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การเปลี่ยนแปลงความเค็มของดิน ภายหลังการจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรม
ในพื้นที่ดินเค็มจัด
Effect of Sub-drain on Changing of Severely salinity soil
เรียบเรียงโดย นางอุษา จักราช นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

บทนา
กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม และมีการจัดการดินเค็มจัดด้วยวิธีการทางวิศวกรรม
ซึง่ ดาเนินการมาแล้วหลายพืน้ ที่ ได้แก่ พืน้ ที่บ้านแฮด ตาบลบ้านแฮด อาเภอบ้านแฮด, บ้านหนองทุ่งมน บ้าน
บ่อแก ตาบลขามป้อม อาเภอพระยืน และบ้านหนองเกี่ยว ตาบลโคกสาราญ อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
เป็นต้น แต่ยังขาดการบันทึกข้อมูล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของดินภายหลังจากการจัดการดินด้วยวิธีทาง
วิศวกรรมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแนวทางการจัดการพื้นที่ ดินเค็มจัด นอกจากจะนามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
แล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกลือแพร่กระจายกว้างออกไปอีกด้วย ดังนั้น การเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
ดินภายหลังการจัดการดินเค็มจัดด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในแต่ละพื้นที่ จึงมีความจาเป็นในการใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานและทราบถึงความสามารถในการชะล้างเกลือและประสิทธิ ภาพของวิธีการจัดการดินแต่ละวิธี เพื่อการ
ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มจัดในพื้นที่ลุ่มโดยการชะล้างเกลือ
ประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด บ้านแฮด ตาบลบ้านแฮด อาเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น
จัดวางระบบในปีงบประมาณ 2553 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 วางระบบท่อระบายน้าใต้ดินหุ้มด้วย Geotextite แล้วถมด้วยดิน
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การเปลี่ยนแปลง ECe ของดิน
การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด พื้นที่บ้านแฮด ตาบลบ้านแฮด อาเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น ดาเนินการจัดวางระบบในปี 2553 จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างดินก่อนดาเนินการ การเก็บ
ตัวอย่างดินเริ่มเมื่อปี 2556 ภายหลังดาเนินการ 3 ปี พบว่า ภายหลังจากการจั ดการดินด้วยวิธีการทาง
วิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด ภายหลังการดาเนินการ 3 ปี สามารถลดระดับความเค็มของดินลงได้ แต่ภายหลัง
การดาเนินการ 5 ปี และ 6 ปี (ปี 2558 และ ปี 2559) พบว่า ดินที่มีความเค็มมากมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มจากปี 2556
และปี 2557 (ตารางที่ 1) เป็นไปในทานองเดียวกันกับการจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด
พื้นที่บ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่ อแก ตาบลขามป้อม อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และการจัดการดินด้ว ย
วิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดบ้านหนองเกี่ยว ตาบลโคกสาราญ อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น การ
ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องจากปริมาณน้าที่เข้าไปในระบบล้างเกลือมีปริมาณไม่เพียงพอทาให้เกิดการสะสมเกลือใน
บริเวณชั้นผิวดิน แต่เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณน้าฝนในพื้นที่ที่ทาการทดลอง จึงใช้ข้อมูลปริมาณ
น้าฝนระดับอาเภอ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปริมาณน้าฝนในพื้นที่ที่แท้จริง ซึ่งการจัดการดินเค็มขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ สภาพปัญหา การจัดการดิน และชนิดของพืชที่ปลูกด้วย (บุปผา, 2549)
สมบัติดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการจัดการดินเค็ม ชุดดินในพื้นที่โครงการเป็นดินชุดกุลาร้องไห้ (Kula
Ronghai series : Ki) การจาแนกดิน Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Natraqualfs
เป็นดินที่มีการพัฒนาการปานกลางถึงค่อนข้างดี ดินบนเป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนหรือ
ร่วนปนเหนียว ซึ่งเป็นชั้นสะสมประจุโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ ในฤดูแล้งจะมีคราบเกลื อเกิดขึ้นที่ผิว หน้าดิน
(http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey 23 มีนาคม 2559)
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่ระดับความเค็มต่าง ๆ
เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่เก็บ
ระดับความเค็ม
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
(หลังดาเนินการ 3 ปี) (หลังดาเนินการ 4 ปี) (หลังดาเนินการ 5 ปี) (หลังดาเนินการ 6 ปี)
ไม่เค็ม
10
20
40
40
เค็มน้อย
80
70
20
20
เค็มปานกลาง
10
10
0
0
เค็มมาก
0
0
40
40
เค็มมากทีส่ ุด
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
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การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด บ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อแก ตาบลขาม
ป้อม อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
จัดวางระบบในปี 2554 (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ลักษณะการวางระบบท่อในพื้นที่
การเปลี่ยนแปลง ECe ของดิน
การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดบ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อแก ตาบลขามป้อม
อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดาเนินการจัดวางระบบในปี 2554 จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างดินก่อนดาเนินการ การ
เก็บตัวอย่างดินเริ่มในปี 2556 ภายหลังดาเนินการ 2 ปี พบว่า ระดับความเค็มของดินหลังดาเนินการ 2 ปี ถึง
หลังดาเนินการ 5 ปี ระดับความเค็มของดินลดลง (ตารางที่ 2) แต่เปอร์เซ็นต์การลดลงน้อยกว่าการจัดการดิน
ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดบ้านแฮด ตาบลบ้านแฮด อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น การที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะในการจั ดการพื้นที่ดินเค็มจัดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ปัจจัยสมบัติของดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ซึ่งพื้นที่การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดบ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อแก ตาบลขามป้อม
อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดิน เป็น ชุดดินอุดร การจาแนกดิน Coarse-loamy, mixed, active,
nonacid, isohyperthermic Typic Halaquepts เป็นที่เริ่มมีการพัฒนาการ ดินล่างมีเนื้อดินและสีของดิน
ล่างผั น แปรไปได้มาก มีส ารละลายของเกลื ออยู่เป็นจานวนมาก ในหน้าแล้ งจะพบคราบเกลื ออยู่ห น้าดิน
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า เป็นดินเค็มมีสารละลายของเกลือ
อยู่ในดินมากในหน้าแล้งจะพบเกลือที่หน้าดิน (http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey 23
มีนาคม 2559)
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่ระดับความเค็มต่าง ๆ
เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่เก็บ
ระดับความเค็ม
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
(หลังดาเนินการ 2 ปี) (หลังดาเนินการ 3 ปี) (หลังดาเนินการ 4 ปี) (หลังดาเนินการ 5 ปี)
ไม่เค็ม
29
29
14
14
เค็มน้อย
29
29
14
14
เค็มปานกลาง
0
0
28
28
เค็มมาก
14
0
0
0
เค็มมากทีส่ ุด
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 ตาบลโคกสาราญ
อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
จัดวางระบบในปีงบประมาณ 2555 (ภาพที่ 3-4)

