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สรุปสาระสำคัญ 
 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวบูรนา วงษาราม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัด กลุ่มวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ได้เข้าอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ปฐพีวิทยาพ้ืนฐาน
และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน  จากเว็บไซต์ http://lddetraining.ldd.go.th/ 

 

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการ
ฝึกอบรมให้ทราบ ดังนี้ 

 

๑. การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ 
 

1.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องปฐพีวิทยาพ้ืนฐาน 
1.2 สามารถนำความรู้จากบทเรียนนี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

พัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 
 

 

๒. เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม มีดังนี้ 
 

๒.๑ ความหมายและความสำคัญของดิน 

 

นางสาวบูรนา วงษาราม   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

 กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน ldd e-Training หลักสูตรปฐพีพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 8 ก.ค. 65 

ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศฯกรมฯ กลุ่มพฒันาบคุล กกจ. 



ความสำคัญของดิน 
1. พืช เป็นที่ยึดเกาะรากพืช แหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และอากาศ 
2. สัตว์ เป็นแหล่งผลิตอาหารและห่วงโซ่อาหาร ที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศ 
3. มนุษย์ เป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่ แหล่งกักเก็บน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน แหล่งฝังกลบขยะ แหล่ง

ผลิตพลังงานชีวมวล แหล่งกักเก็บคาร์บอน ฐานรากสิ่งปลูกสร้าง การตั้งถิ่นฐาน แหล่งอารยธรรมและ
ประวัติศาสตร์ และแหล่งฝังศพ 
 

ส่วนประกอบของดิน 
 

 

 

 

 



 
ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน 

 

 
 
 

2.2 สมบัติของดิน 

 

 

1. สภาพภูมิอากาศ ปริมาณและการกระจายตัวของฝนและระดับ
อุณหภูมิทำให้เกิดกระบวนการทางดิน 

2. สภาพภูมิประเทศ  ความสูงต่ำหรือระดับที่ไม่เท่ากันของพ้ืนที่ 

3. วัตถุต้นกำเนิดดิน 

4. สิ่งมีชีวิต 

5. เวลา  ระยะเวลาน้อยดินเริ่มมีพัฒนาการ ระยะเวลามาก ดินมีพัฒนาการสูง 

หมายเหตุ : ปัจจัยทั้ง 5 จะเกิดพร้อมกัน     
มีอิทธิพลเข้มข้นไม่เท่ากัน ดินจึงแตกต่างกัน 
 

 

สมบัติของดิน 

สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางแร่ สมบัติทางชีวภาพ 

“เป็นสมบัติที่
สามารถสังเกตได้

จากภายนอก 
เกี่ยวข้องกับสถานะ 
พฤติกรรม และการ
เคลื่อนย้ายมวลสาร
และพลังงานในดิน” 

“เป็นสมบัติที่เกี่ยวกับ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
และองค์ประกอบทาง
เคมี การดูดยึดและ
แลกเปลี่ยนแร่ธาตุ” 

“เป็นลักษณะเฉพาะ
ตัวของแร่ที่สามารถ
มองเห็น สัมผัส และ

ทดสอบโดยใช้
เครื่องมือได”้ 

“พิจารณาสิ่งมีชีวิตทั้ง
พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
ในลักษณะหน่วยที่ต้อง

ใช้พลังงานและ
เกิดปฏิกิริยา” 

มีผลความสามารถใน
การอุ้มน้ำ การ

ถ่ายเทอากาศ ความ
หนาแน่น ความแข็ง

ของดิน ฯลฯ 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ธาตุอาหารพืช ทั้ง
ปริมาณและความ

เป็นประโยชน์  

เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วัตถุต้นกำเนิดดิน 
เชื่อมโยงกับสมบัติ

ทางกายภาพของดิน 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สมบัติทางกายภาพ

และเคมีของดิน 



2.3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย 

ทรัพยากรดินภาคใต้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

- ชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้งสองด้าน 
- ตอนกลาง มีเทือกเขาสูง 3 แนว 
- พ้ืนที่ลาดเอียงจากตอนกลางไปสู่ชายทะเลทั้ง

สองด้าน 

 



ทรัพยากรดินภาคตะวันออก 
 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

- ตอนบน เทือกเขาสูง เนินเขาเตี้ยสลับที่
ราบแคบๆ 

- ตอนกลาง เทือกเขาสูงสลับกับที่ราบ
ขนานไปกับแม่น้ำลำธารและพ้ืนที่ลอน
ลาด 

- ตอนล่าง พื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบ 
เป็นแนวแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล 

- ที่ราบชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยพื้นที่สัน
ทราย (sand ridge) ชะวากทะเล 
(estuary) และลากูน (lagoon) 

 



