บทที่ 2
วิธกี ารวิจัย
1. อุปกรณที่ใชในการศึกษา
1.1 อุปกรณที่ใชในภาคสนาม
1.1.1 ทอซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.0 ม. สูง 1.50 ม.
1.1.2 ลูกกุงกุลาดํา (Penaeus monodon)
1.1.3 นําทะเล
้
1.1.4 อาหารเม็ดสําหรับเลี้ยงกุงกุลาดํา
1.1.5 ซีโอไลท
1.1.6 แอรปม หัวทราย
1.1.7 ดินเลนจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา
1.1.8 ดินนาขาว
1.1.9 ถุงเก็บตัวอยางดิน
1.1.10 จอบ เสียม
1.1.11 อุปกรณเก็บดิน
1.1.12 เครือ่ งมือวัดออกซิเจนละลายนํ้าของ Y.S.I. Model 57
1.1.13 เครือ่ งมือวัดความเค็มของ ATACO Model S-28 cat 2421
1.1.14 Secchi disk
1.1.15 ขวดเก็บตัวอยางนํ้า
1.1.16 ปากกา และสมุดจดบันทึก
1.2 อุปกรณทใี่ ชในการวิเคราะหตัวอยางดินและนํ้าในหองปฏิบัติการ
1.2.1 เครื่องชั่ง (Analytical balance)
1.2.2 UV-VIS spectrophotometer
1.2.3 ชุดเครื่องยอย และกลั่นแอมโมเนีย (Gerhardt Model KBSAPP และ Vap 1
APP)
1.2.4 Electrical conductivity meter
1.2.5 pH meter

1.2.6 Hot plate
1.2.7 Kjeldahl flask ขนาด 250 มิลลิลิตร
1.2.8 เครื่องแกวและอุปกรณประกอบเครื่องแกว
1.2.9 สารเคมี
1.2.10 อุปกรณบด และรอนดิน
2. การศึกษาภาคสนาม
สถานทีเ่ ก็บตัวอยางดิน สถานที่เก็บตัวอยางดินเปนบอที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํามาแลวอยูใน
ตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ภาพประกอบที่ 1) ซึ่งดินบริเวณดังกลาวเปนดินชุด
บางกอก (ภาคผนวก ก)
การเก็บตัวอยางดินทีผ่ านการเลี้ยงกุงกุลาดํา เพื่อใชในการทดลองฟนฟูสําหรับการเพาะเลี้ยง
กุง กุลาดําระบบกึง่ พัฒนาในสถานีวิจัย
โดยทําการเก็บตัวอยางดินเลนจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา
ดวยวิธี Composite sample นําตัวอยางดินที่ไดใสถุงพลาสติก เพื่อนํากลับมาที่สถานีวิจัยสําหรับ
ใชในการทดลองฟนฟู ตัวอยางดินที่เก็บทั้งหมดจะมีนํ้าหนักประมาณ 2,500 กิโลกรัม แลวทําการ
ผสมคลุกเคลาตัวอยางดินทั้งหมดใหเปนเนื้อเดียวกันสําหรับใชในการทดลองในขั้นตอนตอไป
ทดลองฟน ฟูดนิ ทีผ่ า นการเลี้ยงกุงกุลาดําในถังซีเมนตแบบทรงกลม (ถังซีเมนตขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 1.0 เมตร สูง 1.50 เมตร )
การทดลองนีจ้ ะแบงสิ่งทดลอง (Treatment) ออกเปน 5 สิ่งทดลองดังนี้
สิง่ ทดลองที่ 1 เปนกลุม ชุดควบคุม (Control) คือใชดินนาขาวที่ระดับความลึก 1 เมตร และไม
มีการปรับปรุงใดๆ
สิง่ ทดลองที่ 2 เปนกลุมชุดควบคุม (Control) คือใชดินนากุงโดยไมมีการปรับปรุงใดๆ
สิง่ ทดลองที่ 3 ฟนฟูดินนากุงโดยใช Zeolite ประมาณ 40 กรัมตอถังทดลอง หรือเทียบเทาใส
Zeolite ในดินประมาณ 75 กิโลกรัมตอไร (ในกลุมที่ไมปลอยกุงกุลาดําจะใสซีโอไลทครั้งแรก
เพียงครัง้ เดียว สวนในกลุมที่ปลอยกุงกุลาดําจะใสทุก 7 วัน ตลอดการทดลอง)
สิง่ ทดลองที่ 4 ฟน ฟูดนิ นากุงโดยการลางดินเลนนากุงดวยนํ้าจืดจนคาการนําไฟฟาของดินนา
กุง มีคาประมาณ 2 mS/cm
สิง่ ทดลองที่ 5 ฟน ฟูดนิ นากุงโดยการลางดินเลนนากุงดวยนํ้าจืดจนคาการนําไฟฟาของดินนา
กุง มีคาประมาณ 2 mS/cm พรอมทัง้ ใส Zeolite ประมาณ 40 กรัมตอถังทดลอง (ในกลุมที่ไม

ปลอยกุง กุลาดําจะใสครั้งแรกเพียงครั้งเดียว สวนในกลุมที่ปลอยกุงกุลาดําจะใสทุก 7 วัน ตลอด
การทดลอง)
แผนการทดลองจะใชแบบ Completely Randomized Design : CRD โดยทุกสิ่งทดลองทํา 3
ซํา้ รวมถังทดลองทั้งสิ้น = 5 สิ่งทดลอง x 3 ซํ้า = 15 ถังทดลอง
การทดลองจะแบงการทดลองออกเปน 2 ชุด คือ
ชุดการทดลองแรก ใสดินที่ไดรับการฟนฟูตามที่ไดกําหนดโดยสิ่งทดลอง ที่กลาวขางตน
ประมาณถังละ 150 กิโลกรัม ยกเวนดินนากุงลางนํ้าจืดจะใสถังละ 200 กิโลกรัมและใสนํ้าทะเลสูง
ประมาณถังละ 120 เซนติเมตร ในชุดการทดลองนี้จะไมปลอยกุงกุลาดํา และทําการเก็บตัวอยาง
ดิน และนําจากถั
้
งทดลองมาวิเคราะหทุก 7 วัน จนครบ 4 สัปดาห
ชุดการทดลองทีส่ อง ใสดินที่ไดรับการฟนฟูตามที่ไดกําหนดโดยสิ่งทดลอง ที่กลาวขางตน
ประมาณถังละ 150 กิโลกรัมยกเวนดินนากุงลางนํ้าจืดจะใสถังละ 200 กิโลกรัม และใสนํ้าทะเลสูง
ประมาณถังละ 120 เซนติเมตร พรอมกับปลอยลูกกุงระยะ 1 เดือน จํานวนถังละ 40 ตัว และทํา
การเลีย้ งตอไปจนครบ 4 เดือน (มีการใหอาหารวันละ 4 ครั้ง อาหารที่ใหจะใสไวในยอที่ทําขึ้นมา
ซึง่ มีขนาด 30 X 30 เซนติเมตร หลังจากนั้นทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง ถามีอาหารเหลือจะนําอาหาร
ดังกลาวออกจากถังทดลอง) หลังจากนั้นจะทําการจับกุงแตละถังเพื่อศึกษาหาผลผลิต อัตรารอด
และนําหนั
้ กตัวของกุงเฉลี่ย ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในระหวางการทดลองจะไมมีการเปลี่ยนถาย
นํา้ มีการเติมอากาศโดยใชหัวทราย และจะทําการเก็บตัวอยางดินและนํ้าในถังทดลองทุกถัง ทุก
14 วัน จนครบ 12 สัปดาห
3. ขัน้ ตอนและวิธีการลางดิน
ในชุดการทดลองแรก ดินนากุงที่เก็บมาทดลอง เมื่อนํามาวัดคาการนําไฟฟาในดินมีคาอยู
ระหวาง 3.20-3.60 mS/cm หลังจากนัน้ นําดินเลนนากุงดังกลาวมาลางดวยนํ้าจืดในถังทดลอง
เปนจํานวน 3 ครั้ง ไดคาการนําไฟฟาในดินอยูในชวง 1.75-1.90 mS/cm
ในชุดการทดลองทีส่ อง ดินนากุงที่เก็บมาทดลอง เมื่อนํามาวัดคาการนําไฟฟาในดินมีคาอยู
ระหวาง 5.70-6.00 mS/cm หลังจากนัน้ นําดินเลนนากุงมาลางดวยนํ้าจืดในถังทดลองเปนจํานวน
6 ครัง้ ไดคาการนําไฟฟาในดินอยูในชวง 1.75-1.90 mS/cm
วิธกี ารลางดิน
1. นําดินเลนนากุง มาผสมคลุกเคลากันและใสลงในถังทดลองประมาณถังละ 200 กิโลกรัม
2. เติมนําลงไปในถั
้
งทดลองใหนํ้าสูงประมาณ 50 เซนติเมตร

3. กวนดินใหผสมกันดีกับนํ้า และเติมนํ้าใหเต็มถังทดลอง ประมาณ 750 ลิตร ทิ้งไวประมาณ
3 วัน เพือ่ ใหดนิ ตกตะกอน และถายนํ้าสวนใสทิ้ง แลวนําดินไปวัดคาการนําไฟฟา
4. การเตรียมตัวอยางดินและนํ้าเพื่อวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
4.1 ดิน นําตัวอยางดินมาผึ่งลมใหแหงในที่รม บดดินใหละเอียดแลวรอนผานตะเเกรงขนาด 2
มม.
4.2 นํา้ ตัวอยางนําในแต
้
ละบอจะเก็บโดยใชขวดสําหรับเก็บตัวอยางนํ้า แลวทําการวิเคราะห
ทันทีทกุ พารามิเตอรในหองปฏิบัติการ
5. การวิเคราะหสมบัติทางเคมีของตัวอยางดิน และตัวอยางนํ้า
การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
5.1 ตัวอยางดิน
5.1.1 คาปฏิกริ ยิ าความเปนกรดเปนดางของดิน โดยใชอัตราสวนดินตอนํ้า 1:5 โดยชั่ง
ดิน 10 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่นลงไป 50 มิลลิลิตร คนใหเขากันแลวทิ้ง
ไวประมาณ 30 นาทีและใช pH meter เปนเครื่องมือวัดความเปนกรดเปนดางของดิน
(Melean,1982 : 200-208)
5.1.2 คาการนําไฟฟา (EC) ของดิน ใชอตั ราสวนดินตอนํ้า 1:5 โดยชั่งดิน 10 กรัม ใสใน
บีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่นลงไป 50 มิลลิลิตร คนเปนระยะๆ เปนเวลา 30 นาทีที่
อุณหภูมหิ องนําไปวัดคาการนําไฟฟา
ดวยเครือ่ งวัดคาความนําไฟฟาของสารละลายดิน
(Electrical Conductivity meter)
5.1.3 คาไนโตรเจนรวม (TKN)
ใชวธิ ี Kjeldahl method ชั่งดินตัวอยางที่จะ
วิเคราะหประมาณ 1 กรัม ใสในหลอด Kjeldahl ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม Potassium sulfate
catalyse mixture ลงไปประมาณ 1.1 กรัม เติม Sulfuric acid เขมขน 3-5 มิลลิลิตร นําไปยอยโดย
เริ่มที่อุณหภูมิ 120๐C แลวคอยๆเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 375๐C โดยใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ได
สารละลายใส และตะกอนเปนสีขาว วางทิ้งไวใหเย็น เมื่อตัวอยางเย็นแลวทําการเติมนํ้ากลั่นลงไป
ปริมาณ 25 มิลลิลิตรเขยาใหตะกอนที่ตกอยูเขากันกับนํ้ากลั่น นําหลอดเขาไปสวมกับชุดกลั่นโดย
มีกรด Boric acid indicator 4% 30 มิลลิลิตร รองรับแอมโมเนียที่ไดจากการกลั่นที่ใตกาน
Condenser กอนทําการกลั่นเติมสารละลาย Sodium hydroxide 40% จนสารละลายมีสีนํ้าตาล
หรือดําของ Selenium ทําการกลั่นประมาณ 3 นาที (ใหไดสารละลาย 150 มิลลิลิตร) นํามา

ไตเตรต กับ 0.05 N ของ Sulfuric acid จนสารละลายเปลี่ยนเปนสีชมพู (ทํา Blank ดวยวิธีเดียว
กัน) (Bremner and Mulvaney,1982 :610-613)
การคํานวณ
TKN (mg/Kg) = (1.4 x B x 1000) / W.
