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บทคัดยอ : การวิจัยนี้ เปนการศึกษาระดับของความเค็มท่ีมีผลตอคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยเก็บตัวอยางดินใน อ. บานดุง จ. อุดรธานี ผลการวิจัย พบวาตัวอยางดินสามารถจําแนกไดเปน SM-SC และมีระดับ
ความเค็มซึ่งวัดจากคาความนําไฟฟา (Electric Conductivity, EC) ของดินตามธรรมชาติเทากับ 57.85 dS/m การทดสอบแรงเฉือน
โดยตรงพบวาเมื่อ EC เพิ่มข้ึนจะทําใหกําลังรับแรงเฉือนของดินเพิ่มข้ึน โดยการเพิ่ม EC ไมมีผลตอคา c แตคา c จะลดลงเมื่อระดับ
ความอิ่มตัวเพิ่มข้ึน คาφ  จะเพิ่มข้ึนเมื่อ EC เพิ่มข้ึนและระดับความอิ่มตัวลดลง โดยเมื่อระดับความอิ่มตัวลดลงทุก ๆ 10 % คามุมเสียด
ทานภายในจะเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยเทากับ 0.80, 1.20, 1.35, 1.47 และ 1.41 องศา ท่ีคา EC ของดินเทากับ 57.85, 146.40, 234.95, 323.50, 
และ 412.50 dS/m ตามลําดับ คาระดับการกระจายตัวของดินจากการทดสอบดับเบิ้ลไฮโดรมิเตอร และการทดสอบพินโฮล พบวาการ
ทดสอบทั้ง 2 วิธีใหผลสอดคลองกันคือ ท่ี EC เทากับ 146.40 dS/m ดินจะมีระดับการกระจายตัวนอยท่ีสุด คือ จัดเปนดินไมกระจายตัว 
หรือมีระดับการกระจายตัวต่ํา 
 
ABSTRACT : This research intended to study salinity level affect to the engineering properties of soil in Northeastern Thailand. 
The studies were done by soil sampling in Ban Dung District, Udonthani Province. According to the results of this research, the soil 
sample was classified as SM-SC and its salinity level measured by electric conductivity (EC) of natural soil was 57.85 dS/m. The 
results of direct shear test showed that when the EC was increased the shear strength was increased. The increasing of EC did not 
affect the c, but value of c decreased when the degree of saturation increased. φ  increased with increasing EC and the degree of 
saturation was decreased. Every 10 % reduction of the degree of saturation φ  averagely increased to 0.80, 1.20, 1.35, 1.47 and 1.41 
degrees while the salinity of soil was 57.85, 146.40, 234.95, 323.50 and 412.50 dS/m, respectively. The degree of dispersion tested 
by double hydrometer test and pinhole test, indicated that these two methods gave the same results. That is, when the salinity of soil 
was equal to 146.40 dS/m, the soil would have the least dispersion. Such a soil could be accordingly regarded as non-dispersion or 
moderately dispersion. 
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1. บทนํา 
ดินเค็ม หมายถึง ดินที่ไดรับอิทธิพลของเกลือ (Salt affected 

soils) หรือดินที่ประกอบดวยเกลือท่ีละลายน้ําไดอยูมาก โดยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนพื้นที่หนึ่งท่ีพบ
ปญหาเกี่ยวกับดินเค็มและดินกระจายตัว เนื่องจากมีพื้นที่ถงึ 17.8 
ลานไร เปนพื้นที่ดินเค็ม (ขอมูลป 2531) นอกจากนี้ยังพบวาพื้น
ท่ีดินเค็มมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกๆ ป ท้ังนี้เนื่องจาก
สภาพทางธรณีวิทยาในภูมิภาคนี้มีหินเกลืออยูใตดินเปนจํานวน
มาก เมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีชวงแหงแลงยาวนาน มี
อัตราการระเหยของน้ําสูง การเคลื่อนยายของน้ําใตดินจะเปนไป
อยางตอเนือ่ง ปญหาดินเค็มจึงเกิดอยางรุนแรงในฤดูแลง 
นอกจากนี้กิจกรรมตางๆ ของมนุษยเชน การทํานาเกลือ ซึ่งทําให
การแพรกระจายของพื้นดินเค็มในภูมิภาคนี้เพิ่มข้ึน และสงผลให
มีการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มในดินเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1   การกระจายของพื้นที่ดนิเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

