
เทคนิคการอนรุักษ์น้ําในพ้ืนที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทําร่องรับน้ําตามแนวระดับ  
(Continuous Contour Trenches: CCTs) 

 CCTs คือ การขุดร่องรับนํ้าตามแนวระดับ เพ่ือลดความเร็วของนํ้าที่ไหลบ่าหน้าดิน และยังเพ่ิมศักยภาพ
ให้เกิดการไหลซึมของนํ้าในปริมาณมาก นอกจากจะเพ่ิมความชุ่มช้ืนในดินแล้ว ระดับนํ้าในบ่อนํ้า และ
แหล่งนํ้าบริเวณปลายนํ้า ยังเพ่ิมปริมาณข้ึนอย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย   

 เส้นช้ันความสูง หรือ Contour Line คืออะไร ?  
ตอบ:  
- คือเส้นที่ลากเช่ือมต่อระหว่างจุดสีขาวในระนาบเดียวกัน (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 1:22) ซึ่งหาก
ลากเช่ือมต่อกันแล้ว สามารถเรียกได้ว่าแต่ละจุดอยู่บนเส้น Contour Line  
- โดยแต่ละ เสน้ Contour Line จะอยูใ่นแนวขวางกับความลาดชัน (ภาพทีป่รากฏในวีดีโอ นาททีี ่1:29) 

 เราจะหา เส้น Contour Line ได้อย่างไร ? 
ตอบ: 
- ใช้เครื่องมือที่ช่ือว่า Hydromarker (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 1:34) ซึ่งช่วยให้สามารถหาเสน้ 
Contour Line ได้โดยง่าย 

 จําเป็นไหมว่าจะต้องขุดร่องรับนํ้าตามเส้น Contour Line เท่าน้ัน สามารถใช้วิธีสุ่มได้หรือไม่ ? 
ตอบ:  
- สามารถทําได้ แต่ร่องนํ้าเหล่าน้ันจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากนัก (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่1:57) 
เน่ืองจาก หากไม่ได้ดําเนินการขุดตามระดับของเส้น Contour Line ก็จะทําให้ร่องนํ้าแต่ละร่องเกิด
การลาดเอียงและไม่อยู่ในระดับเดียวกัน ดังน้ัน เวลามีฝนตกลงมาปกตินํ้าฝนจะไหลลงไปกักเก็บอยู่ใน
ร่องรับนํ้า แต่ในกรณีน้ีปริมาณน้ําจะกลับไหลลงสู่ลําธารแทน เน่ืองด้วยแรงดันนํ้าที่มากเกินไป 
ในแต่ละฝั่ง (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 2:14) ทําให้ร่องรับนํ้าเกิดการพังทลาย และนําไปสู่ 
การพังทลายของหน้าดินในที่สุด ดังน้ัน การขุดร่องรับนํ้าตามแนว เส้น Contour Line จึงตอบโจทย์ที่สุด 

 พ้ืนที่ประเภทไหนที่สามารถทาํร่องรับนํ้าตามแนวระดับได้ ? 
ตอบ: 
- พ้ืนที่ราบ และง่ายต่อการเข้าถึงบริเวณความสูงของเนินเขาเพ่ือให้ดําเนินการขุดได้ง่ายขึ้น (ภาพท่ี
ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 2:33) ทั้งน้ี สภาพดินที่ขุดแล้วต้องมีความคงทนและไม่ชะล้างพังทลายได้
โดยง่าย ซึ่งบริเวณดังกล่าวสามารถขุดได้หากมีความลาดระหว่างร้อยละ 0-33 

