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กระบวนการชะลางพังทลายของดิน 
 การชะลางพังทลายของดินจะเกิดข้ึนเปนลําดับนับจากเม่ือเม็ดฝนตกกระทบผิวดิน  กระแทกอนุภาค
ของดินใหแตกกระจายมีขนาดเล็กลง  ซ่ึงจะถูกพัดพาออกจากท่ีเดิมโดยน้ําไหลบาจวบจนเกิดการตกตะกอน
สะสมในแหลงน้ํา  ซ่ึงพอจะจําแนกเปนข้ันตอนตามลําดับการเกิดไดดังนี้ 

1  การแตกทําลายของเม็ดดินเปนขบวนการแรกท่ีเกิดข้ึนเม่ือเม็ดฝนตกลงมากระแทกกอนดินให
แตกกระจายออกเปนอนุภาคดินความรนุแรงของขบวนการนี้จะมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับวาโครงสรางของดินมี
ความสามารถในการยึดเกาะกันระหวางอนุภาคดินมากนอยเพียงใด  และความรุนแรงของพายุฝน   

ขบวนการแตกทําลายของเม็ดดินจะลดลงจนเกือบหมดไปเม่ือเกิดน้ําไหลบาเหนือผิวดินลึกมากกวา 2  
มิลลิเมตรข้ึนไป 

2  กระบวนการกัดเซาะหนาดินเกิดข้ึนเม่ือฝนตกติดตอกันไดระยะเวลาหนึ่งและดินเริ่มอ่ิมตัวดวยน้ํา  
ทําใหน้ําฝนซึมลงใตผิวดินไมทัน เกิดน้ําไหลบาลงมาตามความลาดชันของพ้ืนท่ี  หากพ้ืนท่ีมีความลาดชัน
สมํ่าเสมอ  ทําใหน้ํามีการกระจายตัวสมํ่าเสมอกันตลอดท้ังพ้ืนท่ี  ความลึกของการไหลไมมาก    สงผลรัศมีไฮ
ดรอลิคมีคาเขาใกล 1   เรียกการไหลลักษณะนี้วา  Overland flow  และโดยท่ีมีความลึกของการไหลไมมาก  
แรงเสียดทานของผิวดินจึงมีคามาก  จึงทําใหความเร็วในการไหลต่ํา    กระแสน้ําจะไมมีอํานาจในการกัดเซาะ
ผิวหนาดิน   แตจะสามารถพัดพาเอาตะกอนหรืออนุภาคดินขนาดเล็กท่ีแตกตัวออกเนื่องจากแรงกระแทกของ
เม็ดฝนลงมา ตามกระแสน้ําได  ซ่ึงจะพบวาผิวดินถูกชะลางไปเปนแผนบางๆ  เรียกกระบวนการนี้วา การกัด
เซาะเปนผืน (Sheet erosion) 

พ้ืนท่ีตามธรรมชาติสวนใหญจะมีลักษณะไมสมํ่าเสมอ  และมักมีรองท่ีทําใหน้ําไหลบารวมตัวกันมี
ความลึกและความเร็วในการไหลสูง  ซ่ึงกระแสน้ําจะมีอํานาจในการกัดเซาะทองน้ําหรือผนังดานขางดวย  
เรียกกระบวนการนี้วาการกัดเซาะแบบเปนรอง (Rill )หรือแบบเปนรองลึก (Gully erosion)  ข้ึนกับขนาดของ
รองน้ํา   เม่ือรองน้ํามีขนาดใหญข้ึนกระบวนการกัดเซาะจะทําใหดานบนสุดของรองน้ํามีความลึกมากท่ีสุดซ่ึง
จะยิ่งเรงใหมีการกัดเซาะมากข้ึนเรื่อยๆเปนลูกโซ และรองน้ําจะขยายตัวยอนข้ึนไปทางตนน้ําเรื่อยๆ 

ตะกอนท่ีถูกพัดพาออกจากท่ีเดิมจะมีการเคลื่อนท่ี 3 ลักษณะดวยกันคือ   
1) แขวนลอย  ซ่ึงจะเกิดไดกับอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กเทานั้น โดยอนุภาคจะลอยปะปนไปในกระแสน้ํา 

และมักจะพบวาตะกอนมีการเคลื่อนท่ีในลักษณะนี้เปนสัดสวนมากท่ีสุด   
2) เคลื่อนท่ีครูดไปกับทองน้ําดวยอํานาจการพัดพาของกระแสน้ําซ่ึงจะเกิดกับตะกอนท่ีมีขนาดใหญ

