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บทคดัย่อ 
ศึกษาเปรียบเทียบสรีรวิทยาบางประการในพืชเด่น 5 ชนิดคือ หนามพุงดอ (Azima sarmentosa) หนามแดง 

(Maytenus mekongensis) ขลู่ (Pluchea indica) หญา้หวาย (Ischaemum barbatum) และสะแกนา (Combretum quadrangulare) 
ท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีดินเค็มจัด ในเขตจังหวดัขอนแก่น ช่วงฤดูฝน (ตุลาคม พ.ศ. 2558) และฤดูแล้ง (เมษายน พ.ศ. 2559) 
เปรียบเทียบค่าทางสรีรวิทยา ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าสมัพทัธ์ ค่าความเขียวของใบ และค่าศกัยข์องน ้ าในใบ จากผลการศึกษาในทั้ง
สองฤดูพบวา่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้าของดินรอบรากพืช ในช่วงฤดูฝนอยูใ่นช่วง 6.68-8.73 และ 0.1-2.1 เดซิซี
เมนส์ต่อเมตร ในฤดูแลง้อยูใ่นช่วง 8.94-12.11 และ 11.36-18.36 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ตามล าดบั ปริมาณน ้ าสมัพทัธ์ในช่วงฤดู
ฝนของพืชทั้ งหมดมีค่าสูงกว่าฤดูแลง้ เช่นเดียวกับความเขียวของใบ ยกเวน้ขลู่ท่ีมีค่าความเขียวเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญั 
(p<0.05) ช่วงฤดูแลง้พืชศึกษาทุกชนิดมีค่าศกัยข์องน ้ าในใบลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนามแดงและขลู่ ซ่ึงลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั (p<0.05) ดงันั้นความเคม็ท่ีสูงข้ึนจึงมีผลต่อค่าทางสรีรวทิยาของพืชท่ีสามารถข้ึนไดใ้นพ้ืนท่ีดินเคม็  

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to compare some physiological parameters in 5 dominant plants, namely 
Aziama sarmentosa, Maytenus mekongensis, Pluchea indica, Ischaemum barbatum and Combretum quadrangulare 
Which grew on saline soil in Khon Kaen province during the rainy season (October, 2015) and the dry season (April, 
2016) .  Comparative physiological values include the relative water content (RWC) , leaf greenness value and leaf 
water potential. The results in two season showed that the pH of rainy season and dry season soil were in the range 
6.68-8.73 and 8.94-12.11, respectively. In dry season, RWC of all species were decreased while the leaf greenness 
value was less than the rainy season.  In dry season, the leaf greenness value of A.  sarmentosa, M.  mekongensis,                
I.  barbatum and C.  quadrangulae were decreased while in P.  indica was increased and leaf water potential of all 
species were decreased especially M. mekongensis and P. indica, which significantly decreased (p <0.05). The results 
suggested that the increase of salinity level affected the physiology characteristics of plants on salt affected area. 
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บทน า 
ดินเคม็ (saline soil) คือ ดินท่ีมีเกลือท่ีละลายน ้ าไดส้ะสมอยูใ่นปริมาณมาก โดยเฉพาะเกลือในรูปของโซเดียมคลอไรด ์

(NaCl) (อรุณี, 2539; บุปผา, 2549) ในประเทศไทยพบพ้ืนท่ีดินเค็มประมาณ 21.7 ลา้นไร่ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ มีพ้ืนท่ีดินเค็มมากถึง 17.8 ลา้นไร่ (กรมพฒันาท่ีดิน, 2535) และยงัมีแนวโน้มของพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการท่ีจะ
กลายเป็นดินเค็มเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 19.4 ล้านไร่ (สมศรี, 2539) พ้ืนท่ีดินเค็มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดเป็น 21 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนท่ีทั้ งหมด (กรมส่งเสริมการเกตษร, 2540) สภาวะดินเค็มถือเป็นปัญหาหลักต่อการเกษตรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ งน้ีสภาพความรุนแรงของดินเค็มท่ีส่งผลกระทบต่อพืชข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะฤดูกาลท่ี
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากฤดูกาลท าใหเ้กิดความแตกต่างของระดบัความเคม็ระหวา่งชั้นความลึกของดิน โดยทัว่ไปในฤดูฝนเกลือ
จะถูกชะลา้งไปสะสมอยูท่ี่ชั้นล่างของดินแต่ในฤดูแลง้เกลือจะเคล่ือนท่ีข้ึนมาจะสะสมอยูท่ี่ผิวดินและดินชั้นบน เม่ือน ้ าระเหยไป
ท าใหเ้ห็นเป็นคราบเกลือบนผิวดิน (สนัติภาพ, 2543; อรุณี; 2546; มงคล, 2547) จากการศึกษาของ สุมาลี (2555) รายงานวา่ พืช
ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดินเค็มจะเกิดสภาวะเครียดเกลือ 3 ประการ คือ 1) ความเครียดออสโมซิส 2) ความเครียดจากการสะสม
ไอออนท่ีเป็นพิษ และ 3) ความเครียดท่ีเกิดจากการสร้างและสะสมสารอนุมูลอิสระ ซ่ึงสภาวะเครียดเกลือจะส่งผลต่อ
กระทบต่อพืชหลายประการ เช่น ท าให้เมล็ดของ Kochia scoparia และมนัแกว มีอตัราการงอกลดลง เม่ือไดรั้บระดบัความเขม้ขน้
ของเกลือสูงข้ึน พืชมีผลผลิตลดลง และมีคุณภาพต ่า (สุมาลี, 2559; Borzouei, 2012) เน่ืองจากดินเค็มส่งผลให้ค่าชลศกัย ์(water 
potential) ในดินลดลงโดยการลดลงของค่าศกัยอ์อสโมซิส (osmotic potential) ท่ีเป็นผลมาจากการมีไอออนในดินสูง 
พืชจึงมีความสามารถในการดูดน ้ าลดลงและท าให้แรงดนัเต่งของเซลล์พืชลดลงตามไปดว้ย ดงันั้นเม่ือพืชเครียดเกลือ
พืชจึงพยายามรักษาระดบัของ K+ ใหสู้งข้ึน และควบคุมปริมาณ Na+ ให้ต ่าลงในไซโทพลาสซึมเพ่ือรักษาค่าชลศกัยข์อง
น ้ า (Zhu, 2003) ปรียานุช และคณะ (2558) ศึกษาผลของการขาดน ้ าต่อการเปล่ียนแปลงสถานะของน ้ าในใบขา้วขาวดอก
มะลิ 105 พบว่า ในขา้วกลุ่มท่ีได้รับสภาวะขาดน ้ า ค่าศักยข์องน ้ าและปริมาณน ้ าสัมพทัธ์มีค่าลดลง ซ่ึงกระบวนการ
ตอบสนองต่อสภาวะขาดน ้ าอาจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัระดบัความรุนแรง ช่วงเวลาของการขาดน ้ า หรือช่วงอายขุองพืช 
นอกจากน้ีความเครียดเกลือยงัส่งผลต่อปริมาณคลอโรฟิลลแ์ละค่าความเขียวของใบพืช โดย สุมาลี (2559) พบวา่ ใบมนั
แกวท่ีปลูกในสภาวะปกติ ใบจะมีสีเขียวเขม้ ส่วนใบมนัแกวท่ีปลูกในบริเวณท่ีความเขม้ขน้ของเกลือเพ่ิมข้ึน ใบจะมีสี
จางลง และมีปริมาณคลอโรฟิลลล์ดลง รายงานของ Amirjani (2011) ศึกษาผลของความเค็มต่อการปรับตวัของขา้ว โดย
ใชส้ารละลายโซเดียมคลอไรด์ 200 มิลลิโมลาร์ พบวา่ ความเครียดเค็มมีผลท าให้ขา้วปริมาณคลอโรฟิลลล์ดลง จะเห็น
ไดว้า่ความเค็มมีผลต่อปริมาณรงควตัถุและโครงสร้างของคลอโรพลาสตส่์งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของ
พืช (Misra et al., 1997) ในทางตรงขา้ม เดชอุดม และคณะ (2557) พบวา่ขา้วท่ีไดรั้บสภาพเครียดเคม็และแลง้มีผลท าให้
การเจริญเติบโตของขา้วลดลง แต่ปริมาณคลอโรฟิลลก์ลบัเพ่ิมสูงข้ึน อาจกล่าวไดว้า่ขา้วจะมีปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบ
เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงแรกของการไดรั้บความเครียดเคม็ แต่เม่ือไดรั้บความเครียดนานข้ึนปริมาณคลอโรฟิลลจ์ะลดลง  

