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บทที่ 12
จะป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้อย่างไร

 การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาสำาคัญในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝนตกชุก นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้น
ของประชากรทำาให้ต้องใช้พื้นที่ลาดชันสูงมาทำาการผลิตพืช ทำาให้พื้นที่
ป่าหายไปถึงระดับเตือนภัยอันตรายแล้ว ในทวีปเอเชีย พื้นที่ที่มีเนื้อดิน
ลักษณะโปร่งเบาจะถูกใช้เพื่อปลูกมันสำาปะหลัง ซึ่งค่อนข้างจะถูกชะล้าง
พังทลายได้ง่าย

กระบวนการชะล้างพังทลายของดิน
 เมือ่เมด็ฝนตกมาอยา่งหนกับนพืน้ดนิทีไ่มไ่ดม้กีารปอ้งกนัฝนจะ
ทำาให้ก้อนดินแตกย่อยเล็กลงกระจายออกเป็นอนุภาคดินเหนียวหรือดิน
ทราย เนื้อดินที่แตกออกมาเป็นทรายแป้งและทรายละเอียดปริมาณมาก
จะมคีวามคงตวัในการรวมเปน็กอ้นดนิต่ำาและงา่ยตอ่การชะลา้งพงัทลาย
มากทีส่ดุ ในทำานองเดยีวกนั ดนิทีม่อีนิทรยีวัตถุและ/หรือมีกิจกรรมของ
ชวีนิทรยีใ์นดนิต่ำา หรอืดนิทีม่ปีรมิาณธาตเุหล็กและอะลูมิเนยีมไดออกไซด์
ต่ำา จะง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน เมื่อก้อนดินแตกออกอนุภาค
เลก็ๆ ทีแ่ตกออกมาจะงา่ยตอ่การชะลา้งจากการไหลบา่ของน้ำาฝนทำาให้
เกิดการชะล้างพังทลาย
 เมื่อการไหลบ่าของน้ำาฝนมารวมตัวกันเป็นทางน้ำาไหลเล็กๆ 
ในทางระบายตามธรรมชาติ ความแรงของกระแสน้ำาไหลสามารถทำาให้
อนภุาคดนิแยกตวัออกซึง่จะชะลา้งเกดิเปน็ลำาธารเลก็ ซึง่จะขยายใหญข่ึน้
จนเกิดเป็นลำาห้วย เทคนิคในการอนุรักษ์ดินเกือบทั้งหมดมีวัตถุประสงค์
เพื่อ :

การที่มันสำาปะหลังมักจะปลูกในดินทรายเนื้อโปร่งเบา
จึงทำาให้เกิดการชะล้างที่รุนแรงทั้งแบบเป็นแผ่น

หน้ากระดาน และเป็นร่องน้ำา



112 113

• ป้องกันดินจากการกระทบโดยตรงกับน้ำาฝน โดยเร่งการเจริญของพืชในช่วงแรก และทรงพุ่มโตปิดคลุมดินได้
หมด หรือโดยการใช้เศษพืชคลุมดินซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกจากน้ำาฝนที่ตกลงมาได้

• ลดปริมาณและลดความเร็วของกระแสน้ำาไหลโดยปรับปรุงคุณสมบัติในการดูดซับน้ำาในดิน

• ลดความยาวหรอืความลาดชนัโดยการเพาะปลกูพชืตามแนวขวางทางลาดชนั การยกรอ่งตามแนวขวางลาดชนั 
การทำาแนวกำาแพงหญ้าหรือแถวพืชขวางทางลาดชัน และการเพาะปลูกแบบขั้นบันได

 กระบวนการชะล้างพังทลายจะทำาให้สูญเสียอินทรียวัตถุและดินเหนียวเกิดการแตกตัวเป็นหลัก ซึ่งเป็นตัวท่ี
ช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำาและอาหาร ดังนั้น กระแสน้ำาไหลจะทำาให้ดินสูญเสียศักยภาพในการเก็บรักษาน้ำา
และธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมี ดินที่สูญเสียไปกับกระแสน้ำาส่วนใหญ่จะเป็นหน้าดิน ซึ่งเป็นส่วนที่อุดม
สมบรูณ์มากทีส่ดุมปีรมิาณอนิทรยีวตัถแุละธาตอุาหารมากพอสมควร โดยเฉพาะอนิทรยีไ์นโตรเจน ฟอสฟอรสั ซลัเฟอร ์
และจุลินทรีย์ในดินท่ีสำาคัญ เช่นแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนและเชื้อไมโคไรซ่า และท้ายท่ีสุดการชะล้างเอาหน้าดินออกไป
ทำาให้ระดับความลึกของดินถึงระดับชั้นหินหรือชั้นดินดานจะลดลง ซึ่งจะทำาให้ศักยภาพการปลูกพืชที่มีระบบรากลึกและ
ความสามารถในการอุ้มน้ำาของดินลดลงด้วย และยิ่งไปเพิ่มความเสียหายจากผลกระทบจากการไหลบ่าของน้ำาฝนและ
การชะล้างพังทลายขึ้นไปอีก (ภาพที่ 12.1)

ภาพที่ 12.1 ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่บริเวณต่างๆ  
     ต่อความลึกของดิน การกระจายของธาตุอาหาร และการเจริญ 
     เติบโตของพืช

การชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสียธาตุอาหารอาหาร

ผลิตภาพลดลง

ตะกอนดินจากทางน้ำา

ดินถมทับสะสม

ชั้นแผ่นหิน

ดินชั้นล่าง

สูญเสียดิน ธาตุอาหาร และ
ประชากรจุลินทรีย์ในดิน
จากการชะล้างพังทลาย
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การสญูเสยีธาตอุาหารไปกบัตะกอนดนิและกระแสน้ำา และผลกระทบ
ต่อผลผลิต
 แมว้า่จะมขีอ้มลูนอ้ยเกีย่วกบัปรมิาณธาตอุาหารท่ีสญูเสยีไปกับ
ตะกอนดนิและกระแสน้ำาไหลบา่ชะลา้ง มงีานทดลองได้แสดงให้เห็นว่า การ
สญูเสยีธาตอุาหารเปน็กระบวนการสญูเสยีไปกับปริมาณดนิท่ีถูกชะล้าง
มาตกตะกอนโดยตรง วิธีการปฏิบัติที่ลดการชะล้างพังทลายของดินจะ
เป็นการลดการสูญเสียธาตุอาหารได้ด้วย การชะล้างพังทลายทำาให้ 
คุณสมบัติของดินเสื่อมโทรมลงทั้งทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งมี 
ผลกระทบต่อผลิตภาพของดนิ ในมอนโดโม เมอืงควูคาประเทศโคลมัเบีย
มันสำาปะหลังจากแปลงที่มีการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง ได้ผลผลิต
เพียงประมาณ 50% ของแปลงที่ไม่มีการชะล้างพังทลายท่ีอยู่ถัดไป 
(ภาพที่ 12.2) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ปุ๋ยและพันธุ์มันสำาปะหลังด้วย 

ภาพที่ 12.2 ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ย P ต่อผลผลิตหัวมันสำาปะหลังที่ปลูกในแปลงที่ 
    มีการชะล้างพังทลาย เปรียบกับแปลงที่ไม่มีการชะล้างพังทลาย 
     ที่มอนโดโม เมืองควูคา ประเทศโคลัมเบีย

