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ผ่านการพฒันาทางไกลด้วยระบบการฝกึอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (LDD e-Training) 
 
ช่ือ - นามสกลุ  นางสาวสิริญา  แก้วงาม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
กลุ่ม/สํานัก  กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 

  

วัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 

 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องปฐพีวิทยาพื้นฐาน 

เนื้อหาของหลักสูตร 

ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 
 บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของดิน 
   บทที่ 2 สมบัติของดิน 
   บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย 
   บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชั่น LDD On Farm Land Use Planning 

 1. ความหมายและความสําคญัของดนิ 
 ดิน (soil) คือ วัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ตลอดจนการสลายตัวของ
ซากพืชและสัตว์ ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ 
และระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เกิดเป็นดินหลากหลายชนิด ปกคลุมพ้ืนผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ เป็น
ที่ยึดเหนี่ยวและเจริญเติบโตของพืช รวมถึงเป็นแหล่งน้ําและอาหารของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่อาศัยอยู่ในดินและบน
ดิน 

 
 ดินสําคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เพราะเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่เพื่อการดํารงชีพ 
ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งได้มาจากดินทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังมี
ความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม พืชอาศัยดินเป็นที่ให้รากยึดเกาะเพื่อให้ลําต้นยืน
อยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ต้านทานต่อลมพายุ เป็นแหล่งกักเก็บน้ํา อากาศ และธาตุอาหารที่พืชต้องใช้ในการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิต 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกําเนิดดินนั้น มีอยู่มากมาย แต่ที่มีความสําคัญต่อลักษณะและสมบัติ
ต่างๆ ของดินนั้น มีอยู่ 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ภูมิอากาศ วัตถุต้นกําเนิดดิน สภาพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และเวลา  

2. สมบัติของดิน... 



 

2. สมบัติของดิน 
 ภูมิอากาศ วัตถุต้นกําเนิด สภาพพื้นที่ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา ทําให้เกิดดินที่มีความแตกต่าง
หลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีสมบัติและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปบางแห่งต้ืน บางแห่งลึก บางแห่งเป็น
ทราย บางแห่งเหนียว แบ่งสมบัติของดิน เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 2.1 สมบัติทางกายภาพ เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถานะและการเคลื่อนย้ายของสสาร การไหล
ของน้ํา สารละลาย และของเหลว หรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในดิน สมบัติทางกายภาพที่สําคัญของดิน 
ได้แก่ เนื้อดิน , โครงสร้าง , ความหนาแน่นของดิน , การยืดหดตัว , ความช้ืน , ความพรุนของดิน และการซึม
น้ําของดิน 
 2.2 สมบัติทางเคมี เป็นสมบัติภายในของดินที่เราไม่สามารถจะมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง 
เกี่ยวข้องกับการดูดยึดและแลกเปลี่ยนแร่ธาตุต่างๆระหว่างดินกับสภาพแวดล้อม เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาต่างๆ
ทางเคมีของดิน ได้แก่ ปฏิกิริยาดินหรือค่าพีเอช , ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน , การ
อ่ิมตัวด้วยเบส และธาตุอาหารพืชต่างๆ รวมถึงแร่ธาตุที่เป็นพิษ 
 2.3 สมบัติทางแร่ เกี่ยวข้องกับชนิด ปริมาณและองค์ประกอบของแร่ต่างๆในดิน ทั้งแร่ด้ังเดิมและแร่
ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีความสําคัญต่อสมบัติอ่ืนๆ และกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในดิน เช่น แร่ควอตซ์ , 
เฟลด์สปาร์ , ไมกา , แร่ดินเหนียวชนิดต่างๆ , ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินั่ม 
 2.4 สมับัติทางชีวภาพ เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในดินและบนดินขนาดต่างๆ ได้แก่ พืช สัตว์ 
และจุลินทรีย์ เกี่ยวข้องกับปริมาณและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นในดิน ทั้งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นโทษ 

 3. ทรัพยากรดินของประเทศไทย 
 จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดินอย่างต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน สามารถจะบอกได้ว่าดินส่วนใหญ่
ของประเทศไทยมีลักษณะเด่นเป็นดินเขตร้อนที่มีพัฒนาการค่อนข้างสูงถึงสูง และมักจะขาดความอุดมสมบูรณ์
ในระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจัยและสภาพแวดล้อม ในการเกิดดินในแต่ละภูมิภาคมีความ
แตกต่างกัน ลักษณะของดินที่เกิดในบริเวณต่างๆ ของประเทศไทยจึงมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไปด้วย สรุป
โดยภาพรวมได้ ดังนี้ 
 3.1 ทรัพยากรดินในภาคใต้ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นดินที่อยู่ในสภาพอากาศที่
ค่อนข้างชื้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
เป็นแนวยาวทั้งสองด้าน ตอนกลางมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ และมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบ
ร้อนชื้นมีฝนตกชุกสม่ําเสมอ ดินในพื้นที่ดอนส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการมาก มีการชะล้างสูง ความอุดม
สมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ตํ่า จัดได้ว่าเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ําถึงค่อนข้างตํ่า 
 3.2 ทรัพยากรดินในภาคตะวันออก สภาพพื้นที่ แบ่งได้ดังนี้ 
 - ตอนบนเป็นเทือกเขาสูง เนินเขาเตี้ยสลับกับที่ราบแคบๆ  
 - ตอนกลางเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบขนานไปกับแม่น้ําลําธารและพื้นที่ลอนลาด  
 - ตอนล่างเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบเป้นแนวแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล  
 - ที่ราบชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยพ้ืนที่สันทราย ชะวาทะเล และลากูน 
 ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเป็นดินปนทราย ระบายน้ําได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่
มีน้ําทะเลท่วมถึงจะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูนใน
บริเวณที่สูงเหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํามีดินอัลลู
เวียนที่เหมาะใช้ทํานา  

3.3 ทรัพยากร... 
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 3.3 ทรัพยากรดินในภาคเหนือ สภาพพื้นที่โดยทั่วๆ ไปเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา 
หรือที่ราบบริเวณสองฝั่งแม่น้ําสายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการไม่มากนัก ในดินยังคงมี
ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ตํ่าจนเกินไป ดินในบริเวณที่ราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินที่มี
ศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ข้อจํากัดของพื้นที่ภาคเหนือที่สําคัญคือ เป็นพื้นที่ลาด
ชันเชิงซ้อน มีพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณ
กว้างขวาง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง ไม่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร 
 3.4 ทรัพยากรดินในภาคกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน 
แม่น้ําแม่กลอง และลําน้ําสาขา ทําให้มีพ้ืนที่ราบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นกําเนิดดินส่วนใหญ่เป็น
พวกตะกอนน้ําพา ดินในแถบนี้ จึงมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบกับพ้ืนที่
การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าภาคอ่ืนๆ 
แม้ว่าจะมีปัญหาดินเปรี้ยวอยู่บ้าง 
 3.5 ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน วัตถุต้นกําเนิดดิน
ส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอน หรือเป็นชิ้นส่วนของหินตะกอนที่ผุพังและถูก
เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ําได้ง่าย เนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายจัด นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้
ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ในระดับต้ืน ส่งผลให้
ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่าหรือตํ่า 

 4. การใช้งานแอปพลิเคชั่น LDD On Farm Land Use Planning  
 คุณลักษณะของระบบ 
 1) เป็นแอปฟลิเคชั่นที่ผู้ใช้งาน/เกษตรกร สามารถตรวจสอบตําแหน่งพื้นที่ต้องการเพาะปลูก  
 2) ระบบจะแสดงข้อมูลประจําแปลง อาทิ ข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืช 
ข้อมูลแหล่งน้ํา ข้อมูลการใช้ที่ดิน และข้อมูลภูมิอากาศปัจจุบัน ณ ตําแหน่งที่ต้ังของแปลง 
 3) เกษตรกรสามารถวาดแปลงและบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ต้ังแต่
เริ่มต้นปลูกจนเก็บเกี่ยว  
 4) ระบบจะแสดงข้อมูลการวางแผนการเพาะปลูก ขั้นตอนการเพาะปลูก วิธีการจัดการดินการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน คําแนะนําการใช้ปุ๋ย และข้อมูลโรคพืช 
 5) ระบบจะคํานวณต้นทุนการผลิตและคาดการณ์ผลผลิตประจําแปลง รายรับ-รายจ่าย ผลกําไร
ขาดทุน  
 6) เกษตรกร สามารถนําข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางสําหรับการวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่จริง หรือ
ต้องการปรับเปลี่ยนพืชเป็นชนิดอ่ืนๆ ได้ เพื่อเป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับชุดดิน 
 7) ระบบจะสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง พร้อมทั้งมี QR Code เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
สแกนเข้าดูข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 การใช้งานระบบ 
 1) ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่ URL https://lddonfarm.ldd.go.th 
 2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ Google Play หรือ App Store ใช้คําค้นว่า “LDD On Farm” หรือ 
“กรมพัฒนาที่ดิน” หรือสแกน QR Code เพี่อติดต้ังแอปพลิเคชั่น (Install) และเปิดใช้งานได้ทันที 
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