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เคยสงสัยกันบางหรือไม
พื้นดินที่เราเหยียบยํ่าอยูทุกวันนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
มีสวนประกอบอะไรบาง เพราะเหตุใดจึงมีลักษณะที่
แตกตางกันออกไป ทําไมดินบางแหงมีสีดํา
บางแหงมีสีแดง บางแหงปลูกพืชแลวเจริญเติบโตไดดี
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มีใครเคยศึกษาเกี่ยวกับดินบาง เขาทํากันอยางไร
ไดขอมูลอะไรบาง และเราจะนํามาใชไดอยางไร
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เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าและส�ำคัญต่อความคงอยูข่ องทุกสังคมบนพืน้ โลก
ในปัจจุบันการใช้ทรัพยากรดินยังขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้ทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรมลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต�่ำ ระบบนิเวศ
ขาดความสมดุล ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรดินของประเทศ ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของทรัพยากรดิน การให้ความรู้เรื่องดินและปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน จึงได้จัดท�ำ
หนังสือ “ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน” โดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เรื่องดินในระดับ
เยาวชน อนึง่ ทีผ่ า่ นมาหนังสือเล่มนีไ้ ด้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้เป็น
สือ่ เสริมการเรียนรูว้ ชิ าภูมศิ าสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสือ่ แนะน�ำ ส�ำหรับสถานศึกษา
และครูผู้สอน นอกเหนือจากนี้เนื้อหาในหนังสือยังมีประโยชน์ส�ำหรับประชาชนที่สนใจอีกด้วย และ
ได้รบั ความสนใจจากกลุม่ ครู นักเรียนและประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก โดยหนังสือทีไ่ ด้จดั พิมพ์มาแล้ว
ทัง้ สามครัง้ นัน้ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอีกเป็น
จ�ำนวนมาก
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันดินโลก ปี 2562 กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดพิมพ์เพิ่ม พร้อม
ทัง้ ปรับปรุงเนือ้ หาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ในชือ่ เรือ่ ง “ความรูเ้ รือ่ งดินส�ำหรับเยาวชน”
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 และได้จัดท�ำในรูปแบบของ e-book ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรดินได้อย่างสะดวกและถูกต้อง คณะผู้จัดท�ำหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เล่มนี้ จะช่วยให้
เยาวชนของชาติ และประชาชนที่สนใจได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดินและมีส่วนร่วมใน
การดูแลทรัพยากรดิน เพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ดนิ และทีด่ นิ ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืนสืบไป

(ดร.สถาพร ใจอารีย์)
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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บทน�ำ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสนพระทัยในทรัพยากรดินเป็นอย่างมาก เมื่อการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร ในหลายๆ พืน้ ที่ พระองค์ทรงทอดพระเนตรและซักถามลักษณะดินหรือสมบัตขิ อง
ดินอยูเ่ สมอๆ ทรงห่วงใยในการใช้ทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ทรงรับสัง่ กับข้าราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยม ณ โรงเรียนมัธยมบ่อเกลือ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ใจความว่า เด็ ก นั ก เรี ย นหรื อ เยาวชนควรเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งดิ น
ให้น�ำไปเรียนรู้จากสภาพพื้นที่จริงในศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ส่วนนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไม่อาจ
เดินทางไปที่ศูนย์ฯ ได้ ก็ให้เรียนรู้เรื่องดินจากระบบอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ควรจัดท�ำให้ง่ายต่อการเรียนรู้

(ก)

ด้วยส�ำนึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กรมพัฒนาที่ดินจัดท�ำหนังสือ
“ความรู ้ เ รื่ อ งดิ น ส� ำ หรั บ เยาวชน” ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
เรือ่ งราวเกีย่ วกับดินอย่างง่ายๆ ทีเ่ ยาวชนและบุคคลทัว่ ไป สามารถใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการศึกษา
เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าเพิ่มเติม
ต่อไปในอนาคตได้

(ข)

เ รื่ อ ง

ดิ น
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เราทุกคนคงรู้จัก... “ดิน”
แต่จะมีใครรู้บ้างว่าดินมีความส�ำคัญอย่างไรต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์บ้าง
เพราะดินเป็นแหล่งทีม่ าของปัจจัยทีส่ ำ� คัญ คือ อาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งนุง่ ห่ม
ยารักษาโรค และพลังงาน ล้วนได้มาจากดินทั้งทางตรงและทางอ้อม
เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า...
พื้นดินที่เราเหยียบย�่ำอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
มีส่วนประกอบอะไรบ้าง...
เพราะเหตุใดดินจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป...
ท�ำไมดินบางแห่งมีสีด�ำ บางแห่งมีสีแดง...
บางแห่งเป็นดินเหนียว บางแห่งเป็นดินทราย...
บางแห่งปลูกพืชแล้วเจริญเติบโตได้ดี บนโลกของเรานี้ ดินที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้...อยู่มากน้อยเพียงใด...
มีใครเคยศึกษาเกี่ยวกับดินบ้าง เขาท�ำกันอย่างไร...
ได้ข้อมูลอะไรบ้าง และเราน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร...
หนังสือความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชนเล่มนี้ จะไขข้อข้องใจต่างๆ และพร้อม
ให้ผู้อ่านได้ร่วมกันค้นหา ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

(ค)
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ภาค 2

พืชบกพวกแรกสุดเกิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 590 ล้านปี
มาแล้ว โดยมีล�ำต้น ไม่มีราก ไม่มีใบ อาศัยเกิดและเกาะติดอยู่บน
สาหร่ายทะเลทีถ่ กู คลืน่ ซัดขึน้ มาค้างอยูบ่ นหินและเจริญเติบโต
อยู่บนนั้น เชื่อกันว่าวิวัฒนาการของพืชบกรุ่นแรกนี้เอง
ที่เป็นสาเหตุท�ำให้ก้อนหินเกิดการผุพังแตกแยกออกเป็น
ชิ้ น เล็ ก ชิ้ น น้ อ ยและเกิ ด พั ฒ นาการจนกลายเป็ น ดิ น
ในที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เ พราะการที่ พื ช มี วิ วั ฒ นาการมากขึ้ น
จนมีส่วนประกอบของราก ล�ำต้น และใบ ที่ชัดเจน
รากพื ช ที่ ช อนไชเบี ย ดแทรกเข้ า ไปตามร่ อ งรอยแตก
ของหิ น เพื่ อ หาอาหารและน�้ ำ รวมทั้ ง เกาะยึ ด กั บ
สิ่ ง ต่ า งๆ เพื่ อ ค�้ ำ จุ น ล� ำ ต้ น นั้ น จะช่ ว ยเร่ ง ให้ หิ น แร่
เกิดการสลายตัวเป็นชิน้ เล็กชิน้ น้อยได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ นอกเหนือ
ไปจากการผุกร่อนตามธรรมชาติ ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภู มิ อ ากาศทั้ ง อุ ณ หภู มิ ปริ ม าณน�้ ำ ฝน น�้ ำ ค้ า ง หรื อ หิ ม ะ
ในช่วงเวลาต่างๆ

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

โลกของเรามีอายุประมาณ 4,600 ล้านปี นับจากที่โลกได้เริ่มก่อตัวขึ้นและเย็นตัวลง
มีพื้นผิวภายนอกเป็นหินแข็งแต่ภายในเป็นของเหลวร้อนจัด มีบรรยากาศซึ่งประกอบด้วยแก๊ส
หลายชนิดห่อหุม้ โลกอยูโ่ ดยรอบอย่างเบาบาง ต่อมาจึงมีววิ ฒ
ั นาการมากขึน้ จนเกิดมีนำ�้ และสิง่ มีชวี ติ
ขึ้นบนโลก โดยสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกๆ นั้นเกิดอยู่ในทะเลมาก่อน เริ่มจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั้งที่เป็นพืช
และสัตว์ ต่อมาได้มีพัฒนาการจนกลายเป็นพืชชั้นสูงและสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆ ที่ขึ้นมาอาศัย
อยู่บนบก

3

ในขณะเดียวกับที่พืชเจริญเติบโตขึ้น ย่อมมีส่วนของ ราก
ล�ำต้น และใบ ที่หลุดร่วงตายลง และเกิดการทับถมกันอยู่ทั้งบนผิวดิน
และใต้ดนิ นอกจากนีย้ งั มีมลู สัตว์ และเศษซากสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ รวมอยูด่ ว้ ย
เมือ่ วัสดุเหล่านีเ้ กิดการเน่าเปือ่ ยโดยการย่อยสลายของจุลนิ ทรียท์ อี่ าศัย
อยู่ในดิน จนกลายเป็นสารสีด�ำที่มีเนื้อละเอียดนุ่ม เรียกว่า ฮิวมัส และ
ต่อมาเมื่อฮิวมัสได้ผสมคลุกเคล้าเข้ากับชิ้นส่วนของหิน แร่ ที่ผุพังเป็น
ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว จึงกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ดิน”
สืบมาจนทุกวันนี้
เชื่อกันว่ากว่าที่จะเกิดเป็นดินขึ้นมาได้นั้นต้องใช้ระยะเวลา
นานมาก โดยอาจต้องใช้เวลาถึง 500 ปี ในการพัฒนาจนเกิดเป็นดินที่มี
ความหนาเพียง 1 นิ้ว และอาจต้องใช้ระยะเวลามากถึง 300-12,000 ปี
เพื่อที่จะเกิดดินที่มีความลึกมากพอส�ำหรับท�ำการเกษตรกรรมได้
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ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

ภาค 1

ดิน...คืออะไร?

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

เราทุ ก คนรู ้ จั ก ดิ น แต่ ถ ้ า จะให้ ค วามหมายของค� ำ ว่ า ดิ น คื อ อะไร
คงจะตอบแตกต่างกันไป เพราะคนทั่วไปมักจะมองดินตามการใช้ประโยชน์
ที่ ต นเองเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น เกษตรกรจะมองดิ น ในแง่ ข องความอุ ด มสมบู ร ณ์
ว่ า สามารถปลู ก พื ช ให้ ผ ลผลิ ต ได้ ดี ห รื อ ไม่ ส่ ว นวิ ศ วกรจะมองดิ น ในรู ป ของ
วัสดุที่ใช้ในการสร้างถนนหนทาง เป็นต้น ดังนั้นค�ำจ�ำกัดความของดินจึงมี
หลากหลาย

ภาค 2

นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท างดิ น ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว ่ า “ดิ น ” คื อ วั ส ดุ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ตลอดจนการสลายตัว
ของซากพืชและสัตว์ ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ และระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกัน
เกิดเป็นดินหลากหลายชนิด ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยว
และเจริ ญ เติบโตของพืช รวมถึงเป็นแหล่ ง น�้ ำ และอาหารของสิ่ ง มี ชี วิตอื่ นๆ
ที่อาศัยอยู่ในดินและบนดิน

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ภาค 3
แหล่งข้อมูล...ดิน

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน
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ดิน...ส�ำคัญอย่างไร
“ดิน” มีความส�ำคัญต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพราะเป็น
แหล่งที่มาของปัจจัยส�ำคัญของการด�ำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค และพลังงาน ซึ่งจะได้มาจากดินทั้งทางตรงและทางอ้อม
“ดิน” มีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม
เนื่องจากพืชจะเจริญเติบโตออกดอกออกผลได้ ต้องอาศัยดินเป็นที่ให้รากพืชได้เกาะ
ยึดเหนี่ยว เพื่อให้ล�ำต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคงแข็งแรง สามารถต้านทานต่อลม
พายุ ไม่โค่นล้มหรือถูกถอนรากถอนโคนได้งา่ ย และยังเป็นแหล่งของธาตุอาหารจ�ำเป็น
ที่พืชต้องใช้ในกระบวนการการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างดอก ใบ และผล นอกจากนี้ดินยัง
เป็นทีก่ กั เก็บน�ำ้ หรือความชืน้ ทีพ่ ชื จะน�ำไปใช้หล่อเลีย้ งล�ำต้นและเป็นแหล่งให้อากาศ
แก่พืชในการหายใจอีกด้วย ดินที่มีอากาศถ่ายเทดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง
ดูดน�้ำ และธาตุอาหารได้มาก ท�ำให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ความส�ำคัญของทรัพยากรดิน”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

ภาค 1

โลกของเรามี...ดิน...
อยู่มากน้อยแค่ไหน
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แหล่งข้อมูล...ดิน

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

ภาค 3

ดั ง นั้ น เมื่ อ ปอกเฉพาะส่ ว นของเปลื อ ก
แอปเปิ้ล ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นผิวโลกที่มีดินปกคลุมอยู่
บางๆ นี้ออกมา จะเห็นว่านี่คือส่วนของพื้นดินที่เรา
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเพาะปลู ก พื ช เพื่ อ ผลิ ต
อาหารเลี้ยงชีวิตของคนทั้งโลกได้

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ส�ำหรับส่วนของพื้นดินที่เหลืออยู่ 1 ส่วนนี้
เมือ่ คิดเป็น 100 ส่วนของพืน้ ที่ พบว่าดินทีใ่ ช้เพาะปลูก
ได้ดีมีเพียงแค่ 60 ส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่มี
ข้อจ�ำกัดในการใช้ประโยชน์ เช่น สภาพพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม
ดินตื้น หรือเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์

ภาค 2

ในแอปเปิล้ 1 ส่วนทีแ่ ทนส่วนของพืน้ ดินนัน้
พืน้ ทีม่ ากกว่าครึง่ หนึง่ เป็นส่วนของทะเลทราย ขัว้ โลก
หรือเป็นเทือกเขาทีส่ งู ชัน ซึง่ มีความแห้งแล้ง หนาวเย็น
หรือไม่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

เราได้เรียนรู้ว่า พื้นผิวของโลกที่เรายืนอยู่นี้
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นน�้ำ 3 ส่วน และพื้นดิน
1 ส่วน ดังนัน้ ถ้าเปรียบโลกของเราเหมือนแอปเปิล้ 1 ผล
เมื่อเราแบ่งผลแอปเปิ้ลออกเป็น 4 ส่วน จะมีเพียง
1 ส่วนเท่านัน้ ทีเ่ ป็นพืน้ ดิน อีก 3 ส่วนทีเ่ หลือเป็นพืน้ ผิวน�ำ้
เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น�้ำ ล�ำธารต่างๆ

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ผิวโลกทั้งหมดแล้ว พื้นที่ดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นี้
มีเพียงร้อยละ 10 หรือ 10 ส่วนใน 100 ส่วน เท่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ส่วนนี้ เพื่อประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นพื้นที่
อยูอ่ าศัย ทีต่ งั้ ของเมือง สวนสาธารณะ โรงงาน ฯลฯ ท�ำให้พนื้ ดินทีจ่ ะใช้เพือ่ การเพาะปลูกจริงๆ นัน้
ยิ่งลดน้อยลงไปอีก

วันนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องใช้ผืนดินที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดนีใ้ ห้เกิดประโยชน์อย่างคุม
้ ค่า และช่วยกันบ�ำรุง
รักษาไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนยาวนาน
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ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

ภาค 1

ส่วนประกอบของ...ดิน

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

ดินประกอบด้วยส่วนทีเ่ ป็น ของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส ในปริมาณและสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับอิทธิพลของปัจจัยส�ำคัญต่อการเกิดดิน 5 ปัจจัย ได้แก่
ภูมิอากาศ วัตถุต้นก�ำเนิดดิน สภาพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และ
ระยะเวลาที่ควบคุมกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน

ภาค 2

1. ส่วนที่เป็นของแข็ง ประกอบด้วย อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ และสิ่งมีชีวิต
			 เป็นส่วนทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ในดินทัว่ ไป (ยกเว้นดินอินทรีย)์ ได้มาจากการผุพงั
สลายตัวของหินและแร่ มีขนาดแตกต่างกันไปทั้งที่มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ที่เป็นอนุภาค
ขนาดทราย ทรายแป้งและดินเหนียว และชิ้นส่วนหยาบที่มีขนาด 2 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า
อนินทรียวัตถุเป็นส่วนที่ส�ำคัญในการควบคุมลักษณะของเนื้อดิน เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช
และของจุลินทรีย์ดิน ควบคุมกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน
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แหล่งข้อมูล...ดิน

			 เป็ น ส่ ว นของซากพื ช ซากสั ต ว์ ที่ ถู ก
ย่ อ ยสลาย โดยจุ ลิ น ทรี ย ์ ดิ น จะมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
ย่ อ ยสลาย เกิ ด เป็ น สารประกอบอิ น ทรี ย ์ ต ่ า งๆ ขึ้ น มา
มีความส�ำคัญต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช เช่น โครงสร้างดิน
ความร่วนซุย การระบายน�้ำ การถ่ายเทอากาศ การดูดซับ
น�้ำและธาตุอาหารของดิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรากพืช หรือ
เศษซากพืช หรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย

ภาค 3

1.2 อินทรียวัตถุ

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

1.1 อนินทรียวัตถุ

1.3 สิ่งมีชีวิต
			 จะหมายรวมถึงพืชและสัตว์ ทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
เช่ น ไส้ เ ดื อ น หนอน มด ปลวก รากพื ช จุ ลิ น ทรี ย ์ ดิ น
สิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี้แทรกตัวอาศัยอยู่ตามช่องว่างในดิน
มีบทบาทต่อการผุพังสลายตัวของหินและแร่ การย่อยสลาย
อิ น ทรี ย วั ต ถุ การเปลี่ ย นแปลงสมบั ติ ต ่ า งๆ ของดิ น
การถ่ายเทอากาศ การเคลื่อนย้ายของสารต่างๆ ในดิน

2. ส่วนที่เป็นของเหลว
		 หมายรวมถึง ส่วนที่เป็นน�้ำและสารละลายในดิน ซึ่งจะอยู่ตาม
ช่องว่างในดิน ปริมาณของของเหลวจะเป็นสัดส่วนกลับกับส่วนทีเ่ ป็นแก๊ส น�ำ้ และ
สารละลายทีพ่ บอยูใ่ นช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดิน มีความส�ำคัญมากต่อ
การเจริญเติบโตของพืช โดยช่วยละลายธาตุอาหารต่างๆ ในดิน และเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากดินไปสู่ราก และจากรากไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช

3. ส่วนที่เป็นแก๊ส
		 หมายถึง ส่วนทีเ่ ป็นอากาศซึง่ ประกอบด้วย ไอน�ำ้ แก๊สต่างๆ
ที่พบโดยทั่วไปในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่า แก๊สมีเทน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์
และเป็นพิษต่อพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน

อินทรียวัตถุ
5%
แก๊ส
25%
น�ำ้
25%

อนินทรียวัตถุ
45%

น�้ำ
คาร์บอนไดออกไซด์
ออกซิเจน

น�ำ้ ในดิน
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N P K
ธาตุอาหารพืช

อากาศในดิน

การผุพังสลายตัว
ของหิน-แร่

2

1

ภาค 2

3

เริ่มมีพืชพรรณ
ธรรมชาติและมีการ
สะสมอินทรียวัตถุ

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

มีการผสมคลุกเคล้า
และเกิดพัฒนาการ
ของชั้นดิน

ภาค 1

ปัจจัยที่ควบคุม
การสร้างตัวของดิน

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ภาค 3
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แหล่งข้อมูล...ดิน

เราทราบหรือไม่ว่า ท�ำไมบนพื้นผิวโลกจึง
มีดน
ิ เกิดขึน
้ มากมายหลายชนิด ทัง้ คล้ายคลึงและ
แตกต่างกัน

ภูมิอากาศ
ระยะเวลา

วัตถุ
ต้นก�ำเนิดดิน
สิ่งมีชีวิต
สภาพพื้นที่

ดินมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน เนื่องมาจาก อิทธิพลของปัจจัย
ก�ำเนิดดิน 5 อย่าง ได้แก่ ภูมิอากาศ วัตถุต้นก�ำเนิดดิน สภาพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา
ที่ควบคุมกระบวนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย และสูญเสีย ของสสารและพลังงานที่เกิด
ขึ้นในดิน การเกิดของดินทุกชนิดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของปัจจัยทั้ง 5 อย่างตลอดเวลา จะขาด
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ เพียงแต่อิทธิพลของปัจจัยทั้ง 5 ในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน บางช่วงเวลา
ปัจจัยหนึ่งอาจมีบทบาทในการควบคุมลักษณะและสมบัติของดินมากกว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น ดินที่เพิ่ง
เริ่มพัฒนา วัตถุต้นก�ำเนิดจะมีบทบาทส�ำคัญ ลักษณะและสมบัติของดิน จะมาจากวัตถุต้นก�ำเนิด
ซึง่ เราสามารถสังเกตได้งา่ ย เมือ่ เวลาผ่านไป บทบาทของวัตถุตน้ ก�ำเนิดจะน้อยลง บางครัง้ ไม่สามารถ
จ�ำแนกชนิดของวัตถุต้นก�ำเนิดดินได้
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ภาค 3

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “วัตถุต้นก�ำเนิดดิน”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

		 วัตถุต้นก�ำเนิดดิน หมายถึง วัตถุที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแล้วคลุกเคล้า
กับอินทรียวัตถุเกิดเป็นดิน อาจจะเกิดจากการสลายตัวผุพังโดยตรงจากหิน แร่ และซากสิ่งมีชีวิต
บริเวณนัน้ ๆ หรือถูกเคลือ่ นย้ายมาจากทีอ่ นื่ โดยน�ำ้ ลม หรือธารน�ำ้ แข็ง หรือการเคลือ่ นย้ายมาสะสม
บริเวณเชิงเขาตามแรงโน้มถ่วง วัตถุต้นก�ำเนิดดินมีอิทธิพลต่อลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินที่
เกิดขึ้น เช่น เนื้อดิน สีดิน ชนิดและปริมาณธาตุอาหารในดิน

ภาค 2

2. วัตถุต้นก�ำเนิดดิน (Parent material)

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

		 ปั จ จั ย ด้ า นภู มิ อ ากาศที่ มี ผ ลต่ อ
น�ำ้ ค้าง
การสร้ า งตั ว ของดิ น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ อุ ณ หภู มิ แ ละ
หยาดน�้ำฟ้า เช่น ฝน น�้ำค้าง หิมะ ฯลฯ โดยเป็น
ฝน
ตัวควบคุมการเกิดปฏิกริ ยิ าต่างๆ ทัง้ กายภาพ เคมี
และชีวภาพ ซึ่งมีผลต่ออัตราการผุพังสลายตัว
ของวัสดุต่างๆ ทั้งหิน แร่ และเศษซากสิ่งมีชีวิต
รวมทั้ ง ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการเพิ่ ม เติ ม
หิมะ
เปลี่ ย นแปลง เคลื่ อ นย้ า ย และสู ญ เสี ย วั ส ดุ
ที่เกิดขึ้นในดินด้วย
		 โดยทัว่ ไปการผุพงั สลายตัวของวัสดุตา่ งๆ
ในพืน้ ทีเ่ ขตร้อน เช่น ประเทศไทย จะเกิดได้รวดเร็วกว่า
ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงและ
ตะกอนที่ถูกพัดพาโดยน�้ำ
ปริมาณความชื้นที่มากกว่า ท�ำให้กระบวนการทางดิน
ด�ำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสภาวะที่มีการ
สูญเสียธาตุอาหารออกจากดินอย่างต่อเนื่อง ดินที่พบ
ในเขตร้อนส่วนใหญ่ จึงเป็นดินที่มีพัฒนาการสูงและ
มักจะขาดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ภูมิอากาศยังมี
ผลต่อชนิดของสิ่งมีชีวิตและพืชพรรณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ควบคุมการสร้างตัวของดินด้วย
หินปูน
วัสดุอินทรีย์

ภาค 1

1. ภูมิอากาศ (Climate)

ดินที่เกิดจากหินที่มีแร่สีจาง

ดินที่เกิดจากหินบะซอลต์หรือหินปูน

ตัวอย่างวัตถุตน้ ก�ำเนิดดินทีผ่ พุ งั สลายตัวมาจากหินทราย แร่องค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นพวกแร่ที่ทนทานต่อการสลายตัว มีสีจาง เช่น ควอตซ์ เมื่อพัฒนาจนกลายเป็นดิน จะให้
ดินเนื้อหยาบ เป็นทราย มีสีจาง มีธาตุอาหารพืชน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ แต่ถ้าเป็นดิน
ที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์หรือหินภูเขาไฟสีเข้ม หินปูนเมื่อพัฒนาเป็นดิน
จะเป็นดินเนื้อละเอียด เหนียว หรือร่วนเหนียว อาจมีสีด�ำ น�้ำตาล เหลือง หรือแดง
มีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่สูงจนถึงต�่ำ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพัฒนา

3. สภาพพื้นที่ (Relief)
		 ในทีน่ หี้ มายรวมถึง ความสูงต�ำ่ ความลาดชัน และทิศทางของความลาดชัน ซึง่ มีอทิ ธิพล
ต่ออุณหภูมิและความชื้นในดิน ระดับน�้ำใต้ดิน การเจริญเติบโตของพืชพรรณ การผุพังสลายตัว
ของหิน อัตราการไหลบ่าและการไหลซึมของน�้ำ การชะล้างพังทลายของดิน และการทับถมของ
อินทรียวัตถุในดิน
		 โดยทั่วไป ดินที่พบบริเวณที่มีความลาดชันมากๆ มักจะเป็นดินตื้น มีชั้นดินน้อย
ชั้นดินบนบาง หรืออาจจะไม่มีชั้นดินบนเลย มีโอกาสเกิดการชะล้างสูญเสียชั้นหน้าดินได้มาก
ต่างจากดินที่อยู่บริเวณเชิงเนินที่มักจะมีดินชั้นบนที่หนากว่าและดินลึกมากกว่า
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ภาค 1

4. สิ่งมีชีวิต (Organism)

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

		 สิ่งมีชีวิตในที่นี้หมายถึง พืชและสัตว์ทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ทีม่ องเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
รวมถึงมนุษย์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน
หลายประการ ซากพืชและสัตว์เป็นแหล่งของอินทรียวัตถุ
ในดิน โดยสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งจุลินทรีย์ดิน ช่วยในการ
ย่อยสลายทั้งกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ท�ำให้สมบัติของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
เป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารตามธรรมชาติในดิน

ภาค 2
แหล่งข้อมูล...ดิน
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ภาค 3

		 บทบาทของเวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดดิน มีทงั้ ระยะ
เวลาที่แท้จริงที่ดินเริ่มพัฒนาจากวัตถุต้นก�ำเนิดดินซึ่งเป็นอายุจริง
ของดิน และระยะเวลาสัมพัทธ์ ซึ่งหมายถึงระดับการพัฒนาของดิน
ดินที่ผ่านกระบวนการเกิดดินที่รุนแรงกว่าจะถือว่ามีอายุมากกว่า
เปรียบเหมือนคนอายุนอ้ ย แต่ผา่ นการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองมาก
ถือว่ามีประสบการณ์มากกว่าคนที่แม้จะอายุมาก แต่เรียนรู้และ
ปฏิบตั มิ าน้อย เราสามารถใช้ลกั ษณะและสมบัตบิ างประการในการ
เปรียบเทียบอายุของดินได้ เช่น ความลึกของดิน ความหนาของ
ชั้นดิน สีของดิน เป็นต้น ดินลึกมีระยะเวลาการพัฒนามากกว่า
ดินตื้น หรือดินสีแดงผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงมานานกว่า
ดินสีด�ำหรือสีน�้ำตาล ถือเป็นดินที่มีอายุมาก อิทธิพลของเวลาจะมี
ความส�ำคัญน้อย เมื่อดินมีพัฒนาการถึงขั้นอายุมากแล้ว

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

5. เวลา (Time)

ลักษณะและสมบัติของ...ดิน
จากการทีด่ นิ เกิดมาจากอิทธิพลของปัจจัยก�ำเนิดดิน 5 ปัจจัย
คือ ภูมิอากาศ วัตถุต้นก�ำเนิดดิน สภาพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา
ที่ควบคุมกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดินมีความไม่เท่าเทียมกัน โดย
แตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมและช่วงเวลา จึงท�ำให้ดนิ ทีเ่ ราพบมีความ
แตกต่างหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ สมบัติและองค์ประกอบ
ทีแ่ ตกต่างกันไป บางแห่งตืน้ บางแห่งลึก บางแห่งเป็นทราย บางแห่งเหนียว หากเรา
มองดินในแนวลึกลงไป จะพบความแตกต่างมากกว่าที่สังเกตจากผิวดินเสียอีก
หากศึกษาดินอย่างละเอียด เราอาจแบ่งลักษณะและสมบัตขิ องดินออกได้
เป็น 6 ประเภท ได้แก่

1. ลักษณะสัณฐานวิทยาของดิน
		 เป็นลักษณะและสมบัติทางกายภาพ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างหรือ
รูปทรงของดิน ที่เราสามารถสังเกตได้จากหน้าตัดของดิน ซึ่งเป็นหลุมดินขนาดกว้าง
ประมาณ 1.5 เมตร ลึก 2 เมตร และยาว 2.5 เมตร ซึ่งจะเป็นขนาดที่นักส�ำรวจดิน
1 หรือ 2 คน จะลงไปปฏิบตั งิ านในหลุมได้สะดวกหรือจากหน้าตัดถนน บ่อขุด จะสังเกต
เห็นว่าดินแต่ละดินตามแนวความลึก สามารถแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆ ได้หลายชั้น
มากน้อยแตกต่างกันไป บางดินเห็นได้ชัดเจน บางดินเห็นเลือนลาง แนวแบ่งชั้นดิน
บางแห่งขนานกับผิวดิน บางแห่งเป็นลูกคลื่น บางแห่งไม่ต่อเนื่อง สมบัติทางสัณฐาน
ทีส่ ำ� คัญได้แก่ ความลึก ความหนาของชัน้ ดิน สีพนื้ และสีจดุ ประของดิน โครงสร้างของดิน
การเกาะยึดตัวของเม็ดดิน ช่องว่างในดิน กรวด หิน ลูกรัง ปริมาณรากพืช เป็นต้น
		 ในหน้าตัดของดินหนึ่งๆ นั้น ประกอบด้วยชั้นต่างๆ มากมาย โดยที่ชั้นเหล่านี้อาจเป็น
ชั้นที่เกิดจากกระบวนการทางดินหรือไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดดิน นักวิทยาศาสตร์ทางดิน
ได้ก�ำหนดชั้นดินหลักๆ ไว้ 5 ชั้น ด้วยกัน คือ ชั้นโอ (O) ชั้นเอ (A) ชั้นอี (E) ชั้นบี (B) ชั้นซี (C)
และชั้นอาร์ (R) ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้
16
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ไลเคน เป็นต้น
จะมีสีคล�้ำ
		 ชั้ นอี (E) หรือเรียกว่า
ชั้นชะล้าง เป็นชั้นดินที่เกิดการสูญเสีย
มั ก จะมี สีจาง และมีเ นื้อดินหยาบกว่า
ชั้นดินใกล้เคียง

ชั้นบี (B)

ภาค 2

เป็นชั้นที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง หรือมีการสะสม เช่น
มีการสะสมดินเหนียว เหล็ก หรือฮิวมัส
เป็นต้น

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

ชัน้ เอ (A) เป็นชัน้ ทีป่ ระกอบด้วยอินทรียวัตถุทสี่ ลายตัวผสมกับแร่ธาตุในดิน โดยปกติ

ภาค 1

ชัน้ โอ (O) เป็นชัน้ ดินทีม่ อี งค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นอินทรียวัตถุ เช่น ใบไม้ กิง่ ไม้ มอส

ชั้ น ซี (C)

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

คื อ ชั้ น วั ต ถุ
ต้นก�ำเนิดดิน อาจเกิดจากการผุพังสลาย
ตัวอยู่กับที่ของหินแร่ หรือเป็นชั้นของ
ตะกอนที่ ถู ก พั ด พามาสะสม โดยน�้ ำ
ลม ฯลฯ

ชั้นอาร์ (R) เป็นชั้นของหินแข็งที่ยังไม่มีการผุพังสลายตัว เช่น หินแกรนิต หินทราย
หินปูน เป็นต้น

หรือด�ำกว่าชั้นอื่นๆ เพราะเป็นชั้นดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า รากพืชส่วนใหญ่จะชอนไช
หาอาหารอยู่ในช่วงชั้นนี้

ชั้นดินล่าง เป็นชั้นที่มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่า รากพืชชอนไชลงมาถึงชั้นนี้ส่วน
ใหญ่จะเป็นรากของไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อยึดเกาะดินไว้ให้พืชทรงตัวอยู่ได้ ไม่โค่นล้มลงได้
ง่ายเมื่อมีลมพัดแรง โดยปกติดินชั้นล่างจะแน่นทึบกว่าดินชั้นบน
ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน 17

แหล่งข้อมูล...ดิน

ชัน้ ดินบน โดยทัว่ ไปมีความหนาประมาณ 15-30 เซนติเมตร จากผิวดิน มักจะมีสคี ล�ำ้

ภาค 3

		 เราอาจแบ่งชัน้ ดินทีพ่ บในหน้าตัดดินอย่างง่ายๆ ได้เป็น 2 ชัน้ คือ ชัน้ ดินบนและชัน้ ดินล่าง

2. สมบัติทางกายภาพ
		 เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถานะและ
การเคลือ่ นย้ายของสสาร การไหลของน�ำ้ สารละลาย
และของเหลว หรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน
ในดิน เช่น เนื้อดิน ความหนาแน่นของดิน ความชื้น
การซึมน�้ำของดิน การยืดหดตัว ความพรุนของดิน

3. สมบัติทางเคมี
		 เป็นสมบัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการดูดยึดและ
แลกเปลี่ ย นแร่ ธ าตุ ต ่ า งๆ ระหว่ า งดิ น กั บ สภาพ
แวดล้อม เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาต่างๆ ทางเคมีของดิน
เช่ น ปฏิ กิ ริ ย าดิ น หรื อ ค่ า พี เ อช การแลกเปลี่ ย น
แคตไอออน การอิ่ ม ตั ว เบส ธาตุ อ าหารพื ช ต่ า งๆ
รวมถึงธาตุที่เป็นพิษ

4. สมบัติทางแร่
		 เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับชนิด
ปริมาณและองค์ประกอบของแร่ตา่ งๆ ในดิน
ทั้ ง แร่ ดั้ ง เดิ ม และแร่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ เช่ น
แร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา แร่ดินเหนียว
ชนิดต่างๆ ออกไซด์ของเหล็กและอะลูมินัม
ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สมบั ติ อื่ น ๆ และ
กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน

แร่ไมกา

แร่เฟลด์สปาร์
18
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การศึกษาทางจุลสัณฐานวิทยาของดิน



น�ำมาส่องผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ดูหิน-แร่

ผลการศึกษา
(1) การสะสมสารประกอบเหล็ก
(2) ช่องว่างในดิน

ภาค 3

		 เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในดินขนาด
ต่างๆ ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ดิน เกี่ยวข้องกับปริมาณ
และกิจกรรมของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ต่อกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในดิน
ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

6. สมบัติทางชีวภาพ

ภาค 2

ท�ำให้ดินแข็งคงรูป
และตัดเป็นแผ่นบาง



ความหมายและความส�ำคัญของดิน

		 เป็นสมบัติทางโครงสร้างและองค์ประกอบของดินที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
จ�ำเป็นต้องใช้เครือ่ งมือช่วย ได้แก่ แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ จะช่วยให้เข้าใจถึงลักษณะ สมบัติ และ
กระบวนการที่เกิดในดินดีขึ้น

ภาค 1

5. สมบัติทางจุลสัณฐาน

แหล่งข้อมูล...ดิน
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ลักษณะและสมบัติ
ที่สำ� คัญของดิน
แม้ว่าดินจะมีลักษณะและสมบัติมากมายหลายอย่าง แต่ลักษณะและสมบัติที่ส�ำคัญ
ที่คนส่วนใหญ่ควรรู้และท�ำความเข้าใจ โดยเฉพาะสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชและ
การจัดการดิน ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ยุ่งยากในการตรวจสอบ ได้แก่

1. ความลึกของดิน
			 ในทางการเกษตร ได้แบ่งความลึกของดินออกเป็น 5 ชั้น โดยยึดเอาความลึกที่วัด
จากผิวดินถึงชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ซึ่งชั้นที่ขัดขวางการเจริญของ
รากพืช ได้แก่ ชั้นหินพื้น ชั้นดาน ชั้นศิลาแลง ชั้นกรวด หิน หรือลูกรังที่หนาแน่นมากๆ

		
		
		
		
		

1)
2)
3)
4)
5)

พบชั้นขัดขวางภายในความลึก 25 เซนติเมตร จากผิวดิน เป็น ดินตื้นมาก
พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 25-50 เซนติเมตร จากผิวดิน เป็น ดินตื้น
พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน เป็น ดินลึกปานกลาง
พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 100-150 เซนติเมตร จากผิวดิน เป็น ดินลึก
พบชั้นขัดขวางลึกกว่า 150 เซนติเมตร จากผิวดิน เป็น ดินลึกมาก

		 ความลึกความตืน้ ของดินมีผลต่อการเลือกชนิดของพืชทีป่ ลูก การยึดเกาะของรากและ
ทรงตัวของต้นพืช อุณหภูมิดิน ปริมาณความชื้นและธาตุอาหารในดิน
20

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

			 ดังนั้นจากสีของดิน เราสามารถที่จะประเมินสมบัติบางอย่างของดินที่เกี่ยวข้องได้
เช่น การระบายน�้ำของดิน อินทรียวัตถุในดิน ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ดินสีด�ำ สีน�้ำตาลเข้มหรือสีคล�้ำ

