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หน่ วยที่ 1
คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินด้ านฟิ สิ กส์
หัวข้ อเรื่อง
1.1 ความหมายของดิน
1.2 แหล่งกาเนิดของดิน
1.3 วัฏจักรของดิน
1.4 ส่ วนประกอบของดิน
1.5 รู ปร่ างของเม็ดดิน
1.6 โครงสร้างของดิน
1.7 ขนาดของเม็ดดิน
1.8 การกระจายตัวของเม็ดดิน
1.9 คุณสมบัติของดินทางฟิ สิ กส์
1.10 การคานวณคุณสมบัติพ้นื ฐานของดิน
สาระสาคัญ
ดินเกิ ดจากการกัดกร่ อน ผุพงั และแตกสลายของหิ นต่างๆ โดยธรรมชาติ จะประกอบไปด้วย
กรวด ทราย ทรายเม็ดป่ น ดินเหนียว น้ าและอากาศหรื อก๊าซ โดยมีเม็ดแร่ ธาตุต่างๆ ที่ตกตะกอนทับถม
กันไม่แน่นมารวมกัน แต่สามารถแยกให้ออกจากกันได้ เม็ดดินส่ วนมากมีขนาดเล็กกว่า 300 มิลลิเมตร
เชื่ อมยึดติ ดกันด้วยแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาคแล้วแต่สถานะของดิ น แต่การเชื่ อมยึดไม่ได้ยึดแน่ น
เหมือนการยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาคของหิ น วัตถุ ตน้ กาเนิ ดดิ นแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ อนิ นทรี ย ์
วัตถุ ได้แก่ หิ นและแร่ ต่าง ๆ และอินทรี ยว์ ตั ถุ ได้แก่ ซากพืชและสัตว์ที่ยอ่ ยสลายแล้ว
ในทางวิศ วกรรมจะแบ่ง ออกเป็ นสองลัก ษณะใหญ่ๆ คื อ คุ ณ สมบัติของดิ นโดยทัว่ ไป และ
คุณสมบัติของดินทางฟิ สิ กส์ โดยคุณสมบัติทวั่ ไปของดินใช้ในการจาแนกดิน ขนาดคละของดิน ความ
ข้นเหลว ส่ วนคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์น้ นั ได้แก่ การเคลื่อนตัวของดิน ความสามารถในการไหลซึ มน้ าผ่าน
ดิน ด้านกาลังรับน้ าหนัก และด้านการรับแรงเฉือนเป็ นต้น
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายของดินได้
2. เข้าใจแหล่งกาเนิ ดดิน
3. เข้าใจวัฎจักรของดิน
4. บอกส่ วนประกอบของดินได้
5. บอกรู ปร่ างของเม็ดดินได้
6. บอกโครงสร้างของดินได้
7. จาแนกขนาดของเม็ดดินได้
8. บอกการกระจายตัวของเม็ดดินได้
9. บอกคุณสมบัติของดินทางฟิ สิ กส์ ได้
10. คานวณคุณสมบัติพ้นื ฐานของดินได้
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1.1 ความหมายของดิน (Soil)
ดินหมายถึง วัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกอยูบ่ างๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรื อผุพงั
ของหิ นและแร่ และอินทรี ยวัตถุผสมคลุกเคล้ากัน ดิน เป็ นตะกอนวัสดุบนเปลือกโลก ได้แก่ บรรยากาศ
น้ า และสิ่ งมีชีวิต เราเรี ยกตะกอนวัสดุเหล่านี้ วา่ ดินก็ต่อเมื่อมีส่วนประกอบของสิ่ งมีชีวิต เช่น ซากพืช
ซากสัตว์ เข้ามาเกี่ยวข้อง หากเป็ นแต่เพียงตะกอนวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ งมีชีวิตก็จะเรี ยกว่า เรโกลิธ
(Regolith) เช่น ผงตะกอนบนดวงจันทร์ ดินมีความสาคัญมากสาหรับสิ่ งมีชีวิตบนพื้นโลก ดินดึงธาตุ
ไนโตรเจนและคาร์ บอน จากบรรยากาศมาสร้างธาตุอาหารที่ สาคัญสาหรับสิ่ งมีชีวิต ในเวลาเดียวกัน
สิ่ งมีชีวิตเองก็ทาให้หินผุพงั กลายเป็ นดิน จะเห็นได้วา่ ดิน สิ่ งมีชีวิต และสิ่ งแวดล้อม มีอิทธิ พลซึ่ งกัน
และกันเป็ นอย่างมาก ดังที่แสดงในรู ปที่ 1.1

แสงและความร้ อน
สิ่ งมีชีวติ
หินผุ
นา้ ซึม

แร่ ธาตุ

หินผุ
เปลือกโลก
รู ปที่ 1.1 แสดงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อดิน2

1.2 แหล่งกาเนิดของดิน (Origin of Soil)
ดินจะมีที่กาเนิ ดจากหลายสาเหตุตามกระบวนการต่างๆ ดังนี้

2

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552

แหล่งนา้
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1.2.1 กระบวนการ การผุพัง (Weathering) คือ การที่หินผุพงั ทาลายลง (อยูก่ บั ที่) ด้วยกรรมวิธี
ต่างๆ จากลมฟ้ าอากาศ สารละลาย และรวมทั้งการกระทาของต้นไม้ แบคทีเรี ยตลอดจนการ
แตกตัวทางกลศาสตร์ มีการเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมิสลับกันดังรู ปที่ 1.2 แสดงให้เห็นถึง
การผุพงั ของหิ นชั้นบนประกอบกับการดันตัวจากใต้เปลือกโลกทาให้เกิดภูเขาหิ นแกรนิต

รู ปที่ 1.2 แสดงการผุพงั ของหิ นชั้นบน3
1.2.2 กระบวนการ การย่ อยสลาย (Mechanical Disintegration) ซึ่ งเป็ นกระบวนการหลักใน
การย่อยทาลายก้อนหิ นทางกายภาพคือการสลายตัวของก้อนหิ นลงเป็ นเม็ดหิ นย่อยและดินเม็ดหยาบ ซึ่ ง
เกิดจากการกระทาของกระแสน้ า คลื่น และแรงโน้มถ่วงดังรู ปที่ 1.3

รู ปที่ 1.3 แสดงการย่อยสลายทางกายภาพที่เกิดจากกระแสน้ า คลื่น4

3
4

http://www.learners.in.th
http://www.commons.wikimedia.org
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1.2.3 กระบวนการ การกร่ อน (Erosion) หมายถึง กระบวนการที่ทาให้สารเปลือกโลกหลุด
ละลายไป หรื อกร่ อนไป (โดยมีการเคลื่อนที่ไปจากที่เดิม ) โดยมีตน้ เหตุคือตัวการธรรมชาติ ซึ่ งได้แก่
ลม ฟ้ า อากาศ กระแสน้ า ธารน้ าแข็ง การครู ดถู ภายใต้อิทธิ พลของแรงโน้มถ่วง ดังรู ปที่ 1.4

รู ปที่ 1.4 แสดงการกร่ อนจาก ลม ฟ้ า อากาศ5
1.2.4 กระบวนการ การพัดพา (Transportation) หมายถึง การเคลื่อนที่ของมวลหิ นดิน ทราย
โดยกระแสน้ า กระแสลม หรื อธารน้ าแข็ง ภายใต้แรงดึงดูดของโลกอนุภาคขนาดเล็กจะถูกพัดพาให้
เคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าอนุภาคขนาดใหญ่ ดังรู ปที่ 1.5
หิน

ทิศทางการพัดพา
กรวด

ทราย

ทรายแป้ ง

รู ปที่ 1.5 แสดงการคัดขนาดตะกอนด้วยการพัดพาของน้ า6

5
6

http:// www.perceptions.couk.com
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552

ดินเหนียว
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1.2.5 กระบวนการ การกลับคืนเป็ นหิน (Lithification) เมื่อเศษตะกอนทับถมกัน จะเกิดโพรง
ขึ้นประมาณ 20 – 40% ของเนื้อตะกอน น้ าพาสารละลายเข้ามาแทนที่อากาศในโพรง เนื้ อตะกอนจะถูก
ทาให้เรี ยงชิ ดติดกันทาให้โพรงจะมีขนาดเล็กลง จนน้ าที่เคยมีอยูถ่ ูกขับไล่ออกไป สารที่ตกค้างอยูท่ า
หน้าที่เป็ นซี เมนต์เชื่อมตะกอนเข้าด้วยกันกลับเป็ นหิ นอีกครั้ง ดังรู ปที่ 1.6

รู ปที่ 1.6 แสดงการกลับคืนเป็ นหิน7
1.2.6 การทับถม (Deposit) เกิดขึ้นเมื่อตัวกลางซึ่ งทาให้เกิดการพัดพา เช่น กระแสน้ า กระแส
ลม หรื อธารน้ าแข็ง อ่อนกาลังลงและยุติลง ตะกอนที่ถูกพัดพาจะสะสมตัวทับถมกัน ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิ ความกดดัน ปฏิกิริยาเคมี และเกิดการตกผลึก หิ นตะกอนที่อยูช่ ้ นั ล่างจะมี
ความหนาแน่ นสู งและมีเนื้ อละเอียดกว่าชั้นบน เนื่ องจากแรงกดดันซึ่ งเกิ ดขึ้นจากน้ าหนักตัวทับถมกัน
เป็ นชั้นๆ (การทับถมบางครั้งเกิดจากการระเหยของสารละลาย ส่ วนที่เป็ นน้ าระเหยไปในอากาศ ทิ้งสาร
ที่เหลือให้ตกผลึกไว้เช่นเดียวกับการทานาเกลือ) ดังรู ปที่ 1.7

รู ปที่ 1.7 แสดงการทับถมของดิน8
7
8

http:// www.windows.ucar.edu
http:// www. ana20cristina.blogspot.com
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1.3 วัฏจักรของดิน (Soil Cycle)
วัฏ จัก รดิ น หรื อ การก าเนิ ด ของดิ น โดยหิ น ที่ เ ป็ นต้น ก าเนิ ด ของวัฏ จัก รดิ น นั้น คื อ หิ น อัค นี
(Igenous Rock) เกิดการสลายตัว ทาให้เกิดเป็ นดิน และดินบางส่ วนถูกพัดพามาตกตะกอนเป็ นดินไปอยู่
ที่อื่น และหลังจากนั้นดินที่ตกตะกอน บางตาแหน่งถูกความร้อนและความดันอัดแน่นจนกลายเป็ นหิ น
ชั้นหรื อหิ นตะกอน (Sedimentary Rock) หรื อหิ นแปร (Metamorphic Rock) อีกครั้ง หิ นชั้นและหิ นแปร
จะมีการสลายตัวกลับเป็ นดิ นได้อีกครั้ ง ด้วยกระบวนการสลายตัวของหิ นกระบวนการเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ น
เป็ นวงรอบเรี ยกว่าวัฏจักรดิน
หิ นต้นกาเนิ ดของดิ น ดิ นเป็ นอนิ นทรี ยว์ ตั ถุ เกิ ดจากการสลายตัวของหิ นทั้งสิ้ น ทั้งนี้ หินจะ
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการเกิดคือ หิ นอัคนี หิ นชั้นหรื อหิ นตะกอน และหิ นแปร
เมื่อหิ นหนืดร้อนภายในโลก (Magma) และหิ นหนื ดร้อนบนพื้นผิวโลก (Lava) กระทบกับบรรยายกาศ
ของโลก ก็เกิดเย็นตัวลงและจับตัวของหิ นละลายกลายเป็ นหิ นอัคนี ลม ฟ้ า อากาศ น้ าและแสงแดด ทา
ให้หินผุพงั สึ กกร่ อนเป็ นตะกอน ทับถมกันเป็ นเวลานานหลายล้านปี เข้าจนแข็งแกร่ ง แรงอัดที่เกิดจาก
น้ าหนักของชั้นดิ นที่ อยู่เหนื อขึ้ นไป ทาให้ดินตะกอนเข้าอยู่แทรกตามช่ องว่างของเม็ดดิ น โดยจะทา
หน้าที่เป็ นตัวเชื่อมประสานยึดเม็ดดิน จนเม็ดดิ นเกิดการรวมตัวเป็ น หิ นตะกอน หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่าหิ นชั้น การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและความร้อนทาให้เนื้ อหิ น
เกิดการแปรสภาพขึ้นเป็ นหิ นแปร กระบวนการเหล่านี้ เกิดขึ้นเป็ นวงรอบเรี ยกว่า วัฏจักรดิน อย่างไรก็
ตามกระบวนการไม่จาเป็ นต้องเรี ยงลาดับ หิ นอัคนี หิ นชั้น และหิ นแปร การเปลี่ยนแปลงประเภทหิ น
อาจเกิดขึ้นย้อนกลับไปมาได้ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อม ตามที่แสดงในรู ปที่ 1.8
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5.ตะกอนทับถมกัน
6.หิ นตะกอนหรื อหิ นชั้น
4.ผุพงั กัดกร่ อน
7.ความร้อนและ
แรงกดทับ
3.หินอัคนี

8.หินแปร

1. แมกม่า
2.ตกผลึก
9.หลอมละลาย

1. แมกม่า

รู ปที่ 1.8 แสดงวัฎจักรของหิ นก่อนมาเป็ นดิน9

1.4 ส่ วนประกอบของดิน (Soil Phase)
ส่ วนประกอบของมวลดิ น มี 3 ส่ วนใหญ่ ๆ ส่ วนแรกคื อส่ วนที่ เป็ นเม็ดดิ นหรื อของแข็ง
ส่ วนที่สองคือส่ วนที่เป็ นน้ าหรื อของเหลวและส่ วนที่สามคือส่ วนที่เป็ นอากาศหรื อก๊าซ ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้ จะมี สั ดส่ วนมากหรื อน้อยเท่ าใดต่อมวลดิ นหนึ่ ง หน่ วยปริ มาตร จะเป็ นตัวบอก คุ ณสมบัติ
คุณภาพในการรับกาลังของดินนั้นๆ
9

วัฒนา ธรรมมงคล, วินิต ช่อวิเชียร. ปฐพีกลศาสตร์ . 2532. หน้า 3
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1.4.1 เม็ดดิ นหรื อของแข็ง (Solid) เป็ นส่ วนที่ มี เม็ดดิ นหรื อมวลดิ น ที่ เกิ ดจากหิ นผ่า น
กระบวนการทางฟิ สิ กส์ ให้ผุพงั แตกสลาย หรื อจากตะกอนที่ทบั ถมกันมา ซึ่ งมีแร่ และสารอินทรี ยเ์ ป็ น
องค์ประกอบ ดังรู ปที่ 1.9 (ข้อ ก.)
1.4.2 น้ าหรื อของเหลว (Water) น้ าเป็ นส่ วนประกอบอีกอย่างของดิ น ซึ่ งอยูใ่ นช่ องว่าง
ระหว่างเม็ดดิน ถ้าช่องว่างระหว่างเม็ดดินเต็มไปด้วยน้ าเรี ยกว่า ดิ นอิ่มตัว (Saturated soil) ดังรู ปที่ 1.9
(ข้อ ข.)
1.4.3 อากาศหรื อก๊าซ (Air) ซึ่ งอยูใ่ นช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ถ้าช่องว่างระหว่างเม็ดดินเต็ม
ไปด้วยอากาศเรี ยกว่า ดิ นแห้ง (Dry soil) ถ้าช่ องว่างระหว่างเม็ดดิ นเต็มไปด้วยน้ าและอากาศเรี ยกว่า
ดินชื้นหรื อดินเปี ยก (Unsaturated หรื อ Wet soil) ดังรู ปที่ 1.9 (ข้อ ค.)
ค.อากาศในมวลดิน

ก. เม็ดดินหรื อมวลดิน

ข.น้ าในมวลดิน

รู ปที่ 1.9 แสดงส่ วนประกอบของเม็ดดิน10

1.5 รู ปร่ างของเม็ดดิน
รู ป ร่ างของเม็ ด ดิ น มี ล ั ก ษณะแตกต่ า งกัน ไปตามถิ่ น ก าเนิ ด ของดิ น จากสภาวะการ
เปลี่ ยนแปลงทางธรรมชาติ หรื อปฏิ กิริยาทางฟิ สิ กส์ ทั้งนี้ เนื่ องจากเม็ดดิ นประกอบด้วยแร่ ธาตุต่างๆ
รวมตัวกัน จึ งทาให้มีรูป ร่ างแตกต่างกันไป และรู ปร่ างของเม็ดดิ นจะมีอิทธิ พ ลท าให้คุณสมบัติทาง
ฟิ สิ กส์ของดินเปลี่ยนไป โดยส่ วนใหญ่รูปร่ างของเม็ดดินจะมี 3 กลุ่มดังนี้
10

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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1.5.1 รู ปร่ างเป็ นก้อนหรื อเป็ นเม็ด (Bulky grains) มีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลม กลมมน เหลี่ยม
มน และเหลี่ยมคม ได้แก่ ดินพวกเม็ดหยาบเช่น กรวด ทราย ดินกลุ่มนี้ มีความสามารถในการรับน้ าหนัก
ได้มากและมีการยุบตัวน้อย ถ้ารู ปร่ างเป็ นเหลี่ ยมจะสามารถบดอัดได้ง่ายด้วยแรงสั่นสะเทือนและแรง
กระแทกดังภาพที่ 1.10 ก. – จ.
ก.รู ปร่ างเหลี่ยม
เหลี่ยมคม

เหลี่ยมปานกลาง

เหลี่ยมน้อย

เหลี่ยมมน

เหลี่ยมมนปานกลาง

เหลี่ยมมนน้อย

กลมเหลี่ยม

กลมเหลี่ยมปานกลาง

กลมเหลี่ยมน้อย

กลมมน

กลมมนปานกลาง

ข.รู ปร่ างเหลี่ยมมน

ค.รู ปร่ างกลมเหลี่ยม

ง.รู ปร่ างกลมมน

กลมมนน้อย

รู ปที่ 1.10 แสดงรู ปร่ างของเม็ดดินแบบเป็ นก้อนหรื อเป็ นเม็ด11

11

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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จ.รู ปร่ างกลม
กลม

กลมปานกลาง

กลมน้อย

รู ปที่ 1.10 (ต่อ) รู ปร่ างของเม็ดดินแบบเป็ นก้อนหรื อเป็ นเม็ด12
1.5.2 รู ปร่ างเป็ นแผ่นหรื อเป็ นเกล็ด (Flakey หรื อ Plate-like grains) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบน
และบาง ดังรู ปที่ 1.11 (ก. และ ข.) ดินกลุ่มนี้ได้แก่ ดินเม็ดละเอียดเช่น ตะกอนทราย และ ดินเหนียว ซึ่ ง
ประกอบด้วยแร่ พวก Mega และแร่ ดินเหนียวบางชนิดเช่น Kaolinite คุณสมบัติที่สาคัญของดินกลุ่มนี้ คือ
สามารถยุบตัวได้ง่ายภายใต้น้ าหนักคงที่ การกดอัดด้วยแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกทาให้ดินอัดตัว
กันแน่นได้ยาก

ก. Mica 13

ข. Kaolinite 14

รู ปที่ 1.11 แสดงรู ปร่ างของเม็ดดินแบบเป็ นแผ่นหรื อเป็ นเกล็ด

12

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
http:// www. skywalker.cochise.edu
14
http//www.webmineral.com
13
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1.5.3 รู ปร่ างเป็ นเส้น (Elongaed หรื อ Needle-like Grains) ส่ วนมากเป็ นรู ปร่ างของแร่
Halloysite พวกใยหิ น ขี้เถ้าภูเขาไฟบางชนิด และพวกอินทรี ยส์ าร เช่น Peat ดังรู ปที่ 1.12

รู ปที่ 1.12 แสดงรู ปร่ างของเม็ดดินแบบเป็ นเส้น15

1.6 โครงสร้ างของดิน (Structure of Soil)
โครงสร้ างของเม็ดดิ น คือการจัดเรี ยงตัวตามธรรมชาติ ตามขนาดและรู ปร่ างของเม็ดดิ น
รวมทั้งแร่ ที่ประกอบกันเป็ นเม็ดดิน เนื่องมาจากแรงดึงดูดที่ผิวของเม็ดดินและแรงดึงดูดของโลก ดังนั้น
โครงสร้างของดินเหล่านี้จึงมีผลต่อคุณสมบัติของดิน สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่มดังนี้
1.6.1 โครงสร้างดินแบบเม็ดเดี่ยว (Single-Grained Structure) ส่ วนใหญ่เป็ นโครงสร้างของ
พวกทราย หรื อตะกอนทราย ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.02 มิลลิเมตร ซึ่ งเมื่อเม็ดดิ นตกตะกอนทับถมกันจะ
เรี ยงตัวกันแบบเป็ นเม็ดต่อเม็ดซ้อนกันอยู่ ดังรู ปที่ 1.13 โดยธรรมชาติจะอยูใ่ นสภาพหลวม เมื่อดินได้รับ
น้ าหนักกดทับหรื อแรงสั่นสะเทือน จะทาให้โครงสร้างของเม็ดดินขยับตัวอยูใ่ นเรี ยงชิ ดติดกันจนอยูใ่ น
สภาพแน่น ดินประเภทนี้จึงมีการทรุ ดตัวสู งมากในทันทีทนั ใดและจะเริ่ มทรุ ดตัวต่อไปน้อยหรื อไม่มีเลย
หลังจากที่ได้รับน้ าหนักกดทับหรื อแรงสั่น สะเทือนแล้ว

รู ปที่ 1.13 แสดงโครงสร้างของดินเม็ดเดี่ยว16
15
16

http://www.landcareresearch.co.nzr
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ลัก ษณะความแตกต่ า งของอัต ราส่ วนช่ องว่า งของโครงสร้ า งดิ นขึ้ นอยู่ก ับ รู ป แบบการ
จัดเรี ยงตัวกันของเม็ดดิ น เช่นการเรี ยงตัวกันในสภาพหลวม ซึ่ งจะมีอตั ราส่ วนของช่องว่างมากดังรู ปที่
1.14 ก. และการเรี ยงตัวในสภาพแน่นจะมีอตั ราส่ วนช่องว่างน้อย ดังรู ปที่ 1.14 ข.

ก. เม็ดดินสภาพหลวม

ข. เม็ดดินสภาพแน่น

รู ปที่ 1.14 แสดงลักษณะความแตกต่างของอัตราส่ วนช่องว่างของเม็ดดิน17
1.6.2 โครงสร้างแบบรวงผึ้ง (Honeycomb Structure) เป็ นโครงสร้างดินตะกอนทรายที่มี
ขนาดเล็กกว่า 0.02 มิลลิเมตร เม็ดดินพวกนี้จะตกตะกอนและเกาะติดกันเป็ นรู ปร่ างคล้ายรวงผึ้ง ดังรู ปที่
1.15 ลักษณะของโครงสร้างนี้ จะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินสู งมากและรับน้ าหนักได้จากัด ถ้าน้ าหนักที่
กระทาต่อมวลดินมีค่ามากพอที่จะทาลายรู ปร่ างของโครงสร้างนี้ ได้ ก็จะทาให้โครงสร้างนี้ เปลี่ยนแปลง
ไปเป็ นโครงสร้ างแบบดินเม็ดเดี่ ยว และอัตราส่ วนช่องว่างก็จะลดลงไปด้วย ทาให้เกิดการทรุ ดตัวมาก
ถ้าก่อสร้างอาคาร หรื อมีน้ าหนักของโครงสร้างอยูบ่ นชั้นดินประเภทนี้ก็อาจจะเกิดการพิบตั ิได้ เนื่ องจาก
การลดลงของปริ มาตรดินหรื อจากการทรุ ดตัว

รู ปที่ 1.15 แสดงโครงสร้างแบบรวงผึ้ง18
17
18

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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1.6.3 โครงสร้างแบบเป็ นระเบียบ (Dispersed Structure) เป็ นโครงสร้างของดินเหนียวมี
ลักษณะเป็ นผลึ กแผ่นบาง มี คุณลักษณะที่สามารถดึ งดู ดน้ าได้ดี ซึ่ งเกิ ดจากการตกตะกอนในน้ าจื ดมี
คุณสมบัติการยึดเกาะกันด้วยแรงไฟฟ้ าเคมี (Electro-Chemical Forces) แรงยึดเกาะนี้ เรี ยกว่า แรงเชื่อม
แน่น แต่ผลลัพธ์จากประจุไฟฟ้ า ของเม็ดดิ นขณะตกตะกอนทับถมกันเกิ ดการจัดเรี ยงตัวแบบ Face to
Face ได้เป็ นโครงสร้างแบบเป็ นระเบียบ ดังรู ปที่ 1.16

รู ปที่ 1.16 แสดงโครงสร้างแบบเป็ นระเบียบ19
1.6.4 โครงสร้างแบบระเกะระกะ (Flocculent Structure) เป็ นโครงสร้างของดินเหนี ยวที่เกิด
จากการตกตะกอนในทะเล และผลลัพธ์จากประจุไฟฟ้ าของเม็ดดินทาให้เมื่อเม็ดดินตกตะกอนและทับ
ถมกันนั้น จากจัดเรี ยงตัวแบบ Edge to Face เม็ดดินจะยึดติดกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างผิวที่จุดสัมผัส ได้
เป็ นโครงสร้างแบบระเกะระกะ ดังรู ปที่ 1.17 และโดยทัว่ ไปโครงสร้างแบบนี้ จะไม่มนั่ คงและมีช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดินมาก ส่ วนการตกตะกอนในน้ าสะอาดจะมีแนวโน้มเป็ นทั้งสองแบบก้ ากึ่งกัน

รู ปที่ 1.17 แสดงโครงสร้างแบบระเกะระกะ20
19
20

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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1.7 ขนาดของเม็ดดิน (Size of Soil)
ดิ นจะประกอบด้ว ยเม็ ดดิ น ขนาดต่ า งๆกัน ขึ้ นอยู่ก ับ ว่า ขนาดของเม็ ดดิ น ส่ วนใหญ่ เป็ น
อย่างไร การแบ่งแยกขนาดเพื่อใช้ในการจาแนกดินออกเป็ นพวกๆ มีหลายมาตรฐานต่างกันดังแสดงใน
ตารางที่ 1.1 นี้
ตารางที่ 1.1 แสดงการแบ่งขนาดของเม็ดดิน21
ชนิดของดิน
หิ นขนาดใหญ่ (Boulder)
หินขนาดกลาง (Cobble)
กรวด (Gravel)
ทราย (Sand)
ตะกอนทราย (Silt)
ดินเหนียว (Clay)

ขนาดของเม็ดดิน (มม.)
ขนาดใหญ่กว่า 300 มม.
ขนาด 150 มม. – 300 มม.
ขนาด 2 มม. – 150 มม.
ขนาด 0.06 มม. – 2 มม.
ขนาด 0.002 มม. – 0.06 มม.
ขนาดเล็กกว่า 0.002 มม.

1.8 การกระจายตัวของเม็ดดิน (Grain Size Distribution)
เม็ดดินจะมีขนาดหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ บางทีก็มีหลายๆขนาดมา
รวมตัวกัน ทั้งนี้ จะหาขนาดของเม็ดดินได้จากการเขียนรู ปกราฟแสดงการกระจายของเม็ดดินนั้นๆ เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดดิ นกับจานวนเปอร์ เซ็นต์ที่ผา่ นตะแกรงมาตรฐานหรื อการตกตะกอนของ
เม็ดดิน ดังรู ปที่ 1.18
1.8.1 ดินที่มีขนาดคละกันดี (Well Graded Soil) เส้นกราฟจะมีแนวโค้งเรี ยบอย่างสม่าเสมอ
จากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง ดังเส้น ก. ในรู ปที่ 1.18
1.8.2 เม็ดดินที่มีขนาดคละกันไม่ดี (Pooly Graded Soil) แบ่งได้เป็ น 2 ช่วงคือ

21
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ำหนัก
โดยนำหนั
จำนวนเปอร์โดยน
จำนวนเปอร์
้ ้ ก

1.8.2.1 ดินที่มีขนาดสม่าเสมอ (Uniform Graded) คือเม็ดดินจะมีขนาดเดี ยวกันเป็ นส่ วน
ใหญ่ดงั กราฟเส้น ข. ในรู ปที่ 1.18
1.8.2.2 ดินที่มีขนาดเม็ดขาดช่วง (Gap Graded) คือดินที่มีแต่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดย
ที่ขนาดปานกลางหายไป หรื อขาดขนาดใดขนาดหนึ่ งไป เส้นกราฟจะมีลกั ษณะ
ราบในช่วงที่ขนาดของเม็ดดินขาดหายไป ดังกราฟเส้น ค. ในรู ปที่ 1.18

100100
9090
8080
7070
6060
5050
4040
3030
2020
1010
00
100.000
100.000

2” ½” ¾”

ดดดิดินนดดิน
เส้เส้นเส้นกราพการกระจายตั
วของเม็
นกราฟการกระจายตั
กราฟการกระจายตัวของเม็
วของเม็
#.4

#10

#40 #60 #100 #200

เส้น ค.
เส้น ข.
เส้น ก.

10.000
10.000

1.000

1.000
ขนาดของเม็
ขนาดของเม็ดดิดนดิน(มม.)
(มม.)

0.100
0.100

0.010
0.010

รู ปที่ 1.18 แสดงกราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน22

1.9 คุณสมบัติของดินทางฟิ สิ กส์ (Physical Properties of Soil)23
การตรวจสอบและศึกษาคุณสมบัติของดินเพื่อใช้ในงานทางด้านฟิ สิ กส์ซ่ ึ งแบ่งเป็ นสองพวก
ใหญ่ๆ ดังรู ปที่ 1.19

22
23

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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คุณสมบัติของดินด้านฟิ สิ กส์

คุณสมบัติข้ นั พื้นฐาน

 ปริ มาณความชื้น (Water Content)
 อัตราส่ วนช่องว่าง (Void Ratio)
 ระดับการอิ่มตัวด้วยน้ า
(Degree of Saturation)
 ความถ่วงจาเพาะ
(Specific Gravity)
 ขนาดและลักษณะการกระจายตัว
ของเม็ดดิน (Grain Size Distribution)
 ความหนาแน่นสัมพัทธ์
(Relative Density)
 พิกดั Atterberg (Atterberg Limit)

คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม






ด้านกาลังรับน้ าหนัก
ด้านกาลังรับแรงเฉื อน
ด้านการไหลซึมของน้ าผ่านดิน
ด้านการเคลื่อนตัวของดิน

รู ปที่ 1.19 แสดงการแบ่งสมบัติของดิน24
การทดสอบคุ ณสมบัติข้ นั พื้นฐานของดิ นทาได้ในห้องปฏิ บตั ิ การหรื อห้องทดสอบ ส่ วน
คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมนั้นสามารถทาได้ท้ งั ในห้องปฏิ บตั ิ การและในสนาม ซึ่ งจะกล่ าวถึ งโดย
ละเอียดในบทต่อไป

24

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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1.9.1 คุ ณสมบัติข้ นั พื้นฐาน25 (Basic Soil Properties) คุ ณสมบัติข้ นั พื้นฐานนี้ บางครั้งจะ
เรี ยกว่า ดัชนี ของคุณสมบัติ (Index Property) จะเป็ นตัวบอกถึงปั ญหาทางด้านวิศวกรรมของดินที่จะ
เกิ ดขึ้ น การทดสอบคุ ณสมบัติข้ นั พื้นฐานจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่า งยิ่ง เพื่อการนาดิ นไปใช้งานในทาง
วิศวกรรม รายละเอียดของการทดสอบและความหมายของคุณสมบัติข้ นั พื้นฐาน ตลอดจนถึ งการนาค่า
ต่างๆ ในคุณสมบัติข้ นั พื้นฐานของดินมีองค์ประกอบของดินมี 3 ส่ วนใหญ่ๆ ส่ วนแรกคือส่ วนที่เป็ นเม็ด
ดินหรื อของแข็ง ส่ วนที่สองคือส่ วนที่เป็ นน้ าหรื อของเหลว และส่ วนที่สามคือส่ วนที่เป็ นอากาศหรื อ
ก๊ า ซ ในทางวิศ วกรรมของดิ นจะต้อ งรู ้ สั ดส่ วนมวล หรื อน้ า หนัก และปริ ม าตรของดิ น เพื่ อ ที่ จ ะหา
ความสัมพันธ์ของดิน โดยส่ วนต่างๆของดินสามารถเขียนแยกออกมาได้ ดังรู ปที่ 1.20

Vv

Va

อากาศ

ρa

Ma หรื อ Wa

Vw

นา้

ρw

Mw หรื อ Ww

V

M หรื อ W
Vs

ดิน

ρw

Ms หรื อ Ws

รู ปที่ 1.20 แสดงสัดส่ วนของมวลดิน 3 ส่ วน26
เมื่อ
V = ปริ มาตรของดินทั้งก้อน
Vs = ปริ มาตรส่ วนที่เป็ นเม็ดดิน
Vv = ปริ มาตรของช่องว่าง
Vw = ปริ มาตรของน้ า
Va = ปริ มาตรของอากาศ
25
26

สุรฉัตร สัมพันธารักษ์. วิศวกรรมปฐพี. 2548. หน้า 13
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หน่วยเป็ น m3 (ลูกบาศก์เมตร)
หน่วยเป็ น m3
หน่วยเป็ น m3
หน่วยเป็ น m3
หน่วยเป็ น m3
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M = มวลของดินทั้งหมด
หน่วยเป็ น Kg (กิโลกรัมแรง)
Ms = มวลของเม็ดดิน
หน่วยเป็ น Kg
Mw = มวลของน้ า
หน่วยเป็ น Kg
Ma = มวลของอากาศ
หน่วยเป็ น Kg
W = น้ าหนักของมวลดินทั้งก้อน หน่วยเป็ น N (นิวตัน)
Ws = น้ าหนักของเม็ดดิน
หน่วยเป็ น N
Ww = น้ าหนักของน้ า
หน่วยเป็ น N
Wa = น้ าหนักของอากาศ
หน่วยเป็ น N
g = อัตราเร่ งจากแรงดึงดูดของโลก เท่ากับ 9.806 m/s2 หรื อ N
มวลและน้ าหนักมีความสัมพันธ์กนั คือ
W
เมื่อมวล 1 kg มีน้ าหนักเท่ากับ
ถ้ามวลมีน้ าหนัก
จะได้ดงั นี้

=

(M).(g)

=
=
=
=

9.806 N
1,000 kg
1,000 x 9.806
9,806 N

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆ ของดินที่สาคัญมีดงั นี้
1. อัตราส่ วนช่องว่าง (Void Ratio หรื อ e ) คือช่องว่างระหว่างเม็ดดินกับเม็ดดิน

V
n
e= v =
……………………………..………………….…(1)
Vs
1 n
2. ความพรุ น (Porosity หรื อ n )

Vv
V
e
n= v =
=
…………………………………(2)
Vv  Vs
V
1 e

1 - 21
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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3. ระดับความอิ่มตัว (Degree of Saturation หรื อ Sr )
Sr =

Vw
x 100% …………………………………………………….(3)
Vv

4. ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน (Specific Gravity of Soil Particles หรื อ Gs )
Ws
Ms
Gs =
=
…………………………………………...(4)
Vsγ w
Vsρ w
5. ความหนาแน่น (Density) คือมวลของดินต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร มี 4 แบบดังนี้
5.1 ความหนาแน่นทั้งหมด (Bulk Density) หรื อ Wet Density หรื อ 
 =

G s  Sre
…………………………………..…………….….(5)
1 e

5.2 ความหนาแน่นอิ่มตัว (Saturated Density หรื อ sat )
sat =

Gs + e
ρ …..……………………………….…………….(6)
1+ e w

5.3 ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density หรื อ d )
d =

Gs

ρ ……………………………....………..………….(7)
1 e w

5.4 ความหนาแน่นจมน้ า (Submerged หรื อ Buoyant หรื อ Effective Density)
sub (’) = sat - w =

G s 1
ρ w …………….…….…….(8)
1 e
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6. หน่วยน้ าหนักดิน (Unit Weight) คือน้ าหนักของดินต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร มี 4
แบบดังนี้
6.1 หน่วยน้ าหนักทั้งหมด (Bulk Unit Weight) หรื อ Total Unit Weight หรื อ Wet
Unit Weight หรื อ 
=

W Ws  Ww
=
Vs  Vv
V

=

G s Vsγ w  Vwγ w
Vs  Vv

=

G s Vsγ w  S r Vvγ w
Vs  Vv

=

G s  Sre
γ w …………………………………………………(9)
1 e

6.2 หน่วยน้ าหนักอิ่มตัว(Saturated Unit Weight หรื อ sat )
sat =
เมื่อ

W
V

S r = 100% = 1
sat =

Gs  e
 w ……………………...……………………..……(10)
1 e

1 - 23
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

6.3 หน่วยน้ าหนักแห้ง (Dry Unit Weight หรื อ d )
d =
เมื่อ

Ws
V

Sr = 0
d =

Gs
 w ………………………………………………...……(11)
1 e

6.4 หน่วยน้ าหนักจมน้ า (Submerged หรื อ Buoyant หรื อ Effective Unit Weight
หรื อ ’ )
’ = sat - w
=

Gs  e
w - w
1 e

=

Gs 1
 w ………………………….………………………….(12)
1 e

โดยที่ หน่วยน้ าหนักของน้ า w = 9,806 kN/m3
 =  . g x 10-3 kN/m3….……………..………….……………….(13)
 = ความหนาแน่น หน่วยเป็ น kg/m3
g = อัตราเร่ งจากแรงดึงดูดของโลก เท่ากับ 9.806 m/s2 หรื อ N
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7. ปริ มาณน้ าหรื อปริ มาณความชื้น (Water Content หรื อ Moisture Content หรื อ ω)
ω=

Ww
x 100%...............................................................................(14)
Ws

ω=

Mw
x 100%..............................................................................(15)
Ms

8. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density หรื อ R.D. หรื อ Dr )
R.D. หรื อ Dr =

e max  e
x 100%................................................(16)
e max  e min

9. ปริ มาณอากาศ (Air Content หรื อ Percentage Air Void หรื อ Av )
V
Av = a x 100%...............................................................................(17)
V
10. วิกฤตความชันทางชลศาสตร์ (Critical Hydraulic Gradient หรื อ ic )
ic =

Gs 1
.......................................................................................(18)
1 e

1.10 การคานวณคุณสมบัติพนื้ ฐานของดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบของดินที่กล่าวมานี้ จะมีค่าที่หาได้จากห้องทดลอง คือ
ค่าของน้ าหนักดิน ปริ มาตร ความถ่วงจาเพาะและความชื้ นในดิน ส่ วนค่าอื่นๆ ที่เหลือนั้นจะหาได้จาก
การคานวณ โดยการแบ่งส่ วนประกอบของดินจากการพิจารณาจากสัดส่ วนของมวลดิน

1 - 25
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

ตัวอย่างที่ 1.1
ดินชื้นก้อนหนึ่งหนัก 20.68 kg มีปริ มาตรเท่ากับ 0.0113 m3 หลังจากอบแห้งแล้วน้ าหนักดินลดลงเหลือ
เท่ากับ 17.15 kg และดินมีค่าความถ่วงจาเพาะ (ถ.พ.) เท่ากับ 2.65 m3
จงคานวณหา
1.1.1 ปริ มาณน้ าในดิน
1.1.2 หน่วยน้ าหนักของดินทั้งก้อน
1.1.3 อัตราส่ วนช่องว่างในดิน
1.1.4 ความพรุ น
1.1.5 ขีดความอิ่มตัวของดิน
1.1.6 วิกฤตความชันทางชลศาสตร์
วิธีทา เขียนรู ปส่ วนประกอบในดิน จากค่าที่โจทย์กาหนดให้ ดังรู ปที่ 1.21
Va

Vv

Vw

อากาศ

ρa

นา้

ρw

Wa
Ww

V = 0.113

W = 20.68
ρw
ดิน
ถ.พ.=2.65

Vs

Ws = 17.15

รู ปที่ 1.21 แสดงสัดส่ วนของดิน27
1.1.1 ปริ มาณน้ าในดิน

27

W  Ww
Ws

ω

=

Ww
Ws

ω

=

20.68  17.15
17.15

ω

= 0.2058 หรื อ 20.58%...........................................................................(ตอบ)
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=
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1.1.2 หน่วยน้ าหนักของดินทั้งก้อน



=

W
V



=

20.68
0.0113



= 1,830.08 kg/m3....................................................................................(ตอบ)

1.1.3 อัตราส่ วนช่องว่างในดิน
e

V
= v
Vs

Vv

= V – Vs

Vs

=

Ws
Gsw

Vs

=

17.15
2.65x1,000

Vs

= 0.00647 m3

Vv

= 0.0113 – 0.00647 = 0.00483 m3

e

=

0.00483
0.00647

= 0.7465
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หรื อ
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= 74.65%................................................................................................(ตอบ)

1.1.4 ความพรุ น
n

Vv
=
V

n

=

n

= 0.4272

0.00483
0.0113
หรื อ

= 42.74%.....................................(ตอบ)

1.1.5 ขีดความอิ่มตัวของดิน
Sr

V
= w
Vv

Vw

=

Ww
w

Vw

=

20.26  17.15
1,000

Vw
Sr

= 0.00343 m3
0.00343
=
0.00483

Sr

= 0.7101

หรื อ = 71.01%.................................................(ตอบ)
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1.1.6 วิกฤตความชันทางชลศาสตร์

Gs 1
1 e
2.65  1
=
1  0.7465

ic

=

= 0.944……………….........................................................................(ตอบ)
ตัวอย่างที่ 1.2 จากส่ วนประกอบในดินที่กาหนดให้จากรู ปที่ 1.22 จงคานวณหาค่า
1.2.1 ปริ มาณน้ าในดิน(ω)
1.2.2 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินแห้ง ( d )
1.2.3 ความพรุ น (n)
1.2.4 ขีดความอิ่มตัว (Sr)
1.2.5 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินอิ่มตัว (sat)
วิธีทา เขียนรู ปส่ วนประกอบในดิน จากค่าที่โจทย์กาหนดให้ ดังรู ปที่ 2.5
Vv

Va

อากาศ

ρa

Wa

Vw

นา้

ρw

Ww
W = 1,870 gms

V = 1,000 cc
Vs

ρw
ดิน
ถ.พ.=2.66

Ws = 1,677 gms

รู ปที่ 1.22 แสดงสัดส่ วนของดิน28
28

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

วิธีทา 1.2.1 ปริ มาณน้ าในดิน
ω

=

Ww
Ws

=

W - Ws
Ws

= 1,870 -1,677
1,677
ω

= 0.115

หรื อ 11.50%.......................................................................(ตอบ)

1.2.2 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินแห้ง
d

Ws
=
V
=

d

1,677
1,000

= 1.677 gms / cc……............................................................................(ตอบ)

1.2.3 ความพรุ น
n

V
= v
V

Vv

= V - Vs

Vs

=

Vs

= 630.45 m3

Vv

= 1,000 – 630.45

Ws
Gsw

=

1,677
2.66(1.0 )
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

= 369.55 cc
n

V
= v
V

n

= 0.3695 หรื อ = 36.95%....................................................................(ตอบ)

=

369 .55
1,000

1.2.4 ขีดความอิ่มตัว
Sr

V
= w
Vv

Vw

=

Vw
Sr

= 193 cc
193
=
369.55

Sr

= 0.5222 หรื อ = 52.22% ...................................................................(ตอบ)

Ww
w

=

1,870  1,677
(1.0 )

1.2.5 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินอิ่มตัว
sat

WV 
= s v w
V

=
sat

1,677  369.55(1.0 )
1,000

= 2.046 gms / cc....................................................................................(ตอบ)
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

ตัวอย่างที่ 1.3 จงพิสูจน์ค่าของความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบในดินดังต่อไปนี้
1.3.1 หน่วยน้ าหนักของดินทั้งก้อน
1.3.1.1  =

(G s  Sr e) w

1.3.1.2  =

(1  m )G s  w

1e

1e

1.3.1.3  = d (1+m)

1.3.2 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินแห้ง
G
1.3.2.1 d = s  w
1e
1.3.2.2 d =

Gs

Gs w
1 m
Sr

1.3.3 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินอิ่มตัว

 G e 
1.3.3.1 sat =  s   w
 1e 
1.3.4 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินจมน้ า

 Gs 1 
1.3.4.1 ’ = 

 1e  w
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

1.3.5 ปริ มาตร
1.3.5.1 Vv = e V
1+ e
1.3.5.2 Vs =

1
V
1e

Se
1.3.5.3 Vw = r V
1 e

1.3.6 น้ าหนัก

S .e
1.3.6.1 Ww = r V.  w
1e
1
1.3.6.2 Ws =
V.G . . 
1e s w
1.3.6.3 W =

( G sS r e )
1e

V.  w

วิธีทา พิสูจน์จากสู ตรที่นิยามกาหนดให้
1.3.1.1



=



=



=

(G s  Sre)
1e

W
V

w

W  Ww
= s
Vs  Vv

G s Vs  w  Vv  w
Vs  eVs
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1.3.1.2

1.3.1.3

G s Vs  w  S  Vv  w



=



G V  S eV
= s s r s  w ……………...……………………(ตอบ)
Vs (1  e )



=



=



=



=



= d (1+m)
W
=
V

W  Ww
= s
V



W  mWs
= s
V

W
= s (1  m )
V



= d (1+m) ………………………….……………………(ตอบ)

d

=



1.3.2.1

หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

Vs (1  e )

1 m
Gsw
1e
W
V
Ws  mWs

Vs  eVs

Ws  Ww
Vs  Vv
(1  m )Ws
=
(1  e ) Vs
=

(1  m ) G s Vs  w
.
…………………………………(ตอบ)
(1  e )
Vs

Gs


(1  e ) w
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s

1.3.2.2

จาก 1.3.2.1

1.3.3.1

หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

G Vy
= s s w
Vs  Vv

W
= s
V

s

=

G s Vs  w

d

=

Gs

d

=

d

=

e

=

d

=

sat

 G e 
=  s  w
 1e 

sat

W V 
= s v w
V

Vs  eVs

=

G s Vs  w

Vs (1  e )

 ……………………...……………………(ตอบ)
(1  e ) w
Gs
mG s .  w
1
Sr
Gs

.
(1  e ) w

mG s
Sr

. w

Gs
mG s .  w ……………...…..……..………………(ตอบ)
(1 
)
Sr
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sat

1.3.4.1

1.3.5.1

หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

G V   eVs  w
= s s w
Vs  Vv
(G s  e)

sat

=

’

=

’

= sat - w

’

=

(G s  e)

’

=

( G s  e )  w   w (1  e )

’

G   e w   w  e w
= s w
1e

’

G  
= s w w
1e

’

=

Vv

=

Vv

= e Vs

V  ............................................................(ตอบ)
Vs  eVs s w

( G s  1)


(1  e ) w

(1  e )

w  w

1e

( G s  1)

 ………………..…...……………………(ตอบ)
(1  e ) w

e
V
1 e
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

Vv

= e (V- Vv )

Vv

= e V - e Vv

Vv + e Vv = e V
Vv (1+ e) = e V

1.3.5.2

Vv

=

e
V…………………..…......……………………(ตอบ)
1e

Vs

=

V
1 e

Vs

= V- Vv

Vs

= V- eVs

Vs + eVs = V
Vs

1.3.5.3

1.3.6.1

=

V
……………..…..…...……….………………(ตอบ)
(1  e )

S r eV

Vw

=

Vw

= Sr Vv

Vw

= Sr n . V
S eV
= r ……………….…...…..…...……………………(ตอบ)
1e

Ww

S eV
= r w
1e

1e
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Ww

หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

= w Vw

= w Sr Vv

=  w Sr n V

1.3.6.2

Ww

S eV
= r w …………….…..…..…...……………………(ตอบ)
1e

Ws

=

Ws

= W - Ww

1
V.G 
1e s w

= V

=

1.3.6.3

=  V - Vw w

Gs Sre
  - S r eV w
(1  e ) w
(1  e )

VG s  w  VS r e w  VS r e w
(1  e )

1
V.G s  w ………..…..…...………………………(ตอบ)
1e

Ws

=

W

=

W

= Ws + Ww

(G s  Sr e)
(1  e )

V.  w

VG 
 S . V .e
= s s w + w r
(1  e )
(1  e )
W

=

(G s  Sr e)
(1  e )

V.  w ………….…...……….……………(ตอบ)
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

ตัวอย่างที่ 1.4 ดินอิ่มตัว ถ.พ. (Gs) = 2.67 และปริ มาณน้ าในดินตามข้อมูลจากห้องทดลองมีดงั นี้
น้ าหนักดินเปี ยก + น้ าหนักกระป๋ อง = 150.63 กรัม
น้ าหนักดินแห้ง + น้ าหนักกระป๋ อง = 131.58 กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง = 26.48
จงคานวณหาค่า
1.4.1 ปริ มาณความชื้นในดิน
1.4.2 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินแห้ง
1.4.3 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินอิ่มตัว (Sr = 1)
วิธีทา เขียนรู ปแสดงส่ วนประกอบในดินพร้อมกับเขียนค่าต่าง ๆ ที่โจทย์กาหนดกากับไว้ในแต่ละส่ วน
ดังรู ปที่ 1.23

Vv

Vw

นา้

ρw

Ww = 19.05 gms
W = 124.15 gms

V
ρw
ดิน
ถ.พ.=2.67

Vs

Ws = 105.10 gms

รู ปที่ 1.23 แสดงสัดส่ วนของดิน29

1.4.1 ความชื้นในดิน

29

Ww
= 19.05
105.10
Ws

M

=

M

= 0.1812 หรื อ 18.12%....................................................(ตอบ)

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

1.4.2 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินแห้ง

Ws
V

d

=

V

= Vs + Vv

Vs

=

Vs

= 36.66 cc

Vv

= Vw

Vv

= 19.05 cc

V

= 39.66 + 19.05

V

= 58.71 cc

d

=

d

= 1.79 gms / cc.................................................................(ตอบ)

Ws
Gsw

=

Ww
γw

=

105.10
2.65(1.0 )

=

19.05
(1.0 )

105.10
58.71

1.4.3 หน่วยน้ าหนักเมื่อดินอิ่มตัว
W
sat
=
(เพราะป็ นดินอิ่มตัว)
V
sat

=

124.15
= 2.11 gms / cc
58.71
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sat

หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

= d (1+m)
= 1.79 (1+0.1818)

sat

= 2.11 gms / cc.................................................................(ตอบ)

ตัวอย่างที่ 1.5 ดินทรายตัวอย่างหนึ่งมีความหนาแน่นแห้ง 1.80 t/m3 เมื่อนาตัวอย่างดินมา 400 g ใส่ ใน
ถ้วยตวงในสภาพหลวมได้ปริ มาตรเป็ น 292 cm3 แต่เมื่อนาดินน้ าหนักเท่ากันใส่ ลงในถ้วยตวง โดยมีการ
เขย่าและกระทุง้ ให้แน่นพบว่าปริ มาตรเป็ น 216 cm3
จงหา
1.5.1 ความหนาแน่นสัมพันธ์
วิธีทา
R.D. หรื อ Dr

=

=

e max  e
x 100
e max  e min
 d (max)
d

x

 d   d (min)
 d (max)   d (min)

=

400
= 1.37 gm/cm3 = 1.37 t/m3
292

=

400
= 1.85 gm/cm3 = 1.85 t/m3
216

Dr

=

1.85 1.80 1.37
x
x100%
1.80 1.85 1.37

Dr

= 92%.................................................................................(ตอบ)

โดยที่ d(min)
d(max)
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

1.9.2 สมบัติทางด้านวิศวกรรม (Engineering Soil Properties) สมบัติทางด้านวิศวกรรมนั้น
สามารถทราบค่าต่างๆ ของดิ นได้โดยการคานวณและทาในห้องปฏิ บตั ิการหรื อในสนาม เพื่อให้ทราบ
ค่าสมบัติของดินในด้านกาลังรับน้ าหนัก ด้านกาลังรับแรงเฉื อน ด้านการไหลซึ มของน้ าผ่านดิน ด้านการ
เคลื่อนตัวของดิน ซึ่ งจะได้กล่าวถึงสมบัติของดินทางด้านวิศวกรรมในด้านต่างๆ ในบทต่อไป
ทั้งนี้ในอดีตยังไม่มีการศึกษาสมบัติของดินด้านวิศวกรรมอย่างจริ งจัง เมื่อมีการก่อสร้างทาง
บนชั้นดินอ่อนก็มกั จะใช้วสั ดุแข็งมารองที่พ้ืนทางเช่นก้อนหิ นใหญ่ ท่อนไม้ หรื อขุดดินมาทับถมกันทา
เป็ นทาง คันดิ น หรื อ กรณี ที่ทาเขื่ อนแล้วปล่ อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติสัก 1–2 ปี หรื ออาจนานกว่านั้น
เพื่อให้ดินมีการทรุ ดตัวจนแน่ นด้วยวิถีทางธรรมชาติเอง ดังแสดงในรู ปที่ 1.24, รู ปที่ 1.25, รู ปที่ 1.26
และรู ปที่ 1.27 ในปั จจุบนั จะใช้เครื่ องจักรกลมาช่วยทาให้ดินแน่น ดังรู ปที่ 1.28 และ 1.29

รู ปที่ 1.24 แสดงถึงการใช้ท่อนไม้ปูที่พ้นื ถนนในสมัยก่อน30

รู ปที่ 1.25 แสดงถึงการใช้หินปูพ้นื ถนนแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แน่นตัวตามธรรมชาติ31
30
31

http://curbstone.com/_macadam.htm
http://curbstone.com/_macadam.htm
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

รู ปที่ 1.26 แสดงถึงการใช้หินปูพ้นื ถนนแล้วใช้ดินกลบผิวหน้าของถนนให้เรี ยบ32

รู ปที่ 1.27 แสดงถึงการทาถนนด้วยแรงงานม้าโดยไม่มีการบดอัด33

32
33

http://curbstone.com/_macadam.htm
http://curbstone.com/_macadam.htm
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

รู ปที่ 1.28 แสดงการใช้เครื่ องจักรกลช่วยสร้างถนนในปัจจุบนั 34

รู ปที่ 1.29 แสดงในปั จจุบนั ใช้รถบดดินทาให้ถนนแน่นขึ้น35

34
35

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน เม.ย. 2552
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

สรุ ป
ดินเกิดจากวัตถุ ตน้ กาเนิ ดดินหรื อวัตถุ ให้กาเนิ ดดิน ชนิ ดและประเภทของดิ น มีรูปร่ างและ
สมบัติแตกต่างกัน จะขึ้นอยูก่ บั วัตถุตน้ กาเนิ ดดินเป็ นสาคัญ วัตถุตน้ กาเนิ ดดินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ดังนี้ ประเภทที่หนึ่ งคือ อนิ นทรี ยว์ ตั ถุ ได้แก่ หิ น แร่ ต่างๆ และมีผลต่อสมบัติดา้ นต่างๆ ของดิ น ส่ วน
ประเภทที่สองคือ อินทรี ยว์ ตั ถุได้แก่ ซากพืชและสัตว์ที่ยอ่ ยสลายแล้ว เป็ นวัตถุองค์ประกอบดินที่ได้มา
จากสิ่ งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ขบั ถ่ายของเสี ยและตายทับถมกันในดิน และเน่าเปื่ อยย่อยสลาย กลายเป็ น
อินทรี ยวัตถุ ในดิ น อิ นทรี ยวัตถุ ถึงแม้ว่าจะมี ปริ มาณน้อยในดิ น แต่มีอิทธิ พลต่อสมบัติทางเคมี และ
กายภาพของดิ นเป็ นอย่างมาก ทางด้านกายภาพจะมี อิทธิ พลต่อความคงทนในการก่อตัวเป็ นเม็ดดิ น
ความสามารถในการอุม้ น้ า สี ของดิ น ทางด้านเคมี เช่ น ความสามารถในการแลกเปลี่ ยนประจุไฟฟ้ า
ไอออนบวกของดินและส่ วนประกอบของเม็ดดินและรู ปร่ างของเม็ดดินที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน จะมีผล
ต่อกาลังรับน้ าหนักของดินด้วย
ดินมีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย ข้อดีคือ ดิ นมีความสาคัญมากสาหรับสิ่ งมีชีวิตบนพื้นโลก ดินดึง
ธาตุ ไนโตรเจนและคาร์ บอนจากบรรยากาศ มาสร้ างธาตุ อาหารที่สาคัญสาหรั บสิ่ งมี ชีวิต ดินทาให้
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ได้รับอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน ดินรับแรงกดทับได้ดี ในดินบางลักษณะ ข้อเสี ย
ของดิ นคื อไม่สามารถรับแรงดึ งได้ และดิ นมี ความเปลี่ ยนแปลงปริ มาตรได้ง่าย ถ้ามี น้ าหรื อความชื้ น
เข้าไปในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน และมีขอ้ จากัดในการรับน้ าหนักบรรทุกในงานก่อสร้าง
ดินแบ่งออกเป็ นชนิดใหญ่ๆได้ สี่ ชนิด คือ กรวด ทราย ทรายเม็ดป่ น และดินเหนี ยวซึ่ งดินแต่
ละชนิดจะมีสมบัติในการรับกาลังต่างกัน ขนาดของเม็ดดินก็มีผลต่อความสัมพันธ์ของส่ วนประกอบใน
มวลดิน โดยมีส่วนประกอบหลักๆ สามส่ วน ส่ วนแรกคือส่ วนที่เป็ นเม็ดดิ นหรื อของแข็ง ส่ วนที่สอง
คือส่ วนที่เป็ นน้ าหรื อของเหลวและส่ วนที่สามคือส่ วนที่เป็ นอากาศหรื อก๊าซ ซึ่ งทั้งสามส่ วนนี้ จะทาให้มี
อิทธิ พลต่อสมบัติของดินทางด้านฟิ สิ กส์ เช่นการรับกาลังและความสามารถในการบดอัดแน่นของมวล
ดิ น โดยความสัมพันธ์ ระหว่างส่ วนต่ างๆ ของดิ นที่ สาคัญนั้นจะได้แก่ ความหนาแน่ นแห้ง หน่ วย
น้ าหนักของดิน ความถ่วงจาเพาะของดินและความหนาแน่นของเม็ดดิน
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หน่ วยที่ 1 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของดินทางฟิ สิ กส์

แบบทดสอบที่ 1 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 1 เรื่องสมบัติและส่ วนประกอบของดิน
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ความหมายของดินคืออะไร
ก. ส่ วนประกอบของแผ่นดิน
ข. วัตถุที่ใช้ในการเพาะปลูก
ค. การแปรสภาพผุพงั ของหิ นและแร่
ง. ประกอบด้วยของแข็งและก๊าซ
2. ลาดับของการพัดพาของหินตะกอนคือข้อใด
ก. กรวด หิ น ทรายแป้ ง ทราย
ข. หิน ทรายแป้ ง ทราย ดินเหนียว
ค. กรวด ทราย ทรายแป้ ง ดินเหนียว
ง. หิน กรวด ทรายแป้ ง ดินเหนียว
3. เม็ดดินที่มีรูปร่ างเป็ นแผ่นหรื อเกล็ดคือดินชนิ ดใด
ก. ดินเหนียว
ข. ทราย
ค. ทรายแป้ ง
ง. กรวด
4. ให้ตอบว่าวัฏจักรของดินคือข้อใด
ก. พุผงั หิ นแปร หิ นชั้น หิ นอัคนี
ข. หิ นอัคนี หิ นแปร หิ นชั้น ผุพงั
ค. หิ นอัคนี หิ นชั้น หิ นแปร ผุพงั
ง. ผุพงั หิ นอัคนี หิ นแปร หิ นชั้น
5. ดินอิ่มตัวคือดินชนิ ดใด
ก. ดินที่อยูใ่ นน้ าตลอดเวลา
ข. ดินที่ช้ืนและปั้ นด้วยมือได้ง่าย
ค. ดินที่น้ าซึ มผ่านไม่ได้
ง. ดินที่มีท้ งั น้ าและอากาศปนอยู่
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6. รู ปร่ างของเม็ดดินมีอยูก่ ี่ลกั ษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ
7. โครงสร้างของดินที่มีความเชื่อมแน่นคือข้อใด
ก. แบบเม็ดเดี่ยว, แบบเป็ นระเบียบ
ข. แบบรวงผึ้ง, แบบเม็ดเดี่ยว
ค. แบบเป็ นระเบียบ, แบบรวงผึ้ง
ง. แบบระเกะระกะ, แบบเม็ดเดี่ยว
8. เม็ดทรายจะมีขนาดเม็ดโตอยูใ่ นช่วงใด
ก. ขนาด 2 มม. – 80 มม.
ข. ขนาด 2 มม. – 50 มม.
ค. ขนาด 0.06 มม – 2 มม.
ง. ขนาด 0.02 มม. – 2 มม.
9. การกระจายตัวของเม็ดดิน ตามรู ปในข้อใดจึงจะถือว่ามีขนาดคละที่ดี
ก.
(เท่ากัน)
ข.
(เล็กมากกว่าใหญ่
ง.
(ใหญ่เท่ากับเล็ก)
ค.
(ใหญ่และเล็กปนกัน)
10. ถ้าดินชื้นหนัก 30 กรัม มีปริ มาตรเท่ากับ 100 ลูกบาศก์เชนติเมตร อบแห้งดินแล้วมีน้ าหนักเท่ากับ 20
กรัม ดินนี้มีความหนาแน่นแห้งเท่าใด
ก. 0.10 กรัม/ซม.3
ข. 0.20 กรัม/ซม.3
ค. 0.30 กรัม/ซม.3
ง. 5 กรัม/ซม.3
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1
…….2.2
….....2.3
…….2.4
…….2.5
…….2.6
…….2.7
……2.8
……2.9

วัตถุตน้ กาเนิดดินมีท้ งั อนิ นทรี ยว์ ตั ถุ อินทรี ยว์ ตั ุ และการผุของหิน
ดินหมายถึงส่ วนที่ผา่ นกระบวนการย่อยสลายมาจากหิ น
กระบวนการ Weathering คือการผุพงั ทลายลงแบบอยูก่ บั ที่ของเปลือกโลก
กระบวนการวงรอบของหิ นต้องเรี ยงลาดับดังนี้ หิ นอัคนี - หิ นชั้น - หินแปร
ส่ วนประกอบของดินมี น้ า-อากาศ-ช่องว่างของเม็ดดินและเม็ดดิน
คุณภาพในการรับน้ าหนักของดินขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนของเม็ดดิน
ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มีน้ าเล็กน้อยและอากาศมาก เรี ยกว่า ดินแห้ง
โครงสร้างดินแบบรวงผึ้ง จะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อยมาก
องค์ประกอบของดินจะมีส่วนใหญ่ๆ 3 ส่ วนคือ(กรวด, ทราย,ดินเหนียว)
V
……2.10 อัตราส่ วนช่องว่างหาได้จากสมการดังนี้ e = v
Vs
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กหัด
1. ตัวอย่างดิ นเหนี ยวมีความอิ่มตัว 92 % มีอตั ราส่ วนช่ องว่างในดิ นเท่ากับ 0.73 และความถ่วงจาเพาะ
ของเม็ด ดิ น เท่ า กับ 2.71 จงหาค่ า ความหนาแน่ น ของดิ น ทั้ง ก้อ น, ปริ ม าณน้ า ในดิ น , และความ
หนาแน่นของดินแห้ง
2. จากข้อ 1. ถ้าหากว่าดินมีความอิ่มตัว 100 % จงหาค่าปริ มาณน้ าในดิน, ความหนาแน่นเมื่อดินอิ่มตัว
และความหนาแน่นเมื่อดินจมน้ า
3. ดิ นแห้งมีปริ มาตร 0.008 ม3 น้ าหนัก 13.50 กิ โลกรั ม ค่าความถ่ วงจาเพาะของเม็ดดิ น 2.65 จงหา
อัตราส่ วนความพรุ น
4. จงพิสูจน์วา่

n = 1-

γ
G S . γw (1 + m )

5. ทรายตัวอย่างหนึ่ ง ซึ่ งอยู่เหนื อระดับน้ าใต้ดิน มี ปริ มาณความชื้ นตามธรรมชาติ เท่ากับ 15% และ
หน่วยน้ าหนักทรายเท่ากับ 18.87 กิโลกรัม / ม3 จากผลในห้องปฏิบตั ิการได้ค่า e min = 0.50 และค่า
ของ e max เท่ากับ 0.85 จงหาค่าระดับความอิ่มตัวและความหนาแน่ นสัมพัทธ์ของตัวอย่างทรายนี้
โดยให้ค่าของ GS เท่ากับ 2.65

หน่ วยที่ 2
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน (Water Content)
1

1

2

1
2

www3.cdd.go.th/banluang
http://eco-biology6.blogspot.com

2
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

หน่ วยที่ 2
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน (Water Content)
หัวข้ อเรื่อง
2.1
2.2
2.3
2.4

ปริ มาณน้ าในดิน (Water Content) และการคานวณหาปริ มาณน้ าในดิน
การทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ใบงานขั้นตอนการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
การคานวณผลการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน

สาระสาคัญ
ความชื้ นของดิ นตามธรรมชาติหรื อปริ มาณน้ าในมวลดินนี้ เป็ นการทดสอบพื้นฐานที่จะ
ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสภาพของดิ น เช่ น แรงเฉื อน อัตราส่ วนช่องว่างในดิน การทรุ ดตัวของดิน เป็ นต้น
ค่าพิกดั แอตเตอร์ เบอร์ ก (Atterberg Limits) ต่างๆ ที่ทดสอบก็คือค่าความชื้ นในดินโดยสถานะต่างกับ
ความชื้นตามธรรมชาติของดิน การทดสอบความชื้นของดินจึงมีความจาเป็ นในงานทดสอบดิน โดยมี
ขั้นตอนการทดลองหาค่าปริ มาณน้ าในดิ นในห้องปฏิบตั ิการ การเตรี ยมตัวอย่างดิน การใช้เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ การทดลอง การบันทึ กข้อมูล การค านวณหาค่าปริ ม าณน้ าในดิ นในห้องทดลอง การ
สรุ ปผลที่เชื่อถือได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายของปริ มาณน้ าหรื อความชื้นในดินได้
2. บอกขอบข่ายในการทดลองปริ มาณน้ าในดินได้
3. คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินได้
4. ทดลองหาปริ มาณน้ าในดินได้
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บทนา3
มวลดิ นประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ นเม็ ดดิ น หรื อมวลของแข็ ง ซึ่ งเป็ นอนุ ภาคของแร่ และ
อินทรี ยส์ าร โดยอนุ ภาคมีรูปร่ าง 3 มิติ มีผลทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเม็ดดินภายในช่องว่างจะบรรจุ
ด้วยมวลของน้ าและมวลของอากาศ ซึ่ งจะเรี ยกว่าดินชื้ นหรื อดินเปี ยก บางสภาวะช่องว่างระหว่างเม็ด
ดินอาจมีเฉพาะมวลของน้ าจะเรี ยกว่าสภาวะอิ่มตัว หรื ออาจมีเฉพาะมวลของอากาศจะเรี ยกว่าอยู่ใน
สภาพดินแห้ง การหาปริ มาณความชื้นในมวลดินคือ การหาอัตราส่ วนระหว่างมวลหรื อน้ าหนักของน้ า
ต่อมวลหรื อน้ าหนักของเม็ดดิ นที่มีอยู่ในมวลดิน วิธีการทดสอบหาปริ มาณน้ าในมวลดินจะมีวิธีการ
ทดสอบอยูห่ ลายวิธีดว้ ยกัน ดังนี้
1. การคานวณหาปริ มาณน้ าในดินโดยวิธีตอู้ บธรรมดา (Conventional Oven – Method)
2. การคานวณหาปริ มาณน้ าในดินโดยวิธีตอู้ บไมโครเวฟ (Microwave Oven – Method)
3. การคานวณหาปริ มาณน้ าในดินโดยใช้แคลเซี่ยมคาไบค์เป็ นตัวทาความชื้ น (Calcium
Carbide Gas Moisture Tester)

2.1 ปริมาณนา้ ในดิน
ดินตามธรรมชาติน้ นั องค์ประกอบของมวลดิน มี 3 ส่ วนใหญ่ๆ ส่ วนแรกคือส่ วนที่เป็ น
เม็ดดิ นหรื อของแข็ง ส่ วนที่สองคือส่ วนที่เป็ นน้ าหรื อของเหลวและส่ วนที่สามคือส่ วนที่เป็ นอากาศ
หรื อก๊าซ ทั้งนี้ ดินไม่จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบครบทั้ง 3 ส่ วน อาจจะมีส่วนประกอบเพียง 2 ส่ วนก็
ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานสภาพของมวลดินเป็ นเกณฑ์ ดังแสดงส่ วนประกอบของมวลดินดังรู ปที่ 2.1

3

สานักงานกองทุนการวิจยั แห่ งชาติ. คู่มือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ . 2549. หน้า 4
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

อากาศ

นา้

อากาศ

ดิน

ดิน

นา้
ดิน
ก.มวลดินประกอบด้วย 3 ส่ วน

ข.มวลดินประกอบด้วย 2 ส่ วน

รู ปที่ 2.1 แสดงส่ วนประกอบของมวลดิน4
ทั้ง นี้ ก ารหาปริ ม าณน้ า ในดิ น หาได้จ ากการหาอัตราส่ วนระหว่า งน้ า หนัก ของน้ า ใน
ช่องว่างกับน้ าหนักของดินแห้ง

2.2 ขอบข่ ายการทดลองหาค่ าปริมาณนา้ ในดิน
เพื่อหาค่าปริ มาณน้ าที่อยูใ่ นช่องว่างตามธรรมชาติในมวลดิน โดยวิธีตอู้ บธรรมดา หากดิน
มีความชื้นมาก ค่าปริ มาณน้ าในดินก็จะสู ง
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 2216 - 98 Test Method for Laboratory
Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass

4

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

2.3 ใบงานขั้นการทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 1
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การหาปริมาณนา้ ในดิน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
2.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาปริ มาณน้ าในดินได้
2) สามารถนาวิธีการทดลองไปปฏิบตั ิหาปริ มาณน้ าในดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
4) สามารถคานวณหาปริ มาณน้ าในดินได้

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2
จานวน 4 ชั่วโมง

2.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) ตูอ้ บที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส

รู ปที่ 2.2 แสดงตูอ้ บ
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาปริมาณนา้ ในดิน

หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

ใบงานที่ 1

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2

ชื่องาน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

2.3.3 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียด 0.01 กรัม
2) กระป๋ องเก็บตัวอย่างดิน
3) ถุงมือกันความร้อน

ก.) เครื่ องชัง่ แบบคาน

ข.) เครื่ องชัง่ แบบไฟฟ้ า

รู ปที่ 2.3 แสดงเครื่ องชัง่
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

รู ปที่ 2.4 แสดงกระป๋ องเก็บตัวอย่างดิน
รู ปที่ 2.5 แสดงถุงมือกันความร้อน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 2
ใบงานที่ 1
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 2
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การหาปริมาณนา้ ในดิน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
2.3.4 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
ดินชื้นตามธรรมชาติ ประมาณ 100 กรัม
2.3.5 แบบฟอร์ ม
ตารางที่ 2.1 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
2.3.6 ขั้นตอนการทดลอง
1) ตรวจสภาพตัวอย่างดิน เลือกตัวอย่างดินที่เป็ นตัวแทนดินในกอง หรื อคัดจากตัวอย่างดิน
คงสภาพ เตรี ยมตัวอย่างดินที่จะหาปริ มาณน้ าในดินจานวน 100 กรัม โดยพิจารณาเลือกจากตารางที่
2.1 เป็ นตัวแทนของดินที่จะหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 2.1แสดงขนาดน้ าหนักตัวอย่างทดสอบหาความชื้น (ASTM D-2216)
ขนาดเม็ดดินที่คา้ งตะแกรงมากกว่า 10% ของตัวอย่าง

ขนาดตัวอย่างชื้นที่แนะนา (ต่าสุด), กรัม

2.0 มม (เบอร์ 10)
4.75 มม (เบอร์ 4)
19.0 มม (เบอร์ 3/2)
38.0 มม (เบอร์ 1 1/2)
76.0 มม (เบอร์ 3)

100 - 200
300 - 500
500 – 1,000
1,500 – 3,000
5,000 – 10,000

2) ทาความสะอาด และเช็ดกระป๋ องเก็บตัวอย่างดินพร้อมฝาปิ ดให้แห้ง แล้วนากระป๋ องเก็บ
ตัวอย่างดินพร้อมฝาปิ ดไปชัง่ น้ าหนัก บันทึกผลน้ าหนักกระป๋ องที่ได้
3) เลือกตัวอย่างดินที่จะทาการทดลองอย่างน้อย 3 – 5 ตัวอย่าง บรรจุลงในกระป๋ องเก็บ
ตัวอย่างแล้วปิ ดฝาทันที นาไปชัง่ น้ าหนัก (ควรให้น้ าหนักของแต่ละตัวอย่างมีความใกล้เคียงกัน
และไม่ควรน้อยกว่า 100 กรัม) บันทึกผลน้ าหนักกระป๋ องกับน้ าหนักดินเปี ยกที่ได้ ถ้าเป็ นตัวอย่าง
ดินเหนี ยวที่เป็ นก้อน ใช้มีดหัน่ เป็ นชิ้นบางๆ เพื่อให้แห้งง่าย ถ้าเป็ นกระป๋ องที่มีฝาปิ ด หลังบรรจุ
ตัวอย่างเสร็ จ ปิ ดฝาไว้
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาปริมาณนา้ ในดิน

หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

ใบงานที่ 1

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2

ชื่องาน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

4) นากระป๋ องเก็บตัวอย่างดิ นเข้าตูอ้ บ โดยนาฝากระป๋ องวางไว้ใต้กระป๋ องก่อน และใช้
อุณหภูมิในการอบที่ 105 ± 5 องศาเซลเซี ยส อย่างน้อย 16 ชัว่ โมง หรื อจนกระทัง่ น้ าหนักของดิน
ไม่เปลี่ยนแปลง (ถ้าเป็ นกระป๋ องตัวอย่างที่มีฝาปิ ด เปิ ดฝาออกสอดฝาไว้ที่กน้ กระป๋ อง การทดลองที่
มีกระป๋ องตัวอย่างหลายๆ กระป๋ อง ควรหาภาชนะใส่ กระป๋ องรวมกัน เพื่อสะดวกในการค้นหา
ตัวอย่างที่แห้งแล้ว)
5) นากระป๋ องเก็ บ ตัวอย่า งดิ นออกจากตู ้อบ เอากระป๋ องตัวอย่า งไปใส่ ไ ว้ใ นอ่ า งแก้วดู ด
ความชื้ น (ถ้ามี) แล้วนาฝากระป๋ องมาปิ ดไว้ โดยทิ้งไว้ให้กระป๋ องเย็นก่อน (สามารถจับได้ดว้ ยมือ
เปล่า) จึงนามาชัง่ น้ าหนัก บันทึกผลน้ าหนักกระป๋ องกับน้ าหนักดินแห้งที่ได้
6) นาค่าที่ได้จากการชัง่ ดินก่อนเข้าเตาอบและหลังออกจากเตาอบ ไปคานวณหาค่าปริ มาณน้ า
ในดิน
7) การชัง่ ให้ใช้เครื่ องชัง่ เครื่ องเดิมตลอดการทดลองนี้
2.3.7 การรายงาน
ให้รายงานหาค่าความชื้ นในดินเฉลี่ยอย่างน้อย 4 ตัวอย่าง เพื่อเฉลี่ยหาค่าความชื้ นของดิน
2.3.8 ข้ อควรระวัง
1) ต้องแน่ใจว่าระยะเวลาในการอบดินเพียงพอต่อการทาให้ดินแห้ง เพราะถ้าหากระยะเวลา
ไม่เพียงพอจะทาให้ค่าปริ มาณความชื้นต่ากว่าความเป็ นจริ ง
2) ต้องระวังเรื่ องการใช้เครื่ องชัง่ ควรใช้เครื่ องเดิมทั้งก่อนและหลังการนาดินเข้าเตาอบ
3) ต้องตรวจสอบอุณหภูมิให้อยูร่ ะหว่าง 105 ± 5 องศาเซลเซี ยส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้ จะทา
ให้ค่าปริ มาณความชื้นสู งกว่าความเป็ นจริ ง
2.3.9 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การทดลองหาปริ มาณน้ าในดินนี้ ข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์หาความชื้ นของดิน ทั้งดินตาม
ธรรมชาติหรื อดินที่ได้เพิ่มปริ มาณน้ าเข้าไป เพื่อศึกษาหาสมบัติของดินในสถานะต่างๆ
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาปริมาณนา้ ในดิน

หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

ใบงานที่ 1

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2

ชื่องาน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

2.3.10 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
ตารางที่ 2.2 แสดงตัวอย่างตารางการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
A3
A3
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
กรัม 160.44
161.68
160.08
161.28
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม 138.67
139.42
138.29
139.02
น้ าหนักของน้ า
กรัม 21.77
22.26
21.79
22.26
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.77
30.69
30.53
30.81
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 107.90
108.73
107.76
108.21
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.18
20.47
20.22
20.57
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.36

2 - 10
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

2.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
1. เปอร์ เซ็นต์ปริ มาณน้ าในดิน (Water Content, ω )

เมื่อ

ω

=

Ww
× 100 ………..……………………………(2.1)
Ws

ω
Ww
Ws

=
=
=

ปริ มาณน้ าในดินมีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์
น้ าหนักของน้ ามีหน่วยเป็ นกรัม
น้ าหนักของดินแห้งมีหน่วยเป็ นกรัม

2. การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 2.3 แสดงตารางการบันทึกและคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
1
การบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
กรัม 160.44
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม 138.67
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
กรัม 21.77
= 160.44 – 138.67 = 21.77
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.77
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 107.90
= 138.67 – 30.77 = 107.90
21.77
=
× 100 = 20.18
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.18
107.90
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

ตารางที่ 2.4 แสดงตารางการบันทึกและคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
2
การบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A2
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
กรัม 161.68
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม 139.42
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
กรัม 22.26
= 161.68 – 139.42 = 22.26
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.69
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 108.73
= 139.42 – 30.68 = 108.73
22.26
=
× 100 = 20.47
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.47
108.73

ตารางที่ 2.5 แสดงตารางการบันทึกและคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
3
การบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A3
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
กรัม 160.08
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม 138.29
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
กรัม 21.79
= 160.08 – 138.29 = 21.79
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.53
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 107.76
= 138.29 – 30.53 = 107.76
21.79
× 100 = 20.22
=
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.22
107.76
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ตารางที่ 2.6 แสดงตารางการบันทึกและคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
4
การบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A3
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
กรัม 161.28
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม 139.02
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
กรัม 22.26
= 161.28 – 139.02 = 22.26
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.81
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 108.21
= 139.02 – 30.81 = 108.21
22.26
=
× 100 = 20.57
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.57
108.21

ตารางที่ 2.7 แสดงตารางการคานวณข้อมูลค่าเฉลี่ยของดินตัวอย่างที่ 1, 2, 3 และ 4
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
A3
A3
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.18
20.47
20.22
20.57
20.18 + 20.47 + 20.22 + 20.57
= 20.36
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน
% =
4
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แบบทดสอบที่ 2 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 2 เรื่อง การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน (Water Content)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ปริ มาณน้ าในดินหมายถึงข้อใด
ก. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของดินชื้นกับน้ าหนักน้ า
ข. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของดินแห้งกับน้ าหนักน้ า
ค. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของน้ ากับน้ าหนักดินชื้น
ง. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของน้ ากับน้ าหนักของดินแห้ง
2. ดินจะมีปริ มาณน้ าในดินมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ข้อใด
ก. น้ าหนักของน้ าในช่องว่างของดินเทียบกับน้ าหนักของดินแห้ง
ข. ช่องว่างในเม็ดดิน
ค. ขนาดของเม็ดดิน
ง. มวลคละของเม็ดดิน
3. มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบค่าปริ มาณน้ าในดินคือข้อใด
ก. ASTM D 2216-98
ข. ASTM D 2162-98
ค. ASTM D 2662-98
ง. ASTM D 2162-89
4. ส่ วนองค์ประกอบของดินใหญ่ๆมีกี่ส่วน
ก. 4 ส่ วน
ข. 3 ส่ วน
ค. 2 ส่ วน
ง. ข้อ ข และ ข้อ ค
5. ในการทดลองหาปริ มาณน้ าในดินนั้น เตาอบควรใช้อุณหภูมิในการอบประมาณเท่าใด
ก. 105 ± 3 องศาเซลเซียส
ข. 105 ± 5 องศาเซลเซียส
ค. 110 ± 2 องศาเซลเซียส
ง. 110 ± 3 องศาเซลเซียส
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6. ต้องอบดินจากข้อ 6 อย่างน้อยกี่ชวั่ โมง
ก. 8 ชัว่ โมง
ข. 12 ชัว่ โมง
ค. 16 ชัว่ โมง
ง. 20 ชัว่ โมง
7. เม็ดทรายจะมีขนาดเม็ดโตอยูใ่ นช่วงใด
ก. ขนาด 2 มม. – 80 มม.
ข. ขนาด 2 มม. – 50 มม.
ค. ขนาด 0.06 มม – 2 มม.
ง. ขนาด 0.02 มม. – 2 มม.
8. ข้อควรระวังในการทาการทดลองหาปริ มาณน้ าในดินนี้ ข้อใดสาคัญมากที่สุด
ก. ดินต้องผนึกให้ดีป้องกันน้ าระเหยได้
ข. ระยะเวลาในการอบดินตามที่กาหนด
ค. ตรวจสอบเครื่ องชัง่ ให้เที่ยงตรง
ง. การอ่านค่าของเครื่ องชัง่
9. ถ้าดินชื้นหนัก 110 กรัม หลังจากอบดินแห้งหนัก 90 กรัม อัตราส่ วนปริ มาณน้ าในดินคือข้อใด
ก. 18.18 %
ข. 20.00 %
ค. 22.22 %
ง. 81.81 %
10. ถ้าดินอบแห้งแล้วมีน้ าหนักเท่ากับ 120 กรัมและดินมีอตั ราส่ วนปริ มาณน้ าในดินเท่ากับ 40 %
น้ าหนักของน้ าคือข้อใด
ก. 3 กรัม
ข. 33.33 กรัม
ค. 48 กรัม
ง. 80 กรัม
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 ดินประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นเม็ดดินหรื อมวลของแข็ง
…….2.2 ดินไม่จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบครบทุกส่ วน
….....2.3 การหาปริ มาณน้ าในดินหาได้จากการหาอัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของน้ าใน
ช่องว่างกับน้ าหนักดินแห้ง
…….2.4 มาตรฐานที่ใช้ทดลองหาปริ มาณน้ าในดินคือ ASTM 2116-98
…….2.5 ดินที่ใช้เป็ นตัวแทนการหาปริ มาณน้ าในดินของขนาด 2.0 มม.จะใช้ตวั อย่าง
ดินชื้นที่แนะนาคือ 300 – 500 กรัม
…….2.6 กรณี ตวั อย่างดินที่เป็ นดินเหนียว ไม่ควรใช้มีดหัน่ ดินเป็ นชิ้นบางๆ ก่อนเข้า
ตูอ้ บ
…….2.7 ปริ มาณน้ าในดินจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของเม็ดดิน
……2.8 ดินเปี ยกคือดินที่อยูใ่ นสภาพที่จมอยูใ่ นน้ า
……2.9 แคลเซี่ ยมคาร์ บอเน็ต สามารถใช้เป็ นตัวขับความชื้ นในดินได้
……2.10 สถานะของดินแห้งจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีดินเพิ่มขึ้นมา
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 4 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ค่าปริ มาณน้ าในดิน โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาปริ มาณน้ าในดิน
2) บันทึกการทดลองที่ได้ตามตารางที่ 2.8
3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเฉลี่ย
5) เขียนรายงานค่าปริ มาณน้ าเฉลี่ยในดิน
6) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
7) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 2.8 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
1
2
3
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
A3
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
กรัม 160.44
161.68
160.08
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม 138.67
139.42
138.29
น้ าหนักของน้ า
กรัม 21.77
22.26
21.79
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.77
30.69
30.53
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 107.90
108.73
107.76
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.18
20.47
20.22
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.36

4
A3
161.28
139.02
22.26
30.81
108.21
20.57

หน่ วยที่ 3
การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน (Specific Gravity)
1

1
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หน่ วยที่ 3
การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน (Specific Gravity)
หัวข้ อเรื่อง
3.1
3.2
3.3
3.4

ความถ่วงจาเพาะของดินโดยใช้ขวดฟลาส (Volumetric Flask )
ขอบข่ายการทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดิน
ใบงานขั้นการทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดิน
การคานวณจากผลการทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดิน

สาระสาคัญ
โดยทัว่ ไปค่าความถ่วงจาเพาะของดินจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 2.60 - 2.80 ถ้าค่าต่ากว่านี้ ก็อาจจะ
มี พ วกอิ นทรี ย ์ส ารหรื อพวกธาตุ เบาต่ า งๆปะปนอยู่ และถ้า ค่ า สู ง กว่า นี้ ก็ อาจมี ธ าตุ ห นัก ปะปนอยู่
ขั้นตอนการทดลองหาค่าความถ่ วงจาเพาะของดิ นในห้องปฏิ บตั ิก ารโดยใช้ขวดฟลาส การเตรี ย ม
ตัวอย่างดิ น การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ การทดลอง การบันทึกข้อมูลลงตารางที่ได้จากการทดลอง
วิธีการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักน้ าเต็มขีดคอขวดกับอุณหภูมิต่างๆ และการคานวณหา
ความถ่วงจาเพาะในดินได้จากผลการทดลอง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายของความถ่วงจาเพาะของดินได้
2. นาค่าความถ่วงจาเพาะไปใช้ในการหาคุณสมบัติอื่นๆ ของดินได้
3. อธิ บายวิธีก ารหาค่า ความสัม พันธ์ ระหว่า งน้ าหนัก ของน้ าเต็ม ขี ดคอขวดฟลาสกับ
อุณหภูมิของน้ าได้
4. คานวณผลการทดลองความถ่วงจาเพาะของดินได้
5. ทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดินได้
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บทนา2
ดินตามธรรมชาติจะประกอบด้วย อากาศ น้ า และเม็ดดินโดยเม็ดดินจะเกิดจากการรวมตัว
กันของแร่ ธาตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงเป็ นผลให้ดินในแต่ละพื้นที่ มีความถ่วงจาเพาะต่างกันใน
ขณะที่น้ าจะมีความถ่วงจาเพาะใกล้เคียงกัน แต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ
ความถ่วงจาเพาะของดินคือ อัตราส่ วนของน้ าหนักดินต่อน้ าหนักของน้ าที่มีปริ มาตรเท่ากับดินใน
อุณหภูมิหนึ่ง ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่แสดงให้ทราบถึงลักษณะทัว่ ไปของดินได้ และยังจะสามารถที่จะนา
คุณสมบัติน้ ี ไปใช้ ในการคานวณค่าคุณสมบัติอื่นๆ เช่นความพรุ น อัตราส่ านช่องว่างของดิน ระดับ
ความอิ่มตัว ความหนาแน่ นเป็ นต้น ทั้งยังสามารถนาค่าความถ่วงจาเพาะของเม็ดดินไปใช้สาหรับ
วิเคราะห์หาขนาดของเม็ดดินด้วยวิธีไฮโดรมิเตอร์ แบบ 151 H ได้ดว้ ยโดยทัว่ ไปค่าความถ่วงจาเพาะ
ของดินจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 2.60 - 2.80 ถ้าค่าต่ากว่านี้ ก็อาจจะมีพวกอินทรี ยส์ ารหรื อพวกธาตุเบาต่างๆ
ปะปนอยู่ และถ้าค่าสู งกว่านี้ ก็อาจมีธาตุหนักปะปนอยู่ สาหรับค่าความถ่วงจาเพาะโดยทัว่ ไปของดิน
ชนิดต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง ที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงความถ่วงจาเพาะของดิน3
ชนิดของดิน
ทราย Sand
ทรายปนดินตะกอน Silt
ดินเหนียว Inorganic Clay
ดินที่มีแร่ ไมก้าหรื อแร่ เหล็ก Soil with Mica or Iron
ดินอินทรี ย ์ Organic Soil

ความถ่วงจาเพาะของดิน
2.65-2.67
2.67-2.70
2.70 - 2.80
2.75 - 3.00
1.00 - 2.60

ความถ่วงจาเพาะเป็ นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่สาคัญ ทาให้สามารถคานวณหาปริ มาณช่องว่าง
ความอิ่มตัว ความพรุ น และอื่นๆ ได้
ความถ่ วงจาเพาะของดิ น คื อ อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของดิ นกับ น้ าหนักของน้ าที่ มี
ปริ มาณเท่ากับดิน ซึ่ งสามารถคานวณได้จากสมการ 3.1 ดังนี้
2

สานักงานกองทุนการวิจยั แห่ งชาติ. คู่มือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ . 2549. หน้า 16
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Gs

=

หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

W
…….……………………………………..………….(3.1)
V w

หรื อความถ่วงจาเพาะของดิน คือ อัตราส่ วนระหว่างความหนาแน่นของดินและความหนาแน่นของน้ า
ซึ่งคานวณได้จากสมการ 3.2 ดังนี้

เมื่อ

s
……………………………………………………...…(3.2)
w

Gs

=

Gs
W
V
w

คือ ความถ่วงจาเพาะของดิน (Specific Gravity)
คือ น้ าหนักของดิน (Weight of Soil)
คือ ปริ มาตรของดิน (Volume of Soil)
คือ ความหนาแน่นของน้ าที่อุณหภูมิ 4๐C มีค่าเท่ากับ 1,000 กรัม/ซม.3
(ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิของน้ าที่มีความหนาแน่นที่สุด)
คือ ความแน่นของดิน (Density of Solid Particle)

s

ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิ นมีความสาคัญในการคานวณค่าคุ ณสมบัติของดิ นต่างๆ จาก
ความสัมพันธ์องค์ประกอบดิน ความถ่วงจาเพาะเป็ นค่าเฉพาะของเม็ดดิ นเท่านั้น ไม่รวมส่ วนของน้ า
และอากาศ สาหรับอุณหภูมิที่แตกต่างกันนั้น จะทาให้ความหนาแน่นของน้ าแปรเปลี่ ยนไปด้วยดัง
ตารางที่ 3.2
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

ตารางที่ 3.2 แสดงค่าตัวแปรปรับแก้ , K4
อุณหภูมิ °C
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ความหนาแน่นของน้ า , กรัม/ซม.3
0.99897
0.9988
0.99862
0.99843
0.99823
0.99802
0.9978
0.99757
0.99732
0.99707
0.99681
0.99654
0.99626
0.99597
0.99567

ค่าตัวแปรปรับแก้ , K
1.0007
1.0006
1.0004
1.0002
1.0000
0.9998
0.9996
0.9993
0.9991
0.9989
0.9986
0.9983
0.9980
0.9977
0.9974

3.1 ความถ่ วงจาเพาะของดินโดยใช้ ขวดแก้วฟลาส (Volumetric Flask )
ความถ่วงจาเพาะของวัตถุ ใดๆ คื อ อัตราส่ วนของน้ าหนักในอากาศของเนื้ อวัตถุ น้ นั ต่อ
น้ าหนักของน้ าที่อุณหภูมิ 4๐C ที่มีปริ มาตรเท่ากับวัตถุน้ นั (ถ.พ. คือวัตถุน้ นั หนักเป็ นกี่เท่าของน้ า)
ในมวลดิ นจะประกอบด้วยธาตุ สารหลายอย่าง ดังนั้นความถ่ วงจาเพาะในมวลดิ นก็คือ
ค่าเฉลี่ ยของความถ่วงจาเพาะของธาตุสารเหล่านั้น ดังจะเห็ นได้ว่าดิ นลูกรังบางชนิ ดที่มีธาตุอยู่มาก
จึงทาให้มีความถ่วงจาเพาะสู งถึง 3.00 หรื อมากกว่า ในทางตรงข้ามถ้ามีสารอินทรี ยเ์ ป็ นองค์ประกอบ
สาคัญก็จะทาให้มีค่าต่าถึงประมาณ 2.00 แต่ค่าเฉลี่ยจะอยูร่ ะหว่าง 2.60 ถึง 2.80 สาหรับดินทัว่ ๆ ไป
4
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

ความถ่ วงจาเพาะจะเป็ นสมบัติพ้ืนฐานสาคัญอี กค่าหนึ่ ง ที่จะทาให้สามารถคานวณหา
ปริ มาณช่องว่าง ความอิ่มตัวและความพรุ น
3.2 ขอบข่ ายการทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน
วิธีการทดลองนี้ เป็ นวิธีการทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดิน ที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรง
เบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร) โดยใช้ขวดฟลาส ส่ วนความถ่วงจาเพาะของดินที่จะนาไปใช้ในการคานวณ
สาหรับการทดลอง Hydrometer ให้ใช้ดินที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 10 (2.00 มิลลิเมตร) และใช้ขวดฟลาส
เพื่อหาความถ่วงจาเพาะของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 4 โดยใช้ ขวดฟลาส
ขนาด 500 มิลลิลิตร
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 854 – 00 Standard Test Methods for Specific
Gravity Of Soil Solids By Water Pycnometer
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

3.3 ใบงานขั้นการทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 3
ใบงานที่ 2
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ความถ่ วงจาเพาะของดิน
การทดลองความถ่ วงจาเพาะของดิน
3.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาความถ่วงจาเพาะของดินได้ถูกต้อง
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดินได้
4) สามารถคานวณหาความถ่วงจาเพาะของดินได้
3.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) ขวดฟลาสขนาดความจุ 500 มิลลิลิตรที่สามารถทนความร้อนได้สูง

รู ปที่ 3.1 แสดงขวดฟลาส
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 3
ใบงานที่ 2
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ความถ่ วงจาเพาะของดิน
การทดลองความถ่ วงจาเพาะของดิน
3.3.3 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
2) เทอร์โมมิเตอร์ชนิด 0-100 องศาเซลเซียส
3) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส
4) เตาและภาชนะต้มน้ า
5) อ่างน้ า
6) เครื่ องกวน (Stirring Apparatus)

รู ปที่ 3.2 แสดงเครื่ องชัง่

รู ปที่ 3.4 แสดงตูอ้ บดิน

รู ปที่ 3.3 แสดงเทอร์ โมมิเตอร์

รู ปที่ 3.5 แสดงเครื่ องกวนดิน

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 3
ใบงานที่ 2
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 3
ชื่ อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ความถ่ วงจาเพาะของดิน
การทดลองความถ่ วงจาเพาะของดิน
3.3.4 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ ากลัน่
2) ดินตัวอย่างที่จะหาความถ่วงจาเพาะ
3.3.5 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 3.3 แสดงความถ่วงจาเพาะของน้ า ณ อุณหภูมิต่างๆ
2) ตารางที่ 3.4 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักน้ าเต็มขีดคอขวดกับ
อุณหภูมิการทดลอง
3) ตารางที่ 3.5 แสดงตารางบันทึกที่ได้การทดลองและคานวณผลการทดลอง
4) ตารางที่ 3.6 แสดงการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและการคานวณผลการทดลอง
3.3.6 ขั้นตอนการทดลอง
1.1 ขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate) ขวดฟลาส ก่อนหรื อหลังการทดลองวัตถุประสงค์
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักน้ าในขวดฟลาส (ที่ขีดปริ มาตร 500 มิลลิลิตร) และน้ าหนัก
ขวดที่อุณหภูมิต่างๆ กัน (ในช่วงที่ทาการทดลอง) สาหรับอ่านค่าน้ าหนักของน้ าในขวด ฟลาสที่
อุณหภูมิทดลอง
วิธีการทดลองการสอบเทียบ
1) ทาความสะอาดขวดฟลาสที่จะใช้ทาการทดลอง
2) เติมน้ ากลัน่ ในขวดประมาณ ¾ ของคอขวด (เพื่อไม่ให้น้ าเดือดขวดแก้วจะแตก)
3) ไล่อากาศในน้ า ด้วยการต้มน้ าให้เดือดในเตาแผ่นร้อนประมาณ 10 นาที นาขวดแก้ว
ลงจากเตา เติ มน้ ากลัน่ ที่ตม้ ไล่ ฟองอากาศทิ้งไว้แล้วลงในขวดฟลาสให้เต็มด้วย
วิธีการลักน้ า จุ่มปลายสายยางลงใต้ผิวน้ าเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปผสมในน้ าอีก
ปล่อยให้เย็น ถ้าต้องการให้เย็นเร็ ว อาจแช่ในแช่อ่างน้ าจนกระทัง่ อุณหภูมิลดลงถึง
ประมาณ 40-50 องศา ตรวจสอบว่าอุณหภูมิของน้ าในขวดฟลาสเท่ากันทุกระดับ
หรื อไม่เท่า ถ้าไม่เท่ากันให้คลึงขวดเอียงไปมาหรื อใช้หลอดแก้วกวนไปมา
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 3
ใบงานที่ 2
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ความถ่ วงจาเพาะของดิน
การทดลองความถ่ วงจาเพาะของดิน
4) แต่งขอบน้ าให้อยูท่ ี่ขีดบอกปริ มาตร 500 มิลลิลิตร สังเกตขอบล่างของโค้งผิวน้ า เช็ด
ขวดภายนอกและภายในเหนือผิวน้ าให้แห้ง
5) นาขวดฟลาสที่ใส่ น้ าอยูภ่ ายในขวดขึ้นชัง่ และวัดอุณหภูมิน้ า ตรวจสอบอีกครั้งว่า
อุณหภูมิของน้ าในขวดเท่ากันทุกระดับหรื อไม่
6) ทาการทดลองในข้อ 4 – 5 อีก 3 – 4 ครั้ง ในช่วงอุณหภูมิจากประมาณ 40 องศาหรื อ
50 องศา จนถึงอุณหภูมิห้อง ถ้าต้องการให้อุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิของห้อง ใช้
น้ าแข็งผสมในอ่างแช่ น้ า แต่ตอ้ งระวังขณะอ่านค่า อุณหภูมิทดลองจะต้องกวนน้ า
(แบบไม่ให้อากาศเข้าไปผสม) ให้มีอุณหภูมิเท่ากันทัว่ ขวด
1.2 ขั้นตอนการหาค่าความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน
1) นาดินใส่ ในขวดฟลาสและใส่ น้ าลงไปประมาณ 3 ใน 4 ส่ วนของปริ มาตรขวดโดย
ให้ดินจมอยูใ่ ต้น้ าทั้งหมดและอย่าให้ดินติดอยูข่ า้ งๆ ขวด
2) ทาการไล่ฟองอากาศโดยใช้ ปั๊ มสู ญอากาศแรงดูด 10 - 20 นิ้วปรอทประมาณ 4 - 5
ชัว่ โมงหรื อนาไปกวนในน้ าร้อนอย่างน้อย 10 นาที หรื อจะทาทั้งสองอย่างควบคู่
กันไปก็ได้โดยใช้ป้ ั มสู ญญากาศไม่น้อยกว่า 10 นาทีแล้วจึงกวนในน้ าร้ อนอีก
ประมาณ 10 นาที พร้อมกับกลิ้งขวดไปมาหลายรอบทาเช่นนี้ สลับกันไปเรื่ อยๆและ
คอยสังเกตว่ามีฟองอากาศเกิ ดขึ้นอีกหรื อไม่ ทาจนกระทัง่ ฟองอากาศหมดไปซึ่ ง
ต้องใช้เวลาและความละเอียดในการสังเกต
3) หลังจากไล่ฟองอากาศหมดแล้ว ทาการเติมน้ ากลัน่ ให้ระดับท้องน้ าอยูท่ ี่ขีด 500
มิลลิลิตรพอดี ในการเติมน้ ากลัน่ นี้ควรใช้หลอดและปล่อยน้ ากลัน่ จากหลอดโดยจุ่ม
ปากหลอดให้อยูใ่ ต้ระดับน้ าในขวดฟลาสเพื่อป้ องกันอากาศลงไปอีก แล้วตั้งทิ้งไว้
ในอุณหภูมิหอ้ งทดสอบจนกระทัง่ อุณหภูมิของน้ าในขวดฟลาสเท่ากับอุณหภูมิห้อง
หรื ออุณหภูมิที่ตอ้ งการ (โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ คอยเช็คดูอยูเ่ สมอ) และคอยสังเกตว่า
ถ้าระดับในขวดฟลาสต่าว่าขีด 500 มิลลิลิตร ก็ให้เติมน้ ากลัน่ ให้ทอ้ งน้ าพอดีกบั ขีด
อยูเ่ สมอ
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 3
ใบงานที่ 2
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 3
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ความถ่ วงจาเพาะของดิน
การทดลองความถ่ วงจาเพาะของดิน
4) นาขวดฟลาสไปชัง่ จะได้เป็ นน้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า + ดิน แล้วจึงทาการวัด
อุณหภูมิโดยจุ่มเทอร์ โมมิเตอร์ ให้อยูป่ ระมาณกึ่งกลางกระเปาะของขวดฟลาส คอย
จนกระทัง่ อุณหภูมิคงที่ แล้วจึงบันทึกค่าอุณหภูมิน้ ี ไว้ หลังจากนั้นนาไปเทใส่
ภาชนะโดยต้องเทดินออกให้หมด จนกระทัง่ ขวดฟลาสสะอาด เสร็ จแล้วจึงนาไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส โดยทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน
5) นาดิ นที่อบแห้งแล้วไปชัง่ แล้วบันทึ กค่า เมื่อลบน้ าหนักภาชนะออก จะได้เป็ น
น้ าหนักของดินแห้ง
3.3.7 การรายงาน
ให้รายงานชนิด สี สถานที่เก็บตัวอย่างดิน หลุมเจาะ ความลึก วัน เดือน ปี และลักษณะของดิน
ทัว่ ๆ ไป
1) ค่าความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน
2) ค่าที่ได้จากการทดสอบบ่งชี้ถึงดินอะไร
3) ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
3.3.8 ข้ อควรระวัง
1) ในการตรวจวัดค่าในขวดฟลาสหรื อน้ าผสมดิน จะต้องมีอุณหภูมิเสมอในขณะวัด
2) จะต้องชัง่ มวลของภาชนะก่อนจะนาของผสมระหว่างน้ าและดินเทลงไป
3) ต้องไม่ให้ดินที่ใช้ในการทดสอบสู ญเสี ยระหว่างเทลงในขวดฟลาส
4) ต้องให้ส่วนโค้งของน้ าด้านล่างอยูต่ รงขีดของขวดทุกครั้งเมื่อนาไปชัง่
3.3.9 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การทดลองหาความถ่ ว งจ าเพาะของเม็ ด ดิ น จะได้รู้ ถึ ง คุ ณสมบัติ ข องดิ น ในด้านอื่ น ๆ ได้
เนื่ องจากความถ่วงจาเพาะของดิ นเป็ นข้อมูลเฉพาะสาหรับดินแต่ละประเภท หากจะวิเคราะห์หรื อ
จาแนกดิ นให้ได้ถูกต้องจาเป็ นต้องหาคานวณความถ่ วงจาเพาะของดิ นเสมอ การทดลองหาความ
ถ่วงจาเพาะของดินมีดว้ ยกันหลายวิธี แต่ละวิธีก็เหมาะสมกับดินแต่ละประเภท
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 2
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
ความถ่ วงจาเพาะของดิน
การทดลองความถ่ วงจาเพาะของดิน
3.3.10 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

หน่ วยที่ 3
สอนครั้งที่ 3
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 3.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
การทดสอบหาความถ่วงจาเพาะของน้ า ณ อุณหภูมิต่างๆ
การสอบเทียบ (Calibration Data )
ขวดฟลาส + น้ า กรัม
ทดลองครั้งที่
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส
1
672.84
35
2
673.50
30
3
674.36
25
4
674.88
20

น้ าหนักของน้ าเต็มขีดคอขวด (กรัม)

ตารางที่ 3.4 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักน้ าเต็มขีดคอขวด
กับอุณหภูมิการทดลอง
676
675
674
673
672
671

20

25
30
35
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียล)
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ความถ่ วงจาเพาะของดิน

หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

ใบงานที่ 2

หน่ วยที่ 3
สอนครั้งที่ 3

ชื่องาน
การทดลองความถ่ วงจาเพาะของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 3.5 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกที่ได้จากการทดลองและการคานวณผลการทดลอง
ตัวอย่างที่
1
2
อุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
30
28
น้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า
กรัม
673.54
673.82
น้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า + ดิน กรัม
705.86
706.5
กระป๋ องอบดินหมายเลข
กรัม
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม
313.80
289.40
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
263.50
238.50
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
50.30
50.90
ค่าตัวแปรปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ
0.99567
0.99626
ความถ่วงจาเพาะของดิน
2.79
2.78
ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจาเพาะของดิน
2.785
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

3.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน
1) คานวณหาความถ่วงจาเพาะของดินได้จากสู ตร

เมื่อ

Gs

=

GS
WS
WFW
WFWS

=
=
=
=

K

=

Ws K
…………………………(3.3)
Ws + WFW - WFWS
ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดินที่อุณหภูมิน้ า 20°C
น้ าหนักของตัวอย่างดินที่อบแห้ง
น้ าหนักของ Volumetric Flask + น้ า ที่อุณหภูมิหนึ่ง
น้ าหนักของ Volumetric Flask + น้ า + ดินแห้ง ที่
อุณหภูมิเท่ากับ WFW
เป็ นค่าตัวแปรปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ

2) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 3.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่
อุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
น้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า
กรัม
น้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า + ดิน กรัม
กระป๋ องอบดินหมายเลข
กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
ค่าตัวแปรปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ
ความถ่วงจาเพาะของดิน
ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจาเพาะของดิน

1
30
673.54
705.86
A1
313.80
263.50
50.30
0.99567
2.79

การบันทึกและการคานวณข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักของขวด+น้ า
จากการชัง่ น้ าหนักของขวด+น้ า+ดิน
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 313.80 – 263.50 = 50.30
จากตารางที่ 3.2 ค่าตัวแปรปรับแก้
50.30x0.99 567
=
= 2.79
50.30 + 673.54 - 705.59
2.79
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

ตารางที่ 3.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่
อุณหภูมิ °C
น้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า
กรัม
น้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า + ดิน กรัม
กระป๋ องอบดินหมายเลข
กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
ค่าตัวแปรปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ
ความถ่วงจาเพาะของดิน
ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจาเพาะของดิน

2
28
673.82
706.5
A2
289.40
238.50
50.90
0.99626
2.78

การบันทึกและการคานวณข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักของขวด+น้ า
จากการชัง่ น้ าหนักของขวด+น้ า+ดิน
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 289.40 – 238.50 = 50.90
จากตารางที่ 3.2 ค่าตัวแปรปรับแก้
50.90x0.99 626
=
= 2.78
50.90 + 673.82 - 706.50
2.79 + 2.78
=
= 2.785
2
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

แบบทดสอบที่ 3 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 3 เรื่อง ความถ่ วงจาเพาะของดิน (Specific Gravity)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ความถ่วงจาเพาะของดิน หมายถึง
ก. อัตราส่ วนระหว่างความหนาแน่นของน้ ากับความหนาแน่นของดิน
ข. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของดินกับน้ าหนักของน้ า
ค. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของน้ ากับน้ าหนักของดิน
ง. อัตราส่ วนระหว่างความหนาแน่นของดินกับความหนาแน่นของน้ า
2. ในการทดลองหาค่า ถ.พ. ด้วยขวดฟลาส(Volumetric Flask ) ไม่ควรใช้กบั ดินประเภทใด
ก. ดินตะกอน
ข. ดินเหนียว
ค. ทราย
ง. ดินลูกรัง
3. มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบค่าความถ่วงจาเพาะคือข้อใด
ก. ASTM D 854-00
ข. ASTM D 854-02
ค. ASTM D 584-00
ง. ASTM D 584-02
4. ปั จจัยที่สามารถทาให้ความถ่วงจาเพาะของดินเปลี่ยนไปคือข้อใด
ก. น้ าหนักที่เพิ่มขึ้นของเม็ดดิน
ข. ขนาดที่เพิ่มขึ้นของเม็ดดิน
ค. สี ที่เข็มขึ้นของเม็ดดิน
ง. อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ความหนาแน่นของน้ าที่มีความหนาแน่นที่สุด อยูท่ ี่เท่าไหร่
ก. 3 องศาเซลเซียส น้ ามีค่า 1,000 กรัม
ข. 4 องศาเซลเซียส น้ ามีค่า 1,000 กรัม
ค. 10 องศาเซลเซียส น้ ามีค่า 1,000 กรัม
ง. 20 องศาเซลเซียส น้ ามีค่า 1,000 กรัม
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

6. ดินลูกรังที่มีธาตุอยูม่ ากๆ จะมีผลทาให้มีความถ่วงจาเพาะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. ถ.พ. จะมีค่าน้อยลง
ข. ถ.พ. จะมีค่าเท่าเดิม
ค. ถ.พ. จะมีค่ามากขึ้น
ง. ทาให้ดินมีปริ มาตรเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
7. ในการทดลองหาค่า ถ.พ. โดยใช้ขวดฟลาส ต้องหาสัมพันธ์ของอะไรบ้าง
ก. หาปริ มาตรของน้ าเทียบกับน้ าหนักขวด
ข. หาน้ าหนักของน้ าเต็มขีดคอขวดเทียบกับปริ มาตรขวด
ค. หาน้ าหนักของน้ าเต็มขีดคอขวดที่อุณหภูมิต่างๆ
ง. หาปริ มาตรของน้ าเต็มขีดคอขวดที่อุณหภูมิต่างๆ
8. ดินในข้อใดที่ไม่ควรใช้ในการทดลองหา ถ.พ.กับขวดฟลาส
ก. ดินเหนียว
ข. ดินทราย
ค. ดินกรวด
ง. ดินตะกอน
9. ข้อใดคือสาเหตุที่สาคัญที่สุดที่ทาให้การทดลองหา ถ.พ.ผิดพลาดได้
ก. อุณหภูมิ
ข. น้ าที่ใช้ไม่ใช่น้ ากลัน่
ค. ส่ วนผสมของดินกับน้ าไม่เป็ นสัดส่ วนกัน
ง. อากาศที่ปนอยูใ่ นดินตัวอย่างที่ผสมกับน้ า
10. สู ตรคานวณหาค่า ถ.พ. คือข้อใด
G t  M1
ก. Gs =
M s  M1  M 2
G t  Ms
ข. Gs =
M s  M1  M 2
G t  M2
ค. Gs =
M s  M1  M 2
G t  Ms
ง. Gs =
M1  M 2  M s
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1
…….2.2
….....2.3
…….2.4
…….2.5
…….2.6
…….2.7
……2.8
……2.9
……2.10

สัญลักษณ์แทนความถ่วงจาเพาะคือ Gs.
ค่า ถ.พ. สามารถนาไปหาค่าอัตราส่ วนช่องว่างในเม็ดดินได้
ดินที่มีพวก Silica ผสมอยูจ่ ะมีค่า ถ.พ. ต่ากว่า พวก Iron Mineral ผสมอยู่
ดินเมื่อจมอยูใ่ นน้ าปริ มาตรของน้ าที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับปริ มาตรของดิน
ในการทดลองหาค่า ถ.พ. ของดินสามารถใช้น้ าประปาแทนน้ ากลัน่ ได้
การนาขวดฟลาสที่มีดินและน้ าผสมอยูไ่ ปต้มสามารถไล่ฟองอากาศได้
การวัดอุณหภูมิของน้ าให้วดั ที่กน้ ของขวดฟลาส
ค่าการคานวณหา ถ.พ. แต่ละตัวอย่างไม่ควรเกิน 2 เปอร์เซ็นต์
ความถ่วงจาเพาะของทรายจะอยูป่ ระมาณที่ 2.65 – 2.67
ความถ่วงจาเพาะของดินจะเท่ากับ 3 เมื่อดินหนัก 100 กรัมและน้ าหนักของน้ า
ที่มีปริ มาตรเท่ากับดิน หนัก 50 กรัม
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลอง
หาความถ่วงจาเพาะของดิน โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาความถ่วงจาเพาะของดิน
2) บันทึกการทดลองที่ได้ตามตารางที่ 3.8, 3.9 และ 3.10
3) คานวณหาค่าความถ่วงจาเพาะของดินในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าความถ่วงจาเพาะของดินเฉลี่ย
5) เขียนรายงานค่าความถ่วงจาเพาะของดิน
6) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดิน
7) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 3.8 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองการสอบเทียบหาความถ่วงจาเพาะของดิน
การทดสอบหาความถ่วงจาเพาะของน้ า ณ อุณหภูมิตา่ งๆ
การสอบเทียบ (Calibration Data )
ทดลองครั้งที่
1
2
3
4

ขวดฟลาส + น้ า
672.84
673.50
674.36
674.88

กรัม

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส
35
30
25
20
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หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

น้ าหนักของน้ าเต็มขีดคอขวด (กรัม)

ตารางที่ 3.9 แสดงตารางกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักน้ าเต็มขีดคอขวดกับอุณหภูมิการทดลอง

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียล)
ตารางที่ 3.10 แสดงตารางบันทึกที่ได้จากการทดลองหาความถ่วงจาเพาะของดิน
ตัวอย่างที่
1
อุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
30
น้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า
กรัม
673.54
น้ าหนักของขวดฟลาส + น้ า + ดิน กรัม
705.86
กระป๋ องอบดินหมายเลข
กรัม
A1
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม
313.80
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
263.50
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
50.30
ค่าตัวแปรปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ
0.99567
ความถ่วงจาเพาะของดิน
2.79

2
28
673.82
706.5
A2
289.40
238.50
50.90
0.99626
2.78
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ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจาเพาะของดิน

หน่ วยที่ 3 การทดลองหาความถ่ วงจาเพาะของดิน

2.785

หน่ วยที่ 4
การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน (Atterberg’s Limit)

1
1

1

1
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

หน่ วยที่ 4
การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน (Atterberg’s Limit)
หัวข้ อเรื่อง
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับดิน(Soil Water System) และสถานะของดิน
4.2 ขอบข่ายการทดลองหาขีดความเหลวของดิน (Liquid Limit) L.L.
4.3 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดความเหลวของดิน (Liquid Limit) L.L.
4.4 การคานวณผลจากการทดลองหาขีดความเหลวของดิน (Liquid Limit) L.L.
4.5 ขอบข่ายการทดลองขีดความเหนียวของดิน (Plastic Limit) P.L.
4.6 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน (Plastic Limit) P.L.
4.7 การคานวณผลจากการทดลองหาดัชนีความเหนียวของดิน (Plasticity Index) P.I.
4.8 ขอบข่ายการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit ) Wskหรื อ S.L.
4.9 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) Wskหรื อ S.L.
4.10 การคานวณผลการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) Wskหรื อ S.L.

สาระสาคัญ
จุดเปลี่ยนสถานภาพ หรื อ ลิมิตของมวลดิน ถูกเสนอขึ้นเป็ นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์
ชาวสวีเดน ชื่อ A.Atterberg โดยมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ลิมิต คือ Cohesion limit, Sticky Limit, Shrinkage
Limit, Plastic Limit, และ Liquid Limit แต่ภายหลังนามาใช้ประโยชน์ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เพียง
สามลิมิตสุ ดท้ายเท่านั้น ซึ่ งในปั จจุบนั ทางด้านวิศวกรรมโยธาจะใช้กนั อยู่ 3 ขีดจากัด คือ ขีดจากัดการ
ไหลตัว ขีดจากัดพลาสติกและขีดจากัดการหดตัว ซึ่ งค่าขีดจากัดเหลวและขีดจากัดพลาสติก จะใช้
พิจารณาในการจาแนกดิน สภาพกาลังของดิน ประมาณการทรุ ดตัวของดิ นแบบอัดตัวคายน้ าและ
ประมาณความหนาแน่ นสู งสุ ดจากการบดอัดดิ นได้ ส่ วนค่าขี ดจากัดการหดตัวจะใช้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาตรของดินจากปริ มาณความชื้นที่มีอยูใ่ นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับดินและสถานะของดินได้
2. บอกขอบข่ายการทดลองหาขีดความเหลวของดินได้
3. ทดลองหาขีดความเหลวได้
4. คานวณผลการทดลองหาขีดความเหลวของดินได้
5. บอกขอบข่ายในการทดลองขีดความเหนียวของดินได้
6. ทดลองหาขีดความเหนียวของดินได้
7. คานวณผลการทดลองหาดัชนีความเหนียวของดินได้
8. ทดลองหาขีดหดตัวของดินได้
9. คานวณผลการทดลองหาขีดหดตัวของดินได้

บทนา2
ดิ นพวกเม็ดละเอี ย ดโดยเฉพาะดิ นเหนี ย ว จะมี ส มบัติเปลี่ ย นไปตามปริ ม าณที่ มี อยู่ใ น
มวลดิ นและปริ ม าณน้ า ในดิ นนี้ จะมี ความส าคัญต่ อสถานภาพของดิ น ซึ่ ง จะท าให้ดินอยู่ใ นสภาพ
ต่างๆกัน ความชื้นในมวลดินมีอิทธิ พลสู งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน ทั้งในด้านการเปลี่ยน
สถานะภาพ (เช่นน้ ามากดินเป็ นของเหลว, น้ าน้อยดินเป็ นของแข็ง) และการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง
วิศวกรรม เช่น ความแข็งแรงของดินฐานรากมีค่าลดลงเมื่อมีน้ ามาก อิทธิพลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ความชื้ นดังกล่าวมีผลมากต่อดินที่มีขนาดเม็ดละเอียดได้แก่ดินที่เรี ยกว่าดินเหนี ยว (Cohesive Soil)
ทั้งนี้แรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดินหรื อความเหนียวดังกล่าวเกิดจากการดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้ าที่อยูใ่ น
เม็ดดิน ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความชื้ น สาหรับดินที่มีขนาดเม็ดดินใหญ่ (Coarse
Grain Soil) อิทธิ พลของการดึงดูดเนื่องจากประจุไฟฟ้ ามีค่าน้อย ความเหนี ยวจึงไม่มี ดินประเภทนี้ จึง
มีการเปลี่ ยนแปลงไม่มากเมื่อความชื้ นในดินเปลี่ยนแปลงไป ความชื้ นในมวลดิ น ณ จุดขณะเปลี่ยน
สภาพ เรี ยกว่าขอบเขตสถานะภาพ เช่นเป็ นปริ มาณความชื้ นที่ดินจะเริ่ มไหลเหมือนของเหลว ซึ่ งเป็ น

2

สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ ของดิน. (Soil Mechanics). 2545. หน้า 36
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สมบัติเฉพาะของมวลดินนั้นๆ นอกจากจะใช้เป็ นตัวบอกสมบัติพ้ืนฐานแล้ว ยังใช้ในการจัดจาแนก
หมวดหมู่ และคาดคะเนสมบัติทางวิศวกรรรมของดินอีกด้วย

4.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างนา้ กับดินและสถานะของดิน
ถ้าเรานาดินเหนียวมาผสมน้ าจนมีความชื้ นสู ง ดินจะมีสภาพคล้ายของเหลว เช่น ที่จุด A
ในรู ปที่ 4.1 ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ของปริ มาตรของน้ ากับดิน และความชื้ นในดินจากจุด A ถ้าเราทา
ให้ค วามชื้ นค่ อยๆ ลดลงไป ปริ ม าตรของมวลดิ นก็ จะลดลงเป็ นปฏิ ภาคกัน มวลดิ นจะเปลี่ ย น
สถานภาพไป จากของเหลวเป็ นพลาสติก, กึ่งของแข็ง, ของแข็งตามลาดับ
ปริ มาตรของดิน

A
B
C

E

D
กึ่งของแข็ง

ของแข็ง
S.L.
(WSK)

พลาสติก
P.L.
(WP)

ของเหลว
L.L.
(WL)

ความชื้น (%)

รู ปที่ 4.1 แสดงสถานภาพต่างๆ ของมวลดินเหนียว3
4.1.1 Liquid Limit (WL หรื อ L.L.) คือ ความชื้ นในมวลดินขณะที่มวลดินเริ่ มเปลี่ยนสภาพ
จากของเหลวไปเป็ นสารหนืดตัวในสถานภาพพลาสติกที่จุด B
4.1.2 Plastic Limit ( WPหรื อ P.L.) คือ ความชื้ นในมวลดิ นขณะที่เปลี่ยนสถานภาพจาก
พลาสติกเป็ นกึ่งของแข็งที่จุด C
3

มานะ อภิพฒั นะมนตรี . วิศวกรรมปฐพีและฐานราก. 2543. หน้า 28
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4.1.3 Shrinkage Limit ( WSKหรื อ S.L.) คือ ความชื้ นที่จุด D ซึ่ งดินเปลี่ยนจากสภาพที่เป็ น
กึ่งของแข็งเป็ นของแข็ง และจะไม่มีการหดตัวต่อไปอีกแล้ว แต่เมื่อความชื้นยิง่ ลดลงไป ฟองอากาศจะ
เริ่ มแทรกเข้าไปในมวลดิน และทาให้เกิดสภาวะไม่อิ่มตัวเกิดขึ้น จนกระทัง่ ไม่มีความชื้นเลย ที่จุด E
ค่าความชื้ นในสถานภาพพลาสติกของดิน เราเรี ยกว่า Plasticity Index (P.I. หรื อ Ip) คือ
ผลต่างของขีดความเหลว และขีดความเหนี ยว มักเป็ นตัวแสดงถึงความเหนี ยวของดินและยังแสดง
ความไวต่อการเปลี่ ยนสถานภาพต่อความชื้ นของมวลดิ นนั้น จึงเป็ นค่าที่สาคัญและนามาใช้มากใน
การจาแนกมวลดิน

4.2 ขอบข่ ายในการทดลองหาขีดความเหลวของดิน
วิธีการทดลองหาขีดจากัดเหลวหมายถึ ง ปริ มาณความชื้ นที่น้อยที่สุดในดิ นที่ทาให้ดิน
สามารถไหลตัวได้ดว้ ยน้ าหนักของตัวเอง หรื อถ้าพิจารณาจากรู ปที่ 4.1 แสดงสถานะภาพของดินก็จะ
เป็ นขีดจากัดที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็ นพลาสติก สามารถหาค่าได้กบั ดินที่มีความเชื่ อมแน่น ความชื้ น
ของมวลดินที่เมื่อเตรี ยมดินลงในถ้วยเคาะ โดยมีรอยบากมาตรฐานแล้วเคาะได้ 25 ครั้ง รอยบากนั้นจะ
เคลื่อนมาบรรจบกัน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร พอดีซ่ ึ งเท่ากับความชื้น ณ จุดที่กาลังของดินเท่ากับ 25
กรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยเปรี ยบเทียบไว้วา่ การเคาะแต่ละครั้ง เท่ากับหน่วยแรงเฉื อนที่กระทาต่อ
มวลดินมีค่าประมาณ 1 กรัมต่อตารางเซนติเมตร
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 4318-93 Test Method for Liquid Limit ,
Plastic Limit , and Plasticity Index of Soils

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

4- 6

หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

4.3 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดความเหลวของดิน (Liquid Limit) L.L.
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
4.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาขีดความเหลวของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาขีดความเหลวของดินได้ถูกต้อง
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาขีดความเหลวของดินได้
4) สามารถคานวณหาขีดความเหลวของดินได้
4.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องทดสอบหาขีดจากัดเหลวตามมาตรฐานASTM D 4318
2) เครื่ องมือปาดร่ องดิน ( Grooving Tool )
3) มีดปาดดิน ( Spatula ) ขนาดกว้างประมาณ ¾ นิ้ว และยาวประมาณ 3 นิ้ว
4) ชามกระเบื้องเคลือบ ( Coat Dish )
5) ขวดภาชนะเครื่ องมือที่เหมาะสมสาหรับใส่ น้ า
6) ตะแกรงร่ อนดินเบอร์ 40
7) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม
8) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 110 ± 5 องศาเซลเซียส

รู ปที่ 4.2 แสดงเครื่ องทดสอบหาขีดจากัดเหลว

รู ปที่ 4.3 แสดงเครื่ องมือปาดร่ องดิน

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน
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ใบงานที่ 3

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 4

ชื่องาน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.4 แสดงมีดปาดดินและชามกระเบื้อง

รู ปที่ 4.5 แสดงขวดภาชนะสาหรับใส่ น้ า

รู ปที่ 4.6 แสดงตะแกรงร่ อนดินเบอร์ 40
รู ปที่ 4.7 แสดงเครื่ องชัง่ อ่านได้ถึง 0.01 กรัม
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
4.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ ากลัน่
2) ดินตัวอย่างที่จะหาขีดความเหลว (ผ่านตะแกรงเบอร์ 40) ประมาณ 100 กรัม

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
4.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 4.1 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
2) ตารางที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะกับปริ มาณน้ า
4.3.5 ขั้นการทดลอง
1) นาดินที่เตรี ยมไว้ใส่ ในถ้วยเคลือบแล้ว ใส่ น้ าประมาณ 15 – 20 มิลลิลิตร หรื อในปริ มาณ
ที่ไม่เหนียวจนเกินไป แล้วผสมให้เข้ากัน ดังรู ปที่ 3.8
2) เตรี ยมอุปกรณ์ชุดทดสอบ ให้ความสู งของก้นจานอยูส่ ู งกว่าพื้นรอง 1 ± 0.2 เซนติเมตร
โดยใช้ดา้ มของเครื่ องมือปาดร่ องดินวัด ทาการปรับปุ่ มเลื่อนต่าง ๆ ให้แน่น แล้วใช้มีด
ปาดดิน ตักดิ นใส่ ลงในจาน แล้วปาดให้เรี ยบ โดยให้มีความหนาของดิ นตรงกลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร
3) เคาะถ้วยทองเหลืองด้วยความเร็ วสม่าเสมอ 2 ครั้งต่อ 1 วินาที โดยนับจานวนครั้งไว้ดว้ ย
ทาการหมุนจนกระทัง่ ดินที่บากไว้ (รู ปที่ 4.9) ไหลเข้ามาชนกันเป็ นระยะทาง ½ นิ้ ว
ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ทดลองนับตั้งแต่ใส่ ดินลงไปในถ้วยกระทะ จนกระทัง่ เคาะเสร็ จจะต้อง
ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

รู ปที่ 4.8 แสดงผสมน้ ากับดินให้เข้ากัน
รู ปที่ 4.9 แสดงปาดดินให้เป็ นร่ องตรงกลาง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
ในการหาค่า Liquid Limit จะนับจานวนการเคาะที่ 25 ครั้ง แล้วดินไหลมาชนกันเป็ น
ระยะ ½ นิ้ว พอดีน้ นั ทาได้ยาก จึงได้มีการกาหนดจานวนการเคาะครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อ
ความสะดวกตามมาตรฐาน ASTM D 4318 ดังนี้
จานวนการเคาะ ครั้งที่ 1 ประมาณ 25 – 35 ครั้ง
จานวนการเคาะ ครั้งที่ 2 ประมาณ 20 - 30 ครั้ง
จานวนการเคาะ ครั้งที่ 3 ประมาณ 15 – 25 ครั้ง
4) เมื่อได้จานวนการเคาะตามที่กาหนด และดินไหลมาชนกันเป็ นระยะ ½ นิ้วแล้ว ทาการ
ตัก ดิ นเฉพาะตรงที่ ดินไหลมาชนกัน โดยใช้มี ดปาดดิ น ตัดดิ นให้ข นานกัน โดยให้
ระยะห่ า งพอดี ก ับ ระยะที่ ดิ น ไหลมาชนกัน นี้ แล้ว จึ ง ตัด หัว ท้า ยของรอยตัด ขาดนี้ ใน
แนวตั้งฉากกัน นาดินที่ถูกตักใส่ ในกระป๋ องอบดิน ชัง่ น้ าหนักดินกับกระป๋ อง นาเข้าเตา
อบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซี ยส อบจนแห้ง (ประมาณไม่นอ้ ยกว่า 24 ซม.) แล้วชัง่
หาน้ าหนักดินแห้ง คานวณหาปริ มาณน้ าในดิน ของตัวอย่างแต่ละชุด
5) นาดินที่เหลือในจานออกแล้วนากลับไปผสมกับดินที่เหลืออยูใ่ นถ้วยเคลือบ โดยเติมน้ า
ทีละน้อย ผสมเข้ากันให้ทวั่ ทาความสะอาดจานของชุดทดสอบ , มีดปาดร่ องดิน, มีดปาด
ดิน ให้สะอาด อย่าให้มีเศษดินติดอยู่ พร้อมที่จะทาการทดสอบครั้งต่อไป
6) ให้ดาเนิ นการทดลองเหมือนเดิ มตั้งแต่ขอ้ 2 โดยการเคาะแล้วทาให้ดินเคลื่ อนตัวสัมผัส
กันเป็ นระยะ ½ นิ้ว จะต้องอยูใ่ นช่วง 15 - 35 ครั้งเท่านั้น หากอยูน่ อกช่วงที่กาหนดไว้น้ ี
ถือว่าใช้ไม่ได้ ถ้าดินเปี ยกเพราะเติมน้ ามากเกิ นไป ต้องการให้ดินแห้งให้เกลี่ยดิ นบางๆ
ทิ้งไว้สักครู่ แล้วทาการคลุกผสมใหม่จนกว่าดินจะแห้ง ห้ามใช้วิธีเอาดินผสมเพิ่ม เพื่อทา
ให้ดินแห้ง
7) การทดลองครั้งนี้ จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะ(N) ที่ทาให้ดินเคลื่อนตัว
สัมผัสกันเป็ นระยะ ½ นิ้ว กับปริ มาณน้ าในดิน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
4.3.6 การรายงาน
1) นาข้อมูลที่จานวนการเคาะและปริ มาณความชื้ นไปเขียนกราฟในกระดาษกราฟ Semi Log โดยให้จานวนการเคาะอยูใ่ นแนว แกน X (Scale Log) และปริ มาณความชื้ นอยูใ่ น
แนวแกน Y แล้วลากเส้นตรงผ่านจุดเหล่านั้น
2) จากจานวนการเคาะ 25 ครั้ง ให้ลากเส้นตรงในแนวดิ่ งตัดเส้นกราฟที่ได้เขียนไว้แล้ว
ลากเส้นขนานแนวราบไปตัดแกน Y ค่าปริ มาณความชื้ นที่ได้น้ ี คือ ค่า Liquid Limit ดัง
แสดงในตารางที่ 4.2
4.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ดินที่จะนามาใช้ทดสอบควรจะต้องผสมน้ า ให้น้ าซึ มเข้าถึงเนื้ อดินอย่างทัว่ ถึง สาหรับดิน
เหนียวอ่อนกรุ งเทพฯ อาจจะต้องทิ้งไว้โดยการผสมน้ าแล้วปิ ดภาชนะไว้เป็ นเวลา 1 คืน
2) ระยะยกของถ้วยทองเหลือง (Casagrande’s Cup) จะต้องได้ตามมาตรฐาน ดังนั้นควรทา
การตรวจสอบก่อนการทดสอบทุกครั้ง
3) ให้วางเครื่ องมือทดสอบกับพื้นราบทุกครั้งในขณะหมุนเครื่ อง ห้ามใช้มืออุม้ เครื่ องขึ้น
เพื่อหมุนทดสอบ
4) ห้ามผสมตัวอย่างกับน้ าในถ้วยทองเหลืองกระทะของเครื่ องมือทดสอบ แต่ให้ผสม
ตัวอย่างในถ้วยกระเบื้องเคลือบ
4.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การทราบสถานะภาพของดินในขณะนั้นว่าอยูใ่ นสภาวะกึ่งของแข็ง, พลาสติก โดยดูได้จาก
ค่าความชื้นในธรรมชาติเปรี ยบเทียบกับขอบเขตของการเปลี่ยนสถานะ และในกรณี ที่ตวั อย่างทราย
ปนมาก ให้หาค่า Plastic Limit ก่อนค่า Liquid Limit ถ้าเป็ น Non Plastic จะได้ไม่ตอ้ งทดสอบหาค่า
Liquid Limit
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
4.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาขีดความเหลวของดิน
ตารางที่ 4.1 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

18
A1
164.25
148.28
26.27
15.97
122.01
13.09

22
A2
169.28
155.33
26.06
13.95
129.27
10.79

26
A3
169.40
157.30
26.11
12.10
131.19
9.22

34
A4
165.08
155.50
26.19
9.58
129.31
7.41

ปริ มาณความชื้น (%)

ตารางที่ 4.2 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะกับปริ มาณน้ าในดิน

ค่า LL.=10.10

25
จานวนครั้ง , N
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4.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาขีดความเหลวของดิน
1) คานวณหาปริ มาณน้ าในดินได้จากสู ตร

มวลของน้ าในดิน(กรัม)
× 100 ………………(4.1)
มวลของดินอ บแห้ง(กรัม )
เมื่อ
ω
=
ปริ มาณน้ าในดิน มีหน่วยเป็ นร้อยละ
หรื อจะใช้สูตรในการหาค่า Liquid Limit คือ
L.L.
=
m.(N/25)0.121
(20 < N < 30)………...(4.2)
ω
=
ปริ มาณน้ าในดิน
N
=
จานวนครั้งที่เคาะครั้งเดียว โดยจานวนครั้งที่เคาะ
จะต้องอยูใ่ นระหว่าง 15 ถึง 35 ครั้ง
m

=

2) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 4.3 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
จานวนครั้งของการเคาะ
18
จากการบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 164.25
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม 148.28
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
26.27
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักของน้ า
กรัม
15.97
= 164.25 – 148.28 = 15.97
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 122.01
=148.28 – 26.27 = 122.01
15.97
x100 = 13.09
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
13.09
122.01
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ตารางที่ 4.4 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

22
A2
169.28
155.33
26.06
13.95
129.27

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

10.79

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการบันทึกข้อมูล
= 169.28 – 155.33 = 13.95
=155.33 – 26.06 = 129.27
13.95
x100 = 10.79
129.27

ตารางที่ 4.5 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

26
A3
169.40
157.30
26.11
12.10
131.19

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

9.22

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการบันทึกข้อมูล
= 169.40 – 157.30 = 12.10
=157.30 – 26.11 = 131.19
12.10
x100 = 9.22
131.19
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ตารางที่ 4.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

34
A4
165.08
155.50
26.19
9.58
129.31

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

7.41

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการบันทึกข้อมูล
= 165.08 – 155.50 = 9.58
=155.50 – 26.19 = 129.31
9.58
x100 = 7.41
129.31

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

4.5 ขอบข่ ายในการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน (Plastic Limit) P.L.
หมายถึง ปริ มาณความชื้นที่นอ้ ยที่สุดในดินที่ทาให้ดินมีสภาพเหนียวหนื ดมากขึ้น จะมี
ปริ มาณความชื้นในดิน น้อยกว่าขีดจากัดเหลวหรื อถ้าพิจารณาจากกราฟแสดงสถานภาพของดินก็คือ
ขีดที่ดินเปลี่ยนจากสภาพพลาสติกเป็ นกึ่งของแข็ง หาได้โดยนาดินชื้นมาคลึงให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 1/8 นิ้ว (3.2 มิลลิเมตร) และเกิดรอยแตกบริ เวณที่ดินถูกคลึง
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 4318-93 Test Method for Liquid Limit ,
Plastic Limit , and Plasticity Index of Soils

4.6 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน (Plastic Limit) P.L.
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 4
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 5
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
4.6.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาขีดความเหนียวของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาขีดความเหนียวของดินได้ถูกต้อง
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาขีดความเหนียวของดินได้
4) สามารถคานวณหาขีดความเหนียวของดินได้
4.6.2 เครื่องมือ
1) ถ้วยกระเบื้องเคลือบ
2) มีดปาดดิน
3) แผ่นกระจกขนาดไม่นอ้ ยกว่า 30 ซม. x 30 ซม. หรื อวัสดุพ้นื ผิวที่มีลกั ษณะเรี ยบลื่น
4) เครื่ องชัง่ ละเอียด 0.01 กรัม
5) กระป๋ องอบดิน
6) ตูอ้ บ
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน

หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 4

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 5

ชื่องาน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.10 แสดงแผ่นกระจกใส

รู ปที่ 4.11 แสดงถ้วยกระเบื้องและมีดปาดดิน

4.6.3 วัสดุทใี่ ช้ ประกอบการทดลอง
นาดินที่เหลือจากการทดลอง Liquid Limit มาผึ่งให้หมาดๆ แล้วนามาปั้ นคลึงเป็ นแท่งยาว
ขนาดประมาณ 1 ซ.ม. แล้วค่อย ๆ คลึงให้ดินเล็กลงจนมีขนาดเท่ากับ 1 หุน (1/8 นิ้ว)
4.6.4 แบบฟอร์ ม
ตารางที่ 4.7 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
4.6.5 การเตรียมตัวอย่าง
นาดินที่เหลือจากการทดลอง Liquid Limit มาผึ่งให้หมาดๆ แล้วนามาปั้ นคลึงเป็ นแท่งยาว
ขนาดประมาณ 1 ซ.ม. แล้วค่อย ๆ คลึงให้ดินเล็กลงจนมีขนาดเท่ากับ 1 หุ น แล้วคลึงต่อไปเรื่ อยๆ
โดยพยายามรักษาขนาดดังกล่าวจนดินเริ่ มแตกปริ ออก
4.6.6 ขั้นการทดลอง
1) นาดินที่เตรี ยมไว้สาหรับการหาค่า Liquid Limit นามาประมาณ 20 กรัม ผสมกับน้ าให้เข้า
กันพยายามให้หมาดที่สุด แล้วปั้ นเป็ นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร
นาไปคลึงบนแผ่นกระจกในอัตรา 80 – 90 ครั้งต่อนาที

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 4
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 5
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
จนกระทัง่ เป็ นเส้นกลมยาว และให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 หุ น แล้วให้เกิ ดรอยแตกเล็ก ๆ
ทัว่ ไป รู ปที่ 4.12 – รู ปที่ 4.15
2) นาตัวอย่างที่ได้ไปใส่ กระป๋ องเพื่อหาค่าปริ มาณความชื้ น ความชื้ นดังกล่าวเรี ยกว่า Plastic
Limit (Wp หรื อ PL.) รู ปที่ 4.16 – รู ปที่ 4.17
3) ทาการทดสอบซ้ าอย่างน้อย 3 –5 ตัวอย่าง แล้วนาค่ามาเฉลี่ยกัน (ค่าที่จะนามาเฉลี่ยได้ตอ้ ง
มีค่าใกล้เคียงกัน คือต่างกันไม่เกิน 2 %)

รู ปที่ 4.12 แสดงปั้ นดินให้เป็ นก้อนกลม

รู ปที่ 4.13 แสดงดินที่ป้ ั นคลึงจนกลม

รู ปที่ 4.14 แสดงคลึงดินจากกลมให้เป็ นเส้น
รู ปที่ 4.15 แสดงดินที่คลึงเป็ นเส้น
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 4

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 5

ชื่องาน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.16 แสดงนาตัวอย่างดินใส่ กระป๋ องอบ
รู ปที่ 4.17 แสดงตัวอย่างดินที่อบแห้งแล้ว
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
4.6.7 การรายงาน
1) นาข้อมูลที่ได้ลงในตารางที่ 4.7
2) คานวณหาขีดความเหนียวของดิน Plastic Limit
4.6.8 ข้ อควรระวัง
1) ตัวอย่างดินพวก ดินทราย ดินตะกอน หรื อพวก P.I. ต่าๆ จะทาลาบากมาก ก่อนคลึงให้
แต่งดินเป็ นเส้นยาวน้ าหนักนิ้วที่ใช้กดคลึงต้องเบา มิฉะนั้นแท่งตัวอย่างจะแตกทันที และ
ระหว่างคลึงอาจจะต้องคอยซับน้ าที่ออกจากตัวอย่าง
2) ห้ามคลึงดิ นบนแผ่นใดๆ ที่มีการดูดซึ มของน้ าได้ ถึงแม้จะเรี ยบเพราะจะทาให้ดินติดกับ
วัสดุที่เป็ นแผ่นรอง ควรจะใช้กระจกที่เรี ยบสะอาด ไม่มีความชื้ นติด และเช็ดกระจกให้
แห้ง ทั้งก่อนและหลังการทดลองแต่ละครั้ง
3) น้ าหนักดินที่ให้หา Plastic Limit ไม่ควรมีค่าน้อยกว่า 10 กรัม เนื่ องจากอาจเกิดความ
ผิดพลาดจากการชัง่ ได้
4) การแตกของแท่งดินที่ทดสอบหาค่า Plastic Limit ควรจะเกิดจากการแตกเนื่ องจากการ
สู ญเสี ยน้ าด้วยการคลึง มิใช่การนาดินไปอบหรื อแตกเพราะแรงกระทาที่มากเกินไป

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ขีดความเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 4

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 5

ชื่องาน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

4.6.9 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การทดลองหาขีดความเหนี ยวของดินจะเป็ นคุณสมบัติของดินแต่ละประเภท ปริ มาณน้ าที่ทา
ให้ดินเปลี่ ยนสถานะจากกึ่ งของแข็งเป็ นของเหนี ยว หรื อจากของเหนี ยวเป็ นกึ่ งของแข็ง เรี ยกว่า
ขีดความเหนียวของดิน ซึ่ งมีค่าไม่เท่ากันในดินแต่ละประเภท การทดลองนี้ ใช้กบั ดินเหนี ยวหรื อดิน
ที่มีส่วนประกอบของดินเหนียว หากเป็ นดินทราย ดินตะกอน จะหาค่าขีดความเหนียวไม่ได้
จากการทดลองหาขีดความเหลว และขีดความเหนียว สามารถหาดัชนีความเหนียวของดินได้
P.I. = L.L. – P.L. ………………….…………………………(4.3)
ซึ่ งค่า P.I. จะบ่งบอกถึงช่วงความเหนียวของดินแต่ละประเภท
4.6.10 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
ตารางที่ 4.7 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
กระป๋ องอบดินหมายเลข
B1
B2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
174.23
175.38
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
162.88
164.37
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.09
30.11
น้ าหนักของน้ า
กรัม
11.35
11.01
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
132.79
134.26
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.55
8.20
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน %
8.375
Plastic Limit = 8.375 %
Plasticity Index = 10.10% - 8.375% = 1.725 %
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

4.7 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองดัชนีความเหนียวของดิน
1) คานวณหาปริ มาณน้ าในดินได้จากสู ตร

มวลของน้ าในดิน
 100 ………………………………………(4.4)
มวลของดินอ บแห้ง

ω=
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

เมื่อ

Liquid Limit (L.L.) อ่านได้จากกราฟที่การเคาะ 25 ครั้ง
Plastic Limit (P.L.) คานวณจากค่าเฉลี่ยของความชื้นที่หาได้ 2 ครั้ง
Plasticity Index (P.I.) = L.L. – P.L. ……………………….........….………..(4.5)
Flow Index (If) คือความชันของเส้นกราฟ (Flow Curve)
If

=

ω
m1
N1
m2
N2

=
=
=
=
=

m1  m 2
N
log 2
N1

…………………………………………………(4.6)

ปริ มาณน้ าในดิน
ความชื้นบน Flow Curve ที่จุด 1 (ค่ามาก)
จานวนการเคาะที่จุด 1
ความชื้นบน Flow Curve ที่จุด 2 (ค่าน้อย)
จานวนการเคาะที่จุด 2

1.5) Toughness Index (If) =

PlasticityIndex( P.I.)
…………...………..……….(4.7)
FlowIndex ( I f )

1.6) Liquidity Index (II) =

m n - P.L.
P.I.

เมื่อ mn =

……………………………………(4.8)

ความชื้นตามธรรมชาติของดิน (Natural Water Content)

1.7) Activity of Clay (Ac) =

( P.I.)
………………..…..(4.9)
่
%Clay.ขนาดเล็กกว ่. No
า .200
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2) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 4.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
กระป๋ องอบดินหมายเลข
B1
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
174.23
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
162.88
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.09
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักของน้ า
กรัม
11.35
= 174.23 – 162.88 = 11.35
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
132.79
= 162.88 – 30.09 = 132.79
11.35
x100 = 8.55
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.55
132.79
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน %
8.55
ตารางที่ 4.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน %

B2
175.38
164.37
30.11
11.01
134.26

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการบันทึกข้อมูล
= 175.38 – 164.37 = 11.01
= 164.37 – 30.11 = 134.26
11.01
x100 = 8.20
8.20
134.26
8.55 + 8.20
PL. =
= 8.375
2

3) การคานวณหาค่า P.I. (Plasticity Index)
P.I.
=
L.L. – P.L. ……………………………….……(จากสู ตรที่ 4.5)
โดย
L.L.
=
10.10 % ………………………………….……(จากตารางที่ 4.2)
P.L.
=
8.375 % ……………………………………….(จากตารางที่ 4.9)
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แทนค่าจากสู ตร
P.I.

