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แผนผังแนวคิดหน่ วยที่ 12
การอนุรักษ์ ดินและนา้

12.1 บทนาเกี่ยวกับ
การอนุ รักษ์ดินและน้ า

12.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน
และน้ า
12.1.2 ป่ าไม้กบั การอนุรักษ์ดินและน้ า

12.2.1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกร่ อนของดิน
หน่ วยที่ 12 การอนุรักษ์

ดินและนา้

12.2 การกร่ อนของ
ดิน
12.2.3 การกร่ อนของดินในประเทศไทย

12.3.1 แนวทางและวิธีอนุ รักษ์ดินและน้ า
12.3 มาตรการการ
อนุรักษ์ดินและน้ า

12.2.3 การอนุ รักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช
12.3.3 การอนุ รักษ์ดินและน้ าโดยทางกล
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 12
การอนุรักษ์ ดินและนา้
จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวจากตัวเลือก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) สาหรับคาถาม
แต่ละข้อโดยใช้เครื่ องหมาย / หน้าตัวเลือกที่นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืนคือข้อใด
ก. เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
ข. เพื่อความมัน่ คงทางด้านอาหาร
ค. เพื่อการป้ องกันรักษาป่ าไม้
ง. เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดีอยูเ่ สมอ
จ. เพื่อเก็บรักษาดินก่อนการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
2. บทบาทของป่ าไม้ที่ช่วยอนุรักษ์ดินคือข้อใด
ก. เป็ นแหล่งต้นน้ า
ข. ลดการระเหยของน้ าจากดิน
ค. ลดการระเหยของน้ าจากดิน และลดการกร่ อนของดิน
ง. เพิ่มและรักษาอินทรี ยวัตถุ และลดการกร่ อนของดิน
จ. ลดการระเหยของน้ าจากดิน และเพิ่มและรักษาอินทรี ยวัตถุ
3. ข้อใดเป็ นการจัดการสวนป่ าเพื่อการอนุ รักษ์ดินและน้ า
ก. การตัดเฉพาะต้นไม้ที่แก่ได้ขนาดตามความเหมาะสมเท่านั้น
ข. ต้นไม้ขนาดเล็กควรปล่อยให้สามารถเจริ ญเติบโตในพื้นที่ป่าไม้น้ นั ต่อไป
ค. การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
จ. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค
4. การกร่ อนของดินแบ่งได้เป็ นกี่ประเภท คืออะไร
ก. 2 ประเภท คือ การกร่ อนของดินที่มีตวั เร่ ง และไม่มีตวั เร่ ง
ข. 2 ประเภท คือ การกร่ อนของดินที่มีตวั เร่ ง และการกร่ อนของดินโดยธรรมชาติ
ค. 2 ประเภท คือ การกร่ อนของดินที่มนุษย์สร้างขึ้นและการกร่ อนของดินโดยธรรมชาติ
ง. 3 ประเภท คือ การกร่ อนของดินที่มีตวั เร่ งไม่มีตวั เร่ ง และการกร่ อนของดินโดยธรรมชาติ
จ. 3 ประเภท คือ การกร่ อนของดินที่มีตวั เร่ งการกร่ อนของดินที่มนุษย์สร้างขึ้นและการกร่ อนของ
ดินโดยธรรมชาติ
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5. บริ เวณใดมีโอกาสเกิดการกร่ อนของดินโดยลมได้มากที่สุด
ก. ริ มฝั่งทะเล
ข. ริ มแม่น้ า
ค. ที่ราบเชิงเขา
ง. ทุ่งหญ้า
จ. สวนผลไม้
6. พื้นที่ที่มีระดับของการสู ญเสี ยดินน้อยมาก โดยมีอตั ราการสู ญเสี ยดิน 0 – 2 ตันต่อไร่ ต่อปี คือข้อใด
ก. พื้นที่รกร้าง
ข. ป่ าไม้
ค. สวนผลไม้
ง. พื้นที่ปลูกไม้ยนื ต้น
จ. ที่อยูอ่ าศัย
7. พืชชนิดใดที่นิยมนามาปลูกเป็ นพืชยึดดินเพื่อการอนุ รักษ์ดินและน้ า
ก. หญ้าแพงโกล่า
ข. หญ้าแฝก
ค. ถัว่ เวอราโน
ง. ถัว่ พุม่
จ. ปอเทือง
8. การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป บนพื้นที่เดียวกันและในเวลาเดียวกันโดยปลูกพืชรองระหว่างแถวของพืช
หลักเป็ นการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืชวิธีใด
ก. การปลูกพืชคลุมดิน
ข. การปลูกพืชแซม
ค. การปลูกพืชปุ๋ ยสด
ง. การปลูกพืชตามแนวระดับ
จ. การปลูกพืชสลับเป็ บแถบ
9. ข้อใดเป็ นการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกล
ก. การปลูกพืชแซม
ข. การปลูกแนวกันลม
ค. การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน
ง. การปลูกพืชคันซากพืช
จ. การปลูกพืชหมุนเวียน
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10. พื้นที่ใดที่ไม่ เหมาะสมกับการยกแปลงและขุดร่ องน้ าตามแนวระดับ
ก. พื้นที่ที่ดินอัดตัวแน่น
ข. พื้นที่ที่เป็ นดินร่ วนพังทลายง่าย
ค. พื้นที่ที่เป็ นดินเหนียว
ง. พื้นที่ดอน
จ. พื้นที่ราบ
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แผนการสอนประจาหน่ วยที่ 12
การอนุรักษ์ ดินและนา้
ตอนที่
12.1 บทนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า
12.2 การกร่ อนของดิน
12.3 มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ า
แนวคิด
1. การอนุ รักษ์ดินและน้ า หมายถึ ง การระวัง รั ก ษาและป้ องกันดิ นมิ ใ ห้ถู กกร่ อนและพัดพาไป
ตลอดจนการปรับปรุ งบารุ งดินให้คงความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งการรักษาน้ าในดินและบนผิวดิน
ให้คงอยูเ่ พื่อรักษาดุลย์ธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ดินและที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ยงั่ ยืนการใช้ที่ดินทาการเกษตรที่ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ดินและน้ า เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไม่เหมาะสม และการปฏิบตั ิงานในไร่ นาก่อให้เกิดการเสื่ อมโทรมของดิน ป่ าไม้มีบทบาทช่วย
อนุรักษ์ดินคือ เพิม่ และรักษาอินทรี ยวัตถุและลดการกร่ อนของดิน และบทบาทของป่ าไม้ที่ช่วย
อนุรักษ์น้ า คือ เป็ นแหล่งต้นน้ า และลดการระเหยของน้ าจากดิน
2. การกร่ อนของดินหมายถึง กระบวนการแตกกระจายและการพัดพาไปของดินโดยตัวการกร่ อน
ซึ่ งได้แก่ น้ าและลม ประเภทของการกร่ อนของดินแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การกร่ อนของดินที่มี
ตัวเร่ ง และการกร่ อนของดิ นโดยธรรมชาติและผลกระทบของการกร่ อนของดินมีท้ งั ทางบวก
และทางลบ ประเทศไทยมีพ้นื ที่ที่เกิดการกร่ อนของดินโดยตัวการที่สาคัญที่ทาให้เกิดการกร่ อน
ของดิ นก็คือ ฝน หรื อ น้ าการกร่ อนของดิ นส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยดิ นตั้งแต่ระดับน้อยมากถึ ง
