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48311314 : สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
คําสําคัญ :  คารบอนอินทรีย/สัดสวนของดินเหนียว/ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก/จุลธาตุอาหาร/ดินสวนผลไม 
  วรางคณา  รักทองสุข : ความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางคารบอนอินทรีย สัดสวนดินเหนียว ความจุ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวก และจุลธาตุอาหารของดินสวนผลไมในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.นัทธีรา  สรรมณี.  144 หนา. 
 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางคารบอนอินทรีย (organic 
carbon, OC) สัดสวนดินเหนียว (clay content) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity, 
CEC) และจุลธาตุอาหาร (Cu, Fe, Mn, และ Zn) ของดินสวนผลไมในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม โดยแบงตามอันดับดิน ช้ันแรวิทยา และชนิดของเน้ือดิน 
 สามารถแบงกลุมตัวอยางดินได 2 อันดับ คือ Inceptisols และ Mollisols ซึ่งทั้ง 2 อันดับมีคาเฉล่ีย 
CEC และสัดสวนดินเหนียวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ในขณะที่ปริมาณ OC ไมแตกตางกัน โดยมี
คาเฉล่ียของ CEC และสัดสวนดินเหนียวในดินอันดับ Mollisols สูงกวาในดินอันดับ Inceptisols ขณะที่  Fe  เปน
จุลธาตุอาหารเพียงชนิดเดียวที่มีคาเฉล่ียแตกตางกันระหวางอันดับดิน โดยในดินอันดับ Inceptisols มีคาเฉล่ียของ 
Fe สูงกวาดินอันดับ Mollisols ซึ่งผลดังกลาวเปนไปตามคุณลักษณะของวัตถุตนกําเนิดดินตามอันดับดิน เมื่อ
พิจารณาถึงความสัมพันธโดยใช multiple regression พบวา มีเพียงสัดสวนดินเหนียวของดินอันดับ Inceptisols 
เทาน้ันที่มีความสัมพันธกับ CEC ทางบวก (R2 = 0.221) นอกจากน้ี OC มีความสัมพันธทางบวกกับ Cu ในดินทั้ง 
2 อันดับ (R2 = 0.157 ใน Inceptisols และ R2 = 0.209 ใน Mollisols) และสัมพันธกับ Zn ในดินอันดับ Mollisols 
(R2 = 0.742) 
 เมื่อแบงกลุมตัวอยางดินตามชั้นแรวิทยาพบชั้นแรวิทยาเพียงชนิดเดียวคือ ชั้นแร smectitic 
(39 ตัวอยาง) โดยพบวาสัดสวนดินเหนียวสัมพันธกับ CEC (R2 = 0.316) ในขณะที่ OC สัมพันธกับ Mn และ Zn 
(R2 = 0.120 และ 0.566 ตามลําดับ) 
 สามารถแบงกลุมตามชนิดดินได 3 กลุมดวยกันคือ clay, clay loam, และ medium loam โดยเรียงลําดับ
ปริมาณที่พบสัดสวนดินเหนียวและ CEC ไดดังน้ี clay, clay loam > medium loam มีเพียงดินชนิด clay เทาน้ันที่
สัดสวนดินเหนียวสัมพันธกับ CEC (R2 = 0.161) ขณะที่ปริมาณ OC ของดินทั้ง 3 ชนิดไมมีความสัมพันธกับคา 
CEC เลย (p > 0.05) แมกระนั้นก็ตามปริมาณ OC สามารถอธิบาย Cu และ Zn ในดินชนิด clay และ clay loam ได 
 จากการแบงกลุมดินโดยใชลักษณะของดินที่แตกตางกัน เห็นไดวามีเพียงสัดสวนดินเหนียวเทาน้ันที่
สามารถอธิบายคา CEC ได ในขณะที่ OC ชวยในการอธิบายความสัมพันธของ Cu และ Zn ตัวแบบสมการท่ีได
จากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง แตในการนําไปใชควรพิจารณาถึงสภาพแวดลอมดวย เน่ืองจาก
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เชน ชนิดของดิน กิจกรรมของจุลินทรีย ลักษณะภูมิอากาศ และการใชประโยชน
ที่ดิน มีผลทําใหปริมาณหรือคาตางๆ ในดินเปล่ียนแปลงไปดวย 
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48311314 : MAJOR : ENVIRONMENTAL SCIENCE 
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MICRONUTRIENTS/ FRUIT FARMING SOILS 
 WARANGKANA  RUCKTHONGSOOK : THE QUANTITATIVE RELATIONSHIPS 
AMONG ORGANIC CARBON, CLAY CONTENTS, CATION EXCHANGE CAPACITY, AND 
MICRONUTRIENTS OF FRUIT FARMING SOILS FROM NAKHON PATHOM, SAMUT SAKHON, 
AND SAMUT SONGKHRAM PROVINCES. THESIS ADVISOR :  ASST. PROF. NATDHERA 
SANMANEE., Ph.D.  144 pp. 
 
 
 The objective was to study the quantitative relationships among organic carbon 
(OC), clay contents, cation exchange capacity (CEC) and micronutrients (Cu, Fe, Mn, and Zn) 
of agricultural soils in Nakorn Pathom, Samut Sakhon, and Samut Songkhram provinces 
categorized by soil order, mineralogy class, and soil texture. 
 Two groups of soil order--Inceptisols and Mollisols were found in the area having 
different CECs relating to clay contents while their OC contents were found similar. Their 
averages of both parameters in Mollisols soil were significantly higher than the Inceptisols soil 
while only Fe of Inceptisols soil was significantly higher that the Mollisoils soil (p < 0.05). 
These results corresponded to their characteristics of soil order in which parent materials 
determined their properties. Only clay content of Inceptisols soil positively correlated with the 
CEC (R2 = 0.221) and OC contents positively correlated with Cu in both soils  
(R2 = 0.157 in Inceptisols and R2 = 0.209 in Mollisols) and correlated with Zn in Mollisols  
(R2 = 0.742). 
 Using mineralogy class, 39 soils were smectitic. The results showed that CEC was 
having a relationship with clay content (R2 = 0.316) while OC related to the amounts of Mn 
and Zn (R2 = 0.120 and 0.566 respectively). 
 From soil texture classification, three groups of soils—clay, clay loam, and medium 
loam were found. With respect to their clay contents, the CECs were in the following order: 
clay, clay loam > medium loam. Only clay group that the clay content was significantly 
correlated with CEC (R2 = 0.161) while OC contents of these three groups of soils were not 
significantly correlated with their CECs (p > 0.05). Nevertheless, OC contents could explain 
Cu and Zn in clay and clay loam. 
 In conclusion, only clay contents could be used to explain the CEC in all three 
different ways of classifications but OC helped to explain the relationship with Cu and Zn. 
These predictive models are useful but unique and must be careful when applying since they 
differ among many environmental conditions, such as soil types, biological activity, climate 
and land use. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความเมตตานุเคราะหจากอาจารยหลายๆ 
ทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธท่ี
ไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขวิทยานิพนธมาโดยตลอด พรอมท้ัง
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ ท่ีกรุณาเปนประธานกรรมการ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ธรรมวานิช ท่ีไดกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหคําแนะนําตรวจสอบแกไข
วิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมทุกๆ ทานท่ีไดใหความรู ให
โอกาส และใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาในการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนสวนหน่ึงจากโครงการวิจัยเร่ือง “บทบาทของกรดฮิวมิค 
และกรดฟลวิคในดินของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตอการดูดซับจุลธาตุอาหารในดินและโลหะท่ีเปนพิษ: 
กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย” จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูวิจัยจึงขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร มา ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพอพระครูปลัดวิโรจน  โอภาโส
(สีบุญเรือง) รักษาการเจาอาวาสวัดสุวรรณหงษ (เขาจีนแล 2) ท่ีกรุณาใหขอคิดและกําลังใจท่ีดีมา
โดยตลอด ขอขอบพระคุณผูชวยศาตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี และภาควิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมอีกคร้ังท่ีไดกรุณาเอ้ือเฟอทุนสนับสนุนการศึกษา ขอขอบคุณ คุณผองศรี เผาภูรี และคุณ
นที  สงบุญ  นักวิทยาศาสตรภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ตลอดจนเจาหนาท่ีภาควิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมทุกทานท่ีเปนกําลังใจ ใหคําแนะนํา คอยชวยเหลือ และความอนุเคราะห
เคร่ืองมือ สารเคมี และอุปกรณตางๆ ในการทําวิจัยคร้ังนี้ และขอขอบคุณพี่ๆ นองๆ ทุกคน ท่ีเปน
กําลังใจ และชวยเหลือ ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี 
 สุดทายนี้คุณคาและคุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเพ่ือตอบแทน
พระคุณของคุณปูชนะ คุณยานันทา คุณพอวิฑูรย และคุณแมอารีวรรณ รักทองสุข ท่ีไดใหการ
สนับสนุนและเปนกําลังใจใหเสมอมา และเพ่ือตอบแทนบูรพาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาท
วิชาท้ังหลายแกผูวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
แมวาปจจุบันประเทศไทยจะเนนดานการพัฒนาอุตสาหกรรมมากข้ึน แตก็ยังคงปฏิเสธไมไดวา

การเกษตรกรรมยังคงเปนอาชีพหลักของคนไทย โดยพื้นท่ีเกษตรสวนใหญมักจะเปนพื้นท่ีเกษตร
ดั้งเดิมท่ีมีการเพาะปลูกติดตอกันมาเปนเวลานาน อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหปริมาณสารอินทรีย
และแรธาตุตางๆ ในดินลดลง แมวาเกษตรกรสวนใหญมีการปรับปรุงคุณภาพดินอยางตอเนื่อง เชน 
การพรวนดิน การปรับความเปนกรดดาง การเติมปุย ซ่ึงเกษตรกรโดยมากมักจะใหความสนใจ
เฉพาะธาตุอาหารหลักเทานั้น อันไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และมักจะละเลย
แรธาตุจําพวกจุลธาตุอาหาร โดยเฉพาะจุลธาตุอาหารประจุบวก อันประกอบไปดวย ทองแดง เหล็ก 
แมงกานีส และสังกะสี มักจะพบวาเกิดการขาดแคลนมากกวาท่ีพบวามีปริมาณเกินท่ีกําหนด 
(Martin-Rueda et al., 2007; Hooda et al., 2004) ซ่ึงอันท่ีจริงแลวจุลธาตุอาหารเหลานี้มีความสําคัญ
ตอพืชไมนอยกวาธาตุอาหารหลัก เนื่องจากเปนตัวท่ีควบคุมกลไกตางๆ ของพืช เชน มีบทบาท
หนาท่ีในการสังเคราะหแสง การสรางคลอโรฟลล เปนตัวปลุกฤทธ์ิเอนไซม เปนตน (คณาจารย
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) และเปนปจจัยจํากัดท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชช้ันสูง อันไดแก ไม
ผล ไมดอก-ไมประดับ อยางไรก็ดีมีงานวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีบงช้ีวาการไถพรวนดิน การใสปุย รวมไป
ถึงชนิดของพืชท่ีปลูก มีผลตอปริมาณสารอินทรียและจุลธาตุอาหารในดิน (Martin-Rueda et al., 
2005; Wei et al., 2006) โดย Martin-Rueda et al. (2005) พบวา ในดินท่ีมีการไถพรวนนอยหรือไมมี
การไถพรวนเลยจะมีปริมาณจุลธาตุอาหาร (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี) มากกวาในดิน
ท่ีมีการไถพรวนเปนประจํา ซ่ึงสัมพันธกับปริมาณสารอินทรียโดยสารอินทรียท่ีพบในดินที่ไมมีการ
ไถพรวนจะมีปริมาณท่ีสูงกวาในดินท่ีมีการไถพรวนเปนประจํา 

สารอินทรียนอกจากจะมีบทบาทท่ีสําคัญเกี่ยวกับปจจัยทางดานกายภาพและเคมีของดินแลว ยัง
เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการดูดซับจุลธาตุอาหารในดิน (Jim, 1998; Harter and Naidu, 
2001) นอกจากนี้ยังมีผลตอการควบคุมการเคล่ือนท่ี และรูปแบบท่ีเปนประโยชนของจุลธาตุอาหาร
ในดิน (Yin et al., 2002; He et al., 2005) สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหสารอินทรียสามารถดูดซับประจุบวก
ได เนื่องจากสารอินทรียจัดเปนแหลงท่ีสามารถเกิดการแลกเปล่ียนประจุบวกมาก (cation exchange 
capacity, CEC) ท้ังนี้เพราะประจุโดยรอบของสารอินทรียมักเปนประจุลบ โดยในดินท่ีมีปริมาณ
สารอินทรียมากมีผลทําใหมีคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกเพ่ิมข้ึน (Jim, 1998; Harter and Naidu, 2001; 
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Holm et al., 2003; Sparks, 2003; Clapp et al., 2005; Evangelou and Phillips, 2005; Seybold et al., 
2005) นอกจากสารอินทรียแลวสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวก็เปนปจจัยสําคัญเชนกันท่ีมีผลตอ
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในดิน โดยในดินท่ีมีสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวมากมีผลทําใหความ
จุแลกเปล่ียนประจุบวกเพิ่มมากข้ึนดวย (McBride, 1994; Sparks, 2003) นอกจากนี้อนุภาคดิน
เหนียวยังสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียและออกไซดตางๆ ไดอีกดวย ซ่ึงทําใหมี 
variable charge เพ่ิมข้ึนอันสงผลทําใหมีคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกเพิ่มข้ึนดวย (Stevenson, 
1994; Sparks, 2003) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณสารอินทรีย และ
สัดสวนของอนุภาคดินเหนียว นาจะมีบทบาทสําคัญตอปริมาณจุลธาตุอาหารประจุบวก (ทองแดง 
เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี) ท่ีพบในดิน 

2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  
2.1 ศึกษาถึงองคประกอบทางกายภาพและเคมีท่ีสําคัญ (เชน อันดับดิน ชุดดิน ช้ันแรวิทยาของ

ดิน CEC-activity class ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก คา pH  เปนตน) 
2.2 เปรียบเทียบความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย สัดสวนของอนุภาคดิน

เหนียว และจุลธาตุอาหาร (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี) โดยแบงตามอันดับดิน (soil 
order) ช้ันแรวิทยา (family mineralogy class) และประเภทของเนื้อดิน (soil texture) 

2.3 ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย และ
สัดสวนของอนุภาคดินเหนียว โดยแบงตามอันดับดิน (soil order) ช้ันแรวิทยา (family mineralogy 
class) และประเภทของเนื้อดิน (soil texture) 

2.4 ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารแตละชนิด (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และ
สังกะสี) ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย และสัดสวนของอนุภาคดินเหนียว 
โดยแบงตามอันดับดิน ช้ันแรวิทยา (family mineralogy class) และประเภทของเนื้อดิน (soil 
texture) 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
3.1 ตัวอยางดินในแตละพ้ืนท่ีนาจะมีองคประกอบทางกายภาพและเคมีแตกตางกัน 
3.2 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดิน ช้ันแรวิทยา และประเภทของเน้ือดิน มีผลทํา

ใหคุณสมบัติของดินแตกตางกันดวย 
3.3 ความสัมพันธระหวางความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย และสัดสวน

ของอนุภาคดินเหนียว โดยแบงตามอันดับดิน ช้ันแรวิทยา และประเภทของเน้ือดิน นาจะมีผลไปใน
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ทิศทางเดียวกันคือ ปริมาณคารบอนอินทรียและสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลทํา
ใหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกสูงข้ึนดวย 

3.4 ตัวอยางดินท่ีมีปริมาณคารบอนอินทรีย สัดสวนอนุภาคดินเหนียว และความจุแลกเปล่ียน
ประจุบวกสูงนาจะพบปริมาณจุลธาตุอาหารที่สูงดวย 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
ดินท่ีนํามาทําการศึกษา เปน ดินจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประเภทสวนผลไมในภูมิภาคตะวันตก 3 

จังหวัด  ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจาก
ผลไมจัดเปนผลิตผลทางการเกษตรท่ีสําคัญท่ีสรางรายไดใหแก 3 จังหวัดดังกลาว โดยในท่ีนี้ทําการ
วิเคราะหโดยใชดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ซ่ึงวิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินเบ้ืองตน 
ไดแก คา pH    องคประกอบดานขนาดของดิน (ใชดินขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร) ปริมาณคารบอน
ท้ังหมด และทําการวิเคราะหพารามิเตอรท่ีตองการทดสอบไดแก ปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก และจุลธาตุ
อาหาร ซ่ึงประกอบดวย ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี จากน้ันจึงนําผลท่ีไดมาทําการ
ทดสอบทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS 

5. ขั้นตอนการศึกษา 
5.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
5.2 เก็บตัวอยางดนิ 
5.3 เตรียมตัวอยางดิน วิธีการ สารเคมี และอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะห 
5.4 เตรียมการทดลอง 
5.5 วิเคราะหพารามิเตอรท่ีศึกษา 
5.6 เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลทางสถิติ 
5.7 วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
5.8 เขียนรายงาน 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1 สามารถจัดเก็บเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของดินตัวอยางในพื้นท่ีศึกษา อัน

ประกอบปริมาณคารบอนอินทรีย ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก จุลธาตุอาหาร (ทองแดง เหล็ก 
แมงกานีส และสังกะสี) เปนตน  
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6.2 สามารถนําสมการท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการศึกษาความสัมพันธระหวางความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย และปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร โดยแบงตามอันดับดิน (soil order) ช้ันแรวิทยา (family mineralogy class) และประเภท
ของเนื้อดิน (soil texture) ไปใชในการประเมินคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกไดในสถานท่ีจริงท่ีมี
สมบัติดินคลายคลึงกันได 

6.3 สามารถนําสมการท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารแต
ละชนิด (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี) ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ปริมาณคารบอน
อินทรีย และปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร โดยแบงตามอันดับดิน 
ช้ันแรวิทยา (family mineralogy class) และประเภทของเน้ือดิน (soil texture) ไปใชในการประเมิน
ถึงปริมาณจุลธาตุอาหารชนิดตางๆ ในดินท่ีมีสมบัติดินคลายคลึงกันได 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การศึกษาความสัมพันธดังกลาวเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับประเทศ
ไทยซ่ึงยังคงเปนประเทศเกษตรกรรม ผลท่ีไดจากการศึกษานี้สามารถนํามาใชในการประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุงคุณภาพดินไดเปนอยางดี  อีกท้ังการศึกษานี้นอกจากจะทราบถึง
ความสัมพันธดังกลาวซ่ึงเปนประโยชนแลว ยังไดมาซ่ึงขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณสารอินทรีย 
จุลธาตุอาหาร ธาตุอาหารหลัก เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เปนตน ซ่ึงกรมพัฒนา
ท่ีดิน (2519; 2525ก; 2525ข) ไดเคยศึกษาไวเม่ือนานมาแลว นอกจากน้ีในการศึกษานี้ยังใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (geographic information system, GIS) ชวยในการเก็บรวบรวมและแสดงผล
การศึกษา ซ่ึงจะทําใหมองเห็นภาพไดชัดเจนและมีความเขาใจในผลการศึกษามากยิ่งข้ึน รวมทั้งได
ฐานขอมูลท่ีสามารถปรับปรุงหรือแกไขไดตามสภาวการณปจจุบัน ดังจะเห็นไดวางานวิจัยนี้เปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เนื่องจากขอมูลพ้ืนฐาน
และความสัมพันธตางๆ ขางตน สามารถใชเปรียบเทียบกับขอมูลของดินและความสัมพันธของดิน
ในภูมิภาคตางๆ ของตางประเทศ เม่ือไดทําการเผยแพรทางวิชาการในวารสารหรือท่ีประชุม
นานาชาติ อันจะเปนประโยชนในการแลกเปล่ียนความรูใหกวางขวางสืบไป 
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อนินทรียวัตถุ (mineral matter) เปนสวนท่ีเกิดจากการผุพังของหิน ซ่ึงประกอบดวยช้ิน
เล็กช้ินนอยของหินและแรธาตุท่ีมีขนาดและองคประกอบท่ีแตกตางกัน ทําใหอนินทรียวัตถุในดินท่ี
เกิดข้ึนมีสมบัติท่ีแตกตางกันดวย 

อินทรียวัตถุ (organic matter) เปนสวนท่ีเกิดจากการเนาเปอยผุพังหรือการสลายตัวของ
เศษเหลือของพืชและสัตวท่ีทับถมกันอยูบนดิน มีความสําคัญตอกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในดิน
ท้ังกระบวนการทางกายภาพและเคมี 

น้ํา (soil solution) น้ําท่ีอยูในดินนั้น พบอยูในชองวางระหวางเม็ดดิน (aggregate) หรือ
อนุภาคดิน (particle) ซ่ึงเรียกชองวางดังกลาววา pore space (ภาพที่ 2) น้ําในดินจะชวยในการ
ละลายธาตุอาหารและกาซตางๆ ในดิน เปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของพืช และเปนบริเวณท่ีมี
คอลลอยดแพรกระจายอยู เนื่องจากปฏิกิริยาเกือบท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจะเกิดในน้ําในดินนี้ ซ่ึงจะ
เกี่ยวของกับกระบวนการตางๆ  

อากาศ (air) อากาศในดินมีความสําคัญมากไมตางกับน้ําในดิน โดยจะแทรกตัวอยูระหวาง
ชองวางของกอนดินหรืออนุภาคดิน (ภาพท่ี 2) กาซท่ีพบโดยท่ัวไปในอากาศในดินนั้น ไดแก 
ไนโตรเจน ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด 

 
ภาพท่ี 2 โครงสรางของดินที่มีน้ําและอากาศแทรกอยู 
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1.3 เนื้อดิน 
เนื้อดินจัดเปนสมบัติทางกายภาพข้ันมูลฐาน เนื่องจากเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการควบคุม

สมบัติอ่ืนๆ ของดิน ซ่ึงเนื้อดินจะส่ือความหมายในดานของขนาดหรือความหยาบ-ละเอียดของ
อนุภาคอนินทรียท่ีเปนองคประกอบของดินนั้น 

เนื้อดินถูกจัดจําแนกเปนหลายประเภทดวยกัน โดยจะข้ึนอยูกับสัดสวนโดยมวลของ
อนุภาคดิน 3 กลุมขนาด (soil separates) คือ อนุภาคทราย (sand) อนุภาคทรายแปง (silt) และ
อนุภาคแรดินเหนียว (clay) ซ่ึงแตละกลุมจะมีชวงขนาดอนุภาคที่แตกตางกัน นอกจากนี้ระบบท่ีใช
ในการจําแนกกลุมอนุภาคนี้มีหลายระบบดวยกัน แตท่ีนิยมใชมี 2 ระบบ คือ ระบบสหรัฐอเมริกา
(United States Department of Agriculture, USDA) และระบบสากล (International Society of Soil 
Science, ISSS) ดังตารางท่ี 1 โดยอนุภาคดินท่ีมีเสนผานศูนยกลางเกิน 2 มิลลิเมตร จะไมพิจารณาวา
เปนองคประกอบของดิน ซ่ึงไดแก ดินลูกรัง (gravel) กอนหิน (stone) และหินขนาดใหญท่ีเกิดการ
สึกกรอน (boulder) จะไมพิจารณาวาเปนองคประกอบของดิน 

ตารางท่ี 1 การจําแนกกลุมขนาดตามระบบสหรัฐอเมริกา (USDA) และระบบสากล (ISSS) 

กลุมขนาด เสนผานศูนยกลาง (mm) ลักษณะเมื่อเปรียบเทียบ 

 USDA1 ISSS2 กับขนาดสูงสุด3 

ทราย (very coarse sand) 2.00-1.00 - ความหนาของกุญแจบาน 
ทรายหยาบ (coarse sand) 1.00-0.50 2.00-0.20 หัวเข็มหมุดขนาดเล็ก 
ทรายขนาดปานกลาง (medium sand) 0.50-0.25 - เกล็ดน้ําตาลหรือเกลือ 
ทรายละเอียด (fine sand) 0.25-0.10 0.20-0.02 ความหนาของกระดาษ 
ทรายละเอียดมาก (very fine sand) 0.10-0.05 - มองเห็นไดดวยตาเปลา 

ทรายแปง (silt) 0.05-0.002 0.02-0.002 มองเห็นไดภายใตกลอง
จุลทรรศน 

ดินเหนียว (clay) < 0.002 < 0.002 ไมสามารถมองเห็นได
ถึงแมใชกลองจุลทรรศน 

ท่ีมา: 1 USDA, Natural Resources Conservation Service (2006) 
 2 Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] (1986) 
 3 Miller and Donahue (1990) 
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นักวิทยาศาสตรทางดินไดจัดจําแนกประเภทเนื้อดินเปน 12 ประเภทดวยกัน (Soil Survey 
Staff, 1951) ดังภาพท่ี 3 ตามสัดสวนผสมของกลุมอนุภาคดินท้ัง 3 ขนาด โดยเนื้อดินท่ีจัดใหอยูใน
ประเภทเดียวกันจะมีสมบัติทางกายภาพท่ีคลายกัน 

 
ภาพท่ี 3 ไดอะแกรมสามเหล่ียมแจงประเภทของเนื้อดินตามสัดสวนโดยมวลของทราย ทรายแปง 

และดินเหนียว 

ในการวิเคราะหสัดสวนของอนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียว เพื่อใหทราบถึงชนิด
ของเนื้อดินนั้น ประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการคือ การกระจายตัวของอนุภาค (dispersion) 
และการตกตะกอนของอนุภาคดิน (sedimentation) (Gee and Bauder, 1986; Tan, 1996) 

การกระจายตัวของอนุภาคดิน (dispersion) เปนการทําใหอนุภาคดินท่ีเปนกลุมกอนเกิด
การกระจายตัวกัน เพื่อใหอนุภาคมีอิสระในการเคล่ือนท่ี เนื่องจากในดินสวนใหญอนุภาคของทราย 
ทรายแปง และดินเหนียว มักจับตัวกันเปนกลุมกอนซ่ึงอาจเกิดจากสารอินทรีย หรือเกลือชนิดตางๆ 
เปนตน ซ่ึงการจับตัวกันของอนุภาคดังกลาวจะทําใหคาท่ีวิเคราะหไดคลาดเคล่ือน ในการทําใหดิน
เกิดการกระจายตัวนั้นอาจทําไดโดยนําสารละลายดินไปกวน หรือเติมสารท่ีชวยในการกระจายตัว
เชน โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต หรือ คาลกอน (sodium-hexametaphosphate, HMP หรือ calgon) 
ซ่ึงสารดังกลาวจะไปชวยอนุภาคดังกลาวเกิดแรงผลักระหวางกันทําใหเกิดการกระจายตัวไดดียิ่งข้ึน 
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การตกตะกอนของอนุภาคดิน (sedimentation) หลังจากท่ีอนุภาคมีการกระจายตัวแลวก็จะ
ปลอยใหมีการตกตะกอนของอนุภาคอยางอิสระเพ่ือหาสัดสวนของอนุภาคทราย ทรายแปง และดิน
เหนียว โดยมี 2 เทคนิคท่ีนิยมคือ Bouyoucos hydrometer method และ pipette method ท้ัง 2 วิธีนี้แม
มีวิธีการทดลองท่ีแตกตางกัน แตใชกฎของสโตกส (Stokes’s law) เหมือนกัน โดย 

V = [2 r2 (dp – dw) g]/9η [1] 

ซ่ึง V คือ อัตราการตกตะกอนของอนุภาคดิน (cm s-1); r คือ รัศมีของอนุภาค (cm); dp คือ 
ความหนาแนนของอนุภาค (g cm-3);  dw  คือ  ความหนาแนนของตัวกลางในสารละลาย (g cm-3);   
η คือ ความหนืด (viscosity) มีหนวยเปน poise, g cm-1 s-1; g คือ แรงโนมถวงของโลก (981 cm sec-2) 
จากกฏของสโตกสจะเห็นไดวา V ข้ึนอยูกับขนาดอนุภาค ซ่ึงอนุภาคที่มีขนาดใหญจะสามารถ
ตกตะกอนลงมาไดเร็วกวาอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา ดังนั้นอนุภาคทรายจะตกตะกอนลงมากอนเปน
อันดับแรก ตามดวยอนุภาคทรายแปง สวนดินเหนียวมีแนวโนมวายังคงอยูในสภาพท่ีเปนสาร
แขวนลอยอยูเปนระยะเวลานานเนื่องจากมีขนาดอนุภาคท่ีเล็กมาก 

สําหรับวิธีในการวิเคราะหหาองคประกอบดานขนาดของอนุภาคดินในงานวิจัยนี้ใชวิธี 
hydrometer method ซ่ึงเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมมากในปจจุบัน (Gee and Bauder, 1986; Sheldrick 
and Wang, 1993) 

1.4 ระบบอนุกรมวิธานดิน 
การจําแนกดินเปนการแบงดินออกเปนหมวดหมูในระดับตางๆ ตามความคลายคลึงกันของ

สมบัติของดิน และลักษณะการเกิดของดิน โดยใชขอมูลจากการศึกษาดินเปนพื้นฐาน (คณาจารย
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 

ระบบการจําแนกดินในปจจุบันมีมากมายหลายระบบดวยกัน โดยในบางประเทศท่ีมีผล
การศึกษาดินมากพอก็สามารถกําหนดระบบการจําแนกดินท่ีเหมาะสมกับประเทศของตนเองได 
สําหรับประเทศไทยใชระบบอนุกรมวิธานดินในการจําแนกดิน ซ่ึงเปนระบบท่ีพัฒนาโดย USDA 
Soil Conservation Service (1975) ลักษณะของการจําแนกดินในระบบนี้เปนการแจกแจงดิน
ออกเปนหมวดหมูคลายคลึงกันกับระบบอนุกรมวิธานของพืชและสัตว โดยระบบอนุกรมวิธานดิน
แบงข้ันจําแนกดินออกเปน 6 ข้ันดวยกัน ดังภาพที่ 4 โดยในข้ันสูงจะใชลักษณะท่ีใชในการจําแนก
นอยกวาแตควบคุมลักษณะตางๆ ท่ีใชในการจําแนกข้ันตํ่าไวดวย ซ่ึงมีผลลัพธท่ีทําใหช้ันของดินใน
ข้ันตํ่ามีมากกวาช้ันของดินในข้ันสูง 
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ภาพท่ี 4 การแบงข้ันในระบบอนุกรมวิธานดิน โดยในแตละข้ันใชลักษณะการจําแนกท่ีตางกัน

ออกไป แตมีความเชื่อมโยงกันของโครงสรางแบบปรามิด  
ท่ีมา: Brady (1984) 

อันดับ (order) ข้ันอันดับเปนข้ันการจําแนกสูงสุดมีอยูดวยกันท้ังหมด 11 อันดับ การใชช่ือ

อันดับมีรากศัพทท่ีบงบอกถึงลักษณะดิน ซ่ึงประกอบดวย อัลฟโซลส (Alfisols) แอนดินโซลส 

(Andisols) แอริดิโซลส (Aridisols) เอนติโซลส (Entisols) ฮิสโตโซลส (Histosols) อินเซปติโซลส 

(Inceptisols) มอลลิโซลส (Mollisols) ออกซิโซลส (Oxisols) สปอดโดโซลส (Spodosols) อัลติ

โซลส (Ultisols) และเวอรติโซลส (Vertisols) (เอิบ, 2527; USDA Conservation Service, 1975) 
โดยตัวภาษาอังกฤษท่ีเปนตัวหนา-เอียงในวงเล็บคือ อักษรประกอบช่ืออันดับซ่ึงจะตอทายช่ือของ
ดินในอันดับนั้นๆ ในทุกข้ันการจําแนกลงไปถึงระดับกลุมดินยอย ยกตัวอยางเชน ในระดับของกลุม
ดินยอยช่ือของกลุมดินท่ีลงทายดวย ept แสดงวากลุมดินยอยดังกลาวอยูในอันดับ Inceptisols หรือ

ชื่อกลุมดินยอยท่ีลงทายดวย oll แสดงวากลุมดินยอยดังกลาวอยูในอันดับ Mollisols เปนตน 
อันดับยอย (suborders) ใชช่ือประกอบดวย 2 พยางค พยางคหนาจะแสดงถึงลักษณะ

สําคัญของดินในอันดับยอยนั้น สวนพยางคหลังแสดงถึงอันดับของดิน เชน Aquults เปนอันดับยอย
ของดินในอันดับ Ultisols โดย Aqu มาจากภาษาละติน aqua แปลวา น้ํา แสดงวา ดินมีลักษณะ
เกี่ยวของกับความเปยกหรือดินจะเปยกเปนชวงเวลานานพอในชวงใดชวงหน่ึงของป เปนตน (เอิบ, 
2533) สําหรับพยางคท่ีใชแสดงลักษณะของอันดับยอยมีจํานวนมากสามารถดูรายละเอียดไดใน
หนังสือเกี่ยวกับระบบการจําแนกดินไดท่ัวไป (เอิบ, 2533; Soil Survey Staff, 1951; USDA 
Conservation Service, 1975) 

อันดับ 

อันดับยอย 

กลุมดิน 

กลุมดินยอย 

วงศดิน 

ชุดดนิ 
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กลุมดิน (great groups) ใชช่ือประกอบดวยพยางคท่ีเพิ่มเขาในตอนหนาของช่ืออันดับยอย 
เชน Paleaquults เปนช่ือกลุมดินในอันดับ Ultisols อันดับยอย Aqua กลุมดิน Pale มาจากภาษากรีก 
paleos แปลวา เกา แสดงวาเปนดินท่ีมีพัฒนาการมานานหรือเปนดินเกา เพราะฉะนั้น Paleaquults 
เปนกลุมดินท่ีมีพัฒนาการสูง อยูในสภาพอ่ิมตัวดวยน้ําเปนชวงเวลานานในชวงป ซ่ึงโดยท่ัวไปเปน
ชวงฤดูกาลเพาะปลูก (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) พยางคท่ีใชประกอบเพ่ือแสดงลักษณะ
กลุมดินมีจํานวนมากสามารถดูรายละเอียดไดในหนังสือเกี่ยวกับระบบการจําแนกดินไดทั่วไป 
(เอิบ, 2533; Soil Survey Staff, 1951; USDA Conservation Service, 1975) 

กลุมดินยอย (subgroups) ใชช่ือแบบระบบ 2 คํา เขียนแยกจากกันคือ คําหนาจะแสดงถึง
ลักษณะของดินในกลุมดินยอยนั้นๆ แตคําหลังจะประกอบดวยพยางคตางๆ ท่ีบอกลักษณะของกลุม
ดิน อันดับยอย และอันดับ ซ่ึงเขียนรวมเปนคําเดียวกันดังท่ีไดยกตัวอยางมาแลวขางตน ในกรณี
ท่ีดินไมมีลักษณะเดนใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับดินอ่ืนๆ และไมมีลักษณะเดนอ่ืนๆ ท่ีแตกตางไปจากท่ีพบ
ในข้ันกลุมดิน จะใชคําวา Typic เปนช่ือสวนหนา เชน Typic Paleaquults เปนช่ือในกลุมดินยอย 
เปนตน แตถาดินมีลักษณะเดนอ่ืนๆ ท่ีแตกตางไปจากลักษณะท่ีใชในการจําแนกข้ันกลุมดิน ก็จะใช
ลักษณะนั้นประกอบเปนช่ือกลุมดินยอย เชน Aeric Paleaquults แสดงวาดินในกลุมดิน Paleaquults 
ท่ีมีการระบายอากาศดีในช้ันดินตอนบน เปนตน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) สําหรับ
พยางคประกอบช่ือข้ันกลุมดินยอยมีเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดไดใน
หนังสือเกี่ยวกับระบบการจําแนกดินไดท่ัวไป (เอิบ, 2533; Soil Survey Staff, 1951; USDA 
Conservation Service, 1975) 

วงศดินและชุดดิน (families and series) การจําแนกใน 2 ข้ันนี้ เปนระดับการจําแนกท่ี
สําคัญมาก เพราะ เกี่ยวของกับการใชประโยชนท่ีดิน การจัดการดิน และมีผลโดยตรงตอการ
เจริญเติบโตของพืช สําหรับในข้ันวงศดินประเทศไทยใชลักษณะเนื้อดินหรือช้ันอนุภาคดิน ช้ันแร
วิทยาของดิน ช้ันปฏิกิริยาของดิน และช้ันอุณหภูมิของดินเปนลักษณะจําแนก สวนในระดับชุดดิน 
เปนการกําหนดลักษณะท่ีเนนในดานพัฒนาการของหนาตัดดิน และสัณฐานวิทยา เชน สีดิน เนื้อดิน 
โครงสรางดิน ฯลฯ เนื่องจากการจําแนกในข้ันวงศและชุดดินมีรายละเอียดในการจําแนก
คอนขางมาก ซ่ึงสามารถดูไดใน (อภิสิทธ์ิ  ,2527; เอิบ, 2533; Soil Survey Staff, 1951; USDA 
Conservation Service, 1975) 

ในงานวิจัยนี้การระบุถึงอนุกรมวิธานดินของแตละตัวอยาง อางอิงจากฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรของกรมสงเสริมส่ิงแวดลอม (2545) เนื่องจากจุดเก็บตัวอยางทุกจุดไดทําการ
บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร ซ่ึงจะใชรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView GIS (Environmental 
Systems Research Institue Inc. [ESRI], 2002) โดยฐานขอมูลเกี่ยวกับอนุกรมวิธานดินนั้นเปน
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ขอมูลท่ีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมรวบรวมมาจากกรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงใชแผนท่ีมาตราสวน 
1:100,000 จัดวาเปนการสํารวจและทําแผนท่ีดินในระดับท่ีมีความละเอียดพอสมควร ท่ีสามารถใช
ผลการสํารวจในการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีทางดานการเกษตร โดยเนนในระดับจังหวัด (คณาจารย
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 

2. พื้นท่ีศึกษา 
พื้นท่ีศึกษาประกอบไปดวย 3 จังหวัดดวยกัน ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และ

จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงกลาวถึงลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต ลักษณะทางภูมิศาสตร การใช
ประโยชนท่ีดิน และการจําแนกดิน โดยในหัวขอเกี่ยวกับท่ีตั้งและอาณาเขต และการใชประโยชน
ท่ีดิน รวมถึงแผนท่ีและแผนภูมิสัดสวนการใชประโยชนท่ีดิน เปนการแปลผลโดยผูวิจัยเอง โดยใช
ขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems, GIS) 
ของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2545) รวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView GIS (ESRI, 
2002) 

2.1 จังหวัดนครปฐม 
2.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนครปฐมต้ังอยูระหวางเสนรุงท่ี 13 องศา 08 ลิปดาใต ถึง 14 องศา 02 ลิปดา
เหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา 03 ลิปดา ถึง 100 องศา 05 ลิปดาตะวันออก (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2525ก) 
มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 2,170 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวดัสุพรรณบุรี 
ทิศใต ติดตอกับ จังหวดัสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดนนทบุรี และ

กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ จังหวดัราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดนครปฐมแบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอ
กําแพงแสน อําเภอดอนตูม อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอพุทธมณฑล และอําเภอสาม
พราน ดังภาพท่ี 5 (ขอมูลจากฐานขอมูล GIS กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2545)) 

2.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
จังหวัดนครปฐมมีสภาพภูมิอากาศจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical 

Savannah, Aw ) (Koppen, 1931) โดยลักษณะเชนนี้ทําใหมีฝนตกตลอดท้ังปแมจะเปนฤดูแลง และ
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สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดนครปฐมมีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ระดับ
ความแตกตางของความสูงพื้นท่ี อยูระหวาง 2-10 เมตรจากระดับน้ําทะเล (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2525 ก) 

 
ภาพท่ี 5 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดนครปฐม 

2.1.3 การใชประโยชนท่ีดิน 
แปลผลจากฐานขอมูล GIS ในช้ันขอมูล (layer) การใชประโยชนท่ีดิน (land use) ป 

