จิรัชญา นวลมะ
โรงเรียนบ้ านสันติสุข
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คาชี้แจง
ชุ ดกิ จกรรมวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง ทรั พ ยากรธรณี ชุ ดที่ 1 ดิ น เล่ ม นี้ เป็ นเอกสารประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หน่วยทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไป
ใช้ประโยชน์ ตัวชี้ วดั ม 2/1 สารวจ ทดลองและอธิ บายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิ น สมบัติของดิ น
และกระบวนการเกิ ดดิ น และตัวชี้ วดั ม 2/2 สารวจ วิเคราะห์และอธิ บายการใช้ประโยชน์และ
การปรับปรุ งคุณภาพของดิน
เพื่อให้นักเรี ย นมีค วามรู ้ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะสาคัญของ
ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสารวจ ทดลองและอธิ บายลักษณะ
ของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน และสารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้
ประโยชน์และการปรับปรุ งคุณภาพของดิน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการนาความรู ้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันต่อไป
การใช้ชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ องทรัพยากรธรณี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ชุดที่ 1 ดิน ควรปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ องทรั พยากรธรณี สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
ชุดที่ 1 ดิน ใช้เวลาศึกษา และปฏิบตั ิกิจกรรม 2 ชัว่ โมง
2. ทุกคนในกลุ่มร่ วมกันศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญ และตรวจสอบ สื่ อวัสดุ อุปกรณ์ ตาม
รายการที่กาหนดในแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1-3
3. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเป็ นรายบุคคล (15 คะแนน)
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาความรู ้ที่ 1.1 เรื่ อง ดิน (Soil)
5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาความรู ้ที่ 1.2 เรื่ อง หน้าตัดดิน (Soil Horizon)
6. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาความรู ้ที่ 1.3 เรื่ อง เนื้อดิน (Soil Texture)
7. นัก เรี ย นท าแบบฝึ กปฏิ บ ัติ ที่ 1.1 เรื่ อ งลัก ษณะของชั้น หน้ า ตัด ดิ น เป็ นรายบุ ค คล
( 5 คะแนน)
8. นั ก เรี ยนศึ ก ษาท าความเข้า ใจ ท าการส ารวจ และทดลองแบบฝึ กปฏิ บ ัติ ที่ 1.2
เรื่ อง ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน บันทึก และสรุ ปผล (10 คะแนน)

9. นัก เรี ย นท าแบบฝึ กปฏิ บตั ิ ที่ 1.3 โดยนาผลจากการบันทึ ก และสรุ ป ผล ในแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิที่ 1.2 เรื่ อง ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน มาวิเคราะห์และอธิ บายการใช้ประโยชน์
และการปรับปรุ งคุณภาพของดิน (5 คะแนน)
10. ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน ร่ วมกันอภิปรายและลงข้อสรุ ป
11. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเป็ นรายบุคคล (15 คะแนน)
12. นักเรี ยนทุ กคนควรให้ความร่ วมมื อกันในการคิ ด การสื บค้นข้อมู ล การสารวจ การ
ทดลองและการทากิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1- 3 จนเสร็ จ ทุกกิจกรรม
13. การศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ดิน ทุกขั้นตอนหากไม่เข้าใจหรื อมีปัญหาให้
ถามครู ทนั ที
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แผนการจัด การเรี ย นรู้ เล่ม นี ไ้ ด้ จัด ท าขึน้ เพื่ อ พัฒ นางานด้ า นการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้ สอดคล้ อง
และเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความเจริ ญก้ าวหน้ า ทางวิทยาการและเทคโนโลยี
เพื่อให้ นกั เรี ยนเป็ นคนดี มีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ใน
ชีวิตประจาวัน สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างปกติสขุ และมีดลุ ยภาพ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3 ทรั พยากรธรณี เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกับการศึกษา
วิเคราะห์ กระบวนการเกิดดิน ปัจจัยในการเกิดดิน หน้ าตัดข้ างของดิน สมบัตบิ างประการของดิน
การปรับปรุ งคุณภาพของดิน กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของดิน ชนิด แหล่งที่พบ และ
ประโยชน์ วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่ ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของ
แร่ กระบวนการแหล่ง ส ารวจในประเทศ และการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ข อง เชื อ้ เพลิ ง ธรรมชาติ
ปิ โตรเลียม ถ่านหิน ลักษณะและแหล่งนา้ ผิวดิน นา้ ใต้ ดิน นา้ บาดาล การใช้ ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ แหล่งน ้าในท้ องถิ่น ผู้จดั ทาได้ ม่งุ เน้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ผู้จดั ทาขอขอบพระคุณนายบุญทา กาบุญค ้า ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านสันติสขุ คณะครูทกุ
คน และผู้เ ชี่ ยวชาญที่ ให้ คาปรึ กษาแนะนา ตรวจสอบความถูกต้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ดังกล่าวให้ สมบูรณ์จนสาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี มา ณ โอกาสนี ้
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มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1
เข้า ใจกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นบนผิ ว โลกและภายในโลก ความสั ม พัน ธ์ ข อง
กระบวนการต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ภู มิ ป ระเทศ และสั ณ ฐานของโลก มี
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วดั
ม 2/1 สารวจ ทดลองและอธิ บายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และ
กระบวนการเกิดดิน
ม 2/2 สารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุ งคุณภาพของดิน
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1. นักเรี ยนอธิ บายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดินได้
2. นักเรี ยนอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุ งคุณภาพของดินได้
ด้ านทักษะกระบวนการ
1. นักเรี ยนสารวจ ทดลองลักษณะของชั้นหน้าตัดดิ น สมบัติของดิน และกระบวนการเกิ ด
ดินได้
2. นักเรี ยนสารวจ วิเคราะห์ การใช้ประโยชน์และการปรับปรุ งคุณภาพของดิน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2.ใฝ่ เรี ยนรู ้
3.ซื่อสัตย์สุจริ ต
4.มุ่งมัน่ ในการทางาน
5.มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสารการเรี ยนรู ้
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การประเมินผล
นักเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 สามารถเรี ยนชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ต่อไปได้
แต่ถา้ ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 นักเรี ยนต้องเรี ยนซ่อมเสริ ม

