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การเปลี่ยนแปลงความเค็มของดิน  ภายหลงัการจัดการดินด้วยวิธีการทางวศิวกรรม 
ในพ้ืนที่ดินเค็มจัด 

Effect  of Sub-drain  on  Changing of Severely salinity soil 
 

 
เรียบเรียงโดย  นางอุษา  จักราช นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 
 
 

บทน า 
 

กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม  และมีการจัดการดินเค็มจัดด้วยวิธีการทางวิศวกรรม 
ซ่ึงด าเนนิการมาแลว้หลายพ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ีบ้านแฮด  ต าบลบ้านแฮด  อ าเภอบ้านแฮด ,  บ้านหนองทุ่งมน บ้าน
บ่อแก ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยืน และบ้านหนองเกี่ยว ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
เป็นต้น แต่ยังขาดการบันทึกข้อมูล  เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของดินภายหลังจากการจัดการดินด้วยวิธีทาง
วิศวกรรมในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งแนวทางการจัดการพ้ืนที่ดินเค็มจัด  นอกจากจะน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
แล้ว   ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกลือแพร่กระจายกว้างออกไปอีกด้วย ดังนั้น การเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
ดินภายหลังการจัดการดินเค็มจัดด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในแต่ละพ้ืนที่  จึงมีความจ าเป็นในการใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานและทราบถึงความสามารถในการชะล้างเกลือและประสิทธิภาพของวิธีการจัดการดินแต่ละวิธี  เพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มจัดในพ้ืนที่ลุ่มโดยการชะล้างเกลือ  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด บ้านแฮด ต าบลบ้านแฮด  อ าเภอบ้าน
แฮด  จังหวัดขอนแก่น 

จัดวางระบบในปีงบประมาณ 2553 (ภาพที่ 1) 
 

     
ภาพที่ 1 วางระบบท่อระบายน้ าใต้ดินหุ้มด้วย Geotextite  แล้วถมด้วยดิน 
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การเปลี่ยนแปลง ECe ของดิน 
การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัด พ้ืนที่บ้านแฮด ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้าน

แฮด จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดวางระบบในปี 2553 จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างดินก่อนด าเนินการ  การเก็บ
ตัวอย่างดินเริ่มเมื่อปี 2556 ภายหลังด าเนินการ 3 ปี  พบว่า ภายหลังจากการจัดการดินด้วยวิธีการทาง
วิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัด ภายหลังการด าเนินการ 3 ปี สามารถลดระดับความเค็มของดินลงได้  แต่ภายหลัง
การด าเนินการ 5 ปี และ 6 ปี (ปี 2558 และ ปี 2559) พบว่า ดินที่มีความเค็มมากมีเปอร์เซ็นต์เพ่ิมจากปี 2556 
และปี 2557 (ตารางที่ 1)  เป็นไปในท านองเดียวกันกับการจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัด
พ้ืนที่บ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อแก  ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และการจัดการดินด้วย
วิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัดบ้านหนองเก่ียว  ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น การ
ที่เป็นเช่นนี้  อาจเนื่องจากปริมาณน้ าที่เข้าไปในระบบล้างเกลือมีปริมาณไม่เพียงพอท าให้เกิดการสะสมเกลือใน
บริเวณชั้นผิวดิน  แต่เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ที่ท าการทดลอง  จึงใช้ข้อมูลปริมาณ
น้ าฝนระดับอ าเภอ  ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ที่แท้จริง ซึ่งการจัดการดินเค็มขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ  สภาพปัญหา การจัดการดิน และชนิดของพืชที่ปลูกด้วย (บุปผา, 2549)  

สมบัติดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการจัดการดินเค็ม  ชุดดินในพื้นท่ีโครงการเป็นดินชุดกุลาร้องไห้ (Kula 
Ronghai series : Ki) การจ าแนกดิน Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic  Natraqualfs  
เป็นดินที่มีการพัฒนาการปานกลางถึงค่อนข้างดี  ดินบนเป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย  ดินล่างเป็นดินร่วนหรือ
ร่วนปนเหนียว ซึ่งเป็นชั้นสะสมประจุโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ ในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือเกิดขึ้นที่ผิวหน้าดิน 
(http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey 23 มีนาคม 2559) 
 
ตารางท่ี 1  เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่ระดับความเค็มต่าง ๆ 
 

 
ระดับความเคม็ 

เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่เก็บ 
ปี 2556            

(หลังด าเนินการ 3 ปี) 
ปี 2557            

(หลังด าเนินการ 4 ปี) 
ปี 2558            

(หลังด าเนินการ 5 ปี) 
ปี 2559            

(หลังด าเนินการ 6 ปี) 
ไม่เคม็ 10 20 40 40 
เค็มน้อย 80 70 20 20 
เค็มปานกลาง 10 10 0 0 
เค็มมาก 0 0 40 40 
เค็มมากทีสุ่ด 0 10 0 0 
หมายเหตุ : ไม่เค็ม ECe 0-2 dS/m, เค็มน้อย ECe 2-4 dS/m,  เค็มปานกลาง ECe 4-8 dS/m, เค็มมาก ECe 8-16 dS/m,  
เค็มจัด ECe  >16 dS/m 

 
 
 
 
 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey
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การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด บ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อแก ต าบลขาม

ป้อม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
จัดวางระบบในปี 2554 (ภาพที่ 2) 

    
 

ภาพที่ 2  ลักษณะการวางระบบท่อในพ้ืนที่ 
 
การเปลี่ยนแปลง ECe ของดิน 
การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัดบ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อแก ต าบลขามป้อม 

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดวางระบบในปี 2554 จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างดินก่อนด าเนินการ  การ
เก็บตัวอย่างดินเริ่มในปี 2556 ภายหลังด าเนินการ 2 ปี  พบว่า ระดับความเค็มของดินหลังด าเนินการ 2 ปี ถึง 
หลังด าเนินการ 5 ปี  ระดับความเค็มของดินลดลง (ตารางที่ 2) แต่เปอร์เซ็นต์การลดลงน้อยกว่าการจัดการดิน
ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัดบ้านแฮด ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น การที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะในการจัดการพ้ืนที่ดินเค็มจัดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  ปัจจัยสมบัติของดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง  
ซึ่งพ้ืนที่การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัดบ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อแก ต าบลขามป้อม 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  ดินเป็นชุดดินอุดร การจ าแนกดิน  Coarse-loamy, mixed, active, 
nonacid, isohyperthermic  Typic  Halaquepts  เป็นที่เริ่มมีการพัฒนาการ ดินล่างมีเนื้อดินและสีของดิน
ล่างผันแปรไปได้มาก  มีสารละลายของเกลืออยู่เป็นจ านวนมาก  ในหน้าแล้งจะพบคราบเกลืออยู่หน้าดิน  
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  เป็นดินเค็มมีสารละลายของเกลือ
อยู่ในดินมากในหน้าแล้งจะพบเกลือที่หน้าดิน  (http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey 23 
มีนาคม 2559) 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey%2023%20มีนาคม%202559
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey%2023%20มีนาคม%202559
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ตารางท่ี 2  เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่ระดับความเค็มต่าง ๆ 

 

 
ระดับความเคม็ 

เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่เก็บ 
ปี 2556            

(หลังด าเนินการ 2 ปี) 
ปี 2557            

(หลังด าเนินการ 3 ปี) 
ปี 2558            

(หลังด าเนินการ 4 ปี) 
ปี 2559            

(หลังด าเนินการ 5 ปี) 
ไม่เคม็ 29 29 14 14 
เค็มน้อย 29 29 14 14 
เค็มปานกลาง 0 0 28 28 
เค็มมาก 14 0 0 0 
เค็มมากทีสุ่ด 28 42 44 44 
หมายเหตุ : ไม่เค็ม ECe 0-2 dS/m, เค็มน้อย ECe 2-4 dS/m,  เค็มปานกลาง ECe 4-8 dS/m, เค็มมาก ECe 8-16 dS/m,  
เค็มจัด ECe  >16 dS/m 

