
สรุปความรู้จากการอบรม 
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โดยนางสาวจุฬาวรรณ  และกาสินธ์ ต าแหน่งนักวชิาการเกษตรช านาญการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากเศษช้ินส่วนของหินและแร่ ผสมคลุกเคล้ากับ ซากพืชและสัตว์
โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นท่ี และระยะเวลาในการพัฒนาท่ีแตกต่าง
กัน เกิดเป็นดินหลากหลายชนิด ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นช้ันบาง ๆ เป็นท่ียึดเหนี่ยวและเจริญเติบโตของพืช 
รวมถึงเป็นแหล่งน้ าและอาหารของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในดินและบนดิน 

ดิน ประกอบด้วย ๑) หินและแร่ (อนินทรียวัตถุ ๔๕ %) ๒) ซากพืชซากสัตว์ (อินทรียวัตถุ ๕ %) ๓) น้ า 
๒๕ % และ ๔) อากาศ ๒๕ % 

ดิน ส าคัญต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพราะเป็นแหล่งท่ีมาของปัจจัยส่ีเพื่อการด ารงชีพ
ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งได้มาจากดินท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ดิน มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม พืชอาศัย ดินเป็นท่ีให้รากยึดเกาะ
เพื่อให้ล าต้นยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ต้านทานต่อลมพายุ เป็นแหล่งกักเก็บน้ า อากาศ และธาตุอาหารท่ีพืช
ต้องใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต 

ลักษณะและสมบัติและพัฒนาการของดินจะถูกควบคุมด้วยปัจจัยแวดล้อมท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ   
ภูมิอากาศ วัตถุต้นก าเนิด สภาพพื้นท่ี ชีวภาพ (ส่ิงมีชีวิต) และระยะเวลา  ซึ่งการเกิดของดินจะขาดปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งไม่ได้ เพียงแต่อิทธิพลของปัจจัยท้ัง 5 ในแต่ละช่วงเวลานั้น มีความมากน้อยแตกต่างกัน 

ดินท่ีเกิดขึ้นจึงมีลักษณะและสมบัติท่ีแตกต่างกันได้มากมายหลายชนิด เพราะบางช่วงเวลาปัจจัยหนึ่ง
อาจมีบทบาทในการควบคุมลักษณะและสมบัติของดินมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น ดินท่ีเพิ่งเริ่มพัฒนา วัตถุต้น
ก าเนิดจะมีบทบาทส าคัญ ลักษณะและสมบัติของดินจะมาจากวัตถุต้นก าเนิด ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ง่าย เมื่อ
เวลาผ่านไป บทบาทของวัตถุต้นก าเนิดจะน้อยลง บางครั้งไม่สามารถจ าแนกชนิดของวัตถุต้นก าเนิดได้ 

สมบัติของดิน มี ๔ ด้านหลัก ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางแร่ และสมบัติทาง
ชีวภาพ รวมกันเป็นลักษณะเฉพาะของดินแต่ละบริเวณ 
 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคใต้ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้เป็น  
๕ ประเภทดังนี้ ๑. ดินต้ืน ๒๒% ๒. ดินเค็มชายทะเล ๓.๔๔ % ๓. ดินเปรี้ยว ๓.๐๔ % ๔. ดินทรายจัด ๒.๑๘ 
%                  ๕. ดินอินทรีย์ ๐.๗๘ %   
 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออก สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้
เป็น ๔ ประเภทดังนี้ ๑. ดินต้ืน ๒๓.๘๓ % ๒. ดินเปี้ยวจัด ๘.๒๖ % ๓. ดินทรายจัด ๔.๖๔ % ๕. ดินเค็ม
ชายทะเล ๐.๗๖ %   
 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้เป็น  
๒ ประเภทดังนี้ ๑. ดินต้ืน ๑๑.๔๓ % ๒. ดินทรายจัด ๔.๖๔ % 

สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคกลาง สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้เป็น ๔ 
ประเภทดังนี้ ๑. ดินต้ืน ๗.๖๓ % ๒. ดินเป้ียวจัด ๗.๓๕ % ๓. ดินทราย ๒.๓๒ % ๕. ดินเค็มทะเล ๐.๖๔ %  
 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพ
ธรรมชาติได้เป็น ๔ ประเภทดังนี้ ๑. ดินต้ืน ๑๔.๗๗ % ๒. ดินทรายจัด ๘.๑๘ % ๕. ดินเค็มบก ๒.๐๗ %   



สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร ปฐพีวทิยาพืน้ฐาน รุน่ที่ 1/2565 

 
โดยนางสาววลัยพร  ธรรมบ ารุง ต าแหน่งเศรษฐกรช านาญการ 

กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

 ความหมายของดิน ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่กับ
อินทรียวัตถุท่ีได้จากการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดขึ้นปกคลุมผิวโลก 

 ความส าคัญของดิน ดินมีความส าคัญต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ เช่น เป็นท่ียึดเกาะของรากพืช แหล่ง
ธาตุอาหาร แหล่งผลิตอาหาร แหล่งท่ีมาของปัจจัยส่ี แหล่งผลิตพลังงานชีวมวล แหล่งกักเก็บคาร์บอน เป็น
ฐานรากส่ิงปลูกสร้าง และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เป็นต้น  

ส่วนประกอบของดิน ประกอบไปด้วย อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ น้ า และอากาศ โดยดินท่ีพืชท่ัวไป
เจริญเติบโตได้ดีจะต้องมีส่วนประกอบท้ัง 4 ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของดิน 

ปัจจัยการสร้างตัวของดิน ดินเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ลักษณะและพัฒนาการของดินเป็นการ
ควบคุมโดยอิทธิพลของปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นก าเนิดดิน ส่ิงมีชีวิต 
และระยะเวลาในการสร้างตัวของดิน โดยปัจจัยท้ัง 5 มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

สมบัติของดิน มีท้ังสมบัติท้ังภายนอกและภายในของดิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะท่ีสามารถตรวจสอบได้
ในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ เป็นความเข้าใจพื้นฐานท่ีจะพิจารณาความสัมพันธ์ของดินกับพืชและ
ส่ิงแวดล้อม ท าให้สามารถประเมินศักยภาพในการผลิตของดิน เลือกการใช้ประโยชน์ และเลือกวิธีการปรับปรุง
บ ารุงดินได้ โดยสมบัติของดิน ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางแร่ และสมบัติ
ทางชีวภาพ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

- สมบัติทางกายภาพ เป็นสมบัติท่ีสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน และสีดิน ซึ่งเนื้อดินและโครงสร้างดินมีผลต่อสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ 
โดยเฉพาะความสามารถในการอุ้มน้ า การถ่ายเทอากาศ ความหนาแน่น และความแข็งของดิน และสีดิน  
จะเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมการเกิดดิน แร่และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 



- สมบัติทางเคมี เป็นสมบัติท่ีเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและองค์ประกอบทางเคมี เป็น
ลักษณะภายในของดิน ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือสัมผัสได้โดยตรง ต้องตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ลักษณะการดูดยึดและการแลกเปล่ียนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี  
ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน.(pH) ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก และปริมาณธาตุอาหาร
พืช โดยสมบัติทางเคมีของดิน เกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุอาหารพืชท้ังปริมาณ สถานะความเป็นประโยชน์ และ
การส ารองไว้ในดิน ซึ่งเช่ือมโยงกับระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และศักยภาพในการผลิต 

- สมบัติทางแร่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ท่ีสามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบโดยใช้
เครื่องมือได้ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาว การให้แสงผ่าน และความหนาแน่น โดยแร่ท่ี
พบมากในดิน ได้แก่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์ของเหล็กและอะลูมินัม และแร่ดินเหนียว  

