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ผลเสียของการไถพรวนดิน
แม้วา่ การไถพรวนดินจะก่อให้เกิดผลดีแก่การปลูก
พื ช แต่ ก ็ ม ี ผ ลเสี ย ต่ อ ระบบเกษตร โดยเฉพาะทำให้
คุณสมบัตดิ นิ ทัง้ ทางกายภาพและเคมีของดินเปลีย่ นแปลง
ไป ผลเสียอันเกิดจากการไถพรวนสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ทำให้ดนิ แน่น ผลจากการศึกษาด้านปฐพีวทิ ยา
แสดงให้เห็นว่าการใช้เครือ่ งจักรกลเกษตร ทำให้ความหนา
แน่นรวมของดินสูงขึน้ แม้วา่ การไถพรวนจะทำให้ชน้ั ดิน
บริเวณรากพืชร่วนซุยขึน้ แต่ผลดังกล่าวเกิดกับชัน้ ดินทีล่ กึ
เพียงไม่กี่เซนติเมตรจากพื้นผิวดิน ในทางตรงกันข้าม
เครือ่ งจักรกลเกษตรกลับทำให้ดนิ ชัน้ ล่างๆมีความแน่นทึบ
มากยิ่งขึ้น การไถดินในขณะที่แห้งเกินไปจะทำให้เป็น
ก้อนขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช และถ้าไถ
ในขณะทีด่ นิ เปียกเกินไปจะทำลายเม็ดและโครงสร้างของดิน
หากมีฝนตกหนักในเวลาต่อมาเม็ดดินจะยึดตัวแน่นเป็น
แผ่นผิวดิน ทำให้เกิดผลเสียต่อการงอกและการแทงของ
ต้นอ่อนสูผ่ วิ ดิน
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ารไถพรวนดินนัน้ ไม่ได้มผี ลต่อความเจริญ
เติบโตของพืชโดยตรง แต่มผี ลในทางอ้อม
เช่น ทำให้ดนิ มีความโปร่งมากขึน้ มีการ
ถ่ายเทอากาศดี ลดการระเหยของน้ำจากผิว
หน้าดิน ช่วยกำจัดวัชพืช ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผล
สนับสนุนให้พชื เจริญเติบโตได้ดขี น้ึ

2. เพิ่มอัตราการชะล้างพังทลายของดิน โดย
เฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดเทแล้วมีการไถพรวนขึ้นลง
ตามความลาดเท จะทำให้เกิดการกัดกร่อนของดินอันเกิด
จากน้ำไหลบ่าในยามฝนตกหนัก สำหรับในฤดูแล้งผิวดิน
จะถูกกัดกร่อนด้วยแรงลม
3. ลดการถ่ายเทอากาศและความสามารถใน
การดูดซับน้ำในชั้นดินที่ไม่ถูกไถพรวน เพราะการ
ไถพรวนจะลดปริมาณรูพรุนขนาดใหญ่ของดิน ทำให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างน้ำ ธาตุอาหาร และอากาศในดินทีจ่ ำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชมีความเหมาะสมลดลง
4. เพิ่มความหนาแน่นและความเครียดของน้ำ
ซึง่ การใช้รถไถขนาดกลางจะทำให้ดนิ ทีร่ ะดับความลึก 60
เซนติเมตร มีความหนาแน่นและความเครียดของน้ำเพิม่
ขึ้น

ชนิดของการไถพรวนดิน
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดแนวความคิดใน
การปลูกพืช โดยไถพรวนดินให้นอ้ ยทีส่ ดุ หรือไม่ไถพรวน
เลย ถ้าจำเป็นต้องมีการไถพรวนก็ให้ไถพรวนและปลูกพืช
ตามแนวระดับ เพือ่ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการไถพรวนขึ้นลงตามความ
ลาดชัน อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้การไถพรวนมีประสิทธิภาพ
ต่อการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ นักอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำได้จำแนก
และแบ่งชนิดของการไถพรวนไว้ดงั นี้

การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ สามารถช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติ
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การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ คือ การ
ไถพรวนดินให้ขนานกันไปตามแนวระดับ ขวางความ
ลาดเทพืน้ ที่ เพือ่ จะได้ปลูกพืชตามแนวระดับได้สะดวกและ
มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำ มักนิยมปฏิบัติ
บนพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดเทอยูร่ ะหว่าง 2-8 เปอร์เซ็นต์ มีความ
ลาดเทสม่ำเสมอ และมีระยะของความลาดเทไม่เกิน 100
เมตร

