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การสํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือ บริเวณลุมนํ้าลําเตา 

อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

1.  บทนํา 

     ในปจจุบันปญหาดินเค็มเปนปญหาสําคัญตอการทําการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย  ท่ียังไมมีวิธีการใดสามารถแกไขไดอยางเด็ดขาด มีเพียงแตการบรรเทาหรือ 

การปรับปรุงดินใหพอใชทําการเกษตรไดเทานั้น การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกท่ีมีแนวโนมทําใหเกิด

สภาวะโลกรอนข้ึนนั้น  สงผลโดยตรงตอการเพิ่มข้ึนของปญหาดินเค็ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เนื่องจากผิวดินท่ีแหง ในบริเวณท่ีมีน้ําใตดินเค็มหรือกรอย  จะทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีของเกลือท่ี

ผสมอยูในสารละลายดินข้ึนสูผิวดินมากข้ึนดวยแรงคาปลลาร่ี (capillary force)  เกลือท่ีเคล่ือนข้ึนสู

ผิวดินแมคอยๆเพ่ิมข้ึนทีละนอย แตเม่ือสะสมมากข้ึน จะสงผลกระทบตอการเกษตรและส่ิงแวดลอม

อยางรุนแรง  

 ลุมน้ําลําเตาเปนลุมน้ําท่ีมีตนกําเนิดจาก อําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม ไหลผานอําเภอ

ปทุมรัตน  จังหวัดรอยเอ็ด  มาบรรจบลําน้ําเสียวท่ีตําบลกูกาสิงห  อําเภอเกษตรวิสัย  เปนหนึ่งในลุม

น้ําท่ีไดผลกระทบจากดินเค็ม  โดยมีพ้ืนท่ีท่ีพบคราบเกลือประมาณ  15.11 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีลุมน้ํา  
(ขอมูลจากรายงานการสํารวจศึกษาจัดทําแผนการจัดทําดินเค็มแบบบูรณาการ บริเวณลุมน้ําลําเตา, 

กรมพัฒนาท่ีดิน) 

 ในระยะท่ีผานมากรมพัฒนาท่ีดินไดจัดทําแผนท่ีการแพรกระจายของคราบเกลือโดยอาศัย

การสํารวจปริมาณคราบเกลือท่ีพบในฤดูแลงเปนเกณฑในการจําแนก การสํารวจท่ีผานมาในป พ.ศ. 

2544 -2546 พบวายังขาดการบันทึกและการรายงานขอมูลตรงจุดท่ีเก็บตัวอยางดิน จึงทําใหขาด

ขอมูลเม่ือตองการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงผลกระทบจากดินเค็มเม่ือเวลาผานไป การสํารวจเพ่ือ

ติดตามการแพร กระจายของคราบเกลือในคร้ังนี้จึงไดบันทึกปริมาณคราบเกลือ คาความนําไฟฟาของ

สารละลายดิน(EC 1:5) เพ่ือประเมินความเค็มของดินในแตละช้ัน ปฏิกิริยาของดิน  ชนิดของเนื้อดิน 

ตลอดจนการบันทึกภาพการใชท่ีดิน ภาพถายทางอากาศในบริเวณท่ีเก็บตัวอยางดิน ณ จุดนั้นๆ การ

บันทึกขอมูลเก่ียวกับความเค็มของดินในคร้ังนี้จะเปนขอมูลสําคัญท่ีใชอางอิงเพ่ือเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีแผนจะ

สํารวจคร้ังตอไปในป  พ.ศ. 2558  หรือในอีก  4  ปตอไป 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือสํารวจและทําแผนท่ีการแพรกระจายของคราบเกลือ และบันทึกขอมูลความเค็ม

ของดิน 
            2.2 เพ่ือวิเคราะหหาบริเวณที่มีแนวโนมการเกิดดินเค็มเพ่ิมข้ึนและกําหนดมาตรการ

ปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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3. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 บริเวณลุมน้ําลําเตา ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 597,534 ไร อยูในบริเวณอําเภอเกษตรวิสัย  

อําเภอปทุมรัตต  จังหวัดรอยเอ็ด  และอําเภอนาเชือก  อําเภอนาดูน  อําเภอยางสีสุราช  พยัคฆภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม  (ภาพที่ 1)  
 สภาพพ้ืนท่ีลุมน้ําลําเตา  มีสภาพเปนท่ีราบลุม  พ้ืนท่ีเปนท่ีราบต่ําของลานตะพักลําน้ํา

คอนขางใหม เชน  ลําน้ํามูล  ลําเสียวใหญ  และลําเตา  เปนตน  สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปน

พ้ืนท่ีราบเรียบเปนแนวยาวตามลําน้ําดังกลาว  มีความลาดชัน 0-5 %  พ้ืนท่ีบริเวณนี้อยูสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 120 – 130 เมตร                                  

 ลําเตาถือไดวาเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ําลํามูลท่ีหลอเล้ียงประชากรรวม  2 จังหวัด คือ 

จังหวัดมหาสารคาม  และจังหวัดรอยเอ็ด  ซึ่งมีตนกําเนิดจากอําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

ไหลผานอําเภอปทุมรัตน มาบรรจบลําเสียวใหญท่ีตําบลกูสิงหของอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

 การดําเนินงานในปงบประมาณ 2555  เปนเวลา  1 ป   คือวันท่ี 1 ตุลาคม  2554   
ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2555 

5. อุปกรณ 

 5.1  อุปกรณในสํานักงาน  ท่ีสําคัญไดแก 
  - ชุดคอมพิวเตอร 
  - ชุดโปรแกรมสารสนเทศภมิูศาสตร  ILWIS 3.2  
  - โตะบนัทึกขอมูลแผนท่ี (Digitizer) 
  - เคร่ืองพิมพแผนท่ี (Printer) 
  - เคร่ืองวัดคาความนาํไฟฟา (Electrical Conductivity Meter) 
  - เคร่ืองตรวจวัดคาความเปนกรดเปนดาง (Potential of Hydrogen ion) 

 5.2  อุปกรณในสนาม  ท่ีสําคัญไดแก 
  - ชุดเจาะสํารวจดิน  และอุปกรณเก็บตัวอยางดิน 

  - เคร่ืองวัดพิกัด (Global Positioning System) 
  - เข็มทิศ 
  - ชุดตรวจวัดคาความนาํไฟฟาในสนาม  เพ่ือตรวจวัด ระดับความเค็ม 

  - ชุดตรวจวัดคาความเปนกรดเปนดาง (Potential of Hydrogen ion) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ดําเนินการ  บริเวณลุมน้ําลําเตา 

ภาพที่ 1  พื้นที่ดําเนนิการ  บริเวณลุมน้ําลําเตา 
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6.  วิธีการสํารวจศึกษา 
 6.1  เตรียมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนท่ีดินเค็ม  ซึ่งไดแก 

 -  แผนท่ีภาพถายออรโธสี  มาตราสวน  1 : 4,000 (ขอมูลจากกรมพัฒนาท่ีดิน) 
 -  แผนท่ีการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ  บริเวณลุมน้ําลําเตา                        

       ฉบบัสํารวจป  2548  มาตราสวน  1 : 50,000   
 -  ขอมูลถนน,  ทางน้ํา  ในรูปดิจิตอล (ขอมูลจากกรมพัฒนาท่ีดิน) 

 6.2  การทําแผนท่ีการแพรกระจายของคราบเกลือ  
  6.2.1 วิเคราะหขอมูลจากแผนท่ีภาพถายออรโธสี  มาตราสวน  1 : 4,000 ทําการ

แปลภาพเพื่อจําแนกปริมาณคราบเกลือและผลกระทบจากดินเค็ม  โดยมีขอมูลปริมาณคราบเกลือท่ี

สํารวจในปพ.ศ. 2548 มาซอนทับเพ่ือเปนแนวทางในการแปลภาพดวยในข้ันตอนนี้ มีการ

ตรวจสอบความทันสมัยของขอมูลดวยภาพดาวเทียมจากเว็บไซตของ Google Earth และ Point Asia     
ป พ.ศ.2553 ดวย 

6.2.2  กําหนดแนวตัดขวาง  ลงในแผนท่ี  ใหแนวตัดขวางผานบริเวณท่ีมีดินเค็ม  

หลายระดับ  และมีสภาพพ้ืนท่ีตางกัน  และกําหนดจุดเจาะโดยประมาณ  ลงในแนวตัดขวาง       

ดังตารางท่ี  5  และภาพท่ี 6 

6.2.3  ตรวจสอบแผนท่ีภาคสนาม และเจาะดินตามแนวตัดขวางท่ีไดกําหนดไว เก็บ 

ตัวอยางดินและน้ําเพ่ือนํามาตรวจวัดคาความเค็ม (EC 1:5)  ถายภาพสภาพการใชท่ีดิน  และ

ผลกระทบจากดินเค็มในบริเวณจุดเจาะ   

6.2.4  นําขอมูลแผนท่ีท่ีตรวจสอบภาคสนามแลวไปบันทึกในระบบภูมิสารสนเทศ 
6.2.5  ทําการวิเคราะหความเปล่ียนแปลงของดนิเคม็  แลวจัดรูปแบบแผนท่ี 

6.2.6  นําผลขอมูลการวัดคาความเค็มของแตละจดุเจาะ  และภาพถาย 
สภาพการใชท่ีดิน  และภาคตัดขวางไปจัดรูปแบบหนากระดาษ  (Lay out)   
  6.2.7  จัดทําขอมูลเรียกใชแบบดิจิตอล  เพ่ือคนหาแนวตัดขวาง  จุดเจาะได

สะดวกรวดเร็ว 

  6.2.8  สรุปผลและจัดทํารายงาน    

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรุปดังในภาพท่ี 2 
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7.  ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทย 

7.1  ผลกระทบจากดินเคม็ 
 7.1.1  ผลกระทบจากดินเคม็ตอส่ิงแวดลอม กรมพัฒนาท่ีดนิ (2539) รายงานวา   

ผลกระทบในทางกายภาพท่ีเห็นไดชัดคือทําใหโครงสรางของดินเสีย เม็ดดินแตกออกจากกัน  ทําใหดิน

แนนทึบ   น้ําเค็ม  ท้ังน้ําใตดิน น้ําในลําหวยธรรมชาติ และอางเก็บน้ํา  ส่ิงกอสรางดวยปูนซีเมนตใน

พ้ืนท่ีดินเค็ม เชน สะพาน  ทอระบายน้ําเส่ือมคุณภาพเร็ว  ในทางชีวภาพ ทําใหพืช สัตว และ

ส่ิงมีชีวิตพวกจุลินทรียตายสูญพันธุไป อันตรายของความเค็มท่ีมีตอพืชโดยตรง คือ (1)  ลดการดูด

น้ําของพืช เพราะความเขมขนของสารละลายเกลือในดินมีมากกวาในตนพืช  ทําใหพืชดูดน้ําไปใชไมได  

พืชจึงแสดงอาการขาดนํ้า การเจริญเติบโตลดลงหรืออาจตายไปได  (2)  ธาตุบางชนิดเปนพิษแกพืช

โดยตรง หรือ ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร  เนื่องจากมีโซเดียมคลอไรด  หรือ โซเดียม

คารบอเนตมากเกินไป  อันตรายที่มีตอพืชในทางออม คือ ดินท่ีไดรับน้ําชลประทานซึง่มีธาตโุซเดยีมสูง  

ภาพที่ 2  ข้ันตอนการปฏิบตัิงานท้ังในสํานักงาน และในสนาม 
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จะมีเกลือสะสมตามช้ันของดิน และโครงสรางของดินถูกทําลาย ทําใหการซาบซึมน้ําชา และคุณสมบัติ

ทางกายภาพของดินเลวลง นอกจากนี้ยังทําใหคุณสมบัติทางเคมีเปล่ียนแปลงไปอีกดวย  
7.1.2  ผลกระทบจากดินเค็มตอการเกษตร    คือปลูกพืชไมได   หรือไดผลผลิตต่ําไม

