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1. Environmental constraints for the 
planting of teaks in NE Thailand

ข้อจ ากดัด้านส่ิงแวดล้อมต่อการปลูกสัก
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
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Most of agricultural land in NE Thailand
พืน้ท่ีการเกษตรสว่นใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Productivity problem
มีปัญหาเก่ียวกบัความสามารถในการผลิต

Background of NE Thailand
ลักษณะทั่วไปของดนิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Abandoned paddy field due to salinization

นาข้าวที่ปล่อยทิง้เน่ืองจากประสบปัญหาดินเค ม

・ Unstable rainfall
・ Presence of sandy soil 
・ Salinization
- ฝนตกไม่สม ่าเสมอ
- ดนิทราย
- ดนิเค ม
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Unsuitable site     
(sandy soil)

พืน้ที่ท่ีดินไมเ่หมาะสม (ดินทราย)

Suitable site
(clay soil with well drainage )

พืน้ที่ท่ีดินเหมาะสม (ดินเหนียวที่ระบายน า้ได้ดี)

Teak growth is affected by soil condition
การเตบิโตของสักที่ได้รับผลกระทบจากสภาพดนิ

Selection of site is important for the cultivation of teak

การเลือกพืน้ที่ในการปลูกสักนัน้จงึส าคัญ

Pictures of teak stand in Udon Thani (Noda et al. 2012)
ภาพหมู่ไม้สักในจังหวัดอุดรธานี 

1.1. Where to plant  teak ? ควรปลูกสักทีไ่หนบ้าง
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Soil suitability map   แผนที่ความเหมาะสมของดนิ

We published 3 books (6 provinces) for the selection of suitable site 
of teak planting
Make 5 ranks for the suitability of teak planting
เราได้ตีพิมพ์หนงัสือ (6 จงัหวดั) ส าหรับการเลือกพืน้ท่ีท่ีดินเหมาะสมตอ่การปลกูสกั โดยแบง่เป็น 5 ชัน้
SSC Suitability Texture Soil reaction Drainage

1 Very well Clay Neutral-Alkali Good

2n Well Loam Acid Good-Moderate

3s, 
3g

Moderate Sand (3s)
Sandy loam (3g)

Acid-Neutral Good

4d, 
4g

Poor Sand (4d),                
Many rocks (4g) 

Acid-Neutral Bad (4d)
Good (4d)

5f Non suitable Fine loam Acid Bad

Fertility of soil: Low except for 1
ความอดุมสมบรูณ์ของดิน : ต ่า ยกเว้น SSC 1
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6 provinces in NE Thailand
แผนท่ีความเหมาะสมของดินในพืน้ท่ี 6 จงัหวดั 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Moderate (3s, 3d)

Udon Thani: 42.3 %
Nong Bua Lam Phu: 16.4 %
Chaiyaphum: 29.9 %
Khon Kaen: 20.8 %
Buriram: 48.9 %
Ubon Ratchathani: 53.8 %

Udon Thani: 14.0 % 
Nong Bua Lam Phu: 21.0 %
Chaiyaphum: 18.4 %
Khon Kaen: 28.1 %
Buriram: 9.9 %
Ubon Ratchathani: 1.5 %

Very well + Well (1, 2n)

Area of soil suitability map
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50 
cm

A site of good growth

พืน้ท่ีท่ีการเติบโตดี

2m

A site of bad growth

พืน้ท่ีท่ีการเติบโตไม่ดี

Habitat of sandy soil (3s) พืน้ที่ที่เป นดนิทราย
 Teak growth is different between sandy soils

 การเตบิโตของสักที่ต่างกันระหว่างดนิทรายทัง้ 2 แบบ

Distance
100 m

We compared soil at two sites

เราได้เปรียบเทยีบดนิใน 2 พืน้ที่นี ้

Pictures of teak seedlings planted at different sandy soil (3s, Seed Centre, Khon Kaen)

ภาพของกล้าสกัท่ีปลกูในพืน้ท่ีท่ีเป็นดินทรายท่ีต่างกนั
Teak growth is different การเติบโตแตกตา่งกนั
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CEC           pH            C

cmol kg-1                         (g kg-1)

N           P            Ca         Mg            K             Na

Bad growth
Good growth

4.53
5.95

Texture (%)
Sand     Silt     Clay

81.3
81.6

16.3
14.0

2.3
4.3

8.6
10.6

(mg kg-1)

53
334

23
102

23
71

2.4
4.2

7.0
16.2

96
302

1.30
2.50

Difference of nutrients => Difference of growth of teak

ธาตอุาหารแตกตา่งกนั -> การเติบโตของสกัต่างกนั

Especially, low Ca (<100 mg kg-1) affect suppression of teak growth
โดยเฉพาะ ถ้า Ca ต ่า (<100 mg kg-1) สง่ผลให้สกัหยดุชะงกัการเติบโต

Chemical properties of two site of sandy soil (n=9)
คุณสมบัตทิางเคมขีองดนิทรายใน 2 พืน้ที่

Bad growth
Good growth
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1. Low pH => Acidic soil คา่ pH ต ่า -> ดินเป็นกรด

2. Infertility => Scanty of nutrients
ดินไมอ่ดุมสมบรูณ์ -> ขาดธาตอุาหาร ได้แก่
nitrogen (N), phosphorus (P),  potassium (K), and calcium (Ca)

3. Low water holding capacity
ความสามารถในการอุ้มน า้ต ่า
=> Low capacity to keep water in soil

-> ความสามารถในการเก็บความชืน้ในดินต ่า
4. Low CEC (cation exchange capacity)

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกต ่า

=> Low capacity to keep nutrients in soil

-> ความสามารถในการเก็บธาตอุาหารในดินต ่า

1.2. Constraints of sandy soil (3s)

ข้อจ ากดัของดนิทราย
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Water is poured into a pot

เม่ือเทน า้ลงไปในกระถาง

 The capacity to keep water in soil

 ความสามารถในการอุ้มน า้ในดิน

Sand: water is easy to pass

ทราย : น า้ซมึผ่านได้ง่าย
Soil: water is kept in a pot

ดิน : น า้ถกูเก็บไว้ในกระถาง

Water holding capacity
ความสามารถในการอุม้น ้า

Sand ทราย
Soil with clay 
ดินผสมดินเหนียว
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CEC (cation exchange capacity) ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจบุวก
indicator to keep nutrients ตวัชีว้ดัในการเก็บธาตอุาหาร

- -

--

-
-

-

- -

-

Soil particle (High CEC)
อนภุาคดินท่ีมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกสงู

Ca2+

K+

Mg2+

Mg2+

Ca2+

Ca2+

K+

K+

K+

H+

H+

- -

-

-

Mg2+

Ca2+

Soil particle (Low CEC)
อนภุาคดินที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกต ่า