=
=
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10.10% - 8.375%
1.725 %

4.8 ขอบข่ ายในการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) S.L.
หมายถึ ง ปริ ม าณน้ า ในดิ น ที่ จุด ซึ่ งดิ น เริ่ ม เปลี่ ย นสถานภาพจากวัส ดุ ก่ ึ ง ของแข็ ง หรื อ
ปริ มาณน้ าที่มากที่สุด ซึ่ งแม้วา่ จะมีการสู ญเสี ยน้ าอีกต่อไปก็ไม่ทาให้ดินหดตัวหรื อมีปริ มาตรลดลงอีก
การหาพิกดั หดตัวของดิ นทาได้โดยการนาเอาดินตัวอย่างที่อยูใ่ นสภาพพลาสติก มาปั้ นเป็ นก้อนทรง
แบนแล้วน้ าไปชัง่ หาน้ าหนักของมวลดิน พร้อมทั้งวัดปริ มาตรของดินในปรอท แล้วน้ าไปอบให้แห้ง
เพื่อหาน้ าหนักและปริ มาตรของดินแห้งนี้
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 427-98 Test Method for Shrinkage Factors of
Soils by the Mercury Method

4.9 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) SL.
รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน

ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

4.9.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาขีดหดตัวของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาขีดหดตัวของดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาขีดหดตัวของดินได้
4) สามารถคานวณหาขีดหดตัวของดินได้
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 5
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 6
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน
4.9.2 เครื่องมือ
1) ถ้วยสาหรับหาค่าพิกดั หดตัว (Shrinkage Dish) เป็ นโลหะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¾ นิ้ว สู ง
ประมาณ ½ นิ้ว
2) ถ้วยแก้ว (Glass Cup) เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ¼ นิ้ว สู งประมาณ 1 ¼ นิ้ว
3) แผ่นกระจกมีปุ่ม 3 ปุ่ ม (Glass Plate 3 bottoms) ขนาดของแผ่นกระจก 3 × 3 นิ้ว หนา
1
นิ้ว
16
4) มีดปาดดิน ขนาดกว้างประมาณ ¾ นิ้ว และยาวประมาณ 3 นิ้ว
5) ปรอท ( Mercury )
6) เครื่ องชัง่ ละเอียด 0.01 กรัม
7) กระป๋ องอบดิน
8) ตูอ้ บ

รู ปที่ 4.18 แสดงถ้วย Shrinkage Dish, ถ้วยแก้ว,ถาดรองและแผ่นกระจกมีปุ่ม 3 ปุ่ ม
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน
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ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.19 แสดงปรอท
รู ปที่ 4.20 แสดงเครื่ องชัง่
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
4.9.3 วัสดุทใี่ ช้ ประกอบการทดลอง
1) น้ ากลัน่
2) ดินตัวอย่างที่จะหาขีดหดตัว (ผ่านตะแกรงเบอร์ 40) ประมาณ 30 กรัม
4.9.4 แบบฟอร์ ม
ตารางที่ 4.10 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
4.9.5 การเตรียมตัวอย่าง
นาดินที่เตรี ยมไว้แล้วจากการหาค่า Liquid Limit มาประมาณ 30 กรัม
4.9.6 ขั้นการทดลอง
1) นาดินที่เตรี ยมไว้แล้วจากการหาค่า Liquid Limit ประมาณ 30 กรัม ผสมกับน้ าให้พอ
เหลวเพื่อใส่ ใน Shrinkage Dish ได้ ก่อนทาการทดสอบให้นา Shrinkage Dish ไปชัง่
น้ าหนักก่อน แล้วทาน้ ามันภายในบาง ๆ เพื่อป้ องกันดินติดกับ Shrinkage Dish เมื่อเวลา
ดินแห้ง
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน
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ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

2) นาดินที่ผสมแล้วใส่ ลงใน Shrinkage Dish จานวน 3 ชั้น เท่า ๆ กัน และทาการเคาะ
Shrinkage Dish เมื่อใส่ ดินในแต่ละชั้น เพื่อไล่ฟองอากาศออกจากดิน แล้วปรับผิวหน้า
ดินให้เรี ยบเสมอขอบของ Shrinkage Dish แล้วนาไปชัง่ น้ าหนัก ปล่อยทิ้งไว้ในอากาศ
ประมาณ 3 – 6 ชัว่ โมง ให้สีของดินเปลี่ยนเป็ นสี อ่อน จึงค่อยนาเข้าเตาอบ ที่อุณหภูมิ 110
± 5° C และทิ้งไว้ประมาณ 12 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.21 แสดงการทาน้ ามันเพื่อป้ องกันดินติด รู ปที่ 4.22 แสดงการใส่ ดินใน Shrinkage Dish
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
3) การหาปริ มาตรก้อนดินเปี ยกทาได้โดย นาเอาก้อนดินแห้งออกจาก Shrinkage Dish แล้ว
ใส่ ปรอทลงใน Shrinkage Dish จนเต็ม วางถ้วยบรรจุปรอทในถ้วยกระเบื้อง ใช้แผ่น
กระจกที่มีสามขากดลงบนขอบถ้วยบรรจุปรอท จะทาให้ปรอทส่ วนเกินจะล้นออกมาอยู่
ในถ้วยกระเบื้องปริ มาตรปรอทจะเท่ากับขอบถ้วยพอดี
4) นา Shrinkage Dish ที่บรรจุปรอทนาขึ้นชัง่ จะได้น้ าหนักรวมของ Shrinkage Dish กับ
ปรอท เสร็ จแล้วเทปรอทออกจาก Shrinkage Dish ซึ่ ง เราสามารถหาน้ าหนักปรอทใน
Shrinkage Dish ซึ่ งสามารถนาไปหาปริ มาตรที่เท่ากับก้อนดินเปี ยกได้ (นั้นก็คือการหา
ปริ มาตรของ Shrinkage Dish นั้นเอง)
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน

หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.23 แสดงการใส่ ปรอทลงใน Shrinkage Dish รู ปที่ 4.24 แสดงการใช้แผ่นกระจกที่มีสามขา
กดดิน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
5) การหาปริ มาตรก้อนดินแห้งทาได้โดย วาง Shrinkage Dish ที่บรรจุปรอทเต็มลงในถ้วย
กระเบื้อง นาตัวอย่างดินที่อบแห้งแล้วมาวางบนปรอทใน Shrinkage Dish แล้วจึงนาแผ่น
กระจกที่มีสามขากดให้ดินจมลงไป จนปรอทส่ วนเกิ นล้นออกจากถ้วย ชั่งน้ าหนัก
Shrinkage Dish + ปรอท ที่เหลือ เพื่อนาไปหักออกจาก Shrinkage Dish + ปรอท จะได้
น้ าหนักปรอทที่ถูกแทนที่เพื่อหาปริ มาตรก้อนดินแห้ง
4.9.7 การรายงาน
1) นาข้อมูลที่ได้ลงในตารางที่ 4.10
2) คานวณหาขีดหดตัวของดิน
4.9.8 ข้ อควรระวัง
1) เมื่อใส่ ดินในแต่ละชั้น ควรปล่อยทิ้งไว้ในอากาศ (อุณหภูมิห้อง) ประมาณ 3 – 6 ชัว่ โมง
ให้สีของดินเปลี่ ยนเป็ นสี อ่อน จึงค่อยนาเข้าตูอ้ บ เพราะถ้ารี บนาเข้าตูอ้ บเลยทันที จะทา
ให้ดินแตกเมื่อดินแห้งตัว ทาให้การหาปริ มาตรดินทาได้ยาก
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 5
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 6
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน
2) ปรอทเป็ นสารอันตราย สามารถซึ มผ่านผิวหนังหรื อระเหยได้ หลี กเลี่ยงการสัมผัสหรื อ
สู ดดม
3) น้ าที่ใช้ทดสอบต้องเป็ นน้ าสะอาด เช่น น้ ากลัน่
4.9.9 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การทดลองหาขีดหดตัวของดิ นเป็ นการนาเอาดิ นที่อิ่มตัวมาใส่ ในภาชนะที่ทราบปริ มาตร
จากนั้นก็นาเอาดิ นไปเข้าตูอ้ บให้แห้ง ในระหว่างปริ มาณน้ าในดิ นเริ่ มแห้งลงไปที ละน้อย จนถึ ง
ปริ มาณน้ าที่ขีดจากัดค่าหนึ่ งจนถึ งดิ นนั้นแห้งสนิ ท ถ้าหากปริ มาณน้ าในดิ นต่ ากว่าขีดจากัดค่านั้น
แล้ว ปริ มาตรของดินก็จะไม่เปลี่ยนแปลงลงไปอีก ค่าขีดจากัดหรื อค่าปริ มาณน้ าในดินที่ไม่ทาให้ดิน
เปลี่ยนแปลงปริ มาตรนี้เรี ยกว่า ขีดหดตัวของดินหรื อ S.L.
ขีดหดตัวของดิน ในความหมายทางฟิ สิ กส์ ก็คือปริ มาณน้ าในดินที่ต่ากว่าค่า S.L. ไม่มีผลทา
ให้ปริ มาตรของดินเปลี่ยนแปลง แต่ถา้ น้ าสู งกว่าค่า S.L. ปริ มาตรของดินก็จะเปลี่ยนแปลงโดยการ
เพิ่มสู งขึ้น ปริ มาตรที่เปลี่ยนแปลงจะทาให้เกิดอัตราส่ วนช่องว่างในดินกับปริ มาณน้ า
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รหัส 3106-2010
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ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

4.9.10 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาขีดหดตัวของดิน
ตารางที่ 4.10 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
A1
A2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
45.50
45.20
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินชื้น กรัม
22.10
22.20
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินแห้ง กรัม
37.50
38.50
น้ าหนักถ้วยโลหะ
กรัม
180.00
180.50
น้ าหนักของปรอท+ถ้วย กรัม
293.20
293.90
น้ าหนักของปรอท+ถาด กรัม
176.00
176.00
น้ าหนักของถาด
กรัม
23.40
23.00
น้ าหนักของดินชื้น
กรัม
15.40
16.30
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
157.90
158.30
น้ าหนักของปรอท
กรัม
11.67
11.70
ปริ มาตรของปรอท
ซม3
117.20
117.90
น้ าหนักปรอทหลังกดดิน กรัม
8.66
8.71
ปริ มาตรของดินแห้ง
ซม3
25.78
25.52
ขีดการหดตัวของดิน
%
25.65
เฉลี่ยขีดการหดตัวของดิน %
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4.10 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาขีดหดตัวของดิน
1) คานวณหาค่าปริ มาตรของดินเปี ยก (Volume of Wet Soil , Vm)
Vm
เมื่อ

Vm
Wm

Wm
……….......................……………………...……(4.10)
13.53
= ปริ มาตรของปรอทมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
= น้ าหนักของปรอทที่ถูกแทนที่มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
=

2) คานวณหาค่าปริ มาตรของดินแห้ง (Volume of Dry Soil, Vd)
Wd
Vd
=
…………………………...…………...…………(4.11)
13.53
เมื่อ Wd
= น้ าหนักของปรอทที่ถูกแทนที่มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
3) คานวณหาค่า Shrinkage Ratio
Ws
R
=
……………………………..……………………...(4.12)
Vs
เมื่อ Ws
= น้ าหนักของดินแห้งมีหน่วยเป็ นกรัม
Vs
= ปริ มาตรของดินแห้งมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
4) คานวณหาค่า ระดับการหดตัว (Degree of Shrinkage)
V -V
Ds(%) = i f x100 ………………………………...………...(4.13)
Vi
เมื่อ Vi
= ปริ มาตรของดินเปี ยกมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
Vf
= ปริ มาตรของดินแห้งหลังอบมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
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5) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 4.11 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
1
จากการบันทึกข้อมูล
ครั้งที่
A1
จากการบันทึกข้อมูล
ถ้วยโลหะหมายเลข
45.50
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินชื้น กรัม
22.10
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักถ้วยโลหะ
กรัม
37.50
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินแห้ง กรัม
180.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของปรอท+ถ้วย กรัม
293.20
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของปรอท+ถาดรอง กรัม
176.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของถาดรอง
กรัม
23.40
= 45.50 – 22.10 = 23.40
น้ าหนักของดินชื้น
กรัม
15.40
= 37.50 – 22.10 = 15.40
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
157.90
= 180 – 22.10 = 157.90
น้ าหนักของปรอท
กรัม
157.90
=
= 11.67
ปริ มาตรของปรอท
ซม3
11.67
13.53
117.20
= 293.20 – 176 = 117.20
น้ าหนักปรอทหลังกดดิน กรัม
117.20
=
= 8.66
ปริ มาตรของดินแห้ง
ซม3
8.66
13.53
11.67 - 8.66
=
x100 = 25.78
ขีดการหดตัวของดิน
%
25.78
11.67

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

4 - 31

หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ตารางที่ 4.12 ตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
2
จากการบันทึกข้อมูล
ครั้งที่
A2
จากการบันทึกข้อมูล
ถ้วยโลหะหมายเลข
45.20
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินชื้น กรัม
22.20
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักถ้วยโลหะ
กรัม
38.50
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินแห้ง กรัม
180.50
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของปรอท+ถ้วย กรัม
293.90
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของปรอท+ถาดรอง กรัม
176.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของถาดรอง
กรัม
23.00
= 45.50 – 22.20 = 23.00
น้ าหนักของดินชื้น
กรัม
16.30
= 38.50 – 22.20 = 16.30
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
158.30
= 180.50 – 22.20 = 158.30
น้ าหนักของปรอท
กรัม
158.30
=
= 11.70
ปริ มาตรของปรอท
ซม3
11.70
13.53
117.90
= 293.90 – 176 = 117.90
น้ าหนักปรอทหลังกดดิน กรัม
117.90
=
= 8.71
ปริ มาตรของดินแห้ง
ซม3
8.71
13.53
11.70 - 8.71
=
x100 = 25.52
ขีดการหดตัวของดิน
%
25.52
11.70
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แบบทดสอบที่ 4 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 4 เรื่อง การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ขีดความเหลวของดินคือข้อใด
ก. ปริ มาณน้ าในดินระหว่าง Liquid กับ Shrinkage ของดิน
ข. ปริ มาณน้ าในดินระหว่าง Plastic กับ Shrinkage ของดิน
ค. ปริ มาณน้ าในดินระหว่าง Plastic กับ Liquid ของดิน
ง. ปริ มาณน้ าในดินระหว่าง Plastic กับ Cohesion ของดิน
2. ขีดหดตัวของดินหมายถึงข้อใด
ก. ปริ มาณน้ าในดินเริ่ มเกาะตัวกัน
ข. ปริ มาณน้ าในดินที่ทาให้ดินเริ่ มติดกับผิวโลหะ
ค. ปริ มาณน้ าในดินที่ไม่ทาให้ดินเปลี่ยนแปลงปริ มาตร
ง. ปริ มาณน้ าที่นอ้ ยที่สุดที่ทาให้ดินอยูใ่ นสภาวะไหลตัวได้
3. การเคาะถ้วยทองเหลืองเพื่อให้ดินไหลมาชนกันต้องเคาะที่จานวนเท่าใด
ก. 120 ครั้งต่อนาที
ข. 100 ครั้งต่อนาที
ค. 80 ครั้งต่อนาที
ง. 60 ครั้งต่อนาที
4. จานวนครั้งของการเคาะ ข้อใดมีความเหมาะสม
ก. ต่ากว่า 20 ครั้งและมากกว่า 50 ครั้ง
ข. ต่ากว่า 20 ครั้งและมากกว่า 40 ครั้ง
ค. ต่ากว่า 15 ครั้งและมากกว่า 40 ครั้ง
ง. ต่ากว่า 10 ครั้งและมากกว่า 40 ครั้ง
5. ดินที่จะนามาทดลองหาขีดความเหลวตัวต้องผ่านตะแกรงขนาดใด
ก. เบอร์ 40
ข. เบอร์ 30
ค. เบอร์ 20
ง. เบอร์ 10
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6. ลักษณะของดินที่ใช้ในการทดลองหาขีดความอ่อนตัวของดินคือข้อใด
ก. คลึงดินเป็ นเส้นกลมขนาด 5 มม.
ข. คลึงดินเป็ นเส้นกลมขนาด 3 มม.
ค. ปั้ นดินเป็ นลูกกลมขนาด 10 มม.
ง. ปั้ นดินเป็ นลูกกลมขนาด 5 มม.
7. ระยะของดินที่ไหลในถ้วยทองเหลืองจากการเคาะต้องไหลมาชนกันไม่นอ้ ยกว่าเท่าใด
ก. 1.27 นิ้ว
ข. 1.27 ซม.
ค. 1.5 นิ้ว
ง. 1.5 ซม.
8. ถ้านาดินแห้งกดให้จมในปรอทจนล้นออกมา ปริ มาตรของดินแห้งจะเท่ากับข้อใด
ก. น้ าหนักปรอทที่ลน้ ลบด้วย ปริ มาตรปรอท
ข. น้ าของดิน ลบด้วย น้ าหนักปรอทที่ลน้
ค. น้ าหนักปรอทที่ลน้ หารด้วย 13.53
ง. น้ าหนักปรอทที่เหลือ หารด้วย 13.53
9. จากรู ปข้างล่างนี้ค่า Liquid Limit. เท่ากับข้อใด
ก. 28 %
ข. 11.5 %
ค. 8 %
ง. 7.5 %

10. จากข้อ 9 ถ้า ค่าของ Plastic Limit มีค่าเท่ากับ 4 ค่าของ Plasticity Index จะเท่ากับข้อใด
ก. 24 %
ข. 15.5 %
ค. 11.5 %
ง. 4 %
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1
…….2.2
….....2.3
…….2.4
…….2.5
…….2.6

P. L. คือผลต่างของค่า L.L. และ P.L.
จานวนครั้งการเคาะของขีดเหลวตัวของดินคือ 25 ครั้ง
ดินทุกชนิดจะประมาณว่า กาลังของดินเท่ากับ 25 กรัม/ซม2
อุปกรณ์การเคาะต้องมีระยะตกกระทบของจานทองเหลืองเท่ากับ 1 นิ้ว
ความหนาของดินที่กน้ ถ้วยทองเหลืองต้องหนา 1 นิ้ว
ถ้าดินที่ไหลมาชนกันในถ้วยทองเหลือง แต่ไม่ติดกันเป็ นเนื้อเดียวสามารถ
เติมน้ าและทดลองใหม่อีกครั้งได้
…….2.7 ดินที่ผสมน้ าและกวนจนเหลวข้นให้ใส่ ในในถ้วยภาชนะเพื่ออบแห้ง ต้องใส่
ดินจานวน 2 ชั้นเพื่อไล่ฟองอากาศ
……2.8 หินและกรวด เหมาะในการหาค่า Atterberg’s Limit
……2.9 ถ้าไม่มีปรอทสาหรับการทดลองหาขีดหดตัวสามารถใช้น้ าแทนได้ดีเช่นกัน
……2.10 ดินข้นเหลวจนเป็ นครี มที่ใส่ ในถ้วยก่อนเข้าตูอ้ บสาหรับการทดลองหาขีดหด
ตัวของดิน ควรผึ่งให้แห้งในอากาศ 6-8 ชัว่ โมง
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาขีดความเหลวของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 4 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ค่าขีดความเหลว (Liquid Limit) L.L. โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาค่าขีดความเหลว
2) บันทึกการทดลองที่ได้ตามตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาค่าขีดความเหลว
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

18
A1
164.25
148.28
26.27
15.97
122.01
13.09

22
A2
169.28
155.33
26.06
13.95
129.27
10.79

26
A3
169.40
157.30
26.11
12.10
131.19
9.22

34
A4
165.08
155.50
26.19
9.58
129.31
7.41

3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเฉลี่ย
5) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะกับปริ มาณความชื้นในดิน
ในตารางที่ 4.14
6) คานวณหาค่าขีดความเหลวของดิน
7) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ปริ มาณความชื้น (%)

ตารางที่ 4.14 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะกับปริ มาณน้ าในดิน

จานวนครั้ง , N

ตอนที่ 3 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ค่าขีดความเหนียว (Plastic Limit) P.Lโดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ให้นกั ศึกษานาดินที่เตรี ยมไว้จากการทดลองขีดความเหลวปริ มาณ 20 กรัม เพื่อทา
การทดลองหาค่าขีดความเหนียว
2) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
3) บันทึกการทดลองที่ได้ในตารางที่ 4.15
4) คานวณหาขีดความเหนียวของ และหาค่าเฉลี่ยของขีดความเหนียวของดิน
5) คานวณหาค่าดัชนีความเหนียวของดิน
6) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 4.15 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน %
Plastic Limit = 8.375 %
Plasticity Index = 10.10 %

B1
174.23
162.88
30.09
11.35
132.79
8.55

B2
175.38
164.37
30.11
11.01
134.26
8.20
8.375

ตอนที่ 4 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาขีดความหดตัวของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ค่าขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) S.L.โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ให้นกั ศึกษานาดินที่เตรี ยมไว้จากการทดลองขีดความเหลวปริ มาณ 20 กรัม เพื่อทา
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน
2) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการทดลองหาขีดหดตัวของดิน
3) บันทึกการทดลองที่ได้ในตารางที่ 4.16
4) คานวณหาขีดหดตัวของดิน
5) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 4.16 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาขีดหดตัวของดิน
A1
A2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
45.50
45.20
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินชื้น กรัม
22.10
22.20
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินแห้ง กรัม
37.50
38.50
น้ าหนักถ้วยโลหะ
กรัม
180.00
180.50
น้ าหนักของปรอท+ถ้วย กรัม
293.20
293.90
น้ าหนักของปรอท+ถาด กรัม
176.00
176.00
น้ าหนักของถาด
กรัม
23.40
23.00
น้ าหนักของดินชื้น
กรัม
15.40
16.30
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
157.90
158.30
น้ าหนักของปรอท
กรัม
11.67
11.70
ปริ มาตรของปรอท
ซม3
117.20
117.90
น้ าหนักปรอทหลังกดดิน กรัม
8.66
8.71
ปริ มาตรของดินแห้ง
ซม3
25.78
25.52
ขีดการหดตัวของดิน
%
25.65
เฉลี่ยขีดการหดตัวของดิน %
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หน่ วยที่ 5
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน (Sieve Analysis)
หัวข้ อเรื่อง
5.1 การหาขนาดมวลคละของดิ น และการพิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สม่ า เสมอและ
สัมประสิ ทธ์ของเส้นโค้ง
5.2 ขอบข่ายการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3 ใบงานขั้นการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.4 การคานวณผลการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน

สาระสาคัญ
การหาขนาดของเม็ดดิ นโดยวิธีการร่ อนผ่านตะแกรง จะใช้ตะแกรงที่ มีขนาดช่ องเปิ ด
แตกต่างกันออกไป สาหรับเบอร์ ตะแกรงที่นิยมใช้กนั ก็คือขนาด 3/8 นิ้ว เบอร์ 4, 10, 20, 40, 100 และ
200 โดยเบอร์ ตะเกรงที่จะขาดไม่ได้ก็คือ เบอร์ 4, 100 และ 200 ซึ่ งตะแกรงที่มีช่องเปิ ดใหญ่ที่สุดจะอยู่
ด้านบนและไล่ตามลาดับลงมา ดินหรื อหิ นที่เล็กกว่าช่องเปิ ดของตะแกรงก็จะหล่นลงมาในชั้นต่อไป
ดินที่ใหญ่กว่าช่องเปิ ดของตะแกรงก็จะค้างอยูบ่ นตะแกรง แต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าตะแกรงนั้นไม่
สามารถแบ่งแยกความแบนความยาวได้ บางครั้งหิ นหรื อดิ นเม็ดเล็ก แต่มีความยาวกว่าขนาดของ
ตะแกรงก็สามารถค้างอยูบ่ นตะแกรงนั้นได้ การหาขนาดและการกระจายของเม็ดดินอาจทาได้ดว้ ยกัน
หลายวิธี แต่ที่นิยมปฏิบตั ิกนั แพร่ หลาย คือ วิธีร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis) ที่มีช่องขนาดต่างๆ
กัน มักใช้กบั ดินที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.075 ม.ม. ขึ้นไปวิธีตกตะกอนโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ หรื อหลอดดูด
(Pipette) วัดการตกตะกอนเหมาะสาหรับเม็ดดินขนาด 0.2 มม. ถึง 0.0002 มม. ทั้งสองวิธีดงั กล่าวอาจ
ใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ขนาดของตัวอย่างเดียวกันได้
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนรู ้แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการหาขนาดมวลคละของดินได้
2. อธิ บายขอบข่ายการทดลองหาขนาดมวลคละของดินได้
3. ทดลองหาขนาดมวลคละของดินได้
4. คานวณเปอร์ เซ็นต์ผา่ นตะแกรงและสรุ ปผลการทดลองได้

บทนา
มวลดินหนึ่งลูกบาศก์เมตร อาจประกอบด้วยเม็ดดินหลายขนาด เช่น 10 ซม. ลงมาจนกระทัง่
0.0002 มม. ซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า สมบัติทางฟิ สิ กส์ ของมวลดินจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดเม็ด
ดินอย่างมาก เช่น มวลดินที่มีเม็ดใหญ่กว่าตะแกรงเบอร์ 200 ส่ วนมากจะไม่มีความเหนี ยวหรื อแรงยึด
เกาะระหว่างเม็ดดิ น ซึ่ งเรี ยกว่าดิ นทรายส่ วนดิ นที่มีส่วนประกอบเป็ นเม็ดเล็กมาก ก็จะเรี ยกว่าดิ น
เหนียว นอกจากนั้นขนาดเม็ดดินยังมีอิทธิ พลกับความซึ มน้ า การรับแรง อัตราการทรุ ดตัวและอื่นๆอีก
มาก การก่อสร้ างทัว่ ไปดิ นมักจะเป็ นส่ วนประกอบทางวิศวกรรมอย่างหนึ่ ง ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ าง
เขื่อนสนามบิน ถนน แม้แต่ฐานรากอาคารขนาดใหญ่ แต่ดินที่ใช้ในงานก่อสร้างได้ดีน้ นั จะต้องมี
ขนาดคละที่เหมาะสม ซึ่ งในการหาว่าดินมีขนาดความคละกันอย่างไรนั้นจะต้องทาการหาขนาดของ
เม็ดดิน โดยดินเม็ดหยาบใช้วิธีการร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน และนาขนาดคละของดินมาใช้ในการ
จาแนกประเภทของดินต่อไป

5.1 การหาขนาดมวลคละของดิน (Sieve Analysis)
สามารถทาได้ 3 วิธี ซึ่ งแต่ละการทดลองจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของดิน คือ
1) Sieve Analysis วิธีน้ ี เหมาะกับดินเม็ดหยาบ เช่น กรวด ทราย การทดสอบโดยวิธีน้ ี ทาได้
โดยการนาดิ นที่ตอ้ งการหาขนาดใส่ ลงไปร่ อนตะแกรงมาตรฐาน ซึ่ งตะแกรงที่ ใช้ร่อนนั้นมี หลาย
ขนาด โดยจัดให้ตะแกรงขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ขา้ งบนและขนาดเล็ก สุ ดอยู่ขา้ งล่ าง ขนาดเล็กสุ ดเป็ น
ตะแกรงเบอร์ 200 ซึ่ งมีขนาดรู ตะแกรงเท่ากับ 0.075 มม. ดังรู ปที่ 5.5 เมื่อทาการร่ อนผ่านตะแกรงเสร็ จ
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แล้ว จะนามาชัง่ เพื่อคานวณหาปริ มาณดิ นส่ วนที่คา้ งหรื อผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ เป็ นเปอร์ เซ็ นต์กบั
น้ าหนักดินทั้งหมด ดังสมการที่ 5.1
น้ าหนักของ ดินในแต่ละ ตะแกรง
เปอร์เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรง =
x100 ……...(5.1)
น้ าหนักของ ดินทั้งหมด
เปอร์เซ็นต์คา้ งสะสมหาจากผลบวกสะสมของเปอร์ เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรงที่ ใหญ่
กว่าเปอร์ เซ็นต์ของดินที่ผา่ นตะแกรง (%Passing หรื อ %Finer หรื อ %Smaller) = 100 – เปอร์ เซ็นต์คา้ ง
สะสม ส่ วนเม็ดดินที่ผา่ นตะแกรงร่ อนเบอร์ 200 นามาวิเคราะห์วิธีไฮโดรมิเตอร์ จากนั้นนาผลที่ได้ไป
เขียนกราฟก็จะได้ค่าประมาณร้อยละของดินเหนียว จากการทราบปริ มาณร้อยละของขนาดเม็ดดินนั้น
2) Hydrometer Analysis วิธีน้ ี เหมาะสาหรับดิ นเม็ดละเอียดซึ่ งมีขนาดกว่า 0.075 มม. หรื อ
ตะแกรงเบอร์ 200 เช่ น ตะกอนทรายหรื อดิ นเหนี ยว การทดสอบทาได้โดยนาดิ นที่ตอ้ งการ หาขนาด
มาละลายน้ าแล้วใส่ ลงไปในหลอดแก้ว เพื่อให้เม็ดดิ นกระจายตัวและแขวนลอยอยู่ในน้ า แล้วใช้
ไฮโดรมิเตอร์ วดั อัตราการตกตะกอน หรื อวัดความถ่วงจาเพาะของเม็ดดินที่ละลายแขวนลอยอยูใ่ นน้ า
ที่ความลึก h ในช่วงเวลาต่างๆกันซึ่งจะเป็ นไปตามกฎของสโต๊ค (Storke’s Law) คือ ความเร็ วของการ
ตกตะกอนของเม็ดดินจะขึ้นอยูก่ บั ความหนาแน่นของเม็ดดิน ความหนาแน่นของของเหลว ความหนืด
ของของเหลวและขนาดของเม็ดดิน กล่าวคือดิ นเม็ดใหญ่จะตกตะกอนเร็ วกว่าดิ นเม็ดเล็ก เมื่อทราบ
ความเร็ วของการตกตะกอนก็สามารถหาขนาดของเม็ดดินได้
3) Combined Analysis คือใช้กบั ดิ นเหนี ยวที่มีกรวด ทราย ซิ ลล์ ปนอยู่ ซึ่ งเป็ นการทดลอง
Sieve Analysis บวกกับการทดลอง Hydrometer Analysis
การหาการกระจายขนาดของเม็ดดินนั้น ทาโดยการนาผลการทดสอบการหาขนาดของ
เม็ดดิน(ดินพวกเม็ดหยาบที่ได้จากวิธีร่อนผ่านตะแกรง และดินพวกเม็ดละเอียดที่ได้จากวิธีตกตะกอน)
มาเขี ยนเส้ นกราฟแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างขนาดของเม็ดดิ น ที่ มีข นาดเล็ก กว่าโดยน้ า หนักใน
กระดาษ Semi-log จะได้กราฟกระจายตัวของเม็ดดิน ดังรู ปที่ 5.1
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รู ปที่ 5.1 แสดงเส้นกราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน
จากรู ปที่ 5.1 จะเห็นว่าลักษณะกราฟการกระจายตัวของเม็ดดินสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1) ดิ นที่มีขนาดคละกันดี ได้แก่ดินที่มีขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจน ถึงขนาดเล็กคละ
กันอย่างเหมาะสม เส้นกราฟที่เขียนได้จะเป็ นเส้นโค้งสม่ าเสมอลากจากด้านหนึ่ งไปยังอีกด้านหนึ่ ง
หรื อสามารถหาจากค่า Coefficient of uniformity (CU) ซึ่ งแสดงการกระจายตัวของเม็ดดินว่ามีความ
สม่าเสมอ ได้จากสมการ
D
Cu
= 60 ............................................................................(5.2)
D10
โดยที่

D60
D10

= คือขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 60%
= คือขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 10% เรี ยกว่า ขนาด
ประสิ ทธิผล (Effective Size)
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นอกจากนี้สามารถหาจากความโค้งของเส้นกราฟที่เรี ยกว่า Coefficient of Curvature (CC) ซึ่ ง
จะแสดงถึงขนาดคละกันว่า ขนาดคละกันดี จะต้องมีลกั ษณะตามตารางที่ 2.2 หรื อ ขนาดคละกันไม่ดี
ซึ่งคานวณได้จากสมการ
Cc

2
D 30
=
....................................................................(5.3)
D10 x D 60

D30

= คือขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 30%

ตารางที่ 5.1 ลักษณะของดินที่มีขนาดคละกันดี
ชนิดของดิน
Cu
กรวด
มากกว่า 4
ทราย
มากกว่า 6

Cc
1–3
1–3

รู ปที่ 5.2 แสดงดินที่มีขนาดคละกันดี (Well Graded Soil)2
2) ดินที่มีขนาดคละกันไม่ดี (Poorly Graded Soil) แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
ก. ดิ นที่มีขนาดเม็ดสม่ าเสมอ (Uniform Graded) คื อดิ นมี ขนาดเดี ยวกันเป็ นส่ วนใหญ่
เส้นกราฟที่ได้จะมีลกั ษณะเป็ นเส้นในแนวดิ่งขนานแกน y

รู ปที่ 5.3 แสดงดินที่มีขนาดเม็ดสม่าเสมอ (Uniform Graded)3

2
3

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

ข. ดินที่มีขนาดเม็ดขาดช่วง (Skip หรื อ Gap Graded) คือดินที่มีแต่ขนาดใหญ่หรื อขนาด
เล็ก ขาดขนาดใดขนาดหนึ่งไป เส้นกราฟจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นราบในช่วงที่ขนาดเม็ดดินขาดหายไป
สาหรับดินที่มีขนาดคละกันไม่ดีน้ ี

รู ปที่ 5.4 แสดงดินที่มีขนาดเม็ดขาดช่วง (Skip หรื อ Gap Graded)4

5.2 ขอบข่ ายในการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
เป็ นการทดลองเพื่อหาขนาดเม็ดดินของมวลดินและการกระจายส่ วนคละของเม็ดดินโดย
ใช้วิธีการร่ อนผ่านตะแกรง สาหรับเบอร์ ตะแกรงที่นิยมใช้กนั ก็คือขนาด 3/8 นิ้ว เบอร์ 4, 10, 20, 40,
100 และ 200 โดยเบอร์ ตะเกรงที่จะขาดไม่ได้ก็คือ เบอร์ 4, 100, 200 ซึ่ งตะแกรงที่มีช่องเปิ ดใหญ่ที่สุด
จะอยูบ่ นและไล่ตามลาดับลงมา ดินหรื อหิ นที่เล็กกว่าช่องเปิ ดของตะแกรงก็จะหล่นลงมาในชั้นต่อไป
ดินที่ใหญ่กว่าช่องเปิ ดของตะแกรงก็จะค้างอยูบ่ นตะแกรง
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D - 422 Standard Test Method of Particle Size
Analysis of Soils

4

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

5.3 ใบงานขั้นการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 5
ใบงานที่ 6
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 7
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ขนาดมวลคละของดิน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาขนาดมวลคละของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาขนาดมวลคละของดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาขนาดมวลคละของดินได้
4) สามารถคานวณหาขนาดมวลคละของดินได้
5.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) ตะแกรงโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. เบอร์ 3/8” , 4 , 10 , 20 , 40 , 100 , 200 และ
ถาดรองตะแกรง พร้อมเครื่ องมือเขย่าตะแกรง
2) เครื่ องชัง่ ขนาด 2 กิโลกรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม
3) เครื่ องแบ่งตัวอย่างขนาดต่างๆ
4) แปรงลวดทองเหลือง แปรงพลาสติก และแปรงขน สาหรับทาความสะอาดตะแกรง
5) เตาอบสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ 110 ± 5 องศาเซลเซียส
6) ค้อนยาง

รู ปที่ 5.5 แสดงตะแกรงโลหะ
รู ปที่ 5.6 แสดงเครื่ องเขย่าตะแกรง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขนาดมวลคละของดิน

หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

ใบงานที่ 6

หน่ วยที่ 5
สอนครั้งที่ 7

ชื่องาน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 5.7 แสดงเตาอบ 110 ± 5 องศาเซลเซียส รู ปที่ 5.8 แสดงเครื่ องชัง่ อ่านได้ถึง 0.01 กรัม
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
5.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
เอาดินตัวอย่างที่เตรี ยมไว้ มาอบหรื อตากแดดให้แห้ง ถ้ายังจับตัวกันเป็ นก้อนให้ใช้คอ้ นยาง
ทุบให้แตกเสี ยก่อน นาตัวอย่างมาคลุ กเคล้าให้เข้ากันบนผืนผ้าใบหรื อบนพื้นเรี ยบแล้วเกลี่ ยดิ นให้
กระจายและแยกด้วยวิธีแบ่งสี่ หรื อใช้เครื่ องมือแบ่งตัวอย่างดินโดยเอา 2 ใน 4 ส่ วน สาหรับปริ มาณ
ของตัวอย่างดินที่จะนามาทดสอบจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดเม็ดดินใหญ่สุดดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 แสดงปริ มาณน้ าหนักดินแห้งซึ่ งใช้ในการร่ อนผ่านตะแกรง
ขนาดเม็ดดินใหญ่สุด
3/8 นิ้ว (9.5 มม.)
3/4 นิ้ว (19.0 มม.)
1 นิ้ว (25.0 มม.)
121 นิ้ว (37.5 มม.)
2 นิ้ว (50.0 มม.)
3 นิ้ว (75.0 มม.)

น้ าหนักตัวอย่างดินอย่างน้อย (กรัม)
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 5
ใบงานที่ 6
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 7
ชื่อหน่ วย การทดลอง หา
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ขนาดมวลคละของดิน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 5.3 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลของการทดลอง
2) ตารางที่ 5.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ผา่ น
5.3.5 ขั้นการทดลอง
1) ทาความสะอาดตะแกรงทั้งหมดด้วยแปรงทาความสะอาด แล้วทาการชั่งน้ าหนักของ
ตะแกรงแต่เบอร์ บนั ทึกค่า (ชัง่ น้ าหนักของ Pan ด้วย)
2) นาตะแกรงมาเรี ยงซ้อนกันโดยให้ตะแกรงที่มีขนาดช่ องใหญ่อยู่บน แล้วเรี ยงขนาดเล็ก
ตามลาดับดังนี้ เบอร์ 3/8” , 4 , 10 , 20 , 40 , 100 , 200 และ Pan
3) นาตัวอย่างดินที่เตรี ยมไว้เทใส่ ลงบนตะแกรงชั้นบนสุ ด ปิ ดฝาแล้วนาเข้าเครื่ องเขย่า ใช้เวลา
ในการเขย่าอย่างน้อย 10 นาที แล้วนาตะแกรงแต่ละอันไปชัง่ น้ าหนัก จะได้น้ าหนัก
ตะแกรงรวมกับดิ นที่ ค ้างบนตะแกรง นาดิ นที่ คา้ งอยู่บนตะแกรงออกทิ้งแล้วทาความ
สะอาดตะแกรงให้เรี ยบร้อย

รู ปที่ 5.9 แสดงการใช้คอ้ นยางทุบดิน
รู ปที่ 5.10 แสดงการร่ อนดินด้วยตะแกรง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 5
ใบงานที่ 6
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 7
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขนาดมวลคละของดิน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3.6 การรายงาน
1) รายงานค่าเปอร์ เซ็นต์ผา่ นตะแกรงขนาดต่างๆ ต่อมวลรวม ลงในตารางที่ 5.3
2) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ที่ผา่ นลงในตารางที่ 5.4
3) แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสม่าเสมอ (Cu) และสัมประสิ ทธิ์ ความโค้ง (CC)
4) แสดงค่าเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาด
5.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ห้ามนาตะแกรงที่ชารุ ดมาใช้สาหรับการทดลองซึ่ งจะทาให้ได้ค่าที่ได้เกิดความผิดพลาด
2) ไม่ควรใส่ ดินในตะแกรงมากเกินไปเพราะจะทาให้การร่ อนทาได้ยาก
3) ควรใช้เวลาในการร่ อนตะแกรงให้เพียงพอหรื อแน่ใจว่าดินขนาดต่างๆ ได้ผา่ นตะแกรงตาม
ขนาดเม็ดดินจริ งๆ
4) ระวังอย่าให้เม็ดดินหายไปในระหว่างการทดลอง
5.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการทดลองจะทาให้เห็นถึงการกระจายของมวลคละของดิน ขนาดของเม็ดดิน โดยที่
การกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน มักแสดงด้วยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเม็ดในสเกล
ลอกการิ ทึม และเปอร์ เซ็ นต์โดยน้ าหนักของเม็ดที่มีขนาดเม็ดเล็กกว่าที่ ระบุ ซึ่ งเรี ยกว่ากราฟการ
กระจายของขนาดเม็ดดิน
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 6
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง หา
ชื่องาน
ขนาดมวลคละของดิน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน

หน่ วยที่ 5
สอนครั้งที่ 7
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 5.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินด้วยตะแกรงร่ อนดิน
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 500 กรัม
น้ าหนัก
น้ าหนัก น้ าหนัก
ช่องเปิ ด น้ าหนัก
น้ าหนัก
ส่ วนที่
ตะแกรง
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ผ่าน
ขนาด
ตะแกรง
ดินค้าง ดินค้าง
ตะแกรง ตะแกรง
ดินที่คา้ ง
ตะแกรง
เบอร์
+ ดิน
ตะแกรง สะสม
มม.
กรัม
กรัม
%
กรัม
%
%
¾ นิ้ว
½ นิ้ว
3/8 นิ้ว
No.4
No.10
No.40
No.100
No.200
Pan

19.000
12.500
9.510
4.750
2.000
0.425
0.150
0.075
-

689.50
717.66
575.00
477.45
419.55
340.50
341.50
301.10
-

689.50
0.00
968.86 251.20
1113.80 538.80
2225.85 1748.40
1017.15 597.60
624.50 284.00
529.50 188.00
569.10 268.00
256.00

0.00
6.28
13.47
43.71
14.94
7.10
4.70
6.70
6.40

0.00
6.28
19.75
63.46
78.40
85.50
90.20
92.20
98.60

100.00
93.72
80.25
36.54
21.60
14.50
9.80
7.80
1.40
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ขนาดมวลคละของดิน

หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

ใบงานที่ 6

หน่ วยที่ 5
สอนครั้งที่ 7

ชื่องาน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

เปอร์ เซ็นต์ผา่ น (%)

ตารางที่ 5.4 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์เซ็นต์ผา่ น
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์เซ็นต์ผา่ น
100.00
100.00
100.00
100.00
93.72
93.72
90.00
90.00
80.25
80.00
80.25
80.00
70.00
70.00
60.00
60.00
50.00
50.00
40.00
40.00
36.54
36.54
30.00
30.00
21.60
21.60 14.50
20.00
14.50 9.80 7.80
20.00
9.80 7.80
10.00
10.00
0.00
0.00
100.000
100.000

10.000
10.000

1.000
1.000
ขนาดตะแกรง (มม.)

0.100
0.100

0.010
0.010
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

5.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
1) น้ าหนักของดินที่คา้ งบนตะแกรง (Weight of Soil Retained )
= ( น้ าหนักของตะแกรง+ดิน ) - (น้ าหนักของตะแกรง) ……….………..(5.4)
2) เปอร์เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรง (Percent Retained )
=

น้ าหนักดิน ทีค่ า้ งบนต ะแกรง
× 100 …………………………………...(5.5)
น้ าหนักของ ตัวอย่างดิน

3) เปอร์เซ็นต์คา้ งสะสม (Cumulative Percent Retained )
= นาเปอร์เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรง มาบวกแบบสะสม………..…..(5.6)
4) เปอร์ เซ็นต์ของดินที่ผา่ นตะแกรง (Percent Finer or Percent Passing )
= 100 – เปอร์เซ็นต์คา้ งสะสม………………………………...………….(5.7)
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5) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
ตารางที่ 5.5 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
3/4 นิ้ว
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %
น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

%
%

19.000
689.50
689.50
0.00
0.00
0.00
100.00

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 689.50 – 689.50 = 0.00
0.00
=
x100 = 0.00
4 ,000
= 0.00
= 100 – 0.00 = 100

ตารางที่ 5.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
1/2 นิ้ว
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

12.500
717.66
968.86
251.20

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

6.28

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

6.28
93.72

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 968.86 – 717.66 = 251.20
251.20
x100 = 6.28
=
4 ,000
= 0.00 + 6.28 = 6.28
= 100 – 6.28 = 93.72
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ตารางที่ 5.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
3/8 นิ้ว
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

9.510
575.00
1,113.80
538.80

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

13.47

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

19.75
80.25

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 1,113.80 – 575.00 = 538.80
538.80
=
x100 = 13.47
4 ,000
= 6.28 + 13.47 = 19.75
= 100 – 19.75 = 80.25

ตารางที่ 5.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.4
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

4.750
477.45
2,225.85
1,748.40

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

43.71

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

63.46
36.54

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 2,225.85 – 477.45 = 1,748.40
1,748.40
=
x100 = 43.71
4 ,000
= 13.47 + 43.71 = 63.46
= 100 – 63.46 = 36.54
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ตารางที่ 5.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 5
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.10
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

2.000
419.55
1,017.15
597.60

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

14.94

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

78.40
21.60

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 1,017.15 – 419.55 = 597.60
597.60
=
x100 = 14.94
4 ,000
= 63.46 + 14.94 = 78.40
= 100 – 78.40 = 21.60

ตารางที่ 5.10 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 6
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.40
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

0.425
340.50
624.50
284.00

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

7.10

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

85.50
14.50

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 624.50 – 340.50 = 284.00
284.00
=
x100 = 7.10
4 ,000
= 78.40 + 7.10 = 85.50
= 100 – 85.50 = 14.50

5 - 18
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

ตารางที่ 5.11 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 7
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.100
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

0.150
341.50
529.50
188.00

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง

%

4.70

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

%
%

90.20
9.80

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 529.50 – 341.50 = 188.00
188.00
=
x100 = 4.70
4 ,000
= 85.50 + 4.70 = 90.20
= 100 – 90.20 = 9.80

ตารางที่ 5.12 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 8
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.200
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม. 0.075
กรัม 301.10
กรัม 381.10
กรัม 80.00

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง

%

2.00

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

%
%

92.20
7.80

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 381 – 301.10 = 80.00
80.00
=
x100 = 2.00
4 ,000
= 90.20 + 2.00 = 92.20
= 100 – 92.20 = 7.80
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ตารางที่ 5.13 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 9
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
PAN
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

256.00

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง

%

6.40

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

%
%

98.60
1.40

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
256
=
x100 = 6.40
4 ,000
= 92.20 + 6.40 = 98.60
= 100 – 98.60 = 1.40
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แบบทดสอบที่ 5 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 3 เรื่อง การทดลองหาขนาดคละมวลดิน
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การจาแนกดินทุกระบบจาเป็ นจะต้องใช้ตะแกรงขนาดใดเป็ นตัวจาแนก
ก. No. 200, No.10
ข. No. 200, No.40
ค. No. 200
ง. No. 100
2. ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความสม่าเสมอของดินคือข้อใด
ก. D60 / D30
ข. D30 / D60
ค. D60 / D 10
ง. D10 / D60
3. การหาขนาดของเม็ดดินไม่เหมาะกับดินประเภทใด
ก. ดินเหนียว
ข. ทราย
ค. ทรายแป้ ง
ง. กรวด
4. จะหาเปอร์เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรงได้จากข้อใด
น้ าหนักดิน ในตะแกรง
ก.
น้ าหนักของ ดินผ่านตะแ กรง
ข.

น้ าหนักดิน ในตะแกรง
น้ าหนักของ ตะแกรง

ค.

น้ าหนักดิน ผ่านตะแกรง
น้ าหนักของ ดินในตะแกร ง

ง.

น้ าหนักดิน ในตะแกรง
น้ าหนักของ ดินทัง้ หมด
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5. ดินที่มีขนาดคละกันไม่ดี Poorly Graded soil คือข้อใด
ก. ดินที่มีขนาดสม่าเสมอเท่ากัน
ข. ดินที่มีขนาดของเม็ดเหลี่ยมและกลมคละกัน
ค. ดินที่มีเฉพาะเม็ดเหลี่ยม
ง. ดินที่มีเฉพาะเม็ดกลม
6. ดินตัวอย่างขนาดเม็ดใหญ่สุด 19 มม. จะใช้ตวั อย่างของดินจานวนเท่าไหร่ ในการทดลองหาขนาด
คละเม็ดดินด้วยตะแกรง
ก. 500 กรัม
ข. 1,000 กรัม
ค. 2,000 กรัม
ง. 3,000 กรัม
7. ตะแกรงที่มีขนาด No.100 หมายถึงข้อใด
ก. ช่องของตะแกรงมี 100 ช่องใน 1 ซม2
ข. ช่องของตะแกรงมี 100 ช่องใน 1 นิ้ว2
ค. ช่องของตะแกรงมีขนาด 100 x 100 ซม2
ง. ช่องของตะแกรงมีขนาด 100 x 100 นิ้ว2
จากรู ปให้ตอบคาถามข้อ 8 – ข้อ 10
100.00

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE

95.00

100.00

PERCENT PASSING BY WEIGHT (%)

90.00
80.00

75.00

70.00
60.00

60.00
50.00
40.00
30.00

25.00
8.00

20.00
10.00
0.00

100.000

10.000

1.000

DIMETER (mm)

0.100
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8. จากรู ปค่าของ D60 มีค่าเท่าไหร่
ก. 60%
ข. 15.5 มม.
ค. 4.8 มม.
ง. 4 %
10. ค่าของ Cc มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 21.34
ข. 2.83
ค. 1.40
ง. 0.02
10. ค่าของ Cu มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 10.89
ข. 5.556
ค. 1.96
ง. .510
คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 ขนาดของตะแกรงร่ อนดิน นิ ยมใช้ No 200- 100- 80- 60- 40- 10- 4
…….2.2 รู ตะแกรงขนาด 0.075 มม. คือตะแกรงเบอร์ 100
D10 2
….....2.3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความโค้งคือ
D 60 xD 30
…….2.4 ดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่า 10 % ควรหาขนาดเม็ดดินด้วยวิธีอื่น
…….2.5 ขนาดของตะแกรงที่จะขาดไม่ได้คือตะแกรงเบอร์ 4 และเบอร์ 200
…….2.6 ลักษณะของช่องรู ตะแกรงมีลกั ษณะรู ปทรงกลม
…….2.7 ถ้าค่าของ Cu ต่า (น้อยกว่า 4 หรื อ 6 ) แสดงว่าเม็ดดินมีขนาดใกล้เคียงกัน
……2.8 ดินเม็ดหยาบ หมายถึง ดินที่มีขนาดโตกว่าช่องเปิ ดของตะแกรงเบอร์ 200
……2.9 ดินเม็ดละเอียด หมายถึง ดินที่มีขนาดเล็กกว่าช่องเปิ ดตะแกรง เบอร์ 200
……2.10 ค่าของ D10 หมายความว่า ปริ มาณ 10 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนักของดินมีขนาด
เล็กกว่า 0.083 มม.
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 4 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ขนาดมวลคละของดินโดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาค่าขนาดมวลคละของดิน
2) บันทึกการทดลองที่ได้ตามตารางที่ 5.13
ตารางที่ 5.14 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาค่าขนาดมวลคละของดิน
การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินด้วยตะแกรงร่ อนดิน
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ………….กรัม
น้ าหนัก
น้ าหนัก น้ าหนัก
ช่องเปิ ด น้ าหนัก
น้ าหนัก
ตะแกรง
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ขนาด
ตะแกรง
ดินค้าง ดินค้าง
ตะแกรง ตะแกรง
ดินที่คา้ ง
เบอร์
+ ดิน
ตะแกรง สะสม
มม.
กรัม
กรัม
กรัม
%
%
3/4 นิ้ว
1/2 นิ้ว
3/8 นิ้ว
No.4
No.10
No.40
No.100
No.200
PAN

19.000
12.500
9.510
4.750
2.000
0.425
0.150
0.075
-

689.50
717.66
575.00
477.45
419.55
340.50
341.50
301.10
-

689.50
0.00
968.86 251.20
1113.80 538.80
2225.85 1748.40
1017.15 597.60
624.50 284.00
529.50 188.00
569.10 268.00
256.00

0.00
6.28
13.47
43.71
14.94
7.10
4.70
6.70
6.40

0.00
6.28
19.75
63.46
78.40
85.50
90.20
92.20
98.60

ส่ วนที่
ผ่าน
ตะแกรง
%
100.00
93.72
80.25
36.54
21.60
14.50
9.80
7.80
1.40
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

3) เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ผา่ นตะแกรงลงในตาราง
ที่ 5.14
4) คานวณหาค่า Cu และ Cc
ตารางที่ 5.15 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์เซ็นต์ผา่ น

เปอร์ เซ็นต์ผา่ น (%)

กราฟแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ ผ่าน
100.00
100.00
90.00
90.00
80.00
80.00
70.00
70.00
60.00
60.00
50.00
50.00
40.00
40.00
30.00
30.00
20.00
20.00
10.00
10.00
0.00
0.00
100.000
100.000

10.000
10.000

1.000
1.000
ขนาดตะแกรง (มม.)

0.100
0.100

0.010
0.010

5) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

หน่ วยที่ 6
การจาแนกประเภทของดิน (Soil Classification)

1

1

1

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552

1
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

หน่ วยที่ 6
การจาแนกประเภทของดิน (Soil Classification)
หัวข้ อเรื่อง
6.1 การจาแนกลักษณะของดินตามขนาดองค์ประกอบและคุณสมบัติ
6.2 ระบบการจาแนกประเภทของดิน
6.3 การจาแนกดินตามระบบ Unified Soil Classification(U.S.C)

สาระสาคัญ
การจาแนกประเภทของดินระบบ Unified Soil Classification อาศัยข้อมูลพื้นฐานในการ
จาแนกคล้ายๆกัน คือ การกระจายและขนาดของเม็ดดิน, ค่า Atterberg’s limits ,สี , กลิ่น และการจับตัว
ของเม็ดดิน รวมทั้งอินทรี ยส์ ารที่เจือปน ซึ่ งได้กล่าวไว้ในบทของ Atterberg’s Limits และ บทของการ
หาขนาดเม็ดดิ น แล้ว โดยใช้อกั ษรภาษาอัง กฤษแทนชื่ อ ของดิ น นั้นจะช่ วยให้ก ารจ าแนกดิ น ทาง
วิศวกรรมออกเป็ นหมวดหมู่ ได้แก่ ดิ นมวลหยาบ ดิ นมวลละเอียด ซึ่ งดิ นมวลหยาบประกอบด้วย
กรวด ทราย และดินมวลละเอียดประกอบด้วย ดินตะกอนและดินเหนียว นอกจากนั้นยังพิจารณา
อักษรตัวตาม โดยดูจากมวลคละดีหรื อมวลคละไม่ดีและค่าขีดความเหลวของดิน พลาสติกอินเด็กซ์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนรู ้แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการจาแนกลักษณะของดินได้
2. จาแนกดินตามแบบ U.S.C. ได้
3. อธิ บายลาดับขั้นตอนการจาแนกดินตามวิธี U.S.C. ได้
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

บทนา2
การจาแนกขนาดของดินตามขนาดของเม็ดดินนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น ดินเม็ดหยาบ
เช่น หิ น กรวด ทราย และดินเม็ดละเอียด เช่น ตะกอนทราย ดินเหนียว วัสดุแขวนลอย เป็ นต้น สาหรับ
ดินเม็ดหยาบจะหาขนาดโดยวิธีการร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน ส่ วนดินพวกเม็ดละเอียดหาขนาดโดย
วิธีวดั อัตราการตกตะกอนในน้ า

6.1 การจาแนกประเภทของดินตามขนาดองค์ ประกอบและสมบัติของเม็ดดิน
การจาแนกจะขึ้นกับการกาหนดของแต่ละสถาบัน ทาให้การแบ่งขนาดของเม็ดดินมีความ
แตกต่างกัน ดังรวบรวมและเปรี ยบเทียบไว้ในตารางที่ 6.1 ประมาณ 9 สถาบันดังนี้
USBR
ASTM
JIS
CAA
AASHTO
BSI
DIN
MIT
USDA
FAA

2

คือ United State Bureau of Reclamation
คือ American Society for Testing and Materials
คือ Japanese industrial Standard
คือ Civil Aeronautics Administration
คือ American Association of State Highway and Transportation Officials
คือ British Standard Institution
คือ Deutsh Industric Norm
คือ Massachusette Institute of Technology
คือ United State Department of Agriculture
คือ Federal Aviation Association

มณเทียร กังศศิเทียม. กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม. หน้า 34
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.1 แสดงการจาแนกประเภทของดินตามขนาดของดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
3"
3/4"
#4
#10 #40
#200
ขนาดรู ตะแกรงมาตรฐาน
Unified
กรวด
ทราย
หิ น
ตะกอนทรายหรื อดินเหนียว
และ
ปาน
หยาบ
ละเอียด
หยาบ
ละเอียด
USBR
กลาง
75
19
4.75
2
0.425
0.075
ดิน
ASTM
ทราย
ตะกอนทราย
แขวนลอย
เหนียว
หิ น
กรวด
ปาน
D422-63
หยาบ
ละเอียด
กลาง
75
19
4.75
2
0.425
0.075
0.005 0.001
กรวด
ทราย
ดิน
หิ น
ตะกอนทราย
แขวนลอย
ปาน
เหนียว
JIS
หยาบ
ละเอียด
หยาบ
ละเอียด
กลาง
75
20
5
2
0.425
0.075
0.005
0.001
ทราย
กรวด
ตะกอนทราย
ดินเหนียว
CAA
หยาบ
ละเอียด
2
0.25
0.05
0.005
กรวด
ทราย
ดิน
ตะกอนทราย
แขวนลอย
ASSHTO หิ น
ปาน
เหนียว
หยาบ
ละเอียด
หยาบ
ละเอียด
M146-70
กลาง
75
25 9.5
2
0.425
0.075
0.002
0.001
ระบบ

กรวด
BSI
1377-75

DIN
4D22-55

MIT

USDA

หิ น

ทราย

ตะกอนทราย

ดินเหนียว

ปาน
ปาน
ปาน
ละเอียด หยาบ
ละเอียด หยาบ
ละเอียด
กลาง
กลาง
กลาง
60
20
5
2
0.6
0.2
0.06 0.02 0.006 0.002
กรวด
ทราย
ตะกอนทราย
หิ น
ดินเหนียว
ปาน
ปาน
หยาบ
ละเอียด หยาบ ปานกลาง ละเอียด หยาบ
ละเอียด
กลาง
กลาง
60
20
5
2
0.6
0.2
0.06 0.02 0.006 0.002
ทราย
ตะกอนทราย
หิ น
กรวด
ดินเหนียว
ปาน
หยาบ ปานกลาง ละเอียด หยาบ
ละเอียด
กลาง
60
2
0.6
0.2
0.06 0.02 0.006 0.002
กรวด
ทราย*
หิ น
ตะกอนทราย
ดินเหนียว
หยาบ
ละเอียด
1
2 3 4 5
75
12.5
2
1 0.5 0.25 0.1 0.05
หยาบ

*หมายเหตุ 1 หยาบมาก และ 5 ละเอียดมาก
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

6.2 ระบบการจาแนกประเภทของดิน3
ระบบการจาแนกประเภทของดิ นมี หลายแบบ ขึ้ นอยู่ก ับลักษณะงานที่ นาไปใช้ การจาแนก
ประเภทของดินที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั มี 3 วิธี ดังนี้
1) แผนภูมิสามเหลี่ยมจาแนกประเภทดิน (Triangular Soil Classification Chart) วิธีน้ ี จาแนก
โดยอาศัยขนาดของเม็ดดิ นเป็ นเกณฑ์ เหมาะสาหรั บดิ นกรวดหรื อทราย จากตารางจะพบว่าไม่ได้
พิจารณาค่าขีดความเหลว ขีดความเหนียว และดัชนีสภาพพลาสติก การจาแนกประเภทของดินตาม
ขนาดของเม็ดดิ นที่ง่ายที่สุดสามารถทาได้โดยอาศัยรู ปสามเหลี่ยมดังรู ปที่ 6.1 ตัวอย่างเช่น มีตวั อย่าง
ดินและแยกได้ดงั นี้ มีดินเหนี ยวอยู่ 60%, มีทรายปนอยู่ 40% และมีตะกอนทรายผสมอยู่ 30% ใน
ตัวอย่างดินกลุ่มนี้ จากภาพจะได้ดินประเภท ดินร่ วนปนดินเหนียว

รู ปที่ 6.1 แสดงรู ปสามเหลี่ยมของการจาแนกประเภทของดิน4

3

สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ของดิน. 2545. หน้า 30
สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ของดิน. 2545. หน้า 30

4
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.2 แสดงการจาแนกประเภทของดินตามขนาดเม็ดดิน5
ส่ วนประกอบ (%)
ชนิดดิน
ทราย
ดินตะกอน
Sand
80-100
0-20
Sandy loam
50-80
0-50
Loam
30-50
30-50
Silt loam
0-50
50-100
Sandy clay loam
50-80
0-30
Clay loam
20-50
20-50
Silt clay loam
0-30
50-80
Sandy clay
55-70
0-15
Silt clay
55-70
0-50
Clay
0-55
0-55

ดินเหนียว
0-20
0-20
0-20
0-20
20-30
20-30
20-30
30-45
30-45
30-100

2) ระบบ U.SC. ระบบนี้นิยมกันมากในงานวิศวกรรมฐานราก ซึ่ งนอกจากจะพิจารณามวลคละ
ของดินแล้ว ยังได้นาค่าขีดความเหลว ขีดความเหนี ยวและดัชนีสภาพพลาสติกของมวลดินมาเป็ น
เกณฑ์ในการเรี ยกชื่อ โดยใช้ตวั ภาษาอังกฤษแทน เช่น G คือกรวด, S คือทราย, M คือดินตะกอน และ
C คือดินเหนียว และเขียน 2 ตัวแทนชนิดของดินได้ GM หมายถึงกรวดปนดินตะกอน GC หมายถึง
กรวดปนดินเหนียว
การจาแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified นี้ เป็ นวิธีที่นิยมแพร่ หลายมากกว่าวิธีอื่น
เพราะเหมาะกับงานวิศวกรรมทัว่ ๆไปเช่น งานถมดินและงานฐานราก เป็ นต้น โดยจะจาแนกประเภท
ของดินออกเป็ นกลุ่มๆโดยใช้อกั ษรภาษาอังกฤษเป็ นสัญลักษณ์แทนการเรี ยกชื่อกลุ่มดินซึ่ งจะแบ่งตาม
ขนาดและลักษณะการกระจายตัวของเม็ดดิน แต่ละกลุ่มจะมีอกั ษร 2 ตัว ตัวแรกจะเป็ นกลุ่มหลักและ
ตัวที่ 2 จะเป็ นกลุ่มย่อยลงไป ซึ่ งตัวอักษรแต่ละตัวจะมีความหมายดังแสดงในตารางที่ 6.3

5

มานะ อภิพฒั นะมนตรี . วิศวกรรมปฐพีและฐานราก. 2543. หน้า 50
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ตารางที่ 6.3 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจาแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified6
สัญลักษณ์ ลักษณะดิน ย่อมาจาก
ลักษณะทัว่ ไปและขนาดของเม็ดดิน
เม็ดกลมมนหรื อเป็ นเหลี่ยม ผ่านตะแกรงขนาด 80 มม.
แต่คา้ งตะแกรงขนาด 4.75 มม.
G
พวกกรวด
Gravel ขนาดระหว่าง 80-200 มม. ถือว่าเป็ นดินเม็ดหยาบ
และขนาดระหว่าง 4.75-20 มม. ถือว่าเป็ นดินเม็ด
ละเอียด
เม็ดกลมมนหรื อเป็ นเหลี่ยม ผ่านตะแกรงขนาด 4.75
มม. แต่คา้ งตะแกรงขนาด 0.075 มม.
ขนาดระหว่าง 2.0-4.75 มม. ถือว่าเป็ นดินเม็ดหยาบ,
S
พวกทราย
Sand
ขนาดระหว่าง 0.425-2.0 มม. ถือว่าเป็ นดินเม็ดปาน
กลางและขนาดระหว่าง 0.075-0.425 มม. ถือว่าเป็ น
ดินเม็ดละเอียด
พวก
ขนาดเล็กกว่า 0.075 mm ค่อนข้างจะมีความเหนียว
M
Mo = Silt
ตะกอนทราย
และรับกาลังได้นอ้ ยเมื่ออยูใ่ นสภาพแห้ง
ขนาดเล็กกว่า 0.075 mm มีความเหนียวโดยจะขึ้นกับ
พวก
C
Clay ค่าความชื้นในดินและรับกาลังได้ดีเมื่ออยูใ่ นสภาพ
ดินเหนียว
แห้ง
พวก
เป็ นดินอินทรี ย ์ มีหลายขนาดขึ้นกับลักษณะการเกิด
O
Organic
สารอินทรี ย ์
ของดิน
มีสาร
Pt
Peat
ดินโคลนสี ดา
อินทรี ยส์ ู ง
มีขนาด
Well
W
คละกันดี
graded
มีขนาด
Poorly
P
คละกันไม่ดี
graded
Low
L.L. น้อยกว่า
L
Liquid
50%
Limit
6
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.3 (ต่อ) แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจาแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified
สัญลักษณ์ ลักษณะดิน ย่อมาจาก
ลักษณะทัว่ ไปและขนาดของเม็ดดิน
High
L.L. มากกว่า
H
Liquid
50%
Limit
3) ระบบ AASHTO (Classification) การจาแนกดิ นระบบ AASHTO นิ ยมใช้ในงาน
วิศวกรรมการทาง โดยแบ่งดินเป็ นกลุ่มใหญ่ 7 กลุ่ม ใช้สัญลักษณ์ A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 และ
A-7 สาหรับดิน A-1, A-2, A-3 เป็ นดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 30% จัดเป็ นดินมวลหยาบ ส่ วน
ดินกลุ่ม A-4, A-5, A-6 และ A-7 เป็ นดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่า 35% จัดเป็ นพวกดินมวล
ละเอียด คือดินตะกอนปนดินเหนียว ซึ่ งในดินบางกลุ่มยังสามารถแบ่งย่อยได้ดงั ตารางที่ 6.4 โดยเรี ยง
ตามลาดับความเหมาะสมต่อการนามาใช้เป็ นดินคันทาง กล่าวคือดินกลุ่ม A-1 จะดีที่สุด และดินที่กลุ่ม
A-7 จะไม่ดีที่สุด
ดินกลุ่ม A-1 ถึง A-3 จะเป็ นดินเม็ดหยาบ โดย A-1 เป็ นพวกกรวดและทรายที่มีขนาด
คละกันดีแบ่งย่อยเป็ น A-1-a และ A-1-b ดินกลุ่ม A-2 เป็ นพวกกรวดและทรายที่มีดินพวกเม็ดละเอียด
เช่ น ตะกอนทรายหรื อดิ นเหนี ยวปนอยู่ แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยอีกคือ A-2-4, A-2-5, A-2-6 และ A-2-7
สาหรับดินกลุ่ม A-3 เป็ นพวกทรายที่มีขนาดคละกันไม่ดี
ดินกลุ่ม A-4 ถึง A-7 เป็ นดินเม็ดละเอียด เช่น ตะกอนทรายหรื อดินเหนี ยว โดย A-4 และ
A-5 เป็ นพวกตะกอนทราย ส่ วน A-6 และ A-7 เป็ นพวกดินเหนียว สาหรับ A-7 ยังแบ่งย่อยออกไปเป็ น
A-7-5 และ A-7-6 ดินกลุ่ม A-4 ถึง A-7 สามารถจาแนกประเภทได้เลยจากค่า ขีดความเหลว และดัชนี
สภาพพลาสติกโดยอาศัยแผนภูมิความเหนียวในรู ปที่ 6.2
นอกจากนี้ ยงั มีดินอีกกลุ่มหนึ่ ง คือ A-8 เป็ นดิ นที่ มีสารอินทรี ยป์ นอยู่ เช่ น Peat ซึ่ งไม่
สามารถนามาใช้งานทางวิศวกรรมได้ และสามารถจาแนกประเภทได้ดว้ ยตาเปล่า จึงไม่ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 6.4
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.4 แสดงการจาแนกประเภทของดินโดยระบบ AASHTO7
วัสดุเม็ดหยาบ
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 35%

การจาแนกประเภทดิน
การจาแนกประเภท
แบบกลุ่ม

หมายเหตุ :

7

A-2

A-1-a

A-1-b

50 max
30 max
15 max

50 max
25 max

A-3

51 min
10 max

A-4

A-5

A-6

A-7
A-7-5
A-7-6

35 max

36 min

36 min

36 min

36 min

40 min
11 min

40 max
41 min
10 max
10 max
8 max
12 max
ตะกอนทราย

A-2-4

A-2-5

A-2-6

A-2-7

35 max

35 max

35 max

40 max
10 max

41 min
10 max

40 max
11 min

6-9

ร่ อนด้วยตะแกรง เปอร์ เซ็นต์
ผ่านตะแกรง
เบอร์ 10
เบอร์ 40
เบอร์ 200
คุณลักษณะของส่วนที่ผา่ น
ตะแกรงเบอร์ 40
L.L.
P.I.
ดัชนี ของกลุ่ม
ชนิดของวัสดุ
ความเหมาะสมต่อการใช้เป็ น
ดินคันทาง

A-1

วัสดุเม็ดละเอียด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่า 35%

6 max
0
หิ น กรวด และทราย

N.P.
0
ทรายละเอียด

0
4 max
กรวดและทรายปนตะกอนทรายหรื อดินเหนียว

ดีเยีย่ มถึงดี

max = สู งสุ ด
* P.I. ของกลุ่มย่อย

มณเทียร กังศศิเทียม. กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม. 2543. หน้า 50

40 max
41 min
11 min
11 min*
16 max
20 max
ดินเหนียว

พอใช้ถึงไม่ดี

min = ต่าสุ ด
A-7-5 จะเท่ากับหรื อน้อยกว่า L.L.-30

N.P. = Non – Plastic (ไม่มีความเหนียว)
P.I. ของกลุ่มย่อย A-7-6 จะมากกว่า L.L.-30

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

รู ปที่ 6.2 แสดงแผนภูมิความเหนียว8

6.3 การจาแนกดินตามระบบ Unified Soil Classification
ระบบนี้ นิยมใช้กนั มากผูท้ ี่คิดระบบนี้ เป็ นคนแรก คือ Arthure Casagrande (1942) ต่อมา
U.S. Crops of Engineer ได้นามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อนามาใช้ในการจาแนกดินในงานสร้างลานบินและ
นอกจากนี้ ยงั มีหน่วยงานอื่นนาเอาการจาแนกดินระบบนี้ ไปแก้ไขเพิ่มเติม และตั้งเป็ นระบบใหม่อีก
หลายๆ ระบบในประเทศต่างๆ

8

มณเทียร กังศศิเทียม. กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม. 2543. หน้า 51
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.5 แสดงการจาแนกประเภทดินโดยระบบ Unified9

9
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GW

GP
GM
GC
SW

SP

SM

ชื่อกลุ่มดิน
กรวดมีขนาดคละกันดี
กรวดผสมทรายมีเม็ดละเอียดปนบ้าง
หรื อไม่มีเลย
กรวดมีขนาดคละกันไม่ดี
กรวดผสมทรายมีเม็ดละเอียดปนบ้าง
หรื อไม่มี
กรวดมีตะกอนทรายปน
กรวด-ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน
กรวดมีดินเหนียวปน
กรวด-ทราย-ดินเหนียวผสมกัน
ทรายมีขนาดคละกันดี
ทรายปนกรวดมีเม็ดละเอียดปนบ้าง
หรื อไม่มี
ทรายมีขนาดคละกันไม่ดี
ทรายปนกรวดมีเม็ดละเอียดปนบ้าง
หรื อไม่มี
ทรายมีตะกอนทรายปน
ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน

เกณฑ์ การจาแนกประเภท
Cu
Cc
การจาแนกประเภทของดินโดยอาศัยเปอร์เซ็นต์ของดินพวกเม็ดละเอียด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 5% : GW GP SW SP
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่า 12% : GM GC SM SC
ั ลักษณ์ 4 ตัว
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ระหว่าง 5%-12% : คาบเกี่ยวกันใช้สญ

กรวดสะอาดมีเม็ดละเอียด
ปนอยูบ่ า้ งหรื อไม่มีเลย
กรวดมีเม็ด
ละเอียดปน
ทรายสะอาดมีเม็ดละเอียด
ปนอยูบ่ า้ งหรื อไม่มีเลย
ทรายมีเม็ด
ละเอียดปน

กรวด
ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 มากกว่าหรื อเท่ากับ
ครึ่ งหนึ่ งของส่ วนที่เป็ นเม็ดหยาบ
ทราย
ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 มากกว่าหรื อเท่ากับ
ครึ่ งหนึ่งของส่ วนที่เป็ นเม็ดหยาบ

สั ญลักษณ์ กลุ่ม

มากกว่า 4
อยูร่ ะหว่าง 1-3
ไม่เข้าเกณฑ์ประเภท GW

Atterberg limits อยูใ่ ต้
เส้น A หรื อ P.I. < 4
Atterberg limits อยูเ่ หนื อ
เส้น A หรื อ P.I. > 7
Cu
Cc

Atterberg limits อยูใ่ น
Hatched โซนถือว่า
คาบเกี่ยวกันใช้
สัญลักษณ์ 4 ตัว

มากกว่า 6
อยูร่ ะหว่าง 1-3
ไม่เข้าเกณฑ์ประเภท SW

Atterberg limits อยูใ่ ต้
เส้น A หรื อ P.I. < 4

Atterberg limits อยูใ่ น
Hatched โซนถือว่า
คาบเกี่ยวกันใช้
สัญลักษณ์ 4 ตัว
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ดินพวกเม็ดหยาบ
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 50%

การจาแนกประเภททั่วไป
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.5 (ต่อ) แสดงการจาแนกประเภทดินโดยระบบ Unified10
การจาแนกประเภททั่วไป

สัญลักษณ์ กลุ่ม

OH

ชื่อกลุ่มดิน
ตะกอนทรายอนินทรี ยแ์ ละทรายละเอียด
มาก หิ นฝุ่ น ทรายละเอียดปนตะกอนทราย
หรื อดินเหนียวมีความเหนียวเล็กน้อย
ตะกอนทรายอนินทรี ยม์ ีความเหนียวต่าถึง
ปานกลาง ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียว
ปนทราย ดินเหนียวปนตะกอนทราย ดิน
เหนียวล้วน
ตะกอนทรายอนินทรี ยแ์ ละดินเหนียวปน
ตะกอนทรายอินทรี ย ์ มีมีความเหนียวต่า
ตะกอนทรายอนินทรี ยแ์ ละทรายละเอียด
หรื อตะกอนทรายปนไมก้าหรื อดินเบา
ตะกอนทรายที่ยดื หยุน่
ดินเหนียวอนินทรี ยม์ ีความเหนียวสู ง ดิน
เหนียวมีความหนืดสูง
ดินเหนียวอินทรี ย ์ มีความเหนียวปานกลาง
ถึงสูง ตะกอนทรายอินทรี ย ์

PT

พีด โคลนสี ดา และดินอินทรี ยส์ ูงอื่นๆ

10

ตะกอนทรายและดินเหนียว
L.L. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 50

CL

OL

ตะกอนทรายและดินเหนียว
L.L. มากกว่า 50
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ดินพวกเม็ดละเอียด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่า 50%

ML

MH
CH
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เกณฑ์ การจาแนกประเภท

แยกได้โดย สี กลิ่น การสัมผัสและลักษณะเนื้ อ
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.6 แสดงตัวอย่างข้อมูลเพื่อการจาแนกดิน
% ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง (% FINER)
ตะแกรงเบอร์
ดินชนิด A
4
36.54
10
21.60
20
9.50
200
7.80
ค่า Liquid Limit (LL.)
33.50
ค่า Plastic Limit (PL.)
26.10
ค่า Plasticity Index (PI.)
7.40

ดินชนิด B
99.50
94.30
91.50
51.60
55.50
20.60
34.90

ตัวอย่างที่ 1 ดินชนิด A จากตารางที่ 6.6 การจาแนกประเภทดินโดยระบบ Unified ได้ดงั นี้
1) ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 50% พิจารณาว่าเป็ นดินเม็ดหยาบ เพราะขนาดที่เล็ก
กว่าตะแกรงเบอร์ 200 มีเพียง 7.80% เท่านั้น เป็ นดินกลุ่ม G
2) ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 น้อยกว่า 50% เป็ นดินกรวดเพราะขนาดที่เล็กกว่า ตะแกรงเบอร์
4 มีเท่ากับ 36.54%
3) ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 เป็ นดินกรวดที่มีส่วนของเม็ดเล็กน้อย (อยู่ระหว่าง 5% ถึ ง
12% ) จึงเป็ นจาพวก GP หรื อ GC
4) เอาค่า % ส่ วนที่ผา่ นตะแกรงไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรง
กับเปอร์ เซ็ นต์ที่ผ่าน แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสม่ าเสมอ (CU) และสัมประสิ ทธิ์
ความโค้ง (CC) เพื่อหาค่า CU และ CC ดังตารางที่ 6.8
5) จากสมการในหน่วยที่การทดลองที่ 5 สมการที่ 5.2 และสมการที่ 5.3 จะได้วา่
D
Cu
= 60
D10
7.20
=
=
42.36
0.17
2
D 30
Cc
=
D10 x D 60

4.10 2
=
0.17 x7.20

=

13.73
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.7 แสดงตารางการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
ขั้นตอนและเหตุผล
ดินชนิด A
1. ดินเม็ดหยาบหรื อละเอียด
หยาบ
เหตุผล
%F(#200) = 7.80% < 50%
2. ดินเม็ดหยาบเป็ นกรวดหรื อทราย
กรวด (G)
เหตุผล
%F(#4) = 36.64% < 50%
3. มีเม็ดละเอียด (FINE) มากหรื อน้อย
ปานกลาง
เหตุผล
%F(#200) อยูร่ ะหว่าง 5% – 12%
4. การกระจายของเม็ดดีหรื อไม่
คละกระจายกันไม่ดี (P)
เหตุผล

Cu = 42.36 > 6 , Cc = 13.73

5. ส่ วนเม็ดละเอียดเป็ นจาพวกใด
เหตุผล
6. สัญลักษณ์ของดินเม็ดหยาบ
เหตุผล
7. Liquid Limit สู งหรื อต่า
เหตุผล
8. อยูใ่ นพื้นที่ใดของ Plasticity Chart
เหตุผล
9. สัญลักษณ์ของดินเม็ดละเอียด
เหตุผล

Poorly - Graded (P)
เพราะไม่มีความเหนียว (NP)
ใช้สัญลักษณ์ 2 ตัวคู่ GP + GC
ต่า
เพราะ L.L. = 33.50% < 50%
เป็ นดินหยาบไม่ตอ้ งพิจารณา ให้ใช้ค่า Cu
และ CC
GP+GC

6) จากระบบการจาแนกดินตามระบบ U.S.C. จะได้วา่ ดินตัวอย่างชนิ ด A นี้ เรี ยกชื่ อว่า
GP + GC (2 ตัวคู่) ความหมายคือ กรวดมีขนาดคละกันไม่ดี, กรวดผสมทราย มีเม็ด
ละเอียดปนบ้างหรื อไม่มีเลย + กรวดมีดินเหนียวปน กรวด – ทราย – ดินเหนียวผสม
กัน

เปอร์ เซ็นต์ผา่ น (%)
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

กราฟความสั มพันธ์ ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ ผ่าน
100.00
100.00
100.00
100.00
93.72
93.72
90.00
90.00
80.25
80.00
80.25
80.00
70.00
70.00
60.00
60.00
50.00
50.00
40.00
40.00
36.54
36.54
30.00
30.00
21.60
21.60 14.50
20.00
14.50 9.80 7.80
20.00
9.80 7.80
10.00
10.00
0.00
0.00
7.20 4.10
0.17
100.000
10.000
1.000
0.100
100.000
10.000
1.000
0.100
ขนาดตะแกรง (มม.)