พ้ืนท่ีดินเค็มส่วนใหญ่จะมีพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดเ้พียงไม่ก่ีชนิด ส่วนมากเป็นพืชท่ีทนต่อความเค็มหรือ
เป็นพืชชอบเกลือจึงจดัวา่เป็นพืชเด่น เน่ืองจากพบจ านวนมากอีกทั้งยงัสามารถเจริญเติบโตและอยูร่อดไดใ้นพ้ืนท่ีดิน
เค็ม พืชเหล่าน้ีมกัจะมีกลไกการปรับตวัในหลายๆ ดา้นมากกวา่พืชในพ้ืนท่ีปกติ ทั้งทางดา้นสัณฐานวิทยา เช่น การมี
ต่อมเกลือบนผิวใบของหญา้แพรก (Cynodon dactylon) เพ่ือช่วยในการขบัเกลือออกจากตน้พืช (Parthasarathy et al., 
2015) ดา้นกายวิภาคศาสตร์ เช่น มีจ านวนปากใบนอ้ย เป็นตน้ ตลอดจนการปรับตวัทางดา้นสรีรวิทยาของพืช เช่น การ
สะสมสาร compatible osmolytes และสาร osmoprotectants (Bohnert et al., 1995) หรือน าไอออนท่ีเป็นพิษไปเก็บไว้
ในแวคิวโอล (Niu et al., 1995) ซ่ึงกลไกปรับตวัของพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั และขอ้มูลเก่ียวกบักลไกการปรับตวั
ของพืชในพ้ืนท่ีดินเค็มยงัมีอยูน่อ้ยมาก โดยเฉพาะลกัษณะทางสรีรวิทยาของพืชท่ีสามารถข้ึนไดเ้องในพ้ืนท่ีดินเค็มจดัเขตภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสรีรวิทยาบางประการของพืชเด่นในเขตพ้ืนท่ีดินเค็ม
ภายใตอิ้ทธิพลของเกลือในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้ เน่ืองจากเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตและอยูร่อดได ้ซ่ึงพบไดเ้ป็นจ านวนมาก
เม่ือเทียบกบัพืชชนิดอ่ืน เพือ่น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปคดัเลือกพืชดชันีดินเคม็ท่ีจะน าไปปลูกเป็นพืชคลุมดินใหส้ามารถใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ีดินเคม็ไดใ้นอนาคต และเป็นองคค์วามรู้พ้ืนฐานในการศึกษาวจิยัในขั้นสูงต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทางดา้นสรีรวทิยาบางประการของพชืในพ้ืนท่ีดินเคม็จดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 
 

วธีิการวจิยั 
ตวัอย่างพืชและพื้นทีศึ่กษา 

ศึกษาพืชเด่น 5 ชนิด ท่ีข้ึนได้เอง ได้แก่ หนามพุงดอ (Azima sarmentosa) หนามแดง (Maytenus mekongensis) ขลู่ 
(Pluchea indica) หญา้หวาย (Ischaemum barbatum) และสะแกนา (Combretum quadrangulare) ในพ้ืนท่ีดินเค็มจดัในเขต
จงัหวดัขอนแก่น  
การวดัคุณสมบัตขิองดนิ  
 1) การวดัค่าการน าไฟฟ้าในดิน ท าการสกดัดินดว้ยน ้ าในอตัราส่วนของดินต่อน ้ าเท่ากบั 1:5 ดว้ยการน าตวัอยา่งดิน
ไปผึ่งให้แห้งในท่ีร่ม แลว้ท าการบดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร  จากนั้นน าดิน 10 ± 0.01 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เติมน ้ ากลัน่ 50 มิลลิลิตร กวนดว้ยแท่งแกว้ให้ดินผสมกบัน ้ าอยา่งทัว่ทุกส่วนเป็นเวลา 30 นาที 
แลว้ตั้งท้ิงไว ้30 นาที ดูดสารละลายส่วนบนใส่หลอดทดลองแลว้น าไปวดัค่าการน าไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองคอนดกัโทรมิเตอร์ 
(electrical conductivity meter) ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  น าค่าท่ีวดัไดม้าแทนค่าในสมการ y = 0.034 + 11.76x เม่ือ 
y เป็น ค่าการน าไฟฟ้าของดินท่ีสกดัไดจ้ากดินท่ีอ่ิมตวัด้วยน ้ า มีหน่วยเป็นมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) หรือ      
เดซิซีเมนส์ต่อเมตร (dS/m) x เป็น ค่าการน าไฟฟ้าของดินท่ีสกดัไดจ้ากดินโดยใชอ้ตัราส่วนดินต่อน ้ าเท่ากบั 1:5 มีหน่วย
เป็น มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร หรือ เดซิซีเมนส์ต่อเมตร  
 2) การวดัค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน วดัค่าตามวธีิการของพชัรี (2549) โดยการน าตวัอยา่งดินไปผึ่งในท่ีร่มแลว้
ท าการบดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร  จากนั้นน าดิน 10±0.01 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เติมน ้ า
กลัน่ 25 มิลลิลิตร กวนดว้ยแท่งแกว้ให้ดินผสมกบัน ้ าอย่างทัว่ทุกส่วนแลว้ตั้งท้ิงไว ้30 นาที น าไปวดัค่าเป็นกรด-ด่าง
ของดินดว้ยเคร่ืองพีเอชมิเตอร์ (ยีห่อ้ Fisher scientific รุ่น AB, สหรัฐอเมริกา) 
การศึกษาสรีรวทิยาของพืชดนิเคม็   
 1) การวดัปริมาณน ้ าสมัพทัธ์ (Relative water content) 
    วดัค่าตามวิธีการของ Turner (1981) โดยการตดัใบพืชขนาดส่ีเหล่ียมขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร 3-5 ช้ิน ท าการ
ชัง่น ้ าหนกัสด (fresh weight) ของเน้ือเยือ่ใบพืช จากนั้นน าไปลอยในน ้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร ในจานเพาะเช้ือ นาน 6 ชัว่โมง 
เม่ือครบเวลาน าเน้ือเยือ่ใบพืชมาชัง่น ้ าหนกัท่ีมีน ้ าอ่ิมตวั (rehydrated fresh weight) ซ่ึงท าการซบัน ้ าออกใหแ้หง้ก่อนการ
ชัง่น ้ าหนกั แลว้น าเน้ือเยื่อใบพืชไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมงหรือจนกวา่ใบพืชจะแห้ง 
จากนั้นท าการชัง่น ้ าหนกัแหง้ (dry weight) น ามาค านวณค่าปริมาณน ้ าสมัพทัธ์จากสูตร 