คุณสมบัติดานตางๆ ของดินเค็มนั้นจะขึ้นกับ ชนิด, ปริมาณ, 
และ สถานะของเกลอืท่ีอยูภายในมวลดิน เชนเกลือโซเดียมครอ
ไรด (NaCl) เมื่อเปนสารละลายจะเขาแทรกอยูภายในชองวาง
เล็กๆ ระหวางอนุภาคของเม็ดดิน ประจุของโซเดียม   (Na+) จะ
ดูดซับน้ําเขาหาตัวเองทําใหอนภุาคมีขนาดใหญข้ึน เปนเหตุให
ความหนาของน้ําในชั้น Double Layer รอบๆ อนุภาคเม็ดดิน
เพิ่มข้ึน อนุภาคดินอยูหางกันมากขึ้น เกิดแรงลัพธระหวางอนุภาค
เปนแรงผลัก ซึ่งจะมีผลทําใหดินเกิดการกระจายตัว แตเมื่ออยูใน
สถานะผลึก เกลือท่ีอยูในชองวางระหวางอนุภาคดินจะทําใหดิน
ท่ีมีความหนาแนนสูงข้ึน และมีแนวโนมทําใหกําลังรับแรงเฉือน
สูงข้ึนดวยเชนกัน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
การทําวิจัยนี้เพือ่ศึกษาถึงอิทธิพลของระดับความเค็ม ของ

ดินที่มีอิทธิพลกําลังรับแรงเฉอืน และระดับการกระจายตัวของ
ดิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงระดับความอิ่มตัวดวยน้ําของดิน ซึ่งจะ
มีผลโดยตรงตอสถานะของเกลือในดิน อีกทั้งเปนการพัฒนาองค
ความรูเกี่ยวกับดินเค็ม เพื่อประโยชนในการปองกันปญหาจาก
การใชดินเค็มมาเปนวัสดุในงานทางวิศวกรรมตอไป 

โดยระดับความเค็มของดินนี้ จะวัดจากคาความนําไฟฟา 
(Electric Conductivity, EC) ของดิน ซึ่งมีหนวยเปนเดซิซีเมนส
ตอเมตร (dS/m) 
 
3. ตัวอยางดินท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใชตัวอยางดินคงสภาพ (Undisturbed Sample) 
และแปลงสภาพ (Disturbed Sample) ท่ีเก็บมาจากเขตอําเภอบาน
ดุง จังหวัดอุดรธานี โดยสุมเก็บตัวอยางดินในบริเวณที่มีการทํา
นาเกลือสินเธาวแบบตากทั้งสิ้น 3 แหลง คือแหลง BD1, BD2, 
และ BD3 ซึ่งอยูบริเวณเลียบทางหลวงหมายเลข 2096 (บานดุง-
บานมวง) ดังแสดงในภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2   ตําแหนงเก็บตัวอยางดนิบริเวณเลียบทางหลวงหมายเลข 2096 
 

จากการเก็บตัวอยางดินในสนามพบวา ระดับน้ําใตดินอยูลึก
ลงไปประมาณ 1.50 ม. จากระดับผิวดิน ลักษณะดินตัวอยางทั้ง 3 
แหลงมีลักษณะคลายคลึงกันคือ เปนดินทรายละเอียดสีเหลือง-
แดง สามารถวัดระดับความเค็มของตัวอยางดินทั้งสามแหลงได
เทากับ 70.96, 57.85, และ 31.64 dS/m สําหรบัแหลง BD1, BD2, 
และ BD3 ตามลําดับ โดยคุณสมบัติทางกายภาพของตัวอยางดิน
แสดงดังภาพที่ 3 และตารางที่ 1 ไดดังนี ้
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ภาพที่ 3   การกระจายขนาดของเม็ดดินในเขต อ.บานดุง จ.อุดรธาน ี
 

