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บทคัดย่อ
ผลกระทบของความเครียดจากความเค็มต่อสมบัติบางประการของดินปลูกและการหลุดร่วงของใบ
ทุเรียนพันธุก์ ้านยาว ศึกษาด้วยการรดน้ าเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น 0.2 (T2), 0.5 (T3), 1.0
(T4) และ 2.0 (T5) ppt ให้แก่ต้นทุเรียนพันธุ์ ก้านยาวเสียบยอดสูง 90-100 เซนติเมตร ทุก ๆ 2 วัน เป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกรรมวิธคี วบคุม (T1) จากนัน้ วิเคราะห์ค่า pH ค่าการนาไฟฟ้ า (electrical
conductivity, EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter, OM) ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ในดิน (available
phosphorus, P) โพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยนได้ในดิน (exchangeable potassium, K) โซเดียม (sodium, Na)
คลอไรด์ (chloride, Cl) แมกนีเซียม (magnesium, Mg) แคลเซียม (calcium, Ca) และอัตราการดูดซับเกลือ
ของดิน (salt absorption ratio, SAR) ของดินปลูก รวมทัง้ วิเคราะห์ค่าการนาไฟฟ้ าและความเค็มของน้าทีผ่ า่ น
ดินปลูกด้วยวิธมี าตรฐาน ตลอดจนการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การหลุดร่วงของใบทุเรียนในสัปดาห์ท่ี 8 หลังรด
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น้าเกลือด้วยกรรมวิธตี ่าง ๆ ผลการวิจยั พบว่าการใช้น้าเกลือ NaCl ความเข้มข้น 0.2 (T2), 0.5 (T3), 1.0 (T4)
และ 2.0 (T5) ppt รดต้นทุเรียน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ค่าการนาไฟฟ้ า อัตราการดูดซับเกลือ
ของดิน ปริมาณโซเดียม และคลอไรด์ ส่งผลให้เกิดตะกอนแมกนีเซียมและแคลเซียม ความเครียดจากความ
เค็มจากการใช้น้ าเกลือ NaCl ความเข้มข้น 1.0 (T4) และ 2.0 (T5) ppt รดต้นทุเรียน ส่งผลให้มกี ารหลุดร่วง
ของใบทุเรียนในสัปดาห์ท่ี 8 หลังรดน้าเกลือ 79.2 และ 100 % ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การใช้น้าปกติในร่อง
สวนทีม่ คี วามเค็ม 0.07 ppt รดต้นทุเรียน ส่งผลให้มกี ารหลุดร่วงของใบทุเรียนในสัปดาห์ท่ี 8 หลังรดน้ า 53.9
% ทัง้ นี้สภาวะความเค็มไม่มผี ลต่อปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็ นประโยชน์ในดิน และโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ในดิน แต่มผี ลต่อค่าการนาไฟฟ้ าและความเค็มของน้ าทีผ่ ่านดินปลูกทุเรียน การศึกษาครัง้ นี้บ่ง
ชีใ้ ห้เห็นว่าสภาวะความเค็มมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดินบางประการและมีผลต่อการหลุดร่วง
ของใบทุเรียน ดังนัน้ ปั ญหาความเค็มของน้ าจึงต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้ องพื้นทีส่ วนทุเรียน
พันธุก์ า้ นยาวในเขตจังหวัดนนทบุรจี ากความเครียดจากความเค็ม
คาสาคัญ : ทุเรียน; พันธุก์ า้ นยาว; เกลือแกง; จังหวัดนนทบุร;ี ความเครียดจากความเค็ม

Abstract
Salinity stress affected changing of soil properties and durian tree falling leaves of durian cv.
Kan Yao was investigated by watering 90-100 cm height Kan Yao durian with 0.2 (T2), 0.5 (T3), 1.0
(T4), and 2.0 (T5) ppt NaCl solutions every 2 days for 8 weeks compared with control treatment (T1).
Soil pH, electrical conductivity ( EC) , organic matter ( OM) , available phosphorus ( P) , exchangeable
potassium (K), sodium (Na), Cl (chloride), magnesium (Mg), calcium (Ca), and salt absorption ratio
(SAR) and water EC and water salinity were measured by standard methods. The percentage of durian
tree falling leaves was observed at week 8 after treated. Results revealed that all concentrations of
NaCl solutions ( T2- T5) affected soil pH, EC, SAR, Na, and Cl which involving Mg and Ca sediment
formed. Salinity stress by watering Kan Yao durian with 1. 0 (T4), and 2. 0 (T5) ppt NaCl solutions
affected durian tree falling leaves within 8 weeks to 79.2 and 100 %, respectively. By the way, watering
fresh water in canal with 0.07 ppt salinity also affected durian tree falling leaves within 8 weeks to 53.9
%. Salinity stress did not affect organic matter, P, and K but water EC and water salinity. Therefore,
this study indicates that salinity stress affects changes of soil properties and durian tree falling leaves.
The water salinity problem needs to be solved immediately for protecting the Kan Yao durian production
area in Nontaburi province from salinity stress problem.
Keywords: durian; Kan Yao cultivar; sodium chloride; Nontaburi province; salinity stress

1. คานา

ควรเลือกพื้นที่ใกล้แหล่งน้ าที่น้ าท่วมไม่ถึง และไม่
ควรใช้น้ าที่มคี วามเค็มเกิน 0.20 ppt รดต้นทุเรียน
เพราะอาจทาให้ต้นทุเ รียนตายได้ (ปราณี , 2533)

