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ค�ำน�ำ
 ดนิ...เป็นทรพัยำกรทีม่คีณุค่ำและส�ำคญัต่อควำมคงอยูข่องทกุสังคมบนพ้ืนโลก 

ในปัจจุบันกำรใช้ทรัพยำกรดินยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ซ่ึงเป็นสำเหตุท�ำให้ทรัพยำกรดิน

เสื่อมโทรมลง ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ส่งผลให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต�่ำ ระบบนิเวศ

ขำดควำมสมดุล ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

 กรมพัฒนำที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรดูแลทรัพยำกรดินของประเทศ ให้มีควำม

อุดมสมบูรณ์และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญ

ของทรัพยำกรดิน กำรให้ควำมรู้เรื่องดินและปลูกจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรดิน จึงได้จัดท�ำ

หนังสือ “ควำมรู้เรื่องดินส�ำหรับเยำวชน” โดยมีเนื้อหำที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้เรื่องดินในระดับ

เยำวชน อนึง่ทีผ่่ำนมำหนงัสอืเล่มนีไ้ด้รบักำรคดัเลอืกจำกคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ให้เป็น

ส่ือเสรมิกำรเรยีนรู้วชิำภมิูศำสตร์ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ประเภทสือ่แนะน�ำ ส�ำหรบัสถำนศกึษำ

และครูผู้สอน นอกเหนือจำกนี้เนื้อหำในหนังสือยังมีประโยชน์ส�ำหรับประชำชนที่สนใจอีกด้วย และ

ได้รบัควำมสนใจจำกกลุม่คร ูนกัเรยีนและประชำชนเป็นจ�ำนวนมำก โดยหนงัสอืท่ีได้จดัพมิพ์มำแล้ว

ทัง้สำมครัง้นัน้ ได้รบักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดแีละยงัไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนอกีเป็น

จ�ำนวนมำก

 เนื่องในโอกำสเฉลิมฉลองวันดินโลก ปี 2562 กรมพัฒนำที่ดินจึงได้จัดพิมพ์เพิ่ม พร้อม

ทัง้ปรบัปรงุเนือ้หำให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ในชือ่เร่ือง “ควำมรู้เร่ืองดินส�ำหรับเยำวชน” 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 และได้จัดท�ำในรูปแบบของ e-book ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึง

และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพยำกรดินได้อย่ำงสะดวกและถูกต้อง คณะผู้จัดท�ำหวัง

เป็นอยำ่งยิ่งวำ่ หนังสือ “ควำมรู้เรื่องดินส�ำหรับเยำวชน” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เล่มนี้ จะช่วยให้ 

เยำวชนของชำติ และประชำชนที่สนใจได้ตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรดินและมีส่วนร่วมใน

กำรดแูลทรพัยำกรดนิ เพือ่ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ดินและทีดิ่นได้อย่ำงเหมำะสมและยัง่ยนืสืบไป

	 (ดร.สถำพร	ใจอำรีย์)

	 รองอธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน



หน้า

บทน�า  

ภาค 1  ความหมายและความส�าคัญของดิน 1
   ก�ำเนิดของดิน 3

   ดิน...คืออะไร 5

  ดิน...ส�ำคัญอย่ำงไร 6

  โลกของเรำมีดินอยู่มำกน้อยแค่ไหน 7

  ส่วนประกอบของดิน 9

  ปัจจัยที่ควบคุมกำรสร้ำงตัวของดิน 11

  ลักษณะและสมบัติของดิน 16

  ลักษณะและสมบัติที่ส�ำคัญของดิน 20

   ควำมลึกของดิน 20

    สีของดิน 21

   เนื้อดิน 23

   โครงสรำ้งของดิน 25

   ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน 28

   กำรแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดิน  28

   สิ่งมีชีวิตในดิน 29

  ธำตุอำหำรพืชในดิน 31

   หน้ำที่ของธำตุอำหำรพืชในดิน 33

สำรบัญ



หน้า

ภาค 2  เรียนรู้เรื่อง...ดิน	 37
   กำรศึกษำเกี่ยวกับดิน  38

   กำรศึกษำดินในประเทศไทย 40

   งำนส�ำรวจและจ�ำแนกดินของประเทศไทย 41

   ส�ำรวจดินกันอย่ำงไร 49

   ดินของประเทศไทย 54

   ดินดีทำงกำรเกษตร...เป็นอย่ำงไร 59

   ดินที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตร 60

   ดินเปรี้ยวจัด 60

   ดินอินทรีย์ 63

   ดินเค็ม 64

   ดินทรำยจัด 66

   ดินตื้น 68

   พื้นที่ลำดชันเชิงซ้อน 70

ภาค 3  แหล่งข้อมูล...ดิน	 71
   กรมพัฒนำที่ดินและพิพิธภัณฑ์ดิน 72

   วันดินโลก 5 ธันวำคม 76

  คลิปวิดีโอควำมรู้เรื่องดิน 77

บรรณานุกรม 78

สำรบัญ



บทน�ำ

(ก)

 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ทรงสนพระทัยในทรัพยำกรดินเป็นอย่ำงมำก เมื่อกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงงำนที่เกี่ยวข้อง

กบักำรเกษตร ในหลำยๆ พืน้ที ่พระองค์ทรงทอดพระเนตรและซักถำมลักษณะดินหรือสมบติัของ

ดนิอยูเ่สมอๆ ทรงห่วงใยในกำรใช้ทรพัยำกรดนิให้เกดิประโยชน์อย่ำงยัง่ยนื ทรงรับส่ังกบัข้ำรำชกำร 

กรมพัฒนำที่ดิน เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยม ณ โรงเรียนมัธยมบ่อเกลือ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน  

ในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2551 ใจควำมว่ำ เด็กนักเรียนหรือเยาวชนควรเรียนรู้เร่ืองดิน  

ให้น�าไปเรียนรู้จากสภาพพื้นท่ีจริงในศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ส่วนนักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลไม่อาจ 

เดินทางไปท่ีศูนย์ฯ ได้ ก็ให้เรียนรู้เร่ืองดินจากระบบอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาท่ีดิน  

ที่ควรจัดท�าให้ง่ายต่อการเรียนรู้



 ด้วยส�ำนึกพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ กรมพัฒนำที่ดินจัดท�ำหนังสือ  

“ควำมรู ้ เร่ืองดินส�ำหรับเยำวชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อให ้ เป ็นแหล่งเรียนรู  ้

เรือ่งรำวเกีย่วกบัดนิอย่ำงง่ำยๆ ทีเ่ยำวชนและบคุคลทัว่ไป สำมำรถใช้เป็นข้อมูลส�ำหรบักำรศกึษำ

เรียนรู้ ท�ำควำมเข้ำใจ และสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือใช้เป็นพื้นฐำนในกำรค้นคว้ำเพิ่มเติม 

ต่อไปในอนำคตได้

(ข)



เร่ืองดินมีอย
ู่ว่า...

เรำทุกคนคงรู้จัก... “ดิน”	

แต่จะมีใครรู้บ้ำงว่ำดินมีควำมส�ำคัญอย่ำงไรต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์บ้ำง

เพรำะดนิเป็นแหล่งทีม่ำของปัจจยัทีส่�ำคญั คอื อำหำร ทีอ่ยูอ่ำศยั เครือ่งนุง่ห่ม 

ยำรักษำโรค และพลังงำน ล้วนได้มำจำกดินทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

เคยสงสัยกันบ้ำงหรือไม่ว่ำ...

พื้นดินที่เรำเหยียบย�่ำอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

มีส่วนประกอบอะไรบ้ำง...

เพรำะเหตุใดดินจึงมีลักษณะที่แตกตำ่งกันออกไป...

ท�ำไมดินบำงแห่งมีสีด�ำ บำงแห่งมีสีแดง...

บำงแห่งเป็นดินเหนียว บำงแห่งเป็นดินทรำย...

บำงแห่งปลูกพืชแล้วเจริญเติบโตได้ดี บนโลกของเรำนี้ ดินท่ีสำมำรถใช้

ประโยชน์ได้...อยู่มำกน้อยเพียงใด...

มีใครเคยศึกษำเกี่ยวกับดินบ้ำง เขำท�ำกันอย่ำงไร...

ได้ข้อมูลอะไรบ้ำง และเรำน�ำมำใช้ประโยชน์ได้อยำ่งไร...

หนังสือควำมรู้เรื่องดินส�ำหรับเยำวชนเล่มนี้ จะไขข้อข้องใจต่ำงๆ และพร้อม

ให้ผู้อ่ำนได้ร่วมกันค้นหำ ศึกษำเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

(ค)



ภาค 1

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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พัฒนาการของหน้าตัดดิน
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ก�าเนิดของ...ดิน

 โลกของเรำมีอำยุประมำณ 4,600 ล้ำนปี นับจำกที่โลกได้เริ่มก่อตัวขึ้นและเย็นตัวลง  

มีพื้นผิวภำยนอกเป็นหินแข็งแต่ภำยในเป็นของเหลวร้อนจัด มีบรรยำกำศซ่ึงประกอบด้วยแก๊ส 

หลำยชนิดห่อหุ้มโลกอยูโ่ดยรอบอย่ำงเบำบำง ต่อมำจงึมวีวิฒันำกำรมำกขึน้จนเกดิมีน�ำ้และสิง่มชีวีติ

ขึ้นบนโลก โดยสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกๆ นั้นเกิดอยู่ในทะเลมำก่อน เริ่มจำกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั้งที่เป็นพืช

และสัตว์ ต่อมำได้มีพัฒนำกำรจนกลำยเป็นพืชชั้นสูงและสัตว์มีกระดูกสันหลังต่ำงๆ ท่ีขึ้นมำอำศัย 

อยู่บนบก

 พืชบกพวกแรกสุดเกิดขึ้นบนโลกเมื่อประมำณ 590 ล้ำนปี 

มำแล้ว โดยมีล�ำต้น ไม่มีรำก ไม่มีใบ อำศัยเกิดและเกำะติดอยู่บน

สำหร่ำยทะเลทีถ่กูคลืน่ซดัขึน้มำค้ำงอยูบ่นหนิและเจรญิเตบิโต

อยู่บนนั้น เชื่อกันว่ำวิวัฒนำกำรของพืชบกรุ่นแรกนี้เอง 

ท่ีเป็นสำเหตุท�ำให้ก้อนหินเกิดกำรผุพังแตกแยกออกเป็น

ชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเกิดพัฒนำกำรจนกลำยเป็นดิน 

ในที่สุด ทั้งนี้ เพรำะกำรที่พืชมีวิวัฒนำกำรมำกข้ึน 

จนมีส่วนประกอบของรำก ล�ำต้น และใบ ที่ชัดเจน  

รำกพืชที่ชอนไชเบียดแทรกเข้ำไปตำมร่องรอยแตก 

ของหินเพื่อหำอำหำรและน�้ ำ  รวมทั้ ง เกำะยึดกับ 

สิ่งต ่ำงๆ เพื่อค�้ำจุนล�ำต ้นน้ัน จะช ่วยเร ่งให ้หิน แร ่ 

เกดิกำรสลำยตวัเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ นอกเหนอื

ไปจำกกำรผุกร่อนตำมธรรมชำติ ที่เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ของสภำพภูมิอำกำศท้ัง อุณหภูมิ ปริมำณน�้ำฝน น�้ำค้ำง หรือหิมะ  

ในช่วงเวลำต่ำงๆ 

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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 ในขณะเดียวกับท่ีพืชเจริญเติบโตข้ึน ย่อมมีส่วนของ รำก 

ล�ำต้น และใบ ที่หลุดร่วงตำยลง และเกิดกำรทับถมกันอยู่ทั้งบนผิวดิน

และใต้ดนิ นอกจำกนีย้งัมมูีลสัตว์ และเศษซำกส่ิงมชีวีติอืน่ๆ รวมอยูด้่วย 

เมือ่วสัดเุหล่ำนีเ้กดิกำรเน่ำเป่ือยโดยกำรย่อยสลำยของจลุนิทรย์ีทีอ่ำศยั

อยู่ในดิน จนกลำยเป็นสำรสีด�ำที่มีเนื้อละเอียดนุ่ม เรียกวำ่ ฮิวมัส และ

ต่อมำเมื่อฮิวมัสได้ผสมคลุกเคล้ำเข้ำกับชิ้นส่วนของหิน แร่ ที่ผุพังเป็น 

ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนเข้ำกันเป็นเนื้อเดียว จึงกลำยเป็นสิ่งที่เรียกวำ่ “ดิน”	 

สืบมำจนทุกวันนี้ 

 เชื่อกันว่ำกว่ำที่จะเกิดเป็นดินขึ้นมำได้นั้นต้องใช้ระยะเวลำ

นำนมำก โดยอำจต้องใช้เวลำถึง 500 ปี ในกำรพัฒนำจนเกิดเป็นดินที่ม ี

ควำมหนำเพียง 1 นิ้ว และอำจต้องใช้ระยะเวลำมำกถึง 300-12,000 ปี 

เพื่อที่จะเกิดดินที่มีควำมลึกมำกพอส�ำหรับท�ำกำรเกษตรกรรมได้
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ดิน...คืออะไร?

 เรำทุกคนรู ้จักดิน แต่ถ้ำจะให้ควำมหมำยของค�ำว่ำดินคืออะไร  

คงจะตอบแตกต่ำงกันไป เพรำะคนทั่วไปมักจะมองดินตำมกำรใช้ประโยชน์ 

ที่ตนเองเกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกรจะมองดินในแง่ของควำมอุดมสมบูรณ์  

ว่ำสำมำรถปลูกพืชให้ผลผลิตได้ดีหรือไม่ ส่วนวิศวกรจะมองดินในรูปของ 

วัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงถนนหนทำง เป็นต้น ดังนั้นค�ำจ�ำกัดควำมของดินจึงม ี

หลำกหลำย

 นักวิทยำศำสตร์ทำงดินได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “ดิน” คือ วัสดุ 

ธรรมชำติที่เกิดขึ้นจำกกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ ตลอดจนกำรสลำยตัว 

ของซำกพืชและสัตว์ ผสมคลุกเคล้ำกัน โดยได้รับอิทธิพลจำกสภำพแวดล้อม  

เช่น สภำพภูมิอำกำศ สภำพพ้ืนที่ และระยะเวลำในกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน  

เกิดเป็นดินหลำกหลำยชนิด ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบำงๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยว 

และเจริญเติบโตของพืช รวมถึงเป็นแหล่งน�้ำและอำหำรของส่ิงมีชีวิตอื่นๆ  

ที่อำศัยอยู่ในดินและบนดิน

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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ดิน...ส�าคัญอย่างไร

 “ดิน” มีควำมส�ำคัญต่อมนุษย์ และส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพรำะเป็น

แหล่งที่มำของปัจจัยส�ำคัญของกำรด�ำรงชีพ ได้แก่ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย 

ยำรักษำโรค และพลังงำน ซึ่งจะได้มำจำกดินทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

 “ดิน”	 มีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของพืชและกำรเกษตรกรรม 

เนื่องจำกพืชจะเจริญเติบโตออกดอกออกผลได้ ต้องอำศัยดินเป็นที่ให้รำกพืชได้เกำะ

ยึดเหนี่ยว เพื่อให้ล�ำต้นของพืชยืนต้นได้อย่ำงมั่นคงแข็งแรง สำมำรถตำ้นทำนต่อลม

พำย ุไม่โค่นล้มหรอืถกูถอนรำกถอนโคนได้ง่ำย และยงัเป็นแหล่งของธำตุอำหำรจ�ำเป็น

ที่พืชต้องใช้ในกระบวนกำรกำรผลิตต่ำงๆ เพื่อสร้ำงดอก ใบ และผล นอกจำกนี้ดินยัง

เป็นทีกั่กเกบ็น�ำ้หรอืควำมชืน้ทีพ่ชืจะน�ำไปใช้หล่อเลีย้งล�ำต้นและเป็นแหล่งให้อำกำศ

แก่พืชในกำรหำยใจอีกด้วย ดินท่ีมีอำกำศถ่ำยเทดี รำกพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง  

ดูดน�้ำ และธำตุอำหำรได้มำก ท�ำให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “ควำมส�ำคัญของทรัพยำกรดิน”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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โลกของเรามี...ดิน...
อยู่มากน้อยแค่ไหน

 เรำได้เรียนรู้ว่ำ พื้นผิวของโลกที่เรำยืนอยู่นี้

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นน�้ำ 3 ส่วน และพื้นดิน  

1 ส่วน ดงันัน้ถ้ำเปรยีบโลกของเรำเหมอืนแอปเป้ิล 1 ผล  

เมื่อเรำแบ่งผลแอปเปิ้ลออกเป็น 4 ส่วน จะมีเพียง  

1 ส่วนเท่ำน้ันทีเ่ป็นพืน้ดนิ อกี 3 ส่วนทีเ่หลอืเป็นพืน้ผวิน�ำ้ 

เช่น มหำสมุทร ทะเล ทะเลสำบ แม่น�้ำ ล�ำธำรต่ำงๆ

 ในแอปเป้ิล 1 ส่วนทีแ่ทนส่วนของพืน้ดนินัน้ 

พืน้ท่ีมำกกว่ำคร่ึงหนึง่ เป็นส่วนของทะเลทรำย ข้ัวโลก 

หรอืเป็นเทอืกเขำท่ีสูงชัน ซึง่มคีวำมแห้งแล้ง หนำวเยน็ 

หรือไม่เหมำะแก่กำรใช้ประโยชน์ 

 ส�ำหรับส่วนของพ้ืนดินท่ีเหลืออยู่ 1 ส่วนนี้

เมือ่คดิเป็น 100 ส่วนของพืน้ที ่พบว่ำดนิทีใ่ช้เพำะปลูก

ได้ดีมีเพียงแค่ 60 ส่วนเท่ำนั้น ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ม ี

ข้อจ�ำกดัในกำรใช้ประโยชน์ เช่น สภำพพืน้ทีไ่ม่เหมำะสม  

ดินตื้น หรือเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์

 ดังนั้นเมื่อปอกเฉพำะส ่วนของเปลือก

แอปเปิ้ล ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นผิวโลกที่มีดินปกคลุมอยู่

บำงๆ น้ีออกมำ จะเห็นว่ำนี่คือส่วนของพ้ืนดินท่ีเรำ

สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรเพำะปลูกพืชเพ่ือผลิต

อำหำรเลี้ยงชีวิตของคนทั้งโลกได้  

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ผิวโลกทั้งหมดแล้ว พ้ืนท่ีดินท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์ได้นี้ 

มีเพียงร้อยละ 10 หรือ 10 ส่วนใน 100 ส่วน เท่ำนั้น

 ยิ่งไปกว่ำนั้น ในปัจจุบันมีกำรใช้พ้ืนที่ส่วนนี้ เพื่อประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นพ้ืนที่ 

อยูอ่ำศัย ท่ีตัง้ของเมอืง สวนสำธำรณะ โรงงำน ฯลฯ ท�ำให้พืน้ดนิทีจ่ะใช้เพือ่กำรเพำะปลกูจรงิๆ นัน้ 

ยิ่งลดน้อยลงไปอีก

 วันนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องใช้ผืนดินที่มีอยู่

อย่างจ�ากดันีใ้ห้เกดิประโยชน์อย่างคุม้ค่า และช่วยกันบ�ารุง

รักษาไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนยาวนาน

ความรู้เรื่องดินส�าหรับเยาวชน8



ส่วนประกอบของ...ดิน

 ดนิประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็น ของแขง็ ของเหลว 

และแก๊ส ในปริมำณและสัดส่วนที่แตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่

กบัอทิธพิลของปัจจยัส�ำคัญต่อกำรเกดิดนิ 5 ปัจจยั ได้แก่ 

ภูมิอำกำศ วัตถุต้นก�ำเนิดดิน สภำพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และ

ระยะเวลำที่ควบคุมกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในดิน 

	 1.	ส่วนที่เป็นของแข็ง ประกอบด้วย อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ และสิ่งมีชีวิต

	 	 1.1	 อนินทรียวัตถ ุ

   เป็นส่วนทีม่ปีรมิำณมำกทีสุ่ดในดินทัว่ไป (ยกเว้นดินอนิทรีย์) ได้มำจำกกำรผพัุง

สลำยตัวของหินและแร่ มีขนำดแตกต่ำงกันไปท้ังท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 2 มิลลิเมตร ท่ีเป็นอนุภำค 

ขนำดทรำย ทรำยแป้งและดินเหนียว และชิ้นส่วนหยำบที่มีขนำด 2 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่ำ  

อนินทรียวัตถุเป็นส่วนท่ีส�ำคัญในกำรควบคุมลักษณะของเนื้อดิน เป็นแหล่งธำตุอำหำรของพืช  

และของจุลินทรีย์ดิน ควบคุมกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในดิน

	 	 1.2	 อินทรียวัตถุ

   เป็นส่วนของซำกพืชซำกสัตว์ท่ีถูก 

ย่อยสลำย โดยจุลินทรีย์ดินจะมีบทบำทส�ำคัญในกำร 

ย่อยสลำย เกิดเป็นสำรประกอบอินทรีย์ต่ำงๆ ขึ้นมำ  

มีควำมส�ำคัญต่อสมบัติทำงกำยภำพ เคมี ชีวภำพ และ 

ควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรพืช เช่น โครงสร้ำงดิน 

ควำมร่วนซุย กำรระบำยน�้ำ กำรถำ่ยเทอำกำศ กำรดูดซับ

น�้ำและธำตุอำหำรของดิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรำกพืช หรือ 

เศษซำกพืช หรือสัตว์ที่ยังไม่มีกำรย่อยสลำย

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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	 	 1.3		สิ่งมีชีวิต 

   จะหมำยรวมถึงพืชและสัตว์ ทั้งขนำด

เล็กและขนำดใหญ่ ท่ีมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ 

เช่น ไส้เดือน หนอน มด ปลวก รำกพืช จุลินทรีย์ดิน  

สิ่งมีชีวิตต่ำงๆ เหล่ำนี้แทรกตัวอำศัยอยู่ตำมช่องว่ำงในดิน  

มีบทบำทต่อกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ กำรย่อยสลำย

อินทรียวัตถุ  กำรเปลี่ยนแปลงสมบัติต ่ำงๆ ของดิน  

กำรถ่ำยเทอำกำศ กำรเคลื่อนย้ำยของสำรต่ำงๆ ในดิน 

	 2.		ส่วนที่เป็นของเหลว

  หมำยรวมถึง ส่วนท่ีเป็นน�้ำและสำรละลำยในดิน ซ่ึงจะอยู่ตำม 

ช่องว่ำงในดนิ ปรมิำณของของเหลวจะเป็นสดัส่วนกลบักบัส่วนทีเ่ป็นแก๊ส น�ำ้ และ

สำรละลำยทีพ่บอยูใ่นช่องว่ำงระหว่ำงอนภุำคดนิหรอืเมด็ดิน มคีวำมส�ำคญัมำกต่อ

กำรเจรญิเติบโตของพชื โดยช่วยละลำยธำตอุำหำรต่ำงๆ ในดิน และเป็นส่วนส�ำคญั

ในกำรเคลื่อนย้ำยอำหำรพืชจำกดินไปสู่รำก และจำกรำกไปสู่ส่วนต่ำงๆ ของพืช

	 3.		ส่วนที่เป็นแก๊ส

  หมำยถงึ ส่วนทีเ่ป็นอำกำศซึง่ประกอบด้วย ไอน�ำ้ แก๊สต่ำงๆ 

ที่พบโดยทั่วไปในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน คำร์บอนไดออกไซด์ 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เนำ่ แก๊สมีเทน เป็นต้น ซึ่งอำจเป็นประโยชน ์

และเป็นพิษต่อพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน

อากาศในดิน

น�้าในดิน

น�้า

คาร์บอนไดออกไซด์
ออกซิเจน

แก๊ส 

25%

น�า้

25%

อนินทรียวัตถุ

 45%

อินทรียวัตถุ
5%

ธาตุอาหารพืช

N P K
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ปัจจัยที่ควบคุม
การสร้างตัวของดิน