ทรพัยากรดินภาคเหนือ 
 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพโดยทั่ว ๆ ไป  เป็นเทือกเขาสูงสลับ
กับท่ีราบระหว่างเขาหรือที่ราบบริเวณสองฝั่ง
แม่น้ำสายใหญ่ และที่ราบระหว่างหุบเขา 

 



ทรัพยากรดินภาคกลาง 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

- พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและ
แม่น้ำสาขาอ่ืนๆ เช่นแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่
กลอง แม่น้ำป่าสัก 
- บริเวณขอบที่ราบ เป็นที่ราบแคบ 
ๆ สลับเนินลูกเตี้ย ๆ และมีเทือกเขาสูง
ทางด้านตะวันตก 



ทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นที่ราบสูงเกิดจากการยกตัวของแผ่นดิน 
2 ด้าน คือ ด้านตะวันตกและด้านใต้ของภาค ทำให้มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้าย
กะทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ 

- แอ่งที่ราบ แอ่งที่ราบโคราช เกิดบริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ำมูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับ
เนินเขา แอ่งสกลนคร อยู่ทางตอนเหนือของภาค
ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ำโขง มีแม่น้ำ
สงคราม  

- เขตภูเขา ทางด้านตะวันตก ตอนใต้ของ
ภาค ภูเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร 
ได้แก่ ทิวเขาภูพาน 



 

2.4 การใช้งานแอปพลิชั่น LDD On Farm Land Use Planning 
 

 



2.5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน 
   แผนที่ดิน คือ แผนที่ที่ประกอบไปด้วยหน่วยแผนที่ดิน ของดินชนิดต่าง (soil mapping unit) 

             องค์ประกอบของแผนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อแผนที่ 

สัญลักษณ์ 

มาตราส่วน 

ระวาง 



 

 
 

2.6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน 
  

              ความสำคัญของสัณฐานวิทยาและสมบัติของดิน 
- ลักษณะเด่นของดินที่สังเกตและทดสอบได้ ช่วยให้เข้าใจลักษณะประจำตัวของดิน 
- ลักษณะที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของดินกับสภาพแวดล้อม (การกำเนิดดิน) 
- ลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์การจำแนกดินและทำแผนที่ดิน 
- ช่วยในการเขียนรายงานการสำรวจดิน ได้ดีและชัดเจน 
- ช่วยแปลความหมายและจำแนกศักยภาพของดินเพ่ือการใช้ที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสม 
สิ่งจำเป็นที่ต้องทำ 
- ตรวจสอบ  บันทึก และอธิบายลักษณะดิน โดยต้องครอบคลุมถึงลักษณะเด่นประจำตัวของดิน 
- ทำความเข้าใจลักษณะและสมบัติดินในภาคสนาม 



- เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสนาม 
การสำรวจดินแบบละเอียด เกษตรกรหรือผู้สนใจจะได้ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

- การใช้ทรัพยากรดินเพ่ือปลูกพืช ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เขตต้นไม้ในฟาร์ม 
- การปลูกพืช ทั้งการเลือกเชนิดของพืชและฤดูกาลปลูก 
- ควบคุมน้ำทั้งบนดินและในดิน รวมถึงการระบายน้ำ การชลประทาน 
- การไถพรวน และรักษาสภาพดินในการไถพรวนให้ร่วนซุย 
- การให้ปุ๋ยและใส่ปูน 
- การใช้และการอนุรักษ์วัสดุอินทรีย์ในฟาร์มและในดิน 
- ควบคุมปฏิกิริยาดิน และความเค็มของดิน 
- ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากยาฆ่าแมลง การใช้ปุ๋ยมากเกินไป 
- ป้องกันพืชปศุสัตว์จากลม แมลง โรค และอันตรายอ่ืน ๆ  
- ป้องกันดินไม่ให้ถูกพัดพาสูญเสียไปกับลม 

การแปลความหมายการสำรวจดินขั้นละเอียด 
- ข้อจำกัดและคุณภาพของดินที่จะมีผลต่อการใช้ และการจัดการดิน 
- ความเหมาะสมของดินต่อการเลือกใช้ที่ดินในแบบต่าง ๆ 
- การจัดการที่จำเป็นเพ่ือให้ดินมีความสามารถให้ผลผลิตที่ดี 
- ความสามารถในการผลิต (productivity) ของดิน 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มีดังนี้
ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฐพีวิทยาพ้ืนฐาน และสามารถนำความรู้จากบทเรียนนี้ไปใช้

ประกอบการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 

(ลงชื่อ)................................................. 

  (นางสาวบูรนา  วงษาราม) 

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

(ลงนาม)...................................................... 
       (นายทศนัศว์  รัตนแก้ว) 

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

   (ลงนาม)..................................................... 
  ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

    ผู้รับรองผลการพัฒนาความรู้ 

 



 


