
สำหรับเยาวชน

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดิน
ความรู้เรื่อง...
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ภาค 1
ความหมายและความสำคญั
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กำเนดิของ...ดิน
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2  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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ดิน..คืออะไร?



4  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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ดิน...สำคัญอยา่งไร
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โลกของเราม.ี..ดิน
...อยู่มากนอ้ยแค่ไหน?
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6  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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ส่วนประกอบของ...ดิน



8  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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ดิน..ท่ีเหมาะสมตอ่การเพาะปลกู
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10  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ปัจจัยท่ีควบคุมการสร้างตัวของดิน
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12  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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14  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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16  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ลักษณะและสมบติัของ...ดิน
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ลักษณะของหนา้ตัดดินและช้ันดิน
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18  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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สมบัติทางกายภาพของดนิ
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สีของดิน
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20  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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22  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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เน้ือดิน
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24  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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โครงสร้างของดิน
⌫⌦

⌫
 ⌫⌫ 
⌫ 
⌫⌫  
⌦    
⌫ 

⌦ ⌫
⌫ ⌫ 
⌫ ⌫  ⌫ 
⌫⌫ ⌫

⌫⌦⌫ 
  ⌦
 ⌫⌫⌫ ⌫ 
⌫⌫ ⌫
⌫  ⌫
⌫ 

⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    

               
⌫ ⌫
    
⌫ ⌫ 
  ⌦   ⌫
 ⌫



26  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

  ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫  
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 ⌫ 
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28  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌦⌫
⌫
⌫⌫

⌫

⌫⌫
⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌦
⌫
⌫⌫⌫
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สมบัติทางเคมขีองดิน
⌫ ⌫

   
⌫⌫⌫ 

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
 ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

  
 ⌫
 ⌫  ⌦  
⌫⌫   
 ⌫   
 ⌫⌫
   ⌫⌫⌫
  ⌫ 
⌫⌫
  ⌦ 

⌫⌫ 
 ⌫
⌫  ⌫
 






30  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫⌫⌫⌫ 
 ⌫⌫ 

ความสามารถในการดดูยึดและแลกเปลีย่นประจุบวกในดิน
 ⌫⌫ 

⌦⌫   ⌦
⌫⌫⌫   ⌦
⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   ⌦⌫⌫
⌫⌫ ⌫⌫⌫
⌫ 

⌫ ⌫⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫
⌫ ⌦
⌫⌫     

⌫
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⌫⌫     
 ⌫
⌦ ⌫⌫
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 ⌫    ⌫
⌫ ⌦
⌦⌫
 ⌫⌦⌫
 ⌫⌫
⌫ ⌦
⌦⌫⌫
 ⌫⌦

 

 ⌫⌫⌫
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32  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

1.พืช

⌫⌫⌦ ⌦⌫⌫
⌫⌫ ⌫⌫
⌫ 
 ⌫
⌫ ⌫
⌫⌫⌫ ⌫ ⌫
  

สมบัติทางชีวภาพของดนิ
⌫ ⌫⌫⌦⌫⌫ ⌫

 ⌫⌫⌫  
  ⌦⌫⌫ 
⌫⌫⌫⌫⌫
 ⌫⌫ ⌫⌫
       ⌫
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  ⌫⌫
⌦ ⌫
⌫  
⌫  ⌫
  

2.สัตว์ในดิน

     
       
⌫⌫ ⌦
  ⌫ 
⌫   
    
⌫  
⌦   
⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫
 ⌦⌫



34  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

3.จุลินทรีย์ดิน

⌫ ⌦ ⌫⌫
 ⌦ ⌫  
⌫⌫ ⌫    

⌫⌫⌦⌫
 ⌫⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫⌫
⌦

  ⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫⌫
⌫ ⌫
⌫ ⌫
 ⌦⌫
 ⌫
  ⌫
⌫⌦
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⌫⌫  
⌫ ⌫ ⌦ 
⌫    ⌫ ⌦⌫
 ⌫⌫
    ⌫     ⌫ 
   ⌫
⌫⌫  ⌫⌫⌦
 ⌫⌫
 
⌫
 ⌫⌫
⌫ 

  ⌫  
 
  ⌦⌫  
 ⌫   ⌫
    
    ⌫ 
 ⌦⌦
⌫

⌫⌫⌫ ⌦
⌫     

สมบัติด้านธาตอุาหารพชืในดนิ



36  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

          

⌫ ⌫
⌫        ⌫ 
⌫  ⌫⌫   

     
⌫  ⌫        
 ⌫
  ⌫ 
⌫⌫     ⌫ 
⌫ 
⌫  ⌫⌫


                    
⌫ ⌫  

   ⌫      
 ⌫  ⌫ 


 ⌫
 
⌫⌫
  ⌫⌫
 ⌦⌦
⌫⌫ 
   
⌫
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

 ⌫
 
⌫ ⌫
⌫

  ⌫⌫⌫ 
⌫⌫⌫  ⌫
 ⌫ 


 ⌫⌫
   
 ⌫ 
 ⌫⌫⌫⌫
⌫  

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 ⌫ 
 ⌫⌫ 
  ⌫
   ⌫
⌫ ⌫

⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫ 
  ⌫ ⌫
  ⌫⌫
   ⌫⌫





⌫

⌫
   ⌫



38  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫ 
   
  
 ⌫
  

 
⌫ ⌫ 
⌫⌫⌫ 

  ⌫

  
 ⌫
⌫ ⌫
 ⌦  


  
 ⌫ 
 ⌫ 
⌫ 
 

⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫ ⌫ ⌫⌫ 


⌫⌫





   ⌫
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  ⌫
 ⌫
⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫ 
 ⌫ 
⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫
⌫
 
⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫
  
⌫⌫⌫⌫⌫ 
 ⌫⌫⌫
⌫⌫  
⌫ 

⌫ ⌫⌫
 ⌫⌫ ⌫⌫ ⌦
    
 ⌦⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫
 ⌦ 
 ⌫
 ⌫
  ⌫
⌫ ⌦⌫
 


⌫

⌫



40  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ภาค 2ภาค 2ภาค 2ภาค 2ภาค 2
เรียนรู้เร่ือง..ดิน

 ⌫
⌫ 
 ⌫
⌫ ⌫  
  


 ⌫⌦
 ⌫
   ⌫
⌫ ⌦ 
⌫⌦
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 ⌦
 
⌦⌫
 ⌫
    
  ⌫ 
⌦
⌫
 ⌫⌦

⌫⌫⌦⌫⌫
     
⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

⌫ ⌫   
 ⌫ ⌦⌦ 
⌫⌫ 
 ⌦⌫⌦⌫⌦
⌫⌦ 
 ⌦


การศึกษาเกีย่วกบั..ดิน



42  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌦⌫ 
⌦   

 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ 

⌦⌫⌫⌫
⌫  ⌦
  ⌫⌫ 
  
 ⌫  ⌦⌫ 
  ⌫⌦
⌫⌫           

 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ 
⌦⌫⌫ 

  ⌫⌫ 
⌫
⌦⌫  ⌫ ⌫
⌫
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⌦⌫ ⌫
⌫ ⌦⌫  
⌫ 
⌦

การศกึษาดนิ..ในประเทศไทย
⌦ 
⌫  
 
 ⌦ 
 ⌦
 ⌫  ⌫ 


  ⌫⌫
 



44  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌦⌫ ⌫ ⌫
⌫⌫⌫⌫
 ⌦⌫
⌫⌦ ⌫⌦⌦
 ⌦⌦
⌫  
⌦⌦ ⌫⌫⌫
⌦ ⌦⌫⌦


งานสำรวจและจำแนกดินของประเทศไทย


 ⌦⌦⌫
⌫ 
 ⌫⌫
 ⌦
⌫ 
⌫  ⌫  ⌫
   
 ⌦
⌫⌦
 ⌫ 
      
    ⌦
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      ⌫ 
⌫⌫            

⌫  ⌦
 ⌫⌫   ⌧  ⌧  ⌧  ⌧  ⌧
 ⌦ 
 ⌫⌫
 ⌦⌫
⌦ ⌫ ⌫
              
          



46  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

                 
⌫ 
  ⌫   
 ⌫  ⌫
  

 ⌫⌫
 ⌫  
  ⌫⌫⌫ 
    
⌫ ⌫⌫⌫ 
  

  ⌫⌦
⌦ ⌫
 

            ⌫            
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⌫⌫ 
⌫  
 
⌦ ⌫⌫⌦
⌦ ⌫⌫  
⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌫
⌦ ⌫  ⌦⌫   ⌫
 ⌫
⌫ ⌫⌫


   ⌫   ⌫
 ⌫⌫ ⌫  
⌫   ⌫⌫ ⌫
⌫

     ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫⌫
⌫⌫⌫ ⌫
⌫    ⌫    
⌫ 
⌦⌫     

   ⌫ 
⌫   ⌫⌫⌫⌫

⌫ ⌫⌦
⌫  ⌫ ⌫⌫

⌦  



48  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫  ⌫⌦ ⌫
 

⌫     ⌫⌦ 
 ⌫

 ⌫  ⌫⌦ ⌫
⌫

⌫  ⌫
⌫

⌫    ⌫⌫⌫
 ⌫  ⌫

⌫    ⌫⌫
⌦ ⌫⌫  ⌫
⌫⌫⌫

⌫     ⌫
⌫⌦ ⌫⌫  
⌫⌫

⌫    ⌫⌫
 ⌫⌫  ⌫⌦
 ⌫  ⌫⌦

⌫       
⌫⌫  ⌦ 
 ⌫ ⌫⌦

⌫  ⌫⌫
⌫
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⌫  ⌫


⌫    ⌫
⌫⌫    


⌫  ⌫ ⌫⌫
    

⌫    ⌫ ⌦⌫
⌫⌫

     ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌦ 

⌫⌫⌫  
⌫⌦ ⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫ ⌫
   
 ⌫⌫ 
 ⌫⌫  
 

     ⌫⌫⌫⌫⌫     ⌫⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌫
⌫  ⌫   
⌫ ⌫ 

⌫  ⌫ ⌫⌫
⌦



50  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫    ⌫⌫
   ⌫
  

⌫     ⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌦

⌫       ⌫⌫
  ⌫ ⌫ 
⌫⌫

⌫    ⌫⌫
⌦  

 ⌫    ⌦
⌫ ⌫⌦  
⌫⌫

⌫      
⌫⌫   

⌫  ⌫⌦
⌫  ⌫⌦

 ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫  

⌦ ⌫⌫⌫
⌫ ⌫⌫  
⌫ ⌫⌫  
⌫ ⌫ 

 ⌫  ⌫
  ⌫    ⌫ ⌫ ⌫ ⌦

⌫⌫⌫
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 ⌫  ⌫⌫ ⌦ 
⌫

 ⌫    ⌫⌫
  ⌫⌫ ⌫  

 ⌫  ⌫⌫ 
⌫   

 ⌫  ⌫⌫
⌫

 ⌫    ⌦ 
⌫

 ⌫   ⌫ 
 ⌦   

  ⌫   ⌫
⌦   

 ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫  

⌦ ⌫⌫⌫ ⌫
⌫ ⌦⌫
 

 ⌫ 
 ⌫ 
 ⌫
 
⌫⌦⌫⌫⌫
 
⌫⌫⌫



52  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

สำรวจดนิกนัอยา่งไร?
          