ภาค 2

ส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
เนือ่ งจากมีการคลุกเคล้าด้วยอินทรียวัตถุมาก แต่บางกรณี
สีคล�้ำของดิน อาจจะเป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยที่
ควบคุมการเกิดดินอื่นๆ นอกเหนือไปจากการมีปริมาณ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น มากก็ ไ ด้ เช่ น ดิ น ที่ พั ฒ นามาจาก
วัตถุตน้ ก�ำเนิดดินทีผ่ พุ งั สลายตัวมาจากหินแร่พวกทีม่ สี เี ข้ม
เช่ น หิ น ภู เขาไฟ และมี ร ะยะเวลาการพั ฒ นาไม่ น าน
หรือดินที่มีแร่แมงกานีสสูง จะให้ดินมีสีคล�้ำได้เช่นกัน

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

			 สีของดินเป็นสมบัติของดิน ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าสมบัติอื่นๆ ดินแต่ละ
บริเวณจะมีสีที่แตกต่างกันไป เช่น สีด�ำ สีน�้ำตาล สีเหลือง สีแดง หรือสีเทา รวมถึงจุดประสีต่างๆ
ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดิน สภาพแวดล้อมในการเกิดดิน ระยะเวลาการพัฒนา
หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ในดิน

ภาค 1

2. สีของดิน

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ดินสีเหลืองหรือแดง

แหล่งข้อมูล...ดิน
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ภาค 3

สีเหลืองหรือแดงของดิน ส่วนใหญ่จะเป็น
สีออกไซด์ของเหล็กและอะลูมินัม แสดงถึงการที่ดิน
มีพัฒนาการสูง ผ่านกระบวนการผุพังสลายตัวและ
ชะล้างมานาน เป็นดินที่มีการระบายน�้ำดี แต่มักจะมี
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต�่ ำ ดิ น สี เ หลื อ งแสดงว่ า ดิ น
มีออกไซด์ของเหล็กที่มีน�้ำเป็นองค์ประกอบ ส่วนดิน
สีแดงจะเป็นดินที่ออกไซด์ของเหล็กหรืออะลูมินัม
ไม่มีน�้ำเป็นองค์ประกอบ

ดินสีขาวหรือสีเทาอ่อน
การทีด่ นิ มีสอี อ่ น อาจจะแสดงว่าเป็นดินทีเ่ กิดมาจาก
วัตถุต้นก�ำเนิดดินพวกที่สลายตัวมาจากหินที่มีแร่สีจางเป็น
องค์ประกอบอยู่มาก เช่น หินแกรนิต หรือหินทรายบางชนิด
หรืออาจจะเป็นดินที่ผ่านกระบวนการชะล้างอย่างรุนแรงจน
ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกซึมชะออกไปจนหมด หรือมี
สีอ่อนเนื่องจากมีการสะสมปูน ยิปซัม หรือเกลือชนิดต่างๆ
ในหน้าตัดดินมากก็ได้ ซึ่งดินเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ

ดินสีเทาหรือสีน�้ำเงิน
การทีด่ นิ มีสเี ทา เทาปนน�ำ้ เงิน หรือน�ำ้ เงิน
บ่งชี้ว่าดินอยู่ในสภาวะที่มีน�้ำแช่ขังเป็นเวลานาน
เช่น ดินนาในพื้นที่ลุ่ม หรือดินในพื้นที่ปา่ ชายเลนที่
มีน�้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ ซึ่งมีสภาพการระบายน�้ำ
และการถ่ายเทอากาศไม่ดี ท�ำให้เกิดสารประกอบ
ของเหล็กพวกที่มีสีเทาหรือสีน�้ำเงิน แต่ถ้าดินอยู่ใน
สภาวะที่มีน�้ำแช่ขังสลับกับแห้ง ดินจะมีสีจุดประ
โดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดง
บนพื้นสีเทา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สารประกอบออกไซด์ของเหล็กที่สะสมอยู่ในดิน
โดยสารเหล่ า นี้ จ ะท� ำ ให้ ดิ น เป็ น สี เ ทาเมื่ อ อยู ่ ใ น
สภาวะที่ มี น�้ ำ แช่ ขั ง เป็ น เวลานานๆ (สภาพขาด
ออกซิเจน) และเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สแี ดงเมื่ออยู่
ในสภาวะดินแห้ง (มีออกซิเจนมาก)
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ภาค 1
ความหมายและความส�ำคัญของดิน

3. เนื้อดิน
			 เนื้อดิน เป็นสมบัติที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของดิน มีผลต่อการดูดซับน�้ำ
การดูดยึดธาตุอาหาร และปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน เนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของ
ชิ้นส่วนเล็กๆ ที่เราเรียกกันว่า “อนุภาคของดิน” อนุภาคเหล่านี้มีขนาดไม่เท่ากัน แบ่งออกได้เป็น
3 กลุ่ม คือ

ภาค 2
เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ขนาดใหญ่
เรียกว่า อนุภาคขนาดทราย
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0-0.05 มิลลิเมตร)

ขนาดกลาง
เรียกว่า อนุภาคขนาดทรายแป้ง
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05-0.002 มิลลิเมตร)
ภาค 3

ขนาดเล็ก
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แหล่งข้อมูล...ดิน

เรียกว่า อนุภาคขนาดดินเหนียว
(เส้นผ่าศูนย์กลาง เล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร)

เราสามารถแบ่งเนื้อดินเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดินทราย กลุ่มดินร่วน และ
กลุ่มดินเหนียว
			 กลุม
่ ดินทราย หมายถึง กลุม่ เนือ้ ดินทีม่ อี นุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่
มากกว่าร้อยละ 70 โดยอนุภาคจะเกาะตัวกันหลวมๆ และมองเห็นเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ได้ ความรู้สึกเมื่อ
สัมผัสดินที่แห้งจะรู้สึกสากมือ แต่เมื่อลองก�ำดินที่แห้งนี้ไว้ในอุ้งมือแล้วคลายมือออกดินจะแตกออก
จากกันได้ง่าย ถ้าก�ำดินที่อยู่ในสภาพชื้นจะสามารถท�ำให้เป็นก้อนหลวมๆ ได้ แต่พอสัมผัสจะแตก
ออกจากกันทันที
			 ปกติดินทรายเป็นดินที่มีการระบายน�้ำและอากาศดีมาก แต่มีความสามารถในการ
อุม้ น�ำ้ ต�ำ่ น�ำ้ ซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่ เพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหาร
พืชน้อย พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งธาตุอาหารและน�้ำ
เนื้อดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินทราย และดินทรายปนดินร่วน

กลุ่มดินร่วน

โดยทั่วไปจะประกอบด้วยอนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และ
ดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกัน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ ในสภาพดินแห้งจะ
จับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นดินจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึก
นุ่มมือ แต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อย แต่เมื่อก�ำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก
ดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน ดินร่วนเป็นดินที่มีความเหมาะสมส�ำหรับการเพาะปลูก
เพราะไถพรวนง่าย มีการระบายน�้ำและถ่ายเทอากาศดี และมักจะมีความอุดมสมบูรณ์ดี
เนือ้ ดินทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ นี้ ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วน
เหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งและ
ดินทรายแป้ง
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แหล่งข้อมูล...ดิน

			 อย่างไรก็ตามดินในธรรมชาติไม่จ�ำเป็นต้องมีโครงสร้างเสมอไป ดินหลายชนิดได้
ชื่อว่าเป็นดินไม่มีโครงสร้าง เช่น ดินทรายที่มีอนุภาคขนาดทรายเดี่ยวๆ ไม่เกาะยึดกัน และดินเหนียวจัด
ที่อนุภาคดินเหนียวขนาดเล็กจับตัวกันแน่นทึบ

ภาค 3

			 โครงสร้างของดิน เป็นสมบัติทางกายภาพ
ของดินทีเ่ กิดขึน้ จากการเกาะจับกันของอนุภาคทีเ่ ป็นของแข็ง
ในดิน (ส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ)
เกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาด รูปร่าง และความ
คงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆ กัน เช่น แบบก้อนกลม แบบก้อนเหลี่ยม แบบแท่ง และแบบแผ่น
บางโครงสร้างของดินมีความส�ำคัญต่อการซึมผ่านของน�้ำ การอุ้มน�้ำ การระบายน�้ำ และการถ่ายเท
อากาศในดิน รวมถึงการชอนไชของรากพืชด้วย ดินที่มีโครงสร้างดี มักจะมีลักษณะร่วนซุย อนุภาค
เกาะกันหลวมๆ มีปริมาณช่องว่างและความต่อเนื่องของช่องว่างในดินดี ท�ำให้มีการระบายน�้ำและ
ถ่ า ยเทอากาศได้ ดี รากพื ช สามารถชอนไชไปหาอาหารได้ ง ่ า ย โครงสร้ า งดิ น ที่ แข็ ง แรง
จะถูกท�ำลายได้ยาก ท�ำให้ดินถูกชะล้างพังทลายได้ยากเช่นกัน

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

4. โครงสร้างของดิน

ภาค 2

			 เนื้ อ ดิ น ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม นี้ ได้ แ ก่ ดิ น เหนี ย ว
ดินเหนียวปนทรายและดินเหนียวปนทรายแป้ง

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

ด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป เป็นดิน
ที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะเกาะตัวกันเป็นก้อนแข็ง
เมื่อเปียกน�้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือ
คลึงเป็นเส้นยาวได้ ลักษณะเหนียวติดมือ มีทงั้ ทีร่ ะบายน�ำ้ และ
อากาศดี แ ละไม่ ดี สามารถอุ ้ ม น�้ ำ ดู ด ซั บ และแลกเปลี่ ย น
ธาตุ อ าหารพื ช ได้ ดี บริ เวณพื้ น ที่ ลุ ่ ม ต�่ ำ บางพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น
ดินเหนียวจัดจะไถพรวนล�ำบาก เพราะเมือ่ ดินแห้งจะแข็งมาก
แต่เมื่อเปียกดินจะเหนียวติดเครื่องมือไถพรวน

ภาค 1

กลุ่มดินเหนียว กลุ่มเนื้อดินที่ประกอบ

โครงสร้างของดินมีได้หลายลักษณะ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. แบบก้ อ นกลม (Granular
structure) มีรูปร่างคล้ายทรงกลม เม็ดดินมีขนาด
เล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตร มักพบในดินชั้นบนที่
คลุกเคล้าด้วยอินทรียวัตถุ โครงสร้างประเภทนี้
จะเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ขนึ้ ระหว่างเม็ดดิน ท�ำให้ดนิ
มีความพรุนมาก การระบายน�้ำและอากาศดี
2. แบบก้อนเหลี่ยม (Blocky
structure) มีรูปร่างคล้ายกล่อง เม็ดดินมีขนาด
ประมาณ 1-5 เซนติเมตร มักพบในดินชั้นล่าง
โครงสร้างประเภทนี้จะมีสภาพที่น้�ำและอากาศ
ซึมได้ในเกณฑ์ปานกลาง
3. แบบแผ่ น (Platy
structure) ก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัว
ในแนวราบ และซ้อนเหลือ่ มกันเป็นชัน้ มัก
พบในดินชั้นบนที่ถูกบีบอัดจากการบดไถ
ของเครื่องจักรกล โครงสร้างดินลักษณะนี้
จะขัดขวางการไหลซึมของน�้ำ การระบาย
อากาศและการชอนไชของรากพืช

26

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

4. แบบแท่ง (Prism-like structure)
ก้อนดินมีรูปร่างเป็นแท่ง มักพบในชั้นดินล่างของดิน
บางชนิด โดยเฉพาะดินเค็มที่มีการสะสมโซเดียมสูง
หน่วยโครงสร้างแบบนี้มักมีขนาดใหญ่ คือมีความยาว
10-100 เซนติเมตร เรียงตัวกันในแนวตั้ง ถ้าส่วนบน
ของปลายแท่งมีรูปร่างแบนราบจะเรียกว่า โครงสร้าง
แบบแท่งหัวเหลี่ยม (prismatic) แต่ถา้ ส่วนบนของ
ปลายแท่งมีลักษณะโค้งมนจะเรียกว่า โครงสร้างแบบ
แท่งหัวมน (columnar) ดินที่มีโครงสร้างลักษณะนี้
มักจะมีสภาพให้น�้ำซึมได้น้อยถึงปานกลาง

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ภาค 3
แหล่งข้อมูล...ดิน
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ภาค 2

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

			เราสามารถปรับปรุงดินที่ไม่มีโครงสร้าง หรือดินที่มีโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม
ให้กลับมามีโครงสร้างที่ดีขึ้นได้โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ด้วยการใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินทุกครั้งที่มีการไถพรวน หรือปลูกพืช
ปุ ๋ ย สดแล้ ว ไถกลบก่ อ นการปลู ก พื ช หลั ก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การจับตัวกันเป็นเม็ดของดิน หรือการช่วยป้องกันการ
สลายตัวของเม็ดดินที่มีอยู่แล้วด้วยการปลูกพืชคลุมดิน
เพือ่ ป้องกันการท�ำลายเม็ดดินจากแรงปะทะของฝน ท�ำการ
ไถพรวนดินอย่างถูกวิธี และไม่ไถพรวนทีร่ ะดับความลึกเดิม
ทุ ก ปี เพื่ อ ป้ อ งกั น การอั ด ตั ว แน่ น และเกิ ด เป็ น ชั้ น ดาน
หลี ก เลี่ ย งการไถพรวนที่ ม ากเกิ น ความจ� ำ เป็ น เพื่ อ ลด
การท�ำลายโครงสร้างของดินโดยตรงด้วย

ภาค 1

			โครงสร้างรูปแบบต่างๆ ของดินมักจะพบอยู่ในดินชั้นล่างเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น
โครงสร้างทีเ่ ป็นแบบก้อนกลมทีพ่ บว่ามีอยูใ่ นดินชัน้ บน ดินนัน้ จะมีลกั ษณะโปร่งซุย ท�ำให้การไถพรวน
ดินง่าย การถ่ายเทอากาศดี ดินอุ้มน�้ำได้ดี โครงสร้างแบบนี้จะพบได้ทั่วไปในดินที่เปิดป่าใหม่ๆ
หน้าดินมีอินทรียวัตถุสูง เมื่อปลูกพืชจะเจริญเติบโตงอกงามดีมาก แต่โครงสร้างดินเป็นสมบัติ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ใ นดิ น ที่ มี ก ารใช้ ป ลู ก พื ช
มานาน โครงสร้ า งดิ น ย่ อ มเสื่ อ มสลายไป
เนื่องจากปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ลดลง
หรือเกิดความแน่นทึบ เนือ่ งจากมีการไถพรวน
และกดทับบ่อยๆ ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่
ซึ่ ง มี น�้ ำ หนั ก มากโดยไม่ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ปรั บ ปรุ ง บ� ำ รุ ง ดิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง
การเสี ย ดสี กั บ เครื่ อ งมื อ เกษตรกรรมและ
การปะทะของเม็ดฝนที่ตกลงมาบนดินด้วย

5. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
			ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือที่เรียกกันว่า “พีเอช (pH)” เป็นค่าปฏิกิริยาดิน
วัดได้จากความเข้มข้นของปริมาณไฮโดรเจนไอออน (H+) ในดิน โดยทั่วไปค่าพีเอชของดินจะบอก
เป็นค่าตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 14 ถ้าดินมีค่าพีเอชน้อยกว่า 7 แสดงว่าดินนั้นเป็นดินกรด ยิ่งมีค่าน้อยกว่า
7 มาก จะเป็นกรดมาก แต่ถ้าดินมีพีเอชมากกว่า 7 จะเป็นดินด่าง ส�ำหรับดินที่มีพีเอชเท่ากับ 7
พอดีแสดงว่าดินเป็นกลาง แต่โดยปกติแล้วพีเอชของดินทั่วไปจะมีคา่ อยู่ในช่วง 5 ถึง 8
			พี เ อชของดิ น มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ปลูกพืชมาก เพราะเป็นตัวควบคุมการละลายธาตุอาหาร
ในดินออกมาอยูใ่ นสารละลายหรือน�ำ้ ในดิน ถ้าดินมีพเี อช
ไม่เหมาะสมธาตุอาหารในดินอาจจะละลายออกมาได้นอ้ ย
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช หรือในทางตรงกัน
ข้ามธาตุอาหารบางชนิดอาจจะละลายออกมามากเกินไป
จนเป็นพิษต่อพืชได้
			พืชแต่ละชนิดชอบที่จะเจริญเติบโตใน
ดินที่มีช่วงพีเอชต่างๆ กัน ส�ำหรับพืชทั่วไปมักจะเจริญ
เติบโตได้ดใี นช่วงพีเอช 6-7 นอกจากนีค้ วามเป็นกรดเป็น
ด่างของดินยัง ควบคุมการเจริญเติบโตและการท�ำหน้าที่
ของจุลินทรีย์ดินด้วย

6. การแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดิน
			เป็นสมบัติของดินที่มีความส�ำคัญต่อการส�ำรองปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ไว้ในดิน
และปลดปล่อยออกมาให้พืชได้ใช้ประโยชน์ อินทรียวัตถุและแร่ดินเหนียวในดินมีบทบาทส�ำคัญ
อย่ า งมากต่ อ สมบั ติ นี้ ข องดิ น เนื่ อ งจากพื้ น ผิ ว ของ
อินทรียวัตถุและแร่ดินเหนียวจะมีประจุลบเหลืออยู่
จึงสามารถดูดยึดประจุบวกได้ แร่ธาตุอาหารทีพ่ ชื ต้องการ
ส่วนใหญ่จะมีประจุบวก เช่น ธาตุไนโตรเจนในรูปของ
แอมโมเนียม ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม
เหล็ก และสังกะสี นอกจากนีย้ งั ช่วยในการควบคุมหรือต้าน
การเปลีย่ นแปลงความเป็นกรดของดินด้วย โดยการดูดยึด
ประจุบวกที่เป็นกรด ได้แก่ ไฮโดรเจนและอะลูมินัม
การแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดินกับรากพืช
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ภาค 1
ความหมายและความส�ำคัญของดิน

พืช

แหล่งข้อมูล...ดิน
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ภาค 3

พื ช มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ดิ น และสิ่ ง มี ชี วิ ต ในดิ น
เนื่องจากท�ำหน้าที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างเป็น
สารอินทรีย์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ต่อมาเมื่อส่วนต่างๆ
ของพืชหลุดร่วงหรือตายทับถมและผ่านกระบวนการย่อยสลายจนกลายเป็น
สารอินทรียต์ า่ งๆ สารเหล่านีก้ จ็ ะกลายเป็นแหล่งพลังงานทีส่ ำ� คัญของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ
ภายในดินที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องไปอีกมาก และเป็นแหล่งส�ำคัญ
ของธาตุอาหารพืชหลายชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก�ำมะถัน นอกจากนี้
การที่พืชเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านใบและหยั่งรากลึกลงไปในดิน ยังก่อให้เกิด
ผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในดินอีกหลายอย่าง เช่น การเกิด
ช่องว่างในดินจากการชอนไชของราก การเคลือ่ นทีข่ องน�ำ้ และอากาศ
การหมุนเวียนของธาตุอาหาร การผุพังสลายตัวของหิน
กลายเป็นดิน การซึมชะ และการป้องกันการสูญเสีย
หน้าดิน เป็นต้น

