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วรางคณา รักทองสุข : ความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางคารบอนอินทรีย สัดสวนดินเหนียว ความจุ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวก และจุลธาตุอาหารของดินสวนผลไมในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.นัทธีรา สรรมณี. 144 หนา.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางคารบอนอินทรีย (organic
carbon, OC) สัดสวนดินเหนียว (clay content) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity,
CEC) และจุลธาตุอาหาร (Cu, Fe, Mn, และ Zn) ของดินสวนผลไมในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม โดยแบงตามอันดับดิน ชั้นแรวิทยา และชนิดของเนื้อดิน
สามารถแบงกลุมตัวอยางดินได 2 อันดับ คือ Inceptisols และ Mollisols ซึ่งทั้ง 2 อันดับมีคาเฉลี่ย
CEC และสัดสวนดินเหนียวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ในขณะที่ปริมาณ OC ไมแตกตางกัน โดยมี
คาเฉลี่ยของ CEC และสัดสวนดินเหนียวในดินอันดับ Mollisols สูงกวาในดินอันดับ Inceptisols ขณะที่ Fe เปน
จุลธาตุอาหารเพียงชนิดเดียวที่มีคาเฉลี่ยแตกตางกันระหวางอันดับดิน โดยในดินอันดับ Inceptisols มีคาเฉลี่ยของ
Fe สูงกวาดินอันดับ Mollisols ซึ่งผลดังกลาวเปนไปตามคุณลักษณะของวัตถุตนกําเนิดดินตามอันดับดิน เมื่อ
พิจารณาถึงความสัมพันธโดยใช multiple regression พบวา มีเพียงสัดสวนดินเหนียวของดินอันดับ Inceptisols
เทานั้นที่มีความสัมพันธกับ CEC ทางบวก (R2 = 0.221) นอกจากนี้ OC มีความสัมพันธทางบวกกับ Cu ในดินทั้ง
2 อันดับ (R2 = 0.157 ใน Inceptisols และ R2 = 0.209 ใน Mollisols) และสัมพันธกับ Zn ในดินอันดับ Mollisols
(R2 = 0.742)
เมื่อ แบง กลุม ตัว อยา งดิน ตามชั้น แรวิท ยาพบชั้น แรวิท ยาเพี ย งชนิด เดี ย วคือ ชั้ น แร 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 ไดดังนี้ clay, clay loam > medium loam มีเพียงดินชนิด clay เทานั้นที่
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 เห็นไดวามีเพียงสัดสวนดินเหนียวเทานั้นที่
สามารถอธิบายคา CEC ได ในขณะที่ OC ชวยในการอธิบายความสัมพันธของ Cu และ Zn ตัวแบบสมการที่ได
จากงานวิจัยนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง แตในการนําไปใชควรพิจารณาถึงสภาพแวดลอมดวย เนื่องจาก
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เชน ชนิดของดิน กิจกรรมของจุลินทรีย ลักษณะภูมิอากาศ และการใชประโยชน
ที่ดิน มีผลทําใหปริมาณหรือคาตางๆ ในดินเปลี่ยนแปลงไปดวย
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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
2
CEC (R = 0.221) and OC contents positively correlated with Cu in both soils
2
(R = 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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แมวาปจจุบันประเทศไทยจะเนนดานการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น แตก็ยังคงปฏิเสธไมไดวา
การเกษตรกรรมยังคงเปนอาชีพหลักของคนไทย โดยพื้นที่เกษตรสวนใหญมักจะเปนพื้นที่เกษตร
ดั้งเดิมที่มีการเพาะปลูกติดตอกันมาเปนเวลานาน อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปริมาณสารอินทรีย
และแรธาตุตางๆ ในดินลดลง แมวาเกษตรกรสวนใหญมีการปรับปรุงคุณภาพดินอยางตอเนื่อง เชน
การพรวนดิน การปรับความเปนกรดดาง การเติมปุย ซึ่งเกษตรกรโดยมากมักจะใหความสนใจ
เฉพาะธาตุอาหารหลักเทานั้น อันไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และมักจะละเลย
แรธาตุจําพวกจุลธาตุอาหาร โดยเฉพาะจุลธาตุอาหารประจุบวก อันประกอบไปดวย ทองแดง เหล็ก
แมงกานี ส และสัง กะสี มั ก จะพบวา เกิด การขาดแคลนมากกวาที่ พบว ามีป ริม าณเกิ น ที่กํ า หนด
(Martin-Rueda et al., 2007; Hooda et al., 2004) ซึ่งอันที่จริงแลวจุลธาตุอาหารเหลานี้มีความสําคัญ
ตอพืชไมนอยกวาธาตุอาหารหลัก เนื่องจากเปนตัวที่ควบคุมกลไกตางๆ ของพืช เชน มีบทบาท
หนาที่ในการสังเคราะหแสง การสรางคลอโรฟลล เปนตัวปลุกฤทธิ์เอนไซม เปนตน (คณาจารย
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) และเปนปจจัยจํากัดที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชชั้นสูง อันไดแก ไม
ผล ไมดอก-ไมประดับ อยางไรก็ดีมีงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่บงชี้วาการไถพรวนดิน การใสปุย รวมไป
ถึงชนิดของพืชที่ปลูก มีผลตอปริมาณสารอินทรียและจุลธาตุอาหารในดิน (Martin-Rueda et al.,
2005; Wei et al., 2006) โดย Martin-Rueda et al. (2005) พบวา ในดินที่มีการไถพรวนนอยหรือไมมี
การไถพรวนเลยจะมีปริมาณจุลธาตุอาหาร (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี) มากกวาในดิน
ที่มีการไถพรวนเปนประจํา ซึ่งสัมพันธกับปริมาณสารอินทรียโดยสารอินทรียที่พบในดินที่ไมมีการ
ไถพรวนจะมีปริมาณที่สูงกวาในดินที่มีการไถพรวนเปนประจํา
สารอินทรียนอกจากจะมีบทบาทที่สําคัญเกี่ยวกับปจจัยทางดานกายภาพและเคมีของดินแลว ยัง
เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการดูดซับจุลธาตุอาหารในดิน (Jim, 1998; Harter and Naidu,
2001) นอกจากนี้ยังมีผลตอการควบคุมการเคลื่อนที่ และรูปแบบที่เปนประโยชนของจุลธาตุอาหาร
ในดิน (Yin et al., 2002; He et al., 2005) สาเหตุหนึ่งที่ทําใหสารอินทรียสามารถดูดซับประจุบวก
ได เนื่องจากสารอินทรียจัดเปนแหลงที่สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนประจุบวกมาก (cation exchange
capacity, CEC) ทั้งนี้เพราะประจุโดยรอบของสารอินทรียมักเปนประจุลบ โดยในดินที่มีปริมาณ
สารอินทรียมากมีผลทําใหมีคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มขึ้น (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) นอกจากสารอินทรียแลวสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวก็เปนปจจัยสําคัญเชนกันที่มีผลตอ
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน โดยในดินที่มีสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวมากมีผลทําใหความ
จุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มมากขึ้นดวย (McBride, 1994; Sparks, 2003) นอกจากนี้อนุภาคดิน
เหนียวยังสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียและออกไซดตางๆ ไดอีกดวย ซึ่งทําใหมี
variable charge เพิ่มขึ้นอันสงผลทําใหมีคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มขึ้นดวย (Stevenson,
1994; Sparks, 2003) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณสารอินทรีย และ
สัดสวนของอนุภาคดินเหนียว นาจะมีบทบาทสําคัญตอปริมาณจุลธาตุอาหารประจุบวก (ทองแดง
เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี) ที่พบในดิน
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 ศึกษาถึงองคประกอบทางกายภาพและเคมีที่สําคัญ (เชน อันดับดิน ชุดดิน ชั้นแรวิทยาของ
ดิน CEC-activity class ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก คา pH เปนตน)
2.2 เปรียบเทียบความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย สัดสวนของอนุภาคดิน
เหนียว และจุลธาตุอาหาร (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี) โดยแบงตามอันดับดิน (soil
order) ชั้นแรวิทยา (family mineralogy class) และประเภทของเนื้อดิน (soil texture)
2.3 ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย และ
สัดสวนของอนุภาคดินเหนียว โดยแบงตามอันดับดิน (soil order) ชั้นแรวิทยา (family mineralogy
class) และประเภทของเนื้อดิน (soil texture)
2.4 ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารแตละชนิด (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และ
สังกะสี) ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย และสัดสวนของอนุภาคดินเหนียว
โดยแบงตามอันดับดิน ชั้นแรวิทยา (family mineralogy class) และประเภทของเนื้อดิน (soil
texture)
3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 ตัวอยางดินในแตละพื้นที่นาจะมีองคประกอบทางกายภาพและเคมีแตกตางกัน
3.2 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดิน ชั้นแรวิทยา และประเภทของเนื้อดิน มีผลทํา
ใหคุณสมบัติของดินแตกตางกันดวย
3.3 ความสัมพันธระหวางความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณคารบอนอินทรีย และสัดสวน
ของอนุภาคดินเหนียว โดยแบงตามอันดับดิน ชั้นแรวิทยา และประเภทของเนื้อดิน นาจะมีผลไปใน
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ทิศทางเดียวกันคือ ปริมาณคารบอนอินทรียและสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทํา
ใหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงขึ้นดวย
3.4 ตัวอยางดินที่มีปริมาณคารบอนอินทรีย สัดสวนอนุภาคดินเหนียว และความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวกสูงนาจะพบปริมาณจุลธาตุอาหารที่สูงดวย
4. ขอบเขตของการศึกษา
ดินที่นํามาทําการศึกษา เปน ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมประเภทสวนผลไมในภูมิภาคตะวันตก 3
จังหวัดประกอบดวย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจาก
ผลไมจัดเปนผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญที่สรางรายไดใหแก 3 จังหวัดดังกลาว โดยในที่นี้ทําการ
วิเคราะหโดยใชดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ซึ่งวิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินเบื้องตน
ไดแก คา pH องคประกอบดานขนาดของดิน (ใชดินขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร) ปริมาณคารบอน
ทั้งหมด และทําการวิเคราะหพารามิเตอรที่ตองการทดสอบไดแก ปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก และจุลธาตุ
อาหาร ซึ่งประกอบดวย ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี จากนั้นจึงนําผลที่ไดมาทําการ
ทดสอบทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS
5. ขั้นตอนการศึกษา
5.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
5.2 เก็บตัวอยางดิน
5.3 เตรียมตัวอยางดิน วิธีการ สารเคมี และอุปกรณที่ใชในการวิเคราะห
5.4 เตรียมการทดลอง
5.5 วิเคราะหพารามิเตอรที่ศึกษา
5.6 เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลทางสถิติ
5.7 วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
5.8 เขียนรายงาน
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 สามารถจัดเก็บเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของดินตัวอยางในพื้นที่ศึกษา อัน
ประกอบปริมาณคารบอนอินทรีย ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก จุลธาตุอาหาร (ทองแดง เหล็ก
แมงกานีส และสังกะสี) เปนตน
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6.2 สามารถนําสมการที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษาความสัมพันธระหวางความจุแลกเปลี่ยน
ประจุ บ วก ปริ ม าณคาร บ อนอิ น ทรี ย และปริ ม าณดิ น เหนี ย วของดิ น ขนาดอนุ ภ าคเล็ ก กว า 65
ไมโครเมตร โดยแบงตามอันดับดิน (soil order) ชั้นแรวิทยา (family mineralogy class) และประเภท
ของเนื้อดิน (soil texture) ไปใชในการประเมินคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดในสถานที่จริงที่มี
สมบัติดินคลายคลึงกันได
6.3 สามารถนําสมการที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารแต
ละชนิด (ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี) ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณคารบอน
อินทรีย และปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร โดยแบงตามอันดับดิน
ชั้นแรวิทยา (family mineralogy class) และประเภทของเนื้อดิน (soil texture) ไปใชในการประเมิน
ถึงปริมาณจุลธาตุอาหารชนิดตางๆ ในดินที่มีสมบัติดินคลายคลึงกันได
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การศึกษาความสัมพันธดังกลาวเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับประเทศ
ไทยซึ่งยังคงเปนประเทศเกษตรกรรม ผลที่ไดจากการศึกษานี้สามารถนํามาใชในการประกอบการ
พิ จ ารณาในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ได เ ป น อย า งดี อี ก ทั้ ง การศึ ก ษานี้ น อกจากจะทราบถึ ง
ความสัมพันธดังกลาวซึ่งเปนประโยชนแลว ยังไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณสารอินทรีย
จุลธาตุอาหาร ธาตุอาหารหลัก เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เปนตน ซึ่งกรมพัฒนา
ที่ดิน (2519; 2525ก; 2525ข) ไดเคยศึกษาไวเมื่อนานมาแลว นอกจากนี้ในการศึกษานี้ยังใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (geographic information system, GIS) ชวยในการเก็บรวบรวมและแสดงผล
การศึกษา ซึ่งจะทําใหมองเห็นภาพไดชัดเจนและมีความเขาใจในผลการศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งได
ฐานขอมูลที่สามารถปรับปรุงหรือแกไขไดตามสภาวการณปจจุบัน ดังจะเห็นไดวางานวิจัยนี้เปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยที่มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เนื่องจากขอมูลพื้นฐาน
และความสัมพันธตางๆ ขางตน สามารถใชเปรียบเทียบกับขอมูลของดินและความสัมพันธของดิน
ในภู มิภ าคตา งๆ ของต า งประเทศ เมื่ อไดทํ า การเผยแพรท างวิช าการในวารสารหรื อที่ ป ระชุ ม
นานาชาติ อันจะเปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรูใหกวางขวางสืบไป

บทที่ 2
บทตรวจเออกสาร
1. ดิน
1.1 คํานิยามของดิน
ดิน (soil) คือ วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชา
น
ติจากการสลาายตัวทางกายภภาพ และทางเคมี
ของหินและแร
น
รวมกักับสารอินทรียยที่เกิดจากการสลายตัวของซซากพืชซากสัตตว ทับถมปกคคลุม
เปนชั้นบางๆ
น
อยูบนสวนใหญของงพื้นผิวโลกซึ่งมี
ง ความสําคัญต
ญ อการดํารงชีชีวิตของพืช ดินมี
ลักษณะและสมบัติแตกต
แ างกันไปปในที่ตางๆ ขอองโลกขึ้นอยูกักับปจจัยหลายยอยาง ที่สําคัญคื
ญ อ
ภูมิอากกาศ สิ่งมีชีวิต วัตถุตนกําเนิด ลักษณะภูมิมิประเทศ และะระยะเวลาการสรางตัวของงดิน
(กรมททรัพยากรธรณี, 2549; Soil Suurvey Staff, 1951)

อยางไรก็ดี สําหรับในทางปฐฐพีวิทยานั้นสามารถแบ
ส
ง
งการศึ
กษาดินนออกเปน ปฐพีวิทยา
สัมพันธ (edaaphology) แลละปฐพีวิทยาาธรรมชาติ (pedology)
p
(คณาจารยภาควิิชาปฐพีวิทยา,
ย 2541;
Tan, 2000) ซึ่งในที่นี้จะเป
ะ นการศึกษาไปในเชิ
ษ
งของปฐพี
ข
วิทยาสัมพันธ คือ การศึกษาดินที่มุงไป
ในทางที่จะใใชดินใหเปนประโยชนตอการเพาะปลู
อ
ลูก ความสัมพัพนธกับพืชโดยตรง ในขณ
ณะที่ดาน
ปฐพีวิทยาธรรรมชาติจุดมุงเนนเกี่ยวกับการกํ
บ าเนิดดิน การจําแนกดิน และการตรวจรูปรางสัณฐาน
ของดิน (คณาาจารยภาควิชาปฐพี
ช
วิทยา, 2541)
1.2 สวนประกอบของ
น
งดิน
ดิน สามารถแบ
ส
งออกตามคว ามสํา คัญที่เ กี่ย วขอ งกับ การเจริ
ก
ญเติบบโตของพืชได
ไ เ ป น 4
องคประกอบบใหญๆ คือ อนิ
อ นทรียวัตถุ45%, อินทรียวัตถุ 5%, น้ํา 25% และออากาศ 25% (ภาพที
(
่ 1)
ดังนี้ (คณาจาารยภาควิชาปฐพีวิทยา,25441 ; นัทธีรา, 2541;
2 Brady, 1984)
อากาศศ 25%

อนินทรีรียวัตถุ
45%
%
น้ํา 25%

อินทรี
น ยวัตถุ 5%

ภาพที่ 1 สัดสวนของสวนประกอบขอ
น
องดินโดยปริมาตรที
ม ่เหมาะสมตอการเพาะปลูก
5
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อนินทรียวัตถุ (mineral matter) เปนสวนที่เกิดจากการผุพังของหิน ซึ่งประกอบดวยชิ้น
เล็กชิ้นนอยของหินและแรธาตุที่มีขนาดและองคประกอบที่แตกตางกัน ทําใหอนินทรียวัตถุในดินที่
เกิดขึ้นมีสมบัติที่แตกตางกันดวย
อินทรียวัตถุ (organic matter) เปนสวนที่เกิดจากการเนาเปอยผุพังหรือการสลายตัวของ
เศษเหลือของพืชและสัตวที่ทับถมกันอยูบนดิน มีความสําคัญตอกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นในดิน
ทั้งกระบวนการทางกายภาพและเคมี
น้ํา (soil solution) น้ําที่อยูในดินนั้น พบอยูในชองวางระหวางเม็ดดิน (aggregate) หรือ
อนุภาคดิน (particle) ซึ่งเรียกชองวางดังกลาววา pore space (ภาพที่ 2) น้ําในดินจะชวยในการ
ละลายธาตุ อ าหารและก า ซตา งๆ ในดิ น เป น แหล ง อาหารที่ สํ า คัญ ของพื ช และเป น บริ เ วณที่ มี
คอลลอยดแพรก ระจายอยู เนื่ องจากปฏิกิริยาเกือบทั้งหมดที่เกิด ขึ้นจะเกิดในน้ํ าในดินนี้ ซึ่งจะ
เกี่ยวของกับกระบวนการตางๆ
อากาศ (air) อากาศในดินมีความสําคัญมากไมตางกับน้ําในดิน โดยจะแทรกตัวอยูระหวาง
ชองวางของกอนดินหรื ออนุภาคดิน (ภาพที่ 2) กาซที่พบโดยทั่ว ไปในอากาศในดิน นั้น ไดแ ก
ไนโตรเจน ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด

ภาพที่ 2 โครงสรางของดินที่มีน้ําและอากาศแทรกอยู
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1.3 เนื้อดิน
เนื้อดินจัดเปนสมบัติทางกายภาพขั้นมูลฐาน เนื่องจากเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการควบคุม
สมบัติอื่นๆ ของดิน ซึ่งเนื้อดินจะสื่อความหมายในดานของขนาดหรือความหยาบ-ละเอียดของ
อนุภาคอนินทรียที่เปนองคประกอบของดินนั้น
เนื้อ ดิน ถู ก จั ด จํ า แนกเปน หลายประเภทดว ยกั น โดยจะขึ้น อยูกั บสั ด สว นโดยมวลของ
อนุภาคดิน 3 กลุมขนาด (soil separates) คือ อนุภาคทราย (sand) อนุภาคทรายแปง (silt) และ
อนุภาคแรดินเหนียว (clay) ซึ่งแตละกลุมจะมีชวงขนาดอนุภาคที่แตกตางกัน นอกจากนี้ระบบที่ใช
ในการจําแนกกลุมอนุภาคนี้มีหลายระบบดวยกัน แตที่นิยมใชมี 2 ระบบ คือ ระบบสหรัฐอเมริกา
(United States Department of Agriculture, USDA) และระบบสากล (International Society of Soil
Science, ISSS) ดังตารางที่ 1 โดยอนุภาคดินที่มีเสนผานศูนยกลางเกิน 2 มิลลิเมตร จะไมพิจารณาวา
เปนองคประกอบของดิน ซึ่งไดแก ดินลูกรัง (gravel) กอนหิน (stone) และหินขนาดใหญที่เกิดการ
สึกกรอน (boulder) จะไมพิจารณาวาเปนองคประกอบของดิน
ตารางที่ 1 การจําแนกกลุม ขนาดตามระบบสหรัฐอเมริกา (USDA) และระบบสากล (ISSS)
กลุมขนาด
ทราย (very coarse sand)
ทรายหยาบ (coarse sand)
ทรายขนาดปานกลาง (medium sand)
ทรายละเอียด (fine sand)
ทรายละเอียดมาก (very fine sand)
ทรายแปง (silt)
ดินเหนียว (clay)

เสนผานศูนยกลาง (mm)
USDA1
ISSS2
2.00-1.00
1.00-0.50 2.00-0.20
0.50-0.25
0.25-0.10 0.20-0.02
0.10-0.05
0.05-0.002 0.02-0.002
< 0.002

< 0.002

ลักษณะเมื่อเปรียบเทียบ
กับขนาดสูงสุด3
ความหนาของกุญแจบาน
หัวเข็มหมุดขนาดเล็ก
เกล็ดน้ําตาลหรือเกลือ
ความหนาของกระดาษ
มองเห็นไดดว ยตาเปลา
มองเห็นไดภายใตกลอง
จุลทรรศน
ไมสามารถมองเห็นได
ถึงแมใชกลองจุลทรรศน

ที่มา: 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) ดังภาพที่ 3 ตามสัดสวนผสมของกลุมอนุภาคดินทั้ง 3 ขนาด โดยเนื้อดินที่จัดใหอยูใน
ประเภทเดียวกันจะมีสมบัติทางกายภาพที่คลายกัน

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมสามเหลี่ยมแจงประเภทของเนื้อดินตามสัดสวนโดยมวลของทราย ทรายแปง
และดินเหนียว
ในการวิเคราะหสัดสวนของอนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียว เพื่อใหทราบถึงชนิด
ของเนื้อดินนั้น ประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการคือ การกระจายตัวของอนุภาค (dispersion)
และการตกตะกอนของอนุภาคดิน (sedimentation) (Gee and Bauder, 1986; Tan, 1996)
การกระจายตัวของอนุภาคดิน (dispersion) เปนการทําใหอนุภาคดินที่เปนกลุมกอนเกิด
การกระจายตัวกัน เพื่อใหอนุภาคมีอิสระในการเคลื่อนที่ เนื่องจากในดินสวนใหญอนุภาคของทราย
ทรายแปง และดินเหนียว มักจับตัวกันเปนกลุมกอนซึ่งอาจเกิดจากสารอินทรีย หรือเกลือชนิดตางๆ
เปนตน ซึ่งการจับตัวกันของอนุภาคดังกลาวจะทําใหคาที่วิเคราะหไดคลาดเคลื่อน ในการทําใหดิน
เกิดการกระจายตัวนั้นอาจทําไดโดยนําสารละลายดินไปกวน หรือเติมสารที่ชวยในการกระจายตัว
เชน โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต หรือ คาลกอน (sodium-hexametaphosphate, HMP หรือ calgon)
ซึ่งสารดังกลาวจะไปชวยอนุภาคดังกลาวเกิดแรงผลักระหวางกันทําใหเกิดการกระจายตัวไดดียิ่งขึ้น
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การตกตะกอนของอนุภาคดิน (sedimentation) หลังจากที่อนุภาคมีการกระจายตัวแลวก็จะ
ปลอยใหมีการตกตะกอนของอนุภาคอยางอิสระเพื่อหาสัดสวนของอนุภาคทราย ทรายแปง และดิน
เหนียว โดยมี 2 เทคนิคที่นิยมคือ Bouyoucos hydrometer method และ pipette method ทั้ง 2 วิธีนี้แม
มีวิธีการทดลองที่แตกตางกัน แตใชกฎของสโตกส (Stokes’s law) เหมือนกัน โดย
V = [2 r2 (dp – dw) g]/9η

[1]

ซึ่ง V คือ อัตราการตกตะกอนของอนุภาคดิน (cm s-1); r คือ รัศมีของอนุภาค (cm); dp คือ
ความหนาแนนของอนุภาค (g cm-3); dw คือ ความหนาแนนของตัวกลางในสารละลาย (g cm-3);
-1 -1
-2
η คือ ความหนืด (viscosity) มีหนวยเปน poise, g cm s ; g คือ แรงโนมถวงของโลก (981 cm sec )
จากกฏของสโตกสจะเห็นไดวา V ขึ้นอยูกับขนาดอนุภาค ซึ่งอนุภาคที่มีขนาดใหญจะสามารถ
ตกตะกอนลงมาไดเร็วกวาอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา ดังนั้นอนุภาคทรายจะตกตะกอนลงมากอนเปน
อันดับแรก ตามดวยอนุภาคทรายแปง สวนดินเหนียวมีแนวโนมวายังคงอยูในสภาพที่เปนสาร
แขวนลอยอยูเปนระยะเวลานานเนื่องจากมีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก
สําหรับวิธีในการวิเคราะหหาองคประกอบดานขนาดของอนุภาคดินในงานวิจัยนี้ใชวิธี
hydrometer method ซึ่งเปนวิธีที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน (Gee and Bauder, 1986; Sheldrick
and Wang, 1993)
1.4 ระบบอนุกรมวิธานดิน
การจําแนกดินเปนการแบงดินออกเปนหมวดหมูในระดับตางๆ ตามความคลายคลึงกันของ
สมบัติของดิน และลักษณะการเกิดของดิน โดยใชขอมูลจากการศึกษาดินเปนพื้นฐาน (คณาจารย
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
ระบบการจําแนกดินในปจจุบันมีมากมายหลายระบบดวยกัน โดยในบางประเทศที่มีผล
การศึกษาดินมากพอก็สามารถกําหนดระบบการจําแนกดินที่เหมาะสมกับประเทศของตนเองได
สําหรับประเทศไทยใชระบบอนุกรมวิธานดินในการจําแนกดิน ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาโดย USDA
Soil Conservation Service (1975) ลักษณะของการจําแนกดินในระบบนี้เปนการแจกแจงดิน
ออกเปนหมวดหมูคลายคลึงกันกับระบบอนุกรมวิธานของพืชและสัตว โดยระบบอนุกรมวิธานดิน
แบงขั้นจําแนกดินออกเปน 6 ขั้นดวยกัน ดังภาพที่ 4 โดยในขั้นสูงจะใชลักษณะที่ใชในการจําแนก
นอยกวาแตควบคุมลักษณะตางๆ ที่ใชในการจําแนกขั้นต่ําไวดวย ซึ่งมีผลลัพธที่ทําใหชั้นของดินใน
ขั้นต่ํามีมากกวาชั้นของดินในขั้นสูง
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อันดับ
อันดับยอย
กลุมดิน
กลุมดินยอย
วงศดิน
ชุดดิน
ภาพที่ 4 การแบงขั้นในระบบอนุกรมวิธานดิน โดยในแตละขั้นใชลักษณะการจําแนกที่ตางกัน
ออกไป แตมีความเชื่อมโยงกันของโครงสรางแบบปรามิด
ที่มา: Brady (1984)
อันดับ (order) ขั้นอันดับเปนขั้นการจําแนกสูงสุดมีอยูดวยกันทั้งหมด 11 อันดับ การใชชื่อ
อันดับมีรากศัพทที่บงบอกถึงลักษณะดิน ซึ่งประกอบดวย 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)
โดยตัวภาษาอังกฤษที่เปนตัวหนา-เอียงในวงเล็บคือ อักษรประกอบชื่ออันดับซึ่งจะตอทายชื่อของ
ดินในอันดับนั้นๆ ในทุกขั้นการจําแนกลงไปถึงระดับกลุมดินยอย ยกตัวอยางเชน ในระดับของกลุม
ดินยอยชื่อของกลุมดินที่ลงทายดวย ept แสดงวากลุมดินยอยดังกลาวอยูในอันดับ Inceptisols หรือ
ชื่อกลุมดินยอยที่ลงทายดวย oll แสดงวากลุมดินยอยดังกลาวอยูในอันดับ Mollisols เปนตน
อันดับยอย (suborders) ใชชื่อประกอบดวย 2 พยางค พยางคหนาจะแสดงถึงลักษณะ
สําคัญของดินในอันดับยอยนั้น สวนพยางคหลังแสดงถึงอันดับของดิน เชน Aquults เปนอันดับยอย
ของดินในอันดับ Ultisols โดย Aqu มาจากภาษาละติน aqua แปลวา น้ํา แสดงวา ดินมีลักษณะ
เกี่ยวของกับความเปยกหรือดินจะเปยกเปนชวงเวลานานพอในชวงใดชวงหนึ่งของป เปนตน (เอิบ,
2533) สําหรับพยางคที่ใชแสดงลักษณะของอันดับยอยมีจํานวนมากสามารถดูรายละเอียดไดใน
หนังสือเกี่ยวกับระบบการจําแนกดินไดทั่วไป (เอิบ, 2533; Soil Survey Staff, 1951; USDA
Conservation Service, 1975)
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กลุมดิน (great groups) ใชชื่อประกอบดวยพยางคที่เพิ่มเขาในตอนหนาของชื่ออันดับยอย
เชน Paleaquults เปนชื่อกลุมดินในอันดับ Ultisols อันดับยอย Aqua กลุมดิน Pale มาจากภาษากรีก
paleos แปลวา เกา แสดงวาเปนดินที่มีพัฒนาการมานานหรือเปนดินเกา เพราะฉะนั้น Paleaquults
เปนกลุมดินที่มีพัฒนาการสูง อยูในสภาพอิ่มตัวดวยน้ําเปนชวงเวลานานในชวงป ซึ่งโดยทั่วไปเปน
ชวงฤดูกาลเพาะปลูก (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) พยางคที่ใชประกอบเพื่อแสดงลักษณะ
กลุมดินมีจํานวนมากสามารถดูรายละเอียดไดในหนังสือเกี่ยวกับระบบการจําแนกดินไดทั่วไป
(เอิบ, 2533; Soil Survey Staff, 1951; USDA Conservation Service, 1975)
กลุมดินยอย (subgroups) ใชชื่อแบบระบบ 2 คํา เขียนแยกจากกันคือ คําหนาจะแสดงถึง
ลักษณะของดินในกลุมดินยอยนั้นๆ แตคําหลังจะประกอบดวยพยางคตางๆ ที่บอกลักษณะของกลุม
ดิน อันดับยอย และอันดับ ซึ่งเขียนรวมเปนคําเดียวกันดังที่ไดยกตัวอยางมาแลวขางตน ในกรณี
ที่ดินไมมีลักษณะเดนใดๆ ที่เกี่ยวของกับดินอื่นๆ และไมมีลักษณะเดนอื่นๆ ที่แตกตางไปจากที่พบ
ในขั้นกลุมดิน จะใชคําวา Typic เปนชื่อสวนหนา เชน Typic Paleaquults เปนชื่อในกลุมดินยอย
เปนตน แตถาดินมีลักษณะเดนอื่นๆ ที่แตกตางไปจากลักษณะที่ใชในการจําแนกขั้นกลุมดิน ก็จะใช
ลักษณะนั้นประกอบเปนชื่อกลุมดินยอย เชน Aeric Paleaquults แสดงวาดินในกลุมดิน Paleaquults
ที่มีการระบายอากาศดีในชั้นดินตอนบน เปนตน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) สําหรับ
พยางค ป ระกอบชื่ อ ขั้ น กลุม ดิน ยอ ยมีเ ป น จํา นวนมากเชน เดี ย วกั น สามารถดู ร ายละเอีย ดไดใ น
หนังสือเกี่ยวกับระบบการจําแนกดินไดทั่วไป (เอิบ, 2533; Soil Survey Staff, 1951; USDA
Conservation Service, 1975)
วงศดินและชุดดิน (families and series) การจําแนกใน 2 ขั้นนี้ เปนระดับการจําแนกที่
สําคั ญมาก เพราะ เกี่ ย วข องกั บ การใช ประโยชนที่ดิน การจัด การดิน และมีผลโดยตรงตอ การ
เจริญเติบโตของพืช สําหรับในขั้นวงศดินประเทศไทยใชลักษณะเนื้อดินหรือชั้นอนุภาคดิน ชั้นแร
วิทยาของดิน ชั้นปฏิกิริยาของดิน และชั้นอุณหภูมิของดินเปนลักษณะจําแนก สวนในระดับชุดดิน
เปนการกําหนดลักษณะที่เนนในดานพัฒนาการของหนาตัดดิน และสัณฐานวิทยา เชน สีดิน เนื้อดิน
โครงสร า งดิ น ฯลฯ เนื่ อ งจากการจํ า แนกในขั้ น วงศ แ ละชุ ด ดิ น มี ร ายละเอี ย ดในการจํ า แนก
คอนขางมาก ซึ่งสามารถดูไดใน (อภิสิทธิ์ ,2527; เอิบ, 2533; Soil Survey Staff, 1951; USDA
Conservation Service, 1975)
ในงานวิจัยนี้การระบุถึงอนุกรมวิธานดินของแตละตัวอยาง อางอิงจากฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรของกรมสงเสริมสิ่งแวดลอม (2545) เนื่องจากจุดเก็บตัวอยางทุกจุดไดทําการ
บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร ซึ่งจะใชรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView GIS (Environmental
Systems Research Institue Inc. [ESRI], 2002) โดยฐานขอมูลเกี่ยวกับอนุกรมวิธานดินนั้นเปน
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ขอมูลที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรวบรวมมาจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งใชแผนที่มาตราสวน
1:100,000 จัดวาเปนการสํารวจและทําแผนที่ดินในระดับที่มีความละเอียดพอสมควร ที่สามารถใช
ผลการสํารวจในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทางดานการเกษตร โดยเนนในระดับจังหวัด (คณาจารย
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
2. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาประกอบไปดวย 3 จังหวัดดวยกัน ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และ
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ซึ่ ง กล า วถึ ง ลั ก ษณะที่ ตั้ ง และอาณาเขต ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร การใช
ประโยชนที่ดิน และการจําแนกดิน โดยในหัวขอเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขต และการใชประโยชน
ที่ดิน รวมถึงแผนที่และแผนภูมิสัดสวนการใชประโยชนที่ดิน เปนการแปลผลโดยผูวิจัยเอง โดยใช
ขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems, GIS)
ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545) รวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView GIS (ESRI,
2002)
2.1 จังหวัดนครปฐม
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครปฐมตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 13 องศา 08 ลิปดาใต ถึง 14 องศา 02 ลิปดา
เหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 03 ลิปดา ถึง 100 องศา 05 ลิปดาตะวันออก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2525ก)
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,170 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี และ
กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐมแบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอ
กําแพงแสน อําเภอดอนตูม อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอพุทธมณฑล และอําเภอสาม
พราน ดังภาพที่ 5 (ขอมูลจากฐานขอมูล GIS กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545))
2.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
จังหวัดนครปฐมมีสภาพภูมิอากาศจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical
Savannah, Aw) (Koppen, 1931) โดยลักษณะเชนนี้ทําใหมีฝนตกตลอดทั้งปแมจะเปนฤดูแลง และ
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สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดนครปฐมมีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ระดับ
ความแตกตางของความสูงพื้นที่ อยูระหวาง 2-10 เมตรจากระดับน้ําทะเล (กรมพัฒนาที่ดิน, 2525 ก)