⌦ ⌫⌦
 
  
⌦ 
⌫⌫⌫ 
⌫  ⌫
 
 ⌫
⌫
⌫⌫⌫⌫ 

 ⌫
⌫⌫

 ⌫
⌫   ⌫  
 ⌫
 
 
⌫⌫ 
⌫ ⌦
⌦ ⌦
⌫
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 ⌦
  
  ⌫  

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ 

⌦ 
⌫ 
 ⌫ 
 
 ⌦  
 ⌫ 
⌫ ⌦
⌫ ⌦⌫⌫
 ⌫
 
⌫ ⌫⌫⌫ ⌦
⌫⌫ 
⌦ ⌫⌫ 
⌦




⌦  ⌫
 
⌫
  ⌫
⌦ 



54  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

  ⌫  ⌦
⌫

⌫⌫⌫⌫  ⌦
⌫ ⌦ ⌦
⌦⌫⌫  ⌫  
⌫ ⌫

⌦ 
⌦   ⌦
⌫  ⌫
⌦⌫  ⌫
⌫   ⌦
⌫   
 ⌦
⌫
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⌦
 ⌫ ⌫  
 
⌫ ⌫
 
⌦⌫⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫⌫
 ⌦
 
⌫ ⌫⌫
 
⌦  

   
 ⌫  


 ⌫
 ⌫
   ⌫ ⌫

⌫
 
 

⌫⌦⌫ 
⌫ 

 ⌫  ⌦⌫
⌫ 



56  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

⌫ ⌦⌫
 ⌦⌫⌫
⌫ ⌫⌦ 
⌫

⌫  
 
 
 ⌫
 ⌫⌫
  
⌫ 
 ⌫⌫

          
 ⌦ 

⌦ ⌫⌫ ⌦
 ⌫⌫⌦ ⌦



⌫⌦
 ⌫⌫⌫
⌫⌫⌫
⌫
⌫
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⌫ ⌫

               ⌫
 ⌫  
⌫⌫ ⌫ ⌫
⌫  ⌫
⌫   ⌦⌫

      ⌫ 
⌫     
⌫⌫ ⌫ ⌫
⌦  
 

      ⌦⌫⌫
  ⌫
⌫  ⌫ ⌫ 
⌫ ⌫

      ⌫⌫⌫
    
 ⌫  

 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫
 ⌦⌫



58  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   

⌫⌦
⌦
⌫ ⌫
⌦⌦⌫
 ⌫  ⌫⌫

 ⌦⌫ 
  
 ⌫  
⌫⌫⌫⌫⌦

 ⌫ 
 ⌫
 
⌫    
  
⌫ ⌦⌫
 


 


 
⌫
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ดินของประเทศไทย
⌫ ⌦ 

⌦ 
⌫⌫⌫
⌦ 



⌫ ⌫
 ⌦⌫⌫

 ⌫

     
⌫⌫

 ⌫ ⌫
 ⌫⌫
  ⌫
 ⌫⌦⌫
⌫ ⌫⌫⌫ ⌫
 ⌫ 
⌫⌫⌦
 ⌫⌫
   
  



60  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

     

⌫⌫ ⌫
  ⌫⌫
 
 ⌫⌦⌫
 
⌫
 ⌫ ⌦⌫
 ⌫


⌫

 
⌫
 ⌫



⌫

 
⌫ ⌫




⌫

 
⌫
 

 ⌫




⌫


⌫
 ⌫
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⌫ ⌫⌫
  ⌫  
⌫

     

 ⌫ 
⌫ ⌫⌫⌫
 ⌫⌫
⌫ ⌫⌫⌫
⌦ ⌫⌫

 
⌫

 
⌫ ⌫




⌫

 
 ⌫   ⌫



 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫
⌫

 
 ⌫   ⌫




⌫
    
 
   
 
   ⌫





62  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน


⌫

 
⌫ ⌫



⌫⌫⌫⌫⌫
⌫

 
⌫
⌫



⌫

 

⌫



⌫

 

⌫ ⌫


 ⌫ ⌫⌫
 ⌫⌫
  ⌦  
 ⌦⌫⌫⌫⌫
 
 ⌫  

⌫  

 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫

⌫⌫⌫ 
⌫ ⌫
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⌫

 
 ⌫



⌫

 
 ⌫   ⌫




⌫

 

⌫



⌫

 


 ⌫



⌫ ⌫ ⌫
 ⌫ ⌫
 
 ⌫⌫⌫⌫
⌫  
  ⌫
 
 ⌫   




64  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ดินดทีางการเกษตร..เปน็อยา่งไร?

