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เทคนิคการวิเคราะหปริมาณโซเดียมและโพแทสในดินดวยวิธีทางเคมี
โดย รัชดาภรณ คุมพุม

บทคัดยอ
การวิเคราะหปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมในดิน สามารถสกัดดินโดย 2 วิธีคือ การสกัด
ดวยน้ํา เพื่อวิเคราะหปริมาณ soluble K และ Na เนื่องจากน้ําเปนปจจัยทางธรรมชาติและเปนตัวทํา
ละลายที่ดี และการสกัดดวยการตมในกรดไนทริก 1 N เพื่อวิเคราะหปริมาณ non-exchangeable K
และ Na เนื่องจากการทําเหมืองแรโดยทั่วไปอาจทําใหเกิดสภาพที่เปนกรด
จากการวิเคราะหพบวา ตัวอยางดินที่ละลายดวยกรดมีปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมสูง
กวาการละลายดวยน้ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวาหากพื้นที่โครงการมีสภาพเปนกรดก็อาจสงผลใหธาตุดังกลาว
ถูกชะลางออกมาไดมากขึ้น
ทั้งนี้ผลการวิเคราะหที่ไดจะใชเปนฐานขอมูลเพื่อใหงานดานการกํากับดูแลและบริหารจัด การ
ทางสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตชเปน ไปอยา งมีประสิทธิภ าพ และไมเ กิด ผล
กระทบใดๆ ซึ่งตัวอยางที่เก็บเปนตัวแทนของดินบริเวณพื้นที่กอนการดําเนินโครงการ

คําขอบคุณ
ผูเขียนขอขอบคุณคุณสุรพงษ เชียงทอง ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่ให
การสนับสนุนในการจัดทําเอกสารวิชาการ คุณนันทนา กันยานุวัฒน หัวหนากลุมอุตสาหกรรมพื้นฐาน4
ที่ใหคํา ปรึกษาแนะนําในการจัดทําเอกสาร อาจารยบุญแสน เตีย วนุกูลธรรมคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค ที่กรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา และสุดทายขอขอบคุณ
ขาราชการเพื่อนรวมงานในกลุมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 4 ที่ใหความชวยเหลือจนเอกสารฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงดวยดี

บทนํา
ดิน เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยา งจํากัด และจําเปน ตอการดํารงชีวิตของทั้ง
มนุษย สัตว พืช เปนสวนสําคัญในการหมุนเวียนของวัฏจักรตางๆ ที่ทําใหระบบนิเวศของโลกอยูใน
ภาวะที่สมดุล ดินเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอมนุษยอยางยิ่ง มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัย
ปจ จัยสี่ลวนแลว กอกํา เนิด จากดิน ปจ จุบัน การใชประโยชที่ดินไดเ ปลี่ยนไปจากอดีต ที่เนน การทํา
เกษตรกรรม การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาตองอาศัยการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม
ควบคูกัน การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเปนสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนทางเศษฐกิจ อุตสาหกรรม
เหมืองแรนับเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญ ของประเทศ การประกอบการเหมืองแรทุกประเภทมี
กิจ กรรมเกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินเปน สว นใหญ ถาไมมีการวางแผนจัด การสิ่งแวดลอมที่
ถูกตองจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของในการอนุญาตและ
กํากับดูแลมีสวนสําคัญในการดูแลการประกอบการเหมืองแรใหเกิดผลกระทบตอสิ่ง แวดลอมนอย
ที่สุด รวมถึง การรณรงคใหผูประกอบการและประชาชนใหมีค วามรูและตระหนักตอการเฝาระวัง
สิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและลดปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น
กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแรเปนหนว ยงานที่มีภาระกิจ หลักในการ
บริหารจัด การอุต สาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเปน ไปอยางมีดุลยภาพ ทั้ง ทาง
เศรษฐกิจ สัง คมและสิ่ง แวดลอมตามหลักการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน โดยการพัฒ นาและสง เสริมการนํ า
ทรัพ ยากรมาใช ให เ กิ ด ประโยชน สูง สุด รวมถึง การรณรงค ประชาสั มพั น ธ ให ผูป ระกอบการและ
ประชาชนมีสว นรว มในการวางแผนเฝา ระวัง และติด ตามผลกระทบที่เ กิด ขึ้น รวมถึง การจั ด การ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมถูกตอง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรตระหนักถึงกิจกรรมการทํา
เมืองแรทุกประเภทที่อาจสง ผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม โดยใหโครงการตางๆ จั ด ทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) เงื่อนไขตามที่สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม (สผ.) กําหนด เพื่อประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมของโครงการ ทั้งนี้หนวยงานยังมีการติดตามดานสิ่งแวดลอมเพื่อเฝาระวังโครงการตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบการเหมืองแร โครงการเหมืองแรโปแตชเปนโครงการที่เปนที่ไดรับความ
สนใจจากประชาชนและหนวยงานตางๆ เปนอยางมาก แตเนื่องจากผลกระทบการกระจายตัวของ
เกลือจากกิจ กรรมของพื้น ที่โ ครงการเปน ประเด็น ที่ค วรตระหนัก ดั ง นั้น การวางแผนการจัด การ
สิ่ง แวดล อมก อนทํ า เหมืองแรโ ปแตชจึง เปน สิ่ง สํ า คัญ อยา งยิ่ง นอกจากนี้ก ารเก็บข อมูล และการ
วิเ คราะหดิน เพื่อชี้บง ถึง สภาวะความเค็มหรือปริมาณเกลือที่มีอยูในดิน ทั้ง กอนและหลัง ดําเนิน
โครงการเปนสิ่งสําคัญในการวางแผนการเฝาระวังผลกระทบโครงการ โดยในเอกสารฉบับนี้ผูเขียนได
วิเ คราะหดิน จากพื้น ที่โครงการเหมืองแรโปแตชของจัง หวัด ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร และ
อุดรธานี และรวบรวมขอมูลใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บเปนขอมูลไวเปรียบเทียบตอไป

วัตถุประสงค

1. ใชเปนคูมือการวิเคราะหปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมในดินดวยวิธีทางเคมี
2. เพื่อใชเปนเอกสารใหความรูแกบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง การวิเคราะหปริมาณโซเดียมและ
โพแทสเซียมในดินดวยวิธีทางเคมี
3. ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหงานดานกํากับดูแลและบริหารจัดการทางสิ่งแวดลอมบริเวณ
พื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมเกิดผลกระทบใดๆ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดิน
1. ความสําคัญของดิน
เปนที่ยอมรับกันวาดิน (soil) เปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน โดยปจจัย 4 ที่มนุษยอุปโภคบริโภค คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยา
รักษาโรค สวนใหญแลว ไดจากดิน ทั้ง นี้ดินยังมีความสําคัญทั้งดานวัฒ นธรรมและสภาพการเมือง
สิ่ง แวดลอม ในปจ จุบัน สภาพความสมบูรณข องดิน ไดเ สื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เ กิดจากสภาพ
ธรรมชาติที่มีความแปรปรวนอยางมากเมื่อเทียบกับในอดีต จากการประกอบกิจกรรมของมนุษยใน
ดานต า งๆ เชน การปลูกที่อ ยูอาศั ย กิจ กรรมทางการเกษตร และภาคอุต สาหกรรม รวมถึ ง การ
ประกอบการเหมืองแร เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศนั้น
ลวนแลวมาจากการพัฒนาการใชประโยชนจากดินทั้งสิ้น
การใชประโยชนจากดินเพียงอยางเดียวไดสงผลใหเกิดสภาพปญหาดินเสื่อมโทรม
ดังนั้นการเฝาระวังและปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลจึง
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพื่อใหเกิดวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม รวมถึงใหประชาชนและ
ผูประกอบการมีสว นในการเฝาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

2. การกําเนิดของดิน
ดินเปนวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายใตสภาพแวดลอมแบบตางๆ บนผิวโลก ซึ่ง
ดินเปนสวนหนึ่งของเปลือกโลกที่พืชสามารถเจริญเติบโตได ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ดินทั้งหมดเกิดจากวัตถุเริ่มตน คือ หินและแรชนิดตางๆ ที่เกิดการสลายตัวและผุพัง
(weathering) ตามสภาพภูมิอากาศที่ผิวโลก ณ บริเวณตางๆ การทับถมของเถาภูเขาไฟ และการทับ
ถมกันของซากพืชและซากสัตว เปนตน ดินนั้นสามารถพบไดทั้งบริเวณพื้นดินทั่วไป รวมทั้งบริเวณ
ทองทะเลสาบ ลําธาร และมหาสมุทร โดยความหนาและลักษณะตามธรรมชาติที่ปรากฏจะแตกตางไป
ตามแตละสถานที่หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งบางบริเวณดินมีความหนาหลายเมตร แตบางบริเวณ
ชั้นดินมีความบางมาก
ดิน คือ เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินและแร
เนาเปอยผุพังอยูกับที่ของหินและแรผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุที่เกิดจากการสลายตัวของอินทรีย
สารตางๆ เชน ซากพืช ซากสัต วและจุลิน ทรีย โดยอยูรวมกัน เปน ชั้นบางๆ (horizon) ปกคลุม
พื้นผิวโลก ดินเกิดขึ้นไดดวยปจจัยสําคัญ 5 ปจจัย คือ (พิมพันธ เจิมสวัสดิพงษ และคณะ, 2549)

2.1 สภาพภูมิอากาศ
ปจ จัย ทางสภาพภูมิอากาศ (climate) เชน น้ํา ฝน อุณหภูมิ จะมีอิทธิพลตอการ
ผุกรอนของหิน ซึ่งน้ําฝนมีสวนทําใหเกิดการชะลาง (leaching) และการพังทลายของดิน การที่ฝนตก
มากดิน ก็จ ะถูกชะลางมากจนทําใหดิน เปน กรดมากขึ้น สง ผลใหจุลิน ทรียในดิน ทํากิจ กรรมลดลง
ปริมาณอินทรียวัตถุสูงขึ้น ในสวนของอุณหภูมิซึ่งเปนปจจัยเรงการทํางานของจุลินทรียในดินทําให
อินทรียวัตถุในดินลดลง โดยพบวาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก 10 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาเคมีของดินจะ
เพิ่มขึ้น 2-3 เทา และอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็สงผลตอการสลายตัวของแรและหิน ทําใหเกิดแรดินเหนียว
มากขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศในเขตโซนรอน (tropical zone) มีอุณหภูมิและน้ําฝนในปริมาณสูง
สง ผลใหมีการสลายตัวของแรและเกิด แรดินเหนียวเปน ไปอยางรวดเร็ว ทํา ใหเ กิด ความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุ (cation exchange capacity) เพิ่มขึ้นดวย

2.2 พืช
ถึงแมวาดินจะมีวัตถุตนกําเนิดชนิดเดียวกันแตการที่มีพืชขึ้นบนดินตางกันก็จะสงผล
ตอคุณ สมบัติข องดิน แตกตางกัน เชน ดิน บริเ วณทุง หญาจะมีสีเ ขมกวาดิน บริเ วณปา เนื่องจากมี
ปริมาณฮิวมัสสูง และจุลินทรียใ นดินบริเวณทุงหญาจะมีประสิทธิภาพดีกวาดินบริเวณปา เปนตน

2.3 สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ หมายถึง รูปแบบหรือโครงสรางพื้น ผิว โลกที่แสดงถึง ความสูง
ความลาดชัน ที่ราบ และลักษณะทางกายภาพตางๆ ของพื้นผิวโลก ซึ่งในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะ
ทําใหเกิดการชะลางและการพังทลายสูง สงผลใหมีการสะสมอินทรียวัตถุนอยกวาดินที่การลาดชันต่ํา
หรือบริเวณที่ราบ

2.4 วัตถุตนกําเนิด
วัตถุตนกําเนิด (parent materials) ของดินเกิดจากการสลายตัวของหินและแรตาม
กาลเวลา อนินทรียสารที่เปนวัตถุเริ่มตนในการสรางดิน คือ หินตางๆ เชน หินชนวน หินปูน และหิน
ทราย ซึ่งจะทําใหดินมีคุณสมบัติแตกตางกันไป เชน หินปูน มีองคประกอบที่สําคัญ คือ คารบอเนต
ไดแก แคลไซตและโดโลไมต ซึ่งเมื่อสลายตัวจะเปนดินเนื้อละเอียดที่มีความสมบูรณสูง

2.5 ระยะเวลา
ระยะเวลา (time) มีผลตอการสรางตัวของดิน ซึ่งดินที่มีอายุนานจะมีสภาพของหนา
ตัดสมบูรณกวาดินที่มีอายุนอยกวา เชน ดินที่เกิดใหมจะมีหนาตัด A-C สวนดินที่เกิดมานานจะมีหนา
ตัด A-B-C (ดูรายละเอียดในหัวขอหนาตัดของดิน) ดินในประเทศไทยอยูในเขตโซนรอน ลักษณะ
ของดินจึงมีหนาตัดที่คอนขางสมบูรณ (บุญแสน เตียวนุกูลธรรม, 2547)

3. การสลายตัวผุพัง
การสลายตัวผุพัง (weathering) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
ของหินและแร เพื่อตอบสนองตอสภาพภูมิอากาศ กระบวนการผุพังเกิดขึ้นได 2 แบบ คือ (พิมพันธ
เจิมสวัสดิพงษ และคณะ, 2549)
กระบวนการทางกายภาพ เปนการแตกหักผุพังออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย โดยวิธีทาง
กลศาสตร ไดแก การปลดปลอยแรงกดดันของหินและแร การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีผลตอการยืด
และหดตัวของหินและแร การพังทลายและการทับถมที่เกิดจากอิทธิพลของน้ําและลม อิทธิพลของพืช
และสัตว เปนตน
กระบวนการทางเคมี เปนการสลายตัวของหินและแรโดยเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น ทํา
ใหองคประกอบทางเคมีข องหิน และแรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กระบวนการผุพังทางเคมี มีหลาย
กระบวนการดวยกัน คือ

3.1 การละลาย
การละลาย (dissolution) เปนกระบวนการที่แรละลายและแตกตัวเปนไอออนบวก
และไอออนลบ โดยมีน้ําเปนตัวทําละลาย ซึ่งน้ํามีคุณสมบัติเปนตัวทําละลายที่ดี เพราะโมเลกุลของน้ํา
มีทั้งขั้วบวกและขั้ว ลบ ทํา ใหเ กิด แรงดึง ดูด กับโมเลกุลของแร ทําใหแยกตัวออกเปน ไอออนอยูใน
สารละลายได ดังสมการที่ 1
KCl
K++ Clสมการที่ 1
ของแข็ง

น้ํา

สารละลาย

3.2 ไฮเดรชัน
ไฮเดรชัน (hydration) หมายถึง เปนการรวมตัวทางเคมีของโมเลกุลน้ํากับแร โดยที่
โมเลกุลของน้ําไมมีการแตกตัว แตเขาไปรวมอยูในโครงสราง ทําใหเกิดเปนแรชนิดใหม ดังสมการที่ 2
2Fe2O3 + 3H2O
ฮีมาไทต (สีแดง)

สมการที่ 3

น้ํา

2Fe2O3. 3H2O

สมการที่ 2

ไลโมไนต (สีเหลือง)

ถาดึง น้ําออกจากโมเลกุลของสารประกอบ เรีย กวา ดีไ ฮเดรชัน (dehydration) ดัง
CaSO4.H2O

CaSO4 + H2O

สมการที่ 3

3.3 การทําปฏิกิริยากับน้ํา
การทําปฏิกิริยากับน้ํา (hydrolysis) เปนกระบวนการที่โมเลกุลของน้ําแตกตัวเปน
ไฮโดรเจนไอออน (H+) และไฮดรอกซิลไอออน (OH-) ซึ่งไฮโดรเจนไอออนจะรวมตัวกับแร โดย
แทนที่องคประกอบที่ละลายได เกิดพวกไฮดรอกไซดที่ละลายน้ําไดดีกวาเดิม เชน สมการที่ 4
KAlSi3O8 + H2O

ไมโครไคลน
(เฟลดสปาร)

HAlSi3O8 +

น้ํา

ซิลิเกตกรด
(Acid silicate)

K+ + OH-

สมการที่ 4

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด

3.4 การทําปฏิกิริยากับกรดคารบอนิก
การทําปฏิกิริยากับกรดคารบอนิก (carbonation) เปนกระบวนการที่แรทําปฏิกิริยา
กั บ ไฮโดรเจนไอออน (H+) จากกรดคาร บ อนิ ก (H2CO3) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ จ ากแก ส
คารบอนไดออกไซด (CO2) ที่อยูในอากาศหรือในดิน ทําปฏิกิริยากับน้ํา (H2O) หรือไฮโดรเจน
ไอออน (H+) จากกรดอื่นๆ ดังสมการที่ 5, 6
CO2 + H2O
H2CO3
สมการที่ 5
แกสคารบอนไดออกไซด

น้ํา

กรดคารบอนิก

CaCO3+ H+ + HCO3แคลไซต

Ca(HCO3)2

กรดคารบอนิก

สมการที่ 6

แคลเซียมไบคารบอเนต

3.5 การออกซิเดชัน-รีดักชัน
การออกซิเดชัน-รีดักชัน (oxidation-reduction) เปนกระบวนการที่แรทําปฏิกิริยา
กับออกซิเจน โดยมีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหวางอะตอมของธาตุ ออกซิเดชันเกิดเมื่ออะตอม
ของธาตุสูญเสียอิเล็กตรอน รีดักชันเกิดเมื่ออะตอมของธาตุไดรับอิเล็กตรอน สวนใหญมักเกิดกับแรที่
มีเหล็กเปนองคประกอบ ดังสมการที่ 7
รีดักชัน

4FeO + O2

เฟอรัสออกไซด

ออกซิเดชัน

2Fe2O3

เฟอริกออกไซด

สมการที่ 7

4. องคประกอบของดิน
องคประกอบของดินแบงออกเปน 4 สวนใหญๆ คือ

4.1 วัตถุอนินทรีย
วัตถุอนินทรียในดิน (soil mineral material) เปนสวนที่ไดจากการผุพังของหินและ
แร วัตถุอนินทรียในดิน ประกอบดวยทราย (sand) ทรายแปง (silt) และดินเหนียว (clay) โดย
สัดสวนของวัตถุอนินทรียในดินจะแตกตางกันตามชนิดของดิน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขนาดเสนผานศูนยกลางของอนุภาคดินประเภทตางๆ คัดลอกจาก ธวัชชัย ศุภดิษฐ,
2547
ชนิดของอนุภาค
ดินลูกรัง
ทรายหยาบ
ทรายละเอียด
ทรายแปง
ดินเหนียว

ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ใหญกวา 2 มิลลิเมตร
0.2-2.0 มิลลิเมตร
0.02-0.2 มิลลิเมตร
0.002-0.02 มิลลิเมตร
เล็กกวา 0.002 มิลลิเมตร

4.2 อินทรียวัตถุ
อินทรียวัตถุ (organic matter) เปนองคประกอบของดินที่อยูในลักษณะที่เรียกวา
ฮิวมัส (humus) ซึ่งไดจากการยอยสลายของซากพืช ซากสัตว และจุลินทรีย อินทรียวัตถุในดินไดจาก
อินทรียสารที่สําคัญ 3 ประเภท คือ โพลีแซคคาไรด (polysaccharides) ลิกนิน (lignins) และโปรตีน
(protines) โดยทั่วไปจะพบอินทรียวัตถุในสวนผิวดิน (top soil) ลักษณะเปนของแข็งที่มีขนาดเล็ก
ละเอียด สีน้ําตาลคล้ํา หรือสีดํา

4.3 น้ํา
น้ํา (water) น้ําในดินอยูในลักษณะเปนโมเลกุลของน้ํา เกาะเปนชั้นๆ รอบเม็ดดิน
และอยูในชองระหวางเม็ดดิน ปริมาณน้ําในดินจะแปรปรวนไดงาย เมื่อดินแหงมากที่สุดจะมีโมเลกุล
น้ําหุมรอบๆ เม็ดดิน อยางนอย 2-3 ชั้นโมเลกุล เมื่อดินอิ่มตัวดวยน้ําจะมีน้ําอยูเต็มชองวางระหวาง
เม็ดดินและอนุภาคดิน สมบัติของน้ําในดินขึ้นกับการมีสารละลายและแรงดึงดูดระหวางเม็ดดินตอ
โมเลกุลของน้ํา เชน แรงแคลพิลลารี (capillary force) แรงโนมถวงของโลก (gravitational force)

4.4 อากาศ
อากาศ (air) อากาศในดิน ประกอบดว ยแกสชนิด ตา งๆ เชน เดียวกับอากาศใน
บรรยากาศ คือ แกสไนโตรเจน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด และแกสอื่นๆ แตปริมาณและสัดสวน
ของแกสแตละชนิดในดินจะแตกตางกับอากาศในบรรยากาศ โดยในดินจะมีปริมาณออกซิเจนนอยกวา
แตมีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดมากกวาอากาศในบรรยากาศ

5. หนาตัดดิน
หนาตัดดิน (soil profile) เปนภาคตัดขวางแนวดิ่งหรือตั้งฉากของดิน ณ จุดใดจุดหนึ่ง
โดยจะแสดงใหเห็นชั้นดินแนวลึก ดินถูกสรางในรูปชั้นดินซึ่งแตละชั้นจะมีความหนาแตกตางกันขึ้นอยู
กับการรบกวนโครงสราง หรือการกัดกรอนและการใชประโยชนจากดิน
นักปฐพีวิทยาแบงชัน้ ดินตามหนาตัดออกเปน 5 ชั้น คือ

5.1 ชั้นโอ (O horizon)
ชั้นโอ (O horizon) เปนดินชั้นบนสุด ประกอบดวย ใบไม รากพืช และซากเนาเปอยผุ
พัง โดยจะพบดินชั้นโอในพื้นที่ดินที่ไมถูกรบกวนหรือถูกทําลายสภาพหนาดิน ดังรูปที่ 1

5.2 ชั้นเอ (A horizon)
ชั้นเอ (A horizon) ดินชั้นนี้เรียกวา ชั้นบนสุด (top soil) เปนดินที่มีความสมบูรณ
มีปริมาณอินทรียวัตถุสะสมอยูมาก ความหนาของดินชั้นเอจะมีความแตกตางกัน ซึ่งความหนาอาจไม
มีเลยจนถึงหนามาก ถาหนามากแสดงวามีคุณภาพดี

5.3 ชั้นบี (B horizon)
ชั้น บี (B horizon) เปน ดิน ที่รองจากดิน ชั้น บน เรีย กวา ดิน ชั้น ลา ง (sub soil)
เปนแหลงสะสมธาตุอาหารรองจากดินชั้นบน แตพบนอยกวา

5.4 ชั้นซี (C horizon)
อินทรียสารใดๆ

ชั้นซี (C horizon) เปน ดินชั้นวัตถุตนกําเนิดดิน โดยจะไมพบรากพืช แมลงหรือ

5.5 ชั้นอาร (R horizon)
ชั้นอาร (R horizon) เปนชั้นหิน ประกอบดวยหินแข็งๆ ซึ่งเปนจุดกําเนิดของวัตถุ
ตนกําเนิดดินในดินชั้นซี

รูปที่ 1 แสดงลักษณะชั้นดิน (soil profile) คัดลอกจาก Lemke, 2006

ลักษณะทางกายของดิน
ดินแบงไดหลายแบบขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของดิน คือ

6.1 เนื้อดิน (soil texture)
เนื้อดินเปนลักษณะทางกายภาพที่สําคัญที่สุดของดิน มีความสัมพันธกับสมบัติทาง
กายภาพอื่นๆ ของดินอีกหลายอยาง การจําแนกประเภทเนื้อดิน นิยมกําหนดชื่อประเภทเนื้อดินใหกับ
กลุมดินที่มีความหยาบและเนื้อดินประเภทเดียวกัน โดยใชตารางสามเหลี่ยมมาตรฐานการเรียกชื่อดิน
การจะใชตารางนี้ไดจะตองทราบผลการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของอนุภาคทราย ซิลท และ
ดินเหนียว ตารางสามเหลี่ยมมาตรฐานมีลักษณะดังนี้ (สุกิตติ กําแพงเศรษฐ, 2542)
1) เปนสามเหลี่ยมดานเทาแตละดานแบงออกเปน 10 สวน เทาๆกัน ในแตละสวน
จะแบงเปนสวนยอยไดอีก 10 สวน
2) เมื่อตั้งสามเหลี่ยมไวในแนวปกติ ดานฐานของสามเหลี่ยมจะบอกเปอรเซ็นตของ
อนุภาคทราย มีหัวลูกศรชี้จากตัวเลขนอยดานขวามือไปยังตัวเลขมาก คือ 100 ซึ่งอยูทางซายมือ
3) ด า นประกอบซ า ยมื อ บอกเปอร เ ซ็ น ต ดิ น เหนี ย ว มี ลู ก ศรชี้ ไ ปยั ง ยอดของ
สามเหลี่ยม ตัวเลขมากคือ 100 อยูที่ยอดของสามเหลี่ยม
สามเหลี่ยม

4) ด า นที่ เ หลื อ เป น ด า นบอกสามเหลี่ ย มของซิ ล ท หั ว ลู ก ศรชี้ ม าจากยอดของ

5) ภายในสามเหลี่ยมจะมีพื้นที่แบงออกเปนสวนๆ แตละสวนมีชื่อดินกํากับอยูเมื่อ
ลากเสนที่แสดงเปอรเซ็นตของอนุภาคดินชนิดตางๆ 3 ชนิด มาตัดกันในบริเวณใด ถือวาดินที่ตองการ
ทราบมีเนื้อดินตรงกับชื่อภายของดินแตละชนิด ใหถือวาชื่อของดินนั้นคือเนื้อดินที่ละเอียดที่สุด

รูปที่ 2 แสดงลักษณะตารางสามเหลี่ยมมาตรฐานการเรียกชื่อดิน คัดลอกจาก Lemke, 2006

การจําแนกเนื้อดินเปนประเภทใด ขึ้นอยูกับองคประกอบของทราย ซิลท และดินเหนียว
ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สัดสวนอนุภาคของทราย ซิลท และดินเหนียวในเนื้อดินประเภทตางๆ คัดลอกจาก
สุกิตติ กําแพงเศรษฐ, 2542
ประเภทเนื้อดิน
ดินเหนียว clay
ดินเหนียวปนซิลท silty clay
ดินเหนียวปนทราย sandy clay
ดินรวนเหนียวปนซิลท silty clay loam

ปริมาณของอนุภาคของดินเปนเปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก
ทราย
ซิลท
ดินเหนียว
0-45
0-40
40-100
0-20
40-60
40-60
45-65
0-20
35-55
0-20
40-70
30-40

ดินรวนเหนียว clay loam
ดินรวนเหนียวปนทราย sandy clay loam
ซิลท ทรายแปง หรือดินตะกอน silt
ดินรวนปนทรายแปง silt loam

20-45
45-80
0-20
0-50

15-50
0-28
80-100
50-88

30-40
20-35
0-12
0-30

ดินรวน loam
ดินรวนปนทราย sandy loam
ดินทรายรวน loamy sand
ดินทราย sand

20-52
45-85
70-90
85-100

28-50
0-50
0-15
0-15

7-30
0-20
0-15
0-10

6.2 ความลึกของดิน
ความลึกของดิน (soil depth) จะแตกตางตามความหนาของชั้นดิน ดินที่ตื้นมากจะมี
ความหนาของชั้นดินนอยกวา 3 เมตร โดยดินระดับตื้นจะหนาประมาณ 3-6 เมตร ดินระดับลึกปานกลาง
จะหนาประมาณ 6-12 เมตร และดินระดับลึกมากจะหนามากกวา 12 เมตร

6.3 สีของดิน
สีของดิน (soil color) จะแตกตางกันขึ้นกับวัตถุตนกําเนิดและปริมาณอินทรียวัตถุที่อยูในดิน
เชน ดินสีแดงจะมีธาตุเหล็กสูง ดินที่มีสีเทาออกขาวเกิดจากวัตถุตนกําเนิดเปนแรควอตซ เปนตน

6.4 โครงสรางของอนุภาคดิน
การแบงดินตามโครงสราง (structure of soil particle) รูปรางและชิ้นสวนอนุภาค
สามารถแบงไดเปน 8 แบบ คือ แบบทรงกลม (granular) แบบแผน (plate) แบบมีมุม (subangular)
แบบกลอง (blocky) แบบหนาตัดราบ (prismatic) แบบแบน (flat) แบบเม็ดเดี่ยว (single grain)
และแบบหนาตัดโคงมน (columnar) ซึ่งโครงสรางของอนุภาคดินจะสงผลตอการระบายน้ํา เชน ดินที่
มีอนุภาคทรงกลมจะระบายน้ําไดดีกวาดินที่มีอนุภาคแบน

6.5 ลักษณะที่บงบอกการซึมผานของน้ําในดิน
การซึมของน้ําในดินสามารถบอกถึงการเคลื่อนที่ของน้ําในดิน (permeability) ขึ้นอยู
กับปจจัยขององคประกอบ และโครงสรางของดินเปนหลัก ขณะที่ปจจัยอื่นก็มีอิทธิพลตอการซึมผาน
ของน้ําในดินเชนกัน เชน ลักษณะความแข็งและสิ่งที่ปกคลุมดิน

7. คุณสมบัติทางเคมีของดิน
คุณสมบัติทางเคมีของดิน (chemical characteristics of soil) เปนสมบัติที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการทางเคมีตางๆ ในดิน สมบัติที่สําคัญ ไดแก การมีประจุไฟฟา ความเปนกรด-ดางของ
ดิน อาหารที่มีอยูในดิน การวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) และการวิเคราะหธาตุอาหารสามารถใช
วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดินได (พิมพันธ เจิมสวัสดิพงษ และคณะ, 2549)

7.1 ชนิดและปริมาณของประจุของอนุภาคดิน
อนุภาคดินขนาดเล็กที่มีลักษณะเปนสารคอลลอยดดิน (soil colloids) ไดแก แรดิน
เหนียว (silicate clay) และฮิวมัส อนุภาคเหลานี้มีประจุไฟฟาสวนใหญเปนประจุลบ ทําใหสามารถดูด
ซับไอออนบวก (cation) ตางๆ ได cation ที่ถูกดูดซับที่ผิวของอนุภาคนี้สามารถไลหรือแทนที่cation
ชนิดอื่นๆ ได cation เหลานี้จึงเปน exchangeable cation

7.2 การดูดซับและการแลกเปลี่ยนไอออนในดิน
ไอออนที่ดูดซับที่ผิวอนุภาคดินสวนใหญเปน cation ซึ่งอาจมีสูงมากถึง 99 % เมื่อ
เทียบกับปริมาณทั้งหมดที่อยูในสารละลายดิน เมื่ออยูในสภาวะสมดุล cation เหลานี้สามารถไลหรือ
แทนที่กันได โดยเรียกการแทนที่ของ cation และ anion วา cation exchange และ anion exchange
ตามลําดับ

7.3 คาความเปนกรด-ดาง (pH)

พีเอชของดิน คือ คาความเปนกรด (acidity) หรือเปนดาง (alkalinity) ของดิน ซึ่งเปน
ปริมาณไฮโดรเจนไอออนในสารละลายในดิน ซึ่งมีชวง 0-14 โดยพีเอชเทากับ 7 หมายถึง มีคา

ความเปนกลาง พีเอชนอยกวา 7 จะมีคาความเปนกรด ถาพีเอชยิ่งนอยลงความเปนกรดก็จะสูงขึ้น
พีเอชมากกวา 7 จะมีความเปนดาง และจะเพิ่มความเปนดางมากขึ้นถาพีเอชมีคาสูง โดยดินสวนใหญ
มีคาพีเอชระหวาง 4-8

7.4 ธาตุอาหาร
ธาตุอาหาร สามารถแบงเปนธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับพืช คัดลอกจาก ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2547
ธาตุอาหารหลัก
คารบอน (Carbon : C)
ไฮโดรเจน (Hydrogen : H)
ออกซิเจน (Oxygen : C)
ไนโตรเจน (Nitrogen : N)
โพแทสเซียม (Potassium : K)
ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P)
แคลเซียม (Calcium : Ca)
แมกนีเซียม (Magnesium : Mg)
กํามะถัน (Sulfur : S)
โซเดียม (Sodium : Na)

ธาตุอาหารรอง
เหล็ก (Iron : Fe)
สังกะสี (Zinc : Zn)
ทองแดง (Copper : Cu)
โบรอน (Boron : B)
โมลิบดินมั (Molybdenum : Mo)
แมงกานีส (Manganese : Mn)
คลอรีน (Chlorine : Cl)
โคบอลต (Cobalt : Co)
วานาเดียม (Vanadium : V)
ซิลิคอน (Silicon : Si)

8. ปญหาของทรัพยากรดิน
ปญหาของดินเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติ เชน ฝน ลม ภัยธรรมชาติ น้ําใตดิน และ
แรงโนมถวงของโลก สงผลใหเกิดการพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดิน สวนสาเหตุจากมนุษย
นั้นเกิดจากการที่มนุษยใชประโยชนจากที่ดินซึ่งเกินขีดจํากัดของการใช รวมถึงการใชประโยชนเพียง
อยางเดียว โดยไมต ระหนักถึง การสงวนและการอนุรักษที่ถูกตอง เชน การตัด ไมทําลายปา การ
เพาะปลูกที่ไมถูกวิธี การขุด การถมที่ดิน และการทําเหมืองแร เปนตน ซึ่งแตละกิจกรรมลวนสงผลให
เกิดการพังทลายและการเสื่อมโทรมของดิน ดินที่เปนปญหา สามารถแบงไดดังนี้

8.1 ดินกรดจัดอันเกิดจากอะลูมิเนียม

ดินกรดจัดอันเกิดจากอะลูมิเนียมมีสาเหตุจากธาตุอาหารที่เปนไอออนบวกและมีความเปน
ดางถูกชะลางออกไปจากดิน และอะลูมิเนียมเขาไปแทนที่ไอออนบวกที่เปนดาง ทําใหดินมีปริมาณ
Al3+ เพิ่มขึ้น ซึ่งการแกไขและปรับปรุงสามารถทําไดโดยการใสปูนเพื่อลดปริมาณอะลูมิเนียม

8.2 ดินกรดซัลเฟต
ดิน กรดซัล เฟต ดิน กรดจัด หรือ ดิน เปรี้ย วจัด เปน ดิน ที่มีก รดกํา มะถัน (acid
surface soil) อยูในชั้นหนาตัดของดิน ซึ่งเปนผลมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของแรไพไรต (FeS2)
ไดแร จาโรไซด โดยทั่วไปดินจะมีสีเหลืองฟางขาว ดินเปรี้ย วจัดจะมีพีเอชต่ํา มาก (pH ต่ํากวา 4)
สงผลตอการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งธาตุอาหารบางอยางไมสามารถละลายออกมาได และสารบางชนิดจะ
ถูกละลายออกมากเกินไปจนเกิดความเปนพิษ การแกไขปญหาสามารถทําไดโดยการระบายน้ําเฉพาะ
ในสวนของเนื้อดินตอนบนเพื่อลางสารที่เปนกรดออก ซึ่งตองควบคุมใหมีน้ําแชขังในดินชั้นลาง เพื่อ
ไมใหสารที่เปนกรดเกิดขึ้นอีก การใสสารปรับปรุงดิน เชน ปูนขาว ปูนมารล แมงกานีสไดออกไซด
เปนตน

8.3 ดินเค็ม
ดินเค็ม (saline soil) คือ ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ําอยูในสารละลายดินมาก
เกินไปจนสงผลตอเจริญเติบโตของพืช และการใชประโยชนที่ดิน มีคาการนําไฟฟาของสารละลาย
(electrical conductivity, ECe) ที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวดวยน้ํา (saturation extract) มากกวา 2 เดซีซี
เมนตอเมตร (dS/m) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส คาอัตราการดูดซับโซเดียม (sodium adsorption ratio,
SAR) ต่ํา กวา 13 เกลือ ที่พ บสว นใหญเ ปน เกลือ คลอไรด ซัล เฟตของโซเดีย ม แคลเซีย มและ
แมกนีเ ซีย ม การแพรของเกลือมีสาเหตุจากธรรมชาติ (natural salinization) และสาเหตุจากมนุษย
(man made salinization) (อรุณี ยูวะนิยม, มปป) การแกปญหาดินเค็มสามารถทําไดโดยใชน้ําชะลาง
เกลือที่มีอยูในดินใหละลายออกไป เพื่อทําใหความเค็มในดินเจือจางลง การจําแนกระดับความเค็ม
ของดินที่มีผลตอพืชดวยการตรวจสอบการนําไฟฟาสามารถจําแนกได 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การจําแนกระดับความเค็มที่มีผลตอพืช คัดลอกจาก อรุณี ยูวะนิยม, มปป
คาการนําไฟฟา
(dS/m)
นอยกวา 2
2-4
4-8
8-15
มากกวา 15

ระดับความเค็ม
ไมเค็ม
เค็มนอย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
เค็มจัด

อาการของพืช
ไมมีผลกระทบตอพืช
มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชไมทนเค็ม
มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด
เฉพาะพืชทนเค็มเทานั้นจึงจะเติบโตใหผลผลิตได
เฉพาะพืชทนเค็มจัดจึงเจริญเติบโตใหผลผลิตได

หลักการทั่วไปของการวิเคราะหโซเดียมและโพแทสเซียมในดิน
เกลือที่พบในดินเค็มสวนใหญเปนการรวมตัวของธาตุที่มีประจุบวกของธาตุโซเดียม
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม กับธาตุที่มีประจุลบ เชน คลอไรด ซัลเฟต คารบอเนต ไบ
คารบอเนต การศึกษาปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมในดินทําใหทราบถึงปริมาณเกลือที่ไดรับ
อิทธิพลจากการกระจายของเกลือหรือในดินเค็ม

1. โซเดียมในดิน

โซเดียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได (exchangeable Na) หมายถึง โซเดียมที่อยูในรูป
ของไอออนบวกทีย่ ึดเกาะที่ผิวของคอลลอยดดิน โดยทั่วไปมักพบในปริมาณที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
สิ่งแวดลอมของดินนั้นๆ เชน ในดินเค็มจะตรวจพบ exchangeable Na ในปริมาณสูงมาก แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณโซเดียมทั้งหมดในดินจะพบวามีปริมาณนอยมากๆ
โซเดียมไมใชธาตุอาหารหลักของพืช แตมีสวนสําคัญในการเจริญเติบโตของพืช ใน
การสกัด exchangeable Na จะใชแคตไอออนตางๆ เชน ammonium (NH4+) และ hydrogen (H+)
เขาไปแทนที่

1.1 การวิเคราะหปริมาณโซเดียมในดิน
โดยทั่วไปในการวิเคราะหหา exchangeable Na ในดินนิยมใชการสกัดดวยสารละลาย
แอมโมเนียมอะซิเตท ความเขมขน 1.0 N ขณะที่โซเดียมที่ละลายได (soluble Na) สามารถตรวจ
วิเ คราะหไ ดจากการสกัด ดวยน้ําที่สภาวะอิ่มตัว เพราะเกลือโซเดียมสามารถละลายน้ําไดงา ย แต
เนื่องจากตัวสกัดที่ใชในการหา exchangeable Na สามารถชะลาง soluble Na ออกมาดวย ดังนั้นการ
วิเคราะหหาโซเดีย มในรูปที่แลกเปลี่ยนไดดวยสารละลายแอมโมเนียมอะซิเตท จึงตองทําการหักลบ
ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้ําออกดวย ซึ่งโดยทั่วไปถานําดินจากพื้นที่ที่มีความชื้นมาตรวจวิเคราะห จะ
พบวาปริมาณ soluble Na จะมีคานอยมากและสามารถตัดทิ้งได แตถาเปนดินจากพื้นที่ที่แหงแลง
ปริมาณ soluble Na อาจมีนัยสําคัญ
2. โพแทสเซียมในดิน
โพแทสเซียม (Potassum; K) ในดินจะปรากฏอยูใน 4 รูป คือ รูปที่อยูในสารละลาย
(soluble K) รูปที่สามารถแลกเปลี่ยนได (exchangeable K) รูปที่ไ มสามารถแลกเปลี่ยนได
(nonexchangeble K) และรูปที่อยูในโครงสรางผลึกแรในดิน (crystal structural K) โดยที่สภาวะหนึ่ง
โพแทสเซียมทั้ง 4 ลักษณะนี้อาจเกิดปฏิกิริยาทําใหเกิดจากเปลี่ยนรูปไปมา ทําใหอาจมีผลตอปริมาณ

โพแทสเซียมที่อยูในสารละลายดินได (Helmke and Sparks, 1996) ทั้งนี้รูปของโพแทสเซียมในดินที่
พืชและจุลินทรียสามารถนําไปใชประโยชนไดเรียงลําดับจากงายไปยากไดดังนี้
Soluble K > Exchangeable K > Non-exchangeble K > Crystal structural K

2.1. โพแทสเซียมที่อยูในสารละลาย

โพแทสเซียมที่อยูในสารละลาย (soluble K) คือ โพแทสเซียมไอออน (K+) ที่ละลาย
อยูในของเหลวในดิน ซึ่งพืชและจุลินทรียสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที และยังงายตอการถูกชะ
ลางออกจากดิน โดยดินทั่วๆ ไปจะมีปริมาณ soluble K อยูคอนขางนอย ยกเวน ดินเค็ม ดินดาง และ
ดินที่ผานการปรัปปรุง สภาพดินดวยการใสปุยก็อาจพบ soluble K ในปริมาณสูง ได ทั้งนี้ปริมาณ
soluble K ในดินจะขึ้น อยูกับหลายปจจัย เชน ปฏิกิริย าจลนและสมดุลของโพแทสเซีย มทั้ง 4 รูป
ความชื้ น ในดิน ปริ มาณแคตไอออนที่ มีป ระจุ +2 ในสารละลายดิน กั บบนอนุภ าคดิ น ที่ส ามารถ
แลกเปลี่ยนไอออนได

2.2. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable K) หมายถึง โพแทสเซียมที่ยึดติดผิว
นอกของแรดินเหนียวและอินทรียวัตถุซึ่งมีประจุลบเปนสวนใหญดวยพันธะไฟฟาสถิตย เนื่องจากเปน
พันธะที่ออนจึงสามารถแลกเปลี่ยนกับแคตไอออนอื่นๆ ไดงาย ทําใหพืชและจุลินทรียสามารถนําไปใช
ประโยชนได

2.3. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไมได
โพแทสเซี ย มที่ แลกเปลี่ ย นไม ไ ด (non-exchangeable K หรื อ fixed K) คื อ
โพแทสเซียมที่ยึดเกาะอยูที่บริเวณชองวางซึ่งเปนรอยตอของชั้นโครงสรางผลึกของแรในดิน ดวยแรง
ยึดเกาะที่แข็งแรงกวา exchangeable K ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนหรือหลุดออกมาไดงาย โดยพืช
สามารถดึงโพแทสเซียมประเภทนี้ไปใชประโยชนไดเล็กนอยถึงปานกลาง ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ในดิน

2.4. รูปที่อยูในโครงสรางผลึกแรในดิน
โพแทสเซี ย มที่ อ ยู ใ นโครงสร า งผลึ ก ของแร (crystal structural K) หมายถึ ง
โพแทสเซียมที่เ ป น องคป ระกอบในโมเลกุ ลแร ในดิน และอยูในโครงสร า งผลึก ของแรนั้ น ๆ โดย
โพแทสเซี ย มส ว นใหญห รื อ เกื อ บทั้ง หมดในดิน จะอยู ใ นประเภทนี้ ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห อาจพบ
โพแทสเซียมประเภทนี้ไดมากถึง 90-98 % และเมื่อแรเหลานี้เกิดการสลายตัวผุพังโพแทสเซียมก็จะ
เปลี่ยนไปอยูในรูปที่พืชและจุลินทรียสามารถนําไปใชประโยชนไดงายขึ้น

3. การวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียมในดิน
ธรรม, 2547)

การวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียมในดินทางเคมี มี 2 แบบ คือ (บุณแสน เตียวนุกูล

3.1 การวิเคราะหโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไมได

การวิเคราะหโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไมไดในดินโดยทั่วไปมี 6 วิธีคือ
1) การตมดินในสารละลายกรดไนทริก (1 N HNO3)
2) การชะดินดวยกรดไฮโดรคลอริก (0.01 N HCl)
3) H Saturated cation-exchange resin
4) สกัดดวยกรดซัลฟวริกที่ความเขมขนตางๆ
5) สกัดดวยโซเดียมเตตระฟนิลโบรอน (Na-Tetraphenyl Boron)
6) การแยกดวยไฟฟา

3.2 การวิเคราะหโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได

นิยมสกัดดิน ดวยแอมโมเนียมอะซิเตต 1 นอรมอล (1 N CH3COONH4) หรือ
โซเดียมแอซิเตต (1 N CH3COONa) ซึ่งแอมโมเนียมไอออนจะเขาไปไล exchangeable K ออกมา
โพแทสเซียมที่อยูในดินจะอยูในรูปของเกลือหินอิสระ และอยูในรูปที่ถูกดูดซับโดยคอลลอยดในดิน
exchangeable K ที่พืชสามารถนําไปใชประโยชได จะอยูในรูปของโพแทสเซีย มไอออน (K+) ซึ่ง
สามารถแตกตัว ออกไดเ มื่อใชไอออนบวกชนิดอื่นมาไลแทน โพแทสเซียมสามารถเปลี่ยนรูปจาก
exchangeable K ใหเปนโพแทสเซียมไอออน (K+) ในรูปของสารละลายดังสมการ
Exchangeable Potassium
โพแทสเซียมไอออน (K+) ในสารละลายดิน
สําหรับการวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียมในเอกสารฉบับนี้จะกลาวถึงวิธีการวิเคราะห
non-exchangeable K ดวยการตมดินในสารละลายกรดไนทริก (1 N HNO3) และการวิเคราะหหา
soluble K ดวยการละลายน้ํา

ตารางที่ 5 แสดงระดับปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดิน คัดลอกจาก บุญแสน เตียวนุ
กูลธรรม, 2547
ระดับ
ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (ppm)
ต่ํามาก
< 30
ต่ํา
30-60
ปานกลาง
60-90
สูง
90-120
สูงมาก
> 120

ขั้นตอนการวิเคราะหโซเดียมและโพแทสเซียมในดิน
จากบทกอนหนา จะพบวาโพแทสเซียมและโซเดียมในดินอาจยึดเกาะกับอนุภาคดิน
ในหลายรูปแบบ ซึ่งตองใชวิธีวิเคราะหที่แตกตางกันไป ในเอกสารฉบับนี้กลาวถึงการสกัดธาตุทั้งสอง
ดวย 2 วิธี คือ
- การสกัดดวยน้ํา เพื่อวิเคราะหปริมาณ soluble K และ Na เนื่องจากน้ําเปนปจจัย
ทางธรรมชาติและเปนตัวทําละลายที่ดี
- การสกัดดวยการตมในกรดไนทริก เพื่อวิเคราะหปริมาณ non-exchangeable K
และ Na เนื่องจากการทําเหมืองแรโดยทั่วไปอาจทําใหเกิดสภาพที่เปนกรด ซึ่งอาจชะลางธาตุดังกลาว
ออกมาไดมากขึ้น

1. การเตรียมตัวอยางดิน

นําตัวอยางดินมาผึ่งใหแหงในที่รมจนกระทั่งแหงดีแลว บดตัวอยางดินใหละเอียด
รอนดวยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร นําไปวิเคราะหสมบัติทางเคมีตอไป

2. อุปกรณและสารเคมี
2.1 เครื่องมือและอุปกรณ
2.1.1 ขวดหรือ flask ขนาด 50 มล. พรอมฝาปด
2.1.2 กรวยกรอง ขนาด 11 ซม.
2.1.3 กระดาษกรอง Whatman No. 42
2.1.4 เครื่อง atomic absorption spectometer (AAS)
2.1.5 Volumetric flask ขนาด 100 มล.
2.1.6 Erlenmeyer flask ขนาด 125 มล.
2.1.7 Hot plate

2.2 สารเคมี
2.2.1 สารละลายโพแทสเซียมมาตรฐาน ความเขมขน 1000 mg/l
2.2.2 สารละลายโซเดียมมาตรฐาน ความเขมขน 1000 mg/l
2.2.3 กรดไนทริก ความเขมขน 1.0 N
ตวงกรดไนทริกเขมขน 63 ml ใสในน้ํากลั่น แลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร

2.2.4 กรดไนทริก ความเขมขน 0.1 N
ตวงกรดไนทริกเขมขน 6.3 ml ใสในน้ํากลั่น แลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร

3. การวิเคราะหหา soluble potassium และ soluble sodium
การวิเคราะหหา soluble potassium และ soluble sodium ดัดแปลงวิธีจากหนังสือ
Soil Analysis Handbook of Reference Methods เขียนโดย Soil and Plant Analysis Council
(2000) ดังนี้
3.1 ชั่งดินที่แหงหนัก 2.5 กรัม ใสในขวดหรือ flask ที่มีฝาปด ขนาด 50 มล. เติมน้ํา
กลั่นปริมาตร 25 มล. ปดฝาขวดแลวเขยานาน 30 นาที แลวตั้งทิ้งไวนานประมาณ 15 นาที
3.2 กรองของเหลวที่ไดดวยกระดาษกรอง ใส Volumetric flask ขนาด 100 มล. ปรับ
ปริมาตรใหถึงขีดปริมาตรดวยน้ํากลั่น แลวนําไปวัด K และ Na ดวยเครื่อง AAS โดยใชเทียบกับ
สารละลายมาตรฐานของ K ที่ความเขมขน 0.1 ถึง 10 mg K/l และสารละลายมาตรฐานของ Na ที่
ความเขมขน 0.1 ถึง 100 mg Na/l
3.3 การคํานวณ
Soluble K/Na (กรัม/ตัน)

=

AxB
C

=

AxB
C x 104

หรือ
Soluble K/Na (%)
เมื่อ

A = ปริมาณ K/Na ที่วัดได (mg/L)
B = ปริมาตรที่ตัวอยางทั้งหมดละลายอยู (ml)
C = น้ําหนักตัวอยาง (g)

4. การวิเคราะหหา nonexchangeable potassium ดวยการตมในกรดไนทริก
การวิเคราะหหา nonexchangeable potassium ดวยการตมในกรดไนทริกใชวิธีจาก
หนังสือ Method Of Soil Analysis เขียนโดย Helmke and Sparks (1996) ดังนี้
4.1 ชั่งดินที่แหงหนัก 2.5 กรัม ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 125 มล. แลวเติม
กรดไนทริกเขมขน 1.0 N ปริมาตร 25 มล. นําไปตั้งบน hot plate
4.2 ตมตัวอยางใหเดือดเบาๆ นาน 15 นาที

4.3 ยก Erlenmeyer flask ลง ทิ้งใหเย็น ประมาณ 5 นาที จากนั้นกรองของเหลว
ลักษณะคลายโคลน (slurry) ที่ไดผานกระดาษกรอง โดยเก็บสารละลายที่กรองไดใน Volumetric
flask ขนาด 100 มล.
4.4 ลางตะกอนดวยกรดไนทริกเขมขน 0.1 N ประมาณ 4 ครั้ง โดยในการลางแตละ
ครั้งตองรอจนสารละลายเกือบแหง แลวจึงเติมกรดไนทริกเจือจางเพื่อลางตะกอนตอ
4.5 ปรัปปริมาตรสารละลายจนถึงขีดปริมาตร แลวนําไปวัดคา K ดวยเครื่อง AAS
โดยใชสารละลายมาตรฐานของ K ที่ความเขมขน 1 ถึง 10 mg/l
4.6 การคํานวณ
Nonexchangeable K (กรัม/ตัน) =

AxB
C

Nonexchangeable K (%)

AxB
C x 104

หรือ

เมื่อ

=

A = ปริมาณ K ที่วัดได (mg/L)
B = ปริมาตรที่ตัวอยางทั้งหมดละลายอยู (ml)
C = น้ําหนักตัวอยาง (g)

ผลการวิเคราะห
ตัวอยางดินที่นํามาวิเคราะหปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียม เปนตัวอยางดินที่สํานัก
อุตสาหกรรมพื้นฐานเก็บจากโครงการเหมืองแรโปแตช อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดอุดรธานี จํานวน 66 ตัวอยาง ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินจากพื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตชจังหวัด ชัยภูมิ
มหาสารคาม สกลนคร และอุดรธานี
โซเดียม (กรัม/ตัน)
โพแทสเซียม (กรัม/ตัน)
เครื่องหมาย
ตัวอยาง
soluble Na non- exchangeable Na
soluble K non- exchangeable K
S-4A
122
206
128
689
S-4B
332
484
53
515
S-11A
15
23
52
328
S-11B
12
29
15
205
S-17A
0.15 a
0.16 a
133
720
S-17B
S-22A
S-22B
S-23A
S-23B

0.12 a
3.25 a
0.93 a
15
10

0.14 a
3.14 a
0.94 a
24
16

39
660
408
19
6

493
729
603
178
116

S-31A
S-31B
SS-1A
SS-2A
SS-3A

63
52
5
11
14

77
61
14
24
50

97
98
9
14
4

170
908
151
411
211

SS-4A
SS-1B
SS-2B
SS-3B

13
5
5
12

30
26
12
49

37
3
6
3

261
278
44
68

หมายเหตุ

a คือ เปอรเซ็นต (%)
SS คือ จังหวัดสกลนคร
SU คือ จังหวัดอุดรธานี

S คือ อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
SM คือ จังหวัดมหาสารคาม
1-31 คือ จุดเก็บ
A คือ ชั้นดิน A

B คือ ชั้นดิน B

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินจากพื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดชัยภูมิ
มหาสารคาม สกลนคร และอุดรธานี ………………..(ตอ)
โซเดียม (กรัม/ตัน)
โพแทสเซียม (กรัม/ตัน)
เครื่องหมาย
ตัวอยาง
soluble Na non- exchangeable Na
soluble K non- exchangeable K
SS-4B
7
21
8
127
SM-1A
66
128
10
57
SM-2A
0.25 a
0.33 a
32
67
SM-3A
5
18
11
96
SM-4A
4
22
7
57
SM-5A
SM-1B
SM-2B
SM-3B
SM-4B

4
14
15
711
7

15
36
36
0.14 a
27

5
4
6
9
5

54
53
263
68
74

SM-5B
SU-1A
SU-1B
SU-2A
SU-2B

6
26
15
86
84

14
34
18
144
114

6
13
5
5
3

32
133
76
60
32

SU-3A
SU-3B
SU-4A
SU-4B
SU-5A

21
22
488
120
82

35
55
521
324
92

20
4
35
3
78

312
200
237
136
571

SU-5B
SU-6A
SU-6B
SU-7A

33
9
47
14

61
17
56
24

26
6
4
16

456
101
86
93

หมายเหตุ

a คือ เปอรเซ็นต (%)
SS คือ จังหวัดสกลนคร
SU คือ จังหวัดอุดรธานี

S คือ อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
SM คือ จังหวัดมหาสารคาม
1-31 คือ จุดเก็บ
A คือ ชั้นดิน A

B คือ ชั้นดิน B

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินจากพื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดชัยภูมิ
มหาสารคาม สกลนคร และอุดรธานี ………………..(ตอ)
โซเดียม (กรัม/ตัน)
โพแทสเซียม (กรัม/ตัน)
เครื่องหมาย
ตัวอยาง
soluble Na non- exchangeable Na
soluble K non- exchangeable K
SU-7B
6
22
6
108
SU-8A
25
40
16
85
SU-8B
29
51
5
58
SU-9A
44
93
25
317
SU-9B
22
41
7
131
SU-10A
SU-10B
SU-11A
SU-11B
SU-12A

0.22 a
620
7
7
497

0.22 a
686
13
11
544

211
28
38
13
23

391
115
197
88
97

SU-12B
SU-13A
SU-13B
SU-14A
SU-14B

94
41
49
0.95 a
914

73
73
73
1.01 a
0.10 a

5
9
6
0.12 a
198

63
79
44
0.14 a
484

SU-15A
SU-15B
SU-16A
SU-16B
SU-17A

14
20
5
11
0.50 a

32
42
25
19
0.50 a

11
7
37
19
93

112
51
308
316
276

SU-17B
SU-18A
SU-18B

748
44
18

0.11 a
83
32

18
19
4

221
130
65

หมายเหตุ

a คือ เปอรเซ็นต (%)
SS คือ จังหวัดสกลนคร
SU คือ จังหวัดอุดรธานี

S คือ อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
SM คือ จังหวัดมหาสารคาม
1-31 คือ จุดเก็บ
A คือ ชั้นดิน A

B คือ ชั้นดิน B

จากผลการวิเคราะหโซเดีย มและโพแทสเซียมในตัว อยางดินพบวา ตัว อยา งดิน ที่
ละลายดวยกรดมีปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมสูงกวาการละลายดวยน้ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวาหาก
พื้นที่โครงการมีสภาพเปนกรดก็อาจสงผลใหธาตุดังกลาวถูกชะลางออกมาไดมากขึ้น
ทั้งนี้ผลการวิเคราะหที่ไดจะใชเปนฐานขอมูลพื่อใหงานดานการกํากับดูแลและบริหาร
จัด การทางสิ่ง แวดลอมบริเวณพื้น ที่โครงการเหมืองแรโปแตชเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ และไม
เกิดผลกระทบใดๆ ซึ่งตัวอยางที่เก็บเปนตัวแทนของดินบริเวณพื้นที่กอนการดําเนินโครงการ

บทสรุป

ดินเปนทรัยพากรธรรมชาติที่สําคัญ ซึ่งเกิดจาการผุพังของวัตถุตนกําเนิดดินคือหินและแรที่
กัดกรอนผุพังจากปจจัยทาง สภาพภูมิกาศ ภูมิประเทศ และกาลเวลา การทํากิจกรรมตางๆของมนุษย
ทําใหคุณภาพของดินเสื่อมโทรมลง การวางแผนการใชประโยชน การอนุรักษดิน และการแกไขปญหา
ดิน จึงเปนสิ่งสําคัญ
การศึกษาการแพรกระจายของเกลือเปนสิ่งสําคัญของการดําเนินโครงการเหมืองแรโปแตช
การเก็บขอมูลของปริมาณโซเดียมและโพแทสเซีย มของดิน ในบริเ วณพื้น ที่โครงการ กอนการเริ่ม
ดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนสิ่งสําคัญอยางมาก โดยใชเปนฐานขอมูลในการเปรียบเทียบผลกระทบที่
เกิดขึ้นกอนดําเนินโครงการกับหลังดําเนินโครงการ เพื่อใหงานดานการกํากับดูแลและบริหารจัดการ
ทางสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตชใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมเกิดผล
กระทบใดๆ
การวิเคราะหปริมาณ Na และ K ดวยวิธีทางเคมีมี 2 วิธี คือ การละลายดวยกรดไนทริกซึ่ง
สามารถละลาย non-exchangeable Na และ non-exchangeable K และการละลายดวยน้ําซึ่งสามารถ
ละลาย soluble Na และ soluble K จากผลการวิเคราะหพบวาตัวอยางดินที่ละลายดวยกรดมีปริมาณ
โซเดียมและโพแทสเซียมสูงกวาการละลายดวยน้ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวาหากพื้นที่โครงการมีสภาพเปน
กรดก็อาจสงผลใหธาตุดังกลาวถูกชะลางออกมาไดมากขึ้น การนําผลการวิเคราะหปริมาณ Na และ K
ไปใชในการประเมินการแพรกระจายของเกลือตองทําการเก็บตัวอยางและติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใชรวบรวมเปนคา baseline สําหรับเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังได
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