


องค์ประกอบของดนิองค์ประกอบของดนิ

องค์ประกอบทสํีาคญัของดินแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. ส่วนทเีป็นของแขง็ (Soil solids)

1.1 อนินทรียวตัถุ

1.2 อนิทรียวตัถุ

2. ส่วนทเีป็นช่องว่าง (Pore spaces) 

2.1 นําในดิน

2.2 อากาศในดิน
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www.cmw.ac.th/elibrary/fileselib...3/p6.htm 

(หินและแร)่

(ซากพืชซากสตัวต่์างๆ)

ของแขง็ 

(soil solids)
ช่องว่าง 

(pore spaces)
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ส่วนทเีป็นของแขง็ (Soil solids) ได้แก่

1) อนินทรียวตัถุ (Mineral matters) 

ได้แก่ หินและแร่ทีสลายตวั แตกหักจนกลายเป็นอนุภาพขนาดต่าง ๆ กนั

ตงัแต่มองเห็นด้วยตาเปล่าไปจนขนาดทีใช้กล้องจุลทรรศน์อเิลคตรอน 

เช่น อนุภาพดนิเหนียว (Clay minerals)

ความสําคัญของอนินทรียวตัถุ คือ

1.1 เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช

1.2 เป็นตวักาํหนดคุณสมบัตทิางเคมแีละฟิสิกส์ของดนิ

1.3 เป็นส่วนทีบ่งบอกเนือดนิซึงมผีลต่อการพจิารณาในการใส่ปุ๋ยและให้นําในดนิ
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2. อนิทรียวตัถุ (Organic matters) 

เป็นองค์ประกอบของดนิทีได้จากการสลายตวั ของเศษพืช ซากสัตว์ 

เมือเน่าเปือยผุพงั (Decomposition) จะสลายตวักลายเป็นอนิทรียวตัถุ 

หรือฮิวมสั 

ความสําคัญของอนิทรียวตัถุ คือ

2.1 เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกาํมะถัน เป็นต้น

2.2 เป็นแหล่งอาหารของจุลนิทรีย์ต่าง ๆ (Soil microorganisms)

2.3 เป็นสารเชือม (Cementing agents) ให้อนุภาคของดนิตดิกนัเป็นก้อนดนิ 

      (Soil aggregates) เพือเกดิเป็นโครงสร้างของดนิ (Soil structures)

2.4 ช่วยให้ดนิร่วนซุย เป็นทีเกบ็นํา และอากาศทําให้พืชเจริญเตบิโตได้ดี



องค์ประกอบของดนิองค์ประกอบของดนิ

1. นําในดนิ (Soil water) พบตามช่องวา่งระหวา่งเมด็ดิน หรืออนุภาคดิน สภาพทีพบ

โดยทวัไป มี 2 สถานะ คือ สถานะของเหลว และสถานะไอนาํแต่สภาพทีมี

ความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ สถานะของเหลว มีเกลือแร่ ซึงเป็น

ธาตุอาหารของพืช ละลายอยูด่ว้ย

ความสาํคญัของนาํในดิน มีดงันี คือ

1.1 เป็นตวัทาํละลายธาตุอาหารของพืชในดิน

1.2 เป็นแหล่งนาํสาํหรับการเจริญเติบโตของพืช

1.3 เป็นตวัควบคุมอุณหภูมิของดิน

1.4 ทาํหนา้ทีลาํเลียงธาตุอาหารต่าง ๆ ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพืช

ส่วนทีเป็นช่องว่าง (Pore spaces) ประกอบด้วย
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2. อากาศในดนิ (Soil air)

        ประกอบดว้ยก๊าซต่าง ๆ เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์

ความสาํคญัของอากาศในดิน มีดงันี คือ

2.1 ใหก๊้าซออกซิเจนแก่พืชและจุลินทรียดิ์น 

       ช่วยในการหายใจ และดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ

2.2 ใหก๊้าซไนโตรเจนแก่พืชและจุลินทรียดิ์น 

       เพือนาํไปสร้างสารประกอบของอาหารเพือช่วยในการเจริญเติบโต

2.3 ใหก๊้าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซึงพืชและจุลินทรียไ์ดใ้ชใ้นการปรุงอาหาร



องค์ประกอบของดนิ : ส่วนทเีป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซองค์ประกอบของดนิ : ส่วนทเีป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ

www.purdue.edu/envirosoft/lawn/src/soils2.htm



กลุ่มอนุภาคดนิขนาดต่างๆกลุ่มอนุภาคดนิขนาดต่างๆ

     เมือนําดนิในส่วนของอนินทรียสารมาแยกทางกายภาพ จะ

พบว่าอนุภาคดนิขนาดต่างๆ อาจแบ่งออกเป็นกลุ่มตามขนาด

ได้ 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มอนุภาคทราย (sand fraction)

2. กลุ่มอนุภาคซลิท์ (silt fraction)

3. กลุ่มอนุภาคดนิเหนียว (clay fraction)



กลุ่มอนุภาคของดิน

และเส้นผา่ศนูยก์ลางของอนุภาคดินในกลุ่มอนุภาคดินขนาดต่างๆ

กลุ่มอนุภาคของดิน

และเส้นผา่ศนูยก์ลางของอนุภาคดินในกลุ่มอนุภาคดินขนาดต่างๆ

กลุ่มอนุภาคของดิน

(soil separate) 

ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง (mm)

