
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ลุ่ม-ดอน



หลักสูตร / หัวข้อ

1.  การพิจารณาพื้นทีเ่พื่อเข้าร่วมโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ลุ่ม-ดอน

2.  การส้ารวจออกแบบกิจกรรมระบบอนุรักษ์ดินและน้้าให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์ทีด่ินเพือ่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  การใช้กระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชนจัดท้าโครงการฯ เพื่อให้เกิดความส้าเร็จตามเป้าหมาย

4.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเพื่อให้โครงการประสบความส้าเรจ็



เขตพัฒนาที่ดิน (Zone of Land Development) หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้้าขนาดเล็ก หรือพื้นที่ ด้าเนินการที่
ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส้ารวจและวาง แผนการใช้ที่ดิน 
การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า การพัฒนาแหล่งน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดินที่มีปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด ดินตื้น ดินทราย ดินอินทรีย์ และพื้นที่ลาดชันสูง รวมทั้งการฟื้นฟูดินเสื่อม โทรมใน
พื้นที่ที่ดินขาดอินทรียวัตถุ หรือตามสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา ต่างๆ 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสาธิตให้เกษตรกรและ 3 ประชาชน
ทั่วไปได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้้า การฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ้ารุงดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2551)



การอนุรักษ์ดินและน้้า

การอนุรักษ์ดินและน้้า หมายความถึงการระวังรักษา และป้องกันดินมิให้ถูกชะล้าง และพัดพาไป ตลอดจน
การปรับปรุงบ้ารุงดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการรักษาน้้าในดิน และบนผิวดินให้คงอยู่ เพื่อรักษา
ดุลธรรมชาติให้เหมาะสม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ดินและน้้า
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือมาตรการทางวิธีกล และมาตรการทางพืช (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)



มาตรการทางวิธีกล  เป็นวิธีการควบคุมน้้าไหลบ่าหน้าดิน โดยการสร้างสิ่งกีดขวางทางลาดเทของพ้ืนที่ 
และทิศทางการไหลของน้้า ช่วยลดและชะลอความเร็วของกระแสน้้า เป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้้าค่อนข้าง
ถาวร และมีประสิทธิภาพสูง แต่ลงทุนค่อนข้างสูง ต้องใช้ความช้านาญในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่รัฐบาลจะ
เป็นผู้ด้าเนินการเอง มาตรการวิธีกลมีหลายวิธีดังนี้

1. ขั้นบันได เป็นการปรับพ้ืนที่ เป็นขั้น ๆ ต่อเน่ืองกันคล้ายขั้นบันไดเพื่อปลูกพืช

2. คูรับน้้าขอบเขา เป็นคูรับน้้าที่สร้างบริเวณขอบเขาตามแนวระดับ หรือลดระดับเป็น
รูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหม ูระยะห่างของคูขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ความยาวของความลาดเทของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงออกเป็นช่วง ๆ เพื่อเก็บกักน้้าหรือระบายน้้าออกไป 
ในทิศทางที่ต้องการ ท้าให้น้้าไหลบ่าแต่ละช่วงมีปริมาณน้อย ลดการกัดเซาะ และการพังทลายของดิน 
นอกจากนี้ยังใช้เป็นทางล้าเลียงได้



3. การล้าเลียงในไร่นา/ถนนเชือ่มโยงในไร่นา เป็นถนนเช่ือมระหว่างคูรับน้้าขอบเขา หรือ
ทางเดินเท้า บนขั้นบันไดดินหรือคันดินกับถนนซอย หรือถนนสายหลักบนพื้นที่เพาะปลูก ที่มีความสูงชัน 
เพื่อเป็นทางสัญจรของเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน และใช้ในการขนส่งผลผลิต จากพ้ืนที่เกษตรสู่ตลาด

4. สิ่งก่อสร้างชะลอความเร็วของน้้าในทางระบายน้้า เป็นสิ่งก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ในทางระบาย
น้้าที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากร่องน้้าธรรมชาติ เพื่อใช้ในการชะลอความเร็วของน้้าไม่ให้กัดเซาะท้า
ความเสียหายแก่ทางระบายน้้า สามารถใช้วัสดุราคาถูกที่หาได้ง่ายในพื้นที่ เช่น หินที่มีอยู่ในธรรมชาติ ท่อน
ไม้ กระสอบปุ๋ยบรรจุทรายผสมซีเมนต์หรืออิฐบล็อก

5. บ่อดักตะกอนดิน เป็นบ่อขนาดเล็กที่สร้างขึ้น เพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้้า ก่อน
ลงสู่บ่อน้้าประจ้าไร่นา ช่วยดักตะกอนที่ไหลมาตามน้้าไม่ให้ลงไปทับถมบ่อน้้าประจ้าไร่นา ท้าให้อายุการใช้
งานของบ่อน้้ายาวนานขึ้น และเป็นการรักษาคุณภาพของน้้าด้วย



6. บ่อน้้าในไร่นา/สระน้้า/บ่อเก็บน้้า เป็นพ้ืนที่ที่สร้างขึ้น โดยการขุดหรือท้าคันดินล้อมรอบ 
ส้าหรับเก็บกักน้้า หรือถมดินขวางกั้นทางเดินน้้าหรือร่องน้้า ไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร 