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

			เป็นสมบัติทางชีวภาพของดิน ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาศัยอยูบ่ นดินและในดิน แบ่งได้เป็นกลุม่ ใหญ่ๆ 3 กลุม่ คือ พืช
สัตว์ และจุลินทรีย์ดิน
			

ภาค 2

7. สิ่งมีชีวิตในดิน

สัตว์ในดิน
ดินเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น มด ปลวก
แมลงต่างๆ กิง้ กือ ตะขาบ ไส้เดือน ตุน่ และงู เป็นต้น บทบาทหลัก
ของสัตว์ในดินส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับการขุดคุย้ เพือ่ หาอาหารหรือเป็น
ที่อยู่อาศัย รวมถึงการกัดย่อยชิ้นส่วนของรากหรือเศษซากต่างๆ กิจกรรม
เหล่านี้ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินได้ การสร้างรัง และการขุดคุ้ย
ไชชอนดินของมด ปลวก แมลง หรือไส้เดือนดิน เป็นการพลิกดินโดยธรรมชาติ
ช่วยผสมคลุกเคล้าอินทรียวัตถุในดิน หรือช่วยผสมคลุกเคล้าดินบนกับดินล่าง
และน�ำแร่ธาตุจากใต้ดนิ ขึน้ มาบนผิวดิน ท�ำให้เกิดช่องว่างในดิน ซึง่ ส่งผลให้
ดินโปร่งมีการถ่ายเทอากาศดี ปลวกและไส้เดือนยังมีบทบาทส�ำคัญใน
การย่อยสลายเศษอาหาร ซากพืชและสัตว์ให้มีขนาดเล็กลงจน
เป็นอนุภาคขนาดจิ๋วๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของ
จุลินทรีย์ดินต่อไป

จุลินทรีย์ดิน
จุลินทรีย์ดิน หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก
จนไม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ด ้ ว ยตาเปล่ า ต้ อ งใช้
กล้องจุลทรรศน์สอ่ งดู มีหลายชนิดทัง้ ทีเ่ ป็นพืชและสัตว์ เช่น
แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีท รา โปรโตซัว และไวรัส จุลินทรีย์ดิน
มีบทบาทส�ำคัญในการย่อยสลายอินทรียวัตถุ การแปรสภาพ
สารอินทรียแ์ ละอนินทรีย์ การตรึงไนโตรเจน การย่อยสลาย
สารเคมี ฯลฯ ซึง่ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตติ า่ งๆ
ของดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และ
สภาพแวดล้อมในดินเกิดสมดุล
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “สิ่งมีชีวิตในดิน”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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ภาค 1

ธาตุอาหารพืชในดิน

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

ออกซิเจน
O2

น�ำ้
H2O

ภาค 2

คาร์บอนไดออกไซด์
CO2

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ธาตุอาหารหลัก

P

Ca

Mg

จุลธาตุ

S

B

Zn Fe Cu Mn Mo Cl

Ni
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ธาตุอาหารรอง

K
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N

ธาตุอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ของพืช ที่เป็นทีย่ อมรับโดยทั่วไป
มีอยู่ 17 ธาตุ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ มหธาตุ และจุลธาตุ

1. มหธาตุ (Macronutrients)
		 มหธาตุหมายถึง ธาตุอาหารทีพ่ ชื ต้องการใช้ใน
ปริมาณมาก มีอยู่ 9 ธาตุ ได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H)
ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)
แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก�ำมะถัน (S)
		 ส�ำหรับสามธาตุแรก คือ คาร์บอน (C)
ไฮโดรเจน (H) ออกซิ เจน (O) ส่ ว นใหญ่ พื ช
ได้ ม าจากอากาศและน�้ ำ ส่ ว นไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) เรียกรวมกันว่า
ธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย เนื่องจากพืชต้องการ
ใช้ในปริมาณมาก แต่ในดินมักจะมีปริมาณไม่เพียงพอ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ของพืช
ต้องเพิ่มเติมให้ในรูปของปุ๋ยชนิดต่างๆ ส�ำหรับแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก�ำมะถัน (S)
รวมเรียกว่า ธาตุอาหารรอง เพราะจะไม่คอ่ ยมีปัญหาขาดแคลนในดินทัว่ ๆ ไป และโดยปกติเมือ่ มีการ
ใส่ปุ๋ย N-P-K ลงไปในดินมักจะมีธาตุเหล่านี้ปนลงไปด้วยเสมอ

2. จุ ล ธาตุ หรื อ ธาตุ อ าหารเสริ ม
(Micronutrients)
		 จุลธาตุหรือธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อย
มีอยู่ 8 ธาตุ ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo)
ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl) และนิกเกิล (Ni)
		 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารในกลุ่มมหธาตุหรือจุลธาตุ ล้วนก็มีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่นอ้ ยไปกว่ากัน เพราะความจริงแล้วธาตุทกุ ธาตุมคี วามส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีพของพืชเท่าๆ กัน จะต่างกันแต่เพียงปริมาณทีพ่ ชื ต้องการเท่านัน้ ดังนัน้ พืชจึงขาดธาตุ
ใดธาตุหนึ่งไม่ได้ หากพืชขาดธาตุอาหารที่จ�ำเป็นแม้แต่เพียงธาตุเดียวพืชจะหยุดการเจริญเติบโต
แคระแกร็น ไม่ให้ผลผลิตและตายในที่สุด
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ไนโตรเจน มีหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีน ช่วยให้พืชมี

สีเขียว เร่งการเจริญเติบโตทางใบ หากพืชขาดธาตุนจี้ ะแสดงอาการ
อาการขาดธาตุไนโตรเจน ใบเหลือง ใบมีขนาดเล็กลง ล�ำต้นแคระแกร็นและให้ผลผลิตต�่ำ

โพแทสเซียม เป็นธาตุที่ช่วยในการสังเคราะห์น�้ำตาล แป้ง และ
อาการขาดธาตุโพแทสเซียม

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ของราก ควบคุมการออกดอก ออกผล และการสร้างเมล็ด ถ้าพืชขาด
ธาตุนรี้ ะบบรากจะไม่เจริญเติบโต ใบแก่จะเปลีย่ นจากสีเขียวเป็นสีมว่ ง
แล้วกลายเป็นสีน�้ำตาลและหลุดร่วง ล�ำต้นแกร็นไม่ผลิดอกออกผล อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส

ภาค 2

ฟอสฟอรัส มีหน้าที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจาย

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

ธาตุอาหารพืชแต่ละชนิดมีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันไป และถ้า
พืชได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะแสดงอาการที่แตกต่างกันตามแต่ชนิดของธาตุ
อาหารที่ขาดแคลนนั้น

ภาค 1

หน้าที่ของธาตุอาหารพืชในดิน

โปรตีน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน�้ำตาลจากใบไปสู่ผล ช่วยให้ผล
เติบโตเร็วและมีคุณภาพดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและ
แมลงบางชนิด ถ้าขาดธาตุนพี้ ชื จะไม่แข็งแรง ล�ำต้นอ่อนแอ ผลผลิต
ไม่เติบโต มีคุณภาพต�่ำ สีไม่สวย รสชาติไม่ดี

ภาค 3

แคลเซียม เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร

อาการขาดธาตุแคลเซียม

ก�ำมะถัน เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกรดอะมิโน โปรตีนและวิตามิน
ถ้าขาดธาตุนี้ทั้งใบบนและใบล่างจะมีสีเหลืองซีด และต้นอ่อนแอ
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การงอกของเมล็ด พืชขาดธาตุนใี้ บทีผ่ ลิออกมาใหม่จะหงิกงอ ตายอด
ไม่เจริญ อาจมีจุดด�ำที่เส้นใบ รากสั้น ผลแตก และมีคุณภาพไม่ดี

แมกนี เ ซี ย ม
อาการขาดธาตุแมกนีเซียม

เป็น องค์ ประกอบส� ำ คั ญ ของคลอโรฟิ ล ล์ ช่ วย
สังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน�ำ้ ตาล ท�ำให้สภาพกรดด่าง
ในเซลล์พอเหมาะและช่วยในการงอกของเมล็ด ถ้าขาดธาตุนี้
ใบแก่จะเหลือง ยกเว้นเส้นใบ และใบจะร่วงหล่นเร็ว

นิกเกิล เป็นธาตุทมี่ คี วามส�ำคัญต่อเอนไซม์ยเู รส (urease) โดยท�ำหน้าที่

ช่ ว ยปลดปล่ อ ยไนโตรเจนให้ อ ยู ่ ใ นรู ป ที่ พื ช น� ำ ไปใช้ ไ ด้ นอกจากนี้
ยังจ�ำเป็นต่อกระบวนการดูดซับธาตุเหล็ก ช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ด
หากนิเกิลไม่เพียงพอต่อความต้องการ พืชอาจไม่ให้ผลผลิตเต็มที่

อาการขาดธาตุนิกเกิล

โบรอน ช่วยในการออกดอกและการผสมเกสร มีบทบาทส�ำคัญ
อาการขาดธาตุโบรอน

ในการติดผลและการเคลือ่ นย้ายน�ำ้ ตาลมาสูผ่ ล การเคลือ่ นย้ายของ
ฮอร์โมน การใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและการแบ่งเซลล์ ถ้าพืช
ขาดธาตุนี้ ตายอดจะตายแล้วเริ่มมีตาข้าง แต่ตาข้างก็จะตายอีก
ล�ำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนา โค้งและเปราะ

ทองแดง ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การหายใจ การใช้

โปรตีนและแป้ง กระตุ้นการท�ำงานของเอนไซม์บางชนิด ถ้า
พืชขาดธาตุนี้ ตายอดจะชะงักการเจริญเติบโตและกลายเป็น
สีด�ำ ใบอ่อนเหลือง และพืชทั้งต้นจะชะงักการเจริญเติบโต

อาการขาดธาตุทองแดง

คลอรีน มีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช ถ้าขาดธาตุนี้
อาการขาดธาตุคลอรีน

พืชจะเหี่ยวง่าย ใบสีซีด และบางส่วนแห้งตาย

เหล็ก ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ มีบทบาทส�ำคัญในการ

สังเคราะห์แสงและหายใจ ถ้าขาดธาตุนี้ใบอ่อนจะมีสีขาวซีดในขณะ
ที่ใบแก่ยังเขียวสด
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อาการขาดธาตุเหล็ก

โมลิบดินมั ช่วยให้พชื ใช้ไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์และเกีย่ วข้องกับ

การสังเคราะห์โปรตีน ถ้าขาดธาตุนพี้ ชื จะมีอาการคล้ายขาดไนโตรเจน
ใบมีลักษณะโค้งคล้ายถ้วย ปรากฏจุดเหลืองๆ ตามแผ่นใบ
อาการขาดธาตุโมลิบดินัม

ความหมายและความส�ำคัญของดิน

บางชนิด ถ้าพืชขาดธาตุนี้ใบอ่อนจะมีสีเหลืองในขณะที่เส้นใบ
อาการขาดธาตุแมงกานีส ยังเขียว ต่อมาใบที่มีอาการดังกล่าวจะเหี่ยวแล้วร่วงหล่น

ภาค 1

แมงกานีส ช่วยในการสังเคราะห์แสงและการท�ำงานของเอนไซม์

สังกะสี ช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน คลอโรฟิลล์ และ

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

เมื่อมีการปลูกพืชลงบนดิน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณของธาตุอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เนื่องจากในขณะที่
พืชมีการเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดินไปใช้และ
เก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ใบ ล�ำต้น ดอก ผล จนถึงเวลา
เก็บเกี่ยวผลผลิตและน�ำออกไปจากพื้นที่ ธาตุอาหารที่สะสม
อยู ่ เ หล่ า นั้ น ย่ อ มถู ก น� ำ ออกไปจากพื้ น ที่ ด ้ ว ย นอกจากนี้
ธาตุอาหารบางส่วนยังเกิดการสูญหายไปในรูปแก๊ส บางส่วน
ถูกตรึงอยูใ่ นรูปทีใ่ ช้ประโยชน์ไม่ได้ บางส่วนถูกชะล้างออกไปจาก
บริเวณรากพืช หรือสูญเสียไปกับการชะล้างพังทลายของดิน
ดั ง นั้ น การเพาะปลู ก พื ช ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลายาวนาน
โดยไม่ มี ก ารเติ ม ธาตุ อ าหารลงไปในดิ น ย่ อ มท� ำ ให้ ค วาม
อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ลดลง และในที่ สุ ด พื ช จะไม่ ส ามารถ
เจริญเติบโตบนดินนั้นได้อีกต่อไป ในการปลูกพืชจึงต้องมีการ
ใส่ ปุ ๋ ย เพื่ อ บ� ำ รุ ง ดิ น ช่ ว ยเพิ่ ม ธาตุ อ าหารพื ช และคงระดั บ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อยู่เสมอ

ภาค 2

อาการขาดธาตุสังกะสี

แป้ง ถ้าขาดธาตุนี้ใบอ่อนจะมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาวๆ
ประปรายตามแผ่นใบ โดยเส้นใบยังเขียว รากสั้นไม่เจริญตามปกติ
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ภาค 1
ความหมายและความส�ำคัญ

ภาค 2

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

ในด้ า นเกษตรกรรม ดิ น เป็ น ทั้ ง ที่ ยึ ด เกาะและค�้ ำ จุ น ให้ พื ช
เจริญเติบโต และเป็นแหล่งของธาตุอาหารส�ำคัญที่พืชน�ำไปใช้ในการ
เจริญเติบโต ออกดอก ออกผล แต่เนื่องจากดินแต่ละแห่งมีลักษณะและ
สมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าเรารู้จักดินมากขึ้น ก็น่าจะท�ำให้เราสามารถ
ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วย

ภาค 3

ดังได้กล่าวแล้วว่า ดินมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพของมนุษย์
พืชและสัตว์ เพราะดินเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยส�ำคัญ ทั้งที่อยู่อาศัย
อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และพลังงาน ล้วนได้มาจากดิน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การศึกษาเกี่ยวกับ...ดิน
มนุษย์เริ่มสนใจและศึกษาดินโดยคิดว่า ดินเป็น
แหล่งของธาตุอาหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ
พืชกันมาเป็นเวลานานแล้ว เริม่ จากในทวีปยุโรป ตัง้ แต่สมัย
อริสโตเติล เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาภาย
หลั ง จึ ง เกิ ด แนวความคิ ด ในการมองดิ น เป็ น วั ส ดุ ต าม
ธรรมชาติที่แตกต่างไปจากวัสดุชนิดอื่นๆ และได้มีการ
ศึ ก ษาดิ น กั น อย่างจริงจังในเชิงวิท ยาศาสตร์ เราเรี ย ก
ผู ้ ที่ ท� ำ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ดิ น นี้ ว ่ า “นั ก วิ ท ยาศาสตร์
ทางดิน” (Soil scientist) หรือ “นักปฐพีวิทยา”
บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งปฐพีวิทยา คือ
โดคุเชฟ (Vasily V. Dokuchaev) ชาวรัสเซีย ซึ่งได้สร้าง
ผลงานการศึกษาดิน Chernozems จนเป็นที่ยอมรับว่า
เป็นผลงานวิทยาศาสตร์ทางด้านปฐพีวิทยาจริงๆ เล่มแรก
ของโลก ต่อมาภายหลังจึงได้มพี ฒ
ั นาการของการศึกษาดิน
ในทวีปอเมริกาขึ้นและเปิดโอกาสให้มีการศึกษาดินอย่าง
กว้างขวางในภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ ในด้านลักษณะของดินแต่ละ
ชนิด และในด้านความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืชมาจนถึง
ปัจจุบัน
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โดคุเชฟ (Vasily V. Dokuchaev)
บิดาแห่งปฐพีวิทยา 

ภาค 1

การศึกษาเกี่ยวกับดินโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรในปัจจุบัน
ได้แบ่งแนวทางการศึกษาออกเป็น 2 แนวทาง คือ
		 มุ่งเน้นการศึกษาดินในสภาพที่เป็นวัตถุที่มีอยู่ตามสภาพ
ธรรมชาติ เพือ่ เรียนรูส้ มบัตติ า่ งๆ ของดินทัง้ สมบัตภิ ายนอกและภายใน โดย
การศึกษาจะเน้นหนักไปทางด้านการเกิดดิน ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดการสร้างตัวของดิน และการแจกแจงชนิดของดิน เพื่อน�ำมาจัด
หมวดหมู่ในระดับต่างๆ ตามระบบการจ�ำแนกดินที่ใช้ รวมถึงการจัดท�ำ
แผนทีแ่ สดงขอบเขตดินของดินชนิดต่างๆ ในทางภูมศิ าสตร์ดว้ ย ผูท้ ที่ ำ� การ
ศึกษาดินในลักษณะนี้เราเรียกว่า “นักส�ำรวจดิน” (soil surveyor)

ตกแต่งหน้าตัดดิน

ภาค 2

ศึกษาลักษณะของดิน

ความหมายและความส�ำคัญ

1. ด้านปฐพีวิทยาธรรมชาติ (Pedology)

เก็บตัวอย่างหน้าตัดดิน

2. ด้านปฐพีวิทยาสัมพันธ์ (Edaphology)
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แหล่งข้อมูล...ดิน

		 หลักทัว่ ไปในการศึกษาด้านนีค้ อื การหาวิธเี พิม่ ผลผลิตพืชจากดิน
และที่ดิน ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย การตอบสนองต่อธาตุอาหารในดิน
และการตอบสนองต่อปุ๋ยที่ใส่ลงในดิน เพื่อให้ดินสามารถเพิ่มผลผลิตของพืช
ได้มากขึ้น

ภาค 3

		 เป็นการศึกษาดินในด้านความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช เน้นหนัก
ในด้านสมบัตติ า่ งๆ ของดินทีม่ ผี ลต่อการให้ผลผลิตของพืช ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและความ
สามารถของดินทีจ่ ะให้ธาตุอาหารแก่พชื รวมถึงเคมี ฟิสกิ ส์ แร่วทิ ยา และกิจกรรมของจุลนิ ทรียต์ า่ งๆ
ในดินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชอีกด้วย

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

จดบันทึกข้อมูลในสนาม

การศึกษาดิน...ในประเทศไทย
การศึกษาดินในประเทศไทย ทั้งใน
ด้านปฐพีวิทยาธรรมชาติ (pedology) และด้าน
ความสัมพันธ์กับพืช (edaphology) นั้น ได้ยึดถือ
วิวฒ
ั นาการทางวิชาการของยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
ซึ่งเริ่มมากว่า 50 ปีแล้ว โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แ ละองค์ ก รในมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
ในประเทศ กับมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศ
เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะในสมัยแรกๆ
การศึกษาทั้งสองด้านที่ท�ำต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ นี้
ท�ำให้มีข้อมูลและข้อสนเทศที่สามารถน�ำมาใช้ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับดินมากมาย และผลจากการศึกษา
ท�ำให้มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับดินและการใช้ที่ดินมากยิ่งขึ้น การน�ำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาใช้จงึ ต้องปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง ซึง่ ส่วนใหญ่นนั้ จะขึน้
อยูก่ บั การรูจ้ กั ชนิดของดินและการแจกกระจายของดินในพืน้ ทีต่ า่ งๆ อย่างเป็นระบบ
ดังนั้น การศึกษาให้รู้ถึงลักษณะดินและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผลต่อ
การใช้ที่ดินจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่ต้อง
ด�ำเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมาย

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่ออ่านความรู้เรื่องดินเพิ่มเติม
40

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

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

การส�ำรวจจ�ำแนกดินและการจัดท�ำแผนทีด่ นิ ของประเทศไทย เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่กอ่ น
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2478 โดยมี Dr. R.L. Pendleton นักวิทยาศาสตร์ทางดิน
และการเกษตรชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมกสิกรรมและประมง
ในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีนักวิชาการฝ่ายไทย คือ ดร.สาโรช มนตระกูล และ ดร.เริ่ม บูรณฤกษ์
เป็นผูร้ ว่ มงานอย่างใกล้ชดิ ท�ำการส�ำรวจดินในระดับหยาบ โดยยึดถือระบบการส�ำรวจและจ�ำแนกดิน
ตามแบบของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA)
ปี 1938 หรือที่เรียกว่า ระบบ USDA 1938 เป็นหลัก

ภาค 2

การส�ำรวจดินมีการด�ำเนินการหลายระดับ ตัง้ แต่ระดับหยาบมากเพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้
ของการพัฒนาพื้นที่ จนถึงระดับละเอียด เพื่อการปฏิบัติจริงในไร่นา และระดับละเอียดมากเพื่อการ
ศึกษาวิจัย ความหยาบหรือความละเอียดของการส�ำรวจดิน หมายถึง ความมากน้อย ความถี่ห่าง
ของจ�ำนวนจุดทีต่ อ้ งท�ำการตรวจสอบลักษณะและสมบัตขิ องดิน และการตรวจสอบความถูกต้องของ
เส้นขอบเขตที่ใช้แบ่งประเภทดิน

ความหมายและความส�ำคัญ

การส�ำรวจดิน คือ การส�ำรวจหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
โดยวิธีการทางสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างของดินในแต่ละพืน้ ที่ แล้วน�ำมาบันทึกในรูปของแผนทีแ่ ละรายงาน ซึง่ จะมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชนิดของดิน ขอบเขตและการแพร่กระจาย ลักษณะและสมบัติของดิน สภาพแวดล้อม
ของดิน และมีการแปลความหมายของข้อมูลเหล่านั้น เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เช่น
ด้านการเกษตร ป่าไม้ วิศวกรรม ชลประทาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม และภัยธรรมชาติ ผูท้ ที่ ำ� การส�ำรวจท�ำแผนทีด่ นิ หรือนักส�ำรวจ
ดิน จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างดีในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดิน กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะและสมบัตขิ องดิน ระบบทีใ่ ช้ในการจ�ำแนกดิน รวมถึงกิจกรรม
ที่จะน�ำผลงานส�ำรวจดินไปใช้
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งานส�ำรวจและจ�ำแนกดิน
ของประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2510 นักวิชาการทางดินของประเทศไทยได้น�ำระบบ “อนุกรมวิธานดิน”
(Soil Taxonomy) เข้ามาใช้ในระบบการส�ำรวจและจ�ำแนกดินของประเทศ ซึ่งได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เป็นระบบที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นระบบการจ�ำแนกดินในประเทศไทย จึงได้ท�ำการจัดจ�ำแนก
ดินตามระบบอนุกรมวิธานดินนี้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการจ�ำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินนี้
แบ่งชั้นการจ�ำแนกดินออกเป็น 6 ขั้น คือ อันดับ (order) อันดับย่อย (suborder) กลุ่มดินใหญ่
(great group) กลุ่มดินย่อย (subgroup) วงศ์ดิน (family) และชุดดิน (series)

ชุดดิน
ชุดดิน เป็นขั้นการจ�ำแนกดินต�่ำสุดของระบบ ที่ใช้ลักษณะและสมบัติทางสัณฐาน

กายภาพ เคมี แร่ และจุลสัณฐาน ที่มีความส�ำคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดิน เช่น
การจัดเรียงตัวของชั้นดิน สีดิน เนื้อดิน โครงสร้าง ความเป็นกรดเป็นด่าง และแร่ในดิน ซึ่งจะต้อง
อาศัยการศึกษาดินในสนามและการวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการในการจ�ำแนกดินร่วมกัน

ชุดดินนครปฐม

   ชุดดินก�ำแพงแสน

ชุดดินหนองมด

การตัง้ ชือ่ ชุดดิน โดยทัว่ ไปมักจะใช้ชอื่ ท้องถิน่ ของสถานทีท่ พี่ บดินนัน้ เป็นบริเวณกว้าง

ครั้งแรก หรือเป็นชื่อบริเวณที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ ชื่อจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล เช่น ชุดดินนครปฐม
ชุดดินก�ำแพงแสน และชุดดินหนองมด ปัจจุบนั มีชดุ ดินทีเ่ ป็นตัวแทนทีพ่ บในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศ
มากกว่า 300 ชุดดิน
สแกนคิวอาร์โค้ด
ศึกษาข้อมูลชุดดินเพิ่มเติม
42

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดโี อ “ชุดดินทีส่ ำ� คัญในประทศไทย”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน

ภาค 2
เรียนรู้เรื่อง...ดิน

กลุ่มชุดดิน

ความหมายและความส�ำคัญ

กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าใจถึงปัญหาในการใช้แผนที่ดินและข้อมูลดิน ดังนั้น ในปี 2530
จึงได้หาวิธี ที่จะจัดกลุ่มของชุดดินขึ้นมา โดยใช้หลักเกณฑ์ในการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และ
ศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน จากชุดดินกว่า
300 ชุดดิน ได้จัดจ�ำแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการให้ค�ำแนะน�ำ การตรวจสอบ
ลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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ดังนั้น แผนที่ดินที่ได้จากการส�ำรวจจ�ำแนกโดยนักส�ำรวจดิน จะท�ำให้เราทราบว่า ชุดดิน
ต่างๆ นั้นมีกระจายอยู่บริเวณใดบ้าง และมีขอบเขตกว้างขวางมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม
การที่มีชื่อดินจ�ำนวนมาก รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของดินที่หลากหลาย
จึงเป็นการยากต่อผูใ้ ช้แผนที่ ทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับชือ่ ชุดดิน และไม่สามารถจ�ำรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะ
และสมบัติของชุดดินต่างๆ ได้ ดังนั้นการที่จะให้ผู้ใช้อื่นๆ เข้าใจข้อมูลการส�ำรวจดิน จึงจ�ำเป็นที่
นักส�ำรวจดินจะต้องแปลผลงานข้อมูลดินให้อยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น การจ�ำแนกหรือ
จัดชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืช พร้อมแผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน

กลุ่มชุดดินทั้ง 62 กลุ่มนั้น กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 จัดเป็นกลุ่มชุดดิน
ที่พบในพื้นที่ลุ่ม การระบายน�้ำของดินไม่ดี มักมีน�้ำแช่ขังในฤดูฝน ไม่เหมาะส�ำหรับเพาะปลูกพืชไร่
ไม้ผล และไม้ยืนต้น ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 26-56 และ 60-62 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่ดอน
รายละเอียดของแต่ละกลุ่มชุดดินกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ภาค 3
แหล่งข้อมูล...ดิน

1. กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม
		 ดินที่ลุ่ม หมายถึง ดินที่เกิดอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ต�่ำ การระบายน�้ำของดินไม่ดี สภาพพื้นที่ราบเรียบ
หรือค่อนข้างราบเรียบ มักจะมีน�้ำท่วมขังที่ผิวดินในฤดู
ฝน และมักมีระดับน�้ำใต้ดินตื้น ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน
การท�ำนา เราจึงมักเรียกกันว่า ดินนา
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วย
		
 กลุ่มชุดดินที่ 1 เป็นกลุ่มของดินเหนียวจัด ลึก สีด�ำหรือสีน�้ำตาล มักมีรอยแตก
ระแหงกว้างและลึกในช่วงฤดูแล้ง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ตัวอย่างเช่น ชุดดินบ้านหมี่
		
 กลุ่มชุดดินที่ 2 เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก สีเทา มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด และส่วนใหญ่
มีชั้นดินกรดก�ำมะถันอยู่ลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ตัวอย่างเช่น ชุดดินบางเขน
		
 กลุ่มชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มของดินเหนียว ลึก สีด�ำหรือเทาเข้ม ส่วนใหญ่เกิดจาก
ตะกอนน�ำ้ กร่อย และอาจพบชัน้ ดินเลนเค็มอยูต่ อนล่าง ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ตัวอย่างเช่น
ชุดดินบางกอก
		
 กลุ่มชุดดินที่ 4 5 และ 7 เป็นกลุ่มของดินเหนียว ลึก สีเทาหรือน�้ำตาลปนเทา
เกิดจากตะกอนน�ำ้ พา มีปฏิกริ ยิ าดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ตัวอย่างเช่น
ชุดดินราชบุรี
		
 กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก เกิดจากตะกอนน�้ำพาและมีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินบางนารา
		
 กลุ่มชุดดินที่ 8 เป็นกลุ่มของชุดดินที่ถูกดัดแปลงโดยการยกร่อง น�ำดินในร่องมาถม
ให้สงู แล้วปรับปรุงดินเพือ่ ใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้ผล ความอุดมสมบูรณ์สงู ตัวอย่างเช่น ชุดดินสมุทรสงคราม
		
 กลุ่มชุดดินที่ 9 และ 10 เป็นกลุ่มที่เป็นดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก�ำมะถัน
ในระดับตืน้ โดยในกลุม่ ชุดดินที่ 9 จะเป็นทัง้ ดินเปรีย้ วจัดและดินเค็มด้วย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ตัวอย่างเช่น ชุดดินองครักษ์
		
 กลุ่มชุดดินที่ 11 และ 14 เป็นกลุ่มของดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก�ำมะถัน
ในระดับลึกปานกลาง โดยที่ดินในกลุ่มชุดดินที่ 14 จะมีชั้นดินเลนที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิด
ดินเปรี้ยวจัดอยู่ในตอนล่างด้วย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ตัวอย่างเช่น ชุดดินรังสิต
		
 กลุ่มชุดดินที่ 12 และ 13 เป็นกลุ่มของดินเค็มชายทะเล ที่ยังคงมีน�้ำทะเลท่วมถึง
เป็นประจ�ำ โดยทีด่ นิ ในกลุม่ ชุดดินที่ 13 เป็นดินเลนเค็มทีม่ ศี กั ยภาพในการก่อให้เกิดกรดก�ำมะถันใน
ดินด้วย ความอุดมสมบูรณ์สูง ตัวอย่างเช่น ชุดดินท่าจีน
		
 กลุม่ ชุดดินที่ 15 และ 16 เป็นกลุม่ ดินทีม่ เี นือ้ ดินเป็นทรายแป้ง ลึก เกิดจากตะกอน
น�้ำพา โดยที่ดินในกลุ่มชุดดินที่ 15 มีปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง ในกลุ่มชุดดินที่ 16 มีปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินตากใบ
		
 กลุ่มชุดดินที่ 17 18 19 และ 22 เป็นกลุ่มของพวกที่มีเนื้อดินร่วน และดินร่วนปน
ทรายลึก เกิดจากตะกอนน�้ำพา ซึ่งแบ่งแยกจากกันได้โดยใช้คา่ ปฏิกิริยาดิน (pH) ที่แตกต่างกัน อยู่ใน
ช่วงที่เป็นกรดจัดถึงเป็นด่างเล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินสายบุรี
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แหล่งข้อมูล...ดิน

					  กลุ่มชุดดินที่ 28 เป็นกลุ่มดินลึก เนื้อดินเหนียวจัด สีด�ำ หรือสีน�้ำตาลเข้ม
มักมีรอยแตกระแหงกว้างและลึกในฤดูแล้ง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ตัวอย่างเช่น
ชุดดินชัยบาดาล
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					 เขตดินแห้งเป็นเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยทัว่ ไปมีฝนตกน้อยและตกกระจายไม่สม�ำ่ เสมอ
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี กลุ่มชุดดินที่พบได้แก่

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

2.1 ดินในพื้นที่ดอนเขตดินแห้ง

ภาค 2

		 ดินบนพื้นที่ดอน หมายถึง ดินที่ไม่มีน�้ำแช่ขัง
พบบริเวณทีเ่ ป็นเนิน มีการระบายน�ำ้ ค่อนข้างดีถงึ ดี สภาพพืน้ ที่
อาจเป็นที่ราบเรียบ เป็นลูกคลื่น หรือเนินเขา ใช้ปลูกพืชไร่
ไม้ผล และไม้ยืนต้น ซึ่งต้องการน�้ำน้อย ไม่มีน�้ำแช่ขัง แบ่งออก
เป็น 3 กลุ่มย่อย คือ

ความหมายและความส�ำคัญ

2. กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน

ภาค 1

		
 กลุ่มชุดดินที่ 20 เป็นกลุ่มของดินที่เป็นดินเค็ม และดินที่พบคราบเกลือบนผิวดิน
ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินกุลาร้องไห้
		
 กลุ่มชุดดินที่ 21 เป็นกลุ่มของพวกดินร่วน ลึก ที่พบอยู่บริเวณส่วนต�่ำของ
สันดินริมน�้ำ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ตัวอย่างเช่น ชุดดินเพชรบุรี
		
 กลุ่มชุดดินที่ 23 และ 24 เป็นกลุ่มของพวกที่เป็นดินทราย กลุ่มชุดดินที่ 23
เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล แต่กลุ่มชุดดินที่ 24 เกิดจากตะกอนทรายน�้ำพา ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ
ตัวอย่างเช่น ชุดดินบ้านบึง
		
 กลุ่มชุดดินที่ 25 เป็นกลุ่มของพวกดินตื้นในที่ลุ่ม ที่พบชั้นกรวด ลูกรังหนาแน่น
ชั้นศิลาแลงหรือชั้นหินพื้น ภายใน 50 เซนติเมตร จากผิวหน้าดิน ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น
ชุดดินกันตัง
		
 กลุม่ ชุดดินที่ 57 และ 58 เป็นกลุม่ ของดินอินทรีย์ ซึง่ มีชนั้ วัสดุอนิ ทรียห์ นามากกว่า
40 เซนติเมตร จนถึงหนากว่า 100 เซนติเมตร และมีศกั ยภาพเป็นดินเปรีย้ วหรือดินกรดก�ำมะถันด้วย
ในกลุ่มชุดดินที่ 57 ตัวอย่างเช่น ชุดดินกาบแดง
		
 กลุม่ ชุดดินที่ 59 เป็นกลุม่ ดินตะกอนน�ำ้ พา บริเวณทีร่ าบระหว่างเนินเขาและหุบเขา
เป็นดินลึก แต่มักมีเศษกรวด หินปะปน ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ

					  กลุม่ ชุดดินที่ 29 เป็นกลุม่ ดินลึก เนือ้ ดินเหนียว สีนำ�้ ตาล สีเหลืองและสีแดง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินบ้านจ้อง
					  กลุ่มชุดดินที่ 30 และ 31 เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก สีน�้ำตาล สีเหลือง สีแดง
เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง กลุ่มชุดดินที่ 30 เป็นกลุ่มดินบนพื้นที่สูง
กว่าระดับน�้ำทะเลมากกว่า 500 เมตร ตัวอย่างเช่น ชุดดินดอยปุย
					  กลุ่มชุดดินที่ 33 และ 38 เป็นกลุ่มของดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วน
ปนทราย หรือดินร่วนปนทรายแป้ง ลึก สีน�้ำตาล เกิดจากตะกอนน�้ำพา ส่วนใหญ่พบบริเวณ
สันดินริมน�้ำและลานตะพัก หรือเนินตะกอนรูปพัด กลุ่มชุดดินที่ 38 เป็นดินที่มีอายุไม่มาก มักมี
ชั้นเนื้อดินสลับ ไม่แน่นอน เนื่องจากการทับถมของตะกอนเป็นประจ�ำ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ตัวอย่างเช่น ชุดดินเชียงใหม่
					  กลุ่มชุดดินที่ 35 36 37 และ 40 เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ลึก
สีน�้ำตาล สีเหลือง สีแดง เกิดจากตะกอนน�้ำพาหรือวัตถุต้นก�ำเนิดดินเนื้อหยาบ ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ
ตัวอย่างเช่น ชุดดินสีคิ้ว
					  กลุม่ ชุดดินที่ 41 และ 44 เป็นกลุม่ ดินลึก ทีม่ ชี นั้ ทรายหนาถึงหนาปานกลาง
เกิ ด จากตะกอนน�้ ำ พาหรื อ วั ต ถุ ต ้ น ก� ำ เนิ ด ดิ น เนื้ อ หยาบ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต�่ ำ ตั ว อย่ า งเช่ น
ชุดดินน�้ำพอง
					  กลุ่มชุดดินที่ 54 และ 55 เป็นกลุ่มของดินลึกปานกลาง กลุ่มชุดดินที่ 54
จะพบก้อนปูนมาร์ลสะสมในดินล่างมาก เนื้อดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ตัวอย่างเช่น ชุดดินจัตุรัส
					  กลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นกลุ่มของดินลึกปานกลาง เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินลาดหญ้า
					  กลุ่มชุดดินที่ 46 48 และ 49 เป็นกลุ่มของดินตื้น ถึงชั้นที่มีเศษหิน ลูกรัง
หรือก้อนกรวด หนาแน่นมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินแม่ริม
สแกนคิวอาร์โค้ด
ศึกษาข้อมูลกลุ่มชุดดินเพิ่มเติม
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					  กลุ่มชุดดินที่ 60 เป็นกลุ่มของดินตะกอนที่พบบริเวณที่ราบระหว่างเนินเขา
และหุบเขา เป็นดินลึก แต่มีเศษหินและกรวดปะปนอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ
					  กลุ่มชุดดินที่ 61 เป็นกลุ่มของดินบริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นดินตื้นถึง
ลึกปานกลาง แต่มีเศษหิน กรวด หรือลูกรังปะปน ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ

ความหมายและความส�ำคัญ

					  กลุ่มชุดดินที่ 52 เป็นกลุ่มของดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ล ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินตาคลี

ภาค 1

					  กลุม่ ชุดดินที่ 47 เป็นกลุม่ ของดินตืน้ ถึงชัน้ หินพืน้ ปฏิกริ ยิ าดินเป็นกรด ความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ตัวอย่างเช่น ชุดดินลี้

2.2 ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินชื้น

ภาค 2

เขตดินชื้น หมายถึง เขตที่มีฝน
ตกชุกและกระจายสม�่ำเสมอเกือบทั้งปี โดยทั่วไปมี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี
กลุ่มชุดดินที่พบ ได้แก่

