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สรุปสาระส าคัญ    

วัตถุประสงค์ 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องปฐพีวิทยาพ้ืนฐาน 
             2. เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบมีความถูกต้องและสอดคล้องตาม
พันธกิจและการด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความหมายและความส าคัญของดิน 
ความหมายของดินอาจมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางดินได้

ให้ความหมายไว้ว่าดินหมายถึงวัตถุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ต่างๆ  
ผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรียวัตถุหรืออินทรียสารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษ ซากพืชและสัตว์ 

ความส าคัญของดิน จะเห็นได้ว่า สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยดินในการยังชีพและเจริญเติบโต ดินเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ และมนุษย์ใช้ประโยชน์มากที่สุด มนุษย์จึงควรใช้ดินอย่างรู้คุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนประกอบของดิน 

 
 
การสร้างตัวของดิน  

ลักษณะสมบัติของดินและพัฒนาการของดิน ถูกควบคุมด้วยปัจจัย 5 ปัจจัยดังนี้ 
1) สภาพภูมิอากาศ การผุพังสลายตัวของวัสดุต่างๆ ในพื้นที่เขตร้อน จะเกิดได้รวดเร็วกว่าใน

เขตอบอุ่นหรือเขตหนาว เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงและปริมาณความชื้นที่มากกว่า ท าให้กระบวนการต่างๆ 
ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว 

2) สภาพภูมิประเทศ ระดับที่ไม่เท่ากันหรือความสูง ต่ าของพ้ืนที่ ความลาดชัน และทิศทาง
ของความลาดชัน มีอิทธิพลต่ออัตราการไหลบ่าของน้ า การชะล้างพังทลายของดิน การทับถมของ
อินทรียวัตถุในดิน ดินที่พบบริเวณที่มีความลาดชันมากๆ มักจะเป็นดินตื้น มีหน้าดินน้อย ชั้นดินบนบาง มี
อินทรียวัตถุต่ า แตด่ินในพื้นท่ีที่มีความลาดชันน้อยหรือที่ราบ มักเป็นดินลึก มีอินทรยีวัตถุมาก 

3) วัตถุต้นก าเนิดดิน เกิดจากการผุพังสลายตัวของ หิน แร่ และเศษซากพืชและสัตว์ ซึ่งอาจ
เป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ หรือเป็นพวกตะกอนต่างๆ ที่ถูกเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอ่ืนโดย 
น้ า ลม หรือธารน้ าแข็ง และมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง องค์ประกอบของวัสดุเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินที่เกิดขึ้นเช่น เนื้อดิน สีดิน ชนิดและปริมาณธาตุ
อาหารในดิน 

4) สิ่งมีชีวิต พืชพรรณธรรมชาติ สัตว์ รวมถึงเอนไซม์และสารต่างๆ ที่ผลิตออกมาจากพืช 
สัตว์ จุลินทรีย์ และกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของ
ส่วนประกอบในดิน และเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความแตกต่างของดิน เช่น การสะสมอินทรียวัตถุใน
ดิน การผสมคลุกเคล้าภายในหน้าตัดดิน การหมุนเวียนของธาตุอาหารพืช และความคงทนของโครงสร้าง
ดิน เป็นต้น 

5) เวลา ระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน โดยไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงมาขัดจังหวะการพัฒนาตัวของ
ดิน ดินลึก มีพัฒนาการมาก ชั้นดินบนหนา ส่วนดินตื้น มีพัฒนาการน้อย ชั้นดินบนบาง ดินที่มีสีแดง มี
พัฒนาการมากกว่าดินสีน้ าตาล และเหลือง  

โดยปัจจัยทั้ง 5 จะเกิดขึ้นพร้อมกัน แต่มีอิทธิพลไม่เท่ากัน ดินจึงแตกต่างกัน ท าให้ดินแต่ละพ้ืนที ่
มีศักยภาพในการปลูกพืช หรือใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 

 
 

 



สมบัติของดิน 
เป็นพื้นฐานที่เราสามารถประเมินศักยภาพของดินเพ่ือเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนการ

ผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบ ารุงดินได้ ซึ่งเราสามารถแบ่งสมบัติของดินเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) สมบัติทางกายภาพ สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอก ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน และสี

ดิน โดยเนื้อดินและโครงสร้างดิน จะมีผลต่อสมบัติทางกายภาพอ่ืนๆ โดยเฉพาะสมบัติในการอุ้มน้ า การ
ถ่ายเทอากาศ ความหนาแน่น และความแข็งของดิน ส่วนสีดิน เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมการเกิดดิน แร่ 
และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 

2) สมบัติทางเคมี เป็นสมบัติภายในของดินที่เราไม่สามารถจะมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง ได้แก่ 
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณธาตุอาหารพืช ซึ่งสมบัติ  
ทางเคมีของดินจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับธาตุอาหารพืช ทั้งปริมาณ และความเป็นประโยชน์ และการส ารอง 
ไว้ในดิน ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และศักยภาพในการผลิต   