ประโยชน์ของการไถพรวน
และปลูกพืชตามแนวระดับ
1. ร่ อ งที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการไถพรวนดิ น และปลู ก
พืชจะทำหน้าที่เหมือนเขื่อนสกัดกั้นและลดความเร็ว
ของน้ำทีไ่ หลบ่าบนผิวดินโดยตรง
2. ทำให้ เ กิ ด ที ่ ก ั ก เก็ บ น้ ำ บนผิ ว ดิ น จำนวนมาก
ถ้าดินมีการซึมซาบดีและมีความสามารถในการซึมน้ำสูง
จะเป็นผลทำให้ฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่ไหลซึมลงไปใน
ดินได้มาก
3. การไถพรวนดินและปลูกพืชตามแนวระดับนี้
ถ้าปฏิบตั บิ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดเทไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์
จะลดการสูญเสียดินได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของดิน
ที่สูญเสียจากการปลูกพืชขึ้นลงตามแนวลาดเท แต่
ประสิทธิภาพการอนุรักษ์ดินและน้ำจะลดลง เมื่อความ
ลาดเทของพืน้ ทีเ่ กิน 8 เปอร์เซ็นต์
การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับนี้เป็น
วิธกี ารขัน้ พืน้ ฐานในการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ซึง่ มาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ำวิธีการอื่น จะต้องอาศัยวิธีการนี้ผสม
ผสานด้วย เช่น การปลูกพืชสลับเป็นแถว การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลือ่ มฤดู เป็นต้น
ข้อมูลจาก สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ
กรมพัฒนาทีด่ นิ

หรือที่
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1. ระบบการไถพรวนด้วยไถสิ่วบนพื้นที่ลาดเท
การไถด้วยไถสิว่ จะมีการสูญเสียดินน้อยกว่าการไถด้วยไถ
หัวหมู ลักษณะของไถสิว่ จะเป็นแผ่นเหล็กโค้งคล้ายรูปตัวยู
ปลายข้างหนึง่ จะเชือ่ มติดกับแท่งเหล็กส่วนปลายข้างหนึง่
จะมีลกั ษณะแหลมสำหรับตะกุยดิน บนแท่งเหล็กทีก่ ล่าว
มานีจ้ ะมีไถสิว่ ติดไว้ 4-6 อัน โดยมีระยะห่างๆ กัน การไถ
ด้วยไถสิว่ นีจ้ ะทำให้ดนิ ทีแ่ น่นมีลกั ษณะร่วนซุยขึน้
2. ระบบการปลูกพืชโดยไม่มีการไถพรวนดิน
แต่ใช้ยากำจัดวัชพืชแทน วิธนี ใ้ี ช้ได้ดกี บั การปลูกข้าวโพด
และถัว่ เหลือง ประโยชน์ของการปลูกพืชแบบวิธนี ก้ี ค็ อื
ลดการชะล้างพังทลายของดิน เศษเหลือของพืชจะเป็น
วัตถุคลุมดิน ซึง่ จะช่วยลดปริมาณน้ำไหลบ่า และสลายตัว
ให้อนิ ทรียวัตถุแก่ดนิ ต่อไป นอกจากนีโ้ ครงสร้างของดิน
ยังไม่ถกู ทำลายด้วย
3. ระบบการไถพรวนโดยปล่อยเศษเหลือของ
พืชอยูท่ ผ่ี วิ ดิน วิธนี ห้ี า้ มเผาเศษซากพืชแต่ให้ไถพรวนดิน
ขณะมีเศษซากพืชเหลืออยูใ่ นแปลง
4. ระบบการไถพรวนน้อยทีส่ ดุ คือ ในการเตรียม
ดินและปลูกพืชควรให้มจี ำนวนครัง้ ของการไถพรวนน้อยที่
สุด การไถพรวน การปลูกและการใส่ปยุ๋ จะกระทำพร้อม
กันครัง้ เดียวเพือ่ ลดจำนวนครัง้ ของรถไถทีจ่ ะอยูใ่ นแปลง
5. ระบบการไถพรวนทำลายชั้นดินที่แน่นทึบที่
ปรากฏในชั้นดินล่าง ซึ่งชั้นดินที่แน่นทึบเป็นอุปสรรค
ทำให้นำ้ ไหลซึมลงในดินได้ชา้ และจำกัดการเจริญเติบโต
ของรากพืช การทำลายชัน้ ดินทีแ่ น่นทึบ ทำให้นำ้ ไหลซึม
ลงสู่ส่วนลึกของดินได้สะดวกมากขึ้น จึงลดปริมาณน้ำ
ทีไ่ หลบ่าบนผิวดินช่วยให้รากพืชชอนไชดูดแร่ธาตุอาหาร
และน้ำได้ลกึ มากขึน้ และทำให้ดนิ ล่างมีความพรุนมากขึน้
6. ระบบการไถพรวนและเตรียมดินตามแนว
ระดับ ถ้ามีการนำวิธกี ารไถพรวนแบบอนุรกั ษ์ดนิ ตามวิธที ่ี
1-5 มาปฏิบัติร่วมกัน
ด้ ว ยจะทำให้ ก ารไถ
พรวนตามแนวระดับมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
อนุรักษ์ดินและน้ำมาก
ขึ้น

