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ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้ำ 
ในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัดบ&านยูโย จังหวัดนราธิวาส 

 

สายหยุด เพ็ชรสุข และกิตติศักด์ิ ประชุมทอง 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย*อ 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินและน้ำในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด

บ0านยูโย จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในป2 พ.ศ. 2540-2544 โดยทำการเก็บตัวอย8างดิน 3 จุด คือ 1) พ้ืนท่ีนา
ข0าว ดำเนินการในชุดดินเชียรใหญ8 มีการปรับปรุงดิน 3 วิธีคือ ใส8หินปูนบดในอัตรา 1,500 กิโลกรัม/ไร8 ใส8
หินปูนบดในอัตรา 1,500 กิโลกรัม/ไร8 ร8วมกับปูนขาวในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร8 และใส8หินปูนบดในอัตรา 
1,500 กิโลกรัม/ไร8 ร8วมกับปูนขาวในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร8 และมูลไก8ในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร8  2) พ้ืนท่ีขุด
ยกร8อง ดำเนินการในชุดดินเชียรใหญ8และชุดต0นไทร โดยชุดดินเชียรใหญ8ใส8หินปูนบดในอัตรา 1,000 กิโลกรัม/
ไร8 และ 2,000 กิโลกรัม/ไร8 และชุดดินต0นไทรใส8หินปูนบดในอัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร8 และ 1,500 กิโลกรัม/ไร8 
3) พ้ืนท่ีขอบสระ ทำการศึกษาในชุดดินเชียรใหญ8เปรียบเทียบระหว8างพ้ืนท่ีไม8ใส8หินปูนบด และใส8ปูนบดใน
อัตรา 2,000 กิโลกรัม/ไร8 ส8วนตัวอย8างน้ำทำการเก็บ 4 จุด คือ สระน้ำชลประทาน สระน้ำประจำไร8นา คูน้ำใน
พ้ืนท่ีขุดยกร8องและน้ำในพ้ืนท่ีรอบ ๆ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ0านยูโย ต้ังแต8เดือน ตุลาคม 2540 ถึงเดือน 
กันยายน 2544 จากการศึกษาพบว8า การใส8หินปูนบดในอัตรา 1,500 กิโลกรัม/ไร8 ร8วมกับปูนขาวในอัตรา 100 
กิโลกรัม/ไร8 และมูลไก8ในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร8 ดินมีความเปAนกรด-ด8างเหมาะสมกับการปลูกข0าวได0นานถึง  
3 ป2 ในพ้ืนท่ีขุดยกร8องต0องใช0หินปูนบดในอัตรา 2,000 กิโลกรัม/ไร8 จึงจะเพียงพอและปลูกพืชได0ดี พ้ืนท่ีขอบ
สระใช0หินปูนบดในอัตรา 2,000 กิโลกรัม/ไร8 ความเปAนกรด-ด8างอยู8ระหว8าง 6.0-7.3 สูงกว8าดินท่ีไม8มีการ
ปรับปรุงซ่ึงมีค8าความเปAนกรด-ด8างอยู8ระหว8าง 3.0-3.8 สำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี
ของน้ำในสระน้ำชลประทานซ่ึงทำการปรับปรุงสระโดยการใช0ดินลูกรังดาดก0นสระ บริเวณขอบด0านข0างและ
ด0านบนขอบสระหว8านด0วยหินปูนและมีการรักษาระดับน้ำในสระความเปAนกรด-ด8างอยู8ระหว8าง 6.1-7.3 ตลอด
ป2 โดยปริมาณเหล็ก ซัลเฟต และอลูมินัม ท่ีสลายได0ต่ำมาก ส8วนสระน้ำซ่ึงไม8มีการปรับปรุงในช8วงต0นฤดูฝน
ความเปAนกรด-ด8างลดลงถึง 4.0 แต8หลังจากนั้นค8อย ๆ สูงข้ึน สระน้ำท่ีมีการใช0หินปูนบดอัตรา 5,000 กิโลกรัม/
ไร8 ความเปAนกรด-ด8างเพ่ิมข้ึนอยู8ในระดับท่ีนำไปใช0ในการเกษตรได0 แต8สระน้ำท่ีมีการใช0น้ำจืดล0างโดยการแช8ขัง
น้ำไว0 3 สัปดาห�แล0วล0างออก มีการดำเนินการอย8างต8อเนื่องทำให0ความเปAนกรด-ด8างมีแนวโน0มสูงข้ึนเรื่อย ๆ อยู8
ในระดับท่ีนำไปใช0ในการเกษตรได0 และเม่ือปล8อยน้ำให0ท8วมสระอยู8ตลอดเวลาความเปAนกรด-ด8างอยู8ระหว8าง 
5.0-6.0 น้ำในพ้ืนท่ีรอบ ๆ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ0ายยูโย พบว8าความเปAนกรด-ด8างอยู8ระหว8าง 2.7-5.5 
 
 
คำสำคัญ : สมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้ำ ดินเปรี้ยวจัด 
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หลักการและเหตุผล 
พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดบ0านยูโยครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 3,500 ไร8 สภาพพ้ืนท่ีเปAนบริเวณขอบพรุอยู8

ทางด0านตะวันออกของพรุโตKะแดง มีความลาดชันน0อยกว8า 1% พ้ืนท่ีส8วนใหญ8เปAนทุ8งหญ0า ปMาเสม็ดสมบูรณ� ปMา
เสม็ดเสื่อมโทรมและพ้ืนท่ีนาร0าง น้ำในพ้ืนท่ีส8วนใหญ8เปAนน้ำฝนและน้ำท่ีไหลบ8าออกมาจากปMาพรุโตKะแดงในช8วง
ฤดูฝน ดินในบริเวณนี้ เดิมเปAนดินอินทรีย�มีชั้นอินทรียวัตถุหนากว8า 40 เซนติเมตร เม่ือสภาพแวดล0อม
เปลี่ยนแปลงไปทำให0ขบวนการต8าง ๆ เกิดข้ึนกับดิน จนในท่ีสุดดินแปรสภาพเปAนดินเปรี้ยวจัด เม่ือมีเกษตรกร
เข0ามาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือทำการเกษตรและได0พยายามปลูกข0าวเปAนพืชหลัก พบว8าข0าวให0ผลผลิตค8อนข0างต่ำ
หรือไม8ได0ผลผลิตเลย เนื่องจากสภาพดินเปAนกรดจัดและเกิดปOญหาน้ำท8วมในฤดูฝนพ้ืนท่ีเหล8านี้จึงถูกท้ิงร0าง ใน
ป2 พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู8หัวฯ มีพระราชดำริให0จัดทำโครงการผันน้ำจืดจากคลองสุไหงปาดีมา
ใช0ในพ้ืนท่ีบ0านยูโย โดยมีการปPองกันไม8ให0น้ำจืดปนเปQRอนกับน้ำเปรี้ยวจากพ้ืนท่ีพรุ และในป2 2539 มี
พระราชดำริให0ดำเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีบ0านยูโยโดยใช0รูปแบบทฤษฏีใหม8ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนท่ี
เหล8านี้ทำให0เกิดการเปลี่ยนแปลงต8อลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของดิน และทำให0เกิดการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางเคมีของน้ำด0วย ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได0ดำเนินการ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปAนกรด-ด8างของดินและน้ำในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ0านยูโย เพ่ือนำข0อมูลท่ีได0
จากการศึกษาไปใช0ในแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดของโครงการและท่ีอ่ืน ๆ 
เพ่ือให0เกษตรกรสามารถใช0ประโยชน�ท่ีดินได0อย8างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อุปกรณ0และวิธีการ 
1. อุปกรณ0 

