
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จรัิชญา  นวลมะ 
โรงเรียนบ้านสันตสุิข   

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าช้ีแจง 
 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ทรัพยากรธรณี ชุดท่ี 1 ดิน เล่มน้ี เป็นเอกสารประกอบ               
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยทรัพยากรธรณี ชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ตวัช้ีวดั ม 2/1 ส ารวจ ทดลองและอธิบายลกัษณะของชั้นหน้าตดัดิน สมบติัของดิน 
และกระบวนการเกิดดิน  และตวัช้ีวดั  ม 2/2 ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และ            
การปรับปรุงคุณภาพของดิน  

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะส าคัญของ
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยส ารวจ ทดลองและอธิบายลกัษณะ
ของชั้นหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน และกระบวนการเกิดดิน  และส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการน าความรู้และกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัต่อไป 

การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ืองทรัพยากรธรณี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชุดท่ี 1 ดิน ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ืองทรัพยากรธรณี ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2            
ชุดท่ี 1 ดิน  ใชเ้วลาศึกษา และปฏิบติักิจกรรม 2 ชัว่โมง  

2. ทุกคนในกลุ่มร่วมกนัศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะส าคญั และตรวจสอบ ส่ือวสัดุ อุปกรณ์ ตาม
รายการท่ีก าหนดในแบบฝึกปฏิบติัท่ี 1-3  

3. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล (15 คะแนน) 
4. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง ดิน (Soil)  
5. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาความรู้ท่ี 1.2 เร่ือง หนา้ตดัดิน (Soil Horizon)   
6. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาความรู้ท่ี 1.3 เร่ือง เน้ือดิน (Soil Texture) 
7. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติท่ี 1.1 เร่ืองลักษณะของชั้ นหน้าตัดดินเป็นรายบุคคล                       

( 5 คะแนน)  
8. นักเรียนศึกษาท าความเข้าใจ ท าการส ารวจ และทดลองแบบฝึกปฏิบัติ ท่ี  1.2                           

เร่ือง ลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน บนัทึก และสรุปผล (10 คะแนน) 



9. นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบติัท่ี 1.3 โดยน าผลจากการบนัทึก และสรุปผล ในแบบฝึก
ปฏิบติัท่ี 1.2 เร่ือง ลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน มาวิเคราะห์และอธิบายการใชป้ระโยชน์ 
และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  (5 คะแนน) 

10. ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน ร่วมกนัอภิปรายและลงขอ้สรุป  
11. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นรายบุคคล (15 คะแนน) 
12. นักเรียนทุกคนควรให้ความร่วมมือกนัในการคิด การสืบคน้ขอ้มูล การส ารวจ การ

ทดลองและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบฝึกปฏิบติัท่ี 1- 3 จนเสร็จ ทุกกิจกรรม  
13. การศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 1 ดิน ทุกขั้นตอนหากไม่เขา้ใจหรือมีปัญหาให้

ถามครูทนัที 
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  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนีไ้ด้จัดท าขึน้เพ่ือพัฒนางานด้านการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 โดยให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี 

เพ่ือให้นกัเรียนเป็นคนดี มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวนั สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุและมีดลุยภาพ  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทรัพยากรธรณี  เป็นเร่ืองเก่ียวกับการศึกษา 

วิเคราะห์ กระบวนการเกิดดนิ  ปัจจยัในการเกิดดนิ  หน้าตดัข้างของดนิ  สมบตับิางประการของดิน 

การปรับปรุงคณุภาพของดิน  กระบวนการเกิด ลกัษณะและสมบตัิของดิน ชนิด แหล่งท่ีพบ และ

ประโยชน์ วฏัจกัรหิน ลกัษณะและสมบตัิทางกายภาพของแร่ ชนิด แหล่งท่ีพบ และประโยชน์ของ

แร่ กระบวนการแหล่งส ารวจในประเทศ และการน าไปใช้ประโยชน์ของ เชือ้เพลิงธรรมชาติ

ปิโตรเลียม ถ่านหิน ลักษณะและแหล่งน า้ผิวดิน น า้ใต้ดิน น า้บาดาล การใช้ประโยชน์และการ

อนรัุกษ์แหล่งน า้ในท้องถ่ิน  ผู้จดัท าได้มุ่งเน้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมลูและการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความสามารถใน

การตดัสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  

ผู้จดัท าขอขอบพระคณุนายบญุทา กาบญุค า้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนัตสิขุ  คณะครูทกุ

คน และผู้ เช่ียวชาญท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้

ดงักลา่วให้สมบรูณ์จนส าเร็จลลุว่งด้วยดี มา ณ โอกาสนี ้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1  
เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ                        จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์  

ตัวช้ีวดั  
   ม 2/1 ส ารวจ ทดลองและอธิบายลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน และ
กระบวนการเกิดดิน 
  ม 2/2 ส ารวจ วเิคราะห์และอธิบายการใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้  
1. นกัเรียนอธิบายลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน และกระบวนการเกิดดินได ้ 
2. นกัเรียนอธิบายการใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดินได ้
ด้านทกัษะกระบวนการ 
1. นกัเรียนส ารวจ ทดลองลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน และกระบวนการเกิด

