
การสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มการสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มการสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม   
   

กรณีศึกษา จ.นครราชสีมา และ จ.ขอนแก่น 

การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ให้ประสบผลส ำเร็จ 

และมีควำมยั่งยืน จ ำเป็นต้องมีควำมร่วมมือกันทุก

ภำคส่วน ทั้งภำครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เกษตรกรที่มีพื้นที่ดินเค็ม หรือเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใน

เขตที่มีศักยภำพที่จะก่อให้เกิดปัญหำดินเค็ม (พื้นที่ดอน)  

ดินเค็ม เป็นปัญหำส ำคัญต่อภำคเกษตรกรรม

ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ครอบคลุมพื้นที่เพำะปลูกทั้งภำค 

และยังมีพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรแพร่เกลือที่ส่งผลกระทบต่อดิน
เค็มท ำให้เกษตรกรเกิดปัญหำกำรปลูกพืช และยังใช้ประโยชน์

พื้นที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้นเกษตรกรควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงสภำพ

พื้นที่ รวมถึงสำเหตุของปัญหำดินเค็มและกำรแพร่กระจำย 

กำรจัดกำรดินเค็มให้เหมำะสมกับพื้นที่ของตนเองท ำให้เกิดกำร
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินเค็มเพื่อปลูกพืชต่อไป  

 

 ระดมความคิดและน าเสนอ โดย

ผู้แทนชุมชม (เกษตรกร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) ท่ีได้รับผลกระทบจำกปัญหำดิน
เค็ม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรสร้ำง
เครือข่ำย 

2. 

 จัดท าแนวทาง กำรแก้ปัญหำดินเค็มท้ัง

ระดับชุมชน และครัวเรือน ของผู้แทนชุมชน
น ำร่องท่ีมีควำมพร้อม ต.หนองสรวง และ  
ต.พันดุง จ.นครรำชสีมำ  

(ชุมชนท่ีมีควำมพร้อม) 

3. 

 การจัดท าแผน และการปฏิบัติงาน  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท ำแผนระดับชุมชน 

 บุคคล (เกษตรกร) ท ำแผนระดับ
ครัวเรือน 

4. 

  กลุ่มวิจัยและพฒันาการจัดการดินเคม็ กองวิจัยและพฒันาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  02-5614513 

การขยายผล “จัดตั้งเครือข่ำยกลุ่ม

ผู้ใช้น้ ำในพ้ืนท่ีรับน้ ำ เพ่ือป้องกันกำร
แพร่กระจำยดินเค็มใน จ.นครรำชสีมำ 
และ จ.ขอนแก่น”  

5. 

1. 

 ประชุ มหน่ ว ย งำน ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง      
กำรแก้ปัญหำดินเค็มเพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ี 
วำงแผน และก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

6. 
ติดตามและประเมนิผล 

 ล ง พ้ื น ท่ี เ พ่ื อ ดู ง ำน แล ะ สั ม ภ ำษณ์
เกษตรกร (เก็บข้อมูล) 

 แปลงเกษตรกรผู้ประสบควำมส ำเร็จ 
(จ.นครรำชสีมำ และ จ.ขอนแก่น) 

 เกษตรกร 2 ชุมชน ท่ีมีควำม
พร้อม (จ.นครรำชสีมำ) 

 

ขัน้ตอน การสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ดินอย่างย่ังยืน  

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด ำเนินงำนโครงกำร 
กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำพื้นที่ดินเค็ม 
ด ำเนินกำรในพื้นที่ดินเค็ม อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
และ อ.โนนศิลำ จ.ขอนแก่น กลุ่มเป้ำหมำยคือ สมำชิก
เครือข่ำยกลุ่มผู้ ใช้น้ ำในพื้นที่รับน้ ำเพื่อป้องกันกำร
แพร่กระจำยดินเค็ม 

  



แนวทางการแก้ปญัหาดินเค็มของชมุชนที่มีความพร้อม แนวทางการแก้ปญัหาดินเค็มของชมุชนที่มีความพร้อม   
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมาอ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  

ดินเค็มจัด 

1. จัดรูปแปลงนา (แบบที่ 1) 

2. ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และฉีดพ่น
น ้าหมักชีวภาพ หรือยิปซัม 

3. ปลูกพืชชอบเกลือ หรือไม้ทนเค็ม 

 

1. 

3. 

2. 

4. มั่นคงในอาชีพ ลดกำรย้ำยแรงงำนเข้ำสู่เมืองใหญ่ 

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม กองวจิัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  02-5614513 

5. สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจำกกำรปลูกพืชชอบเกลือ หรือไม้ยืนต้นทนเค็ม   

ต.พันดุง ต.พันดุง   

ต.หนองสรวง ต.หนองสรวง   

ดินเค็มปานกลาง 

1. จัดหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

2. ปรับรูปแปลงนา ท้าทางระบายน ้า 
(แบบที่ 2) 

3. ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์             
และฉีดพ่นน ้าหมักชีวภาพ 

4. ปลกูพืช หรือไม้ทนเค็ม 

 

กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายชุมชน 

เพื่อการพัฒนาที่ดิน
อย่างยั่งยืน 

เพิ่มผลผลิตข้าว เฉล่ียจำกเดิม 100 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 

ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ ำหมักชีวภำพใช้เองท ำให้ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี 

รายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรปลูกพืชได้หลำกหลำยมำกชนิดข้ึน ท ำให้มีรำยได้เสริมจำกกำรปลูกพืชหลัก  

ดินเค็มน้อย 

1. จัดหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

2. จัดรูปแปลงนา (แบบที่ 1) 

3. ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และฉีดพ่น   
น ้าหมักชีวภาพ 

4. ปลกูข้าวทนเค็ม (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) 

5. ปลูกพืชผักหรือไม้ทนเค็ม 

      ประโยชน์ที่ได้รับ  เนื่องจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน

เป็นสิ่งที่ส ำคัญที่จะท ำให้ชุมชนเกิดกำรระดมควำมคิดเห็น กำรเสนอ

แนวทำง และกำรท ำแผนปฏิบัติงำนร่วมกัน ก่อให้เกิดควำมร่วมมือของ

ทุกภำคส่วนในกำรน ำแผนไปด ำเนินกำร และขยำยผลท ำให้ เกษตรกร

ในพื้นที่ดินเค็มมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้  

ดินเค็มปานกลาง 

1. จัดหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

2. ปรับรูปแปลงนา (แบบที่ 1) 

3. ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และฉีดพ่น
น ้าหมักชีวภาพ 

4. ปลกูพืช หรือไม้ทนเค็ม 

ดินเค็มจัด 

1. จัดหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

2. ปรับรูปแปลงนา (แบบที่ 1) 

3. ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และฉีดพ่น
น ้าหมักชีวภาพ 

4. เลี ยงปลาที่เจริญเติบโตได้ในน ้าเค็ม เช่น 
ปลานิล ปลาหมอเทศ 