 เราทราบหรือไม่ว่า ท�าไมบนพื้นผิวโลกจึง

มดิีนเกดิขึน้มากมายหลายชนิด ท้ังคล้ายคลงึและ

แตกต่างกัน

123

มีการผสมคลุกเคล้า
และเกิดพัฒนาการ

ของชั้นดิน

เริ่มมีพืชพรรณ
ธรรมชาติและมีการ
สะสมอินทรียวัตถุ

การผุพังสลายตัว
ของหิน-แร่

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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ภูมิอากาศ

สภาพพื้นที่

 ดินมีลักษณะและสมบัติท่ีแตกต่ำงกันหรือคล้ำยคลึงกัน เนื่องมำจำก อิทธิพลของปัจจัย

ก�ำเนิดดิน	 5	 อย่ำง	 ได้แก่	 ภูมิอำกำศ	 วัตถุต้นก�ำเนิดดิน	 สภำพพื้นที่	 สิ่งมีชีวิต	 และระยะเวลำ  

ที่ควบคุมกระบวนกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เคลื่อนยำ้ย และสูญเสีย ของสสำรและพลังงำนที่เกิด

ขึ้นในดิน กำรเกิดของดินทุกชนิดจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของปัจจัยทั้ง 5 อย่ำงตลอดเวลำ จะขำด

ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ เพียงแต่อิทธิพลของปัจจัยทั้ง 5 ในแต่ละช่วงเวลำแตกตำ่งกัน บำงช่วงเวลำ

ปัจจัยหนึ่งอำจมีบทบำทในกำรควบคุมลักษณะและสมบัติของดินมำกกว่ำปัจจัยอื่นๆ เช่น ดินที่เพิ่ง

เริ่มพัฒนำ วัตถุต้นก�ำเนิดจะมีบทบำทส�ำคัญ ลักษณะและสมบัติของดิน จะมำจำกวัตถุต้นก�ำเนิด  

ซึง่เรำสำมำรถสงัเกตได้ง่ำย เมือ่เวลำผ่ำนไป บทบำทของวตัถตุ้นก�ำเนดิจะน้อยลง บำงครัง้ไม่สำมำรถ

จ�ำแนกชนิดของวัตถุต้นก�ำเนิดดินได้

 

วัตถุ

ต้นก�าเนิดดิน

สิ่งมีชีวิต

ระยะเวลา
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	 1.	ภูมิอากาศ	(Climate)	
  ป ัจจัยด ้ำนภูมิอำกำศที่มีผลต ่อ 

กำรสร้ำงตัวของดินท่ีส�ำคัญคือ อุณหภูมิและ

หยำดน�้ำฟำ้ เช่น ฝน น�้ำค้ำง หิมะ ฯลฯ โดยเป็น

ตวัควบคมุกำรเกิดปฏิกริิยำต่ำงๆ ท้ังกำยภำพ เคมี 

และชีวภำพ ซึ่งมีผลต่ออัตรำกำรผุพังสลำยตัว 

ของวัสดุต่ำงๆ ทั้งหิน แร่ และเศษซำกสิ่งมีชีวิต 

รวมทั้งยังมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรเพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ำย และสูญเสียวัสดุ  

ที่เกิดขึ้นในดินด้วย   โดยทัว่ไปกำรผพัุงสลำยตวัของวสัดตุ่ำงๆ 

ในพืน้ทีเ่ขตร้อน เช่น ประเทศไทย จะเกิดได้รวดเรว็กว่ำ

ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนำว เนื่องจำกอุณหภูมิที่สูงและ

ปริมำณควำมชื้นที่มำกกว่ำ ท�ำให้กระบวนกำรทำงดิน 

ด�ำเนินไปได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสภำวะที่มีกำร 

สูญเสียธำตุอำหำรออกจำกดินอย่ำงต่อเนื่อง ดินที่พบ

ในเขตร้อนส่วนใหญ่ จึงเป็นดินที่มีพัฒนำกำรสูงและ 

มักจะขำดควำมอุดมสมบูรณ์ นอกจำกนี้ภูมิอำกำศยังมี

ผลต่อชนิดของสิ่งมีชีวิตและพืชพรรณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่

ควบคุมกำรสรำ้งตัวของดินด้วย

	 2.	วัตถุต้นก�าเนิดดิน	(Parent	material)
  วัตถุต้นก�ำเนิดดิน หมำยถึง วัตถุท่ีเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำแล้วคลุกเคล้ำ

กับอินทรียวัตถุเกิดเป็นดิน อำจจะเกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังโดยตรงจำกหิน แร่ และซำกสิ่งมีชีวิต 

บรเิวณนัน้ๆ หรอืถกูเคลือ่นย้ำยมำจำกทีอ่ืน่ โดยน�ำ้ ลม หรือธำรน�ำ้แขง็ หรือกำรเคล่ือนย้ำยมำสะสม

บริเวณเชิงเขำตำมแรงโน้มถ่วง วัตถุต้นก�ำเนิดดินมีอิทธิพลต่อลักษณะและสมบัติต่ำงๆ ของดินที่ 

เกิดขึ้น เช่น เนื้อดิน สีดิน ชนิดและปริมำณธำตุอำหำรในดิน

ตะกอนที่ถูกพัดพาโดยน�้า

วัสดุอินทรีย์

น�า้ค้าง

หิมะ

ฝน

หินปูน

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “วัตถุต้นก�ำเนิดดิน”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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 ตวัอย่ำงวัตถตุ้นก�ำเนดิดนิทีผ่พุงัสลำยตัวมำจำกหนิทรำย แร่องค์ประกอบส่วนใหญ่ 

เป็นพวกแร่ที่ทนทำนต่อกำรสลำยตัว มีสีจำง เช่น ควอตซ์ เมื่อพัฒนำจนกลำยเป็นดิน จะให ้

ดินเนื้อหยำบ เป็นทรำย มีสีจำง มีธำตุอำหำรพืชน้อย ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ แต่ถ้ำเป็นดิน 

ที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของหินบะซอลต์หรือหินภูเขำไฟสีเข้ม หินปูนเมื่อพัฒนำเป็นดิน  

จะเป็นดินเนื้อละเอียด เหนียว หรือร่วนเหนียว อำจมีสีด�ำ น�้ำตำล เหลือง หรือแดง  

มีควำมอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่สูงจนถึงต�่ำ ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรพัฒนำ

	 3.	สภาพพื้นที	่(Relief)	
  ในทีน่ีห้มำยรวมถงึ ควำมสงูต�ำ่ ควำมลำดชนั และทิศทำงของควำมลำดชนั ซ่ึงมอีทิธพิล

ต่ออุณหภูมิและควำมชื้นในดิน ระดับน�้ำใต้ดิน กำรเจริญเติบโตของพืชพรรณ กำรผุพังสลำยตัว 

ของหิน อัตรำกำรไหลบ่ำและกำรไหลซึมของน�้ำ กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน และกำรทับถมของ 

อินทรียวัตถุในดิน 

  โดยทั่วไป ดินที่พบบริเวณที่มีควำมลำดชันมำกๆ มักจะเป็นดินตื้น มีชั้นดินน้อย  

ชั้นดินบนบำง หรืออำจจะไม่มีช้ันดินบนเลย มีโอกำสเกิดกำรชะล้ำงสูญเสียชั้นหน้ำดินได้มำก  

ตำ่งจำกดินที่อยู่บริเวณเชิงเนินที่มักจะมีดินชั้นบนที่หนำกว่ำและดินลึกมำกกว่ำ

ดินที่เกิดจากหินที่มีแร่สีจาง ดินที่เกิดจากหินบะซอลต์หรือหินปูน
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	 5.	เวลา	(Time)
  บทบำทของเวลำทีเ่กีย่วข้องกบักำรเกดิดนิ มทีัง้ระยะ

เวลำที่แท้จริงที่ดินเริ่มพัฒนำจำกวัตถุต้นก�ำเนิดดินซึ่งเป็นอำยุจริง

ของดิน และระยะเวลำสัมพัทธ์ ซึ่งหมำยถึงระดับกำรพัฒนำของดิน  

ดินที่ผ่ำนกระบวนกำรเกิดดินที่รุนแรงกว่ำจะถือว่ำมีอำยุมำกกว่ำ 

เปรยีบเหมอืนคนอำยนุ้อย แต่ผ่ำนกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองมำก 

ถือว่ำมีประสบกำรณ์มำกกว่ำคนท่ีแม้จะอำยุมำก แต่เรียนรู้และ

ปฏบิตัมิำน้อย เรำสำมำรถใช้ลกัษณะและสมบัตบิำงประกำรในกำร

เปรียบเทียบอำยุของดินได้ เช่น ควำมลึกของดิน ควำมหนำของ 

ชั้นดิน สีของดิน เป็นต้น ดินลึกมีระยะเวลำกำรพัฒนำมำกกว่ำ 

ดินตื้น หรือดินสีแดงผ่ำนกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงมำนำนกว่ำ 

ดินสีด�ำหรือสีน�้ำตำล ถือเป็นดินที่มีอำยุมำก อิทธิพลของเวลำจะมี

ควำมส�ำคัญน้อย เมื่อดินมีพัฒนำกำรถึงขั้นอำยุมำกแล้ว

	 4.	สิ่งมีชีวิต	(Organism)

  สิ่งมีชีวิตในท่ีน้ีหมำยถึง พืชและสัตว์ทั้ง

ขนำดใหญ่ ขนำดเลก็ ทีม่องเหน็และมองไม่เหน็ด้วยตำเปล่ำ 

รวมถึงมนุษย์ มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน

หลำยประกำร ซำกพชืและสตัว์เป็นแหล่งของอนิทรยีวตัถุ

ในดิน โดยสิ่งมีชีวิตตำ่งๆ รวมทั้งจุลินทรีย์ดิน ช่วยในกำร

ย่อยสลำยทั้งกระบวนกำรทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพ 

ท�ำให้สมบัติของดินเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 

เป็นแหล่งเก็บสะสมอำหำรตำมธรรมชำติในดิน 

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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ลักษณะและสมบัติของ...ดิน

 จำกกำรทีด่นิเกิดมำจำกอทิธพิลของปัจจยัก�ำเนดิดนิ 5 ปัจจัย 

คือ ภูมิอำกำศ วัตถุต้นก�ำเนิดดิน สภำพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลำ 

ที่ควบคุมกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในดินมีควำมไม่เท่ำเทียมกัน โดย

แตกต่ำงไปตำมสภำพแวดล้อมและช่วงเวลำ จงึท�ำให้ดนิทีเ่รำพบมคีวำม

แตกต่ำงหลำกหลำยชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ สมบัติและองค์ประกอบ

ทีแ่ตกต่ำงกนัไป บำงแห่งตืน้ บำงแห่งลกึ บำงแห่งเป็นทรำย บำงแห่งเหนยีว หำกเรำ

มองดินในแนวลึกลงไป จะพบควำมแตกต่ำงมำกกว่ำที่สังเกตจำกผิวดินเสียอีก 

 หำกศกึษำดนิอย่ำงละเอยีด เรำอำจแบ่งลกัษณะและสมบติัของดินออกได้

เป็น 6 ประเภท ได้แก่

	 1.	ลักษณะสัณฐานวิทยาของดิน	
  เป็นลักษณะและสมบัติทำงกำยภำพ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้ำงหรือ 

รูปทรงของดิน ที่เรำสำมำรถสังเกตได้จำกหน้ำตัดของดิน ซึ่งเป็นหลุมดินขนำดกว้ำง

ประมำณ 1.5 เมตร ลึก 2 เมตร และยำว 2.5 เมตร ซึ่งจะเป็นขนำดที่นักส�ำรวจดิน  

1 หรอื 2 คน จะลงไปปฏิบติังำนในหลมุได้สะดวกหรือจำกหน้ำตัดถนน บ่อขุด จะสงัเกต 

เห็นว่ำดินแต่ละดินตำมแนวควำมลึก สำมำรถแบ่งออกเป็นชั้นต่ำงๆ ได้หลำยชั้น  

มำกน้อยแตกต่ำงกันไป บำงดินเห็นได้ชัดเจน บำงดินเห็นเลือนลำง แนวแบ่งชั้นดิน 

บำงแห่งขนำนกับผิวดิน บำงแห่งเป็นลูกคลื่น บำงแห่งไม่ต่อเนื่อง สมบัติทำงสัณฐำน

ทีส่�ำคญัได้แก่ ควำมลกึ ควำมหนำของช้ันดนิ สพีืน้และสจีดุประของดนิ โครงสร้ำงของดนิ  

กำรเกำะยึดตัวของเม็ดดิน ช่องว่ำงในดิน กรวด หิน ลูกรัง ปริมำณรำกพืช เป็นต้น

  ในหน้ำตัดของดินหนึ่งๆ นั้น ประกอบด้วยชั้นตำ่งๆ มำกมำย โดยที่ชั้นเหลำ่นี้อำจเป็น

ชั้นที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงดินหรือไม่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรเกิดดิน นักวิทยำศำสตร์ทำงดิน 

ได้ก�ำหนดชั้นดินหลักๆ ไว้ 5 ชั้น ด้วยกัน คือ ชั้นโอ (O) ชั้นเอ (A) ชั้นอี (E) ชั้นบี (B) ชั้นซี (C)  

และชั้นอำร์ (R) ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อำจจะมีควำมเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ 
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  ชัน้โอ	(O) เป็นชัน้ดนิท่ีมอีงค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นอนิทรยีวัตถ ุเช่น ใบไม้ กิง่ไม้ มอส 

ไลเคน เป็นต้น

 	 ชัน้เอ	(A) เป็นชัน้ทีป่ระกอบด้วยอนิทรียวตัถุทีส่ลำยตัวผสมกบัแร่ธำตุในดิน โดยปกติ

จะมีสีคล�้ำ

  ชั้นอี	 (E)	 หรือเรียกว่ำ  

ชั้นชะล้ำง เป็นช้ันดินท่ีเกิดกำรสูญเสีย  

มักจะมีสีจำง และมีเนื้อดินหยำบกว่ำ 

ชั้นดินใกล้เคียง

 	 ช้ันบี	 (B)	 เป็นช้ันท่ีเกิด

กำรเปล่ียนแปลง หรือมีกำรสะสม เช่น  

มีกำรสะสมดินเหนียว เหล็ก หรือฮิวมัส 

เป็นต้น

 	 ช้ันซี	 (C)  คือชั้นวัตถ ุ

ต้นก�ำเนิดดิน อำจเกิดจำกกำรผุพังสลำย

ตัวอยู่กับที่ของหินแร่ หรือเป็นชั้นของ

ตะกอนที่ถูกพัดพำมำสะสม โดยน�้ำ  

ลม ฯลฯ

 	 ชั้นอาร์	(R) เป็นชั้นของหินแข็งที่ยังไม่มีกำรผุพังสลำยตัว เช่น หินแกรนิต หินทรำย 

หินปูน เป็นต้น

  เรำอำจแบ่งชัน้ดนิทีพ่บในหน้ำตัดดนิอย่ำงง่ำยๆ ได้เป็น 2 ชัน้ คอื ชัน้ดนิบนและชัน้ดนิล่ำง

 	 ชัน้ดินบน โดยทัว่ไปมคีวำมหนำประมำณ 15-30 เซนตเิมตร จำกผิวดนิ มกัจะมสีคีล�ำ้

หรือด�ำกว่ำชั้นอื่นๆ เพรำะเป็นช้ันดินท่ีมีปริมำณอินทรียวัตถุสูงกว่ำ รำกพืชส่วนใหญ่จะชอนไช 

หำอำหำรอยู่ในช่วงชั้นนี้

 	 ชั้นดินล่าง	เป็นชั้นที่มีปริมำณอินทรียวัตถุน้อยกว่ำ รำกพืชชอนไชลงมำถึงชั้นนี้ส่วน

ใหญ่จะเป็นรำกของไม้ยืนต้นที่มีขนำดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อยึดเกำะดินไว้ให้พืชทรงตัวอยู่ได้ ไม่โค่นล้มลงได้

ง่ำยเมื่อมีลมพัดแรง โดยปกติดินชั้นลำ่งจะแน่นทึบกว่ำดินชั้นบน

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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	 2.	สมบัติทางกายภาพ	
  เป็นลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนะและ

กำรเคลือ่นย้ำยของสสำร กำรไหลของน�ำ้ สำรละลำย 

และของเหลว หรือกำรเปลี่ยนแปลงของพลังงำน 

ในดิน เช่น เนื้อดิน ควำมหนำแน่นของดิน ควำมชื้น  

กำรซึมน�้ำของดิน กำรยืดหดตัว ควำมพรุนของดิน

	 3.	สมบัติทางเคม	ี
  เป็นสมบตัทิีเ่กีย่วข้องกบักำรดูดยดึและ

แลกเปลี่ยนแร่ธำตุต ่ำงๆ ระหว่ำงดินกับสภำพ

แวดล้อม เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยำต่ำงๆ ทำงเคมีของดิน 

เช่น ปฏิกิริยำดินหรือค่ำพีเอช กำรแลกเปล่ียน 

แคตไอออน กำรอิ่มตัวเบส ธำตุอำหำรพืชต่ำงๆ  

รวมถึงธำตุที่เป็นพิษ

	 4.	สมบัติทางแร	่
  เป็นสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับชนิด 

ปริมำณและองค์ประกอบของแร่ตำ่งๆ ในดิน 

ท้ังแร ่ดั้ ง เดิมและแร ่ที่ เกิด ข้ึนใหม ่  เช ่น  

แร่ควอตซ์ เฟลด์สปำร์ ไมกำ แร่ดินเหนียว 

ชนิดต่ำงๆ ออกไซด์ของเหล็กและอะลูมินัม 

ซึ่ ง มี ควำมส� ำคัญต ่ อสม บัติ อื่ นๆ  และ

กระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในดิน

แร่เฟลด์สปาร์

แร่ไมกา
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	 5.	สมบัติทางจุลสัณฐาน	
  เป็นสมบัติทำงโครงสร้ำงและองค์ประกอบของดินท่ีไม่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ 

จ�ำเป็นต้องใช้เครือ่งมอืช่วย ได้แก่ แว่นขยำย กล้องจุลทรรศน์ จะช่วยให้เข้ำใจถงึลักษณะ สมบติั และ

กระบวนกำรที่เกิดในดินดีขึ้น 

	 6.	สมบัติทางชีวภาพ	
  เป็นสมบัติที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตในดินขนำด

ต่ำงๆ ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ดิน เกี่ยวข้องกับปริมำณ

และกจิกรรมของสิง่มชีวีติต่ำงๆ ต่อกระบวนกำรทีเ่กดิขึน้ในดิน 

ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ

การศึกษาทางจุลสัณฐานวิทยาของดิน

ท�ำให้ดินแขง็คงรูป
และตัดเป็นแผ่นบำง

น�ำมำส่องผ่ำน
กล้องจุลทรรศน์ดูหิน-แร่

ผลกำรศกึษำ
(1)	 กำรสะสมสำรประกอบเหล็ก	
(2)	ช่องว่ำงในดิน	

 

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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 แม้ว่ำดินจะมีลักษณะและสมบัติมำกมำยหลำยอย่ำง แต่ลักษณะและสมบัติท่ีส�ำคัญ  

ที่คนส่วนใหญ่ควรรู ้และท�ำควำมเข้ำใจ โดยเฉพำะสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูกพืชและ 

กำรจัดกำรดิน ไม่ต้องอำศัยเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ที่ยุ่งยำกในกำรตรวจสอบ ได้แก่ 

	 1.	ความลึกของดิน
   ในทำงกำรเกษตร ได้แบ่งควำมลึกของดินออกเป็น 5 ชั้น โดยยึดเอำควำมลึกที่วัด

จำกผิวดินถึงชั้นที่ขัดขวำงกำรเจริญเติบโตหรือกำรชอนไชของรำกพืช ซึ่งชั้นที่ขัดขวำงกำรเจริญของ 

รำกพืช ได้แก่ ชั้นหินพื้น ชั้นดำน ชั้นศิลำแลง ชั้นกรวด หิน หรือลูกรังที่หนำแน่นมำกๆ 

ลักษณะและสมบัติ
ที่ส�าคัญของดิน

  1)  พบชั้นขัดขวำงภำยในควำมลึก 25 เซนติเมตร จำกผิวดิน เป็น ดินตื้นมำก

  2)  พบชั้นขัดขวำงระหว่ำงควำมลึก 25-50 เซนติเมตร จำกผิวดิน เป็น ดินตื้น

  3)  พบชั้นขัดขวำงระหวำ่งควำมลึก 50-100 เซนติเมตร จำกผิวดิน เป็น ดินลึกปำนกลำง

  4)  พบชั้นขัดขวำงระหว่ำงควำมลึก 100-150 เซนติเมตร จำกผิวดิน เป็น ดินลึก

  5)  พบชั้นขัดขวำงลึกกว่ำ 150 เซนติเมตร จำกผิวดิน เป็น ดินลึกมำก

  ควำมลกึควำมตืน้ของดนิมผีลต่อกำรเลอืกชนดิของพชืทีป่ลกู กำรยดึเกำะของรำกและ

ทรงตัวของต้นพืช อุณหภูมิดิน ปริมำณควำมชื้นและธำตุอำหำรในดิน
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	 2.	สีของดิน	
   สีของดินเป็นสมบัติของดิน ท่ีสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนกว่ำสมบัติอื่นๆ ดินแต่ละ 

บริเวณจะมีสีที่แตกตำ่งกันไป เช่น สีด�ำ สีน�้ำตำล สีเหลือง สีแดง หรือสีเทำ รวมถึงจุดประสีต่ำงๆ  

ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ท่ีเป็นองค์ประกอบในดิน สภำพแวดล้อมในกำรเกิดดิน ระยะเวลำกำรพัฒนำ 

หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ในดิน 

   ดังนั้นจำกสีของดิน เรำสำมำรถที่จะประเมินสมบัติบำงอย่ำงของดินที่เกี่ยวข้องได้ 

เช่น กำรระบำยน�้ำของดิน อินทรียวัตถุในดิน ระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ดินสีด�ำ	สีน�้ำตำลเข้มหรือสีคล�้ำ

 ส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง 

เน่ืองจำกมีกำรคลกุเคล้ำด้วยอนิทรยีวตัถมุำก แต่บำงกรณี

สีคล�้ำของดิน อำจจะเป็นผลมำจำกอิทธิพลของปัจจัยที่

ควบคุมกำรเกิดดินอื่นๆ นอกเหนือไปจำกกำรมีปริมำณ 

อินทรียวัตถุในดินมำกก็ได้ เช ่น ดินที่พัฒนำมำจำก 

วตัถตุ้นก�ำเนดิดินท่ีผพุงัสลำยตวัมำจำกหินแร่พวกทีม่สีเีข้ม 

เช่น หินภูเขำไฟ และมีระยะเวลำกำรพัฒนำไม่นำน  

หรือดินที่มีแร่แมงกำนีสสูง จะให้ดินมีสีคล�้ำได้เช่นกัน 

ดินสีเหลืองหรือแดง

 สีเหลืองหรือแดงของดิน ส่วนใหญ่จะเป็น

สีออกไซด์ของเหล็กและอะลูมินัม แสดงถึงกำรที่ดิน 

มีพัฒนำกำรสูง ผ่ำนกระบวนกำรผุพังสลำยตัวและ 

ชะลำ้งมำนำน เป็นดินที่มีกำรระบำยน�้ำดี แต่มักจะมี

ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ดินสีเหลืองแสดงว ่ำดิน 

มีออกไซด์ของเหล็กที่มีน�้ำเป็นองค์ประกอบ ส่วนดิน 

สีแดงจะเป็นดินที่ออกไซด์ของเหล็กหรืออะลูมินัม 

ไม่มีน�้ำเป็นองค์ประกอบ 

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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ดินสีขำวหรือสีเทำอ่อน

