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ค าอธิบายรายวชิา 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
ฝ่ายธรณีศาสตร์/สาขาวชิา การจดัการทรัพยากรดนิ 

 
 

       542-511      การจดัการความอุดมสมบูรณ์                 3(3-0-6) 
                          ของดิน                     
  (Soil Fertility Management) 
  รายวชิาบังคับก่อน : 542-321 ความอุดมสมบูรณ์ 
       ของดิน หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

  ทฤษฎีความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลิตภาพ
ดิน สมบติัของดินต่อความอุดมสมบูรณ์และการจดัการ  
ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับพืชและการจดัการ การประเมิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีศึกษารูปแบบการจดัการ
ความอุดมสมบูรณ์ท่ีประสบความส าเร็จ  
 Theory of soil fertility and productivity, soil 
properties on soil fertility and management; essential plant 
nutrient and management; soil fertility evaluation; case 
studies: successful soil fertility management schemes     

542-512 ธาตุอาหารพืชและการจดัการ               3(2-3-4) 
                 (Plant Nutrition and Management) 
                 รายวชิาบังคับก่อน :  542-321  ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร 

                ความสมัพนัธ์ระหวา่งธาตุอาหารพืช  กลไกการ
ดึงดูดธาตุและการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารในพืช บทบาท 
ของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโต  คุณภาพผลผลิต 
ความทนทานต่อโรคและแมลง การศึกษาความตอ้งการ 
ธาตุอาหารพืช อนัตรกิริยาและสมดุลของธาตุอาหารพืช  
การวินิจฉยัการขาดแคลนและความเป็นพิษของธาตุอาหาร 
กลไกการปรับตวัของพืชในดินท่ีมีสภาพทางเคมีและธาตุ
อาหารไม่เหมาะสม การจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อ 
การเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของพืช 

                Relationships among plant nutrients; mechanisms 
of nutrient uptake and translocation in plant; role  of 
 plant nutrients on growth; quality of yield and  
tolerance of plant to disease and insect infection; study  
of plant nutrient requirement; interaction and nutrient 
balance; diagnosis of deficiency and toxicity of mineral 
nutrients; mechanisms of plant adaptation to adverse 
nutrient and chemical soil conditions; appropriate  
soil nutrients management for plant growth and yield 
542-513   เคมขีองธาตุอาหารพืชในดิน            3(3-0-6) 
                (Chemistry of Soil Nutrients) 
               รายวชิาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพนิิจของ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

        สมบติัทางเคมีและพฤติกรรมของธาตุอาหารท่ี
ส าคญับางธาตุในดินและในสารละลายดิน ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซลัเฟอร์ 
และจุลธาตุอาหารพืช 

  Chemical properties and behavior of plant 
nutrients in soil and soil solution, nitrogen, phosphorus, 
potassium, calcium, magnesium, sulphur and  plant 
micronutrient  
542-514    เทคโนโลยชีีวภาพทางดิน              3(2-3-4) 
                  (Soil Biotechnology) 
                 รายวชิาบังคับก่อน : 542-451  จุลชีววทิยาของ 
ดนิ   หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
                 จุลินทรียดิ์นกลุ่มท่ีส าคญัในดา้นการแปรสภาพ
คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและธาตุอ่ืน ๆ  การตรึง
ไนโตรเจน และบทบาทในเขตรอบรากพืช การพฒันาชีว-



ภณัฑเ์พ่ือการปรับปรุงดิน การเจริญเติบโตของพืช  และการ
ควบคุมศตัรูพืช  

         Important groups of soil microorganisms in 
aspect of transformation of carbon, nitrogen, phosphorus 
and other elements;  nitrogen  fixation  and  rhizosphere  
function; bio-agent development for soil improvement,  
plant growth and pest control 
542-515   ระเบียบวธีิวจิยัทาง                          3(2-3-4) 
            ปฐพศีาสตร์            

                         (Research  Methods  in  Soil  Science) 
            การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั  แนวคิดและ
วิธีการสร้างสมมุติฐานในการวิจยัทางปฐพีศาสตร์  การ 
ศึกษาและการใชแ้ผนการทดลองทางสถิติขั้นสูง การใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการตีความ 
หมายของผลการทดลอง การสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือการเขียน
งานวิจยั 
            Writing research proposal; concepts and 
hypothesis in soil science research; studyand use of 
advanced statistical experimental design; data analysis   
by various computer packages; interpretation  of   
experimental  results;  search information  for  writing 
research work 