Visual size comparison of 
maximum size

Very coarse sand 2.0-1.0 House key thickness  
Coarse sand 1.0-0.5 Small pinhead
Medium sand 0.5-0.25 Sugar or salt crystal
Fine sand 0.25-0.10 Thickness of book page
Very fine sand 0.10-0.02 Invisible to the eye
Silt 0.02-0.002 Visible under microscope
Clay Less than 0.002 Most are not visible even 

with a microscope

sand

Miller and Donahue (1990)



กลุ่มอนุภาคของดิน

และเส้นผา่ศนูยก์ลางของอนุภาคดินในกลุ่มอนุภาคดินขนาดต่างๆ

(particle size distribution)

กลุ่มอนุภาคของดิน

และเส้นผา่ศนูยก์ลางของอนุภาคดินในกลุ่มอนุภาคดินขนาดต่างๆ

(particle size distribution)



ส่วนประกอบของแร่ในกลุ่มอนุภาคดนิต่างๆส่วนประกอบของแร่ในกลุ่มอนุภาคดนิต่างๆ

1. กลุ่มอนุภาคทรายและซลิท์ (sand and silt particle)

แร่ทีพบมากในกลุ่มนีเป็นแร่ปฐมภมู ิได้แก่

1. แร่ควอทซ์ (quartz) 

2. แร่เฟลสปาร์ (feldspar)

3. แร่ไมก้า (mica)

4. แร่จาํพวกเฟอโรแมกนีเชียน (ferromagnesian)

Quartz,                     feldspar,                   mica,                    ferromagnesian 



ส่วนประกอบของแร่ในกลุ่มอนุภาคดนิต่างๆส่วนประกอบของแร่ในกลุ่มอนุภาคดนิต่างๆ

2. กลุ่มอนุภาคดนิเหนียว (clay particle)

แร่ในกลุ่มนีแตกต่างจากแร่ในกลุ่มอนุภาคทรายและซิลท์ ตรงทีว่าแร่

ส่วนใหญ่ในกลุ่มอนุภาคดินเหนียวเป็นแร่ทุติยภูมิ ซึงเป็นแร่ทีถูกสังเคราะห์

ขนึใหม่จากกระบวนการสลายตัวของหนิหรือกระบวนการสร้างดนิ

           

แร่ทสีําคัญในกลุ่มอนุภาคดนิเหนียว อาจแบ่งได้เป็น

- แร่ทเีป็นผลึก ได้แก่ แร่ซิลิเกตชนิดต่างๆ เช่น แร่คาโอลิไนท์ 

แร่อลิไลท์ แร่ไฮดรัสไมก้า แร่มอนมอริลโลไนท์ แร่เวอร์มิคูไลท์ และคลอไรท์

- แร่ทีไม่เป็นผลึก เช่น แร่แอลโลเฟน (Allophane) แร่ซิลิกาออกไซด์

เจล แร่อะลูมินาออกไซด์เจล แร่เหล็กออกไซด์



Montmorillonite

Alumina gel



แร่ดนิเหนียวแร่ดนิเหนียว

แร่ดนิเหนียวแบ่งออกได้เป็น 2 พวกใหญ่ๆ ตามลกัษณะโครงสร้าง คือ

1. แร่ทีชันโครงสร้าง (layer) หนึงๆ ประกอบไปด้วย 

แผ่น tetrahedral sheet หนึงแผ่น และแผ่น Octahedral sheet อกีหนึงแผ่น

แร่ทีมโีครงสร้างในลกัษณะนีได้ชือว่า แร่ประเภท 1:1

2. แร่ทีชันโครงสร้าง (layer) หนึงๆ ประกอบไปด้วย 

แผ่น Octahedral sheet หนึงแผ่นซึงอยู่ตรงกลางระหว่างแผ่น tetrahedral sheet 

ทังสอง แร่ทีมโีครงสร้างในลกัษณะนีได้ชือว่า แร่ประเภท 2:1



โครงสร้างผลึกของแร่ดนิเหนียวโครงสร้างผลึกของแร่ดนิเหนียว

      หน่วยพืนฐานของแร่ดนิเหนียวมี 2 หน่วย คือ 

หน่วยเททราฮีดรอน (Tetrahedron) และ หน่วยออกตาฮีดรอน (Octahedron) 

Tetrahedral

Octahedral

oxygen

silicon

hydroxyl

aluminum, 
magnesium



แร่ดนิเหนียว

ทีมีโครงสร้าง 1:1

แร่ดนิเหนียว

ทีมีโครงสร้าง 1:1



แร่ดนิเหนียว

ทีมีโครงสร้าง 2:1

แร่ดนิเหนียว

ทีมีโครงสร้าง 2:1



โครงสร้างของแร่สเม็คไทท์ (แร่ดนิเหนียวทีมีโครงสร้างประเภท 2:1)โครงสร้างของแร่สเม็คไทท์ (แร่ดนิเหนียวทีมีโครงสร้างประเภท 2:1)

c-AXIS

14 Å     

(9.6 18A  
or more

b-AXIS

6 O                 
4 (Al, Si)
4 O  +  2 (OH)              
4 (Al, Fe3+, Mg)
4 O  +  2  OH
4 Si                 
6 O 



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montmorillonite-en.svg

โครงสร้างของMontmorillonite (แร่ดนิเหนียวทีมีโครงสร้างประเภท 2:1)โครงสร้างของMontmorillonite (แร่ดนิเหนียวทีมีโครงสร้างประเภท 2:1)



Allophane

• Hydrated Al2O3, Fe2O3, and SiO2
• Volcanic parent materials

แร่อืน ๆ ทีเป็นแร่ประกอบดิน


