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บทคัดย่อ   
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์พืชทนเค็ม  นิเวศวิทยาของพืชทนเค็มด้านคุณภาพดินและน้้า การใช้ประโยชน์ของพืชทนเค็มตามวิถี
ชุมชน พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุม 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการซ้อนทับภาพถ่ายจากดาวเทียม คุณสมบัติดินและ
คุณภาพน้้าทั้งช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน  สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากพ้ืนที่ปรากฏคราบเกลือในช่วงฤดูแล้งจังหวัด
ละ 2 จุด รวมทั้งหมด 22 จุด  เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง ตามช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง การใช้ประโยชน์ของพืชทนเค็ม
ศึกษาจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึกจากปราชญ์ชาวบ้าน ผลการศึกษาพบว่า การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในแอ่งโคราชจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้กับการแพร่กระจายดินเค็ม ปี พ.ศ. 2544 -
2554 พ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับพ้ืนที่คราบเกลือพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง พื้นที่นาเกลือเพ่ิมข้ึน 5,951 ไร่ (อัตราการเพ่ิมข้ึน 195.11)  พื้นที่ป่าไม้ลดลง 857,386 ไร่ (อัตราการเพิ่ม
ลดลง 6.92) และพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง 2,106,181 ไร่ (อัตราการเพ่ิมลดลง 4.01) การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 
พ.ศ. 2554 พ้ืนที่เกษตรกรรม 50,387,671 ไร่ (ร้อยละ 70.07) พ้ืนที่ป่าไม้จ้านวน 11,537,330 ไร่ (ร้อยละ 
16.04) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จ้านวน 4,009,639 ไร่ (ร้อยละ 5.58) พ้ืนที่นาเกลือ 9,001 ไร่ (ร้อยละ 
0.01) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด จ้านวน 3,641,973 ไร่ (ร้อยละ 5.06)  
 คุณสมบัติของดินช่วงฤดูฝน มีค่าการน้าไฟฟ้าระหว่าง 0.04-10.15 ms/cm กรด-เบส ระหว่าง 6.01-
8.81 และความเค็มระหว่าง 0.02-5.19 พีพีที คุณสมบัติของดินช่วงฤดูแล้ง ค่าการน้าไฟฟ้าระหว่าง 0.39 -
12.33 ms/cm  กรด-เบส ระหว่าง 3.80-7.80 และความเค็ม ระหว่าง 0.20-7.80 พีพีที คุณภาพน้้าในฤดูฝนมี
ค่าการน้าไฟฟ้า ระหว่าง 178 – 13,440 S/cm ความเป็นกรด–เบส ระหว่าง 5.00 – 8.80 และความเค็ม
ระหว่าง 0.13 – 8.19 พีพีที  ฤดูแล้งคุณภาพน้้ามีค่าการน้าไฟฟ้า ระหว่าง 30 – 19,700 S/cm ความเป็น
กรด–เบส ระหว่าง 7.01 – 8.77 และความเค็มระหว่าง 0.01 – 5.42 พีพีที พบพืชพรรณทั้งหมด 79 ชนิด 43 
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วงศ์  ว งศ์  LEGUMINOCEAE และวงศ์  GRAMINEAE พบมากที่ สุ ด  วงศ์ ล ะ  7  ชนิ ด  รองล งมา วงศ์ 
EUPHORBIACEAE จ้านวน 6 ชนิด วงศ์ CYPERACEAE จ้านวน 5 ชนิด วงศ์ CAPPARIDACEAE และวงศ์ 
POACEAE วงศ์ละ 4 ชนิ ด  และวงศ์  MYRTACEAE จ้ านวน  3 ชนิ ด  ส้ าหรับ วงศ์  ANACARDIACEAE, 
APOCYNACEAE, ASCLEPIADACEAE,ASTERACEAE, OMBRETACEAE, MALVACEAE แ ล ะ ว ง ศ์  
RHAMNACEAE พบวงศ์ละ 2 ชนิด  ส่วนที่ เหลือ 30 วงศ์ๆ ละ 1 ชนิด พืชกลุ่มไม้พุ่มในฤดูแล้งชนิดที่มี
ค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด คือ หนามพุงดอ (ร้อยละ 68.20)  รองลงมา คือ เล็บเหยี่ยว (ร้อยละ 36.40)  ขลู่ (ร้อย
ละ 27.30)  หนามแดง (ร้อยละ 22.80) และหนามพรม (ร้อยละ 13.70)   พืชน้้าในฤดูแล้งชนิดที่มีค่าความถี่
สัมพัทธ์สูงสุด คือ ธูปฤาษี (ร้อยละ 68.20)  รองลงมาคือ ผักแว่น (ร้อยละ 45.50) และผักบุ้ง นา (ร้อยละ 
40.90)  กกลังกา (ร้อยละ 31.90) หญ้าหนวดปลาดุก (ร้อยละ 18.90) และกกแห้วทรงกระเทียม (ร้อยละ 
13.60)  วิถีชีวิตชุมชนใช้ประโยชน์จากพืชทนเค็มกลุ่มพืชอาหารมีจ้านวน 25 ชนิด  พืชสมุนไพร จ้านวน 40 
ชนิด พืชอาหารสัตว์ จ้านวน 7 ชนิด พืชพลังงาน จ้านวน 12 ชนิด และพืชประโยชน์ใช้สอย จ้านวน 11 ชนิด 
 
ค้าส้าคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชทนเค็ม พ้ืนที่แอ่งโคราช 
 

ABSTRACT 

This research aimed to investigate land use change, halotolerant halophytic plants 
diversity, soil and water quality for halophytic plants, and community use of halophytic 
plants. The study area was 11 provinces in the Khorat basin, the Northeast of Thailand. Land 
use change was analyzed by satellite imagery. A total of 22 samples (2 areas/ province) of 
soil and water were collected in the specific areas during dry and rainy season. Qualitative 
Method integrated with documentary and in-dept interview method was performed. The 
result found that, land use transition during 2001 to 2011, salt affected areas, community 
and constructed areas and salt field were increased (5,951 rais, increase rate 195.11). 
However, forest areas and agricultural areas were decreased by 857,386 rais (decrease rate 
6.92) and 2,106,181 rais (decrease rate 4.01), respectively. In 2011, land use change was 
agricultural areas (50,387,671 rais, 70.07%), forest (11,537,330 rais, 16.04%), community and 
constructed areas (4,009,639 rais, 5.58%), salt field (9,001 rais, 0.01) and others (3,641,973 rais, 
5.06%). The property of saline soil in Khorat basin area in rainy season found conductivity 
was 0.04 - 10.15 ms./cm, pH was 6.01 – 8.81 and salinity was 0.02 – 5.19 ppt. The property of 
soil in dry season found conductivity was 0 .39  – 12 .33  ms./cm, pH was 3 .80 – 7 .80  and 
salinity was 0.20 – 7.80 ppt.  Surface Water in rainy season was collected 15 sampling points 
and 10 in dry season. The water quality in rainy season found conductivity was 178 – 13,440 
S/cm, pH was 5.00 – 8 .80  and salinity was 0.13 – 8.19 ppt. Water quality in dry season 
found conductivity was 30 – 19,700 S/cm, pH was 7.01 – 8.77 and salinity was 0.01 – 5.42 
ppt. The halophyte diversity was 79 species and 43  families; most of LEGUMINOCEAE and 
GRAMINEAE all of them found 7  species, follow by EUPHORBIACEAE was 6 species, 
YPERACEAE was 5 species, CAPPARIDACEAE and POACEAE were 4 species and MYRTACEAE 
was 3 species, ANACARDIACEAE, APOCYNACEAE, ASCLEPIADACEAE,  ASTERACEAE, 
OMBRETACEAE, MALVACEAE and RHAMNACEAE were 2 species and other to 30 families were 
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30 species (1 specie per 1 family). Shrub found high efficiency frequency in rainy season was 
Azima sarmentosa Benth.&Hook. (68.20%), Carissa spinarum L. (45.50%) , Ziziphus oenoplia 
(L.) Mill. (36.40%), Pluchea indica (L.) Less. (31.80%), Capparis flavicans  Kurz (27.30%) and 
Carissa carandas Linn. (22.80%).   Shrub found high efficiency frequency in dry season were 
Azima sarmentosa Benth. & Hook. (68.20%), Ziziphus oenoplia (L.) Mill. (36.40%), Pluchea 
indica (L.) Less. (27.30%), Carissa carandas Linn. (22.80%) and Carissa spinarum L. (13.70%). 
Water plants found high efficiency frequency in rainy season were Typha angustifolia Linn. 
(68.20%), Marsilea crenata (45.50), Ipomcea aquatica Forsk (40.90%) Cyperus flabeli  Formis. 
(31.90%), Fimbristylis miliacea (L.) Vahl. (27.30) and Schoenplectus articulates (13.60%) 
related to dry season of high level of efficient frequency were Typha angustifolia Linn. 
(68.20%), Marsilea crenata (45.50%) and Ipomcea aquatica Forsk  (40.90%),  Cyperus flabeli  
Formis. (31.90%) , Fimbristylis miliacea (L.) Vahl. (18.90%) and Schoenplectus articulates 
(13.60%). The utilization of halophyte found 25 species of food plants, 40 species of herbal 
plants, 7 species of food for animal, 12 species of energy plants and other 11 species for 
multiply. 