ตารางที่ 1   คุณสมบัติทางกายภาพและการจําแนกชนิดของดนิ 
Depth wn γt LL PI Test 

Pit (m) 
Gs (%) (t/m3) (%) (%) 

USCS 

BD1 0.50 2.65 15.86 2.04 24.91 4.78 SM-SC 
BD2 1.20 2.65 12.55 1.97 25.99 6.46 SM-SC 
BD3 0.50 2.68 8.46 1.95 29.63 12.17 SC 

 
4. การเพิ่มระดับความเค็มของดินสําหรับทดสอบ 

การเพิ่มระดับความเค็มของตัวอยางดินคงสภาพทําไดโดย
การใหสารละลาย NaCl จากเกลือสินเธาวท่ีไดจากการทํานาเกลือ
ท่ี อ.บานดุง ซึมเขาไปในตัวอยางดินคงสภาพที่อยูในกระบอก 
PVC โดยการจําลองการเคลือ่นที่ของเกลือในดินตามธรรมชาติท่ี
อาศัยการระเหยของน้ําเค็มใตดินและแรงคาปลลารี่ (Capillary 
Force) ชวยนําเกลือข้ึนมาสะสมในดิน ดังแสดงไดในภาพที่ 4 
จากการตรวจสอบระดับความเค็ม พบวาสามารถเพิ่มความเค็มให
ดินไดสูงสุดท่ี EC เทากับ 333.59 dS/m  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4   การเพิ่มระดับความเค็มในตัวอยางดนิคงสภาพ 
 
5. การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง  

การทดสอบหาคาหนวยแรงเฉอืน (Shear Stress,τ ) ของดิน
ในการวิจัยนี้ ทดสอบดวยการทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (Direct 
Shear Test) แบบ Consolidated Drained Test (CD test) 

มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางระดับความเค็ม
ของดิน กับคาหนวยแรงเฉือนสูงสุด (Peak Shear Stress) และ
พารามิเตอรของกําลังเฉือน (c,φ ) ของดิน ผลจากการทดสอบ
แรงเฉือนโดยตรงในภาพที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยของหนวยแรงเฉือน
สูงสุด (τ ) ของดินที่ระดับความเค็ม (EC), ระดับความอิ่มตัว (S), 
และคาหนวยแรงในแนวดิ่ง ( vσ ) ตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5   คาτ  ของดินที่ระดับความเค็มและระดับความอิ่มตัวตาง ๆ  
 

(ก.) ภาพจําลองวิธีการเพิ่มความเค็มในดิน (ข.) คราบเกลือบนผิวดิน 
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ทดสอบแรงเฉือนโดยตรง ท่ีระดับความอิ่มตัวและระดับความ
เค็มตางๆ กัน สามารถสรุปผลการทดสอบแสดงไดดังภาพที่ 6 ถึง
ภาพที่ 7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6   ความสัมพันธระหวาง c กับระดบัความอิ่มตัว (S) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7   ความสัมพันธระหวาง φ  กบัระดบัความอิ่มตวั (S) 
 

 เมื่อนําผลการทดสอบมาคํานวณหาความสัมพันธระหวาง
ระดับความเค็ม กับแรงยึดเหนี่ยว และมุมเสียดทานภายใน แสดงดัง
ในภาพที่ 8 และภาพที่ 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8   ความสัมพันธระหวาง c กับระดบัความเคม็ของดิน (EC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9   ความสัมพันธระหวาง φ  กบัระดบัความเค็มของดิน (EC) 
 

จากผลการทดสอบหนวยแรงเฉือน (τ ) ของดินที่ระดับ
ความเค็ม (EC) และระดับความอิ่มตัว (S) ตางๆ กันพบวาคา
หนวยแรงเฉือนของดินมีคานอยลงเมือ่ระดับความอิ่มเพิ่มข้ึน ซึ่ง
เปนไปตามทฤษฏีหนวยแรงประสิทธิผลในกรณีท่ีดินไมอิ่มตัว
ดวยน้ํา (Unsaturated Soil) และคาหนวยแรงเฉือนของดนิมีคา
สูงข้ึนเมื่อระดับความเค็มของดินเพิ่มข้ึน โดยสามารถพิจารณา
จากคาพารามิเตอรของกําลงัเฉอืน (c,φ ) เฉลี่ยของดินไดดังนี ้ 
 