รุ นแรง วิธี ก ารสั ง เกตุ ดินที่ มี ส ภาพการกร่ อนในประเทศไทย คื อ ความหนาของชั้นดิ นบน
ร่ องรอยการกร่ อนของดิ นและสภาพภูมิประเทศ ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีปริ มาณการ
สู ญเสี ยดิน 0 – 50 ตัน/ไร่ /ปี โดยภาคใต้มีการสู ญเสี ยดินมากที่สุด
3. มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ า มีแนวทางการอนุ รักษ์ดินและน้ า 4 ประการ ได้แก่ การปกคลุม
ดินการลดความเร็ วของน้ าที่ไหลบ่าและลมที่พดั ผ่านผิวดินการทาทางระบายน้ าที่ไหลบ่าและ
การปรับปรุ งโครงสร้ างดิ นให้ทนต่อการถูกกร่ อนและให้ซึมซับน้ าได้ดีข้ ึ นวิธีการอนุ รักษ์ดิน
และน้ าสามารถทาได้ 3 วิธี คือ การการใช้ที่ดินตามสมรรถนะของที่ดินการอนุ รักษ์ดินและน้ า
โดยทางพืช ได้แก่ การใช้วสั ดุ คลุมดินการปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชยึดดินการปลูกพืชตาม
แนวระดับการปลูกพืชสลับเป็ บแถบการปลูกพืชปุ๋ ยสดการใช้ระบบการปลูกพืชในการอนุรักษ์
ดินและน้ าการปลูกแนวกันลม และการปลูกพืชคันซากพืช และการอนุ รักษ์ดินและน้ าโดยทาง
กลได้แก่ การไม่ไถพรวนดิ นและไถพรวนน้อยครั้ งการไถพรวนและปลู กพืชตามแนวระดับ
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ระบบการให้น้ าพืชแบบเฉพาะจุดการยกร่ องตามแนวระดับและการยกร่ องปิ ดหัวท้ายการยก
แปลงและขุดร่ องน้ าตามแนวระดับการทาร่ องน้ าไปตามแนวระดับทางระบายน้ าการสร้างคัน
ดินกั้นน้ าขั้นบันไดดินบ่อน้ าในไร่ นาบ่อดักตะกอนและฝายแม้ว
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 12 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการอนุรักษ์ดินและน้ าได้
2. อธิ บายการใช้ที่ดินทาการเกษตรที่ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ดินและน้ า และลักษณะการเสื่ อมคุณภาพ
ของดินและการสู ญเสี ยน้ าในดินได้
3. อธิบายเกี่ยวกับป่ าไม้กบั การอนุรักษ์ดินและน้ าได้
4. อธิบายการกร่ อนของดินได้
5. อธิบายมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ าได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 12
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 12.1 – 12.3
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยงและซีดีหรื อเทปเสี ยงประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. เข้ารับการสอนเสริ ม(ถ้ามี)
7. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 12
สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. ซีดีเสี ยงประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง (ถ้ามี)
5. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. การสอนเสริ ม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
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แผนการสอนตอนที่ 12.1
บทนาเกีย่ วกับการอนุรักษ์ ดินและนา้
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
12.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า
12.1.2 ป่ าไม้กบั การอนุรักษ์ดินและน้ า
แนวคิด
1. การอนุ รักษ์ดินและน้ า หมายถึ ง การระวัง รั ก ษาและป้ องกันดิ นมิ ใ ห้ถู กกร่ อนและพัดพาไป
ตลอดจนการปรับปรุ งบารุ งดินให้คงความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งการรักษาน้ าในดินและบนผิวดิน
ให้คงอยูเ่ พื่อรักษาดุลย์ธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ดินและที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ยงั่ ยืนมีวตั ถุประสงค์ เพื่อรักษาความอุ ดมสมบูรณ์ ของดิ นให้ดีอยู่เสมอ ทาให้ได้ผลผลิ ตสู ง
ที่สุด และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานที่สุดจากการใช้ที่ดินนั้นปรับปรุ งพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ต่ อ การเกษตรให้ เ หมาะสมและเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การท าการเกษตรและรั ก ษาสภาพพื้ น ที่
เพาะปลูกให้คงสภาพอยูต่ ลอดไปไม่สูญหายรักษาแหล่งต้นน้ าในป่ าไม้และกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
พื้นที่ ตลอดจนมีการใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และรักษาสมดุลธรรมชาติ ซึ่ งมีหลักการ คือ ลด
การกร่ อนของดินรักษาปริ มาณธาตุอาหารในดินรักษาระดับอินทรี ยวัตถุในดินรักษาสมบัติทาง
กายภาพและเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืชและรักษาน้ าในดิน
2. การใช้ที่ดินทาการเกษตรที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหาแก่ ดินและน้ า เกิ ดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่
เหมาะสม และการปฏิ บ ตั ิ ง านในไร่ นาก่ อให้เกิ ดการเสื่ อมโทรมของดิ น ลัก ษณะการเสื่ อม
คุณภาพของดิน ได้แก่ ธาตุอาหารพืชและอินทรี ยวัตถุลดลง มีการสะสมเกลือและแร่ ธาตุหรื อมี
การปนเปื้ อนสารพิษหน้าดินน้อยหรื อมีหน้าดินชั้นล่างที่เป็ นกรวดทรายตะกอนดิ นของดินชั้น
ล่างจากแหล่งอื่น ๆ มาทับถมอยู่ขา้ งบน และลักษณะทางกายภาพของดิ นเลวลงกว่าเดิ มที่เคย
เป็ น ส่ วนการสู ญเสี ยน้ าในดินเกิดขึ้นได้ 4 วิธี คือ การไหลบ่าของน้ าผิวดิน การระเหยของน้ า
จากดิน การคายน้ าของพืชและการซึ มลึกลงไปในดินเลยเขตรากพืช
3. ป่ าไม้ในแง่ นิเวศวิทยา คื อ สังคมของสิ่ งมี ชีวิตที่ มีไม้ยืนต้นเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ เป็ นองค์ประกอบ
หลัก และมีตน้ ไม้หลายชนิด ขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยูอ่ ย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิ พล
ต่อสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณนั้น บทบาทของป่ าไม้ที่ช่วยอนุ รักษ์ดินคือ เพิ่มและรักษาอินทรี ยวัตถุ
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และลดการกร่ อนของดิ น และบทบาทของป่ าไม้ที่ช่วยอนุ รักษ์น้ า คือ เป็ นแหล่งต้นน้ า และลด