ทุเรียนเป็ นผลไม้ท่ใี ห้ผลตอบแทนต่อไร่สูง
มากทีส่ ุดพืชหนึ่ง การเลือกพืน้ ทีส่ าหรับปลูกทุเรียน
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โดยเฉพาะพันธุก์ า้ นยาวทีม่ แี หล่งปลูกทีส่ าคัญอยู่ใน
จัง หวัด นนทบุรี ซึ่ง พื้น ที่ด ัง กล่ า วได้ร ับ ผลกระทบ
จากเหตุการณ์น้ าท่วมหลายครัง้ ในรอบ 20 ปี ทผ่ี ่าน
มา (ทรงชัย, 2562) โดยเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปี
พ.ศ. 2554 ส่ ง ผลกระทบให้ พ้ืน ที่ส วนทุ เ รีย นใน
จังหวัดนนทบุรเี สียหายอย่างมาก เกษตรกรบางราย
ฟื้ นฟู สวนทุ เ รีย นขึ้น มาใหม่จ นสาเร็จ แต่ บ างราย
พยายามฟื้ นฟูสวนทุเรียนแต่ยงั ไม่สาเร็จ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2557 ถึ ง ปั จ จุ บ ัน เกษตรกรสวนทุ เ รีย นใน
จังหวัดนนทบุรยี งั คงประสบปั ญหาน้ าทะเลหนุ นสูง
และน้าท่วมสวนทุเรียน ส่งผลให้ระดับความเค็มของ
น้ าในสวนทุเรียนที่ใช้รดต้นทุเรียนปรับเพิม่ สูงขึน้ ถึง
0.37 ppt (สานักข่าวไทย, 2562) ทาให้ทุเรียนทัง้ ทีม่ ี
อยู่เดิมและทีเ่ ริม่ ปลูกใหม่ตายลง
ความเค็มของดินและน้ าทีใ่ ช้ในการเกษตรมี
ความสาคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตพืชและผลผลิต
โดยจะเกี่ ย วข้อ งกับ การดู ด น้ า ของพืช การแลก
เปลี่ยนประจุระหว่างพืชและดิน การสังเคราะห์ดว้ ย
แสง ตลอดจนการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งพืชต่าง
ชนิดจะมีกลไกการตอบสนองต่อความเค็มทีต่ ่างกัน
เช่ น การเปลี่ย นแปลงรู ป ร่ า งทางกายภาพ การ
เปลี่ย นแปลงในระดับ โมเลกุ ล โดยพืช จะรับ รู้ถึง
ความเครีย ดจากความเค็ม (salinity stress) ผ่ า น
การเกิด ความเครีย ดออสโมติก (osmotic stress)
แ ละ ค ว า มเค รี ย ดไอออนิ ก ( ionic stress) ซึ่ ง
สัญ ญาณจากความเครีย ดเหล่ า นี้ จ ะท าให้พืช เกิด
กิจกรรมตอบสนองต่อความเค็มในรูปแบบต่าง ๆ
(Kumar et al., 2017)
การศึกษาวิจยั ก่อนหน้าเกีย่ วกับความเครียด
ของพืชจากความเค็ม พบว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์
(NaCl) เป็ นหนึ่งสาเหตุของความเครียดจากความ
เค็ม ทาให้เกิดอนุมลู อิสระในรูปแบบของออกซิเจนที่
ไวต่ อ ปฏิ กิ ริย า (reactive oxygen species, ROS)
เพิ่มสูงขึ้น การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง กิจกรรม
ของเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) เพิม่ ขึน้

