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ตอน…การวั ด ค่ า ปฏิ ก ิ ร ิ ย าดิ น
ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม*

ปั

ญหาในการเพาะปลูกพืชของประเทศไทยที่ได้ผลผลิตน้อย สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งคือการ
เจริญเติบโตของพืช ปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของพืชคือ สมบัติทางเคมีของดิน
ดินบางชนิดทีเ่ ป็นดินกรด (Acid Soil) เป็นดินทีม่ คี า่ pH ต่ำกว่า 7 และบางชนิดเป็นดินด่าง (Alkaline
Soil) เป็นดินทีม่ คี า่ pH สูงกว่า 7 ซึง่ ดินทัง้ สองชนิดนี้ เป็นดินทีม่ ปี ญ
ั หาในการเพาะปลูกอย่างมาก เนือ่ งจาก
สมบัตทิ างเคมีและปฏิกริ ยิ าของดินเหล่านีเ้ ป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตตามปกติของพืช
ปฏิกริ ยิ าดินคืออะไร
ปฏิกริ ยิ าดิน หรือ Soil Reaction คือระดับชัน้ สภาพกรด หรือด่างของดิน ซึง่ แสดงด้วยค่า pH
ของดิน ทุกคนคงพอจะทราบกันแล้วว่าค่า pH (พี-เอช) หมายถึง หน่วยวัดค่าความเป็น กรด - ด่าง ซึง่ มีชว่ ง
ตัง้ แต่ 0 - 14 สภาพเป็นกรดมีคา่ pH น้อยกว่า 7 ลงมา ส่วนสภาพเป็นด่างจะมีคา่ pH มากกว่า 7 ขึน้ ไป หรือ
ถ้าเป็นกลาง ไม่เป็นกรด ไม่เป็นด่าง ค่า pH จะอยูป่ ระมาณ 7 ค่า pH ของดินสามารถจำแนกได้ดงั ตาราง
pH

สภาพกรดหรือด่างของดิน

< 3.5
3.5 - 4.5
4.6 - 5.0
5.1 - 5.5
5.6 - 6.0
6.1 - 6.5
6.6 - 7.3
7.4 - 7.8
7.9 - 8.4
8.5 - 9.0
> 9.0

กรดรุนแรงมากทีส่ ดุ (Ultra acid)
กรดรุนแรงมาก (Extremely acid)
กรดจัดมาก (Very strongly acid)
กรดจัด (Strongly acid)
กรดปานกลาง (Moderately acid)
กรดเล็กน้อย (Slightly acid)
กลาง (Neutral)
ด่างเล็กน้อย (Slightly alkali)
ด่างปานกลาง (Moderately alkali)
ด่างจัด (Strongly alkali)
ด่างจัดมาก (Very strongly alkali)

*นักวิชาการ โครงการ GLOBE สสวท. E-mail : ytipj@ipst.ac.th
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กิจกรรมทีจ่ ะนำเสนอต่อไปนีจ้ ะ
ตรงกับสาระการเรียนรูท้ ่ี 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว6.1
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วง
ชัน้ ม.1-ม.3 เพือ่ สำรวจตรวจสอบ สมบัตขิ อง
ดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน และการนำ
ไปใช้ประโยชน์
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วิธกี ารหาค่า ปฏิกริ ยิ าของดิน
อุปกรณ์
1. ดินทีผ่ า่ นการอบและร่อนแล้ว (ตัวอย่างดินทีเ่ ก็บไว้จากการหาความหนาแน่นรวม)
2. น้ำกลัน่ และขวดฉีดน้ำกลัน่
3. เครือ่ งชัง่
4. กระดาษ pH หรือปากกาวัดค่า pH หรือเครือ่ งวัด pH
5. แท่งแก้วหรือช้อนสำหรับคน
6. กระบอกตวงขนาด 100 cm3 สำหรับตวงน้ำกลัน่
7. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3 หรือถ้วยแห้ง
8. ใบงานบันทึกข้อมูล
วิธกี ารปฏิบตั ิ
1.ชัง่ ดินทีผ่ า่ นการอบและร่อนแล้วใส่ลงในบีกเกอร์หรือถ้วย แล้วเติมน้ำในอัตราส่วนของ ดิน
: น้ำ เท่ากับ 1 : 1 ตัวอย่างเช่น ชัง่ ดิน 40 กรัม ต้องใช้นำ้ 40 cm3 เป็นต้น เมือ่ ดินกับน้ำผสมกันแล้ว
ให้คน 30 วินาที และทิง้ ไว้ 3 นาที ทำเช่นนีท้ ง้ั หมด 5 รอบ หลังจากนัน้ ปล่อยให้ดนิ ตกตะกอน
2.สำหรับระดับประถมศึกษา ให้ใช้กระดาษ pH จุ่มลงในน้ำใสที่อยู่เหนืออนุภาคดินที่
ตกตะกอน โดยพยายามอย่าให้ตะกอนดินฟุง้ กระจายขึน้ มาอีก แล้วนำกระดาษ
pH ทีไ่ ด้ไปเทียบกับแผ่นเทียบสี
สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ใช้ปากกาวัดค่า pH หรือ เครือ่ งวัด pH จุ่มลงในน้ำใสที่อยู่เหนืออนุภาค
ดินทีต่ กตะกอน แช่ทง้ิ ไว้จนกระทัง่ ตัวเลขทีห่ น้าจอของปากกาวัดค่า pH คงที่
พยายามให้ส่วนของกระเปาะแก้วแช่อยู่ในน้ำในส่วนที่ใส และอย่าให้ดินที่
ตกตะกอนอยู่ฟุ้งกระจายขึ้นมา แล้วใส่ค่าที่อ่านได้จากปากกาวัดค่า pH
ลงในใบงานบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ สำหรับปากกาวัดค่า pH หรือ เครือ่ งวัด pH ให้ปรับความถูกต้องของเครือ่ งมือ ด้วยสาร
ละลายมาตรฐาน pH4 pH7 และ pH10 ก่อนที่จะนำมาใช้ในการหาค่า pH ในดิน สามารถดู
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.globe.gov และในการหาค่า pH ของดินควรจะทดลองตัวอย่างละ 3
ครัง้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ ราจะได้รบั
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ใบงานบันทึกข้อมูลปฏิกริ ยิ าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง :___________________ ที่ตั้ง :___________________________________
วิธกี ารวัด pH (เลือก 1 วิธ)ี : ____กระดาษ pH ____ปากกาวัดค่า pH ____เครือ่ งวัด pH
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ก. pH ของน้ำ
ก. pH ของน้ำ
ก. pH ของน้ำ
ก่อนเติมดิน:______
ก่อนเติมดิน:______
ก่อนเติมดิน:______
ข. pH ของของผสมระหว่าง ข. pH ของของผสมระหว่าง ข. pH ของของผสมระหว่าง
ดินกับน้ำ:________
ดินกับน้ำ:________
ดินกับน้ำ:________
ดินกรดเกิดได้อย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไร
ดินกรด เกิดจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน ตัวอย่างเช่น หากดินบริเวณนัน้ มีอนิ ทรียส์ ารทับถม
อยูม่ าก เมือ่ อินทรียส์ ารเหล่านีเ้ น่าเปือ่ ยจะเกิดกรดอินทรียต์ า่ ง ๆ ขึน้ ทำให้ดนิ บริเวณนัน้ เป็นกรดด้วย เพราะ
H+ จากกรดเหล่านี้จะเข้าไปแทนที่แคตไออนที่เป็นด่างที่ติดอยู่กับอนุภาคดิน จึงทำให้ดินบริเวณนั้น
เป็นกรดขึน้ ทีละน้อย

การปรับปรุงดินกรดจัด คือการปรับ pH ของดินให้สงู ขึน้ จนมีสภาพเป็นกลาง โดยการใช้ปนู ใน
อั ต ราที ่ เ หมาะสม อย่ า งไรก็ ต ามหาก pH ของดิ น บริ เ วณนั ้ น ไม่ ต ่ ำ เกิ น ไปนั ก และสามารถหา
พืชทีส่ ามารถเจริญได้ดใี นดินกรดมาปลูก ก็อาจจะพิจารณาเลือกพืชเหล่านัน้ มาปลูกได้ ดังภาพ
20
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ดินด่างเกิดได้อย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไร
ดินด่าง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นด่าง เช่น หินปูน ซึ่งจะสังเกตดินด่างได้
โดยลองหยดกรดเจือจาง หรือน้ำส้มสายชูลงไปในดินด่าง จะมีฟองก๊าซเกิดขึ้น ดินด่างเกิดจาก
หลายสาเหตุซง่ึ อาจจะเกิดจากสภาพแห้งแล้ง มีฝนตกน้อยไม่พอทีจ่ ะชะล้างเกลือต่าง ๆ รวมทัง้ แคลเซียม
และแมกนีเซียมคาร์บอเนต ทำให้เกิดการสะสมของหินปูนในดินได้ หรืออาจจะเกิดจากระดับน้ำใต้ดนิ สูง
ทำให้แคลเซียมไบคาร์บอเนตที่ละลายอยู่ในน้ำเคลื่อนย้ายขึ้นมาสะสมในดิน โดยมากับน้ำที่ระเหย
ขึน้ มาบนดินและตกตะกอนเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตในดินนัน้
การแก้ไขดินด่าง เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัสดุที่มีฤทธิ์เป็นกรดจำนวนมากพอที่จะใช้
สะเทินฤทธิด์ า่ ง ดังนัน้ จึงควรหาพืชทีช่ อบสภาพด่างมาปลูก เช่น ข้าวโพด ถัว่ ลิสง น้อยหน่า ขนุน และ
มะพร้าว ฯลฯ และอาจจะฉีดธาตุอาหารบางตัวเช่น สารละลายเกลือของเหล็ก หรือสังกะสีเพิม่ ไปทีใ่ บ
และลำต้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารบางตัว หรือถ้าดินบริเวณนั้นมีปัญหาก็สามารถ
ปรับปรุงโดยการใช้ปยุ๋ อินทรียร์ ว่ มกับการไถพรวนทีเ่ หมาะสม ถ้ามีปญ
ั หาเกีย่ วกับเรือ่ งดินสามารถติดต่อ
ไปได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินคอยช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้
หรือค้นหาเพิม่ เติมได้ท่ี www.ldd.go.th
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