การเรียนซ่ อมเสริม
ให้นกั เรี ยนใช้เวลาเรี ยนนอกเวลาเรี ยนปกติโดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิดงั นี้
1. ใช้เวลามากกว่าเดิม
2. ให้เพื่อนช่วย
3. ครู อธิ บายเพิ่มเติม

เนื้อหาความรู้ ที่ 1.1 เรื่ อง ดิน (Soil)
ดิน (Soil) คือ วัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมพื้นผิวโลกอยูบ่ าง ๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพ
หรื อ ผุ พ ัง ของหิ น แร่ และอิ น ทรี ย วัต ถุ ค ลุ ก เคล้า กัน โดยมี ส่ ว นประกอบเป็ นอนิ น ทรี ยวัต ถุ
อิ น ท รี ย วั ต ถุ
น้ า
แ ล ะ อ า ก า ศ
ชั้นดิ นของแต่ละพื้นที่มีความลึ กไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิประเทศ บนยอดเขาซึ่ งมีแต่
หินแข็ง
มีช้ นั ดินบาง ๆ แต่ที่ราบลุ่มซึ่ งเป็ นแหล่งสะสมของตะกอนมีช้ นั ดินหนา
เราศึกษาคุ ณสมบัติของดิ นแต่ละชั้นได้จากหน้าตัดดิน จาแนกเนื้ อดิ น เป็ นดิ นเหนี ยว ดิ น
ร่ วน ดินทราย และดินทรายแป้ ง โดยพิจารณาจากสัดส่ วนผสมของอนุ ภาคทราย อนุ ภาคทรายแป้ ง
และอนุภาคดินเหนียว
ดินเนื้ อหยาบมีคุณสมบัติให้น้ าไหลผ่านได้ดีกว่าดิ นที่มีเนื้ อละเอียด ดังนั้นการปลู กพืชแต่
ละชนิดจึงต้องการดินที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกัน
คุณสมบัติดิน
ดินเป็ นวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกอยูบ่ าง ๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรื อผุพงั
ของหิน แร่ และอินทรี ยวัตถุผสมคลุกเคล้ากัน โดยมีส่วนประกอบดังนี้
1. อนินทรี ยวัตถุ (Mineral matter) ได้แก่ส่วนของแร่ ต่าง ๆ ภายในหิ น ซึ่ งได้ผุพงั สึ กกร่ อน
เป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยทางเคมี ฟิ สิ กส์ และชีวเคมี
2. อินทรี ยวัตถุ (Organic matter) ได้แก่ส่วนที่เกิ ดจากการเน่ าเปื่ อยผุพงั หรื อสลายตัวของ
ซากพืชและซากสัตว์ที่ทบั ถมกัน
3. น้ า ในสารละลายซึ่ งพบอยู่ ใ นช่ อ งระหว่ า งเม็ ด ดิ น (Aggregate) หรื ออนุ ภาค
ดิน (Particle)
4. อากาศ อยู่ ใ นที่ ว่ า งระหว่ า งเม็ ด ดิ น หรื ออนุ ภ าคดิ น แก๊ ส ส่ ว นใหญ่ ที่ พ บทั่ว ไปใน
ดิน ได้แก่ ไนโตรเจนออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์
ปริ ม าตรของแต่ ล ะส่ วนประกอบของดิ น ที่ เหมาะสมแก่ ก ารเพาะปลู ก โดยทัว่ ไปจะมี
อัตราส่ วน ดังนี้แร่ 45% อินทรี ยวัตถุ 5% น้ า 25% และอากาศ 25% ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของดิน
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558

กาเนิดดิน
ดินประกอบขึ้นจากหิ นที่ผพุ งั จึงมีองค์ประกอบเป็ นแร่ ดินเหนียว (Clay mineral) ซึ่ งเกิดขึ้น
จาก
แร่ ประกอบหิ นบนเปลือกโลก ได้แก่ เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ ไมก้า เป็ นต้น
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึ งการผุพงั ของแร่ แต่ละชนิ ด ซึ่ งทาให้เกิดแร่ ดินเหนี ยวและประจุ
ต่าง ๆ ซึ่ งอยูใ่ นรู ปของสารละลาย