เพื่ อ มาก าจั ด ROS โดยเปลี่ ย น ROS ให้ เ ป็ น
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H2O2) นอกจากนี้ความ
เค็มทาให้พชื สะสมโซเดียม (Na) ปริมาณมาก จนไม่
สามารถดูด ซึม แคลเซียม (Ca) โพแทสเซีย ม (K)
และธาตุอาหารรองอื่น ๆ ซึ่งทาให้พชื เกิดการขาด
ธาตุอาหารและหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ อีกทัง้
ยังทาให้พชื ขาดน้าได้อกี ด้วย เนื่องจากน้าในดินเกิด
แรงดันออสโมติก ทาให้พืชดูดน้ าได้ลดลง (จันทร์
ธิรา และศิรพิ รรณ, 2559) เซลล์ของรากพืชจะเกิด
การ plasmolysis ซึ่ง เป็ น กระบวนการสูญ เสีย น้ า
ของเซลล์ส่วนทีเ่ ป็ นเมมเบรนของเซลล์โปรโตพลาส
(protoplast) โดยจะแยกตั ว ออกจากผนั ง เซลล์
รวมทัง้ เมื่อมีความเข้มข้นของเกลือเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
การเจริญเติบโตของรากฝอยลดลง (Volgger et al.,
2010; Lang et al., 2014)
มีงานวิจยั จานวนมากที่ทาการวิจยั เกี่ยวกับ
ผลของความเค็มต่อ การเจริญเติบโตของพืชชนิด
ต่ า ง ๆ เช่ น Dionisio-Sese และ Tobita (1998)
ศึก ษาการตอบสนองต่อ ความเค็มในการเพาะต้น
กล้าข้าวพันธุ์ต่าง ๆ โดยศึกษาข้าวพันธุ์ท่ที นเค็ม
และข้าวทีไ่ ม่ทนเค็ม พบว่าการเจริญเติบโตของข้าว
ทีไ่ ม่ทนเค็มจะเติบโตช้าลง มีการสะสม Na+ ในใบใน
ปริม าณมากกว่ า ข้า วพัน ธุ์ท่ีท นเค็ม กิจ กรรมของ
เอนไซม์ SOD ลดลง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถก าจัด
ROS ทันสถานการณ์ ข้าวทีไ่ ม่ทนเค็มจึงหยุดชะงัก
การเจริญเติบโต ขณะที่ขา้ วพันธุ์ทนเค็มมีกิจกรรม
การทางานของเอนไซม์เป็ นปกติ
จัน ทร์ธิร า และศิริพ รรณ (2559) ศึก ษาผล
ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ต่อพืชถั ่วเหลือง
พบว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์ทาให้การเจริญเติบโต
และปริมาณการผลิตคลอโรฟิ ลล์ในใบของถั ่วเหลือง
ลดลง นอกจากนัน้ ปริมาณโพรลีนและกิจกรรมของ
เอนไซม์ SOD สูงขึน้ กว่ากรรมวิธคี วบคุม
ธนภูมิ (2560) รายงานผลของความเค็มต่อ
สรีรวิทยาของข้าว 5 สายพันธุ์ ซึ่งพบว่าในสภาวะที่
60
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มีความเค็มสูงขึน้ ใบข้าวมีการสะสมโซเดียมเพิม่ ขึน้
ส่ ง ผลต่ อ การดูด ซึม โพแทสเซีย มและปริมาณรงค
วัตถุอ่นื ๆ ทาให้การเจริญเติบโตของข้าวลดลง หาก
มีการศึกษาผลของน้ าเค็มความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อ
การเปลี่ย นแปลงสมบัติข องดิน ปลู ก และการตอบ
สนองของต้นทุเรียน จะทาให้ทราบถึงระดับความ
เค็ม ที่ส่ง ผลกระทบต่อ ต้น ทุ เ รีย น ซึ่ง จะช่ วยทาให้
เกษตรกรสามารถเฝ้ าระวัง ติดตาม และแก้ไขปั ญหา
ความเค็มของดินและน้ า ทีจ่ ะส่งผลต่อต้นทุเรียนได้
ทันสถานการณ์
การวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
น้ าเค็มจากโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อ
การหลุ ด ร่ ว งของใบทุ เ รี ย นพั น ธุ์ ก้ า นยาว และ
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงสมบัตบิ างประการของดิน
ปลู ก ด้ ว ยวิ ธี ม าตรฐาน ได้ แ ก่ ค่ า การน าไฟฟ้ า
(electrical conductivity, EC) ค่ า pH และปริม าณ
ธาตุ อ าหารต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ อิ น ทรีย วัต ถุ (organic
matter, OM) โซเดี ย ม ( sodium, Na) คลอไรด์
(chloride, Cl) ฟอสฟอรัส ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นดิน
(available phosphorus, P) โพแทสเซี ย มที่ แ ลก
เปลี่ ย นได้ ใ นดิ น (exchangeable potassium, K)
แ ม ก นี เ ซี ย ม ( magnesium, Mg) แ ค ล เ ซี ย ม
(calcium, Ca) และอัต ราการดู ด ซับ เกลือ ของดิน
(salt absorption ratio, SAR) ของดิน ปลู ก รวมทัง้
วิเคราะห์ค่า EC และความเค็มของน้าทีผ่ ่านดินปลูก
เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับใช้ใ นการพิจ ารณาปรับ ปรุ ง
แก้ไขสภาพน้าทีใ่ ช้ในการปลูกต้นทุเรียนต่อไป

ต่าง ๆ ให้ต้นทุเรียน ในปริมาณต้นละ 1000 มิลลิ
ลิตร/วัน ทุก ๆ 2 วัน เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบ
ด้วย 5 กรรมวิธี กรรมวิธลี ะ 5 ซ้า ได้แก่ (1) T1 คือ
การใช้ น้ า ปกติ (ไม่ เ ติ ม NaCl) ซึ่ ง มี ค วามเค็ ม
ประมาณ 0.07 ppt (2) T2 คือ การใช้น้ าที่มี NaCl
ความเข้มข้น 0.2 ppt (3) T3 คือ การใช้น้าทีม่ ี NaCl
ความเข้มข้น 0.5 ppt (4) คือ T4 การใช้น้าทีม่ ี NaCl
ความเข้มข้น 1.00 ppt และ (5) T5 คือ การใช้น้าทีม่ ี
NaCl ความเข้มข้น 2.00 ppt
โดยใช้ตน้ พันธุท์ ุเรียนก้านยาวเสียบยอด
ขนาดความสู ง 90-100 เซนติเ มตร ปลู ก ด้ว ยดิน
สาเร็จ รูป ผสมปุ๋ ยคอกอัต ราส่ ว น 1 : 1 ในกระถาง
พลาสติกที่มเี ส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ซึ่งมีถาดรอง
น้า เก็บรักษาต้นทุเรียนกรรมวิธตี ่าง ๆ ในเรือนปลูก
พืชทดลอง วิเคราะห์สมบัตบิ างประการของดินปลูก
ก่ อ นและหลัง การทดลอง ได้แ ก่ ค่ า การน าไฟฟ้ า
(EC) ค่า pH ด้วยเครื่อง pH/EC meter และปริมาณ
ธาตุอาหารต่าง ๆ ได้แก่ อินทรียวัตถุ (OM) (Walkley
and Black, 1934) โ ซ เ ดี ย ม ( Na) ( ammonium
acetate method) คลอไรด์ (Cl) (water extraction,
Mohr’ titration) ฟอสฟอรัส ที่เ ป็ น ประโยชน์ ใ นดิน
(P) (Bray ll method) โพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยนได้
ในดิน (K) แมกนีเซียม (Mg) และแคลเซียม (Ca)
(NH4OAc method) และอัตราการดูดซับเกลือของ
ดิน (SAR) ของดินปลูก วิเคราะห์ความแปรปรวน
ข้ อ มู ล (analysis of variance) และเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ทางสถิ ติ ด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ ร ะ ดั บ
ความเชื่อมั ่น 95 % ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2.2 การศึ ก ษาผลของน้ า เกลื อ โซเดี ย ม
คลอไรด์ต่อค่า EC และความเค็มของน้ าที่ผ่าน
ดิ นปลูก
วิเ คราะห์ ค่ า EC ของน้ า ที่ผ่ า นดินปลูก
ด้ว ยเครื่อ ง pH/EC meter และความเค็ม ของน้ าที่
ผ่านดินปลูกด้วยเครื่องวัดความเค็ม บันทึกข้อมูล

