บทที่ 6
แนวทางในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุง
จากผลการศึกษาสมบัติของดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาไดชี้
ใหเห็นอยางชัดเจนวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่คือปญหาในเรื่องของ
ความเค็มและปริมาณเกลือที่สะสมในดินโดยเฉพาะโซเดียมในปริมาณที่สูงมาก ซึง่ มีผลกระทบ
โดยตรงตอสมบัติทางฟสิกสของดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตอโครงสรางของดิน เกิดปญหาดิน
แนนทึบ ทําใหอัตราการซาบซึมของนํ้าลงสูดินเปนไปไดชา ซึ่งสมบัติทางฟสิกสเหลานี้ลวนเปนขอ
จํากัดตอการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของพืช (Largerwerff and Holland, 1960 ;
Bernstein, 1962) ซึง่ แนวทางในการฟน ฟูคุณภาพดินที่ผานการทํานากุงสามารถดําเนินการได
หลายแนวทางดวยกันคือ
1. การลางดินดวยนํ้า เพื่อกําจัดเกลือและโซเดียมออกไปจากดิน (อรุณี, 2542) แต
การลางดินเปนวิธที คี่ อนขางยุงยาก มีคาใชจายสูง และตองมีปจจัยหลาย ๆ อยาง พรอมกัน เชน
ในพืน้ ทีต่ อ งมีแหลงนํ้าจืดที่มีปริมาณมากพอ ตองมีแหลงรองรับนํ้าทิ้งจากการลางดิน วิธีการ
ระบายที่มีประสิทธิภาพดีพอเพื่อไมใหเกลือที่ละลายไปกับนํ้าแพรกระจายออกสูพื้นที่เกษตรขาง
เคียง และดินตองมีอัตราการใหนํ้าไหลซึมผานไดดีพอสมควร
2. การปลูกพืชทนเค็มตามระดับความเค็มของดิน (ตารางภาคผนวกที่ 7) ซึง่ เปนวิธี
การปรับปรุงดินเค็มดวยวิธีทางชีวภาพที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ที่มีปญหา
ทางดานความเค็มของดินได พืชทนเค็มที่ไดมีการนํามาใชในการศึกษาวิจัยที่ผานมา ไดแก ขาว
พันธุท นเค็ม เชน กข1 สันปาตอง ขาวดอกมะลิ 105 เปนตน (พรรณี, 2542) หญาแฝก (สันติภาพ
และคณะ, 2542) หญาคาลลา (Akhter et al., 2003 ) มะขามเปรี้ยว (วิโรจน และคณะ, 2529)
ละมุด (สันติภาพ และคณะ, 2532) เนือ่ งจากการปรับปรุงดินดวยวิธีนี้ตองใชระยะเวลานาน วิธี
การนีจ้ งึ ไมเหมาะสมตอการศึกษาทดลองในครั้งนี้
3. การใชสารปรับปรุงดินผสมคลุกเคลาลงไปในดินแลวใชนํ้าที่มีความเค็มตํ่ากวาใน
สารละลายดินลางดินควบคูกันไป สารปรับปรุงดินที่นิยมนํามาใชในการปรับปรุงดินเค็ม ไดแก
ยิปซัม (CaSO4.2H2O) (สมศรี, 2542) ซึง่ เปนสารปรับปรุงดินที่มีแคลเซียมและกํามะถันเปนองค
ประกอบหลัก แคลเซียมจะเขาไปแทนที่โซเดียมในดิน ทําใหอนุภาคดินจับตัวกันเปนกอนดินได
งายขึน้ ดินมีปริมาณชองวางและชองอากาศในดินเพิ่มขึ้น นํ้าและอากาศเคลื่อนที่ผานชองวาง
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ระหวางเม็ดดินไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งชวยทําใหการงอกของเมล็ดเปนไปไดงายขึ้น (Quirk, 1971 ;
Oades, 1984) ยิปซัมจึงเปนสารปรับปรุงดินที่นิยมนํามาใชในการปรับปรุงโครงสรางของดิน
นอกจากนี้เวอรมิคิวไลต (Vermiculite : (Mg,Ca,K,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O) เปน
สารปรับปรุงดินอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชประโยชนกันอยางแพรหลายในทางการ โดยเฉพาะมีการ
นํามาใชเปนสารปรับปรุงดินเพื่อชวยปรับปรุงโครงสรางของดิน ทําใหดินจับตัวกันเปนเม็ดดินดีขึ้น
