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ทรัพยากรดิน 
 

ทรัพยากรดิน 

อ. ภาติยะ พัฒนาศักด์ิ 
 

1. วัตถุประสงค 
 
 เม่ือศึกษาบทนี้แลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี ้

1. บอกความหมายและความสาํคัญของดินได 
2. อธิบายลักษณะทางกายภาพของดินได 
3. อธิบายระบบการสํารวจและการจําแนกดินได 
4. อธิบายการใชที่ดินของประเทศไทยได 
5. บอกปญหาเก่ียวกับการใชที่ดินได 

 
2. ความนํา 
 
 ดินเปนเทหวัตถุธรรมชาติ ที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแรธาตุตาง ๆ ผสม 
คลุกเคลากับอินทรียวัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลกเปนชั้นบาง ๆ พืชสามารถเจริญเติบโตได ดินมี
โครงสรางและคุณสมบัติทางชีวภาพ ซึ่งสามารถแยกดินออกจากสารวัตถุตนกําเนิด ในดินมีน้ํา 
สารอาหารและอากาศสําหรับการเจริญเติบโตของพืชและยังสามารถใหผลผลิตทางดานอาหาร
ในการดํารงชีวิตของมนุษยและมนุษยสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดบนพ้ืนดิน ซึ่งการใช
ประโยชนที่ดินโดยขาดความรูและขาดการอนุรักษดิน จะทําใหดินเสื่อมคุณภาพและยังมีผลตอ
น้ําใตดินดวย ดังนั้นมนุษยควรทําความเขาใจในการอนุรักษดินและมีการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะถือวาดินเปนส่ิงจําเปนตอมนุษย ทุกส่ิงทุกอยางตองอาศัยดินทั้งสิ้น 
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3. ความหมายและความสําคัญของดิน 
 
 3.1 ความหมายของดิน 
 
 “ดิน” มีผูใหความหมายและคํานิยามไวหลายอยางดวยกัน เชน กรมพัฒนาที่ดินใหคํา
นิยามวา ดินหมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแรธาตุตาง ๆ ผสม
กับอินทรียวัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลก ดินเปนวัตถุที่ค้ําจุนการเจริญเติบโต และทรงตัวของพืช ดิน
ประกอบไปดวยแรธาตุที่เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ําและอากาศ มีสัดสวนแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ชนิดของดิน 

พจนานุกรมศัพททางภูมิศาสตรฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา ดิน คือ วัตถุ
ที่ทับถมปกคลุมเปนชั้นบาง ๆ ปะปนกันในสภาพของแข็ง ของเหลว และกาซ ผสมผสานกัน มี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของพืช ซึ่งใหประโยชนตอมนุษยและสัตวอีกตอหน่ึง ดินมี
คุณสมบัติแตกตางกันไปในที่ตาง ๆ ของโลก ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ที่สําคัญคือภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ ชนิดของหินเปลือกโลกที่ใหกําเนิดดินและระยะเวลาที่ดินมีการเปล่ียนแปลง
วิวัฒนาการ 

 
3.2 ความสําคัญของดิน 

 
ดินมีความสําคัญตอพืช สัตว และมนุษยดังนี้ 

 3.2.1 ความสําคัญตอมนุษยเน่ืองจากเปนแหลงอาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและ
ยารักษาโรค 

3.2.2 ความสําคัญตอพืช เน่ืองจากพืชตองอาศัยดินเพ่ือการเจริญเติบโต เปนที่ยึด
เกาะของราก เปนแหลงอาหาร น้ํา อากาศท่ีใชในการเจริญเติบโตของพืช 

3.2.3 ความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปนที่อยูอาศัย เปนที่ตั้งของ
เมือง ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดวัฒนธรรม      
อารยธรรมและมีอิทธิพลตอการเมือง 

3.2.4 ความสําคัญตอปศุสัตว เน่ืองจากดินเปนแหลงพืชที่เปนอาหารของสัตว. 
3.2.5 ความสําคัญตออุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเหมืองแร 
3.2.6 ความสําคัญดานนันทนาการ ใชเปนฐานที่ตั้งของทิวทัศนที่สวยงามตาง ๆ  
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4. สวนประกอบของดิน 
 

ดินสามารถแบงสวนประกอบออกตามความสําคัญที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโต
ของพืชไดเปน 5 สวน คือ 

4.1 อนินทรียวัตถุ (Mineral matter) เปนสวนที่เกิดจากแรธาตุและหินตาง ๆ ที่
สลายตัวทางเคมี ทางฟสิกส และทางชีวภาพ 

4.2 อินทรียวัตถุ (Organic matter) ไดแก สวนที่เนาเปอยผุพัง หรือสลายตัวของพืช
และสัตว ทับถมกัน ซึ่งอินทรียวัตถุที่สลายตัวสมบูรณแลวเรียกวา ฮิวมัส (humus) 

4.3 น้ําในดิน (Soil water) น้ําในดินไดมาจากฝนหรือนํ้าชลประทาน เม่ือดินไดรับ
น้ํา น้ําจะแทรกซึม ไลอากาศออกจากชองระหวางเม็ดดินและตัวมันเองไปปรากฏอยูแทนที่ 

4.4 อากาศในดิน (Soil air) ในดินจะมีชองอากาศบรรจุอากาศในดินเสมอ ซึ่ง
สัดสวนจะเปนปฏิภาคโดยกลับกันกับปริมาณของน้ํา อากาศในดินจะมีกาซไนโตรเจนเปนสวน
ใหญ แตจะมีกาซออกซิเจนที่ต่ํากวาในบรรยากาศ 

4.5 สิ่งมีชีวิตในดิน (Living organisms) ไดแก จุลินทรียดินพวก เห็ด รา แบคทีเรีย 
และจําพวกสัตวที่อาศัยในดิน เชน แมลงตาง ๆ ไสเดือนเปนตน 

โดยทั่วไปแลวดินจะมีสวนประกอบที่เปนของแข็ง รอยละ 50 โดยปริมาตร 
(อินทรียวัตถุประมาณรอยละ 45 โดยปริมาตร และอนินทรียวัตถุรอยละ 5 โดยปริมาตร) และ
สวนประกอบที่เปนชองวางและน้ํารอยละ 50 โดยปริมาตร (มีอากาศรอยละ 25 โดยปริมาตรและ
น้ํารอยละ 25 โดยปริมาตร) 

ดังน้ันจึงสามารถจําแนกเน้ือดิน (Soil Texture) ซึ่งถือขนาดอนุภาคของเม็ดดินเปน
หลักเกณฑซึ่งแบงได 3 กลุม จากกลุมที่มีเนื้อหยาบจนถึงเนื้อละเอียด ไดแก ดินทราย (Sand) 
ดินทรายแปง (Silt) และดินเหนียว (Clay) ในการบอกวาดินจะมีเน้ือหยาบหรือละเอียดเพียงใด
ตองอาศัยน้ําหนักของดินแตละขนาดเม่ือเทียบเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักดินทั้งหมด 

จากตาราง 5.1 การจําแนกขนาดของเม็ดดิน สามารถบอกลักษณะของดินได ไดแก 
ดินทราย มีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 0.05 มิลลิเมตร ถึง 2 มิลลิเมตร ดินทรายแปง มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.002 มิลลิเมตร ถึง 0.005 มิลลิเมตร และดินเหนียว มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางนอยกวา 0.002 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 5.1 ขนาดของเม็ดดินในการจําแนก 
  

           ขนาดเม็ดดิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง (มิลลิเมตร) 
ดินทราย 2.00 – 0.05 

2.00-1.00 
1.00-0.50 
0.50-0.25 
0.25-0.10 
0.10-0.05 
0.05-0.002 
0.05-0.02 
0.02-0.01 
0.01-0.002 
< 0.002 
0.002-0.0002 
<0.0002 

หยาบมาก 
หยาบ 
ปานกลาง 
ละเอียด 
ละเอียดมาก 
ดินทรายแหง 
หยาบ 
ปานกลาง 
ละเอียด 
ดินเหนียว 
หยาบ 
ละเอียด 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Singer and Munns 1996. 
   