ดินได ้
2. นกัเรียนส ารวจ วเิคราะห์ การใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. มีวนิยั  
2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.ซ่ือสัตยสุ์จริต 
4.มุ่งมัน่ในการท างาน 
5.มีจิตสาธารณะ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการส่ือสารการเรียนรู้ 
 2. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การประเมินผล 
 นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80 สามารถเรียนชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ต่อไปได ้
แต่ถา้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80 นกัเรียนตอ้งเรียนซ่อมเสริม 



 
 
 

การเรียนซ่อมเสริม 
 ใหน้กัเรียนใชเ้วลาเรียนนอกเวลาเรียนปกติโดยใหน้กัเรียนปฏิบติัดงัน้ี 
 1. ใชเ้วลามากกวา่เดิม 
 2. ใหเ้พื่อนช่วย  
 3. ครูอธิบายเพิ่มเติม              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เน้ือหาความรู้ที ่1.1 เร่ือง ดิน (Soil) 

 

ดิน (Soil) คือ วตัถุธรรมชาติท่ีปกคลุมพื้นผวิโลกอยูบ่าง ๆ เกิดข้ึนจากผลของการแปรสภาพ
หรือผุพังของหิน แร่ และอินทรียว ัตถุคลุกเคล้ากัน โดยมีส่วนประกอบเป็นอนินทรียว ัตถุ 
อิ น ท รี ย ว ั ต ถุ  น ้ า  แ ล ะ อ า ก า ศ   

        ชั้นดินของแต่ละพื้นท่ีมีความลึกไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิประเทศ บนยอดเขาซ่ึงมีแต่
หินแขง็                   มีชั้นดินบาง ๆ แต่ท่ีราบลุ่มซ่ึงเป็นแหล่งสะสมของตะกอนมีชั้นดินหนา  

เราศึกษาคุณสมบติัของดินแต่ละชั้นไดจ้ากหน้าตดัดิน จ าแนกเน้ือดิน เป็นดินเหนียว ดิน
ร่วน ดินทราย และดินทรายแป้ง โดยพิจารณาจากสัดส่วนผสมของอนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ง 
และอนุภาคดินเหนียว    

ดินเน้ือหยาบมีคุณสมบติัให้น ้ าไหลผ่านไดดี้กว่าดินท่ีมีเน้ือละเอียด ดงันั้นการปลูกพืชแต่
ละชนิดจึงตอ้งการดินท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกนั 
คุณสมบัติดิน 

ดินเป็นวตัถุธรรมชาติท่ีปกคลุมผิวโลกอยูบ่าง ๆ เกิดข้ึนจากผลของการแปรสภาพหรือผุพงั
ของหิน แร่ และอินทรียวตัถุผสมคลุกเคลา้กนั โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี  

1. อนินทรียวตัถุ (Mineral matter) ไดแ้ก่ส่วนของแร่ต่าง ๆ ภายในหิน ซ่ึงไดผุ้พงัสึกกร่อน
เป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ย โดยทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวเคมี 

2. อินทรียวตัถุ (Organic matter) ไดแ้ก่ส่วนท่ีเกิดจากการเน่าเป่ือยผุพงั หรือสลายตวัของ
ซากพืชและซากสัตวท่ี์ทบัถมกนั  

3 .  น ้ า  ในสารละลาย ซ่ึ งพบอยู่ ใน ช่องระหว่า ง เม็ด ดิน  (Aggregate) หรืออนุภาค
ดิน (Particle)  

4. อากาศ อยู่ในท่ีว่างระหว่างเม็ดดินหรืออนุภาคดิน แก๊สส่วนใหญ่ท่ีพบทั่วไปใน
ดิน ไดแ้ก่ ไนโตรเจนออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด ์ 

ปริมาตรของแต่ละส่วนประกอบของดิน ท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยทัว่ไปจะมี
อตัราส่วน ดงัน้ีแร่ 45%   อินทรียวตัถุ 5% น ้า 25% และอากาศ 25%  ดงัภาพท่ี 1 

 
 
  
 
 

ภาพที ่1 องคป์ระกอบของดิน 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 

(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon) 
สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 



ก าเนิดดิน 
 ดินประกอบข้ึนจากหินท่ีผพุงั จึงมีองคป์ระกอบเป็นแร่ดินเหนียว (Clay mineral) ซ่ึงเกิดข้ึน
จาก                     แร่ประกอบหินบนเปลือกโลก ไดแ้ก่ เฟลดส์ปาร์ ควอตซ์ ไมกา้ เป็นตน้  
 ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงการผุพงัของแร่แต่ละชนิด ซ่ึงท าให้เกิดแร่ดินเหนียวและประจุ
ต่าง ๆ ซ่ึงอยูใ่นรูปของสารละลาย 

 
  
 
 