พระนครศรีอยุธยา

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร น

ราชบุรี
สมุทรสาคร

กิโลเมตร
ภาพที่ 5 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดนครปฐม
2.1.3 การใชประโยชนที่ดิน
แปลผลจากฐานขอมูล GIS ในชั้นขอมูล (layer) การใชประโยชนที่ดิน (land use) ป
2544 ซึ่ ง จั ด ทํ า โดยกรมพั ฒ นาที่ ดิ น และรวบรวมจั ด ทํ า เป น แผนที่ ภู มิ ศ าสตร โ ดยกรมส ง เสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดลอม (2545) โดยจากภาพที่ 6 เห็นไดวา พื้นที่สวนใหญของจังหวัดนครปฐมมักจะใช
ในการเกษตรกรรม โดยคิดเปนรอยละ 78.91 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากประชากรสวนใหญ
มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก รอยละ 18.20 ของพื้นที่ เปนบานเรือนและสิ่งปลูก
สรางตางๆ รวมทั้งอุตสาหกรรม รอยละ 1.51 ของพื้นที่ เปนแหลงน้ําตางๆ ซึ่งรวมไปถึงแมน้ําทาจีน
ที่ไหลผานจังหวัดดวย รอยละ 0.93 เปนพื้นที่เบ็ดเตล็ดซึ่งประกอบดวย พื้นที่ลุม ทุงหญา ไมพุม
บอทราย บอดิน ที่ทิ้งขยะ และที่ทิ้งราง รอยละ 0.40 เปนปาไมประเภทปาเบญจพรรณ และรอยละ
0.05 เปนพื้นที่ที่ไมสามารถจัดประเภทในการใชประโยชนที่ดินได
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นอกจากนี้การทําเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐมมีมากมายหลายประเภทดวยกัน
โดยพบวา รอยละ 51.67 ของพื้นที่ที่ใชในการเกษตร เปนการทํานา รองลงมาไดแก การทําพืชไร
รอยละ 18.70 ไมผล รอยละ 16.97 ซึ่งพื้นที่ปลูกไมผลโดยมากจะเปนสวนผสมซึ่งมากถึงรอยละ
98.53 ของพื้นที่ไมผลทั้งหมด สวนที่เหลือจะเปนสวนสมและสวนมะมวง สําหรับพื้นที่เกษตรกรรม
ที่เหลือจะประกอบดวยพื้นที่บอเลี้ยงปลา-กุง พืชสวน การเลี้ยงสัตว ไมยืนตน และพืชน้ํา ซึ่งคิดเปน
รอยละ 11.07 ,0.85, 0.42, 0.28, และ 0.04 ตามลําดับ ดังภาพที่ 7

น

กิโลเมตร

ภาพที่ 6 แผนที่และสัดสวนการใชประโยชนทดี่ ินจังหวัดนครปฐม

พืชไร
18.70%

นาขาว
51.67%

ไมยืนตน
0.28%
ไมผล
16.97%

พืชสวน
0.85%
พืชน้ํา
0.04%

ทุงหญาและโรงเรือน
เลี้ยงสัตว
0.42%

สถานที่เพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
11.07%

ภาพที่ 7 ประเภทและสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินในดานเกษตรกรรมจังหวัดนครปฐม

15
2.1.4 การจําแนกดิน
ดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน วาในที่นี้ใชการจําแนกดินในระบบอนุกรมวิธานดิน
สําหรับจังหวัดนครปฐมประกอบดวย อันดับดิน 3 อันดับดวยกัน คือ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2525ก)
Inceptisols เปนดินที่แรธาตุบางอยางถูกทําใหเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนยายออกไป
ลักษณะดินในขั้นตางๆ จะแตกตางเพียงเล็กนอย ดินในอันดับนี้จัดวาเปนดินใหม
Alfisols เปนดินที่มีอายุมาก มีพวกแรธาตุตางๆ ที่มีประจุบวก ปฏิกิริยาดินเปนดาง
Mollisols เปนดินที่มีอินทรียวัตถุสะสมมาก ดินจะอิ่มตัวดวยดางและฮิวมัส หญาจะ
เปนพืชสําคัญในการทําใหเกิดดินประเภทนี้
อยางไรก็ดีถึงแมวาดินในจังหวัดนครปฐมประกอบดวยอันดับดินเพียง 3 อันดับ แต
เมื่อมีการจําแนกในระดับขั้ นที่ ต่ําลงมาถึงขั้น ชุด ดินสามารถจํ าแนกไดห ลายชุด ดิน ดวยกัน อัน
ประกอบดวย ดินชุดอยุธยา ดินชุดบางกอก ดินชุดบางเลน ดินชุดบางเขน ดินชุดบางแพ ดินชุดบาง
ปะอิน ดินชุดดําเนินสะดวก ดินชุดกําแพงแสน ดินชุดนครปฐม ดินชุดเสนา ดินชุดสิงหบุรี ดินชุด
สระบุรี ดินชุดธนบุรี ดินชุดกําแพงแสนและดินชุดนครปฐม ดินชุดทามวงและชัยนาทมีสวนผสม
ของหินปูน ดินชุดราชบุรีมีลักษณะเปนดางออน ดินชุดสระบุรีมีความเปนกรด ดินชุดสระบุรีมีน้ํา
ขังในดินชั้นลาง ดินชุดสิงหบุรีชั้นลางมีความเปนกรด และดินชุดบางเลนมีการกัดเซาะดานบน
(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2545)
2.2 จังหวัดสมุทรสาคร
2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตอนลางของภาคกลาง
ของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 13 องศา 25 ลิปดา ถึง 13 องศา 39 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่
100 องศา 0.5 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2550) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 862 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดนครปฐม
ทิศใต
ติดตอกับ ทะเลอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสาครแบงการปกครองออกเปน 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง
สมุ ท รสาคร อํา เภอกระทุม แบน และอํา เภอบา นแพว (ภาพที่ 8) (ข อ มูล จากฐานขอ มูล GIS
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545))
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นครปฐม

สมุทรสงคราม

ราชบุรี

กรุงเทพมหานคร

น

อาวไทย
กิโลเมตร

ภาพที่ 8 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสมุทรสาคร
2.2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
ภูมิประเทศเกือบทั้งหมดของจังหวัดสมุทรสาครเปนที่ราบลุมขนานไปกับทะเล สวน
ใหญ เ ป น บริเ วณของป า ชายเลนหรื อ นากุ ง บริ เ วณดั ง กล า วมั ก มี น้ํ า ทะเลท ว มถึ ง อยู เ ป น ประจํ า
โดยเฉพาะในฤดูมรสุม มีความสูงเฉลี่ยอยูระหวาง 2 เมตร ถึงสูงกวาระดับน้ําทะเลเล็กนอย เกือบ
กึ่งกลางของจังหวัดมีแมน้ําทาจีนไหลผานลงสูอาวไทยในแนวเหนือใต (กรมพัฒนาที่ดิน, 2519)
สําหรับสภาพภูมิอากาศจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical Savannah, Aw) (Koppen,
1931) เชนเดียวกันกับจังหวัดนครปฐม
2.2.3 การใชประโยชนที่ดิน
แปลผลจากฐานขอมูล GIS ในชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินป 2543 ซึ่งจัดทําโดย
กรมพัฒนาที่ดิ น และรวบรวมจัดทํ าเปนแผนที่ภูมิศาสตรโดยกรมสงเสริ มคุณภาพสิ่งแวดลอม
(2545) โดยจากภาพที่ 9 เห็นไดวา พื้นที่สวนใหญของจังหวัดสมุทรสาครมักจะใชในการเกษตร
กรรม โดยคิดเปนรอยละ 73.43 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากประชากรสวนใหญมักจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก โดยสามารถแบงประเภทการทําเกษตรกรรมออกไดเปน
3 ประเภทดวยกัน ไดแก สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รอยละ 41.11 ไมผล รอยละ 29.59 ซึ่งจัดเปน
สวนผสมทั้งหมด และนาขาว รอยละ 29.30 (ภาพที่ 10) รอยละ 12.59 ของพื้นที่เปนบานเรือนและ
สิ่งปลูกสรางตางๆ รวมทั้งอุตสาหกรรม รอยละ 12.54 ของพื้นที่เปนพื้นที่เบ็ดเตล็ดซึ่งประกอบดวย
พื้นที่ลุม นาเกลือ ที่ทิ้งขยะ และที่หินโผล รอยละ 1.17 ของพื้นที่ เปนแหลงน้ําตางๆ ซึ่งรวมไปถึง
แมน้ําทาจีนที่ไหลผานจังหวัดดวย และรอยละ 0.26 ของพื้นที่เปนพื้นที่ปาไมประเภทปาชายเลน
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น
กิโลเมตร

ภาพที่ 9 แผนที่และสัดสวนการใชประโยชนที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่
เพาะเลีย้ ง
สัตวน้ํา
41.11%

นาขาว
29.30%

ไมผล
29.59%

ภาพที่ 10 ประเภทและสัดสวนของการใชประโยชนที่ดนิ ในดานเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
2.2.4 การจําแนกดิน
สําหรับจังหวัดสมุทรสาครประกอบดวยอันดับดิน 2 อันดับดวยกัน คือ Inceptisols
และ Mollisols และสามารถจําแนกชุดดินไดดังนี้ ดินชุดบางกอก ดินชุดบางเลน ดินชุดบางน้ํา
เปรี้ยว ดินชุดดําเนินสะดวก ดินชุดสมุทรปราการ ดินชุดธนบุรี ดินชุดทาจีน ดินชุดบางเลนที่มี
หินปูนเปนสวนประกอบ ดินชุดบางกอกที่เกิดในบริเวณพื้นที่ต่ํา และดินชุดสมุทรปราการที่มีเกลือ
เปนสวนประกอบ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2545)
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2.3 จังหวัดสมุทรสงคราม
2.3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยูบริเวณเสนรุงที่ 13 องศา 20 ลิปดา ถึง 13 องศา 31 ลิปดา
เหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 52 ลิปดา ถึง 100 องศา 05 ลิปดาตะวันออก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2525ข)
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 408 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดเพชรบุรี และอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดสมุทรสาคร และอาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงครามแบงการปกครองออกเปน 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง
สมุท รสงคราม อํา เภออั ม พวา และอํา เภอบางคนที (ภาพที่ 11) (ขอ มูล จากฐานขอ มูล GIS
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545))

สมุทรสาคร

ราชบุรี

อาวไทย
น

เพชรบุรี
ภาพที่ 11 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

กิโลเมตร
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2.3.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร
จังหวัดสมุทรสงครามจัดเปนสวนหนึ่งของที่ราบภาคกลางตอนใตเชนเดียวกันกับ
จังหวัดสมุทรสาคร มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมโดยตลอด มีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสําคัญ
ไหลผานจากทางเหนือลงสูตะวันออกเฉียงใต และไหลลงทะเลที่อาวไทย นอกจากนี้ยังมีคลองเล็กๆ
ที่แยกออกจากแมน้ําแมกลองอีกหลายสาย พื้นที่บริเวณทิศเหนือของจังหวัดสมุทรสงครามสวน
ใหญเปนที่สูงกวาทางดานตะวันออกเฉียงใต ซึ่งบริเวณที่สูงนี้สูงประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ําทะเล
แลวคอยๆ ลาดลงสูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตจดอาวไทย โดยพื้นที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต
เปนพื้นที่ที่ลุมที่สุดขนานไปกับฝงทะเล สําหรับสภาพภูมิอากาศจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอน
เฉพาะฤดู (Tropical Savannah, Aw) (Koppen, 1931) เชนเดียวกันกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาคร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2525ข)
2.3.3 การใชประโยชนที่ดิน
แปลผลจากฐานขอมูล GIS ในชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินป 2531 ซึ่งจัดทําโดย
กรมพัฒนาที่ดิ น และรวบรวมจัดทํ าเปนแผนที่ภูมิศาสตรโดยกรมส งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(2545) โดยจากภาพที่ 12 เห็นไดวา พื้นที่สวนใหญของจังหวัดสมุทรสงครามมักจะใชในการเกษตร
กรรม โดยคิดเปนรอยละ 90.40 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยสามารถแบงประเภทการทําเกษตรกรรมออก
ไดเปน 6 ประเภทดวยกัน ไดแก ไมผล สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา นาขาว ไมยืนตน พืชน้ํา และพืช
สวน ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 61.52 ,34.61, 3.76, 0.05, 0.04 และ 0.02 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด
ตามลําดับ (ภาพที่ 13) รอยละ 3.84 ของพื้นที่เปนพื้นที่เบ็ดเตล็ดซึ่งประกอบดวยปาละเมาะ ที่ลุมน้ํา
ขัง และนาเกลือ-นากุง รอยละ 2.95 ของพื้นที่เปนบานเรือนและสิ่งปลูกสรางตางๆ รวมทั้ง
อุตสาหกรรม รอยละ 1.76 ของพื้นที่ เปนแหลงน้ําตางๆ ซึ่งรวมไปถึงแมน้ําแมกลองที่ไหลผาน
จังหวัดดวย และรอยละ 1.05 ของพื้นที่เปนพื้นที่ปาไมประเภทปาชายเลน
2.3.4 การจําแนกดิน
จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามประกอบด ว ยอั น ดั บ ดิ น 2 อั น ดั บ เช น เดี ย วกั บ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร คือ Inceptisols และ Mollisols ประกอบดวยชุดดินดังตอไปนี้ ดินชุดบางกอก ดินชุด
ดําเนินสะดวก ดินชุดสมุทรปราการ ดินชุดสมุทรสงคราม ดินชุดธนบุรี ดินชุดทาจีน ดินชุดบางกอก
ที่เกิดในที่ลุม และดินคลายดินชุดสมุทรปราการที่เค็มจัด (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2545)
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กิโลเมตร

ภาพที่ 12 แผนที่และสัดสวนการใชประโยชนที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม

พืชสวน
0.02%
พืชน้ํา
0.04%

ไมผล
61.52%
สถานที่เพาะเลีย้ ง
สัตวน้ํา
34.61%
ไมยืนตน
0.05%

นาขาว
3.76%

ภาพที่ 13 ประเภทและสัดสวนของการใชประโยชนที่ดนิ ในดานเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
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3. ปจจัยที่ทําการศึกษา
สํา หรั บ ในหั ว ข อนี้จ ะทํ า การกลา วถึ ง ความหมายและสมบัติทั่ว ไป บทบาท-หน าที่ที่สําคัญ
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของของสมบัติทางเคมีของดินที่ทําการศึกษา อันประกอบดวย คารบอน
อินทรีย (organic carbon, OC) ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity, CEC) และ
สั ด ส ว นของอนุ ภ าคแร ดิ น เหนี ย ว (%Clay) จากนั้ น จึ ง กล า วถึ ง จุ ล ธาตุ อ าหารที่ ทํ า การศึ ก ษา
ประกอบดวย ทองแดง (copper, Cu) เหล็ก (iron, Fe) แมงกานีส (manganese, Mn) และสังกะสี
(zinc, Zn) โดยกลาวถึงสมบัติโดยทั่วไป รวมถึงบทบาทและหนาที่สําคัญของจุลธาตุอาหาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเชนเดียวกัน
3.1 สมบัติทางเคมีที่ทําการศึกษา
3.1.1 ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity, CEC)
3.1.1.1 ความหมายและสมบัติทั่วไป
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน หมายถึง ปริมาณประจุบวกที่สามารถ
แลกเปลี่ยนไดทั้งหมดที่ดินสามารถจะดูดยึดไวได (Brady, 1984) โดยจะแสดงในรูปแบบของ
จํานวนโมลของประจุบวกตอน้ําหนักตัวอยาง (moles of positive charge per unit mass) โดยมักใช
ในหนวย cmol kg-1 soil การแลกเปลี่ยนประจุบวกจะเกิดขึ้นไดเมื่อผิวของอนุภาคดินหรือคอลลอยด
มีประจุลบที่มากเกินพอ ซึ่งประจุลบในดินแบงเปน 2 ประเภทหลักคือ permanent negative charge
คือเปนประจุลบที่ไมสามารถแลกเปลี่ยนได มักพบในโครงรางผลึกของดิน เชน ใน tetrahedral
sheet ของดินเหนียวประเภท vermiculite เปนตน และ variable หรือ pH-dependent negative charge
ซึ่งเปนประจุลบที่สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไดโดยงาย ขึ้นอยูกับคา pH ซึ่งประจุชนิดนี้เปนประจุ
ที่มักเกิดจากหมูฟงกชันของสารอินทรีย เชน หมูคารบอกซิล หรือแมกระทั่งเกิดจากไฮดรอกซิลของ
สารอนินทรียตางๆ (surface hydroxyls of inorganic minerals) (Sumner and Miller, 1996;
Evangelou and Phillips, 2005; Seybold et al., 2005) ดังนั้นคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินจึง
มักเปนคาที่ไดมาจาก variable negative charge โดยความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกจะมีปริมาณมาก
หรือนอยนั้นขึ้นอยูกับ
ชนิ ด ของคอลลอยด ใ นดิ น โดยคอลลอยด ที่ แ ตกต า งกั น ก็ จ ะให ค วามจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกที่แตกตางกันดวย
สัดสวนของอนุภาคแรดินเหนียว สารอินทรีย และ sesquioxides ที่มีอยูใน
ดิน โดยในดินที่มีสัดสวนขององคประกอบดังกลาวมากมีผลทําใหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกใน
ดินสูงตามไปดวย
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ในการวิเคราะหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกโดยมากมักจะอาศัยหลักการ
โดยการทําใหดินอิ่มตัวดวยไอออนของสารละลายเชิงซอนที่สามารถแลกเปลี่ยนไดจากนั้นจึงเติม
ไอออนอีกตัวหนึ่งซึ่งมีแรงดึง (สามารถเขาไปแทนที่) มากกวาไอออนตัวแรก (law of mass action)
(Hendershot et al., 1993)
สําหรับวิธีในการวิเคราะหหาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในงานวิจัยนี้ใช
หลักการดังที่กลาวมาขางตนซึ่งเรียกวิธีนี้วา Compulsive Exchange Method ดวย BaCl2 โดย
Sumner and Miller (1996) ซึ่งเปนวิธีที่สามารถใชวิเคราะหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดในดิน
ทุกชนิดรวมไปถึงดินเค็มและดินที่เปนดางดวย โดยมีหลักการคือ ในขั้นแรกทําใหดินอิ่มตัวดวย
แบเรียมไอออน (Ba2+) แลว ทํ าใหสารละลายดังกลาวอยูในสภาวะสมดุลโดยการปรับคา ionic
strength ใหเหมือนกับสภาวะแวดลอมของน้ําในดิน (soil solution) จากนั้นเปนการเติมสารละลาย
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันระหวางแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) และ
แบเรียมไอออน (Ba2+) ในขั้นตอนนี้จะเกิดการตกตะกอนของแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) จากนั้นทํา
การปรับคา ionic strength อีกครั้งใหมีคาเทากับ ionic strength เดิมในน้ําในดิน โดยปริมาณของ
แมกนีเซียมไอออนที่ถูกดูดซับ (= ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก)
3.1.1.2 บทบาทที่สําคัญ
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมีบทบาทสําคัญตอการนําธาตุอาหารไปใชของ
พืชเปนอยางมาก โดยเฉพาะธาตุปริมาณนอยดังเชน ทองแดง และสังกะสี (Alloway, 1990)
เนื่องจากธาตุอาหารประจุบวกที่ถูกดูดยึดไวจะอยูในรูปแบบที่สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนได ซึ่ง
เปนรูปแบบที่พืชสามารถนําไปใชได (ไพบูลย, 2528; Barber, 1995)
ปริมาณความมากนอยของความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกที่แตกตางกันในดิน
จะเปนตัวบงชี้ถึงความมากนอยของปริมาณไอออนบวกที่จะถูกสารคอลลอยดในดินนั้นดูดยึดไวได
ซึ่งการรูปริมาณของความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกจําเปนอยางยิ่งในการจัดการใสปุยและธาตุอาหาร
พืชใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยดินที่มีความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ํายอมไมสามารถดูดยึด
ปุยหรือธาตุอาหารพืชไวไดดวยแรงเคมี ดังนั้นถามีฝนตกหรือมีการทดน้ําเขาไป ไอออนบวกที่อยู
ในสารละลายชั้นนอกก็จะถูกชะลางไปไดโดยงาย
นอกจากนี้ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกยังสัมพันธกับความสามารถในการ
ทนตอการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดาง (buffering capacity) ของดินดวย โดยดินที่มีความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกสูงมักจะมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลง pH สูงดวย

23
3.1.2 คารบอนอินทรีย (organic carbon, OC)
3.1.2.1 ความหมายและสมบัติทั่วไป
คารบอนอินทรีย ประกอบดวย เซลลของสิ่งมีชีวิต ซากพืชและซากสัตวใน
กระบวนการยอยสลายตางๆ สารเชิงซอนฮิวมิก และสารประกอบที่มีคารบอนสูง เชน ถานหิน
(coal) กราไฟต (graphite) เปนตน(Nelson and Sommers, 1996)
คารบอนอินทรีย เปนตัวบงชี้ (indicator) ที่สําคัญในการประเมินสารอินทรีย
ในดิน เนื่องจากคารบอนเปนองคประกอบหลักของสารอินทรีย ซึ่งคิดเปนรอยละ 48-58% ของ
น้ําหนักทั้งหมด (Stevenson, 1994; Sparks, 2003) ดังนั้นเมื่อทราบถึงปริมาณคารบอนอินทรียก็
สามารถทราบถึงปริมาณสารอินทรียในดินไดเชนกัน โดยการนําปริมาณคารบอนอินทรียมาคูณกับ
สัมประสิทธิ์ Van Bemmelen factor มีคาเทากับ 1.724 ซึ่งเปนคาที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยคา
ดังกลาวมาจากคาเฉลี่ยของสารอินทรียที่พบในดินทั่วไปที่มีคารอยละ 58 (Stevenson, 1994;
Faithfull, 2002) โดยในดินเกษตรกรรมในภูมิอากาศเขตรอน (tropical agricultural soils) มีปริมาณ
สารอินทรียในดินอยูในชวง 0.1-2% (vanLoon and Duffy, 2000) อยางไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
อันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการแปลงผลจากปริมาณคารบอนอินทรียเปนปริมาณสารอินทรีย
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงรายงานผลเปนปริมาณคารบอนอินทรีย
สําหรับวิธีวิเคราะหคารบอนอินทรียนั้นสามารถแบงเปน 2 ประเภทหลัก
คือ dry combustion method และ wet combustion method (Nelson and Sommers, 1996) โดยใน
งานวิจัยนี้ใชวิธี dry combustion method เนื่องจากเปนวิธีที่มีความถูกตองและความแมนยําสูง อาศัย
หลั ก การที่ ตั ว อย า งดิ น ถู ก เผาในสภาวะที่ มี ก า ซออกซิ เ จนบริ สุ ท ธิ์ จากการเผาจะได ก า ซ
คารบอนไดออกไซดออกมาซึ่งจะมีตัวดักจับกาซดังกลาว (detector) คาที่ไดจากการเผาตัวอยางดิน
สามารถแบงไดเปน 2 กรณีคือ
ดิ น ที่ มี ค าร บ อเนตเป น องค ป ระกอบหรื อ ดิ น ด า ง ค า ที่ ไ ด นี้ คื อ ปริ ม าณ
คารบอนทั้งหมดในดินตัวอยาง ซึ่งตองนําคาดังกลาวนี้ไปลบออกจากคารบอนอนินทรีย (inorganic
carbon) จึงจะไดคาคารบอนอินทรียทั้งหมดออกมา
ดินที่เปนกรดหรือดินอินทรีย คาที่ไดจาก dry combustion method คือ
ปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด (Tan, 1996)
3.1.2.2 บทบาทที่สําคัญ
สมบัติทางกายภาพของคารบอนอินทรียที่สําคัญคือ มีหนาที่ในการเชื่อมยึด
กับอนุภาคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับอนุภาคดินเหนียว และเซลลของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก โดยอาจ
เกิดจากการจับตัวที่มีประจุตางกันระหวางสารอินทรียกับดินเหนียว หรือการเกาะยึดระหวางประจุ
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ลบดวยกันโดยมีธาตุประจุบวกที่มีประจุบวกมากกวา 1 (multivalent cation) เปนตัวเชื่อมก็ได ซึ่ง
การเกาะยึดกันของเม็ดดินโดยมีสารอินทรียเปนตัวเชื่อมนี้ทําใหดินมีโครงสรางที่เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของพืชไดดีขึ้น เนื่องจากการเกาะยึดจะทําใหเกิดรูพรุนระหวางอนุภาคดินขึ้นซึ่งชวยใน
การอุมน้ําในกรณีที่เปนดินทราย ในขณะที่ชวยในการระบายน้ําในกรณีที่เปนดินเหนียว และยังทํา
ใหดินไมอัดตัวกันแนนจนเกินไป นอกจากนี้ความสามารถในการดูดจับประจุของคารบอนอินทรีย
ดังกลาวยังชวยในการปองกันไมใหธาตุอาหารพืชถูกชะละลายไปกับน้ําไดโดยงายอีกดวย อยางไรก็
ดีเมื่อคารบอนอินทรียเกิดการสลายตัวจะเปนผลทําใหธาตุอาหารที่ดูดจับไวถูกปลอยออกมาดวย
กระบวนการคีเลชั่น (chelation) ซึ่งการเกิดกระบวนการดังกลาวทําใหพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหาร
ไปใช ไ ด งาย โดยเฉพาะอย างยิ่ งธาตุอาหารจํา พวกจุลธาตุอาหาร เนื่อ งจากจุลธาตุอาหารที่พ บ
โดยทั่วไปในดินมักจะเปนรูปแบบที่พืชไมสามารถนําไปใชได นอกจากนี้กระบวนการดังกลาวยังมี
ผลทําใหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินเพิ่มขึ้น
สํ า หรับ คุ ณ สมบั ติด า นชี ว ภาพ คาร บ อนอิ น ทรี ย จัด เป น แหลง พลั ง งานที่
สําคัญตอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ดังนั้นปริมาณที่พบหรือคุณภาพของคารบอนอินทรียจึงมีผลกระทบตอ
กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโดยตรง เชน การตรึงไนโตรเจน การเกิดแกสมีเทน การแปรสภาพ
ของธาตุอาหารพืช เปนตน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
นอกจากนี้คารบอนอินทรียยังมีคุณสมบัติทางดานเคมีที่สําคัญ เนื่องจาก
จัดเปนสารที่ประกอบไปดวยหมูฟงกชันตางๆ มากมาย และจัดเปนคอลลอยดอินทรียที่มีทั้งประจุ
บวกและลบอยูสูง ดังนั้นดินที่มีคารบอนอินทรียสูงจึงมีแนวโนมที่จะดึงดูดประจุตรงขามไดมาก
โดยดูดซับไดสูงกวาคอลลอยดอื่นๆ ตั้งแต 2-30 เทา (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) อยางไรก็
ดี คาร บ อนอิ น ทรี ย จั ด เป น เพี ย งป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความจุ แ ลกเปลี่ ย นประจุ บ วกในดิ น
ยกตัวอยางเชน
Seybold et al. (2005) ไดศึกษาถึงแบบจําลองเชิงเสน (linear models) ที่
เหมาะสมในการทํานายความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงรัฐ
อลาสกา และรัฐฮาวาย) โดยใชปริมาณคารบอนอินทรียเปนพื้นฐานในการจัดกลุมออกเปน 3 กลุม
ดวยกันเพื่อใหไดแบบจําลองที่เหมาะสม (ตารางที่ 2) และใชขอมูลตางๆ จากฐานขอมูลของ
National Soil Survey Characterization
พบว า ปริ ม าณทรายแป ง ทั้ ง หมด ปริ ม าณดิ น เหนี ย วทั้ ง หมด (รวมทั้ ง
noncarbonated clay) คารบอนอินทรีย (รวมทั้งคารบอนทั้งหมด) คา pH (ทั้งในน้ํา หรือใน
สารละลายแคลเซียมคลอไรด) และ -1500-kPa water เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคาความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกมาก เมื่อนําขอมูลทั้งหมดไปหาสมการถดถอยเชิงเสนดวย forward stepwise
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regression (ตารางที่ 3) โดยแบงตามกลุม 3 กลุมที่ไดกลาวไปแลวในขางตน จากตารางที่ 3 เห็นได
วา การแบงกลุมดินตาม CEC-activity class สามารถทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนไดสูงที่สุดซึ่งสูงถึง
90-96% รองลงมาคือการแบงกลุมตาม taxonomic family mineralogy class และแบงตามอันดับดิน
ซึ่งทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดใกลเคียงกัน คือ 56-84% และ 55-86% ตามลําดับ
ในขณะที่กลุมที่ 3 ซึ่งจัดเปนกลุมที่มีคารบอนอินทรียสูงทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกได
42-63% (ที่คา pH ≤ 7.0) และ 77-78% (ที่คา pH > 7.0)
จากงานวิจัยดังกลาว สังเกตไดวานอกจากคารบอนอินทรียแลวยังมีปจจัย
อื่นๆ เชน คา pH ปริมาณดินเหนียว ปริมาณทรายแปงที่มีผลตอความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก และ
การแบงกลุมที่แตกตางกันก็จะไดตัวแบบสมการ (linear model) ที่อธิบายคาความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวกที่แตกตางกัน แตเปนที่นาสังเกตอยางหนึ่งวาในดินที่มีปริมาณคารบอนอินทรีย ≤ 8%
คารบอนอินทรียสามารถอธิบายความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดเกือบทุกตัวแบบสมการ ซึ่งแสดง
ให เ ห็ น ว า คาร บ อนอิ น ทรี ย มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความจุ แ ลกเปลี่ ย นประจุ บ วกค อ นขา งมาก และ
ความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก คือ ปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหคา
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมีคามากขึ้นตามไปดวย
ตารางที่ 2 ประเภทของกลุมที่ทดสอบซึ่งแบงตามปริมาณคารบอนอินทรีย
กลุม ปริมาณคารบอนอินทรีย (%)
ประเภท/ระดับ ที่ใชทดสอบความสัมพันธ
กลุมที่ 1
≤8
ระดับชั้นแรธาตุ (taxonomic family mineralogy class)
ระดับความวองไวในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
(CEC-activity class)
กลุมที่ 2
≤8
อันดับดิน (soil order)
กลุมที่ 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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ตารางที่ 3 แบบจําลองเชิงเสน (linear model) ของคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก คา R2, root mean
square error (RMSE) และ n values โดยแบงกลุมตามปริมาณคารบอนอินทรียที่จัด
ประเภทไว
กลุม
แบบจําลองเชิงเสน†
กลุมที่ 1 (OC ≤ 8%)
Taxonomic family mineralogy class

R2

RMSE

n

Ferruginous
Amorphic

0.80
0.84

2.01
0.262‡

121
247

0.76
0.79
0.59
0.58

0.495‡
0.348‡
6.27
0.325‡

257
406
80
258

0.64

0.464

41

0.56

0.431‡

1,204

0.75
0.67

0.186‡
0.249‡

1,803
249

0.75
0.78

8.49
0.329‡

40
635

0.90
0.96
0.94
0.91

0.184‡
0.133‡
0.189‡
0.289‡

12,685
4,580
1,648
256

Glassy
Carbonatic
Magnesic
Parasesquic
Micaceous
Kaolinitic
Smectitic
Illitic
Vermiculitic
Isotic
CEC-activity class
Superactive
Active
Semiactive
Subactive

2.48(OC) + 0.128(silt) + 3.208
exp[0.182(ln OC) + 0.817(ln w15bar) +
(0.736(ln pHw) – 0.608]
exp[0.102(ln OC) + 1.219(ln w15bar) – 0.005]
exp[0.253(ln OC) + 0.828(ln clay) + 0.321]
2.38(OC) + 0.555(nclay) – 0.219(silt) + 10.428
exp[0.13(ln OC) + 0.65(ln nclay) +
0.340(ln pHw) – 0.406
exp[0.251(ln OC) + 0.205(ln clay) + 0.538(pHw)
– 1.241]
exp[0.206(ln OC) + 0.618(ln nclay) +
0.303(ln silt) + 0.491(ln pHw) – 1.786]
exp[0.033(ln OC) + 0.861(ln nclay) + 0.246]
exp[0.102(ln OC) + 0.596 (ln nclay) –
1.108(ln pHw) + 2.892]
0.365(nclay) – 9.724(pHw) + 90.293
exp[0.163(ln OC + 0.683(ln w15bar) +
0.812(ln pHw) – 0.299]
exp[0.039(ln OC) + 0.901(ln nclay) + 0.131]
exp[0.015(ln OC) + 0.987(ln nclay) – 0.576]
exp[0.02(ln OC) + 0.974(ln nclay) – 0.927]
exp[0.009(ln OC) + 1.02(ln nclay) – 1.675]
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ตารางที่ 3 (ตอ)
กลุม
แบบจําลองเชิงเสน†
กลุมที่ 2 (OC ≤ 8% แบงตามอันดับดิน)
Alfisols
OC ≤ 0.3%
OC > 0.3%
Andisols
Aridisols
Entisols
Gelisols
Inceptisols
Mollisols
OC ≤ 0.3%
OC > 0.3%
Oxisols
Spodosols
Ultisols

exp[0.911(ln nclay) – 0.308]
exp[0.158(ln OC) + 0.805(ln nclay) + 0.216]a
exp[0.088(ln OC) + 0.885(ln w15bar) +
0.867(ln pHw) – 0.985]
exp[0.042(ln OC) + 0.828(ln nclay) + 0.236]
exp[0.078(ln OC) + 0.873(ln nclay) + 0.084]
exp[0.359(ln OC) + 0.49(ln clay) +1.05]b
exp[0.134(ln OC) + 0.794(ln nclay) + 0.239]a
exp[0.932(ln nclay) – 0.174]
exp[0.113(ln OC) + 0.786(ln nclay) + 0.475
2.738(OC) + 0.103(nclay) + 0.123(silt) – 2.531
exp[0.045(ln OC) + 0.798(nclay) + 0.029]
exp[0.999(ln w15bar) + 0.317]
exp[0.184(ln OC) + 0.57(ln nclay) +
0.365(ln silt) – 0.906]
exp[0.059(ln OC) + 0.86(ln nclay) + 0.312
exp[0.319(ln OC) + 0.497(ln nclay) + 1.075]b
exp[0.346(ln OC) + 0.49(ln nclay) + 1.064]

Vertisols
Histosols
Gelisols and
Histosols
Alfisols (OC > 0.3%) exp[0.141(ln OC) + 0.797(ln nclay) + 0.235
and Inceptisols

R2

RMSE

n

0.73
0.72
0.77

0.381‡
0.305‡
0.384‡

4,129
3,206
1,181

0.75
0.85
0.72
0.71

0.300‡
0.350‡
0.509‡
0.421‡

4,114
1,910
97
1,921

0.79
0.74
0.67
0.71
0.86
0.76

0.285‡
0.203‡
2.79
0.311‡
0.315‡
0.350‡

3,284
8,132
781
243
636
499

0.55
0.78
0.73

0.213‡
0.358‡
0.207‡

2,109
60
157

0.72

0.125‡

5,127

0.52
0.63
0.43

27.85
19.61
17.01

283
286
300

กลุมที่ 3 (OC > 8%)
pH ≤ 7.0
Eq. [1]: Oa horizons
Eq. [2]: Oe horizons
Eq. [3]: Oi horizons

2.12(totalC) + 9.992(pHCaCl2) – 10.684
2.03(totalC) + 3.396(pHCaCl2) – 2.939
1.314(totalC) + 27.047
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ตารางที่ 3 (ตอ)
R2

RMSE

n

1.823(totalC) + 0.398(nclay) + 15.54

0.42

10.41

133

exp[1.316(ln totalC) + 1.063(ln nclay) – 3.211]
4.314(totalC) – 26.492

0.77
0.78

0.476‡
16.62

275
30

กลุม
กลุมที่ 3 (OC > 8%) (ตอ)
pH ≤ 7.0 (ตอ)
Eq. [4]: OC ≤ 14.5%
pH > 7.0
Eq. [5]: OC ≤ 14.5%
Eq. [6]: OC > 14.5%

แบบจําลองเชิงเสน†

† สมการที่มีตัวอักษรเหมือนกันตอทาย 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.
ที่มา: Seybold et al. (2005)
นอกจากนี้ Ge and Hendershot (2004) ไดศึกษาการประเมินประจุที่ผิว
อนุภาค (variable surface charge, Qv ) ของดินในประเทศแคนาดาที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน โดยใช
เทคนิค back-titration รวมกับ non-ideal competitive adsorption (NICA)-Donnan model พบวา ดิน
ที่มีปริมาณคารบอนอินทรียสูงทําให variable surface charge สูงขึ้น และมีผลทําใหดินดังกลาวมี
ประจุที่ผิวอนุภาคที่สามารถจับกับโปรตอน (total surface charge of H+ binding, Qmax) สูงตามไป
ดวย
เมื่อนําคา Qmax ของแตละ site (เนื่องจากแบงการจับกันของประจุออกเปน 2
sites คือ carboxylic- และ phenolic-type) มาหาความสัมพันธกับคุณสมบัติของดินโดยใช stepwise
linear regression ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา Qmax 1 (carboxlic-type)
สัมพันธกับคา log ของคารบอนอินทรีย (log OC) และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) (ภาพที่
14 (ก) และ (ข)) ซึ่งมีสมการถดถอยเชิงเสนดังนี้
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]
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ในทํานองเดียวกัน log ของคารบอนอินทรียยังคงมีความสัมพันธตอ Qmax 2
(phenolic-type) เชนกัน (ภาพที่ 14 (ค) และ (ง)) เปนที่นาสังเกตวา ในสมการ [6] คาความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกไมสัมพันธกับ Qmax 2 แตเมื่อมีคารบอนอินทรียรวมอยูดวยมีผลทําให Qmax 2
สัมพันธกับคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก และปริมาณคารบอนอินทรียอยางมีนัยสําคัญ (สมการ
[7]) ซึ่งอาจแสดงถึงนัยวา phenolic type อาจจะประกอบดวยหมูฟงกชันที่เปนทั้งสารอินทรียและแร
ธาตุตางๆ (mineral functional groups) ซึ่งมีสมการดังนี้
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]