 กำรทีด่นิมสีอ่ีอน อำจจะแสดงว่ำเป็นดนิทีเ่กดิมำจำก

วัตถุต้นก�ำเนิดดินพวกท่ีสลำยตัวมำจำกหินท่ีมีแร่สีจำงเป็น 

องค์ประกอบอยู่มำก เช่น หินแกรนิต หรือหินทรำยบำงชนิด 

หรืออำจจะเป็นดินที่ผ่ำนกระบวนกำรชะล้ำงอย่ำงรุนแรงจน

ธำตุอำหำรที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกซึมชะออกไปจนหมด หรือม ี

สีอ่อนเนื่องจำกมีกำรสะสมปูน ยิปซัม หรือเกลือชนิดต่ำงๆ  

ในหน้ำตัดดินมำกก็ได้ ซึ่งดินเหลำ่นี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มี

ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ

ดินสีเทำหรือสีน�้ำเงิน

 กำรท่ีดินมสีเีทำ เทำปนน�ำ้เงนิ หรอืน�ำ้เงิน 

บ่งช้ีว่ำดินอยู่ในสภำวะที่มีน�้ำแช่ขังเป็นเวลำนำน 

เช่น ดินนำในพื้นที่ลุ่ม หรือดินในพื้นที่ปำ่ชำยเลนที่

มีน�้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ ซึ่งมีสภำพกำรระบำยน�้ำ

และกำรถ่ำยเทอำกำศไม่ดี ท�ำให้เกิดสำรประกอบ

ของเหล็กพวกที่มีสีเทำหรือสีน�้ำเงิน แต่ถ้ำดินอยู่ใน

สภำวะที่มีน�้ำแช่ขังสลับกับแห้ง ดินจะมีสีจุดประ  

โดยทั่วไปมักปรำกฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดง

บนพื้นสีเทำ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ

สำรประกอบออกไซด์ของเหล็กที่สะสมอยู่ในดิน 

โดยสำรเหล่ำนี้จะท�ำให้ดินเป็นสีเทำเมื่ออยู ่ใน

สภำวะท่ีมีน�้ำแช่ขังเป็นเวลำนำนๆ (สภำพขำด

ออกซเิจน) และเปลี่ยนรูปเป็นสำรที่ให้สแีดงเมื่ออยู่

ในสภำวะดินแห้ง (มีออกซิเจนมำก)
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	 3.	เนื้อดิน	
   เนื้อดิน เป็นสมบัติที่บอกถึงควำมหยำบหรือละเอียดของดิน มีผลต่อกำรดูดซับน�้ำ 

กำรดูดยึดธำตุอำหำร และปฏิกิริยำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในดิน เนื้อดินเป็นผลมำจำกกำรรวมตัวกันของ 

ชิ้นส่วนเล็กๆ ที่เรำเรียกกันวำ่ “อนุภำคของดิน” อนุภำคเหล่ำนี้มีขนำดไม่เท่ำกัน แบ่งออกได้เป็น  

3 กลุ่ม คือ

ขนาดใหญ่

เรียกวำ่	อนุภำคขนำดทรำย	

(เส้นผ่ำศูนย์กลำง	2.0-0.05	มิลลิเมตร)
ขนาดกลาง

เรียกว่ำ	อนุภำคขนำดทรำยแป้ง	

(เส้นผ่ำศนูย์กลำง	0.05-0.002	มลิลเิมตร)

ขนาดเล็ก

เรียกวำ่	อนุภำคขนำดดินเหนียว	

(เส้นผำ่ศูนย์กลำง	เล็กกวำ่	0.002	มิลลิเมตร)

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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 เรำสำมำรถแบ่งเนื้อดินเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดินทรำย กลุ่มดินร่วน  และ

กลุ่มดินเหนียว

   กลุม่ดินทรำย หมำยถงึ กลุม่เนือ้ดนิทีม่อีนภุำคขนำดทรำยเป็นองค์ประกอบอยู่

มำกกว่ำร้อยละ 70 โดยอนุภำคจะเกำะตัวกันหลวมๆ และมองเห็นเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ได้ ควำมรู้สึกเมื่อ

สัมผัสดินที่แห้งจะรู้สึกสำกมือ แต่เมื่อลองก�ำดินที่แห้งนี้ไว้ในอุ้งมือแล้วคลำยมือออกดินจะแตกออก

จำกกันได้ง่ำย ถ้ำก�ำดินที่อยู่ในสภำพชื้นจะสำมำรถท�ำให้เป็นก้อนหลวมๆ ได้ แต่พอสัมผัสจะแตก

ออกจำกกันทันที

   ปกติดินทรำยเป็นดินที่มีกำรระบำยน�้ำและอำกำศดีมำก แต่มีควำมสำมำรถในกำร

อุม้น�ำ้ต�ำ่ น�ำ้ซมึผ่ำนได้อย่ำงรวดเรว็ มคีวำมอดุมสมบรูณ์ต�ำ่เพรำะควำมสำมำรถในกำรดูดยึดธำตุอำหำร

พืชน้อย พืชที่ขึ้นบนดินทรำยจึงมักขำดทั้งธำตุอำหำรและน�้ำ

เนื้อดินที่อยู่ในกลุ่มนี ้ได้แก่ ดินทรำย และดินทรำยปนดินร่วน

 	 	 กลุ่มดินร่วน	 โดยท่ัวไปจะประกอบด้วยอนุภำคขนำดทรำย ทรำยแป้ง และ 

ดินเหนียวในปริมำณใกล้เคียงกัน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้ำงละเอียดนุ่มมือ ในสภำพดินแห้งจะ 

จับกันเป็นก้อนแข็งพอประมำณ ในสภำพดินช้ืนดินจะยืดหยุ่นได้บ้ำง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึก

นุ่มมือ แต่อำจจะรู้สึกสำกมืออยู่บ้ำงเล็กน้อย แต่เมื่อก�ำดินให้แน่นในฝ่ำมือแล้วคลำยมือออก  

ดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจำกกัน ดินร่วนเป็นดินที่มีควำมเหมำะสมส�ำหรับกำรเพำะปลูก 

เพรำะไถพรวนง่ำย มีกำรระบำยน�้ำและถำ่ยเทอำกำศดี และมักจะมีควำมอุดมสมบูรณ์ดี

เนือ้ดนิทีอ่ยูใ่นกลุม่นี ้ได้แก่ ดนิร่วน ดนิร่วนปนทรำย 

ดินร่วนปนทรำยแป้ง ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วน

เหนียวปนทรำย ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้งและ 

ดินทรำยแป้ง
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	 	 	 กลุ่มดินเหนียว กลุ่มเนื้อดินที่ประกอบ

ด้วยอนุภำคขนำดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป เป็นดิน 

ที่มีเนื้อละเอียด ในสภำพดินแห้งจะเกำะตัวกันเป็นก้อนแข็ง  

เมื่อเปียกน�้ำแล้วจะมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปั้นเป็นก้อนหรือ

คลงึเป็นเส้นยำวได้ ลกัษณะเหนยีวตดิมือ มท้ัีงท่ีระบำยน�ำ้และ

อำกำศดีและไม่ดี สำมำรถอุ ้มน�้ำ ดูดซับและแลกเปลี่ยน 

ธำตุอำหำรพืชได้ดี บริเวณพื้นที่ลุ ่มต�่ำบำงพื้นที่  ที่ เป ็น 

ดนิเหนยีวจดัจะไถพรวนล�ำบำก เพรำะเมือ่ดนิแห้งจะแขง็มำก 

แต่เมื่อเปียกดินจะเหนียวติดเครื่องมือไถพรวน 

   เนื้อดินที่อยู ่ในกลุ ่มนี้ ได้แก่ ดินเหนียว  

ดินเหนียวปนทรำยและดินเหนียวปนทรำยแป้ง

	 4.	โครงสร้างของดิน
   โครงสร้ำงของดิน เป็นสมบัติทำงกำยภำพ

ของดนิทีเ่กิดขึน้จำกกำรเกำะจบักนัของอนภุำคทีเ่ป็นของแขง็

ในดิน (ส่วนที่เป็นแร่ธำตุหรืออนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ) 

เกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนำด รูปรำ่ง และควำม

คงทนแข็งแรงในกำรยึดตัวต่ำงๆ กัน เช่น แบบก้อนกลม แบบก้อนเหลี่ยม แบบแท่ง และแบบแผ่น

บำงโครงสรำ้งของดินมีควำมส�ำคัญต่อกำรซึมผ่ำนของน�้ำ กำรอุ้มน�้ำ กำรระบำยน�้ำ และกำรถำ่ยเท

อำกำศในดิน รวมถึงกำรชอนไชของรำกพืชด้วย ดินที่มีโครงสรำ้งดี มักจะมีลักษณะร่วนซุย อนุภำค

เกำะกันหลวมๆ มีปริมำณช่องว่ำงและควำมต่อเนื่องของช่องว่ำงในดินดี ท�ำให้มีกำรระบำยน�้ำและ

ถ ่ำยเทอำกำศได ้ดี  รำกพืชสำมำรถชอนไชไปหำอำหำรได ้ง ่ำย โครงสร ้ำงดินที่แข็งแรง 

จะถูกท�ำลำยได้ยำก ท�ำให้ดินถูกชะล้ำงพังทลำยได้ยำกเช่นกัน

   อย่ำงไรก็ตำมดินในธรรมชำติไม่จ�ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงเสมอไป ดินหลำยชนิดได้ 

ชื่อวำ่เป็นดินไม่มีโครงสรำ้ง เช่น ดินทรำยที่มีอนุภำคขนำดทรำยเดี่ยวๆ ไม่เกำะยึดกัน และดินเหนียวจัด 

ที่อนุภำคดินเหนียวขนำดเล็กจับตัวกันแน่นทึบ 

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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	 	 	 โครงสร้ำงของดินมีได้หลำยลักษณะ	แบ่งเป็น	4	ประเภท	คือ

	 	 	 1.	แบบก้อนกลม	 (Granular	

structure) มีรูปร่ำงคล้ำยทรงกลม เม็ดดินมีขนำด

เล็กประมำณ 1-10 มิลลิเมตร มักพบในดินชั้นบนที ่

คลุกเคล้ำด้วยอินทรียวัตถุ โครงสร้ำงประเภทนี ้

จะเกดิช่องว่ำงขนำดใหญ่ขึน้ระหว่ำงเมด็ดนิ ท�ำให้ดิน 

มีควำมพรุนมำก กำรระบำยน�้ำและอำกำศดี

	 	 	 2.	แบบก้อนเหลี่ยม	(Blocky	

structure) มีรูปร่ำงคล้ำยกล่อง เม็ดดินมีขนำด

ประมำณ 1-5 เซนติเมตร มักพบในดินชั้นล่ำง 

โครงสร้ำงประเภทนี้จะมีสภำพที่น�้ำและอำกำศ

ซึมได้ในเกณฑ์ปำนกลำง

	 	 	 3.	แบบแผ่น	 (Platy	

structure) ก้อนดินมีรูปร่ำงแบนวำงตัว

ในแนวรำบ และซ้อนเหลือ่มกนัเป็นชัน้ มกั

พบในดินชั้นบนที่ถูกบีบอัดจำกกำรบดไถ

ของเครื่องจักรกล โครงสร้ำงดินลักษณะนี้

จะขัดขวำงกำรไหลซึมของน�้ำ กำรระบำย

อำกำศและกำรชอนไชของรำกพืช
	 	 	 4.		แบบแท่ง	(Prism-like	structure) 

ก้อนดินมีรูปร่ำงเป็นแท่ง มักพบในชั้นดินล่ำงของดิน

บำงชนิด โดยเฉพำะดินเค็มท่ีมีกำรสะสมโซเดียมสูง 

หน่วยโครงสร้ำงแบบนี้มักมีขนำดใหญ่ คือมีควำมยำว 

10-100 เซนติเมตร เรียงตัวกันในแนวต้ัง ถำ้ส่วนบน

ของปลำยแท่งมีรูปรำ่งแบนรำบจะเรียกว่ำ โครงสรำ้ง

แบบแท่งหัวเหลี่ยม	 (prismatic) แต่ถำ้ส่วนบนของ

ปลำยแท่งมีลักษณะโค้งมนจะเรียกวำ่ โครงสรำ้งแบบ

แท่งหัวมน	(columnar) ดินที่มีโครงสร้ำงลักษณะนี้

มักจะมีสภำพให้น�้ำซึมได้น้อยถึงปำนกลำง
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   โครงสร้ำงรูปแบบต่ำงๆ ของดินมักจะพบอยู่ในดินชั้นล่ำงเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น

โครงสร้ำงทีเ่ป็นแบบก้อนกลมทีพ่บว่ำมอียูใ่นดินชัน้บน ดนินัน้จะมลีกัษณะโปร่งซยุ ท�ำให้กำรไถพรวน

ดินง่ำย กำรถ่ำยเทอำกำศดี ดินอุ้มน�้ำได้ดี โครงสร้ำงแบบนี้จะพบได้ทั่วไปในดินที่เปิดป่ำใหม่ๆ  

หน้ำดินมีอินทรียวัตถุสูง เมื่อปลูกพืชจะเจริญเติบโตงอกงำมดีมำก แต่โครงสร้ำงดินเป็นสมบัต ิ

ที่ เปล่ียนแปลงได ้ในดินที่ มีกำรใช ้ปลูกพืช 

มำนำน โครงสร้ำงดินย ่อมเสื่อมสลำยไป 

เนื่องจำกปริมำณอินทรียวัตถุในดินที่ลดลง 

หรือเกดิควำมแน่นทบึ เนือ่งจำกมกีำรไถพรวน

และกดทับบ่อยๆ ด้วยเครื่องจักรขนำดใหญ่ 

ซ่ึงมีน�้ำหนักมำกโดยไม่มีกำรอนุรักษ์และ

ปรับปรุงบ�ำรุง ดินอย ่ำงถูกต ้อง รวมทั้ ง 

กำรเสียดสีกับเครื่องมือเกษตรกรรมและ 

กำรปะทะของเม็ดฝนที่ตกลงมำบนดินด้วย

   เรำสำมำรถปรับปรุงดินท่ีไม่มีโครงสร้ำง หรือดินที่มีโครงสร้ำงเปลี่ยนไปจำกเดิม 

ให้กลับมำมีโครงสร้ำงที่ดีขึ้นได้โดยกำรเพิ่มอินทรียวัตถุอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ด้วยกำรใส ่

ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินทุกครั้งที่มีกำรไถพรวน หรือปลูกพืช 

ปุ ๋ยสดแล้วไถกลบก่อนกำรปลูกพืชหลัก เพื่อส่งเสริม 

กำรจับตัวกันเป็นเม็ดของดิน หรือกำรช่วยป้องกันกำร 

สลำยตัวของเม็ดดินที่มีอยู่แล้วด้วยกำรปลูกพืชคลุมดิน  

เพือ่ป้องกันกำรท�ำลำยเมด็ดินจำกแรงปะทะของฝน  ท�ำกำร

ไถพรวนดนิอย่ำงถกูวธิ ีและไม่ไถพรวนทีร่ะดบัควำมลึกเดิม

ทุกปี เพื่อป้องกันกำรอัดตัวแน่นและเกิดเป็นชั้นดำน  

หลีกเลี่ยงกำรไถพรวนท่ีมำกเกินควำมจ�ำเป็น เพื่อลด 

กำรท�ำลำยโครงสร้ำงของดินโดยตรงด้วย

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “ลักษณะและสมบัติบำงประกำรของดิน”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
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	 5.	ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
   ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน หรือที่เรียกกันว่ำ “พีเอช (pH)” เป็นคำ่ปฏิกิริยำดิน 

วัดได้จำกควำมเข้มข้นของปริมำณไฮโดรเจนไอออน (H+) ในดิน โดยทั่วไปค่ำพีเอชของดินจะบอก 

เป็นคำ่ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 14 ถำ้ดินมีค่ำพีเอชน้อยกว่ำ 7 แสดงว่ำดินนั้นเป็นดินกรด ยิ่งมีค่ำน้อยกว่ำ 

7 มำก จะเป็นกรดมำก แต่ถ้ำดินมีพีเอชมำกกว่ำ 7 จะเป็นดินด่ำง ส�ำหรับดินที่มีพีเอชเท่ำกับ 7  

พอดีแสดงว่ำดินเป็นกลำง แต่โดยปกติแล้วพีเอชของดินทั่วไปจะมีค่ำอยู่ในช่วง 5 ถึง 8

   พีเอชของดินมีควำมส�ำคัญต ่อกำร 

ปลูกพืชมำก เพรำะเป็นตัวควบคุมกำรละลำยธำตุอำหำร

ในดนิออกมำอยูใ่นสำรละลำยหรอืน�ำ้ในดนิ ถ้ำดนิมพีเีอช 

ไม่เหมำะสมธำตอุำหำรในดนิอำจจะละลำยออกมำได้น้อย 

ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของพืช หรือในทำงตรงกัน

ข้ำมธำตอุำหำรบำงชนดิอำจจะละลำยออกมำมำกเกนิไป

จนเป็นพิษต่อพืชได้

   พืชแต่ละชนิดชอบท่ีจะเจริญเติบโตใน

ดินท่ีมีช่วงพีเอชต่ำงๆ กัน ส�ำหรับพืชท่ัวไปมักจะเจริญ

เตบิโตได้ดีในช่วงพีเอช 6-7 นอกจำกนีค้วำมเป็นกรดเป็น

ด่ำงของดินยัง ควบคุมกำรเจริญเติบโตและกำรท�ำหนำ้ที่

ของจุลินทรีย์ดินด้วย

	 6.	การแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดิน
   เป็นสมบัติของดินท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรส�ำรองปริมำณธำตุอำหำรต่ำงๆ ไว้ในดิน 

และปลดปล่อยออกมำให้พืชได้ใช้ประโยชน์ อินทรียวัตถุและแร่ดินเหนียวในดินมีบทบำทส�ำคัญ 

อย่ำงมำกต่อสมบัตินี้ของดิน เนื่องจำกพ้ืนผิวของ 

อินทรียวัตถุและแร่ดินเหนียวจะมีประจุลบเหลืออยู่  

จงึสำมำรถดดูยดึประจบุวกได้ แร่ธำตอุำหำรทีพ่ชืต้องกำร 

ส่วนใหญ่จะมีประจุบวก เช่น ธำตุไนโตรเจนในรูปของ

แอมโมเนียม ธำตุแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม 

เหล็ก และสังกะสี นอกจำกนีย้งัช่วยในกำรควบคมุหรือต้ำน

กำรเปลีย่นแปลงควำมเป็นกรดของดนิด้วย โดยกำรดูดยึด

ประจุบวกที่เป็นกรด ได้แก่ ไฮโดรเจนและอะลูมินัม
การแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดินกับรากพืช
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	 7.	สิ่งมีชีวิตในดิน
   เป็นสมบัติทำงชีวภำพของดิน ซ่ึงรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีขนำดใหญ่และขนำดเล็ก  

มองเหน็และมองไม่เหน็ด้วยตำเปล่ำ อำศยัอยูบ่นดินและในดิน แบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คอื พืช 

สัตว์ และจุลินทรีย์ดิน
   

พืช

พืชมีอิทธิพลอย่ำงยิ่งต่อดินและสิ่งมีชีวิตในดิน 

เนื่องจำกท�ำหน้ำท่ีกักเก็บพลังงำนแสงอำทิตย์มำสร้ำงเป็น 

สำรอินทรีย์โดยผ่ำนกระบวนกำรสังเครำะห์แสง ต่อมำเม่ือส่วนต่ำงๆ 

ของพชืหลุดร่วงหรือตำยทบัถมและผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยจนกลำยเป็น 

สำรอนิทรย์ีต่ำงๆ สำรเหล่ำน้ีก็จะกลำยเป็นแหล่งพลงังำนทีส่�ำคญัของสิง่มชีวีติต่ำงๆ 

ภำยในดินที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องไปอีกมำก และเป็นแหล่งส�ำคัญ

ของธำตุอำหำรพืชหลำยชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก�ำมะถัน นอกจำกนี ้

กำรที่พืชเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้ำนใบและหยั่งรำกลึกลงไปในดิน ยังก่อให้เกิด 

ผลกระทบและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในดินอีกหลำยอย่ำง เช่น กำรเกิด 

ช่องว่ำงในดนิจำกกำรชอนไชของรำก กำรเคลือ่นทีข่องน�ำ้และอำกำศ 

กำรหมุนเวียนของธำตุอำหำร กำรผุพังสลำยตัวของหิน 

กลำยเป็นดนิ กำรซมึชะ และกำรป้องกันกำรสญูเสยี 

หน้ำดิน เป็นต้น

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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สัตว์ในดิน

ดินเป็นแหล่งอำศัยของสัตว์นำนำชนิด เช่น มด ปลวก 

แมลงต่ำงๆ กิง้กอื ตะขำบ ไส้เดือน ตุ่น และง ูเป็นต้น บทบำทหลกั

ของสัตว์ในดินส่วนใหญ่จะเกีย่วข้องกบักำรขดุคุย้เพือ่หำอำหำรหรือเป็น

ท่ีอยู่อำศัย รวมถึงกำรกัดย่อยชิ้นส่วนของรำกหรือเศษซำกต่ำงๆ กิจกรรม

เหลำ่นี้ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินได้ กำรสร้ำงรัง และกำรขุดคุ้ย

ไชชอนดินของมด ปลวก แมลง หรือไส้เดือนดิน เป็นกำรพลิกดินโดยธรรมชำติ 

ช่วยผสมคลุกเคลำ้อินทรียวัตถุในดิน หรือช่วยผสมคลุกเคลำ้ดินบนกับดินล่ำง 

และน�ำแร่ธำตุจำกใต้ดนิขึน้มำบนผวิดนิ ท�ำให้เกดิช่องว่ำงในดนิ ซึง่ส่งผลให้

ดนิโปร่งมกีำรถ่ำยเทอำกำศด ีปลวกและไส้เดอืนยงัมบีทบำทส�ำคญัใน

กำรย่อยสลำยเศษอำหำร ซำกพืชและสัตว์ให้มีขนำดเล็กลงจน

เป็นอนุภำคขนำดจ๋ิวๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งอำหำรของ

จุลินทรีย์ดินต่อไป 

จุลินทรีย์ดิน

 จุลินทรีย์ดิน หมำยถึง สิ่งมีชีวิตขนำดเล็กมำก

จนไม ่สำมำรถมองเห็นได ้ด ้วยตำเปล ่ำ ต ้องใช ้

กล้องจุลทรรศน์ส่องดู มหีลำยชนดิท้ังท่ีเป็นพืชและสัตว์ เช่น 

แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีท รำ โปรโตซัว และไวรัส จุลินทรีย์ดิน

มีบทบำทส�ำคัญในกำรย่อยสลำยอินทรียวัตถุ กำรแปรสภำพ

สำรอนิทรย์ีและอนนิทรย์ี กำรตรงึไนโตรเจน กำรย่อยสลำย

สำรเคม ีฯลฯ ซึง่ส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงสมบตัต่ิำงๆ 

ของดิน ช่วยให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ และ

สภำพแวดล้อมในดินเกิดสมดุล

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “สิ่งมีชีวิตในดิน”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน

ความรู้เรื่องดินส�าหรับเยาวชน30



ธาตุอาหารพืชในดิน

ธำตุอำหำรหลัก

ธำตุอำหำรรอง จุลธำตุ

N

Ca B Cu

P

Mg Zn Mn

K

S Fe Mo Cl Ni

น�า้
H

2
O

ออกซิเจน
O

2

คาร์บอนไดออกไซด์
CO

2
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	 1.	มหธาต	ุ(Macronutrients)
  มหธำตหุมำยถึง ธำตอุำหำรทีพ่ชืต้องกำรใช้ใน 

ปริมำณมำก มีอยู่ 9 ธำตุ ได้แก่ คำร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) 

ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)  

แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก�ำมะถัน (S)

  ส�ำหรบัสำมธำตแุรก คอื คำร์บอน (C)  

ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) ส่วนใหญ่พืช 

ได้มำจำกอำกำศและน�้ำ ส่วนไนโตรเจน (N)  

ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) เรียกรวมกันวำ่ 

ธำตุอำหำรหลัก หรือ ธำตุปุ๋ย เนื่องจำกพืชต้องกำร

ใช้ในปรมิำณมำก แต่ในดนิมกัจะมปีรมิำณไม่เพยีงพอ 

ต้องเพิ่มเติมให้ในรูปของปุ๋ยชนิดต่ำงๆ ส�ำหรับแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก�ำมะถัน (S)  

รวมเรยีกว่ำ ธำตอุำหำรรอง เพรำะจะไม่ค่อยมีปัญหำขำดแคลนในดนิทัว่ๆ ไป และโดยปกตเิมือ่มกีำร

ใส่ปุ๋ย N-P-K ลงไปในดินมักจะมีธำตุเหล่ำนี้ปนลงไปด้วยเสมอ

	 2.	จุลธาตุ	 หรือ	 ธาตุอาหารเสริม	
(Micronutrients)
  จุลธำตุหรือธำตุอำหำรที่พืชต้องกำรใช้ในปริมำณน้อย 

มีอยู่ 8 ธำตุ ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกำนีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo)  

ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl) และนิกเกิล (Ni)

  อย่ำงไรก็ตำมไม่ว่ำจะเป็นธำตุอำหำรในกลุ่มมหธำตุหรือจุลธำตุ ล้วนก็มีควำมส�ำคัญ

และจ�ำเป็นต่อกำรเจริญเตบิโตของพชืไม่น้อยไปกว่ำกนั เพรำะควำมจริงแล้วธำตทุกุธำตมุคีวำมส�ำคญั 

ต่อกำรด�ำรงชีพของพชืเท่ำๆ กนั จะต่ำงกนัแต่เพยีงปริมำณทีพ่ชืต้องกำรเท่ำนัน้ ดังนัน้พชืจึงขำดธำตุ

ใดธำตุหน่ึงไม่ได้ หำกพืชขำดธำตุอำหำรท่ีจ�ำเป็นแม้แต่เพียงธำตุเดียวพืชจะหยุดกำรเจริญเติบโต 

แคระแกร็น ไม่ให้ผลผลิตและตำยในที่สุด

 ธำตุอำหำรที่จ�ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ของพืช ที่เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป

มีอยู่ 17 ธำตุ โดยแบ่งออกเป็น 2	กลุ่ม ได้แก่ มหธาตุ	และจุลธาตุ

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ของพืช
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หน้าที่ของธาตุอาหารพืชในดิน

 ธำตุอำหำรพืชแต่ละชนิดมีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของพืชแตกต่ำงกันไป และถ้ำ

พืชได้รับธำตุอำหำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร จะแสดงอำกำรท่ีแตกต่ำงกันตำมแต่ชนิดของธำตุ

อำหำรที่ขำดแคลนนั้น

อำกำรขำดธำตุไนโตรเจน

อำกำรขำดธำตุโพแทสเซียม

ไนโตรเจน มีหน้ำที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีน ช่วยให้พืชม ี
สเีขยีว เร่งกำรเจรญิเตบิโตทำงใบ หำกพชืขำดธำตุนีจ้ะแสดงอำกำร
ใบเหลือง ใบมีขนำดเล็กลง ล�ำต้นแคระแกร็นและให้ผลผลิตต�่ำ

โพแทสเซียม เป็นธำตุที่ช่วยในกำรสังเครำะห์น�้ำตำล แป้ง และ
โปรตีน ส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยน�้ำตำลจำกใบไปสู่ผล ช่วยให้ผล
เติบโตเร็วและมีคุณภำพดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ตำ้นทำนต่อโรคและ
แมลงบำงชนดิ ถ้ำขำดธำตนุีพ้ชืจะไม่แขง็แรง ล�ำต้นอ่อนแอ ผลผลติ
ไม่เติบโต มีคุณภำพต�่ำ สีไม่สวย รสชำติไม่ดี

ฟอสฟอรัส มีหน้ำที่ช่วยเร่งกำรเจริญเติบโตและกำรแพร่กระจำย
ของรำก ควบคุมกำรออกดอก ออกผล และกำรสรำ้งเมล็ด ถำ้พืชขำด
ธำตนุีร้ะบบรำกจะไม่เจรญิเตบิโต ใบแก่จะเปลีย่นจำกสเีขยีวเป็นสม่ีวง
แล้วกลำยเป็นสีน�้ำตำลและหลุดร่วง ล�ำต้นแกร็นไม่ผลิดอกออกผล

แคลเซียม เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในกำรแบ่งเซลล์ กำรผสมเกสร 
กำรงอกของเมลด็ พชืขำดธำตนุีใ้บทีผ่ลอิอกมำใหม่จะหงกิงอ ตำยอด
ไม่เจริญ อำจมีจุดด�ำที่เส้นใบ รำกสั้น ผลแตก และมีคุณภำพไม่ดี

อำกำรขำดธำตุฟอสฟอรัส

อำกำรขำดธำตุแคลเซียม

ก�ามะถนั เป็นองค์ประกอบส�ำคญัของกรดอะมโิน โปรตนีและวติำมนิ 

ถ้ำขำดธำตุนี้ทั้งใบบนและใบล่ำงจะมีสีเหลืองซีด และต้นอ่อนแอ

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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อำกำรขำดธำตุแมกนีเซียม

อำกำรขำดธำตุโบรอน

แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วย

สงัเครำะห์กรดอะมโิน วติำมิน ไขมัน และน�ำ้ตำล ท�ำให้สภำพกรดด่ำง 

ในเซลล์พอเหมำะและช่วยในกำรงอกของเมล็ด ถ้ำขำดธำตุนี้ 

ใบแก่จะเหลือง ยกเว้นเส้นใบ และใบจะร่วงหล่นเร็ว

โบรอน ช่วยในกำรออกดอกและกำรผสมเกสร มีบทบำทส�ำคัญ

ในกำรตดิผลและกำรเคลือ่นย้ำยน�ำ้ตำลมำสู่ผล กำรเคล่ือนย้ำยของ

ฮอร์โมน กำรใช้ประโยชน์จำกไนโตรเจนและกำรแบ่งเซลล์ ถ้ำพืช

ขำดธำตุน้ี ตำยอดจะตำยแล้วเร่ิมมีตำข้ำง แต่ตำข้ำงก็จะตำยอีก 

ล�ำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนำ โค้งและเปรำะ

เหล็ก ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล์ มีบทบำทส�ำคัญในกำร

สังเครำะห์แสงและหำยใจ ถ้ำขำดธำตุนี้ใบอ่อนจะมีสีขำวซีดในขณะ

ที่ใบแก่ยังเขียวสด

ทองแดง ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล์ กำรหำยใจ กำรใช ้

โปรตีนและแป้ง กระตุ้นกำรท�ำงำนของเอนไซม์บำงชนิด ถ้ำ 

พืชขำดธำตุนี้ ตำยอดจะชะงักกำรเจริญเติบโตและกลำยเป็น 

สีด�ำ ใบอ่อนเหลือง และพืชทั้งต้นจะชะงักกำรเจริญเติบโต

อำกำรขำดธำตุก�ำมะถัน

คลอรีน	มีบทบำทบำงประกำรเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช ถ้ำขำดธำตุนี ้

พืชจะเหี่ยวง่ำย ใบสีซีด และบำงส่วนแห้งตำย

อำกำรขำดธำตุทองแดง

อำกำรขำดธำตุคลอรีน

อำกำรขำดธำตุเหล็ก

อำกำรขำดธำตุนิกเกิล

นกิเกลิ เป็นธำตทุีม่คีวำมส�ำคญัต่อเอนไซม์ยเูรส (urease) โดยท�ำหน้ำที่
ช่วยปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู ่ในรูปท่ีพืชน�ำไปใช้ได้ นอกจำกนี้ 
ยังจ�ำเป็นต่อกระบวนกำรดดูซบัธำตเุหลก็ ช่วยในกระบวนกำรงอกของเมลด็  
หำกนิเกิลไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร พืชอำจไม่ให้ผลผลิตเต็มที่ 
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โมลบิดนิมั	ช่วยให้พชืใช้ไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์และเกีย่วข้องกบั

กำรสงัเครำะห์โปรตนี ถ้ำขำดธำตนุีพ้ชืจะมอีำกำรคล้ำยขำดไนโตรเจน 

ใบมีลักษณะโค้งคลำ้ยถ้วย ปรำกฏจุดเหลืองๆ ตำมแผ่นใบ

แมงกานสี	ช่วยในกำรสงัเครำะห์แสงและกำรท�ำงำนของเอนไซม์

บำงชนิด ถ้ำพืชขำดธำตุนี้ใบอ่อนจะมีสีเหลืองในขณะที่เส้นใบ 

ยังเขียว ต่อมำใบที่มีอำกำรดังกลำ่วจะเหี่ยวแล้วร่วงหล่น

สังกะสี ช่วยในกำรสังเครำะห์ฮอร์โมนออกซิน คลอโรฟิลล์ และ

แป้ง ถ้ำขำดธำตุนี้ใบอ่อนจะมีสีเหลืองซีดและปรำกฏสีขำวๆ 

ประปรำยตำมแผ่นใบ โดยเส้นใบยังเขียว รำกสั้นไม่เจริญตำมปกติ

 เมื่อมีกำรปลูกพืชลงบนดิน ย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลง

ปริมำณของธำตุอำหำรต่ำงๆ ที่มีอยู่ในดิน เนื่องจำกในขณะที่

พืชมีกำรเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธำตุอำหำรในดินไปใช้และ

เก็บสะสมไว้ในส่วนตำ่งๆ ได้แก่ ใบ ล�ำต้น ดอก ผล จนถึงเวลำ

เก็บเกี่ยวผลผลิตและน�ำออกไปจำกพ้ืนท่ี ธำตุอำหำรที่สะสม

อยู ่เหล่ำนั้นย่อมถูกน�ำออกไปจำกพ้ืนที่ด ้วย นอกจำกนี้ 

ธำตุอำหำรบำงส่วนยังเกิดกำรสูญหำยไปในรูปแก๊ส บำงส่วน

ถกูตรงึอยูใ่นรปูทีใ่ช้ประโยชน์ไม่ได้ บำงส่วนถกูชะล้ำงออกไปจำก 

บริเวณรำกพืช หรือสูญเสียไปกับกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 

ดังนั้นกำรเพำะปลูกพืชติดต่อกันเป็นระยะเวลำยำวนำน  

โดยไม่มีกำรเติมธำตุอำหำรลงไปในดิน ย่อมท�ำให้ควำม 

อุดมสมบูรณ์ของดินลดลง และในที่สุดพืชจะไม่สำมำรถ 

เจริญเติบโตบนดินนั้นได้อีกต่อไป ในกำรปลูกพืชจึงต้องมีกำร

ใส่ปุ ๋ยเพื่อบ�ำรุงดิน ช่วยเพ่ิมธำตุอำหำรพืชและคงระดับ 

ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อยู่เสมอ

อำกำรขำดธำตุแมงกำนีส

อำกำรขำดธำตุโมลิบดินัม

อำกำรขำดธำตุสังกะสี

ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ
ของดิน

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน
ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
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ภาค 2

 ดังได้กล่ำวแล้วว่ำ ดินมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีพของมนุษย์ 

พืชและสัตว์ เพรำะดินเป็นแหล่งที่มำของปัจจัยส�ำคัญ ทั้งที่อยู่อำศัย 

อำหำร ยำรักษำโรค เครื่องนุ ่งห่ม และพลังงำน ล้วนได้มำจำกดิน 

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

 ในด้ำนเกษตรกรรม ดินเป็นทั้งท่ียึดเกำะและค�้ำจุนให้พืช 

เจริญเติบโต และเป็นแหล่งของธำตุอำหำรส�ำคัญที่พืชน�ำไปใช้ในกำร 

เจริญเติบโต ออกดอก ออกผล แต่เนื่องจำกดินแต่ละแห่งมีลักษณะและ

สมบัติที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นถ้ำเรำรู้จักดินมำกขึ้น ก็น่ำจะท�ำให้เรำสำมำรถ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อยำ่งเหมำะสมและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วย
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การศึกษาเกี่ยวกับ...ดิน

 มนุษย์เริ่มสนใจและศึกษำดินโดยคิดว่ำ ดินเป็น

แหล่งของธำตุอำหำรซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตของ

พชืกันมำเป็นเวลำนำนแล้ว เริม่จำกในทวปียโุรป ตัง้แต่สมยั

อริสโตเติล เมื่อประมำณ 300 ปีก่อนคริสตกำล ต่อมำภำย

หลังจึงเกิดแนวควำมคิดในกำรมองดินเป็นวัสดุตำม

ธรรมชำติที่แตกต่ำงไปจำกวัสดุชนิดอื่นๆ และได้มีกำร

ศึกษำดินกันอย่ำงจริงจังในเชิงวิทยำศำสตร์ เรำเรียก 

ผู ้ที่ท�ำกำรศึกษำเกี่ยวกับดินนี้ว ่ำ “นักวิทยำศำสตร์ 

ทำงดิน”	(Soil scientist) หรือ “นักปฐพีวิทยำ”

 บุคคลท่ีได้ช่ือว่ำเป็นบิดำแห่งปฐพีวิทยำ คือ  

โดคุเชฟ (Vasily V. Dokuchaev) ชำวรัสเซีย ซึ่งได้สร้ำง 

ผลงำนกำรศึกษำดิน Chernozems จนเป็นท่ียอมรับว่ำ

เป็นผลงำนวิทยำศำสตร์ทำงด้ำนปฐพีวิทยำจริงๆ เล่มแรก

ของโลก ต่อมำภำยหลงัจึงได้มพีฒันำกำรของกำรศกึษำดนิ

ในทวีปอเมริกำขึ้นและเปิดโอกำสให้มีกำรศึกษำดินอย่ำง

กว้ำงขวำงในภมูภิำคต่ำงๆ ท้ังในด้ำนลกัษณะของดนิแต่ละ

ชนิด และในด้ำนควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงดนิและพชืมำจนถงึ

ปัจจุบัน

โดคุเชฟ	(Vasily	V.	Dokuchaev)
บิดำแห่งปฐพีวิทยำ	
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	 1.	ด้านปฐพีวิทยาธรรมชาต	ิ(Pedology)
  มุ่งเน้นกำรศึกษำดินในสภำพท่ีเป็นวัตถุที่มีอยู่ตำมสภำพ

ธรรมชำต ิเพือ่เรยีนรูส้มบตัต่ิำงๆ ของดนิทัง้สมบัตภิำยนอกและภำยใน โดย

กำรศึกษำจะเน้นหนักไปทำงด้ำนกำรเกิดดิน ปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรเกิดกำรสร้ำงตัวของดิน และกำรแจกแจงชนิดของดิน เพ่ือน�ำมำจัด

หมวดหมู่ในระดับต่ำงๆ ตำมระบบกำรจ�ำแนกดินที่ใช้ รวมถึงกำรจัดท�ำ

แผนทีแ่สดงขอบเขตดนิของดนิชนดิต่ำงๆ ในทำงภมูศิำสตร์ด้วย ผูท้ีท่�ำกำร

ศึกษำดินในลักษณะนี้เรำเรียกว่ำ “นักส�ำรวจดิน” (soil surveyor)

	 2.	ด้านปฐพีวิทยาสัมพันธ	์(Edaphology)
  เป็นกำรศึกษำดินในด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดินกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพำะพืช เน้นหนัก

ในด้ำนสมบตัต่ิำงๆ ของดินท่ีมผีลต่อกำรให้ผลผลติของพชื ได้แก่ ควำมอดุมสมบรูณ์ของดินและควำม

สำมำรถของดนิทีจ่ะให้ธำตอุำหำรแก่พชื รวมถงึเคม ีฟิสกิส์ แร่วทิยำ และกิจกรรมของจลุนิทรย์ีต่ำงๆ 

ในดินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชอีกด้วย

  หลกัทัว่ไปในกำรศึกษำด้ำนนีค้อื กำรหำวิธเีพิม่ผลผลติพืชจำกดิน 

และที่ดิน ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ปุ ๋ย กำรตอบสนองต่อธำตุอำหำรในดิน  

และกำรตอบสนองต่อปุ๋ยที่ใส่ลงในดิน เพื่อให้ดินสำมำรถเพิ่มผลผลิตของพืช

ได้มำกขึ้น

ตกแต่งหน้ำตัดดิน

เกบ็ตัวอย่ำงหน้ำตัดดินจดบันทกึข้อมูลในสนำม

ศกึษำลักษณะของดิน

 กำรศึกษำเกี่ยวกับดินโดยเฉพำะทำงด้ำนกำรเกษตรในปัจจุบัน 

ได้แบ่งแนวทำงกำรศึกษำออกเป็น 2 แนวทำง คือ
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การศึกษาดิน...ในประเทศไทย

 กำรศึกษำดินในประเทศไทย ทั้งใน

ด้ำนปฐพีวิทยำธรรมชำติ (pedology) และด้ำน

ควำมสัมพันธ์กับพืช (edaphology) นั้น ได้ยึดถือ

ววิฒันำกำรทำงวชิำกำรของยโุรปและสหรฐัอเมรกิำเป็นหลัก  

ซึ่งเริ่มมำกว่ำ 50 ปีแล้ว โดยมีหน่วยงำนต่ำงๆ ในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์และองค ์กรในมหำวิทยำลัยต ่ำงๆ  

ในประเทศ กับมีผู้เชี่ยวชำญจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ

เข้ำมำช่วยเหลือโดยเฉพำะในสมัยแรกๆ

กำรศึกษำท้ังสองด้ำนที่ท�ำต่อเนื่องกันมำเรื่อยๆ นี้ 

ท�ำให้มีข้อมูลและข้อสนเทศที่สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับดินมำกมำย และผลจำกกำรศึกษำ

ท�ำให้มองเห็นปัญหำเกี่ยวกับดินและกำรใช้ที่ดินมำกยิ่งขึ้น กำรน�ำข้อมูลที่ได้จำก

กำรศกึษำมำใช้จงึต้องปรบัให้เข้ำกบัวตัถปุระสงค์อย่ำงถกูต้อง ซ่ึงส่วนใหญ่นัน้จะขึน้

อยูก่บักำรรู้จักชนดิของดนิและกำรแจกกระจำยของดนิในพืน้ทีต่่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ 

ดังนั้น กำรศึกษำให้รู ้ถึงลักษณะดินและสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่จะมีผลต่อ 

กำรใช้ท่ีดินจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และเป็นวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งที่ต้อง

ด�ำเนินกำรให้บรรลุถึงเป้ำหมำย

สแกนคิวอำร์โค้ด

เพื่ออ่ำนควำมรู้เรื่องดินเพิ่มเติม
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งานส�ารวจและจ�าแนกดิน
ของประเทศไทย

	 กำรส�ำรวจดิน คือ กำรส�ำรวจหำข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ของดิน ตลอดจนสภำพแวดล้อม 

โดยวิธีกำรทำงสนำมและกำรวิเครำะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติกำร เพื่อให้ทรำบถึงควำมคล้ำยคลึงและ

ควำมแตกต่ำงของดนิในแต่ละพืน้ท่ี แล้วน�ำมำบันทกึในรปูของแผนทีแ่ละรำยงำน ซึง่จะมรีำยละเอยีด

เกี่ยวกับชนิดของดิน ขอบเขตและกำรแพร่กระจำย ลักษณะและสมบัติของดิน สภำพแวดล้อม 

ของดิน และมีกำรแปลควำมหมำยของข้อมูลเหล่ำนั้น เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ เช่น 

ด้ำนกำรเกษตร ปำ่ไม้ วิศวกรรม ชลประทำน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

สงัคม และภัยธรรมชำต ิผูท้ีท่�ำกำรส�ำรวจท�ำแผนทีด่นิหรือนกัส�ำรวจ

ดนิ จะต้องมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจอย่ำงดใีนหลำยสำขำวชิำ โดยเฉพำะที ่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีควบคุมกำรเกิดดิน กระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง 

ลกัษณะและสมบตัขิองดนิ ระบบทีใ่ช้ในกำรจ�ำแนกดิน รวมถึงกจิกรรม

ที่จะน�ำผลงำนส�ำรวจดินไปใช้

 กำรส�ำรวจดนิมกีำรด�ำเนนิกำรหลำยระดับ ตัง้แต่ระดบัหยำบมำกเพือ่ศึกษำควำมเป็นไปได้ 

ของกำรพัฒนำพื้นที่ จนถึงระดับละเอียด เพื่อกำรปฏิบัติจริงในไร่นำ และระดับละเอียดมำกเพื่อกำร

ศึกษำวิจัย ควำมหยำบหรือควำมละเอียดของกำรส�ำรวจดิน หมำยถึง ควำมมำกน้อย ควำมถ่ีห่ำง 

ของจ�ำนวนจดุทีต้่องท�ำกำรตรวจสอบลกัษณะและสมบติัของดิน และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ

เส้นขอบเขตที่ใช้แบ่งประเภทดิน 

 กำรส�ำรวจจ�ำแนกดนิและกำรจดัท�ำแผนทีด่นิของประเทศไทย เริม่ด�ำเนนิกำรมำตัง้แต่ก่อน

สงครำมโลกครั้งที่ 2 ประมำณปี พ.ศ. 2478 โดยมี Dr. R.L. Pendleton นักวิทยำศำสตร์ทำงดิน

และกำรเกษตรชำวอเมริกัน ซึ่งเข้ำมำปฏิบัติงำนในฐำนะท่ีปรึกษำของกรมกสิกรรมและประมง  

ในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีนักวิชำกำรฝ่ำยไทย คือ ดร.สำโรช มนตระกูล และ ดร.เริ่ม บูรณฤกษ์ 

เป็นผูร่้วมงำนอย่ำงใกล้ชดิ ท�ำกำรส�ำรวจดนิในระดบัหยำบ โดยยดึถอืระบบกำรส�ำรวจและจ�ำแนกดิน 

ตำมแบบของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิำ (United States Department of Agriculture: USDA) 

ปี 1938 หรือที่เรียกว่ำ ระบบ USDA 1938 เป็นหลัก
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 ปี พ.ศ. 2510 นักวิชำกำรทำงดินของประเทศไทยได้น�ำระบบ “อนุกรมวิธำนดิน”  

(Soil Taxonomy) เข้ำมำใช้ในระบบกำรส�ำรวจและจ�ำแนกดินของประเทศ ซ่ึงได้พิจำรณำแล้ว 

เห็นว่ำ เป็นระบบที่เหมำะสมที่จะใช้เป็นระบบกำรจ�ำแนกดินในประเทศไทย จึงได้ท�ำกำรจัดจ�ำแนก

ดินตำมระบบอนุกรมวิธำนดินนี้มำจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงกำรจ�ำแนกดินตำมระบบอนุกรมวิธำนดินนี้  

แบ่งชั้นกำรจ�ำแนกดินออกเป็น	6	ขั้น	คือ	อันดับ	(order)	อันดับย่อย	(suborder)	กลุ่มดินใหญ	่

(great	group)	กลุ่มดินย่อย	(subgroup)	วงศ์ดิน	(family)	และชุดดิน	(series)

ชุดดิน
 ชุดดิน เป็นขั้นกำรจ�ำแนกดินต�่ำสุดของระบบ ที่ใช้ลักษณะและสมบัติทำงสัณฐำน 

กำยภำพ เคมี แร่ และจุลสัณฐำน ที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรจัดกำรดิน เช่น 

กำรจัดเรียงตัวของชั้นดิน สีดิน เนื้อดิน โครงสร้ำง ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง และแร่ในดิน ซึ่งจะต้อง

