บทที่ 3
วิธีการวิจัย
3.1 การเปลีย่ นแปลงพื้นที่การทํานากุง
ไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพืน้ ทีก่ ารทํานากุงในระหวางป พ.ศ. 2535 กับป พ.ศ.
2543 โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิที่ไดรวบรวมจากหนังสือ เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัยตาง ๆ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และผลงานการวิจัยของ Tanavud และคณะ (2001) ซึง่ ไดทําการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาโดยใชภาพถายดาวเทียม Landsat
TM ขนาดมาตราสวน 1 : 50,000 ครอบคลุมพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
3.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํานากุง
การศึกษาสาเหตุทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่นําไปสูการทํานากุงในปจจุบัน ไดใชวิธี
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยใชหลักสถิติอยางงาย เชน คาเฉลี่ย รอยละ
คาสูงสุด คาตํ่าสุด เปนตน เขามาชวยในการวิเคราะห ซึง่ ประกอบดวยขั้นตอนการศึกษาดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ
ขัน้ ที่ 2 การสํารวจเบื้องตน (pre survey) ในพื้นที่ศึกษา และทดสอบแบบสอบถาม
(pre test) ในพืน้ ทีท่ ี่ทําการคัดเลือก
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ในพื้นที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ
เกษตรกรผูทําการเลี้ยงกุง
ขัน้ ที่ 4 วิเคราะหขอมูลและประเมินผลขอมูล
3.2.1 วิธกี ารศึกษา
1. เก็บรวบรวมขอมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของ ขอมูลที่ใชในการศึกษามี 2 ประเภท คือ
ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมจาก
หนังสือ เอกสาร และรายงานการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากหนวยงานราชการตาง ๆ ในทองที่ที่
ทําการศึกษา เชน ขอมูลการใชที่ดินซึ่งไดมาจากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน และรายงานการวิจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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- ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ซึ่งไดจากการสัมภาษณครัวเรือน
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงในลุม นํ้าทะเลสาบสงขลา โดยการใชแบบสอบถามที่ไดผานการทดสอบแลว
2. ทําการสํารวจขอมูลเบื้องตน (pre survey) ในพื้นที่ศึกษา เชน สภาพภูมิ
ประเทศของพืน้ ที่ สภาพแวดลอมขางเคียง ความหนาแนนของบอเลี้ยงกุงในแตละพื้นที่ และ
พิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยางของเกษตรกรในการสัมภาษณ ซึ่งจากการสํารวจไดแบงพื้นที่ใน
การสัมภาษณเกษตรกรดังนี้
- พื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบน ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจาก
เกษตรกรผูเ ลี้ยงกุง หมูที่ 2 ตําบล หัวไทร อําเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 22
ตัวอยาง
- พืน้ ทีล่ มุ นําทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
้
ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจาก
เกษตรกรผูเ ลีย้ งกุง หมูที่ 6 และ 8 ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จํานวน 43
ตัวอยาง
- พื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลาง ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจาก
เกษตรกรผูเลี้ยงกุง หมูที่ 3 5 และ 6 ตําบล คูเตา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 55
ตัวอยาง
รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 120 ตัวอยาง และไดทําการทดสอบแบบสอบ
ถาม (pretest) กับเกษตรกรในพื้นที่กอ นทําการสัมภาษณจริง
3. เก็บขอมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยสัมภาษณเกษตรกรผูเปลี่ยนการ
ประกอบอาชีพมาทํานากุงในปจจุบันในพืน้ ทีท่ ไี่ ดทําการคัดเลือก ดวยการใชแบบสอบถามที่ผาน
การทดสอบแลวประกอบการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนและ/หรือคูสมรสของเกษตรกรเปนหลัก
ซึง่ ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการศึกษาดังนี้
- ประชากร ไดแก อายุ การศึกษา เพศ ศาสนา จํานวนสมาชิกในครัว
เรือน อาชีพหลักกอนที่จะเปลี่ยนมาทํานากุง อาชีพหลักและอาชีพรองในปจจุบัน
- รายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง ไดแก วิธีการเลี้ยงกุง ประสบการณ
ในการเลีย้ งกุง ระยะเวลาในการเลี้ยงกุง จํานวนบอ เนื้อที่เฉลี่ยแตละบอ ลักษณะการถือครองที่
ดินทีใ่ ชในการเลีย้ ง แหลงทุนในการเลี้ยงกุง แหลงนํ้าที่ใชในการเลี้ยงกุง ระบบการจัดการนํ้าใน
บอเลีย้ ง ระบบการบําบัดนํ้ากอนปลอยออกจากบอ ปญหาเกีย่ วกับการจัดการนํ้าในการเลี้ยง
ปญหาในการเลีย้ งกุง รวมทั้งตนทุนการผลิต ผลตอบแทนการลงทุน และปญหาทางดานการ
ตลาด เปนตน
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- ทัศนคติและความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทํานากุงและผลกระทบ
ของการทํานากุง ตอสิ่งแวดลอม ไดแก ความพึงพอใจตอการทํานากุง สภาพความเปนอยูหลัง
จากการเปลีย่ นอาชีพมาทํานากุง ผลกระทบตอคุณภาพดิน คุณภาพนํ้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินหากไมสามารถเลี้ยงกุงไดอีกตอไป
3.3 ผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรดิน
ในการศึกษาวิจยั ผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรดิน ไดทําการศึกษาโดย
การพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสมบัติของดินทั้งทางดานฟสิกสและทางดานเคมี และทําการ
เปรียบเทียบคาทีว่ เิ คราะหไดกับคามาตรฐานตาง ๆ เพื่อชี้ใหเห็นถึงสภาพความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินที่เกิดขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
3.3.1 การเลือกพืน้ ที่ศึกษาและการเก็บตัวอยางดิน
การเลือกพื้นที่ศึกษา
เนือ่ งจากพืน้ ทีล่ มุ นํ้าทะเลสาบสงขลามีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ
จังหวัดสงขลา พัทลุง และบางอําเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่มีการทํานากุงใน
แตละจังหวัดมีลกั ษณะพื้นที่ตางกันและตั้งอยูบนชุดดินที่แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหไดผลการศึกษา
ทีเ่ ปนตัวแทนและครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา จึงไดพิจารณาแบงพื้นที่ในการเก็บตัว
อยางออกเปน 3 บริเวณ คือ
1. พืน้ ทีล่ มุ นํ้าทะเลสาบสงขลาตอนบนบริเวณ บานทะเลปง อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. พืน้ ทีล่ มุ นําทะเลสาบสงขลาตอนกลางบริ
้
เวณ บานบางมวง อําเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง
3. พืน้ ทีล่ มุ นํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลางบริเวณ บานบางโหนด อําเภอหาด
ใหญ จังหวัดสงขลา
การเก็บตัวอยางดิน
ทําการเก็บตัวอยางดินจากพื้นที่ที่ผานการทํานากุงที่มีขนาดบอประมาณ 2-3
ไร และไดผา นการเลี้ยงกุงมาแลวประมาณ 5-7 ป และเก็บตัวอยางดินจากพื้นที่นาขาวที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงกับบอเลี้ยงกุงและตั้งอยูบนชุดดินเดียวกับบอเลี้ยงกุงและเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
การทํานากุง โดยทําการเก็บตัวอยางดินที่ 2 ระดับความลึก คือ 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร
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ตามลําดับ บริเวณพื้นที่ละ 3 จุด จุดละ 3 ซํ้า แตละจุดเก็บจะมีระยะหางกันประมาณ 10
เมตร โดยทําการสุมเก็บเปนแนวสามเหลี่ยมเหมือนกันทั้ง 3 บริเวณ ตัวอยางดินที่เก็บมี 2
ลักษณะ คือ
- ตัวอยางดินที่เก็บแบบธรรมดา (disturbed sample) ซึง่ เก็บโดยใชสวาน
เจาะหรือพลัว่ นําตัวอยางดินทั้งหมดไปผึ่งในที่รมจนแหง แลวบดดวยโกรงบดดินเบา ๆ และรอน
ผานตะแกรงทีม่ ขี นาด 2 มิลลิเมตร บรรจุไวในกระปองพลาสติก เพื่อนํามาวิเคราะหสมบัติทาง
ฟสิกสและทางเคมี
- ตัวอยางดินที่เก็บแบบที่ไมใหมีการกระทบกระเทือนโครงสรางดิน
(undisturbed sample) ทําการเก็บโดยการใชกระบอกโลหะเก็บตัวอยางดินแบบไมกระทบ
กระเทือนโดยเฉพาะที่เรียกวา "undisturbed soil core" (ภาพที่ 2) วางลงในเครื่องเจาะตัวอยาง
ดิน (soil sampler) แลวนําไปวางบนผิวหนาดินโดยใชคอนตอกลงไปที่ระดับความลึก 0-15 และ
15-30 เซนติเมตร ตามลําดับ หลังจากนั้นนํากระบอกโลหะที่มีดินบรรจุอยูเต็มออกจากเครื่องเจาะ
ตัวอยางดิน แลวใชมดี ปาดดินที่ปากกระบอกใหเรียบพรอมทั้งปดฝาและใชเทปกาวพันทั้ง 2 ดาน
ของปากกระบอกใหแนน สําหรับนําไปทําการวิเคราะหสมบัติทางฟสิกสของดินตอไป

แผนไม

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอยางดินแบบที่ไมใหมีการกระทบกระเทือนโครงสรางดิน
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3.3.2 วิธกี ารวิเคราะหสมบัติของดิน
ทางดานฟสิกส
เนือ้ ดินและการกระจายอนุภาคดิน (Texture and Particlesize distribution)
เปนการหาความสัมพันธระหวางสัดสวนของอนุภาคดินขนาดตาง ๆ ที่มีอยูใน
มวลดิน ในการวิเคราะหจะใชวิธีไฮโดรมิเตอร (hydrometer method) (Gee and Bauder,
1993) โดยการใช 30 % hydrogen peroxide ทําลายอินทรียวัตถุซึ่งเปนสารเชื่อมการเกาะยึดกัน
ของอนุภาคดิน แลวเติมสารละลายแคลกอน 5 % ซึ่งเปนสารละลายไอออนบวกที่สงเสริมการ
ฟุง กระจายอนุภาคดิน (dispersing agent) ลงไปเพื่อใหอนุภาคดินอยูในสภาพปฐมภูมิ หลังจาก
นัน้ วัดคาการกระจายของอนุภาคขนาดทราย ทรายแปง และดินเหนียว ดวยไฮโดรมิเตอร พรอม
ทัง้ วัดอุณหภูมิ
ความหนาแนนรวมของดิน (Bulk density)
เปนการหาความหนาแนนของดินในสภาพธรรมชาติ ที่รวมทั้งปริมาตรของชอง
อากาศและอินทรียวัตถุในดิน โดยวิธีการชั่งนํ้าหนักดินที่บรรจุอยูในกระบอกเก็บตัวอยางดินแบบ
ไมกระทบกระเทือน (core method) (Blake and Hartge, 1986) ทีท่ ราบนํ้าหนักและปริมาตรที่
แนนอน
ความหนาแนนอนุภาคของดิน (Particle density)
โดยวิธีการชั่งนํ้าหนักดินที่บรรจุอยูในพิคโนมิเตอรที่ทราบนํ้าหนักและปริมาตร
ทีแ่ นนอน (pycnometer method) (Blake and Hartge, 1986) แลวใชนํ้ามันกาด (kerosene)
เขาแทนที่ชองวางทั้งหมดในดิน
ความพรุนทั้งหมดของดิน (Total porosity)
โดยการคํานวณจากความหนาแนนรวมของดินและความหนาแนนอนุภาคของ
ดินที่วเิ คราะหได (Danielson and Sutherland,1986)
ความพรุนทัง้ หมดของดิน (%) = 100 x 1 - ความหนาแนนรวมของดิน
ความหนาแนนอนุภาคของดิน
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน (Saturated hydraulic
conductivity)
โดยวิธกี ารใช falling head permeameter สวมเขากับกระบอกโลหะเก็บตัว
อยางดิน (core) แบบไมกระทบกระเทือนซึ่งภายในบรรจุตัวอยางดินที่อิ่มตัวดวยนํ้า พรอมทั้งจับ
เวลาเมือ่ นําไหลผ
้
านขีดปริมาตรสวนบนจนถึงขีดปริมาตรสวนลาง (Youngs, 1991)
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ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช (Plant available water)
เนื่องจากปริมาณนํ้ าที่เปนประโยชนตอพืชเปนผลตางระหวางระดับความจุ
ความชืน้ ในสนามกับระดับความชื้นในดินที่จุดเหี่ยวถาวร ทําใหไมสามารถวิเคราะหหาปริมาณนํ้า
ทีเ่ ปนประโยชนตอพืชไดโดยตรง ในการวิเคราะหจึงใชวิธีการหาระดับความจุความชื้นในสนามและ
ระดับความชืน้ ทีจ่ ดุ เหี่ยวถาวรแยกออกจากกันกอน โดยวิธีการใชเครื่องแยกความชื้นออกจากดิน
ขนาด 5 บาร (5 bar pressure plate extractor) ทีค่ วามดัน 1.45 psi สําหรับหาระดับความจุ
ความชืน้ ในสนาม และเครื่องแยกความชื้น ขนาด 15 บาร (15 bar ceramic plate extractor) ที่
ความดัน 220 psi สําหรับหาระดับความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวร (Cassel and Nielsen, 1986) ทิ้งไว
ประมาณ 2-3 วัน แลวจึงคอยนําตัวอยางดินออกจากเครื่องแยกความชื้นทั้งสอง เพื่อหาความชื้น
ในดิน (%) (Topp,1993)
ปริมาณนําที
้ เ่ ปนประโยชนตอพืช (%) เปนผลตางระหวางความชื้นที่ระดับ
ความจุความชืน้ ในสนาม (%) กับความชื้นที่ระดับความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวร (%)
ความตานทานการชอนไชของรากพืช (Resistance to penetration)
โดยวิธกี ารใชเครื่องวัดความตานทานการชอนไชของรากพืช (penetrometer)
(ชาญชัย, 2527) กดลงไปบนตัวอยางดินที่บรรจุอยูในกระบอกโลหะ (core) แลวอานคาที่ได
ทางดานเคมี
ความเปนกรด-ดาง (pH)
โดยการใชอัตราสวนดินตอนํ้า 1 : 5 ทําโดยชั่งดิน 5 กรัม ใสในหลอด
centrifuge ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่นลงไป 25 มิลลิลิตร เขยา 1 ชั่วโมง แลวนําไปวัดดวย
เครื่อง microprocessor pH meter WTW model pH537
การนําไฟฟา (Electrical conductivity)
โดยการใชอัตราสวนดินตอนํ้า 1 : 5 ทําโดยชั่งดิน 5 กรัม ใสในหลอด
centrifuge ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่นลงไป 25 มิลลิลิตร เขยา 1 ชั่วโมง แลวนําไปวัดดวย
เครื่อง microprocessor conductivity meter WTW model LF537
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic matter)
โดยวิธี Walkley and Black method (Nelson and Sommers, 1982) โดย
ออกซิไดซคารบอนที่อยูในรูปสารประกอบอินทรียดวยสารที่เปนตัวออกซิไดซอยางแรง
เชน
โพแทสเซียมไดโครเมตในกรดซัลฟุริกเขมขน
แลววิเคราะหหาความเขมขนของตัวออกซิไดซที่
ลดลง โดยไตเตรตดวยสารละลาย 0.1 N Ferrous ammonium sulfate
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แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และ แมกเนซียม ที่แลกเปลี่ยนได
(Exchangeable Ca Na K and Mg) และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation
exchangeable capacity)
โดยวิธกี ารสกัดตัวอยางดินดวยสารละลาย 1.0 N ammonium acetate pH
7.00 (1.0 N ammonium acetate extraction method) (Thomus, 1982) ทําโดยชั่งดิน 10 กรัม
ใสใน erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 1.0 N ammonium acetate pH
7.00 ลงไป 50 มิลลิลติ ร เขยาประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว 1 คืน แลวนํามากรองผานกระดาษกรอง
whatman เบอร 5 ลงใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร ลางดินในกรวยดวยสารละลาย
1.0 N ammonium acetate pH 7.00 จนไดปริมาตร 100 มิลลิลิตร นําสารละลายที่สกัดไดไปวัดคา
การปลดปลอยแสงของโพแทสเซียมและโซเดียมดวยเครื่อง flame photometer และวัดคาการดูด
กลืนแสงของแคลเซียมและแมกเนเซียมดวยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer แลว
ลางดินในกรวยตอดวย 95 % เอธานอล เพื่อกําจัดแอมโมเนียมไอออนอิสระ หลังจากนั้นแทนที่
แอมโมเนียมไอออนที่ถูกดูดซับอยูที่ผิวของอนุภาคดินเหนียวดวยสารละลาย 10 % acidified
sodium chloride
รองรับสารที่กรองไดดวย volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร จนได
ปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร แลวนําไปกลั่นเพื่อหาปริมาณแอมโมเนียมไอออนที่อยูในสารละลาย
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P)
โดยวิธกี าร Bray II (Bray II method) ทําโดยชั่งดิน 2.857 กรัม ใสใน
erlenmeyer flask ขนาด 125 มิลลิลิตร เติมสารสกัด Bray II (0.1 N HCL + 0.03 N NH4F) 20
มิลลิลติ ร เขยา 1 นาที กรองผานกระดาษกรอง whatman เบอร 42 นําสารที่สกัดไดไปวัดความ
เขมขนของฟอสฟอรัส โดยปเปต color reagent (ammonium molybdate) 5 มิลลิลิตร และ 0.5
% ascorbic acid 5 มิลลิลิตร ใสใน volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร แลวปเปตสารสกัดตัว
อยางทีก่ รองได 5 มิลลิลิตร ลงไป ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่น เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 40 นาที แลว
นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง spectrophotometer ทีค่ วามยาวคลื่น 720 นาโนเมตร หา
ความเขมขนของสารละลายตัวอยางเทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐาน แลวคํานวณหาปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดิน
3.4 ผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอทรัพยากรนํ้า
การทํานากุง นอกจากจะสงผลกระทบตอทรัพยากรดินในพื้นที่แลว ยังกอใหเกิดปญหา
กับแหลงนําในพื
้ น้ ที่และบริเวณใกลเคียงดวย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จึงไดมีการวิเคราะหผลกระทบ
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ของการทํานากุง ที่มีตอทรัพยากรนํ้า โดยการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสมบัติของนํ้า ซึ่งมีขั้น
ตอนในการศึกษาดังนี้
3.4.1 การเลือกพื้นที่และการเก็บตัวอยางนํ้า
ในการเก็บตัวอยางนํ้ าไดทํ าการเก็บจากพื้นที่ที่ผานการทํ านากุงตรงบริเวณ
เดียวกับทีท่ าการเก็
ํ
บตัวอยางดิน ซึ่งไดแบงจุดเก็บเปน 3 แหลง คือ
1. เก็บจากแหลงนํ้าธรรมชาติ ที่ไดมีการสูบนํ้าเขามาในบอเพื่อใชเลี้ยงกุง
2. เก็บจากนํ้าในบอขณะทําการเลี้ยงกุง
3. เก็บจากแหลงนําทิ
้ ้ง ตรงทางนํ้าที่ปลอยออกจากบอเลี้ยงกุงเมื่อมีการจับ
กุงแลว
โดยทําการเก็บบริเวณละ 3 จุด จุดละ 3 ขวด ซึ่งในการเก็บจะใชกระบอก
สําหรับเก็บตัวอยางนํ้า (water sampling) ขนาดความจุ 1 ลิตร เก็บที่จุดกึ่งกลางความกวางของ
แหลงนําและที
้
ร่ ะดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดเก็บนั้น หลังจากนั้นถายนํ้าออกจากกระบอก เพื่อ
บรรจุลงในขวดพลาสติกพีวีซีแชในนํ้าแข็ง เพื่อนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
3.4.2 วิธกี ารวิเคราะหสมบัติของนํ้า
ความเปนกรด-ดาง (pH)
เขยาตัวอยางนํ้าใหเขากัน ถายใสบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร แลวนําไปวัด
ดวยเครื่อง microprocessor pH meter WTW model pH 537
การนําไฟฟา (Electrical conductivity)
เขยาตัวอยางนํ้าใหเขากัน ถายใสบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร แลวนําไปวัด
ดวยเครื่อง microprocessor conductivity meter WTW model LF 537
ออกซิเจนที่ละลายได (Dissolved oxygen)
โดยการวัดดวยเครื่อง dissolved oxygen meter Hach model DO 175 ใน
บริเวณทางนําหรื
้ อแหลงนํ้าที่เลือกเปนจุดเก็บตัวอยางนํ้าทันที
ความขุน (Turbidity)
โดยการวัดดวยเครื่อง turbidimeter Hach model 2100P
ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Suspended solids)
โดยวิธีการชั่งนํ้าหนัก (gravimetric method) (APHA,1985) นําตัวอยางนํ้าที่
เก็บมาเขยาใหเขากัน แลวนํามากรองผานกระดาษกรอง GF/C ดวยเครื่องกรองตัวอยางนํ้า (filter
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holders capacity) ทีต่ อ อยูก ับเครื่องดูดสูญญากาศ หลังจากนั้นนําตะกอนที่กรองไดอบที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส แลวชั่งนํ้าหนัก
ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-nitrogen)
โดยวิธีการรีดิวซไนเตรตใหเปนไนไตรตดวยแคดเมียม (cadmium reduction
method) (APHA,1985) ดวยการนําตัวอยางนํ้าที่กรองผานกระดาษกรอง GF/C เรียบรอยแลว
ผานใน cadmium copper reducing column เพือ่ เปลี่ยนไนเตรตใหเปนไนไตรต แลวนําสาร
ละลายทีผ่ า นคอลัมนออกมาเติมนํ้ายาทําใหเกิดสี (color reagent) แลวไปวัดคาการดูดกลืนแสง
ดวยเครื่อง spectrophotometer ทีค่ วามยาวคลื่น 543 นาโนเมตร คํานวณคาความเขมขนจาก
กราฟมาตรฐานไนเตรต
ออรโธฟอสเฟต (Orthophosphate)
โดยวิธีการรีดิวซดวยกรดแอสคอรบิก (ascorbic acid method) (APHA,1985)
ดวยการนําตัวอยางนํ้าที่กรองผานกระดาษกรอง GF/C เรียบรอยแลว เติมสารละลายผสม
(combine reagent) เพือ่ ทําการปรับสีของสารละลายตัวอยางนํ้า แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง
ดวยเครื่อง spectrophotometer ทีค่ วามยาวคลืน่ 880 นาโนเมตร คํานวณความเขมขนจาก
กราฟมาตรฐานฟอสเฟต
3.5 แนวทางในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุง
แนวทางในการพัฒนาและฟนฟูดินที่ผานการทํานากุงที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้ ไดทํา
การทดลองแกไขขอจํากัด (limitations) ของดินทีผ่ านการทํานากุง โดยการใชสารปรับปรุงดิน
ยิปซัมและเวอรมคิ ิวไลตผสมกับดินที่ผานการทํานากุงในอัตราตาง ๆ กัน เพื่อศึกษาถึงประสิทธิ
ภาพของสารปรับปรุงดินทั้งสอง ตลอดจนอัตราที่เหมาะสมตอการนํามาใชในการปรับปรุงสมบัติ
ทางฟสกิ สของดิน ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้
1. เก็บตัวอยางดินนาขาวและดินที่ผานการทํานากุงจากพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา
ตอนบน ซึง่ เปนตัวอยางดินเดียวกับที่ไดเก็บตัวอยางมาเพื่อวิเคราะหผลกระทบของการทํานากุงที่
มีตอ ทรัพยากรดินเปนตัวแทนของพื้นที่ศึกษา ตัวอยางดินที่เก็บเปนการเก็บแบบธรรมดาที่ระดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร ดวยวิธี composite sample โดยสุม เก็บกระจายทั่วพื้นที่ใหไดนํ้าหนัก
ประมาณ 500 กิโลกรัม
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2. นําตัวอยางดินมาผึ่งในที่รมในเรือนทดลองจนดินแหง (air dried) จากนั้นนําตัว
อยางดินทัง้ หมดมาบดดวยเครื่องบดตัวอยางดิน และรอนผานตะแกรงขนาด 2.0 มิลลิเมตร
3. บรรจุตัวอยางดินลงในทอพีวซี ขี นาดเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร ความสูง
100 เซนติเมตร ซึ่งที่ปลายดานลางของทอจะปดดวยฝาที่มีทอเล็ก ๆ สําหรับใหนํ้าไหลออกตอ
เชื่อมอยู (ภาพที่ 3) แบงการทดลองออกเปน 8 ตํารับทดลอง วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design ทุกตํารับทดลองทําการทดลอง 3 ซํ้า ดังแสดงในตารางที่ 4

ภาพที่ 3 ตัวอยางดินทีผ่ านการทํานากุงที่ถูกบรรจุอยูในทอพีวีซี

39

ตารางที่ 4 อัตราสารปรับปรุงดินที่ใชปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสของดินที่ผานการทํานากุง
ตํารับทดลองที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อัตราสารปรับปรุงดินที่ใชผสมกับดินที่ผานการทํานากุง
ชุดควบคุมซึ่งเปนดินนาขาว
ชุดควบคุมซึ่งเปนดินที่ผานการทํานากุง
ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับยิปซัมในอัตรา 2.0 ตันตอไร
ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับยิปซัมในอัตรา 4.5 ตันตอไร
ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับยิปซัมในอัตรา 6.0 ตันตอไร
ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับเวอรมิคิวไลต 12.5 % โดยปริมาตร
ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับเวอรมิคิวไลต 25.0 % โดยปริมาตร
ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับเวอรมิคิวไลต 50.0 % โดยปริมาตร

3.5.1 วิธกี ารเตรียมดิน
ตํารับทดลองที่ 1 และ 2 เปนชุดควบคุมซึ่งเปนดินนาขาวและดินที่ผานการ
ทํานากุง
ชัง่ ดินประมาณ 26.723 กิโลกรัม บรรจุลงในทอพีวีซีใหไดความสูงของดินใน
ทอ 85 เซนติเมตร ในขณะที่บรรจุใหใชคอนยางเคาะขาง ๆ ทอเบา ๆ เพื่อใหดินภายในทอมีความ
หนาแนนรวมใกลเคียงกับความหนาแนนรวมของดินภายในสนาม
ตํารับทดลองที่ 3 ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับยิปซัมในอัตรา 2.0 ตันตอไร
ชัง่ ดินประมาณ 26.723 กิโลกรัม ผสมกับยิปซัมในอัตรา 2.0 ตันตอไร คลุก
เคลาใหเขากันใหทั่ว แลวบรรจุลงในทอพีวีซีใหไดความสูงของดินในทอ 85 เซนติเมตร จํานวน 3
ทอ (3 ซํา)
้ ในขณะที่บรรจุใหใชคอนยางเคาะขาง ๆ ทอเบา ๆ เพื่อใหดินภายในทอมีความหนา
แนนรวมใกลเคียงกับความหนาแนนรวมของดินภายในสนาม
ตํารับทดลองที่ 4 ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับยิปซัมในอัตรา 4.5 ตันตอไร
เตรียมตัวอยางดินเชนเดียวกับตํารับทดลองที่ 3 แตใชยิปซัมอัตรา 4.5 ตันตอไร
ตํารับทดลองที่ 5 ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับยิปซัมในอัตรา 6.0 ตันตอไร
เตรียมตัวอยางดินเชนเดียวกับตํารับทดลองที่ 3 แตใชยิปซัมอัตรา 6.0 ตันตอไร
ตํารับทดลองที่ 6 ดินทีผ่ า นการทํานากุงผสมกับเวอรมิคิวไลต 12.5 % โดย
ปริมาตร
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ชัง่ ดินประมาณ 23.384 กิโลกรัม ผสมกับเวอรมิคิวไลต 12.5 % โดยปริมาตร
คลุกเคลาใหเขากันใหทั่ว แลวบรรจุลงในทอพีวีซีใหไดความสูงของดินในทอ 85 เซนติเมตร จํานวน
3 ทอ (3 ซํา)
้ ในขณะที่บรรจุใหใชคอนยางเคาะขาง ๆ ทอเบา ๆ เพื่อใหดินภายในทอมีความหนา
แนนรวมใกลเคียงกับความหนาแนนรวมของดินภายในสนาม
ตํารับทดลองที่ 7 เตรียมตัวอยางดินเชนเดียวกับตํารับทดลองที่ 6 โดยชั่งดิน
ประมาณ 20.044 กิโลกรัม ผสมกับเวอรมิคิวไลต 25.0 % โดยปริมาตร
ตํารับทดลองที่ 8 เตรียมตัวอยางดินเชนเดียวกับตํารับทดลองที่ 6 โดยชั่งดิน
ประมาณ 13.362 กิโลกรัม ผสมกับเวอรมิคิวไลต 50.0 % โดยปริมาตร
3.5.2 วิธกี ารทดลอง
นําตัวอยางดินทั้ง 8 ตํารับทดลอง มาหาปริมาณความชื้นของดินที่ระดับ
ความจุความชื้นในสนาม (% โดยนําหนั
้ ก) ดวยเครื่องแยกความชื้นออกจากดินขนาด 1 บาร ที่
ความดัน 1.45 psi เพื่อนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาปริมาณนํ้ากลั่นที่ตองใชเติมลงไปในทอ เพื่อ
ทําใหดินที่บรรจุอยูภายในทอมีปริมาณความชื้นใกลเคียงกับระดับความจุความชื้นในสนาม
หลังจากนั้นเติมนํ้ ากลั่นลงในทอในปริมาณเทากับที่คํ านวณในแตละตํ ารับ
ทดลองทิง้ ไวจนกระทัง่ นํ้าที่อยูภายในทอซึมลงสูดินจนหมด หลังจากนั้น 2-3 วัน จึงตัดแบงดินใน
ทอของแตละตํารับทดลองออกเปนทอน ๆ ละ 15 เซนติเมตร เพื่อนํามาวิเคราะหสมบัติทางฟสิกส
ของดินดังตอไปนี้คือ
ความสามารถในการใหนํ้าซึมผานไดของดิน (Saturated hydraulic
conductivity)
โดยวิธกี ารใช falling head permeameter (Youngs, 1991) สวมเขากับ
กระบอกโลหะเก็บตัวอยางดิน (core) แบบไมกระทบกระเทือนซึ่งภายในบรรจุตัวอยางดินที่อิ่มตัว
ดวยนํา้ พรอมทั้งจับเวลาเมื่อนํ้าไหลผานขีดปริมาตรสวนบนจนถึงขีดปริมาตรสวนลาง
อัตราการแพรกระจายของออกซิเจน (Oxygen Diffusion Rate: ODR)
โดยการวัดดวยเครื่องวัดอัตราการแพรกระจายของออกซิเจน Daiki model
DIK-5100 ซึง่ อาศัยหลักการวัดปริมาณของออกซิเจนในสารละลายดิน โดยการผานกระแสไฟฟา
จํานวนหนึ่งเขาไประหวางขั้วแพลทินัม และขัว้ ซิลเวอรซึ่งเปนขั้วอางอิงที่เสียบอยูในดิน ออกซิเจน
ทีแ่ พรกระจายอยูรอบ ๆ ขั้วแพลทินัมจะถูกอิเลคโทรไลท จึงทําใหปริมาณออกซิเจนบริเวณดัง
กลาวลดลง กระแสไฟฟาจึงเปลี่ยนแปลงไป (Lemon and Erickson, 1952)
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ความตานทานการชอนไชของรากพืช (Resistance to Penetration)
โดยการใชเครื่องวัดความตานทานการชอนไชของรากพืช (penetrometer)
(ชาญชัย, 2527) กดลงไปบนตัวอยางดินที่บรรจุอยูในกระบอกโลหะ (core) แลวอานคาที่ได
ปริมาณความชื้นในดินที่ระดับความดันตาง ๆ (Moisture content)
โดยการนําตัวอยางดินวางในเครื่องแยกความชื้นออกจากดินที่ระดับความดัน
0.0 0.71 1.45 42.66 และ 220.00 psi แลวปรับความดันใหไดในระดับที่ตองการ (Cassel
and Nielsen, 1986) ทิง้ ไวประมาณ 2-3 วัน หลังจากนั้นจึงนําตัวอยางดินออกจากเครื่องแยก
ความชืน้ เพื่อนํามาหาปริมาณความชื้นในดิน (% โดยนํ้าหนัก) (Topp,1993)
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช (Plant available water)
เปนผลตางระหวางปริมาณความชื้นที่ระดับความดัน 1.45 psi หรือที่ระดับ
ความจุความชื้นในสนามกับปริมาณความชื้นที่ระดับความดัน 220.00 psi หรือระดับความชื้นที่
จุดเหี่ยวถาวร

