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1. การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้        
 บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านปฐพีวิทยาพ้ืนฐานอย่างถูกต้อง เพ่ือ

น าไปใช้ประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการศึกษาปฐพีวิทยาขั้นสูง และพัฒนา
ทางด้านการเกษตรต่อไป                                                                                 

ภารกิจหน้าที่หลัก กรมพัฒนาที่ดิน คือดูแลทรัพยากรดิน     
  - ให้มีการใช้ พัฒนาและอนุรักษ์อย่างเหมาะสมยั่งยืน     
  - ส่งเสริมให้เกษตรกรประสบความส าเร็จ      
  - ในการเพาะปลูก ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต มีรายได้เพ่ิมขึ้น  

หลักสูตรปฐพีวิทยาพ้ืนฐานมีทั้งหมด 6 บท 
บทที่ 1 เรื่อง ความหมายและความส าคัญของดิน 

 บทที่ 2 เรื่อง สมบัติขอองดิน 
 บทที่ 3 เรื่อง ทรัพยากรดินของประเทศไทย 
 บทที่ 4 เรื่อง การใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบดิน 
 บทที่ 5 เรื่อง การใช้แผนที่ดิน 
 บทที่ 6 เรื่อง การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน 

2. เนื้อหาของหลักสูตรของการฝึกอบรม  
บทที่ 1 ความหมายและความส าคัญของดิน 
1. ความหมายของดิน 

 ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติที่เกิดข้ึนจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ กับอินทรียวัตถุที่ได้จาก
การย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วน เกิดข้ึนปกคลุมผิวโลก 
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2. ความส าคัญของดิน 
 ดิน ส าหรับพืช เป็นที่ยึดเกาะของรากพืช แหล่งธาตุอาหาร แหล่งน้ า แหล่งอากาศ 
 ดิน ส าหรับสัตว์ เป็นแหล่งผลติอาหารและห่วงโซ่อาหาร 
 ดิน ส าหรับมนุษย์ เป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่ แหล่งฝังกลบขยะ แหล่งผลิตพลังงาน     

ชีวมวล แหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรม แหล่งกักเก็บคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฐานรากสิ่งปลูกสร้างและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ แหล่งศึกษาอารยธรรมและ
ประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งฝังกลบ 
 จะเห็นได้ว่า สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยดินในการยังชีพและเจริญเติบโต ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
ใกล้ชิดกับมนุษย์และมนุษย์ใช้ประโยชน์มากที่สุด มนุษย์จึงควรใช้ดินอย่างรู้คุณค่า 

3. ส่วนประกอบของดิน 
 ประกอบด้วยองค์ประกอบของดิน 4 ส่วน 

1. อนินทรียวัตถุ (Mineral matter) เศษชิ้นส่วนของหิน ในสัดส่วน 45 % 
2. อินทรียวัตถ ุ(Organic matter) เศษซากพืชซากสัตว์ ในสัดส่วน 5 % 
3. น้ า (Water)  ในสัดส่วน 25 % 
4. อากาศ (Air)  ในสัดส่วน 25 % 

  ปัจจัยในการสร้างตัวของดิน  
1. สภาพภูมิอากาศ  
2. สภาพภูมิประเทศ 
3. วัตถุต้นก าเนิดดิน 
4. สิ่งมีชีวิต 
5. เวลา  

4. การสร้างตัวของดิน 
บทที่ 2 สมบัติของดิน 
1. สมบัติทางกายภาพ 
 เป็นสมบัติที่สามารถสังเกตุได้จากลักษณะภายนอก เก่ียวข้องกับสถานะ พฤติกรรม และการ
เคลื่อนย้ายมวลสารและพลังงานในดิน 
 สมบัติทางกายภาพที่ส าคัญของดิน ได้แก่ เนื้อดิน  โครงสร้างดิน และสีดิน 
    - เนื้อดินและโครงสร้างดิน มีผลต่อสมบัติทางกายภาพอ่ืนๆ โดยเฉพาะความสามารถในการอุ้มน้ า 
การถ่ายเทอากาศ ความหนาแน่น และความแข็งของดิน 
   - สีดิน เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมการเกิดดิน แร่ และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 
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2. สมบัติทางเคมี 
 เป็นสมบัติที่เก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและองค์ประกอบทางเคมี เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 
ลักษณะ การดูดยึดและแลกเปลี่ยนแร่ธาตุ และปฏิกิริยาเคมี 
 สมบัติทางเคมีที่ส าคัญของดิน ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก และปริมาณธาตุอาหารพืช 
3. สมบัติทางแร่  
 เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่ที่สามารถมองเห็น สัมผัส และทดสอบโดยใช้เครื่องมือได้ ได้แก่ รูป
ผลึก ความแข็ง สี สีผงละเอียด ความวาว การให้แสงผ่าน และความหนาแน่น  
4. สมบัติทางชีวภาพ 
 พิจารณาสิ่งมีชีวิตทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ในลักษณะหน่วยที่ต้องใช้พลังงานและเกิดปฏิกิริยา 
บทที่ 3 ทรัพยากรดินของประเทศไทย ทรัพยากรดินภาคใต้ 
 ลักษณะภูมิประเทศภาคใต้ : ชายฝั่งทะเลแนแนวยาวทั้งสองด้าน ตอนกลางมีเทือกเขาสูง 3 แนว 
และพ้ืนที่ลาดเอียงจากตอนกลาง ไปสู่ชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน 
 ที่ลุ่ม    พบที่ราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง บริเวณต่ าสุด เกิดจากตะกอนน้ าทะเล (ชะวากทะเล)  
           พบที่ราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง ดินที่เกิด เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย 