Relative water content = [(FW – DW) x 100]/ (RFW – DW) 
FW = น ้ าหนกัสดของใบพืช (กรัม)  DW = น ้ าหนกัแหง้ของใบพืช (กรัม)  RFW = น ้ าหนกัสดท่ีอ่ิมน ้ าของใบพืช (กรัม) 
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 2) การวดัค่าความเขียวของใบ (Leaf greenness value) 
     วดัค่าความเขียวด้วยเคร่ืองคลอโรฟิลล์มิเตอร์ (ยี่ห้อ Minolta รุ่น SPAD-502, สหรัฐอเมริกา) โดยวดัใบขยาย
ขนาดเตม็ท่ีแผน่ใบมีสีเขียวเขม้จากก่ิงปลายยอดท่ีสมบูรณ์ท่ีใบอยูบ่นตน้ ท าการวดั 5 ใบต่อพืช 1 ตน้ 
 3) การวดัค่าศกัยข์องน ้ าในใบ (Leaf water potential; LWP) 
      ว ั ด ด้ ว ย เค ร่ื อ ง โ ด ย เค ร่ื อ ง  Pressure Chamber (Model 3005, Soil moisture Equipment Corporation,
สหรัฐอเมริกา) ตามวธีิการของ Turner (1981) โดยวดัใบขยายขนาดเตม็ท่ีแผ่นใบมีสีเขียวเขม้จากก่ิงปลายยอดท่ีสมบูรณ์
ท่ีใบอยูบ่นตน้ ท าการวดั 5 ใบต่อพืช 1 ตน้ เพ่ือใหไ้ดค้่าเฉล่ียศกัยข์องน ้ าในใบท่ีมีการกระจายตวัในช่วงกวา้ง 
 
สถิตทิีใ่ช้ทดสอบ 
 เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของกลุ่มทดลองดว้ยวิธี Pair sample T-test โดยใชโ้ปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ 
SPSS (SPSS 16.0) ทดลองทั้งหมด 3 คร้ังๆ ละ 5 ซ ้ า 
 