กวา   
3) ลอยข้ึนและตกลงเปนชวงๆเหมือนการกระโดด  ซ่ึงมีศัพทเรียกเฉพาะสําหรับการเคลื่อนท่ี

ลักษณะท่ี 3 นี้วา Saltation 
น้ําไหลบาจะมีความสามารถในการพัดพาตะกอน (Carrying capacity)จํากัด  ข้ึนกับระดับพลังงาน

ของการ การชะลางหนาดินจะไมเกิดข้ึนเม่ือมีปริมาณตะกอนในกระแสน้ําเทากับความสามารถในการพัดพา 
 3. การตกตะกอนตะกอนท่ีถูกพัดพาไปกับกระแสน้ําจะหยุดเคลื่อนท่ีและตกลงสูพ้ืนเม่ือระดับ
พลังงานของกระแสน้ําลดลง  ซ่ึงจะทําใหความสามารถในการพัดพาตะกอนของกระแสน้ําลดลงจนกระท่ังต่ํา
กวาระดับปริมาณตะกอนท่ีมีอยูในกระแสน้ําขณะนั้น 
 



มาตรการอนุรักษดินและน้ํา 
จากท่ีไดกลาวแลวขางตนจะเห็นวาหลักการท่ีจะลดการชะลางพังทลายของดินลงนั้นทําไดใน 2 ลักษณะ 

คือ ลดแรงกระแทกของเม็ดฝนท่ีตกกระทบผิวหนาดินและลดอํานาจการกัดเซาะของน้ําไหลบา    
ดวยเหตุท่ีพลังงานจลนของเม็ดฝนเปนปรากฏการณธรรมชาติท่ีไมอาจควบคุมได   ดังนั้นการลดแรง

กระแทกของเม็ดจึงทําไดโดยการจัดการแปลงปลูกพืชใหผิวดินมีสิ่งปกคลุมดินใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได   เพ่ือ
ไมใหเม็ดฝนตกกระทบผิวดินโดยตรง   นอกจากนี้การเพ่ิมพูนอินทรียวัตถุในดินจะชวยเพ่ิมกิจกรรมของ
จุลินทรียดิน   ซ่ึงผลพลอยไดประการหนึ่งคือสารประกอบท่ีทําหนาท่ีเปน Cementing agent ท่ีจะชวยยึด
เกาะอนุภาคของเม็ดดินไวดวยกัน 

การลดอํานาจการกัดเซาะของน้ําไหลบามีหลักการ 3 ขอ ดวยกัน คือ  1) เพ่ิมอัตราการซึมน้ําของดิน
เพ่ือใหเกิดน้ําไหลบานอยท่ีสุด   ซ่ึงทําไดดวยการจัดการดินใหมีโครงสรางรวนซุยดวยการไถพรวนและ/หรือ
การใสวัสดุปรับปรุงดิน   2) เพ่ิมแรงเสียดทานการไหลดวยการใหมีสิ่งกีดขวางการไหลบนผิวหนาดิน   ดวย
วิธีการเชน  ไถพรวนขวางความลาดเท   ปลูกพืชตามแนวระดับ   ปลูกพืชคลุมดิน   3) ลดพลังงานศักยของ
การไหลเพ่ือไมใหน้ํามีความเร็วมากเกินไป  เชน การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําวิธีกล 

ในทางปฏิบัติการลดการชะลางพังทลายของท้ัง 2 ลักษณะถูกผนวกรวมไวในมาตรการอนุรักษดินและ
น้ํา   ซ่ึงแบงเปน 2 วิธีหลักๆ คือ วิธีพืชและวิธีกล 

 
การอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีพืชหากใชงานเพียงลําพัง   มาตรการอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีพืชจะมี

ประสิทธิภาพท่ีความลาดชันไมเกิน 3 % เทานั้น   หากความลาดชันสูงกวานี้ควรพิจารณาใชมาตรการทางวิธี
กลรวมดวย   มาตรการอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีพืชประกอบดวย 

1. การปลูกพืชคลุมดิน 
2. การใชวัสดุคลุมดิน 
3. การปลูกพืชปุยสด 
4. การปลูกพืชสลับเปนแถบ 
5. การปลูกพืชหมุนเวียน 
6. การปลูกพืชแซม 
7. การปลูกพืชเหลื่อมฤดู 
8. การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน / แถบหญา 
10. คันซากพืช 
รายละเอียดของวิธีการตางๆ สามารถศึกษาไดจากคูมือหมอดินและเกษตรกรของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีกลเม่ือพิจารณาจากมุมมองของวิธีการกอสรางมาตรการอนุรักษดิน
และน้ําท่ีใชกันอยูท่ัวไปสามารถจะจําแนกตามลักษณะของรูปตัดดานขาง ไดเปน 3 ประเภทดวยกัน   ไดแก 