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

					  กลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นกลุ่มดินเหนียว ลึก สีน�้ำตาล สีเหลือง สีแดง เกิดจาก
ตะกอนน�ำ้ พาหรือวัตถุตน้ ก�ำเนิดทีม่ เี นือ้ ละเอียด ปฏิกริ ยิ าดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ถึงค่อนข้างต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินอ่าวลึก
					  กลุ่มชุดดินที่ 27 เป็นพวกดินเหนียวสีแดง ลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก�ำเนิดที่
ผุพงั มาจากหินภูเขาไฟ ปฏิกริ ยิ าดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ตัวอย่างเช่น ชุดดินท่าใหม่
					  กลุ่มชุดดินที่ 32 เป็นกลุ่มของดินร่วน ลึก ที่พบอยู่บริเวณสันดินริมน�้ำ หรือ
ลานตะพักปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินรือเสาะ

ภาค 3

					  กลุ่มชุดดินที่ 34 และ 39 เป็นกลุ่มที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วน
ปนทรายลึก โดยกลุ่มชุดดินที่ 34 มีเนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 39 มีเนื้อดินหยาบ
กว่าเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินทุ่งหว้า

แหล่งข้อมูล...ดิน

					  กลุม่ ชุดดินที่ 42 เป็นกลุม่ ทีม่ เี นือ้ ดินเป็นดินทรายจัด และพบชัน้ ดานอินทรีย์
ภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่ำมาก
ตัวอย่างเช่น ชุดดินบ้านทอน
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					  กลุม่ ชุดดินที่ 43 เป็นกลุม่ ของพวกดินทรายทีไ่ ม่มชี นั้ ดานอินทรีย์ พบบริเวณ
ชายหาดหรือสันทรายชายทะเลหรือเชิงเขาของหินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
ด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินบาเจาะ
					  กลุ ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 50 และ 53 เป็ น พวกดิ น ลึ ก ปานกลาง เนื้ อ ดิ น เป็ น
ดินร่วนเหนียวปนทราย และดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดม
สมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินพะโต๊ะ
					  กลุ่มชุดดินที่ 45 เป็นกลุ่มของดินตื้น พบชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน
หนาแน่นภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ
ตัวอย่างเช่น ชุดดินชุมพร
					  กลุ่มชุดดินที่ 51 เป็นกลุ่มของดินตื้น ที่พบชั้นหินพื้นภายในความลึก
50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ตัวอย่างเช่น ชุดดินห้วยยอด

2.3 ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขา
					  กลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นกลุ่มดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง บริเวณภูเขาสลับ
ซับซ้อน ความลาดชันของพื้นที่ส่วนใหญ่สูงชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะและสมบัติของดิน
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ชนิดของหิน และพืชพรรณธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ท�ำการ
ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ดิน และด้วยเหตุที่สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงและเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรดิน ป่าไม้ แหล่งน�้ำ สัตว์ป่า
และสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงไม่แนะน�ำให้ใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยได้จ�ำแนกรวมกันไว้เป็น
กลุม่ ชุดดินที่ 62 หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้พนื้ ที่ ควรท�ำการส�ำรวจอย่างละเอียดและศึกษาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น พร้อมก�ำหนดมาตรการการใช้พื้นที่ด้วยความรอบคอบ และเข้มงวดอย่างจริงจัง
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ภาค 1

ส�ำรวจดินกันอย่างไร?

ความหมายและความส�ำคัญ

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

แหล่งข้อมูล...ดิน
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ภาค 3

การศึกษาเบื้องต้น เป็นขั้นแรกของการด�ำเนินงานส�ำรวจจ�ำแนกดิน โดยปกติจะท�ำเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลข้อสนเทศที่รวบรวมไว้แล้ว และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เห็นภาพการกระจายชนิด
ของดินและความสัมพันธ์ของดินกับสภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นก�ำเนิดดิน รวมถึงความสัมพันธ์ของดิน
ชนิดต่างๆ กับการใช้ที่ดิน ส�ำหรับความละเอียดหรือความหยาบของการศึกษาเบื้องต้นนี้ จะขึ้นอยู่
กับข้อสนเทศที่มีอยู่และความจ�ำเป็นในการใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมแผนการด�ำเนินงาน และเพื่อ
วางโครงร่างการท�ำแผนที่ดินกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถึงแม้ว่าจะเป็นการส�ำรวจดินในบริเวณที่เคยมีการส�ำรวจ
ดินมาก่อนแล้ว นักส�ำรวจดินก็ยังจ�ำเป็นต้องศึกษาข้อมูล
ต่างๆ ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่น้ันๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาดินในภาคสนาม และเพือ่ ยืนยันความ
ถูกต้อง
การเตรียมแผนที่ ก่อนออกส�ำรวจดินภาคสนาม

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ขั้นตอนในการส�ำรวจดิน ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบและเก็บ
ตัวอย่างดินในสนาม การวิเคราะห์ตวั อย่างดินในห้องปฏิบตั กิ าร การท�ำแผนทีด่ นิ และการท�ำรายงาน
ส�ำรวจดิน

ภาค 2

งานส� ำ รวจดิ น เป็ น งานที่ ต ้ อ งอาศั ย หลั ก
วิ ช าการหลายแขนง ทั้ ง ทางด้ า นปฐพี วิ ท ยา (soil
science) ธรณีวทิ ยา (geology) ภูมศิ าสตร์ (geography)
ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) อุตุนิยมวิทยา
(Meteorology) ตลอดจนวิชาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับป่าไม้
เกษตรศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งต้องน�ำมา
ใช้ในการศึกษาเพือ่ อธิบายถึงลักษณะและสมบัตทิ สี่ ำ� คัญ
ของดิน การก�ำเนิดและการจ�ำแนกดิน

การตรวจสอบดินในสนาม
จุ ด ประสงค์ ข องการส� ำ รวจดิ น ในสนามก็ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะของดิ น ในการแบ่ ง แยก
ขอบเขตดิ น ออกเป็ น หน่ ว ยต่ า งๆ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
หลั ง จากที่ ไ ด้ ท ราบความสั ม พั น ธ์ ข องดิ น และสภาพ
ภู มิ ป ระเทศจากการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น แล้ ว ขั้ น ตอน
ต่ อ ไปในการส� ำ รวจดิ น คื อ การส� ำ รวจในพื้ น ที่ ห รื อ
การส�ำรวจภาคสนาม ซึ่งประกอบด้วยงานหลายอย่าง
ที่จะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม
วิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในการตรวจสอบลักษณะดินในสนาม คือ การศึกษา
ลักษณะดินจากหลุมดินที่เพิ่งขุดใหม่ๆ หรือศึกษาจากหน้าตัดดิน ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่ภายในดิน เช่น สีดิน เนื้อดิน ชนิดของ
วัสดุหรือสิ่งที่ปะปนอยู่ในดินและการจัดเรียงชั้นดินได้อย่างชัดเจน
นั ก ส� ำ รวจดิ น จะศึ ก ษาลั ก ษณะและสมบั ติ ข องดิ น ในช่ ว งความลึ ก ตั้ ง แต่ ผิ ว หน้ า ดิ น
ลงไปประมาณ 2 เมตร โดยจะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่างละเอียด เช่น ต�ำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ของจุดที่ท�ำการศึกษา สภาพพื้นที่ และลักษณะของดินแต่ละชั้น พร้อมทั้งทดสอบ
สมบัติของดินบางประการตามที่ก�ำหนด เช่น ชั้นดิน ความลึก สีดิน โครงสร้างของดิน ความเป็นกรด
เป็นด่าง และเก็บตัวอย่างดินเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจ�ำแนกชนิดของดิน
เบื้องต้นและการท�ำแผนที่ต้นร่าง

ทดสอบเนื้อดิน ปูน
หยดกรดทดสอบการมี

การวัดพีเอชดิน ปูน
หยดกรดทดสอบการมี

การวัดสีดิน ปูน
หยดกรดทดสอบการมี
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การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ

ภาค 1

แม้ ว ่ า เราจะท� ำ การศึ ก ษาตรวจสอบดิ น ในพื้ น ที่ อ ย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ รวบรวมลั ก ษณะ
และสมบั ติ ต ่ า งๆ ของดิ น ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด แต่ ข ้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ พื่ อ การจั ด จ� ำ แนกดิ น
บางอย่างนั้น ไม่อาจได้มาโดยการศึกษาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ หรือใช้วิธีการตรวจสอบ
ด้วยอุปกรณ์ภาคสนามได้แต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีสมบัติภายในของดินบางอย่างที่เรา
ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ จึงจ�ำเป็นต้องเก็บตัวอย่างดินบางส่วนกลับมายังห้องปฏิบตั กิ าร
และน�ำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารตามมาตรฐานสากล เพือ่ ทีจ่ ะน�ำผลทีไ่ ด้มาใช้ใน
การจัดจ�ำแนกและประเมินศักยภาพของดินนั้นๆ ตัวอย่างของการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
เพื่อศึกษาสมบัติตา่ งๆ ของดิน ได้แก่

ความหมายและความส�ำคัญ

- การตรวจหาปริมาณของอนุภาคขนาดต่างๆ ได้แก่ ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
เพื่อให้ทราบสัดส่วนของอนุภาคขนาดต่างๆ ส�ำหรับใช้ในการจ�ำแนกชนิดของเนื้อดิน

ภาค 2

- การวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
- การวิเคราะห์ปริมาณธาตุประจุบวกหรือแคตไอออน เช่น
แคลเซียม โซเดียม ในสารละลายดินและการแลกเปลี่ยนแคตไอออน
ในดิน

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

- การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของแร่ดินเหนียว

- การวิเคราะห์คา่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ฯลฯ

แหล่งข้อมูล...ดิน

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน 51

ภาค 3

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะดินในพื้นที่ ประกอบกับ
ข้ อ มู ล ผลการตรวจสอบสมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข องดิ น
ในห้องปฏิบัติการ จะท�ำให้เราสามารถแบ่งชนิดของดินออกเป็นกลุ่ม
และจัดหมวดหมูด่ นิ ตามระบบการจ�ำแนกดินแบบอนุกรมวิธานดินได้
ตั้งแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือ “อันดับ” จนถึงระดับเล็กที่สุด เรียกว่า “ชุดดิน”

   การท�ำแผนที่ดิน
แผนที่ดิน หมายถึง แผนที่ที่แสดงขอบเขตของดินและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของดิน
ชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติเกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินที่พบในการส�ำรวจ และ
มีการระบุถึงชื่อต่างๆ ของดินตามระบบการจ�ำแนกดินที่ใช้
การท�ำแผนที่ดิน เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดินทั้งจากภาคสนาม ผลการ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและข้อมูลการจ�ำแนกชนิดของดิน เพื่อจัดท�ำแผนที่แสดงขอบเขตและ
การกระจายของดินชนิดต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ โดยจะต้องรักษามาตรฐาน
ของความถูกต้องตามมาตราส่วนทีก่ ำ� หนดและประเภทของการส�ำรวจดิน เพือ่ ให้สามารถน�ำไปใช้
ในการแปลความหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดท�ำรายงานส�ำรวจดิน

รายงานการส�ำรวจดิน หมายถึง เอกสารรายงานซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการ
ส�ำรวจดิน ระบบการจ�ำแนกดินที่ใช้ และค�ำอธิบายที่
เชือ่ มโยงถึงข้อมูล ทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนทีด่ นิ ฉบับหนึง่ ๆ
อาจรวมถึงข้อมูลการประเมินศักยภาพและความ
เหมาะสมของดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางการ
เกษตร ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นเอกสารในการ
ศึกษาข้อมูลควบคู่กันไปกับแผนที่ดินของพื้นที่นั้นๆ
มาตรฐานของรายงานผลการส�ำรวจดิน จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วยรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการส�ำรวจดิน
วิธกี ารส�ำรวจ รายชือ่ ผูท้ ำ� การส�ำรวจ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วงเวลาทีท่ ำ� การส�ำรวจ ขนาดพืน้ ทีแ่ ละ
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของบริเวณที่ท�ำการส�ำรวจ เขตการปกครองและเขตติดต่อ สภาพทาง
ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ภูมิอากาศ อุทกวิทยา รวมถึงพืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. ผลการส�ำรวจดิน ประกอบด้วยระบบการจ�ำแนกดินที่ใช้ ลักษณะของหน่วยแผนที่
เช่น ชุดดิน หรือกลุม่ ชุดดิน พร้อมทัง้ แสดงค�ำอธิบายลักษณะของแต่ละหน่วยแผนทีอ่ ย่างละเอียด
พื้นที่ของหน่วยดิน ชนิดที่พบ รวมถึงผลการแปลความหมายข้อมูลการส�ำรวจดินเพื่อใช้ประโยชน์
เช่น ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เป็นต้น

52

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน

5. แผนที่ดิน รายงานการส�ำรวจดินทุกฉบับจะต้องมีแผนที่ดินประกอบอยู่ด้วย จึงจะ
เป็นรายงานฉบับที่สมบูรณ์

ความหมายและความส�ำคัญ

4. ภาคผนวก เป็นส่วนทีจ่ ะแสดงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการส�ำรวจดิน เช่น ข้อมูลลักษณะ
ดินในสนาม ผลการวิเคราะห์ดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมี แร่วิทยา และอื่นๆ

ภาค 1

3. บทสรุป เป็นการชี้ให้เห็นว่าดินที่ส�ำรวจพบนั้นส่วนใหญ่เป็นดินอะไร ใช้ท�ำประโยชน์
อะไร รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่พบและแนวทางแก้ไข เช่น ปัญหาสภาพพื้นที่
ปัญหาเกีย่ วกับดิน ปัญหาเกีย่ วกับน�ำ้ หรือปัญหาเกีย่ วกับการกร่อนหรือการชะล้างพังทลายของดิน

ประโยชน์ของแผนที่ดินและรายงานการส�ำรวจดิน

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

- เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ลักษณะดิน ศักยภาพของดิน ความเหมาะสม
ของดินส�ำหรับใช้เพือ่ การปลูกพืช สภาพปัญหาและการแจกกระจายของดินชนิดต่างๆ เพือ่ การใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างเหมาะสม และรูว้ า่ จะจัดการกับปัญหาของดินอย่างไรเพือ่ ให้พชื ทีป่ ลูกมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น
- เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนการใช้ ที่ ดิ น และการพั ฒ นาด้ า นการเกษตร
โดยสามารถก�ำหนดแนวทางการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของดินและสภาพเศรษฐกิจสังคม
และก่ อ เกิ ด ปั ญ หาด้ า นผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด เช่ น การก� ำ หนดเขตเมื อ ง
เขตอุตสาหกรรม เขตการเพาะปลูก หรือก�ำหนดเขตการปลูกพืชว่าบริเวณใดควรปลูกพืชชนิดใด
หรือควรจ�ำกัดไว้เป็นพื้นที่ปา่ สงวนหรือป่าเศรษฐกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายของดิน การจัดระบบการปลูกพืชและวางแผนอนุรักษ์ดินและน�้ำ
- เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจล่วงหน้า เพื่อวางแผนด้านการ
จัดการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ส�ำหรับการค้นคว้าวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทั้งในและนอกประเทศ

ภาค 2

การส�ำรวจดินนั้นจัดว่าเป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อที่จะได้ข้อมูลซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการศึกษาเพือ่ หาแนวทางพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่ได้จากการส�ำรวจดินซึ่งบันทึกไว้ในรูปแผนที่ดินและรายงานส�ำรวจดินนั้นสามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อที่จะรู้จัก เข้าใจ และใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมได้ ดังนี้

ดินของประเทศไทย
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาดิ นอย่า ง
ต่อเนือ่ งกันมาจนถึงปัจจุบนั สามารถจะบอกได้
ว่าดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีลักษณะเด่น
เป็นดินเขตร้อนที่มีพัฒนาการค่อนข้างสูงถึงสูง
และดินมักจะขาดความอุดมสมบูรณ์ในการผลิต
พืชเศรษฐกิจให้ได้ผลผลิตดี

เนื่องจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการเกิดดินแต่ละ
ภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ลักษณะดินที่เกิดในบริเวณต่างๆ ของ
ประเทศไทยจึงมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไปด้วย สรุปโดยภาพ
รวมได้ดังนี้
สแกนคิวอาร์โค้ด
ศึกษาข้อมูลดินของประเทศไทยเพิ่มเติม
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		 จากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล ท�ำให้เกิด
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลเป็นแนวยาวทัง้ สองด้าน ตอนกลางมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ ส่งผล
ให้เกิดพื้นที่ลาดเอียงจากตอนกลางของภาคไปสู่ชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ประกอบกับ
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกสม�่ำเสมอ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่
ในภาคใต้จึงเป็นดินที่อยู่ภายใต้สภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้น ดินในพื้นที่ดอน
มักเป็นดินที่มีพัฒนาการมาก มีการชะล้างสูง ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ
จัดได้ว่าเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต�่ำถึงค่อนข้างต�่ำ
ตัวอย่างชุดดินที่ส�ำคัญที่ใช้ท�ำการเกษตรของภาคใต้ ได้แก่
ชุดดินระโนด ชุดดินเขาขาด ชุดดินท่าแซะ และชุดดินชุมพร

ภาค 1

1. ทรัพยากรดินในภาคใต้

ภาค 2
เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ชุดดินท่าแซะ

ชุดดินชุมพร

เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
เป็นดินลึกมาก
เนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนดินเหนียว
ใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำนา มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง

เป็นดินในพื้นที่ดอน
เนื้อดินเป็นดินเหนียว
เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง
เหมาะสมปานกลาง
ส�ำหรับปลูก
ปาล์มน�้ำมัน
มีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่

เป็นดินในพื้นที่ดอน
เนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรายเหมาะสม
ปานกลาง ส�ำหรับปลูก
ยางพารา และไม้ผล
แต่ต้องเพิ่มปุ๋ย
เนื่องจากดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต�่ำ

เป็นดินในพื้นที่ดอนใช้
ประโยชน์ในการปลูก
ยางพาราและไม้ผล
เนื้อดินเป็นดินเหนียว
ปนกรวดลูกรัง มีความ
อุดมสมบูรณ์ต�่ำ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวีดีโอ “สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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แหล่งข้อมูล...ดิน

ชุดดินเขาขาด

ภาค 3

ชุดดินระโนด

ชุดดินบางเลน
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
เกิดในสภาพน�้ำกร่อย
ใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำนา เป็นดินลึกมาก
เนื้อดินเป็นดินเหนียว
มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง

ชุดดินนครปฐม
เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำนา เนื้อดินเป็น
ดินเหนียว มีความ
อุดมสมบูรณ์
ปานกลาง

ชุดดินราชบุรี

ชุดดินก�ำแพงแสน

เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำนา เนื้อดินเป็น
ดินเหนียว มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง

เป็นดินในพื้นที่ดอน
พบบริเวณลานตะพัก
หรือเนินตะกอนรูปพัด
ใช้ประโยชน์ในการ
ปลูกพืชไร่ เนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทรายแป้ง
มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง

2. ทรัพยากรดินในภาคกลาง
		 สภาพพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปเป็นทีร่ าบลุม่ ของแม่นำ�้
เจ้าพระยา แม่น�้ำท่าจีน แม่น�้ำแม่กลอง และล�ำน�้ำสาขา
ท�ำให้มีพื้นที่ราบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นก�ำเนิด
ดินส่วนใหญ่เป็นพวกตะกอนน�้ำพา ดินในแถบนี้จึงมีศักยภาพทางการ
เกษตรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบกับพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่
ภายใต้ระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า
ภาคอื่นๆ แม้ว่าจะมีปัญหาดินเปรี้ยวอยู่บ้าง ชุดดินที่ส�ำคัญที่ใช้ท�ำการเกษตร
ของภาคกลาง ได้ แ ก่ ชุ ด ดิ น บางเลน ชุ ด ดิ น นครปฐม ชุ ด ดิ น ราชบุ รี
ชุดดินก�ำแพงแสน และชุดดินตาคลี
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวีดีโอ “สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคกลาง”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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ภาค 2

		 สภาพโดยทัว่ ไป เป็นเทือกเขาสูงสลับกับ
ทีร่ าบระหว่างหุบเขา หรือทีร่ าบบริเวณสองฝัง่ แม่นำ�้ สาย
ใหญ่ ลักษณะดินทีพ่ บส่วนใหญ่เป็นดินทีม่ พี ฒ
ั นาการไม่มาก
นัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่
ต�ำ่ จนเกินไป ดินในบริเวณทีร่ าบหรือค่อนข้างราบเป็นดินทีม่ ศี กั ยภาพ
ทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ข้อจ�ำกัดของพื้นที่ภาค
เหนือที่ส�ำคัญคือ เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่า
35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้าง
พั ง ทลายสู ง ไม่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ท� ำ การเกษตร ชุ ด ดิ น ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ ชุ ด ดิ น หล่ ม สั ก
ชุดดินเชียงราย ชุดดินสันป่าตอง และชุดดินบ้านจ้อง

ภาค 1

3. ทรัพยากรดินในภาคเหนือ

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ชุดดินสันป่าตอง

เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
เนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทรายแป้ง ใช้ประโยชน์
ในการปลูกข้าว
มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูง

เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำนา เนื้อดินเป็นดิน
ค่อนข้างเหนียว
มีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่

เป็นดินในพื้นที่ดอน
ใช้ประโยชน์ในการ
ปลูกพืชไร่ เนือ้ ดินค่อน
ข้างเป็นทราย มีความ
อุดมสมบูรณ์ต�่ำ

ชุดดินบ้านจ้อง
ชุดดินบ้านจ้องเป็นดิน
ในพื้นที่ดอน
ใช้ประโยชน์ในการปลูก
พืชไร่ เป็นดินลึกมาก
สีออกแดง เนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนดินเหนียว
มีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคเหนือ”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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แหล่งข้อมูล...ดิน

ชุดดินเชียงราย

ภาค 3

ชุดดินหล่มสัก

ชุดดินนครพนม

ชุดดินพิมาย

ชุดดินโคราช

ชุดดินยโสธร

เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ใช้ประโยชน์ในการท�ำนา
เนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง
หรือดินร่วนปนดิน
เหนียว มีความอุดม
สมบูรณ์ต�่ำ

เป็นดินในพื้นที่ลุ่ม
ใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำนา เนื้อดินเป็น
ดินเหนียวจัด มีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง

เป็นดินในพื้นที่ดอน
ใช้ประโยชน์ในการ
ปลูกพืชไร่ เนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทราย
มีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่

เป็นดินในพื้นที่ดอน
ใช้ประโยชน์ในการปลูก
พืชไร่ ส่วนใหญ่เป็น
มันส�ำปะหลัง เนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทราย
มีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่

4. ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน วัตถุต้นก�ำเนิดดิน
ส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวผุพงั อยูก่ บั ทีข่ องหินตะกอน หรือ
เป็นชิน้ ส่วนของหินตะกอนทีผ่ พุ งั และถูกเคลือ่ นย้ายมาในระยะ
ทางไม่ไกลนัก ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มี
พัฒนาการสูง มีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่ ดินมีโอกาสขาดแคลนน�ำ้
ได้ง่าย เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย นอกจากนี้ยังพบ
ดินทีม่ ปี ญ
ั หาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น
ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดลูกรังและศิลาแลงปนอยู่ในระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพ
ของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่ำหรือต�่ำ ชุดดินที่ส�ำคัญ ได้แก่
ชุดดินนครพนม ชุดดินพิมาย ชุดดินโคราช และชุดดินยโสธร
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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ดินดี ในทางการเกษตร หมายถึง ดินทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึง่ จะต้องมีลกั ษณะ
และสมบัติของดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่เหมาะสม มีปริมาณน�้ำและธาตุอาหารที่เพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต สามารถปลูกพืชได้โดยใช้วิธีการจัดการดูแลตามปกติธรรมดา
ที่ไม่ยุ่งยาก มักจะมีหน้าดินสีด�ำหนา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง
ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืช มีปฏิกิริยาดินใกล้เป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0
และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช

ภาค 1

ดินดีทางการเกษตร...
เป็นอย่างไร

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

ในการที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ใดเป็นดินดีหรือไม่นั้น ต้องค�ำนึงถึงชนิดของพืชที่จะปลูกใน
บริเวณนั้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้องการสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตที่
แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ข้าวเป็นพืชที่ชอบน�้ำ ดังนั้นดินดีที่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกข้าว
จึงควรเป็นดินที่อยู่ในที่ลุ่ม เนื้อดินเป็นดินเหนียวซึ่งจะช่วยให้สามารถขังน�้ำไว้ในนาข้าวได้ แต่ถา้ จะ
ปลูกพืชไร่หรือไม้ผล ดินที่ดีส�ำหรับพืชพวกนี้ควรมีหน้าดินหนา เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือพวกที่มี
การระบายน�้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะไม้ผลซึ่งเป็นไม้ยืนต้น มีอายุหลายปี มีระบบรากลึก
ต้องการดินที่มีความลึกมากกว่าพืชไร่ เพื่อที่รากพืชจะสามารถชอนไชลงไปหาอาหารและน�้ำ และ
รากพืชยึดเกาะดินได้ดีขึ้น

ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร
ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร หมายถึง ดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมี
ไม่เหมาะสม หรือเหมาะสมน้อยส�ำหรับการเพาะปลูก ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญ
เติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้ มักจะเป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่
ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินอินทรีย์ ดินปนกรวด และดินตื้น นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง ซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้ว
จะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง

ดินเปรี้ยวจัด
หมายถึ ง ดิ น ที่ มี ส ภาพความเป็ น กรดสู ง มาก
เนื่องจากอาจจะมี ก�ำลังมี หรือได้เคยมีกรดก�ำมะถัน ซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการเกิดดินชนิดนี้อยู่ในหน้าตัดของดิน
และปริมาณของกรดก�ำมะถันที่เกิดขึ้นนั้นมีมากพอที่จะมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและการเจริญ
เติบโตของพืชในบริเวณนั้น

จุดประสีเหลืองฟางข้าว
ของสารจาโรไซต์
ที่พบในดินเปรี้ยวจัด

ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทยมักแพร่กระจายอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้
ภาคตะวันออก และชายฝัง่ ทะเลภาคใต้ ในบริเวณทีว่ ตั ถุตน้ ก�ำเนิดดินมีความเกีย่ วข้องกับตะกอนน�ำ้ ทะเล
หรือตะกอนน�้ำกร่อยที่จะก่อให้เกิดการสะสมสารประกอบไพไรต์ ซึ่งต่อมาจะเปลี่ยนสภาพเป็นสาร
จาโรไซต์ และเกิดกรดก�ำมะถันขึ้นในดิน
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ดินเปรี้ยวจัด”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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		 จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวภายในช่วงความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร จากผิวดิน
ตัวอย่างเช่น ชุดดินองครักษ์ ชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินมูโน๊ะ

2. ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับปานกลาง

ความหมายและความส�ำคัญ

1. ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับตื้น

ภาค 1

ลักษณะของดินเปรี้ยวจัดที่เด่นชัด คือ ดินมีสภาพเป็นกรดจัด มีค่าพีเอช ต�่ำกว่า 4.0
และมีสารจาโรไซต์ ซึ่งสังเกตได้จากการมีจุดประสีเหลืองเหมือนฟางข้าวในชั้นดิน ดินเปรี้ยวจัดใน
ประเทศไทย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามความลึกของจาโรไซต์ที่พบในดิน คือ

		 มักพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวภายในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน
ได้แก่ ชุดดินรังสิต ชุดดินดอนเมือง และชุดดินเสนา

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

		 โดยทั่วไปจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ระดับความลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร
จากผิวดิน ได้แก่ ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางน�้ำเปรี้ยว ชุดดินมหาโพธิ และชุดดินท่าขวาง

ภาค 2

3. ดินเปรี้ยวจัดที่พบจาโรไซต์ในระดับลึก

ภาค 3
แหล่งข้อมูล...ดิน

ชุดดินองครักษ์
ชุดดินรังสิต

ชุดดินอยุธยา
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ปัญหาที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัด
โดยทั่วไปธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ซึ่งละลายอยู่ในน�้ำในดิน ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ได้ ดี ใ นช่ ว งที่ ดิ น มี พี เ อช
ดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง แต่ในสภาพที่มีความเป็นกรด
รุนแรงมาก (พีเอชต�่ำกว่า 4.0) ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหารในดิน จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมกนีเซียม
จะละลายได้น้อยมาก ดังนั้น จึงอาจท�ำให้พืชเกิดการ
ขาดแคลนธาตุเหล่านีจ้ นไม่สามารถเจริญเติบโตตามปกติได้
นอกจากนี้ สภาพที่ดินเป็นกรดรุนแรงมากยังท�ำให้ธาตุ
เหล็กและอะลูมินัมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนถึง
ระดับที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูกอีกด้วย

อาการใบม่วงในข้าวโพด
เนื่องจากขาดธาตุฟอสฟอรัส
ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด

การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดมีหลายวิธี ส�ำหรับดินที่มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดไม่รุนแรง อาจใช้
วิธกี ารท�ำให้กรดเจือจางลง โดยการใช้นำ�้ ชะล้างความเป็นกรดในดิน โดยการขังน�ำ้ ไว้นานๆ แล้วระบายน�ำ้
ออกไปก่อนปลูกพืช และเลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ทนต่อดินกรด ส�ำหรับการจัดการดินที่มีความเป็น
กรดรุนแรงมาก จะใช้วิธีการใส่วัสดุปูน เช่น ปูนมาร์ล ปูนขาว หินปูนบด หินปูนฝุ่น ผสมคลุกเคล้า
กั บ หน้ า ดิ น ในอั ต ราที่ เ หมาะสม
เพื่ อ ช่ ว ยลดความเป็ น กรดในดิ น
หรื อ ใช้ ปู น ควบคู ่ ไ ปกั บ การใช้ น�้ ำ
ชะล้างและควบคุมระดับน�้ำใต้ดิน
ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด
และใช้ได้ผลมากในพื้นที่ซึ่งดินเป็น
กรดรุนแรงมาก และถูกปล่อยทิ้ง
ร้างเป็นเวลานาน
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ภาค 1

ดินอินทรีย์

ภาค 2
ดินอินทรีย์

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ดินอินทรีย์ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่
ที่เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งทะเลที่เคยมีน�้ำขึ้นลงท่วมถึง
จนเกิดเป็นแอ่งน�้ำต�่ำที่น�้ำทะเลไม่สามารถเข้าถึงได้อีก เนื่องจาก
มีสนั ทรายปิดกัน้ ไว้ ต่อมานานวันเข้าน�ำ้ ทะเลทีแ่ ช่ขงั อยูจ่ งึ ค่อยๆ จืด
ลง และมีพวกกกหรือหญ้างอกขึน้ มาเมือ่ พืชเหล่านีต้ ายทับถมกันจน
พื้นที่ตื้นเขินขึ้น ต้นไม้เล็กใหญ่จึงขึ้นมาแทนที่ เกิดเป็นป่าชนิดที่
เรียกว่า “ป่าพรุ” ต่อมาต้นไม้ใหญ่น้อยล้มตายลงตามอายุ ทับถม
ลงในแอ่งน�้ำขังที่การย่อยสลายของเศษซากพืชเป็นไปอย่างช้าๆ
จึงเกิดการทับถมอินทรียสารเกิดเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนามากกว่า
40 เซนติเมตร

ความหมายและความส�ำคัญ

ดินอินทรีย์ หรือ ดินพรุ หมายถึง ดินที่เกิดจากการทับถมของ
อินทรียสาร โดยเฉพาะพืชพรรณตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นแอ่งต�่ำปิด มีน�้ำแช่ขังเป็นเวลานาน ท�ำให้กระบวนการเน่าเปื่อยเป็น
ไปได้อย่างช้าๆ จนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนาขึ้นเรื่อยๆ

ลักษณะของดินอินทรีย์
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แหล่งข้อมูล...ดิน

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ดินอินทรีย์”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน

ภาค 3

สี ดิ น เป็ น สี น�้ ำ ตาลแดงเข้ ม หรื อ น�้ ำ ตาลแดงคล�้ ำ
องค์ประกอบของดินส่วนใหญ่เป็นอินทรียวัตถุทงั้ ทีย่ อ่ ยสลายแล้ว
และบางส่วนที่ยังคงสภาพเป็นเศษชิ้นส่วนของพืช เช่น กิ่ง ก้าน
ล�ำต้น หรือราก ดินตอนล่างถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปจะเป็น
ดินเลนสีเทาปนน�้ำเงิน ซึ่งเป็นตะกอนน�้ำทะเล บางแห่งอาจมี
การสะสมสารประกอบก� ำ มะถั น ที่ จ ะเกิ ด เป็ น ดิ น เปรี้ ย วจั ด
เมื่อมีการระบายน�้ำออกจากพื้นที่จนดินอยู่ในสภาพที่แห้งด้วย

ปัญหาของดินอินทรีย์
เนื่องจากดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมากอยู่ในพื้นที่ที่มักจะมี
น�้ำขัง ดังนั้นหากระบายน�้ำออกจนแห้ง ดินจะยุบตัวมากมีน�้ำหนักเบา ติดไฟง่าย ท�ำให้ต้นพืชที่ปลูก
ไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้ และความไม่สม�่ำเสมอของเนื้อวัสดุอินทรีย์ที่มีทั้งกิ่ง ก้าน ล�ำต้น ผสมกันอยู่
ท�ำให้ยากในการเขตกรรม นอกจากนี้ในบริเวณที่มีดินอินทรีย์มักมีดินเลนที่มีศักยภาพเป็นดินเปรี้ยว
จัดอยู่ตอนล่าง ซึ่งเมื่อระบายน�้ำออกจนแห้งจะกลายเป็นดินกรดจัดรุนแรง

การปรับปรุงแก้ไข
เลือกพื้นที่ปลูกที่มีชั้นดินอินทรีย์ที่หนาน้อยกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน มีแหล่งน�้ำจืด
และมีระบบการควบคุมน�้ำ โดยมีคันดินกันน�้ำท่วม หรือมีแนวป้องกันน�้ำท่วมร่วมกับคลองระบายน�้ำ
และคลองส่งน�้ำ ทั้งนี้ควรมีระบบการให้น�้ำและการระบายน�้ำแยกส่วนกัน เพื่อป้องกันการน�ำน�้ำ
ที่เป็นกรดรุนแรงกลับมาใช้อีก หากว่าดินเป็นกรดจัดมากควรปรับสภาพความเป็นกรดในดิน และ
เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชด้วยการใส่วัสดุปูน แล้วไถคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
เลือกปลูกข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง หรือเลือกชนิดพืชทีท่ นต่อสภาพดินอินทรีย์ เช่น หมากแดง และปาล์มน�ำ้ มัน

ดินเค็ม
ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช โดยทัว่ ไปมักมีคา่ การน�ำไฟฟ้าของสารละลายดิน
ที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน�้ำสูงเกินกว่า 2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
ดินเค็มมีลักษณะทั่วไปเหมือนดินธรรมดาเพียงแต่มีเกลือที่ละลายได้ง่ายอยู่มากกว่าปกติ
เท่านั้น การวัดค่าการน�ำไฟฟ้าจะช่วยให้ทราบว่าเป็นดินเค็มหรือไม่ อย่างไรก็ตามอาจจะใช้วิธีการ
สังเกตจากสภาพพื้นที่และพืชพรรณที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น โดยพื้นที่ที่เป็นดินเค็มจัดนี้มักจะมี
คราบเกลือสีขาวปรากฏทีผ่ วิ ดินในฤดูแล้ง แต่เนือ่ งจากการกระจายของเกลือมิได้สม�ำ่ เสมอทัว่ ทัง้ พืน้ ที่
แต่ละบริเวณจึงมีความเค็มไม่เท่ากัน ส่วนที่เค็มจัดอาจจะไม่มีพืชขึ้นเลย หรือมีเฉพาะพืชพวกที่
ทนเค็มเท่านั้น ส่วนบริเวณที่มีความเค็มต�่ำ จะมีพืชขึ้นอยู่ได้แต่การเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนัก ดังนั้น
หากมองพื้นที่ทั้งแปลงจะเห็นที่ว่างเป็นหย่อมๆ หรือมีคราบเกลือที่ผิวดินในบางบริเวณ
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ดินเค็ม”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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2. ดินเค็มบก หรือ ดินเค็มในแผ่นดิน พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ
พื้นที่ลุ่มหรือตามเชิงเนิน โดยเฉพาะในบริเวณแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร และพบบ้างในภาคกลาง
แถบจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ความหมายและความส�ำคัญ

1. ดินเค็มชายฝัง่ ทะเล พบมากทีส่ ดุ ตามแนวชายฝัง่ ทะเล โดยเฉพาะในภาคใต้ ในบริเวณ
พื้นที่ที่ยังคงมีน�้ำทะเลท่วมถึง หรือเคยเป็นพื้นที่ที่มีน�้ำทะเลท่วมมาก่อน ท�ำให้มีการสะสมเกลือในดิน

ภาค 1

ดินเค็มที่พบในประเทศไทย จ�ำแนกตามลักษณะการเกิดและสัณฐานภูมิประเทศได้
2 ประเภท คือ

ปัญหาของดินเค็ม

1. การจัดการดินเค็มชายฝัง่ ทะเล อาจท�ำได้ 2 ลักษณะ คือ การจัดการให้เหมาะกับสภาพ
ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น การปลูกป่าชายเลน การท�ำนาเกลือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ หรือการดัดแปลง
สภาพธรรมชาติ เช่น การสร้างเขื่อนปิดกั้นน�้ำทะเล เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกถาวร และยก
เป็นร่องสวนเพื่อปลูกไม้ทนเค็ม เป็นต้น

