
ครูผู้สอน 
นางสาวชนัฏดา  แย้มวาจา 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกือ้วทิยา 



ดิน 

 ดนิ คอื ของผสมตามธรรมชาตทิ ีป่ระกอบด้วย 

 แร่ 

 สารอนิทรยี์ 

 อากาศ 

 น ้า 



ส่วนประกอบของดิน 



ส่วนประกอบของดิน 

1. แร่ (mineral matter) ทราย ทรายแป้ง และดินเคลย ์มีประมาณร้อยละ 
45 ส่วนใหญ่มาจากการสลายตวัของวตัถุตน้ก าเนิดดิน เป็น
แหล่งก าเนิดธาตุอาหารพืช เป็นท่ียดึเกาะของรากพืช และเป็นส่วนท่ี
ควบคุมเน้ือดิน 

Sand 

Silt 

Clay 

ISSS   : International Society of Soil Science  

(2.00-0.02 mm, ISSS) 

(0.02-0.002 mm, ISSS) 

(< 0.002 mm, ISSS) 











Sand + Silt + Clay 

= 100% 

Texture = Loam 

40 % Sand 

40 % Silt 

20 % Clay 





ส่วนประกอบของดิน 
2. อินทรียส์าร (organic matter)  
   มีประมาณร้อยละ 5 สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

อินทรียส์ารท่ีไม่มีชีวติ ไดแ้ก่ ซากพืช ซากสตัว ์ท่ีทบัถม สลายตวัอยูใ่นดินกลายเป็นขยุ
อินทรีย ์(humus) 
ส่ิงมีชีวติในดิน ไดแ้ก่ พวกจุลชีพในดิน เช่น เห็ด รา แบคทีเรีย ฯลฯ หนอน แมลง หนู ราก
พืช  
  เป็นแหล่งก าเนิดธาตุอาหารของพืชและของจุลินทรีย ์โดยเฉพาะ  
       ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถนั ควบคุมสมบติัทางกายภาพ 
        ของดิน เช่น ความร่วนซุย การอุม้น ้า การระบายน ้า และการ 
        แลกเปล่ียนอากาศของดิน 

  



ส่วนประกอบของดิน 

3. น ้า  
 ดินท่ีเหมาะสมทางการเกษตรมกัมีส่วนท่ีเป็นน ้าประมาณร้อยละ 25 

มีความส าคญั คือ เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีละลายธาตุอาหาร เพื่อใหธ้าตุ
อาหารสามารถเคล่ือนยา้ยไปยงัรากพืชและถูกดึงดูดเขา้สู่ระบบราก
พืชต่อไป และช่วยใหดิ้นมีความช้ืนเหมาะสมท่ีส่ิงมีชีวิตในดินจะ
สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้นอกจากน้ียงัช่วยควบคุมอุณหภูมิของดินอีก
ดว้ย 



ส่วนประกอบของดิน 

4. อากาศ 
 ดินท่ีเหมาะสมทางการเกษตรมกัมีส่วนท่ีเป็นอากาศประมาณร้อยละ 

25 มีความส าคญั คือ ช่วยใหเ้กิดการแลกเปล่ียนแก๊สระหวา่งส่ิงมีชีวิต
ในดินและบรรยากาศ ให้คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเม่ือรวมกบัน ้ าจะ
ใหก้รดคาร์บอนิก เป็นกรดท่ีมีความส าคญัยิง่ในกระบวนการทางเคมี
ในดิน นอกจากน้ียงัท าให้ดินมีความพรุนและมีความสามารถในการ
ระบายน ้าไดดี้อีกดว้ย 



ชั้นดิน 



ชั้นดิน 
A horizon 
 ช่วงชั้น A1  (O) ดินชั้น
บนสุดมีอินทรียส์ารสีน ้ าตาล
หรือด าสะสมอยู ่
 ช่วงชั้น A2 (A, E) (zone 
of leaching) มีอินทรียส์าร
ผสมกบัเมด็แร่ 







ชั้นดิน 
B horizon 
(zone of accumulation) 
ประกอบด้วยแร่ดินเหนียว
และแร่เหล็กออกไซด์เป็น
ส่วนใหญ่ น ้ าท่ีซึมลงมาจาก
ข้างบนจะน าอะลูมินัมและ
เหล็กมาตกตะกอนในชั้นน้ี 
โซนน้ีมีสีแดงหรือเหลือง
ของเหลก็ออกไซด ์



ชั้นดิน 
C horizon 
ประกอบดว้ยส่วนท่ีผพุงัมาจาก
หินแม่ จนท าใหสี้ดิน
เปล่ียนแปลงไปจากหินเดิม   
ใตโ้ซนน้ีเป็นหินสด 



