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การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพรวมกับคุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ดินเค็ม
ภายหลังมีการปลูกไมยืนตนหลากชนิด 1 ป
Study on soil biological and chemical property in the salt-affected area after one year
of various species trees plantation in northeast Thailand
1 1
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บทคัดยอ:การศึกษาคุณสมบัตทิ างชีวภาพรวมกับคุณสมบัติทางเคมีของพื้นที่ดินเค็มภายหลังมีการปลูกไมยืนตนหลากชนิด 1 ป
โดยทําการศึกษาบริเวณพื้นทีอ่ างเก็บน้ําเอกกษัตริยสุนทร อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในป พ.ศ. 2552-2553 บนเนือ้ ที่
ประมาณ 10 ไร แบงพื้นที่ศกึ ษาออกเปน 3 โซน ตามลักษณะสังคมพืชและความลาดเอียงของพื้นที่ จากการศึกษาคุณสมบัติดิน
พบวาเมื่อทําการปลูกไมยืนตนหลากชนิดบนพื้นที่ดนิ เค็ม คาความเปนกรด-ดาง มีคาทีล่ ดลง คาการนําไฟฟา(dS/m) มีคาที่ลดลง
ในชวงแรกและเพิม่ ขึ้นเล็กนอย ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนในดิน (ppm) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ppm) คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c
mol(+)/kg) มีคาที่เพิ่มขึ้น คาปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดมีคาทีล่ ดลง อัตราการยอยสลายอินทรียวัตถุระหวางมะขามเทศและ
สนทะเล พบวามะขามเทศมีอัตราการยอยสลายที่สูงกวาสนทะเล และการยอยสลายในโซนที่ 2 สูงที่สุด รองลงมาคือ โซนที่ 3
โซนที่ 1 และ control ตามลําดับ สัมพันธกับอัตราการหายใจของจุลนิ ทรียดินที่มีคาเพิม่ ขึ้นในทุกโซน และมีอัตราสูงในโซนที่ 2
และโซนที่ 3 ในขณะที่ระดับน้ําใตดินของพืน้ ทีศ่ ึกษามีการลดระดับลงในป 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ําใตดินในป 2552
คําสําคัญ: พื้นที่ดนิ เค็ม, สนทะเล, มะขามเทศ, อัตราการยอยสลายอินทรียวัตถุ, การหายใจของจุลินทรียด ิน
ABSTRACT:
Abstract: Soil biological and chemical property in the salt-affected area after one year of various species trees plantation
in northeast Thailand were studied at Ek-kasat-soontorn reservoir area, Soomsanook village, Borabue district, Mahasarakam
province, northeast Thailand from February 2009 to July 2010. The study area was about 10 rais (1.6 ha.) of low sloping land.
In this study the area was divided into three zones (sub area) by the differences in community vegetation growths which were
depended on some physical factors i.e. flooding level and salinity. Soil sample were collected around the roots and the space
between trees of common ironwood (Casuarina equisetifalia J. R. & C. Forst.) and manila tamarind (Pithecolobium dulce) in
the study area. The results showed that after planting trees, pH and EC were decrease , organic matter (%), total N
(%),available P (ppm),exchangeable K (ppm),and cation exchange capacity (c mol(+)/kg) were increase, exchangeable Na
1
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(ppm) were decrease. Decomposition rate of manila tamarind leave and the common ironwood were higher after tree
plantation. Decomposition rate of manila tamarind leave were higher than the common ironwood and higher in zone 2, 3, 1 and
control, respectively, relate with soil respiration (mg CO2 per day) were increased, the same as decomposition rate.
Groundwater table in the studied area in 2010 was depleted, compared to 2009.
Key words: salt-affected area, common ironwood, manila tamarind, organic matter content, soil respiration