7.  โครงสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้้า กรมพัฒนาที่ดินแนะน้าให้ด้าเนินการก่อสร้าง ท้าในพื้นที่
ของเกษตรกรดังนี้

7.1 คันดินแบบที่ 5 เป็นคันคูรับน้้ารอบเขา ควรใช้กับพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาตรดิน ขุดถมประมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตร/เมตร

7.2 คันดินแบบที่ 6 เป็นคันคูรับน้้ารอบเขา ควรใช้กับพ้ืนที่ที่มีความลาดเทมากกว่า 35
เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรดิน ขุดถมประมาณ 0.2 ลูกบาศก์เมตร/เมตร



8. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ก่อสร้างโดยการลบคันนาเดิม ซึ่งมีขนาดเล็ก และเป็นผืนนา
แปลงเล็กแปลงน้อย แล้วสร้างคันนาขึ้นมาใหม่ โดยให้มีขนาดความกว้างและสูงกว่าเดิม เป็นคันดินที่สร้าง
ขึ้น โดยให้ระดับของดินอยู่ในระดับเดียวกัน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้้าที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วง ๆ มีลักษณะ
เหมือนคันนา บนตัวคันนาสามารถปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชไร่ และพืชผัก ความสูงและความกว้างของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พื้นที่ดินและ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมา หรือปริมาณน้้าที่จะเก็บกัก หรือระบายออก

สถานพีัฒนาที่ดนิสมุทรสงคราม  ส้านักงานพัฒนาทีด่ินเขต10  กรมพัฒนาที่ดนิ



มาตรการทางพืช

มาตรการทางพืช เป็นวิธีที่การเพ่ิมความหนาแน่นของพืช การคลุมดิน ป้องกันเม็ดฝนกระทบผิวดิน 
ตลอดจนการปรับปรุงบ้ารุงดิน มีการลงทุนต่้า ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เอง โดยใช้พืชตระกูลถั่วบ้ารุง
ดิน หญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือหญ้าธรรมชาติ ปลูกเป็นแถบขวางทางลาดเทของพื้นที่ หรือปลูกพืชคลุมดิน หรือ
การใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดความแรงของเม็ดฝน ดักตะกอนดิน และชะลอความเร็ว
ของน้้า มีหลายวิธีการดังนี้

1. การปลูกพืชคลมุดิน เป็นการปลูกหญ้าหรือพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ซึ่งเมื่อปลูกแล้ว จะ
ปกคลุมผิวหน้าดิน ช่วยควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุงบ้ารุงดิน

2. การคลุมดิน เป็นการใช้วัสดุต่าง ๆ คลุมดิน เช่น เศษซากพืช พลาสติก กระดาษ และอื่น ๆ 



3. การปลูกพืชปุย๋สด เป็นการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อไถกลบคลุกเคล้ากันดิน

4. การปลูกพืชสลบัเป็นแถบ เป็นการปลูกพืชที่มีระยะปลูกถี่และห่างเป็นแถบสลับกัน ขวาง
ความลาดเทของพ้ืนที่ ตามแนวระดับ หรือไม่เป็นไปตามแนวระดับก็ได้

5. การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืช 2 ชนิด หรือมากกว่า หมุนเวียนกันลงบนพ้ืนที่
เดียวกัน โดยจัดชนิดของพืช และเวลาปลูกให้เหมาะสม

6. การปลูกพืชแซม เป็นการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่ในเวลาเดียวกัน โดยท้าการปลูก
พืชที่สองแซมลงในระหว่างแถวของพืชแรก หรือพืชหลัก

7. การปลูกพืชเหลือ่มฤดู เป็นการปลูกพืชต่อเนื่องคาบเกี่ยวกัน โดยการปลูกพืชที่สองระหว่าง
แถวของพืชแรก ในขณะที่พืชแรกให้ผลผลิต แต่ยังไม่แก่เต็มที่



8. การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่ม บ้ารุงดิน เป็นการปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่ม บ้ารุงดิน ซึ่งปลูก
ตามแนวระดับ

9.  คันซากพืช เป็นการน้าซากพืช ที่เกิดจากการบุกเบิกพ้ืนที่ หรือที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว
มาวางสุมให้สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นคันตามแนวระดับไว้เป็นระยะ ๆ ห่างกันประมาณ 
20-40 เมตร หรือตามแนวคันดินก้ัน

10. ไม้บังลม เป็นแถบต้นไม้หรือหญ้าสูง ที่ปลูกเป็นระยะ ๆ โดยมีระยะห่างของแถบที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการสูญเสียดิน สูญเสียน้้า และผลเสียหายที่จะเกิดแก่พืชอันเนื่องมาจากแรงลม



กิจกรรม



1

การส่องกล้องวางแนวระดับอนุรักษ์



2

การขุดคันคูริมน้้ารอบขอบเขา (แบบที่ 6)





3 การขุดคันคูเบนน้้า
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สภาพพื้นที่ - ความลาดชัน
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5 บ่อดักตะกอนดิน
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ฝายชะลอน้้า
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ท่อลอดระบายน้้า
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การปลูกหญ้าแฝกตามแบบอนุรักษ์
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ทางล้าเลยีงในไร่นา
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การจัดรูปแปลงนา
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ประชาคมหมู่บ้าน