การเกิดดิน 

ดินเกิดจากการสลายตวัของหินและแร่โดยอิทธิพลทางธรรมชาติ หรือ
จากการพดัพาหรือเคล่ือนยา้ยตะกอนไปยงัท่ีอ่ืน ดงันั้นดินส่วนใหญ่จึงถูก
จดัอยูใ่นกลุ่มของดินท่ีส าคญั 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ดินท่ีเกิดอยูก่บัท่ี ไม่ไดถู้กเคล่ือนยา้ยไปท่ีอ่ืน 
2. ดินท่ีถูกเคล่ือนยา้ยมาจากท่ีอ่ืน 



ดินท่ีเกิดอยูก่บัท่ี 

หินในตอนพ้ืนผวิจะเปล่ียนไปจากหินแขง็ไปเป็นหินผ ุจนกระทัง่
เป็นส่ิงปรักหกัพงัซ่ึงเป็นวตัถุตน้ก าเนิดดิน แรกเร่ิมในการเกิดดินอาจมี
แต่ชั้นของอินทรียส์าร เม่ือมีการผพุงัมากเขา้ช่วงชั้น C จะแยกจากช่วง
ชั้น A ไดช้ดัข้ึน ดินท่ีเกิดใหม่ช่วงน้ีเรียกวา่ ดินเกิดใหม่ (immature soil) 
ช่วงชั้น B จะเกิดข้ึนภายหลงั เม่ือมีการตกตะกอนของสารละลายท่ีถูกชะ
ลงมาจากช่วงชั้น A ดินท่ีมีช่วงชั้น B จดัเป็นดินสมบูรณ์ (mature soil) 



ดนิไม่สมบูรณ์ ดนิสมบูรณ์ หินก าเนิด 



ดินท่ีถูกเคล่ือนยา้ยมาจากท่ีอ่ืน 

 เม่ือหินหรือแร่สลายตวัแลว้ จะมีกระบวนการชะลา้ง กดัเซาะจน
พงัทลายและพดัพาเอาอนุภาคต่างๆ ท่ีสลายตวัแลว้ออกไปจากแหล่งเดิม 
เม่ือมีการทบัถมเกิดข้ึนใหม่กจ็ะเป็นวตัถุตน้ก าเนิดต่อไป และมีลกัษณะ
ผดิแปลกไปจากหินดั้งเดิมดว้ย ตวัอยา่งเช่น การทบัถมของตะกอนในท่ี
ราบภาคกลางของประเทศไทย หรือในแอ่งระหวา่งภูเขา ตะกอนจะมี
ลกัษณะผดิไปจากหินดั้งเดิมท่ีรองรับอยูด่า้นล่าง 



ปัจจยัในการเกิดดิน 

1. ภูมิอากาศ 
2. พืชและส่ิงมีชีวิตในดิน 
3. ภูมิประเทศ 
4. หินตน้ก าเนิด 
5. ระยะเวลา 



1. ภูมิอากาศ (climate) 

 ภูมิอากาศเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด เพราะเป็นตวัควบคุมการผุ
พงัอยูก่บัท่ีท่ีจะเกิดข้ึน ในเขตหนาวพฒันาการของหนา้ตดัดินจะนอ้ยและ
ดินต้ืน ส่วนเขตร้อนช้ืนดินจะลึกและผา่นการผพุงัอยูก่บัท่ีมาสูง 



2. พืชและส่ิงมีชีวติในดิน (living organisms) 

ส่ิงมีชีวิตในดินเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างกนัของ
หนา้ตดัดิน เช่น การสะสมอินทรียวตัถุ การผสมคลุกเคลา้ภายในหนา้ตดั
ดิน การหมุนเวียนของธาตุอาหารพชื และความคงทนของโครงสร้างดิน   



3. ภูมิประเทศ 

พ้ืนภูมิประเทศท่ีมีความชนัจะเกิดการกร่อน ท าใหช้ั้นดินบาง 
ส่วนในพื้นท่ีราบดินจะมีความหนามากกวา่ 



4. หินตน้ก าเนิด 

ธรรมชาติของหินตน้ก าเนิดมีอิทธิพลอยา่งมากต่อสมบติัของดิน 
เช่นเน้ือดิน ซ่ึงมีผลต่อการควบคุมการไหลของน ้าลงไปตามความลึกของ
ดิน มีผลต่อการผพุงัอยูก่บัท่ี และส่งผลถึงพืชพรรณธรรมชาติท่ี
เจริญเติบโตในบริเวณนั้น 



5. ระยะเวลา 

ดินอายนุอ้ยตอนเร่ิมแรกจะพฒันาเร็ว แต่เม่ือหนาข้ึนกจ็ะชา้ลง 
ระยะเวลาท่ีตอ้งการเพื่อใหไ้ดห้นา้ตดัดา้นขา้งของดินท่ีสมบูรณ์อาจใช้
เวลาหลายหม่ืนปี 



โครงสร้างดิน (soil structure) 

โครงสร้างดิน หมายถึง รูปแบบของการยดึและการเรียงตวัของอนุภาค
เด่ียวของดินเป็นเมด็ดินในหนา้ตดัดิน เมด็ดินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัทั้ง
ดา้นขนาดและรูปร่าง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ชนิดคือ 
          แบบกอ้นกลม (Granular )  
          แบบกอ้นเหล่ียม (Blocky) 

 แบบแผน่ (Platy)              
   แบบแท่งหวัเหล่ียม (Prismatic)              
 แบบแท่งหวัมน (Columnar)              
 แบบกอ้นทึบ (Massive)              
 แบบอนุภาคเด่ียว (Single Grained) 
 



แบบกอ้นกลม (Granular )  

มีรูปร่างคลา้ยทรงกลม เมด็ดินมีขนาดเลก็ประมาณ 1 - 10 
มิลลิเมตร มกัพบในดินชั้น A เน้ือดินมีความพรุนมาก จึงระบายน ้าและ
อากาศไดดี้ รวมทั้งการกระจายของรากดี 

Photo – Thank you Dr. Lindo - NCSU 



แบบกอ้นเหล่ียม (Blocky) 

 มีรูปร่างคลา้ยกล่อง เมด็ดินมีขนาดโตกวา่ประเภทกอ้นกลม คือ
อยูใ่นช่วง 5-50 มิลลิเมตร มกัพบในดินชั้น B น ้าและอากาศซึมผา่นได ้มี
การกระจายของรากพืชปานกลาง 



แบบแผน่ (Platy) 

กอ้นดินแบนวางตวัในแนวราบ และซอ้นเหล่ือมกนัเป็นชั้น มกั
เป็นดินชั้น A ท่ีถูกบีบอดัจากการบดไถของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
ขดัขวางการไหลซึมของน ้าและอากาศ รวมทั้งการกระจายตวัของรากพืช 



แบบแท่งหวัเหล่ียม (Prismatic) 

กอ้นดินแต่ละกอ้นมีผวิหนา้แบนและเรียบ เกาะตวักนัเป็นแท่งหวั
เหล่ียมคลา้ยปริซึม กอ้นดินมีลกัษณะยาวในแนวด่ิง ส่วนบนของปลาย
แท่งมกัมีรูปร่างแบน เมด็ดินมีขนาด10-100 มิลลิเมตร มกัพบในดินชั้น B 
น ้าและอากาศซึมไดป้านกลาง 



แบบแท่งหวัมน (Columnar) 

มีการจบัตวัคลา้ยคลึงกบัแบบแท่งหวัเหล่ียม แต่ส่วนบนของปลาย
แท่งมีลกัษณะกลมมน ปกคลุมดว้ยเกลือ เมด็ดินมีขนาด 10-100 
มิลลิเมตร มกัพบในดินชั้น B และเกิดในเขตแหง้แลง้ น ้ าและอากาศซึม
ผา่นไดน้อ้ย และมีการสะสมของโซเดียมสูง 



แบบกอ้นทึบ (Massive) 

 เป็นดินเน้ือละเอียดยดึตวัติดกนัเป็นกอ้นใหญ่ เช่น ดินนาท่ีผา่น
การท าเทือกหรือย  า่กวนมาใหม่ๆ ขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร ดินไม่
แตกตวัเป็นเมด็ จึงท าใหน้ ้ าและอากาศซึมผา่นไดย้าก 



แบบอนุภาคเด่ียว (Single Grained) 

ไม่มีการยดึตวัติดกนัเป็นกอ้น ไดแ้ก่ ดินเน้ือหยาบประเภทดิน
ทราย ซ่ึงน ้าและอากาศซึมผา่นไดดี้ 

http://www.lesa.in.th/index.html 



สาเหตุท่ีท าใหดิ้นเส่ือมสภาพ 

 การน าหนา้ดินซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไปใชง้านอ่ืนท่ีไม่เหมาะสม 
 การใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดินผดิประเภท 
 การชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินอนัเกิดจากการท าเกษตรกรรมไม่ถูก

วิธีบนท่ีลาดเขา 
 การปลูกพืชและการใชปุ๋้ย ใชย้าปราบศตัรูพืชผดิวิธี และการมี

สารพิษสะสมจากกระบวนการต่างๆ 
 



สาเหตุท่ีท าใหดิ้นเส่ือมสภาพ 

 การท่ีดินแปรสภาพทางดา้นเคมี เช่น มีภาวะเป็นกรดหรือเป็นเบส
มากข้ึนจากกระบวนการเติมเขา้มาหรือสูญเสียมากข้ึนจาก
กระบวนการเติมเขา้มาหรือสูญเสียธาตุหรือสารประกอบท่ีท าให้
ภาวะสมดุลเปล่ียนไป หรือการเกิดดินเปร้ียวจากการเกิดกรดก ามะถนั
ในดิน จากกระบวนการออกซิเดชนัของแร่ซลัไฟด ์

 เกิดภาวะน ้าท่วม ท าใหป้ริมาณน ้าในดินมากเกินไป หรือการท่ีมีน ้ า
ทะเลไหลบ่าเขา้มาท าใหดิ้นเคม็ 

 เกิดภาวะแหง้แลง้จนกลายเป็นทะเลทราย 
 