ตารางที่ 1 การผุพงั ของแร่
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558
การผุพงั ของแร่ เฟลด์สปาร์ ซ่ ึ งเป็ นส่ วนประกอบของหิ นต้นกาเนิ ดดิน (Parent rock) เมื่อฝน
ตกลงมา น้ าฝนจะละลายคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ ทาให้มีสภาพเป็ นกรดอ่อนๆ (กรดคาร์ บอ
นิก) น้ าฝนบนพื้นผิวซึ มลงสู่ เบื้องล่างและทาปฏิกิริยากับแร่ เฟลด์สปาร์ ที่อยูใ่ นหิ น ทาให้เกิดการผุ
พั ง ทางเคมี (Chemical weathering) แตกสลายเป็ นเม็ ด ทราย (ซิ ลิ ก า), แร่ ดิ น เหนี ยว (Clay
mineral), ประจุโซเดียม แคลเซี ยม และ
โปแตสเซี ยม ในรู ปของสารละลาย ซึ่ งเป็ นแร่ ธาตุที่
สาคัญสาหรับพืชต่อไป

ภาพที่ 2 การผุพงั ของเฟลด์สปาร์
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558

ดิ น เป็ นตะกอนวัส ดุ บ นเปลื อ กโลกที่ มี พ ัฒ นาการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้แ ก่
บรรยากาศ น้ า และสิ่ งมีชีวิต เราจะเรี ยกตะกอนวัสดุ เหล่านี้ ว่า“ดิน” ก็ต่อเมื่อมีส่วนประกอบของ
สิ่ งมีชีวติ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ มาเกี่ยวข้อง หากเป็ นแต่เพียงตะกอนวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ งมีชีวิต
จะเรี ยกว่า “เรโกลิธ” (Regolith) เช่นผงตะกอน บนดวงจันทร์ ซึ่ งเกิดจากการพุ่งชนของอุกกกาบาต
แม้ว่าจะเห็ นว่าในธรรมชาติมีดินอยู่ทุกแห่ ง แต่ทว่าความจริ ง ดิ นมีอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบสัดส่ วน
ปริ ม าณกับ หิ น ที่ อ ยู่บ นเปลื อ กโลก แต่ ก ระนั้น ดิ น ก็ มี ค วามส าคัญ มากส าหรั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต บนพื้ น
โลก ดิ น ตรึ ง ธาตุ ไ นโตรเจนและคาร์ บ อนจากบรรยากาศมาสร้ า งธาตุ อ าหารที่ ส าคัญ ส าหรั บ
สิ่ งมีชีวิต ในเวลาเดียวกันสิ่ งมีชีวิตเองก็ทาให้หินผุพงั กลายเป็ นดิน จะเห็นได้วา่ ดิน สิ่ งมีชีวิต และ
สิ่ งแวดล้อม
มีอิทธิ พลซึ่ งกันและกันเป็ นอย่างมาก ดังที่แสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อดิน
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558
ดิ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา คุ ณ สมบั ติ บ างประการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว เช่ น อุณหภูมิ และปริ มาณน้ า (ทุกนาที) ในขณะที่คุณสมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงช้า
มาก เช่น ชนิ ดของแร่ (อาจต้องใช้เวลาเป็ นร้อยหรื อพันปี ) สมบัติของดินจะเป็ นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่
กับปั จจัยหลักสาคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. วัตถุ ตน้ กาเนิ ดดิ น ดิ นจะเป็ นอย่างไรขึ้นกับวัตถุ ตน้ กาเนิ ดดิ น ได้แก่ หิ นพื้น (Parent rock)
อินทรี ยวัตถุ ผิวดิ นดั้งเดิ ม หรื อชั้นหิ นตะกอนที่เกิ ดจากการพัดพาของน้ า ลม ธารน้ าแข็ง
ภูเขาไฟ หรื อวัตถุที่เคลื่อนที่ลงมาจากพื้นที่ลาดชัน
2. สภาพภูมิอากาศ ความร้อน ฝน น้ าแข็ง หิ มะ ลม แสงแดด และแรงกระทบจากสิ่ งแวดล้อม
อื่น ๆ ซึ่ งทาให้วตั ถุ ตน้ กาเนิ ดผุพงั แตกหัก และมีผลต่อกระบวนการเกิ ดดิ นว่า จะเกิ ดเร็ ว
หรื อช้า
3. สิ่ งมีชีวิต พืชและสัตว์ท้ งั หมดที่อาศัยอยู่ในดิ นหรื อบนดิ น (รวมถึ งจุลินทรี ย ์ และมนุ ษย์)
ปริ มาณน้ าและธาตุอาหารที่พืชต้องการมีผลต่อการเกิดดิน สัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นดินจะช่วยย่อย
สลายของเสี ยและช่วยเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ ไปตามหน้าตัดดิน ซากพืชและสัตว์ที่ตายแล้ว
จะกลายเป็ นอินทรี ยวัตถุ ซึ่ งทาให้ดินสมบูรณ์ข้ ึน การใช้ที่ดินของมนุ ษย์ก็มีผลต่อการสร้าง
ดินด้วยเช่นกัน
4. ภู มิ ป ระเทศ สภาพภู มิ อากาศจะมี ผ ลต่ อดิ น อย่า งไรนั้น ขึ้ นอยู่ก ับ ตาแหน่ ง ของดิ น ตาม
ลักษณะภูมิประเทศเช่น ดินที่เชิงเขาจะมีความชื้ นมากกว่าดินในบริ เวณพื้นที่ลาด และพื้นที่
ที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงจะทาให้ดินแห้งเร็ วขึ้น
5. เวลา ปั จจัยข้างต้นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเวลา เนื่ องจากเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาของชั้นดิน
จะเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2 สมบัติของดินที่เปลี่ยนไปตามเวลา
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558

