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บทที่ 1
การเจาะสำรวจดิน 
(Soil Exploration)

คำนำ
     สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับวิศวกรธรณีเทคนิคคือการ
ใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งวิศวกรไม่สามารถทราบค่า คุณสมบัติ
ต่าง ๆ เนื่องจากดินและหินมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตาม
สถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ดินและหินยังอยู่ใต้ดินซึ่งไม่
สามารถมองเห็นได้ ดังนั้น วิศวกรจึงต้องกำหนดให้มีการ
เจาะสำรวจชั้นดินและเก็บตัวอย่างดินมาทำการทดสอบใน
ห้องทดลองก่อนเพื่อให้ได้คุณสมบัติของดินที่จะนำไปใช้ใน
การออกแบบ

โดยทั่วไป ในทางวิศวกรรมดินจะถูกใช้ใน 2 ลักษณะ คือ

 1. ใช้เป็นวัสดุฐานราก (Foundation Materials) 
คือ ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่บน  
ดิน เช่น รับน้ำหนักจากอาคาร สะพาน เป็นต้น กรณีนี้ดินจะ
ถูกใช้งานด้วยคุณสมบัติตามธรรมชาติ 

 2. ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) 
เช่น ถนน เขื่อน หรือคันดิน เป็นต้น กรณีนี้ดินจะถูกนำมา  
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นก่อนนำไปใช้ แต่อย่างไรก็ตาม 
ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง ดิ น ก็ ส า ม า ร ถทำ ไ ด้  
ระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของดินเอง 

     ดังนั้น ในการออกแบบจึงจำเป็นต้องทราบลักษณะของ
ชั้นดินต่าง ๆ ซึ่งวิศวกรธรณีเทคนิคจะต้องเป็นผู้กำหนดวิธี
การเจาะสำรวจ จำนวนหลุมเจาะ ความลึกการเจาะสำรวจ
ในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อประหยัด และได้
ข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



    การเจาะสำรวจดิน คือ การเจาะลงไปในชั้นดิน เพื่อ
เก็บตัวอย่างดิน ทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของดิน หรือ
หยั่งชั้นดิน โดยใช้เทคนิคใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ลักษณะของดินตามความลึก และตามแนวราบ
ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการออกแบบ โดยแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทใหญ่ คือ

ทฤษฎี
1.  การสำรวจชั้นดินโดยไม่มีการเก็บตัวอย่างดิน ซึ่ง  

         แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

         1.1  วิธีทางธรณีฟิสิกส์ การวัดความต้านทานของชั้น
ดินโดยอ าศัยหลักกา รท า งฟิสิกส์ เ ช่ น กา ร วัด  
ความเร็วของคลื่นผ่านชั้นดิน เพื่อหาความหนาของชั้นดิน
แต่ละชั้น วิธีนี้มักจะใช้ควบคู่ไปกับการเจาะสำรวจ

แบบอื่น ๆ

 1.2  วิธีหยั่งชั้นดิน คือ การวัดแรงต้านทานของชั้นดิน 
โดยใช้การตอก การกด หรือ การหมุนเฉือนชั้นดิน  
เช่น การทดสอบตอกทะลวงมาตรฐาน (Standard 
Penetration Test, SPT) การเจาะหยั่งด้วยหัวกรวย 
(Cone Penetration Test, CPT) การทดสอบกดน้ำหนัก
บรรทุกด้วยแผ่นเหล็ก (Plate Bearing Test) การทดสอบ
แรงเฉือนในที่ด้วยใบพัด (Field Vane Shear Test, FVT) 
เป็นต้น 

2. การสำรวจชั้นดินโดยมีการเก็บตัวอย่างดินมาทดสอบ
ในห้องทดลอง แบ่งได้ 3 วิธี คือ 
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  2.1  การขุดหลุมสำรวจ (Test Pit) เป็นการขุดสาร
วจชั้นดินในระดับตื้น ส่วนใหญ่เป็นการสำรวจแหล่งดิน  
เพื่อนำไปเป็นวัสดุก่อสร้าง 

 2.2 การขุดเจาะด้วยสว่านมือ (Hand Auger) 
เป็นการขุดเจาะด้วยแรงคนโดยใช้สว่านมือ เพื่อดูชั้นดิน  
โดยจะได้ตัวอย่างประเภทดินแปรสภาพมาทดสอบในห้อง
ทดลอง ซึ่งการเจาะแบบนี้มีข้อจำกัด เนื่องจากไม่สามารถ
ทำได้ลึกมาก โดยทั่วไปไม่เกิน 5 เมตร และใช้ได้กับชั้นดิน
ที่มีระดับน้ำใต้ดินไม่สูงนัก 

 2.3 การเจาะโดยใช้การฉีดล้าง (Wash Boring) 
เป็นการเจาะชั้นดินระดับลึกปานกลางถึงลึกมาก โดยการ
สูบน้ำผ่านหัวกระทุ้งหรือหัวหมุน ฉีดที่ก้นหลุมพร้อมทั้ง
กระแทกและหมุนหัวเจาะไปด้วย ดินที่ก้นหลุมจะถูกตัดเป็น
เศษเล็ก ๆ และถูกน้ำฉีดไหลวนขึ้นมาข้างบน การเจาะแบบ
ฉีดล้างนี้จะทำควบคู่ไปกับการเก็บตัวอย่างโดยสามารถ
เก็บตัวอย่างได้ทั้งตัวอย่างคงสภาพและตัวอย่างแปรสภาพ 
นอกจากนี้ยังใช้ควบคู่การทดสอบตอกทะลวงแบบ
มาตรฐานได้ด้วย

     การเก็บตัวอย่างดิน (Soil Sampling) การนำ
ตัวอย่างดินที่ได้จากการเจาะสำรวจแบบต่าง ๆ มา
ทำการทดสอบในห้องทดลอง ตัวอย่างที่ได้สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