ผล
ผล

ิตห
ัวม

ันส
ำาป

ะห
ลัง

 (ต
ัน/

ไร
่)

ดินที่มีการชะล้าง

0 P

0 P

50 P

4.8

3.2

1.6

0

50 P

ดินที่ไม่มีการชะล้าง
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ผลกระทบของพืชชนิดต่างๆ ต่อการชะล้างพังทลายของดิน 
 มันสำาปะหลังมักจะถูกมองว่าเป็นพืชที่ทำาให้เกิดการชะล้าง 
พังทลายสงูเมือ่ปลกูบนทีล่าดเนนิเขา การเปดิพืน้ทีเ่นนิเขาทำาการเพาะปลกู
พืชล้มลุกจำานวนหลายแถวลดหล่ันกันจะทำาให้เกิดการชะล้างพังทลาย
มากกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปา่หรอืทุง่หญา้ทีด่นิไมเ่คยถกูรบกวนนัน้เปน็
เรื่องจริง แต่มันสำาปะหลังทำาให้เกิดการชะล้างพังทลายได้มากกว่าพืช
อาหารชนิดอื่นๆ หรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ต่าง
 การทดสอบการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจำานวน
มากที่ดำาเนินการในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลแสดงให้เห็นว่า การ
สญูเสยีดนิและการเกิดร่องน้ำาในแปลงละหุ่งจะสงูท่ีสดุ รองมาคือถ่ัวแขก 
(Phaseolus vulgaris) และมันสำาปะหลัง ตามด้วยถั่วลิสง ข้าว ฝ้าย 
ถั่วเหลือง มันฝรั่ง อ้อย ข้าวโพด และมันเทศ ในการทดสอบที่จัดทำาเป็น
เวลา 10 ปีในรัฐเพอนัมบูโคของประเทศบราซิลพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วการ
ปลูกมันสำาปะหลังจะทำาให้สูญเสียดินต่อปีมากกว่าฝ้าย และข้าวโพด  
ถัว่เวลเวท (Mucuna sp.) และหญา้กินน ี(Panicum maximum) แต่การ
สูญเสียดินจากพื้นที่เปิดและไม่ได้ทำาการเพาะปลูกจะมากที่สุด ซึ่งจะสูง
กวา่ทีม่กีารปลูกพชืมากๆ และแม้ว่าการสญูเสยีดนิในรัฐเพอนมับโูคจะต่ำา
กว่าที่เซาเปาโลมาก แต่ระดับการสูญเสียดินจากการปลูกพืชชนิดต่างๆ 
จะมีการเรียงลำาดับของการสูญเสียดินคล้ายกัน
 ตารางที่ 12.1 แสดงข้อมูลการสูญเสียดินจากการปลูกพืช 
8 ชนิด ในช่วง 4 ปี บนพื้นที่ที่มีความลาดชัน 7% ในอำาเภอศรีราชา 
ประเทศไทย การสญูเสยีดนิสงูสดุเกดิจากการปลูกมันสำาปะหลงัเพือ่ผลติ
หัว (ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร) รองลงมาคือ การปลูกมันสำาปะหลัง
เพื่อเป็นอาหารสัตว์ (ระยะปลูก 0.5x0.5 เมตร) ถ่ัวเขียว ข้าวฟ่าง  
ถัว่ลสิง ขา้วโพด และสบัปะรด การสญูเสยีดนิจากการชะลา้งพงัทลายใน
การปลกูมันสำาปะหลงัเฉล่ียต่อปปีระมาณ 12 ตัน/ไร่ ขณะท่ีได้รับผลผลติ
หัวมันสด 2.56 ตัน/ไร่ ดังนั้น ทุกๆ ตันของผลผลิตมันสำาปะหลังจะ 
สูญเสียดินแห้งเกือบ 5 ตัน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากๆ สำาหรับการชะล้าง
พังทลายของดินที่มีความลาดชันเพียง 7% 
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 ในสภาพดินและภูมิอากาศของอำาเภอศรีราชา การปลูก 
มันสำาปะหลงัเพือ่ผลติหวัทำาใหเ้กดิการชะลา้งพงัทลายท่ีรนุแรงมากกวา่
พืชอื่นๆ เกือบทุกชนิด เป็นเพราะว่ามันสำาปะหลังมีพื้นที่ว่างระหว่าง
ต้นมาก และการเจริญเติบโตในช่วงแรกช้ามาก ทำาให้มีพื้นที่ผิวดิน
จำานวนมากเปิดโล่งรับแรงกระทบจากฝนตกโดยตรงในช่วง 2-3 
เดอืนแรกหลงัปลกู สว่นพชือืน่ๆ ทีม่รีะยะปลกูชดิกว่าและเจริญเติบโต
ไดเ้รว็กวา่ทำาใหท้รงพุม่ของพชืเตบิโตปกคลมุดินท้ังหมดเร็วกว่า ซึง่
จะปอ้งกนัการตกกระแทกของน้ำาฝน นอกจากนี ้ฤดฝูนท่ีค่อนขา้งสัน้
ทำาให้สามารถปลูกพืชอายุสั้น  เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วลิสง 
ได้เพียง 1 ครั้งต่อปี และช่วงระหว่างที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วผิวดิน
ยังมีเศษพืชและวัชพืชปกคลุมป้องกันดินไว้เป็นอย่างดี

ชนิดพืช จำานวนรอบ
ของการปลูก

ช่วงแรก
(22 เดือน)

ช่วงที่ 2
(28 เดือน)

รวม
(50 เดือน)

เฉลี่ย
(ตัน/ไร่/ปี)

มันสำาปะหลัง(ผลิตหัว) 4 22.88 27.04 49.92 12.00

มันสำาปะหลัง(พืชอาหารสัตว์) 2 11.04 22.24 33.28 8.00

ข้าวโพด 5 4.64 5.76 10.40 2.56

ข้าวฟ่าง 5 6.88 7.36 14.24 3.36

ถั่วลิสง 5 6.08 5.76 11.84 2.88

ถั่วเขียว 6 11.36 8.8 20.16 4.80

สับปะรด1) 2 4.96 3.36 8.32 1.92

อ้อย1) 2 - 15.04 - -

ตารางที่ 12.1 ปริมาณดินแห้งที่สูญเสียไปจากการชะล้างพังทลาย (ตัน/ไร่) จากการปลูกพืช 8 ชนิด ในช่วง 4 ปี บนพื้นที่
      ลาดชัน 7% ที่เป็นดินร่วนปนทราย ในอำาเภอศรีราชา ประเทศไทย ในปี 2532-2536 

1) พืชรอบที่ 2 เป็นตอ ;  อ้อยตอเฉพาะช่วงที่ 2 ระยะเวลา 28 เดือน

การปลูกมันสำาปะหลังเพื่อผลิตหัวจะทำาให้เกิด
การสูญเสียดินจาการชะล้างมากที่สุดในบรรดา

พืช 8 ชนิดที่ทดสอบ
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ผลกระทบจากการเขตกรรมต่างๆ ต่อผลผลิตมันสำาปะหลังและการชะล้าง 
พังทลายของดิน