 

KEYWORDS: Biological diversity, Halophyte, Korat Basin 
 

บทน้า 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี พ้ืนที่ดินเค็ม
ทั้งหมดจ้านวน 4,146,727 ไร่ จ้าแนกเป็นพ้ืนที่ดิน
เค็มจัด จ้านวน 103 ,029 ไร่  ดินเค็มปานกลาง 
จ้านวน 226,156 ไร่ ดินเค็มน้อย จ้านวน 3,817,542 
ไร่ เนื่องจากใต้พ้ืนดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
แหล่งหินเกลือขนาดใหญ่อยู่ในหมวดหินมหาสารคาม 
กลุ่มหินโคราช  (Sinanuwong and Takaya, 1974) 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินโดยเฉพาะป่าไม้และ
พืชพรรณมีปริมาณลดลงส่งผลต่อการแพร่กระจาย
ดินเค็ม  ดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือในปริมาณ
มากจะผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
ลดลง สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม กิจกรรมการใช้ที่ดิน
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายเกลือ จากการ
ท้านาเกลือ สถานประกอบการที่เกี่ยวกับเกลือ การ
ตัดไม้ท้าลายป่าในพ้ืนที่รับน้้า ท้าให้มีน้้าส่วนเกินไหล
ไปเพ่ิมปริมาณน้้าใต้ดินเค็ม ท้าให้พ้ืนที่ที่ลุ่มซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่นาข้าวกลายเป็นดินเค็ม พืชพรรณต่าง 
ๆ ไม่สามารถปรับตัวอยู่ได้ ก่อให้ เกิดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ จะพบเฉพาะพืชชอบ
เกลือและพืชทนเค็มพันธุ์ท้องถิ่นเท่านั้น เนื่องจากพืช
เหล่านี้สามารถทนและเติบโตในพ้ืนที่ดินเค็มได้ ส่งผล

ต่อวิถีการด้าเนินชีวิตในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากพืชพรรณและพ้ืนที่ได้ดังเดิม 
พืชประจ้าถิ่นหลายชนิดปรับตัวให้สามารถทนต่อ
สภาพแวดล้อมที่มีความเค็มเป็นปัจจัยความเครียด
และมีความสัมพันธ์กับการด้ารงชีวิตของมนุษย์ 
ชุมชนใช้ประโยชน์จากพืชทั้งในด้านพืชอาหาร ซึ่ง
เป็นทั้ งอาหารมนุษย์  อาหารสัตว์   พืชพลังงาน
เชื้อเพลิง  และพืชสมุนไพร  ดังนั้น จ้าเป็นต้องศึกษา 
ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ เพ่ื อการอนุ รั กษ์  ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสืบไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการแพร่กระจายดินเค็มบริเวณพ้ืนที่แอ่ง
โคราช 

2. ส้ารวจความหลากหลาย และนิเวศวิทยา
ของชนิดพันธุ์พืชทนเค็ม ที่แพร่กระจายบริเวณพ้ืนที่
แอ่งโคราช  

3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ของพืชทนเค็มตามวิถีชุมชน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 1. ทราบถึงความหลากหลายของพืชพรรณ
ในพ้ืนที่ดินเค็มเพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ในการด้าเนิน
ชีวิตของคนในท้องถิ่น 

2. ได้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชพรรณสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว 

3. การศึกษาความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ในระยะยาวทราบประวัติความเป็นมาของชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทางกายภาพและทางสังคม 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
ประชากรและตัวอย่าง 
 พ้ืนที่แอ่งโคราช 33,000 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ อุบลราชธานี และอ้านาจเจริญ สุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive selection) เลือกพ้ืนที่เป้าหมาย
ที่มีศักยภาพความเค็มปานกลางและมาก  โดย
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพิจารณา
เชิงพ้ืนที่เพ่ือท้าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงพ้ืนที่
แบบซ้อนทับข้อมูล (Overlay data) ให้มองเห็ น
สภาพพ้ืนที่ศึกษาแบบองค์รวมในรูปแบบแผนที่ เพ่ือ
การพิจารณาวางแผนส้ารวจเบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่จริง 
ท้าการคัดเลือกพ้ืนที่ที่จะลงส้ารวจอย่างมีหลักการ
ทางวิชาการให้ได้แผนที่แสดงพ้ืนที่ดินเค็มเพ่ือลง
พ้ืนที่ส้ารวจจังหวัดละ 2 จุด รวมเป็น 22 จุด (ภาพที่ 
1) 

 
 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา ส้ารวจ เก็บตัวอย่างดิน น้้า และชนิดพันธุ์พืชบริเวณพ้ืนที่แอ่งโคราช 
 

เครื่องมือและการเก็บข้อมูล 
 1. ภาพถ่ายจากดาวเทียมวิ เคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ช่วง คือ พ.ศ. 
2544 พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2554 

2. ศึกษาคุณสมบัติดินและคุณภาพน้้าตาม
บริบทระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศแหล่งน้้าท้า
การวิเคราะห์ในภาคสนามและน้ากลับมาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการด้วยการรักษาคุณสมบัติตัวอย่างดิน
และน้้าตามมาตรฐานทางวิชาการ 

3. แบบส้ารวจและจ้าแนกชนิดพันธุ์พืช ด้วย
การน้าแบบส้ารวจให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเชิงคุณภาพ 
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบส้ารวจตามข้อเสนอแนะ 
แบบส้ารวจครอบคลุมจ้าแนกชนิดพันธุ์พืชอาหาร พืช
พลังงาน และพืชสมุนไพร ส้ารวจด้วยการถ่ายภาพ
และเก็บตัวอย่างมาวินิจฉัยด้วยคู่มือจ้าแนกชนิด
พรรณไม ้

4. สัมภาษณ์ เชิ งลึ กด้ านวิถี ชี วิตชุมชน 
สังเกตและถ่ายภาพเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความ
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หลากหลายของพืชทนเค็ม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล
เชิงคุณภาพแบบสามเส้า 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นการเปรียบเทียบสิ่งปกคลุมบน
พ้ืนดินด้วยการเทียบสีที่แตกต่างกันบนแผนที่จาก

ดาวเที ยมและส้ ารวจภาคสนาม   โดยใช้สถิ ติ
พรรณนา และค่าร้อยละ 

2. ความถี่ชนิดพันธุ์ (Species frequency) 
และการแพร่กระจาย (Distribution) ความถี่ชนิด
พันธุ์ (Species frequency) คือ จ้านวนแปลงย่อยที่
ชนิดพันธุ์แต่ละชนิดปรากฏต่อจ้านวนแปลงทั้งหมดที่
ส้ารวจท้าให้อยู่ในรูปร้อยละ 

 

ความถี่ (ร้อยละ)   =     จ้านวนครั้งที่พบแต่ละแปลงส้ารวจ x 100 
                            จ้านวนแปลงที่ท้าการส้ารวจทั้งหมด 

การแพร่กระจาย (Distribution) = จ้านวนชนิดพันธุ์ไม้ท่ีพบในแปลงส้ารวจแต่ละฤดูกาล 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและ

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็ม 
 สถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบนิเวศและความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทน
เค็ม เป็นการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 2 ตัวแปรด้วยวิธี 
Pearson’s correlation ระหว่างคุณสมบัติดินและ
ชนิดพันธุ์พืช 
  
ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการแพร่กระจายดินเค็ม 
 1.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
พืชปกคลุมดิน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินในการศึกษาครั้งนี้
จ้าแนกออกเป็น 6 ประเภท คือ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่แหล่งน้้า พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
นาเกลือ และพ้ืนที่ เกษตรกรรม ได้จ้ าแนกย่อย 
ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้
ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
พื ชน้้ า สถานที่ เลี้ ยงสั ตว์ น้้ า และพ้ื นที่ เกษตร
ผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  
 1.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2544 
มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 52,493,852 ไร่ (ร้อยละ 73.00) 
รองลงมา คือ พื้นที่ป่าไม้ 12,394,716 ไร่ (ร้อยละ 
17.24) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2,864,554 ไร่ 
(ร้อยละ 3.98) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2,622,631 ไร่ (ร้อยละ 
3.65) น้อยที่สุด คือ นาเกลือ 3,050 ไร่ 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่า 
มี พ้ืนที่ นาข้าว 38,562,437 ไร่  (ร้อยละ 53.63) 
รองลงมา คือ พืชไร่ 12,106,572 ไร่ (ร้อยละ 16.84) 
ไม้ยืนต้น 1,063,822 ไร่ (ร้อยละ 1.48) น้อยที่สุด คือ 
พืชน้้า 297 ไร่  
 1.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2549 
มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 50,312,524 ไร่ (ร้อยละ 69.97) 
รองลงมา คือ พื้นที่ป่าไม้ 12,633,886 ไร่ (ร้อยละ 
17.57) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 3,597,892 ไร่ 
(ร้อยละ 5.00) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 3,216,262 ไร่ (ร้อยละ 
4.47) น้อยที่สุด คือ นาเกลือ 7,887 ไร่ (ร้อยละ 0.01) 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่า 
มี พ้ืนที่ นาข้าว 36,404,015 ไร่  (ร้อยละ 50.63)  
รองลงมา คือ พืชไร่ 11,168,580 ไร่ (ร้อยละ 15.53) 
ไม้ยืนต้น 1,562,492 ไร่ (ร้อยละ 2.17) น้อยที่สุด คือ 
พืชน้้า 222 ไร่ 
 1.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2554 
มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 50,387,671 ไร่ (ร้อยละ 70.07) 
รองลงมา คือ พื้นที่ป่าไม้ 11,537,330 ไร่ (ร้อยละ 
16.04) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4,009,639 ไร่ 
(ร้อยละ 5.58) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 3,641,973 ไร่ (ร้อยละ 
5.06) น้อยที่สุด คือ นาเกลือ 9,001 ไร่ (ร้อยละ 0.01) 
  เมื่อพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ เกษตรกรรม 
พบว่า มีพ้ืนที่นาข้าว 35,053,327 ไร่ (ร้อยละ 48.75) 
รองลงมา คือ พืชไร่ 10,764,806 ไร่ (ร้อยละ 14.97) 
ไม้ยืนต้น 3,458,901 ไร่ (ร้อยละ 4.81) น้อยที่สุด คือ 
พืชน้้า 266 ไร่ 
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 1.1.4 จากเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินช่วง 5 ปี 
จากปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2549  พบว่า พ้ืนที่นา
เกลือเพ่ิมขึ้น 4,837 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 158.59 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น 733,338 ไร่  มี
อัตราการเพ่ิมขึ้น 25.60  พ้ืนที่ แหล่ งน้้ าเพ่ิมขึ้น 
610,352 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 39.96 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด
เพ่ิมขึ้น 593,631 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 22.63  พ้ืนที่
ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 239,170 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 1.93  
พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง 2,181,328 ไร่ มีอัตราการเพ่ิม
ลดลง 4.16 ไร่ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่า 
พื ชสวนเพ่ิ มขึ้ น 76,262 ไร่  มี อัตราการเพ่ิ มขึ้ น 
1,302.96  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมเพ่ิมขึ้น 
8,137 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 390.83  ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น 144,124 ไร่ มี
อัตราการเพ่ิมขึ้น 229.87  สถานที่เลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้น 
36,676 ไร่  มี อัตราการเพ่ิมขึ้น 187.43 ส่วนพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ลดลง ได้แก่ นาข้าวลดลง 2,158,422 ไร่ 
มีอัตราการเพ่ิมลดลง 5.60 พืชไร่ลดลง 937,992 ไร่ มี
อัตราการเพ่ิมลดลง 7.75  พืชน้้าลดลง 75 ไร่ มีอัตรา
การเพ่ิมลดลง 25.25 
 1.1.5 จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินช่วง 
5 ปี จากปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2554  พบว่า พ้ืนที่
นาเกลือเพ่ิมข้ึน 1,114 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมข้ึน 14.12  
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเพ่ิมขึ้น 425,711 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 
13.24  พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น 411,747 
ไร่ มีอัตราการเพ่ิมข้ึน 11.44  พ้ืนที่แหล่งน้้าเพ่ิมข้ึน 
182,837 ไร่  มี อั ต ร าก าร เพ่ิ ม ขึ้ น  8.55 พ้ื น ที่
เกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 75,147 ไร่ มีอัตราการเพิ่มขึ้น 
0.15 ส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 1,096,556 ไร่ มีอัตราการ
เพ่ิมลดลง 8.68 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่า 
ไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ้น 1,896,409 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 
121.37 ทุ่ งหญ้ าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
เพ่ิ มขึ้ น  146,670 ไร่  มี อั ตราการเพ่ิ มขึ้ น  70.92  
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมเพ่ิมขึ้น 6,092 ไร่ มี
อัตราการเพ่ิมขึ้น 59.61  สถานที่เลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้น 
22,699 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 40.36  พืชสวนเพ่ิมขึ้น 
25,068 ไร่  มี อัตราการเพ่ิมขึ้น 30.53  ส่วนพ้ืนที่

เกษตรกรรมที่ลดลง ได้แก่ ไม้ผลลดลง 267,373 ไร่ มี
อัตราการเพ่ิมลดลง 32.53  นาข้าวลดลง 1,350,688 
ไร่  มี อัตราการเพ่ิมลดลง 3.71 และพืชไร่ลดลง 
403,774 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมลดลง 3.62 
 1.1.6 จากเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินช่วง 10 ปี 
จากปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2554 พบว่า พื้นที่นา
เกลือเพ่ิมขึ้น 5,951 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 195.11 
พ้ืนที่แหล่งน้้าเพ่ิมขึ้น 793,189 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 
51.93 พ้ื นที่ ชุ ม ชนและสิ่ งป ลู กส ร้ างเพ่ิ มขึ้ น 
1,145,085 ไร่  มี อั ตราการเพ่ิ มขึ้ น  39.97 พ้ื นที่
เบ็ดเตล็ด 1,019,342 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 38.87 
ส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 857,386 ไร่ มีอัตราการเพ่ิม
ลดลง 6.92 และพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง 2,106,181 ไร่ 
มีอัตราการเพ่ิมลดลง 4.01 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ เกษตรกรรม 
พบว่า พืชสวนเพ่ิมขึ้น 101,330 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 
1,731.25  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมเพ่ิมขึ้น 
14,229 มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 683.43  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น 290,794 ไร่ มีอัตรา
การเพ่ิมขึ้น 463.80  สถานที่เลี้ยงสัตว์น้้า 59,375 ไร่ 
มี อัตราการเพ่ิมขึ้น 303.43 ไร่  ไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ้น 
2,395,079 ไร่  มี อัตราการเพ่ิ มขึ้น 225.14 ไม้ผล
เพ่ิมขึ้น 30,384 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น 5.80 ส่วนพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ลดลง ได้แก่ พืชไร่ลดลง 1,341,766 ไร่ 
มีอัตราการเพ่ิมลดลง 11.08 พืชน้้าลดลง 31 ไร่ มี
อั ตราการเพ่ิ มลดลง  10.44 และนาข้ าวลดลง 
3,509,110 ไร่ มีอัตราการเพ่ิมลดลง 9.10 พ้ืนที่ดิน
เค็มในแอ่งโคราชส่วนใหญ่แพร่กระจายบริเวณพ้ืนที่
ต่้าและมีคราบเกลือบริเวณท่ีสูงโนนสังเกตเห็นคราบ
เกลือขาวเป็นหย่อม ทั้งนี้ลักษณะพ้ืนที่แอ่งโคราชมี
สภาพเป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้  พ้ืนที่
ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศเหนือตามล้าน้้ามูล 
และล้าน้้าชี ประกอบกับน้้าใต้ดินมีคุณภาพไม่ค่อยดีมี
การปนเปื้อนจากการชะล้างหรือการละลายเกลือหิน 
ทั้งนี้สภาพธรณีวิทยาเป็นเกลือหินใต้ผิวดินและดิน
ส่วนใหญ่อยู่หมวดหินมหาสารคาม ชุดดินทุ่งกุลา 
สอดคล้องกับสุริยะ ศิริวัฒน์  (2549) ศึกษาการ
แพร่กระจายดินเค็มส่วนใหญ่อยู่บริเวณพ้ืนที่ต่้าของ
ระบบและพบคราบเกลือบริเวณที่สูงโดมเกลือเป็น
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หย่อม  และโอกาสที่เกลือจะถูกเคลื่อนย้ายขึ้นมา
สะสมอยู่เขตรากพืชและผิวดินจนเป็นอันตรายต่อการ
เจริญเติบโตของพืชด้วยแรงแคพิลลารี (Capillary 
force) ซึ่งเกิดได้ง่ายและรุนแรงขึ้น (สุพรรณี, 2533 
และจุมพล, 2535)  สอดคล้องกับสุเนต ทวีถาวรสวัสดิ์ 
(2543) ศึกษาการลดลงของพ้ืนที่ ป่ าไม้กับการ
แพร่กระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
ภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า ปี พ.ศ. 2497, 2527 และ 
2537  พ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับ
พ้ืนที่คราบเกลือ  นาข้าว ชุมชน และแหล่งน้้า ปัญหา
ดิ น เค็ ม ในประเทศไทยส่ วน ใหญ่ พบ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีสัณฐาน
เป็นที่ราบสูงโคราช  ใต้พ้ืนดินมีชั้นเกลือหินของชุดหิน
มหาสารคามเป็นส่วนใหญ่  เกลือหินพบได้ทั้งในระดับ
ตื้นประมาณ 5-50 เมตรจากพ้ืนดิน และในระดับลึก
ประมาณมากกว่า 500 เมตรจากพ้ืนดิน แพร่กระจาย
ทั่ วทั้ งแอ่ งโคราชและมี ความลึ กที่ ไม่ แน่ นอน  
เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของเกลือหินที่สามารถ
เคลื่อนไหลได้ง่ายเมื่อมีการสูญเสียสมดุลของแรงกด
หรือแรงดัน เป็นส่วนหนึ่งก่อให้เกิดการแพร่กระจาย
ของเกลือ (เพียงตา สาตรักษ์.  ออนไลน์.  2546) 

 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแอ่งโคราช 

 
 
ตอนที่ 2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาดินและน้้า 
2.1 คุณสมบัติของดิน 
 สภาพดินโดยทั่วไปช่วงฤดูฝนมีสภาพค่า
ความเป็นกรด-เบส (pH) มากกว่า 8 ได้แก่ บ้านดง
พลอง อ้าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านดู่ 
อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ค่า pH = 8.81 บ้าน
กู่จาน อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร pH = 8.76 
บ้านพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  ค่า pH 
= 8.61 บ้านนาดูน อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
pH = 8.44 บ้านจัตุรัส อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
และบ้านหนองแคน อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรี

สะเกษ pH = 8.26 บ้านดอนสว่าง อ้าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี pH = 8.12 บ้านด่านใน อ้าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา pH = 8.05 พ้ืนที่
ส้ารวจที่มีระดับค่าการน้าไฟฟ้าระดับ 2 – 4 ms/cm 
ได้แก่ บ้านตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร (3.35 
ms/cm) บ้านกู่จาน อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร (3.22 ms/cm)  บ้ านจัตุรัส อ้าเภอจัตุ รัส 
จังหวัดชัยภูมิ (2.45 ms/cm) บ้านผ้าใหญ่  อ้าเภอ
หนองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (2.40 ms/cm)  บ้านบ
รบื อ อ้าเภอบรบือ  จั งหวัดมหาสารคาม (2.25 

พ้ืนท่ี (ไร่) อัตราการเพ่ิม พ้ืนท่ี (ไร่) อัตราการเพ่ิม พ้ืนท่ี (ไร่) อัตราการเพ่ิม

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 2,864,554 3.98 3,597,892 5 4,009,639 5.58 733,338 25.6 411,747 11.44 1,145,085 39.97

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 52,493,852 73 50,312,524 69.97 50,387,671 70.07 -2,181,328 -4.16 75,147 0.15 -2,106,181 -4.01

   นาข้าว 38,562,437 53.63 36,404,015 50.63 35,053,327 48.75 -2,158,422 -5.6 -1,350,688 -3.71 -3,509,110 -9.1

   พืชไร่ 12,106,572 16.84 11,168,580 15.53 10,764,806 14.97 -937,992 -7.75 -403,774 -3.62 -1,341,766 -11.08

   ไม้ยืนต้น 1,063,822 1.48 1,562,492 2.17 3,458,901 4.81 498,670 46.88 1,896,409 121.37 2,395,079 225.14

   ไม้ผล 524,058 0.73 821,815 1.14 554,442 0.77 297,757 56.82 -267,373 -32.53 30,384 5.8

   พืชสวน 5,853 0.01 82,115 0.11 107,183 0.15 76,262 1,302.96 25,068 30.53 101,330 1,731.25

   ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 62,698 0.09 206,822 0.29 353,492 0.49 144,124 229.87 146,670 70.92 290,794 463.8

   พืชน้้า 297 0 222 0 266 0 -75 -25.25 44 19.82 -31 -10.44

   สถานท่ีเล้ียงสัตว์น้้า 19,568 0.03 56,244 0.08 78,943 0.11 36,676 187.43 22,699 40.36 59,375 303.43

   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 2,082 0 10,219 0.01 16,311 0.02 8,137 390.83 6,092 59.61 14,229 683.43

พ้ืนท่ีป่าไม้ 12,394,716 17.24 12,633,886 17.57 11,537,330 16.04 239,170 1.93 -1,096,556 -8.68 -857,386 -6.92

พ้ืนท่ีแหล่งน้้า 1,527,321 2.12 2,137,673 2.97 2,320,510 3.23 610,352 39.96 182,837 8.55 793,189 51.93

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,622,631 3.65 3,216,262 4.47 3,641,973 5.06 593,631 22.63 425,711 13.24 1,019,342 38.87

นาเกลือ 3,050 0 7,887 0.01 9,001 0.01 4,837 158.59 1,114 14.12 5,951 195.11

จากปี พ.ศ. 2549 จากปี พ.ศ. 2544
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

พ้ืนท่ี (ไร่)  การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ปี พ.ศ. 2544 ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2554 

จากปี พ.ศ. 2544
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ms/cm)   บ้ านนาดู น   อ้ าเภอนาดู น  จั งหวั ด
มหาสารคาม (2.20 ms/cm) พ้ืนที่ส้ารวจที่มีระดับ
ค่าการน้าไฟฟ้าระดับ 4 - 8 ms/cm ได้แก่ บ้านยาง
ขามเฒ่ า อ้าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ (6.45 
ms/cm)  บ้านโนนตาเถร อ้าเภอโนนแดง  จังหวัด
นครราชสีมา (6.00 ms/cm) บ้านดู่ อ้าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น  (5.22 ms/cm) บ้านด่านใน อ้าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (4.05 ms/cm) 
พ้ืนที่ส้ารวจที่มีระดับค่าการน้าไฟฟ้าระหว่าง 8 – 16 
ms/cm  ได้แก่  บ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ  (10.15 ms/cm)    พ้ืนที่ส้ารวจที่มี
คุณสมบัติของดินระดับความเค็ม (Salinity) มีค่า
ระหว่าง 0.02 – 5.19 ppt โดยพบว่าบริเวณพ้ืนที่
ส้ารวจบ้านหนองแก้ว อ้าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ้านาจเจริญ มีค่าต่้าสุด เท่ากับ 0.02 ppt พ้ืนที่
ส้ารวจบ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
มีค่าสูงสุดวัดได้ 5.19 ppt.  รองลงมา ได้แก่ บ้านยาง
ขามเฒ่า อ้าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ (3.12 
ppt) บ้ านโนนตาเถร อ้ าเภอโนนแดง จั งหวั ด
นครราชสี มา (3.01 ppt) บ้ านดู่  อ้ าเภอบ้ านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น (2.35 ppt) บ้านด่านใน อ้าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (2.05 ppt)    
 คุณสมบัติของดินช่วงฤดูแล้งทุกพ้ืนที่ส้ารวจ
มีค่าความเป็นกรด – เบส (pH) ต่้ากว่า 8  โดยพบว่า
พ้ืนทีส่้ารวจดินที่มีค่า pH ต่้ากว่า 7 มีจ้านวน 6 พ้ืนที ่
ได้แก่ บ้านจัตุรัส อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ pH = 
6.90 บ้านโพนขว้า อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ pH 
= 6.80 บ้านโนนข้อย  อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ค่า pH = 6.60 บ้านผ้าใหญ่  อ้าเภอ
หนองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ค่า pH = 6.40 บ้านยาง
ขามเฒ่า อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ค่า pH = 
4.80 และบ้ านน าดู น  อ้ าเภ อนาดู น  จั งห วั ด
มหาสารคาม ค่า pH = 3.80 
 ค่ าการน้ าไฟ ฟ้ า (EC) ที่ มี ระดั บ  2 -4 
ms/cm ได้แก่ บ้านหนองแคน อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จั งห วั ดศรี สะ เกษ  (2.40 ms/cm) บ้ าน บ รบื อ 
อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (3.53 ms/cm) ค่า
การน้าไฟฟ้าระดับ 4 - 8 ms/cm  ได้แก่ บ้านดง
พลอง อ้าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (6.94 ms/cm) 

และบ้านพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (7.80 
ms/cm) ค่าการน้าไฟฟ้าระหว่าง 8 – 16 ms/cm 
ได้ แก่  บ้ านบ่ อกระถิน  อ้ าเภอบ้ านไผ่  จั งหวัด
ขอนแก่น (8.08 ms/cm) บ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จ
ณรงค์  จั งหวัดชัยภูมิ  (9.98 ms/cm) บ้ านจัตุ รัส 
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (10.12 ms/cm) บ้าน
โนนตาเถร อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
(10.46 ms/cm) บ้านนาดูน อ้าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (11.02 ms/cm) และบ้านยางขามเฒ่า 
อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (12.33 ms/cm) 
ระดับความเค็ม (Salinity) มีค่าระหว่าง 0.02 – 7.80 
ppt โดยพบว่าบริเวณพ้ืนที่ส้ารวจบ้านบ่อพันขัน 
อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านกู่จาน อ้าเภอ
ค้าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  บ้านตาดทอง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร บ้านเสียว อ้าเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอ้านาจเจริญ บ้ านดอนสว่าง อ้าเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านโนนข้อย อ้าเภอวา
รินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านโพนเขว้า 
อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีค่าต่้าสุด เท่ากับ 
0.02 ppt พ้ืนที่ส้ารวจบ้านยางขามเฒ่า อ้าเภอชุมพล
บุ รี  จั งหวัดสุ รินทร์  มี ค่ าสู งสุ ดวั ดได้  7.80 ppt  
รองลงมา คือ บ้านนาดูน อ้าเภอนาดูน   จังหวัด
มหาสารคาม (6.40 ppt) บ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จ
ณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ (6.30 ppt) บ้านดู่ อ้าเภอบ้าน
ไผ่  จั งหวัดขอนแก่น  (5.80 ppt) บ้ านโนนตาเถร 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (5.40 ppt) บ้าน
จัตุรัส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (5.00 ppt) บ้าน
พรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (4.40 ppt) 
บ้านด่านใน อ้าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(4.35 ppt) บ้านบ่อกระถิน  อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (4.30 ppt)  บ้านดงพลอง อ้าเภอแคนดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ (3.90 ppt) สอดคล้องกับศุภลักษณ์ 
ศรีธีเลิศ (2549) พบว่า ดินเค็มทุกบริเวณอยู่ในภูมิ
ประเทศเป็นแอ่งต่้า บนพ้ืนที่ราบที่ถูกกัดกร่อนมีวัตถุ
ต้นก้าเนิดเป็นตะกอนน้้าพาจากการสลายตัวของหิน
ตะกอนเดิมและดินเป็นดินเค็มโซดิกกรดซึ่งเคยเป็น
ดินเค็มมาก่อน แต่เนื่องจากสภาพเปลี่ยนแปลงท้าให้
เปลี่ยนสภาพเป็นดินเค็มโซดิก 
2.2 คุณภาพน้้า 
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 คุณภาพน้้าช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน
กับพ้ืนที่ศึกษาคุณสมบัติของดิน พบว่า มีแหล่งน้้าที่
สามารถเก็บตัวอย่างได้เพียง 15 พ้ืนที่ส้ารวจ และไม่
พบแหล่งน้้า จ้านวน 7 พ้ืนที่ส้ารวจ  น้้ามีอุณหภูมิ
ระหว่าง 23 – 25 องศาเซลเซียส   คุณภาพน้้าที่มีค่า 
pH สูงกว่า 8 มี จ้านวน 3 แหล่ง ได้แก่ บ้านบรบือ 
อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (pH = 8.80) บ้าน
บ่อกระถิน อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (pH = 
8.20) และบ้านโนนตาเถร อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา (pH = 8.03) ความเป็นกรด – เบส ไม่
ส่งผลกระทบต่อการเกษตร โดยที่ความเป็นกรด-เบส 
(pH) เหมาะส้าหรับการเกษตรอยู่ระหว่าง 5.00 – 
9.00 ค่ าการน้ าไฟฟ้ า (EC) อยู่ ระหว่ าง  178 – 
13,440 S/cm  โดยไม่ พบแหล่ งน้้ าที่ มี ค่ า EC 
ระหว่าง 0 – 75 S/cm  ซึ่งเป็นคุณภาพน้้าที่ใช้ได้
กับพืชทุกชนิด ส้าหรับคุณภาพน้้าที่มีค่า EC ระหว่าง 
75 – 1,750 S/cm  จะเกิดปัญหาดินเค็มหาก
ระบายน้้าไม่ดี  โดยที่คุณภาพน้้าที่มีค่า EC ระหว่าง 
1,750 – 3,000 สามารถปลูกพืชได้เฉพาะพืชทนเค็ม 
และดินต้องระบายน้้าได้ดี ส้ารวจพบที่แหล่งน้้าบ้าน
โนนตาเถร อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
(1,800 S/cm) บ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ (2,210 S/cm) ส้ารวจไม่พบแหล่งน้้า
ที่มีคุณภาพน้้าที่มีค่า EC ระหว่าง 3,000 – 5,000 
S/cm ซึ่งสามารถปลูกพืชทนเกลือได้ แต่ดินต้อง
ระบายน้้าได้ดี และมีการจัดการพ้ืนที่ดีด้วย   ส้าหรับ
คุณภาพน้้ าที่ มี ค่ า EC มากกว่า 5,000 S/cm 
ส้ารวจพบที่แหล่งน้้าบ้านบ่อกระถิน อ้าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น (6,800 S/cm)  บ้านดู่ อ้าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (7,500 S/cm) บ้านจัตุรัส 
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (7,810 S/cm) บ้าน
ด่านใน อ้าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(8,710 S/cm) และบ้านยางขามเฒ่า อ้าเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร์ (13,440 S/cm) แหล่งน้้าที่มี
คุณสมบัติของน้้าด้านสารละลายทั้งหมด (TDS) น้อย
กว่า 1,900 mg/l จึงสามารถน้าไปใช้ในการเกษตรได้ 
แต่แหล่งน้้าที่มีคุณสมบัติของน้้าด้านสารละลาย
ทั้งหมด (TDS) มากกว่า 1,900 mg/l ซึ่งไม่สามารถ

ท้าการเกษตรได้ ได้แก่ พ้ืนที่บ้านบ่อกระถิน อ้าเภอ
บ้ านไผ่  จั งหวัดขอนแก่น  (4,800 mg/l)  บ้ านดู่ 
อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (5,300 mg/l)  บ้าน
จัตุรัส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  (5,440 mg/l) 
บ้านด่านใน อ้าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(9,540 mg/l) และบ้านยางขามเฒ่า อ้าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ ความเค็ม (Salinity) บ้านยางขามเฒ่า 
อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีค่าความเค็มสูงสุด 
(8.19 ppt) รองลงมา ได้แก่ บ้านด่านใน อ้าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (4.90 ppt)  บ้านจัตุรัส  
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (4.49 ppt)  และบ้านดู่ 
อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (4.60 ppt) 
 คุณภาพน้้าช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาคุณสมบัติของดิน สามารถเก็บตัวอย่างน้้าได้
เพียง 10 พื้นที่ นอกจากนั้นไม่ปรากฏแหล่งน้้าใน
บริเวณท่ีศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการขาดแคลนน้้าช่วงฤดู
แล้งและส่งผลต่อปัญหาดินเค็มเพ่ิมมากกว่าฤดูฝน 
คุณสมบัติน้้าด้านคุณภาพน้้าอยู่ระหว่าง 24 – 28 
องศาเซลเซียส พ้ืนที่บ่อพันขัน อ้าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่า pH สูงสุด เท่ากับ 8.77 ซึ่งค่า 
pH ที่สูงกว่า 8 จะส่งผลกระทบต่อพืช   ค่าการน้า
ไฟฟ้า (EC) อยู่ระหว่าง 30 – 19,700 S/cm  โดย
พบแหล่งน้้าที่มีค่า EC ระหว่าง 0 – 75 S/cm  มี
เพียงแหล่งเดียวซึ่งเป็นน้้าที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิด คือ 
บ้านบ่อพันขัน อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (30 
S/cm)  แหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้้าที่มีค่า EC ระหว่าง 
3,000 – 5,000 S/cm ซึ่งสามารถปลูกพืชทนเกลือ
ได้ แต่ต้องระบายน้้าได้ดี และมีการจัดการพ้ืนที่ดี
ด้วย   คือ บ้านโนนตาเถร อ้าเภอโนนแดง  จังหวัด
น ค รร าช สี ม า  (3,690 S/cm)  บ้ าน  บ รบื อ  
อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (4,360 S/cm)  
ส้ าหรับคุณภาพน้้ าที่ มี ค่ า EC มากกว่า 5,000 
S/cm ส้ารวจพบที่แหล่งน้้าบ้านบ่อกระถิน อ้าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (6,100 S/cm) รองลงมา 
ได้ แก่  บ้ านดู่  อ้ าเภอบ้ านไผ่  จั งหวัดขอนแก่น 
(7,100S/cm) บ้ านด่ านใน  อ้ าเภอด่ านขุ นทด 
จังหวัดนครราชสีมา (7,610 S/cm) และบ้านจัตุรัส 
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (7,800 S/cm) พ้ืนที่
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ส้ารวจแหล่งน้้าที่มีคุณสมบัติของน้้าด้านสารละลาย
ทั้งหมด (TDS) มากกว่า 1,900 mg/l ซึ่งไม่สามารถ
ท้าการเกษตรได้  ได้แก่  บ้านบ่อกระถิน อ้าเภอบ้าน
ไผ่  จั งหวัดขอนแก่ น  (2,620 mg/l) บ้ านบรบื อ 
อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (3,050 mg/l) 
บ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (5,210 
mg/l) บ้ านด่ านใน  อ้ าเภอด่ านขุนทด จั งหวัด
นครราชสีมา (5,460 mg/l) บ้านดงพลอง อ้าเภอแคน
ดง จังหวัดบุรีรัมย์ (8,500 mg/l)  ความเค็มของน้้า
บริเวณแหล่งน้้าบ้านดงพลอง อ้าเภอแคนดงจังหวัด
บุรีรัมย์ มีค่าความเค็มสูงสุด (5.42 ppt)  รองลงมา 
ได้แก่  บ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
(4.14 ppt)  และบ้ านดู่  อ้ าเภอบ้ านไผ่  จั งหวัด
ขอนแก่น (4.10 ppt)  พันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มพืชคลุม
ดินช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด 
คือ หญ้าชันกาด (Panicum repens Linn.) ร้อยละ 
81.80  รองม า คื อ  ห ญ้ าป ากควาย  (Digitaria 
timoreussis) ร้อยละ 77.30  ส้าหรับพันธุ์พืชทนเค็ม
กลุ่มพืชคลุมดินที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์ต่้าสุด คือ หญ้า
นิ้ วหนู  (Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl.) ร้ อย
ละ 09.00 สอดคล้องกับสมศรี และคณะ (2529) 
ความเค็มของน้้าผิวดินและคุณสมบัติดินจะมีค่า
สูงขึ้นในฤดูแล้ง ความเค็มของน้้าสอดคล้องกับพ้ืน
ที่ดินเค็มแปรผันตามฤดูกาลและลักษณะภูมิประเทศ 
 
ตอนที่ 3 ความหลากหลายชนิดพันธุ์พืชทนเค็ม 
 ชนิดพันธุ์พืชที่ส้ารวจพบในพ้ืนที่ดินเค็ม
บริเวณแอ่งโคราชพบ จ้านวน 79 ชนิด  43 วงศ์ โดย
วงศ์  LEGUMINOCEAE และวงศ์  GRAMINEAE มี
จ้านวนชนิดมากที่สุดวงศ์ละ 7 ชนิด รองลงมา คือ 
ว งศ์  EUPHORBIACEAE จ้ าน วน  6 ช นิ ด  ว งศ์ 
CYPERACEAE จ้ า น ว น  5 ช นิ ด ว ง ศ์ 
CAPPARIDACEAE แ ล ะ ว งศ์  POACEAE ว งศ์ ล ะ
จ้านวน 4 ชนิด วงศ์ MYRTACEAE จ้านวน  3 ชนิด 
ตรวจพบวงศ์ละ 2 ชนิ ด จ้ านวน 7 วงศ์  ได้ แก่ 
ANACARDIACEAE,APOCYNACEAE,ASCLEPIADAC
EAE,ASTERACEAE,COMBRETACEAE,MALVACEA
E และวงศ์  RHAMNACEAE  ส่วนที่ เหลือ 30 วงศ์ 
วงศ์ละ 1 ชนิด ได้แก่  AGAVACEAE,AIZOACEAE, 

ASPARAGACEAE,AXALIDACEAE,BIGNONIACEAE,
BORAGINACEAE,CAESALPINIOIDEAE,COMMELIN
ACEAE,COMPOSITAE,CONVOLVULACEAE,CUC
URBITACEAE,EBENACEAE,EHRETIACEAE,FABAC
EAE,FLACOURTIACEAE,LECYTHIDACEAE,LYTHR
ACEAE,MARSILEASEAE,MELIACEAE,MORACEAE,
NYCTAGINACEAE,PALMAE,PAPILIONACEAE, 
POLYGONACEAE,PROTEACEAE,RUBIACEAE,RUT
ACEAE, SAPOTACEAE, SALVADORACEAE แ ล ะ
TYPACEAE  ซึ่งส้าอาง ชื่นหอม และคณะ (2544) 
ศึกษาพืชพรรณ ในเขตพ้ืนที่ต้าบล บรบือ จังหวัด
มหาสารคาม การกระจายของสังคมพืชขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางกายภาพ คือ ระดับการท่วมของน้้าและ
ความเค็ม พืชพรรณโซนที่มีความเค็มมากจะพบพืช
ชอบเค็ม (Halophytes) ความหนาแน่นพืชทั่วไปน้อย 
และพบพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่มีพืชขึ้นเป็นบริเวณกว้าง 
กระจายเป็นหย่อมๆ พืชพรรณมีจ้านวนชนิดเพ่ิมขึ้น
จากเดิม 49 ชนิดเป็น 69 ชนิด 
 ชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มไม้พุ่มช่วงฤดูฝนที่มี
ค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด คือ หนามพุงดอ (Azima 
sarmentosa Benth. & Hook.) ร้อยละ 68.20 ชนิด
ของไม้ พุ่ มช่ วงฤดูฝนรองลงมา คื อ หนามพรม 
(Carissa spinarum L.) ร้อยละ 45.50 และหนาม
เล็บเหยี่ยว (Ziziphus oenoplia (L.) Mill.) ร้อยละ 
36.40  ขลู่  (Pluchea indica (L.) Less.) ร้ อยล ะ 
31.80  หนามงั ว เลี ย  (Capparis flavicans Kurz) 
ร้ อยละ  27.30  หนามแดง  (Carissa carandas 
Linn.) ร้อยละ 22.80  พันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มไม้พุ่มช่วง
ฤดูแล้งชนิดที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด คือ หนาม
พุงดอ (Azima sarmentosa Benth. & Hook.) ร้อย
ละ 68.20  รองลงมา คือ หนามเล็บเหยี่ยว (Ziziphus 
oenoplia (L.) Mill.) ร้อยละ 36.40 ขลู่  (Pluchea 
indica (L.) Less.) ร้ อ ย ล ะ  27.30 ห น า ม แ ด ง 
(Carissa carandas Linn.) ร้ อ ย ล ะ  22.80 แ ล ะ
หนามพรม (Carissa spinarum L.) ร้อยละ 13.70 
พันธุ์พืชทนเค็มในแหล่งน้้าช่วงฤดูฝนที่มีค่าความถี่
สัมพัทธ์สู งสุด คือ ธูปฤาษี  (Typha angustifolia 
Linn.) ร้ อ ย ล ะ  68.20 รอ งล งม าคื อ  ผั ก แ ว่ น 
(Marsilea crenata) ร้อยละ 45.50 และผักบุ้ งนา 
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(Ipomcea aquatica Forsk) ร้ อ ย ล ะ  40.90 ก ก
ลั งกา (Cyperus flabeli  Formis.) ร้อยละ 31.90 
หญ้ าหนวดปลาดุ ก  (Fimbristylis miliacea (L.) 
Vahl.) ร้อยละ 27.30 และกกแห้ วทรงกระเทียม 
(Schoenplectus articulates) ร้ อ ย ล ะ  13.60 
สอดคล้องกับช่วงฤดูแล้งค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด คือ 
ธูปฤาษี (Typha angustifolia Linn.) ร้อยละ 68.20  
รองลงมาคือ ผักแว่น (Marsilea crenata) ร้อยละ 
45.50 และผักบุ้ งนา (Ipomcea aquatica Forsk) 
ร้ อ ย ล ะ  40.90  ก ก ลั ง ก า  (Cyperus flabeli  
Formis.) ร้ อ ย ล ะ  31.90 ห ญ้ าห น วด ป ล าดุ ก 
(Fimbristylis miliacea (L.) Vahl.) ร้ อยละ 18.90 
แ ล ะก ก แห้ วท รงก ระ เที ย ม  (Schoenplectus 
articulates) ร้อยละ 13.60 สอดคล้องกับ วิศวะ กุล
นะ และคณะ (2555) พบว่า พืชที่ปกคลุมมากที่สุด 
ได้แก่ หนามพุงดอ หนามแดง และขลู่  ตามล้าดับ 
และนิสา เหล็กสูงสเนิน (2549) พบพืชทนเค็ม เช่น 
ขลู่ และหนามพุงดอ มีความทนเค็มมาก กระจายอยู่
ตามค่า pH และประมาณคลอไรด์ของดิน  ซึ่งพงศธร 
เพียรพิทักษ์  (2545) พบว่าจ้านวนชนิดพันธุ์ พืช
ทั้งหมดจะลดลงเมื่อระดับความเค็มของดินเพ่ิมขึ้น 

ชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มไม้พุ่มช่วงฤดูฝนที่มี
ค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด คือ หนามพุงดอ (Azima 
sarmentosa Benth. & Hook.) ร้ อ ย ล ะ  68.20  
ชนิดของไม้พุ่มช่วงฤดูฝนรองลงมา คือ หนามพรม  
(Carissa spinarum L.) ร้อยละ 45.50  และหนาม
เล็บเหยี่ยว (Ziziphus oenoplia (L.) Mill.) ร้อยละ 
36.40  ขลู่  (Pluchea indica (L.) Less.) ร้ อยล ะ 
31.80 หนามงั ว เลี ย  (Capparis flavicans  Kurz) 
ร้ อ ย ล ะ  27.30 ห น าม แ ด ง  (Carissa carandas 
Linn.) ร้อยละ 22.80  พันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มไม้พุ่มช่วง
ฤดูแล้งชนิดที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด คือหนาม
พุงดอ (Azima sarmentosa Benth.&Hook.) ร้อย
ละ 68.20 รองลงมา คือ หนามเล็บเหยี่ยว (Ziziphus 
oenoplia (L.) Mill.)  ร้อยละ 36.40 ขลู่ (Pluchea 
indica (L.) Less.) ร้ อ ย ล ะ  27.30 ห น า ม แ ด ง 
(Carissa carandas Linn.) ร้ อ ย ล ะ  22.80 แ ล ะ
หนามพรม (Carissa spinarum L.) ร้อยละ 13.70 
ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความส้าคัญพืชชนิดนี้ท้าให้พบ
ชนิดพันธุ์พืชหนามพรมมีค่าความถี่สัมพัทธ์ค่อนข้าง
ต้่า 

ตารางที่ 2 ความถี่สัมพัทธ์ของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มไม้พุ่ม 

ชนิดพันธุ์พืช วงศ ์
ความถี่สัมพัทธ์  

(ร้อยละ) 
ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

หนามพุงดอ  
(Azima sarmentosa Benth. & Hook.) 

SALVADORACEAE 
 

68.20 68.20 

หนามแดง (Carissa carandas Linn.) APOCYNACEAE 22.80 22.80 
หนามงัวเลีย (Capparis flavicans  Kurz) CAPPARIDACEAE 27.30 27.30 
หนามพรม (Carissa spinarum L.) APOCYNACEAE 45.50 13.70 
หนามเล็บเหยี่ยว 
(Ziziphus oenoplia (L.) Mill.) 

RHAMNACEAE 36.40 36.40 

ขลู่ (Pluchea indica (L.) Less.) ASTERACEAE 31.80 27.30 
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ตารางที่ 3 ความถี่สัมพัทธ์ของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มพืชคลุมดิน 

ชนิดพันธุ์พืช วงศ ์
ความถี่สัมพัทธ์ (ร้อยละ) 
ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

ผักเบี้ยหิน (Trienthema trigueta) AIZOACEAE 45.50 45.50 
หญ้านิ้วหนู  
(Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl.) 

CYPERACEAE 
 

09.00 09.00 

หญ้าชันกาด (Panicum repens Linn.) GRAMINEAE 81.80 81.80 
หญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.) GRAMINEAE 18.20 18.20 
หญ้าไข่เหา(Panicum incomtum Trin.) GRAMINEAE 18.20 18.20 
หญ้างวงช้าง  
(Coldenia procumbens Linn.) 

BORAGINACEAE 31.80 31.80 

หญ้าปากควาย (Digitaria timoreussis) GRAMINEAE 77.30 77.30 
หญ้าตีนตุ๊กแก (Eriochloa proceree) EHRETIACEAE 22.80 22.80 
หญ้าตีนนก  
(Azima sarmentosa Benth. & Hook.) 

POACEAE 
 

40.90 40.90 

หญ้าหางกระรอก (Uraria crinite Desv.) LEGUMINOCEAE 18.20 18.20 
หญ้าแพรก (Cynodon dactylon Pers.) GRAMINEAE 72.70 68.20 
หญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) CYPERACEAE 72.70 72.70 

 
ชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มพืชคลุมดินช่วงฤดู

ฝนและฤดูแล้งที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด คือ หญ้า
ชันกาด (Panicum repens Linn.) ร้อยละ 81.80  
รองมา คือ หญ้าปากควาย (Digitaria timoreussis) 
ร้อยละ 77.30 หญ้ าแพรก (Cynodon dactylon 
Pers.) ฤดูฝนร้อยละ 72.70 ฤดูแล้งร้อยละ 68.20  มี
ค่าความถี่สัมพัทธ์ค่อนข้างสูงทั้งสองฤดู ส้าหรับชนิด
พันธุ์พืชทนเค็มกลุ่มพืชคลุมดินที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์
ต่้ าสุด คือ หญ้ านิ้ วหนู  (Fimbristylis dichotoma 
(L.) Vahl.) ร้อยละ 09.00 

ชนิดพันธุ์พืชทนเค็มในแหล่งน้้าช่วงฤดูฝนที่
มีค่ าความถี่ สัมพัทธ์สู งสุด คือ ธูปฤาษี  (Typha 
angustifolia Linn.)  ร้อยละ 68.20  รองลงมาคือ 
ผักแว่น  (Marsilea crenata) ร้อยละ 45.50 และ
ผั ก บุ้ งน า  (Ipomcea aquatica Forsk) ร้ อ ย ล ะ 
40.90  กกลังกา (Cyperus flabeli Formis.) ร้อยละ 
31.90 หญ้ าหนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea 
(L.) Vahl.) ร้อยละ 27.30 และกกแห้วทรงกระเทียม 
(Schoenplectus articulates) ร้ อ ย ล ะ  13.60  
สอดคล้องกับช่วงฤดูแล้งค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด คือ 

ธูปฤาษี (Typha angustifolia Linn.) ร้อยละ 68.20  
รองลงมาคือ ผักแว่น (Marsilea crenata) ร้อยละ 
45.50 และผักบุ้ งนา (Ipomcea aquatica Forsk) 
ร้อยละ 40.90 กกลังกา (Cyperus flabeli Formis.) 
ร้อยละ 31.90 หญ้ าหนวดปลาดุก  (Fimbristylis 
miliacea (L.) Vahl.) ร้ อยละ 18.90 และกกแห้ ว
ทรงกระเทียม (Schoenplectus articulates) ร้อย
ละ 13.60 
 2.2.3 การแพร่กระจาย (Distribution)  

   พ้ื น ที่ เก็ บ ตั ว อ ย่ า ง  พ บ ว่ า  ก า ร
แพร่กระจายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มคลุมดินบริเวณ
บ้านด่านใน อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
พบมากที่สุด ช่วงฤดูฝนจ้านวน 14 ชนิด ช่วงฤดูแล้ง 
จ้านวน 13 ชนิดพืชทนเค็มในแหล่งน้้า พบว่า บ้าน
ด่านใน อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บ้าน
ดงพลอง อ้าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านบ่อ
กระถิน บ้านดู่ อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พบ
มากที่สุด ช่วงฤดูฝนจ้านวน 4 ชนิด และพ้ืนที่ส้ารวจ
บริ เวณบ้านด่านใน อ้าเภอด่านขุนทด  จั งหวัด
นครราชสีมา พบมากที่สุด ช่วงฤดูแล้ง จ้านวน 4 
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ชนิด ชนิดพันธุ์พืชกลุ่มไม้พุ่มทนเค็มที่มีการกระจาย
สูง คือ หนามพุงดอ พบ 15 พ้ืนที่ส้ารวจ รองลงมา 
คือ หนามพรม และขลู่ ตามล้าดับ ส่วนพืชคลุมดิน
ทนเค็มที่มีการกระจายสูง คือ หญ้าชันกาด พบ 18 
พ้ืนที่ส้ารวจ  รองลงมา คือ หญ้าปากควาย หญ้าแห้ว
หมู และหญ้าแพรก ตามล้าดับ  ส้าหรับพืชทนเค็มใน
แหล่งน้้าที่มีการกระจายสูง คือ ธูปฤาษี พบ 15 พ้ืนที่
ส้ารวจ รองลงมา คือ ผักแว่น และผักบุ้งนาตามล้าดับ 
 2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็ม 
 จาการวิเคราะห์ด้วยสถิติที่ วิ เคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์ 2 ตัวแปรด้วยวิธี Pearson’s correlation 
พบว่า คุณภาพน้้าในช่วงฤดูแล้งค่าความเป็นกรด-เบส 
มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช
น้้า อย่างมีนัยส้าคัญ ระดับ 0.001 ( r = 0.654*** ) 
ค่าความเค็มมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์พืชน้้า อย่างมีนัยส้าคัญ ระดับ 0.01 ( r = 
0.754**) ค่าของแข็งละลายรวมมีความสัมพันธ์กับ
ความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ พื ชน้้ า อย่ างมี
นัยส้าคัญ ระดับ 0.05 ( r = 0.597*)  ส่วนปัจจัย
สิ่งแวดล้อมอ่ืนไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญ  
ได้ แก่  คุณ สมบั ติ ดิ นช่ วงฤดู ฝน พบว่ า ความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกับค่าความเป็น
กรด-เบสของดิน (0.083) ความหลากหลายของชนิด
พันธุ์พืชทนเค็มกับค่าการน้าไฟฟ้าของดิน (0.096) 
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกับค่าความ
เค็มของดิน (0.095)  คุณสมบัติดินช่วงฤดูแล้ง พบว่า  
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกับค่าความ
เป็นกรด-เบสของดิน (0.032)   ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ พืชทนเค็มกับค่าการน้าไฟฟ้าของดิน 
(0.313) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกับ
ค่าความเค็มของดิน (0.184)  คุณภาพน้้าช่วงฤดูฝน 
พบว่า  ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกับ
ค่ าความ เป็ นกรด -เบ สของน้้ า  (0.147) ความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกับค่าการน้า
ไฟฟ้าของน้้า (-0.555) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
พืชทนเค็มกับค่าของแข็งละลายรวมของน้้า (-0.212) 
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกับค่าความ
เค็มของน้้า (0.321) คุณภาพน้้าในช่วงฤดูแล้ง พบว่า 

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชทนเค็มกับค่าการ
น้าไฟฟ้าของน้้า (0.000) 
 
ตอนที่ 3 บริบทชุมชน วิถีชุมชนและการเพิ่มคุณค่า
การใช้ประโยชน์พืชทนเค็ม 
 1. บริบทชุมชน วิถีชุมชน 
  พ้ืนที่ศึกษาบ้านโนนตาเถร อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมาพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพถูกปล่อย
ทิ้งให้ร้าง ส่วนพืชที่ส้ารวจพบในพ้ืนที่ดินเค็ม ได้แก่ 
หญ้าชันอากาศ หนามพุงดอ หนามแดง หญ้าตีนนก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพถูกปล่อยทิ้งให้ร้าง ส่วนพืชที่
พบในพ้ืนที่  ได้แก่ ขลู่  หญ้าชันกาด หนามพุงดอ 
หนามแดง หนามพรมและหญ้ าตีนนก ซึ่ งสภาพ
โดยทั่วไปยังได้รับผลกระกระทบ 
  บ้านต้าบลดงพลอง อ้าเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ สภาพพ้ืนที่บริเวณที่ส้ารวจเดิมชาวบ้านน้า
ดินเกลือเพ่ื อไปต้มเป็ นเกลื อไว้ ใช้ ในครัวเรือน 
โดยเฉพาะการน้าไปประกอบเป็นส่วนผสมการท้าปลา
ร้าและปลาส้ม แต่ปัจจุบันพ้ืนที่แก้ปัญหาด้วยการ
ปรับเปลี่ยนหน้าดินโดยการปลูกพืชและใช้ปุ๋ยคอก 
ซึ่ งสามารถปลูกข้าวนาปี  ปลูกอ้อย และท้าการ 
เกษตรได้  พืชที่ส้ารวจพบส่วนใหญ่  ได้แก่  หญ้ า
ชันกาด ต้นสะแกนาและหญ้าหางกระรอก เป็นต้น 
  บ้านจัตุรัส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิและ
บ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีสภาพถูกปล่อยทิ้งให้ร้าง ส่วนพืชที่พบใน
พ้ืนที่  ได้แก่ หญ้าชันกาด หนามพุงดอ หนามแดง 
และหญ้าตีนนก  เป็นต้น 
  บ้านดู่ อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นและ
บ้านบ่อกระถิน อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นสภาพ
พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่เคยท้านาเกลือมาก่อนคือบ่อกระถิ่น 
แต่บริเวณพ้ืนที่ โดยรอบ ได้รับการแก้ปัญหาจาก
หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมพัฒนาที่ดิน ที่น้าพืชมา
ปลูก เพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ได้แก่ ต้นอาคาเซีย และ
ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น โดยเกษตรกรได้น้ามาปลูกตาม
คันนาและเป็นแนวเขตเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
ของเกลือ ซึ่ งพ้ืนที่ที่ ได้รับการแก้ปัญหาสามารถ
กลับมาปลูกข้าว หรือท้าการเกษตรได้ 
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 บ้ าน บ รบื อ  อ้ า เภ อ บ รบื อ  จั งห วั ด
มหาสารคาม และบ้านนาดูน อ้าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพถูกปล่อยทิ้งให้ร้าง
และเป็นบึงเป็นพ้ืนที่รับน้้า ส่วนพืชที่ส้ารวจพบใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ธูปฤาษี ต้นสะแกนา หญ้าชันกาด หนาม
พุงดอ หนามแดง หนามพรม หญ้าปากควาย และหญ้า
ตีนนก เป็นต้น 
 บ้านผ้าใหญ่  อ้าเภอหนองสรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ดและบ้ านบ่อพันขัน  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพพ้ืนที่บริเวณบ้านผ้าใหญ่ส่วน
ใหญ่ท้านามีการแก้ปัญหาดินเค็มโดยการใช้ปุ๋ยคอก
และปลูกพืช เพ่ือเปลี่ยนหน้าดิน และพ้ืนที่บ่อพันขัน
สมัยก่อนเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านน้าดินเกลือ เพ่ือไปต้ม
เป็นเกลือไว้ใช้ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ เป็นพื้นที่รับน้้าของ
ล้าน้้ามูล และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบท้าการเกษตร เช่น 
ท้านาปัง ปลูกผัก พืชที่พบส่วนใหญ่  ได้แก่  ขลู่ หญ้า
ชันกาด เสียวและต้นสะแกนา เป็นต้น ส้าหรับพืชน้้า 
ได้แก่ กกแห้วทรงกระเทียมและธูปฤาษี เป็นต้น 
 บ้านกู่จาน อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สภาพพ้ืนที่บริเวณที่ส้ารวจเดิมชาวบ้านน้าดิน
มาท้าเกลือเพ่ือเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันพ้ืนที่
แก้ปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนหน้าดินโดยการปลูกพืช 
และใช้ปุ๋ยคอก เพ่ือแก้ปัญหาปัจจุบันสามารถท้านาปี 
และท้าการ เกษตรได้ พืชที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ หญ้า
ชันกาด ต้นยูคาลิปตัส และแห้วทรงกระเทียม เป็นต้น 
 บ้ าน เสี ยว  อ้ าเภอหั วตะพาน  จั งหวั ด
อ้านาจเจริญ สภาพพ้ืนที่บริเวณที่ส้ารวจเป็นสภาพเป็น
แปลงนาที่มีการแก้ปัญหาโดยการใช้ปุ๋ยคอกและปล่อย
สัตว์เลี้ยงลงพ้ืนที่ในช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จ พืชที่พบส่วน
ใหญ่ ได้แก่ หญ้าชันกาด เสียว มะขาม มะขามเทศ 
และสะแกนา เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้ขึ้นอยู่ตามคันนา 
 บ้านดอนสว่าง อ้าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานีและบ้านโนนข้อย อ้าเภอวารินช้าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพ้ืนที่บริเวณท่ีส้ารวจเดิม
ชาวบ้านน้าดินเกลือเพ่ือไปต้มเป็นเกลือไว้ ใช้ ใน
ครัวเรือน แต่ปั จจุบั นพ้ืนที่ แก้ปัญหาด้ วยการ
ปรับเปลี่ยนหน้าดินโดยการปลูกพืช และใช้ปุ๋ยคอก 
สามารถปลูกข้าวนาปี และท้าการเกษตรได้ พืชที่พบ

ส่วนใหญ่ได้แก่ หญ้าชันกาด ต้นเสียว ต้นสะแกนา  
ขึ้นอยู่ตามคันนา 
 บ้านโพนเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษและบ้านหนองแคน อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด
ศรีสะเกษ สภาพพ้ืนที่บริเวณที่ส้ารวจเดิมชาวบ้านน้า
ดินเกลือเพ่ือไปต้มเป็นเกลือไว้ใช้ในครัวเรือน แต่
ปัจจุบันพ้ืนที่ดินเค็มดังกล่าวแก้ปัญหาด้วยการ
ปรับเปลี่ยนหน้าดินโดยการปลูกพืช และใช้ปุ๋ยคอก 
สามารถปลูกข้าวนาปี และท้าการเกษตรได้ พืชที่พบ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ หญ้าชันกาด สะแกนา เสียวและ
หญ้าหางกระรอกขึ้นตามคันนา 
  บ้านพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
และบ้านยางขามเฒ่ า อ้าเภอชุมพลบุรี   จังหวัด
สุรินทร์ สภาพพ้ืนที่บริเวณที่ส้ารวจต้าบลพรมเทพถูก
ปล่อยทิ้งให้ร้าง ส่วนบริเวณบ้านยางขามเฒ่าเป็น
พ้ืนที่รับน้้าติดกับล้าน้้ามูล ปัจจุบันชาวบ้านยังน้าดิน
เกลือมาต้มเพ่ือท้าเกลือใช้ ในครัวเรือนและขายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสินค้า พืชที่ส้ารวจพบส่วนใหญ่ ได้แก่ 
หญ้าชันกาด ผักแว่น หนามแดง ผักแพวและเสียว 
เป็นต้น 
 2. การใช้ประโยชน์จากพืชทนเค็ม 
 พืชอาหาร ได้แก่  กระโดน (Barringtonia 
acutangula) กระถินพิมาน (Acacia harmandiana 
(Pierre) Gagnep.) กุ่มน้้า (Crataeva nurvala Buck-
Ham)  ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L.) ข้าว
หอมมะลิแดง (Oryza sp.) ขี้เหล็ก (Senna siamea 
Lam.) มะขาม  (Tamarindus indica,Linn.) มะขาม
เท ศ  (Pithecolobium dulce) ม ะพ ร้ า ว  (Cocas 
nucifera) ฝรั่ง (Psidium guajava L.) ละมุด (Achras 
zapota Linn.) พุ ท ร า  (Zizyphus jujube Lamk.) 
มะม่ วงหิ มมะพานต์  (Anacardium occidentale 
Linn.) มะยม  (Phyllanthus (L.) Skeels) มะกอก 
(Spondias pinnata Linn.f.)   ช ม พู่  (Syzygium 
malaccensis) แ ค  (Sesbania grandiflora DEsv.) 
เพกา (Oroxylum indicum, Vent) โสน (Sesbania 
aculeate) ก ระ เจี๊ ย บ  (Hibiscus sp.) ผั ก บุ้ งน า 
(Ipomcea quatic Forsk.)  ผั ก แ พ ว  (Persicaria 
odorata) ผักเสี้ยนไทย (Gynandropsis gynandra) 
ผักปลาบใบแคบ (Commelina diffusa Burm. F.) 
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แ ล ะ ส ะ เด า  (Azadirachta indica A.Juss. var. 
siamensis  valeton)   
  พืชพลั งงาน ได้แก่  เสียว (Phyllanthus 
taxodifolius Beille.)  ส ะ แ ก น า  (Combretum 
quadrangulare Kurz) ต ะ แ บ ก  (Lagerstroemia 
calyculata Kurz.) หู กวาง (Terminalia catappa, 
Linn) ตะโกนา (Diospyroos rhodocalyx) พฤกษ์ 
( Albizia lebbek  (L.) Benth)  แ จ ง  (Maerua 
siamensis (Kurz.) Pax)  ก ร ะ ทุ่ ม  (Neonauclea 
sessifolia) ยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus Labill.) 
ก ระถิ น พิ ม าน  (Acacia harmandiana (Pierre) 
Gagnep.) ก ร ะ ถิ น ณ ร ง ค์  (Acacia 
auriculiformis Cunn.)  แ ล ะ ห ญ้ า เ น เปี ย ร์ 
(Pennisetum  purpureum Schumach.) 
  พื ช ส มุ น ไพ ร  ไ ด้ แ ก่  ขี้ ก า ข า ว 
(Trichosanthes cordata Roxb.) ขี้ เห ล็ ก  (Senna 
siamea Lam.) มะขามป้ อม (Emblica officinalis) 
สะเดา (Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis 
valeton) ส้ ม เช้ า  (Euphorbia neriifolia, Linn. ) 
ตะลิงปลิง (Averrhooa bilimbi L.) มะสัง (Feronia 
lucida Teysm & Binn)  เพกา (Oroxylum indicum, 
Vent) มะเดื่ อ  (Ficus racemosa L.) ชุ ม เห็ ด เทศ 
(Cassiaalata sp. Linn.)  รัก (Calotropis gigantea)  
ฝ้ า ย แ ด ง  (Gossypium arboretum) ต อ งแ ต ก 
( Baliospermum montanum Muell.A)  ข ลู่ 
(Pluchea indica (L.) Less.)  เ ถ า วั ล ย์ ด้ ว น 
(Sarcostemma acidum (Roxb.) Voigt.)   สาบเสือ 
(Eupotorium odortum L.) หนามงัวเลีย (Capparis 
flavicans  Kurz) หนามพรม (Carissa spinarum L.) 
หนามพุงดอ (Azima sarmentosa Benth. &Hook.) 
ห น า ม แ ด ง  (Carissa carandas Linn.) ห น า ม
เล็บเหยี่ยว (Ziziphus oenoplia (L.) Mill.) สามสิบ 
(Asparagus racemosus  Willd.)  ห ญ้ างว งช้ า ง 
(Heliotropium indicum Linn.)  ผักแว่น (Marsilea 
crenata) หญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) หญ้า
หางกระรอก  (Uraria crinite Desv.) หญ้ าแพรก 
(Cynodon dactylon Pers.) ห ญ้ า ป า ก ค ว า ย 
(Dactylocenium aegyptum) ผักขมหิน (Boerhavia 
diffusa L.)  โ ส น  (Sesbania aculeate) กุ่ ม น้้ า 

(Crataeva nurvala Buck-Ham) ม ะ ข า ม เท ศ 
(Pithecolobium dulce)  ช ม พู่  ( Syzygium 
malaccensis) กระเจี๊ ยบ  (Hibiscus sp.) มะพร้ าว 
(Cocas nucifera) แฝกหอม (Vetiveria zizanioides) 
ตะขบ ป่ า  (Flacourtia indice) ห ญ้ าตี น ตุ๊ ก แก 
(Coldenia procumbens Linn.) หญ้าหนวดปลาดุก 
(Fimbristylis miliacea (L.) Vahl.) และผั กเบี้ ยหิ น 
(Trienthema trigueta) 
 พืชส้าหรับเป็นอาหารสัตว ์ ได้แก่ หญ้านิ้ว
หนู (Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl.)  หญ้า
ชันกาด (Panicum repens Linn.) หญ้ารังนก (Chloris 
barbata Sw.) หญ้าปากควาย (Dactylocenium 
aegyptum) หญ้าตีนตุ๊กแก (Coldenia procumbens 
Linn.) หญ้าตีนนก (Digitaria biformis Willd.) และ
หญ้านก (Eriochloa proceree) 
  พืชส้าหรับประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ มะพร้าว 
(Cocos nucifera)  ต ะ แ บ ก  ( Lagerstroemia 
calyculata Kurz.) หู กวาง (Terminalia catappa, 
Linn) ตะโกนา (Diospyroos rhodocalyx) พฤกษ์ 
(Albizia lebbek  (L.) Benth) มะกอก (Spondias 
pinnata Linn.f.) ป่ าน ส อ น น าร าย ณ์  (Agave 
angustifolia Haw.) สบู่แดง (Jatropha gossypifolia 
L.) แฝกห อม  (Vetiveria zizanioides) กกลั งก า 
(Cyperus flabelliformis)  กกแห้ วทรงกระเที ยม 
(Scirpus articulates)  แ ล ะ ธู ป ฤ า ษี  (Typha 
angustifolia Linn.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ดินเค็มบริเวณ
แอ่งโคราชพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง พ้ืนที่คราบเกลือ พ้ืนที่
เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่นา
เกลือเพ่ิมข้ึน คุณภาพดินและน้้าในช่วงฤดูแล้งมีการ
สะสมของเกลือมากว่าฤดูฝน อาจเนื่องมาจากเกลือที่
การเคลื่อนที่ของเกลือที่ละลายอยู่ในชั้นน้้าใต้ดิน
ระดับตื้นมาสะสมอยู่ ในชั้นผิวดิน พบพืชทนเค็ ม
ทั้ งหมด 79 ชนิด 43 วงศ์  พบมากสุดได้แก่ วงศ์ 
LEGUMINOCEAE และวงศ์ GRAMINEAE พืชกลุ่มไม้
พุ่มในฤดูแล้งชนิดที่พบมาก ได้แก่  หนามพุงดอ 
เล็บเหยี่ยว ขลู่ หนามแดง และหนามพรม พืชน้้าใน
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ฤดูแล้งที่พบมากได้แก่ ธูปฤาษี ผักแว่น ผักบุ้งนาก
กลังกา หญ้าหนวดปลาดุก และกกแห้วทรงกระเทียม 
วิถีชีวิตชุมชนใช้ประโยชน์จากพืชทนเค็มกลุ่มพืช
อาหารมีจ้านวน 25 ชนิด  พืชสมุนไพร จ้านวน 40 
ชนิด พืชอาหารสัตว์ จ้านวน 7 ชนิด พืชประโยชน์ใช้
สอย จ้านวน 11 ชนิด และพืชพลังงาน จ้านวน 12 
ชนิด   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสามารถให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ด้านองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
และการน้าไปใช้ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. หน่วยงานรัฐควรออกกฎหมาย และ
ข้อบังคับ ให้มีผลบังคับใช้เพ่ือป้องกันสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงระดับพ้ืนทีท่ี่ได้รับผลกระทบ 

 2.สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา จัดท้าคู่มือ  หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นด้านระบบนิเวศ ครอบคลุมปัจจัย
ที่มีอิทธิพลการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับตัวของพืช
ทนเค็ม  ตลอดจนภูมิอากาศที่ส่งผลต่อทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.ควรศึกษาเชิงปริมาณของพืชทนเค็มที่
เจริญเติบโตในพ้ืนที่ที่มีค่าระดับความเค็มต่างกัน โดย

ท้าแปลงส้ารวจถาวรและนับจ้านวนเพ่ือศึกษาดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนศึกษากลไก
ทางกายวิภาคของพืชทนเค็มที่ปรับตัวให้อยู่รอดใน
ระดับความเค็มของดิน 

4. เพ่ิมคุณค่าการใช้ประโยชน์จากพืชทน
เค็ม ด้วยการยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้สามารถ
พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะคุณค่าทาง
โภชนาการของพืชอาหารและคุณค่าทางการแพทย์ 
ผลข้างเคียงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

5. ขยายผลและสร้างพ้ืนที่ต้นแบบด้าน
บริหารจัดการพ้ืนที่ดินเค็มตามแนวพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียง    
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