สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน รุ่นที่ 1/2565
โดยนางสาวชนันท์ภรณ์ สวัสดิรัตน์ ตาแหน่งนักสารวจดินชานาญการพิเศษ
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
จาการอบรมสามารถสรุปบทเรียนจากการพัฒนาเรียนรู้ ในหัวข้อหลักสูตรปฐพีวิทยาพื้นฐานและ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน ประกอบด้วยบทเรียนจานวน 6 บท ดังนี้
1) บทที่ 1 ความหมายและความสาคัญของดิน
ดินหมายถึง วัตถุธรรมชาติที่เกิดจากเศษชิ้นส่วนของหินและแร่ผสมคลุกเคล้ากับ ซากพืชซากสัตว์
ดินประกอบด้วย 1) หินและแร่ 2) ซากพืชซากสัตว์ 3) น้า และ 4) อากาศ ซึ่งลักษณะสมบัติของดินและ
พั ฒ นาการของดิ นถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยปั จ จั ย แวดล้ อม 5 ประการ ได้ แ ก่ 1) สภาพภู มิ อ ากาศ (climate)
2) ปั จ จั ย ทาง ชี ว ภาพ (organisms) 3) ความต่ า งระดั บ ของพื้ น ที่ ห รื อ สภาพภู มิ ป ระเทศ (relief or
topography) 4) วัตถุต้น กาเนิดดิน (parent material) และ 5) ระยะเวลาที่ต่อเนื่องในการเกิดดินหรือ
พัฒนาการของดิน (time) โดยสรุปดินมีความสาคัญต่อทุกชีวิตบนโลก คุณภาพของดินมีผลโดยตรงต่อ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์
2) บทที่ 2 สมบัติของดิน
สมบัติของดิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางแร่ และสมบัติ
ทางชีวภาพ รวมกันเป็นลักษณะเฉพาะของดินแต่ละบริเวณ ดังนี้ 1) สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ เนื้อดิน
โครงสร้างดิน และสีดิน 2) สมบัติทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก และปริมาณธาตุอาหารพืช 3) สมบัติทางแร่ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด
ความวาว การให้แสงผ่าน และความหนาแน่น แร่ที่พบมากในดินได้แก่ ควอตซ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์
ของเหล็กและอะลูมินัม และแร่ดินเหนียว ดินที่มีพัฒนาการมักมีการการสะสมของแร่ดินเหนียว
มนุษย์ศึกษาสมบัติของดินเพื่อเลือกใช้ วางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบารุงดิน และ
อนุรักษ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
3) บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย
ประเทศไทยมีดินหลากหลายชนิด ดินแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติของตัวเอง ตาม
สภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมในการเกิด ดิน ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เนินเขา
ภูเขา และที่ราบระหว่างหุบเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภาค
กลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา และภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทร ตามรายละเอียดดังนี้
ทรัพยากรดินภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล ทาให้ภาคใต้ มี
สภาพพื้นที่มีชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ตอนกลางของภาคมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขา ทาให้พื้นที่ลาดเอียงจาก
ตอนกลางของพื้นที่ บริเวณตอนกลางมีเทือกเขาสูง 3 แนว พื้นที่ลาดเอียงจากตอนกลางไปสู่ชายฝั่งทะเลทั้ง
สองด้าน ฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลยกตัว เป็นหาดกว้างมีที่ราบลุ่มที่กว้างและมีพื้นที่พรุ
ซึ่งแตกต่างจากส่วนชายฝั่งทะเลอันดามันที่อยู่ทางทิศตะวันตก มีลักษณะชายฝั่งแคบ ลักษณะเด่นมีชวาก
ทะเลหรือที่ราบลุ่มน้าทะเลท่วมถึงที่มีขนาดใหญ่ตามปากแม่น้าต่างๆ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเกิดดิน
ตามภาพตัดขวางตั้งแต่บริเวณจังหวัดนราธิวาสเอียงขึ้นไปถึงจังหวัดพังงาและกระบี่ แยกเป็นที่ลุ่มและที่
ดอน ดังนี้ ดินที่ลุ่ม ได้แก่1) ที่ราบลุ่มน้าทะเลท่วมถึง (ชวากทะเล) เป็นบริเวณส่วนที่ต่าที่สุดของภาคใต้

ดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนน้าทะเล ถัดไป 2) ที่ราบน้าทะเลเคยท่วมถึง เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ากร่อย
และพบพื้นที่พรุ ถัดไป 3) ที่ราบตะกอนน้าพา เป็นที่ราบลุ่มเหมือนกันแต่ดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนน้าจืด
ดินที่ดอน ได้แก่ พบได้บริเวณชายหาดสันทราย ชายทะเล ถัดไปเป็น 4) สันดินริมน้า ถัดขั้นไปเป็น 5) ที่
ราบเชิงเขา เนินเขาและภูเขา เกิดจากการพุพังสลายตัวจากหินที่รองรับอยู่ข้างใต้ ซึ่งมีหินหลากหลายชนิด
และดินที่เกิดบนพื้นที่นี้มีลักษณะและข้อจากัดดังนี้ ดินที่ลุ่ม 1) ชวากทะเลหรือที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง เป็นดิน
เลนเค็มชายฝั่งทะเล มีเกลือสูง มีสารประกอบกรดกามะถันใกล้ผิวดิน การระบายน้าเลวมาก ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพเป็นดินกรดกามะถัน และดินชั้นล่างลง
ไปที่ระดับความลึกเกิน 1 เมตร พบชั้นดินกรดกามะถันด้วย ถ้าปล่อยให้ดินแห้งดินบริเวณนี้จะแปรสภาพ
เป็นดินเปรี้ยวได้และเค็มด้วย ถัดไปเป็น 2) หาดทรายและสันทราย พบเป็นแนวทั้งสองด้าน ลักษณะของดิน
ที่เกิดในบริเวณนี้เกิดจากตะกอนน้าทะเลโดยคลื่นพาทรายมาทับถมบริเวณชายฝั่ง ทะเล มีลักษณะ ดินที่
แปลกคือสันทรายชายทะเลสามารถแยกออกเป็นสันทรายใหม่และสันทรายเก่า ดินที่พบสันทรายใหม่เป็น
ดินทรายจัดลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่า ส่วนสันทรายเก่าอยู่ถัดเข้าไปด้านในพบชั้นดานอินทรีย์ซึ่งขัดขวาง
การเจริญ เติบโตของพืช เป็นชุดดินบ้านทอน (Bb) เช่น ต้นมะพร้าวที่ปลู กบริเวณสันทรายเก่าจะมีการ
เจริญเติบโตที่ไม่ดีและให้ผลผลิตต่า 3) ที่ราบลุ่มน้าทะเลเคยท่วมถึง เป็นบริเวณที่เกิดดินเปรี้ยว ได้แก่ชุด
ดินมูโน๊ะ (Mu) และใต้ชั้นที่ลึกลงไปมีสารประกอบกามะถันสูงและพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวจาโรไซด์
(Jarosite) เป็นดินเหนียวการระบายน้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง (pH
3.5-4.0) มีธารุอะลูมินั่ม เหล็ก แมงกานีสมากจนเป็นพิษ มีธาตุฟอสฟอรัส (P) ถูกตรีง พืชดูดใช้ไม่ได้ ซึ่ง
ปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุปูนและยกร่องเพื่อชะล้างกรดออกไป ถัดไปเป็น 4) ดินพรุหรือดินอินทรีย์ (Organic
Soils) เกิดบริเวณที่ลุ่มต่า ดินบนเป็นเศษชิ้นส่วนของพืชสะสมหนา เป็นกรดจัดมาก ระบายน้าออกเป็นดิน
เปรี้ยว การระบายน้าเลวมาก น้าท่วมขังตลอดปี เมื่อแห้งจะเกิดการยุบตัวมาก ขาดแร่ธาตุ อาหารที่
จาเป็น ศักยภาพทางการเกษตรต่า 5) ที่ราบตะกอนน้าพา อยู่สูงถัด ขึ้นมาจากดินอินทรีย์ เกิดจากตะกอน
น้าจืด เหมาะแก่การทานาปลูกข้าว เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกมาก เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH
5.0-6.5) มีการระบายน้าเลว มีข้อจากัดคือความอุดมสมบูรณ์ต่า ดินที่ดอน 1) สันดินริมน้า ดินที่เกิด
บริเวณสันดินริมน้า มีชั้นทรายสลับ พบดินร่วนถึงร่วนปนทรายแป้งละเอียด มีความอุดมสมบูรณ์ดีเหมาะ
แก่การปลูกไม้ผล แต่อาจมีน้าไหลบ่าในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก 2) เนินเขาและภูเขาหินปูน มีการสลายตัว
ของหินปูนร่วมกับหินดินดาน ภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst Topography) มีเหล็กและอะลูมินั่มสูง หินปูน
(Limestone) ดินสีแดง เป็นดินเหนียวสีแดง ร่วนซุยสูง การระบายน้าดี ความอุ้มน้าต่า ไม่อุ้มน้า ขาดน้า
ง่าย ความอุดมสมบูรณ์ต่าบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ ควรมีการจัดการชลประทานด้านน้าควบคู่กันไป
3) เนินเขาและที่ลาดเชิงเขา เกิดจาการสลายตัวของตะกอนเนื้อหยาบ เป็นดินตื้ น มีทั้งกลุ่มดินร่วนหยาบ
และดินร่วนละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก ถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ส่วนใหญ่มีการระบายน้าดี มี
ข้อจากัดที่ความอุดมสมบูรณ์ต่า เป็นดินทราย ปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น โดยสรุ ปทรัพยากรดินภาคใต้ สามารถจาแนกดินปัญ หาที่เกิด ตาม
สภาพธรรมชาติ ได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. ดินตื้น 5.22% 2. ดินเค็มชายทะเล 3.44% 3. ดินเปรี้ยวจัด
3.04% 4. ดินทรายจัด 2.18% 5. ดินอินทรีย์ 0.78%
ทรัพยากรดินภาคตะวันออกและชายฝั่งทะเลตะวันออก สภาพภูมิประเทศตอนบนเป็น
เทือกเขาสูง ที่ตั้งระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนินเตี้ยๆ สลับกับที่ราบแคบๆ
ตอนกลางเป็นเทือกเขาสูงสลับที่ราบขนานไปกับแม่น้าลาธารและพื้นที่ลอนลาด ตอนล่างเป็นพื้นที่ลอน
ลาดสลับกับที่ราบ เป็นแนวแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเล ที่ราบชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย พื้นที่สันทราย
(sand ridge) และชะวากทะเล (estuary) และลากูน (lagoon) ถ้าแบ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ลุ่ม

