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สนท.040016-2550

(2) ดินเคม็ปานกลาง หมายถงึ บริเวณทีพ่บคราบเกลอื
กระจัดกระจายตามผิวดินเป็นปริมาณ 1 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ของ
พ้ืนที ่ พ้ืนทีพ่อจะปลกูพืชได้ผลผลติต่ำ

(3) ดินเค็มน้อย หมายถึง  บริเวณท่ีพบคราบเกลือกระจัด
กระจายตามผิวดินประมาณน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
น้ำใต้ดินเป็นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม แต่จะลึกมากกว่า 2 เมตร
จากผิวดิน บริเวณนีส่้วนใหญใ่ช้ทำนา

(4) พื้นที ่ที ่มีศักยภาพในการแพร่กระจายดินเค็ม
หมายถงึ  บรเิวณทีเ่ปน็ทีดิ่นทีเ่นนิมกีารปลกูพืชไร่อยู ่ ปจัจุบนั
จะไม่พบคราบเกลือตามผิวดิน แต่ภายใต้ดินมีหินเกลืออยู่
เมื่อมีฝนตกน้ำจากผิวดินจะซึมผ่านชั้นหินเกลือจะได้น้ำเค็ม
ซ่ึงจะไหลผ่านช้ันใต้ดินออกสู่ท่ีลุ่มถัดไป
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พลกิฟืน้แผ่นดิน  ฟืน้คุณภาพชวิีต  และเศรษฐกจิไทย

  วิธีการสังเกตพ้ืนท่ีดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) จะเหน็ขุยเกลือข้ึนตามผิวดินในฤดแูล้ง หรือถ้าไม่

เห็นขุยเกลือข้ึนก็จะเป็นท่ีว่างเปล่าไม่มีพืชอ่ืนข้ึนได้  ถ้าเป็นฤดูฝน
ขุยเกลือจะถูกน้ำละลายไม่สามารถสังเกตเห็นได้

(2) พืชพรรณธรรมชาติ จะพบวัชพืชทนเค็ม เช่น หนาม
แดง หนามป ีหนามคอม และหญา้ข้ีกราก เป็นต้น

(3) บริเวณท่ีใช้ปลูกข้าว สังเกตได้จากอาการของต้นข้าว
ในพื้นที่ดินเค็มจะมีการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอกัน ต้นแคระ
แกร็นไม่แตกกอ ใบแสดงอาการซดีขาวแล้วไหม้ตายไปในทีสุ่ด
ปกติแล้วจะพบข้าวตายเป็นหย่อม

พ้ืนท่ีท่ีจะพบดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประมาณ 17.8 ล้านไร่

นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการแพร่กระจายเกลืออีก 19.4
ล้านไร่ พบดินเค็มในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแบ่งพ้ืนท่ีดินเค็ม
พ้ืนท่ีดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งได้ 4 พ้ืนท่ีคือ
(1) ดินเค็มมาก  หมายถงึ บริเวณทีพ่บคราบเกลอืตาม

ผิวดินกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปเป็นปริมาณมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
ของพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ พ้ืนท่ีน้ีจะปลูกพืชไม่ค่อยได้ผลมักปล่อยท้ิงร้าง
การปรับปรุงแก้ไขต้องลงทุนสูง

  การจัดการดินเค็มน้อยและเค็มปานกลางเพ่ือปลูกข้าว
นาข้าวที่เป็นพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนใหญ่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายเนื่องจากอยู่ในที่ลุ่ม จึงมี
น้ำขังนาน 3-4 เดือนในฤดฝูน มีความอดุมสมบรูณ์ของดินต่ำ
จึงเหมาะกับการปลูกข้าว การท่ีมีเกลือในดินทำให้ผลผลิตข้าวต่ำ
เฉลี่ย 10-15 ถัง/ไร่ ไม่พอเพียงกับการบริโภคในครอบครัว
กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่
ดินเคม็ระดบัเคม็นอ้ย สามารถเพิม่ผลผลติข้าวได้เปน็ 30-50
ถัง/ไร่

ข้ันตอนการเพิม่ผลผลิตข้าวในพืน้ทีดิ่นเคม็ มีดังน ี้
(1) การขังน้ำในแปลงนาเพือ่ชะล้างเกลือจากดิน โดย