5. การสํารวจดิน 
 
 การสํารวจดิน (Soil survey) คือ การใชวิธีการศึกษาภาคสนามและขอสนเทศจากแหลง  
ตาง ๆ มาประมวลเขาดวยกัน เพ่ือแจกแจงใหคําจํากัดความ และจําแนกชนิดตาง ๆ ของดินใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยแบงขอบเขตของบริเวณที่ดินแตกตางกันเปนหนวยดิน ซึ่งอาจจะเปน
หนวยเดียว หรือหนวยผสมบนแผนที่ดิน และแปลความหมายขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมจากการ
สํารวจ ซึ่งการสํารวจดินจะตองมีแผนที่ดินและรายงานการสํารวจดินที่มีรายละเอียดเก่ียวกับ
ชนิด ลักษณะของดิน และการแปลความหมายหนวยพื้นที่ตาง ๆ ที่ปรากฏอยูบนแผนที่ดิน 
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 5.1 วัตถุประสงคของการสํารวจดิน 
 

5.1.1 เพ่ือศึกษาลักษณะที่สําคัญของดิน ทั้งนี้เพ่ือดูวาดินมีลักษณะที่เหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร ซึ่งการศึกษาลักษณะดินจะทําใหไดความรูและสามารถประมวลความรู
เก่ียวกับดินและชนิดดินเขาเปนระบบที่สามารถเขาใจไดงาย 

5.1.2 เพ่ือทําการจําแนกดินเปนชนิดตาง ๆ โดยเนนลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งจะตอง
ทําอยางเปนระบบ โดยมีขั้นตอนที่รัดกุม 

5.1.3 เพ่ือทําแผนที่แสดงอาณาเขตดิน ซึ่งสามารถแสดงขอบเขตและตําแหนงทาง
ภูมิศาสตรของดินชนิดตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกันหรือมีความแตกตางกัน ความถูกตองของ
แผนที่จะขึ้นอยูกับมาตราสวนของแผนที่ แผนที่ที่มีมาตราสวนใหญ เชน แผนที่มาตราสวน 
1:1,000 จะมีรายละเอียดชนิดของดินและปริมาณดินมากกวาแผนที่มาตราสวนเล็ก เชน แผนที่
มาตราสวน 1:100,000 

5.1.4 มีความสําคัญตอเกษตรกรรมของประเทศไทย นักสํารวจดินสามารถนําขอมูล
จากการสํารวจดิน เชน ขอบเขตดินชนิดใดจะตรงกับขอบเขตของพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นอยูมาก ซึ่ง
ขอมูลที่ไดสามารถจะนํามาหาความสัมพันธระหวางดินกับพืชและยังสามารถคาดคะเนผลผลิต
พืชที่ปลูกบนดินแตละชนิดได 
 

5.2 ประโยชนการสํารวจดิน 
 

5.2.1 ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานการเกษตร แหลงนํ้า 
เมืองและปาไม 

5.2.2 ใชประโยชนทางดานวิศวกรรมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การสราง
ถนน สรางสะพาน สรางเขื่อน งานวางผังเมืองเปนตน 

5.2.3 ใชเปนขอมูลรวมกับขอมูลอ่ืน เพ่ือจัดเก็บในระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือที่จะ
นําไปหาพื้นที่เส่ียงภัยตาง ๆ เชน พ้ืนที่เส่ียงตอการเกิดแผนดินไหว พ้ืนที่เส่ียงตอการเกิดอุทก
ภัย พ้ืนที่เสี่ยงไฟไหมเปนตน 

5.2.4 ใชประกอบการพิจารณาจัดการดินและการใชที่ดินใหมีประสิทธิภาพ 
5.2.5 ใชประกอบการประเมินราคาที่ดิน และประเมินการเก็บภาษีได 
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5.3 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการสํารวจดิน 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการสํารวจดินประกอบไปดวย 

5.3.1 แผนที่ฐาน (Base map) เปนอุปกรณสําคัญที่ใชในการวางแผน การ
ปฏิบัติงานภาคสนาม การแบงขอบเขตของดินตาง ๆ แผนท่ีฐานสามารถทําขึ้นเพ่ือใชตาม
วัตถุประสงคในการสํารวจ ไดแก  

1) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) เปนแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
ในมาตราสวนตาง ๆ ของกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม ซึ่งแผนที่ภูมิประเทศมาตรฐานมี
มาตราสวน 2 ระดับ คือ 1:50,000 และ 1:250,000 ซึ่งแผนที่ 1:50,000 นิยมใชมากกวา
เน่ืองจากเปนแผนที่ที่มีมาตราสวนใหญและสามารถทําแผนที่ฐานในการสํารวจดินระดับจังหวัด
ที่ใหรายละเอียดไดดี 

2) ภาพถายทางอากาศ (Aerial Photographs) เปนภาพถายที่ถายบนเคร่ืองบิน
โดยกองทัพอากาศ มีความทันสมัยกวาแผนที่ภูมิประเทศ 

3) ภาพดาวเทียม (Satellite image) ขอมูลภาพดาวเทียมเปนขอมูลภาพที่มี
มาตราสวนเล็กแตปจจุบันไดมีกรรมวิธีจําแนกขอมูลไดโดยละเอียด ซึ่งสามารถนํามาใชในงาน
สํารวจดินได แตขอมูลภาพดาวเทียมมีราคาแพง เชน ขอมูลดาวเทียมที่ใหรายละเอียดสูง (High 
Resolution Satellite Image) ราคาจะแพงมาก จึงนิยมใชในงานดานการใชประโยชนที่ดิน
มากกวาการสํารวจดิน 
 

5.4 ชนิดและความละเอียดของการสํารวจดิน 
 

การสํารวจดินจะตองเลือกขนาดของหนวยหรือขั้นในการจําแนกดินออกเปนหนวยดิน
ตาง ๆ อยางเหมาะสม ที่นิยมใชในปจจุบัน โดยเฉพาะประเทศไทย คือ 

5.4.1 การสํารวจดินแบบหยาบมากและแบบหยาบ (General and reconnaissance 
soil survey) เปนการสํารวจและทําแผนที่ดินแบบกวาง ๆ เนนระดับประเทศหรือระดับภาค 
มาตราสวนระหวาง 1: 250,000 ถึง 1:2,500,000 หนวยพ้ืนที่ตาง ๆ จะใชกําหนดโดยการแปล
ภาพถายทางอากาศหรือขอบเขตเดน ๆ ตามแผนที่ภูมิประเทศ 

  GE253 126 



5.4.2 การสํารวจดินแบบคอนขางหยาบ (Detailed reconnaissance soil survey) 
เปนการสํารวจดินที่มีความละเอียดพอควร สามารถนําไปวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ทางดาน
การเกษตร เชน ในระดับจังหวัด มักจะใชแผนที่มาตราสวน 1:50,000 เปนแผนที่ฐานรวมกับ
ภาพถายทางอากาศ ซึ่งผลของการสํารวจแสดงแผนที่ดินในมาตราสวน 1:100,000 หรือ 
1:50,000 

5.4.3 การสํารวจดินแบบคอนขางละเอียด (Semi – detail soil survey) เปนการทํา
แผนที่ที่ละเอียดกวาการสํารวจดินแบบคอนขางหยาบ โดยเนนพ้ืนที่ขนาดเล็กจากระดับจังหวัด 
เชน ระดับอําเภอหรือระดับโครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะแหง มาตราสวนของแผนที่ฐานใช
ระหวาง 1:250,000 ถึง 1:50,000 รวมกับภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:50,000 แผนที่ดิน
ขั้นสุดทายจะมีมาตราสวน 1:25,000 ถึง 1:10,000 

5.4.4 การสํารวจดินแบบละเอียด (Detail soil survey) เปนการสํารวจและทําแผน
ที่ดินขั้นละเอียด ใชกับบริเวณที่มีขนาดเล็ก เชน พ้ืนที่จัดสรรสถานีทดลอง ไร นา เปนตน ผล
ของการสํารวจมักจะใชแผนที่มาตราสวน 1:4,000 หรือใหญกวา ถึง 1:20,000 ผลของการ
สํารวจมักจะใชประโยชนในการวางแผนการใชที่ดิน วางระบบชลประทาน ระบบปลูกพืช แปลง
สาธิตการผลิตและอ่ืน ๆ  

 
5.5 เทคโนโลยีในการสํารวจดินและการใชขอมูลดิน 

 
ขอมูลดินที่ไดจากการสํารวจนั้น ไดมีการนําไปประยุกตกับงานดานระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) สามารถวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ สามารถผลิต
แผนที่และยังนําไปใชงานรวมกับขอมูลระดับความสูง โดยนําแผนที่ดินชุดหน่ึงวางซอน 
(overlay) กับขอมูลระดับความสูง ทําใหสามารถนําไปใชวางแผนดานตาง ๆ ไดมากมาย 

ปจจุบันไดมีการนําเทคนิควิเคราะหภาพวีดีโอ (Video Image Analysis: VIA) ซึ่งจะ
สามารถวิเคราะหระดับสีที่ออกสีเทาไดถึง 256 ระดับ ซึ่งความแตกตางเหลาน้ีเม่ือนําไปแบง
ขอบเขตชนิดของดินแลว จะไดแผนที่ที่ละเอียดมาก 
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6.การจําแนกดิน (Soil Classification) 
 

การจําแนกดิน คือ การแบงดินออกเปนหมวดหมูในระดับตางๆของความคลายคลึงกัน
ของสมบัติของดิน และลักษณะการเกิดของดินตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยใชขอมูลจาก
การศึกษาดินเปนพ้ืนฐาน 

เน่ืองจากสภาพแวดลอมของโลกที่มีปจจัยตอการกําเนิดดินแตกตางกัน ทําใหการ
จําแนกดินแตกตางกันออกไป ซึ่งระบบการจําแนกดินตองมีการจัดหมวดหมูของดินอยางมีลําดับ 
และเปนระเบียบที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง 
 

6.1 ระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) 
 

การจําแนกดินของประเทศไทยในปจจุบัน ไดนําระบบการจําแนกดินแบบใหมๆของ
สหรัฐอเมริกาปค.ศ.1975 มาใชแทนระบบเกา เรียกวา ระบบอนุกรมวิธานดิน ซึ่งจะใชลักษณะ
ตางๆของดินที่พบในปจจุบันเปนพ้ืนฐานในการแจกแจงดินออกจากกัน และรวมดินชนิดตางๆ
เขาดวยกันเปนกลุมตามการจําแนก ซึ่งลักษณะการจําแนกประกอบดวย สัณฐานวิทยา สมบัติ
ทางกายภาพ สมบัติทางเคมี ขอมูลสภาพแวดลอม เชนปจจัยทางภูมิศาสตร หรือลักษณะดินที่
ตรวจสอบได 