การระเหยของน้ าจากดิน การจัดการป่ าไม้เพื่อการอนุ รักษ์ดินและน้ า ทาได้โดยการปลูกไม้ป่า
ในพื้นที่ที่มีความชันเกิ นกว่าที่จะปลูกพืชเศษฐกิจทัว่ ไป หรื อการทาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และการ
จัดการสวนป่ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า
วัถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.1 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการอนุรักษ์ดินและน้ าได้
2. อธิ บายการใช้ที่ดินทาการเกษตรที่ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ดินและน้ า และลักษณะการเสื่ อมคุณภาพ
ของดินและการสู ญเสี ยน้ าในดินได้
3. อธิ บายเกี่ยวกับป่ าไม้กบั การอนุรักษ์ดินและน้ าได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 12.1
บทนาเกีย่ วกับการอนุรักษ์ ดินและนา้
สาระสาคัญ
1. ความหมายของการอนุรักษ์ ดินและนา้
การอนุรักษ์ดินและน้ า (soil and water conservation)หมายถึง การระวังรักษาและป้ องกันดินมิให้ถูก
กร่ อนและพัดพาไปตลอดจนการปรับปรุ งบารุ งดิ นให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการรักษาน้ าในดินและ
บนผิวดิ นให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลย์ธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ดินและที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่
ยัง่ ยืน(กลุ่มวิจยั และพัฒนาการอนุ รักษ์ดินและน้ าพื้นที่พืชไร่ , มปป.)ดังนั้นการอนุ รักษ์ดินและน้ าจึงเป็ นการ
รักษาปรับปรุ งสภาพของพื้นที่ตน้ น้ าลาธารป่ าไม้และสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้ดีข้ ึนป้ องกันมิให้เกิ ดการ
กร่ อนของดินทั้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่นอกการเกษตร
2. วัตถุประสงค์ ของการอนุรักษ์ ดินและนา้ ดังนี้
2.1 เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดีอยูเ่ สมอ ทาให้ได้ผลผลิตสู งที่สุด และสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้นานที่สุดจากการใช้ที่ดินนั้น
2.2 เพื่ อปรั บปรุ งพื้ นที่ ที่ ไ ม่เหมาะสมต่ อการเกษตรให้เหมาะสมและเกิ ดประโยชน์ต่อการท า
การเกษตรและรักษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกให้คงสภาพอยูต่ ลอดไปไม่สูญหาย
2.3 เพื่ อ รั ก ษาแหล่ ง ต้น น้ า ในป่ าไม้แ ละกัก เก็ บ น้ า ไว้ใ ช้ใ นพื้ น ที่ ตลอดจนมี ก ารใช้น้ า อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2.4 เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
3. หลักการอนุรักษ์ ดินและนา้ ในดิน
3.1 ลดการกร่ อนของดิน
3.2 รักษาปริ มาณธาตุอาหารในดิน
3.3 รักษาระดับอินทรี ยวัตถุในดิน
3.4 รักษาสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืช
3.5 รักษาสมบัติทางเคมีของดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
3.6 รักษาน้ าในดิน
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4. การใช้ ทดี่ ินทาการเกษตรทีก่ ่อให้ เกิดปัญหาแก่ ดินและน้า ปั ญหาการเสื่ อมของดินและการสู ญเสี ยน้ าในดิน
ที่สาคัญที่เกิดจากการใช้ที่ดินทาการเกษตรในประเทศไทย มีดงั นี้
4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ที่ดินที่มีความลาดชัน การทานาในดินทราย
การนาที่ ดิน ที่ เ หมาะสมต่ อการเกษตรกรรมมาใช้เพื่ อ กิ จ กรรมอย่า งอื่ น และการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น ไม่
สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดิน
4.2 การปฏิบตั ิ งานในไร่ นาก่ อให้เกิ ดการเสื่ อมโทรมของดิ น เช่ น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน และการ
เตรี ยมดินไม่เหมาะสมและไม่ถูกวิธี เป็ นต้น
5. ลักษณะการเสื่ อมคุณภาพดินและการสู ญเสี ยนา้ ในดิน
5.1 การเสื่ อมคุณภาพของดิน ดินเสื่ อมคุณภาพจะประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้
5.1.1 ธาตุอาหารพืชและอินทรี ยวัตถุลดลง
5.1.2 มีการสะสมเกลือและแร่ ธาตุหรื อมีการปนเปื้ อนสารพิษการสะสมเกลื อและแร่ ธาตุ
หรื อมีการปนเปื้ อนสารพิษในปริ มาณที่มากขึ้นจากเดิม
5.1.3 หน้าดินน้อยหรื อมีหน้าดินชั้นล่างที่เป็ นกรวดทรา
5.1.4 ตะกอนดินของดินชั้นล่างจากแหล่งอื่น ๆ มาทับถมอยูข่ า้ งบน
5.1.5 ลักษณะทางกายภาพของดินเลวลงกว่าเดิมที่เคยเป็ น
5.2 การสู ญเสี ยน้ าในดิน เกิดขึ้นได้ 4 วิธี คือ การไหลบ่าของน้ าผิวดิน (runoff) การระเหยของน้ า
จากดิน (evaporation from soil) การคายน้ าของพืช (transpirationfrom plant) และการซึ มลึกลงไปในดินเลย
เขตรากพืช (deep percolation)
6. บทบาทของป่ าไม้ ต่อการอนุรักษ์ ดินและนา้
6.1 บทบาทของป่ าไม้ที่ช่วยอนุรักษ์ดิน คือ การเพิ่มและรักษาอินทรี ยวัตถุ และลดการกร่ อนของดิน
6.2 บทบาทของป่ าไม้ที่ช่วยอนุรักษ์น้ า คือ เป็ นแหล่งต้นน้ า และลดการระเหยของน้ าจากดิน
7. การจัดการป่ าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ ดินและน้า ต้องอนุ รักษ์ให้ป่าไม้เกิดความอุดมสมบูรณ์ วิธีการจัดการที่
เหมาะสม คือ
7.1 การปลูกไม้ป่าในพื้นที่ที่มีความชันเกินกว่าที่จะปลูกพืชเศษฐกิจทัว่ ไป หรื อการทาทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์
7.2 การจัดการสวนป่ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ควรปฏิบตั ิดงั นี้
7.2.1 การตัดเฉพาะต้นไม้ที่แก่ได้ขนาดตามความเหมาะสมเท่านั้น
7.2.2 ต้นไม้ขนาดเล็กควรปล่อยให้สามารถเจริ ญเติบโตในพื้นที่ป่าไม้น้ นั ต่อไป
7.2.3 การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ซึ่ งจะช่วยให้มีสิ่งปกคลุมดินอยูเ่ สมอ
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หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 12.1 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรียนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 12.1
กิจกรรม 12.1
1. หลักการอนุรักษ์ดินและน้ าในดินคืออะไร

