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บทคัดยอ 

ศึกษาตําแหนงการแพรกระจาย สมบัติทางเคมีของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงลักษณะการแพรกระจาย สมบัติของดินที่ไดรับ

อิทธิพลจากเกลือ เพื่อใชเปนแนวทางในการใชประโยชนและจัดการกับพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กําหนดพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือซึ่งแสดงลักษณะเปนพื้นที่วางเปลาหรือมีคราบเกลือสะสมที่

ผิวดินในภาพถายทางอากาศสีซึ่งใชเปนแผนที่พื้นฐานรวมกับการสํารวจภาคสนามเบื้องตน เก็บตัวอยางดินที่

ไดรับอิทธิพลจากเกลือที่สํารวจพบในพื้นที่ ศึกษาลักษณะปรากฏและลักษณะของคราบเกลือที่ผิวดิน และเก็บ

ตัวอยางดินดวยสวานเจาะดิน 4 ระดับชั้นความลึก ไดแก 0-20  30-50  60-80 และ 100-120 เซนติเมตร เพื่อ

ศึกษาสมบัติทางเคมีบงชี้การไดรับอิทธิพลจากเกลือ ไดแก สภาพการนําไฟฟา (ECe) คาอัตราสวนการดูดซับ

โซเดียม (SAR) และคาปฏิกิริยาดิน (pH) ศึกษาตําแหนงการแพรกระจายโดยการนําเขาขอมูลพิกัดจุดเก็บ

ตัวอยางดินและประมวลผลดวยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

 ผลการศึกษา พบวา ดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือมีการแพรกระจายอยูทางดานทิศเหนือของ อําเภอ

กําแพงแสน ในเขตทองที่ตําบลกระตีบ ทุงลูกนก ทุงบัว สระส่ีมุม และสระพัฒนา ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบงชี้

การไดรับอิทธิพลจากเกลือ พบวา สภาพการนําไฟฟามีคาอยูในชวง 0.20 ถึง 74.70 dS m-1 คาอัตราสวนการดูด

ซับโซเดียมมีคาอยูในชวง 2.30 ถึง 85.08 คาปฏิกิริยาดิน (pH) อยูในชวง 4.24 ถึง 8.26 เมื่อพิจารณาสภาพการ

นําไฟฟาของดินพบวาทุกจุดเก็บตัวอยางดินมีคา ECe สูงกวา 4 dS m-1 ใน 1 ชวงชั้นความลึกของหนาตัดดิน 

แสดงวาทุกพื้นที่ศึกษาไดรับอิทธิพลจากเกลือ จากผลการศึกษาคา ECe และคา SAR สามารถจําแนกชนิดของ

ดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือในพื้นที่ศึกษาได 2 ประเภท คือ ดินเค็มโซดิก จํานวน 33 จุดเก็บตัวอยาง และดินเค็ม 

5 ตัวอยาง  

คําสําคัญ : ดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ  ตําแหนงการแพรกระจาย  สมบัติทางเคมี  อําเภอกําแพงแสน  

 

ABSTRACT 
 The study on spatial distribution and chemical properties of salt affected soils in Kamphaeng 

Saen district Nakhon Phathom province. This study aimed to monitor the characteristic of site 
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distribution and properties of salt affected soil by collection of the detailed data to assist better 

agricultural land use planning for the area. An orthographic map was used as the base map to 

identify salt affected soil locations which were present as bare areas on the orthographic map. The 

salt affected soils were samples by soil auger at 4 depths (0-20, 30-50, 60-80 and 100-120 cm.). Soil 

samples were chemical analysed to identify types of salt affected soils including the electrical 

conductivity (ECe) sodium adsorption ratio (SAR) and soil reaction (pH).  The GIS technique was used 

to process and display the site distribution of salt affected soil in study area.  