ภาพที่ 3 สภาพพื้นที่ก่อนดาเนินการ
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ภาพที่ 4 ลักษณะการวางระบบในพื้นที่

การเปลี่ยนแปลงค่า ECe ของดิน
การเปลี่ยนแปลง ECe พืน้ ที่ก่อนดาเนินการเป็นพื้นที่ดินเค็ม ไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เมื่อมีการ
เข้าไปดาเนินการวางท่อเพื่อระบายเกลือและมีการปรับรูปแปลงนาให้ สม่าเสมอ พบว่า สภาพพื้นที่ดินหลั ง
ดาเนินไปแล้ว 1 ปี ดินมีความเค็มมากขึ้น เกิดจากการเข้าไปรบกวนดินในช่วงที่มีการขุดดินวางท่อ ทาให้มี
การแพร่กระจายของเกลือขึ้นมาบริเวณชั้นผิวดิน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่ระดับความเค็มต่าง ๆ
เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดินที่เก็บ
ระดับความเค็ม

ปี 2555
ปี 2556
(ก่อนดาเนินการ) (หลังดาเนินการ 1 ปี)

ปี 2557
(หลังดาเนินการ 2 ปี)

ปี 2558
(หลังดาเนินการ 3 ปี)

ปี 2559
(หลังดาเนินการ 4 ปี)

ไม่เค็ม
23
0
0
0
0
เค็มน้อย
10
4
17
20
0
เค็มปานกลาง
20
15
30
13
13
เค็มมาก
20
33
33
30
40
เค็มมากทีส่ ุด
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. การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดบ้านแฮด ตาบลบ้านแฮด อาเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น ภายหลังการดาเนินการ 3 ปี สามารถลดระดับความเค็มของดินลงได้
2. การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดบ้านหนองทุ่งมน บ้านบ่อแก ตาบลขาม
ป้อม อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ระดับความเค็มของดินหลังดาเนินการ 2 ปี ถึงหลังดาเนินการ 5 ปี
ระดับความเค็มของดินลดลง แต่เปอร์เซ็นต์การลดลงของระดับความเค็มของดินน้อยกว่าการจัดการดินด้วย
วิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดบ้านแฮด ตาบลบ้านแฮด อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
3. การจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดบ้านหนองเกี่ยว ตาบลบ้านโคก อาเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ความเค็มของดินเพิ่มขึ้น หลังดาเนินการ 1 ปี และความเค็มของดินเริ่มลดลงหลัง
ดาเนินการ 2 ปี หลังจากนั้นในปี 2558 และปี 2559 ความเค็มของดินเพิ่มขึ้นทั้ง 3 พื้นที่ดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
บุปผา โตภาคงาม. 2549. ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
การจาแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน วันที่ 23 มีนาคม 2559
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey

แหล่งข้อมูล : เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินและน้า
ภายหลังการจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัด

