ภาคผนวก ก
คุณสมบัติของดินชุดบางกอก (ชุดดินระโนด)
ดินชุดบางกอกแพรกระจายในทุกภาคของประเทศไทยและผลจากการสํ ารวจดินพบวา
สวนใหญพบในบริเวณที่ราบลุมและที่ราบชายฝงทะเลของภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก
นอกจากนีย้ งั พบในทีร่ าบลุมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือดวย ดินชุดนี้เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนจากนําทะเลและนํ
้
้ากรอยบนที่ลุมราบนํ้าเคยทวมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
ราบเรียบ มีความลาดชันรอยละ 0-1
ลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากดินชุดนี้เปนดินเหนียวดังนั้นจึงมีความสามารถในการอุม
นําสู
้ ง เปนดินลึกมีการระบายนํ้าเลว ดินมีความสามารถใหนํ้าซึมผานไดชา มีการไหลบาของนํ้าบน
ผิวดินชา ตามปกติแลวระดับนํ้าใตดินอยูตํ่ากวา 120 เซนติเมตรแตจะมีนํ้าขังอยูประมาณ 5 เดือน
ในชวงฤดูฝน ดินบนลึกประมาณ 30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
แปง สีพนื้ เปนสีเทาเขมถึงสีเขมของนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแกหรือแดงปนเหลืองสวนดิน
ลางลึกตัง้ แต 30 เซนติเมตรเปนตนไปมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง ดินกลุมนี้
ถาพบแถบชายทะเลมักจะมีเปลือกหอยปะปนอยูในดินชั้นลาง ที่ระดับความลึกระหวาง 100-150
เซนติเมตร ดินจะออนเหลวมีสีเทาปนเขียวเขม
ลักษณะทางเคมี จากการวิเคราะหทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้ ปรากฎวาดินบนหนา
ประมาณ 30 เซนติเมตร มี pH อยูใ นชวง 4.5-8.0 มีปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางตํ่า มีการอิ่มตัว
ดวยเบสสูง มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงมาก มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนตอ พืชสูง และมีปริมาณธาตุโปแตสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชสูงมาก สวนดินชั้นลางตั้ง
แต 30 เซนติเมตรลงไปมี pH อยูใ นชวง 6.5-8.5 มีการอิ่มตัวดวยเบสสูงมีความสามารถในการแลก
เปลีย่ นประจุบวกสูงมาก มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชปานกลาง และมีธาตุโป
แตสเซียมทีเ่ ปนประโยชนตอพืชสูงมาก กลาวโดยสรุปแลวดินชุดนี้มีความอุดมสมบูรณสูงถึงคอน
ขางสูง
การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน โดยทั่วไปใชในการทํานา สวนใหญแลวใชทํานาดํา บาง
พืน้ ทีใ่ ชในการปลูกผักหรือทําสวนผลไมโดยการยกรองและทําคันคูกันนํ้าทวม ทําการขุดบอเพาะ
เลีย้ งสัตวนาํ้ เชน บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชที่มีการเลี้ยงกุงกุลาดํา

ภาคผนวก ข
สารเคมีที่ใชวิเคราะหคุณภาพดินและนํ้าทางเคมี
1. การเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะห Total Kjeldah Nitrogen
1.1 Potassium sulfate-catalyst Mixture : เตรียมโดยใชเกลือ 3 ชนิดคือ Potassium sulfate
(K2SO4) จํานวน 200 กรัม Copper sulfate (CuSO4 .5H2O) 20 กรัม และ Selenium (Se) 2 กรัม
โดยบดเกลือแตละตัวใหละเอียดเสียกอนแลวคอยผสมเกลือทั้ง 3 ใหเขากันดี
1.2 กรดกํามะถันเขมขน (Concentrated H2SO4)
1.3 สารละลาย NaOH 40%
:
ละลาย NaOH 400 กรัม ลงในนํ้ากลั่นที่ตมไล
คารบอนไดออกไซดแลวปริมาณ 500 มล. คนจน NaOH ละลายหมดทิ้งไวใหเย็นแลวปรับปริมาตร
เปน 1000 มล.
1.4 Boric acid indicator solution : ชั่ง Boric acid (H3BO3) 20 กรัมในบีกเกอรขนาด 1 ลิตร
เติมนํากลั
้ ่นลงไป 900 มล.ใหความรอนเล็กนอยเพื่อให Boric acid ละลายเร็วขึ้นทิ้งไวใหเย็นแลว
เติม Mixed indicator ลงไป 20 มล.ปรับปริมาตรใหได 1000 มล.
1.5 Mixed indicator : ชั่ง Bromocresol green จํานวน 0.099 กรัม และ methyl red 0.066
กรัม ละลายดวย Ethanol จํานวน 100 มล.คอยๆ เติมสารละลายดาง 0.1 N NaOH จนสาร
ละลาย Indicator เปนสีมวงแดง (มี pH ประมาณ 5)
1.6 สารละลายมาตรฐาน 0.05 N ของ H2SO4
1.7 สารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย : ชัง่ แอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) ทีอ่ บแหงแลว 3.818
กรัม ละลายในนํ้ากลั่นกําจัดอิออน ปรับปริมาตรใหครบ 1000 มล. โดยสารละลาย 0.1 มล. มี
ความเขมขนของแอมโมเนีย 1000 ไมโครกรัมตอลิตร (1 ppm)
2. การเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะห Organic matter
2.1 K2Cr2O7 1.0 N เตรียมโดยละลาย K2Cr2O7 49.07 กรัม (ที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 105๐C
อยางนอย 3 ชั่วโมง) ในนํ้า Deionized แลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร
2.2 Conc. H2SO4
2.3 Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 0.5 N เตรียมโดยละลาย Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 196.07 กรัม ใน
นํ้า Deionized แลวเติม Conc.H2SO4 15 มล.ทิง้ ไวใหเย็นแลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร
2.1 1,10-Phenanthroline ferrous sulfate indicator (ferroin) เตรียมโดยละลาย 1,10Phenanthroline 1.485 กรัม และ FeSO4.7H2O 0.695 กรัมในนํ้า Deionized 100 มล.

3. การเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะหฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน
3.1 สารละลายสกัด Bray NO.II ประกอบดวย 0.1 โมลาร กรดไฮโดรคลอริก (HCl) และ 0.3
โมลาร แอมโมเนียมฟลูออไรด
3.2 สารใหสี หรือ Colour Reagent ประกอบดวย Ammonium Molybdate 30 มล., 0.8 โม
้ ่น 330 มล., 0.1% Antimony Potassium Tartrate 30 มล.
ลาร กรดบอริค (H3BO3) 90 มล., นํากลั
3.3 นํายาสกั
้
ด DTPA (Diethylenetriamine Pentacetic Acid) ประกอบดวย 0.01 โมลาร
DTPA แคลเซี่ยมคลอไรด , 0.1 โมลาร Triethanolamine แลวปรับ pH เปน 7.3 ดวยกรดไฮโดร
คลอริค ความเขมขนประมาณ 1 โมลาร
4. การเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะห Alkalinity
4.1 Phenolphthalein indicator เตรียมโดยการละลาย Phenolphthalein 0.5 กรัมในเอทธิล
แอลกอฮอล 95% (C2H5OH) จนไดปริมาตรครบ 100 มล.
4.2 Methyl orange indicator เตรียมโดยละลาย Methyl orange 0.5 กรัมในนํ้า Deionized
จนไดปริมาตร 1000 มล.
4.3 Methyl red เตรียมโดยละลาย Methyl red 0.5 กรัม ในนํ้า Deionized จนไดปริมาตร 1
ลิตร
4.4 Standard sulfuric acid solution (H2SO4 ) 0.2 N เตรียมโดย Conc H2SO4 6 มล.ลง
ในนํากลั
้ น่ (ที่ตมเดือดใหมๆ แลวปดฝาทําใหเย็น) ปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตร
4.5 Standard Sodium carbonate solution 0.2 N เตรียมโดยชั่ง Sodium carbonate
Na2CO3 ซึง่ ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 130๐C เปนเวลา 90 นาที แลวทําใหเย็นในโถดูดความชื้น
จํานวน 10.60 กรัมละลายในนํ้ากลั่นที่ตมเดือดใหมๆ ปดฝาแลวทําใหเย็นปรับปริมาตรใหได 1
ลิตร
การหาความเขมขนของสารละลาย
1. ดูดสารละลาย Na2CO3 0.2 N มา 25 มล.ใสลงใน Flask ขนาด 125 มล.
2. หยด Methyl red indicator 5 หยด เขยาใหเขากันจะไดสารละลายสีเหลือง
3. ไตเตรตดวย Standard sulfuric acid solution จนสารละลายเปลี่ยนเปนสีชมพู
4. นําสารละลายไปตมจนเดือดประมาณ 3-5 นาที เพื่อไลกาซคารบอนไดออกไซดใหหมด
สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองอีกครั้งหนึ่ง

5. ไตเตรตตอไปอีกดวย Standard Sulfuric acid solution จนสารละลายเปนสีชมพูอีก
ครั้ง
6. บันทึกปริมาตร Standard Sulfuric acid solution ทีใ่ ชไปทั้งหมด
ความเขมขนของ Standard Sulfuric acid solution (N) = (0.2x25) / Standard Sulfuric
acid solution (มล.) ทําการปรับคาใหได 0.2 N โดยใชสูตร N1V1 = N2V2
5. การเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะห Total Ammonia
5.1 สารละลาย phenol – alcohol ละลาย 5 กรัมของ phenol C6H5OH (A.R.) ใน 50 มล. ของ
95% V/V ethyl alcohol C2H5OH
5.2 สารละลาย Sodium nitroprusside Na2Fe(CN)5NO.2H2O (A.R.) ในนํ้ากลั่น Deionized
200 มล. เก็บรักษาในขวดสีชาและสารละลายนี้มีอายุการใชงาน 1 เดือน
5.3 สารละลาย Alkaline citrate
ละลาย 40 กรัมของ Tri-sodium citrate C3H4OH
(COONa)3.2H2O (A.R.) และ 2 กรัมของ NaOH (A.R.) ใน 200มล. ในนํ้ากลั่น Deionized
5.4 สารละลาย Sodium hypochlorite,NaOCl ใชสารละลาย Hypochlorite ทีม่ จี าหน
ํ าย
ในทองตลาด (ควรมีความเขมขนของ Chlorox มากกวา 1.5 N) สารละลายนี้จะสลายตัวไดอยาง
ชาๆ ควรตรวจสอบความแรงเปนระยะดังนี้
สารละลาย 12.5 กรัมของ Sodium thiosulphate, Na2S2O3.5H2O (A.R.) ในนํ้า
กลั่น Deionized 500 มล. สารละลายจะมีความเขมขน 0.1 N ของ Thiosulfate
ละลาย 2 กรัมของ KI ใน 50 มล. ของนํ้ากลั่น Deionized ใน Flask แลวดูดสาร
ละลาย NaOCl 1 มล.ใสลงไปใน Flask ดังกลาว
เติม 5-10 หยดของ HCl เขมขนแลวไตเตรตดวย 0.1 N Thiosulfate จนสารละลาย
เปลีย่ นจากสีเหลืองไปเปนไมมีสี
สารละลาย Hyprochlorite จะใชไมไดถาปริมาตรของ Thiosulfate ทีใ่ ชในการไต
เตรตนอยกวา 12 มล.
5.5 สารละลาย Oxidizing ผสม 100 มล. ของสารละลาย Alkaline citrate กับ 25 มล.
ของสารละลาย Hypochlorite (ควรเตรียมเมื่อใชงานเทานั้น)
5.6 สารละลาย Standard Ammonia ละลาย 0.165 กรัมของ (NH4)2SO4 (A.R.) ซึ่งอบ
แหงที่ 110-115๐C เปนเวลา 30 นาทีกับ 1 ลิตร ของนํ้ากลั่น Deionized เติม 1 มล.ของ
Chloroform สารละลายนี้จะมีความเขมขน 250 ไมโครกรัมตอลิตร ทําการเก็บรักษาไวในขวดสีชา

6. การเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะหไฮโดรเจนซัลไฟด
6.1 สารละลายซิงคอะซิเตท (Zinc acetate solution) ชัง่ ซิงคอะซิเตท (Zn(C2H3O2)2.2H2O)
10.44 กรัม ละลายในนํ้ากลั่น Deionized จนไดปริมาตรครบ 1 ลิตร แลวเติมจีลาติน (Gelatine)
ลงไป 2 กรัม
6.2 สารละลายเฟอรริคคลอไรด (Ferric chloride solution) ชั่งเฟอรริคคลอไรด (FeCl3) 8.0
กรัม ละลายใน HCl 6 M (เตรียมจาก HCl 50%กับนํากลั
้ ่น 50%)จนไดปริมาตรครบ 500 มล.
6.3 สารละลายเอ็น ,เอ็น –ไดเมทธิล-พีเฟนนิลีนไดอะมีน ไดไฮโดรคลอไรด (NPD) ชัง่ เอ็น ,เอ็น
–ไดเมทธิล-พีเฟนนิลีนไดอะมีน ไดไฮโดรคลอไรด ((CH3)2N.C6H4.NH2.2HCl) 1.0 กรัมละลายใน
กรดไฮโดรคลอริค 6 M จนไดปริมาตรครบ 500 มล.
6.4 สารละลายโซเดียมซัลไฟด (Sodium sulphide solution) นํา Na2S.9H2O ทีอ่ บแหงใน
อุณหภูมิ 90๐C เปนเวลา 3 ชม. นําไปชั่งนํ้าหนัก 0.750 กรัมละลายในนํ้ากลั่น Deionized จนได
ปริมาตรครบ 1 ลิตร นําสารละลายที่เตรียมไดมา 25 มล. เติมนํ้ากลั่น Deionized จนไดปริมาตร
ครบ 500 มล. แลวจึงเติมสารละลายซิงคอะซิเตท

