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พืชทางเลือกส าหรับพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                                                         

ดินเค็ม (saline soils)  คือ  ดินมีที่เกลือที่ละลายได้ในสารละลายดิน ปริมาณมากจนกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชทั่วดินเค็มมีค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายที่สะกัดจากดินที่อ่ิมตัวด้วยน  า(ECe) 
มากกว่า 2 เดซิซีเมนต่อเมตร (dS/m) ที่อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส (United State Laboratory Staff, 1954)   
 

ลักษณะของดินเค็ม  
ส าหรับพื นที่ดินเค็มสามารถสังเกตได้จาก บริเวณพื นที่ดินเค็มจัดมักจะเห็นขุยเกลือขึ นตาม  

ผิวดิน มีวัชพืชทนเค็ม เช่น พวกหนามแดง หนามพรม และ หญ้าขี กลาก ขึ นบริเวณนั น  และความเค็มจะไม่ม่มี
ความสม่ าเสมอในพื นที่เดียวกัน ซึ่งความเค็มจะเปลี่ยนไปตามตามฤดูกาล ในฤดูฝนเกลือจะถูกชะล้างลงไปสะสมที่
ชั นล่ างของดิน และเมื่ อเข้ าฤดูแล้ ง เกลือจะสะสมในดินชั นบนหรือผิ วดิน โดยทั่ ว ไปดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าความเค็มอยู่ระหว่าง 2-16 เดซิซีเมนต่อเมตร  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6-7 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินแน่นทึบมีการระบายน  าช้า คุณสมบัติทางกายภาพของดินเลว บางครั งพบว่าดิน
แน่นทึบในชั นล่างท าให้การไหลซึมของน  าลงตามแนวดิ่งเป็นไปได้ยาก ส าหรับนาข้าวที่เป็นดินเค็มจะสังเกตเห็นต้น
ข้าวมีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ (อรุณี, 2547) โดยทั่วไปดินเค็มมีการจ าแนกตามระดับความเค็มและผลกระทบ
ต่อพืช (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที ่1  การจ าแนกระดับความเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช (Amacher et. al., 2000)   

ค่าการน าไฟฟ้า (dS/m) ระดับความเค็ม อาการของพืช 
0 - 2 ไม่เค็ม ไม่มีผลกระทบต่อพืช 
2 - 4 เค็มน้อย มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ทนเค็ม 
4 - 8 เค็มปานกลาง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด 

8 – 16 เค็มมาก เฉพาะพืชทนเค็มเท่านั นจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ 
> 16 เค็มจัด เฉพาะพืชทนเค็มจัดจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ 
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การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม 

 ปัจจุบันระบบการปลูกพืชในพื นที่ดินเค็มส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยพืชหลัก คือ ข้าว 

นอกจากนี ยังมีพืชชนิดอื่น เช่น พริก พืชผัก เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรจะปลูกในพื นที่เค็มน้อย  แต่อย่างไรก็ตามการปลูก

พืชในพื นที่ดินเค็มนอกจากจะมีข้อจ ากัดเรื่องผลกระทบจากความเค็มของดินแล้ว ยังมีข้อจ ากัดในการใช้น  าเพ่ือ

การเกษตรทั งน  าในล าคลองที่ไหลผ่านในพื นที่หรือน  าใต้ดินเพราะเป็นน  าเค็ม 

 ดังนั น การเลือกพืชชนิดพืชที่จะน าไปปลูกในพื นที่ดินเค็ม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เนื่องจาก

จ าเป็นต้องเลือกชนิดพืชให้เหมาะกับระดับความเค็มของดินแล้ว  ยังมีความจ าเป็นต้องให้เหมาะสมกับระดับ

ความชื นในดินด้วย เพราะการใช้น  าจากแหล่งน  าในพื นที่ดินเค็มมาใช้เพ่ือการเกษตรมีข้อจ ากัดของคุณภาพน  า    

  ส าหรับพืชทนเค็ม หมายถึง พืชที่สามารถขึ นอยู่รอดเจริญ เติบโตได้ในพื นที่ดินเค็ม และให้ผลผลิตได้ อย่าง

ครบวงจร ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมีความ สามารถในการทนเค็มได้แตกต่างกัน หรือแม้แต่พืชชนิดเดียวกัน แต่ต่างพันธุ์

กัน ก็มีความทนต่อความเค็มไม่เท่ากัน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 กลุ่มพืชทนเค็มแบ่งตามระดับความเค็มของดิน  

การน าไฟฟา้ 
(dS/m)  

2-4 4-8 8-16 >16 

เปอร์เซ็นต์เกลือ
(โดยประมาณ) 

0.12-0.2 0.2-0.4 0.4-0.8 >0.8 

ชั นคุณภาพ ของดิน เค็มน้อย เค็มปานกลาง เค็มมาก เค็มจัด 
พืชผัก ถั่วฝักยาว ผักกาด 

ขึ นฉ่าย พริกไทย  
แตงกวา 

บวบ กะหล่ าดอก พริกยักษ ์กะหล่ าปลี 
ข้าวโพดหวาน แตงโม ผักกาดหอม 
สับปะรด ผักช ี

ผักกาดหวั  มะเขือเทศ  
หน่อไม้ฝร่ัง 

คะน้า 
กระพรา  ผักบุ้งจีน 
ชะอม   
 

พืชไร ่ ถั่วเขียว 
ถั่วลิสง 
 

ข้าว  ข้าวโพด  หม่อน  
มันส าปะหลัง ถัว่เหลือง 

มันเทศ 
 

 

ไม้ผล/ไม้โตเร็ว มะนาว  กลว้ย มะม่วง ทับทิม  ชมพู ่ ฝร่ัง พุทรา  มะขาม
มะพร้าว 

พืชอาหารสัตว ์  สไตโล   หญา้แพงโกลา หญ้าขน 
หญ้ากินน ี

หญ้าไฮบริเนเบียร์ 
หญ้าดิ๊กซี ่
 

 แหล่งข้อมูล : http://mordin.ldd.go.th/nana/web-ldd/soil/Page09.htm;   http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Digitaria_eriantha.htm 

                  กรมพัฒนาที่ดิน (2539);  Amacher, et. al.(2000);  Betteridge and Jones (2000); Grattan (2016) 

 

 

http://mordin.ldd.go.th/nana/web-ldd/soil/Page09.htm
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Digitaria_eriantha.htm
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