! 1. ตัวอย่างดินตัวแทน (Representative Sample) 
คือ ตัวอย่างดินที่ใช้ศึกษาเฉพาะสี ขนาดของเม็ดดิน 
เนื่องจากตัวอย่างดินที่เปลี่ยนแปลงลักษณะไปจากเดิมมาก 
เช่นตัวอย่างที่ได้มาจากการเป่าล้างของการเจาะสำรวจ
แบบฉีดล้าง ตัวอย่างประเภทนี้เกือบจะไม่ได้ใช้ในการ
ทดสอบในห้องทดลองเลย 

 2. ตัวอย่างดินแปรสภาพ (Disturbed Sample) 
คือตัวอย่างดินที่มีการแปรสภาพไปบ้าง แต่ไม่มากนัก เช่น 
ตัวอย่างดินที่ได้จากกระบอกผ่า (Spilt Spoon) ซึ่งการจับ
ตัวตามธรรมชาติของดินอาจถูกทำลายไปบ้าง ตัวอย่างดิน
ประเภทนี้สามารถใช้ในห้องทดลองเพื่อทดสอบหา
คุณสมบัติทางกายภาพของดินได้ เช่น Atterberg’s limit, 
Specific gravity เป็นต้น 
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 3. ตัวอย่างดินคงสภาพ (Undisturbed Sample) 
คือ ตัวอย่างดินคงสภาพ ตัวอย่างดินที่ไม่มีการแปรสภาพ 
มีการกระทบกระเทือนเนื่องจากการเก็บตัวอย่างน้อยที่สุด
โดยส่วนใหญ่ได้จากการเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกเปลือก
บาง หรือ กระบอกแบบลูกสูบ ตัวอย่างดินประเภทนี้ถือว่า
เป็นตัวอย่างดินที่ดีที่สุด และ สามารถใช้ทดสอบคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ในห้องทดลองได้ทุกอย่าง 

     เนื่องจากการสำรวจชั้นดินมีได้หลายวิธีดังที่ได้กล่าวมา
แล้ว แต่ในการทดลองนี้จะกล่าวถึงการเจาะสำรวจโดยวิธี
เจาะแบบฉีดล้าง (Wash Boring) การเก็บตัวอย่างแบบ
กระบอกเปลือกบาง และการทดสอบแรงตอกทะลวงแบบ 
มาตรฐาน ซึ่งเป็นวิธีการเจาะสำรวจที่ใช้กันทั่วไป
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1. เครื่องเจาะสำรวจดิน 

2. กระบอกเปลือกบาง 

3. กระบอกผ่า 

4. ก้านเจาะ 

5. ท่อเหล็กกันดิน 

6. ชุดอุปกรณ์เจาะสำรวจดิน 

7. ตุ้มตอกสำหรับ SPT 
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เครื่องมือที่ใช้ 



วิธีการทดสอบ
 2. เตรียมก้านเจาะและหัวเจาะต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 
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 1. กำหนดตำแหน่งหลุมเจาะ อาจใช้สว่านมือเจาะนำ
หลุมเจาะ ตั้งโครงสามขา ประกอบเครื่องเจาะและปั๊มน้ำ 
ดังแสดงในรูปที่ 1.1 เก็บข้อมูลค่าระดับชั้นดิน โดยส่วน
ใหญ่จะให้ค่าระดับผิวดินเป็น 0.00 ม. 

รูปที่ 1.1 แสดงการติดตั้งเครื่องเจาะ

รูปที่ 1.2 แสดงก้านเจาะ และหัวเจาะ



! 3. ติดตั้งที่เจาะสว่านกับก้านเจาะและนำไปติดกับ
เครื่องเจาะ เปิดเครื่องให้หมุนสว่านเจาะลงในดิน เพื่อเป็น  
หลุมนำลึกประมาณ 50 – 100 ซม. (รูปที่ 1.3 แสดงสว่าน
เจาะดิน) 

!

!

 4. ดึงสว่านเจาะขึ้นมา อาจจะได้ดินติดมากับส่วนเจาะ 
ให้บันทึกสี ลักษณะของเม็ดดิน โดยใส่ความลึกของ  
ตัวอย่างดินที่ติดขึ้นมากับสว่านด้วย 
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รูปที่ 1.3 สว่านเจาะดิน

การเก็บตัวอย่างดิน (Soil Sampling)



 5. เตรียมน้ำลงในถังรับน้ำ เตรียมเครื่องสูบน้ำต่อ
สายยางทนความดันเข้าหัวหมุนเจาะ ติดตั้งถังรับน้ำ

 6. ต่อหัวเจาะเข้าก้านเจาะ อีกปลายหนึ่งต่อเข้าหัวหมุน
น้ำ ใช้เครื่องกว้านหย่อนก้านเจาะลงหลุมเจาะที่เจาะ  
สว่านนำไว้ เดินเครื่องสูบน้าฉีดน้ำออกที่หัวเจาะก่อน 
กระทุ้งหัวเจาะพร้อมทั้งหมุนก้านเจาะไปด้วย เพื่อให้หัว
เจาะไปตัดดินให้เป็นเศษเล็ก ๆ น้ำโคลน น้ำที่ถูกฉีดออกไป
เมื่อไหลกลับขึ้นมาด้านบนผ่านถัง รับน้ำแล้วไหลลงถังกัก
น้ำ โคลนจะตกตะกอนลง น้ำส่วนที่ใสด้านบนจะถูกดูดนำ
ไปใช้ได้อีก ดังแสดงใน รูปที่ 1.4 

! 7. ตลอดเวลาที่เจาะลึกลงไป ตรวจดูเศษดินที่ไหลวนขึ้น
มากับน้ำพร้อมทั้งจดบันทึกสีและชนิดของดินเบื้องต้น เช่น ดิน
ทรายหรือดินเหนียว 

! 8. ในบางกรณีอาจจะต้องตอกท่อเหล็กกันดินเพื่อป้องกัน
หลุมพังตามความลึก โดยต้องระมัดระวังให้ปลายท่ออยู่เหนือ
ระดับที่จะเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 50 ซม. เพื่อป้องกัน
การกระทบกระเทือนชั้นดินที่จะเก็บตัวอย่าง 

! 9. เมื่อเจาะล้างจนถึงความลึกที่จะเก็บตัวอย่าง 
ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้ก้นหลุมถูกรบกวน ถอนหัวเจาะขึ้น
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รูปที่ 1.4 ท่อรับน้ำและถังกักน้ำ



การเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกบาง
 11. ใช้ประแจคอม้า 2-3 ตัวจับก้านเจาะ กดให้กระบอก
เก็บตัวอย่างจมลงดินตามระยะที่ขีดไว้ เมื่อกดเก็บตัวอย่างได้
ระยะที่ต้องการแล้ว ถ้ากดลงได้ไม่ถึงระยะที่กำหนดไว้ จด
บันทึกระยะที่กดได้ 

 12. ใช้ประแจคอม้าหมุนก้านเจาะประมาณ 3-4 รอบเพื่อ
เฉือนดินขาดจากปลายกระบอก แล้วใช้เครื่องดึงก้านเจาะขึ้น
จนกระทั่งได้กระบอกตัวอย่างดินขึ้นมา 

 13. ถอดกระบอกจากหัวเก็บตัวอย่าง ทำความสะอาด
กระบอกเก็บดิน แต่งปลายดินทั้งสอง วัดความยาว ตัวอย่างที่
เก็บได้ 

 14. ทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินเบื้องต้นโดยใช้ 
pocket penetrometer (รูปที่ 1.6) ที่ด้านปลายของกระบอก
เก็บตัวอย่างดิน โดยการกดแท่งกดให้จมลงไปในดินตาม
ระยะที่กำหนดแล้วอ่านค่าแรงต้านการกดที่ได้จดบันทึกเป็นค่า 
unconfined compressive strength (qu)
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 10. ต่อกระบอกเก็บดิน (รูปที่ 1.5) เข้ากับหัวเก็บ
ตัวอย่างและต่อก้านเจาะตามความลึกที่จะเก็บตัวอย่าง 
หย่อนกระบอกตัวอย่างลงไปในหลุมเจาะ ขีดระยะที่จะเก็บ
ตัวอย่างที่ก้านเจาะเหนือปากหลุมหรือที่ระยะที่เห็นชัด

รูปที่ 1.5 การติดตั้งกระบอกเก็บตัวอย่างกระบอกบาง 

              (Shelby tube sampler)



 15. เคลือบปิดกระบอกดินด้วยขี้ผึ้งที่ต้มเตรียมไว้ทั้ง
สองด้าน แล้วจดบันทึกข้อมูลตัวอย่างปิดป้ายชื่อ โดยใช้ 
สัญลักษณ์ ST ทำความสะอาดหัวเก็บตัวอย่าง แล้วใส่
กระบอกบางอันใหม่เตรียมไว้ 

 16. เจาะหลุมให้ลึกลงไปอีก โดยทำตามข้อ 6 – 9 ซ้ำ
อีกครั้ง การต่อก้านเจาะเมื่อความลึกเพิ่มขึ้นควรทำให้เป็น
ระบบเพื่อความรวดเร็ว 

 17. หลังจากเจาะไปจนถึงดินแข็งหรือชั้นทรายที่ไม่
สามารถเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกบางได้ ก็เปลี่ยนเป็นการ 
ทดสอบการตอกทะลวงแบบมาตรฐานและเก็บตัวอย่างโดย
ใช้กระบอกผ่า
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รูปที่ 1.6 แสดง pocket penetrometer และการทดสอบที่

               ปลายกระบอกตัวอย่างดิน



การทดสอบตอกทะลวงมาตรฐาน 
(SPT)
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 18. ต่อกระบอกผ่าเข้ากับก้านเจาะ ดังแสดงในรูปที่ 
1.7 คำนวณความยาวก้านเจาะ และหย่อนกระบอกผ่าลง ก้น
หลุม ขีดระยะที่ก้านเจาะเป็น 3 ระยะ ระยะละ 6 นิ้ว (15ซม.) 
รวมเป็นระยะ 18 นิ้ว (45ซม.) ดังแสดง ในรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.7 กระบอกผ่า (Split-spoon soil sampler)



 

 19. ต่อชุดทั่งตอกและเหล็กนำ ดังแสดงในรูปที่ 1.9 
บนปลายก้านเจาะ ยกลูกตุ้มขึ้นสวมท่อนำ ที่ท่อนำจะมีขีด
บอกระยะลูกตุ้มตก 30 นิ้ว

12

รูปที่ 1.8 การขีดระยะบนก้านเจาะเป็น 3 ช่วง

รูปที่ 1.9 ตุ้มตอกการตอกทะลวงมาตรฐาน



 20. ยกลูกตุ้มตอกลงทั่งตอก ควบคุมให้ได้ระยะตก 
30 นิ้ว ต้องปล่อยเชือกให้ลูกตุ้มตกโดยอิสระ ทำการตอก 
โดยสม่ำเสมอไม่หยุด นับจำนวนครั้งลูกตุ้มที่ตอกกระบอก
ผ่าจมลงดินทุก ๆ ระยะ 6 นิ้ว ที่ขีดไว้จนครบ 18 นิ้ว จด
บันทึกไว้ ผลบวกของจำนวนครั้งที่ตอกระยะ 6 นิ้ว ครั้งที่ 2 
และครั้งที่ 3 เราเรียกว่า ค่าตอกทะลวงมาตรฐาน (Stan-
dard Penetration Number, N value) ในชั้นดินแข็งอาจ
จะตอกได้ไม่ครบ 6 นิ้ว ไม่ควรตอกเกิน 50-60 ครั้ง โดยจด
บันทึกระยะที่ตอกได้และจำนวนครั้งการตอก เช่น 2 นิ้ว/50 
ครั้ง เป็นต้น 

 21. ใช้ประแจคอม้าหมุนก้านเจาะเพื่อเฉือนตัดดินที่
ปลายกระบอกแล้วใช้เครื่องเจาะดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุม 

 22. เมื่อดึงกระบอกผ่าขึ้นบนดินแล้ว ใช้ประแจคอม้า
ขันส่วนล่างและส่วนปลายบนที่ยึดกระบอกผ่าไว้ออกจาก 
กัน วัดระยะความยาวตัวอย่างที่เก็บได้ พิจารณาลักษณะ
ของชั้นดิน แล้วจึงแบ่งตัวอย่างที่เก็บได้เป็น 3 ส่วน แยก
เก็บใส่ถุงพลาสติกและเขียนป้ายชื่อโดยใช้สัญลักษณ์ SS 
ให้เรียบร้อย

