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การสํารวจศึกษาจัดทําแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 
บริเวณลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนลาง 

 
1 บทนํา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ 105.5 ลานไร อยูใน  3 ลุมน้ํา
หลัก หรือ  82 ลุมน้ําสาขา  จากการสาํรวจพื้นที่ดนิเค็ม  โดยวิธสํีารวจการ
แพรกระจายของคราบเกลือที่พบบนผิวดนิในฤดแูลง ของภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งลาสุด พ.ศ.2544-2546  พบวา  มีพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือในฤดแูลงหรือพ้ืนที่
ที่ไดรับผลกระทบจากดินเค็มประมาณ  4.16  ลานไร  โดยแยกเปน  บริเวณที่พบ
คราบเกลือมากกวา 50% ประมาณ 104,019 ไร  บริเวณที่พบคราบเกลือ 10 - 50%  
ประมาณ  228,223 ไร  และบริเวณที่พบคราบเกลือ   1- 10% ประมาณ  
3,836,342  ไร  ซึ่งพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือทั้งหมด  พบอยูใน  30   ลุมน้ําสาขา 
 การแกปญหาดินเค็มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตองมีแผนการจัด 
การแบบบูรณาการ เพราะดนิเค็มเปนปญหาท่ีเคลื่อนยายได  เนื่องจากเกลือ
ละลายไปกบัน้าํไดงาย      การแกปญหาเฉพาะบริเวณตนน้ําอาจกอใหเกิดปญหา 
บริเวณทายน้ําข้ึนมาอีก   ดังนั้นการแกปญหาดินเค็มจึงควรจัดการเปนลุมน้ําสาขา    
เพราะพื้นที่ไมกวางนัก  จะทาํใหการจดัการเปนไปไดสะดวก (ซึ่งโดยทั่วไปบริเวณ
ที่พบคราบเกลือในหนึ่งลุมน้ําสาขา จะครอบคลุมเขตการปกครองประมาณ 5 - 12 
อําเภอ) 
 แมวาการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน  จะมีหลายกิจกรรมที่ดําเนินงาน
เพ่ือแกไขปญหาดินเคม็ แตยังไมมีแผนการจดัการดนิเค็มทีม่องภาพรวมทั้ง   
ลุมน้ํา   และขาดแผนการจัดการในระยะยาว   ดังนัน้การ จัดทําแผนการจัดการดิน
เค็มเอาไว  จะชวยใหการแกปญหาดําเนินไปอยางมีระบบมากขึ้น 
 ในโครงการการจัดทําแผนครั้งนี้จะคัดเลือกเอาลุมน้ําสาขาที่ไดรับผล 
กระทบจากดินเค็มมากมาจัดทํากอน ลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง เปนหนึ่งในลุมน้ําที่ได  
คัดเลือกมาดําเนินการในป  2549 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานในสนาม ไมวาจาก
กรมพัฒนาทีด่นิ จากศนูยถายทอดเทคโนโลยีประจําตาํบล หมอดินอาสา อบต. 
หนวยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ หรือเกษตรกร ไดมีขอมูลเชิงวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบตัิที่ละเอียดยิ่งข้ึน   ทั้งนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาดนิเค็มเพิ่ม
ข้ึนมาอีก สวนบริเวณที่เกิดปญหาอยูแลวกท็ําการปรับปรงุใหนํากลับมาใช
ประโยชนไดอีกตอไป 
 
2 วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสํารวจและจัดกลุมการแพรกระจายของดินเค็มบรเิวณลุมน้ํา                    
                  ลําน้ําชีตอนลาง 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนทีด่ินเค็ม     และปองกันการ
แพรกระจายของดินเค็มใหสอดคลองกันทัง้ลุมน้ํา  

2.3  เพ่ือเปนแหลงขอมูลพ้ืนฐานของทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม 
 
3 พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง   (ภาพที่ 1)    ซึ่งมี 
พ้ืนที่ประมาณ    1,731,876  ไร  อยูในบริเวณ        อ.อาจสามารถ    อ.พนมไพร 
จ.รอยเอ็ด       อ.ยางชุมนอย      จ.ศรีสะเกษ     อ.เข่ือนใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
อ.มหาชนะชัย   อ.คอวัง   จ.ยโสธร 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 พื้นที่ดําเนินการ ลุมน้ําลาํน้ําชี
ตอนลาง คือ บริเวณที่เปนสมีวง 

4 ระยะเวลาดําเนินการ 
 การดาํเนนิงานในปงบประมาณ  2549 เดือนตลุาคม 2548 ถึง เดือนกนัยายน 2549 
 

5  อุปกรณ 
 5.1 อุปกรณในสํานักงาน  ทีสํ่าคัญไดแก 
   - ชุดคอมพิวเตอร        

- เครื่องพิมพแผนที่ (Printer) 
  - ชุดโปรแกรมสารสนเทศภมูิศาสตร   ILWIS 3.2  
   - โตะบนัทึกขอมูลแผนที่ (Digitizer) 
   - เครื่องวัดคาความนาํไฟฟา (EC meter) 
 5.2 อุปกรณในสนาม  ที่สําคัญไดแก 
   - ชุดเจาะสํารวจดิน  และอุปกรณเก็บตัวอยางดิน 
   - ชุดตรวจวดัความนาํไฟฟาในสนาม    เพ่ือตรวจวัด  
                                     ระดับความเคม็ 

- เครื่องวัดพกัิด (GPS)         
- เข็มทิศ 

    

6  การดําเนินงาน 
 6.1 รวบรวมขอมูล 

 6.1.1 รวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่เก่ียวของ   ไดแก  
 - ขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ 
 - ขอมูลเขตการปกครอง ถนน ลําน้ํา แหลงน้ํา เขตลุมน้ํา 

- ขอมูลคาความเค็มของดินในระดบัลึก 
- ขอมูลดิน        
- ขอมูลธรณีวิทยา  

 - ขอมูลคุณภาพน้ําบาดาล     
- ขอมูลการใชที่ดิน 

 - ขอมูลเสนชั้นความสูง       
- ขอมูลจากดาวเทียม 

  6.1.2 รวบรวมขอมูลอรรถาธิบายเกี่ยวกับการแกปญหาดินเค็ม  
          การจัดการดินเค็ม 

 

6.2 วิธีการ 
 6.2.1 ประเมินลักษณะดินเค็ม  
  การประเมินลกัษณะดนิเค็ม โดยใชปจจัยในการประเมิน 
5 ปจจัยคือ    ปริมาณคราบเกลือ   กลุมเนื้อดิน    ความเค็มของดินบน 
และดินลาง   คาความเค็มของน้ําในดนิ    และสภาพการใชที่ดิน    ซึ่งการ
ประเมินลักษณะดินเค็ม มีข้ันตอนดังนี ้

 6.2.1.1 แยกระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเกลือ 
ในลุมน้าํสาขา  โดยใชขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ 

 6.2.1.2 แยกชนิดของกลุมเนื้อดิน     (โดยใชขอมูล 
จากแผนที่ดนิ) แลวซอนทับบนขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ 
เพ่ือทราบวาในแตระดับความรุนแรงนั้นเปนกลุมเนื้อดนิอะไร 

 6.2.1.3 ออกสํารวจภาคสนาม เจาะสํารวจดินดวยสวาน 
ตรวจสอบสมบตัิของดิน  ตรวจสอบชนดิของดนิเคม็    หาความลึกและคาความ 
เค็มของน้ําในดิน       และเก็บตัวอยางดินสําหรับตรวจสอบในหองปฏิบัติการ    

 6.2.1.4 สํารวจสภาพการใชทีด่ิน   บริเวณทีพ่บคราบเกลือ 
 6.2.1.5 เขียนขอบเขตหนวยยอยของดินเค็ม โดยใช 

 ขอมูลจากดาวเทียม ประกอบการเขียนขอบเขต   
6.2.2 วิเคราะหการจดัการดนิเค็มใหเหมาะสมกับหนวยยอยดนิเคม็ 
6.2.3 จัดทาํแผนการจดัการดินเค็ม 
6.2.4 สรุปผลและจัดทาํรายงาน 
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7 ผูดําเนินการประกอบดวย 
1. นายชุมพล  ลิลิตธรรม ท่ีปรึกษาโครงการ 
2. นายวุฒชิาต ิ สิรชิวยชู     ท่ีปรึกษาโครงการ 
3. นายภูษิต   วิวัฒนวงศวนา ท่ีปรึกษาโครงการ 
4. นายรงัสรรค   อิ่มเอิบ     ท่ีปรึกษาโครงการ 
5. นายสมศักดิ ์ สุขจนัทร    หัวหนาโครงการ 
6. นายปราโมทย   แยมคลี ่ ผูรวมปฏิบัติงาน 
7. นายปรชีญา   ครองยุต ิ ผูรวมปฏิบัติงานสนาม 
8. นายเนตร   วรรัตน ผูรวมปฏิบัติงานสนาม 
9. นายสมร   เขียวในวัง ผูรวมปฏิบัติงานสนาม 

10. นายชัยราช   หยยุลือ ผูรวมปฏิบัติงานสนาม 
11. นายสมศักดิ์   ขนุชุมภู ผูรวมปฏิบัติงานสนาม 
12. น.ส.ประภัสสร   ประพิณ ผูรวมปฏิบัติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร 
13. น.ส.ปยะนุช   เพียจันทร ผูรวมปฏิบัติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร 
14. น.ส.ปยาภรณ   แพงไธสงค ผูรวมปฏิบัติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร 
15. น.ส.เกตสุุธิดา  ปานภูมิ ผูรวมปฏิบัติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร 

 
8 ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 8.1 ผลกระทบจากดินเค็ม 

 8.1.1 ผลกระทบจากดินเคม็ตอส่ิงแวดลอม     กรมพัฒนาที่ดนิ 
(2539) รายงานวา ผลกระทบในทางกายภาพที่เห็นไดชัดคือทําใหโครงสรางของ
ดินเสีย การจับตัวกันของเมด็ดนิแตกออกจากกัน ดินแนนทบึ น้ําเคม็ทั้งน้าํใตดิน 
น้ําในลําหวยธรรมชาต ิและอางเก็บน้าํ ส่ิงกอสรางดวย     ปูนซีเมนตในพื้นทีด่ิน
เค็ม เชน สะพาน ทอระบายน้ําเส่ือมคุณภาพเร็ว ในทางชีวภาพ ทําใหพืช สัตว 
และส่ิงมีชีวิตพวกจุลินทรียตายสูญพนัธุไป อันตรายของความเค็มที่มีตอพืช
โดยตรง คือ 

(ก) ลดการดดูน้าํของพืชโดยการเพิ่มแรงดันของสารละลายเกลือใน 
ดินทาํใหพืชแสดงอาการขาดน้ํา การเจริญเติบโตลดลงหรอือาจตายไปได   

(ข) ธาตบุางชนิดเปนพิษแกพืชโดยตรง   หรือ   ทําใหเกิดความไม 
สมดุลของธาตอุาหาร  เนื่องจากมีโซเดียมคลอไรด  หรือ โซเดียมคารบอเนต
มากเกินไป อันตรายที่มีตอพืชในทางออม คือ ดินที่ไดรับน้ําชลประทานซึ่งมีธาตุ
โซเดียมสูง จะมีเกลือสะสมตามชั้นของดิน และโครงสรางของดินถูกทําลาย ทําให
การซาบซึมน้าํชา และคุณสมบัติทางฟสิกสของดินเลวลง นอกจากนี้ยังทําให
คุณสมบตัิทางเคมีเปลี่ยนแปลงไปอีกดวย  

8.1.2 ผลกระทบจากดินเค็มตอการเกษตร  คือปลูกพืชไมได หรือ 
ไดผลผลิตต่ําไมคุมกับการลงทุน พืชบางชนิดที่ข้ึนไดก็จะมีลักษณะบางอยาง
เปลี่ยนแปลงไป เชน ใบสีเขมขึ้น ใบหนาขึ้น มีสารพวกไขเคลือบหนาขึ้น  ขอบใบ
ไหม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2544) พืชสวนมากที่ปลูกในดินเค็มให       ผลผลิต
และคุณภาพต่ํามาก หรือไมใหเลย ตนขาวในแปลงดินเค็มจะมีการเจริญเติบโตไม
สม่ําเสมอกัน ตนแคระแกร็นไมแตกกอ ใบแสดงอาการซีดแหง แลวไหมตายใน
ที่สุด (สมศรี อรุณินท, 2539)   ในพื้นที่ทํานา คันนาพังทลายไดงาย   เนื่องจาก
ดินไมเกาะตัวกัน 
 

 8.2 การวัดระดับความเคม็ของดิน   
  การวดัระดบัความเค็มของดิน  สามารถวัดไดโดยใชเครื่องวดัการนํา
ไฟฟา (Electrical Conductivity meter) วัดคาการนําไฟฟาของสารละลายที่
สกดัจากดินขณะที่อ่ิมตัวดวยนํ้า (กรมพฒันาท่ีดนิ, 2527) คาการนาํไฟฟานอก 
จากจะขึ้นอยูกับปริมาณเกลือที่ละลายน้ําไดแลวยังข้ึนกับอุณหภูมิขณะท่ีวัดดวย  
จงึตองใชคาที่วัดที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส เปนมาตรฐาน คาการนําไฟฟาจะ
ลดลงประมาณ 2 เปอรเซ็นตตอองศาเซลเซียสที่สูงข้ึน (วิโรจ อ่ิมพิทักษ, 2532) 

คาการนําไฟฟาของสารละลายที่สกัดไดจากดินขณะที่ อ่ิมตัวดวยน้ํา 
(Extracted Electrical Conductivity, ECe) สามารถใชประเมินปริมาณเกลือ 
ระดับความเค็มของดิน และอิทธิพลของเกลือในดินตอการเจริญเติบโต และ     
การใหผลผลิตของพืชได ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่  1 ความสัมพันธของคาความนําไฟฟา (ECe) กับปริมาณเกลือ                
                ในดิน  ระดับความเค็มของดนิ และอิทธิพลของเกลือตอพืช 