เนื้อหาความรู้ ที่ 1.2 เรื่ อง หน้ าตัดดิน (Soil Horizon)
หน้า ตัดดิ นเป็ นปั จจัย ต้นก าเนิ ดท าให้ได้ดินมี สมบัติแตกต่ างกันมาก ดิ นในภู มิ ประเทศ
หนึ่ งๆ จะมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง เราเรี ยกภาคตัดตามแนวดิ่ งของชั้นดิ นว่า "หน้าตัดดิน" (Soil
Horizon) หน้าตัดดินบอกถึงลักษณะทางธรณี วทิ ยาและประวัติภูมิอากาศของภูมิประเทศที่เกิดขึ้นมา
ก่อนหน้านี้ นบั พันปี และยังบอกได้อีกว่ามนุ ษย์ใช้ประโยชน์จากดิ นอย่างไร อะไรเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้ดินมีสมบัติเช่นนี้ ตลอดจนแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากดินแต่ละประเภท

ภาพที่ 4 หน้าตัดดินของภูเขาด้านหลังโรงเรี ยนบ้านสันติสุข อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
ทีม่ า: จิรัชญา นวลมะ ถ่ายเมื่อ 25 ธันวาคม 2558
หน้าตัดดินประกอบด้วยดินที่ทบั ถมกันเป็ นชั้น ๆ เรี ยกว่า ชั้นดิน บางชั้น อาจจะบางเพียง 23 มิลลิเมตรหรื อหนามากกว่า 1 เมตรก็ได้ เราสามารถจาแนกชั้นดินแต่ละชั้นจากสี และโครงสร้าง
ของอนุ ภาคดิ นที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังสามารถใช้สมบัติอื่น ๆ ที่แตกต่างกันระหว่างดิ นชั้น
บนและดิ นชั้นล่างได้อีกด้วย ดิ นบางชั้นเกิ ดจากการพังทลายและถู กชะล้างโดยกระแสน้ า ดินบาง
ชั้นเกิดจากตะกอนทับถมกันนานหลายพันปี ซึ่ ง
นักปฐพีวิทยาได้กาหนดชื่ อของชั้นดินโดยใช้
ลักษณะทางกายภาพ ดังนี้
1. ชั้ นโอ (O Horizon) เป็ นดิ นชั้นบนสุ ด มักมี สีคล้ า เนื่ องจากประกอบด้วยอินทรี ย วัตถุ
(Organic) หรื อ ฮิวมัส ซึ่ งเป็ นซากพืชซากสัตว์ทาให้เกิดความเป็ นกรด ดินชั้นโอส่ วนใหญ่จะพบใน
พื้นที่ป่า ส่ วนในพื้นที่การเกษตรจะไม่มีช้ นั โอในหน้าตัดดิน เนื่องจากถูกไถพรวนไปหมด

2. ชั้นเอ (A Horizon) เป็ นดินชั้นบน (Top soil) เป็ นส่ วนที่มีน้ าซึ มผ่าน ดินชั้น A ส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยหิ นแร่ และอิ นทรี ย วัตถุ ที่ ย่อยสลายสมบู รณ์ แล้วอยู่ด้วย ท าให้ดินมี สี เข้ม ในพื้ นที่
เกษตรกรรมดิ น ชั้ นเอจะถู ก ไถพรวน เมื่ อ มี ก ารย่ อ ยสลายของรากพื ช และมี ก ารสะสม
อิ น ทรี ยวัต ถุ โดยปกติ โ ครงสร้ า งของดิ น จะเป็ นแบบก้ อ นกลม แต่ ถ้ า ดิ น มี ก ารอั ด ตั ว กั น
แน่น โครงสร้างของดินในชั้น A จะเป็ นแบบแผ่น ชั้ นบี (B Horizon) เป็ นชั้นดินล่าง (subsoil) เนื้ อ
ดิ น และโครงสร้ า งเป็ นแบบก้อ นเหลี่ ย มหรื อ แท่ ง ผลึ ก เกิ ด จากการชะล้า งแร่ ธ าตุ ต่ า ง ๆ ของ
สารละลายต่าง ๆ เคลื่อนตัวผ่านชั้นเอ ลงมามาสะสมในชั้นบี ในเขตภูมิอากาศชื้ น ดินในชั้นบีส่วน
ใหญ่จะมีสีน้ าตาลปนแดง เนื่องจากการสะสมตัวของเหล็กออกไซด์
3. ชั้ นซี (C Horizon) เกิดจากการผุพงั ของหิ นกาเนิ ดดิ น (Parent rock) ไม่มีการตกตะกอน
ของวัสดุดินจากการชะล้าง และไม่มีการสะสมของอินทรี ยวัตถุ
4. ชั้ นอาร์ (R Horizon) เป็ นชั้ นของวัต ถุ ต้ น ก าเนิ ด ดิ น หรื อหิ น พื้ น หรื อหิ น ดานใต้
พิภพ (Bedrock)