บทนํา
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปน
ดิ น ที่ มี เนื้ อ ทราย และพบวา มี ดิ น เค็ ม แพร ก ระจายอยู
ทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งพบว ามีดินเค็มแพรกระจายอยูเกือบทุกจังหวัดคิ ด
เปนพื้นที่ 17.81 ลานไร หรือ ประมาณรอยละ 17 ของ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมศรี, 2539)ความ
เสื่อมโทรมของพื้นที่ดินเค็มบริเวณนี้สามารถพบเห็น
คราบเกลือปรากฏขึ้นตามผิวดินและมักเปนพื้นที่วาง
เปลาไมไดทําการเกษตร หรือมีวัชพืชทนเค็มขึ้นอยู พื้น
ที่ ดิ น เค็ ม จั ด บางแห ง มี น้ํ า ใต ดิ น อยู ตื้ น ประมาณ 1-2
เมตรจากผิวดิน พื้นที่ลุมต่ําที่เปนแหลงรวมของน้ําซึ่ง
อาจจะมีเกลือละลายอยูเพียงเล็กนอย แตหากนานเขาก็
เกิดการสะสมเกลือ และเกิดการแพรกระจายของพื้น
ที่ดินเค็มเนื่องมาจาก การตัดไมทําลายปาบนพื้นที่รับ
น้ําเพื่อเปนการเกษตรและที่อยูอาศัยเพื่อรองรับปริมาณ
ของประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อมีการทําลายพื้นที่ปาไม
แลวก็จะทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของหนา
ดินเกิดการสูญเสียธาตุอาหารออกไปจากระบบนิเวศน
มากขึ้ น ระบบการหมุ น เวี ย นธาตุ อ าหารในพื้ น ที่
เปลี่ ย นไป เกิ ด การทํ า ลายระบบรากลึก ของพื้น ที่ ป า
การเสื่ อ มโทรมของพื้ น ที่ ก็ เ กิ ด ได เ ร็ ว ขึ้ น กิ จ กรรม
ดังกลาวเปนสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหปริมาณและแรงดัน
ของน้ําใตดินในที่ลุมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อันมีผลใหน้ํา
ใตดินเค็มซาบซึมขึ้นมาสูผิวดินได ความหลากหลาย
ทางชี วภาพของดิ น ลดลง ดิน ขาดความอุดมสมบู ร ณ
และเกิ ด ป ญ หาการแพร ก ระจายของพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ใน
ที่สุด ดังนั้น แนวทางการฟนฟูที่เลียนแบบระบบปาไม

