ปีท่ี 31 ฉบับที่ 126 กันยายน - ตุลาคม 2546

ตอน…การแทรกซึ ม น้ ำ ของดิ น มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบโลกอย่ า งไร
ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม*

มี

คนเคยเปรียบเทียบไว้ว่าดินเปรียบเสมือนฟองน้ำขนาดใหญ่ที่ดูดซับน้ำไว้สำรอง เพื่อให้
ขบวนการและวัฏจักรของระบบนิเวศต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าเราลองมองไปที่
องค์ประกอบของดินจะพบว่าประกอบด้วย อนินทรีย์วัตถุ อินทรีย์วัตถุ อากาศ และน้ำ ดังนั้น
น้ำจึงเป็นองค์ประกอบของดินโดยธรรมชาติ ซึ่งน้ำที่อยู่ในดินมีหลายส่วนด้วยกันคือ น้ำเยื่อ
(Hydroscopic water) คือน้ำทีเ่ ป็นองค์ประกอบของแร่ประกอบดินต่าง ๆ ซึง่ อยูท่ อ่ี นุภาคดิน ส่วน
น้ำซับและน้ำซึม (Capillary and gravitational water) เป็นน้ำทีอ่ ยูใ่ นช่องว่างในดิน ซึง่ ปริมาณ
น้ำในดินจะมีมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทางด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพทางกายภาพของดิน ได้แก่
ชนิดของเนือ้ ดิน ปริมาณและขนาดช่องว่างในดิน โครงสร้างของดิน ความหนาแน่นของดิน และปริมาณ
อินทรีย์วัตถุในดิน ดินที่มีคุณสมบัติทางกายภาพต่างกันย่อมมีอัตราการแทรกซึมน้ำ (Infiltration)
ต่างกันไป

อัตราการแทรกซึมน้ำคืออะไร
อัตราการแทรกซึมน้ำของดินหมายถึง ความเร็วของน้ำทีส่ ามารถซึมลงไปในดินต่อหน่วยเวลา
ดินทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพต่างกันย่อมมีอตั ราการแทรกซึมน้ำของดินต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น บริเวณที่
มีดนิ ทราย ดินเหนียว หรือดินร่วน อัตราการแทรกซึมน้ำของดินทัง้ สามบริเวณนีย้ อ่ มแตกต่างกัน กล่าวคือ
ดินเนื้อหยาบจะมีอัตราการแทรกซึมน้ำเร็วกว่าดินเนื้อละเอียด คุณสมบัติต่าง ๆ ของดินดังกล่าว
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ทง้ั จากการพัฒนาของดินโดยธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของสัตว์และมนุษย์
ทีใ่ ช้ประโยชน์ทด่ี นิ ซึง่ อาจจะทำให้การแทรกซึมน้ำของดินช้าลงหรือเร็วมากขึน้ และอาจทำให้สง่ ผลกระทบ
ต่อการเสื่อมโทรมของดิน (Land degradation) ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วม พื้นที่หลายแห่งกลาย
เป็นทะเลทราย (Desertification) การแพร่กระจายของดินเค็ม ดินด่าง ดินบางชนิดเป็นดินกรดจัด
การสู ญ เสี ย พื ้ น ที ่ ป ่ า ไม้ และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ วั ฏ จั ก รของน้ ำ และภู ม ิ อ ากาศของโลกได้
*นักวิชาการ โครงการ GLOBE สสวท. E-mail : ytipj@ipst.ac.th
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คุณสมบัติทางกายภาพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแทรกซึมน้ำของดิน
จากกิจกรรมการไหลซึมของน้ำผ่านดินที่ได้นำเสนอไปเมื่อฉบับก่อนหน้านี้ ถ้าเราทดลองใช้
ดินที่มีเนื้อดินต่างกัน เช่น ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย จากการทดลองเทน้ำลงไปเพื่อดู
การไหลซึมของน้ำผ่านดิน จะพบว่าการไหลซึมของน้ำผ่านดินที่มีเนื้อดินแตกต่างกันนั้นไม่เท่ากัน
ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะคุณสมบัตทิ างกายภาพของดินไม่เหมือนกัน ดังนัน้ เราจะมาดูวา่ คุณสมบัตทิ างกายภาพ
ของดินทีเ่ กีย่ วข้องกับการแทรกซึมน้ำของดินได้แก่อะไรบ้าง
เนื้อดิน เป็นคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานที่ควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ ของดิน
เนือ้ ดินเกิดจากการรวมตัวของกลุม่ อนุภาคดินทีม่ ขี นาดต่าง ๆ กัน ซึง่ จำแนกได้เป็น 3 กลุม่
ได้แก่
♦ อนุภาคดินทราย (Sand particle) จัดเป็นอนุภาคดินทีม
่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ คือใหญ่กว่า
0.02 (0.05) ถึง 2 มิลลิเมตร มีลกั ษณะเป็นเม็ดหรือผลึก ร่วนไม่เกาะกันเป็นก้อน เมือ่
เรียงตัวกันจะเกิดช่องว่างในดินขนาดใหญ่ทำให้มกี ารระบายน้ำและอากาศดี การอุม้ น้ำต่ำ
♦ อนุภาคทรายแป้ง (Silt particle) มีลกั ษณะเป็นเม็ดมีขนาดปานกลาง มีขนาด 0.002
ถึง 0.02 (0.05) มิลลิเมตร ร่วนไม่เกาะกันเป็นก้อน เมือ่ อนุภาคดินเรียงตัวกันจะเกิดเป็น
ช่องที่เหมาะสมที่จะอุ้มน้ำไว้ พืชสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในช่องนี้เป็นส่วนใหญ่
♦ อนุภาคดินเหนียว (Clay) มีลกั ษณะเป็นผลึกทีเ่ ป็นแผ่นเรียงกันเป็นชัน้ ๆ มีขนาดเล็กกว่า
0.002 มิลลิเมตร เมือ่ อนุภาคเรียงตัวกันเป็นก้อนจะเกิดช่องว่างระหว่างอนุภาคทีม่ ขี นาดเล็ก
และมีปริมาตรรวมของช่องมาก มีความพรุนสูงจึงอุม้ น้ำได้มาก ไม่ดใี นส่วนของการระบาย
น้ำและอากาศ
เมือ่ อนุภาคดินทัง้ 3 ชนิดมาผสมรวมกันเป็นมวลดินจึงทำให้เกิดเนือ้ ดิน (Soil Texture)
ต่างชนิดกันถึง 12 ชนิด แต่ละชนิดจะมีสมบัตติ า่ งกันด้วย ซึง่ สามารถแยกกลุม่ เนือ้ ดินได้ 3
กลุม่ คือ
♦ ดินเนือ้ หยาบ (Coarse texture Soil) มักเรียกว่า "ดินเบา (Light Soil)" ซึง่ ประกอบด้วย
ดินทราย (Sand) ดินทรายปนดินร่วน (Loamy sand) และดินร่วนปนดินทราย (Sandy
loam) ซึง่ ดินกลุม่ นีม้ ขี นาดช่องว่างระหว่างอนุภาคดินขนาดใหญ่ ดินจะรับน้ำผ่านผิวได้ดี
มีการแทรกซึมน้ำดี น้ำจะเคลือ่ นตัวลงสูส่ ว่ นลึกของหน้าตัดดินได้เร็ว
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♦

ดินเนื้อปานกลาง (Medium texture Soil) ประกอบด้วย ดินร่วนเหนียวปนทราย
(Sandy clay loam) ดินร่วน (Loam) ดินร่วนปนทรายแป้ง (Silt loam) และดินทรายแป้ง
(Silt) ดินเนือ้ ปานกลาง เป็นดินทีม่ กี ารระบายน้ำไม่เร็วมาก จนทำให้เกิดการชะละลาย
ธาตุอาหารพืช แต่กเ็ ร็วพอทีจ่ ะระบายอากาศได้ทนั ต่อความต้องการของพืช
♦ ดินเนื้อละเอียด (Fine texture Soil) มักเรียกดินนี้ว่า "ดินหนัก (Heavy Soil)"
ประกอบด้วย ดินเหนียว (Clay) ดินเหนียวปนทรายแป้ง (Silty clay) ดินเหนียวปนทราย
(Sandy clay) ดินร่วนปนดินเหนียว (Clay loam) และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (Silty
clay loam) เป็นดินที่มีช่องว่างระหว่างอนุภาคที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณรวมของ
ช่องว่างมาก การแทรกซึมน้ำมีคา่ ต่ำ การเคลือ่ นตัวของน้ำสูด่ นิ ชัน้ ล่างช้า และเกิดน้ำท่วมขัง
ทีผ่ วิ หน้าดินได้นาน
ความหนาแน่นและความพรุนของดิน เป็นสมบัติของดินที่เป็นผลมาจากชนิดของเนื้อดิน
การจับตัวกันเป็นก้อน (Aggregation) ของดิน การเกิดโครงสร้างของดิน (Soil Structure)
ความหนาแน่นของดิน (Soil Density) หมายถึงมวลของดินต่อหน่วยปริมาตรของดิน ความหนา
แน่นของดินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
♦ ความหนาแน่นรวม (Bulk Density) หมายถึงสัดส่วนระหว่างมวลของดินแห้งต่อปริมาตร
รวมของดิน ซึง่ ประกอบด้วยปริมาตรของเนือ้ ดิน ปริมาตรของช่องอากาศและช่องน้ำ
♦ ความหนาแน่นอนุภาค (Particle Density) หมายถึง สัดส่วน ระหว่างมวลแห้งของดิน
ต่อหน่วยปริมาตรของแข็งหรือปริมาตรของเนือ้ ดิน ความพรุนของดิน (Porosity) จะถูก
ควบคุมด้วยปริมาตรและขนาดของช่องว่างในดิน ซึง่ ช่องว่างในดิน (Soil pores) ได้แก่
ช่องว่างทีเ่ ป็นทีอ่ ยูข่ องน้ำและอากาศในดิน ปริมาตรช่องว่างในดินจะทำให้ ความพรุนของ
ดินต่างกัน ดินเนือ้ ละเอียดจะมีปริมาตรช่องว่างในดินมากกว่าดินเนือ้ หยาบ ดังนัน้ ดินเนือ้
ละเอียดจะมีความพรุนรวมมากกว่าดินเนือ้ หยาบ
ช่องทีเ่ ป็นทีอ่ ยูข่ องอากาศ
(Air-filled pore)

ช่องทีเ่ ป็นทีอ่ ยูข่ องน้ำ
(Water-filled pore)

อนุภาคดิน
(Soil particle)

แสดงให้เห็นลักษณะของช่องว่างในดิน
ช่องว่างทีม่ ขี นาดใหญ่จะเป็นทีอ่ ยูข่ อง
อากาศ ส่วนช่องว่างที่มีขนาดเล็กจะ
เป็นที่อยู่ของน้ำ

น้ำทีเ่ คลือบผิวอนุภาคดิน
(Water film)

มาจาก : Rowell, D.L. (1994). Soil Science Methods & Applications :
Prentice Hall.
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ปริมาตรของช่องว่างในดินจะแตกต่างกันตามชนิดของเนือ้ ดิน กล่าวคือ ดินทรายจะมีปริมาตร
ของช่องว่างในดินขนาดใหญ่ (Macropore) มากกว่าช่องว่างขนาดเล็ก (Micropore) และมีความพรุน
รวมน้อยกว่าดินทีม่ เี นือ้ ละเอียดกว่า ซึง่ เนือ้ ดินทีล่ ะเอียดจะมีปริมาตรช่องว่างขนาดใหญ่นอ้ ยกว่า ในขณะที่
มีปริมาตรของช่องว่างขนาดเล็ก และความพรุนมากกว่าดินเนือ้ หยาบ
ก้อนดินร่วน
(Loamy aggregates)
ช่องว่างขนาดเล็ก
ภายในก้อนดิน
(Intraped micropores)

ช่องว่างขนาดใหญ่ (Macropores)

ดินเนือ้ หยาบ
(Coarse Texture soil)

แสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบปริมาตรของช่องว่าง
ในดินของดินร่วนปนดินเหนียว (ดินเนื้อละเอียด)
และดินเนือ้ หยาบ ทีม่ ขี นาดอนุภาค (ก้อนหรือเม็ด
ดิน) เท่ากัน จะเห็นได้วา่ ดินร่วนเหนียวจะมีชอ่ งว่าง
รวมอยู่มากกว่าดินทราย เพราะดินร่วนเหนียว
มีทั้งช่องว่างขนาดใหญ่ (Macropore) ระหว่าง
ก้ อ นดิ น และช่ อ งว่ า งขนาดเล็ ก (Micropore)
ภายในก้อนดินรวมกัน ในขณะทีด่ นิ ทรายมีแต่เฉพาะ
ช่องว่างขนาดใหญ่เท่านัน้

มาจาก : Brady, Nyle C. and Weil, Ray R. (1999). The Nature and Properties of Soils, 20th ed. : New Jersey : Prentice-Hall.

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของเนือ้ ดินกับปริมาตรช่องว่างในดิน
มาจาก : คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. (2541). ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จากกราฟจะเห็นได้ว่าปริมาตรของช่องว่างในดินมีอิทธิพลต่อการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศในดิน ซึ่งช่องว่างขนาดใหญ่มักจะ
เป็นทีอ่ ยูข่ องอากาศ ส่วนช่องว่างขนาดเล็กมักจะเป็นทีอ่ ยูข่ องน้ำ ดินทีม่ ชี อ่ งว่างขนาดใหญ่ยอ่ มมีอตั ราการแทรกซึมน้ำมาก หรือสูงกว่า
ดินที่มีช่องว่างขนาดเล็ก จะเห็นว่าเมื่อดินมีเนื้อดินเป็นดินทรายจะมีปริมาตรรวมของช่องว่างขนาดใหญ่มากกว่าดินเนื้อละเอียด
ในทำนองกลับกันดินเนื้อละเอียดจะมีปริมาตรรวมของช่องว่างขนาดเล็กมากกว่าดินเนื้อหยาบหรือดินทราย
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การหาความหนาแน่นรวมของดินทำได้อย่างไร
การหาความหนาแน่นรวมสามารถทำได้ โดยก่อนอืน่ ต้องเลือกสถานทีท่ จ่ี ะทำการศึกษาหาความ
หนาแน่นรวม เราอาจจะเลือกบริเวณทีเ่ ป็นหน้าตัดดินจากหลุมดิน หรือถ้าไม่สามารถหาได้ อาจจะใช้วธิ ี
การหาความหนาแน่นรวมจากผิวดินก็ได้
อุปกรณ์
1. กระป๋องเก็บตัวอย่างดิน โดยเราสามารถใช้กระป๋องทีไ่ ด้จากการกินอาหารกระป๋อง นำมาเปิด
ฝาออกด้านหนึง่ ตีขอบกระป๋องให้เรียบ และเจาะรูทก่ี น้ หรืออาจจะใช้ทอ่ เหล็กมาตัดทำเป็น
ภาชนะเก็บดินก็ได้
2. เครื่องชั่ง
3. ปากกากันน้ำ
4. แท่งไม้สำหรับประกบกระป๋องเพื่อเก็บตัวอย่างดิน
5. ฆ้อน
6. พลัว่ เสียม หรือเครือ่ งมือสำหรับขุดดิน
7. กระบอกตวง
8. ตะแกรงร่อนดิน เบอร์ 10 ขนาดรูตะแกรง 2 มิลลิเมตร
9. กระดาษสำหรับรองดิน
10. ถุงพลาสติกสำหรับปิดปากกระป๋อง
11. เตาอบ
12. ใบงานบันทึกข้อมูล
วิธีการปฏิบัติ
1. เตรียมกระป๋องเก็บตัวอย่างดิน โดยเขียนหมายเลขตัวอย่างดิน เลขทีช่ น้ั ดิน วันทีท่ เ่ี ก็บตัวอย่าง
น้ำหนักของกระป๋องดินเปล่า และหาปริมาตรของกระป๋อง จดน้ำหนักและปริมาตรของกระป๋อง
ลงในใบงานบันทึกข้อมูล
2. กรณีทำการศึกษาในหลุมดิน ทำการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละชัน้ ดิน โดยกดกระป๋องเก็บดิน
ทางด้านข้างของหน้าตัดดิน ถ้าจำเป็นก็ให้ฉดี น้ำเพือ่ จะได้เก็บตัวอย่างได้งา่ ยขึน้ ถ้ากดกระป๋อง
ดินลำบากให้ใช้ไม้รองกระป๋อง แล้วใช้ฆอ้ นตอกกระป๋องเข้าไป จนกระทัง่ เห็นดินออกมาทางรู
ที่เจาะไว้
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กรณีทไ่ี ม่มหี ลุมดิน เมือ่ เราเลือกสถานทีท่ จ่ี ะทำการเก็บตัวอย่างทีผ่ วิ ดินได้แล้ว ให้เอาพืชปก
คลุมดินบริเวณนัน้ ออก กดกระป๋องดินลงไปทีผ่ วิ ดิน ถ้าจำเป็นให้ทำให้ดนิ บริเวณนัน้ เปียก
เพือ่ ทีจ่ ะได้เก็บตัวอย่างดินได้งา่ ยขึน้ กดกระป๋องดินลงไปจนกระทัง่ เห็นดินออกมาทางรูทก่ี น้
กระป๋อง
เทคนิคในการเก็บตัวอย่างดิน การตอกกระป๋องเก็บตัวอย่างดิน ควรให้แรงกระจายไปทั่ว
ขอบกระป๋อง เพือ่ กันไม่ให้กระป๋องบุบ ในกรณีทก่ี ระป๋องดินบุบให้เปลีย่ นไปใช้ใบใหม่ เพราะถ้า
กระป๋องบุบจะมีผลต่อปริมาตรของกระป๋อง ส่งผลให้การคำนวณความหนาแน่นรวมผิดพลาด
ได้ และควรจะทำการเก็บตัวอย่างดินแต่ละชัน้ ๆ ละ 3 ตัวอย่าง เพือ่ หาค่าเฉลีย่

มาจาก http://archive.globe.gov/tctg/sectionpdf.jsp?sectionId=94

3. ใช้พลัว่ หรือเสียมขุดดินรอบ ๆ กระป๋องเพือ่ ให้กระป๋องดินหลุดออกมา ปาดดินรอบขอบ
กระป๋องจนเรียบเท่าขอบกระป๋อง ปิดฝาแล้วนำกลับมาทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร

มาจาก http://archive.globe.gov/tctg/sectionpdf.jsp?sectionId=94

4. เปิดฝากระป๋องแล้วชัง่ น้ำหนักตัวอย่างดินในแต่ละกระป๋อง จดลงในใบงานบันทึกข้อมูล
5. วางตัวอย่างดินลงในเตาอบดิน ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 95 - 105°C จนกระทัง่ ดินแห้ง
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6. เมือ่ ดินแห้ง นำมาชัง่ น้ำหนัก และบันทึกลงในใบงานบันทึกข้อมูล
7. จากนัน้ กดตัวอย่างดินทีแ่ ห้งและผ่านการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 ถ้ากดไม่ได้ให้ใช้ฆอ้ นทุบ
เบา ๆ และให้คอยสังเกตว่ามีหนิ หรือเปล่า ถ้ามีให้หยิบหินออกมาเก็บไว้ และเก็บตัวอย่าง
ดินไปทำการวิเคราะห์สมบัตอิ น่ื ๆ ของดินต่อไปได้ เช่น ค่า pH ปริมาณธาตุอาหารในดิน
(N-P-K) เป็นต้น ซึง่ จะนำเสนอวิธกี ารวิเคราะห์ในโอกาสอืน่ ๆ ต่อไป
ข้อแนะนำ : ขณะบดดินควรสวมถุงมือยางเพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นของกรดทีอ่ าจมาจากมือ
8. ในกรณีทม่ี หี นิ ปนอยู่ ให้ชง่ั น้ำหนักและหาปริมาตรของหินด้วยการแทนทีน่ ำ้
ใบงานบันทึกข้อมูล
ข้อสังเกต : การวัดทัง้ หมดทำโดยไม่มฝี าปิดกระป๋องเก็บตัวอย่างดิน
วันที่ที่ทำการเก็บตัวอย่างดิน ปี___________เดือน______________วัน____________
จุดศึกษา___________________________________________________________
เลขทีช่ น้ั ดิน_________ความลึกของชัน้ ดิน : บนสุดของชัน้ ___cm ล่างสุดของชัน้ ___ cm
ดินตัวอย่าง เลขที_่ _____
A. ปริมาตรภาชนะเก็บดิน __________________ cm3
B. มวลของภาชนะเก็บดิน __________________ g
C. มวลเปียกของตัวอย่างดินและภาชนะ ________ g
D. มวลแห้งของตัวอย่างดินและภาชนะ _________ g
E. มวลของหิน __________________________ g
F. ปริมาตรของน้ำทีไ่ ม่มหี นิ _________________ cm3
G. ปริมาตรของน้ำทีม่ หี นิ ___________________ cm3
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้สำหรับวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้มีเหตุผลหรือไม่
โดยทัว่ ไปแล้วค่าความหนาแน่นรวมของดินเฉลีย่ ประมาณ 1.3 g/cm3 (หรือ mg/m3) สำหรับ
อนุภาคดินแร่ อย่างไรก็ตามอาจสูงถึง 2.0 g/cm3 (mg/m3) สำหรับชัน้ ดินทีม่ คี วามหนาแน่นสูง
และอาจต่ำสุดได้ถงึ 0.5 g/cm3 (mg/m3) หรือ ต่ำกว่านัน้ สำหรับดินทีม่ อี นิ ทรียว์ ตั ถุสงู
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ความหนาแน่นรวมของดิน (ปรับค่าหินออกแล้ว) คำนวณได้โดยสมการต่อไปนี้
มวลของดินแห้ง (g)
มวลของหิน (g)
ความหนาแน่นรวมของดิน
=
ปริมาตรของดินแห้ง (cm3) ปริมาตรของหิน (cm3)
(g/cm3 หรือ mg/m3)
หรือกรอกตัวเลขลงในตารางการคำนวณหาค่าความหนาแน่นรวมของดิน
ตารางการคำนวณหาค่าความหนาแน่นรวมของดิน
เลขที่ดินตัวอย่าง
1

2

3

A ปริมาตรภาชนะเก็บตัวอย่างดิน (cm3)
B มวลของภาชนะเก็บตัวอย่างดิน (g)
C มวลแห้งของดิน + ภาชนะ (g)
D มวลของดินแห้ง (g) = C - B
E ค่าความหนาแน่นรวมทีย่ งั ไม่ได้ปรับค่า (g/cm3) = D/A
F ปริมาตรของน้ำทีไ่ ม่มหี นิ (cm3)
G ปริมาตรของน้ำทีม่ หี นิ (cm3)
H ปริมาตรของหิน (cm3) = G - F
I มวลของหิน (g)
J ความหนาแน่นของหิน (g/cm3) = I/H
K ค่าความหนาแน่นรวมทีป่ รับค่าแล้ว = E - J
อ่านต่อฉบับหน้า
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