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สรุปสาระสำคัญ    

ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 
ความหมายและความสำคัญของดิน 

ความหมายของดิน ในด้านการเพาะปลูกพืช ดินหมายถึง วัตถุท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากแร่ธาตุต่าง ๆ 
และอินทรีย์วัตถุท่ีสลายตัวหรือเน่าเปื่อยผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมกัน และรวมตัวกันเป็นชั้น ๆ ห่อหุ้มผิวโลก 
เมื่อมีน้ำและอากาศผสมอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได้ 

ความสำคัญของดิน 
          1. เป็นแหล่งให้รากพืชอาศัยและหยั่งลึก ทำให้พืชยืนต้นอยู่ได้ 
          2. เป็นแหล่งให้อากาศแก่รากพืชใช้ในขบวนการหายใจ อันจำทำให้รากพืชมีพลังงาน ที่ใช้ในการดูดน้ำ
และแร่ธาตุอาหาร 
          3. เป็นแหล่งให้น้ำแก่รากพืช โดยรากพืชจะทำการดูดน้ำที่มีอยู่ในดินแล้วส่งผ่านไปยังส่วนต่างๆของต้นพืช 
ทำให้เซลของพืช เต่งตึง 
          4. เป็นแหล่งให้แร่ธาตุอาหารแก่พืช ซึ่งรากพืชจะดูดแร่ธาตุอาหารได้ก็ต่อเมื่อธาตุอาหารอยู่ในรูปของ
สารละลาย 
สมบัติของดิน  

ดินเป็นสิ ่งแวดล้อมที ่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ เกิดจากหินและแร่ที ่แตกหักสลายตัวด้วยกระบวนการ            
ผุพังรวมกับซากพืชซากสัตว์ น้ำ และอากาศ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ดินแต่ละแห่ง          
จะมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปริมาณส่วนประกอบของดิน ทำให้ดินมีเนื้อดิน สีของดิน และปริมาณ

นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
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แร่ธาตุแตกต่างกัน จากการศึกษาเร ื ่องลักษณะของดิน โดยการขุดดินชั ้นบน ( ล ึกจากผิวดินประมาณ               
20 เซนติเมตร) นำมาศึกษา พบว่า 

1. ลักษณะเนื้อดิน คือ คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า บางชนิดเนื้อ
ละเอียด บางชนิดเนื้อหยาบ ชิ้นส่วนเล็กๆ ของดินประกอบด้วยกรวด ทราย ดินตะกอน ดินเหนียวและฮิวมัส 