ธรรมชาติ เพื่ อ ให เ กิ ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ฟ น ฟู คุ ณ สมบั ติ ดิ น และการหมุ น เวี ย นธาตุ อ าหารใน
พื้นที่ สภาวะวัฏจักรของน้ําใตดินซึ่งมีทั้งการรับและ
การสู ญ เสี ย ก็จ ะอยู ในสภาพสมดุ ล ธรรมชาติ ในทาง
ตรงกันขาม เมื่อพื้นที่รับน้ําไมมีปาปกคลุมการไหลของ
น้ําลงสูระดับน้ําใตดินเปนไปอยางรวดเร็วสมดุลของ
ระบบก็จะเสียไป ระดับน้ําใตดินเค็มตื้นขึ้นมาใกลผิว
ดิน บริเวณที่แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้
มากที่ สุ ดก็คือ บริ เ วณพื้นที่ รั บ น้ํ า ตอนล า ง ซึ่ ง มั กเป น
พื้นที่ลุมต่ํา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2544) ดังนั้น การปลูกไม
ยืนตนที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุไมจึงเปนวิธี
หนึ่งที่สามารถฟนฟูความอุดมสมบูรณของพื้นที่ลุมดิน
เค็ม เนื่องจากไมตางชนิดกันมีความสามารถในการทน
เค็ ม ได ต า งกั น เจริ ญ เติ บ โตได ใ นสภาพแวดล อ มที่
หลากหลาย เจริญเติบโตเร็ว และชวยในการลดระดับ
น้ําใตดินได ในพื้นที่ลุมที่จะทําการศึกษาจึงไดเลือกเอา
มะขามเทศ อันเปนพืชพื้นถิ่นและสนทะเล อันเปนพืช
ที่มีความสามารถในการทนเค็มไดดีเปนพืชตัวแทนใน
การศึ ก ษา อย า งไรก็ ต ามการติ ด ตามคุ ณ สมบั ติ ท าง
ชี วภาพและเคมี ข องดินในพื้ นที่ ดินเค็ม จากการฟ น ฟู
โ ด ย ก า ร ป ลู ก ไ ม ยื น ต น ห ล า ก ช นิ ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสําคัญและจําเปน เพื่อ
ติ ด ตามผลของการปลู ก ไม ยื น ต น หลากชนิ ด ในการ
ฟนฟูทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อการจัดการและ
ใชประโยชนพื้นที่ดินภายใตอิทธิพลของเกลืออยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารหลักในดินระหวางดินรอบ
ๆ รากตนสนทะเล รากตนมะขามเทศ และบริเวณที่วาง
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ระหวางสนทะเลและมะขามเทศ ศึ กษากิจกรรมของ
สิ่งมีชีวิตในดินภายหลังมีการปลูกไมยืนตนหลากชนิด
และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใตดิน
วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาที่บริเวณอางเก็บน้ําเอกกษัตริย
สุ น ทร หมู บ า นหนองสิ ม อํ า เภอบรบื อ จั ง หวั ด
มหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร แบงขอบเขตพื้นที่
การศึกษาออกเปน 3 ขอบเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ลักษณะของสังคมพืชและความลาดเอียงของพื้นที่ ทํา
การเก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร
บริเวณรอบโคน manila tamarind โคน common
ironwood และบริเวณพื้นที่วางระหวางตนไม โดยใช
soil ogers เพื่อทําการวิเคราะห คาการนํากระแสไฟฟา
(1:2.5 ดิน:น้ํา) pH (1:5 ดิน:น้ํา) คาปริมาณอินทรียวัตถุ
ปริ ม าณธาตุ อ าหารหลั ก ในดิ น ปริ ม าณโซเดี ย มที่
แลกเปลี่ยนได และคาความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุ บ วก ทําการศึ กษากิจกรรมของสิ่งมี ชีวิตในดิน
โดยวิธี Anderson method (Anderson, 1982) โดย
วิเคราะหอัตราการใช CO2 ของสิ่งมีชีวิตภายในดิน
ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง กิจกรรมการยอยสลาย
อินทรียวัตถุโดยวิธี litterbag method (Crossley and
Hoglund,1962; Heneghan et al.,1999) ใชถุงตาขาย
ขนาด 20x20 เซนติเมตร บรรจุใบมะขามเทศและใบ
สนทะเล นําไปฝงไวบริเวณตนพืชทั้งสองชนิดเปนเวลา
4 เดือนจากนี้นํามาวิเคราะหหาน้ําหนักที่หายไป วิธี
วิเคราะหระดับน้ําใตดินโดยวิธี piezo meter โดยทําการ
เก็บขอมูลทุกเดือนตั้งแต ป 2551 ถึงป 2553
ทําการวิเคราะหความแปรปรวนของข อมูล
(ANOVA) ในแต ล ะขอบเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษาโดยใช
โปรแกรม Statistix 8.