มีชอ งวางภายในเพิ่มขึ้น มีการถายเทอากาศในดินดีขึ้น (Davis and Wilson, 2002) ชวยใหดินมี
ความสามารถในการกักเก็บนํ้าดีขึ้น และยังชวยควบคุมการแลกเปลี่ยนแคทไอออนในดินไดอีก
ดวย (Schundler ,1990) ดังนัน้ เวอรมคิ ิวไลตจึงนาจะเปนสารปรับปรุงดินที่นํามาทดลองใชใน
การศึกษาครั้งนี้ดวยเชนกัน
แตเนือ่ งจากดินในพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนดินที่มีเนื้อละเอียด อัตราการไหลของนํ้าซึม
ผานผิวหนาลงไปในดินไดชามาก การที่จะฟนฟูดินที่ผานการทํานากุงโดยการใชนํ้าลางดินเพียง
อยางเดียวนั้นอาจเปนไปไดยาก เพราะในบางพืน้ ที่ยังมีปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าจืดเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและมีปญหาในเรื่องของระดับนํ้าใตดินสูงมาก นอกจากนั้นการฟนฟูพื้นที่ดังกลาว
โดยใชวิธีการเลือกปลูกพืชทนเค็มตามระดับความเค็มของดินถึงแมจะเปนวิธีที่ไมคอยยุงยากมาก
นักในทางปฏิบตั ิ แตตองใชเวลาในการดําเนินการทดลองนาน ดังนั้นในการแกไขฟนฟูและพัฒนา
พื้นที่ที่ผานการทํานากุงดังกลาวเพื่อใหมีศักยภาพที่สามารถนํามาใชประโยชนในทางการเกษตรได
อีก จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงความเปนไปไดในการที่จะสามารถแกไขขอจํากัดของดินเพื่อใหดี
ขึน้ ในระดับหนึง่ กอน และใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลองไมนานมากนัก ซึ่งหากสามารถ
ปรับปรุงขอจํากัดของดินในพื้นที่ไดแลว การฟนฟูทางดานความอุดมสมบูรณหรือการเพิ่มปริมาณ
ธาตุอาหารใหเพียงพอกับความตองการของพืชเปนเรื่องที่สามารถทําไดไมยากนัก
ดังนั้นในบทนี้จึงไดมีการทดลองศึกษาเพื่อหาแนวทางในการฟนฟูดินที่ผานการทํานา
กุง โดยจะใชสารปรับปรุงดินยิปซัมและเวอรมิคิวไลตผสมกับดินที่ผานการทํานากุงในอัตราตาง ๆ
กัน เพือ่ ศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารปรับปรุงดินทั้งสองตลอดจนอัตราที่เหมาะสมตอการนํามา
ใชปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสของดิน ซึ่งผลการศึกษามีดังตอไปนี้
6.1 การฟน ฟูดินที่ผานการทํานากุงโดยการใชยิปซัม
6.1.1 ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน (Saturated hydraulic
conductivity)
จากผลการทดลอง พบวาในตํารับทดลองที่มีการผสมยิปซัมกับดินที่ผานการ
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ทํานากุง อัตรา 2.0 4.5 และ 6.0 ตันตอไร มีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
(Ksat) เพิม่ ขึ้นเปน 0.042 0.048 และ 0.045 เมตรตอวัน ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํา
นากุง เดิมมีคา สัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดเพียง 0.036 เมตรตอวัน ซึ่งจะเห็น
ไดวาในดินที่ผานการทํ านากุงที่มีการผสมยิปซัมมีความสามารถในการใหนํ้ าซึมผานไดเร็วขึ้น
อยางไรก็ตามคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดที่วัดไดในดินที่ผานการทํานากุง
ยังคงมีคา ตํากว
่ าดินนาขาวเดิม ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 สมบัตทิ างฟสกิ สของดินที่ผานการทํานากุงที่ผสมกับยิปซัมในอัตราสวนตาง ๆ กัน
สมบัติทางฟสิกสของดิน

