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การศึกษาเทคนิคสำหรับปรับปรุงสระน้ำในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด 
อภิชาต  จงสกุล, เบญจพร  ชาครานนท�, สายหยุด  เพ็ชรสุข และกิตติศักด์ิ  ประชุมทอง 

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย อ 

การศึกษาเทคนิคสำหรับปรับปรุงสระน้ำในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ดำเนินงานในป2 2540-2542 ในพ้ืนท่ี
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ8านยูโย เป9นการดำเนินการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให8ขุดบ<อน้ำเพ่ือเก็บนํ้าสำรองไว8ใช8ในช<วงฤดูแล8งใน
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ8านยูโย บริเวณต8นคลองส<งนํ้าสายใหญ< ซ่ึงมีอยู< 5 สาย เม่ือขุดบ<อนํ้าแล8วจะเกิดปBญหา
การชะล8างกรด ทำให8นํ้าท่ีกักเก็บไว8เป9นนํ้าเปรี้ยว จึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก8ไขปBญหาโดย
ปรับปรุงสระนํ้าก<อนด8วยการใช8หินปูนฝุDนรองก8นสระและโรยดาดขอบด8านข8างและด8านบนเปรียบเทียบกับอีก
บ<อท่ีไม<มีการปรับปรุงโดยเก็บข8อมูลคุณภาพนํ้าในสระท้ังสอง การดำเนินการได8ขุดสระนํ้า ขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร< 
จำนวน 2 บ<อ บริเวณต8นคลองส<งนํ้าสายใหญ< สายท่ี 1 ขนาดจุนํ้า 50,000 ลบ.ม. โดยสระท่ี 1 เม่ือขุดได8ขนาด
และความลึกตามกำหนดแล8ว ใช8ดินเหนียวอัดกลบพ้ืนก8นสระหนาประมาณ 10 เซนติเมตร บริเวณด8านข8างใช8
หินปูนฝุDนโรยดาดทุกด8านโดยตลอดให8หนาประมาณ 5 เซนติเมตร จากนั้นโรยหินปูนฝุDนบริเวณขอบสระ
ด8านบนทุกด8าน เติมนํ้าในสระนํ้าท้ัง 2 จนเต็มแล8ว เก็บตัวอย<างนํ้าวิเคราะห�หาค<า pH ปริมาณ Al และ Fe 
จากผลการศึกษา พบว<า นํ้าจากสระท่ีมีการปรับปรุงค<า pH เปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยู<ระหว<าง 6.1-7.3 เฉลี่ย 6.7 
และไม<เคยลดต่ํากว<า 6 เลย ส<วนนํ้าในสระท่ีไม<มีการปรับปรุงค<า pH อยู<ระหว<าง 4.3-7.0 ค<าเฉลี่ย 6.2 โดย
ปกติส<วนใหญ<จะมีค<าสูงกว<า 6 ยกเว8นในช<วงเดือนธันวาคม ถึงมีนาคมค<า pH ลดต่ําลงมากจนถึง 4 เนื่อง
จากนํ้าท่ีไหลบ<าลงสระจะละลายเอากรดจากดินมากับนํ้าด8วย มักเกิดข้ึนในช<วงต8นฤดูฝน คือรายปลายเดือน
พฤศจิกายน ซ่ึงก<อนหน8านั้นดินจะแห8งมากเกิดกรดสะสมในหน8าตัดดินเม่ือฝนตก นํ้าฝนจะชะล8างและละลาย
กรดจากดินและไหลลงไปปนเปQRอนกับนํ้าในสระ สำหรับปริมาณอลูมินั่มและเหล็กท่ีละลายนํ้าได8 พบว<า ในสระ
ท่ีมีการปรับปรุงมีค<าน8อยกว<าและอยู<ในระดับท่ีไม<เป9นพิษต<อพืช ส<วนสระท่ีไม<มีการปรับปรุงมีค<าต่ำ มากเช<นกัน 
ซ่ึงเทคนิคการปรับปรุงสระนํ้าในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำรินี้สามารถนำไปใช8ได8ผลมีประสิทธิภาพ
ในการปSองกันมิให8นํ้าในสระเป9นนํ้าเปรี้ยวได8อย<างดี 
 
 
คำสำคัญ : สระน้ำ ดินเปรี้ยวจัด 

หลักการและเหตุผล 

 ปBญหาพ้ืนฐานท่ีเกษตรกรต8องประสบในการประกอบอาชีพ คือการขาดแคลนนํ้าในช<วงฤดูแล8ง ทำให8
ไม<สามารถปลูกพืชผลได8 จำเป9นท่ีจะต8องสร8างหรือจัดหาแหล<งกักเก็บนํ้า ท่ีมีปริมาณมากเกินพอในฤดูฝนไว8ใช8