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫⌫
 ⌫ ⌫   ⌫
⌫⌫
⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫⌫ ⌫ ⌫
  ⌫⌫


⌫⌫⌫ ⌦⌦
⌫ ⌫⌫
⌫  
⌫ ⌫⌫⌦⌫
⌫ ⌫⌦
 ⌫⌫⌫⌫ 
⌫⌫⌫ ⌫ 
⌦ ⌫⌫ ⌫⌦ ⌫⌫⌦
 ⌫⌦
⌫
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ดินท่ีมีปัญหาดา้นการเกษตร
⌫⌫ ⌦ ⌫⌫
⌫


 ⌫⌦
   ⌫
 ⌫  
 ⌫⌦⌫⌫⌫
 ⌦⌫

 


 ดินเปรีย้วจดั
⌦ ⌫⌫  ⌫

⌫ ⌫⌦⌫
 ⌫⌦⌫⌫
⌫⌫


⌫ 
⌫ 
 ⌫
⌫⌫ 
 ⌫ ⌦
⌫  
⌦



66  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫⌫  ⌫
 ⌫    ⌫
⌦⌫⌫


⌫    
⌦⌫  

⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  
⌫⌦  

   ⌫ 

 ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦
 ⌫   

    

 ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦
     ⌫⌫⌦

      ⌫
  



 67

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

⌫ ⌦
⌫⌫⌫⌫
⌦ ⌫⌫ ⌫ 


 ⌫ 
  
⌫  
⌫ ⌫⌫ 
 ⌦
⌫


 ⌫⌫
⌦⌫⌫⌫

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

⌫⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫ 
   
⌫ ⌫⌫
 ⌫     
⌫
 

 ⌦⌫⌫⌫
⌫⌦ 




68  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

 ดินอนิทรยี์
⌫⌫⌫⌫⌫   ⌦ ⌫

⌫ ⌫⌦
⌫ ⌫  
 ⌫⌫⌦

⌫⌫ ⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌦⌦
⌫⌦⌫⌫
⌫⌦ ⌫
⌦ ⌫⌫⌦ ⌦⌦
⌫ ⌫⌫  
⌫
⌦⌫⌫⌫  
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
⌫⌫

⌫⌫
⌫
      
⌫⌫ ⌦
 ⌦⌫
⌫⌫⌫⌫
⌫

⌫⌫⌫⌫⌫

⌫⌫⌫
⌫⌫⌫  
⌫  ⌫ 
⌫ ⌫⌫    ⌫
 ⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
⌫ ⌦ 


               

⌫⌫⌫⌫⌫   
⌫⌫ ⌫ ⌫
 ⌫⌫
  ⌫ 
⌫ 
 
  ⌫
⌫   



70  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ดินเค็ม
 ⌦ ⌫⌫⌫

 ⌫ 
⌫⌫⌫
 ⌫

⌫ 
⌫⌫⌫
 
 
⌫⌫⌦
  ⌫⌫⌫⌫
⌫⌫  

⌫ ⌦⌫
 ⌫⌫⌦ ⌫⌫
 ⌫⌫⌫⌦ 
⌫ ⌫⌫ ⌫
⌫

⌫  
    

                      ⌫   
 ⌫⌫⌫ ⌦⌫⌫⌫
⌦ ⌫

   
⌫ ⌫ 
 ⌫
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⌫⌫⌫ 
⌫  
⌫ ⌫  
⌫  ⌫ 
⌫

               