1  คันดินกั้นน้ํา 
คันดินก้ันน้ําเปนมาตรการท่ีใชกันอยางแพรหลายในพ้ืนท่ีท่ีมีความไมเกิน 15 เปอรเซ็นต เนื่องจาก

เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ   กอสรางงาย   (โดยใชเครื่องจักรกล)   และมีคาใชจายในการบํารุงรักษาตํ่า   แตไม
เหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีซ่ึงมีความลาดชันมาก  เนื่องจากคันดินจะไมสามารถทรงตัวอยูได 

 
 คันดินก้ันน้ําสามารถแบงตามลักษณะการใชงานได 2ประเภท คือ 

• คันดินก้ันน้ําแบบระดับ  คันดินแตละแนวจะมีระดับเสมอกันท้ังหมด   เพ่ือใหน้ําไหลบาสามารถขังอยูหนา
คันดินได   มักจะกําหนดใหใชคันดินประเภทนี้ในพ้ืนท่ีซ่ึงปริมาณน้ําฝนนอย เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นใหกับ
พ้ืนท่ี 

• คันดินก้ันน้ําแบบลดระดับ   คันดินแตละแนวจะมีการลดระดับเพ่ือระบายน้ําไหลบาออกจากพ้ืนท่ี  ซ่ึง
สามารถท่ีจะนําน้ําจํานวนนี้ท้ิงออกไปจากพ้ืนท่ีหรือไปเก็บไวในแหลงน้ําเพ่ือนํากลับมาใชประโยชนใหมก็
ได 

 
การออกแบบเพ่ือกอสรางคันดินก้ันน้ําจะสามารถกําหนดคามิติสัมพันธตางๆไดตามรายการคํานวณ ดังนี้ 

1. ความลาดเทของพ้ืนท่ี  S 
2. ระยะหางทางดานตั้ง  (VI) = (S/2 + 2) * 0.305 
3. ระยะหางทางราบ  (HI) = VI / S * 100 
 
 

2  คูรับน้ําขอบเขา(Hill side ditch) 
หลักการของคูรับน้ําขอบเขาเปนเชนเดียวกับคันดินแบบลดระดับ   หากแตมีรูปตัดท่ีถูกออกแบบมา

ใหทรงตัวคงรูปรางอยูไดในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวาคันดิน  ถาหากทําการกอสรางในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาด
ชันนอยคูรับน้ําขอบเขาจะไมมีประสิทธิภาพท้ังในแงของการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา   เนื่องจากมีรูปทรงท่ี
แบนราบเกินไป   โดยท่ัวไปแลวมักจะใชคูรับน้ําขอบเขาเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาด
ชันระหวาง 12 - 35%หรือมากกวา 

 
คูรับน้ําขอบเขาสามารถจําแนกออกตามลักษณะการใชงานไดเปน 3 ประเภท คือ 

• คูรับน้ําขอบเขาแบบลดระดับ   มีลักษณะการใชงานเชนเดียวกับคันดินแบบลดระดับ  กลาวคือมีทําหนาท่ี
เบนน้ําไหลบาออกจากพ้ืนท่ี 

 



 

 
 
                          รูปท่ี  1แสดงรูปตัดตามขวางของคูรับน้ําขอบเขา 
 
 
 
               ในการออกแบบเพ่ือกอสรางคูรับน้ําของเขา  ไดกําหนดคามิติสัมพันธดังนี้ 
1. Width of the platform  = Wb 
2. Theoretical vertical interval  (TVI) = 0.94 * (S * Wb) / (100 - S * U) 
3. Reverse height (Rh) = Wb * 0.1 
4. Height of riser (Hr) = (TVI + Rh) / 2 
5. Width of riser  (Wr) = Hr * 0.75 
6. Total width of terrace (Wt) = 2 Wr + Wb 
7. Vertical interval (VI) =  (S + 4) / 10 
8. Horizontal interval (HI) = VI * Tan(s) 
 

คา U คือ ความลาดชันของผนังขาง กําหนดใหมีคาเทากับ 0.75 : 1   ในทางปฏิบัติมักจะกําหนดให
คาความกวางของคู ( Wb)   มีคาเทากับ 2 และ1.5 เมตร       