        542-521   สารสนเทศดนิและการใช้ประโยชน์     3(3-0-6)   
     (Soil Information and Utilization) 
         การรวบรวมและการประยกุตใ์ชข้อ้มูล และ
สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการส ารวจดิน การจ าแนกดิน 
มาใชป้ระโยชนใ์นการจดัการทรัพยากรดินและในสาขา 
วิชาท่ีเก่ียวขอ้ง การแปลความหมายของขอ้มูลดินและ
สารสนเทศดิน การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจ าแนกและ 
ส ารวจดินในระดบัต่าง ๆ มาใชท้างการเกษตร 
                 Gathering and application of  data  and 

information obtained from soil survey;  soil classification 
for utilization in soil management and in related fields; 
interpretation soil data and soil information; utilization of 
different levels of  soil classification and soil survey data   
in agriculture 

     542-522     ระบบสารสนเทศของการ                  3(2-3-4) 
                        จดัการ ทรัพยากรดนิ              

   (Information System for Soil Resources 
Management) 
   การพฒันา การผสมผสาน การน าเสนอ และ 
การประยกุตข์อ้มูลในระบบการจดัการทรัพยากรดิน และ 
ท่ีดิน โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เนน้การใช ้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี และวิธีการสร้าง 
แบบจ าลองในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชร้ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
   Development, integration, presentation and 
application of spatial data for characterizing soil and 
land resources management systems using Geographic 
Information System (GIS) emphasizing techniques in 
processing, analyzing, and visualizing spatial data, 
modelling and applications in related researches using GIS 
542-523    การแปลความหมายและการวเิคราะห์     3(2-3-4) 
                  ข้อมูลระยะไกล                
   (Remote Sensing Data Interpretation and  
                  Analysis) 
   เทคนิคท่ีใชใ้นการแปลภาพถ่ายทางอากาศและ
ดาวเทียม โดยเฉพาะการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากดาวเทียม
โดยอาศยัคอมพิวเตอร์ การน าขอ้มูลท่ีแปลไดม้าประยกุต ์
ใชท้างดา้นการเกษตรและการใชท่ี้ดินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น 
 Techniques in interpreting aerial-photo and 
satellite images focusing on satellite image processing; 
utilization of processed data applying for agriculture and 
other  land  use  purposes 
542-524 การจดัการดินเขตร้อนเพ่ือ             4(4-0-8) 
                  ความยั่งยืน                

          (Sustainable Tropical Soils Management) 
          รายวชิาบังคับก่อน : 542-211 ปฐพวีทิยา 
เบ้ืองต้น หรืออยู่ในดุลยพนิิจ ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

          การจ าแนก  การก าเนิดและสมบติัทางเคมี  ฟิสิกส์  
แร่  และความอุดมสมบูรณ์ของดินเขตร้อน แนวทางและวิธี
การบูรณาการจดัการดินเขตร้อนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นระบบ 



          Classification; genesis and chemical, physical, 
mineralogical properties and fertility of tropical soils; a 
systematic guideline and method to integrate tropical soil  
managements that are suitable for environmental resources  
and socioeconomic 

  542-531   ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง                      3(2-3-4) 
                  (Advanced Soil Physics) 
                  รายวชิาบังคับก่อน  :  542-331 ฟิสิกส์ของดิน  
  หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

        ส่วนประกอบและโครงสร้างของดิน กระบวนการ 
เกิดเมด็ดิน โครงสร้างดินและความคงทน ความสมัพนัธ์ของ
ดินและน ้า  การกกัเกบ็น ้าในดิน  การไหลของน ้าในดิน การ 
บดอดัดิน  ก าลงัตา้นทานต่อแรงเฉือนของดิน   การถ่ายเท 
อากาศของดิน อุณหภูมิดิน การถ่ายเทความร้อนในดิน การไถ
พรวนและการจดัการโครงสร้างของดิน ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สมบติัทางกายภาพของดิน น ้า และพืช 

  Composition and soil structure; processes in 
aggregate formation, soil structure and structure stability;  
soil-water relation, soil-water storage capacity, soil-water  
transport, soil compaction, resistance to soil shear strength, 
soil air aeration, soil temperature, heat flow in soils; tillage 
and soil structure management; relationships among soil 
physical characteristics, water and plant 
542-532   การจดัการลุ่มน า้ประยุกต์     3(3-0-6) 

    (Applied Watershed Management) 
    การวางแผนและจดัการการใชท้รัพยากรลุ่มน ้า 
 เพ่ือความยัง่ยืนของทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอ่ืน ๆ ในลุ่มน ้า   
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัภูมิภาค ชุมชน และ
ภูมิปัญญาชาวบา้น 

  Planning and management of resources in 
watershed for sustainability of water resources and other 
resources; application of appropriate technology for the 
region, community and local wisdom 

        542-533  วนเกษตรประยุกต์                               3(3-0-6)   
              (Applied Agroforestry) 

   ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบวนเกษตรและ
คุณประโยชน ์การประยกุตร์ะบบวนเกษตรเพ่ือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม ้และรายไดข้องเกษตรกร 

              Biodiversity in agroforestry system and its benefit; 
application of agroforestry system for restoration of soil, 
water, forest resources and farmer income 

 542-595   หัวข้อวทิยาการใหม่ทาง                              3(3-0-6) 
                การจดัการ ทรัพยากรดนิ 1 
                (Current Topics in Soil Resources  
                 Management I) 

    การคน้ควา้หวัขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาการ
ใหม่ทางการจดัการทรัพยากรดิน การรายงานและ/ หรือน าเสนอ
ผลการศึกษา   
                 Investigation of current interesting topics in soil 
resources management; report and/or presentation 
of paper required 
542-597 สัมมนา 1                         1(0-2-1) 

  (Seminar I) 
  การเสนอบทความหรืองานวิจยัในสาขาวิชาการ
จดัการทรัพยากรดิน 
              Presentation of interesting topics or research in  

soil resources management 
542-599  วทิยานิพนธ์                                         36(0-108-0) 
                (Thesis) 
                การศึกษาวิจยัทางการจดัการทรัพยากรดิน  การตรวจ
เอกสาร การวางแผนการทดลอง   การทดลองและการเขียน
วิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
ค าแนะน า 
                Study and research in soil resources management; 
literature review, experimental design, research experiment 
and  thesis writing under committee guidance 
542-615    การจดัการดนิ  พืช  ปุ๋ย  และส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 
                  เชิงบูรณาการ  
                 (Integrated Management of Soil,  Plant,  
                  Fertilizer and Environment) 



     รายวชิาบังคับก่อน : 542-321   ความอุดมสมบูรณ์ 
ของดนิ หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

     ความสมัพนัธ์ระหวา่งดิน น ้า  ปุ๋ยและพืช  ความ
ตอ้งการปุ๋ยของพืช ผลกระทบของการใชปุ๋้ยต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เกษตรอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ มาตรฐานดินและน ้าเพ่ือการท า
เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรแบบปลอดภยั  การจดัการดินเชิง
บูรณาการเพ่ือรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

     Relationships among soils, water, fertilizer and 
plants; fertilizer requirement for plants; impact of fertilizer 
application on environment; organic farming and biofertilizer; 
soil and water standard for organic farming and agriculture 
safety;  integrated  soil  management  for balancing of natural 
resources and environment 

   542-616     เคมขีองดนิขั้นสูง                           3(3-0-6) 
      (Advanced Soil Chemistry) 
     รายวชิาบังคับก่อน  : 542-441 เคมขีองดนิ หรืออยู่ใน

ดุลยพนิิจของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชาเคมีของดินกบัวิชา 

อ่ืนในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกและเคมีกายภาพ
ของสารละลาย   สมดุลเคมีในสารละลายดิน โมเดลคณิตศาสตร์
ท่ีอธิบายการดูดซบัไอออน และการแลกเปล่ียนไอออน 

     Relationships between Soil chemistry and  other 
subjects in soil science; thermodynamic and  physical 
chemistry of soil solution; chemical equilibrium in soil 
solution; mathematical models in ion exchange and sorption 
542-625    การวางแผนพฒันาและการจดัการ         3(3-0-6) 

            ทรัพยากรที่ดนิ 
            (Land Resources Development  Planning and 
             Management) 
            รายวชิาบังคับก่อน :  542-473  การ ประเมนิและการ
วางแผนการใช้ที่ดินหรืออยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ 
ประจ าหลกัสูตร 
  รูปแบบและศกัยภาพของการพฒันาทรัพยากรดิน
ประเภทต่างๆเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการใช้
ท่ีดิน   การวางแผนและการจดัการทรัพยากรดินใหไ้ด้

ประโยชนอ์ยา่งย ัง่ยืนโดยอาศยัขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรท่ีดิน 
เนน้การเรียนรู้จากขอ้มูลตวัอยา่งจริงของพ้ืนท่ี 
           Pattern and potential of different soil resource 
developments in relation to land use objectives; planning 
and sustainable soil management using different land 
resources inventory data emphasizing data obtained from 
ground survey 
542-626    การประเมนิทรัพยากรที่ดนิ              3(3-0-6) 
                 (Land Resources Assessment) 
                 รายวชิาบังคับก่อน  :  542-473  การ ประเมนิ 
และการวางแผนการใช้ที่ดนิ  หรืออยู่ในดุลยพนิิจของ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
      วิธีการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินทรัพยากร 
ท่ีดินแต่ละชนิด ดิน น ้า แร่ธาตุ ธรณี และพืช  การประเมิน
ทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการใชท่ี้ดินใน 
แต่ละบริเวณ 
       Various methods for evaluation of each land  
  resource component, soil,  water, mineral, geology and  
  plants;   resources   evaluation  corresponding   to   land   
  use  objectives of each area 
  542-627   การจดัการดนิเพ่ือความยั่งยืน           3(3-0-6) 
                   (Sustainable Soil Management) 
        แนวทางการจดัการดินเพ่ือความยัง่ยืนในการใช้
ท่ีดิน คุณภาพดิน นิเวศวิทยาของดินและนิเวศวิทยาเกษตร  
 โดยมุ่งเนน้ศึกษาถึงเทคนิคการจดัการ การใชท้รัพยากรดิน
ประเภทต่าง ๆ ในสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ กนัของพ้ืนท่ีใน 
  เขตร้อนช้ืน ดินบริเวณชายฝ่ัง พ้ืนท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ี
เขา หรือพ้ืนท่ีลาดชนัสูง และพ้ืนท่ีดินกรดท่ีดอน 
                 Guideline for sustainable soil management, soil 
quality, soil ecology and agro-ecosystem focusing  
 on technique of management;  utilization of various soils 
resources in various  soil  environment  conditions  of 
 humid tropics, coastal soils, lowland soils, peat soils, 
mountainous area or steepland soils and upland acid  
 soils 



 542-634   การพฒันาและฟ้ืนฟูทรัพยากร           3(3-0-6) 
                ที่ดนิ  
                (Development and Reclamation of  Land 
 Resources) 

      ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทรัพยากรดินและท่ีดิน ความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดิน เน่ืองมาจาก จากการใช้
ท่ีดินของมนุษย ์สมบติัทางดา้นฟิสิกส์และเคมีท่ีเส่ือมโทรมลง
ของทรัพยากรดิน  ขอ้จ ากดัของทรัพยากรดินท่ีเส่ือมสภาพ  
การแกปั้ญหาการเส่ือมโทรมของท่ีดิน หลกัการในการฟ้ืนฟู
และพฒันาทรัพยากรดินและท่ีดินท่ีเส่ือมโทรม   การวางแผน
การใชท่ี้ดินหลงัการพฒันาและฟ้ืนฟู  กรณีศึกษา 

     General knowledge on soil and land resources; soil 
and land degradation through  an exploitation of  marginal 
land by man; physical and chemical properties of degraded 
soil resources; limitation of degraded soil resources; solutions 
to land degradation problem; principles of reclamation and 
development of degraded soil and land resources; land use 
planning after development and  reclamation; case study 
required 
542-635   การอนุรักษ์และการจดัการดินขั้นสูง      3(3-0-6) 
                (Advanced Soil Conservation and 
                 Management) 