      2. สีของดิน เกิดจากกระบวนการเกิดดิน และวัตถุต้นกำเนิดที่เป็นองค์ประกอบ สีที่เกิดจากสารประกอบ
ในดินทำให้ดินมีสีต่างกัน เช่น ดินที่มีฮิวมัสปนอยู่มาจะมี สีคล้ำ ดินที่มีเหล็กปนอยู่มากจะมีสีน้ำตาลแดง 
          การใช้สีบอกลักษณะของดิน  
          สีของดินทำให้ทราบลักษณะที่สำคัญบางอย่างของดิน เช่น การระบายน้ำ การถ่ายเทอากาศ ความอุดม
สมบูรณ์และอ่ืนๆ 
          1. ดินสีแดง เป็นดินที่มีอายุมากผ่านการสลายตัวอย่างรุนแรง มีสภาพการระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศ         
ได้ดี ดินที่ปลูกพืชอยู่เสมอจะสูญเสียสารอินทรีย์ไป ทำให้ดินมีสีจางลง 
          2. ดินสีเหลือง เป็นดินที่มีสภาพระบายน้ำและอากาศไม่ดี 
          3. ดินที่มีแถบสีเหลือง สีแดง หรือน้ำตาลเทา เป็นดินที่ระบายน้ำไม่ดี เช่น ดินท้องนา เป็นต้น 
          4. ดินสีเทาจัด หรือสีเขียวคล้ำปนน้ำเงิน เป็นดินชั้นล่างที่มีน้ำขังมีการระบายน้ำไม่ดีมักจะพบในดินชั้นล่าง
ที่มีน้ำขังหรือแช่น้ำ 
          3. ความพรุน (Porosity) คือ ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เป็นที่สำหรับให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปในเนื้อดิน 
ดินชั้นบนมีความพรุนมากกว่าดินชั้นล่าง 
          4. ความเป็นกรดเปน็เบสของดิน หรือ pH ของดิน คือ ปริมาณของโฮโดรเจนที่มีอยู่ในดินทำให้ดินมี
สภาพเป็นกรดหรือเบส ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินที่เหมาะกับการเพาะปลูก มีค่า pH เท่ากับ             
6-7 คือ สภาวะความเป็นกลาง ค่า pH ต่ำกว่า 6 มีสภาวะเป็นดินเปรี้ยว หรือ ดินกรด ถ้า pH สูงกว่า 7 มีสภาวะ
เป็นดินเค็ม 
         สาเหตุที่ทำให้ดินเป็นกรด ได้แก่ การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากเกินไป ปุ๋ยอินทรีย์จะ
สลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อรวมกับน้ำในดินจะเกิดคาร์บอนิกทำให้ดินเป็นกรด 
         การแก้ดินเป็นกรด ทำได้โดยการใส่ปูนขาวหรือดินมาร์ล ซึ่งเป็นดินที่มีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต
เป็นส่วนใหญ่ 
         ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ดินเป็นกรด ได้แก่ การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมี บางชนิด สาร
ที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท 
         วิธีการทดสอบความเป็นกรด-เบส วิธีทดสอบได้ดังนี้ 
          1. ใช้กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินหรือสีแดง โดยนำกระดาษลิตมัสทดสอบกับสารที่สงสัย ถ้าเป็นกรดจะเปลี่ยน
กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง และถ้าเป็นเบสจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีแดงเป็น สีน้ำเงิน 
          2. ใช้กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ โดยนำกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ทดสอบกับ 
สารแล้วนำไปเทียบกับแผ่นสีที่ข้างกล่อง 
          3. ใช้น้ำยาตรวจสอบความเป็นกรด- เบส เช่น สารละลายบรอมไทมอลบลูจะให้สีฟ้าอ่อนใน 
สารละลายที่มี pH มากกว่า 7 และให้สีเหลืองในสารละลายที่มี pH น้อยกว่า 7 



3 
 

           ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ดินเป็นกรด ได้แก่ การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมี บางชนิด 
สารที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท 
           ปัจจัยที่ทำให้ดินเป็นเบส ได้แก่ การใส่ปูนขาว (แคลเซียมโฮดรอกไซด์) 
           ความเป็นกรด – เบส ของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้ดีที่มี ค่า pH ที่
เหมาะสมแก่พืชเท่านั้นๆ ถ้าสภาพ pH ไม่เหมาะสมทำให้พืชบางชนิดไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุที่ต้องการที่มีในดินไป
ใช้ประโยชน์ได้ 
           การแก้ไขปรับปรุงดิน 
           ดินเป็นกรด แก้โดยการเติมปูนขาว หรือดินมาร์ล (Marl) ที่ได้จากการสลายตัวของหินปูน ซึ่งมีแคลเซียม
คาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ เมื่อบีบน้ำมะนาวจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนต เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นฟองฟู่ขึ้นดูเผินๆ เหมือนดินนั้นพองตัว จึงเรียกว่าดินสอพอง โบราณใช้ทำแป้ง ประร่างกาย เพื่อให้เย็นสบาย
เมื่อผสมน้ำหอมลงไปเรียกว่าแป้งกระแจะ 
           ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ดินมาร์ลเป็นปริมาณมากเพ่ือลดสภาพความเป็นกรดของดิน ( หรือที่มักกล่าว
กันว่าแก้ดินเปรี้ยว) ใช้ผสมทำธูป ทำปูนซีเมนต์ เพราะเสียค่าขุดและค่าบดต่ำกว่าหินปูนซึ่งมีเนื้อเป็นสารประกอบ
ชนิดเดียวกัน แหล่งใหญ่ที่พบดินมาร์ลในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวดลพบุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 
           ดินเป็นเบส แก้ได้โดยการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต หรือผงกำมะถัน จะต้องวิเคราะห์ปริมาณท่ีจะใส่ให้พอดี 
ถ้าใส่มาไปดินจะมีสภาพเป็นกรดได้ 

