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กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

จาการอบรมสามารถสรุปบทเรียนจากการพัฒนาเรียนรู้ในหัวข้อหลักสูตรปฐพีวิทยาพื้นฐานและ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน ประกอบด้วยบทเรียนจ านวน 6 บท ดังนี้  

1) บทท่ี 1 ความหมายและความส าคัญของดิน 
ดินหมายถึง วัตถุธรรมชาติท่ีเกิดจากเศษช้ินส่วนของหินและแร่ผสมคลุกเคล้ากับ ซากพืชซากสัตว์  

ดินประกอบด้วย 1) หินและแร่ 2) ซากพืชซากสัตว์  3) น้ า และ 4) อากาศ   ซึ่งลักษณะสมบัติของดินและ
พัฒนาการของดินถูกควบคุมด้วยปัจจัยแวดล้อม 5 ประการ ได้แก่   1) สภาพภูมิอากาศ (climate) 
2) ปัจจัยทาง ชีวภาพ (organisms) 3) ความต่างระดับของพื้นท่ีหรือสภาพภูมิประเทศ ( relief or 
topography) 4) วัตถุต้น ก าเนิดดิน (parent material) และ 5) ระยะเวลาท่ีต่อเนื่องในการเกิดดินหรือ
พัฒนาการของดิน (time)   โดยสรุปดินมีความส าคัญต่อทุกชีวิตบนโลก คุณภาพของดินมีผลโดยตรงต่อ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ 

2) บทท่ี 2 สมบัติของดิน 
สมบัติของดิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางแร่ และสมบัติ

ทางชีวภาพ รวมกันเป็นลักษณะเฉพาะของดินแต่ละบริเวณ  ดังนี้  1) สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ เนื้อดิน  
โครงสร้างดิน และสีดิน  2) สมบัติทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  ความสามารถในการ
แลกเปล่ียนประจุบวก และปริมาณธาตุอาหารพืช 3) สมบัติทางแร่ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด 
ความวาว การให้แสงผ่าน และความหนาแน่น  แร่ท่ีพบมากในดินได้แก่ ควอตซ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์
ของเหล็กและอะลูมินัม และแร่ดินเหนียว  ดินท่ีมีพัฒนาการมักมีการการสะสมของแร่ดินเหนียว   

มนุษย์ศึกษาสมบัติของดินเพื่อเลือกใช้ วางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบ ารุงดิน และ
อนุรักษ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน 

3) บทท่ี 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีดินหลากหลายชนิด ดินแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติของตัวเอง ตาม
สภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมในการเกิดดิน  ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีเนินเขา 
ภูเขา และท่ีราบระหว่างหุบเขา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง ภาค
กลางเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  และภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทร ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ทรัพยากรดินภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล  ท าให้ภาคใต้มี
สภาพพื้นท่ีมีชายฝ่ังทะเลท้ังสองด้าน  ตอนกลางของภาคมีลักษณะเป็นพื้นท่ีภูเขา ท าให้พื้นท่ีลาดเอียงจาก
ตอนกลางของพื้นท่ี บริเวณตอนกลางมีเทือกเขาสูง 3 แนว พื้นท่ีลาดเอียงจากตอนกลางไปสู่ชายฝ่ังทะเลท้ัง
สองด้าน ฝ่ังทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลยกตัว เป็นหาดกว้างมีท่ีราบลุ่มท่ีกว้างและมีพื้นท่ีพรุ
ซึ่งแตกต่างจากส่วนชายฝ่ังทะเลอันดามันท่ีอยู่ทางทิศตะวันตก มีลักษณะชายฝ่ังแคบ ลักษณะเด่นมีชวาก
ทะเลหรือท่ีราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึงท่ีมีขนาดใหญ่ตามปากแม่น้ าต่างๆ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเกิดดิน
ตามภาพตัดขวางต้ังแต่บริเวณจังหวัดนราธิวาสเอียงขึ้นไปถึงจังหวัดพังงาและกระบี่  แยกเป็นท่ีลุ่มและท่ี
ดอน ดังนี้  ดินที่ลุ่ม ได้แก่1) ท่ีราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง (ชวากทะเล) เป็นบริเวณส่วนท่ีต่ าท่ีสุดของภาคใต้ 



ดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนน้ าทะเล ถัดไป 2) ท่ีราบน้ าทะเลเคยท่วมถึง เป็นดินท่ีเกิดจากตะกอนน้ ากร่อย
และพบพื้นท่ีพรุ ถัดไป 3) ท่ีราบตะกอนน้ าพา เป็นท่ีราบลุ่มเหมือนกันแต่ดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนน้ าจืด  
ดินที่ดอน ได้แก่ พบได้บริเวณชายหาดสันทราย ชายทะเล ถัดไปเป็น 4) สันดินริมน้ า ถัดขั้นไปเป็น 5) ท่ี
ราบเชิงเขา เนินเขาและภูเขา เกิดจากการพุพังสลายตัวจากหินท่ีรองรับอยู่ข้างใต้ ซึ่งมีหินหลากหลายชนิด
และดินท่ีเกิดบนพื้นท่ีนี้มีลักษณะและข้อจ ากัดดังนี้  ดินที่ลุ่ม 1) ชวากทะเลหรือท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง เป็นดิน
เลนเค็มชายฝ่ังทะเล มีเกลือสูง มีสารประกอบกรดก ามะถันใกล้ผิวดิน  การระบายน้ าเลวมาก  ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพเป็นดินกรดก ามะถัน และดินช้ันล่างลง
ไปท่ีระดับความลึกเกิน 1 เมตร พบช้ันดินกรดก ามะถันด้วย  ถ้าปล่อยให้ดินแห้งดินบริเวณนี้จะแปรสภาพ
เป็นดินเปรี้ยวได้และเค็มด้วย ถัดไปเป็น 2) หาดทรายและสันทราย พบเป็นแนวทั้งสองด้าน ลักษณะของดิน
ท่ีเกิดในบริเวณนี้เกิดจากตะกอนน้ าทะเลโดยคล่ืนพาทรายมาทับถมบริเวณชายฝ่ังทะเล มีลักษณะ ดินท่ี
แปลกคือสันทรายชายทะเลสามารถแยกออกเป็นสันทรายใหม่และสันทรายเก่า  ดินท่ีพบสันทรายใหม่เป็น
ดินทรายจัดลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ส่วนสันทรายเก่าอยู่ถัดเข้าไปด้านในพบช้ันดานอินทรีย์ซึ่งขัดขวาง
การเจริญเติบโตของพืช เป็นชุดดินบ้านทอน (Bb) เช่น ต้นมะพร้าวท่ีปลูกบริเวณสันทรายเก่าจะมีการ
เจริญเติบโตท่ีไม่ดีและให้ผลผลิตต่ า  3) ท่ีราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง เป็นบริเวณท่ีเกิดดินเปรี้ยว ได้แก่ชุด
ดินมูโน๊ะ (Mu)  และใต้ช้ันท่ีลึกลงไปมีสารประกอบก ามะถันสูงและพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวจาโรไซด์ 
(Jarosite)  เป็นดินเหนียวการระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง (pH 
3.5-4.0)  มีธารุอะลูมินั่ม เหล็ก แมงกานีสมากจนเป็นพิษ มีธาตุฟอสฟอรัส (P) ถูกตรีง พืชดูดใช้ไม่ได้ ซึ่ง
ปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุปูนและยกร่องเพื่อชะล้างกรดออกไป  ถัดไปเป็น 4) ดินพรุหรือดินอินทรีย์ (Organic 
Soils)  เกิดบริเวณท่ีลุ่มต่ า ดินบนเป็นเศษช้ินส่วนของพืชสะสมหนา เป็นกรดจัดมาก ระบายน้ าออกเป็นดิน
เปรี้ยว  การระบายน้ าเลวมาก น้ าท่วมขังตลอดปี  เมื่อแห้งจะเกิดการยุบตัวมาก  ขาดแร่ธาตุ อาหารท่ี
จ าเป็น ศักยภาพทางการเกษตรต่ า  5) ท่ีราบตะกอนน้ าพา อยู่สูงถัดขึ้นมาจากดินอินทรีย์ เกิดจากตะกอน
น้ าจืด เหมาะแก่การท านาปลูกข้าว เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกมาก เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
5.0-6.5) มีการระบายน้ าเลว  มีข้อจ ากัดคือความอุดมสมบูรณ์ต่ า   ดินที่ดอน 1) สันดินริมน้ า ดินท่ีเกิด
บริเวณสันดินริมน้ า มีช้ันทรายสลับ  พบดินร่วนถึงร่วนปนทรายแป้งละเอียด มีความอุดมสมบูรณ์ดีเหมาะ
แก่การปลูกไม้ผล แต่อาจมีน้ าไหลบ่าในช่วงเวลาท่ีฝนตกหนัก  2) เนินเขาและภูเขาหินปูน มีการสลายตัว
ของหินปูนร่วมกับหินดินดาน ภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst Topography) มีเหล็กและอะลูมินั่มสูง  หินปูน 
(Limestone) ดินสีแดง  เป็นดินเหนียวสีแดง  ร่วนซุยสูง การระบายน้ าดี  ความอุ้มน้ าต่ า ไม่อุ้มน้ า ขาดน้ า
ง่าย ความอุดมสมบูรณ์ต่ าบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่  ควรมีการจัดการชลประทานด้านน้ าควบคู่กันไป  
3) เนินเขาและท่ีลาดเชิงเขา เกิดจาการสลายตัวของตะกอนเนื้อหยาบ เป็นดินต้ืน มีท้ังกลุ่มดินร่วนหยาบ
และดินร่วนละเอียด  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก ถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)  ส่วนใหญ่มีการระบายน้ าดี มี
ข้อจ ากัดท่ีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นดินทราย ปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น  โดยสรุปทรัพยากรดินภาคใต้ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตาม
สภาพธรรมชาติ ได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้  1. ดินต้ืน 5.22%  2. ดินเค็มชายทะเล 3.44% 3. ดินเปรี้ยวจัด 
3.04%  4. ดินทรายจัด 2.18% 5. ดินอินทรีย์ 0.78% 
  ทรัพยากรดินภาคตะวันออกและชายฝ่ังทะเลตะวันออก  สภาพภูมิประเทศตอนบนเป็น
เทือกเขาสูง ท่ีต้ังระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนินเต้ียๆ สลับกับท่ีราบแคบๆ  
ตอนกลางเป็นเทือกเขาสูงสลับท่ีราบขนานไปกับแม่น้ าล าธารและพื้นท่ีลอนลาด  ตอนล่างเป็นพื้นท่ีลอน
ลาดสลับกับท่ีราบ เป็นแนวแคบๆขนานไปกับชายฝ่ังทะเล  ท่ีราบชายฝ่ังทะเล ประกอบด้วย พื้นท่ีสันทราย 
(sand ridge)  และชะวากทะเล (estuary)  และลากูน (lagoon)  ถ้าแบ่งพื้นท่ีภาคตะวันออกเป็นพื้นท่ีลุ่ม



