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การส ํารวจศกึษาจดัท ําแผนการจดัการดนิเคม็แบบบรูณาการ
บริเวณลุมน้ํ ายาม

1. บทนํ า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีประมาณ 105.5 ลานไร อยูใน      

3 ลุมนํ ้าหลัก หรอื  82 ลุมนํ ้าสาขา  จากการสํ ารวจพืน้ท่ีดนิเคม็  โดยวธีิสํ ารวจ
การแพรกระจายของคราบเกลอืท่ีพบบนผวิดนิในฤดแูลง ของภาคตะวนัออกเฉียง
เหนอืครัง้ลาสุด พ.ศ.2544-2546(ภาพผนวกที ่1 และตารางผนวกที ่1) พบวา
มีพืน้ท่ีท่ีพบคราบเกลอืในฤดแูลงหรอืพืน้ท่ีท่ีไดรบัผลกระทบจากดนิเคม็ประมาณ  
4.2  ลานไร  โดยแยกเปน  บรเิวณท่ีพบคราบเกลอืมากกวา  50%  105,000 ไร
บรเิวณท่ีพบคราบเกลอื 10 - 50% 228,000 ไร และบรเิวณท่ีพบคราบ 1- 10%
3,835,000 ไร ซ่ึงพืน้ท่ีท่ีพบคราบเกลอืท้ังหมด  พบอยูในประมาณ 30 ลุมนํ ้า
สาขา

การแกปญหาดนิเคม็ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืจะตองมีแผนการจดั
การแบบบรูณาการ เพราะดนิเคม็เปนปญหาท่ีเคล่ือนยายได เนือ่งจากเกลือ
ละลายไปกบันํ ้าไดงาย   การแกปญหาเฉพาะบรเิวณ ตนนํ ้าอาจกอใหเกดิปญหา
บรเิวณทายนํ ้าขึน้มาอกี   ดงันัน้การแกปญหาดนิเคม็จงึควรจดัการเปนลุมนํ ้าสาขา
เพราะพืน้ท่ีไมกวางนกั  จะทํ าใหการจดัการเปนไปไดสะดวก (ซ่ึงโดยทัว่ไปบรเิวณ
ท่ีพบคราบเกลอืในหนึง่  ลุมนํ ้าสาขาจะครอบคลมุเขตการปกครองประมาณ 5 - 8
อ ําเภอ)

แมวาการด ําเนนิงานของกรมพฒันาท่ีดนิ  จะมีหลายกจิกรรมทีด่ ําเนนิงาน
เพือ่แกไขปญหาดนิเคม็  แตยังไมมีแผนการจดัการดนิเคม็ท่ีมองภาพรวมทัง้
ลุมนํ ้า   และขาดแผนการจดัการในระยะยาว   ดงันัน้การ จดัทํ าแผนการจดัการ
ดนิเคม็เอาไว  จะชวยใหการแกปญหาด ําเนนิไปอยางมีระบบมากขึน้

ในโครงการการจัดทํ าแผนครั้งนี้จะคัดเลือกเอาลุมนํ้ าสาขาท่ีไดรับ       
ผลกระทบจากดนิเคม็มากมาจดัทํ ากอน ลุมนํ ้ายาม เปนหนึง่ในลุมนํ ้าท่ีไดคัดเลือก
มาด ําเนนิการในป  2547  นี ้  เพือ่ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบตังิานในสนาม ไมวาจาก
กรมพฒันาท่ีดนิ  จากศนูยถายทอดเทคโนโลยปีระจ ําต ําบล  หมอดินอาสา  อบต.
หนวยปฏิบตักิารเกษตรเคลือ่นท่ี หรอืเกษตรกรไดมีขอมูลเชงิวชิาการ และแนว
ทางปฏิบตัิท่ีละเอยีดย่ิงขึน้ ท้ังนีเ้พือ่ปองกนัไมใหเกดิปญหาดนิเคม็เพิม่ขึน้มาอกี
สวนบริเวณท่ีเกดิปญหาอยูแลวกทํ็ าการปรบัปรงุใหน ํากลับมาใชประโยชนไดอกี
ตอไป

2. วตัถปุระสงค
1.  เพือ่หาสาเหตขุองการเกดิและการแพรกระจายดนิเคม็

                 ของลุมนํ ้ายาม
2. เพือ่หาแนวทางในการปรบัปรงุพืน้ท่ีดนิเคม็และปองกนัการแพร

กระจายของดนิเคม็ใหสอดคลองกนัท้ังลุมนํ ้าสาขา
3. เพือ่เปนแหลงขอมูลพืน้ฐานของทรพัยากรดนิและส่ิงแวดลอม

3. พ้ืนทีดํ่ าเนินการ
- พืน้ท่ีด ําเนนิการครอบคลมุพืน้ท่ีลุมนํ ้ายาม ซ่ึงมีพืน้ท่ี

2,057,723  ไร  อยูในบรเิวณ  อ.บานดงุ  จ.อดุรธาน,ี  อ.สวางแดนดนิ
อ.สองดาว  อ.วานรนวิาส  อ.บานมวง  อ.คํ าตากลา  จ.สกลนคร

4. ระยะเวลาด ําเนินการ
การด ําเนนิงานในปงบประมาณ  2547  เปนเวลา   1  ป  คือตลุาคม

2546  ถงึ  กนัยายน 2547

5.  การด ําเนินงาน
5.1 รวบรวมขอมูล

5.1.1 รวบรวมขอมูลเชงิพืน้ท่ีท่ีเกีย่วของไดแก

- ขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลอื
- ขอมูลดนิ
- ขอมูลธรณวีทิยา
- ขอมูลคุณภาพนํ ้าบาดาล
- ขอมูลการใชท่ีดนิ
- ขอมูลคาความเคม็ของดนิในระดบัลึก
- ขอมูลเสนชัน้ความสงู
- ขอมูลจากดาวเทยีม
- ขอมูลเขตการปกครอง ถนน ลํ านํ ้า แหลงนํ ้า เขตลุมนํ ้า

5.1.2 รวบรวมขอมูลอรรถาธบิายเกีย่วกบัการแกปญหาดนิเคม็
การจดัการดนิเคม็

5.2 วธีิการ
5.2.1 ประเมนิลักษณะดนิเคม็

การประเมนิลักษณะดนิเคม็ โดยใชปจจยัในการ
ประเมนิ 5 ปจจยัคอื  ปรมิาณคราบเกลอื, กลุมเนือ้ดนิ, ความเคม็ของ
ดนิบน ดนิลาง ,คาความเคม็ของนํ ้าในดนิ  และสภาพการใชท่ีดนิ  ซ่ึงการ
ประเมนิลักษณะดนิเคม็ มีขัน้ตอนดงันี้

5.2.1.1 แยกระดบัความรนุแรงของผลกระทบจากเกลอืใน
ลุมนํ ้าสาขา โดยใชขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลอื

5.2.1.2 แยกชนดิของกลุมเนือ้ดนิ  (โดยใชขอมูลจาก
แผนท่ีดนิ) แลวซอนทับบนขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลอื เพือ่ทราบ
วาในแตระดบัความรนุแรงนัน้เปนกลุมเนือ้ดนิอะไร

5.2.1.3 ออกสํ ารวจภาคสนาม เจาะสํ ารวจดนิดวยสวาน
ตรวจสอบสมบตัขิองดนิ เพือ่ตรวจสอบกลุมเนือ้ดนิอกีครัง้   ตรวจสอบ

ชนดิของดนิเคม็  หาความลกึและคาความเคม็ของนํ ้าในดนิ  และเกบ็ตวัอยางดนิ
สํ าหรบัตรวจสอบในหองปฏิบตักิาร

5.2.1.4 สํ ารวจสภาพการใชท่ีดนิ บรเิวณท่ี
พบคราบเกลอื

  5.2.1.5 เขยีนขอบเขตหนวยยอยของดินเคม็ โดยใช
ขอมูลจากดาวเทยีม ประกอบการเขยีนขอบเขต

5.2.2  วเิคราะหการจดัการดนิเคม็ใหเหมาะสมกบัหนวยยอย
ดนิเคม็

5.2.3 จดัทํ าแผนการจดัการดนิเคม็
5.2.4 สรปุผลและจดัทํ ารายงาน

6. ผูดํ าเนินการประกอบดวย
1. นายชมุพล  ลลิติธรรม ทีป่รกึษาโครงการ
2. นายสนุนัท  คุณาภรณ ท่ีปรกึษาโครงการ
3. นายวฒุชิาติ  สริิชวยชู ท่ีปรกึษาโครงการ
4. นายรงัสรรค   อิม่เอบิ ท่ีปรกึษาโครงการ
5. นายสมศกัด์ิ  สขุจนัทร หัวหนาโครงการ
6. นายปราโมทย   แยมคลี่ ผูรวมปฏบัิติงาน
7. นายปรีชญา   ครองยุติ ผูรวมปฏบัิติงานสนาม
8. นายเนตร   วรรัตน ผูรวมปฏบัิติงานสนาม
9. นายอรัญญ   ขันติยวิชย ผูรวมปฏบัิติงานสนาม

10. นายณรงคศักดิ์  สิงหันต ผูรวมปฏบัิติงานสนาม
11. นายสมร   เขียวในวัง ผูรวมปฏบัิติงานสนาม
12. นายชัยราช   หยุยลือ ผูรวมปฏบัิติงานสนาม
13. นายสมศักดิ์   ขุนชุมภู ผูรวมปฏบัิติงานสนาม
14. น.ส.ประภัสสร   ประพิณ ผูรวมปฏบัิติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร
15. น.ส.ปยนาถ  รัตนพรหม ผูรวมปฏบัิติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร
16. น.ส.ปยะนุช   เพียจันทร ผูรวมปฏบัิติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร
17. น.ส.ปยาภรณ   แพงไธสงค ผูรวมปฏบัิติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร
18. นายสามารถ  จันทรชมภู ผูรวมปฏบัิติงานสวนเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร



7. ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.1  ผลกระทบจากดินเค็ม

7.1.1  ผลกระทบจากดินเค็มตอส่ิงแวดลอม
กรมพัฒนาท่ีดิน (2539) รายงานวา  ผลกระทบในทางกายภาพทีเ่ห็นไดชดัคอื
ทํ าใหโครงสรางของดนิเสีย การจบัตวักนัของเมด็ดนิแตกออกจากกนั ดนิแนนทึบ
นํ ้าเค็มท้ังนํ ้าใตดนิ นํ ้าในลํ าหวยธรรมชาต ิ และอางเกบ็นํ ้า ส่ิงกอสรางดวย
ปูนซีเมนตในพื้นท่ีดินเค็ม เชน สะพาน  ทอระบายนํ้ าเส่ือมคุณภาพเร็ว ในทาง
ชีวภาพ ทํ าใหพืช สัตว และส่ิงมีชีวิตพวกจุลินทรียตายสูญพันธุไป  อันตราย
ของความเค็มท่ีมีตอพืชโดยตรง คือ(ก)ลดการดดูนํ ้าของพชืโดยการเพิม่แรงดนั
ของสารละลายเกลอืในดนิทํ าใหพชืแสดงอาการขาดนํ ้า การเจริญเตบิโตลดลง
หรอือาจตายไปได  (ข)  ธาตบุางชนดิเปนพษิแกพชืโดยตรง หรอื ทํ าใหเกดิ
ความไมสมดลุของธาตุอาหาร  เนื่องจากมีโซเดียมคลอไรด  หรือ โซเดียม
คารบอเนตมากเกนิไป อนัตรายทีมี่ตอพชืในทางออม คือ ดนิท่ีไดรบันํ ้าชลประทาน
ซ่ึงมีธาตโุซเดียมสูง จะมีเกลือสะสมตามชัน้ของดนิ และโครงสรางของดินถูก
ทํ าลาย ทํ าใหการซาบซึมนํ้ าชา และคุณสมบัติทางฟสิกสของดินเลวลง นอก
จากนี้ยังทํ าใหคุณสมบัติทางเคมีเปล่ียนแปลงไปอีกดวย

7.1.2  ผลกระทบจากดนิเคม็ตอการเกษตร  คือปลูก
พชืไมได หรอืไดผลผลิตตํ ่าไมคุมกบัการลงทนุ พชืบางชนดิท่ีขึน้ไดกจ็ะมีลักษณะ
บางอยางเปล่ียนแปลงไป เชน ใบสีเขมขึน้ ใบหนาขึน้ มีสารพวกไขเคลอืบหนาขึน้  
ขอบใบไหม (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2527) พืชสวนมากที่ปลูกในดนิเค็มให       
ผลผลิตและคณุภาพตํ ่ามาก หรอืไมใหเลย  ตนขาวในแปลงดนิเคม็จะมีการเจริญ
เติบโตไมสม่ํ าเสมอกนั  ตนแคระแกรน็ไมแตกกอ ใบแสดงอาการซดีแหง แลวไหม
ตายในท่ีสุด  (สมศร ีอรุณนิท, 2539)   ในพืน้ท่ีทํ านา  คันนาพงัทลายไดงาย   
เนือ่งจากดนิไมเกาะตวักัน

7.2  การวัดระดับความเค็มของดิน
 การวัดระดับความเค็มของดิน  สามารถวัดไดโดยใชเครื่องวัด

การนํ าไฟฟา (Electrical Conductivity meter)  วัดคาการนํ าไฟฟาของสาร
ละลายทีส่กดัจากดนิขณะท่ีอิม่ตวัดวยนํ ้า (กรมพฒันาท่ีดนิ, 2527)                                                                                                
คาการนํ าไฟฟานอกจากจะขึ้นอยูกับปริมาณเกลือท่ีละลายนํ้ าไดแลวยังขึ้นกับ
อุณหภูมิขณะท่ีวัดดวย  จึงตองใชคาท่ีวัดท่ีอุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส เปน
มาตรฐาน  คาการนํ าไฟฟาจะลดลงประมาณ 2 เปอรเซ็นตตอองศาเซลเซียสท่ี
สูงขึ้น (วิโรจ อิ่มพิทักษ, 2532)

คาการน ําไฟฟาของสารละลายทีส่กัดไดจากดินขณะที่อิ่มตัวดวยนํ้ า 
(Extracted Electrical Conductivity, ECe) สามารถใชประเมินปริมาณเกลือ  
ระดบัความเคม็ของดนิ และอทิธิพลของเกลือในดินตอการเจริญเติบโต และ     
ผลผลิตของพืชได  ดังตารางท่ี  1

ตารางที่  1  ความสัมพันธของคาความนํ าไฟฟา (ECe)  กับปริมาณเกลือ
                ในดินระดับความเค็มของดิน และอทิธิพลของเกลือตอพืช

ECe
(ds/m)

เกลอืในดนิ
(%)

ระดบัความเคม็
ของดนิ

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

ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
มีผลตอพืชท่ีไมทนเค็ม
มีผลตอพืชหลายชนิด
พืชทนเค็มเทานั้นท่ียังเจริญเติบโตไดดี
พืชทนเค็มนอยชนิดมากท่ีเจริญเติบโตไดดี

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

7.3  การจ ําแนกระดบัความเคม็ของดนิในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ระดับความเค็มของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจุดใด     

จดุหนึง่สามารถวดัคาความเคม็ได แตในพืน้ท่ีเดยีวกนัตวัเลขมีความผนัแปรมาก  
เพราะความเค็มไมสม่ํ าเสมอกัน  ขึ้นอยูกับจุดท่ีเก็บตัวอยางดิน พื้นท่ีดินเค็ม
บางแปลง เม่ือเก็บตัวอยางดินหางกันเพียง  10  เมตร  คาของความเค็มอาจ

แตกตางกันถึง  5 เทา (สํ านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5, 2538)  ดังนั้นจึงเปน
การยากทีจ่ะจดัทํ าแผนทีด่นิเคม็แลวระบวุาแตละหนวยแผนท่ีมีความเคม็เทาไร

อยางไรก็ตามมีแนวทางในการจัดทํ าแผนที่ไดโดยการใชผล
กระทบจากดนิเคม็ท่ีมีตอพชืพนัธุธรรมชาตหิรอืพชืเศรษฐกจิท่ีปลูกในบรเิวณนัน้   
และปรมิาณคราบเกลอืท่ีผิวดนิท่ีพบในฤดแูลง (ซ่ึงมองเห็นไดชัดกวาในฤดูฝน)
มาเปนเกณฑในการจัดทํ าหนวยแผนท่ี  ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินใชสภาพพืน้ท่ีคราบ
เกลือและชั้นหินท่ีรองรับเปนเกณฑในการกํ าหนดหนวยแผนท่ีดินเค็มออกเปน   
6  หนวยดังนี้   (พิชัย  วิชัยดิษฐ, 2538)

หนวยที ่1 บรเิวณทีลุ่มทีมี่เกลอืมากทีส่ดุ  พบคราบเกลอือยู
ท่ัวไปบนผิวดิน มากกวา 50 เปอรเซ็นต ของพื้นท่ี  สวนใหญจะเปนท่ีวางเปลา
มีนาขาวเปนสวนนอย  พชืท่ีขึน้ไดมักเปนไมทรงพุมมีหนาม เชน หนามแดง
หนามพรม  หนามป  เปนตน  ระดบันํ ้าใตดนิในบรเิวณนี้ เค็มจัดและอยูในระดับ
ตื้นมาก

หนวยที่ 2 บริเวณที่ลุมที่มีเกลือมาก  พบคราบเกลือเปน
หยอมๆ  บนผิวดิน   10 – 50  เปอรเซ็นตของพื้นท่ี  สวนใหญใชปลูกขาว
แตมีผลผลิตตํ่ ามาก  พืชพันธุธรรมชาติในท่ีนี้ไดแก  สะแก  ตาล  และตนไม
ทนเค็มบางชนิด  นํ้ าใตดินเปนนํ้ าเค็ม  และอยูในระดับคอนขางตื้น

หนวยที ่3  บรเิวณทีลุ่มทีมี่เกลอืปานกลาง พบคราบเกลอื
บนผวิดนิประมาณ  1–10  เปอรเซ็นตของพืน้ท่ี   โดยทัว่ไปใชทํ านา  พชืพนัธุ
ธรรมชาติท่ีพบสวนใหญเปนพวกไมเต็งรัง   บริเวณนี้นํ้ าใตดินเปนนํ้ ากรอย
อยูลึกโดยเฉล่ียประมาณ  1 – 2  เมตร   จากผิวดิน

หนวยที ่4 บรเิวณทีลุ่มทีมี่เกลอืนอย  โดยทัว่ไปเปนนาขาว
และมีตนไมหลายชนดิขึน้ปะปนอยูไมพบคราบเกลอืบนผวิดนิแตอาจพบไดนอยกวา 
1 เปอรเซ็นตของพืน้ท่ี นํ ้าใตดนิเปนนํ ้ากรอยหรอืนํ ้าเค็มท่ีอยูลึกมากกวา 2 เมตร
จากผวิดนิบรเิวณนีมี้โอกาสทีจ่ะเปนดนิเคม็ได ถาระดบันํ ้าใตดนิยกตวัสูงขึน้

หนวยที ่ 5 บรเิวณทีส่งูทีร่องรบัดวยหนิเกลอื ไดแก เนนิท่ีสูง
ซ่ึงใชในการปลูกพืชไรท่ัวๆ ไป  บริเวณนี้ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน  ระดับนํ้ า
ใตดินอยูลึกอาจเปนนํ้ าจืด  นํ้ ากรอย  หรือนํ้ าเค็มก็ได แตบริเวณนี้ยังคงมีชั้น
หมวดหินมหาสารคาม (Mahasarakham formation)  รองรับอยูขางลาง
เชนเดียวกับพื้นท่ีในหนวยท่ี  1–4 เม่ือหินดินดานและหินทรายทีมี่เกลือเปน
องคประกอบเหลานีส้ลายตวั และมีการตดัไมทํ าลายปา ทํ าให   สมดลุยของนํ ้าเสีย
ไปจะเกดิ  saline seep เกิดดินเค็มในบริเวณสวนท่ีตํ่ ากวาได

หนวยที ่6  บรเิวณทีไ่มมีเกลอื  เปนพืน้ท่ีท่ีอยูนอกเขตของ
ชัน้หมวดหนิมหาสารคาม  ไมพบคราบเกลอืเลย และนํ ้าใตดนิเปนนํ ้าจดื
 7.4  ลักษณะของดินเค็มที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก

ลักษณะของพื้นท่ีดินเค็มท่ีปรากฏบนพื้นผิวโลกจะแตกตางจาก
พื้นท่ีอื่นๆ  ซ่ึงไมไดรับอิทธิพลของเกลือ สมศรี อรุณินท (2539) รายงานวา
สภาพของเกลือท่ีปรากฏบนผิวดินในฤดูแลง  จะมีลักษณะเปนขยุ ถาเนือ้ดนิ
เปนดนิเหนยีว  หรอืเปนคราบเกลอืขาวถาเนือ้ดนิเปนดนิทราย หรอืดนิรวน พืน้ท่ี
ซ่ึงไดรบัผลกระทบจากเกลอืรนุแรงมกัเปนท่ีวางเปลาไมไดทํ าการเกษตรมีวัชพืช
ทนเคม็  เชน  หนามแดง  หนามป  สํ าหรับบางพื้นท่ีซ่ึงใชทํ าการเกษตร
สวนใหญจะเปนท่ีนา และพบปญหา ตนขาวตายเปนหยอม   หรือแคระแกร็น
ไมแตกกอ  วัชพืชในนาขาวมีนอยกวาปกติ  คันนามักไมคอยมีตนหญา  และ
พงัทลายงาย เหลือเม็ดทรายไวท่ีผิวดนิ สํ าหรบัในฤดฝูนจะไมเห็นคราบเกลอื   
ยกเวนในกรณีท่ีฝนท้ิงชวงหรือวนัท่ีมีแดดจัดหรือดินแหง แตรองรอยที่มีผล
ตอเนื่องมาจากหนาแลง  คือ  จะไมมีวัชพืชธรรมชาติเหมือนบริเวณอื่น

คราบเกลือหรือขุยเกลือท่ีปรากฏบนผิวดินในฤดูแลงใชเปน
เกณฑสํ าหรับจํ าแนกระดับความรุนแรงของปญหาดินเค็มได   ดังเกณฑท่ี
กรมพัฒนาท่ีดินกํ าหนดดังนี้  (พิชัย วิชัยดิษฐ, 2538)

1. บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือมากท่ีสุด
พบคราบเกลือท่ีผิวดิน  มากกวา  50  เปอรเซ็นต



2. บรเิวณท่ีไดรบัผลกระทบจากเกลอืมาก
พบคราบเกลอืท่ีผิวดนิ  10 - 50  เปอรเซ็นต

3. บรเิวณท่ีไดรบัผลกระทบจากเกลอืปานกลาง
พบคราบเกลอืท่ีผิวดนิ  1 – 10   เปอรเซ็นต

4. บรเิวณท่ีไดรบัผลกระทบจากเกลอืนอย   
พบคราบเกลอืท่ีผิวดนิ   นอยกวา  1  เปอรเซ็นต

ตวัอยางการเปรยีบเทยีบปรมิาณคราบเกลอืดงัภาพท่ี  1

        ภาพที ่ 1   แสดงการเปรียบเทียบปริมาณคราบเกลือบนผิวดิน
                     และลักษณะท่ีปรากฏในพื้นท่ีจริง

7.5 กลุมเน้ือดินที่พบคราบเกลือ
ในการศกึษาครัง้นีก้ลุมเนือ้ดนิไดประยกุตใชตามชัน้ของอนภุาคดนิ

(particle  size classes)  ตามการจํ าแนกดินระดับ  Soil  Family
ซ่ึงกลุมเนื้อดินท่ีพบ  ไดแก

- กลุมเนื้อดินเปนดินเหนียว (very fine or fine clayey : c )
- กลุมเนื้อดินเปนดินรวนละเอียด  (fine – loamy  : fl )
- กลุมเนื้อดินเปนดินรวนหยาบ  (coarse – loamy  : col )
- กลุมเนื้อดินเปนดินรวน (loamy  : l )
- กลุมเนื้อดินเปนดินทราย (sandy  : s )
- กลุมเนื้อดินเปนดินตื้นหรือมีลูกรังปน (all particle size classes

of skeletal  : sk )

7.6 หนวยที่ดินที่ไดรับผลกระทบจากคราบเกลือสํ าหรับการจัดการดินเค็ม
การพิจารณาจัดเปนหนวยที่ดินท่ีไดรับผลกระทบจากคราบเกลือเพื่อ

การจัดการดินเค็ม ในการศึกษานี้ใช 3 ปจจัยสํ าคัญมาพิจารณา คือ ก)
ปริมาณคราบเกลือท่ีพบบนผิวดินในฤดูแลง ข) กลุมดินบริเวณท่ีพบคราบ
เกลือ ซ่ึงแยกเปน 4 กลุมหลัก คือ กลุมดินเหนียว(c) กลุมดินรวน(l) กลุมดิน
ทราย(s) และกลุมท่ีมีลูกรังหรือเศษหินปน(sk)  ค) คาความเค็มของดิน(EC
1: 5) ซ่ึงพิจารณาวามีคาความเค็มสูงตลอดทั้งหนาตัดดิน(H) หรอืสูงเฉพาะ
ดินตอนบน 50 ซม.(L)  ในการพิจารณาคาความเค็มของสารละลายดินใช
คา EC. 1: 5 เปนเกณฑ เนื่องจากตัวอยางดินมีจํ านวนมาก

8. ผลการสํ ารวจศึกษา
     8.1 ผลการส ํารวจปรมิาณคราบเกลอืและกลุมเน้ือดนิของลุมน้ํ ายาม

ผลการสํ ารวจปริมาณคราบเกลือบนผิวดินและกลุมเนื้อดิน
บริเวณลุมนํ ้าหวยนํ ้ายาม  บรเิวณลุมนํ ้าหวยนํ ้ายาม บรเิวณท่ีมีผลกระทบจาก
เกลือมากท่ีสุด มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50% และมีกลุมเนื้อดินเปน
ดินเหนียวมีพื้นท่ี  30 ไร, กลุมเนือ้ดนิเปนดนิรวนละเอยีด มีพืน้ท่ี 41 ไร, กลุม
เนือ้ดนิเปนดนิตืน้หรอืมีลูกรงัปนมพีืน้ท่ี 46 ไร, กลุมเนือ้ดนิเปนดนิทรายมพีืน้ท่ี
21 ไร บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลอืบนผวิดนิ 1-10%
และ  มีกลุมเนือ้ดนิเปนดนิเหนยีวมีพืน้ท่ี 1,126 ไร, กลุมเนือ้ดนิเปนดินรวน
ละเอียดมีพื้นท่ี 7,749 ไร, กลุมเนื้อดินเปนดินรวนมีพื้นท่ี 1,001 ไร, กลุม
เนือ้ดนิเปนดนิทรายมพีืน้ท่ี  1,862 ไร,   บรเิวณท่ีมีผลกระทบจากเกลอืเล็กนอย
มีคราบเกลือบนผิวดิน< 1% มีพื้นท่ี 687,554 ไร, บริเวณท่ีสูง ไมพบคราบ
เกลือบนผิวดินมีพื้นท่ี 314,049 ไร, บริเวณท่ีไมไดรับผลกระทบจากเกลือมี
พืน้ท่ี 39,177  ไร, พืน้ท่ีภูเขามีพืน้ท่ี 16,194 ไร, แหลงนํ ้ามีพืน้ท่ี 17,671 ไร,
รวมเนื้อท่ี ท้ังหมด 1,086,512 ไร  ดังตารางท่ี  2

ตารางที่  2   การแพรกระจายของคราบเกลือและกลุมเนื้อดิน
       บริเวณลุมนํ้ าหวยนํ้ ายาม

พื้นท่ีสัญลักษณ
แผนท่ี

ค ําอธิบาย
 ไร เปอรเซ็นต

 
บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมากท่ีสุด
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50%

2c กลุมเนื้อดินเปนดินเหนียว 30 0.003

2fl กลุมเนื้อดินเปนดินรวนละเอียด 41 0.004

2sk กลุมเนื้อดินเปนดินต้ืนหรือมีลูกรังปน 21 0.002

2s กลุมเนื้อดินเปนดินทราย 46 0.004

 
บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10%

3c กลุมเนื้อดินเปนดินเหนียว 1,126 0.104

3fl กลุมเนื้อดินเปนดินรวนละเอียด 7,749 0.713

3l กลุมเนื้อดินเปนดินรวน 1,001 0.092

3s กลุมเนื้อดินเปนดินทราย 1,862 0.171

4 บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย มี
คราบเกลือบนผิวดิน < 1% 687,554 63.281

5 บริเวณท่ีสูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน 314,049 28.904

6 บริเวณท่ีไมไดรับผลกระทบจากเกลือ 39,177 3.606

sc พ้ืนท่ีภูเขา 16,194 1.490

W แหลงนํ้ า 17,671 1.626

 รวมเน้ือท่ีท้ังหมด 1,086,512 100.000

8.2 หนวยทีดิ่นส ําหรบัการจดัการดนิเคม็ของลุมน้ํ ายาม
ผลการสํ ารวจศึกษาพบวามีหนวยท่ีดินสํ าหรับการจัดการดินเค็ม

บริเวณลุมนํ้ ายาม จํ านวน 14 หนวย  ดังนี้
8.2.1 บรเิวณท่ีมีผลกระทบจากเกลอืมาก มีคราบเกลอืบนผวิดนิ

10-50 %   เปนกลุมดนิเหนยีว   และดินมีความเคม็เฉพาะดินตอนบน
มีพื้นท่ี 30 ไร

8.2.2 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมาก มีคราบเกลือบน
ผิวดิน 10-50 % เปนกลุมดนิรวน หรอืดนิรวนปนทราย และดินมีความเค็มลึก
ตลอดหนาตัดดิน  มีพื้นท่ี 41 ไร

ปริมาณคราบเกลือ  > 50%50 %

ปริมาณคราบเกลือ 10-50%

ปริมาณคราบเกลือ 1-10%

10 %

1 %



8.2.3  บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมาก มีคราบเกลือบน
ผิวดิน 10-50 % เปนกลุมดินตื้นหรือมีลูกรังปน และดินมีความเค็มเฉพาะ
ดินตอนบน  มีพื้นท่ี  21 ไร

8.2.4 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมาก มีคราบเกลือบนผิว
ดิน 10-50% เปนกลุมดินท่ีเปนดินรวน และดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน
มีพื้นที 46 ไร

8.2.5 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลือ
บนผิวดิน 1-10 % เปนกลุมดนิเหนยีว และดินมีความเคม็ลึกตลอดหนาตัดดิน
มีพื้นที 905 ไร

8.2.6  บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลือ
บนผิวดิน 1-10 % เปนกลุมดนิเหนยีว และดินมีความเคม็เฉพาะดินตอนบน
มีพื้นท่ี  221 ไร

8.2.7  บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลือ
บนผิวดิน 1-10 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย และดินมีความเค็ม
ลึกตลอดหนาตัดดิน  มีพื้นท่ี 218 ไร

8.2.8  บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลือ
บนผิวดิน 1-10 % เปนกลุมดินรวน และดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน
มีพื้นท่ี  8,533 ไร

8.2.9  บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลือ
บนผิวดิน 1-10 % เปนกลุมดินตื้นหรือมีลูกรังปน และดินมีความเค็มเฉพาะ
ดินตอนบน  มีพื้นท่ี  1,862 ไร