ทรัพยากรดินในประเทศไทย 

ดินที่ปรากฏในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย แบ่งได้ 4 ชนิด ได้แก่ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดิน
อินทรีย์ 

• ดินเหนียว: พบได้ทั่วไปในบริเวณที่ราบของแม่น้ำสายต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง         
ที่ราบปากแม่น้ำ ในภาคเหนือพบบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบได้ในบริเวณ
แอ่งโคราช ภาคตะวันออกพบในที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ภาคตะวันตกพบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแมก่ลอง และ
ภาคใต้พบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำตาปี ปากพนัง ดินเหนียวมีลักษณะเป็นเนื้อละเอียด ขยายและหดตัวได้สูง จึง
สามารถแตกระแหงได้โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เหมาะแก่การปลูกข้าว ปอกระเจา เป็นต้น 

• ดินร่วน: พบได้ท่ัวไปในภูมิประเทศที่เป็นที่ดิน โคก เนิน โนน ซึ่งเป็นตะพักลำน้ำของแม่น้ำ ดิน
ชนิดนี้พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนบน และภาคเหนือ ดินร่วนประกอบด้วย
ดินเหนียวและดินทราย เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ทานตะวัน อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น 

• ดินทราย: พบบริเวณเชิงเขา ชายฝั่งทะเล และริมฝั่งแม่น้ำ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดินจะประกอบด้วยทรายมากเนื่องจากเป็นดินที่เกิดใหม่ เหมาะแก่การปลูกป่าและพืชสวน 

• ดินอินทรีย:์ พบในพ้ืนที่ที่เคยเป็นป่าชายเลนเก่า ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มอยู่ในแผ่นดิน 
โดยจะเรียกพ้ืนที่ลักษณะนี้ว่า "พรุ" ดินชนิดนี้พบได้ใน ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธวิาส เปน็ต้น ดินอินทรีย์
ประกอบด้วยซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยย่อยสลายแล้ว เป็นวัตถุสะสมอยู่ในดินชั้นบน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
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ปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย 

ปัญหาทางกายภาพ ได้แก่ 

        ๑) ความเสื่อมโทรมของดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยธรรมชาติต่ำ เนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดดินมีแร่
ธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบต่ำ ประกอบกับประเทศไทยอยู่ในเขตที่มีฝนตกชุก แร่ธาตุต่างๆ เปลี่ยนสภาพและ
ถูกชะล้างไปกับน้ำได้รวดเร็ว อีกท้ังพ้ืนที่ที่ทำการเกษตรกรรมถูกใช้มาเป็นเวลานานโดยไม่มีการบำรุงรักษา ดังนี้ 

           ๑.๑ การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่บำรุงดิน จะทำให้ธาตุอาหารตามระดับความลึกของราก
พืชถูกนำไปใช้มากจนดินเสื่อมความสมบูรณ์ 

           ๑.๒ การปลูกพืชทำลายดิน พืชบางชนิดเติบโตเร็ว ใช้ธาตุอาหารพืชจำนวนมากเพื่อสร้างผลผลิต ทำให้
ดินสูญเสียความสมบูรณ์ได้ง่าย เช่น ยูคาลิปตัส และมันสำปะหลัง 

           ๑.๓ ธาตุอาหารพืชถูกทำลาย หรืออยู่ในสภาพที่พืชใช้ประโยชน์น้อย เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า ฮิวมัสจะ
ถูกความร้อนทำลายได้ง่าย หรือเมื่อดินเปลี่ยนสภาพไปเป็นกรด (acid) หรือด่าง (alkaline) จะทำให้พืชดูดธาตุ
อาหารบางชนิดไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