แหล่งข้อมูล...ดิน
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ภาค 3

2. การจัดการดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้
เทคโนโลยีพนื้ บ้าน เช่น การใช้นำ�้ ล้างเกลือออกจากดิน การเพิม่ อินทรียวัตถุ
ให้กับดินโดยไถกลบพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ หรือใส่วัสดุปรับปรุงดิน เช่น
แกลบสด เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การคลุมดินด้วยเศษวัสดุ เช่น ฟางข้าว เพื่อรักษาความชื้นในดินไว้ หรือการ
ปลูกข้าวโดยใช้ต้นกล้าที่อายุมากกว่าปกติ และปักด�ำด้วยจ�ำนวนต้นมากกว่าปกติ เลือกปลูก
พืชทนเค็ม เช่น อะคาเซีย แอมพิเซฟ สะเดา ยูคาลิปตัส และในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในการท�ำ
กิจกรรมบางอย่าง ที่จะมีผลกระทบต่อการที่จะท�ำให้เกลือแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นได้ เช่น การท�ำ
เหมืองเกลือขนาดใหญ่ การตัดไม้ท�ำลายป่า หรือการสร้างอ่างเก็บน�้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งสะสมเกลือ

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

การปรับปรุงแก้ไข

ภาค 2

การที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน�้ำได้งา่ ยอยู่ในดินมากเกินไป จะท�ำให้เกิดอันตรายต่อพืชที่
ปลูกได้ เนือ่ งจากพืชจะเกิดอาการขาดน�ำ้ และได้รบั พิษจากธาตุทเี่ ป็นส่วนประกอบของเกลือทีล่ ะลาย
ออกมาและสะสมอยูใ่ นดิน โดยเฉพาะโซเดียมและคลอไรด์ ท�ำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลดีหรือผลผลิตลดลง
และมีคุณภาพต�่ำ

ดินทรายจัด
ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีอนุภาคขนาดดินทราย
อยูม่ ากกว่าร้อยละ 85 มีเนือ้ ดินเป็นทรายหรือเป็นทรายปนดินร่วน
และมีความหนาของชั้นที่เป็นดินทรายลึกจากผิวดินหนามากกว่า
50 เซนติเมตร เกิดจากการทับถมของตะกอนเนือ้ หยาบหรือตะกอน
ทรายชายฝั่งทะเล พบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและที่ดอน
ดินทรายในพืน้ ทีด่ อน พบตามบริเวณหาดทราย สันทราย
ชายทะเล หรือบริเวณพื้นที่ลอนลาดถึงที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีหินพื้น
เป็นหินเนื้อหยาบ เนื้อดินเป็นทรายหนา มีการระบายน�้ำดีมากเกิน
ไป ดินไม่อุ้มน�้ำ และเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย เนื่องจาก
อนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น
มันส�ำปะหลัง และสับปะรด
ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม มักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาด เนินทรายชายฝั่งทะเล หรือ
บริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทราย ดินมีการระบายน�้ำเลวหรือค่อนข้างเลว ท�ำให้ดินแฉะหรือมี
น�้ำขังเป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะหลังจากเวลาที่มีฝนตกหนัก บางแห่งใช้ท�ำนา บางแห่ง
ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และปอ บางแห่งเป็นที่ทิ้งร้าง หรือเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ
นอกจากนีใ้ นบางพืน้ ที่ บริเวณหาดทรายเก่า หรือบริเวณ
สันทรายชายทะเล โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ อาจ
พบดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวคือ ช่วงดิน
ตอนบนจะเป็นทรายสีขาว แต่เมื่อขุดลึกลงมาจะพบชั้นทรายสี
น�้ำตาลปนแดงที่เกิดจากการจับตัวกันของสารประกอบพวกเหล็ก
และอินทรียวัตถุอัดแน่นเป็นชั้นดานในตอนล่าง ในช่วงฤดูแล้งชั้น
ดานในดินจะแห้งแข็งมากจนรากพืชไม่อาจชอนไชผ่านไปได้ ส่วนใน
ฤดูฝนดินจะเปียกแฉะ ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ป่าเสม็ด ป่าชายหาด
ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ ป่าละเมาะ หรือบางแห่งใช้ปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ดินทราย”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน

2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่ เนือ่ งจากมีปริมาณอินทรียวัตถุตำ�่ ปริมาณโพแทสเซียมและ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต�่ำถึงต�่ำมาก ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารของดิน
ต�่ำมาก เมื่อมีการใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดิน จะเกิดการสูญเสียไปจากดินได้ง่าย เพราะดินดูดยึดไว้ได้น้อย
ท�ำให้การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของพืชไม่ดี

ภาค 2
เรียนรู้เรื่อง...ดิน

3. ในดินทีม่ ที รายหยาบเป็นส่วนประกอบมาก ช่องว่างในดินจะมีขนาดใหญ่ เมือ่ ฝนตกน�ำ้
จะไหลผ่านดินได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ดินสามารถดูดซับน�้ำไว้ได้เพียงเล็กน้อย พืชที่ปลูกจึงมีโอกาส
ขาดแคลนน�้ำได้ง่าย แต่ถ้าหากว่ามีดินทรายละเอียดเป็นส่วนประกอบมาก และอยู่ในพื้นที่ลุ่มอาจจะ
เกิดปัญหาดินแน่นทึบ การระบายน�้ำและอากาศไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช

ความหมายและความส�ำคัญ

1. เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย เนื่องจากอนุภาคของดินเกาะกันอย่าง
หลวมๆ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ และรุนแรงมากในพื้นที่ภูเขาที่ใช้
ในการปลูกพืชโดยไม่มมี าตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ทีเ่ หมาะสม นอกจากนีย้ งั ท�ำให้เกิดปัญหาติดตาม
มาหลายประการ เช่น เกิดสภาพเสื่อมโทรมมีผลกระทบท�ำให้แม่น�้ำ ล�ำธาร เขื่อน และอ่างเก็บน�้ำ
ตื้นเขิน เกิดความแห้งแล้งและน�้ำท่วมซ�้ำซาก

ภาค 1

ปัญหาของดินทราย

การปรับปรุงแก้ไข

ภาค 3

ควรปรับปรุงบ�ำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน�้ำของดิน
และใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืช มีระบบการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำอย่างเหมาะสม

แหล่งข้อมูล...ดิน

การใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มเติมอินทรียวัตถุ

การปลูกพืชปุ๋ยสดบ�ำรุงดิน
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ดินตื้น
ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชั้นลูกรัง ชั้นก้อนกรวด ชั้นเศษหิน ชั้นปูนมาร์ล หรือชั้นหินพื้น
ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชอยูต่ นื้ กว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ส่งผลให้พชื ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตต�่ำ
ดินตื้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ดินตื้นที่มีการระบายน�้ำไม่ดี เป็นดินตื้นที่พบในพื้นที่ลุ่มต�่ำ ดินมีการระบายน�้ำ
ไม่ค่อยดี จึงมักจะมีน�้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่มีกรวดลูกรังปนอยู่ในดินมาก อาจจะมีชั้น
ศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง บางแห่งใช้ท�ำนา บางแห่งเป็นป่าละเมาะ (ภาพ ก)
2. ดินตื้นปนลูกรังหรือปนกรวดที่มีการระบายน�้ำดี เป็นดินตื้นที่พบตามพื้นที่ดอนสลับ
กับที่ลุ่มหรือเนินเขา มักจะมีลูกรังหรือหินกรวดมนปะปนอยู่มาก ตั้งแต่บริเวณผิวดินลงไป บางแห่ง
มีก้อนลูกรังหรือศิลาแลงโผล่กระจัดกระจายทั่วไปบริเวณผิวหน้าดิน (ภาพ ข)
3. ดินตื้นปนหินมีการระบายน�้ำดี เป็นดินตื้นที่พบตามพื้นที่ลอนลาดหรือบริเวณเนินเขา
มีเศษหินแตกชิน้ น้อยใหญ่ปะปนอยูใ่ นดินมาก บางแห่งพบหินผุหรือหินแข็งปะปนอยูก่ บั เศษหิน หรือ
มีก้อนหินและหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไปตามหน้าดิน (ภาพ ค)
4. ดินตื้นปนปูนมาร์ล พบในพื้นที่ราบเรียบถึงเป็นลอนลาด หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา
เมื่อขุดลงไปในระดับความลึกที่ 20-50 เซนติเมตร จะพบสารเม็ดปูนหรือก้อนปูนสีขาว ซึ่งเป็น
สารประกอบจ�ำพวกแคลเซียมหรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตปนอยู่ในเนื้อดิน ดินประเภทนี้จัดว่าเป็น
ดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์สงู แต่มขี อ้ เสียคือดินมีปฏิกริ ยิ าเป็นด่างมาก ซึง่ เป็นข้อจ�ำกัดต่อพืชบางชนิด
ที่ไม่ชอบความเป็นด่าง เช่น สับปะรด (ภาพ ง)
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชม
คลิปวิดีโอ “ดินตื้น”
ระบบ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ดินตื้นนั้นเป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เพราะมีชั้นขัดขวางการเจริญเติบโตของ
พืช มีเนื้อดินน้อยเนื่องจากมีปริมาณชิ้นส่วนหยาบปนอยู่ในดินมาก การเกาะยึดกันของดินไม่ดีท�ำให้
เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย
และอุ้มน�้ำได้น้อย ดินชั้นล่างมักจะแน่นทึบ รากพืชชอนไชไปได้ยาก การแพร่กระจายของรากไม่ดี
พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ พวกที่เป็นไม้ยืนต้นจึงมีโอกาสโค่นล้มได้งา่ ย

ภาค 2

ปัญหาของดินตื้น

การปรับปรุงแก้ไข

แหล่งข้อมูล...ดิน

ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน 69

ภาค 3

การใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีเ่ หล่านี้ จะต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง ถ้าจะใช้ทำ� การเกษตร
ควรเลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร และไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรังปนอยู่ในดินมาก
ปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด ร่วมกับการบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ถ้าจะใช้ปลูกไม้ผล
ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่มีชั้นหินพื้นแข็งในระดับตื้น ควรขุดหลุมปลูกให้ลึกและมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรัง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและ
ใช้ปยุ๋ เคมีตามความต้องการของชนิดพืชทีป่ ลูก เมือ่ ปลูกพืชแล้วควรมีการคลุมดินเพือ่ รักษาความชืน้
จัดระบบการให้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ให้น�้ำแบบหยด หรือเลือกปลูกพืชที่มีระบบรากตื้นและ
ทนแล้ง เช่น ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมผสาน

พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
หมายถึง พื้นที่ภูเขา ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ท�ำ
เกษตรกรรม เนื่องจากถ้ามีการใช้ท่ีดินเพาะปลูกพืชที่ไม่ถูกต้อง จะเกิดปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดินและการเสื่อมโทรมของดินอย่างรวดเร็ว
ลักษณะและสมบัตขิ องดินทีพ่ บบนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันสูง มีความแตกต่างกันมากขึน้ อยู่
กับปัจจัยที่ก่อให้เกิดดิน อาจพบได้ตั้งแต่ดินตื้นไปจนถึงดินลึก เนื้อดินเป็นทรายจนถึงดินเหนียว
สีนำ�้ ตาลจนถึงสีแดง ปฏิกริ ยิ าดินตัง้ แต่เป็นกรดจัดถึงเป็นด่าง มีความอุดมสมบูรณ์ของดินก็จะผันแปร
ไปตั้งแต่ต�่ำจนถึงสูง นอกจากนี้ยังอาจพบเศษหิน ก้อนหิน หรือหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป

ปัญหาในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และหากมีการใช้ประโยชน์
ท�ำการเกษตรโดยปราศจากมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ท�ำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้า
ดิน ท�ำให้หน้าดินตื้นจนบางแห่งเหลือแต่ดินหินโผล่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต�่ำลง เป็นสาเหตุที่
ท�ำให้มีพื้นที่ดินเสื่อมโทรมลงเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการแก้ไข
ถ้าจ�ำเป็นที่ต้องใช้พื้นที่เหล่านี้ในการเพาะปลูกพืช ก็จ�ำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน
การพังทลายของดินที่ดี ซึ่งมีหลักส�ำคัญอยู่ 2 ประการ คือ ลดแรงปะทะของเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบ
ผิ ว ดิ น และชะลอความเร็ ว ของน�้ ำ ที่ ไ หลบ่ า ผ่ า นผิ ว หน้ า ดิ น ไถพรวนเตรี ย มดิ น เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น
เพื่อรักษาก้อนดินไว้ไม่ให้แตกออกจากกันและไม่ให้ถูกน�้ำพัดพาไปได้ง่าย จัดระบบการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ เช่น ท�ำแนวคันดินเป็นขั้นบันได ไถพรวนปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกหญ้าแฝกขวาง
ความลาดชันป้องกันการชะล้างและสูญเสียดิน เป็นต้น
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ภาค 3

กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นหน่วยงานหนึง่ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการศึกษา ส�ำรวจ
จ�ำแนก วิเคราะห์ และวิจัยดินและที่ดิน ติดตามสถานการณ์สภาพการ
ใช้ที่ดิน เพื่อก�ำหนดนโยบาย วางแผนการใช้ที่ดิน และการพัฒนาที่ดิน
รวมถึงการให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับดิน น�้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
การถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการ
พัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทั่วไป
นักเรียน นักวิชาการ เกษตรกร หรือผูส้ นใจศึกษาประวัตกิ ารส�ำรวจจ�ำแนกดิน ลักษณะดิน
ของประเทศไทย และข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น อื่ น ๆ สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล
เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th) หรือเฟสบุ๊คของกรมพัฒนาที่ดิน
(facebook.com/ldd.go.th/) เข้าเยี่ยมชมตัวอย่างหน้าตัดดินจ�ำลองของชุดดินและกลุ่มชุดดิน
ที่ส�ำคัญๆ รวมทั้งข้อมูลวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ดิน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1
ของอาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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พิพิธภัณฑ์ดินกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรก
ของประเทศไทย ที่ภายในมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของการส�ำรวจ
จ�ำแนกดิน มีการแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการส�ำรวจดิน แผนที่ดิน ที่เป็นผล
มาจากการศึกษาส�ำรวจดินในสมัยต่างๆ จัดแสดงชนิดของวัตถุต้นก�ำเนิดดิน
และตัวอย่างแบบจ�ำลองลักษณะหน้าตัดของชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงลักษณะดินที่มีปัญหาทางการเกษตร
พร้อมทัง้ แสดงข้อมูลค�ำอธิบายลักษณะและสมบัตขิ องดิน รวมถึงแนวทางการ
ปรับปรุงและจัดการดิน พิพิธภัณฑ์ดินนี้เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในวัน
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ภาค 3
แหล่งข้อมูล...ดิน
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ผู้สนใจยังสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศในภูมิภาคต่างๆ รวม
16 แห่ง ประกอบด้วย
 พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ต�ำบลล�ำผักกูด อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 ส�ำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3 ต�ำบลจอหอ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ต�ำบลแจระแม อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
		 จังหวัดอุบลราชธานี
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ต�ำบลคู่ใต้ อ�ำเภอเมื่องน่าน จังหวัดน่าน
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ต�ำบลหัวรอ อ�ำเภอเมื่องพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมื่องนครสวรรค์
		 จังหวัด นครสวรรค์
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ต�ำบลหินกอง อ�ำเภอเมื่องราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ต�ำบลท่าอุแท
		 อ�ำเภอกาญจนดิษฐุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ต�ำบลพะวง อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลเขาหินซ้อน
		 อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ ต�ำบลเขากระปุก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลกะลุวอเหนือ
		 อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ ส�ำนักงานพัฒนาที่ดิน ทั้ง 12 เขต และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด พร้อมให้
ค�ำแนะน�ำและบริการความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป หรือสอบถามจาก
หมอดินอาสาที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรทั้งในระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้านของท่าน
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ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ภาค 2

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

เรียนรู้เรื่อง...ดิน

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

ภาค 3

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�ำริ

พิพิธภัณฑ์ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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แหล่งข้อมูล...ดิน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

วันดินโลก

5 ธันวาคม...วันส�ำคัญเพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับดิน
องค์การสหประชาติ (United Nations) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ซึ่งตรงกับวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสดุดีและเทิดพระเกียรติคุณในพระอัจฉริยภาพด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน

วันดินโลก...ใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่
ความรูท้ างด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของดินทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับโลก ต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

สแกนคิวอาร์โค้ด
ศึกษาข้อมูลวันดินโลกเพิ่มเติม
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คลิปวิดีโอ “ความรู้เรื่องดิน”

การชะล้างพังทลายของดิน
และการอนุรักษ์ดินและน�้ำ

หญ้าแฝก

การจัดการดินตื้น

ดินตื้น

วันดินโลก

ลักษณะดิน
ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

พิพิธภัณฑ์ดินของ
ประเทศไทย
สภาพพื้นที่และทรัพยากรดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดินอินทรีย์
ดินเค็ม

ดินทราย
ชั้นดานอินทรีย์

ดินเปรี้ยวจัด

ดินทราย
สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน สพข.10
สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน สพข.9

สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน
สพข.11

สภาพพื้นที่และทรัพยากรดิน
ภาคใต้และชายฝั่งทะเล
ตะวันออก
สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน
สภาพพื้นที่และ
ภาคกลาง
ทรัพยากรดิน สพข.3
สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน
สภาพพื้นที่และทรัพยากรดิน
สพข.4
สพข.2

สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน
สพข.6

สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน สพข.8
สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน สพข.7

สภาพพื้นที่และทรัพยากรดิน
ภาคเหนือ
สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน สพข.12

สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน
สพข.5

วัตถุต้นกำ�เนิดดิน

อุปกรณ์สำ�รวจดิน

ความสำ�คัญของ
ทรัพยากรดิน

สิ่งมีชีวิตในดิน

ลักษณะและสมบัติ
บางประการของดิน

ชุดดินที่สำ�คัญใน
ประเทศไทย

สภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรดิน
สพข.1
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รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้อ�ำนวยการกองส�ำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน
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หนังสือนี้ ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหเปนสื่อเสริมการเรียนรูวิชาภูมิศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทสื่อแนะนํา สําหรับสถานศึกษาและครูผูสอน
พฤศจิกายน 2562

สแกน “คิวอารโคด (QR CODE)
เพื่อโหลดหนังสือ (E-BOOK)”

หนังสือ ความรู้ เรื� องดินสําหรั บเยาวชน ฉบับปรั บปรุ งครั ง� ที� 4

เคยสงสัยกันบางหรือไม
พื้นดินที่เราเหยียบยํ่าอยูทุกวันนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
มีสวนประกอบอะไรบาง เพราะเหตุใดจึงมีลักษณะที่
แตกตางกันออกไป ทําไมดินบางแหงมีสีดํา
บางแหงมีสีแดง บางแหงปลูกพืชแลวเจริญเติบโตไดดี
แตบางแหงกลับใชเพาะปลูกไมได บนโลกของเรานี้
มีดินที่สามารถใชประโยชนไดอยูมากนอยเพียงใด
มีใครเคยศึกษาเกี่ยวกับดินบาง เขาทํากันอยางไร
ไดขอมูลอะไรบาง และเราจะนํามาใชไดอยางไร

5 ธันวาคม

ความรูเรื่อง..
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สําหรับเยาวชน

กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

