
 
Mô Hình Gò Đất, Hồ Nước Và Đồng Ruộng 

 
Vào đầu năm ngoái, Thái Lan đã trải qua đợt hạn hán nghiêm 
trọng nhất trong 20 năm. Trong khi đó, chỉ 4 năm trước, chúng 
ta trải qua trận lũ dữ dội nhất của mình. Thiên tai đang xảy với 
tần suất và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn; vì thế vấn đề 
sống còn là thiết lập các biện pháp phòng thủ trước những thảm 
hoạ như thế này, như là thiết kế lại các khu vực dựa trên mô 
hình “gò đất, hồ nước, đồng ruộng”, là một trong những cách 
thực hiện theo khái niệm “giếng nước cây dừa nơi hoang mạc” 
được Quốc Vương Bhumibol Adulyadej khuyến nghị. Đây là một 
phương thức hiệu quả để thích nghi với các thảm hoạ liên quan 
đến nước, dù là lũ lụt hay hạn hán. 

 

 
Hình 1. Mô hình quản lý nước 

 
5 Yếu Tố Cần Biết Trước Khi Thiết Kế Khu Vực Của Bạn.  
Muốn thiết kế một khu vực một cách hiệu quả, trước tiên cần hiểu được mối quan hệ 
giữa 5 yếu tố quan trọng sau: 
 

1. Lửa:  hay hướng của nắng mặt trời. Trước khi quy hoạch một khu vực, 
nó cần được khảo sát để xác định các hướng đông, tây, nam, bắc, cũng như 
hướng đi của mặt trời trong từng mùa, vì nó sẽ thay đổi – ví dụ, vào mùa 



lạnh, đêm dài ngày ngắn, mặt trời mọc ở hướng đông nam và lặn ở hướng 
tây nam; vào mùa nóng thì ngày dài đêm ngắn, vv…Nếu việc khảo sát chỉ 
thực hiện vào một thời điểm, kết quả sẽ không chính xác. 

2. Đất:  Tính chất của đất và khả năng hấp thụ của nó cần phải được hiểu rõ để lên 
kế hoạch đào các hồ chứa nước cách cẩn thận và có những cải tạo thích hợp. Phải 
dùng các phương pháp để cải tạo đất: thay vì phơi trần đất, nó cần được che phủ 
bởi rơm rạ, lá cây hoặc cỏ; nó cần bổ sung bằng cả phân hữu cơ dạng lỏng và rắn. 

3. Nước.  Hướng dòng chảy của nước vào và ra khỏi khu vực cần phải được nghiên 
cứu. Hồ chứa nước nên được đặt trong hướng gió ấm, vì nó giúp cho ngôi nhà 
được mát hơn.  

Các hồ chứa nước nên được đào sao cho chúng uốn lượn và quanh co, để 
tăng diện tích có thể canh tác trên bờ của chúng, cũng như tạo ra các bậc thang, 
hoặc các tầng sâu tăng dần trong hồ. Tầng đầu tiên phải đủ nông để mặt trời có 
thể chiếu đến đáy để cung cấp không gian lý tưởng cho cá đẻ trứng và nuôi 
dưỡng đời sống thủy sinh. Bên cạnh đó, các loài cây thuỷ sinh nên được trồng để 
tạo ra thêm không gian để đẻ trứng và làm nơi sinh sống. Mô hình “bánh mì cho 
cá” cũng nên được làm như sau: xếp cỏ hoặc rơm rạ cùng với phân mùn thành 
từng lớp rồi đặt tại nguồn nước. Việc này sẽ nuôi dưỡng các sinh vật phù du và 
chi trứng nước, nguồn thức ăn cho đời sống thuỷ sinh của bạn.  

4. Không Khí.  Việc khảo sát cần được thực hiện để xác định hướng thổi của các 
luồng gió nóng, gió lạnh, gió mang mưa hay gió mùa. Nhìn chung, gió mùa thổi từ 
hướng tây nam, và gió lạnh, hay gió mùa lúa sớm/gió bấc, thổi từ hướng đông 
bắc. Vì thế, không nên đặt nhà, ruộng phơi lúa hay ruộng tuốt lúa ở đường gió 
lạnh. Bên cạnh đó, các ngôi nhà nên được thiết kế với các lỗ thông gió mở theo 
hướng gió của từng mùa. Điều này sẽ giúp giảm năng lượng sử dụng trong nhà, 
cũng như giúp giữ cho nhà được mát mẻ và dễ chịu.   

