
 

 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูจ้ดัท ำ อำจำรยน์ฤมล หลำยประเสรฐิพร 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ช่ือ     นามสกุล     

 
 



 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ดนิในทอ้งถิน่ของเรา 
 
  
 
 
 
 
 
 

การเกดิดนิ 
และดนิในทอ้งถิน่ของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ดินเกดิจาก
อะไร

 

   ส่วนประกอบของดนิ 
 

ประเภทของดิน 

 

การแบ่งช้ันดิน 
 

การอนุรักษ์และพฒันาดิน 



ดินเกิดจากอะไร  
 
 
 
 
 
 
 

ดิน เป็นทรพัยำกรท่ีเกิดขึน้เองตำมธรรมชำติที่ปกคลมุผิวโลกเป็นชัน้ๆ   เกิดจำกหินและ
แร่ธำตุที่ผุพังตำมธรรมชำติ รวมกับ ซำกพืช ซำกสัตวท์ี่เน่ำเป่ือย  ซึ่งเรียกว่ำ ฮิวมัส โดยมีน ำ้
และอำกำศแทรกอยู่ตำมช่องว่ำงของดิน  กระบวนกำรเกิดดินจะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและใช้
เวลำนำนซึ่งเป็นผลมำจำกอิทธิพลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ   
ควำมชืน้ ลมกระแสน ำ้และกำรกระท ำของมนษุย ์

 
ส่วนประกอบของดิน 

 
 
 
 
 

1. แร่ธำตุอำหำร ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดจำกำรสลำยตัวของหินและแร่ธำตุ หรือ เรียกว่ำ       
อนินทรียวตัถ ุมีอยู่ประมำณ 45 %  

2. ซำกพืชซำกสตัวท์ี่เน่ำเป่ือย ผพุงั  หรือ เรียกว่ำ อินทรียวตัถ ุมีอยู่ประมำณ  5  % 
3. อำกำศ มีอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงกอ้นดิน  มีอยู่ประมำณ 25 % 
4. น ำ้ ท่ีอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงกอ้นดิน  มีอยู่ประมำณ 25 % 

 
 
 
 



ประเภทของดิน 

ประเภทของดิน แบ่งตำมลกัษณะของเนือ้ดินได ้ 3  ประเภท คือ 
 

ดินร่วน หมำยถึง ดินที่มีซำกพืชซำกสัตวผ์สมอยู่มำก เนือ้ดิน
ร่วนซุยมีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดินมำก ท ำให้น ำ้ซึมไดส้ะดวก 
จัดเป็นเนือ้ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะสมส ำหรบักำร
เพำะ ปลกูพืชท ำกำรเกษตร 

 
ดินทรำย หมำยถึง ดินที่มีเนือ้ดินมีลักษณะหยำบ เม็ดดินไม่
เกำะตัวกัน ท ำให้กำรระบำยน ำ้ไดเ้ร็วมำก จึงไม่สำมำรถกัก
เก็บน ำ้ไวไ้ด ้เหมำะส ำหรบัใชใ้นกำรก่อสรำ้ง ปลกูพืชบำงชนิด
ที่ไม่ตอ้งกำรน ำ้ เช่นกระบองเพชร มนัสมัปะหลงัมีควำมอุดม
สมบูรณต์  ่ำเพรำะควำมสำมำรถในกำรดดูยึดธำตุอำหำรพืชมี
นอ้ย พืชท่ีขึน้บนดินทรำยจึงมกัขำดทัง้ธำตอุำหำรและน ำ้ 

 
 

ดินเหนียว   หมำยถึง ดินที่มีเนือ้ดินละเอียดและมีกำรจับตัว
กันอย่ำงหนำแน่น มีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดินนอ้ย จึงสำมำรถ
อุม้น ำ้ไวไ้ดม้ำก แต่กำรระบำยถ่ำยเทอำกำศไม่สะดวก  เหมำะ
ส ำหรบังำนป้ัน และปลกูพืชท่ีชอบน ำ้มำก เช่น ขำ้ว บวั 

 
 
 
 
 
 
 



การแบ่งช้ันดิน 

ชัน้ต่ำงๆ ในดินที่เรำใชเ้พำะปลกูพืช อำจจะแบ่งอย่ำงง่ำยๆ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

1. ดินชัน้บน หรือเรียกว่ำ “ชัน้ไถพรวน” โดยทั่วไปมีควำมหนำประมำณ 15-30 ซม.  
จำกผิวหนำ้ดิน ชั้นดินบนนีเ้ป็นชัน้ที่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก  เพรำะเป็นชัน้ที่มีอินทรียวตัถุ
หรือฮิวมสัสงูกว่ำชัน้ดินอื่นๆ โดยปกติจะมีสีคล ำ้หรือด ำกว่ำชัน้อื่นๆ รำกพืชส่วนใหญ่จะชอนไช
หำอำหำรอยู่ในช่วง 
ชัน้นี ้

2. ดินชัน้ล่ำง เป็นชัน้ที่มีอินทรียวตัถนุอ้ยกว่ำ รำกพืชที่ชอนไชลงมำถึงชัน้นีส้่วนใหญ่จะ
เป็นรำกของไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ที่มีขนำดใหญ่ ทัง้นีเ้พ่ือยดึเกำะดินไวใ้หพื้ชทรงตวัอยู่ได้ ไม่โค่น
ลม้ลงไดง้่ำยเมื่อมีลมพดัแรงโดยทั่วไปรำกพืชเจริญเติบโตและดูดธำตุอำหำรเฉพำะในส่วนที่
เป็นดินบนและดินล่ำง ซึ่งดินแต่ละชนิดมีควำมลึกไม่เท่ำกัน ดินที่ลึกจะมีพืน้ที่ใหพื้ชหยั่งรำก
และดูดธำตุอำหำรไดม้ำกกว่ำดินที่ตืน้ กำรปลูกพืชใหไ้ดผ้ลดีจึงควรค ำนึงถึงควำมลึกของดิน
ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอนุรักษแ์ละพัฒนาทีดิ่น 
 

 
 
 
 
 
 

กำรอนุรกัษ์ หมำยถึง กำรใช้อย่ำงประหยัดและให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด  ตลอดจน   
กำรน ำสิ่งที่ใชแ้ลว้มำใชใ้หม่หรือหำสิ่งอื่นมำทดแทน 

กำรอนุรกัษ์และพฒันำที่ดิน หมำยถึง กำรรูจ้ักใชท้ี่ดินใหเ้กิดประโยชนม์ำกที่สุด มีกำร
สญูเปล่ำนอ้ยที่สดุ และมีกำรสรำ้งหรือท ำใหด้ินมีมำกขึน้ กำรอนรุกัษ์และพฒันำที่ดินสำมำรถ
ท ำไดโ้ดย 

1. ปลกูพืชคลมุดิน เพ่ือไม่ใหน้ ำ้ชะเอำแรธ่ำตตุ่ำงๆ ไป 
2. ปลกูพืชหมนุเวียนและใชปุ้๋ ยใหถ้กูวิธี 
3. ปลกูหญำ้เพ่ือเลีย้งสตัวแ์ละปลกูป่ำไม ้
4. ปลกูพืชตระกลูถั่วแลว้ท ำใหเ้น่ำเป่ือยกลำยเป็นปุ๋ ย 
5. ไม่เผำป่ำหรือท ำลำยป่ำไม ้
6. ไม่ท ำไรเ่ลื่อนลอย 
7. สรำ้งคนัดินกัน้ขวำงที่ลำดชนั เพ่ือชะลอควำมเรว็ของน ำ้ที่ไหลเป็นกำรปอ้งกนักำรกดั

