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สาระส าคัญ 
 

กำรเริ่มต้นเรียนรู้ ในรำยวิชำดินและและกำรจัดกำรดินเพื่อกำรเกษตร ผู้เรียนควรเรียนรู้
ควำมหมำยของดิน ควำมส ำคัญของดิน และกำรก ำเนิดดิน ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
เป็นพื้นฐำนในกำรต่อยอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรปรับปรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ แล้วน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงกำรเกษตรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ในกำรปลูกพืช “ดิน” หมำยถึง วัตถุตำมธรรมชำติ
ท่ีมำจำกผลของกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ต่ำงๆ ซึ่งเป็นอนินทรียวัตถุ ผสมรวมกับอินทรียวัตถุท่ี
ได้มำจำกกำรสลำยตัวของเศษซำกพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วนไม่เกำะกันแข็งเป็น
หิน เกิดขึ้นปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นช้ันบำงๆ มีควำมส ำคัญในแง่เป็นท่ียึดเหนี่ยวรำกพืชและเป็น
แหล่งสำรอำหำรส ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งเก็บกักน้ ำหรือควำมช้ืนในดิน และเป็นแหล่งให้
อำกำศในดิน ท่ีรำกพืชใช้เพื่อกำรหำยใจ ดินประกอบด้วย อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ น้ ำ และอำกำศ 
 

จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ 
 

1. ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยควำมหมำยของดินได้ 
2. ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยควำมส ำคัญของดินได้ 
3. ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยกำรก ำเนิด และองค์ประกอบส ำคัญของดินได้ 
4. ผู้เรียนมีกิจนิสัยในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรเป็นผู้น ำ – ผู้ตำมท่ีดี 

 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 
1. ความหมายของดิน 
 

 คณะกรรมกำรจัดท ำปทำนุกรมปฐพีวิทยำ (2541) ให้ควำมหมำยว่ำ ดิน ในภำษำอังกฤษว่ำ 
soil โดยมี 2 ควำมหมำย ได้แก่ 1) อินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุท่ีไม่จับตัวแข็งเป็นหิน ซึ่งปกคลุม
พื้นผิวโลก เป็นตัวกลำงธรรมชำติส ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช 2) อินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุท่ี
ไม่ จับตัวแข็งเป็นหิน ซึ่ งปกคลุมพื้น ผิวโลก ซึ่ งเป็นผลมำจำกปัจจัยด้ำนกำรก ำเนิดดินและ
สภำพแวดล้อม ได้แก่ ภูมิอำกำศ ส่ิงมีชีวิต (พืชและสัตว์) สภำพภูมิอำกำศ วัตถุต้นก ำเนิดและ
ระยะเวลำ ควำมเหมำะสมต่อกำรผลิตพืชของดินแตกต่ำงกันเนื่องมำจำกลักษณะและสมบัติทำง
กำยภำพ เคมี ชีวภำพ และสัณฐำน 
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 ทิพวรรณ  สิทธิรังสรรค์ (2551) ให้ควำมหมำยว่ำ ดิน คือ เทหวัตถุธรรมชำติ (natural 
body) ท่ีปกคลุมผิวโลกอยู่บำงๆ เกิดจำกผลของกำรแปรสภำพหรือผุพังของหินและแร่ และ
อินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ำกัน 
 สำรำนุกรมไทยในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  (2552) ให้ควำมหมำยของดินตำมหลัก
ปฐพีวิทยำ (Pedology) ว่ำ ดิน หมำยถึงวัตถุธรรมชำติท่ีเกิดปกคลุมผิวโลก มีกำรจัดเรียงช้ันดิน (Soil 
profile) ตำมธรรมชำติเกิดมำจำกกำรสลำยตัวผุพังของดินและอินทรียวัตถุ ถ้ำมีแร่ธำตุอำหำร อำกำศ 
และน้ ำเหมำะสมพืชจะสำมำรถเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลได้เป็นอย่ำงดี 
 รำชบัณฑิตยสถำน (2554) ให้ควำมหมำยว่ำ ดิน หมำยถึง ช่ือธำตุ ๑ ในธำตุ ๔ คือ ดิน น ้ำ 
ไฟ ลม วัตถุธำตุของพื้นโลกท่ีใช้ส ำหรับปลูกพืชผลหรือปั้นส่ิงต่ำงๆ เป็นต้น 
 NECTEC's Lexitron Dictionary (2557) ให้ควำมหมำยว่ำ ดิน ในภำษำอังกฤษว่ำ soil คือ ช่ือ
ธำตุอย่ำงหนึ่งในธำตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ ำ ไฟ ลม วัตถุธำตุของพื้นโลกท่ีใช้ส ำหรับปลูกพืชผลหรือปั้นส่ิง
ต่ำงๆ เป็นต้น 
 ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ (2562) ให้ควำมหมำยว่ำ ดิน ในภำษำอังกฤษว่ำ soil คือ วัสดุ
ตำมธรรมชำติท่ีปกคลุมผิวโลก เกิดจำกกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ ผสมกับอินทรียวัตถุ ท ำหน้ำท่ี
เป็นฐำนส ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช 
  วิสันต์  ท้ำวสูงโนน (มปป.) ให้ควำมหมำยว่ำ ดิน คือ วัสดุธรรมชำติท่ีเกิดขึ้นจำกกำรผสม
คลุกเคล้ำกันของอินทรียวัตถุท่ีเกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังตำมธรรมชำติในสภำพภูมิอำกำศ  สภำพพื้นท่ี  
และระยะเวลำในกำรเกิดท่ีแตกต่ำงกัน ท ำให้เกิดดินท่ีคล้ำยคลึงหรือแตกต่ำงกันหลำยชนิดปกคลุม
พื้นผิวโดยอยู่เป็นช้ันบำงๆ เป็นท่ียึดเหนี่ยวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช รวมถึงเป็นแหล่งน้ ำ 
อำหำร และอำกำศแก่ส่ิงท่ีมีชีวิตอื่นๆ ท่ีอำศัยอยู่ในดินและบนดิน 
 สรุปได้ว่ำ ดิน หมำยถึง วัตถุตำมธรรมชำติท่ีมำจำกผลของกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ 
ต่ำงๆ ซึ่งเป็นอนินทรียวัตถุ ผสมรวมกับอินทรียวัตถุท่ีได้มำจำกกำรสลำยตัวของเศษซำกพืชและสัตว์
จนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วนไม่เกำะกันแข็งเป็นหิน เกิดขึ้นปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นช้ันบำงๆ 
และเป็นท่ียึดเหนี่ยวรำกพืช และเป็นแหล่งสำรอำหำรส ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช 
 
2. ความส าคัญของดิน 
 

 ในคัมภีร์ฮีบรู (Hebrew Bible) ผู้ชำยคนแรกของโลกถูกตั้งช่ือว่ำ “อดัม (Adam)” ซึ่งแปลว่ำ 
“แผ่นดิน (earth)” หรือ “ดิน (soil)” ส่วนผู้หญิงคนแรกของโลกถูกตั้งช่ือว่ำ “อีฟ (Eve)” ซึ่งแปลว่ำ 
“กำรมีชีวิต (living)” ดังนั้นจึงเป็นท่ีทรำบกันดีว่ำ ดินกับชีวิตมนุษย์อยู่เคียงคู่กันมำโดยตลอด 
(Magdoff and Van, 2009) แม้ว่ำมนุษย์จะเน้นกำรใช้ประโยชน์ดินไปในกำรปลูกพืช แต่แท้จริงแล้ว