5. Con người .  Đây có thể xem là yếu tố quan trọng nhất, vì việc thiết kế phải 
chính yếu xem xét đến nhu cầu của những người sống ở đó, phải cân nhắc tính 
toán đến tính hữu dụng, văn hoá và công việc kiếm sống của họ.  

 
Hồ Nước Tự Nhiên 

Một nguyên lý quan trọng của mô hình gò đất, hồ nước và đồng ruộng là hứng và chứa 
càng nhiều nước mưa càng tốt, đồng thời giữ chúng ở điều kiện tự nhiên. Ví dụ như: 

1. Hồ nước.  Một hồ chứa nước chuẩn nên được đào để nó uốn lượn và có các 
độ sâu khác nhau. Lý do vì nếu chỉ đào một lỗ vuông làm hồ chứa thì cá sẽ không 
có nơi đẻ trứng vì chúng thích đẻ trứng trên các chỗ cao. Độ sâu của hồ chứa nên 
phù hợp với lượng mưa trong khu vực của bạn – thông tin này có thể tìm kiếm ở 
các trang mạng của văn phòng chính phủ, chẳng hạn như Văn phòng Thống Kê 
Quốc Gia của Thái Lan.  

Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã phân tích về lượng nước ở Thái một cách 
rất chi tiết, và đã phát hiện ra rằng trong một năm sẽ có 300 ngày không có mưa. 
Vào những ngày như vậy, khi không có mưa, nước sẽ bay hơi với tỉ lệ 1cm mỗi 
ngày. Vì thế, trong 1 năm, 3 mét nước sẽ bị mất đi do quá trình bay hơi. Do đó, ao 
hay hồ nước phải được đào sâu hơn 3 mét để hồ còn đủ nước khi hạn hán hay khi 
mưa tới chậm. 

2. Gò đất.  Lấy phần đất đào được khi làm hồ để đắp thành các gò đất. Trên 
các gò đất này bạn có thể trồng dạng rừng “3 loại cây, 4 tiện ích”. Nó có nghĩa là 
trồng các loại cây ăn được, cây có ích và cây có thể dùng làm vật liệu xây nhà, tất 
cả đều giúp tạo bóng râm và duy trì độ ẩm trong khu vực.  



Khi trồng một rừng cây ở gò đất cao này, nên trồng cây với 5 độ cao: cây 
cao, cây trung bình, cây thấp, cây bụi, cây có rễ hoặc củ, để rễ của chúng có thể 
đan vào nhau ở nhiều mức độ. Rễ của cây trồng có thể hấp thụ nước mưa bên 
dưới đất. Tương tự, cỏ vertiver (cỏ hương bài) nên được trồng để giúp trữ nước 
và ngăn không cho đất bị vỡ ra.       

Những khu rừng trên gò đất như vậy, trong điều kiện lý tưởng, sẽ trữ 
được khoảng 50% lượng nước mưa dưới đất, tuỳ thuộc vào từng loại đất. Những 
mô đất này nên được đặt về hướng Tây, để chúng giúp tạo bóng râm vào buổi 
trưa.    

3. Đồng ruộng.  Những đê đất xung quanh các cánh đồng nên được nâng cao tối 
thiểu 1 mét, để khi mưa xuống thì nó có thể thu được nước bằng chiều cao x 
chiều rộng x chiều dài của những đê đất đó. Ví dụ, trong khu vực diện tích 1,600 
m2 , khi đê được nâng lên 1 mét, có thể thu được 1,600 mét khối nước. Tuy nhiên, 
ít nhất 50% lượng nước thu được này sẽ bị dần hấp thụ vào đất, nghĩa là lượng 
nước còn lại trên mặt đất sẽ bằng một nửa lượng nước mưa, hay 800 mét khối 
nước. Dẫu vậy, lượng nước dưới đất sẽ không mất đi – nó sẽ giúp tạo độ ẩm và 
được bảo quản ở dạng nước ngầm.  

Tương tự, bờ đê nên được xây với bề mặt rộng và lớn. Chúng không chỉ 
thực hiện chức năng chứa nước trong ruộng như một con đập, mà bề mặt trên đê 
còn có thể dùng để trồng các loại rau dùng cho gia đình, cây ăn quả hoặc những 
loại cây lâu năm khác.  

4. Kênh đào “ruột gà” 
Kênh đào “ruột gà” cần được đào sao cho chúng uốn lượn quanh khu đất 

của bạn để cung cấp nước cho toàn bộ khu đất mà không cần lắp đặt đường ống 
hay vòi phun nước cách tốn kém. Hơn thế nữa, dọc theo tất cả kênh đào, bạn có 
thể trồng các loại cây ăn trái và rau củ.  

Bên cạnh đó, ở các khoảng cách đều dọc theo chiều dài những kênh đào 
này nên đào các ao lắng, hay các “giếng nước cây dừa nơi sa mạc”, để trữ nước. 
Những ao lắng này sẽ giúp tăng độ ẩm tương đối của khu vực xung quanh, giảm 
gánh nặng phải tưới nước liên tục.    

 
Trữ Nước Ở Những Dạng Khác 
 Ngoài những cách như gò đất, hồ chứa, đồng ruộng và kênh ruột gà, tất cả đều là 
những cách trữ nước trong điều kiện tự nhiên, còn có những cách có thể trữ nước khác, 
như: 

 - Các chum đất lớn hoặc xô là thích hợp cho những nông hộ có diện tích đất ít, 
nơi không thể đào hố và cũng không có đồng ruộng riêng của mình. Chỉ cần mở nắp, đặt 
chúng ra ngoài dưới mái nhà, và nối chúng vào máng xối để nước có thể chảy từ mái nhà 
xuống các thùng chứa của bạn. Ngoài ra, những tấm tôn lượn sóng cũng có thể dùng cho 
mục đích tương tự. Hay đơn giản chỉ là đặt những chiếc xô bên dưới mái hiên nhà, hứng 
phần nước mưa chảy ra từ đó. 
 - Bồn chứa nước thì thích hợp cho việc trữ nước trong các khu vực có không 
gian hạn chế, hoặc trong trường hợp cần đem nước lên cao. Đặt bồn nước ở nơi có độ 
cao và sử dụng một máy bơm năng lượng mặt trời để mang nước lên vào bồn trước khi 
thả xuống kênh ruột gà. Việc này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng. Những bồn chứa nước 
như vậy có thể xây theo cách thức của từng địa phương, ví dụ như sử dụng tre đan để 
làm phần khung sau đó trát vữa, hay bằng cách xếp chồng các khoanh bê tông tròn làm 
giếng hình lên nhau và trát vữa, v.v… 



 - Đập chặn. Được xây dựng trong các kênh dẫn nước hay kênh ruột gà, giúp kiểm 
soát tốc độ dòng chảy của nước và thực hiện chức năng hấp thụ cặn lắng trước khi 
chúng chảy vào hồ chứa của bạn. Sau đó bạn có thể lấy phần cặn lắng này và dùng chúng 
làm phân bón.  
 
Phương Pháp Tính Lượng Nước Mưa Cho Một Khu Vực 
 Những thứ một người chủ đất cần phải biết để tính lượng nước mưa mà khu đất 
của họ sẽ nhận được trong một năm nhất định là diện tích của khu đất và lượng mưa rơi. 
Nên sử dụng đơn vị là mét cho những công thức tính toán này vì lượng mưa được đo 
bằng tỉ lệ milimet/năm  

1 wah vuông = 4 m2 

100 wah vuông = 400 m2 = 1 ngaan 
4 ngaan = 400 vuông wah hay 1,600 m2 = 1 rai 

 Ví dụ cách tính 
Diện tích: 1 rai = 1,600 m2 
Lượng mưa trong khu vực: 1.200 mm/năm, hay 1.2 m/năm. 
Do đó, lượng mưa hằng năm ở khu vực này = 1,600 m2 x 1,200 mm = 1,920 m3  