8.2.10  บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย                  
มีคราบเกลือบนผิวดิน < 1 %  มีพื้นท่ี  687,554 ไร

8.2.11 บริเวณท่ีสูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน
มีพื้นที 314,049 ไร

8.2.12 บริเวณท่ีไมไดรับผลกระทบจากเกลือ
มีพื้นที 39,177 ไร

8.2.13   พื้นท่ีภูเขา   มีพื้นที 16,194 ไร
8.2.14   แหลงนํ้ า   มีพื้นที 17,671 ไร
รวมเนื้อท่ีท้ังหมด   1,086,522.00  ไร   ดังตารางท่ี  3

ตารางที่  3  หนวยทีด่นิสํ าหรบัการจดัการดนิเคม็ของของลุมนํ ้ายาม
พ้ืนที่

หนวยที่ดิน คํ าอธิบาย
ไร เปอรเซ็นต

2cL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 %
เปนกลุมดินเหนียว และดินมีความเค็ม
เฉพาะดินตอนบน

30 0.003

2lH บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 %
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย
และดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน

41 0.004

2skL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 %
เปนกลุมดินตื้นหรือมีลูกรังปน
และดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน

21 0.002

2sL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 %
เปนกลุมดินท่ีเปนดินรวน
และดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน

46 0.004

3cH บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง
มีคราบเกลือบนผวิดิน 1-10 %
เปนกลุมดินเหนียว และดินมีความเค็ม
ลึกตลอดหนาตัดดิน

905 0.083

3cL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง
มีคราบเกลือบนผวิดิน 1-10 %
เปนกลุมดินเหนียว และดินมีความเค็ม
เฉพาะดินตอนบน

221 0.020

3lH บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง
มีคราบเกลือบนผวิดิน 1-10 %
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย
และดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน

218 0.020

3lL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง
มีคราบเกลือบนผวิดิน 1-10 %
เปนกลุมดินรวน และดินมีความเค็ม
เฉพาะดินตอนบน

8,533 0.785

3skL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง
มีคราบเกลือบนผวิดิน 1-10 %
เปนกลุมดินตื้นหรือมีลูกรังปน
และดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน

1,862 0.171

4 บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย
มีคราบเกลือบนผิวดิน < 1 %

687,554 63.280

5 บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน 314,049 28.904
6 บริเวณที่ไมไดรับผลกระทบจากเกลือ 39,177 3.606
sc พื้นท่ีภูเขา 16,194 1.490
W แหลงนํ้ า 17,671 1.626

รวม 1,086,522.00 100.00

8.3 แนวทางการจดัการดนิเคม็
แนวทางการจดัการดนิเคม็แยกเปนการจดัการดนิ  การจดัการนํ ้า  และ

การจดัการพชื  ซ่ึงมีรายละเอยีดในตารางที ่ 4

9. สรปุและวจิารณ
บริเวณที่พบคราบเกลือหรือบริเวณที่มีปญหาของดินเค็ม   บริเวณ

ลุมนํ้ ายาม   มปีระมาณ  11,877 ไร หรือ 1.092  เปอรเซน็ต ของพืน้ทีท่ัง้หมด
พบคราบเกลืออยูทั่วไปในที่ลุม  พบมากในเขตอํ าเภอสวางแดนดิน  อํ าเภออากาศ
อํ านวย  จังหวัดสกลนคร  อํ าเภอนาหวา  จังหวัดนครพนม   แนวทางการจดัการดนิ
เคม็ควรพจิารณาจดัการพรอมกนัทัง้การจดัการดนิ  การจดัการนํ ้า  และการจดัการพชื
ขอมลูในเอกสารนีเ้ปนแนวทางการจดัการโดยทัว่ไป ผูใชแผนทีค่วรมกีารประยกุตใช
แนวทางการจดัการใหเหมาะสมกบัปญหาในสนามของแตละพืน้ที่ๆ  ไปดวย
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ตารางที่  4  แนวทางการจัดการดินเค็ม  บริเวณลุมนํ้ ายาม
แนวทางการจัดการ พื้นท่ี

หนวยท่ีดิน ค ําอธิบายหนวยท่ีดิน
การจัดการดิน การจัดการนํ้ า การจัดการพืช ไร เปอรเซ็นต

2cL บรเิวณทีพ่บคราบเกลอื10-50 %
เปนกลุมดินเหนียว ดินมีความ
เค็มเฉพาะดินตอนบน

- ปรบัระดบัแปลงนาใหราบเรยีบ
- ปรับปรุงดินโดยใชแกลบ     
ปุยคอกหรือปุยหมัก              
อัตรา 1-2 ตัน/ไร  รวมกับการ
ใชโสนอัฟริกัน 5 กก./ไร      
และปุยอินทรียนํ้ า 20 ลิตร/ไร

- ขังนํ้ าตนฤดูฝน แลวระบายนํ้ า
ออก
- ขังนํ้ าตลอดในชวงฤดูปลูก
- มีแหลงนํ้ าสํ ารองเม่ือฝนท้ิงชวง
- ใหนํ้ าดวยระบบนํ้ าหยด       
สปริงเกอรเล็กสํ าหรับไมผล
- กรณีมีนํ้ ามากพอ ไถพรวนดิน
ในนํ้ า แลวสูบนํ้ าเค็มออก
- ขังนํ้ าและระบายนํ้ าเค็มออก
เปนชวงๆ เพ่ือลดความเค็มท่ี
ผิวดิน

- ปกดํ าขาวดวยตนกลาท่ีอายุมากกวา
ปกติ
- ปลูกกก
- ปลูกพืชอาหารสัตวทนเค็ม
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม

30 0.003

2lH บรเิวณทีพ่บคราบเกลอื 10-50 %
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปน
ทราย ดินมีความเค็มลึกตลอด
หนาตัดดิน

- ปรบัระดบัแปลงนาใหราบเรยีบ
- มีมาตรการปองกันการเคลื่อน
ท่ีของเกลือสูผิวดิน เชน ใชวัสดุ
คลุมดินไมใหผิวดินแหงในหนา
แลง
- ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ
เชน แกลบ ปุยคอก ปุยหมัก
อัตรา 1-2 ตัน/ไร
- ปลูกพืชปุยสด(เชน โสนอัฟริ
กัน)อัตราเมล็ด 5 กก./ไร
- ใชปุยอินทรียนํ้ า                
อัตรา 20 ลิตร/ไร

- ขังนํ้ าตนฤดูฝน แลวระบายนํ้ า
ออก
- ขังนํ้ าตลอดในชวงฤดูปลูก
- มีแหลงนํ้ าสํ ารองเม่ือฝนท้ิงชวง
- ใหนํ้ าดวยระบบนํ้ าหยด      
สปริงเกอรเล็กสํ าหรับไมผล
- กรณีมีนํ้ ามากพอ ไถพรวนดิน
ในนํ้ า แลวสบูนํ้ าเค็มออก

- ปกดํ าขาวดวยตนกลาท่ีอายุมากกวา
ปกติ
- ปลูกกก
- ปลูกพืชอาหารสัตวทนเค็ม
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม

41 0.004

2skL บรเิวณทีพ่บคราบเกลอื 10-50 %
เปนกลุมดินต้ืนหรือมีลูกรังปน
ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน

- ปลูกพืชตระกูลถั่วบํ ารุงดิน
- ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ
เชน แกลบ ปุยคอก ปุยหมัก
อัตรา 1-2 ตัน/ไร
- ปลูกพืชปุยสด(เชน โสนอัฟ
ริกัน)อัตราเมล็ด 5 กก./ไร

- ใหนํ้ าดวยระบบนํ้ าหยด
- ใชวัสดุคลุมดินปองกันการไหล
ของนํ้ า

- ทํ าทุงหญาเลี้ยงสัตว
- ปลูกปาหรือไมยืนตนโตเร็ว เชน
กระถินณรงค  สะเดา
- ปลูกหญาแฝกพันธุทนเค็ม
- ปลูกพืชอาหารสัตวทนเค็ม
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสาน
หรือการเกษตรทฤษฎีใหม

21 0.002

2sL บรเิวณทีพ่บคราบเกลอื 10-50 %
เปนกลุมดินท่ีเปนดินทราย ดินมี
ความเค็มเฉพาะดินตอนบน

- ปรับปรุงดินโดยใชปุยอินทรีย
เชน  ปุยคอกปุยหมัก          
อัตรา 1.5-3 ตัน/ไร
- จัดการปรับปรุงดินเฉพาะหลุม
สํ าหรับไมยืนตน

- ใหนํ้ าดวยระบบนํ้ าหยด
- ใชวัสดุคลุมดินปองกันการไหล
ของนํ้ า

- ปกดํ าขาวดวยตนกลาท่ีอายุมากกวา
ปกติ
- ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105
มะเขือเทศ  ฝาย  กระเจี๊ยบ
- ปลูกไมยืนตน  เชน สะเดา  มะขาม
มะขามเทศ
- ปลูกพืชอาหารสัตวทนเค็ม
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม

46 0.004

3cH บริเวณท่ีพบคราบเกลือ 1-10 %
เปนกลุมดินเหนียว ดินมีความ
เค็มลึกตลอดหนาตัดดิน

- ใสแกลบ 1 ตัน/ไร
- ใสปุยคอก 1 ตัน/ไร
- รวมกับการใชโสนอัฟริกัน     
ถั่วพุม  และถั่วพรา  ในอัตรา
เมล็ด 5 กก./ไร ในการปรับปรุง
บํ ารุงดิน

- สรางแหลงนํ้ าสํ ารองในนา เชน
ขุดบอประจํ าไรนา  แตควร
พิจารณาจุดท่ีจะขุดบอวามีนํ้ าใต
ดินเค็มอยูต้ืนหรือเปลา
- หามาตรการปองกันนํ้ าเค็ม
หรือนํ้ ากรอยซึมเขาสูบอ

- ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105
มะเขือเทศ  ฝาย  กระเจี๊ยบ
- ปลูกพืชทนเค็ม ไดแก Acacia
ampliceps หรือสะเดาบนดินนา
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม

905 0.083

3cL บริเวณท่ีพบคราบเกลือ 1-10 %
เปนกลุมดินเหนียว ดินมีความ
เค็มเฉพาะดินตอนบน

- ใสปุยคอก  ปุยหมักและแกลบ
ในอัตรา 1-2 ตัน/ไร
- ใสโสนอัฟริกันในอัตราเมล็ด
5 กก./ไร  เปนปุยพืชสดรวมกับ
ปุยอินทรียนํ้ า 20 ลิตร/ไร

- สรางแหลงนํ้ าสํ ารองในนา เชน
ขุดบอประจํ าไรนา  แตควร
พิจารณาจุดท่ีจะขุดบอวามีนํ้ า
ใตดินเค็มอยูต้ืนหรือเปลา

- ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105
มะเขือเทศ  ฝาย  กระเจี๊ยบ
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม

221 0.020

3lH บริเวณท่ีพบคราบเกลือ 1-10 %
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปน
ทราย ดินมีความเค็มลึกตลอด
หนาตัดดิน

- ใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด
อัตราเมล็ด 5 กก./ไร
- ใชรวมกับปุยอินทรียนํ้ า
อัตรา 20 ลิตร/ไร

- สรางแหลงนํ้ าสํ ารองในนา เชน
ขุดบอประจํ าไรนา  แตควร
พิจารณาจุดท่ีจะขุดบอวามีนํ้ า
ใตดินเค็มอยูต้ืนหรือเปลา
- หามาตรการปองกันนํ้ าเค็ม
หรือนํ้ ากรอยซึมเขาสูบอ

- ใชพันธุขาวทนเค็ม เชน ขาวดอก
มะลิ 105, กข.6  เหนียวสันปาตอง
อายุกลาแก 30-35 วัน ปลูก 6-8
ตน/จับ  ระยะปลูก 20 × 20 ซม.
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม

218 0.020



ตารางที่  4  แนวทางการจัดการดินเค็ม  บริเวณลุมนํ้ ายาม
แนวทางการจัดการ พื้นท่ี

หนวยท่ีดิน ค ําอธิบายหนวยท่ีดิน
การจัดการดิน การจัดการนํ้ า การจัดการพืช ไร เปอรเซ็นต

3lL บริเวณท่ีพบคราบเกลือ 1-10 %
เปนกลุมดินรวน ดินมีความเค็ม
เฉพาะดินตอนบน

- ใชโสนอัฟริกันอัตราเมล็ด      
5 กก./ไร เปนปุยพืชสด
รวมกับปุยอินทรียนํ้ า
อัตรา 20 ลิตร/ไร

- สรางแหลงนํ้ าสํ ารองในนา
เชนขุดบอประจํ าไรนา  แตควร
พิจารณาจุดท่ีจะขุดบอวามีนํ้ า
ใตดินเค็มอยูต้ืนหรือเปลา

- ใชพันธุขาวทนเค็ม ไดแก ขาวดอก
มะล ิ105, กข.6 และเหนียวสันปา
ตอง
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม

8,533 0.785

3skL บริเวณท่ีพบคราบเกลือ 1-10 %
เปนกลุมดินต้ืนหรือมีลูกรังปน
ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน

- ปรับปรุงดินเฉพาะหลุม โดยใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในการ
ปลูกไมผล

- ใหนํ้ าโดยใชกระบอกดินเผาฝง
หางโคนตน 1 ฟุต

- ปลูกไมโตเร็วพวกระถินณรงค       
ยูคาลิปตัส  สะเดา  ขี้เหล็ก  มะขาม
พุทราและไผ
- ทํ าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม

1,862 0.171

4 บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือ
เล็กนอย มีคราบเกลือบนผิวดิน
< 1 %

- ปรับปรุงดินดวยการปลูกพืชปุย
สดแลวไถกลบ
- บํ ารุงดินดวยวัสดุอินทรีย
- ไถกลับตอซังหลังเก็บเกี่ยว
หรือกอนถึงฤดูแลงจัด

- สรางแหลงนํ้ าสํ ารองในนาเชน
ขุดบอนํ้ าประจํ าไรนา หรือพ้ืนท่ี
ขางเคียง
- การใชนํ้ าบาดาลไมควรเจาะลึก
ถึงชั้นนํ้ าเค็ม

- ปลูกพืชท่ีทนนํ้ าแชขังไดทุกชนิด
โดยเฉพาะขาว
- กรณียกรองสามารถปลูกพืชยืนตน
หรือพืชผักไดทุกชนิด

687,554 63.280

5 บริเวณท่ีสูง ไมพบคราบเกลือบน
ผิวดิน

- ขุดบอนํ้ าต้ืนลึก ประมาณ     
6-8 เมตร สํ าหรับพ้ืนท่ีเกษตร
3-5 ไรตอหนึ่งบอ
- หาวัสดุคลุมดินปองกันการสูญ
เสียความชื้นดิน

-ใชนํ้ าจากบอนํ้ าต้ืน โดยคอยๆ
สูบขึ้นมาใชเพราะปริมาณการ
ไหลเขาของนํ้ ามีไมมาก
- มีมาตรการอนุรักษดินและนํ้ า
ปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน
- การใชนํ้ าบาดาลไมควรเจาะลึก
ถึงชั้นนํ้ าเค็ม

- ปลูกพืชไดทุกชนิด แตควรปลูกพืช
ยืนตน หรือปลูกปาเพ่ือชวยปองกัน
การเพ่ิมขึ้นของดินเค็ม
- ปลูกหญาแฝกปองกันการพังทลาย
ของดิน

314,049 28.904

6 บริเวณท่ีไมไดรับผลกระทบจาก
เกลือ

จัดการตามหลักการเกษตรที่ดี
ท่ัวไป

จัดการตามหลักการเกษตรที่ดี
ท่ัวไป

จัดการตามหลักการเกษตรที่ดีท่ัวไป 39,177 3.606

sc พ้ืนท่ีภูเขา 16,194 1.490
W แหลงนํ้ า 17,671 1.626

รวม 1,086,522.00 100.000



ภาคผนวก

การเพิ่มผลผลิตขาวในพ้ืนที่ดินเค็ม

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทํ าโครงการ
พฒันาพืน้ท่ีดนิเคม็ขึน้เพือ่แกไขปญหาขาวใหผลผลิตตํ ่า โดยเนนวธีิการปรบัปรงุ
อยางงายๆ   และลงทุนตํ่ าเกษตรกรนํ าไปปฏิบัติไดเอง  คือ

1. การเตรยีมพ้ืนที่ ในการเตรยีมดนิเพือ่ปกด ําขาวนัน้ ควรใชปุยพชืสด
เชน โสนอัฟริกัน  โสนคางคก  โสนอินเดีย  โสนจีนแดง สับกลบลงไปในดิน
อาจจะใสปุยคอกหรือปุยหมักท่ีหมักไดท่ีแลวไถคลุกเคลาใหเขากับดินถาเปน  
ปุยคอกหมักไวกอนปกด ํา 2-3 วัน แตถาเปนปุยหมักจะตองใสกอน 30 วัน
หากเปนดินเหนียวควรใสแกลบในอัตรา 1 ตันตอไร  ไถคลุกเคลารวมกับดิน
กอนปกดํ าขาวอยางนอย 7 วัน ใสปูนในกรณีท่ีดินนั้นเปนดินกรดเพื่อลดระดับ
ความเปนกรดของดิน หรือ ใสยิปซ่ัมในกรณีท่ีเปนดินเค็มดางเพื่อลางเกลือ

2. การใชพันธุขาวทนเค็ม จากผลการวิจัยของกรมพัฒนาท่ีดิน ได
คนพบพันธุขาวทนเคม็ไดปานกลางซ่ึงมีคุณภาพด ี   ดังตอไปนี้  คือ  หอมอม
นํ ้าสะกยุ 19  ขาวดอกมะลิ 105  เการวง 88  แดงนอย เจ็กกระโดด  ขาวตาอู
กข 8  คํ าผาย 41  ขาวหางเบา  กข 1  เหนียว  สันปาตอง  กอเดียวเบา
ขาวตาแหง

3.  อายุตนกลา   การตกกลาควรคัดเลือกหาพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเค็มนอย
หรือไมมีความเค็มเลยไดย่ิงดี  ควรใชกลาท่ีอายุประมาณ   30–35 วัน   หรือ
5 สัปดาห เพราะตนกลาท่ีมีอายุมากมีความสามารถในการทนเคม็ไดดกีวา
ตนกลาท่ีมีอายุนอย และพนัธุขาวท่ีใชสวนใหญควรเปนพันธุขาวเบา  ซ่ึงมีอายุ
ระหวาง 110-120 วัน

4.  ระยะปกดํ า  การปกดํ าควรใชระยะปกดํ าใหถี่ขึ้นประมาณ 20x20
เซนติเมตร  และเพิ่มจํ านวนตนขาวตอจับใชประมาณ   6-7  ตนตอจับ ท้ังนี้
เพื่อเปนการเพิ่มจํ านวนตนขาวตอพื้นท่ีใหมากขึ้น    ผลสุดทายคือผลผลิตตอ
หนวยพื้นท่ีจะสูงขึ้น

5.  การใชปุยเคมี  ควรแบงใสเปน 3 ระยะดวยกันคือ
- ระยะภายหลังการปกดํ าแลว 7 วัน
- ระยะที่ขาวแตกกอ
- ระยะที่ขาวเริ่มตั้งทอง

โดยใสปุยสูตร 16-20-0 ครั้งละ 10 กิโลกรัมตอไร  ใสตามระยะที่
กํ าหนดไวขางตน   สวนปุยโพแทสเซียมคลอไรดใสครั้งเดียวกอนเตรียมดิน

6. การดูแลรักษา ควรระบายนํ้ าเม่ือสังเกตพบวานํ้ าเปล่ียนเปน
สีนํ้ าตาลออน  หรือสังเกตจากลักษณะอาการของตนขาวเม่ือปลายใบเริ่มไหม
นอกจากนี้ควรไดมีการปองกันและกํ าจัดศัตรูขาว  เชน  โรคและแมลงตางๆ
จนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยว

(ขอมูลจาก : สมศรี  อรุณินท,2544, เอกสารคูมือเจาหนาท่ีของรัฐ
เรื่องดินเค็ม, กรมพัฒนาท่ีดิน, 330 หนา)

การปลูกพืชชอบเกลือและไมทนเค็มจัด

บริเวณใดที่มีผลกระทบจากเกลือรุนแรง พบคราบเกลือท่ีผิวดินมาก
ทํ าการเกษตรอยางอื่นไมคุมคา ก็ควรใชบริเวณนั้นปลูกพืชชอบเกลือและ/หรือ
ไมทนเค็มจัด

ประโยชนของพืชชอบเกลือ
1.  เพื่อฟนฟูสภาพทางนิเวศนจากพื้นท่ีท่ีมีคราบเกลือผิวดินพืชไม

สามารถขึ้นได ใหกลับคืนสภาพมาเปนพื้นท่ีท่ีมีพืช  ขึ้นปกคลุม  ลดการสะสม
เกลือบนผิวดิน ลดการระเหยของนํ้ าจากผิวดิน เพิ่มความชื้นใหดิน