   4 
 

ดินให้ส่ิงท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตหลำยประกำร ต้ังแต่กำรดูดซับน้ ำฝน กักเก็บน้ ำไว้ใต้ดิน ให้ชีวิต
พืชพันธุ์จนถึงย่อยสลำยกลำยเป็นอินทรยวัตถุ เป็นต้น 

Magdoff and Van (2009) กล่ำวว่ำ  ดินท ำหน้ำท่ี ดูดซับ ปลดปล่อย และเปล่ียนรูป
สำรประกอบทำงเคมีหลำยชนิด ตัวอย่ำงเช่น ดินช่วยก ำจัดของเสียจำกฟำร์มท่ีปล่อยลงสู่แปลงหญ้ำ 
เป็นต้น ดินเป็นท่ีอยู่อำศัยของจุลินทรีย์และมีหลำยชนิดทีมีควำมส ำคัญ เช่นแบคทีเรียท่ีผลิตสำร
ปฏิชีวนะท่ีใช้รักษำโรค ดินกักเก็บสำรชีวภำพกลุ่มท่ีมีคำร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบในปริมำณมำก 
หำกยิ่งมีกำรกักเก็บคำร์บอนไว้ในดินมำกเท่ำใดก็มีแนวโน้มจะช่วยลดโลกร้อนได้มำกขึ้น เนื่องจำกเป็น
กำรลดคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอำกำศ ซึ่งเป็นสำเหตุส ำคัญของกรีนเฮ้ำส์เอฟเฟ็ค (green 
house effect) ท่ีท ำให้โลกร้อนขึ้นนั่นเอง นอกจำกนี้มนุษย์ยังใช้ดินเป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงถนน 
อุตสำหกรรม และชุมชนอีกด้วย ส ำนักส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน กรมพัฒนำท่ีดิน (มปป.) 
กล่ำวว่ำ ส่ิงมีชีวิตท้ังหลำยต้องอำศัยดินในกำรยังชีพและเจริญเติบโต  ส ำหรับมนุษย์แล้วดินเป็น
แหล่งท่ีมำของปัจจัยส่ีเพื่อกำรด ำรงชีพ เพรำะเรำได้อำศัยดินส ำหรับปลูกพืชท่ีเป็นอำหำร เครื่องนุ่งห่ม 
ท่ีอยู่อำศัย และยำรักษำโรค หน้ำท่ีและควำมส ำคัญของดินท่ีมีต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (แสดงดัง
ภำพท่ี 1.1) โดยสรุปหน้ำท่ี และควำมส ำคัญได้ดังนี้ 
 1) ดินท ำหน้ำท่ีเป็นท่ีให้รำกพืชได้เกำะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ล ำต้นของพืชยืนต้นได้อย่ำงมั่นคง 
 2) ดินเป็นแหล่งให้ธำตุอำหำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
 3) ดินเป็นแหล่งท่ีเก็บกักน้ ำหรือควำมช้ืนในดิน 
 4) ดินเป็นแหล่งท่ีให้อำกำศในดิน ท่ีรำกพืชใช้เพื่อกำรหำยใจ 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 หน้ำท่ีและควำมส ำคัญของดินท่ีมีต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
ที่มา : ส ำนักส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน กรมพัฒนำท่ีดิน (มปป.) 
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สำรำนุกรมไทยในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (2552) กล่ำวว่ำ ทรัพยำกรดินมีควำมส ำคัญ
เนื่องจำกดินคือรำกฐำนกสิกรรมไทย ถ้ำจะเปรียบดินเหมือนกับมนุษย์ตนหนึ่ง มีล ำตัว มีแขน มีขำ มี
หัวใจ ดินก็มีส่วนประกอบส ำคัญเปรียบได้กับมนุษย์ มีแร่ธำตุเปรียบได้กับล ำตัว มีอำกำศเปรียบได้กับ
แขน มีน้ ำเปรียบได้กับขำ มีอินทรียวัตถุเปรียบได้กับหัว มีส่ิงมีชีวิตในดินเปรียบได้กับหัวใจท่ีจะท ำให้
ดินมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิต จึงต้องกำรอำหำร ต้องกำรอำกำศ ต้องกำรน้ ำ ไป
สร้ำงส่ิงจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต กำรเจริญเติบโตและกำรขยำยพันธุ์ เหมือนกับส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เช่น สัตว์ 
และพืช ส่ิงท่ีทุกคนมองข้ำมคือ สภำวะแวดล้อมมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตเหล่ำนี้ด้วย
เช่นกัน (แสดงดังภำพท่ี 1.2) 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 กำรเปรียบดินกับมนุษย์ 
ที่มา : สำรำนุกรมไทยในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (2552) 

 
ส ำหรับควำมส ำคัญทำงด้ำนกำรเกษตร Advanced Biological Marketing (2017) กล่ำวว่ำ 

ดินดีมีประโยชน์ 5 อย่ำง ได้แก่ 
1) ดินช่วยให้ด ำรงชีวิตได้อย่ำงยั่งยืน ดินเป็นแหล่งรวมของทุกส่ิง ตัวอย่ำงเช่น ขนแกะได้มำ

จำกแกะ และดินสอได้มำจำกต้นไม้ แต่ท่ีท้ังสองส่ิงมีเหมือนกันคือต้องพึ่งพำพืชท่ีเจริญเติบโตด้วย
อำหำรท่ีมำจำกดิน 

2) ดินช่วยให้แหล่งอำหำรเจริญเติบโตเพื่อเล้ียงโลก หำกไม่มีดิน พืชก็ไม่มีสำรอำหำรท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรเจริญเติบโต ในท ำนองเดียวกัน ดินคือฐำนในกำรหยั่งรำก กล่ำวคือช่วยให้ระบบรำกขยำยลงไป
ในดิน ซึ่งท ำให้พืชมีควำมมั่นคงแข็งแรงเพียงพอท่ีจะสำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

https://www.hii.or.th/wiki84/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-01.jpg
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3) ดินมีธำตุอำหำรมำกมำยท่ีจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด  อำหำร น้ ำ และ
สำรอำหำรท่ีส ำคัญอื่นๆ ดินไม่เพียงแต่ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของโลก แต่ยังให้ชีวิตแก่พืชทุกชนิด
อีกด้วย ดินตอบแทนพืชด้วยกำรให้ธำตุอำหำรท่ีจ ำเป็น 

4) ดินดีช่วยรักษำส่ิงแวดล้อม ลดกำรสูญเสีย และลดมลพิษทำงอำกำศ ดินเป็นแหล่งรีไซเคิล
วัตถุดิบและกำรกรองน้ ำ ดินประกอบด้วยจุลินทรีย์ในวัตถุสีน้ ำตำลท่ีร่วนซุยอยู่ข้ำงใต้รักษำสภำพแวดล้อม
ให้สะอำดและสมดุลอยู่เสมอ โดยเปล่ียนของเสียให้เป็นส่ิงใหม่ท่ีดีกว่ำ เพื่อให้ธรรมชำติสำมำรถน ำ
กลับมำใช้ใหม่ได้อย่ำงเป็นวัฏจักร 

5) ดินท่ีดีขึ้น พืชก็สำมำรถดูดซึมสำรอำหำรได้มำกขึ้น ดินดีจะมีอินทรียวัตถุจ ำนวนมำก เป็น
ท่ีอยู่อำศัย รวมท้ังอำหำรท่ีดีส ำหรับส่ิงมีชีวิตต่ำงๆ เช่น ไส้เดือน มันจะประกอบด้วยก้อนและกอขนำด
ต่ำง ๆ และอุดมไปด้วยสำรอำหำรท่ีพืชต่ำง ๆ สำมำรถใช้เป็นแหล่งอำหำรเพียงแหล่งเดียว 

กล่ำวได้ว่ำ ดินมีประโยชน์และมีควำมส ำคัญ ดังนี้ 
1) ดินท ำหน้ำท่ีเป็นท่ีให้รำกพืชได้เกำะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ล ำต้นของพืชยืนต้นได้อย่ำงมั่นคง 

แข็งแรง ขณะท่ีพืชเจริญเติบโตรำกของพืชจะเติบโตชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจำยลงไปในดินอย่ำง
กว้ำงขวำงท้ังแนวลึกและแนวรำบ ดินท่ีร่วนซุยและมี ช้ันดินลึก รำกพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง 
สำมำรถเกำะยึดดิน ต้ำนทำนต่อลมพำยุไม่ท ำให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้ 

2) ดินเป็นแหล่งให้ธำตุอำหำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ท้ังนี้เนื่องจำกธำตุอำหำร
พืชจะถูกปลดปล่อยออกจำกอินทรียวัตถุ และแร่ต่ำงๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปท่ีรำก
พืชสำมำรถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำย 
   3) ดินเป็นแหล่งท่ีเก็บกักน้ ำหรือควำมช้ืนในดิน  ให้อยู่ในรูปท่ีรำกพืชสำมำรถดึงดูดได้ง่ำย 
เพื่อน ำไปหล่อเล้ียงล ำต้นและสร้ำงกำรเจริญเติบโต น้ ำในดินจะต้องอยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมเท่ำนั้น ท่ี
รำกพืชสำมำรถดึงดูดขึ้นมำใช้ประโยชน์ได้ กำรรดน้ ำพืชจนขังแฉะ รำกพืชไม่สำมำรถดึงดูดน้ ำขึ้นไปใช้
ประโยชน์ได้ จะท ำให้พืชเห่ียวเฉำและตำยในท่ีสุด 
   4) ดินเป็นแหล่งท่ีให้อำกำศในดินท่ีรำกพืชใช้เพื่อกำรหำยใจ รำกพืชประกอบด้วยเซลล์ท่ีมี
ชีวิตต้องกำรออกซิเจนส ำหรับกำรหำยใจท ำให้เกิดพลังงำนเพื่อกำรดึงดูดน้ ำ  ธำตุอำหำรและกำร
เจริญเติบโต ดินท่ีมีกำรถ่ำยเทอำกำศดี รำกพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้ ำและ ธำตุอำหำรได้มำก 
ท ำให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง 
  5) ดินเป็นท่ีอยู่อำศัยของสัตว์ เพรำะสัตว์ส่วนใหญ่อำศัยอยู่บนพื้นดิน บำงชนิดอำศัยอยู่ใต้ดิน 
เช่น มด หนู ไส้เดือน กิ้งกือ ปลวก เป็นต้น และมีจุลินทรียช่์วยรีไซเคิลของเสีย รักษำสมดุลให้ส่ิงแวดล้อม 
  6) ดินใช้ท ำของใช้ เครื่องปั้นดินเผำต่ำงๆ เช่น ภำชนะ ถ้วย ชำม แจกัน กระถำงต้นไม ้เป็นต้น 
  7) ดินใช้สร้ำงและเป็นส่วนประกอบในกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัย เช่น อิฐ ท ำมำจำกดินเหนียว
ผสมกับทรำย และแกลบหรือขี้เล่ือยผสมกัน 
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3. การก าเนิดดิน 
 

 ส ำนักส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน กรมพัฒนำท่ีดิน (มปป.) รำยงำนว่ำ โลกของเรำมี
อำยุประมำณ 4,600 ล้ำนปีนับจำกท่ีโลกเริ่มก่อตัวขึ้นและเย็นตัวลง มีพื้นผิวภำยนอกเป็นหินแข็งแต่
ภำยในเป็นของเหลวร้อนจัด มีบรรยำกำศซึ่งประกอบด้วยก๊ำซหลำยชนิดห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบอย่ำง
เบำบำง ต่อมำจึงมีวิวัฒนำกำรมำกขึ้น จนเกิดมีน้ ำและส่ิงมีชีวิตขึ้นบนโลก พืชบกรุ่นแรกสุดเกิดขึ้นมำ
บนโลก เมื่อประมำณ 590 ล้ำนปีมำแล้ว พืชบกรุ่นแรกนี้มีแต่ล ำต้น ไม่มีใบ ไม่มีรำก อำศัยเกิดและ
เกำะติดอยู่บนสำหร่ำยทะเลท่ีถูกคล่ืนซัดขึ้นมำค้ำงอยู่ บนหินและเติบโตอยู่บนนั้น  เช่ือกันว่ำ
วิวัฒนำกำรของพืชบกรุ่นแรกนี้เองท่ีเป็นสำเหตุท ำให้ก้อนหินเกิดกำรผุพัง แตกแยกออกเป็นช้ินเล็กช้ิน
น้อย และเกิดพัฒนำกำรต่อจนกลำยเป็นดินในท่ีสุด ท้ังนี้เพรำะกำรท่ีพืชมีวิวัฒนำกำรมำกขึ้นจนมี
ส่วนประกอบของรำก ล ำต้น ใบ กิจกรรมของรำกของพืชท่ีชอนไชไปตำมร่องรอยแตกของหินและช้ัน
ของหินผุเพื่อหำอำหำรไปเล้ียงล ำต้นและใบ รวมท้ังเกำะยึดกับส่ิงต่ำงๆ เพื่อค้ ำจุนล ำต้นนั้น ก็จะช่วย
เร่งให้หิน แร่ เกิดกำรสลำยตัวเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจำกกำรผุกร่อนตำม
ธรรมชำติ ท่ีเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ท้ังอุณหภูมิ ปริมำณน้ ำฝน น้ ำค้ำง 
หรือหิมะ ในช่วงเวลำต่ำง ในขณะเดียวกับท่ีพืชเจริญเติบโตขึ้นก็ย่อมมีส่วนของ รำก ล ำต้น ใบ ท่ีหลุด
ร่วงตำยลงและทับถมกันอยู่ท้ังบนดินและใต้ดิน นอกจำกนี้ยังมีมูลสัตว์และเศษซำกส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 
รวมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อวัสดุเหล่ำนี้เกิดกำรเน่ำเป่ือยโดยกำรย่อยสลำยของจุลินทรีย์ท่ีอำศัยอยู่ในดิน  จน
กลำยเป็นสำรสีด ำท่ีมีเนื้อละเอียดนุ่ม เรียกว่ำ  “ฮิวมัส” (humus) และต่อมำเมื่อฮิวมัสได้ผสม
คลุกเคล้ำเข้ำกับช้ินส่วนของหิน แร่ ท่ีผุพังเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยจนเข้ำกันเป็นเนื้อเดียว จึงกลำยเป็นส่ิงท่ี
เรียกว่ำ “ดิน” สืบมำจนทุกวันนี้ ประมำณกันว่ำ ต้องใช้เวลำถึง 500 ปี ในกำรท่ีหินจะผุพังย่อยสลำย 
เกิดกำรทับถมของซำกพืชและสัตว์ และเกิดกระบวนกำรต่ำงๆ ในดิน (แสดงดังภำพท่ี 1.3) จนเกิด
เป็นดินท่ีมีควำมหนำเพียง 1 นิ้ว และอำจต้องใช้เวลำนำน 3,000 ถึง 12,000 ปี ท่ีดินจะมีควำมลึกพอ
ส ำหรับเกษตรกรรม 
 

              
ภาพที่ 1.3 กำรก ำเนิดของดิน 

ที่มา : ส ำนักส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน กรมพัฒนำท่ีดิน (มปป.) 