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 การศึ ก ษาผลของน้ า เกลื อ โซเดี ย ม
คลอไรด์ต่อดิ นปลูก
วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) เพื่อจาลองสภาวะการ
ได้รบั น้ าเค็มของต้นทุเรียนพันธุ์ก้านยาว ด้วยการ
รดน้ าเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น
61

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 9 • ฉบับที ่ 1 • มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

คลอไรด์ต่อดิ นปลูก
ผลของน้ าเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
ต่ อ ค่ า pH และค่ า EC ของดิ น ปลู ก ทุ เ รี ย นพัน ธุ์
ก้ า นยาว พบว่ า ในสัป ดาห์ ท่ี 8 หลัง การวิจ ัย ทุ ก
กรรมวิธี (T1-T5) ส่งผลให้ค่า pH ของดินอยู่ระหว่าง
7.00-7.17 (ตารางที่ 1) ซึ่ง pH ดังกล่าวสูงกว่า ค่า
pH ที่เ หมาะสมต่ อ การปลู ก ทุ เ รีย น (pH 5.5-6.5)
(กองวิ จ ั ย และพั ฒ นาการจั ด การที่ ดิ น , 2562)
เนื่ อ งจากการใช้น้ า เกลือ โซเดีย มคลอไรด์ ค วาม
เข้ม ข้น ต่ า ง ๆ ในกรรมวิธี T2-T5 (0.2, 0.5, 1.00
และ 2.00 ppt) ส่งผลให้ค่า pH สูงขึ้น ถึงแม้ว่า T1
จะใช้น้ า ปกติ (ไม่ เ ติม NaCl) รดต้ น ทุ เ รีย น ก็ย ัง
ส่งผลให้ค่า pH ของดินเป็ น 7.14 เนื่องจากน้ าปกติ
ทีเ่ กษตรกรใช้รดต้นทุเรียน มีความเค็มอยู่ประมาณ
0.07 ppt ดังนัน้ ทุกกรรมวิธี (T1-T5) จึงส่งผลให้ค่า
pH สูงกว่าค่าที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชโดยทัวไป
่
รวมทัง้ ทุเรียน

วิเ คราะห์ค วามแปรปรวนข้อ มูล และเปรีย บเทีย บ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติดว้ ยวิธี DMRT
ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่น 95 % ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2.3 การศึ ก ษาผลของน้ า เกลื อ โซเดี ย ม
คลอไรด์ ต่ อ การหลุ ด ร่ ว งของใบทุ เ รี ย นพัน ธุ์
ก้านยาว
นับจานวนใบทุเรียนที่หลุดร่วงในแต่ละ
กรรมวิธีในข้อ 2.1 พร้อมสังเกตการเปลี่ย นแปลง
ของสภาพ ได้แก่ สีใบ ความเสียหายของใบ และ
การหลุดร่วงของใบทุเรียนเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์
บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูล และ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย ทางสถิติ
ด้ว ยวิธี DMRT ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ 95 % ด้ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูป

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลการศึกษาผลของน้าเกลือโซเดียม