อำศัยกำรศึกษำดินในสนำมและกำรวิเครำะห์ดินจำกห้องปฏิบัติกำรในกำรจ�ำแนกดินร่วมกัน 

	 ชุดดินนครปฐม	 			ชุดดินก�ำแพงแสน	 	ชุดดินหนองมด

 การตัง้ชือ่ชดุดนิ โดยทัว่ไปมกัจะใช้ชือ่ท้องถิน่ของสถำนทีท่ีพ่บดนินัน้เป็นบรเิวณกว้ำง

ครั้งแรก หรือเป็นชื่อบริเวณท่ีรู้จักกันท่ัวไป ได้แก่ ชื่อจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล เช่น ชุดดินนครปฐม  

ชดุดนิก�ำแพงแสน และชดุดนิหนองมด ปัจจุบันมชีดุดนิทีเ่ป็นตวัแทนทีพ่บในพืน้ทีต่่ำงๆ ของประเทศ

มำกกวำ่ 300 ชุดดิน

สแกนคิวอำร์โค้ด

ศึกษำข้อมูลชุดดินเพิ่มเติม

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม
คลปิวดิโีอ “ชดุดนิทีส่�ำคญัในประทศไทย”	
ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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 ดังนั้น แผนที่ดินที่ได้จำกกำรส�ำรวจจ�ำแนกโดยนักส�ำรวจดิน จะท�ำให้เรำทรำบว่ำ ชุดดิน

ต่ำงๆ น้ันมีกระจำยอยู่บริเวณใดบ้ำง และมีขอบเขตกว้ำงขวำงมำกน้อยเพียงใด อย่ำงไรก็ตำม  

กำรที่มีชื่อดินจ�ำนวนมำก รวมท้ังมีรำยละเอียดเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของดินที่หลำกหลำย  

จงึเป็นกำรยำกต่อผูใ้ช้แผนที ่ทีไ่ม่คุน้เคยกบัชือ่ชดุดนิ และไม่สำมำรถจ�ำรำยละเอยีดเกีย่วกบัลักษณะ

และสมบัติของชุดดินต่ำงๆ ได้ ดังนั้นกำรที่จะให้ผู้ใช้อื่นๆ เข้ำใจข้อมูลกำรส�ำรวจดิน จึงจ�ำเป็นที่ 

นักส�ำรวจดินจะต้องแปลผลงำนข้อมูลดินให้อยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่ำย เช่น กำรจ�ำแนกหรือ 

จัดชั้นควำมเหมำะสมของดินเพื่อกำรปลูกพืช พร้อมแผนที่แสดงควำมเหมำะสมของดิน 

 กรมพัฒนำที่ดิน ได้เข้ำใจถึงปัญหำในกำรใช้แผนที่ดินและข้อมูลดิน ดังนั้น ในปี 2530  

จึงได้หำวิธี ที่จะจัดกลุ่มของชุดดินขึ้นมำ โดยใช้หลักเกณฑ์ในกำรรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และ

ศักยภำพในกำรเพำะปลูก รวมถึงกำรจัดกำรดินที่คลำ้ยคลึงกัน มำไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน จำกชุดดินกว่ำ 

300 ชุดดิน ได้จัดจ�ำแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในกำรให้ค�ำแนะน�ำ กำรตรวจสอบ 

ลักษณะดิน กำรใช้ที่ดิน และกำรจัดกำรดินที่เหมำะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มชุดดิน

 กลุ่มชุดดินทั้ง 62 กลุ่มนั้น กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 จัดเป็นกลุ่มชุดดิน

ที่พบในพื้นที่ลุ่ม กำรระบำยน�้ำของดินไม่ดี มักมีน�้ำแช่ขังในฤดูฝน ไม่เหมำะส�ำหรับเพำะปลูกพืชไร่ 

ไม้ผล และไม้ยืนต้น ส่วนกลุ่มชุดดินท่ี 26-56 และ 60-62 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอน  

รำยละเอียดของแต่ละกลุ่มชุดดินกล่ำวโดยสรุปได้ดังนี้ 

	 1.	กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
  ดินที่ลุ่ม หมำยถึง ดินที่เกิดอยู่ในบริเวณ

พื้นที่ต�่ำ กำรระบำยน�้ำของดินไม่ดี สภำพพื้นที่รำบเรียบ 

หรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มักจะมีน�้ำท่วมขังที่ผิวดินในฤดู

ฝน และมักมีระดับน�้ำใต้ดินตื้น ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน

กำรท�ำนำ เรำจึงมักเรียกกันว่ำ ดินนำ
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  กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วย

  	กลุ่มชุดดินที่	 1 เป็นกลุ่มของดินเหนียวจัด ลึก สีด�ำหรือสีน�้ำตำล มักมีรอยแตก

ระแหงกวำ้งและลึกในช่วงฤดูแล้ง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงสูง ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินบ้ำนหมี่

  	กลุ่มชุดดินที่	2 เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก สีเทำ มีปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด และส่วนใหญ ่

มีชั้นดินกรดก�ำมะถันอยู่ลึกมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร จำกผิวดิน ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 

ตัวอยำ่งเช่น ชุดดินบำงเขน

  	กลุ่มชุดดินที่	 3 เป็นกลุ่มของดินเหนียว ลึก สีด�ำหรือเทำเข้ม ส่วนใหญ่เกิดจำก

ตะกอนน�ำ้กร่อย และอำจพบชัน้ดนิเลนเคม็อยูต่อนล่ำง ดินอดุมสมบรูณ์ปำนกลำงถงึสูง ตัวอย่ำงเช่น 

ชุดดินบำงกอก

  	กลุ่มชุดดินท่ี	 4	 5	 และ	 7	 เป็นกลุ่มของดินเหนียว ลึก สีเทำหรือน�้ำตำลปนเทำ  

เกิดจำกตะกอนน�ำ้พำ มปีฏกิริยิำดนิเป็นกลำงหรอืเป็นด่ำง ควำมอุดมสมบรูณ์ปำนกลำง ตวัอย่ำงเช่น 

ชุดดินรำชบุรี

  	กลุ่มชุดดินท่ี	 6 เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก เกิดจำกตะกอนน�้ำพำและมีปฏิกิริยำดิน

เป็นกรดถึงเป็นกรดจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินบำงนำรำ

  	กลุ่มชุดดินที่	8 เป็นกลุ่มของชุดดินที่ถูกดัดแปลงโดยกำรยกร่อง น�ำดินในร่องมำถม

ให้สงู แล้วปรบัปรงุดนิเพือ่ใช้ปลูกพชืไร่หรอืไม้ผล ควำมอดุมสมบรูณ์สงู ตวัอย่ำงเช่น ชดุดนิสมุทรสงครำม

  	กลุ่มชุดดินที่	 9	 และ	 10 เป็นกลุ่มที่เป็นดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก�ำมะถัน 

ในระดับตืน้ โดยในกลุม่ชดุดนิท่ี 9 จะเป็นท้ังดนิเปร้ียวจัดและดนิเคม็ด้วย ควำมอดุมสมบรูณ์ปำนกลำง 

ตัวอยำ่งเช่น ชุดดินองครักษ์

   	กลุ่มชุดดินท่ี	 11	 และ	 14 เป็นกลุ่มของดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก�ำมะถัน 

ในระดับลึกปำนกลำง โดยที่ดินในกลุ่มชุดดินที่ 14 จะมีชั้นดินเลนที่มีศักยภำพในกำรก่อให้เกิด 

ดินเปรี้ยวจัดอยู่ในตอนลำ่งด้วย ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินรังสิต

  	กลุ่มชุดดินที่	12	และ	13 เป็นกลุ่มของดินเค็มชำยทะเล ที่ยังคงมีน�้ำทะเลท่วมถึง

เป็นประจ�ำ โดยทีด่นิในกลุม่ชดุดนิที ่13 เป็นดนิเลนเคม็ทีม่ศีกัยภำพในกำรก่อให้เกดิกรดก�ำมะถนัใน

ดินด้วย ควำมอุดมสมบูรณ์สูง ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินท่ำจีน 

  	กลุ่มชุดดนิที	่15	และ	16 เป็นกลุม่ดินทีม่เีนือ้ดินเป็นทรำยแป้ง ลกึ เกดิจำกตะกอน

น�้ำพำ โดยที่ดินในกลุ่มชุดดินที่ 15 มีปฏิกิริยำดินเป็นกลำงถึงเป็นด่ำง ในกลุ่มชุดดินที่ 16 มีปฏิกิริยำ

ดินเป็นกรดถึงเป็นกรดจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินตำกใบ

  	กลุ่มชุดดินที	่ 17	 18	19	และ	22 เป็นกลุ่มของพวกที่มีเนื้อดินร่วน และดินร่วนปน

ทรำยลึก เกิดจำกตะกอนน�้ำพำ ซึ่งแบ่งแยกจำกกันได้โดยใช้คำ่ปฏิกิริยำดิน (pH) ที่แตกตำ่งกัน อยู่ใน

ช่วงที่เป็นกรดจัดถึงเป็นดำ่งเล็กน้อย ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินสำยบุรี 
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  	กลุ่มชุดดินที	่20 เป็นกลุ่มของดินที่เป็นดินเค็ม และดินที่พบครำบเกลือบนผิวดิน 

ที่มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินกุลำร้องไห้

  	กลุ่มชุดดินที่	 21 เป็นกลุ่มของพวกดินร่วน ลึก ที่พบอยู่บริเวณส่วนต�่ำของ 

สันดินริมน�้ำ ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินเพชรบุรี

  	กลุ่มชุดดินที่	 23	 และ	 24 เป็นกลุ่มของพวกที่เป็นดินทรำย กลุ่มชุดดินที่ 23  

เกิดจำกตะกอนทรำยชำยทะเล แต่กลุ่มชุดดินที่ 24 เกิดจำกตะกอนทรำยน�้ำพำ ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ 

ตัวอยำ่งเช่น ชุดดินบำ้นบึง

  	กลุ่มชุดดินที	่ 25 เป็นกลุ่มของพวกดินตื้นในที่ลุ่ม ที่พบชั้นกรวด ลูกรังหนำแน่น 

ชั้นศิลำแลงหรือชั้นหินพื้น ภำยใน 50 เซนติเมตร จำกผิวหน้ำดิน ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น 

ชุดดินกันตัง

  	กลุม่ชดุดนิที	่57	และ	58	เป็นกลุ่มของดินอนิทรีย์ ซ่ึงมชีัน้วสัดุอนิทรีย์หนำมำกกว่ำ 

40 เซนตเิมตร จนถงึหนำกว่ำ 100 เซนตเิมตร และมศีกัยภำพเป็นดนิเปรีย้วหรอืดินกรดก�ำมะถนัด้วย 

ในกลุ่มชุดดินที่ 57 ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินกำบแดง

  	กลุม่ชดุดนิที	่59 เป็นกลุม่ดนิตะกอนน�ำ้พำ บรเิวณทีร่ำบระหว่ำงเนนิเขำและหบุเขำ 

เป็นดินลึก แต่มักมีเศษกรวด หินปะปน ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ

	 2.	กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน
  ดินบนพื้นที่ดอน หมำยถึง ดินที่ไม่มีน�้ำแช่ขัง 

พบบรเิวณทีเ่ป็นเนนิ มกีำรระบำยน�ำ้ค่อนข้ำงดถีงึด ีสภำพพืน้ที่

อำจเป็นที่รำบเรียบ เป็นลูกคลื่น หรือเนินเขำ ใช้ปลูกพืชไร่  

ไม้ผล และไม้ยืนต้น ซึ่งต้องกำรน�้ำน้อย ไม่มีน�้ำแช่ขัง แบ่งออก

เป็น 3 กลุ่มย่อย คือ

	 	 2.1	 ดินในพื้นที่ดอนเขตดินแห้ง	

     เขตดินแห้งเป็นเขตพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพำะพื้นที่ส่วนใหญ่ของ 

ภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภำคกลำง โดยทัว่ไปมฝีนตกน้อยและตกกระจำยไม่สม�ำ่เสมอ 

ปริมำณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี กลุ่มชุดดินที่พบได้แก่

     		กลุ่มชุดดินที่	28 เป็นกลุ่มดินลึก เนื้อดินเหนียวจัด สีด�ำ หรือสีน�้ำตำลเข้ม 

มักมีรอยแตกระแหงกว้ำงและลึกในฤดูแล้ง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงสูง ตัวอย่ำงเช่น  

ชุดดินชัยบำดำล
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     		กลุม่ชดุดนิที	่29 เป็นกลุม่ดินลึก เนือ้ดินเหนยีว สีน�ำ้ตำล สีเหลืองและสีแดง 

ปฏิกิริยำดินเป็นกรด ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินบ้ำนจ้อง

     		กลุ่มชุดดินที่	30	และ	31	เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก สีน�้ำตำล สีเหลือง สีแดง 

เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง กลุ่มชุดดินที่ 30 เป็นกลุ่มดินบนพื้นที่สูง

กว่ำระดับน�้ำทะเลมำกกวำ่ 500 เมตร ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินดอยปุย

     		กลุ่มชุดดินที่	33	และ	38 เป็นกลุ่มของดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วน

ปนทรำย หรือดินร่วนปนทรำยแป้ง ลึก สีน�้ำตำล เกิดจำกตะกอนน�้ำพำ ส่วนใหญ่พบบริเวณ 

สันดินริมน�้ำและลำนตะพัก หรือเนินตะกอนรูปพัด กลุ่มชุดดินที่ 38 เป็นดินท่ีมีอำยุไม่มำก มักมี 

ชั้นเนื้อดินสลับ ไม่แน่นอน เนื่องจำกกำรทับถมของตะกอนเป็นประจ�ำ ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 

ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินเชียงใหม่

     		กลุ่มชุดดินที่	 35	 36	 37	 และ	 40 เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย ลึก  

สีน�้ำตำล สีเหลือง สีแดง เกิดจำกตะกอนน�้ำพำหรือวัตถุต้นก�ำเนิดดินเนื้อหยำบ ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ 

ตัวอยำ่งเช่น ชุดดินสีคิ้ว

     		กลุม่ชดุดนิที	่41	และ	44 เป็นกลุม่ดนิลกึ ทีม่ชีัน้ทรำยหนำถงึหนำปำนกลำง 

เกิดจำกตะกอนน�้ำพำหรือวัตถุต้นก�ำเนิดดินเนื้อหยำบ ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น  

ชุดดินน�้ำพอง

     		กลุ่มชุดดินที่	54	และ	55 เป็นกลุ่มของดินลึกปำนกลำง กลุ่มชุดดินที่ 54  

จะพบก้อนปูนมำร์ลสะสมในดินล่ำงมำก เนื้อดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงถึงเป็นด่ำง  

ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงสูง ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินจัตุรัส

     		กลุ่มชุดดินที่	56	เป็นกลุ่มของดินลึกปำนกลำง เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย

หรือดินร่วน ปฏิกิริยำดินเป็นกรด ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินลำดหญ้ำ

     		กลุ่มชุดดินที่	46	48	และ	49 เป็นกลุ่มของดินตื้น ถึงชั้นที่มีเศษหิน ลูกรัง 

หรือก้อนกรวด หนำแน่นมำก ปฏิกิริยำดินเป็นกรด ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอยำ่งเช่น ชุดดินแม่ริม

สแกนคิวอำร์โค้ด

ศึกษำข้อมูลกลุ่มชุดดินเพิ่มเติม 
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     		กลุ่มชดุดนิที	่47 เป็นกลุ่มของดินต้ืนถงึชัน้หนิพ้ืน ปฏิกริิยำดินเป็นกรด ควำม

อุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินลี้

     		กลุ่มชุดดินที่	 52 เป็นกลุ่มของดินต้ืนถึงชั้นปูนมำร์ล ปฏิกิริยำดินเป็นด่ำง

ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงค่อนข้ำงต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินตำคลี

     		กลุ่มชุดดินที่	60 เป็นกลุ่มของดินตะกอนที่พบบริเวณที่รำบระหว่ำงเนินเขำ

และหุบเขำ เป็นดินลึก แต่มีเศษหินและกรวดปะปนอยู่ ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ 

     		กลุ่มชุดดินท่ี	 61	 เป็นกลุ ่มของดินบริเวณที่ลำดเชิงเขำ เป็นดินตื้นถึง 

ลึกปำนกลำง แต่มีเศษหิน กรวด หรือลูกรังปะปน ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ 

	 	 2.2		ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินชื้น

	 	 	 		 เขตดินชื้น	หมำยถึง เขตที่มีฝน

ตกชุกและกระจำยสม�่ำเสมอเกือบทั้งปี โดยทั่วไปมี

ปริมำณฝนตกเฉลี่ยมำกกว่ำ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี 

กลุ่มชุดดินที่พบ ได้แก่

     		กลุ่มชุดดินที่	26 เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก สีน�้ำตำล สีเหลือง สีแดง เกิดจำก

ตะกอนน�ำ้พำหรือวตัถตุ้นก�ำเนดิทีม่เีนือ้ละเอยีด ปฏกิริยิำดนิเป็นกรดจดั ควำมอดุมสมบรูณ์ปำนกลำง

ถึงค่อนข้ำงต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินอำ่วลึก

     		กลุ่มชุดดินที่	27	เป็นพวกดินเหนียวสีแดง ลึกมำก เกิดจำกวัตถุต้นก�ำเนิดที่

ผพัุงมำจำกหนิภเูขำไฟ ปฏกิริิยำดนิเป็นกรดจัด ควำมอดุมสมบรูณ์ปำนกลำง ตัวอย่ำงเช่น ชดุดินท่ำใหม่

     		กลุ่มชุดดินที่	32	เป็นกลุ่มของดินร่วน ลึก ที่พบอยู่บริเวณสันดินริมน�้ำ หรือ

ลำนตะพักปฏิกิริยำดินเป็นกรด ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินรือเสำะ

     		กลุ่มชุดดินที่	 34	 และ	 39	 เป็นกลุ่มที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วน 

ปนทรำยลึก โดยกลุ่มชุดดินที่ 34 มีเนื้อดินร่วนเหนียวปนทรำย ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 39 มีเนื้อดินหยำบ

กวำ่เป็นดินร่วนปนทรำย ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินทุ่งหวำ้

     		กลุ่มชดุดนิที	่42 เป็นกลุม่ทีม่เีน้ือดนิเป็นดนิทรำยจดั และพบชัน้ดำนอนิทรย์ี

ภำยในควำมลึก 100 เซนติเมตร จำกผิวดิน ดินเป็นกรด ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต�่ำมำก  

ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินบำ้นทอน
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     		กลุม่ชดุดนิที	่43 เป็นกลุม่ของพวกดินทรำยทีไ่ม่มชีัน้ดำนอนิทรีย์ พบบริเวณ

ชำยหำดหรือสันทรำยชำยทะเลหรือเชิงเขำของหินเนื้อหยำบ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงเป็น 

ด่ำงปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอยำ่งเช่น ชุดดินบำเจำะ

     		กลุ ่มชุดดินที่	 50	 และ	 53 เป็นพวกดินลึกปำนกลำง เน้ือดินเป็น 

ดินร่วนเหนียวปนทรำย และดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว ปฏิกิริยำดินเป็นกรด ควำมอุดม

สมบูรณ์ต�่ำ ตัวอยำ่งเช่น ชุดดินพะโต๊ะ

     		กลุ่มชุดดินที่	 45	 เป็นกลุ่มของดินตื้น พบชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน 

หนำแน่นภำยในควำมลึก 50 เซนติเมตร จำกผิวดิน ปฏิกิริยำดินเป็นกรด ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ 

ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินชุมพร

     		กลุ่มชุดดินที่	 51 เป็นกลุ่มของดินตื้น ท่ีพบชั้นหินพื้นภำยในควำมลึก  

50 เซนติเมตร จำกผิวดิน ปฏิกิริยำดินเป็นกรด ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินห้วยยอด

	 	 2.3		ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขา	

     		กลุ่มชุดดินที่	62 เป็นกลุ่มดินในพื้นที่ที่มีควำมลำดชันสูง บริเวณภูเขำสลับ

ซับซ้อน ควำมลำดชันของพื้นที่ส่วนใหญ่สูงชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะและสมบัติของดิน 

ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภำพพื้นที่ ชนิดของหิน และพืชพรรณธรรมชำติ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ท�ำกำร

ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ดิน และด้วยเหตุท่ีสภำพพื้นที่มีควำมลำดชันสูงและเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร 

กำรใช้พ้ืนที่เพื่อกำรเกษตร จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรดิน ป่ำไม้ แหล่งน�้ำ สัตว์ป่ำ  

และสภำพแวดล้อมต่ำงๆ จึงไม่แนะน�ำให้ใช้เป็นพื้นที่ทำงกำรเกษตร โดยได้จ�ำแนกรวมกันไว้เป็น 

กลุม่ชุดดนิที ่62 หำกมคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้พืน้ที ่ควรท�ำกำรส�ำรวจอย่ำงละเอยีดและศกึษำผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้น พร้อมก�ำหนดมำตรกำรกำรใช้พื้นที่ด้วยควำมรอบคอบ และเข้มงวดอย่ำงจริงจัง
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 งำนส�ำรวจดิน เป็นงำนที่ต้องอำศัยหลัก

วิชำกำรหลำยแขนง ทั้งทำงด้ำนปฐพีวิทยำ (soil 

science) ธรณวีทิยำ (geology) ภมูศิำสตร์ (geography) 

ธรณีสัณฐำนวิทยำ (geomorphology) อุตุนิยมวิทยำ  

(Meteorology) ตลอดจนวชิำอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับป่ำไม้ 

เกษตรศำสตร์ และกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งต้องน�ำมำ

ใช้ในกำรศกึษำเพือ่อธบิำยถึงลกัษณะและสมบตัทิีส่�ำคัญ

ของดิน กำรก�ำเนิดและกำรจ�ำแนกดิน

 ขั้นตอนในกำรส�ำรวจดิน ประกอบด้วยกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น กำรตรวจสอบและเก็บ

ตัวอย่ำงดนิในสนำม กำรวเิครำะห์ตวัอย่ำงดนิในห้องปฏบิตักิำร กำรท�ำแผนทีด่นิ และกำรท�ำรำยงำน

ส�ำรวจดิน

ส�ารวจดินกันอย่างไร?