2. การสู ญเสี ยน้ าในดิน เกิดขึ้นได้กี่วธิ ี อะไรบ้าง

3. ป่ าไม้มีบทบาทต่อการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างไร

หลังจากประกอบกิจกรรม 12.1.1 - 12.1.2 แล้ ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้
ท้ายหน่ วยที่ 12 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 12.2
การกร่ อนของดิน
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
12.2.1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกร่ อนของดิน
12.2.2 การกร่ อนของดินในประเทศไทย
แนวคิด
1. การกร่ อนของดินหมายถึง กระบวนการแตกกระจายและการพัดพาไปของดินโดยตัวการกร่ อน
ซึ่ งได้แก่ น้ าและลม ประเภทของการกร่ อนของดินแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การกร่ อนของดินที่มี
ตัวเร่ ง และการกร่ อนของดิ นโดยธรรมชาติ และผลกระทบของการกร่ อนของดิ นมีท้ งั ทางบวก
และทางลบ ผลกระทบทางบวก ได้แก่ การพัดพาตะกอนดินที่อุดมสมบูรณ์ มาทับถมและการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ ส่ วนผลกระทบทางลบ ได้แก่ การตื้นเขินของแหล่งน้ า อุปสรรคต่อการใช้ที่ดิน
การลดลงของผลผลิตทางการเกษตรและคุ ณภาพน้ าไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์และการ
ดารงชีวติ ของสัตว์น้ า
2. ประเทศไทยมีพ้นื ที่ที่เกิดการกร่ อนของดินโดยตัวการที่สาคัญที่ทาให้เกิดการกร่ อนของดินก็คือ
ฝน หรื อ น้ าการกร่ อนของดินส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยดินตั้งแต่ระดับน้อยมากถึงรุ นแรง ปั จจัยที่
มี ผ ลต่ อการกร่ อนของดิ นในประเทศไทยคื อ ฝน สมบัติข องดิ น ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศวิธี ท า
การเกษตรในไร่ นาและการใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามสมรรถนะและวิธีการอนุ รักษ์ดินและน้ าที่
เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่ วิธีการสังเกตุดินที่ มีสภาพการกร่ อนในประเทศไทย คือ ความ
หนาของชั้นดินบน ร่ องรอยการกร่ อนของดินและสภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
มีปริ มาณการสู ญเสี ยดิน 0 – 50 ตัน/ไร่ /ปี โดยแต่ละภาคของประเทศมีปริ มาณการสู ญเสี ยดิ น
แตกต่า งกัน โดยภาคที่ มี ก ารสู ญเสี ย ดิ นมากที่ สุ ด คื อ ภาคใต้ รองลงมา คื อ ภาคเหนื อ กลาง
ตะวันออก ตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมาย ประเภท ปัจจัย และผลกระทบของการกร่ อนของดินได้
2. อธิบายการกร่ อนของดินในประเทศไทยได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 12.2
การกร่ อนของดิน
สาระสาคัญ
1. ความหมายของการกร่ อนของดิน
การกร่ อนของดิน (soil erosion) หมายถึง กระบวนการแตกกระจายและการพัดพาไปของดินโดย
ตัวการกร่ อน (erosion agents) ซึ่ งได้แก่ น้ าและลม (คณาจารย์ภาคปฐพีวิทยา, 2541) การกร่ อนของดิน มีคา
อื่นที่มีความหมายเดียวกัน เช่น การชะล้างพังทลายของดินการกัดกร่ อนของดินการพังทลายของดินการเซาะ
กร่ อนของดิน และกษัยการของดิน เป็ นต้น
2. การวัดการกร่ อนของดิน
ระดับความรุ นแรงของการกร่ อนของดินคานวณจาก สมการสู ญเสี ยดินสากล (universal soil loss
equation : USLE) ในปี พ.ศ. 2526 กรมพัฒนาที่ดินได้นามาปรับใช้ในประเทศไทย
สมการที่ใช้ในการประเมินการสู ญเสี ยดินสากลคือ A = R K L S C P
A = ปริ มาณการสู ญเสี ยดินต่อหน่วยพื้นที่
R = ปั จจัยเกี่ยวกับฝนและน้ าไหลบ่าบนพื้นดิน
K = ความยากง่ายของการเกิดการกร่ อนของดิน
L = ความยาวของความลาดเท
S = ปัจจัยความลาดชัน
C = ปัจจัยการจัดการพืช
P = ปัจจัยการปฏิบตั ิควบคุมการกร่ อนของดิน
3. ประเภทของการกร่ อนของดิน
การกร่ อนของดิน แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ การกร่ อนของดินที่มีตวั เร่ ง (accelerated or manmade erosion) และการกร่ อนของดินโดยธรรมชาติ (geologicor natural or normal erosion)
3.1 การกร่ อนของดิ นที่มีตวั เร่ ง (accelerated or man-made erosion) หมายถึง การกร่ อนของดินที่
มนุษย์หรื อสัตว์เลี้ยงเข้ามาช่วยเร่ งให้มีการกัดกร่ อนเพิ่มขึ้นจากการกร่ อนของดินโดยธรรมชาติ ดังนั้นตัวเร่ ง
ที่สาคัญที่สุดคือมนุษย์
3.2 การกร่ อนของดินตามธรรมชาติ (geologicor natural or normal erosion) หมายถึง การกร่ อนของ
ดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีท้ งั น้ าและลมเป็ นตัวการ ถ้าลมเป็ นตัวการ เรี ยกว่า การกร่ อนโดยลม (wind
erosion) และถ้าน้ าเป็ นตัวการ เรี ยกว่า การกร่ อนโดยน้ า (water erosion) ซึ่ งเป็ นชนิดที่สาคัญในประเทศไทย
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โดยมี กระบวนการหลายลัก ษณะ ได้แก่ การชะละลาย (leaching) การกร่ อนของดิ นที่ พ้ื นผิวดิ น (surface
erosion) ดินเลื่อน (soil creep) และแผ่นดินเลื่อน (landslides)
4. ผลกระทบทีเ่ กิดจากการกร่ อนของดิน
ผลกระทบที่เกิดจากการกร่ อนของดิน มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย ซึ่ งข้อดี คือ การพัดพาตะกอนดินที่อุดม
สมบูรณ์ มาทับถม และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ ส่ วนข้อเสี ย คื อ การตื้นเขินของแหล่งน้ า อุปสรรคต่อการใช้
ที่ดิน การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร และคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์และการดารงชี ว
ติของสัตว์และพืชน้ า
5. สภาพทัว่ ไปของการกร่ อนของดิน
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่เกิดการกร่ อนของดินโดยตัวการที่สาคัญ คือ ฝนหรื อน้ า การกร่ อนโดยลมใน
ประเทศไทยมีนอ้ ยมาก ปั จจัยที่มีผลต่อการกร่ อนของดินในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเกิดการกร่ อน
ของดิ นโดยน้ า ดังนั้นปั จจัยที่มีผลต่อการกร่ อนของดิน ได้แก่ ฝน สมบัติของดิ น ลักษณะภูมิประเทศ วิธีทา
การเกษตรในไร่ นาและการใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามสมรรถนะ วิธีการอนุ รักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมในแต่ละ
สภาพพื้นที่
6. วิธีการสั งเกตดินทีม่ ีสภาพการกร่ อนในประเทศไทย
6.1 ความหนาของชั้นดินบน มีดินชั้นบนหนาน้อยกว่า 10 เซนติเมตร
6.2 ร่ องรอยการกร่ อนของดิน จะพบร่ องของการกัดเซาะที่มีขนาดและความลึกแตกต่างกันไป ถ้ามี
ขนาดและความลึกของร่ องยิง่ มาก อัตราการกร่ อนของดินยิง่ รุ นแรง
6.3 สภาพภูมิประเทศ ปกติในพื้นที่ที่มีความลาดเทสู ง การกร่ อนของดินก็จะเกิดสู ง และในพื้นที่ที่มี
ความลาดเทต่า จะเกิดการกร่ อนของดินเล็กน้อยหรื อไม่มี
7. พืน้ ทีท่ พี่ บดินทีม่ ีสภาพการกร่ อนของดินในประเทศไทย
การจัดทาข้อมูลและแผนที่ การกร่ อนของดินในประเทศไทยระดับประทศและระดับภาค ใช้วิธีการ
ศึกษาคานวณปริ มาณการสู ญเสี ยดินจากสมการการสู ญเสี ยดินสากล ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีปริ มาณ
การสู ญเสี ยดิน 0 – 50 ตัน/ไร่ /ปี โดยแต่ละภาคของประเทศมีปริ มาณการสู ญเสี ยดินแตกต่างกัน โดยภาคที่มี
การสู ญเสี ยดิ น มากที่ สุ ด คื อ ภาคใต้ รองลงมา คื อ ภาคเหนื อ กลาง ตะวัน ออก ตะวัน ตก และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ
หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 12.2 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรียนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 12.2
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กิจกรรม 12.2
1. การกร่ อนของดิน (soil erosion) หมายความว่าอย่างไร