ภาพที่ 5 ชั้นดิน
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558

เนื้อหาความรู้ ที่ 1.3 เรื่ อง เนื้อดิน (Soil texture)
เนื้ อดิน (Soil texture) หมายถึง องค์ประกอบเชิงกายภาพของดิน เราจะสังเกตได้วา่ ดินใน
แต่ ล ะสถานที่ มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากดิ น ประกอบขึ้ น จากของอนุ ภ าคตะกอนหลาย
ขนาด อนุ ภ าคที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด คื อ อนุ ภ าคทราย (Sand) อนุ ภ าคขนาดรองลงมา คื อ อนุ ภ าคทราย
แป้ง (Silt) และอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุด คืออนุภาคดินเหนียว (Clay) ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 อนุภาคของดิน
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558
ดินมีหลายชนิด เช่น ดินทราย ดินร่ วน ดินเหนียว ขึ้นอยูก่ บั ขนาดอนุภาคของตะกอนที่ผสม
กันเป็ นดิน เช่น
ดิ นทรายมี เนื้ อหยาบ เนื่ องจากประกอบด้วยอนุ ภาคขนาดใหญ่ เช่ นเม็ดทรายซึ่ งมี ข นาด
ใหญ่ จึงมีช่องว่างให้น้ าซึ มผ่านอย่างรวดเร็ ว
ดินเหนียวมีเนื้ อละเอียดมาก เนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากจึงไม่มีช่องว่างให้
น้ าซึ มผ่าน
ดิ นร่ วนมี ส่ วนผสมเป็ นอนุ ภาคขนาดปานกลางเช่ น ทรายแป้ ง เป็ นส่ วนใหญ่ จึ งมี ความ
เหมาะสมในการปลู กพืชส่ วนใหญ่ เนื่ องจากน้ าซึ มผ่านได้ไม่รวดเร็ วจนเกิ นไปจึงสามารถเก็บกับ
ความชื้นได้ดี
นักปฐพีวิทยาแบ่งดิ นออกเป็ น 12 ชนิ ด โดยการศึกษาสัดส่ วนการกระจายอนุ ภาคของดิน
รายละเอียดตามภาพที่ 7 ดังนี้

ภาพที่ 7 สัดส่ วนการกระจายตัวของอนุภาคของดิน
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558
▪

▪

▪

ดินทรายร่ วน ประกอบด้วยอนุ ภาคทราย 80%, อนุภาคทรายแป้ ง 10%, อนุภาคดิน
เหนียว 10%
ดิ น ร่ ว น ประกอบด้ว ยอนุ ภ าคทราย 40%, อนุ ภ าคทรายแป้ ง 40%, อนุ ภ าคดิ น
เหนียว 20%
ดิ นเหนี ยว ประกอบด้วยอนุ ภาคทราย 20%, อนุ ภาคทรายแป้ ง 20%, อนุ ภาคดิ น
เหนียว 60%

การจาแนกดินช่วยให้เราเข้าใจถึงคุณสมบัติของดินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถใน
การกักเก็บน้ า และการถ่ายเทพลังงานความร้อน ซึ่ งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม
และวิศวกรรม เป็ นต้น

