
 

สรปุความรู 

โครงการฝกอบรมการจัดการดนิเพือ่เพิม่ผลผลติพชื 

 โครงการฝกอบรมการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหความรูกับ

นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนที่ดินดานในพ้ืนที่ตางๆ และให

นักวิชาการทราบวิธีปฏิบัติในการจัดการดินดานไดถูกตอง เพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมการอบรม ไดแก  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน  นักวิชาการ เจาพนักงาน 

และพนักงานราชการ จํานวน  30  คน  จัดขึ้น ณ  หองประชุมปราชญวิถี ศูนยพัฒนาเขาหินซอนอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2561 โดยมี นายไชยา  โสวัณณะ ขาราชการบํานาญเปน

วิทยากร       

 จากการเขารับการฝกอบรมดังกลาว สามารถสรุปความรูได  ดังนี ้

ดินดาน  หมายถึง ช้ันดินที่อัดตัวแนนทึบ หรือช้ันที่มีสารเช่ือมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแนนทึบ 

และแข็งเปนแนวขนานกับหนาดินที่ความลึกแตกตางกันไปจนเปนอุปสรรคตอการซอนไซของรากพืช การไหล

ซึมของนํ้าและการถายเทอากาศ สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช โดยสาเหตุของ

การเกิดช้ันดาน อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากการสะสมดินเหนียว หรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย 

เชน การเขตกรรมที่ไมเหมาะสม โดยมีการไถพรวนที่ระดับความลึกเดิม การไถพรวนในขณะที่ดินมีความช้ืนสูง 

การไถพรวนติดตอกันเปนเวลานาน การใชเครื่องจักรกลขนาดใหญลงไปเหยียบยํ่าในแปลง ขาดการปรับปรุง

บํารุงดิน ช้ันดานที่เกิดจากการเขตกรรมที่ไมเหมาะสมน้ีมักเกิดไดงายในดินเน้ือละเอียดปานกลาง คือ พวก

อนุภาคทรายแปงเปนสวนใหญโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีการปลูกมันสําปะหลัง ออยและขาวโพด เปนตน 

 1. ลักษณะของดินดาน 

ดินดานหรือช้ันดาน เปนช้ันที่อัดตัวแนนหรือมสารเช่ือมแข็งเปนแนวขนานกับดินที่ความลึกแตกตาง

กันไป ทําใหไปขวางกั้นการไหลซึมนํ้าของดิน การถายอากาศในช้ันดินลางถัดไปขัดขวางการชอนไชของรากพืช 

โดยช้ันดานแบงออกได 2 ประเภทใหญๆ คือ 

1.1. ช้ันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ช้ันดานประเภทน้ีเปนช้ันดานที่มีสารเช่ือมแข็ง โดยมีสารเช่ือมจาก 

เหล็ก อินทรียวัตถุ คารบอเนตหรือซิลิกา ช้ันดานดินเหนียว ช้ันหินทรายแปงผุหรือช้ันหินพ้ืน 

1.2. ช้ันดานที่เกิดจากการใชที่ดินไมเหมาะสม ช้ันดานประเภทน้ี เกิดจากการอัดแนนของเน้ือดินจาก

การไถพรวนดวยเครื่องจักรกลขนาดใหญ ในภาวะความช่ืนที่ดินเปยกแฉะเกินไปที่ระดับความลึกเดียวเปน

ประจํา 

 2. สภาพปญหาของดินดาน 

 .2.1. พืชเจริญเติบโตผิดปกติ 

พืชที่ปลูกในดินที่มีช้ันดานน้ันจะมีระบบรากต้ืนๆ อยูเหนือช้ันดาน ทําใหพืชดูดกินธาตุอาหารและนํ้า

ไดนอย เกิดการแคระแกรน เนาเสีย ผลผลิตลดลง จึงตองใชปุยมากขึ้นเพ่ือใหไดผลผลิตดี และเมื่อฝนทิ้งชวง

พืชก็จะเหี่ยวและตายเร็วกวาปกติเน่ืองจากขาดแคลนนํ้า  



 

