
โปรแกรมเรียกใชการแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ThaiSALTs)
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สวนวิจัยและพัฒนาดินเค็ม  สถาบันวิจัยเพื่อการปองกันการเปนทะเลทรายและการเตือนภัย

คํานํา
ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดเพิ่มขึ้นและมีระดับความรุนแรงมากขึ้น มีสาเหตุจากชั้นหินเกลืออยูใตดิน ซึ่งพบทั้งในแองโคราชและแองสกลนคร   การ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน เชน การตัดไมทําลายปาทําใหพื้นที่ปาไมลดลง สงผลใหพื้นที่ดินเค็มเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบโดยตรงตอการลดลงของผลผลิตขาวในที่ลุม การศึกษาการ
แพรกระจายเกลือจึงเปนเรื่องสําคัญ  เพื่อที่จะควบคุมปญหาไมใหเกิดขึ้นในวงกวางอยางไมมีทิศทาง  การทําแผนที่การแพรกระจายดินเค็มที่ผานมา นักสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดินใช
เทคโนโลยีชั้นสูง รวมกับการสํารวจภาคสนาม เชน เครื่องมือวัดคาความเค็มของดินใตพิภพโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EM34) ทําใหทราบระดับความเค็มดินไดลึกกวา 30 เมตร การ
เจาะหลุมสังเกตการเพื่อเก็บตัวอยางน้ําเค็ม สามารถบอกพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายดินเค็มไดในระดับหนึ่ง หากนําขอมูลดังกลาวทั้งสองสวนผนวกกับองคความรู
ทางดานการสํารวจดินเค็มที่มีอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มาจัดทําแผนที่ Digital map scale 1:50,000 พรอม ๆ กับการใชภาพถายดาวเทียม  โดยใชการหาอัตราสวนระหวางชวง
คลื่น (Band ratio) และการดูรองรอยแตกหินพื้น (Lineament) เพื่อหาทิศทางการชะลางเกลือจากที่สูงลงสูที่ต่ํา  แลวจัดทําโปรแกรมเรียกใชโดยใชเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการพรอม ๆ 
กับการปรับปรุงขอมูลที่มีอยูใหชัดเจนยิ่งขึ้น  จะกอใหเกิดประโยชนในการกําหนดพื้นที่แพรกระจายดินเค็มอยางแมนยํา เพราะเดิมกรมพัฒนาที่ดินมีเพียงแผนที่ซึ่งเปน Hard copy 
หากจะมี Digital map  ก็เพียงบางสวนของภาคซึ่งไมครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด   

ดังนั้นการจัดทําโปรแกรมเรียกใชการแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงนาจะเปนจุดเริ่มตนที่เปนประโยชนในการวางแผนเพื่อยับยั้งการแพรกระจายและสง 
เสริมใหมีการจัดการใชประโยชนดินเค็มระดับตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางถาวร เชน การกําหนดพื้นที่ปลูกไมยืนตนในบริเวณพื้นที่รับน้ํา (recharge) การปลูกพืชทน
เค็มจัดในพื้นที่ใหน้ํา รวมกับการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในดินเค็มระดับเค็มนอย-เค็มปานกลาง

ThaiSALTsThaiSALTs เปนโปรแกรมเรียกใชแสดงขอบเขตของการแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกแบบใหผูใชงานเรียกโปรแกรมจากฮารดดิสกโดยตรง  จาก
ขอมูลที่อยูในรูป digital รวมกับภาพถายดาวเทียม สามารถสืบคนขอมูลไดในระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และตําบล ThaiSalts เกิดจากความรวมมือระหวางกรมพัฒนาที่ดินและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและโปรแกรมเรียกใช 

เรื่องยอ

วัตถุประสงค
1.   ทบทวนแผนที่การแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลิตแผนที่การแพรกระจายดินเค็มในระบบ digital ของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.   กําหนดพื้นที่รับน้ํา (recharge) และพื้นที่ใหน้ํา (discharge) เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไมยืนตนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.   ศึกษาทิศทางการไหลของน้ําเค็มใตดิน และกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกหญาแฝกในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4.   จัดทําชุดโปรแกรมเรียกใชการแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีการดําเนินงาน
1.  ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแพรกระจายดินเค็ม

2.   นําเขาขอมูลเชิงเสนจาก Digitizer  ขอมูลเชิงตัวเลข คือ พิกัดจุดเก็บตัวอยางน้ําในทอ piezometers และขอมูลเชิงตัวเลขคาความเค็มของดิน  จากเครื่องวัดความเค็มของดินใต    
 พิภพ  โดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic induction) 

3.  วิเคราะหขอมูลดาน Topography จากเสนชั้นความสูง โดยการ Interpolation ใหไดขอมูลความสูงที่มีความตอเนื่องในรูป DEM  เพื่อประมวลรวมกับทั้งสองชั้นขอมูลที่กลาวมา      
 ขางตน 

4.  จากภาพถายดาวเทียม   LANDSAT-7  ETM+  แสดงขอมูล และพิจารณารวมกับรองรอยแตกราวของพื้นที่   เพื่อหาความชัดลึกของพื้นที่แพรกระจายดินเค็มออกจากพื้นที่ซึ่งมีสิ่ง  
 ปกคลุมเพื่อแบงแยกพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบจากดินเค็ม

5.   จาก DEM ของ EM และคาระดับความลึกของน้ําเค็มใตดิน รวมถึงการปนเปอนของเกลือในแตละชั้นดิน  จะสามารถหาพื้นที่รับน้ําในที่สูง ซึ่งนําไปประยุกตใชเปนขอบเขตหรือ 
Zoning ในการปลูกไมยืนตนและหญาแฝกเพื่อลดการไหลของน้ําจากพื้นที่รับน้ําที่จะไปเพิ่มระดับน้ําใตดินเค็มในนาขาวของเกษตรกรซึ่งอยูในที่ลุมได 

6.  หาอัตราสวนระหวางชวงคลื่น (Band ratio) ของภาพถายดาวเทียมเพื่อติดตามรองรอยการแพรกระจายดินเค็มใหเดนชัดขึ้น  ซึ่งเทากับเปนการตรวจสอบความถูกตองของพื้นที่    
 ซึ่งมีผลกระทบจากดินเค็ม

7.  หารูปแบบที่เหมาะสมทางคณิตศาสตร และทางดาน Spatial Analysis ในการทํานายพื้นที่การแพรกระจายดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8.   เขียนโปรแกรมเรียกใชในลักษณะเดียวกันกับโปรแกรมเรียกใชของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งสามารถสืบคนขอมูลในระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอและตําบลได 



ผลการวิจัย

พื้นที่การแพรกระจายดินเค็ม
พื้นที่ไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายดินเค็ม

บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมากที่สุด
บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือมาก
บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง
บริเวณที่มีผลกระทบจากเกลือเล็กนอย 
รวมพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 

พื้นที่ยังไมไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายดินเค็ม
บริเวณที่สูงที่มีชั้นหินเกลือรองรับอยูขางลาง
บริเวณที่ไมมีผลกระทบจากคราบเกลือ
พื้นที่ภูเขา
แหลงน้ํา
รวมพื้นที่ที่ยังไมไดรับผลกระทบทั้งหมด

รวมพื้นที่ทั้งหมด

พ.ศ.2538   รอยละ                    

235,458       0.22
771,222       0.74

5,693,113       5.43
23,040,885     21.99
29,740,677     28.38

20,912,276     19.96
42,373,594     40.44
10,350,054      9.88
1,407,277      1.34
75,043,201    71.62

104,783,877   100.00

พ.ศ.2547     รอยละ

132,664         0.13
224,577         0.21

4,144,149         3.95
25,456,166       24.29   
29,957,556      28.59

20,380,734      19.45
43,044,354      41.08
9,382,801       8.95
2,018,435       1.93

74,826,324 71.41
104,783,880 100.00

พื้นที่การแพรกระจายดินเค็มป(ไร)