 23. ทำการเจาะและทดสอบต่อไปจนถึงความลึกที่
ต้องการ ถอนท่อเหล็กกันดินขึ้น และทำความสะอาดเครื่อง
มือ นำตัวอย่างกระบอกบางและตัวอย่างที่ได้จากกระบอก
ผ่าไปยังห้องทดลองเพื่อทดสอบต่อไป
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การบันทึกข้อมูล
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 การปฏิบัติการเจาะสำรวจดิน และการทดสอบใน
สนาม จะต้องจดบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานให้ถูกต้อง 
โดยจดบันทึกลงในใบรายงานบันทึกการเจาะดินในสนาม 
ดังแสดงในรูปที่ 1.10 โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

 1. ชื่อโครงการ ที่ตั้ง 

 2. เบอร์หลุมเจาะ ระดับผิวดิน 

 3. วันที่เริ่มเจาะ วันที่เสร็จสิ้นการเจาะ 

 4. รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ 

 5. ความลึกการเจาะ 

 6. เบอร์ตัวอย่าง 

 7. ความยาวตัวอย่างที่เก็บได้ 

 8. ตารางบันทึกจำนวนครั้งลูกตุ้มตอก 

 9. ระดับชั้นดินเปลี่ยน 

 10. ลักษณะชั้นดิน

รูปที่ 1.10 แสดงตัวอย่างการบันทึกผลการเจาะสำรวจดิน



บทที่ 2
การหาค่า 
Atterberg’s Limi

บทนำ
 น้ำในมวลดินมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของมวลดินมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมวลดินเม็ดละเอียด ที่เรียกว่าดิน 
เหนียว เนื่องจากดินเหนียวสามารถยึดติดอยู่ด้วยกันได้
ด้วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน ซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
เม็ดดินขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในมวลดิน ถ้ามีปริมาณน้ำมาก 
แรงยึดเหนี่ยวก็จะน้อยลง ถ้าน้ำมีปริมาณมากพอ มวลดินก็
จะอยู่ในสถานะเหลว ปริมาณน้ำที่ใช้บอกถึงสถานภาพของ
มวลดิน เรียกว่า “ขีดจำกัด” (Limit) ซึ่งเป็นคุณสมบัติ

ของมวลดินนั้น ๆ รวมทั้งสามารถใช้บอกคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมได้หลายอย่าง เช่น คุณสมบัติทางด้านกำลังรับ 
น้ำหนัก การทรุดตัวและแรงดันด้านข้าง (K0) เป็นต้น

อ้างอิง : ASTM D 4318-84



     Atterberg นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ได้เป็นผู้
เสนอจุดเปลี่ยนสภาพของมวลดินขึ้นมา 5 ขีดจำกัด ซึ่ง
จุดเปลี่ยนสภาพของมวลดินขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำใน
มวลดินนั้น ๆ

ทฤษฎี

     1.  ขีดจำกัดเหลว (Liquid Limit, wL or LL)  ซึ่ง  

คือ ปริมาณความชื้นในมวลดินขณะที่มวลดินเริ่มเปลี่ยน
จากสภาวะของเหลวไปเป็นสารหนืดตัวในสภาวะพลาสติก 
(Plastic State) ปริมาตรของดินจะเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณน้ำในมวลดิน ในรูปที่ 2.1 จากจุด E ดินอยู่ใน
สภาวะของเหลว เมื่อความชื้นลดลงจนถึงจุด D มวลดินจะ
เริ่มเปลี่ยนสภาวะจากของเหลว มาอยู่ในสภาวะกึ่ง
พลาสติก ซึ่งเราเรียกความชื้น ณ จุดนี้ว่า ขีดจำกัดเหลว 
(Liquid Limit) ซึ่ง สามารถหาได้โดยเตรียมดินลงในถ้วย
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รูปที่ 2.1 สถานภาพต่าง ๆ ของมวลดินเหนียว



เคาะและบากด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ความชื้นที่รอยบาก
เคลื่อนที่มาบรรจบกันยาว 1 ซม. เมื่อเคาะได้ 25 ครั้ง จะ
เป็นความชื้นที่ขีดจำกัดเหลว ความชื้น ณ จุดนี้ ดินจะมี
กำลังรับแรงเฉือน เท่ากับ 2.5 kN/m2 การเคาะแต่ละครั้ง
เท่ากับหน่วยแรงเฉือนที่กระทำต่อมวลดินมีค่าประมาณ 0.1 
kN/m2 

     2. ขีดจำกัดพลาสติก (Plastic Limit, wp or PL) 
คือ ความชื้นในมวลดินขณะที่เปลี่ยนสถานภาพจาก
พลาสติก เป็นกึ่งของแข็ง (Semi-solid state) ที่จุด C จาก
รูปที่ 2.1 จากจุด LL ความชื้นลดลง ปริมาตรดินลดลงจนถึง
จุดเปลี่ยนสถานภาพ ซึ่งหาได้โดยนำดินมาคลึง เป็นเส้น 
ยาวให้มีขนาด 1/8 นิ้ว แล้วมีรอยปริแตกที่ผิวเกิดขึ้น 
ความชื้น ณ จุดนี้เราเรียกว่า “ขีดจำกัดพลาสติก” 

     3. ขีดจำกัดหดตัว (Shrinkage Limit, SL) คือ 
ความชื้น ณ จุดที่ดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจากกึ่งของแข็งเป็น
ของแข็งซึ่ง หลังจากนี้แล้วดินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรถึงแม้ว่าความชื้นจะลดลงก็ตาม แต่ความชื้นที่ลด
ลงนี้จะถูกแทนที่ด้วยอากาศทำให้ดินไม่อิ่มตัว ซึ่งสามารถ
หาได้จากการทดลอง สำหรับอีก 2 ขีดจำกัด คือ Cohesion 