0.010
0.010

ตารางที่ 6.8 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ผา่ นของดินชนิด A11
อ่านค่าจากตารางที่ 6.8 กราฟแสดงคามสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ผา่ น
ของดินชนิด A จะได้ค่าดังนี้
D60
=
7.20
D30
=
4.10
D10
=
0.17
ตัวอย่างที่ 2 ดินชนิด B จากตารางที่ 6.6 การจาแนกประเภทดินโดยระบบ Unified ได้ดงั นี้
1) ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่า 50% พิจารณาว่าเป็ นดินเม็ดละเอียด เพราะขนาดที่
เล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 200 มีถึง 51.60% เป็ นดินกลุ่ม M หรื อ C
2) ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 มากกว่า 50% เป็ นดินตะกอนทรายและดินเหนี ยว (Silts and
Clay) เพราะขนาดที่เล็กกว่า ตะแกรงเบอร์ 4 มีเท่ากับ 99.50%
3) ค่าของ Liquid Limit (LL.) สู ง 55.50% เพราะมีค่า LL. มากกว่า 50%
4) ค่าของ Liquid Limit (LL.) เท่ากับ 55.50% และค่า Plasticity Index (PI.) เท่ากับ
34.90% จะอยูเ่ หนือเส้น A-lime ดังตารางที่ 6.10

11

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.9 แสดงตารางการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
ขั้นตอนและเหตุผล
ดินชนิด B
1. ดินเม็ดหยาบหรื อละเอียด
ละเอียด
เหตุผล
%F(#200) = 51.60% > 50%
2. ดินเม็ดหยาบเป็ นกรวดหรื อทราย
เป็ นดินเม็ดละเอียด
เหตุผล
%F(#200) = 51.60% > 50%
3. มีเม็ดละเอียด (FINE) มากหรื อน้อย
ละเอียด
เหตุผล
%F(#4) มีมากถึง 99.50%
4. การกระจายของเม็ดดีหรื อไม่
เป็ นดินละเอียดไม่ตอ้ งพิจารณาค่า Cu และ CC
เหตุผล
5. ส่ วนเม็ดละเอียดเป็ นจาพวกใด
เหตุผล
6. สัญลักษณ์ของดินเม็ดละเอียด
เหตุผล
7. Liquid Limit สู งหรื อต่า
เหตุผล
8. อยูใ่ นพื้นที่ใดของ Plasticity Chart
เหตุผล
9. สัญลักษณ์ของดินเม็ดละเอียด
เหตุผล

Silts and Clay
L.L. = 55.50% > 50%
M หรื อ C
เพราะเป็ นตะกอนทรายหรื อดินเหนียว
สู ง
L.L. = 55.50% > 50%
อยูเ่ หนือเส้น A-line
L.L. = 55.50% และ P.I. = 34.90%
CH
เพราะอยูเ่ หนือเส้น A-line
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตารางที่ 6.10 แสดงแผนภูมิความเหนียวของดินชนิด B 12
5) จากดินตัวอย่าง B จะอยูใ่ นกลุ่มของ CH เพราะว่าค่าของ L.L. เท่ากับ 55.50% และ
ค่า Plasticity Index เท่ากับ 34.90% ซึ่ งจะอยูเ่ หนือเส้น A-lime ดังรู ปที่ 6.4
6) จากระบบการจาแนกดินตามระบบ Unified Soil Classification จะได้วา่ ดินตัวอย่าง
ชนิด B นี้ เรี ยกชื่ อว่า CH ความหมายคือ ดินเหนียวอนินทรี ย ์ มีความเหนียวสู ง , ดิ น
เหนียวมีความหนืดสู ง ( Inorganic clays of high plasticity, fat clay)

12

มณเทียร กังศศิเทียม. กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม. 2543. หน้า 60
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

สรุป
เนื่ องจากมีผเู ้ กี่ ยวข้องกับดินอยู่หลายสาขาด้วยกัน การจาแนกประเภทดิ นจึงแตกต่างกัน
ออกไป แล้วแต่วตั ถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละสาขา เช่น ทางด้านเกษตรศาสตร์ จะจาแนกดินตาม
ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุสารที่พืชจะนาไปใช้ประโยชน์ ทางด้านธรณี วิทยา อาศัยลักษณะหิ นต้น
กาเนิ ดและการกัดกร่ อนผุพงั เป็ นปั จจัยในการจาแนก สาหรับทางวิศวกรรมโยธาพิจารณาคุณสมบัติ
ทางฟิ สิ กส์ และกลศาสตร์ ของดิ นเป็ นหลัก เช่ น ขนาดของเม็ดดิน, แรงยึดเกาะของมวลดิน เป็ นต้น
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยทางวิศวกรรมแต่ละหมวดหมู่ของดินที่จดั เข้าไว้ จะมีอกั ษร
ย่อเฉพาะซึ่ งจะเป็ นที่เข้าใจได้โดยง่ายในหมู่วิศวกร หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องการเรี ยกชื่ อดินมีหลายวิธี
สาหรับระบบ Unified Classification เป็ นที่ นิยมใช้กนั มากกับงานวิศวกรรมประเภท งานดิ นถม
งานฐานรากอาคาร งานเขื่อน ฝาย เพียงตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้อกั ษรย่อ 2 ตัว ทาให้จดจาง่าย และมี
ความหมายในตัวเอง เช่น G = Gravel (กรวด), S = Sand (ทราย), M = Silt (ดินทราย), C = Clay
(ดินเหนียว), W = Well Graded (เม็ดคละ), P = Poorly Grade (เม็ดไม่คละ), H = High Liquid Limit
(L.L. มีค่าสู ง), L = Low Liquid Limit (L.L. มีค่าต่า) หรื อ O = Organic (ดินมีอินทรี ยสารปนมาก) ก็
สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็ นดิ นประเภทใด มวลหยาบหรื อมวลละเอียด มีส่วนประกอบของดิ นเหนี ยว
หรื อไม่ ในการวิเคราะห์ชื่อตามระบบ Unified Soil Classification (U.S.C) ต้องใช้ผลการทดลองจาก
หน่วยที่ 4 การทดลองความข้นเหลวของดินและหน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดมวลคละของดินเป็ น
ข้อมูลในการพิจารณาอักษรภาษาอังกฤษที่จะใช้เรี ยกมวลดินนี้
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

แบบทดสอบที่ 6 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 6 เรื่อง การจาแนกประเภทของดิน
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. แผนภูมิสามเหลี่ยมเหมาะสาหรับดินประเภทใด
ก. กรวด, ทราย
ข. ทราย, ดินเหนียว
ค. ดินเหนียว, ตะกอนทราย
ง. กรวด, ตะกอนทราย
2. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนกรวดปนดินตะกอนทรายคือข้อใด
ก. GC
ข. GM
ค. GS
ง. GW
3. ดินทรายเม็ดปานกลางจะมีขนาดระหว่างเท่าใด
ก. 0.425 – 2.0 มม.
ข. 0.075 – 0.472 มม.
ค. 4.75 – 2.0 มม.
ง. 0.075 – 2.0 มม.
4. ถ้าดินที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 4 มากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ ควรเป็ นดินประเภทใด
ก. GC
ข. GC,SW สองตัวคู่
ค. SW
ง. CL
5. ถ้าดินที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 4 น้อยกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ และผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า
5 เปอร์เซ็นต์ควรเป็ นดินประเภทใด
ก. GW, GP
ข. GM, GC
ค. GW, GP, GM, GC
ง. GM, SM
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6. ดินที่มีค่า Cu มากกว่า 4 และ Cc อยูร่ ะหว่าง 1-3 คือดินในกลุ่มใด
ก. GW
ข. GP
ค. GM
ง. SW
7. เส้น A-line ใช้เป็ นเส้นแบ่งประเภทของดินระหว่างดินชนิดใด
ก. ดินทรายกับตะกอนทราย
ข. ดินตะกอนและดินเหนียว
ค. ดินเหนียวกับดินทราย
ง. ดินเหนียวกับดินพีด (โคลนสี ดาและดินอินทรี ยส์ ู ง)
8. ดินประเภท MH ต้องมีค่า LL. ไม่นอ้ ยกว่ากี่เปอร์ เซ็นต์
ก. 60%
ข. 55%.
ค. 50%
ง. 12 %
9. ดินที่เหมาะกับการรับน้ าหนักของฐานรากอาคารคือดินชนิดใด
ก. GP
ข. GP
ค. GM
ง. GC
10. ดินที่เหมาะในการทาผิวถนน คือดินชนิดใด
ก. GP
ข. GP
ค. GM
ง. GC

หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 ดิน GM คือกรวดมีดินเหนียวปน กรวด-ทราย-ดินเหนียวผสมกัน
…….2.2 ดิน SW จะมีค่า Cu มากกว่า 4
….....2.3 ดิน SC ค่า Atterberg limit จะมากกว่า 4
…….2.4 ดิน OL จะมีค่า LL. มากกว่า 50%
…….2.5 ดิน MH และ OH จะอยูใ่ ต้เส้น A-line
…….2.6 ดิน CL และ CH จะอยูเ่ หนื อเส้น A-line
…….2.7 ดิน ML คือทรายละเอียดปนตะกอนทราย หรื อมีดินเหนียวมีความเหนียว
เล็กน้อย
……2.8 ดิน A-2-4 คือ ดินเม็ดหยาบผ่านเบอร์ 200 มากกว่า 35 เปอร์เซนต์
……2.9 ดิน SW เมื่อบดอัดแน่นแล้วจะรับกาลังต้านทานแรงเฉื อนได้ดี
……2.10 งานก่อสร้างเขื่อนดินถมทั้งเขื่อน ดินประเภท GC เหมาะสมที่สุด
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หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ตอนที่ 2 แบบฝึ กหัดจาแนกประเภทของดิน (Soil Classification)
1. ให้นกั ศึกษาแต่ละคนทาการฝึ กปฏิบตั ิจากคาถามนี้
1) จงให้รายละเอียดความหมายของตัวอักษรย่อนี้ GP, GC, SW, ML และ OH
2) จากข้อมูลดินนี้ให้ทาการจาแนกดินตามระบบ Unified Soil Classification ว่าเป็ นดิน
ชนิดใด โดยนาข้อมูลจากโจทย์เขียนใส่ ในตารางที่ 6.9 และตารางที่ 6.10 ตามลาดับ
2.1) ตัวอย่างดินชนิ ดหนึ่ง มีค่า LL = 85%, PL = 40% และมีปริ มาณผ่าน
ตะแกรงขนาดต่างๆ ดังนี้ โดยนาข้อมูลจากโจทย์เขียนใส่ ในตารางที่ 6.9
Sieve No.
% Finer
4
98%
10
90%
40
60%
200
45%

2.2) นาดินตัวอย่างมาทาการร่ อนได้ขอ้ มูลดังตารางดังนี้
ก.) จากการร่ อนผ่านตะแกรง
Sieve No.

Sieve Opening (mm)

Wt. of Soil Retained on
Sieve (gm.)

4

4.75

12

10

2

23.4

20

0.85

89.6

40

0.425

197.2

100

0.15

380.8

200

0.075

227.5

Pan.

-

69.5
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ข.) นาดินส่ วนที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 40 ไปทา Atterberg’s Limits ได้ผลดังตาราง Liquid Limit
Test และ ตาราง’ Plastic Limit
ตาราง Liquid Limit Test
No. of Blows, N
38

30

26

15

Wet Soil + Can, g

23.61

28.57

26.42

21.64

Dry Soil + Can, g

21.4

24.8

22.4

19.2

Can, g

15.5

15.6

15.1

15.4

ตาราง’ Plastic Limit Test
Trial No.
1
Wet Soil + Can, g
18.88

2
19.33

Dry Soil + Can, g

17.8

18.1

Can, g

15.3

15.2
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ตารางที่ 6.11 แสดงตารางการคานวณข้อมูลของดิน
ขั้นตอนและเหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล
เหตุผล

หน่ วยที่ 6 การจาแนกประเภทของดิน

ดินชนิด

หน่ วยที่ 7
การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)
1

1

1

http://elecpit.rmutl.ac.th
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

หน่ วยที่ 7
การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)
หัวข้ อเรื่อง
7.1
7.2
7.3
7.4

ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าในดินกับความแน่นของดิน
ขอบข่ายการทดลองการบดอัดดิน
ใบงานขั้นการทดลองการบดอัดดิน
การคานวณจากผลการทดลองการบดอัดดิน

สาระสาคัญ
การบดอัดดินให้ได้ความแน่ นสู ง ตามความต้องการหรื อตามจุดประสงค์ของการใช้งาน
จะต้องอาศัยน้ าเป็ นตัวประสานเชื่อม แต่ถา้ น้ ามีอยูม่ ากเกินไป น้ าจะไปหุ ม้ เคลือบรอบๆ มวลดิน ทาให้
อณูของเม็ดดิ นแยกตัวห่ างจากกัน หรื อถ้ามีน้ าอยู่นอ้ ยเกินไป การประสานเชื่ อมไม่ดีพอที่จะช่วยให้
การบดอัดเม็ดดินเบียดชิดกันเท่าที่ควร
ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริ งดังกล่าว RR. Proctor (1933) ได้กาหนดวิธีทดสอบหาความ
สัมพันธ์ ระหว่างเปอร์ เซ็ นต์ความชื้ นกับความแน่ นของดิ นที่ได้จากการบดอัดในห้องปฏิ บตั ิการซึ่ ง
ต่อมาได้เป็ นที่ยอมรับและนิ ยมใช้ทดสอบการบดอัดดิ นในงานก่อสร้ างโดยทัว่ ไปว่าเป็ นวิธีทดสอบ
มาตรฐาน (Standard Proctor Test) โดยเฉพาะการทดสอบเพื่อควบคุมงานก่อสร้างถนน สนามบิน
เขื่อนดิ น พื้นโรงงาน ฯลฯ ในปั จจุบนั ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งได้วิวฒั นาการมีขนาดใหญ่ข้ ึน
บรรทุกน้ าหนักได้มากขึ้นหลายเท่าตัว พลังงานที่ใช้ในการ บดอัดก็จาเป็ นจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย จึงได้มี
การกาหนดวิธีทดสอบการบดอัดดินโดยการเพิ่มพลังงานให้สูง ขึ้นเพื่อจะได้ฐานดินที่มีความแน่นสู ง
รับน้ าหนักได้มาก เรี ยกว่า วิธีทดสอบแบบโมดิฟายด์ (Modified Proctor Test)
สาหรับพื้นที่จริ งพลังงานที่ใช้ในการบดอัดเปรี ยบได้กบั จานวนครั้งที่เครื่ องจักรบดอัดวิ่ง
ผ่า น แต่ ส าหรั บ ในห้องปฏิ บ ัติก ารทดลองจะถู ก เปลี่ ย นมาเป็ นการกระทุ ้ง ตามวิธี ก ารทดลองของ
Proctor โดยค่าพลังงานในการบดอัดนั้นจะขึ้นอยูก่ บั น้ าหนักของค้อนกระทุง้ ความสู งของระยะปล่อย
จานวนชั้นของการบดอัด จานวนครั้งที่กระทุง้ ต่อชั้น และปริ มาตรของโมล
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าในมวลดินกับความแน่นของมวลดินได้
2. บอกขอบข่ายการทดลองการบดอัดดินได้
3. บอกมาตรฐานการบดอัดดินทั้ง 2 มาตรฐานได้
4. ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนและใช้เครื่ องมืออย่างถูกต้องได้
5. บันทึกผลการทดลองเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ ากับความหนาแน่นได้
6. คานวณหาค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดและปริ มาณน้ าสู งสุ ดที่ทาให้มวลดินแน่นที่สุดได้

บทนา2
การบดอัดดินคือ การปรับปรุ งคุณภาพดินโดยการประยุกต์ใช้พลังงานเชิงกล ซึ่ งเป็ นการ
ปรับปรุ งคุ ณภาพดิ นปริ มาณความชื้ นที่มีความเหมาะสมที่สุด สาหรับดิ นที่ไม่มีความเชื่ อมแน่ นจะ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพด้วยวิธีการบดอัดโดยอาศัยการสั่นสะเทื อนและสาหรับดิ นเม็ดละเอี ยด สามารถ
ทดสอบการบดอัดดินได้ในห้องปฏิบ ตั ิการ โดยวิธีของ Proctor แต่ถา้ เป็ นในสนามสามารถเลือกใช้
เครื่ องจักรบดอัดชนิ ดต่างๆกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามชนิดของดินจุดประสงค์ของการบด
อัดดินก็เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของมวลดิน ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์หลายข้อดังนี้
1. ลดการทรุ ดตัวของดิน
2. เพิ่มกาลังต้านทานแรงเฉือนของดินและปรับปรุ งเสถียรภาพความลาดชัน
3. ปรับปรุ งกาลังต้านทานน้ าหนักของพื้นทาง
4. ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริ มาตร เช่น สาเหตุจากการบวมตัวและการหดตัว
ของดิน
5. ลดการซึ มผ่านของน้ าในดิน

2

สานักงานกองทุนการวิจยั แห่ งชาติ. คู่มือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ . 2549. หน้า 152
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พื้นฐานการบดอัดดินที่มีความเชื่ อมแน่น ได้ถูกสร้างความสัมพันธ์ข้ ึนโดย R.R. Proctor
ในปี 1933 โดยเริ่ มต้นเมื่อมีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ าใน Los Angeles และเขาได้พฒั นาหลักการบด
อัดดินโดยตีพิมพ์ในหนังสื อ Engineering New-Record (Proctor, 1933) แล้วนาวิธีการทดสอบนี้ ไปใช้
ในห้องปฏิบตั ิการโดยเรี ยกวิธีการดังกล่าวว่า Proctor Test ซึ่ งมีวิธีการทดสอบ 2 แบบคือ การบดอัด
แบบมาตรฐาน และการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน โดยที่ Proctor ได้กล่าวไว้วา่ ในการบดอัดดิ น
มักจะมีตวั แปรควบคุมอยู่ 4 ตัว คือ
1. ความหนาแน่นแห้ง
2. ปริ มาณความชื้น)
3. พลังงานในการบดอัด
4. ชนิดของดิน
การบดอัดสามารถแยกได้ 2 ส่ วน ดังนี้
1. การบดอัดดินในสนามโดยใช้เครื่ องจักรมี 3 ลักษณะดังนี้
1.1. วิง่ รถบดอัดไปมา เช่น รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อยาง รถบดตีนแกะ
1.2. ประเภทสั่นหรื อเขย่า เช่ น รถบดสั่ นสะเทื อน เครื่ องสั่นแบบแผ่นแบนและ
เครื่ อง สั่นแบบกระแทก
1.3. ประเภทกระทุง้ เช่ น สองเกลอ สามเกลอ กบกระโดด หรื อเครื่ องกระทุง้ ที่ใช้
กาลังจากเครื่ องบด
2. การบดอัดดินในห้องทดลอง มี 3 วิธี ดังนี้
2.1. วิธีบดอัดทางพลศาสตร์ วิธีน้ ี จะทาโดยการใช้คอ้ นเหล็กปล่อยตกบดอัดดิ นใน
แบบโมล ซึ่งใช้กนั ทัว่ ไป
2.2. วิธีบดอัดแบบนวด วิธีน้ ี เหมาะกับการเตรี ยมตัวอย่างดิน สาหรับทดสอบแรงอัด
แบบไม่ถูกจากัด (Unconfined Compression Test)
2.3. วิธี บ ดอัดทางสถิ ติศ าสตร์ วิธี น้ ี เหมาะส าหรั บ การเตรี ย มตัวอย่า งดิ น เพื่ อการ
ทดสอบแรงอัด 3 แกนและการอัดตัวคายน้ า วิธีน้ ีทาได้ 2 ประเภทคือ
2.3.1 การบดอัดแบบมาตรฐาน
2.3.2 การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน
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density)gm/cc
คววามหนาแน่นนแห้แห้ง ง(Dry
(Drydensity)
gm/cc
คววามหนาแน่

ค่าพลังงานต่อปริ มาณของการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน จะมีค่าสู งกว่าการบดอัดแบบ
มาตรฐานเท่ากับ 4.5 เท่า แต่การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานจะได้ความแน่ นแห้งสู งกว่าการบดอัด
แบบมาตรฐานเพียง 10% เท่านั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง และค่าความชื้ นจากผลการบดอัดในห้องทดลอง
การบดอัดในห้องทดลอง โดยทาการบดอัด 4-6 ครั้ง ครอบคลุมค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด
2.30
2.30
2.25
2.25
2.20
2.20
2.15
2.15
2.10
2.10
5.03
5.03

8.10
8.10

11.30
11.30

8.87
8.87

ปริปริมาณความชื
มาณความชื้ น้ น(Water
(Watercontent)
content)%%

รู ปที่ 7.1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและค่าปริ มาณความชื้ น3

3

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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7.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นแห้ ง ปริมาณนา้ และพลังงาน4
ความหนาแน่นของดินที่บดอัดแล้ว นอกจากปริ มาณน้ าที่ใช้ในการบดอัดแล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั
วิธีการบดอัดและพลังงานที่ใช้ในการบดอัด สาหรั บการบดอัดดิ นชนิ ดเดี ยวกันโดยใช้ปริ มาณน้ าที่
เท่ากัน แต่พลังงานในการบดอัดต่างกัน จะได้ความหนาแน่ นที่ต่างกันด้วย ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นแห้ง ปริ มาณน้ าและพลังงาน เมื่อใช้พลังงานในการบดอัดเพิ่มขึ้นจะได้ ความหนาแน่น
แห้ ง สู ง ขึ้ น , ความชื้ น ที่ เ หมาะสมลดลง, ความหนาแน่ น แห้ ง จะเพิ่ ม มากขึ้ น ในด้า นที่ แ ห้ ง และ
ความหนาแน่นแห้งในด้านที่เปี ยกจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ดังรู ปที่ 7.2

ความหนาแน่นแห้ง (Dry density) gm/cc

1.75

ด้านแห้ง

ด้านเปี ยก
พลังงานมาก

1.65

พลังงานน้อย
ด้านแห้ง

ด้านเปี ยก

1.55
10

12

14
16
18
20
22
ปริ มาณความชื้น (Water content)
%
รู ปที่ 7.2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง, ปริ มาณน้ า และพลังงาน
%

4

สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ ของดิน. หน้า 90
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7.2 ขอบข่ ายการทดลองการบดอัดดิน
การทดลองความแน่นแบบมาตรฐานและการทดลองความหนาแน่นแบบสู งกว่ามาตรฐาน
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ
7.2.1 D 1140 - 54 Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Standard Effort [12,400 ft- lb / ft3 (600 kN- m / m3) ]
7.2.2 D 1557 – 00 Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort [56,000 ft- lb / ft3 (2,700 kN- m / m3) ]
ตารางที่ 7.1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้และข้อกาหนดในการทดลอง
ขนาดแบบ
น้ าหนัก
เส้นผ่า
ความ ค้อนบด จานวน
วิธีทดสอบ
อัด
ชั้น
ศูนย์กลาง สู ง
กก.
ซม.
ซม.
โมล
10.16
11.68
2.5
3
มาตรฐาน
15.24
12.70
2.5
3
โมลสู งกว่า 10.16
11.68
4.5
5
มาตรฐาน
15.24
12.70
4.5
5

ระยะยก
ค้อนสู ง
ซม.
30
30
45
45

จานวนการ
บดอัด
แต่ละชั้น
ครั้ง
25
56
25
56

แบบ
โมล
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 2

รู ปที่ 7.3 แสดงโมล เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10.16 ซม. และขนาด 15.24 ซม.
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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ตารางที่ 7.2 แสดงการบดอัดแบบมาตรฐาน5
ลาดับที่
1. ขนาดของโมล
2. ความสู งของโมล
3. ปริ มาตรของโมล
4. น้ าหนักของค้อน
5. ระยะยก
6. จานวนชั้น
7. จานวนครั้งที่
กระทุง้ ต่อชั้น
8. พลังงาน
ในการบดอัด
9. วัสดุดิน

A
4 นิ้ว (10.16 ซม.)
4.584 นิ้ว (11.68 ซม.)
0.0333 ลบ.ฟุต
(944 ลบ.ซม.)
5.5 ปอนด์ (2.5 กก.)
12.0 นิ้ว
3

วิธีการ
B
4 นิ้ว
4.584 นิ้ว
0.0333 ลบ.ฟุต
5.5 ปอนด์
12.0 นิ้ว
3

C
6 นิ้ว (15.24 ซม.)
4.584 นิ้ว
0.075 ลบ.ฟุต
(2,124 ลบ.ซม.)
5.5 ปอนด์
12.0 นิ้ว
3

25

25

56

12,375 ฟุต-ปอนด์
ต่อลบ.ฟุต
(600 กน-เมตร/ลบ.ม)
ผ่ า นตะแกรงเบอร์ 4
(4.75 มม.) อาจจะใช้
ดินที่คา้ งตะแกรงเบอร์
4 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
20 เปอร์เซ็นต์

12,375 ฟุต-ปอนด์
ต่อลบ.ฟุต

12,375 ฟุต-ปอนด์
ต่อลบ.ฟุต

ผ่ า นตะแกรงเบอร์ 4
อ า จ ใ ช้ ดิ น ที่ ค้ า ง
ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์ 4
มากกว่าหรื อเท่ากับ 20
เปอร์ เ ซ็ น ต์ และดิ น ที่
ค้างตะแกรงขนาด 3/8
นิ้ว (9.5 มม.)

ผ่ า นตะแกรงเบอร์ 4
ใ ช้ ดิ น ที่ ค้ า ง บ น
ตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ ว
มากกว่าหรื อเท่ากับ 20
เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ละดิ น ที่
ค้างตะแกรงเบอร์ ¾
นิ้ ว น้ อ ย ก ว่ า 30
เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ ลบ.ฟุต = ลูกบาศก์ฟุต
ลบ.ม
= ลูกบาศก์เมตร
กน-เมตร/ลบ.ม = กิโลนิวตัน- เมตร/ ลูกบาศก์เมตร
5

สานักงานกองทุนการวิจยั แห่ งชาติ. คูม่ ือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ . 2549. หน้า 153.
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ตารางที่ 7.3 แสดงการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Test)6
วิธีการ
ลาดับที่
A
B
C
1. ขนาดของโมล
4 นิ้ว
4 นิ้ว
6 นิ้ว
2. ความสู งของโมล
4.584 นิ้ว
4.584 นิ้ว
4.584 นิ้ว
3. ปริ มาตรของโมล
0.0333 ลบ.ฟุต
0.0333 ลบ.ฟุต
0.075 ลบ.ฟุต
4. น้ าหนักของค้อน 10 ปอนด์ (4.54 กก.)
10 ปอนด์
10 ปอนด์
5. ระยะยก
18.0 นิ้ว (45.72 ซม.)
18.0 นิ้ว
18.0 นิ้ว
6. จานวนชั้น
5
5
5
7. จานวนครั้งที่
25
25
56
กระทุง้ ต่อชั้น
8. พลังงานในการ
56,250 ฟุต-ปอนด์
56,250 ฟุต-ปอนด์
56,250 ฟุต-ปอนด์
บดอัด
ต่อลบ.ฟุต
ต่อลบ.ฟุต
ต่อลบ.ฟุต
(2700 กน-เมตร/ลบ.ม)
9. วัสดุดิน
ใช้ ดิ น ที่ ค ้า งตะแกรง อา จจ ะ ใ ช้ ดิ นที่ ค้ า ง อา จจ ะ ใ ช้ ดิ นที่ ค้ า ง
เบอร์ 4 น้อ ยกว่า หรื อ ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์ 4 ตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ ว
เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า หรื อเท่ากับ มากกว่า 20 เปอร์ เซ็นต์
20 เปอร์เซ็นต์ และค้าง และค้างตะแกรงขนาด
ตะแกรงขนาด 1/8 นิ้ว ¾ นิ้ ว น้อ ยกว่ า 30
น้ อ ยกว่ า หรื อเท่ า กั บ เปอร์เซ็นต์
20 เปอร์เซ็นต์

6

สานักงานกองทุนการวิจยั แห่ งชาติ. คูม่ ือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ . 2549. หน้า 154.

7 - 10
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7.3 ใบงานขั้นการทดลองการบดอัดดิน
รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาค่าการบดอัดดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาค่าการบดอัดดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาค่าการบดอัดดินได้
4) สามารถคานวณหาค่าการบดอัดดินได้

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9
จานวน 4 ชั่วโมง

7.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) การบดอัดแบบสู ง กว่ามาตรฐาน แบบหล่ อทดสอบการบดอัดดิ น มี สองขนาดให้
เลือกใช้คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน 4 นิ้ว ความสู ง 4.584 นิ้ ว และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6 นิ้ ว ความสู ง 4.584 นิ้ ว พร้อมด้วยปลอกที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกันและแผ่นฐานสู ง 50 ม.ม. (มีปริ มาตร 1,000 ซม.3)

รู ปที่ 7.4 แสดงโมลการบดอัดดิน
รู ปที่ 7.5 ปลอกและแผ่นฐาน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 7
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 9
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
2) ค้อนบดอัดแบบมาตรฐาน หนัก 5.5 ปอนด์ ระยะยก 12 นิ้ว และแบบสู งกว่ามาตรฐาน
หนัก 10 ปอนด์ ระยะยก 18 นิ้ว
3) แม่แรงสาหรับดันตัวอย่างดินออกจากโมล
4) เหล็กปาดดินสันตรงขนาด 30 ซม.
5) ตะแกรงร่ อนดินขนาด เบอร์ 4
6) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม
7) ถาดผสมดิน
8) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
9) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส
10) กระบอกตวงน้ า มีขีดแบ่งปริ มาตร
11) ช้อนตักดิน
12) ค้อนยาง
13) กระป๋ องใส่ ตวั อย่างดิน

รู ปที่ 7.6 แสดงค้อนบดอัดแบบมาตรฐาน
รู ปที่ 7.7 แสดงค้อนยาง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองบดอัดดิน

รู ปที่ 7.8 แสดงตูอ้ บดิน

หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ใบงานที่ 8

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9

ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 7.9แสดงเครื่ องชัง่ ดิน 0.10 กรัมถึง 10 กิโลกรัม

รู ปที่ 7.10 แสดงถาดใส่ ดินและกระบอกตวงน้ า
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 7
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 9
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ าสะอาด
2) ดินตัวอย่างที่จะหาการบดอัด
7.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 7.4 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
2) ตารางที่ 7.5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าในดินกับความหนาแน่นแห้ง
7.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1) นาตัวอย่างดินที่ได้จดั เตรี ยมไว้มาเทลงในถาดผสมดิ น ใช้คอ้ นยางทุบดินที่เกาะอยูอ่ อก
จากกันถ้าตัวอย่างเป็ นดินเหนี ยว ผึ่งให้แห้งแล้วทุบให้ละเอียดหรื ออาจใช้เครื่ องบดร่ อน
ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 หนักประมาณ 3 – 5 กิโลกรัม
2) วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ความสู งของโมล เพื่อหาปริ มาตรของดินในโมล จากนั้น
ประกอบโมล และแผ่นฐาน พร้อมชัง่ น้ าหนัก (ไม่ตอ้ งชัง่ ปลอกสวม)
3) นาตัวอย่างดินที่เตรี ยมไว้อย่างน้อย 3 กิ โลกรัมสาหรับทดสอบแบบมาตรฐานและ 5
กิโลกรัม สาหรับการทดสอบแบบสู งกว่ามาตรฐาน โดยเริ่ มผสมน้ าให้มีความชื้ น ตาม
ค่าที่ได้จากขั้นตอนการเตรี ยมตัวอย่างแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
4) ตักดินใส่ โมลที่ประกอบไว้แล้ว โดยประมาณให้ความสู งในแต่ละชั้นเท่าๆ กัน โดยมี
จานวน 3 ชั้น สาหรับโมลแบบมาตรฐาน และ 5 ชั้นสาหรับโมลแบบสู งกว่ามาตรฐาน
เมื่อบดอัดครบจานวนชั้นแล้ว ให้ดินพ้นขอบโมลขึ้นไปประมาณ 1 - 2 ซม.
5) ใช้คอ้ นหนัก 5.5 ปอนด์สาหรับบดอัดแบบมาตรฐานและ 10 ปอนด์สาหรับบดอัดแบบสู ง
กว่ามาตรฐาน บดอัดดินในโมล แต่ละชั้นให้ทวั่ ทั้งโมล ให้บดอัดชั้นละ 25 ครั้ง สาหรับ
โมล ขนาด 4 นิ้ว. และ 56 ครั้งสาหรับโมล ขนาด 6 นิ้ว โดยให้โมลวางอยู่บนพื้น
คอนกรี ตเรี ยบ หรื อทาการทดสอบตามตารางที่ 7.4 และตารางที่ 7.5 ตามลาดับ
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองบดอัดดิน

หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ใบงานที่ 8

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9

ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 7.11 แสดงการทุบดินให้แยกออกจากกัน รู ปที่ 7.12 แสดงการบดอัดดินบนพื้นที่เรี ยบแข็ง

รู ปที่ 7.13 แสดงการปาดดินส่ วนเกินออก รู ปที่ 7.14 แสดงการชัง่ เพื่อหาน้ าหนักของดินในโมล

รู ปที่ 7.15 แสดงการดันดินออกจากโมล รู ปที่ 7.16 แสดงผสมน้ าเพิ่มกับดินเดิมและดินในโมล
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 7
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 9
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
6) เมื่อตอกกระทุง้ บดอัดครบจานวนครั้งแล้วถอดปลอกสวมของโมลออก ใช้บรรทัดเหล็ก
ปาดดินส่ วนที่สูงเกินปากโมลออก และอุดแต่งผิวดินให้เรี ยบเสมอปากโมล ใช้แปรงปั ด
ทาความสะอาดดิ นที่คา้ งอยูน่ อกโมลแล้วถอดแผ่นฐานออก นาไปชัง่ หาน้ าหนักดิ นใน
โมล ให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
7) ดันแท่งตัวอย่างดินออกจากโมล แล้วผ่ากลางตามแนวตั้ง เก็บดินตัวอย่างตามแนวผ่าอย่าง
น้อย 100 กรัม แล้วนาไปชัง่ น้ าหนักและนาเข้าในเตาอบเพื่อคานวณหาปริ มาณความชื้ น
ต่อไป
8) ใช้คอ้ นยางทุบก้อนดินที่เหลือให้แตกออกจนร่ วน แล้วผสมน้ าเพิ่มอีก 2 - 3 % คลุกเคล้า
กันให้ทวั่ สม่าเสมอ แล้วทาการทดลองซ้ าตามข้อ 4 ถึง 7 จนกระทัง่ น้ าหนักดินในโมลที่
ชัง่ ได้ครั้งสุ ดท้ายลดลง และอย่างน้อยควรจะเปลี่ยนหรื อเพิ่มปริ มาณน้ าถึง 5 ครั้ง
9) หาค่าความหนาแน่ นแห้งสู งสุ ด และค่าปริ มาณน้ าสู งสุ ดที่ทาให้ดินแน่นที่สุด จากการ
เขียนเส้นกราฟ
7.3.6 การรายงาน
1) หาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ความชื้ น และความหนาแน่นของดินแห้ง โดยการนา
ค่าความหนาแน่นของดินแห้ง มาเขียนเส้นกราฟในแกนตั้งและปริ มาณน้ าในดินมาเขียน
เส้นกราฟในแกนนอน
2) หาค่าปริ มาณน้ าสู งสุ ดจากเส้นโค้งของกราฟในข้อ 1
3) หาค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด
4) ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 7
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 9
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.7 ข้ อควรระวัง
1) หากเป็ นดินลูกรังหรื อกรวดบด อย่าทุบดินจนเม็ดดินแตก ถ้าเป็ นดินเหนียวควรผึ่งให้แห้ง
แล้วทุบให้ดินแตกละเอียด
2) ระหว่างการใช้คอ้ นทาการบดอัด ให้วางโมลบนพื้นที่เรี ยบและแข็งแรงมัน่ คง เพื่อไม่ให้
ยกตัวขึ้น ขณะทาการตอกจะทาให้สูญเสี ยพลังงานในการบดอัดได้
7.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) การบดอัดดินนี้ จะมีวิธีการทดสอบ 2 แบบคือ การบดอัดแบบมาตรฐาน และการบดอัด
แบบสู งกว่ามาตรฐานและในการบดอัดดิ นมักจะมีตวั แปรควบคุมอยู่ 4 ตัว คือ ความ
หนาแน่นแห้ง, ปริ มาณความชื้น, พลังงานในการบดอัดและชนิดของดิน
2) สาหรับพื้นที่จริ งพลังงานที่ใช้ในการบดอัดเปรี ยบได้กบั จานวนครั้งที่เครื่ องจักรบดอัดวิง่
ผ่าน แต่สาหรั บในห้องปฏิ บตั ิ การทดลองจะถู กเปลี่ ยนมาเป็ นการกระทุ ง้ ตามวิธีการ
ทดลองของ Proctor โดยค่าพลังงานในการบดอัดนั้นจะขึ้นอยู่กบั น้ าหนักของค้อน
กระทุง้ ความสู งของระยะปล่อยตก, จานวนชั้นของการบดอัด , จานวนครั้งที่กระทุง้ ต่อ
ชั้น และปริ มาตรของโมล
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง การบดอัดดินแบบมาตรฐาน

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่9
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 7.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
แบบมาตรฐาน
จานวนชั้น
3
ขนาด
10.10 ซม.
จานวนการตอก/ชั้น
25
ความสู ง
11.62 ซม.
น้ าหนักของค้อนตอก
2.49 กก.
ปริ มาตร
931.01 ซม.3
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
1
2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 162.04
163.28
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
154.59
155.17
น้ าหนักของน้ า
กรัม
7.45
8.11
กระป๋ องอบดินหมายเลข
กรัม
30.77
30.69
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
123.82
124.48
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.02
6.52
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,514.00
5,629.00
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
3,990.00
น้ าหนักดิน
กรัม 1,524.00
1,639.00
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.64
1.76
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.54
1.65

3
A3
161.68
152.34
9.34
30.53
121.81
7.67

4
A4
162.90
152.36
10.54
30.82
121.54
8.67

5,693.00
3,990.00
1,703.00
1.83
1.70

5,574.00
3,990.00
1,584.00
1.70
1.57
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองบดอัดดิน

ใบงานที่ 8

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9

ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ความหนาแน่นแห้ง กรัม / ซม.3

1.80
1.70

d = 1.70 กรัม/ซม3

1.60
1.50
6.02

O.M.C. = 7.60 %
6.52
7.67
8.67
ปริ มาณความชื้น (%)

ตารางที่ 7.5 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริ มาณความชื้น
ของการทดลองบดอัดดินแบบมาตรฐาน
จากตารางกราฟที่ 7.5 จะได้วา่
ปริ มาณความชื้นสู งสุ ด (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) = 7.60 %
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (MAXIMUM DRY DENSITY) d = 1.70 กรัม/ซม.3
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รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.10 ตารางการปฏิบัติการทดลอง การบดอัดดินแบบสู งกว่ ามาตรฐาน

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 7.6 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
แบบสู งกว่ามาตรฐาน
จานวนชั้น
5
ขนาด
10.10 ซม.
จานวนการตอก/ชั้น
25
ความสู ง
11.62 ซม.
น้ าหนักของค้อนตอก
4.54 กก.
ปริ มาตร
2,121.56 ซม.3
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
1
2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A1
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 168.22
169.37
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
161.61
158.92
น้ าหนักของน้ า
กรัม
6.61
10.45
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
30.11
29.87
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
131.50
129.05
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
5.03
8.10
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 10,885.00 11,293.00
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
5,989.00
น้ าหนักดิน
กรัม 4,896.00
5,304.00
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
2.31
2.50
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
2.20
2.31

3
A3
170.24
155.97
14.27
29.64
126.33
11.13

4
A4
166.82
155.67
11.15
29.93
125.74
8.87

11,442.00
5,989.00
5,453.00
2.57
2.31

11,028.00
5,989.00
5,039.00
2.38
2.18
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองบดอัดดิน

ความหนาแน่นแห้ง กรัม / ซม.3

2.40

ใบงานที่ 8

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9

ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

d = 2.33 กรัม/ซม3

2.35
2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
5.03

O.M.C. = 10.00 %
8.10
11.30

8.87

ปริ มาณความชื้น (%)
ตารางที่ 7.7 กราฟตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริ มาณความชื้น
ของการทดลองบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐาน
จากตารางกราฟที่ 7.7 จะได้วา่
ปริ มาณความชื้นสู งสุ ด (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) = 10.00 %
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (MAXIMUM DRY DENSITY) d = 2.33 กรัม/ซม.3
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7.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองการบดอัดดิน
1) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ
W -W
ω
= wet s ………………….……..……..…………...(7.1)
Ws
เมื่อ
ω
= ปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละคิดเทียบกับมวลของดินอบแห้ง
Wwet
= มวลของดินเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัม
Ws
= มวลของดินอบแห้ง มีหน่วยเป็ นกรัม
2) คานวณหาค่าความแน่นเปี ยก (Wet Density)
W
wet
= wet ……………………………………………...…….(7.2)
V
เมื่อ
wet
= ความแน่นเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
Wwet
= มวลของดินเปี ยกที่บดอัดในแบบ มีหน่วยเป็ นกรัม
V
= ปริ มาตรของแบบ หรื อปริ มาตรของดินเปี ยกที่บดอัดในแบบมี
หน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
3) คานวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density)
γ
d
= wet ……………………………….…………………(7.3)
1 w
เมื่อ
d
= ความแน่นแห้ง มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
wet
= ความแน่นเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ω
= ปริ มาตรน้ าในดินเป็ นร้อยละ
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7.4.2 การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองการบดอัดดินแบบมาตรฐาน
ตารางที่ 7.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
2 x11.62
π
(10.10)
น้ าหนักของค้อนตอก
จากการชัง่ น้ าหนัก ปริ มาตร
= 931.01
4
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

1
A1
162.04
154.59
7.45
30.77
123.82

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 162.04 – 154.59 = 7.45
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 154.59 – 30.77 = 123.82
7.45
=
× 100 = 6.02
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.02
123.82
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,514.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 1,524.00
= 5,514 – 3,990 = 1,524
1,524
=
= 1.64
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.64
931.01
1.64
x100 = 1.54
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.54
1 + 6.02
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ตารางที่ 7.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
2 x11.62
π
(10.10)
น้ าหนักของค้อนตอก
จากการชัง่ น้ าหนัก ปริ มาตร
= 931.01
4
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

2
A2
163.28
155.17
8.11
30.69
124.48

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 163.28 – 155.17 = 8.11
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 155.17 – 30.69 = 124.48
8.11
=
× 100 = 6.52
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.52
124.48
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,629.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 1,639.00
= 5,629 – 3,990 = 1,639
1,639
=
= 1.76
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.76
931.01
1.76
x100 = 1.65
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.65
1 + 6.52
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ตารางที่ 7.10 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
2 x11.62
π
(10.10)
น้ าหนักของค้อนตอก
จากการชัง่ น้ าหนัก ปริ มาตร
= 931.01
4
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

3
A3
161.68
152.34
9.34
30.53
121.81

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 161.68 – 152.34 = 9.34
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 152.34 – 30.53 = 121.81
9.34
=
× 100 = 7.67
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
7.67
121.81
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,693.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 1,703.00
= 5,693 – 3,990 = 1,703
1,703
=
= 1.83
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.83
931.01
1.83
x100 = 1.70
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.70
1 + 7.67
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ตารางที่ 7.11 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
2 x11.62
π
(10.10)
น้ าหนักของค้อนตอก
จากการชัง่ น้ าหนัก ปริ มาตร
= 931.01
4
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

4
A4
162.90
152.36
10.54
30.82
121.54

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 162.90 – 152.36 = 10.54
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 152.36 – 30.82 = 121.54
9.34
=
× 100 = 8.67
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.67
121.81
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,574.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 1,584.00
= 5,574 – 3,990 = 1,584
1,584
=
= 1.70
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.70
931.01
1.70
x100 = 1.57
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม3
1.57
1 + 8.67
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7.4.3 การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองการบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐาน
ตารางที่ 7.12 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
น้ าหนักของค้อนตอก

จากการชัง่ น้ าหนัก

ปริ มาตร

π(15.24) 2 x11.63
= 2,121.56
4

ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

1
A1
168.22
161.61
6.61
30.11
131.50

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 168.22 – 161.61 = 6.61
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 161.61 – 30.11 = 131.50
6.61
=
× 100 = 5.03
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
5.03
131.50
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 10,885.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 4,896.00
= 10,885 – 5,989 = 4,896
4,896
=
= 2.31
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม3
2.31
2,121.56
2.31
x100 = 2.20
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม3
2.20
1 + 5.03
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ตารางที่ 7.13 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
น้ าหนักของค้อนตอก

จากการชัง่ น้ าหนัก

ปริ มาตร

π(15.24) 2 x11.63
= 2,121.56
4

ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

2
A2
169.37
158.92
10.45
29.87
129.05

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 169.37 – 158.92 = 10.45
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 158.92 – 29.87 = 129.05
10.45
=
× 100 = 8.10
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.10
129.05
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 11,293.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 5,304.00
= 11,293 – 5,989 = 5,304
5,304
=
= 2.50
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
2.50
2,121.56
2.50
=
x100 = 2.31
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
2.31
1 + 8.10
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ตารางที่ 7.14 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
น้ าหนักของค้อนตอก

จากการชัง่ น้ าหนัก

ปริ มาตร

π(15.24) 2 x11.63
= 2,121.56
4

ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

3
A3
170.24
155.97
14.27
29.64
126.33

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 170.24 – 155.97 = 14.27
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 155.97 – 29.64 = 126.33
14.27
=
× 100 = 11.30
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
11.30
126.33
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 11,442.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 5,453.00
= 11,442 – 5,989 = 5,453
5,453
=
= 2.57
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
2.57
2,121.56
2.57
x100 = 2.31
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
2.31
1 + 11.30
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ตารางที่ 7.15 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
น้ าหนักของค้อนตอก

จากการชัง่ น้ าหนัก

ปริ มาตร

π(15.24) 2 x11.63
= 2,121.56
4

ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

4
A4
166.82
155.67
11.15
29.93
125.74

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 166.82 – 155.67 = 11.15
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 155.67 – 29.93 = 125.74
11.15
=
× 100 = 8.87
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.87
125.74
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 11,028.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 5,039.00
= 11,028 – 5,989 = 5,039
5,039
=
= 2.38
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
2.38
2,121.56
2.38
=
x100 = 2.18
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
2.18
1 + 8.87
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สรุป
การบดอัดดิน คือ การปรับปรุ งคุณภาพดินโดยการประยุกต์ใช้พลังงานเชิงกล เพื่อทาให้
ดิ นแน่ นขึ้นโดยการไล่อากาศออกไปจากดิ น ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งปริ มาณความชื้ นในมวลดิ นให้มี
ความเหมาะสมที่ ดีที่สุดและวัดปริ มาณความแน่ นของดิ นในรู ปของความหนาแน่ นแห้งหรื อหน่ วย
น้ าหนักแห้ง พื้นฐานการบดอัดดินของดินที่มีความเชื่ อมแน่น ได้ถูกสร้าง ความสัมพันธ์ข้ ึนโดย R.R.
Proctor การปรับปรุ งคุณภาพดินโดยบดอัดทาให้ดินมีกาลังต้านทานน้ าหนัก หรื อแรงมากขึ้น ลดการ
ทรุ ดตัวของชั้นดิน และลดการซึ มน้ าของดิน อนึ่งในทางปฏิบตั ิ การบดอัดดินกระทาได้หลายวิธี โดย
แต่ละวิธีเหมาะสมสาหรับดินต่างประเภทกัน เช่น การใช้น้ าหนักกดทับการกระแทก หรื อตอก การย้ า
การสั่นสะเทือน โดยดินแต่ละชนิดเมื่อบดอัดแล้วมีความแน่นจะแตกต่างกัน
การบดอัดดิ นจะทาให้ค่าความหนาแน่ นแห้งของดิ นสู งขึ้น ขณะที่ช่องว่าง หรื อโพรง
อากาศระหว่างเม็ดดินลดลง ปริ มาณความชื้ นที่เหมาะสมที่จะทาให้ได้ค่าความหนาแน่ นของดินสู ง
ที่สุด R.R. Proctor กาหนดวิธีทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความชื้ นกับความแน่นของดิน
ที่บดอัดในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นที่ยอมรับ และนิยมใช้เป็ นวิธีทดสอบแบบมาตรฐาน เรี ยกว่า วิธีทดสอบ
แบบมาตรฐานต่ อมาในงานวิศวกรรมต้องการบดอัดดิ นโดยใช้พ ลัง งานมากขึ้ น จึ งได้พ ฒ
ั นาวิธี
ทดสอบการบดอัดดิ นโดยเพิ่มพลังงานให้สูง ขึ้ น ซึ่ งเรี ยกวิธีทดสอบว่า วิธีทดสอบแบบสู งกว่า
มาตรฐาน หรื อวิธีดดั แปลง (Modified Proctor Test)
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แบบทดสอบที่ 7 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 7 เรื่อง การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การบดอัดแบบมาตรฐานมีขอ้ ไม่ต่างจากการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานคือ
ก. น้ าหนักค้อน
ข. จานวนชั้นที่กระทุง้
ค. ปริ มาณความชื้น
ง. ขนาดของโมล
2. การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน จานวนครั้งของการตอกกระทุง้ ดินคือ
ก. 25 ครั้ง
ข. 26 ครั้ง
ค. 56 ครั้ง
ง. 65 ครั้ง
3. Optimum Moisture Content หมายความว่า
ก. ปริ มาณน้ าสู งสุ ดที่ทาให้ดินแน่นที่สุด
ข. ปริ มาณของน้ าที่นอ้ ยที่สุดที่ทาให้ดินแน่น
ค. ปริ มาณน้ าในดินก่อนทดสอบความหนาแน่น
ง. ปริ มาณน้ าในดินเฉลี่ยหลังจากอบแห้ง
4. ค้อนกระทุง้ ดินแบบบดอัดดินแบบมาตรฐานหนักเท่าใด
ก. 2.5 กก.
ข. 3.5 กก.
ค. 4.5 กก.
ง. 5.5 กก.
5. ดินที่ผา่ นการทดสอบได้ค่า ความหนาแน่นเปี ยกเท่ากับ 2,310 กก./ม.3 และปริ มาณความชื้น 10%
จงหาว่าความหนาแน่นแห้งของดินมีค่าเท่าใด
ก. 2,300 กก./ม.3
ข. 2309.90 กก./ม.3
ค. 2,100 กก./ม.3
ง. 231 กก./ม.3
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6. การบดอัดดินจะช่วยในงานก่อสร้างในด้านใด
ก. ปรับปรุ งคุณภาพดินด้วยปริ มาณความชื้น
ข. ลดการทรุ ดตัวของดิน
ค. เพิ่มกาลังยึดเหนี่ยวของดิน
ง. จัดการเรี ยงตัวของเม็ดดิน
7. การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานจะให้ค่าพลังงานสู งกว่าแบบมาตรฐานประมาณเท่าใด
ก. 2.50 เท่า
ข. 3.50 เท่า
ค. 4.50 เท่า
ง. 5.50 เท่า
8. ความสัมพันธ์ขอ้ ใดถูกต้อง
ก. ความหนาแน่นแห้งสู ง – ความชื้นจะสู งขึ้น
ข. ความหนาแน่นแห้งสู ง – ความชื้นจะลดลง
ค. ความหนาแน่นเปี ยกสู ง – พลังงานจะสู งขึ้น
ง. ความหนาแน่นเปี ยกต่า – พลังงานจะสู งขึ้น
9. ดินที่ตอ้ งเตรี ยมสาหรับการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน จะใช้เท่าใด
ก. 3 กก.
ข. 5 กก.
ค. 10 กก.
ง. 15 กก.
10. การบดอัดดินแบบมาตรฐานในโมลขนาด 6 นิ้วจะต้องใส่ ดินกี่ช้ นั และต้องตอกกระทุง้ กี่ครั้งต่อชั้น
ก. 3 ชั้น กระทุง้ 25 ครั้งต่อชั้น
ข. 3 ชั้น กระทุง้ 56 ครั้งต่อชั้น
ค. 5 ชั้น กระทุง้ 25 ครั้งต่อชั้น
ง. 5 ชั้น กระทุง้ 56 ครั้งต่อชั้น
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 การบดอัดดินเพื่อเพิ่มกาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิน
…….2.2 การบดอัดดินจะมีตวั แปรคือ ความหนาแน่นแห้ง, พลังงานในการบดอัด
….....2.3 ความหนาแน่นแห้งของการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานจะมากกว่าแบบ
มาตรฐานเพียง 10%
…….2.4 ระยะยกค้อนตอกแบบมาตรฐาน ยกสู งเท่ากับ 30 ซม.
…….2.5 พลังงานที่ใช้บดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานในโมล 4 นิ้วคือ 2,700 กก./ม.3
…….2.6 ดินที่ใช้ในการทดลองบดอัดต้องผ่านตะแกรงเบอร์ 40
…….2.7 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดินต้องเขียนในแกนตั้งของรู ปกราฟความสัมพันธ์
……2.8 อุณหภูมิมีส่วนส่ งผลกระทบต่อความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด
……2.9 ค่าของ O.M.C จะเป็ นตัวบอกว่า ดินควรมีความชื้นเท่าใดขณะทาการบดอัด
……2.10 การบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐาน ค่าที่ได้จะมีค่าเกินกว่า 100%
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองการบดอัดดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลอง
การบดอัดดิน โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน
2) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 7.14 และ 7.16
3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ ในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าคานวณหาค่าความแน่นเปี ยก (Wet Density) ในแต่ละตัวอย่าง
5) คานวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density) ในแต่ละตัวอย่าง
6) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง, ปริ มาณความชื้น ลงใน
ตารางที่ 7.17 และ 7.19
7) เขียนรายงานการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน
8) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการทดลองการบดอัดดินแบบมาตรฐานและ
แบบสู งกว่ามาตรฐาน
9) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ตารางที่ 7.16 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลองแบบมาตรฐาน
จานวนชั้น
3
ขนาด
10.10 ซม.
จานวนการตอก/ชั้น
25
ความสู ง
11.62 ซม.
น้ าหนักของค้อนตอก
2.49 กก.
ปริ มาตร
931.01 ซม.3
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
1
2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 162.04
163.28
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
154.59
155.17
น้ าหนักของน้ า
กรัม
7.45
8.11
กระป๋ องอบดินหมายเลข กรัม
30.77
30.69
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
123.82
124.48
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.02
6.52
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,514.00
5,629.00
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
3,990.00
น้ าหนักดิน
กรัม 1,524.00
1,639.00
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.64
1.76
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.54
1.65

3
A3
161.68
152.34
9.34
30.53
121.81
7.67

4
A4
162.90
152.36
10.54
30.82
121.54
8.67

5,693.00
3,990.00
1,703.00
1.83
1.70

5,574.00
3,990.00
1,584.00
1.70
1.57
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2.40
2.40
2.35
2.35
2.30
2.30
2.25
2.25
2.20
2.20
2.15
2.15
2.10
2.10
5.03
5.03

8.10
8.10

11.30
11.30

8.87
8.87

ปริปริมาณความชื
มาณความชื้ น้ น(Water
(Watercontent)
content)%%

ตารางที่ 7.17 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริ มาณความชื้ น
ของการทดลองบดอัดดินแบบมาตรฐาน
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ตารางที่ 7.18 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
แบบสู งกว่ามาตรฐาน
จานวนชั้น
3
ขนาด
10.10 ซม.
จานวนการตอก/ชั้น
25
ความสู ง
11.62 ซม.
น้ าหนักของค้อนตอก
2.49 กก.
ปริ มาตร
931.01 ซม.3
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
1
2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 162.04
163.28
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
154.59
155.17
น้ าหนักของน้ า
กรัม
7.45
8.11
กระป๋ องอบดินหมายเลข
กรัม
30.77
30.69
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
123.82
124.48
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.02
6.52
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,514.00
5,629.00
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
3,990.00
น้ าหนักดิน
กรัม 1,524.00
1,639.00
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.64
1.76
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.54
1.65

3
A3
161.68
152.34
9.34
30.53
121.81
7.67

4
A4
162.90
152.36
10.54
30.82
121.54
8.67

5,693.00
3,990.00
1,703.00
1.83
1.70

5,574.00
3,990.00
1,584.00
1.70
1.57
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2.40
2.40
2.35
2.35
2.30
2.30
2.25
2.25
2.20
2.20
2.15
2.15
2.10
2.10
5.03
5.03

8.10
8.10

11.30
11.30

8.87
8.87

ปริปริมาณความชื
มาณความชื้ น้ น(Water
(Watercontent)
content)%%

ตารางที่ 7.19 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริ มาณความชื้ น
ของการทดลองบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐาน

หน่ วยที่ 8
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio)
1
1

1

2

2

2

1
2

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 8
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio)
หัวข้ อเรื่อง
8.1
8.2
8.3
8.4

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดของดินกับกาลังรับน้ าหนักของดิน
ขอบข่ายในการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ ง เรโช
ใบงานขั้นการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ ง เรโช
การคานวณจากผลการทดลองแคลิฟอร์เนีย แบริ่ ง เรโช

สาระสาคัญ
การทดสอบ California Bearing Ratio หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า การทดสอบ C.B.R เป็ นการ
ทดสอบเพื่อหากาลังรับน้ าหนักของดิ นที่บดอัดแน่ น ทั้งวิธีการบดอัดแบบมาตรฐานและวิธีแบบสู ง
กว่ามาตรฐาน ด้วยการใช้ท่อนเหล็กพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 19.35 ตารางเซนติเมตร กดบนตัวอย่างดินที่
ทาการบดอัดในแบบโมลที่เตรี ยมไว้ ด้วยความเร็ ว 0.05 นิ้วต่อนาทีแล้วนาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานที่ได้จากการทดสอบกับวัสดุหินคลุกบดอัดแน่นบนพื้นฐานการทดสอบที่เหมือนกัน การ
ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์การบันทึกข้อมูลและการคานวณหาเปอร์เซ็นต์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดกับกาลังรับน้ าหนักของดินได้
2. บอกความหมาย C.B.R. และตารางมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบกับหิ นคลุกมาตรฐานได้
3. ทดลองตามขั้นตอนและใช้เครื่ องมือได้
4. บันทึกผลการทดลองและเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการทรุ ดตัวกับหน่วยแรง
ที่กดได้
5. คานวณหาค่า C.B.R. ทั้งวิธีแช่น้ าและวิธีไม่แช่น้ าได้
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บทนา
ในปี คศ. 1992 California Division of Highway ได้กาหนดวิธีทดสอบการจาแนก
คุณสมบัติของดิ นเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้วสั ดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างถนน และใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จาเป็ นต้องพัฒนาการสร้างสนามบิน เพื่อรับน้ าหนักของเครื่ องบินรบ
ที่บรรทุกอาวุธ จานวนมาก หน่ วยทหารช่ างของสหรั ฐอเมริ กาได้นาวิธีการทดสอบคุ ณสมบัติแบบ
C.B.R. มาใช้การออกแบบก่อสร้างทางวิ่งของสนามบิน จุดประสงค์ของการบดอัดดินเพื่อต้องการให้
ได้กาลังของดินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีผลกับการไหลซึ มของน้ าผ่านมวลดิน การทรุ ดตัวและการบวม
ตัวของดิน ต่อมาเป็ นที่ยอมรับและนิยมใช้ทวั่ ไป
สาหรับชั้นคันทาง ชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง โดยในแบบก่อสร้างทัว่ ไปจะกาหนด
ความหนาแน่นของชั้นดินที่จะบดอัดในแต่ละชั้นเป็ น %C.B.R. โดยถ้า %C.B.R. ที่ถูกกาหนดมีค่ามาก
เท่าใดก็แสดงว่าชั้นดินนั้นต้องบดอัดให้แน่ นมากขึ้นตามไปด้วยการทดสอบ C.B.R. เป็ นการหาค่า
ความต้านทานแรงเฉื อนของดินหรื อหิ นคลุกที่บดอัดแล้ว โดยค่าที่ได้จากการทดสอบจะอยูใ่ นรู ปของ
หน่วยแรงต้านทานของตัวอย่างดินทดสอบที่บดอัดต่อหน่วยน้ าหนักมาตรฐานของหิ นคลุกบดอัดใน
ระดับความลึกหรื อระยะจมของแท่งกด (Penetration Piston) ที่เท่ากัน แล้วเปรี ยบเทียบออกมาเป็ น
เปอร์เซ็นต์
การทดสอบ C.B.R. กับตัวอย่างดินทันทีที่ทาการบดอัดเสร็ จนั้น ถ้ามวลดินมีปริ มาณน้ าใน
ดินต่ากว่าค่า ปริ มาณน้ าในดินที่ทาให้ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (O.M.C.) ผลที่ได้จะมีค่า C.B.R. สู ง
กว่า มวลดิ นที่ บ ดอัดโดยมี ป ริ ม าณน้ า ในดิ นสู ง กว่า ค่ า O.M.C. ถ้า นาดิ นที่ บ ดอัดไปแช่ น้ า 4 วัน ค่ า
C.B.R. ที่ใกล้เคียงกับ O.M.C. จะมีค่า C.B.R. สู งสุ ด การบวมตัวของดิ นเมื่อแช่ น้ าก่อนการทดลอง
C.B.R.

8.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นแห้ งสู งสุ ดของดินกับกาลังรับนา้ หนักของดิน
ในการทดลองการบดอัดดินแบบมาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐานนั้นจะได้ค่าความหนาแน่น
แห้งสู งสุ ดและปริ มาณน้ าที่ทาให้ดินแน่นที่สุด ซึ่ งดินตัวอย่างแต่ละชนิ ดจะได้ค่าความหนาแน่นสู งสุ ด
ไม่เท่ากัน การทดลองหาค่า C.B.R. นี้ เป็ นการหาค่ากาลังรับน้ าหนักของดินที่มีความหนาแน่นแห้งสู ง
สุ ดแต่ละชนิ ด โดยทัว่ ไปพบว่าถ้าความหนาแน่ นแห้งสู ง ก็จะได้ค่า C.B.R. สู งตามไปด้วย ซึ่ งสมบัติ
ของดินที่เหมาะสมในการใช้งาน ด้านงานวิศวกรรมการทางจะพิจารณาจากค่าของ C.B.R. ของดิน
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การทดสอบ C.B.R. เป็ นวิธีการหากาลังรับน้ าหนักของดินบดอัดแน่น ด้วยการใช้แท่งกด
ขนาดพื้นที่หน้าตัด 3 ตารางนิ้ว กดลงบนตัวอย่างดิน โดยถ้า % C.B.R. ที่ถูกกาหนดมีค่ามากเท่าใดก็
แสดงว่าชั้นดินนั้นต้องบดอัดให้แน่นมากขึ้นตามไปด้วย
การทดสอบ C.B.R. เป็ นการหาค่าความต้านทานแรงเฉื อนของดิ น แล้วเปรี ยบเทียบ
ออกมาเป็ นเปอร์ เซ็นต์โดยค่าหน่วยน้ าหนักมาตรฐาน ได้ถูกกาหนดเป็ นค่า มาตรฐานโดย California
Division of Highway ดังตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 แสดงค่าหน่วยน้ าหนักมาตรฐานของหิ นคลุกบดอัดแน่นที่ระยะจมต่างๆ ด้วยท่อนเหล็ก
กดที่มีพ้นื ที่หน้าตัด 3 ตารางนิ้ว (19.35 ซม.2)3
ระยะจม
น้ าหนักมาตรฐาน
หน่วยน้ าหนักมาตรฐาน
(Penetration)
(Standard Load)
(Standard Unit Load)
2.54 มม. (0.1 นิ้ว)
1,360.8 กก. (3,000 ปอนด์)
70.30 กก./ซม3 (1,000 ปอนด์/นิ้ว2)
5.08 มม. (0.2 นิ้ว)
2,041.2 กก. (4,500 ปอนด์) 105.46 กก./ซม2 (1,500 ปอนด์/นิ้ว2)
7.62 มม. (0.3 นิ้ว)
2,852.5 กก. (5,700 ปอนด์) 133.59 กก./ซม2 (1,900 ปอนด์/นิ้ว2)
10.16 มม. (0.4 นิ้ว)
3,129.8 กก. (6,900 ปอนด์) 161.71 กก./ซม2 (2,300 ปอนด์/นิ้ว2)
13.71 มม. (0.5 นิ้ว)
3,538.0 กก. (7,800 ปอนด์) 182.81 กก./ซม2 (2,600 ปอนด์/นิ้ว2)
ตารางที่ 8.2 แสดงความสัมพันธ์ของ % C.B.R. และการใช้งาน4
คุณสมบัติเหมาะสมทางวิศวกรรม
ความเหมาะสม
การใช้งาน

การจาแนกดิน
ระบบ Unified

0–3
3–7

ใช้ไม่ได้
ไม่ดี ถึง พอใช้

วัสดุช้ นั คันทาง
วัสดุช้ นั ทาง

OH,CH,MH,OL
OH,CH,MH,OL

7 – 20

พอใช้

วัสดุช้ นั รองพื้น
ทาง

OL,CL,ML,
SC,SM,SP

C.B.R. %

3
4

สานักวิเคราะห์วิจยั และพัฒนางานทาง. 2515. หน้า 79.
สาราญ ยอดอุปถัมภ์. ปฐพีกลศาสตร์ภาคการทดลอง. ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์. หน้า 154
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ตารางที่ 8.2 (ต่อ) แสดงความสัมพันธ์ของ % C.B.R. และการใช้งาน
C.B.R. %

คุณสมบัติเหมาะสมทางวิศวกรรม
ความเหมาะสม
การใช้งาน

การจาแนกดิน
ระบบ Unified

20 – 50

ดี

วัสดุช้ นั พื้นทาง,
รองพื้นทาง

GM,GC,SW,SM

50 – 80
มากกว่า 80

ดีมาก
ดีที่สุด

วัสดุพ้นื ทาง
วัสดุพ้นื ทาง

SP,GP,SW,SM
GW,GM

8.2 ขอบข่ ายในการทดลองหาค่ า C.B.R.
ก า ร ท ด ล อ ง ห า ค่ า C.B.R เ ป็ น วิ ธี ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ลั ง ต้ า น ท า น แ ร ง เ ฉื อ น
(Shearing Resistance) ของดิ นตัวอย่างบดอัดแน่น โดยใช้ค่าปริ มาณน้ าที่ O.M.C. เพื่อให้ได้ค่าความ
หนาแน่นแห้งสู งสุ ด แล้วนาค่าไปเปรี ยบเทียบกับวัสดุ ดินมาตรฐานที่ได้ทดลองไปแล้ว โดยมีค่าตาม
ตารางที่ 8.1
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 1883-99 Test Method for C.B.R.
(California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils
ค่ากาลังของดินบดอัด %C.B.R. โดยทัว่ ไปแล้ว จะใช้ค่าอัตราส่ วนของแรงกดที่ความลึก
0.1 นิ้ว แต่ถา้ %C.B.R. ของแรงกดที่ความลึก 0.2 นิ้ว สู งกว่าที่ความลึก 0.1 นิ้ว การทดลองควรจะต้อง
กระทาซ้ าอีกครั้งและถ้าค่า %CBR ค่าที่ได้ยงั เป็ นไปในรู ปเดิม ก็ให้ใช้ค่า %C.B.R. ที่การยุบตัว 0.2 นิ้ว
การทดลองหาค่า %C.B.R. มี 2 วิธี คือ
1. การทดลองแบบแช่น้ า (Soaked)
2. การทดลองแบบไม่แช่น้ า (Unsoaked)
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8.3 ใบงานขั้นการทดลองหาค่ า C.B.R.
รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
8.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาค่า C.B.R. ได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาค่า C.B.R. ได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาค่า C.B.R. ได้
4) สามารถคานวณหาค่า C.B.R. ได้

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10
จานวน 4 ชั่วโมง

8.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) แบบหล่อทดสอบการบดอัด โมลสาหรับเตรี ยมตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ ว
สู ง 7 นิ้ว พร้อมปลอกสวมสู ง 2.5 นิ้ว และแผ่นฐานรอง สาหรับยึดโมลและปลอกสวม

รู ปที่ 8.1 แสดงโมลการบดอัดดิน,ปลอกสวม และแผ่นฐานยึด
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
2) แผ่นวัดการบวมตัว (Swell Plate) แผ่นทองเหลื องขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. หนา
0.635 ซม. เจาะรู พรุ น พร้อมขาตั้งรับขามาตรวัดปรับประดับได้
3) แผ่นน้ าหนักแบบวงแหวนเส้ นผ่าศู นย์กลางภายนอก 14.9 ซม. เส้ นผ่าศูนย์กลางภายใน
6.35 ซม. หนักแผ่นละ 2.27 กก. (5 ปอนด์)
4) แผ่นเหล็กรอง (Spacer Disk) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.08 ซม. สู ง 6.137 ซม. ด้านหนึ่ ง
เจาะรู มีเกลียวสาหรับใช้มือสกรู ดึงแผ่นออกจากแบบโมลดิน
5) สามขาความสู งประมาณ 12 ซม. มีที่ยดึ มาตรวัดเพื่อวัดการบวมตัว
6) มาตรวัดการยุบตัว ใช้อ่านค่าระยะการจมของแท่งกด และการบวมตัวของตัวอย่าง
ทดสอบ ขนาด 1 นิ้ว อ่านค่าความละเอียด 0.001 นิ้ว อ่านค่าความละเอียด 0.01 มม.
7) เครื่ องทดสอบแรงกด สามารถให้แรงกดไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ปอนด์ ( 4,540 กก.) และ
ให้มีส่วนเคลื่อนที่ได้อย่างสม่าเสมอที่ส่วนบน หรื อส่ วนล่าง เพื่อให้อตั ราการกดของ
แท่งกดอยู่ในอัตรา 0.05 นิ้ วต่อนาที และความละเอียดของแรงให้อ่านได้ไม่เกิน 10
ปอนด์หรื อ 4.5 กิโลกรัม
8) แท่งกด เป็ นแท่งโลหะทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.954 นิ้ว มีพ้ืนที่หน้าตัด
3 ตารางนิ้ว ยาวไม่นอ้ ยกว่า 4 นิ้ว
9) ค้อนบดอัดแบบมาตรฐาน หนัก 5.5 ปอนด์ ระยะยก 12 นิ้ว และแบบสู งกว่ามาตรฐาน
หนัก 10 ปอนด์ ระยะยก 18 นิ้ว
10) แม่แรงสาหรับดันตัวอย่างดินออกจากโมล
11) เหล็กปาดดินสันตรง ขนาด 30 ซม.
12) ตะแกรงร่ อนดินขนาด เบอร์4
13) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม
14) ถาดผสมดิน
15) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส
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รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
16)
17)
18)
19)
20)

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10
จานวน 4 ชั่วโมง

กระบอกตวงน้ า ขนาดความจุประมาณ 250 – 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ช้อนตักดิน
ค้อนยาง
กระป๋ องใส่ ตวั อย่างดิน
กระดาษกรองเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.2 ซม.