1. คา c จะลดลงเมื่อระดับความอิ่มตัวเพิ่มข้ึน และคา c จะ
ลดลงจนมีคาประมาณเทากับศูนย เมื่อระดับความอิ่มตัวเทากับ 
80 % ถึง 100 % เนื่องจากตัวอยางดินที่ทดสอบสามารถจําแนกได
เปน SM – SC คือ เปนดินที่มีความเหนียวต่ํา (Cohesionless) การ
ท่ีคา c มีคามากเมื่อระดับความอิ่มตัวนอยๆ ก็เพราะมีแรงยึด
เหนี่ยวปรากฏ (Apparent Cohesion) ข้ึนในดิน ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงระดับความเคม็ของดินไมมีผลหรอืมีผลนอยมากตอ
คา c และไมสามารถหาความสัมพันธท่ีเดนชัดไดในการวิจัยครั้ง
นี้ แมวาความชื้นในดินจะสามารถละลายเกลือบางสวนใหแตก
ตัวเปน Na+ และ Cl- และโดยทฤษฏีแลวประจุเหลานี้จะชวยใน
การเพิ่มหรอืลดแรงดึงดูดระหวางอนุภาคเม็ดดินได ซึ่งจะมี
อิทธิพลกับอนุภาคเม็ดดินที่มีขนาดเล็กๆ (เล็กกวา 0.002 mm) แต
จากการทดสอบหาการกระจายของขนาดเม็ดดิน พบวาขนาด
อนุภาคของดินที่นํามาทดสอบนี้สวนมากจะมีขนาดใหญเกินกวา
จะไดรับอิทธิพลจากประจุไฟฟาเหลานี้ มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่
เปนดินเม็ดละเอียดกวา 0.002 mm ดังนั้นการเพิ่มเกลือในดนิจึง
สงผลนอยมากตอคา c ของดิน 
 

2. คา φ  จะเพิ่มข้ึนเมื่อระดับความเค็มของดินเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากในการทดสอบนี้ใชเกลือสินเธาวในการเพิ่มความเค็มให
ดิน โดยสถานะที่ความชื้นและอุณหภูมิปกติแลวเกลือจะอยูในรูป



ของแข็ง เมื่อเกลืออยูในดินก็จะแทรกอยูในชองวางระหวาง
อนุภาคเม็ดดินซึ่งมีสวนชวยเพิ่งแรงเสียดทานใหกับดิน ทําให φ  
เพิ่มข้ึนเมื่อมีเกลือในดินเพิ่มข้ึน อัตราการเพิ่มข้ึนของคามุมเสียด
ทานภายใน (φ ) จะเปนสัดสวนโดยตรงกับการการเพิ่มข้ึนของ
ระดับความเค็ม และการลดลงของระดับความอิ่มตัวคือ เมื่อระดับ
ความอิ่มตัวลดลงทุก ๆ 10 % แลว ดินที่ระดับความเค็ม EC 
เทากับ 57.85 dS/m คา φ  จะเพิ่มข้ึน 0.80 องศา, EC เทากับ 
146.40 dS/m คา φ  จะเพิ่มข้ึน 1.20 องศา, EC เทากับ 234.95 
dS/m คา φ  จะเพิ่มข้ึน 1.35 องศา, EC เทากับ 323.50 dS/m คา 
φ  จะเพิ่มข้ึน 1.47 องศา, และ EC เทากับ 412.05 dS/m คา φ  จะ
เพิ่มข้ึน 1.41 องศา การท่ีคา φ  ของตัวอยางดินลดลงเมื่อระดับ
ความอิ่มตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากเมื่อดินมีความชื้นเพิ่มข้ึน น้ําในดินก็
จะเขาไปละลายเกลือจากของแข็งใหเปนสารละลาย ทําใหผลึก
เกลือท่ีเปนของแข็งมีปริมาณลดลง สงผลใหเกลือท่ีเคยชวยเพิ่ม
แรงเสียดทานใหกับดินลดลง จึงทําใหคา φ  ลดลงดวย  

 
6. การทดสอบหาระดับการกระจายตัวของดนิ 

การวิจัยนี้ใชตัวอยางดินที่มีระดับความเค็มท่ี EC เทากับ 
57.85, 146.40, 234.95, 323.50, และ 412.05 dS/m เพื่อทดสอบหา
ระดับการกระจายตัวดวยการทดสอบดับเบิ้ลไฮโดรมิเตอร และ
การทดสอบพินโฮล 
 
6.1 การทดสอบการทดสอบดับเบิ้ลไฮโดรมิเตอร  

การทดสอบดับเบิ้ลไฮโดรมิเตอร (Double Hydrometer Test) 
เปนการทดสอบหาระดับการกระจายตัวของดินโดยใชการ
เปรียบเทียบจากรอยละของอนุภาคดินเหนียวขนาดเล็กตั้งแต 
0.005 mm ลงไป จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 4221 
เทียบกับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 422 โดยผลการ
ทดสอบแสดงในตารางที่ 2  และ ภาพที่ 10  ตามลําดับ 
 

ตารางที ่2   ผลการทดสอบดับเบิ้ลไฮโดรมิเตอร 
EC % passing 0.005 mm % Classification 

(dS/m) D 422 D 4221 Dispersion of Soil 
57.85 23.92 13.08 54.70 Moderately Dispersion 
146.40 25.58 3.59 14.04 Non-Dispersion 
234.95 26.03 6.90 26.52 Non-Dispersion 
323.50 29.86 9.95 33.33 Moderately Dispersion 
412.05 35.85 16.33 45.54 Moderately Dispersion 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10   ความสัมพันธระหวางระดับการกระจายตัว กับระดับความเค็ม 
 

จากภาพที่ 10 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางระดับความ
เค็มของดินกับระดับการกระจายตัว พบวาท่ีระดับความเค็มของ
ดินอยูในชวง EC เทากับ 100 ถึง 320 dS/m โดยประมาณ จะทํา
ใหดินอยูในระดับไมกระจายตัว (% Dispersion นอยกวา 33 %) 
โดยที่ EC ประมาณ 150 dS/m คาการกระจายตัวของดินมีคานอย
ท่ีสุด (ประมาณ 13 %) และถาระดับความเค็มเพิ่มข้ึนหรือลดลง
มากกวานี้จะทําใหคาการกระจายตัวของดินเพิม่ข้ึน 
 
6.2 การทดสอบพินโฮล 

การทดสอบพินโฮล (Pinhole Test, ASTM D 4647) เปน
วิธีการประเมินคาการกัดเซาะ โดยใหน้ําบริสุทธิ์ไหลผานตัวอยาง
ดินที่มีขนาดยาว 25.4 mm ซึ่งไดถูกบดอัดใหมีความหนาแนน
แหงมากกวา 95 % ของการบดอัดแบบมาตรฐาน และเจาะรูเล็กๆ 
ขนาด 1 mm แลวปลอยใหน้ําไหลผานรูไดท่ีความดันของน้ํา
ขนาดตางๆ ตั้งแต 2 นิ้ว ถึง 40 นิ้ว ตามเวลาที่กําหนด สังเกต
ความขุนของน้ํา, วัดอัตราการไหลของน้ําท่ีผานออกมา, และวัด
ขนาดรูของตัวอยางดินที่เจาะไวหลังจากผานน้ําไปแลว เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง ตัวอยางดินที่ไมกระจายตัวหรือทนทานตอการ
ถูกกัดเซาะ รูท่ีเจาะไวจะไมแตกออก และน้ําท่ีไหลผานออกมาจะ
ใส สวนดินที่กระจายตัวรูจะแตกออกเปนรกูวางขึ้น และน้ําท่ี
ไหลออกมาจะขุน 