สรุปผลการศึ
กษาและวิ
สรุปและวิ
จารณ์จารณ
จากการศึกษาพบวา ภายหลังจากปลูกไมยืน
ตน หลากชนิด ในพื้ น ที่ ศึก ษา ค า pH มี ค าที่ ล ดลง
เล็กนอยในโซนที่ 2 และโซนที่ 3 แตในโซนที่ 1 ไมมี
การเปลี่ยนแปลง คาการนํากระแสไฟฟาในพื้นที่มีคาที่
ลดลง คาปริมาณอินทรียวัตถุและคาปริมาณธาตุอาหาร
หลักมีคาที่เพิ่มขึ้น คาปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดมี
ค า ที่ ล ดลงอย า งชั ด เจน ค า ความสามารถในการ
แลกเปลี่ ย นแคทไออ อ นมี ค า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (Table 1)
ในขณะที่อัตราการยอยสลายอินทรียวัตถุมีของมะขาม
เทศมีอัตราการยอยสลายที่ดีกวาสนทะเล และสามารถ
ยอยสลายไดสูงในโซนที่สอง (Table 2) สัมพันธกับ
กิจกรรมการหายใจของจุลินทรียดินที่พบวาเมื่อทําการ
ฟนฟุพื้นที่โดยการปลูกไมยืนตน อัตราการหายใจของ
จุ ลิ น ทรี ย มี ค า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเพิ่ ม ขึ้ น ในโซนที่ ส องสู ง
ที่สุด (Table 3) ในขณะที่ระดับน้ําใตดินในพื้นที่มีการ
ลดระดับลงเมื่อเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2552 และ
2553 (Figure 1) การปลูกไมยืนตนหลากชนิดเพื่อฟนฟู
พื้นที่ลุมดินเค็มสามารถชวยฟนฟูทรัพยากรดินไดเปน
อย างดี เนื่ อ งจากมีการปกคลุ ม พื้นที่ ข องตนไม และมี
การใชน้ําของพืชทําใหเกิดการลดระดับของน้ําใตดิน
(รัฐกร, 2550) เมื่อน้ําใตดินเกิดการลดระดับการพา
เกลือของน้ําใตดินขึ้นมาสูผิวดินลดลงการรวงหลนของ
เศษซากกิ่ ง ไม แ ละใบไม ทํ า ให เ กิ ด การย อ ยสลาย
ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืช และ ความสามารถ
ในการแลกเปลี่ ย นประจุ บ วกเพิ่ ม ขึ้ น แต ค า ปริ ม าณ
โซเดียมในพื้ นที่ลดลง ทําใหเกิดกิจกรรมการทํางาน
ของจุลินทรีย กิจกรรมการหายใจของจุลินทรียเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง (บุปผา, 2547) เมื่อมีการปลูกไมยืนตน
หลากชนิ ด ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เกิ ด การสะสมและ
หมุนเวียนธาตุอาหาร ทําใหเกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชอยาง
ยั่งยืน
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EC (1:5)
OM
Total N
Avai.P
Exch.K
Exch.Na
CEC
pH
(dS/m)
(%)
(%)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(c mol(+)/kg)
(1:2.5 H2O)
Item
Feb July Mar July Feb July Mar July Feb July Mar July Feb July Mar July Feb July Mar July Feb July Mar July Feb July Mar July Feb July Mar July
’09 ’09 ’10 10 ’09 ’09 ’10 10 ’09 ’09 ’10 10 ’09 ’09 ’10 10 ’09 ’09 ’10 10 ’09 ’09 ’10 10 ’09 ’09 ’10 10 ’09 ’09 ’10 10
Manila tamarind 5.3a 4.6b 5.1b 5.4b 0.07a 0.033a 0.03a0.251a 0.4a 0.5b 0.3a 0.7b 0.02b 0.02a0.05a 0.07a 11ab 6a 5b 8b 83a 45a 68a 40ab 563a 200a 63a 44a 2.7a 2.3ab 1.3b 4.9a
4ab 5.4a 4.8a 4.9a 0.03b 0.111a 0.102a0.239b0. 4a 0.4ab 0.3a 0.9ab 0.02ab0.02a0.03a 0.10a 6a 4a 13a 6a 57a 50b 60b 33b 223b 286a 46b 28a 3.4a 2.1a 1.5ab 6.7a
Zone 1 Between
Common ironwood 5.7b 4.8a 4.8b 4.8b 0.05b 0.107a 0.035a0.077b 0.4a 0.5a 0.3a 0.7a 0.01a 0.02a0.03a 0.11a 7b 5a 12a 10b 56a 67b 65ab 31a 403b 556a 56b 71a 1.9a 1.9b 1.6a 6.4a
Average
5 4.9 4.9 5.0 0.05 0.084 0.056 0.189 0.4 0.5 0.3 0.8 0.02 0.02 0.04 0.09 8 5 10 8 65 54 64 35 396 347 55 48 2.6 2.1 1.4 6.0
Manila tamarind 6.7a 6.5b 6.3b 5.6b 0.02a 0.056a 0.003a0.009a 0.6a 0.7b 0.7a 1.1b 0.02b 0.03a0.05a 0.14a 9ab 19a 22b 23b 54a 26a 30a 33ab 96a 510a 29a 37a 2.9a 2.3ab 1.6b 6.9a
Zone 2 Between
6.9ab 6.7a 6.3a 5.6a 0.002b0.092a 0.002a0.015b 0.6a 0.6ab 0.7a 0.9ab 0.02ab0.02a0.08a 0.14a 9a 7a 22a 15a 45a 19b 44b 33b 38b 246a 23b 35a 3.6a 2a 1.9ab 6.5a
Common ironwood 7.2b 6.8a 6.8b 6.4b 0.004b0.061a 0.002a0.013a 0.6a 0.6a 0.7a 1.2a 0.02a 0.02a0.04a 0.19a 10b 8a 18a 13b 62a 23b 41ab 33a 63b 226a 16b 38a 4.1a 2.7b 2.2a 6.6a
Average
6.9 6.7 6.4 5.9 0.007 0.07 0.003 0.012 0.6 0.6 0.7 1.1 0.02 0.02 0.06 0.15 9 11 20 17 53 22 38 33 65 327 23 37 3.5 2.33 1.9 6.7
Manila tamarind 5.4a 6.5b 5.1b 4.8b 0.001a0.073a 0.002a0.012a 0.6a 0.8b 0.8a 1.4b 0.03b 0.03a0.05a 0.16a 7ab 8a 16b 6b 47a 31a 43a 40ab 39a 143a 13a 41a 4a 1.7ab 3b 7a
5.3ab 6.7a 5.5a 4.9a 0.002b0.075a 0.003a0.016b 0.5a 0.7ab 1.1a 1.3ab 0.03ab0.02a0.04a 0.19a 4a 4a 15a 2a 36a 17b 53b 39b 18b 153a 14b 45a 3.2a 1.5a 2.8ab 5.9a
Zone 3 Between
Common ironwood 5.6b 6.8a 4.8b 4.8b 0.002b0.075a 0.001a0.008b 0.6a 0.7a 0.5a 1.6a 0.03a 0.02a0.06a 0.13a 6b 6a 18a 10b 49a 17b 34ab 40a 18b 173a 13b 37a 3.7a 1.5b 2.2a 7.0a
Average
5.4 6.7 5.2 4.9 0.002 0.074 0.002 0.012 0,5 0.7 0.8 1.4 0.03 0.02 0.05 0.16 6 6 16 6 44 21 43 40 25 156 14 41 3.6 1.57 2.5 6.5
F-test
* * * *
* **
* ** * * * * * ns ns ns ns ns *
* ns * ** * ** ns ** ns ns ** ** ns
CV
9.34 4.45 5.53 6.74 64.04 36.57 116.11 79.01 28.77 9.45 33.00 14.65 15.00 21.2134.3850.23 23.41 54.47 19.05 37.31 20.04 25.57 15.03 7.68 61.5351.0020.4330.6118.3912.1313.3110.23
ns = non significant; *, ** = significant at = p< 0.05, p< 0.01, respectively.
Means within the same column with a common latter are not significantly different by DMRT (P<0.01)