ผลการวจิยั 

ผลการวดัค่าคุณสมบัตดินิ 
 ค่าการน าไฟฟ้าของดนิ 

 ค่าการน าไฟฟ้าของดินรอบรากพืชทั้ ง 5 ชนิดคือ หนามพุงดอ หนามแดง ขลู่ หญ้าหวาย และสะแกนา ท่ีเก็บ
ในช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 มีค่าต ่าสุดและสูงสุดอยู่ในช่วง 0.5-2.1, 0.2-1.5, 0.1-0.4, 0.1-1.3 และ 0.2-0.3     
เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.4, 1.0, 0.2, 0.5 และ 0.2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ตามล าดบั และท่ีเก็บ
ในช่วงฤดูแลง้ (เดือนเมษายน พ.ศ. 2559) มีค่าต ่าสุดและสูงสุดอยูใ่นช่วงค่าอยูใ่นช่วง 11.9-13.7, 12.1-18.3, 11.4-12.6, 
12.0-15.4 และ 11.3-11.9 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.7, 14.4, 11.9, 13.6 และ 11.6 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ตามล าดบั (ภาพท่ี 1) 
(ตารางท่ี 3) 
 

 
ภาพที ่1 ค่าเฉล่ียการน าไฟฟ้าของดินรอบรากพืช (เดซิซีเมนส์ต่อเมตร) 5 ชนิดคือ หนามพงุดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย 
  และสะแกนา ท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีดินเคม็จดัในเขต จ. ขอนแก่น ในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558) และ

ในช่วงฤดูแลง้ (เดือนเมษายน พ.ศ. 2559) [mean ± SE (n=3)]  
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 BMP2-5 

  ค่าความเป็นกรด-ด่างของดนิ 
  ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินรอบรากพืชทั้ง 5 ชนิดคือ หนามพงุดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บ
ในช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 มีค่าต ่าสุดและสูงสุดอยูใ่นช่วง 6.74-7.21, 6.68-7.50, 7.94-8.73, 7.57-8.04 และ 
7.47-8.58 ตามล าดับ ตามล าดับ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.9, 7.0, 8.4, 7.8 และ 7.9 ตามล าดับ และท่ีเก็บในช่วงฤดูแล้ง 
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2559) มีค่าอยู่ต  ่ าสุดและสูงสุดในช่วง 11.0-11.6, 8.9-11.5, 9.2-11.9, 10.6-12.1 และ 9.1-10.3 
ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.4, 10.6, 10.9, 11.5 และ 9.6 ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) (ตารางท่ี 3) 
 

 
ภาพที ่2  ค่าเฉล่ียความเป็นกรด-ด่างของดินรอบรากพืช 5 ชนิดคือ หนามพงุดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา 

ท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีดินเคม็จดัในเขต จ. ขอนแก่น ในช่วงฤดูฝน (เดือนตลุาคม พ.ศ. 2558) และในช่วงฤดูแลง้ 
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2559) [mean ± SE (n=3)]  

 
ตารางที ่3 ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการน าไฟฟ้าของดินรอบรากพืช 5 ชนิดคือ หนามพงุดอ หนามแดง ขลู่ หญา้ 

หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีดินเคม็จดัในเขต จ.ขอนแก่น ในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558) และ
ในช่วงฤดูแลง้ (เดือนเมษายน พ.ศ. 2559) [mean ± SE (n=3)]  

ชนิดพืช 

ค่าการน าไฟฟ้าของดนิ (dS m-1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

ต า่สุด-
สูงสุด 

ค่าเฉลีย่ ต า่สุด-สูงสุด ค่าเฉลีย่ ต า่สุด-สูงสุด ค่าเฉลีย่ ต า่สุด-สูงสุด ค่าเฉลีย่ 

หนามพงุดอ 0.5-2.1 1.4 11.87-13.73 12.7 6.74-7.21 6.9 11.08-11.62 11.4 

หนามแดง 0.2-1.5 1.0 12.13-18.36 14.4 6.68-7.50 7.0 8.94-11.52 10.6 

ขลู่ 0.1-0.4 0.2 11.42-12.62 11.9 7.94-8.73 8.4 9.23-11.81 10.9 

หญา้หวาย 0.1-1.3 0.5 12.04-15.47 13.6 7.57-8.04 7.8 10.55-12.11 11.5 

สะแกนา 0.2-0.3 0.2 11.36-11.93 11.6 7.47-8.58 7.9 9.17-10.34 9.6 
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 BMP2-6 

การศึกษาลกัษณะทางสรีรวทิยาของพืชดนิเคม็ 
  ตวัอยา่งใบพืช 5 ชนิดคือ หนามพงุดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีดินเคม็จดัในเขต 
จ.ขอนแก่น ในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558) และฤดูแลง้ (เดือนเมษายน พ.ศ. 2559) [mean ± SE (n=15)] ได้
น ามาท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ทางสรีรวิทยา เช่น ปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ ค่าความเขียวของใบ และศกัยข์องน ้ าใน
ใบพืช ไดผ้ลดงัน้ีคือ 

ปริมาณน า้สัมพทัธ์ 
  ปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ท่ีวดัได้ในใบพืช 5 ชนิดคือ หนามพุงดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บ
ในช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 มีค่าต ่าสุดและสูงสุดอยูใ่นช่วง 80-84, 66-77, 76-82, 85-86 และ 76-81 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 82, 72, 79, 86 และ 78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และท่ีเก็บในช่วงฤดูแลง้ เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2559 มีค่าต ่าสุดและสูงสุดอยูใ่นช่วงค่าอยูใ่นช่วง 66-82, 65-70, 59-62, 77-81 และ 82-85 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 75, 
68, 61, 79 และ 77 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (ภาพท่ี 3) 

จากการศึกษาพบไดว้า่ ในช่วงฤดูฝนหญา้หวายมีปริมาณน ้ าสมัพทัธ์ในใบสูงท่ีสุด (86%) ในขณะท่ีหนามแดง
มีค่าต ่าสุด (72%) และในช่วงฤดูแลง้หญา้หวายมีปริมาณน ้ าสัมพทัธ์มากท่ีสุด (79%) และขลู่มีค่าต ่าสุด (61%) จะเห็นวา่
หญา้หวายมีปริมาณน ้ าสัมพทัธ์เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด เม่ือเทียบระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูแลง้ เน่ืองจากหญา้หวายเป็นพืชใบ
เล้ียงเด่ียวจึงท าใหมี้การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าสมัพทัธ์ค่อนมากมากกวา่เน่ืองจากพืชศึกษาชนิดอ่ืนเป็นพืชใบเล้ียงคู่ 

 

 
ภาพที ่3 ค่าเฉล่ียปริมาณน ้ าสมัพทัธ์ (%) ในพืชเด่น 5 ชนิดคือ หนามพงุดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บจาก 

พ้ืนท่ีดินเคม็จดัในเขต จ. ขอนแก่น ในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558) และในช่วงฤดูแลง้ (เดือนเมษายน พ.ศ. 
2559) [mean ± SE (n=15)] 
 

ค่าความเขียวของใบ 
  พืชท่ีน ามาศึกษาคือ หนามพุงดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บในช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2558 โดยมีค่าความเขียวของใบอยู่ในช่วง 48-61, 54-59, 39-42, 39-40 และ 46-49 SPAD-unit ตามล าดับ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 56, 57, 41, 40 และ 48 SPAD-unit ตามล าดับ ตามล าดบั และท่ีเก็บในช่วงฤดูแลง้ เดือนเมษายน พ.ศ. 
2559 มีค่าต ่าสุดและสูงสุดอยู่ในช่วงค่าอยู่ในช่วง 39-54, 49-61, 52-60, 33-42 และ 44-48 SPAD-unit โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 45, 57, 55, 35 และ 46 SPAD-unit ตามล าดบั (ภาพท่ี 4) 

จากการศึกษาพบไดว้า่ ในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้หนามแดงมีค่าความเขียวของใบมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเท่ากนัคือ 
57 SPAD-unit ในขณะท่ีหญา้หวายมีค่าต ่าสุดคือ 40 และ 35 SPAD-unit ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัพืชศึกษาชนิดอ่ืน  
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 BMP2-7 

 
ภาพที ่4 ค่าความเขียวของใบ (SPAD-unit) ในพืช 5 ชนิดคือ หนามพงุดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บ 

จากพ้ืนท่ีดินเค็มจดัในเขต จ. ขอนแก่น ในช่วงฤดูฝน (ตุลาคม พ.ศ. 2558) และฤดูแลง้ (เมษายน พ.ศ. 2559) 
[mean ± SE (n=15)] 

 
ค่าศักย์ของน า้ในใบพืช 
 พืชท่ีน ามาศึกษาคือ หนามพุงดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บในช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2558 โดยมีค่าศกัยข์องน ้ าในใบ -3.22, -3.25, -1.57, -2.79 และ -2.05 MPa ตามล าดับ และท่ีเก็บในช่วงฤดูแลง้ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 มีค่าศกัยข์องน ้ าในใบ -3.33, -3.77, -3.32, 0 และ -2.70 MPa ตามล าดบั (ภาพท่ี 5) 
 จากการศึกษาพบไดว้า่ ในช่วงฤดูฝนขลู่มีค่าศกัยข์องน ้ าในใบสูงท่ีสุด (-1.57 MPa) ในขณะท่ีช่วงฤดูแลง้สะแกนา
มีค่ามากท่ีสุด (-2.70 MPa) ซ่ึงหนามแดงมีค่าต ่าท่ีสุดในทั้ง 2 ฤดูคือ -3.25 และ -3.77 MPa ตามล าดบั ในช่วงฤดูแลง้หญา้
หวายไม่สามารถวดัค่าศกัยข์องน ้ าในใบได ้เน่ืองจากเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ลม้ลุก ใบแห้งเหลือแต่ไหลทอดยาวติดกบั
พ้ืนดิน เพ่ือลดการสูญเสียน ้ า ต่างจากพืชศึกษาท่ีชนิดอ่ืนซ่ึงยงัสามารถวดัค่าศกัยข์องน ้ าในใบได ้และพบว่าในช่วงฤดู
แลง้พืชศึกษาทุกชนิดมีค่าศกัยข์องน ้ าในใบต ่ากวา่ในช่วงฤดูฝน แสดงใหเ้ห็นวา่พืชมีการรักษาสมดุลของน ้ าไดล้ดลงเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงฤดูกาล 

 

 
ภาพที ่5 ศกัยข์องน ้ าในใบ (MPa) ในพืช 5 ชนิดคือ หนามพงุดอ หนามแดง ขลู่ หญา้หวาย และสะแกนา ท่ีเก็บ 

จากพ้ืนท่ีดินเค็มจดัในเขต จ. ขอนแก่น ในช่วงฤดูฝน (ตุลาคม พ.ศ. 2558) และฤดูแลง้ (เมษายน พ.ศ. 2559) 
[mean ± SE (n=15)] 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากการเปรียบค่าทางสรีรวิทยาของพืชทั้ง 5 ชนิด ท่ีเก็บในฤดูฝนและฤดูแลง้ พบวา่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่า

การน าไฟฟ้าของดิน ฤดูฝนอยู่ในช่วง 6.68-8.73 และ 0.1-2.1 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร (dS m-1) ในฤดูแลง้อยูใ่นช่วง 8.94-
12.11 และ 11.36-18.36 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ฤดูแลง้มีค่าการน าไฟฟ้าสูงกวา่ช่วงฤดูฝน เน่ืองจาก
ดินเคม็ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเกลือโซเดียมคลอไรดก์ระจายเป็นหยอ่มๆ ความเคม็ไม่สม ่าเสมอในพ้ืนท่ีเดียวกนัและ
มีความแตกต่างระหวา่งชั้นความลึกของดินซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล ซ่ึงโดยทัว่ไปในฤดูฝนเกลือจะถูกชะลา้งไป
สะสมอยูท่ี่ชั้นล่างของดินแต่ในฤดูแลง้เกลือจะเคล่ือนท่ีข้ึนมาจากดินชั้นล่างกบัน ้ า เม่ือระเหยไปเกลือจะสะสมอยูท่ี่ผิว
ดินและดินชั้นบน ท าใหเ้ห็นเป็นคราบเกลือบนผิวดิน (สนัติภาพ, 2543; มงคล, 2547) ในฤดูแลง้ดินมีสภาวะขาดน ้ าและ
มีปริมาณน ้ าในดินนอ้ย ส่งผลให้ดินมีความเขม้ขน้ของเกลือสูงข้ึน (Taiz, Zeiger, 2006) ปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ในช่วงฤดู
ฝนของพืชทั้ งหมดมีค่าสูงกว่าฤดูแลง้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปรียานุช และคณะ (2558) พบว่าขา้วกลุ่มท่ีไดรั้บ
สภาวะขาดน ้ า ซ่ึงเทียบไดก้บัช่วงฤดูแลง้ จะมีค่าปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ในใบลดลง เน่ืองจากช่วงฤดูฝนมีปริมาณน ้ าในดิน
มากกว่าช่วงฤดูแลง้ ท าให้ดินมีความเค็มลดลงส่งผลกระทบต่อความสมดุลของน ้ าในตน้พืชค่อนขา้งน้อยกว่าช่วงฤดู
แลง้ ซ่ึงหนามพุงดอ หนามแดง ละสะแกนามีปริมาณน ้ าสัมพทัธ์ในใบไม่แตกต่างกนัทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้ แสดง
วา่พืชทั้งสามชนิดน้ีสามารถรักษาปริมาณน ้ าไดค้่อนขา้งดี ไม่สูญเสียน ้ าออกจากตน้พืช ในขณะท่ีค่าความเขียวของใบ
ช่วงฤดูแล้งค่ามีค่าน้อยกว่าฤดูฝน ซ่ึงจากรายงานของ  Amirjani (2011) พบว่าความเครียดเค็มมีผลท าให้ปริมาณ
คลอโรฟิลลล์ดลง ยกเวน้ขลู่ท่ีมีค่าความเขียวของใบเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) เน่ืองจากขลู่เป็นพืชอวบน ้ าภายใน
ใบจึงค่อนขา้งมีปริมาณน ้ ามากกว่าพืชศึกษาชนิดอ่ืน อาจส่งผลให้ขลู่มีค่าความเขียวของใบเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงแรกและ
ลดลงภายหลงัได้รับความเครียดนานข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาทางสรีรวิทยาของขา้วขาวดอกมะลิ 105 ของ        
เดชอุดม และคณะ (2557) ผลการศึกษาพบวา่ ขา้วท่ีไดรั้บสภาพเครียดเค็มและแลง้มีปริมาณคลอโรฟิลลเ์พ่ิมสูงข้ึน อาจ
กล่าวได้ว่าข้าวจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงแรกของการได้รับความเครียดเค็ม แต่เม่ือได้รับ
ความเครียดนานข้ึนปริมาณคลอโรฟิลลจ์ะลดลง ส าหรับค่าศกัยข์องน ้ าในใบช่วงฤดูแลง้ของพืชศึกษาทุกชนิดมีค่าลดลง 
คลา้ยกบัการศึกษาของ Jongdee (1998) รายงานว่า เม่ือขา้วไดรั้บสภาพแลง้จะส่งผลท าให้ค่าศกัยข์องน ้ าในใบลดลง 
เน่ืองจากดินมีความเขม้ขน้ของเกลือสูงท าให้ศกัยอ์อสโมซิสต ่า ส่งผลให้ค่าศักยข์องน ้ าในดินลดลงและเกิดสภาวะ
เครียด รากพืชจึงดูดน ้ าจากดินไดย้ากส่งผลให้พืชเกิดสภาวะขาดน ้ าเป็นสาเหตุท าให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง 
(Bohnert et al., 1995) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหนามแดงและขลู่มีค่าศกัยข์องน ้ าในใบลดลงค่อนขา้งมาก ซ่ึงลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั (p<0.05) แต่หนามพุงดอและสะแกนาลดลงเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ซ่ึงพืชทั้งสองชนิดน้ีสามารถรักษาสมดุลของ
น ้ าไวไ้ดค้่อนขา้งดีเม่ือเทียบกบัพืชศึกษาชนิดอ่ืน พืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดใ้นสภาพดินเค็มไดจ้ะมีการปรับค่าศกัย์
ออสโมซิสเพ่ือป้องกนัไม่ให้เซลลสู์ญเสียความเต่ง โดยพืชจะปรับค่าศกัยอ์อสโมซิสให้ต ่ากวา่ในดินเพ่ือให้พืชสามารถ
ดูดน ้ าจากดินมาใชใ้นการเจริญเติบโตในสภาวะท่ีดินมีความเค็มเพ่ิมข้ึน (Bohnert, Jensen, 1996) แสดงวา่หนามพุงดอ
และสะแกนาเป็นพืชท่ีมีกลไกการปรับตัวค่อนขา้งดี จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่าทั้ งหนามพุงดอและสะแกนามีการ
ปรับตัวเพ่ือรักษาปริมาณน ้ าสัมพัทธ์ในใบ ความเขียวของใบ และศักยข์องน ้ าในใบได้ดีแม้ในสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล ดงันั้นหนามพงุดอและสะแกนาจึงเป็นพืชท่ีสามารถอยูร่อดเป็นจ านวนมากและเจริญเติบโต
ไดดี้ในเขตพ้ืนท่ีดินเคม็จดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจากกลไกการปรับตวัทางสรีรวทิยาบางประการของหนามพงุดอ
และสะแกนาน้ี สามารถน าไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานช่วยเปรียบเทียบในการคดัเลือกพนัธ์ุพืชดชันีดินเค็ม เพื่อน าไปปลูกเป็นพืช
คลุมดินซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีดินเคม็ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคตต่อไป  
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กติตกิรรมประกาศ 
ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และทุน

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2560 ระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มวิจัย
เฉพาะทาง ดินปัญหาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีสนบัสนุนทุนการท าวจิยัในคร้ังน้ี  
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