ชะวากทะเล ที่ราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง ดินเลนเค็มชายทะเล มีเกลือสูง การระบาย 
น้ าเลวมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย pH 5.5-6.6 และเม่ือดินแห้งจะแปรสภาพเป็นดินกรด
ก ามะถันและเค็ม 

 หาดทรายและสันทราย เกิดจากตะกอนน้ าทะเล ดินเป็นดินทรายจัด pH 6.0-7.0 
ระบายน้ าดีเกินไป อุ้มน้ าต่ า ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
  ที่ราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง ดินที่เกิดดินเปรี้ยว เช่น ชุดดินมูโน๊ะ   
  พ้ืนที่พรุ เกิดท่ีลุ่มต่ าหลังสันทราย พบดินอินทรีย์ เป็นกรดจัดมาก ระบายน้ าเลว 
  ที่ราบตะกอนน้ าพา ดินที่เกิดบริเวณนี้ ดินที่เกิดจากตะกอนน้ าจืด 
 ที่ดอน พบได้ที่สันทราย และหาดทราย สันดินริมน้ า ที่ลาดเชิงเขา เนินเขาและภูเขา 
  สันดินริมน้ า กลุ่มดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียด เรียกว่าชุดดินรือเสาะ 
  เนินเขา และภูเขาหินปูน พบดินเหนียว ร่วนซุย ระบายน้ าดี อุ้มน้ าต่ า ขาดความอุดม
สมบูรณ์ 
  เนินเขาและที่ลาดเชิงเขา สลายตัวจากหินทราย จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงดิน 

เนินเขาและภูเขาหินแกรนิต สลายตัวจากหินแกรนิต  
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สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคใต้ 

สามารถจ าแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ ได้เป็น 5 ประเภท 
1. ดินตื้น (5.22%) 
2. ดินเค็มชายทะเล (3.44%) 
3. ดินเปรี้ยวจัด (3.04%) 
4. ดินทรายจัด (2.18%) 
5. ดินอินทรีย์ (0.78%) 

ทรัพยากรดินภาคตะวันออก 
 ลักษณะภูมิประเทศ  

- ตอนบน เทือกเขาสูง เนินเขาเตี้ยสลับที่ราบแคบ 
  - ตอนกลาง เทือกเขาสูงสลับกับท่ีราบขนานไปกับแม่น้ าล าธารและพ้ืนที่ลอนลาด 
  - ตอนล่าง พื้นที่ลอนลาดสลับกับท่ีราบ เป็นแนวแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล 
  - ที่ราบชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยพื้นที่สันทราย ชะวากทะเล และลากูน 
 ดินในพื้นท่ีลุ่ม 

ที่ราบน้ าทะเลท่วมถึง เกิดจากตะกอนน้ าทะเล เป็นดินเค็ม  
สันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนน้ าทะเล ดินเป็นทรายจัด ระบายน้ าดีเกินไป  
ที่ราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง พบดินเปรี้ยวได้  
ที่ราบตะกอนน้ าพา เกิดจากตะกอนน้ าจืด กลุ่มดินเหนียวลึกมาก 

 ดินในพื้นท่ีดอน 
สันดินริมน้ า กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินทรายแป้งละเอียด 
เนินเขาและที่ลาดเชิงเขา สลายตัวจากหินดินดาน กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพื้น 
เกิดจากการสะสมของมาร์ล ดินด่างจัด ความอุดมสมบูรณ์สูง 
เนินเขาและที่ลาดเชิงเขา สลายตัวจากหินทราย กลุ่มดินร่วนหยาบ/ร่วนละเอียด 

สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออก 
สามารถจ าแนกดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ ได้เป็น 4 ประเภท 

1. ดินตื้น (23.83%) 
2. ดินเปรี้ยวจัด (8.26%) 
3. ดินทรายจัด (4.64%) 
4. ดินเค็มชายทะเล (0.76%) 

ทรัพยากรดินภาคเหนือ 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไป เป็นเทือกเขาสูง สลับกับท่ีราบระหว่าเขา หรือที่ราบบริเวณ

สองฝั่งแม่น้ าสายใหญ่ และที่ราบระหว่างหุบเขา  
   ที่ลุ่ม ที่ราบน้ าท่วมถึง ตะพักล าน้ าระดับต่ า 
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   ที่ดอน สันดินริมน้ า ตะกอนน้ าพารูปพัด ตะพักล าน้ าระดับสูง เนินเขาหินแกรนิต  
หินบะซอลต์ เนินเขาและภูเขา (หินดินดาน) เนินเขาและภูเขา(หินอัคนี) 

สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคเหนือ 
1. ดินตื้น (11.43%) 
2. ดินทรายจัด (4.64%) 

ทรัพยากรดินภาคกลาง 
 ลักษณะภูมิประเทศ  

- พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าสาขาอ่ืนๆ เช่น แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง 
แม่น้ าป่าสัก 

- บริเวณขอบที่ราบ เป็นที่ราบแคบๆสลับเนินลูกเตี้ยๆและมีเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก 
พ้ืนที่ลุ่ม พบได้ที่ราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง ที่ราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึง ที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง และท่ี

ราบตะกอนน้ าพา 
พ้ืนที่ดอน พบได้ที่ตะพักล าน้ าระดับสูง เนินตะกอนน้ าพารูปพัด ถัดขึ้นมาคือดินที่เกิดจากบริเวณ

เนินเขาและภูเขา ที่เกิดจากการผุพังสลายตัวจากหินต่างๆ ได้แก่ หินปูน หินดินดาน หินอัคนี และหินทราย 
สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคกลาง 

1. ดินตื้น (7.63%)    
2. ดินเปรี้ยวจัด (7.35%)  
3. ดินทราย (2.32%)    
4. ดินเค็มทะเล (0.64%) 

ทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงเกิดจากการยกตัวของแผ่นดิน 2 ด้าน คือ ด้านตะวันตกและด้าน
ใต้ของภาค ท าให้มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกะทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่  

1. แอ่งที่ราบ  
- แอ่งที่ราบโคราช เกิดขึ้นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูง 

สลับกับเนินเขา    
- แอ่งสกลนคร อยู่ทางตอนเหนือของภาคตั้งแต่แนวภูเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง มีแม่น้ า
สงคราม 
2. เขตภูเขา ทางด้านตะวันตก ตอนใตเของภาค ภูเขที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและ      

แอ่งสกลนคร ได้แก่ ทิวเขาภูพาน 
 ลักษณะของดิน ส่วนมากจะเป็นที่ราบน้ าท่วมถึง ดินเค็ม พ้ืนที่เกือบราบ ดินเกิดจากการผุพัง
สลายตัวจากหินทราย หินทรายแป้งเนื้อปูน หินดินดาน เนินเขาหินปูน 
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สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ดินตื้น (14.77%)    
2. ดินทรายจัด (8.18%)    
3. ดินเค็มบก (2.07%) 

บทที่ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน LDD On Farm Use Planning 
 แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ี เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง เป็นแอปที่
ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูก แหล่งน้ า ข้อมูลการใช้
ที่ดิน และเกษตรกรยังสามารถวาดแปลง บริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเอง ท าให้ทราบถึงข้อมูล
ประจ าแปลงนั้นๆ เพ่ือน ามาวางแผนกาใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว และคาดการ
ผลผลิตประจ าแปลง สามารถค านวณต้นทุนการผลิต และสรุปข้อมูลให้เกษตรกรเป็นรายแปลง เกษตรกร
สามารถน าข้อมูลที่ได้ มาใช้เป็นแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพ้ืนที่จริง หรือหากต้องการปรับเปลี่ยน
เป็นชนิดอื่นๆก็สามารถท าได้ เพ่ือเป็นทางเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับดินนั้นๆ 

บทที่ 5 การอ่านและการใช้แผนที่ดิน 
 แผนที่และองค์ประกอบ แผนที่ดิน หมายถึงแผนที่ที่แสดงขอบเขตของดินและการกระจายทาง        
ภูมิศาสตร์ของดินชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะธรรมชาติของดินที่พบในการส ารวจ 
และการมีระบุถึงชื่อต่างๆ ของดินตามระบบการจ าแนกดินที่ใช้ 
 แผนที่ดินและหน่วยแผนที่ดิน การท าแผนที่ดิน เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดินทั้งจาก
ภาคสนาม ผลการวิเคราะห์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการและข้อมูลการจัดจ าแนกชนิดของดิน เพ่ือจัดท าแผนที่
แสดงขอบเขตและการกระจายของดินชนิดต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ โดยจะต้องรักษา
มาตรฐานของความถูกต้องตามาตราส่วนที่ก าหนดและประเภทของการส ารวจดิน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ในการแปลความหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบของแผนที่ดิน 
 องค์ประกอบของแผนที่ดิน โดยส่วนมากแล่งออกเป็น  
 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศในรูปแบบต่างๆ อย่างภูเขา ป่าไม้ 
ทะเล แม่น้ า ล าธาร และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เมืองต่างๆ เส้นทางคมนาคม พ้ืนที่ท าการเกษ๖ร โดยจะ
แบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ชื่อประเภทของแผนที่ เป็นสิ่งที่ส าคัญในการท าให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าเป็นแผนที่ใช้กับเรื่องอะไร 
แสดงรายละเอียดอะไรบ้าง เพ่ือให้ผู้ใช้น าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการ โดยปกติชื่อ
แผนที่จะมีค าอธิบายก ากับไว้ด้วย เช่น แผนที่ประเทศไทยแสดงส่วนระดับความสูงของพ้ืนที่ภูมิประเทศ 
แผนที่โลกแสดงเส้นทางการเดินเรือโดยสารและพาณิชย์ เป็นต้น 
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2. ทิศทางเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้เลยในองค์ประกอบของแผนที่ทุกชนิด เพราะมีความส าคัญต่อการ 

ค้นหาต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ใดๆ โดยจะก ากับด้วยทั้งสี่ทิศ ประกอบไปด้วย ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก และจากการอ้างอิงจากเข็มทิศ ซึ่งจะชี้ไปยังทิศเหนือตบอดเวลา ให้แผนที่จะ
แสดงทิศเหนือไว้ด้านบนของแผนที่ที่เสมอ จะช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาทิศทางและต าแหน่งที่ถูกต้องในแผน
ที่ได้ 

3. ขอบระวางแผนที่ทุกชนิดจ าเป็นต้องมีขอบระวาง ซึ่งจ าท าให้ทราบถึงขอบเขตของพ้ืนที่ในภูมิ 
ประเทศที่แสดงบนแผนที่ที่นั้นๆ ซึ่งจะบอกด้วยเส้นขนานเพ่ือแสดงต าแหน่งละติจูดกับเส้นเมริเดียน เพ่ือ
แสดง ลองติจูด และจะแสดงตัวเลขเพื่อบอกค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของต าแหน่งต่างๆบนแผนที่ผิวโลก รวมไปถึง 
สีในแผนที่ ที่จะบอกคุณลักษณ์ต่างๆของภูมิประเทศในส่วนนั้นด้วย 

4.สัญลักษณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ ในภูมิประเทศจริง เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่าน แปล
และเข้าใจความหมายจากแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้แผนที่จะต้องมีค าอธิบายสัญลักษณ์ประกอบไว้ด้วย
เสมอ 

5.มาตรส่วน แน่นอนว่าในแผนที่ เราคงไม่สามารถท่ีจะแสดงทุกอย่างตามขนาดจริงได้ ดังนั้นจึง 
จ าเป็นต้องย่อส่วนลงมาจากระยะทางจริงในภูมิประเทศ ตามมาตราส่วน ซึ่งจะแสดงมาตราส่วนว่าย่อลงมา
เท่าใดมาตราส่วนแผนที่ โดยมากจะมี 3 ลักษณะ ได้แก่ มาตราส่วนแบบเศษส่วนมาตราส่วนค าพูด และ
มาตราส่วนแบบกราฟฟิก มาตราส่วนของแผนที่คือ อัตราส่วนของระยะทางราบบนแผนที่กับระยะทางราบ
บนภูมิประเทศจริง ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถเขียนได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น 1×70,000 หรือ 1/70,000 
การค านวณนั้นก็ท าได้ง่ายดังนี้ : มาตราส่วน = ระยะบนแผนที่ × ระยะภูมิประเทศ นั้นเอง 

6.พิกัดภูมิศาสตร์ เป็นระบบที่จะบอกต าแหน่งของที่ตั้งหรือสิ่งต่างๆบนผิวโลก โดยอาศัยเส้นโครง 
บนแผนที่ 2 เส้น ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ตัดกันเป็นจุดต่างๆ โดยจะอ่านค่าจาก เส้นละติจูด (เส้นขนานละ
เส้นลองติจูด (เส้นเมริเดียน) ซึ่ง ละติจูด ก็คือพิกัดจุดหนึ่งบนเส้นเมริเดียน 
 หน่วยจ าแนกดิน (Taxonomic unit) คือหน่วยที่จ าแนกได้ในสนามตามระบบการจ าแนกดิน เช่น 
ชุดดิน หรือขอบเขตท่ีเขียนในแผนที่ดินเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ที่ไม่เป็นดินหรือ มีดินปกคลุมเพียงเล็กน้อย เช่น
หาดทราย ที่ดินหินพื้นโผล่ ที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่น้ า เป็นต้น ชนิดของหน่วยแผนที่ดิน แบ่งออกได้ 5 
ประเภท ได้แก่ หน่วยดินเดี่ยว หน่วยดินสัมพันธ์ หน่วยดินเชิงซ้อน หน่วยดินศักยภาพเสมอ และหน่วยพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด 
บทที่ 6 การตรวจสอบดินและการใช้ข้อมูลดิน 
การตรวจสอบสัณฐานวิทยาในสนามของดิน มีความส าคัญดังนี้ 

1. เป็นลักษณะเด่นของดินที่สังเกตและทดสอบได้ ช่วยให้เข้าใจลักษณะประจ าตัวของดิน 
2. ลักษณะที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของดินกับสภาพแวดล้อม (การก าเนิดดิน) 
3. ลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์การจ าแนกดินและแผนที่ดิน 
4. ช่วยในการเขียนรายงานการส ารวจดินได้ดีและชัดเจน 
5. ช่วยแปลความหมายและจ าแนกศักยภาพของดินเพ่ือการใช้ที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสม 
6. ตรวจสอบบันทึกและอธิบายลักษณะดินโดยต้องครอบคลุมถึงลักษณะเด่นประจ าตัวของดิน 
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7. ท าความเข้าใจลักษณะและสมบัติดินในภาคสนาม 
8. เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสนาม 
Soil color สีดิน สังเกตและบอกความแตกต่างได้ง่ายที่สุด วิธีการวัด ใช้ตาอ่านค่าสีดินเทียบกับสมุดสี
ดิน ด้วยแสงธรรมชาติ ตอนกลางวัน วัดในสภาพดินชื้น และมีบ้างที่วัดดินแห้งเพ่ือทดสอบลักษณะดิน
บางชนิด Soil texture ความเหนียว ความหยาบ หรือละเอียดอ่อนของดิน 3 กลุ่มอนุภาคขนาดเล็ก
กว่า 2 มม. อยู่ร่วมกันในปริมาณสัดส่วนที่แตกต่างกัน 
1. ด้านการส ารวจ จ าแนก และท าแผนที่ดิน 

- การจ าแนกหน่วยแผนที่ดินระดับค่อนข้างละเอียด ใช้ชื่อชุดดินก ากับด้วยขนิดของเนื้อดินบน 
- การจ าแนกดินระดับ Family : ชั้นอนุภาคดิน 

2. ด้านความเหมะสมในการจัดการดินเพื่อการเจริญเติบโตและเพาะปลูกพืช 
- การเตรียมดินเพ่ือการปลูกพืช ดินค่อนข้างเหนียวเตรียมดินท าได้ล าบากกว่าดินร่วนและกลุ่ม

ดินทราย 
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน : ความสามารถอุ้มปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืช ปริมาณธาตุอาหารในดิน  
- ความโปร่งและร่วนซุยของดิน การอุ้มน้ าไว้ในดินสภาพการระบายน้ าของดิน 

3. ด้านความสัมพันธ์กับสมบัติอ่ืนๆ ของเนื้อดิน ใช้ประเมินสมบัติทางฟิสิกส์อ่ืนๆ ของดิน เช่น 
- ความหนาแน่นรวมของดิน 
- ความชื้นของดิน 
- ค่าการดูดยึดน้ าในดิน 
- ค่าความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ของดิน 
- ส าหรับการจ าแนกระบอบความชื้น 
- ใช้ในแบบจ าลองเพ่ือการปลูกพืช และการค านวณการให้น้ าแก่พืช 


