
พืชท่ีปลูก
เนื่องจากพืชแต่ละประเภทมีความแตกต่าง การให้น ้า
อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องค้านึงถึงต่อไปนี 
1. ชนิดของพืชที่ปลูก 
2. ความสามารถทนความแห้งแล้งของพืช 
3. ความต้องการน ้าของพืช
4. ช่วงฤดูกาลที่เพาะปลูก
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ดินตื้นแบบนี้...จัดการน้้าเพื่อการปลูกพืชอย่างไร?

https://www.cmthainews.com/arc
hives/

http://natres.psu.ac.th/Departme
nt/PlantScience/
111
m/chapter

“เนื่องจากดินตื้นเป็นเนื้อดินหยาบ ท้าให้ดินมีข้อจ้ากัดต่อการเพาะปลูกในด้าน 
การกักเก็บน้้า ความชื้น ความสามารถในการอุ้มน้้า และ การระบายน้้าผิวดิน”
ข้อจ ำกัดด้ำนกำรจัดกำรน ำ้ของดนิตืน้แต่ละประเภท

1. ดินตื้นที่มีการระบายน้้าเลวในพ้ืนที่ลุม่
- การระบายน ้า เลวถึงค่อนข้างเลว
- การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว
- ขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง แต่จะพบน ้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความ

เสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน ้า

2. ดินตื้นที่มีการระบายน้้าดใีนพื้นทีด่อน
- การระบายน ้า ดี
- การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว
- ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง
- การอุ้มน ้าและการเก็บกักน ้า ต่้า

3. ดินตื้นถึงชั้นหินในพ้ืนที่ดอน
- การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน เร็ว
- ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง
- เก็บกักน ้า ต่้ามาก
- เนื่องจากพบชั นหินพื นท่ีระดับตื นมาก ท้าให้การซึมผ่านได้ของน ้า

อยู่ในอัตราที่ช้าหรือไม่ดี 

4. ดินตื้นปนปูนมาร์ล
- การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน เร็ว
- ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง
- เก็บกักน ้าที่ผิวดินไม่ค่อยดี
- เมื่อฝนตกหนักหรือมีน ้าท่วมขังฉับพลัน ส่งผลให้ชั นมาร์ลละลายไป

กับน ้า ท้าให้ค่า pH ของน ้าสูง หรือเป็นด่าง

หลักส ำคัญของกำรจัดกำรน ำ้ในพืน้ที่ดนิตืน้

วิธีการให้น ้า
เนื่องจากพื นที่ดินตื นมีลักษณะเป็นดินเนื อหยาบ มักประสบ
ปัญหาในเรื่องของการขาดน ้า  ดังนั นการให้น ้าที่เหมาะสมใน
สภาพพื นที่ดินตื น ได้แก่
1. การให้น ้าแบบฉีดฝอย
2. การให้น ้าแบบน ้าหยด

การจัดการน้้าในระบบเกษตรกรรมในสภาพพ้ืนที่ดนิตืน้ จ้าเป็นต้องพิจารณาตามหลักการ ซึ่งประกอบด้วย
พืชที่ปลูก วิธีการให้น้้า การกักเก็บน้้า และการอนุรักษ์ดินและน้้า

การกักเก็บน ้า
เนื่องจากพื นท่ีดินตื นประกอบด้วย ก้อนหิน เศษหิน 
หรือชั นหินท่ีพบอยู่ในระดับที่ตื นมาก ดังนั นการกักเก็บ
ท่ีเหมาะสมแก่ดินตื น จึงประกอบด้วย
1. การขุดบ่อน ้า
2. การท้าถังเก็บน ้า

การอนุรักษ์ดินและน ้า
ควรวางมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าท่ีมีจุดประสงค์เพื่อ
การรักษาความชื นในพื นท่ีดินตื น เช่น
1. การปลูกพืชคลุมดิน
2. การใช้วัสดุคลุมดิน
3. การท้าคูรับน ้า คันดินเบนน ้า หลุมขนมครก คลองไส้ไก่
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1. ดินตื้นที่มีการระบายน้้าเลวในพ้ืนที่ลุม่
พืชท่ีปลูก เนื่องจากพบได้ในท่ีราบลุ่ม จึงสามารถปลูกข้าวได้ในฤดูฝน แต่ส้าหรับพืชไร่หรือไม้ผลอาจพบปัญหาน ้าท่วมขัง
วิธีการให้น้้า การปลูกข้าว ปล่อยน ้าท่วมเป็นผืนและล้อมรอบดว้ยคันกั นน ้า แต่ส้าหรับพืชไร่หรือไม้ผลควรให้น ้าแบบรอ่งคูระหว่างแถว
การกักเก็บน้้า พื นที่ราบลุ่ม สามารถขุดบ่อโดยใช้พลาสติกคลมุก้นบ่อเพื่อกักเก็บน ้าได้ หรือจัดท้าถังเก็บน ้าและวางระบบชลประทาน
การอนุรักษ์ดินและน้้า ท้าคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง และการใช้พืชหรือวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื นในฤดูแล้ง

2. ดินตื้นที่มีการระบายน้้าเลวในพื้นที่ดอน
พืชท่ีปลูก ถ้าพื นท่ีที่มีหน้าดินหนาไมน่้อยกว่า 15 เซนติเมตร และมีสภาพพื นที่ค่อนข้างราบเรียบ สามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล
วิธีการให้น้้า การอุ้มน ้าปานกลางถึงต่้าท้าให้น ้าซมึผ่านชั นดินได้เรว็ จึงควรวางระบบการให้น ้าแบบฉีดฝอยหรือน ้าหยด
การกักเก็บน้้า ในพื นที่ท่ีมีความลาดชันน้อย สามารถขุดบ่อโดยใช้พลาสติกคลุมกน้บ่อ หรือจัดท้าถังเก็บน ้าและวางระบบชลประทาน
การอนุรักษ์ดินและน้้า ควรใช้พืชหรือวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชเป็นแถบ แถบพืชตระกูลถั่วหรือแถบหญ้าแฝกขวางความลาดเทของพื นที่

3. ดินตื้นถึงชั้นหินในพ้ืนที่ดอน
พืชที่ปลูก ควรปลูกหญ้าเลี ยงสัตว์ และไม้ผล เช่นยางพารา และมะม่วงหิมพานต์
วิธีการให้น้้า ดินตื นมากท่ีพบชั นหินพื น จึงอาจต้องอาศัยน ้าฝนเป็นส่วนใหญ่ หรือลงทุนวางระบบการใหน้ ้าแบบฉีดฝอยหรอืน ้าหยด
การกักเก็บน้้า เนื่องจากพบในพื นท่ีดอนลูกคลื่นถึงเนินเขาจึงควรท้าถังเก็บน ้าบรเิวณที่สูงเหนือแปลงปลูก 
การอนุรักษ์ดินและน้้า จัดท้าคูรับน ้า คันดินเบนน ้า ขุดคลองไสไ้ก่ หรือหลุมขนมครก เพื่อกักเก็บน ้าฝนให้นานท่ีสุด เพื่อรักษาความชื นในดิน

4. ดินตื้นปนปูนมาร์ล
พืชท่ีปลูก เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเป็นด่างมาปลูก เช่น ฝ้าย ข้าวโพด ถั่ว มะม่วง มะพร้าว น้อยหน่า และหญ้าเลี ยงสัตว์ 
วิธีการให้น้้า ควรให้น ้าอย่างเพียงพอต่อชนิดพืชที่ปลูก โดยวางระบบการให้น ้าแบบฉีดฝอยและน ้าหยด
การกักเก็บน้้า ควรท้าถังเก็บกักน ้าพร้อมกับวางระบบชลประทาน โดยป้องกันและระมัดระวังการละลายของชั นมาร์ลในแหลง่น ้า
การอนุรักษ์ดินและน้้า เนื่องจากมักขาดแคลนน ้าในช่วงเพาะปลูก ควรปลูกพืชคลุมดินสลับเป็นแถบกับพืชที่ปลูกเพื่อการรักษาความชื น

ค้าแนะน้าการให้น้้าในพื้นที่ดินตื้น