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 14 กราฟ Type 1 และ Type 2 maximum surface charge (Qmax) กับสมบัติของดิน โดย
(ก) Type 1: คารบอนอินทรีย, Org. C
(ข) Type 1: ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก, CEC
(ค) Type 2: คารบอนอินทรีย ,Org. C
(ง) Type 2: ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก, CEC
ที่มา: Ge and Hendershot (2004)
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ที่ผิวอนุภาคของดินแรธาตุตางๆ เชน อนุภาคแรดินเหนียว และออกไซด
อาจจะจับกับสารอินทรียดวยพันธะที่แข็งแรง เปนผลทําใหผิวอนุภาคที่วองไวตอปฏิกิริยา (reactive
surface) อาจจะเปนสารเชิงซอนผสมระหวางสารอินทรียและสารอนินทรีย ซึ่งสิ่งนี้อาจเปนสิ่งหนึ่ง
ที่แสดงถึงความจริงที่วาคารบอนอินทรียเปนสมบัติพื้นฐานที่สัมพันธกับ Qmax ทั้ง 2 sites
(carboxylic- และ phenolic-type)
จากงานวิจัยของ Seybold et al. (2005) และ Ge and Hendershot (2004) ที่ยกตัวอยาง
มาแสดงใหเห็นวาคารบอนอินทรียมีความสัมพันธกับความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกอยางเห็นไดชัด
ซึ่งความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทางบวกคือ เมื่อมีปริมาณคารบอนอินทรียมากก็มีผลทําใหมีคา
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มขึ้นตามไปดวย และสมการตางๆ ที่ไดจะชวยใหสามารถทํานายคา
ความจุ แ ลกเปลี่ ย นประจุ บ วกเพื่ อ ประเมิ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของดิ น ในเบื้ อ งต น ได อ ย า งรวดเร็ ว
เนื่องจากการวิเคราะหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกตองใชเวลาในการวิเคราะหคอนขางนานเมื่อ
เปรียบเทียบกับการวิเคราะหคารบอนอินทรีย นอกจากนี้การแบงกลุมดินที่แตกตางกันมีผลทําให
คารบอนอินทรียทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดแตกตางกัน ดังนั้นในการเลือกใชสมการ
เพื่อการทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกควรคํานึงถึงการแบงกลุมดินดวย และควรเลือกใช
สมการที่เหมาะสมกับการแบงกลุมดินดังกลาว
ถึงแมวางานวิจัยของ Ge and Hendershot (2004) มักจะกลาวอางถึงความสัมพันธ
ระหวางคารบอนอินทรียกับ variable surface charge และ Qmax เปนสวนใหญ แตก็แสดงถึงนัยที่วา
คารบอนอินทรียก็สัมพันธกับคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ทั้งนี้เนื่องจากความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวกจะแสดงถึงประจุที่สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนหรือเกิดปฏิกิริยาไดงาย (variable charge)
นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่ไดผลที่สอดคลองกับงานวิจัยทั้ง 2 ขางตน ยกตัวอยาง
เชน Jim (1998) ที่ไดศึกษาถึงสมบัติของดินในชุมชนเมืองและขอจํากัดในการเพาะปลูกในประเทศ
ฮองกง พบวา ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินที่ลดลงเนื่องมาจากการขาดแคลนสารอินทรียและ
ปริมาณแรดินเหนียวที่ลดลง และ Holm et al. (2003) ซึ่งศึกษาถึงความสัมพันธในการกระจายตัว
ของแคดเมียมกับคุณสมบัติของดินพบวา ในดินที่มีปริมาณคารบอนอินทรียและสัดสวนอนุภาคดิน
เหนี ย วสู ง จะมี ค า ความจุ แ ลกเปลี่ ย นประจุ บ วกสู ง ด ว ยเช น กั น ซึ่ ง ผลที่ ไ ด จ ากงานวิ จั ย ข า งต น
สอดคลองกับ Sparks (2003); Clapp et al. (2005); Evangelou and Phillips (2005) ที่กลาวไววา
สารอินทรีย แรดินเหนียว และออกไซดของแรตางๆ (amorphous minerals) เปนแหลงกําเนิดความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกที่สําคัญ
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3.1.3 ดินเหนียว (clay minerals)
3.1.3.1 ความหมายและสมบัติทั่วไป
ดินเหนียวจัดเปนแรทุติยภูมิ (secondary mineral) ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
ผุพังของแรปฐมภูมิ (primary mineral) เปนกลุมขนาดอนุภาคเล็กที่สุดของดินที่มีประจุลบอยูเปน
จํานวนมากและแสดงคุณสมบัติในลักษณะคอลลอยด อนุภาคดินเหนียวสวนใหญมักจะอยูใน
ลักษณะโครงรางผลึก (crystalline structure) (Tan, 2000) ซึ่งมีลักษณะเปนแผนของสารประกอบ
อลูมิโนซิลิเกต (aluminosilicates) ที่เรียงซอนกันเปนชั้นๆ ซึ่งการเรียงลําดับของแผนซิลิกาและ
อลูมินาจะทําใหลักษณะโครงสรางของดินแตกตางกันไป ซึ่งจะเรียงซอนกันแบบ 1:1 หรือ 2:1
แรดินเหนียวที่พบโดยทั่วไปไดแก 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 เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติ ในขณะที่แรดินเหนียวกําลังสังเคราะหตัวขึ้นมา โดยที่อะตอมของธาตุหนึ่งเขาไป
แทนที่อะตอมที่มีอยูเดิมในหนวยโครงสรางของแร โดยกระบวนการดังกลาวจะไมมีผลทําให
โครงสรางผลึก (crystal structure) ของอนุภาคดินเหนียวเปลี่ยนไป ซึ่งอะตอมที่เขามาแทนที่นั้น
จะตองมีขนาดใกลเคียงกันหรือเทากัน ในขณะที่วาเลนซ (valence) อาจไมเทากันก็ได ในกรณีที่
วาเลนซไมเทากันอะตอมที่เขามาแทนที่นั้นตองมีวาเลนซตางจากอะตอมเดิมไมเกิน 1 หนวยประจุ
(Tan, 1998) ถาแคทไอออนที่มีวาเลนซอิเล็กตรอนต่ํากวาเขาไปแทนที่แคทไอออนเดิม ก็จะทําใหมี
ประจุลบคางอยู กระบวนการนี้มักเกิดขึ้นในแรดินเหนียวแบบ 2:1 เชน มอนตมอริลโลไนท
ดังตัวอยาง (นัทธีรา, 2541)
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ประจุลบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้จะไมขึ้นอยูกับคา pH และมักจะเกิดขึ้น
เพี ย งครั้ ง เดี ย วในขณะที่ เ กิ ด การสั ง เคราะห แ ร ดิ น เหนี ย วเท า นั้ น จึ ง ทํ า ให เ รี ย กประจุ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการนี้วา permanent negative charges (Tan, 2000)
เกิดจากการแตกหักบริเวณขอบผลึก (exposed crystal edges) การเกิดประจุ
ลบจากสาเหตุนี้เปนไปได 2 ประการ คือ
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ประการแรก ซิลิกาหรืออลูมินาที่จับกับออกซิเจน บริเวณขอบผลึกเกิดการ
แตกหักออก ทําใหออกซิเจนยังมี electronegative charge ตกคางอยู สวนอีกดานหนึ่งของออกซิเจน
ก็ยังคงอยูกับซิลิกาหรืออลูมินา ทําใหออกซิเจนที่ขอบผลึกมี electronegative charge มากพอที่จะดูด
ยึดแคตไอออนได
ประการที่สอง เกิดขึ้นไดในสิ่งแวดลอมที่เปนดางโดยโปรตอน (H+) ซึ่ง
เกาะอยูกับ ออกซิเ จนบนผิว ของอนุภ าคดิน เหนีย วของสว นที่เ ปน แผน อลูมิน าทํา ปฏิกิริย ากับ
ไฮดรอกซิล (OH-) ของดางกลายเปนน้ํา ทําใหประจุสุทธิ (net charge) ของดินขณะนั้นเปนลบ
ประจุลบที่เกิดขึ้นนี้สามารถดูดยึดแคทไอออนไดดวยพันธะไอออนิค (ionic bond) ประจุลบของแร
ดินเหนียวพวก 1:1 มักไดมาจากกระบวนการนี้ทั้งสิ้น (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
เนื่องจากกระบวนการนี้เกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับคา pH ในสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ดังนั้นประจุลบที่เกิด
จากกระบวนการนี้จึงเรียกวา pH-dependent charge หรือ variable charge (Tan, 2000)
การวิเคราะหหาสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวเปนผลการวิเคราะหที่ไดมา
จากการหาเนื้อดิน (soil texture) ซึ่งในการวิเคราะหหาเนื้อดินจะทราบถึงสัดสวนของอนุภาคทราย
(sand) ทรายแปง (silt) และดินเหนียว (clay) ดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน (บทที่ 2 หัวขอ 1.3
เนื้อดิน) สําหรับในที่นี้จะทําการวิเคราะหหาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตร เนื่องจากขนาดดังกลาวเปนขนาดอนุภาคดินที่ใชในงานวิจัยนี้ และเปนขนาดที่ดูดซับ
โลหะปริมาณนอยไดมากที่สุด (Forstner and Wittmann, 1981; Sparks, 2003) โดยวิธีหาปริมาณ
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรนั้นหาดวยวิธี pipette method
3.1.3.2 บทบาทที่สําคัญ
อนุภาคดินเหนียวเปนอนินทรียวัตถุที่มีประจุลบและมีบทบาททางเคมีที่
สําคัญในดิน เชน เปนแหลงที่เกิดการแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity) สามารถกัก
เก็บน้ําไดสูง สามารถรวมตัวกับสารอินทรียได เปนตน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; Tan,
2000) ซึ่งมีงานวิจัยจํานวนไมนอยที่ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
สารอินทรีย และปริมาณดินเหนียว ยกตัวอยางเชน
Oorts et al. (2003) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความจุแลกเปลี่ยนประจุ
บวกของดินอินทรียที่ขนาดอนุภาคตางๆ ในดิน Feric Lixisol พบวา กลุมขนาดอนุภาคมี
ความสัมพันธกับความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก นอกจากนี้ปริมาณคารบอนอินทรียที่พบในกลุม
ขนาดอนุภาคตางๆ ก็สัมพันธกับความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเชนกัน (เนื่องจากเปนดินอินทรีย
ดังนั้นปริมาณคารบอนที่วิเคราะหไดจึงจัดวาเปนคารบอนอินทรีย) จากการทดลองโดยการเก็บ
ตัวอยางดินในสภาพภูมิอากาศแบบเขตรอนที่เมือง Ibadan อยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ
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ไนจีเรีย ซึ่งเก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตรจากผิวดิน ในพื้นที่ที่มีการปลูกตนไม
แตกตางกัน 7 ชนิด การแยกขนาดอนุภาคตางๆ ของดินอินทรียจะใชวิธีทางกายภาพหลังจากทําให
อนุภาคดินดังกลาวเกิดการกระจายตัว (dispersion) ดวย ultrasonic dispersion เมื่อดินเกิดการ
กระจายตัวแลวจะทําการแยกเปนกลุมขนาดอนุภาคตางๆ ไดเปน 9 กลุม คัดเลือกออกมาเพียง 4
กลุมอนุภาค คือ สารอินทรียขนาด 0.053–0.250 มิลลิเมตร (O53) ขนาดอนุภาค 0.020–0.053
มิลลิเมตรซึ่งประกอบดวยแรธาตุและสารอินทรีย (coarse silt) ขนาดอนุภาค 0.002–0.020 มิลลิเมตร
ซึ่งประกอบดวยแรธาตุและสารอินทรีย (fine silt) และกลุมขนาดอนุภาคเล็กกวา 0.002 มิลลิเมตรซึ่ง
ประกอบดวยแรธาตุและสารอินทรีย (clay) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 กลุมขนาดอนุภาค และองคประกอบของแตละกลุม
กลุมขนาด (mm)
0.053-0.250
0.020-0.053
0.002-0.020
< 0.002

องคประกอบ
สารอินทรีย (O53)
แรธาตุและสารอินทรีย (coarse silt)
แรธาตุและสารอินทรีย (fine silt)
แรธาตุและสารอินทรีย (clay)

ผลจากการวิเคราะหบงชี้วาดินตัวอยางที่เก็บมาเปนดินประเภท sandy loam
ทั้งหมด จากการหาความสัมพันธโดยใชสมการถดถอยเชิงเสน (linear regression) พบวา ปริมาณ
คารบอนเพียงอยางเดียวสามารถอธิบายความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดถึง 77% ในขณะที่เมื่อ
พิจารณาถึงคา pH (5.5-6.3) รวมดวยปรากฏวาสามารถอธิบายความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่ม
ขึ้นมาอีกเล็กนอยเทานั้น 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]

เมื่อพิจารณาถึงกลุมขนาดอนุภาคตางๆ พบวา กลุมขนาดอนุภาคที่เล็กลงมี
ผลทําใหคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (pH 5.8) เพิ่มมากขึ้น ในทํานองเดียวกันพบวา อนุภาคที่มี
ขนาดเล็กกวา fine silt มีปริมาณคารบอนสูงที่สุด ขณะที่กลุมขนาดอนุภาค coarse silt มีปริมาณ
คาร บ อนต่ํ า ที่ สุ ด ซึ่ ง ผลดั ง กล า วแสดงนั ย ว า ปริ ม าณคาร บ อนอิ น ทรี ย ที่ พ บสั ม พั น ธ กั บ ความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวก
นอกจากนี้ Chenu et al. (2000) ศึกษาถึงอิทธิพลของสารอินทรียที่มีตอ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินเหนียวและเชื่อมการยึดเกาะกันของเม็ดดิน บริเวณตะวันตกเฉียง
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ใตของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปนดินที่ประเภท humic loamy soils (Vermic Haplubrepts) ซึ่งบริเวณ
ดังกลาวไดทําการเพาะปลูกมาเปนระยะเวลานานถึง 40 ป โดยปริมาณคารบอนอินทรียทําการ
วิเคราะหโดยวิธี dry combustion ซึ่งคาคารบอนที่ไดสามารถแทนปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมดที่
มีอยูในดินไดเลยเนื่องจากเปนดินที่ไมมีคารบอเนตเปนองคประกอบ ผลจากงานวิจัยดังกลาวพบวา
ปริมาณคารบอนของกลุมดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 ไมโครเมตรเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของปริมาณ
คารบอนในดิน (carbon content of bulk soils) ที่เพิ่มขึ้น (R2 = 0.82) ดังภาพที่ 15 (ก) และเสถียรภาพ
ในการเชื่อมเกาะกันของอนุภาคดินสัมพันธกับปริมาณคารบอนในดิน (R2 = 0.71 สําหรับดินที่
สามารถอุมน้ําไดเร็ว) นอกจากนี้พบวาปริมาณคารบอนที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหดินเหนียวสามารถอุมน้ํา
ไดเพิ่มขึ้นขึ้นดวย (R2 = 0.86) ดังภาพที่ 15 (ข) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่สามารถ
อธิบายไดวาดินที่มีปริมาณคารบอนมากมักจะสามารถกักเก็บน้ําไดมาก แมวางานวิจัยดังกลาวแสดง
ถึงวัตถุประสงคของคารบอนอินทรียที่มีผลตอการอุมน้ําเปนหลัก แตก็แสดงใหเห็นวาขนาดอนุภาค
ที่เล็กลงมีผลทําใหปริมาณคารบอนอินทรียในดินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาคารบอน
อินทรียมีผลตอคุณสมบัติทางกายภาพของดินอีกดวย

(ก)
(ข)
ภาพที่ 15 (ก) กราฟระหวางปริมาณคารบอนของกลุมขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 ไมโครเมตรกับ
ปริมาณคารบอนที่อยูในดิน
(ข) กราฟระหวาง contact angle ของน้ําที่สัมผัสกับอนุภาคดินเหนียวกับปริมาณ
คารบอน โดย bars แสดงถึงสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ที่มา: Chenu et al. (2000)
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จากงานวิจัยที่กลาวมาเห็นไดวาขนาดอนุภาคที่เล็กลงสัมพันธกับปริมาณ
คารบอนในดินที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีมีงานวิจัยบางชิ้นที่มีความเห็นตรงขาม โดย Gerzabek et al.
(2001) ไดศึกษาถึงปริมาณสารอินทรียในกลุมขนาดอนุภาคตางๆ ที่ไดรับปุยอินทรียที่แตกตางกัน
(organic amendment) ดินตัวอยางที่ทําการวิเคราะหเปนดิน Eutric Cambisol ซึ่งมีสัดสวนของดิน
เหนียว 37% และทรายแปง 41% บริเวณภาคกลางของประเทศสวีเดน เนื่องจากเปนดินที่ไมมี
คารบอนอนินทรีย (inorganic carbon) เปนองคประกอบดังนั้นจึงวิเคราะหคารบอนอินทรียดวยวิธี
dry combustion ซึ่งคาที่ไดคือปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมดที่อยูในดิน จากการศึกษาพบวา
ปริมาณคารบอนอินทรียสวนใหญจะพบในกลุมอนุภาคของทรายแปง (silt fraction) โดยในดิน
(bulk soil) ที่มีคารบอนอินทรียเปนองคประกอบตั้งแต 10.8 (ดินที่ไมมีการเพาะปลูก) ถึง 32.0
(ดิน peat) กรัมของคารบอนอินทรียตอกิโลกรัมดิน (g OC kg-1) กลุมอนุภาคของทรายแปงมีปริมาณ
คารบอนอินทรียเพิ่มขึ้น 18% ในขณะที่กลุมอนุภาคของดินเหนียว (clay-size particle) มีปริมาณ
คารบอนอินทรียลดลงที่สัดสวนดังกลาว
งานวิจัยดังที่ไดกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ดินเหนียวจัดเปนอนุภาคที่มีผลตอทั้ง
สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ในทางกายภาพนั้นปริมาณของดินเหนียว (clay) ในดินจัดเปน
สวนที่สําคัญสวนหนึ่งในการกําหนดเนื้อดิน (texture) รวมกับปริมาณทรายแปง (silt) และทราย
(sand) สําหรับในดานเคมีนั้นเนื่องจากดินเหนียวมีพื้นที่ผิวมาก และประจุโดยรอบมักเปนประจุลบ
ทําใหสามารถดูดซับน้ําและดูดซับธาตุอาหารของพืชไดดีโดยเฉพาะอยางยิ่งจุลธาตุอาหารประจุ
บวก (Shuman, 2005) และเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ควบคุมความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
(McBride, 1994; Sparks, 2003) โดยในดินที่มีปริมาณดินเหนียวมากจะมีผลทําใหความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกในดินเพิ่มมากขึ้น (vanLoon and Duffy, 2000; Sparks, 2003; Dunnivant and
Anders, 2006) นอกจากนี้ยังสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียและออกไซดตางๆ ได
อีกดวย ซึ่งทําใหมี variable charge เพิ่มขึ้นอันสงผลทําใหมีคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพิ่มขึ้น
ดวย (Stevenson, 1994; Sparks, 2003)
3.2 จุลธาตุอาหารที่ทําการศึกษา
จุลธาตุอาหาร (micronutrient หรือ micronutrient element หรือ minor element) คือ ธาตุที่
พืชตองการใชในการเจริญเติบโตแตจะตองการในปริมาณนอยเทานั้น ซึ่งมีความสําคัญตอการ
เจริญเติบโตของพืชไมนอยไปกวาธาตุอาหารหลักหรือธาตุอาหารรอง ซึ่งมีทั้งหมด 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) ในที่นี้จะทําการศึกษาธาตุที่เปนโลหะและแสดงตนเปนประจุบวกเทานั้น ไดแก
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ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี เนื่องจากธาตุทั้ง 4 นี้มีคุณสมบัติที่แตกตางจากจุลธาตุอาหาร
ตัวอื่นคือ เปนธาตุที่สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนไดงายในสิ่งแวดลอม ซึ่งการเกิดสารประกอบ
เชิงซอนจะมีผลตอบทบาทที่สําคัญตางๆ ในดิน ขณะที่ธาตุโบรอนและโมลิบดินัมในดินมีปริมาณ
นอยมาก ทําใหไมเพียงพอที่เกิดเปนสารประกอบเชิงซอน (Barber, 1995) สวนคลอรีนเปนธาตุใน
กลุมเฮไลด (หมู 7A) ซึ่งมีสถานะเปนกาซในอุณหภูมิปกติ และมักไมพบวาเกิดการขาดแคลนในพืช
3.2.1 สมบัติทั่วไปของจุลธาตุอาหารที่ศึกษา
3.2.1.1 ทองแดง (copper, Cu)
ทองแดงเปนธาตุที่พบทั่วไปในธรรมชาติ ซึ่งพบอยูในหิน ดิน น้ํา ตะกอน
อากาศ รวมทั้งพืชและสัตว โดยในดินมีความเขมขนทองแดงเฉลี่ย 50 ppm (Human Health Fact
Sheet, 2001; United States Environmental Protection Agency [U.S. EPA], 2004a) ความเขมขน
ทองแดงจะแตกตางกันตามแตชนิดของหิน ในกระบวนการผุพังทองแดงจะถูกออกซิไดซอยูในรูป
ของแรธาตุที่มีประจุ +2 (divalent ion) ที่สามารถละลายได (Baker, 1990) มักพบอยูในน้ําในดิน
โดยอาจอยูทั้งในรูปไอออน (ionic form) และสารเชิงซอน เชน ทองแดงสามารถแลกเปลี่ยนไอออน
บวกกับสารเชิงซอนได (exchangeable cation) อยูในรูปของไอออนที่ถูกดูดซับโดยสารอินทรีย
ดูดซับกับออกไซดตางๆ และอยูในรูปแรธาตุ โดยทองแดงที่อยูในน้ําในดินสวนใหญจะอยูรวมกับ
สารอินทรีย (Nascimento et al., 2003) ซึ่งชวยใหพืชสามารถดูดซึมทองแดงไปใชไดมากขึ้น
(available Cu) (Wei et al., 2006) โดยในดินที่มีปริมาณสารอินทรียสูงจะสามารถดูดซับทองแดงได
ในปริมาณที่มากกวาในดินที่มีปริมาณสารอินทรียนอย (Sukreeyapongse et al., 2002) แตใน
ขณะเดียวกันพบวาดินที่มีปริมาณสารอินทรียสูงดังกลาวมีผลทําใหพืชดูดซึมทองแดงไดนอยลง
(Wei et al., 2006)
3.2.1.2 เหล็ก (iron, Fe)
ปริมาณแรธาตุของเหล็กในดินมีคามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอาหาร
ชนิดอื่นๆ ซึ่งมีปริมาณที่เปลือกโลกอยางนอย 5% (Wisconsin Department of Natural Resources,
2005)โดยจะอยูในรูปของสารประกอบกับกํามะถันและออกซิเจน ถึงแมจะมีธาตุเหล็กอยูในดิน
จํานวนมากและพืชตองการในปริมาณนอย แตก็ยังพบการขาดแคลนธาตุเหล็กอยู เนื่องจากธาตุ
เหล็กในดินโดยมากไมอยูในรูปแบบที่พืชสามารถนําไปใชได โดยดินตางชนิดกันก็จะพบปริมาณ
ธาตุเหล็กที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิด โดยทั่วไปดินจะมีปริมาณธาตุเหล็กทั้งหมด (total
Fe) ตั้งแต 0.02-10% (Barber, 1995) รูปแบบของธาตุเหล็กในดินมีมากมายหลายรูปแบบดวยกัน
เชน ในรูปของสารประกอบออกไซด ไฮดรอกไซด และแรซิลิเกต amorphous oxides ถูกดูดซับหรือ
เกิดเปนสารเชิงซอนกับสารอินทรีย และในรูปของสารละลาย โดยเหล็กในรูปของสารเชิงซอนกับ
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สารอินทรียนั้น พบไดทั้งในสถานะที่เปนของแข็ง (soil’s solid phase) และในรูปของสารละลาย
ขึ้นอยูกับสมบัติของสารอินทรียที่ธาตุเหล็กไปจับเปนสําคัญ (Macalady and Ranville, 1998) เหล็ก
สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียไดดีเชนเดียวกันกับจุลธาตุอาหารประจุบวกธาตุ
อื่นๆ ซึ่งสารอินทรียจะมีสวนชวยใหพืชสามารถดูดซึมเหล็กไปใชไดดีขึ้น (Wei et al., 2006)
นอกจากนี้อาจพบธาตุเหล็กในสภาวะออกซิเดชั่น (oxidation states) คือ เฟอรัสไอออน (ferrous ion,
Fe2+) และเฟอริคไอออน (ferric ion, Fe3+) แมวาธาตุเหล็กในดินจะมีอยูดวยกันหลายรูปแบบแต
รูปแบบที่พืชสามารถดูดซึมไดดี คือ เหล็กในรูป amorphous เชน Fe(OH)3 เปนตน (Barber, 1995)
3.2.1.3 แมงกานีส (manganese, Mn)
แมงกานีสเปนธาตุที่พบมากเปนอันดับที่ 12 ในพื้นผิวโลก มีประมาณ 0.1%
ของพื้นผิวโลก (U.S. EPA, 2004b) มีความเขมขนที่พบไดทั่วไปในชวง 20-3000 ppm (Schulte and
Kelling, 2004) โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 600 ppm (Lindsay, 1979) แมงกานีสมักจะอยูในรูปของ
สารประกอบออกไซดและกํามะถัน โดยมากจะปรากฏรวมกับเหล็ก เชน หินภูเขาไฟ (igneous
rock) มีอัตราสวน Mn/Fe เทากับ 1:60 (Barber, 1995)
แมงกานีสมีเลขออกซิเดชั่นหลายคาดวยกัน ไดแก Mn2+, Mn3+, Mn4+, Mn6+,
และ Mn7+ (Birk, 2004) แตในดินจะมีเพียง 3 คา คือ Mn2+, Mn3+, และ Mn4+ โดยพืชมักจะดูดซึมใน
รูปของ Mn2+ จากที่แมงกานีสมีเลขออกซิเดชั่นหลายคาดังนั้นปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่นในดินจะ
มีอิทธิพลอยางมากตอแมงกานีสในดิน แมงกานีสที่พบในดินสวนใหญจะมีเลขออกซิเดชั่น Mn2+
และ Mn4+ แตถาระหวางชองวางของดินมีอากาศอยูมาก (aerated soil) จะพบ Mn4+ มากกวา Mn2+
(Barber, 1995)
แมงกานีสสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียไดเชนกัน โดย
จะเกิดกับแมงกานีสที่มีประจุ +2 ซึ่งสารอินทรียสามารถชวยใหพืชสามารถดูดซึมแมงกานีสไป
ใชไดดีขึ้นเชนเดียวกับธาตุเหล็ก (Wei et al., 2006) โดยรูปแบบที่เกิดอาจอยูในรูปที่ละลายหรือไม
ละลายน้ําก็ได ปริมาณของสารเชิงซอนแมงกานีสสามารถวัดไดโดยใชการแทนที่ซึ่งตองใชไอออน
ที่ดูดจับกับสารอินทรียไดดีกวาแมงกานีส เชน สังกะสี
3.2.1.4 สังกะสี (zinc, Zn)
ความเขมขนเฉลี่ยของสังกะสีในดิน (lithosphere) มีคาประมาณ 80 mg kg-1
สําหรับในดินอยูในชวงตั้งแต 10-300 mg kg-1 ซึ่งมีคาเฉลี่ย 50mg kg-1 (Lindsay, 1972)
ในพืชชั้นสูงสารละลายของสังกะสีในรูปประจุ +2 จัดเปนรูปแบบหลักที่พืช
สามารถดูดซับได (Kiekens, 1990) แตในดินทั่วไปมีรูปแบบสังกะสีที่ไมสามารถละลายน้ําได
มากกวา 90% ของสังกะสีในดิน ซึ่งแรสังกะสีที่พบในดินทั่วไปประกอบดวย sphalerite (ZnS),
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smithsonite (ZnCO3), และ hemimorphite [Zn4(OH)2Si2O7⋅H2O] (Barber, 1995) อยางไรก็ดีสังกะสี
คอนขางจะแตกตางจากจุลธาตุอาหารตัวอื่นที่กลาวมาขางตน นั่นคือ สังกะสีในดินจะปรากฏอยูใน
รูปประจุ +2 (divalent; Zn2+) เทานั้น สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียได
เช น เดี ย วกั บ ทองแดง เหล็ ก และแมงกานี ส ซึ่ ง ปริ ม าณสารเชิ ง ซ อ นของสั ง กะสี เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ มี
สารอินทรียที่อยูในรูปที่ละลายเพิ่มขึ้น (Barber, 1995) แตถาในดินดังกลาวมีปริมาณทองแดงสูงสาร
เชิงซอนของสังกะสีกับสารอินทรียจะลดลง ทั้งนี้เพราะทองแดงสามารถแยงจับสารอินทรียไดดีกวา
สังกะสีตามลําดับของ Irving-Williams
นอกจากนี้ พบวา การเพิม่ ขึ้นของความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก สัดสวนของ
แรดินเหนียว ปริมาณสารอินทรีย คา pH และปริมาณของแคลเซียมคารบอเนต ลวนเปนปจจัยทีท่ ํา
ใหดนิ สามารถดูดซับสังกะสีไดเพิ่มขึ้น (Barber, 1995; Wei et al., 2006)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ปริมาณธาตุเหล็กและแมงกานีสที่ผิวเปลือกโลก
(crust) มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับจุลธาตุอาหารชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เพราะธาตุทั้ง 2 ชนิดเปน
องคประกอบหลักของแรซิลิเกตในดิน อยางไรก็ดีปริมาณที่แตกตางกันของจุลธาตุอาหารแตละ
ชนิดที่ผิวเปลือก ขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิดเปนสําคัญ (Brady,1984) และอาจเกิดจากการพัดพาของ
ธรรมชาติ เชน ลม หรือ กระแสน้ํา เปนตน (vanLoon and Duffy, 2000) ดังนั้นถาเกิดการผุพังของ
วัตถุตนกําเนิดก็อาจทําใหมีการปลดปลอยจุลธาตุอาหารออกมาได ซึ่งจุลธาตุอาหารที่ถูกปลอย
ออกมาอาจจะอยูในสภาพที่เปนคอลลอยดกับแรดินเหนียวก็ได (Brady, 1984) สําหรับบทบาทหนาที่ อาการเมื่อพืชขาด และอาการเปนพิษของจุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิด แสดงดังตารางที่ 5
นอกจากนี้สังเกตเห็นไดวา จุลธาตุอาหารแตละชนิดขางตนนั้นมีสมบัติบางประการ
ที่คลายคลึงกัน เชน ความสามารถในการเกิดสารเชิงซอนกับสารอินทรีย และความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก ทั้งนี้เนื่องจากจุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิด จัดอยูในกลุม borderline (borderline
group) ซึ่งเปน 1 ใน 3 กลุม (type A, type B, และ borderline group) ที่จัดประเภทตามความสําคัญที่
มีตอสิ่งแวดลอม โดยอาศัยหลักการดังนี้ (Nieboer and Richardson, 1980)
Covalent index X2m r เมื่อ Xm คือ แรงดึงดูดอิเล็กตรอนของไอออนโลหะ (metal ion
electronegativity) และ r คือ รัศมีของโลหะ (ionic radius of metal) คานี้เปนคาที่บงบอกถึง
ความสามารถของโลหะในการรับอิเล็กตรอนจากลิแกนดที่เปนผูใหอิเล็กตรอน ซึ่งคานี้จัดเปน
พารามิเตอรที่สําคัญที่บงบอกถึงความแตกตางของโลหะในกลุม type A, type B, และ borderline
Ionic index Z2/r เมื่อ Z คือ ประจุของโลหะ (charge of metal ion) คานี้เปนคาที่บงชี้
ถึงความเปนไปไดของโลหะในการเกิดพันธะไอออนิค
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จากภาพที่ 16 เห็นไดวา โลหะในกลุม borderline สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอน
ที่มีเสถียรภาพไดมากกวาโลหะ type A ซึ่งมักเปนโลหะในกลุม alkaline และ alkaline earth
เนื่องจากโลหะกลุม borderline มี covalent index ที่มากกวาโลหะ type A แตสารประกอบที่เกิดขึ้น
ก็ยังมีเสถียรภาพนอยกวาโลหะ type B ซึ่งมี covalent index สูงกวาและโลหะ type B นี้มักเปน
โลหะที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต

Class B or
covalent index,
X2m r

Class A or ionic index, Z2/r

ภาพที่ 16 การแบงกลุมของโลหะตามความสําคัญทางสิ่งแวดลอม ลูกศรแสดงทิศทางเสถียรภาพ
ของสารเชิงซอนที่เพิ่มขึ้นตาม ionic และ/หรือ covalent index ที่เพิ่มขึ้น
ที่มา: vanLoon and Duffy (2000: 265)
การเกิดสารเชิงซอนของโลหะในกลุม borderline สามารถเกิดสารเชิงซอนได
หลากหลายเนื่องจากโลหะในกลุมนี้จัดเปนกลุมที่มีสมบัติอยูตรงกลางระหวางกลุมโลหะ type A
และ type B ซึ่งสามารถจับกับลิแกนดที่เปนผูใหอิเล็กตรอนไดหลายชนิด เชน ออกซิเจน ไนโตรเจน
และซัลเฟอร รวมทั้งเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรียไดเชนเดียวกัน โดยสารประกอบ
เชิงซอนอินทรียที่เกิดขึ้นอาจเปนผลทําใหโลหะเคลื่อนที่ไดดีขึ้น (mobilize) หรือถูกตรึงอยูกับที่
(immobilize) ก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับคุณสมบัติของสารอินทรียเปนสําคัญ อยางไรก็ดีสารประกอบ
เชิงซอนของธาตุในกลุม borderline (เฉพาะธาตุที่มีประจุ +2) แตละชนิดก็มีเสถียรภาพที่แตกตางกัน
ซึ่งเปนไปตามลําดับของ Irving-Williams (อางถึงใน Stumm and Morgan, 1996) คือ (ภาพที่ 17)
Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+

ตารางที่ 5 บทบาท-หนาที่ อาการเมื่อพืชขาด และอาการเปนพิษของจุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิด1
ธาตุ
ทองแดง

เหล็ก

แมงกานีส

สังกะสี

-

บทบาท-หนาที่
ชวยในกระบวนการสรางคลอโรฟลลและการหายใจ
เรงปฏิกิริยาในกระบวนการออกซิเดชั่น
เปนตัวปลุกฤทธิ์เอนไซมหลายชนิด
ชวยในกระบวนการการสังเคราะหแสง การหายใจ และการดูดซึม
ธาตุอาหาร
องคประกอบของเอนไซมหลายชนิด
เปนตัวเรงปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น
ชวยในกระบวนการสังเคราะหแสง
เปนตัวควบคุม redox potential เมื่ออยูรวมกับธาตุเหล็ก
ชวยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเหล็กและไนโตรเจน
เปนตัวปลุกฤทธิ์เอนไซมหลายชนิด
ทําหนาที่เกี่ยวของกับฮอรโมนพืช ทําใหมีสวนในการขยายพันธุพืช
เปนตัวปลุกฤทธิ์เอนไซมหลายชนิด
มีบทบาททางออมในการสรางคลอโรฟลล

ที่มา: 1 คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา (2541); Tamhane et al. (1966)
2
Anderson (2004)