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 กำรศึกษำเบ้ืองต้น เป็นข้ันแรกของกำรด�ำเนินงำนส�ำรวจจ�ำแนกดิน โดยปกติจะท�ำเพื่อ 

ตรวจสอบข้อมูลข้อสนเทศที่รวบรวมไว้แล้ว และหำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะได้เห็นภำพกำรกระจำยชนิด

ของดินและควำมสัมพันธ์ของดินกับสภำพภูมิประเทศ วัตถุต้นก�ำเนิดดิน รวมถึงควำมสัมพันธ์ของดิน

ชนิดต่ำงๆ กับกำรใช้ที่ดิน ส�ำหรับควำมละเอียดหรือควำมหยำบของกำรศึกษำเบื้องต้นนี้ จะขึ้นอยู่

กับข้อสนเทศที่มีอยู่และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้ข้อมูลตำ่งๆ เพ่ือเตรียมแผนกำรด�ำเนินงำน และเพ่ือ

การเตรียมแผนที่ ก่อนออกส�ารวจดินภาคสนาม

วำงโครงรำ่งกำรท�ำแผนที่ดินกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ถึงแม้ว่ำจะเป็นกำรส�ำรวจดินในบริเวณท่ีเคยมีกำรส�ำรวจ

ดินมำก่อนแล้ว นักส�ำรวจดินก็ยังจ�ำเป็นต้องศึกษำข้อมูล

ต่ำงๆ ก่อนที่จะเข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที่นั้นๆ เพ่ือใช้เป็น

แนวทำงในกำรศกึษำดนิในภำคสนำม และเพือ่ยนืยนัควำม

ถูกต้อง
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การตรวจสอบดินในสนาม
 จุดประสงค์ของกำรส�ำรวจดินในสนำมก็เพ่ือศึกษำลักษณะของดิน ในกำรแบ่งแยก 

ขอบเขตดินออกเป็นหน่วยต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ 

หลังจำกที่ได้ทรำบควำมสัมพันธ์ของดิน และสภำพ

ภูมิประเทศจำกกำรศึกษำเบ้ืองต ้นแล ้ว ข้ันตอน 

ต่อไปในกำรส�ำรวจดิน คือ กำรส�ำรวจในพื้นที่หรือ 

กำรส�ำรวจภำคสนำม ซึ่งประกอบด้วยงำนหลำยอย่ำง 

ที่จะต้องด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนอย่ำงเหมำะสม

 วธีิกำรทีด่ท่ีีสดุในกำรตรวจสอบลักษณะดินในสนำม คอื กำรศกึษำ

ลักษณะดินจำกหลุมดินที่เพิ่งขุดใหม่ๆ หรือศึกษำจำกหน้ำตัดดิน ซึ่งจะ

แสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงที่มีอยู่ภำยในดิน เช่น สีดิน เนื้อดิน ชนิดของ

วัสดุหรือสิ่งที่ปะปนอยู่ในดินและกำรจัดเรียงชั้นดินได้อย่ำงชัดเจน

 นักส�ำรวจดินจะศึกษำลักษณะและสมบัติของดินในช่วงควำมลึกตั้งแต่ผิวหน้ำดิน 

ลงไปประมำณ 2 เมตร โดยจะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่ำงละเอียด เช่น ต�ำแหน่ง 

ทำงภูมิศำสตร์ของจุดท่ีท�ำกำรศึกษำ สภำพพ้ืนที่ และลักษณะของดินแต่ละช้ัน พร้อมทั้งทดสอบ

สมบัติของดินบำงประกำรตำมที่ก�ำหนด เช่น ชั้นดิน ควำมลึก สีดิน โครงสร้ำงของดิน ควำมเป็นกรด

เป็นด่ำง และเก็บตัวอย่ำงดินเพื่อน�ำมำวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร รวมถึงกำรจ�ำแนกชนิดของดิน

เบื้องต้นและกำรท�ำแผนที่ต้นร่ำง

หยดกรดทดสอบการมีปูน

หยดกรดทดสอบการมีปูน

ทดสอบเนื้อดิน

การวัดสีดิน

หยดกรดทดสอบการมีปูนการวัดพีเอชดิน
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การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ
 แม้ว่ำเรำจะท�ำกำรศึกษำตรวจสอบดินในพ้ืนท่ีอย่ำงละเอียด เพ่ือรวบรวมลักษณะ 

และสมบัติต ่ำงๆ ของดินให้ได ้มำกที่สุด แต่ข ้อมูลที่จ�ำเป็นต้องใช้เพื่อกำรจัดจ�ำแนกดิน 

บำงอย่ำงนั้น ไม่อำจได้มำโดยกำรศึกษำจำกลักษณะที่ปรำกฏอยู่ในพื้นที่ หรือใช้วิธีกำรตรวจสอบ

ด้วยอุปกรณ์ภำคสนำมได้แต่เพียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกมีสมบัติภำยในของดินบำงอย่ำงที่เรำ 

ไม่สำมำรถมองเหน็หรอืตรวจสอบได้ จงึจ�ำเป็นต้องเก็บตัวอย่ำงดินบำงส่วนกลับมำยงัห้องปฏบิติักำร 

และน�ำไปตรวจวเิครำะห์โดยใช้เครือ่งมอืและวธีิกำรตำมมำตรฐำนสำกล เพือ่ทีจ่ะน�ำผลทีไ่ด้มำใช้ใน

กำรจัดจ�ำแนกและประเมินศักยภำพของดินนั้นๆ ตัวอยำ่งของกำรตรวจวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร

เพื่อศึกษำสมบัติต่ำงๆ ของดิน ได้แก่

 -  กำรตรวจหำปริมำณของอนุภำคขนำดต่ำงๆ ได้แก่ ทรำย ทรำยแป้ง และดินเหนียว  

เพื่อให้ทรำบสัดส่วนของอนุภำคขนำดต่ำงๆ ส�ำหรับใช้ในกำรจ�ำแนกชนิดของเนื้อดิน

 -  กำรตรวจวิเครำะห์ชนิดและปริมำณของแร่ดินเหนียว

 -  กำรวิเครำะห์ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน

 -  กำรวเิครำะห์ปรมิำณธำตปุระจบุวกหรอืแคตไอออน เช่น 

แคลเซียม โซเดียม ในสำรละลำยดินและกำรแลกเปลี่ยนแคตไอออน

ในดิน

 -  กำรวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน ฯลฯ

 ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำลักษณะดินในพื้นที่ ประกอบกับ

ข ้อมูลผลกำรตรวจสอบสมบัติทำงกำยภำพและเคมีของดิน 

ในห้องปฏิบัติกำร จะท�ำให้เรำสำมำรถแบ่งชนิดของดินออกเป็นกลุ่ม

และจัดหมวดหมูด่นิตำมระบบกำรจ�ำแนกดนิแบบอนกุรมวธิำนดนิได้ 

ตั้งแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือ “อันดับ” จนถึงระดับเล็กที่สุด เรียกวำ่ “ชุดดิน”
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			การท�าแผนที่ดิน
 แผนที่ดิน หมำยถึง แผนที่ที่แสดงขอบเขตของดินและกำรกระจำยทำงภูมิศำสตร์ของดิน

ชนิดต่ำงๆ ซึ่งมีสมบัติเกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตำมธรรมชำติของดินที่พบในกำรส�ำรวจ และ

มีกำรระบุถึงชื่อตำ่งๆ ของดินตำมระบบกำรจ�ำแนกดินที่ใช้

 กำรท�ำแผนที่ดิน เป็นกำรรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดินทั้งจำกภำคสนำม ผลกำร

วิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำรและข้อมูลกำรจ�ำแนกชนิดของดิน เพื่อจัดท�ำแผนที่แสดงขอบเขตและ

กำรกระจำยของดินชนิดต่ำงๆ ที่มีควำมสัมพันธ์กับสภำพภูมิประเทศ โดยจะต้องรักษำมำตรฐำน

ของควำมถกูต้องตำมมำตรำส่วนทีก่�ำหนดและประเภทของกำรส�ำรวจดนิ เพือ่ให้สำมำรถน�ำไปใช้

ในกำรแปลควำมหมำยเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

การจัดท�ารายงานส�ารวจดิน
 รำยงำนกำรส�ำรวจดิน หมำยถึง เอกสำรรำยงำนซึ่งแสดงรำยละเอียดขั้นตอนวิธีกำร 

ส�ำรวจดิน ระบบกำรจ�ำแนกดินที่ใช้ และค�ำอธิบำยที่

เช่ือมโยงถงึข้อมูล ทีป่รำกฏอยูใ่นแผนทีด่นิฉบับหนึง่ๆ 

อำจรวมถึงข้อมูลกำรประเมินศักยภำพและควำม

เหมำะสมของดิน เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในทำงกำร

เกษตร ซึ่งบุคคลทั่วไปสำมำรถใช้เป็นเอกสำรในกำร

ศึกษำข้อมูลควบคู่กันไปกับแผนที่ดินของพื้นที่นั้นๆ

 มำตรฐำนของรำยงำนผลกำรส�ำรวจดิน จะต้องประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้

	 1.		ข้อมลูทัว่ไป ประกอบด้วยรำยละเอยีดควำมเป็นมำและวตัถุประสงค์ของกำรส�ำรวจดนิ 

วธิกีำรส�ำรวจ รำยชือ่ผูท้�ำกำรส�ำรวจ หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง ช่วงเวลำทีท่�ำกำรส�ำรวจ ขนำดพ้ืนทีแ่ละ

ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์ของบริเวณที่ท�ำกำรส�ำรวจ เขตกำรปกครองและเขตติดต่อ สภำพทำง

ธรณีวิทยำ ธรณีสัณฐำน ภูมิอำกำศ อุทกวิทยำ รวมถึงพืชพรรณและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 2.		ผลกำรส�ำรวจดิน ประกอบด้วยระบบกำรจ�ำแนกดินที่ใช้ ลักษณะของหน่วยแผนที่ 

เช่น ชดุดนิ หรอืกลุม่ชดุดนิ พร้อมทัง้แสดงค�ำอธบิำยลกัษณะของแต่ละหน่วยแผนทีอ่ย่ำงละเอยีด 

พื้นที่ของหน่วยดิน ชนิดที่พบ รวมถึงผลกำรแปลควำมหมำยข้อมูลกำรส�ำรวจดินเพื่อใช้ประโยชน์ 

เช่น ควำมเหมำะสมของดินต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เป็นต้น
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	 3.		บทสรุป เป็นกำรชี้ให้เห็นวำ่ดินที่ส�ำรวจพบนั้นส่วนใหญ่เป็นดินอะไร ใช้ท�ำประโยชน์

อะไร รวมท้ังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆ ที่พบและแนวทำงแก้ไข เช่น ปัญหำสภำพพ้ืนที่ 

ปัญหำเกีย่วกับดนิ ปัญหำเก่ียวกับน�ำ้ หรอืปัญหำเกีย่วกบักำรกร่อนหรือกำรชะล้ำงพงัทลำยของดิน

	 4.		ภำคผนวก เป็นส่วนทีจ่ะแสดงข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับกำรส�ำรวจดนิ เช่น ข้อมลูลกัษณะ

ดินในสนำม ผลกำรวิเครำะห์ดินทั้งทำงด้ำนกำยภำพ เคมี แร่วิทยำ และอื่นๆ

	 5.		แผนที่ดิน รำยงำนกำรส�ำรวจดินทุกฉบับจะต้องมีแผนที่ดินประกอบอยู่ด้วย จึงจะ

เป็นรำยงำนฉบับที่สมบูรณ์

ประโยชน์ของแผนที่ดินและรายงานการส�ารวจดิน
 กำรส�ำรวจดินนั้นจัดว่ำเป็นกำรวิจัยพื้นฐำนเพื่อที่จะได้ข้อมูลซ่ึงสำมำรถน�ำมำประยุกต์ 

ใช้ในกำรศึกษำเพือ่หำแนวทำงพฒันำทรพัยำกรธรรมชำตใิห้เป็นประโยชน์ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

ผลที่ได้จำกกำรส�ำรวจดินซึ่งบันทึกไว้ในรูปแผนที่ดินและรำยงำนส�ำรวจดินนั้นสำมำรถน�ำมำใช้

ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อที่จะรู้จัก เข้ำใจ และใช้ที่ดินได้อยำ่งเหมำะสมได้ ดังนี้

 -  เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรศึกษำเรียนรู้ลักษณะดิน ศักยภำพของดิน ควำมเหมำะสม

ของดนิส�ำหรบัใช้เพือ่กำรปลกูพชื สภำพปัญหำและกำรแจกกระจำยของดินชนดิต่ำงๆ เพ่ือกำรใช้

ประโยชน์ทีด่นิอย่ำงเหมำะสม และรู้ว่ำจะจดักำรกบัปัญหำของดนิอย่ำงไรเพือ่ให้พชืทีป่ลกูมีผลผลติ

ที่ดีขึ้น

 -  เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน และกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร  

โดยสำมำรถก�ำหนดแนวทำงกำรใช้ที่ดินให้เหมำะสมกับสภำพของดินและสภำพเศรษฐกิจสังคม 

และก่อเกิดปัญหำด้ำนผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น กำรก�ำหนดเขตเมือง  

เขตอุตสำหกรรม เขตกำรเพำะปลูก หรือก�ำหนดเขตกำรปลูกพืชว่ำบริเวณใดควรปลูกพืชชนิดใด 

หรือควรจ�ำกัดไว้เป็นพื้นที่ปำ่สงวนหรือป่ำเศรษฐกิจ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรชะล้ำง

พังทลำยของดิน กำรจัดระบบกำรปลูกพืชและวำงแผนอนุรักษ์ดินและน�้ำ

 -  เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจล่วงหนำ้ เพื่อวำงแผนดำ้นกำร

จัดกำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

 -  เป็นฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ส�ำหรับกำรค้นคว้ำวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ทั้งในและนอกประเทศ
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สแกนคิวอำร์โค้ด

ศึกษำข้อมูลดินของประเทศไทยเพิ่มเติม 

ดินของประเทศไทย

 ข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำดินอย่ำง 

ต่อเน่ืองกนัมำจนถงึปัจจบุนั สำมำรถจะบอกได้

ว่ำดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีลักษณะเด่น

เป็นดินเขตร้อนที่มีพัฒนำกำรค่อนข้ำงสูงถึงสูง 

และดนิมกัจะขำดควำมอดุมสมบรูณ์ในกำรผลติ

พืชเศรษฐกิจให้ได้ผลผลิตดี

 เนื่องจำกปัจจัยและสภำพแวดล้อมในกำรเกิดดินแต่ละ

ภูมิภำคมีควำมแตกต่ำงกัน ลักษณะดินที่เกิดในบริเวณต่ำงๆ ของ

ประเทศไทยจึงมีลักษณะเด่นที่แตกต่ำงกันไปด้วย สรุปโดยภำพ

รวมได้ดังนี้
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	 1.	ทรัพยากรดินในภาคใต้
  จำกสภำพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล ท�ำให้เกิด

พืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเลเป็นแนวยำวทัง้สองด้ำน ตอนกลำงมเีทอืกเขำสงูทอดตวัเป็นแนวยำวเหนอื-ใต้ ส่งผล

ให้เกิดพื้นท่ีลำดเอียงจำกตอนกลำงของภำคไปสู่ชำยฝั่งทะเลท้ังสองด้ำน ประกอบกับ

สภำพภูมิอำกำศเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกสม�่ำเสมอ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่

ในภำคใต้จึงเป็นดินท่ีอยู่ภำยใต้สภำพอำกำศที่ค่อนข้ำงชื้น ดินในพื้นที่ดอน 

มักเป็นดินที่มีพัฒนำกำรมำก มีกำรชะล้ำงสูง ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ 

จัดได้ว่ำเป็นดินที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตรต�่ำถึงค่อนข้ำงต�่ำ 

ตัวอย่ำงชุดดินที่ส�ำคัญที่ใช้ท�ำกำรเกษตรของภำคใต้ ได้แก่  

ชุดดินระโนด ชุดดินเขำขำด ชุดดินทำ่แซะ และชุดดินชุมพร

ชุดดินระโนด
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม  
เป็นดินลึกมำก  
เนื้อดินเป็น 
ดินร่วนปนดินเหนียว  
ใช้ประโยชน์ในกำร 
ท�ำนำ มีควำมอุดม 
สมบูรณ์ปำนกลำง

ชุดดินเขาขาด
เป็นดินในพื้นที่ดอน  
เนื้อดินเป็นดินเหนียว 
เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง 
เหมำะสมปำนกลำง
ส�ำหรับปลูก 
ปำล์มน�้ำมัน  
มคีวำมอุดมสมบรูณ์ต�ำ่

ชุดดินท่าแซะ
เป็นดินในพื้นที่ดอน  
เนื้อดินเป็นดินร่วน 
ปนทรำยเหมำะสม 
ปำนกลำง ส�ำหรับปลูก
ยำงพำรำ และไม้ผล  
แต่ต้องเพิ่มปุ๋ย 
เนื่องจำกดินมีควำม
อุดมสมบูรณ์ต�่ำ

ชุดดินชุมพร
เป็นดินในพื้นที่ดอนใช้ 
ประโยชน์ในกำรปลูก 
ยำงพำรำและไม้ผล  
เนื้อดินเป็นดินเหนียว 
ปนกรวดลูกรัง มีควำม 
อุดมสมบูรณ์ต�่ำ

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวีดีโอ “สภำพพื้นที่และทรัพยำกรดินภำคใต้และชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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	 2.	ทรัพยากรดินในภาคกลาง
  สภำพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปเป็นทีร่ำบลุม่ของแม่น�ำ้

เจ้ำพระยำ แม่น�้ำท่ำจีน แม่น�้ำแม่กลอง และล�ำน�้ำสำขำ 

ท�ำให้มีพื้นที่รำบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้ำง วัตถุต้นก�ำเนิด

ดินส่วนใหญ่เป็นพวกตะกอนน�้ำพำ ดินในแถบนี้จึงมีศักยภำพทำงกำร

เกษตรอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ประกอบกับพื้นท่ีกำรเกษตรส่วนใหญ่อยู่

ภำยใต้ระบบชลประทำน กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ

ภำคอื่นๆ แม้ว่ำจะมีปัญหำดินเปรี้ยวอยู่บ้ำง ชุดดินที่ส�ำคัญที่ใช้ท�ำกำรเกษตร

ของภำคกลำง ได้แก่ ชุดดินบำงเลน ชุดดินนครปฐม ชุดดินรำชบุรี  

ชุดดินก�ำแพงแสน และชุดดินตำคลี

ชุดดินบางเลน
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม 
เกิดในสภำพน�้ำกร่อย 
ใชป้ระโยชน์ในกำร 
ท�ำนำ เป็นดินลึกมำก 
เนื้อดินเป็นดินเหนียว 
มีควำมอุดมสมบูรณ์
ปำนกลำง

ชุดดินนครปฐม
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม 
ใช้ประโยชน์ในกำร 
ท�ำนำ เนื้อดินเป็น 
ดินเหนียว มีควำม
อุดมสมบูรณ์
ปำนกลำง

ชุดดินราชบุรี
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ใช้ประโยชน์ในกำร
ท�ำนำ เนื้อดินเป็น
ดนิเหนยีว มคีวำมอดุม
สมบูรณ์ปำนกลำง

ชุดดินก�าแพงแสน
เป็นดินในพื้นที่ดอน
พบบริเวณลำนตะพัก 
หรอืเนินตะกอนรปูพดั
ใช้ประโยชน์ในกำร
ปลูกพืชไร่ เนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทรำยแป้ง 
มีควำมอุดมสมบูรณ์
ปำนกลำง

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวีดีโอ “สภำพพื้นที่และทรัพยำกรดินภำคกลำง”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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	 3.	ทรัพยากรดินในภาคเหนือ
  สภำพโดยทัว่ไป เป็นเทือกเขำสงูสลับกับ

ทีร่ำบระหว่ำงหบุเขำ หรอืท่ีรำบบรเิวณสองฝ่ังแม่น�ำ้สำย

ใหญ่ ลกัษณะดนิทีพ่บส่วนใหญ่เป็นดนิทีม่พีฒันำกำรไม่มำก

นัก ในดินยังคงมีธำตุอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่

ต�ำ่จนเกินไป ดนิในบรเิวณทีร่ำบหรอืค่อนข้ำงรำบเป็นดนิทีม่ศีกัยภำพ

ทำงกำรเกษตรอยู่ในระดับปำนกลำงถึงสูง แต่ข้อจ�ำกัดของพื้นที่ภำค

เหนือที่ส�ำคัญคือ เป็นพื้นที่ลำดชันเชิงซ้อน มีพื้นที่ภูเขำและเทือกเขำตำ่งๆ ที่มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 

35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกวำ้งขวำง ซึ่งพื้นที่เหลำ่นี้จัดว่ำมีควำมเสี่ยงต่อกำรชะลำ้ง

พังทลำยสูง ไม ่ เหมำะสมส�ำหรับท�ำกำรเกษตร ชุดดินท่ีส�ำคัญ ได ้แก ่  ชุดดินหล ่มสัก  

ชุดดินเชียงรำย ชุดดินสันป่ำตอง และชุดดินบ้ำนจ้อง

ชุดดินหล่มสัก

เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม 
เนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทรำยแป้ง ใช้ประโยชน์
ในกำรปลูกขำ้ว 
มีควำมอุดมสมบูรณ์
ปำนกลำงถึงสูง

ชุดดินเชียงราย

เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ใช้ประโยชน์ในกำร
ท�ำนำ เนื้อดินเป็นดิน
ค่อนขำ้งเหนียว 
มคีวำมอุดมสมบรูณ์ต�ำ่

ชุดดินสันป่าตอง

เป็นดินในพื้นที่ดอน
ใช้ประโยชน์ในกำร
ปลูกพชืไร่ เน้ือดนิค่อน
ขำ้งเป็นทรำย มีควำม
อุดมสมบูรณ์ต�่ำ

ชุดดินบ้านจ้อง

ชุดดินบ้ำนจ้องเป็นดิน
ในพื้นที่ดอน
ใช้ประโยชน์ในกำรปลูก
พืชไร่ เป็นดินลึกมำก 
สีออกแดง เนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนดินเหนียว 
มีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “สภำพพื้นที่และทรัพยำกรดินภำคเหนือ”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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ชุดดินนครพนม
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม 
ใช้ประโยชน์ในกำรท�ำนำ
เนื้อดินเป็นดินร่วน 
เหนียวปนทรำยแป้ง 
หรือดินร่วนปนดิน 
เหนียว มีควำมอุดม 
สมบูรณ์ต�่ำ 

ชุดดินพิมาย
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม 
ใช้ประโยชน์ในกำร 
ท�ำนำ เนื้อดินเป็น 
ดินเหนียวจัด มีควำม 
อดุมสมบรูณ์ปำนกลำง

ชุดดินโคราช
เป็นดินในพื้นที่ดอน 
ใช้ประโยชน์ในกำร 
ปลูกพืชไร่ เนื้อดิน
ค่อนขำ้งเป็นทรำย 
มคีวำมอุดมสมบรูณ์ต�ำ่

ชุดดินยโสธร
เป็นดินในพื้นที่ดอน 
ใช้ประโยชน์ในกำรปลูก 
พืชไร่ ส่วนใหญ่เป็น 
มันส�ำปะหลัง เนื้อดิน 
ค่อนขำ้งเป็นทรำย  
มคีวำมอุดมสมบรูณ์ต�ำ่

	 4.	ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  สภำพพื้นที่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน วัตถุต้นก�ำเนิดดิน

ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรสลำยตวัผุพงัอยูกั่บทีข่องหินตะกอน หรอื

เป็นช้ินส่วนของหนิตะกอนทีผ่พัุงและถกูเคลือ่นย้ำยมำในระยะ

ทำงไม่ไกลนัก ลักษณะดินท่ีพบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มี

พฒันำกำรสงู มีควำมอดุมสมบูรณ์ต�ำ่ ดนิมโีอกำสขำดแคลนน�ำ้

ได้ง่ำย เนื่องจำกเนื้อดินค่อนข้ำงเป็นทรำย นอกจำกนี้ยังพบ 

ดนิทีม่ปัีญหำในกำรใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรเกษตรอกีด้วย เช่น 

ดินเค็ม ดินทรำย ดินมีกรวดลูกรังและศิลำแลงปนอยู่ในระดับต้ืน ส่งผลให้ศักยภำพ 

ของดินทำงกำรเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงต�่ำหรือต�่ำ ชุดดินท่ีส�ำคัญ ได้แก่  

ชุดดินนครพนม ชุดดินพิมำย ชุดดินโครำช และชุดดินยโสธร

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “สภำพพื้นที่และทรัพยำกรดินภำคตะวันออกเฉียงเหนือ”	

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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ดินดีทางการเกษตร...
เป็นอย่างไร

 ดนิด ีในทำงกำรเกษตร หมำยถึง ดนิทีม่คีวำมเหมำะสมต่อกำรปลกูพชื ซึง่จะต้องมลีกัษณะ

และสมบัติของดินทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพท่ีเหมำะสม มีปริมำณน�้ำและธำตุอำหำรท่ีเพียงพอ 

ต่อกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิต สำมำรถปลูกพืชได้โดยใช้วิธีกำรจัดกำรดูแลตำมปกติธรรมดำ 

ที่ไม่ยุ่งยำก มักจะมีหนำ้ดินสีด�ำหนำ มีปริมำณอินทรียวัตถุสูง มีธำตุอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง 