ดินนาขาว

ดินที่ผาน
การทํานากุง

ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
(m/day)
อัตราการแพรกระจายของออกซิเจน
(x10-8g/cm2/min)
ความตานทานการชอนไชของรากพืช
(kPa)
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช (%)

0.051a

0.036b

อัตรายิปซัมที่ใชผสมกับดิน
ที่ผานการทํานากุง (ตันตอไร)
2.0
4.5
6.0
0.042ab 0.048a 0.045ab

37.29a

14.34c

32.27b

154.93a

120.63b

110.53c 105.63c 110.53c

13.82ab

9.72b

17.27a

30.66b

14.28ab

32.27b

17.12a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ในตํารับทดลองที่มีการผสมดินที่ผานการทํานากุงกับยิปซัมมีความสามารถใน
การใหนํ้าซึมผานไดเร็วขึ้น เปนผลเนื่องมาจากกลไกการแทนที่ของ Ca2+ ซึ่งเปนธาตุที่เปนองค
ประกอบหลักของยิปซัมเขาไปแทนที่ Na+ ในดิน เพือ่ เปลี่ยนเกลือ Na2CO3 และ NaCl ในดินให
เปนเกลือ Na2SO4 ซึง่ เปนเกลือทีล่ ะลายนํ้าไดงายและเปนพิษแกพืชนอยกวาเกลือ Na2CO3 และ
NaCl และขณะเดียวกันก็เปลี่ยน Exchangeable Na ทีผ่ วิ อนุภาคดินใหเปน Ca ซึง่ จะชวยลด
ความเปนพิษของโซเดียม และยังชวยลดความแนนทึบของดินลง ซึง่ เกลือ Na2SO4 จะสามารถถูก
ชะลางออกไดงายกวา ดังสมการ
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Na2CO3 + CaSO4
Ca

Na
Na

CaCO3

Micell

+ CaSO4

Ca

+ Na2SO4 ถูกชะออกไปไดงาย

Micell + Na2SO4 ถูกชะออกไปไดงาย

ผลจากการลดลงของปริมาณโซเดียมในดินทําใหโอกาสที่อนุภาคดินสามารถ
เกาะกันเปนเม็ดดินไดงายขึ้น จึงมีผลใหเกิดชองขนาดใหญ และมีการกระจายของขนาดของชอง
วางในดินเพิม่ ขึน้ และมีปริมาณชองวางในดินเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ซึ่งชองวางขนาดใหญจะเปน
ทางไหลผานของนํ้า นํ้าจึงสามารถซึมลงสูดินไดเร็วขึ้นกวาเดิม
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางอัตราของยิปซัมที่ใชผสมกับดินที่ผาน
การทํานากุง ในอัตราตาง ๆ กัน คือ 2.0 4.5 และ 6.0 ตันตอไร พบวาประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของยิปซัมในแตละอัตราตอดินไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตใิ นแตละตํารับทดลอง (ตารางที่ 19) ทั้งนี้เนื่องจากดินเค็มในพื้นที่ลุมนํ้าทะเล
สาบสงขลาสวนใหญจัดเปนดินเค็มประเภทดินเค็มโซดิกซึ่งมีปริมาณโซเดียมสัมพัทธ (ESP) สูง
มาก การใชยปิ ซัมเพือ่ ชวยในการปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสของดินในแงของการเพิ่มความสามารถ
ในการซาบซึมนําได
้ นั้นจะตองใชเวลานานมาก
ซึ่งระยะเวลาในการดําเนินการทดลองในครั้งนี้
คอนขางมีระยะเวลาจํากัด และยิปซัมเปนสารเคมีที่ละลายนํ้าไดคอนขางชา จึงอาจจะเปนไปไดวา
ปฏิกริ ยิ าของยิปซัมที่เกิดขึ้นอาจจะยังเกิดขึ้นไมสมบูรณ ซึ่งจากการศึกษาของ Ilyas และคณะ
(1993) ถึงประสิทธิภาพของยิปซัมที่มีตอความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดในดินเค็มโซดิก
โดยหลังจากทําการทดลองผานไปเปนระยะเวลา 6 เดือน พบวาในดินชั้นบนที่ระดับความลึก 0-20
เซนติเมตร มีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดินเพิ่มขึ้นจาก 1.2 x10-7
เมตรตอวินาที เปน 1.5 x10-7 เมตรตอวินาที ซึง่ ไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
หลังจากนัน้ ไดทาการศึ
ํ
กษาทดลองตอไปอีกจนเปนระยะเวลา 12 เดือน พบวาในดินชัน้ บนที่ระดับ
ความลึกเดียวกันมีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานในดินเพิ่มขึ้นจาก 1.2 x10-7
เมตรตอวินาที เปน 3.0 x10-7 เมตรตอวินาที ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
หากการศึกษานีไ้ ดใชเวลาในการทดลองมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการใหนํ้าซึมผาน
ไดของดินในแตละตํารับทดลองนาที่จะใหผลของการศึกษาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติดวย
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6.1.2 อัตราการแพรกระจายของออกซิเจน (Oxygen diffusion rate)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของยิ ป ซั ม ต อ อั ต ราการแพร ก ระจายของ
ออกซิเจนในดิน พบวาในตํารับทดลองที่มีการผสมกับยิปซัมกับดินที่ผานการทํานากุงในอัตรา 2.0
4.5 และ 6.0 ตันตอไร มีอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนเฉลี่ยเทากับ 32.27 30.66 และ 32.27
x10-8 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอนาที ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนที่อยู
ในชว งที่ เ หมาะสมกั บการเจริญเติบโตของรากพืช นั่นคือดินที่มีอัตราการแพรกระจายของ
ออกซิเจนอยูในชวง 20-30 x10-8 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอนาที จะไมมีปญหาเรื่องการถายเท
อากาศในดินเกิดขึ้น (Stolzy and Letey, 1964) ในขณะทีด่ นิ ที่ผานการทํานากุงที่ไมไดมีการผสม
กับยิปซัมมีอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนเพียง 14.34x10-8 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอนาที
ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 19) การที่ดินที่ผานการทํานากุงที่ผสม
กับยิปซัมมีอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนเพิ่มขึ้นสามารถอธิบายไดวาเปนผลเนื่องมาจาก
การที่ Ca2+ เขาไปแทนที่ Na+ บนผิวอนุภาคดิน ซึง่ จะชวยลดความแนนทึบของดินลง ทําให
อนุภาคดินมีการเกาะตัวกันดีขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของขนาดและปริมาณของชองวางในดิน จึงทําให
ดินมีการระบายอากาศดีขึ้น
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางอัตราของยิปซัมที่ใชผสมตอการเปลี่ยน
แปลงของอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนในดิน พบวาการเพิ่มขึ้นของอัตราการแพรกระจาย
ของออกซิเจนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในแตละตํารับทดลอง เนื่องจากการ
ใชยิปซัมเพื่อชวยในการปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสของดินนั้นจะตองใชเวลานานมากซึ่งระยะเวลา
ในการดําเนินการทดลองในครั้งนี้คอนขางมีระยะเวลาจํากัด และยิปซัมเปนสารเคมีที่ละลายนํ้าได
คอนขางชา ซึ่งอาจจะเปนไปไดวากลไกการเกิดปฏิกิริยาของยิปซัมในแตละตํารับการทดลองอาจ
จะยังเกิดขึน้ ไมสมบูรณ ทําใหการเพิ่มขึ้นของอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนในแตละตํารับ
ทดลองไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
6.1.3 ความตานทานการชอนไชของรากพืช (Resistance to penetration)
จากผลการทดลอง พบวาในตํารับทดลองที่มีการผสมยิปซัมกับดินที่ผานการ
ทํานากุง ในอัตรา 2.0 4.5 และ 6.0 ตันตอไร มีคาความตานทานการชอนไชของรากพืชที่ระดับ
ความดัน 10 kPa คือ 110.53 105.63 และ 110.53 kPa ตามลําดับ ในขณะที่ดินนาขาวเดิมและ