และพื้นท่ีดอนนั้น   สภาพพื้นท่ีที่ลุ่มภาคตะวันออก 1)ท่ีราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง (ชะวากทะเล)  ถัดไปเป็น 
2) ท่ีราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง 3) ท่ีราบตะกอนน้ าพา เกิดจากตะกอนน้ าจืด พบในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และสระแก้ว   ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราดก็เช่นเดียวกันพบท่ีราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง (ชะวาก
ทะเล) อยู่บริเวณปากแม่น้ าส าคัญ เช่น แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าเวฬุ และแม่น้ าตราด  ถัดขึ้นไปเป็นที่ราบลุ่มท่ี
น้ าทะเลเคยท่วมถึง เป็นแนวแคบๆ  ถัดขึ้นไปอีกเป็นท่ีราบตะกอนน้ าพา   ส่วนที่ดอนพบได้บริเวณท่ีเป็น
สันทราย/หาดทราย พื้นผิวการกร่อนเป็นท่ีราบลูกฟูกบริเวณเต้ียๆ ได้แก่บริเวณอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว  จากนั้นเป็นท่ีรองรับด้วยหินชนิดต่างๆได้ ได้แก่ หินดินดาน เนินเขาและ
ภูเขา หินบะซอลต์ เนินเขา (หินแกรนิต) บริเวณจังหวัดตราด    โดยดินในแต่ละพื้นท่ีมีลักษณะดังนี้ 1) 
บริเวณท่ีต่ าท่ีสุดคือท่ีราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง เป็นดินเลนเค็มชายทะเล  มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรด
ก ามะถัน  การระบายน้ าเลวมาก  เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพเป็นดินกรดก ามะถันและเค็ม  มีน้ าทะเลท่วม
เป็นประจ าทุกวัน  2) สันทรายชายหาด (ตะกอนน้ าทะเล) เป็นพื้นท่ีป่าโกงกาง มีกรดก ามะถัน ไม่เหมาะท า
เกษตร ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อเพาะพันธ์สัตว์น้ า มีท้ังสันทรายใหม่และสันทรายเก่า โดยสันทรายใหม่มีลักษณะ
เป็นดินทรายจัด การอุ้มน้ าต่ า ระบายน้ าดีเกินไป และความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก  เช่น ชุดดินหัวหิน (Hh)  
และสันทรายเก่า ดินเป็นทรายจัด ช้ันดานอินทรีย์อัดแน่นเป็นช้ันดาน มีการระบายน้ าดีเกินไป  ได้แก่ ชุด
ดินบ้านทอน (Bh)  3) ท่ีราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง ตะกอนน้ ากร่อย/น้ าทะเล เป็นดินเหนียว การระบายน้ า
เลว เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0)  ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง   ดินเปรี้ยว 
(Acid sulphate soils)  ดินเหนียว การระบายน้ าเลว เป็นกรดรุนแรงมาก (pH 3.5-4)  ธาตุอะลูมินั่ม เหล็ก 
แมงกานีสมากจนเป็นพิษ  ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึง พืชดูดใช้ไม่ได้  ได้แก่ชุดดินรังสิต (Rs)  พบบริเวณจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และพบในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด บริเวณชายฝ่ังทะเล  ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร
ด้วยวัสดุปูน   4) ท่ีราบตะกอนน้ าพา (ตะพักล าน้ าตะดับต่ า)  เกิดจากตะกอนน้ าพา เป็นกลุ่มดินเหนียวลึก
มาก  เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)  การระบายน้ าเลว และความอุดมสมบูรณ์ต่ า   พื้นท่ีดิน 
5) สันดินริมน้ า (Levee) เกิดขนานไปกับแม่น้ าแคบๆ เกิดจากตะกอนน้ าริมแม่น้ าพัดพามา กลุ่มดินร่วน
หยาบหรือดินทรายแป้งละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)  การระบายน้ าดีถึงดี
ปานกลาง และความอุดมสมบูรณ์ต่ า-ปานกลาง อาจมีน้ าไหลบ่าท่วมฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก  ต่อไป 
6) เนินเขาและท่ีลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มหินตะกอนเนื้อละเอียด สลายตัวจากหินดินดาน เป็นกลุ่มดินต้ืนถึงช้ัน
หินพื้น/ต้ืนถึงช้ันลูกรัง เป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) การระบายน้ าดี และความอุดมสมบูรณ์ต่ า   
สรุปสถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออกและชายฝังทะเลตะวันออก ได้แก่ ดินต้ืน 23.83% ดิน
เปรี้ยวจัด 8.26%  ดินทรายจัด 4.64%  และดินเค็มชายทะเล 0.76% 
  ทรัพยากรดินภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงโดยแบ่งเป็นพื้นท่ีลุ่ม ได้แก่ 
1) ตะพักล าน้ าระดับต่ า และ 2) ท่ีราบน้ าท่วมถึง  พื้นท่ีดอน ได้แก่ 1) สันดินริมน้ า 2) ท่ีราบตะกอนน้ าพา 
3) ตะกอนน้ าพารูปพัด 3) ตะพักล าน้ าระดับสูง  และ 4) เนินเขาและภูเขา แบบหินอัคนีและหินดินดาน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ลุ่ม 1) ท่ีราบน้ าท่วมถึง (Flood Plain) เป็นสันดินริมน้ า (Leeve)  เป็นดินร่วน
หยาบลึกมาก ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 4.5-5.5) มีการระบายน้ าดีปานกลาง เหมาะสมต่อ
การปลูกข้าว  2) ท่ีราบตะกอนน้ าพา ตะพักล าน้ าระดับต่ า (Low Terrace) เป็นดินเหนียวลึกมาก ดินทราย
แป้งลึกมาก ดินร่วนหยาบลึกมาก เป็นบริเวณพื้นท่ีท านาของภาคเหนือเป็นหลัก  พื้นท่ีดอน 1) ตะพักล าน้ า
ระดับสูง (High Terrace) ท่ีราบลูกฟูก ดินเป็นกรดจัดถึงกรดจัดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) การระบายน้ าดี 
และความอุดมสมบูรณต่ า เช่น ชุดดินแม่แตง (Mt) พบท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  3) เนินตะกอนน้ า
พารูปพัด (Alluvial fan) เกิดจากตะกอนน้ าพัดมาคล้ายรูปพัด บริเวณจังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มดินร่วน
หรือทรายแป้งละเอียด ดินเป็นกรดถึงกลาง (6.0-7.0)  การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์



ปานกลาง และขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน  4) เนินเขาและท่ีลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด สลายตัวจากหินดินดาน เป็นกลุ่มดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น ดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดี 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพื้นท่ีมีเศษหินหรือหินพื้นท่ีโผล่บริเวณหน้าดิน ได้แก่ กลุ่มดินท่ีสลายตัวจาก
หินบะซอลต์และหินแอนดิไซต์เป็นหินอัคนี เป็นกลุ่มดินต้ืนหรือดินต้ืนมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน เป็นดินเหนียวสีส้ม สีแดง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า    กลุ่มดินเนินเขา
และภูเขาหินแกรนิต เป็นดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
การระบายน้ าดี และความอุดมสมบูรณ์ต่ า  และกลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีพบในพื้นท่ีภูเขา เป็นดินกรด
จัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5)  การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นท่ีมีความลาดชันสูง
ง่ายต่อการสูญเสียชะล้างหน้าดินและขาดแคลนน้ า  สรุปสถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคเหนือ ได้แก่ 
ดินต้ืน 11.43%  และดินทรายจัด 4.64% 
  ทรัพยากรดินภาคกลางนั้นสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าอื่นๆ 
เช่น แม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าแม่กลอง  สภาพพื้นท่ีแบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มเป็นท่ีราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง (ชะวาก
ทะเล) ได้แก่บริเวณแม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย มีท่ีราบลุ่มน้ า
ทะเลเคยท่วมถึงได้แก่บริเวณตอนกลางของภาคกลางและท่ีราบตะกอนน้ าพา  ส่วนพื้นที่ดอนได้แก่ตะพัก
ล าน้ าระดับสูง ตะกอนน้ าพารูปพัด บริเวณจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี  และบริเวณเนินเขา/ภูเขา เกิด
จากการสลายตัวของหินชนิดต่างๆ ได้แก่ หินดาน เขาหินปูน และหินอัคนี  สรุปสถานภาพทรัพยากรดิน
ปัญหาภาคกลาง ได้แก่ ดินต้ืน  7.63% ดินเปรี้ยวจัด 7.35%  ดินทราย 2.32%  ดินเค็มทะเล 0.64% 
  ทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นท่ีราบสูงท่ีเกิดจากการยุบตัวของดินสองด้าน 
ได้แก่ แอ่งท่ีราบโคราบและแอ่งสกลนคร และเขตภูเขา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ท่ีราบน้ าท่วมถึง  สันดิน
ริมน้ า (Levee)  น้ าโขง เป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนทรายแป้ง มีการระบายน้ าดี ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีปลูกพืชผักและพืชไร่ 2) ท่ีลุ่มหลังสันดิน
ริมน้ า (Back swamp) เป็นดินเหนียวจัด และหน้าแล้งหน้าดินจะแตกลึก  ดินมีรอยไถล มีสีจุดประและพบ
ศิลาแลงอ่อน  เป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง  3) ท่ีราบ
ตะกอนน้ าพา  ตะพักล าน้ าระดับต่ า (low terrace) เป็นดินท่ีราบลุ่ม การระบายน้ าเลว  กลุ่มดินเหนียว/ดิน
ร่วนละเอียด  มีความเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย และความอุดมสมบูรณ์ต่ า  4) ดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การละลายของหินเกลือหรือจากระดับน้ าใต้ดินท่ีมีเกลือละลาย  ดินเค็มมีเกลือ
โซเดียมสูงมีผลต่อการเจริญเติมโตของพืช  ค่าการน าไฟฟ้าในดินท่ีอิ่มตัวด้วยน้ ามากกว่า 2 เดซิซีเมนซ์  
หน้าแล้งอาจพบคราบเกลือผิวดิน  ดินมีโครงสร้างไม่ดี เช่น ชุดดินกุลาร้องไห้ และชุดดินอุดร มีโครงสร้าง
แบบแท่งหัวมน (Columnar soil structure)  ดินมีเกลือ + AgNo3   พื้นท่ีดอน 1) ตะพักล าน้ า ตะกอนน้ า
พาระดับสูง เป็นดินร่วนหยาบลึกมาก ดินร่วนปนทรายดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง (pH 4.5-7.0)  การ
ระบายน้ าดี เส่ียงขาดน้ า ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  2) พื้นท่ีเกือบราบ (Peneplain)  สภาพพื้นท่ีค่อนข้าง
ราบเรียบ  เป็นดินทรายหนา/ดินร่วนหยาบ/ดินร่วนละเอียด/ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0)  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 3) พื้นท่ีสลายตัวผุพังมาจากหินทราย (Residuum from 
sandstone) เป็นดินต้ืน/กลุ่มดินร่วนหยาบ การระบายน้ าดี เนื้อดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า อาจมี
ปัญหาการขาดน้ าได้ง่าย  4) พื้นท่ีสลายตัวผุพังมากจากหินทรายแป้ง เนื้อปูน (Residuum from 
calcareous siltstone)  ดินเหนียวลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้น มีการระบายน้ าดี (pH 6.0-8.0)  ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง พบในพื้นท่ีอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  5) พื้นท่ีสลายตัวผุพังมาจากหินดินดาน 
(Residuum from shale)  เป็นดินร่วนเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน มีการระบายน้ าดี อาจขาดน้ า  ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า-ปานกลาง  6) พื้นท่ีสลายตัวผุพังจากหินแกรนิต (Residuum from granite)  ดินดอนมี