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลของน้าเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อค่า pH ค่าการนาไฟฟ้ า และอัตราการดูดซับเกลือ
ของดินปลูกทุเรียนพันธุก์ า้ นยาว
ผลการศึกษาผลของน้าเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อดินปลูกทุเรียนพันธุก์ า้ นยาว1/
กรรมวิธี
pH
ค่าการนาไฟฟ้ า (dS/m)
อัตราการดูดซับเกลือของดิน
T1
7.14 a
3.05 c
0.85 d
T2
7.09 a
3.95 c
2.37 d
T3
7.17 a
8.11 b
6.92 c
T4
7.00 a
12.89 a
11.96 b
T5
7.17 a
16.46 a
23.66 a
1/
ค่า pH ค่าการนาไฟฟ้ า (electrical conductivity, EC) และอัตราการดูดซับเกลือของดิน (salt absorption
ratio, SAR) ของดิน ที่ใ ช้ป ลู ก ทุ เ รีย นพัน ธุ์ ก้า นยาวไม่ แ ตกต่ า งและแตกต่ า งกัน ตามตัว อัก ษร ตามล าดับ
เปรียบเทียบตามคอลัมน์ วิเคราะห์หาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทางสถิตดิ ว้ ย
วิธี Duncan’s new multiple range tests (DMRT) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่ง T1 คือ การใช้น้ าปกติ (ไม่
เติม NaCl) ซึง่ มีความเค็มประมาณ 0.07 ppt; T2 คือ การใช้น้าทีม่ ี NaCl ความเข้มข้น 0.2 ppt; T3 คือ การใช้
น้ าที่มี NaCl ความเข้มข้น 0.5 ppt; T4 คือ การใช้น้ าทีม่ ี NaCl ความเข้มข้น 1.00 ppt; T5 คือ การใช้น้ าทีม่ ี
NaCl ความเข้มข้น 2.00 ppt
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เมื่อ พิจ ารณาค่ า การน าไฟฟ้ า EC ของ
ดินในกรรมวิธตี ่าง ๆ ในสัปดาห์ท่ี 8 พบว่ากรรมวิธี
T4 การใช้น้ าที่มี NaCl ความเข้มข้น 1.00 ppt และ
T5 การใช้น้าทีม่ ี NaCl ความเข้มข้น 2.00 ppt ส่งผล
ให้ค่า EC สูงที่สุด เท่ากับ 12.89 และ 16.46 dS/m
ตามลาดับ (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม ค่า EC ในทุก
กรรมวิธี (T1-T5) เท่ า กับ 3.05-16.46 dS/m ล้ว น
แล้วแต่สงู กว่าค่า EC ทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกทุเรียน
ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 0.52-0.65 dS/m (กองวิ จ ั ย และ
พัฒนาการจัดการทีด่ นิ , 2562) เนื่องจาก NaCl เมื่อ
ละลายน้ าจะแตกตัวเป็ นโซเดียมไอออน (Na+) และ
คลอไรด์ไ อออน (Cl-) ดัง นั น้ ในกรรมวิธีท่ีมี NaCl
ความเข้มข้นสูงขึน้ จึงส่งผลให้ค่า EC สูงขึน้ ตามไป
ด้วย และค่า EC ดังกล่าวบ่งชี้ว่าดินในทุกกรรมวิธี
เป็ นดินเค็ม เนื่องจากดินเค็ม คือ ดินที่มคี ่าการนา
ไฟฟ้ าของสารละลายที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ า
มากกว่า 2 dS/m (กรมพัฒนาที่ดนิ , 2544) ซึ่งเมื่อ
ค่า EC ของดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียนและ
ความเค็มในดิน อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การดูดซับธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการเจริญเติบโต
ของต้นทุเรียน
เมื่ อ พิ จ ารณาปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ
(organic matter, OM) ของดิน ปลู ก ทุ เ รีย นในทุ ก
กรรมวิ ธี พบว่ า ทุ ก กรรมวิธี (T1-T5) มี ป ริ ม าณ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นระดั บ สู ง มาก (21.19-28.67 %)
เนื่องจากการปลูกทุเรียนด้วยดินสาเร็จรูปผสมปุ๋ ย
คอก ซึ่ง มีก ารเติมอิน ทรีย วัตถุ และธาตุอาหารพืช
ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการผสมดิน บรรจุจาหน่ ายและนามา
ผสมปุ๋ ยคอกเพิ่ ม เติ ม อี ก ด้ ว ย ขณะที่ ป ริ ม าณ
อิน ทรีย วัต ถุ ท่ีเ หมาะสมกับ ทุ เ รีย นเท่ า กับ 2-3 %
(กรมส่ ง เสริม การเกษตร, 2556) แสดงให้เ ห็น ว่ า
การใช้น้าทีม่ ี NaCl ความเข้มข้นระดับต่าง ๆ รดต้น
ทุเรียน ไม่มีผลต่อปริมาณอินทรียวัตถุในดิน อาจ
เนื่องมาจากระยะเวลาในการประเมินไม่เพียงพอต่อ
การย่อยสลายของอินทรียวัตถุ ผลการทดลองครัง้ นี้

จึงไม่สอดคล้องกับรายงานของ Tejada และคณะ
(2006) ที่พบว่าการเพิม่ อินทรียวัตถุในดินสามารถ
ช่วยลดความเค็มของดิน โดยอินทรียวัตถุในดินจะ
ช่วยช่วยเพิม่ อัตราการชะล้างโซเดียมไอออนและลด
ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ถึง 50 % เมื่อเมื่อ
เปรียบเทียบกับ กรรมวิธีควบคุม ขณะเดียวกัน ใน
ระหว่ า งที่อิน ทรีย วัต ถุ ในดิน เกิด การสลายตัว โดย
กิจกรรมของจุลินทรีย์ ในดิน ทาให้เกิด สภาวะการ
เป็ นกรด กรดเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการแตกตัวของ
แคลเซียมคาร์บอเนตในดินเป็ นแคลเซียมไอออน ซึง่
แคลเซี ย มไอออนที่เ กิ ด ขึ้น จะไปแทนที่โ ซเดีย ม
ไอออนทีอ่ ยู่ในสารละลายดิน ได้เป็ นแคลเซียมคลอ
ไรด์และโซเดียมคาร์บอเนต ทาให้ความเค็มในดิน
ลดลง (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2544)
เมื่อ พิจ ารณาปริม าณฟอสฟอรัสที่เ ป็ น
ประโยชน์ในดิน (P) และโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยน
ได้ในดิน (K) ในดินปลู กทุเรียนทุกกรรมวิธี พบว่า
ทุ ก กรรมวิธี (T1-T5) มีป ริม าณ P และ K สูง มาก
เท่ า กั บ 1,206.81-1,682.78 mg/kg และ 735.531180.15 mg/kg ตามลาดับ ซึง่ คาดว่าเป็ นผลตกค้าง
ของปุ๋ ยในดิน ผสมส าเร็ จ ที่ใ ช้ใ นการปลู ก ทุ เ รีย น
ขณะที่ป ริม าณ P และ K ที่เ หมาะสมต่ อ การปลู ก
ทุเรียนเท่ากับ 35-60 mg/kg และ 100-120 mg/kg
ตามลาดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) รวมทัง้
ค่ า pH ของดิน สู ง กว่ า 7 จึง ส่ ง ผลให้ ฟ อสฟอรัส
โพแทสเซี ย ม แมงกานี ส สัง กะสี ทองแดง และ
โคบอลท์ อยู่ ใ นรูป ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ พืช น้ อ ยลง
เกิดความเป็ นพิษของโซเดียม โบรอน โมลิบดินัม
เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่
ละลายได้ ดิ น ขาดธาตุ สัง กะสี ไนโตรเจน และ
อินทรียวัตถุ (อรุณ,ี 2540)
เมื่ อ พิ จ ารณาปริ ม าณโซเดี ย มและ
คลอไรด์ ใ นดิ น ปลู ก ทุ เ รี ย นทุ ก กรรมวิ ธี พบว่ า
ปริมาณ Na และ Cl ในดินสูงขึน้ เมื่อมีการใช้น้าทีม่ ี
NaCl ความเข้มข้นเพิม่ ขึน้ รดต้นทุเรียน (ตารางที่ 2)
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และเมื่ อ ดิ น ที่ไ ด้ ร ับ การรดน้ า เกลื อ NaCl ความ
เข้มข้นสูงขึ้น (0.2, 0.5, 1.00 และ 2.00 ppt) อย่าง
ต่อเนื่อง จะมีการสะสมและดูดซับเกลือไว้ในดิน ดัง
จะเห็นได้จากค่า SAR ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
เมื่อมีการรดน้าเกลือความเข้มข้น 2.00 ppt พบว่ามี
ค่า SAR สูงถึง 23.66 เมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนที่
รดน้ าปกติ ซึ่งมีค่าความเค็มเท่ากับ 0.07 ppt มีค่า
SAR เท่ากับ 0.85 (ตารางที่ 1) บ่งชีใ้ ห้เห็นว่าการใช้

น้ า เกลือ NaCl ความเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ รดต้น ทุ เ รียน
ส่ ง ผลให้ อ ั ต ราการดู ด ซั บ เกลื อ ของดิ น (salt
absorption ratio, SAR) เพิ่มสูงขึ้นและเกิดสภาวะ
ดินเค็ม ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับ
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองของพืชดังกล่าว
มาข้างต้น จนกระทังเกิ
่ ดความเป็ นพิษของโซเดียม
โบรอน โมลิบดินัม ทาให้แคลเซียมและแมกนีเซียม
ทีล่ ะลายได้ในดินเกิดการตกตะกอน (อรุณ,ี 2540)

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาผลของน้ าเกลือโซเดียมคลอไรด์ ต่อธาตุอาหารต่าง ๆ ที่พบในดินปลูกทุเรียนพันธุ์
ก้านยาว
ธาตุอาหารต่าง ๆ ทีพ่ บในดินปลูกทุเรียนพันธุก์ า้ นยาวในแต่ละกรรมวิธ1/ี
กรรมวิธี OM
Na
Cl
P
K
Mg
Ca
(%)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
T1
21.19 b 190.23 e 431.40 d 1,546.3 b 959.66a b 1,485.66 a 10,354.0 a
T2
28.17 a 659.19 d 438.00 d 1,206.81 b 852.17a b 1,223.85 b 9,535.24 b
T3
25.32 a 1,582.25 c 1,419.65 c 1,459.29 b 840.20a b 1,277.71 b 9,430.48 b
T4
25.72 a 3,670.31 b 2,861.30 b 1,445.64 b 1180.15 a 1,528.88 a 9,649.52 b
T5
28.67 a 5,954.60 a 4,439.42 a 1,682.78 a 735.53 b 1,331.58a b 9,425.71 b
1/
ธาตุอาหารต่าง ๆ ในดินที่ใช้ปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาว ได้แก่ อินทรียวัตถุ (organic matter, OM) โซเดียม
(sodium, Na) คลอไรด์ (chloride, Cl) ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ในดิน (available phosphorus, P) โพแทส
เซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (exchangeable potassium, K) แมกนีเซียม (magnesium, Mg) และแคลเซียม
(calcium, Ca) แตกต่ า งกันตามตัวอัก ษร เปรีย บเทีย บตามคอลัมน์ โดยวิเ คราะห์หาความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ย ทางสถิติด้ วยวิธี DMRT โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (รายละเอีย ด
กรรมวิธี T1-T5 ดังตารางที่ 1)
เมื่อพิจารณาปริมาณแมกนีเซียม (Mg)
ในดิน ปลู ก ทุ เ รีย น พบว่ า ปริม าณ Mg ในดิน ปลู ก
ทุเรียนกรรมวิธี T2-T5 มีปริมาณเท่ากับ 1,223.851,528.88 mg/kg ซึ่ง มีแ นวโน้ ม ลดลงจากกรรมวิธี
ควบคุ ม T1 (ตารางที่ 2) ขณะที่ แ มกนี เ ซี ย มที่
เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียนเท่ากับ 250-450 mg/kg
(กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร, 2556) เมื่ อ พิ จ ารณา
ปริมาณแคลเซียม (Ca) ในดินปลูกทุเรียน พบว่า