1.1. ตัวอย8างดิน จำนวน 9 ตัวอย8าง 
1.2. ตัวอย8างน้ำ จำนวน 14 ตัวอย8าง 
1.3. เครื่องมือวิทยาศาสตร� ได0แก8 pH meter, UV-Spectrophotometer, Spectrophotometer 

และ Atomic Absorption Spectrophotometer 
1.4. อุปกรณ�เครื่องแก0วและสารเคมีสำหรับวิเคราะห�ดินและน้ำในห0องปฏิบัติการ 
1.5. อุปกรณ�สำหรับเก็บตัวอย8างน้ำและดิน 

2. วิธีการ 
 2.1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปAนกรด-ด8างของดิน 

1) การกำหนดจุดเก็บตัวอย8างดิน  
เพ่ือให0ได0ตัวอย8างดินท่ีเปAนตัวแทนของดินในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีมีการพัฒนาแล0วท่ีแท0จริงจึง

กำหนดจุดเก็บตัวอย8างดินไว0 3 พ้ืนท่ี 
(1) พ้ืนท่ีนาข0าว ทำการเก็บข0อมูลในชุดดินเชียรใหญ8 จำนวน 3 จุด คือ  

F1 = ปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดในอัตรา 1,500 กก./ไร8 
F2 = ปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ร8วมกับปูนขาวในอัตรา 

100 กก./ไร8 
F3 = ปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ร8วมกับปูนขาวในอัตรา 

100 กก./ไร8 และมูลไก8 100 กก./ไร8 
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(2) พ้ืนท่ีขุดยกร8อง ทำการศึกษาเก็บข0อมูลในดินชุดเชียรใหญ8 และชุดดินต0นไทร จำนวน 4 
จุด คือ  
R1 = ปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดบนสันร8องในอัตรา 1,000 กก./ไร8 ดำเนินการใน

ชุดดินต0นไทร 
R2 = ปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดบนสันร8องในอัตรา 1,000 กก./ไร8 ดำเนินการใน

ชุดดินเชียรใหญ8 
R3 = ปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดบนสันร8องในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ดำเนินการใน

ชุดดินต0นไทร 
R4 = ปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดบนสันร8องในอัตรา 2,000 กก./ไร8 ดำเนินการ

โดยแบ8งใส8 2 ครั้ง ครั้งแรก 1,500 กก./ไร8 หลังจากนั้นประมาณ 4 เดือน หว8าน
หินปูนบดครั้งท่ี 2 ในอัตรา 500 กก./ไร8 ในป2ท่ี 2 และป2ท่ี 3 หว8านหินปูนบดเพ่ิมป2
ละครั้งๆ ละ 500 กก./ไร8 ดำเนินการในชุดดินเชียรใหญ8 

(3) พ้ืนท่ีขอบสระ ทำการศึกษาเก็บข0อมูลในชุดดินเชียรใหญ8 จำนวน 2 จุด คือ 
A1 = ไม8มีการใช0วัสดุปรับปรุงดิน 
A2 = ปรับปรุงดินโดยหว8านหินปูนบดบนขอบสระอัตรา 2,000 กก./ไร8 

2) การเก็บตัวอย8างดิน 
จากจุดเก็บตัวอย8างท่ีเลือกไว0ท้ัง 3 พ้ืนท่ี มีการเก็บตัวอย8างดินท่ีแตกต8างกัน คือ 

(1) พ้ืนท่ีนาข0าว กำหนดพ้ืนท่ีท่ีจะเก็บตัวอย8างดินในแต8ละจุด จากนั้นเก็บตัวอย8างดินท่ีระดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร มาจุดละ 4-5 ตัวอย8าง ผสมคลุกเคล0ากัน แบ8งมา ¼ ใส8ถุงพลาสติกเปAนตัวแทน
ตัวอย8างดินในแต8ละจุด 

(2) พ้ืนท่ีขุดยกร8อง สุ8มร8องท่ีจะเก็บตัวอย8างดินในแต8ละจุด จากนั้นเก็บตัวอย8างดินบนร8องท่ีสุ8ม
ไว0 ร8องละ 3 ตัวอย8างจากต0นร8อง กลางร8องและปลายร8อง ท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เอาตัวอย8างดินใน
แต8ละร8องคลุกเคล0ากันแบ8งมา ¼ ใส8ถุงพลาสติกเปAนตัวแทนตัวอย8างดินในแต8ละจุด 

(3) พ้ืนท่ีขอบสระ เก็บตัวอย8างดินขอบสระมาจุดละ 3 ตัวอย8าง ท่ีระดับความลึก 0-15 
เซนติเมตร เอาแต8ละตัวอย8างคลุกเคล0ากัน แบ8งใส8ถุงพลาสติกมาจุดละ 1 กิโลกรัม 

เก็บตัวอย8างดินเดือนละครั้งโดยเก็บในบริเวณเดียวกันทุกครั้ง ส8งตัวอย8างดินใน
ห0องปฏิบัติการ 

3) การวิเคราะห�ตัวอย8างดิน 
การวิเคราะห�ดินในการศึกษานี้ ทำการวิเคราะห�เฉพาะค8าความเปAนกรด-ด8าง (Soil pH) โดยผสม

ตัวอย8างดิน : น้ำในอัตราส8วน 1 : 1 คนท้ิงไว0ประมาณ 30 นาที (Peech, 1965) วัดด0วย pH meter  
 2.2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ำ 

1) การกำหนดจุดเก็บตัวอย8างน้ำ 
จากการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดนอกจากคุณสมบัติทางเคมีของดินจะมีการเปลี่ยนแปลงแล0ว 

สมบัติทางเคมีของน้ำก็มีการเปลี่ยนแปลงเช8นเดียวกัน จึงได0กำหนดจุดเก็บตัวอย8างน้ำไว0ดังนี้ 
(1) สระน้ำชลประทาน ดำเนินการในชุดดินเชียรใหญ8 จำนวน 2 จุด  

P1 = สระน้ำชลประทานท่ีมีการปรับปรุงสระโดยใช0ดินลูกรังดาดก0นสระหนาประมาณ 10 
เซนติเมตร และดาดหินปูนบดบริเวณขอบสระด0านบนและด0านข0างของสระหนา
ประมาณ 5 เซนติเมตร 
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P2 = สระน้ำชลประทานท่ีไม8มีการปรับปรุงสระ 
(2) สระน้ำประจำไร8นา สระน้ำท่ีขุดข้ึนในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ก8อนมีการกักเก็บน้ำมีการ