B = ปริมาตรกรดที่ใชเปน ml (หักดวยปริมาตร Blank)
W = นําหนั
้ กของดินแหง (หักดวย% นํ้า) กรัม
5.1.4 คาฟอสฟอรัส วิเคราะหดวยสารละลายสกัด Bray NO II (Bray and Kurtz, 1945
: 39-45) โดยชัง่ ดิน 2.0 กรัมใสในขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร เติมสารละลายสกัด Bray NO
II 25 มิลลิลติ ร เขยา 60 วินาที กรองผานกระดาษกรอง Whatman เบอร 5 แลวปเปตสารละลายที่
ไดใสในขวดแกววัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร ซึ่งภายในขวดแกววัดปริมาตรมีสารใหสี (ภาค
ผนวก ข) และกรดแอสคอบิก (Ascorbic acid) 0.5% อยางละ 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยนํ้า
กลัน่ ใหได 25 มิลลิลิตร แลวนําไปวัดการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer
ทีค่ วามยาวคลืน่ 720 นาโนเมตร เทียบกับสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
(KH2PO4)
5.1.5 คาอินทรียวัตถุในดิน ตามวิธีการของ Walkey and Black modified method
ทําการชัง่ ดิน 2 กรัม ใสในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลายของ 1 N โพแทสเซียม
ไดโครเมต (K2Cr2O7) มาตรฐาน 10 มิลลิลิตร และสารผสมระหวาง กรดซัลฟูริคเขมขนกับซิลเวอร
ซัลเฟต (กรดซัลฟูริคเขมขน 1 ลิตร เติมซิลเวอรซัลเฟต 15 กรัมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการ
ทดลองอันเกิดจากคลอไรด) จํานวน 15 มิลลิลิตร วางทิ้งไว 30 นาที เติมนํ้ากลั่น 75
มิลลิลติ ร หยด Ferroin indicator 2-3 หยด แลวนํามาไตเตรตดวยสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียม
ซัลเฟต (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) เขมขน 0.5 N จนกระทั่งสีของสารแขวนลอยเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล
แดง บันทึกปริมาณเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใชทํา Blank เพื่อตรวจสอบความเขมขนของ
เฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟตทุกครั้ง (Nelson and Sommer, 1982 :574-576)
การคํานวณ
N1V1 = N2V2
N1 = 1.0 x 10 / V1
N1 = ความเขมขนของ เฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (N)
V1 = ปริมาตรของเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใชไตเตรทกับ Blank (ml)
N2 = ความเขมขนของโพแทสเซียมไดโครเมต (1N)

V2 = ปริมาตรของโพแทสเซียมไดโครเมต (10 ml.)
ปริมาณอินทรียคารบอน (รอยละ) =(((N2 x V2) -(N1 xV1)) x 0.399 x ความชื้นใน
ดิน) / นํ้าหนักดินที่ใช (กรัม)
ปริมาณอินทรียวัตถุ (รอยละ) = ปริมาณอินทรียคารบอน (รอยละ) x 1.724
5.2 ตัวอยางนํ้า
5.2.1 คาความเปนกรดเปนดางของนํ้า (pH) โดยใชเครื่องวัด pH meter ใชนํ้ากลั่น
ฉีดลางแทงแกว Electrode ใหสะอาด ปรับ pH meter โดยใชสารละลาย Buffer ที่ pH 4 7 และ
10 ตามลําดับ โดยปรับเครื่องวัดใหตรงกับ Buffer ที่ใช ลาง Electrode ใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง
นํานําตั
้ วอยางที่จะนํามาตรวจสอบประมาณ 5-10 มิลลิลิตร
ใสลงใน Beaker แลวจุม
Electrode ลงในนําตั
้ วอยางแกวงตัวอยางนํ้าเบาๆ จนคาที่ไดหยุดนิ่ง
5.2.2 คาแอมโมเนียรวมของนํ้า โดยวิธี Phenol-hypochlorite method โดยทําการกรอง
นําตั
้ วอยางแลววัดคาความขุนดวยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 640 นาโมเมตร
โดยใชนากลั
ํ้ ่นเปน Reference solution และดูดนํ้าตัวอยางที่ผานการกรองแลว 10 มิลลิลิตร ใส
ลงในหลอดแกวแลวเติมสารละลายดังนี้
0.5 มล. ของสารละลาย Phenol-alcohol
0.5 มล. ของสารละลาย Sodium nitroprusside
1.0 มล. ของสารละลาย Oxidizing
หุม ปากหลอดทดลองดวย Aluminium foil หุมปดปลายหลอดแกวทิ้งไวประมาณ
60 นาที เพือ่ ใหเกิดสารประกอบ Indophenol ที่สมบูรณ
นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลืน่ 640 นาโนเมตร โดยใชนํ้ากลั่นเปน Reference solution คาที่ไดทําการหักคาการ
ดูดกลืนแสงจากความขุนของนํ้าตัวอยาง นําไปเทียบกับกราฟมาตรฐานที่เตรียมจาก NH4CI
(Chuan and Sugahala,1984 : 25)
การคํานวณ
NH3 - N (ppm) = (Xx12) / 10
X = คาความเขมขนของแอมโมเนีย (ppm) ที่เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
5.2.3 คาความเปนดาง (Alkalinity) จะใชวิธี Potentiometric titration to pre selected
pH (APHA,AWWA and WPCF, 1980 : 2-27) นํานําตั
้ วอยาง 100 มิลลิลิตร ใสลงใน Conical
flask ขนาด 125 มิลลิลิตร หยด Phenolphthalein indicator 4 หยด ผสมใหเขากัน ถาสารละลาย
ใส (pH ตํากว
่ า 8.3) ใหหยด Methyl orange 2-3 หยด จะไดสารละลายสีเหลืองแตถา หยด

Phenolphthalein indicator แลวไดสารละลายสีชมพู จะตองไตเตรตดวยสารละลาย Standard
sulphuric acid 0.2 N จนสีชมพูหมดไป (หมายเหตุ ถาเติม Indicator แลวสารละลายมีสีชมพู
แสดงวา pH ของนําตั
้ วอยางมากกวา 8.3 และเรียกวา P.Alk) กอนที่จะหยด Methyl orange
ไตเตรตดวย Standard sulphuric acid 0.2 N จนสารละลายเปนสีสม บันทึกปริมาตรกรดที่ใชไป
ทัง้ 2 สวน
การคํานวณ
P.Alk (as mg CaCO3/L) = (A x N x 50)/มล.ของนํ้าตัวอยาง หรือ
P.Alk (as mg CaCO3/L) = A x 10
Alk (as mg CaCO3/L) = B x 10
A = มล.ของกรดที่ไตเตรทตัวอยางนํ้าถึง pH 8.3
B = มล.ของกรดที่ไตเตรทตัวอยางนํ้าถึง pH 4.5
N = Normality ของ Standard sulphuric acid (0.2 N)
Total Alk = P Alk + Alk
5.2.4 คาไฮโดรเจนซัลไฟด ใชวิธีการของ Grasshoff และคณะ (1983) โดยทําการเติม
สารละลายซิงคอะซิเตท 0.5 มิลลิลิตร ลงไปในหลอดทดลองเปลากอนเติมนํ้าตัวอยางลงไป 10
มิลลิลติ ร แลวคอยเติมสารละลาย เอ็น, เอ็น - ไดเมททิล - พี เฟนนิลลีน ไดอะมีน ไดไฮโดรคลอไรด
0.5 มิลลิลติ ร และเติมสารละลายเฟอริคคลอไรด 1.0 มิลลิลิตร แลวปดจุกหลอดทดลอง เขยา
ใหสารละลายผสมกันและปลอยทิ้งไว 60 นาที เพื่อใหเกิดสารประกอบที่สมบูรณวัดคาความขุน
ดวยเครือ่ ง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 670 นาโนเมตรโดยใชนํ้ากลั่นเปน Reference
solution คาทีไ่ ดทาการหั
ํ
กคาการดูดกลืนแสงจากความขุนของนํ้าตัวอยาง นําไปเทียบกับกราฟ
มาตรฐานที่เตรียมจาก Na2S
5.3 การวิเคราะหภาคสนาม
5.3.1 คาออกซิเจนทีล่ ะลายในนํ้าใชเครื่องวัดออกซิเจนของ Y.S.I. model 57 โดยปรับคา
ความเค็มของเครื่องวัดออกซิเจนใหตรงกับความเค็มของนํ้าในบอ จากนั้นทําการหยอน Electrod
ลงในบอ แกวงเบา ๆ จนคาที่ไดหยุดนิ่ง ทําการวัด 2 ชวงเวลาคือชวง 13.00 น.และชวง 6.00น.
5.3.2 คาความโปรงแสง โดยใช Secchi - disk หยอนลงไปในบอที่ทําการวัดจนถึงระดับ
ความลึกทีส่ ดุ ทีส่ ามารถเห็นแผนไม (A) และระดับตื้นที่สุดที่มองไมเห็นแผนไม (B) ซึ่งคาความ
โปรงแสงของนําเท
้ ากับ (A+B) / 2 มีหนวยเปนเซนติเมตร เวลาที่วัดอยูในชวง 12.00-13.00 น.

5.3.3 คาความเค็ม
ใชเครื่องวัดความเค็มของนํ้า (Salinometer) วัดดัชนีการหักเห
ของแสง (Refractive index) โดยหยดตัวอยางนํ้าลงบนหนาตัดของปริซึม (Prism) ของ
Salinometer ซึง่ ติดอยูต รงปลายดานหนึ่งของเครื่องมือ ปดแผนใสทับหยดนํ้าแลวอานสเกลผาน
เลนสใกลตา (Eyepiece) ที่อยูอีกดานหนึ่ง อานคาที่ปรากฏตรงรอยตัดระหวางสวนที่มีแสงสวาง
และสวนที่มืดของสเกล
หมายเหตุ : การเตรียมสารเคมีสําหรับการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน และนํ้า
แสดงไวในภาคผนวก ข
6. วิธกี ารประมวลผลและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรม SPSS ทําการหาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพดินและนําที
้ เ่ กี่ยวของกับสิ่งทดลอง ความสัมพันธระหวางพารามิเตอรตางๆ ใชโปรแกรม
Table Curve ในการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient : r) ของแตละตัวแปร
ศึกษา ทีม่ คี วามสัมพันธกันโดยกราฟความสัมพันธที่ไดจะเปน Best fit curve และการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน และนําของแต
้
ละสิ่งทดลองโดยวิธีของ Duncan’s
New Multiple Range Test ทีร่ ะดับความเชื่อมั่น 95%

ภาพประกอบที่ 1 แสดงตําแหนงที่เก็บตัวอยางดิน