The results showed that the salt affected soil has been spread on the north part of 

Kamphaeng Saen district including Krateeb, thungluknok, thungbua, sasimum and sapattana sub-

district. The electrical conductivity (ECe) of the soil samples ranges from 0.20 to 74.70 dS m-1.The 

sodium adsorption ratio (SAR) ranges from 2.30 to 85.08 dS m-1. The soil reaction ranges from 4.24 to 

8.26.  All locations sampled had at least one layer with high ECe value exceeding 4 dS m-1 which 

indicated that all locations were affected by salt. Basing on the electrical conductivity (ECe) and 

sodium adsorption ratio (SAR), the observed soils can be classified within 2 types of salt affected soil. 

Thirty three locations were classified as saline sodic soils and 5 locations as saline soils. 

Key Words : Salt Affected soil, Size distribution, Chemical properties, Kamphaeng Saen District 
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คํานํา 

ดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือจัดเปนดินปญหาชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีเกลือที่ละลายน้ํางาย

และ/หรือโซเดียมแลกเปลี่ยนไดปริมาณมากจนทําใหพืชมีการเจริญเติบโตนอยกวาปกติอยางเดนชัด ผลผลิตของ

พืชโดยเฉลี่ยต่ํา (สมศรี, 2539; Richards, 1954; Szabolcs, 1992) โดยความเค็มทําใหการดูดใชน้ําของพืชใน

ดินยากขึ้น เกิดอาการขาดน้ําและใบไหม ทําใหสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดินเปล่ียนแปลง พืชไดรับพิษจาก

ธาตุที่เปนสารประกอบของเกลือที่ละลายออกมาอยูในสารละลายดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งโซเดียมและคลอไรด 

นอกจากนี้การมีโซเดียมมากเกินไปทําใหดินมีโครงสรางเลว ดินแนน รากพืชชอนไชไดยาก ตลอดจนทําใหเกิด

ความไมสมดุลของธาตุอาหาร (อํานาจ, 2525; Keren, 2000) ดังนั้น ดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือมีศักยภาพใน

การผลิตทางการเกษตรต่ําและมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศได  

 ในประเทศไทยดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือจัดเปนดินที่เปนปญหาชนิดหนึ่งในการผลิตพืชโดยใช

เทคโนโลยีการเกษตรระดับปกติ (เอิบ, 2533) มีพื้นที่ประมาณ 19.75 ลานไร กระจายตัวอยูในบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และชายฝงทะเล ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแพรกระจายมากที่สุด    

เปนพื้นที่ 17.8 ลานไร (Arunin, 1992) พื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือในประเทศไทยทั้ง 3 บริเวณ                     

มีสภาพแวดลอมในการเกิดดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือแตกตางกัน กลาวคือ ดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากการมีหินเกลืออยูดานใต โดยที่เกลือสวนใหญมาจากเกลือในหมวดหินมหาสารคาม 

(Haworth et al., 1996) ดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือชายทะเลเกิดจากอิทธิพลการขึ้นลงของน้ําทะเล และดินที่

ไดรับอิทธิพลจากเกลือบริเวณที่ราบภาคกลางเกิดจากการพัฒนาการอยูบนบริเวณที่เปนตะกอนทะเลเกา 
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(Hattori and Takaya, 1989) สภาพแวดลอมและปจจัยควบคุมการเกิดดินมีผลตอความแปรปรวนของดินที่ไดรับ

อิทธิพลจากเกลือในประเทศไทย (Takai et al., 1987; Arunin, 1992; Wongpokhom et al., 2008ab ) สําหรับ

พื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดอยูในกลุมของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือในเขตที่ราบภาคกลางที่มี

การพัฒนาการอยูบนตะกอนทะเลในอดีต จากการสอบถามเกษตรกรในพื้นที่พบวาการแสดงการไดรับอิทธิพล

จากเกลือพบเดนชัดขึ้นหลังจากการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ เปนไปไดวาหลังการพัฒนาใหมีระบบ

