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                                                              เรือ่งท่ี 2 ทรพัยากรดิน 

                                         ใบความร ูท่ี้ 2.1 ทรพัยากรดิน 

        ดินเกิดจากการสลายตวัของหินและแร่ รวมตบักบัซากพืชและซากสัตวท่ี์เน่าเป่ือยผพุงัลง เกิดเป็นดินประเภท

ต่าง ๆ  

1. องคป์ระกอบของดิน 

 1) อนิทรียวตัถุ : ไดแ้ก่ ซากพืชซากสัตวท่ี์ผา่นการยอ่ยสลายแลว้ และสารอินทรียท่ี์ไดม้าจากส่ิงมีชีวติท่ี

ผา่นการยอ่ยสลายมาแลว้ แต่ไม่รวมเศษซากพืชหรือสัตว ์ท่ียงัไม่ไดผ้า่นกระบวนการยอ่ยสลาย  

 2) อนินทรียวตัถุ : ไดจ้าก การผพุงัสลายตวัของหินและแร่จากเปลือกโลก เป็นองคป์ระกอบท่ีมีมากท่ีสุด

ในดิน ขนาดเน้ือดินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

  1. กลุ่มอนุภาคขนาดทราย        คือ     มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.0 – 0.05 mm 

  2. กลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้ง คือ     มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.05 – 0,002 mm 

  3. กลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว คือ     มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง เล็กกวา่ 0.002 mm 

 3) อากาศ : คือ ก๊าซต่าง ๆ ท่ีแทรกตวัอยูต่ามช่องวา่งในดิน เช่น O2 , N2 , CO2 

 4) สารละลาย : ส่วนใหญ่คือ น ้า ท่ีแทรกอยูร่ะหวา่งช่องวา่งในเมด็ดิน  

 สัดส่วนองค์ประกอบของดิน : ดินมีสัดส่วนองคป์ระกอบตามธรรมชาติ 4 อยา่ง ไดแ้ก่ แร่ธาตุ , 

อินทรียวตัถุ , สารละลาย (น ้าในดิน) และอากาศ  

2. ชัน้ดนิ (Soil Horizon)  

 ชั้นดินเกิดจากการศึกษาหนา้ตดัดินตามแนวด่ิง (Soil Profile) ของนกัวทิยาศาสตร์ แลว้พบวา่เน้ือดินจะ

แบ่งเป็นชั้นๆ วางตวัขนาดกบัผวิหนา้ดิน ถา้แบ่งอยา่งหยาบ ๆ จะแบ่งได ้2 ชั้น คือ ดินช้ันบนและดินช้ันล่าง 

แต่ถา้แบ่งอยา่งละเอียด จะมีทั้งหมด 5 ชั้น คือ ชั้น O , ชั้น A , ชั้น E , ชั้น B และชั้น C 

 1) ดินช้ันบน (Top soil) : ดินมีสีคล ้า เพราะมีอินทรียวตัถุ (ฮิวมสั) อยูม่าก เมด็ดินโต ร่วนซุย มีช่องวา่ง

ระหวา่งเม็ดดินมาก น ้าและอากาศถ่ายเทดี มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 

 2) ดินช้ันล่าง (Sub soil) : ดินมีสีอ่อน อินทรียวตัถุมีอยูน่อ้ยลง และมีแร่ต่าง ๆ มากกวา่ดินชั้นบน ส่วน

ใหญ่เป็นหินและแร่ท่ีก าลงัสลายตวั เน้ือดินจะอดัแน่นมากกวา่ชั้นบน อากาศและน ้าถ่ายเทไม่ดี 
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3. สมบตับิางประการของดนิ  

 1) สีดิน (Soil color) : สีดินสามารถบอกแร่ธาตุองคป์ระกอบของดินได ้และยงัสามารถบอก
ความสามารถในการดูดซบัน ้ าและความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ อีกดว้ย 

  1.1 ดินสีด า คือ ดินท่ีมีฮิวมสัอยูม่าก และแร่ Mn เป็นองคป์ระกอบ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช 

  1.2 ดินสีเขียวปนน า้เงิน คือ ดินท่ีมีธาตุเหล็กเป็นองคป์ระกอบ 

  1.3 ดินสีเหลอืง , น า้ตาล และเทา คือ ดินท่ีมี SiO2 , CaCO3 , Mg และยปิซมั เป็นองคป์ระกอบ 

  1.4 ดินสีแดง คือ ดินท่ีมีอายมุาก ผา่นการสลายตวัอยา่งรุนแรง ไม่มีแร่ธาตุ  

 2) ความเป็นกรดเบสของดิน : วดัดว้ยค่า pH เป็นสมบติัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  

  2.1) ดินทีม่ีสภาพเป็นกลาง คือ ดินท่ีมีค่า pH เท่ากบั 7 มีความสมดุลระหวา่งปริมาณอินทรียสาร 

และอนินทรียสารในดิน ท าใหดิ้นเหมาะแก่การเพาะปลูกส่วนใหญ่ 

 

 

ความลึกของหนา้ตดัดินแต่ละท่ีจะไม่เท่ากนั แต่ส่วนใหญ่จะศึกษาท่ีความลึก 2 เมตร 

ช้ัน O : มีอินทรียวตัถุหรือฮิวมสัมาก ดินมี
สภาพเป็นกรด ไม่พบในพื้นท่ีเกษตร 

ช้ัน A : (topsoil) สีด าเขม้ มีแร่ธาตุและซาก
พืชซากสัตว ์ท่ีสลายสมบูรณ์แลว้อยูด่ว้ยกนั 

ช้ัน E : มีซีด มีฮิวมสันอ้ยลง ปริมาณแร่ธาตุ 
เป็นองคป์ระกอบมากข้ึน 

ช้ัน B : (Subsoil) สีน ้าตาลปนแดง เป็นดิน
เหนียว มีการผสมผลึกแร่จ านวนมาก 

ช้ัน C : ไม่มีอินทรียวตัถุเลย เกิดจากชั้นหิน
ในชั้น R เร่ิมผพุงักลายเป็นกอ้นเล็กลง 

  ช้ัน R : (Bedrock) คือ หินตน้ก าเนิดดิน  
  ส่วน ใหญ่เป็นหินดินดาน (ไม่ถือเป็นชั้นหิน) 
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  2.2 ดินทีม่ีสภาพเป็นกรด หรือดินเปร้ียว คือ ดินท่ีมี pH ต ่ากวา่ 7 

  สาเหตุ : เกิดจากการเน่าเป่ือยผพุงัของสารอินทรียม์ากเกินไป , ฝนกรด หรืออาจเกิดจากการใส่

ปุ๋ยเคมีจ าพวกแอมโมเนียซลัเฟต [(NH4)2SO4] 

                            การปรับปรุง : ท าไดโ้ดยการใส่สารท่ีเป็นเบส (ด่าง) เช่น ปูนขาว (CaO) 

  2.3 ดินทีม่ีสภาพเป็นเบส หรือดินเค็ม คือ ดินท่ีมี pH มากกวา่ 7 

  สาเหตุ : เกิดจากการสลายตวัของหินปูน , การเติมปูนขาวในดินมากเกินไป จะท าใหเ้กิด 

การสะสมตวัของแร่แคลเซียม (Ca2+) น ้าทะเลท่ีขงัตวัอยูใ่นดินเป็นเวลานาน จะท าใหเ้กิดการสะสมตวัของ  

Na+ , Mg2+ , K+  

                            การปรับปรุง : ท าไดโ้ดยใชน้ ้าจืดชะลา้ง แลว้ท าทางระบายน ้าเกลือทิ้งออกไป หรือสารใส่

ก ามะถนั (S) เพื่อท าใหป้ฏิกิริยาเกิดเป็นกรดซลัฟิวริก (H2SO4) เพื่อเพิ่มความเป็นกรด 

 4) ดินทีข่าดความอุดมสมบูรณ์ หรือดินจืด คือ ดินท่ีขาดแร่ธาตุอาหารของพืช เน่ืองจากการขาดการบ ารุง

ดินแกไ้ขไดโ้ดยการเติมปุ๋ยอินทรีย ์เพื่อเพิ่มปราณแร่ธาตุ และเพิ่มความร่วนซุยของดิน 

 5) ดินมาร์ล หรือดินสอพอง คือ ดินท่ีมี CaCO3 ปนอยูม่าก เกิดจากการผพุงัของหินปูน ใชท้  าดินสอพอง 

สภาพดินมีสมบติัเป็นเบส ใชแ้กค้วามเป็นกรดของดิน เม่ือหยดกรดลงไปจะไดแ้ก๊ส CO2 เป็นผลิตภณัฑ ์ 
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2. ชั้น A   

ใบงานท่ี 2.1 เรือ่ง ส่วนประกอบของชัน้ดิน 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนดูภาพ แลว้อธิบายลกัษณะของดินในแต่ละชั้นลงในช่องวา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ช้ัน O 

ช้ัน A 

ช้ัน B 

ช้ัน C 

ช้ันหินดาน 

1. ชั้น O  

3. ชั้น E   

4. ชั้น B  

5. ชั้น C  

ช้ัน E 



20 
 

ใบงานท่ี 2.2 เรือ่ง ประโยชนข์องดิน 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนเขียนแผนผงัแสดงประโยชน์ของดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ใบงานท่ี 2.3 เรือ่ง การปรบัปรงุคณุภาพดิน 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

 1.   เพราะเหตุใด จึงตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพดิน    
   
   
          
   
 2.   นกัเรียนจะมีวธีิปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อใหก้ารปรับปรุงนั้นเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ใหป้ระโยชน์สูงสุด 
       และไม่เป็นมลพิษดว้ยวธีิใด จงอภิปรายและใหเ้หตุผล     
        

  
  
  

ประโยชน์ของดิน 