 
 การผพุงัของแร่เฟลดส์ปาร์ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของหินตน้ก าเนิดดิน (Parent rock) เม่ือฝน
ตกลงมา น ้ าฝนจะละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ท าให้มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ (กรดคาร์บอ
นิก) น ้ าฝนบนพื้นผิวซึมลงสู่เบ้ืองล่างและท าปฏิกิริยากบัแร่เฟลด์สปาร์ท่ีอยูใ่นหิน ท าให้เกิดการผุ
พังทาง เค มี  (Chemical weathering) แตกสลาย เ ป็น เม็ดทราย  (ซิ ลิกา ), แร่ ดิน เหนียว  (Clay 
mineral), ประจุโซเดียม แคลเซียม และ          โปแตสเซียม ในรูปของสารละลาย ซ่ึงเป็นแร่ธาตุท่ี
ส าคญัส าหรับพืชต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที ่2 การผพุงัของเฟลดส์ปาร์ 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)           

สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 

ตารางที ่1 การผพุงัของแร่ 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon) 

สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 
 



 ดินเป็นตะกอนวสัดุบนเปลือกโลกท่ีมีพัฒนาการท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
บรรยากาศ น ้ า และส่ิงมีชีวิต เราจะเรียกตะกอนวสัดุเหล่าน้ีว่า“ดิน” ก็ต่อเม่ือมีส่วนประกอบของ
ส่ิงมีชีวติ เช่น ซากพืช ซากสัตว ์มาเก่ียวขอ้ง หากเป็นแต่เพียงตะกอนวสัดุท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิต 
จะเรียกวา่ “เรโกลิธ” (Regolith) เช่นผงตะกอน บนดวงจนัทร์ ซ่ึงเกิดจากการพุ่งชนของอุกกกาบาต 
แมว้่าจะเห็นว่าในธรรมชาติมีดินอยู่ทุกแห่ง แต่ทว่าความจริง ดินมีอยู่น้อยมาก เม่ือเทียบสัดส่วน
ปริมาณกับหินท่ีอยู่บนเปลือกโลก แต่กระนั้นดินก็มีความส าคัญมากส าหรับส่ิงมีชีวิตบนพื้น
โลก ดินตรึงธาตุไนโตรเจนและคาร์บอนจากบรรยากาศมาสร้างธาตุอาหารท่ีส าคัญส าหรับ
ส่ิงมีชีวิต ในเวลาเดียวกนัส่ิงมีชีวิตเองก็ท าให้หินผุพงักลายเป็นดิน จะเห็นไดว้า่ ดิน ส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอ้ม            มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งมาก ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 3 
 

 
 
 
 
 

 
 
ดินมีการเป ล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  คุณสมบัติบางประการเป ล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว เช่น อุณหภูมิ และปริมาณน ้ า (ทุกนาที) ในขณะท่ีคุณสมบติับางประการเปล่ียนแปลงช้า
มาก เช่น ชนิดของแร่ (อาจตอ้งใช้เวลาเป็นร้อยหรือพนัปี) สมบติัของดินจะเป็นอย่างไรนั้น ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลกัส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

ภาพที ่3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดิน 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon) 

สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 



1. วตัถุตน้ก าเนิดดิน ดินจะเป็นอย่างไรข้ึนกบัวตัถุตน้ก าเนิดดิน ไดแ้ก่ หินพื้น (Parent rock) 
อินทรียวตัถุ ผิวดินดั้งเดิม หรือชั้นหินตะกอนท่ีเกิดจากการพดัพาของน ้ า ลม ธารน ้ าแข็ง 
ภูเขาไฟ หรือวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีลงมาจากพื้นท่ีลาดชนั 

2. สภาพภูมิอากาศ ความร้อน ฝน น ้ าแข็ง หิมะ ลม แสงแดด และแรงกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืน ๆ ซ่ึงท าให้วตัถุตน้ก าเนิดผุพงั แตกหัก และมีผลต่อกระบวนการเกิดดินว่า จะเกิดเร็ว
หรือชา้ 

3. ส่ิงมีชีวิต พืชและสัตวท์ั้งหมดท่ีอาศยัอยู่ในดินหรือบนดิน (รวมถึงจุลินทรีย ์และมนุษย)์ 
ปริมาณน ้าและธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการมีผลต่อการเกิดดิน สัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นดินจะช่วยย่อย
สลายของเสียและช่วยเคล่ือนยา้ยวตัถุต่าง ๆ ไปตามหนา้ตดัดิน ซากพืชและสัตวท่ี์ตายแลว้
จะกลายเป็นอินทรียวตัถุ ซ่ึงท าให้ดินสมบูรณ์ข้ึน การใชท่ี้ดินของมนุษยก์็มีผลต่อการสร้าง
ดินดว้ยเช่นกนั 

4. ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศจะมีผลต่อดินอย่างไรนั้น ข้ึนอยู่กับต าแหน่งของดินตาม
ลกัษณะภูมิประเทศเช่น ดินท่ีเชิงเขาจะมีความช้ืนมากกวา่ดินในบริเวณพื้นท่ีลาด และพื้นท่ี
ท่ีไดรั้บแสงอาทิตยโ์ดยตรงจะท าใหดิ้นแหง้เร็วข้ึน 

5. เวลา ปัจจยัขา้งตน้ทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัเวลา เน่ืองจากเม่ือเวลาผา่นไปการพฒันาของชั้นดิน
จะเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่2 สมบติัของดินท่ีเปล่ียนไปตามเวลา 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)  

สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 



เน้ือหาความรู้ที ่1.2 เร่ือง หน้าตัดดิน  (Soil Horizon)  

 

 หน้าตดัดินเป็นปัจจยัต้นก าเนิดท าให้ได้ดินมีสมบติัแตกต่างกันมาก ดินในภูมิประเทศ
หน่ึงๆ จะมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง เราเรียกภาคตดัตามแนวด่ิงของชั้นดินว่า "หน้าตดัดิน" (Soil 
Horizon) หนา้ตดัดินบอกถึงลกัษณะทางธรณีวทิยาและประวติัภูมิอากาศของภูมิประเทศท่ีเกิดข้ึนมา
ก่อนหน้าน้ีนบัพนัปี และยงับอกไดอี้กวา่มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากดินอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุท่ีท า
ใหดิ้นมีสมบติัเช่นน้ี ตลอดจนแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการใชป้ระโยชน์จากดินแต่ละประเภท  

 
                          

 
 

             หนา้ตดัดินประกอบดว้ยดินท่ีทบัถมกนัเป็นชั้น ๆ เรียกวา่ ชั้นดิน บางชั้น อาจจะบางเพียง 2-
3  มิลลิเมตรหรือหนามากกวา่ 1 เมตรก็ได ้ เราสามารถจ าแนกชั้นดินแต่ละชั้นจากสีและโครงสร้าง
ของอนุภาคดินท่ีแตกต่างกนั  นอกจากนั้นยงัสามารถใช้สมบติัอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัระหว่างดินชั้น
บนและดินชั้นล่างไดอี้กดว้ย ดินบางชั้นเกิดจากการพงัทลายและถูกชะลา้งโดยกระแสน ้ า ดินบาง
ชั้นเกิดจากตะกอนทบัถมกนันานหลายพนัปี ซ่ึง         นกัปฐพีวิทยาไดก้ าหนดช่ือของชั้นดินโดยใช้
ลกัษณะทางกายภาพ ดงัน้ี 
 1. ช้ันโอ (O Horizon) เป็นดินชั้นบนสุด มกัมีสีคล ้ า เน่ืองจากประกอบด้วยอินทรียวตัถุ 
(Organic) หรือ ฮิวมสั ซ่ึงเป็นซากพืชซากสัตวท์  าให้เกิดความเป็นกรด ดินชั้นโอส่วนใหญ่จะพบใน
พื้นท่ีป่า  ส่วนในพื้นท่ีการเกษตรจะไม่มีชั้นโอในหนา้ตดัดิน เน่ืองจากถูกไถพรวนไปหมด 

 

ภาพที ่4 หนา้ตดัดินของภูเขาดา้นหลงัโรงเรียนบา้นสันติสุข อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
ทีม่า: จิรัชญา นวลมะ  ถ่ายเม่ือ 25 ธนัวาคม 2558 



 

2. ช้ันเอ (A Horizon) เป็นดินชั้นบน (Top soil) เป็นส่วนท่ีมีน ้าซึมผา่น ดินชั้น A ส่วนใหญ่ 
ประกอบด้วยหินแร่และอินทรียวตัถุท่ีย่อยสลายสมบูรณ์แล้วอยู่ด้วย ท าให้ดินมีสีเข้ม ในพื้นท่ี
เกษตรกรรมดินชั้ น เอจะถูกไถพรวน  เ ม่ือมีการย่อยสลายของรากพืชและมีการสะสม
อินทรียว ัตถุ  โดยปกติโครงสร้างของดินจะเป็นแบบก้อนกลม  แต่ถ้า ดินมีการอัดตัวกัน
แน่น โครงสร้างของดินในชั้น A จะเป็นแบบแผน่ ช้ันบี (B Horizon) เป็นชั้นดินล่าง (subsoil) เน้ือ
ดินและโครงสร้างเป็นแบบก้อนเหล่ียมหรือแท่งผลึก เกิดจากการชะล้างแร่ธาตุต่าง ๆ ของ
สารละลายต่าง ๆ เคล่ือนตวัผา่นชั้นเอ ลงมามาสะสมในชั้นบี ในเขตภูมิอากาศช้ืน ดินในชั้นบีส่วน
ใหญ่จะมีสีน ้าตาลปนแดง เน่ืองจากการสะสมตวัของเหล็กออกไซด์  

3. ช้ันซี (C Horizon) เกิดจากการผุพงัของหินก าเนิดดิน (Parent rock) ไม่มีการตกตะกอน
ของวสัดุดินจากการชะลา้ง และไม่มีการสะสมของอินทรียวตัถุ 

4. ช้ันอาร์  (R Horizon) เป็นชั้ นของวัตถุต้นก า เนิดดินหรือหินพื้น หรือหินดานใต้
พิภพ (Bedrock) 

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5 ชั้นดิน 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon) 

สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 



 

เน้ือหาความรู้ที ่1.3 เร่ือง เน้ือดิน (Soil texture)  

  

 เน้ือดิน (Soil texture) หมายถึง องคป์ระกอบเชิงกายภาพของดิน เราจะสังเกตไดว้า่ ดินใน
แต่ละสถานท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน เน่ืองจากดินประกอบข้ึนจากของอนุภาคตะกอนหลาย
ขนาด อนุภาคท่ีใหญ่ท่ีสุด คืออนุภาคทราย  (Sand) อนุภาคขนาดรองลงมา คืออนุภาคทราย
แป้ง (Silt) และอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด คืออนุภาคดินเหนียว (Clay) ดงัภาพท่ี 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดินมีหลายชนิด เช่น ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว ข้ึนอยูก่บัขนาดอนุภาคของตะกอนท่ีผสม
กนัเป็นดิน เช่น  

ดินทรายมีเน้ือหยาบ เน่ืองจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่เช่นเม็ดทรายซ่ึงมีขนาด
ใหญ่ จึงมีช่องวา่งใหน้ ้าซึมผา่นอยา่งรวดเร็ว  

ดินเหนียวมีเน้ือละเอียดมาก เน่ืองจากประกอบดว้ยอนุภาคขนาดเล็กมากจึงไม่มีช่องวา่งให้
น ้าซึมผา่น 

ดินร่วนมีส่วนผสมเป็นอนุภาคขนาดปานกลางเช่น ทรายแป้งเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความ
เหมาะสมในการปลูกพืชส่วนใหญ่ เน่ืองจากน ้ าซึมผ่านไดไ้ม่รวดเร็วจนเกินไปจึงสามารถเก็บกบั
ความช้ืนไดดี้  

นกัปฐพีวิทยาแบ่งดินออกเป็น 12 ชนิด โดยการศึกษาสัดส่วนการกระจายอนุภาคของดิน
รายละเอียดตามภาพท่ี 7  ดงัน้ี   
 

ภาพที ่6 อนุภาคของดิน 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)           

สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 



 

 
 
 
 
 
 

▪ ดินทรายร่วน ประกอบดว้ยอนุภาคทราย 80%, อนุภาคทรายแป้ง 10%, อนุภาคดิน
เหนียว 10% 

▪ ดินร่วน ประกอบด้วยอนุภาคทราย 40%, อนุภาคทรายแป้ง  40%, อนุภาคดิน
เหนียว 20% 

▪ ดินเหนียว ประกอบด้วยอนุภาคทราย  20%, อนุภาคทรายแป้ง 20%, อนุภาคดิน
เหนียว 60% 

         การจ าแนกดินช่วยให้เราเขา้ใจถึงคุณสมบติัของดินประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความสามารถใน
การกกัเก็บน ้ า และการถ่ายเทพลงังานความร้อน ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในทางเกษตรกรรม
และวศิวกรรม เป็นตน้ 
 

ภาพที ่7 สัดส่วนการกระจายตวัของอนุภาคของดิน 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 

(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon) 
สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 

 



โครงสร้างดิน (Soil structure)  
โครงสร้างดิน (Soil structure) หมายถึง รูปแบบของการยดึและการเรียงตวัของอนุภาคเด่ียว

ของดินเป็นเม็ดดินในหนา้ตดัดิน เม็ดดินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นขนาดและรูปร่าง ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 7 แบบ ดงัน้ี 

▪ แบบก้อนกลม  (Granular) มี รูปร่างคล้ายทรงกลม  เม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ  1 - 
10 มิลลิเมตร มกัพบในดินชั้น A มีรากพืชปนอยูม่าก เน้ือดินมีความพรุนมาก จึงระบายน ้ า
และอากาศไดดี้  

▪ แบบก้อนเหลีย่ม (Blocky) มีรูปร่างคลา้ยกล่อง เมด็ดินมีขนาดประมาณ 1 - 5 เซนติเมตร มกั
พบในดินชั้น B มีการกระจายของรากพืชปานกลาง น ้าและอากาศซึมผา่นได ้ 

▪ แบบแผ่น (Platy) กอ้นดินแบนวางตวัในแนวราบ และซ้อนเหล่ือมกนัเป็นชั้น ขดัขวากราก
พืช  น ้ าและอากาศซึมผ่านได้ยาก  มักเป็นดินชั้ น  A ท่ี ถูกบีบอัดจากการบดไถของ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

▪ แบบแท่งหัวเหลี่ยม (Prismatic) กอ้นดินแต่ละกอ้นมีผิวหนา้แบบและเรียบ เกาะตวักนัเป็น
แท่งหัวเหล่ียมคล้ายปริซึม ก้อนดินมีลกัษณะยาวในแนวด่ิง ส่วนบนของปลายแท่งมกัมี
รูปร่างแบน เม็ดดินมีขนาด 1 - 10 เซนติเมตร มกัพบในดินชั้น B น ้ าและอากาศซึมไดป้าน
กลาง 

▪ แบบแท่งหัวมน (Columnar) มีการจบัตวัคลา้ยคลึงกบัแบบแท่งหวัเหล่ียม แต่ส่วนบนของ
ปลายแท่งมีลกัษณะกลมมน ปกคลุมดว้ยเกลือ เม็ดดินมีขนาด 1 - 10 เซนติเมตร มกัพบใน
ดินชั้น B และเกิดในเขตแห้งแล้ง น ้ าและอากาศซึมผ่านได้น้อย และมีการสะสมของ
โซเดียมสูง 