เซำะพดัพำหนำ้ดิน หรือปลกูหญำ้แฝกเพ่ือปอ้งกนัดินพงัทลำย 
8. ปลกูพืชแนวขวำงเป็นขึน้บนัไดตำมเนือ้ที่ลำดชนัท ำใหด้ินถกูชะลำ้งไปไดย้ำก 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบ เรื่อง การเกิดดนิและดนิในทอ้งถิน่ของเรา 
 

1)  ดินเกิดจำกกำรสลำยตวัของสิ่งใด 
ก. เปลือกโลก     ข. ลำวำ 
ค. แมกมำ     ง. หินและแรธ่ำต ุ

2)  สิ่งใดเป็นตวักำรย่อยสลำยซำกพืชซำกสตัวใ์นดิน 
ก. เชือ้โรค     ข.จลุินทรีย ์
ค. สำรเคม ี     ง. แบคทีเรีย 

3)  สิ่งใดที่สลำยตวัเป็นฮิวมสั 
ก. ซำกพืช ซำกสตัว ์    ข. วตัถตุน้ก ำเนิดดิน 
ค. หินและแรธ่ำต ุ    ง. สำรเคมี 

4)  ปัจจยัใดที่มีผลต่อกำรก ำเนิดของดิน 
ก. สภำพภมูิอำกำศอำกำศ   ข. สภำพภมูิประเทศ 
ค. สิ่งมีชีวิตในดิน    ง. ถกูทกุขอ้ 

5)  ดินชนิดใดที่มีกำรถ่ำยเทอำกำศไดน้อ้ยท่ีสดุ 
ก. ดินรว่น     ข. ดินเหนียว 
ค. ดินทรำย     ง. ดินรว่นปนทรำย 

6)   ปุ๋ ยในขอ้ใดไม่ใช่ปุ๋ ยอินทรีย ์
ก. ปุ๋ ยคอก     ข. ปุ๋ ยพืชสด 
ค. ปุ๋ ยหมกั     ง. ปุ๋ ยวิทยำศำสตร ์

7)  พืชชนิดใดทีเหมำะสมส ำหรบัปลกูเป็นพืชหมนุเวียน 
ก. ถั่วเหลือง     ข. มนัส ำปะหลงั 
ค. เผือก     ง. โหระพำ 

8)  กำรปลกูพืชคลมุดินเพ่ือวตัถปุระสงคอ์ะไร 
ก. ไมใ่หห้นำ้ดินสกึกรอ่น   ข. เพิ่มปุ๋ ยใหแ้ก่ดิน 
ค. ไม่ใหด้ินถกูแสงแดด   ง. ไม่ใหด้ินจืด 

 



9)  สิ่งใดเมื่อน ำไปฝังลงในดินแลว้ท ำใหด้ินเสีย 
ก. ซำกพืชท่ีเน่ำเป่ือย    ข. ซำกสตัวท์ี่ตำยแลว้ 
ค. สำรเคม ี     ง. เศษอำหำร 

10)  ขอ้ใดไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบักำรอนรุกัษด์ิน 
ก. ปลกูพืชหมนุเวียน    ข. ยตุิกำรท ำไรเ่ลื่อนลอย 
ค. กำรปลกูพืชคลมุดิน   ง. ใชย้ำฆ่ำแมลงเพ่ือฆ่ำศตัรูพืช 

11)  ซำกพืช – ซำกสตัวต์ำยทบัถมเป็นดินท่ีมีธำตอุำหำรใหแ้ก่พืช เรียกว่ำอะไร 
ก. หินดินดำน     ข. ฮิวมสั 
ค. ฟอสซิล     ง. ลิกไนต ์

12)  ถำ้เผำดินแลว้น ำมำละลำยในน ำ้เป็นวิธีกำรทดลองเพ่ือคน้หำอะไร 
ก. อำกำศในดิน    ข. น ำ้ในดิน 
ค. แรธ่ำตใุนดิน    ง. อนินทรียวตัถใุนดิน 

13)  ดินที่เหมำะแก่กำรเกษตรมำกที่สดุ คือดินแบบใด 
ก. ดินที่มีอนินทรียวตัถมุำก   ข. ดินท่ีมีอำกำศมำก 
ค. ดินที่มีอินทรียว์ตัถมุำก   ง. ดินที่มีน ำ้มำก 

14)  น ำดินมำใสน่ ำ้เป็นวิธีกำรทดลองเร่ืองใด 
ก. น ำ้ในดิน     ข. ในดินมีอำกำศ 
ค. ในดินมีแบคทีเรีย    ง. ในดินมีปุ๋ ย 

15)  ในดินมีสว่นประกอบใดมำกท่ีสดุ 
ก. อำกำศ     ข. ฮิวมสั 
ค. อนินทรียวตัถ ุ    ง. น ำ้ 

16)  ขอ้ใดเรียงล ำดบัขนำดของเม็ดดินจำกเม็ดดินขนำดใหญ่ที่สดุ ไปหำเม็ดเล็กที่สดุ ได้
ถกูตอ้ง 

ก. ดินรว่น ดินทรำย ดินเหนียว  ข. ดินทรำย ดินเหนียว ดินรว่น 
ค. ดินทรำย ดินรว่น ดินเหนียว  ง. ดินเหนียว ดินรว่น ดินทรำย 

 



17)  เมื่อน ำดินเหนียวที่ป้ันเป็นกอ้นไปเผำ แลว้จะพบว่ำดินเหนียวนัน้จะแหง้และแตก ผลจำก
กำรทดลองดงักลำ่วสำมำรถสรุปไดว้่ำ ดินมีสิ่งใดเป็นองคป์ระกอบ 

ก. อำกำศ     ข. น ำ้ 
ค. อินทรียวตัถ ุ    ง. อนินทรียว์ตัถ ุ

18)  ตน้ถั่วสำมตน้ปลกูพรอ้มกนั เมื่อเวลำผ่ำไป 1 เดือน ผลปรำกฏดงัภำพ นกัเรียนคิดว่ำมี
อะไรเกิดขึน้กบัตน้ถั่ว 
 
 
 
 
            ตน้ท่ี 1             ตน้ท่ี 2     ตน้ท่ี 3 

ก. ตน้ถั่วทัง้สำมตน้เป็นถั่วต่ำงชนิดกนั 
ข. ตน้ถั่วตน้ท่ี 3 สงูกว่ำตน้ถั่วตน้ท่ี 2 และตน้ท่ี 1 
ค. เมล็ดตน้ถั่วตน้ท่ี 1 เป็นเมล็ดที่ขำดควำมสมบรูณ ์
ง. ดินที่น ำมำปลกูตน้ถั่วแต่ละตน้มีควำมอดุมสมบรูณต์่ำงกนั 

19)  ขนำดของเม็ดดินแต่ละประเภทมีควำมสมัพนัธก์บัสิ่งใดมำกท่ีสดุ  
ก. กำรไหลผ่ำนของน ำ้    ข. ควำมอดุมสมบรูณ ์
ค. กำรน ำมำใชป้ระโยชน ์   ง. องคป์ระกอบที่พบในดิน 

20)  ถำ้ดินแน่นแข็งและขำดธำตอุำหำรพืชควรแกปั้ญหำอย่ำงไร 
ก. ปลกูหญำ้แฝก    ข. ท ำทำงระบำยน ำ้ 
ค. ปลกูพืชแบบขัน้บนัได   ง. ไถพรวนและใสปุ่๋ ยคอก 

 
 
อำ้งอิง 
http://www.pyo1.go.th/nitet/images/science 
 

http://www.pyo1.go.th/nitet/images/science/%E0%B8%9B.4_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%974_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87_.docx