3) สมบัติทางแร่  เกี่ยวข้องกับชนิด ปริมาณและองค์ประกอบของแร่ต่างๆ ในดิน เป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของแร่ที่สามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบโดยใช้เครื่องมือได้ ได้แก่ รูปผลึก ความแข็ง 
สี สีผงละเอียด ความวาว การให้แสงผ่าน และความหนาแน่น 

4) สมบัติทางชีวภาพ เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในดินและบนดิน ได้แก่ พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ 

 
ทรัพยากรดินของประเทศไทย 

1) ทรัพยากรดินภาคใต้ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นดินที่อยู่ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้น 
เนื่องจากสภาพ ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาว
ทั้งสองดา้น ตอนกลางมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ และมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตก
ชุกสม่ าเสมอดินในพืน้ที่ดอนส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการมาก มีการชะล้างสูง ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ า 
จัดได้ว่าเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ าถึงค่อนข้างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ทรัพยากรดินในภาคกลาง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน 
แม่น้ าแม่กลอง และล าน้ าสาขาท าให้มีพ้ืนที่ราบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นก าเนิดดินส่วนใหญ่เป็นพวก
ตะกอนน้ าพา ดินในแถบนี้จึงมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบกับพ้ืนที่การเกษตรส่วน
ใหญ่อยู่ภายใต้ระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าภาคอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีปัญหาดิน
เปรี้ยวอยู่บ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน วัตถุต้นก าเนิดดินส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของ

หินตะกอน หรือเป็นชิ้นส่วนของหินตะกอนที่ผุพังและถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ลักษณะดินที่พบ
ส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ าได้ง่าย เนื่องจากเนื้อดิน
เป็นทรายจัด นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย 
ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ในระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า
หรือต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ทรัพยากรดินในภาคเหนือ เหนือสภาพพ้ืนที่โดยทั่ว ๆ ไปเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบ
ระหว่างหุบเขา หรือที่ราบบริเวณสองฝั่งแม่น้ าสายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการไม่
มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่ าจนเกินไป ดินในบริเวณที่ราบหรือ
ค่อนข้างราบเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ภาคเหนือ
ที่ส าคัญคือ เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 



ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง ไม่
เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ทรัพยากรดินในภาคตะวันออก 
ทรพัยากรดิน ดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเป็นดินปนทราย ระบายน้ าได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์  
บริเวณที่มีน้ าทะเลท่วมถึงจะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนดินที่เกิดจากการสลายตัวของ

หินบะซอลต์ หินปูนในบริเวณท่ีสูงเหมาะแก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ส่วนบริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ ามีดินอัลลูเวียนที่เหมาะใช้ท านา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning 
ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land 

Use Planning) เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบต าแหน่งพ้ืนที่ต้องการการเพาะปลูก 
ระบบจะแสดงข้อมูลประจ าแปลงนั้นๆ อาทิ ข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ข้อมูลแหล่งน้ า 
ข้อมูลการใช้ที่ดิน และแสดงข้อมูลภูมิอากาศปัจจุบัน ณ ต าแหน่งทีต่ั้งของแปลง 

เกษตรกรสามารถวาดแปลงและบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองบนแผนที่  Online เช่นแผน
ที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Imagery map) แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Map) และแผนที่แบบผสม 
(Hybrid map) จะท าให้ทราบถึงข้อมูลประจ าแปลงนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ระบบจะแสดง
ข้อมูล การวางแผนการเพาะปลูก ขั้นตอนการเพาะปลูก วิธีการจัดการดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
พ้ืนฐาน และค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ข้อมูลโรคพืช เพ่ือน ามาใช้วางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่
เกษตรกร รายแปลงได้อย่างเหมาะสม 

เมื่อบริหารจัดการแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะค านวณตน้ทุนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิต 
ประจ าแปลง  รายรับ-รายจ่าย ผลก าไรขาดทุน และสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง พร้อมทั้งมี QR 
Code เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสแกนเข้าดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เกษตรกรสามารถใช้น าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพ้ืนที่จริง หรือ
ต้องการปรับเปลี่ยนพืชเป็นชนิดอ่ืนๆ ได้ เพ่ือเป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับชุดดิน 

ข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ ประกอบด้วย 
o ข้อมูลชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000 
o ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land use) มาตราส่วน 1:25,000 
o ข้อมูลการจัดการดนิ 
o ข้อมูลค่าวิเคราะห์ดิน (N,P,K, pH) ค าแนะนาการใช้ปุ๋ย 
o ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช (Soil Suit) ข้อมูลพืช 31 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว 

ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด 
ทุเรียน เงาะ มะม่วง ส้ม มะพร้าว ผักกินใบ พริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว กระเทียม หอมแดง
หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หน่อไม้ฝรั่ง กาแฟ เป็นต้น 

o ข้อมูลแหล่งน้ ากรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลพ้ืนทชี่ แหล่งน้ าบาดาล (ข้อมูลจาก กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล) ชลประทาน (ข้อมูลจาก กรมชลประทาน) ข้อมูล 

o แผนที่ฐาน (Base map) ที่สามารถเรียกใช้งานได้หลากหลาย เช่น แผนที่เชิงเส้น (Vector map) 
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (Ortho photomap) แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Imagery map) แผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียม (Google Map) และแผนที่แบบผสม (Hybrid map) 

o ข้อมูลราคาตลาด ข้อมูลผลผลิตคาดการณ์ (ข้อมูลจาก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  
o ข้อมูลโรคพืชและสัตว์ศัตรูพืช (ข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ

กรมการข้าว) 
o ข้อมูลรูปแปลงพ้ืนที่จัดสรรที่ดิน สปก. มาตราส่วน 1:4,000 (ข้อมูลจาก ส านักงานปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม) 
 



o ข้อมูลที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อ (ข้อมูลจาก Agri-map Online) 
o ข้อมูลปริมาณน้ าฝน และ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา) 

ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land 
Use Planning) สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ PC และ Mobile Device (Smart Phone และ Tablet) 
สนับสนุนระบบปฏิบัติการได้ทั้ง IOS และ Android 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. หมอดินอาสา เกษตรกรที่มีบัตร ID Din Dee และ ประชาชน สามารถใช้ระบบสารสนเทศ

เชิง พื้นที่ เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) ได้ทันทีทุกที่ 
ทุกเวลาผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องสืบค้นข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาสังเคราะห์ท าให้ลดระยะเวลาและ 
ขั้นตอนการเรียกใช้และประมวลผลข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะ 
สามารถกระจายความรู้ออกไปในได้ในวงกว้าง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และอัตราก าลังบุคลากรที่ต้องท า 
หน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรดินที่มีอยู่ 
นับเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่ส าคัญทางการเกษตร ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีลด
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับ ชุดดิน และลดต้นทุนการผลิต 

4. แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD 
On Farm Land Use Planning) จะตอบสนองการให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง         
(Citizen-Centric & Service - Oriented Government) สอดคล้องกับการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ 
Government 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการใชง้านระบบ LDD On Farm Land Use Planning 
ระบบ LDD On Farm Land Use Planning สามารถเรียกใช้งานผ่าน Mobile Application ดาวน์

โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้ค าค้น LDD On Farm, Farming, LDD, Planting, 
Agricultural, Fertilization หรือ กรมพัฒนาที่ดิน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install)  ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และ
เปิดใช้งานได้ทันทีหรือ Web Application ได้ที่ URL : https://lddonfarm.ldd.go.th เมื่อเข้าสู่ระบบฯ 
จะแสดงหน้าจอหลัก ดังนี้ 

1.  ส่วนผู้ใช้งานระบบฯ 
2.  เมนูหลัก 
3.  มุมมองแผนที่ 
4.  ส่วนแสดงสภาพภูมิอากาศ 
5.  เครื่องมือพ้ืนฐาน 
6.  แผนที่ฐาน (Base map) 
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ระบบ LDD On Farm Land Use Planning มี วิธีการเข้าใช้งานระบบฯ มี 2 แบบ คือ 
2.1 ผู้ใช้งานทั่วไป 
2.2 เกษตรกรลงทะเบียน 
การใช้งานระบบฯ จะมีข้อแตกต่างกัน คือ ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถใช้ เมนูเครื่องมือพ้ืนฐานแผนที่

ฐาน และเมนูตรวจสอบพื้นท่ี ในการวิเคราะห์ต าแหน่งเพือ่ดูข้อมูลดิน แหล่งน้ า ความเหมะสมของดินในการ 
ปลูกพืช และการใช้ที่ดิน ได้เท่านั้น แต่ในส่วนของเกษตรกรลงทะเบียน จะสามารถใช้ เครื่องมือพ้ืนฐาน 
แผนที่ ฐาน เมนูตรวจสอบพ้ืนที่ เมนูวาดแปลง และเมนูจัดการแปลง เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ต า แหน่ง
และวาด แปลงเพ่ือน ามาสู่การจัดการแปลง เช่น การวางแผนการเพาะปลูก และการค านวณผลลัพธ์ ตอบ
แทน เป็นต้น หากเกษตรกรทราบรายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายหรือข้อมูลผลผลิต สามารถท าการแก้ไข ใน
ระบบ เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ถูกต้องของเกษตรกรและระบบจะท าการค านวณรายละเอียดต้น ทุน-ผลลัพธ์ ที่ได้
ให้อัตโนมัต ิ


