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(2) ดินเค็มปานกลาง หมายถึง บริเวณที่พบคราบ
เกลือกระจัดกระจายตามผิวดินเป็นปริมาณ 1 ถึง 10
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ พื้นที่พอจะปลูกพืชได้ผลผลิตต่ำ

(3) ดินเค็มน้อย หมายถึง บริเวณที่พบคราบเกลือ
กระจดัตามผิวดินประมาณนอ้ยกวา่ 1 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ที่
น้ำใต้ดินเปน็นำ้กร่อยหรอืนำ้เค็ม แต่จะลกึมากกว่า 2 เมตร
จากผิวดิน บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ทำนา

(4) พื้นที่ที ่มีศักยภาพในการแพร่กระจายดินเค็ม
หมายถึง  บริเวณท่ีเป็นท่ีดินท่ีเนินมีการปลูกพืชไร่อยู่  ปัจจุบัน
จะไม่พบคราบเกลือตามผิวดิน แต่ภายใต้ดินมีดินมีหินเกลือ
อยู่ เมื่อมีฝนตกน้ำจากผิวดินจะซึมผ่านชั้นหินเกลือจะได้
น้ำเค็ม ซึ่งจะไหลผ่านชั้นใต้ดินออกสู่ที่ลุ่มถัดไป

การจัดการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
ปลูกพืชไร่และพืชสวน หลังการทำนาในเขตชลประทาน
หรือบรเิวณทีใ่กล้แหลง่น้ำ เกษตรกรสามารถปลกูพืชไร่หรือ
พืชสวนในพื้นที่ดินเค็มได้ ก่อนปลูกพืชไร่หรือพืชสวนใน
ดินเค็มควรทำการปรับปรุงดินเสียก่อน ซึ่งสามารถดำเนิน-
การได้ดังนี้

(1) การไถลึก การไถลึกช่วยให้เกลือที่อยู่ในดินถูก
ชะล้างพ้นบริเวณรากพืชลงไป โดยทั่วไปจะไถลึกประมาณ
40-50 เซนตเิมตร (ข้ึนกบัความลกึของชัน้ดนิ) เม่ือไถเสรจ็
ควรปรับระดับพื้นที่

(2) การทำใหดิ้นล่างแตกแยก  โดยใช้ไถบุกเบิกหรือ
ไถดินดานตดิท้ายแทรกเตอร ์ให้ไถแต่ละอนัหา่งกันประมาณ
50-90 เซนติเมตร  เม่ือลากไปแล้วทำให้เกิดร่องช่วยให้น้ำซึม
ลงได้สะดวก

การปรับปรุงดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือปลูกพืชไร่และพืชสวน

พลกิฟืน้แผ่นดิน  ฟืน้คุณภาพชวิีต  และเศรษฐกจิไทย

นเค็ม หมายถึง
ด ิ น ท ี ่ ป ร ิ ม าณ

เกลือที ่ละลายน้ำได ้
มากพอท่ีจะทำอันตราย
ต่อพืชเศรษฐกิจที ่จะ
นำไปปลกู

ดิ

 วิธีการสังเกตพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) จะเห็นขุยเกลือขึ้นตามผิวดินในฤดูแล้ง หรือ

ถ้าไม่เห็นขุยเกลือขึ้นก็จะเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีพืชอื่นขึ้นได้
ถ้าเป็นฤดูฝนขุยเกลือจะถูกน้ำละลายไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้

(2) พืชพรรณธรรมชาติ จะพบวัชพืชทนเค็ม เช่น
หนามแดง หนามป ีหนามคอม และหญา้ข้ีกราก เป็นต้น

(3) บริเวณที่ใช้ปลูกข้าว สังเกตได้จากอาการของ
ต้นข้าวในพื้นที่ดินเค็มจะมีการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอกัน
ต้นแคระแกร็นไม่แตกกอ ใบแสดงอาการซีดขาวแล้วไหม้
ตายไปในที่สุด ปกติแล้วจะพบข้าวตายเป็นหย่อม

พื้นที่ที่จะพบดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประมาณ 17.8

ล้านไร่ นอกจากนี้ยังพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแพร่กระจาย
เกลืออีก 19.4 ล้านไร่ พบดินเค็มในทุกจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การแบ่งพื้นที่ดินเค็ม
พืน้ทีดิ่นเคม็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื แบง่ได้ 4

พื้นที่คือ
(1) ดินเค็มมาก  หมายถึง บริเวณท่ีพบคราบเกลือตาม

ผิวดิน กระจัดกระจายอยู่ทั ่วไปเป็นปริมาณมากกว่า 10
เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีส่ว่นใหญ ่ พ้ืนทีน่ีจ้ะปลกูพืชไม่คอ่ยไดผ้ล
มักปล่อยทิ้งร้างการปรับปรุงแก้ไขต้องลงทุนสูง
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ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่

ข้อมลูจาก : การจดัการดนิเคม็ กรมพฒันาทีด่นิ

การปรับปรุงดินเค็มภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเพ่ือปลูกพืชไร่และพืชสวน
(3) การใช้สารเคมี โดยใช้ยิปซั่มคลุกเคล้ากับดินที่

เป็นด่าง เพื่อช่วยสะเทินความเป็นด่างและให้แคลเซียมใน
ยิปซ่ัมไล่ท่ีโซเดียมออกจากดิน แล้วใช้น้ำชะล้างเกลือโซเดียม
ออกนอกพื้นที่

(4) การชะล้างเกลือจากดิน  เพ่ือลดปรมิาณเกลอืใน
ดิน โดยการชะล้างเกลือที่สะสมในดินด้วยน้ำและระบายน้ำ
ที่ชะล้างเกลือนั้นออกไปจากพื้นที่ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวด
ลอ้ม การลา้งดินทำไดดั้งนี้

- กำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่เสียก่อน
- ปรับผิวหน้าดินให้เรียบ
- ไถดินลกึมากกว่า 30 เซนตเิมตร ทลายดนิลา่ง

ให้เป็นร่องแล้วปรับระดับดิน
- แบ่งแปลงขนาดแปลงยอ่ย 1- 5 ไร่ แต่ละแปลง

มีคันดินกั้นโดยรอบ
- ทดน้ำเข้าแปลงครัง้ละ 250-300 ลูกบาศก์เมตร

/ ไร่ ค่อยๆ ไขน้ำเข้าอย่าใช้หมดเพียงคร้ังเดียว น้ำจะซึมซาบ
ลงดิน ละลายเกลือในดินและชะล้างลงสู่ดินล่าง ไขน้ำเข้า
ไปเพ่ิมอีก 250-300 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ทุก 2-3 วัน ให้สังเกตว่า
น้ำที ่มีอยู ่เดิมได้ซึมซาบลงไปแล้ว และตรวจสอบความ
เข้มข้นของเกลือที่ระบายออกมา

(5) การเลือกใชพื้ชทนเคม็  นอกจากการปรบัปรุงดิน
ในวิธีการต่างๆดังกล่าวข้างต้น การเลือกใช้พืชทนเค็ม นับเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลประหยัดคุ้มค่า และเกษตรกรสามารถจัด
หาได้ด้วยตนเอง พืชทนเค็มท่ีเหมาะสมจะปลกูในพ้ืนท่ีดินเค็ม
ระดับต่างๆกัน

พืชทนเค็มที่สามารถขึ้นได้ในดินเค็มระดับต่างๆ
(1) พืชที่ขึ้นได้ในพื้นที่ดินเค็มน้อย
พืชสวน : ถ่ัวฝักยาว ผักกาด ข้ึนฉ่าย พริกไทย แตงร้าน

แตงไทย
ไม้ดอก : เยอบร่ิา
พืชไร่และพชือาหารสตัว์ :

ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวแดง
ถั่วแขก ถั่วปากอ้า

ไม ้ผลและไม ้ โตเร ็ว :
อาโวคาโด กล้วย ล้ินจ่ี มะนาว ส้ม
มะม่วง

(2) พืชที่ขึ้นได้ในพื้นที่ดินเค็มปานกลาง
พืชสวน : บวบ กะหล่ำดอก พริกยักษ์ กะหล่ำปลี

ถั่วลันเตา มันฝรั่ง น้ำเต้า กระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง
ข้าวโพดหวาน แตงโม ผักกาดหอม องุ่น แคนตาลูป สับปะรด
ผักชี

ไม้ดอก : กุหลาบ
พืชไร่และพืชอาหารสัตว์ : ข้าว โสนอินเดีย ป่าน

โสนพืน้เมือง ทานตะวนั ปอแกว้ ข้าวโพด หม่อน ข้าวฟ่าง
มันสำปะหลงั ถ่ัวพุ่ม ถ่ัวพร้า ถ่ัวอญัชัน

ไม้ผลไม้โตเร็ว : ทับทมิ ปาลม์น้ำมัน ชมพู่ มะกอก
แค มะเดือ่

(3) พชืทีข้ึ่นไดใ้นพืน้ทีดิ่นเคม็มาก
พืชสวน : ผักโขม ผักกาดหัว มะเขือเทศ ถั่วพุ่ม

หนอ่ไม้ฝร่ัง คะนา้ กะเพรา ผักบุ้งจีน ชะอม
ไม้ดอก : บานบุรี บานไม่รู้โรย ชบา เฟื่องฟ้า เข็ม

แพรเซียงไฮ้
พืชไร่และพืชอาหารสัตว์ : ข้าวทนเค็ม คำฝอย

โสนอฟัริกา มันเทศ หญ้ากินน ี ฝ้าย ป่านศรนารายณ์
ไม้ผลและไม้โตเร็ว : กระถินณรงค์ ขี้เหล็ก ฝรั่ง

ยูคาลิปตัส มะม่วงหิมพานต์ มะยม สมอ ละมุด พุทรา มะขาม
มะพร้าว อินทผาลมั สน สะเดา มะขามเทศ

วิธีการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม
การเตรียมแปลงปลูกพืชจะต้องจัดทำวิธีการปลูกพืช

ท่ีถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือใหพื้ชท่ีปลกูได้รับผลกระทบจาก
ความเค็มของเกลือท่ีมีอยู่ในดินให้น้อยท่ีสุด ดังตัวอย่างในรูป
บริเวณที่มีเกลือสะสมไม่สมควรที่จะทำการปลูกพืช

การเตรียมแปลงปลูกพืชโดยปกติจะยกร่องแล้วปลูก
ตรงกลางร่อง โดยวิธีการน้ีเกลือจะเคลือ่นไปสะสมในบรเิวณ
กลางร่องพอดี เนื่องจากเป็นที่สูงและมีการระเหยน้ำสูงสุด
ทำใหผ้ลิตพืชหรือต้นพืชได้รับผลกระทบจากความเคม็ แต่ใน
บริเวณเริ่มร่องทั้ง 2 ข้างจะมีความเค็มที่น้อยกว่า ดังนั้น
บริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่สมควรจะปลูกพืช โดยอาศัยหลัก
การนี้สามารถดัดแปลงรูปร่างของแปลงให้เป็นแบบต่างๆ
โดยให้มีส่วนสูงไว้คอยดึงดูดความชื้น เพื่อให้เกิดการสะสม
เกลือไว้ในบริเวณนี้ แล้วจึงปลูกพืชในบริเวณที่ต่ำกว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน โทร. 0-2579-5546
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515
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