2544 ซ่ึงจัดทําโดยกรมพัฒนาท่ีดิน และรวบรวมจัดทําเปนแผนท่ีภูมิศาสตรโดยกรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอม (2545) โดยจากภาพท่ี 6 เห็นไดวา พื้นที่สวนใหญของจังหวัดนครปฐมมักจะใช
ในการเกษตรกรรม โดยคิดเปนรอยละ 78.91 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องมาจากประชากรสวนใหญ
มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก รอยละ 18.20 ของพ้ืนท่ี เปนบานเรือนและส่ิงปลูก
สรางตางๆ รวมท้ังอุตสาหกรรม รอยละ 1.51 ของพ้ืนท่ี เปนแหลงน้ําตางๆ ซ่ึงรวมไปถึงแมน้ําทาจีน
ที่ไหลผานจังหวัดดวย รอยละ 0.93 เปนพื้นที่เบ็ดเตล็ดซึ่งประกอบดวย พื้นที่ลุม ทุงหญา ไมพุม 
บอทราย บอดิน ท่ีท้ิงขยะ และท่ีท้ิงราง รอยละ 0.40 เปนปาไมประเภทปาเบญจพรรณ และรอยละ 
0.05 เปนพื้นท่ีท่ีไมสามารถจัดประเภทในการใชประโยชนท่ีดินได 

น 

สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 

สมุทรสาคร 

กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี 

ราชบุรี 

กา
ญจ

นบุ
รี 

กิโลเมตร 
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นอกจากนี้การทําเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐมมีมากมายหลายประเภทดวยกัน 
โดยพบวา รอยละ 51.67 ของพื้นท่ีท่ีใชในการเกษตร เปนการทํานา รองลงมาไดแก การทําพืชไร 
รอยละ 18.70 ไมผล รอยละ 16.97 ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกไมผลโดยมากจะเปนสวนผสมซ่ึงมากถึงรอยละ 
98.53 ของพ้ืนท่ีไมผลท้ังหมด สวนท่ีเหลือจะเปนสวนสมและสวนมะมวง สําหรับพื้นท่ีเกษตรกรรม
ท่ีเหลือจะประกอบดวยพื้นท่ีบอเล้ียงปลา-กุง พืชสวน การเล้ียงสัตว ไมยืนตน และพืชน้ํา ซ่ึงคิดเปน
รอยละ 11.07 ,0.85, 0.42, 0.28, และ 0.04 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 7 

 
ภาพท่ี 6 แผนท่ีและสัดสวนการใชประโยชนท่ีดินจงัหวัดนครปฐม 

 
ภาพท่ี 7 ประเภทและสัดสวนของการใชประโยชนท่ีดินในดานเกษตรกรรมจังหวัดนครปฐม 

นาขาว
51.67%

พืชไร
18.70%

ไมยืนตน
0.28%

ไมผล
16.97%

พืชสวน
0.85%

ทุงหญาและโรงเรือน
เลี้ยงสัตว

0.42%พืชน้ํา
0.04%

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
11.07%

กิโลเมตร 

น 
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2.1.4 การจําแนกดิน 
ดังท่ีไดกลาวไปแลวในขางตน วาในท่ีนี้ใชการจําแนกดินในระบบอนุกรมวิธานดิน 

สําหรับจังหวัดนครปฐมประกอบดวย อันดับดิน 3 อันดับดวยกัน คือ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2525ก) 
 Inceptisols เปนดินท่ีแรธาตุบางอยางถูกทําใหเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนยายออกไป 

ลักษณะดินในข้ันตางๆ จะแตกตางเพียงเล็กนอย ดินในอันดับนี้จัดวาเปนดินใหม 
 Alfisols เปนดินท่ีมีอายุมาก มีพวกแรธาตุตางๆ ท่ีมีประจุบวก ปฏิกิริยาดินเปนดาง 
 Mollisols เปนดินท่ีมีอินทรียวัตถุสะสมมาก ดินจะอ่ิมตัวดวยดางและฮิวมัส หญาจะ

เปนพืชสําคัญในการทําใหเกิดดินประเภทนี้ 
อยางไรก็ดีถึงแมวาดินในจังหวัดนครปฐมประกอบดวยอันดับดินเพียง 3 อันดับ แต

เม่ือมีการจําแนกในระดับข้ันท่ีต่ําลงมาถึงข้ันชุดดินสามารถจําแนกไดหลายชุดดินดวยกัน อัน
ประกอบดวย ดินชุดอยุธยา ดินชุดบางกอก ดินชุดบางเลน ดินชุดบางเขน ดินชุดบางแพ ดินชุดบาง
ปะอิน ดินชุดดําเนินสะดวก ดินชุดกําแพงแสน ดินชุดนครปฐม ดินชุดเสนา ดินชุดสิงหบุรี ดินชุด
สระบุรี ดินชุดธนบุรี ดินชุดกําแพงแสนและดินชุดนครปฐม ดินชุดทามวงและชัยนาทมีสวนผสม
ของหินปูน ดินชุดราชบุรีมีลักษณะเปนดางออน ดินชุดสระบุรีมีความเปนกรด ดินชุดสระบุรีมีน้ํา
ขังในดินช้ันลาง ดินชุดสิงหบุรีช้ันลางมีความเปนกรด และดินชุดบางเลนมีการกัดเซาะดานบน 
(กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2545) 

2.2 จังหวัดสมุทรสาคร 
2.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีตอนลางของภาคกลาง
ของประเทศไทย ระหวางเสนรุงท่ี 13 องศา 25 ลิปดา ถึง 13 องศา 39 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 
100 องศา 0.5 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2550) มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 862 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวดันครปฐม 
ทิศใต ติดตอกับ ทะเลอาวไทย 
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ จังหวดัสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดสมุทรสาครแบงการปกครองออกเปน 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง
สมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบน และอําเภอบานแพว (ภาพที่ 8) (ขอมูลจากฐานขอมูล GIS 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2545)) 
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ภาพท่ี 8 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

2.2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
ภูมิประเทศเกือบท้ังหมดของจังหวัดสมุทรสาครเปนท่ีราบลุมขนานไปกับทะเล สวน

ใหญเปนบริเวณของปาชายเลนหรือนากุง บริเวณดังกลาวมักมีน้ําทะเลทวมถึงอยูเปนประจํา
โดยเฉพาะในฤดูมรสุม มีความสูงเฉลี่ยอยูระหวาง 2 เมตร ถึงสูงกวาระดับน้ําทะเลเล็กนอย เกือบ
กึ่งกลางของจังหวัดมีแมน้ําทาจีนไหลผานลงสูอาวไทยในแนวเหนือใต (กรมพัฒนาที่ดิน, 2519) 
สําหรับสภาพภูมิอากาศจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical Savannah, Aw) (Koppen, 
1931) เชนเดียวกันกับจังหวัดนครปฐม 

2.2.3 การใชประโยชนท่ีดิน 
แปลผลจากฐานขอมูล GIS ในช้ันขอมูลการใชประโยชนท่ีดินป 2543 ซ่ึงจัดทําโดย

กรมพัฒนาที่ดิน และรวบรวมจัดทําเปนแผนท่ีภูมิศาสตรโดยกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(2545) โดยจากภาพท่ี 9 เห็นไดวา พื้นท่ีสวนใหญของจังหวัดสมุทรสาครมักจะใชในการเกษตร
กรรม โดยคิดเปนรอยละ 73.43 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องมาจากประชากรสวนใหญมักจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก โดยสามารถแบงประเภทการทําเกษตรกรรมออกไดเปน 
3 ประเภทดวยกัน ไดแก สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา รอยละ 41.11 ไมผล รอยละ 29.59 ซ่ึงจัดเปน
สวนผสมท้ังหมด และนาขาว รอยละ 29.30 (ภาพท่ี 10) รอยละ 12.59 ของพ้ืนท่ีเปนบานเรือนและ
ส่ิงปลูกสรางตางๆ รวมท้ังอุตสาหกรรม รอยละ 12.54 ของพ้ืนท่ีเปนพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดซ่ึงประกอบดวย
พื้นท่ีลุม นาเกลือ ท่ีท้ิงขยะ และท่ีหินโผล รอยละ 1.17 ของพื้นท่ี เปนแหลงน้ําตางๆ ซ่ึงรวมไปถึง
แมน้ําทาจีนท่ีไหลผานจังหวัดดวย และรอยละ 0.26 ของพ้ืนท่ีเปนพื้นท่ีปาไมประเภทปาชายเลน 

น 

กิโลเมตร 

นครปฐม 

กรุงเทพมหานคร 

อาวไทย 
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ภาพท่ี 9  แผนท่ีและสัดสวนการใชประโยชนท่ีดินจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ภาพท่ี 10 ประเภทและสัดสวนของการใชประโยชนท่ีดนิในดานเกษตรกรรมจังหวดัสมุทรสาคร 

2.2.4 การจําแนกดิน 
สําหรับจังหวัดสมุทรสาครประกอบดวยอันดับดิน 2 อันดับดวยกัน คือ Inceptisols 

และ Mollisols และสามารถจําแนกชุดดินไดดังนี้ ดินชุดบางกอก ดินชุดบางเลน ดินชุดบางนํ้า
เปร้ียว ดินชุดดําเนินสะดวก ดินชุดสมุทรปราการ ดินชุดธนบุรี ดินชุดทาจีน ดินชุดบางเลนท่ีมี
หินปูนเปนสวนประกอบ ดินชุดบางกอกท่ีเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีต่ํา และดินชุดสมุทรปราการท่ีมีเกลือ
เปนสวนประกอบ (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2545) 

 

นาขาว
29.30%

ไมผล
29.59%

สถานท่ี
เพาะเล้ียง
สัตวน้ํา
41.11%

กิโลเมตร 
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2.3 จังหวัดสมุทรสงคราม  
2.3.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดสมุทรสงครามต้ังอยูบริเวณเสนรุงท่ี 13 องศา 20 ลิปดา ถึง 13 องศา 31 ลิปดา
เหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา 52 ลิปดา ถึง 100 องศา 05 ลิปดาตะวันออก (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2525ข) 
มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 408 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวดัราชบุรี 
ทิศใต ติดตอกับ จังหวดัเพชรบรีุ และอาวไทย 
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ จังหวดัสมุทรสาคร และอาวไทย 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ จังหวดัราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดสมุทรสงครามแบงการปกครองออกเปน 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที (ภาพที่ 11) (ขอมูลจากฐานขอมูล GIS 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2545)) 

 
ภาพท่ี 11 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
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กิโลเมตร 
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2.3.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
จังหวัดสมุทรสงครามจัดเปนสวนหนึ่งของท่ีราบภาคกลางตอนใตเชนเดียวกันกับ

จังหวัดสมุทรสาคร มีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมโดยตลอด มีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสําคัญ
ไหลผานจากทางเหนือลงสูตะวันออกเฉียงใต และไหลลงทะเลท่ีอาวไทย นอกจากนี้ยังมีคลองเล็กๆ 
ท่ีแยกออกจากแมน้ําแมกลองอีกหลายสาย พื้นท่ีบริเวณทิศเหนือของจังหวัดสมุทรสงครามสวน
ใหญเปนท่ีสูงกวาทางดานตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงบริเวณท่ีสูงนี้สูงประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
แลวคอยๆ ลาดลงสูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตจดอาวไทย โดยพ้ืนท่ีบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต
เปนพื้นที่ท่ีลุมท่ีสุดขนานไปกับฝงทะเล สําหรับสภาพภูมิอากาศจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอน
เฉพาะฤดู (Tropical Savannah, Aw ) (Koppen, 1931) เชนเดียวกันกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาคร (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2525ข) 

2.3.3 การใชประโยชนท่ีดิน 
แปลผลจากฐานขอมูล GIS ในช้ันขอมูลการใชประโยชนท่ีดินป 2531 ซ่ึงจัดทําโดย

กรมพัฒนาที่ดิน และรวบรวมจัดทําเปนแผนท่ีภูมิศาสตรโดยกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(2545) โดยจากภาพท่ี 12 เห็นไดวา พื้นท่ีสวนใหญของจังหวัดสมุทรสงครามมักจะใชในการเกษตร
กรรม โดยคิดเปนรอยละ 90.40 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยสามารถแบงประเภทการทําเกษตรกรรมออก
ไดเปน 6 ประเภทดวยกัน ไดแก ไมผล สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา นาขาว ไมยืนตน พืชน้ํา และพืช
สวน ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 61.52  ,34.61, 3.76, 0.05, 0.04 และ 0.02 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด
ตามลําดับ (ภาพท่ี 13) รอยละ 3.84 ของพ้ืนท่ีเปนพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดซ่ึงประกอบดวยปาละเมาะ ท่ีลุมน้ํา
ขัง และนาเกลือ-นากุง  รอยละ 2.95 ของพ้ืนท่ีเปนบานเรือนและส่ิงปลูกสรางตางๆ รวมท้ัง
อุตสาหกรรม รอยละ 1.76 ของพื้นท่ี เปนแหลงน้ําตางๆ ซ่ึงรวมไปถึงแมน้ําแมกลองท่ีไหลผาน
จังหวัดดวย และรอยละ 1.05 ของพ้ืนท่ีเปนพื้นท่ีปาไมประเภทปาชายเลน 

2.3.4 การจําแนกดิน 
จังหวัดสมุทรสงครามประกอบดวยอันดับดิน  2 อันดับเชนเดียวกับจังหวัด

สมุทรสาคร คือ Inceptisols และ Mollisols ประกอบดวยชุดดินดังตอไปนี้ ดินชุดบางกอก ดินชุด
ดําเนินสะดวก ดินชุดสมุทรปราการ ดินชุดสมุทรสงคราม ดินชุดธนบุรี ดินชุดทาจีน ดินชุดบางกอก
ท่ีเกิดในที่ลุม และดินคลายดินชุดสมุทรปราการท่ีเค็มจัด (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2545) 
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ภาพท่ี 12 แผนท่ีและสัดสวนการใชประโยชนท่ีดินจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

ภาพท่ี 13 ประเภทและสัดสวนของการใชประโยชนท่ีดนิในดานเกษตรกรรมจังหวดัสมุทรสงคราม 
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3. ปจจัยท่ีทําการศึกษา 
สําหรับในหัวขอนี้จะทําการกลาวถึงความหมายและสมบัติท่ัวไป บทบาท-หนาท่ีท่ีสําคัญ 

รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของสมบัติทางเคมีของดินท่ีทําการศึกษา อันประกอบดวย คารบอน
อินทรีย (organic carbon, OC) ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (cation exchange capacity, CEC) และ
สัดสวนของอนุภาคแรดินเหนียว  (%Clay) จากนั้นจึงกลาวถึงจุลธาตุอาหารที่ ทําการศึกษา 
ประกอบดวย ทองแดง (copper, Cu) เหล็ก (iron, Fe) แมงกานีส (manganese, Mn) และสังกะสี 
(zinc, Zn) โดยกลาวถึงสมบัติโดยท่ัวไป รวมถึงบทบาทและหนาท่ีสําคัญของจุลธาตุอาหาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเชนเดียวกัน 

3.1 สมบัติทางเคมีท่ีทําการศึกษา 
3.1.1 ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (cation exchange capacity, CEC) 

3.1.1.1 ความหมายและสมบัติท่ัวไป 
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดิน หมายถึง ปริมาณประจุบวกท่ีสามารถ

แลกเปล่ียนไดท้ังหมดท่ีดินสามารถจะดูดยึดไวได (Brady, 1984) โดยจะแสดงในรูปแบบของ
จํานวนโมลของประจุบวกตอน้ําหนักตัวอยาง (moles of positive charge per unit mass) โดยมักใช
ในหนวย cmol kg-1 soil การแลกเปล่ียนประจุบวกจะเกิดข้ึนไดเม่ือผิวของอนุภาคดินหรือคอลลอยด
มีประจุลบท่ีมากเกินพอ ซ่ึงประจุลบในดินแบงเปน 2 ประเภทหลักคือ permanent negative charge 
คือเปนประจุลบท่ีไมสามารถแลกเปล่ียนได มักพบในโครงรางผลึกของดิน เชน ใน tetrahedral 
sheet ของดินเหนียวประเภท vermiculite เปนตน และ variable หรือ pH-dependent negative charge 
ซ่ึงเปนประจุลบท่ีสามารถเกิดการแลกเปล่ียนไดโดยงาย ข้ึนอยูกับคา pH ซ่ึงประจุชนิดนี้เปนประจุ
ท่ีมักเกิดจากหมูฟงกชันของสารอินทรีย เชน หมูคารบอกซิล หรือแมกระท่ังเกิดจากไฮดรอกซิลของ
สารอนินทรียตางๆ (surface hydroxyls of inorganic minerals) (Sumner and Miller, 1996; 
Evangelou and Phillips, 2005; Seybold et al., 2005) ดังนั้นคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในดินจึง
มักเปนคาท่ีไดมาจาก variable negative charge โดยความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกจะมีปริมาณมาก
หรือนอยนั้นข้ึนอยูกับ  

ชนิดของคอลลอยดในดิน โดยคอลลอยดท่ีแตกตางกันก็จะใหความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกท่ีแตกตางกันดวย  

สัดสวนของอนุภาคแรดินเหนียว สารอินทรีย และ sesquioxides ท่ีมีอยูใน
ดิน โดยในดินท่ีมีสัดสวนขององคประกอบดังกลาวมากมีผลทําใหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกใน
ดินสูงตามไปดวย 
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ในการวิเคราะหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกโดยมากมักจะอาศัยหลักการ
โดยการทําใหดินอ่ิมตัวดวยไอออนของสารละลายเชิงซอนท่ีสามารถแลกเปล่ียนไดจากนั้นจึงเติม
ไอออนอีกตัวหนึ่งซ่ึงมีแรงดึง (สามารถเขาไปแทนท่ี) มากกวาไอออนตัวแรก (law of mass action) 
(Hendershot et al., 1993)  

สําหรับวิธีในการวิเคราะหหาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในงานวิจัยนี้ใช
หลักการดังท่ีกลาวมาขางตนซ่ึงเรียกวิธีนี้วา Compulsive Exchange Method ดวย BaCl2 โดย 
Sumner and Miller (1996) ซ่ึงเปนวิธีท่ีสามารถใชวิเคราะหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกไดในดิน
ทุกชนิดรวมไปถึงดินเค็มและดินท่ีเปนดางดวย โดยมีหลักการคือ ในข้ันแรกทําใหดินอ่ิมตัวดวย
แบเรียมไอออน (Ba2+) แลวทําใหสารละลายดังกลาวอยูในสภาวะสมดุลโดยการปรับคา ionic 
strength ใหเหมือนกับสภาวะแวดลอมของน้ําในดิน (soil solution) จากน้ันเปนการเติมสารละลาย
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนกันระหวางแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) และ
แบเรียมไอออน (Ba2+) ในข้ันตอนนี้จะเกิดการตกตะกอนของแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) จากนั้นทํา
การปรับคา ionic strength อีกคร้ังใหมีคาเทากับ ionic strength เดิมในนํ้าในดิน โดยปริมาณของ
แมกนีเซียมไอออนท่ีถูกดูดซับ (= ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก)  

3.1.1.2 บทบาทท่ีสําคญั 
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมีบทบาทสําคัญตอการนําธาตุอาหารไปใชของ

พืชเปนอยางมาก โดยเฉพาะธาตุปริมาณนอยดังเชน ทองแดง  และสังกะสี (Alloway, 1990) 
เนื่องจากธาตุอาหารประจุบวกท่ีถูกดูดยึดไวจะอยูในรูปแบบท่ีสามารถเกิดการแลกเปล่ียนได ซ่ึง
เปนรูปแบบท่ีพืชสามารถนําไปใชได (ไพบูลย, 2528; Barber, 1995)  

ปริมาณความมากนอยของความจุแลกเปล่ียนประจุบวกท่ีแตกตางกันในดิน 
จะเปนตัวบงช้ีถึงความมากนอยของปริมาณไอออนบวกท่ีจะถูกสารคอลลอยดในดินนั้นดูดยึดไวได 
ซ่ึงการรูปริมาณของความจุแลกเปล่ียนประจุบวกจําเปนอยางยิ่งในการจัดการใสปุยและธาตุอาหาร
พืชใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยดินท่ีมีความจุแลกเปล่ียนประจุบวกต่ํายอมไมสามารถดูดยึด
ปุยหรือธาตุอาหารพืชไวไดดวยแรงเคมี ดังนั้นถามีฝนตกหรือมีการทดน้ําเขาไป ไอออนบวกท่ีอยู
ในสารละลายช้ันนอกก็จะถูกชะลางไปไดโดยงาย 

นอกจากนี้ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกยังสัมพันธกับความสามารถในการ
ทนตอการเปล่ียนแปลงความเปนกรดเปนดาง (buffering capacity) ของดินดวย โดยดินท่ีมีความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกสูงมักจะมีความทนทานตอการเปล่ียนแปลง pH สูงดวย 
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3.1.2 คารบอนอินทรีย (organic carbon, OC) 
3.1.2.1 ความหมายและสมบัติท่ัวไป 

คารบอนอินทรีย ประกอบดวย เซลลของส่ิงมีชีวิต ซากพืชและซากสัตวใน
กระบวนการยอยสลายตางๆ สารเชิงซอนฮิวมิก และสารประกอบท่ีมีคารบอนสูง เชน ถานหิน 
(coal) กราไฟต (graphite) เปนตน(Nelson and Sommers, 1996) 

คารบอนอินทรีย เปนตัวบงช้ี (indicator) ท่ีสําคัญในการประเมินสารอินทรีย
ในดิน เนื่องจากคารบอนเปนองคประกอบหลักของสารอินทรีย ซ่ึงคิดเปนรอยละ 48-58% ของ
น้ําหนักท้ังหมด (Stevenson, 1994; Sparks, 2003) ดังนั้นเม่ือทราบถึงปริมาณคารบอนอินทรียก็
สามารถทราบถึงปริมาณสารอินทรียในดินไดเชนกัน โดยการนําปริมาณคารบอนอินทรียมาคูณกับ
สัมประสิทธ์ิ Van Bemmelen factor มีคาเทากับ 1.724 ซ่ึงเปนคาท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยคา
ดังกลาวมาจากคาเฉล่ียของสารอินทรียท่ีพบในดินท่ัวไปท่ีมีคารอยละ 58 (Stevenson, 1994; 
Faithfull, 2002)   โดยในดินเกษตรกรรมในภูมิอากาศเขตรอน (tropical agricultural soils) มีปริมาณ
สารอินทรียในดินอยูในชวง 0.1-2% (vanLoon and Duffy, 2000) อยางไรก็ตามเพื่อหลีกเล่ียงปญหา
อันเกิดจากความคลาดเคล่ือนในการแปลงผลจากปริมาณคารบอนอินทรียเปนปริมาณสารอินทรีย 
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงรายงานผลเปนปริมาณคารบอนอินทรีย 

สําหรับวิธีวิเคราะหคารบอนอินทรียนั้นสามารถแบงเปน 2 ประเภทหลัก 
คือ dry combustion method และ wet combustion method (Nelson and Sommers, 1996) โดยใน
งานวิจัยนี้ใชวิธี dry combustion method เนื่องจากเปนวิธีท่ีมีความถูกตองและความแมนยําสูง อาศัย
หลักการท่ีตัวอยางดินถูกเผาในสภาวะท่ีมีกาซออกซิเจนบริสุทธ์ิ  จากการเผาจะไดกาซ
คารบอนไดออกไซดออกมาซ่ึงจะมีตัวดักจับกาซดังกลาว (detector) คาท่ีไดจากการเผาตัวอยางดิน
สามารถแบงไดเปน 2 กรณีคือ 

ดินท่ีมีคารบอเนตเปนองคประกอบหรือดินดาง คาท่ีไดนี้ คือ ปริมาณ
คารบอนท้ังหมดในดินตัวอยาง ซ่ึงตองนําคาดังกลาวนี้ไปลบออกจากคารบอนอนินทรีย (inorganic 
carbon) จึงจะไดคาคารบอนอินทรียท้ังหมดออกมา 

ดินท่ีเปนกรดหรือดินอินทรีย คาท่ีไดจาก dry combustion method คือ 
ปริมาณคารบอนอินทรียท้ังหมด (Tan, 1996) 

3.1.2.2 บทบาทท่ีสําคญั 
สมบัติทางกายภาพของคารบอนอินทรียท่ีสําคัญคือ มีหนาท่ีในการเช่ือมยึด

กับอนุภาคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับอนุภาคดินเหนียว และเซลลของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก โดยอาจ
เกิดจากการจับตัวท่ีมีประจุตางกันระหวางสารอินทรียกับดินเหนียว หรือการเกาะยึดระหวางประจุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24 
 

 
 

ลบดวยกันโดยมีธาตุประจุบวกที่มีประจุบวกมากกวา 1 (multivalent cation) เปนตัวเช่ือมก็ได ซ่ึง
การเกาะยึดกันของเม็ดดินโดยมีสารอินทรียเปนตัวเช่ือมนี้ทําใหดินมีโครงสรางท่ีเหมาะกับการ
เจริญเติบโตของพืชไดดีข้ึน เนื่องจากการเกาะยึดจะทําใหเกิดรูพรุนระหวางอนุภาคดินข้ึนซ่ึงชวยใน
การอุมน้ําในกรณีท่ีเปนดินทราย ในขณะท่ีชวยในการระบายนํ้าในกรณีท่ีเปนดินเหนียว และยังทํา
ใหดินไมอัดตัวกันแนนจนเกินไป นอกจากนี้ความสามารถในการดูดจับประจุของคารบอนอินทรีย
ดังกลาวยังชวยในการปองกันไมใหธาตุอาหารพืชถูกชะละลายไปกับน้ําไดโดยงายอีกดวย อยางไรก็
ดีเม่ือคารบอนอินทรียเกิดการสลายตัวจะเปนผลทําใหธาตุอาหารท่ีดูดจับไวถูกปลอยออกมาดวย
กระบวนการคีเลช่ัน (chelation) ซ่ึงการเกิดกระบวนการดังกลาวทําใหพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหาร
ไปใชไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งธาตุอาหารจําพวกจุลธาตุอาหาร เนื่องจากจุลธาตุอาหารที่พบ
โดยท่ัวไปในดินมักจะเปนรูปแบบท่ีพืชไมสามารถนําไปใชได นอกจากนี้กระบวนการดังกลาวยังมี
ผลทําใหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในดินเพ่ิมข้ึน  

สําหรับคุณสมบัติดานชีวภาพ คารบอนอินทรียจัดเปนแหลงพลังงานท่ี
สําคัญตอส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ดังนั้นปริมาณท่ีพบหรือคุณภาพของคารบอนอินทรียจึงมีผลกระทบตอ
กิจกรรมของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กโดยตรง เชน การตรึงไนโตรเจน การเกิดแกสมีเทน การแปรสภาพ
ของธาตุอาหารพืช เปนตน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 

นอกจากนี้คารบอนอินทรียยังมีคุณสมบัติทางดานเคมีท่ีสําคัญ เนื่องจาก
จัดเปนสารท่ีประกอบไปดวยหมูฟงกชันตางๆ มากมาย และจัดเปนคอลลอยดอินทรียท่ีมีท้ังประจุ
บวกและลบอยูสูง ดังนั้นดินท่ีมีคารบอนอินทรียสูงจึงมีแนวโนมท่ีจะดึงดูดประจุตรงขามไดมาก 
โดยดูดซับไดสูงกวาคอลลอยดอ่ืนๆ ตั้งแต 2-30 เทา (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) อยางไรก็
ดี คารบอนอินทรียจัดเปนเพียงปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในดิน 
ยกตัวอยางเชน 

Seybold et al. (2005) ไดศึกษาถึงแบบจําลองเชิงเสน (linear models) ท่ี
เหมาะสมในการทํานายความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดินในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงรัฐ 
อลาสกา และรัฐฮาวาย) โดยใชปริมาณคารบอนอินทรียเปนพื้นฐานในการจัดกลุมออกเปน 3 กลุม
ดวยกันเพื่อใหไดแบบจําลองท่ีเหมาะสม (ตารางท่ี 2) และใชขอมูลตางๆ จากฐานขอมูลของ 
National Soil Survey Characterization  

พบวา ปริมาณทรายแปงท้ังหมด  ปริมาณดินเหนียวท้ังหมด  (รวมทั้ง 
noncarbonated clay) คารบอนอินทรีย (รวมทั้งคารบอนท้ังหมด) คา pH (ทั้งในน้ํา หรือใน
สารละลายแคลเซียมคลอไรด) และ -1500-kPa water เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับคาความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกมาก เม่ือนําขอมูลท้ังหมดไปหาสมการถดถอยเชิงเสนดวย forward stepwise 
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regression (ตารางท่ี 3) โดยแบงตามกลุม 3 กลุมท่ีไดกลาวไปแลวในขางตน จากตารางท่ี 3 เห็นได
วา การแบงกลุมดินตาม CEC-activity class สามารถทํานายคาความจุแลกเปล่ียนไดสูงท่ีสุดซ่ึงสูงถึง 
90-96% รองลงมาคือการแบงกลุมตาม taxonomic family mineralogy class และแบงตามอันดับดิน
ซ่ึงทํานายคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกไดใกลเคียงกัน คือ 56-84% และ 55-86% ตามลําดับ 
ในขณะที่กลุมท่ี 3 ซ่ึงจัดเปนกลุมท่ีมีคารบอนอินทรียสูงทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกได 
42-63% (ท่ีคา pH ≤ 7.0) และ 77-78% (ท่ีคา pH > 7.0) 

จากงานวิจัยดังกลาว สังเกตไดวานอกจากคารบอนอินทรียแลวยังมีปจจัย
อ่ืนๆ เชน คา pH ปริมาณดินเหนียว ปริมาณทรายแปงท่ีมีผลตอความจุแลกเปล่ียนประจุบวก และ
การแบงกลุมท่ีแตกตางกันก็จะไดตัวแบบสมการ (linear model) ท่ีอธิบายคาความจุแลกเปล่ียน
ประจุบวกท่ีแตกตางกัน แตเปนท่ีนาสังเกตอยางหน่ึงวาในดินท่ีมีปริมาณคารบอนอินทรีย ≤ 8%   
คารบอนอินทรียสามารถอธิบายความจุแลกเปล่ียนประจุบวกไดเกือบทุกตัวแบบสมการ ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาคารบอนอินทรียมีความสัมพันธกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวกคอนขางมาก และ
ความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก คือ ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลทําใหคา
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมีคามากข้ึนตามไปดวย 

ตารางท่ี 2 ประเภทของกลุมท่ีทดสอบซ่ึงแบงตามปริมาณคารบอนอินทรีย 

กลุม ปริมาณคารบอนอินทรีย (%) ประเภท/ระดับ ท่ีใชทดสอบความสัมพันธ 

กลุมท่ี 1 ≤ 8 ระดับช้ันแรธาตุ (taxonomic family mineralogy class) 
  ระดับความวองไวในการแลกเปล่ียนประจบุวก  

(CEC-activity class) 
กลุมท่ี 2 ≤ 8 อันดับดิน (soil order) 
กลุมท่ี 3 > 8 pH ≤ 7 

- ระดับของหนาตัดดิน (Oa, Oe, และ Oi) 
- ปริมาณคารบอนไมเกิน 14.5% (8 < OC ≤ 14.5) 

  pH > 7 
- ปริมาณคารบอนไมเกิน 14.5% (8 < OC ≤ 14.5) 
- ปริมาณคารบอนมากกวา 14.5% (OC > 14.5) 
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ตารางท่ี 3 แบบจําลองเชิงเสน (linear model) ของคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวก คา R2, root mean 
square error (RMSE) และ n values โดยแบงกลุมตามปริมาณคารบอนอินทรียท่ีจัด
ประเภทไว 

กลุม แบบจําลองเชงิเสน† R2 RMSE n 

กลุมท่ี 1 (OC ≤ 8%) 
Taxonomic family mineralogy class 
Ferruginous 2.48(OC) + 0.128(silt) + 3.208 0.80 2.01 121 
Amorphic exp[0.182(ln OC) + 0.817(ln w15bar) + 

(0.736(ln pHw) – 0.608] 
0.84 0.262‡ 247 

Glassy exp[0.102(ln OC) + 1.219(ln w15bar) – 0.005] 0.76 0.495‡ 257 
Carbonatic exp[0.253(ln OC) + 0.828(ln clay) + 0.321] 0.79 0.348‡ 406 
Magnesic 2.38(OC) + 0.555(nclay) – 0.219(silt) + 10.428 0.59 6.27 80 
Parasesquic exp[0.13(ln OC) + 0.65(ln nclay) + 

 0.340(ln pHw) – 0.406 
0.58 0.325‡ 258 

Micaceous exp[0.251(ln OC) + 0.205(ln clay) + 0.538(pHw) 
– 1.241] 

0.64 0.464 41 

Kaolinitic exp[0.206(ln OC) + 0.618(ln nclay) +  
0.303(ln silt) + 0.491(ln pHw) – 1.786] 

0.56 0.431‡ 1,204 

Smectitic exp[0.033(ln OC) + 0.861(ln nclay) + 0.246] 0.75 0.186‡ 1,803 
Illitic exp[0.102(ln OC) + 0.596 (ln nclay) –  

1.108(ln pHw) + 2.892] 
0.67 0.249‡ 249 

Vermiculitic 0.365(nclay) – 9.724(pHw) + 90.293 0.75 8.49 40 
Isotic exp[0.163(ln OC + 0.683(ln w15bar) +  

0.812(ln pHw) – 0.299] 
0.78 0.329‡ 635 

CEC-activity class     
Superactive exp[0.039(ln OC) + 0.901(ln nclay) + 0.131] 0.90 0.184‡ 12,685 
Active exp[0.015(ln OC) + 0.987(ln nclay) – 0.576] 0.96 0.133‡ 4,580 
Semiactive exp[0.02(ln OC) + 0.974(ln nclay) – 0.927] 0.94 0.189‡ 1,648 
Subactive exp[0.009(ln OC) + 1.02(ln nclay) – 1.675] 0.91 0.289‡ 256 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

กลุม แบบจําลองเชงิเสน† R2 RMSE n 

กลุมท่ี 2 (OC ≤ 8% แบงตามอันดับดนิ) 
Alfisols     

OC ≤ 0.3% exp[0.911(ln nclay) – 0.308] 0.73 0.381‡ 4,129 
OC > 0.3% exp[0.158(ln OC) + 0.805(ln nclay) + 0.216]a 0.72 0.305‡ 3,206 

Andisols exp[0.088(ln OC) + 0.885(ln w15bar) +  
0.867(ln pHw) – 0.985] 

0.77 0.384‡ 1,181 

Aridisols exp[0.042(ln OC) + 0.828(ln nclay) + 0.236] 0.75 0.300‡ 4,114 
Entisols exp[0.078(ln OC) + 0.873(ln nclay) + 0.084] 0.85 0.350‡ 1,910 
Gelisols exp[0.359(ln OC) + 0.49(ln clay) +1.05]b 0.72 0.509‡ 97 
Inceptisols exp[0.134(ln OC) + 0.794(ln nclay) + 0.239]a 0.71 0.421‡ 1,921 
Mollisols     

OC ≤ 0.3% exp[0.932(ln nclay) – 0.174] 0.79 0.285‡ 3,284 
OC > 0.3% exp[0.113(ln OC) + 0.786(ln nclay) + 0.475 0.74 0.203‡ 8,132 

Oxisols 2.738(OC) + 0.103(nclay) + 0.123(silt) – 2.531 0.67 2.79 781 
Spodosols exp[0.045(ln OC) + 0.798(nclay) + 0.029] 0.71 0.311‡ 243 
 exp[0.999(ln w15bar) + 0.317] 0.86 0.315‡ 636 
Ultisols exp[0.184(ln OC) + 0.57(ln nclay) +  

0.365(ln silt) – 0.906] 
0.76 0.350‡ 499 

Vertisols exp[0.059(ln OC) + 0.86(ln nclay) + 0.312 0.55 0.213‡ 2,109 
Histosols exp[0.319(ln OC) + 0.497(ln nclay) + 1.075]b 0.78 0.358‡ 60 
Gelisols and 

 Histosols 
exp[0.346(ln OC) + 0.49(ln nclay) + 1.064] 0.73 0.207‡ 157 

Alfisols (OC > 0.3%) 
and Inceptisols 

exp[0.141(ln OC) + 0.797(ln nclay) + 0.235 0.72 0.125‡ 5,127 

กลุมท่ี 3 (OC > 8%) 
pH ≤ 7.0     

Eq. [1]: Oa horizons 2.12(totalC) + 9.992(pHCaCl2) – 10.684 0.52 27.85 283 
Eq. [2]: Oe horizons 2.03(totalC) + 3.396(pHCaCl2) – 2.939 0.63 19.61 286 
Eq. [3]: Oi horizons 1.314(totalC) + 27.047 0.43 17.01 300 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

กลุม แบบจําลองเชงิเสน† R2 RMSE n 

กลุมท่ี 3 (OC > 8%) (ตอ) 

pH ≤ 7.0 (ตอ)     

Eq. [4]: OC ≤ 14.5% 1.823(totalC) + 0.398(nclay) + 15.54 0.42 10.41 133 

pH > 7.0     
Eq. [5]: OC ≤ 14.5% exp[1.316(ln totalC) + 1.063(ln nclay) – 3.211] 0.77 0.476‡ 275 
Eq. [6]: OC > 14.5% 4.314(totalC) – 26.492 0.78 16.62 30 

† สมการท่ีมีตัวอักษรเหมือนกันตอทาย หมายถึง มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ; nclay, 
Noncarbonate clay; pHCaCl2, pH ใน CaCl2; pHw, pH ในน้ํา; w15bar = -1500-kPa water; OC, 
คารบอนอินทรีย 

‡ Root mean square error (RMSE) or standard deviation of the mean on the natural log 
transformed scale. 

