
สำหรับเยาวชน

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดิน
ความรู้เรื่อง...

ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่ ๒
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ภาค 1
ความหมายและความสำคญั
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4  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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โลกของเราม.ี..ดิน
...อยู่มากนอ้ยแค่ไหน?
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ปัจจัยท่ีควบคุมการสร้างตัวของดิน
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14  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ลักษณะและสมบติัของ...ดิน

⌫   
  ⌫ ⌫⌫  ⌫
 ⌫⌦⌫⌫ 
 ⌦⌫⌫
 ⌫ ⌫ 

 ⌫⌫
⌫⌫ ⌫⌫



 15

⌦  ⌫ ⌦
⌫⌫⌫

⌦⌫ 
   

1.สมบัติทางสัณฐาน


⌫⌫
⌫ 
⌦  
 ⌦      
  
⌦ 
  
  
  
      
⌫  ⌦ 
 ⌫ ⌫
 ⌦    
 

⌦    ⌫
⌫⌫⌫
     
                              
⌦ ⌫⌫ ⌫



16  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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2. สมบติัทางกายภาพ
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18  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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20  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

2. สีของดิน
⌫ ⌫

⌫⌫⌫  ⌫    ⌫
⌦⌫ ⌦⌫ 
    ⌫⌫

⌫ ⌫⌫
⌫   ⌫ 


⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫

⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫
 ⌫⌫
  ⌫⌫
⌫⌫⌫  
⌫ ⌫⌫
⌫⌫⌫

⌫⌫⌫⌫⌫

⌫ ⌫
⌫ ⌦⌫⌫ 
⌦ ⌫⌫
⌫⌫ ⌫
⌫⌫⌫ ⌫
⌫⌫⌫




 21

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

⌫⌫⌫ ⌫
⌫⌫⌫⌫
   
⌫
⌫⌫⌦ 
⌫⌫⌫  
 ⌦⌫
⌫⌫

⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ 

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



22  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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24  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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26  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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5. ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ
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28  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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30  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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32  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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34  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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36  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ภาค 2ภาค 2ภาค 2ภาค 2ภาค 2
เรียนรู้เร่ือง..ดิน
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40  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

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


งานสำรวจและจำแนกดินของประเทศไทย
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42  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน
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⌫⌦ ⌫    
   
 ⌫ ⌫


กลุ่มชุดดิน
   ⌫  ⌫ 

 ⌫⌫ ⌫ ⌫
    
⌫    ⌫⌫ ⌫
⌫

 ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫  

⌫⌫⌫⌫⌫ ⌦ ⌫
⌫ ⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫ 
 ⌦⌫ 



44  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

  ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫   

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌦ ⌫⌫
⌫⌦ 
⌦

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌦ ⌫  ⌫
⌦    ⌫


⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌦ ⌫ 
  
⌦

⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫       ⌫ ⌦ ⌫
  ⌫


⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌦ ⌫
 

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫
  


⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫    ⌫⌫⌫
 ⌫  ⌫


⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫    ⌫⌫
⌦ ⌫⌫  ⌫
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⌫⌫⌫ 


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

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

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


⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌫ ⌫
 ⌫⌫ 


⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫    ⌦ ⌫
 

⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫     ⌫ 
⌫     ⌫  
 

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌫ ⌫
       




46  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

 ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫      ⌫
⌦ ⌫ ⌫  ⌦  
⌫

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌫
 ⌦ ⌫ 


 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ 

⌫ ⌦⌫⌫
⌫ ⌫⌫
⌫⌫⌫  
   
⌦ ⌫ 
  

  ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫ 

⌫ ⌫
 ⌫  ⌫
 ⌫ 
⌫ ⌫

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫
⌫ ⌫⌦ 
⌦

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫
⌫⌫  

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

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

 ⌫      ⌫      ⌫      ⌫      ⌫       
 ⌦ ⌫ ⌫ ⌫  
 

⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫    ⌦ ⌫⌫
⌦  


⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌦ 
⌫   ⌫
⌦ ⌦

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌦ 
  

⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫      ⌦
⌫⌫     


⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌦ 
 

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫    ⌦
⌦



48  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

 ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫    ⌫
⌫ ⌦ ⌫


 ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫
⌦⌦ ⌫   


  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫

 ⌦ ⌫⌫
 ⌫
 ⌫⌫ 
 ⌫ ⌫ 

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

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌦ 
⌫  


⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌦ ⌫
  

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


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

 ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌦
⌫ ⌫⌦⌫
 

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫    
 ⌦    


⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌫
⌦     

  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫ 

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




50  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

สำรวจดนิกนัอยา่งไร?
 ⌫  

⌫
  ⌫ 
  ⌫
  
  ⌫⌫
 ⌫ ⌦
⌦⌦ 
⌫ 


      ⌦ 
  
  ⌫  

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ 

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




⌦  ⌫
 
⌫
  ⌫
⌦ 
  ⌫  ⌦
⌫

⌫⌫⌫⌫  ⌦
⌫ ⌦ ⌦
⌦⌫⌫  ⌫  
⌫ ⌫

⌦ 
⌦   ⌦
⌫  ⌫



52  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌦⌫  ⌫
⌫   ⌦
⌫   
 ⌦
⌫

          