ECe  
(ds/m) 

เกลือในดิน  
(%) 

ระดับความเคม็ 
ของดิน 

อิทธิพลตอพืช 

2 
2 – 4 
4 – 8 
8 – 16 
> 16 

<  0.1 
0.1 – 0.2 
0.2 – 0.4 
0.4 – 0.8 

>  0.8 

ไมเค็ม 
เค็มเล็กนอย 
เค็มปานกลาง 
เค็มมาก 
เค็มจัด 

ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพชื 
มีผลตอพืชที่ไมทนเค็ม 
มีผลตอพืชหลายชนิด 
พืชทนเค็มเทานั้นที่ยังเจริญเติบโตไดดี 
พืชทนเค็มนอยชนิดมากที่เจริญเติบโตไดด ี

ที่มา : สมศรี อรุณินท (2539) ดัดแปลงจาก U.S.  Soil Salinity      
         Laboratory Staff 1954 
 

8.3 การจําแนกระดับความเค็มของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระดับความเค็มของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จุดใด จุดหนึ่ง

สามารถวัดคาความเค็มได แตในพื้นที่เดียวกันตัวเลขมีความผันแปรมาก  เพราะ
ความเค็มไมสม่ําเสมอกัน  ข้ึนอยูกับจดุที่เก็บตัวอยางดิน พ้ืนที่ดนิเค็มบาง
แปลง เมื่อเก็บตัวอยางดนิหางกันเพียง  10 เมตร คาของความเค็มอาจ
แตกตางกันถงึ 5 เทา (สํานกังานพัฒนาทีด่ินเขต 5, 2538)   ดังนัน้จงึเปนการ
ยากที่จะจัดทาํแผนทีด่ินเค็ม แลวระบุวาแตละหนวยแผนที่มีความเคม็เทาไร   

 

อยางไรก็ตาม      มแีนวทางในการจดัทาํแผนทีไ่ดโดยการใชผลกระทบจาก 
ดินเค็มที่มตีอพืชพันธุธรรมชาติหรือพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในบริเวณนั้น และปริมาณ   
คราบเกลือทีผ่วิดนิที่พบในฤดูแลง (ซึ่งมองเห็นไดชัดกวาในฤดูฝน) มาเปน
เกณฑในการจัดทําหนวยแผนที่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดนิใชสภาพพ้ืนที่คราบเกลือและ
ช้ันหินที่รองรับเปนเกณฑในการกําหนดหนวยแผนที่ดินเค็มออกเปน   6 หนวย 
ดงันี ้  (พิชัย วิชัยดิษฐ, 2538) 

หนวยที่ 1 บริเวณที่ลุมที่มีเกลือมากที่สุด พบคราบเกลืออยูทั่วไปบนผิว 
ดิน มากกวา 50 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ สวนใหญจะเปนที่วางเปลา มีนาขาวเปน
สวนนอย พืชที่ข้ึนไดมักเปนไมทรงพุมมีหนาม เชน หนามแดง หนามพรม หนาม
ป เปนตน    ระดับน้ําใตดินในบริเวณนี้ เคม็จดัและอยูในระดับตืน้มาก 

หนวยที่ 2 บริเวณที่ลุมที่มเีกลือมาก  พบคราบเกลือเปนหยอมๆ  บน
ผิวดิน   10 – 50  เปอรเซ็นตของพื้นที ่ สวนใหญใชปลูกขาว  แตมีผลผลิตต่ํา
มาก  พืชพันธุธรรมชาตใินที่นี้ไดแก  สะแก  ตาล  และตนไมทนเค็มบางชนดิ  
น้ําใตดินเปนน้ําเค็ม  และอยูในระดบัคอนขางตื้น 

หนวยที่ 3    บริเวณที่ลุมทีม่ีเกลือปานกลาง       พบคราบเกลือบนผวิดนิ 
ประมาณ 1–10 เปอรเซน็ตของพ้ืนที ่  โดยทั่วไปใชทาํนา พืชพันธุ    ธรรมชาติที่
พบสวนใหญเปนพวกไมเต็งรัง     บริเวณนี้น้ําใตดินเปนน้ํากรอย   อยูลึกโดย
เฉล่ียประมาณ 1 – 2 เมตร   จากผิวดนิ 

หนวยที่ 4 บริเวณที่ลุมที่มีเกลือนอย โดยทั่วไปเปนนาขาวและมีตนไม 
หลายชนิดขึ้นปะปนอยู     ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน    แตอาจพบไดนอยกวา 
1 เปอรเซ็นต   ของพื้นที่   น้ําใตดินเปนน้ํากรอยหรือน้ําเค็มที่อยูลึกมากกวา 2 
เมตร จากผิวดินบริเวณนี้มีโอกาสที่จะเปนดินเค็มได ถาระดบัน้าํใตดินยก ตัว
สูงข้ึน 

หนวยที่ 5 บริเวณทีสู่งที่รองรับดวยหินเกลือ ไดแก เนินที่สูง  ซึ่งใชใน
การปลูกพืชไรทั่วๆ ไป  บริเวณนี้ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน  ระดับน้าํใตดินอยู
ลึกอาจเปนน้ําจืด  น้ํากรอย  หรือน้ําเค็มก็ได แตบริเวณนี้ยังคงมีชั้นหมวดหิน
มหาสารคาม (Mahasarakham formation)  รองรับอยูขางลาง  เชนเดียวกับ
พ้ืนที่ในหนวยที่  1–4 เมื่อหินดินดานและหินทรายที่มีเกลือเปนองคประกอบ
เหลานี้สลายตวั และมีการตดัไมทาํลายปา ทําใหสมดุลของน้ําเสียไปสงผลใหมีการ
ซึมขึ้นมาของเกลือ  (saline seep) กอใหเกิดดนิเค็มในบริเวณสวนที่ต่ํากวาได 

หนวยที่ 6 บริเวณที่ไมมเีกลือ เปนพืน้ที่ทีอ่ยูนอกเขตของ   ช้ันหมวดหนิ
มหาสารคาม ไมพบคราบเกลือเลย และน้ําใตดนิเปนน้ําจดื             
   



 
3

 8.4 ลักษณะของดินเค็มทีป่รากฏบนพื้นผิวโลก  
ลักษณะของพื้นที่ดินเค็มที่ปรากฏบนพื้นผวิโลกจะแตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆ 

ซึ่งไมไดรับอิทธิพลของเกลือ สมศรี อรุณินท (2539) รายงานวาสภาพของ
เกลือที่ปรากฏบนผิวดินในฤดูแลง  จะมีลักษณะเปนขุย ถาเนือ้ดนิเปนดินเหนียว  
หรือเปนคราบเกลือขาวถาเนือ้ดินเปนดนิทราย หรือดินรวน พ้ืนที่ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากเกลอืรุนแรงมักเปนที่วางเปลาไมไดทําการเกษตร มีวชัพืชทนเค็ม  
เชน  หนามแดง  หนามป  สําหรับบางพืน้ที่ซึ่งใชทําการเกษตร    สวนใหญจะ
เปนที่นา และพบปญหา ตนขาวตายเปนหยอม   หรือแคระแกร็น   ไมแตกกอ  
วัชพืชในนาขาวมีนอยกวาปกต ิ  คันนามกัไมคอยมีตนหญา  และ พังทลายงาย 
เหลือเม็ดทรายไวที่ผิวดิน สําหรับในฤดูฝนจะไมเห็นคราบเกลือ    ยกเวนในกรณี
ที่ฝนทิ้งชวงหรือวันที่มีแดดจัดหรือดินแหง แตรองรอยที่มีผลตอเนื่องมาจาก
หนาแลง  คือ  จะไมมีวัชพืชธรรมชาติเหมือนบริเวณอื่น  

คราบเกลือหรือขุยเกลือที่ปรากฏบนผิวดนิในฤดูแลงใชเปนเกณฑสําหรับ 
จําแนกระดับความรุนแรงของปญหาดินเค็มได   ดังเกณฑที่    กรมพัฒนาที่ดนิ
กําหนดดังนี ้ (พิชัย วิชัยดิษฐ, 2538)  

1) บรเิวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือมากที่สุด   พบคราบเกลือ
ที่ผิวดิน มากกวา 50 เปอรเซ็นต 

2) บริเวณทีไ่ดรับผลกระทบจากเกลือมาก พบคราบเกลือที่ผิวดนิ 
10 - 50 เปอรเซ็นต 

3) บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือปานกลาง   พบคราบเกลือที่
ผิวดิน 1 – 10   เปอรเซ็นต 

4) บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือนอย พบคราบเกลือที่ผิวดิน   
นอยกวา 1 เปอรเซ็นต 

 
ตัวอยางการเปรียบเทียบปริมาณคราบเกลือดังภาพที ่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่  2   แสดงการเปรียบเทียบปริมาณคราบเกลือบนผิวดิน           
                      และลักษณะที่ปรากฏในพื้นที่จริง 
 

8.5 กลุมเน้ือดินที่พบคราบเกลือ  
 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมเนื้อดนิไดประยุกตใชตามชั้นของอนุภาคดิน  
(Particle size classes)   การจําแนกดินระดับ Soil Family   ซึ่งกลุมเนือ้ดิน ที่
พบ ไดแก  

- กลุมเนื้อดินเปนดนิรวนหยาบ  (coarse – loamy  : col ) 
- กลุมเนื้อดินที่เปนดนิรวนละเอียด  (fine – loamy  : fl ) 
- กลุมเนื้อดินที่เปนดนิเหนียว (very fine or fine clayey : c ) 
- กลุมเนื้อดินเปนดนิรวน (loamy  : l ) 

- กลุมเนื้อดินเปนดนิทรายแปงละเอียด (fine  silty:fsi) 
- กลุมเนื้อดินเปนดนิทราย (sandy  : s ) 
-   กลุมเนื้อดนิที่เปนดินตื้น  (All particle size classes of skeletal: sk)   

 
8.6 หนวยที่ดินที่ไดรับผลกระทบจากคราบเกลือสําหรับการจัดการ

ดินเค็ม 
 การพิจารณาจดัเปนหนวยที่ดินทีไ่ดรับผลกระทบจากคราบเกลือเพ่ือ
การจัดการดินเค็ม ในการศกึษานีใ้ช 3 ปจจัยสําคัญมาพิจารณา คอื  

1) ปริมาณคราบเกลือที่พบบนผิวดินในฤดูแลง  
2) กลุมดินบริเวณที่พบคราบเกลือ ซึ่งแยกเปน 4 กลุมหลัก  
    คือ   - กลุมดินเหนียว (c)  

 - กลุมดนิรวน (l)  
 - กลุมดินทราย (s)  

     - กลุมดนิตืน้ (sk)   
3) คาความเคม็ของดิน (EC 1: 5) ซึ่งพิจารณาวามคีาความ 

เค็มสูงตลอดทั้งหนาตดัดนิ (H) หรือสูงเฉพาะดนิตอนบน 50 ซม. (L)  ใน
การพิจารณาคาความเค็มของสารละลายดนิใช คา EC. 1: 5 เปนเกณฑ 
เนื่องจากตัวอยางดินมีจาํนวนมาก 
 

9  ผลการสํารวจศึกษา 
9.1 ผลการสํารวจปริมาณคราบเกลือและกลุมเน้ือดินของลุมนํ้าลํานํ้า

ชีตอนลาง 
ผลการสาํรวจปริมาณคราบเกลือบนผิวดนิและกลุมเนื้อดนิบริเวณลุมน้าํ 

ลําน้ําชีตอนลาง   บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก  มีคราบเกลือบนผิวดิน     
10-50% และมีกลุมเนื้อดนิเปนดินรวนหยาบ  มีพ้ืนที่  37 ไร  กลุมเนื้อดิน
เปนดนิรวนละเอียด   มีพ้ืนที ่ 816 ไร  บรเิวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง 
มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10% และมีกลุมเนื้อดินเปนดนิเหนียว มีพ้ืนที่  
6,297  ไร   กลุมเนื้อดินเปนดนิรวนหยาบ   มีพ้ืนที ่ 15,587 ไร   กลุมเนื้อดนิ
เปนดนิรวนละเอียด   มีพ้ืนที่  51,125  ไร  กลุมเนื้อดนิเปนดนิทรายแปง
ละเอียด  มีพ้ืนที่ 820  ไร    กลุมเนือ้ดินเปนดนิรวน  มีพ้ืนที่  10,433  ไร   
กลุมเนื้อดนิเปนดนิทราย  มีพ้ืนที่  9,401  ไร  กลุมเนื้อดนิเปนดนิตืน้หรือมี
ลูกรังปน  มีพ้ืนที่  446  ไร   บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย  มีคราบ
เกลือบนผิวดนิ < 1%   มีพ้ืนที่ 1,124,818 ไร   บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือ
บนผิวดิน  มีพ้ืนที่  443,841  ไร   บริเวณที่ไมพบคราบเกลือบนผิวดนิ  มี
พ้ืนที่  15,169 ไร   แหลงน้ํา มีพ้ืนที่  53,086 ไร  รวมเนื้อที่ทั้งหมด  
1,731,876  ไร  ดังตารางที่  2  และภาพผนวกที่ 1 

 
 

ตารางที ่ 2 การแพรกระจายของคราบเกลือและกลุมเนื้อดิน บริเวณลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง 
พื้นท่ี สัญลักษณ 

แผนท่ี คําอธิบาย 
ไร เปอรเซ็นต 

 
 

บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมาก 
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50% 

  

2col กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนหยาบ 37 0.002 

2fl กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนละเอียด 816 0.047 

 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือ 
ปานกลาง มีคราบเกลอืบนผิวดิน 1-10% 

  

3c กลุมเนื้อดนิเปนดนิเหนียว 6,297 0.364 

3col กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนหยาบ 15,587 0.900 
3fl กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนละเอียด 51,125 2.952 