ท่ีมา: Seybold et al. (2005) 

 นอกจากนี้ Ge and Hendershot (2004) ไดศึกษาการประเมินประจุท่ีผิว
อนุภาค (variable surface charge, Qv ) ของดินในประเทศแคนาดาท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน โดยใช
เทคนิค back-titration รวมกับ non-ideal competitive adsorption (NICA)-Donnan model พบวา ดิน
ท่ีมีปริมาณคารบอนอินทรียสูงทําให variable surface charge สูงข้ึน และมีผลทําใหดินดังกลาวมี
ประจุท่ีผิวอนุภาคที่สามารถจับกับโปรตอน (total surface charge of H+ binding, Qmax) สูงตามไป
ดวย 
 เม่ือนําคา Qmax ของแตละ site (เนื่องจากแบงการจับกันของประจุออกเปน 2 
sites คือ carboxylic- และ phenolic-type) มาหาความสัมพันธกับคุณสมบัติของดินโดยใช stepwise 
linear regression ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา Qmax 1 (carboxlic-type) 
สัมพันธกับคา log ของคารบอนอินทรีย (log OC) และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (CEC) (ภาพท่ี 
14 (ก) และ (ข)) ซ่ึงมีสมการถดถอยเชิงเสนดังนี้  

Qmax 1 = 7.89 + 21.2 log OC R2 = 0.543*** n = 34 [2] 

Qmax 1 = 11.2 + 0.688 CEC R2 = 0.304*** n = 34 [3] 

Qmax 1 = -33.8 + 0.524 CEC + 28.9 log OC R2 = 0.531*** n = 34 [4] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29 
 

 
 

ในทํานองเดียวกัน log ของคารบอนอินทรียยังคงมีความสัมพันธตอ Qmax 2 
(phenolic-type) เชนกัน (ภาพท่ี 14 (ค) และ (ง)) เปนท่ีนาสังเกตวา ในสมการ [6] คาความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกไมสัมพันธกับ Qmax 2 แตเม่ือมีคารบอนอินทรียรวมอยูดวยมีผลทําให Qmax 2 
สัมพันธกับคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก และปริมาณคารบอนอินทรียอยางมีนัยสําคัญ (สมการ 
[7]) ซ่ึงอาจแสดงถึงนัยวา phenolic type อาจจะประกอบดวยหมูฟงกชันที่เปนท้ังสารอินทรียและแร
ธาตุตางๆ (mineral functional groups) ซ่ึงมีสมการดังนี้ 

Qmax 2 = 26.0 + 40.7 log OC R2 = 0.680*** n = 34 [5] 

Qmax 2 = 41.7 + 0.633 log OC R2 = 0.08ns n = 34 [6] 

Qmax 2 = -107 + 0.104 CEC + 95.7 log OC R2 = 0.932*** n = 34 [7] 

 

 

ภาพท่ี 14 กราฟ Type 1 และ Type 2 maximum surface charge (Qmax) กับสมบัติของดิน โดย  
(ก) Type 1: คารบอนอินทรีย, Org. C 
(ข) Type 1: ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก, CEC 
(ค) Type 2: คารบอนอินทรีย ,Org. C 
(ง) Type 2: ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก, CEC 

ท่ีมา: Ge and Hendershot (2004) 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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ท่ีผิวอนุภาคของดินแรธาตุตางๆ เชน อนุภาคแรดินเหนียว และออกไซด
อาจจะจับกับสารอินทรียดวยพันธะท่ีแข็งแรง เปนผลทําใหผิวอนุภาคที่วองไวตอปฏิกิริยา (reactive 
surface) อาจจะเปนสารเชิงซอนผสมระหวางสารอินทรียและสารอนินทรีย ซ่ึงส่ิงนี้อาจเปนส่ิงหนึ่ง
ท่ีแสดงถึงความจริงท่ีวาคารบอนอินทรียเปนสมบัติพื้นฐานท่ีสัมพันธกับ Qmax ท้ัง 2 sites 
(carboxylic- และ phenolic-type) 

จากงานวิจัยของ Seybold et al. (2005) และ Ge and Hendershot (2004) ท่ียกตัวอยาง
มาแสดงใหเห็นวาคารบอนอินทรียมีความสัมพันธกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวกอยางเห็นไดชัด 
ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทางบวกคือ เม่ือมีปริมาณคารบอนอินทรียมากก็มีผลทําใหมีคา
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกเพิ่มข้ึนตามไปดวย และสมการตางๆ ท่ีไดจะชวยใหสามารถทํานายคา
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกเพื่อประเมินถึงคุณลักษณะของดินในเบ้ืองตนไดอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากการวิเคราะหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกตองใชเวลาในการวิเคราะหคอนขางนานเม่ือ
เปรียบเทียบกับการวิเคราะหคารบอนอินทรีย นอกจากนี้การแบงกลุมดินท่ีแตกตางกันมีผลทําให
คารบอนอินทรียทํานายคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกไดแตกตางกัน ดังนั้นในการเลือกใชสมการ
เพื่อการทํานายคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกควรคํานึงถึงการแบงกลุมดินดวย และควรเลือกใช
สมการที่เหมาะสมกับการแบงกลุมดินดังกลาว  

ถึงแมวางานวิจัยของ Ge and Hendershot (2004) มักจะกลาวอางถึงความสัมพันธ
ระหวางคารบอนอินทรียกับ variable surface charge และ Qmax เปนสวนใหญ แตก็แสดงถึงนัยท่ีวา
คารบอนอินทรียก็สัมพันธกับคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ท้ังนี้เนื่องจากความจุแลกเปล่ียน
ประจุบวกจะแสดงถึงประจุท่ีสามารถเกิดการแลกเปล่ียนหรือเกิดปฏิกิริยาไดงาย (variable charge) 
นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีไดผลท่ีสอดคลองกับงานวิจัยท้ัง 2 ขางตน ยกตัวอยาง
เชน Jim (1998) ท่ีไดศึกษาถึงสมบัติของดินในชุมชนเมืองและขอจํากัดในการเพาะปลูกในประเทศ
ฮองกง พบวา ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในดินท่ีลดลงเนื่องมาจากการขาดแคลนสารอินทรียและ
ปริมาณแรดินเหนียวท่ีลดลง และ Holm et al. (2003) ซ่ึงศึกษาถึงความสัมพันธในการกระจายตัว
ของแคดเมียมกับคุณสมบัติของดินพบวา ในดินท่ีมีปริมาณคารบอนอินทรียและสัดสวนอนุภาคดิน
เหนียวสูงจะมีคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงดวยเชนกันซ่ึงผลท่ีไดจากงานวิจัยขางตน
สอดคลองกับ Sparks (2003); Clapp et al. (2005); Evangelou and Phillips (2005) ที่กลาวไววา
สารอินทรีย แรดินเหนียว และออกไซดของแรตางๆ (amorphous minerals) เปนแหลงกําเนิดความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกท่ีสําคัญ 
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3.1.3 ดินเหนียว (clay minerals) 
3.1.3.1 ความหมายและสมบัติท่ัวไป 

ดินเหนียวจัดเปนแรทุติยภูมิ (secondary mineral) ซึ่งเกิดจากกระบวนการ 
ผุพังของแรปฐมภูมิ (primary mineral) เปนกลุมขนาดอนุภาคเล็กท่ีสุดของดินท่ีมีประจุลบอยูเปน
จํานวนมากและแสดงคุณสมบัติในลักษณะคอลลอยด อนุภาคดินเหนียวสวนใหญมักจะอยูใน
ลักษณะโครงรางผลึก (crystalline structure) (Tan, 2000) ซ่ึงมีลักษณะเปนแผนของสารประกอบ
อลูมิโนซิลิเกต (aluminosilicates) ท่ีเรียงซอนกันเปนช้ันๆ ซ่ึงการเรียงลําดับของแผนซิลิกาและ
อลูมินาจะทําใหลักษณะโครงสรางของดินแตกตางกันไป ซึ่งจะเรียงซอนกันแบบ 1:1 หรือ 2:1 
แรดินเหนียวท่ีพบโดยท่ัวไปไดแก เคโอลิไนท (kaolinite) มอนตมอริลโลไนท (montmorillonite) 
อิลไลท (illite) และเวอรมิคิวไลต (vermiculite) (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)  ประจุลบของ
ดินเหนียวมีสาเหตุการเกิด 2 ประการหลัก คือ เกิดจากกระบวนการ isomorphous substitution และ
เกิดจากการแตกหักบริเวณขอบของผลึก (exposed crystal edges)  

เกิดจากกระบวนการ isomorphous substitution  เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ในธรรมชาติ ในขณะท่ีแรดินเหนียวกําลังสังเคราะหตัวข้ึนมา โดยที่อะตอมของธาตุหนึ่งเขาไป
แทนท่ีอะตอมท่ีมีอยูเดิมในหนวยโครงสรางของแร โดยกระบวนการดังกลาวจะไมมีผลทําให
โครงสรางผลึก (crystal structure) ของอนุภาคดินเหนียวเปล่ียนไป ซ่ึงอะตอมท่ีเขามาแทนท่ีนั้น
จะตองมีขนาดใกลเคียงกันหรือเทากัน ในขณะที่วาเลนซ (valence) อาจไมเทากันก็ได ในกรณีท่ี
วาเลนซไมเทากันอะตอมท่ีเขามาแทนท่ีนั้นตองมีวาเลนซตางจากอะตอมเดิมไมเกิน 1 หนวยประจุ 
(Tan, 1998) ถาแคทไอออนท่ีมีวาเลนซอิเล็กตรอนตํ่ากวาเขาไปแทนท่ีแคทไอออนเดิม ก็จะทําใหมี
ประจุลบคางอยู กระบวนการนี้มักเกิดขึ้นในแรดินเหนียวแบบ 2:1 เชน มอนตมอริลโลไนท  
ดังตัวอยาง (นัทธีรา, 2541) 

HO O O O OH HO O O O OH 
Si Si Si Si   Si Al Si Si 

HO O O O OH HO O O O OH 

ประจุลบท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการนี้จะไมข้ึนอยูกับคา pH และมักจะเกิดข้ึน
เพียงคร้ังเดียวในขณะท่ีเกิดการสังเคราะหแรดินเหนียวเทานั้น จึงทําใหเรียกประจุท่ีเกิดจาก
กระบวนการนี้วา permanent negative charges (Tan, 2000) 

เกิดจากการแตกหักบริเวณขอบผลึก (exposed crystal edges) การเกิดประจุ
ลบจากสาเหตุนี้เปนไปได 2 ประการ คือ 

Al3+ 
-
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ประการแรก ซิลิกาหรืออลูมินาท่ีจับกับออกซิเจน บริเวณขอบผลึกเกิดการ
แตกหักออก ทําใหออกซิเจนยังมี electronegative charge ตกคางอยู สวนอีกดานหน่ึงของออกซิเจน
ก็ยังคงอยูกับซิลิกาหรืออลูมินา ทําใหออกซิเจนท่ีขอบผลึกมี electronegative charge มากพอที่จะดูด
ยึดแคตไอออนได 

ประการท่ีสอง เกิดข้ึนไดในส่ิงแวดลอมท่ีเปนดางโดยโปรตอน (H+) ซ่ึง
เกาะอยูกับออกซิเจนบนผิวของอนุภาคดินเหนียวของสวนที่เปนแผนอลูมินาทําปฏิกิริยากับ 
ไฮดรอกซิล (OH-) ของดางกลายเปนน้ํา ทําใหประจุสุทธิ (net charge) ของดินขณะนั้นเปนลบ 
ประจุลบท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถดูดยึดแคทไอออนไดดวยพันธะไอออนิค (ionic bond) ประจุลบของแร
ดินเหนียวพวก 1:1 มักไดมาจากกระบวนการนี้ท้ังส้ิน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 
เนื่องจากกระบวนการน้ีเกิดข้ึนไดข้ึนอยูกับคา pH ในส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ ดังนั้นประจุลบท่ีเกิด
จากกระบวนการนี้จึงเรียกวา pH-dependent charge หรือ variable charge (Tan, 2000) 

การวิเคราะหหาสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวเปนผลการวิเคราะหท่ีไดมา
จากการหาเนื้อดิน (soil texture) ซ่ึงในการวิเคราะหหาเนื้อดินจะทราบถึงสัดสวนของอนุภาคทราย 
(sand) ทรายแปง (silt) และดินเหนียว (clay) ดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน (บทท่ี 2 หัวขอ 1.3 
เนื้อดิน) สําหรับในท่ีนี้จะทําการวิเคราะหหาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร เนื่องจากขนาดดังกลาวเปนขนาดอนุภาคดินท่ีใชในงานวิจัยนี้ และเปนขนาดท่ีดูดซับ
โลหะปริมาณนอยไดมากที่สุด (Forstner and Wittmann, 1981; Sparks, 2003) โดยวิธีหาปริมาณ
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรน้ันหาดวยวิธี pipette method 

3.1.3.2 บทบาทท่ีสําคัญ 
อนุภาคดินเหนียวเปนอนินทรียวัตถุท่ีมีประจุลบและมีบทบาททางเคมีท่ี

สําคัญในดิน เชน เปนแหลงท่ีเกิดการแลกเปล่ียนประจุบวก (cation exchange capacity) สามารถกัก
เก็บน้ําไดสูง สามารถรวมตัวกับสารอินทรียได เปนตน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; Tan, 
2000)  ซ่ึงมีงานวิจัยจํานวนไมนอยท่ีไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 
สารอินทรีย และปริมาณดินเหนียว ยกตัวอยางเชน 

Oorts et al. (2003) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความจุแลกเปล่ียนประจุ
บวกของดินอินทรียท่ีขนาดอนุภาคตางๆ ในดิน Feric Lixisol พบวา กลุมขนาดอนุภาคมี
ความสัมพันธกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวก นอกจากนี้ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีพบในกลุม
ขนาดอนุภาคตางๆ ก็สัมพันธกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวกเชนกัน (เนื่องจากเปนดินอินทรีย
ดังนั้นปริมาณคารบอนท่ีวิเคราะหไดจึงจัดวาเปนคารบอนอินทรีย) จากการทดลองโดยการเก็บ
ตัวอยางดินในสภาพภูมิอากาศแบบเขตรอนท่ีเมือง Ibadan อยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ
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ไนจีเรีย ซ่ึงเก็บตัวอยางดินท่ีระดับความลึก 10 เซนติเมตรจากผิวดิน ในพื้นท่ีท่ีมีการปลูกตนไม
แตกตางกัน 7 ชนิด การแยกขนาดอนุภาคตางๆ ของดินอินทรียจะใชวิธีทางกายภาพหลังจากทําให
อนุภาคดินดังกลาวเกิดการกระจายตัว (dispersion) ดวย ultrasonic dispersion เม่ือดินเกิดการ
กระจายตัวแลวจะทําการแยกเปนกลุมขนาดอนุภาคตางๆ ไดเปน 9 กลุม คัดเลือกออกมาเพียง 4 
กลุมอนุภาค คือ สารอินทรียขนาด 0.053–0.250 มิลลิเมตร (O53) ขนาดอนุภาค 0.020–0.053 
มิลลิเมตรซ่ึงประกอบดวยแรธาตุและสารอินทรีย (coarse silt) ขนาดอนุภาค 0.002–0.020 มิลลิเมตร
ซ่ึงประกอบดวยแรธาตุและสารอินทรีย (fine silt) และกลุมขนาดอนุภาคเล็กกวา 0.002 มิลลิเมตรซ่ึง
ประกอบดวยแรธาตุและสารอินทรีย (clay) (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 กลุมขนาดอนุภาค และองคประกอบของแตละกลุม 

กลุมขนาด (mm) องคประกอบ 

0.053-0.250 สารอินทรีย (O53) 
0.020-0.053 แรธาตุและสารอินทรีย (coarse silt) 
0.002-0.020 แรธาตุและสารอินทรีย (fine silt) 

< 0.002 แรธาตุและสารอินทรีย (clay) 

ผลจากการวิเคราะหบงช้ีวาดินตัวอยางท่ีเก็บมาเปนดินประเภท sandy  loam 
ท้ังหมด จากการหาความสัมพันธโดยใชสมการถดถอยเชิงเสน (linear regression) พบวา ปริมาณ
คารบอนเพียงอยางเดียวสามารถอธิบายความจุแลกเปล่ียนประจุบวกไดถึง 77% ในขณะท่ีเม่ือ
พิจารณาถึงคา pH (5.5-6.3) รวมดวยปรากฏวาสามารถอธิบายความจุแลกเปล่ียนประจุบวกเพิ่ม
ข้ึนมาอีกเล็กนอยเทานั้น ดังสมการ 

CEC = 0.15 + 0.43C (g kg-1) n = 28 R2 = 0.77 P < 0.001 [8] 

CEC = -6.97 + 1.25pH + 0.41C (g kg-1) n = 28 R2 = 0.87 P < 0.001 [9] 

เม่ือพิจารณาถึงกลุมขนาดอนุภาคตางๆ พบวา กลุมขนาดอนุภาคที่เล็กลงมี
ผลทําใหคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (pH 5.8) เพิ่มมากข้ึน ในทํานองเดียวกันพบวา อนุภาคที่มี
ขนาดเล็กกวา fine silt มีปริมาณคารบอนสูงท่ีสุด ขณะท่ีกลุมขนาดอนุภาค coarse silt มีปริมาณ
คารบอนตํ่าท่ีสุด ซ่ึงผลดังกลาวแสดงนัยวาปริมาณคารบอนอินทรียท่ีพบสัมพันธกับความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวก 

นอกจากนี้ Chenu et al. (2000) ศึกษาถึงอิทธิพลของสารอินทรียท่ีมีตอ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินเหนียวและเช่ือมการยึดเกาะกันของเม็ดดิน บริเวณตะวันตกเฉียง
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ใตของประเทศฝร่ังเศสซ่ึงเปนดินท่ีประเภท humic loamy soils (Vermic Haplubrepts) ซ่ึงบริเวณ
ดังกลาวไดทําการเพาะปลูกมาเปนระยะเวลานานถึง 40 ป โดยปริมาณคารบอนอินทรียทําการ
วิเคราะหโดยวิธี dry combustion ซ่ึงคาคารบอนท่ีไดสามารถแทนปริมาณคารบอนอินทรียท้ังหมดท่ี
มีอยูในดินไดเลยเนื่องจากเปนดินท่ีไมมีคารบอเนตเปนองคประกอบ ผลจากงานวิจัยดังกลาวพบวา 
ปริมาณคารบอนของกลุมดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 ไมโครเมตรเพ่ิมข้ึนตามสัดสวนของปริมาณ
คารบอนในดิน (carbon content of bulk soils) ท่ีเพิ่มข้ึน (R2 = 0.82) ดังภาพท่ี 15 (ก) และเสถียรภาพ
ในการเช่ือมเกาะกันของอนุภาคดินสัมพันธกับปริมาณคารบอนในดิน (R2 = 0.71 สําหรับดินท่ี
สามารถอุมน้ําไดเร็ว) นอกจากนี้พบวาปริมาณคารบอนท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหดินเหนียวสามารถอุมน้ํา
ไดเพิ่มข้ึนข้ึนดวย (R2 = 0.86) ดังภาพท่ี 15 (ข) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งท่ีสามารถ
อธิบายไดวาดินท่ีมีปริมาณคารบอนมากมักจะสามารถกักเก็บน้ําไดมาก แมวางานวิจัยดังกลาวแสดง
ถึงวัตถุประสงคของคารบอนอินทรียท่ีมีผลตอการอุมน้ําเปนหลัก แตก็แสดงใหเห็นวาขนาดอนุภาค
ท่ีเล็กลงมีผลทําใหปริมาณคารบอนอินทรียในดินเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาคารบอน
อินทรียมีผลตอคุณสมบัติทางกายภาพของดินอีกดวย 

  
(ก) )ข(  

ภาพท่ี 15 (ก) กราฟระหวางปริมาณคารบอนของกลุมขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 ไมโครเมตรกับ
ปริมาณคารบอนท่ีอยูในดิน 

(ข) กราฟระหวาง contact angle ของน้ําท่ีสัมผัสกับอนุภาคดินเหนียวกับปริมาณ
คารบอน โดย bars แสดงถึงสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ท่ีมา: Chenu et al. (2000) 
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จากงานวิจัยท่ีกลาวมาเห็นไดวาขนาดอนุภาคท่ีเล็กลงสัมพันธกับปริมาณ
คารบอนในดินท่ีเพิ่มข้ึน อยางไรก็ดีมีงานวิจัยบางช้ินท่ีมีความเห็นตรงขาม โดย Gerzabek et al. 
(2001) ไดศึกษาถึงปริมาณสารอินทรียในกลุมขนาดอนุภาคตางๆ ท่ีไดรับปุยอินทรียท่ีแตกตางกัน 
(organic amendment) ดินตัวอยางท่ีทําการวิเคราะหเปนดิน Eutric Cambisol ซ่ึงมีสัดสวนของดิน
เหนียว 37% และทรายแปง 41% บริเวณภาคกลางของประเทศสวีเดน เนื่องจากเปนดินท่ีไมมี
คารบอนอนินทรีย (inorganic carbon) เปนองคประกอบดังนั้นจึงวิเคราะหคารบอนอินทรียดวยวิธี 
dry combustion ซ่ึงคาท่ีไดคือปริมาณคารบอนอินทรียท้ังหมดท่ีอยูในดิน จากการศึกษาพบวา 
ปริมาณคารบอนอินทรียสวนใหญจะพบในกลุมอนุภาคของทรายแปง (silt fraction) โดยในดิน 
(bulk soil) ที่มีคารบอนอินทรียเปนองคประกอบตั้งแต 10.8 (ดินที่ไมมีการเพาะปลูก) ถึง 32.0 
(ดิน peat) กรัมของคารบอนอินทรียตอกิโลกรัมดิน (g OC kg-1) กลุมอนุภาคของทรายแปงมีปริมาณ
คารบอนอินทรียเพ่ิมข้ึน 18% ในขณะที่กลุมอนุภาคของดินเหนียว (clay-size particle) มีปริมาณ
คารบอนอินทรียลดลงท่ีสัดสวนดังกลาว  

งานวิจัยดังท่ีไดกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ดินเหนียวจัดเปนอนุภาคท่ีมีผลตอท้ัง
สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ในทางกายภาพน้ันปริมาณของดินเหนียว (clay) ในดินจัดเปน
สวนท่ีสําคัญสวนหนึ่งในการกําหนดเนื้อดิน (texture) รวมกับปริมาณทรายแปง (silt) และทราย 
(sand) สําหรับในดานเคมีนั้นเนื่องจากดินเหนียวมีพื้นท่ีผิวมาก และประจุโดยรอบมักเปนประจุลบ 
ทําใหสามารถดูดซับน้ําและดูดซับธาตุอาหารของพืชไดดีโดยเฉพาะอยางยิ่งจุลธาตุอาหารประจุ
บวก (Shuman, 2005) และเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีควบคุมความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 
(McBride, 1994; Sparks, 2003)  โดยในดินท่ีมีปริมาณดินเหนียวมากจะมีผลทําใหความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกในดินเพิ่มมากข้ึน (vanLoon and Duffy, 2000; Sparks, 2003; Dunnivant and 
Anders, 2006) นอกจากนี้ยังสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียและออกไซดตางๆ ได
อีกดวย ซ่ึงทําใหมี variable charge เพิ่มข้ึนอันสงผลทําใหมีคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกเพ่ิมข้ึน
ดวย (Stevenson, 1994; Sparks, 2003) 

3.2 จุลธาตุอาหารท่ีทําการศึกษา 
จุลธาตุอาหาร (micronutrient หรือ micronutrient element หรือ minor element) คือ ธาตุท่ี

พืชตองการใชในการเจริญเติบโตแตจะตองการในปริมาณนอยเทานั้น ซ่ึงมีความสําคัญตอการ
เจริญเติบโตของพืชไมนอยไปกวาธาตุอาหารหลักหรือธาตุอาหารรอง ซ่ึงมีท้ังหมด 7 ธาตุดวยกัน 
ไดแก โบรอน (boron; B) ทองแดง (copper; Cu) เหล็ก (iron; Fe) แมงกานีส (manganese; Mn) 
โมลิบดินัม (molybdenum; Mo) สังกะสี (zinc; Zn) และคลอรีน (chlorine; Cl)  (คณาจารยภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2541) ในท่ีนี้จะทําการศึกษาธาตุท่ีเปนโลหะและแสดงตนเปนประจุบวกเทานั้น ไดแก 
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ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี เนื่องจากธาตุท้ัง 4 นี้มีคุณสมบัติท่ีแตกตางจากจุลธาตุอาหาร
ตัวอ่ืนคือ เปนธาตุท่ีสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนไดงายในส่ิงแวดลอม ซ่ึงการเกิดสารประกอบ
เชิงซอนจะมีผลตอบทบาทท่ีสําคัญตางๆ ในดิน ขณะท่ีธาตุโบรอนและโมลิบดินัมในดินมีปริมาณ
นอยมาก ทําใหไมเพียงพอท่ีเกิดเปนสารประกอบเชิงซอน (Barber, 1995) สวนคลอรีนเปนธาตุใน
กลุมเฮไลด (หมู 7A) ซ่ึงมีสถานะเปนกาซในอุณหภูมิปกติ และมักไมพบวาเกิดการขาดแคลนในพืช 

3.2.1 สมบัติท่ัวไปของจุลธาตุอาหารท่ีศึกษา 
3.2.1.1 ทองแดง (copper, Cu)  

 ทองแดงเปนธาตุท่ีพบท่ัวไปในธรรมชาติ ซ่ึงพบอยูในหิน ดิน น้ํา ตะกอน 
อากาศ รวมท้ังพืชและสัตว โดยในดินมีความเขมขนทองแดงเฉล่ีย 50 ppm (Human Health Fact 
Sheet, 2001; United States Environmental Protection Agency [U.S. EPA], 2004a) ความเขมขน
ทองแดงจะแตกตางกันตามแตชนิดของหิน ในกระบวนการผุพังทองแดงจะถูกออกซิไดซอยูในรูป
ของแรธาตุท่ีมีประจุ +2 (divalent ion) ท่ีสามารถละลายได (Baker, 1990) มักพบอยูในน้ําในดิน 
โดยอาจอยูท้ังในรูปไอออน (ionic form) และสารเชิงซอน เชน ทองแดงสามารถแลกเปล่ียนไอออน
บวกกับสารเชิงซอนได (exchangeable cation) อยูในรูปของไอออนที่ถูกดูดซับโดยสารอินทรีย 
ดูดซับกับออกไซดตางๆ และอยูในรูปแรธาตุ โดยทองแดงที่อยูในน้ําในดินสวนใหญจะอยูรวมกับ
สารอินทรีย  (Nascimento et al., 2003) ซ่ึงชวยใหพืชสามารถดูดซึมทองแดงไปใชไดมากข้ึน 
(available Cu) (Wei et al., 2006) โดยในดินท่ีมีปริมาณสารอินทรียสูงจะสามารถดูดซับทองแดงได
ในปริมาณท่ีมากกวาในดินท่ีมีปริมาณสารอินทรียนอย  (Sukreeyapongse et al., 2002) แตใน
ขณะเดียวกันพบวาดินท่ีมีปริมาณสารอินทรียสูงดังกลาวมีผลทําใหพืชดูดซึมทองแดงไดนอยลง 
(Wei et al., 2006) 

3.2.1.2 เหล็ก (iron, Fe) 
 ปริมาณแรธาตุของเหล็กในดินมีคามากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับธาตุอาหาร

ชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงมีปริมาณท่ีเปลือกโลกอยางนอย 5%  (Wisconsin Department of Natural Resources, 
2005)โดยจะอยูในรูปของสารประกอบกับกํามะถันและออกซิเจน ถึงแมจะมีธาตุเหล็กอยูในดิน
จํานวนมากและพืชตองการในปริมาณนอย แตก็ยังพบการขาดแคลนธาตุเหล็กอยู เนื่องจากธาตุ
เหล็กในดินโดยมากไมอยูในรูปแบบท่ีพืชสามารถนําไปใชได โดยดินตางชนิดกันก็จะพบปริมาณ
ธาตุเหล็กท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุตนกําเนิด โดยท่ัวไปดินจะมีปริมาณธาตุเหล็กท้ังหมด (total 
Fe) ตั้งแต 0.02-10% (Barber, 1995) รูปแบบของธาตุเหล็กในดินมีมากมายหลายรูปแบบดวยกัน 
เชน ในรูปของสารประกอบออกไซด ไฮดรอกไซด และแรซิลิเกต amorphous oxides ถูกดูดซับหรือ
เกิดเปนสารเชิงซอนกับสารอินทรีย และในรูปของสารละลาย โดยเหล็กในรูปของสารเชิงซอนกับ
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สารอินทรียนั้น พบไดท้ังในสถานะท่ีเปนของแข็ง (soil’s solid phase) และในรูปของสารละลาย 
ข้ึนอยูกับสมบัติของสารอินทรียท่ีธาตุเหล็กไปจับเปนสําคัญ (Macalady and Ranville, 1998) เหล็ก
สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียไดดีเชนเดียวกันกับจุลธาตุอาหารประจุบวกธาตุ
อ่ืนๆ ซึ่งสารอินทรียจะมีสวนชวยใหพืชสามารถดูดซึมเหล็กไปใชไดดีข้ึน (Wei et al., 2006) 
นอกจากนี้อาจพบธาตุเหล็กในสภาวะออกซิเดช่ัน (oxidation states) คือ เฟอรัสไอออน (ferrous ion, 
Fe2+) และเฟอริคไอออน (ferric ion,  Fe3+) แมวาธาตุเหล็กในดินจะมีอยูดวยกันหลายรูปแบบแต
รูปแบบท่ีพืชสามารถดูดซึมไดดี คือ เหล็กในรูป amorphous เชน Fe(OH)3 เปนตน (Barber, 1995) 

3.2.1.3 แมงกานีส (manganese, Mn)  
 แมงกานีสเปนธาตุท่ีพบมากเปนอันดับท่ี 12 ในพื้นผิวโลก มีประมาณ 0.1% 

ของพ้ืนผิวโลก (U.S. EPA, 2004b) มีความเขมขนท่ีพบไดท่ัวไปในชวง 20-3000 ppm (Schulte and 
Kelling, 2004) โดยมีคาเฉล่ียประมาณ 600 ppm (Lindsay, 1979) แมงกานีสมักจะอยูในรูปของ
สารประกอบออกไซดและกํามะถัน โดยมากจะปรากฏรวมกับเหล็ก เชน หินภูเขาไฟ (igneous 
rock) มีอัตราสวน Mn/Fe เทากับ 1:60 (Barber, 1995)  

แมงกานีสมีเลขออกซิเดช่ันหลายคาดวยกัน ไดแก Mn2+, Mn3+,  Mn4+,  Mn6+, 
และ Mn7+ (Birk, 2004) แตในดินจะมีเพียง 3 คา คือ Mn2+, Mn3+, และ Mn4+ โดยพืชมักจะดูดซึมใน
รูปของ Mn2+ จากท่ีแมงกานีสมีเลขออกซิเดช่ันหลายคาดังนั้นปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน-รีดักช่ันในดินจะ
มีอิทธิพลอยางมากตอแมงกานีสในดิน แมงกานีสท่ีพบในดินสวนใหญจะมีเลขออกซิเดช่ัน Mn2+ 
และ Mn4+  แตถาระหวางชองวางของดินมีอากาศอยูมาก (aerated soil) จะพบ  Mn4+ มากกวา Mn2+ 
(Barber, 1995) 

แมงกานีสสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียไดเชนกัน โดย
จะเกิดกับแมงกานีสท่ีมีประจุ   2  + ซ่ึงสารอินทรียสามารถชวยใหพืชสามารถดูดซึมแมงกานีสไป
ใชไดดีข้ึนเชนเดียวกับธาตุเหล็ก (Wei et al., 2006) โดยรูปแบบท่ีเกิดอาจอยูในรูปท่ีละลายหรือไม
ละลายน้ําก็ได ปริมาณของสารเชิงซอนแมงกานีสสามารถวัดไดโดยใชการแทนท่ีซ่ึงตองใชไอออน
ท่ีดูดจับกับสารอินทรียไดดีกวาแมงกานีส เชน สังกะสี 

3.2.1.4 สังกะสี (zinc, Zn)  
 ความเขมขนเฉล่ียของสังกะสีในดิน (lithosphere) มีคาประมาณ 80 mg kg-1 

สําหรับในดินอยูในชวงต้ังแต 10-300 mg kg-1 ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 50 mg kg-1 (Lindsay, 1972) 
ในพืชช้ันสูงสารละลายของสังกะสีในรูปประจุ +2 จัดเปนรูปแบบหลักท่ีพืช

สามารถดูดซับได (Kiekens, 1990) แตในดินท่ัวไปมีรูปแบบสังกะสีท่ีไมสามารถละลายน้ําได
มากกวา 90%  ของสังกะสีในดิน ซ่ึงแรสังกะสีท่ีพบในดินท่ัวไปประกอบดวย sphalerite (ZnS), 
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smithsonite (ZnCO3), และ hemimorphite [Zn4(OH)2Si2O7⋅H2O] (Barber, 1995)  อยางไรก็ดีสังกะสี
คอนขางจะแตกตางจากจุลธาตุอาหารตัวอ่ืนท่ีกลาวมาขางตน นั่นคือ สังกะสีในดินจะปรากฏอยูใน
รูปประจุ +2 (divalent; Zn2+) เทานั้น สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียได
เชนเดียวกับทองแดง เหล็ก และแมงกานีส  ซ่ึงปริมาณสารเชิงซอนของสังกะสีเพิ่มข้ึนเม่ือมี
สารอินทรียท่ีอยูในรูปท่ีละลายเพิ่มข้ึน (Barber, 1995) แตถาในดินดังกลาวมีปริมาณทองแดงสูงสาร
เชิงซอนของสังกะสีกับสารอินทรียจะลดลง ท้ังนี้เพราะทองแดงสามารถแยงจับสารอินทรียไดดีกวา
สังกะสีตามลําดับของ Irving-Williams  

นอกจากน้ี พบวา การเพิม่ข้ึนของความจุแลกเปล่ียนประจุบวก สัดสวนของ
แรดินเหนียว ปริมาณสารอินทรีย คา pH และปริมาณของแคลเซียมคารบอเนต ลวนเปนปจจัยท่ีทํา
ใหดนิสามารถดูดซับสังกะสีไดเพิ่มข้ึน (Barber, 1995; Wei et al., 2006) 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ปริมาณธาตุเหล็กและแมงกานีสท่ีผิวเปลือกโลก 
(crust) มีปริมาณมากเม่ือเทียบกับจุลธาตุอาหารชนิดอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะธาตุท้ัง 2 ชนิดเปน
องคประกอบหลักของแรซิลิเกตในดิน อยางไรก็ดีปริมาณท่ีแตกตางกันของจุลธาตุอาหารแตละ
ชนิดท่ีผิวเปลือก ข้ึนอยูกับวัตถุตนกําเนิดเปนสําคัญ (Brady,1984) และอาจเกิดจากการพัดพาของ
ธรรมชาติ เชน ลม หรือ กระแสน้ํา เปนตน (vanLoon and Duffy, 2000) ดังนั้นถาเกิดการผุพังของ
วัตถุตนกําเนิดก็อาจทําใหมีการปลดปลอยจุลธาตุอาหารออกมาได ซ่ึงจุลธาตุอาหารท่ีถูกปลอย
ออกมาอาจจะอยูในสภาพท่ีเปนคอลลอยดกับแรดินเหนียวก็ได (Brady, 1984) สําหรับบทบาท-
หนาท่ี อาการเม่ือพืชขาด และอาการเปนพิษของจุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิด แสดงดังตารางท่ี 5 

นอกจากนี้สังเกตเห็นไดวา จุลธาตุอาหารแตละชนิดขางตนนั้นมีสมบัติบางประการ
ท่ีคลายคลึงกัน เชน ความสามารถในการเกิดสารเชิงซอนกับสารอินทรีย และความสามารถในการ
แลกเปล่ียนประจุบวก ท้ังนี้เนื่องจากจุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิด จัดอยูในกลุม borderline (borderline 
group) ซ่ึงเปน 1 ใน 3 กลุม (type A, type B, และ borderline group) ท่ีจัดประเภทตามความสําคัญท่ี
มีตอส่ิงแวดลอม โดยอาศัยหลักการดังนี้ (Nieboer and Richardson, 1980) 

Covalent index Xm
2 r เม่ือ Xm คือ แรงดึงดูดอิเล็กตรอนของไอออนโลหะ (metal ion 

electronegativity) และ r คือ รัศมีของโลหะ (ionic radius of metal) คานี้เปนคาท่ีบงบอกถึง
ความสามารถของโลหะในการรับอิเล็กตรอนจากลิแกนดท่ีเปนผูใหอิเล็กตรอน ซ่ึงคานี้จัดเปน
พารามิเตอรท่ีสําคัญท่ีบงบอกถึงความแตกตางของโลหะในกลุม type A, type B, และ borderline 

Ionic index Z2/r เม่ือ Z คือ ประจุของโลหะ (charge of metal ion) คานี้เปนคาท่ีบงช้ี
ถึงความเปนไปไดของโลหะในการเกิดพันธะไอออนิค 
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จากภาพท่ี 16 เห็นไดวา โลหะในกลุม borderline สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอน
ท่ีมีเสถียรภาพไดมากกวาโลหะ type A ซ่ึงมักเปนโลหะในกลุม alkaline และ alkaline earth 
เนื่องจากโลหะกลุม borderline มี covalent index ท่ีมากกวาโลหะ type A แตสารประกอบท่ีเกิดข้ึน
ก็ยังมีเสถียรภาพนอยกวาโลหะ type B ซ่ึงมี covalent index สูงกวาและโลหะ type B นี้มักเปน
โลหะท่ีเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต 

 
 

ภาพท่ี 16 การแบงกลุมของโลหะตามความสําคัญทางส่ิงแวดลอม ลูกศรแสดงทิศทางเสถียรภาพ
ของสารเชิงซอนท่ีเพิ่มข้ึนตาม ionic และ/หรือ covalent index ท่ีเพิ่มข้ึน 

ท่ีมา: vanLoon and Duffy (2000: 265) 

การเกิดสารเชิงซอนของโลหะในกลุม borderline สามารถเกิดสารเชิงซอนได
หลากหลายเน่ืองจากโลหะในกลุมนี้จัดเปนกลุมท่ีมีสมบัติอยูตรงกลางระหวางกลุมโลหะ type A 
และ type B ซ่ึงสามารถจับกับลิแกนดท่ีเปนผูใหอิเล็กตรอนไดหลายชนิด เชน ออกซิเจน ไนโตรเจน 
และซัลเฟอร รวมทั้งเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียไดเชนเดียวกัน โดยสารประกอบ
เชิงซอนอินทรียท่ีเกิดข้ึนอาจเปนผลทําใหโลหะเคล่ือนท่ีไดดีข้ึน (mobilize) หรือถูกตรึงอยูกับท่ี 
(immobilize) ก็ได ซ่ึงข้ึนอยูกับคุณสมบัติของสารอินทรียเปนสําคัญ อยางไรก็ดีสารประกอบ
เชิงซอนของธาตุในกลุม borderline (เฉพาะธาตุท่ีมีประจุ +2) แตละชนิดก็มีเสถียรภาพที่แตกตางกัน 
ซ่ึงเปนไปตามลําดับของ Irving-Williams (อางถึงใน Stumm and Morgan, 1996) คือ (ภาพท่ี 17) 

Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+ 

Class B or  
covalent index, 
Xm

2 r 

Class A or ionic index, Z2/r 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 5 บทบาท-หนาที่ อาการเมื่อพืชขาด และอาการเปนพิษของจุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิด1 

ธาต ุ บทบาท-หนาที่ อาการเมื่อพืชขาด อาการเปนพิษ 

ทองแดง - ชวยในกระบวนการสรางคลอโรฟลลและการหายใจ  
- เรงปฏิกิริยาในกระบวนการออกซิเดชั่น 
- เปนตัวปลุกฤทธิ์เอนไซมหลายชนิด 

- ชะงักการเจริญเติบโต  
- แสดงอาการเกิดคลอโรซีส 

- เจริญเติบโตชา  
- รากพืชมีลักษณะหนา-สั้น2 

เหล็ก - ชวยในกระบวนการการสังเคราะหแสง การหายใจ และการดูดซึม
ธาตุอาหาร 

- องคประกอบของเอนไซมหลายชนิด 
- เปนตัวเรงปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น 

เกิดคลอโรซีส ยังไมมีรายงานอาการเปนพิษ
ในพื ช ซึ่ งป ลู ก ใน ที่ ดอน 
(upland crop) 

แมงกานีส - ชวยในกระบวนการสังเคราะหแสง 
- เปนตัวควบคุม redox potential เมื่ออยูรวมกับธาตุเหล็ก 
- ชวยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเหล็กและไนโตรเจน 
- เปนตัวปลุกฤทธิ์เอนไซมหลายชนิด 

เกิดคลอโรซีส มีโอกาสเกิดนอยมาก 

สังกะสี - ทําหนาที่เกี่ยวของกับฮอรโมนพืช ทําใหมีสวนในการขยายพันธุพืช 
- เปนตัวปลุกฤทธิ์เอนไซมหลายชนิด 
- มีบทบาททางออมในการสรางคลอโรฟลล 

- ยืดตนชาและมีใบเล็กแคบผิดปรกติ 
ไมออกผล 

- ผลิตฮอรโมนออกซินไดนอยลง 

มีโอกาสเกิดนอยมาก 

ที่มา: 1 คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา (2541); Tamhane et al. (1966) 
2 Anderson (2004) 
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ภาพท่ี 17 แนวโนมของคาคงท่ีเสถียรภาพ (overall stability constants, βf6) ในการเกิดสารเชิงซอน

ท่ีมีโครงสรางแบบ octahedral ของโลหะในกลุม borderline ซ่ึงมีประจุ +2 
ท่ีมา: vanLoon and Duffy (2000: 264)  

โดยเสถียรภาพของสารประกอบเชิงซอนจะเพิ่มข้ึนจากซายไปขวาในตารางธาตุ แต
จากลําดับของ Irving-Williams จะเห็นไดวา เสถียรภาพของสารประกอบเชิงซอนของทองแดง
มากกวาเสถียรภาพของสารประกอบเชิงซอนสังกะสี ท้ังนี้เนื่องจากธาตุสังกะสีมีการจัดเรียง
อิเล็กตรอนเต็มทุกระดับช้ัน (ตารางท่ี 6) จึงทําใหสารประกอบเชิงซอนของสังกะสีท่ีเกิดข้ึนมี
เสถียรภาพนอยกวา 

ตารางท่ี 6 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของกลุมโลหะ borderline 

