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สรุปสาระส าคัญ    

ดิน คือ วัตถตุามธรรมชาติที่เกิดข้ึนจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ต่างๆ ผสมคลุกเคล้ารวมกับ

อินทรียวัตถุหรืออินทรียสารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้ อเดียวกันมีลักษณะ

ร่วนไม่เกาะกันแข็งเป็นหิน เกิดขึ้นปกคลุมพ้ืนผิวโลกอยู่ เป็นชั้นบางๆ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการ

เจริญเติบโตของพืช          

 การศึกษาเกี่ยวกับดิน โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร มีการแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก คือ 

 1. ปฐพีวิทยาธรรมชาติ (pedology) มุ่งเน้นการศึกษาดินในสภาพที่เป็นวัตถุที่มีอยู่ตามสภาพ

ธรรมชาติ เพ่ือเรียนรู้สมบัติต่างๆ ของดินทั้งสมบัติภายนอกและภายใน โดยการศึกษาจะเน้นหนักไป

ทางด้านการเกิดดิน ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการสร้างตัวของดิน และการแจกแจงชนิดของดิน 

เพ่ือน ามาจัดหมวดหมู่ในระดับต่างๆ ตามระบบการจ าแนกดินที่ใช้ รวมถึงการจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตดิน

ของดินชนิดต่างๆ ในทางภูมิศาสตร์ด้วยผู้ที่ท าการศึกษาดินในลักษณะนี้เราเรียกว่า “นักส ารวจดิน” (soil 

surveyor) ู่   

 2. ปฐพีสัมพันธ์ (edaphology)   เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับ

สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช เน้นหนักในด้านสมบัติต่างๆ ของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช ได้แก่ ความ

อุดมสมบูรณ์ของดินและความสามารถของดินที่จะให้ธาตุอาหารแก่พืช รวมถึงเคมีฟิสิกส์ แร่วิทยา และ

กิจกรรมของจุลินทรีย์ต่างๆในดินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชอีกด้วย หลักทั่วไปในการคึกษาด้านนี้คือ 

การหาวิธีเพ่ิมผลผลิตพืชจากดินและที่ดิน ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย และการตอบสนองต่อธาตุอาหารในดิน 

และการตอบสนองต่อปุ๋ยที่ใส่ลงในดิน เพ่ือให้ดินสามารถเพ่ิมผลผลิตของพืชได้มากข้ึน   



 ความส าคัญของ..ดิน         

 หน้าที่และความส าคัญของดินที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม สรุปได้ดังนี้ 

 1. ดินท าหน้าที่เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยวเพ่ือให้ล าต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง แข็งแรง 

ขณะที่พืชเจริญเติบโตรากของพืชจะเติบโตชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจายลงไปในดินอย่างกว้างขวางทั้งแนวลึก

และแนวราบ ดินที่ร่วนซุยและมีชั้นดินลึก รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง สามารถเกาะยึดดิน ต้านทานต่อ

ลมพายุไม่ท าให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้        

  2. ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้เนื่องจากธาตุอาหารพืชจะ

ถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถุ และแร่ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถ

ดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย         

 3. ดินเป็นแหล่งที่เก็บกักน้ าหรือความชื้นในดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดได้ง่าย เพ่ือน าไป

หล่อเลี้ยงล าต้นและสร้างการเจริญเติบโต น้ าในดินจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเท่านั้น ที่รากพืชสามารถ

ดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ การรดน้ าพืชจนขังแฉะรากพืชไม่สามารถดึงดูดน้ าขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ จะท าให้

พืชเหี่ยวเฉาและตายในท่ีสุด         

  4. ดินเป็นแหล่งที่ให้อากาศในดิน ที่รากพืชใช้เพ่ือการหายใจ รากพืชประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต 

ต้องการออกซิเจนส าหรับการหายใจท าให้เกิดพลังงานเพื่อการดึงดดูน้ า ธาตุอาหารและการเจริญเติบโต ดิน

ที่มีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้ าและ ธาตุอาหารได้มาก ท าให้ต้นพืช

เจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง      

 องค์ประกอบของดิน         

 ดิน ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ       

 1. อนินทรียวัตถุ          

 อนินทรียวัตถุ หรือ แร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไป ได้มาจากการผุพัง

สลายตัวของหินและแร่   

 อนินทรียวัตถุ อยู่ในดินในลักษณะของชิ้นส่วนที่เรียกว่า อนุภาคดนิ ซึ่งมีหลายรูปทรงและมีขนาด

แตกต่างกันไปแบ่งได้เป็น    3 กลุ่ม ได้แก่         

     1. กลุ่มอนุภาคขนาดทราย (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00-0.05 ม.ม.) 

     2. กลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.05-0.002 ม.ม.) 

     3. กลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง < 0.002 ม.ม)   

  อนินทรียวัตถุหรือแร่ธาตุในดินนี้ เป็นส่วนที่ส าคัญในการควบคุมลักษณะของเนื้อดิน เป็น

แหล่งก าเนิดของธาตุอาหารพืช และเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน นอกจากนี้อนุภาคที่อยู่ในกลุ่มขนาด

ดินเหนียวยังเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในการเกิดกระบวนการทางเคมีต่างๆ ในดินด้วย   



 2. อินทรียวัตถุ  

  อินทรียวัตถุในดิน ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่ก าลังสลายตัว 

เซลล์จุลินทรีย์ ทั้งท่ีมีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้ว ตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลาย หรือส่วนที่

ถูกสังเคราะห์ข้ึนมาใหม่ แต่ไม่รวมถึงรากพืช หรือเซษซากพืช หรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย  

 อินทรียวัตถุในดินนี้ เป็นแหล่งส าคัญของธาตุอาหารพืช และเป็นแหล่งอาหารและพลังงานของ

จุลินทรีย์ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน อีกทั้งยังเป็นส่วนที่มีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อสมบัติต่างๆ ของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น โครงสร้างดิน ความร่วนซุย การระบายน้ า 

การถ่ายเทอากาศ การดูดซับน้ าและธาตุอาหารของดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับความอุดม

สมบูรณ์ของดิน และความสามารถในการให้ผลผลิตของดินอีกด้วย 

 3. น  าในดิน 

  น้ าในดิน หมายถึง ส่วนของน้ าที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดิน มีความส าคัญ

มากต่อการปลูก และการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆ ในดิน 

และเป็นส่วนส าคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืช  

 4. อากาศในดิน  

  หมายถึง ส่วนของก๊าซต่างๆ ที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ าอยู่ ก๊าซที่พบ

โดยทั่วไปในดิน คือ ก๊าซไนโตรเจน (N2) ออกซิเจน (O2) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งรากพืชและ

จุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจ และสร้างพลังงานในการด ารงชีวิต     

 ทรัพยากรดินของประเทศไทย        

 การศึกษาทางดินในประเทศไทย  ทั้งในด้านปฐพีวิทยาธรรมชาติ (pedology) และด้าน

ความสัมพันธ์กับพืช (edaphology) นั้น ได้ยึดถือวิวัฒนาการทางวิชาการของยุโรปและอเมริกันเป็นหลัก 

ซึ่งเริ่มมากว่า 50 ปีแล้ว โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ในประเทศ กับมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะในสมัยแรกๆ  

 การศึกษาทั้งสองด้านที่ท าต่อเนื่องกันมาเรื่อย ๆ นี้ ท าให้มีข้อมูลและข้อสนเทศที่สามารถน ามาใช้

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับดินมากมาย และผลจากการศึกษาท าให้มองเห็น

ปัญหาเกี่ยวกับดินและการใช้ที่ดินมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 



 ลักษณะเด่นของดินในประเทศไทย  

 จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดินอย่างต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน สามารถจะบอกได้ว่าดินส่วน

ใหญ่ของประเทศไทยมีลักษณะเด่นเป็นดินเขตร้อนที่มีพัฒนาการค่อนข้างสูงถึงสูง และมักจะขาดความอุดม

สมบูรณ์ในระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจัยและสภาพแวดล้อม ในการเกิดดินในแต่ละภูมิภาคมี