คุมกับการลงทุน  พืชบางชนิดท่ีข้ึนไดก็จะมีลักษณะบางอยางเปล่ียนแปลงไป  เชน  ใบสีเขมข้ึน  ใบหนา

ข้ึน  มีสารพวกไขเคลือบหนาข้ึน  ขอบใบไหม (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2527) พืชสวนมากท่ีปลูกในดิน

เค็มใหผลผลิตและคุณภาพต่ํามาก หรือไมใหเลย เชน  มะเขือเทศ   มันเทศ  กระเจี๊ยบแดง  คําฝอย  

ผักโขม  มะยม  สมอ  ยูคาลิปตัส   เปนตน   ตนขาวในแปลงดินเค็มจะมีการเจริญเติบโตไม

สมํ่าเสมอกัน  ตนแคระแกร็นไมแตกกอ  ใบแสดงอาการซีดแหง  แลวไหมตายในท่ีสุด  (สมศรี, 2539)   

ในพ้ืนท่ีทํานา   คันนาพังทลายไดงาย   เนื่องจากดินไมเกาะตัวกัน 

7.2  การวัดระดับความเคม็ของดิน   
  การวัดระดับความเค็มของดิน  สามารถวัดไดโดยใชเคร่ืองวัดความนําไฟฟา 

(Electrical Conductivity meter) วัดคาความนําไฟฟาของสารละลายท่ีสกัดจากดินขณะท่ีอ่ิมตัวดวย

น้ํา  (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2527) คาความนําไฟฟานอกจากจะข้ึนอยูกับปริมาณเกลือท่ีละลายน้ําได

แลวยังข้ึนกับอุณหภูมิขณะท่ีวัดดวย  จึงตองใชคาท่ีวัดท่ีอุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส เปนมาตรฐาน  

คาความนําไฟฟาจะลดลงประมาณ  2  เปอรเซ็นตตอองศาเซลเซียสท่ีสูงข้ึน (วิโรจ , 2532) 

คาความนําไฟฟาของสารละลายท่ีสกัดไดจากดินขณะท่ีอ่ิมตัวดวยน้ํา (Extracted 

Electrical Conductivity, ECe) สามารถใชประเมินปริมาณเกลือ  ระดับความเค็มของดิน และ

อิทธิพลของเกลือในดินตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชได   (ดังตารางท่ี 1 และ 2) 

 
ตารางที่  1  ความสัมพันธของคาความนาํไฟฟา (ECe)  กับปริมาณเกลือในดนิ                                              

      ระดับความเค็มของดิน และอิทธิพลของเกลือตอพืช 
ECe 

(mS/cm) 
เกลือในดิน 

(%) 
ระดับความเค็ม 

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 

ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

มีผลตอพืชท่ีไมทนเค็ม 

มีผลตอพืชหลายชนิด 

พืชทนเค็มเทานั้นท่ียังเจริญเติบโตไดด ี

พืชทนเค็มนอยชนิดมากท่ีเจริญเติบโตไดด ี

 

ที่มา : สมศรี (2539)  ดดัแปลงจาก U.S.  Soil  Salinity  Laboratory  Staff  (1954) 
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความเค็มของดนิจากคาการนําไฟฟาของดิน (EC) ที่วัดดวยวิธีดินตอนํ้า   

อัตรา 1 : 5 ในดินที่มีเน้ือดินแตกตางกนั (Shaw, 1999) 

Electrical conductivity ratings (1:5 dS m
-1

) 

for a range of soil clay contents 
Soil salinity 

rating 

10-20% clay 20-40% clay 40-60% clay 60-80% clay 

Plant response 

Very low <0.07 <0.09 <0.12 <0.15 No effect 

Low 0.07-0.15 0.09-0.19 0.12-0.24 0.15-0.30 Moderately 

sensitive crops 

affected 

Medium 0.15-0.34 0.19-0.45 0.24-0.56 0.30-0.70 Moderately 

tolerant crops 

affected 

High 0.34-0.63 0.45-0.76 0.56-0.96 0.70-1.18 Tolerant crops 

affected  

Very high 0.63-0.93 0.76-1.21 0.96-1.53 1.18-1.87 Very tolerant 

crops affected  

Extreme >0.93 >1.21 >1.53 >1.87 Generally too 

saline for crop 

growth 

 

 

 

7.3  การจําแนกระดับความเค็มของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระดับความเค็มของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจุดใดจุดหนึ่งสามารถวัดคา

ความเค็มได   แตในพ้ืนท่ีเดียวกันตัวเลขมีความผันแปรมาก  เพราะความเค็มไมสมํ่าเสมอกัน  

ข้ึนอยูกับจุดท่ีเก็บตัวอยางดิน พ้ืนท่ีดินเค็มบางแปลง เม่ือเก็บตัวอยางดินหางกันเพียง  10  เมตร  

คาของความเค็มอาจแตกตางกันถึง 5  เทา (สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5, 2538) ดังนั้นจึงเปนการ

ยากท่ีจะจัดทําแผนท่ีดินเค็มแลวระบุวาแตละหนวยแผนท่ีมีความเค็มเทาไร   
อยางไรก็ตามมีแนวทางในการจัดทําแผนท่ีไดโดยการใชผลกระทบจากดินเค็มท่ีมี 

ตอพืชพันธุธรรมชาติหรือพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในบริเวณนั้น   และปริมาณคราบเกลือท่ีผิวดินท่ีพบใน

ฤดูแลง (ซึ่งมองเห็นไดชัดกวาในฤดูฝน) มาเปนเกณฑในการจัดทําหนวยแผนท่ี  ซึ่งกรมพัฒนาท่ีดิน 

ใชสภาพพ้ืนท่ี  คราบเกลือ และช้ันหินท่ีรองรับเปนเกณฑในการกําหนดหนวยแผนท่ีดินเค็มออกเปน 

6 หนวยดังนี้  (พิชัย, 2538) 
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หนวยที่ 1   บริเวณที่ลุมที่มีเกลือมากที่สุด    พบคราบเกลืออยูท่ัวไปบนผิวดิน   

มากกวา  50  เปอรเซ็นต  ของพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนท่ีวางเปลา  มีนาขาวเปนสวนนอย  พืชท่ีข้ึนได

มักเปนไมทรงพุมมีหนาม  เชน  หนามแดง  หนามพรม  หนามป  เปนตน  ระดับน้ําใตดินในบริเวณนี้    

เค็มจัดและอยูในระดับตื้นมาก 
หนวยที่ 2  บริเวณที่ลุมที่มีเกลือมาก   พบคราบเกลือเปนหยอมๆ  บนผิวดิน    

10 – 50  เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี  สวนใหญใชปลูกขาว  แตมีผลผลิตต่ํามาก  พืชพันธุธรรมชาตใินท่ีนี้

ไดแก  สะแก  ตาล  และตนไมทนเค็มบางชนิด   น้ําใตดินเปนน้ําเค็ม   และอยูในระดับคอนขางตื้น 

หนวยที่ 3  บริเวณที่ลุมที่มีเกลือปานกลาง     พบคราบเกลือบนผิวดินประมาณ  

1 – 10 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี  โดยทั่วไปใชทํานา  พืชพันธุธรรมชาติท่ีพบสวนใหญเปนพวกไมเต็งรัง  

บริเวณนี้น้ําใตดินเปนน้ํากรอย อยูลึกโดยเฉล่ียประมาณ  1 – 2  เมตร  จากผิวดิน 

หนวยที่ 4  บริเวณที่ลุมที่มีเกลือนอย   โดยทั่วไปเปนนาขาว  และมีตนไมหลาย 

ชนิดข้ึนปะปนอยู  ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน  แตอาจพบไดนอยกวา 1 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี  น้ําใตดิน

เปนน้ํากรอยหรือน้ําเค็มท่ีอยูลึกมากกวา  2  เมตร   จากผิวดินบริเวณนี้มีโอกาสที่จะเปนดินเค็มได  

ถาระดับน้ําใตดินยกตัวสูงข้ึน 
หนวยที่ 5 บริเวณที่สูงที่รองรับดวยหินเกลือ   ไดแก   เนินท่ีสูง   ซึ่งใชในการปลูก 

พืชไรท่ัวๆ ไป  บริเวณนี้ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน  ระดับน้ําใตดินอยูลึกอาจเปนน้ําจืด  น้ํากรอย  

หรือน้ําเค็มก็ได แตบริเวณนี้ลักษณะทางธรณีวิทยายังคงมีช้ันหมวดหินมหาสารคาม (Mahasarakham 

formation)  รองรับอยูขางลาง  เชนเดียวกับพ้ืนท่ีในหนวยท่ี   1 – 4   เม่ือหินดินดานและหิน

ทรายท่ีมีเกลือเปนองคประกอบเหลานี้สลายตัว  และมีการตัดไมทําลายปา  ทําใหสมดุลยของน้ําเสียไป

จะเกิดบริเวณท่ีมีน้ําเกลือไหลซึมคอยๆ แพรออกไปจากดินสูผิวหนาดิน (saline seep) เกิดดินเค็มใน

บริเวณสวนท่ีต่ํากวาได 
หนวยที่ 6  บริเวณทีไ่มมีเกลือ  เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตของชั้นหมวดหินมหาสารคาม   

ไมพบคราบเกลือเลย  และน้าํใตดนิเปนน้ําจืด 
  7.4  ลักษณะของดินเค็มทีป่รากฏบนพื้นผิวโลก  

ลักษณะของพื้นท่ีดินเค็มท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวโลกจะแตกตางจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ซึ่งไมไดรับ

อิทธิพลของเกลือ (สมศรี,  2539) รายงานวาสภาพของเกลือท่ีปรากฏบนผิวดินในฤดูแลง จะมี

ลักษณะเปนขุย ถาเนื้อดินเปนดินเหนียว  หรือเปนคราบเกลือขาวถาเนื้อดินเปนดินทราย หรือดินรวน 

พ้ืนท่ีซึ่งไดรับผลกระทบจากเกลือรุนแรงมักเปนท่ีวางเปลาไมไดทําการเกษตร มีวัชพืชทนเค็ม เชน 

หนามแดง  หนามป สําหรับบางพื้นท่ีซึ่งใชทําการเกษตรสวนใหญจะเปนท่ีนา และพบปญหาตนขาว

ตายเปนหยอม  หรือแคระแกร็น ไมแตกกอ วัชพืชในนาขาวมีนอยกวาปกติ  คันนามักไมคอยมี

ตนหญา และพังทลายงาย  เหลือเม็ดทรายไวที่ผิวดิน  สําหรับในฤดูฝนจะไมเห็นคราบเกลือ  

ยกเวนในกรณีท่ีฝนท้ิงชวงหรือวันท่ีมีแดดจัดหรือดินแหง  แตรองรอยท่ีมีผลตอเนื่องมาจากหนาแลง 

คือ จะไมมีวัชพืชธรรมชาติเหมือนบริเวณอ่ืน  
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คราบเกลือหรือขุยเกลือท่ีปรากฏบนผิวดินในฤดูแลงตั้งแตเดือนธันวาคม   ถึงเดือน

เมษายน  ใชเปนเกณฑสําหรับจําแนกระดับความรุนแรงของปญหาดินเค็มได   ดังเกณฑท่ีได

ปรับปรุงและกําหนดใหเหมาะสมกับการสํารวจศึกษาคร้ังนี้  ดังนี้    
1. บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือมากท่ีสุด   พบคราบเกลือท่ีผิวดิน                 

มากกวา  50  เปอรเซ็นต 
2. บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือมาก  พบคราบเกลือท่ีผิวดนิ 10-50 เปอรเซน็ต                            

3. บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือปานกลาง  พบคราบเกลือท่ีผิวดิน 1–10 เปอรเซ็นต                           

4. บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือนอย  พบคราบเกลือท่ีผิวดิน                                            

นอยกวา  1  เปอรเซ็นต  แตมีหินเกลือและหินอมเกลือรองรับอยูขางลาง 

5. บริเวณท่ีสูง ไมพบคราบเกลือท่ีผิวดิน  แตมีหินเกลือ และหินอมเกลือรองรับอยูขางลาง                    
6. บริเวณท่ีไมมีผลกระทบจากคราบเกลือ                   
 