ดินที่ผานการทํ านากุงที่ไมไดมีการผสมกับยิปซัม มีคาความตานทานการชอนไชของรากพืช
154.93 และ 120.63 kPa ตามลําดับ ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่
19) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางอัตราของยิปซัมที่ใชผสมกับดินที่ผานการทํานากุงใน
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อัตราตาง ๆ กัน คือ 2.0 4.5 และ 6.0 ตันตอไร พบวาคาความตานทานการชอนไชของรากพืชไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในแตละตํารับทดลอง ซึ่งจากการศึกษาของ Taylor
and Burnett (1964) พบวาในดินทีม่ คี าความตานทานการชอนไชของรากพืชมากกวา 2,500 kPa
จะมีผลกระทบตอความสามารถในการชอนไชของรากพืช ทําใหรากพืชมีความสามารถในการชอน
ไชลดลง แตคา ความตานทานการชอนไชของรากพืชทั้งในสวนของดินนาขาวและดินที่ผานการทํา
นากุงมีคาอยูในระดับที่คอนขางตํ่า ดังนั้นสมบัติทางฟสิกสของดินที่ผานการทํานากุงในแงของ
ความตานทานการชอนไชของรากพืชจึงไมเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืช
6.1.4 ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช (Plant available water)
เมื่อพิจารณาแนวโนมของเสนอัตลักษณของนํ้าในดินที่ระดับความดันตาง ๆ
กัน (ภาพที่ 11) พบวาในตํารับทดลองที่มีการผสมกับยิปซัมในอัตรา 2.0 4.5 และ 6.0 ตันตอไร มี
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช 17.27 14.28 และ 17.12 % ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณนํ้าที่เปน
ประโยชนตอพืชเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดินที่ผานการทํ านากุงเดิม ซึ่งมีปริมาณนํ้ าที่เปน
ประโยชนตอพืชเพียง 9.72 % ตามลําดับ จึงนาจะเปนผลจากการลดลงของปริมาณ Na+ ในดินที่
เกิดขึ้นจากการแทนที่ของ Ca2+ จากยิปซัม ทําใหอนุภาคเกาะกันไดดีขึ้น ดินจึงมีเริ่มโครงสรางดี
ขึ้น มีการกระจายขนาดของชองวางเพิ่มมากขึ้น และมีความตอเนื่องของชองวางในดินรวมทั้ง
ปริมาณชองวางในดินเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหดินมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชเพิ่มขึ้น และเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบระหวางอัตราของยิปซัมที่ใชผสมกับดินที่ผานการทํานากุงในอัตราตาง ๆ กัน
คือ 2.0 4.5 และ 6.0 ตันตอไร พบวาปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชที่เพิ่มขึ้นไมมีความแตก
ตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติในแตละตํารับทดลอง เนื่องจากการใชยิปซัมเพื่อชวยในการปรับ
ปรุงสมบัติทางฟสิกสของดินนั้นจะตองใชเวลานานมากซึ่งระยะเวลาในการดําเนินการทดลองใน
ครัง้ นีค้ อ นขางมีระยะเวลาจํากัด และยิปซัมเปนสารเคมีที่ละลายนํ้าไดคอนขางชา ซึ่งอาจจะเปน
ไปไดวา กลไกการเกิดปฏิกิริยาของยิปซัมในแตละตํารับการทดลองอาจจะยังเกิดขึ้นไมสมบูรณ จึง
ทําใหปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชในแตละตํารับทดลองไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
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ภาพที่ 11 เสนอัตลักษณของนํ้าในดินของดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงที่ผสมกับยิปซัม
ในอัตราตาง ๆ กัน ที่ระดับความดันตาง ๆ
6.2 การฟน ฟูดนิ ที่ผานการทํานากุงโดยการใชเวอรมิคิวไลต
6.2.1 ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน (Saturated hydraulic
conductivity)
จากผลการทดลอง พบวาในตํารับทดลองที่มีการผสมดินที่ผานการทํานากุง
กับเวอรมิคิวไลตในอัตราตาง ๆ นั้น มีคา สัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดสูงขึ้น
มากเมือ่ เปรียบเทียบกับดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงเดิม ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 20) คือในตํารับทดลองที่มีการผสมเวอรมิคิวไลตในอัตรา 12.5 25.0
และ 50.0 % โดยปริมาตร มีคาสัมประสิทธิ์ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดินเพิ่มขึ้น
เปน 0.086 0.127 และ 0.213 เมตรตอวัน ในขณะที่ดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงเดิม มีคา
สัมประสิทธิค์ วามสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดเพียง 0.051 และ 0.036 เมตรตอวัน ตามลําดับ
โดยปกติในดินทีใ่ ชในการทําการเกษตรทั่วไปที่มีความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได > 0.1 เมตร
ตอวัน มักจะไมคอยมีปญหานํ้าทวมขังในพื้นที่เกิดขึ้นเปนเวลานาน ๆ (คณาจารยภาควิชาปฐพี
วิทยา, 2544) เวอรมคิ วิ ไลตจงึ ทําหนาที่เสมือนเปนสารเชื่อมใหอนุภาคดินรวมตัวกันเปนกอนดิน
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(soil aggregation) เพิม่ ขึน้ ซึง่ ชวยทําใหดินมีโครงสรางที่ดีขึ้น และจะทําใหดินมีความหนาแนน
รวมลดลง ซึง่ จากผลการวิเคราะหหาความหนาแนนรวมของดินที่ผานการทํานากุงภายหลังจากที่
มีการผสมกับเวอรมิคิวไลต พบวาดินมีความหนาแนนรวมลดลง คือในตํารับทดลองที่มีการผสม
เวอรมิคิวไลต 12.5 25.0 และ 5.0 % โดยปริมาตร มีคาความหนาแนนรวมเปน 1.65 1.45 และ
1.25 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงเดิมมีคาความหนา
แนนรวมสูงถึง 1.78 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ตารางที่ 20 สมบัตทิ างฟสกิ สของดินที่ผานการทํานากุงที่ผสมกับเวอรมิคิวไลตในอัตราสวน
ตาง ๆ กัน
สมบัติทางฟสิกสของดิน

ดินนาขาว

ดินที่ผาน
การทํานากุง

อัตราเวอรมิคิวไลตที่ใชผสม
กับดินที่ผานการทํานากุง
(% โดยปริมาตร)
12.5
25.0
50.0

ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานได
(m/day)
อัตราการแพรกระจายของออกซิเจน
(x10-8g/cm2/min)
ความตานทานการชอนไชของรากพืช
(kPa)
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช (%)

0.051d

0.036e

0.086c

0.127b

0.213a

37.29a

14.34d

41.96bc

47.33b

105.09a

154.93a

120.63b

110.53c

67.69d

29.70e

13.82d

9.72e

18.86c

29.80b

50.67a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

6.2.2 อัตราการแพรกระจายของออกซิเจน (Oxygen diffusion rate)
เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเวอรมิคิวไลตตออัตราการแพรกระจายของ
ออกซิเจนในดิน พบวาในตํารับทดลองที่มีการผสมเวอรมิคิวไลตในอัตรา 12.5 25.0 และ 50.0 %
โดยปริมาตร จะมีอัตราการแพรกระจายของออกซิเจนในดิน 41.96x10-8 47.33x10-8 และ 105.09
x10-8 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอนาที ในขณะที่ดินที่ผานการทํานากุงเดิมมีอัตราการแพรกระจาย
ของออกซิเจนเพียง 14.34x10-8 กรัมตอตารางเซนติเมตรตอนาที ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ เวอรมิคิวไลตจึงทําหนาที่เสมือนเปนสารเชื่อมใหอนุภาคดินรวมตัวกันเปนกอนดิน
เพิม่ ขึน้ ซึ่งชวยทําใหดินมีโครงสรางที่ดีขึ้น การทีอ่ นุภาคดินมีการเกาะตัวกันเปนเม็ดดินไดมากขึ้น
จะทําใหมีการเพิ่มขึ้นของขนาดและปริมาณของชองวางในดิน ในดินที่มีชองวางขนาดใหญนํ้าจะ
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สามารถซึมผานลงสูดินไดเร็วขึ้น และเมื่อนํ้าระบายออกจากชองนั้นหมด อากาศจากภายนอก
สามารถเคลือ่ นทีผ่ า นชองวางนั้นไดอยางเต็มที่ จึงทําใหดินมีการระบายอากาศดีขึ้น
6.2.3 ความตานทานการชอนไชของรากพืช (Resistance to penetration)
จากผลการทดลอง พบวาตํารับทดลองที่มีการผสมเวอรมิคิวไลตกับดินที่ผาน
การทํานากุงในอัตรา 12.5 25.0 และ 50.0 % โดยปริมาตร มีคาความตานทานการชอนไชของ
รากพืชที่ระดับความดัน 10 kPa ลดลง คือมีคา 110.53 67.69 และ 29.70 kPa ตามลําดับ ใน
ขณะทีด่ นิ นาขาวเดิมและดินที่ผานการทํานากุงที่ไมไดมีการผสมกับเวอรมิคิวไลต มีคาความตาน
ทานการชอนไชของรากพืช 154.93 และ 120.63 kPa ตามลําดับ ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 20) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความแตกตางระหวางอัตราของ
เวอรมคิ วิ ไลตที่ใชผสมกับดินที่ผานการทํานากุงในอัตรา พบวาในตํารับทดลองที่ผสมกับเวอรมิคิว
ไลตในอัตรา 50.0 % โดยปริมาตร จะมีคาความตานทานการชอนไชของรากพืชตํ่าสุด ซึ่งจากการ
ศึกษาของ Taylor and Burnett (1964) พบวาในดินทีม่ ีคาความตานทานการชอนไชของรากพืช
มากกวา 2,500 kPa จะมีผลกระทบตอความสามารถในการชอนไชของรากพืช ซึ่งจากผลการ
ศึกษาทีไ่ ดดนิ มีคา ความตานทานการชอนไชของรากพืชอยูในระดับที่คอนขางตํ่า ดังนั้นสมบัติทาง
ฟสกิ สของดินที่ผานการทํานากุงในสวนของความตานทานการชอนไชของรากพืชจึงไมเปนอุปสรรค
ตอการเจริญเติบโตของรากพืช
6.2.4 ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช (Plant available water)
ในตํารับทดลองที่มีการผสมกับเวอรมิคิวไลตในอัตรา 12.5 25.0 และ 50.0 %
โดยปริมาตร มีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช 18.86 29.80 และ 50.67 % ตามลําดับ ซึ่งมี
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุง
เดิมทีม่ ปี ริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชเพียง 13.82 และ 9.72 % ตามลําดับ เนื่องจากเวอรมิคิว
ไลตเปนสารปรับปรุงดินที่มีความสามารถในการอุมนํ้าสูงจึงสามารถเก็บความชื้นไดมาก ดินที่ผาน
การทํานากุงที่มีการผสมกับเวอรมิคิวไลตจึงมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชเพิ่มขึ้น และเมื่อ
พิจารณาแนวโนมของเสนอัตลักษณของนํ้าในดินที่ระดับความดันตาง ๆ กัน (ภาพที่ 12) พบวา
ในตํารับทดลองที่ผสมดินที่ผานการทํานากุงกับเวอรมิคิวไลตในอัตรา 50.0 % โดยปริมาตร ดินจะ
มีโครงสรางดีขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเวอรมิคิวไลตจะทําหนาที่เสมือนเปนสารเชื่อมใหอนุภาคดินรวม
ตัวกันเปนกอนดินเพิ่มขึ้น ทําใหดินมีขนาดของชองวางที่แตกตางกัน มีการกระจายขนาดของชอง
วางมากขึน้ และมีความตอเนื่องของชองวางในดินรวมทั้งปริมาณชองวางในดินเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 12 เสนอัตลักษณของนําในดิ
้ นของดินนาขาว และดินที่ผานการทํานากุงที่ผสมกับ
เวอรมคิ ิวไลตในอัตราตาง ๆ กัน ที่ระดับความดันตาง ๆ กัน
6.3 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การทดลองใชยิปซัมผสมกับดินที่ผานการทํา
นากุง ในอัตราตาง ๆ กันนั้น พบวาสมบัติทางฟสิกสของดินที่ผานการทํานากุงมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางทีด่ ขี ึ้น คือดินมีความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดเร็วขึ้น มีอัตราการแพรกระจายของ
ออกซิเจนในดินเพิม่ ขึ้น และมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชสูงขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในการศึกษาทดลองนี้ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําใหไมสามารถสรุปไดวา
อัตราทีเ่ หมาะสมสําหรับนํามาใชในการผสมกับดินควรเปนเทาไร ซึ่งอาจจะเปนเพราะยิปซัมเปน
สารเคมีทลี่ ะลายนําได
้ ชามากจึงจําเปนตองใชระยะเวลาในทดลองนาน ในการศึกษาทดลองครั้งนี้
มีระยะเวลาที่คอนขางจํากัดและเปนการทดลองในหองปฏิบัติการ จึงอาจเปนไปไดวาการทํา
ปฏิกริ ยิ าของยิปซัมอาจยังเกิดขึ้นไมสมบูรณและทั่วถึง
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สวนการนําเวอรมิคิวไลตมาใชผสมกับดินที่ผานการทํานากุงในอัตราตาง ๆ กันนั้น พบ
วาทําใหสมบัติทางฟสิกสของดินที่ผานการทํานากุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตใิ นทุกอัตราที่ใชผสม กลาวคือดินมีความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดเร็วขึ้น มีอัตราการ
แพรกระจายของออกซิเจนในดินเพิ่มขึ้น และมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชสูงขึ้น การที่เวอรมิ
คิวไลตชวยเพิ่มความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดินจะชวยใหการชะลางเกลือออกไปจาก
ชัน้ ดินบนเกิดขึ้นไดเร็วขึ้น เวอรมิคิวไลตจึงเปนสารปรับปรุงดินที่มีศักยภาพตอการทีจ่ ะนํามาใชใน
การฟน ฟูดนิ ทีผ่ า นการทํานากุงในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาในอนาคต
การใชเวอรมิคิวไลตและยิปซัมในการศึกษานี้เปนการทดลองในหองปฏิบัติการซึ่ งมี
สภาพแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) แตกตางจากสภาพจริง ๆ ในสนามมาก ดัง
นั้นจึงควรที่จะนําเวอรมิคิวไลตและยิปซัมไปทดลองปรับปรุงดินที่ผานการทํานากุงภายใตสภาพ
ความเปนจริงในสนามกอนที่จะเผยแพรใหเกษตรกรไดนําไปใชในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผาน
การทํานากุงตอไป