และ Sticky Limit นั้น ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ไม่ได้นำมา
ใช้ประโยชน์ จะใช้ เพียง 3 ขีดจำกัด ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
จากค่าทั้ง 3 ค่านี้ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อบอก
คุณสมบัติของมวลดินได้หลายค่า ดังนี้

1. ดัชนีพลาสติก (Plasticity Index, PI) คือ ค่าที่บ่ง
บอกถึงช่วงสถานภาพพลาสติกของดิน แสดงถึงความ 
เหนียวของดิน ความไวต่อการเปลี่ยนสภาพของมวลดิน 
ซึ่งสามารถหาได้จากผลต่างของขีดจำกัดเหลวและ ขีด
จำกัดพลาสติก

          PL = LL - PI                                                                (2.1)

ถ้าดินที่มีค่า PI สูงแสดงว่าดินมีความไวตัวต่ำ การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมากจึงจะทำให้ดินเปลี่ยน 
สถานภาพ เช่น ดินเหนียวอ่อน เป็นต้น ถ้าดินมีค่า PI ต่ำ
แสดงว่าดินมีความไวตัวสูง ปริมาณน้ำเพียงเล็กน้อย ก็
สามารถทำให้ดินเปลี่ยนสภาพจากกึ่งพลาสติกเป็น
ของเหลว เช่น ดินเหนียวที่ทรายแป้งปนอยู่มาก
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2. ดัชนีเหลว (Liquidity Index, LI) คือ ค่าที่ใช้บ่ง
บอกถึงสถานภาพของดินในสนามว่าอยู่ในสภาวะใด โดย
นำมาเปรียบเทียบกับค่า PL และ LL โดยคำนวณได้จาก
สมการ

เมื่อ wn คือความชื้นของดินในธรรมชาติ 

ถ้า LI เป็นลบ แสดงว่า ในธรรมชาติดินมีสภาพภาพเป็นกึ่ง
ของแข็ง 

ถ้า 0.0 < LI < 1.0 แสดงว่า ในธรรมชาติดินมีสภาพใน
ช่วงระหว่างพลาสติกและกึ่งของแข็ง 

ถ้า LI > 1.0 แสดงว่า ในธรรมชาติดินมีสถานในช่วง
ของเหลวถึงพลาสติก

3. ดัชนีการไหล (Flow index, If) คือ ความชันของเส้น
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้น (w%) และจำนวนครั้ง
การเคาะ (N) ในสเกลลอการิทึม ดังสมการ

w1, w2 = ความชื้นบน flow curve ที่จุดที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 

N1, N2 = จำนวนการเคาะที่จุดที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 

ค่าความชันใช้บอกถึงความไวตัวของดิน ถ้าดินมีความชัน
มากแสดงว่า ดินมีความไวต่ำ ความชื้นเปลี่ยนแปลงได้มาก
แต่จำนวนครั้งของการเคาะเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก จาก
คุณสมบัติของ Flow curve นี้ จึงได้มีการทดสอบเพื่อหา 
ค่ามาตรฐาน ส้าหรับหาค่าขีดจำกัดเหลวได้ง่ายขึ้น โดย
การเคาะเพียงครั้งเดียว โดยมีจำนวนครั้งการเคาะอยู่ใน
ช่วง 20- 30 ครั้ง ค่าขีดจำกัดเหลวหาได้จากสมการ
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LI =
(Wn-PL)

(2.2)LI =
PI

(2.2)
If =

(W1-W2)
(2.3)If =

log(N2/ N1)
(2.3)



LL = Wn(N/ 25)0.12 (2.4)

โดยที่ wN = ความชื้นของมวลดินที่เคาะ N ครั้ง 

                N = จำนวนครั้งการเคาะ (อยู่ในช่วง 20-30 ครั้งเท่านั้น)

4. ค่ำแอคติวิตี้ของดิน (Activity) คุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เหนียวของดินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 อย่างคือ จำนวนของ
เม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 0.002 มม. ซึ่งถือว่าเป็นขนาดของ
ดินเหนียว (Clay fraction) และแร่ ประกอบดินเหนียว 
Skempton, 1953 ได้แสดงว่า อัตราส่วนของค่าดัชนีพลาสติก
ต่อเปอร์เซ็นต์ดินเหนียว ขนาดเล็กกว่า 0.002มม. มีค่าคงที่
สำหรับดินแต่ละชนิด ค่าอัตราส่วนนี้เรียกว่า Activit เกณฑ์การ
แบ่งค่า Activity ของดินแสดงในตารางที่ 2.1

เกณฑ์การแบ่งค่า Activity ของดินแสดงในตารางที่ 2.1
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Activity =
PI

(2.5)Activity =
%Clay(<0.002mm)

(2.5)

ตารางที่ 2.1 Activity of Clays



1. การทดสอบขีดจำกัดเหลว

       การทดสอบหาค่าขีดจำกัดเหลวมี 3 วิธี คือ

Cone Penetrometer

Casagrande Apparatus

One-point Method

ซึ่งในการทดลองนี้เราทำการทดลองเฉพาะ 2 วิธีหลัง
เท่านั้น สำหรับวิธีที่ 3 สามารถนำผลจากการทดลอง
วิธีที่ 2 มา คำนวณ

วิธีการทดสอบ
1.1 Casagrande Method

 1. ถ้วยเคาะ ของ Casagrande แสดงในรูปที่ 2.3

 2. Grooving tool

 3. ถ้วยผสมดิน มีดปาดดิน ขวดฉีดน้ำ
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รูปที่ 2.3 Casagrande apparatus สำหรับทดสอบ

              Atterberg’s limit.