และพื้นที่ดอนนั้น สภาพพื้นที่ ที่ลุ่มภาคตะวันออก 1)ที่ราบลุ่มน้าทะเลท่วมถึง (ชะวากทะเล) ถัดไปเป็น
2) ที่ราบลุ่มน้าทะเลเคยท่วมถึง 3) ที่ราบตะกอนน้าพา เกิดจากตะกอนน้าจืด พบในจังหวัดฉะเชิง เทรา
ชลบุรี และสระแก้ว ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราดก็เช่นเดียวกันพบที่ราบลุ่มน้าทะเลท่วมถึง (ชะวาก
ทะเล) อยู่บริเวณปากแม่น้าสาคัญ เช่น แม่น้าจันทบุรี แม่น้าเวฬุ และแม่น้าตราด ถัดขึ้นไปเป็นที่ราบลุ่มที่
น้าทะเลเคยท่วมถึง เป็นแนวแคบๆ ถัดขึ้นไปอีกเป็นที่ราบตะกอนน้าพา ส่วนที่ดอนพบได้บริเวณที่เป็น
สันทราย/หาดทราย พื้นผิวการกร่อนเป็นที่ราบลูกฟูกบริเวณเตี้ยๆ ได้แก่บริเวณอาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว จากนั้นเป็นที่รองรั บด้วยหินชนิดต่างๆได้ ได้แก่ หินดินดาน เนินเขาและ
ภูเขา หินบะซอลต์ เนินเขา (หินแกรนิต) บริเวณจังหวัดตราด โดยดินในแต่ละพื้นที่มีลักษณะดังนี้ 1)
บริเวณที่ต่าที่สุดคือที่ราบลุ่มน้าทะเลท่วมถึง เป็นดินเลนเค็มชายทะเล มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรด
กามะถัน การระบายน้าเลวมาก เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพเป็นดินกรดกามะถันและเค็ม มีน้าทะเลท่วม
เป็นประจาทุกวัน 2) สันทรายชายหาด (ตะกอนน้าทะเล) เป็นพื้นที่ป่าโกงกาง มีกรดกามะถัน ไม่เหมาะทา
เกษตร ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อเพาะพันธ์สัตว์น้า มีทั้งสันทรายใหม่และสันทรายเก่า โดยสันทรายใหม่ มีลักษณะ
เป็นดินทรายจัด การอุ้มน้าต่า ระบายน้าดีเกินไป และความอุดมสมบูรณ์ต่ามาก เช่น ชุดดินหัวหิน (Hh)
และสันทรายเก่า ดินเป็นทรายจัด ชั้นดานอินทรีย์อัดแน่นเป็นชั้นดาน มีการระบายน้าดีเกินไป ได้แก่ ชุด
ดินบ้านทอน (Bh) 3) ที่ราบลุ่มน้าทะเลเคยท่วมถึง ตะกอนน้ากร่อย/น้าทะเล เป็นดินเหนียว การระบายน้า
เลว เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ดินเปรี้ยว
(Acid sulphate soils) ดินเหนียว การระบายน้าเลว เป็นกรดรุนแรงมาก (pH 3.5-4) ธาตุอะลูมินั่ม เหล็ก
แมงกานีสมากจนเป็นพิษ ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึง พืชดูดใช้ไม่ได้ ได้แก่ชุดดินรังสิต (Rs) พบบริเวณจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และพบในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด บริเวณชายฝั่งทะเล ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร
ด้วยวัสดุปูน 4) ที่ราบตะกอนน้าพา (ตะพักลาน้าตะดับต่า) เกิดจากตะกอนน้าพา เป็นกลุ่มดินเหนียวลึก
มาก เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) การระบายน้าเลว และความอุดมสมบูรณ์ต่า พื้นที่ดิน
5) สันดินริมน้า (Levee) เกิดขนานไปกับแม่น้าแคบๆ เกิดจากตะกอนน้าริมแม่น้าพัดพามา กลุ่มดินร่วน
หยาบหรือดินทรายแป้งละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) การระบายน้าดีถึงดี
ปานกลาง และความอุดมสมบูรณ์ต่า-ปานกลาง อาจมีน้าไหลบ่าท่วมฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก ต่อไป
6) เนินเขาและที่ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มหินตะกอนเนื้อละเอียด สลายตัวจากหินดินดาน เป็นกลุ่มดินตื้นถึงชั้น
หินพื้น/ตื้นถึงชั้นลูกรัง เป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) การระบายน้าดี และความอุดมสมบูรณ์ต่า
สรุปสถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออกและชายฝังทะเลตะวันออก ได้แก่ ดินตื้น 23.83% ดิน
เปรี้ยวจัด 8.26% ดินทรายจัด 4.64% และดินเค็มชายทะเล 0.76%
ทรัพยากรดินภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงโดยแบ่งเป็นพื้นที่ลุ่ม ได้แก่
1) ตะพักลาน้าระดับต่า และ 2) ที่ราบน้าท่วมถึง พื้นที่ดอน ได้แก่ 1) สันดินริมน้า 2) ที่ราบตะกอนน้าพา
3) ตะกอนน้าพารูปพัด 3) ตะพักลาน้าระดับสูง และ 4) เนินเขาและภูเขา แบบหินอัคนีและหินดินดาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ลุ่ม 1) ที่ราบน้าท่วมถึง (Flood Plain) เป็นสันดินริมน้า (Leeve) เป็นดินร่วน
หยาบลึกมาก ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 4.5-5.5) มีการระบายน้าดีปานกลาง เหมาะสมต่อ
การปลูกข้าว 2) ที่ราบตะกอนน้าพา ตะพักลาน้าระดับต่า (Low Terrace) เป็นดินเหนียวลึกมาก ดินทราย
แป้งลึกมาก ดินร่วนหยาบลึกมาก เป็นบริเวณพื้นที่ทานาของภาคเหนือเป็นหลัก พื้นที่ดอน 1) ตะพักลาน้า
ระดับสูง (High Terrace) ที่ราบลูกฟูก ดินเป็นกรดจัดถึงกรดจัดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) การระบายน้าดี
และความอุดมสมบูรณต่า เช่น ชุดดินแม่แตง (Mt) พบที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 3) เนินตะกอนน้า
พารูปพัด (Alluvial fan) เกิดจากตะกอนน้าพัดมาคล้ายรูปพัด บริเวณจังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มดินร่วน
หรือทรายแป้งละเอียด ดินเป็นกรดถึงกลาง (6.0-7.0) การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์

ปานกลาง และขาดแคลนน้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 4) เนินเขาและที่ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด สลายตัวจากหินดินดาน เป็นกลุ่มดินตื้นถึง ชั้นหินพื้น ดินเป็นกรดถึง เป็นกลาง การระบายน้าดี
ความอุดมสมบูรณ์ต่า บางพื้นที่มีเศษหินหรือหินพื้นที่โผล่บริเวณหน้าดิน ได้แก่ กลุ่มดินที่สลายตัวจาก
หินบะซอลต์และหินแอนดิไซต์เป็นหินอัคนี เป็นกลุ่มดินตื้นหรือดินตื้นมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน เป็นดินเหนียวสีส้ม สีแดง การระบายน้าดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่า กลุ่มดินเนินเขา
และภูเขาหินแกรนิต เป็นดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)
การระบายน้าดี และความอุดมสมบูรณ์ต่า และกลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่พบในพื้นที่ภูเขา เป็นดินกรด
จัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) การระบายน้าดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่มีความลาดชันสูง
ง่ายต่อการสูญเสียชะล้างหน้าดินและขาดแคลนน้า สรุปสถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคเหนือ ได้แก่
ดินตื้น 11.43% และดินทรายจัด 4.64%
ทรัพยากรดินภาคกลางนั้นสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าอื่นๆ
เช่น แม่น้าท่าจีนและแม่น้าแม่กลอง สภาพพื้นที่แบ่งเป็น พื้นที่ลุ่มเป็นที่ราบลุ่มน้าทะเลท่วมถึง (ชะวาก
ทะเล) ได้แก่บริเวณแม่น้าแม่กลอง แม่น้าท่าจีนและแม่น้าเจ้าพระยา เกิดจากตะกอนน้ากร่อย มีที่ราบลุ่มน้า
ทะเลเคยท่วมถึงได้แก่บริเวณตอนกลางของภาคกลางและที่ราบตะกอนน้าพา ส่วนพื้นที่ดอนได้แก่ตะพัก
ลาน้าระดับสูง ตะกอนน้าพารูปพัด บริเวณจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี และบริเวณเนินเขา/ภูเขา เกิด
จากการสลายตัวของหินชนิดต่างๆ ได้แก่ หินดาน เขาหินปูน และหินอัคนี สรุปสถานภาพทรัพยากรดิน
ปัญหาภาคกลาง ได้แก่ ดินตื้น 7.63% ดินเปรี้ยวจัด 7.35% ดินทราย 2.32% ดินเค็มทะเล 0.64%
ทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงที่เ กิดจากการยุบตัวของดินสองด้าน
ได้แก่ แอ่งที่ราบโคราบและแอ่งสกลนคร และเขตภูเขา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ที่ราบน้าท่วมถึง สันดิน
ริมน้า (Levee) น้าโขง เป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนทรายแป้ง มีการระบายน้าดี ความ
อุดมสมบูรณ์ต่าถึงปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นพื้ นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ปลูกพืชผักและพืชไร่ 2) ที่ลุ่มหลังสันดิน
ริมน้า (Back swamp) เป็นดินเหนียวจัด และหน้าแล้งหน้าดินจะแตกลึก ดินมีรอยไถล มีสีจุดประและพบ
ศิลาแลงอ่อน เป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ความอุดมสมบูรณ์ต่าถึงปานกลาง 3) ที่ราบ
ตะกอนน้าพา ตะพักลาน้าระดับต่า (low terrace) เป็นดินที่ราบลุ่ม การระบายน้าเลว กลุ่มดินเหนียว/ดิน
ร่ ว นละเอี ย ด มี ค วามเป็ น กรดจั ด มากถึ ง กรดเล็ ก น้ อ ย และความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ า 4) ดิ น เค็ ม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การละลายของหินเกลือหรือจากระดับน้าใต้ดินที่มีเกลือ ละลาย ดินเค็ มมีเกลื อ
โซเดียมสูง มีผลต่อการเจริญเติมโตของพืช ค่าการนาไฟฟ้าในดินที่อิ่มตัวด้วยน้ามากกว่า 2 เดซิซีเมนซ์
หน้าแล้งอาจพบคราบเกลือผิวดิน ดินมีโครงสร้างไม่ดี เช่น ชุดดินกุลาร้องไห้ และชุดดินอุดร มีโครงสร้าง
แบบแท่งหัวมน (Columnar soil structure) ดินมีเกลือ + AgNo3 พื้นที่ดอน 1) ตะพักลาน้า ตะกอนน้า
พาระดับสูง เป็นดินร่วนหยาบลึกมาก ดินร่วนปนทรายดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง (pH 4.5-7.0) การ
ระบายน้าดี เสี่ยงขาดน้า ความอุดมสมบูรณ์ต่า 2) พื้นที่เกือบราบ (Peneplain) สภาพพื้นที่ค่อนข้าง
ราบเรียบ เป็นดินทรายหนา/ดินร่ วนหยาบ/ดินร่วนละเอียด/ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ความอุดมสมบูรณ์ต่า 3) พื้นที่สลายตัวผุพังมาจากหินทราย (Residuum from
sandstone) เป็นดินตื้น/กลุ่มดินร่วนหยาบ การระบายน้าดี เนื้อดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า อาจมี
ปั ญ หาการขาดน้ าได้ ง่ า ย 4) พื้ น ที่ ส ลายตั ว ผุ พั ง มากจากหิ น ทรายแป้ ง เนื้ อ ปู น (Residuum from
calcareous siltstone) ดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น มีการระบายน้าดี (pH 6.0-8.0) ความอุดม
สมบู ร ณ์ ป านกลาง พบในพื้ น ที่ อ าเภอจั ตุ รั ส จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ 5) พื้ น ที่ ส ลายตั ว ผุ พั ง มาจากหิ น ดิ น ดาน
(Residuum from shale) เป็นดินร่วนเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน มีการระบายน้าดี อาจขาดน้า ความ
อุดมสมบูรณ์ต่า-ปานกลาง 6) พื้นที่สลายตัวผุพังจากหินแกรนิต (Residuum from granite) ดินดอนมี

การระบายน้าดี เนื้อดินปนทรายหยาบหรือปนกรวด (Quartz) และมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 7)
สลายตัวผุพังมาจากหินบะซอลต์ (Residuum from basalt) ในที่ลุ่มเป็นดินสีดา หน้าแล้งดินจะแตกลึก
เนื้อดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ในที่ดอนเป็นดินเหนียวสีแดง มีการระบายน้าดี ร่วนซุย
ค่อนข้างนิ่มมือ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่า สรุปสถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ ดินตื้น 14.77% ดินทรายจัด 8.18 ดินเค็มบก 2.07%
4) บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning
แอปพลิเคชั่นนี้เป็นระบบสารสนเทศพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง โดย
สามารถใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโพนทั้ง ในระบบแอนดรอยและไอโอเอส โดยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินใน
การปลูกพืช ข้อมูลแหล่งน้า ข้อมูลการใช้ที่ดิน ณ ตาแหน่ง ที่ต้องการเพาะปลูก นอกจากนี้เ กษตรกร
สามารถวาดแปลงและบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชั่น ทาให้ทราบถึงข้อมูลประจา
แปลงนั้นๆ เพื่อนามาวางแผนการใช้ที่ ดิน ในพื้นที่ไ ด้อย่ างเหมาะสมตั้ง แต่ เริ่มปลูก จนถึง เก็ บเกี่ ย วและ
คาดการณ์ผลผลิตประจาแปลง สามารถคานวณต้นทุนการผลิตและสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง
เกษตรกรสามารถนาข้อมูล ที่ได้ม าใช้ เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูก ในพื้นที่ จริง หรือหากต้อ งการ
ปรับเปลี่ยนพืชเป็นชนิดอื่นๆก็สามารถทาได้เพื่อเป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับดินนั้นๆ
เครื่องมือพื้นฐานบนแอปพลิเคชั้น ได้แก่ 1) เครื่องมือขยายแผนที่ 2) เครื่องมือย่อแผนที่
3) เครื่องมือแสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ โดยกดเครื่องมือแสดงที่อยู่ปัจจุบันหรือใส่ค่าพิกัด 4) เครื่องมือ
สอบถามข้อมูลบนแผนที่ 5) เครื่องมือแสดงชั้นข้อมูล 6) เครื่องมือวัดระยะทางและพื้นที่ 7) เครื่องมือใส่
ค่าพิกัด 8) เครื่องมือแสดงประเภทพื้นที่ฐาน เมื่อเลือกข้อมูลดิน จะแสดงข้อมูลดินและสมบัติดินของจุด
นั้นหรือคลิ๊กที่มุมขวาบน เพื่อแสดงสมบัติอย่างละเอียดของชุดดิน ได้แก่ 1) ภาพหน้าตัดดิน 2) ชื่อชุดดิน
3) สภาพพื้นที่ 4) ภูมิสัญฐาน 5) วัตถุต้นกาเนิดดิน 6) การระบายน้า 7) การซึมผ่านได้ของน้า 8) การ
ไหลบ่าของน้าบนผิวดิน 9) ลักษณะสมบัติของดิน 10) ข้อจากัด ข้อเสนอแนะ และสมบัติทางเคมี บาง
ประการของดิน 11) ข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช เช่น ชุดดินลาดหญ้า มีความเหมาะสมดี
ส าหรั บ ปลู ก พื ช และชนิ ด ของพื ช เช่ น มั น ส าปะหลั ง ถั่ ว ลิ ส ง 12) ข้ อ มู ล แหล่ ง น้ า เกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้าโดยปรับรัศมีได้ถึง 5 กิโลเมตร 13) ข้อมูลการใช้ที่ดิน เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
การใช้ที่ดินรอบๆและจุดที่สนใจ เช่น จุดตัวอย่าง มีการใช้ที่ดินในการปลูกอ้อย 14) การวางแผนการ
เพาะปลูก สามารถเลือกพืช วันที่เพาะปลูกเพื่ อนาไปใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกโดยแอปพลิเคชั่นจะ
แสดงกาลังการผลิตของดินในการปลูกพืช ข้อแนะนาในการเพิ่มผลผลิตหรือการปรับปรุงปัจจัยการผลิ ต
ความเสี่ยงในด้านน้าและภูมิอากาศ การประกาศเตือนภัย การระบาดของโรคและแมลง ความเสี่ยงของ
โรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืช
การวาดแปลงและการบริหารจัดการแปลงด้วยตนเองเป็นการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น
เพื่อการวางแผนการใช้ ที่ ดิน เนื่องจากแอปพลิ เ คชั่นเป็นระบบข้ อมู ลออนไลน์ จึง สามารถใช้ง านได้ ทั้ ง
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโพนในระบบแอนดรอยและไอโอเอส โดยเชื่อมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่าง
การวางแผนการใช้ง าน การวางแผนจั ดการเพาะปลู ก ข้า วในพื้น ที่อ าเภอมโนรม จัง หวัดชัยนาท เป็น
กรณีศึกษา
1) การลงทะเบียนและการลงชื่อเข้าใช้งาน หลังจากที่ท่านได้กดเปิดแอปพลิเ คชั่น
LDD On Farm ในลาดับแรกให้ท่านลงทะเบียนในระบบ เมื่อท่านอยู่ในหน้าจอหลักของ LDD On Farm
แล้ว ขอให้ท่านกดที่เครื่องมือรูปสามขีด บริเวณด้านบนซ้ายด้านข้างตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดิน จากนั้น
จะแสดงรายชื่อเมนูต่างๆ ขึ้นไป ขอให้ท่านได้เลือกเมนูชื่อลงทะเบียนขึ้นมา ในหน้าต่างการลงทะเบียน

ขอให้กรอกข้อมูล ได้แก่ ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน บ้านเลขที่ ถนน จังหวัด อาเภอ ตาบล รหัสไปรษณีย์ เบอร์
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ข้อมูลสาหรับเข้าใช้ง านระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ง าน รหัสผ่าน แล้วกดสมัคร
สมาชิก หลังจากได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ระบบให้กดเครื่องหมายรูปสามขีด
ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ จากนั้นให้เลือกเมนูเข้ าสู่ระบบ ที่อยู่ด้านล่างสุดของรายชื่อ ให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านตามที่ได้กรอกไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเมื่อเสร็จแล้วให้เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงชื่อของ
ท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยกดเครื่องหมายสามขีด บริเวณด้านล่างของตราสัญ ลักณ์กรมพัฒนาที่ ดิน
ระบบจะแสดงเครื่องมือสาหรับวาดขอบเขตแปลงที่ดินบนภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Map หรือแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวิธีการดังนี้ ที่หน้าจอหลักให้กดที่เครื่องมือรูป
สามขีดแล้วเลือกเมนูวาดแปลง กดที่ปุ่มเพิ่มแปลง แล้วให้ระบุสถานที่จัง หวัด อาเภอ และตาบล เช่น
จังหวัดชัยนาท อาเภอมโนรมย์ ตาบลท่าฉนวน ซึ่งเป็นเขตที่เพาะปลูกข้าวที่สาคัญและให้ผลผลิตสูง ต่อไป
เป็นเครื่องมือวาดแปลลงเป็นรูปแผนที่สีส้มที่อยู่ในวงกลมสีขาว กดเลือกแล้วหน้าต่างจะให้จัดการแปลงโดย
แสดงในรูปแผนที่ โดยวงรอบที่เป็นสีน้าตาลเข้มแสดงถึงขอบเขตตาบลท่าฉนวน ที่ได้กาหนดไว้ในตอนต้น
เส้นสีส้มหมายถึงเส้นทางคมนาคม เส้นสีฟ้าคือแหล่งน้า เครื่องมือด้านขวามือ เครื่องหมายบวก (+) คือ
ขยายแผนที่ เครื่องหมายลบ (-) คือย่อแผนที่ เครื่องหมายลาดับสุดท้ายที่เป็นรูปแผนที่เป็นการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของแผนที่ ที่เป็นรูปบานพับ เช่น แผนที่ถนน แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่รายละเอียดสาหรับ
Hybrid ที่เป็นการผสมผสานระหว่ างแผนที่ ถนนและแผนที่ภ าพถ่ ายดาวเทีย ม ในกรณีนี้ให้เ ลื อ กแบบ
Hybrid เพราะจะทาให้แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน
2) ทาการเริ่มวาดแปลงที่ดินโดยพิจารณาตาแหน่งแปลง ทาการกาหนดจุดโดยใช้นิ้ว
มือกดตามมุมจุดที่ต้องการ สุดท้ายดับเบิ้ลคลิ๊กที่จุดสุดท้ายแล้วจะปรากฏรูปแปลงตามต้องการ ระบบ
จะแจ้งค่าพิกัดภูมิศาสตร์และระบบพิกัดกริด แล้วทาการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลกลางของกรมพัฒนาที่ดินและจะนาไปใช้ร่วมกับฐานข้อมูล Big Data ของกรมฯ หลัง จากนั้น
ระบบจะแสดงข้อมูลแปลงที่ดินของท่านโดยย่อ พร้อมปุ่มเครื่องมือจานวนสี่สี สี่เครื่องมือ ที่สาคัญ คื อ
เครื่องมือลาดับที่สามที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมในวงกลมสีเทาเข้มใช้สาหรับการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานประจาแปลง
โดยมีข้อมูลวิเคราะห์พื้นฐาน ได้แก่ ข้ อมูลดิน แหล่งน้า ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช และการใช้
ที่ดินในปัจจุบัน
3) การบริหารจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินผลตอบแทนหรือกาไรที่
คาดว่าจะได้รับ ว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ โดยเลือกปุ่มสามขีดที่หน้าจอหลักแล้วเลือกเมนูจัดการ
แปลง เลือกปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล ระบบจะทาการแสดงแถบข้อมูลรอบในการเพาะปลูกครั้งที่
หนึ่ง ประกอบด้วยสองส่วนคือ วางแผนการเพาะปลูกและผลตอบแทน ในส่วนวางแผนการเพาะปลูก ท่าน
สามารถเลือกชนิดพืชที่เหมาะสม จะแสดงผลผลิตที่จะได้รับและคาแนะนาในการปรับปรุงดินและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เรื่องน้า โรคและแมลง มีการให้ระบุกิจกรรมการจัดการแปลง ได้แก่ การไถพรวน
ดิน การบารุงดิน การจัดการศัตรูพืช เป็นต้น ในตอนท้ายมีคาแนะนาในการใส่ปุ๋ย การกาหนดสูตรปุ๋ยให้ใน
ชุดดินในพื้นที่ มีการแสดงผลลัพธ์ตอบแทนในการจัดการดิน ที่ช่วยพิจารณาในการจัดการพื้นที่กั บการ
ปลูกพืชได้และสามารถแก้ไขข้อมูลต้นทุนผลตอบแทนในการผลิตได้
โดยสรุ ป เกษตรกรสามารถเลื อ กปลู ก พื ช ที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของที่ ดิ น หรื อ พื ช
เศรษฐกิจที่สนใจในระบบ LDD On Farm ให้คาแนะนาในการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงบารุงดิน แจ้งเตือนความ
เสี่ ย งด้ า นน้ า อุ ณ หภู มิ รวมถึ ง การระบาดของโรคและแมลง นอกจากนี้ ยั ง มีก ารวิเ คราะห์ ต้ น ทุ นและ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วย โดยการประเมินจากการประมาณการผลผลิตกับราคาขายหักลบด้วยต้นทุน
เหลือเป็นกาไรที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูลขอบเขตแปลงเป็นข้อมูลพื้นฐานจาก Big Data หน่วยงานของรัฐ
คาแนะนา ร่วมถึงแนวทางบริหารจัดการแปลงทั้งหมดที่ได้กาหนดและวางแผนไว้ในตอนต้น สามารถสรุป
และประมวลผลเป็นรายงานข้อมูลแปลงได้ ที่ปุ่มแรกสีเหลืองเป็นการสรุปรายงานข้อมูลประจาแปลง
ทั้งหมด เพื่อช่วยเกษตรกรนาไปใช้และยกระดับการทาการเกษตรได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน รุ่นที่ 1/2565
โดยนายมหิทร ภูติโส ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
1) บทที่ 1.ความหมายและความสาคัญของดิน
ดิน (soil) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุ
ต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุ ซึ่งปกคลุมผิวดินโลก อยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นวัตถุที่ค้าจุนการเจริญเติบโต
และการทรงตัวของพืช ดินประกอบด้วยแร่ธาตุ ที่เป็นของแข็ง อินทรียวัตถุ น้า และอากาศ ที่มีสัดส่วน
แตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน
ดินทาหน้าที่เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ลาต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง แข็งแรง
ขณะที่พืชเจริญเติบโตรากของพืชจะเติบโตชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจายลงไปในดินอย่างกว้างขวางทั้งแนวลึก
และแนวราบ ดินที่ร่วนซุยและมีชั้นดินลึก รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง สามารถเกาะยึดดิน ต้านทานต่อ
ลมพายุไม่ทาให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้
- ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้เนื่องจากธาตุอาหารพืชจะ
ถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถุและแร่ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปที่ราก
พืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
- ดินเป็นแหล่งที่เก็บกักน้าหรือความชื้นในดินให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดได้ง่าย เพื่อ
นาไปหล่อเลี้ยงลาต้นและสร้างการเจริญเติบโต น้าในดินจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเท่านั้น
ที่รากพืชสามารถดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ การรดน้าพืชจนขังแฉะรากพืชไม่สามารถดึงดูด
น้าขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ จะทาให้พืชเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด
- ดินเป็นแหล่งที่ให้อากาศในดินที่รากพืชใช้เพื่อการหายใจ รากพืชประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต
ต้องการออกซิเจนสาหรับการหายใจทาให้เกิดพลังงานเพื่อการดึงดูดน้า ธาตุอาหารและการ
เจริญเติบโต ดินที่มีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้าและ ธาตุอาหาร
ได้มาก ทาให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง
2) บทที่ 2 สมบัติของดิน
สมบัติที่สาคัญของดินแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1) สมบัติทางกายภาพ เป็นลักษณะภายนอกของดินที่สามารถมองเห็นและจับต้องหรือสัมผัส
ได้ เช่น หน้าตัดดินและชั้นดิน สีดิน เนื้อดิน โครงสร้างของดิน
2) สมบั ติ ท างเคมี เป็ น ลั ก ษณะภายในของดิ น ที่ เ ราไม่ ส ามารถจะมองเห็ น หรื อ สั ม ผั ส ได้
โดยตรง ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความสามารถในการการดูดซับและแลกเปลี่ยนประจุบวก
3) สมบัติทางชีวภาพ ได้แก่ พืชสัตว์จุลินทรีย์ดิน
4) สมบัติด้านธาตุอาหารพืช ธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม

3) บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย
ดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีลักษณะเด่นเป็นดินเขตร้อนที่มีพัฒนาการค่อนข้างสูง ถึง สูง และ
มักจะขาดความอุดมสมบูรณ์ในระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจัยและสภาพแวดล้อม ในการเกิด
ดินในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ลักษณะของดินที่เกิดในบริเวณต่างๆ ของประเทศไทยจึงมีลั กษณะ
เด่นที่แตกต่างกันไปด้วย สรุปโดยภาพรวมได้ดังนี้
ทรัพยากรดินในภาคใต้
ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นดินที่อยู่ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้น เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศที่มีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้ง สองด้ าน
ตอนกลางมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือ -ใต้ และมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุก
สม่าเสมอ ดินในพื้นที่ดอนส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการมาก มีการชะล้างสูง ความอุดมสมบูรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ต่า จัดได้ว่าเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่าถึงค่อนข้างต่า
ทรัพยากรดินในภาคกลาง
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง และลาน้า
สาขาทาให้มีพื้นที่ราบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นกาเนิดดินส่วนใหญ่เป็นพวกตะกอนน้าพา ดินใน
แถบนี้จึงมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับค่อนข้างสู ง ประกอบกับพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
ระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าภาคอื่น ๆ แม้ว่าจะมีปัญหาดินเปรี้ยวอยู่บ้าง
ทรัพยากรดินในภาคเหนือ
สภาพพื้นที่โดยทั่วๆ ไปเป็นเทือกเขาสูง สลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา หรือที่ราบบริเวณสองฝั่ง
แม่น้าสายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการไม่มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่าจนเกินไป ดินในบริเวณที่ราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินที่มีศักยภาพทาง
การเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ข้อจากัดของพื้นที่ภาคเหนือที่สาคัญคือ เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
มีพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง ไม่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร
ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน วัตถุต้นกาเนิดดินส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับ ที่
ของหินตะกอน หรือเป็นชิ้นส่วนของหินตะกอนที่ผุพังและถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ลักษณะ
ดินที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ดินมีโ อกาสขาดแคลนน้าได้ง่ าย
เนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายจัด นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย
เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ในระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่าหรือต่า
4) บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land
Use Planning) เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบตาแหน่งพื้นที่ต้องการการเพาะปลูก
ระบบจะแสดงข้อมูลประจาแปลงนั้นๆ อาทิ ข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ข้อมูลแหล่งน้า
ข้อมูลการใช้ที่ดิน และแสดงข้อมูลภูมิอากาศปัจจุบัน ณ ตาแหน่งที่ตั้งของแปลง เกษตรกรสามารถวาด
แปลงและบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล แปลงได้ ด้ ว ยตนเองบนแผนที่ Online เช่ น แผนที่ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย ม
(Imagery map) แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Map) และแผนที่แบบผสม (Hybrid map) จะทาให้

ทราบถึงข้อมูลประจาแปลงนั้น ๆ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อนามาใช้วางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรายแปลงได้อย่างเหมาะสม
เมื่อบริหารจัดการแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคานวณต้นทุนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิต
ประจาแปลง รายรับ-รายจ่าย ผลกาไรขาดทุน และสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง พร้อมทั้ง มี QR
Code เพื่อให้เกษตรกรสามารถสแกนเข้าดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เกษตรกรสามารถใช้นาข้อมูลที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่จริง หรือต้องการปรับเปลี่ยนพืชเป็นชนิดอื่นๆ ได้ เพื่อ
เป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับชุดดิน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. หมอดินอาสา เกษตรกรที่มีบัตร ID Din Dee และ ประชาชน สามารถใช้ระบบสารสนเทศเชิง
พื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) ได้ทันทีทุกที่ ทุก
เวลาผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องสืบค้นข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง มาสัง เคราะห์ทาให้ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเรียกใช้และประมวลผลข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะ
สามารถกระจายความรู้ออกไปได้ในวงกว้าง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และอัตรากาลังบุคลากรที่ต้องทาหน้าที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรดินที่มีอยู่
นับเป็นแนวทางพื้นฐานที่สาคัญทางการเกษตร ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ลด
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
3. เป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
ชุดดิน และลดต้นทุนการผลิต
4. แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On
Farm Land Use Planning) จะตอบสนองการให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric &
Service - Oriented Government) สอดคล้องกับการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Government 4.0
5) บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน
แผนที่ดิน หมายถึง แผนที่ที่แสดงขอบเขตของดินและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของดินชนิดต่างๆ
ซึ่งมีสมบัติเกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินที่พบในการสารวจ และมีการระบุถึงชื่อต่างๆ
ของดินตามระบบการจาแนกดินที่ใช้
องค์ประกอบของแผนที่ รายละเอียด และวิธีการอ่านแผนที่
1. ชื่อประเภทของแผนที่
2. ทิศทาง
3. ขอบระวาง
4. สัญลักษณ์
5. มาตราส่วน
6. เส้นโครงบนแผนที่
7. พิกัดภูมิศาสตร์
การอ่านหน่วยแผนที่ดิน
1. ชุดดิน (soil series) เป็นการจาแนกดินขั้นต่าสุดของระบบการจาแนกดิน หมายถึง ดินหนึ่งที่มี
ลักษณะและสมบัติ เฉพาะได้รับการยอมรับและจัดตั้งเป็นชุดดินเรียบร้อยแล้ว

2. ดินคล้ายชุดดิน (soil variation) เป็นดินที่มีลักษณะสมบัติเดนแตกตางจากชุดดินที่จัดตั้งไว้แล้ว
โดยลักษณะสมบัติเด่นดังกล่าวอยู่ นอกช่วงลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งไว้แล้ว มีผลต่อการใช้และการจัดการ
ดินแตกต่างไปจากชุดดินนั้น และแยกออก จากดินอื่นได้ตามระบบการจาแนกอนุกรมวิธานดิน แต่ดินคล้าย
นี้มีเนื้อที่กว้างขวางไม้พอที่จะจัดตั้งเป็นชุดดินใหม่ได้ ลักษณะและสมบัติดินที่แตกต่างของดินคล้ายจะมีหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งลักษณะก็ได้ สามารถพิจารณาใน แต่ละขั้นการจาแนกดินได้ ตั้ง แต่อันดับดิน (Order)
อันดับดินย่อย (Suborder) กลุ่มดินใหญ่ (Great group) กลุ่มดินย่อย (Subgroup) และวงศ์ดิน (Family)
โดยนาลักษณะและสมบัติที่แตกต่างนั้นมาใช้เรียกชื่อดินคล้าย ลักษณะสมบัติเด่นที่มักมีการนามาใช้เป็นชื่อ
ดินคล้ายในประเทศไทย
3 ประเภทดิน (phase) ประเภทดิน (Soil phase) เป็นหน่วยดินที่แบ่งย่อยจากหน่วยจาแนกหรือ
หน่วยอนุกรมวิธานดิน ในระดับใดระดับหนึ่ง การแบ่งประเภทดินทาได้ในทุกขั้น ทุกชั้นของการจาแนก เช่น
ชั้นในอนุกรมวิธานดิน จากอันดับลงมาจนถึงชุดดิน การแบ่งประเภทดินจะยึดตามข้อวินิจฉัยที่ทาให้การ
แบ่งนั้นเกิดเป็นหน่วยดินต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การจัดการดิน หรือ
ปรากฎการณ์ของพื้นที่นั้นๆ
แผนที่ดินจะแสดง หน่วยหรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะและสมบัติของขอบเขตที่แสดงในแผนที่ ซึ่งอาจ
แสดง ลักษณะของดิน หรือพื้นที่เบ็ดเตล็ด เป็นหน่วยเดี่ยวหรือปะปนกันก็ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
หน่วยเดี่ยว (consociations) เป็นหน่วยแผนที่ที่ประกอบด้วยหน่วยจาแนกดินเดี่ยว หรือหน่วย
พื้นที่เบ็ดเตล็ด เป็น ส่วนใหญ่ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีปริมาณเนื้อที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ปรากฏ
อยู่บนแผนที่ในแต่ละขอบเขต
หน่วยสัมพันธ์ (associations) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มี ดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
หรือมีดินกับพื้นที่ เบ็ดเตล็ด ซึ่งจะเกิดควบคู่กันเสมอ และมีความสัมพันธ์กันในทางสภาพพื้นที่ แต่เนื่องจาก
ข้อจากัดในเรื่องของมาตรา ส่วนแผนที่จึงไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้
หน่วยเชิงซ้อน (complexes) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้น ๆ มีดินตั้ง แต่ 2 ชนิดขึ้นไป
หรือมีดินกับพื้นที่ เบ็ดเตล็ดเช่น เดียวกั บ หน่วยสั มพันธ์ แม้ว่ ามาตราส่ วนของแผนที่ จะใหญ่ขึ้ น ก็ยัง ไม่
สามารถแยกขอบเขตขอบเขตของดิน หรือพื้นที่เบ็ดเตล็ดเหล่านั้นออกจากันได้อาจเกิดจากความซับซ้อน
ของพื้นที่
หน่วยศักย์เสมอ (undifferentiated group) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแต่ 2
ชนิดขึ้นไป แต่ ดินทั้งหมดนั้นไม่มีความแตกต่างในเรื่องของการนาไปใช้ประโยชน์และการจัดการดิน จึงไม่มี
ความจาเป็นที่จะต้องแยก ขอบเขตออกจากกัน
6) บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน
สัณฐานของดิน
ขั้ น ตอนการศึ ก ษาและอธิ บ ายความหมายของลั ก ษณะและสมบั ติ ต่ า งๆ ของดิ น ที่ ต รวจวั ด
ได้ แ ก่ ความลึ ก ความหนา แนวเขตของชั้ น ดิ น สี ข องดิ น เนื้ อ ดิ น โครงสร้ า ง การยึ ด ตั ว ของดิ น การ
เคลื่อนย้ายของอนุภาคดินเหนียว หรือสารต่างๆ ช่องว่างในดิน รากพืช ปฏิกิริยาดิน ก้อนกรวด ลูกรัง เศษ
หิน ก้อนสารเคมีสะสม ศิลาแลงอ่อน และผิวถูไถ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถวินิจฉัยคุณสมบัติของ
ดินในเบื้องต้นได้
1 ลักษณะทางสัณฐานของดินเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องโครงร่างหรือรูปทรงของดิน ที่สามารถสังเกต
และศึกษาได้จาก "หน้าตัดดิน (soil profile)" อาจเป็นหลุมดินใหม่ที่ขุดเพื่อศึกษา หน้าตัดถนน หรือบ่อขุด
ซึ่งเราจะเห็น ชั้นดินต่างๆหลายชั้น มากน้อยแตกต่างกันไป บางดินเห็นได้ชัดเจน บางดินก็เลือนราง

2 สมบัติทางสัณฐานที่สาคัญ ได้แก่ ความลึก ความหนาช่องว่างในดินของชั้นดิน สีพื้นและสีจุด
ประของดิน โครงสร้างของดิน การเกาะยึดตัวของเม็ดดิน กรวด หิน ลูกรัง
3 สมบัติทางกายภาพ เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถานะและการเคลื่อนย้ายของสสาร การไหล
ของน้า สารละลาย และของเหลว หรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในดิน สมบัติทางกายภาพที่สาคัญของ
ดิน ได้แก่ สมบัติทางกายภาพที่สาคัญของดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้าง ความหนาแน่นของดิน การยืดหดตัว
ความชื้น ความพรุนของดิน การซึมน้าของดิน เนื้อดิน โครงสร้าง ความหนาแน่นของดิน การยืดหดตัว
ความชื้น ความพรุนของดิน การซึมน้าของดิน
การอ่านแผนที่ดิน
1 ตรวจสอบพิกัดจากเครื่อง GPS
2 หาละแนวแกน x หรือ y จากแผนที่ดิน
3 อ่านหน่วยแผนที่ดิน ณ จุดพิกัดที่วัดได้
4 อ่านคาอธิบายดินตามหน่วยแผนที่ดินที่อ่านได้
5 อ่านรายละเอียดจากรายงานการสารวจดิน สมบัติดินและสมบัติดินที่ได้จากการวิเคราะห์ดิน
และชั้นความเหมาะสมของดินตามหน่วยแผนที่