    
  ⌫⌫ 
  ⌫
  
⌫ 
 

 ⌫ 
⌫   ⌫
 ⌫   
  
    
⌫  
    ⌫ 

 ⌫⌫ 
⌫  
  
⌫⌫⌫ 



72  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ดินทรายจดั
 ⌦ ⌫⌫

 ⌫ ⌫⌫
⌦   
 ⌫⌫

⌫⌫⌫⌫⌫  
⌫⌦⌫ ⌦⌫
 ⌫⌫⌦⌫ 
⌫
   

⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫ 
 ⌫⌫ ⌫
 ⌫ 
⌫⌫    
 ⌫ 

⌫⌫  
 
⌫  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫   ⌦  ⌫ 
 ⌫ ⌦
 ⌫ ⌫
⌫ 
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 ⌫ ⌫
   

      

  
 ⌦ ⌫⌫  ⌫ 
  ⌫⌫⌫
⌫ ⌫
   ⌫ 
  

     ⌫ ⌫⌫
⌫⌫⌦
⌫ ⌫⌫
⌫ ⌦ 
⌫

     ⌫⌫ ⌫
   ⌫
⌫ ⌫⌦⌫ 
⌫⌫⌫ ⌫
⌦ ⌫ 


               
 

⌫     
 ⌫
⌫ ⌫




74  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ดินต้ืน
   ⌦ ⌫ ⌫ 

   
 ⌦
    
    ⌫ 


                    

 ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫
 ⌦⌫ ⌫
  ⌫ 
  

 ⌫⌫⌫  ⌫
⌫ ⌫
 ⌫
  

 ⌫⌫ ⌫⌫
⌫ ⌫ 
 ⌫
  

  ⌫⌫⌦ 
⌫ ⌦⌫  
 ⌫ ⌦⌫
⌫  ⌫⌫⌫
 ⌫⌫⌫ ⌦
⌫    
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

⌫ ⌫
 ⌫ ⌫
 ⌦⌫ 
⌫ ⌫⌫ 
 ⌦  
⌫  ⌫
⌦⌫

               
⌫⌫ ⌫

⌫⌫⌫   ⌫
 
⌫ ⌫
 ⌦⌦ 
⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫
 ⌫  
    
⌫ 

         



76  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน
⌦ ⌫  ⌫⌫  ⌦

⌦⌫ ⌫⌫⌫
 


⌫  ⌫  ⌫  ⌫
 ⌫⌦
⌫ ⌦
⌦ ⌦⌫ ⌫
⌦⌫ ⌦

⌦ ⌫
  

 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ 
⌫⌫⌫  

⌫
 
   
⌦
     

⌫⌫ 
⌫ ⌫⌫
⌦⌫    
⌫ ⌫
 ⌫⌫
    
          
⌫ 
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ภาค 3
แหล่งข้อมูล...ดิน

?



78  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫⌫⌫⌫⌫ ⌦
 ⌫⌫⌦   
⌫ ⌫ 
 ⌫ ⌫ ⌦
  ⌫    
⌫⌫⌫ ⌦  
⌫⌫⌫

⌫   ⌦
  
⌫ ⌦⌫ ⌫⌫⌫⌫⌫
 ⌫
⌫ ⌫           ⌦
⌫⌫   



 79

⌫ 

 ⌫ ⌫
   

⌫  

 ⌫⌫⌦
 ⌫ 
⌫
   ⌦⌫⌫
   ⌦
 ⌫⌦ ⌦
⌫⌦⌫
 ⌫
   

⌫ ⌫⌫⌫
  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫    
⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫ ⌦⌫ ⌫
 ⌦
     ⌫  



80  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

บรรณานุกรม
⌫   ⌫ 

   

⌫    
⌫⌫ ⌫ 
⌫  

   
⌫⌦    
 ⌦   

⌫   

   ⌫ 
⌫ ⌫
 

⌫  ⌫
   

⌫  ⌫  ⌫
 

     
   

   ⌫
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       ⌫ 
   ⌫ 
    

 ⌫   

⌫    ⌫  ⌫
 ⌫ 
  

 ⌫   ⌫
 

 ⌫   ⌫
   

        
        
  

    

  
 
   

 
⌫ 






82  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน


   
    

  


⌧  
⌫ ⌫ 


 

 ⌦
 ⌫
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 ⌫        

    ⌫
⌫
⌫ 
 
⌫ 
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