วิธีการ

1. นำตัวอย่างแห้งที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 มาประมาณ 200 
กรัม (ถ้าเป็นตัวอย่างดินเปียก ก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที 
ถ้าแน่ใจว่าขนาดของเม็ดดินเล็กกว่าเบอร์ 40 โดยจะต้อง
ประมาณน้ำหนักของดินเพิ่มขึ้นด้วย)

2. เติมน้ำลงในดินเพียงเล็กน้อย ระวังอย่าให้น้ำมากเกิน 
จะทำให้ผสมดินผสมให้เข้ากันได้ยาก ผสมดินให้เข้ากัน 
อย่าให้ดินเป็นก้อน

3. นำตัวอย่างดินไปปาดลงในถ้วยเคาะให้มีความหนา
ประมาณ 1 ซม. ขณะปาดดินต้องระวังอย่าให้เกิดฟอง
อากาศ

4. ใช้ grooving tool ปาดดินให้เป็นร่องขนาดเท่ากับ
เครื่องมือ ถ้าปาดดินออกมาแล้วพบว่ามีฟองอากาศ จะต้อง
ปาดใหม่

5. เคาะถ้วยเคาะด้วยความเร็วสม่ำเสมอ 2 ครั้งต่อวินาที 
จนกระทั่งดินตอนล่างของรอยบาก เคลื่อนมาบรรจบกัน 
เป็นระยะ 1 ซม. แล้วจดบันทึกจำนวนครั้งการเคาะไว้

6. ปาดแต่งดินอีกครั้ง ทำรอยบากแล้วเคาะซ้ำ ถ้าจำนวน
ครั้งการเคาะเท่ากันหรือห่างกันไม่เกิน 2 ครั้ง ก็ให้ใช้ 
จำนวนครั้งการเคาะ (N) จากค่าเฉลี่ยของทั้งสองครั้ง ซึ่ง
การเคาะครั้งแรกควรจะให้ได้จำนวนครั้งการเคาะ 
ประมาณ 40-50 ครั้ง ถ้าได้จำนวนครั้งมากกว่านี้ควรจะ
เติมน้ำอีก ถ้าจำนวนครั้งน้อยกว่านี้มาก ผึ่งดินให้แห้งสัก
พัก ห้ามนำตัวอย่างดินเข้าไปอบในตู้อบดินเด็ดขาด เพราะ
จะทำให้องค์ประกอบในดินเปลี่ยนแปลงไป

7. นำตัวอย่างดินบริเวณที่เคลื่อนมาบรรจบกันไปหา
ปริมาณความชื้น

8. ผสมน้ำเพิ่มในดิน แล้วทำการทดลองจากข้อ 3-7 ซ้ำ
ใหม่ โดยพยายามให้จำนวนครั้งการเคาะน้อยลงประมาณ 
10 ครั้ง แล้วนำไปหาความชื้น ทำซ้ำประมาณ 5 ครั้ง โดย
ให้จำนวนครั้งการเคาะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5-45 ครั้ง

9. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้งการเคาะ 
(N) และปริมาณความชื้น (w%) โดยให้จำนวนครั้งการ 
เคาะ (N) อยู่ในแกน x และอยู่ในสเกลลอการิทึม ปริมาณ
ความชื้นอยู่ในแกน y ลากกราฟเส้นตรงผ่านจุด เหล่านั้น

10. ที่จำนวนครั้งการเคาะเท่ากับ 25 ครั้ง ลากมาตัดกราฟ
เส้นตรงและลากมาตัดแกน x จะได้ค่าขีดจำกัดเหลว
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วิธีการ

1. นำตัวอย่างดินที่เหลือจากการทดสอบขีดจำกัดเหลว ผึ่ง
ให้แห้งสักเล็กน้อย

2. นำตัวอย่างดินมาปั้นและคลึงให้เป็นแท่งยาว โดยคลึง
ให้เล็กลงจนเหลือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1/8 นิ้ว

3. เมื่อปั้นจนตัวอย่างดินเล็กลงเหลือ 1/8 นิ้วแล้ว ถ้าไม่มี
รอยแตกแสดงว่าดินเปียกเกินไปต้องผึ่งให้แห้งกว่านี้ แต่
ถ้าในกรณีที่ดินเกิดรอยแตกก่อนที่ตัวอย่างจะลดขนาดลง
เหลือ 1/8 นิ้ว แสดงว่าตัวอย่างแห้งเกินไป ให้เติมน้ำแล้ว
ปั้นใหม่

4. ในกรณีดินเกิดรอยแตกพอดีขณะที่มีขนาด 1/8 นิ้ว นำ
แท่งดินไปอบหาความชื้น ความชื้นที่หาได้ คือ ขีดจำกัด
พลาสติก (น้ำหนักที่ใช้หาความชื้นควรมากกว่า 10 กรัม 
เพื่อป้องกันการผิดพลาดขณะชั่งน้ำหนัก)

5. ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย
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2. การทดสอบขีดจำกัดพลาสติก      

     1. แท่งมาตรฐานเปรียบเทียบ ขนาด 1/8 นิ้ว

      2. แผ่นกระจกรองสำหรับปั้นดิน

      3. กระป๋องอบดิน



3. การทดสอบขีดจำกัดหดตัว SHRINK-

AGE LIMIT     

     1. ถ้วย shrinkage

     2. Plong plate

     3. Glass plate

     4. ปรอท

วิธีการ

1. นำตัวอย่างดินที่เหลือจากการทดสอบขีดจำกัดเหลวมา
ทดสอบต่อ โดยเติมน้ำจนดินเหลวเพิ่มขึ้น ผสมให้เข้ากัน
อย่างดี ไม่มีฟองอากาศและเม็ดดินที่จับกันเป็นก้อน

2. นำถ้วย shrinkage มาชั่งหามวล (M) และหาปริมาตร 
(V) โดยใช้ปรอท ใส่ปรอทจนเต็มและใช้ plong plate กด
ให้เรียบเสมอขอบ ชั่งน้ำหนักหาน้ำหนักปรอทที่ใช้ คำนวณ
หาปริมาตรของถ้วย shrinkage แล้วนำถ้วยไปทาจารบี

หรือน้ำมันหล่อลื่นบาง ๆ เพื่อป้องกันดินแห้งติดกระป๋อง
เมื่อนำไปอบ

3. ตักตัวอย่างดินใส่ลงในถ้วย shrinkage เป็นชั้น ๆ 3 ชั้น 
หลังจากใส่ชั้นแรกแล้ว จะต้องไล่ฟองอากาศออกโดยการ
เคาะลงกับพื้น จนแน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศอยู่ ใส่ชั้นที่ 2 
และ 3 ด้วยวิธีเดียวกัน

4. ใช้มีดปาดแต่งผิวหน้าให้เสมอขอบถ้วยเหล็กเช็ดดินที่
ติดอยู่บนถ้วยเหล็กภายนอกให้สะอาดนำไปชั่งมวล (M1)

5. คำนวณหามวลดินที่อยู่ในถ้วย shrinkage จากการ
คำนวณ M2 = M1 - M

6. ปล่อยดินให้แห้ง โดยตากไว้ในห้องทดลอง 24 ชั่วโมง 
แล้วจึงนำไปอบจนแห้งสนิท นำออกมาจากเตาอบทิ้งไว้ให้
เย็น ชั่งน้ำหนัก (M3) (ถ้าไม่ผึ่งไว้ก่อน อบดินเร็วเกินไป ดิน
จะแตกเป็นหลายก้อนทำให้หาปริมาตรยาก)

7. คำนวณหาน้ำหนักดินแห้งจากสมการ Ms = M3 - M

8. คำนวณค่าความชื้นเริ่มต้นของดิน
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Wi% =
M2-Ms

Wi% =
Ms



9. หาปริมาตรของมวลดินที่อบแห้งโดยการแทนที่ปรอท 
ดังแสดงในรูปที่ 2.4 คือนำถ้วยแก้วไปชั่งน้ำหนัก (Mg) 
แล้วนำไปใส่ปรอทจนเต็ม ไล่ปรอทให้เสมอขอบ โดยใช้ 
prong plate นำไปชั่งน้ำหนักอีกครั้ง (M4) หาค่า น้ำหนัก
ของปรอท จาก Ma = M4 - Mg

10. นำก้อนดินแห้งใส่ในปรอท ดินจะลอยอยู่ในนปรอท กด
ดินให้จมด้วย prong plate ปรอทที่มีปริมาตรเท่ากับ 
ตัวอย่างดินจะล้นออกมา นำปรอทที่เหลือในถ้วยไปชั่งน้้า
หนัก , Mb หาปริมาตรของดิน (Vs) 

Vs =
Mb-Ma

Vs =
Ms

11. คำนวณค่า shrinkage limit จากสมการ 

WsL = Wi - 100 
(V-Vs)

(2.5)WsL = Wi - 100 
Ms

(2.5)

โดยที่ wsL = ปริมาณความชื้นที่ shrinkage limit 

V = ปริมาตรของถ้วย shrinkage 

Vs = ปริมาตรของดินแห้ง (จากข้อ 9) 

Ms = มวลดินแห้ง

     รูปที่ 2.5 และ 2.6 แสดงตัวอย่างการจดบันทึกผลการ
ทดลองขีดจำกัดเหลวโดยวิธี Cone penetration และวิธี 
Casagrande พร้อมทั้งผลการทดลองขีดจำกัดพลาสติก รูป
ที่ 2.7 แสดงตัวอย่างการจดบันทึกผลการทดลองขีดจำกัด 
หดตัว
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รูปที่ 2.4 แสดงการแทนที่ด้วยปรอทในการทดสอบ 

               Shrinkage Limit
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รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการจดบันทึกผลการทดลองขีดจำกัดเหลว
               โดยวิธี Cone penetration

รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการจดบันทึกผลการทดลองขีดจำกัดเหลวโดยวิธี 

               Casagrande และขีดจำกัดพลาสติก
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รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการจดบันทึกผลการทดลองขีดจำกัดหดตัว



บทที่ 3
การหาค่า
ความถ่วงจำเพาะ 
(Specific Gravity)

บทนำ
     ความถ่วงจำเพาะ คือ อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่น
ของมวลดิน และความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 4º ที่มี
ปริมาตรเท่ากับมวลดินนั้น มวลดินประกอบด้วยอนุภาค
เล็ก ๆ ของแร่ธาตุหลายชนิดมาประกอบกัน ซึ่งแร่ธาตุ
แต่ละชนิดก็จะมีค่าความถ่วงจำเพาะคงที่เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะ สำหรับมวลดินที่มีแร่ธาตุหลายชนิดประกอบกัน
ค่าความถ่วงจำเพาะ ก็คือค่าเฉลี่ยของความถ่วงจำเพาะ

ข อ ง แ ร่ ธ า ตุ ที่ มี อ ยู่ ใ น ม ว ล ดิ น นั้ น โ ด ย ป ก ติ ค่ า
ความถ่วงจำเพาะของดินจะมีค่าประมาณ 2.60 ถึง 2.80 
ขึ้นกับแร่ธาตุที่มาประกอบว่าเป็นแร่หนักหรือแร่เบา
ความถ่วงจำเพาะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของมวลดิน เป็นค่า
ดัชนีที่ใช้บ่งบอกชนิดของดินในการแยกประเภทของดิน 
และใช้ในการคำนวณความพรุน อัตราส่วนช่องว่าง ความ
อิ่มตัว และยังใช้เป็นคุณสมบัติสำคัญในการทดสอบการ
บดอัด และการทดสอบการทรุดตัว

อ้างอิง : ASTM D 854-58



     การหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน ทำได้หลาย
วิธี คือ Density bottle method ซึ่งเหมาะสำหรับดิน
เม็ดละเอียด Gas Jar Method สำหรับดินทุกชนิด, 

Pycnometer เหมาะสำหรับห้องทดลองในสนาม ใช้
กับดินขนาดเม็ดละเอียดปานกลางจนถึงดินเม็ดหยาบ 

ซึ่งในการทดลองนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีใช้ Density 

bottle เท่านั้น

ทฤษฎี
      จากนิยามของ ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน    

เมื่อ 

Psoil = ความหนาแน่นเฉพาะเม็ดดิน 

Ms    = มวลของเนื้อดิน 

Mw   = มวลของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับเม็ดดินที่อุณหภูมิ 4ºC 

Vs     = ปริมาตรของเม็ดดิน 

Vw    = ปริมาตรของน้ำ 
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Gs =
Psoil

Gs =
water at 4 ํC

Gs =
(Ms / Vs)

(3.1)Gs =
(Ms / Vw  at 4 

ํC)

(3.1)



