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การสํารวจศึกษาจัดทําแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 
บริเวณลุมนํ้าลํานํ้าหวยดาน 

 
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
เพ่ือแกไขปญหาดินเค็ม แตยังไมมีแผนการจดัการดนิเค็มทีม่องภาพรวมทั้ง   
ลุมน้ํา   และขาดแผนการจัดการในระยะยาว   ดังนัน้การ จัดทําแผนการจัดการดิน
เค็มเอาไว  จะชวยใหการแกปญหาดําเนินไปอยางมีระบบมากขึ้น 
 ในโครงการการจัดทําแผนครั้งนี้จะคัดเลือกเอาลุมน้ําสาขาที่ไดรับผล 
กระทบจากดินเค็มมากมาจัดทํากอน ลุมน้ําลําน้ําหวยดาน เปนหนึ่งในลุมน้ําที่ได  
คัดเลือกมาดําเนินการในป  2549 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานในสนาม ไมวาจาก
กรมพัฒนาทีด่นิ จากศนูยถายทอดเทคโนโลยีประจําตาํบล หมอดินอาสา อบต. 
หนวยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ หรือเกษตรกร ไดมีขอมูลเชิงวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบตัิที่ละเอียดยิ่งข้ึน   ทั้งนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาดนิเค็มเพิ่ม
ข้ึนมาอีก สวนบริเวณที่เกิดปญหาอยูแลวกท็ําการปรับปรงุใหนํากลับมาใช
ประโยชนไดอีกตอไป 
 
2 วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสํารวจและจัดกลุมการแพรกระจายของดินเค็มบรเิวณลุมน้ํา                    
                  ลําน้ําหวยดาน 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนทีด่ินเค็ม     และปองกันการ
แพรกระจายของดินเค็มใหสอดคลองกันทัง้ลุมน้ํา  

2.3  เพ่ือเปนแหลงขอมูลพ้ืนฐานของทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม 
 
3 พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําลําน้ําหวยดาน   (ภาพที่ 1)    ซึ่งมี 
พ้ืนที่ประมาณ  439,607  ไร   อยูในบริเวณ  อ.เมือง อ.หนองหาน อ.พิบูลยรักษ 
จ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 พื้นที่ดําเนินการ ลุมน้ําลาํน้ําหวย
ดาน คือ บริเวณที่เปนสีมวง 

 

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             
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 8.4 ลักษณะของดินเค็มทีป่รากฏบนพื้นผิวโลก  
ลักษณะของพื้นที่ดินเค็มที่ปรากฏบนพื้นผวิโลกจะแตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆ 

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

คราบเกลือหรือขุยเกลือที่ปรากฏบนผิวดนิในฤดูแลงใชเปนเกณฑสําหรับ 
จําแนกระดับความรุนแรงของปญหาดินเค็มได   ดังเกณฑที่    กรมพัฒนาที่ดนิ
กําหนดดังนี ้ (พิชัย วิชัยดิษฐ, 2538)  

1) บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือมากที่สุด   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 ) 

-   กลุมเนื้อดนิที่เปนดินตื้น  (All particle size classes of skeletal: sk)   
 

8.6 หนวยที่ดินที่ไดรับผลกระทบจากคราบเกลือสําหรับการจัดการ
ดินเค็ม 
 การพิจารณาจดัเปนหนวยที่ดินทีไ่ดรับผลกระทบจากคราบเกลือเพ่ือ
การจัดการดินเค็ม ในการศกึษานีใ้ช 3 ปจจัยสําคัญมาพิจารณา คือ  

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

หวยดาน 
ผลการสาํรวจปริมาณคราบเกลือบนผิวดนิและกลุมเนื้อดนิบริเวณลุมน้าํ 

ลําน้ําหวยดาน   บริเวณทีม่ีผลกระทบจากเกลือมากทีสุ่ด  มีคราบเกลือบนผิว
ดิน >50%    และมีกลุมเนือ้ดินเปนดนิรวนหยาบ  มีพ้ืนที่  77 ไร  กลุมเนื้อดิน
เปนดนิรวนละเอียด มีพ้ืนที่  244 ไร  บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก   มี
คราบเกลือบนผิวดิน  10-50%  และมีกลุมเนื้อดินเปนดนิรวนละเอียด  มี
พ้ืนที่  759  ไร  กลุมเนือ้ดินเปนดนิตืน้ หรือมีลูกรังปน  มีพ้ืนที ่  27  ไร  
บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10% และมี
กลุมเนื้อดินเปนดนิเหนียว มีพ้ืนที่  170  ไร   กลุมเนื้อดินเปนดินรวนหยาบ   
มีพ้ืนที ่  4,293 ไร   กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนละเอียด   มีพ้ืนที ่  20,544  ไร  
กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวน  มีพ้ืนที่ 422  ไร    กลุมเนื้อดนิเปนดินตืน้ หรือมีลูกรัง
ปน  มีพ้ืนที่  3,393  ไร    บริเวณที่มผีลกระทบจากเกลือเล็กนอย  มีคราบเกลือ
บนผิวดิน < 1%   มีพ้ืนที ่114,567 ไร   บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิว
ดิน  มีพ้ืนที่  293,654  ไร   แหลงน้ํา มีพ้ืนที่  1,457 ไร  รวมเนื้อที่ทั้งหมด  
439,607  ไร  ดังตารางที ่ 2 และภาพผนวกที่ 1 

 
 

ตารางที ่ 2 การแพรกระจายของคราบเกลือและกลุมเนื้อดิน บริเวณลุมน้ําลําน้ําหวยดาน 
พื้นท่ี สัญลักษณ 

แผนท่ี คําอธิบาย 
ไร เปอรเซ็นต 

 
บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  >50%     
 

  

1col กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนหยาบ 77 0.018 

1fl กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนละเอียด 244 0.056 

 
 

บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมาก 
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50% 

  

2fl กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนละเอียด 759 0.173 

2sk กลุมดินตืน้หรือมีลูกรงัปน 27 0.006 

 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือ 
ปานกลาง มีคราบเกลอืบนผิวดิน 1-10% 

  

3c กลุมเนื้อดนิเปนดนิเหนียว 170 0.039 

3col กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนหยาบ 4,293 0.977 

 

ปริมาณคราบเกลือ  > 50%50 %

ปริมาณคราบเกลือ 10-50%

ปริมาณคราบเกลือ 1-10%

10 %

1 %
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ตารางที่  2 การแพรกระจายของคราบเกลือและกลุมเนื้อดิน บริเวณลุมน้ําลําน้ําหวยดาน (ตอ) 
พื้นท่ี สัญลักษณ 

