
เน้ือดิน

1

มีการใช้ ท่ีดิน
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แต่การท าการเกษตรยังถูก
จ ากัดโดยปัจจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องน  า ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญ ท่ี
ก าหนดการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต รวมถึงคุณภาพของผลผลิตพืช   
นอกจากความผันแปรด้านภูมิอากาศท่ีไม่สามารถก าหนดปริมาณน  าแน่นอน
ให้ตรงกับความต้องการของพืชได้  ก็ยังมีปัจจัยด้าน“ดิน” โดยมีบทบาท
ส าคัญต่อการเป็นแหล่งกักเก็บความชื นไว้ในดินให้กับพืช

“ดินมีสัดส่วนอนภุาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดิน
เหนียวแตกต่างกนัจนท าให้เกิด “เนื้อดิน” หลากหลาย
ประเภท และที่ขาดไมไ่ด ้คือ การพิจารณาเนื อดินตาม
ความลึกของดิน ซึ่งสะท้อนถึงศกัยภาพการกกัเกบ็น  า
ของดินเพ่ือการปลูกพืชนั นๆ โดยอาจมีความลึกตั งแต่ 
25 ถึง 100 เซนติเมตร ขึ นอยู่กับรากพืชที่ชอนไชไปถงึ”

“สถานการณ์ของสภาวะเศรษฐกิจการเกษตรส่งผลให้ต้องมีการเตรียมพร้อม
ในการเร่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน”

แผนที่เนื้อดินบน (0-25 ซม.) ภาคอีสาน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2561)

ดินปลูกยางพารา

“การกระจายตัวของเนื้อดินในภาคอีสาน ส่วนใหญ่ ดินบนท่ี 
25 เซนติเมตร มีเนื้อดินร่วนปนทราย (sl) ซึ่งกระจายเกือบท่ัวทุก
พื นท่ีของภาค (46.54%) รองลงมาเป็น ดินทรายปนดินร่วน 
(ls) และลึกในชั นถัดลงไป (25 -50 เซนติเมตร) เป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย (scl) กระจายตัวมาก โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาค”

https://gardentutor.com/lessons/soil/

โดยเฉพาะช่วงขาดแคลนน  า

ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ไม่ใช่คิดเพียงหน้าดิน แต่ตลอดหน้าตัดดิน”

ข้อพิจารณา การบริหารจัดการน  าส าหรับปลูกพืช
ควรค านึงถึง “เนื อดิน”ที่จะเก็บน  าได้มากหรือน้อยและ 

ข้าว

อ้อย

มันส าปะหลัง

ยางพารา

ดินทราย

ดินร่วน

ดินเหนียว

ดินทรายแป้ง

ท่ีมีน  าไม่เพียงพอตามชนิดพืชปลูก

https://gardentutor.com/lessons/soil/


ปริมาณน ้าในดิน โดยเฉพาะความชื นท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชนั น
ส่วนหนึ่งขึ นอยู่กับเนื อดิน   โดยดินเหนียวมีช่วงความชื นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพืชกว้างกว่าดินร่วนและดินทราย ซึ่งช่วงความชื นท่ีเป็น
ประโยชน์ดังกล่าวน าไปสู่การจัดการน  าส าหรับการปลูกพืชได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เ ป็ น ตั ว ช่ ว ย ล ะล า ย
ธาตุอาหารพืชที่อยู่ ในดินให้อยู่ ในรูปที่ เป็น
ประโยชน์และพืชดูดไปใช้ได้ และเป็นตัวการ
เคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปยังพืชและเคลื่อนย้าย
ต่อไปในรากและเนื อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืช

“โดยทั่วไปดินมีน ้ำเป็นองค์ประกอบประมำณ 2 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ส่วนของน ้ำท่ีเป็นประโยชน์กับพืช มอียู่เพียงส่วนน้อย

ซึ่งจ้ำเป็นต้องท้ำควำมเข้ำใจถึงกำรให้น ้ำและกำรใช้
ประโยชน์จำกน ้ำในดินต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีควำมต้องกำรปริมำณน ้ำเพื่อ
กำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่แตกต่ำงกัน”

อีกแบบหนึ่ง ท าการขุดผิวหน้าดิน  แล้วโรยหรือกลบเป็นชั นบางๆ เหนือส่วนวัสดุอินทรีย์หรือเศษ
ซากพืช เพื่อให้ดินได้สัมผัสกับวัสดุอินทรยี์ ซึ่งจะช่วยให้วัสดุอินทรีย์ เริ่มย่อยสลายตัวอย่างช้าๆ และปล่อย
ธาตุอาหารลงไปในดิน และเป็นประโยชน์ตอ่คณุภาพดินในระยะยาว 

วิธีการรักษา....น้้าไว้ในดิน ?
คลุมดนิดว้ยวสัดเุหลอืใชเ้กษตร-เศษซากพชื 1
การคลุมผิวหน้าดินด้วยเศษซากพืช ช่วยรักษาความชุ่มชื นในดิน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง   การเลือกวัสดุ

ที่เป็นสารอินทรีย์มาคลุมดนิจะมีประโยชน์  นอกจากจะช่วยควบคมุและลดการระเหยของน  าจากผิวดนิแล้ว ยังมี
ประโยชน์ต่อการก าจัดวัชพืชโดยป้องกันไม่ให้วัชพืชงอกเจริญเติบโตได้  ช่วยควบคุมอุณหภูมิดิน และเมื่อส่วน 

“เพิ่มให้ดินมีความชุ่มชื้นยาวนานขึ้น”

ของวัสดุได้สัมผัสกับดินโดยเฉพาะที่ผิวหน้าดิน วัสดุอินทรีย์ก็จะเริ่มย่อยสลายตัวและค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารสู่ดินได้อย่างต่อเนื่อง 
โดย “ปริมาณธาตุอาหารปล่อยสู่ดิน” ขึ นอยู่กับชนิดและปริมาณของเศษซากพืช ส่วนใหญ่เศษซากพืชตระกูลถั่วมักให้ปริมาณ
ไนโตรเจนสูง 

กลบวสัดเุหลอืใชเ้กษตร- เศษซากพชืลงในดนิ2
การสับกลบวัสดุอินทรีย์หรือเศษซากพืชลงในดิน โดยเลือกใช้เครื่องมือหรือการปฏิบัติ  ที่ค านึงถึง 

“การรบกวนดินให้น้อยที่สุด” และควรระวังไม่ให้กระทบกับรากพืช ในกรณีปลูกพืชโดยเฉพาะพืชรากสั น  
สับกลบลงไปในดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร จากผิวดิน

“ด้วยความปราณีต และรบกวนดิน น้อยที่สุด ”

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน ้าเพื่อการเกษตร  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี กรมพัฒนาที่ดิน 2

เนื้อดินอำจไม่มีผลโดยตรงต่อกำรเจริญเติบโตของพืช แต่มีผลทำงอ้อมเนื่องจำกเป็นตัว
ควบคุมสมบัติอ่ืนๆ ที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช เช่น กำรดูดน ้ำ กำรดูดซับธำตุ
อำหำร และกำรแลกเปลี่ยนก๊ำช

UGA Extention – University of Georgia

น้้าในดิน

ต้องการน้ ามาก

ไม่ต้องการน้ ามาก

ปริมำณน ้ำในดินที่เกิดขึ นเมื่อ
ช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดินทั งหมด
ถูกแทนที่ด้วยน ้ำ ถ้ำดินมีกำร
ระบำยน ้ำได้ดีแล้วปริมำณน ำ้
ในช่องว่ำงขนำดใหญ่จะ
เคลื่อนที่ลงไปข้ำงล่ำง ด้วย
แรงดึงดูดของโลกในเวลำไม่
นำนนัก

ควำมชื นของดินที่เหลืออยู่
ในดิน ในทำงปฏิบัติมักจะ
ถือว่ำในดินที่มีกำรระบำย
น ้ำดี ปริมำณควำมชื น
หลังจำกฝนตกหนักหรือ
หยุดให้น ้ำแล้ว 2-3 วัน เป็น
ควำมจุควำมชื นในสนำม

ควำมชื นในดินเมื่อพืชไม่
สำมำรถดูดมำใช้ให้เพียงพอ
กับกำรคำยน ้ำและพืชเร่ิมมี
อำกำรเหี่ยวเฉำอย่ำงถำวร

ระหว่างความจุความชื นสนามกับ
ความชื นท่ีจุดเหี่ยวเฉาถาวรของ
ดินเป็นช่วงที่แสดงถึงปริมาณ
ความชื นในดินที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืชของดินในขณะนั น

ความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้า้
ความจุความชื้นในสนาม ความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร

ความจุน้้าใช้ประโยชน์ได้

ดินที่มีเนื อดินเหนียว...จะเก็บน ้าทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อพืชไว้ได้มากกว่า ดินทราย

ข้อสังเกต
ภาคอีสาน : บริเวณท่ีมีเนื้อดินเป็นทรายควรได้รับการพิจารณาการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษ

เพ่ิมความสามารถการอุ้มน  าของดิน ควบคุมการสูญเสียน  าจากการคายระเหยของน  า  ป้องกันการสูญเสียหน้าดิน  
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และอินทรียวัตถุให้กับดิน และเพ่ิมการใช้น  าให้มีประสิทธิภาพตามชนิดพืชที่ปลูก

การเพิม่ประสิทธิภาพการใชน้ ้าในการปลูกพชื3
การก าหนดการให้น  าแกพื่ชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลตอบแทนสูงนั น  ควรค านงึถงึว่า “เมื่อไร” ควรให้น  าแกพื่ช และให้ใน “ปริมาณเท่าใด” ซึ่งในทาง

ปฏิบัติจะต้องค านงึถงึปัจจัยที่ก าหนด ได้แก่ 1) ปริมาณน  าที่พืชต้องการทีช่่วงเวลาตา่งๆ ตลอดอายุพืช 2) ความสามารถในการอุ้มน  าของดนิในเขตรากพืช และ 
3) ปริมาณของน  าทีจ่ะต้องจัดหาให้เพียงพอต่อความตอ้งการการของพืช 

เน้น