Table 1 Change in chemical properties of soils taken from rhizosphere of Common ironwood and Manila tamarind and soils between the trees.
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Feb’09
82.41 ab
44.34 b
87.56 a
89.49 a
75.95±21.2
*

Mar’10
34.66 b
34.52 b
57.25 a
65.51 a
75.95±21.2
*

July’10
78.45 ab
66.24 a
72.17 a
43.87 b
51.8175±21.
*

*, ** = significant at = p< 0.05, p< 0.01, respectively.
Means within the same column with a common latter are not significantly different by DMRT (P<0.01)

control
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Average
F-test

Aug ’08
66.20 ab
49.27 b
81.89 a
87.09 a
71.11±17
*

Common ironwood
July’09
49.22 b
27.59 b
50.59 b
79.87 a
71.11±17.0
*

Table 2 Decomposition rates (%) of Common ironwood and Manila tamarind
Aug ’08
76.28 b
58.35 c
82.37 ab
91.57 a
77.14±14.0
**

Feb’09
75.82 a
48.89 b
87.90 a
98.08 a
77.67±21.2
*

Manila tamarind
July’09
55.34 b
31.28 b
46.915 b
64.87 ab
49.60±14.
*
Mar’10
33.385 b
33.508 b
57.468 b
41.810 b
41.542±11.
*

July’10
100 a
36.08 b
64.19 ab
21.28 b
61.82±39.
**
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Table 3 Soil microbial respiration rate (mg CO2 /day) after various tree species plantation.
’10
Nov ’09
’09
Mar’10
’10
Nov
Mar
JulJul’10
control
13.48
14.12
17.23
control
zone
0.89
13.99
22.86
zoneII
zone
zoneIIII
16.29
18.88
111.83
zone III
III
zone
19.22
17.05
79.81

Figure 1 Groundwater level after various tree species plantation.
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