แผนท่ี คําอธิบาย 
ไร เปอรเซ็นต 

3fl กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวนละเอียด 20,544 4.673 

3l กลุมเนื้อดนิเปนดนิรวน 422 0.095 

3sk กลุมดินตืน้หรือมีลูกรงัปน 3,393 0.772 

4 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือเลก็นอย     
มีคราบเกลือบนผวิดิน < 1% 114,567 26.061 

5 บริเวณท่ีสูง ไมพบคราบเกลือบนผวิดิน 293,654 66.799 

w แหลงน้ํา 1,457 0.331 

 รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 439,607 100.000 
 

9.2 หนวยที่ดินสําหรับการจัดการดินเค็มของลุมนํ้าลํานํ้าหวยดาน 
ผลการสาํรวจศึกษาพบวามีหนวยทีด่ินสาํหรับการจดัการดินเค็มบริเวณ 

ลุมน้ําลําน้ําหวยดาน  จํานวน   10 หนวยที่ดิน ดังนี ้(ตารางที่ 3) 
 9.2.1 หนวยที่ดิน 1lH คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก

ที่สุด มีคราบเกลือบนผิวดนิ >50 % เปนกลุมดนิรวน หรือดนิรวนปนทราย 
และดินมคีวามเคม็ลึกตลอดหนาตดัดนิ มีพ้ืนที่ 321 ไร 

9.2.2 หนวยที่ดิน 2lH คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก 
มีคราบเกลือบนผิวดนิ 10-50 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย และ
ดินมีความเคม็ลึกตลอดหนาตดัดนิ มีพ้ืนที่ 759 ไร 

9.2.3 หนวยที่ดิน 2skH คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือ
มาก มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 % เปนกลุมดนิตืน้ หรือมีลูกรังปน และดนิ
มีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน มีพ้ืนที่ 27 ไร 

9.2.4 หนวยที่ดิน 3cL คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปาน
กลาง มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10 % เปนกลุมดนิเหนียว และดนิมีความเค็ม
เฉพาะดนิตอนบน มีพ้ืนที่ 170 ไร 

9.2.5 หนวยที่ดิน 3lH คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปาน
กลาง มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 
และดินมคีวามเค็มลึกตลอดหนาตดัดนิ มีพ้ืนที่ 10,293 ไร 

9.2.6 หนวยที่ดิน 3lL คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปาน
กลาง มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10 % เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 
และดินมคีวามเค็มเฉพาะดนิตอนบน มีพ้ืนที่ 14,966 ไร 

9.2.7 หนวยที่ดิน 3skL คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือ
ปานกลาง มคีราบเกลือบนผิวดิน 1-10 % เปนกลุมดินตื้น หรือมีลูกรังปน 
และดินมคีวามเค็มเฉพาะดนิตอนบน มีพ้ืนที่ 3,393 ไร 

9.2.8 หนวยที่ดิน 4 คือ บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือ
เล็กนอย มีคราบเกลือบนผิวดิน <1 % มีพ้ืนที่ 114,567 ไร 

9.2.9 หนวยที่ดิน 5 คือ บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิว
ดิน มีพ้ืนที ่293,654 ไร 

9.2.10  แหลงน้ํา    มีพ้ืนที ่ 1,457  ไร 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด   439,607 ไร   
 
 

 
 

ตารางที่ 3 หนวยที่ดินสําหรับการจัดการดินเค็มของลุมน้ําลําน้ําหวยดาน 

พ้ืนที่ 
หนวยที่ดิน คําอธิบายหนวยที่ดิน 

ไร เปอรเซ็นต 
1lH บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด    

มีคราบเกลือบนผิวดินมากกวา  50 %  
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน 

321 0.073 

ตารางที่ 3 หนวยที่ดินสําหรับการจัดการดินเค็มของลุมน้ําลําน้ําหวยดาน (ตอ) 

พ้ืนที่ 
หนวยที่ดิน คําอธิบายหนวยที่ดิน 

ไร เปอรเซ็นต 
2lH บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก       

มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 %  
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน  

759 0.173 

2skH บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก       
มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 %  
เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน 

27 0.006 

3cL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10 %  
เปนกลุมดินเหนียว ดินมีความเค็มเฉพาะ 
ดินตอนบน  

170 0.039 

3lH บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10 %  
เปนกลุมดินรวน  หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน 

10,293 2.341 

3lL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10 %  
เปนกลุมดินรวน  หรือดินรวนปนทราย 
ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน 

14,966 3.405 

3skL บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  
มีคราบเกลือบนผิวดิน  1-10 %  
เปนกลุมดินตื้น  หรือมีลูกรังปน 
ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน  

3,393 0.772 

4 บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย  
มีคราบเกลือบนผิวดิน < 1 %  

114,567 26.061 

5 บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน 293,654 66.799 
W แหลงน้ํา  1,457 0.331 

รวม 439,607 100.000 
 

 
9.3 แนวทางการจัดการดินเค็ม 

       แนวทางการจัดการดินเคม็แยกเปนการจัดการดิน  การจัดการน้ํา  
และการจัดการพืช  โดยมีหลักในการจดัการดังนี ้
 

  9.3.1 บริเวณที่พบคราบเกลือ > 50% เปนกลุมดนิรวน หรือ
ดินรวนปนทราย ดินมีความเค็มลึกตลอดหนาตดัดิน (1lH) 

การจัดการดิน  มีแนวทางดงันี้ (1) ทําคนัดินกัน้ไมใหเกลือ 
แพรไปที่อ่ืน (Polder system) (2) ปลอยไวเปนที่สําหรับชาวบานทําเกลือตาม
แบบดั้งเดิม (3) จัดทําระบบระบายเกลือที่ผิวดิน (surface drainage) โดยการ
ยกรองใหสันบนกวาง 6-8 เมตร มีรองน้ํากวาง 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร เพ่ือ
ชวยการระบายน้ําของดิน 

การจัดการน้ํา  มีแนวทางดังนี้  (1) ขุดคูระบายน้าํ  (open  
ditch) ในบริเวณที่มีน้ําขังบนผิวดนิ รวมกับการระบายน้าํแบบทอ (tube drain) 
ความลึก 1 เมตร   ระยะหาง 40-60 เมตร  (2) รอบบริเวณวางทอระบายน้าํ   
แบบ interceptor drain เพ่ือปองกันน้าํที่ไหลมาจากเนิน (seep)  