3fsi กลุมเนื้อดนิเปนดนิทรายแปงละเอียด 820 0.047 

3l กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวน 10,433 0.602 

ปริมาณคราบเกลือ  > 50%50 %

ปริมาณคราบเกลือ 10-50%

ปริมาณคราบเกลือ 1-10%

10 %

1 %
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ตารางที่  2 การแพรกระจายของคราบเกลือและกลุมเนื้อดิน บริเวณลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง (ตอ) 
พื้นท่ี สัญลักษณ 

แผนท่ี คําอธิบาย 
ไร เปอรเซ็นต 

3s กลุมเนื้อดนิเปนดนิทราย 9,401 0.543 

3sk กลุมดินตืน้หรือมีลูกรงัปน 446 0.026 

4 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือเลก็นอย     
มีคราบเกลือบนผวิดิน < 1% 

1,124,818 64.948 

5 บริเวณท่ีสูง ไมพบคราบเกลือบนผวิดิน 443,841 25.628 

6 บริเวณท่ีไมพบคราบเกลอืบนผิวดนิ 15,169 0.876 

w แหลงน้ํา 53,086 3.065 

 รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 1,731,876 100.000 
 

9.2 หนวยที่ดินสําหรับการจัดการดินเค็มของลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนลาง 
ผลการสาํรวจศึกษาพบวามีหนวยทีด่ินสาํหรับการจดัการดินเค็มบริเวณ 

ลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง  จํานวน   10 หนวยที่ดิน ดังนี ้(ตารางที่ 3) 
 9.2.1 หนวยที่ดิน 2lH คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก 

มีคราบเกลือบนผิวดนิ 10-50 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย และ
ดินมีความเคม็ลกึตลอดหนาตดัดนิ มีพ้ืนที่ 661 ไร 

9.2.2 หนวยที่ดิน 2lL คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก 
มีคราบเกลือบนผิวดนิ 10-50 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย และ
ดินมีความเคม็เฉพาะดนิตอนบน มีพ้ืนที ่192 ไร 

9.2.3 หนวยที่ดิน 3cL คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปาน
กลาง มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10 % เปนกลุมดนิเหนียว และดนิมีความเค็ม
เฉพาะดนิตอนบน มีพ้ืนที่ 6,297 ไร 

9.2.4 หนวยที่ดิน 3lL คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปาน
กลาง มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 
และดินมคีวามเค็มเฉพาะดนิตอนบน มีพ้ืนที่ 77,965 ไร 

9.2.5 หนวยที่ดิน 3skL คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปาน
กลาง มีคราบเกลือบนผิวดิน 1-10 % เปนกลุมดนิตืน้ หรือมีลูกรังปน และดนิมี
ความเค็มเฉพาะดนิตอนบน มีพ้ืนที่ 446 ไร 

9.2.6 หนวยที่ดิน 3sL คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปาน
กลาง มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10 % เปนกลุมดนิทราย และดนิมีความเค็ม
เฉพาะดนิตอนบน มีพ้ืนที ่9,401 ไร 

9.2.7 หนวยที่ดิน 4 คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย 
มีคราบเกลือบนผิวดนิ <1 % มีพ้ืนที่ 1,124,818 ไร 

9.2.8 หนวยที่ดิน 5 คือ บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิว
ดิน มีพ้ืนที ่443,841 ไร 

9.2.9 หนวยที่ดิน 6 คือ บริเวณที่ไมพบคราบเกลือบนผิวดนิ 
มีพ้ืนที่ 15,169 ไร 

9.2.10  แหลงน้ํา    มีพ้ืนที ่ 53,086  ไร 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด   1,731,876 ไร   
 
 

 
 

ตารางที ่3 หนวยที่ดินสําหรับการจัดการดินเค็มของลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง 
พ้ืนที่ 

หนวยที่ดิน คําอธิบายหนวยที่ดิน 
ไร เปอรเซ็นต 

2lH บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก       
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 %  
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน  

661 0.038 

 

ตารางที ่3 หนวยที่ดินสําหรับการจัดการดินเค็มของลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง (ตอ) 

พ้ืนที่ 
หนวยที่ดิน คําอธิบายหนวยที่ดิน 

ไร เปอรเซ็นต 
2lL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก       

มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 %  
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน  

192 0.011 

3cL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10 %  
เปนกลุมดินเหนียว ดินมีความเค็มเฉพาะ 
ดินตอนบน  

6,297 0.364 

3lL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10 %  
เปนกลุมดินรวน  หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน 

77,965 4.501 

3skL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10 %  
เปนกลุมดินตื้น  หรือมีลูกรังปน 
ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน  

446 0.026 

3sL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10 %  
เปนกลุมดินทราย  ดินมีความเค็มเฉพาะ
ดินตอนบน 

9,401 0.543 

4 บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย  
มีคราบเกลือบนผิวดิน < 1 %  

1,124,818 64.948 

5 บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน 443,841 25.628 
6 บริเวณที่ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน  15,169 0.876 
W แหลงน้ํา  53,086 3.065 

รวม 1,731,876 100.000 
 

9.3 แนวทางการจัดการดินเค็ม 
       แนวทางการจัดการดินเคม็แยกเปนการจัดการดิน  การจัดการน้ํา  
และการจัดการพืช  โดยมีหลักในการจดัการดังนี ้
  9.3.1 บริเวณที่พบคราบเกลือ    10-50 % เปนกลุมดินรวน 
หรือดินรวนปนทราย ดินมคีวามเค็มลึกตลอดหนาตดัดนิ (2lH) 
  การจัดการดิน  มีแนวทางดงันี้  (1)ปรับผิวหนาดินใหเรียบใช
วัสดุคลุมดนิไมใหแหงในหนาแลง (2)แบงเปนแปลงยอยขนาด 1-5 ไร มีคัน
ดินกั้นโดยรอบดานในคนัดนิขุดรองรอบแปลงกวาง 1.5-2 เมตร ลึก 1 เมตร 
เพ่ือชวยชะลางเกลือ และเปนที่สะสมน้ําเคม็กอนที่จะระบายออก 
  การจัดการน้ํา  มีแนวทางดงันี้  (1)ทําการลางดนิ    ชวงตน
ฤดูฝนแบบตอเนื่องโดยขังน้าํใหทวมผิวดนิ  10 เซนติเมตร  ตลอดเวลาเพื่อให
ละลายเกลือและชะลางลงไปในดินลาง (2)กอสรางแหลงน้ําจืดสาํรองไวใชปลูก
พืชและเลี้ยงสตัวในหนาแลง 
  การจัดการพืช  มีแนวทางดังนี้  (1)ปลูกหญาอาหารสัตวทน
เค็ม  เชน หญาขน หญากินนี หญาเนเปยรแคระ (2)ปลูกโสนอัฟริกัน  อัตรา
เมล็ด 5 กก./ไร ไถกลบเปนปุยพืชสดเมื่ออายุ 60 วัน  (3)ปกดําขาวขาวดอก
มะลิ 105 หลังสับกลบโสนและใสปุยตามอัตราที่แนะนาํ 
 

  9.3.2  บริเวณที่พบคราบเกลือ    10-50 % เปนกลุมดินรวน 
หรือดินรวนปนทราย ดินมคีวามเค็มเฉพาะดนิตอนบน (2lL) 
  การจัดการดิน  มีแนวทางดังนี ้  (1) ปรับระดับผิวดินให
ราบเรียบแลวจัดรูปแปลงนาใหมขนาด 1-5 ไร ทาํคันดินรอบพื้นที่เพ่ือ
เก็บกักน้ํา  (2) ใชยิปซัมหรือโดโลไมด อัตรา 1-2 ตัน/ไร เพ่ือปรับ pH ของ
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ดิน และใหแคลเซียมไปไลที่โซเดียมออกจากดิน   กอนใชน้าํลางออกจาก
พ้ืนที่  (3) ใสวัสดุปรับปรงุดิน  เชน แกลบ ข้ีเล่ือย ฟางขาว อัตรา 2-5 ตัน/ไร 
  การจัดการน้ํา  มีแนวทางดังนี้  (1) ทําการลางดินดวย
น้ําฝนหรือน้าํชลประทานชะลางคราบเกลือแลวระบายออก 2-3 ครั้ง 
กอนไถพรวน  (2)ขุดสระน้ําประจาํไรนา เพ่ือสํารองไวใชในฤดูแลง แตตอง
ฉาบวัสดุกันซมึที่ผนังและกนบอ (3) ใชระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอรเล็ก 
  การจัดการพืช  มแีนวทางดงันี้  (1) ปลูกหญาอาหารสัตวทน
เค็ม เชน หญาขน หญากินนี หญาเนเปยรแคระ  (2) เพ่ิมผลผลิตขาวขาวดอก
มะลิ 105 โดยใชปุยคอก ปุยหมัก และแกลบ อัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือใช
โสนอัฟริกัน อัตราเมล็ด 5 กก./ไร   เปนปุยพืชสด 
      

9.3.3 บริเวณที่พบคราบเกลือ 1-10 % เปนกลุมดินเหนียว  
ดินมีความเคม็เฉพาะดนิตอนบน (3cL) 
  การจัดการดิน  มแีนวทางดงันี้  (1)ใสแกลบ ปุยคอก ปุยหมัก  
อัตรา 1-2 ตัน/ไร รวมกับการใชโสนอัฟริกัน ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา อัตราเมล็ด   5 กก./
ไร ในการปรบัปรุงดิน  (2)ทําคนัดินลอมรอบ มีประตปูด-เปดใหน้ําเขา  และ
ระบายเกลือออกจากพื้นที ่  
  การจัดการน้ํา  มีแนวทางดังนี้  (1)ขุดสระน้าํประจําไรนา 
แลวใชดินเหนียว หรือแผนพลาสติก  กรุผนัง และกนบอ เพ่ือปองกันน้ําเค็ม
ไหลซึมเขามาในบอ  (2)ทํารองระบายน้าํรอบแปลง    กรณปีลูกพืชไร ไมผล 
และพืชผัก  
  การจัดการพืช  มีแนวทางดังนี้   (1)จัดระบบปลูกพืช
หมุนเวียน เชน โสนอัฟริกัน ขาว ขาวโพด หรือ ถ่ัวตางๆ ขาว พืชผัก เพ่ือ
ปรับปรุงดิน  (2)จัดการดนิเพื่อเพ่ิมผลผลิตขาวใหปฏิบัตติามขอเสนอแนะใน
ภาคผนวก  (3)ทําการเกษตรแบบผสมผสานหรือทฤษฏใีหม ตามคาํแนะนาํได 
   

  9.3.4 บริเวณที่พบคราบเกลือ 1-10 % เปนกลุมดินรวน 
หรือดินรวนปนทราย ดนิมคีวามเค็มเฉพาะดนิตอนบน (3lL) 
  การจัดการดิน  มีแนวทางดงันี้ (1)จัดรูปแปลงนาใหม ไถปรับ
นาใหสม่าํเสมอ  (Land reshapes) (2)นําหนาดนิจากแหลงอ่ืนมาใสในพืน้ที่
หรือพลิกกลับหนาดนิ  (3)ใสปุยคอก ปุยหมัก แกลบ 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุย
พืชสดและปุยอินทรียน้ําปรบัปรุงดิน 
  การจัดการน้ํา  มแีนวทางดงันี้  (1)สรางแหลงน้ําประจาํไรนา   
ไวใชในฤดูแลง ความจ ุ1,260 ม3.  บริเวณที่น้ําใตดินไมเค็ม (2)ทํารองระบาย
น้ํารอบพืน้ที่  หรือยกรองเปนแปลงยอยเพ่ือชะลางเกลือ (3)ใชระบบน้าํหยด
หรือสปริงเกอรเล็กถามีน้ําพอ 
  การจัดการพืช  มีแนวทางดังนี้ (1)ใชพันธุขาวทนเค็ม  เชน 
ขาวดอกมะลิ105 กข.6 เหนียวสันปาตอง จดัการเพิ่มผลผลติขาวตาม
ขอเสนอแนะในภาคผนวก (2)จัดระบบปลูกพืช   แบบไรนาสวนผสม (3)ปลูก
หญาแฝก  ตามคันดนิรอบบอเพ่ือพ้ืนฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดลอม 
     

9.3.5 บริเวณที่พบคราบเกลือ   1-10 % เปนกลุมดนิตื้น  
หรือมีลูกรังปน ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน (3skL) 
  การจัดการดิน  มีแนวทางดงันี้  (1)ไถลึก 40-50 ซม. ทะลาย
ดินลางทาํใหเกิดรอง  ชวยใหน้ําซึมลงไดสะดวกแลวปรับระดบัพื้นที่ใหเรียบ  
(2)ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก  ปุยคอก  แกลบ  อัตรา 1-2 ตัน/ไร  ใส
คลุกเคลาหรือปลูกพืชปุยสด   เชน  โสนอฟัริกัน   อัตราเมล็ด 5 กก./ไร  เพ่ิม
ความอุดมสมบูรณของดิน 
  การจัดการน้ํา  มีแนวทางดังนี้  (1)ควรพัฒนาเปนแหลงน้ํา     
และบอเล้ียงปลาโดยขุดเอาชั้นลูกรังออก แตตองเลือกบริเวณที่น้ําใตดนิไมเค็ม 
(2)ทํารองระบายน้าํรอบพืน้ที่  หรือยกรองปลูกพืชเปนแปลงยอย (3)ใหน้ํา
โดยฝงกระบอกดินเผาหรือใชระบบน้าํหยด และสปริงเกอรเล็ก 
  การจัดการพืช  มีแนวทางดงันี ้  (1)พัฒนาเปนทุงหญาเล้ียง
สัตวชุมชนปลูกไมโตเร็ว ในระบบวนเกษตรทดแทน (2)ทําการเกษตรแบบ

ผสมผสานหรอืทฤษฏีใหมตามคําแนะนําในภาคผนวก (3)ปลูกหญาแฝกสาย
พันธุทนเค็มเพื่อรักษาความชื้นดิน และฟนฟูสภาพแวดลอม 
 

9.3.6 บริเวณที่พบคราบเกลือ 1-10 % เปนกลุมดินทราย  
ดินมีความเคม็เฉพาะดนิตอนบน (3sL) 