โครงสร้ างดิน (Soil structure)
โครงสร้างดิน (Soil structure) หมายถึง รู ปแบบของการยึดและการเรี ยงตัวของอนุภาคเดี่ยว
ของดินเป็ นเม็ดดินในหน้าตัดดิน เม็ดดินแต่ละชนิ ดมีความแตกต่างกันทั้งด้านขนาดและรู ปร่ าง ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 7 แบบ ดังนี้
▪ แบบก้ อ นกลม (Granular) มี รู ปร่ างคล้ า ยทรงกลม เม็ ด ดิ น มี ข นาดเล็ ก ประมาณ 1 10 มิลลิเมตร มักพบในดินชั้น A มีรากพืชปนอยูม่ าก เนื้ อดินมีความพรุ นมาก จึงระบายน้ า
และอากาศได้ดี
▪ แบบก้ อนเหลีย
่ ม (Blocky) มีรูปร่ างคล้ายกล่อง เม็ดดินมีขนาดประมาณ 1 - 5 เซนติเมตร มัก
พบในดินชั้น B มีการกระจายของรากพืชปานกลาง น้ าและอากาศซึ มผ่านได้
▪ แบบแผ่ น (Platy) ก้อนดิ นแบนวางตัวในแนวราบ และซ้อนเหลื่อมกันเป็ นชั้น ขัดขวากราก
พื ช น้ าและอากาศซึ ม ผ่ า นได้ ย าก มัก เป็ นดิ น ชั้ น A ที่ ถู ก บี บ อัด จากการบดไถของ
เครื่ องจักรกลการเกษตร
▪ แบบแท่ งหัวเหลี่ยม (Prismatic) ก้อนดินแต่ละก้อนมีผิวหน้าแบบและเรี ยบ เกาะตัวกันเป็ น
แท่งหัวเหลี่ ยมคล้ายปริ ซึม ก้อนดิ นมี ลกั ษณะยาวในแนวดิ่ ง ส่ วนบนของปลายแท่งมักมี
รู ปร่ างแบน เม็ดดินมีขนาด 1 - 10 เซนติเมตร มักพบในดินชั้น B น้ าและอากาศซึ มได้ปาน
กลาง
▪ แบบแท่ งหัวมน (Columnar) มีการจับตัวคล้ายคลึ งกับแบบแท่งหัวเหลี่ ยม แต่ส่วนบนของ
ปลายแท่งมีลกั ษณะกลมมน ปกคลุมด้วยเกลือ เม็ดดินมีขนาด 1 - 10 เซนติเมตร มักพบใน
ดิ น ชั้น B และเกิ ด ในเขตแห้ ง แล้ง น้ า และอากาศซึ ม ผ่า นได้น้อ ย และมี ก ารสะสมของ
โซเดียมสู ง
▪ แบบก้ อนทึ บ (Massive) เป็ นดิ นเนื้ อละเอี ย ดยึ ด ตั ว ติ ดกั น เป็ นก้ อ นใหญ่ ขนาด
ประมาณ 30 เซนติเมตร ดินไม่แตกตัวเป็ นเม็ด จึงทาให้น้ าและอากาศซึ มผ่านได้ยาก
▪ แบบอนุ ภาคเดี่ยว (Single Grained) ไม่มีการยึดตัวติ ดกันเป็ นก้อน มักพบในดิ นทราย ซึ่ ง
น้ าและอากาศซึ มผ่านได้ดี

แบบก้อนกลม

แบบแท่งหัวมน

แบบแผ่น

แบบก้อนทึบ

แบบแท่งหัวเหลี่ยม

แบบอนุภาคเดี่ยว

แบบก้อนเหลี่ยม

ภาพที่ 7 โครงสร้างดิน
ทีม่ า: ศูนย์การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
(http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-horizon)
สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558

แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1.1 เรื่ องลักษณะของชั้นหน้ าตัดดิน
จุดประสงค์ ของกิจกรรม
สารวจ และอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน
คาชี้แจง
นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาความรู ้ที่ 1.1 เรื่ องลักษณะของชั้นหน้าตัดดิ น และการสารวจหน้าตัด
ข้างของดินจากเว็บไซด์ http://gg.gg/am0z7 หรื อสแกน QR-Code

ใช้เ วลาศึ ก ษา และ

ทาความเข้าใจ 12 นาทีแล้วตอบคาถาม 5 ข้อ 5 คะแนน
คาถาม
1. นักวิทยาศาสตร์ แบ่งดินออกเป็ นกี่ช้ นั อะไรบ้าง ใช้อะไรเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นของ
ดิน
.............................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................
.
2. เพราะเหตุใด ดินชั้น O จึงมีสีดาและเป็ นดินร่ วน
.............................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................
.
3. เพราะเหตุใดดินชั้น B จึงมีสีน้ าตาลปนแดง
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.
4. ความหนาของดินแต่ละชั้นขึ้นอยูก่ บั อะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.
5. การสารวจดินในแต่ละบริ เวณจะพบชั้นของดินครบทุกชั้นหรื อไม่ อธิ บายประกอบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.

แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1.2 เรื่ อง สารวจลักษณะของชั้นหน้ าตัดดิน
จุดประสงค์ ของกิจกรรม
สารวจ ทดลองและอธิ บายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน
คาชี้แจง
สารวจชั้นหน้าตัดของดิน ทดลอบสมบัติของดิน โดยการหาค่า pH บันทึก และสรุ ปผล (10
คะแนน)
คาถาม 1. ถ้าศึกษาชั้นของดินในแนวลึกจากพื้นผิวดินลงไปจะเห็นความแตกต่างอะไรบ้าง
2. นักเรี ยนคิดว่าดินจากที่ขดุ มาแต่ละชั้น มีค่าความเป็ นกรด-เบส (ค่าpH) เท่ากันหรื อไม่
ขั้นตอน
1. กาหนดพื้นที่ที่จะศึกษาขนาดประมาณ 1 × 1 เมตร ปั กตะปูแสดงพื้นที่ที่กาหนด
2. สังเกตลักษณะภูมิประเทศและสิ่ งแวดล้อมของบริ เวณที่สารวจและบริ เวณใกล้เคียง
บันทึกผล