ตัวอยางการเปรียบเทียบปริมาณคราบเกลือ   ดังภาพท่ี  3 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณคราบเกลือ  > 50% 50 % 

ปริมาณคราบเกลือ 10-50% 

ปริมาณคราบเกลือ 1-10% 

10 % 

  1 % 

   ภาพท่ี 3  แสดงการเปรยีบเทียบปริมาณคราบเกลือบนผิวดินและลักษณะที่ปรากฏในพื้นทีจ่ริง 
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  7.5 การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศในประเทศไทย 
     การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (Climate change) คือ การเปล่ียนแปลง

ลักษณะอากาศเฉล่ีย (average weather) ในพ้ืนท่ีหนึ่ง ลักษณะอากาศเฉล่ีย หมายความรวมถึง 

ลักษณะท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับอากาศ เชน อุณหภูมิ ฝน ลม เปนตน ในความหมายตามกรอบของ

อนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ FCCC (Framework Convention on Climate 

Change) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คอื การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ อันเปนผลทางตรงหรือ

ทางออมจากกิจกรรมของมนุษย ท่ีทําใหองคประกอบของบรรยากาศเปล่ียนแปลงไป นอกเหนอืจาก

ความผันแปรตามธรรมชาต ิ แตความหมายท่ีใชในคณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ คอื การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไมวาจะเนื่องมาจาก ความผนัแปรตามธรรมชาติ 

หรือกิจกรรมของมนุษย สวนภาวะโลกรอน หมายถึง ภาวะท่ีอุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกสูงข้ึน ซึ่งเปน

สาเหตุท่ีทําใหภูมิอากาศเปล่ียนแปลง ภาวะโลกรอนอาจจะนาํไปสูการเปล่ียนแปลงของปริมาณฝน 

ระดับน้ําทะเล และมีผลกระทบอยางกวางขวางตอพืช สัตว และมนุษย 

     ลักษณะทางภมิูอากาศท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง ไดแก 

อุณหภูมิ การไหลของน้ํา องคประกอบของบรรยากาศ (โดยเฉพาะอยางย่ิง ปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซด) และปรากฏการณทางลมฟาอากาศท่ีรุนแรงมากๆ นอกจากนี้ลักษณะ

ภูมิอากาศยังมีอิทธิพลทางออมตอผลผลิตทางการเกษตร ไดแก คุณภาพของดนิ การเกิดโรคพืช 

วัชพืชและแมลงศัตรูพืช และโดยเฉพาะการเกษตรในเขตการชลประทานจะไดรับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราการเพ่ิมเติมน้ําจดืท่ีเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) 

     การมีคราบเกลือในพ้ืนท่ีการเกษตรมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงคือ

ความเปนพิษจากสารประกอบเกลือ ทําใหเกิดภาวะขาดนํ้างาย พืชออนแอไมทนทานตอการเกิดโรค

และแมลง การเกิดคราบเกลือในพ้ืนท่ีตองมีปจจัยสําคญั 2 ประการคือ 1) มีแหลงท่ีมาของเกลือ 

เชน จากน้าํทะเล จากตะกอนท่ีมีเกลือสะสมอยู หรือจากช้ันหินอมเกลือท่ีผุพังและถูกเคล่ือนยาย

ข้ึนมาบนผิวดนิโดยน้าํ ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีผลกระทบตอการแพรกระจายของคราบเกลือ

เนื่องจากเก่ียวของโดยตรงตอการมีน้าํ กระบวนการเคล่ือนยายวัสด ุและสภาพการเปยก - แหงของดนิ

ในพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของคราบเกลือท่ีสําคัญ คือ ปริมาณน้าํฝน

และอุณหภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

     1) ปริมาณน้ําฝน  

      ปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงมีผลตอการเกิดคราบเกลือ เนื่องจาก

มีผลโดยตรงตอความช้ืนในดิน ในภาวะหากแหงแลง ความช้ืนในดินมีนอย และโดยมากมักจะแหง

จากผิวดินลงสูช้ันดินลาง ดังนั้นในภาวะท่ีความช้ืนในดินลดลงโอกาสท่ีผิวดนิจะสะสมคราบเกลือ 

มีมากข้ึน ในทางกลับกันในภาวะท่ีน้ํามาก เชน ฤดูฝนหรือมีการนําน้าํชลประทานมาใชในพ้ืนท่ี น้ําใน

ดินก็จะมีมากโอกาสที่ผิวดนิจะสะสมคราบเกลือก็มีนอยลงเน่ืองจากเกลือในดนิอาจถูกเจือจางอยูในรูป 
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สารละลายและอาจเคล่ือนยายไปสะสมที่อ่ืนได นอกจากนีภ้าวะท่ีน้าํมากเกินไปยังทําใหเกิดการชะ

ลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ตะกอนเหลานั้นจะถูกเคล่ือนยายมาสะสมในพ้ืนท่ีต่ํา 

ซึ่งหากเปนตะกอนท่ีมีเกลือเปนองคประกอบก็จะทําใหเกิดการแพรกระจายของคราบเกลือได และ

พ้ืนท่ีท่ีมีเกลือสะสมในช้ันดนิลางและเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง การชะลางพังทลายในพ้ืนท่ีจะทํา

ใหดินท่ีอยูดานบนหายไปและช้ันดนิท่ีสะสมเกลืออยูใกลผิวดนิมากข้ึน โอกาสทีเ่กลือจะเคล่ือนยายมา

สะสมท่ีผิวดนิและมีผลตอการการเพาะปลูกก็เกิดงายข้ึน อยางไรก็ตามหากมีน้าํนอยเกินไป โอกาสท่ี

เกลือจะเคล่ือนยายมาสะสมอยูบนผิวดินก็เกิดไดยาก จะเห็นไดวาพ้ืนท่ีท่ีเกิดคราบเกลือในรอบป

ตองมีชวงเวลาท่ีมีน้ําและชวงขาดนํ้า หากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีน้าํอยูตลอดหรือแหงแลงอยูตลอดอาจพบคราบ

เกลือบนผิวดนิไดยาก 

     2) อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และการคายระเหย 

      สภาพของดินท่ีเกิดการสูญเสียน้ําจะทําใหเกิดคราบเกลือ สารละลายในดิน 

ท่ีมีเกลือเปนองคประกอบ เม่ือน้ําหายไปจึงเหลือเพียงเกลือตกคางอยูบนผิวดิน อุณหภูมิ ความช้ืน

สัมพัทธ และการคายระเหยมีผลตอการระเหยไปของน้ําในดนิไดงาย ในภาวะแหงแลงท่ีมีสภาพรอน

และแหง – อุณหภูมิสูงข้ึน ความช้ืนสัมพัทธต่ํา และการคายระเหยสูงทําใหโอกาสท่ีน้ําในดนิจะ

หายไปมากและเกิดอยางรวดเร็ว สภาพเชนนี้ทําใหผิวดนิแหงและเกิดการสะสมเกลือบนผิวดินได 

      ลักษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีลุมน้ําลําเตามีการเปล่ียนแปลงและมีผลตอการ

เกิดคราบเกลือในพ้ืนท่ีหรือไม พิจารณาไดจากการเปรียบเทียบระหวางขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 

ป (พ.ศ.2509 - 2538) กับป พ.ศ.2548 และ 2555 ของสถานีอุตุนิยมวิทยา ซึง่ครอบคลุมพ้ืนท่ี

สวนใหญของพ้ืนท่ีลุมน้ําลําเตา ใชขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ.2509 - 2538) เปน

ตัวแทนของสภาพภูมิอากาศปกติของพ้ืนท่ีลุมน้ําลําเตา ใชขอมูลสถิติภูมิอากาศ ป  พ.ศ.2549 

เนื่องจากไดทําการสํารวจการแพรกระจายของคราบเกลือในพ้ืนท่ีนี้มาแลวในป พ.ศ.2548 สวนการ

สํารวจการแพรกระจายของคราบเกลือในป พ.ศ.2555 ไดใชขอมูลสถิติภูมิอากาศ ป พ.ศ.2554 มา

พิจารณา (ตารางที่ 3 ภาพท่ี 4) 

      ภูมิอากาศท่ีสัมพันธกับความช้ืนในดินอยางมาก ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณ

น้ําฝน ความช้ืนสัมพัทธ และการคายระเหย จากขอมูลพบวา 



ตารางที่ 3 สถิติภูมิอากาศของพื้นที่ลุมน้ําลําเตา 

 

 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

คาบ 30 ป (พ.ศ. 2509-2538) 

อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซยีส) 23.35 25.6 28.25 30.2 29.25 28.55 28.2 27.7 27.5 26.4 24.6 22.85 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 3.3 17.1 35.6 44.55 168.8 201 170.25 233.6 248.65 104.45 10.4 3.25 

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย (%) 65.5 63 60.5 63.5 73 76.5 77 79.5 81.5 77 71 67.5 

การคายระเหยเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 135.15 140.4 183.55 188.25 163.2 138.6 138.3 123.45 114 129.5 131.7 134.55 

ป 2548 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซยีส) 23.8 28.35 27.65 29.85 29.75 29.25 28.4 27.75 27.25 27.35 26.25 23.05 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 0 0 16.8 67.7 276.5 152.05 213.35 227.85 249.45 35.7 34.35 0.55 

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย (%) 64 59 60 66 73 76 79.5 82.5 87.5 76.5 74.5 66.5 

การคายระเหยเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 117 140 159 166.35 140.75 150 139.9 117.15 95.3 132.4 119.15 120 

ป 2555 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซยีส) 24.3 26.1 27.8 28.8 27.9 29 28.4 27.9 27.7 27.6 27.6 26 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 47.7 24.1 16.2 82.3 269.2 58.9 124.7 307.9 206.5 70.9 45.8 0.8 

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย (%) 73.7 71.7 69.0 72.7 79.0 76.0 78.7 79.0 83.0 76.3 74.3 70.0 

การคายระเหยเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 121.5 128.7 156.0 145.3 142.3 139.7 120.2 118.6 118.1 139.2 122.9 129.6 

1
2
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ภาพที่ 4  กราฟขอมูลสถิติภมูิอากาศลุมน้าํลําเตา 

1
3

อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย การคายระเหยเฉลี่ย

ป2509-2538   2548  2555 
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     1) ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย  พ้ืนท่ีลุมน้ําลําเตามีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย ป 2555 มี

ปริมาณฝนมากท่ีสุด จาํนวน 1,282.8 มิลลิเมตร โดยมากกวา ป พ.ศ. 2548 และคาบ 30 ป เพียง

เล็กนอย  ป พ.ศ. 2548  และ คาบ 30 ป  มีปริมาณน้าํฝนเฉล่ีย  1,274.7  มิลลิเมตร และ  

1,283  มิลลิเมตร 
     กราฟในภาพที่  4  พบวา  ในชวงตนป (มกราคม – เมษายน) มีปริมาณฝน

นอยแลวตกมากในเดือนพฤษภาคม  โดยเดือนพฤษภาคมของป พ.ศ.2548  และ พ.ศ. 2555  มี

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียสูงกวาคาบ  30  ป  มากกวา  100  มิลลิเมตร  จากนั้นประมาณน้าํฝนเฉล่ียของ

ป พ.ศ.2548  และ พ.ศ. 2555  ลดต่าํลงมากในเดือนมิถุนายน  โดยเฉพาะ ป พ.ศ. 2555  มีฝน

ลดลงเกือบ  250 มิลลิเมตร  ขณะท่ีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียของคาบ  30  ป ชวงเดือนพฤษภาคม – 

กรกฎาคม ไมแตกตางกันมากนัก  แลวปริมาณน้ําฝนเฉล่ียของท้ัง  3  ชวงปเพ่ิมสูงข้ึนอีกคร้ังใน

เดือนสิงหาคม – ปลายเดือนกันยายน  กอนจะลดต่ําลงมากในชวงส้ินป (เดอืนตลุาคม – ธนัวาคม)  

เชนเดียวกัน 

    เม่ือพิจารณารูปแบบกราฟ  พบวา ป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2555  มีฝนตกกอน

คาบ  30 ป  และมีชวงท่ีฝนตกมากไมตรงกัน  นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2555  ยังมี

ชวงเวลาท่ีปริมาณน้าํฝนลดต่ํามากอยางชัดเจน คือ  เดอืนมิถุนายน – กรกฎาคม  กอนจะเพิ่มข้ึนอีก

คร้ังในเดือนสิงหาคม  กลาวโดยสรุปคือ คาบ 30 ป  มีการกระจายฝนดี มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตลอด

ปสูงกวา  ป พ.ศ. 2548  และ พ.ศ.2555  ซึ่งท้ังสองปนี้นอกจากจะมีปริมาณน้าํฝนเฉล่ียนอยกวา  

ยังประสบกับภาวะฝนท้ิงชวงในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  โดยเฉพาะป พ.ศ. 2555  ท่ีมีภาวะท้ิง

ชวงรุนแรงท่ีสุด 

     2) อุณหภูมิเฉล่ีย  ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย  และการคายระเหยเฉล่ีย   ลุมน้ําลํา

เตามีอุณหภูมิเฉล่ียสูงตลอดป  มีคาประมาณ 27–30°  ชวงเดือน  มีนาคม – ตุลาคม และอุณหภูมิ

ต่ํากวาเล็กนอย  มีคาประมาณ  23 – 26°  ชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ    และพฤศจิกายน – 
ธันวาคม  โดยมีรูปแบบเดียวกันท้ัง  3  ชวงป 
     เม่ือพิจารณาคาอุณหภูมิเฉล่ียรวมกับความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียและคาการคาย

ระเหยเฉล่ียพบวารูปแบบของกราฟของท้ัง  3  ชวงป  มีลักษณะและความสัมพัทธคลายกัน คือ 

     -  ชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  และเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม  เปน

ชวงเย็นและแหง  โดยมีอุณหภูมิความช้ืนสัมพัทธและการคายระเหยต่ํา  แตชวงนี้ในป พ.ศ.2555  

จะมีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียสูงกวาปอ่ืนๆ  เล็กนอย 

     -  ชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน เปนชวงรอนและแหง  โดยมีอุณหภูมิความช้ืน

สัมพัทธและการคายระเหยสูง แตชวงนีใ้นป พ.ศ.2555  จะมีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียสูงกวาปอ่ืนๆ  

และคาบ 30 ป มีคาการคายระเหยเฉล่ียสูงกวาปอ่ืนๆ 

     -  ชวงเดือนกรกฎาคม – ตลุาคม เปนชวงรอนและช้ืน  โดยมีอุณหภมิูความช้ืน

สัมพัทธต่ํา  แตคาการคายระเหยสูง 
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     โดยสรุปชวงท่ีมีสภาพภูมิอากาศแหงนาจะสงเสริมใหเกิดการสะสมคราบเกลือ

บนผิวดิน สําหรับพ้ืนท่ีลุมน้ําลําเตาอยูในชวง มกราคม – มิถุนายน และ พฤศจิกายน – ธันวาคม 

รวมประมาณ 8 เดือน  โดยเฉพาะชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน  ซึ่งเปนชวงรอนและแหงแลง นาจะ

เปนชวงเวลาท่ีมีการสะสมคราบเกลือไดมากท่ีสุดในรอบป 

    
8.  ผลการสํารวจศึกษา 

8.1  ผลการสํารวจการแพรกระจายของคราบเกลือในฤดูแลงป พ.ศ.2555  มีดังนี้  
ก. บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือมาก  พบคราบเกลือท่ีผิวดิน   

10 – 50 เปอรเซ็นต มีพ้ืนท่ี  154  ไร พบมากในทองท่ี  อําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 

ข. บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือปานกลาง  พบคราบเกลือท่ีผิวดิน   

1 – 10 เปอรเซ็นต   มีพ้ืนท่ี  90,088  ไร พบมากในทองท่ี  อําเภอนาดูน  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม 
ค. บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือเล็กนอย พบคราบเกลือท่ีผิวดินนอยกวา 1 

เปอรเซ็นต  และมีน้ําใตดินเค็ม  มีพ้ืนท่ี  337,377  ไร พบมากในทองท่ี  อําเภอนาดูน  อําเภอนาเชือก  

อําเภอยางสีสุราช  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม,  อําเภอปทุมรัตต  อําเภอเกษตรวิสัย  

จังหวัดรอยเอ็ด 
  ง. บริเวณท่ีสูงไมพบคราบเกลือบนผิวดิน  แตมีหินเกลือและหินอมเกลือรองรับอยู

ขางลาง    มีพ้ืนท่ี  134,808  ไร พบมากในทองท่ี  อําเภอนาดูน อําเภอนาเชือก  อําเภอยางสีสุราช  

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม,  อําเภอปทุมรัตต  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
จ. บริเวณชุมชน  และท่ีอยูอาศัย  มีพ้ืนท่ี  22,729  ไร     

ฉ. บริเวณแหลงน้ํา  มีพ้ืนท่ี  12,378  ไร     

  รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด  597,534 ไร 

จากการสํารวจภาคสนามในฤดูแลงป พ.ศ. 2555  ไมพบบริเวณท่ีไดรับผลกระทบจาก 

เกลือมากท่ีสุด 

สรุปพ้ืนท่ีการแพรกระจายของคราบเกลือดังตารางท่ี  4  และภาพท่ี 5   
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ตารางที่ 4  การแพรกระจายของคราบเกลือ บริเวณลุมน้ําลําเตา  ในฤดูแลงป พ.ศ.2555   

พ้ืนที่ 
สัญลักษณแผนที่ คําอธิบาย 

ไร เปอรเซ็นต 

2 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมาก  
มีคราบเกลือบนผิวดนิ 10-50 เปอรเซ็นต 154 0.03 

3 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  

มีคราบเกลือบนผิวดนิ 1-10 เปอรเซ็นต 90,088 15.08 

4 บริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย  

มีคราบเกลือบนผิวดนิ < 1 เปอรเซ็นต 337,377 56.46 

5 บริเวณท่ีสูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน 

แตมีหินเกลือรองรับอยูขางลาง 134,808 22.56 

U ชุมชน และท่ีอยูอาศัย 22,729 3.80 

W            แหลงน้ํา                                             12,378 2.07 

รวมเน้ือที่ทั้งหมด 597,534 100.00

 

หมายเหตุ :  ไมพบบริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือมากท่ีสุดมีคราบเกลือบนผิวดิน >50 เปอรเซ็นต 

      

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  แผนที่การแพรกระจายของคราบเกลือ บริเวณลุมน้ําลําเตา 

1
7



8.2 การเก็บตัวอยางดินตามแนวตัดขวาง  บริเวณลุมน้ําลําเตา 

  การกําหนดแนวตัดขวางเพ่ือเปนพ้ืนท่ีตัวแทนในการเก็บตัวอยางดินนั้น กําหนดโดย

ลากเปนเสนตรงใหผานสภาพพ้ืนท่ีท้ังท่ีลุมและท่ีดอนผานบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือท้ังมาก  

ปานกลาง นอย แตละแนวตัดขวางกําหนดจุดเก็บตัวอยางดิน 5 – 7 จุด ซึ่งผลการเก็บตัวอยางดิน

บริเวณลุมน้ําลําเตา  มีท้ังหมด  13 แนวตัดขวาง มีจุดเก็บตัวอยางดิน  68 จุด  มีจํานวนตัวอยางดิน  

457  ตัวอยาง  ดังตารางท่ี 5    ภาพที่ 6  และภาพท่ี 7  

ตารางที่ 5  แสดงแนวตัดขวาง  จาํนวนจุดเจาะ/จํานวนตัวอยางดิน และบริเวณบานในแนวตดัขวาง 

แนวตัดขวาง 
จํานวนจุดเจาะ/

จํานวนตัวอยางดิน 
บริเวณบาน ตามแนวตัดขวาง 

1 4/26 บานหลุบดวน  บานเมืองหงส  บานดง  ต.ดงยาง  อ.นาดูน   

จ.มหาสารคาม 

2 4/29 
บานหนองทุม  บานสระบัว  ต.ภูสันตรัตน  อ.นาดูน   

จ.มหาสารคาม 

3 5/29 
บานดงนอย  บานโพธ์ิทอง บานหนองจิก  ต.พระธาตุ  

อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม 
4 4/26 บานโนนเขวา  บานดงดู  ต.ดงบัง  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม 

5 5/35 
บานเขวาเตา  บานมวง  ต.นาสีนวล  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   

จ.มหาสารคาม 

6 5/34 
บานเขวาทุง ตําบลกามปู  บานครั่ง บานโนนสมบูรณ  บานหัวหมู  

ต.บานแอน  อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม 

7 7/52 
บานหนองแก  บานหนองจอม  ต.ลานสะแก  บานเมืองเจีย   

ต.กามปู  อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม 

8 7/47 

บานโนนสมบูรณ  ต.กามปู  บานจอมพลาญ  ต.เวียงชัย  บานสระ

แคน  บานนามอง  บานหนองฮู  บานนาตอ  ต.ราษฎรพัฒนา  

อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม 

9 6/36 
บานขี้เหล็ก  บานพิลา  ต.ขี้เหล็ก  บานโพนสูง  บานจานใต   

ต.โพนสูง  อ.ปทุมรัตต  จ.รอยเอ็ด 

10 5/34 
บานบัวขาว  ต.สระบัว  บานเริงแก  บานโนนสวรรค   

ต.โนนสวรรค  อ.ปทุมรัตต   จ.รอยเอ็ด 

11 6/41 
บานเขวาทุง ต.สระบัว  บานโนนสวรรค  บานหนองไผลุม   

ต.โนนสวรรค   อ.ปทุมรัตต  จ.รอยเอ็ด 

12 5/32 
บานขี้เหล็ก  บานโนนจาน  ต.ขี้เหล็ก  อ.ปทุมรัตน   

บานโพนเงิน  ต.กุลา  อ.เกษตรวิสัย  จ.รอยเอ็ด 

13 5/33 บานหนองพระบาง  ต.กําแพง  บานเมืองบัว  ต.เมืองบัว  

อ.เกษตรวิสัย  จ.รอยเอ็ด 
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ภาพที่ 6  แสดงแนวตัดขวางการเก็บตัวอยางดิน  บริเวณลุมน้ําลําเตา 

1
9
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ภาพที่  7  แผนที่การแพรกระจายของคราบเกลือและบริเวณจุดเก็บตัวอยางดนิ  บริเวณลุมน้ําลําเตา 

2
0



8.3  วิเคราะหการเปล่ียนแปลงการแพรกระจายของคราบเกลือ  
    การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการแพรกระจายของคราบเกลือ โดยการใชขอมูล         

ท่ีสํารวจในป พ.ศ.2548  กับการสํารวจในป  2555 มาวิเคราะหแบบซอนทับ  พบวามีพ้ืนท่ีท่ีไมพบ

การเปล่ียนแปลง  64.30 เปอรเซ็นต  เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเลวลง  13.07 เปอรเซ็นต  

เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน  16.75 เปอรเซ็นต  ดังรายละเอียดในตารางที่  6  และภาพท่ี  8   
 
ตารางที่ 6  การเปล่ียนแปลงของบริเวณท่ีพบคราบเกลือ เปรียบเทียบระหวางป 2548                     

 กับป พ.ศ. 2555 

การเปรียบเทียบ พ้ืนที่ (ไร) เปอรเซ็นต 
ไมเปล่ียนแปลง 384,228 64.30 

เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเลวลง 78,092 13.07 

เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน 100,107 16.75 

ชุมชนท่ีอยูอาศัย 22,729 3.81 

แหลงน้ํา 12,378 2.07 

รวม 597,534 100.00 

 

 การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเลวลงนั้น สวนมากเปนการเปล่ียนแปลงจากบริเวณที่พบ

