 วิธดัีงนี้

1. คูรับน้ำรอบเขา
2. คันดินตามแนวระดับ
3. ขั้นบันไดดินแบบไม่ต่อเนื่อง
4. ขั้นบันไดดินปลูกไม้ผล
5. หลุมปลูกไม้ผลสลับ
6. คันซากพืช

การอนุรักษ์ดินบนพ้ืนท่ีลาดเท

1. คูรับน้ำรอบเขา เป็นการทำคูรับน้ำตามแนวระดับ
ขวางความลาดเทเว้นช่วงเป็นระยะๆ  ประมาณ 10-12 เมตร
และมีความกว้างคูน้ำแบบผนังด้านนอกเอียงเข้า 2 เมตร
ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ได้ในสภาพพื้นที่มีความลาดเทไม่เกิน 35%
หากใชป้ลกูกาแฟหรอืไมผ้ลใชไ้ด้ในสภาพพืน้ทีล่าดเทสงูถึง 50%

2. คันดินตามแนวระดับ ใช้กับพื้นที่ที่มีความลาดเท
ไม่เกิน 20% ความกว้างของฐานคันดิน และความสูงของคัน
ดินขึน้อยูกั่บความลาดเทของพืน้ที ่ชนดิของดนิและพชืทีป่ลกูคนั
ดินตามแนวระดบั แบง่ออกเปน็  2 ชนดิ แลว้แต่วัตถุประสงค์
ทีต้่องการใช้

2.1 คันดินเพื่อให้เกิดขั้นบันไดดินธรรมชาติ ใช้
ความกว้างของฐาน : ความสูงของคันดินเท่ากับอัตรา 1 : 1
เช่น ความกวา้งของฐาน 50 เซนตเิมตร ความสงูของตวัคนัดิน
เทา่กับ 50 เซนตเิมตร หรอืความสงูของคนัดนิ เทา่กับระดบัใน
แนวดิ่งของฐานคันดินอันล่างสุด ถึงจุดกึ่งกลางของคันดินที่อยู่
ถัดไป ประมาณ 1 เมตร เม่ือพืน้ทีร่ะหวา่งคนัดนิถกูใช้เพ่ือการ
เพาะปลูก ดินทางตอนบนจะค่อยๆ ถูกน้ำชะตกทับถมบริเวณ
หน้าคันดินที่อยู่ถัดลงไป จนในที่สุดก็จะกลายเป็นขั้นบันไดดิน
ธรรมชาติขึ้นใช้กับความลาดเทไม่เกิน 15%

กษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้ท่ีดินไม่สอดคล้องกับ
สมรรถนะของที่ดิน ทำการเพาะปลูกโดยขาด
หลักการอนุร ักษ์และบำรุงดินอย่างถูกต้อง

โดยเฉพาะในที่ดอนและที่ที ่มีความลาดเทมาก มี
อัตราการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูง การ
ชะล้างพังทลายของดินนี ้ ก่อให้เกิดผลเสียหาย
หลายประการทั ้งต่อเกษตรกรเจ้าของที ่ดิน คือ
ผิวดินที ่ม ีความอุดมสมบูรณ์ในไร่นาสูญหายไป
พร้อมกับปริมาณธาตุอาหารในดิน ทำให้ผลผลิต
พืชลดต่ำลง ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนและ
ยังมีผลเสียต่อชุมชนและประเทศชาติในที ่ส ุด



การไถพรวนและปลกูพชืตามแนวระดบั สามารถชว่ยเหลอืตนเองและประเทศชาติ

คันดินเพื่อให้เกิดขั้นบันไดดินธรรมชาติ

คูรับน้ำรอบเขา

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
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สำหรับคันดินแบบนี้อาจสร้างให้ห่างกันได้  เพราะไม่
ต้องการให้เป็นขั้นบันไดดินธรรมชาติ โดยอนุโลมให้ใช้ระยะห่าง
ของคูรับน้ำรอบเขาเปน็เกณฑ์

3. ขั ้นบันไดดินแบบไม่ต่อเนื ่อง วิธ ีทำคล้ายแบบ
ขั้นบันไดดินธรรมชาติ โดยทำขั้นบันไดดิน 1 ขั้น เว้นพื้นที่ไว้
2-3 ข้ัน แล้วจึงทำข้ันบันไดดินอีกข้ันหน่ึงสลับกันไป  พ้ืนท่ีท่ีเว้นไว้
ควรปลูกพืชตามแนวระดับหรือปลูกพืชสลับตามแนวระดับ
เมื่อมีเวลาและเงินพอก็ค่อยๆ ทำขั้นบันไดดินในพื้นที่ที่เว้นไว้จน
ในทีสุ่ดก็จะกลายเปน็ข้ันบนัไดดนิแบบธรรมชาตไิด้ภายใน 3-4 ปี
วิธีการนี้สามารถลดการพังทลายของดินลงได้ถึง 80%