▪ แบบก้อนทึบ  (Massive) เ ป็น ดิน เ น้ือละ เ อี ยดยึดตัว ติ ดกัน เ ป็นก้อนใหญ่  ขนาด
ประมาณ 30 เซนติเมตร ดินไม่แตกตวัเป็นเมด็ จึงท าใหน้ ้าและอากาศซึมผา่นไดย้าก 

▪ แบบอนุภาคเดี่ยว (Single Grained) ไม่มีการยึดตวัติดกนัเป็นกอ้น มกัพบในดินทราย ซ่ึง
น ้าและอากาศซึมผา่นไดดี้ 
 
 
 

 
 
 

แบบกอ้นกลม แบบแผน่ แบบแท่งหวัเหล่ียม แบบกอ้นเหล่ียม แบบอนุภาคเด่ียว 

ภาพที ่7 โครงสร้างดิน 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 

(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon) 
สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558 

 

แบบแท่งหวัมน แบบกอ้นทึบ 



 

แบบฝึกปฏบิัติที ่1.1 เร่ืองลกัษณะของช้ันหน้าตัดดิน 
จุดประสงค์ของกจิกรรม 
 ส ารวจ และอธิบายลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน 
 
ค าช้ีแจง 

นกัเรียนศึกษาเน้ือหาความรู้ท่ี 1.1 เร่ืองลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน และการส ารวจหน้าตดั

ขา้งของดินจากเวบ็ไซด ์http://gg.gg/am0z7  หรือสแกน QR-Code      ใช้เวลาศึกษา และ

ท าความเขา้ใจ 12 นาทีแลว้ตอบค าถาม 5 ขอ้ 5 คะแนน 

 
ค าถาม 

1. นกัวทิยาศาสตร์แบ่งดินออกเป็นก่ีชั้น อะไรบา้ง ใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการแบ่งชั้นของ
ดิน 

              
.............................................................................................................................................................

. 
              

.............................................................................................................................................................
. 

2. เพราะเหตุใด ดินชั้น O จึงมีสีด าและเป็นดินร่วน 
              

.............................................................................................................................................................
. 
              

.............................................................................................................................................................
. 

3. เพราะเหตุใดดินชั้น B จึงมีสีน ้าตาลปนแดง 
              

.............................................................................................................................................................  



.............................................................................................................................................................
. 

4. ความหนาของดินแต่ละชั้นข้ึนอยูก่บัอะไร 
              

.............................................................................................................................................................              

.............................................................................................................................................................
. 

5. การส ารวจดินในแต่ละบริเวณจะพบชั้นของดินครบทุกชั้นหรือไม่ อธิบายประกอบ 
              

.............................................................................................................................................................              

.............................................................................................................................................................
. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกปฏบิัติที ่1.2 เร่ือง ส ารวจลกัษณะของช้ันหน้าตัดดิน    
จุดประสงค์ของกจิกรรม 
 ส ารวจ ทดลองและอธิบายลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน  
 
ค าช้ีแจง 
 ส ารวจชั้นหนา้ตดัของดิน ทดลอบสมบติัของดิน โดยการหาค่า pH บนัทึก และสรุปผล (10 
คะแนน) 
 
ค าถาม  1. ถา้ศึกษาชั้นของดินในแนวลึกจากพื้นผวิดินลงไปจะเห็นความแตกต่างอะไรบา้ง 
 2. นกัเรียนคิดวา่ดินจากท่ีขดุมาแต่ละชั้น มีค่าความเป็นกรด-เบส (ค่าpH) เท่ากนัหรือไม่ 
ขั้นตอน 
 1. ก าหนดพื้นท่ีท่ีจะศึกษาขนาดประมาณ 1 × 1 เมตร ปักตะปูแสดงพื้นท่ีท่ีก าหนด 

2. สังเกตลกัษณะภูมิประเทศและส่ิงแวดลอ้มของบริเวณท่ีส ารวจและบริเวณใกลเ้คียง 
บนัทึกผล 



3. ขดุดินใหลึ้กประมาณ 1–1.2 เมตร สังเกตหนา้ตดัของดินแต่ละชั้น  
    ท  าขีดแสดงต าแหน่งท่ีมีการเปล่ียนแปลง แลว้วดัระยะชั้นดิน บนัทึกผล 
4. น าตวัอยา่งดินจากหลุมมากองบนกระดาษหนงัสือพิมพห์รือแผน่พลาสติก สังเกตสีดิน 
รูปร่าง       
    ลกัษณะการจบัตวัของดิน และส่ิงท่ีปนอยูใ่นดิน บนัทึกผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบบันทึกการส ารวจ เร่ืองลกัษณะของช้ันหน้าตัดดิน 
ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขที่
..................................................................... 
ค าถามก่อนการส ารวจ 

1. ถ้าศกึษาชัน้ของดนิในแนวลึกจากพืน้ผิวดนิลงไปจะเห็นความแตกตา่งอะไรบ้าง 

.............................................................................................................................................................