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


 ⌫
 ⌫
   ⌫ ⌫

⌫
 
 

⌫⌦⌫ 
⌫ 

 ⌫  ⌦⌫
⌫ 

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

⌫ ⌦⌫
 ⌦⌫⌫
⌫ ⌫⌦ 
⌫

⌫  
 
 
 ⌫



54  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

 ⌫⌫   
⌫ 
  
 ⌫⌫

          

 ⌦ ⌦⌫
⌫ ⌫ ⌫⌦

 ⌫⌫
⌦  ⌦

 
  ⌦    
⌦
⌫
⌫

 
⌫ ⌫

                    ⌫
 ⌫  
⌫⌫ ⌫ ⌫
⌫  ⌫
⌫   ⌦⌫

           ⌫  
⌫     
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⌫⌫ ⌫ ⌫
⌦  
 

      ⌦ ⌫ ⌫  
  ⌫
⌫  ⌫ ⌫ 
⌫ ⌫

      ⌫⌫⌫
   
 ⌫  

 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫
 ⌦⌫

⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   

⌫⌦
⌦
⌫ ⌫
⌦⌦⌫
 ⌫  ⌫⌫

 ⌦⌫ 
  
 ⌫  
⌫⌫⌫⌫⌦

 ⌫ 



56  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

 ⌫
 
⌫    
  
⌫ ⌦⌫
 


 


 
⌫
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ดินของประเทศไทย
⌫ ⌦ 

⌦ 
⌫⌫⌫
⌦ 



⌫ ⌫
 ⌦⌫⌫

 ⌫

     
⌫⌫

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



58  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

     

⌫⌫ ⌫
  ⌫⌫
 
 ⌫⌦⌫
 
⌫
 ⌫ ⌦⌫
 ⌫


⌫

 
⌫
 ⌫



⌫

 
⌫ ⌫



⌫

 
⌫
 

 ⌫




⌫


⌫
 ⌫
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⌫ ⌫⌫
  ⌫  
⌫

     

 ⌫ 
⌫ ⌫⌫⌫
 ⌫⌫
⌫ ⌫⌫⌫
⌦ ⌫⌫

 
⌫

 
⌫ ⌫




⌫

 
 ⌫   ⌫



 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫
⌫

 
 ⌫   ⌫




⌫
    
 
   
 
   ⌫





60  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน


⌫

 
⌫ ⌫



⌫⌫⌫⌫⌫
⌫

 
⌫
⌫



⌫

 

⌫



⌫

 

⌫ ⌫


 ⌫ ⌫⌫
 ⌫⌫
  ⌦  
 ⌦⌫⌫⌫⌫
 
 ⌫  

⌫  

 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫

⌫⌫⌫ 
⌫ ⌫
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⌫

 
 ⌫



⌫

 
 ⌫   ⌫




⌫

 

⌫



⌫

 


 ⌫



⌫ ⌫ ⌫
 ⌫ ⌫
 
 ⌫⌫⌫⌫
⌫
    ⌫
 
 ⌫  
 



62  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ดินดทีางการเกษตร..เปน็อยา่งไร?
⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫⌫

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


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



 63

ดินท่ีมีปัญหาดา้นการเกษตร
⌫⌫ ⌦ ⌫⌫
⌫


 ⌫⌦
   ⌫
 ⌫  
 ⌫⌦⌫⌫⌫
 ⌦⌫

 


 ดินเปรีย้วจดั
⌦ ⌫⌫  ⌫

⌫ ⌫⌦⌫
 ⌫⌦⌫⌫
⌫⌫


⌫ 
⌫ 
 ⌫
⌫⌫ 
 ⌫ ⌦
⌫  
⌦



64  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

⌫⌫  ⌫
 ⌫    ⌫
⌦⌫⌫


⌫    
⌦⌫  

⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  
⌫⌦  

   ⌫ 

 ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦
 ⌫   

    