ธาต ุ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 

24Cr 2 2 6 2 6 5 1 

25Mn 2 2 6 2 6 5 2 

26Fe 2 2 6 2 6 6 2 

29Cu 2 2 6 2 6 10 1 

30Zn 2 2 6 2 6 10 2 
Filled orbitals 2 2 6 2 6 10 2 
   Filled     

ท่ีมา: นัทธีรา (2549) 
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จากท่ีกลาวมาขางตน เห็นไดวา จุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิด ซ่ึงอยูในกลุม borderline 
สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรีย และลิแกนดตางๆ ได ในทํานองเดียวกันจุลธาตุ
อาหารทั้ง 4 ชนิดนี้สามารถทําปฏิกิริยากับแรซิลิเกตในดินเหนียว (silicate clays) ไดเชนกัน ซ่ึงแบง
การเกิดปฏิกิริยาไดเปน 2 กรณี (Brady, 1984) โดย กรณีท่ี 1 อาจเกิดจากการแลกเปล่ียนประจุบวกท่ี
ผิวอนุภาคของแรดินเหนียว เนื่องมาจากวาดินเหนียวมีประจุโดยรอบเปนลบ ประกอบกับจุลธาตุ
อาหารทั้ง 4 ชนิดเปนธาตุอาหารประจุบวกซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนไอออนได และกรณีท่ี 2 เกิดจากท่ี
จุลธาตุอาหารเขาไปแทนที่แรซิลิเกตหรืออลูมินาในโครงสรางผลึกของแรดินเหนียวชนิด 2:1 ซ่ึงจุล
ธาตุอาหารที่สามารถเกิดกรณีดังกลาวได ไดแก เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ในการเกิดกรณีนี้
มักจะเกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะหแรดินเหนียว ซ่ึงไดกลาวไปในเบ้ืองตนแลว (บทท่ี 2 หัวขอ 
3.1.3 สัดสวนของอนุภาคดินเหนียว) 

3.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ไดมีผูศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารกับสมบัติตางๆ ของดิน เชน 

ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก สารอินทรีย ปริมาณแรดินเหนียว เปนจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน 
Catlett et al. (2002) ไดศึกษาถึงผลของคารบอนอินทรีย คา pH และสมบัติทางเคมี

อ่ืนๆ ของดินท่ีมีตอ Zn2+ activity ในดิน Colorado ซ่ึงมีลักษณะดินเปนกลาง-ดาง โดยทําการเก็บ
ตัวอยางดินท่ีมีสมบัติทางเคมีท่ีคลายกัน และมีปริมาณสารอินทรียท่ีใกลเคียงกัน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประมาณคา Zn2+ activity ในดินท่ีเปนกลาง-ดาง ซ่ึงมีองคประกอบของสารอินทรียเหมือนกัน หา
ความสัมพันธระหวาง Zn2+ activity กับสมบัติทางเคมีของดินชนิดดังกลาว และประมาณ Zn2+ 
activity ท่ีมีตอ potential solid phases ในดินชนิดดังกลาว 

พบวา คา pH สามารถอธิบายถึง log Zn2+ activity ได 66% (R2 = 0.66) ดังสมการ 
[10] (ภาพท่ี 18 (ก))   และคา  log  Zn2+ activity จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนตามปริมาณคารบอนอินทรียท่ี
เพิ่มข้ึน (ภาพท่ี 18 (ข)) ซ่ึงมีสมการถดถอยเชิงเสนดังสมการ [11] 

log (Zn2+)  = -1.04 pH – 1.96 [10] 

log (Zn2+)  = 1.63 OC – 11.9 [11] 

จากน้ันไดทําการหาสมการถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) เพื่อทํานายคา log 
(Zn2+) โดยใชวิธี stepwise regression ไดดังสมการ [12] (ภาพท่ี 19) 

log (Zn2+) = -0.66 pH + 1.04 OC – 5.92 [12] 

ซึ่งสมการดังกลาวอธิบายคา log (Zn2+) ได 81% (R2 = 0.81) ที่ระดับนัยสําคัญ 
p < 0.01 จากภาพท่ี 19 เห็นไดวา Zn2+ activity จะมีปริมาณมากท่ีคา pH ต่ํา และมีปริมาณ
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สารอินทรียสูง ในขณะท่ีบางชวงของกราฟ Zn2+ activity จะมีปริมาณลดลงเม่ือคา pH และปริมาณ
สารอินทรียลดลง อันแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางคา pH และสารอินทรียมีความผันแปร
ไปตามขอมูล โดยสรุปวา คารบอนอินทรียเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีควบคุมความสามารถใน
การละลาย (solubility) ของสังกะสีในดิน 

 

ภาพท่ี 18 กราฟระหวาง log Zn2+ activity กับสมบัติของดิน Colorado ซ่ึง error bars แสดงถึงคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดย 
(ก) คา pH 
(ข) เปอรเซ็นตคารบอนอินทรีย  

ท่ีมา: Catlett et al. (2002) 

 
ภาพท่ี 19 กราฟ 3 มิติของ log (Zn2+) คา pH และสารอินทรียของดิน Colorado 
ท่ีมา: Catlett et al. (2002) 

(ก) (ข) 
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Wei et al. (2006) ไดศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของสมบัติดินและรูปแบบท่ีเปน
ประโยชนของจุลธาตุอาหาร (available micronutrients) ในดินในพื้นท่ี Loess Plateau เขตจังหวัด 
Shanxi ของประเทศจีนท่ีทําการเพาะปลูกมาเปนระยะเวลา 18 ป ซ่ึงเปนดิน Calcarid Regosol จาก
การจัดประเภทดินตามระบบ FAO/UNESCO โดยไดทําการเพาะปลูกพืช 4 ชนิด และแตละชนิด
ไดรับปุยชนิดตางๆ กัน ดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 พืชท่ีเพาะปลูก และการใหปุยของพืชแตละชนิด 

พชืท่ีเพาะปลูก ชนิดปุยท่ีให† 

 CK P N NP NPM 

พื้นที่รกราง (FW)      
Continuously cropped clover (CC)      
Continuously cropped maize (MC)      
Continuously cropped winter wheat (WC)      
Crop-legume rotation system (CLR)‡      

† CK, unfertilized control; P, phosphorus; N, nitrogen; NP, nitrogen + phosphorus;  
NPM, nitrogen + phosphorus + manure 

‡ CLR, pea – winter wheat – winter wheat – millet 

ผลจากการศึกษา พบวา คา pH ในพื้นท่ีเพาะปลูกของพืชท้ัง 4 ชนิดตํ่ากวาคา pH ใน
พื้นที่รกราง ซ่ึงอาจเกิดเนื่องจากการเติมปุยในพื้นท่ีเพาะปลูก โดยในปุย NPM เม่ือเกิดการยอยสลาย
จะปลดปลอยกรดอินทรียและกาซคารบอนไดออกไซดออกมา ในทํานองเดียวกันปุยท่ีมีไนโตรเจน
เปนองคประกอบอาจเกิดกระบวนการ nitrification ซ่ึงเปนผลทําใหคา pH ลดต่ําลง และภายใต
สภาวะอากาศและปจจัยทางกายภาพของพื้นท่ีดังกลาว พบวา การเพาะปลูกท่ีตางชนิดกันมีผลทําให
ปริมาณสารอินทรียในดินตางกัน โดยการเพาะปลูก CC สามารถเพ่ิมระดับปริมาณสารอินทรียใน
ดิน การเพาะปลูก WC ยังคงสามารถรักษาระดับปริมาณสารอินทรียใหคงเดิมได ในขณะท่ีการ
เพาะปลูก CLR มีผลทําใหปริมาณสารอินทรียในดินลดลงเม่ือเทียบกับปริมาณสารอินทรียในพื้นท่ี
รกราง 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ available-Zn และ –Cu (ตารางท่ี 8) ในแปลงเพาะปลูกท่ีไม
มีการใหปุย (CK) เทียบกับพื้นท่ีรกราง พบวา ปริมาณของธาตุท้ัง 2 ชนิดในแปลงเพาะปลูกมี
ปริมาณตํ่ากวาในพื้นท่ีรกราง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากท่ีพืชดูดซึมธาตุดังกลาวไปใช และเกิดจากการ
เก็บเกี่ยว ในขณะท่ี available-Mn และ –Fe ในแปลงเพาะปลูกท่ีไมมีการใหปุยมีปริมาณสูงกวาใน
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พื้นท่ีรกราง โดยพ้ืนท่ีท่ีเพาะปลูกพืช continuous clover (Trifolium repens L.) มีปริมาณของ 
available-Mn และ –Fe ในแปลงท่ีไมมีการใหปุยมีปริมาณสูงท่ีสุด ซ่ึงผลดังกลาวบงช้ีวาการปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวในระยะยาวมีผลทําใหปริมาณ available-Mn และ –Fe สูงข้ึน 

ตารางท่ี 8 ปริมาณ available-Zn, -Cu, -Mn, และ –Fe ในดินของพืชแตละชนิดท่ีใหปุยชนิดตางๆ 
กันหลังจากเร่ิมการทดลองมา 18 ป 

Cropping 
system 

Fertilizer 
treatment 

Depth 
(cm) 

Available (mg kg-1)† 

Zn Cu Mn Fe 

FW  0-15 0.60 c 0.84 c  7.4 h 3.2 n 
  20-32 0.51 dfce 0.98 a 4.7qp 3.2 nm 
CC CK 0-15 0.49 fge 0.72 ed 11.7 a 4.9 b 
  20-32 0.26 lnom 0.95 ba 5.8 lnm 3.4 nlmk 
 P 0-15 0.60 dc 0.73 d 11.2 a 5.5 a 
  20-32 0.33 ljkm 0.86 c 6.8 ihj 3.6 hjik 
 NPM 0-15 0.84 ba 0.70 edf 9.9 cd 4.9 b 
  20-32 0.58 dce 0.89 bc 6.0 lkm 3.5 jlmk 
MC NP 0-15 0.34 lhjkim 0.60 ijh 8.2 g 3.7 hgif 
  20-32 0.35 lhjki 0.61 ijh 4.9 op 3.8 hegf 
 NPM 0-15 0.75 b 0.63 ijgh 10.4 cb 4.1 d 
  20-32 0.22 no 0.59 ij 5.4 on 3.9 egdf 
WC CK 0-15 0.36 hjki 0.66 ieghf 6.9 ih 3.1 n 
  20-32 0.25 nom 0.74 d 4.7 qp 4.0 ed 
 P 0-15 0.43 hfg 0.63 ijgh 6.7 ij 3.3 nlm 
  20-32 0.19 o 0.70 edf 4.1 q 3.8 hgf 
 N 0-15 0.41 lhikm 0.61 ijghf 6.7 ef 4.0 jlk 
  20-32 0.26 lnkom 0.70 d 4.9 lnm 3.7 edf 
 NPM 0-15 0.75 b 0.69 egdf 8.9 f 5.3 a 
  20-32 0.33 ljkim 0.66 eghf 7.4 h 3.7 hjgif 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 

Cropping 
system 

Fertilizer 
treatment 

Depth 
(cm) 

Available (mg kg-1)† 

Zn Cu Mn Fe 
CLR CK 0-15 0.47 fg 0.70 edf 10.6 b 3.5 jlik 
  20-32 0.29 lnkm 0.73 d 6.5 ikj 3.9 hegdf 
 P 0-15 0.51 dfe 0.64 ijgh 8.3 g 3.7 hjgi 
  20-32 0.36 hjki 0.69 d 6.3 lkj 3.9 egdf 
CLR 
(continue) 

NP 0-15 0.39 hjgi 0.57 j 9.5 ed 3.9 egdf 
 20-32 0.26 lnom 0.65 ieghf 5.8 lnm 3.8 hgf 

 NPM 0-15 0.93 a 0.61 ijgh 8.2 g 4.5 c 
  20-32 0.42 hfgi 0.65 ieghf 5.6 nm 4.6 c 

† ตัวอักษรท่ีเหมือนกันแสดงถึงคาท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญท่ี α < 0.05 
ท่ีมา: Wei et al. (2006)  

สําหรับการเพาะปลูกพืชในแปลงท่ีใหปุยชนิดตางๆ พบวาการใหปุยตางชนิดกันใน
การเพาะปลูกพืชแตละชนิดมีผลตอ available micronutrients ตางกัน โดยในพืชท่ัวไปปริมาณ 
available-Zn และ –Fe มีปริมาณท่ีสูงกวาในแปลงเพาะปลูกท่ีไมมีการใหปุย สําหรับธาตุสังกะสีนั้น 
แมวาปุยคอกท่ีใสลงไปจะไมไดเพิ่มปริมาณสังกะสีในดิน แตจะไปชวยในการสงเสริมให
เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพและเคมีซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการแตกตัวของ non-available Zn ได สําหรับ
ธาตุเหล็กนั้นปริมาณ available-Fe ท่ีเพิ่มข้ึนข้ึนอยูกับพืชท่ีเพาะปลูกและชนิดของปุยท่ีใหดวย  สวน 
available-Mn พบวาการใสปุยมีผลทําใหปริมาณ available-Mn เพิ่มข้ึนในพืชชนิด continuous 
wheat และ maize แตกลับมีปริมาณ available-Mn ลดลงในพืชชนิด continuous clover และ CLR 
ในขณะท่ีการใหปุยในพืชชนิดตางๆ ไมมีผลตอปริมาณ available-Cu ในดิน เหตุผลหน่ึงอาจเกิด
จากปุยท่ีใชในการทดลองมีปริมาณทองแดงเปนองคประกอบนอย และเหตุผลท่ีสองอาจเกิดจากปุย
คอกท่ีใสลงไปจะไปเพิ่มปริมาณคีเลต (chelating agents) ในดินเพิ่มข้ึน ซ่ึงทําใหทองแดงจับกับ
สารอินทรียไดอยางแข็งแรง และเปนผลทําใหพืชไมสามารถนําไปใชได (unavailable-Cu) 

จากน้ันพิจารณาถึงปริมาณจุลธาตุอาหารท้ังหมด (total micronutrients = plant 
available + unavailable) ของธาตุสังกะสี ทองแดง แมงกานีส และเหล็ก พบวา แปลงเพาะปลูกพืชท่ี
ไมมีการใหปุยมีปริมาณของธาตุท้ัง 4 ชนิดนี้ต่ําเม่ือเทียบกับพื้นท่ีรกราง  (ตารางที่ 9) และในพื้นท่ี
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เพาะปลูกเม่ือมีการเติมปุยฟอสเฟตหรือปุยคอกมีผลทําใหปริมาณของธาตุสังกะสี แมงกานีส และ
เหล็ก เพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีการเติมปุยดังกลาวไมมีผลตอปริมาณทองแดงท้ังหมดในดิน 

ตารางท่ี 9 ปริมาณ total-Zn, -Cu, -Mn, และ –Fe ในดินของพืชแตละชนิดท่ีใหปุยชนิดตางๆ กัน
หลังจากเร่ิมการทดลองมา 18 ป 

Cropping 
system 

Fertilizer 
treatment 

Depth 
(cm) 

Total (mg kg-1)† 

Zn Cu Mn Fe 

FW  0-15 63 ml 24 f 646 s 34 m 
  20-32 64 j  24 e 662 r 37 e 
CC CK 0-15 61q 20 lk 633 x 33 p 
  20-32 62 on 17 p 642 t 35 l 
 P 0-15 66 g 23 hg 678 n 34 m 
  20-32 65 i 15 s 673 p 34 o 
 NPM 0-15 68 e 24 d 704 d 36 f 
  20-32 67 f 17 o 682 l 35 l 
MC NP 0-15 63 l 19 m 680 m 34 n 
  20-32 62 o 18 n 685 k 35 k 
 NPM 0-15 78 a 22 i 686 j 35 j 
  20-32 66 h 20 l 700 e 35 k 
WC CK 0-15 62 p 20 l 629 y 32 r 
  20-32 63 k 15 r 638 v 34 n 
 P 0-15 68 d 20 l 671 q 36 g 
  20-32 67 f 21 j 675 o  36 f 
 N 0-15 60 r 16 q 626 z 31 s 
  20-32 61 q 15 r 636 w 33 q 
 NPM 0-15 75 b 27 b 678 n 36 g 
  20-32 67 fe 22 i 689 l 40 d 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

Cropping 
system 

Fertilizer 
treatment 

Depth 
(cm) 

Total (mg kg-1)† 

Zn Cu Mn Fe 
CLR CK 0-15 61 q 22 i 632 x 34 on 
  20-32 63 m 23 g 641 u 36 i 
 P 0-15 64 j 25 c 718 b 35 i 
  20-32 64 j 17 o 693 h 40 c 
 NP 0-15 64 k 22 h 695 g 36 c 

 20-32 62 n 20 k 707 c 43 b 
 NPM 0-15 70 c 28 a 737 a 36 h 
  20-32 66 hg 22 i 697 f 44 a 

† ตัวอักษรท่ีเหมือนกันแสดงถึงคาท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญท่ี α < 0.05 
ท่ีมา: Wei et al. (2006) 

เม่ือทําการหาความสัมพันธระหวางสมบัติของดินและ available micronutrients ท้ัง
แบบ correlation analysis และ path analysis พบวา สารอินทรียมีผลโดยตรงตอ available-Zn, -Mn, 
และ –Fe อยางมีนัยสําคัญ (ตารางท่ี 10) อันแสดงใหเห็นวาสารอินทรียมีสวนชวยในการละลายหรือ
เกิดสารเชิงซอนกับ non-available micronutrients ดังกลาว (Zn, Mn, และ Fe) ใหอยูในรูปแบบท่ีพืช
สามารถนําไปใชประโยชนได ผลดังกลาวบงช้ีวาปริมาณสารอินทรียท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลทําให 
available-Zn, -Mn, และ –Fe เพ่ิมข้ึนดวย ซ่ึงผลท่ีไดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Catlett et al. 
(2002) ดังท่ีไดท่ีกลาวไวขางตน 

ในทํานองเดียวกันกระบวนการตางๆของดินเชน การเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
สารอินทรีย กิจกรรมของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในดิน และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนท่ีรากพืชชวย
ปลดปลอยกรดอินทรียออกมาสูดิน ซ่ึงเปนผลทําใหคา pH ในดินลดลง อันจะชวยในการเรงใหเกิด
การแตกตัวของ non-available micronutrients ได ในขณะท่ีความสัมพันธระหวางสารอินทรียและ 
available-Cu ในดินท่ีมีปริมาณสารอินทรียนอยเชน ดินแรธาตุตางๆ (mineral soils) ปริมาณ 
available-Cu เพิ่มข้ึนตามปริมาณสารอินทรียท่ีเพิ่มข้ึน  แตในดินท่ีมีปริมาณสารอินทรียสูงปริมาณ 
available-Cu กลับลดลง อาจเนื่องมาจากการเกิดสารเชิงซอนข้ึนระหวางทองแดงและสารอินทรีย 
สําหรับ available-P แคลเซียมคารบอเนต และคา pH จะมีผลตอ available micronutrients ใน
ทางออมโดยผานทางสารอินทรีย (จากการวิเคราะห path analysis) 
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ตารางท่ี 10 คา path coefficients และ correlation coefficients ระหวางสมบัติดินและ available-Zn,  
-Cu, -Mn, และ –Fe 

  Direct path 
coefficient 

Indirect path coefficients (via)† r 

  OM Available P CaCO3 pH 

Zn Organic matter → Zn  0.435*   0.298  0.086 -0.089  0.75** 
 Available P → Zn  0.519**  0.261   0.108 -0.140  0.75** 

 CaCO3 → Zn  0.185  0.210  0.303  -0.091  0.61** 

 pH → Zn  0.241 -0.168 -0.301 -0.070  -0.30 

Cu Organic matter → Cu  0.157  -0.028 -0.103 -0.187 -0.16 
 Available P → Cu -0.048  0.090  -0.130 -0.292 -0.38* 

 CaCO3 → Cu -0.222  0.072 -0.028  -0.191 -0.37* 

 pH → Cu  0.504** -0.058  0.028  0.084   0.56** 

Mn Organic matter → Mn  0.780**  -0.035  0.025  0.044  0.81** 

 Available P → Mn -0.061  0.448*   0.032  0.069  0.49** 

 CaCO3 → Mn  0.054  0.360 -0.035   0.045  0.42* 

 pH → Mn -0.119 -0.290  0.035 -0.021  -0.39* 

Fe Organic matter → Fe  0.722**   0.077 -0.073  0.041  0.77** 

 Available P → Fe  0.134  0.415*  -0.092  0.064  0.52** 

 CaCO3 → Fe -0.158  0.334  0.078   0.042  0.30 

 pH → Fe -0.111 -0.269 -0.078  0.060  -0.40* 

†  Indirect path coefficient หมายถึง path coefficients ของสมบัติดินท่ีมีตอจุลธาตุอาหารผานสมบัติ
ดินหลัก (certain soil properties) 

* คาที่มีนัยสําคัญท่ี α < 0.05 

** คาที่มีนัยสําคัญท่ี α < 0.01 
ที่มา: Wei et al. (2006) 

จากการศึกษาดังกลาว เห็นไดวา การปลูกพืชในพ้ืนท่ีเดียวกันเปนระยะเวลานานมี
ผลตอสมบัติของดิน และเปนท่ีนาสังเกตวาสารอินทรียท่ีเกิดสารประกอบเชิงซอนกับจุลธาตุอาหาร 
(Cu, Fe, Mn, และ Zn) เปนไปตามลําดับของ Irving-Williams แมวาจากงานวิจัยดังกลาวจะไม
กลาวถึงคาคงที่เสถียรภาพของสารประกอบเชิงซอน (stability constant) ของธาตุท้ัง 4 ชนิด และ
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ลําดับของเสถียรภาพที่แนชัด แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาสารประกอบเชิงซอนของสารอินทรียกับ
ทองแดงเปนสารประกอบเชิงซอนท่ีมีเสถียรภาพท่ีสุดเม่ือเทียบกับจุลธาตุอาหารชนิดอ่ืนๆ ท้ังนี้
เพราะปริมาณสารอินทรียมีอิทธิพลตอ available-Cu นอยมาก อันแสดงใหเห็นวาสารอินทรียจับกับ
ทองแดงดวยพันธะท่ีแข็งแรงทําใหสารเชิงซอนท่ีเกิดข้ึนอยูในรูปของ non-available ในขณะท่ี 
available-Fe, -Mn, และ –Zn ยังคงไดรับอิทธิพลจากสารอินทรีย  

จากงานวิจัยของ de Matos et al. (2001) ศึกษาถึงสมบัติทางเคมีและองคประกอบ
ของแรธาตุในดินท่ีมีตอความสามารถในการเคล่ือนท่ีของโลหะในดิน Brazilian soils ซ่ึงเปนดินใน
อันดับ Ultisols และ Oxisols โดยการวัด retardation factors (Rf) ของธาตุสังกะสี แคดเมียม ทองแดง 
และตะก่ัว และหาความสัมพันธระหวางสมบัติทางเคมีและองคประกอบของแรธาตุในดินกับคา Rf 
พบวา คา Rf ของสังกะสีมีคาตํ่าท่ีสุด (ตารางท่ี 11) ซ่ึงแสดงวาสังกะสีสามารถเคล่ือนท่ีไดดีท่ีสุด 
และเกิดโอกาสในการดูดซับกับสารอ่ืนๆ ต่ํากวาเม่ือเทียบกับธาตุทองแดงและตะก่ัวซ่ึงมีคา Rf สูง
กวามาก  

ตารางท่ี 11 คา retardation factor (Rf) ของสังกะสีและทองแดงในดิน Brazilian soils  

Soil Horizon Rf 

  Zn Cu 
Ultisols1 A 2.308 6.445 
 B 1.566 3.393 
 C 1.727 2.742 
Ultisols2 A 2.398 5.676 
 B 0.932 2.287 
 C 1.272 2.792 
Oxisols A 0.902 3.238 
 B 1.347 3.880 
 C 1.244 1.781 

ท่ีมา: de Matos et al. (2001) 

เม่ือนําคา Rf ของธาตุแตละชนิดไปหาความสัมพันธกับสมบัติทางเคมีของดิน อัน
ประกอบดวย สารอินทรีย คา pH ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (CEC) sum of exchangeable base 
(SB) soil exchangeable (Ca-KCl) และ non-exchangeable (Ca-HCl) calcium contents (ตารางท่ี 12) 
พบวา SB, CEC, Ca-KCl, และ Ca-HCl มีความสัมพันธกับคา Rf ของสังกะสีอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึง
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แสดงใหเห็นวาการดูดซับของสังกะสีในดินจะเปนการดูดซับแบบ non-specific เชน electrostatic 
adsorption 

ตารางท่ี 12 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation coefficient) คา retardation factor (Rf) ของสังกะสี
และทองแดง กับสมบัติทางเคมีบางประการ 

Characteristics chemical† Zn Cu 

pH 0.657n.s. 0.229n.s. 
OM 0.348n.s. 0.763** 
SB 0.799** 0.852** 
CEC 0.793** 0.867** 
Ca-KCl 0.907*** 0.864** 
Ca-HCl 0.873** 0.879*** 

† OM, organic matter; SB, sum of exchangeable bases; CEC, cation exchange capacity; 
n.s., not significant 

** Significant to 1% 
*** Significant to 0.1% 
ท่ีมา: de Matos et al. (2001) 

ในขณะท่ีคา Rf ของทองแดงมีความสัมพันธกับ CEC, สารอินทรีย, Ca-KCl, และ 
Ca-HCl อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงทองแดงสามารถเกิดสารประกอบกับสารอินทรียดวยพันธะท่ีแข็งแรง 
(strong association) ทําใหทองแดงถูกตรึงอยูกับท่ีหรือเคล่ือนท่ีไดชาลง ดังนั้นการเกิดสารเชิงซอน
อินทรียหรือการเกิดคีเลตจัดเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิตอการเคล่ือนท่ีของทองแดงในดิน 

จากการศึกษาของ de Matos et al. (2001) ไดผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับ Wei et al. 
(2006) นั่นคือ ทองแดงท่ีจับกับสารอินทรียเปนสารประกอบเชิงซอนท่ีมีเสถียรภาพคอนขางสูง ซ่ึง
เปนผลทําใหทองแดงถูกตรึงอยูกับท่ีหรือเคล่ือนที่ไดนอยลง ในขณะท่ีสังกะสีสามารถเคล่ือนท่ีได
ดีกวาซ่ึงก็สอดคลองกับ Wei et al. (2006) และ Catlett (2002) เชนเดียวกัน และผลที่ไดก็สอดคลอง
กับเสถียรภาพของสารประกอบเชิงซอนของ Irving-Williams  

สําหรับในการวิเคราะหปริมาณจุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิดนี้ (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และ
สังกะสี) ใชวิธี acid/microwave digestion ตาม Method 3051 Microwave Assisted Acid Digestion 
of Sediment, Sludges, Soils, and Oils ของ U.S. EPA (1994) โลหะท่ียอยออกมาไดจะไมใชปริมาณ
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ท้ังหมด (total metals) แตเปนสารประกอบโลหะท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดในส่ิงแวดลอม (transport 
mechanism) เนื่องจากวิธีดังกลาวไมสามารถละลายสารประกอบจําพวก quartz, silicates, titanium 
dioxides และองคประกอบของออกไซดอ่ืนๆ อันเปนสารประกอบที่ถูกพิจารณาวาเปนสารท่ีไม
สามารถเคล่ือนท่ีในส่ิงแวดลอมได โดยวิธีนี้จัดเปนวิธีการวิเคราะหโลหะท่ีรวดเร็ว และสามารถใช
เคร่ืองมือในการวิเคราะหในข้ันสุดทายไดหลากหลาย ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใชเคร่ืองมือ inductively 
coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) ในการวิเคราะห 
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บทท่ี 3 
วิธีการทดลอง 

 สําหรับวิธีการทดลองในการศึกษาหัวขอดังกลาวนี้ แบงกระบวนการทดลองเปน 3 
ข้ันตอนดวยกัน คือ การเก็บและเตรียมตัวอยาง การวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานและพารามิเตอรท่ี
ตองการทดสอบ และการวิเคราะหทางสถิติ 

โดยภาพที่ 20 แสดงแผนผังการทดลองโดยรวมของการศึกษานี้ และตารางท่ี 13 แสดง
พารามิเตอรวิธีการทดสอบ และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห 

ตารางท่ี 13 วิธีการทดลองและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง (Methodologies and instruments) 

พารามิเตอรหรือการทดลอง วิธีการทดลอง† เคร่ืองมือท่ีใช‡ 

ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก Compulsive exchange method pH & conductivity meters 
คารบอนอินทรีย Dry combustion method (difference 

between TC and IC ) 
Total organic carbon 

analyzer 
คารบอนอนินทรีย Acetic acid dissolution pH meters 
สัดสวนของอนุภาคดนิเหนยีว Pipette method  
วิเคราะหธาตุประจุบวก   

- ทองแดง Acid/microwave digestion ICP-AES 
- แมงกานีส Acid/microwave digestion ICP-AES 
- เหล็ก Acid/microwave digestion ICP-AES 
- สังกะสี Acid/microwave digestion ICP-AES 

องคประกอบดานขนาด Hydrometer method ASTM soil hydrometer  

† TC, total carbon; IC, inorganic carbon 
‡ ICP-AES, inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry; ASTM, American 

Society for Testing and Materials 
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ภาพท่ี 20 แผนผังการดําเนินการทดลอง 

เก็บตัวอยางดิน 

ทําการแยกขนาด 

ตากใหแหง (air dry) 

วิเคราะหพารามิเตอรพ้ืนฐาน 
- ไนโตรเจนทั้งหมด 
- ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
- โพแทสเซียมทั้งหมด 
- คารบอเนต 

วิเคราะหพารามิเตอรที่ใชในการทดลอง 
- สัดสวนอนุภาคดินเหนียว 
- ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 
- จุลธาตุอาหาร (Cu, Fe, Mn, Zn) 
- คารบอนอินทรีย 

การทดสอบทางสถิติ 

ทดสอบความแตกตางของพารามิเตอรตางๆ 
โดยแบงตามอันดับดิน ช้ันแรวิทยา (family 
mineralogy class) และชนิดของดิน 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางพารามิเตอร
ตางๆ โดยแบงตามอันดับดิน ช้ันแรวิทยา 
และชนิดของดิน 

วัด pH  สีของดิน และ 
บันทึกพิกัดภูมิศาสตร 

ณ จุดเก็บ 

< 2 mm < 65 μm 

องคประกอบดานขนาด 

วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 

วิเคราะหหาสมการระหวางพารามิเตอรที่
สนใจ 
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1. สารเคมีและรีเอเจนท (chemicals and reagents) 
 สารเคมีท่ีใชในการทดลองท้ังหมดแสดงดังตารางที่ 14 โดยมีการระบุถึงบริษัทผูผลิต และ 
Chemical Abstracts Service (CAS) number ของสารเคมีแตละชนดิ 

ตารางท่ี 14 แสดงรายการสารเคมีท่ีใชในการทดลอง และ CAS number รวมท้ังบริษัทผูผลิต 

สารเคมี CAS No. บริษัท 

ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (CEC)   
Ammonium chloride 12125-02-9 Carlo Erba 
Barium chloride dihydrate 10326-27-9 Univar 
Magnesium sulfate heptahydrate 10034-99-8 Merck 

คารบอนอินทรีย (organic carbon)   
Sucrose  Fluka 

คารบอนอนินทรีย (inorganic carbon)   
Acetic acid 64-19-7 J.T. Baker 
Buffer pH 4, and pH 7  Metrohm 

วิเคราะหธาตุประจุบวก   
Nitric acid 70% 7697-37-2 Merck 

องคประกอบดานขนาด (Texture)   
n-Amyl alcohol 74-41-0 Merck 
Sodium hexametaphosphate 10124-56-8 Fluka 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง (instrumentation) 
2.1 เคร่ืองเขยาแนวระนาบ (horizonal shaker) 

เคร่ืองเขยาแนวระนาบของบริษัท Gallenkamp สามารถเขยาไดท่ีความเร็วรอบ 20-400 
RPM พรอมท้ังควบคุมอุณหภูมิขณะเขยาตัวอยางได โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 4-60 °C 
และยังสามารถตั้งเวลาในการเขยาตัวอยางไดเชนกัน 

2.2 เคร่ืองคัดแยกขนาดอนุภาคดินและ sieve ท่ีใชในการวิเคราะห 
เคร่ืองคัดแยกขนาดอนุภาคดิน รุน EFL 2000 ของบริษัท Endecotts โดยใชรวมกับ 

Standard Test Sieve B.S.410: 1986 / I.S.O. 3310 ของบริษัท ELE International 
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2.3 เคร่ืองชั่ง (analytical balance) 
 เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง รุน AB204 ของบริษัท Mettler Toledo  

2.4 เคร่ืองวัดความนําไฟฟา (conductivity meter) 
เคร่ืองวัดความนําไฟฟา รุน Professional Meter PP-50 ของบริษัท Sartorius AG Gottingen 

Germany 
2.5 เคร่ืองแสดงตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร (global positioning system, GPS) 

เคร่ืองแสดงตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร รุน eTrex VistaC ของบริษัท Garmin แสดงพิกัด
ตอเม่ือรับสัญญาณจากดาวเทียมไดอยางนอย 3 ดวง ในท่ีนี้จะทําการบันทึกพิกัดในระบบ UTM 

2.6 เซนตริฟวจ (centrifuge) 
 เคร่ืองเซนตริฟวจเปนของบริษัท Hettich zentrifugen รุน ROTANTA 46R D78532  
Tullingen 4810 สามารถปรับความเร็วในการปนไดสูงสุด 4500 RPM รวมท้ังต้ังเวลาได 

2.7 ตูดูดความชื้นไฟฟา (electronic dry cabinet) 
ตูดูดความชื้น WEIFO รุน Dry-60 ของบริษัท Jwo Ruey Technical Co., Ltd. 

2.8 ตูเย็น (refrigerator) 
 ตูทําความเย็นใชในการเก็บรักษาสารเคมีท่ีตองเตรียมไวใชในการทดลอง โดยเก็บไวท่ี
อุณหภูมิ 4 °C เพื่อรักษาคุณภาพของสารเคมีใหคงเดิม 

2.9 ตูอบ (drying oven) 
 ตูอบใชสําหรับอบสารเคมี และอบเคร่ืองแกวท่ีทําการลางเรียบรอยแลว โดยเปนเคร่ืองมือ
ของบริษัท Medcenter ยี่หอ Ecocell รุน Einrichtungn GmbH MMM-group ซ่ึงรักษาอุณหภูมิไวท่ี 
80 °C 

2.10 ผากรองไนลอน (nylon filter) 
ผากรองไนลอนขนาดเสนผาศูนยกลาง 65 ไมโครเมตร  

2.11 American Society for Testing and Materials (ASTM) soil hydrometer 
 ASTM soil hydrometer รุน 152 H ของบริษัท ELE International แสดงความเขมขนของ
สารละลายดินไดโดยตรง มีหนวยเปน กรัมของตัวอยางตอลิตรของสารละลาย (g sample  L-1 
solution) 

2.12 Electric mixer 
 Electric mixer รุน Adelphi ของบริษัท Coldstream Engineering ใชเพื่อกวนสารละลายให
เขากันในการวิเคราะหองคประกอบดานขนาด  
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2.13 Flame photometer 
เคร่ือง Flame photometer 410 ของบริษัท Sherwood 

2.14 Hotplate stirrer 
 Hotplate stirrer ของบริษัท Daihan Lab Tech รุน LMS-1003 

2.15 Inductively coupled plasma–atomic emission spectrometer, ICP-AES 
 Inductively coupled plasma–atomic emission spectrometer ยี่หอ Varian รุน Liberty 220 

2.16 Microwave 
 Microwave รุน MARS 5 ของบริษัท Matthews, Inc. 

2.17 pH meter 
 pH meter เปนของบริษัท Metrohm  รุน 713 ปรับเทียบโดยใช buffer pH 4 และ buffer pH 7 
ของบริษัท Metrohm 

2.18 Total organic carbon analyzer 
เคร่ือง Total organic carbon analyzer รุน Phoenix 8000 ผลิตโดย Tekmar-Dohrmann  

2.19 Vortex stirrer 
 Vortex-2 GENIE รุน G-560E ของบริษัท Scientific Industries, Inc.  

2.20 Vacuum pump 
 Vacuum Pump รุน 22AN18-IP20 ของบริษัท KNF Neuberger 

2.21 Water bath 
 Water bath type VF ELE ของบริษัท ELE International ใชสําหรับควบคุมอุณหภูมิในการ
วิเคราะหองคประกอบดานขนาด 

3. วิธีการทดลอง 
3.1 การเก็บและเตรียมตัวอยางดนิ 

ทําการเก็บตัวอยางดินจากพื้นท่ีเกษตรกรรม ประเภทสวนผลไม จํานวน 3 จังหวัด 
ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

3.1.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางดนิ 
เก็บตัวอยางดินท่ีระดับความลึก 15 เซนติเมตร (ระดับผิวดิน) แบบสุม (random 

sampling) ซ่ึงจะสุมตัวอยางจุดละ 5 ตัวอยาง โดยในการเก็บตัวอยางแตละคร้ังจะทําการบิหนาดิน
และสวนท่ีสัมผัสกับโลหะท้ิง เนื่องจากในการวิเคราะหนี้มีการวิเคราะหโลหะปริมาณนอยดวย 
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นอกจากนี้ในการเก็บตัวอยางดินในแตละจุดจะทําการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
เคร่ือง GPS พรอมท้ังวัด pH และสีของดิน ณ จุดเก็บตัวอยางทันที 

3.1.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางเพื่อการวิเคราะห 
นําตัวอยางดินท่ีเก็บมาทําการตากใหแหง (air dry) ณ หองปฏิบัติการ จากนั้นจึงนํา

ดินท่ีไดไปทําการคัดแยกขนาด โดยแบงเปน 2 ขนาด คือ  
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ทําการคัดแยกขนาดดวยเคร่ืองคัดแยกขนาด

อนุภาคดิน ซ่ึงขนาดดังกลาวนําไปใชเพื่อการวิเคราะหองคประกอบดานขนาด (texture) เทานั้น 
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ทําการคัดแยกขนาดดวยผากรองไนลอน 

สําหรับขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรนี้จะนําไปใชเพื่อวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานและ
พารามิเตอรท่ีใชในการทดลองท้ังหมด 

3.2 การวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะห 
3.2.1 องคประกอบดานขนาด (soil texture) 

ทําการวิเคราะหองคประกอบดานขนาด โดยการหาปริมาณของทราย (sand) ทราย
แปง (silt) และแรดินเหนียว (clay) ดวยวิธี hydrometer method ของ Method of Soil Analysis, Part 
1 Physical and Mineralogical Methods (Gee and Bauder, 1986) โดยชั่งตัวอยางดินท่ีมีขนาด
อนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรมา 40 กรัม เติมน้ํากล่ันประมาณ 250 มิลลิลิตร และเติม HMP เขมขน 50 
กรัมตอลิตร 100 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว 24 ช่ัวโมง จากน้ันนําสารละลายดังกลาวมากวนใหสารละลาย
เขากันดวยเคร่ือง electric mixer เปนเวลา 5 นาที แลวถายสารละลายดังกลาวลงกระบอกตวง 1 ลิตร 
และปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ัน พรอมท้ังบันทึกอุณหภูมิขณะนั้น (ซ่ึงตลอดการทดลองจะทําการ
ควบคุมอุณหภูมิไวท่ี 26 °C)  

จากนั้นกวนสารละลายในกระบอกตวงใหเขากันโดยใช plunger ถามีฟองเกิดข้ึนท่ี
ผิวของสารละลายเติม n-amyl alcohol ลงไป 1 หยด แลวกวนตอใหสารละลายเขากัน เร่ิมจับเวลา
เม่ือนํา plunger ออก จากนั้นใหนํา hydrometer ใสลงในกระบอกตวงทันที พรอมท้ังอานคาท่ีเวลา 
30 วินาที และ 1 นาที บันทึกคาท่ีอานได จากน้ันนํา hydrometer ออกแลวลางดวยน้ํากล่ันต้ังท้ิงไว
ใหแหง ซ่ึงจะทําเชนนี้ทุกคร้ังหลังจากอานคาท่ีเวลาตางๆ (ยกเวนท่ีเวลา 30 วินาที ซ่ึงจะปลอย 
hydrometer ทิ้งไวในกระบอกตวง แลวคอยนําออกมาลางเม่ืออานคาท่ีเวลา 1 นาที) จากนั้นนํา 
hydrometer ใสลงไปในกระบอกตวงกอนถึงเวลาท่ีตองอานคา 15 วินาที โดยจะอานคาท่ีเวลา 3, 10, 
30, 60, 90, 120, และ 1440 นาที คาท่ีอานไดจากสารละลายน้ีคือ คา R ท่ีเวลาตางๆ นอกจากนี้ตอง
ทําการปรับเทียบ hydrometer ท่ีใชดวย โดยการทําวิธีเชนเดียวกันกับตัวอยางท้ังหมดเพียงแตไมใส
ดินเทานั้น คาท่ีอานไดท่ีเวลาตางๆ คือ RL  จากนั้นจะนําคาท่ีไดมาคํานวณ และพล็อตกราฟระหวาง
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คา P กับ log X เพื่อคํานวณหาเปอรเซ็นตของทราย ทรายแปง และดินเหนียว (วิธีการคํานวณอยูใน
ภาคผนวก ก) เม่ือไดเปอรเซ็นตดังกลาวจะนํามาหาชนิดของดินโดยการเปรียบเทียบสัดสวน
เปอรเซ็นตท่ีไดกับสามเหล่ียมดิน (soil triangle) ของ USDA สําหรับการแบงขนาดของอนุภาคดิน
เพื่อใชในการคํานวณเปอรเซ็นตทราย ทรายแปง และแรดินเหนียวนั้น จะใชการแบงตามระบบ
USDA เชนกัน โดยแรดินเหนียวมีขนาดอนุภาคเล็กกวา 0.002 มิลลิเมตร ทรายแปงมีขนาดอนุภาค 
0.05-0.002 มิลลิเมตร และทรายมีขนาดอนุภาค 0.05-2.0 มิลลิเมตร 