.................... 
บันทกึผลการส ารวจ 
ช่ือของจุดท่ีส ารวจ 
.................................................................................................................................................. 

อุปกรณ์ 
1. เคร่ืองมือเจาะท่ีเหมาะสม (เสียม จอบ พลัว่ หรือมีดพบัส าหรับแซะดิน)  1 อนั 
2. ไมเ้มตรหรือสายวดั        1 อนั 
3. ตะปู 4 น้ิว         20 ตวั 
4. คอ้น          1 อนั 
5. กระดาษ pH (กระดาษลิตมสั และกระดาษยนิูเวอร์แซลอินดิเคเตอร์) 1 กล่อง 
6. กระบอกฉีดน ้า              1 กระบอก 
7. กระบอกตวง 10 ลูกบาศก-์   เซนติเมตร                     1 อนั 
8. กล่องพลาสติกเบอร์ 1               10 กล่อง 
9. แผน่พลาสติกหรือหนงัสือพิมพ ์       1 แผน่ 



ลกัษณะภูมิประเทศและส่ิงแวดลอ้มของบริเวณท่ีส ารวจ 
........................................................................................ 
การใชดิ้นในอดีต 
.................................................................................................................................................... 
การใชดิ้นในปัจจุบนั 
............................................................................................................................................ 

ชั้นดิน 
ความลึก 

(เซนติเมตร) 
สีของดิน 

ความหยุน่ตวั      
(แน่นมาก, แน่นนอ้ย
ร่วนมาก, ร่วนนอ้ย) 

เน้ือดิน 
หิน(ไม่มี, 
มีนอ้ย, 
มีมาก) 

ราก (ไม่มี, 
มีนอ้ย, 
มีมาก) 

O 
 

A 
 

B 
 

C 

      

 
สรุปผล 
.............................................................................................................................................................
......... 
.............................................................................................................................................................
......... 
.............................................................................................................................................................
......... 
.............................................................................................................................................................
......... 
 
 
 

 



แบบบันทึกผลการทดลอง เร่ือง ค่าความเป็นกรด-แบส (ค่า pH) ของดิน 
ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขที่
..................................................................... 

 

ค าถามก่อนการทดลอง 
1. นกัเรียนคดิวา่ดินจากท่ีขดุมาแตล่ะชัน้ มีคา่ความเป็นกรด-เบส (คา่pH) เทา่กนัหรือไม่ 

 
บันทกึผลการทดลอง 
ตาราง   ผลการทดสอบความเป็นกรด-เบสของดินจากแหล่งต่าง ๆโดยใชก้ระดาษลิตมสั  

และกระดาษยนิูเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ 
  

ตวัอยา่งดิน 
กระดาษลิตมสั 

กระดาษยนิูเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ 
สีแดง สีน ้าเงิน 

จากชั้น O    
จากชั้น A    
จากชั้น B    
จากชั้น C    

 

 
สรุปผลการทดลอง 
...............................................................................................................................................
.................... 
...............................................................................................................................................
.................... 
...............................................................................................................................................
.................... 
...............................................................................................................................................
.................... 
...............................................................................................................................................
.................... 



...............................................................................................................................................

.................... 

...............................................................................................................................................

.................... 

...............................................................................................................................................

.................... 

 
 
 

แบบฝึกปฏบิัติที ่1.3 เร่ือง วเิคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน 
จุดประสงค์ของกจิกรรม 
 วเิคราะห์และอธิบายการใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
 
ค าช้ีแจง 
 ให้วิเคราะห์ผลจากการส ารวจและการทดลองในแบบบนัทึกแบบฝึกปฏิบติัท่ี 1.2 และ
อธิบายการใชป้ระโยชน์ และการปรับปรุงคุณภาพของดิน ตามประเด็นค าถามต่อไปน้ี (5 คะแนน) 
 
ค าถาม 

1. นอกจากคา่ pH ของดนิแตล่ะชัน้แล้ว ปัจจยัท่ีส าคญัในการเจริญเตบิโตของพืชมีอะไรอีก
บ้าง 
..................................................................................................................................

................................. 

..................................................................................................................................

................................. 

2. อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้ดินมีสภาพเป็นกรด 
..................................................................................................................................

................................. 



..................................................................................................................................

................................. 

3. อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้ดินมีสภาพเป็นเบส 
..................................................................................................................................

................................. 

..................................................................................................................................

................................. 

4. ถ้าดนิมีสภาพเป็นกรด นกัเรียนจะท าอยา่งไรเพ่ือลดความเป็นกรดของดนิ 
..................................................................................................................................

................................. 

..................................................................................................................................

................................. 

5. ถ้าดนิมีสภาพเป็นเบส นกัเรียนจะท าอยา่งไร เพ่ือเพิ่มความเป็นกรดของดนิ 
..................................................................................................................................

................................. 

..................................................................................................................................

................................. 

 

 

 

ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ เร่ือง ทรัพยากรทางธรณ ีชุดที ่1 ดิน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 จ านวน 15 ข้อ 

 

ค าช้ีแจง   วงกลมล้อมรอบตัวอกัษร ก ข ค หรือ ง หน้าค าตอบทีถู่กต้อง 

1.ชั้นท่ีตน้ไมม้าปกคลุม  มีเศษใบไม ้ ผวิดินมีฮิวมสัอยูม่าก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ คือดิน
ชั้นอะไร 

ก. ชั้น O                       
ข. ชั้น A 



ค. ชั้น B                 
ง. ชั้น C 

2. ชั้นท่ีมีการสะสมตะกอนและแร่  มีองคป์ระกอบของเหล็ก อะลูมิเนียม  คาร์บอเนต และ
ซิลิกา ถูก 

    ชะลา้งลงมาจากดินชั้นบน  ท าใหดิ้นมีเน้ือแน่น  มีความช้ืนสูงคือดินชั้นอะไร 
ก. ชั้น O                        
ข. ชั้น A 
ค. ชั้น B                         
ง. ชั้น C 

3. ดินเกิดข้ึนจากกระบวนการใด 
A. การสลายของหิน  B. การสลายของแร่ธาตุ 
C. การทบัถมของจุลินทรียใ์นดิน D. การสลายตวัของซากพืชซากสัตว ์
ก. ขอ้ A และ B                   
ข. ขอ้ A B และ C 
ค. ขอ้ A B และ D               
ง .ถูกทุกขอ้ 

4. ลกัษณะของดินชั้นบนกบัดินชั้นล่างต่างกนัอยา่งไร 
ก. ดินชั้นบนมีฮิวมสัมากกวา่             
ข. ดินชั้นบนมีความพรุนนอ้ยกวา่ 
ค. สีของดินชั้นบนจางกวา่ดินชั้นล่าง  
ง. ดินชั้นบนมีขนาดของเมด็ดินเล็กกวา่ 
 
 
 
 

5. ค  าวา่ “ชั้นดินแร่” หมายถึงอะไร 
ก. เป็นชั้นท่ีมีแร่ท่ีสลายตวัพร้อมท่ีจะเป็นธาตุอาหารของพืช 
ข. ชั้นท่ีมีอินทรียวตัถุท่ีสลายตวัแลว้ผสมคลุกเคลา้กบัแร่ธาตุในดิน 
ค. เป็นชั้นท่ีมีการสะสมตะกอนและแร่ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของดิน 
ง. ชั้นท่ีมีแร่เป็นองคป์ระกอบหลกัสลายตวัออกมาจากหินท่ีเป็นตน้ก าเนิดดิน 



6. การผอุยูก่บัท่ี หรือ เป็นพวกตะกอนต่าง ๆ ท่ีถูกเคล่ือนยา้ยมาจากแหล่งอ่ืน แลว้มาทบัถม
อยูใ่นบริเวณ    
   ใดบริเวณหน่ึง ท่ีกล่าวนั้นเป็นปัจจยัใด 

ก. ภูมิประเทศ                      
ข. วตัถุตน้ก าเนิด 
ค. ส่ิงมีชีวติ                           
ง. ภูมิอากาศ 

7.ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการไหลบ่าของน ้า การชะลา้งพงัทลายของดิน การทบัถมของ
อินทรียวตัถุ 

   ในดินคือปัจจยัใด 
ก. ภูมิประเทศ                       
ข. เวลา 
ค. ส่ิงมีชีวติ                         
ง. ภูมิอากาศ 

8.วตัถุตน้ก าเนิดดินคือขอ้ใด 
ก. ซากพืชซากสัตว ์                  

ข. ฮิวมสั 
ค. อินทรียสาร                          

ง. หินและแร่ 
9. ส่วนประกอบท่ีท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดคือขอ้ใด 

ก. ปริมาณเกลือแร่                             
ข. ปริมาณสินแร่ชนิดต่าง ๆ 
ค. ปริมาณซากพืชซากสัตว ์                
ง. ปริมาณน ้าและอากาศในดิน 

 
 

 

 
10.ฮิวมสัเกิดจากการสลายตวัของวตัถุใด 

ก. วตัถุตน้ก าเนิดดิน              
ข. ดิน 



ค. อินทรียวตัถุ                      
ง. หินและแร่ 

11.ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าเนิดดิน 
ก. ภูมิอากาศ                        
ข. ภูมิประเทศ 
ค. จุลินทรียใ์นดิน                 
ง. ชนิดของหิน   

12.ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดิน 
ก. หินและแร่                         
ข. อินทรียสาร 
ค. น ้า                                   
ง. ความพรุน 

13. ขอ้ใดเป็นดินท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชมากท่ีสุด 
ก. ดินเหนียว                        ข. ดินร่วน 
ค. ดินร่วนปนทราย              ง. ดินทราย 

14. เน้ือดินหยาบ น ้าซึมผา่นไดดี้ไม่อุม้น ้า เป็นสมบติัของดินในขอ้ใด 
ก. ดินร่วน                              
ข. ดินทราย 
ค. ดินเหนียว                         
ง. ดินโคลน 

15.ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของดินชั้นบน 
ก. มีเน้ือละเอียดสีจาง         

ข. มีปุ๋ยและฮิวมสัมาก 
ค. มีเน้ือหยาบสีด าคล ้า       

ง. มีความพรุนมาก 
 

 
 

 
 



 
 

 

 