การระบายน้ าดี เนื้อดินปนทรายหยาบหรือปนกรวด (Quartz) และมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  7) 
สลายตัวผุพังมาจากหินบะซอลต์ (Residuum from basalt)  ในท่ีลุ่มเป็นดินสีด า หน้าแล้งดินจะแตกลึก 
เนื้อดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  ในท่ีดอนเป็นดินเหนียวสีแดง มีการระบายน้ าดี ร่วนซุย 
ค่อนข้างนิ่มมือ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  สรุปสถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ดินต้ืน 14.77%  ดินทรายจัด 8.18  ดินเค็มบก 2.07% 

4) บทท่ี 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning 

แอปพลิเคช่ันนี้เป็นระบบสารสนเทศพื้นท่ีเพื่อวางแผนการใช้ท่ีดินเกษตรกรรายแปลง โดย
สามารถใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโพนท้ังในระบบแอนดรอยและไอโอเอส โดยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต  เป็นแอปพลิเคช่ันท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินใน
การปลูกพืช ข้อมูลแหล่งน้ า ข้อมูลการใช้ท่ีดิน ณ ต าแหน่ง ท่ีต้องการเพาะปลูก นอกจากนี้เ กษตรกร
สามารถวาดแปลงและบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคช่ัน ท าให้ทราบถึงข้อมูลประจ า
แปลงนั้นๆ เพื่อน ามาวางแผนการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสมต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวและ
คาดการณ์ผลผลิตประจ าแปลง  สามารถค านวณต้นทุนการผลิตและสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง  
เกษตรกรสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพื้นท่ีจริงหรือหากต้องการ
ปรับเปล่ียนพืชเป็นชนิดอื่นๆก็สามารถท าได้เพื่อเป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับดินนั้นๆ 

เครื่องมือพื้นฐานบนแอปพลิเคช้ัน ได้แก่ 1) เครื่องมือขยายแผนท่ี 2) เครื่องมือย่อแผนท่ี 
3) เครื่องมือแสดงท่ีอยู่ปัจจุบันของคุณ โดยกดเครื่องมือแสดงท่ีอยู่ปัจจุบันหรือใส่ค่าพิกัด 4) เครื่องมือ
สอบถามข้อมูลบนแผนท่ี  5) เครื่องมือแสดงช้ันข้อมูล  6) เครื่องมือวัดระยะทางและพื้นท่ี  7) เครื่องมือใส่
ค่าพิกัด  8) เครื่องมือแสดงประเภทพื้นท่ีฐาน  เมื่อเลือกข้อมูลดิน จะแสดงข้อมูลดินและสมบัติดินของจุด
นั้นหรือคล๊ิกท่ีมุมขวาบน เพื่อแสดงสมบัติอย่างละเอียดของชุดดิน ได้แก่ 1) ภาพหน้าตัดดิน  2) ช่ือชุดดิน  
3) สภาพพื้นท่ี  4) ภูมิสัญฐาน  5) วัตถุต้นก าเนิดดิน  6) การระบายน้ า  7) การซึมผ่านได้ของน้ า  8) การ
ไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  9) ลักษณะสมบัติของดิน  10) ข้อจ ากัด  ข้อเสนอแนะ และสมบัติทางเคมีบาง
ประการของดิน  11) ข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช เช่น ชุดดินลาดหญ้า มีความเหมาะสมดี 
ส าหรับปลูกพืชและชนิดของพืช เช่น มันส าปะหลัง ถั่วลิสง  12 ) ข้อมูลแหล่งน้ า เกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้ าโดยปรับรัศมีได้ถึง 5 กิโลเมตร  13) ข้อมูลการใช้ท่ีดิน เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
การใช้ท่ีดินรอบๆและจุดท่ีสนใจ เช่น จุดตัวอย่าง มีการใช้ท่ีดินในการปลูกอ้อย  14) การวางแผนการ
เพาะปลูก สามารถเลือกพืช วันท่ีเพาะปลูกเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกโดยแอปพลิเคช่ันจะ
แสดงก าลังการผลิตของดินในการปลูกพืช  ข้อแนะน าในการเพิ่มผลผลิตหรือการปรับปรุงปัจจัยการผลิต 
ความเส่ียงในด้านน้ าและภูมิอากาศ  การประกาศเตือนภัย  การระบาดของโรคและแมลง  ความเส่ียงของ
โรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืช  

การวาดแปลงและการบริหารจัดการแปลงด้วยตนเองเป็นการใช้งานระบบแอปพลิเคช่ัน
เพื่อการวางแผนการใช้ท่ีดิน เนื่องจากแอปพลิเคช่ันเป็นระบบข้อมูลออนไลน์จึงสามารถใช้งานได้ท้ัง
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโพนในระบบแอนดรอยและไอโอเอส  โดยเช่ือมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่าง 
การวางแผนการใช้งาน การวางแผนจัดการเพาะปลูกข้าวในพื้นท่ีอ าเภอมโนรม จังหวัดชัยนาท เป็น
กรณีศึกษา 

1) การลงทะเบียนและการลงช่ือเข้าใช้งาน หลังจากท่ีท่านได้กดเปิดแอปพลิเคช่ัน 
LDD On Farm ในล าดับแรกให้ท่านลงทะเบียนในระบบ เมื่อท่านอยู่ในหน้าจอหลักของ LDD On Farm 
แล้ว ขอให้ท่านกดท่ีเครื่องมือรูปสามขีด บริเวณด้านบนซ้ายด้านข้างตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาท่ีดิน  จากนั้น
จะแสดงรายช่ือเมนูต่างๆ ขึ้นไป ขอให้ท่านได้เลือกเมนูช่ือลงทะเบียนขึ้นมา ในหน้าต่างการลงทะเบียน



ขอให้กรอกข้อมูล ได้แก่ ท่ีอยู่ปัจจุบันของท่าน บ้านเลขท่ี ถนน จังหวัด อ าเภอ ต าบล รหัสไปรษณีย์ เบอร์
โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ ข้อมูลส าหรับเข้าใช้งานระบบ ได้แก่ ช่ือผู้ใช้งาน รหัสผ่าน แล้วกดสมัคร
สมาชิก  หลังจากได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ระบบให้กดเครื่องหมายรูปสามขีด 
ท่ีอยู่ด้านบนซ้ายมือ  จากนั้นให้เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ  ท่ีอยู่ด้านล่างสุดของรายช่ือ ให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านตามท่ีได้กรอกไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเมื่อเสร็จแล้วให้เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงช่ือของ
ท่านตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้โดยกดเครื่องหมายสามขีด บริเวณด้านล่างของตราสัญลักณ์กรมพัฒนาท่ีดิน 
ระบบจะแสดงเครื่องมือส าหรับวาดขอบเขตแปลงท่ีดินบนภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Map หรือแผนท่ี
ภาพถ่ายออร์โธสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวิธีการดังนี้  ท่ีหน้าจอหลักให้กดท่ีเครื่องมือรูป
สามขีดแล้วเลือกเมนูวาดแปลง กดท่ีปุ่มเพิ่มแปลง แล้วให้ระบุสถานท่ีจังหวัด อ าเภอ และต าบล เช่น 
จังหวัดชัยนาท อ าเภอมโนรมย์ ต าบลท่าฉนวน ซึ่งเป็นเขตท่ีเพาะปลูกข้าวที่ส าคัญและให้ผลผลิตสูง ต่อไป
เป็นเครื่องมือวาดแปลลงเป็นรูปแผนท่ีสีส้มท่ีอยู่ในวงกลมสีขาว กดเลือกแล้วหน้าต่างจะให้จัดการแปลงโดย
แสดงในรูปแผนท่ี โดยวงรอบท่ีเป็นสีน้ าตาลเข้มแสดงถึงขอบเขตต าบลท่าฉนวน ท่ีได้ก าหนดไว้ในตอนต้น 
เส้นสีส้มหมายถึงเส้นทางคมนาคม เส้นสีฟ้าคือแหล่งน้ า เครื่องมือด้านขวามือ เครื่องหมายบวก (+)  คือ
ขยายแผนท่ี เครื่องหมายลบ (-) คือย่อแผนท่ี เครื่องหมายล าดับสุดท้ายท่ีเป็นรูปแผนท่ีเป็นการปรับเปล่ียน
รูปแบบของแผนท่ี ท่ีเป็นรูปบานพับ เช่น แผนท่ีถนน แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม แผนท่ีรายละเอียดส าหรับ 
Hybrid ท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างแผนท่ีถนนและแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม ในกรณีนี้ให้เลือกแบบ 
Hybrid เพราะจะท าให้แสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน   