2. ผลกระทบที่เกิดจากการกร่ อนของดินคืออะไร

3. การสังเกตดินที่มีสภาพการกร่ อนในประเทศไทยสามารถสังเกตได้จากอะไร

หลังจากประกอบกิจกรรม 12.2.1-12.2.2 แล้ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้ ท้าย
หน่ วยที่ 12 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 12.3
มาตรการการอนุรักษ์ ดินและนา้
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
12.3.1 แนวทางและวิธีอนุรักษ์ดินและน้ า
12.3.2 การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช
12.3.3 การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกล
แนวคิด
1. แนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ า 4 ประการ ได้แก่ การปกคลุมดินการลดความเร็ วของน้ าที่ไหลบ่า
และลมที่พดั ผ่านผิวดินการทาทางระบายน้ าที่ไหลบ่าและการปรับปรุ งโครงสร้ างดินให้ทนต่อ
การถูกกร่ อนและให้ซึมซับน้ าได้ดีข้ ึนวิธีการอนุ รักษ์ดินและน้ าสามารถทาได้ 3 วิธี คือ การการ
ใช้ที่ดินตามสมรรถนะของที่ดินการอนุ รักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช และการอนุ รักษ์ดินและน้ า
โดยทางกล
2. การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช ได้แก่ การใช้วสั ดุคลุมดินการปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชยึด
ดินการปลูกพืชตามแนวระดับการปลูกพืชสลับเป็ บแถบการปลูกพืชปุ๋ ยสดการใช้ระบบการปลูก
พืชในการอนุรักษ์ดินและน้ าการปลูกแนวกันลมและการปลูกพืชคันซากพืช
3. การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกล ได้แก่ การไม่ไถพรวนดินและไถพรวนน้อยครั้งการไถพรวน
และปลูกพืชตามแนวระดับระบบการให้น้ าพืชแบบเฉพาะจุดการยกร่ องตามแนวระดับและการ
ยกร่ องปิ ดหัวท้ายการยกแปลงและขุดร่ องน้ าตามแนวระดับการทาร่ องน้ าไปตามแนวระดับทาง
ระบายน้ าการสร้างคันดินกั้นน้ าขั้นบันไดดินบ่อน้ าในไร่ นาบ่อดักตะกอนและฝายแม้ว
วัตถุประสงค์
1. อธิบายแนวทางและวิธีอนุรักษ์ดินและน้ าได้
2. อธิบายการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืชได้
3. อธิบายการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกลได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 12.3
มาตรการการอนุรักษ์ ดินและนา้
สาระสาคัญ
1. แนวทางการอนุรักษ์ ดินและนา้ มี 4 ประการ ดังนี้
1.1 การปกคลุมดิน
1.2 การลดความเร็ วของน้ าที่ไหลบ่าและลมที่พดั ผ่านผิวดิน
1.3 การทาทางระบายน้ าที่ไหลบ่า
1.4 การปรับปรุ งโครงสร้างดินให้ทนต่อการถูกกร่ อนและให้ซึมซับน้ าได้ดีข้ ึน
2. วิธีการอนุรักษ์ ดินและนา้
การอนุ รักษ์ดินและน้ าอย่างเหมาะสม สามารถทาได้ 3 วิธี คือ 1) การใช้ที่ดินตามสมรรถนะของ
ที่ดิน 2) การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช 3) การอนุ รักษ์ดินและน้ าโดยทางกล การอนุ รักษ์ดินและน้ าทั้ง 3
วิธี สามารถใช้ผสมผสานกันได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ดังนี้
2.1 การใช้ที่ดินในการเพาะปลูกให้ถูกต้องตามชั้นสมรรถนะที่ดิน
การใช้ที่ดินตามความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกพืชชนิ ดต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุ ง เป็ น
การใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง ซึ่ งจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเพาะปลูกและรักษาคุณภาพของดินไว้ได้ยาวนานชั้น
สมรรถนะที่ ดินแต่ละชั้นมีเหมาะสมที่แตกต่างกันและการจาแนกชั้นสมรรถนะที่ ดินมีขอ้ จากัดในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดินที่จาแนกแต่ละชั้นจะมีความเหมาะสมและข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ลดหลัน่ กันลงไป
รวมถึงชนิดพืชที่เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน
2.2 การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช
การอนุ รักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช เป็ นวิธีที่ปฏิ บตั ิได้ง่าย ไม่ตอ้ งการอุปกรณ์ ในการดาเนิ นการที่
พิเศษ แต่อาศัยเพียงหลักการการปลูกพืชที่เกษตรกรสามารถปฏิบตั ิได้ การที่ลงทุนต่าแต่มีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกล
การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกล เป็ นการควบคุมน้ าไหลบ่าหน้าดินโดยการสร้างสิ่ งกีดขวางความ
ลาดเทของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ าช่วยลดความเร็ วของกระแสน้ า ซึ่ งมีหลายวิธีที่เกษตรกรสามารถ
ทาได้ รวมถึงวิธีที่ภาครัฐต้องเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น
3. การศึกษาข้ อมูลและการตัดสิ นใจในการเลือกวิธีการอนุรักษ์ ดินและนา้
3.1 การศึกษาข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ การศึกษาข้อมูลต่างๆ ของสภาพพื้นที่ในไร่ นาแปลงนั้นให้
ได้ม ากที่ สุ ด เพื่ อใช้ใ นการวิเคราะห์ แ ละตัดสิ นใจเลื อกวิธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง ข้อ มูล ที่ ต้อ งการ เช่ น สภาพ
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ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ชนิดและสมบัติอื่นๆ ของดิน ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและความสามารถใน
การแก้ไขปั ญหาของเกษตรกร
3.2 การตัดสิ นใจในการเลือกวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า การดาเนินงานควรจะมีการปรึ กษาหารื อและ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ กัน ระหว่างนักส่ งเสริ มการเกษตร เกษตรกร และนักวิชาการ