ในช<วงขาดแคลนนํ้า เช<น การขุดสระนํ้า การขุดบ<อนํ้าประจำ ไร<นา เป9นต8น อย<างไรก็ตามการขุดสระหรือ
บ<อนํ้า มิใช<ว<าจะสามารถกระทำได8ในทุกพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีท่ีเป9นดินเปรี้ยวจัดจะพบปBญหาเก่ียวกับคุณภาพนํ้า 
เนื่องจากกรดท่ีเกิดข้ึนในหน8าตัดดินจะถูกชะไหกับนํ้าทำให8นํ้ามีสภาพเป9นกรดจัดหรือเป9นนํ้าเปรี้ยว ไม<สามารถ
นำไปใช8ประโยชน�ได8 จำเป9นต8องมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าก<อน และเม่ือมีน้ำใหม<ไหลลงสู<บ<อก็จะเป9นน้ำเปรี้ยว
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อีก ต8องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก<อนนำไปใช8ในทุกๆ ครั้ง ซ่ึงเป9นภาระหนักสำหรับเกษตรกร ก<อให8เกิดความ
ท8อแท8และเบ่ือหน<ายในการประกอบอาชีพเป9นสาเหตุหนึ่งท่ีทำให8เกษตรกรปล<อยพ้ืนท่ีดินทำกินให8รกร8างว<าง
เปล<าโดยไร8ประโยชน� 
 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ8านยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป9นโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เป9นโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ไร< เป9นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให8หน<วยงานต<างๆ ร<วมกันแก8ไขปBญหาพ้ืนท่ีทำกินให8เกษตรกร ให8จัดหา
นํ้าจืดมาใช8ในการปลูกพืชโดยการสร8างสะพานนํ้า ลำเลียงนํ้าจืดมาจากฝายสุไหงปาดี ซ่ึงอยู<ทางด8านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนท่ีพรุโตVะแดงมาใช8บริเวณโครงการ แต<เนื่องจากปริมาณนํ้าจากฝายสุไหงปาดี มีปริมาณไม<มาก
นัก ประกอบกับชาวสวนท่ีอยู<บริเวณต8นนํ้าจากเป9นต8องใช8นํ้าจากฝายสุไหงปาดีนี้ในการหล<อเลี้ยงสวนผลไม8 
สวนยางของตนเช<นกัน จึงทำให8ปริมาณนํ้าท่ีจะลำเลียงส<งไปอาจไม<พอเพียงในช<วงฤดูร8อน ด8วยเหตุนี้ในการ
เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ8านยูโย เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให8ขุดบ<อนํ้า 
เพ่ือเก็บนํ้าไว8สำรองใช8ในช<วงฤดูแล8ง บริเวณต8นคลองส<งนํ้าเข8าพ้ืนท่ี ซ่ึงมีอยู< 5 สาย ท้ัง 2 ฝBXงคลอง ใน
ขณะเดียวกันทรงทราบถึงปBญหาของพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดว<า เม่ือขุดบ<อนํ้าแล8วจะเกิดปBญหาการชะล8างกรด ทำ
ให8นํ้าท่ีกักเก็บไว8จะมีสภาพเป9นนํ้าเปรี้ยว ไม<สามารถนำนํ้ามาใช8ประโยชน�ได8 จึงพระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการแก8ไขปBญหาโดยใช8เทคนิคการปรับปรุงสระนํ้าก<อนด8วยหินปูนฝุDน ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับอีกบ<อท่ี
ไม<มีการปรับปรุงโดยเก็บข8อมูลคุณภาพนํ้าในสระท้ังสองมาเปรียบเทียบกัน เม่ือได8ผลการศึกษาแล8วหาก
ประสบผลสำเร็จ จึงนำไปดำเนินการขยายผลต<อไป 

อุปกรณ)และวิธีการ 
1. อุปกรณ) 
 1.1 เครื่องมือเก็บตัวอย<างน้ำ 
 1.2 อุปกรณ�วิเคราะห�ตัวอย<างน้ำในห8องปฏิบัติการ 
 1.3 เครื่องสูบน้ำ 
2. วิธีการ 
 2.1 ขุดสระนํ้าขนาดพ้ืนท่ี 10 ไร< จำนวน 2 บ<อ บริเวณต8นคลองส<งนํ้าสายใหญ<สายท่ี 1 ลึก 3 เมตร 
ขนาดจุนํ้า 50,000 ลบ.ม. 