ชลประทานในพื้นที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางอุทกวิทยาของน้ําในดินเปนผลใหน้ําใตดินซึ่งเค็มยกตัว

สูงขึ้นและเกลือสามารถเคลื่อนที่ขึ้นมาสะสมที่ผิวหนาดินไดในฤดูแลง 

เนื่องจากการเพิ่มของประชากรอยางตอเนื่องในระยะเวลาที่ผานมา ทําใหมีความจําเปนในการใช

ประโยชนที่ดินเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณที่เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ พื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

เปนพื้นที่ที่พบการแพรกระจายของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลืออยูเปนบริเวณกวาง แตยังไมมีการศึกษาและ

รายงานที่ชัดเจนวามีการแพรกระจายและชนิดของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลืออยูในบริเวณใด จึงทําใหเกิดความ

สนใจในการศึกษาการแพรกระจายและชนิดของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงลักษณะการแพรกระจาย สมบัติของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการใชประโยชนและจัดการกับพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. อุปกรณ 
 1.1 แผนที่ดินจังหวัดนครปฐมมาตราสวน 1:100,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2525) 

 1.2 ภาพถายทางอากาศสีอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1:4,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) 

 1.3 เครื่องมือมาตรฐานที่ใชในการสํารวจดิน ตรวจสอบดิน และเก็บตัวอยางดินภาคสนาม   

 1.4 เครื่องมือสําหรับวิเคราะหทางเคมี ไดแก pH meter (420A model) Electrical conductivity meter 

(4010 model) Atomic absorption spectrophotometer (SpectrAA 229FS) และเครื่องชั่ง 3 ตําแหนง 

 1.5 ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม Arc GIS  
2. วิธีการ 
 2.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน และวางแผนการศึกษา 

 2.2 เลือกพื้นที่ศึกษา โดยใชขอมูลจากภาพถายทางอากาศเปนพื้นฐาน รวมกับการสํารวจภาคสนาม

เบื้องตน ในดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือในพื้นที่อําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม ที่แสดงลักษณะสะสมเกลือที่

ผิวหนาดิน ใหครอบคลุมพื้นที่การแพรกระจายในอําเภอกําแพงแสน  

 2.3 การปฏิบัติงานในสนาม  

       1. ทําการสํารวจศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอม การใชที่ดิน และการจัดการดินของพื้นที่ศึกษา 

       2. เก็บตัวอยางดินแบบรวบกวนโครงสรางดวยสวานเก็บตัวอยางดิน 4 ระดับความลึกไดแก 0-20 

30-50 60-80 และ 100-120 เซนติเมตร เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมี โดยเก็บตัวอยางดินในฤดูแลง (ระหวางเดือน

กุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน) 

       3. วิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน ไดแก ปฏิกิริยาดิน (pH) สภาพการนําไฟฟา (ECe) และอัตราสวน

การดูดซับโซเดียม (SAR) 
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       4. จําแนกชนิดของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือโดยใชสมบัติชี้บงในการจําแนก 

       5. นําเขาขอมูลพิกัดทางภมูิศาสตรของตําแหนงจุดเก็บตัวอยางลงบนแผนที่พื้นฐาน ทําการ

ประมวลผลและแสดงผลดวยโปรแกรม Arc GIS 

 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 

 จากการศึกษาเบื้องตนในภาคสนาม พบวาบริเวณที่มีลักษณะเปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ คือ        

มีคราบเกลือสีขาวบนผิวดิน มีลักษณะเปนแผน เปนขุยเกลือ พืชไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ และพืชตาย

เปนหยอม ๆ ทั้งยังพบวามีพืชที่เปนดัชนีขึ้นบริเวณนั้นดวย ในบางพื้นที่เปนพื้นที่วางเปลาไมมีพืชปกคลุม หรือ

บริเวณที่พืชเจริญเติบโตไมสม่ําเสมอ  ทําการเก็บตัวอยางดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือเพื่อเปนตัวแทนในพื้นที่