ในการวิจัยนี้ ทําการบดอัดตัวอยางดินทุกๆ ระดับความเค็ม 
ใหมีความหนาแนนแหงเทากัน คือ เทากับ 1.90 t/m3 (มากกวา 
95% ของ maxdγ  จากการทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐาน) 
และความชื้นที่ใชในการบดอัดประมาณ 10 % โดยสามารถ
สรุปผลการทดสอบ และการจําแนกระดับการกระจายตัวของดิน
ท่ีระดับความเค็มตางๆ ไดดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11   ผลการทดสอบพินโฮลของดินที่ระดบัความเค็มตาง ๆ กัน 
 

การจําแนกระดับของการกระจายตัวของดินดวยวิธีการ
ทดสอบพินโฮล แสดงใหเห็นวาดินที่มี EC เทากับ 146.40 dS/m 
จะมีระดับการกระจายตัวของดินลดลงนอยท่ีสุดคือมีระดับการ
กระจายตัวอยูท่ีระดับ ND4 (จดัเปนดินที่อาจจะกระจายตัว หรือ
กระจายตัวนอย) และถาระดับความเค็มเพิ่มข้ึนหรือลดลงมากกวา
นี้จะทําใหระดับการกระจายตัวของดินเพิ่มข้ึน โดยท่ีระดับความ
เค็มตามธรรมชาติ (EC = 57.85 dS/m) กับที่ระดับความเค็ม EC 
เทากับ 412.05 dS/m จะมีระดับการกระจายตัวอยูท่ีระดับ D1 (ดิน
กระจายตัวสูงมาก) และท่ีระดับความเค็ม EC เทากับ 234.95 
dS/m กับที่ระดับความเค็ม EC เทากับ 323.50 dS/m จะมีระดับ
การกระจายตัวอยูท่ีระดับ D2 (จัดเปนดินกระจายตัว) 
 
7. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาอิทธิพลของระดับความเค็มของดินที่มีผลตอ
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดนิเค็ม โดยเก็บตัวอยางในบริเวณที่
มีการทํานาเกลือสินเธาวในเขตอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
สามารถจําแนกชนิดของดินตามระบบ USCS ไดเปน SM-SC 
ภายหลังทําการทดสอบดินที่มีระดับความเค็มตางๆ กันสามารถ
สรุปผลไดดังนี ้

7.1   คาหนวยแรงเฉือนของดินมีคามากขึ้นเมื่อระดับความ
อิ่มตัวลดลง และระดับความเค็มของดินเพิ่มข้ึน 

7.2   คาแรงยึดเหนี่ยว (c) จะลดลงเมื่อระดับความอิ่มตัว
เพิ่มข้ึน และมีคาประมาณเทากับศูนยเมื่อระดับความอิ่มตัวเทากับ 
80 % ถึง 100 % สวนการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของดินไม
มีผลหรอืมีผลนอยมากตอคา c และไมสามารถหาความสัมพันธท่ี
ชัดเจนไดในการวิจยัครั้งนี ้

7.3   คามุมเสียดทานภายใน (φ ) จะเพิ่มข้ึน เมื่อ EC เพิ่มข้ึน
และระดับความอิ่มตัวลดลง โดยเมื่อระดับความอิ่มตัวลดลงทุก ๆ 
10 % คามุมเสียดทานภายในจะเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยเทากับ 0.80, 

1.20, 1.35, 1.47 และ 1.41 องศา ท่ีคา EC ของดินเทากับ 57.85, 
146.40, 234.95, 323.50, และ 412.50 dS/m ตามลําดับ 

7.4   การทดสอบการกระจายตัวของดินเค็มท่ีระดับความเค็ม
ตางกันทั้ง 2 วิธีคือ การทดสอบดับเบิ้ลไฮโดรมิเตอร และการ
ทดสอบพินโฮล ใหผลการทดสอบที่สอดคลองกันคือ ดินจะมีคา
การกระจายตัวต่ําท่ีสุดเมื่อมีระดับความเค็มท่ี EC ประมาณ 
146.40 - 150.00 dS/m และถาระดับความเค็มเพิ่มข้ึนหรือลดลง
มากกวานี้จะทําใหคาการกระจายตัวของดินเพิม่ข้ึน 
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