การพิจารณาวาดินดานมีความเหมาะสมตอการปลูกพืชหรือไมน้ัน สามารถพิจารณาไดจากระดับ

ความลึกที่พบช้ันดาน ถาพบช้ันดานอยูต้ืนหรือต้ืนมากคือพบที่ระดับความลึกนอยกวา 50 เซนติเมตรจะมีผล

ตอการปลูกพืชเปนอยางมาก ดังน้ันควรปลอยใหเปนปาหรือสงวนไวเปนปาตนนํ้า แตหากจะใชทางการเกษตร

พืชที่ปลูกควรเปนพืชรากสั้น เชน ทุงหญาเลี้ยงสัตว ถาพบช้ันดานอยูลึกปานกลางคือพบที่ระดับความลึก 50-

100 เซนติเมตร จะมีผลตอการปลูกพืชนอยกวาแบบแรก โดยสามารถปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตนไดแตตองมี

การจัดการที่ดี แตถาช้ันดานอยูลึกกวา 100 เซนติเมตร ก็สามารถปลูกพืชตางๆ ได โดยอาจพบปญหาเพียง

เล็กนอยหรือไมมีเลยก็ได 

2.2 การชะลางพังทลายของดิน 

ดินที่แนนทึบทําใหนํ้าไมสามารถซึมลงไปในดินไดลึก เมื่อฝนตกหนักจึงเกิดการไหลบาชะลางเอา

ผิวหนาดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงและปุยออกไปขณะเดียวกันก็ทําใหพืชขาดแคลนนํ้าเมื่อเกิดภาวะฝนแลง 

เมื่อฝนตกดินที่อัดตัวแนนและดินที่เปนดานก็จะทําใหดินอ่ิมตัวไดงาย นํ้าฝนไมสามารถที่จะไหลลงสูดินช้ันลาง

ได นํ้าฝนก็จะไหลบาบริเวณผิวดินไปสูที่ตํ่าไดอยางรวดเร็ว ถาหากนํ้ามากขึ้นก็ไหลแรงขึ้น ซึ่งทําใหเกิดการชะ

ลางพังทลายของดินมากขึ้น และทําใหเกิดการสูญเสียหนาดิน 

2.3. เกิดช้ันนํ้าใตดินช่ัวคราว 

ช้ันดานแข็งเมื่อเกิดขึ้นใตช้ันไถพรวนจะเปนช้ันที่มีความพรุนตํ่าประกอบดวยชองขนาดเล็ก ช้ันดาน

แข็งจะยับย้ังการไหลซึมหรือการซาบซึม (percolation) ของนํ้าโดยทําใหเกิดช้ันนํ้าใตดินช่ัวคราว (perched 

water table) ขึ้นในฤดูฝนซึ่งเปนระดับนํ้าใตดินเทียม (perched) คือ เปนระดับนํ้าใตดินสวนที่แยกอยู

ตางหากและอยูสูงกวาระดับนํ้าใตดินทั่วไปในบริเวณน้ัน โดยมีช้ันหินหรือช้ันดินแนนทึบรองรับอยูในช้ันที่นํ้า

ไหลซึมผานไดเปนบริเวณเล็กๆ ซึ่งมีผลกระทบตอระบบรากของพืชจะทําใหรากของพืชขาดอากาศในการ

หายใจ  การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดนอยลงสงผลใหขบวนการเมตาบอลิซึมของพืช

เกิดขึ้นชาลงดวย ถาพืชขาดอากาศหายใจเพียงระยะเวลาสั้นก็จะมีผลทําใหผลผลิตของพืชลดลงไดเชนกัน แต

ถาพืชขาดอากาศเปนระยะเวลานานก็อาจทําใหพืชตายได 

 

 3. แนวทางการจัดการดินดาน 

  การเกิดดินดานมีสาเหตุการเกิดที่แตกตางกัน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย 

นอกจากน้ียังพบวา ช้ันดานที่เกิดขึ้นมีระดับความลึกแตกตางกันดวย ขึ้นอยูกับสภาพการใชประโยชนที่ดินและ

การเกษตรกรรม ดังน้ันแนวทางการจัดการและปองกันการเกิดช้ันดานจึงแตกตางกันออกไป ตามสภาพของช้ัน

ดานที่เกิดขึ้นและความเหมาะสมของแตละสภาพพ้ืนที่ ซึ่งโดยทั่วไปแนวทางการจัดการบนพ้ืนที่ดินดานมี

วิธีการดังตอไปน้ี 

3.1 การปลูกพืชทําลายชั้นดาน 

พืชหลายชนิดมีระบบรากที่แข็งแรง สามารถเติบโตไชชอนผานช้ันดานที่พืชทั่วไปไมสามารถทําได พืช

เหลาน้ีไดแก หญาบาเฮีย (bahiagrass) หญาแฝก (vetiver Grass) 

 



 

3.2  การควบคุมการใชเครื่องจักรกล 

ปญหาการเกิดช้ันดานในดินลางอาจลดลงได หากมีการควบคุมการการใชเครื่องจักรกลในพ้ืนที่เกษตร

ใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน และในขณะที่ดินไมช้ืนเกินไป โดยเฉพาะการควบคุมเครื่องจักรกลในการไถพรวนดิน 

กําจัดวัชพืช การใหนํ้าและเก็บเก่ียวผลผลิตของพืช สําหรับพืชที่ปลูกเปนแถวบนดินเกิดดานใตช้ันไถพรวนได

งาย การควบคุมใหแนวทางเดินของเครื่องจักรกลใหซ้ําทางเดิมอยางเครงครัดและวางแถวปลูกพืชใหอยู

ระหวางแนวลอของเครื่องจักรกลเปนสิ่งจําเปนซึ่งจะทําใหเกิดดานเฉพาะแนวลอรถเครื่องจักรกล สงผลกระทบ

ตอการเติบโตของพืชโดยตรงนอยกวาดานที่เกิดทั่วทั้งพ้ืนที่รวมทั้งใตแถวปลูกพืชดวย และเมื่อพิจารณาจาก

โครงสรางดินควรมี การไถพรวนดินเมื่อดินมีความช้ืนที่เหมาะสมไมแหงหรือเปยกเกินไป ซึ่งจะสงผลเสียตอ

โครงสรางดินนอยที่สุด คือ การไถพรวนดินจะทําใหกอนดินแตกตามรอยแยกระหวางเม็ดดินตามธรรมชาติมาก

ที่สุด ระดับความช้ืนที่เหมาะสมกับการไถพรวนน้ีในดินทั่วไปมีคาตํ่ากวาระดับความช้ืนที่ความจุสนามเล็กนอย 

โดยปกติระดับความช้ืนที่ความจุในสนามมักเกิดขึ้นภายใน 1-3 วันหลังจากดินไดรับนํ้าจนอ่ิมตัว สําหรับดินที่

ระบายนํ้าดี ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาสําหรับดินที่ระบายนํ้าดี การไถพรวนควรกระทําหลังจากฝนตกหนักแลว 

3-5 วัน 

3.3  การไถระเบิดดินดาน 

การไถระเบิดช้ันดานทําไดโดยการไถดวยไถที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถเจาะและทําใหดินช้ันดานแตก

กระจายได คือ ไถลึก (deep plowing)หรือไถทําลายดินดาน (subsoiling) ควรไถที่ระดับความลึกประมาณ 

75 เซนติเมตร โดยระยะหางรอยละ 50 เซนติเมตร การไถตัดดานจะใหผลเต็มที่ก็ตอเมื่อทําการไถขณะที่ดินมี

ช้ันดานคอนขางแหง ซึ่งจะทําใหช้ันดานถูกทําลายโดยการเกิดรอยแตกแยกไดงาย แตการไถเมื่อดินแหงเชนน้ี

ตองใชรถไถที่มีกําลังมาก ถาไถเมื่อดินช้ืนเกินไปรอยแตกแยกในดินจะมีเฉพาะรองที่เกิดจากตัวไถเทาน้ัน ดินจะ

จับตัวเปนกอนโต ในพ้ืนที่ปลูกพืชไรทั่วไปในการไถระเบิดดานอาจไถเปนแนวเดียวหางกันต้ังแตระยะ 40-80 

เซนติเมตร หรืออาจไถเปนสองแนวตัดกันเปนตารางก็ได เมื่อช้ันดานถูกทําลายก็จะทําใหการแทรกซึมของนํ้า