อาการเมื่อพืชขาด
- ชะงักการเจริญเติบโต
- แสดงอาการเกิดคลอโรซีส

อาการเปนพิษ
- เจริญเติบโตชา
- รากพืชมีลักษณะหนา-สั้น2

เกิดคลอโรซีส

ยังไมมีรายงานอาการเปนพิษ
ใ น พื ช ซึ่ ง ป ลู ก ใ น ที่ ด อ น
(upland crop)

เกิดคลอโรซีส

มีโอกาสเกิดนอยมาก

- ยืดตนชาและมีใบเล็กแคบผิดปรกติ มีโอกาสเกิดนอยมาก
ไมออกผล
- ผลิตฮอรโมนออกซินไดนอยลง
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ภาพที่ 17 แนวโนมของคาคงที่เสถียรภาพ (overall stability constants, βf6) ในการเกิดสารเชิงซอน
ที่มีโครงสรางแบบ octahedral ของโลหะในกลุม borderline ซึ่งมีประจุ +2
ที่มา: vanLoon and Duffy (2000: 264)
โดยเสถียรภาพของสารประกอบเชิงซอนจะเพิ่มขึ้นจากซายไปขวาในตารางธาตุ แต
จากลําดับของ Irving-Williams จะเห็นไดวา เสถียรภาพของสารประกอบเชิงซอนของทองแดง
มากกว า เสถีย รภาพของสารประกอบเชิ ง ซอ นสัง กะสี ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากธาตุสั ง กะสี มีก ารจั ด เรี ย ง
อิเล็กตรอนเต็มทุกระดับชั้น (ตารางที่ 6) จึงทําใหสารประกอบเชิงซอนของสังกะสีที่เกิดขึ้นมี
เสถียรภาพนอยกวา
ตารางที่ 6 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของกลุมโลหะ borderline
ธาตุ
Cr
25Mn
26Fe
29Cu
30Zn
Filled orbitals
24

ที่มา: นัทธีรา (2549)

1s
2
2
2
2
2
2

2s
2
2
2
2
2
2

2p
6
6
6
6
6
6
Filled

3s
2
2
2
2
2
2

3p
6
6
6
6
6
6

3d
5
5
6
10
10
10

4s
1
2
2
1
2
2
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จากที่กลาวมาขางตน เห็นไดวา จุลธาตุอาหารทั้ง 4 ชนิด ซึ่งอยูในกลุม borderline
สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรีย และลิแกนดตางๆ ได ในทํานองเดียวกันจุลธาตุ
อาหารทั้ง 4 ชนิดนี้สามารถทําปฏิกิริยากับแรซิลิเกตในดินเหนียว (silicate clays) ไดเชนกัน ซึ่งแบง
การเกิดปฏิกิริยาไดเปน 2 กรณี (Brady, 1984) โดย กรณีที่ 1 อาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุบวกที่
ผิวอนุภาคของแรดินเหนียว เนื่องมาจากวาดินเหนียวมีประจุโดยรอบเปนลบ ประกอบกับจุลธาตุ
อาหารทั้ง 4 ชนิดเปนธาตุอาหารประจุบวกซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนไอออนได และกรณีที่ 2 เกิดจากที่
จุลธาตุอาหารเขาไปแทนที่แรซิลิเกตหรืออลูมินาในโครงสรางผลึกของแรดินเหนียวชนิด 2:1 ซึ่งจุล
ธาตุอาหารที่สามารถเกิดกรณีดังกลาวได ไดแก เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ในการเกิดกรณีนี้
มักจะเกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะหแรดินเหนียว ซึ่งไดกลาวไปในเบื้องตนแลว (บทที่ 2 หัวขอ
3.1.3 สัดสวนของอนุภาคดินเหนียว)
3.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ได มีผูศึกษาถึ งความสั มพัน ธร ะหวางจุลธาตุอาหารกั บสมบัติตางๆ ของดิน เชน
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก สารอินทรีย ปริมาณแรดินเหนียว เปนจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน
Catlett et al. (2002) ไดศึกษาถึงผลของคารบอนอินทรีย คา pH และสมบัติทางเคมี
อื่นๆ ของดินที่มีตอ Zn2+ activity ในดิน Colorado ซึ่งมีลักษณะดินเปนกลาง-ดาง โดยทําการเก็บ
ตัวอยางดินที่มีสมบัติทางเคมีที่คลายกัน และมีปริมาณสารอินทรียที่ใกลเคียงกัน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประมาณคา Zn2+ activity ในดินที่เปนกลาง-ดาง ซึ่งมีองคประกอบของสารอินทรียเหมือนกัน หา
ความสัมพันธระหวาง Zn2+ activity กับสมบัติทางเคมีของดินชนิดดังกลาว และประมาณ Zn2+
activity ที่มีตอ potential solid phases ในดินชนิดดังกลาว
พบวา คา pH สามารถอธิบายถึง log Zn2+ activity ได 66% (R2 = 0.66) ดังสมการ
[10] (ภาพที่ 18 (ก)) และคา log Zn2+ activity จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามปริมาณคารบอนอินทรียที่
เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 18 (ข)) ซึ่งมีสมการถดถอยเชิงเสนดังสมการ [11]
log (Zn2+) = -1.04 pH – 1.96

[10]

log (Zn2+) = 1.63 OC – 11.9

[11]

จากนั้นไดทําการหาสมการถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) เพื่อทํานายคา log
(Zn2+) โดยใชวิธี stepwise regression ไดดังสมการ [12] (ภาพที่ 19)
log (Zn2+) = -0.66 pH + 1.04 OC – 5.92

[12]

ซึ่งสมการดัง กลา วอธิบ ายคา log (Zn2+) ได 81% (R2 = 0.81) ที่ร ะดับนัย สําคัญ
p < 0.01 จากภาพที่ 19 เห็นไดวา Zn2+ activity จะมีปริมาณมากที่คา pH ต่ํา และมีปริมาณ
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สารอินทรียสูง ในขณะที่บางชวงของกราฟ Zn2+ activity จะมีปริมาณลดลงเมื่อคา pH และปริมาณ
สารอินทรียลดลง อันแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางคา pH และสารอินทรียมีความผันแปร
ไปตามขอมูล โดยสรุปวา คารบอนอินทรียเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ควบคุมความสามารถใน
การละลาย (solubility) ของสังกะสีในดิน
(ก)

(ข)

ภาพที่ 18 กราฟระหวาง log Zn2+ activity กับสมบัติของดิน Colorado ซึ่ง error bars แสดงถึงคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
(ก) คา pH
(ข) เปอรเซ็นตคารบอนอินทรีย
ที่มา: Catlett et al. (2002)

ภาพที่ 19 กราฟ 3 มิติของ log (Zn2+) คา pH และสารอินทรียของดิน Colorado
ที่มา: Catlett et al. (2002)
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Wei et al. (2006) ไดศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสมบัติดินและรูปแบบที่เปน
ประโยชนของจุลธาตุอาหาร (available micronutrients) ในดินในพื้นที่ Loess Plateau เขตจังหวัด
Shanxi ของประเทศจีนที่ทําการเพาะปลูกมาเปนระยะเวลา 18 ป ซึ่งเปนดิน Calcarid Regosol จาก
การจัดประเภทดินตามระบบ FAO/UNESCO โดยไดทําการเพาะปลูกพืช 4 ชนิด และแตละชนิด
ไดรับปุยชนิดตางๆ กัน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 พืชที่เพาะปลูก และการใหปยุ ของพืชแตละชนิด
พืชที่เพาะปลูก
CK

ชนิดปุยที่ให†
P
N
NP

พื้นที่รกราง (FW)
Continuously cropped clover (CC)
z
z
Continuously cropped maize (MC)
z
Continuously cropped winter wheat (WC)
z
z
z
Crop-legume rotation system (CLR)‡
z
z
z
† CK, unfertilized control; P, phosphorus; N, nitrogen; NP, nitrogen + phosphorus;
NPM, nitrogen + phosphorus + manure
‡ CLR, pea – winter wheat – winter wheat – millet

NPM
z
z
z
z

ผลจากการศึกษา พบวา คา pH ในพื้นที่เพาะปลูกของพืชทั้ง 4 ชนิดต่ํากวาคา pH ใน
พื้นที่รกราง ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากการเติมปุยในพื้นที่เพาะปลูก โดยในปุย NPM เมื่อเกิดการยอยสลาย
จะปลดปลอยกรดอินทรียและกาซคารบอนไดออกไซดออกมา ในทํานองเดียวกันปุยที่มีไนโตรเจน
เปนองคประกอบอาจเกิดกระบวนการ nitrification ซึ่งเปนผลทําใหคา pH ลดต่ําลง และภายใต
สภาวะอากาศและปจจัยทางกายภาพของพื้นที่ดังกลาว พบวา การเพาะปลูกที่ตางชนิดกันมีผลทําให
ปริมาณสารอินทรียในดินตางกัน โดยการเพาะปลูก CC สามารถเพิ่มระดับปริมาณสารอินทรียใน
ดิน การเพาะปลูก WC ยังคงสามารถรักษาระดับปริมาณสารอินทรียใหคงเดิมได ในขณะที่การ
เพาะปลูก CLR มีผลทําใหปริมาณสารอินทรียในดินลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณสารอินทรียในพื้นที่
รกราง
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ available-Zn และ –Cu (ตารางที่ 8) ในแปลงเพาะปลูกที่ไม
มีการใหปุย (CK) เทียบกับพื้นที่รกราง พบวา ปริมาณของธาตุทั้ง 2 ชนิดในแปลงเพาะปลูกมี
ปริมาณต่ํากวาในพื้นที่รกราง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากที่พืชดูดซึมธาตุดังกลาวไปใช และเกิดจากการ
เก็บเกี่ยว ในขณะที่ available-Mn และ –Fe ในแปลงเพาะปลูกที่ไมมีการใหปุยมีปริมาณสูงกวาใน
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พื้นที่รกราง โดยพื้นที่ที่เพาะปลูกพืช continuous clover (Trifolium repens L.) มีปริมาณของ
available-Mn และ –Fe ในแปลงที่ไมมีการใหปุยมีปริมาณสูงที่สุด ซึ่งผลดังกลาวบงชี้วาการปลูกพืช
ตระกูลถั่วในระยะยาวมีผลทําใหปริมาณ available-Mn และ –Fe สูงขึ้น
ตารางที่ 8 ปริมาณ available-Zn, -Cu, -Mn, และ –Fe ในดินของพืชแตละชนิดที่ใหปุยชนิดตางๆ
กันหลังจากเริ่มการทดลองมา 18 ป
Cropping Fertilizer
system treatment
FW
CC

CK
P
NPM

MC

NP
NPM

WC

CK
P
N
NPM

Depth
(cm)
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32

Zn
0.60 c
0.51 dfce
0.49 fge
0.26 lnom
0.60 dc
0.33 ljkm
0.84 ba
0.58 dce
0.34 lhjkim
0.35 lhjki
0.75 b
0.22 no
0.36 hjki
0.25 nom
0.43 hfg
0.19 o
0.41 lhikm
0.26 lnkom
0.75 b
0.33 ljkim

Available (mg kg-1)†
Cu
Mn
0.84 c
7.4 h
0.98 a
4.7qp
0.72 ed
11.7 a
0.95 ba
5.8 lnm
0.73 d
11.2 a
0.86 c
6.8 ihj
0.70 edf
9.9 cd
0.89 bc
6.0 lkm
0.60 ijh
8.2 g
0.61 ijh
4.9 op
0.63 ijgh
10.4 cb
0.59 ij
5.4 on
0.66 ieghf
6.9 ih
0.74 d
4.7 qp
0.63 ijgh
6.7 ij
0.70 edf
4.1 q
0.61 ijghf
6.7 ef
0.70 d
4.9 lnm
0.69 egdf
8.9 f
0.66 eghf
7.4 h

Fe
3.2 n
3.2 nm
4.9 b
3.4 nlmk
5.5 a
3.6 hjik
4.9 b
3.5 jlmk
3.7 hgif
3.8 hegf
4.1 d
3.9 egdf
3.1 n
4.0 ed
3.3 nlm
3.8 hgf
4.0 jlk
3.7 edf
5.3 a
3.7 hjgif
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ตารางที่ 8 (ตอ)
Cropping Fertilizer
system treatment
CLR
CK
P
CLR
NP
(continue)
NPM

Depth
(cm)
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32

Zn
0.47 fg
0.29 lnkm
0.51 dfe
0.36 hjki
0.39 hjgi
0.26 lnom
0.93 a
0.42 hfgi

Available (mg kg-1)†
Cu
Mn
0.70 edf
10.6 b
0.73 d
6.5 ikj
0.64 ijgh
8.3 g
0.69 d
6.3 lkj
0.57 j
9.5 ed
0.65 ieghf
5.8 lnm
0.61 ijgh
8.2 g
0.65 ieghf
5.6 nm

Fe
3.5 jlik
3.9 hegdf
3.7 hjgi
3.9 egdf
3.9 egdf
3.8 hgf
4.5 c
4.6 c

† ตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงถึงคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ α < 0.05
ที่มา: Wei et al. (2006)
สําหรับการเพาะปลูกพืชในแปลงที่ใหปุยชนิดตางๆ พบวาการใหปุยตางชนิดกันใน
การเพาะปลูกพืชแตละชนิดมีผลตอ available micronutrients ตางกัน โดยในพืชทั่วไปปริมาณ
available-Zn และ –Fe มีปริมาณที่สูงกวาในแปลงเพาะปลูกที่ไมมีการใหปุย สําหรับธาตุสังกะสีนั้น
แม ว า ปุ ย คอกที่ ใ ส ล งไปจะไม ไ ด เ พิ่ ม ปริ ม าณสั ง กะสี ใ นดิ น แต จ ะไปช ว ยในการส ง เสริ ม ให
เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพและเคมีซึ่งเปนผลทําใหเกิดการแตกตัวของ non-available Zn ได สําหรับ
ธาตุเหล็กนั้นปริมาณ available-Fe ที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยูกับพืชที่เพาะปลูกและชนิดของปุยที่ใหดวย สวน
available-Mn พบวาการใสปุยมีผลทําใหปริมาณ available-Mn เพิ่มขึ้นในพืชชนิด continuous
wheat และ maize แตกลับมีปริมาณ available-Mn ลดลงในพืชชนิด continuous clover และ CLR
ในขณะที่การใหปุยในพืชชนิดตางๆ ไมมีผลตอปริมาณ available-Cu ในดิน เหตุผลหนึ่งอาจเกิด
จากปุยที่ใชในการทดลองมีปริมาณทองแดงเปนองคประกอบนอย และเหตุผลที่สองอาจเกิดจากปุย
คอกที่ใสลงไปจะไปเพิ่มปริมาณคีเลต (chelating agents) ในดินเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหทองแดงจับกับ
สารอินทรียไดอยางแข็งแรง และเปนผลทําใหพืชไมสามารถนําไปใชได (unavailable-Cu)
จากนั้นพิจารณาถึงปริมาณจุลธาตุอาหารทั้งหมด (total micronutrients = plant
available + unavailable) ของธาตุสังกะสี ทองแดง แมงกานีส และเหล็ก พบวา แปลงเพาะปลูกพืชที่
ไมมีการใหปุยมีปริมาณของธาตุทั้ง 4 ชนิดนี้ต่ําเมื่อเทียบกับพื้นที่รกราง (ตารางที่ 9) และในพื้นที่
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เพาะปลูกเมื่อมีการเติมปุยฟอสเฟตหรือปุยคอกมีผลทําใหปริมาณของธาตุสังกะสี แมงกานีส และ
เหล็ก เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การเติมปุยดังกลาวไมมีผลตอปริมาณทองแดงทั้งหมดในดิน
ตารางที่ 9 ปริมาณ total-Zn, -Cu, -Mn, และ –Fe ในดินของพืชแตละชนิดที่ใหปุยชนิดตางๆ กัน
หลังจากเริ่มการทดลองมา 18 ป
Cropping Fertilizer
system
treatment
FW
CC

CK
P
NPM

MC

NP
NPM

WC

CK
P
N
NPM

Depth
(cm)
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32

Zn
63 ml
64 j
61q
62 on
66 g
65 i
68 e
67 f
63 l
62 o
78 a
66 h
62 p
63 k
68 d
67 f
60 r
61 q
75 b
67 fe

Total (mg kg-1)†
Cu
Mn
24 f
646 s
24 e
662 r
20 lk
633 x
17 p
642 t
23 hg
678 n
15 s
673 p
24 d
704 d
17 o
682 l
19 m
680 m
18 n
685 k
22 i
686 j
20 l
700 e
20 l
629 y
15 r
638 v
20 l
671 q
21 j
675 o
16 q
626 z
15 r
636 w
27 b
678 n
22 i
689 l

Fe
34 m
37 e
33 p
35 l
34 m
34 o
36 f
35 l
34 n
35 k
35 j
35 k
32 r
34 n
36 g
36 f
31 s
33 q
36 g
40 d
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ตารางที่ 9 (ตอ)
Cropping Fertilizer
system
treatment
CLR
CK
P
NP
NPM

Depth
(cm)
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32
0-15
20-32

Zn
61 q
63 m
64 j
64 j
64 k
62 n
70 c
66 hg

Total (mg kg-1)†
Cu
Mn
22 i
632 x
23 g
641 u
25 c
718 b
17 o
693 h
22 h
695 g
20 k
707 c
28 a
737 a
22 i
697 f

Fe
34 on
36 i
35 i
40 c
36 c
43 b
36 h
44 a

† ตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงถึงคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ α < 0.05
ที่มา: Wei et al. (2006)
เมื่อทําการหาความสัมพันธระหวางสมบัติของดินและ available micronutrients ทั้ง
แบบ correlation analysis และ path analysis พบวา สารอินทรียมีผลโดยตรงตอ available-Zn, -Mn,
และ –Fe อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 10) อันแสดงใหเห็นวาสารอินทรียมีสวนชวยในการละลายหรือ
เกิดสารเชิงซอนกับ non-available micronutrients ดังกลาว (Zn, Mn, และ Fe) ใหอยูในรูปแบบที่พืช
สามารถนํ าไปใชประโยชนไ ด ผลดั ง กล า วบ ง ชี้วาปริม าณสารอิน ทรียที่เ พิ่ ม มากขึ้ น มี ผลทํ าให
available-Zn, -Mn, และ –Fe เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Catlett et al.
(2002) ดังที่ไดที่กลาวไวขางตน
ในทํ า นองเดี ย วกั น กระบวนการตา งๆของดิน เช น การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของ
สารอิ น ทรี ย กิ จ กรรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก ในดิ น และกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ร ากพื ช ช ว ย
ปลดปลอยกรดอินทรียออกมาสูดิน ซึ่งเปนผลทําใหคา pH ในดินลดลง อันจะชวยในการเรงใหเกิด
การแตกตัวของ non-available micronutrients ได ในขณะที่ความสัมพันธระหวางสารอินทรียและ
available-Cu ในดินที่มีปริมาณสารอินทรียนอยเชน ดินแรธาตุตางๆ (mineral soils) ปริมาณ
available-Cu เพิ่มขึ้นตามปริมาณสารอินทรียที่เพิ่มขึ้น แตในดินที่มีปริมาณสารอินทรียสูงปริมาณ
available-Cu กลับลดลง อาจเนื่องมาจากการเกิดสารเชิงซอนขึ้นระหวางทองแดงและสารอินทรีย
สําหรับ available-P แคลเซียมคารบอเนต และคา pH จะมีผลตอ available micronutrients ใน
ทางออมโดยผานทางสารอินทรีย (จากการวิเคราะห path analysis)
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ตารางที่ 10 คา path coefficients และ correlation coefficients ระหวางสมบัติดินและ available-Zn,
-Cu, -Mn, และ –Fe
Direct path
coefficient

Indirect path coefficients (via)†
OM Available P CaCO3 pH

r

0.298
0.086 -0.089 0.75**
Zn Organic matter → Zn 0.435*
0.519**
0.261
0.108 -0.140 0.75**
Available P → Zn
0.185
0.210
0.303
-0.091 0.61**
CaCO3 → Zn
0.241
-0.168
-0.301
-0.070
-0.30
pH → Zn
-0.028
-0.103 -0.187 -0.16
Cu Organic matter → Cu 0.157
-0.048
0.090
-0.130 -0.292 -0.38*
Available P → Cu
-0.222
0.072
-0.028
-0.191 -0.37*
CaCO3 → Cu
0.504**
-0.058
0.028
0.084
0.56**
pH → Cu
-0.035
0.025 0.044 0.81**
Mn Organic matter → Mn 0.780**
-0.061
0.448*
0.032 0.069 0.49**
Available P → Mn
0.054
0.360
-0.035
0.045 0.42*
CaCO3 → Mn
-0.119
-0.290
0.035
-0.021
-0.39*
pH → Mn
0.077
-0.073 0.041 0.77**
Fe Organic matter → Fe 0.722**
0.134
0.415*
-0.092 0.064 0.52**
Available P → Fe
-0.158
0.334
0.078
0.042 0.30
CaCO3 → Fe
-0.111
-0.269
-0.078
0.060
-0.40*
pH → Fe
† Indirect path coefficient หมายถึง path coefficients ของสมบัติดินที่มีตอจุลธาตุอาหารผานสมบัติ
ดินหลัก (certain soil properties)
* คาที่มีนัยสําคัญที่ α < 0.05
** คาที่มีนัยสําคัญที่ α < 0.01
ที่มา: Wei et al. (2006)
จากการศึกษาดังกลาว เห็นไดวา การปลูกพืชในพื้นที่เดียวกันเปนระยะเวลานานมี
ผลตอสมบัติของดิน และเปนที่นาสังเกตวาสารอินทรียที่เกิดสารประกอบเชิงซอนกับจุลธาตุอาหาร
(Cu, Fe, Mn, และ Zn) เปนไปตามลําดับของ Irving-Williams แมวาจากงานวิจัยดังกลาวจะไม
กลาวถึงคาคงที่เสถียรภาพของสารประกอบเชิงซอน (stability constant) ของธาตุทั้ง 4 ชนิด และ
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ลําดับของเสถียรภาพที่แนชัด แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาสารประกอบเชิงซอนของสารอินทรียกับ
ทองแดงเปนสารประกอบเชิงซอนที่มีเสถียรภาพที่สุดเมื่อเทียบกับจุลธาตุอาหารชนิดอื่นๆ ทั้งนี้
เพราะปริมาณสารอินทรียมีอิทธิพลตอ available-Cu นอยมาก อันแสดงใหเห็นวาสารอินทรียจับกับ
ทองแดงดวยพันธะที่แข็งแรงทําใหสารเชิงซอนที่เกิดขึ้นอยูในรูปของ non-available ในขณะที่
available-Fe, -Mn, และ –Zn ยังคงไดรับอิทธิพลจากสารอินทรีย
จากงานวิจัยของ de Matos et al. (2001) ศึกษาถึงสมบัติทางเคมีและองคประกอบ
ของแรธาตุในดินที่มีตอความสามารถในการเคลื่อนที่ของโลหะในดิน Brazilian soils ซึ่งเปนดินใน
อันดับ Ultisols และ Oxisols โดยการวัด retardation factors (Rf) ของธาตุสังกะสี แคดเมียม ทองแดง
และตะกั่ว และหาความสัมพันธระหวางสมบัติทางเคมีและองคประกอบของแรธาตุในดินกับคา Rf
พบวา คา Rf ของสังกะสีมีคาต่ําที่สุด (ตารางที่ 11) ซึ่งแสดงวาสังกะสีสามารถเคลื่อนที่ไดดีที่สุด
และเกิดโอกาสในการดูดซับกับสารอื่นๆ ต่ํากวาเมื่อเทียบกับธาตุทองแดงและตะกั่วซึ่งมีคา Rf สูง
กวามาก
ตารางที่ 11 คา retardation factor (Rf) ของสังกะสีและทองแดงในดิน Brazilian soils
Soil
Ultisols1

Ultisols2

Oxisols

Rf

Horizon
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Zn
2.308
1.566
1.727
2.398
0.932
1.272
0.902
1.347
1.244

Cu
6.445
3.393
2.742
5.676
2.287
2.792
3.238
3.880
1.781

ที่มา: de Matos et al. (2001)
เมื่อนําคา Rf ของธาตุแตละชนิดไปหาความสัมพันธกับสมบัติทางเคมีของดิน อัน
ประกอบดวย สารอินทรีย คา pH ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) sum of exchangeable base
(SB) soil exchangeable (Ca-KCl) และ non-exchangeable (Ca-HCl) calcium contents (ตารางที่ 12)
พบวา SB, CEC, Ca-KCl, และ Ca-HCl มีความสัมพันธกับคา Rf ของสังกะสีอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง
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แสดงใหเห็นวาการดูดซับของสังกะสีในดินจะเปนการดูดซับแบบ non-specific เชน electrostatic
adsorption
ตารางที่ 12 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (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%
ที่มา: de Matos et al. (2001)

ในขณะที่คา Rf ของทองแดงมีความสัมพันธกับ CEC, สารอินทรีย, Ca-KCl, และ
Ca-HCl อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งทองแดงสามารถเกิดสารประกอบกับสารอินทรียดวยพันธะที่แข็งแรง
(strong association) ทําใหทองแดงถูกตรึงอยูกับที่หรือเคลื่อนที่ไดชาลง ดังนั้นการเกิดสารเชิงซอน
อินทรียหรือการเกิดคีเลตจัดเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิตอการเคลื่อนที่ของทองแดงในดิน
จากการศึกษาของ de Matos et al. (2001) ไดผลการวิจัยที่สอดคลองกับ Wei et al.
(2006) นั่นคือ ทองแดงที่จับกับสารอินทรียเปนสารประกอบเชิงซอนที่มีเสถียรภาพคอนขางสูง ซึ่ง
เปนผลทําใหทองแดงถูกตรึงอยูกับที่หรือเคลื่อนที่ไดนอยลง ในขณะที่สังกะสีสามารถเคลื่อนที่ได
ดีกวาซึ่งก็สอดคลองกับ 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) โลหะที่ยอยออกมาไดจะไมใชปริมาณ
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ทั้งหมด (total metals) แตเปนสารประกอบโลหะที่สามารถเคลื่อนที่ไดในสิ่งแวดลอม (transport
mechanism) เนื่องจากวิธีดังกลาวไมสามารถละลายสารประกอบจําพวก quartz, silicates, titanium
dioxides และองคประกอบของออกไซดอื่นๆ อันเปนสารประกอบที่ถูกพิจารณาวาเปนสารที่ไม
สามารถเคลื่อนที่ในสิ่งแวดลอมได โดยวิธีนี้จัดเปนวิธีการวิเคราะหโลหะที่รวดเร็ว และสามารถใช
เครื่องมือในการวิเคราะหในขั้นสุดทายไดหลากหลาย ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชเครื่องมือ inductively
coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) ในการวิเคราะห

บทที่ 3
วิธีการทดลอง
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารทดลองในการศึ ก ษาหั ว ข อ ดั ง กล า วนี้ แบ ง กระบวนการทดลองเป น 3
ขั้นตอนดวยกัน คือ การเก็บและเตรียมตัวอยาง การวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานและพารามิเตอรที่
ตองการทดสอบ และการวิเคราะหทางสถิติ
โดยภาพที่ 20 แสดงแผนผังการทดลองโดยรวมของการศึกษานี้ และตารางที่ 13 แสดง
พารามิเตอรวิธีการทดสอบ และเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
ตารางที่ 13 วิธีการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง (Methodologies and instruments)
พารามิเตอรหรือการทดลอง
วิธีการทดลอง†
เครื่องมือที่ใช‡
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก Compulsive exchange method
pH & conductivity meters
คารบอนอินทรีย
Dry combustion method (difference Total organic carbon
between TC and IC )
analyzer
คารบอนอนินทรีย
Acetic acid dissolution
pH meters
สัดสวนของอนุภาคดินเหนียว 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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เก็บตัวอยางดิน

ณ จุดเก็บ

วัด pH สีของดิน และ
บันทึกพิกัดภูมิศาสตร

ตากใหแหง (air dry)
ทําการแยกขนาด

< 2 mm

< 65 μm

องคประกอบดานขนาด
วิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐาน
- ไนโตรเจนทั้งหมด
- ฟอสฟอรัสทั้งหมด
- โพแทสเซียมทั้งหมด
- คารบอเนต

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

การทดสอบทางสถิติ
ทดสอบความแตกตางของพารามิเตอรตางๆ
โดยแบงตามอันดับดิน ชั้นแรวิทยา (family
mineralogy class) และชนิดของดิน
วิเคราะหความสัมพันธระหวางพารามิเตอร
ตางๆ โดยแบงตามอัน ดับ ดิน ชั้ นแรวิท ยา
และชนิดของดิน
วิเคราะหหาสมการระหวางพารามิเตอรที่
สนใจ

วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง

ภาพที่ 20 แผนผังการดําเนินการทดลอง
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1. สารเคมีและรีเอเจนท (chemicals and reagents)
สารเคมีที่ใชในการทดลองทั้งหมดแสดงดังตารางที่ 14 โดยมีการระบุถึงบริษัทผูผลิต และ
Chemical Abstracts Service (CAS) number ของสารเคมีแตละชนิด
ตารางที่ 14 แสดงรายการสารเคมีที่ใชในการทดลอง และ CAS number รวมทั้งบริษัทผูผลิต
สารเคมี
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC)
Ammonium chloride
Barium chloride dihydrate
Magnesium sulfate heptahydrate
คารบอนอินทรีย (organic carbon)
Sucrose
คารบอนอนินทรีย (inorganic carbon)
Acetic acid
Buffer pH 4, and pH 7
วิเคราะหธาตุประจุบวก
Nitric acid 70%
องคประกอบดานขนาด (Texture)
n-Amyl alcohol
Sodium hexametaphosphate

CAS No.

บริษัท

12125-02-9 Carlo Erba
10326-27-9 Univar
10034-99-8 Merck
Fluka
64-19-7 J.T. Baker
Metrohm
7697-37-2 Merck
74-41-0 Merck
10124-56-8 Fluka

2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง (instrumentation)
2.1 เครื่องเขยาแนวระนาบ (horizonal shaker)
เครื่องเขยาแนวระนาบของบริษัท Gallenkamp สามารถเขยาไดที่ความเร็วรอบ 20-400
RPM พรอมทั้งควบคุมอุณหภูมิขณะเขยาตัวอยางได โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 4-60 °C
และยังสามารถตั้งเวลาในการเขยาตัวอยางไดเชนกัน
2.2 เครื่องคัดแยกขนาดอนุภาคดินและ sieve ที่ใชในการวิเคราะห
เครื่องคัดแยกขนาดอนุภาคดิน รุน EFL 2000 ของบริษัท Endecotts โดยใชรวมกับ
Standard Test Sieve B.S.410: 1986 / I.S.O. 3310 ของบริษัท ELE International

56
2.3 เครื่องชั่ง (analytical balance)
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง รุน AB204 ของบริษัท Mettler Toledo
2.4 เครื่องวัดความนําไฟฟา (conductivity meter)
เครื่องวัดความนําไฟฟา รุน Professional Meter PP-50 ของบริษัท Sartorius AG Gottingen
Germany
2.5 เครื่องแสดงตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร (global positioning system, GPS)
เครื่องแสดงตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร รุน eTrex VistaC ของบริษัท Garmin แสดงพิกัด
ตอเมื่อรับสัญญาณจากดาวเทียมไดอยางนอย 3 ดวง ในที่นี้จะทําการบันทึกพิกัดในระบบ UTM
2.6 เซนตริฟวจ (centrifuge)
เครื่องเซนตริฟวจเปนของบริษัท Hettich zentrifugen รุน ROTANTA 46R D78532
Tullingen 4810 สามารถปรับความเร็วในการปนไดสูงสุด 4500 RPM รวมทั้งตั้งเวลาได
2.7 ตูดูดความชื้นไฟฟา (electronic dry cabinet)
ตูดูดความชื้น WEIFO รุน Dry-60 ของบริษัท Jwo Ruey Technical Co., Ltd.
2.8 ตูเย็น (refrigerator)
ตูทําความเย็นใชในการเก็บรักษาสารเคมีที่ตองเตรียมไวใชในการทดลอง โดยเก็บไวที่
อุณหภูมิ 4 °C เพื่อรักษาคุณภาพของสารเคมีใหคงเดิม
2.9 ตูอบ (drying oven)
ตูอบใชสําหรับอบสารเคมี และอบเครื่องแกวที่ทําการลางเรียบรอยแลว โดยเปนเครื่องมือ
ของบริษัท Medcenter ยี่หอ Ecocell รุน Einrichtungn GmbH MMM-group ซึ่งรักษาอุณหภูมิไวที่
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
เครื่อง 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
เครื่อง 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 การเก็บและเตรียมตัวอยางดิน
ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งดิ น จากพื้ น ที่ เ กษตรกรรม ประเภทสวนผลไม จํ า นวน 3 จั ง หวั ด
ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
3.1.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางดิน
เก็บตัว อยางดิน ที่ ระดับความลึก 15 เซนติเมตร (ระดับผิว ดิน) แบบสุม (random
sampling) ซึ่งจะสุมตัวอยางจุดละ 5 ตัวอยาง โดยในการเก็บตัวอยางแตละครั้งจะทําการบิหนาดิน
และสวนที่สัมผัสกับโลหะทิ้ง เนื่องจากในการวิเคราะหนี้มีการวิเคราะหโลหะปริมาณนอยดวย
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นอกจากนี้ในการเก็บตัวอยางดินในแตละจุดจะทําการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรดวย
เครื่อง GPS พรอมทั้งวัด pH และสีของดิน ณ จุดเก็บตัวอยางทันที
3.1.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางเพื่อการวิเคราะห
นําตัวอยางดินที่เก็บมาทําการตากใหแหง (air dry) ณ หองปฏิบัติการ จากนั้นจึงนํา
ดินที่ไดไปทําการคัดแยกขนาด โดยแบงเปน 2 ขนาด คือ
ขนาดอนุภ าคเล็กกวา 2 มิ ลลิเ มตร ทํ า การคัด แยกขนาดดว ยเครื่ อ งคั ด แยกขนาด
อนุภาคดิน ซึ่งขนาดดังกลาวนําไปใชเพื่อการวิเคราะหองคประกอบดานขนาด (texture) เทานั้น
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ทําการคัดแยกขนาดดวยผากรองไนลอน
สําหรับขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรนี้จะนําไปใชเพื่อวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานและ
พารามิเตอรที่ใชในการทดลองทั้งหมด
3.2 การวิเคราะหพารามิเตอรตา งๆ ที่ใชในการวิเคราะห
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) โดยชั่งตัวอยางดินที่มีขนาด
อนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรมา 40 กรัม เติมน้ํากลั่นประมาณ 250 มิลลิลิตร และเติม HMP เขมขน 50
กรัมตอลิตร 100 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 24 ชั่วโมง จากนั้นนําสารละลายดังกลาวมากวนใหสารละลาย
เขากันดวยเครื่อง electric mixer เปนเวลา 5 นาที แลวถายสารละลายดังกลาวลงกระบอกตวง 1 ลิตร
และปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น พรอมทั้งบันทึกอุณหภูมิขณะนั้น (ซึ่งตลอดการทดลองจะทําการ
ควบคุมอุณหภูมิไวที่ 26 °C)
จากนั้นกวนสารละลายในกระบอกตวงใหเขากันโดยใช plunger ถามีฟองเกิดขึ้นที่
ผิวของสารละลายเติม n-amyl alcohol ลงไป 1 หยด แลวกวนตอใหสารละลายเขากัน เริ่มจับเวลา
เมื่อนํา plunger ออก จากนั้นใหนํา hydrometer ใสลงในกระบอกตวงทันที พรอมทั้งอานคาที่เวลา
30 วินาที และ 1 นาที บันทึกคาที่อานได จากนั้นนํา hydrometer ออกแลวลางดวยน้ํากลั่นตั้งทิ้งไว
ใหแหง ซึ่งจะทําเชนนี้ทุกครั้งหลังจากอานคาที่เวลาตางๆ (ยกเวนที่เวลา 30 วินาที ซึ่งจะปลอย
hydrometer ทิ้งไวในกระบอกตวง แลวคอยนําออกมาลางเมื่ออานคาที่เวลา 1 นาที) จากนั้นนํา
hydrometer ใสลงไปในกระบอกตวงกอนถึงเวลาที่ตองอานคา 15 วินาที โดยจะอานคาที่เวลา 3, 10,
30, 60, 90, 120, และ 1440 นาที คาที่อานไดจากสารละลายนี้คือ คา R ที่เวลาตางๆ นอกจากนี้ตอง
ทําการปรับเทียบ hydrometer ที่ใชดวย โดยการทําวิธีเชนเดียวกันกับตัวอยางทั้งหมดเพียงแตไมใส
ดินเทานั้น คาที่อานไดที่เวลาตางๆ คือ RL จากนั้นจะนําคาที่ไดมาคํานวณ และพล็อตกราฟระหวาง
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คา P กับ log X เพื่อคํานวณหาเปอรเซ็นตของทราย ทรายแปง และดินเหนียว (วิธีการคํานวณอยูใน
ภาคผนวก ก) เมื่อไดเปอรเซ็นตดังกลาวจะนํามาหาชนิดของดินโดยการเปรียบเทียบสัดสวน
เปอรเซ็นตที่ไดกับสามเหลี่ยมดิน (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)
ทําการหาความชื้นของดินทั้ง 2 ขนาด ประกอบดวย ขนาดอนุภาคดินที่เล็กกวา 2
มิลลิเมตร และขนาดเล็กกวา 65 ไมโครเมตร เพื่อใชในการแกคาน้ําหนักดินแหง โดยจะชั่งดินที่ตาก
แหงแลวมา 2 กรัม แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง และนําไปตั้งทิ้งไวให
เย็นในตูดูดความชื้น เพื่อชั่งหาน้ําหนักปริมาณของแข็งทั้งหมด (total solid) ตามวิธีของ Methods of
Soil Analysis, Part1 Physical and Mineralogical Methods (Gardner, 1986) น้ําหนักที่คงเหลืออยูคือ
ปริมาณของของแข็งทั้งหมด และน้ําหนักที่หายไปคือคาความชื้นของดิน โดยเมื่อชั่งน้ําหนักครั้ง
แรกเสร็จแลวจะนํากลับไปอบที่ 24 ชั่วโมงอีกครั้งแลวชั่งน้ําหนัก ถาน้ําหนักที่ชั่งไดครั้งหลังตางกับ
ครั้งแรกเกิน 4% ก็จะตองนําตัวอยางดินกลับไปอบใหม จะทําเชนนี้ซ้ําจนกวาน้ําหนักครั้งหลังตาง
จากครั้งกอนหนาไมเกิน 4%
3.2.4 พีเอช (pH)
ทําการตรวจวัด ณ จุดเก็บตัวอยาง ดวยชุดวัด pH ของดินสําเร็จรูป (test kit) จาก
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.2.5 ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity, CEC)
การวิเคราะหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกใชวิธี compulsive exchange method โดย
แบเรียมคลอไรด (BaCl2) (Sumner and Miller, 1996) โดยชั่งตัวอยางดิน 2 กรัมใสหลอดเซนตริฟวจ
50 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นปราศจากไอออน 10 มิลลิลิตรและนําไปเขยา 1 ชั่วโมง วัดสภาพนําไฟฟา
(electrical conductivity, EC) และ pH ของสารแขวนลอย ถาตัวอยางดินมีเกลือละลายอยู (ทราบได
จาก EC) ตองลางดวย 70% เอทานอล 20 มิลลิลิตร และ 10% เอธิลีนไกลคอล (C2H6O2) 20 มิลลิลิตร
แลวเทสารละลายทิ้ง จากนั้นเติมสารละลาย 0.2 M แบเรียมคลอไรด (BaCl2)/0.2 M แอมโมเนียม
คลอไรด (NH4Cl) 10 มิลลิลิตร นําไปเขยาเปนเวลา 2 ชั่วโมงและนําไปเซนตริฟวจ เก็บสารละลาย
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สวนใสเพื่อนําไปประมาณประจุบวกที่สามารถแลกเปลี่ยนประจุได (exchangeable cations) เติม
สารละลาย 0.05 M แบเรียมคลอไรด 20 มิลลิลิตรและผสมใหเขากันดวย vortex mixture จากนั้น
นําไปเซนตริฟวจและทิ้งสารละลายสวนใส นําตัวอยางดินมาปรับใหมีคา ionic strength มาตรฐาน
0.006 M โดยการลางดวยสารละลาย 0.002 M แบเรียมคลอไรด 20 มิลลิลิตร 3 ครั้ง ในการลางครั้ง
สุดทายหลังจากผสมใหเขากันแลววัด pH ของสารแขวนลอย (pHBaCl2) กอนนําไปเซนตริฟวจ ชั่ง
น้ําหนักหลอดเพื่อประมาณปริมาตรของสารละลายแบเรียมคลอไรด เติมสารละลาย 0.005 M
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) 10 มิลลิลิตร เพื่อเริ่มใหมีการแลกเปลี่ยนระหวางแมกนีเซียมและ
แบเรียม จากนั้นนําไปเขยาเพื่อใหผสมกันและตั้งทิ้งไว 1 ชั่วโมง เปรียบเทียบ EC ของสาร
แขวนลอยกับ EC ของสารละลายอางอิง 0.0015 M แมกนีเซียมซัลเฟต ถาอัตราสวนสภาพนําไฟฟา
ของ ECsusp/ECref นอยกวา 1.0 เติมสารละลาย 0.05 M แมกนีเซียมซัลเฟตเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มิลลิลิตร
และบันทึกปริมาตรที่เติม ถาอัตราสวนของ ECsusp/ECref มากกวา 1.0 ไมตองเติมสารใดๆ ทําการวัด
pH ของสารแขวนลอย ถา pHsusp > pHBaCl2 โดยมากวา 0.2 ถึง 0.3 หนวยใหเติม 0.1 M ซัลฟูริกทีละ
หยดจนกระทั่ง pH = pHBaCl2 จากนั้นตั้งทิ้งไวอยางนอย 1 ชั่วโมง ลดอัตราสวนใหเทากับ 1.0 โดย
การเติมน้ํากลั่นปราศจากไอออนและตั้งทิ้งไวคางคืน ทําการตรวจวัด pHsusp และอัตราสวนอีกครั้ง
หนึ่ง ถาจําเปนอาจตองปรับ pHBaCl2 ดวย 0.1 M ซัลฟูริกและปรับอัตราสวนใหได 1.0±0.5 อีกครั้ง
เมื่อไดคา pH และ ionic strength ที่เหมาะสมแลวก็นําหลอดเซนตริฟวจไปชั่งน้ําหนักอีกครั้งหนึ่ง
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) ที่ความเขมขน 0, 50, 100,
200, และ 300 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอลิตร (mg CaCO3 L-1) จากนั้นชั่งตัวอยางดิน 0.5
กรัมใส vial แลวเติมกรดอะซิติกเขมขน 0.40 M 25 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางและสารละลาย
มาตรฐานแคลเซียมคารบอเนตเขยาใหเขากันโดยใชเครื่องเขยาแนวระนาบโดยเขยาทิ้งไวประมาณ
16 ชั่วโมง จากนั้นนําสารละลายมาตรฐานแคลเซียมคารบอเนต และสารละลายตัวอยางมาวัด pH
ถาคา pH ของสารละลายตัวอยางเกิน 5.00 ตองวิเคราะหใหมโดยลดปริมาณของดินตัวอยางลง
มี วิ ธี ก ารคํา นวณโดยการพล็ อ ตกราฟระหว า งค า pH ของสารละลายมาตรฐาน
mg CaCO3
แคลเซี ย มคาร บ อเนตกั บ log
ซึ่ง T คือ ปริมาณของแคลเซียมคารบอเนตที่ทํา
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 คํานวณจากสมการเส นตรงที่ไ ดจากการพล็อตของ
สารละลายมาตรฐาน
pH = a log

mg CaCO3
+b
T- mg CaCO3

[14]

โดย a และ b คือ คาคงที่ที่ไดจากการพล็อตกราฟ
จากนั้นไดปริมาณของคารบอเนตในหนวย mg CaCO3 แลวนําคาที่ไดมาคํานวณหา
ปริมาณคารบอนอนินทรีย โดย
mg CaCO3 × 12.0107
TIC (mg g-1 soil) =
[15]
100.0869
เมื่อ

TIC คือ ปริมาณคารบอนอนินทรียทั้งหมด
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) ซึ่งวิธีดังกลาวทําการวิเคราะหปริมาณคารบอนทั้งหมดในดิน
ตัวอยางกอน (total carbon, TC) โดยใชเครื่อง total organic carbon analyzer (TOC analyzer) แลว
จึงนําคาคารบอนอนินทรีย (inorganic carbon, IC) มาลบออก จึงจะไดปริมาณคารบอนอินทรีย
ทั้งหมด โดยมีวิธีการในการหาปริมาณคารบอนทั้งหมดดังนี้
ชั่ง boat จนมีน้ําหนักคงที่ ใสดินลงไปใน boat แลวชั่งน้ําหนัก (ไมควรเกิน 1 กรัม)
จดน้ําหนักที่แนนอน จากนั้นนําดินไปออกซิไดซที่อุณหภูมิ 1000 °C ดวยเครื่อง TOC คาที่ไดเมื่อ
เทียบกับคามาตรฐานจะเปนปริมาณคารบอนรวม ในหนวย mg g-1 soil จากนั้นนําคาที่ไดมาหา
ปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด โดย
TOC (mg g-1 soil) = TC – TIC
เมื่อ

TOC คือ ปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด (mg g-1 soil)
TC คือ ปริมาณคารบอนทั้งหมด (mg g-1 soil)
TIC คือ ปริมาณคารบอนอนินทรียทั้งหมด (mg g-1 soil)

[16]

62
3.2.8 วิเคราะหธาตุประจุบวก ไดแก ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) และ
เหล็ก (Fe)
ธาตุประจุบวกทั้งหมดวิเคราะหโดยใชวิธี acid/microwave digestion ตาม Method
3051 Microwave Assisted Acid Digestion of Sediment, Sludges, Soils, and Oils (U.S. EPA, 1994)
โดยชั่งตัวอยางดิน 0.5 กรัม ใสใน vessel เติมกรดไนตริกบริสุทธิ์ 70% ลงไป 10 มิลลิลิตร ปด
vessel เมื่อรูสึกตึงมือใหหมุนไปอีกครึ่งรอบ แลวนําไปใสเครื่องไมโครเวฟ กําหนดโปรแกรมการ
ทํางาน โดยในระยะที่ 1 พลังงาน 600 วัตต เปนเวลา 5.50 นาที และระยะที่ 2 พลังงาน 350 วัตต เปน
เวลา 4.50 นาที จากนั้นนําออกจากไมโครเวฟ โดยตองทําในตูดูดควัน (hood) เพราะมีไอกรด
ออกมามาก และเปดฝา ควรทําอยางระมัดระวังเพราะอาจมีไอกรดกระเด็นออกมา เนื่องจากความ
ดันภายในกับภายนอก vessel ไมเทากัน เมื่อสารละลายเย็นตัวลงนํามาปรับปริมาตรเปน 50
มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่นปราศจากไอออน แลวนําไปวิเคราะหปริมาณโลหะทองแดง แมงกานีส
สังกะสี และเหล็ก โดยใชเครื่อง 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 วิเคราะหความหนาแนนและปริมาณดินเหนีย วของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตร
วิเคราะหความหนาแนนและปริ มาณดินเหนีย วของดินขนาดอนุภาคเล็ กกวา 65
ไมโครเมตร โดยใชวิธี pycnometer method (Blake and Hartge, 1986) และ pipette method
(Gee and Bauder, 1986) ตามลําดับ โดยความหนาแนนที่วิเคราะหไดจาก pycnometer method
จะนํามาใชเพื่อหาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร เนื่องจากความ
หนาแนนของอนุภาคขึ้นอยูกับอุณหภูมิหองดวย ดังนั้นการวิเคราะหดังกลาวจึงควบคุมอุณหภูมิที่
20 °C
3.2.9.1 Pycnometer method
ชั่งน้ําหนักขวดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตรที่สะอาดและแหงพรอมจุกขวด
พรอมบันทึกคา (Wa) จากนั้นชั่งดินลงในขวดปริมาตรดังกลาวประมาณ 10 กรัม โดยไมตองกด tare
บันทึกคาที่ได (Ws) เติมน้ํากลั่นลงไปในขวดปริมาตรดังกลาวประมาณครึ่งหนึ่งแลวนําไปตมให
เดือดออนๆ เพื่อไลอากาศในดินออก จากนั้นตั้งทิ้งไวใหสารละลายในขวดเย็นตัวลงแลวเติมน้ํากลั่น
ลงไปใหเต็มขวดแลวปดจุกโดยระวังการเกิดฟองอากาศ เช็ดรอบขวดปริมาตรใหแหงแลวนําไปชั่ง
น้ําหนักพรอมบันทึกคา (Wsw) จากนั้นเทสารละลายผสมของน้ํากับดินใสบีกเกอรเพื่อนําไป
วิเคราะหปริมาณแรดินเหนียวดวยวิธี pipette method ตอไป ลางขวดปริมาตรดังกลาวใหสะอาด
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แลวเติมน้ํากลั่นที่ตมแลวใหเต็มขวดปริมาตรพรอมปดจุกขวดระวังการเกิดฟองอากาศเช็ดรอบขวด
ใหแหงแลวนําไปชั่งน้ําหนักพรอมบันทึกคา (Ww) คํานวณหาความหนาแนนโดย
ρp

=

ρw (Ws - Wa )
[(Ws - Wa ) – (Wsw - Ww )]

[17]

ρp คือ ความหนาแนนของอนุภาคดินที่อุณหภูมิ 20 °C (g cm-3)
ρw คือ ความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิ20 °C (0.99820 g cm-3)
3.2.9.2 Pipette method
เติมสารละลายโซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต (sodium-hexametaphosphate,
HMP) เขมขน 50 กรัมตอลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตรลงในสารละลายน้ํากับดินที่ไดจากขอ 3.2.9.1
ตั้งทิ้งไวคางคืน จากนั้นถายสารละลายดังกลาวลงในกระบอกตวงขนาด 1 ลิตร แลวปรับปริมาตร
ดวยน้ํากลั่น ใช plunger ผสมสารละลายในกระบอกตวงใหเขากันโดยคนขึ้น-ลงในลักษณะแนวดิ่ง
เปนเวลา 5 นาที เมื่อนํา plunger ออกเริ่มจับเวลาทันที เมื่อถึงเวลาที่กําหนด (วิธีการคํานวณเวลาที่
จะตองเก็บตัวอยางในภาคผนวก ก) ใช volumetric pipette ขนาด 25 มิลลิลิตร ดูดสารละลาย
ตัวอยางในกระบอกตวงที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตรจากผิวของสารละลาย โดยตองดูดใหเสร็จ
ภายใน 12 วินาที นําสารละลายตัวอยางที่เก็บไดถายใสถวยกระเบื้องที่ทราบน้ําหนักแนนอน นําไป
ระเหยบน water bath ที่อุณหภูมิ 103-105 °C จนน้ําระเหยออกหมดแลวจึงนําถวยกระเบื้องดังกลาว
ไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 °C เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวทิ้งใหเย็นในตูดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก แลว
นําไปอบที่อุณหภูมิดังกลาวพรอมทั้งชั่งน้ําหนักอีกครั้ง ทําเชนนี้จนกระทั่งน้ําหนักครั้งกอนหนา
และครั้งหลังมีคาแตกตางกันไมเกิน 4 %
สําหรับวิธีการคํานวณหาสัดสวนอนุภาคของแรดินเหนียวมีดังนี้
Cs × 100
Percent clay =
[18]
Wt
โดย

โดย Wt คือ น้ําหนักแหงของดินตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห )g)
Cs คือ ก ค า แล ว ของตั ว อย า งดิ น ที่ ป เ ปตมา ความเข ม ข น ที่ แ 25
มิลลิลิตร ซึ่งหาไดจาก
1000
- CHMP
[19]
Cs = Wp ×
25
เมื่อ Wp คือ น้ําหนักแหงของดินที่ไดจากการปเปต (g)
CHMP คือ ความเขมขนของ HMP (= 0.5 g L-1)
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4. วิเคราะหทางสถิติ
การทดสอบทางสถิติทั้งหมดจะวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทดสอบทางสถิติ SPSS 15.0 (SPSS,
Inc, 2006) ในทุกกลุมทดสอบจะทําการแบงกลุมตามอันดับของดิน (soil order) ชั้นแรวิทยา (family
mineralogy class) และชนิดของดิน (soil texture) โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่น (α) เทากับ 0.05
ซึ่งสิ่งที่ทดสอบมีดังนี้
4.1 ทดสอบความแตกตางในเชิงปริมาณของพารามิเตอรที่สนใจ อันประกอบดวย ความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวก คารบอนอินทรีย สัดสวนอนุภาคของดินเหนียว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส
และสังกะสี
4.2 ทดสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพารามิ เ ตอร ที่ ส นใจดั ง กล า ว โดยใช ก ารวิ เ คราะห
ความสัมพันธแบบ Pearson correlation
4.3 วิเคราะหหาสมการ (model) ระหวางพารามิเตอรที่สนใจดังกลาว โดย multiple regression
model วิธี stepwise regression

บทที่ 4
ผลการทดลอง และวิจารณผลการทดลอง
1. ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่เก็บตัวอยาง
จากการเก็บตัวอยางดินเกษตรกรรมประเภทสวนผลไมพรอมทั้งบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร
ทั้งหมด 58 ตัวอยาง ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม 21 ตัวอยาง จังหวัดสมุทรสาคร 20 ตัวอยาง และ
จังหวัดสมุทรสงคราม 17 ตัวอยาง (ภาพที่ 21) ตัวอยางดินที่เก็บมาจะเปนดินจากพื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทสวนผลไมทั้งหมด ประกอบไปดวย เชน สวนมะมวง สวนฝรั่ง สวนชมพู สวนมะนาว เปน
ตน ซึ่งในบางพื้นที่ก็ทําการปลูกผลไมมากกวา 1 ชนิดดวยกัน โดยตัวอยางดินที่นํามาจากสวนฝรั่งมี
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 18.95 สําหรับตัวอยางดินที่นํามาจากสวนผลไมประเภทกระทอน มะปราง
มะยม ขนุน มะละกอ และจุดที่กําลังเตรียมปลูกผลไม จะจัดอยูในประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีตัวอยาง
ดินที่ทําการปลูกผลไมดังกลาวเพียง 1 ตัวอยางเทานั้น (ภาพที่ 22)

จุดเก็บตัวอยาง
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม

น

กิโลเมตร

ภาพที่ 21 จุดเก็บตัวอยางในพื้นที่ศกึ ษาที่ไดจากการบันทึกพิกดั ทางภูมิศาสตร
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ภาพที่ 22 แผนภู มิ แ ท ง แสดงร อ ยละของจุ ด เก็ บ ตั ว อย า งโดยแบ ง ตามประเภทของสวนผลไม
(รายละเอียดการปลูกผลไมของพื้นที่ศึกษาแสดงในภาคผนวก ข)
2. สมบัติของดินตามลักษณะทางกายภาพและเคมี
2.1 สีของดิน (soil color)
จากการเทียบสีดินดวยระบบมันเซลล (Munsell Soil Color Charts) (Munsell Color, 1975)
ณ จุดเก็บตัวอยาง (ภาคสนาม) พบวา ตัวอยางดินทั้งหมดเปนสีผสมระหวางสีเหลือง-แดง (yellowred types) (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.2 พีเอช (pH)
การวัดปฏิกิริยาดิน ก็คือการบงบอกถึงสภาพกรด (acidity) หรือ สภาพดาง (alkalinity) โดย
ใชคาพีเอช ในที่นี้ไดทําการวัดพีเอชดิน ณ จุดเก็บตัวอยางดวยน้ํายาเปลี่ยนสี (indicator) พบวา
ตัวอยางสวนใหญมีคาพีเอชอยูในชวง 6.0-8.0 คือ อยูในสภาพดินเปนกรดเล็กนอย (slightly acid)
ถึงดินเปนดางปานกลาง (moderately alkaline) ยกเวนตัวอยางที่ 3, 5, และ 12 มีคาพีเอช 5.5 ซึ่งจัด
อยูในสภาพดินเปนกรดแก (strongly acid) ตัวอยางที่ 54 มีคาพีเอช 5.0 จัดอยูในสภาพดินเปนกรด
จัด (very strongly acid) และตัวอยางที่ 17, 21, 39, 51, และ 53 มีคาพีเอช 4.5 จัดอยูในสภาพดินเปน
กรดจัดมาก (extremely acid) (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
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2.3 ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange capacity, CEC)
คาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกที่วิเคราะหไดอยูในชวง 14-35 cmol kg-1 soil เมื่อนํามาแบง
ตามเกณฑที่ใหไวโดยกรมพัฒนาที่ดิน (อางถึงใน อภิสิทธิ์, 2527) พบวา ที่ชวงคาดังกลาวมี
ความสามารถในการแลกเปลี่ ย นประจุ บ วกอยู ใ นระดั บ ปานกลางถึ ง สู ง มาก (รายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก ข)
2.4 คารบอนอินทรีย (organic carbon, OC)
ปริมาณคารบอนอินทรียที่วัดไดอยูในชวง 7-24 g kg-1 soil หรือคิดเปนรอยละ 0.7-2.4 เมื่อ
นําคาคารบอนอินทรียดังกลาวแปลงเปนสารอินทรียโดยการคูณ 1.724 (Stevenson, 1994; Faithfull,
2002) เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับระดับปริมาณสารอินทรียที่ใหไวโดยกรมพัฒนาที่ดิน (อางถึงใน
อภิสิทธิ์, 2527) พบวา ตัวอยางดินสวนใหญมีปริมาณสารอินทรียอยูในชวงรอยละ 1.2-4.0 ซึ่งจัดวา
มีระดับสารอินทรียอยูในระดับคอนขางต่ําถึงระดับสูง (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.5 ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
เนื่องจากสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวของดินขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตรที่ใชเปน
องคประกอบในการจําแนกชนิดดิน (soil texture) มีคาคอนขางผันแปร ดังนั้นปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรจึงมีคาที่คอนขางผันแปรเชนกัน โดยมีคาอยูในชวง
รอยละ 14.27-87.87 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.6 จุลธาตุอาหารในดิน
จุลธาตุอาหารที่วิเคราะหในงานวิจัยนี้เปนจุลธาตุอาหารประจุบวก 4 ธาตุดวยกัน คือ
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ซึ่งมีคาเฉลี่ยในชวง 0.011-0.267, 11.8-28.6, 0.190-2.180,
และ 0.031-0.114 g kg-1 soil ตามลําดับ จากคาดังกลาวจะเห็นไดวาปริมาณของเหล็กและแมงกานีส
มีคาที่สูงกวาปริมาณสังกะสีและทองแดงคอนขางมาก ทั้งนี้เพราะเหล็กและแมงกานีสตางเปนแร
ธาตุที่มีปริมาณที่ผิวเปลือกโลกอยูสูงโดยมีปริมาณ 5% และ 0.1% ของพื้นผิวโลกตามลําดับ
(Wisconsin Department of Natural Resources, 2005; U.S. EPA, 2004a) ในขณะที่ทองแดงและ
สังกะสีจัดเปนโลหะปริมาณนอยที่พบในดิน คือ พบในปริมาณที่นอยกวา 0.1% ในธรรมชาติ
(Sparks, 2003) (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
เมื่อนําคาเฉลี่ยของจุลธาตุอาหารที่วิเคราะหมาคํานวณหาคาความอุดมสมบูรณของแรธาตุ
(enrichment factor, EF) ดังกลาวในดิน (รายละเอียดในภาคผนวก ข) ไดผลดังนี้ (ภาพที่ 23)
ปริมาณทองแดง ตัวอยางดินที่เก็บมามีแนวโนมถึงรอยละ 58 ที่จะขาดแคลนแรธาตุ
ทองแดง (EF < 0.5) รอยละ 33 มีแนวโนมที่เพียงพอตอความตองการ (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) อยางไรก็ดีเห็นไดวาปริมาณทองแดงที่พบในพื้นที่ศึกษามีคาที่คอนขางผันแปร ซึ่งแสดง
วาปริมาณทองแดงที่พบในพื้นที่ศึกษาอาจไมไดเปนผลมาจากวัตถุตนกําเนิดเพียงอยางเดียว แตอาจ
มาจากการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดังกลาว เนื่องมาจากวาพื้นที่ศึกษาเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทสวนผลไม โดยจุดเก็บตัวอยางสวนใหญจะมีการใชยาปราบศัตรูพืชเพื่อปองกันแมลงและ
วัชพืชตางๆ ซึ่งในยาปราบศัตรูพืชสวนใหญจะมีทองแดงเปนองคประกอบหลักโดยเฉพาะยาปราบ
ศัตรูพืช ประเภทกําจั ด เชื้อรา ในพื้น ที่ที่มี การทํ าการเกษตรโดยใชยาปราบศั ตรูพืช จะมีปริมาณ
ทองแดงอยูในชวง 0.014-0.267 g kg-1 soil ในขณะที่พื้นที่ศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเปน
พื้นที่เกษตรแบบชีวภาพไมมีการใชสารเคมีจะมีปริมาณทองแดงอยูในชวง 0.011-0.031 g kg-1 soil
อันจะเห็นไดวาการทําเกษตรในรูปแบบตางกันอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพบทองแดงในปริมาณ
แตกตางกัน
ปริมาณเหล็ก มีถึงรอยละ 60 ของตัวอยางดินที่มีแนวโนมที่จะขาดแคลนธาตุเหล็กในดิน
และรอยละ 40 ที่จัดไดวาเพียงพอตอความตองการ
ปริมาณแมงกานีส มีเพียงรอยละ 10 ของตัวอยางที่มีแนวโนมที่จะขาดแคลนธาตุแมงกานีส
รอยละ 88 ที่จัดไดวามีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ และมีเพียงรอยละ 2 จัดไดวามีปริมาณ
มาก
ปริมาณสังกะสี มีตัวอยางดินรอยละ 9 ที่จัดไดวามีแนวโนมที่จะขาดแคลนธาตุสังกะสีใน
ดิน สวนที่เหลืออีกรอยละ 91 จัดไดวามีปริมาณสังกะสีที่เพียงพอตอความตองการ

ภาพที่ 23 สัดสวนความอุดมสมบูรณของจุลธาตุอาหาร (enrichment factor, EF) แตละชนิดที่พบใน
งานวิจยั นี้
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ผลที่ไดจากการวิเคราะหลักษณะทางเคมีและกายภาพของดิน จะเห็นไดวา พารามิเตอรที่สนใจ
ศึกษาอันประกอบดวยความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก คารบอนอินทรีย ปริมาณดินเหนียวของดิน
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และปริมาณจุลธาตุอาหาร มีคาที่คอนขางผันแปร ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการเพาะปลูกพืชตางชนิดกัน มีผลทําใหปริมาณแรธาตุในดินแตกตางกันดวย (Wei et al.,
2006) และการบํารุงดินหรือการไถพรวนที่มีลักษณะแตกตางกันก็มีผลทําใหปริมาณแรธาตุอาหาร
ในดินตางกันเชนกัน (Martin-Rueda et al., 2005; Wei et al., 2006) อยางไรก็ดีนอกเหนือจากปจจัย
ภายนอกอันไดแก การเพาะปลูกพืช การบํารุงดิน การไถพรวน เปนตน จะมีผลตอปริมาณแรธาตุใน
ดินแลว ปจจัยอันเนื่องมาจากวัตถุตนกําเนิด (parent materials) ก็นาจะเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
เชนกันที่มีผลตอปริมาณแรธาตุตางๆ ในดิน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาถึงอิทธิพลของ
อันดับดิน (soil order) และชั้นแรวิทยา (mineralogy class) ที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการของ
ดิน รวมไปถึ งความสั มพั น ธร ะหวางคุ ณสมบัติ ทางเคมี โดยแบ งตามอัน ดับดิ น และชั้น แรวิ ท ยา
(กล า วถึ ง ในหั ว ข อ ต อ ไป) ซึ่ ง ทั้ ง อั น ดั บ ดิ น และชั้ น แร วิ ท ยาต า งก็ เ ป น การจํ า แนกตามระบบ
อนุก รมวิ ธานดินที่ มีพื้นฐานมาจากวัตถุตนกําเนิดดินเปนหลัก นอกจากนี้เพื่อเปนการศึกษาถึง
อิทธิพลของปจจัยภายนอกดังกลาวที่มีตอคุณสมบัติดิน จึงไดศึกษาถึงอิทธิพลของเนื้อดิน (soil
texture) ที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการ รวมถึงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีโดย
แบงตามลักษณะของเนื้อดิน (กลาวถึงในหัวขอตอไป) ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่ศึกษาดังกลาวมีการ
เพาะปลูกพืชติดต อกันมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งการบํารุงดินหรือการใสปุยตางๆ ลวนมีผลตอ
คุณสมบัติของดินซึ่งรวมไปถึงลักษณะของเนื้อดินดวยเชนกัน ดังนั้นการศึกษาถึงอิทธิพลของเนื้อ
ดิ น จึ ง อาจบ ง บอกเป น นั ย ถึ ง ผลของการปลู ก พื ช การบํ า รุ ง ดิ น ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ที่
ทําการศึกษาก็เปนได
3. อิทธิพลและความสัมพันธของอันดับดิน (soil order) ชั้นแรวิทยา (mineralogy class) และ
ชนิดดิน (soil texture) ที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการและจุลธาตุอาหารของดิน
ในสวนนี้จะเปนการกลาวถึงผลการทดสอบทางสถิติของอันดับ ชั้นแรวิทยา และชนิดดินที่มีตอ
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก คารบอนอินทรีย ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตร และจุลธาตุอาหารของดิน รวมถึงความสัมพันธระหวางพารามิเตอรดังกลาวโดยแบง
ตามอันดับดิน ชั้นแรวิทยา และชนิดของดิน ซึ่งรายละเอียดในการทดสอบทางสถิติทั้งหมดอยูใน
ภาคผนวก ง
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3.1 อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ลั ก ษณะของดิ น ตามอั น ดั บ ดิ น ที่ มี ต อ พารามิ เ ตอร ที่ ศึ ก ษา และ
ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรดังกลาวโดยแบงตามอันดับดิน
เมื่อนําพิกัดระบบภูมิศาสตรที่บันทึก ณ จุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 58 ตัวอยาง มาประมวลผล
ผานโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView GIS 3.3 (ESRI, 2000) โดยใชฐานขอมูลจากกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม (2545) ในชั้นขอมูลดิน (soil layer) พบวา ดินตัวอยางที่เก็บมาทั้งหมด 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 ซึ่งอีก 9 ตัวอยางที่เหลือ ไดแก จุดเก็บตัวอยางที่ 29-30, 34, และ 36-38 จังหวัดสมุทรสาคร
ไมพบขอมูลดินในฐานขอมูลของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545) และจุดเก็บตัวอยางที่ 51
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดเปนพื้นที่สําหรับบอเลี้ยงกุง-ปลา และนาเกลือในฐานขอมูลของกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 จุดเก็บตัวอยางจําแนกตามอันดับดินและจังหวัดที่พบ
อันดับดิน
Inceptisols
Alfisols
Mollisols
ไมพบในฐานขอมูล
รวม

นครปฐม
1-5, 16, 18, 58
17, 56, 57
6-15
21

จังหวัด
สมุทรสาคร
33, 35
19-28, 31, 32
29, 30, 34, 36-38
20

รวม
สมุทรสงคราม
39-50, 52-55
51
17

26
3
22
7
58

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ดินในอันดับ Alfisols มีเพียง 3 ตัวอยางเทานั้น ซึ่งจํานวน
ตัวอยางไมเพียงพอตอการทดสอบทางสถิติ และไมพบขอมูลดินในฐานขอมูลอีก 7 ตัวอยางทําให
ไมสามารถนําไปทดสอบทางสถิติไดเชนกัน ดังนั้นในการทดสอบถึงอิทธิพลของอันดับดินที่มีตอ
คุณสมบัติทางเคมีบางประการและจุลธาตุอาหารของดินจะประกอบดวยดิน 2 อันดับเทานั้น คือ
อันดับ Inceptisols และอันดับ Mollisols ในทํานองเดียวกันการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
พารามิเตอรที่ศึกษาโดยแบงตามอันดับดินนั้นก็จะแบงเพียง 2 อันดับดังกลาว โดยในการศึกษาถึง
อิทธิพลและความสัมพันธดังกลาวจะทําการแบงเปน 2 สวนใหญ คือ สวนแรกอิทธิพลของอันดับ
ดินที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการและความสัมพันธของสมบัติทางเคมีดังกลาวโดยแบงตาม
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อันดับดิน (บทที่ 4 หัวขอ 3.1.1) และสวนที่สองอิทธิพลของอันดับดินที่มีตอจุลธาตุอาหารและ
ความสัมพันธของพารามิเตอรที่ศึกษาโดยแบงตามอันดับดิน (บทที่ 4 หัวขอ 3.1.2) ซึ่งในสวนที่สอง
นี้ความสัมพันธของพารามิเตอรที่ศึกษารวมสมบัติทางเคมีเขาไปดวย
สําหรับพิสัย (range) และคาเฉลี่ย (mean) ของพารามิเตอรตางๆ ที่จะนําไปทดสอบทาง
สถิติแสดงดังตารางที่ 16 ซึ่งจะแบงตามอันดับดิน Inceptisols และ Mollisols
ตารางที่ 16 พิสัยและคาเฉลี่ยของพารามิเตอรโดยแบงตามอันดับดิน Inceptisols และ Mollisols
พารามิเตอร†

อันดับดิน

Inceptisols
Mollisols
พิสัย
คาเฉลี่ย
พิสัย
คาเฉลี่ย
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
-1
CEC (cmol kg )
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, ปริม าณดิน เหนีย วของดิน ขนาดอนุภ าคเล็ก กวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;
Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี
3.1.1 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการ
และความสัมพันธของสมบัติทางเคมีดังกลาวโดยแบงตามอันดับดิน
3.1.1.1. อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบาง
ประการ
ในการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินที่มีตอปริมาณ
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวก ทําการศึกษาโดยนําคาเฉลี่ยของพารามิเตอรดังกลาวจากตารางที่ 16 มาทดสอบทางสถิติ
โดยใช Independent-Sample T-test ดวยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) พบวาดินทั้ง 2
อันดับมีปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรโดยเฉลี่ยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยในอันดับ Inceptisols มีปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาค
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เล็กกวา 65 ไมโครเมตรโดยเฉลี่ยต่ํากวาอันดับ Mollisols (ภาพที่ 24) ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลองกับ
ลักษณะของอันดับดิน เนื่องมาจากดินอันดับ Inceptisols เปนดินที่เริ่มมีวิวัฒนาการ ยังไมมีชั้นดิน
สะสมของสารซิลิเกตดินเหนียวที่มีอลูเนียมหรือของผสมอสัณฐาน (amorphous) ของอลูมิเนียมกับ
คารบอนอินทรียที่ชัดเจน (อภิสิทธิ์, 2527) ดังนั้นคุณลักษณะของดินตามอันดับดินจึงอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหคาเฉลี่ยของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรในอันดับ
Mollisols สูงกวาอันดับ Inceptisols
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณคารบอนอินทรีย พบวา ปริมาณคารบอนอินทรียโดย
เฉลี่ยใหผลในทิศทางตรงขามกับปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
ขางตน นั่นคือดินทั้ง 2 อันดับมีปริมาณคารบอนอินทรียที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05)
(ภาพที่ 24) แสดงใหเห็ นวาปริมาณคารบอนอินทรียในพื้น ที่ศึกษาอาจไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ภายนอกเปนสําคัญ เชน การใสปุยอินทรีย การปลูกพืช เปนตน จึงทําใหปริมาณคารบอนอินทรีย
โดยเฉลี่ยของดินทั้ง 2 อันดับไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาถึงคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก พบวา ดินทั้ง 2 อันดับนี้มีคา
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกโดยเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยที่คา
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในอันดับ Inceptisols มีคาโดยเฉลี่ยต่ํากวาในอันดับ Mollisols (ภาพที่
24) ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะของดินตามอันดับดินที่ไดกลาวไปแลวขางตน และแสดงใหเห็นวา
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดรับอิทธิพลจากปริมาณดินเหนียวมากกวาคารบอนอินทรีย อันแสดง
ถึ ง ว า อนุ ภ าคดิ น เหนี ย วเป น แหล ง สํ า คั ญ แหล ง หนึ่ ง ที่ ใ ห ค วามจุ แ ลกเปลี่ ย นประจุ บ วกในดิ น
(McBride, 1994; Sparks, 2003) โดยในดินที่มีปริมาณดินเหนียวมากมีผลทําใหความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวกในดินสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งเปนไปตามที่ vanLoon and Duffy (2000); Sparks (2003);
Dunnivant and Anders (2006) กลาวไวเชนกัน
3.1.1.2. ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีบางประการโดยแบงตามอันดับดิน
เมื่อนําปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมาหาความสัมพันธโดยแบงตามอันดับ
ดิน Inceptisols และ Mollisols โดยใช Pearson correlation พบวา ในอันดับดิน Inceptisols ปริมาณ
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรและความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมี
ความสัมพันธเปนไปในทางบวก (p < 0.05) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) เทากับ
0.470 (ตารางที่ 17) ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับการทดสอบทางสถิติของอิทธิพลของคุณลักษณะดิน
ตามอันดับดินขางตน และสอดคลองกับ vanLoon and Duffy (2000); Sparks (2003); Dunnivant
and Anders (2006) ที่กลาววาในดินที่มีปริมาณดินเหนียวมากจะมีผลทําใหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก

ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาค
เล็กกวา 65 ไมโครเมตร (%)
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ภาพที่ 24 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณสมบัติทางเคมีบางประการที่ไดรับอิทธิพลจาก
คุณลักษณะดินตามอันดับดิน โดยตัวอักษรที่ตางกันในแตละพารามิเตอรแสดงวาคาเฉลี่ย
ในพารามิเตอรนั้นมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ α = 0.05 และ I หมายถึงสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล (Inceptisols, n = 26; Mollisol, n = 22)
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ในดินเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่คารบอนอินทรียกับความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (r = 0.212, p ≥ 0.05)
และปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรกับปริมาณคารบอนอินทรีย
(r = -0.122, p ≥ 0.05) มีความสัมพันธกันนอยมาก (ตารางที่ 17) ซึ่งตางจากงานวิจัยสวนใหญที่
พบวาคารบอนอินทรียกับความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมีความสัมพันธกัน (Ge and Hendershot,
2004; Seybold et al., 2005) และปริมาณดินเหนียวสัมพันธกับปริมาณคารบอนอินทรีย (Jim, 1998;
Holm et al., 2003)
ตารางที่ 17 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธของ Pearson
Inceptisols และอันดับ Mollisols
อันดับดิน
Inceptisols
(n = 26)
Mollisols
(n = 22)

ระหวางคุณสมบัติทางเคมีของดิน อัน ดับ

ความสัมพันธ
CEC-Clay65 CEC-OC OC-Clay65
r
0.470*
0.212
-0.122
P-value
0.015
0.298
0.554
r
0.156
0.347
0.270
P-value
0.487
0.113
0.224

* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ α = 0.05 (2-tailed)
เมื่อนําไปทดสอบ multiple regression โดยใช stepwise selection ดวย
โปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) เพื่อหาสมการที่เหมาะสม โดยใหความจุแลกเปลี่ยนประจุ
บวกเปนตัวแปรตาม และใหปริมาณคารบอนอินทรียและปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็ก
กวา 65 ไมโครเมตรเปนตัวแปรอิสระ ผลที่ไดปรากฏวามีเพียงปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรเทานั้นที่สามารถทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน
อันดับ Inceptisols ได ซึ่งก็สอดคลองกับผลที่ไดจาก Pearson correlation โดยมีสมการดังนี้
CEC = 16.711 + 0.134 Clay65

R2 = 0.221

n = 26

[20]

จากสมการ [20] จะเห็นไดวาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา
65 ไมโครเมตรที่เพิ่มมากขึ้น มีผลทําใหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินในอันดับ Inceptisols
เพิ่มมากขึ้นดวย โดยสมการดังกลาวสามารถทํานายความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกไดเพียง 22.1%
เทานั้น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสมการที่ไดนี้แตกตางจากงานวิจัยของ Seybold et al. (2005) ที่
พบวา ปริมาณคารบอนอินทรีย และปริมาณดินเหนียว สามารถทํานายถึงความจุแลกเปลี่ยนประจุ
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บวกของดินอันดับ Inceptisols ไดถึง 71% ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพภูมิอากาศ การใชประโยชน
ที่ดิน ตลอดจนวัตถุตนกําเนิดที่แตกตางกัน
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางปริมาณดินเหนียวของดิน
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
ของดินอันดับ Mollisols โดยใช Pearson correlation ไมพบความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมี
ตัวใดๆ (ตารางที่ 17) แสดงใหเห็นวา ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในอันดับ Mollisols อาจไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยอื่นนอกเหนือจากปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
และคารบอนอินทรีย และเนื่องจากไมพบความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีที่ศึกษาจึงไมได
นําไปทดสอบ multiple regression ตอ
จากการทดสอบถึ ง อิ ท ธิ พ ลของอั น ดั บ ดิ น ที่ มี ต อ ปริ ม าณดิ น เหนี ย วของดิ น ขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก เห็นไดวา
ปริมาณคารบอนอินทรียโดยเฉลี่ยในดินทั้ง 2 อันดับมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p ≥ 0.05) ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจัยภายนอกอันไดแกการไถพรวน การใสปุย เปนตน นาจะมีผลตอ
ปริ ม าณคาร บ อนอิ น ทรี ย ใ นดิ น ในขณะที่ ป ริ ม าณดิ น เหนี ย วของดิ น ขนาดอนุ ภ าคเล็ ก กว า 65
ไมโครเมตร และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินทั้ง 2 อันดับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) แสดงใหเห็นวาวัตถุตนกําเนิดนาจะเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่มีผลตอปริมาณ
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ดังนั้นใน
การทํานายคาทั้ง 2 จึงจําเปนตองหาสมการที่เหมาะสมสําหรับดินในแตละอันดับ ซึ่งในงานวิจัยนี้มี
เพียงอันดับ Inceptisols เทานั้น (สมการ [20]) ที่ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตรสามารถทํานายถึงความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกได ทั้งนี้สมการที่ไดจากงานวิจัย นี้
แตกต า งจากงานวิ จั ย อื่ น ๆ อาจเนื่ อ งมาจากในงานวิ จั ย นี้ ใ ช ดิ น ที่ มี ข นาดอนุ ภ าคเล็ ก กว า 65
ไมโครเมตร ในขณะที่งานวิจัยโดยมากมักใชดินที่ขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ซึ่งขนาด
อนุภาคที่เล็กลงมีผลทําใหปริมาณคารบอนอินทรียลดต่ําลงดวย (Gerzabek et al., 2001)
3.1.2 อิ ท ธิ พ ลของของคุ ณ ลั ก ษณะของดิ น ตามอั น ดั บ ดิ น ที่ มี ต อ จุ ล ธาตุ อ าหารและ
ความสัมพันธของพารามิเตอรที่สนใจศึกษาโดยแบงตามอันดับดิน
3.1.2.1 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินที่มีตอจุลธาตุอาหาร
ในการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามอันดับดินที่มีตอจุลธาตุ
อาหารทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี จะทําการทดสอบโดยใชคาเฉลี่ยจากตารางที่ 16 ซึ่ง
ทดสอบโดยใช Independent-Sample T-test เชนเดียวกันกับหัวขอ 3.1.1.1 พบวา ปริมาณทองแดง
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โดยเฉลี่ยของดินทั้ง 2 อันดับมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพที่ 25)
แสดงใหเห็นวาอันดับดินที่แตกตางกันไมมีผลทําใหปริมาณทองแดงในพื้นที่ศึกษาแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะปริมาณทองแดงที่พบมีคาที่คอนขางผันแปรทั้งในอันดับ Inceptisols และ Mollisols
จึงเปนผลทําใหคาเฉลี่ยทองแดงของดินทั้ง 2 อันดับมีคาไมแตกตางกัน
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ภาพที่ 25 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจุลธาตุอาหารที่ไดรับอิทธิพลจากคุณลักษณะดิน
ตามอันดับดิน โดยตัวอักษรที่ตางกันในแตละพารามิเตอรแสดงวาคาเฉลี่ยในพารามิเตอร
นั้นมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ α = 0.05 และ I หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของขอมูล (Inceptisols, n = 26; Mollisol, n = 22)
สําหรับธาตุเหล็ก พบวา ดินทั้ง 2 อันดับมีปริมาณเหล็กโดยเฉลี่ยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยในอันดับ Inceptisols มีปริมาณเหล็กโดยเฉลี่ยสูงกวา
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อันดับ Mollisols (ภาพที่ 25) ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลองกับลักษณะของอันดับดินเนื่องจากดินใน
กระบวนการสรางดินของดินอันดับ Inceptisols จะมีการชะลางของสารละลายเหล็กมากโดยเฉพาะ
บริเวณที่เปนแองต่ําและมีน้ําแชขัง (อภิสิทธิ์, 2527) ในขณะที่กระบวนการสรางดินของดินอันดับ
Mollisols อาจเกิดการชะลางดินเหนียว เหล็กออกไซด และอินทรียวัตถุลงไปสูตอนลางของหนาตัด
ดิน (เอิบ, 2533) ดังนั้นกระบวนการสรางดินของดินทั้ง 2 อันดับที่แตกตางกันจึงนาจะเปนปจจัย
สํ า คั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให ป ริ ม าณเหล็ ก โดยเฉลี่ ย ที่ พ บในพื้ น ที่ ศึ ก ษามี ค า ที่ แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ปริมาณแมงกานีสและสังกะสีโดยเฉลี่ยของดินทั้ง 2 อันดับมีคา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพที่ 25)
จากการทดสอบถึงอิทธิพลของอันดับดินที่มีตอจุลธาตุอาหารประจุบวก
แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของดินตามอันดับ Inceptisols และ Mollisols ไมมีผลทําใหปริมาณโดย
เฉลี่ยของทองแดง แมงกานีส และสังกะสีแตกตางกัน ซึ่งแสดงเปนนัยใหเห็นวาอันดับดินทั้ง 2 อาจ
มีวัตถุตนกําเนิดหรือกระบวนการสรางดินที่แรธาตุดังกลาวเปนองคประกอบที่ไมแตกตางกันมาก
นัก ในขณะที่แรธาตุเหล็กเปนจุลธาตุอาหารที่ศึกษาเพียงชนิดเดียวที่ไดรับอิทธิพลจากอันดับดิน
โดยตรง ทั้งนี้เนื่องมาจากเหล็กเปนแรธาตุที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางดินทั้ง 2 อันดับ โดยใน
อันดับ Inceptisols จะเกิดแรธาตุเหล็กละลายออกมา ในขณะที่อันดับ Mollisols จะเกิดการชะลาง
เหล็ ก ลงไปสู ต อนล า งของหน า ตั ด ดิ น จึ ง ทํ า ให ป ริ ม าณเหล็ ก โดยเฉลี่ ย ที่ พ บแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ดีปริมาณจุลธาตุอาหารที่พบในดินนอกจากจะเกิดจากกระบวนการสรางดินหรือ
วัตถุตนกําเนิดแลว ยังอาจมาจากกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นที่ผิวดิน เชน การยอยสลายซากพืชซากสัตว
ของจุลินทรีย การใชยาปราบศัตรูพืช หรือ สารเคมีตางๆ ที่มีแรธาตุดังกลาวเปนสวนประกอบ
3.1.2.2 ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีบางประการและจุลธาตุอาหารโดย
แบงตามอันดับดิน
เมื่อนําพารามิเตอรที่สนใจศึกษาทั้งหมดอันประกอบดวยปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี มาหาความสัมพันธเบื้องตนโดยใช Pearson correlation แบง
ตามอันดับ Inceptisols และ Mollisols ไดผลดังตารางที่ 18 และตารางที่ 19 ตามลําดับ
จากตารางที่ 18 เห็ น ได ว า ปริ ม าณคาร บ อนอิ น ทรี ย แ ละทองแดงมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson
(r) เทากับ 0.396 และมีความสัมพันธกันในเชิงบวกนั่นคือ ปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มมากขึ้นทํา
ใหปริมาณทองแดงเพิ่มมากขึ้นดวย เมื่อนําพารามิเตอรที่สนใจศึกษาดังกลาวไปทดสอบ multiple
regression โดยใช stepwise selection เพื่อหาสมการที่เหมาะสมที่สามารถทํานายปริมาณจุลธาตุ
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อาหารสําหรับอันดับ Inceptisols โดยในที่นี้ตัวแปรตามคือ ปริมาณทองแดง และตัวแปรอิสระ
ไดแก ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ซึ่งไดผลการทดสอบที่สอดคลอง
กับ Pearson correlation โดยมีสมการดังนี้
Cu = - 0.049 + 0.005 OC

R2 = 0.157

n = 26

[21]

จากสมการ [21] เห็นไดวา ปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มขึ้นมีผลทําให
ปริมาณทองแดงเพิ่มขึ้นดวยซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจาก Pearson correlation ซึ่งสมการดังกลาว
สามารถทํานายปริมาณทองแดงของดินอันดับ Inceptisols ได 15.7% เทานั้น ในขณะที่จุลธาตุ
อาหารอื่นๆ ไมพบความสัมพันธระหวางกันในอันดับ Inceptisols นี้ อันแสดงใหเห็นถึงความ
เป น ไปได ที่ว าจุลธาตุอาหารชนิด อื่น อาจไดรับอิทธิ พลจากพารามิ เตอรตั ว อื่น ที่ไ ม ไ ดศึ ก ษาใน
งานวิจัยนี้
ตารางที่ 18 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson ระหวางคุณสมบัติทางเคมีกับจุลธาตุอาหารที่
สนใจของดินอันดับ Inceptisols (n = 26)
CEC
พารามิเตอร†
Clay65
OC
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
* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed)
† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง; Fe, เหล็ก;
Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีกับจุลธาตุอาหารที่
สนใจโดยแบงตามอันดับ Mollisols (ตารางที่ 19) พบวา มีความสัมพันธกันทั้งหมด 2 คูดวยกันดังนี้
ปริมาณคารบอนอินทรียและทองแดง (p < 0.05, r = 0.457) ปริมาณคารบอนอินทรียและสังกะสี
(p < 0.01, r = 0.861) ซึ่งความสัมพันธทั้ง 2 คูเปนไปในเชิงบวกทั้งหมด และเปนที่นาสังเกตวาใน
อันดับ Mollisols นี้ คารบอนอินทรียและทองแดงก็มีความสัมพันธกันดังเชนในอันดับ Inceptisols
นอกจากนี้คารบอนอินทรียยังมีความสัมพันธกับสังกะสีเชนกัน เมื่อนําคาดังกลาวไปหาตัวแบบ
สมการที่เหมาะสมสําหรับดินอันดับ Mollisols โดยใช stepwise selection สําหรับดินอันดับ
Mollisols ตัวแปรตาม ไดแก ทองแดง และสังกะสี และตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณดินเหนียวของ
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ดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
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 ปริมาณทองแดงขึ้นอยูกับปริมาณคารบอน
อินทรียเชนกัน โดยปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหปริมาณทองแดงเพิ่มมากขึ้น
ดวย ซึ่งสมการดังกลาวสามารถทํานายปริมาณทองแดงในดินอันดับ Mollisols ได 20.9%
จากสมการ [23] เห็นไดวา ปริมาณสังกะสีขึ้นอยูกับปริมาณคารบอนอินทรีย
เช น เดี ย วกั น กั บ ทองแดง ซึ่ ง ตั ว แบบสมการดั ง กล า วสามารถทํ า นายปริ ม าณสั ง กะสี ใ นอั น ดั บ
Mollisols ไดสูงถึง 74.2%
ตารางที่ 19 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson ระหวางคุณสมบัติทางเคมีกับจุลธาตุอาหารที่
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
* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed)
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed)
† Clay65, ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;
Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี
จากการหาความสัมพันธเพื่อหาตัวแบบสมการที่เหมาะสมสําหรับทํานายปริมาณ
ของจุลธาตุอาหารโดยแบงตามอันดับดิน พบวา ในดินอันดับ Inceptisols และ Mollisols ปริมาณ
คารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณทองแดงไดเหมือนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาลักษณะของดินทั้ง
2 อันดับนี้คารบอนอินทรียนาจะเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอทองแดง สําหรับธาตุสังกะสีมีเพียง
อันดับ Mollisols เทานั้นที่คารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารดังกลาวได ในขณะ
ที่ธาตุเหล็กและแมงกานีสไมมีคุณสมบัติทางเคมีที่ศึกษาตัวใดสามารถทํานายได อันแสดงใหเห็นวา
อาจมีปจจัยอื่นนอกเหนือจากที่ศึกษาที่สามารถทํานายปริมาณธาตุเหล็กและแมงกานีสได
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เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของอิทธิพลของอันดับดินที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีและจุลธาตุ
อาหารจะเห็นไดวา ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวก และเหล็กตางไดรับอิทธิพลจากอันดับดินที่แตกตางกัน ทั้งนี้พารามิเตอรทั้ง 3
นี้ตางก็เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญที่เกิดจากกระบวนการสรางดิน ในขณะที่คารบอนอินทรียแม
จะเปนปจจัยหนึ่งที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดหรือกระบวนการสรางดินแตเนื่องจากพื้นที่ศึกษาเปน
พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งมีการบํารุงดินและเพาะปลูกพืชมาเปนเวลานาน ทําใหปริมาณคารบอนอินทรีย
โดยเฉลี่ยของดินทั้ง 2 อันดับแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) ในขณะที่จุลธาตุอาหารตัว
อื่นไดแก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสีก็ไมไดรับอิทธิพลจากอันดับดินที่แตกตางกัน อันแสดง
ใหเห็นวา วัตถุตนกําเนิดของดินทั้ง 2 อันดับอาจไมมีอิทธิพลที่มากพอที่จะทําใหจุลธาตุอาหารทั้ง 3
ชนิดมีคาเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) เมื่อนําปริมาณและคาตางๆ ไปหา
ความสัมพันธพบวา ดินอันดับ Inceptisols มีตัวแบบสมการที่สามารถทํานายความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวก และปริมาณทองแดงได ในขณะที่อันดับ Mollisols มีตัวแบบสมการที่สามารถทํานาย
ปริมาณทองแดง และสังกะสีได ตัวแบบสมการความสัมพันธที่แตกตางกันระหวางอันดับดินทั้ง 2
แสดงใหเห็นวา ลักษณะของดินในแตละอันดับมีผลทําใหปริมาณและความสัมพันธของจุลธาตุ
อาหารและสมบัติทางเคมีแตกตางกัน ยกเวนธาตุทองแดงที่ปริมาณคารบอนอินทรียของดินทั้ง 2
อันดับสามารถทํานายปริมาณทองแดงได
3.2 อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ลั ก ษณะของดิ น ตามชั้ น แร วิ ท ยาที่ มี ต อ พารามิ เ ตอร ที่ ศึ ก ษา และ
ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรดังกลาวโดยแบงตามชั้นแรวิทยา
ในที่นี้จะเปนการศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธของพารามิเตอรที่สนใจศึกษาโดยแบง
ตามชั้นแรธาตุ (mineralogy class) และระดับกิจกรรมของความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน
เหนียว (CEC-activity class) การจําแนกตามระดับทั้งสองเปนการจําแนกตามระบบอนุกรมวิธาน
ดิน (soil taxonomy) ในขั้นวงศดิน (families) ในที่นี้จะใชฐานขอมูลจากกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (2545) ในชั้นขอมูลดิน (soil layer) รวมกับขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี (2549) และ
กรมพัฒนาที่ดิน (2549) พบวา จากจํานวนตัวอยาง 51 ตัวอยาง (7 ตัวอยางไมพบในฐานขอมูลของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545) และไมทราบอันดับดิน จากตารางที่ 15) ประกอบดวยชั้น
แรธาตุเพียงชนิดเดียวเทานั้นคือชั้น smectitic 39 ตัวอยาง CEC-activity class ในระดับ active 2
ตัวอยาง ระดับ semiactive 3 ตัวอยาง และไมสามารถจําแนกในระดับชั้นแรธาตุและ CEC-activity
class ได 7 ตัวอยาง โดยมีรายละเอียดแบงตามชั้นแรธาตุ CEC-activity class และจังหวัดที่พบ
ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 จุดเก็บตัวอยางจําแนกตามชั้นแรธาตุ CEC-activity class และจังหวัดที่พบ
ชั้นแรวิทยาและ
CEC-activity class
Smectitic
Active
Semiactive
ไมสามารถจําแนกได
ไมพบในฐานขอมูล
รวม

นครปฐม
1, 6-15
18, 58
17, 56, 57
2-5, 16
21

จังหวัด
สมุทรสาคร
19-28, 31,32
33, 35
29, 30, 34, 36-38
20

รวม
สมุทรสงคราม
39-50, 52-55
51
17

39
2
3
7
7
58

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเมื่อจําแนกตาม CEC-activity class แลว ในแตละระดับของ
CEC-activity class ประกอบดวยตัวอยางเพียง 2-3 ตัวอยางเทานั้น ซึ่งจํานวนดังกลาวไมเพียงพอตอ
การนํามาทดสอบทางสถิติ ดังนั้นจึงมีเพียงขอมูลที่ไดจากการจําแนกตามชั้น smectitic เพียงชุดเดียว
เทา นั้น ที่ ส ามารถทดสอบทางสถิ ติไ ด และเนื่ องจากมีขอ มูล เพีย งชุด เดี ย วจึ งทํ า การทดสอบถึ ง
ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรที่ศึกษาเพียงอยางเดียว สําหรับคาตางๆ ของพารามิเตอรที่สนใจ
เมื่อแบงตามชั้นแร smectitc (n = 39) แสดงดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 พิสัย คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพารามิเตอรที่สนใจเมื่อจําแนกตามชั้นแร
ธาตุ smectitic (n = 39)
พารามิเตอร†
พิสัย
คาเฉลี่ย
Clay65 (%)
21.49-87.87
43.36
OC (g kg-1 soil)
7.71-23.09
14.07
-1
CEC (cmol kg )
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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เมื่อนําคาดังกลาวมาหาความสัมพันธกันในเบื้องตนโดย Pearson correlation ไดผลดัง
ตารางที่ 22 จากตารางดังกลาวเห็นไดวาเมื่อจัดกลุมตัวอยางตามประเภทชั้นแร smectitic พบวามี
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคู พ ารามิ เ ตอร ที่ ส นใจศึ ก ษามากมาย ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ ที่ ไ ด จ าก Pearson
correlation เปนในลักษณะที่สัมพันธกันแบบ 1 ตอ 1 เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหมองเห็นภาพรวมของ
ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรตางๆ จึงทําการทดสอบทางสถิติตอโดยใช stepwise selection ซึ่ง
ตัวแบบสมการที่ไดก็สอดคลองกับความสัมพันธที่ไดจาก Pearson correlation ดังนี้
ตารางที่ 22 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson ระหวางพารามิเตอรตางๆ ในชั้นแร 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
* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed)
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed)
† Clay65, ปริม าณดิน เหนีย วของดิน ขนาดอนุภ าคเล็ก กวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;
Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี
จากตารางที่ 22 ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรสัมพันธกับ
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (r = 0.563) จากนั้นจึงนํามาทดสอบตอโดยใช stepwise selection ซึ่ง
กําหนดใหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระไดแก ปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และคารบอนอินทรีย ไดตัวแบบสมการดังนี้
CEC = 16.788 + 0.182 Clay65

R2 = 0.316

n = 39 [24]

จากสมการ [24]
จะเห็ น ได ว า ปริ ม าณดิ น เหนี ย วของดิ น ขนาดอนุ ภ าคเล็ ก กว า 65
ไมโครเมตร สามารถทํานายความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกได 31.6% โดยความจุแลกเปลี่ยนประจุ
บวกจะแปรผันตามปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยสวนใหญที่พบวาปริมาณดินเหนียวที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
เพิ่มมากขึ้นดวย (vanLoon and Duffy, 2000; Sparks, 2003; Dunnivant and Anderson, 2006) และ
เนื่องจากปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรสามารถทํานายถึงความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกได ดังนั้นในการหาตัวแบบสมการของจุลธาตุอาหารชนิดตางๆ ตัวแปรอิสระ
ไดแก คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
นอกจากนี้ ป ริ ม าณดิ น เหนี ย วของดิ น ขนาดอนุ ภ าคเล็ ก กว า 65
ไมโครเมตรยั ง มี
ความสัมพันธกับธาตุทองแดง (r = 0.482) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกก็
สัมพันธกับธาตุทองแดงเชนกัน (r = 0.490) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ตารางที่ 22) จากนั้นทําการหา
ตัวแบบสมการที่เหมาะสมเพื่อทํานายปริมาณทองแดงโดยใช stepwise selection เชนกัน ซึ่ง
กําหนดใหทองแดงเปนตัวแปรตาม ไดตัวแบบสมการดังนี้
Cu = - 0.048 + 0.004 CEC

R2 = 0.241

n = 39 [25]

แมวาจากสมการ [25] ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสามารถทํานายปริมาณทองแดงได
24.1% แตเมื่อสังเกตจากสมการที่ [24] จะเห็นไดวาปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา
65 ไมโครเมตรสามารถทํานายความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกได ดังนั้นถาทราบถึงปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรก็สามารถทํานายถึงปริมาณทองแดงไดเชนกัน
นอกจากความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกจะมีความสัมพันธกับทองแดงดังขางตนแลว ยัง
พบวามีความสัมพันธกับธาตุเหล็กเชนกัน (r = -0.330) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตารางที่ 22) เมื่อ
นํามาทดสอบ stepwise selection กําหนดใหตัวแปรตามคือ ธาตุเหล็ก ไดตัวแบบสมการดังนี้
Fe = 24.816 – 0.210 CEC

R2 = 0.109

n = 39 [26]

จากสมการ [26] ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสามารถทํานายธาตุเหล็กไดเพียง 10.9%
เทานั้น โดยความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหธาตุเหล็กลดลง แสดงถึงนัยที่วาอาจมี
ธาตุอื่นที่มีปริมาณมากกวาธาตุเหล็ก หรือมีความสามารถในการแยงจับและแลกเปลี่ยนประจุบวก
ไดดีกวาธาตุเหล็ก
จากตารางที่ 22 คารบอนอินทรียสัมพันธกับพารามิเตอรตางๆ 2 คูดวยกัน คือ สัมพันธกับ
ธาตุแมงกานีส (r = -0.346) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และสัมพันธกับธาตุสังกะสี (r = 0.753) ที่ระดับ
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 โดยปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหแมงกานีสลดลง
จากสมการ [28] ปริมาณคารบอนอินทรีย สามารถทํานายปริมาณสังกะสีได 56.6% โดยมี
ความสัมพันธกันในเชิงบวก นั่นคือ ปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหปริมาณสังกะสี
เพิ่มขึ้นดวย
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดเห็นไดวา ชั้นแร smectitic สามารถทํานายพารามิเตอรที่
สนใจศึกษาไดครบทุกตัว (ยกเวนคารบอนอินทรีย และสัดสวนอนุภาคดินเหนียวซึ่งจัดวาเปนตัว
แปรอิ ส ระ) แต ตัว แบบสมการที่ ไ ดส ามารถอธิ บ ายตัว แปรตามได ค อ นข า งต่ํ า เช น เหล็ ก และ
แมงกานีสที่ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก และคารบอนอินทรียสามารถอธิบายไดเพียง 10.9 และ
12.0% เทานั้นตามลําดับ ในขณะที่คารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณสังกะสีไดมากที่สุดคือ
56.6%
3.3 อิทธิพลของคุณลักษณะดินตามชนิดดินทีม่ ีตอพารามิเตอรที่ศึกษา และความสัมพันธ
ระหวางพารามิเตอรดังกลาวโดยแบงตามชนิดดิน
ในที่นี้จะทําการจัดกลุมตัวอยางโดยแบงตามประเภทชนิดดิน (soil texture) ที่วิเคราะหได
จากการวิเคราะหองคประกอบดานขนาดของตัวอยางดินทั้งหมด 58 ตัวอยาง โดยการจําแนกกลุม
ขนาดของอนุภาค (soil separates) ตามระบบสหรัฐอเมริกา (USDA Conservation Service, 1975)
สามารถจัดกลุมประเภทเนื้อดินในพื้นที่ศึกษาออกไดเปน 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 ซึ่งแตละชนิดสามารถจําแนกจุดเก็บตัวอยางตามรายจังหวัดไดดังตารางที่
23 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
จากตารางที่ 23 เห็นไดวา เนื้อดินชนิด silty loam, sandy loam, และ loamy sand
ประกอบดวยชนิดละ 1-2 ตัวอยางเทานั้น ซึ่งไมสามารถทดสอบทางสถิติได ดังนั้นในการทดสอบ
ทางสถิติถึงอิทธิพลและความสัมพันธของพารามิเตอรที่สนใจ จะทําการทดสอบโดยแบงตามชนิด
ดิน 3 ชนิดเทานั้น คือ clay, clay loam, และ medium loam ซึ่งมีจํานวนตัวอยาง 26, 12, และ 16
ตัวอยางตามลําดับ โดยในการศึกษาจะทําการแบงเปน 2 สวนใหญคือ สวนแรกเปนอิทธิพลของ
ชนิดดินที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการและความสัมพันธของสมบัติทางเคมีดังกลาว (บทที่ 4
หั ว ข อ 3.3.1) และส ว นที่ ส องเป น การศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของชนิ ด ดิ น ที่ มี ต อ จุ ล ธาตุ อ าหารและ
ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีและจุลธาตุอาหาร (บทที่ 4 หัวขอ 3.3.2)
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ตารางที่ 23 จุดเก็บตัวอยางจําแนกตามชนิดดินและจังหวัดที่พบ
เนื้อดิน
Clay
Clay loam
Medium loam
Silty loam
Sandy loam
Loamy sand
รวม

นครปฐม
1-12, 15, 17
13-14
16, 18
56,58
57
21

จังหวัด
สมุทรสาคร
19, 28-30, 32-38
20-27, 31
20

รวม
สมุทรสงคราม
47
54
39-46, 48-49, 51-53, 55
50
17

26
12
16
1
2
1
58

สําหรับพิสัย (range) และคาเฉลี่ย (mean) ของพารามิเตอรตางๆ ที่จะนําไปทดสอบทาง
สถิติแสดงดังตารางที่ 24 ซึ่งจะแบงตามชนิดดิน clay, clay loam และ medium loam
ตารางที่ 24 พิสัยและคาเฉลี่ยของพารามิเตอรโดยแบงตามชนิดดิน clay, clay loam และ medium
loam
พารามิเตอร †

ชนิดดิน
Clay
Clay loam
Medium loam
พิสัย
คาเฉลี่ย
พิสัย
คาเฉลี่ย
พิสัย
คาเฉลี่ย
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
-1
CEC (cmol kg ) 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 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชนิดดินที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบางประการ
และความสัมพันธของสมบัติทางเคมีดังกลาวโดยแบงตามชนิดดิน
3.3.1.1 อิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชนิดดินที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีบาง
ประการ
ในการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชนิดดินที่มีตอปริมาณ
ดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวก ทําการศึกษาโดยนําคาเฉลี่ยของพารามิเตอรดังกลาวจากตารางที่ 24 มาทดสอบทางสถิติ
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ Turkey’s Honesty
Significant Difference (HSD) ดวยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) พบวาปริมาณดิน
เหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรโดยเฉลี่ยของดินทั้ง 3 ชนิดมีคาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยที่ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
ของดินชนิด clay มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือคาเฉลี่ยปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็ก
กวา 65 ไมโครเมตรของดินชนิด clay loam และ medium loam ตามลําดับ (ภาพที่ 26) ผลที่ไดนี้
สอดคลองกับสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรที่ใชในการ
จําแนกประเภทของเนื้อดิน
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณคารบอนอินทรีย พบวา คาเฉลี่ยปริมาณคารบอนอินทรียของดินทั้ง 3 ชนิดมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพที่ 26) อันแสดง
ใหเห็นวา คุณลักษณะของดินตามชนิดดินไมมีผลตอปริมาณคารบอนอินทรียในดิน
เมื่อพิจ ารณาค าความจุแ ลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน
พบวา ความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน clay และ clay loam มีคาเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p ≥ 0.05) ในขณะที่คาเฉลี่ยความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินทั้ง 2 ชนิดนี้แตกตางจาก
คาเฉลี่ยของดินชนิด medium loam อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยที่คาเฉลี่ยความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของดินชนิด clay และ clay loam สูงกวาคาเฉลี่ยของดิน medium loam
(ภาพที่ 26) ทั้งนี้เพราะ ดินชนิด clay และ clay loam มีสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่ดิน medium loam มีสัดสวนของอนุภาคดิน
เหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรเปนองคประกอบนอยกวา
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ภาพรวมจะเห็ น ได ว า เมื่ อ แบ ง ตั ว อย า งดิ น ตามชนิ ด ดิ น
ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรยังคงเปนปจจัยหลักที่มีผลตอความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน อยางไรก็ดีคาเฉลี่ยความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินชนิด clay และ
clay loam ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับผลการทดสอบของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาค
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ปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร (%)
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ภาพที่ 26 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณสมบัติทางเคมีบางประการที่ไดรับอิทธิพลจาก
คุณลักษณะของดินตามชนิดดิน โดยตัวอักษรที่ตางกันในแตละพารามิเตอรแสดงวา
คาเฉลี่ยในพารามิเตอรนั้นมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 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 ที่พบวา ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรโดยเฉลี่ย
ของดินทั้ง 3 ชนิดแตกตางกัน แสดงเปนนัยใหเห็นวานอกจากสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวของดิน
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 2 มิลลิเมตรแลว ปริมาณของทรายแปง (silt) อาจเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่
มีผลตอความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก เนื่องจากตัวอยางดินในดินชนิด clay และ clay loam มีสัดสวน
ของทรายแปงอยูในชวงรอยละ 25-40 และสัดสวนของดินเหนียวในชวงรอยละ 30-55 ขณะที่
ตัวอยางดินในดินชนิด medium loam แมจะมีสัดสวนของทรายแปง ในชวงรอยละ 40-50 แตก็มี
สัดสวนของดินเหนียวเพียงรอยละ 10-25 เทานั้น (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
3.3.1.2 ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีบางประการโดยแบงตามชนิดดิน
จากการหาความสัมพันธในเบื้องตนของปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ปริมาณคารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก พบวา มี
ความสัมพันธระหวางปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรและความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกเพียงคูเดียวเทานั้น และพบในดินชนิด clay เพียงชนิดเดียว (r = 0.401) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตารางที่ 25) โดยมีความสัมพันธกันในเชิงบวก เมื่อนําคุณสมบัติทางเคมีของ
ดินชนิด clay มาทดสอบทางสถิติตอโดยใช stepwise selection เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมในการ
ทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก กําหนดใหตัวแปรตามคือ ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก และ
ตัวแปรอิสระไดแก ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และคารบอนอินทรีย ไดสมการดังนี้
CEC = 20.261 + 0.123 Clay65

R2 = 0.161

n = 26 [29]

ตารางที่ 25 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson ระหวางคุณสมบัติทางเคมีของดินชนิด clay,
clay loam และ medium loam
ชนิดดิน

ความสัมพันธ
CEC-Clay65 CEC-OC OC-Clay65
r
Clay
0.401*
0.141
0.119
P-value
(n = 26)
0.042
0.493
0.562
r
Clayloam
0.283
0.257
0.041
P-value
(n = 12)
0.373
0.420
0.899
r
Medium loam
-0.257
0.375
-0.190
P-value
(n = 16)
0.337
0.153
0.482
* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ α = 0.05 (2-tailed)
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สมการที่ [29] สามารถทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกได 16.1%
โดยปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหคาความ
จุ แ ลกเปลี่ ย นประจุ บ วกเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย ซึ่ ง สมการที่ ไ ด ก็ ส อดคล อ งกั บ ผลทดสอบจาก Pearson
correlation
จากการทดสอบถึงอิทธิพลของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกโดยแบงตามชนิดของดิน (ภาพที่
26) เห็นไดว า ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภ าคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของดินแตละชนิดมีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธกันในเชิงบวก แตเมื่อนํามา
หาความสัมพันธกลับพบวา มีดินชนิด clay เพียงชนิดเดียวเทานั้นที่ปริมาณดินเหนียวของดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมีความสัมพันธกันในเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะที่ปริมาณคารบอนอินทรียของดินทั้ง 3 ชนิดมีคา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) และไมพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียกับ
คุณสมบัติทางเคมีที่ศึกษาตัวอื่นเลย ทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณคารบอนอินทรียโดยเฉลี่ยในดิน clay,
clay loam, และ medium loam มีปริมาณนอย ซึ่งมีคาเฉลี่ยดังนี้ 15.01, 12.49, และ 15.10 g kg-1 soil
ตามลําดับ ทําใหไมพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียกับความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก และ
คารบอนอินทรียกับปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร นอกจากนี้
กิจกรรมในพื้นที่ศึกษาเปนกิจกรรมประเภทเดียวกัน (สวนผลไม) มีลักษณะภูมิอากาศที่เหมือนกัน
จึงอาจเปนผลทําใหปริมาณคารบอนอินทรียที่พบในดินทั้ง 3 ชนิดมีคาเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ (p ≥ 0.05) แมวาปริมาณคารบอนอินทรียโดยเฉลี่ยในดิน medium loam จะมีคาเฉลี่ยสูง
กวาดินประเภทอื่น ทั้งนี้เพราะพื้นที่สวนใหญเปนเกษตรอินทรีย แตก็ยังมีปริมาณไมมากพอที่จะ
อธิ บ ายความจุ แ ลกเปลี่ ย นประจุ บ วก และปริ ม าณดิ น เหนี ย วของดิ น ขนาดอนุ ภ าคเล็ ก กว า 65
ไมโครเมตรได ปจจัยสําคัญที่ทําใหพบปริมาณคารบอนอินทรียนอยนาจะมาจากลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีภูมิอากาศแบบรอนชื้น อันเปนภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการทํา
กิจกรรมของจุลินทรียในดิน และคารบอนอินทรียก็เปนแหลงอาหารสําคัญของจุลินทรีย อีกทั้งยัง
สามารถยอยสลายไดโดยงาย ดังนั้นลักษณะภูมิอากาศจึงนาจะเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหพบ
ปริมาณคารบอนอินทรียในดินนอยลง
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3.3.2 อิทธิพลของคุณลักษณะดินตามชนิดดินทีม่ ีตอจุลธาตุอาหารและความสัมพันธของ
พารามิเตอรที่สนใจศึกษาโดยแบงตามชนิดดิน
3.3.2.1 อิทธิพลของคุณลักษณะดินตามชนิดดินทีม่ ีตอจุลธาตุอาหาร
ในการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของดินตามชนิดดินที่มีตอจุลธาตุ
อาหารทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี จะทําการทดสอบโดยใชคาเฉลี่ยจากตารางที่ 24 ซึ่ง
ธาตุทองแดง แมงกานีส และสังกะสีทดสอบโดยใช Kruskal-Wallis H ในขณะที่ธาตุเหล็กทดสอบ
โดยใช One-Way ANOVA และ HSD พบวา ปริมาณทองแดงโดยเฉลี่ยของดินชนิด clay และ
clay loam มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) ในขณะที่คาเฉลี่ยปริมาณทองแดง
ของดินทั้ง 2 ชนิดแตกตางจากคาเฉลี่ยของทองแดงของดินชนิด medium loam อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) โดยที่คาเฉลี่ยทองแดงของดินชนิด clay และ clay loam มีคาเฉลี่ยที่สูงกวาคาเฉลี่ย
ของทองแดงในดิน medium loam อยางเห็นไดชัด (ภาพที่ 27) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวอยางดินของ
ดินชนิด medium loam สวนใหญเปนตัวอยางที่เก็บมาจากจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งทําการเกษตร
แบบชีวภาพ ไมมีการใชสารเคมี ในขณะที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตัวอยางดิน
สวนใหญจัดอยูในชนิดของ clay และ clay loam เปนพื้นที่เกษตรที่มีการใชยาปราบศัตรูพืชอยาง
แพรหลาย ซึ่งสารดังกลาวมักจะมีทองแดงเปนองคประกอบหลัก ดังนั้นลักษณะการใชประโยชน
ที่ดินนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหปริมาณทองแดงที่พบมีคาแตกตางกัน นอกจากนี้อาจแสดงให
เห็นถึงนัยที่วาดินชนิด clay และ clay loam ประกอบดวยสัดสวนอนุภาคดินเหนียวที่มากกวาดิน
ชนิด medium loam ซึ่งที่ขนาดอนุภาคดังกลาวมีพื้นที่ผิวโดยรอบมาก และทองแดงก็มีคุณสมบัติใน
การแยงจับกับอนุภาคประจุลบไดดีเมื่อเทียบกับจุลธาตุอาหารประจุบวกชนิดอื่นที่ทําการศึกษา
เมื่อพิจารณาถึงธาตุเหล็ก พบวา ปริมาณธาตุเหล็กโดยเฉลี่ยของดินชนิด
clay และ medium loam มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) แตคาเฉลี่ยเหล็ก
ของดินทั้ง 2 ชนิดดังกลาวแตกตางจากคาเฉลี่ยเหล็กในดิน clay loam อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < 0.05) โดยที่คาเฉลี่ยของเหล็กในดินชนิด clay และ medium loam มีคาที่สูงกวาคาเฉลี่ยของ
เหล็กในดินชนิด clay loam ในขณะที่ปริมาณแมงกานีสและสังกะสีโดยเฉลี่ยดินทั้ง 3 ชนิดมีคาที่
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) (ภาพที่ 27)
จากผลการวิเคราะหทางสถิติ แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของดินตามชนิด
ดินไมมีผลตอปริมาณแมงกานีสและสังกะสีในดิน ในขณะที่มีผลตอปริมาณทองแดงและเหล็กและ
ใหผลตางทิศทางกัน ซึ่งนอกจากจะแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะของดินตามชนิดดินมีผลตอปริมาณ
จุ ล ธาตุ อ าหารแตกต า งกั น แล ว ยั ง แสดงถึ ง นั ย ที่ ว า จุ ล ธาตุ อ าหารแต ล ะชนิ ด น า จะมี คุ ณ สมบั ติ
เฉพาะตัวของแตละตัว ถึงแมวาจะเปนธาตุประจุบวกที่มีประจุ +2 เหมือนกัน
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ภาพที่ 27 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจุลธาตุอาหารที่ไดรับอิทธิพลจากคุณลักษณะของ
ดิ น ตามชนิ ด ดิ น โดยตั ว อั ก ษรที่ ต า งกั น ในแต ล ะพารามิ เ ตอร แ สดงว า ค า เฉลี่ ย ใน
พารามิเตอรนั้นมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ α = 0.05 และ I หมายถึง สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล (clay, n = 26; clay loam, n = 12; medium loam, n = 16)
3.3.2.2 ความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารและคุณสมบัติทางเคมีบางประการโดย
แบงตามชนิดดิน
เมื่อนําพารามิเตอรที่สนใจศึกษาทั้งหมดอันประกอบดวยปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
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ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี มาหาความสัมพันธโดยแบงตามชนิดดิน clay, clay loam,
และ medium loam ไดผลดังตารางที่ 26-28 ตามลําดับ
จากตารางที่ 26 พบวา ปริมาณคารบอนอินทรียมีความสัมพันธกับทองแดง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) เทากับ 0.392
และมี ค วามสัมพัน ธ กั น ในเชิ ง บวกนั่น คือ ปริมาณคารบอนอิน ทรียที่เ พิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให ปริ มาณ
ทองแดงเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียและสังกะสีเชนกัน
(r = 0.551) โดยมีความสัมพันธกันในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในทํานองเดียวกับทองแดงคือ
ปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มมากขึ้นนาจะมีผลทําใหปริมาณสังกะสีเพิ่มมากขึ้นดวย
ตารางที่ 26 สัม ประสิทธิ์สหสัม พัน ธข อง Pearson ระหวา งพารามิเ ตอรตา งๆ ในดิน ชนิด 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
* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed)
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed)
† Clay65, ปริม าณดิน เหนีย วของดิน ขนาดอนุภ าคเล็ก กวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;
Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี
เมื่อนําพารามิเตอรที่สนใจศึกษาดังกลาวไปทดสอบ multiple regression
โดยใช stepwise selection เพื่อหาสมการที่เหมาะสมที่สามารถทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารสําหรับ
ดินชนิด clay โดยมีตัวแปรอิสระคือ คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก และตัวแปร
ตามคือ จุลธาตุอาหาร (ในที่นี้คือ 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 และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
สามารถทํานายปริมาณทองแดงในดินชนิด clay ได 29.6% เมื่อดูเปรียบเทียบระหวางตารางที่ 26
และสมการ [30] ทําใหเห็นไดวาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพียงตัวเดียวไมมีอิทธิพลตอปริมาณ
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ทองแดงที่พบ (r = -0.332) แตสามารถมีอิทธิพลตอปริมาณทองแดงไดเมื่อพิจารณารวมกับคารบอน
อินทรียซึ่งมีความสัมพันธกับทองแดงโดยตรง โดยปริมาณทองแดงจะแปรผันตามคารบอนอินทรีย
ในขณะที่แปรผกผันกับความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ซึ่งแสดงเปนนัยใหเห็นวาคารบอนอินทรีย
นาจะเกิดสารประกอบกับทองแดงไดดี ซึ่งสารประกอบที่เกิดขึ้นดังกลาวอาจมีผลทําใหทองแดงไม
สามารถแลกเปลี่ยนประจุบวกไดเนื่องจากวาปริมาณทองแดงแปรผกผันกับความจุแลกเปลี่ยนประจุ
บวก หรืออีกกรณีหนึ่งคือ อาจจะมีธาตุประจุบวกชนิดอื่นที่มีความสามารถหรือมีปริมาณที่มากกวา
ทองแดง ไปแยงที่ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของทองแดงจึงเปนผลทําใหความจุแลกเปลี่ยนประจุ
บวกแปรผกผันกับปริมาณทองแดง
จากสมการ [31] ปริมาณคารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณสังกะสีใน
ดินชนิด clay ได 36.8% นั่นคือปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหปริมาณสังกะสีเพิ่มมาก
ขึ้นดวย ซึ่งแสดงเปนนัยใหเห็นวาสารอินทรียอาจเกิดสารประกอบกับสังกะสีไดดีเชนเดียวกัน และ
เมื่อพิจารณารวมกับตารางที่ 26 เห็นไดวา สังกะสีมีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธกับความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกในเชิงบวก (r = 0.317) อันแสดงเปนนัยวาสารประกอบของคารบอนอินทรีย
กับสังกะสีที่เกิดขึ้นอาจจับกันดวยพันธะที่ไมแข็งแรงมากนัก จึงทําใหสังกะสีสามารถเกิดการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกได
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางพารามิเตอรตางๆ โดยแบงตามชนิด
ดิน clay loam (ตารางที่ 27) พบวา คารบอนอินทรียและความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกตางก็มี
ความสัมพันธกับทองแดง (r = 0.656 และ r = 0.589 ตามลําดับ) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธกันในเชิงบวก นอกจากนี้คารบอนอินทรียยังมีความสัมพันธกับสังกะสีในเชิงบวก
เชนกัน (r = 0.873) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในขณะที่ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมีความสัมพันธกับ
เหล็กในเชิงลบ (r = -0.604) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
เมื่อนําพารามิเตอรที่สนใจศึกษาดังกลาวไปทดสอบ multiple regression
โดยใช stepwise selection เพื่อหาสมการที่เหมาะสมที่สามารถทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารสําหรับ
ดินชนิด clay loam กําหนดใหตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา
65 ไมโครเมตร คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก 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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ตารางที่ 27 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ 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
* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed)
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed)
† Clay65, ปริม าณดิน เหนีย วของดิน ขนาดอนุภ าคเล็ก กวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;
Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี
จากสมการที่ [32] และ [33] คารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณ
ทองแดงและสังกะสี ได 41.1 และ 81.0% ตามลําดับ โดยปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มขึ้นมีผลทํา
ใหปริมาณทองแดงและสังกะสีเพิ่มขึ้นดวย
จากสมการที่ [34] ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสามารถทํานายปริมาณเหล็ก
ได 36.5% โดยความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหปริมาณเหล็กลดลง
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางพารามิเตอรตางๆ โดยแบงตามชนิด
ดิน medium loam (ตารางที่ 28) พบวา ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสัมพันธกับทองแดงในเชิงบวก
(r = 0.501) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่จุลธาตุอาหารชนิดอื่นไมมีความสัมพันธกับสมบัติทาง
เคมีที่ศึกษาเลย จากนั้นจึงนําไปทดสอบตอดวย stepwise selection เพื่อหาสมการที่เหมาะสมที่
สามารถทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารสําหรับดินชนิด medium loam โดยตัวแปรตามคือ ทองแดง
และตัวแปรอิสระไดแก ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร คารบอน
อินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ไดสมการดังนี้
Cu = - 0.005 + 0.001 CEC

R2 = 0.251 n = 16 [35]

จากสมการที่ [35] ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสามารถทํานายปริมาณ
ทองแดงได 25.1% ผลที่ไดสอดคลองกับความสัมพันธที่ไดจาก Pearson correlation โดยความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหปริมาณทองแดงเพิ่มมากขึ้นดวย
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ตารางที่ 28 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ 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
* มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (2-tailed)
** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed)
† Clay65, ปริม าณดิน เหนีย วของดิน ขนาดอนุภ าคเล็ก กวา 65 ไมโครเมตร; Cu, ทองแดง;
Fe, เหล็ก; Mn, แมงกานีส; Zn, สังกะสี
จากการศึกษาถึงอิทธิพลและความสัมพันธของจุลธาตุอาหารแสดงใหเห็นวา ชนิด
ดินที่แตกตางกันไมมีผลทําใหคาเฉลี่ยของแมงกานีสและสังกะสีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p ≥ 0.05) ในขณะที่ปริมาณทองแดงโดยเฉลี่ยในดินชนิด medium loam มีคานอยกวาคาเฉลี่ย
ทองแดงในดินชนิด clay และ clay loam อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อันแสดงใหเห็นวา
สัดสวนของอนุภาคดินเหนียวนาจะมีผลทําใหปริมาณทองแดงที่พบในดินสูงขึ้น เนื่องจากดินชนิด
clay และ clay loam มีสัดสวนของอนุภาคดินเหนียวสูงกวาดินชนิด medium loam ในขณะที่
ปริมาณเหล็กโดยเฉลี่ยในดินชนิด clay loam มีคานอยกวาคาเฉลี่ยของเหล็กในดินชนิด clay และ
medium loam อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อันแสดงใหเห็นวานอกจากสัดสวนของอนุภาค
ดินเหนียวแลวนาจะมีปจจัยอื่นที่มีผลตอปริมาณเหล็กในดินเชนกัน และจากการศึกษาความสัมพันธ
จะเห็นไดวาในดินชนิด clay คารบอนอินทรีย และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสามารถทํานาย
ปริมาณทองแดงและสังกะสีได และในดินชนิด clay loam คารบอนอินทรียสามารถทํานายปริมาณ
ทองแดงและสังกะสีไดเชนกัน และความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกก็สามารถทํานายปริมาณเหล็กได
ในขณะที่ดินชนิด medium loam ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสามารถทํานายปริมาณทองแดงได
เพียงชนิดเทานั้น แสดงใหเห็นวา สัดสวนของอนุภาคที่แตกตางกันในดินแตละชนิดนาจะมีผลทํา
ใหคุณสมบัติทางเคมีที่ศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงตอจุลธาตุอาหารแตกตางกันดวย
เมื่อดูภาพรวมของการศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธของสมบัติทางเคมีและจุลธาตุอาหาร
โดยแบงตามชนิดดินทั้งหมด พิจารณาจากภาพที่ 26 และ 27 จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยของปริมาณดิน
เหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ทองแดง และ
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แมงกานีส มีแ นวโนม ที่เ หมือ นกัน ในดิน แตล ะชนิด ในทํา นองเดีย วกัน คา เฉลี่ย ของปริม าณ
คารบอนอินทรีย เหล็ก และสังกะสี ก็มีแนวโนมที่เหมือนกันในดินแตละชนิด (ภาพที่ 26 และ 27)
และจากการหา Pearson correlation และ multiple regression พบวา ดินชนิด clay เปนดินชนิดเดียว
ที่ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรสามารถทํานายความจุแลกเปลี่ยน
ประจุบวกได นอกจากนี้ทองแดงเปนธาตุเพียงชนิดเดียวที่สามารถทํานายคาไดในทุกชนิดดินที่
ศึกษา (สมการ [30], [32] และ [35]) สําหรับธาตุสังกะสีมีดินชนิด clay และ clay loam ที่สามารถ
ทํานายปริมาณสังกะสีได (สมการ [31] และ [33]) ธาตุเหล็กมีดินชนิด clay loam เพียงชนิดเดียวที่
สามารถทํานายปริมาณเหล็กได (สมการ [34]) ในขณะที่ไมสามารถทํานายปริมาณแมงกานีสจาก
ดินทั้ง 3 ชนิดไดเลย
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การจําแนกดินหรือการแบงประเภทดินที่แตกตางกัน มีผลทําให
ความสัมพันธระหวางจุลธาตุอาหารและคุณสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปดวย และทําใหไดตัวแบบ
สมการที่แตกตางกันแมจะเปนธาตุชนิดเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการเลือกตัวแบบสมการที่เหมาะสม
สําหรับการจําแนกดินแตละประเภทจะทําใหการทํานายคามีความแมนยํามากขึ้น อยางไรดีตัวแบบ
สมการที่ไดจากงานวิจัยนี้มาจากการวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ โดยใชดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตร ดังนั้นในงานวิจัย ที่ใชขนาดอนุภาคดินขนาดอื่นๆ ตัวแบบสมการดังกลาวอาจไม
เหมาะสมนัก เพราะจากงานวิจัยนี้จะเห็นไดวาสัดสวนของอนุภาคที่แตกตางกันมีผลทําใหจุลธาตุ
อาหาร และคุณสมบัติทางเคมีที่พบแตกตางกันดวย

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
ดิ น ตั ว อย า งที่ เ ก็ บ มาทั้ ง หมด 58
ตั ว อย า งจากจั ง หวั ด นครปฐม สมุ ท รสาคร และ
สมุทรสงคราม สามารถจัดจําแนกตามอันดับดินได 3 อันดับดวยกัน คือ Inceptisols, Alfisols, และ
Mollisols เมื่อจําแนกลงไปในระดับขั้นวงศประกอบดวย ชั้นแร smectitic และ CEC-activity class
(active และ semiactive) โดยเนื้อดินที่พบนี้สามารถแบงเปน 6 ประเภทดวยกัน คือ clay, clay loam,
medium loam, silty loam, sandy loam, และ loamy sand
เมื่อนําทดสอบทางสถิติโดยการศึกษาถึงอิทธิพลโดยแบงตามอันดับดิน (Inceptisols และ
Mollisols) และเนื้อดิน (clay, clay loam, และ medium loam) พบวา อันดับดินที่แตกตางกันมีผลทํา
ใหคาเฉลี่ยของความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกและปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยคาเฉลี่ยของความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
และปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรของดินอันดับ Inceptisols นอย
กวาคาเฉลี่ยของดินอันดับ Mollisols อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ซึ่งสอดคลองคุณสมบัติของอันดับ
ดินทั้ง 2 ดังกลาว ในขณะที่คาเฉลี่ยของปริมาณคารบอนอินทรียมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≥ 0.05) อันแสดงใหเห็นวา ปริมาณคารบอนอินทรียที่พบนาจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ภายนอกเชน การบํารุงดิน การไถพรวน เปนตน เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของอันดับดินที่มีตอจุลธาตุ
อาหาร พบวา มีธาตุเหล็กเพียงตัวเดียวเทานั้นที่ไดรับอิทธิพลจากอันดับดินที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p < 0.05) โดยคาเฉลี่ยของเหล็กในอันดับ Mollisols มีคานอยกวาคาเฉลี่ยของเหล็กใน
อันดับ Inceptisols อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งก็สอดคลองกับสมบัติของอันดับดินทั้ง 2 ดังกลาว ในขณะที่
จุลธาตุอาหารชนิดอื่นมีคาเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05)
เนื้ อ ดิ น ที่ ต า งชนิ ด กั น มี ผ ลทํ า ให ป ริ ม าณดิ น เหนี ย วของดิ น ขนาดอนุ ภ าคเล็ ก กว า 65
ไมโครเมตรและความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกแตกตางกันดวย โดยคาเฉลี่ยของปริมาณดินเหนียว
ของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรของดินทั้ง 3 ชนิด มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) โดยดินชนิด clay มีคาเฉลี่ยของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตรสูงที่สุดรองลงมาคือดินชนิด clay loam และ medium loam ตามลําดับ และคาเฉลี่ยของ
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินชนิด clay และ clay loam มีคาแตกตางจากคาเฉลี่ยของความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกในดินชนิด medium loam อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยคาเฉลี่ยของความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกในดินชนิด clay มีแนวโนมสูงที่สุด รองลงมาคือดินชนิด clay loam และ
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medium loam ตามลําดับ ซึ่งใหผลที่สอดคลองกับปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตร ในขณะที่คาเฉลี่ยของปริมาณคารบอนอินทรียในดินทั้ง 3 ชนิดมีคาแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) สําหรับจุลธาตุอาหารแมงกานีสและสังกะสีพบวาดินตางชนิดกันไมมีผลทํา
ใหคาเฉลี่ยของแมงกานีสและสังกะสีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≥ 0.05) ในขณะที่คาเฉลี่ยของ
ทองแดงในดินชนิด clay และ clay loam มีคามากกวาคาเฉลี่ยของทองแดงในดินชนิด medium loam
อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) และคาเฉลี่ยของเหล็กในดินชนิด clay และ medium loam มีคามากกวา
คาเฉลี่ยของเหล็กในดินชนิด clay loam อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05)
จากการศึกษาถึงอิทธิพลของอันดับดินและชนิดของเนื้อดินที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีที่
ศึกษาดังกลาว เห็นไดวา ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร และความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวก ยังคงไดรับอิทธิพลจากวัตถุตนกําเนิดของดิน และปริมาณที่พบก็สอดคลอง
กับสัดสวนอนุภาคของดิน ในขณะที่คารบอนอินทรียนาจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกไดงาย
โดยเฉพาะในพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนพื้นที่เกษตรซึ่งจะมีการบํารุงดินและเติมปุยเสมอ ทําใหไมพ บ
ความสัมพันธระหวางปริมาณคารบอนอินทรียกับความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกและปริมาณดิน
เหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธของพารามิเตอรตางๆ โดยแบงตามอันดับดิน (Inceptisols และ
Mollisols) ชั้นแร smectitic และเนื้อดิน (clay, clay loam, และ medium loam) ไดตัวแบบสมการดัง
ตารางที่ 29 จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา การจัดกลุมตัวอยางดินโดยแบงตามชั้นแร smectitic
สามารถทํานายพารามิเตอรที่สนใจศึกษาไดทุกตัว นอกจากนี้ยังมีบางพารามิเตอรที่มีตัวแบบสมการ
ที่สามารถทํานายคาไดหลายสมการดวยกัน (เชน ทองแดง) ซึ่งแตละสมการก็สามารถทํานายคาที่ให
ความแมนยําแตกตางกัน ดังนั้นในการทํานายปริมาณจุลธาตุอาหารหรือคุณสมบัติทางเคมีควรเลือก
ตัวแบบสมการที่เหมาะสมสําหรับดินแตละประเภทนั้น
ตัวแบบสมการที่ทํานายคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกที่ไดอาจแตกตางจากงานวิจัยอื่น
และจากตารางที่ 29 จะเห็ นไดวา ไม พบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียกับความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกเลย ทั้งที่งานวิจัยโดยมากแสดงใหเห็นวาคารบอนอินทรียเปนแหลงความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกที่สําคัญแหลงหนึ่ง ทั้งนี้นาจะมาจากปริมาณคารบอนอินทรียที่พบมีปริมาณ
นอยมากซึ่งไมเพียงพอที่จะทําใหมีผลตอความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทํา
ใหปริมาณคารบอนอินทรียที่พบมีปริมาณนอยนาจะมาจากลักษณะภูมิอากาศเปนสําคัญ เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีภูมิอากาศแบบรอนชื้น ทําใหมีปริมาณคารบอนอินทรียในดินนอยมาก
เมื่อเทียบกับประเทศที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุนซึ่งมีปริมาณคารบอนอินทรียมากกวา 5%
(Stevenson, 1994) ทั้งนี้เพราะลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้นเปนลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมตอ
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ตารางที่ 29 ตัวแบบสมการทํานายคาพารามิเตอรตางๆ แบงตามอันดับดิน ชั้นแรธาตุ และชนิดดิน
ประเภท
อันดับดิน
Inceptisols
Mollisols
Smectitic

สมการ
CEC
Cu
Cu
Zn
CEC
Cu
Fe
Mn
Zn

= 16.711 + 0.134 Clay65
= -0.049 + 0.005 OC
= 0.001 + 0.004 OC
= -0.002 + 0.005 OC
= 16.788 + 0.182 Clay65
= -0.048 + 0.004 CEC
= 24.816 – 0.210 CEC
= 1.263 – 0.030 OC
= 0.011 + 0.004 OC

R2

n

0.221
0.157
0.209
0.742
0.316
0.241
0.109
0.120
0.566

26
26
22
22
39
39
39
39
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, ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (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 นอกจากนี้ขนาดอนุภาคที่ใชในการวิเคราะหก็
นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหพบปริมาณคารบอนอินทรียที่นอยลง เนื่องจากในงานวิจัยนี้ใชดินขนาด
อนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร ขณะที่งานวิจัยโดยทั่วไปมักใชดินที่มีขนาดอนุภาคเล็กกวา 212
ไมโครเมตร ซึ่ ง กลุ ม ขนาดอนุ ภ าคที่ เ ล็ ก ลงมี ผ ลทํ า ให ป ริ ม าณคาร บ อนอิ น ทรี ย ล ดต่ํ า ลงด ว ย
(Gerzabek et al., 2001)
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จากตารางที่ 29 เห็นไดวา คารบอนอินทรียสามารถอธิบายจุลธาตุอาหารไดเกือบทุกตัว ซึ่ง
แสดงนัยวา คารบอนอินทรียสามารถอธิบายถึงความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกโดยผานทางจุลธาตุ
อาหารได แมวาจะไมพบความสัมพันธระหวางคารบอนอินทรียและความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกที่
ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากจุลธาตุอาหารที่ศึกษาดังกลาวเปนธาตุประจุบวก และมีคุณสมบัติในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกได ดังนั้นการเติมคารบอนอินทรียลงในดินนาจะชวยเพิ่มการดูดซับจุลธาตุ
อาหารที่มีอยูในดินไดเพิ่มขึ้น และปริมาณคารบอนอินทรียที่เพิ่มมากขึ้นอาจชวยใหสามารถอธิบาย
คาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกได
ในงานวิ จั ย นี้ ศึก ษาเพี ย งสมบัติ ท างเคมี บางประการและจุ ลธาตุอ าหารที่ ค าดว ามีค วาม
เกี่ ย วข อ งกัน เทา นั้ น และผลที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษานี้ นา จะเหมาะสมสํ า หรั บพื้ น ที่ ป ระเทศไทยที่ มี
ภูมิอากาศจัดอยูในเขตรอนชื้น อยางไรก็ดีตองพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ ดวยเชนกัน เชน วัตถุ
ตนกําเนิด คุณสมบัติทางเคมีชนิดอื่นๆ เชน คา pH ปริมาณแรธาตุตางๆ ในดิน เปนตน รวมไปถึง
ปจจัยภายนอกตางๆ เชน การเพาะปลูกพืช การบํารุงดิน การไถพรวน เปนตน ซึ่งลวนสงผลตอ
ปจจัยที่ศึกษาเชนกัน
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ภาคผนวก ก
วิธีการคํานวณสัดสวนทราย ทรายแปง และดินเหนียว และ
วิธีการคํานวณเวลาการเก็บตัวอยางของวิธี pipette method
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ภาคผนวก ก
1. วิธีการคํานวณหาสัดสวนของทราย ทรายแปง และดินเหนียว
คํานวณหาความเขมขนของดินในสารละลาย HMP (C) ในหนวย g L-1 จาก
C = R – RL

[36]

และคํานวณเปอรเซ็นตสะสม (summation percentage, P) ในชวงเวลาตางๆ จาก
P=

C
C0

×100

[37]

เมื่อ C0 คือ น้ําหนักแหง (oven-dry weight) ของตัวอยางดิน (g)
คํานวณหาคาเฉลี่ยของอนุภาคดิน (X) ในสารละลาย หนวยเปน μm ที่เวลา t โดย
X = θt-1/2

[38]

ซึ่ง X และ t มีหนวยเปน μm และนาที ตามลําดับ
สําหรับ θ หรือ sediment parameter หาไดจากสมการ
θ = 1000(Bh′)1/2

เมื่อ
และ

B=

[39]

30η
[g(ρs - ρl )]

h′ = -0.164 R + 16.3

[40]

โดยตัวประกอบแตละตัวมีหนวยดังนี้
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 ซึ่งจากกราฟจะสามารถคํานวณหา
เปอร เ ซ็ น ต ข องทราย ทรายแป ง และดิ น เหนี ย วได แล ว นํ า ค า ที่ ไ ด ไ ปหาชนิ ด ของดิ น โดยใช
ไดอะแกรมสามเหลี่ยมภาพที่ 3
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2. วิธีการคํานวณเวลาในการเก็บตัวอยางของวิธี pipette method
คํานวณโดย
18ηh
t=
[g(ρs - ρl )X2 ]
เมื่อ t คือ
η คือ
h คือ
g คือ
ρs คือ
ρl คือ

เวลา, s
Fluid viscosity in Poise, g cm-1 s-1
ระดับความลึกที่เก็บตัวอยาง, cm
Gravitational constant, cm s-2
Soil particle density, g cm-3
Solution density, g cm-3

[41]
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ภาคผนวก ข
ประเภทของผลไม และผลวิเคราะหของพารามิเตอรตางๆ

ภาคผนวก ข
1. ชนิดของผลไมที่ปลูกในพื้นที่ศึกษา
ตารางที่ 30 ชนิดของผลไมที่ปลูกในแตละจุดเก็บตัวอยาง
จุด†

ฝรั่ง

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

z

มะมวง

แกวมังกร

มะนาว

ชมพู

กลวย

มะเฟอง

องุน

z
z
z
z

z
z
อยูในระหวางเตรียมพื้นที่เพือ่ ปลูกผลไม
อยูในระหวางเตรียมพื้นที่เพือ่ ปลูกผลไม
z

z
z
z

z
z
z

z
z
z
z
z

z
z

สม

มะพราว

ลิ้นจี่

สมโอ

อื่นๆ

ตารางที่ 30 (ตอ)
จุด

ฝรั่ง

มะมวง

แกวมังกร

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

z

z

z

มะนาว

ชมพู

กลวย

มะเฟอง

องุน

สม

มะพราว

ลิ้นจี่

สมโอ

อื่นๆ

อยูในระหวางเตรียมพื้นที่เพือ่ ปลูกผลไม
z
z
มะละกอ
กระทอน
z
z
z

z

z
z

z
z
z
z
z

z
z

ตารางที่ 30 (ตอ)
จุด
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ฝรั่ง

มะมวง

แกวมังกร

มะนาว

ชมพู

กลวย

มะเฟอง

องุน

สม

มะพราว

ลิ้นจี่

สมโอ

อื่นๆ

z
z

z
z

z
z
z
z
z

z
z
z
z

มะปราง

z
z
z

z
z

z
z

z
z

z

z

ตารางที่ 30 (ตอ)
จุด

ฝรั่ง

มะมวง

แกวมังกร

มะนาว

ชมพู

กลวย

มะเฟอง

องุน

สม

มะพราว

ลิ้นจี่

สมโอ

45
z
z
46
z
z
z
z
z
47
z
48
z
z
49
z
z
z
50
z
z
51
z
52
z
53
z
54
z
55
56
z
z
z
57
z
58
z
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

อื่นๆ

มะยม

ขนุน
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2. คาพีเอช และสีดินของงจุดเก็บตัวอยยาง
ตารางที่ 31 ประเภทของเนื
ป
นื้อดิน คาพีเอช
อ และสีดินของตั
ข วอยาง
จุด†
เนืนือ้ ดิน
คคาพีเอช
1
C
Clay
7.5
2
C
Clay
6.5
3
C
Clay
5.5
6.5
4
C
Clay
5.5
5
C
Clay
6
C
Clay
6.5
7.5
7
C
Clay
8
C
Clay
6.5
6.5
9
C
Clay
7.5
10
C
Clay
6.5
11
C
Clay
5.5
12
C
Clay
6.5
13 Clayy loam
7.0
14 Clayy loam
15
C
Clay
7.5
16 Mediuum loam 8.0
4.5
17
C
Clay
18 Mediuum loam 6.5
19
C
Clay
6.5
6.0
20 Clayy loam
4.5
21 Clayy loam
6.0
22 Clayy loam
8.0
23 Clayy loam
7.5
24 Clayy loam
7.5
25 Clayy loam
7.5
26 Clayy loam

รหัสสีมันเซลล
7.55YR 3/0 จุดประเหลื
ป
อง
100YR 4/1 จุดประเหลือง
10YR 2/1
10YR 4/1
4
100YR 3/2 จุดประเหลือง
10YR 4/1
4
100YR 4/1 จุดประเหลือง
10YR 2/1
10YR 2/1
7.5YR 3/0
3
7.5YR 3/0
3
10YR 3/2
10YR 3/1
100YR 3/2 จุดประเหลือง
100YR 5/1 จุดประเหลือง
5YR 5//1
10YR 3/2
100YR 5/3 จุดประเหลือง
7.5YR 2/0
2
7.5YR 3/0
3
2.5YR 4/0
4
2.5YR 2.5/0
2.5YR 4/0
4
2.5Y 5//2
5Y 3/11
2.5Y 3//0

ชื่อสีสดิน
Very darrk gray
Dark gray
Black
Dark gray
V dark graayish brown
Very
Dark gray
Dark gray
Black
Black
Very darrk gray
Very darrk gray
V dark graayish brown
Very
Very darrk gray
V dark graayish brown
Very
Graay
Graay
V dark graayish brown
Very
Browwn
Black
Very darrk gray
Dark gray
Black
Dark gray
Grayish brown
Very darrk gray
Very darrk gray

สีดิน
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ตารางที่ 31 (ตตอ)
จุด†
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

เนืนื้อดิน
คาพีเอช
รหัสสีมันเซลล
Claay loam
7.5
7.5YR 3/0
3
Clay
6.5
7.5YR 3/0
3
Clay
6.5
5Y 3/11
6.5
Clay
10YR 4/1
4
Claay loam
6.5
7.5YR 3/0
3
6.0
Clay
7.5YR 2/0
2
6.5
Clay
10YR 3/2
6.5
Clay
10YR 3/1
7.5
5Y 3/11
Clay
7.5
Clay
2.5YR 2.5/0
6.5 5YYR 3/2 จุดปรระเหลือง
Clay
Clay
7.0
5YR 3//1
Mediium loam
4.5
10YR 5/3
6.5
10YR 3/2
Mediium loam
6.5
10YR 3/2
Mediium loam
6.5
10YR 4/2
Mediium loam
4
6.5
Mediium loam
10YR 3/2
6.0
10YR 3/2
Mediium loam
6.0
2.5YR 3/2
Mediium loam
3
7.0
Mediium loam
2.5YR 3/2
3
6.5
Clay
5Y 5/11
6.5
Mediium loam
10YR 3/3
7.0
5Y 2.5//2
Mediium loam
6.5
Siltty loam
2.5Y 4//2
4.5
Mediium loam
10YR 5/2
6.5
10YR 3/2
Mediium loam
4.5
10YR 4/2
Mediium loam
4

ชื่อสีดดิิน
Very darkk gray
Very darkk gray
Very darkk gray
Dark ggray
Very darkk gray
Black
V dark grayyish brown
Very
Very darkk gray
Very darkk gray
Black
Dark reddish brown
Very darkk gray
Browwn
V dark grayyish brown
Very
V dark grayyish brown
Very
Dark grayish brown
V dark grayyish brown
Very
V dark grayyish brown
Very
Dusky red
Dusky red
Grayy
Dark brrown
Black
Dark grayish brown
Grayish bbrown
V dark grayyish brown
Very
Dark grayish brown