ไม่มีสำรที่เป็นพิษต่อพืช มีปฏิกิริยำดินใกล้เป็นกลำง มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 5.5-7.0 

และไม่มีชั้นที่ขัดขวำงกำรเจริญเติบโตของรำกพืช

 ในกำรที่จะบอกได้ว่ำพื้นที่ใดเป็นดินดีหรือไม่นั้น ต้องค�ำนึงถึงชนิดของพืชท่ีจะปลูกใน

บริเวณนั้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจำกพืชแต่ละชนิดมีควำมต้องกำรสภำพแวดล้อมในกำรเจริญเติบโตท่ี 

แตกต่ำงกันไป ยกตัวอย่ำงเช่น ข้ำวเป็นพืชท่ีชอบน�้ำ ดังนั้นดินดีที่เหมำะสมส�ำหรับกำรปลูกข้ำว 

จึงควรเป็นดินที่อยู่ในที่ลุ่ม เนื้อดินเป็นดินเหนียวซึ่งจะช่วยให้สำมำรถขังน�้ำไว้ในนำข้ำวได้ แต่ถำ้จะ

ปลูกพืชไร่หรือไม้ผล ดินที่ดีส�ำหรับพืชพวกนี้ควรมีหนำ้ดินหนำ เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือพวกที่มี

กำรระบำยน�้ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะไม้ผลซึ่งเป็นไม้ยืนต้น มีอำยุหลำยปี มีระบบรำกลึก 

ต้องกำรดินที่มีควำมลึกมำกกว่ำพืชไร่ เพื่อที่รำกพืชจะสำมำรถชอนไชลงไปหำอำหำรและน�้ำ และ

รำกพืชยึดเกำะดินได้ดีขึ้น
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ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร

 ดินที่มีปัญหำทำงกำรเกษตร หมำยถึง ดินที่มีสมบัติทำงกำยภำพและเคมี

ไม่เหมำะสม หรือเหมำะสมน้อยส�ำหรับกำรเพำะปลูก ส่งผลให้พืชไม่สำมำรถเจริญ

เติบโตและให้ผลผลิตตำมปกติได้ มักจะเป็นดินท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ได้แก่  

ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรำยจัด ดินอินทรีย์ ดินปนกรวด และดินตื้น นอกจำกนี้ 

ยังรวมไปถึงพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันสูง ซึ่งถ้ำมีกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรแล้ว  

จะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพแวดล้อมอย่ำงรุนแรง 

 ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทยมักแพร่กระจำยอยู่ในบริเวณที่รำบลุ่มภำคกลำงตอนใต ้ 

ภำคตะวนัออก และชำยฝ่ังทะเลภำคใต้ ในบรเิวณทีวั่ตถุต้นก�ำเนดิดินมีควำมเก่ียวข้องกับตะกอนน�ำ้ทะเล 

หรือตะกอนน�้ำกร่อยที่จะก่อให้เกิดกำรสะสมสำรประกอบไพไรต์ ซ่ึงต่อมำจะเปล่ียนสภำพเป็นสำร

จำโรไซต์ และเกิดกรดก�ำมะถันขึ้นในดิน 

ดินเปรี้ยวจัด
 หมำยถึง ดินท่ีมีสภำพควำมเป็นกรดสูงมำก 

เนื่องจำกอำจจะมี ก�ำลังมี หรือได้เคยมีกรดก�ำมะถัน ซึ่งเป็น 

ผลสืบเนื่องมำจำกกำรเกิดดินชนิดน้ีอยู่ในหน้ำตัดของดิน 

และปริมำณของกรดก�ำมะถันที่เกิดข้ึนนั้นมีมำกพอท่ีจะมี

ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและกำรเจริญ

เติบโตของพืชในบริเวณนั้น

จุดประสีเหลืองฟางข้าว

ของสารจาโรไซต์

ที่พบในดินเปรี้ยวจัด

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “ดินเปรี้ยวจัด”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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 ลักษณะของดินเปรี้ยวจัดท่ีเด่นชัด คือ ดินมีสภำพเป็นกรดจัด มีค่ำพีเอช ต�่ำกว่ำ 4.0  

และมีสำรจำโรไซต์ ซึ่งสังเกตได้จำกกำรมีจุดประสีเหลืองเหมือนฟำงข้ำวในชั้นดิน ดินเปรี้ยวจัดใน

ประเทศไทย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตำมควำมลึกของจำโรไซต์ที่พบในดิน คือ 

	 1.	ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับตื้น	

  จะพบจุดประสีเหลืองฟำงข้ำวภำยในช่วงควำมลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร จำกผิวดิน  

ตัวอย่ำงเช่น ชุดดินองครักษ์ ชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินมูโน๊ะ

	 2.		ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับปานกลาง	

  มักพบจุดประสีเหลืองฟำงข้ำวภำยในช่วงควำมลึก 50-100 เซนติเมตร จำกผิวดิน 

ได้แก่ ชุดดินรังสิต ชุดดินดอนเมือง และชุดดินเสนำ

	 3.		ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับลึก 

  โดยทั่วไปจะพบจุดประสีเหลืองฟำงข้ำวท่ีระดับควำมลึกมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร  

จำกผิวดิน ได้แก่ ชุดดินอยุธยำ ชุดดินบำงน�้ำเปรี้ยว ชุดดินมหำโพธิ และชุดดินทำ่ขวำง

ชุดดินองครักษ์

ชุดดินรังสิต
ชุดดินอยุธยา
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ปัญหำที่เกิดจำกดินเปรี้ยวจัด

 โดยทั่วไปธำตุอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  

ซึ่งละลำยอยู่ในน�้ำในดิน ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน ์

ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชได้ดีในช่วงที่ดินมีพีเอช 

ดินเป็นกลำงถึงเป็นด่ำง แต่ในสภำพที่มีควำมเป็นกรด

รุนแรงมำก (พีเอชต�่ำกวำ่ 4.0) ควำมเป็นประโยชน์ของ

ธำตุอำหำรในดิน จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมกนีเซียม 

จะละลำยได้น้อยมำก ดังนั้น จึงอำจท�ำให้พืชเกิดกำร

ขำดแคลนธำตเุหล่ำนีจ้นไม่สำมำรถเจริญเตบิโตตำมปกตไิด้ 

นอกจำกนี้ สภำพที่ดินเป็นกรดรุนแรงมำกยังท�ำให้ธำตุ

เหล็กและอะลูมินัมละลำยออกมำอยู่ในดินมำกจนถึง

ระดับที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูกอีกด้วย

กำรปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด

 กำรปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดมีหลำยวิธี ส�ำหรับดินที่มีปฏิกิริยำดินเป็นกรดไม่รุนแรง อำจใช้

วธีิกำรท�ำให้กรดเจือจำงลง โดยกำรใช้น�ำ้ชะล้ำงควำมเป็นกรดในดนิ โดยกำรขงัน�ำ้ไว้นำนๆ แล้วระบำยน�ำ้ 

ออกไปก่อนปลูกพืช และเลือกปลูกพืชพันธุ์ท่ีทนต่อดินกรด ส�ำหรับกำรจัดกำรดินที่มีควำมเป็น 

กรดรุนแรงมำก จะใช้วิธีกำรใส่วัสดุปูน เช่น ปูนมำร์ล ปูนขำว หินปูนบด หินปูนฝุ่น ผสมคลุกเคลำ้ 

กับหน้ำดินในอัตรำท่ีเหมำะสม  

เพื่อช่วยลดควำมเป็นกรดในดิน 

หรือใช้ปูนควบคู ่ไปกับกำรใช้น�้ำ

ชะล้ำงและควบคุมระดับน�้ำใต้ดิน 

ซ่ึ ง เป ็ นวิ ธี ก ำร ท่ีสม บูรณ ์ ท่ี สุ ด 

และใช้ได้ผลมำกในพื้นที่ซ่ึงดินเป็น 

กรดรุนแรงมำก และถูกปล่อยทิ้ง

รำ้งเป็นเวลำนำน

อาการใบม่วงในข้าวโพด 

เนื่องจากขาดธาตุฟอสฟอรัส

ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด 
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ลักษณะของดินอินทรีย์

 สีดินเป ็นสีน�้ำตำลแดงเข ้มหรือน�้ำตำลแดงคล�้ำ  

องค์ประกอบของดนิส่วนใหญ่เป็นอินทรยีวตัถทุัง้ทีย่่อยสลำยแล้ว

และบำงส่วนที่ยังคงสภำพเป็นเศษชิ้นส่วนของพืช เช่น กิ่ง ก้ำน 

ล�ำต้น หรือรำก ดินตอนล่ำงถัดจำกช้ันดินอินทรีย์ลงไปจะเป็น 

ดินเลนสีเทำปนน�้ำเงิน ซึ่งเป็นตะกอนน�้ำทะเล บำงแห่งอำจมี 

กำรสะสมสำรประกอบก�ำมะถันที่จะเกิดเป็นดินเปรี้ยวจัด 

เมื่อมีกำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่จนดินอยู่ในสภำพที่แห้งด้วย

ดินอินทรีย์
 ดินอินทรีย์ หรือ ดินพรุ หมำยถึง ดินที่เกิดจำกกำรทับถมของ

อินทรียสำร โดยเฉพำะพืชพรรณตำมธรรมชำติที่ขึ้นอยู่ในสภำพแวดล้อม

ที่เป็นแอ่งต�่ำปิด มีน�้ำแช่ขังเป็นเวลำนำน ท�ำให้กระบวนกำรเน่ำเปื่อยเป็น

ไปได้อย่ำงช้ำๆ จนเกิดกำรสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนำขึ้นเรื่อยๆ 

 ดินอินทรีย์ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่

ที่เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงบริเวณชำยฝั่งทะเลที่เคยมีน�้ำขึ้นลงท่วมถึง  

จนเกิดเป็นแอ่งน�้ำต�่ำท่ีน�้ำทะเลไม่สำมำรถเข้ำถึงได้อีก เนื่องจำก 

มสีนัทรำยปิดกัน้ไว้ ต่อมำนำนวนัเข้ำน�ำ้ทะเลทีแ่ช่ขงัอยูจ่งึค่อยๆ จดื

ลง และมีพวกกกหรอืหญ้ำงอกขึน้มำเมือ่พชืเหล่ำนีต้ำยทบัถมกนัจน

พื้นที่ตื้นเขินขึ้น ต้นไม้เล็กใหญ่จึงขึ้นมำแทนที่ เกิดเป็นปำ่ชนิดที่

เรียกวำ่ “ป่ำพรุ” ต่อมำต้นไม้ใหญ่น้อยล้มตำยลงตำมอำยุ ทับถม

ลงในแอ่งน�้ำขังที่กำรย่อยสลำยของเศษซำกพืชเป็นไปอย่ำงช้ำๆ 

จึงเกิดกำรทับถมอินทรียสำรเกิดเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนำมำกกว่ำ 

40 เซนติเมตร ดินอินทรีย์

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “ดินอินทรีย์”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม

คลิปวิดีโอ “ดินเค็ม”

ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน

ปัญหำของดินอินทรีย์

 เน่ืองจำกดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมำกอยู่ในพื้นที่ที่มักจะมี

น�้ำขัง ดังนั้นหำกระบำยน�้ำออกจนแห้ง ดินจะยุบตัวมำกมีน�้ำหนักเบำ ติดไฟงำ่ย ท�ำให้ต้นพืชที่ปลูก

ไม่สำมำรถตั้งตรงอยู่ได้ และควำมไม่สม�่ำเสมอของเนื้อวัสดุอินทรีย์ที่มีทั้งกิ่ง ก้ำน ล�ำต้น ผสมกันอยู่

ท�ำให้ยำกในกำรเขตกรรม นอกจำกนี้ในบริเวณที่มีดินอินทรีย์มักมีดินเลนที่มีศักยภำพเป็นดินเปรี้ยว

จัดอยู่ตอนล่ำง ซึ่งเมื่อระบำยน�้ำออกจนแห้งจะกลำยเป็นดินกรดจัดรุนแรง

กำรปรับปรุงแก้ไข

 เลือกพื้นที่ปลูกที่มีชั้นดินอินทรีย์ที่หนำน้อยกว่ำ 100 เซนติเมตร จำกผิวดิน มีแหล่งน�้ำจืด  

และมีระบบกำรควบคุมน�้ำ โดยมีคันดินกันน�้ำท่วม หรือมีแนวป้องกันน�้ำท่วมร่วมกับคลองระบำยน�้ำ

และคลองส่งน�้ำ ทั้งนี้ควรมีระบบกำรให้น�้ำและกำรระบำยน�้ำแยกส่วนกัน เพื่อป้องกันกำรน�ำน�้ำ 

ที่เป็นกรดรุนแรงกลับมำใช้อีก หำกว่ำดินเป็นกรดจัดมำกควรปรับสภำพควำมเป็นกรดในดิน และ 

เพิ่มควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรพืชด้วยกำรใส่วัสดุปูน แล้วไถคลุกเคล้ำให้เข้ำกับดิน  

เลอืกปลกูข้ำวพนัธ์ุพืน้เมือง หรอืเลอืกชนิดพชืทีท่นต่อสภำพดนิอนิทรย์ี เช่น หมำกแดง และปำล์มน�ำ้มนั

ดินเค็ม
 ดินเค็ม หมำยถึง ดินท่ีมีปริมำณเกลือที่ละลำยอยู่ในสำรละลำยดินมำกเกินไปจนมี 

ผลกระทบต่อกำรเจรญิเตบิโตและกำรให้ผลผลติของพชื โดยท่ัวไปมักมีค่ำกำรน�ำไฟฟ้ำของสำรละลำยดิน

ที่สกัดจำกดินที่อิ่มตัวด้วยน�้ำสูงเกินกว่ำ 2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร

 ดินเค็มมีลักษณะท่ัวไปเหมือนดินธรรมดำเพียงแต่มีเกลือที่ละลำยได้ง่ำยอยู่มำกกว่ำปกติ

เท่ำน้ัน กำรวัดค่ำกำรน�ำไฟฟ้ำจะช่วยให้ทรำบว่ำเป็นดินเค็มหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมอำจจะใช้วิธีกำร

สังเกตจำกสภำพพื้นท่ีและพืชพรรณท่ีขึ้นอยู ่ในบริเวณนั้น โดยพื้นที่ที่เป็นดินเค็มจัดนี้มักจะม ี

ครำบเกลอืสขีำวปรำกฏทีผ่วิดนิในฤดูแล้ง แต่เนือ่งจำกกำรกระจำยของเกลอืมไิด้สม�ำ่เสมอทัว่ทัง้พืน้ที่ 

แต่ละบริเวณจึงมีควำมเค็มไม่เท่ำกัน ส่วนที่เค็มจัดอำจจะไม่มีพืชขึ้นเลย หรือมีเฉพำะพืชพวกท่ี 

ทนเค็มเท่ำนั้น ส่วนบริเวณท่ีมีควำมเค็มต�่ำ จะมีพืชข้ึนอยู่ได้แต่กำรเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนัก ดังนั้น

หำกมองพื้นที่ทั้งแปลงจะเห็นที่ว่ำงเป็นหย่อมๆ หรือมีครำบเกลือที่ผิวดินในบำงบริเวณ 
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 ดินเค็มที่พบในประเทศไทย จ�ำแนกตำมลักษณะกำรเกิดและสัณฐำนภูมิประเทศได้  

2 ประเภท คือ

	 1.		ดนิเคม็ชำยฝ่ังทะเล พบมำกทีส่ดุตำมแนวชำยฝ่ังทะเล โดยเฉพำะในภำคใต้ ในบริเวณ

พื้นที่ที่ยังคงมีน�้ำทะเลท่วมถึง หรือเคยเป็นพื้นที่ที่มีน�้ำทะเลท่วมมำก่อน ท�ำให้มีกำรสะสมเกลือในดิน 

	 2.		ดินเค็มบก	 หรือ	 ดินเค็มในแผ่นดิน พบมำกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ 

พื้นที่ลุ่มหรือตำมเชิงเนิน โดยเฉพำะในบริเวณแอ่งโครำชและแอ่งสกลนคร และพบบำ้งในภำคกลำง

แถบจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ปัญหำของดินเค็ม
 กำรที่มีปริมำณเกลือที่ละลำยน�้ำได้ง่ำยอยู่ในดินมำกเกินไป จะท�ำให้เกิดอันตรำยต่อพืชที่

ปลกูได้ เนือ่งจำกพชืจะเกดิอำกำรขำดน�ำ้ และได้รบัพษิจำกธำตทุีเ่ป็นส่วนประกอบของเกลอืทีล่ะลำย

ออกมำและสะสมอยูใ่นดนิ โดยเฉพำะโซเดยีมและคลอไรด์ ท�ำให้ปลกูพชืไม่ได้ผลดหีรือผลผลติลดลง 

และมีคุณภำพต�่ำ 

กำรปรับปรุงแก้ไข

 1.  กำรจดักำรดนิเคม็ชำยฝ่ังทะเล อำจท�ำได้ 2 ลักษณะ คอื กำรจดักำรให้เหมำะกบัสภำพ

ธรรมชำติที่มีอยู่ เช่น กำรปลูกป่ำชำยเลน กำรท�ำนำเกลือ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ หรือกำรดัดแปลง

สภำพธรรมชำติ เช่น กำรสร้ำงเขื่อนปิดกั้นน�้ำทะเล เพื่อพัฒนำให้เป็นพื้นที่เพำะปลูกถำวร และยก

เป็นร่องสวนเพื่อปลูกไม้ทนเค็ม เป็นต้น

 2.  กำรจัดกำรดินเค็มในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำรใช้

เทคโนโลยพีืน้บ้ำน เช่น กำรใช้น�ำ้ล้ำงเกลอืออกจำกดิน กำรเพ่ิมอนิทรียวตัถุ

ให้กับดินโดยไถกลบพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ หรือใส่วัสดุปรับปรุงดิน เช่น  

แกลบสด เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงดิน และเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน  

กำรคลุมดินด้วยเศษวัสดุ เช่น ฟำงข้ำว เพื่อรักษำควำมชื้นในดินไว้ หรือกำร

ปลูกข้ำวโดยใช้ต้นกล้ำที่อำยุมำกกว่ำปกติ และปักด�ำด้วยจ�ำนวนต้นมำกกว่ำปกติ เลือกปลูก 

พืชทนเค็ม เช่น อะคำเซีย แอมพิเซฟ  สะเดำ ยูคำลิปตัส และในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในกำรท�ำ

กิจกรรมบำงอยำ่ง ที่จะมีผลกระทบต่อกำรที่จะท�ำให้เกลือแพร่กระจำยไปยังบริเวณอื่นได้ เช่น กำรท�ำ

เหมืองเกลือขนำดใหญ่ กำรตัดไม้ท�ำลำยปำ่ หรือกำรสรำ้งอ่ำงเก็บน�้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งสะสมเกลือ
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ดินทรายจัด
 ดินทรำยจัด หมำยถึง ดินที่มีอนุภำคขนำดดินทรำย 

อยูม่ำกกว่ำร้อยละ 85 มเีนือ้ดนิเป็นทรำยหรอืเป็นทรำยปนดนิร่วน 

และมีควำมหนำของชั้นท่ีเป็นดินทรำยลึกจำกผิวดินหนำมำกกว่ำ 

50 เซนตเิมตร เกดิจำกกำรทบัถมของตะกอนเนือ้หยำบหรือตะกอน

ทรำยชำยฝั่งทะเล พบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและที่ดอน

 ดนิทรำยในพืน้ทีด่อน พบตำมบริเวณหำดทรำย สนัทรำย

ชำยทะเล หรือบริเวณพ้ืนท่ีลอนลำดถึงที่ลำดเชิงเขำ ซึ่งมีหินพื้น

เป็นหินเนื้อหยำบ เนื้อดินเป็นทรำยหนำ มีกำรระบำยน�้ำดีมำกเกิน

ไป ดินไม่อุ้มน�้ำ และเกิดกำรชะล้ำงพังทลำยได้ง่ำย เนื่องจำก

อนุภำคดินมีกำรเกำะตัวกันน้อยมำก ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น 

มันส�ำปะหลัง และสับปะรด

 นอกจำกนีใ้นบำงพืน้ที ่บรเิวณหำดทรำยเก่ำ หรอืบรเิวณ

สนัทรำยชำยทะเล โดยเฉพำะในเขตภำคตะวนัออกและภำคใต้ อำจ

พบดินทรำยที่มีชั้นดำนอินทรีย์	ซึ่งมีลักษณะเฉพำะตัวคือ ช่วงดิน

ตอนบนจะเป็นทรำยสีขำว แต่เม่ือขุดลึกลงมำจะพบชั้นทรำยสี

น�้ำตำลปนแดงที่เกิดจำกกำรจับตัวกันของสำรประกอบพวกเหล็ก 

และอินทรียวัตถุอัดแน่นเป็นชั้นดำนในตอนล่ำง ในช่วงฤดูแล้งชั้น

ดำนในดนิจะแห้งแข็งมำกจนรำกพืชไม่อำจชอนไชผ่ำนไปได้ ส่วนใน

ฤดูฝนดินจะเปียกแฉะ ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ป่ำเสม็ด ป่ำชำยหำด 

ปำ่ละเมำะ หรือบำงแห่งใช้ปลูกมะพร้ำว มะม่วงหิมพำนต์

 ดินทรำยในพื้นที่ลุ ่ม มักพบตำมท่ีลุ ่มระหว่ำงสันหำด เนินทรำยชำยฝั่งทะเล หรือ 

บริเวณที่รำบที่อยู่ใกล้ภูเขำหินทรำย ดินมีกำรระบำยน�้ำเลวหรือค่อนข้ำงเลว ท�ำให้ดินแฉะหรือม ี

น�้ำขังเป็นระยะเวลำสั้นๆ โดยเฉพำะหลังจำกเวลำที่มีฝนตกหนัก บำงแห่งใช้ท�ำนำ บำงแห่ง 

ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และปอ บำงแห่งเป็นที่ทิ้งรำ้ง หรือเป็นทุ่งหญ้ำธรรมชำติ 

ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ	“ดินทรำยที่มีชั้นดำนอินทรีย์”
ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ดินทรำย”
ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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ปัญหำของดินทรำย

 1.  เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินได้ง่ำย เน่ืองจำกอนุภำคของดินเกำะกันอย่ำง

หลวมๆ ซึ่งนับวำ่เป็นปัญหำที่รุนแรงในพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ และรุนแรงมำกในพื้นที่ภูเขำที่ใช้

ในกำรปลกูพชืโดยไม่มีมำตรกำรอนรุกัษ์ดนิและน�ำ้ทีเ่หมำะสม นอกจำกนีย้งัท�ำให้เกดิปัญหำติดตำม

มำหลำยประกำร เช่น เกิดสภำพเสื่อมโทรมมีผลกระทบท�ำให้แม่น�้ำ ล�ำธำร เขื่อน และอ่ำงเก็บน�้ำ 

ตื้นเขิน เกิดควำมแห้งแล้งและน�้ำท่วมซ�้ำซำก

 2.  ดนิมีควำมอดุมสมบูรณ์ต�ำ่ เน่ืองจำกมปีรมิำณอนิทรยีวตัถตุ�ำ่ ปรมิำณโพแทสเซยีมและ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต�่ำถึงต�่ำมำก ควำมสำมำรถในกำรแลกเปล่ียนธำตุอำหำรของดิน 

ต�่ำมำก เมื่อมีกำรใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดิน จะเกิดกำรสูญเสียไปจำกดินได้งำ่ย เพรำะดินดูดยึดไว้ได้น้อย 

ท�ำให้กำรตอบสนองต่อกำรใช้ปุ๋ยของพืชไม่ดี

 3. ในดนิทีม่ทีรำยหยำบเป็นส่วนประกอบมำก ช่องว่ำงในดนิจะมขีนำดใหญ่ เมือ่ฝนตกน�ำ้

จะไหลผ่ำนดินได้อย่ำงรวดเร็ว ขณะที่ดินสำมำรถดูดซับน�้ำไว้ได้เพียงเล็กน้อย พืชที่ปลูกจึงมีโอกำส