 



• ข้ันบันไดปลูกไมผล   จะมีรูปตัดดานขางเชนเดียวกับคูรับน้ําขอบเขา   แตจะมีระยะหางระหวางคันคู
เทากับระยะหางของไมผล   ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการกอสรางตอหนวยพ้ืนท่ีมากกวา  แตนับเปนวิธีการ
จัดการสวนไมผลบนพ้ืนท่ีลาดชันท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด     เนื่องจากข้ันบันไดปลูกไมผลเองยังสามารถใชเปน
ทางเดินอํานวยความสะดวกในการเขาใชพ้ืนท่ีและอํานวยความสะดวกในการจัดวางระบบการใหน้ําดวย 
 

3   ข้ันบันไดดิน 
ข้ันบันไดดินเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด       ในขณะเดียวกันก็เปน

มาตรการท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงท่ีสุดเชนกัน   เนื่องจากตองมีการเคลื่อนยายดินเปนปริมาณมาก   ดังนั้นการ
พิจารณาทําข้ันบันไดดินจึงตองคํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดจากการใชประโยชนท่ีดินเปนปจจัย
หลัก   เง่ือนไขแรกท่ีนํามาเปนขอพิจารณาก็คือ   การมีระบบสงน้ําชลประทานและปริมาณน้ําตนทุนท่ีสามารถ
จะใชเพ่ือการเพาะปลูกไดแมเปนในชวงฤดูแลง   ในการออกแบบข้ันบันไดดินมักจะกําหนดใหมีความสูงของ
ผนังดานขางไมเกิน 1 เมตร  เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการทรุดตัวของผนัง  ซ่ึงในการนี้จะตองรักษาความกวางของ
ข้ันบันไดใหเปนสัดสวนเดียวกันดวย   ข้ันบันไดดินสามารถแบงตามลักษณะการใชงานได 2 ประเภท คือ 

• ข้ันบันไดนาขาว   เปนมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงสามารถพบไดท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีลาดชันของเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต   เนื่องจากตองมีการขังน้ําในพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกขาว   
ขอพิจารณาเพ่ิมเติมในการคัดเลือกพ้ืนท่ีคือเนื้อดินตองมีความสามารถในการอุมน้ําไดสูง   เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ําเนื่องจากการซึมลงลึก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  2  แสดงภาพตัดดานขางของบันไดนาขาว 
 

• ข้ันบันไดปลูกพืชแบบตอเนื่อง   ใชในการปลูกพืชแบบประณีต เชน ผัก หรือ ไมตัดดอก   นอกจาก
การมีศักยภาพท่ีจะใหน้ําชลประทานไดแลว   ยังมีขอกําหนดวาเพ่ิมเติมวาคา ความลึกของการตัดดิน 
(Depth of cut)  ควรจะตื้นกวาความลึกของชั้นดินบนเพ่ือใหมีหนาดินมากพอท่ีจะเกลี่ยบนข้ันบันได
ได   อันจะชวยลดคาใชจายในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินท่ีจะเกิดตามมา  ท้ังยังจะ
สงผลใหเกษตรกรสามารถใชพ้ืนท่ีไดเต็มตามศักยภาพในทันทีท่ีดําเนินกรกอสรางเสร็จสิ้น 



 
รูปท่ี  3     แสดงภาพตัดตามขวางของข้ันบันไดปลูกพืชแบบตอเนื่อง 

 
 
ในการกอสรางข้ันบันไดปลูกพืชแบบตอเนื่องและข้ันบันไดนาขาว   ไดมีการกําหนดคามิติสัมพันธดังนี้ 

Vertical  interval  (VI) = (S*Wb) / (100-S*U) 
Reverse height  (Rh) = Wb * 0.05   (เฉพาะข้ันบันไดปลูกพืชแบบตอเนื่อง) 
Height of riser (Hr) = VI + Rh   
Width of Riser  (Wr)  = Hr * U 
Width of terrace (Wt) = Wr + Wb 
Cross section area of benches (C) = (Wb * Hr) / 8 
Volume of earthwork (V) = L * C     L = Terrace length  
 