ศึกษาจํานวน 38 จุดศึกษา  

 ผลการศึกษาพบวาดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม แพรกระจาย

อยูในบริเวณทางทิศเหนือของอําเภอกําแพงแสน ไดแกทองที่ตําบลกระตีบ ทุงลูกนก ทุงบัว สระส่ีมุม และ       

สระพัฒนา (Figure 1) ซึ่งในพื้นที่ทางดานทิศเหนือของอําเภอกําแพงแสนนั้นเปนพื้นที่ที่มีคลองชลประทานอยู

อยางหนาแนนกวาพื้นที่อื่น ๆ 

 

 
Figure 1 Study area, samples site collection and distribution of salt affected soil in study area 

 สมบัติทางเคมีบางประการของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

แสดงดัง Table 1 
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Table 1 Ranges of some chemical properties of salt affected soils 

Sample Range of Chemical properties 

K Ca Mg Na 
Point pH ECe (dS m-1) SAR 

(mg/L) 

P001 5.22-6.63 8.14-26.95 9.07-2.49 0.16-0.33 2.14-6.24 6.88-25.43 27.80-126.56 

P002 4.24-7.10 3.38-34.70 8.16-23.80 0.12-0.19 0.76-7.84 1.93-31.30 15.79-148.93 

P003 5.22-7.03 5.61-46.20 8.15-16.02 0.09-0.31 1.63-25.26 5.57-58.76 21.85-146.80 

P004 4.85-6.05 7.82-47.00 11.44-16.80 0.19-0.28 1.52-26.53 12.50-218.89 58.58-179.25 

P005 5.28-7.54 5.16-56.60 31.68-36.12 0.07-0.21 0.39-11.59 1.65-57.27 51.53-262.87 

P006 6.01-7.48 8.42-52.00 22.97-44.43 0.13-0.27 1.74-12.36 5.63-45.30 63.36-337.37 

P007 6.43-7.83 0.20-4.05 12.38-18.07 0.05-0.09 0.18-0.99 0.00-1.53 5.28-24.12 

P008 4.32-5.27 7.03-13.20 15.46-21.33 0.14-0.45 1.67-3.74 3.19-10.56 47.02-66.29 

P009 7.69-8.19 5.17-12.62 5.55-11.93 0.19-0.59 0.78-4.84 9.77-20.36 24.23-56.30 

P010 5.34-6.53 0.70-6.30 8.32-24.90 0.05-0.14 0.71-0.76 0.03-3.85 7.64-53.47 

P011 6.79-7.81 2.51-8.47 7.63-19.05 0.08-0.31 0.71-1.72 1.70-9.26 11.91-63.11 

P012 5.91-8.16 2.88-14.83 5.99-19.27 0.14-0.41 0.72-3.68 2.37-11.72 10.54-75.64 

P013 7.19-8.26 0.96-10.73 11.74-38.38 0.09-0.24 0.06-1.30 0.57-4.30 9.28-90.86 

P014 7.72-8.10 15.47-50.30 18.55-21.07 0.18-0.64 2.08-4.99 25.48-27.59 97.36-113.91 

P015 5.49-7.74 3.76-36.90 13.97-73.23 0.09-0.37 0.71-2.47 1.96-18.46 22.82-334.97 

P016 4.47-6.52 8.74-59.70 13.21-15.96 0.09-0.41 2.09-193.50 7.95-79.53 50.57-218.33 

P017 6.61-7.96 9.14-53.40 16.60-65.96 0.13-0.23 1.07-2.02 15.04-125.75 69.26-745.37 

P018 5.66-7.93 11.67-32.50 17.69-29.46 0.15-0.29 1.10-2.71 18.03-67.72 81.87-247.22 

P019 5.46-7.03 16.11-74.70 22.54-85.09 0.17-0.29 1.60-4.72 24.67-147.09 118.17-1048.35 

P020 5.19-6.11 1.75-7.46 2.30-8.01 0.11-0.27 0.61-2.57 2.34-8.33 3.95-26.45 

P021 6.13-7.94 11.50-45.70 12.29-20.59 0.10-0.48 2.10-11.03 21.64-114.03 66.99-208.45 

P022 4.24-7.50 16.03-56.60 11.47-19.39 0.20-0.58 2.19-11.24 19.49-27.32 65.81-105.39 

P023 6.66-7.78 6.48-24.91 7.02-17.56 0.38-1.40 12.90-25.68 13.93-55.15 36.38-157.85 

P024 7.72-7.77 10.18-57.20 10.66-45.81 0.59-1.81 16.97-25.94 18.53-86.25 63.53-485.22 

P025 5.42-7.38 11.15-35.50 11.73-16.41 0.91-2.00 17.77-81.92 12.73-39.03 68.21-180.46 

P026 6.87-7.42 10.95-70.80 10.91-59.96 0.13-2.09 5.34-28.06 8.09-133.98 40.00-763.30 

P028 4.93-7.02 8.33-33.00 9.16-11.16 0.48-1.18 11.26-19.70 8.22-13.62 48.41-52.85 

P029 4.75-7.06 4.63-10.93 6.80-8.04 0.24-0.82 8.49-30.55 4.37-16.34 28.83-46.53 

P030 7.99-8.26 11.90-36.80 12.57-33.11 2.06-3.38 10.55-14.76 22.64-68.23 72.64-301.63 
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Table 1 Ranges of some chemical properties of salt affected soils (continue) 

Sample Range of Chemical properties 

K Ca Mg Na 
Point pH ECe (dS m-1) SAR 

(mg L-1) 

P031 7.02-7.91 13.65-34.40 11.56-14.76 1.27-1.91 14.14-76.52 21.27-53.35 77.84-152.53 

P032 5.24-6.64 4.45-16.17 10.32-15.71 0.24-0.49 6.31-21.14 5.88-24.96 36.62-106.66 

P033 7.03-7.66 2.53-31.30 11.42-30.48 0.24-1.40 23.32-26.20 1.41-26.15 28.59-220.53 

P034 6.04-8.00 12.19-46.10 11.79-18.49 0.80-1.02 12.74-15.05 26.37-37.27 73.72-132.53 

P035 6.70-7.45 6.23-14.41 14.51-19.74 0.60-2.83 3.51-16.67 4.03-18.61 48.57-106.33 

P036 6.64-7.64 21.32-47.80 22.40-42.15 0.41-1.04 16.24-18.76 47.88-97.19 183.69-448.91 

P037 4.72-7.27 7.34-26.50 10.65-29.88 0.24-1.16 12.01-16.00 10.79-31.47 50.83-205.90 

P038 4.59-7.65 4.38-16.53 5.52-14.68 0.24-0.98 10.19-14.02 10.22-37.03 26.02-104.87 

Note: Saline soils have ECe ≥ 4 dS m-1 and SAR < 13, Saline-sodic soils have ECe ≥ 4 dS m-1 and SAR > 13, Sodic soils have 

ECe < 4 dS m-1 and SAR > 13 (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954). 

  

จาก Table 1 พบวา สภาพการนําไฟฟา (ECe) ของดินตัวอยางทั้ง 38 จุดศึกษา มีสภาพการนําไฟฟา 

(ECe) มากกวา 4 dS m-1 ในหนึ่งชั้นความลึก โดยมีคาสูงสุดเทากับ 74.70 dS m-1 และต่ําสุดเทากับ 0.20 dS m-1 

และมีแนวโนมลดลงตามระดับความลึกในหนาตัดดิน คาปฏิกิริยาดิน (pH) ของดินตัวอยางทั้ง 38 จุดศึกษามีคา

อยูระหวาง 4.24 ถึง 8.26 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกในหนาตัดดิน คาอัตราสวนการดูดซับโซเดียม 

(SAR) ของดินตัวอยางทั้ง 38 จุดศึกษามีคาอยูระหวาง 2.298 ถึง 85.085 และมีแนวโนมลดลงตามระดับความ

ลึกในหนาตัดดิน จากสภาพการนําไฟฟา (ECe) และคาอัตราสวนการดูดซับโซเดียม (SAR) สามารถจําแนกชนิด

ของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือในพื้นที่ได 2 ประเภท คือ ดินเค็มโซดิก จํานวน 33 จุดเก็บตัวอยาง และดินเค็ม 5 

จุดเก็บตัวอยาง 

ปริมาณธาตุประจุบวกที่ละลายไดในสารละลายดินพบวา มีปริมาณโซเดียมอยูระหวาง 3.950 ถึง 

1048.348 mg L-1 มีปริมาณแมกนีเซียมอยูระหวาง 0.003 ถึง 218.889 mg L-1 มีปริมาณแคลเซียมอยูระหวาง 

0.056 ถึง 193.504 mg L-1 และมีปริมาณโพแทสเซียมอยูระหวาง 0.049 ถึง 3.384 mg L-1 จะเห็นวาประจุบวก   

ในดินสวนใหญเปนโซเดียม ดังนั้นอาจกลาวไดวาชนิดของเกลือที่พบในพื้นที่เปนเกลือของโซเดียม อยางไรก็ตาม

ธาตุประจุบวกตัวอื่น ๆ นั้นพบวาที่ปริมาณคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ       

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงานโดยนภาพร (2550) จากขอมูล เปนไปไดวามีการสะสมเกลือแคลเซียม 

แมกนีเซียม และโพแทสเซียมปะปนอยูดวย เนื่องจากวัตถุตนกําเนิดดินในพื้นที่ซึ่งเปนตะกอนทะเลในอดีต 

 

  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 75 

สรุป 
 พบการแพรกระจายของดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลืออยูบริเวณทางดานทิศเหนือของอําเภอกําแพงแสน 

ซึ่งมีคลองชลประทานหนาแนนกวาพื้นที่อื่น ๆ ดินทั้ง 38 จุดเก็บตัวอยางจัดเปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือ

สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ดินเค็มโซดิก จํานวน 33 จุดเก็บตัวอยาง และดินเค็ม 5 จุดเก็บตัวอยาง ดินที่

ไดรับอิทธิพลจากเกลือประเภทดินเค็มนั้นจัดเปนประเภทที่มีพัฒนาการของการไดรับอิทธิพลจากเกลือนอยที่สุด

คือมีกระบวนการสะสมเกลือเกิดขึ้นขึ้น ดินเค็มโซดิกจัดวามีพัฒนาการของการไดรับอิทธิพลจากเกลือสูงกวา     

ดินมีการสะสมเกลือที่ละลายไดอยูมากและสะสมโซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดมากดวย ดังนั้น การจัดการแกไขปญหา

จึงแตกตางกันซึ่งการจัดการดินเค็มสามารถทําไดโดยการใชน้ําชะลางเกลือออกไปหรือลงไปทางแนวดิ่งใหพน

ขอบเขตรากพืช การจัดการดินเค็มโซดิกนั้นนอกจากการชะลางเกลือออกไปจากดินแลวจะตองมีการไลที่โซเดียม

ที่มีอยูมากดวย จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาดินที่ไดรับอิทธิพลจากเกลือในพื้นที่นี้ ยังสามารถมีการเกิดขึ้นและ

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งในเชิงของตําแหนงการแพรกระจายและพัฒนาการของการไดรับอิทธิพลจากเกลือ 

การแกปญหาจึงตองกระทําอยางระมัดระวังเพราะเกลืออาจเคลื่อนยายจากที่หนึ่งไปเกิดปญหายังอีกบริเวณหนึ่ง

ได 
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