2.  ชวยปรับปรุงบํ ารุงดิน โดยซากใบไมและใบหญาจะเปนอินทรีย
วัตถุเติมใหแกดิน  นอกจากนี้ตนกระถินออสเตรเลียเปนพืชตระกูลถั่ว
สามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศใหแกดิน ดินจะมีสภาพดีขึ้น

3.  เพิ่มความหลากหลายของชนิดพืชท่ีขึ้นไดเนื่องจากในเวลาไมนาน
หลังจากปลูกหญาดิก๊ซีและตนกระถนิออสเตรเลียแลว  พืน้ท่ีจะมีสภาพแวดลอม
ท่ีดีขึ้นทํ าใหพืชพื้นเมืองอื่นๆ  ขึ้นไดเองตามธรรมชาติ

4. ปองกันการแพรกระจายของเกลือออกไปยังพื้นท่ีขางเคียง
5. เปนอาหารแกวัวและควาย
6. ใชเปนฟน
7. มีรายไดจากการขยายพันธุจํ าหนาย

หญาดิ๊กซี

หญาดิ๊กซี มีชื่อวิทยาศาสตรวา Sporobolus virginicus นํ ามาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีท้ังชนิดใบหยาบ คือ หญาดิ๊กซี และชนิดใบละเอียด
คือ หญาสเมียรนา  หญาดิ๊กซีเปนหญาชอบเกลือปรับตัวไดดีในพื้นท่ีดินเค็มท่ี
ท่ีมีคราบเกลือมาก นอกจากนี้ยังทนสภาพนํ้ าทวมขังไดนาน

การขยายพันธุ
ขยายพันธุดวยการปกชํ า  โดยตัดตนเปนทอนยาวประมาณ 2-3 นิ้ว

ใหมีขอติดไปดวยอยางนอย 3 ขอ เพื่อใหรากออก ชํ าในถุงพลาสติกท่ีมี
รรูะบายนํ ้า ประมาณ 1 เดอืน กส็ามารถน ําไปปลูกได หรอืปกช ําในแปลงเพาะช ํา
กอน แลวจึงขยายลงถุงเพื่อสะดวกในการขนยาย การขยายพันธุในปริมาณมาก
ควรใชฮอรโมนชวยในการเรงการเจริญเติบโตของราก

ตนกระถินออสเตรเลีย

ตนกระถินออสเตรเลียมีชื่อวิทยาศาสตรวา  Acacia ampliceps   
เปนตนไมตระกูลถั่ว   มีถิ่นกํ าเนิดในประเทศออสเตรเลีย สามารถทนสภาพ
ดินเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดดี  ตนกระถินออสเตรเลียท่ีอายุมาก
ขึ้นสามารถปรับตัวทนสภาพนํ้ าขังไดดวย

กายขยายพันธุ
ตนกระถินออสเตรเลีย ขยายพันธุดวยเมล็ด เริ่มเก็บเมล็ดไดเม่ือตน

อายุ 1-2 ปขึ้นไป   ดอกเริ่มออกในเดือนตุลาคม   และทยอยเก็บเมล็ดเพื่อ
ขยายพันธุไดในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม   เนื่องจากฝกแกไมพรอมกัน  ควร
เก็บเมล็ดในชวงเชาเพื่อลดการ   สูญเสียจากการแตกของฝกแก  ขณะเก็บ
เมล็ดควรระวังกิ่งหัก  เนื่องจากเปนไมเนื้อออน

การเพาะเมล็ดแชเมล็ดในนํ้ ารอน 90 องศาเซลเซียส นาน 1 นาทีกอน
เพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ดในกระบะจะชวยทํ าใหเมล็ดมีการงอกสูงขึ้น วัสดุปลูก
ควรใชดินรวนปนทราย ขี้เถาแกลบผสมปุยคอกและปุยหมัก อัตราสวน 2:2:1
ไมควรใชทรายจัดเปนวัสดุปลูกเพียงอยางเดียวเพราะจะมีปญหาในการขนยาย 
ระวังเชื้อราและมด  ควรสํ ารองเมล็ดเพื่อซอมแซม  ภายใน  1 – 2 วัน  ขณะ
เมล็ดงอกไมควรรดนํ้ าแรงจะทํ าใหเมล็ดกระเด็นสูญหาย

หลังเมล็ดงอก  7  วัน  หรือเม่ือตนกลามีความสูงประมาณ  5  ซม.
ยายกลาชํ าในถุงพลาสติกท่ีเจาะรู

ชวงกลาอายุ  1  เดือนแรก    ในเรือนเพาะชํ าควรใชตาขายพรางแสง
60 – 70%  หลังจากนั้นคอยๆ เพิ่มแสงในชวงเดือนท่ี 3 ใหกลากระถิน
ออสเตรเลียไดรับแสงเต็มท่ี   ใหนํ้ าสม่ํ าเสมอ  อายุกลาท่ีเหมาะสมที่จะนํ าไป
ปลูกไมคอยมีอายุเกิน 3 เดือน  กลาอายุมากจะมีปญหาระบบรากที่ยาวเกินไป
ควรระวังลมแรงโดยทํ าแนวกํ าบังลม



การใหปุย หลังจากเมล็ดงอกแลวประมาณ  20  วัน  ใสปุย 15-15-
15  ปริมาณ  1 ชอนโตะ  ละลายนํ้ า  5  ลิตร ฉีดพน อาจใสธาตุอาหารเสริม
อีก ¼  ชอนโตะ เพื่อชวยเรงการเจริญเติบโต หลังจากนั้นใสปุย 15-15-15
ถุงละ  4-5  เม็ด ทุกๆ  7-10  วัน

การขนยายไปสูพื้นท่ีปลูก  ระวังกลาไมกระเทือนขณะขนยาย  วิธีการ
ท่ีเหมาะสมควรเรียงถุงใสในกระบะขนยาย  ไมควรวางเรียงตนกลาซอนทับกัน

วธิกีารปลกูพืชชอบเกลอืและไมทนเคม็

ระยะเวลาปลูก  ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปลูกพืชบนพื้นท่ีดินเค็ม
จัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ  ระยะตนฝน  ในเดือนกรกฎาคม -
สิงหาคม

การเตรียมดิน ไถดินปรับระดับพื้นท่ีเตรียมท่ีปลูกตามปกติ  หากเปน
ท่ีลุมนํ้ าขัง  ทํ ารองระบายนํ้ าทุกๆ  ระยะ  10  เมตร  ควรเตรียมดินในเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม

ระยะปลูก ปลูกหญาดิ๊กซีรวมกับตนกระถินออสเตรเลีย  เลือกระยะ
ปลูกใหเหมาะสมกับพื้นท่ีอาจปลูกตนกระถินออสเตรเลียโดยใชระยะปลูก 
2x2 เมตร  หรือ 4x4  เมตร หรือปลูกเปนแถว 2-3 แถว  สลับในแปลงหญา
หรือปลูกบนแนวคันนา  สํ าหรับระยะปลูกของหญาดิ๊กซีนั้นอาจปลูก  30x30
หรือ 50x50  หรือ 75x75  เซนติเมตร  ขึ้นกับจํ านวนตนท่ีมี

การปลูก ขดุหลุมปลูกตนกระถนิออสเตรเลียกวาง 30 ซม. ลึก 30 ซม.
หลุมปลูกหญาลึก  20  ซม.  ใสวัสดุปรับปรุงดิน คือ ปุยคอกและแกลบคลุก
เคลากับดินกนหลุม  อัตราอยางละ 1 ตันตอไร  แกะถุงพลาสติกออกกอนปลูก
เม่ือกลบหลุมปลูกแลวใชแกลบคลมุ เพือ่รกัษาความชืน้ และปองกนั  คราบเกลอื
ขึ้นมาสะสมที่รอบโคนตน

ใสปุยเคมี  สูตร 15-15-15  อัตรา  20  กก./ไร  ระยะเวลา  7  วัน
หลังปลูก

นอกจากนี้  ยังมีไมทนเค็มชนิดอื่นๆ ท่ีปลูกไดในพื้นท่ีดินเค็มจัด เชน
มะขามเทศ มะขามเทศมันและอินทผาลัม  แตตองดูแลเปนพิเศษในการจัด
การดินและการใหนํ้ า

การปลูกพืชชอบเกลือและไมทนเค็มจัด   เปนทางเลือกท่ี
เกษตรกรในพืน้ท่ีดนิเคม็จดั   สามารถด ําเนนิการไดดวยตนเอง   เพือ่ฟนฟดูนิ
ท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม  ใหมีคุณภาพดีขึ้นได

(ขอมูลจาก : อรุณี ยูวนิยม, 2544, การปลูกไมชอบเกลือ
และไมทนเค็มจัด, เอกสารคูมือเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องดินเค็ม, การพัฒนาท่ีดิน,
หนา 273-275)



จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่การจัดการ พื้นท่ี (ไร)
นครพนม นาหวา บานเสียว 3lL 1,076                                    
นครพนม นาหวา บานเสียว 3skL 736                                       
นครพนม นาหวา บานเสียว 4 2,393                                    
นครพนม นาหวา เหลาพัฒนา 3cL 24                                         
นครพนม นาหวา เหลาพัฒนา 3lL 3,324                                    
นครพนม นาหวา เหลาพัฒนา 3skL 680                                       
นครพนม นาหวา เหลาพัฒนา 4 17,796                                  
นครพนม นาหวา เหลาพัฒนา 5 4,229                                    
นครพนม นาหวา เหลาพัฒนา W 3,374                                    
นครพนม ศรีสงคราม บานขา 4 24,470                                  
นครพนม ศรีสงคราม บานขา 5 4,288                                    
นครพนม ศรีสงคราม บานขา W 2,223                                    
สกลนคร คําตากลา แพด 5 781                                       
สกลนคร เจริญศิลป โคกศิลา 4 31,497                                  
สกลนคร เจริญศิลป โคกศิลา 5 1,062                                    
สกลนคร เจริญศิลป โคกศลิา W 143                                       
สกลนคร เจริญศิลป เจริญศิลป 2cL 30                                         
สกลนคร เจริญศิลป เจริญศิลป 2skL 21                                         
สกลนคร เจริญศิลป เจริญศิลป 2sL 46                                         
สกลนคร เจริญศิลป เจริญศิลป 3cH 285                                       
สกลนคร เจริญศิลป เจริญศิลป 3skL 295                                       
สกลนคร เจริญศิลป เจริญศิลป 4 36,021                                  
สกลนคร เจริญศิลป เจริญศิลป 5 767                                       
สกลนคร เจริญศิลป เจริญศิลป W 273                                       
สกลนคร เจริญศิลป ทุงแก 4 7,181                                    
สกลนคร เจริญศิลป ทุงแก 5 434                                       
สกลนคร เจริญศิลป ทุงแก W 371                                       
สกลนคร เจริญศิลป บานเหลา 4 769                                       
สกลนคร พรรณานิคม เชิงชุม 4 1,292                                    
สกลนคร พรรณานิคม เชิงชุม W 18                                         
สกลนคร พรรณานิคม บะฮี 4 4,681                                    
สกลนคร พรรณานิคม บะฮี 5 7,759                                    
สกลนคร พรรณานิคม บะฮี W 19                                         
สกลนคร วานรนิวาส ขัวกาย 4 18,264                                  
สกลนคร วานรนิวาส ขัวกาย 5 18,535                                  
สกลนคร วานรนิวาส ขัวกาย W 220                                       
สกลนคร วานรนิวาส เดื่อศรีคันไชย 4 914                                       
สกลนคร วานรนิวาส เดื่อศรีคันไชย 5 2,613                                    
สกลนคร วานรนิวาส ธาตุ 4 71,856                                  
สกลนคร วานรนิวาส ธาตุ 5 5,272                                    
สกลนคร วานรนิวาส ธาตุ W 676                                       

ตารางแสดงพื้นที่การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการรายตําบล
บริเวณลุมน้ําหวยน้ํายาม



จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่การจัดการ พื้นท่ี (ไร)
สกลนคร วานรนิวาส นาคํา2 4 12,119                                  
สกลนคร วานรนิวาส นาคํา2 5 16,962                                  
สกลนคร วานรนิวาส นาคํา2 W 145                                       
สกลนคร วานรนิวาส นาซอ 4 9,906                                    
สกลนคร วานรนิวาส นาซอ 5 19,414                                  
สกลนคร วานรนิวาส นาซอ W 18                                         
สกลนคร วานรนิวาส วานรนิวาส_ดอนสวรรค 4 68,502                                  
สกลนคร วานรนิวาส วานรนิวาส_ดอนสวรรค 5 13,920                                  
สกลนคร วานรนิวาส วานรนิวาส_ดอนสวรรค W 350                                       
สกลนคร วานรนิวาส ศรีวิชัย 4 32,671                                  
สกลนคร วานรนิวาส ศรีวิชัย 5 17,191                                  
สกลนคร วานรนิวาส ศรีวิชัย W 221                                       
สกลนคร วานรนิวาส หนองแวงใต_หนองแวง2 4 492                                       
สกลนคร วานรนิวาส หนองแวงใต_หนองแวง2 5 244                                       
สกลนคร วานรนิวาส หนองสนม 4 39,662                                  
สกลนคร วานรนิวาส หนองสนม 5 59,122                                  
สกลนคร วานรนิวาส หนองสนม W 82                                         
สกลนคร วาริชภูมิ คอเขียว 4 8,850                                    
สกลนคร วาริชภูมิ คอเขียว 5 1,165                                    
สกลนคร วาริชภูมิ คอเขียว 6 8,800                                    
สกลนคร วาริชภูมิ คอเขียว SC 2,377                                    
สกลนคร วาริชภูมิ คอเขียว W 75                                         
สกลนคร วาริชภูมิ คําบอ 4 3,576                                    
สกลนคร วาริชภูมิ คําบอ 5 1,746                                    
สกลนคร วาริชภูมิ คําบอ 6 4,871                                    
สกลนคร วาริชภูมิ คําบอ SC 3,769                                    
สกลนคร วาริชภูมิ คําบอ W 31                                         
สกลนคร วาริชภูมิ หนองลาด1 4 12,226                                  
สกลนคร วาริชภูมิ หนองลาด1 5 3,675                                    
สกลนคร วาริชภูมิ หนองลาด1 W 372                                       
สกลนคร สวางแดนดิน ตาลโกน 4 28,529                                  
สกลนคร สวางแดนดิน ตาลโกน 5 2,857                                    
สกลนคร สวางแดนดิน ตาลโกน W 359                                       
สกลนคร สวางแดนดิน ตาลเนิ้ง 4 6,652                                    
สกลนคร สวางแดนดิน ตาลเนิ้ง 5 61                                         
สกลนคร สวางแดนดิน ทรายมูล 3lL 1,893                                    
สกลนคร สวางแดนดิน ทรายมูล 3skL 47                                         
สกลนคร สวางแดนดิน ทรายมูล 4 34,350                                  
สกลนคร สวางแดนดิน ทรายมูล 5 9,567                                    
สกลนคร สวางแดนดิน ทรายมูล W 322                                       
สกลนคร สวางแดนดิน ธาตุทอง 3lL 1,538                                    
สกลนคร สวางแดนดิน ธาตุทอง 4 26,013                                  
สกลนคร สวางแดนดิน ธาตุทอง 5 7,202                                    
สกลนคร สวางแดนดิน ธาตุทอง W 128                                       



จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่การจัดการ พื้นท่ี (ไร)
สกลนคร สวางแดนดิน พันนา 2lH 41                                         
สกลนคร สวางแดนดิน พันนา 3lH 218                                       
สกลนคร สวางแดนดิน พันนา 3lL 360                                       
สกลนคร สวางแดนดิน พันนา 4 17,558                                  
สกลนคร สวางแดนดิน พันนา 5 2,677                                    
สกลนคร สวางแดนดิน พันนา W 36                                         
สกลนคร สวางแดนดิน โพนสูง2_นาถอน 4 498                                       
สกลนคร สวางแดนดิน สวางแดนดิน 4 1,028                                    
สกลนคร สวางแดนดิน สวางแดนดิน 5 1,332                                    
สกลนคร สองดาว ทาศิลา 6 277                                       
สกลนคร สองดาว ทาศิลา SC 770                                       
สกลนคร สองดาว ปทุมวาป 4 5,682                                    
สกลนคร สองดาว ปทุมวาป 5 4,651                                    
สกลนคร สองดาว ปทุมวาป 6 17,036                                  
สกลนคร สองดาว ปทุมวาป SC 9,279                                    
สกลนคร สองดาว ปทุมวาป W 436                                       
สกลนคร สองดาว วัฒนา 4 11,884                                  
สกลนคร สองดาว วัฒนา 5 15,411                                  
สกลนคร สองดาว วัฒนา W 212                                       
สกลนคร สองดาว สองดาว 4 5,515                                    
สกลนคร สองดาว สองดาว 5 8,767                                    
สกลนคร สองดาว สองดาว 6 8,193                                    
สกลนคร สองดาว สองดาว W 494                                       
สกลนคร อากาศอํานวย นาฮี 4 1,255                                    
สกลนคร อากาศอํานวย นาฮี 5 2,136                                    
สกลนคร อากาศอํานวย บะหวา 4 19,746                                  
สกลนคร อากาศอํานวย บะหวา 5 5,392                                    
สกลนคร อากาศอํานวย บะหวา W 99                                         
สกลนคร อากาศอํานวย โพนงาม 4 4,432                                    
สกลนคร อากาศอํานวย โพนงาม 5 615                                       
สกลนคร อากาศอํานวย โพนงาม W 115                                       
สกลนคร อากาศอํานวย โพนแพง 4 25,847                                  
สกลนคร อากาศอํานวย โพนแพง 5 12,567                                  
สกลนคร อากาศอํานวย โพนแพง W 531                                       
สกลนคร อากาศอํานวย วาใหญ 4 29,152                                  
สกลนคร อากาศอํานวย วาใหญ 5 47,602                                  
สกลนคร อากาศอํานวย วาใหญ W 494                                       
สกลนคร อากาศอํานวย สามัคคีพัฒนา 3cH 620                                       
สกลนคร อากาศอํานวย สามัคคีพัฒนา 3cL 198                                       
สกลนคร อากาศอํานวย สามัคคีพัฒนา 3lL 340                                       
สกลนคร อากาศอํานวย สามัคคีพัฒนา 3skL 70                                         
สกลนคร อากาศอํานวย สามัคคีพัฒนา 4 28,117                                  
สกลนคร อากาศอํานวย สามัคคีพัฒนา 5 2,660                                    
สกลนคร อากาศอํานวย สามัคคีพัฒนา W 1,899                                    



จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่การจัดการ พื้นท่ี (ไร)
สกลนคร อากาศอํานวย อากาศ 3skL 34                                         
สกลนคร อากาศอํานวย อากาศ 4 36,152                                  
สกลนคร อากาศอํานวย อากาศ 5 11,373                                  
สกลนคร อากาศอํานวย อากาศ W 3,931                                    

1,086,512                             รวมพื้นท่ี



N E N E
9-1 บทรายมูล 1932000 344681 3FL 0-17 SL >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 56.000 5743-4 9-13 บ.ดอนปอ 1944174 401326 3L 0-20 SL >150 ทํานา-ดี Lt 0.290 มีคราบเกลือ
ต.ทรายมูล 17-27 SL 0.660 มีคราบเกลือ ต.เหลาพัฒนา 20-35 LS 0.046 บนผิว

อ.สวางแดนดิน 27-50 SCL 0.250 บนผิว อ.นาหวา 35-70 LS 0.047
จ.สกลนคร 50-100 CL 0.152 จ.นครพนม 70-110 LS 0.054

100-130 CL 0.400 จ.นครพนม 110-150 SCL 0.061
130-150 CL 0.280

9-14 บ.ดอนปอ 1944216 400690 3SK 0-16 LS >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 0.790 ทํานาเกลือ
9-2 บ.สรางแกว 1933973 345036 3FL 0-12 SL 80 ทํานา-ปานกลาง Lt 0.380 มีคราบเกลือ ต.เหลาพัฒนา 16-40 SL 0.660
ต.ทรายมูล 12-30 SL 0.720 บนผิว อ.นาหวา 40-80 CL 0.240

อ.สวางแดนดิน 30-50 SCL 0.640 5743-4 จ.นครพนม 80-110 CL 0.155
จ.สกลนคร 50-80 sgCL 0.570 110-130 LS 1.150

130-150 SL 0.530
9-3 บ.โนนเสบง 1929659 346170 3FL 0-10 LS >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 3.210 5743-4

ต.ทรายมูล 10-21 LS 0.860 มีคราบเกลือ 9-15 บ.เสียว 1942276 500115 3FL 0-16 LS >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 1.730 มีคราบเกลือ
อ.สวางแดนดิน 21-30 SL 0.880 บนผิว ต.เสียว 16-40 LS 0.370 บนผิว
จ.สกลนคร 30-70 SL 0.780 อ.นาหวา 40-70 SCL 0.420

70-110 SCL 0.570 จ.นครพนม 70-100 SCL 0.330
110-130 CL 0.310 100-130 SL 0.450

130-150 LS 0.520
9-4 บ.พันนา 1928989 348050 3F 0-14 SL >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 4.640 5743-4
ต.พันนา 14-30 SL 0.940 มีคราบเกลือ 9-16 บ.กุดขาม 1944334 351954 2C 0-19 SL >150 ที่รกราง Lt 4.300 ทํานาเกลือ

อ.สวางแดนดิน 30-50 SiL 0.500 บนผิว ต.เจริญศิลป 19-50 SCL 3.410
จ.สกลนคร 50-100 L 0.610 อ.เจริญศิ,ป 50-80 SCL 1.090

100-130 Sic 0.640 จสกลนคร 80-110 C 0.600
130-150 C 0.700 110-150 C 0.920

9-5 บ.พันนา 1929040 347936 3FL 0-14 L >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 0.032 5743-4 9-17 บ.กุดขาม 1944207 351953 3C 0-23 SiL >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 1.270
ต.พันนา 14-29 SiL 0.055 มีคราบเกลือ ต.เจริญศิลป 23-50 CL 1.520

อ.สวางแดนดิน 29-60 L 0.083 บนผิว อ.เจริญศิ,ป 50-70 CL 1.240
จ.สกลนคร 60-80 CL 0.070 จสกลนคร 70-110 C 1.800

80-120 SCL 0.076 อ.เจริญศิ,ป 110-150 C 1.540
120-150 SL 0.058 จสกลนคร

9-6 บ.นาดอกไม 1957020 399310 3C 0-8 Sic >150 ทํานา-ไมดี Lt 8.400 5844-3 9-18 บ.สรางฟาก 1941970 351069 2SK 0-14 SiL >150 ทํานา-ดี Lt 0.019
ต.สมัคคีพัฒนา 8-23 SL 2.500 มีคราบเกลือ ต.เจริญศิลป 14-30 SiL 0.022
อ.อากาศอํานวย 23-60 SL 2.450 บนผิว อ.เจริญศิ,ป 30-70 Sic 0.024
จ.สกลนคร 60-80 SCL 1.330 จสกลนคร 70-110 Sic 0.030

80-100 LS 1.110 110-150 Sic 0.036
100-120 gLs 1.670
120-140 gLs 0.860 9-19 บ.สรางฟาก 1942023 351040 3SK 0-25 Sic >150 ทํานา-ดี Lt 0.062
140-150 C 0.610 ต.เจริญศิลป 25-50 SICL 0.038

อ.เจริญศิ,ป 50-80 Sic 0.053
9-7 บ.ดอนทอย 1953427 396067 3C 0-14 SL >150 ทํานา-ไมดี FP 0.560 5844-3 จสกลนคร 80-120 Sic 0.067
ต.สมัคคีพัฒนา 14-30 SL 0.580 มีคราบเกลือ อ.เจริญศิ,ป 120-150 Sic 0.078
อ.อากาศอํานวย 30-60 LS 0.610 บนผิว จสกลนคร
จ.สกลนคร 60-80 sgCL 0.680

80-100 SCL 0.610 9-20 บ.ดอนยานาง 1936673 345269 3SK 0-17 L >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 2.400 มีคราบเกลือ
100-150 Sic 0.450 ต.ทรายมูล 17-35 CL 2.070 บนผิว

อ.สวางแดนดิน 35-60 sgCL 1.940
9-8 บ.ดอนทอย 1952664 395904 3SK 0-21 LS >150 ที่รกราง Lt 0.011 5844-3 จสกลนคร 60-80 gCL 1.780
ต.สมัคคีพัฒนา 21-60 SCL 0.013 มีคราบเกลือ 80-100 gCL 1.740
อ.อากาศอํานวย 60-100 SC 0.011 บนผิว
จ.สกลนคร 100-130 C 0.011 9-21 บ.ถอน 1927410 349059 3FL 0-16 SL >150 ทํานา-ไมดี Lt 4.170 มีคราบเกลือ

130-150 C 0.012 ต.พันนา 16-30 SL 1.160 บนผิว
อ.สวางแดนดิน 30-50 SL 1.120

9 - 9 บ.ดอนทอย 1952612 395928 3FL 0-16 SL >150 ทํานา-ไมดี Lt 0.310 จสกลนคร 50-70 SL 1.380
ต.สมัคคีพัฒนา 16-30 SL 0.133 70-110 sgSCL 1.050
อ.อากาศอํานวย 30-70 SCL 0.067 110-150 sgSCL 1.190
จ.สกลนคร 70-90 SC 0.071

อ.อากาศอํานวย 90-120 SC 0.059 9-22 บ.คันชา 1930181 348856 3FL 0-18 SL >150 ทํานา-ดี Lt 2.730 มีคราบเกลือ
จ.สกลนคร 120-150 SC 0.170 ต.ธาตุทอง 18-40 SL 0.790 บนผิว

อ.สวางแดนดิน 40-70 SCL 0.610
9-10 บ.โคกสะอาด 1921472 398219 3FL 0-17 SL 100 ทํานา-ปานกลาง Lt 0.014 จสกลนคร 70-90 SCL 0.460

ต.บานเสียว 17-60 SiL 0.013 90-130 CL 0.220
อ.นาหวา 60-90 SiL 0.008 130-150 C 0.230
จ.นครพนม 90-100 SCL 0.009

9-23 บ.เมืองทอง-โมน 1928456 349367 2FL 0-17 LS >150 เคยทํานามากอน Lt 6.490
9-11 บ.หนองโอง 1942858 402338 3FL 0-9 SL >150 ทํานา-ไมดี Lt 0.400 มีคราบเกลือ ต.พันนา 17-30 LS 1.290

ต.บานเสียว 9-23 SL 0.570 บนผิว อ.สวางแดนดิน 30-60 SL 1.400
อ.นาหวา 23-60 SiL 0.181 จสกลนคร 60-80 SL 1.200
จ.นครพนม 60-90 Sic 0.107 80-100 SCL 0.400

90-130 C 0.072 100-130 sgCL 0.400
130-150 LS 0.028 130-150 sgCL 0.370

9-12 บ.หนองดุด 1943619 404079 3FL 0-18 L >150 ทํานา-ปานกลาง Lt 0.112 มีคราบเกลือ
ต.เหลาพัฒนา 18-30 SL 0.056 บนผิว
อ.นาหวา 30-70 SL 0.094
จ.นครพนม 70-110 SL 0.101
จ.นครพนม 110-140 SL 0.134

140-150 SCL 0.100

จุดที่/บาน,ตําบล
คาพิกัดจุด

คา  EC.1:5 หมายเหตุ(ระวาง) จุดที่/บาน,ตําบล
คาพิกัดจุด

คา  EC.1:5 หมายเหตุ(ระวาง)
ระดับคราบ

เกลือ
ระดับความ

ลึก
เน้ือดิน

ระดับนํ้า
ในดิน

ขอมูลการเก็บตัวอยางดินจากสนามและคาความเค็ม(EC.1:5) บริเวณลุมนํ้าหวยนํ้ายาม ขอมูลการเก็บตัวอยางดินจากสนามและคาความเค็ม(EC.1:5) บริเวณลุมนํ้าหวยนํ้ายาม
ระดับคราบ

เกลือ
ระดับความ

ลึก
เน้ือดิน

ระดับนํ้า
ในดิน

การใชที่ดิน สภาพพ้ืนที่ การใชที่ดิน สภาพพ้ืนที่





รายชื่อจังหวัด พบคราบเกลือ พบคราบเกลือ พบคราบเกลือ พบคราบเกลือ บริเวณสูงมีชั้นหินเกลือ บริเวณที่ไมมีผลกระทบ บริเวณพื้นที่ รวมพื้นที่ทั้งอําเภอ

บนผิวดิน > 50 % บนผิวดิน 10 - 50 % บนผิวดิน 1 - 10 % บนผิวดิน < 1 % รองรับอยูขางลาง จากคราบเกลือ  ที่ทําเกลือ

นครราชสีมา 69,974            115,872               1,473,636         2,188,676     3,366,550            4,585,403             1,096         920,038       87,482         12,808,727       

ชัยภูมิ 15,867            32,046                 203,800            383,318        856,249               4,681,389             - 1,778,464     35,296         7,986,429         

บุรีรัมย 104                 1,412                   113,635            1,779,110     2,389,932            2,001,475             - 85,616         79,894         6,451,178         

สุรินทร 121                 557                     139,845            2,093,229     1,054,537            1,691,852             - 33,123         64,271         5,077,535         

ขอนแกน 2,487              26,464                 265,319            1,761,803     1,227,943            2,898,276             - 460,224       161,228        6,803,744         

มหาสารคาม 611                 12,517                 356,596            1,687,929     1,202,353            21,399                 - - 25,896         3,307,301         

กาฬสินธุ 342                 554                     157,686            703,214        319,552               2,743,206             - 255,291       161,871        4,341,716         

อุดรธานี 4,623              10,463                 281,441            1,470,186     2,230,675            2,723,099             - 499,892       111,114        7,331,493         

หนองคาย 990                 2,076                   18,800              2,202,063     1,765,627            217,603                - 241,637       133,879        4,582,675         

สกลนคร 6,912              1,345                   55,475              2,735,147     1,240,941            1,519,170             - 279,859       164,754        6,003,603         

หนองบัวลําภู - - - - - 2,162,158             - 200,742       48,975         2,411,875         

อุบลราชธานี 693                 7,275                   223,859            1,419,049     1,502,215            5,929,707             - 497,915       259,819        9,840,532         

ศรีสะเกษ 137                 232                     30,345              3,018,390     393,912               1,655,878             - 365,946       60,145         5,524,985         

ยโสธร - 79                       70,824              1,027,335     502,567               949,218                - 30,595         20,422         2,601,040         

รอยเอ็ด 880                 15,691                 357,701            2,869,373     695,324               1,114,550             - 76,233         57,404         5,187,156         

อํานาจเจริญ - 1,491                   66,917              158,331        454,733               1,247,363             - 33,822         13,123         1,975,780         

นครพนม 278                 158                     20,463              1,430,534     1,346,111            515,186                - 74,282         77,049         3,464,061         

มุกดาหาร - - - - - 2,191,743             - 475,833       26,174         2,693,750         

เลย - - - - - 3,676,117             - 3,434,885     29,381         7,140,383         

รวมพื้นที่ทั้งหมด 104,019          228,232               3,836,342         26,927,687   20,549,221          42,524,792           1,096         9,744,397     1,618,177     105,533,963      

พื้นที่ภูเขา แหลงนํ้า

พื้นที่การแพรกระจายของคราบเกลือบนผิวดิน
แยกตามจังหวัด  บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดแบงชั้นปริมาณคราบเกลือบนผิวดิน  /  พื้นที่ (ไร)