1. การเตรียมดิน 
 วิธีการเตรียมดินต้ังแต่การปลูกพืชแบบไม่ไถพรวน หรือเตรียมดินเฉพาะ
หลุมปลูก(ไถพรวนน้อยที่สุด) จนถึงการเตรียมดินอย่างเต็มที่โดยใช้ไถจาน คราด และ
เครือ่งยกรอ่ง ลว้นแตม่ผีลอยา่งมากตอ่ผลผลติมนัสำาปะหลงัและความรนุแรงของการ
ชะลา้งพงัทลายของดนิ ผลจากการทดลอง 2 งานทดลองทีท่ำาในประเทศไทยดงัแสดง
ในตารางที่ 12.2 ที่อำาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบว่า วิธีการปลูกโดยไม่ไถพรวนจะ
ทำาใหร้ะดบัการชะลา้งพงัทลายสงูทีส่ดุเนือ่งจากผวิหนา้ดนิจะถกูกระทบโดยฝนหนกัชว่ง
ตน้ฝน แตต่รงขา้มกบัทีอ่ำาเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง คอืวธิกีารปลกูโดยไมไ่ถพรวน
จะทำาใหเ้กดิการชะลา้งพงัทลายต่ำาทีส่ดุ และวธิกีารปลกูโดยการไถพรวนแบบดัง้เดมิคอื
ไถ 1 ครั้งและพรวนโดยไม่มีการยกร่องและไม่ใส่ปุ๋ยทำาให้เกิดการชะล้างพังทลายของ
ดินที่รุนแรงในทั้ง 2 พื้นที่ ซึ่งทำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลังต่ำาที่สุดด้วย การใช้ปุ๋ยเคมี
ช่วยลดการสูญเสียดินประมาณ 42% ที่อำาเภอศรีราชา และประมาณ 32% ที่อำาเภอ
ปลวกแดง ถ้าการเตรียมดินโดยการไถพรวนวิธีการยกร่องขวางแนวลาดชันร่วมกับ
การใส่ปุ๋ยเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการลดการชะล้างพังทลายของดิน

วิธีการไถพรวน
สูญเสียดินแห้ง (ตัน/ไร่) ผลผลิตมันสำาปะหลัง (ตัน/ไร่)

ศรีราชา
(2530/31)

ปลวกแดง
(2532/33)

ศรีราชา
(2530/31)

ปลวกแดง
(2532/33)

ไม่ไถพรวน และใช้ปุ๋ยเคมี 8.00 1.76 4.64 2.72

ไถพรวนแบบดั้งเดิม1), ไม่ยกร่อง, และใช้ปุ๋ยเคมี 3.36 2.88 4.64 2.24

ไถพรวนแบบดั้งเดิม ยกร่องขวางแนวลาดชัน และใช้ปุ๋ยเคมี 1.28 2.08 5.28 2.56

ไถพรวนแบบดั้งเดิม ยกร่องขึ้น-ลงตามแนวลาดชัน และใช้ปุ๋ยเคมี 3.84 3.20 4.64 2.56

ไถพรวนแบบดั้งเดิม ไม่ยกร่อง และไม่ใช้ปุ๋ยเคมี 5.76 4.16 3.52 1.92

ตารางที่ 12.2 ผลกระทบของวิธีการไถเตรียมดินและการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปริมาณการสูญเสียดินเฉลี่ยต่อปีจากการชะล้างพังทลาย และ
ผลผลิตมันสำาปะหลังที่ปลูกบนพื้นที่ลาดชัน 5-8 % ที่อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประเทศไทย

1)ไถพรวนแบบดั้งเดิมคือการไถด้วยไถผาน 3 ตามด้วยการพรวนด้วยไถผาน 7



116 117

2. การปลูกพืชแนวขวางทางลาดชันป้องกันการชะล้าง (Contour hedgerows)
 ในบรรดาวิธีการปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ดินและป้องกันการชะล้างพังทลาย วิธีการปลูกพืชยืนต้นเป็น
แนวขวางแนวลาดชนัเพือ่ลดความแรงของกระแสน้ำาท่ีไหลบา่ลงมาเปน็วิธหีนึง่ท่ีได้ผลดีมากท่ีสดุ และสามารถ
ทำาได้ง่ายเพื่อลดการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลาย
 มีการทดลอง 2 งานที่ดำาเนินการบนพื้นที่ลาดชัน 5% ที่สถานีทดลองจาติเคอโตใกล้กับเมือง 
มาลงัในชวาตะวนัออกของประเทศอนิโดนเีซยี งานทดลองที ่1 ดำาเนนิการนาน 4 ปตีัง้แตป่ ี2530-2533 และ
งานทดลองที ่2 ดำาเนนิการนาน 5 ป ีตัง้แตป่ ี2534-2538 ผลการทดลองที ่1 แสดงในตารางที ่12.3 ชีใ้ห้
เหน็วา่วธิกีารปลกูหญา้หรอืพชืยนืตน้ตระกลูถัว่ 3 แถวเปน็แนวแทรกทกุๆ 6 แถวของมนัสำาปะหลงัทีย่กรอ่ง
ปลูกขวางทางลาดชันไม่เพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังในช่วง 2-3 ปีแรก แต่พืชตระกูลถั่วยืนต้นได้แก่ กระถิน 
(Leucaena leucocephala) และ แคฝรัง่(Gliricidia sepium) จะเพิม่ผลผลติในปท่ีี 3 และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 
ปีที่ 4 แต่ในช่วงปีที่ 4 ผลผลิตมันสำาปะหลังจากทุกแปลงย่อยจะมีอาการเหมือนขาดธาตุ N ยกเว้นในแปลง
ที่มีการปลูกพืชยืนต้นตระกูลถั่ว 2 แถวเป็นแนวป้องกัน ซึ่งมันสำาปะหลังจะมีใบสีเขียวเข้มและแข็งแรงเจริญ
เติบโตได้ดีกว่า จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการตัดแต่งพืชยืนต้นตระกูลถั่วและทิ้งเศษพืชที่ตัดแต่งออกไว้คลุมดินหรือ
คลุกเคล้าในดินจะช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจน

สูญเสียดินแห้ง (ตัน/ไร่) ผลผลิตมันสำาปะหลัง (ตัน/ไร่)