ความม่ันคงของข้ันบันไดปลูกพืชแบบตอเนื่องจะข้ึนกับความสูงของผนังขางเชนเดียวกับคูรับน้ําขอบ
เขา โดยเฉพาะในเม่ือผนังดานบนของข้ันบันไดเปนดินถมเสียสวนหนึ่ง ในการออกแบบจะกําหนดใหความกวาง
ของข้ันบันไดเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน   โดยความสูงของผนังขางมีคาไมเกิน 1 เมตร     ท้ังนี้โดย
พิจารณาปริมาณงานดิน ซ่ึงจะมีผลกับมูลคาการกอสรางเปนสําคัญ   สําหรับคาความชันของผนังขาง( U )
อาจจะกําหนดใหมีคา 1  หรือ 0.75 หรือ 0.5    ข้ึนกับความลาดชันของพ้ืนท่ีและคุณสมบัติในการยึดตัวของ
เนื้อดิน 
 
 
 
 



การเลือกรูปแบบมาตรการอนุรักษ  
การกําหนดรูปแบบของมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมจําเปนตองคํานึงถึงเง่ือนไขของสภาพ

ภูมิประเทศ  รูปแบบการใชท่ีดิน  ตลอดจนผลิตภาพของพ้ืนท่ีประกอบกัน  โดยท่ัวไปจะมีเง่ือนไขกวางๆดังนี้ 
กรณีท่ี 1. พ้ืนท่ีทํานาตามลาดเขา  มีทางเลือกเพียงประการเดียวคือข้ันบันไดนาขาว 
กรณีท่ี 2.  พ้ืนท่ีมีความลาดชันนอยกวา 15 % ปลูกพืชไร  พืชผัก   หรือไมผลไมยืนตน อาศัยน้ําฝน

หรือมีการใหน้ําชลประทานแบบฉีดฝอยหรือแบบหยดใชคันดินก้ันน้ําเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  ในกรณี
ท่ีมีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 1,200 มิลลิเมตรและดินมีการระบายน้ําดีมาก   ควรกําหนดใหเปนคันดินแบบ
ระดับ  เพ่ือใหเก็บกักน้ําเพ่ิมพูนความชื้นแกพ้ืนท่ี  ในกรณีท่ีมีปริมาณฝนตกมากกวา 1200 มิลลิเมตรควร
กําหนดใหเปนคันดินแบบลดระดับเพ่ือระบายน้ําไหลบาออกจากพ้ืนท่ี  ปองกันไมใหมีน้ําทวมขังจนเปนผลเสีย
แกพืชได ในกรณีท่ีมีการใชท่ีดินแบบเขมขนและมีการไถพรวนบอยครั้ง  อาจวางแผนใหคันดินทําหนาท่ีเปน
ข้ันบันไดดินแบบคอยเปนคอยไป (Progressive bench terrace) เพ่ือชวยปรับความลาดชันของพ้ืนท่ีลดการ
ชะลางหนาดินในระยะยาวไดดวย 

กรณีท่ี 3.  พ้ืนท่ีมีความลาดชันมากกวา 15 %  ปลูกพืชไร  พืชผัก  อาศัยน้ําฝนหรือมีการใหน้ํา
ชลประทานแบบฉีดฝอยหรือแบบหยดใชคูรับน้ําขอบเขาเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ํา     

กรณีท่ี 4. พ้ืนท่ีมีความลาดชันมากกวา 15 %ไมผล ไมยืนตนแซมดวยพืชอายุสั้นจําพวกพืชผัก  พืชไร  
ใชข้ันบันไดปลูกไมผลเปนมาตรการอนุรักษ  ในกรณีท่ีดินมีการระบายน้ําดีข้ันบันไดไมผลแบบระดับจะชวยเก็บ
กักน้ําไหลบามาเปนประโยชนแกไมผล  ชวยลดความจําเปนในการใหน้ําชลประทานลงได 

กรณีท่ี 5.    ปลูกไมผลเพียงอยางเดียวโดยไมมีพืชแซม  ในพ้ืนท่ีมีความลาดชันกวา  35 เปอรเซ็นต  
อาจใชวิธีทําหลุมปลูกไมผล  หรือข้ันบันไดไมผล  แลวปลูกพืชคลุมดินในพ้ืนท่ีระหวางไมผลเพ่ือลดการชะลาง
หนาดิน  การจะเลือกใชหลุมปลูกไมผลหรือข้ันบันไดปลูกไมผลข้ึนกับความเขมขนของการจัดการพ้ืนท่ี  
ข้ันบันไดไมผลมีตนทุนการกอสรางสูงกวา  แตจะอํานวยความสะดวกในวางระบบชลประทาน  การลําเลียง
ปจจัยการผลิตเขาสูพ้ืนท่ีและการลําเลียงผลผลิตออกจากพ้ืนท่ี 

กรณีท่ี 6. ปลูกพืชผัก ไมดอก หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีใหผลตอบแทนสูง  ในพ้ืนท่ีมีความลาดชัน
มากกวา 15 เปอรเซ็นต ข้ึนไป  มีการใหน้ําชลประทาน  และมีการจัดการท่ีดินแบบเขมขน  ใชข้ันบันไดดิน
เปนมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  การกําหนดความกวางของข้ันบันไดดินจะข้ึนกับความลาดชัน  
  



 
ตารางท่ี 1   แสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบการใชท่ีดิน ความลาดชันของพ้ืนท่ีและมาตรการอนุรักษ
ดินและน้ํา 

 

ลําดับท่ี 
รูปแบบการใชท่ีดิน 

ความลาดชัน มาตรการอนุรักษ 
1. นาขาว ไมจํากัด ข้ันบันไดนาขาว 

2. พืชไร พืชผัก ไมผล ไมยืน
ตน 

< 15 % 
คันดินก้ันน้ํา, 
Progressive bench 
terrace 

3. พืชไร  พืชผัก 15 %<> 35 
%  

คูรับน้ําขอบเขา 

4. ไมผล ไมยืนตนแซมดวย
พืชไร พืชผัก 

15 % <> 35 
% ข้ันบันไดไมผล 

5. ไมผล  ไมยืนตน 15 % <> 35 
% 

หลุมปลูกไมผล, 
ข้ันบันไดไมผล 

6. 
พืชประณีต 

15 % <> 35 
% ข้ันบันไดดิน 

 
 
ข้ันตอนในการออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ภายหลังจากท่ีไดรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนอันไดแกคุณสมบัติของดินในพ้ืนท่ีเปาหมาย  แผนท่ี
สภาพภูมิประเทศ   วัตถุประสงคของการใชท่ีดิน  ตลอดจนขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวของแลว  การ
ออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ําจะเปนไปตามข้ันตอนดังนี้ 

 
1. เลือกรปูแบบของมาตรการอนุรักษดินและน้ําสอดคลองกับรูปแบบของการใชท่ีดิน   
2. ในกรณีท่ีเปนมาตรการแบบลดระดับ  ใหทําการกําหนดจุดท้ิงน้ําของคันดินท้ังหมดกอน  โดย

พิจารณารองน้ําท่ีมีอยูตามธรรมชาติเปนอันดับแรก  จากนั้นจึงพิจารณาเพ่ิมเติมทางระบายน้ําในภายหลัง     
เพ่ือใหระบบการระบายน้ําไหลบาออกจากพ้ืนท่ีเชื่อมตอกันโดยสมบูรณ  

3. กําหนดพายุฝนออกแบบท่ีใชในการคํานวณปริมาณตออัตราน้ําไหลบาเพ่ือกําหนดมิติของอาคาร
บังคับน้ําควรมีคาบอุบัติอยูท่ี 2 ป 

4. พิจารณาใหมีการปองกันไมใหน้ําไหลบาจากภายนอกไหลเขามาในพ้ืนท่ี  โดยใชคันดินเบนน้ําเบน
ไปท้ิงในท่ีเหมาะสม  ซ่ึงควรจะเปนลําน้ําตามธรรมชาติ    

5. โดยท่ีขนาดของพ้ืนท่ีรับน้ําจะเพ่ิมข้ึนตามความยาวของคันดินแตละแนว  ผูทําการออกแบบจะตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของมาตรการอนุรักษดินและน้ําสามารถรองรับปริมาณน้ําไหลบาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
รับน้ําเหนือตัวเองได  



6. ทําการคํานวณมิติของทางระบายน้ําใหสามารถรองรับปริมาณน้ําไหลบาท่ีเกิดข้ึนไดโดยไมเกิดการ
กัดเซาะ  ความเร็วของการไหลของน้ําท่ีอนุญาตใหเกิดข้ึนไดในทางระบายน้ําท่ีมีหญาปกคลุมคือ 1 เมตรตอ
วินาที  หากมีความเร็วสูงกวานั้นจําเปนจะตองพิจารณาจัดทําอาคารชะลอความเร็วของน้ําเปนระยะเพ่ือ
ปองกันไมใหความเร็วของน้ํามีสูงเกินจนเกิดอํานาจการกัดเซาะสูง   

7. กําหนดใหมีบอดักตะกอนท่ีจะออกจากพ้ืนท่ีเพ่ือไมใหรบกวนแหลงน้ําธรรมชาติ 
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