2) ท าการเริ่มวาดแปลงท่ีดินโดยพิจารณาต าแหน่งแปลง ท าการก าหนดจุดโดยใช้นิ้ว
มือกดตามมุมจุดท่ีต้องการ สุดท้ายดับเบิ้ลคล๊ิกท่ีจุดสุดท้ายแล้วจะปรากฏรูปแปลงตามต้องการ ระบบ
จะแจ้งค่าพิกัดภูมิศาสตร์และระบบพิกัดกริด  แล้วท าการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลกลางของกรมพัฒนาท่ีดินและจะน าไปใช้ร่วมกับฐานข้อมูล Big Data ของกรมฯ หลังจากนั้น
ระบบจะแสดงข้อมูลแปลงท่ีดินของท่านโดยย่อ พร้อมปุ่มเครื่องมือจ านวนส่ีสี ส่ีเครื่องมือ ท่ีส าคัญคือ
เครื่องมือล าดับท่ีสามท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมในวงกลมสีเทาเข้มใช้ส าหรับการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานประจ าแปลง 
โดยมีข้อมูลวิเคราะห์พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลดิน แหล่งน้ า ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช และการใช้
ท่ีดินในปัจจุบัน   

3) การบริหารจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินผลตอบแทนหรือก าไรท่ี
คาดว่าจะได้รับ ว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ โดยเลือกปุ่มสามขีดท่ีหน้าจอหลักแล้วเลือกเมนูจัดการ
แปลง   เลือกปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล ระบบจะท าการแสดงแถบข้อมูลรอบในการเพาะปลูกครั้งท่ี
หนึ่ง ประกอบด้วยสองส่วนคือ วางแผนการเพาะปลูกและผลตอบแทน  ในส่วนวางแผนการเพาะปลูก ท่าน
สามารถเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสม จะแสดงผลผลิตท่ีจะได้รับและค าแนะน าในการปรับปรุงดินและความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น เรื่องน้ า โรคและแมลง  มีการให้ระบุกิจกรรมการจัดการแปลง ได้แก่ การไถพรวน
ดิน การบ ารุงดิน การจัดการศัตรูพืช เป็นต้น ในตอนท้ายมีค าแนะน าในการใส่ปุ๋ย การก าหนดสูตรปุ๋ยให้ใน
ชุดดินในพื้นท่ี   มีการแสดงผลลัพธ์ตอบแทนในการจัดการดิน ท่ีช่วยพิจารณาในการจัดการพื้นท่ีกับการ
ปลูกพืชได้และสามารถแก้ไขข้อมูลต้นทุนผลตอบแทนในการผลิตได้  

โดยสรุปเกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของท่ีดินหรือพืช
เศรษฐกิจท่ีสนใจในระบบ LDD On Farm ให้ค าแนะน าในการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงบ ารุงดิน แจ้งเตือนความ
เส่ียงด้านน้ า อุณหภูมิ รวมถึงการระบาดของโรคและแมลง นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ต้นทุนและ



ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วย  โดยการประเมินจากการประมาณการผลผลิตกับราคาขายหักลบด้วยต้นทุน
เหลือเป็นก าไรท่ีคาดว่าจะได้รับ ข้อมูลขอบเขตแปลงเป็นข้อมูลพื้นฐานจาก Big Data หน่วยงานของรัฐ 
ค าแนะน า ร่วมถึงแนวทางบริหารจัดการแปลงท้ังหมดท่ีได้ก าหนดและวางแผนไว้ในตอนต้น สามารถสรุป
และประมวลผลเป็นรายงานข้อมูลแปลงได้ ท่ีปุ่มแรกสีเหลืองเป็นการสรุปรายงานข้อมูลประจ าแปลง
ท้ังหมด เพื่อช่วยเกษตรกรน าไปใช้และยกระดับการท าการเกษตรได้อย่างมั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร ปฐพีวิทยาพ้ืนฐานและการประยกุต์ใช้ข้อมูลดิน รุ่นที่ 1/2565 

 
โดยนายมหิทร ภูติโส ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
1) บทที่ 1.ความหมายและความส าคัญของดิน 

ดิน (soil) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ท่ีเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุ
ต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุ ซึ่งปกคลุมผิวดินโลก อยู่เป็นช้ันบางๆ เป็นวัตถุท่ีค้ าจุนการเจริญเติบโต
และการทรงตัวของพืช ดินประกอบด้วยแร่ธาตุ ท่ีเป็นของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ า และอากาศ ท่ีมีสัดส่วน
แตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน 

ดินท าหน้าท่ีเป็นท่ีให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ล าต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง แข็งแรง 
ขณะท่ีพืชเจริญเติบโตรากของพืชจะเติบโตชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจายลงไปในดินอย่างกว้างขวางท้ังแนวลึก
และแนวราบ ดินท่ีร่วนซุยและมีช้ันดินลึก รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง สามารถเกาะยึดดิน ต้านทานต่อ
ลมพายุไม่ท าให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้ 

- ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ท้ังนี้เนื่องจากธาตุอาหารพืชจะ
ถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถแุละแร่ต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปท่ีราก
พืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

- ดินเป็นแหล่งท่ีเก็บกักน้ าหรือความช้ืนในดินให้อยู่ในรูปท่ีรากพืชสามารถดึงดูดได้ง่าย เพื่อ
น าไปหล่อเล้ียงล าต้นและสร้างการเจริญเติบโต น้ าในดินจะต้องอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมเท่านั้น 
ท่ีรากพืชสามารถดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ การรดน้ าพืชจนขังแฉะรากพืชไม่สามารถดึงดูด
น้ าขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ จะท าให้พืชเห่ียวเฉาและตายในท่ีสุด 

- ดินเป็นแหล่งท่ีให้อากาศในดินท่ีรากพืชใช้เพื่อการหายใจ รากพืชประกอบด้วยเซลล์ท่ีมีชีวิต 
ต้องการออกซิเจนส าหรับการหายใจท าให้เกิดพลังงานเพื่อการดึงดูดน้ า ธาตุอาหารและการ
เจริญเติบโต ดินท่ีมีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้ าและ ธาตุอาหาร
ได้มาก ท าให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง 

 
2) บทที่ 2 สมบัติของดิน 

สมบัติท่ีส าคัญของดินแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 
1) สมบัติทางกายภาพ เป็นลักษณะภายนอกของดินท่ีสามารถมองเห็นและจับต้องหรือสัมผัส

ได้ เช่น หน้าตัดดินและช้ันดิน สีดิน เนื้อดิน โครงสร้างของดิน 
 

2) สมบัติทางเคมี เป็นลักษณะภายในของดินท่ีเราไม่สามารถจะมองเห็นหรือสัมผัสได้
โดยตรง ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความสามารถในการการดูดซับและแลกเปล่ียนประจุบวก 
 

3) สมบัติทางชีวภาพ ได้แก่ พืชสัตว์จุลินทรีย์ดิน 
 

4) สมบัติด้านธาตุอาหารพืช ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารหลัก 
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม 

http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_profile.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_color.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_text.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_struc.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_ph.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_cec.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_nutri01.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_nutri01.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_nutri01.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_nutri01.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_nutri01.htm


3) บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย 
ดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีลักษณะเด่นเป็นดินเขตร้อนท่ีมีพัฒนาการค่อนข้างสูงถึงสูง และ

มักจะขาดความอุดมสมบูรณ์ในระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจัยและสภาพแวดล้อม ในการเกิด
ดินในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ลักษณะของดินท่ีเกิดในบริเวณต่างๆ ของประเทศไทยจึงมีลักษณะ
เด่นท่ีแตกต่างกันไปด้วย สรุปโดยภาพรวมได้ดังนี้ 
ทรัพยากรดินในภาคใต้ 

ลักษณะดินท่ีพบส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นดินท่ีอยู่ในสภาพอากาศท่ีค่อนข้างช้ืน เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศท่ีมีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล มีพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาวท้ังสองด้าน 
ตอนกลางมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ และมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนมีฝนตกชุก
สม่ าเสมอ ดินในพื้นท่ีดอนส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีพัฒนาการมาก มีการชะล้างสูง ความอุดมสมบูรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ต่ า จัดได้ว่าเป็นดินท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรต่ าถึงค่อนข้างต่ า 
ทรัพยากรดินในภาคกลาง 
 สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มของแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง และล าน้ า
สาขาท าให้มีพื้นท่ีราบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นก าเนิดดินส่วนใหญ่เป็นพวกตะกอนน้ าพา ดินใน
แถบนี้จึงมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบกับพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
ระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์ท่ีดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าภาคอื่น ๆ แม้ว่าจะมีปัญหาดินเปรี้ยวอยู่บ้าง 
ทรัพยากรดินในภาคเหนือ 

สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวๆ ไปเป็นเทือกเขาสูงสลับกับท่ีราบระหว่างหุบเขา หรือท่ีราบบริเวณสองฝ่ัง
แม่น้ าสายใหญ่ ลักษณะดินท่ีพบส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีพัฒนาการไม่มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับท่ีไม่ต่ าจนเกินไป ดินในบริเวณท่ีราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินท่ีมีศักยภาพทาง
การเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ข้อจ ากัดของพื้นท่ีภาคเหนือท่ีส าคัญคือ เป็นพื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน 
มีพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ท่ีมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง 
ซึ่งพื้นท่ีเหล่านี้จัดว่ามีความเส่ียงต่อการชะล้างพังทลายสูง ไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร 
ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มสลับกับท่ีดอน วัตถุต้นก าเนิดดินส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี
ของหินตะกอน หรือเป็นช้ินส่วนของหินตะกอนท่ีผุพังและถูกเคล่ือนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ลักษณะ
ดินท่ีพบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินท่ีมีพัฒนาการสูง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ าได้ง่าย 
เนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายจัด นอกจากนี้ยังมีดินท่ีมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย 
เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ในระดับต้ืน ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าหรือต่ า 
 
4) บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning 

ระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ี เพื่อวางแผนการใช้ท่ีดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land 
Use Planning) เป็นแอปพลิเคชันท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบต าแหน่งพื้นท่ีต้องการการเพาะปลูก
ระบบจะแสดงข้อมูลประจ าแปลงนั้นๆ อาทิ ข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ข้อมูลแหล่งน้ า 
ข้อมูลการใช้ท่ีดิน และแสดงข้อมูลภูมิอากาศปัจจุบัน ณ ต าแหน่งท่ีต้ังของแปลง  เกษตรกรสามารถวาด
แปลงและบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองบนแผนท่ี Online เช่น แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 
(Imagery map) แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม (Google Map) และแผนท่ีแบบผสม (Hybrid map) จะท าให้