การจัดการพืช  มีแนวทางดงันี้  (1) ปลูกพืชอาหารสัตวทน 
เค็มไดเมื่อระดับน้ําใตดินลดต่าํกวาระดับทอระบายน้าํ ทําทุงหญาเล้ียงสัตว (2) 
ปลูกพืชชอบเกลือ รวมกับไมยืนตนทนเค็มจัด เพ่ือคลุมดินและลดระดับน้าํใต
ดินโดยตรง (3) ปลูกกก และพืชทนเคม็ทนน้ําขังเพ่ือใชประโยชนในครัวเรือน
และชุมชน 
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  9.3.2  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
พืชและเลี้ยงสัตวในหนาแลง 
  การจัดการพืช  มีแนวทางดังนี้  (1)ปลูกหญาอาหารสัตวทน
เค็ม  เชน หญาขน หญากินนี หญาเนเปยรแคระ (2)ปลูกโสนอัฟริกัน  อัตรา
เมล็ด 5 กก./ไร ไถกลบเปนปุยพืชสดเมื่ออายุ 60 วัน  (3)ปกดําขาวขาวดอก
มะลิ 105 หลังสับกลบโสนและใสปุยตามอัตราที่แนะนาํ 
 

  9.3.3  บริเวณที่พบคราบเกลือ    10-50 % เปนกลุมดินตื้น
หรือมีลูกรังปน ดนิมีความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน (2skH) 
  การจัดการดิน  มีแนวทางดังนี ้  (1) ปรับปรุงดินโดยใชปุย
อินทรียรวมกับปุยเคมีในการปลูกไมผล ไมยืนตนจดัการดินเฉพาะหลุม  เชน 
ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 25 กก./ตัน(2) ไถลึกมากกวา 30 ซม. ทลายดินลาง
ใหเปนรองแลวปรับระดับพื้นที่   

การจัดการน้ํา  มีแนวทางดังนี้  (1) การปลูกไมผลใหน้ําโดย 
ใชกระบอกดนิเผาฝงหางโคนตน 1 ฟุต กรณีมีน้ํามากพอใชระบบน้ําหยดหรือ
สปริงเกอรเล็ก (2)สรางแหลงน้ําสํารองเมื่อฝนทิ้งชวงบริเวณที่น้ําใตดนิไม
เค็ม 
  การจัดการพืช  มีแนวทางดงันี้  (1) ปลูกไมโตเร็วทนเคม็   เชน 
ยูคาลปิตัส กระถินณรงค   กระถินเทพา   ข้ีเหล็ก สะเดา รวมกับหญาชอบเกลือ 
และพืชอาหารสัตวทนเค็ม เพ่ือทําเปนทุงหญาเล้ียงสัตวของชุมชน 
      

9.3.4 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)ทําการเกษตรแบบผสมผสานหรือทฤษฏีใหม ตามคําแนะนาํได 
   

  9.3.5 บริเวณที่พบคราบเกลือ 1-10 % เปนกลุมดินรวน 
หรือดินรวนปนทราย ดนิมคีวามเค็มลึกตลอดหนาตดัดนิ (3lH) 

การจัดการดิน  มีแนวทางดังนี้  (1) ทําคันดินลอมรอบ มีประตปูด- 
เปดใหน้าํเขาและระบายเกลือออกจากพืน้ที่ (2) ยกรองเปนแปลงๆ เพ่ือ
ชวยการระบายน้ําและชะลางเกลือออกจากดิน (3) ใสปุยคอก ปุยหมัก 
แกลบ 1-2 ตนั/ไร รวมกับการไถกลบพืชปุยสด ปรบัปรุงดิน 

การจัดการน้ํา  มีแนวทางดังนี้  (1) พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใชใน 
การเพาะปลูกชวงฤดูแลงความจุ 1,260 ม3. (2) ทํารองระบายน้ํารอบแปลง
หรือยกรองเพ่ือชวยการระบายน้าํออก ชะลางเกลือ และควบคุมระดับน้ําใตดิน 
(3) ใชระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอรเล็ก 

การจดัการพืช  มแีนวทางดังนี้   (1) จัดการดินเพื่อเพ่ิมผลผลติ 
ขาวใหปฏิบัตติามขอเสนอแนะในภาคผนวก (2) จัดระบบการปลูกพืชแบบไร
นาสวนผสมตามแนวทฤษฏใีหม (3) ปลูกหญาแฝกตามคันดินรอบบอเพ่ือพ้ืน
ฟูทรัพยากรดนิและสภาพแวดลอม 
 

  9.3.6 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
พืชสดและปุยอินทรียน้ําปรบัปรุงดนิ 
  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 

     

9.3.7 บริเวณที่พบคราบเกลือ   1-10 % เปนกลุมดนิตื้นหรือ 
ดินมีลูกรังปน ดินมคีวามเคม็เฉพาะดนิตอนบน (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 
  การจดัการพืช  มีแนวทางดังนี ้  (1)พัฒนาเปนทุงหญาเล้ียง
สัตวชุมชนปลูกไมโตเร็ว ในระบบวนเกษตรทดแทน (2)ทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานหรอืทฤษฏีใหมตามคําแนะนําในภาคผนวก (3)ปลูกหญาแฝกสาย
พันธุทนเค็มเพื่อรักษาความชื้นดิน และฟนฟูสภาพแวดลอม 
 

9.3.8 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



 
6

ในการปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักตางๆ ในชวงฤดแูลงไดอีกดวย (3)จัดระบบ
ปลูกพืช  แบบไรนาสวนผสมและปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดนิและน้ํา 
 