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน รุ่นที่ 1/2565
โดยนางสาวอรญา จูฑะประชากุล ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
บทที่ 1 ความหมาย และความสาคัญของดิน
ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหิน และแร่กับอินทรียวัตถุ ที่ได้
จากการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วนเกิดขึ้นปกคลุมผิวโลก
ความสาคัญของดิน
“ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่จาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารและน้าแก่พืช เป็นที่ยึดเกาะของรากให้พืชทรงตัวอยู่ได้และ
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้นดินยังเป็นที่มาของปัจจัยสี่สาหรับมนุษย์ ได้แก่ อาหาร
เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค และที่อยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร เช่น ใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทาประมง และป่าไม้ เป็น
ที่กักเก็บน้าหรือเป็นแหล่งน้า ตลอดจนเป็นรากฐานของเส้นทางคมนาคมและทีอ่ ยู่อาศัย
ส่วนประกอบของดิน ประกอบด้วย 1. อนินทรียวัตถุ ที่เป็นเศษชิ้นส่วนของหินและแร่ (45%)
2. อินทรียวัตถุ เป็นเศษซากพืชซากสัตว์ (5%) 3. น้า (25%) 4. อากาศ (25%)
ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน
1) สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณและการกระจายตัวของฝน ลม และอุณหภูมิ
2) สภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ความสูงต่าของพื้นที่ ระดับไม่เท่ากันของพื้นที่
3) วั ต ถุ ต้ น ก าเนิ ด ดิ น แบ่ ง เป็ น 2 แบบคื อ 1. การพุ พั ง อยู่ กั บ ที่ ได้ แ ก่ หิ น และแร่ 2.
เคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ ตะกอนรูปพัด ตะกอนน้าพา
4) สิ่งมีชีวิต ได้แก่ จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์
5) เวลา
บทที่ 2 สมบัติของดิน
สมบัติทางกายภาพดิน เป็นสมบัติที่สามารถสังเกตได้จากลั กษณะภายนอกเกี่ยวข้ องกั บ
สถานะ พฤติกรรม และการเคลื่อนย้ายมวลสาร และพลังงานในดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน สีดิน
สมบัติทางเคมีของดิน เป็นสมบัติที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และองค์ประกอบทางเคมี
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบลักษณะ การดูดยึดและแลกเปลี่ยนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณธาตุอาหารพืช ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุ
อาหารพืชทั้งปริมาณสถานะความเป็นประโยชน์ และการสารองไว้ในดิน ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และศักยภาพในการผลิต
สมบัติทางแร่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ ที่สามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบ โดยใช้
เครื่องมือได้ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาวการให้แสงผ่าน ความหนาแน่น แร่ที่พบมากใน
ดิน ได้แก่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินัม และแร่ดินเหนียว
สมบัติทางชีวภาพของดิน พิจารณาสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในลักษณะหน่วยที่
ต้องใช้พลังงานและเกิดปฏิกิริยา

มนุษย์ศึกษาสมบัติของดิน เพื่อเลือกใช้วางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบารุงดิน และ
อนุภาคดินเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย
1. ทรัพยากรดินภาคใต้ สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 5 ประเภท ดังนี้
1.1 ดินตื้น จานวน 5.22%
1.2 ดินเค็มชายทะเล จานวน 3.44%
1.3 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 3.04% 1.4 ดินทรายจัด จานวน 2.18%
1.5 ดินอินทรีย์ จานวน 0.78%
2. ทรัพยากรดินภาคตะวัน ออก สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4
ประเภท ดังนี้
2.1 ดินตื้น จานวน 23.83%
2.2 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 8.26%
2.3 ดินทรายจัด จานวน 4.64%
2.4 ดินเค็มชายทะเล จานวน 0.76%
3. ทรัพยากรดินภาคเหนือ สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 ดินตื้น จานวน 11.43%
3.2 ดินทรายจัด จานวน 4.64%
4. ทรัพยากรดินภาคกลาง สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 ประเภท ดังนี้
4.1 ดินตื้น จานวน 7.63%
4.2 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 7.35%
4.3 ดินทรายจัด จานวน 2.32% 4.4 ดินเค็มชายทะเล จานวน 0.64%
5. ทรั พ ยากรดิ น ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สามารถจ าแนกดิ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ตามสภาพ
ธรรมชาติได้ 3 ประเภท ดังนี้
5.1 ดินตื้น จานวน 14.77%
5.2 ดินทรายจัด จานวน 8.18%
5.3 ดินเค็มบก จานวน 2.07%
บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning
แอปพลิเคชัน LDD On Farm ประกอบด้วย
1. เมนูวาดแปลง สามารถทาการวาดแปลง แก้ไขแปลง เจาะพื้นที่แปลงได้ โดยคลิกที่ เมนู
วาดแปลง เมื่อได้แปลงที่ต้องการกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากที่วาดแปลงแล้วระบบจะแสดงรายละเอียด
ของแปลงดังนี้ 1) รายงานชุดดิน 2) เอกสารสิทธิ์ 3) ข้อมูลประจาแปลง 4) การซูมตาแหน่งแปลง
2. เมนูจัดการแปลง เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้โดย
1) เลือกกิจกรรมการเพาะปลูก
2) ปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
3) ปรับเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์
4) ปรับเปลี่ยนต้นทุนการเพาะปลูก
5) ปรับเปลี่ยนผลกาลังการผลิต และราคาผลผลิต
6) ตรวจสอบตาแหน่งรับซื้อ
3. มีพืชในแอปพลิเคชั่นทั้งหมด 31 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง สับปะรด
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยางพารา ปาล์มน้ามัน ลาไย ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผักกิน
ใบพริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หน่อไม้ฝรั่ง
กาแฟ

4. ผลลัพธ์ตอบแทน
1) รายรับ-รายจ่าย สุทธิ และกราฟแสดงต้นทุน
2) ผลผลิตคาดการณ์
3) ราคาผลผลิตและตาแหน่งรับซื้อ
4) ประมาณการต้นทุนการทาเกษตร
5. ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน
1) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการทาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
นาปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2) เป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับชุดดิน และการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เป็ นการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ไ ปสู่ เกษตรกร หมอดิ นอาสา และ
ประชาชน ส่งผลให้กระจายความรู้ออกไปได้ในวงกว้าง ลดค่าใช้จ่ายและอัตรากาลังบุคลากรที่ต้องทาหน้าที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
4) เป็นการให้บริการที่ยึดเกษตรกร หรือประชาชน เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric&ServiceOriented Government) สอดคล้องกับการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Government 4.0
บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน
แผนที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) แผนที่ภูมิประเทศ แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวโลก และภูมิลักษณ์ต่างๆ
2) แผนที่เฉพาะ แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แผนที่ดิน คือ แผนที่ที่ประกอบไปด้วยหน่วยแผนที่ดินของดินชนิดต่างๆ (Soil mapping unit)
องค์ประกอบแผนที่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
1) ชื่อแผนที่
2) มาตราส่วนของแผนที่
3) ขอบระวางแผนที่ แสดงค่าละติจูดและลองจิจูด 2 ระบบ คือ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์
(องศา/ลิปดา/ฟิลิปดา) และระบบพิกัดกริด UTM (เมตร)
4) สัญลักษณ์
5) ทิศ
มาตราส่วนของแผนที่ดิน แบ่งเป็น 6 อันดับ
1) ใช้ในการประเมินชนิดของดินอย่างกว้างๆมาตราส่วน 1:1,000,000 หรือมาตรส่วนเล็กกว่า
2) ใช้ในการวางแผนระดับภาคหรือประเทศ เพื่อวางแผนการศึกษาขั้นละเอียดต่อไป มาตรา
ส่วน 1:100,000 ถึง 1:1,000,000
3) ใช้ ในการวางแผนระดั บจั ง หวั ดหรื อโครงการขนาดใหญ่ มาตราส่ วน 1:50,000 ถึ ง
1:100,000
4) ใช้ในการวางแผนระดับอาเภอหรือโครงการขนาดกลาง มาตราส่วน 1:25,000 ถึง 1:50,000
5) ใช้ในการวางแผนระดับไร่นาและโครงการขนาดเล็ก มาตราส่วน 1:10,000 ถึง
1:25,000
6) ใช้ในการทางานวิจัยและทาแปลงทดลอง มาตราส่วน 1:4,000 ถึง 1: 10,000 หรือ
มาตราส่วนใหญ่กว่า

การอ่านหน่วยแผนที่ดิน
1. ชุดดิน คือ หน่วยจาแนกดินขั้นต่าสุดในระบบอนุกรมวิธานดิน
2. ดินคล้าย คือ หน่วยแผนที่ดินที่มีลักษณะและสมบัติของดินแตกต่างจากชุดดินที่เคยกาหนดไว้แล้ว
3. ประเภทดิน คือหน่วยแผนที่แบ่งย่อยออกจากชุดดิน และดินคล้าย ได้แก่ เนื้อดินบน ชั้น
ดินหยาบ ความลาดชันของพื้นที่ การกร่อนดิน ปริมาณหินพื้นโผล่
วิธีการใช้งานแผนที่ดิน
1. ดูพิกัดตาแหน่งจากGPS
2. ค้นหาค่าพิกัดละติจูด และลองจิจูด
3. ลากเส้นเพื่อหาจุดตัด
4. อ่านหน่วยแผนที่ดิน และคาอธิบายของดิน ผลวิเคราะห์ดิน ชั้นความเหมาะสมของดิน
บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน
สิ่งจาเป็นที่ต้องทา คือ ตรวจสอบ บันทึก และอธิบายลักษณะดิน ทาความเข้าใจลักษณะและสมบัติ
ดิน และเก็บตัวอย่างดิน เพื่อยืนยันความถูกต้องภาคสนาม
การแปลความหมายการสารวจดินขั้นละเอียดต้องคลอบคลุมหัวข้อใหญ่ 4 หัวข้อคือ
1. ข้อจากัดและคุณภาพของดินที่จะมีผลต่อการใช้และการจัดการดิน
2. ความเหมาะสมของดินต่อการเลือกใช้ที่ดินในแบบต่าง ๆ
3. การจัดการที่จาเป็นเพื่อให้ดินมีความสามารถให้ผลผลิตที่ดี
4. ความสามารถในการผลิตของดิน