โครงสรางของระบบอนุกรมวิธานดินเปนระบบการจําแนกหลายชั้น (Multicategorical 
System) โดยแบงดินออกเปน 6 ชั้น เรียงตามลําดับจากขั้นสูงสุดถึงขั้นต่ําสุด คือ อันดับ 
(Orders) อันดับยอย (Suborders) กลุมดิน (Great groups) กลุมดินยอย (Subgroups) วงศดิน 
(Families) และชุดดิน (Series) ขั้นอันดับ   อันดับยอย กลุมดินและกลุมดินยอยเปนขั้นสูง  และ
วงศดินและชุดดินเปนขั้นต่ํา 
 

6.1.1 ระดับอันดับ (Order) 
ในระดับอันดับจะอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดิน โดยใชชั้นดินวินิจฉัย คือ 

ชั้นดินที่มีลักษณะเดน ใชจําแนกดินได นํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ดินในระดับอันดับมี  
11 อันดับ แตละอันดับมีลักษณะของดินตามการเกิดของดินดังตอไปน้ี 

1) อัลฟโซลล (Alfisols) เปนดินแรธาตุที่มีดางในระดับปานกลางถึงสูง และมีชั้นการ
สะสมของดินเหนียวซิลิเกต ดินมีความอ่ิมตัวดวยดางสูงกวารอยละ 35 จะพบไดในเขตรอนที่
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2) แอนดิโซลล  (Andisols) เปนดินที่เกิดจากเถาภูเขาไฟ (Volcanic ejecta) ที่มี
อายุไมมาก สีดินบนจะคล้ําและมีความหนาแนนต่ํา ดินแสดงลักษณะวาพัฒนาการต่ํา ดินอันดับ       
แอนดิโซลลพบมากในเขตที่มีการประทุของภูเขาไฟ หรือในญี่ปุน โคลัมเบีย อินโดนีเซียเปนตน 
ดินอันดับน้ีไมมีหลักฐานวาพบในประเทศไทย 

3) เอนติโซลล (Entisols) ดินอันดับนี้สามารถพบไดในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
ไดมาก และใหผลผลิตทางการเกษตรไดมากเชนเดียวกัน ดินอันดับน้ีไมสามารถรองรับ
การเกษตรแบบเขมได ดินอันดับน้ีพบครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ 3.29 ของประเทศ สวน
ใหญเปนดินทรายจัด เชนดินชุดนํ้าพอง ระยอง พัทยา สัตหีบฯ บางชนิดอยูในสภาพน้ําขังตลอด
ป เชน ดินชุดทาจีนเปนตน  

4) ฮีสโตโซลส (Histosols) เปนดินอินทรีย (Organic soils) ที่มีลักษณะแตกตาง
จากดินแรธาตุตาง ๆ อยางชัดเจน คือ มีองคประกอบที่เปนสารอินทรียและมีอนินทรียวัตถุใน
ปริมาณสูงมาก ฮิสโตโซลสมักพบในบริเวณที่มีการอ่ิมตัวของน้ําและไมจํากัดสภาพภูมิอากาศ 
กลาวคือ หากมีการระบายน้ําจากการใชที่ดินสามารถใชประโยชนไดในการปลูกพืช เพราะ
โดยทั่วไปดินอันดับน้ีไมเหมาะตอการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในประเทศไทยพบดินอันดับฮิสโตโซลส
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ 0.14 ของประเทศ พบมากในภาคใตและบางบริเวณของชายฝง
ทะเลตะวันออก ไดแก ดินชุดนราธิวาส และดินชุดกาบแดงเปนตน 

5) อินเซปติโซลส (Inceptisols) เปนดินแรธาตุที่เร่ิมมีการพัฒนา โดยท่ัวไปดิน
อันดับนี้จัดวาเปนดินที่มีความสามารถในการใหผลผลิตทางการเกษตรในระดับดี แตบางกลุม
อาจมีขอจํากัดเก่ียวกับการระบายน้ําของดิน ในประเทศไทยพบดินอันดับอินเซปติโซลส
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณรอยละ 9.40 ของพ้ืนที่ประเทศ และสวนใหญเปนดินที่ใชปลูกขาวได
ผลผลิตสูงในภาคกลาง เชนดินชุดราชบุรี สิงหบุรี สระบุรี เปนตน 

6) มอลลิโซลส (Mollisols) จัดเปนอันดับดินที่ดีที่สุดในดานการผลิตพืชทางการ
เกษตร สวนใหญเกิดในบริเวณพืชพรรณธรรมชาติเปนทุงหญาและปาไมในแองต่ํา มีความอุดม
สมบูรณสูง จึงใหผลผลิตทางการเกษตรสูง ในประเทศไทยพบดินอันดับมอลลิโซลสครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณรอยละ 1.17 ของพื้นที่ประเทศ เชน ดินชุดตาคลี ดินชุดชัยบาดาล ดินชุดบางเลน 
เปนตน 
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7) แอรดิโซลส (Aridisols) ดินอันดับน้ีอยูในสภาพแหงแลงเปนสวนใหญ 
ซึ่งไมเหมาะตอการใชปลูกพืชเศรษฐกิจท ั่ว ๆ ไปเพราะมีขั้นสะสมของแคลเซียมคารบอเนต 
แคลเซียมซัลเฟตและเกลือที่ละลายน้ํา ในบริเวณนี้มีน้ําใตดินสูง จะมีการเคลื่อนยายเกลือขึ้นมา
สะสมในดินชั้นบน ซึ่งพืชไมสามารถทนเค็มได ดินอันดับนี้พบในบริเวณเขตภูมิอากาศแหงแลง
เปนสวนใหญ เชน เขตทะเลทราย แตไมพบในประเทศไทย 

8) ออกซิโซลส (Oxisols) เปนดินแรธาตุที่แสดงวาในพัฒนาการของดิน มีการผุพัง
อยูกับที่เกิดคอนขางรุนแรง เปนดินอยูในบริเวณผิวหนาพ้ืนโลกที่เกา มักอยูในเขตรอนและใชใน
การผลิตพืชเปนบริเวณกวางขวาง พืชที่เหมาะกับดินออกซิโซลส คือ ไมยืนตนตาง ๆ เชน 
ยางพารา หรือปาลมนํ้ามัน ในประเทศไทยพบเพียงรอยละ 0.03 ของพื้นที่ประเทศ เชน ดินชุด
โชคชัย ทาใหม และหนองบอน เปนตน 

9) สปอดโดโซลส (Spodosols) เปนดินแรธาตุมีสีคล้ําหรือสีน้ําตาลเขม 
ประกอบดวยอินทรียวัตถุและออกไซดของอะลูมินัมเปนสวนใหญ อาจมีเหล็กออกไซดเปน
องคประกอบอยูดวย สปอดโดโซลสเกิดในบริเวณที่วัตถุตนกําเนิดมีเน้ือหยาบท่ีเปนกรด ซึ่งเกิด
จากการละลายมากอน และเกิดในบริเวณที่ชื้นหรือเปยก โดยเฉพาะในเขตหนาว และอบอุน 
สําหรับในประเทศไทยพบนอยมาก ประมาณรอยละ 0.12 ของพ้ืนที่ประเทศ สวนใหญพบใน
ภาคใตและชายฝงทะเลตะวันออก 

10) อัลติโซลส (Ultisols) เปนดินที่มีการพัฒนามากกวาดินชุดอัลฟโซลส แตมี
อิทธิพลของกรดนอยกวาสปอดโดโซลส อัลติโซลสสวนใหญเกิดในเขตรอน ซึ่งมีการสะสมตัว
ของเหล็กและอะลูมินัมออกไซด ทําใหดินเปนสีแดงและสีเหลือง พบไดในเขตท่ีลุมชื้นแฉะ 
(swamp) ดินอันดับนี้มีขอบเขตที่กวางที่สุดในประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศรอยละ 42.13 ใน
ภาคเหนือ พบชุดดินแมริม แมแตง เชียงแสน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบชุดดินโคราช    
วาริน สตึก ยโสธร รอยเอ็ด ในภาคใตพบชุดดินชุมพร สงขลา เปนตน 

11) เวอรติโซลส (Vertisols) ดินชุดน้ีมีลักษณะเดน คือ เม่ือขาดความชื้นที่
เหมาะสมดินจะแตกเปนรอง กวางและลึกลงไปจากผิวหนา ทําใหดินชั้นบนมีโอกาสรวงหลนลง
ไปอยูชั้นที่ลึกลงไป เวอรติโซลสพบมากในเขตสภาพภูมิอากาศตั้งแตคอนขางชื้นถึงคอนขาง
แหงแลง การแตกตัวของดินชุดเวอรติโซลสจะมีปญหามากในการปลูกพืช แตตัวดินเองมีความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับดี หากมีการจัดการที่ดีก็จะสามารถผลิตพืชไดในระดับดี เชนกัน 
ประเทศไทยพบดินชุดน้ีประมาณ รอยละ 0.81 ของพื้นที่ประเทศ พบมากทางภาคกลางและ
ขอบที่ราบภาคกลาง เชน ชุดดินลพบุรี บานหม่ี ทาเรือ เปนตน 
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ภาพที่ 5.3 การกระจายของดินตาง ๆ ในประเทศไทย 
ที่มา: ประเสริฐ วิทยารฐั 2545, 35 
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6.1.2 อับดับยอย (Suborders) และกลุมดิน (great groups) 
อันดับยอยเปนการแบงดินในระดับอันดับ ลักษณะที่นํามาใชพิจารณาคือ ลักษณะ

ตาง ๆ ที่มีผลใหการใชประโยชนที่ดินจํากัดลงหรือการทําใหการจัดชั้นความเหมาะสมของดิน
ตองลดลง เชน สภาพน้ําขัง สภาพความชื้นในดิน แรธาตุตาง ๆ ที่ประกอบอยูในดิน ลักษณะ
อุณหภูมิในดิน การจัดเรียงชั้นดิน และสภาพการสลายตัวของวัตถุตนกําเนิดดิน 

กลุมดินเปนการจําแนกดินที่ยอยลงไปจากอันดับยอย โดยถือลักษณะการจัดเรียง
และความชัดเจนของชั้นดินวินิจฉัย สภาพของอุณหภูมิ และความชื้นในดิน สถานะของแรธาตุที่
เปนดางในดิน 

อันดับยอยและกลุมดิน การเรียกชื่อใชคําที่แสดงลักษณะของดินที่สามารถแบงดิน
ออกจากกันไดอีกขั้น โดยมีอักษรประกอบช่ือ แสดงในตาราง 5.2 และ 5.3 ในการเขียนชื่อดิน
พยางคสุดทายจะเปนพยางคแสดงชื่ออันดับพยางคที่สมาสเขาทางดานหนาจะแสดงการจําแนก
ขั้นต่ําลงตามลําดับ เชน 

Ults   คือ ขั้นอันดับอัลติโซลส 
Aquults   คือ ขั้นอันดับยอย 
Paleaquults  คือ ขั้นกลุมดิน 
ชื่ออนุกรมวิธานดินขั้นกลุมดินจะประกอบไปดวยอักษร Ults ซึ่งมาจาก Ultisols 

แสดงวาเปนดินอันดับอัลติโซลส คือ เปนดินที่ระดับการพัฒนาสูง อันดับยอย คือ aqa แสดงวา
เปนดินที่มีน้ําแชขังในระยะเวลาหนึ่งในรอบป และในขั้นกลุมดินคือ pale แสดงวาเปนดินเกา
โดยมีชั้นการสะสมดินเหนียวเปนชั้นหนา ดังน้ัน paleaquults เปนดินที่มีการพัฒนาการสูง มีชั้น
การสะสมดินเหนียวที่ชัดเจนในดินลาง มีความอ่ิมตัวดวยดางต่ํา และอ่ิมตัวดวยนํ้าเปนชวง
เวลานานในชวงปโดยทั่วไปเปนชวงฤดูกาลเพาะปลูก 
 

6.1.3 กลุมดินยอย (Sub groups) 
การจําแนกดินชนิดน้ีจะถือวาเปนลักษณะของดินที่แตกตางกันในแตละกลุมดิน หรือ

ลักษณะที่แตกตางกันออกไปจากลักษณะที่กําหนดของการจําแนกดินในระดับกลุมดิน เชน 
อุณหภูมิของดิน ความชื้นของดิน และลักษณะอื่นๆ รวมทั้งลักษณะที่มีความสัมพันธระหวาง
กลุมดิน  
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การเขียนชื่อแยกเปนสองสวน โดยสวนหลังเปนชี่อกลุมดิน สวนดานหนาเปนชื่อ
ประกอบขั้นกลุมดินยอย เชน Aeric paleaquults แสดงวาเปนดินในกลุมดิน paleaquults ที่มี
การระบายอากาศดีในชั้นดินตอนบน 
 

6.1.4 ระดับวงศ (Families) 
เปนการจําแนกดินขั้นต่ําของระบบอนุกรมวิธานดิน เปนระดับที่สูงกวาดินขึ้นมา

หน่ึงระดับ โดยระดับวงศจะรวมเอาดินที่มีลักษณะตาง ๆ ใกลเคียงกันมาไวในวงศเดียวกัน โดย
ถือลักษณะตาง ๆ กันดังตอไปน้ีเปนเกณฑ ไดแก ชั้นอนุภาคของดิน ชั้นแรของดินหรือแรที่เปน
องคประกอบของดิน ชั้นปฏิกิริยาดิน ชั้นอุณหภูมิของดิน ชื่อดินในระดับวงศจะมีคุณศัพทเพ่ิม
ตอจากชื่อของกลุมดินยอยที่บงถึงลักษณะที่ใชในการจําแนก เชน ดินชุดโคราช มีชื่อวงศคือ 
Oxic Paleustults,fine loamy,Siliceous isohyperthermic 
 

6.1.5 ระดับชุดดิน (Series)  
เปนการจําแนกดินขั้นต่ําสุด โดยถือลักษณะสัณฐานของดินเปนหลัก ไดแก ชนิด

ของดินและการเรียงตัวของดิน สีของดิน เน้ือดิน โครงสรางของดิน ปฏิกิริยาของดิน คุณสมบัติ
ทางเคมีอ่ืน ๆ 
 

7. การใชที่ดินของประเทศไทย 
 

ที่ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาย่ิงตอมนุษย เพราะเปนแหลงผลิตปจจัยที่สําคัญตอ
การดํารงชีวิตของประชากรภายในประเทศ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษา
โรค ดังน้ันที่ดินจึงเปนแหลงกําเนิดของความม่ังคั่งของชาติและเปนรากฐานของสวัสดิภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประชากร 

การใชที่ดิน (Landuse) หมายถึงการนําที่ดินมาใชประโยชนในดานการผลิต เพ่ือสนอง
ความตองการของมนุษยในดานตาง ๆ เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยเปนตน 

เน่ืองจากประเทศไทยมีความแตกตางของภูมิประเทศและชนิดของดิน ดังนั้นรูปแบบ
การใชประโยชนที่ดินในแตละภูมิภาคจึงมีความแตกตางกัน ดังจําแนกแตละภูมิภาคได
ดังตอไปน้ี 
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ตารางที ่5.2  อักษรยอและความหมายทีใ่ชในขั้นอันดับยอย เฉพาะที่พบดินอันดับยอยใน   
ประเทศไทย 

อักษรยอนําหนาหนาอันดับ
ยอย 

อันดับยอยที่พบในประเทศ
ไทย 

ความหมายของอักษรยอที่
หนาอันดับยอย 

Aqu 
 
 
 
 
 
Fibr 
Fluv 
 
Hum 
 
Orth 
 
Psamm 
Trop 
 
Ud 
 
 
Ust 

Aquents 
 
Aquepts 
Aquolls 
Aqualfs 
Aquults 
Fibrist 
Fluvents 
 
Humods 
Humults 
Orthents 
Orthox 
Psamments 
Tropepts 
 
Uderts 
Udalfs 
Udults 
Usterts 
Ustolls 
Ustalts 
Ustults 
Ustox 

ดินที่มีน้ําแชขงัระยะเวลาหนึ่ง
ในรอบป 
 
 
 
 
อินทรียวัตถุเนาเปอยนอย    
ที่ราบนํ้าทวมถึงเปนคร้ังคราว
ในรอบป 
มีอินทรียวัตถสุูง 
 
ดินที่พบเสมอ ๆ  
 
เน้ือดินเปนทรายจัด               
มีภูมิอากาศแบบรอนและชืน้
เกือบตลอดป  
ดินมีความชื้นมากเกือบตลอดป 
 
 
ความชื้นในดินเปนแบบมี
ระยะน้ําแชขังและแหงสลับกัน
ชัดเจนในรอบป 
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ตารางที่ 5.3 ความหมายของอักษรประกอบชื่อกลุมดิน ที่พบในประเทศไทย 
อักษรประกอบชื่อ ความหมาย 
Calc- 
Chrom- 
 
Dystr- 
Eutr- 
Flur- 
 
Hala- 
Halp- 
Hum- 
Hydr- 
Natr- 
Pale- 
 
Pell- 
Plinth- 
Quartz- 
Sulf- 
 
Trop- 
Ust- 

ดินที่มีชั้นสะสมปูนหรือหินปูนในดินชั้นลาง 
ดินที่มีสีพ้ืนมีโครมาสูง(high chroma) ปกติมีคาโครมา 2 หรือสูงกวาสี
น้ําตาลขึ้นไป 
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา คาการอ่ิมตัวดวยธาตุที่เปนดางต่ํา 
ดินมีความอุดมสมบูรณดี มีคาการอ่ิมตัวดวยธาตุที่เปนดางสูง 
ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าในบริเวณที่ราบนํ้าถึงเปนดิน
ใหม 
ดินที่มีเกลือละลายน้ําไดสะสมอยูสูง 
ดินที่มีอายุมากแตชั้นดินไมแตกตางกันชดัเจน ดินมีชั้นดินอยูนอยชั้น 
ดินที่มีการสะสมของฮิวมัสอยูมากโดยเฉพาะในดินชั้นลาง 
ดินที่มีน้ําขังแฉะ หรือระดับน้ําใตดินอยูใกลผิวดินเกือบตลอดป 
ดินที่มีการสะสมของเกลือโซเดียมอยูสูงในดินชั้นลาง 
ดินที่มีอายุมาก เปนชั้นดินอนุภาคดินเหนียวถูกชะลางลงไปสะสมอยูเปน
ชั้นหนา เปนดินเกา 
ดินที่มีสีดําหรือคล้ํา 
ดินที่มีชั้นศิลาแลงออน อยูในดินชั้นลาง 
ดินทรายจัดประกอบดวยแรควอทซมากกวารอยละ 95 
ดินที่มีสารประกอบซัลไฟตเปนองคประกอบอยูสูง ปกติสูงกวารอยละ 
0.75 เวลาดินแหงจะกลายสภาพเปนกรดจัด 
*ดินที่เกิดในแถบรอนและชืน้เกือบตลอดทั้งป 
ดินที่มีความชืน้ในดินต่ําในบางชวงดินจะแหงถึงจุดเห่ียวเฉาถาวร
รวมกันแลวเกนิกวา 90 วันในรอบป 
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   ตารางที่ 5.4 การใชที่ดินของประเทศไทย พ.ศ.2543 
 

เน้ือที่ ประเภทการใชที่ดิน 
ตารางกิโลเมตร ไร รอยละ 

7,462.28 
279,774.16 
127,905.35 
81,014.65 
41,500.16 
12,736,21 

116.05 
14,153.36 

86.622 
2,261.76 

168,812.16 
85,393.96 

387.263 
1653.06 

80,565.25 
812.605 

5,6013.00 
51,453.41 
47,835.15 
2,783.23 

599.68 
235.347 

4,663,923 
174,858,853 
79,940,845 
50,634,155 
25,937,599 
7,960,132 

72,531 
8,845,852 

54,139 
1,413,600 

105,507,602 
583,371,227 

242,050 
1,033,165 

50,353,280 
507,848 

3,508,189 
32,158,383 
29,896,970 
1,739,521 

374,800 
147,092 

1.454 
54.525 
24.927 
15.789 
8.088 
2.482 
0.023 
2.758 
0.017 
0.441 

32.899 
16.642 
0.076 
0.322 

15.701 
0.158 
1.094 

10.028 
9.323 
0.542 
0.117 
0.046 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 
นาขาว 
พืชไร 
ไมยืนตน 
ไมผล 
พืชสวน 
ไรหมุนเวียน 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
พ้ืนที่ปาไม 
ปาไมผลัดใบ 
ปาพรุ 
ปาชายเลน 
ปาผลัดใบ 
สวนปา 
พ้ืนที่น้ํา 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
ทุงหญาธรรมชาต ิ
พ้ืนที่ลุม 
เหมืองแร บอขุด 
นาเกลือ หาดทราย 

เน้ือที่รวม 513,115 320,696,950 100 
  ที่มา: http://www.ldd.go.th 
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7.1 ภาคเหนือและภาคตะวันตก 
 
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือและภาคตะวันตกเปนภูเขาสูงมีหุบเขาและแอง ใน
บริเวณพื้นที่สูงจะเปนที่อยูอาศัยของชาวไทยภูเขา ซึ่งจะมีลักษณะการแผวถางปาในลักษณะ
ถางแลวเผา(Slash and burn) พอดินในบริเวณนั้นหมดประโยชนก็จะยายที่ทํากินใหม ลักษณะ
การใชที่ดินแบบนี้เรียกวา การทําไรเลื่อนลอย (Shifting cultivation) ในปจจุบันรัฐบาลไดออก
กฎหมายหามบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ิมและไดใหชาวไทยภูเขาไดมีสิทธิครอบครองที่ดินของตนเอง แต
เน่ืองดวยสภาพภูมิประเทศไมเอ้ืออํานวยตอการทําเกษตรกรรม ทําใหการเกษตรยังคงเปนการ
เพาะปลูกเพ่ือการยังชีพ 
 ในพื้นที่บริเวณลุมนํ้าและที่ราบในหุบเขา ดินจะมีคุณสมบัติในการปลูกขาวนาดําเปนพืช
หลัก พ้ืนที่นาบางแหงที่มีระบบชลประทานมีปลูกยาสูบ พืชผักสวนครัว สวนบริเวณที่ราบดิน
ตะกอน ปลูกไมผลและพืชไร 
 

7.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงเปนขอบชัน
ดานตะวันตกและดานใต บริเวณตอนกลางจะมีแอง 2 แอง การใชที่ดินดานเกษตรกรรมจะใช
ปลูกขาว บริเวณที่ราบดินตะกอนปลูกมันสําปะหลังและปอเปนพืชเศรษฐกิจ เน่ืองจากดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนดินทรายแปงและดินทรายละเอียด ไมอุมนํ้า แมวาปริมาณ
น้ําฝนจะมีมากก็ตาม ผลผลิตเฉลี่ยของพืชจึงต่ํากวาผลผลิตที่ไดในภาคอ่ืน ๆ 
 

7.3 ภาคกลาง 
 

ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางเปนที่ราบลุมที่เกิดจากตะกอนถูกกระแสน้ํามาพัดพา
และทับถม การใชประโยชนที่ดินบริเวณภาคกลาง จึงทําการปลูกขาวทั้งขาวนาป ขาวนาปรัง
และนาหวาน ผสมกับการปลูกพืชผักและไมผล 
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7.4 ภาคตะวนัออก 
 
ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเปนชายฝงทะเล ลักษณะสวนใหญเปนที่ราบ

ลอนคลื่น ภูเขาและที่สูงอยูบริเวณตอนกลาง การใชที่ดินในภาคตะวันออก จึงใชเพ่ือการทํา
อุตสาหกรรมทาเรือลึก พ้ืนที่ปาถูกแผวถางทําลายเพื่อใชเพาะปลูกไมผลตาง ๆ  
 

7.5 ภาคใต 
 
ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตมีเทือกเขาเปนสันอยูตรงกลาง และมีพ้ืนที่ลาดลงสูทะเล

ทั้งสองดาน ลักษณะดานชายฝงทะเลอาวไทย ชายฝงมีลักษณะราบเรียบ สวนชายฝงทะเลอันดามัน
มีลักษณะขรุขระและเวาแหวงมาก การใชที่ดินบริเวณนี้ใชในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก 
ยางพาราและปลูกพืชไร 

 

8. ปญหาที่เก่ียวของกับทรัพยากรดิน 
 

8.1 ปญหาทางกายภาพ 
 

ดินที่มีปญหาทางกายภาพ คือ ดินที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ที่ไมเหมาะตอการใช
ประโยชนทางดานการเกษตร สวนใหญเปนปญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของดินเนื่องจากปจจัย
ที่กําเนิดดิน ไดแก ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรียหรือดินพรุ ดินตื้น และดินบน
พ้ืนที่สูงชันหรือภูเขา มีพ้ืนที่รวมกันถึง 182 ลานไร หรือรอยละ 56.8 ของพื้นที่ทั้งประเทศ 
 

8.1.1 ดินเค็ม (Salt affectd soils) ดินที่มีปริมาณเกลือเปนองคประกอบสูงมาก พืช
ทั่วไปเจริญเติบโตไดนอยลงเมื่อความเค็มของดินเพ่ิมขึ้นและพืชทนเค็มเทาน้ันที่จะเจริญเติบโต
ในดินเค็มได 

ดินเค็มเกิดขึ้นเม่ือดินธรรมดา ไดรับเกลือที่ละลายงายเขามามากกวาอัตราการ    
ละลายออกไป จึงสะสมตัวของเกลือเหลาน้ันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเปนอันตรายตอพืชและคาการนํา
ไฟฟาก็สูงขึ้นจนถึง 4 เดซิซีเม็น/เมตร หรือสูงกวา 

ดินเค็มมีพ้ืนที่ประมาณ 21.72 ลานไร สามารถจําแนก 2 ประเภทยอย 
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 1) ดินเค็มชายทะเล (coastal saline soil) เปนดินที่พบตามชายฝงทะเลที่สวน
ใหญยังมีน้ําทะเลขึ้นหรือลงหรือทวมถึงอยู น้ําทะเลจะพัดพาเอาตะกอนมาทับถม พืชพรรณ
ธรรมชาติสวนใหญเปนพวกปาชายเลน บางแหงมีการนําพ้ืนที่ดินมาใชประโยชนดานการ
เพาะเลี้ยงชายฝงหรือนาเกลือ ดินเค็มชายทะเลนี้สามารถแบงแยกยอยออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก 

1.1 ) ดินเค็มชายทะเลที่มีความเปรี้ยวแฝง เปนดินเค็มที่มีลักษณะเปน
ดินเลน มีปริมาณเกลือตาง ๆ มากและมีพวกสารประกอบกํามะถันมากกวารอยละ 0.75 ใน
สภาพดินเปยกจะมีปฏิกิริยาเปนกลางหรือดาง แตถามีการระบายน้ําออกหรือทําใหดินแหง ดิน
จะแปรสภาพเปนดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดจัดหรือเปนดินเปรี้ยวจัด เนื่องจากเปนผลมาจาก
สารประกอบกํามะถันในดิน พวกสารไพไรททําปฏิกิริยากับออกซิเจนแลวเกิดเปนกรดกํามะถัน
ทําใหดินแปรสภาพจากดินเค็มเปนดินเปรี้ยวจัดจึงเปนดินเค็มชนิดที่มีดินเปรี้ยวแฝงอยู 