รู ปที่ 8.2 แสดงค้อนบดอัดดิน
รู ปที่ 8.3 แสดงค้อนยาง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (C.B.R.)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 8.4 แสดงเครื่ องทดสอบแรงกดพร้อมแท่งกด
รู ปที่ 8.5 แสดงแผ่นน้ าหนักวงแหวน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

รู ปที่ 8.6 แสดงแผ่นวัดการบวมตัว
รู ปที่ 8.7 แสดงมาตรวัดการบวมตัว
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
8.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ าสะอาด
2) เตรี ยมตัวอย่างที่ตอ้ งการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบการบดอัดตามมาตรฐาน ASTM :
D698 หรื อ D1557 ถ้าเป็ นตัวอย่างที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 4 ควรใช้ประมาณ 5.50 กิโลกรัม และ
ถ้าเป็ นตัวอย่างที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 3 / 4 นิ้ว ควรใช้ประมาณ 6 กิโลกรัม โดยนามาผสมกับ
น้ าในปริ มาณ O.M.C. ที่ได้จากการทดสอบการบดอัดให้เข้ากันทัว่ ถึง
8.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 8.3 ตารางแสดงการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
2) ตารางที่ 8.4 ตารางแสดงค่าปริ มาณน้ าในดิ นและความสัมพันธ์ ระหว่างหน่ วยแรงกดกับ
ระยะจม
3) ตารางที่ 8.5 ตารางแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกดและระยะจม
8.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1.1 การทดลองแบบไม่แช่น้ า (Unsoaked Sample)
1) ชัง่ น้ าหนักของโมลแล้วยึดโมลกับแผ่นฐานรองให้แน่ นพอสมควร และนา Spacer
Disc มาใส่ ลงในโมล หมุนเอาหู หิ้วออก นาเอากระดาษกรองมารองบน Spacer Disc
เพื่อป้ องกันตัวอย่างทดสอบติ ดกับ Spacer Disc พร้ อมประกอบปลอกสวมให้
เรี ยบร้อย
2) ทาการบดอัดตามมาตรฐาน ASTM D1140 – 54 โดยใช้คอ้ นบดอัดขนาด 2.5 กก.
ระยะตก 12 นิ้ว ทาการบดอัดจานวน 3 ชั้นๆ ละ 56 ครั้ง หรื อ D 1557 – 00 ใช้คอ้ น
บดอัดขนาด 4.54 กก. ระยะตก 1 8 นิ้ว ทาการบดอัดจานวน 3 ชั้นๆ ละ 56 ครั้ง
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
3) หลังจากบดอัดจนครบจานวนชั้นและจานวนครั้ งแล้วถอดปลอกสวมออก ใช้มีด
เหล็กสาหรับปาดดิน ปาดดินส่ วนที่สูงเกินขอบโมลพร้อมกับซ่ อมตกแต่งผิวบนของ
ดินตัวอย่างให้เรี ยบเสมอกับปากโมล (ในกรณี ที่ผิวหน้าไม่เรี ยบ โดยเกิดจากการปาด
ด้วยเหล็ก)
4) ถอดแผ่นฐานรอง และ Spacer Disc ออก นาโมลและดินไปชัง่ หาน้ าหนักเพื่อจะ
นาไปหาความหนาแน่นดินเปี ยก ( γ wet )
5) นาตัวอย่างทดสอบที่เตรี ยมไว้ตามขั้นตอนที่ 2 มาทดสอบโดยการวาง แผ่นน้ าหนัก
ที่มีน้ าหนักใกล้เคียงหรื อเท่ากับน้ าหนักของวัสดุ ที่กดลงบนชั้นพื้นดินจริ ง แต่จะต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปอนด์ (4.54 กก.)ให้กดทับลงบนผิวหน้าของตัวอย่างทดสอบ แล้วให้
นาไปวางในเครื่ องทดสอบแรงกด
6) ปรับแท่งกดโดยให้ผ่านรู ตรงกลางของแผ่นน้ าหนักและให้แท่งกดสัมผัสกับผิวหน้า
ของตัวอย่างทดสอบพอดี โดยค่อย ๆ ปรับและคอยสังเกตเข็มมาตรวัด เริ่ มจะหมุน
เคลื่อนที่ จึงหยุดปรับ จากนั้นทาการติดตั้งวงแหวนวัดแรง เพื่ออ่านค่าระยะจมของ
แท่งกด แล้วทาการปรับมาตรวัดทั้งสอง ให้เข็มอยูใ่ นตาแหน่งเลขศูนย์
7) เริ่ มกดแท่งกดลงบนตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราการกด 0.05 นิ้วต่อนาที ต่อเนื่ องกัน
อย่างสม่าเสมอ ให้อ่านค่าน้ าหนักกดจากมาตรวัดที่ระยะจม ดังนี้ 0.025 , 0.050 ,
0.075 , 0.100 , 0.125 , 0.150 , 0.175 , 0.200 , 0.250 , 0.300 , 0.350 , 0.400, 0.450
และ 0.500 นิ้ว ตามลาดับ
8) เสร็ จแล้วถอดโมล ออกจากเครื่ องกดทดลอง และเก็ บ ตัวอย่า งดิ นตรงกลาง ตาม
แนวตั้งประมาณ 100 กรัมหรื อประมาณ 500 กรัม เพื่อที่จะนาไปหาเปอร์ เซ็ นต์
ปริ มาณในดิน
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
1.2 การทดลองแบบแช่น้ า (soaked Sample)
1) เตรี ยมตัวอย่างทดสอบตามขั้นตอนที่ 1 – 4 และต่อจากนั้นให้วางกระดาษกรองลง
บนผิวหน้าของตัวอย่างทดสอบในโมล
2) วางแผ่นวัดการบวมตัว และวางแผ่นน้ าหนักลงตามลาดับ โดยแผ่นน้ าหนัก ต้องมี
น้ าหนักใกล้เคียงหรื อเท่ากับวัสดุ ที่กดลงบนชั้นพื้นดินจริ ง ( โดยคิดน้ าหนักที่ลงใน
พื้นดินจริ งเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของดินในโมล แต่จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ปอนด์)
3) นาเอาโมล ที่เตรี ยมไว้ในข้อ 2 นี้ ไปแช่ น้ าในภาชนะที่เตรี ยมไว้ ให้น้ าท่วม แผ่น
น้ าหนักประมาณ 1 นิ้ว ใช้มาตรวัดที่อ่านได้ละเอียด 0.001 นิ้ว ยึดติดกับ สามขาแล้ว
วางบนปากโมล จัดให้ปลายของมาตรวัดแตะสัมผัสกับก้านแผ่นวัดการบวมตัว เพื่อ
วัดหาค่าการบวมตัวของดิน
4) อ่านค่าการบวมตัวของตัวอย่างทดสอบทุก ๆ 24 ชัว่ โมง จนกระทัง่ ครบ 96 ชัว่ โมง
หรื อเมื่อตัวอย่างทดสอบหยุดการบวมตัว เสร็ จแล้วนาขึ้นมาจากน้ า และนาอุปกรณ์ที่
ประกอบการหาค่าการบวมตัวออกให้หมด แล้วคว่าโมล ปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที เพื่อให้
น้ าระบายออกจากตัวอย่างทดสอบจนไม่มีน้ าขังบนผิวหน้าและระวังอย่าให้ผิวหน้า
ของตัวอย่างเสี ยหาย
5) ถอดแบบเหล็ก ออกจากฐานให้หมด นาโมลพร้ อมดิ นไปชั่งน้ า หนัก เพื่ อหาค่ า
น้ าหนักของดินตัวอย่างทดสอบในโมล
6) นาน้ าหนักกดทับเดิมหรื อน้ าหนักเท่ากับ 10 ปอนด์ วางลงบนตัวอย่างให้กดทับลง
บนผิวหน้าของตัวอย่างทดสอบ แล้วให้นาไปวางในเครื่ องทดสอบแรงกด
7) ปรับแท่งกดโดยให้ผา่ นรู ตรงกลางของแผ่นน้ าหนัก และให้แท่งกดสัมผัสกับผิวหน้า
ของตัวอย่างทดสอบพอดี โดยค่อย ๆ ปรับและคอยสังเกตเข็มของมาตรวัด เริ่ มจะ
หมุนเคลื่อนที่ จึงหยุดปรับ จากนั้นทาการติดตั้งวงแหวนวัดแรง เพื่ออ่านค่าระยะจม
ของแท่งกด แล้วทาการปรับมาตรวัดทั้งสอง ให้เข็มอยูใ่ นตาแหน่งเลขศูนย์
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
8) เริ่ มกดแท่งกดลงบนตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราการกด 0.05 นิ้วต่อนาที ต่อเนื่ องกัน
อย่างสม่ าเสมอ ให้อ่านค่าน้ าหนักกดจากมาตรวัด ที่ระยะจม ดังนี้ 0.025, 0.050,
0.075, 0.100, 0.125, 0.150, 0.175, 0.200, 0.250, 0.300, 0.350, 0.400, 0.450 และ
0.500 นิ้ว ตามลาดับ
9) เสร็ จแล้วถอดโมล ออกจากเครื่ องกดทดลอง และเก็บตัวอย่างดิ นตรงกลาง ตาม
แนวตั้งประมาณ 100 กรัมหรื อประมาณ 500 กรัม เพื่อที่จะนาไปหาเปอร์ เซ็ นต์
ปริ มาณในดิน
8.3.6 การรายงาน
1) ค่า C.B.R. ที่ ความหนาแน่ น และเปอร์ เซ็ นต์ของความหนาแน่ นแห้ง สู ง สุ ด (ตามแบบ
มาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐาน)
2) ค่าการบวมตัวของดินในกรณี ที่เป็ นการทดลองแบบแช่น้ า เป็ นเปอร์เซ็นต์
3) เขียนแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างค่าหน่วยแรงกดเป็ นแกนตั้งและระยะจมของแท่งกดเป็ น
แกนนอน
4) ค่าการขยายตัวใช้ทศนิยม 1 ตาแหน่ง
8.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ปริ มาณน้ าที่ใช้ผสมในการทดสอบ ถ้าดิ นมี ความชื้ นต้องหาปริ มาณความชื้ นของดิ นก่อน
แล้วค่อยคานวณปริ มาณน้ าที่จะต้องผสมเพิ่มโดยรวมแล้ว ควรให้ได้ปริ มาณน้ าที่ O.M.C.
2) วงแหวนวัดแรง ที่ใช้อ่านค่าน้ าหนักกด ควรมีการตรวจสอบมาตรวัดภายในวงแหวน ให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์และ ควรมีการนาวงแหวนไปปรับแก้อย่างสม่าเสมอ
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)

จานวน 4 ชั่วโมง

8.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) ค่า C.B.R. นามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบความหนาของถนนลาดยาง โดยการกาหนด
ความหนาจากการออกแบบ หรื ออาจใช้ช่วยในการกาหนดค่า Subgrade Modulus (K) ของ
ดินจากตารางเปรี ยบเทียบเพื่อช่วยในการออกแบบถนนคอนกรี ตได้อีกด้วย
2) การทดลอง C.B.R. สามารถทาได้ 2 สถานะ คือ ทดลองแบบไม่แช่น้ าและทดลองแบบแช่
น้ า สาหรับการทดลองแบบแช่ น้ า ก็เพื่อให้มีลกั ษณะ การทดลองเหมือนในขณะที่ถนน
อิ่มตัวด้วยน้ า ในประเทศอังกฤษ ถือว่าการทดลองแบบแช่น้ า จะให้ค่า C.B.R. ต่ากว่าความ
เป็ นจริ งมาก การออกแบบจะไม่ประหยัด สาหรับประเทศไทยใช้มาตรฐานทดลองของ
อเมริ กนั ซึ่งทาการทดลองแบบแช่น้ าเป็ นมาตรฐาน
3) เนื่องจากการทดลอง C.B.R. ได้เริ่ มใช้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งใช้มาตราหน่วยอังกฤษ
หน่วยน้ าหนักเป็ นปอนด์ และหน่วยความยาวเป็ นนิ้ว ในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่จะใช้หน่วย SI
(System International) หรื อใช้ควบคู่กบั ในหน่ วยเมตริ ก การจะใช้หน่ วยเมตริ กในการ
ทดลอง C.B.R. จะใช้ไม่สะดวกนัก เนื่ องจากค่าคงที่ ที่กาหนดไว้เป็ นหน่วยอังกฤษ เมื่อ
แปลงแล้วไม่ลงตัวยากแก่การจดจา เช่น กาลังมาตรฐานที่ 0.1 นิ้ว มีค่า 1,000 ปอนด์/
ตารางนิ้วหรื อเท่ากับ 70.30 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)

จานวน 4 ชั่วโมง

8.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (C.B.R)
ตารางที่ 8.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง C.B.R
รายการ
โมลหมายเลข 1
จานวนชั้น / จานวนการตอกต่อชั้น
3 / 56
ชนิดของตัวอย่าง
กรัม
กรัม
ซม.
ซม.3

6,875.60
2,722.00
11.37
2,072.55

จมน้ า
6,977.50
2,722.00
11.37
2,072.55

ความหนาแน่นดินเปี ยก
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม/ซม.3

2.00
B1
113.30
104.35
8.95
35.48
68.87
13.00

2.05
B2
141.02
126.44
14.58
35.85
90.59
16.09

ความหนาแน่นดินแห้ง

กรัม/ซม.3

1.774

1.769

น้ าหนักดินชื้ น + โมล
น้ าหนักโมล
ความสู งของตัวอย่าง
ปริ มาตรของตัวอย่าง

ไม่แช่น้ า

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%
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วิชา ปฐพีกลศาสตร์
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ตารางที่ 8.3 (ต่อ) แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง C.B.R
โมลหมายเลข 1
วันที่
เวลา
การบวมตัว
อ่านมาตรวัด
มม.
%
20 มิ.ย. 2552
10:30
0
0
0
21 มิ.ย. 2552
10:30
116
1.16
1.020
22 มิ.ย. 2552
10:30
170
1.70
1.495
23 มิ.ย. 2552
10:30
208
2.08
1.829
24 มิ.ย. 2552
10:30
228.8
2.29
2.014
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช
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การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
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ตารางที่ 8.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณของความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงกดกับระยะจม
โมลหมายเลข
1
ระยะจม
หน่วยแรงกด
ค่าจากมาตรวัด น้ าหนักกด
นิ้ว
จานวนช่อง
ปอนด์
ปอนด์/นิ้ว2
0
0
0.0
0.00
0.025
44
82.9
27.62
0.050
85
160.1
53.35
0.075
125
235.4
78.46
0.100
157
295.6
98.54
0.125
187
352.1
117.37
0.150
220
414.3
138.09
0.175
253
476.4
158.80
0.200
280
527.2
175.75
0.225
312
587.5
195.83
0.250
338
636.5
212.15
0.275
370
696.7
232.24
0.300
396
745.7
248.56
0.350
443
834.2
278.06
0.400
473
890.7
296.89
Proving Right Constant : 1.883 lb/div
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หน่วยแรงกด ปอนด์/นิ้ว2

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)

จานวน 4 ชั่ วโมง

350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

ระยะจม (นิ้ว)
ตารางที่ 8.5 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกดและระยะจม
1) อ่านค่าจากตารางที่ 8.5 เส้นกราฟที่ระยะจม 0.10 นิ้ว และ 0.20 นิ้ว ได้ค่าดังนี้
1.1) ที่ระยะ 0.10 นิ้วเท่ากับ 100 ปอนด์/นิ้ว2
1.2) ที่ระยะ 0.20 นิ้วเท่ากับ 175 ปอนด์/นิ้ว2

0.500
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8.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลอง C.B.R.
1) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ
W - Ws
ω
………………...………………………...(8.1)
= wet
Ws
เมื่อ
ω
= ปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละคิดเทียบกับมวลของดินอบแห้ง
W(wet)
= มวลของดินเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัม
Ws
= มวลของดินอบแห้ง มีหน่วยเป็ นกรัม
2) คานวณหาค่าความแน่นเปี ยก (Wet Density)
W
wet
= wet ……………………………………………...…….(8.2)
V
เมื่อ
wet
= ความแน่นเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
W(wet)
= มวลของดินเปี ยกที่บดอัดในแบบ มีหน่วยเป็ นกรัม
V
= ปริ มาตรของแบบ หรื อปริ มาตรของดินเปี ยกที่บดอัดในแบบมี
หน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
3) คานวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density)
γ
d
= (wet)
w ……………………………….…………………(8.3)
1+
100
เมื่อ
d
= ความแน่นแห้ง มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
wet
= ความแน่นเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ω
= ปริ มาตรน้ าในดินเป็ นร้อยละ
4) อ่านค่าหน่ายแรงต้านทานการกดที่ค่า 0.10 นิ้ว , 0.20 นิ้ว
หน่วยแรงต้านทานการกดจากการทดลอง
× 100 ………...(8.4)
C.B.R. =
หน่วยแรงต้านทานการกดมาตรฐาน
เมื่อ

หน่วยแรงต้านทานการกดมาตรฐานได้จากตารางที่ 8.1
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

5) หน่วยแรงต้านการกดจากการทดลอง =

แรงต้านทานการกด
พืน้ ทีห่ น้ าตัดของแท่ งกด 3 ตารางนิว้

6) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบร์ ริ่ง เรโช
ตารางที่ 8.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 แบบไม่แช่น้ า
รายการ
โมลหมายเลข 1
จานวนชั้น / จานวนการตอกต่อชั้น
3 / 56
ชนิดของตัวอย่าง

ไม่แช่น้ า

น้ าหนักดินชื้ น + โมล
น้ าหนักโมล
ความสู งของตัวอย่าง

กรัม 6,875.60
กรัม 2,722.00
ซม. 11.37

ปริ มาตรของตัวอย่าง

ซม3

ความหนาแน่นดินเปี ยก

กรัม/ซม3

2,072.55
2.00

กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

B1
113.30
104.35
8.95
35.48
68.87

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

13.00

ความหนาแน่นดินแห้ง

กรัม/ซม3

1.774

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการวัด
π(15.23) 2 x11.37
= 2,072.55
4
6,875.60 - 2,722
= 2.00
2,072.55
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 113.30 – 104.35 = 8.95
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 104.35 – 35.48 = 68.87
8.95
× 100 = 13.00
=
68.87
= 2.00 = 1.774
1 + (13/100)
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ตารางที่ 8.6 (ต่อ) แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 แบบแช่น้ า
รายการ
โมลหมายเลข. 1
จานวนชั้น / จานวนการตอกต่อชั้น
3 / 56
ชนิดของตัวอย่าง

แช่น้ า

น้ าหนักดินชื้ น + โมล
น้ าหนักโมล
ความสู งของตัวอย่าง

กรัม 6,977.50
กรัม 2,722.00
ซม. 11.37

ปริ มาตรของตัวอย่าง

ซม.3

ความหนาแน่นดินเปี ยก
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน
ความหนาแน่นดินแห้ง

กรัม/ซม3

2,072.55
2.05

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

B2
141.02
126.44
14.58
35.85
90.59

%

16.09

กรัม/ซม3

1.769

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการวัด
π(15.23) 2 x11.37
= 2,072.55
4
6,8977.50 - 2,722
= 2.05
2,072.55
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 141.02 – 126.44 = 14.58
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 126.44 – 35.85 = 90.59
14.58
=
× 100 = 16.09
90.59
2.05
=
= 1.769
1 + (16.09/100 )
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ตารางที่ 8.6 (ต่อ)แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 แบบแช่น้ า
วันที่

เวลา

วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง
วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง
วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง
วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง
วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง

โมลหมายเลข 1
การบวมตัว
ค่าจากมาตรวัด
จานวนช่อง
มม.
%
0
0
=
=0
=
=0
0 = จากการอ่าน
100
11.37
0
1.16
=
= 1.020
116 = จากการอ่าน = = 1.16
116
11.37
0
1.70
= 1.70
=
= 1.495
170= จากการอ่าน =
170
11.37
0
2.08
= 2.08
=
= 1.829
208= จากการอ่าน =
208
11.37
0
2.29
= 2.29 =
= 2.014
228.8= จากการอ่าน =
228 .8
11.37
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ตารางที่ 8.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 ของความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงกดกับระยะจม
โมลหมายเลข
1
ระยะจม (นิ้ว)
ค่าจากมาตรวัด
น้ าหนักกด (ปอนด์) หน่วยแรงกด(ปอนด์/นิ้ว2)
0.0
=
= 0.0
0
0 = จากการอ่าน
0.0 = จากการอ่าน
3นิ้ว 2
82.90
= 27.62
0.025
44 = จากการอ่าน
82.9 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
160.10
= 53.35
0.050
85 = จากการอ่าน
160.1 = จากการอ่าน =
3นิว้ 2
235.4
= 78.46
0.075
125 = จากการอ่าน 235.4 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
295.6
= 98.54
0.100
157 = จากการอ่าน 295.6 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
352.1
= 117.37
0.125
187 = จากการอ่าน 352.1 = จากการอ่าน =
3นิ้ว 2
414.3
= 138.09
0.150
220 = จากการอ่าน 414.3 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
476.4
= 158.80
0.175
253 = จากการอ่าน 476.4 = จากการอ่าน =
3นิว้ 2
527.2
= 175.75
0.200
280 = จากการอ่าน 527.2 = จากการอ่าน =
3นิ้ว 2
587.5
0.225
312 = จากการอ่าน 587.5 = จากการอ่าน =
2 = 195.83
3นิ้ว
636.5
= 212.15
0.250
338 = จากการอ่าน 636.5 = จากการอ่าน =
3นิว้ 2
696.7
= 232.24
0.275
370 = จากการอ่าน 696.7 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
745.7
0.300
396 = จากการอ่าน 745.7 = จากการอ่าน =
2 = 248.56
3นิ้ว
834.2
= 278.06
0.350
443 = จากการอ่าน 834.2 = จากการอ่าน =
3นิ้ว 2
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ตารางที่ 8.7 (ต่อ) แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 ของความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงกดกับระยะจม
โมลหมายเลข
1
ระยะจม (นิ้ว)
ค่าจากมาตรวัด
น้ าหนักกด (ปอนด์) หน่วยแรงกด(ปอนด์/นิ้ว2)
890.7
= 296.89
0.400
473 = จากการอ่าน 890.7 = จากการอ่าน =
3นิ้ว 2
7) การคานวณหาค่า C.B.R. จากผลการทดลองใน ข้อ 8.3.9 (ตารางที่ 8.3, ตารางที่ 8.4 และ
รู ปกราฟที่ 8.8) อ่านค่าจากกราฟรู ปที่ 8.8 ที่ระยะจม 0.10 นิ้ว และ 0.20 นิ้ว ได้ค่าดังนี้
7.1) ที่ระยะ 0.10 นิ้วเท่ากับ 100 ปอนด์/นิ้ว2
7.2) ที่ระยะ 0.20 นิ้วเท่ากับ 175 ปอนด์/นิ้ว2
จากสมการที่ 8.4 C.B.R.
C.B.R. ที่ 0.10 นิ้ว
C.B.R.
C.B.R. ที่ 0.20 นิ้ว
C.B.R.

หน่วยแรงต้านทานการกดจากการทดลอง
× 100
หน่วยแรงต้านทานการกดมาตรฐาน
100
=
× 100
1,000
= 10.00 %
=

175
× 100
1,500
= 11.66 %
=
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แบบทดสอบที่ 8 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 8 เรื่อง การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดถูกที่สุด การทดลอง C.B.R.หมายถึง
ก. เป็ นการหาค่าของดินที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานเป็ นเปอร์ เซ็นต์
ข. เป็ นการทดลองเพื่อหากาลังรับน้ าหนักของดินที่บดอัดแล้ว
ค. เป็ นการหาค่ากาลังของดินที่บดอัดแบบมาตรฐานและสู งกว่ามาตรฐาน
ง. เป็ นการหาค่าของดินที่บดอัดแบบแช่น้ าและไม่แช่น้ า
2. แท่งโลหะที่ใช้กดทดสอบ C.B.R. มีพ้นื ที่หน้าตัดเท่าใด
ก. 3 นิ้ว2
ข. 19 นิ้ว2
ค. 3 ซม2
ง. 19 ซม2
3. งานวัสดุช้ นั คันทาง ค่าของ C.B.R. ที่เหมาะสมจะอยูป่ ระมาณที่เท่าใด
ก. 0 – 3 %
ข. 3 – 7 %
ค. 7 – 10 %
ง. 10 – 20 %
4. น้ าหนักมาตรฐานที่ใช้กดตัวอย่างดินของการทดลอง C.B.R. ที่ระยะจม 2.54 มม.คือข้อใด
ก. 1,360.8 กก.
ข. 2,041.2 กก.
ค. 3,000 กก.
ง. 4,500 กก.
5. ดินที่ผา่ นการทดสอบได้ค่า ความหนาแน่นเปี ยกเท่ากับ 2,310 กก/ม3 และปริ มาณความชื้น 10%
จงหาว่าความหนาแน่นแห้งของดินมีค่าเท่าใด
ก. 2,300 กก/ม3
ข. 2309.90 กก/ม3
ค. 2,100 กก/ม3
ง. 231 กก/ม3
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6. ระยะยกค้อนกระทุง้ ดินขนาด 5.5 ปอนด์ สาหรับการทดลอง C.B.R. จะยกสู งเท่าใด
ก. 12 นิ้ว
ข. 15 นิ้ว
ค. 18 นิ้ว
ง. 24 นิ้ว
7. การทดลอง C.B.R. แบบแช่น้ า จะต้องแช่น้ ากี่วนั
ก. 2 วัน
ข. 3 วัน
ค. 4 วัน
ง. 5 วัน
8. การทดลอง C.B.R. สามารถนาไปใช้กบั การก่อสร้างในส่ วนใดของถนน
ก. ใช้กาหนดความยาวของเส้นทางถนน
ข. ใช้กาหนดความหนาของถนน
ค. ใช้กาหนดชนิดของดินที่ใช้ทาถนน
ง. ใช้กาหนดปริ มาณน้ าที่ผสมกับดินที่ทาถนน
9. การบวมตัวของดินแบบแช่น้ า การบวมตัวของดินไม่ควรมีค่าเกินกว่าเท่าใด
ก. 3 %
ข. 4 %.
ค. 5 %
ง. 6 %
10. ถ้าค่าหน่วยแรงต้านทานการกดมีค่าเท่ากับ 1,200 ที่ 0.20 นิ้ว จงหาค่า C.B.R.
ก. 120 %
ข. 80 %
ค. 60 %
ง. 1.66 %
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 การทดลอง C.B.R. สามารถหาได้ในสนามที่ก่อสร้างได้
…….2.2 ค่า C.B.R. คือ เปอร์ เซ็นต์ความต้านทานของดินเทียบกับต้านทานของหิ น
คลุกมาตรฐาน
….....2.3 น้ าหนักแผ่นเหล็กที่กดทับดิน ก่อนนาไปแช่น้ าไม่ควรต่ากว่า 4.5 กก.
…….2.4 การเก็บตัวอย่างดินในโมลเพื่อนาไปอบ ควรเก็บที่ผวิ ด้านบน
…….2.5 พลังงานที่ใช้บดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานในโมล 4 นิ้วคือ 2,700 กก/ม3
…….2.6 ถ้าค่าของ C.B.R. ที่ 0.2 นิ้ว มากกว่า 0.1 นิ้วให้ทาการทดลองใหม่
…….2.7 การบดอัดดินของ C.B.R. ต้องบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐานเท่านั้น
……2.8 ควรทาการอ่านการบวมตัวของดินที่แช่น้ าที่ระยะทุก 1 นาที.
……2.9 การทดลองหาค่า C.B.R. นั้นจะนาไปเทียบกับดินมาตรฐานที่มีค่า 100 %
……2.10 การนาตัวอย่างไปแช่น้ านั้น น้ าควรอยูเ่ พียงครึ่ งหนึ่งของความสู งตัวอย่าง
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio)
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยนาตัวอย่างดิ นจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลอง
C.B.R. โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการทดลอง C.B.R.
2) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 8.9 และ 8.10
3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ ในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าคานวณหาค่าความแน่นเปี ยก (Wet Density) ในแต่ละตัวอย่าง
5) คานวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density) ในแต่ละตัวอย่าง
6) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกดและระยะจมลงในตารางที่ 8.8
7) คานวณหาค่า C.B.R. ที่การจม 0.10 นิ้วและที่การจม 0.20 นิ้ว
8) เขียนรายงานการทดลอง C.B.R.
9) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการทดลอง C.B.R.
10) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะการทดลอง C.B.R.

หน่วยแรงกด ปอนด์/นิ้ว2

ตารางที่ 8.8 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกดและระยะจม
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0.000

0.100

0.200

0.300

ระยะจม (นิ้ว)

0.400

0.500
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตารางที่ 8.9 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง C.B.R
รายการ
โมลหมายเลข 1
จานวนชั้น / จานวนการตอกต่อชั้น
3 / 56
ชนิดของตัวอย่าง

ไม่แช่น้ า

แช่น้ า

กรัม
กรัม
ซม.
ซม.3

6,875.60
2,722.00
11.37
2,072.55

6,977.50
2,722.00
11.37
2,072.55

ความหนาแน่นดินเปี ยก
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม/ซม.3
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

2.00
B1
113.30
104.35
8.95
35.48
68.87
13.00

2.05
B2
141.02
126.44
14.58
35.85
90.59
16.09

ความหนาแน่นดินแห้ง

กรัม/ซม.3

1.774

1.769

น้ าหนักดินชื้ น + โมล
น้ าหนักโมล
ความสู งของตัวอย่าง
ปริ มาตรของตัวอย่าง

วันที่

เวลา

20 เม.ย. 2550
21 เม.ย. 2550
22 เม.ย. 2550
23 เม.ย. 2550
24 เม.ย. 2550

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

อ่านมาตรวัด
0
116
170
208
228.8

โมลหมายเลข 1
การบวมตัว
มม.
%
0
0
1.16
1.020
1.70
1.495
2.08
1.829
2.29
2.014
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตารางที่ 8.10 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณของความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยแรงกดกับระยะจม
โมลหมายเลข
1
ระยะจม
ค่าจากมาตรวัด น้ าหนักกด
หน่วยแรงกด
นิ้ว
จานวนช่อง
ปอนด์
ปอนด์/นิ้ว2
0
0
0.0
0.00
0.025
44
82.9
27.62
0.050
85
160.1
53.35
0.075
125
235.4
78.46
0.100
157
295.6
98.54
0.125
187
352.1
117.37
0.150
220
414.3
138.09
0.175
253
476.4
158.80
0.200
280
527.2
175.75
0.225
312
587.5
195.83
0.250
338
636.5
212.15
0.275
370
696.7
232.24
0.300
396
745.7
248.56
0.350
443
834.2
278.06
0.400
473
890.7
296.89
Proving Right Constant : …………………………. lb/div

หน่ วยที่ 9
การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม (Field Density Test)

1

1

1

1

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

หน่ วยที่ 9
การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม (Field Density Test)
หัวข้ อเรื่อง
9.1
9.2
9.3
9.4

ความหมายความหนาแน่นของดินในสนาม
ขอบข่ายการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้ทราย
ใบงานขั้นการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้ทราย
การคานวณการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้ทราย

สาระสาคัญ
การก่อสร้ างถนน, สนามบิน, เขื่อนดิน, พื้นที่โรงงานหรื องานอื่นๆ จะต้องบดอัดดินให้
แน่นด้วยเครื่ องมือต่างๆ ตามชนิดและประเภทของวัสดุที่ นามาใช้ในการก่อสร้าง หลังจากบดอัดได้ที่
แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผลของการบดอัดนั้นว่ามีความแน่นสามารถรับน้ าหนักได้ตามข้อกาหนด
ที่ได้ออกแบบคานวณไว้หรื อไม่ เช่น งานชั้นรองพื้นทาง, ชั้นพื้นทาง จะต้องบดอัดให้ได้ 100% วิธี
ทดสอบแบบโมดิฟายด์ (Modified) ตามมาตรฐานของ AASHO งานชั้นดินเดิม และดินถมจะต้องบด
อัดให้ได้ 95% Modified AASHO การบดอัดนี้จะต้องมีการควบคุมความชื้นในดินและพลังงานที่จะใช้
ในการบดอัดให้พอเพียงและประหยัด ถ้าจานวนเที่ยวที่บดอัดมากเกินไปก็จะสิ้ นเปลืองทั้งค่าแรงงาน
และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ถา้ บดอัดน้อยไปก็จะไม่ได้ความแน่นที่ตอ้ งการ จะต้องกลับมาทางานซ้ าอีก
การทดลองหาค่ า ความหนาแน่ น ของดิ น ในสนาม โดยการขุ ด หลุ ม บริ เ วณบดอัด ซึ่ ง
น้ าหนักดินที่ขดุ ออกมาแล้วหารด้วยปริ มาตรหลุม ก็จะได้ความหนาแน่นของดินในสนาม การทดลอง
นี้ เป็ นการทดลองหาปริ มาตรของหลุ มโดยใช้ทราย (Sand Cone Method) ซึ่ งแบ่งขั้นตอนการแทนที่
หลุมด้วยทราย ขั้นตอนการทดลองหาความหนาแน่ นของดิ นในสนาม การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์
การบันทึกข้อมูล การคานวณหาความหนาแน่นของดิน เปอร์ เซ็นต์การบดอัดดินขึ้นเพื่อจะได้ฐานดิ น
ที่ มีความแน่ นสู ง รั บน้ าหนัก ได้มาก เรี ยกว่าวิธีทดสอบแบบโมดิ ฟายด์ท้ งั นี้ ก็เพื่อต้องการหาความ
หนาแน่นแห้งและเปอร์ เซ็นต์การบดอัดของดินในสนาม เปรี ยบเทียบกับความหนาแน่นสู งสุ ดการบด
อัดดินที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายของความหนาแน่นของดินในสนามได้
2. บอกขอบข่ายการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามได้
3. ทดลองตามขั้นตอนและใช้เครื่ องมือได้ บันทึกผลการทดลองได้
4. คานวณหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามได้

บทนา
การทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของดินในสนาม คือ การหาค่าความหนาแน่นเปี ยกและ
ปริ มาณความชื้ นเปี ยก ในบริ เวณที่บดอัดด้วยเครื่ องจักรเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วนามาหาค่าความหนาแน่ น
แห้งเปรี ยบเทียบกับ ความหนาแน่นแห้งที่ของดินที่ได้จากในห้องปฏิบตั ิการในรู ปของเปอร์ เซ็นต์การ
บดอัดหรื อค่าบดอัดสัมพัทธ์ เกณฑ์ในการกาหนดร้อยละของความหนาแน่นของมวลดินที่ทาการบด
อัดดินในสนาม ซึ่ งเรี ยกว่า ความหนาแน่นสัมพันธ์เป็ นค่าจากการเปรี ยบเทียบความหนาแน่นแห้งของ
ดินในสนามกับค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดในห้องปฏิบตั ิการคิดเป็ นร้อยละ
ความหนาแน่นสัมพันธ์ =

ความหนาแน่นแห้งในสนา ม
× 100% ………..(9.1)
ความหนาแน่นสูงสุดในห ้้องปฏิบการ
ตั ิ

9.1 การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
ในการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 วิธี คือ
1. Sand Cone Method วิธีน้ ี อาศัยทรายช่วยในการหาปริ มาตรของหลุมโดยทรายที่ใช้คือ
ทรายอ๊อดตาวา (Ottawa Sand) ซึ่ งขนาดของเม็ดทรายจะมีลกั ษณะกลมและมีขนาดเท่า ๆ กัน หรื อจะ
ใช้ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 30 ก็ได้ เพื่อที่จะให้ผลของความหนาแน่นที่
เท่ากันโดยตลอด และไม่เกิดการแยกตัวของเม็ดหยาบและเม็ดเล็ก ขณะทาการทดสอบ
2. Rubber Balloon Method วิธีน้ ี ใช้น้ าช่ วยในการหาปริ มาตรของหลุม ซึ่ งสะดวกและ
รวดเร็ วกว่าวิธีแรก ในการทดสอบต้องอาศัยลมจากลูกบอลบีบอัดลงไปตรงส่ วนบนของผิวน้ าใน
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

หลอดแก้วของเครื่ องมือเพื่อทาให้น้ าในหลอดแก้วถูกดันออกไปในลูกโป่ งยาง และไหลลงไปในหลุม
ทดสอบที่ขดุ เอาไว้ใต้แผ่นรอง ลมที่อดั ลงไปนี้มีส่วนช่วยให้น้ าในลูกโป่ งยางอัดแนบสนิ ทกับก้นหลุม
ทาให้ได้ค่าปริ มาตรของหลุมที่ถูกต้องและแม่นยายิ่งขึ้น ทั้งสองวิธีน้ ี ต่างก็อาศัยหลักอันเดียวกัน คือ
ขั้นแรกจะต้องขุดดิ นบริ เวณที่จะทาการทดสอบให้เป็ นหลุมเล็ก ๆ และนาดินที่ขุดออกมาทั้งหมดไป
ชัง่ หาน้ าหนัก หาเปอร์ เซ็ นต์ความชื้ น และหาปริ มาตรของหลุมที่ขุดดินออกมาเพื่อที่จะให้ได้ผลการ
ทดลองที่ถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการปริ มาตรของหลุมที่เจาะทดลองและตั วอย่างดินที่เก็บไป
หาเปอร์ เซ็นต์ความชื้น จะต้องขึ้นอยูก่ บั ขนาดใหญ่สุดของเม็ดดินดังนี้
ตารางที่ 9.1 แสดงปริ มาณดินที่เก็บไปหาปริ มาณความชื้ นต่อขนาดเม็ดดินและปริ มาตรของหลุม2
ขนาดใหญ่ที่สุดของเม็ดดิน
No. 4
½ นิ้ว
1 นิ้ว
2 นิ้ว

ปริ มาตรของหลุมอย่างน้อย (ฟ3.) น้ าหนักของดินอย่างน้อย (กรัม)
0.025
100
0.050
250
0.075
500
0.100
1,000

3. Nuclear Method วิธีนิวเคลี ยร์ เป็ นการหาค่าความหนาแน่ นของดิ นและปริ มาณ
ความชื้นของดินบดอัดแน่น หาความหนาแน่นเปี ยกของดิน โดยใช้รังสี แกมม่า (Gamma Ray) ส่ งผ่าน
ดินที่ตอ้ งการ ก่อนที่จะไปเข้าเครื่ องรับรังสี ถ้ารังสี สะท้อนกลับไปเครื่ องรับมาก แสดงว่าดินมีความ
หนาแน่นสู ง ส่ วนการหาปริ มาณความชื้นโดยใช้นิวตรอน (Newtron) ส่ งผ่านเข้าไปในดินและสะท้อน
ไปยังเครื่ องรับ อนุ ภาคของนิ วตรอนจะไปชนกับอะตอมของไฮโดรเจนซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของน้ า
ถ้านิ วตรอนสะท้อนกลับเข้าเครื่ องรั บช้าแสดงว่าปริ มาณน้ าในมวลดิ นมี มาก วิธีน้ ี จะสะดวกและ
รวดเร็ วให้ผลเป็ นที่น่าพอใจ แต่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสู ง
การเลื อกใช้เครื่ องมื อทั้ง การบดอัดที่ ถูก ต้องเหมาะสม จะท าการบดอัดดิ นเป็ นไปอย่า ง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ ดังตารางที่ 9.2

2

สาราญ ยอดอุปภัมภ์. ปฐพีกลศาสตร์ภาคการทดลอง. ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์. หน้า 141.
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ตารางที่ 9.2 แสดงเครื่ องมือและวิธีการบดอัด3
ความหนาแน่นสู งสุ ด 95 ถึง 100%
ด้วยวิธีมาตรฐาน
ชนิดของ
การประยุกต์ใช้ ความหนา จานวน
เครื่ องมือ
มิติและน้ าหนัก
ใน
เที่ยวใน
ของเครื่ องมือ
การบดอัด การบดอัด
เค รื่ อ ง บ ด อั ด ส าหรั บ ดิ น เม็ ด 8 นิ้ว ถึง 3 เที่ยว แ ผ่ น บ ด อั ด มี
ชนิดแผ่น
ห ย า บ ที่ มี 10 นิ้ว
น้ าหนั ก ไม่ น้ อ ย
สั่นสะเทือน
เปอร์ เ ซ็ น ต์ผ่า น
กว่ า 200 ปอนด์
ตะแกรงเบอร์
ห รื อ อ า จ ใ ช้
20 0 น้ อ ย ก ว่ า
เครื่ องจั ก รถ้ า มี
12% โดยเกลี่ ย
พื้ น ที่ บ ด อั ด
ใ ห้ มี ความชื้ น
เพี ย งพอส าหรั บ
สม่าเสมอ
ม ว ล เ ม็ ด ห ย า บ
สะอาดความถี่ใน
การบดอัดไม่ควร
น้ อ ยกว่ า 1,600
รอบต่อนาที
รถแทรกเตอร์ ใช้ ไ ด้ ดี ใ น ดิ น 10 นิ้วถึง 3 ถึง 4 ขนาดต้องไม่นอ้ ย
เ ม็ ด ห ย า บ ที่ มี 12 นิ้ว
เที่ยว ก ว่ า D8 พ ร้ อ ม
เปอร์ เ ซ็ น ต์ผ่า น
ใบมี ด น้ าหนั ก
ตะแกรงเบอร์
34,5 00 ปอน ด์
200 น้อ ยกว่า 4
สาหรับการบดอัด
ถึ ง 8 % โ ด ย
ที่ ต้ อ งการความ
เ ก ลี่ ย ใ ห้ มี
หนาแน่นสู ง
ค ว า ม ชื้ น
สม่าเสมอ

3

สิ นชัย อินทพิชยั , พานิช วุฒิพฤกษ์. ปฐพีกลศาสตร์ ข้ นั สู ง. 2547. หน้า 198.

ความ
แปรปรวนของ
เครื่ องมือ
อ า จ เ ป็ น ส า ม
เก ล อ ห รื อ ก บ
ก ร ะ โ ด ด ที่ มี
ค ว า ม ก ว้ า ง
1.5 ฟุต - 12 ฟุต
แ ต่ ใ น พื้ น ที่
ก ว้ า ง ค ว ร ใ ช้
รถบด

รถแทรกเตอร์
น้ า ห นั ก ถึ ง
60,000 ปอนด์
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ตารางที่ 9.2 (ต่อ) แสดงเครื่ องมือและวิธีการบดอัด
ความหนาแน่นสู งสุ ด 95 ถึง 100%
ด้วยวิธีมาตรฐาน
ชนิดของ
การประยุกต์ใช้ ความหนา จานวน มิติและน้ าหนัก
เครื่ องมือ
ใน
เที่ยวใน
ของเครื่ องมือ
การบดอัด การบดอัด
เครื่ องมือ
ทางเข้ า ถึ ง ยาก 4 ถึ ง 6 นิ้ ว 2 เที่ยว น้ าหนักต่ าสุ ด 30
กระทุง้
เ ป็ น ร่ อ ง แ ค บ สาหรับดิน
ปอนด์ พิ จ ารณา
เหมาะส าหรั บ ต ะ ก อ น
ช่ วงคลาดเคลื่ อน
ดิน อนินทรี ย ์ ทราย ดิ น
ขึ้ น อ ยู่ กั บ ช นิ ด
เ ห นี ย ว
ข อ ง วั ส ดุ แ ล ะ
6 นิ้ ว
เงื่ อ นไขในการ
สาหรับดิน
บดอัด
เม็ดหยาบ

ความ
แปรปรวนของ
เครื่ องมือ
น้ า หนัก ถึ ง 250
ปอ นด์ ข นา ด
ก ว้ า ง 4 นิ้ ว
ถึง 10 นิ้ว

ซึ่ งแต่ละวิธีก็เหมาะสมกับชนิ ดของงานในแต่ละงาน ซึ่ งในหน่วยที่ 9 นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีที่
นิยมกันแพร่ หลายคือวิธีกรวยทรายเท่านั้น

9.2 ขอบข่ ายในการหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนามโดยใช้ ทราย
การทดลองนี้ เป็ นการใช้ทรายแทนที่ ปริ มาตรในหลุม เพื่อหาความหนาแน่ นของดินในสนาม
ของวัสดุ ที่มีเม็ดผ่านตะแกรงขนาด 2 นิ้ ว โดยทรายที่จะแทนที่ในหลุ ม ด้วยการใช้ทรายอ๊อดตาวา หรื อ
ทรายแม่น้ าที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 แต่คา้ งอยูบ่ นตะแกรงเบอร์ 30 แทนก็ได้
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ
ASTM D 1556 – 00 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place
by the Sand-Cone Method
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9.2 ใบงานขั้นการทดลองการหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 9
ใบงานที่ 10
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 11
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ น การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
จานวน 4 ชั่วโมง
ของดินในสนาม
(Field Density Test)
9.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาความหนาแน่นของดินในสนามได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามได้
4) สามารถคานวณหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามได้
9.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) ขวดแก้วขนาดจุ 1 แกลลอนพร้อมด้วยกรวยและแผ่นรอง
2) แผ่นฐานรอง ขนาดประมาณ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว มีขอบกันดินรอบด้าน
3) ทรายสาหรับหาปริ มาตรหลุมคือ ทรายอ๊อดตาวา เป็ นทรายที่มีขนาดเท่าๆกันหรื อ ทรายที่
ร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 30
4) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม
5) สิ่ วเจาะดิน ค้อน ช้อนตักดิน แปรงทาสี ใช้ปัดดิน กระป๋ องใส่ ดิน
6) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส
7) กระป๋ องใส่ ตวั อย่างดิน
8) ถาดใส่ ดิน
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาค่ าความหนาแน่ น
ของดินในสนาม

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 9.1 แสดงขวดแก้ว,กรวยและฐานรอง รู ปที่ 9.2 แสดงสิ่ วเจาะดิน, ค้อน, แปรง,กระป๋ องใส่ ดิน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิ คเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

รู ปที่ 9.3 แสดงเครื่ องชัง่ ดิน 0.10 กรัมถึง 10 กิโลกรัม
รู ปที่ 9.4 แสดงถาดใส่ ดิน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาค่ าความหนาแน่ น
ของดินในสนาม

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 9.5 แสดงทรายอ๊อดตาวา
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
9.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) ทรายสาหรับหาปริ มาตรหลุ มคือ ทรายอ๊อดตาวา เป็ นทรายที่ มี ขนาดเท่ าๆกันหรื อ
ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 30
9.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 9.3 ก. การหาน้ าหนักทรายเต็มกรวย
2) ตารางที่ 9.3 ข. การหาความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ
3) ตารางที่ 9.3 ค. ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลทดลองหาความ
หนาแน่นของดินในสนาม
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 9
ใบงานที่ 10
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 11
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ น การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
จานวน 4 ชั่วโมง
ของดินในสนาม
(Field Density Test)
9.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1.1 การหาน้ าหนักของทรายในกรวย
1) ชัง่ ขวดที่มีทรายบรรจุอยู่
2) วางเครื่ องมือลักษณะหัวลงบนพื้นราบและเปิ ดลิ้นปล่อยให้ทรายไหล ระวังอย่าให้เกิด
การสั่นสะเทือน
3) ปิ ดลิ้นทันทีเมื่อทรายหยุดไหล ชัง่ น้ าหนักของเครื่ องมือและทรายที่เหลือในขวด ก็จะ
ทราบน้ าหนักของทรายที่มีปริ มาตรเท่ากรวย
4) ทาการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ยมาเพื่อใช้ในการทดลองในสนามต่อไป
1.2 การหาความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ
1) นาโมลทดสอบการบดอัดดิ นแบบสู ง กว่า มาตรฐานมาประกอบเข้า กับ ฐานแล้วชั่ง
น้ าหนัก ซึ่ งจะได้น้ าหนักโมล
2) นาขวดใส่ ทรายประมาณค่อนขวดพร้อมทั้งกรวยมาวางบนโมลให้ได้ระดับที่สม่าเสมอ
แล้ว เปิ ดวาล์วปล่อยให้ทรายไหลตกอย่างอิสระโดยพยายามอย่าให้เกิดการสั่นสะเทือน
เมื่อแน่ใจว่าทรายหยุดไหลแล้วทาการปิ ดวาล์ว หงายกรวยทรายขึ้นวางไว้ ใช้มีดเหล็ก
สันตรงหรื อแผ่นเหล็กปาดทรายที่ลน้ บนขอบโมลให้เสมอกับขอบโมลและใช้แปรง
ขนอ่อนค่อยๆปั ดทรายออกจากฐานโมลให้สะอาดแล้วนาไปชัง่ จะได้น้ าหนักทรายรวม
กับโมลเมื่อหักน้ าหนักโมลออกก็จะได้น้ าหนักทรายที่อยูใ่ นโมล
3) ใช้เวอร์ เนียร์ หรื อไม้บรรทัดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสู งโมลเพื่อหาปริ มาตร
4) ทาการทดสอบแบบเดียวกันนี้ 2 – 3 ครั้งเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องที่สุดแล้วนาค่า
น้ าหนักทรายในโมลและปริ มาตรของโมลไปหาค่าความหนาแน่นของทราย
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 9
ใบงานที่ 10
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 11
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ น
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
จานวน 4 ชั่วโมง
ของดินในสนาม
(Field Density Test)
1.3 การทดลองหาความแน่นของดินในสนาม
1) ปรับพื้นผิวทดลองให้เรี ยบและได้ระดับ จากนั้นก็วางแผ่นฐานให้สนิ ทกับพื้นดิน แล้ว
ตอกตะปูยดึ แผ่นฐานให้แน่น ปั ดฝุ่ นที่ผวิ ดินและที่แผ่นฐานออกให้หมด
2) ใช้สกัด เจาะดิ นบริ เวณตรงกลางแผ่นฐานรองให้มีความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร
และก้นหลุมที่เจาะจะต้องมีขนาดเท่ากับปากหลุมเจาะ ดินที่ขุดจากหลุมจะต้องเก็บให้
หมดโดยใช้ชอ้ นเล็กตัก ในกรณี เหลือดินน้อยๆให้ใช้แปรงทาสี ปัดเศษดินที่อยูใ่ นหลุม
ให้เรี ยบร้อย
3) นาดินที่ได้จากการขุดมาชัง่ และจดบันทึกค่าไว้หลังจากนั้นนาดินส่ วนหนึ่ งที่ขุดได้ไปชัง่
เสร็ จแล้วนาไปเข้าเตาอบเพื่อหาค่าปริ มาณความชื้น
4) ทาการคว่า ขวดทรายที่ เตรี ยมไว้แล้วลงบนปากหลุ ม โดยให้ก รวยทรายพอดี กบั แผ่น
ฐานรองแล้วเปิ ดวาล์วระวังอย่าให้เกิดการกระทบกระเทือนในขณะปล่อยทรายลงหลุม
เพราะจะทาให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
5) สังเกตว่าเมื่อทรายที่ปล่อยลงหลุมหยุดไหลแล้ว ก็ทาการปิ ดวาล์วแล้วนาทรายที่เหลืออยู่
ในขวดไปชัง่ น้ าหนักพร้อมกับกรวยทรายและจดบันทึกค่าไว้
6) นาทรายที่ อยู่ในหลุ มใส่ ลงในขวดตามเดิ มโดยพยามอย่าให้มีดินที่ อยู่ในก้นหลุ ม ติ ด
ทรายขึ้นมาด้วย เพราะว่าทรายที่เก็บขึ้นมาจะต้องทดสอบในหลุมอื่นๆ อีกต่อไป
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาค่ าความหนาแน่ น
ของดินในสนาม

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 9.6 แสดงการวางแผ่นฐานและตอกตะปูที่มุม รู ปที่ 9.7 แสดงการสกัดดินตรงกลางแผ่นฐานรอง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552

รู ปที่ 9.8 แสดงความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร รู ปที่ 9.9 แสดงการคว่าขวดทรายลงบนปากหลุม
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่อหน่ วยการหาค่ าความ
หนาแน่ นของดินในสนาม

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

9.3.6 การรายงาน
1) ให้รายงานชื่อของโครงการ, ที่ต้ งั ของโครงการ, ชั้นของวัสดุ, ชนิ ดของวัสดุ ,ตาแหน่งที่
ทดลอง, ผูท้ ี่ทาการทดลอง, วันเวลาที่ทดลอง, ความแน่นของทรายที่หาได้, ความหมาย
ของชั้นต่างๆ ตามสัญญาและความหนาจริ งในการก่อสร้าง
2) ปริ มาณความชื้นในมวลดิน คิดเป็ นร้อยละ
3) ค่าความหนาแน่นแห้งของดิน
4) เปอร์เซ็นต์การบดอัด
9.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ก่อนทาการทดลองจะต้องตรวจสอบหาค่าคงที่ของเครื่ องมืออุปกรณ์และทรายที่ใช้ใน
การทดลองก่อน
2) ระหว่างการปล่ อยให้ทรายในขวดไหลลงสู่ กรวยอย่างอิสระ ต้องไม่ให้มีการสั่นหรื อ
กระแทกในบริ เวณใกล้ ๆ ขวด
3) แผ่นฐานที่วางบนพื้นทดสอบต้องไม่ให้เคลื่อนตัวได้
4) ต้องปิ ดวาล์วก่อนคว่าขวดทรายทุกครั้ง
5) ในขณะที่เคลื่อนย้ายเครื่ องมือ ให้อุม้ ขวดโดยตรงหรื อทาที่หิ้วขวด เพราะกรวยมักจะขาด
ตรงบริ เวณวาล์วถ้าจับหิ้วที่กรวย
6) ทรายที่ให้ทดสอบต้องสะอาดและแห้ง
9.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) การหาความหนาแน่นของดินในสนาม โดยวิธีกรวยทราย เป็ นการหาความหนาแน่นของ
ดินกล่าวคือ การหาน้ าหนักของดินในบริ เวณที่บดอัดด้วยเครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรกล
เรี ยบร้อยแล้วหารด้วยปริ มาตรของหลุมที่ขุดดินออกมา
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
จานวน 4 ชั่วโมง
(Field Density Test)
2) การที่ จะหาปริ มาตรของหลุ ม ที่ ก ล่ า วนี้ จาเป็ นจะต้องวัดหรื อใช้วสั ดุ ที่ทราบความ
หนาแน่ นและความถ่ วงจาเพาะที่ แน่ นอนแล้วไปแทนที่ ในหลุ มที่ ขุดลู กรั งขึ้ นมา คือ
วิธีการใช้ทรายช่ วยในการหาปริ มาตร ของหลุม ทรายที่นิยมใช้คือ ทรายอ๊อดตาวาซึ่ งมี
เม็ดของทราย กลมและขนาดเท่ากันเพื่อให้ได้ความหนาแน่นที่เท่ากันโดยตลอด และไม่
เกิ ดการแยกตัวของเม็ดหยาบและเม็ดเล็ก ขณะทาการทดลอง โดยนาผลในสนามมาคิด
เทียบเป็ นร้อยละกับผลการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ

ชื่อหน่ วยการหาค่ าความ
หนาแน่ นของดินในสนาม

9.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง
ตารางที่ 9.3 ก. แสดงตัวอย่างตารางหาน้ าหนักทรายเต็มกรวย
ครั้งที่
1
2
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่า กรัม 7,300.00
6,010.00
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่า กรัม 6,010.00
4,720.00
น้ าหนักของทรายในกรวย กรัม
1,290
1,290
เฉลี่ยน้ าหนักทรายเต็มกรวย กรัม
1,290

3
4,720.00
3,430.00
1,290

ตารางที่ 9.3 ข. แสดงตัวอย่างตารางความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ
ครั้งที่
1
2
3
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
2,121.56
2,121.56
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,375.00
1,368.70
1,360.00
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.54
1.55
1.56
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม3
1.55
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่อหน่ วยการหาค่ าความ
หนาแน่ นของดินในสนาม

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 9.3 ค. แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน
น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%
กรัม
กรัม

1
179.02
167.88
30.12
11.14
137.76
8.09
2,942.50
700.00

2
179.55
168.79
30.08
10.76
138.71
7.76
2,918.70
700.00

3
173.55
163.12
29.94
10.43
133.18
7.83
2,985.30
700.00

4
172.59
163.12
29.87
9.47
133.25
7.11
2,963.10
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม

1.55
6,700.00
3,458.70
1,290.00
1,951.30

1.55
6,685.50
3,469.80
1,290.00
1,925.70

1.55
6,672.40
3,413.00
1,290.00
1,969.40

1.55
6,654.90
3,412.70
1,291.00
1,951.20

ซม.3

1,258.90

1,242.39

1,270.58

1,258.84

ปริ มาตรของหลุม
ความหนาแน่นขอดินชื้น

กรัม/ซม.3

1.781

1.786

1.799

1.798

ความหนาแน่นของดินแห้ง
เปอร์เซ็นต์การบดอัด

กรัม/ซม.3
%

1.648
96.94

1.657
97.49

1.668
98.12

1.678
98.73
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9.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองการหาความหนาแน่ นของดิน
1) คานวณหาค่าความหนาแน่นของทราย
W
γSand = Sand ………………..……..……………………….......(9.2)
V
เมื่อ
= ความหนาแน่นของทรายมีหน่วยเป็ น
γSand
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.)
WSand = น้ าหนักของทรายเต็มขวดมีหน่วยเป็ นกรัม
V
= ปริ มาตรของขวดมีหน่วยเป็ น(ลบ.ซม.)
2) คานวณหาน้ าหนักของทรายในหลุม
2.1) น้ าหนักของทรายในกรวย

เมื่อ

W3

= W1 – W2 ………………………………………………….(9.3)

W3
W1
W2

= น้ าหนักของทรายเต็มกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวด+น้ าหนักกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวดและน้ าหนักกรวยหลังจากการทดลอง
มีหน่วยเป็ นกรัม

2.2) น้ าหนักของทรายในกรวยและทรายในหลุม
W4
= W5 – W6 …………………………………………………(9.4)
W2
W5
W6

= น้ าหนักของทรายในหลุมและในกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวดและน้ าหนักกรวยก่อนการทดลอง
มีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวดและน้ าหนักกรวยหลังการทดลอง
มีหน่วยเป็ นกรัม
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2.3) คานวณหาน้ าหนักของทรายในหลุม
W7
= W4 – W3 …………………………………………………(9.5)
W7
W4
W3

= น้ าหนักของทรายในหลุมมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวดและน้ าหนักกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายเต็มกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม

3) ปริ มาตรของหลุม
ปริ มาตรของหลุม (V1)
W
V1
= = 7 …………………………………….…………..(9.6)
γSand
V1
W7
γSand

= ปริ มาตรของหลุมที่ขดุ ดินขึ้นมามีหน่วยเป็ น ซม.3
= น้ าหนักของทรายในหลุมมีหน่วยเป็ นกรัม
= ความหนาแน่นของทรายที่ใช้ทดลองมีหน่วยเป็ นกรัมต่อ ซม.3

4) ความหนาแน่นของดินชื้น ( γ wet )
W
= wet ……………………………………………………(9.7)
γ wet
V
= ความหนาแน่นของดินชื้น
γ wet
Wwet
= น้ าหนักของดินชื้นที่ขดุ จากหลุมมีหน่วยเป็ นกรัม
V
= ปริ มาตรของหลุมมีหน่วยเป็ น ซม.3
5) ความหนาแน่นของดินแห้ง ( γ dry )
γ
= wet …………………………………………………(9.8)
γ dry
1+ ω
100
= ความหนาแน่นของดินแห้งมีหน่วยเป็ นกรัม./ซม.3
γ dry
γ wet
= ความหนาแน่นของดินเปี ยกมีหน่วยเป็ นกรัม./ซม.3
ω
= ปริ มาณความชื้นของดินมีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์
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6) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองความหนาแน่นของดิน
ตารางที่ 9.4 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นทรายตัวอย่างที่ 1
ครั้งที่
1
จากการบันทึกข้อมูล
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
จากการวัดขนาด
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,375.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,375
=
=1.54
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.54
2,121.56
3
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม.
1.54
ตารางที่ 9.5 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นทรายตัวอย่างที่ 2
ครั้งที่
2
จากการบันทึกข้อมูล
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
จากการวัดขนาด
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,368.70
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,368.50
=
=1.55
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.55
2,121.56
1.54 + 1.55
=
= 1.545
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม.3
2
ตารางที่ 9.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นทรายตัวอย่างที่ 3
ครั้งที่
3
จากการบันทึกข้อมูล
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
จากการวัดขนาด
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,360.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,360
=
=1.56
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.56
2,121.56
1.54 + 1.55 + 1.56
1.55
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม.3
3
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ตารางที่ 9.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นดินตัวอย่างที่ 1
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

1
179.02
167.88
30.12
11.14
137.76

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

8.09

น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม

2,942.50
700.00

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 179.02 – 167.88 = 11.14
= 167.88 – 30.12 = 137.76
11.14
=
× 100 = 8.09
137.76
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
(กรัม)
ปริ มาตรของหลุม
ความหนาแน่นของดินชื้น
ความหนาแน่นของดินแห้ง
เปอร์เซ็นต์การบดอัด

1.55
จากตารางที่ 9.3 ข.
6,700.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
3,458.70
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,290.00
จากตารางที่ 9.3 ก.
1,951.30 =6,700 – 3,458.70 -1,290 = 1,951.30
1,951.3
=
= 1,258.90
(ซม.3) 1,258.90
1.55
2,945.50
- 700
=
= 1.781
กรัม/ซม.3 1.781
1,258.90
1.78
=
=1.648
8.09
กรัม/ซม.3 1.648
1+
100
1.648
x100 = 96.64%
=
%
96.94
1.70

ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดในห้องทดลอง (d ) = 1.70 กรัม/ซม.3
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ตารางที่ 9.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นดินตัวอย่างที่ 2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

2
179.55
168.79
30.08
10.76
138.71

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

7.76

น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม

2,918.70
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม
ปริ มาตรของหลุม

ซม.3

ความหนาแน่นของดินชื้น

กรัม/ซม.3

ความหนาแน่นของดินแห้ง

กรัม/ซม.3

เปอร์เซ็นต์การบดอัด

%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 179.55 – 1168.79 = 10.76
= 168.79 – 30.08 = 10.76
10.76
=
× 100 = 7.76
138.71
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก

1.55
จากตารางที่ 9.3 ข.
6,685.50
จากการชัง่ น้ าหนัก
3,469.80
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,290.00
จากตารางที่ 9.3 ก.
1,925.70 = 6,685.50-3,469.80-1,290=1,925.70
1,925.70
=
= 1,242.39
1,242.39
1.55
2,918.70 - 700
=
= 1.786
1.786
1,242.39
1.786
=
= 1.657
7.76
1.657
1+
100
1.657
x100 = 97.49%
=
97.49
1.70
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ตารางที่ 9.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นดินตัวอย่างที่ 3
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

3
173.55
163.12
29.94
10.43
133.18

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

7.83

น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม

2,985.30
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม
ปริ มาตรของหลุม

ซม.3

ความหนาแน่นของดินชื้น

กรัม/ซม.3

ความหนาแน่นของดินแห้ง

กรัม/ซม.3

เปอร์เซ็นต์การบดอัด

%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 173.55 – 163.12 = 10.43
= 163.12 – 29.94 = 133.18
10.43
=
× 100 = 7.83
133.18
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก

1.55
จากตารางที่ 9.3 ข.
6,672.40
จากการชัง่ น้ าหนัก
3,413.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,290.00
จากตารางที่ 9.3 ก.
1,969.40 =6,672.40 – 3,413 -1,290 = 1,969.40
1,969.40
=
= 1,270.58
1,270.58
1.55
2,0985.30 - 700
=
= 1.799
1.799
1,2270.58
1.799
=
=1.668
7.83
1.668
1+
100
1.668
x100 = 98.12%
=
98.12
1.70
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ตารางที่ 9.10 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นดินตัวอย่างที่ 4
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

4
172.59
163.12
29.87
9.47
133.25

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

7.11

น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม

2,963.10
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม
ปริ มาตรของหลุม

ซม.3

ความหนาแน่นของดินชื้น

กรัม/ซม.3

ความหนาแน่นของดินแห้ง

กรัม/ซม.3

เปอร์เซ็นต์การบดอัด

%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 172.59 – 163.12 = 9.47
= 163.12 – 29.87 = 133.25
9.47
=
× 100 = 7.11
133.25
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก

1.55
จากตารางที่ 9.3 ข.
6,654.90
จากการชัง่ น้ าหนัก
3,412.70
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,290.00
จากตารางที่ 9.3 ก.
1,951.20 =6,654 – 3,412.70 -1,290 = 1,951.20
1,951.20
=
= 1,258.84
1,258.84
1.55
2,963.10 - 700
=
= 1.798
1.798
1,258.84
1.798
=
=1.678
7.11
1.678
1+
100
1.678
x100 = 98.73%
=
98.73
1.70
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

แบบทดสอบที่ 9 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 9 เรื่อง การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม (Field Density Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. คาว่า 95 % Modified Compact Test คือ
ก. ความหนาแน่นแห้ง 95%
ข. ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด 95%
ค. ความหนาแน่นสัมพันธ์ 95%
ง. ปริ มาณความชื้นสู งสุ ด 95%
2. ถ้าทรายมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.60 กรัม/ซม3 เทรายลงหลุมทั้งหมดเท่ากับ 4,800 กรัม ปริ มาตร
ของหลุมจะเท่ากับเท่าใด
ก. 7,680 ซม.3
ข. 4,798.40 ซม.3
ค. 3,000 ซม.3
ง. 1,527.27 ซม.3
3. ทรายที่นิยมใช้ในการทดลอง หาความหนาแน่นของดินในสนามคือทราย
ก. Uniform Sand
ข. Ottawa Sand
ค. River Sand
ง. Sand Cone Method
4. ความหนาแน่นของทรายจะมีค่าเท่าใด ถ้าปริ มาตรของทรายเท่ากับ 2,000 ซม3 และมีน้ าหนักเท่ากับ
1,200 กรัม
ก. 3,200 กรัม/ซม.3
ข. 800 กรัม/ซม.3
ค. 1.66 กรัม/ซม.3
ง. 0.60 กรัม/ซม.3
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

5. ความหนาแน่นเปี ยกมีค่า 1,500 กรัม/ซม3 และปริ มาณน้ าในดินมีค่า 10% ความหนาแน่นแห้งคือ
ก. 1,490 กรัม/ซม.3
ข. 1,363.63 กรัม/ซม.3
ค. 1,000 กก/ม.3
ง. 150 กรัม/ซม.3
6. จากข้อ 5 ความหนาแน่นแห้ง 95 % มีค่าเท่าใด
ก. 1415.5 กรัม/ซม.3
ข. 1295.44 กรัม/ซม.3
ค. 950 กรัม/ซม.3
ง. 142.50 กรัม/ซม.3
7. ทรายในข้อใดที่สามารถใช้ในการหาความหนาแน่นได้
ก. ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 30
ข. ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ค้างตะแกรงเบอร์ 60
ค. ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ค้างตะแกรงเบอร์ 60
ง. ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ค้างตะแกรงเบอร์ 100
8. เครื่ องมือกระทุง้ บดอัดดินแบบสั่นสะเทือนเหมาะสาหรับดินประเภทใด
ก. ทรายละเอียดและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 12%
ข. ดินเม็ดหยาบและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า12%
ค. กรวดและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 5%
ง. ดินเม็ดหยาบและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 5%
9. ดินในสนามที่ตอ้ งขุดเจาะ ควรจะขุดลึกเท่าใด
ก. 3 นิ้ว
ข. 4 นิ้ว
ค. 5 นิ้ว
ง. 6 นิ้ว
10. ปริ มาณน้ าที่ใช้ในการบดอัดดินซึ่ งทาให้ดินแน่นดีที่สุดคือข้อใด
ก. Max Water Content
ข. Avertage Water Content
ค. Optimum Moisture Content
ง. Min Water Content

9 - 25
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 การหาความหนาแน่นของดินในสนามมีอยู่ 2 วิธี
…….2.2 ดินที่มีขนาดใหญ่ ½ นิ้ว ต้องเก็บดินไปอบอย่างน้อย 200 กรัม
….....2.3 มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนามคือ
ASTM 1556-00
…….2.4 การหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยวิธีกรวยทรายเป็ นการหาน้ าหนัก
ของดินที่บดอัดแล้วหารด้วยปริ มาตรของหลุมที่ขดุ ดินออกมา
…….2.5 ดินขุดขึ้นมาจากหลุมควรจะนาไปอบทันที
…….2.6 หลังจากฝนหยุดตกใหม่ๆ สามารถทดลองหาความหนาแน่นดินในสนามได้
…….2.7 ดินที่ขดุ ขึ้นจากหลุมต้องเก็บไปชัง่ ทุกก้อน อย่าให้หล่นออกจากถาด
……2.8 ระหว่างการคว่าขวดทรายลงหลุมให้เขย่าขวดเพื่อทรายจะได้ไหลสะดวก
……2.9 ในสนามจริ งสามารถหาน้ าหนักดินแห้งได้โดยการนาดินไปคัว่ ในกระทะ
ร้อนที่ต้ งั บนเตาไฟได้
……2.10 การบดอัดดินประเภทดินเหนี ยวควรใช้รถบดชนิดลูกกลิ้งเหล็กตีนแกะ
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเลื อกพื้นที่ในสนามจริ งที่ผา่ นการบดอัดแล้ว และให้ทา
การทดลองการหาความหนาแน่นดิน โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาความหนาแน่นของดินจานวน 4 หลุม
2) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 9.11, 9.12 และ 9.13
3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ ในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าคานวณหาค่าความแน่นเปี ยกในแต่ละตัวอย่าง
5) คานวณหาค่าความแน่นแห้งในแต่ละตัวอย่าง
6) คานวณหาความหนาแน่นของดินในสนาม
7) คานวณหาเปอร์เซ็นต์บดอัดดิน
8) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 9.11 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาน้ าหนักทรายเต็มกรวย
ครั้งที่
1
2
3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่า กรัม 7,300.00
6,010.00
4,720.00
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่า กรัม 6,010.00
4,720.00
3,430.00
น้ าหนักของทรายในกรวย กรัม
1,290
1,290
1,290
เฉลี่ยน้ าหนักทรายเต็มกรวย กรัม
1,290
ตารางที่ 9.12. แสดงตารางหาความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ
ครั้งที่
1
2
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
2,121.56
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,375.00
1,368.70
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.54
1.55
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม.3
1.55