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน รุ่นที่ 1/2565
โดยนายจักรวาล มีทิพย์ ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
บทที่ 1 ความหมาย และความสาคัญของดิน
ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหิน และแร่กับอินทรียวัตถุ ที่ได้
จากการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วนเกิดขึ้นปกคลุมผิวโลก
ความสาคัญของดิน
“ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็ นปัจจัยหลักที่จาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารและน้าแก่พืช เป็นที่ยึดเกาะของรากให้พืชทรงตัวอยู่ได้และ
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้นดินยังเป็นที่มาของปัจจัยสี่สาหรับมนุษย์ ได้แก่ อาหาร
เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค และที่อยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร เช่น ใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทาประมง และป่าไม้ เป็น
ที่กักเก็บน้าหรือเป็นแหล่งน้า ตลอดจนเป็นรากฐานของเส้นทางคมนาคมและที่อยู่อาศัย
ส่วนประกอบของดิน ประกอบด้วย 1. อนินทรียวัตถุ ที่เป็นเศษชิ้นส่วนของหินและแร่ (45%)
2. อินทรียวัตถุ เป็นเศษซากพืชซากสัตว์ (5%) 3. น้า (25%) 4. อากาศ (25%)
ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน
1) สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณและการกระจายตัวของฝน ลม และอุณหภูมิ
2) สภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ความสูงต่าของพื้นที่ ระดับไม่เท่ากันของพื้นที่
3) วั ต ถุ ต้ น ก าเนิ ด ดิ น แบ่ ง เป็ น 2 แบบคื อ 1. การพุ พั ง อยู่ กั บ ที่ ได้ แ ก่ หิ น และแร่ 2.
เคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ ตะกอนรูปพัด ตะกอนน้าพา
4) สิ่งมีชีวิต ได้แก่ จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์
5) เวลา
บทที่ 2 สมบัติของดิน
สมบัติทางกายภาพดิน เป็นสมบัติที่สามารถสังเกตได้จากลั กษณะภายนอกเกี่ยวข้ องกั บ
สถานะ พฤติกรรม และการเคลื่อนย้ายมวลสาร และพลังงานในดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน สีดิน
สมบัติทางเคมีของดิน เป็นสมบัติที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และองค์ประกอบทางเคมี
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบลักษณะ การดูดยึดและแลกเปลี่ยนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณธาตุอาหารพืช ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุ
อาหารพืชทั้งปริมาณสถานะความเป็นประโยชน์ และการสารองไว้ในดิน ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และศักยภาพในการผลิต
สมบัติทางแร่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ ที่สามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบ โดยใช้
เครื่องมือได้ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาวการให้แสงผ่าน ความหนาแน่น แร่ที่พบมากใน
ดิน ได้แก่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินัม และแร่ดินเหนียว
สมบัติทางชีวภาพของดิน พิจารณาสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในลักษณะหน่วยที่
ต้องใช้พลังงานและเกิดปฏิกิริยา

มนุษย์ศึกษาสมบัติของดิน เพื่อเลือกใช้วางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบารุงดิน และ
อนุภาคดินเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย
1. ทรัพยากรดินภาคใต้ สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 5 ประเภท ดังนี้
1.1 ดินตื้น จานวน 5.22%
1.2 ดินเค็มชายทะเล จานวน 3.44%
1.3 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 3.04% 1.4 ดินทรายจัด จานวน 2.18%
1.5 ดินอินทรีย์ จานวน 0.78%
2. ทรัพยากรดินภาคตะวัน ออก สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4
ประเภท ดังนี้
2.1 ดินตื้น จานวน 23.83%
2.2 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 8.26%
2.3 ดินทรายจัด จานวน 4.64%
2.4 ดินเค็มชายทะเล จานวน 0.76%
3. ทรัพยากรดินภาคเหนือ สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 ดินตื้น จานวน 11.43%
3.2 ดินทรายจัด จานวน 4.64%
4. ทรัพยากรดินภาคกลาง สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 ประเภท ดังนี้
4.1 ดินตื้น จานวน 7.63%
4.2 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 7.35%
4.3 ดินทรายจัด จานวน 2.32% 4.4 ดินเค็มชายทะเล จานวน 0.64%
5. ทรั พ ยากรดิ น ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สามารถจ าแนกดิ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ตามสภาพ
ธรรมชาติได้ 3 ประเภท ดังนี้
5.1 ดินตื้น จานวน 14.77%
5.2 ดินทรายจัด จานวน 8.18%
5.3 ดินเค็มบก จานวน 2.07%
บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning
แอปพลิเคชัน LDD On Farm ประกอบด้วย
1. เมนูวาดแปลง สามารถทาการวาดแปลง แก้ไขแปลง เจาะพื้นที่แปลงได้ โดยคลิกที่ เมนู
วาดแปลง เมื่อได้แปลงที่ต้องการกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากที่วาดแปลงแล้วระบบจะแสดงรายละเอียด
ของแปลงดังนี้ 1) รายงานชุดดิน 2) เอกสารสิทธิ์ 3) ข้อมูลประจาแปลง 4) การซูมตาแหน่งแปลง
2. เมนูจัดการแปลง เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้โดย
1) เลือกกิจกรรมการเพาะปลูก
2) ปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
3) ปรับเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์
4) ปรับเปลี่ยนต้นทุนการเพาะปลูก
5) ปรับเปลี่ยนผลกาลังการผลิต และราคาผลผลิต
6) ตรวจสอบตาแหน่งรับซื้อ
3. มีพืชในแอปพลิเคชั่นทั้งหมด 31 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง สับปะรด
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยางพารา ปาล์มน้ามัน ลาไย ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผักกิน
ใบพริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หน่อไม้ฝรั่ง
กาแฟ
4. ผลลัพธ์ตอบแทน
1) รายรับ-รายจ่าย สุทธิ และกราฟแสดงต้นทุน
2) ผลผลิตคาดการณ์

3) ราคาผลผลิตและตาแหน่งรับซื้อ
4) ประมาณการต้นทุนการทาเกษตร
5. ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน
1) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการทาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
นาปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2) เป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับชุดดิน และการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เป็ นการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ไ ปสู่ เกษตรกร หมอดิ นอาสา และ
ประชาชน ส่งผลให้กระจายความรู้ออกไปได้ในวงกว้าง ลดค่าใช้จ่ายและอัตรากาลังบุคลากรที่ต้องทาหน้าที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
4) เป็นการให้บริการที่ยึดเกษตรกร หรือประชาชน เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric&ServiceOriented Government) สอดคล้องกับการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Government 4.0
บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน
แผนที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) แผนที่ภูมิประเทศ แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวโลก และภูมิลักษณ์ต่างๆ
2) แผนที่เฉพาะ แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แผนที่ดิน คือ แผนที่ที่ประกอบไปด้วยหน่วยแผนที่ดินของดินชนิดต่างๆ (Soil mapping unit)
องค์ประกอบแผนที่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
1) ชื่อแผนที่
2) มาตราส่วนของแผนที่
3) ขอบระวางแผนที่ แสดงค่าละติจูดและลองจิจูด 2 ระบบ คือ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์
(องศา/ลิปดา/ฟิลิปดา) และระบบพิกัดกริด UTM (เมตร)
4) สัญลักษณ์
5) ทิศ
มาตราส่วนของแผนที่ดิน แบ่งเป็น 6 อันดับ
1) ใช้ในการประเมินชนิดของดินอย่างกว้างๆมาตราส่วน 1:1,000,000 หรือมาตรส่วนเล็กกว่า
2) ใช้ในการวางแผนระดับภาคหรือประเทศ เพื่อวางแผนการศึกษาขั้นละเอียดต่อไป มาตรา
ส่วน 1:100,000 ถึง 1:1,000,000
3) ใช้ ในการวางแผนระดั บจั ง หวั ดหรื อโครงการขนาดใหญ่ มาตราส่ วน 1:50,000 ถึ ง
1:100,000
4) ใช้ในการวางแผนระดับอาเภอหรือโครงการขนาดกลาง มาตราส่วน 1:25,000 ถึง 1:50,000
5) ใช้ในการวางแผนระดับไร่นาและโครงการขนาดเล็ก มาตราส่วน 1:10,000 ถึง
1:25,000
6) ใช้ในการทางานวิจัยและทาแปลงทดลอง มาตราส่วน 1:4,000 ถึง 1: 10,000 หรือ
มาตราส่วนใหญ่กว่า
การอ่านหน่วยแผนที่ดิน
1. ชุดดิน คือ หน่วยจาแนกดินขั้นต่าสุดในระบบอนุกรมวิธานดิน
2. ดินคล้าย คือ หน่วยแผนที่ดินที่มีลักษณะและสมบัติของดินแตกต่างจากชุดดินที่เคยกาหนดไว้แล้ว

3. ประเภทดิน คือหน่วยแผนที่แบ่งย่อยออกจากชุดดิน และดินคล้าย ได้แก่ เนื้อดินบน ชั้น
ดินหยาบ ความลาดชันของพื้นที่ การกร่อนดิน ปริมาณหินพื้นโผล่
วิธีการใช้งานแผนที่ดิน
1. ดูพิกัดตาแหน่งจากGPS
2. ค้นหาค่าพิกัดละติจูด และลองจิจูด
3. ลากเส้นเพื่อหาจุดตัด
4. อ่านหน่วยแผนที่ดิน และคาอธิบายของดิน ผลวิเคราะห์ดิน ชั้นความเหมาะสมของดิน
บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน
สิ่งจาเป็นที่ต้องทา คือ ตรวจสอบ บันทึก และอธิบายลักษณะดิน ทาความเข้าใจลักษณะ
และสมบัติดิน และเก็บตัวอย่างดิน เพื่อยืนยันความถูกต้องภาคสนาม
การแปลความหมายการสารวจดินขั้นละเอียดต้องคลอบคลุมหัวข้อใหญ่ 4 หัวข้อคือ
1. ข้อจากัดและคุณภาพของดินที่จะมีผลต่อการใช้และการจัดการดิน
2. ความเหมาะสมของดินต่อการเลือกใช้ที่ดินในแบบต่างๆ
3. การจัดการที่จาเป็นเพื่อให้ดินมีความสามารถให้ผลผลิตที่ดี
4. ความสามารถในการผลิตของดิน