1.2)  ดินเค็มชายทะเลที่ไมมีความเปรี้ยวแฝง เปนดินเค็มที่มีลักษณะคลาย
กับดินเค็มชายทะเลที่มีความเปรี้ยวแฝง แตดินเค็มชนิดน้ีจะมีสารประกอบกํามะถันนอยหรือมี
สารประกอบพวกแคลเซียมคารบอเนตมากพอที่จะแกความเปนกรดของดินที่จะเกิดขึ้นเม่ือดิน
แหง ดังน้ันดินเค็มชนิดน้ีการจัดการจะมีปญหานอยกวาชนิดที่มีความเปรี้ยวแฝง บริเวณที่ม่ีดิน
ปญหาชนิดน้ีไดแก สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ 

2) ดินเค็มนอกพื้นที่ชายทะเล เปนดินเค็มประเภทที่พบอยูทั่วไปในบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณที่คอนขางราบเรียบถัดจากชายฝงทะเลเขามาท่ีในปจจุบัน
น้ําทะเลทวมไมถึง ดินเค็มประเภทนี้จะมีเกลือโซเดียมสูงมาจากเกลือหินที่สะสมอยูใตดินในหิน
ชุดมหาสารคาม เกลือจะถูกทําลายดวยน้ําและพัดพาจากที่สูงแลวซึมออกตามเชิงเนินไปสะสม
ตามที่ตาง ๆ ที่ต่ํากวา 
  ดินเค็มประเภทนี้เม่ือจําแนกตามระดับความเค็ม สามารถแบงไดเปน 3 ระดับคือ 

2.1) ดินเค็มมาก (Highly salt affected area)  คือ บริเวณที่พบคราบเกลือ
ตามผิวดินกระจัดกระจายอยูทั่วไปมีปริมาณมากกวา 10% ของพื้นที่ มีพ้ืนที่ดินเค็มชนิดน้ีรวม
ประมาณ 1.77 ลานไร พบบริเวณจังหวัดรอยเอ็ดและสุรินทร 1.47 ลานไร และบริเวณจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธประมาณ 3 แสนไร พ้ืนที่ดินสวนใหญจะถูกปลอยทิ้งใหรกรางวาง
เปลา 

 
 

GE253 139 



ตารางที่ 5.5 ดินที่มีปญหาในประเทศไทย 
 

ดินที่มีปญหา จํานวนเนื้อที่(ไร) 
21,718,774 
3,611,567 
2,885,081 

726,486 
18,107,207 
1,771,223 
3,690,249 

12,645,735 
7,127,085 
6,613,157 

513,928 
5,326,786 

505,184 
51,291,143 
31,796,205 
17,327,596 
2,167,342 

96,158,205 

1. ดินเค็ม 
      1.1ดินเคม็ชายทะเล 
          1.1.1 ดินเค็มชายทะเลที่มีความเปรี้ยวแฝง 
          1.1.2 ดินเค็มชายทะเลที่ไมมีความเปร้ียวแฝง 
      1.2 ดินเค็มนอกพื้นที่ชายทะเล 
          1.2.1 ดินเค็มมาก 
          1.2.2 ดินเค็มปานกลาง 
          1.2.3 ดินเค็มนอย 
2. ดินทรายจัด 
      2.1 ดินทรายจัดที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 
      2.2 ดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย 
3. ดินเปรี้ยวจัด 
4. ดินอินทรีย 
5. ดินตื้น 

ดินปนลูกรังและดินปนกรวด       5.1 
      5.2 ดินปนเศษหิน 
      5.3 ดินปนปูนมารล 
6. ดินบนพื้นที่ภูเขา 

ผลรวมดินที่มีปญหาทั้งหมด 182,127,177 
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ตารางที่ 5.6 ระดับความเคม็ของดิน 
การนําไฟฟา(เดซิซีเม็น/เมตร) ระดับความเคม็ อิทธิพลตอพืช 
0-2 
2 - <4 
4 - <8 
8  
>8 – 16 
> 16 

ไมเค็ม ไมกระทบกระเทือนตอพืช 
ไมเค็ม 
เค็ม 
เค็มปานกลาง 
เค็มมาก 
เค็มมากที่สุด 

 
พืชเจริญเตบิโตลดลง 
จํากัดการเจริญเติบโตของพืช 
พืชทนเค็มเทาน้ันที่เจริญได 
พืชทนเค็มบางชนิดเทาน้ันที่
เจริญเติบโตไดดี 

ที่มา: คณาจารยภาควิชาปฐพีวทิยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2541 
 

2.2) ดินเค็มปานกลาง(Moderately salt affected area) คือพ้ืนที่บริเวณที่พบ
คราบเกลือกระจัดกระจายตามผิวดินมีปริมาณ 1-10 % ของพ้ืนที่ พ้ืนที่ดินเค็มชนิดน้ีมีพ้ืนที่
ประมาณ 3.69 ลานไร พบบริเวณจังหวัดสกลนคร อุดรธานี และบุรีรัมย ปลูกพืชไดแตมีผลผลิต
ต่ําจะตองมีการจัดการดินที่เหมาะสมจะทําใหผลผลิตดีพอสมควร 

2.3) ดินเค็มนอย (Slightly salt affected areas) เปนบริเวณที่พบคราบเกลือมี
ปริมาณนอยกวา 1% ของพื้นที่ น้ําใตดินจะลึกมากกวา 2 เมตรจากผิวดิน สวนใหญเปนนํ้ากรอย
หรือน้ําเค็ม บริเวณเหลาน้ีถามีการใชที่ดินอยางไมเหมาะสม เกลือจากนํ้าใตดินมีโอกาสที่จะ
แพรกระจายทําใหดินแปรสภาพไปเปนดินเค็มปานกลาง หรือเค็มมากได พ้ืนที่ดินชนิดน้ีมีพ้ืนที่
ประมาณ 12.64 ลานไร กระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิธีการปรับปรุงดินเค็ม คือ การชะละลายเกลือสวนเกินออกไป เพ่ือใหดินมีการ
นําไฟฟาต่ําลงจนเขาสูระดับปกติ วิธีที่ใชไดดีและลงทุนต่ํา คือการลางดินดวยการขังนํ้าหาก
สภาพดินพอที่จะทํานาไดก็ควรปลูกขาวพันธุทนเค็ม ซึ้งสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิต
พอสมควร และปลูกพืชบํารุงดิน เชน โสนคางคก โสนอินเดีย หรือโสนนาเปนปุยพืชสดและไถ
กลบกอนการปลูกขาว เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุลงไปในดิน 

8.1.2 ดินทรายจัด (Sandy soil) คือ ดินที่มีเน้ือดินเปนดินทราย หรือดินทรายปน
ดินรวน เกิดเปนชั้นหนามากกวา 50 เซนติเมตร มีความอุดมสมบูรณต่ําและความสามารถใน
การอุมนํ้าต่ําถึงต่ํามาก มีพ้ืนที่ดินประเภทน้ีรวมประมาณ 7.13 ลานไร แบงออกได 2 ประเภท 
คือ 
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1) ดินทรายจัดที่ไมมีชั้นดานอินทรีย (non – spodic horizon) เปนดินทรายจัด
ที่พบทั่ว ๆ ไปมีเน้ือดินที่เปนทรายลงไปลึก พบตามชายฝงทะเลและพื้นที่เนินทรายในภาคตาง 
ๆ มีพ้ืนที่ประมาณ 6.61 ลานไร กระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ มีพ้ืนที่ถึง
ประมาณ 4.1 ลานไร ภาคตะวันออก 9.7 ลานไร ภาคใต 3 แสนไร และภาคกลางกับภาค
ตะวันตกรวมกันประมาณ 1.24 ลานไร จังหวัดที่มีพ้ืนที่เปนดินทรายจัดมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก รอยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแกน และ
นครราชสีมา 

2) ดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย (spodic horizon) เปนดินทรายจัดที่มีชั้นดาน
จับตัวแข็งเกิดขึ้นในระดับความลึกประมาณ 60 – 80 ซม. จากผิวดิน เกิดจากการสะสมตัวหรือ
ตกตะกอนของสารประกอบพวกเหล็กและฮิวมัสเปนตัวเชื่อม ลักษณะชั้นดานนี้จะเปนชั้นทรายที่
มีสีน้ําตาลปนแดง ดินทรายจัดชนิดน้ีสวนใหญจะพบตามชายฝงทะเลของภาคใตแถบจังหวัด
ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช ปตตานีและนราธิวาส มีพ้ืนที่ประมาณ 4.61 แสนไร และภาค
ตะวันออกบริเวณจังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ประมาณ 5 หม่ืนไรเศษ ดินทรายจัดชนิดน้ีในฤดูฝนมัก
เกิดนํ้าแชขัง เน่ืองจากนํ้าซึมผานชั้นดานไปไดชาและมีน้ําใตดินอยูคอนขางตื้น ทําใหไมยืนตนที่
ปลูกไมคอยเจริญเติบโต 