- สมบัติทางชีวภาพ เป็นการพิจารณาส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ในลักษณะหน่วยท่ี
ต้องใช้พลังงานและเกิดปฏิกิริยา ปริมาณและกิจกรรมของส่ิงมีชีวิต จึงมีผลต่อสมบัติทางชีวภาพของดิน พืช 
ย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ การชอนไชของรากพืชท าให้เกิดช่องว่างในดิน สัตว์ทั้งบนดิน และในดิน ท าให้
เกิดช่องว่างในดินและเพิ่มการคลุกเคล้าอินทรียวัตถุ เป็นการพลิกดินตามธรรมชาติ ส่วนจุลินทรีย์ดิน เช่น 
แบคทีเรีย ไวรัส รา โปรโตซัว แอกติโนมัยสีท มีบทบาทส าคัญในการย่อยซากพืชและซากสัตว์ จนเป็น
อินทรียวัตถุ การตึงไนโตรเจนจากอากาศสู้ดิน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน จุลินทรีย์บางชนิด
สามารย่อยสลายสารเคมี เป็นการลดการเป็นพิษในดิน ท าให้สภาพแวดล้อมในดินดีขึ้น  

 ทรัพยากรดินของประเทศไทย ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันต้ังแต่ทะเลจนถึงภูเขา 
ท าให้ดินมีความแตกต่างหลากหลายชนิด ซี่งดินแต่ละชนิดจะมีลักษณะและสมบัติของตัวเอง โดยในท่ีนี่จะขอ
อธิบายเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ แยกตามภูมิภาค 5 ภูมิภาค ดังนี้ 
  - สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคใต้ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ 
ได้เป็น 5 ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นดินต้ืน รองลงมาเป็นดินเค็มชายทะเล ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดิน
อินทรีย์ ตามล าดับ ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคใต้ 

- สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออก สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพ
ธรรมชาติ ได้เป็น 4 ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นดินต้ืน รองลงมาเป็นดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินเค็ม
ชายทะเล ตามล าดับ ดังภาพท่ี 3 



 
ภาพที่ 3 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออก 

- สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพ
ธรรมชาติ ได้เป็น 2 ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นดินต้ืน รองลงมาเป็นดินทรายจัด ดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคเหนือ 

- สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคกลาง สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพ
ธรรมชาติ ได้เป็น 4 ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นดินต้ืน รองลงมาเป็นดินเปรี้ยวจัด ดินทราย และดินเค็มทะเล 
ตามล าดับ ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคกลาง 

- สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิด
ตามสภาพธรรมชาติ ได้เป็น 3 ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นดินต้ืน รองลงมาเป็นดินทรายจัด และดินเค็มบก
ตามล าดับ ดังภาพท่ี 6 



 
ภาพที่ 6 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 การใช้งานแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง 
(LDD On Farm Land Use Planning) เป็นแอปพลิเคช่ันท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลดิน ความ
เหมาะสมของดินในการปลูกพืช ข้อมูลแหล่งน้ า และข้อมูลการใช้ท่ีดิน ณ ต าแหน่งท่ีต้องการเพาะปลูก 
นอกจากนี้เกษตรกรสามารถวาดแปลง และบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคช่ัน ท าให้
ทราบถึงข้อมูลประจ าแปลงนั้น ๆ เพื่อน ามาวางแผนการใช้ท่ีดินนพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม ต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึง
เก็บเกี่ยว และคาดการณ์ผลผลิตประจ าแปลง สามารถค านวณต้นทุนการผลิต และสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็น
รายแปลง เกษตรกรสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวางแผนการผลิตในพื้นท่ีจริง หรือหากต้องการ
ปรับเปล่ียนพืชเป็นชนิดอื่น ๆ ก็สามารถท าได้ เพื่อเป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับดินนั้น ๆ  
โดยแอปพลิเคช่ันนี้สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งเครื่องมือพื้นท่ีบนแอปพลิเคช่ัน 
ประกอบด้วย เครื่องมือขยายแผนท่ี เครื่องย่อแผนท่ี เครื่องมือแสดงท่ีอยู่ปัจจุบันของคุณ เครื่องมือสอบถาม
ข้อมูลบนแผนท่ี เครื่องมือแสดงช้ันข้อมูล เครื่องมือวัดระยะทางและพื้นท่ี เครื่องมือใส่ค่าพิกัด และเครื่องมือ
แสดงประเภทแผนท่ีฐาน ดังภาพท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 เคร่ืองมือพืน้ที่บนแอปพลเิคช่ัน LDD On Farm Land Use Planning 

  
 



สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร ปฐพีวทิยาพืน้ฐาน รุน่ที่ 1/2565 

 
โดยนายเศรษฐพร  เพชนาวา ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินอุดรธานี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

 การอบรมครั้งนี้ท าให้ทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรดิน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                  
          1. ความหมายและความส าคัญของดิน ท าให้ทราบถงึความหมายของดินในแต่ละค านิยามท่ีเกิดจากบุคคล
ในแต่ละบทบาทหน้าท่ีท่ีต่างกัน และทราบถึงความส าคัญของดินท่ีมีต่อมนุษย์ ท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของปัจจัยส่ี ดินยัง
เป็นแหล่งน้ าใต้ดิน ฝังกลบขยะ แหล่งผลิตพลังงานชีวมวล แหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรม แหล่งกักเก็บคาร์บอน (ใน
ดินมีแหล่งคาร์บอนมากกว่า 3 เท่าในพืช) เป็นท่ีต้ังถิ่นฐาน ส่ิงปลูกสร้าง ท้ังนี้ยังท าให้ทราบถึงส่วนประกอบของ
ดิน (อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ น้ า อากาศ) ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ วัตถุต้นก าเนิดดิน ส่ิงมีชีวิต เวลา ซึ่งปัจจัยท้ัง 5 มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท าให้ดินมีความแตกต่าง
กันในแต่ละพื้นท่ี           .  

          2. สมบัติของดิน ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางแร่ สมบัติทางชีวภาพ             
              - สมบัติทางกายภาพ เป็นสมบัติท่ีสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเกี่ยวข้องกับสถานะ 
พฤติกรรม และการเคล่ือนย้ายมวลสารและพลังงานในดิน เช่น เนื้อดิน โครงสร้างดิน มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ
อื่น ๆ โดยเฉพาะความสามารถในการอุ้มน้ า การถ่ายเทอากาศ ความหนาแน่น และความแข็งของดิน สีดิน 
เช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมการเกิดดิน แร่ และชนดิของวัตถุต้นก าเนิดดิน                                     

              - สมบัติทางเคมีของดิน เป็นสมบัติท่ีเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและองค์ประกอบทางเคมี เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบลักษณะ การดูดยึดและแลกเปล่ียนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณธาตุอาหารพืช สมบัติทางเคมีของดินเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุ
อาหารพืชท้ังปริมาณ สถานะความเป็นประโยชน์ และการส ารองไว้ในดิน                          
              - สมบัติทางแร่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ท่ีสามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบโดยใช้เครื่องมือได้ 
ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาว ความหนาแน่น แร่ท่ีพบมากในดิน ได้แก่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ 
ไมกา ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินัม แร่ดินเหนียว                                            . 

              - สมบัติทางชีวภาพ พิจารณาส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในลักษณะหน่วยที่ต้องใช้พลังงาน
และเกิดปฏิกิริยา                                                                                                  .  

          3. ทรัพยากรดินของประเทศไทย ท าให้ทราบว่าในแต่ละภูมิภาคพบสถานภาพทรัพยากรดินปัญหาส่วน
ใหญ่เป็นดินต้ืน และยังท าให้ทราบว่าลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภาคมีลักษณะอย่างไร โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีลุ่ม 
พื้นท่ีดอน ซึ่งแต่ละพื้นท่ีก็จะพบดินในแต่ละพื้นท่ีต่างกัน มีสมบัติดินเฉพาะพื้นท่ีนั้นๆ                     

          4. การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก 
ประกอบด้วยข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช แหล่งน้ า และการใช้ท่ีดิน ท้ังนี้ยังท าให้ทราบ
เครื่องมือพื้นฐานท่ีอยู่บนแอปพลิเคชันว่าเครื่องมือแต่ละอันใช้ในการท างานอย่างไร และทราบวิธีการใช้งานแอป
พลิเคชันในพื้นท่ีจริง โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันได้ง่าย สะดวก สามารถใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ได้ แอปพลิเคชันนี้สามารถบริหารจัดการแปลงโดยการบันทึกต้นทุนการเพาะปลูก 
วาดแปลงเพื่อตรวจสอบพื้นท่ีแปลง และวางแผนการเพาะปลูก อีกท้ังยังมีค าแนะน าส าหรับการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน หรือตามค าแนะน าของชุดดินท่ีใช้ปลูกพืช                                                      



สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร ปฐพีวทิยาพืน้ฐาน รุน่ที่ 1/2565 

 
โดยนางสาวศศิวิมล  ช่ ามะณี ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน ตามหลักสูตรระบบการฝึกอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งมี

ภารกิจหลักในด้านการดูแลรักษาทรัพยากรดินเพื่อให้มีการใช้ พัฒนาอนุรักษ์ดินและน้ า อย่างเหมาะสมให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกษตรกรประสบความส าเร็จในการเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิตท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น บุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านปฐพีวิทยาพื้นฐานอย่าง
ถูกต้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบมีความถูกต้องและสอดคล้องตามพันธกิจ
และการด าเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับหลักสูตรปฐพีวิทยาพื้นฐาน 
ประกอบด้วยเรื่องความหมายและความส าคัญของดิน  สมบัติของดิน  ทรัพยากรดินของประเทศไทยและการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning   

การเรียนรู้หลักสูตรปฐพีวิทยาพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความส าคัญของดิน การ
ก าเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน ธาตุ อาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การปฏิบัติ
บ ารุงรักษาดินและน้ า ส าหรับปลูกพืช การพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า ชนิดของดินในประเทศไทย
ดิน หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากการสลายตัวของวัตถุต้นก าเนิด คือ หินและแร่ธาตุต่าง ๆ ผสม
คลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุผ่านระยะเวลาการทับถมมาอย่างยาวนาน ปกคลุมผิวโลกอยู่เป็นช้ันบาง ๆ เป็นวัตถุท่ี
ค้ าจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของพืช ดินประกอบด้วยแร่ธาตุท่ีเป็นของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ า และ
อากาศท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของดินในแต่ละพื้นท่ี การพิจารณาดิน ในมิติของการใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร มักมองท้ังในแนวราบบนดิน และแนวลึกลงไปยังช้ันล่างๆ ใต้ พื้นดิน 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของดินในทางการเกษตร 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าเนิดดิน วัตถุต้นก าเนิดดิน คุณสมบัติของดินทางกายภาพ เคมี

และชีวภาพ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชในดิน ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเพื่อการบ ารุงรักษาดินและน้ า ส าหรับการปลูกพืช การ

จัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน การลดการพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า และชนิดของดินใน
ประเทศไทย 

5. สามารถปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินได้ 
6. สามารถปฏิบัติการจัดการดิน การบ ารุงรักษาดินเพื่อการปลูกพืชรวมท้ังการจัดการความอุดม

สมบูรณ์ของดินเพื่อการปลูกพืชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับท้องถิ่น 
7. ตระหนักและเห็นความส าคัญของดินในทางการเกษตร รวมทั้งเกิดเจตคติท่ีดีต่อการจัดการดินเพื่อ

พัฒนาการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
การเรียนรู้หลักสูตรปฐพีวิทยาพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจส่วนประกอบของดิน ดิน

ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น อนินทรียสาร ส่วนท่ีเป็นอินทรียสาร และส่วนท่ีเป็น
ช่องว่างในดินซึ่งมีน้ าและอากาศเป็นส่วนประกอบส าคัญ ดินในทางการเกษตรท่ี เหมาะสมจะมีสัดส่วนของ 
อนินทรียสารร้อยละ 45 อินทรียสารร้อยละ 5 น้ าร้อยละ 25 และอากาศร้อย ละ 25  

การเรียนรู้หลักสูตรปฐพีวิทยาพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชัน  
LDD On Farm Land Use Planning  เป็นต้น 