                 30/31 31/32 32/33 33/34 30/31 31/32 32/33 33/34

ม+ข, รข, ไม่มี นป 15.68 7.20 3.36 3.04 3.36 4.48 3.52 2.88

ม+ข, รข, นป เป็นหญ้าช้าง 11.04 3.20 2.24 2.08 4.00 4.16 3.20 3.04

ม+ข, รข, นป เป็นหญ้า Setaria 12.80 5.44 2.40 2.08 3.36 3.20 3.52 2.72

ม+ข, รข, นป เป็น แคฝรั่ง 14.56 6.24 2.88 1.28 3.20 2.88 4.00 4.00

ม+ข, รข, นป เป็น กระถิน 13.76 6.56 2.56 1.76 3.84 4.00 4.32 4.48

ม+ข, รข, แถบถั่วลิสง 15.04 5.92 2.72 2.56 3.20 2.88 3.52 2.56

ม+ข, ไม่ทำา รข, นป เป็น หญ้า Setaria 18.40 8.00 4.64 4.16 3.84 4.16 2.88 2.24

ม+ข, ไม่ทำา รข, แถบถั่วลิสง 20.32 8.64 3.68 3.84 3.68 4.00 3.04 2.08

แปลงควบคุม (ปล่อยว่างไม่ปลูกพืช) 35.84 19.04 9.92 - - - - -

ตารางที่ 12.3  ผลกระทบจากพืช/การจัดการดินต่อการสูญเสียดินแห้งเนื่องจากการชะล้าง และต่อผลผลิตหัวมันสำาปะหลังในช่วง 
       ปี 4 ปีของการปลูกบนพื้นที่ลาดชัน 5% ที่สถานีทดลองจาติเคอโตใกล้เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย 
        ปี 2530/31 - 2533/34

ม+ข = มันสำาปะหลังแซมด้วยข้าวโพด;   รข = ยกร่องขวางแนวลาดชัน;   นป = พืชแนวป้องกันการชะล้าง

 วิธีการ
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 ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่า การปลูกไมย้ืนต้นเป็นแนวป้องกัน
ขวางทางลาดชันจะช่วยลดการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลายใน
ปีที่ 2 และจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสองปีต่อมา วิธีการปลูกกระถิน 
และแคฝรั่งเป็นแนวป้องกันจะมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด รองมาคือวิธีการ 
ปลูกหญ้า 2 แถวเป็นแนวขวางทางลาดชัน ขณะที่การปลูกถั่วลิสงเป็น
แถบมปีระสทิธภิาพนอ้ยกว่าเลก็นอ้ย การปลูกมันสำาปะหลังบนร่องท่ีขวาง
แนวลาดชันจะช่วยลดการชะล้างพังทลายเช่นเดียวกัน ขณะที่การปล่อย
ให้ดินเปิดโล่งโดยไม่มีการปลูกพืชจะทำาให้สูญเสียดินจากการชะล้าง 
พังทลายสูงที่สุด
 ผลจากการทดลองที่ 2 คล้ายคลึงกับงานทดลองที่ 1 โดยใน
งานทดลองที่ 2 นี้ แต่ละแปลงจะทดลองปลูกพืชแนวป้องกันการชะล้าง
พังทลายชนิดต่างๆ ได้แก่ หญ้าช้าง แคฝรั่ง (Gliricidia sepium) และ 
Flemingia macrophylla และไมม่แีนวพชืปอ้งกนั บางแปลงใชว้ธิกีารปลกู
ไมยราพไร้หนามหรือไมยราพเลื้อย (Mimosa envisa) คลุมดิน และวิธี
การปลูกถั่วลิสงแซมมันสำาปะหลังที่ปลูกบนร่องที่ขวางแนวลาดชัน โดยมี
ทั้งการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ย และทำาการปลูกพืชแนวป้องกันทุกๆ 6 แถวของ
ร่องปลูกที่ยกขวางทางลาดชันเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 ในช่วง 3 ปี
แรกการปลูกพืชเป็นแนวป้องกันจะลดผลผลิตมันสำาปะหลังลง เพราะจะไป
แทนพื้นที่ของมันสำาปะหลังบางส่วนในแปลง แต่ในปีที่ 4 และ 5 พืชแนว
ป้องกันจะเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังเป็นอย่างมาก โดยจะช่วยเพิ่มธาตุ
อาหารจากการเน่าสลายของใบพืชแนวป้องกันที่ตัดแต่งทุกปี นอกจากนี้ 
ในปีที่ 2 พืชแนวป้องกันจะช่วยลดปริมาณการสูญเสียดินจากการชะล้าง
พังทลายจากการที่มีการใช้เศษใบที่ตัดแต่งคลุมดินและลดความเร็วของ
กระแสน้ำาไหล ซึ่งทำาให้การสูญเสียดินลดลงประมาณ 40% ในปีที่ 4 
และ 5 ดังนั้น การปลูกพืชยืนต้นตระกูลถั่วเป็นแนวป้องกันอาจจะไม่ได้ผล
ดใีนชว่งปแีรกๆ แตห่ลงัจากมกีารตดัแตง่ใบและใชเ้ปน็วสัดคุลมุดนิจะทำาให้
เกดิผลดใีนระยะยาว โดยจะชว่ยเพิม่ผลผลติมันสำาปะหลงัและลดการชะลา้ง 
พังทลายของดินได้สูงมาก

การปลูกมันสำาปะหลังในระหว่างแถวพืชแนวป้องกันที่
เป็น Leucaena leucocephala (ด้านหลัง) ไม่เพียง
แต่จะเพิ่มผลผลิตแต่จะลดการชะล้างพังทลายอย่าง
ยั่งยืน สังเกตต้นที่ขาดธาตุ N ที่ปลูกโดยไม่มีพืชแนว

ป้องกัน (ด้านหน้า) 
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3. วิธีการทางเขตกรรมอื่นๆ
 มีการทดลองจำานวนมากที่ทดสอบวิธีการทางเขตกรรมต่างๆ 
ว่าวิธีการใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการชะล้างพังทลายของ 
ดิน วิธีการต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ การไม่ยกร่อง การยกร่องขวางทางลาด
ชัน และการยกร่องตามแนวทางลาดชัน การใส่และไม่ใส่ปุ๋ยเคมี การ 
เตรียมดินแบบต่างๆ การปลูกพืชแซม การปลูกพืชระยะชิด และการปลูก
พืชชนิดต่างๆ ขวางทางลาดชันเป็นแนวป้องกัน 
 ตารางที ่12.4 แสดงผลของการทดลองหนึง่ทีท่ำาในสถาบนัวจิยั
พืชกึ่งร้อนกวางสี ในเมืองนานนิง มณฑลกวางสีประเทศจีน พบว่าการ
ปลูกหญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides) เป็นแนวป้องกันร่วมกับการใช้ปุ๋ย
เคมีเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
การสูญเสียดินลดลงจาก 3.2 ตัน/ไร่ เป็น 0.48 ตัน/ไร่ และเพิ่มผลผลิต
มันสำาปะหลังจาก 2.4 ตัน/ไร่ เป็น 3.68 ตัน/ไร่ ในทำานองเดียวกัน การ
ปลูกมันสำาปะหลังบนร่องแนวขวางทางลาดชันหรือการปลูกพืชแซมด้วย 
ถั่วลิสงก็ให้ผลดีเช่นกัน วิธีการที่ใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้เศษพืชของ ปอเทือง 
(Crotalaria juncea) ที่ปลูกเป็นพืชแซมมาคลุมแปลงก็มีประสิทธิภาพดีใน
การลดการชะล้างพังทลายและเพิ่มผลผลิตเช่นกัน 

วิธีการ ผลผลิตมัน
สำาปะหลัง(ตัน/ไร่)

สูญเสียดินแห้ง 
(ตัน/ไร่)