จะเห็นได้ว่าการปลูกไม้ผลวิธีนี ้ช่วยประหยัดแรงงาน
รักษาความชุ่มช้ืนโคนต้นไม้ผลได้นานและดแูลง่าย  นอกจากน้ียัง
สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปได้หากต้นไม้เจริญเติบโตพอ

6. คันซากพชื เปน็วธิทีีง่่ายทีส่ดุแบบหนึง่ โดยนำซากพชื
ท่ีเกิดจากการบุกเบิกพ้ืนท่ี หรือท่ีเหลือภายหลงัการเก็บเก่ียวแล้ว
มาวางสุมให้สูง 0.5-1.50 เมตร เป็นคันตามแนวระดับที่วางไว้
เปน็ระยะๆ ห่างกันประมาณ 20-40 เมตร หรอืตามแนวคนัดิน
กั้นน้ำ ซึ่งจะช่วยลดความเร็วของน้ำไหลบ่า และกักตะกอนดิน
บางส่วนได้ ซากพืชก็จะค่อยๆ เน่าเป่ือยผุพังกลายเป็นอินทรียวัตถุ
ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ประโยชน์มากกว่าที่จะเผาซากพืชทิ้งหรือเอาออก
ไปจากไรน่า

การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท
2.2 คันดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน คันดิน

แบบนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณ
ท่ีชันกว่าแบบแรก ตัวคันดินใช้อัตราส่วน ความกว้างของฐาน :
ความกว้างของดนิ เทา่กับ 3 : 1 เช่น ความกวา้งของฐาน 120
เซนตเิมตร ความกวา้งของคนัดนิ 40 เซนตเิมตร

5. หลุมปลูกไม้ผลสลับ ใช้ว ิธ ีการเช่นเดียวกับขั ้น
บันไดดินปลูกไม้ผล แต่ตัวขั้นบันไดดินไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมี
ปัญหาแรงงานหรือมีหินโผล่ขวางกั้น โดยขุดบันไดดินช่วงสั้นๆ
เฉพาะที่ จะขุดหลุมปลูกในแต่ละแถวสลับกันในลักษณะรูป
สามเหลี่ยม เพื่อเก็บกักน้ำและชะลอความเร็วของน้ำไหลบ่า
บางสว่น ให้มีความยาวของขัน้บนัไดดินประมาณ 2 เมตร และ
กว้างประมาณ 1.8-2.0 เมตรแล้วจึงขุดหลุมปลูกไม้ผลบนขั้น
บันไดดิน นอกจากนั้น ทุกๆ 3-4 แถวขั้นบันไดควรมีคูระบาย
น้ำตามแนวระดับ

แนวคันซากพืชนี ้ ควรดำเนินการตอนทำการบุกเบิก
พ้ืนทีใ่หม่ๆ  และไมมี่เวลาหรอืทนุพอทีจ่ะทำคนัดนิแบบอืน่ๆ และ
ในอนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชให้เป็นแนวคันดินได้

นอกจากนั้น เวลากำจัดวัชพืชควรขุดพลิกดินเป็นแนว
ยาวแบบคเูป็นขนาดเลก็ตอนลา่งต่อเนือ่งกันตามแนวระดบั แล้ว
ทำการพลิกดินตอนบนที่มีวัชพืชลงไปในคู ทำเช่นนี้เรื่อยไปจน
ทั่วทั้งแปลงก็จะช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดีขึ ้นเหมาะแก่การ
เพาะปลูก ซากวัชพืชที่ถูกกลบก็จะเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวกลาย
เป็นปุ๋ยต่อไป

ขั้นบันไดดินแบบไม่ต่อเนื่อง

ขั้นบันไดดินปลูกไม้ผล

คันซากพืช

4. ขั้นบันไดดินปลูกไม้ผล เป็นการทำขั้นบันไดดินแบบ
ไม่ต่อเนื ่อง เพื ่อปลูกไม้ผลบนพื ้นที ่ลาดชันสูงเกินกว่า 35
เปอร์เซ็นต์ โดยจะปลูกไม้ผลบนขั้นบันไดดิน ส่วนพื้นที่ที่เว้นไว้
จะต้องปลูกหญ้าหรือถั่วคลุมดินอย่างถาวร เพื่อป้องกันดินถูก
กัดเซาะและนำไปใชเ้ลีย้งสตัว์ได้

ขั้นบันไดดินปลูกไม้ผลควรกว้างไม่เกิน 1.80 เมตร ดิน
ควรลึกไม่ต่ำกว่า 1 เมตร และระยะห่างระหว่างขั้นบันไดดิน
ตามแนวราบเทา่กับความกวา้งของพุ่มไม้เม่ือโตเตม็ที ่เช่น 4, 6,
8 หรอื 10 เมตร เป็นตน้

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย


