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1/4

สีและความช�้นในดิน
ว�ชา
ธรณีศาสตร

หัวขอเร�่อง
ธรณีว�ทยา

ความช�้นในดิน

เปาหมายการพัฒนาที่ยั�งยืน
(SDG) ที่เช�่อมโยง

คําคน
ดิน

สีดิน

ความช�้น

สเกลสี

ระดับสีเทา

บทนํา
ปร�มาณน้ําที่อยูในตัวอยางดินนั�นเร�ยกวาความช�้นในดิน ความช�้นนั�นเปนสิ�งสําคัญมากและ
จําเปนจะตองอยูในระดับที่สมดุล ไมแหงหร�อเปยกจนเกินไปเพ�่อใหสิ�งมีช�ว�ตไดดูดเอาไปเปน
อาหารได โดยเฉพาะอยางยิ�ง ความช�้นในดินควรจะตองมีความสัมพันธกับความตองการ
ของสิ�งมีช�ว�ตแตละชนิดทั�งตนไม สัตว และสิ�งมีช�ว�ตชนิดอื่นๆ ในระบบนิเวศ สิ�งมีช�ว�ตบางชนิด
ตองการความช�้นสูง อาทิ ตนเฟ�รนและตัวซาลาแมนเดอร สวนสิ�งมีช�ว�ตอื่นๆ
อยางตนตะบองเพชรหร�องูนั�นปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของทะเลทรายและตองการน้ํา
นอยมาก แตโดยสวนใหญแลว ดินที่มีความช�้นสม่ําเสมอนั�นก็ยังเปนเสมือนสวรรคของพ�ชและ
เหลาสัตวขนาดเล็กที่อาศัยอยูในดิน

แผนผังเนื้อหา STEM

70

10 %

50 %

ระยะเวลาทํากิจกรรม

2-3 ชั�วโมง

10 %

สภาพความช�้นในดินนั�นสงผลตอโครงสรางของดินในหลายปจจัย ดินที่มีน้ําอยูมากเกินไปหร�อ
ไมสามารถระบายน้ําไดอยางเหมาะสมอาจเกิดเซาะหร�อดินถลมได สวนดินที่แหงจนเกินไปก็จะ
กลายเปนดินแข�งและแนน ขาดความรวนซุย ดังนั�น ดินชนิดตางๆ ก็จะตอบสนองตอความช�้น
ไดตางกันออกไป ดินทรายนั�นสามารถระบายน้ําออกไดอยางรวดเร�ว แตดินเหนียวนั�นอุมน้ํา
ไวและมีความชุมน้ํากวา เนื่องจากความช�้นมีความสําคัญตอดินอยางมาก แตทวาเราจะวัดได
อยางไร ในการทดลองนี้ นักเร�ยนจะไดเร�ยนรูว�ธีการใชสเกลสีในการระบุคาความช�้นของดิน

วัตถุประสงคหลัก
เพ�่อเสร�มสรางความเขาใจในเร�่องความแตกตางระหวางตัวอยางดินแหง
และดินอุมน้ํา
เพ�่อเสร�มสรางความเขาใจวาสีของดินจะเปนอยางไรหากเราเติมน้ําลงไป
เพ�่อเสร�มสรางความเขาใจถึงว�ธีการใชผลการทดลองที่ไดไประบุคาระดับ
ความช�้นในตัวอยางดินชนิดอื่นๆ

วัสดุอุปกรณ
ดิน (3 ถวยตวง)
a ใชดินจากสวนหลังบานหร�อบร�เวณภายนอกที่อื่นๆ ก็ไดที่มีดิน
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หร�อดินที่ซ�้อมาจากรานขายตนไม

b หากใชว�ธีการตักดินมาจากที่กลางแจง อาจจะตองใชอุปกรณอยาง

ชอน พลั�วเล็กๆ หร�ออุปกรณ ใสที่มีฝาปดดวย
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c อยาลืมจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการทดลองวา

ไดเก็บดินมาจากที่ใด

2

ถาดอบขนมขนาดเล็ก

3

แผนรองอบ

4

เตาอบ

5

แกวกระดาษขนาดเล็กสําหรับใสตัวอยางดิน (21 ใบ)

6

ปากกาเข�ยนซ�ดี (permanent)

7

ถวยและชอนตวง

คําแนะนําดานความปลอดภัย
เด็กควรอยูภายใตการดูแลของผูใหญเสมอ
เมื่อใชเตาอบ

ดิน

ความช�้น

สเกลสี

8

น้ํา

9

กระดาษ (3 แผน)

ระดับสีเทา

10 ดินสอ ปากกา หร�อปากกาเคมี
11

กลองดิจ�ทัล

12 คอมพ�วเตอร
13 ปร�้นเตอร
14 สมุดบันทึกการทดลอง

3

จากนั�นนําดินออกจากเตาอบและผึ่งไวใหเย็นตัวลง

4

แบงดินออกเปนแกวกระดาษเล็กๆ จนครบทั�ง 21 ใบ และเข�ยน
เลขกํากับแกวแตละใบเอาไวดวยเลข 1-7 ดวยปากกาเคมีจน
แกวมีเลขกํากับครบทุกใบ
a เมื่อเข�ยนเลขกํากับเสร�จแลวเราก็จะไดแกวที่มีเลขกํากับ

เปนเลข 1 จํานวนสามใบ, แกวที่มีเลขกํากับเปนเลข 2
จํานวนสามใบ, แกวที่มีเลขกํากับเปนเลข 3 จํานวนสาม
ใบและเปนเชนนี้จนถึงเลข 7

คําถามช�้นํา
1

สีของดินมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเมื่อมีความช�้นหร�อแหง

5

ใชชอนตวงมาตวงดินแหง 2 ชอนโตะ (Tbsp.)
ใสถวยทั�งหมด 21 ถวยจนครบ

2

เราจะสรางสเกลสีไดอยางไร

6

เติมน้ําตามที่ระบุไวในตารางที่ 1 ดานลางนี้
(หนวยเปนชอนโตะ) ลงในแตละถวย
(ถวยหมายเลข “1” จะไมมีการเติมน้ําใดๆ เนื่องจาก
ถวยดังกลาวจะเปนตัวควบคุมดินแหง) หลังเติมน้ําตาม
ที่ระบุไวจนหมดแลว คนดินในถวยแตละถวยใหเขากัน

3 ดินที่มีชนิดตางกันจะมีสีที่ตางกันออกไปหร�อไมเมื่อมีความช�้น

หร�อแหง
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กิจกรรม/ขั�นตอน
1

นําดิน 3 ถวยตวงเทใสในถาดอบขนาดเล็ก
แลวนําไปวางบนแผนรองอบ

2

ใหผูใหญชวยนําแผนรองอบที่มีถาดอบดังกลาววางอยูใสเตา
อบและอบดินดวยความรอนต่ํา (200�F) ประมาณ 2-3 ชั�วโมง
ซ�่งจะชวยทําใหน้ําระเหยออกจากดินจนหมด

การทดลอง

3/4

ขั�นสูง
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คําคน

ความช�้นในดิน

สีดิน

ตัวอยาง

ดิน
(ชอนโตะ)

น้ํา
(ชอนชา)

1

2 ชอนโตะ

0 ชอนชา (ไมมีน้ํา)

2

2 ชอนโตะ

1/2 ชอนชา

3

2 ชอนโตะ

1 ชอนชา

4

2 ชอนโตะ

1 1/2 ชอนชา

5

2 ชอนโตะ

2 ชอนชา

6

2 ชอนโตะ

2 1/2 ชอนชา

7

2 ชอนโตะ

3 ชอนชา

7

8

นํากระดาษมาหนึ่งแผนและใชดินสอหร�อปากกาเคมีเข�ยนเลข
1-7 เวนที่เหนือตัวเลขเอาไวใหเพ�ยงพอสําหรับการนําดินหนึ่ง
ชอนจากตัวอยางแตละหมายเลขมาเทลงไป
ตักดินจากแตละตัวอยางดานบนมาเทลงบนกระดาษที่เข�ยน
เลขกํากับเอาไวใหตรงกับตัวเลขของแตละถวย โดยใชดินจาก
ถวยหนึ่งชุดที่เตร�ยมเอาไว (หมายเลข 1-7)

ดิน

ความช�้น

สเกลสี

ระดับสีเทา

13 เปร�ยบเทียบสีของตัวอยางดินเทียบกับสีเทาระดับตางๆ

ในสเกล (ดานลางสุดของภาพที่มีเปอรเซ�นตกํากับอยู) เข�ยน
เลขกํากับเปอรเซ�นตระดับสีเทาที่ตัวอยางดินแตละชนิด
(จากศูนยคือสีขาวและ 100% คือสีดํา) ใชแถบสีเทาที่
ดาวน โหลดมาเทียบสีกับภาพถายตัวอยางดินของเรา
จากนั�นสรางตารางบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกการทดลองของ
ตนเองตามตัวอยางตารางที่ 2 ดานลางและจดบันทึกผลการ
ทดสอบของตัวเองลงไป
โทนสีเทารอยละ

ระดับสีเทาเฉลี่ยรอยละ

1
1
1
2
2
2
3

9

ถายภาพกระดาษดังกลาวดวยกลองดิจ�ตอล ใหตัวอยางอยูใน
ภาพอยางครบถวน

3
3

10 ทําตามขั�นตอนที่ 7–9 กับดินในถวยอีกสองชุดที่เหลือ

(ที่เข�ยนเลขกํากับ 1-7 เอาไว) โดยใชกระดาษแผนใหมสําหรับ
แตละชุด

11

โหลดภาพถายทั�งสามชุดลงคอมพ�วเตอรและสั�งพ�มพออกมา
เปนแบบสีเทา (grayscale) หร�อสีขาวดํา

ฯลฯ
14 คํานวณคาเฉลี่ยเปอรเซ�นตระดับสีเทาของตัวอยางแตละ

ตัวอยางที่มีหมายเลขกํากับเดียวกัน จากนั�นใสขอมูลลงใน
ตารางที่อยูในสมุดบันทึกของตนเอง
a ตัวอยาง หากถวยตัวอยางหมายเลข #2 ใบที่หนึ่งมีเปอรเซ�นต

Designed by Groupe-Dejour.de

12 ดาวน โหลดแถบสีเทานี้และสั�งพ�มพออกมา:

http://www.kumagera.ne.jp/kkudo/grayscale.jpg

ระดับสีเทาอยูที่ 50%, ถวยหมายเลข #2 ใบที่สองมีเปอรเซ�นต
ระดับสีเทาอยูที่ 55% และถวยหมายเลข #2 ใบที่สามมี
เปอรเซ�นตระดับสีเทาอยูที่ 50% นั�นแปลวาคาเฉลี่ยเปอรเซ�นต
ระดับสีเทาของตัวอยางหมายเลข #2 ก็จะเปน 52%
(ดวยการเอา 50% + 55% + 50% = 155%,
จากนั�น 155% ÷ 3 = 52%)
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15 สรางกราฟจากขอมูลที่ไดดวยตนเองในสมุดหร�อใช

งานเว�บไซต Create a Graph เพ�่อชวยสรางกราฟใน
คอมพ�วเตอร

Designed by Groupe-Dejour.de

a

ผูแตง/ที่มา

ที่แกนแนวนอนหร�อแกน x ใหใสตัวเลขกํากับตัวอยาง
ดิน (1–7) และที่แกนแนวตั�งหร�อแกน y ใหใสคาเฉลี่ย
เปอรเซ�นตระดับสีเทา (0–100%)

ดิน

ความช�้น

สเกลสี

ระดับสีเทา

16

มีความแตกตางระหวางตัวอยางดินที่แหงและเปยกหร�อไม
เกิดอะไรข�้นกับสีของดินเมื่อเราใสน้ําเพ��มข�้น เราสามารถใช
ผลการทดลองของเราเพ�่อชวยใหการระบุคาระดับความช�้นใน
ตัวอยางดินชนิดอื่นไดหร�อไม
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Teisha Rowland, Ph.D., Science Buddies, „Soil Color and Moisture.“ Science Buddies, 12 Jan. 2020
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