ใช้น้ำฝนหรือน้ำชลประทานชะล้างคราบเกลือแล้วระบายออกไป
ท้ังน้ี สังเกตได้จากการเปล่ียนสีของน้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วจึง
ระบายออกจากนา ความเค็มดินในกระทงนาจะเจือจางลง
การล้างดินน้ีควรทำ 2-3 คร้ังแล้วจึงทำการไถพรวน

  หมายถึง ดินที ่ปร ิมาณเกลือที ่
ละลายน้ำได้มากพอที่จะทำอันตรายต่อพืช
เศรษฐกิจที่จะนำไปปลูก

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
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(7) การใส่ปุ ๋ยเคม ี ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สว่นใหญค่อ่นขา้งเป็นดินทราย ใช้ปุย๋เคมสีตูร 16-16-8 อตัรา
30 กิโลกรัม/ไร่ แบ่งใส่ 3 คร้ัง คร้ังละเทา่ๆ กันดังน้ี

คร้ังแรก ใส่หลงัปักดำ 7 – 10 วัน
คร้ังท่ีสอง ระยะท่ีข้าวแตกกอสูงสุด
คร้ังท่ีสาม ระยะท่ีข้าวกำลังต้ังท้อง
(8) การดูแลรักษา ลักษณะอาการผลกระทบของความ

เค็มต่อต้นกล้าที่ปักดำในดินเค็ม สังเกตได้จากหลังจากปักดำ
ไปแลว้ ต้นข้าวจะแสดงอาการใบลา่งเห่ียวเปลีย่นเปน็สน้ีำเงิน
หรือใบม้วนเข้าตามความยาวของใบ เม่ือเวลาผ่านไประยะหนึง่
ใบลา่งจะแหง้เปลีย่นเปน็สน้ีำตาล  เหลอืแต่ใบบนหรอืเปลีย่น
เป็นสน้ีำตาลทัง้ต้น ถ้าใน 1 สัปดาหห์ลงัปักดำต้นกลา้ไม่แตก
ใบใหม่แสดงว่าต้นกล้าตาย ควรปักดำซ่อมกอท่ีตายแล้วเปล่ียน
น้ำใหม่เพราะนำ้เค็มข้ึนแลว้  โดยสงัเกตจากสขีองนำ้ตาลออ่น
ลักษณะอาการปลายใบข้าวเร่ิมไหม้

ระยะที่ต้นข้าวอ่อนแอต่อความเค็ม คือช่วงกล้าและ
ออกดอก

ระยะทีต้่นข้าวจะขาดน้ำไม่ได้ คือช่วงออกดอก เพราะ
ถ้าขาดน้ำความเค็มจะสูงขึ้นทำให้เมล็ดข้าวลีบ ผลผลิตต่ำ
ดังน้ันถ้าช่วงน้ีขาดน้ำจำเป็นท่ีจะต้องมีการไขน้ำเข้าแปลง เพ่ือ
ไม่ให้ข้าวเมล็ดลีบ และตลอดระยะที่ข้าวเจริญเติบโตจะต้อง
ดูแลกำจัดโรคและแมลงตามปกติจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต

(9) การคลุมดิน เม่ือเก็บเก่ียวข้าวแล้วไม่ควรปล่อยให้หน้า
ดินว่าง เพราะการระเหยน้ำจากดินจะเป็นการเร่งให้เกลือขึ้น
มาสะสมท่ีหน้าดินอีก ควรคลุมดินด้วยวัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว
เศษพืช แกลบ จะช่วยปอ้งกันไม่ให้แสงแดดสอ่งกระทบถกูดิน
โดยตรง ซึ่งสามารถลดอัตราการระเหยน้ำจากดินได้ ดังนั้น
ขณะที่เก็บเกี่ยวข้าวจึงควรทำการเหยียบย่ำตอซังที่เหลือให้
ปกคลุมดินไว้  นอกจากน้ี ยังได้ผลประโยชน์ในการเพ่ิมอินทรีย-
วัตถุ และการปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีข้ึน เม่ือได้ไถกลบวัสดุ
คลุมดินขณะเตรียมดินเพ่ือการปลูกคร้ังต่อไป