โปรแกรม ThaiSALTs 1.0  สามารถแสดงพื้นที่การแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โปรแกรมนี้ไดจัดทําพื้นที่การแพรกระจายดินเค็ม 3 ป คือ พ.ศ.2538  2546  และ 2547
ดังตัวอยางในรูปที่ 1 แสดงแผนที่การแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป พ.ศ.2547 เปรียบเพียบกับป พ.ศ.2538 พบวาบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือในระดับมากที่สุด
ระดับมาก และระดับปานกลาง มีพื้นที่การแพรกระจายดินเค็มลดลง ในทางตรงกันขามบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือเล็กนอยกลับมีพื้นที่การแพรกระจายดินเค็มเพิ่มมากขึ้น

รูปที่ 1 แผนที่การแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป พ.ศ.2538 และ 2547

รูปที่ 2  สภาพปญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ จําแนกออกไดเปน 
4 ระดับ คือ ดินเค็มนอย (ก) ดินเค็มปานกลาง (ข) ดินเค็มจัด(ค) และ (ค)พื้นที่รับน้ํา
ดินไมเค็ม แตที่จะตองมีการจัดการเพื่อลดปญหาการแพรกระจายดินเค็ม

วิธีจัดการพืชวิธีจัดการพืช::เลือกปลูกพืชที่เหมาะสมเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม

วิธีวิศวกรรมวิธีวิศวกรรม
วิธีผสมผสานวิธีผสมผสาน

ใชอินทรียวัตถุปรับปรุงดิน เชน แกลบ ปุยหมัก ปุยพืชสด

รูปที่ 4 วิธีจัดกาดินเค็มจัด

รูปที่ 3 วิธีจัดการดินเค็มนอยถึงปานกลาง

การจัดการแกไขปญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามระดับความเค็มของดิน สรุปไดดังนี้

1.  ดินเค็มนอยถึงปานกลาง เปนที่ลุม มีน้ําขังในชวงฤดูฝน สวนใหญมีการใชประโยชนืที่ดินในการทํานา
-ปรับระดับพื้นที่ใหสม่ําเสมอ ใสอินทรียวัสถุปรับปรุงบํารุงดิน ปลูกพันธุขาวทนเค็ม เชน ขาวดอกมะลิ 105
- สงเสริมการใชปุยพืชสด เชน โสนอัฟริกัน หากเปนพื้นที่น้ําไมทวมขังสามารถปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจทนเค็ม เชน หนอไมฝรั่ง แคนตาลูป บรอคโคลี

2. ดินเค็มจัด มีปญหาปลูกพืชไมได และทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม   
สามารถแกไขไดดวยวิธี ทางวิศวกรรม  การจัดการพืช และวิธีผสมผสาน 

สรุปผลสําเร็จ

ThaiSALTsThaiSALTs  เปนโปรแกรมนํารองเพื่อสืบคนการ
แพรกระจายของดินเค็มในภาคะวันออกเฉียงเหนือ ทําให
ทราบถึงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายดินเค็มใน
ระดับตาง  ๆ   มีประโยชนในการใชเปนเครื่องมือในการ
วางแผนจัดการแกไขปญหาดินเค็ม

3. พื้นที่รับน้ํา

ก.ดินเค็มนอย 
(Slight saline soil)

ข.ดินเค็มปานกลาง
(Moderate saline soil)

ค.ดินเค็มจัด (Severe saline soil) ง .พื้ น ที่ รั บน้ํ า  ที่ มี ก า ร เปลี่ ยนการ ใช
ประโยชน ที่ดินจากพื้นที่ปามาปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน มันสําปะหลัง ทําใหเกิดดิน
เค็มในที่ลุม

เอกสารอางอิง

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. 2547. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและโปรแกรมเรียกใชเพื่อศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกหญาแฝก เพื่อลด    
ผลกระทบจากการแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย. รายงานชั้นตนเสนอตอกรมพัฒนาที่ดิน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
39 หนา.

3.1 ปลูกไมยืนตนบนที่เนินมีศักยภาพในการแพรกระจายดินเค็ม

รูปที่ 5 วิธีจัดการดินบนพื้นที่รับน้ํา

3.2 ปลูกแฝกแทรกในไรมันสําปะหลัง 3.3 สูบน้ําจืดมาใชเพื่อการเกษตร