ปรับปรุงสระ ซ่ึงแต8ละสระมีวิธีการท่ีแตกต8างกันทำการศึกษาเก็บข0อมูลน้ำในสระท่ีดำเนินการในชุดดินเชียร
ใหญ8 3 จุด คือ  

P3 = ปรับปรุงสระโดยใช0หินปูนบดดาดบริเวณขอบสระและด0านบนอัตรา 5,000 กก./ไร8 
P4 = ปรับปรุงสระโดยใช0น้ำชะล0างความเปAนกรด โดยสูบน้ำจากสระท่ีปรับสภาพแล0ว 

(P1) เข0าแช8ขังไว0 3 สัปดาห� แล0วถ8ายออกก8อนสูบน้ำเข0าแช8ขังไว0ใหม8 
P5 = ปรับสภาพน้ำโดยใส8หินปูนบดในอัตรา 5,000 กก./ไร8 และปูนขาว 1,000 กก./ไร8 

(3) คูน้ำในพ้ืนท่ีขุดยกร8อง จำนวน 2 จุด คือ 
C1 = คูน้ำในพ้ืนท่ีขุดยกร8องบริเวณชุดดินเชียรใหญ8 
C2 = คูน้ำในพ้ืนท่ีขุดยกร8องบริเวณชุดดินต0นไทร 

(4) น้ำในพ้ืนท่ีรอบ ๆ โครงการบ0านยูโย 
W1 = อาคารบังคับน้ำบางเตย 1 
W2 = อาคารบังคับน้ำบางเตย 2 
W3 = อาคารบังคับน้ำบางเตย 3 
W4 = อาคารบังคับน้ำบางเตย 4 
W5 = อาคารบังคับน้ำบางเตย 5 
W6 = ประตูระบายน้ำสุไหงปาดี 1 
W7 = ประตูระบายน้ำสุไหงปาดี 2 

2) การเก็บตัวอย8างน้ำ 
จากจุดท่ีกำหนดเก็บตัวอย8างน้ำ 14 จุด เก็บตัวอย8างมาจุดละ 1 ตัวอย8าง ๆ ละ 1 ลิตร โดยใช0ขวด

เก็บตัวอย8างจุ8มลงไปใต0น้ำปqดฝาให0แน8น เพ่ือนำไปวิเคราะห�ในห0องปฏิบัติการต8อไป 
3) การวิเคราะห�ตัวอย8างน้ำ 

  (1) ตัวอย8างน้ำท่ีเก็บจากสระประจำไร8นา คูน้ำในพ้ืนท่ีขุดยกร8องและน้ำในพ้ืนท่ีรอบๆ 
โครงการฯ ทำการวิเคราะห�เฉพาะค8าความเปAนกรด-ด8าง (pH) โดยนำตัวอย8างน้ำไปวัดด0วยเครื่อง pH meter 

  (2) ตัวอย8างน้ำท่ีเก็บจากสระน้ำชลประทานวิเคราะห�คุณสมบัติทางเคมีของน้ำดังนี้ 
- ค8าความเปAนกรด-ด8าง (pH) นำตัวอย8างน้ำไปวัดด0วยเครื่อง pH meter (Peech, 1965) 
- ปริมาณของอลูมินัม (Aluminum : Al) โดยวิธี Aluminon (McLean, 1965) วัดด0วย

เครื่อง UV-Spectrophotometer 
- ปริมาณเหล็ก (Iron : Fe) วัดด0วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophometer 

(APHA, AWWA, and WPCF, 1985) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate : SO-

4) ใช0วิธี Turbidity (APHA, AWWA, and WPCF, 1985) 
วัดด0วยเครื่อง Spectrophotometer 

- ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม (Calcium : Ca and Maagnesium : Mg) วัดด0วย
เครื่อง Atomic Absorption Spectrophometer (APHA, AWWA, and WPCF, 1985) 
 2.3 การประเมินความเปAนกรด-ด8างของดิน 
 2.4 การประเมินสมบัติทางเคมีของน้ำ 
 2.5 การวิเคราะห�ข0อมูล 
 2.6 การจัดทำรายงานผลการศึกษา 



5 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ0 
1. ผลการศึกษาเปล่ียนแปลงความเป4นกรด-ด*างของดิน 

จากผลวิเคราะห�ค8าความเปAนกรด-ด8าง (pH) ของดินในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดบ0านยูโยท่ีมีการปรับสภาพ
พ้ืนท่ีและปรับปรุงดินด0วยวัสดุปูน ท้ัง 3 บริเวณ ผลเปAนดังนี้ 

1.1 พ้ืนท่ีนาข&าว ผลการวิเคราะห�ในพ้ืนท่ีนาข0าวซ่ึงดำเนินการในชุดดินเชียรใหญ8 ท้ัง 3 จุด พบว8า 
ก8อนการดำเนินการดินมีความเปAนกรดจัดมาก มีความเปAนกรด-ด8างเท8ากับ 3.4, 3.5 และ 3.4 ตามลำดับ 
หลังจากปรับปรุงดินพบว8า ในป2ท่ี 1 จุด F1 ซ่ึงปรับปรุงโดยหว8านหินปูนบดในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ทำให0ค8า
ความเปAนกรด-ด8างของดินเพ่ิมมากข้ึนเปAน 5.6 และมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 5.0-6.0 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 
5.6 จุด F2 ปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ร8วมกับปูนขาวในอัตรา 100 กก./ไร8 ทำ
ให0ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินเพ่ิมข้ึนเปAน 6.2 และมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 5.2-6.2 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 
5.7 และจุด F3 ปรับปรุงดินโดยหว8านหินปูนบดในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ร8วมกับปูนขาวในอัตรา 100 กก./ไร8 
และมูลไก8ในอัตรา 100 กก./ไร8 ทำให0ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินเพ่ิมข้ึนเปAน 6.5 และมีการเปลี่ยนแปลงอยู8
ระหว8าง 5.3-6.9 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 6.1 ในป2ท่ี 2 จุด F2 ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยุ8
ระหว8าง 4.8-5.6 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 5.2 จุด F2 ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 5.0-
5.6 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 5.3 และจุด F3 ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 5.2-6.1 มี
ค8าเฉลี่ยเท8ากับ 5.7 ในป2ท่ี 3 จุด F1 ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 4.8-5.3 มี
ค8าเฉลี่ยเท8ากับ 5.1 จุด F2 ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 4.8-5.4 มีค8าเฉลี่ย
เท8ากับ 5.1 และจุด F3 ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 5.1-5.8 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 
5.4 และ ในป2ท่ี 4 จุด F1 ค8าความเปAนกรด-ด8างมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 4.2-5.2 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.7 
และ จุด F3 ความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 4.3-5.0 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.7 