 Khi chúng ta đã biết được lượng mưa, chúng ta cần phải tiếp theo tính diện tích 
cần thiết để trữ chúng – liệu những gì chúng ta có đã đủ hay chưa? 
 Ví dụ: trong 1 năm có 1,920 m3 nước mưa rơi xuống khu đất của mình. 
 Trong 1 năm có 300 ngày không có mưa, và trong những ngày này nước sẽ bay 
hơi với tỉ lệ tối thiểu 1cm mỗi ngày. Vì thế, ít nhất 3 mét nước mưa hứng được sẽ bay 
hơi trong 1 năm. Do đó, hồ chứa nước phải được đào sâu hơn 3 mét.  
 1 hồ chứa nước = Chiều rộng x chiều dài x chiều cao (chiều sâu). 
 Nếu hồ nước rộng 20m, dài 10m và sâu 6m thì thể tích= 20 x 10 x 6 = 1,200 m3.  
 Phần đất được đào lên để tạo hồ chứa nên được chất đống để tạo một gò đất rộng 
20m, dài 10m và cao 6m. Trên gò đất này sẽ trồng rừng “3 loại cây, 4 tiện ích”, giúp trữ 
dưới bề mặt đất 50% lượng nước mưa = 600 m3.  
 Nếu cần thiết phải tăng lượng nước mưa cần thu, có thể làm vậy trong đồng 
ruộng, và đào các kênh ruột gà trong suốt khu đất của bạn.  
 Ví dụ: tạo 1 đồng lúa có diện tích 1 ngaan (400 m2). Nâng các đê đất bao quanh 
đồng ruộng lên đến độ cao 1m = 400 m2 x 1 m = 400 m3  

Đào các kênh ruột gà rộng 1m x sâu 0.8m x dài 30m = 24 m3  
 Tổng cộng, lượng nước mưa thu được từ gò đất, hồ chứa, đồng ruộng và kênh 
ruột gà = 1,200+600+400+24 = 2,224 m3  

Vì vậy, nếu khu đất được thiết kế dựa trên ví dụ trên, với diện tích 1 rai thì có thể 
thu được 115.83% lượng nước mưa. Điều này có thể thực hiện được ngay cả khi các 
cổng đập bị đóng, đơn giản bằng cách hứng thêm nước bất cứ khi nào trời mưa.  
 
Tạo Các “Giếng Nước Cây Dừa Nơi Hoang Mạc”: Ngăn Lũ Lụt, Ngăn Hạn Hán 
 Thiết kế một khu vực để nó có thể thu được tất cả lượng mưa nó nhận được bằng 
mô hình gò đất, hồ chứa và đồng ruộng sẽ giúp cung cấp nước cho người nông dân khi 
mưa không tới. Và vào những lúc có lũ, những gò đất, hồ chứa, cánh đồng và kênh đào 
ruột gà này sẽ hoạt động giống như các giếng nước cây dừa nơi hoang mạc và giúp hỗ 
trợ nước, ngăn không cho chúng tràn vào các khu vực lân cận, và giảm lượng nước cuối 
cùng sẽ ngập vào những nơi khác.   
 “Nếu chúng ta có nhiều người dành thời gian để tạo nên một trăm nghìn “giếng cây 
dừa nơi hoang mạc” này, chúng sẽ dùng ít hơn 10% diện tích đất của toàn bộ lưu vực Pa 
Sak. Nhưng điều này sẽ có nghĩa là có thể ngăn được lũ lụt, ngăn được hạn hán. Đây là 



một ví dụ về cách chúng ta thật sự có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng quốc gia này.”
  
CHÚ THÍCH (TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI; TỪ TRÁI SANG PHẢI) 
(1) Khu vực chân đồi: khi trời mưa, nước sẽ chảy nhanh xuống chân dốc nhanh chóng. Đào 
các “kênh ruột gà” và các ô hứng nước sẽ giúp giảm tốc độ chảy của nước. (2) Các hồ chứa 

nước nên uốn lượn, và có nhiều độ sâu khác nhau để cho cá có thể đẻ trứng. (3) Đất đào 
lên từ các hồ chứa nước có thể dùng để tạo các gò đất, bên trên có thể trồng rừng “3 loại 

cây, 4 tiện ích”, thứ sẽ giúp trữ nước bên trong gò đất. 
 

 
(4). Nâng đê bao quanh ruộng lên cao ít nhất 1 mét để có thể trữ nước bên trong ruộng. 
(5). Đào các kênh ruột gà để cung cấp nước cho toàn bộ khu vực. và đào các hồ lắng cặn, 

cách nhau đều đặn, để trữ nước. 

  
 



(6)(7). Các lu đất lớn và xô nước, các đồ chứa nước hữu ích trên các nhà vườn nhỏ. 

 
 

(8). Các hồ chứa nước làm từ tre đan và trát gạch  
(9). Các đập chặn làm giả tốc độ nước chảy, cũng như trữ hơi nước và lắng phù sa. 

   
 