 วีธีขุดร่องรับน้ําตามแนวระดับ (Continuous Contour Trenches: CCTs) 
-  (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาททีี่ 2:56) ผู้แทนจากหมู่บ้าน Nhavi Badruk กําลังนําเสนอวิธีการขุด CCTs   
 1) กําหนดจุดที่จะขุด CCTs (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 3:07) 
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- บริเวณจุดตรงกลางของแผนผังที่จะดําเนินการขุด ซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกันกับความลาดชัน 
(ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 3:10) ให้ลากเส้นแนวด่ิงโดยใช้ชอล์กขีดตามภาพ (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ 
นาทีที่ 3:16) 
 - (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 3:19) จากเส้นก่ึงกลางนี้ ให้ใช้อุปกรณ์ Hydromarker (ภาพที่
ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 3:20) เพ่ือช่วยในการวัดความลาดชันของพ้ืนที่ ซึ่งมีความสําคัญมาก เน่ืองจาก
การตรวจวัดใดๆที่เกิดขึ้นจาก CCTs จะขึ้นอยู่กับร้อยละของความลาดชันด้วย  
 - จงจําไว้ว่า ประมาณ 50 เมตร จากเส้นที่เห็นน้ี (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 3:44) จะสามารถ
สังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงของความลาดชันโดยวัดเป็นองศาได้ ในกรณีที่เส้นก่ึงกลางมีความยาว
มากกว่า 50 เมตร จะต้องวัดความลาดชันโดยแบ่งเป็นช่วงละ 50 เมตร แทนที่จะวัดยาวไปทั้งหมด
ทีเดียว  
2) กําหนดขอบด้านซ้ายในแผนผังด้วยชอล์กสีขาว (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 4:06) 
3) โดยเริ่มจากจุดที่อยู่บนสุดของเส้นลงไปยังจุดที่อยู่ล่างสุด (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 4:15) 
และกําหนดจุดลงไปเป็นช่วงๆโดยใช้สายวัดระยะหรือชอล์ก (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 4:20)  
ซึ่งจุดแต่ละช่วงเหล่าน้ี บ่งบอกถึงความชันของบริเวณพ้ืนที่ (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 4:25) 
 - ดูจากตารางในภาพน้ี (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 4:31) จะเห็นว่า หากความลาดชันที่ร้อย
ละ 0-4 จะมีระยะอยู่ที่ 10 เมตร, ความลาดชันที่ร้อยละ 4-8 จะมีระยะอยู่ที่ 8 เมตร, ความลาดชัน
ที่ร้อยละ 8-15 จะมีระยะอยู่ที่ 6 เมตร, ความลาดชันที่ร้อยละ 15-33 จะมีระยะอยู่ที่ 4 เมตร 
 - (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 4:49) สมมุติว่าในกรณีน้ี ความลาดชัน คือ ร้อยละ 9 ซึ่งตามเกณฑ์
ที่กําหนดคือ ความลาดชันที่อยู่ในระหว่างร้อยละ 8-15 จะต้องกําหนดจุดโดยเว้นช่วงทุกๆ 6 เมตร  
4) ใช้อุปกรณ์ Hydromarker เพ่ือช่วยในการวาดเส้น Contour Line (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 
5:01) 
 - โดยเร่ิมลากเส้นจากแต่ละจุดตามภาพน้ีให้ยาวที่สุดตามความยาวในแผนผังซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ 
(ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 5:05)  
5) มุ่งจุดสนใจไปที่เส้น Contour Line เส้นแรก (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 5:22)  
 - (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 5:28) จุดแรกของเส้น Contour Line เส้นแรก ต้องวาดรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉากลงไป โดยมีความกว้างและยาวตามภาพ (โดยจะอธิบายในลําดับต่อไป) จงจําไว้ว่าสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เหล่าน้ีจะต้องวาดอยู่ด้านบนของเส้น Contour Line ไม่ใช่บริเวณใต้เส้นหรือกลางเส้น  
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 - ความยาวของสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเปลี่ยนไปตามความชันของบริเวณพ้ืนที่ๆที่เลือก (ภาพที่ปรากฏ
ในวีดีโอ นาทีที่ 5:51) หากความลาดชันที่ร้อยละ 0-4 ความยาวของสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ 100 เมตร, 