           เมื่อดินเสื่อมคุณค่า ก็จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเสียค่าปุ๋ยเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศก็
จะกระทบกระเทือนไปด้วย เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
       ๒). ดินมีปัญหาพิเศษไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชได้ไม่ดีหรือปลูกไม่ได้เลย ได้แก่ 
            ๒.๑ ดินทรายจัด (Sandy soil) มีทรายปนอยู่หนากว่า ๕๐ เซนติเมตร พบตามท่ีดอนในภาคอีสานและ
ชายฝั่งทะเล ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ ไม่เหมาะต่อการปลูกพืช แต่ถ้ามีฝนตกชุกก็พอปลูกพืชที่มีความทนทาน
ได้ เช่น มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ มันสำปะหลัง และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
            ๒.๒ ดินตื้น (Shallow soil) หน้าดินมีเนื้อดินน้อยเนื่องจากมีลูกรักกรวด และหินปูนอยู่ในระดับที่ตื้น
กว่า ๕๐ เซนติเมตร พบมากกว่าดินชนิดอื่น คือ มีรวมกันทุกภาคกว่า ๕๐ ล้านไร่ ควรใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
หรือปลูกไม้โตเร็วเพ่ือเพ่ิมเนื้อที่ป่า 
            ๒.๓ ด ินเค ็ม (Saline soil) เป็นดินที ่น ้ำทะเลท่วมถึง หรือมีห ินเกล ืออยู ่ ใต ้ด ินซึ ่งพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง ๑๗.๕ ล้านไร่  ในปัจจุบันมีความต้องการใช้เกลือสินเธาว์ในอุตสาหกรรมการผลิต        
แก้ว เคมีภัณฑ์ กรด และกระจก จึงมีการทำนาเกลือกันมากซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อพื้นที่เพาะปลูกได้
กว้างขวางขึ้น 
            ๒.๔ ดินเป็นกรดจัดหรือดินเปรี้ยว (Acid soil) มีพื้นที่ประมาณ ๙ ล้านไร่ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล
แถบกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ๖ ล้านไร่ ที่เหลือพบ
ในภาคตะวันออกและภาคใต้ มักมีสารประกอบของไพไรต์ (pyrite) ผสมอยู่มาก เมื่อระบายน้ำ หรือทำให้ดินแห้ง 
และอากาศถ่ายเทดี ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดกำมะถัน 
             ๒.๕ ดินอินทรีย์ หรือดินพรุ (Organic soil) เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังทับถมกันนับพันปีของพืช
พรรณตามที่ลุ่มมีน้ำขัง สีน้ำตาลแดงคล้ำจนถึงดำ มีอินทรียวัตถุมากกว่าร้อยละ ๒๐ จึงมีฤทธิเป็นกรดจัด ชั้นล่าง
เป็นดินเหนียว พบมากในภาคใต้ เฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส มีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ 
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             ๒.๖ ดินที ่ลาดชันมาก (Steep slope) จะชันมากกว่าร ้อยละ ๓๕ มีประมาณ ๑๐๐ ล้านไร่              
(มีชัย, ๒๕๓๕) มักเป็นภูเขาซึ่งไม่เหมาะต่อการทำการเกษตร (ปกติพื้นที่ที่ลาดชันเกินร้อยละ ๑๕ จะไม่ ใช้ปลูกพืช
เพราะดินจะพังได้ง่าย และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน) 
             ๒.๗ ดินที่ชุ่มน้ำหรือที่ลุ่มน้ำขัง (Wetland) จะมีน้ำขังอยู่เป็นเวลานาน หรืออาจขังท้ังปี จึงใช้ปลูกพืช
ได้เฉพาะริมฝั่งเท่านั้น เช่น ทะเลสาบสงขลา บึงบอระเพ็ด และกว๊านพะเยา 
             ๒.๘ ดินเป็นพิษ (Toxic soil) เพราะเกิดการสะสมของสารพิษจาการทิ้งของเสีย ขยะที่มีสารพิษ         
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต และสารกัมมันตรังสี
จากการทดลอง หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 
       ๓). สภาพภูมิอากาศไม่อำนวย เนื่องจากการเพาะปลูกส่วนใหญ่ในประเทศเรา ก็ยังอาศัยน้ำฝนธรรมชาติ
เป็นหลัก (Rainfed Cultivation) ช่วงการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ ทำให้พืชที่ปลูกได้รับผลกระทบกระเทือน 
หรือเสียหายเนื่องจากฝนตกมากเกินไป หรือฝนทิ้งช่วงทำให้พืชขาดแคลนน้ำได้ 
 