เขาสูดินมากขึ้น ชวยใหนํ้ามีโอกาสถูกเก็บกักไวในดินช้ันลางมากขึ้นและขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหรากพืชได

ชอนไชเขาในดินลางดวย จึงมีผลชวยใหการเติบโตและใหผลผลิตของพืชดีขึ้น 

3.4 การควบคุมความชื้นดิน 

ช้ันดานในดินลางจะแข็งจนกระทั่งเปนอุปสรรคตอการแพรกระจายของรากพืชก็ตอเมื่อแหงถึงระดับหน่ึง

เทาน้ัน เมื่อมีความช้ืนพอเหมาะรากพืชทั่วไปก็สามารถไชชอนเขาไปในช้ันดานไดมากขึ้น ดังน้ัน การรักษา

ความช้ืนในดินช้ันดานใหพอเหมาะจึงสามารถลดผลกระทบของช้ันดานตอการแพรกระจายของรากพืชไดระดับ

หน่ึง การควบคุมความช้ืนใหพอเหมาะน้ีกระทําไดเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานที่ดีเทาน้ัน ซึ่งในกรณี

เชนน้ีปญหาที่พืชจะขาดแคลนนํ้า โดยเหตุที่รากพืชถูกจํากัดดวยช้ันดานก็มีปญหาอยูแลว การสงเสริมใหราก

พืชแพรกระจายลงในช้ันดานโดยการควบคุมความช้ืนของช้ันดานใหเหมาะสมจึงเปนการสงเสริมใหพืชไดใช

ประโยชนจากธาตุอาหารพืชในดินช้ันดานและใตดาน 

 

 



 

3.5 การเพิ่มอินทรียวัตถุ 

การเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดินสามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การใสปุยคอก ปุยหมัก การไถกลบพืช

ปุยสดหรือเศษซากพืชลงไปในดิน การไถกลบเศษวัสดุเหลือใชหรือการจัดการวัสดุเหลือใชที่มีอยูในไรนาใหเกิด

ประโยชนสูงสุดหรือการใชเปนวัสดุคลุมดิน เปนตน ซึ่งอินทรียวัตถุเหลาน้ีชวยใหดินมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น 

ความหนาแนนรวมของดินลดลง ชองวางในดินมีปริมาณเพ่ิมขึ้น และมีเสถียรภาพของเม็ดดินเพ่ิมขึ้นซึ่งชวยลด

ปญหาการจับกอนของเม็ดดินเมื่อดินแหง ทําใหโครงสรางของดินดีขึ้น มีความรวนซุย อากาศถายเทไดสะดวก

และระบายนํ้าไดดี เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังชวยสลายตัวใหธาตุ 

  

สรุปดินดาน 

  ดินดานเกิดขึ้นจากธรรมชาติและการใชที่ดินไมเหมาะสม การเขตกรรมที่ผิดวิธี การปองกันและการ

จัดการพ้ืนที่ดินดาน ทําไดทั้งวิธีพืช วิธีกล รวมกับวิธีการอ่ืนๆ โดยปลูกพืชทําลายช้ันดาน เชน หญาบาเฮีย 

(bahiagrass) หญาแฝก (vetiver Grass) ควบคุมการใชเครื่องจักรกล ใหใชนอยที่สุดเทาที่จําเปนและในขณะ

ที่ดินไมช้ืนเกินไป ไถระเบิดช้ันดานดวยไถที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถเจาะและทําใหดินช้ันดานแตกกระจายได 

ควบคุมความช้ืนดินช้ันดานใหพอเหมาะจึงสามารถลดผลกระทบของช้ันดานตอการแพรกระจายของรากพืชได

ระดับหน่ึง และเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดินสามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การใสปุยคอก ปุยหมัก การไถกลบ

พืชปุยสดหรือเศษซากพืชลงไปในดิน การไถกลบเศษวัสดุเหลือใชหรือการจัดการวัสดุเหลือใชที่มีอยูในไรนาให

เกิดประโยชนสูงสุดหรือการใชเปนวัสดุคลุมดิน เปนตน 

 