ไถ+พรวน, ไมย่กรอ่ง, ไม่ใสป่ ุย๋ 2.40 3.20

ไถ+พรวน, ไมย่กรอ่ง, ใสป่ ุย๋ 3.36 1.60

ไถ+พรวน, ยกรอ่งขวางแนวลาดช ัน, ใสป่ ุย๋ 3.52 0.64

ไถ+พรวน, ไม่ยกร่อง, ใส่ปุ๋ย, ปลูกถั่วลิสงเป็นพืชแซม 3.68 0.96

ไถ+พรวน, ไม่ยกร่อง, ใส่ปุ๋ย, ปลูกปอเทืองเป็นพืชแซมเพื่อใช้คลุมดิน 3.52 1.60

ไถอยา่งเด ยีว, ไมย่กรอ่ง, ใสป่ ุย๋ 3.04 1.76

ไถอย่างเดียว, ไม่ยกร่อง, ใส่ปุ๋ย; ปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชแนวป้องกัน 3.68 0.48

ตารางที่ 12.4  ผลกระทบจากการใช้วิธีการเขตกรรมต่างๆ ต่อค่าเฉลี่ยของการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลาย และผลผลิต 
       หัวมันสำาปะหลัง ที่ปลูกบนพื้นที่ลาดชัน 12% ที่ สถาบันวิจัยพืชกึ่งร้อนกวางสี ปี 2536-2538 (3ปี)

การปลูกมันสำาปะหลังโดยไม่ใส่ปุ๋ย ( ด้านหน้า) 
ให้ผลผลิตต่ำาที่สุด และสูญเสียดินจากการชะล้าง
มากที่สุด ขณะที่การปลูกโดยใส่ปุ๋ยและปลูกหญ้า
แฝกเป็นพืชแนวป้องกันขวางทางลาดชัน(ด้าน
หลัง)ให้ผลผลิตสูงที่สุดและสูญเสียดินน้อยที่สุด
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ภาพท่ี 12.3 แสดงผลการทดลองท่ีทำาในประเทศไทย พบว่าการไม่ใสปุ่ย๋
เคมีทำาให้สูญเสียดินจากการชะล้างพังทลายสูงมาก เพราะการเจริญ
เติบโตและต้ังตัวได้ช้าของมันสำาปะหลัง ซึ่งเป็นผลให้ทรงพุ่มของต้น
เติบโตคลุมดินได้ช้า วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดปัญหา
การชะล้างได้แก่ การปลูกโดยไม่ไถพรวน การระเบิดดินดาน และการ
ยกร่องปลูกแนวขวางทางลาดชัน เพราะปริมาณดินที่สูญเสียจะเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของวิธีการไถเตรียมดินแบบดั้งเดิมคือไถด้วยผาน 3 สองครั้ง 
และพรวนด้วยผาน 7 หนึ่งครั้งโดยไม่ยกร่องปลูก 

ภาพที่ 12.3 ผลกระทบจากวิธีการจัดการดินและพืชต่อปริมาณดินแห้งที่สูญเสียสะสม 
    จากการชะล้างพังทลาย ที่สถานีทดลองศรีราชา ประเทศไทย ในช่วง 
     9 เดือน ของการเจริญเติบโตของมันสำาปะหลัง ปี 2531/32

การปลูกมันสำาปะหลังโดยไม่ใส่ปุ๋ย (ภาพบนด้านหน้า) เป็นผลให้การสูญเสียดินจากการ
ชะล้างสูงสุด ขณะที่การยกร่องปลูกขวางทางลาดชัน (ภาพล่างด้านหน้า) ทำาให้การ
สูญเสียดินจากการชะล้างน้อยกว่าการยกร่องปลูกตามแนวสูง-ต่ำาอย่างมาก(ด้านหลัง)

ไม่ใส่ปุ๋ย

ยกร่องตามแนวลาดชัน

ด
นิแ

หง้
สะ

สม
ส
ญู

เส
ยี(

ตัน
/ไร

)่

ไมย่กรอ่ง

ไม่ไถพรวน
ยกร่องขวางแนวลาดช ัน

พค ม ยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ ม คี เมย พค

3.2

2.4

1.6

0.8

0

ไถระเบิดดินดาน

เดือน
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 การทดลองเรื่องการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินทุกครั้งจะ
ดำาเนินการติดต่อกัน 2-3 ปี ในพ้ืนที่เดิมและวิธีการเดิม หลังจากนั้นบางวิธี
การจะถูกคัดออกและเพิ่มวิธีการใหม่เข้ามาทดสอบ แต่ในประเทศเวียดนามใต้ 
ที่ศูนย์วิจัยการเกษตรฮังล็อค เมืองดองไน ได้มีการทดสอบซ้ำาวิธีการเดิมเป็น
เวลา 16 ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540-2555 
 ตารางที่ 12.5 แสดงผลการทดลองในระยะเวลา 16 ปี พบว่า วิธี
การปลกูพืชแซมและการปลกูพืชแนวปอ้งกนัจะเพิม่ผลผลติมนัสำาปะหลงัจากการ
ที่เศษพืชและใบที่ตัดแต่งออกสลายตัวเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร 
การปลกูพชืแซมดว้ยถัว่ลสิงและการปลกูพชืแนวปอ้งกนัดว้ยกระถนิเปน็วธิกีาร
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มผลผลิต ขณะท่ีการใช้หญ้าแฝกจะให้ผลดี
มากที่สุดในการลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน รองมาคือการปลูกพืช
แนวป้องกันด้วยกระถิน หรือแคฝรั่ง

ตารางที่ 12.5 ผลกระทบของวิธีการจัดการดินและพืชต่อผลผลิตมันสำาปะหลังและปริมาณสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลาย  
      และรายรับและรายได้สุทธิของการปลูกมันสำาปะหลังพันธุ์ SM 937 -26 ในช่วง 16 ปี ต่อเนื่องบนพื้นที่ลาดชัน  
      11% ที่ศูนย์วิจัยการเกษตรฮังล็อค เมืองดองไน ทางใต้ของประเทศเวียดนาม ปี 2555/56

วิธีการ1) สูญเสียดิน
แห้ง (ตัน/ไร่)

ปริมาณ
แป้ง
(%)

นน.สดของ
เศษพืชแซม
(ตัน/ไร่)

รายได้ ต้นทุนการผลิต รายได้สุทธิ

(‘000 ดอง3)/ไร่)

มันสำาปะหลังพืชเดี่ยว 6.08 3.84 25 - 3,773 2,258 1,515

มัน+ถั่วเขียว ปส 4.96 4.32 26 0.27 4,363 2,866 1,495

มัน+ถั่วลิสง2) พซ 4.00 4.64 27 0.50 5,326 3,026 2,300

มัน+หญ้าแฝก นป 1.92 4.48 27 1.63 4,480 2,450 2,030

มัน+กระถิน นป 2.72 4.64 27 1.54 4,616 2,450 2,166

มัน+แคฝรั่ง นป 2.88 4.48 27 1.14 4,400 2,450 1,950

1) ปส = พืชปุ๋ยสด; พซ = พืชแซม; นป = ปลูกพืชแนวป้องกัน 
2) ผลผลิตถั่วลิสง = 40.8 กก. ฝักแห้ง/ไร่
3) ดอง = เวียดนามดอง