สีดิน
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ตารางที่ 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
† จุดเก็บตัวอยางที่ 1-18 และ 56-58, จังหวัดนครปฐม; จุดเก็บตัวอยาง 19-38, จังหวัดสมุทรสาคร;
จุดเก็บตัวอยาง 39-55, จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ผลวิเคราะหของพารามิเตอรที่ศึกษา
ตารางที่ 32 ผลวิเคราะหของพารามิเตอรที่ศึกษา†
จุด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CEC
23.95
27.42
22.97
29.13
25.11
25.44
31.17
28.77
31.18
34.29
26.92
24.73
22.88
24.96
25.44
23.90

Clay65
64.55
49.71
54.21
46.07
55.50
42.83
39.93
87.87
63.53
54.55
66.57
52.01
47.45
56.43
37.58
14.27

OC
8.25
16.30
17.66
19.35
14.94
23.09
11.27
19.66
13.86
19.69
11.66
12.27
7.71
8.61
8.51
19.84

Cu
0.024
0.024
0.025
0.053
0.097
0.050
0.023
0.105
0.030
0.050
0.077
0.135
0.023
0.014
0.017
0.019

Fe
24.4
18.6
23.3
17.1
19.9
22.7
20.8
20.6
22.0
23.3
20.2
18.6
17.1
17.8
16.8
18.7

Mn
0.537
1.000
0.873
0.745
0.845
0.790
0.389
0.662
1.530
0.750
1.210
1.470
1.360
1.110
0.528
0.552

Zn
0.054
0.035
0.050
0.103
0.065
0.114
0.045
0.103
0.097
0.091
0.055
0.059
0.041
0.039
0.040
0.073
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ตารางที่ 32 (ตอ)
จุด
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

CEC
17.51
20.45
29.15
29.53
25.54
29.23
28.24
27.74
27.65
30.15
28.32
29.33
33.08
27.95
23.80
27.79
19.42
26.22
26.55
28.59
27.93
27.61
24.18
24.03
23.36
20.13
17.47
14.73

Clay65
32.19
30.85
56.66
45.11
21.49
54.30
47.78
32.92
47.22
38.75
49.32
51.58
61.91
63.61
56.36
59.20
40.63
64.14
62.03
61.45
67.43
56.13
25.72
34.20
33.48
37.60
34.92
28.74

OC
7.52
7.06
12.75
16.48
8.66
19.42
14.29
19.51
7.84
9.87
10.01
14.73
13.02
14.40
14.34
13.74
22.03
16.16
14.05
18.43
14.56
17.79
16.07
20.49
20.99
14.45
14.58
13.93

Cu
0.019
0.018
0.067
0.137
0.027
0.110
0.053
0.059
0.051
0.033
0.022
0.057
0.019
0.022
0.024
0.023
0.267
0.023
0.015
0.033
0.043
0.033
0.016
0.031
0.029
0.012
0.022
0.015

Fe
22.7
21.7
15.7
16.6
14.6
14.9
17.3
16.7
16.8
15.6
18.2
19.0
19.5
20.8
15.5
20.1
19.4
25.5
22.7
15.6
11.8
11.8
15.9
19.8
21.1
18.1
19.8
21.1

Mn
0.293
0.482
0.789
0.761
0.709
0.680
0.921
0.624
0.714
0.936
1.100
0.935
0.778
1.130
0.312
1.060
0.722
2.180
1.830
0.718
0.663
0.460
0.543
0.407
0.669
0.532
0.549
0.638

Zn
0.036
0.051
0.057
0.065
0.031
0.085
0.050
0.081
0.039
0.051
0.040
0.074
0.040
0.050
0.037
0.044
0.048
0.049
0.044
0.049
0.033
0.071
0.052
0.079
0.071
0.050
0.072
0.061
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ตารางที่ 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, ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (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. ความอุดมสมบูรณของจุลธาตุอาหารในพืน้ ที่ศึกษา
ตารางที่ 33 คาความอุดมสมบูรณของจุลธาตุอาหารในพื้นที่ศึกษา
ตัวอยาง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คาความอุดมสมบูรณ (EF)†
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี
0.48
0.58
0.57
0.72
0.48
0.44
1.05
0.46
0.49
0.56
0.92
0.67
1.07
0.41
0.78
1.37
1.93
0.47
0.89
0.86
1.00
0.54
0.83
1.52
0.45
0.50
0.41
0.60
2.11
0.49
0.70
1.38
0.60
0.52
1.62
1.30
1.00
0.55
0.79
1.21
1.53
0.48
1.27
0.73
2.71
0.44
1.55
0.79
0.47
0.41
1.43
0.55
0.28
0.42
1.17
0.52
0.34
0.40
0.56
0.53
0.39
0.45
0.58
0.98
0.39
0.54
0.31
0.48
0.35
0.52
0.51
0.68
1.35
0.37
0.83
0.76
2.73
0.40
0.80
0.86
0.53
0.35
0.75
0.42
2.20
0.36
0.72
1.13
1.07
0.41
0.97
0.67
1.17
0.40
0.66
1.09
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ตารางที่ 33 (ตอ)
ตัวอยาง
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

คาความอุดมสมบูรณ (EF)†
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี
1.01
0.40
0.75
0.52
0.67
0.37
0.98
0.68
0.44
0.43
1.16
0.53
1.13
0.45
0.98
0.99
0.37
0.46
0.82
0.53
0.44
0.50
1.19
0.67
0.48
0.37
0.33
0.49
0.45
0.48
1.12
0.59
5.35
0.46
0.76
0.64
0.47
0.61
2.30
0.65
0.30
0.54
1.93
0.59
0.67
0.37
0.76
0.66
0.85
0.28
0.70
0.44
0.67
0.28
0.48
0.94
0.33
0.38
0.57
0.69
0.63
0.47
0.43
1.06
0.59
0.50
0.70
0.95
0.23
0.43
0.56
0.67
0.44
0.47
0.58
0.96
0.31
0.50
0.67
0.81
0.26
0.59
1.20
0.78
0.23
0.57
0.79
0.94
0.38
0.53
0.66
0.79
0.41
0.56
0.90
1.00
0.39
0.54
1.05
0.95
0.44
0.52
0.68
0.93
0.31
0.56
1.07
0.94
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ตารางที่ 33 (ตอ)
ตัวอยาง
52
53
54
55
56
57
58

คาความอุดมสมบูรณ (EF)†
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี
0.27
0.50
1.46
0.67
0.28
0.46
0.52
0.61
0.31
0.52
1.09
0.76
0.33
0.58
1.97
0.91
0.37
0.55
0.53
0.94
0.35
0.50
0.56
0.94
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 และชนิดของดิน
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ภาคผนวก ค
1. การจัดกลุมตัวอยางตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy)
เมื่อนําพิกัดระบบภูมิศาสตรที่บันทึก ณ จุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 58 ตัวอยาง มาประมวลผลผาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView GIS 3.3 (ESRI, 2000) โดยใชฐานขอมูลจากกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (2545) ในชั้นขอมูลดิน (soil layer) พบวา ดินตัวอยางที่เก็บมาทั้งหมด 58 ตัวอยาง
สามารถจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) (Soil Survey Staff, 1951; USDA
Conservation Service, 1975) ได 3 อันดับดวยกัน ประกอบดวย อันดับ Inceptisols, Alfisols, และ
Mollisols (ภาพที่ 28) ดังนี้
1.1 อันดับ Inceptisols อันดับยอย Aquepts กลุมดินใหญ Tropaquepts ลักษณะของดิน
ในกลุมนี้คือ เปนดินที่เริ่มมีพัฒนาการ ยังมีการตกคางของวัตถุตนกําเนิดหลงเหลืออยูมาก ทําใหดิน
ในอันดับนี้ไดรับอิทธิพลสวนใหญจากวัตถุตนกําเนิด อันดับยอยของดินตัวอยางที่พบ โดยในดิน
กลุมนี้จะมีลักษณะที่เปยกอยูเสมอ (-aqua-) และพบในสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น (trop-) กลุม
ดิน Tropaquepts สามารถจําแนกออกเปนกลุมดินยอยตางๆ ได 5 กลุมดวยกัน แตในพื้นที่ศึกษาครั้ง
นี้พบ 2 กลุมดินยอยดวยกัน ไดแก Typic Tropaquepts และ Aeric Tropaquepts (ภาพที่ 29)
1.1.1 Typic Tropaquepts เปนกลุมดินยอยที่มีลักษณะเปนไปตามคุณสมบัติที่กลาว
ดังขางตน เมื่อจําแนกดินกลุมนี้ในระดับขั้นวงศ (family) พบวา ในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยวงศดิน
2 ประเภทดวยกันคือ
1.1.1.1 Very-fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic มีลักษณะเปนกลุมดิน
เหนียวในชั้นอนุภาค very-fine คือเปนดินเนื้อละเอียด ประกอบดวยอนุภาคดินเหนียวรอยละ 60
หรือมากกวา อยูในชั้นแรที่มีสเม็คไทต (smectite) มอนตมอริลโลไนต (montmorillonite) เบอิดีไลต
(beidellite) และนอนโทรไนต (nontronite) มากกวาครึ่งหนึ่งโดยน้ําหนัก หรือมีมอนตมอริลโลไนต
มากกวาแรดินเหนียวอื่นๆ ปฏิกิริยาของดินชุดนี้เปนแบบ nonacid คือดินบางสวนในชั้นควบคุมมีคา
pH เทากับหรือสูงกวา 5.0 อุณหภูมิดินเปนแบบ isohyperthermic คือมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปมากกวา
22°C และความแตกตางของอุณหภูมิเฉลี่ยระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวนอยกวา 5°C เมื่อจําแนกดิน
ลงไปในระดับชุดดิน(series) พบวา ในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยชุดดินบางกอก(Bangkok series, Bk)
เพียงชุดเดียว ซึ่งประกอบดวยดินตัวอยางในจุดที1่ จังหวัดนครปฐมเพียงจุดเดียวเชนกัน

ตัวอยางดิน 58 ตัวอยาง
อันดับ (Order)

Inceptisols

Alfisols

Mollisols

Aquepts

Ustalfs

Aquolls

Tropaquepts

Haplustalfs

Haplaquolls

(ภาพที่ 29)

(ภาพที่ 30)

(ภาพที่ 31)

Typic

Typic

อันดับยอย (Suborder)
กลุมดินใหญ (Great Group)
กลุมดินยอย (Sub Group)

ชุดดิน (Series)

Typic

Aeric

บางกอก (1)

บางปะอิน (16)

ธนบุรี (2-5, 33, 35)

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 28 โครงสรางการจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินทีพ่ บจากตัวอยางดินทั้งหมด 58 ตัวอยาง โดยตัวเลขในวงเล็บหลังชุดดินคือ จุดเก็บตัวอยาง

กลุมดินใหญ (Great Group)

Tropaquepts

กลุมดินยอย (Sub Group)

Aeric Tropaquepts

Typic Tropaquepts

Fine,
mixed, active,
nonacid,
isohyperthermic

Very-fine,
smectitic, nonacid,
isohyperthermic

Very-fine,
mixed, nonacid,
isohyperthermic

Fine, mixed,
isohyperthermic

ชุดดิน

บางกอก

ธนบุรี

บางปะอิน

ราชบุรี

สระบุรี

สมุทรสงคราม

จังหวัด

นครปฐม

นครปฐม

สมุทรสาคร

นครปฐม

นครปฐม

นครปฐม

สมุทรสงคราม

1

2-5

33, 35

16

58

18

39-50, 52-55

วงศดิน (Family)

ตัวอยางที่

Fine,
smectitic, nonacid,
isohyperthermic

ภาพที่ 29 โครงสรางการจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินของดินอันดับ Inceptisols อันดับยอย Aquepts ตั้งแตระดับกลุมดินใหญ Tropaquets ลงมาจนถึง
ระดับชุดดิน รวมถึงจุดเก็บตัวอยางและจังหวัดที่ประกอบดวยชุดดินดังกลาว
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1.1.1.2 Very-fine, mixed, nonacid, isohyperthermic มีลักษณะเปนกลุมดิน
เหนียวชั้นอนุภาค very-fine ในชั้นแรธาตุของดินชุดนี้ประกอบดวยแรดินเหนียวชนิดตางๆ ซึ่งมี
ปริมาณไมมากพอที่จะกําหนดเปนชั้นแรของแรดินเหนียวชนิดใดชนิดหนึ่งได (mixed) สําหรับ
ปฏิกิริยาของชุดดิน และอุณหภูมิของดินเปนแบบ nonacid และ isohyperthermic ตามลําดับ เมื่อ
จําแนกดินลงไปในระดับชุดดิน (series) พบวา ในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยชุดดินธนบุรี (Thon Buri
series, Tb) เพียงชุดเดียวเชนกัน ซึ่งประกอบดวยตัวอยางที่ 2-5 (จังหวัดนครปฐม) และตัวอยางที่ 33
และ 35 (จังหวัดสมุทรสาคร)
1.1.2 Aeric Tropaquepts ลักษณะโดยทั่วไปเปนตามคุณสมบัติที่กลาวไปดังขางตน
(ลักษณะในขั้นอันดับ อันดับยอย และกลุมดิน) แตมีลักษณะบางประการที่แตกตางกันคือ ดินใน
ขั้นกลุมดินยอยนี้เปนดินที่มีการระบายอากาศไดดี เมื่อจําแนกดินกลุมนี้ในระดับขั้นวงศ (family)
พบวา ในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยวงศดิน 3 ประเภทดวยกันคือ
1.1.2.1 Fine, mixed, isohyperthermic มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวชั้นอนุภาค
fine คือเปนดินเนื้อละเอียดประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 35 ถึงรอยละ 59 ชั้นแรธาตุ
ของดินชุดนี้ประกอบดวยแรดินเหนียวชนิดตางๆ ซึ่งมีปริมาณไมมากพอที่จะกําหนดเปนชั้นแรของ
แรดินเหนียวชนิดใดชนิดหนึ่งได และมีอุณหภูมิของดินเปนแบบ isohyperthermic ชุดดินที่พบใน
ขั้นวงศดินนี้มีเพียงชุดเดียว คือ ชุดดินบางปะอิน(Bang Pa-in series, Bin) ซึ่งยังอยูในระหวาง
การศึกษารวบรวมขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้นปฏิกิริยาของชุดดินนี้จึงไมเปนที่ทราบแนชัด
ดินชุดนี้ประกอบดวยตัวอยางที่ 16 (จังหวัดนครปฐม)
1.1.2.2 Fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic มีลักษณะเปนกลุมดิน
เหนียวชั้นอนุภาค fine และมีอุณหภูมิของดินเปนแบบ isohyperthermic เชนเดียวกับชุดดินบางปะอิน
ชั้นแรธาตุประกอบดวยแรดินเหนียวชนิดตางๆ ที่มีกิจกรรมสูง (active) เปนองคประกอบอยูมาก
และมีปฏิกิริยาของดินเปนแบบ nonacid เมื่อจําแนกลงไปในระดับชุดดิน ประกอบดวย 2 ชุดดิน
ดวยกัน คือ ชุดดินราชบุรี (Ratchaburi series, Rb) ประกอบดวย ตัวอยางที่ 58 (จังหวัดนครปฐม)
และชุดดินสระบุรี (Saraburi series, Sb) ประกอบดวย ตัวอยางที่ 18 (จังหวัดนครปฐม)
1.1.2.3 Fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic มีลักษณะเปนกลุมดิน
เหนียวชั้นอนุภาค fine อยูในชั้นแรที่มีสเม็คไทต (มอนตมอริลโลไนต เบอิดีไลต และนอนโทร
ไนต) มากกวาครึ่งหนึ่งโดยน้ําหนัก หรือมีมอนตมอริลโลไนตมากกวาแรดินเหนียวอื่นๆ มีปฏิกิริยา
ของดินเปนแบบ nonacid และมีอุณหภูมิของดินเปนแบบ isohyperthermic เมื่อจําแนกลงไปใน
ระดับชุดดินพบเพียงชุดดินเดียวคือ ชุดดินสมุทรสงคราม (Samut Songkhram series, Sso)
ประกอบดวยตัวอยางที่ 39-50 และ 52-55 (จังหวัดสมุทรสงคราม)
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1.2 อันดับ Alfisols อันดับยอย Ustalfs กลุมดิน Haplustalfs มีลักษณะเปนดินที่มี
พัฒนาการปานกลาง มีความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางปานกลางถึงสูง เปนดินในเขตคอนขาง
แหงแลงและดินมีระบบความชื้นแบบอัสติก (-ust-) คือ มีความชื้นเฉพาะในชวงฤดูกาลเพาะปลูก
เทานั้น สําหรับในประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปมากกวา 22°C และอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง
ฤดูรอนและฤดูหนาวตางกันนอยกวา 5°C ชวงแหงแลงอาจติดตอกัน 60 วัน หรือนับสะสมได 90
วันตอป มีชั้นดินลางวินิจฉัยอารจิลลิกที่คอนขางบาง (hap-) ในพื้นที่ศึกษานี้พบเพียง 1 กลุมยอย
เทานั้น คือ Typic Haplustalfs ซึ่งเปนกลุมดินยอยที่แสดงลักษณะเปนไปตามสมบัติในขั้นอันดับ
อันดับยอย และกลุมดิน โดยอยูในวงศดิน fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic คือ
เนื้อดินรวมมีอนุภาคขนาดทรายละเอียดหรือหยาบกวา นอยกวารอยละ 15 โดยน้ําหนัก และมี
อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 18 ถึง 34 ชั้นแรธาตุของดินชุดนี้ประกอบดวยแรเดี่ยวชนิดตางๆ
เชน แรไมกา แรซิลิกา ซึ่งมีปริมาณของแรแตละชนิดนอยกวารอยละ 40 โดยน้ําหนัก ยกเวนแร
ควอตซ และเฟลดสปาร อุณหภูมิของดินเปนแบบ isohyperthemic เมื่อจําแนกลงไปในระดับชุดดิน
พบเพียงชุดดินเดียว คือ ชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen series, Ks) ประกอบดวยตัวอยางที่
17, 56, และ 57 (จังหวัดนครปฐม) (ภาพที่ 30)
กลุมดินใหญ
(Great Group)

Haplustalfs

กลุมดินยอย
(Sub Group)

Typic Haplustalfs

วงศดิน
(Family)

fine-silty, mixed, semiactive,
isohyperthermic

ชุดดิน

กําแพงแสน

จังหวัด

นครปฐม

ตัวอยางที่

17, 56, 57

ภาพที่ 30 โครงสร า งการจํ า แนกดิ น ตามระบบอนุ ก รมวิ ธ านดิ น ตั้ ง แต ร ะดั บ กลุ ม ดิ น ใหญ
Haplustalfs ลงมาจนถึงระดับชุดดิน รวมถึงจุดเก็บตัวอยางและจังหวัดที่ประกอบดวยชุด
ดินดังกลาว
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1.3 อันดับ Mollisols อันดับยอย Aquolls กลุมดิน Haplaquolls ลักษณะเปนดินที่มีสีคล้ํา
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากอินทรียวัตถุซึ่งเปนองคประกอบอยูในดินปริมาณสูง มีการชะลางต่ําหรือ
คอนขางต่ํา ทําใหมีธาตุประจุบวกหลงเหลืออยูในปริมาณมาก ซึ่งดินในอันดับนี้จัดเปนดินที่ดีที่สุด
ดินหนึ่งในดานการผลิตพืชทางเกษตร เปนดินที่มีลักษณะเปยกอยูเสมอ (-aqua-) และมีชั้นดินบาง
(hap-) กลุมดินยอยที่พบมีเพียงกลุมเดียวเทานั้นคือ Typic Haplaquolls คือเปนกลุมดินยอยที่มี
ลักษณะเหมือนขางตนทุกประการ (typic) โดยอยูในวงศดิน very-fine, smectitic, isohyperthermic
คือ เปนกลุมดินเหนียวในชั้นอนุภาค very-fine อยูในชั้นแรธาตุที่มีสเม็คไทต มอนตมอริลโลไนต
เบอิดีไลต และนอนโทรไนตมากกวาครึ่งหนึ่งโดยน้ําหนัก หรือ มีมอนตมอริลโลไนตมากกวาแรดิน
เหนียวอื่นๆ อุณหภูมิดินเปนแบบ isohyperthermic เมื่อจําแนกลงไปในระดับชุดดินพบ 2 ชุดดิน
ดวยกัน คือ ชุดดินดําเนินสะดวก (Damnoen Saduak series, Dn) ประกอบดวยตัวอยางที่ 10-13
(จังหวัดนครปฐม) และตัวอยางที่ 20-21 และ 23-28 (จังหวัดสมุทรสาคร) และชุดดินบางเลน (Bang
Len series, Bl) ประกอบดวยตัวอยางที่ 6-9 และ 14-15 (จังหวัดนครปฐม) และตัวอยางที่ 19, 22,
และ 31-32 (จังหวัดสมุทรสาคร) (ภาพที่ 31)
กลุมดินใหญ
(Great Group)
กลุมดินยอย
(Sub Group)

Haplaquolls
Typic Haplaquolls

วงศดิน
(Family)

Very-fine, smectitic,
isohyperthermic

ชุดดิน

บางเลน

ดําเนินสะดวก

จังหวัด

นครปฐม

สมุทรสาคร

นครปฐม

สมุทรสาคร

ตัวอยางที่

6-9, 14-15

19, 22,31-32

10-13

20-21, 23-28

ภาพที่ 31 โครงสร า งการจํ า แนกดิ น ตามระบบอนุ ก รมวิ ธ านดิ น ตั้ ง แต ร ะดั บ กลุ ม ดิ น ใหญ
Haplaquolls ลงมาจนถึงระดับชุดดิน รวมถึงจุดเก็บตัวอยางและจังหวัดที่ประกอบดวยชุด
ดินดังกลาว
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อยางไรก็ดี จากฐานขอมูลของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมในชั้นขอมูลดิน (soil layer)
จุ ด เก็ บตั ว อย า งที่ 51 จั งหวั ด สมุท รสงคราม จั ด เปน พื้ น ที่ สํา หรั บบ อ เลี้ ย งกุง -ปลา และนาเกลื อ
นอกจากนี้จุดเก็บตัวอยางที่ 29-30, 34, และ 36-38 จังหวัดสมุทรสาคร ไมพบขอมูลดินในฐานขอมูล
ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545)
2. การจัดกลุมตัวอยางตามชนิดดิน
จากการวิเคราะหองคประกอบดานขนาดของตัวอยางดินทั้งหมด ตัวอยาง 58โดยการ
จําแนกกลุมขนาดของอนุภาค (soil separates) ตามระบบสหรัฐอเมริกา (USDA Conservation
Service, 1975) สามารถจัดกลุมประเภทเนื้อดินในพื้นที่ศึกษาออกไดเปน 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
เมื่ อ ดู ภ าพรวมของเนื้ อ ดิ น ที่ พ บในแต ล ะจั ง หวั ด จะเห็ น ได ว า พื้ น ที่ ศึ ก ษาของจั ง หวั ด
นครปฐมประกอบดวยเนื้อดินถึง 5 ประเภทดวยกัน โดยพบเนื้อดินประเภท clay เปนสวนใหญ ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 66.67 ของตัวอยางที่เก็บจากจังหวัดนครปฐมทั้งหมด สวนเนื้อดินอีก 4 ประเภทอัน
ไดแก clay loam, medium loam, sandy loam, และ loamy sand คิดเปนรอยละ 9.52, 9.52, 9.52, และ
4.76 ตามลําดับ (ภาพที่ 32 (ก)) สําหรับพื้นที่ศึกษาของจังหวัดสมุทรสาครประกอบดวยเนื้อดินเพียง
2 ประเภทเทานั้น ไดแก clay และ clay loam คิดเปนรอยละ 55.00 และ 45.00 ตามลําดับ (ภาพที่ 32
(ข)) และพื้นที่ศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวยเนื้อดิน 4 ประเภทดวยกัน โดยเนื้อดิน
ประเภท medium loam มีสัดสวนมากถึงรอยละ 82.35 เนื้อดินอีก 3 ประเภทอันไดแก clay, clay
loam, และ silty loam มีเพียงรอยละ 5.88 ในแตละประเภทเทานั้น (ภาพที่ 32 (ค))
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ภาพที่ 32 ไดดอะแกรมสามมเหลี่ยมแสดงงประเภทของงเนื้อดิน (soill textural trianngle) ตามสัดส
ด วนโดย
มววลของ sand, silt, และ clayy และแผนภูมิมวิ งกลมแสดงสัดสวนของงเนื้อดินที่พบในแต
บ
ละ
จังหวั
ง ด โดย (กก) จังหวัดนครรปฐม (ข) จังหวั
ห ดสมุทรสาาคร และ (ค) จังหวัดสมุทรสงคราม
ร
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ภาคผนวก ง
1. การศึกษาอิทธิพลของอันดับดินที่มีตอพารามิเตอรที่ศึกษา
เนื่องจากอันดับดินที่ทําการเปรียบเทียบมีเพียง 2 อันดับคือ Inceptisols และ Mollisols และ
พารามิเตอรที่ทําการเปรียบเทียบระหวาง 2 อันดับเปนอิสระตอกัน ดังนั้นจึงทดสอบโดยใช
Independent-Sample T-test ดวยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) โดยมีสมมติฐานที่ใช
ทดสอบดังตารางที่ 34
ตารางที่ 34 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพารามิเตอรที่ศึกษาระหวางอันดับดิน Inceptisols (n = 26)
และ Mollisols (n = 22)
พารามิเตอร
CEC
Clay65
OC
Cu
Fe
Mn
Zn

สมมติฐาน H0†
μI = μM
μI = μM
μI = μM
μI = μM
μI = μM
μI = μM
μI = μM

P-value‡
0.000
0.001
0.125
0.109
0.000
0.484
0.703

† μI, คาเฉลี่ยของพารามิเตอรนั้นๆ ในดินอันดับ Inceptisols; μM, คาเฉลี่ยของพารามิเตอรนั้นๆ
ในดินอันดับ Mollisols
‡ α = 0.05
2. การศึกษาอิทธิพลของชนิดดินที่มีตอพารามิเตอรที่ศึกษา
2.1 ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก
2.1.1 การตรวจสอบขอสมมติ
2.1.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินทั้ง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ
H1: ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินทั้ง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบ
ปกติ
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จากการทดสอบของโคลโมโกรอฟ-สเมอรน อฟ (Kolmogorov-Smirnov
Test, K-S Test) พบวา p-value = 0.076 > 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลความจุ
แลกเปลี่ยนประจุบวกมีการแจกแจงแบบปกติ
2.1.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: σ2clay = σ2clay loam = σ2medium loam
H1: มีอยางนอย 1 คูที่ไมเทากัน
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.680 > 0.05
แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมีความแปรปรวนระหวาง
ชนิดดินเทากัน
2.1.2 ผลการทดสอบ
ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกมีลักษณะเปนไปตามคุณสมบัติที่สามารถใช One-Way
ANOVA ซึ่งผลการทดสอบโดยใช One-Way ANOVA และ HSD แสดงดังตารางที่ 35
ตารางที่ 35 ผลการทดสอบความแตกตางของความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกระหวางชนิดดิน
สถิติที่ใชทดสอบ
One-Way ANOVA
HSD
HSD
HSD

สมมติฐาน H0†
μC = μCL = μM
μC = μCL
μC = μM
μCL = μM

P-value‡
0.000
0.852
0.000
0.000

† μC, μCL, และ μM คือ คาเฉลี่ยของความจุแ ลกเปลี่ย นประจุบ วกในดิน ชนิด clay (n = 26),
clay loam (n = 12), และ medium loam (n = 16) ตามลําดับ
‡ α = 0.05
2.2 ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตร
2.2.1 การตรวจสอบขอสมมติ
2.2.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรของเนื้อ
ดินทั้ง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ
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H1: ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรของเนื้อ
ดินทั้ง 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
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: σ2clay = σ2clay loam = σ2medium loam
H1: มีอยางนอย 1 คูที่ไมเทากัน
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.328 > 0.05
แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตร มีความแปรปรวนระหวางชนิดดินเทากัน
2.2.2 ผลการทดสอบ
ปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65 ไมโครเมตรมีลักษณะเปนไปตาม
คุณสมบัติที่สามารถใช One-Way ANOVA ซึ่งผลการทดสอบโดยใช One-Way ANOVA และ
HSD แสดงดังตารางที่ 36
ตารางที่ 36 ผลการทดสอบความแตกตางของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 65
ไมโครเมตรระหวางชนิดดิน
สถิติที่ใชทดสอบ
One-Way ANOVA
HSD
HSD
HSD

สมมติฐาน H0†
μC = μCL = μM
μC = μCL
μC = μM
μCL = μM

P-value‡
0.000
0.010
0.000
0.010

† μC, μCL, และ μM คือ คาเฉลี่ยของปริมาณดินเหนียวของดินขนาดอนุภาคเล็กกวา 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 การตรวจสอบขอสมมติ
2.3.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณคารบอนอินทรียข องดินทั้ง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ
H1: ปริมาณคารบอนอินทรียข องดินทั้ง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ
จากการทดสอบของ K-S test พบวา p-value = 0.200 > 0.05 แสดงวา
ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณคารบอนอินทรียมีการแจกแจงแบบปกติ
2.3.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: σ2clay = σ2clay loam = σ2medium loam
H1: มีอยางนอย 1 คูที่ไมเทากัน
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.632 > 0.05
แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณคารบอนอินทรียมีความแปรปรวนระหวางชนิด
ดินเทากัน
2.3.2 ผลการทดสอบ
ปริม าณคารบ อนอิน ทรียมี ลัก ษณะเป น ไปตามคุณ สมบัติ ที่ส ามารถใช One-Way
ANOVA ซึ่งผลการทดสอบโดยใช One-Way ANOVA และ HSD แสดงดังตารางที่ 37
ตารางที่ 37 ผลการทดสอบความแตกตางของปริมาณคารบอนอินทรียระหวางชนิดดิน
สถิติที่ใชทดสอบ
One-Way ANOVA
HSD
HSD
HSD

สมมติฐาน H0†
μC = μCL = μM
μC = μCL
μC = μM
μCL = μM

P-value‡
0.067
0.245
0.531
0.054

† μC, μCL, และ μM คือ คาเฉลี่ยของปริมาณคารบอนอินทรียในดินชนิด 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 การตรวจสอบขอสมมติ
2.4.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณทองแดงของดินทั้ง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ
H1: ปริมาณทองแดงของดินทั้ง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ
จากการทดสอบของ K-S Test พบวา p-value = 0.000 < 0.05 แสดงวา
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณทองแดงไมมีการแจกแจงแบบปกติ
2.4.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: σ2clay = σ2clay loam = σ2medium loam
H1: มีอยางนอย 1 คูที่ไมเทากัน
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.088 > 0.05
แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณทองแดงมีความแปรปรวนระหวางชนิดดิน
เทากัน
2.4.2 ผลการทดสอบ
เนื่องจากขอมูลปริมาณทองแดงไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงตองใช Kruskal-Wallis
H ซึ่งมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณทองแดงในดินทั้ง 3 ชนิดไมแตกตางกัน
H 1: ปริมาณทองแดงในดินแตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด
จากการทดสอบได p-value = 0.000 < 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั่นคือ มีคากลาง
ของปริมาณทองแดงในดินอยางนอย 2 ชนิดที่มีคาแตกตางกัน
จากนั้นทําการทดสอบตอเพื่อดูวามีดินชนิดใดบางที่มีปริมาณทองแดงแตกตางกัน
โดยใชวิธีสําหรับ nonparametric multiple comparisons สถิติทดสอบคือ
RB-RA
Q=
[42]
SE
คาวิกฤต Q0.05, 3 = 2.394
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อ Q > Q0.05, 3 สําหรับผลจากการทดสอบแสดงดังตารางที่ 38
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ตารางที่ 38 ผลการทดสอบความแตกตางของปริมาณทองแดงระหวางชนิดดิน
เปรียบเทียบปริมาณทองแดงระหวางชนิดดิน
Clay vs. Clay loam
Clay vs. Medium loam
Clay loam vs. Medium loam

Q
0.16
4.08
3.24

Q0.05, 3
2.394
2.394
2.394

สรุป
ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0

2.5 เหล็ก
2.5.1 การตรวจสอบขอสมมติ
2.5.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณเหล็กของดินทั้ง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ
H1: ปริมาณเหล็กของดินทั้ง 3 ชนิดไมไดมกี ารแจกแจงแบบปกติ
จากการทดสอบของ K-S test พบวา p-value = 0.200 > 0.05 แสดงวา
ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณเหล็กมีการแจกแจงแบบปกติ
2.5.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: σ2clay = σ2clay loam = σ2medium loam
H1: มีอยางนอย 1 คูที่ไมเทากัน
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.135 > 0.05
แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณเหล็กมีความแปรปรวนระหวางชนิดดินเทากัน
2.5.2 ผลการทดสอบ
ปริมาณเหล็กมีลักษณะเปนไปตามคุณสมบัติที่สามารถใช One-Way ANOVA ซึ่งผล
การทดสอบโดยใช One-Way ANOVA และ HSD แสดงดังตารางที่ 39
2.6 แมงกานีส
2.6.1 การตรวจสอบขอสมมติ
2.6.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณแมงกานีสของดินทั้ง 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ
H1: ปริมาณแมงกานีสของดินทั้ง 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ
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จากการทดสอบของ K-S test พบวา p-value = 0.000 > 0.05 แสดงวาปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณแมงกานีสไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ
ตารางที่ 39 ผลการทดสอบความแตกตางของปริมาณเหล็กระหวางชนิดดิน
สถิติที่ใชทดสอบ
One-Way ANOVA
HSD
HSD
HSD

สมมติฐาน H0†
μC = μCL = μM
μC = μCL
μC = μM
μCL = μM

P-value‡
0.001
0.017
0.300
0.001

† μC, μCL, และ μM คือ คาเฉลี่ยของปริมาณเหล็กในดินชนิด clay (n = 26), clay loam (n = 12),
และ medium loam (n = 16) ตามลําดับ
‡ α = 0.05
2.6.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: σ2clay = σ2clay loam = σ2medium loam
H1: มีอยางนอย 1 คูที่ไมเทากัน
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.766 > 0.05
แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณแมงกานีสมีความแปรปรวนระหวางชนิดดิน
เทากัน
2.6.2 ผลการทดสอบ
เนื่องจากขอมูลปริมาณแมงกานีสไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงตองใช KruskalWallis H ซึ่งมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณแมงกานีสในดินทั้ง 3 ชนิดไมแตกตางกัน
H 1: ปริมาณแมงกานีสในดินแตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด
จากการทดสอบได p-value = 0.552 > 0.05 ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ คากลาง
ของปริมาณแมงกานีสทั้ง 3 ชนิดดินมีคาแตกตางกันอยางมีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05)
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2.7 สังกะสี
2.7.1 การตรวจสอบขอสมมติ
2.7.1.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณสังกะสีของดินทัง้ 3 ชนิดมีการแจกแจงแบบปกติ
H1: ปริมาณสังกะสีของดินทัง้ 3 ชนิดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ
จากการทดสอบของ K-S test พบวา p-value = 0.005 > 0.05 แสดงวาปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณสังกะสีไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ
2.7.1.2 ทดสอบการมีความแปรปรวนเทากัน
สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: σ2clay = σ2clay loam = σ2medium loam
H1: มีอยางนอย 1 คูที่ไมเทากัน
จากการทดสอบของModified Levene Test พบวา p-value = 0.248 > 0.05
แสดงวายอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ขอมูลปริมาณสังกะสีมีความแปรปรวนระหวางชนิดดิน
เทากัน
2.7.2 ผลการทดสอบ
เนื่องจากขอมูลปริมาณสังกะสีไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงตองใช Kruskal-Wallis
H ซึ่งมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร สมมติฐานที่ใชทดสอบ
H0: ปริมาณสังกะสีในดินทั้ง 3 ชนิดไมแตกตางกัน
H 1: ปริมาณสังกะสีในดินแตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด
จากการทดสอบได p-value = 0.062 > 0.05 ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ คากลาง
ของปริมาณสังกะสีทั้ง 3 ชนิดดินมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05)
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