ปริม าณ Ca ในดิน ปลู ก ทุ เ รีย นในทุ ก กรรมวิธีใ ห้
ผลการวิจ ัย ไปในทิศ ทางเดีย วกัน กับ ปริม าณ Mg
โดยดิ น กรรมวิ ธี T2-T5 มี ป ริ ม าณ แคลเซี ย ม
9,425.71-9,535.24 mg/kg น้ อ ยกว่ า อย่ า งมี นั ย
ส าคัญ (p = 0.05) กั บ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม T1 ซึ่ ง มี
ปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 10,354.0 mg/kg (ตาราง
ที่ 2) ขณะที่ป ริมาณแคลเซียมที่เ หมาะสมต่อการ
ปลูกทุเรียนเท่ากับ 800-1,500 mg/kg (กรมส่งเสริม
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การเกษตร, 2556) สอดคล้องกับรายงานของอรุณี
(2540) พบว่าปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่
ละลายได้ ใ นดิน จะเกิ ด การตกตะกอนในสภาวะ
โซเดียมเป็ นพิษ บ่งชีใ้ ห้เห็นว่าการรดน้าเกลือ NaCl
ความเข้ม ข้น 0.2 ppt ขึ้น ไป ส่ ง ผลให้เ กิด สภาวะ

ความเป็ นพิษของโซเดียม ทาให้เกิดการตกตะกอน
ของแคลเซียมและแมกนีเซียมในดิน และแคลเซียม
และแมกนี เ ซีย มที่ละลายได้ใ นดิน บางส่ ว นถู ก ท า
ปฏิกิริย าไป ท าให้ แ คลเซี ย มและแมกนี เ ซีย มใน
สารละลายดินลดลง

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาผลของน้ าเกลือโซเดียมคลอไรด์ ต่อค่าการนาไฟฟ้ าและความเค็มของน้ าทีผ่ ่านดิน
ปลูก
ค่า EC ของน้าทีผ่ ่านดินปลูก (dS/m)1/
ความเค็มของน้าทีผ่ ่านดินปลูก (ppt) 1/
สัปดาห์ท่ี 0 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 8 สัปดาห์ท่ี 0 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 8
T1
0.89 d 0.99 d 1.35 d 0.23 e 0.03 e 0.37 d 0.46 d 0.60 d
T2
1.02 d 1.32 d 1.87 d 0.47 d 0.22 d 0.47 cd 0.60 d 0.82 d
T3
1.45 c
2.46 c
3.42 c
1.11 c
0.50 c
0.60 c
1.08 c
1.65 c
T4
2.13 b 3.71 b 5.34 b 2.16 b 1.03 b 0.97 b 1.73 b 2.64 b
T5
3.64 a 7.36 a 10.95 a 4.06 a 2.01 a 1.72 a 3.78 a 5.79 a
1/
จานวนใบร่วงของทุเรียนพันธุ์ก้านยาวแตกต่างกันตามตัวอักษร เปรียบเทียบตามคอลัมน์ โดยวิเคราะห์หา
ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทางสถิตดิ ้วยวิธี DMRT โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
(รายละเอียดกรรมวิธี T1-T5 ดังตารางที่ 1)
กรรมวิธี

3.2 ผลการศึกษาผลของน้าเกลือโซเดียม
คลอไรด์ต่อค่าการนาไฟฟ้ าและความเค็มของ
น้าที่ผ่านดิ นปลูก
ผลของน้ าเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
ต่ อ ค่ า EC และความเค็ ม ของน้ า ที่ ผ่ า นดิ น ปลู ก
ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ดัง
ตารางที่ 3 ค่า EC ของน้ าที่ไหลผ่านดินปลูก เป็ น
การแสดงถึง การน าไฟฟ้ า ของน้ า ที่เ กิด จากการมี
ประจุไฟฟ้ าในน้ า โดยเกิดขึ้นจากการแตกตัวของ
NaCl ที่ละลายในน้ า ผลการวิจยั พบว่าค่า EC ของ
กรรมวิธีค วบคุ ม T1 ตลอดระยะเวลาการวิจ ัย 8
สัปดาห์ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p =
0.05) กับ T2 การใช้น้ าทีม่ ี NaCl ความเข้มข้น 0.2
ppt แต่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.05)
กับ T3, T4 และ T5 โดยค่ า EC ของน้ า ที่ผ่ า นดิน