จากค8าวิเคราะห�ท่ีได0ชี้ให0เห็นว8าในป2ท่ี 1 การปรับปรุงดินท้ัง 3 วิธี สามารถยกระดับความเปAนกรด-
ด8างของดินให0เหมาะสมกับการปลูกข0าวได0 โดยค8าความเปAนกรด-ด8างท่ีเหมาะสมกับการปลูกข0าวอยู8ระหว8าง 
5.5-6.5 (พจนีย�, 2544) ในป2ท่ี 2 การปรับปรุงดินท่ีจุด F3 ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินยังคงอยู8ในช8วงท่ี
เหมาะสม ส8วนจุด F1 และ F2 จำเปAนต0องใส8ปูนเพ่ิมตามค8าความต0องการหรือสามารถปลูกข0าวทนเปรี้ยวได0 ใน
ป2ท่ี 3 ท้ัง 3 จุด จำเปAนต0องใส8ปูนเพ่ิมตามความต0องการปูนท่ีวัดได0 หรือสามารถปลูกข0าวทนเปรี้ยวได0 ในป2ท่ี 4 
ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินท้ัง 3 จุด มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.7 ซ่ึงเปAนกรดจัดมาก มีผลต8อการเจริญเติบโตและ
ให0ผลผลิตของข0าว แม0ข0าวท่ีปลูกจะเปAนข0าวทนเปรี้ยวก็ตาม จำเปAนต0องใส8ปูนเพ่ิมตามค8าความต0องการปูน 

1.2 พ้ืน ท่ีขุดยกร*อง ผลการวิเคราะห� ดินในพ้ืนท่ีขุดยกร8องท้ัง 4 จุด โดยท่ีจุด R1 และ R3 
ดำเนินการในชุดดินต0นไทร และจุด R2 และ R4 ดำเนินการในชุดดินเชียรใหญ8 พบว8าก8อนดำเนินการดินมีความ
เปAนกรดจัดมาก มีค8าความเปAนกรด-ด8างเท8ากับ 2.5, 2.3, 2.5 และ 2.5 ตามลำดับ หลังจากการปรับปรุงดิน 
พบว8า ท่ีจุด R1 และ R2 ซ่ึงปรับปรุงดินโดยการหว8านหินปูนบดบนสันร8องในอัตรา 1,000 กก./ไร8 จุด R1 ค8า
ความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 3.4-3.9 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.6 และจุด R2 ค8าความ
เปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 3.5-4.6 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.0 ท่ีจุด R3 ปรับปรุงดินโดย



6 
 

หว8านหินปูนบนสันร8องในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ทำให0ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินท่ีเพ่ิมเปAน 4.3 และมีการ
เปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ีอยู8ระหว8าง 4.0-5.0 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.6 ท่ีจุด R4 ปรับปรุงดินโดยในป2แรกหว8าน
หินปูนบดบนสันร8องในอัตรา 2,000 กก./ไร8 โดยแบ8งใส8 2 ครั้ง ครั้งแรกใส8ในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ทำให0ค8า
ความเปAนกรด-ด8างของดินเพ่ิมข้ึนเปAน 5.6 หลังจากนั้นประมาณ 4 เดือน ใส8ครั้งท่ี 2 ในอัตรา 500 กก./ไร8 ทำ
ให0ความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 5.6-6.5 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 6.3 ป2ท่ี 2 มีการใส8หินปูน
บดเพ่ิมในอัตรา 500 กก./ไร8 ความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 6.0-6.5 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 
6.3 ป2ท่ี 3 มีการใส8หินปูนบดเพ่ิมอีกในอัตรา 500 กก./ไร8 ทำให0ความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู8
ระหว8าง 6.0-6.5 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 6.3 และป2ท่ี 4 ไม8มีการใส8หินปูนบดเพ่ิมความเปAนกรด-ด8างของดินมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู8ในช8วง 5.6-6.1 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 5.8 

จากค8าการวิเคราะห�ชี้ให0เห็นว8าการปรับปรุงดินโดยการใช0หินปูนบดในอัตรา 1,000 กก./ไร8 ท่ี
ดำเนินการในชุดดินต0นไทร และชุดดินเชียรใหญ8ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินเพ่ิมข้ึนน0อยมากและมีการ
เปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ี โดยในชุดดินเชียรใหญ8มีค8าเพ่ิมสูงกว8าในชุดดินต0นไทร การปรับปรุงดินต0นไทรโดยใช0 
หินปูนบดในอัตรา 1,500 กก./ไร8 สามารถยกระดับความเปAนกรด-ด8างได0ท่ีระดับหนึ่ง แต8ไม8เพียงพอต8อการ
ยกระดับความเปAนกรด-ด8างของดินเพ่ือปลูกไม0ผล การปรับปรุงดินในชุดดินเชียรใหญ8 โดยในป2แรกหว8านหินปูน
บดบนสันร8องในอัตรา 2,000 กก./ไร8 แบ8งใส8 2 ครั้ง ในป2ท่ี 2 และในป2ท่ี 3 ใส8หินปูนบดเพ่ิมป2ละ 500 กก./ไร8 
ทำให0ความเปAนกรด-ด8างของดินเพ่ิมข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ีอยู8ในระดับท่ีเหมาะสมต8อการปลุก
ไม0ผล ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินท่ีเหมาะสมต8อการปลูกไม0ผลอยู8ระหว8าง 5.5-6.5 (พจนีย�, 2544) 

1.3 พ้ืนท่ีขอบสระ ผลการวิเคราะห�ดินบริเวณขอบสระซ่ึงดำเนินการในชุดดินเชียรใหญ8 ท้ัง 2 จุด 
พบว8าก8อนดำเนินการดินมีความเปAนกรดจัดมาก มีค8าความเปAนกรด-ด8างของดินเท8ากับ 3.2 และ 3.4 ท่ีจุด A1 
ไม8มีการปรับปรุงสระ ความเปAนกรด-ด8างของดินมีการเปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ีอยู8ในช8วง 3.0-3.8 มีค8าเฉลี่ย
เท8ากับ 3.4 ส8วนท่ีจุด A2 หว8านหินปูนบดในอัตรา 2,000 กก./ไร8 ทำให0ความเปAนกรด-ด8างของดินเพ่ิมข้ึนและมี
การเปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ีอยู8ระหว8าง 6.0-7.3 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 6.5  

ผลการวิเคราะห�ค8าความเปAนกรด-ด8างของดินท้ัง 3 พ้ืนท่ีพบว8า ในพ้ืนท่ีดินนาข0าวดินมีค8าความเปAน
กรด-ด8างของดินสูงกว8าในพ้ืนท่ีขุดยกร8องท่ีมีการปรับปรุงโดยการใสหินปูนบดในปริมาณท่ีเท8ากัน เนื่องจากดิน
กรดเม่ืออยู8ในสภาพน้ำขังจะเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นมีการสะสมของ Fe(OH)2 ,Mn(OH)2 และ NH4OH ซ่ึงมี
ปฏิกิริยาเปAนด8างและจะทำปฏิกิริยากับ H+ ในสารละลายดิน (Soil Solution) และในสารแขวนลอยในดิน 
(Soil Colloild) ทำให0ความเปAนกรด-ด8างของดินสูงข้ึน (จงรักษ�, 2530) ในพ้ืนท่ีขุดยกร8องเปAนการขุดเอาดินชั้น
ล8างเปAนชั้นดินเลนท่ีมีสารไพไรต�ข้ึนเอาไว0ข0างบน เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได0กรดกำมะถัน (H2SO4) เกิดข้ึน ได0
ค8าความเปAนกรด-ด8างต่ำกว8าในพ้ืนท่ีดินนา ทำให0การใส8ปูนเพ่ือระดับความเปAนกรด-ด8างของดินในพ้ืนท่ีขุดยก
ร8องต0องใช0ปูนมากกว8าในพ้ืนท่ีดินนา 
2. ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเคมีของน้ำ 