       ๔). การชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ดินเสื่อโทรมรุนแรงที่สุด และเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องแก้ไข เพ่ือ
รักษาคุณภาพของดินให้เหมาะสม และให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานานๆ การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย
ที่ต้องการดูแล ป้องกันและรักษาไว้มีจำนวนมากถึง ๑๓๔.๕๔ ล้านไร่ หรือเท่ากับ ๔๑.๙๕% พื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศ 

การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
        มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคำแนะนำ
ในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดิน
อย่างอ่ืน ตามความจำเป็นเพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น 

การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง 

      ตัวอย่างดินที่เก็บมาต้องเป็นตัวแทนที่ดีท่ีสุดของที่ดินแปลงนั้น ถ้าเก็บตัวอย่างดินไม่ถูกต้อง ผลการก็
วิเคราะห์จะไม่ตรงกับสมบัติของดิน คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและการจัดการดินจะผิดพลาดทั้งหมด หลักสำคัญของ
การเก็บตัวอย่างดิน มีดังต่อไปนี้ 

  1. ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หรือก่อนเตรียมดินปลูกพืชครั้งต่อไป คำแนะนำจากผลการ
วิเคราะห์ดินหลายอย่างจะต้องนำมาใช้ให้ทันในการเตรียมดินปลูกพืช เช่น การใส่ปูน การไถกลบอินทรียวัตถุ            
การใส่ปุ๋ยรองพ้ืน เป็นต้น จะลงมือเก็บตัวอย่างดินเมื่อใดนั้น จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ 
ระยะเวลาทำงานของห้องปฏิบัติการ จนถึงการส่งผลกลับมาให้ รวมแล้วประมาณ 1-2 เดือน สำหรับการเก็บ
ตัวอย่างดินเพ่ือจะให้หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่มาให้บริการให้นั้น จะต้องเก็บก่อนวันนัดหมาย 1-2 สัปดาห์ 
เพ่ือให้ตัวอย่างดินแห้งจึงจะวิเคราะห์ได้ 
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  2. พ้ืนที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน้ำท่วมขังจะทำให้เข้าไปทำงานลำบาก แต่ถ้าแห้ง
เกินไปดินจะแข็ง ดินควรมีความชื้นเล็กน้อยจะทำให้ขุดและเก็บได้ง่ายขึ้น 
  3. ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณท่ีเคยเป็นบ้าน หรือโรงเรือนเก่า จอมปลวก เก็บให้ห่างไกลจากบ้านเรือน 
อาคารที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ และบริเวณจุดที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่ 
  4. อุปกรณ์ที่เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีอ่ืนๆ 
  5. ต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดินของแต่ละตัวอย่างตามแบบฟอร์ม "บันทึกรายละเอียด
ตัวอย่างดิน" ให้มากท่ีสุดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำการจัดการดินให้ถูกต้องที่สุด 
 
การเก็บตัวอย่างดิน 

   1. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่ เครื่องมือสำหรับขุดหรือเจาะเก็บดิน เช่น พลั่ว จอบ และเสียม ส่วน
ภาชนะท่ีใส่ดิน เช่น ถังพลาสติก กล่องกระดาษแข็ง กระบุง ผ้ายางหรือผ้าพลาสติก และถุงพลาสติกสำหรับใส่
ตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์ 
   2. ขนาดของแปลงที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่จำกัดขนาดแน่นอน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพ้ืนที่ (ที่ราบ             
ที่ลุ่ม ที่ดิน ที่ลาดชัน เนื้อดิน สีดิน) ชนิดพืชที่ปลูกและ การใช้ปุ๋ย หรือการใช้ปูน ที่ผ่านมา แปลงปลูกพืชที่มีความ
แตกต่างดังกล่าว จะต้องแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงย่อยเก็บตัวอย่างแยกกันเป็น แปลงละตัวอย่าง พื้นที่ราบ เช่น นาข้าว
ขนาดไม่ควร เกิน 50 ไร่ พ้ืนที่ลาดชัน ขนาดแปลงละ 10-20 ไร่ พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ขึ้นอยู่กับ
ขนาดพ้ืนที่ที่ปลูก 
 3. สุ่มเก็บตัวอย่างดิน กระจายให้ครอบคลุมทั่วแต่ละแปลง ๆ ละ 15-20 จุดก่อนขุดดินจะต้องถางหญ้า 
กวาดเศษพืช หรือวัสดุที่อยู่ผิวหน้าดินออกเสียก่อน (อย่าแซะหรือปาดหน้าดินออก) แล้วใ ช้จอบ เสียมหรือพลั่ว     
ขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร หรือในระดับชั้นไถพรวน (สำหรับพืชทุกชนิด ยกเว้น
สนามหญ้าเก็บจากผิวดินลึก 5 เซนติเมตร และไม้ยืนต้นเก็บจากผิวดินลึก 30 เซนติเมตร) แล้วแซะเอาดินด้าน
หนึ่ง เป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงก้นหลุม ดินที่ได้นี้เป็นดินจาก 1 จุด ทำเช่นเดียวกันนี้
จนครบ นำดินทุกจุดใส่รวมกันในถึงพลาสติกหรือภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
     4. ดินที่เก็บมารวมกันในถึงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนของที่ดินแปลงนั้น เนื่องจากดินมีความชื้นจึง
ต้องทำให้แห้ง โดยเทดินในแต่ละถังลงบนแผ่นผ้าพลาสติก หรือผ้ายางแยกกัน ถังละแผ่นเกลี่ยดินผึ่งไว้ในที่ร่มจน
แห้ง ดินที่เป็นก้อนให้ใช้ไม้ทุบให้ละเอียดพอประมาณ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่ว 
 5. ตัวอย่างดินที่เก็บในข้อ 4 อาจมีปริมาณมากแบ่งส่งไปวิเคราะห์เพียงครึ่งกิโลกรัมก็พอ วิธีการแบ่งเกลี่ย 
ตัวอย่างดินแผ่ให้เป็นรูปวงกลมแล้วแบ่งผ่ากลางออกเป็น 4 ส่วนเท่ากัน เก็บดินมาเพียง 1 ส่วน หนักประมาณครึ่ง
กิโลกรัมใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาดพร้อมด้วย แบบฟอร์มที่บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างดินเรียบร้อยแล้วปิดปาก
ถุงให้แน่นใส่ในกล่อง กระดาษแข็งอีกชึ้นหนึ่ง (ในกรณีท่ีส่ง แบบพัสดุไปรษณีย์) เพ่ือส่งไปวิเคราะห์ 
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รูปภาพที่ 1 แสดงวิธีการเก็บตัวอย่างดิน 
 
การใช้งานแอปพิเคชั่น LDD on Farm Land Use Planning        
           เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งพื้นที่การเพาะปลูก โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลประจำแปลง อาทิ ข้อมูลดิน  ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช  ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลการใช้ที่ดิน และ
แสดงข้อมูลภูมิอากาศปัจจุบัน ณ ตำแหน่งที่ตั ้งของแปลง  นั่นคือ LDD On Farm Land Use Planning แอป
พลิเคชันเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง 

เมื่อบริหารจัดการแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคำนวณต้นทุนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิต 
ประจำแปลง  รายรับ-รายจ่าย ผลกำไรขาดทุน  และสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง พร้อมทั้ง มี QR Code 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสแกนเข้าดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น LDD On Farm Land Use Planning ที่เกษตรกรจะได้รับ 
          1. หมอดินอาสา เกษตรกรที่มีบัตร ID Din Dee และ ประชาชน สามารถใช้ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) ได้ทันทีทุกที่ ทุกเวลาผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องสืบค้นข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาสังเคราะห์ทำให้ลดระยะเวลาและข้ันตอนการเรียกใช้
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และประมวลผลข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะสามารถกระจายความรู้
ออกไปได้ในวงกว้าง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และอัตรากำลังบุคลากรที่ต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
         ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรดินที่มีอยู่นับเป็น
แนวทางพ้ืนฐานที่สำคัญทางการเกษตร ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ลดผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
         ๓. เป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสมกับชุดดิน 
และลดต้นทุนการผลิต 
         ๔. แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm 
Land Use Planning) จะตอบสนองการให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric & Service - 
Oriented Government) สอดคล้องกับการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Government 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2 แสดงระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm 
Land Use Planning) 
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 รูปภาพที่ 3 แสดงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรราย
แปลง (LDD On Farm Land Use Planning) 
 