3. ขุดดินให้ลึกประมาณ 1–1.2 เมตร สังเกตหน้าตัดของดินแต่ละชั้น
ทาขีดแสดงตาแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง แล้ววัดระยะชั้นดิน บันทึกผล
4. นาตัวอย่างดินจากหลุมมากองบนกระดาษหนังสื อพิมพ์หรื อแผ่นพลาสติก สังเกตสี ดิน
รู ปร่ าง
ลักษณะการจับตัวของดิน และสิ่ งที่ปนอยูใ่ นดิน บันทึกผล
อุปกรณ์
1. เครื่ องมือเจาะที่เหมาะสม (เสี ยม จอบ พลัว่ หรื อมีดพับสาหรับแซะดิน)
2. ไม้เมตรหรื อสายวัด
3. ตะปู 4 นิ้ว
4. ค้อน
5. กระดาษ pH (กระดาษลิตมัส และกระดาษยูนิเวอร์ แซลอินดิเคเตอร์)
6. กระบอกฉี ดน้ า
7. กระบอกตวง 10 ลูกบาศก์- เซนติเมตร
8. กล่องพลาสติกเบอร์ 1
9. แผ่นพลาสติกหรื อหนังสื อพิมพ์

1 อัน
1 อัน
20 ตัว
1 อัน
1 กล่อง
1 กระบอก
1 อัน
10 กล่อง
1 แผ่น

แบบบันทึกการสารวจ เรื่ องลักษณะของชั้นหน้ าตัดดิน
ชื่ อ-สกุล....................................................................................เลขที่
.....................................................................
คาถามก่อนการสารวจ
1. ถ้ าศึกษาชันของดิ
้
นในแนวลึกจากพื ้นผิวดินลงไปจะเห็นความแตกต่างอะไรบ้ าง
.............................................................................................................................................................
....................
บันทึกผลการสารวจ
ชื่อของจุดที่สารวจ
..................................................................................................................................................

ลักษณะภูมิประเทศและสิ่ งแวดล้อมของบริ เวณที่สารวจ
........................................................................................
การใช้ดินในอดีต
....................................................................................................................................................
การใช้ดินในปัจจุบนั
............................................................................................................................................
ความหยุน่ ตัว
หิน(ไม่มี, ราก (ไม่มี,
ความลึก
ชั้นดิน
สี ของดิน (แน่นมาก, แน่นน้อย เนื้อดิน มีนอ้ ย,
มีนอ้ ย,
(เซนติเมตร)
ร่ วนมาก, ร่ วนน้อย)
มีมาก)
มีมาก)
O
A
B
C
สรุ ปผล
.............................................................................................................................................................
.........
.............................................................................................................................................................
.........
.............................................................................................................................................................
.........
.............................................................................................................................................................
.........

แบบบันทึกผลการทดลอง เรื่ อง ค่ าความเป็ นกรด-แบส (ค่ า pH) ของดิน
ชื่ อ-สกุล....................................................................................เลขที่
.....................................................................
คาถามก่อนการทดลอง
1. นักเรี ยนคิดว่าดินจากที่ขดุ มาแต่ละชัน้ มีคา่ ความเป็ นกรด-เบส (ค่าpH) เท่ากันหรื อไม่
บันทึกผลการทดลอง
ตาราง
ผลการทดสอบความเป็ นกรด-เบสของดินจากแหล่งต่าง ๆโดยใช้กระดาษลิตมัส
และกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์
ตัวอย่างดิน

กระดาษลิตมัส
สี แดง
สี น้ าเงิน

กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์

จากชั้น O
จากชั้น A
จากชั้น B
จากชั้น C

สรุ ปผลการทดลอง
...............................................................................................................................................
....................
...............................................................................................................................................
....................
...............................................................................................................................................
....................
...............................................................................................................................................
....................
...............................................................................................................................................
....................

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

แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1.3 เรื่ อง วิเคราะห์ และอธิบายการใช้ ประโยชน์ และการปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน
จุดประสงค์ ของกิจกรรม
วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุ งคุณภาพของดิน
คาชี้แจง
ให้วิเคราะห์ ผลจากการสารวจและการทดลองในแบบบันทึกแบบฝึ กปฏิ บตั ิที่ 1.2 และ
อธิบายการใช้ประโยชน์ และการปรับปรุ งคุณภาพของดิน ตามประเด็นคาถามต่อไปนี้ (5 คะแนน)
คาถาม
1. นอกจากค่า pH ของดินแต่ละชันแล้
้ ว ปัจจัยที่สาคัญในการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรอีก
บ้ าง
..................................................................................................................................
.................................
..................................................................................................................................
.................................
2. อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ดินมีสภาพเป็ นกรด
..................................................................................................................................
.................................

..................................................................................................................................
.................................
3. อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ดินมีสภาพเป็ นเบส
..................................................................................................................................
.................................
..................................................................................................................................
.................................
4. ถ้ าดินมีสภาพเป็ นกรด นักเรี ยนจะทาอย่างไรเพื่อลดความเป็ นกรดของดิน
..................................................................................................................................
.................................
..................................................................................................................................
.................................
5. ถ้ าดินมีสภาพเป็ นเบส นักเรี ยนจะทาอย่างไร เพื่อเพิ่มความเป็ นกรดของดิน
..................................................................................................................................
.................................
..................................................................................................................................
.................................