ข้อมลูจาก : การจัดการดินเคม็ กรมพัฒนาทีดิ่น
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(2) ใส่อินทรียวัตถุ ดินเค็มมักขาดความอุดมสมบูรณ์
ให้ใส่อินทรยีวัตถุ เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อัตรา 2 ตัน/ไร่
ในดินขณะที่เตรียมดิน เพื่อให้ต้นข้าวตั้งตัวได้เร็วหรืออาจใช้
พืชปุย๋สด เช่น โสนอฟัริกัน หว่านในอตัรา 7 กิโลกรัม/ไร่ แล้ว
ไถกลบตอนออกดอก เมื่ออายุ 60 วัน อาจใช้โสนคางคก
โสนอินเดียหรือแหนแดงก็ได้  นอกจากน้ีอาจใส่วัสดุปรับปรุงดิน
ถ้าเป็นดินเค็มท่ีเป็นกรด ได้แก่ ปูนขาว  ปูนมาร์ล หรือหินปูนบด
เพ่ือลดความเปน็กรดในดิน  อัตราท่ีใส่ข้ึนอยู่กับค่าวิเคราะห์ดิน
หรือใส่ยิปซั่มในกรณีที่เป็นดินเค็มด่าง เช่น ชุดดินกุลาร้องไห้
ซ่ึงดินมักแน่นตัวเร็ว จะช่วยใหก้ารระบายนำ้ในดินดีข้ึน ท้ังยัง
ช่วยล้างเกลือ ทำให้ความเค็มในดินลดลงได้

(3) การปรับระดับพ้ืนท่ีแปลงนาให้อยู่ในระดับเดียวกัน
เพื่อให้น้ำขังในแปลงนาอย่างสม่ำเสมอกันทั่วแปลง เป็นการ
ป้องกันไม่ให้คราบเกลือมาสะสมท่ีผิวดินตามส่วนใดส่วนหน่ึงของ
พ้ืนที ่ควรไถพรวนดนิลกึประมาณ 30 เซนตเิมตร

(4) เลือกใช้พันธุ์ข้าวทนเค็ม กรมพัฒนาที่ดินได้วิจัย
พันธ์ุข้าวทนเค็มท่ีเหมาะสมสำหรบัปลูกในภาคตะวันออกเฉยีง-
เหนอื ดังน้ี

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : หอมอ้ม ขาวตาอู๋ กอเดียวเบา
แดงน้อย เจ๊กกระโดด

ข้าวพันธ์ุแนะนำส่งเสริม : กข.1 กข.6 กข.7 กข.8  กข.15
ขาวดอกมะลิ105  สันป่าตอง  ขาวตาแห้ง  คำผาย 41  เก้ารวง
88  ขาวปากหม้อ148

(5) การตกกล้า ในช่วงท่ีเป็นกล้าอ่อน ข้าวจะอ่อนแอต่อ
ความเคม็มาก ดังน้ันในการเลอืกแปลงตกกลา้ควรเลอืกพ้ืนทีท่ี่
ไม่เค็มมากหรือเค็มน้อย ในการตกกล้าใช้เมล็ดพืชข้าวทนเค็ม
อัตรา 5 กิโลกรัมต่อพ้ืนทีปั่กดำ 1 ไร่

(6) การปักดำ ต้นกล้าที่ใช้ปักดำในพื้นที่ดินเค็มจึงควร
จะมีอายมุากกว่าปกติ คือประมาณ 30-35 วัน (อาจจะถงึ 45
วันก็ได้ขึ้นกับพันธุ์ข้าว) เพราะเมื่ออายุกล้ามากขึ้นจะมีความ
สามารถในการทนความเค็มมากข้ึน ให้ปักดำในช่วงท่ีมีความช้ืน
ในอากาศสูงและความเข้มของแสงต่ำ  ช่วงท่ีคาดว่าฝนจะตกก่อน
หรือหลังปักดำ

ในระยะปกัดำ 20x20 เซนตเิมตร และจำนวนตน้ต่อจับ
ใช้ประมาณ 5-8 ต้น/จับ เพ่ือจะได้จำนวนต้นข้าวท่ีรอดตายและ
จำนวนรวงต่อพื้นที่สูง  เนื่องจากความเค็มเป็นตัวยับยั้งการ
เจริญเติบโตของข้าวใหัเจริญเติยโตช้ากว่าปกติ ส่วนกล้าข้าว
ท่ีเหลือควรเก็บไว้สำหรับปักดำซ่อมต้นท่ีตายภายหลัง