  การจัดการดิน  มีแนวทางดงันี้  (1)ใชวิธีกลโดยกลับดินชั้น 
ลางที่มีโครงสรางดินดีมาไวขางบน    หรือนําหนาดนิจากแหลงอ่ืนมาใสในพืน้ที่  
(2)เพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดินโดยการใสปุยอินทรีย  ไถกลบพืชปุยสด  และตอ
ซงั รวมกับการใชปุยอินทรียน้ํา  (3)คุลมดินดวยฟางขาว เศษพืช แกลบ เพ่ือลด
อัตราการระเหยน้ําจากผิวดิน 

การจัดการน้ํา  มีแนวทางดังนี้  (1)สรางแหลงน้ําประจาํไรนา 
โดยใชดินเหนยีวหรือแผนพลาสติก กรุผนังและกนบอเพ่ือเก็บกักน้ํา และ
ปองกันน้ําเค็มซึมเขาสูบอ (2)ทําการขังน้ําลางเกลือดวยน้าํฝน หรือน้ํา
ชลประทาน    โดยยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้าํของดิน และเรงการชะลาง
เกลือออกจากดิน  (3)ใหน้ําโดยใชกระบอกดนิเผาหรือใชระบบน้าํหยด และ
สปริงเกอรเล็ก 
  การจัดการพืช  มแีนวทางดังนี้  (1)ปลูกพืชตระกูลถ่ัว
รวมกับพืชหลัก หรือใชพืชปุยสด เชน ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา โสนอัฟริกัน เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105  (2)พันธุพืชอื่น  เชน  พืชสงวน  พืชไร พืช
อาหารสัตว ไมผล และไมโตเร็ว ที่สามารถปลูกไดในดนิเค็ม แสดงไวใน
ภาคผนวก  (3)ปลูกหญาแฝกเพ่ือลดการสูญเสียน้ํา และธาตุอาหารในดิน 
 

  9.3.7 บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย มีคราบเกลือบน
ผิวดิน < 1 % (4) 
  การจัดการดิน  มีแนวทางดังนี้ (1)ปรับปรุงดินดวยการปลูก
พืชปุยสดแลวไถกลบ  (2)บํารุงดนิดวยปุยอินทรีย อัตรา 1-2 ตัน/ไร    หวาน
ใหทั่วแปลงนากอนเตรียมดนิ (3) ไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว  หรือกอนถึงฤดู
แลงจัดแลวฉดีปุยอินทรียน้าํ เพ่ือยอยสลายซากพืช   (4)ปรับกระทงนา และจัด
รูปแปลงนา(Land reshape) ใหสม่ําเสมอ 

การจัดการน้ํา   มีแนวทางดงันี้  (1)สรางแหลงน้ําสํารองในนา    
เชน ขุดบอน้าํประจําไรนา  หรือพ้ืนที่ขางเคียงความจุ 1,260 ม3. (2)บริเวณที่
พัฒนาแหลงน้าํ ควรทาํคันดนิรอบ    และใชเปนบอเล้ียงปลา ไดแก  ปลานิล  
ปลาไน  และปลาดุก เปนตน (3)ระบบการใหน้าํควรใชน้ําหยด หรือตักรด   
แตถามนี้ํามากพอสามารถใชระบบสปริงเกอรเล็กได    แตตองใชอยางประหยัด 
และปองกันไมใหเกลือสะสมที่ผิวดินได 
  การจัดการพืช  มีแนวทางดงันี้ (1)ปลูกพืชที่ทนน้ําแชขังไดทุก
ชนิดโดย เฉพาะขาว (2)กรณียกรอง สามารถปลูกพืชยืนตนหรือพืชผักไดทุก
ชนิดการเพิ่มผลผลิต ใหปฏิบัตติามขอเสนอแนะการจัดการดนิที่เหมาะสมใน
การปลูกขาว ตามภาคผนวก นอกจากขาวแลวพื้นที่สวนนี้ สามารถใชประโยชน
ในการปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักตางๆ ในชวงฤดแูลงไดอีกดวย (3)จัดระบบ
ปลูกพืช  แบบไรนาสวนผสมและปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดนิและน้ํา 
 

  9.3.8 บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน แตมีหินเกลือ
รองรับอยูขางลาง (5) 
  การจัดการดิน  มีแนวทางดังนี ้ (1)ขุดบอน้ําตืน้ลึกประมาณ 
6-8 เมตร สําหรับพื้นที่เกษตร 3-5 ไรตอหนึ่งบอ (2) หาวัสดุคลุมดินปองกัน
การสูญเสียความชื้นดนิ 
  การจัดการน้ํา  มีแนวทางดังนี้ (1)ใชน้ําจากบอน้าํตื้นโดย
คอยๆ สูบขึน้มาใชเพราะปริมาณการไหลเขาของน้ํามีไมมาก (2)มีมาตรการ
อนุรักษดนิ และน้ําปองกัน การชะลางพังทลายของดิน (3)การใชน้าํบาดาลไม
ควรเจาะลึกถึงช้ันน้ําเค็ม 
  การจัดการพืช  มีแนวทางดงันี้ (1)ปลูกพืชไดทุกชนดิ แตควร
ปลูกพืชยืนตน หรือปลูกปาเพ่ือชวยปองกันการเพิ่มข้ึนของดินเค็ม (2)ปลูก
หญาแฝก ปองกันการพังทลายของดิน 
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  9.3.9 บริเวณที่ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน (6) 
  การจัดการดิน การจัดการน้าํ และการจดัการพืช ควรจัดการ
ตามหลักการเกษตรที่ดีทั่วไป 
 

 9.3.10  แหลงน้ํา    มีพ้ืนที ่ 53,086  ไร   
  

รายละเอียดแนวทางการจดัการมีในตารางที่  4 
 

10 สรุปและวิจารณ 
 ในบริเวณลุมน้าํลําน้าํชีตอนลาง มีบริเวณทีม่ีผลกระทบจากเกลือมาก  พบ
คราบเกลือบนผิวดิน  10-50%   มีพ้ืนที ่  853 ไร  และมีบริเวณที่มีผลกระทบ
จากเกลือปานกลางพบคราบเกลือบนผิวดิน 1-10% มีพ้ืนที่  94,109 ไร   ซึ่ง
บริเวณที่พบคราบเกลือนี้ถือเปนพื้นที่ที่มีปญหาตอการเกษตร เมื่อรวมหนวยแผนที่
ทั้ง 2 หนวยนีเ้ขาดวยกัน หรือหมายถึงบริเวณที่พบคราบเกลือมากกวา 1 % ข้ึนไป 
มีพ้ืนที่ประมาณ   94,962 ไร    หรือ 5.483   เปอรเซ็นต    ของพื้นที่ทั้งหมด      
พบคราบเกลืออยูทั่วไปในที่ลุม พบมากในเขตอําเภออาจสามารถ    จังหวัดรอยเอ็ด    
อําเภอเขื่อนใน   จังหวัดอุบลราชธานี     อําเภอคอวัง    จังหวัดยโสธร 
 เมื่อแยกหนวยที่ดินสําหรับการจัดการดนิเคม็ทั้งลุมน้ําสามารถแยกได 10 
หนวยที่ดิน ดงันี้  บริเวณที่พบคราบเกลือ   10-50 % เปนกลุมดนิรวน หรือ
ดินรวนปนทราย ดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตดัดนิ (2lH) มีพ้ืนที่ประมาณ 
661 ไร, บริเวณที่พบคราบเกลือ   10-50 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปน
ทราย ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน (2lL)  มีพ้ืนที่ประมาณ 192 ไร,  
บริเวณที่พบคราบเกลือ 1-10%  เปนกลุมดินเหนียว ดินมีความเคม็เฉพาะดนิ
ตอนบน (3cL) มีพ้ืนที่ประมาณ  6,297 ไร ,  บริเวณที่พบคราบเกลือ 1-
10 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย ดนิมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน 
(3lL)  มีพ้ืนที่   77,965 ไร,  บริเวณที่พบคราบเกลือ   1-10 %  เปนกลุมดนิ
ตื้นหรือมีลูกรังปน   ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน (3skL) มีพ้ืนที่ประมาณ 
446 ไร,  บรเิวณที่พบคราบเกลือ 1-10 % เปนกลุมดินทราย ดินมีความเค็ม
เฉพาะดนิตอนบน (3sL) มีพ้ืนที่ประมาณ  9,401 ไร, บริเวณที่มีผลกระทบจาก
เกลือเล็กนอย มีคราบเกลือบนผิวดนิ   < 1 % (4) มพ้ืีนทีป่ระมาณ   1,124,818 ไร,  
บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน (5) มีพ้ืนที่ประมาณ  443,841 ไร, 
บริเวณที่ไมพบคราบเกลือบนผิวดนิ (6) มีพ้ืนที่ประมาณ  15,169 ไร,  
บริเวณแหลงน้ํา (W) มีพ้ืนที่ประมาณ  53,086 ไร  เปนตน  แนวทางการ
จัดการดินเค็มควรพิจารณาจดัการพรอมกันทั้งการจัดการดิน  การจัดการน้ํา  และ
การจัดการพืช ซึ่งในเอกสารนี้ ไดเสนอรายละเอียดในรูปแบบตารางทีง่ายตอการ
แยกตามลักษณะความรุนแรงของดินเค็มและกลุมเนื้อดิน ขอมูลในเอกสารนี้เปน
แนวทางการจดัการโดยทั่วไป ผูใชแผนที่ควรมีการประยุกตใชแนวทางการจัดการ
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ตารางที่ 4 แนวทางการจัดการดินเค็ม บริเวณลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนลาง 
 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ 
หนวยที่ดิน คําอธิบายหนวยที่ดิน 

การจัดการดิน การจัดการน้ํา การจัดการพืช ไร เปอรเซ็นต 
2lH บริเวณที่พบคราบเกลือ    

10-50 % เปนกลุมดินรวน 
หรือดินรวนปนทราย ดินมี
ความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน 
 
 
 

- ปรับผิวหนาดินใหเรียบ     ใชวัสดุ
คลุมดินไมใหแหงในหนาแลง 
- แบงเปนแปลงยอยขนาด  1-5 ไร 
มีคันดินก้ันโดยรอบ   ดานในคันดิน
ขุดรองรอบแปลงกวาง 1.5-2 เมตร 
ลึก 1 เมตร   เพ่ือชวยชะลางเกลือ และ
เปนที่สะสมน้ําเคม็กอนที่จะระบายออก 

- ทําการลางดินชวงตนฤดูฝนแบบ 
ตอเนื่องโดยขังน้ําใหทวมผิวดิน   10 
เซนติเมตร  ตลอดเวลาเพื่อใหละลาย
เกลือและชะลางลงไปในดินลาง 
- กอสรางแหลงน้ําจืดสํารองไวใช 
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในหนาแลง 

- ปลูกหญาอาหารสัตวทนเค็ม เชน 
หญาขน หญากินนี หญาเนเปยรแคระ 
- ปลูกโสนอัฟริกัน  อัตราเมล็ด 5 
กก./ไร ไถกลบเปนปุยพืชสดเมื่ออายุ 
60 วัน 
- ปกดําขาวขาวดอกมะลิ 105 หลัง
สับกลบโสนและใสปุยตามอัตราที่แนะนํา 

661 0.038 

2lL บริเวณที่พบคราบเกลือ    
10-50 % เปนกลุมดินรวน 
หรือดินรวนปนทราย ดินมี
ความเค็มเฉพาะดินตอนบน 
 

- ปรับระดับผิวดินใหราบเรียบแลว
จัดรูปแปลงนาใหมขนาด 1-5 ไร 
ทําคันดินรอบพื้นที่เพ่ือเก็บกักน้ํา 
- ใชยิปซัมหรือโดโลไมด อัตรา 1-2 
ตัน/ไร เพ่ือปรับ pH ของดิน และให
แคลเซียมไปไลท่ีโซเดียมออกจาก
ดิน   กอนใชน้าํลางออกจากพื้นที่ 
- ใสวัสดุปรับปรุงดิน  เชน แกลบ  
ขี้เลื่อย ฟางขาว อัตรา 2-5 ตัน/ไร 

- ทําการลางดินดวยน้ําฝนหรือน้ํา
ชลประทานชะลางคราบเกลือแลว
ระบายออก 2-3 ครั้ง กอนไถพรวน 
-ขุดสระน้ําประจําไรนา เพ่ือสํารองไว
ใชในฤดูแลง แตตองฉาบวัสดุกันซึมที่
ผนังและกนบอ 
- ใชระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอรเล็ก 

- ปลูกหญาอาหารสัตวทนเค็ม เชน 
หญาขน หญากินนี หญาเนเปยรแคระ 
- เพ่ิมผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 
โดยใชปุยคอก ปุยหมัก และแกลบ 
อัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือใชโสนอัฟ
ริกัน อัตราเมล็ด 5 กก./ไร   เปนปุย
พืชสด 

192 0.011 

3cL บริเวณที่พบคราบเกลือ        
1-10 % เปนกลุมดินเหนียว 
ดินมีความเค็มเฉพาะดิน
ตอนบน 
 

- ใสแกลบ ปุยคอก ปุยหมัก  อัตรา 
1-2 ตัน/ไร รวมกับการใชโสนอัฟริกัน 
ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา อัตราเมล็ด   5 กก./ไร 
ในการปรับปรุงดิน 
- ทําคันดินลอมรอบ มีประตูปด-เปด
ใหน้ําเขา  และระบายเกลือออกจาก
พ้ืนที่ 

- ขุดสระน้ําประจําไรนา แลวใชดิน
เหนียว หรือแผนพลาสติก  กรุผนัง 
และกนบอ เพ่ือปองกันน้ําเค็มไหลซึม
เขามาในบอ 
- ทํารองระบายน้ํารอบแปลง    กรณี
ปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก 