8.1.3 ดินเปรี้ยวจัด (acid soleplate soil) คือดินที่มีสารประกอบพวกเหล็กหรือ
อะลูมิเนียมซัลเฟตและกรดกํามะถันสะสมอยู และมีปริมาณมากพอที่จะทําอันตรายตอการ
เจริญเติบโตของพืชที่ปลูก 

การเกิดดินกรดจัดเกิดจากการออกซิเดชันของไพไรท (FeS2) ดังน้ัน จึงตองมีการ
สะสมไพไรท ซึ่งมักพบในดินที่เกิดจากตะกอนนํ้าทะเล หรือตะกอนน้ํากรอย ซึ่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไพไรตจะเกิดแรจาโรไซต (Jarosite) ซึ่งทําปฏิกิริยาไฮดรอไลซีสตอไป จะไดแร 
Geoethite และกรดกํามะดัน ซึ่งจะมีลักษณะ 2 ประการ ไดแกคาpH ของดินต่ํามากและชั้นใด
ชั้นหน่ึงของดินมีจุดประสีเหลืองฟางอยางชัดเจน 

แรสีเหลืองฟางน้ี คือ จาโรไซตซึ่งเปนสารที่ปลดปลอยกรดไดมาก ชั้นดินที่มีแร    
จาโรไซตจึงมี pH ต่ํากวา 4 และมีปริมาณซัลเฟตสูง 

ตามรายงานกรมพัฒนาที่ดิน พบวาในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย มีดิน
เปร้ียวจัดประมาณ 5 ลานไร และยังมีอีกสวนหนึ่งกระจายอยูตามชายฝงทะเลในภาคตะวันออก
และภาคใต รวมทั้งหมดประมาณ 9 ลานไร 
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การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด 
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดคือ การปรับ pH ของดินใหสูงขึ้นจนมีสภาพใกลเปนกลาง 

โดยการใชปูนในอัตราที่เหมาะสมหรือปฏิบัติดังตอไปน้ี 
1) ชะละลายดิน ทําใหคา pH สูงขึ้นและทําใหเกลืออะลูมินัมและเหล็กลดลง 
2) ใสปูน ซึ่งจะเพ่ิมแคลเซียมและลดปริมาณอะลูมินัมที่เปนพิษ 
3) การขังน้ํา เม่ือดินกรดจัดมีสภาพน้ําขัง pH ของดินจะสูงขึ้น และเม่ือปลอยใหน้ํา

ทวมขังจน pH เพ่ิมขึ้นอยางเพียงพอ ความเปนพิษเนื่องจากอะลูมินัมและเหล็กก็จะลดลง 
4) ใสปุยฟอสเฟต การใสปุยฟอสเฟตลงในนาขาว จะทําใหผลผลิตขาวสูงขึ้นอยาง

เห็นไดชัด 
8.1.4 ดินอินทรียหรือดินพรุ (Organic soil) คือ ดินที่มีอินทรียวัตถุเปนองคประกอบ

อยูมากกวารอยละ 20 และเกิดเปนชั้นหนาตั้งแต 50 ซม. ถึง 3 เมตร หรือหนามากกวา เปนดิน
ที่เกิดในที่ลุมต่ําหรือพรุ มีน้ําเค็มและน้ํากรอยจากทะเลเขาทวมถึง มีน้ําแชขังดินขาดธาตุอาหาร
ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชคอนขางรุนแรงติดไฟงาย หรือยุบตัวอยางรวดเร็วเม่ือดิน
แหงและมีสภาพเปนกรดจัด การพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขคอนขางยากและลงทุนสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกับดินที่มีปญหาอ่ืน ๆ ดินอินทรียที่พบมีพ้ืนที่ประมาณ 5 แสนไรเศษ พบมากทาง
ภาคใตประมาณ 4.71 แสนไร ไดแก ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราชและนราธิวาส 

8.1.5 ดินตื้น (Shallow soil) เปนดินที่มีดินหนาไมเกิน 50 เซนติเมตร มีชั้นลูกรัง 
ชั้นกรวดกลม ชั้นเศษหิน หรือชั้นหินพ้ืนเกิดขั้นในระดับความลึกตื้นกวา 50 เซนติมตร จากผิว
ดิน ชั้นลูกรังหรือกรวดหินน้ี จะเปนอุปสรรคตอการชอนไชของพืช ทําใหพืชขาดการเจริญเติบโต
และขาดความชุมชื้นในดินงาย ดินตื้นมีพ้ืนที่ประมาณ 51.29 ลานไร หรือ 16.3% ของพื้นที่
ประเทศ ดินชนิดนี้สามารถแบงออกไดเปนประเภทยอย ๆ 3 ประเภท คือ 

1) ดินลูกรังและดินปนกรวด หมายถึง ดินที่มีลูกรังและกรวด ซึ่งเปนหินกลมมน
ปะปนอยูในดินมีปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร มีพ้ืนที่ประมาณ 31.79 ลานไร พบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.7 ลานไร ภาคกลางและภาคเหนือประมาณ 10.14 ลานไร ภาค
ตะวันออกประมาณ 4.22 ลานไร และภาคใต 2.37 ลานไร 

2) ดินปนเศษหิน หมายถึง ดินที่มีเศษหินแตกเปนชิ้นเล็กใหญปะปนอยูในดินมี
ปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร มีพ้ืนที่ประมาณ 17.33 ลานไร พบกระจายอยูใน
ภาค เห นื อ  ภาคกลา งตอนบนแล ะภาคตะ วั นตก  ปร ะมาณ  12.27 ล า น ไ ร  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.86 ลานไร ภาคใต 1.62 ลานไร และภาคตะวันออก 5.7 แสนไร 
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3) ดินปนปูนมารล หมายถึงดินที่พบชั้นปูนมารล หรือสารประกอบพวก
แคลเซียมและแมกนีเซียมคารบอเนต อยูมากกวารอยละ 80 และพบในระดับความลึกตื้นกวา 
50 ซม. จากผิวดินบนดินประเภทนี้สวนใหญจะมีความอุดมสมบูรณ แตมีปฏิกิริยาในดินเปนดาง
และเปนดินที่มีการยืดหดตัวสูง มีพ้ืนที่ประมาณ 2.17 ลานไร กระจายอยูในบริเวณภาคกลาง
ประมาณ 1 ลานไร (พบมากบริเวณลพบุรี สระบุรี) ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน 7.42 แสน
ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 8 หม่ืนไรเศษ 

8.1.6 ดินบนพื้นที่สูงหรือภูเขา (slope complex soil) เปนดินบนพ้ืนที่สูงชันหรือ
ภูเขาที่มีความชันมากกวา 35% ลักษณะของดินจะแปรผันไปตามชนิดของดิน มีทั้งดินตื้นและ
ดินลึก บางแหงจะพบมีหินโผลมาก เปนดินที่มีปญหาในแงของความเสี่ยงสูงตอการถูกกัดชะลาง
พังทลายงาย และเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลม รวมทั้งยากตอการทําเกษตรกรรม ดังน้ันจึงเปน
ดินที่ไมเหมาะที่จะนํามาใชในการเกษตร สมควรกําหนดใหเปนพ้ืนที่ปาไมประเภทตางๆท่ีถาวร 
มีพ้ืนที่รวมทั้งประเทศประมาณ 96.16 ลานไร กระจายอยูในทั่วทุกภาคของประเทศที่มีลักษณะ
เปนภูเขา โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

8.2 ปญหาการจัดการที่ดิน 
  

8.2.1 การใชที่ดินไมเหมาะสม 
จากการวิเคราะหการใชที่ดินไมเหมาะสมตามคุณสมบัติของดิน หรือศักยภาพของ

ดิน โดยการทับซอนของแผนที่ดินกับแผนที่การใชที่ดิน ในสองชวงเวลา คือ พ.ศ. 2523 พบวามี
การใชที่ดินไมเหมาะสมรวม 30 ลานไร มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ลานไร ตอมา
ในพ.ศ. 2535 พบวามีการใชที่ดินไมเหมาะสมถึง 35.6 ลานไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
ใชที่ดินไมเหมาะสมเพิ่มขึ้นเปน 21.1 ลานไร รายละเอียดดังตารางที่ 5.7  

 
8.2.2 การใชที่ดินโดยปราศจากการบํารุงรักษา 
พ้ืนที่เกษตรกรรมไดถูกใชมาเปนเวลานานแลว ทําใหธาตุอาหารพืชซ่ึงเดิมมีนอยอยู

แลว ถูกดูดไปใชในการเจริญเติบโตเสียเปนสวนใหญ สรสิทธิ์ วัชโรทยาน (2535 : 167 – 168) 
อางถึงใน http://www.ldd.go.th ไดชี้ใหเห็นวา ผลผลิตของขาวในนาหนึ่งตันจะทําใหดินสูญเสีย
ปุยไนโตรเจน (N) ไป 20 กิโลกรัม หรือตองใชปุยอินทรีย จํานวน 4,000 กิโลกรัม จึงจะสมดุล
กับไนโตรเจนที่สูญเสียไป แตเกษตรกรไดใสปุยทดแทนในอัตราที่ต่ํามากจึงมีผลใหความอุดม
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ตารางที่ 5.7 จํานวนการใชที่ดินที่ไมเหมาะสมจําแนกรายภาค 

หนวย : ลานไร        
ภาค 2523* 2535* 

ภาคเหนือ 5 
5 
12 
6 
2 
30 

6.2 
3.1 

21.2 
0.8 
4.3 

35.6 

ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคใต 
รวม 
ที่มา : http://www.ldd.go.th 
 

 8.2.3 การใชที่ดินไมเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยพื้นที่ 
การเกษตรสวนใหญของประเทศไทยยังคงตองอาศัยน้ําฝน พ้ืนที่ถือครองเพื่อ

การเกษตรยังคงไดรับน้ําชลประทานเพียง 20% ทําใหการใชประโยชนที่ดินนอกเขตชลประทาน
ไมยังเกิดประโยชนสูงสุด ที่ดินจะถูกนํามาใชในฤดูฝนเทาน้ัน สวนฤดูแลงจะถูกทอดทิ้งวางเปลา
ประโยชน อาจเนื่องจากขาดน้ําและราคาพืชตกต่ํา 
 

8.3 ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม 
 

8.3.1 ความกดดันจากการเพิ่มของประชากรทําใหเกิดการบุกรุกทําลายปาขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก แมวาพ้ืนที่นั้นๆจะไมเหมาะแกการเกษตรก็ตาม 
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8.3.2 การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
การถือครองที่ดินของเกษตรกรมีนอยเกินไป จนไมสามารถเลือกใชเฉพาะบริเวณที่มี

ศักยภาพทางการเกษตรไดเทาน้ัน นอกจากน้ันแลว เกษตรกรบางรายยังไมมีสิทธิ์ในที่ดินที่ทํา
การเกษตรอยู เน่ืองจากพื้นที่ที่ใชทําการเกษตรไดมาโดยผิดกฎหมาย เชนการบุกรุกปาสงวน 
การใชที่สาธารณะประโยชน ฯลฯ ทําใหไมเกิดความสนใจที่จะดูแลรักษา หรือบํารุงที่ดินน้ันๆให
คงสภาพดีตอไป 

8.3.3 กฎหมายหรือมาตรการในการควบคุมและปองกันไมไดผล 
ปญหาที่พบเห็นและยังไมสามารถแกไขไดในปจจุบัน ไดแก การบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปา

ไม ปาสงวน และตนนํ้าลําธาร จําเปนตองมีมาตรการท่ีเขมงวด และจริงจังในการแกไขปญหา
ตางๆ 
 

8.4 ปญหาดานการบริหารงานของรัฐ 
 

8.4.1 นโยบายของรัฐ 
นโยบายในการบริหารงานมักจะเปลี่ยนแปลงไปเม่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทําใหการ

บริหารงานหยุดชะงัก ขาดขั้นตอน หรือตองเปลี่ยนนโยบายในการวางแผนการใชที่ดินให
เหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด และมีการกระทําที่ตอเน่ือง 

8.4.2 การปฏิบัติงานซ้ําซอน 
งานหลายอยางที่มีองคกรของรัฐหลายองคกรเขารวมปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความ

ยุงยากในการดําเนินงานใหลุลวงไปไดดวยดีและรวดเร็ว 
8.4.3 การขัดแยงในกฎหมาย พระราชบัญญัติหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับ

ที่ดินทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความยุงยากสับสน ควรมีการแกไขกฎหมาย หรือกําหนดขอบเขต
เสียใหมใหถูกตองตามความเปนจริงในปจจุบัน 

8.4.4 การกระจายงบประมาณ 
การกระจายงบประมาณไปตามหนวยงานตางๆ หรือเพ่ือเหตุผลบางประการ ทํา

ใหผลงานที่ไดรับไมเปนชิ้นเปนอัน ไมสามรถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม หากรัฐมีนโยบายใน
การใชงบประมาณใหไดผลที่ดีขึ้นกวาน้ี คาดวาผลที่ไดจะมีประโยชนมากขึ้น 
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8.5 ปญหาเกี่ยวกับการใชประโยชน 
 

พ้ืนที่ที่ใชในการเกษตร มีศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินในแตละกิจการตางกัน 
แมวาจะใชประโยชนที่ดินอยางเดียวกันในดินแตละชนิด และยังมีขอจํากัดแตกตางยอยออกไป
อีก ในปจจุบันพบวาเกษตรกรในหลายทองที่ใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสมกับศักยภาพในการใช
ประโยชนที่ดินน้ันๆ ทําใหไดผลผลิตไมคุมกับที่ลงทุนพ้ืนที่เดิมที่เคยใชทําการเกษตรเสื่อมโทรม
ลง มีการกัดกรอนพังทลายสูง จนไมสามรถทําการเกษตรไดอีก กอใหเกิดปญหาการละทิ้งถิ่น
ฐาน ไปบุกรุกทําลายปาเพ่ือหากินตอไป นอกจากน้ันการใชประโยชนที่ดินยังคงอาศัยแตน้ําฝน
อยางเดียว ในชวง 5-6 เดือนที่ตอปเทาน้ัน เวลาที่เหลือดินจะถูกปลอยทิ้งไววางเปลา นอกจาก
บริเวณที่อยูใกลแหลงนํ้า หรือมีระบบชลประทานเทาน้ัน นับวาเปนการใชประโยชนที่ดินไม
เต็มที่ เพราะบางแหงดินยังพอมีความชื้นที่สามรถปลูกพืชไดอีก เพียงแตวาตองมีการศึกษาถึง
ความตองการในการใชน้ําของพืช และมีการจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสม 

ปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน 
1) ความกดดันในเรื่องพ้ืนที่ทํากิน เกษตรกรจึงไมสามารถเลือกใชเฉพาะแตบริเวณที่

มีศักยภาพทางการเกษตร 
2) ขาดความรูและความเขาใจ ในการเลือกพ้ืนที่เพาะปลูกใหเหมาะสมกับชนิดของพืช

ที่ปลูก 
3) ไมมีการกําหนดเขตของการวางแผนการใชที่ดินของรัฐ พรอมทั้งมีกฎหมายหรือ

มาตรการควบคุมและปองกันที่ไดผล 
 

9. สรุป 
 
 ดินเปนเทหวัตถุธรรมชาติที่มีความสําคัญตอทั้งพืช สัตว และมนุษย เพราะวามนุษย
ตองการไดรับผลผลิตจากการปลูกพืช ถาดินดี ผลผลิตก็จะไดสูง ดังน้ันกรมพัฒนาที่ดินจึงไดทํา
การสํารวจดิน ซึ่งจะชวยใหเปนความรูกับเกษตรกรในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน ทําให
สามารถจําแนกชนิดและความละเอียดของการสํารวจดินได 4 ประเภท ระบบการจําแนกดินที่
ประเทศไทยใชคือ ระบบอนุกรมวิธานดิน เปนระบบที่แบงการจําแนกดินออกเปน 6 ระดับ ไดแก 
อันดับ อันดับยอย กลุมดิน กลุมดินยอย วงศดิน และชุดดิน ในแตละระดับจะบงบอกลักษณะ
และคุณสมบัติ รวมถึงการกําเนิดของดินแบบกวาง ๆ ไปจนถึงละเอียด 
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 ดินในประเทศไทยนั้นสวนใหญเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เปนพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมปานกลางถึงคอนขางต่ํา สําหรับการเพาะปลูกพืช ซึ่งดินที่มีปญหาในประเทศไทย
จําแนกเปนดินเค็มจัด ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินอินทรียหรือดินพรุ ดินตื้น และดินที่อยูบน
พ้ืนที่สูงชัน 
 ปญหาการใชที่ดินคือ การใชที่ดินไมถูกตองตามสมรรถนะของดินและสภาพแวดลอม
สวนหนึ่งเพราะเกษตรกรขาดความรูและเงินทุน ซึ่งการใชที่ดินใหเหมาะสมกับชนิดของดินจะทํา
ใหไดผลผลิตสูง และดินไมเสื่อมโทรม 
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แนวขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
1. ในการทําแผนที่ฐาน (Base map) เพ่ือใชในการสํารวจดิน อุปกรณประเภทใดที่ไมเหมาะกับ
การสํารวจดิน แตเหมาะกับการใชงานดานอ่ืน ๆ  
 (1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000  (2) ภาพถายทางอากาศ 
 (3) ภาพดาวเทียมสีผสมเทจ็   (4) ภาพดาวเทียมรายละเอยีดสูง 
2. การสํารวจดินแบบใดที่ผลของการสํารวจมักใชในการวางแผนการใชที่ดิน 

(1) การสํารวจแบบหยาบ   (2) การสํารวจแบบคอนขางหยาบ 
การสํารวจแบบคอนขางละเอียด  (4) การสํารวจแบบละเอียด (3) 

3. ดินอันดับใดที่ไมพบในประเทศไทย 
(1) ฮิสโตโซลส      (2) แอนดิโซลส 
(3) เอนติโซลส     (4) ออกซิโซลส 

4. ดินสวนใหญที่พบตามชายฝงภาคตะวนัออก และภาคใต คือ ดินในอันดับใด 
(1) มอลลิโซลส     (2) สปอโดโซลส 
(3) อัสฟโซลส     (4) อินเซปติโซลส 

5. ขอใดคือวิธปีรับปรุงดินเค็ม 
(1) ใสปูนขาว ปูนมารล ลงในดิน    (2) ใสปุยฟอสเฟต 
(3) การขังน้ําในพื้นที ่    (4) ปลูกพืชหมุนเวียน 
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