3
2,121.56
1,360.00
1.56
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ตารางที่ 9.13 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนาม
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน
น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

1
กรัม 179.02
กรัม 167.88
กรัม 30.12
กรัม 11.14
กรัม 137.76
%
8.09
กรัม 2,942.50
กรัม 700.00

2
179.55
168.79
30.08
10.76
138.71
7.76
2,918.70
700.00

3
173.55
163.12
29.94
10.43
133.18
7.83
2,985.30
700.00

4
172.59
163.12
29.87
9.47
133.25
7.11
2,963.10
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม

1.55
6,700.00
3,458.70
1,290.00
1,951.30

1.55
6,685.50
3,469.80
1,290.00
1,925.70

1.55
6,672.40
3,413.00
1,290.00
1,969.40

1.55
6,654.90
3,412.70
1,291.00
1,951.20

ซม.3

1,258.90

1,242.39

1,270.58

1,258.84

ปริ มาตรของหลุม
ความหนาแน่นของดินชื้น

กรัม/ซม.3

1.781

1.786

1.799

1.798

ความหนาแน่นของดินแห้ง
เปอร์เซ็นต์การบดอัด

กรัม/ซม.3
%

1.648
96.94

1.657
97.49

1.668
98.12

1.678
98.73

หน่ วยที่ 10
การเจาะสารวจดิน (Boring Test)

1

1

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 10
การเจาะสารวจดิน (Boring Test)
หัวข้ อเรื่อง
10.1
10.2
10.3
10.4

วิธีการเจาะสารวจดิน
ขอบข่ายการเจาะสารวจดิน
ใบงานขั้นการเจาะสารวจดิน
การบันทึกข้อมูลจากผลการทดลอง

สาระสาคัญ
เพื่อเป็ นการสารวจตรวจสอบสภาพของชั้นดิน ในการตรวจหาค่าสมบัติทางวิศวกรรมของ
ชั้นดิน ผลการตรวจสอบที่ได้จะทาให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบฐานรากของอาคาร สามารถคานวณออกแบบ
ความสามารถ การรับน้ าหนักบรรทุกของชั้นดินที่จะรองรับองค์อาคารที่จะทาการก่อสร้างได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยา วิธีการดังกล่าวเป็ นการใช้เครื่ องเจาะสารวจ เจาะทะลุลงไปในชั้นดิน จนถึงระดับ
ที่ตอ้ งการ และเก็บตัวอย่างชั้นดิ นขึ้นมา แล้วนาดิ นดังกล่าวนี้ ไปทดสอบที่ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
และการจาแนกชนิดของดินตามวิธีการทดสอบมาตรฐานเพื่อหาค่าสมบัติต่างๆ ที่ตอ้ งการ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวิธีการเจาะสารวจดินได้
2. บอกขอบข่ายการเจาะสารวจดินได้
3. ทดลองการเจาะสารวจดินได้
4. บอกเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทดลองได้
5. เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลและคานวณผลที่ได้จากการเจาะสารวจดินได้
6. ทดลองตามขั้นตอนและใช้เครื่ องมือได้
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บทนา
สภาพชั้นดินในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นอาจมีความแปรปรวน ของชั้นดิ น ทาให้
สภาพพื้นที่แตกต่างไปจากพื้นที่ทวั่ ไป เช่น มีช้ นั ทรายหลวมผิดปกติ มีช้ นั ดินเหนี ยวอ่อน หรื อระดับ
ความลึกของชั้นดินที่แข็งแรงมีความผันแปรสู ง เป็ นต้น จากสภาพของชั้นดินดังกล่าว อาจทาให้ฐาน
รากเกิดการวิบตั ิได้ ซึ่ งทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างคาดไม่ถึง ก่อนที่วศิ วกรจะทาการออกแบบฐานราก
ให้ดีและเหมาะสมนั้นจึงต้องจัดให้มีการเจาะสารวจดินอย่างเพียงพอ เพื่อให้การออกแบบสิ่ งก่อสร้าง
ต่ า ง ๆ เป็ นไปอย่า งละเอี ย ดรอบครอบ ถู ก ต้อ งตามหลัก วิศ วกรรม เพื่ อ การวิเ คราะห์ ดิ น จาก
ประสบการณ์ และการสังเกต เมื่อทราบข้อมูลเกี่ ยวกับดิ นในส่ วนใดแล้ว จะต้องมี การวางแผนการ
สารวจดิ น เพื่อให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย พร้ อมกับได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เพราะดิ นมีคุณสมบัติที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ต่างๆ จึงยังไม่มีวธิ ี ใดที่เหมาะสมที่สุดไปกับดินทุกสภาพ
การเจาะสารวจดิ นในเบื้ องต้น เป็ นการเจาะหรื อขุดดิ นเพียงเล็กน้อย เพื่อต้องการทราบ
ชนิ ดของดิ น การเรี ย งตัวของชั้นดิ น ระดับ น้ า ใต้ดิน และอื่ น ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ ใ นการเตรี ย ม
เครื่ องมือและวางแผนงานได้ดี ส่ วนการเจาะดินโดยละเอียดนั้น เป็ นการวางแผนเจาะดินอย่างละเอียด
เกี่ยวกับการเจาะสารวจชั้นดิ น โดยทัว่ ไปจะระบุ ตาแหน่ งเจาะดิ น จานวนหลุมเจาะดิน ความลึกของ
หลุมเจาะสารวจชั้นดินมีการทดสอบด้านใดบ้าง โดยปกติแล้วจะต้องการข้อมูลสาหรับทาข้อมูลความ
แข็งแรงของดินและข้อมูลเพื่อใช้คานวณหาการทรุ ดตัวของสิ่ งก่อสร้าง

10.1 วิธีการเจาะสารวจดิน2
เครื่ องมือในปัจจุบนั แยกได้ 4 ส่ วนคือ เครื่ องมือเจาะดิน เครื่ องมือเก็บตัวอย่างดิน เครื่ องมือ
ทดสอบดิ นในสนามและเครื่ องมือทดสอบดินในห้องปฏิ บตั ิการ ในที่น้ ี จะกล่าวถึ งเครื่ องมือทดสอบ
ดินในสนามเท่านั้น โดยพิจารณาถึงขอบเขตความสามารถของเครื่ องมือเป็ นหลัก
1) Trial pit test pit เป็ นการขุดหลุมโดยใช้แรงคน ซึ่ งหาได้ง่ายในท้องถิ่น สามารถขุดได้กบั
ดินที่ไม่แข็งมาก และในความลึ กตื้นๆมีการรบกวนดินน้อยสามารถเห็นการเรี ยงตัวของ
ชั้นดิน ได้ง่าย จะพบปั ญหาคือระดับน้ าใต้ดินในการขุดลึกกว่า 2 เมตร โดยเฉพาะดินทราย
จะมีการพังที่หลุมได้ง่ายกว่าดินชนิดอื่นๆ

2

บุญเทพ นาเนกรังสรรค์. FOUNDATION ENGINEERING AND TUNNELLING. 2539. หน้า 24.
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กล่องเก็บตัวอย่าง
ดิน
ดินตัวอย่าง
ดินสภาพเดิม
รู ปที่ 10.1 แสดงการขุดดินโดยแรงคน3

รู ปที่ 10.2 แสดงการเก็บตัวอย่างดินแบบ Trial pit3

2) Hand auger borings เป็ นเครื่ องมือที่ง่ายและอาศัยแรงหมุน Auger และนิ ยมใช้อยูส่ องชนิ ด
คือ Helical auger กับ Iwan หรื อ Post-hole auger ใช้เจาะดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวหรื อดิน
เหนี ยวมากๆ สามารถเจาะได้ความลึก 5 – 7 เมตร โดยต่อก้านเหล็ก ขนาดของหลุ มเจาะ
ด้วย Auger นี้จะมีขนาดประมาณ 2.5 ถึง 4 นิ้ว

รู ปที่ 10.3 แสดง Helical auger4
รู ปที่ 10.4 แสดง Iwan or Post-hole auger5
3) Mechanical auger borings เป็ นการใช้เครื่ องจักรสาหรับหมุน Auger ทาให้ทางานได้
รวดเร็ วและเจาะดินได้ลึกมากขึ้น ระบบการทางานได้กาลังเจาะมาจากเครื่ องยนต์ที่มีกาลัง

3

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
5
www.archway-engineering.com
4
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ไม่ น้อยกว่า 25 แรงม้า หัวเจาะดิ นขึ้ นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิ ก ส์ ซึ่ ง นิ ย มกันมากใน
ประเทศไทย
4) Shell and auger boring เป็ นการเจาะดินด้วย Helical auger ร่ วมกับการใช้ท่อ Casing
สาหรับดินที่ไม่มีความเชื่ อมแน่ นเพื่อป้ องกันการพังทลายด้านข้างของหลุ ม ใช้ได้กบั ดิ น
ทุกชนิด นิยมสู บน้ าลงไปในหลุมเพื่อเก็บเศษกรวดและทราย ที่ไหลล้นออกมากับน้ า
5) Continuous-flight auger boring ใช้สาหรับดินเหนียวหรื อทราย หรื อกรวดที่มีเม็ดเล็ก มี
ลักษณะเป็ นเกลี ยวสว่านติดอยู่รอบก้านเจาะโดยตลอดความยาวของก้านเจาะ นิ ยมใช้กนั
โดยทัว่ ไปเช่นกัน

รู ปที่ 10.5 แสดง Continuous-flight auger boring6
6) Wash boring เป็ นการใช้ความดันของน้ า ที่มีส่วนผสมกับสารแขวนลอย (Bentonite) ทา
ให้ดินหลวมและหลุดลอยเป็ นเม็ดขึ้นมา ในการผสมใช้สัดส่ วนความหนาแน่น 1.1 ถึง 1.2
ตันต่อลูกบาศก์เมตร ตัวอย่างดินที่ลอยขึ้นมาจะผสมกับน้ าทาให้การนาส่ วนที่ตกตะกอน
ไปวิเคราะห์ได้ผลไม่ละเอียดเท่าที่ควร แต่ก็นิยมใช้กนั มากเพราะสามารถทางานได้อย่าง
รวดเร็ ว
7) Wash probing เป็ นการเจาะดินอย่างง่ายๆ โดยใช้น้ าฉี ดลงไปดิน ใช้ประโยชน์ในการหา

6

www.hmc-us.com
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ความเปลี่ยนแปลงของดินอ่อน หรื อหลวมไปหาดินที่แน่นแข็ง นิ ยมใช้กนั มากในการตอก
เสาเข็ม หรื อสารวจหาชั้นหิ น สามารถทางานได้ง่าย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
8) Rotary boring or Rotary drilling เป็ นการใช้ใบมีดหรื อหัวเจาะหมุนลงไปในดิน โดยกาลัง
ของเครื่ องยนต์ ทางานได้เร็ ว นิ ยมใช้สาหรับเจาะหิ นแต่ตอ้ งใช้น้ าเป็ นตัวช่วยระบายความ
ร้อนที่หวั เจาะที่กน้ หลุมด้านล่าง
9) Percussion boring or Percussion drilling เป็ นการเจาะที่ตอ้ งอาศัยแรงกระแทกของ Heavy
chisel หรื อ Spun หรื อ Wash boring ในการนาดิ นขึ้ นมาจากหลุ ม เนื่ องเพราะมี แรง
กระแทกด้วยของที่หนัก จึงทาให้เป็ นการรบกวนตัวอย่างดินในชั้นที่อยูล่ ึกลงไป ดังนั้นจึง
จาเป็ นต้องมี ป ระสบการณ์ ความช านาญในการควบคุ ม การเจาะในการปล่ อยน้ า หนัก
เพื่อให้รบกวนดินน้อยที่สุด

รู ปที่ 10.6 แสดง Percussion boring or Percussion drilling7
การเก็บตัวอย่างดินมี 2 ลักษณะ คือ
1) ตัวอย่างดิ นเปลี่ ยนสภาพ (Disturbed Sample) เป็ นตัวอย่างดิ นที่ถูกรบกวน จนทาให้
โครงสร้าง หรื อการจับตัวของเม็ดดินเปลี่ยนไปหรื ออาจจะสู ญเสี ยความชื้ นในดิน อาจเกิด
จากวิธีการเก็บตัวอย่างดิน การขนส่ งและการเก็บรักษาตัวอย่างดิน ซึ่ งได้แก่ ตัวอย่างดินที่
ได้จากการทดสอบด้วยสว่านมือ และตัวอย่างดิ นที่ได้จากการตอกวัดค่าด้วยกระบอกผ่า
7

www. prd drillingrigs.com
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ดิ น ที่ ไ ด้ไ ม่ ส ามารถน าไปทดสอบด้า นการรั บ น้ า หนัก ของดิ น ได้ เนื่ อ งจากดิ น ได้รั บ
ผลกระทบจากการกระแทก การอัด ซึ่ งโครงสร้ างของดิ นได้เปลี่ ยนไป แต่สามารถนาไป
หาคุณสมบัติเพื่อจาแนกประเภทของดินได้
2) ตัวอย่างดินคงสภาพ (Undisturbed Sample) เป็ นตัวอย่างดินที่เก็บในสนามโดยพยายามให้
ทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบของดินทุกอย่างเหมือนกับสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใน
สนาม ซึ่ งได้แก่ตวั อย่างดิ นที่เก็บจากกระบอกบางเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 นิ้ว ขึ้นไป ถื อ
ว่ า เป็ นตัว อย่ า งดิ น ที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด สามารถน าไปทดสอบคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ใน
ห้องปฏิบตั ิการเกือบทุกอย่าง รวมถึงคุณสมบัติในความแข็งแรง และคุณสมบัติในการรับ
น้ าหนักของดิน
ชนิดของกระบอกเก็บตัวอย่างดิน8
1) Piston sample นิ ยมใช้กบั ตัวอย่างดินประเภทไม่มีความเชื่ อมแน่น ชนิดแบบนี้ ค่อนข้างดี
สาหรับงานวิจยั หรื องานก่อสร้างขนาดใหญ่
2) Opendrive sample เป็ นท่อเหล็กกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. ถึง 100 มม. ยาว 45 ซม.
ถึง 50 ซม. ปลายด้านล่างสวม Cutting shoe ซึ่ งถอดออกได้ ปลายด้านบนต่อกับกระบอก
เก็บตัวอย่างดิ นโดยใช้คอ้ นกระแทกให้กระบอกจมลงไปในดิ น ตัวกระบอกส่ วนมากทา
จากโลหะไร้สนิม ซึ่ งส่ วนมากจะใช้เก็บดินอ่อน
3) Standard split spoon sample เป็ นกระบอกผ่าครึ่ งสองซี ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก
2 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว ใช้ในการทดสอบ S.P.T. ด้านปลายกระบอกมี Cutting shoe สวมไว้ ใช้
กับดิ นทรายหรื อดิ นที่ มีทรายปนอยู่มาก แต่ตวั อย่างดิ นจะถู กรบกวนมากทาให้ดินแปร
สภาพได้
4) Foll sample เป็ นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทั้งด้านตัวกระบอกเก็บตัวอย่างดินและ
Piston อาศัยแผ่นเหล็กกว้าง 13 มม. และหนา 0.40 ถึ ง 1.00 มม. สั มผัสกับดิ นก่ อนเข้า
กระบอกเก็บตัวอย่างซึ่ งจะช่วยลดแรงเสี ยดทานหรื อแรงอัดที่มีต่อดินได้
5) Bishop compressed air sample ออกแบบเพื่อใช้ในการเก็บดินที่ไม่มีความเชื่ อมแน่นที่อยู่
ใต้ระดับน้ า ซึ่ งเก็บ ตัวอย่างดิ นได้ยากและเป็ นปั ญหาในการสารวจดิ น การท างานของ
เครื่ องมือค่อนข้างจะยุง่ ยากซับซ้อน เพราะต้องอัดอากาศในกระบอกด้วยความดันสู งเพื่อ
ไล่ น้ า ออกและให้ ดิ น สามารถทรงตัว อยู่ ใ นกระบอกเก็ บ ดิ น ได้ ในอัง กฤษนิ ย มใช้
8

บุญเทพ นาเนกรังสรรค์. FOUNDATION ENGINEERING AND TUNNELLING. 2539. หน้า 31.
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กระบอกเก็บดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 60 มม. ซึ่ งเล็กกว่า Bell ไม่มากนัก จะต้อง
ตอก Casing ไปจนถึงระดับที่ตอ้ งการก่อนดาเนิ นการเก็บตัวอย่างดิน ควรใช้เก็บตัวอย่าง
ในส่ วนที่จาเป็ นจริ งๆ เท่านั้น เพราะจะพบกับอุปสรรคในการนาดินออกจากกระบอกไป
ทดสอบในภายหลัง บางครั้งจึงมีขอ้ แนะนาจนผูเ้ ชี่ ยวชาญเสนอให้เลื อกการทดสอบใน
สนามแทนที่ โดย Serota and Jennings (1957) ได้ประยุกต์เครื่ องมือนี้ ข้ ึนอีกโดยการอัด
อากาศเข้ายังกระบอกเก็บดินซึ่ งอยูด่ า้ นในโดยตรงที่ปลายกระบอกด้านล่าง
การกาหนดความลึกและตาแหน่งการสารวจตัวอย่างดิน9
การกาหนดความลึกขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความแปรปรวนของชั้นดิน น้ าหนักและความสาคัญ
ของสิ่ งก่อสร้าง โดยอาจจะพิจารณาได้ดงั นี้
1) จะต้องมีหลุ มเจาะนาร่ อง ที่ ตาแหน่ งสาคัญที่ สุดในฐานรากนั้น เช่ นบริ เวณที่ น้ าหนักลง
มากที่สุด อาคารที่สูงสุ ดในพื้นที่ก่อสร้าง หลุมนาร่ องนี้ตอ้ งมีอย่างน้อย 1 จุด
2) จะต้องมีหลุมเจาะครอบคลุมพื้นที่ ซึ่ งมีลกั ษณะการกระจายออกคลุมพื้นที่บริ เวณฐานราก
ทั้ง หมด เพื่ อ ให้ ท ราบความเปลี่ ย นแปลงของชั้ นดิ น ในแนวราบ โดยมี ร ะยะตาม
ข้อเสนอแนะในตารางที่ 10.1 และตารางที่ 10.2
3) จะต้องมีหลุมเจาะเสริ ม หรื อการทดสอบในสนาม หรื อการสารวจทางธรณี ฟิสิ กส์ เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่กว้างมาก หรื อเป็ นแนวยาว
ตารางที่ 10.1 แสดงความลึกของหลุมเจาะที่ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการเจาะสารวจชั้นดินในเขต กทม.
และปริ มณฑล10
ประมาณการความลึก
ความลึกของหลุมเจาะ
โครงสร้าง
ของปลายเสาเข็มที่จะใช้ (เมตร)
(เมตร)
- อาคารปกติ สูง ไม่เกิ น 5 ชั้นหรื อ
21 – 23
30
โรงงานขนาดเบา
- อาคารปกติสูงไม่เกิน 10 ชั้นหรื อ
22 – 25
35 – 40
โรงงานขนาดหนัก
- อาคารสู งไม่เกิน 15 ชั้น
25 – 30
40 – 45
- อาคารสู งไม่เกิน 20 ชั้น
25 – 45
50 – 60
9

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย. โครงการอบรมการสารวจชั้นดิน การออกแบบและการก่อสร้างงานฐานราก. 2550. หน้า 312.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก. 2548. หน้า 13-14.

10
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ตารางที่ 10.1 (ต่อ) แสดงความลึ กของหลุ มเจาะที่ ใช้เป็ นแนวทางสาหรั บการเจาะสารวจชั้นดิ นใน
เขต กทม. และปริ มณฑล
- อาคารสู งไม่เกิน 24 ชั้น
45 – 55
60 – 70
- อาคารสู งไม่เกิน 28 ชั้น
50 – 60
70 – 80
- อาคารสู ง 30 ชั้นขึ้นไป
80 – 120
ตารางที่ 10.2 แสดงความลึกของหลุมเจาะที่ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการเจาะสารวจชั้นดิน
ในพื้นที่ต่างจังหวัด
ประมาณการความลึก
ความลึกของหลุมเจาะ
โครงสร้าง
ของปลายเสาเข็มที่จะใช้ (เมตร)
(เมตร)
- อาคารสู ง 1-2 ชั้ น หรื ออาคาร
SPT, N-Value > 35
25
โครงสร้างชัว่ คราวขนาดเบามาก
หนาต่อเนื่ อง > 3 ม.
- อาคารสู ง 3-4 ชั้น หรื อ โรงงาน
ค่า N > 35 หนา 4-5 ม.
25
หรื อโกดังขนาดเบา
หรื อ N > 40 หนา 3 ม.
- อาคารสู ง 5-6 ชั้น หรื อ โรงงาน
ค่า N > 40 หนา 4-5 ม.
30
หรื อโกดังขนาดปานกลาง
หรื อ N > 45 หนา 3 ม.
- อาคารสู ง 6-9 ชั้น หรื อ โรงงาน
ค่า N > 45 หนา 4-5 ม.
30
หรื อโกดังขนาดหนัก
หรื อ N > 50 หนา 3 ม.
- อาคารสู ง 10-15 ชั้น
35-40
ค่า N > 45 หนา 6 ม.
หรื ออาคารหนักมาก
และลึก > 15 เมตรหรื อ
N > 50 หนา 4-5 เมตร
และลึก > 15 เมตร
- อาคารหนักพิเศษ เช่ นหอประชุ ม
โรงภาพยนตร์ ห้า งสรรพสิ น ค้า
อาคารที่ มี ร ะยะช่ ว งเสาห่ า งกัน
มาก หรื ออาคาร 16-18 ชั้น

40-50

ค่า N >50 หนา 6-8 ม.
และลึก > 20 เมตร

10 - 10
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

การบันทึกข้อมูล
ในการเจาะส ารวจดิ น ต้อ งบัน ทึ ก การเจาะดิ น ทุ ก ๆ หลุ ม อัน ประกอบด้ ว ย ความลึ ก
รายละเอียดของชั้นดิน ระดับน้ าใต้ดิน ผลการทดสอบแรงเฉื อน ผลการทดสอบ S.P.T. และตาแหน่งที่
เจาะ พร้อมพิกดั ทางภูมิศาสตร์ จะทาให้สามารถวิเคราะห์ผลการสารวจดินได้อย่างถูกต้อง

10.2 ขอบข่ ายในการเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจโดยใช้การฉี ดล้าง เป็ นวิธีการเพื่อจุดประสงค์จะเก็บตัวอย่างดิน เพื่อนามา
หาคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม ประกอบด้วย
1) ตัวอย่างเปลี่ ยนสภาพ ได้แก่ ตัวอย่า งดิ นเก็ บจากกระบอกผ่า เพื่ อใช้ดินตัวอย่า ง
ทดลองหา Alterberg’s Limit การทา Sieve Analysis
2) ตัวอย่างคงสภาพ ได้แก่ ตัวอย่างดิ นที่ เก็บจากกระบอกบางขนาด 3 นิ้ วขึ้ นไป ซึ่ ง
สามารถนาตัวอย่างดิ นที่ ได้ทดลองหาค่ าคุ ณสมบัติทางวิศวกรรมของดิ นได้เกื อบ
ทั้งหมด
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ
1) ASTM D 420-69 (Guide to Site Characterization for Engineering, Design, and
Construction Purposes), incorporated by reference in 35 Ill. Adm. Code 720.111(a).
2) ASTM D 1452-65 (Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger
Borings), incorporated by reference in 35 Ill. Adm. Code 720.111(a).
3) ASTM D 1586 REV A Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT)
and Split-Barrel Sampling of Soils
4) ASTM D 1587 Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for
Geotechnical Purposes
5) ASTM D 2488 - 69: Description of Soil (Visual-Manual Procedures).
6) ASTM D 2573 Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil
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10.3 ใบงานขั้นตอนการเจาะสารวจดิน
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
10.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองเจาะสารวจดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิทดลองเจาะสารวจดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองเจาะสารวจดินได้
10.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องทดลองเจาะสารวจดินแบบ Wash Boring
2) สามขาเหล็ก
3) เครื่ องสาหรับทดเชือกป่ านมะนิลา
4) เครื่ องสู บน้ า
5) ก้านเจาะ หัวเจาะชนิดต่างๆ
6) รอกและเชือกป่ านมะนิลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
7) สายยางยาว 10 เมตร
8) ลูกตุม้ เหล็กหนัก 63 กก.
9) กระบอกผ่า, กระบอกบางเก็บตัวอย่างดิน
10) ท่อปลอกเหล็กกันดินพัง
11) ท่อปลอกเหล็กสามทางเพื่อระบายน้ า
12) กระป๋ องเก็บตัวอย่างดิน
13) ถังแปลสาหรับการทาน้ าหมุนเวียนเจาะดิน
14) ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว, 18 นิ้ว อย่างละ 2 ตัว
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

โครงสามขา

หัวน้ าหมุนได้รอบตัว
ก้านเจาะ
ด้ามจับมือหมุนก้าน แรงดึง

สายส่ งน้ า
ข้อท่อสามทางของน้ า
ปั๊ มน้ า

หัวรอกหมุน
ข้อต่อ

ถังน้ าตกตะกอน

ท
ข้อต่อท่อ
หัวตอกนาท่อ

หัวเจาะกระแทก

ขยายหัวเจาะกระแทก
รู ปที่ 10.7 แสดงเครื่ องทดสอบแบบ Wash boring11

11

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก. 2548. หน้า 25.
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
10.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ าสาหรับสู บในการเจาะดิน
2) น้ ามันเชื้อเพลิง เป็ นชนิดสาหรับการทางานของเครื่ องยนต์ที่ใช้ในทดสอบ
10.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 10.3 ตารางจาแนกดินจากการเจาะสารวจดินด้วย Hand Auger
2) ตารางที่ 10.4 ตารางแสดงผลสรุ ปคุณสมบัติของดิน
3) ตารางที่ 10.5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกกับค่า S.P.T.
4) ตารางที่ 10.6 แสดง Boring Log
10.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1) เลือกหลุมเจาะให้อยูใ่ นบริ เวณก่อสร้าง โดยกาหนดค่าระดับหลุมเจาะให้ชดั เจน
2) การเจาะในชั้นดิ นอ่อนและแข็งปานกลางให้ใช้สว่านหมุน เจาะลึก 1-2 เมตร นา
หลุมลงไปก่อน และนาดินขึ้นมากองไว้ทุกๆ 0.50 เมตร บันทึกลักษณะของดิน สี
การจาแนกดินทางวิศวกรรมใน Boring Log (ตารางที่ 10.6)

รู ปที่ 10.8 แสดงการเก็บกองดินทุกๆ 0.50 เมตร
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
3) ประกอบโครงสามขาให้มนั่ คงและยึดให้แน่น ตั้งสามขา โดยให้จุดศูนย์กลางตรง
กับบริ เวณหลุมเจาะ ติดตั้งเครื่ องมือที่ตอ้ งใช้ เช่น เครื่ องทดรอก รอกแขวน ปั๊ มน้ า
ก้านเจาะ หัวเจาะ ท่อเหล็กสามทาง
4) ติดตั้งรอกที่ ตาแหน่ งแขวนอยู่ด้านบนของสามขา สอดร้ อยเชื อกมะนิ ลากับรอก
โดยที่ดา้ นหนึ่งผูกยึดติดกับหูหิ้วที่ห่วงคล้องปลายบนของก้านเจาะ อีกด้านดึงไปที่
เครื่ องทดรอก เพื่อให้เครื่ องทดรอกหมุนเชือก เพื่อยกก้านเจาะเหล็กขึ้นและลงได้
5) สวมสายยางท่อน้ าจากปั๊ มน้ า เข้าปลายก้านเจาะตรงข้อต่อแบบหมุ นรอบตัวได้
เดินเครื่ องสู บน้ าเพื่อปั๊ มน้ าผ่านก้านเจาะลงไปที่หวั เจาะ พร้อมๆ กับยกก้านเจาะขึ้น
ลง เพื่อให้หวั เจาะดินกระแทกดิ นให้แตกในหลุมเจาะ ซึ่ งน้ าที่สูบจากปั๊ มลงไปจะ
นาพาหรื อละลายดินในหลุมเจาะขึ้นมาที่ปากหลุม แล้วให้ไหลไปที่บ่อตกตะกอน
ที่เตรี ยมไว้
6) ในขณะเจาะควรตอกท่อเหล็กปลอกกันดินพัง เพื่อเจาะกระแทกให้ได้ความลึกตาม
กาหนดไว้

รู ปที่ 10.9 แสดงการเจาะดินด้วย Wash boring
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
7) นากระบอกเปลื อกบาง ติ ดข้อต่ อเก็ บ ดิ นและก้า นเจาะหย่อนลงไปในหลุ ม ใช้
อุปกรณ์ลูกตุม้ ตอกให้กระบอกจมลงไปในดิน ดินจะเข้าไปในกระบอก หมุนก้าน
เจาะเวียนขวาอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อให้ดินขาดจากกัน แล้วจึงใช้เครื่ องทดรอก
ดึงกระบอกเก็บตัวอย่างดินขึ้นมา ดันตัวอย่างดินออกจากกระบอกเก็บตัวอย่างดิ น
อุดด้วยพาราฟิ นกันความชื้นระบายออก ปิ ดฉลาก ระบุตาแหน่งหลุมเจาะ ความลึก
วันที่ เพื่อรวบรวมส่ งไปห้องทดลอง

รู ปที่ 10.10 แสดงการเก็บตัวอย่างดินด้วยกระบอกเปลือกบาง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
8) เก็บตัวอย่างดิน แบบดินคงสภาพ ที่ช้ นั ดินอ่อนทุกระยะ 1.00-1.50 เมตร กดลงไป
ในดินลึก 0.50 เมตร แล้วบิดก้านเจาะเพื่อให้ดินขาดจากกัน ตัวอย่างดินถูกเก็บขึ้น
มาแล้วผนึกหัวท้ายของกระบอกด้วยขี้ผ้ งึ เพื่อรักษาความชื้นให้คงเดิม
9) เก็บตัวอย่างดิ น แบบเปลี่ ยนสภาพ ในชั้นดิ นแข็งและหรื อในชั้นทรายทุ กระยะ
1.00-1.50 เมตร พร้อมทั้งทดสอบ S.P.T. ตามมาตรฐาน ASTM D – 1586 เก็บ
ตัวอย่างดินโดยใช้กระบอกผ่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
10) ทดสอบ S.P.T.ทุกระยะ 1.00-1.50 หรื อ 2.00 เมตร ในชั้นดินเหนี ยวแข็งและในชั้น
ทราย โดยตอกกระบอกผ่า มาตรฐาน เส้ นผ่า ศู นย์ก ลางภายใน 34.9 มิ ลิ เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว เพื่อเก็บตัวอย่างดิ นการตอกใช้ลูกตุม้ เหล็กหนัก
63.5 กิโลกรัม ยกสู ง 30 นิ้ว ทาการตอกจนกระบอกผ่าจมลงในดิน 12 นิ้ว สุ ดท้าย
เป็ นค่า S.P.T. มีหน่วยเป็ น จานวนครั้งต่อ 12 นิ้ว โดยดินตัวอย่างที่ได้จากการทา
S.P.T. ให้จดั เก็บใส่ ถุงพลาสติก 2 ชั้นเพื่อป้ องกันการระเหยของน้ า
11) นาตัวอย่างดินไปทดลอง ในห้องปฏิบตั ิการทดลอง
10.3.6 การรายงาน
1) ตัวอย่างดินคงสภาพ (จากกระบอกบาง)
1.1) หาค่าปริ มาณน้ าในดิน
1.2) หาค่าความหนาแน่น
1.3) ทดลองหาค่าแรงอัดแกนเดียว
1.4) หาค่าขีดความข้นเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 10
ใบงานที่ 11
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 12-13
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การเจาะสารวจดิน
การเจาะสารวจดิน
2) ตัวอย่างดินคงสภาพ (จากกระบอกผ่า)
2.1 หาค่าปริ มาณน้ าในดิน
2.2 หาค่า Sieve Analysis ของตัวอย่างดินที่เป็ น Non-Plastic
2.3 หาค่าขีดความข้นเหลวของดิน
3) วันเริ่ มต้นเจาะสารวจและสิ้ นสุ ดการเจาะสารวจ
4) ผังบริ เวณแสดงตาแหน่งของหลุมเจาะสารวจ
5) วิธีการเจาะสารวจดิน การเก็บตัวอย่างและขั้นตอนทดลองในสนาม เครื่ องมือที่ใช้
6) ระดับน้ าใต้ดิน
7) ความลึกของหลุมเจาะ
8) รายละเอียดของชั้นดินแต่ละชั้น ด้วยวิธี U.S.C.
9) จานวนครั้งของการตอก, จานวนครั้งต่อ 12 นิ้ว
10) ผลการทดสอบในห้องทดลอง
11) ตัวอย่างและกราฟแสดงผลการทดลองต่างๆ
10.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ประกอบโครงสามขาให้แน่นมัน่ คงและแข็งแรง ขันสลักเกลียวที่ยดึ ทุกตัว
2) ตั้งโครงสามขาให้มนั่ คง อย่าให้โยกคลอนหรื อล้มลงขณะปฏิบตั ิงานเจาะสารวจ
3) สั ง เกตและตรวจสอบชั้น ดิ น อย่า งละเอี ย ดระหว่า งเจาะดิ น เพื่ อ ให้ ท ราบและ
ประเมินความลึกของชั้นดินที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งได้ใกล้เคียงและถูกต้อง
4) เมื่อได้ดินจากการเจาะแล้ว ให้ปิดผนึ กเฉพาะดิ นที่ เป็ นตัวแทนของตัวอย่าง เพื่อ
ป้ องกันความชื้นออกจากตัวอย่างดินที่จะนาไปอบได้
5) หลุ ม ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน อาจจะมี ส ภาพของชั้ น ดิ น แตกต่ า งกัน ในการวิ เ คราะห์
คุณสมบัติของดินเบื้องต้น ต้องมีการบันทึกไว้อย่างละเอียด
6) ควรวัดระดับน้ าใต้ดินหลังจากการเจาะสารวจดินแล้ว 24 ชัว่ โมง
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

10.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ลักษณะชั้นดินและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง ถือได้วา่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการที่จะทา
การออกแบบหรื อวิเคราะห์ฐานรากของโครงสร้างอาคาร ถ้าปราศจากข้อมูลชั้นดินที่ดีเพียงพอ ทา
ให้มีการคาดเดา โดยผูอ้ อกแบบอาจจะเผือ่ ไว้มากจนไม่เป็ นการประหยัด
การเจาะสารวจดินจะเกิดประโยชน์ในการเลือกใช้ฐานรากอาคารที่เหมาะสมจากข้อมูลดิน
ท าให้เกิ ดความมัน่ คงแข็ง แรงปลอดภัย แก่ โครงสร้ า ง เมื่ อกับ อายุข องอาคารนั้น พร้ อมทั้ง ช่ ว ย
ประหยัดเวลาที่ได้จากความพร้อมของวัสดุ ที่จะเลือกใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ ตลอดจนการขนส่ งต่างๆ
ทั้งยังช่วยให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็ จตามแผนที่วางเอาไว้
วิธีการเจาะสารวจดินและเครื่ องมือที่ใช้ อาจจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอาคารและงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารนั้น เพื่อไม่ให้ราคาค่าเจาะสารวจดินมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคา
ค่าก่อสร้างของอาคารที่จะก่อสร้าง
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

10.3.9 ตารางการปฏิบัติการเจาะสารวจดิน
ตารางที่ 10.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลองจาแนก
ดินจากการเจาะสารวจดินด้วย Hand Auger
ความลึก (ม.)
ขีดความข้นเหลวของดิน (%)
ตัวอย่าง
ชนิดของดิน
จาก
ถึง
L.L.
P.L.
P.I.
1
2
3

0.00
1.00
2.00

1.00
2.00
3.00

0.00
40.00
45.00

0.00
31.00
40.00

0.00
9.00
5.00

Fill soil
SM
SM

ตารางที่ 10.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
ผลสรุ ปคุณสมบัติของดิน
ขนาดคละของดินที่ผา่ นตะแกรง (%)
ค่า หน่วย แรงยึดเกาะ
ตัวอย่าง
No. 4 No. 10 No. 40 No. 100 No. 200 ถ.พ. น้ าหนัก ( ค่า c)
1
1.60
2
100.00 93.60 80.20 25.10 15.60 1.55 1.62
3
100.00 96.70 83.40 28.90 13.50 1.55 1.73
-
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ตารางที่ 10.5 แสดงตัวอย่างตารางความสัมพันธ์และการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและ
คานวณระหว่างความลึกกับค่า N
ความลึก (ม.)
จานวนครั้งการตอก (N)
ตัวอย่าง
ลักษณะของดิน
จาก
ถึง
6" 6" 6" รวมที่ 12 นิ้ว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

1.00
1.50
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50

ดินถม
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทรายแน่น

6
9
9
11
12
11
13
14
15
14
20

8
12
14
15
15
16
18
20
20
22
26

10
16
18
19
20
22
24
29
29
34
40

18
28
32
34
35
38
42
49
49
56
66
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การเจาะสารวจดิน

ใบงานที่ 11

หน่ วยที่ 10
สอนครั้งที่ 12-13

ชื่องาน
การเจาะสารวจดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 10.6 แสดงตาราง Boring Log
ST = SHELBY TUBE

PA = POWER AUGER

Wn = WATER CONTENT

SS = SPLIT SPOON
WO = WASH OUT

CA = CASING
VS = VANE SHEAR

LL = LIQUID LIMIT
PL = PLASIC LIMIT

ลักษณะดิน

SPT.(N-Value)

N (blow / ft)

วิธีเก็บตัวอย่าง

ความลึก (ม.)

เริ่ มเจาะ (ม.)

P.L Wn. LL.



20

40

60

-

0

20

40

60

0.0

1.0

-

ดินถม

18

1.0

1.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

28

2.0

2.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

32

3.0
4.0

3.5
4.5

SS
SS

ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย

34
35

5.0

5.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

38

26

33

6.0

6.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

42

27

34

7.0

7.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

49

28

35

49

8.0

8.5

SS

ดินปนตะกอนทราย

49

29

36

49

9.0
10.0

9.5
10.5

SS
SS

ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
แน่น

56
66

18

31

40

40
35
214

20

28

20

29

28
32

45
43

214

80

214
35
38
42

56
65

100
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

แบบทดสอบที่ 10 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 10 เรื่อง การเจาะสารวจดิน (Boring Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. เครื่ องมือเจาะสารวจดินสามารถแยกส่ วนได้ กี่ส่วน
ก. 3 ส่ วน
ข. 4 ส่ วน
ค. 5 ส่ วน
ง. 6 ส่ วน
2. การเจาะสารวจดินโดยวิธี Hand Auger คือข้อใด
ก. การเจาะโดยใช้สว่านเจาะ และเจาะแบบแห้ง
ข. การเจาะโดยใช้หวั กระแทกน้ า
ค. การเจาะโดยใช้สว่านเจาะ และเจาะแบบน้ า
ง. การเจาะโดยใช้สว่านเจาะ และเจาะด้วยแขนของเครื่ องจักรกล
3. สารแขวนลอยที่ใช้ผสมกับน้ าในการเจาะดินคือข้อใด
ก. Bentonite
ข. Sodium
ค. Phosphat
ง. Algalho
4. ตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพคือข้อใด
ก. ดินที่ถูกรบกวนจนเปลี่ยนโครงสร้าง
ข. ดินที่เจาะขึ้นมาแล้วสี เปลี่ยนไปจากเดิม
ค. ดินที่เจาะขึ้นมาตัวอย่างเปี ยกแล้วแห้งแข็งไปก่อนทาการทดลอง
ง. ดินที่เปลี่ยนสภาพจากสภาพแข็งเป็ นเหลวหรื ออ่อนตัว
5. กระบอก Piston เหมาะสาหรับเก็บตัวอย่างดินประเภทใด
ก. ดินประเภท Cohesive Soil
ข. ดินเหนียวอ่อน
ค. ดินทราย
ง. ดินกรวด
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

6. ความลึกของหลุมเจาะในเขต กทม. สาหรับอาคารปกติสูงไม่เกิน 10 ชั้น ควรลึกกี่เมตร
ก. 30 เมตร
ข. 35-40 เมตร
ค. 40- 45 เมตร
ง. 60-60 เมตร
7. อาคารสู ง 3-4 ชั้น ในพื้นที่ต่างจังหวัด ข้อใดถูกต้อง
ก. S.P.T. , N > 35 และดินหนาต่อเนื่อง 3 เมตร
ข. S.P.T. , N > 35 และดินหนาต่อเนื่อง 4-5 เมตร
ค. S.P.T. , N > 45 และดินหนาต่อเนื่อง 3 เมตร
ง. S.P.T. , N > 50 และดินหนาต่อเนื่อง 3 เมตร
8. การทดสอบด้วย SPT. ต้องเก็บตัวอย่างดินขึ้นมา ทุกๆระยะเท่าใด
ก. ทุกๆ ความลึก 0.50 เมตร
ข. ทุกๆ ความลึก 1.00 เมตร
ค. ทุกๆ ความลึก 1.50 เมตร
ง. ทุกๆ ความลึก 2.00 เมตร
9. ตุม้ เหล็กที่ใช้ตอก SPT. หนักกี่กิโลกรัม
ก. 55.5 กก.
ข. 60.0 กก.
ค. 63.5 กก.
ง. 75.5กก.
10. การนับการตอกของกระบอกผ่า โดยวิธี SPT. จะนับที่ช่วงใด
ก. ช่วงที่ 1-2-3 นับการตอกรวมกัน
ข. ช่วงที่ 1-2 นับการตอกรวมกัน
ค. ช่วงที่ 2-3 นับการตอกรวมกัน
ง. ช่วงที่ 3 นับการตอกเพียงช่วงเดียว
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 ตัวอย่างดินที่เก็บด้วยกระบอกผ่าเป็ นตัวอย่างดินแบบเปลี่ยนสภาพ
…….2.2 ตัวอย่างดินที่เก็บด้วยกระบอกบางขนาด 3 นิ้วขึ้นไปเป็ นตัวอย่างดิน
แบบคงสภาพ
….....2.3 การผสมสารแขวนลอยจะใช้สัดส่ วนความหนาแน่น 2 ตัน/ม3
…….2.4 Rotary boring เป็ นการเจาะด้วยใบมีดหมุนลงในดิน
…….2.5 Standard Split Spoon เป็ นกระบอกผ่าครึ่ งสองซี ก ใช้สาหรับเก็บดิน
…….2.6 หอประชุม ในต่างหวัด ค่า N ของ S.P.T. > 50 และหนา 10 เมตร
…….2.7 ดินที่เก็บขึ้นมาจากหัว Split Spoon สามารถทดลอง Sieve และ C.B.R.ได้
……2.8 ดินที่เก็บขึ้นมาจากกระบอกบางสามารถทดลองหา แรงอัดแกนเดียวได้
……2.9 การวัดระดับน้ าใต้ดินควรวัดหลังการเจาะอย่างน้อย 12 ชัว่ โมง
……2.10 ทดลองเจาะดินเหนียว ได้ค่า N เท่ากับ 15 แสดงว่าดินเหนี ยวแข็งมาก
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หน่ วยที่ 10 การเจาะสารวจดิน

ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการเจาะสารวจดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน และให้นกั ศึกษาทดลองเจาะสารวจดิน 1 หลุม ความลึก 10 เมตร
โดยเก็บตัวอย่างดินทุก 1.00 เมตร ด้วยวิธี Wash Boring โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการทดลอง Wash Boring
2) ให้นาตัวอย่างดินที่ได้มาทดลองหาค่า
2.1) ปริ มาณน้ าในดิน
2.2) พิกดั ความข้นเหลว
2.3) การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน
2.4) จาแนกชนิดของดินเหนียวตามวิธี
3) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 10.7, 10.8, 10.9 และตารางที่ 10.10 แสดง
Boring Log
4) เขียนรายงานการเจาะสารวจดิน
5) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการเจาะสารวจดิน
6) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะการเจาะสารวจดิน
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ตารางที่ 10.7 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง จากการเจาะสารวจดินด้วย Hand Auger
ความลึก (ม.)
ขีดความข้นเหลวของดิน (%)
ตัวอย่าง
ชนิดของดิน
จาก
ถึง
LL.
PL.
PI.
1

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Fill soil

2
3

1.00
2.00

2.00
3.00

40.00
45.00

31.00
40.00

9.00
5.00

SM
SM

ตารางที่ 10.8 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากผลสรุ ปสมบัติของดิน
ขนาดคละของดินที่ผา่ นตะแกรง (%)
ค่า หน่วย แรงยึดเกาะ
ตัวอย่าง
No. 4 No. 10 No. 40 No. 100 No. 200 ถ.พ. น้ าหนัก ( ค่า c)
1
1.60
2
100.00 93.60 80.20 25.10 15.60 1.55 1.62
-

3

100.00 96.70

83.40

28.90

13.50

1.55

1.73

-
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ตารางที่ 10.9 แสดงตารางความสัมพันธ์และการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองระหว่าง
ความลึกกับค่า N
ความลึก (ม.)
จานวนครั้งการตอก (N)
ตัวอย่าง
ลักษณะของดิน
จาก
ถึง
6" 6" 6" รวมที่ 12 นิ้ว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

1.00
1.50
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50

ดินถม
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทราย
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น
ดินปนตะกอนทรายแน่น

6
9
9
11
12
11
13
14
15
14
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

8
12
14
15
15
16
18
20
20
22
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

10
16
18
19
20
22
24
29
29
34
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

18
28
32
34
35
38
42
49
49
56
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
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ตารางที่ 10.10 แสดงตาราง Boring Log
ชื่อโครงการ...................................................................... วันที่เจาะสารวจ.....................................
สถานที่....................................................................................................................................................
ผูเ้ จาะสารวจ............................................................................เวลาเริ่ ม...................................................

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20

ลักษณะของดิ น

PA = POWER AUGER Wn = WATER CONTENT
CA = CASING
LL = LIQUID LIMIT
VS = VANE SHEAR
PL = PLASIC LIMIT
P.L Wn. LL.
SPT , (N-Value)

N (blow / ft)

เริ่ ม (ม.)
ลึก (ม.)
สัญลักษณ์ของดิน

ST = SHELBY TUBE
SS = SPLIT SPOON
WO = WASH OUT

หน่ วยที่ 11
การทดลองความซึมนา้ ของดิน (Soil Permeability Test)
1

1

22

1

www.konmun.com/Entertainment/id1...566.aspx

2

http://www.oknation.net
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หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

หน่ วยที่ 11
การทดลองความซึมนา้ ของดิน (Soil Permeability Test)
หัวข้ อเรื่อง
11.1
11.2
11.3
11.4

การไหลของน้ าผ่านดิน
ขอบข่ายการทดลองความซึ มน้ าของดินในห้องปฏิบตั ิการ
ใบงานขั้นการทดลองหาความซึ มน้ าของดิน
การคานวณผลการทดลองหาความซึ มน้ าของดิน

สาระสาคัญ
การทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ มผ่าน (Coefficient of Permeability) เป็ นการทดสอบ
เพื่อหาอัตราการไหลของของเหลว (ในทางปฏิบตั ิ คือน้ า)ต่อมวลดิน ในห้องปฏิบตั ิการมี สองวิธี คือ
การทดสอบแบบวิธีระดับน้ าคงที่ (Constant Head Test)และการทดสอบแบบวิธีระดับน้ าเปลี่ยนแปลง
(Variable Head Test)

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกอธิ บายการไหลของน้ าผ่านดินได้
2. บอกขอบข่ายการทดลองความซึ มน้ าของดินได้
3. ทดลองหาความซึ มน้ าของดินได้
4. คานวณผลการทดลองหาความซึ มน้ าของดินได้
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หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

บทนา3
ในมวลดินที่อิ่มตัว ช่องว่างระหว่างเม็ดดินซึ่ งมีน้ าอยูจ่ ะต่อเนื่ องกัน การไหลซึ มของน้ าผ่าน
มวลดิน เป็ นแบบ Laminar Flow ผ่านช่องคดเคี้ยวระหว่างเม็ดดิน ในขณะเดียวกันแรงดันของน้ า ก็
จะเสี ยไปเพราะแรงเสี ยดทานของผิวช่องเม็ดดิน Darcy ( ปี ค.ศ. 1856) นักวิทยาศาสตร์ ชาวฝรั่งเศสได้
เสนอกฎแห่ งการไหลซึ มไว้ว่า ความเร็ วของการไหลซึ มของของเหลวผ่านตัวกลางพรุ นจะเป็ น
ปฏิภาคกับไฮดรอลิกส์เกรเดียน (Hydraulic Gradient) มวลดินเป็ นวัสดุที่มีช่องว่างต่อเนื่ องในระหว่าง
เม็ดดิ น ซึ่ งน้ าสามารถที่ จะไหลซึ มผ่านได้ มวลดิ นที่ น้ าไหลซึ มผ่านได้ง่าย ได้แก่ ดินจาพวก กรวด
ทราย ส่ วนมวลดิ นที่น้ าไหลซึ มผ่านได้ยาก ได้แก่ดิน ที่มีดินเหนี ยวปนอยู่ หรื อดิ นเหนี ยวล้วน ถ้าน้ า
ไหลผ่านมวลดินได้ง่ายค่าสัมประสิ ทธิ์ จะมีมาก นัน่ คือดินจะมีช่องว่างมาก หรื อดินอยูใ่ นสภาพหลวม
และถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ มีค่าน้อยเท่าใดก็แสดงว่าดินนั้นมีความหนาแน่นมาก ดังนั้นค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
การซึ มได้น้ ีสามารถวัดความหนาแน่นของดินได้อีกวิธีหนึ่ง
ในการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มผ่านได้ของดิน จะใช้ความสัมพันธ์จากสมการของ
ดาร์ ซี เป็ นทฤษฎีพ้ืนฐานในการทดสอบ โดยผูค้ น้ พบทฤษฎีน้ ี คือ ดาร์ ซีพบว่าอัตราการไหลของน้ า
ผ่านทราย จะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความลาดชันทางชลศาสตร์ น้ าไหลผ่านดินด้วยความเร็ วที่ชา้
มาก การไหลจะอยูใ่ นสภาพลามิน่า การไหลในทางด้านวิศวกรรมปฐพีมกั จะพิจารณาอยูใ่ นลักษณะ 1
มิติหรื อ 2 มิติ คือทิศทางของความเร็ วของการไหลอาจอยูใ่ นทิศทางเดียว หรื อแยกออกมาได้ 2 ทิศทาง
ตั้งฉากกัน
การทดสอบในห้องปฏิ บตั ิ ก ารจะมี อยู่ 2 วิธีการ คือ การทดสอบแบบความดัน น้ าคงที่
สาหรับทดสอบกับดินเม็ดหยาบ และการทดสอบแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง สาหรับทดสอบกับดิน
เม็ดละเอียด ถ้าหากสภาพดินที่แตกต่างกันหลายชั้นก็สามารถจะหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ มผ่านของ
น้ าโดยการนาค่าดังกล่าวของแต่ละชั้นมาใช้ในการแทนค่าสมการซึ่ งพิจารณาได้ 2 ทิศทางคือ ทิศทาง
ตั้งฉากกับชั้นดินและทิศทางขนานกับชั้นดิน นอกจากนี้ แล้วยังสามารถหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ มผ่าน
ของน้ าได้จากการทดสอบในสนามอีกด้วย

3

สุรฉัตร สัมพันธารักษ์. วิศวกรรมปฐพี. 2548 หน้า 93.

11 - 4
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

11.1 การไหลซึมของนา้ ผ่ านดิน4
กฎการไหลซึ มของน้ าซึ มผ่านดิน ได้แก่ กฎพลังงานของการไหล กฎของดาร์ ซี ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากการทดลอง และกฎการต่อเนื่ องของการไหล
1) กฎพลังงานของการไหล พลังงานที่ ควบคุ มการไหลของน้ าในดิ นที่ จุดๆหนึ่ งได้แก่
พลังงานศักย์ พลังงานความดัน และพลังงานจลน์ Bernoulli ใช้เฮด (head) มีหน่วยเป็ น
หน่วยความยาวแทนพลังงานเหล่านี้ พลังงานทั้งหมดสามารถแยกเป็ นส่ วนๆ ดังนี้
เฮดทั้งหมด = เฮดเนื่ องจากระดับน้ าสู งต่า+เฮดเนื่ องจากความดันน้ า+เฮดความเร็ ว
(h ) =
(he )
+
(hp)
+ (hv)
แสดงเส้นเฮดทั้งหมด

hpA

เส้นสมะศักย์

เส้นแสดงว่าน้ าในดินบนเส้นนั้น
มีเฮดเท่ากัน(เส้นสมะศักย์)

hpB

A

เส้นการไหลซึม
L = ความยาวของเส้น
น้ าไหลซึ ม

B
heA

L
heB
ระดับศูนย์สาหรับ
พิจารณาพลังงานศักย์

รู ปที่ 11.1 แสดงการหาเฮดที่จุด A และจุด B ในมวลดิน5
จากรู ปที่ 11.1 แสดงความหมายและการหาเฮด น้ าจะไหลซึ มในมวลดิ น เมื่ อเฮดหรื อ
พลังงานทุกๆ จุดในมวลดินไม่เท่ากัน และน้ าจะไหลจากจุดที่มีเฮดทั้งหมดสู งกว่า
4
5

วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย. วิศวกรรมปฐพี. 2548 หน้า 94.
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย. วิศวกรรมปฐพี. 2548 หน้า 94.
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2) กฎของดาร์ซี ทาการทดลองในทรายโดยให้น้ าไหลผ่านทรายที่อิ่มตัวด้วยน้ า และให้น้ า
ไหลด้วยความเร็ วที่ชา้ มาก ลักษณะการไหลเป็ นแบบลามิน่า และสภาพการไหลอยูใ่ น
ลักษณะคงตัว ดาร์ ซีได้เขียนเป็ นสมการว่า
v
=
k i ………….…………………………….…..(11.1)
เมื่อ v
=
ความชันทางชลศาสตร์
k
=
สัมประสิ ทธิ์ ของการซึ ม
i
=
เป็ นค่าสัดส่ วนระหว่างผลต่างของเฮดทั้งหมดกับ
ความยาวของเส้นน้ าไหลซึ ม
และปริ มาณอัตราการไหล q หาได้จาก
q
=
vA
=
k i A ………………………………………....(11.2)
เมื่อ A
=
พื้นที่หน้าตัดของดินที่น้ าไหลผ่านในทิศทางตั้งฉาก
กับทิศทางของการไหลของน้ า
3) กฎของการไหลต่อเนื่อง จะพิจารณาถึงการไม่สูญหายของน้ าในมวลดินด้วยกฎนี้ ทาให้
เกิดสมการที่ครอบคลุมการไหลซึ มผ่านน้ ามวลดิน เมื่อพิจารณาว่าดินเป็ นสารที่มีสมบัติ
ทางด้านการซึ มผ่านมวลดินเท่ากันทุกด้าน
สัมประสิ ทธิ์ ของการซึ มของดิน(ค่า k) ทัว่ ไปอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 10-9 ซม.ต่อวินาที ดังตาราง
ที่ 11.1
ตารางที่ 11.1 ค่าทัว่ ไปของสัมประสิ ทธิ์ การซึ ม (ซม.ต่อวินาที)6
ชนิดของดิน
กรวด
กรวดเม็ดละเอียด, ทรายหยาบ
ทรายละเอียดและซิ ลท์อดั ไม่แน่น
ซิลท์อดั แน่นและซิ ลท์ปนดินเหนียว
ดินเหนียวปนซิลท์และดินเหนียว
6

สาราญ ยอดอุปภัมภ์. ปฐพีกลศาสตร์เบื้องต้น. 2543. หน้า 122.

ค่า k (ซม.ต่อวินาที)
1 - 102
1 – 10-3
10-3 – 10-5
10-5 – 10-6
10-6 – 10-9
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สัมประสิ ทธิ์ ของการซึ มขึ้ นอยู่กบั ส่ วนประกอบของชนิ ดของเม็ดดิ นอย่างมาก การเก็บ
ตัวอย่างดินมาทดสอบในห้องทดลอง มักให้ผลที่ไม่ดีเท่ากับการทดลองในสนาม เนื่ องจากผลของการ
ที่ตวั อย่างถูกรบกวน และการที่ส่วนประกอบของตัวอย่างดินแตกต่างออกไปจากดินในสนาม
ตัวประกอบที่มีผลกระทบต่อสัมประสิ ทธิ์ ของการซึ ม ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการซึ มนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ตัวประกอบหลายอย่างดังนี้
1. ความหนืดและความหนาแน่นของของเหลวที่ไหล
2. ขนาดและความต่ อเนื่ องของช่ องว่างระหว่า งเม็ดดิ น ซึ่ งน้ าจะต้องไหลผ่านสิ่ ง
เหล่านี้
1) ขนาดและรู ปร่ างเม็ดดิน เมื่อดินมีขนาดเม็ดละเอียดมากขึ้น ค่า k จะลดลง
2) อัตราส่ วนช่องว่างและความหนาแน่นของดิน
3) การอิ่มตัวด้วยน้ า
4) โครงสร้างการเรี ยงตัวของเม็ดดิน
5) เมื่อมีปริ มาณของดินเม็ดละเอียดเพิม่ ขึ้น ค่า k จะลดลง
3. การต่อเนื่ องและการเป็ นเนื้ อเดียวกันของชนิ ดของดินในธรรมชาติ โดยถ้าชั้นดิ น
มี ดินชนิ ดอื่ นปนแทรกอยู่ ดิ นที่ แทรกนี้ จะจะมี ส่ วนเข้า ไปส่ ง ผลกระทบต่ อค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ของการซึ มของมวลดินทั้งหมด
4) การหาสัมประสิ ทธิ์ ของน้ าในดินแบบความดันน้ าคงที่

แผ่นหิ นพรุ น

h
ตัวอย่างดิน

แผ่นหิ นพรุ น

L

รู ปที่ 11.2 แสดงแบบความดันน้ าคงที่7
7

ผศ.สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ของดิน. 2545 หน้า 169.
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Q

=

Aki
Q
QL
k
=
=
…………………………….(11.2)
Ait Ath
เมื่อ
Q
=
ปริ มาณน้ าที่ไหลซึ มผ่านมวลดิน
A
=
พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างดิน
t
=
เวลาของน้ าที่ไหลซึ มผ่านดิน
h
=
ระดับน้ าในช่วงความยาวการไหลซึม
L
=
ความยาวของตัวอย่างดิน
5) การหาสัมประสิ ทธิ์ ของน้ าในดินแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
dh
ท่อ
แผ่นหิ นพรุ น

h h2

h1

ตัวอย่างดิน

แผ่นหิ นพรุ น

รู ปที่ 11.3 แสดงแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง8

เมื่อ

8

q

=

k

=

q
a
A
h1, h2

=
=
=
=

ผศ.สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ของดิน. 2545 หน้า 170.

h
dh
k A = -a
L
dl
aL
h
2.303 log 10 1 ……………………….....(11.3)
At
h2
อัตราการไหล
พื้นที่หน้าตัดหลอดแก้ว
พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างดิน
ระดับน้ าในช่วงความยาวการไหลซึ ม
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6) ผลกระทบของอุณหภูมิน้ าที่มีต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ ม
ตารางที่ 11.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
๐

C

0

1

2

0 17.94 17.32 16.74
10 13.1 12.74 12.39
20 10.09 9.84 9.6
30
8 7.83 7.67
40 6.54 6.42 6.3
50 5.29 5.4 5.32
60 4.7 4.63 4.56
70 4.07 4.02 3.96
80 3.57 3.53 3.48
90 3.17 3.12 3.1
100 2.84 2.82 2.79

3
16.19
12.06
9.38
7.51
6.18
5.24
4.5
3.91
3.44
3.06
2.76

U T°c
U 20°c

และอุณหภูมิ T ° c 9

4

5

6

7

8

9

15.68
11.75
9.16
7.36
6.08
5.15
4.43
3.86
3.4
3.03
2.73

15.19
11.45
8.95
7.31
5.97
5.07
4.47
3.81
3.36
2.99
2.7

14.73
11.16
8.75
7.06
5.87
4.99
4.31
3.76
3.32
2.93
2.67

14.29
10.88
8.55
6.92
5.77
4.92
4.24
3.71
3.28
2.93
2.64

13.87
10.6
8.36
6.79
5.68
4.84
4.19
3.66
3.24
2.9
2.62

13.48
10.34
8.18
6.66
5.58
4.77
4.13
3.62
3.2
2.87
2.59

ค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ มน้ าของดินที่อุณหภูมิ 20๐C หาได้จาก
U
K20C
=
KT T°c …………………………………..(11.4)
U 20°c
เมื่อ
K20C
=
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ มน้ าได้ที่อุณหภูมิ 20๐C
KT
=
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ มน้ าได้ที่อุณหภูมิ T๐C
UT
=
ความหนืดของน้ าที่อุณหภูมิ T๐C
U20C
=
ความหนืดของน้ าที่อุณหภูมิ 20๐C

9

มานะ อภิพฒั นะมนตรี . วิศวกรรมปฐพีและฐานราก. 254. หน้า 129.

11 - 9
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

11.2 ขอบข่ ายการทดลองความซึมนา้ ของดิน
การวัดสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลซึ มในห้องทดลอง โดยทาได้ 2 วิธีการดังนี้
1) การทดลองแบบความดันน้ าคงที่
2) การทดลองแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 2434-68(2000) Standard Test Method for
Permeability of Granular Soils

11.3 ใบงานขั้นการทดลองความซึมนา้ ของดิน
รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 12
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
ความซึมนา้ ของดิน
การทดลองหาความซึมนา้ ของดิน
11.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาความซึ มน้ าของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาความซึ มน้ าของดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาความซึ มน้ าของดินได้
4) สามารถคานวณหาความซึ มน้ าของดินได้
11.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องมือทดลองแบบความดันน้ าคงที่
2) เครื่ องมือทดลองแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
3) กระบอกทดลองการซึ มน้ า
4) กระบอกตวงน้ า
5) นาฬิกาจับเวลา
6) ปรอทวัดอุณหภูมิ
7) เครื่ องชัง่ ขนาดความละเอียด 0.1 กรัม
8) เตาอบ

หน่ วยที่ 11
สอนครั้งที่ 14
จานวน 4 ชั่ วโมง
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ความซึมนา้ ของดิน

หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

ใบงานที่ 12

หน่ วยที่ 11
สอนครั้งที่ 14

ชื่องาน
การทดลองหาความซึมนา้ ของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 11.4 แสดงเครื่ องทดสอบความดันคงที่ รู ปที่ 11.5 แสดงเครื่ องทดสอบความดันเปลี่ยน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

รู ปที่ 11.6 แสดงเทอร์โมมิเตอร์
รู ปที่ 11.7 แสดงกระบอกตวงน้ า
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 11
ใบงานที่ 12
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 14
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ความซึมนา้ ของดิน
การทดลองหาความซึมนา้ ของดิน
11.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) ดินทราย
2) ดินเหนียว
11.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 11.3 ค่าความซึ มน้ าของดิน
2) ตารางที่ 11.4 ความหนืดของน้ าที่อุณหภูมิใดๆ
3) ตารางที่ 11.5 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
แบบความดันน้ าคงที่และแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
11.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1) การทดลองวิธีความดันน้ าคงที่
1.1) เตรี ย มตัวอย่า งดิ นส าหรั บ ทดสอบ ให้นาตัวอย่างดิ นที่ มีล ัก ษณะเป็ นเม็ด
หยาบเช่ น ทราย กรวด มาผึ่งแห้งโดยอากาศ หรื อดิ นอิ่มน้ า (แช่ น้ าไว้ 24
ชัว่ โมง ) ประมาณ1,500 กรัม
1.2) วัดขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง, ความสู งของโมล เพื่อหาพื้นที่ หน้าตัดและ
ปริ มาตรของตัวอย่างดิน แล้วประกอบอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้ากับ Cell วางวัสดุ
รอง (ตะแกรงหรื อ หิ นพรุ น) ไว้ดา้ นล่างของ Cell วางสปริ งและหิ นพรุ น
ไว้ดา้ นบนแล้วนาไปชัง่ หานาหนักของ Cell เปล่า โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
และความยาวของตัวอย่างพร้อมทั้งชัง่ น้ าหนัก
1.3) นาตัวอย่างดินที่ได้เตรี ยมไว้บรรจุลงในโมล ที่ได้ประกอบไว้ใส่ ตวั อย่างดิน
เป็ นชั้นๆ ชั้นละประมาณไม่เกิ น 1.5 เซนติเมตร แล้วกระทุง้ ด้วยเหล็ก
กระทุ ้งหรื อเคาะด้วยค้อนยางโดยให้มี ความหนาแน่ นใกล้เคี ยงกับ ดิ นใน
ธรรมชาติมากที่สุด จนกระทัง่ ผิวหน้าของตัวอย่างดินต่ากว่าขอบของโมล
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปรับผิวหน้าของตัวอย่างดินให้เรี ยบ
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หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 11
ใบงานที่ 12
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 14
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ความซึมนา้ ของดิน
การทดลองหาความซึมนา้ ของดิน
1.4) ชัง่ น้ าหนักดินตัวอย่างพร้อมโมล
1.5) นาตัวอย่า งดิ นมาติ ดตั้ง ท่ อ น้ า เข้า และออก แล้วปล่ อยน้ า เข้า และในขณะ
เดียวกันก็ระบายอากาศออกทางตอนบนของตัวอย่างดิน น้ าเริ่ มระบายออกโดย
ไม่มีฟองอากาศออก แล้วปิ ดวาล์วระบาย ปล่อยตัวอย่างดินให้ชุ่มน้ าอย่างน้อย
12 ซม. สาหรับดินเหนียว
1.6) เริ่ มทาการทดลองโดยเปิ ดวาล์วทางน้ าออก แล้วจับเวลาเป็ นวินาที เมื่อปริ มาตร
น้ าที่วดั จากกระบอกตวงได้ 100 ลบ.ซม. (หรื อ 10 หรื อ 1,000 ลบ.ซม. แล้วแต่
ค่าความ ซึ มน้ า) จดบันทึกเวลาและอุณหภูมิน้ า ทาซ้ ากันอย่างน้อย 5 ครั้ง
โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
2) การทดลองวิธีความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
2.1) เตรี ยมตัวอย่างดินและการทาให้ดินชุ่มน้ าให้ทาเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของ วิธี
แรก แล้วจึงดาเนินการต่อไปนี้
2.2) ไล่ฟองอากาศออกและทาให้ตวั อย่างดินอิ่มตัว โดยการนาตัวอย่างดินใน Cell
ไปแช่น้ าพร้อมกับใช้เครื่ องดูดอากาศออก สาหรับดินที่มีการซึ มน้ าต่าจะต้อง
แช่ตวั อย่างในน้ าประมาณ 24ชัว่ โมง
2.3) ต่อสายยางเข้ากับกรวย กับขาตั้งที่มีไม้บรรทัดวัดระดับน้ า โดยให้มีความสู ง
มากพอที่จะทาให้น้ า ซึ มผ่านเข้าไปในตัวอย่างดิ นได้ ใส่ น้ าลงในกรวยที่ต่อ
สายยางกับหลอดแก้ว ปล่อยให้น้ าสู งขึ้นจนใกล้ปลายหลอดแก้ว แล้ว ปรับ
ระดับที่ปลายหลอดแก้ว ให้เป็ น h1 (จากรู ปที่ 11.3)
2.4) วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดแก้ว (Sand Pipe) เพื่อหาอัตราการไหล
2.5) เปิ ดน้ าเข้าในหลอดแก้ว รอให้ระดับน้ าลงมาถึง h1 เริ่ มจับเวลา จนถึงระดับ h
และจากระดับ h ถึง h2 และวัดอุณหภูมิของน้ า
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หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 11
ใบงานที่ 12
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 14
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ความซึมนา้ ของดิน
การทดลองหาความซึมนา้ ของดิน
11.3.6 การรายงาน
1) ให้รายงานค่าสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มได้เฉลี่ยของน้ า ณ อุณหภูมิที่ทดสอบ
2) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มได้เฉลี่ยของน้ า ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
11.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ก่อนทาการเตรี ยมตัวอย่างโดยการไล่อากาศออกจากช่องว่าง ตัวอย่างดินทรายอาจเกิดการ
เดือดได้
2) การอ่านค่าที่เกิดจากการสู ญเสี ยของระดับน้ าในระบบการทดสอบต้องมีความรอบคอบ
ละเอียด
11.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
มวลดิ นเป็ นวัสดุ ที่มีช่องว่างต่อเนื่ องในระหว่างเม็ดดิ น ดังนั้นเมื่ อมี น้ าที่ มีความดัน
ต่างกันระหว่าง 2 จุดในมวลดิน ก็จะมีการไหลของน้ าผ่านช่องว่างเหล่านี้ ความสามารถที่มวลดิน
ให้น้ าซึ มผ่านไปได้น้ ี เรี ยกว่า ความซึ มน้ าของดิน (ค่า k) ถ้ามวลดินที่น้ าซึ มผ่านได้ยาก ค่า k ก็จะ
สู ง เรามักเรี ยกว่า Pervious Soil ถ้าน้ าซึ มผ่านได้มาก ค่า k ต่า จะเรี ยกว่า Impervious Soil ค่าความ
ซึ มน้ าของดิน เป็ นคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ ที่สาคัญ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของดินหลายอย่าง เช่ น
การรั่วซึ มของน้ าที่เก็บกักโดยการปิ ดกันโดยเขื่อนดิน, ความมัน่ คงของลาดเขื่อน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
แรงดันน้ าภายในตัวเขื่อน, อัตราการทรุ ดตัวของชั้นดินเกิดจากน้ าหนักสิ่ งก่อสร้าง, ความมัน่ คงและ
ปริ มาณน้ าที่ไหลเข้าบ่อที่ขุดเพื่อก่ อสร้ างฐานราก และแม้กระทัง่ ปริ มาณน้ าที่สามารถสู บขึ้นมา
ใช้ได้จากการเจาะน้ าบาดาล
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หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 12
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
ความซึมนา้ ของดิน
การทดลองหาความซึมนา้ ของดิน
11.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง

หน่ วยที่ 11
สอนครั้งที่ 14
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 11.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความซึ มน้ าของ
ดินแบบความดันน้ าคงที่
เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวอย่าง ซม. 10.10 น้ าหนักแบบ+ดินก่อน กรัม
3,760
ความสู งของตัวอย่าง
ซม.
11.65 น้ าหนักแบบ+ดินหลัง กรัม
1,245
พื้นที่หน้าตัด
ซม.2 80.078 น้ าหนักดินในหลอด กรัม
2,515
ปริ มาตร
ซม.3 932.909 ความหนาแน่นดินชื้ น กรัม/ซม3 2.696
ปริ มาณน้ าในดิน
%
30
ความถ่วงจาเพาะของดิน
2.67
ความหนาแน่นแห้ง กรัม/ซม.2
2.074 อัตราส่ วนช่องว่างของดิน
0.287
ความต่างของระดับน้ า
ซม.
12
ความยาวของตัวอย่าง ซม.
20
การทดสอบแบบความดันน้ าคงที่ (Constant Head)
ค่า KT
ค่า K20
U T°c
อุณหภูมิ
ปริ มาณน้ า เวลา
ครั้งที่
(ซม.ต่อ
(ซม.ต่อ
(°C)
(ซม.3) (วินาที)
U 20°c
วินาที)
วินาที)
1
30.5
121
68
0.7876 0.02917
0.03703
2
30.5
145
76
0.7876 0.03127
0.03971
3
30.5
136
75
0.7876 0.02972
0.03774
4
30.5
128
70
0.7876 0.02997
0.03806
ค่าเฉลี่ย
0.03814
0.03004
สัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ าทดสอบค่า KT ได้เท่ากับ 0.03814 ซม./วินาที
สัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ า 20 C ค่า KT ได้เท่ากับ 0.03004 ซม./วินาที
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ความซึมนา้ ของดิน

หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

ใบงานที่ 12

หน่ วยที่ 11
สอนครั้งที่ 14

ชื่องาน
การทดลองหาความซึมนา้ ของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 11.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความซึ มน้ าของ
ดินแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
พื้นที่หน้าตัดภายใน
2.523
5.00
ของหลอดทดสอบ ซม.
หลอดทดสอบ ซม.2
U T°c
อุณหภูมิ ความต่างน้ า ซม. เวลา
KT
K20
ครั้งที่
°C
วินาที ซม./วินาที U 20°c ซม./วินาที
h1
h2
1
30.5
100
80
1,300 0.000214 0.7876 0.000169
2
30.5
100
80
1,312 0.000212 0.7876 0.000167
3
30.5
100
80
1,325 0.000210 0.7876 0.000165
4
30.5
100
80
1,320 0.000211 0.7876 0.000166
ค่าเฉลี่ย
0.00021175
0.00016675
สัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ าทดสอบค่า KTได้เท่ากับ 0.0002117 ซม./วินาที
สัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ า 20 C ค่า KTได้เท่ากับ 0.0001667 ซม./วินาที
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หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

11.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาความซึมนา้ ของดิน
1) วิธีคานวณการทดลองแบบความดันน้ าคงที่
QL
K
=
………………………………………......(11.5)
ht
K
=
สัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน
Q
=
ปริ มาณน้ าที่ไหลซึ ม
L
=
ความยาวของการไหลซึม
h
=
การสู ญเสี ยความดันหรื อระดับน้ า
t
=
ช่วงเวลา (ปริ มาณน้ า Q ไหลผ่าน)
2) วิธีคานวณการทดลองแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
2.3a.L
h
K
=
log 10 1 ……………………………(11.6)
A. t
h2
K
=
สัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน
A
=
พื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดิน
h1, h2
=
การสู ญเสี ยความดันหรื อระดับน้ า
a
=
พื้นที่หน้าตัดของหลอดแก้ว
t
=
เวลา ณ จุดเริ่ มต้นถึงเวลาที่จุดสุ ดท้าย
h1
=
ความต่างของระดับน้ า ณ จุดเวลาเริ่ มต้น
h2
=
ความต่างของระดับน้ า ณ จุดเวลาสุ ดท้าย
3) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองความหนาแน่นของดิน
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาความซึ มน้ าด้วยวิธีความดันน้ าคงที่
ปริ มาณน้ าที่ไหลซึ ม Q
= 121
ซม.3
ความยาว
L
= 11.65 ซม.
ความสู ง
h
= 200
ซม.
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4) ข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาความซึ มน้ าวิธีความดันน้ าเปลี่ยนแปลง(จากตารางที่ 11.3)
A
=
80.078 ซม.2
h1
=
100
ซม.
h2
=
80
ซม.
L
=
12
ซม.
5) การคานวณผลจากการทดลองของดินครั้งที่ 1 (จากตารางที่ 11.3)
ช่วงเวลา t
=
68
วินาที
QL
K
=
Aht
121 × 11.65
=
80.078 x 200 x 68
สปส. ความซึ มน้ าของดินเท่ากับ
อุณหภูมิ UTo c
U T°c
=
U 20°c
K20
=
=

= 3.703 x 10-2
=

ซม./วินาที

30.5 องศา

0.7876 (จากตารางที่ 11.2)
3.703 x 10-2 x 0.7876
2.917 x 10-2
ซม./วินาที
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ตารางที่ 11.5 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความซึ มน้ าของดินแบบ
ความดันน้ าคงที่
เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวอย่าง ซม. 10.10 น้ าหนักแบบ+ดินก่อน กรัม
3,760
ความสู งของตัวอย่าง
ซม. 11.65 น้ าหนักแบบ+ดินหลัง กรัม
1,245
พื้นที่หน้าตัด
ซม.2 80.078 น้ าหนักดินในหลอด
กรัม
2,515
ปริ มาตร
ซม.3 932.909 ความหนาแน่นดินชื้ น กรัม/ซม.3 2.696
ปริ มาณน้ าในดิน
%
30
ความถ่วงจาเพาะของดิน
2.67
ความหนาแน่นแห้ง กรัม/ซม.2 2.074 อัตราส่ วนช่องว่างของดิน
0.287
ความต่างของระดับน้ า
ซม.
12
ความยาวของตัวอย่าง
ซม.
20
การทดสอบแบบความดันคงที่ (Constant Head)
ปริ มาณ
ค่า K20
U T°c
อุณหภูมิ
ค่า KT
เวลา
ครั้งที่
น้ า
ซม.ต่อ
วิ
น
าที
°C
ซม.ต่
อ
วิ
น
าที
U
20°c
ซม.3
วินาที
จาก
121x20
จากการ จับ
=
จากการวัด
ตารางที่ =(0.03703
1
วัด
เวลา 80.078x68x 12
=30.5
11.2 x0.7876)
=121 =68 = 0.03703
=0.7876 =0.02917
จาก
145x20
จากการ จับ
จากการวัด
ตารางที่ =(0.03971
2
วัด
เวลา = 80.078x76x 12
=30.5
11.2 x0.7876)
=145 =76 =0.03971
=0.7876 =0.03127
จาก
136x20
จากการ จับ
จากการวัด
ตารางที่ =(0.03774
3
วัด
เวลา = 80.078x75x 12
=30.5
11.2 x0.7876)
=136 =75 =0.03774
=0.7876 =0.02972
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ตารางที่ 11.5 (ต่อ)แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความซึ มน้ าของดิน
แบบความดันน้ าคงที่
การทดสอบแบบความดันน้ าคงที่ (Constant Head)
ปริ มาณ
ค่า K20
U T°c
อุณหภูมิ
ค่า KT
เวลา
ครั้งที่
น้ า
ซม.ต่อ
วิ
น
าที
°C
ซม.ต่
อ
วิ
น
าที
U
20°c
ซม.3
วินาที
จาก
128x20
จากการ จับ
=
จากการวัด
ตารางที่ =(0.03806
4
วัด
เวลา 80.078x70x 12
=30.5
11.2 x0.7876)
=128 =70 =0.03806
=0.7876 =0.02997
ค่าเฉลี่ย
0.03814
0.03004
สัมประสิ ทธิ์ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ าทดสอบ ค่า KT ได้เท่ากับ 0.03814 ซม./วินาที
สัมประสิ ทธิ์ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ า 20 C ค่า KT ได้เท่ากับ 0.03004 ซม./วินาที
หาค่าเฉลี่ยของสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ าทดสอบ ค่า KT ได้เท่ากับ
0.03703 + 0.03971 + 0.03774 + 0.03806
=
= 0.03814 ซม./วินาที
4
หาเฉลี่ยของสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ า 20 C ค่า KT ได้เท่ากับ
0.02917 + 0.03127 + 0.02972 + 0.02997
=
=0.03004 ซม./วินาที
4
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ตารางที่ 11.6 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความซึ มน้ าของดินแบบ
ความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
พื้นที่หน้าตัดภายใน
2.523
5.000
ของหลอดทดสอบ ซม.
หลอดทดสอบ ซม.2
U T°c
ความต่างน้ า(ซม)
K20
KT
อุณหภูมิ
เวลา
ซม.ต่อ
ครั้งที่
U 20°c ซม.ต่อ
°C
วินาที
h1
h2
วินาที
วินาที
1

2

3

4

จากการวัด จากการวัด จากการวัด
=30.5
=100
=80

จากการวัด จากการวัด จากการวัด
=30.5
=100
=80

จากการวัด จากการวัด จากการวัด
=30.5
=100
=80

จากการวัด จากการวัด จากการวัด
=30.5
=100
=80

จับเวลา
=1,300

จับเวลา
=1,312

จับเวลา
=1,325

จับเวลา
=1,320

0.000214

0.000212

0.000210

0.000211

จาก
ตาราง
ที่ 11.2
0.7876
จาก
ตาราง
ที่ 11.2
0.7876
จาก
ตาราง
ที่ 11.2
0.7876
จาก
ตาราง
ที่ 11.2
0.7876

=0.000214
x0.7876
=0.000169
=0.000212
x0.7876
0.000167
=0.000210
x0.7876
0.000165
=0.000211
x0.7876
0.000166

0.0002117
0.0001667
ค่าเฉลี่ย
สัมประสิ ทธิ์ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ าทดสอบค่า KTได้เท่ากับ 0.0002172 ซม./วินาที
สัมประสิ ทธิ์ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ า 20 C ค่า KTได้เท่ากับ 0.0001667 ซม./วินาที
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6) การคานวณผลจากการทดลอง จากตารางที่ 11.6
KT

=

2.3a.L
h
log 10 1
A. t
h2

=

2.3 × 5 × 20
100
log 10
80.078 x1,300
80

=

2.14 x 10-4

สปส. ความซึ มน้ าของดินเท่ากับ
U T°c
=
U 20°c
K20
=
=

= 2.14 x 10-4

ซม./วินาที

0.7876 ………………………...(จากตารางที่ 11.2)
2.14 x 10-4 x 0.7876
1.69 x 10-4

ซม./วินาที

หาค่าเฉลี่ยของสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ าทดสอบ ค่า KT ได้เท่ากับ
0.000214 + 0.000212 + 0.000210 + 0.000211
=
= 0.0.000211 ซม/วินาที
4
หาเฉลี่ยของสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ า 20 C ค่า KT ได้เท่ากับ
0.000169 + 0.000167 + 0.000165 + 0.000166
=
=0.0001667 ซม/วินาที
4
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แบบทดสอบที่ 11 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 11 เรื่อง การทดลองความซึมนา้ ของดิน (Soil Permeability Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ดินประเภทใดที่น้ าไหลซึ มผ่านได้ง่าย
ก. ดินทราย
ข. ดินตะกอน
ค. หินและกรวด
ง. ดินเหนียว
2. การทดสอบแบบความดันคงที่ใช้สาหรับดินประเภทใด
ก. ดินเหนียว
ข. ดินทราย
ค. ดินตะกอน
ง. ดินปนกรวด
3. การทดสอบแบบความดันเปลี่ยนใช้สาหรับดินประเภทใด
ก. ดินเหนียว
ข. ดินทราย
ค. ดินตะกอน
ง. ดินปนกรวด
4. พลังงานที่ควบคุมการไหลของน้ าในดินที่จุดๆ หนึ่งประกอบด้วยข้อใด
ก. พลังงานศักย์ พลังงานความดัน พลังงานจลน์
ข. พลังงานศักย์ พลังงานความดัน
ค. พลังงานความดัน พลังงานจลน์
ง. พลังงานศักย์ พลังงานจลน์
5. การไหลแบบลามิน่า (Laminar Flow) เป็ นการไหลแบบใด
ก. ไหลแบบเป็ นคลื่น
ข. ไหลแบบหมุนวน
ค. ไหลแบบราบเรี ยบ
ง. ไหลแบบซิ กแซกไม่มีทิศทางแน่นอน
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6. ทรายหยาบมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการซึ มอยูร่ ะหว่างข้อใด
ก. 1 – 102
ข. 1 – 10-3
ค. 10-3 – 10-6
ง. 10-5 – 10-6
7. ตัวประกอบที่มีผลกระทบต่อสัมประสิ ทธิ์ ของการซึ มน้ าในดิน ข้อใดถูกต้อง
ก. ความหนืด ขนาดและรู ปร่ างเม็ดดิน การต่อเนื่ องและเป็ นเนื้อเดียวกันของดิน
ข. ขนาดและรู ปร่ างเม็ดดิน ดินต่างชนิดในเนื้ อเดียวกัน สี ของเนื้อดิน
ค. ความหนืด ขนาดและรู ปร่ างเม็ดดิน ความแข็งแรงของดิน
ง. ความแข็งของดิน สี ของเนื้อดิน โครงสร้างการเรี ยงตัวของเม็ดดิน
8. ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดินที่อุณหภูมิ 200C ค่า K20oC ซึ่ งเป็ นค่าที่ใช้บ่อยมากเท่ากับข้อใด
ก. 10.90
ข. 10.09
ค. 19.90
ง. 19.09
9. การทดลองแบบความดันน้ าคงที่ตวั อย่างที่เป็ นดินเหนี ยว ต้องปล่อยแช่น้ าก่อนทาการทดลองเท่าใด
ก. 6 ชัว่ โมง
ข. 10 ชัว่ โมง
ค. 12 ชัว่ โมง
ง. 24 ชัว่ โมง
10. การทดลองแบบความดันน้ าเปลี่ยนตัวอย่างที่เป็ นดินเหนียว ต้องปล่อยแช่น้ าก่อนทาการทดลอง
เท่าใด
ก. 6 ชัว่ โมง
ข. 10 ชัว่ โมง
ค. 12 ชัว่ โมง
ง. 24 ชัว่ โมง
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 มวลดินที่ให้น้ าซึ มผ่านได้ยาก ค่า k จะสู งเรี ยกว่า Pervious Soil
…….2.2 มวลดินที่ให้น้ าซึ มผ่านได้ง่าย ค่า k จะสู งเรี ยกว่า Pervious Soil
….....2.3 การใส่ ตวั อย่างดินในหลอดทดลองความซึ มได้ ใส่ เป็ นชั้นๆ 3 ซม.
…….2.4 อัตราส่ วนช่องว่างมีผลต่อการซึ มน้ าของดิน
…….2.5 สัมประสิ ทธิ์ การซึ มได้จะอยูร่ ะหว่าง 1- 10-10
…….2.6 เฮดทั้งหมด=เฮดเนื่ องจากระดับน้ าสู งต่า+เฮดเนื่องจากความดัน-เฮดความเร็ ว
…….2.7 กฎดาร์ซี(Darcy]s law) เขียนเป็ นสมการได้วา่ v = Q . k . i
……2.8 กรวดมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ มได้ประมาณ k = 1 - 102
……2.9 ความซึ มได้ หาได้จากการนาตัวอย่างดินมาทดลองในห้องเท่านั้น
……2.10 กฎของการซึมคือความเร็ วของการไหลซึมของของเหลวผ่านตัวกลางพรุ น
จะเป็ นปฏิภาคกับไฮดรอลิกส์เกรเดียน
ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาความซึมนา้ ของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และเตรี ยมตัวอย่างดินเหนียวคงสภาพ โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการความซึ มน้ าของดินแบบความดันน้ าคงที่
2) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการความซึ มน้ าของดินแบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
3) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 11.7 และ 11.8
4) คานวณหาสัมประสิ ทธิ์ ความซึ มน้ าของดิ นทั้งแบบความดันน้ าคงที่และความดันน้ า
เปลี่ยนแปลง
5) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 11.7 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความซึ มน้ าของดิน
แบบความดันน้ าคงที่
เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวอย่าง ซม.
10.10 น้ าหนักแบบ+ดินก่อน กรัม
3,760
ความสู งของตัวอย่าง
ซม.
11.65 น้ าหนักแบบ+ดินหลัง กรัม
1,245
พื้นที่หน้าตัด
ซม.2 80.078 น้ าหนักดินในหลอด กรัม
2,515
ปริ มาตร
ซม.3 932.909 ความหนาแน่นดินชื้ น กรัม/ซม.3 2.696
ปริ มาณน้ าในดิน
%
30
ความถ่วงจาเพาะของดิน
2.67
ความหนาแน่นแห้ง กรัม/ซม.2 2.074 อัตราส่ วนช่องว่างของดิน
0.287
ความต่างของระดับน้ า
(ซม)
12
ความยาวของตัวอย่าง ซม.
20
การทดสอบแบบความดันคงที่ (Constant Head)
ค่า KT
ค่า K20
U T°c
อุณหภูมิ
ปริ มาณน้ า เวลา
ครั้งที่
ซม.ต่อ
ซม.ต่อ
วินาที
°C
ซม.3
U 20°c
วินาที
วินาที
1
30.5
121
68
0.7876 0.02917
0.03703
2
30.5
145
76
0.7876 0.03127
0.03971
3
30.5
136
75
0.7876 0.02972
0.03774
4
30.5
128
70
0.7876 0.02997
0.03806
ค่าเฉลี่ย
0.03814
0.03004
สัมประสิ ทธิ์ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ าทดสอบ ค่า KT ได้เท่ากับ 0.03814 ซม./วินาที
สัมประสิ ทธิ์ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ า 20 C ค่า KT ได้เท่ากับ 0.03004 ซม./วินาที
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หน่ วยที่ 11 การทดลองความซึมนา้ ของดิน

ตารางที่ 11.8 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความซึ มน้ าของดิน
แบบความดันน้ าเปลี่ยนแปลง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
พื้นที่หน้าตัดภายใน
2.523
5.000
ของหลอดทดสอบ ซม.
ของหลอดทดสอบ ซม.2
U T°c
อุณหภูมิ ความต่างน้ า ซม. เวลา
KT
K20
ครั้งที่
°C
วินาที ซม./วินาที U 20°c ซม./วินาที
h1
h2
1
30.5
100
80
1,300 0.000214 0.7876 0.000169
2
30.5
100
80
1,312 0.000212 0.7876 0.000167
3
30.5
100
80
1,325 0.000210 0.7876 0.000165
4
30.5
100
80
1,320 0.000211 0.7876 0.000166
ค่าเฉลี่ย
0.00021175
0.00016675
สัมประสิ ทธิ์ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ าทดสอบ ค่า KTได้เท่ากับ 0.000212 ซม./วินาที
สัมประสิ ทธิ์ความซึ มน้ าของดิน ที่อุณหภูมิน้ า 20 C ค่า KTได้เท่ากับ 0.000167 ซม./วินาที

หน่ วยที่ 12
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน (Consolidation Test)
1

1

1

1

2

2

3

1

www.studychannels.com
www.studychannels.com
3
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงใหม่ มิ.ย. 2552
2

3
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

หน่ วยที่ 12
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน (Consolidation Test)
หัวข้ อเรื่อง
12.1
12.2
12.3
12.4

การวิเคราะห์การทรุ ดตัวของดิน
ขอบข่ายการทดลองการทรุ ดตัวแบบอัดตัวคายน้ า
ใบงานขั้นการทดลองการทรุ ดตัวแบบอัดตัวคายน้ า
คานวณผลการทดลองการยุบตัวของดิน

สาระสาคัญ
มวลดินรวมจะประกอบด้วยเนื้อดินและน้ าระหว่างเม็ดดิน เมื่อน้ าจานวนหนึ่ งไหลออกไป
จึงทาให้เกิ ดการลดปริ มาตรของมวลดิ นขึ้ นคื อการลดความหนาของชั้นดิ น เพื่อทดสอบและหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ การยุบอัดตัวและอัตราการทรุ ดตัวของดิน
การทดลองนี้ จะมุ่งเน้นที่จะหา
คุณสมบัติของดิ นที่เกี่ ยวข้องกับการยุบอัดตัวคายน้ าครั้งแรกเป็ นส่ วนใหญ่ ผลการทดลองจะถูกเขียน
ในรู ปแบบของกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยความเครี ยดสุ ดท้าย กับหน่วยแรงที่กระทา
ในรู ปของหน่วยแรงสะสมแล้วเขียนกราฟของหน่วยแรงในรู ปของสเกลล็อก (Log Scale)

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกอธิบายการทรุ ดตัวของดินได้
2. บอกขอบข่ายการทดลองการทรุ ดตัวของดินแบบอัดตัวคายน้ าได้
3. ทดลองการทรุ ดตัวของดินแบบอัดตัวคายน้ าได้
4. คานวณการทรุ ดตัวของดินจากการยุบอัดตัวคายน้ าของดินได้
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

บทนา
การยุบอัดตัวคายน้ าเป็ นลักษณะการทรุ ดตัวของดินแบบหนึ่ งเมื่อมีแรงกดหรื อน้ าหนักมา
กระทา จะเกิดขึ้นกับดินที่มีความเชื่ อมแน่น เช่น ดินเหนี ยว ซึ่ งเป็ นการยุบตัวแบบช้า ๆ และใช้ระยะ
เวลานาน ในหลักของการทดสอบ จะนาน้ าหนักมากดทับบนตัวอย่างดิน แล้วทิ้งไว้และวัดระยะการ
ยุบตัวของตัวอย่างดินตามระยะเวลาที่กาหนด แล้วนาค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการทดสอบไปเขียนกราฟหา
ความสัมพันธ์ต่อไป ส่ วนค่าหรื อผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบนี้ สามารถนาไปประมาณค่าการ
ทรุ ดตัวได้ถู กต้องมากน้อยเพียงใดก็จะขึ้ นอยู่กบั สภาพตัวอย่างดิ น ความละเอียดในการทดสอบ
เนื่ องจากสภาพการทดสอบของตัวอย่างดิ นจะไม่เหมือนกับสภาพชั้นดิ นที่อยูใ่ นธรรมชาติจริ ง และ
อุปกรณ์ทดสอบก็มีขอ้ จากัดอยูห่ ลายอย่าง ที่ไม่อาจเลียนแบบสภาพชั้นดินจริ งในธรรมชาติได้จึงต้องมี
การพิจารณาผลที่ได้อย่างรอบคอบก่อนนาไปใช้ต่อไป

12.1 วิเคราะห์ การทรุดตัวของดิน
1) การทรุ ดตัวของชั้นดินเกิดจากน้ าหนักบรรทุก แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1.1) การทรุ ดตัวในสภาพไม่ระบายน้ าซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีค่าน้อย เกิดจากสมบัติยืดหยุน่
ของดินปกติ
1.2) การทรุ ดตัวแบบอัดตัวคายน้ าครั้งแรกเกิดจากปริ มาณน้ าหรื ออากาศที่ถูกบีบออก
จากช่องว่างของมวลดิน ทาให้ปริ มาตรของเม็ดดินลดลง
1.3) การทรุ ดตัวแบบยุบตัวครั้งที่สองเป็ นการทรุ ดตัวที่เกิดขึ้นหลังจากการทรุ ดตัวแบบ
อัดตัวคายน้ าครั้งแรก โดยมวลดินจัดเรี ยงตัวของเม็ดดินใหม่
2) การยุบอัดตัวคายน้ า เป็ นลักษณะที่ดินเมื่ออยูภ่ ายใต้แรงกดที่เพิ่มขึ้นจานวนหนึ่ งแรงกดที่
เพิ่มขึ้นนี้ โดยน้ าที่อยูใ่ นเนื้อดินจะรับไว้ท้ งั หมดในช่วงระยะเวลาแรก และระยะเวลาต่อมา
น้ าจะเริ่ มไหลออกจากดิ นทาให้เกิดช่องว่างในเนื้ อดิน และเนื้ อดินจะรับแรงกดแทนน้ าที่
ไหลออกไป เนื้ อดินจึงเคลื่อนตัวชิ ดกัน จึงทาให้ดินยุบตัวลง จากสมมุติฐานการยุบอัดตัว
อาจแบ่งสภาพการยุบอัดตัว ออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

2.1) Primary Consolidation เป็ นการยุบตัวเนื่ องจากน้ าในดินไหลออกไป ทาให้ดินรับ
แรงกดแทนน้ าจึงทาให้เนื้ อดิ นเคลื่ อนตัวชิ ดกันแทนช่ องว่างที่น้ าไหลออก การ
ยุบตัวลักษณะนี้จะเป็ นแบบ Plastic Deformation
2.2) Secondary Compression จะเกิดหลังการยุบอัดตัวคายน้ าครั้งแรก อาจเกิดขึ้นจาก
เนื้อดินจัดเรี ยงตัวกันเองให้แน่นขึ้นทาให้ดินเกิดการยุบตัวลงอีกครั้ง
3) คุณสมบัติสาคัญทางการทรุ ดตัวมี 2 ประการ
3.1) อัตราความเร็ วในการทรุ ดตัว คืออัตราเร็ วของน้ าที่สามารถไหลออกจากชั้นดิ น
ขึ้นอยูก่ บั มวลดิน มีความชุ่มน้ ามากน้อยเพียงใด ความสามารถในการซึ มน้ าของ
ดิน ระยะที่น้ าจะต้องซึ มผ่านไปสู่ จุดสมดุล จาก Terzaghi’s Consolidation Theory
ได้ดชั นีค่าซึ่ งบ่งถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับการทรุ ดตัว เรี ยกว่าดัชนีบ่งถึงสมบัติเกี่ยวกับ
การทรุ ดตัว (Coefficient of Consolidation), Cv
TH 2
Cv
=
…………………………………………(12.1)
t
Cv
=
ดัชนีบ่งถึงสมบัติเกี่ยวกับการทรุ ดตัว
T
=
Time Factor เป็ นค่าคงที่ (ดังตารางที่ 12.1)
t
=
เวลามีหน่วยเป็ นวินาที
H
=
ระยะไกลสุ ดที่น้ าในมวลดินจะต้องไหลออกมาสู่ จุด
สมดุล
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3.2) ปริ มาณการทรุ ดตัวสู งสุ ดโดย ดัชนีของการทรุ ดตัว
(Compressibility Index) Cc

น้ าหนักบรรทุก
ชั้นทราย

วัดความสู งของระดับน้ า
ภายใต้หน่วยแรงดัน
ความสู งเหนือระดับน้ าใต้ดิน

ระดับน้ าใต้ดิน

ชั้นดินเหนียว
ชั้นทราย
ก. หน่วยแรงดันสถิตย์ของน้ าในชั้นดินเหนียวเมื่อน้ าหนักของฐานรากกระทาเป็ นครั้งแรก

น้ าหนักบรรทุก
ชั้นทราย

ระดับน้ าใต้ดิน

ชั้นดินเหนียว

น้ าในหลอดอยูร่ ะดับเดียวกับน้ าใต้ดิน

ชั้นทราย

ข. หน่วยแรงดันสถิตย์ของน้ าในชั้นดินเหนียวภายใต้การเกิดคอนโซลิเดชัน่ 100 %
รู ปที่ 12.1 การเปลี่ยนแปลงความดันของน้ าในมวลดินจาพวกดินเหนียว ภายใต้ขบวนการ
คอนโซลิเดชัน่ 4
4

ผศ.มานะ อภิพฒั นะมนตรี . วิศวกรรมปฐพีและฐานราก. 2543 หน้า 278.
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ตารางที่ 12.1 ตาราง Time Factor5
Percentage of
Consolidation (U)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

5

หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

Case.1
0
0.0020
0.0078
0.0177
0.0314
0.0491
0.0707
0.0962
0.126
0.159
0.197
0.239
0.286
0.342
0.403
0.477
0.567
0.674
0.848
1.129


Time Factor, (T)
Case.2
0
0.0030
0.0111
0.0238
0.0405
0.0608
0.0847
0.112
0.143
0.177
0.215
0.257
0.305
0.359
0.422
0.495
0.586
0.702
0.867
1.148


สุทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์. ศูนย์วิจยั และพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก. 2551. หน้า 122

Case.3
0
0.0208
0.0428
0.659
0.904
0.128
0.145
0.187
0.207
0.242
0.281
0.324
0.371
0.435
0.488
0.562
0.652
0.769
0.933
1.214
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12.2 ขอบข่ ายการทดลองการทรุดตัวของดิน
การทรุ ดตัวของมวลดินใช้ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ า 1 มิติ ของ Terzaghi โดยเอาผลจากการ
ทดลองในห้องทดลองการนาไปประมาณการทรุ ดตัวในสนาม แต่การทรุ ดตัวในสนามจริ งมักมีค่าไม่
เท่ากับในห้องทดลอง สาเหตุเพราะดินในสนามจะมีการเคลื่อนตัวในลักษณะ 2 หรื อ 3 มิติ
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 2435 Standard Test Methods for OneDimensional Consolidation

12.3 ใบงานขั้นการทดลองการทรุดตัวของดิน
รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 13
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
การยุบอัดตัวของดิน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน
12.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาการทรุ ดตัวของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาการทรุ ดตัวของดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาการทรุ ดตัวของดินได้
4) สามารถคานวณหาการทรุ ดตัวของดินได้

หน่ วยที่ 12
สอนครั้งที่ 15
จานวน 4 ชั่วโมง

12.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องมือทดสอบ Consolidometer หรื อ Odometer เป็ นเครื่ องมือกดทดสอบที่มีกาลัง
มากพอสาหรับตัวอย่างที่จะทดสอบ พร้อมมาตรวัดขนาด 0.5 นิ้ว x 0.0001 นิ้ว
2) เครื่ องมืออุปกรณ์ บรรจุตวั อย่าง Consolidation Cell ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว สู ง
0.75 นิ้ว และส่ วนประกอบ แผ่นหิ นพรุ น 2 แผ่น, วงแหวนวัดแรง และฝากดน้ าหนัก
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 12
ใบงานที่ 13
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 15
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การยุบอัดตัวของดิน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน
3) หัวกดตัวอย่างดิน Load Head หรื อ Top Cap เป็ นโลหะเพื่อใช้ส่งถ่ายน้ าหนักเพื่อกด
ตัวอย่างดิน
4) แผ่นเหล็กขนาด 0.5, 1, 2, 5, 10 กิโลกรัม
5) อุปกรณ์แต่งตัวอย่าง + เลื่อยเส้นลวด
6) เครื่ องชัง่ ความละเอียด 0.1 กรัม
7) นาฬิกาจับเวลา
8) อุปกรณ์วดั ระยะการหดตัว อ่านได้ละเอียด 0.01 มม.
9) กระป๋ องอบดิน
10) เตาอบ

รู ปที่ 12.2 แสดงเครื่ องมือทดสอบ Consolidometer รู ปที่ 12.3 แสดงอุปกรณ์บรรจุตวั อย่าง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
การยุบอัดตัวของดิน
ภาชนะวงแหวน

หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

ใบงานที่ 13

หน่ วยที่ 12
สอนครั้งที่ 15

ชื่องาน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

น้ าหนักกด

ท่อดิ่ง

จานครอบ
หินพรุ น

ฐานรองรับ
รู ปที่ 12.4 แสดงอุปกรณ์ Consolidation Cell แบบ Fixed Ring

จานครอบ

น้ าหนักกด
ภาชนะวงแหวน

หินพรุ น

ฐานรองรับ
รู ปที่ 12.5 แสดงอุปกรณ์ Consolidation Cell แบบ Floating Ring
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 12
ใบงานที่ 13
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 15
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การยุบอัดตัวของดิน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน
12.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) ดินเหนียว
2) กระดาษกรอง
12.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 12.2 สัมพันธ์ระหว่าง มาตรวัด กับ T
2) ตารางที่ 12.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรวัด กับ T
3) ตารางที่ 12.4 ปริ มาณน้ าในดิน
4) ตารางที่ 12.5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การยุบตัว
12.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
การทดลองวิธีความดันน้ าคงที่
1) เตรี ยมตัวอย่างดิ นสาหรับทดสอบ การอัดตัวคายน้ านี้ เป็ นดินตัวอย่าง คงสภาพ ที่
ได้มาจากการเก็บตัวอย่างโดยใช้กระบอกบาง นามาดันตัวอย่า งดิ นออกโดยใช้
เครื่ องมือดัน
2) ทาการชัง่ น้ าหนัก วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสู งของ Cutting Ring วัดขนาด
ตัวอย่าง เพื่อจะคานวณหาความหนาแน่นและอัตราส่ วนความพรุ นต่อไป ส่ วนดินที่
เหลือจากการตัดแต่งให้นาไปหาความชื้น ซึ่ งเป็ นความชื้นของตัวอย่างก่อนทดลอง
3) นาดิ นตัวอย่างกดลงไปใน Consolidation Cell แล้วใช้มีดตัดแต่งผิวบนและล่างให้
เรี ยบ แล้วนาดินที่บรรจุภายในแล้วไปชัง่ และนากระดาษกรองที่อิ่มตัวด้วยน้ า รอง
ผิวบนและผิวล่างของดิน
4) นาตัวอย่างดิ นติดตั้งใน Consolidation Cell ซึ่ งมีแผ่นหิ นพรุ นและกระดาษรองที่
เปี ยกน้ าโดยจะต้องไล่ฟองอากาศออกจากหิ นพรุ นก่อนนามาประกบเข้ากับตัวอย่าง
ทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้น้ าสามารถไหลออกได้สะดวก
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 12
ใบงานที่ 13
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 15
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การยุบอัดตัวของดิน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน
5) นา Consolidation Cell ติดตั้งใน Loading Frame และติดตั้งมาตรวัด (อ่านได้ละเอียดถึง
0.0001 นิ้ว) เพื่อวัดการทรุ ดตัวของตัวอย่างดิน และใส่ น้ าใน Consolidation Cell ให้
ระดับน้ าอยูเ่ หนือระดับตัวอย่างดิน
6) นา Consolidation Cell ไปวางที่เครื่ องกด จัดเครื่ องกดให้อยูใ่ นลักษณะจะเริ่ มกด คือ ผิว
ของที่กดสัมผัสแผ่นหิ นพรุ นแล้วให้แรงกดเท่ากับ 48 กก./ซม.2 (หรื อน้อยกว่านั้นถ้า
เป็ นดินอ่อน) แล้วจึงปรับหน้าปั ดของมาตรวัดชี้ที่ศูนย์
7) น้ าหนักบรรทุกที่ใช้จะวางบนคาน ซึ่ งจะทาให้น้ าหนักกดในดิ นตัวอย่างประมาณ 10
เท่าของน้ าหนักจริ ง
8) ความดันที่ใช้กดจะเริ่ มที่ 0.25, 0.5, 1, 2, 4 กก./ซม.2
9) วางน้ าหนักชุ ดแรก จดเวลาและอ่านมาตรวัดที่เวลา 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 30 นาที
และ 1, 2, 4 ชม. ตามลาดับ
10) เขียนกราฟระหว่างมาตรวัด กับ t
11) ทิ้งไว้อย่างน้อย 25 ชม. จึงเริ่ มเพิ่มความดัน โดยวางน้ าหนักชุ ดที่ 2 จดเวลาอ่านค่ามาตร
วัด 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 30 นาที และ 1, 2, 4 ชม. ตามลาดับ
12) เขียนกราฟระหว่าง ค่าที่อ่านได้จากมาตรวัด กับ t
13) ถ้า ต้อ งการทราบคุ ณ สมบัติ ข องดิ น ในการยื ด ตัว จากการลดน้ า หนัก ก็ ใ ห้ ท ดลอง
เหมือนกัน เพียงเอาน้ าหนักออก
14) การถอนน้ าหนักบรรทุกให้ยกจาก 16 , 8 , 4 , 2 , 1 , 0.5 กก./ซม.2 ในช่วงเวลาทุกๆ 4
ชัว่ โมง
15) หลังจากทดลองเสร็ จแล้ว ให้นาตัวอย่างพร้อมแหวนไปอบแห้งเพื่อหาปริ มาณน้ าหลัง
ทดสอบ
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 13
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
การยุบอัดตัวของดิน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน
12.3.6 การรายงาน
1) เขียนกราฟของค่าอ่านมาตรวัดต่อ t ของทุกขั้นน้ าหนัก
2) เขียนกราฟหาค่าแรงกดสู งสุ ด

หน่ วยที่ 12
สอนครั้งที่ 15
จานวน 4 ชั่วโมง

12.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ต้องคิดหน่วยแรงเป็ นหน่วยแรงประสิ ทธิ ผลเสมอตามทฤษฎีประสิ ทธิ ผลต้องหักแรงดัน
น้ าออกทุกครั้ง ก่อนนาไปหาน้ าหนักที่ใช้ทดสอบ
2) ต้องปรับคานให้ได้ระดับในแนวราบก่อนการทดสอบ
3) การเตรี ยมตัวอย่างดินโดยใช้วงแหวนตัดตัวอย่างดิน การกดต้องระมัดระวังให้เกิ ดการ
รบกวนน้อยที่สุด และต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอย่างดินและวงแหวนตัดตัวอย่างดิน
ตัวอย่างดินที่เตรี ยมเสร็ จแล้ว ต้องปาดหน้าให้เรี ยบ ทั้ง 2 ด้าน
4) ก่อนวางตัวอย่างดินบนหิ นพรุ น ต้องมีกระดาษกรองปิ ดก่อน เพื่อป้ องกันไม่ให้ดินอุดรู
ของหินพรุ น
5) ต้องระวัง มิ ใ ห้น้ าในเครื่ องทดสอบการอัดตัวคายน้ า แห้ง โดยคอยดู และเติ ม ให้ท่ วม
ตัวอย่างดินอยูต่ ลอดเวลา
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 12
ใบงานที่ 13
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 15
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การยุบอัดตัวของดิน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน
12.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การทรุ ดตัวของชั้นดินอันเกิดจากการกดทับ หรื อน้ าหนักบรรทุกของสิ่ งก่อสร้ างบนผิว
ดินเป็ น ปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งทางด้านปฐพีกลศาสตร์ การทรุ ดตัวของชั้นดินเนื่ องจาก การ
ยุบอัดตัวคายน้ าครั้งแรก มักเป็ นสาเหตุให้เกิ ดความเสี ยหาย เช่ น การทรุ ดตัวของถนนบริ เวณคอ
สะพาน การแตกร้าวของอาคารเนื่องจากการทรุ ดตัวมากเกินไป หรื อทรุ ดตัวไม่เท่ากัน การทรุ ดตัว
ของพื้นโรงงานหรื อพื้นอาคารชั้นล่างซึ่ งถ่ายน้ าหนักลงพื้นดินโดยตรง คุณสมบัติสาคัญทางการทรุ ด
ตัว ที่เราต้องการทราบมี 2 ประการด้วยกันคือ อัตราความเร็ วในการทรุ ดตัว และปริ มาณการทรุ ดตัว
สู งสุ ด
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
การยุบอัดตัวของดิน

ใบงานที่ 13

หน่ วยที่ 12
สอนครั้งที่ 15

ชื่องาน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

12.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง
ตารางที่ 12.2 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรวัดกับ T
กก./ซม.2 ถึงที่
2.500
กก./ซม.2
ความดัน
1.27
น.น.กด

40

วันที่

เวลา
9:10

10:10
11:10
13:10
17:10

กก.

ถึงที่
ช่วงเวลา

9.0

กก.
อ่านได้จากเกจ

(นาที)

T

0

0.000

918

0.25

0.500

933

1

1.000

946

2

1.414

963

4

2.000

979

8

2.828
3.873
5.477
7.746
10.954
15.492
21.909

994

15
30
60
120
240
480

10-3 (นิ้ว)

1,010
1,020
1,173
1,326
1,479
1,581
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
การยุบอัดตัวของดิน

ใบงานที่ 13

หน่ วยที่ 12
สอนครั้งที่ 15

ชื่องาน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 12.3 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรวัดกับ T
1,600
1,500
มตรวัด x 10-3 นิ้ว

1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
0

5

10

15
T

20

25

30
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
การยุบอัดตัวของดิน

หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

ใบงานที่ 13

หน่ วยที่ 12
สอนครั้งที่ 15

ชื่องาน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 12.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น (กรัม)
170.50
173.50
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง (กรัม)
132.00
137.40
น้ าหนักของน้ า
(กรัม)
38.50
36.10
น้ าหนักกระป๋ อง
(กรัม)
30.50
30.20
น้ าหนักของดินแห้ง
(กรัม)
101.50
107.20
ปริ มาณของน้ าในดิน
(%)
37.93
33.68
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หน่ วยที่ 12 การทดลองการยุบตัวของดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
การยุบอัดตัวของดิน

ใบงานที่ 13

หน่ วยที่ 12
สอนครั้งที่ 15

ชื่องาน
การทดลองการยุบอัดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 12.5 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
การคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การยุบตัว
20.27
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวอย่างดิน 5.08 ซม. พื้นที่หน้าตัด
ซม2
ความสู งตัวอย่างดิน
2.54
ซม. ปริ มาตรดิน
51.48
ซม3
น้ าหนักดินแห้ง
60
กรัม ถ.พ.ดิน
2.6
ความสู งเนื้อดิน
1.139
ซม. อัตราส่ วนช่องว่าง
1.23
น้ ำหนัก
ค่ำเปลี่ยน
เวลำ 90% ส.ป.ส.กำร
ควำมดัน
อัตรำส่ วน
อ่ำนเกจ
กด
ของควำม
กำรยุบตัว ยุบตัวคำยน้ ำ
2
(กก./ซม ) ช่วงสุ ดท้ำย
ช่องว่ำง
(กก.)
สู งตัวอย่ำง
คำยน้ ำ
(Cv)
(นำที)
ซม2/ นำที
0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.159

170

0.17

1.082

5.7

3.946 x 10-3

1

0.318

175

0.0050

1.226

7

3.212 x 10-3

2

0.636

375

0.2000

1.055

18.5

1.196 x 10-3

4

1.272

1,575

1.2000

0.177

44.9

4.595 x 10-4

8

2.544

2,035

0.4600

0.827

144

1.340 x 10-4

16

5.088

3,175

1.1400

0.230

114.5

1.524 x 10-4

4
-

1.272
-

2,565
-

-

-

-

-
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12.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลอง การยุบตัวของดิน
1) เขียนกราฟของความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรวัด กับ T (โดย 1 กราฟต่อการใส่ Load 1
ชั้น) หา t90 และจะมีช่วงแรกของการทรุ ดตัวที่ใกล้เคียงเส้นตรง แล้วค่อยๆ เอียงลาดลง
ให้วดั จากแกนตั้งถึ งเส้นตรงแล้วขยายออกไปตามแนวนอนอีก 0.15 เท่า แล้วลากเส้ น
ตรงเส้ น ที่ 2 ผ่ า นจุ ด นั้น ไปตัด เส้ น กราฟจากการทดลอง จุ ด นั้น คื อ จุ ด ของการเกิ ด
Consolidation ที่ 90% โดยประมาณนาไปคานวณหา Cv (ซม.2/นาที) ได้ดงั นี้
1.1) คานวณหาค่า Cv จาก
T90 H 2
Cv
=
………………………………………(12.2)
t 90
เมื่อ
T90
=
ได้จากตาราง 12.1
H
=
ความสู งของตัวอย่างเฉลี่ย
t
=
ระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดการอัดตัวคายน้ าเป็ น
ปริ มาณ 90%ของทั้งหมด
ตารางที่ 12.6 แสดงตารางความสัมพันธ์ระหว่าง Degree of Consolidation กับ Time Factor6
Degree of
Degree of
Time factor
Time factor
Consolidation, U%
Consolidation
0
0
55
0.238
5
0.002
60
0.288
10
0.007
65
0.342
15
0.018
70
0.403
20
0.031
75
0.477
25
0.049
80
0.567
30
0.071
85
0.684
35
0.096
90
0.848
40
0.126
95
1.129
45
0.160
100

50
1.196
6

มณเทียร ตังศศิเทียม. กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม. 2543. หน้า 171.
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1.2) คานวณหา Consolidation Pressure
W .K .
P
=
………………………………….…….(12.3)
A
เมื่อ
P
=
Consolidation Pressure
W
=
น้ าหนักจริ งที่วางบน Loading Frame
K
=
ค่าการขยายน้ าหนักที่กระทาบนตัวอย่างหรื อจะบ่งไว้
ที่คู่มือของเครื่ อง Consolidometer แต่ละเครื่ อง
A
=
พื้นที่รับน้ าหนักของตัวอย่างดิน
1.3) คานวณหา Void Ratio
ก.) Void Ratio เมื่อเริ่ มทดลอง e0 ซึ่ งเท่ากับ
H T - HS
e0
=
…………………………………(12.4)
HS
HT
=
ความสู งของตัวอย่าง
HS
=
ความสู งของเนื้อดิน (Height of Solid)
Ws
HS
=
…………………………………(12.5)
Gs  w A
Ws
=
น้ าหนักดินแห้ง
Gs
=
ความถ่วงจาเพาะของดิน
w
=
หน่วยน้ าหนักของน้ า
A
=
พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างเดิม
ข.) Void Ratio ภายหลังการเพิ่มน้ าหนักใดๆ
(V )
ei
=
e0 …………………………………(12.6)
Hs
(V)
=
ผลบวกการทรุ ดตัวจากเริ่ มการทดลอง
Hs
=
ความสู งของเนื้อดิน
2) หา Cc จะคานวณได้จาก Slope ของช่วงซึ่ งใกล้เคียงเส้นตรง โดยที่
v
Cc
=
 log p
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3) การหาความดันสู งสุ ด ซึ่ งตัวอย่างดินเคยถูกกดทับมาในอดีต (Pm)
4) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองความหนาแน่นของดิน
ตารางที่ 12.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่างมาตรวัด
กับ T
2
2
ความดัน จากการบันทึก = 1.27 กก./ซม. ถึงที่ จากการบันทึก = 2.50 กก./ซม.
น.น.กด จากการบันทึก = 40
วันที่

เวลา
จากการบันทึก=9:10

กก.
ถึงที่ จากการบันทึก = 9.0
ช่วงเวลา
T
(นาที)
0

10-3 (นิ้ว)

= 0 = 0.000

จากการอ่าน=918

= 0.25 = 0.500

จากการอ่าน=933

1

= 1 = 1.000

จากการอ่าน=946

2

= 2 = 1.414

จากการอ่าน=963

4

= 4 = 2.000

จากการอ่าน=979

8

=
=
=
=
=
=
=

0.25

จากการบันทึก=10:10
จากการบันทึก=11:10
จากการบันทึก=13:10
จากการบันทึก=17:10

กก.
อ่านได้จากเกจ

15
30
60
120
240
480

8 = 2.828
15 = 3.873
30 = 5.477
60 = 7.746
120 = 10.954
240 = 15.492
480 = 21.909

จากการอ่าน=994
จากการอ่าน=1,010
จากการอ่าน=1,020
จากการอ่าน=1,173
จากการอ่าน=1,326
จากการอ่าน=1,479
จากการอ่าน=1,581
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ตารางที่ 12.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของปริ มาณน้ าในดินก่อนทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
ก่อนทดลอง
จากการบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น (กรัม)
170.50
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง (กรัม)
132.00
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
(กรัม)
38.50
= 170.50 – 132.00 = 38.50
น้ าหนักกระป๋ อง
(กรัม)
30.50
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
(กรัม)
101.50
= 132.00 – 30.50 = 101.50
38.50
=
× 100 = 37.93
ปริ มาณของน้ าในดิน
(%)
37.93
101.50
ตารางที่ 12.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของปริ มาณน้ าในดินหลังทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
หลังการทดลอง จากการบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A2
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น (กรัม)
173.50
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง (กรัม)
137.40
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
(กรัม)
36.10
= 173.50 – 137.40 = 36.10
น้ าหนักกระป๋ อง
(กรัม)
30.20
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
(กรัม)
107.20
= 137.40 – 30.20 = 107.20
36.10
× 100 = 33.68
=
ปริ มาณของน้ าในดิน
(%)
33.68
107.20
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ข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การยุบตัว
d 2
5.1) พื้นที่หน้าตัด
=
4
d
= เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวอย่างดิน = 5.08 ซม.

π × (5.08 ) 2
A
=
4
5.2) ปริ มาตรของตัวอย่างดิน
h
= ความสู งของตัวอย่าง
V
= 20.27  2.54
5.3) น้ าหนักของดินแห้ง
5.4) ความถ่วงจาเพาะของดิน (ถ.พ.)

= 20.27 ซม.2

A.h
2.54 ซม.
51.48 ซม.2
60 กรัม (ได้จากการทดลอง)
2.6
(ได้จากการทดลอง)
(2.14 - 1.139)
5.5) อัตราส่ วนช่องว่าง (e)
=
= 1.23
1.139
ตารางที่ 12.10 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การยุบตัว
20.27
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวอย่างดิน 5.08
ซม. พื้นที่หน้าตัด
ซม.2
ความสู งตัวอย่างดิน
2.54
ซม. ปริ มาตรดิน
51.48
ซม.3
น้ าหนักดินแห้ง
60
กรัม ถ.พ.ดิน
2.6
ความสู งเนื้อดิน
1.139
ซม. อัตราส่ วนชองว่าง
1.23
น้ ำหนักกด

ควำมดัน

(กก.)
0

(กก./ซม.2)
0

=
=
=
=
=

อ่ำนมำตรวัด
ช่วงสุ ดท้ำย

ค่ำเปลี่ยนของควำมสู งตัวอย่ำง

0

0

0.5

=0.5x0.318=0.159

จากการอ่าน=170

=(170-0)x0.001=0.170

1

=1.0x0.318=1.0

จากการอ่าน=175

=(175-170)x0.001=0.0050

2

=2x0.318=0.636

จากการอ่าน=375

=(375-175)x0.001=0.2000

4

=4.0x0.318=1.272

จากการอ่าน=1,575

=(1,575-375)x0.001=1.2000

8

=8x0.318=2.544

จากการอ่าน=2,035

=(2,035-1,575)x0.001=0.4600

16

=16x0.318=5.088

จากการอ่าน=3,175

=(3,175-2,035)x0.001=1.1400
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ตารางที่ 12.10 (ต่อ) แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การยุบตัว
น้ ำหนักกด
(กก.)
4
-

ควำมดัน
(กก./ซม.2)
=4x0.318=1.272
-

อ่ำนมำตรวัด
ช่วงสุ ดท้ำย
จากการอ่าน=2,565
-

ค่ำเปลี่ยนของควำมสู งตัวอย่ำง
-

ตารางที่ 12.10 (ต่อ) แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การยุบตัว
เวลำ 90% กำรยุบตัว
สปส.กำรยุบตัวคำยน้ ำ (Cv)
อัตรำส่ วน
คำยน้ ำ (นำที)
ซม.2/ นำที
ช่องว่ำง
= 1.23
= 1.23
= 1.23
= 1.23
= 1.23
= 1.23

0
0.17
=1.082
1.139
0.005
=1.226
1.139
0.20
=1.055
1.139
1.20
=0.177
1.139
0.46
=0.827
1.139
1.140
=0.230
1.139
-

จากการอ่าน=0

0

2
0
.
848
x
1
.
2615
จากการอ่าน=5.7
=
= 3.946 x 10-3
5.7x 60
2
0
.
848
x
1
.
2613
จากการอ่าน=7
=
=3.212 ´x 10-3
7x 60
2
จากการอ่าน=18.5 = 0.848 x1.2513 =1.196 x 10-3
18.50 x 60
2
จากการอ่าน=44.9 = 0.848 x1.2083 =4.595 x 10-4
44.90 x 60
2
0
.
848
x
1
.
1683
จากการอ่าน=144 =
=1.340 x 10-4
144 x 60
2
0
.
848
x
1
.
113
จากการอ่าน=114.5 =
=1.524 x 10-4
114.50 x 60
-

5.6) ค่า H ที่ 0.17 หาได้จาก
2.54 - 0.17/10
=
= 1.2615
2
5.7) ค่า H ที่ 0.005 หาได้จาก
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2.54 - (0.17 - 0.005)/10
2

= 1.2613

5.8) ค่า H ที่ 0.20 หาได้จาก
2.54 - (0.17 - 0.005 - 0.20)/10
=
2

= 1.2513

5.9) ค่า H ที่ 1.20 หาได้จาก
2.54 - (0.17 - 0.005 - 0.20 - 1.20)/10
=
2

= 1.2513

5.10) ค่า H ที่ 0.46 หาได้จาก
2.54 - (0.17 - 0.005 - 0.20 - 1.20 - 0.46)/10
=
2

= 1.1683

5.11) ค่า H ที่ 1.140 หาได้จาก
2.54 - (0.17 - 0.005 - 0.20 - 1.20 - 0.46 - 1.14)/10
=
= 1.1113
2
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แบบทดสอบที่ 12 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 12 เรื่อง การทดลองการยุบตัวของดิน (Consolidation Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับ ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การทรุ ดตัวแบบยุบครั้งที่สอง เป็ นการทรุ ดตัวที่เกิดขึ้นจากอะไร
ก. มวลดินจัดเรี ยงตัวของเม็ดดินใหม่
ข. ปริ มาณอากาศออกไป
ค. ดินคายน้ าไปออก
ง. ดินเกิดการยืดหยุน่
2. การยุบตัวจะเกิดขึ้นเร็ ว ในกรณี ใด
ก. หน่วยแรงประสิ ทธิ ผลในแนวดิ่งมีมาก
ข. หน่วยแรงประสิ ทธิผลในแนวนอนมีมาก
ค. น้ าในช่องว่างของดินถูกบีบตัวออกเร็ ว
ง. ช่องว่างในเม็ดดินมีมาก
3. การยุบอัดตัวของดินจะเกิดขึ้นกับดินประเภทใดมากที่สุด
ก. ดินเหนียว
ข. ดินทราย
ค. ดินตะกอน
ง. ดินปนกรวด
4. ข้อใดถูกต้อง ความสัมพันธ์ของกราฟจะใช้ค่าของอะไร
ก. หน่วยแรงที่กระทากับหน่วยความเครี ยด
ข. หน่วยแรงที่กระทากับเวลา
ค. หน่วยแรงที่กระทากับหน่วยความเค้น
ง. หน่วยแรงที่กระทากับหน่วยแรงเฉื อน
5. สัญลักษณ์ตวั Cv มีความหมายว่า
ก. ดัชนีบ่งถึงคุณสมบัติการทรุ ดตัวของดิน
ข. ดัชนีของการทรุ ดตัวของดิน
ค. ดัชนีอตั ราความเร็ วของการคายน้ า
ง. ดัชนีการคายน้ าของดิน
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6. การทรุ ดตัวของชั้นดินที่เกิดจากน้ าหนักบรรทุกแบ่งได้กี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
7. การทรุ ดตัวของตัวอย่างดินในห้องทดลองมักไม่ตรงความจริ งกับในสนามเพราะสาเหตุใด
ก. เพราะดินในสนามมีการเคลื่อนตัวในทิศทาง 2 – 3 มิติ
ข. เพราะดินในห้องทดลองมีการเปลี่ยนสภาพไป
ค. เพราะดินในสนามมีน้ าใต้ดินที่ช้ นั ลึกลงไป
ง. เพราะอุณหภูมิห้องกับสนามจริ งต่างกันมาก
8. ช่วงเวลาในการทดลองกดตัวอย่างดินจะเริ่ มต้นที่เท่าใด
ก. 0 – 0.20 – 0.40 – 0.80 – 1.00 นาที
ข. 0 – 0.25 – 1 – 2 – 4 – 8 – 10 นาที
ค. 0 - 1 - 2 - 4 - 6 – 8 – 10 – 12 นาที
ง. 0 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 - 60 นาที
9. กราฟแสดงความสัมพันธ์จะใช้ค่าในข้อใด
ก. Dial Reading เป็ นแกนตั้งและ น้ าหนักกดเป็ นแกนนอน
ข. Dial Reading เป็ นแกนตั้งและ T เป็ นแกนนอน
ค. T เป็ นแกนตั้งและ เป็ นแกนนอน Dial Reading
ง. น้ าหนักกด เป็ นแกนตั้งและ Dial Reading เป็ นแกนนอน
10. การทดลองการยุบตัวเพื่อที่ตอ้ งการหาค่าต้องการการทราบคือ
ก. อัตราความเร็ วในการทรุ ดตัวและปริ มาณการทรุ ดตัวสู งสุ ด
ข. ปริ มาณการทรุ ดตัวสู งสุ ดและปริ มาณการคืนตัวมากสุ ด
ค. อัตราการคายน้ าในดินและปริ มาณการทรุ ดตัวสู งสุ ด
ง. ปริ มาณการทรุ ดตัวสู งสุ ดและกาลังรับน้ าหนัก
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 ดินเหนียวจะมีการยุบตัวช้ากว่าดินเม็ดหยาบ
…….2.2 การทรุ ดตัวในสภาพไม่ระบายน้ า โดยทัว่ ไปจะมีค่าน้อยเกิดจากคุณสมบัติ
ยืดหยุน่ ตัวของดินปกติ
….....2.3 Plastic Deformation คือน้ าในดินไหลออกไปทาให้ดินรับแรงกดแทนน้ า
…….2.4 ถ้าน้ าในดินถูกบีบออกเร็ ว ดินจะยุบตัวเร็ วตามน้ าที่ออกไปด้วย
…….2.5 การวิเคราะห์การทรุ ดตัวของมวลดิน ใช้ทฤษฎีอดั ตัวคายน้ า 2 มิติ
…….2.6 น้ าหนักบรรทุกที่ใช้วางบนคานทดสอบจะใช้น้ าหนักกดในดินตัวอย่าง
ประมาณ 20 เท่าของน้ าหนักจริ ง
…….2.7 การทรุ ดตัวของดินคอสะพานเกิดจากการทรุ ดตัวคายน้ าครั้งแรก
……2.8 มาตรฐานทดสอบการยุบตัวของดินคือ ASTM D 2435
……2.9 เครื่ องมือทดสอบ Consolidometer มีมาตรวัดขนาด 0.05” x 0.001”
……2.10 ความดันที่ใช้กดดินตัวอย่างเริ่ มที่ 0.25 -0.50 – 1.0 – 2.0 – 4.0 กิโลกรัม/ซม.2
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาการยุบอัดตัวของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาการยุบอัดตัวของดิน โดยใช้ดินทราย
2) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 12.11, 12.13 และ 12.14
3) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรวัด กับ t
4) คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การยุบอัดตัวของดินในตารางที่ 12.14
ตารางที่ 12.11 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรวัด กับ T
กก./ซม.2 ถึงที่
กก./ซม.2
ความดัน
กก.

น.น.กด
วันที่

เวลา

ถึงที่
ช่วงเวลา
(นาที)

T

กก.
อ่านได้จากเกจ
10-3 (นิ้ว)
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ตารางที่ 12.12 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรวัด กับ T
1,600
1,500
1,400
มาตรวัด x 10-3 oนิ้ว

1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
0

5

10

15
T

20

25

30

ตารางที่ 12.13 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น (กรัม)
170.50
173.50
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง (กรัม)
132.00
137.40
น้ าหนักของน้ า
(กรัม)
38.50
36.10
น้ าหนักกระป๋ อง
(กรัม)
30.50
30.20
น้ าหนักของดินแห้ง
(กรัม)
101.50
107.20
ปริ มาณของน้ าในดิน
(%)
37.93
33.68
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ตารางที่ 12.14 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลองตารางการ
คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ การยุบตัว
20.27
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวอย่างดิน 5.08 ซม. พื้นที่หน้าตัด
ซม.2
ความสู งตัวอย่างดิน
2.54
ซม. ปริ มาตรดิน
51.48
ซม.3
น้ าหนักดินแห้ง
60
กรัม ถ.พ.ดิน
2.6
ความสู งเนื้อดิน
1.139
ซม. อัตราส่ วนช่องว่าง
1.23
เวลำ 90% ส.ป.ส.กำร
น้ ำหนัก
อ่ำน
ค่ำเปลี่ยน
ควำมดัน
อัตรำส่ วน กำรยุบตัว ยุบตัวคำยน้ ำ
กด
มำตรวั
ด
ของควำม
2
คำยน้ ำ
(Cv)
ช่องว่ำง
(กก.) (กก./ซม. )
ช่วงสุ ดท้ำย สู งตัวอย่ำง
(นำที)
ซม.2/ นำที
0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.159

170

0.17

1.082

5.7

3.946 ´ 10-3

1

0.318

175

0.0050

1.226

7

3.212 ´ 10-3

2

0.636

375

0.2000

1.055

18.5

1.196 ´ 10-3

4

1.272

1,575

1.2000

0.177

44.9

4.595 ´ 10-4

8

2.544

2,035

0.4600

0.827

144

1.340 ´ 10-4

16

5.088

3,175

1.1400

0.230

114.5

1.524 ´ 10-4

4
-

1.272
-

2,565
-

-

-

-

-

หน่ วยที่ 13
การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน (Direct Shear Test)
1

2

1

1
2

www.siamsafety.com
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1

2
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หน่ วยที่ 13
การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน (Direct Shear Test)
หัวข้ อเรื่อง
13.1
13.2
13.3
13.4

แรงเฉื อนที่เกิดในมวลดิน
ขอบข่ายในการทดลองหากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิน
ใบงานขั้นการทดลองหากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิน
คานวณผลการทดลองหากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิน

สาระสาคัญ
คุณสมบัติทางกลศาสตร์ ของดิ นที่สาคัญประการหนึ่ งก็คือ กาลังหรื อความแข็งแรงของ
มวลดิน ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นในการวิเคราะห์หรื อออกแบบฐานราก, ผนังกันดิ น, เขื่อนดิน และ
สิ่ งก่ อสร้ างเกี่ ย วกับดิ นและหิ นอี กหลายอย่าง ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เราถื อว่า กาลังของดิ น คื อ
ความสามารถของมวลดินในการรับแรงเฉื อน ซึ่ งแตกต่างจากเหล็กหรื อคอนกรี ต ซึ่ งพิจารณาแรงดึ ง
หรื อแรงอัดเป็ นสาคัญ การทดสอบกาลังต้านทานแรงเฉื อนโดยวิธีแรงเฉื อนโดยตรง ซึ่ งจะเป็ นการ
ทดสอบหาพารามิเตอร์ กาลังต้านทานแรงเฉือนของดินทรายและดินเหนียวคงสภาพ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกอธิบายแรงเสี ยดทานภายในระหว่างเม็ดดินได้
2. อธิบายทฤษฎีของ Mohr Coulomb และ Terzaghi ได้
3. บอกขอบข่ายในการทดลองหากาลังต้านทานแรงเฉือนของดินได้
4. ทดลองหากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดินได้
5. คานวณผลการทดลองหากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดินได้
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บทนา3
ในการออกแบบงานวิศวกรรมฐานรากจาเป็ นต้องทาการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติดา้ นการ
รับน้ าหนักบรรทุกของดิ น ซึ่ งมี ความสัมพันธ์กบั กาลังความต้านทานแรงเฉื อนโดยกาลังของดิ นคื อ
ความสามารถของดิ นในการต้านทานต่อแรงเฉื อนขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการคือ แรง
เสี ยดทานภายในระหว่างเม็ดดิน และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน
สาหรับเม็ดดิ นชนิ ดที่ไม่มีความเชื่ อมแน่ น เช่ นกรวด ทราย ค่ากาลังต้านทานต่อแรงเฉื อน
ของดิ นจะขึ้นอยูก่ บั แรงเสี ยดทานภายในระหว่างเม็ดดิ นเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งจะเปลี่ยนไปตามน้ าหนักที่
กดกระทาตั้งฉากกับระนาบแรงเฉื อน และสาหรับดินชนิ ดที่มีความเชื่ อมแน่น เช่นดินเหนี ยว ค่ากาลัง
ต้านทานต่อแรงเฉื อนของดิน จะขึ้นอยูก่ บั แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างเม็ดดินเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งจะเปลี่ยนไป
ตามปริ มาณน้ าในดิน ขนาดของเม็ดดินและความหนาแน่นของดิน
ดินแห้งจาพวกไม่มีแรงเหนี่ยวนา ได้แก่ดินประเภทดินทราย ความหนาแน่นของมวลดินจะ
เป็ นแฟคเตอร์ (factor) ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของตัวอย่างดินในขณะปฏิบตั ิการเฉื อนดิ น สาหรับ
ทรายหลวมกาลังต้านทานแรงเฉื อนจะค่อยๆ สู งขึ้นระหว่างผิวของเม็ดทราย จนกระทัง่ ถึ งจุดประลัย
สาหรับทรายแน่นกาลังต้านทานแรงเฉื อนจะเพิ่มขึ้นในอัตราสู ง จนกระทัง่ มวลดินมีกาลังสู งสุ ดซึ่ งสู ง
กว่ากาลังประลัยดังรู ปที่ 13.1 ก. และรู ปที่ 13.1 ข.