ทราบถึงข้อมูลประจ าแปลงนั้น ๆ ต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อน ามาใช้วางแผนการใช้ท่ีดินในพื้นท่ี
เกษตรกรรายแปลงได้อย่างเหมาะสม 

เมื่อบริหารจัดการแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะค านวณต้นทุนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิต 
ประจ าแปลง รายรับ-รายจ่าย ผลก าไรขาดทุน และสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง พร้อมท้ัง มี QR 
Code เพื่อให้เกษตรกรสามารถสแกนเข้าดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เกษตรกรสามารถใช้น าข้อมูลท่ี
ได้มาใช้เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพื้นท่ีจริง หรือต้องการปรับเปล่ียนพืชเป็นชนิดอื่นๆ ได้ เพื่อ
เป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับชุดดิน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. หมอดินอาสา เกษตรกรท่ีมีบัตร ID Din Dee และ ประชาชน สามารถใช้ระบบสารสนเทศเชิง

พื้นท่ีเพื่อวางแผนการใช้ท่ีดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) ได้ทันทีทุกท่ี ทุก
เวลาผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องสืบค้นข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาสังเคราะห์ท าให้ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเรียกใช้และประมวลผลข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะ
สามารถกระจายความรู้ออกไปได้ในวงกว้าง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และอัตราก าลังบุคลากรท่ีต้องท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การใช้ท่ีดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรดินท่ีมีอยู่
นับเป็นแนวทางพื้นฐานท่ีส าคัญทางการเกษตร ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ลด
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 

3. เป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
ชุดดิน และลดต้นทุนการผลิต 

4. แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ี เพื่อวางแผนการใช้ท่ีดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On 
Farm Land Use Planning) จะตอบสนองการให้บริการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric & 
Service - Oriented Government) สอดคล้องกับการขับเคล่ือนระบบราชการสู่ Government 4.0 
 
5) บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน 
  แผนท่ีดิน หมายถึง แผนท่ีท่ีแสดงขอบเขตของดินและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของดินชนิดต่างๆ 
ซึ่งมีสมบัติเกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินท่ีพบในการส ารวจ และมีการระบุถึงช่ือต่างๆ 
ของดินตามระบบการจ าแนกดินท่ีใช้ 

องค์ประกอบของแผนท่ี รายละเอียด และวิธีการอ่านแผนท่ี 
1. ช่ือประเภทของแผนท่ี  
2. ทิศทาง  
3. ขอบระวาง  
4. สัญลักษณ์  
5. มาตราส่วน  
6. เส้นโครงบนแผนท่ี  
7. พิกัดภูมิศาสตร์ 

 การอ่านหน่วยแผนท่ีดิน 
1. ชุดดิน (soil series) เป็นการจ าแนกดินขั้นต่ าสุดของระบบการจ าแนกดิน หมายถึง ดินหนึ่งท่ีมี

ลักษณะและสมบัติ เฉพาะได้รับการยอมรับและจัดต้ังเป็นชุดดินเรียบร้อยแล้ว  



2. ดินคล้ายชุดดิน (soil variation) เป็นดินท่ีมีลักษณะสมบัติเดนแตกตางจากชุดดินท่ีจัดต้ังไว้แล้ว 
โดยลักษณะสมบัติเด่นดังกล่าวอยู่ นอกช่วงลักษณะของชุดดินท่ีจัดต้ังไว้แล้ว มีผลต่อการใช้และการจัดการ
ดินแตกต่างไปจากชุดดินนั้น และแยกออก จากดินอื่นได้ตามระบบการจ าแนกอนุกรมวิธานดิน แต่ดินคล้าย
นี้มีเนื้อที่กว้างขวางไม้พอท่ีจะจัดต้ังเป็นชุดดินใหม่ได้ ลักษณะและสมบัติดินท่ีแตกต่างของดินคล้ายจะมีหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งลักษณะก็ได้ สามารถพิจารณาใน แต่ละขั้นการจ าแนกดินได้ ต้ังแต่อันดับดิน (Order) 
อันดับดินย่อย (Suborder) กลุ่มดินใหญ่ (Great group) กลุ่มดินย่อย (Subgroup) และวงศ์ดิน (Family) 
โดยน าลักษณะและสมบัติท่ีแตกต่างนั้นมาใช้เรียกช่ือดินคล้าย ลักษณะสมบัติเด่นท่ีมักมีการน ามาใช้เป็นช่ือ
ดินคล้ายในประเทศไทย 

3 ประเภทดิน (phase) ประเภทดิน (Soil phase) เป็นหน่วยดินท่ีแบ่งย่อยจากหน่วยจ าแนกหรือ
หน่วยอนุกรมวิธานดิน ในระดับใดระดับหนึ่ง การแบ่งประเภทดินท าได้ในทุกขั้น ทุกช้ันของการจ าแนก เช่น 
ช้ันในอนุกรมวิธานดิน จากอันดับลงมาจนถึงชุดดิน การแบ่งประเภทดินจะยึดตามข้อวินิจฉัยท่ีท าให้การ
แบ่งนั้นเกิดเป็นหน่วยดินต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ท่ีดิน การจัดการดิน หรือ
ปรากฎการณ์ของพื้นท่ีนั้นๆ 

แผนท่ีดินจะแสดง หน่วยหรือช่ือท่ีแสดงถึงลักษณะและสมบัติของขอบเขตท่ีแสดงในแผนท่ี ซึ่งอาจ
แสดง ลักษณะของดิน หรือพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เป็นหน่วยเด่ียวหรือปะปนกันก็ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

หน่วยเด่ียว (consociations) เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีประกอบด้วยหน่วยจ าแนกดินเด่ียว หรือหน่วย
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เป็น ส่วนใหญ่ โดยอย่างน้อยท่ีสุดจะต้องมีปริมาณเนื้อท่ีมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีท่ีปรากฏ
อยู่บนแผนท่ีในแต่ละขอบเขต  

หน่วยสัมพันธ์ (associations) เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 
หรือมีดินกับพื้นท่ี เบ็ดเตล็ด ซึ่งจะเกิดควบคู่กันเสมอ และมีความสัมพันธ์กันในทางสภาพพื้นท่ี แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในเรื่องของมาตรา ส่วนแผนท่ีจึงไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้  

หน่วยเชิงซ้อน (complexes) เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 
หรือมีดินกับพื้นท่ี เบ็ดเตล็ดเช่นเดียวกับหน่วยสัมพันธ์แม้ว่ามาตราส่วนของแผนท่ีจะใหญ่ขึ้น ก็ยังไม่
สามารถแยกขอบเขตขอบเขตของดิน หรือพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดเหล่านั้นออกจากันได้อาจเกิดจากความซับซ้อน
ของพื้นท่ี  

หน่วยศักย์เสมอ (undifferentiated group) เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินต้ังแต่ 2 
ชนิดขึ้นไป แต่ ดินท้ังหมดนั้นไม่มีความแตกต่างในเรื่องของการน าไปใช้ประโยชน์และการจัดการดิน จึงไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องแยก ขอบเขตออกจากกัน 
 
6) บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน 

สัณฐานของดิน 
ขั้นตอนการศึกษาและอธิบายความหมายของลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินท่ีตรวจวัด 

ได้แก่ ความลึก ความหนา แนวเขตของช้ันดิน สีของดิน เนื้อดิน โครงสร้าง การยึดตัวของดิน การ
เคล่ือนย้ายของอนุภาคดินเหนียว หรือสารต่างๆ ช่องว่างในดิน รากพืช ปฏิกิริยาดิน ก้อนกรวด ลูกรัง เศษ
หิน ก้อนสารเคมีสะสม ศิลาแลงอ่อน และผิวถูไถ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถวินิจฉัยคุณสมบัติของ
ดินในเบ้ืองต้นได้ 

1 ลักษณะทางสัณฐานของดินเป็นสมบัติท่ีเกี่ยวข้องโครงร่างหรือรูปทรงของดิน ท่ีสามารถสังเกต
และศึกษาได้จาก "หน้าตัดดิน (soil profile)" อาจเป็นหลุมดินใหม่ท่ีขุดเพื่อศึกษา หน้าตัดถนน หรือบ่อขุด 
ซึ่งเราจะเห็น ช้ันดินต่างๆหลายช้ัน มากน้อยแตกต่างกันไป บางดินเห็นได้ชัดเจน บางดินก็เลือนราง 



2 สมบัติทางสัณฐานท่ีส าคัญ ได้แก่ ความลึก ความหนาช่องว่างในดินของช้ันดิน สีพื้นและสีจุด
ประของดิน โครงสร้างของดิน การเกาะยึดตัวของเม็ดดิน กรวด หิน ลูกรัง  

3 สมบัติทางกายภาพ เป็นลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสถานะและการเคล่ือนย้ายของสสาร การไหล
ของน้ า สารละลาย และของเหลว หรือการเปล่ียนแปลงของพลังงานในดิน สมบัติทางกายภาพท่ีส าคัญของ
ดิน ได้แก่ สมบัติทางกายภาพท่ีส าคัญของดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้าง ความหนาแน่นของดิน การยืดหดตัว 
ความช้ืน ความพรุนของดิน การซึมน้ าของดิน เนื้อดิน โครงสร้าง ความหนาแน่นของดิน การยืดหดตัว 
ความช้ืน ความพรุนของดิน การซึมน้ าของดิน 

การอ่านแผนที่ดิน 
1 ตรวจสอบพิกัดจากเครื่อง GPS 
2 หาละแนวแกน x หรือ y จากแผนท่ีดิน 
3 อ่านหน่วยแผนท่ีดิน ณ จุดพิกัดท่ีวัดได้ 
4 อ่านค าอธิบายดินตามหน่วยแผนท่ีดินท่ีอ่านได้  
5 อ่านรายละเอียดจากรายงานการส ารวจดิน สมบัติดินและสมบัติดินท่ีได้จากการวิเคราะห์ดิน 

และช้ันความเหมาะสมของดินตามหน่วยแผนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oss101.ldd.go.th/web_soils_for_youth/s_prop_color2.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_soils_for_youth/s_prop_color2.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_soils_for_youth/s_prop_struc2.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_soils_for_youth/s_prop_text2.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_soils_for_youth/s_prop_text2.htm


สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร ปฐพีวิทยาพ้ืนฐานและการประยกุต์ใช้ข้อมูลดิน รุ่นที่ 1/2565 

 
โดยนางสาวอรญา  จูฑะประชากุล ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินอุดรธานี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 