    รายวชิาบังคับก่อน  :  542-471    การอนุรักษ์ และ 
  การจดัการดนิและน า้     หรืออยู่ในดุลยพนิิจของอาจารย์ 
  ประจ าหลกัสูตร 
     หลกัการอนุรักษแ์ละจดัการดิน ความส าคญัทาง
กายภาพและเศรษฐกิจของการกร่อนดิน กระบวนการและ
กลไกของการกร่อนดิน พลงัการชะลา้งพงัทลายของเมด็ฝน
และความคงทนของดิน การชะลา้งพงัทลายของน ้าไหลบ่าบน
ผิวดิน กรรมวิธีในการควบคุมการกร่อนดิน โมเดลการสูญเสีย
ดินท่ีเป็นสมการการสูญเสียดินสากล การประเมินค่าปัจจยั 
ต่าง ๆ ในสมการ   
              Principles of soil conservation and management; 
physical and economic significance of soil erosion; processes 
and mechanisms of soil erosion; erosivity of rainfall and soil 
erodibility; erosion of surface run off; measurement of soil 

erosion control;  modelling soil erosion – The Universal Soil 
Loss Equation (USLE); other factors assessment in USLE  

  542-636   ฟิสิกส์ของน า้ในดนิ                                 3(2-3-4) 
   (Physics of Soil Water) 

     สมบติัพ้ืนฐานของน ้าในดิน พลงังานศกัยข์องน ้าใน
ดิน เสน้อตัลกัษณ์ของน ้าในดิน การเคล่ือนท่ีของน ้าในดิน 
ในสภาพดินอ่ิมตวัดว้ยน ้าและไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้า  การสูญเสียน ้า
ไปจากดิน การระเหยและการไหลซึมของน ้าลึกลงไปในดิน  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งน ้าในดินกบัการใชน้ ้าของพืช  
 Basic properties of soil water; soil water potential; 
soil water characteristic curve; flow of water in saturated and 
unsaturated soils; water loss from soil; evaporation and 
percolation of water into soil depth; relationship of soil water 
and water requirement by plant  

  542-637  การพฒันาที่ดนิอย่างยัง่ยืนตามแนว              3( 3-0-6) 
                  พระราชด าริ                               
                  (Sustainable Land  Development  according to His 
Majesty the King’s Wishes) 
                 การอนุรักษ ์ พฒันา  ฟ้ืนฟูและจดัการทรัพยากรท่ีดิน
อยา่งย ัง่ยืน โครงการพระราชด าริท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาดิน
เปร้ียวจดั  ดินทราย  ดินเคม็  ดินต้ืน  ดินปนกรวด  ดินขาดธาตุ
อาหาร การน าหญา้แฝกมาใชใ้นการอนุรักษดิ์นและการป้องกนั
การพงัทลายของดิน   การฟ้ืนฟูดินท่ีเส่ือมสภาพเพ่ือใชป้ระโยชน์
ทางการเกษตร มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                 Conservation, development,  reclamation  and 
sustainable  land  resources  management;  projects  initiated 
according to His Majesty the King’s Wishes  concerning 
resolution of acid sulfate soil, sandy soil, saline soil, shallow 
soil, skeletal soil, infertile soil; utilization of  vetiver  grass  for 
soil conservation and soil erosion control; reclamation of 
degraded soil for agricultural use; field trip required 
542-695   หัวข้อวทิยาการใหม่ทางการจัดการ               3(3-0-6) 
                 ทรัพยากรดนิ 2           

       (Current Topics in Soil Resources Management II) 



 การคน้ควา้หวัขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาการ
ใหม่ทางการจดัการทรัพยากรดิน การรายงาน  และ/หรือน าเสนอ
ผลการศึกษา 
542-697 สัมมนา 2                                1(0-2-1) 

  (Seminar II) 
 การเสนอบทความหรืองานวิจยัในสาขาวิชากาจดัการ

ทรัพยากรดิน ผลการศึกษาในส่วนของวิทยานิพนธ์ 

    
    

   
 

 

542-699   วทิยานิพนธ์                                         18(0-54-0) 
                 (Thesis) 
                 การศึกษาวิจยัทางการจดัการทรัพยากรดิน  การตรวจ 
เอกสาร   การวางแผนการทดลอง   การทดลองและการเขียน 
วิทยานิพนธ์   โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ 
ค าแนะน า 
                Study  and  research  in  soil resources management; 
literature review, experimental design,  research  experiment 
and thesis writing under committee guidance 

 

 