คราบเกลือบนผิวดินนอยกวา 1 เปอรเซ็นต  เปนบริเวณท่ีพบคราบเกลือ  1-10 เปอรเซ็นต   และ

จากบริเวณท่ีเปนท่ีดอน  ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน   เปนบริเวณท่ีลุมท่ีพบคราบเกลือบนผิวดิน

นอยกวา 1 เปอรเซ็นต  ซึ่งสวนนี้เปนเพราะการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจากเดิมท่ีเคยปลูกพืชไร

แลวเปล่ียนไปเปนท่ีนา แมวาจากการวิเคราะหจะเปนไปในทิศทางท่ีเลวลง แตก็ไมไดมีผลกระทบ

จากคราบเกลือหรือดินเค็มอยางชัดเจน 
 สําหรับการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนนั้น  เปนการเปล่ียนแปลงจากบริเวณท่ีพบคราบ

เกลือมากกวา  50 เปอรเซ็นต  เปนบริเวณท่ีพบคราบเกลือ  10-50 เปอรเซ็นต  หรือ 1-10 

เปอรเซ็นต  จากบริเวณท่ีพบคราบเกลือ 10-50 เปอรเซ็นต  เปนบริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือ

ปานกลาง มีคราบเกลือบนผิวดิน 1-10 เปอรเซ็นต   จากบริเวณท่ีพบคราบเกลือ 1-10 
เปอรเซ็นต  เปนบริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย   มีคราบเกลือบนผิวดินนอยกวา 1 

เปอรเซ็นต เปนตน  ซึ่งการเปล่ียนแปลงลักษณะนี้เปนผลจากการปรับปรุงบํารุงดินของเกษตรกร  

โดยการไถปรับระดับพ้ืนท่ีใหราบเรียบ   มีน้ําขังสมํ่าเสมอกัน  และการนําวัสดุอินทรียมาปรับปรุงดิน                        

 อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงบางสวนอาจเกิดจากการคลาดเคลื่อนเล็กๆ นอยๆ ของ

การซอนทับขอมูล  ท่ีมาจากฐานขอมูลท่ีตางกัน 
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ภาพที่  8  แผนที่แสดงการวิเคราะหขอมูลดินเค็มระหวางป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2555  บริเวณลุมน้ําลําเตา 

2
2



8.4  การแพรกระจายของคราบเกลือแยกตามเขตการปกครอง   

  เม่ือนําขอมูลขอบเขตการปกครองมาซอนทับกับขอมูลการแพรกระจายของคราบ

เกลือ แลวพิจารณาเขตการปกครองระดับตําบล พบวาตําบลท่ีพบคราบเกลือมาก  มีพ้ืนท่ีจํานวน  

90,242 ไร และมีผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร ไดแก    ตําบลดงดวน   ตําบลนาดูน   

ตําบลดงยาง  ตําบลหนองไผ  ตําบลกูสันตรัตน  ตําบลพระธาตุ  ตําบลหัวดง  ตําบลดงบัง  ตําบล
หนองคู  และตําบลหนองเรือ  อําเภอนาดูน    ตําบลหนองโพธิ์  ตําบลบานกู  ตําบลดงเมือง  และ

ตําบลหนองบัวสันตุ  อําเภอยางสีสุราช     ตําบลนาสีนวล   ตําบลลานสะแก  ตําบลเม็กดํา  ตําบล

ปะหลาน  ตําบลกามปู  ตําบลเมืองเสือ  ตําบลการแอน  ตําบลบัวแกว  ตําบลเวียงชัย  ตําบลราษฎร

พัฒนา  ตําบลราษฎรเจริญ  และตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม,    

ตําบลดอกล้ํา  ตําบลหนองแดน  ตําบลบัวแดง  ตําบลโนนสงา  ตําบลโพนสูง  ตําบลสระบัว  ตําบล

โนนสวรรค  ตําบลข้ีเหล็ก  ตําบลทุงทอง  ตําบลกําแพง  ตําบลน้ําออม  ตําบลเมืองบัว  ตําบลกูกา

สิงห  และตําบลดงคร่ังนอย  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด   ดังตารางท่ี  7  และภาพท่ี 9 

 
 8.5  ขอมูลคาความเค็มของดินรายจดุเก็บตัวอยาง   

 ขอมูลคาความเค็มของดิน ณ  จุดท่ีเก็บตัวอยางดินมีการบันทึกพิกัดไวอยาง 

ชัดเจน  พรอมท้ังมีภาพถายทางอากาศและภาพการใชท่ีดิน    บริเวณท่ีเก็บตัวอยางดินและพ้ืนท่ี

โดยรอบ  โดยจัดกลุมขอมูลเปนแนวตัดขวาง  เชน  แนวตัดขวางท่ี  1  ของลุมน้ําลําเตา มีรหัส 

(code) เปน  T1-L1 บอกจํานวนจุด  ท่ีเก็บตัวอยาง พรอมท้ังตําบล  อําเภอ  จังหวัด มีภาพถาย

ทางอากาศบอกจุดท่ีทําการเก็บตัวอยางดิน มีภาพแนวตัดขวางบอกทุกจุดในแนวตัดขวางพรอมกับ

ความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยประมาณ  เชน  L1/P1 หมายถึง  แนวตัดขวางที่ 1 จุดเก็บท่ี 1          

ดังภาพท่ี 10 
             ขอมูลความเค็มของดิน  ณ  จุดเก็บตัวอยางดิน  จะบอกพิกัดท่ีเก็บตัวอยาง  รหัส

ของจุด เชน  T1 - L1 P1  หมายถึง  ตัวอยางดินในลุมน้ําลําเตา  ในแนวตัดขวางท่ี  1  จุดท่ี  1  

จุดเก็บตัวอยางอยูในบริเวณ บานหลุบคอน ตําบลดงยาง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  พิกัด

จุด  1741022   N    310044 E UTM  โซน  48 P แบงตามความลึกของช้ันดิน  บอกชนิดของเนื้อ

ดิน  (จากการตรวจสอบในสนาม)  บอกคาปฏิกิริยาดิน  (pH)  และคาความเค็มของดิน  (EC 

1:5)โดยใชเคร่ืองตรวจสอบคาความนําไฟฟาตรวจวัดสารละลายดิน(ดินผสมน้ํากล่ัน อัตราสวนดิน      

1 สวน : น้ํา 5  สวน)   ดังภาพท่ี 11 
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ตารางที่ 7  พื้นที่การแพรกระจายของคราบเกลือแยกตามเขตการปกครอง  ในบริเวณลุมน้ําลําเตา 

พื้นที่ ที่พบคราบเกลือ แยกตามหนวยแผนที่  (ไร) 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

2 3 4 5 U W 
มหาสารคาม นาดูน ดงดวน - - 7,078 6,293 492 210 

  ดงยาง 25 3,212 6,222 4,643 448 236 

  หนองไผ - 94 1,406 3,348 320 71 

  กูสันตรัตน 53 2,900 1,656 3,030 484 247 

  พระธาตุ 76 3,735 7,065 5,468 335 1,132 

  หัวดง - - 12,612 7,281 764 296 

  ดงบัง - 1,784 5,597 1,493 420 217 

  หนองคู - - 2,966 4,080 183 92 

  นาดูน - - 6,111 5,474 1,241 296 

 นาเชือก หนองเรือ - - 388 161 - 2 

  หนองโพธิ์ - - 3,801 2,363 313 96 

 ยางสสีุราช บานกู - - 3,778 584 351 60 

  ดงเมือง - - 2,016 912 86 198 

  หนองบัวสันตุ - - 9,198 5,532 733 1,858 

 พยัคฆภูมิพิสัย นาสีนวล - 4,634 9,367 6,231 856 271 

  ลานสะแก - 2,299 11,389 7,323 1,115 285 

  เม็กดํา - - 292 267 - 8 

 

 
2
3 

2
4
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ตารางที่ 7  พื้นที่การแพรกระจายของคราบเกลือแยกตามเขตการปกครอง  ในบริเวณลุมน้ําลําเตา (ตอ) 

พื้นที่ ที่พบคราบเกลือ แยกตามหนวยแผนที่  (ไร) 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

2 3 4 5 U W 
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน - 3,709 4,562 2,108 1,500 239 

  กามปู - - 19,467 10,670 994 319 

  เมืองเสือ - 11 118 173 - 8 

  ภารแอน - 764 8,784 6,699 641 177 

  หนองบัวแกว - 10,432 9,469 8,748 1,042 855 

  เวียงชัย - - 7,222 2,840 151 29 

  ราษฎรพัฒนา - 302 5,993 1,550 632 508 

  ราษฎรเจริญ - 275 162 1,084 140 40 

  เมืองเตา - 6,016 4,991 5,596 789 218 

รอยเอ็ด ปทุมรัตต ดอกล้ํา - 5,013 24,031 8,907 953 353 

  หนองแคน - 11 10,978 955 632 80 

  บัวแดง - 2,016 12,874 1,491 1,201 1,686 

  โนนสงา - - 19357 292 699 148 

  โพนสูง - 1,542 11,657 333 542 98 

  สระบัว - 3,423 22,871 4,060 1,145 298 

  โนนสวรรค - 3,482 18,187 9,295 1,601 506 

  ขี้เหล็ก - 7,773 8,736 995 391 180 

 

 
2
3 

2
5
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ตารางที่ 7  พื้นที่การแพรกระจายของคราบเกลือแยกตามเขตการปกครอง  ในบริเวณลุมน้ําลําเตา (ตอ) 

พื้นที่ ที่พบคราบเกลือ แยกตามหนวยแผนที่  (ไร) 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

2 3 4 5 U W 
รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทุงทอง - 7,112 3,389 255 82 30 

  กําแพง - 10,674 19,369 3,504 1,028 577 

  น้ําออม - 4,270 5,493 114 73 50 

  เมืองบัว - 4,605 27,174 656 352 376 

  กูกาสิงห - - 1,292 - - 28 

  ดงครั่งนอย - - 259 - - - 

รวมพื้นที่ 154 90,088 337,377 134,808 22,729 12,378 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 597,534 (ไร) 

 

หมายเหตุ :    หนวยแผนที่  2 หมายถึง  บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก  มีคราบเกลือบนผิวดิน 10-50 เปอรเซ็นต 

หนวยแผนที่  3 หมายถึง   บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลือบนผิวดิน 1-10 เปอรเซ็นต 

หนวยแผนที่  4 หมายถึง  บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย มีคราบเกลือบนผิวดิน < 1 เปอรเซ็นต 
หนวยแผนที่  5 หมายถึง  บริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน  แตมีหินเกลือรองรับอยูขางลาง 

หนวยแผนที่  U หมายถึง  ชุมชน และที่อยูอาศัย 

หนวยแผนที่  W หมายถึง  แหลงน้ํา      
 

 
 

 
2
3 

2
6 
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ภาพที่  9  แผนที่การแพรกระจายของคราบเกลือตามเขตการปกครอง  บริเวณลุมน้ําลําเตา 

2
7



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  10  ภาพทางอากาศแสดงบริเวณเก็บตัวอยางดิน  แนวตดัขวางที่ 1 

ภาพที่ 11  สภาพดิน  คาความเค็ม และการใชท่ีดินบริเวณเก็บตัวอยางแนวตัดขวางท่ี 1  จุดท่ี 1 

28
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9.  สรุปและวิจารณ 

 การสํารวจการแพรกระจายของคราบเกลือบริเวณลุมน้ําลําเตา    มีพ้ืนท่ีจํานวน 597,534 ไร  

ซึ่งไดดําเนินการในฤดูแลง  ระหวางเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน ป พ.ศ.2554 โดยใชคราบเกลือ

ท่ีพบบนผิวดินเปนเกณฑในการจําแนก พบวามีพ้ืนท่ีท่ีพบคราบเกลือและมีผลกระทบ จากคราบเกลือ  

ประมาณ 427,619 ไร  โดยแยกเปน    ก) บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือมาก  พบคราบเกลือ

ท่ีผิวดิน  10 – 50 % มีพ้ืนท่ี  154 ไร (0.03%)   ข) บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากเกลือปานกลาง  

พบคราบเกลือท่ีผิวดิน 1–10%  มีพ้ืนท่ี  90,088 ไร (15.08 %)  ค) บริเวณท่ีไดรับผลกระทบจาก

เกลือเล็กนอย  พบคราบเกลือท่ีผิวดิน นอยกวา 1%  มีพ้ืนที่ 337,377 ไร (56.46%)  สําหรับ

พ้ืนท่ีท่ีไมพบคราบเกลือบนผิวดินมีพ้ืนท่ี  169,915 ไร  แยกเปน  ก) บริเวณท่ีสูงไมพบคราบเกลือ

ท่ีผิวดินแตมีหินเกลือรองรับอยูขางลาง มีพ้ืนท่ี 134,808 ไร  (22.56%)   ข) พ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู

อาศัย มีพ้ืนท่ี 22,729 ไร (3.80%) และ  ค) พื้นท่ีแหลงน้ํา มีพ้ืนท่ี  12,378 ไร (2.07%) 
 บริเวณท่ีพบคราบเกลือท่ีเปนปญหาตอการเกษตรท่ีเกษตรกรไดรับผลกระทบ คือ  

บริเวณท่ีพบคราบเกลือ ตั้งแต  1-10%  ข้ึนไป  ซึ่งมีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด  90,242 ไร  (15.11 %)   

 การบันทึกขอมูลคาความเค็มของดิน  ซึ่งทําการเก็บตัวอยางดินในแนวตัดขวาง  โดย

พยายามใหแนวตัดขวางพาดผานท่ีลุมและท่ีดอน  มีจํานวนท้ังส้ิน  13  แนวตัดขวาง  มีจุดเก็บ

ตัวอยางดินท้ังหมด 68 จุด  มีจํานวนตัวอยางดิน 457  ตัวอยาง   ซึ่งในแตละจุดท่ีเก็บตัวอยางนั้นมี

การบันทึกคาพิกัดและบันทึกภาพสภาพพื้นท่ี  สภาพการใชท่ีดิน  และคาความเค็มของดิน  คา

ปฏิกิริยาดิน (pH)  ชนิดของเนื้อดิน  ตามช้ันความลึกของดินในแตละจุดเจาะ 
 ผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการแพรกระจายของคราบเกลือ โดยการใชขอมูลท่ี

สํารวจคร้ังกอนในป พ.ศ.2548 กับการสํารวจในป  2555  มาวิเคราะหแบบซอนทับ  พบวามีพ้ืนท่ี

ท่ีไมพบการเปล่ียนแปลง  64.30%  เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเลวลง 13.07%  เปล่ียนแปลงใน

ทิศทางท่ีดีข้ึน 16.75%       

 การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเลวลงนั้น สวนมากเปนการเปล่ียนแปลงจากบริเวณที่พบ

คราบเกลือบนผิวดินนอยกวา 1% เปนบริเวณท่ีพบคราบเกลือ  1-10%  และจากบริเวณท่ีเปนท่ี

ดอน  ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน    เปนบริเวณท่ีลุมท่ีพบคราบเกลือบนผิวดินนอยกวา 1%  ซึ่ง

สวนนี้เปนเพราะการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจากเดิมท่ีเคยปลูกพืชไรแลวเปล่ียนไปเปนท่ีนา แมวา

จากการวิเคราะหจะเปนไปในทิศทางท่ีเลวลง แตก็ไมไดมีผลกระทบจากคราบเกลือหรือดินเค็มอยาง

ชัดเจน  การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศในอนาคต หากมีฝนท้ิงชวงยาวนานข้ึน อาจมีผลกระทบตรง

บริเวณนี้   ซึ่งมีพ้ืนท่ีกระจายอยูท่ัวไปท้ังลุมน้ํา   
 สําหรับการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนนั้น  เปนการเปล่ียนแปลงจากบริเวณท่ีพบคราบ

เกลือมากกวา  50%  เปนบริเวณท่ีพบคราบเกลือ  10-50%  หรือ 1-10%  จากบริเวณท่ีพบคราบ

เกลือ 10-50%  เปนบริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือปานกลาง มีคราบเกลือบนผิวดิน 1-10%    

จากบริเวณท่ีพบคราบเกลือ 1-10% เปนบริเวณท่ีมีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย  มีคราบเกลือบนผิวดิน
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นอยกวา 1% เปนตน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เปนผลจากการปรับปรุงบํารุงดินของเกษตรกร  

โดยการไถปรับระดับพ้ืนท่ีใหราบเรียบ   มีน้ําขังสมํ่าเสมอกัน  และการนําวัสดุอินทรียมาปรับปรุงดิน                        

 อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยในปจจุบันยังไมมีขอมูล

ยืนยันอยางชัดเจน  แตมีแนวโนมมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียท้ังปเทาเดิม  จํานวนวันฝนตกจะลดลง  ฝน

ตกแตละคร้ังจะมีปริมาณน้ําฝนมากข้ึน  ลักษณะอากาศดังนี้อาจทําใหมีผลกระทบจากดินเคม็มากข้ึน  

เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทํากินบริเวณท่ีมีผลกระทบจากดินเค็มอยูในปจจุบันควรรูจักจัดการดินเค็มท้ังการ

จัดการดิน  การจัดการน้ํา  และการจัดการพืช     
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 มาตรการและแนวทางการจัดการดินเค็ม 

การจัดการดิน การจัดการนํ้า การจัดการพืช 

1. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือมากกวา 50% เปนกลุมดินเหนียว 

- ใช เปน พ้ืน ท่ีรอง รับน้ํ า เ ค็ม ท่ี

ระบายออกมา หรือปลอยวางให

เปนพ้ืนท่ีชุมน้ํา (wetland) 

- ทําคันดินก้ันโดยรอบ เพ่ือปองกัน

ไมใหเกลือแพรไปท่ีอ่ืน และมีประตู

เปด - ปด ใหน้ําเขาและระบายออก 

เพ่ือลางเกลือ (polder system) 

- ทําคันดินก้ันไมใหเกลือแพรไปท่ี

อ่ืน (polder system) 

- ขูดลอกหนาดินท่ีเค็มจัดออกไป

ฝงกลบแลวใชวัสดุคลุมดินปองกัน

การเคลื่อนท่ีของเกลือขึ้นสูผิวดิน 

- นําดินท่ีไมเค็มมาเกลี่ยทับ 

- ทําเปนอางเก็บน้ําเค็มและเปน

อางระเหยน้ําเค็ม (evaporation 

pond) หรือทําเปนบอพัก 

(retarding pond) เพ่ือลดความ

เค็มหรือเจือจางกอนระบายน้ําท้ิง 

- ขุดรองระบายน้ําผิวดินออกจาก

แปลง รองหรือคูน้ําไมควรลึกเกิน 

50 เซนติเมตร ระยะหาง 5 เมตร  

- เจาะบอบาดาลระดับมากกวา 

120 เมตร พรอมสรางบอรับน้ํา ใช

เปนท่ีสะสมน้ําเค็มกอนระบายลง

ใตดิน 

- อนุรักษพืชพรรณธรรมชาติพวก

หนามแดง หนามพรมเอาไว 

- ท่ีลุมน้ําขังปลูกกกลังกา กกนา 

กกสามเหล่ียม เพ่ือใชประโยชน

ดานหัตถกรรมในครัวเรือนและ

ชุมชน 

- ปลูกพืชชอบเกลือ เชน หญาดิ๊กซี 

รวมกับไมยืนตนทนเค็มจัด เชน 

Acacia ampleceps เพ่ือรักษา

ความชื้นท่ีผิวดิน ทําทุงหญาเลี้ยงสัตว 

- ปลูกกกเพ่ือใชประโยชนดาน

หัตถกรรมในครัวเรือนและชุมชน 

2. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือมากกวา 50% เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 

- ทําคันดินกั้นไมใหเกลือแพรไป

ท่ีอ่ืน (polder system) 

- ปลอยไวเปนท่ีสําหรับชาวบานทํา

เกลือตามแบบดั้งเดิม 

- จัดทําระบบระบายเกลือท่ีผิวดิน 

(surface drainage) โดยการยกรอง

ใหสันบนกวาง 6 - 8 เมตร มีรองน้ํา

กว า ง  3  เมตร  ล ึก  1 .5  เมตร 

เพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน 

- ปรับสภาพพ้ืนท่ีใหราบเรียบ

กอสรางระบบระบายน้ําแบบผิวดิน

โดยชักรองระบายเกลือทุกๆ ระยะ 

5 เมตร เปนแนวรางระบายเกลือ

สับรองสูง 70 เซนติเมตร. 

- ขุดคูระบายน้ํา (open ditch)  

ในบริ เ วณที่ มี น้ํ า ขั ง บน ผิ วดิ น 

ร วม กับการระบายน้ํ าแบบทอ 

(tube drain) ความลึก 1 เมตร 

ระยะหาง 40 - 60  เมตร 

- รอบบริ เวณวางทอระบายน้ํ า 

แบบ interceptor drain เพ่ือปองกัน

น้ําท่ีไหลมาจากเนิน (seep)  

- ขุดสระน้ําแกวฉาบผนังดวยวัสดุ

กันซึม หรือปูพลาสติก เพ่ือเก็บกัก

น้ําจืดไวใชในฤดูแลง 

- ใชวิธีการใหน้ําจืดสลับน้ําเค็มกับ

พืชท่ีมีความสามารถในการทนเค็มสูง 

กรณีท่ีความเค็มไมตางกันมากนัก

แตตองใชดวยความระมัดระวัง 

- ปลูกพืชชอบเกลือรวมกับไมยืนตน

ทนเค็มจัด เพ่ือคลุมดินและลดระดับ

น้ําใตดินโดยตรง 

- ปลูกกก และพืชทนเค็มทนน้ําขัง

เพ่ือใชประโยชนในครัวเรือน และ

ชุมชน 

- ปลูกพืชอาหารสัตวทนเค็มได

เม่ือระดับน้ําใตดินลดต่ํากวาระดับ

ทอระบายน้ําโดยใชพันธุหญาทนเค็ม 

เ ช น  หญ า โ รดส  หญ า ชั นก าด 

หญาเนเปยรแคระ และหญารูซี่ทน

เค็ม ควรปลูกชวงตนฤดูฝน 

- ปลูกไมโตเร็วทนเค็มบางชนิด 

เชน Acacia ampleceps ยูคาลิปตัส 

กระถินณรงค และสะเดา โดยยกรอง 

ปลูกให สู งห รือปลูกบนคันดิน 

เพ่ือหลีกเลี่ยงเกลือ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

การจัดการดิน การจัดการนํ้า การจัดการพืช 

3. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือมากกวา 50% เปนกลุมดินตื้น 

- ทําคันรอบพ้ืนท่ีก้ันไมใหเกลือ

แพรไปท่ีอ่ืน และปองกันน้ําทวมขัง

ในชวงฤดูฝน 

- ปรับผิวหนาดินใหเรียบไถดิน 

ใหลึกกวาง 30 เซนติเมตร. ทลาย

ดินลางใหเปนรองแลวปรับระดับ

พ้ืนท่ีใหสมํ่าเสมอ 

- ทดน้ําเขาแปลงคร้ังละ 250 - 300 

ลูกบาศกเมตรตอไร ทุกๆ 2 - 3 วัน 

เพ่ือใหน้ําละลายเกลือชะลางสูดินลาง 

- ทําร องระบายน้ํ าขนาดกว าง  

1.5 - 2 เมตร ลึก 1 เมตร เพ่ือชวย

ในการระบายน้ําของดิน 

- เปลี่ยนสภาพการใชท่ีดินเปนบอ

เลี้ยงปลาดุกอุยเทศ ปลาไน และ

ปลานิล 

- ควรใชประโยชนทางดานการ

ประมง โดยขุดเปนบอเลี้ยงปลา 

ทนเค็ม เชน ปลานิล ปลาหมอเทศ 

และอะทีเมีย ซึ่งใชเปนอาหารกุง 

- ใชน้ํากรอยเพ่ือการเกษตรโดย

กัก เ ก็บไว ในบ อรอน้ํ าฝนห รือ 

น้ําไหลบาเขามาผสมใหความเค็ม

ลดลงกอนนําไปใชล างดินหรือ

ปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติตอไป 

- จั ด ทํ า ร ะบบร ะบ า ยน้ํ า แ ล ะ

ควบคุมระดับน้ําใตดิน 

- ปรับปรุงเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว

โดยเลือกพันธุหญาท่ีสามารถข้ึนได

ในด ิน เค ็มจ ัด  เ ช น  หญ าดิ ๊ก ซี่ 

หญาชันกาด หญาเนเปยรแคระ 

และหญารูซี่ทนเค็ม ควรปลูกชวง 

ตนฤดูฝน 

- ปลูกไมโตเร็วทนเค็มบางชนิด 

เชน Acacia ampleceps ,Casuarina 

glauca ,Melaleuca acacioides 

ยกร องปลู กใหสู ง เ พ่ือปอง กัน 

น้ําทวมขัง 

- ท่ีลุ มต่ํ าปลูกกกลังกา  กกนา  

กกสามเหลี่ยม เพ่ือขายตนสด หรือ

ใชเปนวัตถุดิบดานหัตถกรรมสราง

อาชีพและรายไดใหเกษตรกรใน

ทองถ่ิน 

4. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือ 10 - 50% เปนกลุมดินเหนียว 

- ขูดหรือปาดหนาดิน 0 - 5 

เซนติเมตร ออกในปลายฤดูแลง 

เพ่ือขจัดเกลือออกจากแปลง 

- ไถปรับพ้ืนท่ีใหสมํ่าเสมอเพ่ือ

ปองกันเกลือไปสะสมในบริเวณ

ทองท่ี 

- จัดทําระบบระบายน้ําลางเกลือ 

- ปาดหนาดินออก แลวปรับระดับ

ใหสมํ่าเสมอ เพ่ือจัดรูปแปลงนา

ขนาด 1 - 5 ไร แตละแปลงมีคันดิน

ก้ันโดยรอบใชขังน้ํา 

- ปรับปรุงดินโดยใชแกลบ อัตรา

แนะนํา 2 - 5 ตันตอไร รวมกับ

การใชโสนอัฟริกัน เปนปุยพืชสด 

- ขังน้ําตนฤดูฝน แลวระบายน้ํา

ออกทุกๆ 2 - 3 วัน โดยตรวจสอบ

ความเค็มของน้ํา 

- กรณีมีน้ํามากพอ ไถพรวนดินในน้ํา 

แลวสูบน้ําเค็มออก และขังน้ํา

ตลอดฤดูปลู กข าว  มีแหล งน้ํ า

สํารองเม่ือฝนท้ิงชวง โดยขุดรอง

รอบแปลงกวาง 1.5 - 2 เมตร ลึก 

1 เมตร 

- ทําการลางดินดวยน้ํ า จืดหรือ

น้ํ าฝนโดย ขัง ท้ิ ง ไว  2  - 3  วัน  

จึงระบายน้ําออก 

- ขุดลอกแหลงน้ําจืดสํารองไวใช

ใหเพียงพอเม่ือฝนท้ิงชวง 

- ใหน้ําระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอร

เล็กสําหรับปลูกพืชในฤดูแลง 

- ปลูกโสนอัฟริกัน อัตราเมล็ด 5 

กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเปน

ปุยพืชสด เม่ืออายุ 60 วัน  

- ทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวโดยใช

พันธุหญาทนเค็ม เชน  หญารูซี่ 

หญาขน หญาเนเปยรแคระ และ

หญาชันกาด 

- ปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ105 

กข.6 อายุกลา 30 - 35 วัน ระยะปลูก 

20x20 เซนติ เมตร  ใสปุยสูตร 

16-16-8 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 

แบงใส 3 คร้ัง 

30
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

การจัดการดิน การจัดการนํ้า การจัดการพืช 

5. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือ 10 - 50% เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 

- ปรับผิวหนาดินใหเรียบ ใชวัสดุ

คลุมดินไมใหแหงในหนาแลง 

- แบงเปนแปลงยอยขนาด 1 - 5 ไร 

มีคันดินก้ันโดยรอบ ดานในคันดิน

ขุดรองรอบแปลงกวาง 1.5 - 2 เมตร 

ลึก 1 เมตร เพ่ือชวยชะลางเกลือ 

และเปนท่ีสะสมน้ําเค็มกอนท่ีจะ

ระบายออก 

- ปรับระดับผิวดินใหราบเรียบแลว

จัดรูปแปลงนาใหมขนาด 1 - 5 ไร 

ทําคันดินรอบพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บกักน้ํา 

- ใชยิปซัมหรือโดโลไมด อัตรา 1 - 2 

ตันตอไร  เ พ่ือปรับ pH ของดิน 

และใหแคลเซียมไปไล ท่ีโซเดียม

ออกจากดิน กอนใชน้ําลางออกจาก

พ้ืนท่ี 

- ใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน แกลบ 

ขี้เลื่อย ฟางขาว อัตรา 2 - 5 ตันตอไร 

- ทําการลางดินชวงตนฤดูฝน 

แบบตอเนื่องโดยขังน้ําใหทวมผิวดิน 

10 เซนติเมตร ตลอดเวลาเพ่ือให

ละลายเกลือและชะลางลงไปในดินลาง 

- กอสรางแหลงน้ําจืดสํารองไว 

ใชปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในหนาแลง 

- ทําการลางดินดวยน้ําฝนหรือ

น้ําชลประทานชะลางคราบเกลือ

แลวระบายออก 2 - 3 คร้ัง กอน

ไถพรวน 

- ขุดสระน้ําประจําไรนา เพ่ือสํารอง

ไวใชในฤดูแลงแตตองฉาบวัสดุ

กันซึมท่ีผนังและกนบอ 

- ใชระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอรเล็ก 

- ปลูกหญาอาหารสัตวทนเค็ม เชน 

หญาขน หญากินนี และหญาเนเปยร

แคระ 

- ปลูกโสนอัฟริกัน อัตราเมล็ด 5 

กิโลกรัมตอไร ไถกลบเปนปุยพืชสด

เม่ืออายุ 60 วัน 

- ปกดําข าวขาวดอกมะลิ105 

หลังสับกลบโสน และใสปุยตาม

อัตราท่ีแนะนํา 

- เพ่ิมผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ105 

โดยใชปุยคอก ปุยหมัก และแกลบ 

อัตรา 1 - 2 ตันตอไร  หรือใช

โสนอัฟริกันอัตราเมล็ด 5 กิโลกรัม

ตอไร เปนปุยพืชสด 

6. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือ 10 - 50% เปนกลุมดินตื้น 

- ปรับปรุงดินโดยใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีในการปลูกไมผล 

ไมยืนตน จัดการดินเฉพาะหลุม 

เชน ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 25 

กิโลกรัมตอตน 

- ไถลึกมากกวา 30เซนติเมตร 

ทลายดินลางใหเปนรองแลวปรับ

ระดับพ้ืนท่ี 

- ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยอินทรีย

ร วม กับปุ ย เค มี  ห รือส าร เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการดูดยึดธาตุอาหารพืช 

- ไถลึก 30 - 40 เซนติเมตร ทําให

เกิดรองชวยใหน้ําซึมลงไดสะดวก

แลวปรับระดับพ้ืนท่ีใหสมํ่าเสมอ 

- การปลูก ไมผลใหน้ํ า โดยใช

กระบอกดินเผาฝงหางโคนตน 1 ฟุต 

กรณีมีน้ํามากพอใชระบบน้ําหยด

หรือสปริงเกอรเล็ก 

- สรางแหลงน้ําสํารองเม่ือฝนท้ิงชวง

บริเวณที่น้ําใตดินไมเค็ม 

- ใชน้ําฝนหรือน้ําชลประทาน ชะลาง

คราบเกลือท่ีผิวดินและควบคุม

ระดับน้ําเค็มใตดิน 

- ฝงกระบอกดินเผาหางโคนตน 

ไมผล 1 ฟุต กรณีมีน้ํามากพอใช

ระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอรเล็ก 

- ปลูกไมโตเร็วทนเค็ม เชน ยูคาลิปตัส 

กระถินณรงค กระถินเทพา ขี้เหล็ก 

สะเดา รวมกับหญาชอบเกลือ และ

พืชอาหารสัตวทนเค็ม เพ่ือทําเปน

ทุงหญาเลี้ยงสัตวของชุมชน 

- เลือกปลูกพืชท่ีมีรากต้ืน เชน  

พืชทนเค็ม เพื่อพัฒนาพื้นที่เปน

ทุงหญาเลี ้ยงสัตว หรือใชระบบ

วนเกษตร เปนตน 

- ปลูกหญาแฝกเ พ่ือการฟน ฟู

ทรัพยากรดินและสภาพแวดลอม 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

การจัดการดิน การจัดการนํ้า การจัดการพืช 

7. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือ 10 - 50% เปนกลุมทราย 

- ปรับปรุงดินโดยใชปุย อินทรีย

รวมกับปุยเคมี หรือวิ ธีกล เชน 

กลับดินชั้นลางท่ีโครงสรางดินดีมาไว

ขางบน การนําหนาดินจากแหลงอ่ืน

มาใสในพ้ืนท่ี 

- คลุมดินดวยฟางขาว เศษพืช 

แกลบ เพ่ือลดอัตราการระเหยน้ํา

จากผิวดิน 

- ทําการลางดินดวยน้ําฝน หรือ 

น้ําชลประทานชะลางคราบเกลือ

แลวระบายออก 2 - 3 คร้ัง กอน

ไถพรวน 

- ขุดสระประจําไรนาเพ่ือสํารองน้ํา

ไวใชแตตองฉาบวัสดุกันซึมท่ีผนัง

และกันบอไมใหน้ําเค็มปนเปอน 

- ใหน้ําแบบกระบอกดินเผาฝงกลาง

ระหวางแถวพืช ถาน้ํามากพอใช

ระบบน้ําหยด หรือสปริงเกอรเล็ก 

- ปลูกขาวขาวมะลิ 105 กข .6 

โดยใชปุยคอก  ปุยหมัก แกลบ 

อัตรา  1  - 2 ตันตอไร  ใส ปุ ย  

16-16-8 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 

แบงใส 3 คร้ัง 

- ปลูกพืชทนเค็ม เชนขาวโพด 

มะเขือเทศ กระเจ๊ียบ และไมยืนตน 

เชน นุน สะเดา ยูคาลิปตัส เปนตน 

- ปลูกหญาแฝกเพ่ือรักษาความชื้น 

8. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือ 1 - 10% เปนกลุมดินเหนียว 

- ทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีและยกรอง 

ถามีการปลูกพืชไร  ไมผล และ

พืชผัก 

- ใสแกลบ ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 

1 - 2 ตันตอไร รวมกับการปลูก

พืชปุยสด เชน โสนอัฟริกัน ถ่ัวพุม 

ถ่ัวพรา อัตราเมล็ด 5 กิโลกรัมไร 

ในการปรับปรุงดิน 

- ทําคันดินลอมรอบมีประตูปด

เปดใหน้ําเขา และระบายเกลือออก

จากพ้ืนท่ี 

- ขุดสระน้ําประจําไรนา โดยใช

ดินเหนียว หรือแผนพลาสติกกรุผนัง

และกนบอ เพ่ือปองกันน้ําเค็มไหลซึม

เขามาปนเปอนน้ําในบอ 

- ทํารองระบายน้ํารอบแปลงเพ่ือ

ชวยการระบายนํ้า และควบคุม

ระดับน้ําใต ด ิน กรณีปลูกพืชไร 

ไมผล และพืชผัก 

- ใ ช ร ะ บบก า ร ป ลู ก พื ช แบบ

ผสมผสาน หลายระบบรวมกัน 

เชน การปลูกพืชแซม พืชเหลื่อม

ฤดูพืชหมุนเวียนในระบบที่มีขาว

เปนพืชหลัก พันธุขาวท่ีใช ไดแก 

กข .6  ขาวดอกมะลิ105 หรือ 

ยกรองปลูก พืชไร ไมผล พืชผัก 

- จัดระบบปลูกพืชหมุนเวียน เชน 

โสนอัฟริกัน ขาว ขาวโพด พืชผัก 

หรือถ่ัวตางๆ เพ่ือปรับปรุงดิน 

- จัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 

ใ ห ป ฏิ บั ติ ต า ม ข อ เ ส น อ แ น ะ 

ในภาคผนวก 

- ทําการเกษตรแบบผสมผสาน

หรือทฤษฏีใหม ตามแนะนําได 

9. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือ 1 - 10% เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย 

- ทําคันดินลอมรอบ มีประตูปดเปด

ใหน้ําเขาและระบายเกลือออกจาก

พ้ืนท่ี 

- ยกรองเปนแปลงๆ เพ่ือชวยการ

ระบายน้ํา และชะลางเกลือออกจากดิน 

- พัฒนาแหลงน้ําเ พ่ือใชในการ

เพา ะปลู กช ว งฤดู แล ง ค ว าม จุ 

1,260 ลูกบาศกเมตร  

- ทํารองระบายน้ํารอบแปลงหรือ

ยกรองเพ่ือชวยการระบาย น้ําออก 

ชะลางเกลือ และควบคุมระดับ 

น้ําใตดิน 

- จัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว

ใหป ฏิ บัติตามขอ เสนอแนะใน

ภาคผนวก 

- จัดระบบการปลูกพืชแบบไรนา

สวนผสมตามแนวทฤษฏีใหม 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

การจัดการดิน การจัดการนํ้า การจัดการพืช 

9. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่พบคราบเกลือ 1 - 10% เปนกลุมดินรวน หรือดินรวนปนทราย (ตอ) 

- ใสปุยคอก ปุยหมัก แกลบ 1 - 2 

ตันตอไร รวมกับการไถกลบพืชปุยสด 

ปรับปรุงดิน 

- จัดรูปแปลงนาใหม ไถปรับนาให

สมํ่าเสมอ (land reshape)  

- นําหนาดินจากแหลงอ่ืนมาใสใน

พ้ืนท่ี หรือพลิกกลับหนาดิน 

- ใชระบบน้ําหยดหรือสปริงเกอรเล็ก 

- สรางแหลงน้ําประจําไรนา ไวใชใน

ฤดูแลงความจุ 1,260 ลูกบาศกเมตร 

บริเวณที่น้ําใตดินไมเค็ม 

- ปลูกหญาแฝกตามคันดินรอบบอ

เ พ่ื อ ฟ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ดิ น แ ล ะ

สภาพแวดลอม 

- ใชพันธุขาวทนเค็ม เชน ขาวดอก

มะลิ 105  กข.6 เหนียวสันปาตอง 

จั ด ก า ร เ พ่ิ ม ผ ลผลิ ต ข า ว ต า ม

ขอเสนอแนะในภาคผนวก 

10. แนวทางการจัดการพ้ืนทีบ่ริเวณที่พบคราบเกลือ 1 - 10% เปนกลุมดินตื้น 

- ไถลึก  30 - 40 เซนติ เมตร 

ทะล ายด ิน ล า ง ทํา ใ ห เ ก ิด ร อ ง 

ชวยใหน้ําซึมลงไดเร็ว แลวปรับ

ระดับพ้ืนท่ีใหเรียบ 

- ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก ปุยคอก 

แกลบ  อัตรา  1  - 2 ตันตอไร  

ใสคลุกเคลาหรือปลูกพืชปุยสด 

เช น โสนอัฟริกัน อัตราเมล็ด 5 

กิโลกรัมตอไร เพ่ิมความอุดมสมบูรณ

ของดิน 

- จําเปนตองยกรอง เพื่อใชใน

การปลูกพืชไร ไมผล  และรอง

ร ะบายน้ํ า รอบแปลง  เ พ่ือชวย 

ในการชะลางเกลือ 

- สรางแหลงน้ําประจําไรนา แตตอง

มีมาตรการปองกันน้ําเค็มซึมเขาสูบอ 

- ใหน้ําโดยฝงกระบอกดินเผาหรือ

ใชระบบน้ําหยด และสปริงเกอรเล็ก

ถามีน้ําพอ 

- ควรพัฒนาเปนแหลงน้ํ าและ 

บอเลี้ยงปลาโดยขุดเอาชั้นลูกรังออก 

แตตองเลือกบริเวณที่น้ํ าใตดิน 

ไมเค็ม 

- ทํารองระบายน้ํารอบพ้ืนท่ีหรือ 

ยกรองปลูกพืชเปนแปลงยอย 

- ปลูกไมโตเร็วพวกกระถินณรงค 

ยูคาลิปตัส สะเดา ขี้เหล็ก มะขาม 

พุทรา นอยหนา มะมวง ปรับปรุงดิน

เฉพาะหลุมตามอัตราแนะนํา 

- พัฒนาเปนทุ งหญาเลี้ยงสัตว

ชุมชนปลูกไม โต เร็ ว  ในระบบ 

วนเกษตรทดแทน 

- ทําการเกษตรแบบผสมผสาน

หรือทฤษฏีใหม ตามคําแนะนํา 

ในภาคผนวก 

- ปลูกหญาแฝกสายพันธุ ทนเค็ม

เพ่ือรักษาความชื้นดิน และฟนฟู

ทรัพยากรดินและสภาพแวดลอม 

11. แนวทางการจัดการพ้ืนทีท่ี่พบคราบเกลือ 1 - 10% เปนกลุมดินทราย 

- ใชวิธีกลโดยกลับดินชั้นลางท่ีมี

โครงสรางดินดีมาไวขางบน หรือ 

นํ าหน าดินจากแหล ง อ่ืนมาใส 

ในพ้ืนท่ี 

- เพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดินโดย

การใสปุยอินทรีย ไถกลบพืชปุยสด

และตอซัง รวมกับการใชปุยอินทรียน้ํา 

- คุลมดินดวยฟางขาว เศษพืช 

แกลบ เพ่ือลดอัตราการระเหยน้ํา

จากผิวดิน 

- สรางแหลงน้ําประจําไรนาโดยใช

ดิ น เหนี ย วห รือแผ นพลาส ติก  

กรุผนังและกนบอเพ่ือเก็บกักน้ํา 

และปองกันน้ําเค็มซึมเขาสูบอ 

- ทําการขังน้ําลางเกลือดวยน้ําฝน

หรือน้ําชลประทาน โดยยกรอง

ปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน 

และเรงการชะลางเกลือออกจากดิน 

- ใหน้ําโดยใชกระบอกดินเผาหรือ

ใชระบบน้ําหยด และสปริงเกอรเล็ก 

- ปลูกพืชตระกูลถ่ัวรวมกับพืช

หลัก หรือใชพืชปุยสด เชน ถ่ัวพุม 

ถ่ัวพรา โสนอัฟริกัน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ขาวขาวดอกมะลิ105 

- พันธุพืชอ่ืน เชน พืชสวน พืชไร 

พืชอาหารสัตว ไมผล และไมโตเร็ว 

ท่ีสามารถปลูกไดในดินเค็ม แสดงไว

ในภาคผนวก 

-ปลูกหญาแฝกเพ่ือลดการสูญเสียน้ํา

และธาตุอาหารในดิน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

การจัดการดิน การจัดการนํ้า การจัดการพืช 

12. แนวทางการจัดการพ้ืนทีท่ี่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย มีคราบเกลือบนผิวดิน <1% 

- ปรับปรุงดินดวยการปลูก พืชปุยสด

แลวไถกลบ  

- บํารุงดินดวยปุยอินทรีย อัตรา  

1 - 2 ตันตอไร หวานใหท่ัวแปลงนา

กอนเตรียมดิน  

- ไถกลบตอซังหลังเก็บเก่ียวหรือ

กอนถึงฤดูแลงจัด แลวฉีดปุย

อินทรียน้ํา เพ่ือยอยสลายซากพืช 

- ปรับกระทงนา และจัดรูปแปลง

นา (land reshape) ใหสมํ่าเสมอ 

- สรางแหลงน้ําสํารองในนา เชน

ขุดบอน้ําประจําไรนา หรือพ้ืนท่ี

ขางเคียง ความจุ 1,260 ลูกบาศกเมตร  

- บริเวณท่ีพัฒนาแหลงน้ําควรทํา

คันดินรอบ และใชเปนบอเลี้ยงปลา 

ไดแก ปลานิล ปลาไน และปลาดุก 

เปนตน 

- ระบบการใหน้ํา ควรใชน้ําหยด 

หรือตักรด  แตถ า มีน้ํ ามากพอ 

สามารถใชระบบสปริงเกอรเล็กได 

แตตองใชอย างประหยัด  และ

ปองกันไมใหเกลือสะสมที่ผิวดินได 

- ปลูกพืชท่ีทนน้ําแชขังได ทุกชนิด 

โดยเฉพาะขาว 

- กรณียกรองสามารถปลูกพืชยืนตน

หรือพืชผักได ทุกชนิด การเพ่ิม

ผลผลิต ใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

การจัดการดินท่ีเหมาะสมในการ

ปลูกขาว ตามภาคผนวก นอกจากขาว

แลวพ้ืนท่ีสวนนี้ สามารถใชประโยชน

ในการปลูกพืชไรอา ยุสั้น  และ

พืชผักตาง  ๆในชวงฤดูแลงไดอีกดวย 

- จ ัดระบบปล ูกพ ืชแบบไร น า

ส วนผสม  และปลู กหญ าแฝก  

เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

13. แนวทางการจัดการบริเวณที่สูง ไมพบคราบเกลือบนผิวดิน 

- ขุดบอน้ําตื้นลึกประมาณ 6 - 8 

เมตร สําหรับพ้ืนท่ีเกษตร 3 - 5 

ไรตอหนึ่งบอ 

- หาวัสดุคลุมดินปองกันการ

สูญเสียความชื้นดิน 

- ใชน้ําจากบอน้ําตื้นโดยคอยๆ 

สูบขึ้นมาใชเพราะปริมาณการไหล

เขาของน้ํามีไมมาก 

- มีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา 

ปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

- การใชน้ําบาดาลไมควรเจาะลึก

ถึงชั้นน้ําเค็ม 

- ปลูกพืชไดทุกชนิด แตควรปลูก

พืชยืนตน หรือปลูกปาเพ่ือชวย

ปองกันการเพ่ิมขึ้นของดินเค็ม 

-  ปลู กหญ าแฝกป อ ง กันการ

พังทลายของดิน 

14. แนวทางการจัดการบริเวณที่ไมไดรับผลกระทบจากเกลือ 

จัดการตามหลักการเกษตรท่ีดี

ท่ัวไป 

จัดการตามหลักการเกษตรท่ีดี

ท่ัวไป 

จัดการตามหลักการเกษตรท่ีดี

ท่ัวไป 
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รายนามผูรวมปฏิบัติงาน 
 

1. นายสมพร   ผาตนิาวิน ท่ีปรึกษาโครงการ 

2. นายสมศักดิ ์   สุขจันทร หัวหนาโครงการ 

3. นายเนตร  วรรัตน ผูรวมปฏิบัติงาน 

4. นางสาวปยาภรณ แพงไธสงค ผูรวมปฏิบัติงาน 

5. นายสมศักดิ ์  ขุนชุมภู  ผูรวมปฏิบัติงาน 

6. นายชัยราช  หยุยลือ ผูรวมปฏิบัติงาน 

7. นายสมร     เขียวในวัง ผูรวมปฏิบตัิงาน 

8. นางสาวน้ําผึ้ง เพียจันทร ผูรวมปฏิบัติงาน 

9. นางสาวสาวิตรี เดชชัย ผูรวมปฏิบัติงาน 
10. นางสาวอริสรา ชัยสิทธิ์ ผูรวมปฏิบัติงาน 
11. นายสถะ กงนอก ผูรวมปฏิบัติงาน 
12. นางสาวรัตวิภา สุภเมธีร ผูรวมปฏิบัติงาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