  
บทที่ 1 ความหมาย และความส าคัญของดิน  

 ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหิน และแร่กับอินทรียวัตถุ ท่ีได้
จากการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วนเกิดขึ้นปกคลุมผิวโลก 
 ความส าคัญของดิน 
 “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักท่ีจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารและน้ าแก่พืช เป็นท่ียึดเกาะของรากให้พืชทรงตัวอยู่ได้และ
เป็นท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้นดินยังเป็นท่ีมาของปัจจัยส่ีส าหรับมนุษย์ ได้แก่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร เช่น ใช้เพาะปลูก เล้ียงสัตว์ ท าประมง และป่าไม้ เป็น
ท่ีกักเก็บน้ าหรือเป็นแหล่งน้ า ตลอดจนเป็นรากฐานของเส้นทางคมนาคมและท่ีอยู่อาศัย 
 ส่วนประกอบของดิน ประกอบด้วย 1. อนินทรียวัตถุ ท่ีเป็นเศษช้ินส่วนของหินและแร่ (45%) 
2. อินทรียวัตถุ เป็นเศษซากพืชซากสัตว์ (5%) 3. น้ า (25%) 4. อากาศ (25%) 
 ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน 
 1) สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณและการกระจายตัวของฝน ลม และอุณหภูมิ 
 2) สภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ความสูงต่ าของพื้นท่ี ระดับไม่เท่ากันของพื้นท่ี 
 3) วัตถุต้นก าเนิดดิน แบ่งเป็น 2 แบบคือ 1. การพุพังอยู่กับท่ี ได้แก่ หิน และแร่ 2. 
เคล่ือนย้ายมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ ตะกอนรูปพัด ตะกอนน้ าพา 
 4) ส่ิงมีชีวิต ได้แก่ จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์ 
 5) เวลา 
 
 บทที่ 2 สมบัติของดิน  
 สมบัติทางกายภาพดิน เป็นสมบัติท่ีสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเกี่ยวข้องกับ
สถานะ พฤติกรรม และการเคล่ือนย้ายมวลสาร และพลังงานในดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน สีดิน 
 สมบัติทางเคมีของดิน เป็นสมบัติท่ีเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และองค์ประกอบทางเคมี 
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบลักษณะ การดูดยึดและแลกเปล่ียนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณธาตุอาหารพืช ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุ
อาหารพืชท้ังปริมาณสถานะความเป็นประโยชน์ และการส ารองไว้ในดิน ซึ่งเช่ือมโยงกับระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และศักยภาพในการผลิต 
 สมบัติทางแร่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ ท่ีสามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบ โดยใช้
เครื่องมือได้ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาวการให้แสงผ่าน ความหนาแน่น แร่ท่ีพบมากใน
ดิน ได้แก่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินัม และแร่ดินเหนียว 
 สมบัติทางชีวภาพของดิน พิจารณาส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในลักษณะหน่วยท่ี
ต้องใช้พลังงานและเกิดปฏิกิริยา 



 มนุษย์ศึกษาสมบัติของดิน เพื่อเลือกใช้วางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบ ารุงดิน และ
อนุภาคดินเพื่อความเป็นอยู่ท่ียั่งยืน 
 
 บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย  
 1. ทรัพยากรดินภาคใต้ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 1.1 ดินต้ืน จ านวน 5.22% 1.2 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 3.44% 
 1.3 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 3.04% 1.4 ดินทรายจัด จ านวน 2.18% 
 1.5 ดินอินทรีย์ จ านวน 0.78%  
 2. ทรัพยากรดินภาคตะวันออก สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 
ประเภท ดังนี้    
  2.1 ดินต้ืน จ านวน 23.83% 2.2 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 8.26% 
  2.3 ดินทรายจัด จ านวน 4.64% 2.4 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 0.76% 
 3. ทรัพยากรดินภาคเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 2 ประเภท ดังนี ้
  3.1 ดินต้ืน จ านวน 11.43% 3.2 ดินทรายจัด จ านวน 4.64% 
 4. ทรัพยากรดินภาคกลาง สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 ประเภท ดังนี ้
  4.1 ดินต้ืน จ านวน 7.63% 4.2 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 7.35% 
  4.3 ดินทรายจัด จ านวน 2.32% 4.4 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 0.64% 
 5. ทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพ
ธรรมชาติได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  5.1 ดินต้ืน จ านวน 14.77% 5.2 ดินทรายจัด จ านวน 8.18% 
  5.3 ดินเค็มบก จ านวน 2.07%  
 
 บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning  
 แอปพลิเคชัน LDD On Farm ประกอบด้วย 
 1. เมนูวาดแปลง สามารถท าการวาดแปลง แก้ไขแปลง เจาะพื้นท่ีแปลงได้ โดยคลิกท่ี เมนู
วาดแปลง เมื่อได้แปลงท่ีต้องการกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากท่ีวาดแปลงแล้วระบบจะแสดงรายละเอียด
ของแปลงดังนี้ 1) รายงานชุดดิน 2) เอกสารสิทธิ์ 3) ข้อมูลประจ าแปลง 4) การซูมต าแหน่งแปลง 
 2. เมนูจัดการแปลง เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้โดย 
  1) เลือกกิจกรรมการเพาะปลูก 
  2) ปรับเปล่ียนสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  3) ปรับเปล่ียนปุ๋ยอินทรีย์ 
  4) ปรับเปล่ียนต้นทุนการเพาะปลูก 
  5) ปรับเปล่ียนผลก าลังการผลิต และราคาผลผลิต 
  6) ตรวจสอบต าแหน่งรับซื้อ 
 3. มีพืชในแอปพลิเคช่ันท้ังหมด 31 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด 
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ล าไย ล้ินจ่ี มังคุด ทุเรียน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผักกิน
ใบพริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจ๊ียบเขียว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หน่อไม้ฝรั่ง 
กาแฟ 
 



 4. ผลลัพธ์ตอบแทน 
  1) รายรับ-รายจ่าย สุทธิ และกราฟแสดงต้นทุน 
  2) ผลผลิตคาดการณ์ 
  3) ราคาผลผลิตและต าแหน่งรับซื้อ 
  4) ประมาณการต้นทุนการท าเกษตร 
 5. ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
น าปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
  2) เป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับชุดดิน และการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร หมอดินอาสา และ
ประชาชน ส่งผลให้กระจายความรู้ออกไปได้ในวงกว้าง ลดค่าใช้จ่ายและอัตราก าลังบุคลากรท่ีต้องท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 4) เป็นการให้บริการท่ียึดเกษตรกร หรือประชาชน เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric&Service-
Oriented Government) สอดคล้องกับการขับเคล่ือนระบบราชการสู่ Government 4.0 
 
 บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน  
 แผนท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) แผนท่ีภูมิประเทศ แสดงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพื้นผิวโลก และภูมิลักษณ์ต่างๆ 
  2) แผนท่ีเฉพาะ แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 แผนท่ีดิน คือ แผนท่ีท่ีประกอบไปด้วยหน่วยแผนท่ีดินของดินชนิดต่างๆ (Soil mapping unit) 
 องค์ประกอบแผนท่ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
  1) ช่ือแผนท่ี 
  2) มาตราส่วนของแผนท่ี 
  3) ขอบระวางแผนท่ี แสดงค่าละติจูดและลองจิจูด 2 ระบบ คือ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(องศา/ลิปดา/ฟิลิปดา) และระบบพิกัดกริด UTM (เมตร) 
  4) สัญลักษณ์ 
  5) ทิศ 
 มาตราส่วนของแผนท่ีดิน แบ่งเป็น 6 อันดับ 
 1) ใช้ในการประเมินชนิดของดินอย่างกว้างๆมาตราส่วน 1:1,000,000 หรือมาตรส่วนเล็กกว่า 
 2) ใช้ในการวางแผนระดับภาคหรือประเทศ เพื่อวางแผนการศึกษาข้ันละเอียดต่อไป มาตรา
ส่วน 1:100,000 ถึง 1:1,000,000 
 3) ใช้ในการวางแผนระดับจังหวัดหรือโครงการขนาดใหญ่ มาตราส่วน 1:50,000 ถึง 
1:100,000 
 4) ใช้ในการวางแผนระดับอ าเภอหรือโครงการขนาดกลาง มาตราส่วน 1:25,000 ถึง 1:50,000 
 5) ใช้ในการวางแผนระดับไร่นาและโครงการขนาดเล็ก มาตราส่วน 1:10,000 ถึง 
1:25,000 
 6) ใช้ในการท างานวิจัยและท าแปลงทดลอง มาตราส่วน 1:4,000 ถึง 1: 10,000 หรือ
มาตราส่วนใหญ่กว่า 



 การอ่านหน่วยแผนที่ดิน 
 1. ชุดดิน คือ หน่วยจ าแนกดินขั้นต่ าสุดในระบบอนุกรมวิธานดิน 
 2. ดินคล้าย คือ หน่วยแผนท่ีดินท่ีมีลักษณะและสมบัติของดินแตกต่างจากชุดดินท่ีเคยก าหนดไว้แล้ว 
 3. ประเภทดิน คือหน่วยแผนท่ีแบ่งย่อยออกจากชุดดิน และดินคล้าย ได้แก่ เนื้อดินบน ช้ัน
ดินหยาบ ความลาดชันของพื้นท่ี การกร่อนดิน ปรมิาณหินพื้นโผล่ 
 วิธีการใช้งานแผนที่ดิน 
 1. ดูพิกัดต าแหน่งจากGPS 
 2. ค้นหาค่าพิกัดละติจูด และลองจิจูด 
 3. ลากเส้นเพื่อหาจุดตัด 
 4. อ่านหน่วยแผนท่ีดิน และค าอธิบายของดิน ผลวิเคราะห์ดิน ช้ันความเหมาะสมของดิน 
 
 บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน  
 ส่ิงจ าเป็นท่ีต้องท า คือ ตรวจสอบ บันทึก และอธิบายลักษณะดิน ท าความเข้าใจลักษณะและสมบัติ
ดิน และเก็บตัวอย่างดิน เพื่อยืนยันความถูกต้องภาคสนาม 
 การแปลความหมายการส ารวจดินขั้นละเอียดต้องคลอบคลุมหัวข้อใหญ่ 4 หัวข้อคือ  
 1. ข้อจ ากัดและคุณภาพของดินท่ีจะมีผลต่อการใช้และการจัดการดิน 
 2. ความเหมาะสมของดินต่อการเลือกใช้ท่ีดินในแบบต่าง ๆ 
 3. การจัดการท่ีจ าเป็นเพื่อให้ดินมีความสามารถให้ผลผลิตท่ีดี 
 4. ความสามารถในการผลิตของดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปความรู้จากการอบรม 
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โดยนายจักรวาล  มีทิพย์ ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
 บทที่ 1 ความหมาย และความส าคัญของดิน  
 ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหิน และแร่กับอินทรียวัตถุ ท่ีได้
จากการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วนเกิดขึ้นปกคลุมผิวโลก 
 ความส าคัญของดิน 
 “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักท่ีจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารและน้ าแก่พืช เป็นท่ียึดเกาะของรากให้พืชทรงตัวอยู่ได้และ
เป็นท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้นดินยังเป็นท่ีมาของปัจจัยส่ีส าหรับมนุษย์ ได้แก่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร เช่น ใช้เพาะปลูก เล้ียงสัตว์ ท าประมง และป่าไม้ เป็น
ท่ีกักเก็บน้ าหรือเป็นแหล่งน้ า ตลอดจนเป็นรากฐานของเส้นทางคมนาคมและท่ีอยู่อาศัย 
 ส่วนประกอบของดิน ประกอบด้วย 1. อนินทรียวัตถุ ท่ีเป็นเศษช้ินส่วนของหินและแร่ (45%) 
2. อินทรียวัตถุ เป็นเศษซากพืชซากสัตว์ (5%) 3. น้ า (25%) 4. อากาศ (25%) 
 ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน 
 1) สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณและการกระจายตัวของฝน ลม และอุณหภูมิ 
 2) สภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ความสูงต่ าของพื้นท่ี ระดับไม่เท่ากันของพื้นท่ี 
 3) วัตถุต้นก าเนิดดิน แบ่งเป็น 2 แบบคือ 1. การพุพังอยู่กับท่ี ได้แก่ หิน และแร่ 2. 
เคล่ือนย้ายมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ ตะกอนรูปพัด ตะกอนน้ าพา 
 4) ส่ิงมีชีวิต ได้แก่ จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์ 
 5) เวลา 
 บทที่ 2 สมบัติของดิน  
 สมบัติทางกายภาพดิน เป็นสมบัติท่ีสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเกี่ยวข้องกับ
สถานะ พฤติกรรม และการเคล่ือนย้ายมวลสาร และพลังงานในดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน สีดิน 
 สมบัติทางเคมีของดิน เป็นสมบัติท่ีเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และองค์ประกอบทางเคมี 
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบลักษณะ การดูดยึดและแลกเปล่ียนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณธาตุอาหารพืช ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุ
อาหารพืชท้ังปริมาณสถานะความเป็นประโยชน์ และการส ารองไว้ในดิน ซึ่งเช่ือมโยงกับระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และศักยภาพในการผลิต 
 สมบัติทางแร่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ ท่ีสามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบ โดยใช้
เครื่องมือได้ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาวการให้แสงผ่าน ความหนาแน่น แร่ท่ีพบมากใน
ดิน ได้แก่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินัม และแร่ดินเหนียว 
 สมบัติทางชีวภาพของดิน พิจารณาส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในลักษณะหน่วยท่ี
ต้องใช้พลังงานและเกิดปฏิกิริยา 



 มนุษย์ศึกษาสมบัติของดิน เพื่อเลือกใช้วางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบ ารุงดิน และ
อนุภาคดินเพื่อความเป็นอยู่ท่ียั่งยืน 
 บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย  
 1. ทรัพยากรดินภาคใต้ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 1.1 ดินต้ืน จ านวน 5.22% 1.2 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 3.44% 
 1.3 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 3.04% 1.4 ดินทรายจัด จ านวน 2.18% 
 1.5 ดินอินทรีย์ จ านวน 0.78%  
 2. ทรัพยากรดินภาคตะวันออก สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 
ประเภท ดังนี้ 
  2.1 ดินต้ืน จ านวน 23.83% 2.2 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 8.26% 
  2.3 ดินทรายจัด จ านวน 4.64% 2.4 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 0.76% 
 3. ทรัพยากรดินภาคเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 2 ประเภท ดังนี ้
  3.1 ดินต้ืน จ านวน 11.43% 3.2 ดินทรายจัด จ านวน 4.64% 
 4. ทรัพยากรดินภาคกลาง สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 ประเภท ดังนี ้
  4.1 ดินต้ืน จ านวน 7.63% 4.2 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 7.35% 
  4.3 ดินทรายจัด จ านวน 2.32% 4.4 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 0.64% 
 5. ทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพ
ธรรมชาติได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  5.1 ดินต้ืน จ านวน 14.77% 5.2 ดินทรายจัด จ านวน 8.18% 
  5.3 ดินเค็มบก จ านวน 2.07%  
 บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning  
 แอปพลิเคชัน LDD On Farm ประกอบด้วย 
 1. เมนูวาดแปลง สามารถท าการวาดแปลง แก้ไขแปลง เจาะพื้นท่ีแปลงได้ โดยคลิกท่ี เมนู
วาดแปลง เมื่อได้แปลงท่ีต้องการกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากท่ีวาดแปลงแล้วระบบจะแสดงรายละเอียด
ของแปลงดังนี้ 1) รายงานชุดดิน 2) เอกสารสิทธิ์ 3) ข้อมูลประจ าแปลง 4) การซูมต าแหน่งแปลง 
 2. เมนูจัดการแปลง เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้โดย 
  1) เลือกกิจกรรมการเพาะปลูก 
  2) ปรับเปล่ียนสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  3) ปรับเปล่ียนปุ๋ยอินทรีย์ 
  4) ปรับเปล่ียนต้นทุนการเพาะปลูก 
  5) ปรับเปล่ียนผลก าลังการผลิต และราคาผลผลิต 
  6) ตรวจสอบต าแหน่งรับซื้อ 
 3. มีพืชในแอปพลิเคช่ันท้ังหมด 31 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด 
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ล าไย ล้ินจ่ี มังคุด ทุเรียน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผักกิน
ใบพริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจ๊ียบเขียว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หน่อไม้ฝรั่ง 
กาแฟ 
 4. ผลลัพธ์ตอบแทน 
  1) รายรับ-รายจ่าย สุทธิ และกราฟแสดงต้นทุน 
  2) ผลผลิตคาดการณ์ 



  3) ราคาผลผลิตและต าแหน่งรับซื้อ 
  4) ประมาณการต้นทุนการท าเกษตร 
 5. ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
น าปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
  2) เป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับชุดดิน และการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร หมอดินอาสา และ
ประชาชน ส่งผลให้กระจายความรู้ออกไปได้ในวงกว้าง ลดค่าใช้จ่ายและอัตราก าลังบุคลากรท่ีต้องท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 4) เป็นการให้บริการท่ียึดเกษตรกร หรือประชาชน เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric&Service-
Oriented Government) สอดคล้องกับการขับเคล่ือนระบบราชการสู่ Government 4.0 
 บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน  
 แผนท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) แผนท่ีภูมิประเทศ แสดงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพื้นผิวโลก และภูมิลักษณ์ต่างๆ 
  2) แผนท่ีเฉพาะ แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 แผนท่ีดิน คือ แผนท่ีท่ีประกอบไปด้วยหน่วยแผนท่ีดินของดินชนิดต่างๆ (Soil mapping unit) 
 องค์ประกอบแผนท่ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
  1) ช่ือแผนท่ี 
  2) มาตราส่วนของแผนท่ี 
  3) ขอบระวางแผนท่ี แสดงค่าละติจูดและลองจิจูด 2 ระบบ คือ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(องศา/ลิปดา/ฟิลิปดา) และระบบพิกัดกริด UTM (เมตร) 
  4) สัญลักษณ์ 
  5) ทิศ 
 มาตราส่วนของแผนท่ีดิน แบ่งเป็น 6 อันดับ 
 1) ใช้ในการประเมินชนิดของดินอย่างกว้างๆมาตราส่วน 1:1,000,000 หรือมาตรส่วนเล็กกว่า 
 2) ใช้ในการวางแผนระดับภาคหรือประเทศ เพื่อวางแผนการศึกษาข้ันละเอียดต่อไป มาตรา
ส่วน 1:100,000 ถึง 1:1,000,000 
 3) ใช้ในการวางแผนระดับจังหวัดหรือโครงการขนาดใหญ่ มาตราส่วน 1:50,000 ถึง 
1:100,000 
 4) ใช้ในการวางแผนระดับอ าเภอหรือโครงการขนาดกลาง มาตราส่วน 1:25,000 ถึง 1:50,000 
 5) ใช้ในการวางแผนระดับไร่นาและโครงการขนาดเล็ก มาตราส่วน 1:10,000 ถึง 
1:25,000 
 6) ใช้ในการท างานวิจัยและท าแปลงทดลอง มาตราส่วน 1:4,000 ถึง 1: 10,000 หรือ
มาตราส่วนใหญ่กว่า 
 การอ่านหน่วยแผนที่ดิน 
 1. ชุดดิน คือ หน่วยจ าแนกดินขั้นต่ าสุดในระบบอนุกรมวิธานดิน 
 2. ดินคล้าย คือ หน่วยแผนท่ีดินท่ีมีลักษณะและสมบัติของดินแตกต่างจากชุดดินท่ีเคยก าหนดไว้แล้ว 



 3. ประเภทดิน คือหน่วยแผนท่ีแบ่งย่อยออกจากชุดดิน และดินคล้าย ได้แก่ เนื้อดินบน ช้ัน
ดินหยาบ ความลาดชันของพื้นท่ี การกร่อนดิน ปรมิาณหินพื้นโผล่ 
 วิธีการใช้งานแผนที่ดิน 
 1. ดูพิกัดต าแหน่งจากGPS 
 2. ค้นหาค่าพิกัดละติจูด และลองจิจูด 
 3. ลากเส้นเพื่อหาจุดตัด 
 4. อ่านหน่วยแผนท่ีดิน และค าอธิบายของดิน ผลวิเคราะห์ดิน ช้ันความเหมาะสมของดิน 
 บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน  
 ส่ิงจ าเป็นท่ีต้องท า คือ ตรวจสอบ บันทึก และอธิบายลักษณะดิน ท าความเข้าใจลักษณะ
และสมบัติดิน และเก็บตัวอย่างดิน เพื่อยืนยันความถูกต้องภาคสนาม 
 การแปลความหมายการส ารวจดินขั้นละเอียดต้องคลอบคลุมหัวข้อใหญ่ 4 หัวข้อคือ  
 1. ข้อจ ากัดและคุณภาพของดินท่ีจะมีผลต่อการใช้และการจัดการดิน 
 2. ความเหมาะสมของดินต่อการเลือกใช้ท่ีดินในแบบต่างๆ 
 3. การจัดการท่ีจ าเป็นเพื่อให้ดินมีความสามารถให้ผลผลิตท่ีดี 
 4. ความสามารถในการผลิตของดิน 
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จากการเรียนการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training หลักสูตรปฐพีวิทยาพื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลดินนี้ ประกอบด้วยบทเรียนจ านวน 6 บท ดังนี้ 