ปลูกทุเรียนเพิม่ ขึ้นตามความเข้มข้นของน้ าเกลือที่
ใช้ ร ดต้ น ทุ เ รีย น ซึ่ ง ให้ ผ ลการวิจ ัย ไปในทิศ ทาง
เดีย วกัน กับ ความเค็ม ของน้ า ที่ผ่ า นดิน ปลู ก มีค่ า
เพิ่มขึ้นเมื่อรดด้วยน้ าเกลือที่มีความเข้มข้นสูง ขึ้น
ตลอดระยะเวลาการวิจยั 8 สัปดาห์ ทัง้ นี้ค่า EC และ
ความเค็มของน้ าทีผ่ ่านดินปลูกทุเรียนยังเพิม่ สูงขึ้น
ตามระยะเวลาการทดลองทีน่ านขึน้ โดยค่า EC ของ
น้ าที่ผ่านดินปลูกทุเรียนในสัปดาห์ท่ี 0, 1, 2 และ
8 เท่ากับ 0.89-3.64, 0.99-7.36, 1.35-10.95 และ
0.23-4.06 dS/m ตามลาดับ และความเค็มของน้าที่
ผ่ า นดิน ปลู ก ทุ เ รีย นในสัป ดาห์ ท่ี 0, 1, 2 และ 8
เท่ากับ 0.03-2.01, 0.37-1.72, 0.46-3.78 และ 0.605.79 ppt แสดงให้เห็นว่าเมื่อรดน้าเกลือ NaCl ความ
เข้มข้นต่าง ๆ (0.2, 0.5, 1.00 และ 2.00 ppt) จะเกิด
การสะสมความเค็มไว้ในดิน และเมื่อรดน้ าครัง้ ครัง้
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ไปจะเกิด การชะล้ า งเกลือ โซเดีย มออกมากับ น้ า
ส่ ง ผลให้ ค่ า ความเค็ม ของน้ า ที่ผ่ า นดิน ปลู ก มีค่ า
เพิม่ ขึ้นทุกสัปดาห์ท่วี เิ คราะห์ผลการทดลอง ยิง่ ไป
กว่านัน้ กรรมวิธคี วบคุมทีม่ กี ารใช้น้าปกติ ซึง่ มีความ
เค็ม 0.07 ppt รดต้นทุเรียนทุกสัปดาห์ สามารถเพิม่
ความเค็ม ของน้ า ที่ผ่ า นดิน ปลู ก ทุ เ รีย นได้เ ท่ า กับ
0.37 ppt เมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ ซึง่ สูงกว่า
ความเค็มของน้ าที่เหมาะสมต่อ ต้นทุ เ รียนเท่ากับ
0.20 ppt (ปราณี, 2533) จึงเป็ นสาเหตุท่ที าให้ต้น
ทุ เ รีย นพัน ธุ์ ก้ า นยาวในพื้น ที่ป ลู ก ในเขตจัง หวัด
นนทบุรตี ายเป็ นวงกว้าง ดังนัน้ ปั ญหาน้ าทะเลหนุ น
จนกระทัง่ น้ า ในร่ อ งสวนที่ใช้ร ดต้น ทุ เ รีย นมีระดับ
ความเค็ม 0.07 ppt ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสวน
ทุเรียน ทาให้ทุเรียนตายได้ จาเป็ นต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน

ตลอดจนท าให้ทุ เ รีย นใบร่ ว ง 53.9 % ดัง นั น้ การ
ศึกษาวิจยั นี้บ่งชี้ให้เห็นว่าความเค็มของน้ าที่ใช้รด
ต้นทุเรียนมีผลกระทบโดยตรงต่อการปลูกทุเรียนใน
เขตจังหวัดนนทบุรี หากประเด็นปั ญหานี้ยงั ไม่ได้รบั
การแก้ไขอย่างเร่ งด่วน จะส่งผลให้สวนทุเรียนใน
จังหวัดนนทบุรไี ด้รบั ความเสียหายในวงกว้างอย่าง
รวดเร็ว

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ัย จาก
กองทุ น วิจ ัย มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 2558 ข อ ข อ บ คุ ณ ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก ารอาหาร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความรู้
และอนุเคราะห์เครื่องมือและสถานทีท่ าการทดลอง

4. สรุป

6. รายการอ้างอิ ง

ผลการศึกษาสภาวะความเค็มต่อการเปลีย่ น
แปลงสมบัติของดินปลูกและการร่วงของใบทุเรียน
พันธุก์ า้ นยาวสามารถสรุปว่าความเค็มของน้ า ≥ 0.2
ppt เมื่อรดต้นทุเรียนพันธุก์ ้านยาวเสียบยอด ขนาด
ความสูง 90-100 เซนติเมตร ทุก ๆ 2 วัน เป็ นระยะ
เวลา 8 สัป ดาห์ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด สภาวะการสะสม
โซเดียมในดินจนกระทังเป็
่ นพิษกับพืช และเกิดการ
ตกตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมในดิน ทา
ให้ต้ น ทุ เ รีย นอ่ อ นแอและเกิด ความบกพร่ อ งของ
ระบบท่องลาเลียง ส่งผลให้เกิดอาการใบร่วง และ
หากน้ าที่ใช้รดต้นทุเรียนมีความเค็ม ≥ 1.0 ppt จะ
ทาให้ทุเรียนใบไหม้และใบร่วงอย่างรวดเร็ว ยิง่ ไป
กว่านัน้ การใช้น้ าในร่องสวนทุ เรีย นในเขตจัง หวัด
นนทบุ รี ซึ่ง มีค วามเค็ม ประมาณ 0.07 ppt รดต้น
ทุเรียนดังกล่าวทุก ๆ 2 วัน เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์
ส่งผลให้เกิดการสะสมของเกลือโซเดียมในดิน เกิด
การเปลีย่ นแปลงค่า pH ปริมาณ Mg และ Ca ในดิน
รวมทัง้ เพิ่มความเค็มของน้ าที่ผ่านดินปลูกทุเรียน
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