 
การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด  บ้านหนองเกี่ยว ต าบลโคกส าราญ 

อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
จัดวางระบบในปีงบประมาณ 2555 (ภาพที่ 3-4) 
 

 
ภาพที่ 3 สภาพพ้ืนที่ก่อนด าเนินการ 
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ภาพที่ 4  ลักษณะการวางระบบในพื้นที่ 
 
 
การเปลี่ยนแปลงค่า ECe ของดิน 
การเปลี่ยนแปลง ECe พ้ืนที่ก่อนด าเนินการเป็นพ้ืนที่ดินเค็ม  ไม่มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  เมื่อมีการ

เข้าไปด าเนินการวางท่อเพ่ือระบายเกลือและมีการปรับรูปแปลงนาให้สม่ าเสมอ  พบว่า สภาพพ้ืนที่ดินหลัง
ด าเนินไปแล้ว  1 ปี  ดินมีความเค็มมากขึ้น  เกิดจากการเข้าไปรบกวนดินในช่วงที่มีการขุดดินวางท่อ  ท าให้มี
การแพร่กระจายของเกลือข้ึนมาบริเวณชั้นผิวดิน (ตารางที่ 3)  

 
ตารางท่ี 3  เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่ระดับความเค็มต่าง ๆ 
 

 
ระดับความเคม็ 

เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่เก็บ 
ปี 2555           

(ก่อนด าเนินการ) 
ปี 2556            

(หลังด าเนินการ 1 ปี) 
ปี 2557             

(หลังด าเนินการ  2 ปี) 
ปี 2558             

(หลังด าเนินการ  3 ปี) 
ปี 2559          

(หลังด าเนินการ 4 ปี) 

ไม่เคม็ 23 0 0 0 0 
เค็มน้อย 10 4 17 20 0 
เค็มปานกลาง 20 15 30 13 13 
เค็มมาก 20 33 33 30 40 
เค็มมากทีสุ่ด 27 48 20 37 47 
หมายเหตุ : ไม่เค็ม ECe 0-2 dS/m, เค็มน้อย ECe 2-4 dS/m,  เค็มปานกลาง ECe 4-8 dS/m, เค็มมาก ECe 8-16 dS/m,  
เค็มจัด ECe  >16 dS/m 
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สรุป 

1. การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัดบ้านแฮด  ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด  
จังหวัดขอนแก่น ภายหลังการด าเนินการ 3 ปี สามารถลดระดับความเค็มของดินลงได้ 

2. การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัดบ้านหนองทุ่งมน  บ้านบ่อแก  ต าบลขาม
ป้อม  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น ระดับความเค็มของดินหลังด าเนินการ 2 ปี ถึงหลังด าเนินการ 5 ปี 
ระดับความเค็มของดินลดลง  แต่เปอร์เซ็นต์การลดลงของระดับความเค็มของดินน้อยกว่าการจัดการดินด้วย
วิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัดบ้านแฮด ต าบลบ้านแฮด อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 

3. การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัดบ้านหนองเกี่ยว  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอ
บ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น ความเค็มของดินเพ่ิมขึ้น หลังด าเนินการ 1 ปี  และความเค็มของดินเริ่มลดลงหลัง
ด าเนินการ 2 ปี หลังจากนั้นในปี 2558 และปี 2559 ความเค็มของดนิเพิ่มขึ้นทั้ง 3 พ้ืนที่ด าเนินการ 
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การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน  วันที่ 23 มีนาคม 2559 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey  
 
 
แหล่งข้อมูล : เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้ า
ภายหลังการจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพ้ืนที่ดินเค็มจัด 
 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey