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

 9.3.10  แหลงน้ํา    มีพ้ืนที ่ 1,457 ไร   
  

รายละเอียดแนวทางการจดัการมีในตารางที่  4 
 

10 สรุปและวิจารณ 
 ในบริเวณลุมน้าํลําน้าํหวยดาน มีบริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด  
พบคราบเกลือบนผิวดิน  >50 % มีพ้ืนที ่  321 ไร  มบีริเวณที่มีผลกระทบจาก
เกลือมาก  พบคราบเกลือบนผิวดิน  10-50%  มีพ้ืนที่  786  ไร  และมีบริเวณที่
มีผลกระทบจากเกลือปานกลางพบคราบเกลือบนผิวดิน 1-10% มีพ้ืนที่ 28,822 
ไร   ซึ่งบริเวณที่พบคราบเกลือนี้ถือเปนพื้นที่ที่มีปญหาตอการเกษตร เมื่อรวมหนวย
แผนที่ทั้ง 3 หนวยนี้เขาดวยกัน หรือหมายถึงบริเวณที่พบคราบเกลือมากกวา 1 % 
ข้ึนไป มีพ้ืนที่ประมาณ 29,929 ไร    หรือ 6.809   เปอรเซ็นต    ของพื้นที่ทั้งหมด      
พบคราบเกลืออยูทั่วไปในที่ลุม  พบมากในเขตอําเภอหนองหาน    อําเภอพิบูลย
รักษ    จังหวัดอุดรธานี 
 เมื่อแยกหนวยที่ดินสําหรับการจัดการดนิเคม็ทั้งลุมน้ําสามารถแยกได 10 
หนวยที่ดิน ดงันี้  บริเวณที่พบคราบเกลือ  >50 % เปนกลุมดนิรวน หรือดิน
รวนปนทราย ดินมีความเคม็ลึกตลอดหนาตดัดนิ (1lH) มีพ้ืนที่ประมาณ 321 
ไร ,บริเวณที่พบคราบเกลือ   10-50 % เปนกลุมดนิรวน หรือดนิรวนปนทราย 
ดินมีความเคม็ลึกตลอดหนาตดัดนิ (2lH) มีพ้ืนที่ประมาณ 759 ไร, บริเวณที่
พบคราบเกลือ   10-50 % เปนกลุมดนิตื้น หรือมีลูกรังปน ดินมคีวามเค็มลึก
ตลอดหนาตัดดิน (2skH)  มีพ้ืนที่ประมาณ 27 ไร,  บริเวณที่พบคราบเกลือ 
1-10%  เปนกลุมดินเหนยีว ดินมคีวามเค็มเฉพาะดนิตอนบน (3cL) มีพ้ืนที่
ประมาณ 170 ไร , บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลางพบคราบเกลือบนผิว
ดิน 1-10 % เปนกลุมดนิรวน หรือดินรวนปนทราย  ดินมีความเค็มลึกตลอดหนา
ตัดดิน (3lH)  มีพ้ืนที่ 10,293 ไร, บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลางพบ
คราบเกลือบนผิวดิน 1-10 % เปนกลุมดนิรวน  หรือดนิรวนปนทราย  ดนิมีความ
เค็มเฉพาะดินตอนบน (3lL)  มีพ้ืนที ่ 14,966 ไร,  บริเวณที่พบคราบเกลือ    
1-10 % เปนกลุมดนิตืน้ หรือมีลูกรังปน ดินมีความเค็มเฉพาะดินตอนบน 
(3skL) มีพ้ืนที่ประมาณ 3,393 ไร, บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลอืเล็กนอย มคีราบ
เกลือบนผิวดิน   < 1 % (4) มีพ้ืนที่ประมาณ  114,567 ไร,  บริเวณที่สูง ไมพบ
คราบเกลือบนผิวดิน (5) มีพ้ืนที่ประมาณ 293,654 ไร, บริเวณแหลงน้ํา (W) 
มีพ้ืนที่ประมาณ 1,457 ไร  เปนตน  แนวทางการจัดการดินเค็มควรพิจารณา
จัดการพรอมกนัทั้งการจัดการดิน  การจัดการน้ํา  และการจัดการพืช ซึ่งในเอกสาร
นี้ ไดเสนอรายละเอียดในรปูแบบตารางทีง่ายตอการแยกตามลักษณะความรุนแรง
ของดินเค็มและกลุมเนื้อดิน ขอมูลในเอกสารนี้เปนแนวทางการจดัการโดยทั่วไป 
ผูใชแผนที่ควรมีการประยุกตใชแนวทางการจัดการใหเหมาะสมกับปญหาในสนาม
ของแตละพ้ืนที่ๆ ไปดวย 
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กรมพัฒนาทีด่นิ.  2542.  แผนที่แสดงขอจํากัดในการกําหนดเขตใหและหามเลี้ยง 

กุงกุลาดํา.  กรมพัฒนาที่ดิน.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  64  หนา 
กรมพัฒนาที่ดิน.  2539.  รายงานประจําป   2539.  กองแผนงาน.  กรมพัฒนา 

ที่ดิน.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมพัฒนาที่ดิน.  2527.  ความรูเร่ืองดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คูมือ 

เจาหนาที่ของรัฐ   โครงการพัฒนาดนิเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแผนพฒันาชนบทยากจน (2525-2529).   ฝายเผยแพรและประชา 
สัมพันธ.  สํานกังานเลขานุการกรม.  กรมพัฒนาที่ดนิ.  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ.  159  หนา 

พิชัย  วิชัยดิษฐ.  2538.  รายงานการสํารวจและศึกษาการแพรกระจายของดินเค็ม   
จังหวัดขอนแกน.  กองสํารวจและจําแนกดิน.  กรมพัฒนาที่ดนิ.  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  20  หนา 

วิโรจ  อ่ิมพิทักษ.  2532.  การจัดการดนิที่เปนปญหาและการจัดการดินในที่ราบ 
และที่ดอนเพื่อการปลูกพืช.  ภาควิชาปฐพีวิทยา.  คณะเกษตร.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  607  หนา 

สมศรี   อรุณินท.  2544.  พืชทนเค็ม.  เอกสารคูมือเจาหนาที่ของรัฐเรื่องดินเค็ม.  
กลุมปรับปรุงดนิเค็ม.   กรมพัฒนาที่ดนิ.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ.                
หนา  255-263   

สมศรี   อรุณินท.  2539.   ดินเค็มในประเทศไทย.  กรมพัฒนาที่ดนิ.  กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ.  276  หนา 

สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต  5.  2538.   ดินมีปญหาตอการเกษตร   ในเขตสํานัก                
งานพัฒนาทีด่นิเขต 5.   สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 5.   กรมพัฒนาทีด่นิ.   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

อรุณี ยูวนิยม.  2544.  การปลูกไมชอบเกลือและไมทนเค็มจดั.  เอกสารคูมือ 
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องดินเค็ม.  กรมพัฒนาทีด่ิน.  กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ.  หนา  273-275 
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ตารางที่ 4 แนวทางการจัดการดินเค็ม บริเวณลุมนํ้าลํานํ้าหวยดาน 
 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ 
หนวยที่ดิน คําอธิบายหนวยที่ดิน 

การจัดการดิน การจัดการน้ํา การจัดการพืช ไร เปอรเซ็นต 
1lH บริเวณที่พบคราบเกลือมากกวา 

50 % เปนกลุมดินรวน   หรือ
ดินรวนปนทราย ดินมีความ
เค็มลึกตลอดหนาตัดดิน 
 
 

- ทําคันดินก้ันไมใหเกลือแพรไปที่
อ่ืน (Polder system) 
- ปลอยไวเปนที่สําหรับชาวบานทํา
เกลือตามแบบดั้งเดิม 
- จัดทําระบบระบายเกลือท่ีผิวดิน 
(surface drainage) โดยการยกรอง
ใหสันบนกวาง 6-8 เมตร มีรองน้ํา
กวาง 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร เพ่ือ
ชวยการระบายน้ําของดิน 

- ขุดคูระบายน้ํา  (open ditch) ใน
บริเวณที่มีน้ําขังบนผิวดิน รวมกับการ
ระบายน้ําแบบทอ (tube drain) ความ
ลึก 1 เมตร   ระยะหาง 40-60 เมตร 
- รอบบริเวณวางทอระบายน้ํา   แบบ 
interceptor drain เพ่ือปองกันน้ําท่ี
ไหลมาจากเนิน (seep)  

- ปลูกพืชอาหารสัตวทนเค็มไดเม่ือ
ระดับน้ําใตดินลดต่ํากวาระดับทอ
ระบายน้ํา ทําทุงหญาเลี้ยงสัตว 
- ปลูกพืชชอบเกลือ รวมกับไมยืนตน
ทนเค็มจัด  เพ่ือคลุมดินและลดระดับ
น้ําใตดินโดยตรง 
- ปลูกกก    และพืชทนเค็มทนน้ําขัง
เพ่ือใชประโยชนในครัวเรือนและชุมชน 

321 0.073 

2lH บริเวณที่พบคราบเกลือ     
10-50 % เปนกลุมดินรวน  
หรือดินรวนปนทราย    ดินมี
ความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน 
 
 
 

- ขูดปาดหนาดิน (0-5 ซม.) ออก
ในปลายฤดูแลงเพ่ือขจัดเกลือออก
จากแปลง 
- ไถปรับพ้ืนที่ใหสมํ่าเสมอเพ่ือปอง 
กันเกลือไปสะสมในบริเวณทองท่ี 
- จัดทําระบบระบายน้ําลางเกลือ 
- ปรับปรุงดินเพ่ือปลูกขาวดวยปุย
พืชสด  

- ขังน้ําตนฤดูฝน แลวระบายน้ําออก 
ทุกๆ 2-3 วัน โดยตรวจสอบความ
เค็มของน้ํา 
- กรณีมีน้ํามากพอ ไถพรวนดินในน้ํา 
แลวสูบน้ําเค็มออก   และขังน้ําตลอด
ฤดูปลูกขาว  มีแหลงน้ําสํารองเม่ือฝน
ทิ้งชวง     โดยขุดรองรอบแปลงกวาง 
1.5-2 เมตร ลึก 1 เมตร 

- ปลูกโสนอัฟริกัน  อัตราเมลด็ 5 กก./ไร 
แลวไถกลบเปนปุยพืชสด เม่ืออายุ  
60 วัน  
- ใชพันธุขาวทนเค็ม เชน ขาวดอก
มะลิ 105 สันปาตอง กข. 6  กข. 15 
- ใชกลาอายุมากกวาปกติ และปกดํา
ถ่ี 20 x 20 ซม. เพ่ือใหมีจํานวนตน
มากข้ึน 

759 0.173 

2skH บริเวณที่พบคราบเกลือ    
10-50 % เปนกลุมดินตื้น
หรือมีลูกรังปน ดินมีความเค็ม
ลึกตลอดหนาตัดดิน 
 
 
 
 

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

- ทําการลางดินชวงตนฤดูฝนแบบ 
ตอเนื่องโดยขังน้ําใหทวมผิวดิน   10 
เซนติเมตร  ตลอดเวลาเพื่อใหละลาย
เกลือและชะลางลงไปในดินลาง 
- กอสรางแหลงน้ําจืดสํารองไวใช 
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในหนาแลง 

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

27 0.006 

3cL บริเวณที่พบคราบเกลือ      
1-10 % เปนกลุมดินเหนียว 
ดินมีความเค็มเฉพาะดิน
ตอนบน 
 

- 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 

170 0.039 

3lH บริเวณที่พบคราบเกลือ        
1-10 % เปนกลุมดินรวน 
หรือดินรวนปนทราย ดินมี
ความเค็มลึกตลอดหนาตัดดิน 

- ทําคันดินลอมรอบ มีประตูปดเปด
ใหน้ําเขาและระบายเกลือออกจากพ้ืนที่ 
- ยกรองเปนแปลงๆ เพ่ือชวยการ
ระบายน้ําและชะลางเกลือออกจากดิน 
- ใสปุยคอก ปุยหมัก แกลบ 1-2 
ตัน/ไร รวมกับการไถกลบพืชปุยสด 
ปรับปรุงดิน 

- พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใชในการเพาะ 
 ปลูกชวงฤดูแลงความจุ 1,260 ม3.  
- ทํารองระบายน้ํารอบแปลงหรือยก
รองเพ่ือชวยการระบายน้ําออก ชะลาง
เกลือ และควบคุมระดับน้ําใตดิน 
- ใชระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอรเล็ก 

- จัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวให
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะในภาคผนวก 
- จัดระบบการปลูกพืชแบบไรนาสวน
ผสมตามแนวทฤษฏีใหม 
- ปลูกหญาแฝกตามคันดินรอบบอ
เพ่ือพ้ืนฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดลอม 

10,293 2.341 

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 

14,966 3.405 

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 
คลุกเคลาหรือปลูกพืชปุยสด 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 

3,393 0.772 
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ตารางที่ 4 แนวทางการจัดการดินเค็ม บริเวณลุมนํ้าลํานํ้าหวยดาน (ตอ) 
 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ 
หนวยที่ดิน คําอธิบายหนวยที่ดิน 

การจัดการดิน การจัดการน้ํา การจัดการพืช ไร เปอรเซ็นต 
4 บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือ

เล็กนอย มีคราบเกลือบนผิว
ดิน < 1 % 

- ปรับปรุงดินดวยการปลูกพืชปุย
สดแลวไถกลบ  
- บํารุงดินดวยปุยอินทรีย อัตรา 1-
2 ตัน/ไร   หวานใหทั่วแปลงนา
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 
- จัดระบบปลูกพืชแบบไรนาสวน
ผสมและปลูกหญาแฝกเ พ่ือการ
อนุรักษดินและน้ํา 

114,567 26.061 

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 

293,654 66.799 

W แหลงน้ํา  1,457 0.331 
รวม 439,607 100.000 
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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) 
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จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่ พื้นที่ (ไร)
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ºéÒ¹á´§             4 7,634                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ºéÒ¹á´§             5 12,128                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ´Í¹¡ÅÍÂ             4 7,014                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ´Í¹¡ÅÍÂ             5 7,151                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ¹Ò·ÃÒÂ              W 104                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ¹Ò·ÃÒÂ              4 7,764                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ¹Ò·ÃÒÂ              5 32,140                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ¹Ò·ÃÒÂ              3lH 142                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ¹Ò·ÃÒÂ              3lL 1,837                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡Ôè§Í.¾ÔºÙÅÂìÃÑ¡Éì  ¹Ò·ÃÒÂ              1lH 68                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ·Øè§½¹              ¹ÒªØÁáÊ§            4 1,269                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ·Øè§½¹              ¹ÒªØÁáÊ§            5 12,722                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ·Øè§½¹              ·Øè§ãË− è            4 2,149                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ·Øè§½¹              ·Øè§ãË− è            5 15,818                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ·Øè§½¹              ·Øè§ãË− è            3lH 661                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ·Øè§½¹              ·Øè§ãË− è            2skH 26                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ·Øè§½¹              ·Øè§ãË− è            1lH 10                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ·Øè§½¹              ·Øè§ãË− è            3skL 906                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               W 406                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               4 7,032                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               5 28,467                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               3lH 3,779                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               3lL 873                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               2lH 184                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               1lH 32                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               3skL 713                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÐáº§               3cL 170                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÃéÍÂ¾ÃéÒÇ          4 3,263                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÃéÍÂ¾ÃéÒÇ          5 27,118                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÃéÍÂ¾ÃéÒÇ          3lH 2,879                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÃéÍÂ¾ÃéÒÇ          3lL 6,332                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÃéÍÂ¾ÃéÒÇ          2lH 405                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÃéÍÂ¾ÃéÒÇ          1lH 45                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ÊÃéÍÂ¾ÃéÒÇ          3skL 1,111                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ËÒ¹             W 237                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ËÒ¹             4 5,097                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ËÒ¹             5 32,720                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ËÒ¹             3lH 1,704                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ËÒ¹             3lL 4,906                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ËÒ¹             2lH 171                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ËÒ¹             1lH 168                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ËÒ¹             3skL 349                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§àÁç¡            4 5,353                         

ตารางแสดงพื้นที่การจัดการดินเค็มแบบบรูณาการรายตําบล
บริเวณลุมน้ําลําน้ําหวยดาน
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จังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยแผนที่ พื้นที่ (ไร)
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§àÁç¡            5 17,667                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             â¾¹§ÒÁ              W 365                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             â¾¹§ÒÁ              4 20,177                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             â¾¹§ÒÁ              5 11,834                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             â¾¹§ÒÁ              3lL 207                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             â¾¹§ÒÁ              3skL 218                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ¼Ñ¡µº               W 33                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ¼Ñ¡µº               4 12,942                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ¼Ñ¡µº               5 24,581                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ¼Ñ¡µº               3lH 107                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ¼Ñ¡µº               3lL 96                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ¼Ñ¡µº               3skL 97                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ä¼è             4 15,111                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ä¼è             5 32,255                       
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ä¼è             3lH 1,012                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             Ë¹Í§ä¼è             3lL 715                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ¾Ñ§§Ù               4 1,568                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            Ë¹Í§ËÒ¹             ¾Ñ§§Ù               5 7,967                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            àÁ×Í§               Ë¹Í§¹Ò¤Ó            4 1,616                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            àÁ×Í§               Ë¹Í§¹Ò¤Ó            5 5,135                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            àÁ×Í§               â¹¹ÊÙ§              5 233                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            äªÂÇÒ¹              Ë¹Í§ËÅÑ¡            W 31                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            äªÂÇÒ¹              Ë¹Í§ËÅÑ¡            4 1,703                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            äªÂÇÒ¹              Ë¹Í§ËÅÑ¡            5 6,355                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            äªÂÇÒ¹              äªÂÇÒ¹              W 115                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            äªÂÇÒ¹              äªÂÇÒ¹              4 6,102                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            äªÂÇÒ¹              äªÂÇÒ¹              5 9,869                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡ØÁÀÇÒ»Õ            ¹ÒÁèÇ§              W 166                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡ØÁÀÇÒ»Õ            ¹ÒÁèÇ§              4 8,336                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡ØÁÀÇÒ»Õ            ¹ÒÁèÇ§              5 8,576                         
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡ØÁÀÇÒ»Õ            ËéÇÂÊÒÁ¾Ò´          4 100                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡ØÁÀÇÒ»Õ            ËéÇÂÊÒÁ¾Ò´          5 52                              
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡ØÁÀÇÒ»Õ            ÍØèÁ¨Ò¹             4 344                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ¡ØÁÀÇÒ»Õ            ÍØèÁ¨Ò¹             5 754                            
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ            ºéÒ¹´Ø§             ºéÒ¹ªÑÂ             5 111                            

439,607                   รวมพื้นที่
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N E N E
23-1  บานเพ็ก 1913668 292739 3fl 0-21 SL >150 ทํานาขาว Lt 0.745 5.5 Pt 23-15  บานหงษาวดี 1926759 294640 2fl 0-10 SL >150 ทํานาขาว Lt 12.62 5.0 Ud
ตําบลหนองไผ 21-40 LS 0.283 6.0 5643-4 ตําบลสรอยพราว  10-30 L 2.091 5.0 5643-4
อําเภอหนองหาน 40-60 LS 0.245 6.0 อําเภอหนองหาน 30-60 CL 1.240 5.0
จังหวัดอุดรธานี 60-80 SL 0.203 6.0 จังหวัดอุดรธานี 60-80 SiCL 1.309 4.5

80-120 gSCL 0.120 6.0 80-130 CL 0.263 4.5
120-150 vgCL 0.068 6.0 130-150 C 0.328 4.5

23-2  บานเพ็ก 1912844 292802 3fl 0-12 LS >150 ทํานาขาว Lt 0.631 6.0 Ud 23-16  บานสะแพง 1927764 298826 3fl 0-15 SCL >150 ทํานาขาว Lt 0.557 5.0 Ud
ตําบลหนองไผ  12-30 LS 0.423 6.0 5643-4 ตําบลสะแพง 15-30 SCL 1.064 6.0 5643-4
อําเภอหนองหาน 30-50 LS 0.473 6.0 อําเภอหนองหาน 30-50 vgCL 0.487 6.0
จังหวัดอุดรธานี 50-70 LS 0.339 5.5 จังหวัดอุดรธานี 50+ vgCL 0.458 7.0

70-90 SCL 0.427 5.0
90-120 SCL 0.479 5.0 23-17  บานวังฮาง 1928335 297732 3fl 0-29 SL >150 ทํานาขาว Lt 2.46 6.0 Ud
120-150 CL 0.349 5.0 ตําบลสรอยพราว 29-50 SL 0.663 6.5 5643-4

อําเภอหนองหาน 50-80 SCL 0.241 7.0
23-3  บานเพ็ก 1912479 292807 3l 0-17 LS >150 ทํานาขาว Lt 0.124 6.0 Ud จังหวัดอุดรธานี 80-110 CL 0.828 8.0
ตําบลหนองไผ 17-30 SL 0.039 6.5 5643-4 110-150 gCL 0.080 8.0
อําเภอหนองหาน 30-60 SL 0.031 7.0
จังหวัดอุดรธานี 60-90 SL 0.043 7.0 23-18  บานวังฮาง 1928405 297280 2fl 0-13 L >150 ทํานาขาว Lt 2.75 4.5 Ki

90-120 SL 0.044 8.0 ตําบลสรอยพราว 13-30 CL 0.633 4.5 5643-4
120-150 SL 0.032 8.0 อําเภอหนองหาน 30-60 CL 1.069 5.0

จังหวัดอุดรธานี 60-90 CL 0.193 5.0
23-4  บานเพ็ก 1913668 292739 3l 0-10 L >150 ทํานาขาว Lt 11.31 8.0 Ud 90-120 C 0.394 5.5
ตําบลหนองไผ  10-30 LS 3.11 8.0 5643-4 120-150 C 0.434 5.5
อําเภอหนองหาน 30-60 LS 0.738 8.0
จังหวัดอุดรธานี 60-80 SL 0.581 8.0 23-19  บานปอปทร 1931912 298816 3fl 0-15 LS >150 ทํานาขาว Lt 2.029 7.0 Ki

80-110 LS 0.867 8.0 ตําบลสะแพง 15-30 LS 1.396 8.0 5643-4
110-150 SL 0.784 8.0 อําเภอหนองหาน 30-60 SL 1.179 8.0

จังหวัดอุดรธานี 60-100 SCL 1.250 8.0
23-5  บานผักตบ 1915438 290987 2fl 0-12 L >150 ทํานาขาว Lt 2.90 5.5 Ud 100-130 SCL 1.899 8.0
ตําบลผักตบ  12-30 CL 1.55 6.0 5643-4 130-150 SCL 1.290 8.0
อําเภอหนองหาน 30-70 CL 1.4 6.0
จังหวัดอุดรธานี 70-90 CL 1.7 7.0 23-20  บานปอปทร 1931580 298711 1fl 0-20 LS น้ํา 70 วางเปลา Lt 1.669 7.0 Ud

90-120 SCL 2.0 8.0 ตําบลสะแพง 20-40 CL ตมเกลือ 2.35 7.0 5643-4
120-150 SL 2.2 8.0 อําเภอหนองหาน 40-70 C ประมาณ 4 ไร 1.892 8.0 มีการตมเกลือ

จังหวัดอุดรธานี 70-90 SCL 2.34 8.0 แบบชาวบาน
23-6  บานผักตบ 1915774 289825 3fl 0-14 CL >150 ทํานาขาว Lt 0.384 5.0 Ki 90-110 LS 1.282 8.0
ตําบลผักตบ 14-30 CL 0.066 5.5 5643-4 110-150 LS 1.966 8.0
อําเภอหนองหาน 30-50 C 0.113 5.5
จังหวัดอุดรธานี 50-80 C 0.110 6.0 23-21  บานปอปทร 1930947 299561 3fl 0-20 SL >150 ทํานาขาว Lt 0.063 5.0 Ki

80-150 C 0.081 6.0 ตําบลสะแพง 20-40 SL 0.021 5.0 5643-4
อําเภอหนองหาน 40-50+ vgCL 0.015 5.5 พบช้ัน

23-7  บานหนองปอ 1920063 296914 1fl 0-25 CL >150 รกลาง Lt 6.13 5.0 Ud จังหวัดอุดรธานี ลูกรัง 50 cm.
ตําบลหนองหาน 25-50 CL วางเปลา 4.91 5.5 5643-4
อําเภอหนองหาน 50-100 C 2.78 5.5 23-22  บานบุญมี 1935434 304264 3col 0-10 L >150 ทํานาขาว Lt 5.38 6.5 Ud
จังหวัดอุดรธานี 100-130 SCL 3.07 7.0 ตําบลทุงใหญ  10-30 L 1.135 7.0 5643-4

130-150 LS 4.55 8.0 อําเภอทุงฝน 30-50 CL 0.809 7.0
จังหวัดอุดรธานี 50-90 CL 0.778 8.0

23-8  บานหนองหาน 1920701 298436 3fl 0-13 LS >150 ทํานาขาว Lt 0.236 5.0 Ud 90-110 CL 0.605 8.0
ตําบลหนองหาน 13-30 CL 0.105 5.0 5643-4 110-150 LS 0.822 8.0
อําเภอหนองหาน 30-60 L 0.222 5.0
จังหวัดอุดรธานี 60-80 LS 0.132 4.5 23-23  บานบุญมี 1934791 304302 3sk 0-18 LS >150 ทํานาขาว Lt 0.143 4.5 Ud

80-110 CL 0.137 5.0 ตําบลทุงใหญ 18-50 SL 0.490 4.5 5643-4
110-150 SCL 0.149 5.0 อําเภอทุงฝน 50-80 SL 0.159 5.0

จังหวัดอุดรธานี 80-120 SL 0.689 5.0
23-9  บานเชียงงาน 1921540 298405 3fl 0-20 SL >150 ทํานาขาว Lt 0.202 6.0 Ud 120-150 vgCL 0.294 5.0
ตําบลหนองหาน 20-50 SL 0.570 7.0 5643-4
อําเภอหนองหาน 50-80 SL 0.413 8.0 23-24  บานหนองง้ิว 1922759 295079 3fl 0-12 LS >150 ทํานาขาว Lt 0.045 5.5 Ki
จังหวัดอุดรธานี 80-100 SCL 0.349 8.0 ตําบลหนองหาน  12-40 SL 0.026 5.5 5643-4

100-150 CL 0.211 8.0 อําเภอหนองหาน 40-60 SL 0.057 5.5
จังหวัดอุดรธานี 60-90 SL 0.560 4.0

23-10  บานโนนสวรรค 1923603 296592 2fl 0-18 LS >150 รกลาง Lt 1.543 4.5 Ki 90-110 SCL 0.306 4.0
ตําบลสรอยพราว 18-40 SL วางเปลา 2.90 5.0 5643-4 110-150 SCL 0.119 4.0
อําเภอหนองหาน 40-60 SL 0.832 5.0
จังหวัดอุดรธานี 60-80 SL 0.603 7.0 23-25  บานก้ัง 1927125 290935 3fl 0-10 SL >150 ทํานาขาว Lt 0.706 4.5 Ki

80-130 SCL 0.288 8.0 ตําบลดอนหายโศก  10-30 SL 0.549 4.5 5643-4
130-150 vgCL 0.321 8.0 อําเภอหนองหาน 30-50 SL 0.040 5.0

จังหวัดอุดรธานี 50-70 SCL 0.050 5.0
23-11  บานโนนสวรรค 1925638 296468 3fl 0-20 CL >150 ทํานาขาว Lt 0.071 5.5 Ki 70-90 CL 0.033 5.0
ตําบลสรอยพราว 20-40 CL 0.117 8.0 5643-4 90-150 vgCL 0.069 5.5
อําเภอหนองหาน 40+ gvC 0.168 8.0 เปนช้ัน
จังหวัดอุดรธานี หินลูกรัง 23-26  บานก้ัง 1925695 289725 3fl 0-10 SCL >150 รกลาง Lt 0.013 4.5 Ki

ตําบลดอนหายโศก  10-30 CL วางเปลา 0.046 8.0 5643-4
23-12  บานโนนสวรรค 1926736 296852 2fl 0-20 CL >150 รกลาง Lt 1.595 4.5 Ki อําเภอหนองหาน 30-60 CL 0.029 8.0
ตําบลสรอยพราว 20-50 CL วางเปลา 1.096 5.0 5643-4 จังหวัดอุดรธานี 60-80 SiC 0.025 4.5
อําเภอหนองหาน 50-70 CL 0.563 6.0 80-150 SiC 0.011 4.5
จังหวัดอุดรธานี 70-100 C 0.343 8.0

100-150 C 0.872 8.0 23-27  บานก้ัง 1927128 290044 3fl 0-20 SL >150 ทํานาขาว Lt 0.071 6.0 Ki
ตําบลดอนหายโศก 20-40 SL 0.208 7.0 5643-4

23-13  บานโนนสวรรค 1926158 297151 3fl 0-17 LS >150 ทํานาขาว Lt 0.090 5.0 Ud อําเภอหนองหาน 40-70 SCL 0.144 8.0
ตําบลสรอยพราว 17-40 SL 0.055 5.0 5643-4 จังหวัดอุดรธานี 70-110 CL 0.429 8.0
อําเภอหนองหาน 40-60 SL 0.021 5.0 110-150 CL 0.139 8.0
จังหวัดอุดรธานี 60-100 SL 0.025 5.5

100-150 SL 0.020 5.5 23-28  บานก้ัง 1927553 289135 2fl 0-15 LS >150 ทํานาขาว Lt 0.989 6.0 Ud
ตําบลดอนหายโศก 15-40 SL 0.357 7.0 5643-4

23-14  บานมุน 1926048 295357 3fl 0-15 SL >150 ทํานาขาว Lt 1.197 5.5 Ki อําเภอหนองหาน 40-80 SCL 0.459 8.0
ตําบลสรอยพราว 15-30 SL 1.079 5.5 5643-4 จังหวัดอุดรธานี 80-130 SL 0.586 8.0
อําเภอหนองหาน 30-60 SL 0.652 6.0 130-150 SCL 0.521 8.0
จังหวัดอุดรธานี 60-80 SL 0.567 6.0

80-110 SL 0.656 5.0
110-150 CL 0.432 5.0

ขอมูลการเก็บตัวอยางดินจากสนามและคาความเค็ม(EC.1:5) บริเวณลุมนําลํานําหวยดานขอมูลการเก็บตัวอยางดินจากสนามและคาความเค็ม(EC.1:5) บริเวณลุมนําลํานําหวยดาน
หมายเหตุ
(ระวาง)

คาพิกัดจุด
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การใชท่ีดินระดับน้ําในดิน สภาพพ้ืนท่ีเนื้อดิน
หมายเหตุ
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เกลือ
ระดับ
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   คา   
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คา  EC.1:5
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23-29  บานก้ิง 1927128 289051 3fl 0-10 SL >150 ทํานาขาว Lt 0.034 5.0 Ki
ตําบลดอนหายโศก  10-30 SL 0.035 5.5 5643-4
อําเภอหนองหาน 30-50 SCL 0.023 6.0
จังหวัดอุดรธานี 50-80 SCL 0.029 6.0

80-150 vgCL 0.031 7.0

23-30  บานดอนหายโศก 1925930 286694 3fl 0-10 SL >150 ทํานาขาว Lt 0.118 6.0 Ki
ตําบลดอนหายโศก  10-30 SL 0.084 7.0 5543-1
อําเภอหนองหาน 30-66 SiL 0.118 8.0
จังหวัดอุดรธานี 66-80 SiL 0.145 8.0

80-100 CL 0.043 8.0
100-150 CL 0.065 8.0

23-31  บานดอนมาก 1922018 287470 3fl 0-15 SiL >150 ทํานาขาว Lt 1.354 6.0 Ki
ตําบลโคกกลาง 15-30 SL 0.844 6.5 5543-1
อําเภอหนองหาน 30-60 SCL 0.671 8.0
จังหวัดอุดรธานี 60-90 CL 0.828 8.0

90-120 CL 0.280 8.0
120-150 gCL 0.364 8.0

23-32  บานนาทราย 1938495 299525 3col 0-15 SL >150 ทํานาขาว Lt 0.581 4.5 Tsr
ตําบลนาทราย 15-40 CL 0.325 4.5 5644-3
อําเภอพิมลยรักษ 40-70 C 0.249 4.5
จังหวัดอุดรธานี 70-120 C 0.349 4.5

120-150 C 0.425 4.5

   คา   
 pH.

หมายเหตุ
(ระวาง)

ขอมูลการเก็บตัวอยางดินจากสนามและคาความเค็ม(EC.1:5) บริเวณลุมน้ําลําน้ําหวยดาน

จุดท่ี/บาน,ตําบล
คาพิกัดจุด ระดับคราบ

เกลือ
ระดับ
ความลึก

เนื้อดิน ระดับน้ําในดิน การใชท่ีดิน สภาพพ้ืนท่ี คา  EC.1:5