              บทที่ 1 ความหมายและความส าคัญของดิน  
 ความส าคัญของดิน 
 “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักท่ีจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารและน้ าแก่พืช เป็นท่ียึดเกาะของรากให้พืชทรงตัวอยู่ได้และ
เป็นท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้นดินยังเป็นท่ีมาของปัจจัยส่ีส าหรับมนุษย์ ได้แก่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร เช่น ใช้เพาะปลูก เล้ียงสัตว์ ท าประมง และป่าไม้ เป็น
ท่ีกักเก็บน้ าหรือเป็นแหล่งน้ า ตลอดจนเป็นรากฐานของเส้นทางคมนาคมและท่ีอยู่อาศัย 
 ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน 
 1) สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณและการกระจายตัวของฝน ลม และอุณหภูมิ 
 2) สภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ความสูงต่ าของพื้นท่ี ระดับไม่เท่ากันของพื้นท่ี 
 3) วัตถุต้นก าเนิดดิน แบ่งเป็น 2 แบบคือ 1. การพุพังอยู่กับท่ี ได้แก่ หิน และแร่ 2. 
เคล่ือนย้ายมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ ตะกอนรูปพัด ตะกอนน้ าพา 
 4) ส่ิงมีชีวิต ได้แก่ จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์ 
 5) เวลา 

    บทที่ 2 สมบัติของดิน 
 สมบัติทางกายภาพดิน เป็นสมบัติท่ีสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเกี่ยวข้องกับ
สถานะ พฤติกรรม และการเคล่ือนย้ายมวลสาร และพลังงานในดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน สีดิน 
 สมบัติทางเคมีของดิน เป็นสมบัติท่ีเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และองค์ประกอบทางเคมี 
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบลักษณะ การดูดยึดและแลกเปล่ียนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณธาตุอาหารพืช ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุ
อาหารพืชท้ังปริมาณสถานะความเป็นประโยชน์ และการส ารองไว้ในดิน ซึ่งเช่ือมโยงกับระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และศักยภาพในการผลิต 
 สมบัติทางแร่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ ท่ีสามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบ โดยใช้
เครื่องมือได้ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาวการให้แสงผ่าน ความหนาแน่น แร่ท่ีพบมากใน
ดิน ได้แก่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินัม และแร่ดินเหนียว 
 สมบัติทางชีวภาพของดิน พิจารณาส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในลักษณะหน่วยท่ี
ต้องใช้พลังงานและเกิดปฏิกิริยา 
 มนุษย์ศึกษาสมบัติของดิน เพื่อเลือกใช้วางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบ ารุงดิน และอนุภาค
ดินเพื่อความเป็นอยู่ท่ียั่งยืน 



 
                 บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย  
 1. ทรัพยากรดินภาคใต้ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 1.1 ดินต้ืน จ านวน 5.22% 1.2 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 3.44% 
 1.3 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 3.04% 1.4 ดินทรายจัด จ านวน 2.18% 
 1.5 ดินอินทรีย์ จ านวน 0.78%  
 2. ทรัพยากรดินภาคตะวันออก สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 
ประเภท ดังนี้ 
  2.1 ดินต้ืน จ านวน 23.83% 2.2 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 8.26% 
  2.3 ดินทรายจัด จ านวน 4.64% 2.4 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 0.76% 
 3. ทรัพยากรดินภาคเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 2 ประเภท ดังนี ้
  3.1 ดินต้ืน จ านวน 11.43% 3.2 ดินทรายจัด จ านวน 4.64% 
 4. ทรัพยากรดินภาคกลาง สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติได้ 4 ประเภท ดังนี ้
  4.1 ดินต้ืน จ านวน 7.63% 4.2 ดินเปรี้ยวจัด จ านวน 7.35% 
  4.3 ดินทรายจัด จ านวน 2.32% 4.4 ดินเค็มชายทะเล จ านวน 0.64% 
 5. ทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจ าแนกดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพ
ธรรมชาติได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  5.1 ดินต้ืน จ านวน 14.77% 5.2 ดินทรายจัด จ านวน 8.18% 
  5.3 ดินเค็มบก จ านวน 2.07%  

                บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning 
 แอปพลิเคชัน LDD On Farm ประกอบด้วย 
 1. เมนูวาดแปลง สามารถท าการวาดแปลง แก้ไขแปลง เจาะพื้นท่ีแปลงได้ โดยคลิกท่ี เมนู
วาดแปลง เมื่อได้แปลงท่ีต้องการกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากท่ีวาดแปลงแล้วระบบจะแสดงรายละเอียด
ของแปลงดังนี้ 1) รายงานชุดดิน 2) เอกสารสิทธิ์ 3) ข้อมูลประจ าแปลง 4) การซูมต าแหน่งแปลง 
 2. เมนูจัดการแปลง เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้โดย 
  1) เลือกกิจกรรมการเพาะปลูก 
  2) ปรับเปล่ียนสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  3) ปรับเปล่ียนปุ๋ยอินทรีย์ 
  4) ปรับเปล่ียนต้นทุนการเพาะปลูก 
  5) ปรับเปล่ียนผลก าลังการผลิต และราคาผลผลิต 
  6) ตรวจสอบต าแหน่งรับซื้อ 
 3. มีพืชในแอปพลิเคชันท้ังหมด 31 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด 
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ล าไย ล้ินจ่ี มังคุด ทุเรียน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผักกิน
ใบพริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจ๊ียบเขียว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หน่อไม้ฝรั่ง 
กาแฟ 
 4. ผลลัพธ์ตอบแทน 
  1) รายรับ-รายจ่าย สุทธิ และกราฟแสดงต้นทุน 
  2) ผลผลิตคาดการณ์ 
  3) ราคาผลผลิตและต าแหน่งรับซื้อ 



  4) ประมาณการต้นทุนการท าเกษตร 
 5. ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
น าปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
  2) เป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับชุดดิน และการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร หมอดินอาสา และ
ประชาชน ส่งผลให้กระจายความรู้ออกไปได้ในวงกว้าง ลดค่าใช้จ่ายและอัตราก าลังบุคลากรท่ีต้องท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 4) เป็นการให้บริการท่ียึดเกษตรกร หรือประชาชน เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric&Service-
Oriented Government) สอดคล้องกับการขับเคล่ือนระบบราชการสู่ Government 4.0 

               บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน 

 แผนท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) แผนท่ีภูมิประเทศ แสดงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับพื้นผิวโลก และภูมิลักษณ์ต่างๆ 
  2) แผนท่ีเฉพาะ แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 แผนท่ีดิน คือ แผนท่ีท่ีประกอบไปด้วยหน่วยแผนท่ีดินของดินชนิดต่างๆ (Soil mapping unit) 
 องค์ประกอบแผนท่ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
  1) ช่ือแผนท่ี 
  2) มาตราส่วนของแผนท่ี 
  3) ขอบระวางแผนท่ี แสดงค่าละติจูดและลองจิจูด 2 ระบบ คือ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(องศา/ลิปดา/ฟิลิปดา) และระบบพิกัดกริด UTM (เมตร) 
  4) สัญลักษณ์ 
  5) ทิศ 
 มาตราส่วนของแผนท่ีดิน แบ่งเป็น 6 อันดับ 
 1) ใช้ในการประเมินชนิดของดินอย่างกว้างๆมาตราส่วน 1:1,000,000 หรือมาตรส่วนเล็กกว่า 
 2) ใช้ในการวางแผนระดับภาคหรือประเทศ เพื่อวางแผนการศึกษาข้ันละเอียดต่อไป มาตรา
ส่วน 1:100,000 ถึง 1:1,000,000 
 3) ใช้ในการวางแผนระดับจังหวัดหรือโครงการขนาดใหญ่ มาตราส่วน 1:50,000 ถึง 
1:100,000 
 4) ใช้ในการวางแผนระดับอ าเภอหรือโครงการขนาดกลาง มาตราส่วน 1:25,000 ถึง 1:50,000 
 5) ใช้ในการวางแผนระดับไร่นาและโครงการขนาดเล็ก มาตราส่วน 1:10,000 ถึง 
1:25,000 
 6) ใช้ในการท างานวิจัยและท าแปลงทดลอง มาตราส่วน 1:4,000 ถึง 1: 10,000 หรือ
มาตราส่วนใหญ่กว่า 
 การอ่านหน่วยแผนที่ดิน 
 1. ชุดดิน คือ หน่วยจ าแนกดินขั้นต่ าสุดในระบบอนุกรมวิธานดิน 
 2. ดินคล้าย คือ หน่วยแผนท่ีดินท่ีมีลักษณะและสมบัติของดินแตกต่างจากชุดดินท่ีเคยก าหนดไว้แล้ว 
 3. ประเภทดิน คือหน่วยแผนท่ีแบ่งย่อยออกจากชุดดิน และดินคล้าย ได้แก่ เนื้อดินบน ช้ัน
ดินหยาบ ความลาดชันของพื้นท่ี การกร่อนดิน ปรมิาณหินพื้นโผล่ 



               บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน 
 ส่ิงจ าเป็นท่ีต้องท า คือ ตรวจสอบ บันทึก และอธิบายลักษณะดิน ท าความเข้าใจลักษณะและ
สมบัติดิน และเก็บตัวอย่างดิน เพื่อยืนยันความถูกต้องภาคสนาม 
 การแปลความหมายการส ารวจดินขั้นละเอียดต้องคลอบคลุมหัวข้อใหญ่ 4 หัวข้อคือ  
 1. ข้อจ ากัดและคุณภาพของดินท่ีจะมีผลต่อการใช้และการจัดการดิน 
 2. ความเหมาะสมของดินต่อการเลือกใช้ท่ีดินในแบบต่างๆ 
 3. การจัดการท่ีจ าเป็นเพื่อให้ดินมีความสามารถให้ผลผลิตท่ีดี 
 4. ความสามารถในการผลิตของดิน 
        การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

              1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องปฐพีวิทยาพื้นฐาน 
              2) น าความรู้จากบทเรียนนี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดินได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 

 