6.4 ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุงในลุมนํ้าทะเล
สาบสงขลา ไดมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ดินทีผ่ า นการทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ถึงแมวาจะมีพื้นที่เพียงรอยละ
1.03 ของพืน้ ทีล่ มุ นํ้าทั้งหมด แตการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ดังกลาวเปนสิ่งที่ควรจะตองดําเนินการ
ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของทรัพยากรดินและนํ้า
และสภาพแวดลอมในพื้นที่เปนอยางมาก ในสวนของทรัพยากรดินนั้นพบวาดินมีความเค็มมาก
มีความหนาแนนรวมสูง มีความสามารถในการใหนํ้าซึมผานชามาก มีปริมาณชองวางในดินนอย
อัตราการแพรกระจายของออกซิเจนตํ่า และมีปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชนอยมาก ซึ่งทําให
ดินมีศกั ยภาพทีไ่ มเหมาะสมสําหรับนํามาใชในการเพาะปลูก นอกจากนั้นยังพบวาคุณภาพนํ้า
ของแหลงนําบริ
้ เวณพื้นที่ที่ทํานากุงมีความเค็มสูงมาก มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายไดตํ่า และมีคา
บีโอดีสงู ซึง่ เปนเหตุใหแหลงนํ้าเกิดภาวะมลพิษและเนาเสีย ดังนั้นเพื่อเปนการชวยลดผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นตอสภาวะแวดลอม จึงควรที่จะสนับสนุนใหมีการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- สงเสริมใหเกษตรกรทําการเลี้ยงกุงอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เชน ทําการ
เลีย้ งโดยใชระบบปดหมุนเวียน (พิษณุ และ มานพ, 2543)
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- ใหความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงกอนที่จะ
ปลอยออกสูภ ายนอก เชน ควรมีการสรางบอพักนํ้า บอตากเลน แนวคันดินหรือคูคลองเพื่อใช
เปนแนวปองกันการแพรกระจายความเค็มของนํ้าจากบอเลี้ยงกุงไปยังพื้นที่เกษตรขางเคียง
- ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการแกปญหาการเลี้ยงกุงอยางเปนระบบเชน การเตรียม
บอและบําบัดดินกนบอใหมีคุณภาพดีขึ้นกอนที่จะปลอยกุงลงเลี้ยงในรุนตอไป
- มีการควบคุมการใหอาหารกุงและการใชสารเคมี รวมไปถึงวิธีการจัดการกับ
ตะกอนเลนและคุณภาพนํ้าทิ้งจากบอเลี้ยงกุงอยางถูกวิธีกอนปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ
- แนะนําใหเกษตรกรปลูกพืชทนเค็มประเภทไมยืนตนในพื้นที่ที่ผานการทํานากุง
เชน ชมพู มะขาม มะพราว ละมุด ฝรั่ง โกงกาง เสม็ด เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนใน
เชิงเศรษฐกิจแลว ยังเปนการรักษาสุนทรียภาพของพื้นที่อีกทางหนึ่ง
2. การพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุงในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยการใช
ยิปซัมผสมคลุกเคลาลงไปในดินพบวาทําใหสมบัติทางฟสิกสของดินที่ผานการทํานากุงในพื้นที่มี
การเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงควรทีจ่ ะมีการสนับสนุนใหมีการดําเนินการทดลองถึงประสิทธิภาพของยิปซัมในสนาม
ซึง่ เปนการดําเนินการทดลองภายใตสภาวะแวดลอมในพื้นที่จริง เพื่อใหการทําปฏิกิริยาของยิปซัม
กับดินเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณครบถวน
3. การนําเวอรมิคิวไลตมาใชปรับปรุงดินที่ผานการทํานากุง พบวาทําใหดินที่ผาน
การทํานากุง มีสมบัติทางฟสิกสดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกอัตราที่ใชผสม เวอรมิคิวไลต
จึงเปนสารปรับปรุงดินที่มีศักยภาพที่จะนํามาใชในการฟนฟูดินที่ผานการทํานากุงในลุมนํ้าทะเล
สาบสงขลา ซึง่ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอาทิเชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสง
เสริมการเกษตร กรมชลประทาน ควรที่จะมีการนําเวอรมิคิวไลตไปศึกษาทดลองถึงประสิทธิภาพ
ของเวอรมิคิวไลตในสนาม โดยอาจเพิ่มอัตราของเวอรมิคิวไลตทใี่ ชใหมีความหลากหลายมากขึ้น
กอนทีจ่ ะมีการแนะนําใหเกษตรกรนําไปใชตอไป
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