1. การผุพังสลายตัวของหินแร ่

2. เริ่มมีพืชพรรณธรรมชาติและมกีารสะสมอินทรียวตัถุ 

3. มีการผสมคลกุเคล้าและเกิดพัฒนาการของชั้นดินต่างๆ 
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 ส่วนประกอบท่ีส ำคัญของดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (กล้ำ  สมตะกูล, 2542; ส ำนักส ำรวจดิน
และวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน กรมพัฒนำท่ีดิน, มปป.; วิสันต์  ท้ำวสูงโนน, มปป.) (แสดงดังภำพท่ี 1.4 และ 
1.5) ดังนี้ 

1) ของแข็ง (soil solid) ประกอบด้วย อนินทรียวัตถุ และอินทรียวัตถุ 
    1.1) อนินทรียวัตถุ หรือแร่ธำตุ ได้จำกกำรสลำยตัวผุพังของส่ิงไม่มีชีวิต มีปริมำณมำก

ท่ีสุดในดินท่ัวไป (ยกเว้นดินอินทรีย์) ได้จำกกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ อนินทรียวัตถุ อยู่ในดินใน
ลักษณะของช้ินส่วนท่ีเรียกว่ำ “อนุภำคดิน” ซึ่งมีหลำยรูปทรงและมีขนำดแตกต่ำงกันไป แบ่งได้เป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มอนุภำคขนำดทรำย (เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.00-0.05 ม.ม.) (2) กลุ่มอนุภำคขนำดทรำย
แป้ง (เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.05-0.002 ม.ม.) และ (3) กลุ่มอนุภำคขนำดดินเหนียว (เส้นผ่ำศูนย์กลำง < 
0.002 ม.ม.) อนินทรียวัตถุ หรือ แร่ธำตุในดินนี้ เป็นส่วนท่ีส ำคัญในกำรควบคุมลักษณะของเนื้อดิน 
เป็นแหล่งก ำเนิดของธำตุอำหำรพืช และเป็นแหล่งอำหำรของจุลินทรีย์ดิน นอกจำกนี้อนุภำคท่ีอยู่ใน
กลุ่มขนำดดินเหนียวยังเป็นส่วนท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรเกิดกระบวนกำรทำงเคมีต่ำงๆ ในดินด้วย 

    1.2) อินทรียวัตถุ ได้จำกกำรสลำยตัวผุพังของส่ิงมีชีวิต ในท่ีนี้มีควำมหมำยครอบคลุม
ต้ังแต่ส่วนของซำกพืชซำกสัตว์ท่ีก ำลังสลำยตัว เซลล์จุลินทรีย์ ท้ังท่ีมีชีวิตอยู่และในส่วนท่ีตำยแล้ว 
ตลอดจนสำรอินทรีย์ท่ีได้จำกกำรย่อยสลำย หรือส่วนท่ีถูกสังเครำะห์ขึ้นมำใหม่ แต่ไม่รวมถึงรำกพืช หรือ
เศษซำกพืช หรือสัตว์ท่ียังไม่มีกำรย่อยสลำย อินทรียวัตถุในดินนี้ เป็นแหล่งส ำคัญของธำตุอำหำรพืช 
และเป็นแหล่งอำหำรและพลังงำนของจุลินทรีย์ดินโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และ
ก ำมะถัน อีกท้ังยังเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อสมบัติต่ำงๆ  ของดินท้ังทำงกำยภำพ เคมี และ
ชีวภำพ เช่น โครงสร้ำงดิน ควำมร่วนซุย กำรระบำยน้ ำ กำรถ่ำยเทอำกำศ กำรดูดซับน้ ำและธำตุ
อำหำรของดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และควำมสำมำรถในกำร
ให้ผลผลิตของดินอีกด้วย 

2) ช่องว่ำง (pore space) ประกอบไปด้วยน้ ำและอำกำศ อำกำศท่ีอยู่ในดินนั้นจะเป็นก๊ำซ
ไนโตรเจนมำกท่ีสุด รองลงไปคือก๊ำซออกซิเจน นอกจำกนั้นก็มีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และก๊ำซอื่นๆ  
ประกอบอีกเล็กน้อย ส่ิงต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำนี้ต่ำงก็เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับพืชด้วยกันท้ังส้ิน 
 2.1) น้ ำในดิน หมำยถึง ส่วนของน้ ำท่ีพบอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงอนุภำคดินหรือเม็ดดินมี
ควำมส ำคัญมำกต่อกำรปลูก และกำรเจริญเติบโตของพืช เนื่องจำกเป็นตัวช่วยในกำรละลำยธำตุ
อำหำรต่ำงๆ ในดิน และเป็นส่วนส ำคัญในกำรเคล่ือนย้ำยอำหำรพืชจำกรำกไปสู่ส่วนต่ำงๆ ของพืช 
 2.2) อำกำศในดิน หมำยถึง ส่วนของก๊ำซต่ำงๆ ท่ีแทรกอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดินใน
ส่วน ท่ีไม่มีน้ ำอยู่  ก๊ำซ ท่ีพบโดยท่ัวไปในดิน  คือ ก๊ ำซไนโตรเจน  (N2) ออกซิ เจน (O2) และ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งรำกพืชและจุลินทรีย์ดินใช้ในกำรหำยใจ และสร้ำงพลังงำนในกำรด ำรงชีวิต 
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ภาพที่ 1.4 ส่วนประกอบของดิน 
ที่มา : ดัดแปลงจำก กล้ำ  สมตะกูล (2542) 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.5 ส่วนประกอบของก๊ำซท่ีมีอยู่ในช่องว่ำงของดิน 
ที่มา : ดัดแปลงจำก กล้ำ  สมตะกูล (2542) 

 
 

ส่วนของแข็ง 

ส่วนช่องว่าง 
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สรุป 
ดิน คือ วัตถุตำมธรรมชำติท่ีมำจำกผลของกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ ต่ำงๆ ผสมรวมกับ

อินทรียวัตถุท่ีได้มำจำกกำรสลำยตัวของเศษซำกพืชและสัตว์ ดินมีควำมส ำคัญ เนื่องจำกท ำหน้ำท่ีเป็น
ท่ีให้รำกพืชได้เกำะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ล ำต้นของพืชยืนต้นได้อย่ำงมั่นคง  แข็งแรง เป็นแหล่งให้ธำตุ
อำหำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งท่ีเก็บกักน้ ำหรือควำมช้ืนในดิน  ให้อยู่ในรูปท่ี
รำกพืชสำมำรถดึงดูดได้ง่ำย เพื่อน ำไปหล่อเล้ียงล ำต้นและสร้ำงกำรเจริญเติบโต เป็นแหล่งท่ีให้อำกำศ
ในดินท่ีรำกพืชใช้เพื่อกำรหำยใจ เป็นท่ีอยู่อำศัยของสัตว์ และจุลินทรีย์ นอกจำกนี้ มนุษย์ยังใช้ดินท ำ
ของใช้ เครื่องปั้นดินเผำ รวมท้ังใช้สร้ำงและเป็นส่วนประกอบในกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัย  ดินก ำเนิดหลัง
โลกก่อตัวขึ้นและเย็นตัวลง ต่อมำเกิดมีน้ ำและส่ิงมีชีวิตขึ้นบนโลก พืชบกรุ่นแรกสุดเกิดขึ้นมำบนโลก 
เมื่อประมำณ 590 ล้ำนปีมำแล้ว เช่ือกันว่ำวิวัฒนำกำรของพืชบกรุ่นแรกเป็นสำเหตุท ำให้ก้อนหินเกิด
กำรผุพั ง แตกแยกออกเป็น ช้ินเล็กช้ินน้อย และเกิดพัฒนำกำรต่อจนกลำยเป็น ดินในท่ี สุด 
ส่วนประกอบท่ีส ำคัญของดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง คือ ของแข็ง ประกอบด้วย  
อนินทรียวัตถุ 45% และอินทรียวัตถุ 5% และส่วนท่ีสอง คือ ช่องว่ำง ประกอบไปด้วยน้ ำ (ในรูป
สำรละลำย) 25% และอำกำศ 25% อำกำศท่ีอยู่ในดินนั้นจะเป็นก๊ำซไนโตรเจน 79% ก๊ำซออกซิเจน 
20% นอกจำกนั้นก็มีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 0.5% และก๊ำซอื่นๆ 0.5% 
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ใบงานที่ 1 
หน่วยการเรียนที่ 1  เร่ือง ความหมาย ความส าคัญของดิน และการก าเนิดดิน 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1  ด้านทักษะกระบวนการ 
 ผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศทำงอินเตอร์เน็ตได้ 
 1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 2.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรสืบค้นข้อมูลและควำมรู้ทำง
อินเตอร์เน็ตได้ 
 2.2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรประมวลควำมรู้เกิดควำมคิดรวบยอด และถ่ำยทอดควำมรู้ได้ 
3.  การปฏิบัติงาน 
 3.1 ผู้เรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตำมควำมสมัครใจ เลือกประธำนกลุ่ม รองประธำน และเลขำนุกำร
กลุ่มแล้วปฏิบัติงำนตำมบทบำทและหน้ำท่ีของประธำนและสมำชิกในกลุ่มดังท่ีครูช้ีแจงให้ทรำบ 
 3.2 กลุ่มท่ี 1-4 ด ำเนินกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต ตำมหัวข้อท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
 3.2.1 กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ควำมหมำยของดิน 
 3.2.2 กลุ่มท่ี 2 เรื่อง ควำมส ำคัญของดิน 
 3.2.3 กลุ่มท่ี 3 เรื่อง ก ำเนิดดิน  
 3.2.4 กลุ่มท่ี 4 เรื่อง องค์ประกอบท่ีส ำคัญของดิน 
4. สรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติงาน 

4.1 ผู้แทนแต่ละกลุ่มออกมำสรุปผลกำรสืบค้นข้อมูล แล้วผู้เรียนทุกคนร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ 
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ พอสังเขป (ครูเป็นผู้สนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้) 

4.2 ผู้เรียนทุกกลุ่มศึกษำเพิ่มเติมจำกเอกสำรประกอบกำรสอน วิชำ ดินและกำรจัดกำรดิน
เพื่อกำรเกษตร (30502 – 2004) ขณะท ำแบบฝึกหัดส่งครู 

 

 
 

QR code ส ำหรับใบงำนหน่วยกำรเรียนท่ี 1 
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แบบฝึกหัด 
หน่วยการเรียนที่ 1  เร่ือง ความหมาย ความส าคัญของดิน และการก าเนิดดิน 

 
ค าช้ีแจง จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. จงอธิบำยควำมหมำยของค ำต่อไปนี้ 

1.1 ดิน 
1.2 อินทรียวัตถุ 
1.3 อนินทรียวัตถุ 
1.4 ฮิวมัส 
1.5 ช่องว่ำงของดิน 

2. จงอธิบำยว่ำ ดินมีประโยชน์และมีควำมส ำคัญอย่ำงไร อย่ำงน้อย 5 ประกำร 
3. จงอธิบำยสรุปก ำเนิดของดิน และส่วนประกอบท่ีส ำคัญของดิน พอสังเขป 

 
 

 
 

QR code ส ำหรับแบบฝึกหัดหน่วยกำรเรียนท่ี 1 
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แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนที่ 1  เร่ือง ความหมาย ความส าคัญของดิน และการก าเนิดดิน 

 
ค าช้ีแจง จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. ข้อใด ถูกต้อง เกี่ยวกับควำมหมำยของดิน 

ก. ดินเป็นส่วนผสมของเศษซำกพืช และซำกสัตว์ 
ข. ดินเป็นผลของกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ 
ค. ดินเป็นได้ท้ังวัตถุธรรมชำติ และวัตถุสังเครำะห์ 
ง. ดินเป็นส่วนผสมของอนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ 
จ. ดินเป็นส่วนผสมของเศษซำกพืช ซำกสัตว์ และซำกจุลินทรีย ์
 

2. ข้อใด ผิด เกี่ยวกับก ำเนิดดิน 
ก. ดินเกิดอย่ำงช้ำๆ ใช้เวลำหลำยร้อยปี 
ข. ดินก ำเนิดจำกจำกหินท่ีผุพังปนกับซำกไดโนเสำร์ 
ค. ดินก ำเนิดมำจำกหินท่ีผุพังปนกับซำกพืชซำกสัตว์ 
ง. ดินก ำเนิดพร้อมกับหิน และก๊ำซท่ีปกคลุมโลกตอนเริ่มต้นก ำเนิดโลก 
จ. เช่ือกันว่ำดินเริ่มก ำเนิดเมื่อสำหร่ำยทะเลท่ีถูกคล่ืนซัดขึ้นมำค้ำงอยู่บนหินและเติบโตอยู่บนหิน 

3. ข้อใด ไม่ใช ่ควำมส ำคัญของดิน 
ก. เป็นแหล่งน้ ำให้แก่พืช 
ข. เป็นแหล่งธำตุอำหำรพืช 
ค. เป็นสำเหตุของพันธุ์พืชใหม่ 
ง. เป็นท่ียึดเหนี่ยวของรำกพืช 
จ. เป็นแหล่งท่ีอยู่อำศัยและยังชีวิตให้แก่พืชและสัตว์ 

4. ข้อใด ไม่ได้ อยู่ในช่องว่ำงในดิน 
ก. เศษหิน 
ข. น้ ำ 
ค. ก๊ำซไนโตรเจน 
ง. สำรละลำยต่ำงๆ 
จ. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
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5. อำกำศในดิน ประกอบด้วยก๊ำซอะไรมำกท่ีสุด  

ก. ก๊ำซมีเทน 
ข. ก๊ำซออกซิเจน 
ค. ก๊ำซไนโตรเจน 
ง. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
จ. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

6. ข้อใด ไม่เก่ียวข้อง กับก ำเนิดของดิน 
ก. รำกพืชช่วยหินผุกร่อนเร็วขึ้น 
ข. ดินดีเหมำะสมต่อกำรปลูกพืชท่ีสุด 
ค. จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลำยอินทรียวัตถุในดิน 
ง. ดินผุพังมำจำกหินในส่วนของอนินทรียวัตถุ 
จ. ดินมำจำกส่วนผสมของอินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุ 

7. ข้อใด ไม่ใช ่องค์ประกอบของดิน 
ก. ควำมช้ืน 
ข. มูลไส้เดิอน 
ค. อินทรียวัตถุ 
ง. อนินทรียวัตถุ 
จ. น้ ำมันปิโตรเลียม 

8. ข้อใด ไม่เก่ียวข้อง กับควำมหมำย และควำมส ำคัญของดิน 
ก. เป็นวัตถุธรรมชำติ 
ข. ช่วยให้อำกำศบริสุทธิ์ 
ค. เป็นแหล่งอำหำรของพืช 
ง. เป็นแหล่งอำหำรของจุลินทรีย์ 
จ. มนุษย์สังเครำะห์ดินขึ้นมำเองได้เหมือนธรรมชำติ 

9. ในสถำนกำรณ์ปกติ ก๊ำซชนิดใดในดินท่ีมีปริมำณใกล้เคียงกัน 
ก. ไนโตรเจนกับออกซิเจน 
ข. ออกซิเจนกับคำร์บอนไดออกไซด์ 
ค. คำร์บอนไดออกไซด์กับไนโตรเจน 
ง. คำร์บอนไดออกไซด์กับก๊ำซอื่นๆ รวมกัน 
จ. ไนโตรเจน ออกซิเจน และคำร์บอนไดออกไซด์ 
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10. ข้อใด ผิด 

ก. ช่องว่ำงในดินเป็นองค์ประกอบท่ีไม่จ ำเป็น 
ข. ช่องว่ำงในดินอำจมีได้ท้ังส่วนท่ีเป็นอนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ 
ค. อนินทรียวัตถุคือแร่ธำตุในดิน ส่วนอินทรียวัตถุคือซำกพืชซำกสัตว์ 
ง. ซำกพืช ซำกสัตว์ เซลล์จุลินทรีย์ ท้ังท่ีมีชีวิตอยู่ และในส่วนท่ีตำยแล้วล้วนเป็นอินทรียวัตถุ 
จ. อินทรียวัตถุในดินเป็นแหล่งส ำคัญของธำตุอำหำรพืช รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรและพลังงำนของ

จุลินทรีย์ในดิน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code ส ำหรับแบบทดสอบควำมรู้ก่อนเรียนหน่วยกำรเรียนท่ี 1 
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แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
หน่วยการเรียนที่ 1  เร่ือง ความหมาย ความส าคัญของดิน และการก าเนิดดิน 

 
ค าช้ีแจง จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. ข้อใด ไม่เก่ียวข้อง กับควำมหมำย และควำมส ำคัญของดิน 

ก. เป็นวัตถุธรรมชำติ 
ข. ช่วยให้อำกำศบริสุทธิ์ 
ค. เป็นแหล่งอำหำรของพืช 
ง. เป็นแหล่งอำหำรของจุลินทรีย์ 
จ. มนุษย์สังเครำะห์ดินขึ้นมำเองได้เหมือนธรรมชำติ 

2. ข้อใด ถูกต้อง เกี่ยวกับควำมหมำยของดิน 
ก. ดินเป็นส่วนผสมของเศษซำกพืช และซำกสัตว์ 
ข. ดินเป็นผลของกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ 
ค. ดินเป็นได้ท้ังวัตถุธรรมชำติ และวัตถุสังเครำะห์ 
ง. ดินเป็นส่วนผสมของอนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ 
จ. ดินเป็นส่วนผสมของเศษซำกพืช ซำกสัตว์ และซำกจุลินทรีย์ 

3. ข้อใด ไม่ใช ่องค์ประกอบของดิน 
ก. ควำมช้ืน 
ข. มูลไส้เดิอน 
ค. อินทรียวัตถุ 
ง. อนินทรียวัตถุ 
จ. น้ ำมันปิโตรเลียม 

4. ข้อใด ไม่ใช ่ควำมส ำคัญของดิน 
ก. เป็นแหล่งน้ ำให้แก่พืช 
ข. เป็นแหล่งธำตุอำหำรพืช 
ค. เป็นสำเหตุของพันธุ์พืชใหม่ 
ง. เป็นท่ียึดเหนี่ยวของรำกพืช 
จ. เป็นแหล่งท่ีอยู่อำศัยและยังชีวิตให้แก่พืชและสัตว์ 
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5. ข้อใด ผิด เกี่ยวกับก ำเนิดดิน 
ก. ดินเกิดอย่ำงช้ำๆ ใช้เวลำหลำยร้อยปี 
ข. ดินก ำเนิดจำกจำกหินท่ีผุพังปนกับซำกไดโนเสำร์ 
ค. ดินก ำเนิดมำจำกหินท่ีผุพังปนกับซำกพืชซำกสัตว์ 
ง. ดินก ำเนิดพร้อมกับหิน และก๊ำซท่ีปกคลุมโลกตอนเริ่มต้นก ำเนิดโลก 
จ. เช่ือกันว่ำดินเริ่มก ำเนิดเมื่อสำหร่ำยทะเลท่ีถูกคล่ืนซัดขึ้นมำค้ำงอยู่บนหินและเติบโตอยู่บนหิน 

6. ข้อใด ไม่ได้ อยู่ในช่องว่ำงในดิน 
ก. เศษหิน 
ข. น้ ำ 
ค. ก๊ำซไนโตรเจน 
ง. สำรละลำยต่ำงๆ 
จ. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

7. ข้อใด ไม่เก่ียวข้อง กับก ำเนิดของดิน 
ก. รำกพืชช่วยหินผุกร่อนเร็วขึ้น 
ข. ดินดีเหมำะสมต่อกำรปลูกพืชท่ีสุด 
ค. จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลำยอินทรียวัตถุในดิน 
ง. ดินผุพังมำจำกหินในส่วนของอนินทรียวัตถุ 
จ. ดินมำจำกส่วนผสมของอินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุ 

8. ในสถำนกำรณ์ปกติ ก๊ำซชนิดใดในดินท่ีมีปริมำณใกล้เคียงกัน 
ก. ไนโตรเจนกับออกซิเจน 
ข. ออกซิเจนกับคำร์บอนไดออกไซด์ 
ค. คำร์บอนไดออกไซด์กับไนโตรเจน 
ง. คำร์บอนไดออกไซด์กับก๊ำซอื่นๆ รวมกัน 
จ. ไนโตรเจน ออกซิเจน และคำร์บอนไดออกไซด์ 

9. ข้อใด ผิด 
ก. ช่องว่ำงในดินเป็นองค์ประกอบท่ีไม่จ ำเป็น 
ข. ช่องว่ำงในดินอำจมีได้ท้ังส่วนท่ีเป็นอนินทรียวัตถุและอินทรียวัตถุ 
ค. อนินทรียวัตถุคือแร่ธำตุในดิน ส่วนอินทรียวัตถุคือซำกพืชซำกสัตว์ 
ง. ซำกพืช ซำกสัตว์ เซลล์จุลินทรีย์ ท้ังท่ีมีชีวิตอยู่ และในส่วนท่ีตำยแล้วล้วนเป็นอินทรียวัตถุ 
จ. อินทรียวัตถุในดินเป็นแหล่งส ำคัญของธำตุอำหำรพืช รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรและพลังงำนของ

จุลินทรีย์ในดิน 
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10. อำกำศในดิน ประกอบด้วยก๊ำซอะไรมำกท่ีสุด  
ก. ก๊ำซมีเทน 
ข. ก๊ำซออกซิเจน 
ค. ก๊ำซไนโตรเจน 
ง. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
จ. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
 
 
 

 
 

QR code ส ำหรับแบบทดสอบควำมรู้หลังเรียนหน่วยกำรเรียนท่ี 1 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
หน่วยการเรียนที่ 1  เร่ือง ความหมาย ความส าคัญของดิน และการก าเนิดดิน 

 
    ค าช้ีแจง  จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. จงอธิบำยควำมหมำยของค ำต่อไปนี้ 

1.1 ดิน  หมำยถึง  วัตถุตำมธรรมชำติท่ีมำจำกผลของกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ ต่ำงๆ 
ผสมรวมกับอินทรียวัตถุท่ีได้มำจำกกำรสลำยตัวของเศษซำกพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดี ยวกัน มี
ลักษณะร่วนไม่เกำะกันแข็งเป็นหิน เกิดขึ้นปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นช้ันบำงๆ และเป็นท่ียึดเหนี่ยวรำก
พืช และเป็นแหล่งสำรอำหำรส ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช 

1.2 อินทรียวัตถุ  หมำยถึง  สิ่งที่ได้จำกกำรสลำยตัวผุพังของส่ิงมีชีวิต ในท่ีนี้มีควำมหมำย
ครอบคลุมต้ังแต่ส่วนของซำกพืชซำกสัตว์ท่ีก ำลังสลำยตัว เซลล์จุลินทรีย์ ท้ังท่ีมีชีวิตอยู่และในส่วนท่ีตำย
แล้ว ตลอดจนสำรอินทรีย์ท่ีได้จำกกำรย่อยสลำย หรือส่วนท่ีถูกสังเครำะห์ขึ้นมำใหม่ แต่ไม่รวมถึงรำกพืช 
หรือเศษซำกพืช หรือสัตว์ท่ียังไม่มีกำรย่อยสลำย อินทรียวัตถุในดินนี้ เป็นแหล่งส ำคัญของธำตุอำหำร
พืช และเป็นแหล่งอำหำรและพลังงำนของจุลินทรีย์ดินโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ก ำมะถัน อีกท้ังยังเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อสมบัติต่ำงๆ  ของดินท้ังทำงกำยภำพ เคมี และ
ชีวภำพ เช่น โครงสร้ำงดิน ควำมร่วนซุย กำรระบำยน้ ำ กำรถ่ำยเทอำกำศ กำรดูดซับน้ ำและธำตุ
อำหำรของดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และควำมสำมำรถในกำร
ให้ผลผลิตของดินอีกด้วย 

1.3 อนินทรียวัตถุ  หมำยถึง  สิ่งท่ีได้จำกกำรสลำยตัวผุพังของส่ิงไม่มีชีวิต มีปริมำณมำกท่ีสุด
ในดินท่ัวไป (ยกเว้นดินอินทรีย์) ได้จำกกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ อนินทรียวัตถุ อยู่ในดินใน
ลักษณะของช้ินส่วนท่ีเรียกว่ำ “อนุภำคดิน” ซึ่งมีหลำยรูปทรงและมีขนำดแตกต่ำงกันไป แบ่งได้เป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มอนุภำคขนำดทรำย (เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.00-0.05 ม.ม.) (2) กลุ่มอนุภำคขนำดทรำย
แป้ง (เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.05-0.002 ม.ม.) และ (3) กลุ่มอนุภำคขนำดดินเหนียว (เส้นผ่ำศูนย์กลำง < 
0.002 ม.ม.) อนินทรียวัตถุ หรือ แร่ธำตุในดินนี้ เป็นส่วนท่ีส ำคัญในกำรควบคุมลักษณะของเนื้อดิน 
เป็นแหล่งก ำเนิดของธำตุอำหำรพืช และเป็นแหล่งอำหำรของจุลินทรีย์ดิน นอกจำกนี้อนุภำคท่ีอยู่ใน
กลุ่มขนำดดินเหนียวยังเป็นส่วนท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรเกิดกระบวนกำรทำงเคมีต่ำงๆ ในดินด้วย 

1.4 ฮิวมัส  หมำยถึง  มูลสัตว์และเศษซำกส่ิงมีชีวิตอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อวัสดุเหล่ำนี้เกิด
กำรเน่ำเป่ือยโดยกำรย่อยสลำยของจุลินทรีย์ท่ีอำศัยอยู่ในดิน จนกลำยเป็นสำรสีด ำท่ีมีเนื้อละเอียดนุ่ม 

1.5 ช่องว่ำงของดิน  หมำยถึง  ส่วนท่ีไม่ใช่ของแข็ง ประกอบไปด้วยน้ ำและอำกำศ อำกำศท่ี
อยู่ในดินนั้นจะเป็นก๊ำซไนโตรเจนมำกท่ีสุด รองลงไปคือก๊ำซออกซิเจน นอกจำกนั้นก็มีก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ และก๊ำซอื่นๆ ประกอบอีกเล็กน้อย 



   21 
 

 
2. จงอธิบำยว่ำ ดินมีประโยชน์และมีควำมส ำคัญอย่ำงไร อย่ำงน้อย 5 ประกำร 

1) ดินท ำหน้ำท่ีเป็นท่ีให้รำกพืชได้เกำะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ล ำต้นของพืชยืนต้นได้อย่ำงมั่นคง 
แข็งแรง ขณะท่ีพืชเจริญเติบโตรำกของพืชจะเติบโตชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจำยลงไปในดินอย่ำง
กว้ำงขวำงท้ังแนวลึกและแนวรำบ ดินท่ีร่วนซุยและมี ช้ันดินลึก รำกพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง 
สำมำรถเกำะยึดดิน ต้ำนทำนต่อลมพำยุไม่ท ำให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้ 

2) ดินเป็นแหล่งให้ธำตุอำหำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ท้ังนี้เนื่องจำกธำตุอำหำร
พืชจะถูกปลดปล่อยออกจำกอินทรียวัตถุ และแร่ต่ำงๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปท่ีรำก
พืชสำมำรถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำย 
   3) ดินเป็นแหล่งท่ีเก็บกักน้ ำหรือควำมช้ืนในดิน  ให้อยู่ในรูปท่ีรำกพืชสำมำรถดึงดูดได้ง่ำย 
เพื่อน ำไปหล่อเล้ียงล ำต้นและสร้ำงกำรเจริญเติบโต น้ ำในดินจะต้องอยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมเท่ำนั้น  
ท่ีรำกพืชสำมำรถดึงดูดขึ้นมำใช้ประโยชน์ได้ กำรรดน้ ำพืชจนขังแฉะ รำกพืชไม่สำมำรถดึงดูดน้ ำขึ้นไป
ใช้ประโยชน์ได้ จะท ำให้พืชเห่ียวเฉำและตำยในท่ีสุด 
   4) ดินเป็นแหล่งท่ีให้อำกำศในดินท่ีรำกพืชใช้เพื่อกำรหำยใจ รำกพืชประกอบด้วยเซลล์ท่ีมี
ชีวิตต้องกำรออกซิเจนส ำหรับกำรหำยใจท ำให้เกิดพลังงำนเพื่อกำรดึงดูดน้ ำ ธำตุอำหำรและกำร
เจริญเติบโต ดินท่ีมีกำรถ่ำยเทอำกำศดี รำกพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้ ำและ ธำตุอำหำรได้มำก 
ท ำให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง 
  5) ดินเป็นท่ีอยู่อำศัยของสัตว์ เพรำะสัตว์ส่วนใหญ่อำศัยอยู่บนพื้นดิน บำงชนิดอำศัยอยู่ใต้ดิน 
เช่น มด หนู ไส้เดือน กิ้งกือ ปลวก เป็นต้น และมีจุลินทรีย์ช่วยรีไซเคิลของเสีย รักษำสมดุลให้ส่ิงแวดล้อม 
  6) ดินใช้ท ำของใช้ เครื่องปั้นดินเผำต่ำงๆ เช่น ภำชนะ ถ้วย ชำม แจกัน กระถำงต้นไม ้เป็นต้น 
  7) ดินใช้สร้ำงและเป็นส่วนประกอบในกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัย เช่น อิฐ ท ำมำจำกดินเหนียว
ผสมกับทรำย และแกลบหรือขี้เล่ือยผสมกัน 
 
3. จงสรุปก ำเนิดของดิน และส่วนประกอบท่ีส ำคัญของดิน พอสังเขป 
 เมื่อโลกเริ่มก่อตัวขึ้นและเย็นตัวลง เกิดมีน้ ำและส่ิงมีชีวิตขึ้นบนโลก พืชบกรุ่นแรกสุดเกิดขึ้น
มำบนโลก มีแต่ล ำต้น ไม่มีใบ ไม่มีรำก อำศัยเกิดและเกำะติดอยู่บนสำหร่ำยทะเลท่ีถูกคล่ืนซัดขึ้นมำ
ค้ำงอยู่บนหินและเติบโตอยู่บนนั้น พืชบกรุ่นแรกอำจเป็นสำเหตุท ำให้ก้อนหินเกิดกำรผุพัง แตกแยก
ออกเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย ร่วมกับกำรผุกร่อนตำมธรรมชำติ ท่ีเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศ พืช ท่ีหลุดร่วงตำยลงและทับถมกันอยู่ท้ังบนดินและใต้ดิน  รวมท้ังมูลสัตว์และเศษซำก
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ รวมอยู่ด้วย เกิดกำรเน่ำเปื่อยโดยกำรย่อยสลำยของจุลินทรีย์ท่ีอำศัยอยู่ในดิน  จน
กลำยเป็นสำรสีด ำท่ีมีเนื้อละเอียดนุ่ม เรียกว่ำ  “ฮิวมัส” (humus) และต่อมำเมื่อฮิวมัสได้ผสม
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คลุกเคล้ำเข้ำกับช้ินส่วนของหิน แร่ ท่ีผุพังเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยจนเข้ำกันเป็นเนื้อเดียว จึงกลำยเป็นส่ิงท่ี
เรียกว่ำ “ดิน” สืบมำจนทุกวันนี้ 

ส่วนประกอบท่ีส ำคัญของดิน มีดังนี้ 
1) ของแข็ง (soil solid) ประกอบด้วย อนินทรียวัตถุ และอินทรียวัตถุ 
    1.1) อนินทรียวัตถุ หรือแร่ธำตุ ได้จำกกำรสลำยตัวผุพังของส่ิงไม่มีชีวิต มีปริมำณมำก

ท่ีสุดในดินท่ัวไป (ยกเว้นดินอินทรีย์) ได้จำกกำรผุพังสลำยตัวของหินและแร่ อนินทรียวัตถุ อยู่ในดินใน
ลักษณะของช้ินส่วนท่ีเรียกว่ำ “อนุภำคดิน” ซึ่งมีหลำยรูปทรงและมีขนำดแตกต่ำงกันไป แบ่งได้เป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มอนุภำคขนำดทรำย (เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.00-0.05 ม.ม.) (2) กลุ่มอนุภำคขนำดทรำย
แป้ง (เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.05-0.002 ม.ม.) และ (3) กลุ่มอนุภำคขนำดดินเหนียว (เส้นผ่ำศูนย์กลำง < 
0.002 ม.ม.) อนินทรียวัตถุ หรือ แร่ธำตุในดินนี้ เป็นส่วนท่ีส ำคัญในกำรควบคุมลักษณะของเนื้อดิน 
เป็นแหล่งก ำเนิดของธำตุอำหำรพืช และเป็นแหล่งอำหำรของจุลินทรีย์ดิน นอกจำกนี้อนุภำคท่ีอยู่ใน
กลุ่มขนำดดินเหนียวยังเป็นส่วนท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรเกิดกระบวนกำรทำงเคมีต่ำงๆ ในดินด้วย 

    1.2) อินทรียวัตถุ ได้จำกกำรสลำยตัวผุพังของส่ิงมีชีวิต ในท่ีนี้มีควำมหมำยครอบคลุม
ต้ังแต่ส่วนของซำกพืชซำกสัตว์ท่ีก ำลังสลำยตัว เซลล์จุลินทรีย์ ท้ังท่ีมีชีวิตอยู่และในส่วนท่ีตำยแล้ว 
ตลอดจนสำรอินทรีย์ท่ีได้จำกกำรย่อยสลำย หรือส่วนท่ีถูกสังเครำะห์ขึ้นมำใหม่ แต่ไม่รวมถึงรำกพืช หรือ
เศษซำกพืช หรือสัตว์ท่ียังไม่มีกำรย่อยสลำย อินทรียวัตถุในดินนี้ เป็นแหล่งส ำคัญของธำตุอำหำรพืช 
และเป็นแหล่งอำหำรและพลังงำนของจุลินทรีย์ดินโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และ
ก ำมะถัน อีกท้ังยังเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อสมบัติต่ำงๆ  ของดินท้ังทำงกำยภำพ เคมี และ
ชีวภำพ เช่น โครงสร้ำงดิน ควำมร่วนซุย กำรระบำยน้ ำ กำรถ่ำยเทอำกำศ กำรดูดซับน้ ำและธำตุ
อำหำรของดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และควำมสำมำรถในกำร
ให้ผลผลิตของดินอีกด้วย 

2) ช่องว่ำง (pore space) ประกอบไปด้วยน้ ำและอำกำศ อำกำศท่ีอยู่ในดินนั้นจะเป็นก๊ำซ
ไนโตรเจนมำกท่ีสุด รองลงไปคือก๊ำซออกซิเจน นอกจำกนั้นก็มีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และก๊ำซอื่นๆ  
ประกอบอีกเล็กน้อย ส่ิงต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำนี้ต่ำงก็เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับพืชด้วยกันท้ังส้ิน 
 2.1) น้ ำในดิน หมำยถึง ส่วนของน้ ำท่ีพบอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงอนุภำคดินหรือเม็ดดินมี
ควำมส ำคัญมำกต่อกำรปลูก และกำรเจริญเติบโตของพืช เนื่องจำกเป็นตัวช่วยในกำรละลำยธำตุ
อำหำรต่ำงๆ ในดิน และเป็นส่วนส ำคัญในกำรเคล่ือนย้ำยอำหำรพืชจำกรำกไปสู่ส่วนต่ำงๆ ของพืช 
 2.2) อำกำศในดิน หมำยถึง ส่วนของก๊ำซต่ำงๆ ท่ีแทรกอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดินใน
ส่วน ท่ีไม่มีน้ ำอยู่  ก๊ำซ ท่ีพบโดยท่ัวไปในดิน  คือ ก๊ ำซไนโตรเจน  (N2) ออกซิ เจน (O2) และ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งรำกพืชและจุลินทรีย์ดินใช้ในกำรหำยใจ และสร้ำงพลังงำนในกำรด ำรงชีวิต 
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QR code ส ำหรับเฉลยแบบฝึกหัดหน่วยกำรเรียนท่ี 1 
 
 

เฉลยแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนที่ 1  เร่ือง ความหมาย ความส าคัญของดิน และการก าเนิดดิน 

 
ข้อ 1  ง ข้อ 2  ข ข้อ 3  ค ข้อ 4  ก ข้อ 5 ค 
ข้อ 6   ข ข้อ 7  จ ข้อ 8 จ ข้อ 9 ง ข้อ 10  ก 
 

เฉลยแบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
หน่วยการเรียนที่ 1  เร่ือง ความหมาย ความส าคัญของดิน และการก าเนิดดิน 

 
ข้อ 1  จ ข้อ 2  ง ข้อ 3  จ ข้อ 4  ค ข้อ 5 ข 
ข้อ 6   ก ข้อ 7  ข ข้อ 8 ง ข้อ 9 ก ข้อ 10  ค 
 

หมายเหตุ  ไม่มี QR code ส ำหรับเฉลยแบบทดสอบควำมรู้ก่อนเรียนและเฉลยแบบทดสอบควำมรู้
หลังเรียนให้แก่ผู้เรียน แต่ครูผู้สอนสำมำรถใช้ QR code ท่ีปกเอกสำรประกอบกำรสอนฉบับนี้ เพื่อ
เปิดดูเอกสำรประกอบกำรสอนได้ท้ังเล่ม ซึ่งรวมท้ังเฉลยแบบทดสอบควำมรู้ก่อนเรียนและเฉลย
แบบทดสอบควำมรู้หลังเรียนด้วย 