- จัดระบบปลูกพืชหมุนเวียน เชน 
โสนอัฟริกัน ขาว ขาวโพด หรือ ถ่ัว
ตางๆ ขาว พืชผัก เพ่ือปรับปรุงดิน 
- จัดการดินเพ่ือเพ่ิมผล  ผลิตขาวให
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะในภาคผนวก 
- ทําการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
ทฤษฏีใหม ตามคําแนะนําได 

6,297 0.364 

3lL บริเวณที่พบคราบเกลือ        
1-10 % เปนกลุมดินรวน 
หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มเฉพาะดิน   
ตอนบน 
 

- จัดรูปแปลงนาใหม  ไถปรับนาให
สมํ่าเสมอ (land reshape)  
- นําหนาดินจากแหลงอ่ืนมาใสใน
พ้ืนที่ หรือพลิกกลับหนาดิน 
- ใสปุยคอก  ปุยหมัก  แกลบ 1-2 
ตัน/ไร   รวมกับปุยพืชสดและปุย
อินทรียน้ํา ปรับปรุงดิน 

- สรางแหลงน้าํประจําไรนาไวใชใน
ฤดูแลง ความจุ 1,260 ม3. บริเวณที่
น้ําใตดินไมเค็ม 
- ทํารองระบายน้ํารอบพื้นที่  หรือยก
รองเปนแปลงยอยเพ่ือชะลางเกลือ 
- ใชระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอรเล็ก
ถามีน้ําพอ 

- ใชพันธุขาวทนเค็ม  เชน ขาวดอก
มะลิ105 กข. 6   เหนียวสันปาตอง 
จัดการเพ่ิมผลผลิตขาวตามขอเสนอแนะ
ในภาคผนวก 
- จัดระบบปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม 
- ปลูกหญาแฝกตามคันดินรอบบอ
เพ่ือพ้ืนฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดลอม 

77,965 4.501 

3skL บริเวณที่พบคราบเกลือ        
1-10 % เปนกลุมดินตื้นหรือ
มีลูกรังปน ดินมีความเค็ม
เฉพาะดินตอนบน 

- ไถลึก 40-50 ซม. ทะลายดินลาง
ทําใหเกิดรอง     ชวยใหน้ําซึมลงได
สะดวก แลวปรับระดับพ้ืนที่ใหเรียบ 

  - ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก ปุยคอก แกลบ  
  อัตรา 1-2 ตัน/ไร ใส คลุกเคลา หรือปลูก   
  พืชปุยสด เชน โสนอัฟริกัน อัตราเมล็ด    
  5 กก./ไร เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 

- ควรพัฒนาเปนแหลงน้ํา และบอ
เลี้ยงปลาโดยขุดเอาชั้นลูกรังออก แต
ตองเลือกบริเวณที่น้ําใตดินไมเค็ม 
- ทํารองระบายน้ํารอบพื้นที่ หรือ ยก
รองปลูกพืชเปนแปลงยอย 
- ใหน้ําโดยฝงกระบอกดินเผา หรือใช
ระบบน้ําหยด และสปริงเกอรเล็ก 

- พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวชุมชน
ปลูกไมโตเรว็ ในระบบวนเกษตรทดแทน 
- ทําการเกษตรแบบผสมผสานหรือ 
ภาคผนวก 
- ปลูกหญาแฝกสายพันธุทนเค็มเพ่ือ
รักษาความชื้นดิบ และฟนฟูสภาพแวดลอม 

446 0.026 

3sL บริเวณที่พบคราบเกลือ        
1-10 % เปนกลุมดินทราย 
ดินมีความเค็มเฉพาะดิน
ตอนบน 

- ใชวิธีกลโดยกลับดินชั้นลางท่ีมี
โครงสรางดินดีมาไวขางบน หรือ
นําหนาดินจากแหลงอ่ืนมาใสในพ้ืนที่ 
- เพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดินโดยการ
ใสปุยอินทรีย ไถกลบพืชปุยสด และ
ตอซัง รวมกับการใชปุยอินทรียน้ํา 

  -คุลมดินดวยฟางขาว เศษพืช แกลบ  
  เพ่ือลดอัตราการระเหยน้ําจากผิวดิน 
 

- สรางแหลงน้ําประจําไรนาโดยใชดิน
เหนียวหรือแผนพลาสติก กรุผนังและ
กนบอเพ่ือเก็บกักน้ํา      และปองกัน
น้ําเค็มซึมเขาสูบอ 
- ทําการขังน้ําลางเกลือดวยน้ําฝน
หรือน้ําชลประทาน    โดยยกรองปลูก
เพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน และเรง
การชะลางเกลือออกจากดิน 
- ใหน้ําโดยใชกระบอกดินเผาหรือใช
ระบบน้ําหยด และสปริงเกอรเล็ก 

- ปลูกพืชตระกูลถ่ัวรวมกับพืชหลัก 
หรือใชพืชปุยสด เชน ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา 
โสนอัฟริกัน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวขาว
ดอกมะลิ 105 
- พันธุพืชอ่ืน  เชน  พืชสวน  พืชไร 
พืชอาหารสัตว ไมผล และไมโตเร็ว ท่ี
สามารถปลูกไดในดินเค็ม แสดงไวใน
ภาคผนวก 
- ปลูกหญาแฝกเพ่ือลดการสูญเสียน้ํา 
และธาตุอาหารในดิน 

9,401 0.543 

4 บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือ
เล็กนอย มีคราบเกลือบนผิว
ดิน < 1 % 

 - ปรับปรุงดินดวยการปลูกพืชปุยสด  
 แลวไถกลบ  
 - บํารุงดินดวยปุยอินทรีย อัตรา 1-2  
 ตัน/ไร   หวานใหท่ัวแปลงนา 
 กอนเตรียมดิน  
 - ไถกลบตอซังหลังเก็บเก่ียวหรือ
กอนถึงฤดูแลงจัด แลวฉีดปุยอินทรีย
น้ําเพ่ือยอยสลายซากพืช 
- ปรับกระทงนา และจัดรูปแปลงนา
(land reshape) ใหสมํ่าเสมอ 

- สรางแหลงน้ําสํารองในนา   เชนขุด
บอน้ําประจําไรนา หรือพ้ืนที่ขางเคียง 
ความจุ 1,260 ม3.  
- บริเวณที่พัฒนาแหลงน้ําควรทําคัน
ดินรอบ       และใชเปนบอเลี้ยงปลา 
ไดแก   ปลานิล  ปลาไน และปลาดุก เปนตน 
- ระบบการใหน้าํ ควรใชน้ําหยด หรือ
ตักรด   แตถามีน้ํามากพอสามารถใช
ระบบสปริงเกอรเล็กได    แตตองใช
อยางประหยัด และปองกันไมใหเกลือ
สะสมที่ผิวดินได 

- ปลูกพืชที่ทนน้ําแชขังไดทุกชนิด
โดยเฉพาะขาว 
- กรณียกรองสามารถปลูกพืชยืนตน
หรือพืชผักไดทุกชนิด การเพ่ิมผลผลิต 
ใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะการจัดการ
ดินที่เหมาะสมในการปลูกขาว    ตาม
ภาคผนวก นอกจากขาวแลวพ้ืนที่สวน
นี้สามารถใชประโยชนในการปลูกพืช
ไรอายุสั้น และพืชผักตางๆ ในชวงฤดู
แลงไดอีกดวย 
- จัดระบบปลูกพืชแบบไรนาสวนผสมและ
ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดนิและน้ํา 

1,124,818 64.948 
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ตารางที่ 4 แนวทางการจัดการดินเค็ม บริเวณลุมนํ้าลํานํ้าชีตอนลาง (ตอ) 
 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ 
หนวยที่ดิน คําอธิบายหนวยที่ดิน 

การจัดการดิน การจัดการน้ํา การจัดการพืช ไร เปอรเซ็นต 
5 บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือ

บนผิวดิน 
- ขุดบอน้ําตื้นลึก ประมาณ 6-8 
เมตร สําหรับพ้ืนที่เกษตร 3-5 ไร
ตอหนึ่งบอ 
- หาวัสดุคลุมดินปองกันการสูญเสีย
ความชื้นดิน 

-ใชน้ําจากบอน้ําตื้น    โดยคอยๆสูบ
ขึ้นมาใชเพราะปริมาณการไหลเขาของ
น้ํามีไมมาก 
- มีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน 
- การใชน้ําบาดาลไมควรเจาะลึกถึง
ชั้นน้ําเค็ม 

- ปลูกพืชไดทุกชนิด แตควรปลูกพืช
ยืนตน   หรือปลูกปาเพ่ือชวยปองกัน
การเพ่ิมขึ้นของดินเค็ม 
- ปลูกหญาแฝกปองกันการพังทลาย
ของดิน 
 

443,841 25.628 

6 บริเวณที่ไมพบคราบเกลือบน
ผิวดิน 

จัดการตามหลักการเกษตรที่ดีท่ัวไป จัดการตามหลักการเกที่ดีท่ัวไป จัดการตามหลักการเกษตรที่ดีท่ัวไป 15,169 0.876 

W แหลงน้ํา  53,086 3.065 
รวม 1,731,876 100.000 
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ภาคผนวก 
 
การเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่ดินเค็ม 
 

 กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทาํโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ดนิเค็มขึน้เพื่อแกไขปญหาขาวใหผลผลติต่าํ โดยเนนวธิีการปรับปรุงอยาง
งายๆ   และลงทุนต่ําเกษตรกรนําไปปฏิบตัิไดเอง  คือ 

1. การเตรียมพื้นที ่ในการเตรียมดนิเพื่อปกดาํขาวนัน้ ควรใชปุยพืชสด 
เชน โสนอัฟริกัน  โสนคางคก  โสนอนิเดยี  โสนจนีแดง สับกลบลงไปในดนิ  
อาจจะใสปุยคอกหรือปุยหมักที่หมักไดที่แลวไถคลุกเคลาใหเขากับดินถาเปน  
ปุยคอกหมักไวกอนปกดาํ 2-3 วัน แตถาเปนปุยหมกัจะตองใสกอน 30 วัน 
หากเปนดินเหนียวควรใสแกลบในอตัรา 1 ตันตอไร  ไถคลุกเคลารวมกับดิน
กอนปกดาํขาวอยางนอย 7 วัน ใสปูนในกรณีที่ดินนัน้เปนดินกรดเพื่อลดระดับ
ความเปนกรดของดิน หรือ ใสยิปซั่มในกรณีที่เปนดินเค็มดางเพื่อลางเกลือ 
 2. การใชพนัธุขาวทนเคม็ จากผลการวิจัยของกรมพัฒนาทีด่ิน ได
คนพบพนัธุขาวทนเค็มไดปานกลางซึ่งมีคุณภาพดี   ดงัตอไปนี้  คือ  หอมอม   
น้ําสะกุย 19  ขาวดอกมะลิ 105  เการวง 88  แดงนอย เจ็กกระโดด  ขาวตาอู  
กข 8  คําผาย 41  ขาวหางเบา  กข 1  เหนียว  สันปาตอง  กอเดียวเบา        
ขาวตาแหง   

3.  อายุตนกลา   การตกกลาควรคัดเลอืกหาพ้ืนที่ซึ่งมีความเค็มนอย 
หรือไมมีความเค็มเลยไดยิง่ดี ควรใชกลาที่อายุประมาณ   30–35 วัน   หรือ   
5 สัปดาห เพราะตนกลาที่มอีายุมากมคีวามสามารถในการทนเคม็ไดดกีวา    ตน
กลาที่มีอายุนอย และพันธุขาวที่ใชสวนใหญควรเปนพันธุขาวเบา ซึ่งมีอายุ
ระหวาง 110-120 วัน 
 4.  ระยะปกดํา การปกดําควรใชระยะปกดําใหถ่ีข้ึนประมาณ 20x20 
เซนติเมตร และเพ่ิมจํานวนตนขาวตอจับใชประมาณ   6-7 ตนตอจบั ทั้งนี้เพ่ือ
เปนการเพิ่มจาํนวนตนขาวตอพ้ืนที่ใหมากขึ้น ผลสุดทายคือผลผลติตอหนวย
พ้ืนที่จะสูงข้ึน 

5.  การใชปุยเคมี  ควรแบงใสเปน  3  ระยะดวยกันคือ 
- ระยะภายหลังการปกดาํแลว 7 วัน 
- ระยะที่ขาวแตกกอ 
- ระยะที่ขาวเริ่มตั้งทอง 

โดยใสปุยสูตร 16-20-0 ครั้งละ 10 กิโลกรัมตอไร   ใสตามระยะที ่
กําหนดไวขางตน   สวนปุยโพแทสเซียมคลอไรดใสครั้งเดียวกอนเตรียมดิน 

6. การดูแลรักษา   ควรระบายน้ําเมื่อสังเกตพบวาน้ําเปลีย่นเปนสีน้าํ      
ตาลออน   หรือสังเกตจากลกัษณะอาการของตนขาวเมื่อปลายใบเริ่มไหม  นอก      
จากนีค้วรไดมกีารปองกันและกําจดัศตัรูขาว เชน โรคและแมลงตางๆ  จนกระทั่ง
ถึงระยะเก็บเกี่ยว 
 (ขอมูลจาก:  สมศรี อรุณินท, 2544, เอกสารคูมือเจาหนาที่ของรัฐ  
เร่ืองดินเค็ม, กรมพัฒนาทีด่ิน, 330 หนา) 
 
การปลูกพืชชอบเกลือและไมทนเค็มจัด 
  

 บริเวณใดที่มผีลกระทบจากเกลือรุนแรง พบคราบเกลือที่ผิวดินมากทํา
การเกษตรอยางอ่ืนไมคุมคา ก็ควรใชบริเวณนั้นปลูกพืชชอบเกลือและ/หรือไม
ทนเค็มจัด 
  
ประโยชนของพืชชอบเกลือ 
 1.  เพ่ือฟนฟสูภาพทางนิเวศนจากพื้นที่ทีม่ีคราบเกลือผวิดินพืช     ไม 
สามารถขึ้นได ใหกลับคืนสภาพมาเปนพืน้ที่ที่มีพืช  ข้ึนปกคลุม  ลดการสะสม
เกลือบนผิวดนิ ลดการระเหยของน้ําจากผิวดิน เพ่ิมความชื้นใหดิน 