ความลาดชันที่ร้อยละ 4-8 ความยาวของสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ 50 เมตร, ความลาดชันที่ร้อยละ 8-15 
ความยาวของสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ 30 เมตร, ความลาดชันที่ร้อยละ 15-33 ความยาวของสี่เหลี่ยม
มุมฉาก คือ 20 เมตร  
 - ในกรณีตัวอย่าง ความลาดชันอยู่ที่ร้อยละ 9 ดังน้ัน ความยาวของร่องรับนํ้าจะอยู่ที่ 30 เมตร 
ไม่ว่าองศาของความลาดชันจะมากน้อยเท่าใด ความกว้างของสี่เหลี่ยมมุมฉากจะยังคงเดิม ซึ่งก็คือ 
60 เซ็นติเมตร 
6) ควรเว้นระยะห่างประมาณ 3 เมตร ระหว่างร่องรับนํ้าแต่ละร่อง (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 6:25) 
 - กําหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยมีความกว้างและยาวโดยเท่ากันตลอดเส้น Contour Line ด้วย
ชอล์ก (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 6:30)  
 - จําไว้เสมอว่า… ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงความลาดชัน และกําหนดขนาดช่องว่างระหว่างสอง
สี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่ที่ 3 เมตร เสมอ ในขณะที่กําลังวาดสี่เหลี่ยมมุมฉากน้ันมีความเป็นไปได้เสมอว่า
พ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสุดท้ายอาจมีพ้ืนที่เหลือไม่เพียงพอต่อความยาวที่ต้องการ (ภาพที่ปรากฏ
ในวีดีโอ นาทีที่ 6:45) ในกรณีน้ี ให้วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวตามพ้ืนที่ว่างที่เหลือก็ได้  
(ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 6:53)  
7) สําหรับเส้น Contour Line เส้นที่ 2 ก็ต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากบนเส้นเช่นเดียวกัน (ภาพท่ี
ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 7:03) แต่สี่เหลี่ยมรูปแรกจะต้องมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร กล่าวคือ มีความยาว
ครึ่งหน่ึง คือ 15 เมตร หลังจากน้ัน วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปที่ได้แสดงให้เห็นก่อนหน้าน้ี ซึ่งมี
ความยาว 30 เมตร โดย เว้นระยะห่าง 3 เมตร ระหว่างสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูป (ภาพท่ีปรากฏ 
ในวีดีโอ นาทีที่ 7:25) 
 - ต่อมาเส้น Contour Line เส้นที่ 3 (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 7:28) ให้ดําเนินกระบวนการ
เดียวกันกับที่ทําในเส้น Contour Line เส้นที่ 1 คือ วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปแรกโดยมีความยาว 
30 เมตร และเว้นระยะห่าง 3 เมตร และวาดรูปสี่เหลี่ยมที่เหลือโดยมีความยาวและเว้นระยะห่าง
เช่นเดียวกัน  
 - ต่อมาเส้น Contour Line เส้นที่ 4 (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 7:41) ให้ดําเนินกระบวนการ
เดียวกันกับที่ทําในเส้น Contour Line เส้นที่ 2 คือ วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปแรกโดยมีความยาว 
15 เมตร และเว้นระยะห่าง 3 เมตร และวาดรูปสี่เหลี่ยมที่เหลือโดยมีความยาว 30 เมตรและ 
เว้นระยะห่างเช่นเดียวกัน  
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 - โดยให้ดําเนินการตามกระบวนการน้ีไปเร่ือยๆจนครบทุกเส้น Contour Line ที่มี (ภาพท่ีปรากฏ 
ในวีดีโอ นาทีที่ 7:58) 
 - ทําไมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องวาดออกมาเป็นแบบน้ี ?   
    ◊ หากร่องรับนํ้าได้มีการขุดในรูปแบบตามในภาพที่แสดง (ภาพท่ีปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 8:12) 
ประโยชน์คือ เมื่อร่องรับนํ้าส่วนบนได้กักเก็บปริมาณนํ้าฝนได้เต็มที่แล้ว (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาที
ที่ 8:19) นํ้าที่ไหลล้นลงมาจะถูกกักเก็บไว้ที่ร่องรับนํ้าบริเวณด้านล่างต่อไป ซึ่งจะทําให้ปริมาณนํ้าที่
มหาศาลเหล่าน้ีถูกกักเก็บ ชะลอ และหยุดไป (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 8:24) 

◊ อีกกรณีนึง ร่องรับนํ้าได้มีการขุดในรูปแบบขนาน (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 8:30) หากมี
ปริมาณนํ้าไหลล้นร่องรับนํ้าส่วนบน จะทําให้ร่องรับนํ้าส่วนถัดลงมาไม่สามารถที่จะชะลอการไหลของ
นํ้าและโคลนได้ (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 8:35) ซึ่งจะทําให้นํ้าไหลลงสู่ลําธารทั้งหมด ทําให้เกิด
ร่องนํ้า และนําไปสู่การพังทลายของหน้าดินต่อไป ซึ่งความพยายามในการดําเนินการทั้งหมดก็จะเสียเปล่า   
8) มาถึงกระบวนการที่การกําหนดจุดได้เสร็จสิ้นไปแล้ว เราจะมาเริ่มการขุดร่องรับนํ้ากัน ซึ่งอาจทําได้
โดยใช้แรงงานมนุษย์หรือเคร่ืองจักรก็ได้ โดยดําเนินการดังน้ี; 

8.1) เริ่มขุดที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแรก โดยมีความลึก 30 เซ็นติเมตร (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 9:04) 
หากดินมีความอ่อนนุ่มให้ขุดเพ่ิมจากเดิมอีก 15 เซ็นติเมตร ซึ่งจะมีความลึกโดยรวมคือ 45 เซ็นติเมตร 
ดินที่ได้จากการขุดน้ีสามารถนําไปใช้ทําคันดินบริเวณส่วนล่างของร่องรับนํ้าได้ โดยให้ห่างจากร่องรับนํ้า 
15 เซ็นติเมตร (ภาพท่ีปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 9:24) โดยช่องว่างระหว่างร่องรับนํ้ากับคันดินเรียกว่า 
คันทาง (Berm) (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 9:27) คันดินเหล่าน้ีช่วยในเร่ืองการขวางทางไหลของ
นํ้าและโคลน ดังน้ัน จึงไม่ควรสร้างคันดินบริเวณเหนือต้นนํ้าของร่องรับนํ้า เน่ืองจากนํ้าที่ไหลลงมาจะ
ชะล้างคันดินที่อยู่เหนือร่องรับนํ้า ทําให้ทั้งดินและนํ้าไหลลงสู่ร่องรับนํ้าในที่สุด (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ 
นาทีที่ 9:36) ทั้งน้ี คันทาง (Berm) ควรมีระยะห่างจากร่องรับนํ้า 15 เซ็นติเมตร คันดินควรมีความยาว
เทียบเท่ากับร่องรับนํ้า และนําหินมาวางแบบในรูป  (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 9:53) ในขณะที่ฝนตก
ร่องรับนํ้าจะหนาแน่นไปด้วยปริมาณนํ้า จนนํ้าที่ล้นออกมาจะไหลออกด้านข้าง (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ 
นาทีที่ 10:01) อาจทําให้คันดินเสียหายและเกิดการพังทลายของหน้าดินได้ เพื่อป้องกันการพังทลายน้ี
ต้องใช้หิน Pitch Stones มาช่วยเสริมคันดินบริเวณหัวและท้ายคันดิน ตามในภาพ (ภาพที่ปรากฏใน
วีดีโอ นาทีที่ 10:12) จากน้ันขุดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวทางเดียวกัน และควรทําคันดินโดยใช้ดินที่
ขุดขึ้นมาจากการทําร่องรับนํ้าและใช้หิน Pitch Stones มาช่วยเสริมคันดินบริเวณหัวและท้ายคันดิน 
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 สิ่งที่ควรดําเนินการ: 
1) บริเวณหน้าดินของคันดินควรปลูกหญ้า กล้าไม้ หรือเมล็ดพันธ์ุจําพวก มะขาม เบอรร์ี่ น้อยหน่า ไผ ่
ที่เป็นพืชประเภทใช้นํ้าน้อย และสามารถช่วยในการชะลอน้ําและโคลนได้  
2) หากมีต้นไมข้วางอยู่ในบริเวนเส้น Contour Line จะทําอย่างไร ? (ภาพท่ีปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 11:00)  

ตอบ: 
- ให้ดําเนินการกําหนดจุดและวาดเส้นต่อไป โดยในระหว่างที่กําหนดจุดและดําเนินการขุดร่องรับ
นํ้าน้ัน ให้เว้นระยะห่างของต้นไม้ทั้งสองฝั่งประมาณ 2 เมตร ถึงแม้รูปร่างหน้าตาของ CCTs จะดู
ธรรมดา แต่สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ ด้วยความยาว 30 เมตร กว้าง 60 เซ็นติเมตร และลึก 
30 เซ็นติเมตร จึงสามารถกักเก็บนํ้าได้ถึง 54,000 ลิตร หรือเทียบเท่ากับฝนตกประมาณ 10 ครั้ง 
หรือรถบรรทุกจํานวน 5.5 คัน ที่บรรจุปริมาณนํ้า 10,000 ลิตร ต่อคัน ทั้งน้ี การสร้างร่องรับนํ้าน้ัน
ใช้กําลังคนไม่มาก ซึ่งหากเราทําการขุดร่องรับนํ้า จํานวน 1,000 ร่องในหมู่บ้านได้ ก็จะเป็นการสร้าง
วิวัฒนาการด้านนํ้าได้อย่างแท้จริง อย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างจาก หมู่บ้าน Nhavi Badruk (ภาพที่
ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 11:59) ซึ่งได้ดําเนินการขุดร่องรับนํ้าจนสําเร็จลุล่วง  

 บทสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี Shinde (ภาพที่ปรากฏในวีดีโอ นาทีที่ 12:07) 
ผู้สัมภาษณ:์ ในการขุดแต่ละร่องรับนํ้า ใช้เวลานานไหมครับ? 
นายกเทศมนตรี Shinde: ในการที่จะขุดร่องรับนํ้าที่มีความยาว 30 เมตร เราจะใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
และใช้กําลังคนประมาณ 8 คน 
ผู้สัมภาษณ:์ กว่าจะขุดร่องรับนํ้า ให้ครบทัง้หมดคงต้องใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมครบั? 
นายกเทศมนตรี Shinde: ไม่ครับ ร่องรับนํ้าทั้งหมดมีความยาวรวม 190 เมตร โดยใช้เวลาทั้งหมดใน
การดําเนินการคือ 8 ช่ัวโมง ด้วยกําลังคนจํานวน 20 คน เท่าน้ัน ซึ่งพวกเราดําเนินงานกันอย่างง่ายดายมากๆ 
และผมสามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นงานที่ทุกคนมีความสุขที่ได้ทํามันจริงๆ 
ผู้สัมภาษณ:์ จากผลงานและความพึงพอใจในครั้งน้ี ผมขอช่ืนชมว่าทุกคนทําได้ดีมากๆเลยครับท่าน  
นายกเทศมนตรี Shinde: ขอบคุณครับ 
 

จากคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้ว่า CCTs นั้น นอกจากจะช่วยในเรื่องการกักเก็บนํ้าที่ไหลลงมาแล้ว  
ยังช่วยให้นํ้าซึมลงในดินได้มากขึ้น รวมถึงป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้อีกด้วย  

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: 
https://www.youtube.com/watch?v=CwIBmXXDGSo (การทํา Hydromarker) 
https://home.kku.ac.th/peangta/lab-ch5-struccon-final.pdf (เส้นช้ันความสูง หรือ Contour Line) 
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/pdf/P_Technical06043_2.pdf (มาตรการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า) 


