
รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากรในสังกัดดวยวิธีการ Coaching 
โดย กุลวดี สุทธาวาส 

ผูเช่ียวชาญดานวางระบบการพัฒนาท่ีดิน เขต 10 
วันท่ี  7 มีนาคม 2564 

 

เรื่องท่ี 1 วิธีการหาความชื้นในดินภาคสนาม (ทฏษฎ+ีปฏิบัติการ) 

 
 

 
 

วิธีการหาความชื้นในดินภาคสนาม 

(ทฏษฎี+ปฏิบัติการ)

กุลวดี สุทธาวาส

ผู้ เชี�ยวชาญด้านวางระบบการพฒันาที� ดิน 

สํานักงานพฒันาที� ดินเขต 10

สมบตัทิางกายภาพของดนิ

เป็นลกัษณะภายนอกของดินที�สามารถมองเห็นและจบัตอ้งหรือสัมผสัไดแ้ก ่

- เนื �อดิน (texture)

- โครงสร้างของดิน (soil structure)

- ความชื�นในดิน (soil moisture content)

- ความหนาแน่นรวม (bulk density)

- ความพรุนรวม (total porosity) 

- การซาบซึมนํ �าของดิน(soil permeability)



 
 

 
 
 

 
 

• เครื�องมืออปุกรณ์ 

1) CORE เกบ็ตวัอยา่งดิน พร้อมอุปกรณ์

• เครื�องมืออปุกรณ์ 

2) พล ั�วขุดดิน 3) เกรียงแซะสแตนเลสสาํหรับตดัตวัอยา่งดิน 4) แผน่อลูมินมัฟอยล์

• เครื�องมืออปุกรณ์ 

5) ตูอ้บตวัอยา่งดินอยา่งง่าย สามารถอบไดสู้งสุด 12 ตวัอยา่ง



 
 

 
 

 
 

• เครื�องมืออปุกรณ์ 

6) เครื�องชั�ง ชนิดอา่นไดล้ะเอียด 0.01 กรัม 7) เวอร์เนียร์

ขั �นตอนการดําเนินการ

1. เตรียมพื �นที�บริเวณที�จะเก็บตัวอย่างดิน โดยใช้จอบถากวัชพืช และเปิดหน้าดินเพื�อให้พร้อมในการเก็บตัวอย่าง

2. เก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้างโดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างดิน (CORE) เก็บตัวอย่างดิน ที� 2 ระดับ

 ความลึก 0 -15 ซม และ15-30 ซม.)

ลักษณะตัวอย่างดินที�เก็บแบบไม่ถูกรบกวนโครงสร้าง (undisturbed sample) โดยใช้ กระบอก

โลหะ (core) เจาะลงไปในดินตามความลึก 0-15 ซม และ15-30 ซม . แล้วปาดหน้าดินทั �งสอง ด้านของ
กระบอกให้เรียบพอดี กบัปากกระบอก และปิดปลายกระบอกทั �ง 2 ด้านด้วยฟอยล์



 
 

 
 

 
 

ขั �นตอนการดําเนินงาน

3) ชั�งนํ�าหนกัของกระบอกที�มีดินบรรจุอยูก่อ่นอบ (นํ�าหนกัดินชื�น+ นํ�าหนกั CORE +นํ�าหนกัฟอยล์)

การชั�งนํ�าหนกั ในขั�นนี� เพื�อประโยชน์ในการหาความชื�นของดิน โดยใชเ้ครื�องชั�งทศนิยม 2 ตาํแหนง่

ขั �นตอนการดําเนินงาน

 4) นํากระบอกเก็บตัวอย่างดิน (CORE) นําไปอบ ตู้อบตัวอย่างดินอย่างง่ายที�อุณหภูมิ 95-115 องศาเซลเซียสเป็น เวลา 24 

ชั�วโมง ก่อน ชั�งนํ �าหนักดินอบแห้งควรปล่อยให้ดินในกระบอกและภาชนะบรรจุุเย็นลงก่อนที�อุณหภูมิห้อง 

ชั�งนํ �าหนัก จะได้ (นํ�าหนกัดินแหง้ + นํ�าหนกั CORE +นํ�าหนกัฟอยล์)

5) นํากระบอกเก็บตัวอย่างดิน (CORE) ล้างเอาดินออก นําไปชั�งจะได้ (นํ �าหนัก CORE +นํ �าหนักฟอยล์)

6) นําค่านํ �าหนักดินชื �น- นํ �าหนักดินแห้ง จะได้ ปริมาณนํ �าในดิน

 ดังนั �น % ความชื�นในดนิ = ปริมาณนํ�าในดนิ x 100 เปอร์เซ็นต์

นํ�าหนกัดนิแห้ง

วธิีวเิคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดนิ

(bulk density )

 1. ใช้ค่า นํ�าหนกัดินแหง้ จากการเก็บตัวอย่าง สําหรับการการความชื �นในดิน นํามาใช้ในการหาความหนาแน่นรวม 

2. ทําการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของวงแหวน Core เกบ็ตวัอยา่ง และความสูง โดยใช้เวอร์เนียร์ เพื�อ

คํานวณหาปริมาตร ของวงแหวน Core เกบ็ตวัอยา่ง 

3. ทําการคํานวณหาความหนาแน่นรวม ดังต่อไปนี �



 
 

 
 

 
 

วธิีวเิคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดนิ

(bulk density )

 สูตรการคํานวณปริมาตรวง แหวน Core เก็บตัวอย่าง (Vb) = 𝝅𝒓𝟐x h

r : รัศมีของ วงแหวน Core เก็บตัวอย่าง มหีน่วยเป็นเซนติเมตร

h : ความสูงของ วงแหวน Core เก็บตัวอย่าง มหีน่วยเป็นเซนติเมตร

Vb : ปริมาตร มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร)

วธิีวเิคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดนิ

(bulk density )

(Db : bulk density) = นํ�าหนักดินแห้ง

ปริมาตร (Vb)

 มีหน่วยเป็น (กรัม/ลูกบาศก์เซนตเิมตร)

ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างเพื�อหาความชื �นในดิน

1. ชว่งฤดแูล้งและฤดฝูนซึ�งมีฝนตกสมํ�าเสมอ ให้เก็บทุก 15 วนั ในเวลาเดียวกัน

2. ชว่งตอ่ระหวา่งฤดฝูนเข้าฤดแูล้ง และชว่งฤดแูล้งเข้าฤดฝูนเก็บ

 อาทิตย์ละ 3 ครั �ง ในเวลาเดียวกัน

****พิจารณาจากข้อมูลสถิตินํ �าฝนในพื �นที�******



เรื่องท่ี 2 เก็บตัวอยางดินดวยวิธี BeerKan เพื่อประเมิน soil infiltration (ทฏษฎี+ปฏิบัติการ) 
 
 

 
 

 
 

เกบ็ตัวอย่างดนิด้วยวธีิ BeerKan เพื�อ

ประเมนิ soil infiltration

( ทฏษฎี+ปฏิบัติการ) 

กลุวดี สุทธาวาส

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นวางระบบการพฒันาที�ดิน 

สํานักงานพฒันาที�ดินเขต 10

07/03/65 ช ื�อเร ื�องงานนําเสนอ 2



 
 

 
 

หลักการและทฤษฎี
การแทรกซึมนํ� า (infiltration) คือ การที�นํ� าจากนอกดินไหลผา่นขอบเขตระหวา่งดินกบัภ ายนอก

เขา้ไปในมวลดิน อาจเกดิขึ�นทั�งในแนวดิ�งและแนวนอน
 การแทรกซึมนํ� า  คือ การที�นํ� าจากนอกดินไหลผา่นข

กระบวนการซึมลงดินเริ�มตน้ขึ�นเมื�อมนีํ� าตกลงสูผิ่วดินนํ� าจะซึมผา่นผิวดินและ แพรล่งไปในดินตามแรง
ดึงความชื�นจนกระทั�งดินอิ�มตวัดว้ยนํ� า จากนั�นแรงดึงดูดของโลกจะทาํให้นํ� าไหลลึกซึมลงไปในดิน สามารถ
พิจารณาแยกปริมาณความชื�นในดินไดเ้ป็น 4 สว่น คือ
1. สว่นที�อิ�มตวัดว้ยนํ� า (saturation zone) ซึ�งเป็นสว่นที�อยูใ่กลก้บัผิวดิน
2. สว่นที�นํ� าแพรผ่า่น ( transmission zone) เป็นสว่นที�นํ� าไหลผา่นช ั�นดิน ขณะที�ดินยงัไมอิ่�มตวัโดยปริมาณความชื�น
ตลอดหน้าตดัใกลเ้คียงกนั
3. สว่นที�กาํลงัเปียก (wetting zone) เป็นสว่นที�ความชื�นกาํลงัเพิ�มขึ�นโดยในช ั�นดินที�ลึกลงไปจะมคีวามชื�นน้อย
4. หน้าตดัที�กาํลงัเปียก (wetting front) เป็นหน้าตดัที�เริ�มเปียกนํ� าและกาํลงัมกีารเปลี�ยนความชื�นอยา่งรวดเร็ว
ซึ�งบริเวณนี�  ดินจะมคีวามชื�นแตกตา่งกนัมาก จนสามารถแยกระหวา่งดินเปียกกบัดินแห้งไดอ้ย ่ างชดัเจน

อบเขตระหวา่งดินกบัภายนอกเขา้ไปในมวลดิน อาจเกดิขึ�นทั�งในแนวดิ�งและแนวนอน ตามวธีิที�ใชร้แทรกซึมนํ� า คือ 
การที�นํ� าจากนอกดินไหลผ่านขอบเขตระหว่างดินกบัภายนอกเข้าไปในมวลดิน อาจเกดิขึ�นทั�งในแนวดิ�ง 
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การเคลื�อนที�ของ นํ�าจากผวิดนิเขา้ไปในดนิตามชอ่ง
ระหว่างเม็ดดนิตามรอยแตกระแหง (ถา้ม)ี ดว้ยแรงดงึดูด
ของโลก แรงดูดซบั ของผวิดนิ และแรงเนื�องจากความ
กดดนัของนํ�าที�ขงัอยู่บนผวิดนิ ส่วนอตัราการดูดซมึนํ�าของ
ดนิ ต่อ 1 หน่วย เรยีกว่า Intake Rate หรอืเรยีกไดอ้กี
อย่างหนึ�งว่า อตัราการซมึของนํ�าผ่านผวิดนิ (Infiltration
Rate)
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อตัราการซึมลงดินสูงสุด (infiltration capacity) มีคา่ลดลงตามระยะเวลา โดยลดลงถึงคา่ตํ�าสุด และคงที�

โดยคา่ตํ�าสุดนี� จะใกลเ้คียงกบั hydraulic conductivity ของดินอิ�มตวัดว้ยนํ� า โดยคา่ขอ ง hydraulic 
conductivity นั� นจะขึ�นอยูก่บั

เนื�อดินเป็นหลกั ถึงกระนั� นยงัมีปัจจยัอื�นๆ ที�ทาํให้อตัราการซึมมากหรือน้อ ยกวา่นี�  อาทิ

- ช ั�นอินทรียวตัถุที�ผิวดิน เชน่ ซากใบไม้ ฮิวมัส ซึ� งอาจรวมถึงการชอนไชดินของร ากพืช ไส้เดือนและ
แมลงในดินจะชว่ยให้ดินมีชอ่งวา่งมากขึ�น จึงทาํให้ดินนํานํ� าไดดี้ขึ�น

- ผิวดินที�แข็งตวัเนื�องจากอากาศเย็นจดั เมื�ออากาศเย็นจดัจะทาํให้นํ� าในดินแข็ง ตวับริเวณผิวซึ� งจะปิด
ก ั�นไมใ่หน้ํ� าซึมลงดินได้
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- การบวม หรือหดตัวของดิน เมื�อความชื�นในดินเปลี�ยนไป ดินบางชนิดที� มีดินเหนียวเป็น

ส่วนประกอบจะมีคุณสมบติับวมเมื�อเปียกนํ�าและหดตัวเมื�อแห้ง คุณสมบติันี�จะส่งผลทาํ

ให้การซึมลงดินในพื�นที�เดียวกนั เกิด การเปลี�ยนแปลงไปได้ตามฤดูกาล โดยในฤดูฝน

ขณะดินเปียกการซึมลงดินจะมีค่านอ้ย ในขณะที�ในฤดูแล้งเมื�อดินแห้งและหดตัวจะทาํให้

เกิดรอยแตกซึ� งการซึมลงดินจะมาก

- การที�ตกตะกอนดินถูกชะลงมาอุดตันช่องว่างในดิน ขณะที�ฝนตกตะกอนขนาดเล็กๆ จะ

ถูกชะล้างและพัดพาลงมาในช่องว่างระหว่างดิน ซึ� งจะทาํให้การซึมลดลง

- ผลจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น ผิวถนนหรือคอนกรีต ล้วนแต่เป็นตัวที�ทาํให้อัตราการ

ซึมลดลง รวมถึงการทาํการเกษตรแมว้่าการพรวนดินจะช่วยให้การซึมลงดินดีขึ�นเป็นการ

ชั�วคราว แต่ในระยะยาว การใช้เครื�องจักรและสารเคมีในการเกษตรมีผลทาํให้ดินแนน่ขึ�น

และลดการซึมลงดิน

หลักการและทฤษฎี

คา่อตัราการซมึของนํ�าผ่านผิวดนิจะมีคา่มากเมื�อเริ�มตน้ให ้ นํ�า เนื�องจากผิว

ดนิยงัแหง้อยู่จึงดดูซบันํ�า เอาไวไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว แตข่ณะที� การใหนํ้�า ยงัคง

ดาํเนินตอ่ไป ดนิจะเริ�มอิ�มนํ�า และคา่อตัรานี� จะเริ�มลดลงจน ถงึ ระดบัหนึ�งซึ�ง

คา่เกอืบคงที�ตลอดไปจนกวา่จะหยุดใหนํ้�า (ดงัรูป) 
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ตารางที� 1 ลกัษณะการดูดซมึของนํ�า

07/03/65 8

ชั�นของการซึมซับของดิน นิ�ว/ชม.
1. ช้ามาก น้อยกว่า 0.05

2. ช้า 
0.06 – 0.20

3. ค่อนข้างช้า
0.20 – 0.60

4. ปานกลาง
0.60 – 2.00

5. ค่อนข้างเร็ว
2.00 – 6.30

6. เร็ว
6.30 – 20.00

7. เร็วมาก
มากกว่า 20

ตารางที� 2 อตัราการซมึของนํ�าผา่นดนิ

07/03/65 9

เนื�อดิน อัตราการซึมของนํ�า(ม.ม./ชม.)
1. ดินทราย สูงกว่า 20

2. ดินร่วนปนทราย 10-20

3.ดินร่วน
 5-10

4.ดินเหนียว
 1-5

ลกัษณะการซมึของนํ�าในดนิ
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องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่ออตัราการดดูซึมนํ�าของดิน

อตัราการดูดซมึของดนิจะสูงหรอืตํ�าขึ �นอยู่กบัโครงสรา้งของดนิ ลกัษณะเนื �อดนิ สภาพผวิดนิ 

ความช ื �นของดนิก่อนการใหนํ้�า และความลกึของนํ�าที�ขงัอยู่ผวิดนิ ตามปกตแิลว้ดนิเนื �อหยาบ เชน่ ดนิ

ทราย จะมีอตัราการดูดซมึนํ�าสูงกวา่ดนิที�มีเนื �อละเอยีด เชน่ ดนิเหนียว ดนิชนิดเดยีวกนัเมื�อแหง้จะมีอตัรา

การดูดซมึ สูงกว่าเมื�อเปียก ดนิที�มีการไถพรวนเป็นประจาํจะทําใหโ้ครงสรา้งของดนิมีลกัษณะโปรง่ นํ�าซมึ

ผ่านไดด้กีว่า และถา้ขงันํ�าอยู่บนผวิดนิลกึกว่าย่อมใหเ้กดิแรงดนัใหนํ้�าไหลแทรกผ่านชอ่งว่างระหว่างเม็ด

ดนิไดม้ากกว่า 
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องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่ออตัราการดดูซึมนํ�าของดิน

อตัราดดูซมึนํ�าของดนิจะมีคา่สงูในตอนแรกที�เร ิ�มในการใ หนํ้�า แตเ่มื�อ
การใหนํ้�า ดาํเนินไป เรื�อยๆอตัรา การดดูซมึนํ�าของดนิจะคอ่ยๆ ลดลงเรื�อยๆ
จนกระทั�งในที�สดุจะมีคา่เกอืบคงที�ซึ�งเรยีกวา่อตัราดดูซมึพื� นฐาน 
(Infiltration capacity) หรอื ถา้พิจารณาความลกึสะสม 
(Accumulated Depth) ของนํ�าที�ซมึลงไปในดนิ จะ เห็นวา่มีคา่เพิ�มขึ �น
เรื�อยๆเมื�อเวลาเพิ�มขึ � น
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ลกัษณะการดดูซึมนํ�าของดิน 
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BeerKan Method

อุปกรณ์
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1. ท่อ กลัป์วาไน ส ์ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 4 นิ�ว ยาว 8 นิ�ว ฝนขอบใหม้ี
ความคม

2. อปุกรณว์ดัระดบั

3. ท่อนไมข้นาด 3 นิ�ว ยาว 10  นิ�ว
4. คอ้นยาง

5. บีกเกอรข์นาด 200 ml
6. นํ�าสะอาด

7. แผ่นฟองนํ�า

8. นาฬิกาจบัเวลา
9. สมุดบนัทึก

วธิกีาร

07/03/65 ช ื�อเร ื�องงานนําเสนอ 16

1. เลอืกจุดดาํเนินการที�ราบ ปรบัระดบัพื�นที�ตามความจําเป็นดว้ยการปาด
หน้าดนิออกไดเ้ล็กน้อย ในกรณีที�มีการปาดหน้าดนิ ตอ้งใหไ้ดพื้�นที�
กวา้งพอที�จะวางท่อไดพื้�นที�ท่อทั�งหมดตอ้งอยู่ บนหน้าดนิที�ถกูปาดออก
แลว้ กาํจดัสว่นเหนือดนิของพืชใหห้มด ใหเ้หลอืแตห่น้าดนิ  ทิ �งราก
พืชใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ  

2. ตอกท่อลงไปลกึประมาณ 5 ซ.ม. ตรวจสอบวา่ปลายท่อทุกดา้นได ้
ระดบั เพื�อไม่ใหเ้กดิภาพลวงตาในขณะที�อา่นระดบันํ�า

3. กดแตง่ดนิตามขอบท่อดา้นในไม่ใหม้ีรอ่งใหนํ้�าซมึไดส้ะดวก



 

 
 

วธิกีาร
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4. เทนํ�าลงไปในท่อโดยใหม้ีความลกึประมาณ 5 มม. (กรณีท่อ 4 นิ�ว คอื
40 cc) ระวงัไม่ใหม้ีการรบกวนหนา้ดนิจากแรงกระแทกของนํ�า

5. เริ�มจบัเวลา

6. เมื�อนํ�าซมึหมด บนัทึกเวลาและเตมินํ�าเท่าเดมิ
7. ทําซํ �าจนชว่งเวลาระหวา่งการเตมินํ�าเท่ากนัอย่างน้อย 3 คร ั�ง (reach 

Ksat)

Horton Infiltration
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 Infiltration rate (ความลึก/หน่วยเวลา)

 fpคืออตัราการซึมสูงสุดที�เป็นได้ที�เวลา t

 fc คืออตัราการซึมที� steady state

 f0 คืออตัราการซึมเริ�มตน้

 e คือฐานของ natural log มีค่าประมาณ 2.71828

 k คือ parameter ที�ควบคุมอตัราการลดลงของการซึม

𝑓𝑝 𝑡 = 𝑓𝑐 + 𝑓0 − 𝑓𝑐 𝑒−𝑘𝑡

ขอ้มูลที�มี

 อตัราการซึม (fp) ที�เวลา t ใดๆ (ความลึก/ชม.)

 อตัราการซึมเริ� มตน้ (f0) ที�ความชื�นดินเมื�อเริ� มทาํการวดั

 อตัราการซึมที� steady state (fc)

 เวลา time increment (นาที - วินาที)

 unknown k

ขอ้มูลที�มี

แกส้มการหา k อย่างไร

𝑓𝑝 − 𝑓𝑐 = 𝑓0 − 𝑓𝑐 𝑒−𝑘𝑡

𝑓𝑝 = 𝑓𝑐 + 𝑓0 − 𝑓𝑐 𝑒−𝑘𝑡

𝑙𝑛 𝑓𝑝 − 𝑓𝑐
= 𝑙𝑛 𝑓0 − 𝑓𝑐 − 𝑘𝑡

ยา้ยขา้ง

Take ln ทั�งสองขา้ง

ไดรู้ปสมการเส้นตรง y = a + bx

แกส้มการหา k อย่างไร



 
 

 
 

วิธีแกส้มการใน Excel

1) คาํนวณ time increment ในหน่วยของชั�วโมง

2) คาํนวณ fp-fc ในแต่ละ time increment ในหน่วยของ มม./ชม. แลว้ take ln

3) Plot time increment against ln(fp-fc) เลือกกราฟแบบ xy กระจาย

4) สั�งแทรกเส้นแนวโน้มแบบ linear สั�งแสดงสมการ และ R2

5) สัมประสิทธิ� b = k

6) ค่าคงที� a คือ ln(f0-fc) ดงันั�นเทอม f0-fc ที�สัมพนัธ์กบั k = EXP(a)

7) ถา้ R2 ตํ�ากวา่ 0.85 ควรกลบัไปวดัใหม่

วิธีแก้สมการใน Excel

 ปริมาณนํ� าที�ซึมสะสม (ความลึก)

𝐹 𝑡 = 𝑓𝑐𝑡 +
𝑓0 − 𝑓𝑐
𝑘

1 − 𝑒−𝑘𝑡
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