 2.  ชวยปรับปรุงบํารุงดิน โดยซากใบไมและใบหญาจะเปนอินทรียวตัถุ
เติมใหแกดิน นอกจากนี้ตนกระถินออสเตรเลียเปนพืชตระกูลถ่ัว สามารถตรึง
ธาตุไนโตรเจนจากอากาศใหแกดิน ดินจะมีสภาพดีข้ึน 
 3. เพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชที่ข้ึนไดเนื่องจากในเวลาไมนาน 
หลังจากปลูกหญาดิ๊กซแีละตนกระถินออสเตรเลียแลว  พ้ืนที่จะมีสภาพแวดลอม
ที่ดีข้ึนทําใหพืชพื้นเมืองอ่ืนๆ  ข้ึนไดเองตามธรรมชาต ิ

4. ปองกันการแพรกระจายของเกลือออกไปยังพ้ืนที่ขางเคียง 
5. เปนอาหารแกวัวและควาย 
6. ใชเปนฟน 
7. มีรายไดจากการขยายพันธุจาํหนาย 
 

หญาดิ๊กซี 
 

 หญาดิ๊กซ ี มีช่ือวิทยาศาสตรวา Sporobolus virginicus นํามาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทั้งชนิดใบหยาบ คือ หญาดิก๊ซี และชนิดใบละเอียด 
คือ หญาสเมียรนา หญาดิก๊ซีเปนหญาชอบเกลือปรับตัวไดดใีนพืน้ที่ดินเค็มที่ที่
มีคราบเกลือมาก นอกจากนีย้ังทนสภาพน้าํทวมขังไดนาน 
 
การขยายพันธุ 
 ขยายพันธุดวยการปกชํา  โดยตัดตนเปนทอนยาวประมาณ 2-3 นิ้ว 
ใหมีขอติดไปดวยอยางนอย 3 ขอ เพ่ือใหรากออก ชําในถุงพลาสติกที่มีรูระบาย
น้ํา ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถนาํไปปลูกได หรือปกชําในแปลงเพาะชาํกอน 
แลวจึงขยายลงถุงเพ่ือสะดวกในการขนยาย การขยายพันธุในปริมาณมากควรใช
ฮอรโมนชวยในการเรงการเจริญเติบโตของราก 
 
ตนกระถินออสเตรเลีย 
 

 ตนกระถินออสเตรเลียมีช่ือวิทยาศาสตรวา  Acacia ampliceps   
เปนตนไมตระกูลถ่ัว   มีถ่ินกําเนดิในประเทศออสเตรเลีย สามารถทนสภาพ
ดินเค็มจดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดด ีตนกระถนิออสเตรเลียที่อายุมากขึ้น
สามารถปรับตวัทนสภาพน้ําขังไดดวย 
 
การขยายพันธุ 
 ตนกระถินออสเตรเลีย ขยายพันธุดวยเมล็ด เร่ิมเก็บเมล็ดไดเมื่อตน
อายุ 1-2 ปข้ึนไป   ดอกเริ่มออกในเดือนตุลาคม   และทยอยเก็บเมล็ดเพื่อ
ขยายพันธุไดในเดือนมนีาคม-พฤษภาคม   เนื่องจากฝกแกไมพรอมกัน ควร
เก็บเมล็ดในชวงเชาเพ่ือลดการ   สูญเสียจากการแตกของฝกแก ขณะเก็บเมล็ด
ควรระวังก่ิงหัก เนื่องจากเปนไมเนื้อออน 
 
 การเพาะเมลด็แชเมล็ดในน้ํารอน 90 องศาเซลเซียส นาน 1 นาทีกอน
เพาะเมล็ด 
 การเพาะเมลด็ในกระบะจะชวยทําใหเมล็ดมีการงอกสูงข้ึน วัสดุปลูก
ควรใชดินรวนปนทราย ข้ีเถาแกลบผสมปุยคอกและปุยหมัก อัตราสวน 2:2:1 
ไมควรใชทรายจัดเปนวัสดปุลูกเพียงอยางเดียวเพราะจะมีปญหาในการขนยาย 
ระวังเช้ือราและมด ควรสํารองเมล็ดเพื่อซอมแซม ภายใน 1 – 2 วัน ขณะเมล็ด
งอกไมควรรดน้ําแรงจะทาํใหเมล็ดกระเดน็สูญหาย 
 หลังเมล็ดงอก  7 วัน หรือเมื่อตนกลามคีวามสูงประมาณ 5 ซม.  ยาย
กลาชําในถุงพลาสติกที่เจาะรู 
 ชวงกลาอายุ  1  เดือนแรก    ในเรือนเพาะชําควรใชตาขายพรางแสง  
60 – 70%  หลังจากนั้นคอยๆ เพ่ิมแสงในชวงเดอืนที่ 3 ใหกลากระถิน    
ออสเตรเลียไดรับแสงเต็มที่   ใหน้าํสม่ําเสมอ  อายุกลาท่ีเหมาะสมที่จะนําไป
ปลูกไมคอยมอีายุเกิน  3 เดือน กลาอายุมากจะมีปญหาระบบรากที่ยาวเกินไป  
ควรระวังลมแรงโดยทําแนวกําบังลม 
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 การใหปุย หลังจากเมล็ดงอกแลวประมาณ 20 วัน  ใสปุย 15-15-15  
ปริมาณ  1 ชอนโตะ  ละลายน้ํา  5  ลิตร ฉีดพน อาจใสธาตุอาหารเสริมอีก ¼  
ชอนโตะ  เพ่ือชวยเรงการเจริญเติบโต หลังจากนั้นใสปุย 15-15-15  ถุงละ  
4-5  เม็ด ทุกๆ  7-10  วัน 
 การขนยายไปสูพ้ืนที่ปลูก  ระวังกลาไมกระเทือนขณะขนยาย  วิธีการที่
เหมาะสมควรเรียงถุงใสในกระบะขนยาย  ไมควรวางเรียงตนกลาซอนทับกัน 
 

วิธีการปลูกพชืชอบเกลือและไมทนเค็ม 
 

 ระยะเวลาปลูก  ระยะเวลาที่เหมาะสมกบัการปลูกพืชบนพื้นทีด่ินเค็ม
จัดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ระยะตนฝน ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 
 การเตรียมดนิ ไถดินปรบัระดับพื้นที่เตรียมที่ปลูกตามปกต ิ  หากเปน
ที่ลุมน้ําขัง  ทํารองระบายน้ําทุกๆ  ระยะ  10 เมตร ควรเตรียมดินในเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 
 ระยะปลูก ปลูกหญาดิ๊กซีรวมกับตนกระถินออสเตรเลีย  เลือกระยะ
ปลูกใหเหมาะสมกับพื้นที่อาจปลูกตนกระถินออสเตรเลียโดยใชระยะปลูก 2x2 
เมตร  หรือ 4x4  เมตร หรือปลูกเปนแถว 2-3 แถว  สลับในแปลงหญา  หรือ
ปลูกบนแนวคนันา  สําหรับระยะปลูกของหญาดิ๊กซีนัน้อาจปลูก  30x30  หรือ 
50x50  หรือ 75x75  เซนติเมตร  ข้ึนกับจํานวนตนทีม่ี 
 การปลูก ขุดหลุมปลูกตนกระถินออสเตรเลียกวาง 30 ซม. ลึก 30 ซม. 
หลุมปลูกหญาลึก 20 ซม. ใสวัสดุปรับปรงุดิน คือ ปุยคอกและแกลบคลุกเคลา
กับดนิกนหลมุ  อัตราอยางละ 1 ตันตอไร แกะถุงพลาสติกออกกอนปลูก เมื่อ
กลบหลุมปลูกแลวใชแกลบคลุม เพ่ือรักษาความชื้น และปองกัน คราบเกลอื
ข้ึนมาสะสมที่รอบโคนตน 
 ใสปุยเคม ี สูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก. /ไร ระยะเวลา 7 วันหลัง
ปลูก 
 นอกจากนี ้  ยังมีไมทนเค็มชนิดอื่นๆ ที่ปลูกไดในพื้นทีด่ินเค็มจดั เชน 
มะขามเทศ มะขามเทศมันและอินทผาลัม  แตตองดูแลเปนพิเศษในการจัดการ
ดินและการใหน้ํา 
 การปลูกพืชชอบเกลือและไมทนเค็มจัด   เปนทางเลือกที่เกษตรกร
ในพื้นที่ดินเค็มจัด สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง เพ่ือฟนฟูดินที่มีสภาพ
เส่ือมโทรม  ใหมีคุณภาพดีข้ึนได 
 

(ขอมูลจาก: อรุณี ยูวนิยม, 2544,    การปลูกไมชอบเกลือและไมทน
เค็มจัด, เอกสารคูมือเจาหนาที่ของรัฐเรื่องดินเค็ม, กรมพัฒนาที่ดิน, หนา 273-275) 
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ตารางคัดเลือกปลูกพืชในดินเคม็ 
 

1. การนําไฟฟา (เดซิซีเมนต/เมตร) 2 4 8                      12                    16 
2. เปอรเซนตเกลือ (โดยประมาณ) 0.12 0.25 0.5                 0.75                   1.0 
3. ชั้นคุณภาพของดิน เค็มนอย เค็มปานกลาง เค็มมาก 

4. อาการของพืช 
พืชบางชนิดแสดง

อาการ พืชทั่วไปมีอาการ 
พืชทนเค็มบางชนิดเทานั้น 
ที่เติบโตใหผลผลิตได 

พืชสวน 
หมายเหตุ 
        ชองที่ลงพืชตรงกับคาของ
ความเค็มขางบนแสดงวาพืชนั้น
สามารถเจริญเติบโตไดในชวงความ
เค็มนั้น และใหผลผลิตลดลงไมเกิน 
50 % 

ถั่วฝกยาว  
ผักกาด  
คึ่นฉาย  
พริกไทย  
แตงราน  
แตงไทย 

 

บวบ 
พริกไทย 
ถั่วลันเตา 
น้ําเตา 

หอมใหญ 
ขาวโพดหวาน 

องุน 
ผักกาดหอม 

กะหล่ํา
ดอก 

กะหล่ําปลี 
มันฝรั่ง 
กระเทียม 
หอมแดง 
แตงโม 

แคนตาลูป 
สับปะรด 
ผักช ี

ผักโขม 
ผักกาดหัว 
มะเขือเทศ 
ถั่วพุม 
ชะอม 

หนอไมฝร่ัง 
คะนา 

กระเพรา 
ผักบุงจีน 

 

 

ไมดอก 

 

เยียบีรา กุหลาบ บานบุรี 
บานไมรูโรย 
เล็บมือนาง 

ชบา 
เฟองฟา 

คุณนายตื่นสาย 
เข็ม 

เขียวหมื่นป 
แพรเซียงไฮ 

 

พืชไรและพืชอาหารสัตว 
 ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 

ถั่วลิสง ถั่วแดง 
ถั่วแขก ถั่วดาํ 
ถั่วปากอา 

งา 

ขาว โสนอินเดีย 
ปาน  โสนพื้นเมือง 
ทานตะวัน  ปอแกว 
ขาวโพด  หมอน 
ขาวฟาง  หญาเจาชู 

ถั่วอัญชัญ   
มันสําปะหลัง 
ถั่วพุม  ถั่วพรา 

หญานวลนอย 
โสนคางคก 
ขาวทนเค็ม 
คําฝอย 

โสนอัฟริกัน 
มันเทศ 
หญาขน 
หญากินนี 

ฝาย 
หญาแพรก 

หญาไฮบริดเนเบียร 
หญาชันอากาศ 
หญาแหวหมู 
ปานศรนารายณ 

 

ไมผลและไมโตเร็ว 
 อาโวกาโด 

กลวย 
ล้ินจี่ 
มะนาว 
สม 

มะมวง 

ทับทิม   
ปาลมน้ํามัน 

ชมพู 
มะกอก 
แค 

มะเดื่อ 

กระถินณรงค 
ขี้เหล็ก 
ฝร่ัง 

ยูคาลิปตัส 
มะมวงหิมพานต 
มะยม  สมอ 
มะขามเทศ 

ละมุด 
พุทรา 
มะขาม 
มะพราว 
อินทผาลัม 

สน 
สะเดา 

ชะคราม 
หนามแดง 
สะเม็ด 
แสม 
โกงกาง 

 

 
  
 ที่มา: สมศรี อรุณินท (2544) และกรมพัฒนาทีด่ิน (2542) 



จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่ พื้นท่ี (ไร)
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           โพนเมือง            4 28                             
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           ขี้เหล็ก            4 676                           
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           ขี้เหล็ก            5 182                           
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           บานดู             4 2,940                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           บานดู             5 1,345                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           บานดู             3lL 736                           
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           โหรา                4 14,855                       
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           โหรา                5 2,303                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           โหรา                W 1,017                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           โหรา                3lL 3,185                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           บานแจง            4 446                           
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองบัว             4 18,153                       
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองบัว             5 1,547                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองบัว             W 243                           
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองบัว             3lL 235                           
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองบัว             3skL 362                           
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           อาจสามารถ           4 27,645                       
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           อาจสามารถ           5 4,821                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           อาจสามารถ           W 1,795                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองขาม             4 12,038                       
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองขาม             5 4,119                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองขาม             W 2,099                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองขาม             3lL 8,981                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนอม               4 10,327                       
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนอม               5 3,761                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนอม               W 2,836                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนอม               3lL 492                           
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองหม่ืนถาน       4 15,959                       
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองหม่ืนถาน       5 13,463                       
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองหม่ืนถาน       W 2,033                        
รอยเอ็ด            อาจสามารถ           หนองหม่ืนถาน       3lL 1,576                        
รอยเอ็ด            จตุรพักตรพิมาน      ดงแดง               4 924                           
รอยเอ็ด            จตุรพักตรพิมาน      ดงแดง               5 95                             
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           หนองผือ             4 6,716                        
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           หนองผือ             5 1,446                        
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           หนองผือ             3lL 196                           
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           เมืองสรวง           4 9,723                        
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           เมืองสรวง           5 2,706                        
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           เมืองสรวง           W 350                           
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           เมืองสรวง           3lL 591                           
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           เมืองสรวง           3skL 2                               
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           หนองหิน             4 5,557                        
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           หนองหิน             5 5,548                        
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           หนองหิน             W 778                           
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           หนองหิน             3lL 4,144                        

ตารางแสดงพื้นที่การจัดการดินเค็มแบบบรูณาการรายตําบล
บริเวณลุมน้ําชีตอนลาง
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จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่ พื้นท่ี (ไร)
รอยเอ็ด            เมืองสรวง           หนองหิน             3skL 83                             
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          น้ําคํา               4 3,606                        
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          น้ําคํา               5 79                             
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          น้ําคํา               3lL 2,500                        
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          หัวโทน              4 4,418                        
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          หัวโทน              5 2,172                        
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          หัวโทน              3lL 361                           
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          หวยหินลาด          4 4,284                        
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          หวยหินลาด          5 4,100                        
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          หวยหินลาด          W 82                             
รอยเอ็ด            สุวรรณภูมิ          ชางเผือก           5 63                             
รอยเอ็ด            พนมไพร              กุดน้ําใส            4 19,689                       
รอยเอ็ด            พนมไพร              กุดน้ําใส            5 10,129                       
รอยเอ็ด            พนมไพร              กุดน้ําใส            W 1,000                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              กุดน้ําใส            6 61                             
รอยเอ็ด            พนมไพร              โพธ์ิใหญ           4 11,379                       
รอยเอ็ด            พนมไพร              โพธ์ิใหญ           5 5,762                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              โพธ์ิใหญ           W 564                           
รอยเอ็ด            พนมไพร              แสนสุข              4 19,866                       
รอยเอ็ด            พนมไพร              แสนสุข              5 9,327                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              แสนสุข              W 882                           
รอยเอ็ด            พนมไพร              สระแกว             4 5,473                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              สระแกว             5 1,813                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              สระแกว             3cL 23                             
รอยเอ็ด            พนมไพร              พนมไพร              4 11,817                       
รอยเอ็ด            พนมไพร              พนมไพร              5 3,092                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              พนมไพร              W 449                           
รอยเอ็ด            พนมไพร              พนมไพร              3cL 30                             
รอยเอ็ด            พนมไพร              คําใฮ                4 17,026                       
รอยเอ็ด            พนมไพร              คําใฮ                5 1,952                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              คําใฮ                W 941                           
รอยเอ็ด            พนมไพร              นานวล               4 6,119                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              นานวล               5 1,377                        
รอยเอ็ด            พนมไพร              นานวล               W 233                           
ยโสธร               ทรายมูล             ดูลาด              5 132                           
ยโสธร               ทรายมูล             ดงมะไฟ              4 328                           
ยโสธร               ทรายมูล             ดงมะไฟ              5 2,758                        
ยโสธร               ทรายมูล             ทรายมูล             4 15,387                       
ยโสธร               ทรายมูล             ทรายมูล             5 12,689                       
ยโสธร               ทรายมูล             ทรายมูล             W 30                             
ยโสธร               ทรายมูล             ไผ                 5 1,435                        
ยโสธร               ทรายมูล             ไผ                 4 247                           
ยโสธร               เมือง               เดิด                4 2,827                        
ยโสธร               เมือง               เดิด                5 2,275                        
ยโสธร               เมือง               เดิด                6 595                           
ยโสธร               เมือง               ขั้นไดใหญ          4 13,043                       
ยโสธร               เมือง               ขั้นไดใหญ          5 12,472                       
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จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่ พื้นท่ี (ไร)
ยโสธร               เมือง               ทุงแต             4 24,703                       
ยโสธร               เมือง               ทุงแต             5 11,464                       
ยโสธร               เมือง               นาสะไมย            4 22,503                       
ยโสธร               เมือง               นาสะไมย            5 7,450                        
ยโสธร               เมือง               นาสะไมย            W 406                           
ยโสธร               เมือง               หนองหิน             4 7,133                        
ยโสธร               เมือง               หนองหิน             5 3,240                        
ยโสธร               เมือง               ดูทุง             4 5,816                        
ยโสธร               เมือง               ดูทุง             5 7,514                        
ยโสธร               เมือง               คอเหนือ            4 3,757                        
ยโสธร               เมือง               คอเหนือ            5 5,255                        
ยโสธร               เมือง               คอเหนือ            W 976                           
ยโสธร               เมือง               คอเหนือ            6 13,822                       
ยโสธร               เมือง               สิงห               4 25,273                       
ยโสธร               เมือง               สิงห               5 7,414                        
ยโสธร               เมือง               สิงห               W 26                             
ยโสธร               เมือง               สําราญ               4 13,415                       
ยโสธร               เมือง               สําราญ               5 8,704                        
ยโสธร               เมือง               สําราญ               W 595                           
ยโสธร               เมือง               สําราญ               6 670                           
ยโสธร               เมือง               น้ําคําใหญ           4 21,180                       
ยโสธร               เมือง               น้ําคําใหญ           5 3,951                        
ยโสธร               เมือง               น้ําคําใหญ           W 272                           
ยโสธร               เมือง               ตาดทอง              4 10,375                       
ยโสธร               เมือง               ตาดทอง              5 4,363                        
ยโสธร               เมือง               หนองคู              5 3,073                        
ยโสธร               เมือง               เขื่องคํา            4 28,570                       
ยโสธร               เมือง               เขื่องคํา            5 3,085                        
ยโสธร               เมือง               เขื่องคํา            W 1,708                        
ยโสธร               เมือง               ขุมเงิน             4 12,210                       
ยโสธร               เมือง               ขุมเงิน             5 5,107                        
ยโสธร               เมือง               ขุมเงิน             W 203                           
ยโสธร               ปาติ้ว             กระจาย              5 3                               
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ยอ                 4 18,356                       
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ยอ                 5 2,446                        
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ยอ                 W 477                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        โพนทัน              4 11,254                       
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        โพนทัน              5 624                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        โพนทัน              W 614                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        โพนทัน              3lL 517                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        โพนทัน              3cL 22                             
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ลุมพุก              4 19,487                       
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ลุมพุก              5 2,799                        
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ลุมพุก              W 199                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ลุมพุก              3lL 649                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ลุมพุก              3cL 2,484                        
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        สงเปอย             4 23,698                       
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จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่ พื้นท่ี (ไร)
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        สงเปอย             5 3,957                        
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        สงเปอย             W 1,371                        
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        สงเปอย             3lL 617                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        กุดกุง              4 19,479                       
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        กุดกุง              5 2,305                        
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        กุดกุง              W 897                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        กุดกุง              3lL 854                           
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        แคนนอย             4 11,026                       
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        แคนนอย             5 1,717                        
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ดงแคนใหญ           4 10,941                       
ยโสธร               คําเขื่อนแกว        ดงแคนใหญ           5 1,353                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           หัวเมือง            4 20,042                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           หัวเมือง            5 2,100                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           หัวเมือง            W 755                           
ยโสธร               มหาชนะชัย           หัวเมือง            3lL 1,140                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           หัวเมือง            3cL 1,969                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           พระเสาร            4 5,202                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           พระเสาร            5 96                             
ยโสธร               มหาชนะชัย           พระเสาร            3cL 317                           
ยโสธร               มหาชนะชัย           บากเรือ             4 31,935                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           บากเรือ             5 3,345                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           บากเรือ             W 2,084                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           โนนทราย             4 11,600                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           โนนทราย             5 3,058                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           โนนทราย             W 494                           
ยโสธร               มหาชนะชัย           บึงแก               4 25,953                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           บึงแก               5 5,957                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           บึงแก               W 161                           
ยโสธร               มหาชนะชัย           ฟาหยาด             4 15,743                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           ฟาหยาด             5 13,051                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           ฟาหยาด             W 1,005                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           คูเมือง             4 2,947                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           คูเมือง             5 1,880                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           คูเมือง             3lL 107                           
ยโสธร               มหาชนะชัย           คูเมือง             3cL 57                             
ยโสธร               มหาชนะชัย           มวง                4 23,674                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           มวง                5 3,698                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           มวง                W 910                           
ยโสธร               มหาชนะชัย           สงยาง               4 13,344                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           สงยาง               5 9,021                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           สงยาง               W 289                           
ยโสธร               มหาชนะชัย           ผือฮี               4 12,330                       
ยโสธร               มหาชนะชัย           ผือฮี               5 3,715                        
ยโสธร               มหาชนะชัย           ผือฮี               W 1,562                        
ยโสธร               คอวัง              กุดน้ําใส            4 21,564                       
ยโสธร               คอวัง              กุดน้ําใส            5 5,654                        
ยโสธร               คอวัง              กุดน้ําใส            W 1,876                        
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ยโสธร               คอวัง              น้ําออม             4 27,422                       
ยโสธร               คอวัง              น้ําออม             5 3,367                        
ยโสธร               คอวัง              น้ําออม             W 382                           
ยโสธร               คอวัง              คอวัง              4 22,449                       
ยโสธร               คอวัง              คอวัง              5 6,331                        
ยโสธร               คอวัง              คอวัง              W 507                           
ยโสธร               คอวัง              ฟาหวน             4 19,003                       
ยโสธร               คอวัง              ฟาหวน             5 3,850                        
ยโสธร               คอวัง              ฟาหวน             W 2,353                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            หนองเหลา           5 4,628                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            หนองเหลา           W 789                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            หนองเหลา           3lL 7                               
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานไทย             4 22,127                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานไทย             5 8,581                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานไทย             W 570                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานไทย             3lL 6,453                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานไทย             3cL 739                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานไทย             2lL 190                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ยางขี้นก            4 5,353                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ยางขี้นก            5 10,029                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ยางขี้นก            W 330                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ยางขี้นก            3lL 9,006                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ยางขี้นก            3sL 6,168                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ยางขี้นก            2lH 255                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            กลางใหญ            4 17,102                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            กลางใหญ            5 3,836                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            กลางใหญ            W 335                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            กลางใหญ            3cL 667                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานกอก             4 7,279                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานกอก             5 3,804                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานกอก             W 22                             
อุบลราชธานี         เขื่องใน            บานกอก             3sL 687                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            กอเอ              4 2,070                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            กอเอ              5 12,020                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            กอเอ              3lL 5,561                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            สรางถอ            4 29,855                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            สรางถอ            5 15,171                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            สรางถอ            W 1,741                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            สรางถอ            3lL 5,849                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            สรางถอ            2lH 347                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            คอทอง              4 12,447                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            คอทอง              5 15,912                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            คอทอง              W 2,883                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            คอทอง              3lL 800                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            เขื่องใน            4 3,902                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            เขื่องใน            5 18,188                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            เขื่องใน            W 382                           
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อุบลราชธานี         เขื่องใน            เขื่องใน            3lL 12,669                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            เขื่องใน            2lH 58                             
อุบลราชธานี         เขื่องใน            หัวดอน              4 5,721                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            หัวดอน              5 626                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            หัวดอน              W 120                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            หัวดอน              3lL 574                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            สหธาตุ              4 16,258                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            สหธาตุ              5 6,909                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            สหธาตุ              W 1,608                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ทาไห               4 5,365                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ทาไห               5 9,194                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ทาไห               W 700                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ทาไห               3lL 843                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            นาคําใหญ            4 30,102                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            นาคําใหญ            5 3,848                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            นาคําใหญ            W 1,479                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ชีทวน               4 14,276                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ชีทวน               5 9,428                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ชีทวน               W 2,251                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ชีทวน               3lL 5,591                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ธาตุนอย            4 6,071                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ธาตุนอย            5 15,327                       
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ธาตุนอย            W 735                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            แดงหมอ             4 6,068                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            แดงหมอ             5 5,913                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            แดงหมอ             W 708                           
อุบลราชธานี         เมือง               หนองบอ             4 14,377                       
อุบลราชธานี         เมือง               หนองบอ             5 9,178                        
อุบลราชธานี         เมือง               หนองบอ             W 1,099                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            โนนรัง              5 3,009                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            โนนรัง              3sL 2,134                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ศรีสุข              4 654                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ศรีสุข              5 8,199                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ศรีสุข              W 174                           
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ศรีสุข              3lL 1,186                        
อุบลราชธานี         เขื่องใน            ศรีสุข              3sL 415                           
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             ไผ                 4 21,017                       
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             ไผ                 5 1,243                        
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             ไผ                 W 281                           
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             หวานคํา             4 10,246                       
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             หวานคํา             5 320                           
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             หวานคํา             W 101                           
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             หวานคํา             3lL 2,433                        
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             เมืองแคน            4 10,818                       
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             เมืองแคน            5 869                           
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             เมืองแคน            W 105                           
ศรีสะเกษ            ราษีไศล             เมืองแคน            3lL 85                             

31



จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่ พื้นท่ี (ไร)
ศรีสะเกษ            ยางชุมนอย          โนนคูณ              4 4,419                        
ศรีสะเกษ            ยางชุมนอย          โนนคูณ              5 207                           
ศรีสะเกษ            ยางชุมนอย          โนนคูณ              W 841                           
ศรีสะเกษ            ยางชุมนอย          ยางชุมนอย          4 8,964                        
ศรีสะเกษ            ยางชุมนอย          ยางชุมนอย          5 4,053                        
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          ทาม                 4 29,838                       
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          ทาม                 5 84                             
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          ทาม                 W 273                           
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          อีปาด               4 5,130                        
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          อีปาด               5 5,034                        
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          เมืองนอย           4 9,774                        
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          เมืองนอย           5 4,307                        
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          ละทาย               4 7,446                        
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          หนองแวง             4 14,316                       
ศรีสะเกษ            กันทรารมย          หนองแวง             W 80                             

1,731,876                รวมพื้นท่ี
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N E N E
27-1 บานแคน 1749578 373017 3fl 0-10 LS >150 ทํานาขาว LT 0.048 6.0 Ki 27-15 บานจานเข่ือน 1698545 453986 3fl 0-15 CL >150 ทํานาขาว LT 0.076 4.5 Pt
ตําบลโหรก  10-30 LS 0.024 5.5 5740-1 ตําบลเข่ือนใน 15-30 CL 0.061 4.5 5939-4
อําเภอเมืองสรวง 30-50 LS 0.032 5.0 อําเภอเข่ือนใน 30-60 C 0.069 4.5
จังหวัดรอยเอ็ด 50-70 SL 0.039 5.0 จังหวัดอุบลราชธานี 60-95 C 0.074 4.5

70-130 SL 0.059 5.0 95-130 C 0.044 5.0
130-150 L 0.031 6.0 130-150 C 0.056 4.5

27-2 บานใตอางเก็บน้ํา 1748198 373094 3fl 0-20 LS >150 ทํานาขาว LT 0.035 5.0 Ki 27-16 บานยางข้ีนก 1705784 449356 3col 0-20 CL >150 ทํานาขาว LT 0.114 5.0 Ki
ตําบลหนองหิน 20-40 LS 0.019 5.0 5740-1 ตําบลยางข้ีนก 20-40 SiCL 0.043 5.0 5939-4
อําเภอเมืองสรวง 40-60 LS 0.066 5.0 อําเภอเข่ือนใน 40-80 C 64.000 7.0
จังหวัดรอยเอ็ด 60-100 SL 0.135 7.0 จังหวัดอุบลราชธานี 80-120 C 0.037 7.0

100-120 SL 0.156 8.0 120-150 C 0.048 8.0
120-150 SL 0.367 8.0

27-17 บานนังแรง 1705349 447252 3fl 0-10 CL >150 ทํานาขาว LT 0.062 5.0 Ki
27-3 บานเมืองคลอง 1746905 375526 3l 0-10 LS >150 ทํานาขาว LT 0.036 5.0 Ud ตําบลยางข้ีนก  10-30 SiCL 0.076 8.0 5939-4
ตําบลหนองขาม  10-40 LS 0.054 5.0 5740-1 อําเภอเข่ือนใน 30-60 SiL 0.137 8.0
อําเภออาจสามารถ 40-70 LS 0.055 6.0 จังหวัดอุบลราชธานี 60-90 SCL 0.731 8.0
จังหวัดรอยเอ็ด 70-100 LS 0.062 7.0 90-120 L 0.676 8.0

100-150 L 0.064 8.0 120-150 L 0.621 8.0

27-4 บานคงสวาง 1748484 375399 3fl 0-15 CL >150 ทํานาขาว LT 0.576 6.0 Ki 27-18 บานผักแวน 1705034 443711 3fl 0-10 SL >150 ทํานาขาว LT 0.038 5.0 Pt
ตําบลหนองขาม 15-40 C 0.281 7.0 5740-1 ตําบลคอทอง  10-30 SCL 0.057 5.0 5839-1
อําเภออาจสามารถ 40-60 C 0.354 8.0 อําเภอเข่ือนใน 30-70 CL 0.041 5.0
จังหวัดรอยเอ็ด 60-100 C 0.714 8.0 จังหวัดอุบลราชธานี 70-90 gCL 0.049 6.0

100-130 C 0.353 8.0 90-130 CL 0.065 6.5
130-150 C 0.470 8.0 130-150 CL 0.064 6.5

27-5 บานดอนวัว 1746122 377037 3l 0-15 LS >150 ทํานาขาว LT 0.080 5.0 Ki 27-19 บานโนนดู 1705466 440891 2fl 0-15 CL >150 ทํานาขาว LT 0.179 4.0 Ud
ตําบลหนองขาม 15-40 LS 0.095 7.0 5740-1 ตําบลคอทอง 15-40 LS 0.479 4.0 5839-1
อําเภออาจสามารถ 40-80 SCL 0.054 8.0 อําเภอเข่ือนใน 40-60 SCL 0.211 5.0
จังหวัดรอยเอ็ด 80-120 SCL 0.077 8.0 จังหวัดอุบลราชธานี 60-110 CL 0.900 7.0

120-150 SCL 0.082 8.0 110-150 LS 0.445 7.0

27-6 บานดอนวัว 1745221 378235 3l 0-20 L >150 ทํานาขาว LT 1.894 5.0 Tsr 27-20 บานโนนดู 1706309 441316 3fl 0-20 SL >150 ทํานาขาว LT 0.237 5.0 Ki
ตําบลหนองขาม 20-40 C 0.828 5.0 5740-1 ตําบลคอทอง 20-50 CL 0.048 5.0 5839-1
อําเภออาจสามารถ 40-70 C 1.777 6.0 อําเภอเข่ือนใน 50-80 C 0.053 5.0
จังหวัดรอยเอ็ด 70-110 C 1.618 6.0 จังหวัดอุบลราชธานี 80-130 C 0.080 5.0

110-150 SCL 1.339 6.0 130-150 C 0.090 5.0

27-7 บานเข่ือนใน 1700150 452243 3fl 0-10 SL >150 ทํานาขาว LT 0.103 5.0 Pt 27-21 บานโพนทราย 1708815 442219 3fl 0-10 SiCL >150 ทํานาขาว LT 0.213 4.0 Tsr
ตําบลเข่ือนใน  10-30 SL 0.366 7.0 5939-4 ตําบลคอทอง  10-30 C 0.035 4.0 5839-1
อําเภอเข่ือนใน 30-60 SL 0.119 7.0 อําเภอเข่ือนใน 30-50 C 0.023 4.0
จังหวัดอุบลราชธานี 60-80 CL 0.084 7.0 จังหวัดอุบลราชธานี 50-80 C 0.034 5.0

80-110 CL 0.066 6.5 80-150 C 0.045 5.0
110-150 SCL 0.045 6.0

27-22 บานโพนสิม 1709791 445019 3s 0-15 LS >150 ทํานาขาว LT 0.090 5.0 Ud
27-8 บานสรางกอ 1700949 449655 3fl 0-10 CL >150 ทํานาขาว LT 0.321 5.0 Tsr ตําบลยางข้ีนก 15-40 LS 0.014 5.0 5839-1
ตําบลเข่ือนใน  10-30 C 0.711 4.5 5939-4 อําเภอเข่ือนใน 40-80 LS 0.014 6.0
อําเภอเข่ือนใน 30-50 C 0.940 4.5 จังหวัดอุบลราชธานี 80-120 LS 0.009 6.0
จังหวัดอุบลราชธานี 50-150 C 0.639 5.0 120-150 LS 0.012 6.0

27-9 บานยางข้ีนก 1705729 449926 3fl 0-10 L >150 ทํานาขาว LT 0.654 4.5 Ki 27-23 บานกอ 1711806 445389 3s 0-20 LS >150 ทํานาขาว LT 0.049 5.5 Ud
ตําบลยางข้ีนก  10-30 L 0.156 5.0 5939-4 ตําบลยางข้ีนก 20-40 SL 0.021 6.0 5839-1
อําเภอเข่ือนใน 30-70 SCL 0.075 5.0 อําเภอเข่ือนใน 40-80 SL 0.035 6.0
จังหวัดอุบลราชธานี 70-100 CL 0.107 8.0 จังหวัดอุบลราชธานี 80-120 SL 0.055 6.0

100-130 CL 0.124 8.0 120-150 SCL 0.064 6.0
130-150 SCL 0.189 8.0

27-24 บานคําเข่ือนแกว 1731514 426805 3fl 0-10 L >150 ทํานาขาว LT 0.182 6.0 Ki
27-10 บานยางข้ีนก 1708794 451184 3col 0-15 L >150 ทํานาขาว LT 0.035 5.0 Ki ตําบลลุมพุก  10-40 C 0.122 6.0 5839-1
ตําบลยางข้ีนก 15-30 L 0.022 5.0 5939-4 อําเภอคําเข่ือนแกว 40-80 C 0.148 8.0
อําเภอเข่ือนใน 30-70 SL 0.021 8.0 จังหวัดยโสธร 80-130 CL 0.141 8.0
จังหวัดอุบลราชธานี 70-90 L 0.018 8.0 130-150 CL 0.165 8.0

90-120 C 0.016 8.0
120-150 C 0.014 8.0 27-25 บานโคกกลาง 1725237 425122 3fl 0-15 L >150 ทํานาขาว LT 0.066 5.0 Ki

ตําบลกุดกุง 15-40 CL 0.057 8.0 5840-2
27-11 บานโนนธาตุ 1699861 455369 3fl 0-10 LS >150 ทํานาขาว LT 0.028 5.0 Ki อําเภอคําเข่ือนแกว 40-90  C 0.100 8.0
ตําบลเข่ือนใน  10-30 LS 0.047 5.0 5939-4 จังหวัดยโสธร 90-130 C 0.083 8.0
อําเภอเข่ือนใน 30-70 SL 0.035 8.0 130-150 C 0.106 8.0
จังหวัดอุบลราชธานี 70-110 SCL 0.020 8.0

110-150 SCL 0.033 8.0 27-26 บานโคกกลาง 1724888 426017 3fl 0-15 SiL >150 ทํานาขาว LT 0.041 6.0 Ki
ตําบลกุดกุง 15-40 gCL 0.026 5.5 5840-2

27-12 บานกอ 1699808 458350 3col 0-10 L >150 ทํานาขาว LT 0.044 4.5 Ki อําเภอคําเข่ือนแกว 40-70 SiCL 0.040 6.0
ตําบลกอเอ  10-30 L 0.055 4.5 5939-4 จังหวัดยโสธร 70-100 SiCL 0.019 6.0
อําเภอเข่ือนใน 30-50 L 0.033 4.5 100-130 C 0.025 6.0
จังหวัดอุบลราชธานี 50-70 CL 0.031 4.5 130-150 C 0.032 5.5

70-110 CL 0.023 4.5
110-150 CL 0.029 4.5 27-27 บานโพนแพง 1730158 423656 3c 0-10 SiCL >150 ทํานาขาว LT 0.018 5.0 Pt

ตําบลลุมพุก  10-30 C 0.014 6.0 5840-2
27-13 บานยางนอย 1697948 458553 3fl 0-20 L >150 ทํานาขาว LT 0.035 5.0 Pt อําเภอคําเข่ือนแกว 30-70 C 0.017 5.5
ตําบลกอเอ 20-60 C 0.062 8.0 5939-4 จังหวัดยโสธร 70-110 C 0.039 4.5
อําเภอเข่ือนใน 60-90 SiC 0.110 8.0 110-150 C 0.065 4.5
จังหวัดอุบลราชธานี 90-130 SiL 0.094 8.0

130-150 SL 0.228 8.0 27-28 บานโพนแพง 1730001 423230 3fl 0-10 CL >150 ทํานาขาว LT 0.025 6.0 Ki
ตําบลลุมพุก  10-30 SiCL 0.027 8.0 5840-2

27-14 บานหนองใน 1693055 459949 3fl 0-20 LS >150 ทํานาขาว LT 0.023 5.0 Pt อําเภอคําเข่ือนแกว 30-70 C 0.042 8.0
ตําบลหัวดอน  20-45 LS 0.039 5.0 5939-4 จังหวัดยโสธร 70-110 SiC 0.062 8.0
อําเภอเข่ือนใน 45-80 CL 0.019 5.0 110-150 SiC 0.051 8.0
จังหวัดอุบลราชธานี 80-150 SiCL 0.015 5.0

ขอมูลการเก็บตัวอยางดินจากสนามและคาความเค็ม(EC.1:5) บริเวณลุมน้ําลําน้ําชีตอนลางขอมูลการเก็บตัวอยางดินจากสนามและคาความเค็ม(EC.1:5) บริเวณลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง
หมายเหตุ
(ระวาง)

คาพิกัดจุด
จุดท่ี/บาน,ตําบล

ระดับคราบ
เกลือ

ระดับ
ความลึก

การใชท่ีดินระดับน้ําในดิน สภาพพ้ืนท่ีเนื้อดิน
หมายเหตุ
(ระวาง)

เนื้อดิน ระดับน้ําในดิน การใชท่ีดิน
คา  

EC.1:5
   คา   
 pH.

จุดท่ี/บาน,ตําบล สภาพพ้ืนท่ี
คาพิกัดจุด ระดับคราบ

เกลือ
ระดับ
ความลึก

   คา   
 pH.

คา  EC.1:5
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27-29 บานคูสองช้ัน 1719224 413700 3col 0-15 SL >150 ทํานาขาว LT 0.111 5.0 Ki
ตําบลหัวเมือง 15-40 CL 0.060 5.0 5840-2
อําเภอมหาชนะชัย 40-70 SiCL 0.041 5.5
จังหวัดยโสธร 70-100 SiCL 0.053 5.5

100-150 CL 0.053 5.5

27-30 บานโนนยาง 1720010 412247 3c 0-20 LS >150 ทํานาขาว LT 0.052 5.0 Ki
ตําบลพระเสาร 20-50 SCL 0.021 6.0 5840-2
อําเภอมหาชนะชัย 50-80 SCL 0.024 7.0
จังหวัดยโสธร 80-130 SL 0.022 8.0

130-150 SCL 0.024 8.0

27-31 บานโนนขวา 1722469 412741 3c 0-10 LS >150 ทํานาขาว LT 0.054 6.0 Ki
ตําบลพระเสาร  10-20 CL 0.035 6.0 5840-2
อําเภอมหาชนะชัย 20-60 C 0.043 7.0
จังหวัดยโสธร 60-80 C 0.040 8.0

80-120 C 0.030 8.0
120-150 C 0.038 8.0

สภาพพ้ืนท่ี คา  EC.1:5
   คา   
 pH.

หมายเหตุ
(ระวาง)

ขอมูลการเก็บตัวอยางดินจากสนามและคาความเค็ม(EC.1:5) บริเวณลุมน้ําลําน้ําชีตอนลาง (ตอ)

จุดท่ี/บาน,ตําบล ระดับน้ําในดิน การใชท่ีดิน
คาพิกัดจุด ระดับคราบ

เกลือ
ระดับ
ความลึก

เนื้อดิน
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