H+

Soil particle => charge negatively => Positively charged nutrients (cation) can bind
อนภุาคดิน ->          มีประจลุบ ->  สามารถดดูยึดธาตอุาหารท่ีมีประจบุวกได้

Low CEC soil is easy to leach nutrients
ดินท่ีมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกต ่าจะถกูชะล้างธาตอุาหารได้ง่าย
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Characteristics of sandy soil
คณุลกัษณะของดินทราย

1.3. How to overcome the constraints?
ท าอย่างไรให้ข้อจ ากัดลดลง

Need soil improvement
ต้องมีการปรับปรุงดนิ

Low pH 
คา่ pH ต ่า
Infertility 
ขาดความอดุมสมบรูณ์
Low water holding capacity
ความสามารถในการอุ้มน า้ต ่า
Low CEC
ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจบุวกต ่า

Increase soil pH (use calcium)
เพิ่มคา่ pH ในดินโดยการใส ่Ca 

Add fertilizer in soil
ใสปุ่๋ ยในดิน
Increase soil water
เพิ่มความชืน้ในดิน
Increase the capacity to keep 
nutrients
เพิ่มความสามารถในการเก็บธาตอุาหาร
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Improvement of low pH and infertility
การปรับปรุงดนิที่เป นกรด (มีค่า pH ต ่า) และ ขาดความอุดมสมบูรณ์

We already conducted planting test 
(From 2009, Wichiennopparat et al. 2017)
เราได้ท าการปลูกทดลองแล้วในปี 2009

Low pH => Use dolomite for acid correction  (400 kg /rai)

คา่ pH ต ่า -> ใสโ่ดโลไมต์เพ่ือปรับสภาพความเป็นกรด (400 กก/ไร่)

Low fertility => Use chemical (200 g / tree)            
or organic (1 kg / tree) fertilizers

ดินมีความสมบรูณ์ต ่า -> ใสปุ่๋ ยเคมี (200 ก/ต้น) หรือใสปุ่๋ ยอินทรีย์ (1 กก/ต้น)
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B1          B2          B3          B4

The arrangement of experimental plots
(Wichiennopparat et al. 2017)

การวางผังแปลงทดลอง

A Control

B Dolomite

C

D

E

Dolomite +
Chemical fertilizer

Dolomite +
Organic fertilizer

Mixed fertilizer*

* Dolomite + 
Organic fertilizer +
Chemical fertilizer
200 g / tree
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Height and diameter at breast height of teak 
(after 6 years, Wichiennopparat et al. 2017)
ความสงูและขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเพียงอกของสกัหลงัปลกูได้ 6 ปี

A  Control
B  Dolomite
C  Dolomite + Organic fertilizer
D  Dolomite + Chemical fertilizer
E  Mixed fertilizer

Height growth is accelerated by 
use of dolomite and chemical 
fertilizer
การใส่โดโลไมต์และปุ๋ยเคมีช่วยเร่งการเตบิโต
ทางความสูง
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Improvement of other parameter
การปรับปรุงตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืน

Characteristics of sandy soil  คุณลักษณะของดนิทราย

Low pH   ค่า pH ต ่า
Infertility  ขาดความอดุมสมบรูณ์
Low water holding capacity  ความสามารถในการอุ้มน า้ต ่า
Low CEC  ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกต ่า

Method of improvement is not established
ยังไม่ได้มีการพัฒนาวธีิการปรับปรุงดนิ

Objective of experiment of Kayama
วตัถปุระสงค์การทดลองของ Kayama

Development for improvement of water holding capacity and CEC of sandy soil

การพฒันาดนิเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน า้ และการแลกเปล่ียนประจุบวกของดนิทราย



Increase water holding capacity
การเพ่ิมความสามารถในการอุ้มน า้

Sandy soil (ดนิทราย)

Materials of soil improvement (   )

วสัดปุรับปรุงดนิ

Pot (8.5 L)

Teak seedling (one-year-old)
กล้าสกั : (อาย ุ1 ปี)
Locality: Mae Hong Son
แหลง่ : จงัหวดัแมฮ่่องสอน
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• 4 type of materials (4%*) are added
มี 4 ชนิด ใช้ชนิดละ 4 %

• Control (no addition) is established
มีการควบคมุ (ไม่ใสว่สัดปุรับปรุงดิน)

•Decided from previous literature
•เลือกวิธีการจากการตรวจเอกสารงานวิจยัที่มีการศกึษามาก่อน



Materials to increase water holding capacity
วัสดุที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน า้
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Charcoal 
ถ่าน

Perlite
เพอร์ไรต์

Corncob
ซังข้าวโพด

Bentonite
เบนโทไนต์



20

Seasonal change of water content in soil (before watering in every other day)

การเปลี่ยนแปลงระดบัความชืน้ในดินตามฤดกูาล (เป็นข้อมลูก่อนการรดน า้ของหน่วยทดลองท่ีรดน า้วนัเว้นวนั)

Charcoal and Bentonite: increase soil water
ถ่านและเบนโทไนต์ : ช่วยเพิ่มความชืน้ในดนิ



Concurrent use of materials (Charcoal and Bentonite) 
and fertilizer on the field
การใสว่สัดปุรับปรุงดินร่วมกนั (ถ่านและเบนโทไนต์) และปุ๋ ยในแปลงทดลอง

Increase to keep nutrients in soil
เพิ่มการเก็บธาตอุาหารในดิน
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Addition of a material for 
improvement of water holding 
capacity  (   )  or fertilizer (   )

ใสว่สัดปุรับปรุงดินเพ่ือเพิ่มความสามารถใน
การอุ้มน า้ และเก็บธาตอุาหาร

Increase of water in soil
Keep nutrients in soil

Effective uptakes by teak
เพิม่ความสามารถในการอุ้มน า้และเก็บ

ธาตอุาหารในดินให้สงูขึน้
-> ท าให้สกัดดูน า้และธาตอุาหารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

Sandy soil
ดินทราย

Water
น า้
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CEC         K          Ca

Fertilizer 
Charcoal + Fertililzer
Bentonite+ Fertilizer

45
76 
81

103
131
168

Soil chemical properties of field test คุณสมบตัทิางเคมีของดนิในแปลงทดลอง
Chemical fertilizer => applied 100 g at two times ใช้ปุ๋ ยเคมี 100 กรัม  2 ครัง้

Addition of Charcoal=> Keep K
การใส่ถ่าน -> ดนิสามารถเก บธาตุ K
Addition of Bentonite => Keep K, Increase Ca
การใส่เบนโทไนต์ -> ดนิสามารถเก บธาตุ K และเพิ่ม Ca

1.61
1.46
2.20

(cmol kg-1)           (mg kg-1)

Before planting
(after first fertilization)

239
237
240

78
203
99

After 15 months K          Ca
(mg kg-1)

Fertilizer
Charcoal + Fertilizer 
Bentonite+ Fertilizer



23

1. Materials for increase of soil water
วสัดปุรับปรุงดินท่ีช่วยเพ่ิมความชืน้ในดิน
Charcoal and Bentonite  => Increase soil water

ถ่านและเบนโทไนต์ ->        เพ่ิมความชืน้ในดิน
2. Materials for increase CEC

วสัดปุรับปรุงดินท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวก
Bentonite  => increase CEC
เบนโทไนต์ -> เพ่ิมความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวก

3. The capacity to keep nutrients
ความสามารถในการเก็บธาตอุาหาร

Charcoal and Bentonite => Keep nutrients in soil
ถ่านและเบนโทไนต์ ->      เก็บธาตอุาหารในดิน

Bentonite is more effective (increase Ca)
เบนโทไนต์มีประสิทธิภาพมากกวา่ จะท าให้เพ่ิม Ca ด้วย

Conclusion of experiment  สรุปผลการทดลองของ Kayama

Charcoal and Bentonite => Useful for improvement of sandy soil
ถ่านและเบนโทไนต์ -> มีประโยชน์ตอ่การปรับปรุงดินทราย
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2. Monitoring of teak responses to 
environmental factors quantitatively

การตรวจสอบการตอบสนองของสักที่มีต่อ
ปัจจัยแวดล้อมเชิงปริมาณ
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Monitoring of teak  =>  Physiological response
การตรวจสอบการเตบิโตของสัก -> การตอบสนองทางสรีระ

Evaluation vigor of teak and environment

การประเมนิค่าความแข งแรงของสักและสิ่งแวดล้อม

We can assume unhealthy by observation of leaf color

เราสามารถบอกได้ว่าสกัไม่แข็งแรงจากการสงัเกตสีของใบ

However, this observation is subjective 
evaluation

อย่างไรก็ตามการสงัเกตไม่ได้มีหลกัฐานท่ีชดัเจน

Objective data วตัถปุระสงค์ของข้อมลู
Important to evaluate unhealthiness 
correctly

ส าคญัตอ่การประเมินความไม่แข็งแรงอย่างถกูต้อง

Unhealthy teak
สักที่ไม่แข งแรง

Continuous measurement of objective data

การวดัข้อมลูอย่างตอ่เน่ือง
Monitoring การตรวจสอบ
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We compare quantitative data of physiological response at two sites

เราจะเปรียบเทียบข้อมลูเชิงปริมาณจากพืน้ท่ีท่ีดินเหมาะสมและไม่เหมาะสมตอ่การปลกูสกั

Good growth site
พืน้ท่ีท่ีสกัมีการเติบโตดี

Bad growth site
พืน้ท่ีท่ีสกัมีการเติบโตไมดี่

Evaluation unhealthy of teak
การประเมินค่าความไม่สมบรูณ์ของสัก



What we measure เราวดัอะไรบ้าง
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1. Drought stress   สภาวะขาดน ้า
Soil water content, Leaf water potential

ความช้ืนในดินและศกัยข์องน ้าในใบ

2. Nutrient deficiency การขาดธาตุอาหาร
Contents of nutrients and chlorophyll

ความเขม้ขน้ของธาตุอาหารและคลอโรฟิลล์

3. Root function หนา้ท่ีของราก
Root development, Symbiosis with microorganism 

การพฒันาของราก และส่ิงมีชีวติเลก็ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกบัราก 

Learn of these methods => Investigation the cause of unhealthiness
ศึกษาจากวธีิการท่ีกล่าวมา ->       ส าหรับตรวจสอบสาเหตุความไม่แขง็แรงของสกั
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2.1. Drought stress   สภาวะขาดน า้

Teak tree => Suffer from drought stress in dry season
ต้นสัก -> ได้รับความเสียหายจากสภาวะแห้งแล้งหรือสภาวะขาดน า้ในฤดูแล้ง

Wilting teak leaf (May 2015)
ใบสักที่เหี่ยว 

We should evaluate the degree of draught stress of teak seedling by 
quantitative data

เราสามารถประเมินระดบัของสภาวะขาดน า้ท่ีสง่ผลตอ่กล้าสกัโดยข้อมลูเชิงปริมาณ
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Measurement of drought stress
การวัดค่าเพื่อประเมินสภาวะขาดน า้

Water condition in soil 
สภาพความชืน้ในดิน
Measure Soil water content
วดัระดบัความชืน้ในดิน

We can measure water in soil by a sensor
สามารถวดัระดบัความชืน้ในดินได้โดยใช้ sensor ดงัรูป

PR2 (Delta-T)
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Soil water content of sandy soil (surface soil)

ระดบัความชืน้ในดินทราย (ดินชัน้บน)

Rain                  Dry                     Rain

The threshold of wilting (red line) => 5 % (Lambers et al.1998)

จดุเร่ิมแสดงความเห่ียว (เส้นสีแดง)  มีค่าเท่ากบั 5% 
Soil water under 5%
ถ้าระดบัความชืน้ในดินต ่ากว่า 5 %
Long period at unsuitable site
 มีช่วงเวลานานในพืน้ท่ีท่ีไม่เหมาะสมต่อการเติบโตของสกั
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Leaf water potential (negative value)
ศักย์ของน า้ในใบ (ค่าเป นลบ)

Transport water in leaf
การดดูน า้ขึน้สูใ่บ
Absorb from soil
ดดูน า้จากดิน

In mouth 

(Negative pressure)

Air pressure

Pressure of absorption
แรงดนัของการดดูซบั
Similar with absorption of water by straw
เหมือนกบัการดดูน า้โดยหลอด



Water is appeared from a Petiole by 
pressure of gas

น า้ไหลออกมาทางก้านใบเม่ือได้รับแรงดนัจากแก๊ส

Measurement of water potential (Pressure chamber)
การวดัศกัย์ของน า้ในใบ (โดย Pressure chamber)

Leaf under well watering
ใบที่ได้รับการรดน า้เพียงพอ

Chamber

N2 gas

Leaf sample
Pressure meter

Leaf under water stress
ใบที่อยู่ในสภาวะขาดน า้

Water is appeared by high pressure of gas

น า้จะไหลออกมาได้เม่ือเพ่ิมแรงดนัแก๊สให้มากขึน้

Leaf is pressured by gas, and confirm exudation
ให้ความดนัท่ีใบโดยใช้แก๊สจนน า้ไหลออกมาทางก้านใบ

32



Water potential at two times ศักย์ของน า้ในใบ 2 เวลา (กลางวันและกลางคืน)

H2O

Daytime

Water in a leaf

น า้ในใบ ลดลงจากการคายน า้
=> Decreasing by transpiration

Water potential   low  (Lowest in the afternoon)

ศกัย์ของน า้ในใบต ่า และต ่าท่ีสดุในช่วงบา่ย
Nighttime

H2O

Transpiration is decreased

การคายน า้ลดลง

Stomata is closed

ปากใบปิด

=> Water is accumulated in leaf 
and surface soil

->น า้สะสมอยู่ท่ีใบและดินชัน้บน
Water potential   high  (highest in the predawn)

ศกัย์ของน า้ในใบสงู และสงูที่สดุในช่วงเช้ามืด

Stomata is open 

ปากใบเปิด
(because of photosynthesis)

(เน่ืองจากการสงัเคราะห์แสง)

Transpiration => Accelerated by sunshine

การคายน า้  ถกูเร่งโดยแสงจากดวงอาทิตย์

33

Stomata
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Leaf water potential of teak seedlings grown at two sites
ศกัย์ของน า้ในใบของกล้าสกัใน 2 พืน้ท่ี

Evaluation of drought stress from water potential  => Under -1 in predawn
การประเมนิสภาวะขาดน า้จากศกัย์ของน า้ -> ค่าต ่ากว่า -1 ในช่วงเช้ามืด
Bad growth site => Suffer from drought stress in February 
พืน้ที่ท่ีสกัเติบโตไมดี่ -> ได้รับผลกระทบจากสภาวะขาดน า้ในเดือนกมุภาพนัธ์

Afternoon Predawn

bad growth good growth
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1. Calcium (Ca)
Important element for the structure of cell wall

ธาต ุCa ท่ีส าคญัตอ่โครงสร้างของผนงัเซลล์
2. Phosphorus (P)
A component of ATP, DNA, RNA, certain enzyme and  proteins

ธาต ุP เป็นองค์ประกอบของ ATP DNA RNA อยู่ในเอนไซม์ และโปรตีน
3.      Potassium (K)
Maintenance of water status, turgor pressure, and activity of stomata
ธาต ุK ช่วยรักษาสถานะของน า้ แรงดนัเต่ง และกิจกรรมของปากใบ

4.      Nitrogen (N) 
A component of amino acid, nucleic acid and chlorophyll
Close relation with photosynthetic reaction

ธาต ุN เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก และคลอโรฟิลล์ และมีความสมัพนัธ์กบั    
ปฏิกิริยาการสงัเคราะห์แสง

2.2. Nutrients deficiency  การขาดธาตุอาหาร

Important nutrients for growth of teak (Tewari 1992)

ธาตุอาหารที่มีความส าคัญต่อการเตบิโตของสัก
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Teak seedlings are raised under culture solution without a nutrient (Barroso et al. 2005)

กล้าสกัท่ีปลกูในสารละลายท่ีไม่มีธาตอุาหาร
Lack of N or Ca => Drastic growth suppression

ขาดธาต ุN หรือ Ca => การเติบโตจะชะงกัอย่างรุนแรง

N and Ca are essential for teak growth
พบว่า N และ Ca มีความจ าเป นต่อการเตบิโตของสัก

Experiment of nutrient deficiency of teak 
การทดลองการขาดธาตุอาหารของสัก 
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Evaluation of nutrient deficiency
การประเมินการขาดธาตุอาหาร 
Direct method => nutrients in plant organ (leaf)
โดยวิธีตรง-> ท าการประเมินจากคา่ปริมาณธาตอุาหารในสว่นของพืช (ใบ)

Dried Leaf

.ใบแห้ง
Crushing 
(powder)
บดละเอียด

Digestion
(Dissolving by acid)
ท าการย่อยใบหรือท าละลายโดยใช้กรด

Analysis of solution
วิเคราะห์โดยสารละลาย

Equipment of digestion

อปุกรณ์ในการย่อยใบ
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Concentrations of nutrients in leaf of teak seedlings grown at two sites (Nov. 2015)

ความเข้มข้นของธาตอุาหารในใบของกล้าสกัท่ีปลกูในพืน้ท่ี 2 แบบ

Red line: Threshold of 
deficiency 
(Zech and Drechsel, 1991, 
etc.)

เส้นสีแดงแสดงขีดจ ากดัของ
การขาดธาตอุาหาร
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bad growth      good growthbad growth      good growth

bad growth     good growth
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Indirect method for evaluation of nutrient deficiency
วิธีการทางอ้อมในการประเมินการขาดธาตุอาหาร

Measurement of chlorophyll (SPAD meter)
การวดัคลอโรฟิลล์ (โดยเคร่ือง SPAD meter)

Leaf of light green

ใบสีเขียวอ่อน
Leaf of deep green

ใบสีเขียวเข้ม
Chlorophyll: high
คลอโรฟิลล์ : มีมาก

Chlorophyll: low
คลอโรฟิลล์ : มีน้อย



40

Chlorophyll
คลอโรฟิลล์ 

 Pigment of green in leaf of plants
 สารสีเขียวในใบของพืชตา่งๆ

Absorb energy of light  =>  Important for photosynthesis
การดดูซบัพลงังานของแสง  ส าคญัตอ่การสงัเคราะห์แสง

Chlorophyll => Decrease by nutrient deficiency 

คลอโรฟิลล์ => ลดลงเม่ือขาดธาตอุาหาร
 Important for evaluation vigor of leaf
 มีความส าคญัตอ่การประเมินความแข็งแรงของใบ

The relationship between chlorophyll 
and photosynthetic rate for teak (Oct. 
2015, field test 2014)
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มข้นของ
คลอโรฟิลล์และอตัราการสงัเคราะห์แสงของสกั

Photosynthetic rate
อัตราการสังเคราะห์แสง
=>  Decrease by 

low chlorophyll
=>  ลดลงเม่ือคลอโรฟิลล์ต ่า



General Analysis of chlorophyll
การวิเคราะห์คลอโรฟิลล์เบือ้งต้น

3 of Leaf disk (teak, 
0.37cm2 per a disk)

Dimethyl  
sulfoxide

(DMSO)  4 ml

1 day later 
(dark room)

Test tube

Pouring to a cell 

Spectrophotometer 
(648, 665 nm)

41
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Easy method for estimation of chlorophyll
Using SPAD meter

วิธีการประเมินคลอโรฟิลล์อยา่งง่ายโดยใช้ SPAD meter
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SPAD value for leaf of teak seedlings 
grown at two sites
ค่า SPAD ของใบของกล้าสกัท่ีปลกูใน 2 พืน้ท่ี

Low chlorophyll (unhealthy) => under 30
คลอโรฟิลล์ต ่า (ไม่แข งแรง) => ต ่ากว่า 30
Reflect nutrient deficiency
แสดงว่าขาดธาตุอาหาร

Nutrients in Oct. 2014  => nitrogen is low
ธาตอุาหารในเดือนตลุาคม ปี 2014 => ธาต ุN ต ่า
Nutrients in Oct. 2015 and Nov. 2015  => calcium is low
ธาตอุาหารในเดือนตลุาคม ปี 2015 => ธาต ุCa ต ่า

Red line: 
Threshold to evaluate 
low chlorophyll
เส้นสีแดง : ขีดจ ากดัท่ีสามารถ
ประเมินได้วา่คลอโรฟิลล์ต ่า

bad growth good growth
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2.3. Root function
หน้าที่ของราก

Evaluate capacity of nutrient absorption
ประเมนิความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร

1. Uptake from mineral of soil
ดดูแร่ธาตจุากดิน

Greater parts of cation
Calcium (Ca), Pottasium (K),  
Magnesium (Mg), etc.

เป็นแหลง่ส าคญัในการสะสมประจบุวกเช่น Ca, K, Mg และอ่ืนๆ

2. Teak root => Make symbiosis with
arbuscular mycorrhizal fungi
Phosphorus (P) and Nitrogen (N)
รากสกั => เป็นท่ีอยู่อาศยัของเชือ้ราไมคอไรซ่าท่ีช่วยตรึงธาต ุP และธาตุ N
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Roots of teak => Develop to horizontally direction
รากสักเตบิโตไปตามแนวราบ

Uptake nutrients at surface soil
ดดูธาตุอาหารจากดนิชัน้บน



Roles of arbuscular mycorrhiza
บทบาทของราไมคอร์ไรซ่า

Mycorrhiza

High effects on infertile soil
ได้รับผลกระทบสงูในพืน้ที่ท่ีดินไมส่มบรูณ์
Suppression by fertilization
การเตบิโตจะหยุดชะงกัเม่ือมีการใส่ปุ๋ย

N P

NP

Uptake of nutrients (P, N) and 
water ดดูซบัธาต ุP,N และน า้

46

100μm

Arbuscular mycorrhiza

(Root of teak)

Spores of Glomus macrocapum
identified  at  teak plantation
(Chaiyasen et al. 2017)

สปอร์ของ Glomus macrocapum
ท่ีพบในสวนป่าสกั50μm
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Observation of arbuscular mycorrhiza
การสังเกตราไมคอไรซ่า

Dying by trypan blue

ย้อมสีด้วยสารเคมี trypan blue

Roots are put on a petri dish with 
lattice (5 mm)
วางรากบนจานเพาะเชือ้ที่มีตาข่าย (5 มม.) 

Count number of intersection
นบัจ านวนตามจดุที่ตดัขวางบนตาข่าย
Infection rate: Infected intersections (blue) 
per total intersections 
อตัราการติดเชือ้รา : วดัการติดเชือ้ราของรากจากการนบัจดุบนตา
ข่ายที่เป็นเส้นสีฟา้บนรากเทียบกบัจ านวนช่องตาข่ายทัง้หมด 



Summary of monitoring      สรุปวธีิในการตรวจสอบ
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1. Drought stress
สภาวะขาดน ้า
Measurement of soil water and leaf water potential
การวดัความช้ืนในดินและศกัยข์องน ้าในใบ

2. Nutrient deficiency
การขาดธาตุอาหาร
Direct method: nutrients in leaf 
วธีิโดยตรง : ตรวจสอบธาตุอาหารในใบ
Indirect method: Chlorophyll (SPAD)
วธีิทางออ้ม : ตรวจสอบคลอโรฟิลลโ์ดยใชค่้า SPAD

3. Root function
หนา้ท่ีของราก
Root development => Horizontal direction

การพฒันาของราก =>    รากเจริญไปในทางราบ
Symbiosis with mycorrhiza => function of nutrient  absorption
การอยูอ่าศยัร่วมกนักบัไมคอร์ไรซ่า =>   หนา้ท่ีการดูดซบัธาตุอาหาร
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1. Soil water in dry season: low
ความชืน้ในดนิในฤดแูล้ง : ต ่า

2. Teak: suffer from drought stress in dry season
สกั : ได้รับความเสียหายจากการขาดน า้(สภาวะขาดน า้)ในฤดแูล้ง

3. Nutrient deficiency in leaf: especially calcium
ใบขาดธาตอุาหาร : โดยเฉพาะ Ca

4. Chlorophyll: low
คลอโรฟิลล์ : ต ่า

Bad growth site: low content of nutrients in soil
พืน้ท่ีท่ีเติบโตไม่ดี : ปริมาณธาตอุาหารในดนิต ่า

Summary of characteristics at bad growth site
สรุปคุณลกัษณะของพืน้ทีท่ีสั่กเตบิโตได้ไม่ดี
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3. Soil improvement for initial   
growth acceleration of teak

การปรับปรุงดนิเพื่อการเร่งการเตบิโตของสัก
ในระยะแรก



3.1. Additive agents and their effects
การใส่วสัดุปรับปรุงดินและผลท่ีไดรั้บ
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Effective agents for improvement of sandy soil at 
unsuitable site 

วสัดทุี่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินทรายในพืน้ที่ที่ดินไมเ่หมาะสม 

Charcoal (biochar) ถ่าน 
Bentonite เบนโทไนต์
Calcium  (Ca bentonite) Ca เบนโทไนต์
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Charcoal
ถ่าน

・Content nutrients (Ca, Mg, N) => fertilizer
มีองค์ประกอบของธาตอุาหาร (Ca, Mg, N) => เป็นปุ๋ ย

・Effect of acid correction
มีผลตอ่การปรับสภาพความเป็นกรด

･ Increase survival of seedling
มีไมคอร์ไรซ่าช่วยเพิ่มโอกาสการรอดตายของกล้า

･ Acceleration of root growth
เกดิการเร่งการเตบิโตของราก
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Effects of charcoal
ผลที่ได้จากการใส่ถ่าน

Charcoal
ถ่าน

Increase survival of    
seedling   
Growth acceleration
เพิ่มโอกาสการรอดตายและช่วยเร่ง  
การเติบโต

However, little   

effects for  
concurrent use  
with fertilizer
แต่ถ้าใสถ่่านเพียงเลก็น้อยร่วมกบัปุ๋ ย 
จะมีผลในการเติบโตเพียงเลก็น้อย

Addition of charcoal (   ) 

Addition of charcoal (  ) and 
fertilizer (  )
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pH         C           N
(g kg-1)

P          Ca          Mg            K             Na

Charcoal
Control

6.14
5.26

Texture (%)
Sand     Silt     Clay

91.0
92.0

5.5
4.0

3.5
4.0

Charcoal
Control

10.6
7.3

(mg kg-1)

429
100

117
46

45
35

1.9
4.4

Soil chemical properties of pot test
คุณสมบัตทิางเคมีของดนิในกระถางทดลอง

18.0
7.9

0.425
0.100

Addition of Charcoal 
Increase soil pH, C, N, Ca and Mg
เม่ือใส่ถ่าน จะท าให้ค่า pH ธาตุ C, N, Ca และ Mg ในดนิเพิ่มขึน้

Charcoal : added 4% in sandy soil
ใสถ่่าน 4% ผสมลงไปในดินทราย
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Addition of  charcoal =>  Increase survival of teak seedling

การใส่ถ่าน -> เพิ่มอัตราการรอดตายของกล้าสัก

C   Charcoal
B   Bentonite
N   No addition

Survival rate of teak seedlings for field test 2014
อตัราการรอดตายของกล้าสกัในแปลงทดลองปี 2014
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C   Charcoal, N  No addition 

D
ry

 m
a

s
s
 (

g
)

Dry mass of each organ of teak seedlings for field test 2014 (Nov. 2015)
น า้หนกัแห้งของสว่นตา่งๆของกล้าสกัท่ีปลกูในแปลงทดลอง ปี 2016 
(ข้อมลูเดือนพฤศจิกายน ปี 2017) 

Addition of  charcoal => Increase biomass of each organ (not only root)

การใส่ถ่าน ->    เพิ่มมวลชีวภาพในทุกส่วนของพชื (ไม่ใช่เพยีงราก) 
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Bentonite
เบนโทไนต์
(clay mineral composed by 
montmorillonite)
แร่ดินเหนียวท่ีมีแร่มอนโมริโลไนต์เป็น
องค์ประกอบ

・No content of nutrients
ไม่มีธาตุอาหารเป นองค์ประกอบ

・ Increase water holding capacity
เพ่ิมความสามารถในการอุ้มน า้
Mitigation drought stress of teak
ลดสภาวะการขาดน า้ของสกั
・ Increase keeping of fertilizer
เพ่ิมการกกัเก็บธาตอุาหาร
Effective absorption of nutrients by plant
พืชดดูซบัธาตอุาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Effects of bentonite
ผลที่ได้จากการใส่เบนโทไนต์

Addition of bentonite (   ) 

Addition of bentonite (  ) and 
fertilizer (  )

Bentonite
Increase soil water 
However, little growth by 
single use

เบนโทไนต์
เพ่ิมความชืน้ในดิน แตถ้่าใส่
เบนโทไนต์อย่างเดียวจะช่วยใน
การเติบโตเพียงเลก็น้อย

Concurrent use with 
fertilizer

ใสผ่สมกบัปุ๋ ย
Growth acceleration

ช่วยเร่งการเติบโต
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pH          CEC          C
(cmol kg-1) (g kg-1)

N           P           Ca         Mg         K          Na

Bentonite
Control

5.03
5.26

Texture (%)
Sand     Silt     Clay

89.5
92.0

5.5
4.0

6.0
4.0

Bentonite
Control

10.6
7.3

(g kg-1)                                  (mg kg-1)

133  
100

40
46

49
35

21
4

Soil chemical properties of pot test
คุณสมบัตทิางเคมีของดนิในกระถางทดลอง

3.9  
7.9

Addition of Bentonite
การใส่เบนโทไนต์
Increase Clay, CEC Mg and Na
เพิ่มดนิเหนียว, ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก, Mg และ Na

0.100
0.100

1.99
1.30

Bentonite : added 4% in sandy soil

เบนโทไนต์ : ใส ่4% ในดินทราย



60

Seasonal change of water content in soil for Pot test (the value before 
watering in every other day)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชืน้ในดินตามฤดกูาล (เป็นคา่วดัในช่วงก่อนรดน า้ในหน่วยทดลองท่ีรดน า้
วนัเว้นวนั)

Addition of Bentonite  =>  Increase water content in soil
การใส่เบนโทไนต์ ->            เพิ่มปริมาณน า้ในดนิ
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B   Bentonite, BF Bentonite + Fertilizer, N  No addition 

Dry mass of each organ of teak seedlings for field test 2014 (Nov. 2015)

น า้หนกัแห้งของสว่นตา่งๆ ของกล้าสกัในแปลงทดลองปี 2014

Addition of  only bentonite => little effect for growth
การใสเ่บนโทไนต์อยา่งเดียว => มีผลช่วยในเติบโตเลก็น้อย
Addition of bentonite + fertilizer => growth is accelerated

การใสเ่บนโทไนต์ร่วมกบัปุ๋ ย => ช่วยเร่งการเติบโต

D
ry

 m
a

s
s
 (

g
)



62

L
e

a
f 
w

a
te

r 
p

o
te

n
ti
a

l 
 (

M
P

a
)

Leaf water potential of teak seedlings for field test 2014 (Feb. 2015)

ศกัย์ของน า้ในใบของกล้าสกัท่ีปลกูในแปลงทดลองปี 2014 

Leaf water potential in dry season => high value for bentonite treatment

ศกัย์ของน า้ในใบในฤดแูล้ง => มีค่าสงูในหน่วยทดลองท่ีใสเ่บนโทไนต์
Mitigate drought stress by bentonite

เบนโทไนต์ช่วยลดสภาวะการขาดน า้

B   Bentonite
BF Bentonite 
+ Fertilizer
N  No addition 

Afternoon Predawn
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Addition of Calcium material   การใสว่สัดปุรับปรุงดินท่ีเป็น Ca
・Increase of growth  เพิ่มการเติบโต
･Increase of chlorophyll  เพิ่มคลอโรฟิลล์

(prevent from decrease of chlorophyll by calcium deficiency)

(ปอ้งกนัการลดลงของคลอโรฟิลล์จากการขาด Ca)
・Increase of photosynthetic rate (indirect) 
เพิ่มอตัราการสงัเคราะห์แสง (ทางอ้อม)

Calcium
แคลเซียม (Ca)

However, addition of only Calcium material is easy to leach
แตก่ารใส ่Ca เพียงอยา่งเดียวจะถกูชะล้างได้ง่าย

Dolomite
โดโลไมต์
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Calcium
Bentonite
Ca เบนโทไนต์

Role of calcium bentonite
บทบาทของ Ca เบนโทไนต์
・Increase of soil pH and calcium
เพิ่มคา่ pH และ Ca ในดนิ

・Increase of water holding capacity
เพิ่มความสามารถในการอุ้มน า้

・Increase to keep nutrients
เพิ่มการกกัเก็บธาตอุาหาร
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Addition of calcium  (   ) 

No addition

Calcium  
Indirect effect for  

growth of teak

Ca  
มีผลทางอ้อมตอ่การเติบโตของสกั

Increase chlorophyll 

เพ่ิมคลอโรฟิลล์

Increase    
photosynthetic     

productivity 

เพ่ิมความสามารถในการสงัเคราะห์แสง
Growth acceleration 

เร่งการเติบโต

Effects of calcium
ผลที่ได้จากการใส่ Ca
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pH          CEC          C
(cmol kg-1) (g kg-1)

N           P           Ca         Mg         K          Na

1kg
0.5kg
0kg

6.79
6.29
5.38

Texture (%)
Sand     Silt     Clay

92.2
93.5
94.0

3.8
3.8
4.0

3.1
2.7
2.2

37
14
6

(g kg-1)                                  (mg kg-1)

1098
552
254

57
54
51

132
66
45

104
80
21

Soil chemical properties of field test (2016, addition of Ca bentonite)
คุณสมบัตทิางเคมีของดนิในแปลงทดลองในปี 2016 ที่มีการใส่ Ca เบนโทไนต์

4.3  
4.4
4.0

Addition of Ca bentonite   การใส่ Ca เบนโทไนต์
Increase pH, CEC, Ca, P, Mg and Na
เพิ่มค่า pH, ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก, Ca, P, Ma และ Na

456
433
456

4.12
3.19
2.46

1kg
0.5kg
0kg

•No use of charcoal
•ไมใ่สถ่่าน
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Dry mass of each organ of teak seedlings for field test 2016 (Nov. 2017)
น า้หนกัแห้งของสว่นตา่งๆของกล้าสกัท่ีปลกูในแปลงทดลอง ปี 2016 
(ข้อมลูเดือนพฤศจิกายน ปี 2017)

Addition of  Ca bentonite => Increase stem and root dry mass

การใส ่Ca เบนโทไนต์ ->      เพิ่มน า้หนกัแห้งของต้นและราก



Effects of additive agents ผลการใส่วสัดุปรับปรุงดนิ
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1. Charcoal  ถ่าน
Increase survival and growth of seedling
เพิ่มโอกาสการรอดตายและช่วยเร่งการเติบโตของกลา้สกั

2. Bentonite  เบนโทไนต์
Increase growth of seedling by concurrent use with fertilizer 
เม่ือใส่เบนโทไนตร่์วมกบัปุ๋ยช่วยเร่งการเติบโตของกลา้สกั
Mitigate drought stress
ลดสภาวะขาดน ้า

3. Calcium  แคลเซียม
Increase growth of seedling
ช่วยเร่งการเติบโต
Increase chlorophyll in leaf => Increase photosynthetic rate

เพิ่มคลอโรฟิลลใ์นใบ ->         เพิ่มอตัราการสงัเคราะห์แสง
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Concentration of Calcium in soil
Very important for the selection of site
ความเข้มข้นของแคลเซียมในดินมีความส าคญัมากตอ่การเลือกพืน้ท่ีปลกู

Ca ion meter (HORIBA)

Rapid method for analysis of Ca in soil is useful
วิธีวิเคราะห์แคลเซียมในดินท่ีรวดเร็วโดยการใช้เคร่ือง Ca ion meter (HORIBA)

We introduce the method of Ca analysis in the afternoon
เราจะแนะน าวิธีการใช้ Ca ion เพ่ือหาคา่ Ca ในช่วงบา่ย

3.3. Perspective for promoting teak plantation in NE Thailand

มุมมองในการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าสักในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย



Remaining subject
หวัขอ้ท่ีศึกษาต่อ

70

1. Long term effect of materials
ผลจากการใส่วสัดุปรับปรุงดินในระยะยาว
Our data of field experiment is 16 months
ขอ้มูลการทดลองภาคสนาม 16 เดือน

2. Cost of materials
มูลค่าของวสัดุปรับปรุงดิน
Calculate total cost of planting
ประเมินมูลค่าในการปลูก
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Thank you !

Mr. Suchat Nimpila
Ms. Sutjaporn Hongthong
Dr.  Woraphun Himmapan
Ms. Wilawan Wichiennopparat
Mr. Tosporn Vacharangkura

Dr. Reiji Yoneda
Dr. Iwao Noda
Dr. Gaku Hitsuma
Dr. Gen Takao
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Cultivation of plants

Representative cash crops / timber species 
at upland of NE Thailand

Cassava
Sugarcane
Eucalypt
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Economic productive value in NE Thailand (baht/ha)  

Cassava1

Sugarcane1

Eucalypt2

7,774 (1 yr.)
7,868    (1 yr.)

56,929  (10 yrs.)

1: Ekasingh et al. (2007) Competitive commercial agriculture in the Northeast of 
Thailand.
2: Niskanen (1998) Value of external environmental impacts of reforestation in 
Thailand. 

Problem for cultivation of these plants
Cassava:  high level of loss of nutrients in soil 
Sugarcane:  cost of materials (seedlings, fertilizer, pesticide) 

is higher than cassava
Eucalypt: consume large amount of water and nutrients

decrease microorganism in soil (Nampakdee et al. 2010)

Continuous cultivation of these plants
=> High impact to environment 
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Transpiration rate of teak and eucalypt (Niskanen 1998)

The value of nutrients lost by harvesting 
(Niskanen 1998, kg/t)  

Teak
Eucalypt
Cassava

N
0.8 
1.8

15.0

P
0.1 
0.2
8.0

K
0.6 
1.4
5.7

Value of loss (baht/t)
13.9 
26.0
309.2

Eucalypt => Require more water and nutrients
than teak
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Is cultivation of Teak (Tectona grandis) possible?

There are demands of planting of teak in NE Thailand 
(Dr. Nueng)

Economic productive value of teak and eucalypt in                
NE Thailand (Niskanen 1998, baht/ha)  

Teak
Eucalypt

128,203  (25 yrs.)
56,929  (10 yrs.)

Profit of cultivation of teak (2 times)
=>  10 % lower than cultivation of eucalypt (5 times)

Other plants for cultivation in NE Thailand
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Consume of water
Loss of nutrients

Lower than eucalypt 
and crops

Promote sustainable production
Low impact to environment

However, we have to solve some 
problems for the cultivation of teak

Cultivation of teak
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(Zech and Drechsel, 1991)
The picture of profile of teak plantation at a slope 
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Summary for selection of the site of teak  

Nutrients (calcium)

Drainage (well drainage)

Im
p

o
rt

an
ce

Factor of habitat

Soil pH (neutral-alkali)

Texture (clay loam)

1 2

×

×

3

×

×

×

4, 5

×

×

×

×

Soil suitability map

Suitable for teak 
Unsuitable for teak×



Characteristics of low CEC (sandy) soil

2. Nutrients are absorbed by plants drastically
=> Plants show the symptom of excess level  

of nitrogen by fertilization

3.  Acid correction => pH is increased drastically  
by small application of lime 

1.  Fertilization => Nutrients is easy to leach                      

Value of CEC
(cmol kg-1) Sand        1-8

Loam       21-28
Clay         >40 

Sandy soil in 
NE Thailand

1-3 cmol kg-1

80
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K (ppm)      Ca (ppm)    Mg (ppm)

Before application 
A         
B        
C       
D     
E         

4.9-5.5
6.3
6.8
6.8
6.8
6.4

pH            C (%)            N (%) 

0.72-0.94
0.20
0.35
0.40
0.34
0.37

0.030*
0.027
0.037
0.038
0.037
0.046

Before application 
A         
B        
C       
D     
E         

51-59
22
25
29
24
26

212-364
169
365
400
347
262

47-50
42
63
57
62
50

* Data of Kayama 
et al. (2017)

Chemical properties of surface soil at experimental site in 2009 
(Wichiennopparat et al. 2012) and 2016 (after 7 years, tentative)

pH, N, Ca, Mg 
maintain value 
after 7 years 

C, K
Decrease during 
7 years

A  Control
B  Dolomite
C  Dolomite 

+ Organic fertilizer
D  Dolomite 

+ Chemical fertilizer
E  Mixed fertilizer



82

If leaf water potential is low value at predawn 
=> Consider leaf water stress



Photosynthesis

Absorb CO2 Gain of Carbon
(from stomata)        Emission of O2

Measurement absorption of CO2

=>   Evaluate of Photosynthetic capacity

Plants

Stomata

CO2 O2

H2O 

83



84

Measurement  of Photosynthesis
LI-6400 (LI-COR Co.)

Factors for measurements

・Photosynthetic rate
・Stomatal conductance
(indicator of openness of 
stomata)
・Leaf temperature
・Light intensity

Chamber and LED
Clipping a leaf

Monitor



Mechanism for Measurement of Photosynthetic rate
(Li-6400, Li-cor Co.)

Monitor, 
Recorder

CO2
H2O

CO2

H2O
Analyzer
(CO2, H2O)

Chamber and Light (LED)

Put a leaf in the chamber

Air 
(Before measurements)

Air 
(After measurements)

Photosynthetic rate:  Measure difference of CO2 concentration 
=>  CO2 concentration is decreased to get through the chamber

Stomatal conductance:  Measure difference of H2O concentration 
=>  H2O concentration is increased to get through the chamber 85



Plant under well watering

CO2

H2O

Opening
=> transpiration is active

Plant under drought stress 

High Photosynthetic rate*
High Stomatal conductance

Stomata
(Hidden side of a leaf)

Stomata Closing
=> Prevent from water loss   

by transpiration
CO2

H2O

Low Photosynthetic rate*
Low Stomatal conductance

*Leaf components are same 
concentration between two plants

86
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Relationship between photosynthetic rate 
and nutrient deficiency

Deficiencies of nitrogen, phosphorus, and potassium  
=> Decrease photosynthetic rate

Concentration (mmol g-1)                           Concentration (μmol g-1)
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Relationships between nutrients (nitrogen, phosphorus 
and potassium) and photosynthetic rate for larch 
(Kayama et al. 2015)  



Photosynthetic rate and stomatal conductance of 
teak seedlings grown at two sites

Suitable site 
High photosynthetic rate
High stomatal conductance <= open of stomata 
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Concentrations of nutrients in root of teak seedlings 
grown at two sites (Nov. 2015)
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Estimation of vigor of leaf condition 
by the SPAD value 

<20     Quite low concentration of chlorophyll (damage)

20-30  Low concentration of chlorophyll (unhealthy)

30-40  Moderate concentration of chlorophyll

>40    High concentration of chlorophyll
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Infection rate of arbuscular mycorrhiza grown at two 
sites (Nov. 2015)

No difference at two site
Effect of fertilizer (unsuitable) 
=> decrease infection
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Photosynthetic rate and SPAD value (indicator of 
chlorophyll) of teak seedlings for field test 2016 
(Nov. 2017) 

Addition of  Ca bentonite 
=> Increase photosynthetic rate and chlorophyll
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Materials for cultivation of teak in NE Thailand

1. Calcium material for fertilization and 
acid correction

2. Fertilizer (Nitrogen, Phosphorus)

3. Materials for increase of CEC
(e.g. bentonite, applied with chemical fertilizer)

4. Materials for increase survival of 
seedling (charcoal)

Im
p

o
rt
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ce

3.2. Price of agents
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Materials of acid correction

Dolomite (contain Mg) 40 baht/10kg (Ca: 20%)
Calcium carbonate (contain P)      45 baht/10kg  (Ca: 53.7%)
Calcium hydroxide 52 baht/10kg (Ca: 54%) 
Cement 80 baht/10kg (Ca: 46%)
Ca bentonite (Kunimine Co.) 185 baht/10kg  (Ca: 2%)

Dolomite => Most cheep material, and purchase in                    
Khon Kaen

Calcium carbonate => Most cheep from the  ratio of calcium

Variety of materials and price in Bangkok
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Material for Increase of CEC

Zeolite 50 baht/10kg  (purchase in Khon Kaen)

Bentonite    50 baht/10kg increase water holding capacity
Vermiculite 110 baht/10L (120g) contain asbestos?

Same price for zeolite and bentonite
Bentonite => More useful in NE Thailand (increase soil water)

Fertilizer Chemical fertilizer (16-16-16)         280 baht/10kg

Urea (nitrogen ) 240 baht/10kg
Slow-released fertilizer (+zeolite)   125 baht/10kg
Mulch 500 baht/10kg
Cow dump   125 baht/10kg

Slow-released fertilizer, cow dump  => low price
However, effect for growth is lower than chemical fertilizer
Urea (nitrogen fertilizer) is also available
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Combination of materials for decrease of cost

Acid correction => Calcium carbonate 
Contain phosphorus, no need for fertilizer of phosphorus

Fertilizer => Urea (nitrogen) 
Phosphorus: contain in calcium carbonate 

Potassium: not important for growth of teak 

Material to increase CEC => Bentonite
Use to mix with Urea

Survival of seedling => Charcoal (250 baht / 10kg)
No need expensive charcoal (powder is available)
Positive effect for 1t/ha (400g per a seedling)
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Start

Add charcoal (    ) and 
calcium carbonate (    )

Add chemical fertilizer (    ) 
and bentonite  (    )

One year later

Survival of seedling
Growth acceleration by Ca

Two years later
Growth acceleration by fertilizer

Recommended method for acceleration of initial 
growth of teak under sandy soil



98

Udon Thani
Nong Bua Lam Phu
Chaiyaphum
Khon Kaen
Buriram
Ubon Ratchathani

Actual area of teak 
plantation at 6 provinces? 

Area of soil suitability map
6 provinces in NE Thailand

Promotion of teak plantation
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Planted area of teak 
by promotion project 
from 1997 to 2001 in 
NE Thailand
(Furuya et al. 2012)

Khon Kaen
Buriram >> Udon Thani > Ubon Ratchathani > Chaiyaphum

(Nong Bua Lam Phu)

Area of teak plantation
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Udon Thani: 14.0 % 
Nong Bua Lam Phu: 21.0 %
Chaiyaphum: 18.4 %
Khon Kaen: 28.1 %
Buriram: 9.9 %
Ubon Ratchathani: 1.5 %

Very well + Well (1, 2n)

Buriram
Large area of teak plantation 
But, small area of suitable site 

Promotion of teak plantation is available by soil 
suitability map and methods of soil improvement

(ex.) Ubon Ratchathani

Teak plantation can be promoted to extend 
to provinces where suitable site is limited