ขำดแคลนน�้ำได้ง่ำย แต่ถ้ำหำกว่ำมีดินทรำยละเอียดเป็นส่วนประกอบมำก และอยู่ในพื้นที่ลุ่มอำจจะ 

เกิดปัญหำดินแน่นทึบ กำรระบำยน�้ำและอำกำศไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อกำรชอนไชของรำกพืช

กำรปรับปรุงแก้ไข

 ควรปรับปรุงบ�ำรุงดินและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น  

ปุ ๋ยหมัก ปุ ๋ยคอก หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอุ้มน�้ำของดิน  

และใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ่มปริมำณธำตุอำหำรให้เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของพืช มีระบบกำรอนุรักษ์ดิน 

และน�้ำอย่ำงเหมำะสม 

กำรใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มเติมอินทรียวัตถุ กำรปลูกพชืปุ๋ยสดบ�ำรุงดิน
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ดินตื้น
 ดินตื้น หมำยถึง ดินท่ีมีช้ันลูกรัง ช้ันก้อนกรวด ชั้นเศษหิน ชั้นปูนมำร์ล หรือชั้นหินพื้น  

ซึง่เป็นอุปสรรคต่อกำรชอนไชของรำกพชือยูต่ืน้กว่ำ 50 เซนตเิมตร จำกผวิดนิ ส่งผลให้พชืไม่สำมำรถ

เจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตต�่ำ 

	 ดินตื้น	แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	คือ

	 1.	 ดินตื้นที่มีกำรระบำยน�้ำไม่ดี เป็นดินตื้นที่พบในพื้นที่ลุ ่มต�่ำ ดินมีกำรระบำยน�้ำ 

ไม่ค่อยดี จึงมักจะมีน�้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่มีกรวดลูกรังปนอยู่ในดินมำก อำจจะมีชั้น 

ศิลำแลงอ่อนในดินชั้นลำ่ง บำงแห่งใช้ท�ำนำ บำงแห่งเป็นป่ำละเมำะ (ภำพ ก)

	 2.	 ดินตื้นปนลูกรังหรือปนกรวดที่มีกำรระบำยน�้ำด ีเป็นดินตื้นที่พบตำมพื้นที่ดอนสลับ

กับที่ลุ่มหรือเนินเขำ มักจะมีลูกรังหรือหินกรวดมนปะปนอยู่มำก ตั้งแต่บริเวณผิวดินลงไป บำงแห่ง 

มีก้อนลูกรังหรือศิลำแลงโผล่กระจัดกระจำยทั่วไปบริเวณผิวหน้ำดิน (ภำพ ข)

	 3.	 ดินตื้นปนหินมีกำรระบำยน�้ำด ีเป็นดินตื้นที่พบตำมพื้นที่ลอนลำดหรือบริเวณเนินเขำ  

มเีศษหินแตกชิน้น้อยใหญ่ปะปนอยูใ่นดนิมำก บำงแห่งพบหนิผหุรอืหนิแขง็ปะปนอยูก่บัเศษหนิ หรอื

มีก้อนหินและหินโผล่กระจัดกระจำยทั่วไปตำมหน้ำดิน (ภำพ ค)

	 4.	 ดินตื้นปนปูนมำร์ล พบในพื้นที่รำบเรียบถึงเป็นลอนลำด หรือบริเวณท่ีลำดเชิงเขำ  

เมื่อขุดลงไปในระดับควำมลึกที่ 20-50 เซนติเมตร จะพบสำรเม็ดปูนหรือก้อนปูนสีขำว ซึ่งเป็น

สำรประกอบจ�ำพวกแคลเซียมหรือแมกนีเซียมคำร์บอเนตปนอยู่ในเนื้อดิน ดินประเภทนี้จัดว่ำเป็น 

ดนิทีมี่ควำมอุดมสมบรูณ์สงู แต่มข้ีอเสยีคอืดนิมปีฏกิริยิำเป็นด่ำงมำก ซึง่เป็นข้อจ�ำกดัต่อพชืบำงชนดิ 

ที่ไม่ชอบควำมเป็นดำ่ง เช่น สับปะรด (ภำพ ง)

สแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ	“ดินตื้น”
ระบบ 3 ภำษำ ไทย-อังกฤษ-จีน
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ปัญหำของดินตื้น

 ดินตื้นนั้นเป็นดินที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก เพรำะมีชั้นขัดขวำงกำรเจริญเติบโตของ

พืช มีเนื้อดินน้อยเนื่องจำกมีปริมำณชิ้นส่วนหยำบปนอยู่ในดินมำก กำรเกำะยึดกันของดินไม่ดีท�ำให้

เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยได้ง่ำย ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ มีธำตุอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย 

และอุ้มน�้ำได้น้อย ดินชั้นลำ่งมักจะแน่นทึบ รำกพืชชอนไชไปได้ยำก กำรแพร่กระจำยของรำกไม่ดี 

พืชไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้ตำมปกติ พวกที่เป็นไม้ยืนต้นจึงมีโอกำสโค่นล้มได้ง่ำย

กำรปรับปรุงแก้ไข

 กำรใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเหล่ำนี ้จะต้องมกีำรจัดกำรอย่ำงระมัดระวงั ถ้ำจะใช้ท�ำกำรเกษตร

ควรเลือกพื้นที่ที่มีหน้ำดินหนำมำกกว่ำ 25 เซนติเมตร และไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรังปนอยู่ในดินมำก 

ปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยกำรไถกลบพืชปุ๋ยสด ร่วมกับกำรบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ถ้ำจะใช้ปลูกไม้ผล 

ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่มีช้ันหินพื้นแข็งในระดับต้ืน ควรขุดหลุมปลูกให้ลึกและมีขนำดใหญ่กว่ำปกติ 

ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้ำดินที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรัง ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและ 

ใช้ปุย๋เคมตีำมควำมต้องกำรของชนดิพืชทีป่ลกู เมือ่ปลูกพืชแล้วควรมกีำรคลุมดินเพือ่รกัษำควำมชืน้ 

จัดระบบกำรให้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ให้น�้ำแบบหยด หรือเลือกปลูกพืชที่มีระบบรำกตื้นและ

ทนแล้ง เช่น ปลูกหญำ้เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชหลำกหลำยชนิดผสมผสำน

(ก) (ข) (ค) (ง)
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พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
 หมำยถึง พื้นที่ภูเขำ ท่ีมีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงไม่เหมำะท่ีจะใช้ท�ำ

เกษตรกรรม เนื่องจำกถ้ำมีกำรใช้ที่ดินเพำะปลูกพืชที่ไม่ถูกต้อง จะเกิดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำย 

ของดินและกำรเสื่อมโทรมของดินอยำ่งรวดเร็ว

 ลกัษณะและสมบัตขิองดนิทีพ่บบนพืน้ทีท่ีม่คีวำมลำดชนัสงู มคีวำมแตกต่ำงกนัมำกข้ึนอยู่

กับปัจจัยที่ก่อให้เกิดดิน อำจพบได้ตั้งแต่ดินตื้นไปจนถึงดินลึก เนื้อดินเป็นทรำยจนถึงดินเหนียว  

สนี�ำ้ตำลจนถงึสแีดง ปฏกิริยิำดนิตัง้แต่เป็นกรดจดัถึงเป็นด่ำง มคีวำมอดุมสมบรูณ์ของดินกจ็ะผันแปร

ไปตั้งแต่ต�่ำจนถึงสูง นอกจำกนี้ยังอำจพบเศษหิน ก้อนหิน หรือหินโผล่กระจัดกระจำยทั่วไป

ปัญหำในพื้นที่ลำดชันเชิงซ้อน

 เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่มีควำมลำดชันสูงมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ และหำกมีกำรใช้ประโยชน์

ท�ำกำรเกษตรโดยปรำศจำกมำตรกำรอนรุกัษ์ดนิและน�ำ้ ท�ำให้เกดิปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำ

ดิน ท�ำให้หนำ้ดินตื้นจนบำงแห่งเหลือแต่ดินหินโผล่ ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดต�่ำลง เป็นสำเหตุที่

ท�ำให้มีพื้นที่ดินเสื่อมโทรมลงเพิ่มมำกขึ้น

แนวทำงกำรแก้ไข	

 ถ้ำจ�ำเป็นที่ต้องใช้พื้นที่เหล่ำนี้ในกำรเพำะปลูกพืช ก็จ�ำเป็นต้องมีมำตรกำรป้องกัน 

กำรพังทลำยของดินที่ดี ซึ่งมีหลักส�ำคัญอยู่ 2 ประกำร คือ ลดแรงปะทะของเม็ดฝนที่ตกลงมำกระทบ 

ผิวดิน และชะลอควำมเร็วของน�้ำที่ไหลบ่ำผ่ำนผิวหน้ำดิน ไถพรวนเตรียมดินเท่ำท่ีจ�ำเป็น 

เพื่อรักษำก้อนดินไว้ไม่ให้แตกออกจำกกันและไม่ให้ถูกน�้ำพัดพำไปได้ง่ำย จัดระบบกำรอนุรักษ์ดิน

และน�้ำ เช่น ท�ำแนวคันดินเป็นขั้นบันได ไถพรวนปลูกพืชตำมแนวระดับ ปลูกหญ้ำแฝกขวำง 

ควำมลำดชันป้องกันกำรชะล้ำงและสูญเสียดิน เป็นต้น
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 กรมพัฒนำทีดิ่น เป็นหน่วยงำนหนึง่ในสงักดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ที่มีหน้ำที่ดูแลและรับผิดชอบงำนดำ้นกำรศึกษำ ส�ำรวจ 

จ�ำแนก วิเครำะห์ และวิจัยดินและที่ดิน ติดตำมสถำนกำรณ์สภำพกำร

ใช้ที่ดิน เพื่อก�ำหนดนโยบำย วำงแผนกำรใช้ที่ดิน และกำรพัฒนำที่ดิน 

รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนกำรวิเครำะห์ ตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ

เกี่ยวกับดิน น�้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ดิน ตลอดจน

กำรถ่ำยทอดผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และให้บริกำรด้ำนกำร

พัฒนำที่ดินแก่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทั่วไป

 นกัเรยีน นกัวชิำกำร เกษตรกร หรอืผูส้นใจศกึษำประวตักิำรส�ำรวจจ�ำแนกดนิ ลกัษณะดนิ

ของประเทศไทย และข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดินอื่นๆ สำมำรถศึกษำข้อมูล 

เพิ่มเติมได้ท่ี เว็บไซต์ของกรมพัฒนำที่ดิน	 (www.ldd.go.th)	 หรือเฟสบุ๊คของกรมพัฒนำที่ดิน	

(facebook.com/ldd.go.th/) เข้ำเยี่ยมชมตัวอย่ำงหน้ำตัดดินจ�ำลองของชุดดินและกลุ่มชุดดิน 

ที่ส�ำคัญๆ รวมทั้งข้อมูลวิชำกำรของกรมพัฒนำที่ดิน ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ดิน ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณชั้น 1  

ของอำคำร 6 ชั้น กรมพัฒนำที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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 พิพิธภัณฑ์ดินกรมพัฒนำที่ดิน กรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรก

ของประเทศไทย ที่ภำยในมีกำรจัดแสดงประวัติควำมเป็นมำของกำรส�ำรวจ

จ�ำแนกดิน มีกำรแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรส�ำรวจดิน แผนที่ดิน ที่เป็นผล

มำจำกกำรศึกษำส�ำรวจดินในสมัยต่ำงๆ จัดแสดงชนิดของวัตถุต้นก�ำเนิดดิน 

และตัวอย่ำงแบบจ�ำลองลักษณะหน้ำตัดของชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบใน

ภูมิภำคตำ่งๆ ของประเทศไทย รวมถึงลักษณะดินที่มีปัญหำทำงกำรเกษตร 

พร้อมทัง้แสดงข้อมลูค�ำอธบิำยลักษณะและสมบตัขิองดนิ รวมถึงแนวทำงกำร

ปรับปรุงและจัดกำรดิน พิพิธภัณฑ์ดินนี้เปิดให้บริกำรแก่บุคคลท่ัวไปในวัน

จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดรำชกำร

ภาค 3 แหล่งข้อมูล...ดิน
ภาค 1 ความหมายและความส�าคัญ

ภาค 2 เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ความรู้เรื่องดินส�าหรับเยาวชน 73



 ผู้สนใจยังสำมำรถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศในภูมิภำคต่ำงๆ รวม  

16 แห่ง ประกอบด้วย 

  พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนำที่ดิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม.

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1 ต�ำบลล�ำผักกูด อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2 ต�ำบลทุ่งสุขลำ อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

  ส�ำนักงำนพฒันำท่ีดนิเขต 3 ต�ำบลจอหอ อ�ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวัดนครรำชสมีำ

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4 ต�ำบลแจระแม อ�ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 

  จังหวัดอุบลรำชธำนี

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 ต�ำบลคู่ใต้ อ�ำเภอเมื่องนำ่น จังหวัดน่ำน

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 8 ต�ำบลหัวรอ อ�ำเภอเมื่องพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 9 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมื่องนครสวรรค์ 

  จังหวัด นครสวรรค์

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10 ต�ำบลหินกอง อ�ำเภอเมื่องรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี

  สถำนีพัฒนำที่ดินสุรำษฎร์ธำนี ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11 ต�ำบลท่ำอุแท 

  อ�ำเภอกำญจนดิษฐุ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

  ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12 ต�ำบลพะวง อ�ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลเขำหินซ้อน 

  อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ

  โครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชด�ำริ ต�ำบลเขำกระปุก อ�ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลกะลุวอเหนือ 

  อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส

 ทั้งนี้ ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดิน ทั้ง 12 เขต และสถำนีพัฒนำที่ดินทุกจังหวัด พร้อมให้ 

ค�ำแนะน�ำและบริกำรควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หรือสอบถำมจำก

หมอดินอำสำที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรทั้งในระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้ำนของท่ำน
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พิกัดท่ีต้ังพิพิธภัณฑ์ดินท้ัง 16 แห่ง ท่ัวประเทศ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

พิพิธภัณฑ์ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
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วันดนิโลก 

5 ธันวาคม...วันส�าคัญเพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับดนิ

วันดินโลก...ใช้เป็นโอกำสในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรรณรงค์และเผยแพร่

ควำมรูท้ำงด้ำนดนิและสร้ำงควำมตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของดนิทัง้ในระดบัประเทศ 

และระดับโลก ต่อมนุษยชำติและสภำพแวดล้อมอยำ่งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

สแกนควิอาร์โค้ด

ศกึษาข้อมูลวันดนิโลกเพิ่มเตมิ

 องค์กำรสหประชำติ (United Nations) ได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรให้  

วันที่ 5 ธันวำคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ซึ่งตรงกับวันคล้ำย

วนัพระรำชสมภพของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพิตร เพื่อเป็นกำรสดุดีและเทิดพระเกียรติคุณในพระอัจฉริยภำพด้ำนกำร

อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรดิน
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คลปิวดิโีอ “ความรู้เรื่องดนิ”

ควำมส�ำคัญของ
ทรัพยำกรดิน

สิ่งมีชีวิตในดิน ลักษณะและสมบัติ
บำงประกำรของดิน

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	 

สพข.1

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	สพข.3

สภำพพื้นที่และทรัพยำกรดิน	
สพข.2

สภำพพื้นที่และทรัพยำกรดิน	
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดินตื้น

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน 

	สพข.4

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	 

สพข.6 

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	สพข.10

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	สพข.12

สภำพพื้นที่และทรัพยำกรดิน 
ภำคใต้และชำยฝั่งทะเล 

ตะวันออก สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	 
ภำคกลำง

สภำพพื้นที่และทรัพยำกรดิน	
ภำคเหนือ

กำรชะลำ้งพังทลำยของดิน 
และกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ

ดินเปรี้ยวจัด

ดินอินทรีย์

ลักษณะดิน 
ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

วันดินโลก

พิพิธภัณฑ์ดินของ
ประเทศไทย

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	 

สพข.11

ดินเค็ม
ดินทรำย 

ชั้นดำนอินทรีย์

กำรจัดกำรดินตื้น หญ้ำแฝก

ดินทรำย

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน 

	สพข.5

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	สพข.7

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	สพข.8

สภำพพื้นที่และ
ทรัพยำกรดิน	สพข.9

วัตถุต้นก�ำเนิดดิน อุปกรณ์ส�ำรวจดิน

ชุดดินที่ส�ำคัญใน
ประเทศไทย
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กรมพัฒนำที่ดิน. 2550. คู่มือยุวหมอดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 45 น.

กรมพัฒนำที่ดิน. 2550. คู่มือวิทยำกรยุวหมอดิน. เอกสำรประกอบ ในโครงกำรเกษตรอินทรีย์

ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ปี 2550 กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

กรุงเทพฯ.

กรมวิชำกำร. 2543. หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม กลุ่มสรำ้งเสริมประสบกำรณ์ชีวิตระดับประถมศึกษำ 

ชุดทรัพยำกรส�ำคัญของเรำ เรื่องดิน. กระทรวงศึกษำธิกำร กรุงเทพฯ 101 น.

ขนิษศรี ฮุ่นตระกูล. 2547. กำรจัดท�ำเว็บไซต์เรื่องดินและพัฒนำกำรดำ้นกำรส�ำรวจจ�ำแนกดิน

ในประเทศไทยโดยกำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Dreamweaver MX. เอกสำรวิชำกำร 

ฉบับที่ 525 ส�ำนักส�ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์, กรุงเทพฯ

คณะกรรมกำรจัดท�ำปทำนุกรมปฐพีวิทยำ. 2541. ปทำนุกรมปฐพีวิทยำ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ. 169 น.

คณะกรรมกำรจัดท�ำพจนำนุกรมปฐพีวิทยำ. 2551. พจนำนุกรมปฐพีวิทยำ.

          มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.

คณำจำรย์ภำควิชำปฐพีวิทยำ. 2548. ปฐพีวิทยำเบื้องต้น. ภำควิชำปฐพีวิทยำ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์.

นงครำญ กำญจนประเสริฐ. 2549. ทรัพยำกรดิน. บริษัท ส�ำนักพิมพ์แมค จ�ำกัด, กรุงเทพฯ. 12 น.

เล็ก มอญเจริญ. 2547. ดิน : ทรัพยำกรพื้นฐำนของชีวิต. กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 127 น.

อรรถ สมร่ำง, ยุทธชัย อนุรักษ์ติพันธุ์, พงศธร เพียรพิทักษ์, และบุศริน แสวงลำภ. 2548.  

ดินเพื่อประชำชน. กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 166 น.

สำรำนุกรมไทยส�ำหรับเยำวชน เล่มที่ 18. 2537. ดิน.

บรรณานุกรม

ความรู้เรื่องดินส�าหรับเยาวชน78



อัญชลี สุทธิประกำร. 2534. แร่ในดิน เล่มที่ 2 แร่ดินเหนียวและเทคนิคกำรวิเครำะห์. ภำควิชำ

ปฐพีวิทยำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. กรุงเทพฯ : 624 หน้ำ

เอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2533. ดินของประเทศไทย. ภำควิชำปฐพีวิทยำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

กรุงเทพฯ.

เอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2542. กำรส�ำรวจดิน. ภำควิชำปฐพีวิทยำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

กรุงเทพฯ : 733 หนำ้

เว็บไซต์

http://www.doae.go.th/ni/din/ din_2.htm (กลุ่มดินและปุ๋ย กองส่งเสริมพืชพันธุ์  

กรมส่งเสริมกำรเกษตรโดยกำรสนับสนุนของ ประชำคมเศรษฐกิจยุโรป ภำยใต้โครงกำร 

A.L.A./TH 8509)

http://www.dmr.go.th/knowledge/ soil.htm (กรมทรัพยำกรธรณี 28/04/2551)

http://www.kanchanapisek.or,th/ (เครือข่ำยกำญจนำภิเษก; 28/04/2551)

http://www.kidsgeo.com/geology-for-kids/0009-components-of-soil.php Geology 

for kids (The study for our earth)

www.kku.ac.th (มหำวิทยำลัยขอนแก่น 28/04/2551)

http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_osl/easysoils/index.htm (ควำมรู้เรื่องดิน

ส�ำหรบัเยำวชน ส�ำนกัส�ำรวจดนิและวำงแผนกำรใช้ทีด่นิ กรมพฒันำท่ีดนิ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์)

Yara (Thailand) Ltd.ABC Guide to Mineral Fertilizers : A Basic Handbook on Fertilizers 

and Their Use. 28 p. www.yara.com

http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c3t8.html. (โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำหนังสือและ

โฮมเพจชุดพัฒนำสังคมตำมแนวพระรำชด�ำริ ในควำมดูแลของศูนย์ศึกษำแนว 

พระรำชด�ำริและฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543)

http://soil.gsfc.nasa.gov/ ; (Soil Science Education Homepage)

ความรู้เรื่องดินส�าหรับเยาวชน 79



ที่ปรกึษา

นำงสำวเบญจพร  ชำครำนนท์  อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน

นำยสถำพร  ใจอำรีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน

นำงสำวภัทรำภรณ์  โสเจยยะ  รองอธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน

นำยถวิล  มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน

นำยสถิระ  อุดมศรี ผู้อ�ำนวยกำรกองส�ำรวจดินและวิจัยทรัพยำกรดิน

นำยพิสุทธิ์  วิจำรสรณ์ ที่ปรึกษำกรมพัฒนำที่ดิน

คณะผู้จัดท�า

นำยกฤดิโสภณ  ดวงกมล นักส�ำรวจดินช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงสำวนฤกมล  จันทร์จิรำวุฒิกุล นักส�ำรวจดินช�ำนำญกำร

นำงสำวรวิยำ  ทองย่น นักส�ำรวจดินช�ำนำญกำร

นำงสำวศรัญญำ  หน่อแก้ว นักส�ำรวจดินช�ำนำญกำร

นำงสำวยุพเยำว์  หัสจรรย์ นักส�ำรวจดินช�ำนำญกำร

นำงสำวนิศรำ  จงหวัง นักส�ำรวจดินปฏิบัติกำร

นำงสำวกรรณิกำร์  เพ็ชรมำก นักส�ำรวจดินปฏิบัติกำร

นำงสำวพิชำมญชุ์  อินต๊ะโม นักส�ำรวจดินปฏิบัติกำร

นำงมนสิกำนต์  ทัศวิล นักส�ำรวจดินปฏิบัติกำร

นำงสำวสรญำ  ด้วงมูล  นักส�ำรวจดินปฏิบัติกำร

จัดท�าฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
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เพื่อโหลดหนังสือ (E-BOOK)”

เคยสงสัยกันบางหรือไม
พื้นดินที่เราเหยียบยํ่าอยูทุกวันนี้เกิดขึ้นไดอยางไร

มีสวนประกอบอะไรบาง เพราะเหตุใดจึงมีลักษณะที่
แตกตางกันออกไป ทําไมดินบางแหงมีสีดํา 

บางแหงมีสีแดง บางแหงปลูกพืชแลวเจริญเติบโตไดดี 
แตบางแหงกลับใชเพาะปลูกไมได บนโลกของเรานี้
มีดินที่สามารถใชประโยชนไดอยูมากนอยเพียงใด 
มีใครเคยศึกษาเกี่ยวกับดินบาง เขาทํากันอยางไร 
ไดขอมูลอะไรบาง และเราจะนํามาใชไดอยางไร

5 ธันวาคม
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หนังสือนี้ ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหเปนสื่อเสริมการเรียนรูวิชาภูมิศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประเภทสื่อแนะนํา สําหรับสถานศึกษาและครูผูสอน

กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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