3.2.2 สีของดิน (soil color) 
สีของดิน เปรียบเทียบกับ Munsell chart color (Munsell Color Company, Inc., 

1994) ณ จุดเก็บตัวอยาง 
3.2.3 ความชื้นของดิน (moisture content) 

ทําการหาความช้ืนของดินท้ัง 2 ขนาด ประกอบดวย ขนาดอนุภาคดินท่ีเล็กกวา 2 
มิลลิเมตร และขนาดเล็กกวา 65 ไมโครเมตร เพื่อใชในการแกคาน้ําหนักดินแหง โดยจะช่ังดินท่ีตาก
แหงแลวมา 2 กรัม แลวนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 103-105 °C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง และนําไปตั้งท้ิงไวให
เย็นในตูดูดความชื้น เพื่อช่ังหาน้ําหนักปริมาณของแข็งท้ังหมด (total solid) ตามวิธีของ Methods of 
Soil Analysis, Part1 Physical and Mineralogical Methods (Gardner, 1986) น้ําหนักท่ีคงเหลืออยูคือ
ปริมาณของของแข็งท้ังหมด และนํ้าหนักท่ีหายไปคือคาความชื้นของดิน โดยเม่ือช่ังน้ําหนักคร้ัง
แรกเสร็จแลวจะนํากลับไปอบท่ี 24 ช่ัวโมงอีกครั้งแลวช่ังน้ําหนัก ถาน้ําหนักท่ีช่ังไดคร้ังหลังตางกับ
คร้ังแรกเกิน 4% ก็จะตองนําตัวอยางดินกลับไปอบใหม จะทําเชนนี้ซํ้าจนกวาน้ําหนักคร้ังหลังตาง
จากคร้ังกอนหนาไมเกิน 4% 

3.2.4 พีเอช (pH) 
ทําการตรวจวัด ณ จุดเก็บตัวอยาง ดวยชุดวัด pH ของดินสําเร็จรูป (test kit) จาก

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.2.5 ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (cation exchange capacity, CEC) 

การวิเคราะหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกใชวิธี compulsive exchange method โดย
แบเรียมคลอไรด (BaCl2) (Sumner and Miller, 1996) โดยช่ังตัวอยางดิน 2 กรัมใสหลอดเซนตริฟวจ 
50 มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ันปราศจากไอออน 10 มิลลิลิตรและนําไปเขยา 1 ช่ัวโมง วัดสภาพนําไฟฟา 
(electrical conductivity, EC) และ pH ของสารแขวนลอย ถาตัวอยางดินมีเกลือละลายอยู (ทราบได
จาก EC) ตองลางดวย 70% เอทานอล 20 มิลลิลิตร และ 10% เอธิลีนไกลคอล (C2H6O2) 20 มิลลิลิตร
แลวเทสารละลายท้ิง จากน้ันเติมสารละลาย 0.2 M แบเรียมคลอไรด (BaCl2)/0.2 M แอมโมเนียม
คลอไรด (NH4Cl) 10 มิลลิลิตร นําไปเขยาเปนเวลา 2 ช่ัวโมงและนําไปเซนตริฟวจ เก็บสารละลาย
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สวนใสเพื่อนําไปประมาณประจุบวกท่ีสามารถแลกเปล่ียนประจุได (exchangeable cations) เติม
สารละลาย 0.05 M แบเรียมคลอไรด 20 มิลลิลิตรและผสมใหเขากันดวย vortex mixture จากน้ัน
นําไปเซนตริฟวจและท้ิงสารละลายสวนใส นําตัวอยางดินมาปรับใหมีคา ionic strength มาตรฐาน 
0.006 M โดยการลางดวยสารละลาย 0.002 M แบเรียมคลอไรด 20 มิลลิลิตร 3 คร้ัง ในการลางคร้ัง
สุดทายหลังจากผสมใหเขากันแลววัด pH ของสารแขวนลอย (pHBaCl2

) กอนนําไปเซนตริฟวจ ช่ัง

น้ําหนักหลอดเพื่อประมาณปริมาตรของสารละลายแบเรียมคลอไรด เติมสารละลาย 0.005 M 
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) 10 มิลลิลิตร เพื่อเร่ิมใหมีการแลกเปล่ียนระหวางแมกนีเซียมและ
แบเรียม จากน้ันนําไปเขยาเพื่อใหผสมกันและต้ังท้ิงไว 1 ช่ัวโมง เปรียบเทียบ EC ของสาร
แขวนลอยกับ EC ของสารละลายอางอิง 0.0015 M แมกนีเซียมซัลเฟต ถาอัตราสวนสภาพนําไฟฟา
ของ ECsusp/ECref นอยกวา 1.0 เติมสารละลาย 0.05 M แมกนีเซียมซัลเฟตเพิ่มข้ึนทีละ 0.5 มิลลิลิตร
และบันทึกปริมาตรท่ีเติม ถาอัตราสวนของ ECsusp/ECref  มากกวา 1.0 ไมตองเติมสารใดๆ ทําการวัด 
pH ของสารแขวนลอย ถา pHsusp > pHBaCl2

  โดยมากวา 0.2 ถึง 0.3 หนวยใหเติม 0.1 M ซัลฟูริกทีละ

หยดจนกระท่ัง  pH = pHBaCl2
  จากน้ันต้ังท้ิงไวอยางนอย 1 ช่ัวโมง ลดอัตราสวนใหเทากับ 1.0 โดย

การเติมน้ํากล่ันปราศจากไอออนและต้ังท้ิงไวคางคืน ทําการตรวจวัด pHsusp  และอัตราสวนอีกคร้ัง
หนึ่ง ถาจําเปนอาจตองปรับ pHBaCl2

 ดวย 0.1 M ซัลฟูริกและปรับอัตราสวนใหได 1.0±0.5 อีกคร้ัง 

เม่ือไดคา pH และ ionic strength ท่ีเหมาะสมแลวก็นําหลอดเซนตริฟวจไปช่ังน้ําหนักอีกคร้ังหนึ่ง 

CEC (cmol kg-1)  = 
100 × (Mgที่เติม- Mgที่เหลือ)

Wt
 [13] 

3.2.6 วิเคราะหคารบอนอนินทรีย (inorganic carbon) หรือ คารบอเนต (carbonate) 
วิเคราะหคารบอเนต โดยวิธี acetic acid dissolution method (Loeppert and Saurez, 

1996) เตรียมสารละลายมาตรฐานของแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ท่ีความเขมขน 0, 50, 100, 
200, และ 300 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอลิตร (mg CaCO3 L-1) จากน้ันช่ังตัวอยางดิน 0.5 
กรัมใส vial แลวเติมกรดอะซิติกเขมขน 0.40 M  25 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางและสารละลาย
มาตรฐานแคลเซียมคารบอเนตเขยาใหเขากันโดยใชเคร่ืองเขยาแนวระนาบโดยเขยาท้ิงไวประมาณ 
16 ช่ัวโมง จากน้ันนําสารละลายมาตรฐานแคลเซียมคารบอเนต และสารละลายตัวอยางมาวัด pH   
ถาคา pH ของสารละลายตัวอยางเกิน 5.00 ตองวิเคราะหใหมโดยลดปริมาณของดินตัวอยางลง 

มีวิธีการคํานวณโดยการพล็อตกราฟระหวางคา pH ของสารละลายมาตรฐาน 

แคลเซียมคารบอเนตกับ log ซ่ึง T คือ ปริมาณของแคลเซียมคารบอเนตท่ีทํา 
mg CaCO3

T- mg CaCO3
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ปฏิกิริยาพอดีกับกรดอะซิติกเขมขน 0.40 M ที่สภาวะสมดุล เนื่องจากในการวิเคราะหนี้ใชกรด 
อะซิติกเขมขน 0.40 M    25 มิลลิลิตร ดังนั้น T มีคา 480 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนต สําหรับการ
คํานวณหาปริมาณคารบอเนตของตัวอยาง คํานวณจากสมการเสนตรงท่ีไดจากการพล็อตของ
สารละลายมาตรฐาน 

pH = a log 
mg CaCO3

T- mg CaCO3
+ b [14] 

โดย a และ b คือ คาคงท่ีท่ีไดจากการพล็อตกราฟ 
จากน้ันไดปริมาณของคารบอเนตในหนวย mg CaCO3 แลวนําคาท่ีไดมาคํานวณหา

ปริมาณคารบอนอนินทรีย โดย 

TIC (mg g-1 soil) = mg CaCO3 × 12.0107
100.0869  [15] 

เม่ือ TIC คือ ปริมาณคารบอนอนินทรียท้ังหมด 
 12.0107 คือ มวลอะตอมของคารบอน 
 100.0869  คือ  มวลโมเลกุลของแคลเซียมคารบอเนต 

3.2.7 คารบอนอินทรีย (organic carbon) 
การวิเคราะหคารบอนอินทรียใชวิธี difference between total C and inorganic C 

method (Nelson and Sommers, 1996) ซ่ึงวิธีดังกลาวทําการวิเคราะหปริมาณคารบอนท้ังหมดในดิน
ตัวอยางกอน (total carbon, TC) โดยใชเคร่ือง total organic carbon analyzer (TOC analyzer) แลว
จึงนําคาคารบอนอนินทรีย (inorganic carbon, IC) มาลบออก จึงจะไดปริมาณคารบอนอินทรีย
ท้ังหมด โดยมีวิธีการในการหาปริมาณคารบอนท้ังหมดดังนี้ 

ช่ัง boat จนมีน้ําหนักคงท่ี ใสดินลงไปใน boat แลวช่ังน้ําหนัก (ไมควรเกิน 1 กรัม)  
จดน้ําหนักท่ีแนนอน จากน้ันนําดินไปออกซิไดซท่ีอุณหภูมิ 1000 °C ดวยเคร่ือง TOC คาท่ีไดเม่ือ
เทียบกับคามาตรฐานจะเปนปริมาณคารบอนรวม ในหนวย mg g-1 soil จากนั้นนําคาท่ีไดมาหา
ปริมาณคารบอนอินทรียท้ังหมด โดย 

TOC (mg g-1 soil) = TC – TIC [16] 

เม่ือ  TOC คือ ปริมาณคารบอนอินทรียท้ังหมด (mg g-1 soil) 
 TC  คือ ปริมาณคารบอนท้ังหมด (mg g-1 soil) 
 TIC คือ ปริมาณคารบอนอนินทรียท้ังหมด (mg g-1 soil) 
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3.2.8 วิเคราะหธาตุประจุบวก ไดแก ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) และ
เหล็ก (Fe)  

ธาตุประจุบวกท้ังหมดวิเคราะหโดยใชวิธี acid/microwave digestion ตาม Method 
3051 Microwave Assisted Acid Digestion of Sediment, Sludges, Soils, and Oils (U.S. EPA, 1994) 
โดยช่ังตัวอยางดิน 0.5 กรัม ใสใน vessel เติมกรดไนตริกบริสุทธ์ิ 70% ลงไป 10 มิลลิลิตร ปด 
vessel เม่ือรูสึกตึงมือใหหมุนไปอีกคร่ึงรอบ แลวนําไปใสเคร่ืองไมโครเวฟ กําหนดโปรแกรมการ
ทํางาน โดยในระยะท่ี 1 พลังงาน 600 วัตต เปนเวลา 5.50 นาที และระยะท่ี 2 พลังงาน 350 วัตต เปน
เวลา 4.50 นาที จากนั้นนําออกจากไมโครเวฟ โดยตองทําในตูดูดควัน (hood) เพราะมีไอกรด
ออกมามาก และเปดฝา ควรทําอยางระมัดระวังเพราะอาจมีไอกรดกระเด็นออกมา เนื่องจากความ
ดันภายในกับภายนอก vessel ไมเทากัน เม่ือสารละลายเย็นตัวลงนํามาปรับปริมาตรเปน 50 
มิลลิลิตร ดวยน้ํากล่ันปราศจากไอออน แลวนําไปวิเคราะหปริมาณโลหะทองแดง แมงกานีส 
สังกะสี และเหล็ก โดยใชเคร่ือง ICP-AES โดยมี detection limit ของธาตุตางๆ ดังนี้ คือ ทองแดง 10 
ไมโครกรัมตอลิตร แมงกานีส 1.5 ไมโครกรัมตอลิตร สังกะสี 4.5 ไมโครกรัมตอลิตร และเหล็ก 7.5 
ไมโครกรัมตอลิตร 

3.2.9 วิเคราะหความหนาแนนและปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร 
วิเคราะหความหนาแนนและปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 

ไมโครเมตร โดยใชวิธี pycnometer method (Blake and Hartge, 1986) และ pipette method 
(Gee and Bauder, 1986) ตามลําดับ โดยความหนาแนนที่วิเคราะหไดจาก pycnometer method 
จะนํามาใชเพื่อหาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร เนื่องจากความ
หนาแนนของอนุภาคข้ึนอยูกับอุณหภูมิหองดวย ดังนั้นการวิเคราะหดังกลาวจึงควบคุมอุณหภูมิท่ี 
20 °C 

3.2.9.1 Pycnometer method 
ช่ังน้ําหนักขวดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตรท่ีสะอาดและแหงพรอมจุกขวด 

พรอมบันทึกคา (Wa) จากนั้นช่ังดินลงในขวดปริมาตรดังกลาวประมาณ 10 กรัม โดยไมตองกด tare 
บันทึกคาท่ีได (Ws) เติมน้ํากล่ันลงไปในขวดปริมาตรดังกลาวประมาณคร่ึงหนึ่งแลวนําไปตมให
เดือดออนๆ เพื่อไลอากาศในดินออก จากนั้นต้ังท้ิงไวใหสารละลายในขวดเย็นตัวลงแลวเติมน้ํากล่ัน
ลงไปใหเต็มขวดแลวปดจุกโดยระวังการเกิดฟองอากาศ เช็ดรอบขวดปริมาตรใหแหงแลวนําไปชั่ง
น้ําหนักพรอมบันทึกคา (Wsw) จากน้ันเทสารละลายผสมของนํ้ากับดินใสบีกเกอรเพื่อนําไป
วิเคราะหปริมาณแรดินเหนียวดวยวิธี pipette method ตอไป ลางขวดปริมาตรดังกลาวใหสะอาด 
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แลวเติมน้ํากล่ันท่ีตมแลวใหเต็มขวดปริมาตรพรอมปดจุกขวดระวังการเกิดฟองอากาศเช็ดรอบขวด
ใหแหงแลวนําไปช่ังนํ้าหนักพรอมบันทึกคา (Ww) คํานวณหาความหนาแนนโดย 

ρp = 
ρw(Ws - Wa)

[(Ws - Wa) – (Wsw - Ww)]
 [17] 

โดย ρp คือ ความหนาแนนของอนุภาคดินท่ีอุณหภูมิ 20 °C (g cm-3) 

ρw คือ ความหนาแนนของน้ําท่ีอุณหภูมิ 20 °C (0.99820 g cm-3) 
3.2.9.2 Pipette method 

เติมสารละลายโซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต (sodium-hexametaphosphate, 
HMP) เขมขน 50 กรัมตอลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตรลงในสารละลายนํ้ากับดินท่ีไดจากขอ 3.2.9.1 
ตั้งท้ิงไวคางคืน จากนั้นถายสารละลายดังกลาวลงในกระบอกตวงขนาด 1 ลิตร แลวปรับปริมาตร
ดวยน้ํากล่ัน ใช plunger ผสมสารละลายในกระบอกตวงใหเขากันโดยคนขึ้น-ลงในลักษณะแนวดิ่ง
เปนเวลา 5 นาที เม่ือนํา plunger ออกเร่ิมจับเวลาทันที เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด (วิธีการคํานวณเวลาท่ี
จะตองเก็บตัวอยางในภาคผนวก ก)  ใช volumetric pipette ขนาด 25 มิลลิลิตร ดูดสารละลาย
ตัวอยางในกระบอกตวงที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตรจากผิวของสารละลาย โดยตองดูดใหเสร็จ
ภายใน 12 วินาที นําสารละลายตัวอยางท่ีเก็บไดถายใสถวยกระเบ้ืองท่ีทราบน้ําหนักแนนอน นําไป
ระเหยบน water bath ท่ีอุณหภูมิ 103-105  °C จนน้ําระเหยออกหมดแลวจึงนําถวยกระเบ้ืองดังกลาว
ไปอบท่ีอุณหภูมิ 103-105 °C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวท้ิงใหเย็นในตูดูดความชื้น ช่ังน้ําหนัก แลว
นําไปอบที่อุณหภูมิดังกลาวพรอมท้ังช่ังน้ําหนักอีกคร้ัง ทําเชนนี้จนกระท่ังน้ําหนักคร้ังกอนหนา
และคร้ังหลังมีคาแตกตางกันไมเกิน 4 % 

สําหรับวิธีการคํานวณหาสัดสวนอนุภาคของแรดินเหนียวมีดังนี้ 

Percent clay = Cs × 100
Wt

 [18] 

โดย Wt คือ น้ําหนักแหงของดินตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห )g) 
Cs คือ ความเขมขนท่ีแกคาแลวของตัวอยางดินท่ีป เปตมา  25 

มิลลิลิตร ซ่ึงหาไดจาก 

Cs = Wp× 
1000
25 - CHMP [19] 

เม่ือ Wp คือ น้ําหนักแหงของดินท่ีไดจากการปเปต (g) 
CHMP คือ ความเขมขนของ HMP (= 0.5 g L-1) 
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4. วิเคราะหทางสถิติ 
การทดสอบทางสถิติท้ังหมดจะวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทดสอบทางสถิติ SPSS 15.0 (SPSS, 

Inc, 2006) ในทุกกลุมทดสอบจะทําการแบงกลุมตามอันดับของดิน (soil order) ช้ันแรวิทยา (family 

mineralogy class) และชนิดของดิน (soil texture) โดยทดสอบท่ีระดับความเช่ือม่ัน (α) เทากับ 0.05 
ซ่ึงส่ิงท่ีทดสอบมีดังน้ี 

4.1 ทดสอบความแตกตางในเชิงปริมาณของพารามิเตอรท่ีสนใจ อันประกอบดวย ความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวก คารบอนอินทรีย สัดสวนอนุภาคของดินเหนียว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส 
และสังกะสี 

4.2 ทดสอบความสัมพันธระหวางพารามิเตอร ท่ีสนใจดังกลาว  โดยใชการวิ เคราะห
ความสัมพันธแบบ Pearson correlation 

4.3 วิเคราะหหาสมการ (model) ระหวางพารามิเตอรท่ีสนใจดังกลาว โดย multiple regression 
model วิธี stepwise regression 
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บทท่ี 4 
ผลการทดลอง และวิจารณผลการทดลอง 

1. ลักษณะโดยท่ัวไปของพื้นท่ีเก็บตัวอยาง 
 จากการเก็บตัวอยางดินเกษตรกรรมประเภทสวนผลไมพรอมท้ังบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร 
ท้ังหมด 58 ตัวอยาง ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม 21 ตัวอยาง จังหวัดสมุทรสาคร 20 ตัวอยาง และ
จังหวัดสมุทรสงคราม 17 ตัวอยาง (ภาพที่ 21) ตัวอยางดินท่ีเก็บมาจะเปนดินจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ประเภทสวนผลไมท้ังหมด ประกอบไปดวย เชน สวนมะมวง สวนฝร่ัง สวนชมพู สวนมะนาว เปน
ตน ซ่ึงในบางพื้นที่ก็ทําการปลูกผลไมมากกวา 1 ชนิดดวยกัน โดยตัวอยางดินท่ีนํามาจากสวนฝร่ังมี
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 18.95 สําหรับตัวอยางดินที่นํามาจากสวนผลไมประเภทกระทอน มะปราง 
มะยม ขนุน มะละกอ และจุดท่ีกําลังเตรียมปลูกผลไม จะจัดอยูในประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากมีตัวอยาง
ดินท่ีทําการปลูกผลไมดังกลาวเพียง 1 ตัวอยางเทานั้น (ภาพท่ี 22) 

 

ภาพท่ี 21 จุดเก็บตัวอยางในพื้นท่ีศึกษาท่ีไดจากการบันทึกพิกดัทางภูมิศาสตร

น 
จุดเก็บตัวอยาง 
จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

กิโลเมตร 
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ภาพท่ี 22 แผนภูมิแทงแสดงรอยละของจุดเก็บตัวอยางโดยแบงตามประเภทของสวนผลไม 
(รายละเอียดการปลูกผลไมของพื้นท่ีศึกษาแสดงในภาคผนวก ข) 

2. สมบัติของดินตามลักษณะทางกายภาพและเคมี 
2.1 สีของดิน (soil color) 

จากการเทียบสีดินดวยระบบมันเซลล (Munsell Soil Color Charts) (Munsell Color, 1975) 
ณ จุดเก็บตัวอยาง (ภาคสนาม) พบวา ตัวอยางดินท้ังหมดเปนสีผสมระหวางสีเหลือง-แดง (yellow-
red types) (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

2.2 พีเอช (pH) 
การวัดปฏิกิริยาดิน ก็คือการบงบอกถึงสภาพกรด (acidity) หรือ สภาพดาง (alkalinity) โดย

ใชคาพีเอช ในท่ีนี้ไดทําการวัดพีเอชดิน ณ จุดเก็บตัวอยางดวยน้ํายาเปล่ียนสี (indicator) พบวา 
ตัวอยางสวนใหญมีคาพีเอชอยูในชวง 6.0-8.0 คือ อยูในสภาพดินเปนกรดเล็กนอย (slightly acid) 
ถึงดินเปนดางปานกลาง (moderately alkaline) ยกเวนตัวอยางท่ี 3, 5, และ 12 มีคาพีเอช 5.5 ซ่ึงจัด
อยูในสภาพดินเปนกรดแก (strongly acid) ตัวอยางท่ี 54 มีคาพีเอช 5.0 จัดอยูในสภาพดินเปนกรด
จัด (very strongly acid) และตัวอยางท่ี 17, 21, 39, 51, และ 53 มีคาพีเอช 4.5 จัดอยูในสภาพดินเปน
กรดจัดมาก (extremely acid) (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
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2.3 ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (cation exchange capacity, CEC) 
คาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกท่ีวิเคราะหไดอยูในชวง 14-35 cmol kg-1 soil เม่ือนํามาแบง

ตามเกณฑท่ีใหไวโดยกรมพัฒนาท่ีดิน (อางถึงใน อภิสิทธ์ิ, 2527) พบวา ท่ีชวงคาดังกลาวมี
ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกอยูในระดับปานกลางถึงสูงมาก (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข) 

2.4 คารบอนอินทรีย (organic carbon, OC) 
ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีวัดไดอยูในชวง 7-24 g kg-1 soil หรือคิดเปนรอยละ 0.7-2.4 เม่ือ

นําคาคารบอนอินทรียดังกลาวแปลงเปนสารอินทรียโดยการคูณ 1.724 (Stevenson, 1994; Faithfull, 
2002) เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับระดับปริมาณสารอินทรียท่ีใหไวโดยกรมพัฒนาที่ดิน (อางถึงใน 
อภิสิทธ์ิ, 2527) พบวา ตัวอยางดินสวนใหญมีปริมาณสารอินทรียอยูในชวงรอยละ 1.2-4.0 ซ่ึงจัดวา
มีระดับสารอินทรียอยูในระดับคอนขางตํ่าถึงระดับสูง (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

2.5 ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร 
เนื่องจากสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวของดินขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตรท่ีใชเปน

องคประกอบในการจําแนกชนิดดิน (soil texture) มีคาคอนขางผันแปร ดังนั้นปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรจึงมีคาท่ีคอนขางผันแปรเชนกัน โดยมีคาอยูในชวง
รอยละ 14.27-87.87 (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

2.6 จุลธาตุอาหารในดิน 
จุลธาตุอาหารที่วิเคราะหในงานวิจัยนี้เปนจุลธาตุอาหารประจุบวก 4 ธาตุดวยกัน คือ 

ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ซ่ึงมีคาเฉล่ียในชวง 0.011-0.267, 11.8-28.6, 0.190-2.180, 
และ 0.031-0.114 g kg-1 soil ตามลําดับ จากคาดังกลาวจะเห็นไดวาปริมาณของเหล็กและแมงกานีส
มีคาท่ีสูงกวาปริมาณสังกะสีและทองแดงคอนขางมาก ท้ังนี้เพราะเหล็กและแมงกานีสตางเปนแร
ธาตุท่ีมีปริมาณท่ีผิวเปลือกโลกอยูสูงโดยมีปริมาณ 5% และ 0.1% ของพ้ืนผิวโลกตามลําดับ 
(Wisconsin Department of Natural Resources, 2005; U.S. EPA, 2004a) ในขณะท่ีทองแดงและ
สังกะสีจัดเปนโลหะปริมาณนอยท่ีพบในดิน คือ พบในปริมาณท่ีนอยกวา 0.1% ในธรรมชาติ 
(Sparks, 2003) (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 เม่ือนําคาเฉล่ียของจุลธาตุอาหารท่ีวิเคราะหมาคํานวณหาคาความอุดมสมบูรณของแรธาตุ 
(enrichment factor, EF) ดังกลาวในดิน (รายละเอียดในภาคผนวก ข) ไดผลดังนี้ (ภาพท่ี 23) 

ปริมาณทองแดง ตัวอยางดินท่ีเก็บมามีแนวโนมถึงรอยละ 58 ท่ีจะขาดแคลนแรธาตุ
ทองแดง (EF < 0.5) รอยละ 33 มีแนวโนมท่ีเพียงพอตอความตองการ (no significant relative 
depletion or enrichment, EF 0.5-2.0) และรอยละ 9 จัดไดวามีปริมาณมาก (some enrichment, EF 
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2.0-10.0) อยางไรก็ดีเห็นไดวาปริมาณทองแดงท่ีพบในพื้นท่ีศึกษามีคาท่ีคอนขางผันแปร ซ่ึงแสดง
วาปริมาณทองแดงท่ีพบในพื้นท่ีศึกษาอาจไมไดเปนผลมาจากวัตถุตนกําเนิดเพียงอยางเดียว แตอาจ
มาจากการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีดังกลาว เนื่องมาจากวาพื้นท่ีศึกษาเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม
ประเภทสวนผลไม โดยจุดเก็บตัวอยางสวนใหญจะมีการใชยาปราบศัตรูพืชเพื่อปองกันแมลงและ
วัชพืชตางๆ  ซ่ึงในยาปราบศัตรูพืชสวนใหญจะมีทองแดงเปนองคประกอบหลักโดยเฉพาะยาปราบ
ศัตรูพืชประเภทกําจัดเช้ือรา ในพ้ืนท่ีท่ีมีการทําการเกษตรโดยใชยาปราบศัตรูพืชจะมีปริมาณ
ทองแดงอยูในชวง 0.014-0.267 g kg-1 soil ในขณะท่ีพื้นท่ีศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามซ่ึงเปน
พื้นท่ีเกษตรแบบชีวภาพไมมีการใชสารเคมีจะมีปริมาณทองแดงอยูในชวง 0.011-0.031 g kg-1 soil 
อันจะเห็นไดวาการทําเกษตรในรูปแบบตางกันอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพบทองแดงในปริมาณ
แตกตางกัน 

ปริมาณเหล็ก มีถึงรอยละ 60 ของตัวอยางดินท่ีมีแนวโนมท่ีจะขาดแคลนธาตุเหล็กในดิน 
และรอยละ 40 ท่ีจัดไดวาเพียงพอตอความตองการ 

ปริมาณแมงกานีส มีเพียงรอยละ 10 ของตัวอยางท่ีมีแนวโนมท่ีจะขาดแคลนธาตุแมงกานีส 
รอยละ 88 ท่ีจัดไดวามีปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการ และมีเพียงรอยละ 2 จัดไดวามีปริมาณ
มาก 

ปริมาณสังกะสี มีตัวอยางดินรอยละ 9 ท่ีจัดไดวามีแนวโนมท่ีจะขาดแคลนธาตุสังกะสีใน
ดิน สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 91 จัดไดวามีปริมาณสังกะสีท่ีเพียงพอตอความตองการ 

 
ภาพท่ี 23 สัดสวนความอุดมสมบูรณของจุลธาตุอาหาร (enrichment factor, EF) แตละชนิดท่ีพบใน

งานวิจยันี ้
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ผลท่ีไดจากการวิเคราะหลักษณะทางเคมีและกายภาพของดิน จะเห็นไดวา พารามิเตอรท่ีสนใจ
ศึกษาอันประกอบดวยความจุแลกเปล่ียนประจุบวก คารบอนอินทรีย ปริมาณดินเหนียวของดิน
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และปริมาณจุลธาตุอาหาร มีคาท่ีคอนขางผันแปร ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการเพาะปลูกพืชตางชนิดกัน มีผลทําใหปริมาณแรธาตุในดินแตกตางกันดวย (Wei et al., 
2006) และการบํารุงดินหรือการไถพรวนท่ีมีลักษณะแตกตางกันก็มีผลทําใหปริมาณแรธาตุอาหาร
ในดินตางกันเชนกัน (Martin-Rueda et al., 2005; Wei et al., 2006) อยางไรก็ดีนอกเหนือจากปจจัย
ภายนอกอันไดแก การเพาะปลูกพืช การบํารุงดิน การไถพรวน เปนตน จะมีผลตอปริมาณแรธาตุใน
ดินแลว ปจจัยอันเนื่องมาจากวัตถุตนกําเนิด (parent materials) ก็นาจะเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
เชนกันท่ีมีผลตอปริมาณแรธาตุตางๆ ในดิน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาถึงอิทธิพลของ
อันดับดิน (soil order) และช้ันแรวิทยา (mineralogy class) ท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการของ
ดิน รวมไปถึงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีโดยแบงตามอันดับดินและช้ันแรวิทยา 
(กลาวถึงในหัวขอตอไป) ซ่ึงท้ังอันดับดินและช้ันแรวิทยาตางก็เปนการจําแนกตามระบบ
อนุกรมวิธานดินท่ีมีพื้นฐานมาจากวัตถุตนกําเนิดดินเปนหลัก นอกจากน้ีเพื่อเปนการศึกษาถึง
อิทธิพลของปจจัยภายนอกดังกลาวท่ีมีตอคุณสมบัติดิน จึงไดศึกษาถึงอิทธิพลของเนื้อดิน (soil 
texture) ท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการ รวมถึงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีโดย
แบงตามลักษณะของเนื้อดิน (กลาวถึงในหัวขอตอไป) ท้ังนี้เนื่องจากในพ้ืนท่ีศึกษาดังกลาวมีการ
เพาะปลูกพืชติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงการบํารุงดินหรือการใสปุยตางๆ ลวนมีผลตอ
คุณสมบัติของดินซ่ึงรวมไปถึงลักษณะของเนื้อดินดวยเชนกัน ดังนั้นการศึกษาถึงอิทธิพลของเน้ือ
ดินจึงอาจบงบอกเปนนัยถึงผลของการปลูกพืช การบํารุงดิน ท่ีมีผลตอคุณสมบัติทางเคมีท่ี
ทําการศึกษาก็เปนได 

3. อิทธิพลและความสัมพันธของอันดับดิน (soil order) ชั้นแรวิทยา (mineralogy class) และ
ชนิดดิน (soil texture) ท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการและจุลธาตุอาหารของดิน 
ในสวนนี้จะเปนการกลาวถึงผลการทดสอบทางสถิติของอันดับ ช้ันแรวิทยา และชนิดดินท่ีมีตอ

ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก คารบอนอินทรีย ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร และจุลธาตุอาหารของดิน รวมถึงความสัมพันธระหวางพารามิเตอรดังกลาวโดยแบง
ตามอันดับดิน ช้ันแรวิทยา และชนิดของดิน ซ่ึงรายละเอียดในการทดสอบทางสถิติท้ังหมดอยูใน
ภาคผนวก ง 
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3.1 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดิน ท่ี มีตอพารามิ เตอร ท่ี ศึกษา  และ
ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรดังกลาวโดยแบงตามอันดับดิน 
เม่ือนําพิกัดระบบภูมิศาสตรท่ีบันทึก ณ จุดเก็บตัวอยางท้ังหมด 58 ตัวอยาง มาประมวลผล

ผานโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView GIS 3.3 (ESRI, 2000) โดยใชฐานขอมูลจากกรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอม (2545) ในช้ันขอมูลดิน (soil layer) พบวา ดินตัวอยางท่ีเก็บมาท้ังหมด 58 
ตัวอยาง สามารถจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) (Soil Survey Staff, 1951; 
USDA Conservation Service, 1975) ได 3 อันดับดวยกัน (รายละเอียดภาคผนวก ค) ประกอบดวย 
อันดับ Inceptisols 26 ตัวอยาง อันดับ Alfisols 3 ตัวอยาง และ Mollisols 22 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 51 
ตัวอยาง ซ่ึงอีก 9 ตัวอยางท่ีเหลือ ไดแก จุดเก็บตัวอยางท่ี 29-30, 34, และ 36-38 จังหวัดสมุทรสาคร 
ไมพบขอมูลดินในฐานขอมูลของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2545) และจุดเก็บตัวอยางท่ี 51 
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดเปนพื้นท่ีสําหรับบอเล้ียงกุง-ปลา และนาเกลือในฐานขอมูลของกรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2545) โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 15  

ตารางท่ี 15 จุดเก็บตัวอยางจําแนกตามอันดับดินและจังหวัดท่ีพบ 

อันดับดนิ จังหวัด รวม 

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

Inceptisols 1-5, 16, 18, 58 33, 35 39-50, 52-55 26 
Alfisols 17, 56, 57 - - 3 

Mollisols 6-15 19-28, 31, 32 - 22 
ไมพบในฐานขอมูล - 29, 30, 34, 36-38 51 7 

รวม 21 20 17 58 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา ดินในอันดับ Alfisols มีเพียง 3 ตัวอยางเทานั้น ซ่ึงจํานวน
ตัวอยางไมเพียงพอตอการทดสอบทางสถิติ และไมพบขอมูลดินในฐานขอมูลอีก 7 ตัวอยางทําให
ไมสามารถนําไปทดสอบทางสถิติไดเชนกัน ดังนั้นในการทดสอบถึงอิทธิพลของอันดับดินท่ีมีตอ
คุณสมบัติทางเคมีบางประการและจุลธาตุอาหารของดินจะประกอบดวยดิน 2 อันดับเทานั้น คือ 
อันดับ Inceptisols และอันดับ Mollisols ในทํานองเดียวกันการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
พารามิเตอรท่ีศึกษาโดยแบงตามอันดับดินนั้นก็จะแบงเพียง 2 อันดับดังกลาว โดยในการศึกษาถึง
อิทธิพลและความสัมพันธดังกลาวจะทําการแบงเปน 2 สวนใหญ คือ สวนแรกอิทธิพลของอันดับ
ดินท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการและความสัมพันธของสมบัติทางเคมีดังกลาวโดยแบงตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71 
 

 
 

อันดับดิน (บทท่ี 4 หัวขอ 3.1.1) และสวนท่ีสองอิทธิพลของอันดับดินท่ีมีตอจุลธาตุอาหารและ
ความสัมพันธของพารามิเตอรท่ีศึกษาโดยแบงตามอันดับดิน (บทท่ี 4 หัวขอ 3.1.2) ซ่ึงในสวนท่ีสอง
นี้ความสัมพันธของพารามิเตอรท่ีศึกษารวมสมบัติทางเคมีเขาไปดวย 

สําหรับพิสัย (range) และคาเฉลี่ย (mean) ของพารามิเตอรตางๆ ท่ีจะนําไปทดสอบทาง
สถิติแสดงดังตารางท่ี 16 ซ่ึงจะแบงตามอันดับดิน Inceptisols และ Mollisols 

ตารางท่ี 16 พิสัยและคาเฉล่ียของพารามิเตอรโดยแบงตามอันดับดิน Inceptisols และ Mollisols 

พารามิเตอร† อันดับดนิ 

Inceptisols  Mollisols 

พิสัย คาเฉล่ีย  พิสัย คาเฉล่ีย 
Clay65 (%) 14.27-64.55 37.78  21.49-87.87 50.43 
OC (g kg-1 soil) 7.06-22.03 15.41  7.71-23.09 13.54 
CEC (cmol kg-1) 14.73-29.13 21.76  22.88-34.29 27.83 
Cu (g kg-1 soil) 0.011-0.267 0.033  0.014-0.137 0.054 
Fe (g kg-1 soil) 17.1-28.6 21.4  14.6-23.3 18.2 
Mn (g kg-1 soil) 0.190-1.830 0.804  0.312-1.470 0.879 
Zn (g kg-1 soil) 0.035-0.110 0.063  0.031-0.114 0.061 

† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;  
Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 

3.1.1 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการ
และความสัมพันธของสมบัติทางเคมีดังกลาวโดยแบงตามอันดับดิน 
3.1.1.1. อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบาง

ประการ 
ในการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินท่ีมีตอปริมาณ

ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียน
ประจุบวก ทําการศึกษาโดยนําคาเฉล่ียของพารามิเตอรดังกลาวจากตารางท่ี 16 มาทดสอบทางสถิติ
โดยใช Independent-Sample T-test ดวยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) พบวาดินท้ัง 2 
อันดับมีปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรโดยเฉล่ียแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยในอันดับ Inceptisols มีปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาค
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เล็กกวา 65 ไมโครเมตรโดยเฉลี่ยต่ํากวาอันดับ Mollisols (ภาพท่ี 24) ซ่ึงผลท่ีไดนี้สอดคลองกับ
ลักษณะของอันดับดิน เนื่องมาจากดินอันดับ Inceptisols เปนดินท่ีเร่ิมมีวิวัฒนาการ ยังไมมีช้ันดิน
สะสมของสารซิลิเกตดินเหนียวท่ีมีอลูเนียมหรือของผสมอสัณฐาน (amorphous) ของอลูมิเนียมกับ
คารบอนอินทรียท่ีชัดเจน (อภิสิทธ์ิ, 2527) ดังนั้นคุณลักษณะของดินตามอันดับดินจึงอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหคาเฉล่ียของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรในอันดับ 
Mollisols สูงกวาอันดับ Inceptisols 

เม่ือพิจารณาถึงปริมาณคารบอนอินทรีย พบวา ปริมาณคารบอนอินทรียโดย
เฉล่ียใหผลในทิศทางตรงขามกับปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
ขางตน นั่นคือดินท้ัง 2 อันดับมีปริมาณคารบอนอินทรียท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) 
(ภาพท่ี 24) แสดงใหเห็นวาปริมาณคารบอนอินทรียในพื้นท่ีศึกษาอาจไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ภายนอกเปนสําคัญ เชน การใสปุยอินทรีย การปลูกพืช เปนตน จึงทําใหปริมาณคารบอนอินทรีย
โดยเฉล่ียของดินท้ัง 2 อันดับไมแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาถึงคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวก พบวา ดินท้ัง 2 อันดับนี้มีคา
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกโดยเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยท่ีคา
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในอันดับ Inceptisols มีคาโดยเฉล่ียตํ่ากวาในอันดับ Mollisols (ภาพท่ี 
24) ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะของดินตามอันดับดินท่ีไดกลาวไปแลวขางตน และแสดงใหเห็นวา
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกไดรับอิทธิพลจากปริมาณดินเหนียวมากกวาคารบอนอินทรีย อันแสดง
ถึงวาอนุภาคดินเหนียวเปนแหลงสําคัญแหลงหนึ่งท่ีใหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในดิน 
(McBride, 1994; Sparks, 2003) โดยในดินท่ีมีปริมาณดินเหนียวมากมีผลทําใหความจุแลกเปล่ียน
ประจุบวกในดินสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึงเปนไปตามท่ี vanLoon and Duffy (2000); Sparks (2003); 
Dunnivant and Anders (2006) กลาวไวเชนกัน 