 2.2 สระท่ี 1 เม่ือขุดได8ขนาดและความลึกตามกำหนดแล8ว ใช8ดินลูกรังหรือดินเหนียวท่ีนำมาจากพ้ืนท่ี
อ่ืนอัดกลบพ้ืนก8นสระให8ท่ัว หนาประมาณ 10 ซม. บริเวณด8านข8าง (Side slope) หินปุนฝุDนโรยดาดทุกด8าน
โดยตลอดให8หนาประมาณ 5 ซม. จากนั้นโรยหินปูนฝุDนบริเวณขอบสระด8านบนทุกด8านโดยรอบประมาณ 2 
เมตร จากขอบปากสระ หนา 5 ซม. เช<นกัน ใช8ดินลูกรังกลิ้งบดทับให8แน<น จะใช8หินปูนฝุDนท้ังหมดประมาณ 15 
ลบ.ม. 
 2.3 เม่ือเติมนํ้าในสระนํ้าท้ัง 2 จนเต็ม แล8วเก็บตัวอย<างนํ้าท่ีระดับกลางนํ้า (mid-steeam) จากท้ัง 2 
สระทุกสัปดาห� นำไปวิเคราะห�หาค<า pH ปริมาณ Al และ Fe 
 2.4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าและเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวอย<างนํ้าในสระท่ีปรับปรุงกับ
สระท่ีไม<มีการดำเนินการ 
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ผลการศึกษาและวิจารณ) 

1. แนวคิดในการปรับปรุงสระน้ำ 
 จากผลการสำรวจดินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ8านยูโย พบว<า บริเวณต8นคลองส<งนํ้าสายใหญ< สายท่ี 1 ซ่ึง
เป9นบริเวณท่ีขุดสระนํ้าท้ัง 2 บ<อ เป9นชุดดินเชียรใหญ<ท่ีมีเนื้อดินบนเป9นดินร<วน ดินมีสภาพเป9นกรดจัดรุนแรง 
(ปรีชา, 2537) เป9นดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้ากร<อยบนท่ีราบนํ้าเทะลท<วมถึงมาก<อน ดินบนหนา
ประมาณ 15-20 ซม. ชั้นดินถัดลงมาเป9นดินเหนียวมีชั้นดินกรดกำมะถัน ชั้นดินล<างต้ังแต< 80-90 ซม. ลงไป
เป9นดินเหนียวตะกอนทะเลสีเทาปนเขียว ในบางจุดจะพบชั้นท่ีมีเปลือกหอยปะปน 
 ในการขุดสระนํ้าท่ีระดับความลึก 3 เมตร ปรากฏว<าดินเบริเวณก8นสระจำ เป9นดินเหนียวตะกอนทะเล 
เม่ือทำการเปeดหน8าดินไปแล8ว หากยังไม<มีการเติมนํ้าลงในสระ ดินก8นสระสัมผัสอากาศจะทำให8เกิดปฏิกิริยา
เติมออกซิเจน สารไพไรท� (Pyrite) เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให8เกิดกรดกำมะถันข้ึนและเกิดในลักษณะเดียวกัน
กับดินบริเวณด8านข8าง และด8านล<างของสระ ส<วนบริเวณตอนบนเป9นดินท่ีมีกรดเกิดข้ึนในหน8าตัดดินอยู<แล8ว 
ดังนั้นเม่ือเติมนํ้าลงไปในสระนํ้าจะเกิดการชะล8างกรดกำมะถัน จากหน8าตัดดินและดินก8นสระ ทำให8นํ้าจืดท่ี
เติมลงไปกลายเป9นนํ้าท่ีมีกรดกำมะถันละลายอยู<นํ้าในสระจึงกลายเป9นนํ้าเปรี้ยว ไม<เหมาะสมท่ีจะนำไปใช8
ประโยชน�ในการเกษตร 
 เทคนิคในการปรับปรุงสระนํ้าท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู<หัวพระราชทานแนวพระราชดำริ ให8ใช8
หินปูนฝุDนรองก8นบ<อ และดาดด8านข8างบ<อ จะช<วยให8กรดท่ีเกิดข้ึนในดินและหน8าตัดดินทำปฏิกิริยากับหินปูนฝุDน 
(CaCO3 ในสภาพชื้นเปลี่ยนเป9น Ca (HCO3)2 แตกตัวให8แคตไอออนท่ีเป9นเบส (basic cation) เช<น Ca+2 
และไบคาร�บอเนต (HCO3) ไปใส<ท่ี H+ ในสารละลายดิน เปลี่ยนเป9นนํ้าและ CO2 จะแก8ไขความเป9นกรดของนํ้า
ได8 นอกจากนั้นอนุมูล OH+ ท่ีเกิดข้ึนทำ ให8มีสภาพเป9นเบสช<วยลดความเป9นกรดลงไปได8อีก ดังสมการ 
  CaCO3 + H2O    Ca+2 + OH + HCO3

- 
 ดังนั้นการใช8หินปูนฝุDน ซ่ึงมีขนาดของอนุภาคเล็กโรยดาดบริเวณผิวดินจะช<วยให8กรดกำมะถันท่ีเกิดข้ึน
ในดินทำปฏิกิริยากับอนุมูลท่ีเกิดข้ึนจากการแตกตัวของหินปูนฝุDนท่ีอยู<ในสภาพชื้น จึงสามารถลดความเป9นกรด
หรือแก8ไขนํ้าเปรี้ยวให8มีคุณภาพดีข้ึนได8 (คณาจารย�ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 
2 ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ำ 
 หลังจากทางชลประทานได8ขุดสระนํ้าบริเวณต8นคลองส<งนํ้าสายใหญ< สายท่ี 1 เสร็จสิ้นแล8ว ได8ใช8ดิน
เหนียวจากพ้ืนท่ีนอกโครงการไม<ใช<ดินเปรี้ยวจัด มาบดอัดท่ีก8นสระหนาประมาณ 10 ซม. เพ่ือแทนการใช8
หินปูนฝุDนรองก8นสระ ซ่ึงต8องใช8ในปริมาณมาก เป9นการลดค<าใช8จ<ายและพิจารณาแล8วว<าบริเวณสระนี้จะอยู   
ในสภาพท่ีมีน้ำ ขังตลอดเวลา ฉะนั้นในโอกาสท่ีดินเหนียวตะกอนทะเลจะทำ ปฏิกิริยากับอากาศจึงมีน8อยมาก 
และเพ่ือให8เกิดความม่ันใจยิ่งข้ึน จึงเลือกใช8ดินเหนียวธรรมดารองก8นสระแทน เพ่ือปeดด8านผิวบนของดินเหนียว
ตะกอนทะเลให8สัมผัสอากาศได8 เช<นเดียวกัน ส<วนด8านข8างและขอบด8านบนใชหิ้นปูนฝุDนโรยดาดปeดผิวหน8าดิน 
ตามแนวพระราชดำริ โดยโรยหนาประมาณ 5 ซม. สำหรับสระท่ี 2 เม่ือขุดสระเรียบร8อยแล8วไม<มีการปรับปรุง
ดินปล<อยให8อยู<ในสภาพเดิม จากนั้นจึงปล<อยนํ้าลงในสระท้ัง 2 จนเต็ม แล8วเก็บตัวอย<างนํ้าสัปดาห�ละ 1 ครั้ง 
นำไปวิเคราะห�คุณสมบัติของนํ้าดังผลการวิเคราะห�คุณภาพนํ้า ซ่ึงสรุปได8ดังนี้ 
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 2.1 ค<า pH ของน้ำ 
 ผลการวิเคราะห�ค<า pH ของนํ้าท่ีเก็บจากสระนํ้าท้ัง 2 ต้ังแต<วันท่ี 29 ตุลาคม 2540 จนถึงวันท่ี 18 
สิงหาคม 2542 พบว<า นํ้าในสระท่ีได8ดำเนินการปรับปรุงตามแนวพระราชดำริมีค<า pH เปลี่ยนแปลงข้ึนลงโดย
มีค<าอยู<ระหว<าง 6.1-7.3 โดยมีค<าเฉลี่ยท่ี 6.7 ค<า pH ของนํ้าในสระนี้ ไม<เคยลดต่ํากว<า 6 เลย ตลอดท้ังป2 แม8จะ
อยู<ในช<วงฤดูแล8งก็ตาม ส<วนนํ้าในสระท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงสระท่ีใช8เป9นข8อมูลเปรียบเทียบ พบว<า ค<า pH ของนํ้า
มีการการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงตามฤดูกาล โดยมีค<าอยู<ระหว<าง 4.3-7.0 ค<าเฉลี่ย 6.2 ค<า pH โดยท่ัวไปจะมีค<าสูง
กว<า 6 ยกเว8นในระหว<างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม จะมีค<าลดต่ําลงมาก จนลงไปถึง 4 จากการเก็บข8อมูล
มาเกือบครบ 2 ป2 ปรากฏการณ�ท่ีค<า pH ในสระนี้มีค<าลดต่ําลงในช<วงดังกล<าวเหมือนกันท้ัง 2 ป2 จากนั้นค<า 
pH จะรักษาระดับให8สูงข้ึนเกินกว<า 6  
 นํ้าในสระท้ัง 2 แปลง เป9นนํ้าจืดท่ีส<งมาจากฝายสุไหงปาดี โดยสะพานนํ้าส<วนหนึ่งและอีกส<วนหนึ่ง
เป9นนํ้าฝนและนํ้าท่ีซึมและไหลบ<าจากบริเวณด8านข8างโดยรอบลงสู<สระนํ้า นํ้าฝนและนํ้าจากสะพานนํ้าจะมี
คุณภาพดี แต<นํ้าท่ีซึมและไหลบ<าจะละลายกรดจากดินมากับนํ้าด8วย ดังนั้นสระท่ีมีการปรับปรุงเม่ือนํ้าเปรี้ยว
โดยผ<านหินปูนฝุDนท่ีโรยดาดด8านข8างและด8านบนขอบสระ กรดท่ีมากับนํ้าจึงถูกสะเทินในขณะเดียวกันในสระท่ี
ไม<มีการปรับปรุงนํ้าเปรี้ยวจึงไหลลงสระได8โดยตรง เป9นท่ีน<าสังเกตว<าในช<วงท่ีค<า pH เริ่มลดลงนั้น จะเป9นต8น
ฤดูฝน คือราวปลายเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงก<อนหน8านั้นดินจะแห8งมาก จึงเกิดกรดสะสมในห8าตัดดินมาก เม่ือฝน
เริ่มตกหนักในช<วงนี้ นํ้าฝนจะชะล8างและละลายกรดจากดินออกมามาก และไหลลงไปปนเปQRอนกับนํ้าในสระทำ 
ให8นํ้าในสระมีคุณภาพต่ําลง เม่ือเวลาผ<านไปดินมีความชุ<มฉ่ำ น้ำกรดจะลดลงและน้ำฝนมีปริมาณมากจะเจือ
จางน้ำในสระทำ ให8ค<า pH สูงข้ึนอีกครั้งหนึ่ง เม่ือผ<านช<วงฤดูฝน ไม<มีกรดมาเพ่ิมอีกนํ้าในสระจึงรักษาระดับ 
pH ให8สูงอยู<ได8ตลอด และจะเริ่มลดลงในช<วงฤดูฝนต<อไป จะเป9นลักษณะนี้ในแต<ละรอบป2 
 2.2 ปริมาณอลูมินัมในนํ้า 
 อลูมินัมเป9นธาตุท่ีละลายออกมาจากดินได8ดีเม่ือค<า pH ของดินหรือของนํ้ามีค<าต่ํากว<า 4.5 ยิ่งเป9นกรด
จัดมาก อลูมินัมจะละลายออกมาได8มาก กล<าวคือ ปริมาณอลูมินัมท่ีละลายได8จะมีค<าเป9นปฏิภาคกลับกับค<า 
pH โดยค<า pH ลดลง 1 หน<วย ปริมาณอลูมินัมจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 10 เท<า อลูมินัมปริมาณสูงจะเป9นพิษต<อ
พืชได8 แม8จะมีปริมาณน8อยๆ เพียง 1-2 ppm ท้ังนี้ความรุนแรงข้ึนกับชนิดและพันธุ�พืช โดยอลูมินัมจะสะสมใน
เนื้อเยื่อของรากพืชยับยั้งการแบ<งเซลล�ทำ ให8รากไม<สามารถขยายยาวได8และยังไปยับยั้งการเกิดเอนไซม�ท่ี
เก่ียวข8องกับการสร8างผนังเซลล� ทำให8ระบบของรากพืชไม<เจริญเติบโต จากการวิเคราะห�ปริมาณอลูมินัมในนํ้า 
ในสระท่ีปรับปรุง พบว<า ปริมาณอลูมินัมมีค<าน8อยมาก พบสูงสุดเพียง 0.37 ppm โดยเฉลี่ย สำหรับในสระท่ีไม<
มีการปรับปรุงอลูมินัมก็ตํ่ามากเช<นกัน มีค<าสูงสุด 0.66 ppm อยู<ในระดับท่ีไม<เป9นอันตรายต<อพืช  
 2.3 ปริมาณเหล็กในนํ้า 
 เหล็กท่ีละลายได8เป9นธาตุอาหารท่ีสำคัญในการเสิรมสร8างการเจริญเติบโตของรากพืช แต<หากมีมาก
เกินไปจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได8 ช<วงของปริมาณเหล็กท่ีเป9นพิษค<อนข8างกว8างข้ึนกับชนิดหรือรูป
ของเหล็ก ความเข8มข8นของธาตุอาหารชนิดอ่ืน อุณหภูมิ แสงสว<าง ตลอดจนความทนทานของพืชแต<ละชนิด 
โดยท่ัวไปดินท่ีมีเหล็กละลายอยู<ประมาณ 100 ppm จะเริ่มมีผลต<อการเจริญเติบโตของพืช จากการวัดปริมาณ
เหล็กของนํ้าในสระ พบว<า สระท่ีมีการปรับปรุงมีปริมาณต่ํามาก ค<าสูงสุด 0.62 ppm ส<วนในสระท่ีไม<มีการ
ปรับปรุงมีค<าสูงกว<าทุกช<วง มีค<าสูงสุด 2.07 ppm และอยู<ในระดับท่ีไม<เป9นอันตรายต<อพืช  
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สรุป 

 จากการศึกษาเทคนิคสำหรับปรับปรุงสระน้ำในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการใช8หินปูนฝุDนโรย
ดาดบริเวณด8านข8างและขอบบ<อให8หนาประมาณ 5 ซม. จะช<วยปSองกันกรดท่ีเกิดข้ึนในหน8าตัดดินแล8วถูกนํ้าชะ
ล8างและละลายไหลลงสู<บ<อกรดจะทำปฏิกิริยากับหินปูนฝุDนทำให8มีสภาพเป9นกลาง น้ำในสระท่ีปรับปรุงด8วย
วิธีการนี้จะมีคุณภาพดี ค<า pH จะมีคา< อยู<ระหว<าง 6-7 ตลอดท้ังป2 ปริมาณอลูมินัมและเหล็กท่ีละลายได8มี
ค<าต่ํามาก อยู<ในระดับท่ีไม<เป9นอันตรายต<อพืช สำหรับสระท่ีไม<มีการปรับปรุงจะมีปBญหานํ้าเป9นกรดจัด ในช<วง
ต8นฤดูฝนหรือเม่ือเกิดฝนตกหนักมาก ช<วงแรกๆ ค<า pH นํ้าจะลดลงต่ําถึง 4 มีผลต<อการนำนํ้าไปใช8ประโยชน�
ได8 ดังนั้นกล<าวได8ว<า เทคนิคการปรับปรุงสระนํ้าในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริ สามารถนำ ไปใช8
ได8ผลดี มีประสิทธิภาพในการปSองกันมิให8นํ้าในสระเป9นนํ้าเปรี้ยวได8อย<างดี 
 ในการศึกษานี้ ได8ดำเนินการโดยเก็บข8อมูลจากสระขนาดใหญ< จะเห็นได8ว<าในสระท่ีไม<มีการปรับปรุง
นั้น บางช<วงเวลานํ้าอาจจะมีคุณภาพดี ในทางปฏิบัติแล8ว เกษตรกรจะขุดบ<อนํ้าขนาดเล็กไม<เกิน 1 ไร< ปริมาณ
นํ้าจะน8อยกว<าสระท่ีดำ เนินการศึกษาถึง 10 เท<า ดังนั้น ความรุนแรงของกรดท่ีลงไปสู<บ<อ จะมากกว<า 
เนื่องจากปริมาณนํ้าท่ีเจือจางมีน8อยกว<า จะพบบ<อนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนท่ีบ8านยูโย มีปBญหาความรุนแรง
เก่ียวกับนํ้าเปรี้ยวค<อนข8างสูง เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพ่ือเลี้ยงปลาได8ไม<นานนํ้าก็กลับเปรี้ยวจัดอีก 
ดังนั้น ในการปรับปรุงบ<อนํ้าขนาดเล็กจึงจำเป9นอย<างยิ่งท่ีจะต8องนำเทคนิคการปรับปรุงสระนํ้าตามแนว
พระราชดำริไปใช8ดำเนินการจะช<วยให8การใช8ประโยชน�จากบ<อได8ยาวนาน และยั่งยืนกว<าการปรับสภาพนํ้า
เพียงอย<างเดียว 
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