สรุปความรู้จากการอบรม
หลักสูตร ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน รุ่นที่ 1/2565
โดยนางสาวรัชนี วงโคกสูง ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
จากการเรี ย นการเรี ยนการสอนระบบ LDD e-Training หลั ก สู ต รปฐพี วิ ท ยาพื้ น ฐานและการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลดินนี้ ประกอบด้วยบทเรียนจานวน 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 ความหมายและความสาคัญของดิน
ความสาคัญของดิน
“ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่จาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารและน้าแก่พืช เป็นที่ยึดเกาะของรากให้พืชทรงตัวอยู่ได้และ
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้นดินยังเป็นที่มาของปัจจัยสี่สาหรับมนุษย์ ได้แก่ อาหาร
เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค และที่อยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร เช่น ใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทาประมง และป่าไม้ เป็น
ที่กักเก็บน้าหรือเป็นแหล่งน้า ตลอดจนเป็นรากฐานของเส้นทางคมนาคมและที่อยู่อาศัย
ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน
1) สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณและการกระจายตัวของฝน ลม และอุณหภูมิ
2) สภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ความสูงต่าของพื้นที่ ระดับไม่เท่ากันของพื้นที่
3) วั ต ถุ ต้ น ก าเนิ ด ดิ น แบ่ ง เป็ น 2 แบบคื อ 1. การพุ พั ง อยู่ กั บ ที่ ได้ แ ก่ หิ น และแร่ 2.
เคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ ตะกอนรูปพัด ตะกอนน้าพา
4) สิ่งมีชีวิต ได้แก่ จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์
5) เวลา
บทที่ 2 สมบัติของดิน
สมบัติทางกายภาพดิน เป็นสมบัติที่สามารถสังเกตได้จากลั กษณะภายนอกเกี่ยวข้ องกั บ
สถานะ พฤติกรรม และการเคลื่อนย้ายมวลสาร และพลังงานในดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน สีดิน
สมบัติทางเคมีของดิน เป็นสมบัติที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และองค์ประกอบทางเคมี
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบลักษณะ การดูดยึดและแลกเปลี่ยนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณธาตุอาหารพืช ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุ
อาหารพืชทั้งปริมาณสถานะความเป็นประโยชน์ และการสารองไว้ในดิน ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และศักยภาพในการผลิต
สมบัติทางแร่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ ที่สามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบ โดยใช้
เครื่องมือได้ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาวการให้แสงผ่าน ความหนาแน่น แร่ที่พบมากใน
ดิน ได้แก่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินัม และแร่ดินเหนียว
สมบัติทางชีวภาพของดิน พิจารณาสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในลักษณะหน่วยที่
ต้องใช้พลังงานและเกิดปฏิกิริยา
มนุษย์ศึกษาสมบัติของดิน เพื่อเลือกใช้วางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบารุงดิน และอนุภาค
ดินเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย
1. ทรัพยากรดินภาคใต้ สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 5 ประเภท ดังนี้
1.1 ดินตื้น จานวน 5.22%
1.2 ดินเค็มชายทะเล จานวน 3.44%
1.3 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 3.04% 1.4 ดินทรายจัด จานวน 2.18%
1.5 ดินอินทรีย์ จานวน 0.78%
2. ทรัพยากรดินภาคตะวัน ออก สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4
ประเภท ดังนี้
2.1 ดินตื้น จานวน 23.83%
2.2 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 8.26%
2.3 ดินทรายจัด จานวน 4.64%
2.4 ดินเค็มชายทะเล จานวน 0.76%
3. ทรัพยากรดินภาคเหนือ สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 ดินตื้น จานวน 11.43%
3.2 ดินทรายจัด จานวน 4.64%
4. ทรัพยากรดินภาคกลาง สามารถจาแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 ประเภท ดังนี้
4.1 ดินตื้น จานวน 7.63%
4.2 ดินเปรี้ยวจัด จานวน 7.35%
4.3 ดินทรายจัด จานวน 2.32% 4.4 ดินเค็มชายทะเล จานวน 0.64%
5. ทรั พ ยากรดิ น ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สามารถจ าแนกดิ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ตามสภาพ
ธรรมชาติได้ 3 ประเภท ดังนี้
5.1 ดินตื้น จานวน 14.77%
5.2 ดินทรายจัด จานวน 8.18%
5.3 ดินเค็มบก จานวน 2.07%
บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning
แอปพลิเคชัน LDD On Farm ประกอบด้วย
1. เมนูวาดแปลง สามารถทาการวาดแปลง แก้ไขแปลง เจาะพื้นที่แปลงได้ โดยคลิกที่ เมนู
วาดแปลง เมื่อได้แปลงที่ต้องการกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากที่วาดแปลงแล้วระบบจะแสดงรายละเอียด
ของแปลงดังนี้ 1) รายงานชุดดิน 2) เอกสารสิทธิ์ 3) ข้อมูลประจาแปลง 4) การซูมตาแหน่งแปลง
2. เมนูจัดการแปลง เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้โดย
1) เลือกกิจกรรมการเพาะปลูก
2) ปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
3) ปรับเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์
4) ปรับเปลี่ยนต้นทุนการเพาะปลูก
5) ปรับเปลี่ยนผลกาลังการผลิต และราคาผลผลิต
6) ตรวจสอบตาแหน่งรับซื้อ
3. มีพืชในแอปพลิเคชันทั้งหมด 31 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง สับปะรด
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยางพารา ปาล์มน้ามัน ลาไย ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผักกิน
ใบพริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หน่อไม้ฝรั่ง
กาแฟ
4. ผลลัพธ์ตอบแทน
1) รายรับ-รายจ่าย สุทธิ และกราฟแสดงต้นทุน
2) ผลผลิตคาดการณ์
3) ราคาผลผลิตและตาแหน่งรับซื้อ

4) ประมาณการต้นทุนการทาเกษตร
5. ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน
1) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการทาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
นาปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2) เป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับชุดดิน และการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เป็ นการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ไ ปสู่ เกษตรกร หมอดิ นอาสา และ
ประชาชน ส่งผลให้กระจายความรู้ออกไปได้ในวงกว้าง ลดค่าใช้จ่ายและอัตรากาลังบุคลากรที่ต้องทาหน้าที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
4) เป็นการให้บริการที่ยึดเกษตรกร หรือประชาชน เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric&ServiceOriented Government) สอดคล้องกับการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Government 4.0
บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน
แผนที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) แผนที่ภูมิประเทศ แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวโลก และภูมิลักษณ์ต่างๆ
2) แผนที่เฉพาะ แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แผนที่ดิน คือ แผนที่ที่ประกอบไปด้วยหน่วยแผนที่ดินของดินชนิดต่างๆ (Soil mapping unit)
องค์ประกอบแผนที่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
1) ชื่อแผนที่
2) มาตราส่วนของแผนที่
3) ขอบระวางแผนที่ แสดงค่าละติจูดและลองจิจูด 2 ระบบ คือ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์
(องศา/ลิปดา/ฟิลิปดา) และระบบพิกัดกริด UTM (เมตร)
4) สัญลักษณ์
5) ทิศ
มาตราส่วนของแผนที่ดิน แบ่งเป็น 6 อันดับ
1) ใช้ในการประเมินชนิดของดินอย่างกว้างๆมาตราส่วน 1:1,000,000 หรือมาตรส่วนเล็กกว่า
2) ใช้ในการวางแผนระดับภาคหรือประเทศ เพื่อวางแผนการศึกษาขั้นละเอียดต่อไป มาตรา
ส่วน 1:100,000 ถึง 1:1,000,000
3) ใช้ ในการวางแผนระดั บจั ง หวั ดหรื อโครงการขนาดใหญ่ มาตราส่ วน 1:50,000 ถึ ง
1:100,000
4) ใช้ในการวางแผนระดับอาเภอหรือโครงการขนาดกลาง มาตราส่วน 1:25,000 ถึง 1:50,000
5) ใช้ในการวางแผนระดับไร่นาและโครงการขนาดเล็ก มาตราส่วน 1:10,000 ถึง
1:25,000
6) ใช้ในการทางานวิจัยและทาแปลงทดลอง มาตราส่วน 1:4,000 ถึง 1: 10,000 หรือ
มาตราส่วนใหญ่กว่า
การอ่านหน่วยแผนที่ดิน
1. ชุดดิน คือ หน่วยจาแนกดินขั้นต่าสุดในระบบอนุกรมวิธานดิน
2. ดินคล้าย คือ หน่วยแผนที่ดินที่มีลักษณะและสมบัติของดินแตกต่างจากชุดดินที่เคยกาหนดไว้แล้ว
3. ประเภทดิน คือหน่วยแผนที่แบ่งย่อยออกจากชุดดิน และดินคล้าย ได้แก่ เนื้อดินบน ชั้น
ดินหยาบ ความลาดชันของพื้นที่ การกร่อนดิน ปริมาณหินพื้นโผล่

บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน
สิ่งจาเป็นที่ต้องทา คือ ตรวจสอบ บันทึก และอธิบายลักษณะดิน ทาความเข้าใจลักษณะและ
สมบัติดิน และเก็บตัวอย่างดิน เพื่อยืนยันความถูกต้องภาคสนาม
การแปลความหมายการสารวจดินขั้นละเอียดต้องคลอบคลุมหัวข้อใหญ่ 4 หัวข้อคือ
1. ข้อจากัดและคุณภาพของดินที่จะมีผลต่อการใช้และการจัดการดิน
2. ความเหมาะสมของดินต่อการเลือกใช้ที่ดินในแบบต่างๆ
3. การจัดการที่จาเป็นเพื่อให้ดินมีความสามารถให้ผลผลิตที่ดี
4. ความสามารถในการผลิตของดิน
การนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องปฐพีวิทยาพื้นฐาน
2) นาความรู้จากบทเรียนนี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ

