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1. การปรับพื้นที่แปลงนา
⌫⌫⌫⌫

 ⌫⌫ ⌦ ⌫
⌦ ⌫ ⌫ 
  

2. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cultivation)


⌫⌫ 
⌫ 

3. การสร้างคันดิน (terracing)
⌫ ⌫

    
 ⌫    
       
  

4. ขั้นบันไดดิน (bench terrace)
⌫   

  
5. คูรับน้ำขอบเขา (hillside ditches)

⌫
⌫⌫⌫ ⌦ 
⌫    
⌫ 

6. ฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้น (individual basin)
⌫⌫ ⌫

 

      จากตารางสรุปมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำได้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ที่ควร
นำมาใช้ในการจัดการพื้นที่เพื่อรักษาทรัพยากรดินและน้ำ ป้องกันรักษาดินไม่ให้ถูก
กัดเซาะพังทลาย รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและอนุรักษ์น้ำไว้ให้เอื ้ออำนวย
สำหรับการผลิตทางด้านการเกษตร ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดพอสังเขปดังนี้



   

7. การปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cultivation)


⌫  
8. การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping)

⌫⌫ 
   ⌫ ⌫ 
 ⌫⌫  ⌫ 

9. การคลุมดิน (mulching)
     

   ⌫ 
10. การปลูกพืชปุ๋ยสด (green manure cropping)

  


11. การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (strip cropping)


   ⌫     
  ⌫⌫   

12. การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation)
⌫⌫⌫⌫

⌫  ⌫⌫
  

13. การปลูกพืชแซม (intercropping)
  ⌦⌫⌫

  
14. คันซากพืช (contour trash line)

⌫   
   


15. การปลูกแนวร้ัวหญ้าแฝก (vetiver grass in headge-row)
⌫  

    
⌦⌦
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⌫    ⌫
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