การอนุรักษ์ดิน แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีหลักในการพิจารณา คือ
3.2.1 ความมี ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการกร่ อนของดิ นได้ตามความต้องการ และ
ประหยัดที่สุด
3.2.2 ความสะดวก ซึ่ งสามารถใช้เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรกลที่มีอยูแ่ ล้ว และใช้ครอบคลุม
พื้นที่จานวนมากได้
3.2.3 ความเหมาะสมกับการนามาใช้ประโยชน์ที่ดินได้หลายอย่าง เช่ น ปลูกพืชไร่ หรื อ
ปลูกข้าวโพด และทุเรี ยน
3.2.4 ความคุ ม้ ค่าในแง่ เศรษฐกิ จ เนื่ องการอนุ รักษ์ดินและน้ าอาจเห็ นผลช้า ดังนั้นควร
ประเมินความคุม้ ทุนในแต่ละวิธีการที่นามาใช้
4. การอนุรักษ์ ดินและนา้ โดยทางพืช
4.1 การใช้วสั ดุคลุมดิน (mulching) คือการใช้วสั ดุต่างๆคลุมดินเพื่ออนุ รักษ์ดินและน้ าเช่นฟาง เศษ
หญ้า พลาสติก และกระดาษ เป็ นต้น การคลุ มดิ นจะช่ วยลดการระเหยน้ าจากผิวดิ นทาให้ดินสามารถเก็บ
ความชื้นไว้ในดินได้ยาวนานขึ้น รักษาอุณหภูมิดิน และเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดิน
4.2 การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) เป็ นการปลูกพืชที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างหนาแน่น ซึ่ งเมื่อ
ปลูกแล้วจะปกคลุ มผิวหน้าดิ น ช่ วยควบคุ มการกร่ อนของดิ นและปรั บปรุ งบารุ งดิ น นอกจากนี้ ยงั ช่ วย
ควบคุมวัชพืชด้วย
4.3 การปลูกพืชยึดดิน พืชที่ใช้ในการปลูกเพื่อยึดดิน (crop for hold soil) คือ หญ้าแฝก เป็ นหญ้าที่
ขึ้นเป็ นกอหนาแน่นอยูต่ ามธรรมชาติทวั่ ทุกภาคของประเทศจากที่ลุ่มถึงที่ดอนสามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบ
ทุ ก ชนิ ด เจริ ญเติ บ โตโดยการแตกกอมี ร ากยาวและมี จานวนรากมากเติ บ โตหยัง่ ลึ ก ลงไปในดิ น ไม่ เป็ น
อุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง
4.4 การปลูกพืชตามแนวระดับ (contour strip cropping) คือ การปลูกพืชขนานกับไปตามแนวระดับ
ขวางความลาดเทของพื้นที่ปกติแล้วจะต้องมีการไถพรวนดินตามแนวระดับด้วยประสิ ทธิ ภาพของการปลูก
พืชตามแนวระดับนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของดิน ความลาดเทลมฟ้ าอากาศ และลักษณะการใช้ที่ดิน เพื่อจะได้
ปลูกพืชตามแนวระดับได้สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ า นิ ยมปฏิบตั ิบนพื้นที่ที่มีความ
ลาดเทร้อยละ 2 – 8 อย่างสม่าเสมอ และมีระยะของความลาดเทไม่เกิน 100 เมตร
4.5 การปลูกพืชสลับเป็ นแถบ (strip cropping) การแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกพืชสลับเป็ นแถบการปลูกพืช
ที่มีระยะปลูกถี่และห่ างเป็ นแถบสลับกันขวางความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับหรื อไม่เป็ นไปตามแนว
ระดับก็ได้ การปลูกพืชสลับเป็ นแถบมักจะประกอบด้วยแถบของพืชที่ปลูกช่วยอนุ รักษ์ดิน ได้แก่ หญ้าและ
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พืชคลุม สลับกับแถบของพืชหลัก การปลูกระบบนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อพื้นที่น้ นั มีความลาดเทร้อยละ 6 –
15 และแถบของพืชที่ปลูกกว้าง 10 – 25 เมตร
4.6 การปลูกพืชปุ๋ ยสด (green manure cropping) พืชปุ๋ ยสด เป็ นพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ปลูกลงดิน
แล้วไถกลบในขณะที่ ย งั มี ชี วิตอยู่ เพื่ อการบ ารุ ง ดิ น ส่ ว นมากพื ช ปุ๋ ยสดมัก จะเป็ นพื ช ที่ ส ลายตัวแล้วให้
ไนโตรเจนแก่ดินปริ มาณสู ง ได้แก่ พืชวงศ์ถวั่ ภายหลังการไถกลบต้นพืชแล้วส่ วนหนึ่ งของเศษพืชที่ตกค้าง
อยู่บนผิวดิ นทาหน้าที่เป็ นสิ่ งคลุมดินป้ องกันการระเหยน้ าจากผิวดิ น ขณะเดี ยวกันส่ วนของเศษพืชที่อยู่ใน
ดินเมื่อสลายตัวกลายเป็ นอินทรี ยวัตถุ ช่วยให้สภาพของดินโดยเฉพาะการอุม้ น้ า การไหลซึ มของน้ าผ่านผิว
ดิน และการระบายน้ าลงสู่ ส่วนลึกของดินดีข้ ึน
4.7 การใช้ระบบการปลูกพืชในการอนุรักษ์ดินและน้ า
4.7.1 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) คือการปลูกพืชต่างชนิ ดหมุนเวียนกันบนพื้นที่
แห่งเดียวกัน มักนิยมใช้กบั พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ และพืชอายุส้ นั
4.7.2 การปลูกพืชแซม (intercropping) คือการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิ ดขึ้นไป บนพื้นที่
เดียวกันและในเวลาเดียวกันโดยปลูกพืชรองแซมระหว่างแถวของพืชหลัก
4.7.3 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (relay Cropping) คือการปลูกพืชต่อเนื่ องคาบเกี่ยวกันโดยการ
ปลูกพืชรองระหว่างแถวของพืชหลักในขณะที่พืชหลักให้ผลผลิตแต่ยงั ไม่แก่เต็มที่
4.8 การปลูกแนวกันลม ไม้บงั ลม (windbreak) ไม้บงั ลมเป็ นแถบต้นไม้หรื อหญ้าสู งที่ปลูกเป็ น
ระยะๆโดยมีระยะห่างของแถบที่เหมาะสม
4.9 การปลูกพืชคันซากพืช คันซากพืช (contour trash line) คันซากพืชเป็ นการนาซากพืชที่เกิดจาก
การบุกเบิกพื้นที่หรื อที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวแล้วมาวางสุ มให้สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เป็ นคันตามแนว
ระดับไว้เป็ นระยะ ๆ
5. การอนุรักษ์ ดินและนา้ โดยทางกล
5.1 การไม่ไถพรวนดินและไถพรวนน้อยครั้ง
5.1.1 การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน (no-tillage) มีหลักเกณฑ์การนาไปใช้ คือ
1) ไม่เหมาะสมสาหรับสาหรับพื้นที่ที่มีวชั พืชจานวนมาก
2) ไม่เหมาะสมสาหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าและดินควรมีการระบายน้ าดี
3) ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชที่มีหวั ใต้ดิน
4) ควรใช้หรื อมีวสั ดุคลุมดินจึงจะได้ผล
5) ช่วงการปลูกพืชดินควรมีความชื้นพอดีไม่เปี ยกแฉะจนเกินไป
5.1.2 การไถพรวนน้อยครั้ง (minimum tillage) การไถพรวนน้อยครั้งเป็ นการไถพรวนดินที่
มีจานวนครั้งของการไถน้อยที่สุดในการเตรี ยมดินสาหรับการปลูกพืช โดยมีหลักเกณฑ์การนาไปใช้ คือ
1) เหมาะสมสาหรับพื้นที่ที่มีดินร่ วนดินร่ วนปนทรายและมีการระบายน้ าดี
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2) ไม่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ที่มีดินเนื้ อละเอียดเช่นดินร่ วนปนดินเหนี ยวดินทราย
แป้ งและดินเหนียวที่มีการระบายน้ าไม่ดี
5.2 การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cultivation) การไถพรวนและปลูกพืชตาม
แนวระดับ เป็ นการไถพรวนหว่านปลูกและเก็บเกี่ยวพืชไปตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ โดยมี
หลักเกณฑ์การนาไปใช้ คือ
1) การปลูกพืชตามแนวระดับที่มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดควรปฏิบตั ิบนพื้นที่ที่มีความลาดเทต่า
ประมาณร้อยละ 2–7 และความยาวของความลาดเทไม่เกิน 100 เมตร ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง
2) ใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆ เช่น คันดินขั้นบันไดดิน
5.3 ระบบการให้น้ าพืชแบบเฉพาะจุด เป็ นการให้น้ าแก่พืชในปริ มาณที่พืชต้องการครั้งละน้อย ๆ แต่
บ่อยครั้ง เป็ นระบบการให้น้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
5.4 การยกร่ องตามแนวระดับและการยกร่ องปิ ดหัวท้าย
5.4.1 การยกร่ องตามแนวระดับ (ridging) การยกร่ องตามแนวระดับเป็ นการยกร่ องปลูกพืช
โดยใช้ร่องน้ าเป็ นตัวแบ่งสันดินเพื่อลดการกร่ อนของดิน และเพิ่มการกักเก็บน้ าไว้สาหรับการปลูกพืช โดยมี
หลักเกณฑ์การนาไปใช้ คือใช้ได้ดีในพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิ นร้อยละ 12 และพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง
ปริ มาณน้ าฝนน้อย
5.4.2 การยกร่ องปิ ดหัวท้าย (tied ridging) การยกร่ องปิ ดหัวท้ายเป็ นการปรับพื้นที่โดยการ
ยกร่ องปลูกพืชเป็ นสองทิศทาง คือกลุ่มหนึ่งยกร่ องไปตามความลาดเท อีกกลุ่มหนึ่ งยกร่ องในแนวตั้งฉากกับ
ความลาดเททาให้เกิดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ เต็มพื้นที่ เพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ า ลดปริ มาณน้ าไหลบ่า และ
ลดการกร่ อนของดิ นโดยมีหลักเกณฑ์การนาไปใช้ คือใช้เสริ มกับการปลู กพืชตามแนวระดับในพื้นที่ ที่มี
ความลาดเทดิน เป็ นดินทรายปริ มาณน้ าฝนน้อยไม่เกิน 800 มิลลิเมตร
5.5 การยกแปลงและขุดร่ องน้ าตามแนวระดับ (broad – ridging หรื อbedding) การยกแปลงและขุด
ร่ องไปตามแนวระดับเป็ นการยกแปลงฐานกว้างและขุดร่ องแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างแปลงปลูกพืชไปตามแนว
ระดับเพื่อปลูกพืชผักในพื้นที่ค่อนข้างลุ่มมีน้ าแช่ขงั และดินมีการซาบซึ มน้ าช้า
5.6 การทาร่ องน้ าไปตามแนวระดับ (contour furrowing) การทาร่ องน้ าไปตามแนวระดับเป็ นการทา
ร่ องน้ าเดี่ยว ๆ ที่ขดุ ขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่โดยมีการลดระดับร่ องน้ าหรื อไม่ลดระดับก็ได้
5.7 ทางระบายน้ า (waterways) ทางระบายน้ าเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อรับน้ าจากพื้นที่ต่างๆ
ทางระบายน้ าแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
5.7.1 ทางระบายน้ าที่สร้างขึ้นอย่างถาวร (mechanical waterways) เป็ นทางระบายน้ าที่สร้าง
ขึ้นด้วยวัสดุถาวรเช่นสร้างด้วยอิฐหิ นและคอนกรี ต
5.7.2 ทางระบายน้ าที่ปูพ้ืนร่ องน้ าด้วยพืช (vegetated waterways) เป็ นทางระบายน้ าที่สร้าง
ขึ้นด้วยการปูพ้นื ร่ องน้ าด้วยหญ้าหรื อพืชชนิ ดอื่นๆ
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5.8 การสร้างคันดินกั้นน้ า (terracing) เป็ นการสร้างคันดินและร่ องน้ าขวางความลาดชันของพื้นที่
เพื่อลดความยาวของพื้นที่รับน้ าฝนให้ส้ ันลงในบริ เวณพื้นที่ราบเชิ งเขา ทาการขุดพื้นที่บางส่ วน ให้เป็ นแอ่ง
ขยายให้ก ว้า งมี ล ัก ษณะคล้า ยอ่ า งน้ า ขนาดเล็ ก ใช้ใ นการเก็ บกัก น้ า ไว้ใ นพื้ นที่ ส ร้ างความชุ่ ม ชื้ นและน้ า
บางส่ วนสามารถซึ มลงสู่ ใต้ดินช่วยรักษาระดับน้ าใต้ดิน
5.9 ขั้นบันไดดิน (bench terraces) เป็ นการปรับพื้นที่เป็ นขั้นๆต่อเนื่ องกันคล้ายขั้นบันไดเพื่อลด
ความยาวและระดับของความลาดเทช่ วยลดการไหลบ่าของน้ าและควบคุมการกร่ อนของดินสะดวกในการ
ไถพรวน และเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
5.10 บ่อน้ าในไร่ นา (farm pond) บ่อน้ าในไร่ นาเป็ นพื้นที่ที่สร้ างขึ้นโดยการขุดหรื อทาคันดิน
ล้อมรอบสาหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรหรื อถมดินขวางกั้นทางเดินน้ าหรื อร่ องน้ า
5.11 บ่อดักตะกอน (sediment trap หรื อsand trap) บ่อดักตะกอนเป็ นบ่อขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อดัก
ตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้ าก่อนลงสู่ บ่อน้ าประจาไร่ นา
หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 12.3 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรียนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 12.3
กิจกรรม 12.3
1. การอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเหมาะสมสามารถทาได้กี่วธิ ี อะไรบ้าง

2. การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืชสามารถทาโดยวิธีใด
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3. การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกลสามารถทาโดยวิธีใด

หลังจากประกอบกิจกรรม 12.3.1-12.3.3 แล้ ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้ ท้ายหน่ วยที่
12 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แนวตอบกิจกรรมหน่ วยที่ 12
การอนุรักษ์ ดินและนา้
ตอนที่ 12.1 บทนาเกีย่ วกับการอนุรักษ์ ดินและนา้
แนวตอบกิจกรรม 12.1
1. หลักการอนุรักษ์ดินและน้ าในดิน
1. ลดการกร่ อนของดิน
2. รักษาปริ มาณธาตุอาหารในดิน
3. รักษาระดับอินทรี ยวัตถุในดิน
4. รักษาสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืช
5. รักษาสมบัติทางเคมีของดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
6. รักษาน้ าในดิน
2. การสู ญเสี ยน้ าในดิน เกิ ดขึ้นได้ 4 วิธี คือ การไหลบ่าของน้ าผิวดิ น (runoff) การระเหยของน้ าจากดิ น
(evaporation from soil) การคายน้ าของพืช (transpiration from plant) และการซึ มลึกลงไปในดินเลยเขตราก
พืช (deep percolation)
3. บทบาทของป่ าไม้ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า
1. บทบาทของป่ าไม้ที่ช่วยอนุรักษ์ดิน คือ การเพิ่มและรักษาอินทรี ยวัตถุ และลดการกร่ อนของดิน
2. บทบาทของป่ าไม้ที่ช่วยอนุรักษ์น้ า คือ เป็ นแหล่งต้นน้ า และลดการระเหยของน้ าจากดิน
ตอนที่ 12.2 การกร่ อนของดิน
แนวตอบกิจกรรม 12.2
1. การกร่ อนของดิน (soil erosion) หมายถึง กระบวนการแตกกระจายและการพัดพาไปของดินโดยตัวการ
กร่ อน (erosion agents) ซึ่ งได้แก่ น้ าและลม (คณาจารย์ภาคปฐพีวิทยา, 2541) การกร่ อนของดิน มีคาอื่นที่มี
ความหมายเดียวกัน เช่น การชะล้างพังทลายของดินการกัดกร่ อนของดินการพังทลายของดินการเซาะกร่ อน
ของดิน และกษัยการของดิน เป็ นต้น
2. ผลกระทบที่ เกิ ดจากการกร่ อนของดิ น มี ท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย ซึ่ งข้อดี คือ การพัดพาตะกอนดิ นที่อุดม
สมบูรณ์ มาทับถม และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ ส่ วนข้อเสี ย คื อ การตื้นเขินของแหล่งน้ า อุปสรรคต่อการใช้
ที่ดิน การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร และคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์และการดารงชี ว
ติของสัตว์และพืชน้ า
3. วิธีการสังเกตดินที่มีสภาพการกร่ อนในประเทศไทย
1. ความหนาของชั้นดินบน มีดินชั้นบนหนาน้อยกว่า 10 เซนติเมตร
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2. ร่ องรอยการกร่ อนของดิน จะพบร่ องของการกัดเซาะที่มีขนาดและความลึกแตกต่างกันไป ถ้ามี
ขนาดและความลึกของร่ องยิง่ มาก อัตราการกร่ อนของดินยิง่ รุ นแรง
3. สภาพภูมิประเทศ ปกติในพื้นที่ที่มีความลาดเทสู ง การกร่ อนของดินก็จะเกิดสู ง และใน
พื้นที่ที่มีความลาดเทต่า จะเกิดการกร่ อนของดินเล็กน้อยหรื อไม่มี
ตอนที่ 12.3 มาตรการการอนุรักษ์ ดินและนา้
แนวตอบกิจกรรม 12.3
1. การอนุ รักษ์ดินและน้ าอย่างเหมาะสม สามารถทาได้ 3 วิธี คือ 1) การใช้ที่ดินตามสมรรถนะของที่ดิน 2)
การอนุ รักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช 3) การอนุ รักษ์ดินและน้ าโดยทางกล การอนุ รักษ์ดินและน้ าทั้ง 3 วิธี
สามารถใช้ผสมผสานกันได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
2. การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืช
1. การใช้วสั ดุคลุมดิน (mulching)
2. การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping)
3. การปลูกพืชยึดดิน พืชที่ใช้ในการปลูกเพื่อยึดดิน (crop for hold soil)
4. การปลูกพืชตามแนวระดับ (contour strip cropping)
5. การปลูกพืชสลับเป็ นแถบ (strip cropping)
6. การปลูกพืชปุ๋ ยสด (green manure cropping)
7. การใช้ระบบการปลูกพืชในการอนุรักษ์ดินและน้ า
8. การปลูกแนวกันลม ไม้บงั ลม (windbreak)
9. การปลูกพืชคันซากพืช คันซากพืช (contour trash line)
3. การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกล
1. การไม่ไถพรวนดินและไถพรวนน้อยครั้ง
2. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cultivation)
3. ระบบการให้น้ าพืชแบบเฉพาะจุด
4. การยกร่ องตามแนวระดับและการยกร่ องปิ ดหัวท้าย
5. การยกแปลงและขุดร่ องน้ าตามแนวระดับ (broad – ridging หรื อbedding)
6. การทาร่ องน้ าไปตามแนวระดับ (contour furrowing)
7. ทางระบายน้ า (waterways)
8. การสร้างคันดินกั้นน้ า (terracing)
9. ขั้นบันไดดิน (bench terraces)
10. บ่อน้ าในไร่ นา (farm pond)
11. บ่อดักตะกอน (sediment trap หรื อsand trap)
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 12
การอนุรักษ์ ดินและนา้
จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวจากตัวเลือก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) สาหรับคาถาม
แต่ละข้อโดยใช้เครื่ องหมาย / หน้าตัวเลือกที่นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ ใช่ หลักการอนุรักษ์ดินและน้ าในดิน
ก. ลดการกร่ อนของดิน
ข. รักษาระดับอินทรี ยวัตถุในดิน
ค. รักษาอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
ง. รักษาสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืช
จ. รักษาสมบัติทางเคมีของดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
2. ข้อใดเป็ นบทบาทของป่ าไม้ที่ช่วยอนุรักษ์น้ า
ก. เป็ นแหล่งต้นน้ าและลดการระเหยของน้ าจากดิน
ข. ลดอุณหภูมิในอากาศและลดการกร่ อนของดิน
ค. ลดการระเหยของน้ าจากดิน และลดการกร่ อนของดิน
ง. เพิ่มและรักษาอินทรี ยวัตถุ และเป็ นแหล่งต้นน้ า
จ. ลดการระเหยของน้ าจากดิน และเพิ่มและรักษาอินทรี ยวัตถุ
3. การปลูกไม้ป่าในพื้นที่ที่มีความชันมากจะช่วยอนุ รักษ์ดินอย่างไร
ก. ป้ องกันการกร่ อนของดิน
ข. ป้ องกันการระเหยของน้ าจากดิน
ค. รักษาสมบัติทางเคมีของดิน
ง. รักษาสมบัติทางกายภาพของดิน
จ. รักษาอุณหภูมิและความชื้ นในดิน
4. การกร่ อนของดินตามธรรมชาติมีตวั การที่สาคัญคืออะไร
ก. อุณหภูมิ
ข. ดิน
ค. น้ า
ง. อากาศ
จ. แสงแดด
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5. ข้อใดเป็ นการกร่ อนของดินที่พ้นื ผิวดิน
ก. การกร่ อนบนผิวหน้าเรี ยบ
ข. การกร่ อนภายใน
ค. การกร่ อนแบบเป็ นร่ อง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
จ. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค
6. พื้นที่ที่มีระดับของการสู ญเสี ยดินรุ นแรง โดยมีอตั ราการสู ญเสี ยดิน 20.01 – 100 ตันต่อไร่ ต่อปี คือข้อใด
ก. ที่อยูอ่ าศัย
ข. สวนผลไม้
ค. สวนผัก
ง. ป่ าไม้
จ. พื้นที่รกร้าง
7. พืชชนิดใดเป็ นพืชคลุมดินอายุส้ นั เพื่อการอนุ รักษ์ดินและน้ า
ก. ถัว่ คาโลโปโกเนี่ยม
ข. ถัว่ ลาย
ค. ถัว่ มะแฮะ
ง. หญ้าแพงโกล่า
จ. หญ้าเบอร์มิวด้า
8. การปลูกถัว่ เขียวระหว่างแถวมันสาปะหลังเป็ นการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางพืชวิธีใด
ก. การปลูกพืชปุ๋ ยสด
ข. การปลูกพืชแซม
ค. การปลูกพืชคลุมดิน
ง. การปลูกพืชตามแนวระดับ
จ. การปลูกพืชสลับเป็ บแถบ
9. ข้อใดเป็ นการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยทางกล
ก. การปลูกพืชสลับเป็ บแถบ
ข. การปลูกแนวกันลม
ค. การปลูกพืชแซม
ง. การปลูกพืชหมุนเวียน
จ. ระบบการให้น้ าพืชแบบเฉพาะจุด
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10. บ่อดักตะกอนจะสร้างบริ เวณใด
ก. ในอ่างเก็บน้ า
ข. แหล่งกาเนิดน้ า
ค. ก่อนปล่อยสู่ แปลงเกษตรกร
ง. เหนื อพื้นที่อ่างเก็บน้ า
จ. ล่างพื้นที่อ่างเก็บน้ า
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 12
ก่อนเรียน
1. ง
2. ง
3. จ
4. ข
5. ก
6. ข
7. ข
8. ข
9. ค
10. ข

หลังเรียน
1. ค
2. ก
3. ก
4. ค
5. จ
6. จ
7. ก
8. ข
9. จ
10. ง
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