2.1 สระน้ำของชลประทาน 
จากการสำรวจดินบริเวณท่ีขุดสระน้ำท้ัง 2 แห8ง พบว8าเปAนชุดดินเชียรใหญ8ท่ีมีเนื้อดินบนเปAนดินร8วน 

ดินมีสภาพเปAนกรดจัดรุนแรง (ปรีชา, 2537) หลังจากทางชลประทานได0ขุดสระท้ัง 2 แล0วเสร็จสระ P1 ใช0ดิน
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ลูกรังดาดก0นสระหนาประมาณ 10 เซนติเมตร เพ่ือปPองกันไม8ให0เกิดกรดจากดินเลนสู8ผิวบน ส8วนบริเวณ
ด0านข0างและด0านบนขอบสระหว8านด0วยหินปูนบดหนาประมาณ 5 เซนติเมตร เพ่ือสะเทินกรดท่ีเกิดจากดินเลน
ด0านข0าง สำหรับสระ P2 เม่ือขุดสระเรียบร0อยแล0วไม8มีการปรับปรุงสระปล8อยให0อยู8ในสภาพเดิม จากนั้นจึง
ปล8อยน้ำลงในสระท้ัง 2 จนเต็ม น้ำท่ีนำมาเติมลงในสระเปAนน้ำจืดท่ีส8งมาจากฝายสุไหงปาดีโดยสะพานน้ำ ผล
การวิเคราะห�คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ เปAนดังนี้ 

1) ความเปAนกรด-ด8าง (pH) ผลการวิเคราะห�ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำจากสระท้ัง 2 ต้ังแต8วันท่ี 
29 ตุลาคม 2540 ถึงวันท่ี 17 กันยายน 2544 พบว8า ในสระ P1 ซ่ึงมีการปรับปรุงสระ ค8าความเปAนกรด-ด8าง
ของน้ำในสระนี้ ไม8เคยลดต่ำกว8า 6.1 เลยตลอดป2 แม0จะอยู8ในช8วงฤดูแล0งก็ตาม ส8วนน้ำในสระ P2 ซ่ึงไม8มีการ
ปรับปรุงสระ พบว8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงตามฤดูกาล มีค8าอยู8ระหว8าง 4.3-7.3 มี
ค8าเฉลี่ยเท8ากับ 6.3 โดยในช8วงท่ีฝนแล0งเปAนระยะเวลานานติดต8อกันและเม่ือมีฝนตกหนักในระยะแรก ค8าความ
เปAนกรด-ด8างลดลงในช8วง 4.3-6.0 เนื่องจากกรดบริเวณขอบสระบริเวณด0านข0างถูกชะล0างลงในสระซ่ึงสังเกตได0
ว8า ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำเริ่มลดต่ำลงในช8วงต0นฤดูฝน คือราวปลายเดือนตุลาคมหรือต0นเดือน
พฤศจิกายน ซ่ึงก8อนหน0านั้นดินจะแห0งมากจึงเกิดกรดสะสมในหน0าตัดดินมาก เม่ือฝนเริ่มตกหนักในช8วงนี้ 
น้ำฝนจะชะและละลายกรดจากดินออกมามากและไหลลงไปปนเปQRอนกับน้ำในสระทำให0ในน้ำมีค8าความเปAน
กรด-ด8างต่ำลง หลังจากฝนตกติดต8อกันระยะหนึ่งน้ำฝนมีปริมาณมากพอท่ีจะเจือจางน้ำในสระทำให0ค8าความ
เปAนกรด-ด8างสูงข้ึน เม่ือผ8านช8วงฤดูฝนไม8มีกรดมาเพ่ิมอีก น้ำในสระจึงรักษาระดับความเปAนกรด-ด8างให0สูงอยู8ได0
ตลอด และจะเริ่มลดลงอีกครั้งในช8วงต0นฤดูฝนต8อไป และจากการสังเกตค8าวิเคราะห�พบว8า ค8าความเปAนกรด-
ด8างของน้ำในสระ P2 มีแนวโน0มสูงข้ึน โดยในป2ท่ี 3 และป2ท่ี 4 พบว8า ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำท่ีลดลง
ต่ำสุดไม8เกิน 5.0 เนื่องมาจากน้ำในสระอยู8ในสภาพท8วมบ8อตลอดเวลา ดินเลนด0านข0างขอบสระไม8มีโอกาสทำ
ปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเปAนกรดข้ึนมาได0 แต8ในส8วนบนขอบสระเม่ือฝนตก ยังคงชะล0างเอาความเปAนกรดลง
ไปในสระ ทำให0ความเปAนกรด-ด8างของน้ำในสระมีค8าลดลง แต8ค8าความเปAนกรด-ด8างท่ีลดลงนี้มีแนวโน0มท่ีสูงข้ึน 
ซ่ึงมาตรฐานน้ำเพ่ือการชลประทานได0กำหนดค8าท่ีเหมาะสมอยู8ระหว8าง 5.8-8.4 (Ayer, 1985) 

2) ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม ผลการวิเคราะห�ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมของน้ำจาก
สระท้ัง 2 ต้ังแต8วันท่ี 29 ตุลาคม 2540 ถึงวันท่ี 17 กันยายน 2544 พบว8าในสระ P1 ซ่ึงมีการปรับปรุงสระ 
ปริมาณแคลเซียมมรการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยู8ระหว8าง 2.32-17.07 มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 8.5 
มิลลิกรัม/ลิตร และแมกนีเซียมมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 1.71-11.05 มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 
5.68 มิลลิกรัม/ลิตร ส8วนในสระ P2 ซ่ึงไม8มีการปรับปรุงสระ พบว8าปริมาณแคลเซียมมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลง
อยู8ระหว8าง 1.16-12.51 มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.90 มิลลิกรัม/ลิตร และแมกนี เซียมมีการ
เปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยู8ระหว8าง 0.85-9.74 มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.36 มิลลิกรัม/ลิตร 

3) ปริมาณเหล็ก ผลการวิเคราะห�เหล็กของน้ำจากสระน้ำท้ัง 2 ต้ังแต8วันท่ี 29 ตุลาคม 2540 ถึงวันท่ี 
17 กันยายน 2544 พบว8าน้ำในสระ P1 ซ่ึงมีการปรับปรุงมีค8าเปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ีอยู8ระหว8าง 0-0.25 
มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ส8วนในสระ P2 ซ่ึงไม8มีการปรับปรุงสระ พบว8ามีปริมาณ
เหล็กในน้ำสูงกว8าสูงกว8าสระ P1 ทุกช8วงอย8างชัดเจนโดยเฉพาะในช8วงระหว8างเดือน เมษายน ถึง เดือนตุลาคม 
2541 ซ่ึงเปAนช8วงท่ีฝนแล0งท้ิงช8วงเปAนระยะเวลานาน พบปริมาณเหล็กในน้ำสูงถึง 2.07 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะ



8 
 

ท่ีช8วงเวลาอ่ืนๆ พบว8าปริมาณเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ีอยู8ในช8วง 0-0.8 มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ย
เท8ากับ 0.37 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณเหล็กท่ีวัดได0ในสระน้ำท้ัง 2 ถือว8าอยู8ในระดับท่ีต่ำมากไม8เปAนอันตรายต8อ
ดารเจริญเติบโตของพืช 

4) ปริมาณซัลเฟต จากการวิเคราะห�พบว8าในสระ P1 ซ่ึงมีการปรับปรุงสระปริมาณซัลเฟตมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 25-115 มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 56 มิลลิกรัม/ลิตร ส8วนในสระ P2 ซ่ึงไม8มี
การปรับปรุงสระปริมาณซัลเฟตมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 25-131 มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 63 
มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณซัลเฟตมีแนวโน0มลดลงท้ัง 2 สระ จากค8าวิเคราะห�ได0ถือว8าอยู8ในระดับท่ีไม8เปAน
อันตรายต8อพืช จึงมีการเก็บข0อมูลและวิเคราะห�ตัวอย8างน้ำต้ังแต8วันท่ี 29 ตุลาคม 2540 ถึง เดือนมิถุนายน
2541 เท8านั้น หลังจากนั้นไม8มีการเก็บข0อมูลอีก 

5) ปริมาณอลูมินัม จากการวิเคราะห�ปริมาณอลูมินัมในสระน้ำท้ัง 2 พบว8า ในสระ P1 ซ่ึงมีการ
ปรับปรุงสระ ปริมาณอลูมินัมมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ในช8วง 0-0.11 มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 0.02 
มิลลิกรัม/ลิตร ส8วนในสระ P2 ซ่ึงไม8มีการปรับปรุง ปริมาณอลูมินัมมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 0.00-0.15 
มิลลิกรัม/ลิตร มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงสูงกว8าสระ P1 ค8อนข0างชัดเจน อลูมินัมเปAนธาตุท่ี
ละลายออกมาจากดินได0ดีเม่ือค8าความเปPนกรด-ด8างของดินหรือของน้ำมีค8าต่ำกว8า 4.5 ยิ่งความเปAนกรดมาก
ปริมาณอลูมินัมยิ่งละลายออกมาได0มาก (พิสุทธิ์และคณะ, 2536) อย8างไรก็ตามปริมาณอลูมินัมในสระท้ัง 2 ถือ
ว8าอยู8ในระดับท่ีไม8เปAนอันตรายต8อพืช และไม8เกินค8าอลูมินัมสูงสุดท่ีกำหนดไว0ให0มีในแหล8งน้ำชลประทานคือไม8
เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร จึงมีการเก็บข0อมูลวิเคราะห�ตัวอย8างน้ำต้ังแต8เดือน ตุลาคม 2540 ถึง เดือนมีนาคม 2541 
หลังจากนั้นไม8มีการเก็บข0อมูลอีก 

2.2 สระน้ำประจำไร*นา 
จากการวิเคราะห�น้ำในสระน้ำท้ัง 3 จุด พบว8า สระ P3 ซ่ึงมีการปรับปรุงสระโดยดาดขอบสระ

และด0านบนสระด0วยหินปูนบดในอัตรา 5,000 กก./ไร8 ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงค8อนข0าง
คงท่ีอยู8ระหว8าง 6.5-7.5 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 6.9 สระ P4 ปรับปรุงสระโดยใช0น้ำชะล0างความเปAนกรด โดยสูบน้ำ
จืดจากสระน้ำชลประทานซ่ึงมีค8าความเปAนกรด-ด8างเฉลี่ยเท8ากับ 6.6 เข0าแช8ขังไว0 โดยในช8วงป2ท่ี 1 และป2ท่ี 2 
และขังน้ำไว0 3 สัปดาห� แล0วถ8ายออกจึงสูบน้ำเข0าแช8ขังไว0ใหม8 เก็บตัวอย8างน้ำหลังจากสูบน้ำเข0าแช8ขังไว0 1 
สัปดาห� มาวิเคราะห�ค8าความเปAนกรด-ด8างพบว8ามีค8าความเปAนกรด-ด8างลดลงเหลือ 3.6 ทำการสูบน้ำเข0าออก
จากสระอย8างต8อเนื่อง ในป2ท่ี 1 ค8าความเปAนกรด-ด8างมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 3.0-3.9 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 
3.5 ในป2ท่ี 2 ค8าความเปAนกรด-ด8างมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 3.4-4.2 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.7 ในป2ท่ี 3 พบว8า
ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำมีแนวโน0มสูงข้ึนจำนวนครั้งท่ีสูบน้ำออกจากสระน0อยลง ค8าความเปAนกรด-ด8างของ
น้ำมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 4.2-7.2 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 6.0 และในป2ท่ี 4 ไม8มีการสูบน้ำออกจากสระ ค8า
ความเปAนกรด-ด8างมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ระหว8าง 5.5-7.0 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 6.3 ส8วนในสระ P5 ซ่ึงมีการปรับ
สภาพน้ำโดยการหว8านหินปูนบดในอัตรา 5,000 กก./ไร8 และปูนขาวในอัตรา 1,000 กก./ไร8 โดยทยอยหว8าน
เปAนระยะๆ พบว8าค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ีอยู8ระหว8าง 6.2-7.9 มีค8าเฉลี่ย
เท8ากับ 7.0  
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เนื่องจากน้ำในสระท้ัง 3 อยู8ในสภาพท8วมสระตลอดเวลาดินเลนบริเวณก0นสระและขอบสระไม8
สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจนเกิดกรดข้ึนมาได0 ในสระ P4 และ P5 เม่ือฝนตกยังคงมีการชะล0างกรด
บริเวณขอบสระด0านบนทำให0ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำในบ8อลดต่ำลง โดยเฉพาะในสระ P4 แต8ค8าความเปAน
กรด-ด8างของน้ำท่ีลดลงนี้มีแนวโน0มท่ีสูงข้ึนอยู8ในระดับท่ีสามารถนำไปใช0ประโยชน�ทางการเกษตรได0 ส8วนใน
สระ P5 มีการหว8านปูนเปAนช8วงๆ ทำให0ค8าความเปAนกรด-ด8างมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ท่ีระดับสูงกว8า 6.0 เกือบ
ตลอดเวลา อย8างไรก็ตามท้ังสระ P4 และ P5 จำเปAนต0องมีการตรวจวัดค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำอยู8อย8าง
สม่ำเสมอและมีการปรับสภาพน้ำเม่ือค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำในสระลดลง 