ความแตกต่างกัน ลักษณะของดินที่เกิดในบริเวณต่างๆ ของประเทศไทยจึงมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป

ด้วย สรุปโดยภาพรวมได้ดังนี้ 

 ทรัพยากรดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
   ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่ในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นดินที่อยู่ในสภาพอากาศที่
ค่อนข้างชื้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล มีพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลเป็นแนวยาวทั้งสองด้าน ตอนกลางมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ และมีสภาพภูมิอากาศ
เป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกสม่ าเสมอ 
 ดินในพื้นท่ีดอนส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการมาก มีการชะล้างสูง ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์
ต่ า จัดได้ว่าเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ าถึงค่อนข้างต่ า 
 ทรัพยากรดินในภาคกลาง 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง และล าน้ า
สาขาท าให้มีพ้ืนที่ราบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นก าเนิดดินส่วนใหญ่เป็นพวกตะกอนน้ าพา ดินใน
แถบนี้จึงมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบกับพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
ระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าภาคอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีปัญหาดินเปรี้ยวอยู่
บ้าง 
 ทรัพยากรดินในภาคเหนือ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่ว ๆ ไปเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา หรือที่ราบบริเวณสองฝั่ง
แม่น้ าสายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการไม่มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่ าจนเกินไป ดินในบริเวณที่ราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินที่มีศักยภาพทาง
การเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ภาคเหนือที่ส าคัญคือ เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
มีพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง 
ซึ่งพ้ืนทีเ่หล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง ไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร 
 ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน วัตถุต้นก าเนิดดินส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่
ของหินตะกอน หรือเป็นชิ้นส่วนของหินตะกอนที่ผุพังและถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ลักษณะ
ดินที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ าได้ง่าย 
เนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายจัด นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย 
เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ในระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าหรือต่ า 
 



การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Land Use Planning 
 ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land 
Use Planning) เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบต าแหน่งพ้ืนที่ต้องการเพาะปลูก 
ระบบจะแสดงข้อมูลประจ าแปลงนั้นๆ อาทิ ข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ข้อมูลแหล่งน้ า 
ข้อมูลการใช้ที่ดิน และแสดงข้อมูลภูมิอากาศปัจจุบัน ณ ต าแหน่งที่ตั้งของแปลง เกษตรกรสามารถวาด
แปลงและบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองบนแผนที่ ซึ่งจะท าให้มราบถึงข้อมูลประจ าแปลง ตั้งแต่
เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ระบบจะแสดงข้อมูลการวางแผนการเพาะปลูก ขั้ นตอนการเพาะปลูก วิธีการ
จัดการดนิ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพ้ืนฐาน และค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ข้อมูลโรคพืช 
เพ่ือน ามาใช้วางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรายแปลงได้อย่างเหมาะสม เมื่อบริหารจัดการแปลงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ระบบจ าค านวณต้นทุนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิตประจ าแปลง รายรับ-รายจ่าย ผล
ก าไร-ขาดทุน และสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง เกษตรกรสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนว
ทางการวางแผน การเพาะปลูกในพื้นที่จริง หรือต้องการปรับเปลี่ยนพืชเป็นชนิดอื่น ๆ ได้ เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับชุดดิน 
 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน 
 แผนที่ดิน หมายถึงแผนที่ที่แสดงขอบเขตของดินและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของดินชนิดต่างๆ 
ซึ่งมีสมบัติเกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินที่พบในการส ารวจ และมีการระบุถึงชื่อต่างๆ 
ของดินตามระบบการจ าแนกดินที่ใช้ 
 การท าแผนที่ดิน เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดินทั้งจากภาคสนาม ผลการวิเคราะห์
ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการและข้อมูลการจัดจ าแนกชนิดของดิน เพ่ือจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตและการ
กระจายของดินชนิดต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ โดยจะต้องรักษามาตรฐานของความ
ถูกต้องตามมาตราส่วนที่ก าหนดและประเภทของการส ารวจดิน เ พ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการแปล
ความหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน 
 การส ารวจดิน (soil survey) คือการใช้วิธีการศึกษาทางสนาม และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มา
ประมวลเข้าด้วยกันเพ่ือ แจกแจง และจ าแนกดินในบริเวณใดบริเวณหนึ่งออกเป็นชนิดต่างๆ และแบ่ง
ขอบเขตของบริเวณที่ดินแตกต่างกันออกเป็นหน่วยดิน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเดี่ยว หรือหน่วยผสมบนแผน
ที่ดิน และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากการส ารวจ เพ่ือวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ 
 การส ารวจดินที่สมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยแผนที่ดิน และรายงานการส ารวจดินที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับชนิด ลักษณะของดิน และการแปลความหมายหน่วยพื้นที่ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ดิน 
 งานส ารวจดิน เป็นงานที่ต้องอาศัยหลักวิชาการหลายแขนงทั้งทางด้านปฐพีวิทยา (soil science) 
ธรณีวิทยา (geology) และทางด้านภูมิศาสตร์ (geography) ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) 
อุตุนิยมวิทยา (climatology) ตลอดจนวิชาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ เกษตรศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่างๆ เข้ามาใช้ในการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงลักษณะและคุณสมบัติที่ส าคัญของดิน ก าเนิดของดิน และการ
จ าแนกดิน 



 หลักในการส ารวจดินประกอบด้วย 
1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
2) การตรวจสอบดินในสนาม 
3) การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ 
4) การท าแผนที่ดิน 
5) การท ารายงานส ารวจดิน 
 การศึกษาข้อมูลเบื องต้น  

 การศึกษาเบื้องต้น เป็นขั้นแรกของการด าเนินงานส ารวจจ าแนกดิน โดยปกติจะท าเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลข้อสนเทศที่รวบรวมไว้แล้ว และหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะได้เห็นภาพอย่างกว้างๆ ของดินและ
ความสัมพันธ์ของดินกับสภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นก าเนิดดินและลักษณะอ่ืนๆ รวมถึงความสัมพันธ์ทั่วๆ ไป 
ระหว่างดินชนิดต่างๆ กับการใช้ที่ดิน ส าหรับความละเอียดหรือความหยาบของการศึกษาเบื้องต้นนี้ จะ
ขึ้นอยู่กับข้อสนเทศที่มีอยู่และความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมแผนการด าเนินงาน และเพ่ือวาง
โครงร่างการท าแผนที่กับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนที่ ถึงแม้ว่าจะเป็นการส ารวจดินในบริเวณ
ที่เคยมีการส ารวจดินมาก่อนแล้ว นักส ารวจดินก็ยังจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดินในภาคสนาม 
 การตรวจสอบดินในสนาม 
 จุดประสงค์ของการส ารวจดินในสนามก็เพ่ือศึกษาลักษณะต่างๆ ของดิน เพ่ือที่จะแบ่งแยกขอบเขต
ดินออกเป็นหน่วยต่างๆ ตามวัตถุประสงค์หลังจากที่ได้ทราบความสัมพันธ์ต่างๆ ขอดิน และสภาพภูมิ
ประเทศเรียบร้อยตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการส ารวจดิน คือ การส ารวจในพ้ืนที่หรือ
การส ารวจภาคสนาม ซึ่งประกอบด้วยงานหลายอย่างท่ีจะต้องด าเนินการตามข้ันตอนอย่างเหมาะสม 
 วิธีการที่ดีท่ีสุดในการตรวจสอบลักษณะดินในสนาม คือ การศึกษาลักษณะดินจากหลุมดินที่เพ่ิงขุด
ใหม่ๆ หรือศึกษาจากหน้าตัดดิน ซึ่งจะแสดงให้เป็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่ภายในดิน เช่น สีดิน เนื้อดิน 
ชนิดของวัสดุหรือสิ่งที่ปะปนอยู่ในดินและการจัดเรียงชั้นดินในหน้าตัดดินได้อย่างชัดเจนนักส ารวจดินจะ
ศึกษาลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินในช่วงความลึกตั้งแต่ผิวหน้าดินลงไปประมาณ 2 เมตร โดยจะ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่องต่างๆ เช่น ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของจุดที่ท าการศึกษา
สภาพพ้ืนที่ และข้อมูลทั่วไปอ่ืนๆ และลักษณะของดินอย่างละเอียด พร้อมทั้งทดสอบสมบัติของดินบาง
ประการตามที่ก าหนด เช่น ชั้นดิน ความลึก สีดิน โครงสร้างของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง และเก็บ
ตัวอย่างดินเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจ าแนกชนิดของดินเบื้องต้นและการท าแผนที่
ต้นร่าง 
 การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ 
 แม้ว่าเราจะท าการศึกษาตรวจสอบดินในพ้ืนที่อย่างละเอียด เพ่ือรวบรวมลักษณะและสมบัติต่างๆ 
ของดินให้ได้มากที่สุด แต่ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการจัดจ าแนกดินบางอย่างนั้น ไม่อาจได้มาโดย
การศึกษาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ หรือใช้วิธีการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ภาคสนามได้แต่เพียงอย่าง
เดยีว เนื่องจากมีสมบัติภายในของดินบางอย่างท่ีเราไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นต้องเก็บ
ตัวอย่างดินบางส่วนกลับมายังห้องปฏิบัติการ และน าไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือและวิธีการตาม



มาตรฐานสากล เพ่ือที่จะน าผลที่ได้มาใช้ในการจัดจ าแนกและประเมินศักยภาพของดินนั้นๆ ตัวอย่างของ
การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพ่ือศึกษาสมบัติต่างๆ ของดิน ได้แก่ 
 - การตรวจหาปริมาณของอนุภาคขนาดต่างๆ ได้แก่ ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว เพื่อให้ทราบ
สัดส่วนของอนุภาคขนาดต่างๆ ส าหรับใช้ในการจ าแนกชนิดของเนื้อดิน 
 - การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของแร่ดินเหนียว 
 - การวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
 - การวิเคราะห์ปริมาณธาตุประจุบวก เช่น แคลเซียม โซเดียม ในสารละลายดินและความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกขอดิน 
 - การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ฯลฯ 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะดินในพ้ืนที่ ประกอบกับข้อมูลผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในห้องปฏิบัติการ จะท าให้เราสามารถแบ่งชนิดของดินออกเป็นกลุ่มและจัดหมวดหมู่ดินตาม
ระบบการจ าแนกดินแบบอนุกรมวิธานดินได้ ตั้งแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือ “อันดับ” จนถึงระดับเล็กท่ีสุด 
เรียกว่า“ชุดดิน” 
 การท าแผนที่ดิน 
 แผนที่ดิน หมายถึงแผนที่ที่แสดงขอบเขตของดินและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของดินชนิดต่ างๆ 
ซึ่งมีสมบัติเกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินที่พบในการส ารวจ และมีการระบุถึงชื่อต่างๆ 
ของดินตามระบบการจ าแนกดินที่ใช้ 
 การท าแผนที่ดิน เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดินทั้งจากภาคสนาม ผลการวิเคราะห์
ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการและข้อมูลการจัดจ าแนกชนิดของดิน เพ่ือจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตและการ
กระจายของดินชนิดต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ โดยจะต้องรักษามาตรฐานของความ
ถูกต้องตามมาตราส่วนที่ก าหนดและประเภทของการส ารวจดิน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการแปล
ความหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดท ารายงานส ารวจดิน 
 รายงานการส ารวจดิน หมายถึง เอกสารรายงานประกอบการแปลความหมายข้อมูลดินซึ่งแสดง
รายละเอียดและค าอธิบายที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ดินฉบับหนึ่งๆ อาจรวมถึงข้อมูล
การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของดิน เพ่ือการใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรที่บุคคลทั่วไป
สามารถศึกษาท าความเข้าใจได้ ทั้งนี้เนื่องจากแผนที่ดินเพียงอย่างเดียวจะมีประโยชน์เฉพาะคนที่คุ้นเคยกับ
ชื่อของหน่วยดินที่ระบุไว้ในแผนที่เท่านั้น         