3.1.1.2. ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีบางประการโดยแบงตามอันดับดิน 
เม่ือนําปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร 

ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมาหาความสัมพันธโดยแบงตามอันดับ
ดิน Inceptisols และ Mollisols โดยใช Pearson correlation  พบวา ในอันดับดิน Inceptisols ปริมาณ
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรและความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมี
ความสัมพันธเปนไปในทางบวก (p < 0.05) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) เทากับ 
0.470 (ตารางท่ี 17) ซ่ึงผลท่ีไดสอดคลองกับการทดสอบทางสถิติของอิทธิพลของคุณลักษณะดิน
ตามอันดับดินขางตน และสอดคลองกับ vanLoon and Duffy (2000); Sparks (2003); Dunnivant 
and Anders (2006) ท่ีกลาววาในดินท่ีมีปริมาณดินเหนียวมากจะมีผลทําใหความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 
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ภาพท่ี 24 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคุณสมบัติทางเคมีบางประการท่ีไดรับอิทธิพลจาก

คุณลักษณะดินตามอันดับดิน โดยตัวอักษรท่ีตางกันในแตละพารามิเตอรแสดงวาคาเฉล่ีย

ในพารามิเตอรนั้นมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี α = 0.05 และ I หมายถึงสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล (Inceptisols, n = 26; Mollisol, n = 22) 
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ในดินเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีคารบอนอินทรียกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (r = 0.212, p ≥ 0.05) 
และปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรกับปริมาณคารบอนอินทรีย 
(r = -0.122, p ≥ 0.05) มีความสัมพันธกันนอยมาก (ตารางท่ี 17) ซ่ึงตางจากงานวิจัยสวนใหญท่ี
พบวาคารบอนอินทรียกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมีความสัมพันธกัน (Ge and Hendershot, 
2004; Seybold et al., 2005) และปริมาณดินเหนียวสัมพันธกับปริมาณคารบอนอินทรีย (Jim, 1998; 
Holm et al., 2003) 

ตารางท่ี 17 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson ระหวางคุณสมบัติทางเคมีของดินอันดับ 
Inceptisols และอันดับ Mollisols 

อันดับดนิ ความสัมพันธ 

CEC-Clay65 CEC-OC OC-Clay65 

Inceptisols r 0.470* 0.212 -0.122 
(n = 26) P-value  0.015 0.298 0.554 
Mollisols r  0.156 0.347 0.270 
(n = 22) P-value  0.487 0.113 0.224 

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ี α = 0.05 (2-tailed) 

เม่ือนําไปทดสอบ multiple regression โดยใช stepwise selection ดวย
โปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) เพื่อหาสมการท่ีเหมาะสม โดยใหความจุแลกเปล่ียนประจุ
บวกเปนตัวแปรตาม และใหปริมาณคารบอนอินทรียและปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็ก
กวา 65 ไมโครเมตรเปนตัวแปรอิสระ ผลท่ีไดปรากฏวามีเพียงปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรเทานั้นท่ีสามารถทํานายคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดิน
อันดับ Inceptisols ได ซ่ึงก็สอดคลองกับผลที่ไดจาก Pearson correlation โดยมีสมการดังนี้ 

CEC  =  16.711 + 0.134 Clay65 R2 = 0.221 n = 26 [20] 

จากสมการ [20] จะเห็นไดวาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 
65 ไมโครเมตรที่เพ่ิมมากข้ึน มีผลทําใหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดินในอันดับ Inceptisols 
เพิ่มมากข้ึนดวย โดยสมการดังกลาวสามารถทํานายความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดเพียง 22.1% 
เทานั้น ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงสมการท่ีไดนี้แตกตางจากงานวิจัยของ Seybold et al. (2005) ท่ี
พบวา ปริมาณคารบอนอินทรีย และปริมาณดินเหนียว สามารถทํานายถึงความจุแลกเปล่ียนประจุ
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บวกของดินอันดับ Inceptisols ไดถึง 71% ท้ังนี้อาจเปนเพราะสภาพภูมิอากาศ การใชประโยชน
ท่ีดิน ตลอดจนวัตถุตนกําเนิดที่แตกตางกัน 

อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางปริมาณดินเหนียวของดิน
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก 
ของดินอันดับ Mollisols โดยใช Pearson correlation ไมพบความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมี
ตัวใดๆ (ตารางที่ 17) แสดงใหเห็นวา ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในอันดับ Mollisols อาจไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร 
และคารบอนอินทรีย และเน่ืองจากไมพบความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีท่ีศึกษาจึงไมได
นําไปทดสอบ multiple regression ตอ 

จากการทดสอบถึงอิทธิพลของอันดับดินท่ีมีตอปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก เห็นไดวา 
ปริมาณคารบอนอินทรียโดยเฉลี่ยในดินทั้ง 2 อันดับมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p ≥ 0.05) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปจจัยภายนอกอันไดแกการไถพรวน การใสปุย เปนตน นาจะมีผลตอ
ปริมาณคารบอนอินทรียในดิน ในขณะท่ีปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร และความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดินท้ัง 2 อันดับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) แสดงใหเห็นวาวัตถุตนกําเนิดนาจะเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอปริมาณ
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ดังนั้นใน
การทํานายคาท้ัง 2 จึงจําเปนตองหาสมการที่เหมาะสมสําหรับดินในแตละอันดับ ซ่ึงในงานวิจัยนี้มี
เพียงอันดับ Inceptisols เทานั้น (สมการ [20]) ท่ีปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตรสามารถทํานายถึงความจุแลกเปล่ียนประจุบวกได ท้ังนี้สมการที่ไดจากงานวิจัยนี้
แตกตางจากงานวิจัยอ่ืนๆ อาจเนื่องมาจากในงานวิจัยนี้ใชดินท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร ในขณะที่งานวิจัยโดยมากมักใชดินท่ีขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ซ่ึงขนาด
อนุภาคท่ีเล็กลงมีผลทําใหปริมาณคารบอนอินทรียลดตํ่าลงดวย (Gerzabek et al., 2001)  

3.1.2 อิทธิพลของของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินท่ีมีตอจุลธาตุอาหารและ
ความสัมพันธของพารามิเตอรท่ีสนใจศึกษาโดยแบงตามอันดับดิน 
3.1.2.1 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินท่ีมีตอจุลธาตุอาหาร 

ในการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินท่ีมีตอจุลธาตุ
อาหารทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี จะทําการทดสอบโดยใชคาเฉล่ียจากตารางท่ี 16 ซ่ึง
ทดสอบโดยใช Independent-Sample T-test เชนเดียวกันกับหัวขอ 3.1.1.1 พบวา ปริมาณทองแดง
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โดยเฉล่ียของดินท้ัง 2 อันดับมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพท่ี 25) 
แสดงใหเห็นวาอันดับดินท่ีแตกตางกันไมมีผลทําใหปริมาณทองแดงในพ้ืนท่ีศึกษาแตกตางกัน ท้ังนี้
อาจเปนเพราะปริมาณทองแดงท่ีพบมีคาท่ีคอนขางผันแปรท้ังในอันดับ Inceptisols และ Mollisols 
จึงเปนผลทําใหคาเฉล่ียทองแดงของดินท้ัง 2 อันดับมีคาไมแตกตางกัน 

  

  

ภาพท่ี 25 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบคาเฉล่ียของจุลธาตุอาหารท่ีไดรับอิทธิพลจากคุณลักษณะดิน
ตามอันดับดิน โดยตัวอักษรท่ีตางกันในแตละพารามิเตอรแสดงวาคาเฉล่ียในพารามิเตอร

นั้นมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี α = 0.05 และ I หมายถึง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของขอมูล (Inceptisols, n = 26; Mollisol, n = 22) 

สําหรับธาตุเหล็ก พบวา ดินท้ัง 2 อันดับมีปริมาณเหล็กโดยเฉล่ียแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยในอันดับ Inceptisols มีปริมาณเหล็กโดยเฉล่ียสูงกวา
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อันดับ Mollisols (ภาพท่ี 25) ซ่ึงผลท่ีไดนี้สอดคลองกับลักษณะของอันดับดินเนื่องจากดินใน
กระบวนการสรางดินของดินอันดับ Inceptisols จะมีการชะลางของสารละลายเหล็กมากโดยเฉพาะ
บริเวณท่ีเปนแองตํ่าและมีน้ําแชขัง (อภิสิทธ์ิ, 2527) ในขณะท่ีกระบวนการสรางดินของดินอันดับ 
Mollisols อาจเกิดการชะลางดินเหนียว เหล็กออกไซด และอินทรียวัตถุลงไปสูตอนลางของหนาตัด
ดิน (เอิบ, 2533) ดังนั้นกระบวนการสรางดินของดินท้ัง 2 อันดับท่ีแตกตางกันจึงนาจะเปนปจจัย
สําคัญปจจัยหนึ่งท่ีทําใหปริมาณเหล็กโดยเฉล่ียที่พบในพ้ืนท่ีศึกษามีคาท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีปริมาณแมงกานีสและสังกะสีโดยเฉล่ียของดินท้ัง 2 อันดับมีคา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพท่ี 25) 

จากการทดสอบถึงอิทธิพลของอันดับดินท่ีมีตอจุลธาตุอาหารประจุบวก 
แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของดินตามอันดับ Inceptisols และ Mollisols ไมมีผลทําใหปริมาณโดย
เฉล่ียของทองแดง แมงกานีส และสังกะสีแตกตางกัน ซ่ึงแสดงเปนนัยใหเห็นวาอันดับดินท้ัง 2 อาจ
มีวัตถุตนกําเนิดหรือกระบวนการสรางดินท่ีแรธาตุดังกลาวเปนองคประกอบท่ีไมแตกตางกันมาก
นัก ในขณะท่ีแรธาตุเหล็กเปนจุลธาตุอาหารท่ีศึกษาเพียงชนิดเดียวท่ีไดรับอิทธิพลจากอันดับดิน
โดยตรง ท้ังนี้เนื่องมาจากเหล็กเปนแรธาตุท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการสรางดินท้ัง 2 อันดับ โดยใน
อันดับ Inceptisols จะเกิดแรธาตุเหล็กละลายออกมา ในขณะที่อันดับ Mollisols จะเกิดการชะลาง
เหล็กลงไปสูตอนลางของหนาตัดดินจึงทําใหปริมาณเหล็กโดยเฉล่ียท่ีพบแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ดีปริมาณจุลธาตุอาหารที่พบในดินนอกจากจะเกิดจากกระบวนการสรางดินหรือ
วัตถุตนกําเนิดแลว ยังอาจมาจากกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวดิน เชน การยอยสลายซากพืชซากสัตว
ของจุลินทรีย การใชยาปราบศัตรูพืช หรือ สารเคมีตางๆ ท่ีมีแรธาตุดังกลาวเปนสวนประกอบ 

3.1.2.2 ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีบางประการและจุลธาตุอาหารโดย
แบงตามอันดับดิน 
เม่ือนําพารามิเตอรที่สนใจศึกษาท้ังหมดอันประกอบดวยปริมาณดินเหนียว

ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี มาหาความสัมพันธเบ้ืองตนโดยใช Pearson correlation แบง
ตามอันดับ Inceptisols และ Mollisols ไดผลดังตารางท่ี 18 และตารางท่ี 19 ตามลําดับ 

จากตารางท่ี  18 เห็นไดว า  ปริมาณคารบอนอินทรียและทองแดงมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson 
(r) เทากับ 0.396 และมีความสัมพันธกันในเชิงบวกนั่นคือ ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มมากข้ึนทํา
ใหปริมาณทองแดงเพิ่มมากข้ึนดวย เม่ือนําพารามิเตอรท่ีสนใจศึกษาดังกลาวไปทดสอบ multiple 
regression โดยใช stepwise selection เพ่ือหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทํานายปริมาณจุลธาตุ
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อาหารสําหรับอันดับ Inceptisols โดยในท่ีนี้ตัวแปรตามคือ ปริมาณทองแดง และตัวแปรอิสระ 
ไดแก ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ซ่ึงไดผลการทดสอบท่ีสอดคลอง
กับ Pearson correlation โดยมีสมการดังนี้ 

Cu = - 0.049 + 0.005 OC R2 = 0.157 n = 26 [21] 

จากสมการ [21] เห็นไดวา ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําให
ปริมาณทองแดงเพ่ิมข้ึนดวยซ่ึงสอดคลองกับผลท่ีไดจาก Pearson correlation ซ่ึงสมการดังกลาว
สามารถทํานายปริมาณทองแดงของดินอันดับ Inceptisols ได 15.7% เทานั้น ในขณะท่ีจุลธาตุ
อาหารอ่ืนๆ ไมพบความสัมพันธระหวางกันในอันดับ Inceptisols นี้ อันแสดงใหเห็นถึงความ
เปนไปไดท่ีวาจุลธาตุอาหารชนิดอ่ืนอาจไดรับอิทธิพลจากพารามิเตอรตัวอ่ืนท่ีไมไดศึกษาใน
งานวิจัยนี้ 

ตารางท่ี 18 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson ระหวางคุณสมบัติทางเคมีกับจุลธาตุอาหารท่ี
สนใจของดินอันดับ Inceptisols (n = 26) 

พารามิเตอร† Clay65 OC CEC 

Cu 0.167   0.396* 0.016 
Fe 0.226   -0.255   -0.213 
Mn 0.248   -0.322 0.163 
Zn   -0.152 0.349 0.067 

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed) 
† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง; Fe, เหล็ก; 

Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 

เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีกับจุลธาตุอาหารท่ี
สนใจโดยแบงตามอันดับ Mollisols (ตารางท่ี 19) พบวา มีความสัมพันธกันท้ังหมด 2 คูดวยกันดังนี้ 
ปริมาณคารบอนอินทรียและทองแดง (p < 0.05, r = 0.457) ปริมาณคารบอนอินทรียและสังกะสี 
(p < 0.01, r = 0.861) ซ่ึงความสัมพันธท้ัง 2 คูเปนไปในเชิงบวกท้ังหมด และเปนท่ีนาสังเกตวาใน
อันดับ Mollisols นี้ คารบอนอินทรียและทองแดงก็มีความสัมพันธกันดังเชนในอันดับ Inceptisols 
นอกจากนี้คารบอนอินทรียยังมีความสัมพันธกับสังกะสีเชนกัน เม่ือนําคาดังกลาวไปหาตัวแบบ
สมการท่ีเหมาะสมสําหรับดินอันดับ Mollisols โดยใช stepwise selection สําหรับดินอันดับ 
Mollisols ตัวแปรตาม ไดแก ทองแดง และสังกะสี และตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณดินเหนียวของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



79 
 

 
 

ดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 
ไดตัวแบบสมการดังนี้ 

Cu = 0.001 + 0.004 OC R2 = 0.209 n = 22 [22] 

Zn = - 0.002 + 0.005 OC  R2 = 0.742 n = 22  [23] 

จากสมการ [22] จะเห็นไดวา ปริมาณทองแดงข้ึนอยูกับปริมาณคารบอน
อินทรียเชนกัน โดยปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลทําใหปริมาณทองแดงเพ่ิมมากข้ึน
ดวย ซ่ึงสมการดังกลาวสามารถทํานายปริมาณทองแดงในดินอันดับ Mollisols ได 20.9% 

จากสมการ [23] เห็นไดวา ปริมาณสังกะสีข้ึนอยูกับปริมาณคารบอนอินทรีย
เชนเดียวกันกับทองแดง ซ่ึงตัวแบบสมการดังกลาวสามารถทํานายปริมาณสังกะสีในอันดับ 
Mollisols ไดสูงถึง 74.2%  

ตารางท่ี 19 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson ระหวางคุณสมบัติทางเคมีกับจุลธาตุอาหารท่ี
สนใจของดินอันดับ Mollisols (n = 22) 

พารามิเตอร† Clay65 OC CEC 

Cu 0.309 0.457* 0.130 
Fe 0.421   0.407 0.386 
Mn 0.253  -0.252 -0.117 
Zn 0.375 0.861** 0.418 

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed) 
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed) 
† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;  

Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 

จากการหาความสัมพันธเพื่อหาตัวแบบสมการท่ีเหมาะสมสําหรับทํานายปริมาณ
ของจุลธาตุอาหารโดยแบงตามอันดับดิน พบวา ในดินอันดับ Inceptisols และ Mollisols ปริมาณ
คารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณทองแดงไดเหมือนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาลักษณะของดินท้ัง 
2 อันดับนี้คารบอนอินทรียนาจะเปนปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอทองแดง สําหรับธาตุสังกะสีมีเพียง
อันดับ Mollisols เทานั้นท่ีคารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารดังกลาวได ในขณะ
ท่ีธาตุเหล็กและแมงกานีสไมมีคุณสมบัติทางเคมีท่ีศึกษาตัวใดสามารถทํานายได อันแสดงใหเห็นวา 
อาจมีปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากท่ีศึกษาท่ีสามารถทํานายปริมาณธาตุเหล็กและแมงกานีสได 
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เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของอิทธิพลของอันดับดินท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีและจุลธาตุ
อาหารจะเห็นไดวา ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวก และเหล็กตางไดรับอิทธิพลจากอันดับดินท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้พารามิเตอรท้ัง 3 
นี้ตางก็เปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญท่ีเกิดจากกระบวนการสรางดิน ในขณะท่ีคารบอนอินทรียแม
จะเปนปจจัยหนึ่งท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดหรือกระบวนการสรางดินแตเนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษาเปน
พื้นที่เกษตรกรรมซ่ึงมีการบํารุงดินและเพาะปลูกพืชมาเปนเวลานาน ทําใหปริมาณคารบอนอินทรีย
โดยเฉล่ียของดินท้ัง 2 อันดับแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) ในขณะท่ีจุลธาตุอาหารตัว
อ่ืนไดแก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสีก็ไมไดรับอิทธิพลจากอันดับดินท่ีแตกตางกัน อันแสดง
ใหเห็นวา วัตถุตนกําเนิดของดินท้ัง 2 อันดับอาจไมมีอิทธิพลท่ีมากพอที่จะทําใหจุลธาตุอาหารทั้ง 3 
ชนิดมีคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) เม่ือนําปริมาณและคาตางๆ ไปหา
ความสัมพันธพบวา ดินอันดับ Inceptisols มีตัวแบบสมการที่สามารถทํานายความจุแลกเปล่ียน
ประจุบวก และปริมาณทองแดงได ในขณะที่อันดับ Mollisols มีตัวแบบสมการท่ีสามารถทํานาย
ปริมาณทองแดง และสังกะสีได ตัวแบบสมการความสัมพันธท่ีแตกตางกันระหวางอันดับดินท้ัง 2 
แสดงใหเห็นวา ลักษณะของดินในแตละอันดับมีผลทําใหปริมาณและความสัมพันธของจุลธาตุ
อาหารและสมบัติทางเคมีแตกตางกัน ยกเวนธาตุทองแดงท่ีปริมาณคารบอนอินทรียของดินท้ัง 2 
อันดับสามารถทํานายปริมาณทองแดงได  

3.2 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชั้นแรวิทยาท่ีมีตอพารามิเตอร ท่ี ศึกษา  และ
ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรดังกลาวโดยแบงตามชั้นแรวิทยา 
ในท่ีนี้จะเปนการศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธของพารามิเตอรท่ีสนใจศึกษาโดยแบง

ตามช้ันแรธาตุ (mineralogy class) และระดับกิจกรรมของความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดิน
เหนียว (CEC-activity class) การจําแนกตามระดับท้ังสองเปนการจําแนกตามระบบอนุกรมวิธาน
ดิน (soil taxonomy) ในข้ันวงศดิน (families) ในท่ีนี้จะใชฐานขอมูลจากกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม (2545) ในช้ันขอมูลดิน (soil layer) รวมกับขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี (2549) และ
กรมพัฒนาท่ีดิน (2549) พบวา จากจํานวนตัวอยาง 51 ตัวอยาง (7 ตัวอยางไมพบในฐานขอมูลของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545) และไมทราบอันดับดิน จากตารางท่ี 15) ประกอบดวยช้ัน
แรธาตุเพียงชนิดเดียวเทานั้นคือช้ัน smectitic 39 ตัวอยาง  CEC-activity class ในระดับ active 2 
ตัวอยาง  ระดับ semiactive 3 ตัวอยาง และไมสามารถจําแนกในระดับช้ันแรธาตุและ CEC-activity 
class ได 7 ตัวอยาง โดยมีรายละเอียดแบงตามชั้นแรธาตุ CEC-activity class และจังหวัดที่พบ
ดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 จุดเก็บตัวอยางจําแนกตามช้ันแรธาตุ CEC-activity class และจังหวัดท่ีพบ 

ชั้นแรวิทยาและ 
CEC-activity class 

จังหวัด รวม 

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
Smectitic 1, 6-15 19-28, 31,32 39-50, 52-55 39 
Active 18, 58 - - 2 
Semiactive 17, 56, 57 - - 3 
ไมสามารถจําแนกได 2-5, 16 33, 35 - 7 
ไมพบในฐานขอมูล - 29, 30, 34, 36-38 51 7 

รวม 21 20 17 58 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาเม่ือจําแนกตาม CEC-activity class แลว ในแตละระดับของ 
CEC-activity class ประกอบดวยตัวอยางเพียง 2-3 ตัวอยางเทานั้น ซ่ึงจํานวนดังกลาวไมเพียงพอตอ
การนํามาทดสอบทางสถิติ ดังน้ันจึงมีเพียงขอมูลท่ีไดจากการจําแนกตามช้ัน smectitic เพียงชุดเดียว
เทานั้นท่ีสามารถทดสอบทางสถิติได และเนื่องจากมีขอมูลเพียงชุดเดียวจึงทําการทดสอบถึง
ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรท่ีศึกษาเพียงอยางเดียว สําหรับคาตางๆ ของพารามิเตอรท่ีสนใจ
เม่ือแบงตามช้ันแร smectitc (n = 39) แสดงดังตารางท่ี 21 

ตารางท่ี 21 พิสัย คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของพารามิเตอรท่ีสนใจเมื่อจําแนกตามช้ันแร
ธาตุ smectitic (n = 39) 

พารามิเตอร† พิสัย คาเฉล่ีย 

Clay65 (%) 21.49-87.87 43.36 
OC (g kg-1 soil) 7.71-23.09 14.07 
CEC (cmol kg-1) 18.89-34.29 24.66 
Cu (g kg-1 soil) 0.014-0.137 0.038 
Fe (g kg-1 soil) 14.6-24.3 19.6 
Mn (g kg-1 soil) 0.312-1.870 0.846 
Zn (g kg-1 soil) 0.037-0.114 0.062 

† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;  
Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 
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เม่ือนําคาดังกลาวมาหาความสัมพันธกันในเบ้ืองตนโดย Pearson correlation ไดผลดัง
ตารางท่ี 22 จากตารางดังกลาวเห็นไดวาเม่ือจัดกลุมตัวอยางตามประเภทชั้นแร smectitic พบวามี
ความสัมพันธระหวางคูพารามิเตอรท่ีสนใจศึกษามากมาย ซ่ึงความสัมพันธท่ีไดจาก Pearson 
correlation เปนในลักษณะท่ีสัมพันธกันแบบ 1 ตอ 1 เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหมองเห็นภาพรวมของ
ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรตางๆ จึงทําการทดสอบทางสถิติตอโดยใช stepwise selection ซ่ึง
ตัวแบบสมการท่ีไดก็สอดคลองกับความสัมพันธท่ีไดจาก Pearson correlation ดังนี้ 

ตารางท่ี 22 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson ระหวางพารามิเตอรตางๆ ในช้ันแร smectitic  
(n = 39) 

พารามิเตอร† Clay65 OC CEC 

Clay65 1   
OC   -0.034 1  
CEC 0.563** 0.044 1 
Cu 0.482** 0.258 0.490** 
Fe   -0.061 0.200 -0.330* 
Mn 0.184 -0.346* 0.042 
Zn 0.174 0.753** 0.138 

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed) 
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed) 
† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;  

Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 

จากตารางท่ี 22 ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรสัมพันธกับ
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (r = 0.563) จากนั้นจึงนํามาทดสอบตอโดยใช stepwise selection ซ่ึง
กําหนดใหความจุแลกเปล่ียนประจุบวกเปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระไดแก ปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และคารบอนอินทรีย ไดตัวแบบสมการดังนี้ 

CEC = 16.788 + 0.182 Clay65  R2 = 0.316 n = 39 [24] 

จากสมการ [24] จะเห็นไดวาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร สามารถทํานายความจุแลกเปล่ียนประจุบวกได 31.6% โดยความจุแลกเปล่ียนประจุ
บวกจะแปรผันตามปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยสวนใหญท่ีพบวาปริมาณดินเหนียวท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลทําใหความจุแลกเปล่ียนประจุบวก
เพิ่มมากข้ึนดวย (vanLoon and Duffy, 2000; Sparks, 2003; Dunnivant and Anderson, 2006) และ
เนื่องจากปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรสามารถทํานายถึงความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกได ดังนั้นในการหาตัวแบบสมการของจุลธาตุอาหารชนิดตางๆ ตัวแปรอิสระ
ไดแก คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 

นอกจากนี้ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรยังมี
ความสัมพันธกับธาตุทองแดง (r = 0.482) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และความจุแลกเปล่ียนประจุบวกก็
สัมพันธกับธาตุทองแดงเชนกัน (r = 0.490) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (ตารางท่ี 22) จากน้ันทําการหา
ตัวแบบสมการท่ีเหมาะสมเพ่ือทํานายปริมาณทองแดงโดยใช stepwise selection เชนกัน ซ่ึง
กําหนดใหทองแดงเปนตัวแปรตาม ไดตัวแบบสมการดังนี้ 

Cu = - 0.048 + 0.004 CEC R2 = 0.241 n = 39  [25] 

 แมวาจากสมการ [25] ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกสามารถทํานายปริมาณทองแดงได 
24.1% แตเม่ือสังเกตจากสมการท่ี [24] จะเห็นไดวาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 
65 ไมโครเมตรสามารถทํานายความจุแลกเปล่ียนประจุบวกได ดังนั้นถาทราบถึงปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรก็สามารถทํานายถึงปริมาณทองแดงไดเชนกัน  

นอกจากความจุแลกเปล่ียนประจุบวกจะมีความสัมพันธกับทองแดงดังขางตนแลว ยัง
พบวามีความสัมพันธกับธาตุเหล็กเชนกัน (r = -0.330) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตารางท่ี 22) เม่ือ
นํามาทดสอบ stepwise selection กําหนดใหตัวแปรตามคือ ธาตุเหล็ก ไดตัวแบบสมการดังนี้ 

Fe = 24.816 – 0.210 CEC R2 = 0.109 n = 39  [26] 

จากสมการ [26] ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกสามารถทํานายธาตุเหล็กไดเพียง 10.9% 
เทานั้น โดยความจุแลกเปล่ียนประจุบวกท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลทําใหธาตุเหล็กลดลง แสดงถึงนัยท่ีวาอาจมี
ธาตุอ่ืนท่ีมีปริมาณมากกวาธาตุเหล็ก หรือมีความสามารถในการแยงจับและแลกเปลี่ยนประจุบวก
ไดดีกวาธาตุเหล็ก   

จากตารางท่ี 22 คารบอนอินทรียสัมพันธกับพารามิเตอรตางๆ 2 คูดวยกัน คือ สัมพันธกับ
ธาตุแมงกานีส (r = -0.346) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และสัมพันธกับธาตุสังกะสี (r = 0.753) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 จากการทดสอบ stepwise selection พบตัวแบบสมการดังนี้ 

Mn = 1.263 – 0.030 OC R2 = 0.120 n = 39  [27] 

Zn = 0.011 + 0.004 OC R2 = 0.566 n = 39  [28] 
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จากสมการ [27] ปริมาณคารบอนอินทรีย สามารถทํานายปริมาณแมงกานีสไดเพียง 12.0% 
เทานั้น โดยปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหแมงกานีสลดลง 

จากสมการ [28] ปริมาณคารบอนอินทรีย สามารถทํานายปริมาณสังกะสีได 56.6% โดยมี
ความสัมพันธกันในเชิงบวก นั่นคือ ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลทําใหปริมาณสังกะสี
เพิ่มข้ึนดวย 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมท้ังหมดเห็นไดวา ช้ันแร smectitic สามารถทํานายพารามิเตอรท่ี
สนใจศึกษาไดครบทุกตัว (ยกเวนคารบอนอินทรีย และสัดสวนอนุภาคดินเหนียวซ่ึงจัดวาเปนตัว
แปรอิสระ) แตตัวแบบสมการท่ีไดสามารถอธิบายตัวแปรตามไดคอนขางตํ่า เชน เหล็ก และ
แมงกานีสท่ีความจุแลกเปล่ียนประจุบวก และคารบอนอินทรียสามารถอธิบายไดเพียง 10.9 และ 
12.0% เทานั้นตามลําดับ ในขณะท่ีคารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณสังกะสีไดมากท่ีสุดคือ 
56.6%  

3.3 อิทธิพลของคุณลักษณะดินตามชนิดดินท่ีมีตอพารามิเตอรท่ีศึกษา และความสัมพันธ
ระหวางพารามิเตอรดังกลาวโดยแบงตามชนิดดิน 
ในท่ีนี้จะทําการจัดกลุมตัวอยางโดยแบงตามประเภทชนิดดิน (soil texture) ท่ีวิเคราะหได 

จากการวิเคราะหองคประกอบดานขนาดของตัวอยางดินท้ังหมด 58 ตัวอยาง โดยการจําแนกกลุม
ขนาดของอนุภาค (soil separates) ตามระบบสหรัฐอเมริกา (USDA Conservation Service, 1975) 
สามารถจัดกลุมประเภทเนื้อดินในพื้นท่ีศึกษาออกไดเปน 6 ชนิดดวยกัน ไดแก ดินเหนียว (clay) 26 
ตัวอยาง ดินรวนเหนียว (clay loam) 12 ตัวอยาง ดินรวน (medium loam) 16 ตัวอยาง ดินรวนปน
ทรายแปง (silty loam) 1 ตัวอยาง ดินรวนปนทราย (sandy loam) 2 ตัวอยาง และทรายปนดินรวน 
(loamy sand) 1 ตัวอยาง ซ่ึงแตละชนิดสามารถจําแนกจุดเก็บตัวอยางตามรายจังหวัดไดดังตารางท่ี 
23 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

จากตารางที่ 23 เห็นไดวา เนื้อดินชนิด silty loam, sandy loam, และ loamy sand 
ประกอบดวยชนิดละ 1-2 ตัวอยางเทานั้น ซ่ึงไมสามารถทดสอบทางสถิติได ดังนั้นในการทดสอบ
ทางสถิติถึงอิทธิพลและความสัมพันธของพารามิเตอรท่ีสนใจ จะทําการทดสอบโดยแบงตามชนิด
ดิน 3 ชนิดเทานั้น คือ clay, clay loam, และ medium loam ซ่ึงมีจํานวนตัวอยาง 26, 12, และ 16 
ตัวอยางตามลําดับ โดยในการศึกษาจะทําการแบงเปน 2 สวนใหญคือ สวนแรกเปนอิทธิพลของ
ชนิดดินท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการและความสัมพันธของสมบัติทางเคมีดังกลาว (บทท่ี 4 
หัวขอ 3.3.1) และสวนท่ีสองเปนการศึกษาถึงอิทธิพลของชนิดดินท่ีมีตอจุลธาตุอาหารและ
ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีและจุลธาตุอาหาร (บทท่ี 4 หัวขอ 3.3.2) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85 
 

 
 

ตารางท่ี 23 จุดเก็บตัวอยางจําแนกตามชนิดดินและจังหวัดท่ีพบ 

เนื้อดิน จังหวดั รวม 
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

Clay 1-12, 15, 17 19, 28-30, 32-38 47 26 
Clay loam 13-14 20-27, 31 54 12 

Medium loam 16, 18 - 39-46, 48-49, 51-53, 55 16 
Silty loam - - 50 1 

Sandy loam 56,58 - - 2 
Loamy sand 57 - - 1 

รวม 21 20 17 58 

สําหรับพิสัย (range) และคาเฉลี่ย (mean) ของพารามิเตอรตางๆ ท่ีจะนําไปทดสอบทาง
สถิติแสดงดังตารางท่ี 24 ซ่ึงจะแบงตามชนิดดิน clay, clay loam และ medium loam 

ตารางท่ี 24 พิสัยและคาเฉล่ียของพารามิเตอรโดยแบงตามชนิดดิน clay, clay loam และ medium 
loam 

พารามิเตอร † ชนิดดิน 

 Clay  Clay loam  Medium loam 

 พิสัย คาเฉล่ีย  พิสัย คาเฉล่ีย  พิสัย คาเฉล่ีย 

Clay65 (%) 32.19-87.87 55.08  21.49-56.43 43.50  14.27-37.60 30.81 
OC (g kg-1 soil) 7.52-23.09 15.01  7.71-19.51 12.49  7.06-20.99 15.10 
CEC (cmol kg-1) 17.51-34.29 27.04  18.89-30.15 26.41  14.73-24.18 20.65 
Cu (g kg-1 soil) 0.015-0.267 0.052  0.015-0.137 0.047  0.011-0.031 0.018 
Fe (g kg-1 soil) 11.8-25.5 19.8  14.6-21.9 16.9  15.9-24.8 21.2 
Mn (g kg-1 soil) 0.293-2.180 0.904  0.312-1.360 0.856  0.482-1.870 0.805 
Zn (g kg-1 soil) 0.033-0.113 0.060  0.031-0.081 0.051  0.046-0.079 0.064 

† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง; Fe, เหล็ก; 
Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 
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3.3.1 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชนดิดนิท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการ
และความสัมพันธของสมบตัิทางเคมดีังกลาวโดยแบงตามชนดิดิน 
3.3.1.1 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชนิดดินท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีบาง

ประการ 
ในการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชนิดดินท่ีมีตอปริมาณ

ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียน
ประจุบวก ทําการศึกษาโดยนําคาเฉล่ียของพารามิเตอรดังกลาวจากตารางท่ี 24 มาทดสอบทางสถิติ
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ Turkey’s Honesty 
Significant Difference (HSD) ดวยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) พบวาปริมาณดิน
เหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรโดยเฉล่ียของดินท้ัง 3 ชนิดมีคาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยท่ีปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
ของดินชนิด clay มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือคาเฉล่ียปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็ก
กวา 65 ไมโครเมตรของดินชนิด clay loam และ medium loam ตามลําดับ (ภาพท่ี 26) ผลท่ีไดนี้
สอดคลองกับสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรท่ีใชในการ
จําแนกประเภทของเนื้อดิน  

เม่ือพิจารณาถึงปริมาณคารบอนอินทรีย พบวา คาเฉล่ียปริมาณคารบอน-
อินทรียของดินท้ัง 3 ชนิดมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพท่ี 26) อันแสดง
ใหเห็นวา คุณลักษณะของดินตามชนิดดินไมมีผลตอปริมาณคารบอนอินทรียในดิน 

เม่ือพิจารณาคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดิน พบวา ความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกของดิน clay และ clay loam มีคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p ≥ 0.05) ในขณะท่ีคาเฉล่ียความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดินท้ัง 2 ชนิดนี้แตกตางจาก
คาเฉล่ียของดินชนิด medium loam อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยที่คาเฉลี่ยความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของดินชนิด clay และ clay loam สูงกวาคาเฉลี่ยของดิน medium loam 
(ภาพท่ี 26) ท้ังนี้เพราะ ดินชนิด clay และ clay loam มีสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรท่ีใกลเคียงกัน ในขณะท่ีดิน medium loam มีสัดสวนของอนุภาคดิน
เหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรเปนองคประกอบนอยกวา 

เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมจะเห็นไดวา เม่ือแบงตัวอยางดินตามชนิดดิน
ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรยังคงเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกในดิน อยางไรก็ดีคาเฉล่ียความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในดินชนิด clay และ 
clay loam ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการทดสอบของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาค
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ภาพท่ี 26 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคุณสมบัติทางเคมีบางประการท่ีไดรับอิทธิพลจาก
คุณลักษณะของดินตามชนิดดิน โดยตัวอักษรท่ีตางกันในแตละพารามิเตอรแสดงวา
คาเฉล่ียในพารามิเตอรนั้นมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี α = 0.05 และ I หมายถึง 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล (clay, n = 26; clay loam, n = 12; medium loam,  
n = 16) 
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เล็กกวา 65 ไมโครเมตร ท่ีพบวา ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรโดยเฉล่ีย
ของดินท้ัง 3 ชนิดแตกตางกัน แสดงเปนนัยใหเห็นวานอกจากสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวของดิน
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรแลว ปริมาณของทรายแปง (silt) อาจเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ี
มีผลตอความจุแลกเปล่ียนประจุบวก เนื่องจากตัวอยางดินในดินชนิด clay และ clay loam มีสัดสวน
ของทรายแปงอยูในชวงรอยละ 25-40 และสัดสวนของดินเหนียวในชวงรอยละ 30-55 ขณะท่ี
ตัวอยางดินในดินชนิด medium loam แมจะมีสัดสวนของทรายแปง ในชวงรอยละ 40-50 แตก็มี
สัดสวนของดินเหนียวเพียงรอยละ 10-25 เทานั้น (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

3.3.1.2 ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีบางประการโดยแบงตามชนิดดิน 
จากการหาความสัมพันธในเบื้องตนของปริมาณดินเหนียวของดินขนาด

อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก พบวา มี
ความสัมพันธระหวางปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรและความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกเพียงคูเดียวเทานั้น และพบในดินชนิด clay เพียงชนิดเดียว (r = 0.401) ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตารางท่ี 25) โดยมีความสัมพันธกันในเชิงบวก เม่ือนําคุณสมบัติทางเคมีของ
ดินชนิด clay มาทดสอบทางสถิติตอโดยใช stepwise selection เพื่อหาตัวแบบท่ีเหมาะสมในการ
ทํานายคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวก กําหนดใหตัวแปรตามคือ ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก และ
ตัวแปรอิสระไดแก ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และคารบอน-
อินทรีย ไดสมการดังนี้ 

CEC = 20.261 + 0.123 Clay65 R2 = 0.161 n = 26 [29] 

ตารางท่ี 25 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson ระหวางคุณสมบัติทางเคมีของดินชนิด clay, 
clay loam และ medium loam 

ชนิดดิน ความสัมพันธ 

CEC-Clay65 CEC-OC OC-Clay65 

Clay r 0.401* 0.141 0.119 
(n = 26) P-value  0.042 0.493 0.562 
Clayloam r  0.283 0.257 0.041 
(n = 12) P-value  0.373 0.420 0.899 
Medium loam r -0.257 0.375  -0.190 
(n = 16) P-value  0.337 0.153 0.482 

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ี α = 0.05 (2-tailed) 
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สมการท่ี [29] สามารถทํานายคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกได 16.1% 
โดยปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลทําใหคาความ
จุแลกเปล่ียนประจุบวกเพิ่มข้ึนดวย  ซ่ึงสมการท่ีไดก็สอดคลองกับผลทดสอบจาก Pearson 
correlation 

จากการทดสอบถึงอิทธิพลของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวกโดยแบงตามชนิดของดิน (ภาพท่ี 
26) เห็นไดวา ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกของดินแตละชนิดมีแนวโนมท่ีจะมีความสัมพันธกันในเชิงบวก แตเม่ือนํามา
หาความสัมพันธกลับพบวา มีดินชนิด clay เพียงชนิดเดียวเทานั้นท่ีปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมีความสัมพันธกันในเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะท่ีปริมาณคารบอนอินทรียของดินท้ัง 3 ชนิดมีคา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) และไมพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียกับ
คุณสมบัติทางเคมีท่ีศึกษาตัวอ่ืนเลย ท้ังนี้อาจเนื่องจากปริมาณคารบอนอินทรียโดยเฉล่ียในดิน clay, 
clay loam, และ medium loam มีปริมาณนอย ซ่ึงมีคาเฉล่ียดังนี้ 15.01, 12.49, และ 15.10 g kg-1 soil 
ตามลําดับ ทําใหไมพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวก และ
คารบอนอินทรียกับปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร นอกจากนี้
กิจกรรมในพื้นท่ีศึกษาเปนกิจกรรมประเภทเดียวกัน (สวนผลไม) มีลักษณะภูมิอากาศท่ีเหมือนกัน 
จึงอาจเปนผลทําใหปริมาณคารบอนอินทรียท่ีพบในดินท้ัง 3 ชนิดมีคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ (p ≥ 0.05) แมวาปริมาณคารบอนอินทรียโดยเฉล่ียในดิน medium loam จะมีคาเฉล่ียสูง
กวาดินประเภทอื่น ท้ังนี้เพราะพื้นท่ีสวนใหญเปนเกษตรอินทรีย แตก็ยังมีปริมาณไมมากพอท่ีจะ
อธิบายความจุแลกเปล่ียนประจุบวก และปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตรได ปจจัยสําคัญท่ีทําใหพบปริมาณคารบอนอินทรียนอยนาจะมาจากลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีภูมิอากาศแบบรอนช้ืน อันเปนภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการทํา
กิจกรรมของจุลินทรียในดิน และคารบอนอินทรียก็เปนแหลงอาหารสําคัญของจุลินทรีย อีกท้ังยัง
สามารถยอยสลายไดโดยงาย ดังนั้นลักษณะภูมิอากาศจึงนาจะเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีทําใหพบ
ปริมาณคารบอนอินทรียในดินนอยลง 
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3.3.2 อิทธิพลของคุณลักษณะดินตามชนิดดินท่ีมีตอจุลธาตุอาหารและความสัมพันธของ
พารามิเตอรท่ีสนใจศึกษาโดยแบงตามชนิดดิน 
3.3.2.1 อิทธิพลของคุณลักษณะดินตามชนิดดินท่ีมีตอจุลธาตุอาหาร 

ในการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชนิดดินท่ีมีตอจุลธาตุ
อาหารทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี จะทําการทดสอบโดยใชคาเฉล่ียจากตารางท่ี 24 ซ่ึง
ธาตุทองแดง แมงกานีส และสังกะสีทดสอบโดยใช Kruskal-Wallis H ในขณะท่ีธาตุเหล็กทดสอบ
โดยใช One-Way ANOVA และ HSD พบวา ปริมาณทองแดงโดยเฉลี่ยของดินชนิด clay และ 
clay loam มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) ในขณะท่ีคาเฉล่ียปริมาณทองแดง
ของดินท้ัง 2 ชนิดแตกตางจากคาเฉล่ียของทองแดงของดินชนิด medium loam อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) โดยท่ีคาเฉล่ียทองแดงของดินชนิด clay และ clay loam มีคาเฉล่ียท่ีสูงกวาคาเฉล่ีย
ของทองแดงในดิน medium loam อยางเห็นไดชัด (ภาพท่ี 27) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากตัวอยางดินของ
ดินชนิด medium loam สวนใหญเปนตัวอยางท่ีเก็บมาจากจังหวัดสมุทรสงครามซ่ึงทําการเกษตร
แบบชีวภาพ ไมมีการใชสารเคมี ในขณะท่ีจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครซ่ึงตัวอยางดิน
สวนใหญจัดอยูในชนิดของ clay และ clay loam เปนพื้นท่ีเกษตรท่ีมีการใชยาปราบศัตรูพืชอยาง
แพรหลาย ซ่ึงสารดังกลาวมักจะมีทองแดงเปนองคประกอบหลัก ดังนั้นลักษณะการใชประโยชน
ท่ีดินนาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลทําใหปริมาณทองแดงท่ีพบมีคาแตกตางกัน นอกจากนี้อาจแสดงให
เห็นถึงนัยท่ีวาดินชนิด clay และ clay loam ประกอบดวยสัดสวนอนุภาคดินเหนียวที่มากกวาดิน
ชนิด medium loam ซ่ึงท่ีขนาดอนุภาคดังกลาวมีพื้นท่ีผิวโดยรอบมาก และทองแดงก็มีคุณสมบัติใน
การแยงจับกับอนุภาคประจุลบไดดีเม่ือเทียบกับจุลธาตุอาหารประจุบวกชนิดอ่ืนท่ีทําการศึกษา 

เม่ือพิจารณาถึงธาตุเหล็ก พบวา ปริมาณธาตุเหล็กโดยเฉล่ียของดินชนิด 
clay และ medium loam มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) แตคาเฉล่ียเหล็ก
ของดินท้ัง 2 ชนิดดังกลาวแตกตางจากคาเฉลี่ยเหล็กในดิน clay loam อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p < 0.05) โดยที่คาเฉล่ียของเหล็กในดินชนิด clay และ medium loam มีคาท่ีสูงกวาคาเฉล่ียของ
เหล็กในดินชนิด clay loam  ในขณะท่ีปริมาณแมงกานีสและสังกะสีโดยเฉลี่ยดินท้ัง 3 ชนิดมีคาท่ี
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพท่ี 27) 

จากผลการวิเคราะหทางสถิติ แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของดินตามชนิด
ดินไมมีผลตอปริมาณแมงกานีสและสังกะสีในดิน ในขณะท่ีมีผลตอปริมาณทองแดงและเหล็กและ
ใหผลตางทิศทางกัน ซ่ึงนอกจากจะแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะของดินตามชนิดดินมีผลตอปริมาณ
จุลธาตุอาหารแตกตางกันแลว ยังแสดงถึงนัยที่วาจุลธาตุอาหารแตละชนิดนาจะมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของแตละตัว ถึงแมวาจะเปนธาตุประจุบวกท่ีมีประจุ +2 เหมือนกัน 
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ภาพท่ี 27 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบคาเฉล่ียของจุลธาตุอาหารท่ีไดรับอิทธิพลจากคุณลักษณะของ
ดินตามชนิดดิน  โดยตัวอักษรท่ีตางกันในแตละพารามิเตอรแสดงวาคาเฉล่ียใน

พารามิเตอรนั้นมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี α = 0.05 และ I หมายถึง สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล (clay, n = 26; clay loam, n = 12; medium loam, n = 16) 

3.3.2.2 ความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารและคณุสมบัติทางเคมีบางประการโดย
แบงตามชนิดดิน 
เม่ือนําพารามิเตอรท่ีสนใจศึกษาท้ังหมดอันประกอบดวยปริมาณดินเหนียว

ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 
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ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี มาหาความสัมพันธโดยแบงตามชนิดดิน clay, clay loam, 
และ medium loam ไดผลดังตารางท่ี 26-28 ตามลําดับ 

จากตารางท่ี 26 พบวา ปริมาณคารบอนอินทรียมีความสัมพันธกับทองแดง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (r) เทากับ 0.392 
และมีความสัมพันธกันในเชิงบวกนั่นคือ ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มมากข้ึนทําใหปริมาณ
ทองแดงเพ่ิมมากข้ึนดวย นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียและสังกะสีเชนกัน 
(r = 0.551) โดยมีความสัมพันธกันในเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ในทํานองเดียวกับทองแดงคือ 
ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มมากข้ึนนาจะมีผลทําใหปริมาณสังกะสีเพิ่มมากข้ึนดวย 

ตารางท่ี 26 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson ระหวางพารามิเตอรตางๆ ในดินชนิด clay 
(n = 26) 

พารามิเตอร† Clay65 OC CEC 

Cu -0.031 0.392* -0.332 
Fe -0.026 -0.064 -0.176 
Mn  0.363   0.058  0.106 
Zn  0.155 0.551**  0.317 

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed) 
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed) 
† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;  

Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 

เม่ือนําพารามิเตอรท่ีสนใจศึกษาดังกลาวไปทดสอบ multiple regression 
โดยใช stepwise selection เพื่อหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารสําหรับ
ดินชนิด clay โดยมีตัวแปรอิสระคือ คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก และตัวแปร
ตามคือ จุลธาตุอาหาร (ในท่ีนี้คือ ทองแดง และสังกะสี) ไดสมการดังนี้ 

Cu = 0.117 + 0.006 OC – 0.005 CEC R2 = 0.296 n = 26 [30] 

Zn = 0.013 + 0.003 OC R2 = 0.368 n = 26  [31] 

จากสมการ [30] ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก
สามารถทํานายปริมาณทองแดงในดินชนิด clay ได 29.6% เม่ือดูเปรียบเทียบระหวางตารางท่ี 26 
และสมการ [30] ทําใหเห็นไดวาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพียงตัวเดียวไมมีอิทธิพลตอปริมาณ
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ทองแดงท่ีพบ (r = -0.332) แตสามารถมีอิทธิพลตอปริมาณทองแดงไดเม่ือพิจารณารวมกับคารบอน
อินทรียซ่ึงมีความสัมพันธกับทองแดงโดยตรง โดยปริมาณทองแดงจะแปรผันตามคารบอนอินทรีย 
ในขณะท่ีแปรผกผันกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ซ่ึงแสดงเปนนัยใหเห็นวาคารบอนอินทรีย
นาจะเกิดสารประกอบกับทองแดงไดดี ซ่ึงสารประกอบที่เกิดข้ึนดังกลาวอาจมีผลทําใหทองแดงไม
สามารถแลกเปล่ียนประจุบวกไดเนื่องจากวาปริมาณทองแดงแปรผกผันกับความจุแลกเปล่ียนประจุ
บวก หรืออีกกรณีหนึ่งคือ อาจจะมีธาตุประจุบวกชนิดอ่ืนท่ีมีความสามารถหรือมีปริมาณท่ีมากกวา
ทองแดง ไปแยงท่ีในการแลกเปล่ียนประจุบวกของทองแดงจึงเปนผลทําใหความจุแลกเปล่ียนประจุ
บวกแปรผกผันกับปริมาณทองแดง 

จากสมการ [31] ปริมาณคารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณสังกะสีใน
ดินชนิด clay ได 36.8% นั่นคือปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหปริมาณสังกะสีเพิ่มมาก
ข้ึนดวย ซ่ึงแสดงเปนนัยใหเห็นวาสารอินทรียอาจเกิดสารประกอบกับสังกะสีไดดีเชนเดียวกัน และ
เมื่อพิจารณารวมกับตารางท่ี 26 เห็นไดวา สังกะสีมีแนวโนมท่ีจะมีความสัมพันธกับความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกในเชิงบวก (r = 0.317) อันแสดงเปนนัยวาสารประกอบของคารบอนอินทรีย
กับสังกะสีท่ีเกิดข้ึนอาจจับกันดวยพันธะท่ีไมแข็งแรงมากนัก จึงทําใหสังกะสีสามารถเกิดการ
แลกเปล่ียนประจุบวกได 

เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางพารามิเตอรตางๆ โดยแบงตามชนิด
ดิน clay loam (ตารางท่ี 27) พบวา คารบอนอินทรียและความจุแลกเปล่ียนประจุบวกตางก็มี
ความสัมพันธกับทองแดง (r = 0.656 และ r = 0.589 ตามลําดับ) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธกันในเชิงบวก นอกจากนี้คารบอนอินทรียยังมีความสัมพันธกับสังกะสีในเชิงบวก
เชนกัน (r = 0.873) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ในขณะท่ีความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมีความสัมพันธกับ
เหล็กในเชิงลบ (r = -0.604) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

เม่ือนําพารามิเตอรท่ีสนใจศึกษาดังกลาวไปทดสอบ multiple regression 
โดยใช stepwise selection เพื่อหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารสําหรับ
ดินชนิด clay loam กําหนดใหตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 
65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก และตัวแปรตามคือจุลธาตุ
อาหาร (ทองแดง เหล็ก และสังกะสี) ไดสมการดังนี้ 

Cu = - 0.022 + 0.006 OC R2 = 0.411 n = 12 [32] 

Zn = 0.008 + 0.004 OC R2 = 0.810 n = 12  [33] 

Fe = 26.253 – 0.354 CEC R2 = 0.365 n = 12  [34] 
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ตารางท่ี 27 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson ระหวางพารามิเตอรตางๆ ในดินชนิด clay loam  
(n = 12) 

พารามิเตอร† Clay65 OC CEC 

Cu  0.174 0.656* 0.589* 
Fe -0.215 -0.101 -0.604* 
Mn -0.020 -0.525 -0.234 
Zn -0.039 0.873**  0.318 

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed) 
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed) 
† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;  

Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 

จากสมการท่ี [32] และ [33] คารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณ
ทองแดงและสังกะสี ได 41.1 และ 81.0% ตามลําดับ โดยปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทํา
ใหปริมาณทองแดงและสังกะสีเพิ่มข้ึนดวย  

จากสมการท่ี [34] ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกสามารถทํานายปริมาณเหล็ก
ได 36.5% โดยความจุแลกเปล่ียนประจุบวกท่ีเพิ่มมากข้ึนมีผลทําใหปริมาณเหล็กลดลง 

เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางพารามิเตอรตางๆ โดยแบงตามชนิด
ดิน medium loam (ตารางท่ี 28) พบวา ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกสัมพันธกับทองแดงในเชิงบวก 
(r = 0.501) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ในขณะท่ีจุลธาตุอาหารชนิดอ่ืนไมมีความสัมพันธกับสมบัติทาง
เคมีท่ีศึกษาเลย จากน้ันจึงนําไปทดสอบตอดวย stepwise selection เพื่อหาสมการท่ีเหมาะสมท่ี
สามารถทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารสําหรับดินชนิด medium loam โดยตัวแปรตามคือ ทองแดง 
และตัวแปรอิสระไดแก ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอน
อินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ไดสมการดังนี้ 

Cu = - 0.005 + 0.001 CEC R2 = 0.251 n = 16 [35] 

จากสมการท่ี [35] ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกสามารถทํานายปริมาณ
ทองแดงได 25.1% ผลที่ไดสอดคลองกับความสัมพันธท่ีไดจาก Pearson correlation โดยความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหปริมาณทองแดงเพิ่มมากข้ึนดวย  
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ตารางท่ี 28 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson ระหวางพารามิเตอรตางๆ ในดินชนิด medium loam 
(n = 16) 

พารามิเตอร† Clay65 OC CEC 

Cu -0.080  0.482 0.501* 
Fe  0.096 -0.296 -0.225 
Mn  0.261 -0.470 -0.014 
Zn -0.298  0.471  0.258 

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed) 
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed) 
† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;  

Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี 

จากการศึกษาถึงอิทธิพลและความสัมพันธของจุลธาตุอาหารแสดงใหเห็นวา ชนิด
ดินท่ีแตกตางกันไมมีผลทําใหคาเฉลี่ยของแมงกานีสและสังกะสีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p ≥ 0.05) ในขณะท่ีปริมาณทองแดงโดยเฉล่ียในดินชนิด medium loam มีคานอยกวาคาเฉล่ีย
ทองแดงในดินชนิด clay และ clay loam อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อันแสดงใหเห็นวา
สัดสวนของอนุภาคดินเหนียวนาจะมีผลทําใหปริมาณทองแดงท่ีพบในดินสูงข้ึน เนื่องจากดินชนิด 
clay และ clay loam มีสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวสูงกวาดินชนิด medium loam ในขณะท่ี
ปริมาณเหล็กโดยเฉล่ียในดินชนิด clay loam มีคานอยกวาคาเฉล่ียของเหล็กในดินชนิด clay และ 
medium loam อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อันแสดงใหเห็นวานอกจากสัดสวนของอนุภาค
ดินเหนียวแลวนาจะมีปจจัยอ่ืนที่มีผลตอปริมาณเหล็กในดินเชนกัน และจากการศึกษาความสัมพันธ
จะเห็นไดวาในดินชนิด clay  คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปล่ียนประจุบวกสามารถทํานาย
ปริมาณทองแดงและสังกะสีได และในดินชนิด clay loam คารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณ
ทองแดงและสังกะสีไดเชนกัน และความจุแลกเปล่ียนประจุบวกก็สามารถทํานายปริมาณเหล็กได 
ในขณะท่ีดินชนิด medium loam ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสามารถทํานายปริมาณทองแดงได
เพียงชนิดเทานั้น แสดงใหเห็นวา สัดสวนของอนุภาคที่แตกตางกันในดินแตละชนิดนาจะมีผลทํา
ใหคุณสมบัติทางเคมีท่ีศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงตอจุลธาตุอาหารแตกตางกันดวย 

เม่ือดูภาพรวมของการศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธของสมบัติทางเคมีและจุลธาตุอาหาร
โดยแบงตามชนิดดินท้ังหมด พิจารณาจากภาพที่ 26 และ 27 จะเห็นไดวา คาเฉล่ียของปริมาณดิน
เหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ทองแดง และ
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แมงกานีส มีแนวโนมที่เหมือนกันในดินแตละชนิด ในทํานองเดียวกันคาเฉลี่ยของปริมาณ
คารบอนอินทรีย เหล็ก และสังกะสี ก็มีแนวโนมท่ีเหมือนกันในดินแตละชนิด (ภาพท่ี 26 และ 27) 
และจากการหา Pearson correlation และ multiple regression พบวา ดินชนิด clay เปนดินชนิดเดียว
ท่ีปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรสามารถทํานายความจุแลกเปล่ียน
ประจุบวกได นอกจากน้ีทองแดงเปนธาตุเพียงชนิดเดียวท่ีสามารถทํานายคาไดในทุกชนิดดินท่ี
ศึกษา (สมการ [30], [32] และ [35]) สําหรับธาตุสังกะสีมีดินชนิด clay และ clay loam ท่ีสามารถ
ทํานายปริมาณสังกะสีได (สมการ [31] และ [33]) ธาตุเหล็กมีดินชนิด clay loam เพียงชนิดเดียวท่ี
สามารถทํานายปริมาณเหล็กได (สมการ [34]) ในขณะท่ีไมสามารถทํานายปริมาณแมงกานีสจาก
ดินท้ัง 3 ชนิดไดเลย 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การจําแนกดินหรือการแบงประเภทดินท่ีแตกตางกัน มีผลทําให
ความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารและคุณสมบัติทางเคมีเปล่ียนไปดวย และทําใหไดตัวแบบ
สมการท่ีแตกตางกันแมจะเปนธาตุชนิดเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการเลือกตัวแบบสมการที่เหมาะสม
สําหรับการจําแนกดินแตละประเภทจะทําใหการทํานายคามีความแมนยํามากข้ึน อยางไรดีตัวแบบ
สมการท่ีไดจากงานวิจัยนี้มาจากการวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ โดยใชดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร ดังนั้นในงานวิจัยท่ีใชขนาดอนุภาคดินขนาดอ่ืนๆ ตัวแบบสมการดังกลาวอาจไม
เหมาะสมนัก เพราะจากงานวิจัยนี้จะเห็นไดวาสัดสวนของอนุภาคท่ีแตกตางกันมีผลทําใหจุลธาตุ
อาหาร และคุณสมบัติทางเคมีท่ีพบแตกตางกันดวย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการทดลอง 

ดินตัวอยางท่ีเก็บมาท้ังหมด 58 ตัวอยางจากจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม สามารถจัดจําแนกตามอันดับดินได 3 อันดับดวยกัน คือ Inceptisols, Alfisols, และ 
Mollisols เม่ือจําแนกลงไปในระดับข้ันวงศประกอบดวย ช้ันแร smectitic และ CEC-activity class 
(active และ semiactive) โดยเนื้อดินท่ีพบนี้สามารถแบงเปน 6 ประเภทดวยกัน คือ clay, clay loam, 
medium loam, silty loam, sandy loam, และ loamy sand 

เม่ือนําทดสอบทางสถิติโดยการศึกษาถึงอิทธิพลโดยแบงตามอันดับดิน (Inceptisols และ 
Mollisols) และเนื้อดิน (clay, clay loam, และ medium loam) พบวา อันดับดินท่ีแตกตางกันมีผลทํา
ใหคาเฉล่ียของความจุแลกเปล่ียนประจุบวกและปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยคาเฉล่ียของความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 
และปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรของดินอันดับ Inceptisols นอย
กวาคาเฉล่ียของดินอันดับ Mollisols อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ซ่ึงสอดคลองคุณสมบัติของอันดับ
ดินท้ัง 2 ดังกลาว ในขณะท่ีคาเฉล่ียของปริมาณคารบอนอินทรียมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≥ 0.05) อันแสดงใหเห็นวา ปริมาณคารบอนอินทรียท่ีพบนาจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ภายนอกเชน การบํารุงดิน การไถพรวน เปนตน เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของอันดับดินท่ีมีตอจุลธาตุ
อาหาร พบวา มีธาตุเหล็กเพียงตัวเดียวเทานั้นท่ีไดรับอิทธิพลจากอันดับดินท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p < 0.05) โดยคาเฉล่ียของเหล็กในอันดับ Mollisols มีคานอยกวาคาเฉล่ียของเหล็กใน
อันดับ Inceptisols อยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงก็สอดคลองกับสมบัติของอันดับดินท้ัง 2 ดังกลาว ในขณะท่ี
จุลธาตุอาหารชนิดอ่ืนมีคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) 

เนื้อดินท่ีตางชนิดกันมีผลทําใหปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตรและความจุแลกเปล่ียนประจุบวกแตกตางกันดวย โดยคาเฉลี่ยของปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรของดินท้ัง 3 ชนิด มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) โดยดินชนิด clay มีคาเฉล่ียของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตรสูงท่ีสุดรองลงมาคือดินชนิด clay loam และ medium loam ตามลําดับ และคาเฉล่ียของ
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกในดินชนิด clay และ clay loam มีคาแตกตางจากคาเฉล่ียของความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกในดินชนิด medium loam อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยคาเฉล่ียของความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกในดินชนิด  clay    มีแนวโนมสูงท่ีสุด รองลงมาคือดินชนิด  clay  loam    และ
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medium loam ตามลําดับ ซ่ึงใหผลท่ีสอดคลองกับปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร ในขณะท่ีคาเฉล่ียของปริมาณคารบอนอินทรียในดินท้ัง 3 ชนิดมีคาแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) สําหรับจุลธาตุอาหารแมงกานีสและสังกะสีพบวาดินตางชนิดกันไมมีผลทํา
ใหคาเฉล่ียของแมงกานีสและสังกะสีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) ในขณะท่ีคาเฉล่ียของ
ทองแดงในดินชนิด clay และ clay loam มีคามากกวาคาเฉล่ียของทองแดงในดินชนิด medium loam 
อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) และคาเฉล่ียของเหล็กในดินชนิด clay และ medium loam มีคามากกวา
คาเฉล่ียของเหล็กในดินชนิด clay loam อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) 

จากการศึกษาถึงอิทธิพลของอันดับดินและชนิดของเนื้อดินท่ีมีตอคุณสมบัติทางเคมีท่ี
ศึกษาดังกลาว เห็นไดวา ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวก ยังคงไดรับอิทธิพลจากวัตถุตนกําเนิดของดิน และปริมาณท่ีพบก็สอดคลอง
กับสัดสวนอนุภาคของดิน ในขณะท่ีคารบอนอินทรียนาจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกไดงาย
โดยเฉพาะในพื้นท่ีศึกษาซ่ึงเปนพื้นท่ีเกษตรซ่ึงจะมีการบํารุงดินและเติมปุยเสมอ ทําใหไมพบ
ความสัมพันธระหวางปริมาณคารบอนอินทรียกับความจุแลกเปล่ียนประจุบวกและปริมาณดิน
เหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร 

เม่ือศึกษาถึงความสัมพันธของพารามิเตอรตางๆ โดยแบงตามอันดับดิน (Inceptisols และ 
Mollisols) ช้ันแร smectitic และเนื้อดิน (clay, clay loam, และ medium loam) ไดตัวแบบสมการดัง
ตารางที่ 29 จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา การจัดกลุมตัวอยางดินโดยแบงตามช้ันแร smectitic 
สามารถทํานายพารามิเตอรท่ีสนใจศึกษาไดทุกตัว นอกจากนี้ยังมีบางพารามิเตอรท่ีมีตัวแบบสมการ
ท่ีสามารถทํานายคาไดหลายสมการดวยกัน (เชน ทองแดง) ซ่ึงแตละสมการก็สามารถทํานายคาท่ีให
ความแมนยําแตกตางกัน ดังนั้นในการทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารหรือคุณสมบัติทางเคมีควรเลือก
ตัวแบบสมการท่ีเหมาะสมสําหรับดินแตละประเภทนั้น  

ตัวแบบสมการท่ีทํานายคาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกท่ีไดอาจแตกตางจากงานวิจัยอ่ืน
และจากตารางที่ 29 จะเห็นไดวา ไมพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียกับความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกเลย ท้ังท่ีงานวิจัยโดยมากแสดงใหเห็นวาคารบอนอินทรียเปนแหลงความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกท่ีสําคัญแหลงหนึ่ง ท้ังนี้นาจะมาจากปริมาณคารบอนอินทรียท่ีพบมีปริมาณ
นอยมากซ่ึงไมเพียงพอท่ีจะทําใหมีผลตอความจุแลกเปล่ียนประจุบวก ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีทํา
ใหปริมาณคารบอนอินทรียท่ีพบมีปริมาณนอยนาจะมาจากลักษณะภูมิอากาศเปนสําคัญ เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีภูมิอากาศแบบรอนช้ืน ทําใหมีปริมาณคารบอนอินทรียในดินนอยมาก
เม่ือเทียบกับประเทศที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุนซ่ึงมีปริมาณคารบอนอินทรียมากกวา 5% 
(Stevenson, 1994)    ท้ังนี้เพราะลักษณะภูมิอากาศแบบรอนช้ืนเปนลักษณะภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอ 
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ตารางท่ี 29  ตัวแบบสมการทํานายคาพารามิเตอรตางๆ แบงตามอันดับดิน ช้ันแรธาตุ และชนิดดิน 

ประเภท สมการ R2 n 

อันดับดิน    
Inceptisols CEC  = 16.711 + 0.134 Clay65 0.221 26 
 Cu  = -0.049 + 0.005 OC 0.157 26 
Mollisols Cu  = 0.001 + 0.004 OC 0.209 22 
 Zn  = -0.002 + 0.005 OC 0.742 22 

Smectitic CEC  = 16.788 + 0.182 Clay65 0.316 39 
 Cu  = -0.048 + 0.004 CEC 0.241 39 
 Fe  = 24.816 – 0.210 CEC 0.109 39 
 Mn  = 1.263 – 0.030 OC 0.120 39 
 Zn  = 0.011 + 0.004 OC 0.566 39 

เนื้อดิน    
Clay CEC  = 20.261 + 0.123 Clay65 0.161 26 
 Cu  = 0.117 + 0.006 OC – 0.005 CEC 0.296 26 
 Zn  = 0.011 + 0.003 OC 0.368 26 
Clay loam Cu  = -0.022 + 0.006 OC 0.411 12 
 Fe  = 26.253 – 0.354 CEC 0.365 12 
 Zn  = 0.008 + 0.004 OC 0.810 12 
Medium loam Cu  = -0.005 + 0.001 OC 0.251 16 

† CEC, ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (cmol kg-1); OC, คารบอนอินทรีย (g kg-1); Clay65, ปริมาณ 
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร (%); Cu, ทองแดง (g kg-1); Fe, เหล็ก 
(g kg-1); Mn, แมงกานีส (g kg-1); Zn, สังกะสี (g kg-1) 

การเจริญเติบโต สงเสริมการทํากิจกรรม และกระบวนการตางๆ ของจุลินทรียในดิน ทําใหจุลินทรีย
สามารถยอยสลายคารบอนอินทรียไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ขนาดอนุภาคท่ีใชในการวิเคราะหก็
นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหพบปริมาณคารบอนอินทรียท่ีนอยลง เนื่องจากในงานวิจัยนี้ใชดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ขณะท่ีงานวิจัยโดยท่ัวไปมักใชดินท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กกวา 212 
ไมโครเมตร ซ่ึงกลุมขนาดอนุภาคท่ีเล็กลงมีผลทําใหปริมาณคารบอนอินทรียลดต่ําลงดวย 
(Gerzabek et al., 2001) 
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จากตารางท่ี 29 เห็นไดวา คารบอนอินทรียสามารถอธิบายจุลธาตุอาหารไดเกือบทุกตัว ซ่ึง
แสดงนัยวา คารบอนอินทรียสามารถอธิบายถึงความจุแลกเปล่ียนประจุบวกโดยผานทางจุลธาตุ
อาหารได แมวาจะไมพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียและความจุแลกเปล่ียนประจุบวกที่
ชัดเจน ท้ังนี้เนื่องจากจุลธาตุอาหารที่ศึกษาดังกลาวเปนธาตุประจุบวก และมีคุณสมบัติในการ
แลกเปล่ียนประจุบวกได ดังนั้นการเติมคารบอนอินทรียลงในดินนาจะชวยเพิ่มการดูดซับจุลธาตุ
อาหารท่ีมีอยูในดินไดเพิ่มข้ึน และปริมาณคารบอนอินทรียท่ีเพิ่มมากข้ึนอาจชวยใหสามารถอธิบาย
คาความจุแลกเปล่ียนประจุบวกได 

ในงานวิจัยนี้ศึกษาเพียงสมบัติทางเคมีบางประการและจุลธาตุอาหารท่ีคาดวามีความ
เกี่ยวของกันเทานั้น และผลท่ีไดจากการศึกษานี้นาจะเหมาะสมสําหรับพื้นท่ีประเทศไทยท่ีมี
ภูมิอากาศจัดอยูในเขตรอนช้ืน อยางไรก็ดีตองพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ ดวยเชนกัน เชน วัตถุ
ตนกําเนิด คุณสมบัติทางเคมีชนิดอ่ืนๆ เชน คา pH ปริมาณแรธาตุตางๆ ในดิน เปนตน รวมไปถึง
ปจจัยภายนอกตางๆ เชน การเพาะปลูกพืช การบํารุงดิน การไถพรวน เปนตน ซ่ึงลวนสงผลตอ
ปจจัยท่ีศึกษาเชนกัน 
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ภาคผนวก ก 
วิธีการคํานวณสัดสวนทราย ทรายแปง และดินเหนียว และ 
วิธีการคํานวณเวลาการเก็บตัวอยางของวิธี pipette method
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ภาคผนวก ก 

1. วิธีการคํานวณหาสัดสวนของทราย ทรายแปง และดนิเหนียว 
คํานวณหาความเขมขนของดินในสารละลาย HMP (C) ในหนวย g L-1 จาก 

C = R – RL [36] 

และคํานวณเปอรเซ็นตสะสม (summation percentage, P) ในชวงเวลาตางๆ จาก 

P = C
C0

 ×100 [37] 

  เม่ือ C0 คือ น้ําหนักแหง (oven-dry weight) ของตัวอยางดนิ (g) 

 คํานวณหาคาเฉล่ียของอนุภาคดิน (X) ในสารละลาย หนวยเปน μm ท่ีเวลา t โดย 

X = θt-1/2 [38] 

 ซ่ึง X และ t มีหนวยเปน μm และนาที ตามลําดับ 

 สําหรับ θ หรือ sediment parameter หาไดจากสมการ 

θ = 1000(Bh′)1/2 [39] 

  เม่ือ B = 30η
[g(ρs- ρl)]

 

 และ h′ = -0.164 R + 16.3 [40] 

 โดยตัวประกอบแตละตัวมีหนวยดังนี ้
θ = Sediment parameter, μm min1/2 

h′ = Effective hydrometer depth, cm 
η = Fluid viscosity in Poise, g cm-1 s-1 
g = Gravitational constant, cm s-2 
ρs = Soil particle density, g cm-3 
ρl = Solution density, g cm-3 

จากนั้นทําการพล็อตกราฟระหวาง P กับ log X ซ่ึงจากกราฟจะสามารถคํานวณหา
เปอรเซ็นตของทราย ทรายแปง และดินเหนียวได แลวนําคาท่ีไดไปหาชนิดของดินโดยใช
ไดอะแกรมสามเหล่ียมภาพท่ี 3 
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2. วิธีการคํานวณเวลาในการเก็บตัวอยางของวิธี pipette method 
คํานวณโดย 

t = 
18ηh

[g(ρs- ρl )X2]
 [41] 

 เม่ือ  t คือ เวลา, s 
η คือ Fluid viscosity in Poise, g cm-1 s-1 

h คือ ระดับความลึกท่ีเก็บตัวอยาง, cm 
g คือ Gravitational constant, cm s-2 
ρs คือ Soil particle density, g cm-3 
ρl คือ Solution density, g cm-3 
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ภาคผนวก ข 
ประเภทของผลไม และผลวิเคราะหของพารามิเตอรตางๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

1. ชนิดของผลไมที่ปลูกในพื้นที่ศึกษา 

ตารางที่ 30 ชนิดของผลไมที่ปลูกในแตละจุดเก็บตัวอยาง 

จุด† ฝรั่ง มะมวง แกวมังกร มะนาว ชมพู กลวย มะเฟอง องุน สม มะพราว ลิ้นจี่ สมโอ อื่นๆ 

1              
2              
3              
4              
5              
6 อยูในระหวางเตรียมพื้นที่เพือ่ปลูกผลไม 
7 อยูในระหวางเตรียมพื้นที่เพือ่ปลูกผลไม 
8              
9              
10              
11              
12              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 30 (ตอ) 

จุด ฝรั่ง มะมวง แกวมังกร มะนาว ชมพู กลวย มะเฟอง องุน สม มะพราว ลิ้นจี่ สมโอ อื่นๆ 

13              
14 อยูในระหวางเตรียมพื้นที่เพือ่ปลูกผลไม 
15              
16              
17             มะละกอ 
18             กระทอน 
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 30 (ตอ) 

จุด ฝรั่ง มะมวง แกวมังกร มะนาว ชมพู กลวย มะเฟอง องุน สม มะพราว ลิ้นจี่ สมโอ อื่นๆ 

29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39             มะปราง 
40              
41              
42              
43              
44              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 30 (ตอ) 

จุด ฝรั่ง มะมวง แกวมังกร มะนาว ชมพู กลวย มะเฟอง องุน สม มะพราว ลิ้นจี่ สมโอ อื่นๆ 

45              
46              
47             มะยม 
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55             ขนุน 
56              
57              
58              
รวม 18 11 4 9 9 4 2 4 2 7 8 9  

† จุดเก็บตัวอยางที่ 1-18 และ 56-58, จังหวัดนครปฐม; จุดเก็บตัวอยาง 19-38, จังหวัดสมุทรสาคร; จุดเก็บตัวอยาง 39-55, จังหวัดสมุทรสงคราม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

2. คาพีเอช 

ตารางท่ี 31 ป

จุด† เนื้

1 C
2 C
3 C
4 C
5 C
6 C
7 C
8 C
9 C
10 C
11 C
12 C
13 Clay
14 Clay
15 C
16 Mediu
17 C
18 Mediu
19 C
20 Clay
21 Clay
22 Clay
23 Clay
24 Clay
25 Clay
26 Clay

 และสีดินของ

ประเภทของเนื

นือ้ดิน ค

Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
y loam 
y loam 

Clay 
um loam 
Clay 
um loam 
Clay 
y loam 
y loam 
y loam 
y loam 
y loam 
y loam 
y loam 

งจุดเก็บตัวอย

นื้อดิน คาพีเอ

คาพีเอช 

7.5 7.5
6.5 10
5.5 
6.5 
5.5 10
6.5 
7.5 10
6.5 
6.5 
7.5 
6.5 
5.5 
6.5 
7.0 10
7.5 10
8.0 
4.5 
6.5 10
6.5 
6.0 
4.5 
6.0 
8.0 
7.5 
7.5 
7.5 

 

ยาง 

อช และสีดินข

รหัสสีมันเ

5YR 3/0 จุดป
0YR 4/1 จุดป

10YR 2
10YR 4

0YR 3/2 จุดป
10YR 4

0YR 4/1 จุดป
10YR 2
10YR 2
7.5YR 3
7.5YR 3
10YR 3
10YR 3

0YR 3/2 จุดป
0YR 5/1 จุดป

5YR 5/
10YR 3

0YR 5/3 จุดป
7.5YR 2
7.5YR 3
2.5YR 4

2.5YR 2.
2.5YR 4
2.5Y 5/
5Y 3/1

2.5Y 3/

ของตัวอยาง 

ซลล 

ประเหลือง 
ระเหลือง 
/1 

4/1 
ระเหลือง V

4/1 
ระเหลือง 
/1 
/1 

3/0 
3/0 
/2 V
/1 
ระเหลือง V
ระเหลือง 
/1 
/2 V
ระเหลือง 

2/0 
3/0 
4/0 
5/0 

4/0 
/2 
1 
/0 

ชื่อสี

Very dar
Dark 

Bla
Dark 

Very dark gra
Dark 
Dark 

Bla
Bla

Very dar
Very dar

Very dark gra
Very dar

Very dark gra
Gra
Gra

Very dark gra
Brow
Bla

Very dar
Dark 

Bla
Dark 

Grayish 
Very dar
Very dar

สดิน 

rk gray 
gray 
ck 
gray 
ayish brown 
gray 
gray 
ck 
ck 
rk gray 
rk gray 
ayish brown 
rk gray 
ayish brown 
ay 
ay 
ayish brown 
wn 
ck 
rk gray 
gray 
ck 
gray 
 brown 
rk gray 
rk gray 
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สีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางท่ี 31 (ต

จุด† เนื

27 Cla
28 
29 
30 
31 Cla
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 Medi
40 Medi
41 Medi
42 Medi
43 Medi
44 Medi
45 Medi
46 Medi
47 
48 Medi
49 Medi
50 Silt
51 Medi
52 Medi
53 Medi

 

ตอ) 

นื้อดิน 

ay loam 
Clay 
Clay 
Clay 
ay loam 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
ium loam 
ium loam 
ium loam 
ium loam 
ium loam 
ium loam 
ium loam 
ium loam 
Clay 
ium loam 
ium loam 
ty loam 
ium loam 
ium loam 
ium loam 

คาพีเอช 

7.5 
6.5 
6.5 

6.5 
6.5 
6.0 
6.5 
6.5 
7.5 
7.5 
6.5 5Y
7.0 
4.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.0 
6.0 
7.0 
6.5 
6.5 
7.0 
6.5 
4.5 
6.5 
4.5 

 

รหัสสีมันเ

7.5YR 3
7.5YR 3

5Y 3/1
10YR 4
7.5YR 3
7.5YR 2
10YR 3
10YR 3

5Y 3/1
2.5YR 2.

YR 3/2 จุดปร
5YR 3/
10YR 5
10YR 3
10YR 3
10YR 4
10YR 3
10YR 3
2.5YR 3
2.5YR 3

5Y 5/1
10YR 3
5Y 2.5/
2.5Y 4/
10YR 5
10YR 3
10YR 4

ซลล 

3/0 
3/0 
1 
4/1 
3/0 
2/0 
/2 V
/1 

1 
5/0 
ระเหลือง 
/1 
/3 
/2 V
/2 V

4/2 
/2 V
/2 V

3/2 
3/2 
1 
/3 
/2 
/2 
/2 
/2 V

4/2 

ชื่อสีดิ

Very dark
Very dark
Very dark

Dark g
Very dark

Blac
Very dark gray

Very dark
Very dark

Blac
Dark reddis

Very dark
Brow

Very dark gray
Very dark gray

Dark grayis
Very dark gray
Very dark gray

Dusky 
Dusky 

Gray
Dark br

Blac
Dark grayis

Grayish b
Very dark gray

Dark grayis

ดิน 

k gray 
k gray 
k gray 

gray 
k gray 
k 
yish brown 
k gray 
k gray 
k 
h brown 
k gray 

wn 
yish brown 
yish brown 
h brown 
yish brown 
yish brown 
 red 
 red 
y 
rown 
k 
h brown 

brown 
yish brown 
h brown 
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สีดิน 
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ตารางท่ี 31 (ตอ) 

จุด† เนื้อดิน คาพีเอช รหัสสีมันเซลล ชื่อสีดิน สีดิน 

54 Clay loam 5.0 10YR 4/2 Dark grayish brown  
55 Medium loam 7.0 10YR 3/2 Very dark grayish brown  
56 Sandy loam 8.0 10YR 5/3 Brown  
57 Loamy sand 7.5 10YR 5/3 Brown  
58 Sandy loam 6.0 10YR 5/2 Grayish brown  

† จุดเก็บตัวอยางท่ี 1-18 และ 56-58, จังหวัดนครปฐม; จุดเก็บตัวอยาง 19-38, จังหวัดสมุทรสาคร; 
จุดเก็บตัวอยาง 39-55, จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. ผลวิเคราะหของพารามิเตอรท่ีศึกษา 

ตารางท่ี 32 ผลวิเคราะหของพารามิเตอรท่ีศึกษา† 

จุด CEC Clay65 OC Cu Fe Mn Zn 

1 23.95 64.55 8.25 0.024 24.4 0.537 0.054 
2 27.42 49.71 16.30 0.024 18.6 1.000 0.035 
3 22.97 54.21 17.66 0.025 23.3 0.873 0.050 
4 29.13 46.07 19.35 0.053 17.1 0.745 0.103 
5 25.11 55.50 14.94 0.097 19.9 0.845 0.065 
6 25.44 42.83 23.09 0.050 22.7 0.790 0.114 
7 31.17 39.93 11.27 0.023 20.8 0.389 0.045 
8 28.77 87.87 19.66 0.105 20.6 0.662 0.103 
9 31.18 63.53 13.86 0.030 22.0 1.530 0.097 
10 34.29 54.55 19.69 0.050 23.3 0.750 0.091 
11 26.92 66.57 11.66 0.077 20.2 1.210 0.055 
12 24.73 52.01 12.27 0.135 18.6 1.470 0.059 
13 22.88 47.45 7.71 0.023 17.1 1.360 0.041 
14 24.96 56.43 8.61 0.014 17.8 1.110 0.039 
15 25.44 37.58 8.51 0.017 16.8 0.528 0.040 
16 23.90 14.27 19.84 0.019 18.7 0.552 0.073 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

จุด CEC Clay65 OC Cu Fe Mn Zn 

17 17.51 32.19 7.52 0.019 22.7 0.293 0.036 
18 20.45 30.85 7.06 0.018 21.7 0.482 0.051 
19 29.15 56.66 12.75 0.067 15.7 0.789 0.057 
20 29.53 45.11 16.48 0.137 16.6 0.761 0.065 
21 25.54 21.49 8.66 0.027 14.6 0.709 0.031 
22 29.23 54.30 19.42 0.110 14.9 0.680 0.085 
23 28.24 47.78 14.29 0.053 17.3 0.921 0.050 
24 27.74 32.92 19.51 0.059 16.7 0.624 0.081 
25 27.65 47.22 7.84 0.051 16.8 0.714 0.039 
26 30.15 38.75 9.87 0.033 15.6 0.936 0.051 
27 28.32 49.32 10.01 0.022 18.2 1.100 0.040 
28 29.33 51.58 14.73 0.057 19.0 0.935 0.074 
29 33.08 61.91 13.02 0.019 19.5 0.778 0.040 
30 27.95 63.61 14.40 0.022 20.8 1.130 0.050 
31 23.80 56.36 14.34 0.024 15.5 0.312 0.037 
32 27.79 59.20 13.74 0.023 20.1 1.060 0.044 
33 19.42 40.63 22.03 0.267 19.4 0.722 0.048 
34 26.22 64.14 16.16 0.023 25.5 2.180 0.049 
35 26.55 62.03 14.05 0.015 22.7 1.830 0.044 
36 28.59 61.45 18.43 0.033 15.6 0.718 0.049 
37 27.93 67.43 14.56 0.043 11.8 0.663 0.033 
38 27.61 56.13 17.79 0.033 11.8 0.460 0.071 
39 24.18 25.72 16.07 0.016 15.9 0.543 0.052 
40 24.03 34.20 20.49 0.031 19.8 0.407 0.079 
41 23.36 33.48 20.99 0.029 21.1 0.669 0.071 
42 20.13 37.60 14.45 0.012 18.1 0.532 0.050 
43 17.47 34.92 14.58 0.022 19.8 0.549 0.072 
44 14.73 28.74 13.93 0.015 21.1 0.638 0.061 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

จุด CEC Clay65 OC Cu Fe Mn Zn 

45 20.37 32.43 14.55 0.013 24.8 1.140 0.059 
46 18.63 37.10 17.43 0.011 23.8 0.754 0.071 
47 25.30 40.20 14.52 0.019 22.1 0.627 0.059 
48 22.04 28.58 18.14 0.020 23.4 0.854 0.075 
49 20.78 25.50 14.57 0.019 22.7 0.994 0.071 
50 14.98 21.74 13.09 0.022 21.8 0.646 0.069 
51 19.56 17.40 12.73 0.015 23.5 1.020 0.071 
52 18.79 47.11 12.45 0.013 21.0 1.380 0.050 
53 19.45 29.54 15.76 0.014 19.3 0.493 0.046 
54 18.89 24.86 13.11 0.015 21.9 1.040 0.057 
55 22.58 35.46 8.52 0.017 24.3 1.870 0.068 
56 18.82 28.95 11.97 0.018 23.0 0.500 0.071 
57 16.14 23.00 11.05 0.017 20.9 0.534 0.071 
58 21.20 47.32 18.64 0.027 28.6 0.190 0.110 

† CEC, ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก (cmol kg-1); Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาค
เล็กกวา 65 ไมโครเมตร (%); OC, คารบอนอินทรีย (g kg-1); Cu, ทองแดง (g kg-1); Fe, เหล็ก 
(g kg-1); Mn, แมงกานีส (g kg-1); Zn, สังกะสี (g kg-1) 
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4. ความอุดมสมบูรณของจุลธาตุอาหารในพืน้ท่ีศึกษา 

ตารางท่ี 33 คาความอุดมสมบูรณของจุลธาตุอาหารในพื้นท่ีศึกษา 

ตัวอยาง คาความอุดมสมบูรณ (EF)† 

ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี 

1 0.48 0.58 0.57 0.72 
2 0.48 0.44 1.05 0.46 
3 0.49 0.56 0.92 0.67 
4 1.07 0.41 0.78 1.37 
5 1.93 0.47 0.89 0.86 
6 1.00 0.54 0.83 1.52 
7 0.45 0.50 0.41 0.60 
8 2.11 0.49 0.70 1.38 
9 0.60 0.52 1.62 1.30 
10 1.00 0.55 0.79 1.21 
11 1.53 0.48 1.27 0.73 
12 2.71 0.44 1.55 0.79 
13 0.47 0.41 1.43 0.55 
14 0.28 0.42 1.17 0.52 
15 0.34 0.40 0.56 0.53 
16 0.39 0.45 0.58 0.98 
17 0.39 0.54 0.31 0.48 
18 0.35 0.52 0.51 0.68 
19 1.35 0.37 0.83 0.76 
20 2.73 0.40 0.80 0.86 
21 0.53 0.35 0.75 0.42 
22 2.20 0.36 0.72 1.13 
23 1.07 0.41 0.97 0.67 
24 1.17 0.40 0.66 1.09 
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ตารางท่ี 33 (ตอ) 

ตัวอยาง คาความอุดมสมบูรณ (EF)† 

ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี 

25 1.01 0.40 0.75 0.52 
26 0.67 0.37 0.98 0.68 
27 0.44 0.43 1.16 0.53 
28 1.13 0.45 0.98 0.99 
29 0.37 0.46 0.82 0.53 
30 0.44 0.50 1.19 0.67 
31 0.48 0.37 0.33 0.49 
32 0.45 0.48 1.12 0.59 
33 5.35 0.46 0.76 0.64 
34 0.47 0.61 2.30 0.65 
35 0.30 0.54 1.93 0.59 
36 0.67 0.37 0.76 0.66 
37 0.85 0.28 0.70 0.44 
38 0.67 0.28 0.48 0.94 
39 0.33 0.38 0.57 0.69 
40 0.63 0.47 0.43 1.06 
41 0.59 0.50 0.70 0.95 
42 0.23 0.43 0.56 0.67 
43 0.44 0.47 0.58 0.96 
44 0.31 0.50 0.67 0.81 
45 0.26 0.59 1.20 0.78 
46 0.23 0.57 0.79 0.94 
47 0.38 0.53 0.66 0.79 
48 0.41 0.56 0.90 1.00 
49 0.39 0.54 1.05 0.95 
50 0.44 0.52 0.68 0.93 
51 0.31 0.56 1.07 0.94 
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ตารางท่ี 33 (ตอ) 

ตัวอยาง คาความอุดมสมบูรณ (EF)† 

ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี 
52 0.27 0.50 1.46 0.67 
53 0.28 0.46 0.52 0.61 
54 0.31 0.52 1.09 0.76 
55 0.33 0.58 1.97 0.91 
56 0.37 0.55 0.53 0.94 
57 0.35 0.50 0.56 0.94 
58 0.55 0.68 0.20 1.49 

† EF < 0.5 depletion; EF 0.5-2.0 no significant relative depletion; EF 2.0-10.0 some enrichment; 
EF > 10.0 strong enrichment 
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ภาคผนวก ค 
การจัดกลุมตัวอยางตามระบบอนุกรมวิธานดิน และชนดิของดิน
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ภาคผนวก ค 

1. การจัดกลุมตัวอยางตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) 
เม่ือนําพิกัดระบบภูมิศาสตรท่ีบันทึก ณ จุดเก็บตัวอยางท้ังหมด 58 ตัวอยาง มาประมวลผลผาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView GIS 3.3 (ESRI, 2000) โดยใชฐานขอมูลจากกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม (2545) ในช้ันขอมูลดิน (soil layer) พบวา ดินตัวอยางท่ีเก็บมาท้ังหมด 58 ตัวอยาง 
สามารถจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) (Soil Survey Staff, 1951; USDA 
Conservation Service, 1975) ได 3 อันดับดวยกัน ประกอบดวย อันดับ Inceptisols, Alfisols, และ 
Mollisols (ภาพท่ี 28) ดังนี้  

1.1 อันดับ Inceptisols   อันดับยอย Aquepts กลุมดินใหญ Tropaquepts ลักษณะของดิน
ในกลุมนี้คือ เปนดินท่ีเร่ิมมีพัฒนาการ ยังมีการตกคางของวัตถุตนกําเนิดหลงเหลืออยูมาก ทําใหดิน
ในอันดับนี้ไดรับอิทธิพลสวนใหญจากวัตถุตนกําเนิด อันดับยอยของดินตัวอยางท่ีพบ โดยในดิน
กลุมนี้จะมีลักษณะท่ีเปยกอยูเสมอ (-aqua-) และพบในสภาพภูมิอากาศแบบรอนช้ืน (trop-)   กลุม
ดิน Tropaquepts สามารถจําแนกออกเปนกลุมดินยอยตางๆ ได 5 กลุมดวยกัน แตในพื้นท่ีศึกษาคร้ัง
นี้พบ 2 กลุมดินยอยดวยกัน ไดแก Typic Tropaquepts และ Aeric Tropaquepts (ภาพที่ 29) 

1.1.1 Typic Tropaquepts เปนกลุมดินยอยท่ีมีลักษณะเปนไปตามคุณสมบัติท่ีกลาว
ดังขางตน เม่ือจําแนกดินกลุมนี้ในระดับข้ันวงศ (family) พบวา ในพ้ืนท่ีศึกษาประกอบดวยวงศดิน 
2 ประเภทดวยกันคือ 

1.1.1.1 Very-fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic มีลักษณะเปนกลุมดิน
เหนียวในช้ันอนุภาค very-fine คือเปนดินเนื้อละเอียด ประกอบดวยอนุภาคดินเหนียวรอยละ 60 
หรือมากกวา อยูในช้ันแรท่ีมีสเม็คไทต (smectite) มอนตมอริลโลไนต (montmorillonite)  เบอิดีไลต 
(beidellite) และนอนโทรไนต (nontronite) มากกวาคร่ึงหนึ่งโดยน้ําหนัก หรือมีมอนตมอริลโลไนต
มากกวาแรดินเหนียวอ่ืนๆ ปฏิกิริยาของดินชุดนี้เปนแบบ nonacid คือดินบางสวนในช้ันควบคุมมีคา 
pH เทากับหรือสูงกวา 5.0 อุณหภูมิดินเปนแบบ isohyperthermic คือมีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปมากกวา 
22°C และความแตกตางของอุณหภูมิเฉล่ียระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวนอยกวา 5°C เม่ือจําแนกดิน
ลงไปในระดับชุดดิน(series) พบวา ในพ้ืนท่ีศึกษาประกอบดวยชุดดินบางกอก(Bangkok series, Bk) 
เพียงชุดเดียว ซ่ึงประกอบดวยดินตัวอยางในจุดท่ี 1 จังหวัดนครปฐมเพียงจุดเดียวเชนกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

กลุมดินยอย (Sub Group)

กลุมดินใหญ (Great Group)

อันดับยอย (Suborder)

อันดับ (Order)

ตัวอยางดนิ 58 ตัวอยาง

Inceptisols

Aquepts

Tropaquepts
(ภาพที่ 29)

Typic Aeric

Alfisols

Ustalfs

Haplustalfs
(ภาพที่ 30)

Typic

Mollisols

Aquolls

Haplaquolls
(ภาพที่ 31)

Typic

ภาพที่ 28 โครงสรางการจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินที่พบจากตัวอยางดินทั้งหมด 58 ตัวอยาง โดยตัวเลขในวงเล็บหลังชุดดินคือ จุดเก็บตัวอยาง 

ชุดดิน (Series) 

บางกอก (1) 

ธนบุรี (2-5, 33, 35) 

บางปะอิน (16) 

ราชบุรี (58) 

สมุทรสงคราม 
(39-50, 52-55) 
สระบุรี (18) 

กําแพงแสน 
(17, 56, 57) 

ดําเนินสะดวก  
(10-13, 20, 21, 23-28) 

บางเลน (6-9, 14, 
15, 19, 22, 31, 32) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
ภาพที่ 29 โครงสรางการจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินของดินอันดับ Inceptisols อันดับยอย Aquepts ตั้งแตระดับกลุมดินใหญ Tropaquets ลงมาจนถึง

ระดับชุดดิน รวมถึงจุดเก็บตัวอยางและจังหวัดที่ประกอบดวยชุดดินดังกลาว 

ตัวอยางที่

จังหวดั

ชุดดิน

วงศดิน (Family)

กลุมดินยอย (Sub Group)

กลุมดินใหญ (Great Group) Tropaquepts

Typic Tropaquepts

Very-fine,
smectitic,  nonacid,

isohyperthermic

บางกอก

นครปฐม

1

Very-fine,
mixed, nonacid,
isohyperthermic

ธนบุรี

นครปฐม

2 - 5

สมุทรสาคร

33, 35

Aeric Tropaquepts

Fine,
mixed, active,  

nonacid,
isohyperthermic

บางปะอิน

นครปฐม

16

ราชบุรี

นครปฐม

58

สระบุรี

นครปฐม

18

Fine,
smectitic,  nonacid, 

isohyperthermic

สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

39-50, 52-55

Fine, mixed, 
isohyperthermic 
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1.1.1.2 Very-fine, mixed, nonacid, isohyperthermic  มีลักษณะเปนกลุมดิน
เหนียวชั้นอนุภาค very-fine ในช้ันแรธาตุของดินชุดนี้ประกอบดวยแรดินเหนียวชนิดตางๆ ซ่ึงมี
ปริมาณไมมากพอที่จะกําหนดเปนช้ันแรของแรดินเหนียวชนิดใดชนิดหนึ่งได (mixed) สําหรับ
ปฏิกิริยาของชุดดิน และอุณหภูมิของดินเปนแบบ nonacid และ isohyperthermic ตามลําดับ เม่ือ
จําแนกดินลงไปในระดับชุดดิน (series) พบวา ในพื้นท่ีศึกษาประกอบดวยชุดดินธนบุรี (Thon Buri 
series, Tb)  เพียงชุดเดียวเชนกัน ซ่ึงประกอบดวยตัวอยางท่ี  2-5  )จังหวัดนครปฐม (  และตัวอยางท่ี  33 
และ 35 )จังหวัดสมุทรสาคร(  

1.1.2 Aeric Tropaquepts ลักษณะโดยท่ัวไปเปนตามคุณสมบัติท่ีกลาวไปดังขางตน 
 )ลักษณะในข้ันอันดับ อันดับยอย และกลุมดิน  (  แตมีลักษณะบางประการที่แตกตางกันคือ ดินใน

ข้ันกลุมดินยอยนี้เปนดินท่ีมีการระบายอากาศไดดี เม่ือจําแนกดินกลุมนี้ในระดับข้ันวงศ   (family) 
พบวา ในพื้นท่ีศึกษาประกอบดวยวงศดิน 3 ประเภทดวยกันคือ 

1.1.2.1 Fine, mixed, isohyperthermic มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวช้ันอนุภาค 
fine คือเปนดินเนื้อละเอียดประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 35 ถึงรอยละ 59 ช้ันแรธาตุ
ของดินชุดนี้ประกอบดวยแรดินเหนียวชนิดตางๆ ซ่ึงมีปริมาณไมมากพอที่จะกําหนดเปนช้ันแรของ
แรดินเหนียวชนิดใดชนิดหนึ่งได และมีอุณหภูมิของดินเปนแบบ isohyperthermic ชุดดินท่ีพบใน
ข้ันวงศดินนี้มีเพียงชุดเดียว คือ ชุดดินบางปะอิน(Bang Pa-in series, Bin) ซ่ึงยังอยูในระหวาง
การศึกษารวบรวมขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้นปฏิกิริยาของชุดดินนี้จึงไมเปนท่ีทราบแนชัด 
ดินชุดนี้ประกอบดวยตัวอยางท่ี 16 (จังหวัดนครปฐม) 

1.1.2.2 Fine,  mixed, active,  nonacid,  isohyperthermic  มีลักษณะเปนกลุมดิน
เหนียวช้ันอนุภาค fine และมีอุณหภูมิของดินเปนแบบ isohyperthermic เชนเดียวกับชุดดินบางปะอิน 
ช้ันแรธาตุประกอบดวยแรดินเหนียวชนิดตางๆ ท่ีมีกิจกรรมสูง (active) เปนองคประกอบอยูมาก 
และมีปฏิกิริยาของดินเปนแบบ nonacid เม่ือจําแนกลงไปในระดับชุดดิน ประกอบดวย 2 ชุดดิน
ดวยกัน คือ ชุดดินราชบุรี (Ratchaburi series, Rb) ประกอบดวย ตัวอยางท่ี 58 (จังหวัดนครปฐม) 
และชุดดินสระบุรี (Saraburi series, Sb) ประกอบดวย ตัวอยางท่ี 18 )จังหวัดนครปฐม(  

1.1.2.3 Fine,  smectitic, nonacid, isohyperthermic  มีลักษณะเปนกลุมดิน
เหนียวช้ันอนุภาค fine อยูในช้ันแรท่ีมีสเม็คไทต (มอนตมอริลโลไนต เบอิดีไลต และนอนโทร
ไนต) มากกวาคร่ึงหนึ่งโดยน้ําหนัก หรือมีมอนตมอริลโลไนตมากกวาแรดินเหนียวอ่ืนๆ มีปฏิกิริยา
ของดินเปนแบบ nonacid และมีอุณหภูมิของดินเปนแบบ isohyperthermic เม่ือจําแนกลงไปใน
ระดับชุดดินพบเพียงชุดดินเดียวคือ ชุดดินสมุทรสงคราม (Samut Songkhram series, Sso) 
ประกอบดวยตัวอยางท่ี 39-50 และ 52-55 )จังหวัดสมุทรสงคราม(  
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1.2 อันดับ Alfisols  อันดับยอย Ustalfs กลุมดิน Haplustalfs มีลักษณะเปนดินท่ีมี
พัฒนาการปานกลาง มีความอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดางปานกลางถึงสูง เปนดินในเขตคอนขาง
แหงแลงและดินมีระบบความชื้นแบบอัสติก (-ust-) คือ มีความช้ืนเฉพาะในชวงฤดูกาลเพาะปลูก
เทานั้น สําหรับในประเทศไทยซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปมากกวา 22°C และอุณหภูมิเฉล่ียระหวาง
ฤดูรอนและฤดูหนาวตางกันนอยกวา 5°C ชวงแหงแลงอาจติดตอกัน 60 วัน หรือนับสะสมได 90 
วันตอป มีช้ันดินลางวินิจฉัยอารจิลลิกท่ีคอนขางบาง (hap-) ในพื้นท่ีศึกษานี้พบเพียง 1 กลุมยอย
เทานั้น คือ Typic Haplustalfs ซ่ึงเปนกลุมดินยอยท่ีแสดงลักษณะเปนไปตามสมบัติในข้ันอันดับ 
อันดับยอย และกลุมดิน โดยอยูในวงศดิน fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic คือ 
เนื้อดินรวมมีอนุภาคขนาดทรายละเอียดหรือหยาบกวา นอยกวารอยละ 15 โดยนํ้าหนัก และมี
อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 18 ถึง 34   ช้ันแรธาตุของดินชุดนี้ประกอบดวยแรเดี่ยวชนิดตางๆ 
เชน แรไมกา แรซิลิกา ซ่ึงมีปริมาณของแรแตละชนิดนอยกวารอยละ 40 โดยน้ําหนัก ยกเวนแร
ควอตซ และเฟลดสปาร อุณหภูมิของดินเปนแบบ isohyperthemic เม่ือจําแนกลงไปในระดับชุดดิน
พบเพียงชุดดินเดียว คือ ชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen series, Ks) ประกอบดวยตัวอยางท่ี 
17, 56, และ 57 (จังหวัดนครปฐม) (ภาพท่ี 30) 

 
ภาพท่ี 30 โครงสรางการจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินต้ังแตระดับกลุมดินใหญ 

Haplustalfs ลงมาจนถึงระดับชุดดิน รวมถึงจุดเก็บตัวอยางและจังหวัดท่ีประกอบดวยชุด
ดินดังกลาว 

 

ตัวอยางท่ี

จังหวดั

ชุดดิน

วงศดิน 
(Family)

กลุมดินยอย 
(Sub Group)

กลุมดินใหญ
(Great Group)

Haplustalfs

Typic Haplustalfs

fine-silty, mixed, semiactive, 
isohyperthermic

กําแพงแสน

นครปฐม

17, 56, 57
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1.3 อันดับ Mollisols  อันดับยอย Aquolls กลุมดิน Haplaquolls ลักษณะเปนดินท่ีมีสีคลํ้า 
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากอินทรียวัตถุซ่ึงเปนองคประกอบอยูในดินปริมาณสูง มีการชะลางต่ําหรือ
คอนขางตํ่า ทําใหมีธาตุประจุบวกหลงเหลืออยูในปริมาณมาก ซ่ึงดินในอันดับนี้จัดเปนดินท่ีดีท่ีสุด
ดินหนึ่งในดานการผลิตพืชทางเกษตร เปนดินท่ีมีลักษณะเปยกอยูเสมอ (-aqua-) และมีช้ันดินบาง 
(hap-) กลุมดินยอยท่ีพบมีเพียงกลุมเดียวเทานั้นคือ Typic Haplaquolls คือเปนกลุมดินยอยท่ีมี
ลักษณะเหมือนขางตนทุกประการ (typic) โดยอยูในวงศดิน very-fine, smectitic, isohyperthermic 
คือ เปนกลุมดินเหนียวในช้ันอนุภาค very-fine อยูในช้ันแรธาตุท่ีมีสเม็คไทต มอนตมอริลโลไนต 
เบอิดีไลต และนอนโทรไนตมากกวาคร่ึงหนึ่งโดยน้ําหนัก  หรือ มีมอนตมอริลโลไนตมากกวาแรดิน
เหนียวอ่ืนๆ อุณหภูมิดินเปนแบบ isohyperthermic เมื่อจําแนกลงไปในระดับชุดดินพบ 2 ชุดดิน 
ดวยกัน คือ ชุดดินดําเนินสะดวก (Damnoen Saduak series, Dn) ประกอบดวยตัวอยางท่ี 10-13 
(จังหวัดนครปฐม) และตัวอยางท่ี 20-21 และ 23-28 (จังหวัดสมุทรสาคร) และชุดดินบางเลน (Bang 
Len series, Bl) ประกอบดวยตัวอยางท่ี 6-9 และ 14-15 (จังหวัดนครปฐม)   และตัวอยางท่ี  19, 22, 
และ 31-32 )จังหวัดสมุทรสาคร(  (ภาพท่ี 31) 

 
ภาพท่ี 31 โครงสรางการจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินต้ังแตระดับกลุมดินใหญ 

Haplaquolls ลงมาจนถึงระดับชุดดิน รวมถึงจุดเก็บตัวอยางและจังหวัดท่ีประกอบดวยชุด
ดินดังกลาว 

ตัวอยางท่ี

จังหวดั

ชุดดิน

วงศดิน 
(Family)

กลุมดินยอย 
(Sub Group)

กลุมดินใหญ
(Great Group)

Haplaquolls

Typic Haplaquolls

Very-fine,  smectitic,
isohyperthermic

บางเลน

นครปฐม

6-9, 14-15

สมุทรสาคร

19, 22,31-32

ดําเนินสะดวก

นครปฐม

10-13

สมุทรสาคร

20-21, 23-28
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อยางไรก็ดี จากฐานขอมูลของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมในช้ันขอมูลดิน (soil layer) 
จุดเก็บตัวอยางท่ี 51 จังหวัดสมุทรสงคราม จัดเปนพื้นท่ีสําหรับบอเล้ียงกุง-ปลา และนาเกลือ 
นอกจากนี้จุดเก็บตัวอยางท่ี 29-30, 34, และ 36-38 จังหวัดสมุทรสาคร ไมพบขอมูลดินในฐานขอมูล
ของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2545) 

2. การจัดกลุมตัวอยางตามชนิดดิน 
จากการวิเคราะหองคประกอบดานขนาดของตัวอยางดินท้ังหมด 58  ตัวอยาง  โดยการ

จําแนกกลุมขนาดของอนุภาค (soil separates) ตามระบบสหรัฐอเมริกา (USDA Conservation 
Service, 1975) สามารถจัดกลุมประเภทเนื้อดินในพื้นท่ีศึกษาออกไดเปน 6 ประเภทดวยกัน ไดแก 
ดินเหนียว (clay) 26 ตัวอยาง ดินรวนเหนียว (clay loam)  12 ตัวอยาง ดินรวน (medium loam)  16 
ตัวอยาง ดินรวนปนทรายแปง (silty loam) 1 ตัวอยาง ดินรวนปนทราย (sandy loam) 2 ตัวอยาง และ
ทรายปนดินรวน (loamy sand) 1 ตัวอยาง 

เม่ือดูภาพรวมของเน้ือดินท่ีพบในแตละจังหวัด จะเห็นไดวา พื้นท่ีศึกษาของจังหวัด
นครปฐมประกอบดวยเนื้อดินถึง 5 ประเภทดวยกัน โดยพบเนื้อดินประเภท clay เปนสวนใหญ ซ่ึง
คิดเปนรอยละ 66.67 ของตัวอยางท่ีเก็บจากจังหวัดนครปฐมทั้งหมด สวนเนื้อดินอีก 4 ประเภทอัน
ไดแก clay loam, medium loam, sandy loam, และ loamy sand คิดเปนรอยละ 9.52, 9.52, 9.52, และ 
4.76 ตามลําดับ (ภาพท่ี 32 (ก)) สําหรับพื้นท่ีศึกษาของจังหวัดสมุทรสาครประกอบดวยเนื้อดินเพียง 
2 ประเภทเทานั้น ไดแก clay และ clay loam คิดเปนรอยละ 55.00 และ 45.00 ตามลําดับ (ภาพท่ี 32 
(ข)) และพ้ืนท่ีศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวยเนื้อดิน 4 ประเภทดวยกัน โดยเนื้อดิน
ประเภท medium loam มีสัดสวนมากถึงรอยละ 82.35 เนื้อดินอีก 3 ประเภทอันไดแก clay, clay 
loam, และ silty loam มีเพียงรอยละ 5.88 ในแตละประเภทเทานั้น (ภาพท่ี 32 (ค)) 
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ดอะแกรมสาม
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ผลการวิเคราะหทางสถิติ
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ภาคผนวก ง 

1. การศึกษาอิทธิพลของอันดับดินท่ีมีตอพารามิเตอรท่ีศึกษา 
เนื่องจากอันดับดินท่ีทําการเปรียบเทียบมีเพียง 2 อันดับคือ Inceptisols และ Mollisols และ

พารามิเตอรท่ีทําการเปรียบเทียบระหวาง 2 อันดับเปนอิสระตอกัน ดังนั้นจึงทดสอบโดยใช 
Independent-Sample T-test ดวยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) โดยมีสมมติฐานท่ีใช
ทดสอบดังตารางท่ี 34 

ตารางท่ี 34 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพารามิเตอรท่ีศึกษาระหวางอันดับดิน Inceptisols (n = 26) 
และ Mollisols (n = 22) 

พารามิเตอร สมมติฐาน H0† P-value‡ 
CEC μI = μM 0.000 

Clay65 μI = μM 0.001 

OC μI = μM 0.125 

Cu μI = μM 0.109 

Fe μI = μM 0.000 

Mn μI = μM 0.484 

Zn μI = μM 0.703 

† μI, คาเฉล่ียของพารามิเตอรนั้นๆ ในดินอันดับ Inceptisols; μM, คาเฉล่ียของพารามิเตอรนั้นๆ 
ในดินอันดับ Mollisols 

‡ α = 0.05 

2. การศึกษาอิทธิพลของชนิดดนิท่ีมีตอพารามิเตอรท่ีศึกษา 
2.1 ความจุแลกเปล่ียนประจุบวก 

2.1.1 การตรวจสอบขอสมมต ิ
2.1.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 

สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดินท้ัง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ 
H1: ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกของดินท้ัง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบ

ปกติ 
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จากการทดสอบของโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ (Kolmogorov-Smirnov 
Test, K-S Test) พบวา p-value = 0.076 > 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลความจุ
แลกเปล่ียนประจุบวกมีการแจกแจงแบบปกติ 

2.1.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: σclay

2 = σclay loam
2 = σmedium loam

2   
H1: มีอยางนอย 1 คูท่ีไมเทากัน 
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.680 > 0.05 

แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมีความแปรปรวนระหวาง
ชนิดดินเทากัน 

2.1.2 ผลการทดสอบ 
ความจุแลกเปล่ียนประจุบวกมีลักษณะเปนไปตามคุณสมบัติท่ีสามารถใช One-Way 

ANOVA ซ่ึงผลการทดสอบโดยใช One-Way ANOVA และ HSD แสดงดังตารางท่ี 35 

ตารางท่ี 35 ผลการทดสอบความแตกตางของความจุแลกเปล่ียนประจุบวกระหวางชนิดดิน 

สถิติท่ีใชทดสอบ สมมติฐาน H0†
 P-value‡ 

One-Way ANOVA μC = μCL = μM 0.000 

HSD μC = μCL 0.852 

HSD μC = μM 0.000 

HSD μCL = μM 0.000 

† μC, μCL, และ μM คือ คาเฉลี่ยของความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินชนิด clay (n = 26), 
clay loam (n = 12), และ medium loam (n = 16) ตามลําดับ 

‡ α = 0.05 

2.2 ปริมาณดนิเหนียวของดินขนาดอนภุาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร 
2.2.1 การตรวจสอบขอสมมต ิ

2.2.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรของเน้ือ

ดินท้ัง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ 
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H1: ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรของเน้ือ
ดินท้ัง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 

จากการทดสอบของ K-S Test พบวา p-value = 0.200 > 0.05 แสดงวา
ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร 
มีการแจกแจงแบบปกติ 

2.2.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: σclay

2 = σclay loam
2 = σmedium loam

2   
H1: มีอยางนอย 1 คูท่ีไมเทากัน 
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.328 > 0.05 

แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตร มีความแปรปรวนระหวางชนิดดินเทากัน 

2.2.2 ผลการทดสอบ 
ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรมีลักษณะเปนไปตาม

คุณสมบัติท่ีสามารถใช One-Way ANOVA ซ่ึงผลการทดสอบโดยใช One-Way ANOVA และ 
HSD แสดงดังตารางท่ี 36 

ตารางท่ี 36 ผลการทดสอบความแตกตางของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 
ไมโครเมตรระหวางชนิดดิน 

สถิติท่ีใชทดสอบ สมมติฐาน H0†
 P-value‡ 

One-Way ANOVA μC = μCL = μM 0.000 

HSD μC = μCL 0.010 

HSD μC = μM 0.000 

HSD μCL = μM 0.010 

† μC, μCL, และ μM คือ คาเฉล่ียของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
ในดินชนิด clay (n = 26), clay loam (n = 12), และ medium loam (n = 16) ตามลําดับ 

‡ α = 0.05 
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2.3 คารบอนอินทรีย 
2.3.1 การตรวจสอบขอสมมต ิ

2.3.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณคารบอนอินทรียของดินท้ัง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ 
H1: ปริมาณคารบอนอินทรียของดินท้ัง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 
จากการทดสอบของ K-S test พบวา p-value = 0.200 > 0.05 แสดงวา

ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณคารบอนอินทรียมีการแจกแจงแบบปกติ 
2.3.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน 

สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: σclay

2 = σclay loam
2 = σmedium loam

2   
H1: มีอยางนอย 1 คูท่ีไมเทากัน 
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.632 > 0.05 

แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณคารบอนอินทรียมีความแปรปรวนระหวางชนิด
ดินเทากัน 

2.3.2 ผลการทดสอบ 
ปริมาณคารบอนอินทรียมีลักษณะเปนไปตามคุณสมบัติท่ีสามารถใช One-Way 

ANOVA ซ่ึงผลการทดสอบโดยใช One-Way ANOVA และ HSD แสดงดังตารางท่ี 37 

ตารางท่ี 37 ผลการทดสอบความแตกตางของปริมาณคารบอนอินทรียระหวางชนิดดิน 

สถิติท่ีใชทดสอบ สมมติฐาน H0†
 P-value‡ 

One-Way ANOVA μC = μCL = μM 0.067 

HSD μC = μCL 0.245 

HSD μC = μM 0.531 

HSD μCL = μM 0.054 

† μC, μCL, และ μM คือ คาเฉล่ียของปริมาณคารบอนอินทรียในดินชนิด clay (n = 26), clay loam 
(n = 12), และ medium loam (n = 16) ตามลําดับ 

‡ α = 0.05 
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2.4 ทองแดง 
2.4.1 การตรวจสอบขอสมมต ิ

2.4.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณทองแดงของดินท้ัง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ 
H1: ปริมาณทองแดงของดินท้ัง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 
จากการทดสอบของ K-S Test พบวา p-value = 0.000 < 0.05 แสดงวา

ปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณทองแดงไมมีการแจกแจงแบบปกติ 
2.4.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน 

สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: σclay

2 = σclay loam
2 = σmedium loam

2   
H1: มีอยางนอย 1 คูท่ีไมเทากัน 
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.088 > 0.05 

แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณทองแดงมีความแปรปรวนระหวางชนิดดิน
เทากัน 

2.4.2 ผลการทดสอบ 
เนื่องจากขอมูลปริมาณทองแดงไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงตองใช Kruskal-Wallis 

H ซ่ึงมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณทองแดงในดินท้ัง 3 ชนิดไมแตกตางกัน 
H 1: ปริมาณทองแดงในดินแตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด 
จากการทดสอบได p-value = 0.000 < 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั่นคือ มีคากลาง

ของปริมาณทองแดงในดินอยางนอย 2 ชนิดท่ีมีคาแตกตางกัน 
จากน้ันทําการทดสอบตอเพื่อดูวามีดินชนิดใดบางท่ีมีปริมาณทองแดงแตกตางกัน 

โดยใชวิธีสําหรับ nonparametric multiple comparisons สถิติทดสอบคือ 

Q = RB-RA
SE  [42] 

คาวิกฤต Q0.05, 3 =  2.394 
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 เม่ือ Q > Q0.05, 3 สําหรับผลจากการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 38 
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 ตารางท่ี 38 ผลการทดสอบความแตกตางของปริมาณทองแดงระหวางชนิดดิน 

เปรียบเทียบปริมาณทองแดงระหวางชนิดดิน Q Q0.05, 3 สรุป 

Clay vs. Clay loam 0.16 2.394 ยอมรับ H0 
Clay vs. Medium loam 4.08 2.394 ปฏิเสธ H0 

Clay loam vs. Medium loam 3.24 2.394 ปฏิเสธ H0 

2.5 เหล็ก 
2.5.1 การตรวจสอบขอสมมต ิ

2.5.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณเหล็กของดินท้ัง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ 
H1: ปริมาณเหล็กของดินท้ัง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 
จากการทดสอบของ K-S test พบวา p-value = 0.200 > 0.05 แสดงวา

ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณเหล็กมีการแจกแจงแบบปกติ 
2.5.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน 

สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: σclay

2 = σclay loam
2 = σmedium loam

2   
H1: มีอยางนอย 1 คูท่ีไมเทากัน 
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.135 > 0.05 

แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณเหล็กมีความแปรปรวนระหวางชนิดดินเทากัน 
2.5.2 ผลการทดสอบ 

ปริมาณเหล็กมีลักษณะเปนไปตามคุณสมบัติท่ีสามารถใช One-Way ANOVA ซ่ึงผล
การทดสอบโดยใช One-Way ANOVA และ HSD แสดงดังตารางท่ี 39 

2.6 แมงกานีส 
2.6.1 การตรวจสอบขอสมมต ิ

2.6.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณแมงกานีสของดนิท้ัง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ 
H1: ปริมาณแมงกานีสของดนิท้ัง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



141 
 

 
 

จากการทดสอบของ K-S test พบวา p-value = 0.000 > 0.05 แสดงวาปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณแมงกานีสไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 

ตารางท่ี 39 ผลการทดสอบความแตกตางของปริมาณเหล็กระหวางชนิดดิน 

สถิติท่ีใชทดสอบ สมมติฐาน H0†
 P-value‡ 

One-Way ANOVA μC = μCL = μM 0.001 

HSD μC = μCL 0.017 

HSD μC = μM 0.300 

HSD μCL = μM 0.001 

† μC, μCL, และ μM คือ คาเฉล่ียของปริมาณเหล็กในดินชนิด clay (n = 26), clay loam (n = 12), 
และ medium loam (n = 16) ตามลําดับ 

‡ α = 0.05 

2.6.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: σclay

2 = σclay loam
2 = σmedium loam

2   
H1: มีอยางนอย 1 คูท่ีไมเทากัน 
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.766 > 0.05 

แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณแมงกานีสมีความแปรปรวนระหวางชนิดดิน
เทากัน 

2.6.2 ผลการทดสอบ 
เนื่องจากขอมูลปริมาณแมงกานีสไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงตองใช Kruskal-

Wallis H ซ่ึงมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณแมงกานีสในดนิท้ัง 3 ชนิดไมแตกตางกัน 
H 1: ปริมาณแมงกานีสในดนิแตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด 
จากการทดสอบได p-value = 0.552 > 0.05 ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ คากลาง

ของปริมาณแมงกานีสท้ัง 3 ชนิดดินมีคาแตกตางกันอยางมีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) 
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2.7 สังกะสี 
2.7.1 การตรวจสอบขอสมมต ิ

2.7.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 
สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณสังกะสีของดินท้ัง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ 
H1: ปริมาณสังกะสีของดินท้ัง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 
จากการทดสอบของ K-S test พบวา p-value = 0.005 > 0.05 แสดงวาปฏิเสธ

สมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณสังกะสีไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 
2.7.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน 

สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: σclay

2 = σclay loam
2 = σmedium loam

2   
H1: มีอยางนอย 1 คูท่ีไมเทากัน 
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.248 > 0.05 

แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณสังกะสีมีความแปรปรวนระหวางชนิดดิน
เทากัน 

2.7.2 ผลการทดสอบ 
เนื่องจากขอมูลปริมาณสังกะสีไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงตองใช Kruskal-Wallis 

H ซ่ึงมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร สมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
H0: ปริมาณสังกะสีในดินท้ัง 3 ชนิดไมแตกตางกัน 
H 1: ปริมาณสังกะสีในดินแตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด 
จากการทดสอบได p-value = 0.062 > 0.05 ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ คากลาง

ของปริมาณสังกะสีท้ัง 3 ชนิดดินมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) 
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