ผลผลิตมัน
สำาปะหลัง
(ตัน/ไร่)
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 พืชที่ปลูกเป็นแนวป้องกันทั้ง 3 ชนิด ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ปอ้งกนัการชะล้างพงัทลายในชว่งปแีรกท่ีเร่ิมปลกู แตจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพขึน้
เรือ่ยๆ หลงัจากเวลาผา่นไป และในปท่ีี 5 เปน็ต้นไปการสญูเสยีดินลดปริมาณ
เพียง 20-50 % เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่มีพืชแนวป้องกัน หญ้าแฝก 
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการลดการชะล้างพังทลายของดิน  
รองมาคือการใช้กระถินและแคฝร่ังเป็นพืชแนวป้องกัน เนื่องจากว่าเมล็ด
ของหญ้าแฝกจะเป็นหมัน ดังนั้น การขยายพันธุ์จึงต้องใช้การแยกหน่อ 
แตข่อ้ไดเ้ปรยีบกค็อืหญา้แฝกไมข่ยายพนัธุโ์ดยเมลด็จงึไมม่ปีญัหาทีจ่ะมาเปน็
วชัพชื พชืแนวป้องกันท้ัง 3 ชนิดเพิม่ผลผลติมันสำาปะหลงัประมาณ 10-20 % 
โดยกระถินมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ซึ่งผลการทดลองนี้คล้ายคลึงกับผล 
จากระบบการปลกูพชืบนพืน้ทีร่ะหวา่งแถวไมย้นืตน้ (alley cropping) ในบทที ่11
ซึ่งในการทดลองดังกล่าววิธีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่กระถิน และ แคฝรั่ง  
ทีส่ถาบนัวิจยัการเกษตรฮังลอ็ค ให้ผลผลิตสงูสดุและรายได้สทุธสิงูสดุ และ
ในการทดลองอีกงานหนึ่งคือการใช้หญ้าอะตราต ัม (Paspalum atratum) 
ซึง่สามารถขยายพนัธุไ์ดท้ัง้เมลด็และแยกหนอ่และสามารถใชเ้ปน็อาหารสตัว์
ได้ดี จะมีประสิทธิภาพในการลดการชะล้างพังทลายเกือบเท่าหญ้าแฝก
นอกจากนี ้ไม้พุม่ตระกูลถ่ัว Tephrosia candida มักจะใชเ้ปน็พชืแนวปอ้งกัน
ในเวยีดนามเหนอืเพือ่ปรบัปรงุดนิและมปีระสทิธภิาพในการเปน็พชืแนวปอ้งกนั
ไดเ้ชน่กนั พชืชนดินีเ้ตบิโตไดด้ใีนเขตอบอุน่ เชน่ เวยีดนามเหนอื และจนีตอนใต้

การส่งเสริมการยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดิน
 วิธีการเขตกรรมและวิธีการปฏิบัติเพ่ืออนุรักษ์ดินหลายวิธีท่ี
สามารถลดการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลายและอาจจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตด้วย ได้แก่
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• ปลูกมันสำาปะหลังระยะชิด (ที่อัตราปลูกมากกว่า 1,600 ต้น/ไร่)

• ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอก ปลูกพืชแนวป้องกันขวางทางลาดชัน เช่น
หญ้าบางชนิด หรือไม้พุ่มตระกูลถั่ว

• ไถพรวนและยกรอ่งตามแนวขวางทางลาดชนั ใชวั้สดคุลมุดนิ และ
การปลูกพืชแซมด้วยถั่วลิสง แตงโม หรือ สคอวช

 อยา่งไรกต็าม วธิกีารตา่งๆ เหล่านีจ้ะมีท้ังขอ้ดีและขอ้ด้อยบาง
ประการ บางวิธีจะมีประสิทธิภาพมากในการลดการชะล้างพังทลายแต่
กอ็าจจะลดผลผลติมนัสำาปะหลงัดว้ย และบางวธิกีารมคีา่ใชจ้า่ยสงูหรอื
ใช้แรงงานมากในการจัดทำาหรือการดูแลรักษา ตารางที่ 12.6 แสดง
ข้อดีและข้อเสียที่สำาคัญของวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการอนุรักษ์ดิน

เกษตรกรจากหมู่บ้านหนึ่งประเมินศักยภาพของ
แต่ละวิธีการที่จะลดการชะล้างพังทลายก่อนจัดทำา

แปลงทดสอบแบบมีส่วนร่วมบนพื้นที่ตนเอง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะช่วยเกษตรกรในการจัด
ทำาแปลงทดสอบในไร่ของตนเองหลังจากที่ได้
อภิปรายและคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อเกษตรกรจัดทำาแปลงทดสอบวิธีการควบคุมการชะล้าง
พังทลายบนพื้นที่ตนเอง และเห็นผลว่าบางวิธีการได้ช่วยลด

การชะล้างพังทลายลงจะยอมรับวิธีการเหล่านั้น เช่น การปลูก
หญ้าแฝกเป็นพืชแนวป้องกันในแปลงผลิตของตนเอง
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วิธีปฏิบัติในการ
ป้องกัน

การชะล้างพังทลาย
ของดิน

การ
ควบคุม

การชะล้าง
พังทลาย

การเกิดพื้นที่
ราบเป็นชั้น

ผลกระทบ 
 ต่อผลผลิต 
มันสำาปะหลัง

ความต้องการ
ใช้แรงงาน คา่ใชจ้า่ย ประโยชน์

ระยะยาว ข้อจำากัดที่สำาคัญ

ไถพรวนน้อยที่สุด หรือ
ไม่ไถพรวน ++ - - + - - + ดินอัดแน่น, วัชพืช

คลุมดิน (วัสดุคลุมจาก
ที่อื่น) ++++ - ++ +++ + ++ การจัดหาวัสดุคลุม

ดิน, การขนย้าย

คลุมดิน (วัสดุคลุมผลิต
ในแปลง)) +++ - ++ ++ + ++ แข่งขันแย่งน้ำาและ

อาหาร

ไถตามแนวขวางทาง
ลาดชัน +++ + + + + ++

ยกร่องตามแนวขวาง
ทางลาดชัน +++ + ++ ++ ++ + ไม่เหมาะสมกับพื้นที่

ลาดชันสูง

ไม้ยืนต้นตระกูลถั่วเป็น
แนวป้องกัน ++ ++ + +++ + +++ 1) ได้ผลชา้

ปลูกหญ้าเป็นแถบ(ตัด
และขนย้ายออกไปใช้) ++ ++ - - +++ + +++ 1)

แข่งขันแย่งน้ำาและ
อาหาร, การดูแล

รักษา

หญ้าแฝกเป็นแนว
ป้องกัน +++ +++ + + + +++ การจัดหาหน่อพันธุ์

แถบหญ้าธรรมชาติ ++ ++ - + - ++ ค่าดูแลรักษาสูง

ปลูกพืชคลุมดิน (วัสดุ
คลุมมีชีวิต) ++ - - - - +++ ++ + แข่งขันรุนแรง

ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมี ++++ - +++ + +++ +++ ค่าใช้จ่ายสูง

ปลูกพืชแซม ++ - - ++ ++ +++ ใช้แรงงานมาก

ปลูกระยะชิด +++ - + + + ++

ตารางที่ 12.6 ผลกระทบจากวิธีปฏิบัติในการจัดการดินและพืชต่อการชะล้างพังทลายและผลผลิต การใช้แรงงานและค่าใช้จ่าย 
      และผลประโยชน์ในระยะยาวต่อระบบการผลิตที่มันสำาปะหลังเป็นพืชหลัก

+ = มีประสิทธิภาพ, เป็นผล บวก หรือ สูง
- = ไม่มีประสิทธิภาพ, เป็นผลลบ หรือ ต่ำา
1) = มีคุณค่าเพิ่มในด้านการใช้เป็นอาหารสัตว์, เป็นท่อนไม้ หรือไม้ฟืน
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 เนื่องจากวิธีการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์เกือบทุกวิธีจะมีข้อ 
ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบ จงึจำาเปน็ตอ้งยอมเสยีบางสิง่บางอยา่งไปเพือ่
ให้ได้สิ่งที่เห็นว่าสำาคัญกว่า วิธีการที่ดีที่สุดสำาหรับเกษตรกรคือ วิธีที่
เกษตรกรทำาการทดลองดว้ยตวัเองตามสภาพความเหมาะสมกบัพืน้ที่
ของเกษตรกรแตล่ะคนโดยเฉพาะ ดงันัน้ จงึควรสนบัสนนุใหเ้กษตรกร
จดัทำาแปลงทดสอบวธิกีารปอ้งกนัการชะล้างพงัทลายอยา่งงา่ยๆ บน
พื้นที่ของตนเอง โดยให้คำาปรึกษาแนะนำาจากนักวิจัยและเจ้าหน้าท่ี 
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อที่จะวัดผลเปรียบเทียบว่าวิธีการใดท่ี
ประสิทธิภาพสูงสุดสำาหรับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งวิธีกรณีเรียกว่าการ
ทำาแปลงทดสอบอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

 โดยทั่วไป จากการทำาแปลงทดสอบแบบเกษตรกรมีส่วน 
ร่วมเป็นแปลงเล็กๆ บนพื้นที่ที่มีความลาดเทสม่ำาเสมอพบว่า การ 
จัดทำาแนวป้องกันโดยใช้หญ้าแฝกจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การลดการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลาย แต่เมื่อขยายขนาด
แปลงทดสอบใหญ่ขึ้นในแปลงการผลิต ผลที่ได้มักจะน่าผิดหวัง ใน
สภาพภูมิประเทศที่พื้นที่เป็นลูกคลื่นปริมาณน้ำาไหลบ่าจำานวนมากอาจ
จะสะสมรวมกันไหลเป็นร่องลงตามความลาดเทตามทางระบายน้ำา
ตามธรรมชาติ ความแรงของกระแสน้ำาจะชะล้างแถวของหญ้าแฝกที่
เพิ่งปลูกใหม่ตามแนวขวางทางลาดชันตัดกับทางน้ำาไหล และอาจเป็น
ผลให้เกิดร่องน้ำาจากการชะล้างพังทลาย การซ่อมแซมปิดกั้นร่องน้ำา
เหลา่นีโ้ดยการใชถ้งุทรายหรอืวสัดปุดิกัน้อืน่ๆ ขวางร่องน้ำามักจะไม่ได้
ผล เพราะสิ่งปิดกั้นจะถูกกระแสน้ำาชะล้างออกไปด้วย

การตอกสลักยึดถุงดินที่วางขวางร่องน้ำาจากการชะล้างพังทลาย 
ต่อมาจะดักเก็บตะกอนดินด้านบนของแนวถุงดินมากพอที่จะปลูก

หญ้าแฝกแนวป้องกันได้ในเวลาไม่นานนัก ซึ่งจะดักเก็บตะกอนดินได้
มากขึ้นจนเกิดเป็นที่ราบเป็นชั้นที่จะช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำา

ไหลและถมทับร่องน้ำา
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ภาพที่ 12.4  วิธีการที่ง่ายและได้ผลดีในการซ่อมร่องน้ำาโดยการวางถุงทรายขวางร่องน้ำา และปลูกหญ้าแฝกบนตะกอนดินที่สะสม 
     เหนือแนวป้องกัน

หญ้าแฝกแนวป้องกันที่ถูกชะล้างโดย
กระแสน้ำาในร่องน้ำาตามธรรมชาติ

ถุงทราย หรือถุงดิน

ตะกอนดิน

ตะกอนดิน

ชั้นที่ราบ
ยกสูงขึ้น

กระแสน้ำาไหล

ถุงทราย หรือถุงดิน
กระแสน้ำาไหล

หลักไม้ตอกยึดลงดิน
เพื่อกั้นค้ำาถุงทรายให้
อยู่กับที่

หญ้าแฝกปลูกใหม่บน
ตะกอนดินที่สะสมบริเวณ
เหนือถุงทราย

หญ้าแฝกตั้งตัวใหม่
ขวางร่องน้ำา

ถุงทรายจะย่อยสลายและ
กลมกลืนจนมองไม่เห็นเมื่อ

เวลาผ่านไป

หลักไม้ที่แข็งแรงเพื่อค้ำาแนว
ถุงทราย
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 เมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมาเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมได้
ทำาการทดลองวธิกีารทีจ่ะลดความแรงของกระแสน้ำาในรอ่งน้ำา พบวา่
วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุคอืการใชท้รายบรรจใุนถงุปุย๋วางขวาง
ป้องกันตามแนวหญ้าแฝกแต่ให้ถุงทรายอยู่ต่ำากว่าเล็กน้อย ตอกหลัก
ไมไ้ผด่า้นหลงัของถงุทรายเพือ่ค้ำาแนวถงุทรายไว้ (ภาพที ่12.4) เม่ือ
ตะกอนดินจากการชะล้างไหลมาสะสมในร่องน้ำาเหนือบริเวณถุงทราย
ก็สามารถปลูกหญ้าแฝกบนดินตะกอนซึ่งมีความชื้นและความอุดม
สมบูรณ์ และเมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตตั้งตัวได้และเป็นแนวต่อเนื่อง
กับแนวเดิมจะช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำา และเป็นผลให้ดินมาตก
ตะกอนสะสมในร่องน้ำาบริเวณเหนือแนวหญ้าแฝก 

 ด้วยวิธีการนี้ จะทำาให้มีวัชพืชงอกขึ้นในท้องร่องน้ำา ซึ่งจะ
ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการชะลา้งตอ่ไปอกี และตอ่ไปเม่ือมีการไถพรวนดนิตาม
แนวขวางทางลาดชนัขนานไปตามแนวพชืปอ้งกัน ร่องน้ำาเหล่านีจ้ะถูก
ไถพรวนกลบร่องจนสม่ำาเสมอตามเดิม และพืชแนวป้องกันจะป้องกัน
ไม่ให้เกิดร่องน้ำาขึ้นมาอีก (ภาพที่ 12.4) ในบางพื้นที่ของประเทศไทย 
การใช้ถุงทรายและการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวป้องกันขวางร่องน้ำา
ทำาให้เกิดชั้นดินสะสมเป็นที่ราบเป็นชั้นได้สูงถึง 1 เมตรภายใน 2 ปี 
การปรบัปรงุวธิแีกไ้ขระบบการทำาพืชแนวปอ้งกันในพืน้ท่ีเชน่นีท้ำาให้เพิม่
ประสิทธิภาพได้อย่างเห็นได้ชัดภายใต้สภาพพื้นที่จริงในไร่
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โดยสรุปแล้ว มีข้อสังเกตและคำาแนะนำา ดังนี้

• มนัสำาปะหลงัสามารถทำาใหเ้กดิการชะลา้งพงัทลายของดนิไดเ้มือ่ปลกู
ในพื้นที่ลาดชันแม้ว่าจะลาดชันเพียงเล็กน้อย เพราะว่ามันสำาปะหลัง
ตอ้งใชร้ะยะปลกูทีห่า่งและการเจรญิเตบิโตชว่งแรกคอ่นขา้งชา้ ทำาให้
พื้นที่หน้าดินส่วนใหญ่เปิดโล่งรับแรงกระทบจากน้ำาฝนโดยตรง

• มันสำาปะหลังมักจะปลูกในดินทรายเนื้อโปร่งเบามีอินทรียวัตถุต่ำา 
ทำาให้ดินมีความคงทนในการจับยึดรวมตัวกันต่ำา ดังนั้นจึงง่ายต่อ
การชะล้างพังทลาย

• เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายและดินเสื่อมโทรม ควรปลูก 
มันสำาปะหลังบนพื้นที่ราบเรียบมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ และใช้พันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วในช่วงแรก

• ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วนธาตุ N P และ K ที่สมดุล ในอัตราที่ถูกต้อง 
ในเวลาท่ีเหมาะสมและด้วยวิธีการใส่ท่ีถูกต้อง เป็นวิธีการหนึ่งท่ีดี
ที่สุดในการลดการชะล้างพังทลายของดิน

• ลดการไถเตรียมดินลงให้นอ้ยท่ีสดุแค่จำาเปน็สำาหรับการปกัท่อนพันธุ์
เทา่นัน้ โดยปกัท่อนพันธุผ่์านวัสดุคลมุพวกหญา้ท่ีถางออก ท้ิงวัชพืช
หรอืเศษซากพชืไวบ้นแปลง และแนะนำาใหใ้ชไ้ถระเบดิดนิดานแทนไถจาน

• ปลูกมันสำาปะหลังโดยใช้ระยะปลูกแคบลง (80x80 ซม.) จะช่วยให้
ทรงพุ่มโตปิดคลุมพื้นดินได้เร็วขึ้น และลดการชะล้างพังทลายของ
ดิน

• ปลูกมันสำาปะหลังบนร่องที่ยกตามแนวขวางทางลาดชัน แทนการ
ปลกูบนรอ่งตามแนวลาดชนั ซึง่จะชว่ยลดปญัหาการชะลา้งพงัทลาย
ได้มากถ้าพื้นท่ีไม่ลาดชันจนมากเกินไปและปริมาณฝนไม่มาก แต่ใน
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พื้นที่ลาดชันสูงและมีฝนชุกน้ำาที่มากเกินไปจะไปสะสมอยู่หลังร่อง 
ซึ่งอาจทำาให้ร่องแตกทำาให้เกิดร่องน้ำาและการชะล้างพังทลายท่ี
รุนแรง

• การปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชแนวป้องกันเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุด
เสมอในการลดปญัหาการชะลา้งพงัทลาย โดยการดกัเกบ็ตะกอน
ดินไว้ทำาให้กระแสน้ำาไหลช้าลง การตัดแต่งหญ้าแฝกก่อนปลูก 
มันสำาปะหลังก็จะช่วยให้มีวัสดุคลุมดิน เมื่อเวลาผ่านไปตะกอนดิน
มีการสะสมมากพอบริเวณเหนือแนวหญ้าแฝกจะเกิดที่ราบเป็นชั้น
ตามธรรมชาติ ซึ่งจะลดความลาดชันลง ดังนั้น จึงช่วยหยุด
ความเร็วของกระแสน้ำาไหลบ่าได้

• ถ้าไม่สามารถหากล้าหญ้าแฝกได้หรือราคาสูงเกินไปสำาหรับการ
ปลูกในพื้นที่ใหญ่ๆ เกษตรกรสามารถปลูกพืชแนวป้องกันโดยใช้
หญา้อะตราต ัม (Paspalum atratum) ซึง่จะไม่แขง่ขนัแยง่อาหาร
จากมันสำาปะหลังและสามารถตัดไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ ในเขตอบอุ่น 
การใช้ Tephrosia candida เป็นพืชแนวป้องกันก็ได้ผลดีเช่นกัน  
พืชทั้งสองชนิดนี้สามารถปลูกจากเมล็ดได้

• หญ้าอื่นๆ ที่เป็นพืชแนวป้องกัน เช่นหญ้ากินนี่ (Panicum 
maximum), หญ้ารูซี ่ (Brachiaria ruziziensis) หญ้าช้าง 
(Brachiaria brizantha) จะแขง่ขนักับมันสำาปะหลงัมากเกินไป และ
จะทำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลังที่ปลูกข้างๆ ลดลงอย่างมาก

• การปลูกไม้พุ่มยืนต้นตระกูลถั่วหรือไม้ยืนต้นอื่นๆ เป็นแนวป้องกัน 
เช่น กระถิน (Leucaena leucocephala), แคฝร่ัง (Gliricidia 
sepium) และ Flemingia macrophylla จะช่วยลดการชะล้าง
พังทลายโดยการตัดแต่งกิ่งใบคลุมดินระหว่างต้นมันสำาปะหลัง 
กิ่งใบเหล่านี้จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุเพ่ือปรับปรุง
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โครงสร้างดิน การระบายน้ำาภายในดิน และการเจริญเติบโตของ
พืชและผลผลิต

• การปลูกพืชโตเร็วแต่อายุสั้นแซมมันสำาปะหลัง เช่นถั่วลิสง ถั่วพุ่ม 
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ฟักทอง สคอวช  แตงโม ข้าวไร่ หรือข้าวโพด 
จะช่วยให้มีทรงพุ่มปกคลุมดินท่ีบริเวณช่องว่างระหว่างแถว 
มันสำาปะหลัง และช่วยลดการชะล้างพังทลายได้

• ร่องน้ำาที่เกิดขึ้นจากการไหล่บ่าของน้ำาสามารถซ่อมแซมได้โดยใช้
ถุงปุ๋ยบรรจุทรายวางขวางทางน้ำา และตอกหลักไม้ไผ่ค้ำาถุงทราย
ไว้ เมื่อดินตะกอนจากการชะล้างสะสมเต็มด้านบนของถุงทราย 
ทำาการปลูกหญา้แฝก ตามแนวขวางทางลาดชนับนกองตะกอนดนิ
นี้ เมื่อเวลาผ่านไปดินตะกอนจะสะสมบริเวณหน้าแนวหญ้าแฝกเกิด
ทีร่าบเปน็ชัน้หรอืเทอเรช ดงันัน้ จงึชว่ยลดความเรว็ของกระแสน้ำา
ไหลและถมกลบร่องน้ำา