กาลังประลัย

กาลังสู งสุ ด
หน่วยแรงเฉื อน

หน่วยแรงเฉื อน

กาลังประลัยเท่ากัน

ความเครี ยด
ก.ทรายสภาพหลวมเริ่ มต้น

กาลังประลัย

ความเครี ยด
ข.ทรายสภาพแน่นเริ่ มต้น

รู ปที่ 13.1 แสดงผลการทดสอบตัวอย่างดินแห้ง โดยวิธีแรงเฉื อนโดยตรง4

3
4

สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ของดิน. 2545. หน้า 212.
มานะ อภิพฒั นะมนตรี . วิศวกรรมปฐพีและฐานราก. 2543. หน้า 70.
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13.1 แรงเฉือนทีเ่ กิดขึน้ ในมวลดิน
ในปี ค.ศ. 1773 นักวิทยาศาสตร์ ชาวฝรั่งเศสชื่ อ คูลอมป์ (Coulomb) ได้คิดความสัมพันธ์
ระหว่า งหน่ วยแรงเฉื อนกับ หน่ วยแรงตั้ง ฉากกับ ผิวสั ม ผัส ที่ ระนาบใดๆ ของมวลดิ นในรู ปของ
สมการเส้นตรงเรี ยกว่า สมการโมร์ -คูลอมป์ (Mohr – Coulomb’s Equation) ซึ่ งใช้หาค่ากาลัง
ต้านทานแรงเฉือนของดินที่จุดพิบตั ิดงั สมการที่ 13.1

=
C +  tan ……………………………..….(13.1)
เมื่อ

=
หน่วยแรงเฉื อนวิบตั ิที่ระนาบของการวิบตั ิ
C
=
หน่วยแรงยึดเกาะ

=
มุมเสี ยดทานภายใน
Shear stress ()
 = C +  tan 



 tan 

C

C

Normal stress ()
รู ปที่ 13.2 กราฟแสดงสมการ โมร์ -คูลอมป์ 5
โมร์ คูลอมป์ ได้เสนอทฤษฎีการวิบตั ิ โดยพิจารณาหน่วยแรงเฉื อนวิบตั ิที่ระนาบของการ
วิบตั ิมีความสัมพันธ์กบั หน่วยแรงตั้งฉาก ตามสมการที่ 13.2

=
f . …………………………………………..(13.2)
เมื่อ

=
หน่วยแรงเฉือนวิบตั ิที่ระนาบของการวิบตั ิ

=
หน่วยแรงตั้งฉากที่ระนาบของการวิบตั ิ
f
=
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทาน
5
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ก.การเกิดแรงยึดเกาะในเม็ดดิน

ค.การขัดยึดระหว่างเม็ดดิน
(Particle Interlocking)

ข.การเกิดแรงเสี ยดทานในดิน

ง.ความฝื ดของผิวหน้าเม็ดดิน
(Particle Surface Friction)

รู ปที่ 13.3 แสดงพฤติกรรมการเกิดแรงในดิน6
ตารางที่ 13.1 แสดงค่าของมุมเสี ยดทาน (  ) สาหรับดินที่ไม่มีแรงเหนี่ยวนา7
มุมเสี ยดทานภายใน (), องศา
ชนิดดิน
สภาพหลวม
สภาพแน่น
ทรายเม็ดกลม ขนาดเม็ดสม่าเสมอ
27.50
34
ทรายเม็ดเหลี่ยม ขนาดคละกันดี
33
45
กรวดทราย
35
50
ทรายปนตะกอนทราย
27-33
30-34
ตะกอนทรายอนินทรี ย ์
27-30
30-35

6
7

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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เทอร์ ซากิ Terzahgi (1925) ได้พิจารณาถึงค่าความดันของน้ าที่มีต่อค่ากาลังรับแรงเฉื อนใน
เทอมของหน่วยแรงประสิ ทธิผล (Effective Stress) ตามสมการที่ 13.3

เมื่อ



C

P


=
=
=
=
=
=

tan + C ……………………………….(13.3)
หน่วยแรงเฉื อนประสิ ทธิ ผล
หน่วยแรงยึดเกาะประสิ ทธิ ผล
หน่วยแรงตั้งฉากประสิ ทธิ ผล
ความดันน้ า
มุมเสี ยดทานประสิ ทธิผล

ดินจาพวกเสี ยดทาน เช่ น กรวด, ทราย เป็ นดิ นที่ไม่มีหน่ วยแรงยึดเกาะ (C = 0) จะได้
ความสัมพันธ์ตามสมการที่ 13.4
เมื่อ






=
=
=
=

 tan  ……………………………………...(13.4)
หน่วยแรงเฉื อน
หน่วยแรงเฉื อนตั้งฉากกับผิวสัมผัส
มุมเสี ยดทาน

ดินจาพวกดิ นเหนี ยว เช่ น ดิ นเหนี ยว หน่ วยแรงเสี ยดทานระหว่างผิวเม็ดดิ น เนื่ องจาก
หน่วยแรงตั้งฉากกับพื้นระนาบไม่มี (tan  = 0) จะได้ความสัมพันธ์ตามสมการที่ 13.5


=

C ......................................................................(13.5)

การทดสอบ Direct Shear Test สามารถแบ่งออกได้ 3 แบบคือ
1) Unconsolidated – Undrained Test ( UU. Test ) เป็ นลักษณะการทดสอบแบบไม่ให้
ตัวอย่างดิ นยุบอัดตัวคายน้ าออกไปเนื่ องจากหน่ วยแรงกดที่ เกิ ดจากการใส่ น้ าหนัก Pn ทับลงบน
ตัวอย่างดิ น ก็คือ ไม่ให้ดินมี โอกาสได้คายน้ าออกไป (โดยสังเกตจากเข็มของมาตรวัดแนวดิ่ งยังไม่
หยุดการเคลื่อนที่แต่จะเคลื่อนที่แบบช้ามาก) โดยจะทดสอบทันทีและอีกลักษณะหนึ่ งควบคู่กนั ไปคือ
ในขณะทดสอบจะไม่ให้น้ าในตัวอย่างดินระบายออกไป โดยจะปิ ดทางที่น้ าจะสามารถระบายออกไป
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ได้ท้ งั หมดและดาเนิ นการเฉื อน จนกระทัง่ ตัวอย่า งดิ นวิบตั ิ ซ่ ึ งการทดสอบแบบ UU. Test ก็
เปรี ยบเสมือนกับดิน ในธรรมชาติถูกแรงกดจานวนหนึ่ งกระทาทันที โดยดินยังไม่มีโอกาส อัดตัวคาย
น้ าออกไป การทดสอบแบบนี้สามารถทดสอบได้รวดเร็ วกว่า 2 แบบหลังมาก
2) Consolidated – Undrained Test (CU. Test) เป็ นลักษณะการทดสอบแบบยอมให้
ตัวอย่างดิ นยุบอัดตัวคายน้ าออกไปได้ เนื่ องจากหน่ วยแรงกดเหมื อนข้อ 1 ก็คือ น้ าหนักกดค้างไว้
จนกระทัง่ ตัวอย่างดินสิ้ นสุ ดการยุบตัว (โดยสังเกตจากเข็มของมาตรวัดแนวดิ่งหยุดการเคลื่อนที่ ) ซึ่ ง
จะใช้เวลาค่อนข้างนานและเมื่อตัวอย่างดินสิ้ นสุ ดการยุบตัวแล้วจึงจะเริ่ มทาการเพิ่มแรงเฉื อนต่อไป
โดยไม่ให้น้ าในตัวอย่างดินระบายออกไปได้ โดยจะปิ ดทางระบายของน้ าทั้งหมดและดาเนิ นการเพิ่ม
แรงเฉือนจนกระทัง่ ตัวอย่างดินเกิดการวิบตั ิ
3) Consolidated – Drained Test (CD Test) เป็ นลักษณะการทดสอบแบบยอมให้
ตัวอย่างดินยุบอัดตัวคายน้ าออกไปได้ เนื่ องจากหน่วยแรงกดเหมือนข้อ 2 และเมื่อตัวอย่างดินสิ้ นสุ ด
การยุบตัวแล้วจึ งจะเริ่ มทาการเฉื อนต่อไปโดยยอมให้น้ าในตัวอย่างดิ นระบายออกไปได้ โดยจะ
เปิ ดทางระบายน้ าทั้งหมดไว้ ซึ่ งในขณะเฉื อนอยูน่ ้ นั ตัวอย่างดินก็ยงั คงอัดตัวคายน้ าออกได้ตลอดเวลา
ทาให้การทดสอบแบบนี้ ต้องให้แรงกับตัวอย่างดินแบบช้ามากอยูล่ อดเวลา จึงทาให้ตอ้ งใช้เวลาอย่าง
มากในการทดสอบจนกระทัง่ ตัวอย่างดินวิบตั ิ

13.2 ขอบข่ ายการทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน
การทดลองนี้ เพื่อหาค่าคงตัวของแรงเฉื อน Shear Strength Parameter (Angle of Friction, ,
Cohesion, (c) ของตัวอย่างดินทราย หรื อดินเหนียวคงสภาพ
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 3080-98 Standard Test Method for Direct Shear
Test of Soil Under Consolidated Drained Conditions

13 - 8
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

13.3 ใบงานขั้นตอนการทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 13
ใบงานที่ 14
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 16-17
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน
13.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาค่ากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาค่ากาลังต้านทานแรงเฉือนของดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาค่ากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดินได้
4) สามารถคานวณหาค่ากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิน
13.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องกดทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง มีแรงดันมากพอสาหรับตัวอย่างที่จะทดสอบ
มีอตั ราการกระทาแรงเฉื อนพอเหมาะ เป็ นแบบหมุนทดสอบด้วยมือ หรื อแบบฉุ ด
กาลังด้วยไฟฟ้ า
2) กล่องตัวอย่าง (Shear Box) และอุปกรณ์ของดินเหนียว
3) กล่องตัวอย่างและอุปกรณ์ของดินทราย
4) มาตรวัดแรงแบบวงแหวนเป็ นเครื่ องมืออ่านค่าแรงกระทาด้านข้าง ซึ่ งสามารถคานวณ
เป็ นค่าแรงกระทาด้านข้าง โดยหาจากระยะการเคลื่ อนที่ที่อ่านได้จากมาตรวัดในวง
แหวนวัดแรง
5) มาตรวัดใช้วดั ละเอียดถึง 0.01 มม. หรื อ 0.001 นิ้ว
6) แผ่นน้ าหนัก
7) อุปกรณ์แต่งตัวตัวอย่าง + เลื่อยเส้นลวด
8) เครื่ องชัง่ ความละเอียด 0.1 กรัม
9) เวอร์เนียร์
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน
10) กระป๋ องอบดิน
11) เตาอบ

หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

ใบงานที่ 14

หน่ วยที่ 13
สอนครั้งที่ 16-17

ชื่องาน
การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 13.4 แสดงเครื่ องมือทดสอบแรงเฉือน
รู ปที่ 13.5 แสดงกล่องบรรจุตวั อย่าง
แบบโดยตรง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

รู ปที่ 13.6 แสดงเลื่อยเส้นลวดตกแต่งตัวอย่าง
รู ปที่ 13.7 แสดงแผ่นน้ าหนัก
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 14
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ชื่องาน
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน

หน่ วยที่ 13
สอนครั้งที่ 16-17
จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 13.8 แสดงมาตรวัดแรงแบบวงแหวน
รู ปที่ 13.9 แสดงมาตรวัด 0.01 มม.
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
13.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) ตัวอย่างดินเหนียว
2) ตัวอย่างดินทราย
13.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 13.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงในแนวดิ่งกับแนวเฉื อนในแนวราบ
2) ตารางที่ 13.3 ตารางบัน ทึ ก ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทดลองและค านวณผลทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน
3) ตารางที่ 13.4 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลทดลองแรง
เฉือนหาระหว่างแรงในแนวดิ่งกับแรงเฉื อนสู งสุ ดในแนวราบ
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 13
ใบงานที่ 14
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 16-17
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน
4) ตารางที่ 13.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉื อน () และการเคลื่อนตัว
ในแนวราบ (V)
13.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1.1 ตัวอย่างดินพวกไม่มีความเชื่อมแน่นเช่น ทราย
1) ให้นาทรายแห้งหรื อทรายอิ่มน้ า (แช่น้ า 24 ชัว่ โมง) ประมาณ 1,000 กรัม
2) ให้เตรี ยมน้ าหนักตามที่ได้จากการคานวณ โดยคานวณชุ ดน้ าหนักที่ใช้ในการ
ทดสอบจานวน 3 ชุด โดยปกติแล้วจะคานวณน้ าหนักที่แขวนแล้วทาให้เกิ ด
หน่วยแรงเค้นกระทากับตัวอย่างดินใน Shear Box ประมาณ 1, 2 และ 4 เท่า
ของน้ าหนักที่บรรทุก
3) สาหรับดินทรายชัง่ น้ าหนักของ Shear Box พร้อมอุปกรณ์ประกอบและวัด
ขนาดหน้าตัดของ Shear Box ที่ใช้ในที่น้ ีมีขนาดหน้าตัด 10 x 10 เซนติเมตร)
4) นาตัวอย่างดินทรายที่จะใช้ในการทดลองประมาณ 250 -300 กรัม
5) เตรี ยมกล่องทดสอบแรงเฉื อนโดยการยึดส่ วนวงเลื่อนและแท่นยึดเข้าด้วยกัน
โดยใช้หมุดบังคับแนว นาตัวอย่างที่เตรี ยมไว้มาทาการบดอัดในกล่องทดสอบ
แรงเฉื อนโดยการโรยแล้วบดอัดหรื อเขย่าให้แน่น
6) ชัง่ น้ าหนักทรายตัวอย่างที่เหลือ เพื่อจะนาไปคานวณหาความหนาแน่น
7) วัดความหนาของตัวอย่างดิ นโดยให้วดั ความหนา 5 – 10 จุดให้ทวั่ ผิวหน้า
ตัวอย่างดิน แล้วนาค่ามาเฉลี่ย (ความหนาของตัวอย่างดินหลังบดอัดและปรับ
ผิวหน้า จนเรี ยบร้อยดีแล้ว จะหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร) แล้วจึงวางแผ่น
รองยึดตัวอย่างดินแบบมีรูระบายน้ าและ แผ่นเหล็กด้านบนทางด้านบน แล้ว
จึงตามด้วยน้ าหนักกระทาตามลาดับ ทับบนผิวหน้าของตัวอย่างดิน
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หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 13
ใบงานที่ 14
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 16-17
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน
การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน
8) ทาความสะอาด Shear Box โดยใช้แปรงขนอ่อนปั ดทรายที่ ติดอยู่ออกให้
หมดแล้วจึงนา Shear Box ที่มีตวั อย่างดินบรรจุอยูเ่ รี ยบร้อยแล้วไปชัง่ น้ าหนัก
9) จัดที่แขวนน้ าหนักให้อยูใ่ นตาแหน่ งที่พร้อมจะใส่ น้ าหนัก เพื่อทาให้เกิ ดหน่วย
แรงที่เกิดจากน้ าหนักกระทาบนตัวอย่างดิน จัดมาตรวัดระยะในแนวดิ่ง มาตรวัด
ระยะในแนวราบและมาตรวัดแรงแบบวงแหวนที่เลขศูนย์
10) นา Shear Box ใส่ ในเครื่ องทดสอบ Direct Shear ปรับแกนที่จะให้แรงเฉื อน ให้
แน่นติดตั้งมาตรวัดแนวราบขนาด 0.001 มม. / Div. เพื่อใช้วดั การเคลื่อนตัวของ
ระยะที่เฉือนตามแนวราบ ทาการใส่ แรงกด บนแผ่นเหล็กด้านบนควรใช้น้ าหนัก
ครั้งแรกตามค่าที่คานวณได้ (ถ้าเป็ นการทดสอบแนะนาให้ใช้น้ าหนักครั้งแรก
เป็ น 4 กิโลกรัม) และติดตั้งมาตรวัดแนวดิ่งขนาด 0.001 มม. / Div. เพื่อใช้วดั การ
เคลื่อนตัวของตัวอย่างดินในแนวดิ่ง
11) ทาการ Shear ตัวอย่างโดยให้อตั ราการเฉื อน 0.5 – 2 มิลลิเมตร / นาที ทาการอ่าน
ค่าแรงเฉื อนจากมาตรวัดและการเคลื่อนตัวแนวดิ่งจากมาตรวัดแนวดิ่ง(ค่าที่อ่าน
ได้นอ้ ยกว่าศูนย์มีค่าเป็ นลบ) ทุก ๆ การเคลื่อนตัวในแนวราบของ Shear Box ที่
เหมาะสม อ่านค่าระยะการเคลื่อนที่ในแนวราบ เช่น 5 , 10 , 20 , 40 , 60 , 80 ,
100 , 130 , 160 , 200 , 250 , 300 และ 350
12) สิ้ นสุ ดการทดสอบได้ก็ต่อเมื่อตัวอย่างดิ นวิบตั ิ ก็คือค่าแรงเฉื อนที่อ่านได้จาก
มาตรวัดมีค่าคงที่หรื อลดลงอย่างน้อยสองค่า การเพิ่มแรงเฉื อนจะใช้เวลา 3 – 5
นาที ของตัวอย่างทราย และ 5 – 10 นาที ของตัวอย่างดินเหนียว
13) หลังจากตัวอย่างดินวิบตั ิแล้ว ให้นาตัวอย่างดินออกจาก Shear Box แล้วทาความ
สะอาด Shear Box ให้เรี ยบร้อย และทาการเตรี ยมตัวอย่างดินใหม่ของตัวอย่าง
ดินชนิดเดียวกันนี้ โดยดาเนิ นการทดสอบเหมือนกับขั้นตอน 2 – 5 อีกอย่างน้อย
2 ตัวอย่าง โดยใส่ แรงกด เพิ่มเป็ นสองเท่าของครั้งแรกและครั้งต่อไป ซึ่ งควรเพิ่ม
จากเดิมที่ใส่ ไปแล้ว 4 กิโลกรัม เป็ น 8 กิโลกรัม และ 16 กิโลกรัม ตามลาดับ
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หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 13
ใบงานที่ 14
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 16-17
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่ วโมง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน
1.2 ตัวอย่างดิ นเหนี ยว ดิ นเหนี ยวที่ใช้ในการทดสอบแรงเฉื อนตรงซึ่ งเป็ นตัวอย่างใน
สภาพถูกรบกวนน้อยที่สุด โดยดันออกมาจากกระบอกบางนามาตัดตกแต่ง
1) ชัง่ น้ าหนักและวัดพื้นที่หน้าตัดภายในของ Sample Cutter ที่ใช้ในที่น้ ี มีขนาด
หน้าตัด 6 x 6 เซนติเมตร หนาประมาณ 20 มิลลิเมตร
2) นา Sample Cutter ทางด้านคมไปกดลงบนตัวอย่างดิ น จนตัวอย่างดิ นล้น
ออกมาทางด้านบน ทาการตัดแต่งตัวอย่างดิ นให้เรี ยบเสมอขอบผิวล่ างของ
Sample Cutter และเช็ดตัวอย่างดิ นที่ติดอยู่บริ เวณข้าง ๆ ออกให้หมด แล้ว
นาไปชัง่ น้ าหนัก
3) วาง Sample Cutter บน Shear Box ให้พอดีกบั ช่องที่บรรจุตวั อย่างดิน แล้วนา
แท่งกด มากด ลงบนตัวอย่างดินที่อยูใ่ น Sample Cutter ให้ตวั อย่างดินค่อย ๆ
เคลื่อนลงไปในช่องบรรจุตวั อย่างดินของ Shear Box จนเรี ยบร้อย แล้วจึงวาง
แผ่นฐานรองยึดตัวอย่างดินและหิ นพรุ น ตามด้วยน้ าหนักตามลาดับ มาทับบน
ผิวหน้าของตัวอย่างดินเหนียว
4) ดาเนิ นการทดสอบเหมือนขั้นตอนที่ 10 และขั้นตอนที่ 11 (ของตัวอย่างดิน
ทราย) ถ้าทดสอบในสภาพอิ่มตัว ก็นาน้ ามาใส่ ลงไปใน Shear Box และทิ้งไว้
ในช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม เพื่อให้น้ ากระจายไปทัว่ ตัวอย่างดิน
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หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 13
ใบงานที่ 14
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 16-17
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน
13.3.6 การรายงาน
1) เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือน () กับ
การเคลื่อนที่ในแนวราบ (H)
2) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือน () กับ
การเคลื่อนตัวในแนวราบ (V)
3) ค่าหน่วยแรงยึดเกาะกับมุมเสี ยดทานภายใน
4) เขียน Mohr’s Diagram ระหว่างหน่วยแรงกด () กับหน่วยแรงเฉือน ()
13.3.7 ข้ อควรระวัง
1) การทดสอบแต่ละน้ าหนักต้องให้ค่าความหนาแน่นของดินเท่ากันทุกตัวอย่าง
2) ขนาดของเม็ดทรายและมวลคละ
3) ต้องปรับค่าเข็มของมาตรวัดทุกครั้งให้เป็ นศูนย์ก่อนการทดสอบเสมอ
4) อัตราการเคลื่อนที่ของแรงเฉือนตามแนวราบต้องสม่าเสมอ
13.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เมื่อมวลดินได้รับแรงกระทาไม่วา่ จะเป็ นแรงจากภายนอกหรื อเนื่ องจากน้ าหนักของมวล
ดินเอง ในระยะแรกจะมีการเคลื่ อนตัวเล็กน้อยอยู่ในช่วงของกาลังใช้งานแต่เมื่อมีน้ าหนักเพิ่ม
มากขึ้น การเคลื่ อนตัวก็จะสู งขึ้นจนถึ งช่วงของกาลังประลัยโดยมีการเคลื่ อนของดิ นส่ วนหนึ่ ง
เฉื อนออกจากมวลดิ นอี กส่ วนหนึ่ ง ในการวิเคราะห์ ว่ามวลดิ นจะสามารถรับแรงต้านทานได้
สู งสุ ดเท่าใด เช่น ฐานแผ่จะรับน้ าหนักหรื อ ลาดของสันเขื่อนได้ชนั ที่สุดเท่าใด จะต้องคานวณ
ได้จากความแข็งแรงของมวลดิน และการทดสอบแรงเฉื อนโดยตรงนี้ มีวิธีการทดสอบหลายวิธี
ทั้ง ในสนามและห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทดสอบ โดยค่ า ที่ ไ ด้ใ นห้ องปฏิ บ ัติ ก ารหากดิ น ถู ก กระทบ
กระเทือนมาก จะท าให้ สมบัติใ นการต้านทานแรงเฉื อนคลาดเคลื่ อนได้ แต่ นิย มทากันเนื่ อง
เพราะทาได้ง่ายและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทดสอบในสนาม
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หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 14
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ชื่องาน
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน
13.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง

หน่ วยที่ 13
สอนครั้งที่ 16-17
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 13.2 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงในแนวดิ่งกับแรงเฉื อนในแนวราบ
ชนิดของการทดลอง : CU. Test
วงแหวนวัดแรงหมายเลข :
ขนาดแบบแรงเฉื อนเหลี่ยม
ขนาดแบบแรงเฉื อนกลม
ความสู ง
น้ าหนักกล่องแรงเฉื อน
น้ าหนักกล่อง+ดิน
การเคลื่อนตัวใน
แนวราบ (x 0.01)
10
20
30
40
50
60
70
80

12,550
ซม. 10 x 10
ซม. 6.04
ซม. 2.54
กรัม 2,100
กรัม 2,230

การเคลื่อนตัวใน
แนวดิ่ง (x 0.01)
0
-1
-1
-2
-2
-2
-2.5
-2.5

Proving Ring Constant (K) kg/div. 0.3862
พื้นที่หน้าตัด ซม.2
100
ปริ มาตร ซม.3
254
น้ าหนักดิน กรัม
130.22
น้ าหนักกด กก.
15.9
หน่วยน้ าหนักกด กก/ซม.2
0.159
ค่าที่อา่ นจาก
หน่วยแรงเฉื อน
Proving Ring (div.)
(กก./ซม.2)
5
1.93
7
2.70
8
3.09
9
3.48
10.5
4.06
11.5
4.44
12
4.63
12.5
4.83
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หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน

ใบงานที่ 14

หน่ วยที่ 13
สอนครั้งที่ 16-17

ชื่องาน
การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 13.2 (ต่อ) แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงในแนวดิ่งกับแรงเฉื อนในแนวราบ
การเคลื่อนตัวใน
แนวราบ (x 0.01)

การเคลื่อนตัวใน
แนวดิ่ง (x 0.01)

ค่าที่อ่านจาก
Proving Ring (div.)

หน่วยแรงเฉื อน
(กก./ซม.2)

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

-2
-1.5
-1
-1
-0.8
-0.6
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-5

13
13.5
14
15.5
15
15.5
16
16.5
16
16
15
13

5.02
5.21
5.41
5.99
5.79
5.99
6.18
6.37
6.18
6.18
5.79
5.02
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หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 14
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ชื่องาน
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน

หน่ วยที่ 13
สอนครั้งที่ 16-17
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 13.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A1-1
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น (กรัม)
185.00
180.24
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง (กรัม)
133.80
131.60
น้ าหนักของน้ า
(กรัม)
51.20
48.64
น้ าหนักกระป๋ อง
(กรัม)
30.20
30.20
น้ าหนักของดินแห้ง
(กรัม)
103.60
101.40
ปริ มาณของน้ าในดิน
(%)
49.42
47.97
ตารางที่ 13.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลทดลองแรง
เฉือนระหว่างแรงในแนวดิ่งกับแรงเฉื อนสู งสุ ดในแนวราบ
หน่วยแรงกด
หน่วยแรงเฉื อน
ครั้งที่
ปริ มาณน้ าในดิน %
กก./ซม.2
สู งสุ ด กก./ซม.2
1
49.42
0.159
6.372
2
52.90
0.318
7.155
3
53.40
0.477
8.535
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน

หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

ใบงานที่ 14

หน่ วยที่ 13
สอนครั้งที่ 16-17

ชื่องาน
การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 13.5 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือน () และการเคลื่อนตัว
ในแนวราบ (V)
10
9

หน่วยแรงเฉือน () กก/ซม.2

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

100

200
300
400
การเคลื่อนตัวในแนวราบ (V)

500

600
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วยการทดลองหากาลัง
ต้ านทานแรงเฉือนของดิน

ใบงานที่ 14

หน่ วยที่ 13
สอนครั้งที่ 16-17

ชื่องาน
การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 13.6 แสดงตัวอย่างกราฟ Mohr’s Diagram ระหว่างหน่วยแรงกด () กับ
หน่วยแรงเฉือน ()
หน่วยแรงเฉือน () กก/ซม.2

10
8



6
4

= 24o

C = 5.95

2
0
0.159

0.318
หน่วยแรงกด กก/ซม.2

แรงยึดเกาะ (C) = 5.95 กก./ซม.2
มุมเสี ยดทาน () = 24o

0.477
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13.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองกาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน
1) คานวณหาค่าหน่วยแรงเฉื อน (Shearing Stress)
PRK

=
…………………………………(13.6)
A
เมื่อ

=
หน่วยแรงเฉื อน (Shearing Stress)
P.R
=
ค่าจากมาตรวัดวงแหวน (Proving Ring Reading)
K
=
ตัวคูณคงที่ของวงแหวน (Proving Ring Constant)
A
=
พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่าง (Shearing Area)
2) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิน
ตารางที่ 13.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงใน
แนวดิ่งกับแรงเฉื อนในแนวราบ
ชนิดการทดลอง : CU Test
วงแหวนวัดแรงหมายเลข :
ขนาดแบบแรงเฉื อนเหลี่ยม ซม
ขนาดแบบแรงเฉื อนกลม ซม
ความสู ง
ซม
น้ าหนักกล่องแรงเฉื อน กรัม

12,550
10 x 10
6.04
2.54
2,100

น้ าหนักกล่อง+ดิน

2,230

กรัม

การเคลื่อนตัวใน
แนวราบ (x 0.01)

การเคลื่อนตัวใน
แนวดิ่ง (x 0.01)

จากการอ่าน=10
จากการอ่าน=20
จากการอ่าน=30
จากการอ่าน=40

จากการอ่าน=0
จากการอ่าน=-1
จากการอ่าน=-1
จากการอ่าน=-2

Proving Ring Constant (K) kg/div. 0.3862
พื้นที่หน้าตัด ซม2
=10x10 = 100
ปริ มาตร ซม3
=10x10x2.54 = 254
น้ าหนักดิน กรัม
=จากการชัง่ =130.22
น้ าหนักกด กก.
=จากการชัง่ =15.9
15.9
หน่วยน้ าหนักกด กก/ซม2 = = 0.159
100
ค่าที่อ่านจาก
หน่วยแรงเฉื อน
Proving Ring
(กก./ซม.2)
(div.)
จากการอ่าน=5
=5x0.3862=1.93
จากการอ่าน=7
=7x0.3862=2.70
จากการอ่าน=8
=8x0.3862=3.09
จากการอ่าน=9
=9x0.3862=3.48
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ตารางที่ 13.7 (ต่อ) แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงใน
แนวดิ่งกับแรงเฉื อนในแนวราบ
ค่าที่อ่านจาก
การเคลื่อนตัวใน
การเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง
Proving Ring
หน่วยแรงเฉือน (กก/ซม2)
แนวราบ (x 0.01)
(x 0.01)
(div.)
จากการอ่าน=50
จากการอ่าน=60
จากการอ่าน=70
จากการอ่าน=80
จากการอ่าน=90
จากการอ่าน=100
จากการอ่าน=110
จากการอ่าน=120
จากการอ่าน=130
จากการอ่าน=140
จากการอ่าน=150
จากการอ่าน=160
จากการอ่าน=170
จากการอ่าน=180
จากการอ่าน=190
จากการอ่าน=200

จากการอ่าน=-2
จากการอ่าน=-2
จากการอ่าน=-2.5
จากการอ่าน=-2.5
จากการอ่าน=-2
จากการอ่าน=-1.5
จากการอ่าน=-1
จากการอ่าน=-1
จากการอ่าน=-0.8
จากการอ่าน=-0.6
จากการอ่าน=-0.6
จากการอ่าน=-0.5
จากการอ่าน=-0.4
จากการอ่าน=-0.3
จากการอ่าน=-0.2
จากการอ่าน=-5

จากการอ่าน=10.5
จากการอ่าน=11.5
จากการอ่าน=12
จากการอ่าน=12.5
จากการอ่าน=13
จากการอ่าน=13.5
จากการอ่าน=14
จากการอ่าน=15.5
จากการอ่าน=15
จากการอ่าน=15.5
จากการอ่าน=16
จากการอ่าน=16.5
จากการอ่าน=16
จากการอ่าน=16
จากการอ่าน=15
จากการอ่าน=13

=10.5x0.3862=4.06
=11.5x0.3862=4.44
=12x0.3862=4.63
=12.5x0.3862=4.83
=13x0.3862=5.02
=13.5x0.3862=5.21
=14x0.3862=5.41
=15.5x0.3862=5.99
=15x0.3862=5.79
=15.5x0.3862=5.99
=16x0.3862=6.18
=16.5x0.3862=6.37
=16x0.3862=6.18
=16x0.3862=6.18
=15x0.3862=5.79
=13x0.3862=5.02

13 - 22
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

ตารางที่ 13.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของปริ มาณน้ าในดินก่อนทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
ก่อนทดลอง
จากการบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น (กรัม)
185.00
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง (กรัม)
133.80
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
(กรัม)
51.20
= 185.00 – 133.80 = 51.20
น้ าหนักกระป๋ อง
(กรัม)
30.20
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
(กรัม)
103.60
= 133.80 – 30.20 = 103.60
51.20
=
× 100 = 49.42
ปริ มาณของน้ าในดิน
(%)
49.42
103.60
ตารางที่ 13.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของปริ มาณน้ าในดินหลังทดลอง
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
หลังการทดลอง จากการบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น (กรัม)
180.24
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง (กรัม)
131.60
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
(กรัม)
48.64
= 180.27 – 131.60 = 48.64
น้ าหนักกระป๋ อง
(กรัม)
30.20
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
(กรัม)
101.40
= 131.60 – 30.20 = 101.40
48.64
× 100 = 47.94
=
ปริ มาณของน้ าในดิน
(%)
47.97
101.40
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ตารางที่ 13.10 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลทดลองแรงเฉื อนหา
ระหว่าง แรงในแนวดิ่งกับแรงเฉื อนสู งสุ ดในแนวราบ
หน่วยแรงกด
หน่วยแรงเฉื อนสู งสุ ด
ครั้งที่
ปริ มาณน้ าในดิน %
2
กก./ซม.
กก./ซม.2
15.9
จากการเลือก
= =0.159
1
จากการทดลอง=49.42
ค่าสู งสุ ด=6.372
100
31.8
จากการเลือก
=
=0.318
2
จากการทดลอง=52.90
ค่าสู งสุ ด=7.155
100
47.7
จากการเลือก
=
=0.477
3
จากการทดลอง=53.40
ค่าสู งสุ ด=8.535
100
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แบบทดสอบที่ 13 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน (Direct Shear Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. องค์ประกอบของกาลังต้านทานแรงเฉื อนของดินคือ
ก. แรงเสี ยดทานภายในระหว่างเม็ดดิน
ข. ความพรุ นและอัตราส่ วนช่องว่าง
ค. ความหนาแน่นแห้ง
ง. หน่วยน้ าหนักต่อปริ มาตรดิน
2. ดินทรายหลวมกาลังรับแรงเฉื อนจะมีลกั ษณะอย่างไร ระหว่างผิวของเม็ดทราย
ก. จะค่อยๆ สู งขึ้น
ข. จะค่อยๆ ลดลง
ค. จะสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ง. จะลดลงอย่างรวดเร็ ว
3. สมการของ โมร์ -คูลอมป์ (Mohr – Coulomb’s) คือข้อใด
ก.  =  tan 
ข.  =  tan 
ค.  =  cos 
ง.  =  cos 
4. จากข้อที่ 3 ความหมายของ  และ  คือข้อใด
ก. หน่วยความเค้น และ หน่วยความเครี ยด
ข. หน่วยแรงเฉื อน และ หน่วยแรงยึดเกาะ
ค. หน่วยความเค้น และ หน่วยแรงยึดเกาะ
ง. หน่วยแรงเฉื อน และ หน่วยแรงตั้งฉากที่ระนาบวิบตั ิ
5. ดินทรายเม็ดเหลี่ยมสภาพหลวม ขนาดคละกันดี จะมีค่าของมุมเสี ยดทานอยูท่ ี่เท่าใด
ก. 27 องศา
ข. 30 องศา
ค. 33 องศา
ง. 27 – 30 องศา
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6. ดินจาพวกมีแรงเสี ยดทานเช่นกรวด ทราย จะมีสมการในข้อใด
ก.  =  tan 
ข.  =  tan 
ค.  = C +  tan 
ง.  = C +  tan 
7. ความสามารถของดินในการรับน้ าหนักช่วงแรกคือ
ก. แรงที่ทาให้ดินเคลื่อนที่เข้าหากัน
ข. แรงที่ดินให้ดินเริ่ มแยกขาดจากกัน
ค. แรงอัดระหว่างเม็ดดิน
ง. แรงเสี ยดทานระหว่างเม็ดดิน
8. ข้อมูลต่อไปนี้ ข้อมูลใดถูกต้อง
ก. ดินเหนียว C = 0,  = 45o
ข. ดินทราย C = 0,  = 45o
ค. ดินตะกอน C = 0,  = 45o
ง. ดินเหนียวปนทราย C = 10,  = 0o
9. ผลจากการทดลองดินจาพวกไม่มีแรงเหนี่ยวนา ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉื อนกับหน่วยแรง
กดจะได้เส้นของความสัมพันธ์เป็ นลักษณะอย่างไร
ก. เป็ นเส้นตรงเอียงทามุมกับระนาบ
ข. เป็ นเส้นกราฟโค้งคว่ากับเส้นระนาบ
ค. เป็ นเส้นกราฟโค้งหงายกับเส้นระนาบ
ง. เป็ นเส้นตรงขนานกับเส้นระนาบ
10. การทรุ ดตัวของโครงสร้างใดคือการทรุ ดตัวแบบ Primary Consolidation
ก. ถนนทรุ ดบริ เวณคอสะพาน
ข. พื้นชั้นล่างของอาคารที่วางบนดิน
ค. ลานจอดรถ
ง. ตลิ่งของแม่น้ า
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 กราฟที่จะใช้เขียนความสัมพันธ์เป็ นกราฟสเกลล็อก (Log scale)
…….2.2 ดินตัวอย่างที่ทดลองการยุบตัว ต้องเอามาจากกระบอกผ่าจะให้ผลดี
….....2.3 ตัวอย่างที่ใช้ทดลองต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้ว
…….2.4 ตัวอย่างต้องมีอตั ราส่ วน เส้นผ่าศูนย์กลางต่อความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2.5 เท่า
…….2.5 Extensometer ใช้สาหรับวัดการเปลี่ยนแปลงของความหนา ต้องมีความ
ละเอียดถึง 0.001 นิ้ว
…….2.6 ถ้าตัวอย่างที่นามาทดลองเป็ นตัวอย่างไม่แช่น้ าต้องแช่น้ าตัวอย่าง
ก่อนทดลองและขณะทดลองต้องคอยเติมน้ าในถ้วยให้อิ่มตัวอยูเ่ สมอ
…….2.7 การทดสอบกาลังต้านทานแรงเฉื อนโดยตรง เป็ นการทดสอบหาพารามิเตอร์
กาลังต้านทานแรงเฉื อนของดินทรายและดินเหนียวคงสภาพ
……2.8 การเฉื อนตัวอย่างดิน จะใช้อตั ราการเคลื่อนที่ตามแนวราบอ่านได้จากมาตร
วัดในแนวราบประมาณ 0.05 นิ้วต่อนาที ถึง 0.01 นิ้วต่อนาที
……2.9 สู ตรการคานวณหาหน่วยแรงเฉื อนคือ τ = P.R. x K / A
……2.10 ตัวอย่างทรายที่ทดสอบควรมีปริ มาณระหว่าง 250 ถึง 300 กรัม
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือน
1. ให้นัก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม ๆ ละ 5 คน และโดยน าตัวอย่า งดิ น ทรายมาอย่า งน้อ ย 10,000 กรั ม โดย
ปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิ บ ตั ิ ก ารทดลองตามขั้นตอนการหากาลังต้า นทานแรงเฉื อนของดิ น โดยใช้ดิน
ตัวอย่าง (ดินทราย)
2) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 13.11, 13.12 และ 13.13
3) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยแรงเฉื อน () และการเคลื่อนตัวใน
แนวราบ (V)ในตารางที่ 13.14
4) เขียนกราฟแสดง Mohr’s Diagram ระหว่างหน่วยแรงกด () และหน่วยแรงเฉื อน
() ในตารางที่ 13.15
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หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

ตารางที่ 13.11 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างแรง
ในแนวดิ่งกับแรงเฉื อนในแนวราบ
ชนิดการทดลอง : CU Test
วงแหวนวัดแรงหมายเลข :
ขนาดแบบแรงเฉื อนเหลี่ยม
ขนาดแบบแรงเฉื อนกลม
ความสู ง
น้ าหนักกล่องแรงเฉื อน
น้ าหนักกล่อง+ดิน

12550
ซม. 10 x 10
ซม. 6.04
ซม. 2.54
กรัม 2,100
กรัม 2,230

Proving Ring Constant (K) kg/div. 0.3862
พื้นที่หน้าตัด ซม.2
100
ปริ มาตร ซม.3
254
น้ าหนักดิน กรัม
130.22
น้ าหนักกด กก.
5
หน่วยน้ าหนักกด กก/ซม.2
0.05
ค่าที่อา่ นจาก
หน่วยแรงเฉื อน
Proving Ring (div.)
(กก./ซม.2)
5
1.93
7
2.70
8
3.09
9
3.48

การเคลื่อนตัวใน
แนวราบ (x 0.01)
10
20
30
40

การเคลื่อนตัวใน
แนวดิ่ง (x 0.01)
0
-1
-1
-2

50
60
70

-2
-2
-2.5

10.5
11.5
12

4.06

80

-2.5

12.5

4.83

4.44
4.63

13 - 29
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

ตารางที่ 13.12 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลทดลองปริ มาณน้ าในดิน
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A1-1
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น (กรัม)
185.00
180.24
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง (กรัม)
133.80
131.60
น้ าหนักของน้ า
(กรัม)
51.20
48.64
น้ าหนักกระป๋ อง
(กรัม)
30.20
30.20
น้ าหนักของดินแห้ง
(กรัม)
103.60
101.40
ปริ มาณของน้ าในดิน
(%)
49.42
47.97

ตารางที่ 13.13 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลทดลองแรงเฉือนระหว่าง
แรงในแนวดิ่งกับแรงเฉื อนสู งสุ ดในแนวราบ
หน่วยแรงกด
หน่วยแรงเฉื อน
ครั้งที่
ปริ มาณน้ าในดิน %
กก./ซม.2
สู งสุ ด กก./ซม.2
1
49.42
0.159
6.372
2
52.90
0.318
7.155
3
53.40
0.477
8.535
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หน่ วยที่ 13 การทดลองหากาลังต้ านทานแรงเฉือนของดิน

ตารางที่ 13.14 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือน () และการเคลื่อนตัว
ในแนวราบ (V)
10

หน่วยแรงเฉือน () กก/ซม.2

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

100

200
การเคลื่อนตั300
วในแนวราบ400
(V)

500

600

ตารางที่ 13.5 แสดงกราฟ Mohr’s Diagram ระหว่างหน่วยแรงกด () และหน่วยแรงเฉื อน ()
หน่วยแรงเฉือน () กก./ซม.2

10
8
6
4
2
0
0.159

หน่วยแรงกด
0.318กก./ซม.2

0.477

หน่ วยที่ 14
การทดลองแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test)
1

2
1

2

23

1

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงใหม่ ก.ค. 2552

2

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงใหม่ ก.ค. 2552

3

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงใหม่ ก.ค. 2552

3
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หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

หน่ วยที่ 14
การทดลองแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test)
หัวข้ อเรื่อง
14.1
14.2
14.3
14.4

สภาพดินตัวอย่างไม่มีการอัดตัวคายน้ าและไม่มีการระบายน้ า
ขอบข่ายการทดลองแรงอัดแกนเดียว
ใบงานขั้นการทดลองแรงอัดแกนเดียว
การคานวณจากผลการทดลองแรงอัดแกนเดียวจากการทดลอง

สาระสาคัญ
การทดสอบแรงอัดดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง เพื่อหากาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิ น
(Uc) โดยไม่มีแรงดันด้านข้างมากระทาต่อผิวตัวอย่างดิ น ชนิ ดดินเหนี ยว ในดินเหนี ยวอ่อนและดิ น
เหนียวอ่อนปานกลาง กาลังของดินส่ วนใหญ่ มักเกิดจากความเหนียว การทดลองแรงอัดแกนเดียวเป็ น
วิธีการหาค่าประมาณของความเหนี ยวของดิน โดยวิธีง่ายซึ่ งทาได้ สะดวกและรวดเร็ ว การทดลอง
แบบนี้ ไม่สามารถหาค่ามุ มเสี ยดทานภายในได้ เนื่ องจากการทดลองนี้ จะทาแบบเร็ วและน้ ายังไม่มี
โอกาสระบายไปได้ โดยปกติจะเป็ นดินอิ่มตัว และค่ามุมเสี ยดทานมีค่าเป็ นศูนย์ และค่าความต้านทาน
แรงเฉื อนของดินเท่ากับครึ่ งหนึ่งของความต้านทานต่อแรงอัดสู งสุ ดของดินแบบไม่ถูกจากัด ซึ่ งได้จาก
การทดลองนี้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกลักษณะของพฤติกรรมของดินตัวอย่างที่ถูกกดได้
2. อธิบายการทดลองแรงอัดแกนเดียวได้
3. ปฏิบตั ิการทดลองแรงอัดแกนเดียวได้
4. คานวณผลการทดลองแรงอัดแกนเดียวได้
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หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

บทนา4
ความแข็งแรงหรื อกาลังของดินทัว่ ไป จะประกอบด้วย 2 ส่ วน คือดินไม่มีแรงเหนี่ ยวนาซึ่ ง
เกิ ดจากแรงดึ งดูดทางไฟฟ้ า-เคมีระหว่างเม็ดดิ น แรงเสี ยดทานซึ่ งเกิ ดจากการขัดตัวระหว่างเม็ดดิ น
และความฝื ดระหว่างผิวของเม็ดดิน ส่ วนการทดสอบแท่งดินชนิ ดมีแรงเหนี่ยวนา โดยไม่มีวสั ดุอื่นใด
มาห่ อหุ ้มแท่งดินตัวอย่าง ให้นาดินตัวอย่างมาเข้าเครื่ องกดทดสอบแบบธรรมดา ซึ่ งได้ถูกทดสอบมา
นานแล้ว และต่อมาก็เป็ นที่ยอมรับกันว่า การที่นาแท่งดิ นมาทดสอบแบบนี้ สามารถที่จะหาความ
ต้านทานแรงเฉื อนของดินโดยประมาณได้อย่างรวดเร็ ว จากการเขียน Mohr’ s Circle หรื อ จากการ
คานวณอย่างง่าย ๆ ค่าความต้านทานแรงเฉื อนของดินประเภทมีแรงเหนี่ ยวนา คือแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างเม็ดดินนั้นเอง ซึ่ งใช้สัญลักษณ์เป็ นตัว (c) ดินจาพวกมีแรงเหนี่ ยวนาได้แก่ดินเหนียว เมื่อดิน
ได้รับแรงกดจะเกิ ดความเค้นขึ้นที่ ผิวสัมผัส ถ้าดิ นอยู่ในสภาพหลวมจะทาให้ดินจับตัวกันแน่ น ลด
ช่องว่างระหว่างเม็ดดินลง แต่ถา้ มีแรงเพิ่มขึ้นอีกจนกระทัง่ ไม่มีช่องว่างของเม็ดดิ นเหลืออยู่ หรื อแรง
กระทาเพิ่มมากอย่างรวดเร็ วจนทาให้พ้ืนที่สัมผัสระหว่างเม็ดดินเพิ่มขึ้นไม่ทนั ก็จะทาให้เกิดแรงศักย์
ขึ้นภายในมวลดินนั้น ดินก้อนอยูใ่ นสภาวะที่ไม่สมดุล ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ จะทาให้มวลดินเกิดการ
พิบตั ิ และระนาบของการพิบตั ิเรี ยกว่าระนาบการเลื่อนไหล
ความแข็งแรงเฉื อนของดิน คือค่าหน่วยแรงเฉื อนสู งสุ ดที่ดินจะทนได้ ประกอบด้วย
ก. แรงยึด เหนี่ ย วระหว่า งเม็ด ดิ นเป็ นแรงยึด เหนี่ ย วหรื อ แรงยึด เกาะที่ เกิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ เช่ น เกิ ดจากแรงดึงดูดของประจุไฟฟ้ า การเกาะต่อเนื่ องจากปฏิ กิริยาทางเคมี เรี ยกสมบัติ
ของดินนี้วา่ ดินมีความเชื่อมแน่น
ข. แรงเสี ยดทานเพื่อต้านทานการเคลื่อนที่ระหว่างเม็ดดิน แรงต้านทานส่ วนนี้ เรี ยกว่า แรง
เสี ยดทานภายในจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั แรงกดที่กระทากับมวลดิ น และวัดค่าได้ดว้ ยค่ามุมเสี ยด
ทานของดินภายใน

4

พานิช วุฒิพฤกษ์. ปฐพีกลศาสตร์ ข้ นั สูง. หน้า 297.
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P1

P2 = P1 + dp
A

A
A

A

P2 = P1 + dp
P1
ก.ทรายสภาพหลวมเริ่ มต้น
ข.ทรายสภาพแน่นเริ่ มต้น
รู ปที่ 14.1 แรงกดกระทาที่ทาให้เกิดแรงเฉื อนบนระนาบ A-A5
จากรู ป ก. แรงกระทากับมวลดิน แรงต้านทานของดินเกิดจากการเรี ยงตัวของมวลดิน จาก
รู ป ข. เมื่อเพิ่มแรง แรงต้านทานของดิ นจะเกิดขึ้นในระนาบที่มีความต้านทานการเคลื่ อนตัวน้อยสุ ด
จะเกิ ดการวิบตั ิ แรงต้านทานต่อการเฉื อนบนระนาบ A-A ได้จากผลรวมของแรงยึดเหนี่ ยวระหว่าง
เม็ดดินกับแรงต้านทานการเคลื่อนตัว

รู ปที่ 14.2 แสดงแรงกดกระทาที่ทาให้เกิดแรงเฉื อนของตัวอย่างดินเหนียว6
5

พานิช วุฒิพฤกษ์. เอกสารคาสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์ ข้นั สูง. ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์. หน้า 296

6

Bardet, J. P., Experimental Soil Mechanics, 1997 หน้า 417
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14.1 สภาพดินตัวอย่ างไม่ มกี ารอัดตัวคายนา้ และไม่ มกี ารระบายนา้
การทดลอง UC. นี้เป็ นการทดลองแบบไม่มีการอัดตัวคายน้ า และไม่มีการระบายน้ า นิ ยม
ใช้กบั การทดลองกาลังต้านทานแรงเฉื อนของดินเหนี ยวอิ่มตัวด้วยน้ า โดยความดันรอบข้างมีค่าเป็ น
ศูนย์ แรงในแนวดิ่งกระทาต่อดินตัวอย่างอย่างรวดเร็ ว การทดลองนี้ เป็ นวิธีที่ง่ายที่จะหากาลังรับแรง
เฉือนแบบไม่คายน้ า SU. โดยถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณน้ าในมวลดินในระหว่างการทดลอง
โดยวิธีการทดลองแบบนี้ไม่สามารถหาค่ามุมเสี ยดทานภายใน (มุม ) ได้ เนื่ องจากการทดลองนี้ จะ
ทาแบบเร็ ว และน้ ายังไม่มีโอกาสระบายออกไปได้ ค่ากาลังต้านทานต่อแรงเฉื อนจะเท่ากับครึ่ งหนึ่ ง
S
ของหน่วยแรงกดสู งสุ ดคือ U เมื่อ SU คือกาลังต้านทานแรงกดแบบ UC. และในบางครั้งจะใช้
2
สัญลักษณ์เป็ นตัว (c) ก็จะมีค่าเท่ากับ c = qu / 2
เมื่อ qu = ความต้านทานต่อแรงอัดสู งสุ ดของดินแบบไม่ถูกจากัด
1 = qu

=0

Estimate C

1 = qu

1 = qu

รู ปที่ 14.3 แสดง สถานะ Stress โดย Mohr’s Circle7
ผลที่ได้ก็คือค่า cohesion โดยประมาณของดินนั้น

7

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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σ
………………………………………………..…….(14.1)
2
F
หรื อ
= v (max) ………………………………………………..(14.2)
2A c
การหาค่าความต้านทางแรงเฉื อนดินโดยวิธีน้ ี ค่าที่ได้เป็ นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น
ไม่ใช่ ค่าความต้านทางแรงเฉื อนของดิ นที่แท้จริ ง ทั้งนี้ เนื่ องมาจากว่าวิธีการทดสอบมีขอ้ บกพร่ อง
บางประการ เช่น
1. แรงดันด้านข้างของดิ นตัวอย่างที่นามาทดลองไม่มี จึงทาให้คุณสมบัติแตกต่างไป
จากเดิ มเมื่ออยู่ตามธรรมชาติและความชื้ นในดิ นอันเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิ ดแรงตึงผิว
ซึ่ งจะทาให้แรงที่ยึดรอบ ๆ แท่งตัวอย่างสู ญเสี ยไป (ถ้าภายในห้องทดลองไม่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ)
2. สภาพภายในของดิน (ค่าขีดความอิ่มตัวภายใต้สภาวะที่รับน้ าหนักระหว่างทดสอบ,
และผลของการเปลี่ยนแปลงค่าขีดความอิ่มตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้)
3. แรงเสี ยดทานระหว่างดินกับโลหะที่ปลายทั้งสองข้าง ของแท่งทดลองซึ่ งทาให้เกิ ด
แรงดันด้านข้างที่ปลายทั้งสองข้าง ทาให้ความเค้นภายในเปลี่ ยนแปลงไปและไม่
สามารถทราบได้
การทดลองแบบ UC. เป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในการทดลองดิ นประเภทดิ น
เหนียว เพราะสามารถทาได้รวดเร็ วและประหยัด ค่าที่ออกมาค่อนข้างจะเป็ นค่าที่มีความปลอดภัยสู ง
กว่าที่หาได้จากวิธีการอื่นเมื่อนาค่านั้นมาใช้งาน
Estimate C

=

14.2 ขอบข่ ายการทดลองแรงอัดแกนเดียว
เป็ นการทดลองสาหรับดินตัวอย่างคงสภาพและตัวอย่างดินไม่คงสภาพ การทดลองแบบนี้
คล้ายลักษณะกับการทดสอบคอนกรี ต โดยตัวอย่างดินเหนียวถูกวางในเครื่ องอัด ทาการวัดความเค้น
และความเครี ยดจนกระทัง่ ตัวอย่างดิ นวิบตั ิ การทดลอง UC. ทาได้สองวิธีคือ แบบ Stress Control
และแบบ Strain Control วิธีที่นิยมใช้กนั มากคือ Strain Control เพราะทาได้ง่ายกว่า ในการทดลองการ
รับแรงอัดของแท่งดินตัวอย่างเราจะควบคุม Strain ในอัตรา 0.5 – 2 เปอร์ เซ็นต์/นาที (ถ้าแท่งดินมี
ความยาว 50 มม. และต้องการควบคุม Strain ที่ 1 % ก็หมายความว่าให้ดินรับแรงอัดแล้วเกิดการยุบตัว
ลงในอัตรา 0.5 มม. /นาที) และทดลองไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ถึงจุดที่ตอ้ งการทราบหรื อจุดที่ดินวิบตั ิ
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การทดลอง UC. นั้น ดิ นตัวอย่างจะไม่มีอะไรห่ อหุ ้มและทดลองในห้องที่มีสภาพแห้ง
ดัง นั้ น การทดลองจะต้อ งท าให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในเวลาที่ น้อ ยที่ สุ ด (10 นาที ) เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงของปริ มาณน้ าในดิ นจะทาให้ค่าความต้านทานต่อแรงกดเพิ่มขึ้ น ตัวอย่างดิ นที่ นามา
ทดลองจะทาการทดลองจนกระทัง่ น้ าหนักที่กดลงบนตัวอย่างลดลง หรื อทดลองจนถึง 20 % Strain
เมื่อดินรับน้ าหนักกด ดินจะหดสั้นเข้าและโป่ งออกทางข้าง พื้นที่หน้าตัดที่รับแรงก็มาก
ขึ้น ดังนั้นในทางปฏิ บตั ิเราจาเป็ นต้องมีการปรับค่าพื้นที่หน้าตัดของดิน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เหมือนกับ
สภาพที่ดินในสนามรับน้ าหนักจริ งๆ นอกจากนี้ การปรับพื้นที่ให้มากขึ้นยังช่วยลดค่าของ Stress เมื่อ
แรงที่มากระทามีค่ามากขึ้น ทาให้ความปลอดภัยมากกว่าที่เราจะใช้พ้ืนที่หน้าตัดเดิ มตลอดเวลา วิธี
ปรับพื้นที่หน้าตัดของดิ นจะใช้หลักการคงตัวของปริ มาตรดิ นคือให้พ้ืนที่หน้าตัดเดิ ม (A0) โตขึ้ น
ความยาวเดิม (L0) จะลดลง แต่ปริ มาตรไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในตอนเริ่ มทดลองดินมีพ้ืนที่หน้าตัด A0
ความยาว L0 ปริ มาตร VT ของดินในตอนเริ่ มต้นคือการทดลอง UC. ความยาวของแท่งตัวอย่างดิน
กาลังพอเหมาะ แท่งตัวอย่างอยูร่ ะหว่างแผ่นรองสองแผ่นซึ่ งรับน้ าหนักจากเครื่ องกดถ่ายให้ดิน พร้อม
ด้วยหิ นพรุ น 2 แท่งสอดแทรกขวางระหว่างดินกับแผ่นรอง แรงกดจะกระทาตามแนวแกน Y ทีละ
น้อย ๆ และทาให้ดินยุบตัวลงทีละน้อย ๆ เป็ นสัดส่ วนกับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นบันทึกระยะการหดตัวของ
ดินและน้ าหนักที่กระทาเป็ นระยะจนกระทัง่ ดินถึงจุดวิบตั ิ (สังเกตจากน้ าหนักที่กดจะลดลงแต่ดินก็
ยังคงยุบตัวต่อไปอีก) นาค่าที่บนั ทึกไว้มาคานวณหาค่า Ac และค่า qu พร้อมกับเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ของ Stress และ Strain
ลักษณะตัวอย่างก่อนทดสอบ
พื้นที่หน้าตัดเดิม (A0)
ลักษณะตัวอย่างที่เป็ นจริ ง
ลักษณะตัวอย่างที่สมมติ
พื้นที่หน้าตัด Ac

รู ปที่ 14.4 แสดงลักษณะของเมื่อตัวอย่างดินเหนียวรับแรงกด8
8

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ D 2166-00 Standard Test Method for Unconfined
Compressive Strength of Cohesive Soil

14.3 ใบงานขั้นการทดลองแรงอัดแกนเดียว
รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 15

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
(Unconfined Compression Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

14.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาค่าแรงอัดแกนเดียวได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาค่าแรงอัดแกนเดียวได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาค่าแรงอัดแกนเดียวได้
4) สามารถคานวณหาค่าแรงอัดแกนเดียวได้
14.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) อุปกรณ์อดั ดินตัวอย่าง
2) เครื่ องดันตัวอย่างดินออกจากกระบอก
3) มาตรวัด วัดละเอียดถึง 0.01 มม. หรื อ 0.001 นิ้ว
4) แผ่นน้ าหนัก
5) อุปกรณ์แต่งตัวอย่าง + เลื่อยเส้นลวด
6) เครื่ องชัง่ ความละเอียด 0.1 กรัม
7) เวอร์เนียร์
8) กระป๋ องอบดิน
9) เตาอบ
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 15

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
(Unconfined Compression Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 14.5 แสดงเครื่ องมือทดสอบแรงอัดแกนเดียว รู ปที่ 14.6 แสดงอุปกรณ์แต่งตัวอย่าง

รู ปที่ 14.7 แสดง เลื่อยเส้นลวดตกแต่งตัวอย่าง
รู ปที่ 14.8 แสดงมาตรวัด 0.01 มม.
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ก.ค. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 15

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
(Unconfined Compression Test)

จานวน 4
ชั่วโมง

14.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) ตัวอย่างดินเหนียว
14.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 14.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่ อนตัวในแนวดิ่ งกับหน่ วย
แรงกดในแนวดิ่ง
2) ตารางที่ 14.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวดิ่งกับการเคลื่ อนตัว
ในแนวดิ่ง
14.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1) ตัวอย่างดินเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 3 ซม. อัตราส่ วนระหว่างความสู งของ
ดินตัวอย่างต่อเส้นผ่าศูนย์กลางควรมีค่าระหว่าง 2 ถึง 2.5
2) ถ้าเป็ นตัวอย่างดิ นเป็ นคงสภาพ ซึ่ งเป็ นดินที่ได้จากการเก็บดิ นจากกระบอก
บาง หลังจากตัวอย่างดิ นออกจากกระบอกบางแล้ว ตัดแต่งตัวอย่างดินให้ได้
ขนาดตามต้องการ หุ ม้ ด้วยพลาสติก เพื่อป้ องกันปริ มาณน้ าเปลี่ยนแปลง ก่อน
การทดลองให้เก็บไว้ในห้องควบคุมความชื้น
3) ถ้า เตรี ย มตัว อย่า งดิ น แบบไม่ ค งสภาพ ปั้ นดิ น ตัว อย่า งให้ ไ ด้ข นาดตามที่
กาหนดไว้ และปริ มาณความชื้ นเท่ากับดิ นตัวอย่างคงสภาพ หลังจากนั้นให้
ชัง่ น้ าหนัก วัดความสู งและวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของดินตัวอย่าง
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 15

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
จานวน 4 ชั่วโมง
(Unconfined Compression Test)
วางดินตัวอย่างให้อยูก่ ่ ึงกลางของแผ่นฐานของอุปกรณ์
ติดตั้งมาตรวัดการหดตัว และมาตรวัดที่อยูใ่ นวงแหวนวัดแรง
เริ่ มการกดตัวอย่างโดยอัตราการกดคงที่ (การเคลื่อนที่แนวดิ่งของเครื่ องให้อยูใ่ นช่วง
0.02 ถึง 0.1 นิ้วต่อนาที ปกติใช้ 0.05 นิ้วต่อนาที) ตามความเหมาะสมในช่วงอ่าน
ต่างๆกันเมื่อแรงกดถึงจุดสู งสุ ดนั้นคือถึงจุดวิบตั ิหรื อจุดสู งสุ ดของกาลังดิน
บันทึกข้อมูลจากวงแหวนวัดแรงทุกๆการหดตัว 0.005 นิ้ ว ของตัวอย่าง(อาจจะใช้
0.002 นิ้ว ในกรณี ตวั อย่างเป็ นดินเปราะ)
เมื่อแรงในวงแหวนวัดแรงเพิ่มขึ้นไปสู งสุ ดแล้วเริ่ มจะลดลง ซึ่ งแสดงว่าถึงจุดสู งสุ ด
ของกาลังของดิน ให้ยงั คงอ่านผลต่อไปจนเห็นแนวเฉื อน บนตัวอย่างได้ชดั เจน ใน
บางกรณี ที่ไม่มีรอยเฉื อนปรากฏชัด เช่น ตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพ ให้ทดสอบจนการ
หดตัวถึงประมาณ 20% ของความสู งของตัวอย่าง
บันทึกความชื้นของดินตัวอย่างก่อนทดลองและหลังทดสอบ
วาดรู ปหรื อถ่ายรู ปในส่ วนของตัวอย่างดินที่วบิ ตั ิ พร้อมแสดงมุมของระนาบการวิบตั ิ

ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

14.3.6 การรายงาน
1) เขี ย นกราฟแสดงหน่ วยแรงกดของตัวอย่างดิ นกับการหดตัว หาค่า กาลัง สู ง สุ ดของ
หน่วยแรงกด max เราเรี ยกว่า Unconfined Compressive Strength, (U.C.S.)
C =

U.C.S
SU
=
………………………………………..(14.3)
2
2
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

ใบงานที่ 15

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
จานวน 4 ชั่วโมง
(Unconfined Compression Test)
2) หาอัตราส่ วนของค่า U.C.S ของตัวอย่างดิ นคงสภาพกับ U.C.S ของตัวอย่างดินไม่คง
สภาพ
U.C.S ของตัวอย่างดินคงสภาพ
Sensitivity =
…………………..…………(14.4)
U.C.S ของตัวอย่างดินไม่คงสภาพ

ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว

14.3.7 ข้ อควรระวัง
1) การทดลองนี้ ตอ้ งบันทึกข้อมูลดินตัวอย่างให้ชดั เจน เส้นผ่าศูนย์กลาง ความสู งเริ่ มต้น
น้ าหนักของดินตัวอย่าง หากเตรี ยมตัวอย่างดินไม่ได้ขนาดจะทาให้ผลของการทดลอง
คลาดเคลื่อน
2) ในบางกรณี ที่ไม่มีรอยเฉื อนปรากฏชัดเจนเมื่อแรงกดถึงจุดสู งสุ ด ให้ทดลองจนการหด
ตัวถึงประมาณ 20% ของความสู งของตัวอย่างดิน
14.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ก่อนเริ่ มทดสอบจะต้องตรวจสอบการติดตั้งตัวอย่างและเครื่ องมือดังนี้ แป้ นกดของเครื่ อง
จะต้องสัมผัสตัวอย่างพอดี, มาตรวัดสาหรับวัดหดตัวและมาตรวัดแรงในวงแหวนวัดแรง ให้ต้ งั อยู่
ที่ศูนย์, ในกรณี ที่เครื่ องทดสอบเป็ นแบบมือหมุน ผูท้ ดสอบจะต้องซ้อมหมุนให้ได้อตั รากดตาม
ต้องการ(ในขณะที่ยงั ไม่มีตวั อย่างดิน)
วิธี ก ารทดลองแบบแรงอัดแกนเดี ย วเป็ นการทดลองไม่ เหมื อนสภาพความเป็ นจริ ง ตาม
ธรรมชาติ การทดลองที่ได้จึงเป็ นค่าโดยประมาณ จะใช้การทดลองนี้ กบั ดินเหนี ยวเท่านั้น สามารถ
ปฏิ บตั ิการทดลองได้รวดเร็ ว ประหยัด ทดลองได้ท้ งั ดิ นเหนี ยวคงสภาพ และดิ นเหนี ยวเปลี่ ยน
สภาพ ความไวของดิ นเหนี ยวมีผลต่องานปฏิ บตั ิงานฐานราก หากได้จากอัตราส่ วนของผลการ
ทดลองดินเหนียวคงสภาพกับดินเหนี ยวเปลี่ยนสภาพ ค่าความไวของดินเหนี ยวทัว่ ไปประมาณ 24 ถ้ามากกว่า 4 จะต้องหาทางป้ องกันไม่ให้ดินเหนียวถูกกระทบกระเทือน

14 - 13
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

ใบงานที่ 15

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
จานวน 4 ชั่วโมง
(Unconfined Compression Test)
14.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง
ตารางที่ 14.1 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาความสัมพันธ์
ระหว่างการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งกับหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.29 ซม.
พื้นที่หน้าตัด 41.739 ซม.2
ความยาว
14.78 ซม.2
ปริ มาตรดิน 616.907 ซม.3
น้ าหนักตัวอย่าง 1,221.4 กรัม
Load Dial: 1 unit 0.3154
Proving Ring No: 24691
ความ
การ
พื้นที่
ดิน
%
เค้น
เคลื่อน
ค่าที่
ความ
หน้า น้ าหนัก น้ าหนัก
ทรุ ดตัว
ความ
กก.
ตัวใน อ่านได้
เครี ยด
ตัด
ปอนด์
กก.
มม.
เครี ยด
ต่อ
แนวดิ่ง
แก้ไข
ซม.2
0
0
0
0
0
41.74
0
0.00
0
20
4
0.2
0.001 0.135 41.80
1.26
56.14 1.34
40
9
0.4
0.003 0.271 41.85
2.84 126.30 3.02
60
12
0.6
0.004 0.406 41.91
3.78 168.39 4.02
80
19
0.8
0.005 0.541 41.97
5.99 266.62 6.35
100
21
1
0.007 0.677 42.02
6.62 294.69 7.01
120
24
1.2
0.008 0.812 42.08
7.57 336.79 8.00
140
26
1.4
0.009 0.947 42.14
8.20 364.85 8.66
160
29
1.6
0.011 1.083 42.20
9.15 406.95 9.64
ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
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หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ใบงานที่ 15

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
จานวน 4 ชั่วโมง
(Unconfined Compression Test)
ตารางที่ 14.1 (ต่อ) แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งกับหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
ความ
%
การ
พื้นที่
ความ
เค้น
ดิน
ความ หน้า น้ าหนัก น้ าหนัก
เคลื่อน
ค่าที่
กกต่อ
ทรุ ดตัว เครี ยด
เครี ยด ตัด
ตัวใน อ่านได้
ปอนด์
กก.
ซม.2
มม.
แนวดิ่ง
แก้ไข
ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว

180
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

33
36
45
54
64
74
84
93
102
112
120
129
138

1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5

0.012
0.014
0.017
0.020
0.024
0.027
0.030
0.034
0.037
0.041
0.044
0.047
0.051

1.22
1.35
1.69
2.03
2.37
2.71
3.04
3.38
3.72
4.06
4.40
4.74
5.07

42.25
42.31
42.46
42.60
42.75
42.90
43.05
43.20
43.35
43.51
43.66
43.81
43.97

10.41
11.35
14.19
17.03
20.19
23.34
26.49
29.33
32.17
35.32
37.85
40.69
43.53

463.08
505.18
631.47
757.77
898.09
1038.42
1178.75
1305.04
1431.34
1571.67
1683.93
1810.22
1936.52

10.96
11.94
14.87
17.79
21.01
24.21
27.38
30.21
33.02
36.13
38.57
41.32
44.04
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หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ใบงานที่ 15

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
จานวน 4 ชั่วโมง
(Unconfined Compression Test)
ตารางที่ 14.1 (ต่อ) แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งกับหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
ความ
%
เค้น
การ
พื้นที่
ความ
ดิน
ความ หน้า น้ าหนัก น้ าหนัก กก.
เคลื่อน ค่าที่
ทรุ ดตัว เครี ยด
เครี ยด ตัด
ต่อ
ตัวใน อ่านได้
ปอนด์
กก.
มม.
ซม.2
แนวดิ่ง
แก้ไข
ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว

800
850
900
950
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800

144
152
160
166
171
182
192
202
209
217
223
229
234

8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0.054
0.058
0.061
0.064
0.068
0.074
0.081
0.088
0.095
0.101
0.108
0.115
0.122

5.41
5.75
6.09
6.43
6.77
7.44
8.12
8.80
9.47
10.15
10.83
11.50
12.18

44.13
44.29
44.45
44.61
44.77
45.10
45.43
45.76
46.11
46.45
46.81
47.16
47.53

45.42
47.94
50.46
52.36
53.93
57.40
60.56
63.71
65.92
68.44
70.33
72.23
73.80

2020.71
2132.98
2245.24
2329.43
2399.60
2553.96
2694.28
2834.61
2932.84
3045.10
3129.30
3213.50
3283.66

45.79
48.16
50.52
52.22
53.60
56.63
59.31
61.94
63.61
65.55
66.86
68.13
69.09
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หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 15

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
Unconfined Compression Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 14.1 (ต่อ) แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งกับหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
ความ
%
การ
พื้นที่
ความ
เค้น
ดิน
ความ หน้า น้ าหนัก น้ าหนัก
เคลื่อน ค่าที่
กก.ต่อ
ทรุ ดตัว เครี ยด
เครี ยด ตัด ปอนด์
ตัวใน อ่านได้
กก.
ซม.2
มม.
แนวดิ่ง
แก้ไข
1,900
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000

240
243
250
253
255
256
254

19
20
22
24
26
28
30

0.129
0.135
0.149
0.162
0.176
0.189
0.203

12.86
13.53
14.88
16.24
17.59
18.94
20.30

47.90
48.27
49.04
49.83
50.65
51.49
52.37

75.70
76.64
78.85
79.80
80.43
80.74
80.11

3367.86
3409.95
3508.18
3550.28
3578.35
3592.38
3564.31

70.32
70.64
71.54
71.25
70.65
69.76
68.06
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หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 15

หน่ วยที่ 14
สอนครั้งที่ 18

ชื่อหน่ วย
การทดลองแรงอัดแกนเดียว

ชื่องาน
การทดลองแรงอัดแกนเดียว
(Unconfined Compression Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

ความต้านทานต่อแรงเฉื อน () กก./ซม.2

หน่วยแรงกดในแนวดิ่ง กก./ซม2

ตารางที่ 14.2 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวดิ่ งกับการเคลื่ อนตัวใน
แนวดิ่ง

5

0

10
15
การเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง มม.

20

40
60
หน่วยแรงเค้น () กก/ซม2
รู ปที่ 14.9 แสดงวงกลมของโมร์

20

25

80
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หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

14.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองแรงอัดแกนเดียว
1) คานวณหาพื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดินตลอดแท่งตัวอย่าง

เมื่อ

A0

=

A0
A1
A2
A3

=
=
=
=

A1  2 A 2  A 3
………………………...…(14.5)
4
พื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดินเฉลี่ย
พื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดินด้านบน
พื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดินตรงกลาง
พื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดินด้านล่าง

2) หาพื้นที่หน้าตัดดินตัวอย่าง

เมื่อ

A

=

A
d

=
=

π d2
……………..…………………………(14.6)
4
พื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดิน
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวอย่างดินในด้านที่พิจารณา

3) หาพื้นที่หน้าตัดดินตัวอย่างที่เปลี่ยนไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสู งของตัวอย่างดินใน
ระหว่างการทดสอบ
A0
AS
=
……………………………………..(14.7)
(1 -ε)
เมื่อ 
=
อัตราส่ วนระหว่างการหดตัวอย่างต่อความสู ง
ของตัวอย่างเดิม ( = V/L)
AS
=
พื้นที่หน้าตัดดินตัวอย่างขณะที่มีการหดตัว
L
=
ความสู งของตัวอย่างดิน
V
=
ระยะการหดตัว
4) คานวณหาแรงกดบนตัวอย่างดิน
v

=

( P. R ) K
…………………………………….(14.8)
As
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เมื่อ

5) พื้นที่แก้ไข

v
P.R
K

หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

=
=
=
=

หน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
ค่าที่อ่านได้จาก Proving Ring
ค่าคงที่ของ Proving Ring

พืน้ ที่หน้ าตัดตัวอย่าง
………………….(14.9)
การเคลือ่ น ตัวในแนวดิ ่่ง
1ความสู งตัวอย่าง

6) คานวณหาแรงกดในแนวดิ่งจนกระทัง่ การทรุ ดตัวเกิน 20% ของความสู งของตัวอย่าง
7) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหากาลังต้านทานแรงอัดแกนเดียว
ตารางที่ 14.3 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของหาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อน
ตัวในแนวดิ่งกับหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
2
π
(
7
.
29
)
เส้นผ่าศูนย์กลาง จากการวัด=7.29 ซม. พื้นที่หน้าตัด =
=41.739 ซม.2
4
π(7.29 ) 2
ปริ มาตรดิน =
x14.78 =616.907 ซม.3
ความยาวของดิน จากการวัด =14.78 ซม.
4
น้ าหนักตัวอย่าง จากการชัง่ น้ าหนัก =1,221.40 กรัม
Load Dial: 1 unit ค่าคงที่=0.3154
Proving Ring No: หมายเลข 24691
การเคลื่อนตัว
ดินทรุ ดตัว
ค่าที่อ่านได้
ความเครี ยด ()
% ความเครี ยด ()
ในแนวดิ่ง
(มม.)
0
=0
จากการอ่าน=0 จากการอ่าน= 0 = 0x0.01= 0.00 =
= 0x100
14.78 x10
0.20
= 0.00135x100
= 0.00135
จากการอ่าน=20 จากการอ่าน= 4 = 20x0.01= 0.20 =
= 0.135
14.78 x10
0.40
= 0.00271x100
= 0.00271
จากการอ่าน=40 จากการอ่าน= 9 = 40x.01= 0.4 =
= 0.271
14.78 x10

14 - 20
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

ตารางที่ 14.3 (ต่อ) แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เคลื่อนตัวในแนวดิ่งกับหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
น้ าหนัก
ความเค้น ()
กิโลนิวตัน
กก./ซม.2
41.739
0
= 0x44.4918
=
= 41.739
=
= 0.000
= 0x0.3154=0.000
=
0
1- 0
41.739
41.739
= 1.262x44.491 56.147
=
=41.796 =4x0.3154=1.262
=
= 1.343
= 56.147
1 - 0.00135
41.796
41.739
= 2.839x44.491 126.309
=
=41.853 =9x0.3154=2.839
=
= 3.018
= 126.309
1 - 0.00271
41.853
พื้นที่หน้าตัดแก้ไข

น้ าหนัก
ปอนด์

โดยที่กาหนดให้ น้ าหนัก 1 ปอนด์เท่ากับ 4.44918 นิวตัน หรื อเท่ากับ 44.4918 กิโลนิวตัน
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หน่ วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว

แบบทดสอบที่ 14 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 14 เรื่อง การทดลองแรงอัดแกนเดียว(Unconfined Compression Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การทดลองแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression test)ใช้กบั ดินประเภทใด
ก. ดินทราย
ข. ดินตะกอน
ค. หินและกรวด
ง. ดินเหนียวคงสภาพ
2. ค่าของ qu หมายถึงข้อใด
ก. ความต้านทานต่อแรงเฉื อนสู งสุ ด
ข. ความต้านทานต่อแรงกดสู งสุ ด
ค. ความต้านทานต่อแรงอัดสู งสุ ด
ง. ความต้านทานต่อแรงอัดแบบสามแกนสู งสุ ด
3. การทดลองแรงอัด (Unconfined Compression test) มีสองวิธีคือ
ก. แบบ Stress Control และแบบ Strain Control
ข. แบบแรงอัดแกนเดียว และแบบแรงอัดสามแกน
ค. แบบแรงกดอัดในแนวดิ่ง และแบบแรงกดอัดด้านข้าง
ง. แบบแรงกดอัด และแรงเฉื อนในแนวระนาบ
4. กาลังแรงเฉื อนมีค่าเท่าใดต่อน้ าหนักกดสู งสุ ด
ก. ½ เท่า
ข. 1 เท่า
ค. 1 ½ เท่า
ง. 2 เท่า
5. ถ้าค่าของ qu มีค่าเท่ากับ 90 กก./ซม2 ค่าความต้านทานแรงเฉื อน (c) จะเท่ากับเท่าใด
ก. 45 กก./ซม.2
ข. 90 กก./ซม.2
ค. 180 กก./ซม.2
ง. 270 กก./ซม.2
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6. กราฟที่ได้ มาจากความสัมพันธ์ระหว่างของ ข้อใด
ก. หน่วยแรงกดในแนวราบ กับ หน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
ข. หน่วยแรงกดในแนวดิ่ง กับ เวลาที่ใช้กด
ค. หน่วยแรงกดในแนวราบ กับ เวลาที่ใช้กด
ง. หน่วยแรงกดในแนวดิ่ง กับ การเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง
7. การหยุดทดลองตัวอย่างดินแบบแรงอัดแกนเดียวต่อเมื่อ เป็ นข้อใดต่อไปนี้
ก. เข็มที่ใช้วดั น้ าหนักที่กดตีกลับ
ข. น้ าหนักที่กระทาอยูค่ งที่อย่างน้อย 2 ค่า
ค. การยุบตัวของดินเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
ง. น้ าหนักที่ใช้กด สามารถกดเพิม่ ได้อีกโดยไม่หยุด
8. ถ้าหน่วยแรงกดมีค่าเท่ากับ 4 กก. พื้นที่รับแรงเท่ากับ 10 ซม2 และอัตราเร่ งของมาตรวัดเท่ากับ
0.10 กก./ช่อง หน่วยแรงกดในแนวดิ่งจะมีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 40 กก/ซม.2
ข. 4 กก/ซม.2
ค. 0.40 กก/ซม.2
ง. 0.040 กก/ซม.2
9. การทดลองดินแบบแรงอัดแกนเดียว ในบางกรณี ที่ดินไม่มีรอยเฉื อนเกิดขึ้นเมื่อกดถึงจุดสู งสุ ด
ให้ทดลองตามข้อใด
ก. เมื่อตัวอย่างดินแตกเป็ นสองส่ วน
ข. เมื่อดินยุบตัวแบนที่สุด
ค. จนกระทัง่ ยุบตัว 20 % ของความสู ง
ง. หยุดการทดลองได้
10. ถ้าเป็ นดินเหนียวอ่อนอิ่มตัวและภายใต้แรงกดที่กระทาในเวลาอันรวดเร็ ว tan , จะมีค่าเป็ นข้อใด
ก. จะมีค่ามาก
ข. จะมีค่าน้อย
ค. จะมีค่าเท่ากับค่าของ
ง. จะมีค่าเป็ นสองเท่าของค่า
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 การทดลองแรงอัดแกนเดียวเพื่อหากาลังต้านทานแรงเฉื อนโดยไม่มี
แรงด้านข้างมากระทา
…….2.2 ถ้าดินมีความอิ่มตัว ค่าของมุมเสี ยดทานจะเท่ากับศูนย์
….....2.3 ค่าความต้านทานแรงเฉื อนของดินจะเท่ากับครึ่ งหนึ่งของความต้านทาน
ต่อแรงอัดสู งสุ ดของดินนั้น
…….2.4 การทดลองแรงอัดแกนเดียวสามารถหาค่ามุมเสี ยดทานได้
…….2.5 Shear Strength คือค่าหน่วยแรงเฉื อนสู งสุ ดที่ดินทนได้
…….2.6 Unconfined Compression test เป็ นการทดลองแบบไม่มีการอัดตัวคายน้ า
…….2.7 Unconfined Compression test นิยมใช้ทดลองกับดินประเภท Cohesive Soil
……2.8 Unconfined Compression test มีการทดลองอยู่ 2 วิธี
……2.9 มาตรวัดที่ใช้ในการทดลอง ต้องอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 มม.
……2.10 อัตราส่ วนระหว่างความสู งของดินตัวอย่างต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
ควรมีค่าระหว่าง 2 ถึง 2.50 เท่า
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test)
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเตรี ยมตัวอย่างดินเหนี ยวแบบคงสภาพ 2 ตัวอย่าง และให้
ทาการทดลองแรงอัดแกนเดียว โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาแรงอัดแกนเดียวจานวน 2 ตัวอย่าง
2) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนของการทดลองหาแรงอัดแกนเดียว
3) บันทึกการทดลองที่ได้ตามตารางที่ 14.4
4) เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งกับหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
ลงในตารางที่ 14.5
5) เขียนรู ปวงกลมของโมร์ ในตารางที่ 14.16
6) คานวณหาค่าหน่วยแรงกดสู งสุ ดและค่าหน่วยแรงเฉื อนสู ง
7) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 14.4 แสดงตารางบันทึกและคานวณข้อมูลของหาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัว
ในแนวดิ่งกับหน่วยแรงกดในแนวดิ่ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.29 ซม.
พื้นที่หน้าตัด 41.739 ซม.2
ความยาว
14.78 ซม.2
ปริ มาตรดิน 616.907 ซม.3
น้ าหนักตัวอย่าง 1221.4 กรัม
Load Dial: 1 unit 0.3154
Proving Ring No: 24691
ความ
%
เค้น
การ
พื้นที่
ความ
ดิน
ความ หน้า น้ าหนัก น้ าหนัก กก.
เคลื่อน
ค่าที่
ทรุ ดตัว เครี ยด
เครี ยด ตัด
ตัวใน อ่านได้
ปอนด์
กก. ต่อ
มม.
ซม.2
แนวดิ่ง
แก้ไข
0
20
40
60

0
4
9
12

0
0.2
0.4
0.6

0
0.001
0.003
0.004

0
0.135
0.271
0.406

41.74
41.80
41.85
41.91

0
1.26
2.84
3.78

0.00
0
56.14 1.34
126.30 3.02
168.39 4.02
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หน่วยแรงกดในแนวดิ่ง กก./ซม.2

ตารางที่ 14.5 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวดิ่งกับการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง

การเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง มม.

ความต้านทานต่อแรงเฉื อน () กก./ซม.2

ตารางที่ 14.6 แสดงตารางวงกลมของโมร์

หน่วยแรงเค้น () กก./ซม.2