2.3 คูน้ำในพ้ืนท่ีขุดยกร*อง  
เนื่องจากคูน้ำในพ้ืนท่ีขุดยกร8องบริเวณท่ีทำการเก็บตัวอย8างไม8มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำและไม8มีคัน

ก้ันระหว8างน้ำในคูกับแหล8งน้ำในธรรมชาติซ่ึงเปAนน้ำเปรี้ยว ทำให0ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำท้ัง 2 จุด มีความ
เปAนกรด-ด8างของน้ำท้ัง 2 จุด มีความเปAนกรดจัดมาก ท่ีจุด C1 ค8า pH มีการเปลี่ยนแปลงค8อนข0างคงท่ีอยู8
ระหว8าง 3.2-4.0 ท่ีจุด C2 ค8าความเปAนกรด-ด8างข0างคงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค8อนอยู8ระหว8าง 4.0-5.5 

2.4 แหล*งน้ำในพ้ืนท่ีรอบๆ โครงการบ&านยูโย  
เนื่องจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดบ0านยูโยเปAนพ้ืนท่ีบริเวณขอบพรุ มีน้ำท8วมขังตลอดป2

น้ำท่ีขังเปAนน้ำฝนและน้ำท่ีไหลบ8าออกมาจากพ้ืนท่ีพรุโตKะแดงในฤดูฝน พ้ืนท่ีบริเวณนี้เดิมเปAนดินอินทรีย�ท่ีมีชั้น
อินทรียวัตถุหนากว8า 40 เซนติเมตร เม่ือสภาพแวดล0อมต8างๆ เปลี่ยนไปทำให0ขบวนการต8างๆ เกิดข้ึนกับดิน ใน
ท่ีสุดกลายเปAนดินเปรี้ยวจัด น้ำท่ีท8วมขังในพ้ืนท่ีจึงเปAนน้ำท่ีมีความเปAนกรดจัด ปOจจุบันได0มีการก8อสร0างคนดิน
ควบคุมน้ำเปรี้ยว รวมท้ังประตูน้ำควบคุมน้ำออกจากพ้ืนท่ี น้ำท่ีใช0ในการเกษตรเดิมเปAนน้ำฝนเพียงอย8างเดียว 
หลังจากมีพระราชดำริให0สร0างสะพานน้ำเพ่ือผันน้ำจืดออกจากคลองสุไหงปาดีมากักเก็บไว0ในสระน้ำ
ชลประทานเพ่ือใช0ในพ้ืนท่ี จึงไม8มีการปล8อยน้ำออกจากพ้ืนท่ีรอบๆ โครงการฯ เข0ามาใช0ในพ้ืนท่ีอีก เนื่องจาก
พ้ืนท่ีบริเวณนี้เปAนพ้ืนท่ีลุ8มต่ำ จึงทำให0มีน้ำออกจากพ้ืนท่ีรอบๆ โครงการ ไหลบ8าเข0าท8วมขังในช8วงฤดูฝนอยู8เปAน
ประจำทุกป2 

จากผลการวิเคราะห�ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำในพ้ืนท่ีรอบๆ โครงการฯ ท้ัง 7 จุด พบว8า ท่ีจุด 
W1 ค8าความเปAนกรด-ด8างเปลี่ยนแปลงอยู8ในช8วง 3.1-3.6 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.4 ท่ีจุด W2, W3 และ W4 มีค8า
ความเปAนกรด-ด8างของน้ำอยู8ระหว8าง 4.0-5.5 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 5.0 4.9 และ 4.8 ตามลำดับ ท่ีจุด W5 มีค8า
ความเปAนกรด-ด8างเปลี่ยนแปลงอยู8ในช8วง 3.1-3.6 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 3.4 ซ่ึงค8าใกล0เคียงกับจุดท่ี W1 ส8วนจุดท่ี 
W6 และ W7 มีค8าความเปAนกรด-ด8างเปลี่ยนแปลงอยู8ในช8วง 5.0-6.2 มีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 5.5 และ 5.6 ตามลำดับ 
จากค8าความเปAนกรด-ด8างท่ีวิเคราะห�ได0 ชี้ให0เห็นว8าน้ำท่ีไหลผ8านจุด W1 และ W5 มีค8าความเปAนกรด-ด8างต่ำ
กว8าจุดอ่ืนๆ เนื่องจากบริเวณ 2 จุดนี้ รับน้ำเปรี้ยวท่ีไหลมาจากคลองบางเตยผ8านพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบ
พรุโตKะแดงท่ีมีการพัฒนาพ้ืนท่ีแล0ว และน้ำท่ีระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ0านยูโยบางส8วนลงสู8
คลองบางเตย ซ่ึงค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำในบริเวณนี้ส8วนใหญ8มาจากปฏิกิริยาขอขบวนการออกซิเดชั่นของ
แร8ไพไรต� (FeS2) เกิดเปAนกรดกำมะถัน (H2SO4) มีคุณสมบัติเปAนกรดแก8 ทำให0น้ำบริเวณนี้มีค8าความเปAนกรด-
ด8างต่ำมาก ท่ีจุด W2, W3 และ W4 รับน้ำท่ีไหลผ8านออกมาจากพ้ืนท่ีพรุโตKะแดงผ8านพ้ืนท่ีบริเวณขอบพรุเสื่อม
โทรมแต8ยังไม8มีการพัฒนาพ้ืนท่ี ค8าความเปAนกรดของน้ำบริเวณนี้บางส8วนมาจากปฏิกิริยาของขบวนการออกซิ
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เดชั่นของแร8ไรต� (FeS2) เกิดเปAนกรดกำมะถัน (H2SO4) และบางส8วนเกิดจากการสลายตัวของอินทรีย�วัตถุให0
กรดอินทรีย�ซ่ึงมีคุณสมบัติเปAนกรดอ8อน ทำให0น้ำบริเวณนี้มีค8าความเปAนกรด-ด8างสูงกว8า จุด W1 และ W5 
เล็กน0อย ส8วนท่ีจุด W6 และ W7 เปAนน้ำท่ีไหลมาจากพรุโตKะแดงซ่ึงเปAนปMาพรุสมบูรณ�มาตามคลองสุไหงปาดี 
ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำบริเวณนี้ส8วนใหญ8เกิดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุให0กรดอินทรีย�ซ่ึงคุณสมบัติ
เปAนกรดอ8อน และมีเพียงส8วนน0อยท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของขบวนการออกซิเดชั่นของแร8ไพไรต� ทำให0ค8าความเปAน
กรด-ด8างของน้ำท่ีไหลผ8าน 2 จุดนี้สูงกว8าน้ำท่ีไหลผ8านจุดอ่ืนๆ  

 

สรุป 
1. .พ้ืนท่ีนาข0าวท่ีมารปรับปรุงดิน ท้ัง 3 วิธี ในป2ท่ี 1 สามารถยกระดับความเปAนกรด-ด8างของดินให0

เหมาะสมกับการปลูกข0าวได0 ในป2ท่ี 2 และ ป2ท่ี 3 การปรับปรุงดินโดยใส8หินปูนบดในอัตรา 1,500 กก./ไร8 และ
ใส8หินปูนบด ในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ร8วมกับปูนขาวในอัตรา 100 กก./ไร8 ความเปAนกรด-ด8างของดินเริ่มลดลง 
แต8ข0าวยังไม8สามารถเจริญเติบโตได0 ในขณะท่ีการปรับปรุงโดยใส8ปูนบด ในอัตรา 1,500 กก./ไร8 ร8วมกับปูนขาว
ในอัตรา 100 กก./ไร8 และมูลไก8ในอัตรา 100กก./ไร8 ความเปAนกรด-ด8างของดินยังคงเหมาะสมกับการปลูกข0าว 
และในป2ท่ี 4 การปรับปรุงดินท้ัง 3 วิธี ความเปAนกรด-ด8างของดินลดต่ำกว8า 5.0 ซ่ึงมีผลต8อการเจริญเติบโตและ
การให0ผลผลิตของข0าว 

2. พ้ืนท่ีขุดยกร8อง การปรับปรุงดินโดยใช0หินปูนบดในอัตรา 1,000-1,500 กก./ไร8 ไม8สามารถ
ยกระดับความเปAนกรด-ด8างของดินให0อยู8ในระดับท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชได0 จำเปAนต0องใช0หินปูนบดในอัตรา 
2,000 กก./ไร8 จึงจะเพียงพอ 

3. พ้ืนท่ีขอบสระ ท่ีปรับปรุงดินโดยใช0หินปูนบดในอัตรา 2,000 กก./ไร8 สามารถยกระดับความเปAน
กรด-ด8างของดินอยู8ระหว8าง 6.0-7.3 และพ้ืนท่ีขอบสระท่ีไม8มีการปรับปรุงความเปAนกรด-ด8างของดินมีการ
เปลี่ยนแปลง 

4. สระน้ำชลประทาน ซ่ึงทำการปรับปรุงสระโดยการใช0ดินลูกรังดาดก0นสระแทนการใช0หินปูนบด 
บริเวณขอบด0านข0างและด0านบนขอบสระหว8านด0วยหินปูนบดเพ่ือสะเทินกรดท่ีเกิดจากดินเลนข0าง การใช0ดินลุก
รังจะไม8มีคุณสมบัติในการสะเทนกรด แต8หากการรักษาระดับน้ำในสระให0อยู8ตลอดก็สามารถควบคุมปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ทำให0ค8าความเปAนกรด-ด8างของน้ำสูงมีค8าอยู8ระหว8าง 6.1-7.3 ตลอดท้ังป2 ปริมาณเหล็ก ซัลเฟต 
และอลูมินัมท่ีละลายได0มีค8าต่ำมาก อยู8ในระดับท่ีไม8เปAนอันตรายต8อพืช ส8วนสระน้ำซ่ึงไม8มีการปรับปรุงจะมี
ปOญหาน้ำเปAนกรดจัด ในช8วงต0นฤดูฝนหรือเม่ือเกิดฝนตกหนักมากช8วงแรกๆ ความเปAนกรด-ด8างของน้ำจะลดลง
ต่ำถึง 4.0 แต8หลังจากฝนตกติดต8อกันไประยะหนึ่งความเปAนกรด-ด8างของน้ำจะค8อยๆ สูงข้ึน  

5. สระน้ำท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการใช0หินปูนบดหว8านลงในสระอัตรา 5,000 กก./ไร8 ความ
เปAนกรด-ด8างของน้ำมีค8าเพ่ิมข้ึนอยู8ในระดับท่ีนำไปใช0ในการเกษตรได0 แต8ความเปAนกรด-ด8างเปลี่ยนแปลงข้ึนลง
ตามฤดูกาล 

6. สระท่ีมีการปรับปรุงสระโดยใช0น้ำจืดลง โดยการแช8ขังน้ำไว0 3 สัปดาห�แล0วล0างออกมีการ
ดำเนินการอย8างต8อเนื่องทำให0ระดับความเปAนกรด-ด8างของน้ำมีแนวโน0มสูงข้ึนเรื่อยๆ อยู8ในระดับท่ีนำไปใช0ใน
การเกษตรได0 และเม่ือปล8อยน้ำให0ท8วมสระอยู8ตลอดเวลาทำให0ความเปAนกรด-ด8างของน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
ค8อนข0างคงท่ีอยู8ระหว8าง 5.0-6.0 แต8วิธีการนี้ต0องใช0ต0นทุนสูงและค8อนข0างยุ8งยาก 

7. น้ำในพ้ืนท่ีรอบๆ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ียูโย เปAนน้ำท่ีไหลบ8าเข0าท8วมขังในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ0าน
ยูโยในช8วงฤดูฝน จากการศึกษาคุณภาพน้ำพบว8าบริเวณอาคารบังคับน้ำบางเตย 1 ซ่ึงเปAนน้ำเปรี้ยวท่ีไหลมา
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จากคลองบางเตยผ8านพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโตKะแดงท่ีมีการพัฒนาพ้ืนท่ีแล0ว และน้ำท่ีระบายออก
จากพ้ืนท่ีโครงการฯ บางส8วน ทำให0น้ำบริเวณนี้มีความเปAนกรดจัดกว8าบริเวณอ่ืนๆ และมีค8าใกล0เคียงกับน้ำ
บริเวณอาคารบังคับน้ำบางเตยเช8นเดียวกัน ส8วนน้ำท่ีไหลผ8านอาคารบังคับน้ำบางเตย 2, 3 และ 4 เปAนน้ำท่ี
ไหลมาจากพ้ืนท่ีพรุโตKะแดง ความเปAนกรด-ด8างของน้ำสูงกว8าน้ำท่ีไหลผ8านบริเวณอาคารบังคับบางเตย 1 และ 
5 เล็กน0อย น้ำท่ีไหลผ8านประตูระบายน้ำสุไหงปาดี 1 และสุไหงปาดี 2 ซ่ึงเปAนน้ำท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ีโตKะแดง 
ความเปAนกรดของน้ำเปAนผลมาจาการสลายตัวของอินทรียวัตถุได0กรดอินทรีย� ซ่ึงมีสภาพเปAนกรดอ8อน ทำให0ค8า
ความเปAนกรด-ด8างสูงกว8าบริเวณอ่ืนๆ 
ข0อเสนอแนะ 

สระน้ำในไร8น้ำในพ้ืนท่ีบ0านยูโยท่ีเกษตรกรขุดข้ึนเปAนสระน้ำขนาดเล็ก มีปOญหาความรุนแรงเก่ียวกับ
น้ำเปรี้ยวค8อนข0างสูง เกษตรกรส8วนใหญ8ใช0วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำแทนการปรับปรุงสระ ทำให0คุณภาพน้ำใน
สระมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงน้ำฤดูกาล ต0องมีการตรวจวัดและเติมวัสดุปูนเปAนระยะๆ ดังนั้นหากมีการปรับปรุง
สระก8อนกักเก็บน้ำจะทำให0การใช0ประโยชน�จากสระน้ำได0ยาวนาน และยั่งยืนกว8าการปรับสภาพน้ำเพียงอย8าง
เดียว 
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