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ทรัพยากรทางธรณี ชุ ดที่ 1 ดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 15 ข้ อ
คาชี้แจง วงกลมล้ อมรอบตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง หน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1.ชั้นที่ตน้ ไม้มาปกคลุม มีเศษใบไม้ ผิวดินมีฮิวมัสอยูม่ าก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ คือดิน
ชั้นอะไร
ก. ชั้น O
ข. ชั้น A

ค. ชั้น B
ง. ชั้น C
2. ชั้นที่มีการสะสมตะกอนและแร่ มีองค์ประกอบของเหล็ก อะลูมิเนียม คาร์ บอเนต และ
ซิลิกา ถูก
ชะล้างลงมาจากดินชั้นบน ทาให้ดินมีเนื้อแน่น มีความชื้นสู งคือดินชั้นอะไร
ก. ชั้น O
ข. ชั้น A
ค. ชั้น B
ง. ชั้น C
3. ดินเกิดขึ้นจากกระบวนการใด
A. การสลายของหิน
B. การสลายของแร่ ธาตุ
C. การทับถมของจุลินทรี ยใ์ นดิน D. การสลายตัวของซากพืชซากสัตว์
ก. ข้อ A และ B
ข. ข้อ A B และ C
ค. ข้อ A B และ D
ง .ถูกทุกข้อ
4. ลักษณะของดินชั้นบนกับดินชั้นล่างต่างกันอย่างไร
ก. ดินชั้นบนมีฮิวมัสมากกว่า
ข. ดินชั้นบนมีความพรุ นน้อยกว่า
ค. สี ของดินชั้นบนจางกว่าดินชั้นล่าง
ง. ดินชั้นบนมีขนาดของเม็ดดินเล็กกว่า

5. คาว่า “ชั้นดินแร่ ” หมายถึงอะไร
ก. เป็ นชั้นที่มีแร่ ที่สลายตัวพร้อมที่จะเป็ นธาตุอาหารของพืช
ข. ชั้นที่มีอินทรี ยวัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้ากับแร่ ธาตุในดิน
ค. เป็ นชั้นที่มีการสะสมตะกอนและแร่ ที่เป็ นองค์ประกอบหลักของดิน
ง. ชั้นที่มีแร่ เป็ นองค์ประกอบหลักสลายตัวออกมาจากหิ นที่เป็ นต้นกาเนิดดิน

6. การผุอยูก่ บั ที่ หรื อ เป็ นพวกตะกอนต่าง ๆ ที่ถูกเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น แล้วมาทับถม
อยูใ่ นบริ เวณ
ใดบริ เวณหนึ่ง ที่กล่าวนั้นเป็ นปั จจัยใด
ก. ภูมิประเทศ
ข. วัตถุตน้ กาเนิด
ค. สิ่ งมีชีวติ
ง. ภูมิอากาศ
7.ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ออัตราการไหลบ่าของน้ า การชะล้างพังทลายของดิน การทับถมของ
อินทรี ยวัตถุ
ในดินคือปั จจัยใด
ก. ภูมิประเทศ
ข. เวลา
ค. สิ่ งมีชีวติ
ง. ภูมิอากาศ
8.วัตถุตน้ กาเนิดดินคือข้อใด
ก. ซากพืชซากสัตว์
ข. ฮิวมัส
ค. อินทรี ยสาร
ง. หิ นและแร่
9. ส่ วนประกอบที่ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดคือข้อใด
ก. ปริ มาณเกลือแร่
ข. ปริ มาณสิ นแร่ ชนิดต่าง ๆ
ค. ปริ มาณซากพืชซากสัตว์
ง. ปริ มาณน้ าและอากาศในดิน

10.ฮิวมัสเกิดจากการสลายตัวของวัตถุใด
ก. วัตถุตน้ กาเนิ ดดิน
ข. ดิน

ค. อินทรี ยวัตถุ
ง. หิ นและแร่
11.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการกาเนิ ดดิน
ก. ภูมิอากาศ
ข. ภูมิประเทศ
ค. จุลินทรี ยใ์ นดิน
ง. ชนิดของหิน
12.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดิน
ก. หิ นและแร่
ข. อินทรี ยสาร
ค. น้ า
ง. ความพรุ น
13. ข้อใดเป็ นดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชมากที่สุด
ก. ดินเหนียว
ข. ดินร่ วน
ค. ดินร่ วนปนทราย
ง. ดินทราย
14. เนื้อดินหยาบ น้ าซึ มผ่านได้ดีไม่อุม้ น้ า เป็ นสมบัติของดินในข้อใด
ก. ดินร่ วน
ข. ดินทราย
ค. ดินเหนียว
ง. ดินโคลน
15.ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของดินชั้นบน
ก. มีเนื้อละเอียดสี จาง
ข. มีปุ๋ยและฮิวมัสมาก
ค. มีเนื้อหยาบสี ดาคล้ า
ง. มีความพรุ นมาก