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

      ⌫
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

⌫ ⌦
⌫⌫⌫⌫
⌦ ⌫⌫ ⌫ 


 ⌫ 
  
⌫  
⌫ ⌫⌫ 
 ⌦
⌫


 ⌫⌫
⌦⌫⌫⌫

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

⌫⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫ 
   
⌫ ⌫⌫
 ⌫     
⌫
 

 ⌦⌫⌫⌫
⌫⌦ 




66  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

 ดินอนิทรยี์
⌫⌫⌫⌫⌫   ⌦ ⌫

⌫ ⌫⌦
⌫ ⌫  
 ⌫⌫⌦

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

⌫⌫
⌫
      
⌫⌫ ⌦
 ⌦⌫
⌫⌫⌫⌫
⌫

⌫⌫⌫⌫⌫

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


               

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



68  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ดินเค็ม
 ⌦ ⌫⌫⌫

 ⌫ 
⌫⌫⌫
 ⌫

⌫ 
⌫⌫⌫
 
 
⌫⌫⌦
  ⌫⌫⌫⌫
⌫⌫  

⌫ ⌦⌫
 ⌫⌫⌦ ⌫⌫
 ⌫⌫⌫⌦ 
⌫ ⌫⌫ ⌫
⌫

⌫  
    

                      ⌫   
 ⌫⌫⌫ ⌦⌫⌫⌫
⌦ ⌫

   
⌫ ⌫ 
 ⌫
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⌫⌫⌫ 
⌫  
⌫ ⌫  
⌫  ⌫ 
⌫

               

    
  ⌫⌫ 
  ⌫
  
⌫ 
 

 ⌫ 
⌫   ⌫
 ⌫   
  
    
⌫  
    ⌫ 

 ⌫⌫ 
⌫  
  
⌫⌫⌫ 



70  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ดินทรายจดั
 ⌦ ⌫⌫

 ⌫ ⌫⌫
⌦   
 ⌫⌫

⌫⌫⌫⌫⌫  
⌫⌦⌫ ⌦⌫
 ⌫  
⌫ 
   

⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫ 
 ⌫⌫ ⌫
 ⌫ 
⌫⌫    
 ⌫ 

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

      

  
 ⌦ ⌫⌫  ⌫ 
  ⌫⌫⌫
⌫ ⌫
   ⌫ 
  

     ⌫ ⌫⌫
⌫⌫⌦
⌫ ⌫⌫
⌫ ⌦ 
⌫

     ⌫⌫ ⌫
   ⌫
⌫ ⌫⌦⌫ 
⌫⌫⌫ ⌫
⌦ ⌫ 


               
 

⌫     
 ⌫
⌫ ⌫




72  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

ดินต้ืน
   ⌦ ⌫ ⌫ 

   
 ⌦
    
    ⌫ 


                    

 ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫
 ⌦⌫ ⌫
  ⌫ 
  

 ⌫⌫⌫  ⌫
⌫ ⌫
 ⌫
  

 ⌫⌫ ⌫⌫
⌫ ⌫ 
 ⌫
  

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

⌫ ⌫
 ⌫ ⌫
 ⌦⌫ 
⌫ ⌫⌫ 
 ⌦  
⌫  ⌫
⌦⌫

               
⌫⌫ ⌫

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

         



74  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน
⌦ ⌫  ⌫⌫  ⌦

⌦⌫ ⌫⌫⌫
 


⌫  ⌫  ⌫  ⌫
 ⌫⌦
⌫ ⌦
⌦ ⌦⌫ ⌫
⌦⌫ ⌦

⌦ ⌫
  

 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ 
⌫⌫⌫  

⌫
 
   
⌦
     

⌫⌫ 
⌫ ⌫⌫
⌦⌫    
⌫ ⌫
 ⌫⌫
    
  
⌫ 
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⌫⌫



 75

ภาค 3
แหล่งข้อมูล...ดิน

?



76  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

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

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

 ⌫ ⌫
   

⌫  

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

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



78  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

บรรณานุกรม
⌫   ⌫ 

   

⌫    
⌫⌫ ⌫ 
⌫  

   
⌫⌦    
 ⌦   

⌫   

   ⌫ 
⌫ ⌫
 

⌫  ⌫
   

⌫  ⌫  ⌫
 

     
   

   ⌫
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       ⌫ 
   ⌫ 
    

 ⌫   

    
⌫ ⌫ 

⌫    ⌫  ⌫
 ⌫ 
  

 ⌫    
 ⌫  

 ⌫   ⌫
   

        
        
  

    

  
 
  



80  ความรู้เรื ่องดิน..สำหรับเยาวชน

 
⌫ 





   
    

  


⌧  
⌫ ⌫ 


 

 ⌦
 ⌫
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
  ⌫⌫
  ⌫⌫
⌫  ⌫⌫
  


  

คณะผู้จัดทำ
  
  
  
⌫  
  
  
  
  