1. ขวดหาความถ่วงจำเพาะ (แสดงในรูปที่ 3.1)

2. ถาดอบดิน

3. ถ้วยผสมดิน

4. มีดปาดดิน

5. เทอร์โมมิเตอร์

เครื่องมือทดสอบ
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รูปที่ 3.1 ขวดสำหรับหาความถ่วงจำเพาะ



1. การปรับแก้อุณหภูมิ โดยการหา

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างมวลของน้ำ

และขวดที่อุณหภูมิต่าง ๆ

วิธีการทดสอบ
3. เติมน้ำปรับระดับน้ำจนเสมอระดับที่คอขวดพอดี เช็ด
ภายนอกขวดให้แห้ง แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก

4. วัดอุณหภูมิของน้ำภายในขวดให้ละเอียด โดยวัดที่
หลายระดับ ถ้าน้ำในขวดมีอุณหภูมิต่างกันมาก ให้กลิ้ง
ขวด เพื่อให้ผสมเข้ากันดี ทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วจึง
บันทึกค่าอุณหภูมิที่ถูกต้อง

5. ทำการทดลองซ้ำในข้อ 3 และ 4 โดยให้ความร้อนหรือ
ทำให้เย็นลงในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน ประมาณ 4-5 ค่า เช่น 
20, 25, 30, 35, และ 40 ºC 

6. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมวลของขวดที่มีน้ำเต็ม
และอุณหภูมิ ซึ่งจะใช้เป็นกราฟ สำหรับปรับแก้ค่ามวลของ
น้ำที่อุณหภูมิใด ๆ แสดงในรูปที่ 3.2
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     จากนิยามของค่าความถ่วงจำเพาะ น้ำหนักน้ำที่ 4ºC ที่
ใช้ในการคำนวณไม่สามารถทำได้ในห้องทดลอง จึงต้องมี
การปรับแก้อุณหภูมิเป็นที่อุณหภูมิห้อง การหาความถ่วง
จำเพาะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1. ล้างขวด ถ.พ. ให้สะอาด เติมน้ำกลั่นจนถึงขีดคอขวด  
    (โดยอ่านที่ระดับท้องน้ำ)
2. ต้มไล่ฟองอากาศหรือดูดโดยปั๊มดูดอากาศ ประมาณ 10
    นาที จนฟองอากาศหมด



2. การทดลองหาความถ่วงจำเพาะของ

เม็ดดิน

1. นำดินตัวอย่างแห้งประมาณ 50 กรัม (ถ้าเป็นดินชื้นต้อง
เผื่อปริมาณดินเพิ่มขึ้นด้วย) ผสมน้ำกลั่น แล้วกวนให้เข้า
กันโดยใช้เครื่องกวนดิน ควรระวังไม่ควรให้ส่วนผสมเกิน 
200 ลบ.ซม.

2. เทส่วนผสมน้ำดินลงในขวดหาความถ่วงจำเพาะ แล้วใช้
น้ำกลั่นล้างดินบริเวณปากคอขวดหรือในภาชนะผสมลงใน
ขวด ถ.พ. ให้หมด โดยอย่าให้น้ำส่วนผสมเกินขีดวัด
ปริมาตรที่คอขวด

3. ไล่ฟองอากาศโดยการต้มหรือดูดโดยปั๊มดูดอากาศ
ประมาณ 10 นาที จนฟองอากาศหมด เติมน้ำกลั่นให้ถึง
ระดับขีดคอขวด แล้วปล่อยให้เย็นถึงอุณหภูมิห้องทดลอง 
หรือให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เราได้ทำการปรับแก้มวลของน้ำ
ไว้

4. ถ้าน้ำลดระดับลง ให้เติมน้ำกลั่นจนถึงขีดวัดปริมาตร 
แล้วนำไปชั่งให้ละเอียดถึง 0.1 กรัม แล้ววัดอุณหภูมิของน้ำ
ดินในขวด ควรจะกลิ้งขวดไปมาเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำดิน
มีความสม่ำเสมอ แต่ต้องไม่ใช้วิธีเขย่าเพราะจะทำให้ฟอง
อากาศย้อนกลับเข้าไปละลายในน้ำดินได้อีก

5. เทส่วนผสมน้ำดินลงในถาด (พยายามเทล้าง อย่าให้
เม็ดดินเหลืออยู่ในขวด) แล้วนำไปอบแห้งเพื่อชั่งหามวล
ดินที่แน่นอนอีกครั้ง

6. ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งโดยใช้ขวดเดิม เพื่อหาค่าเฉลี่ย
ของค่าความถ่วงจำเพาะ

7. คำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน
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Gs =
MsGT

(3.2)Gs =
[(Ms+M2)-M1]

(3.2)



เมื่อ 

Ms = น้ำหนักของดินอบแห้ง กรัม 

GT = ค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำที่อุณหภูมิที่ทดลอง (TºC) หาได้จากตารางที่ 3.1 

M2= น้ำหนักขวดที่มีน้ำเต็มที่อุณหภูมิที่ทดลอง หาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักขวดน้ำเต็ม กับอุณหภูมิ 

M1= น้ำหนักขวดที่มีน้ำผสมดิน ที่อุณหภูมิที่ทดลอง

ตารางบันทึกผลการทดลองแสดงในรูปที่ 3.2
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ตารางที่ 3.1 ความถ่วงจำเพาะของน้ำที่อุณหภูมิต่าง ๆ
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รูปที่ 3.2 ตัวอย่างแสดงการคำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะ

               ของดิน



บทที่ 4
การหาขนาด
ของเม็ดดิน 
Grain Size Analysis

บทนำ
     มวลดินจะประกอบด้วยเม็ดดินหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด
ใหญ่จนถึงขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่ง
ขนาดของเม็ดดินมีผลต่อคุณสมบัติของมวลดินอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางด้านกายภาพหรือคุณสมบัติทาง
ด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะความซึมน้ำ และอัตราการทรุด
ตัว

     การหาขนาดของเม็ดดิน มีความสำคัญมากในการแยก
ชนิดของดิน เพราะการเรียกชื่อของดินขึ้นกับขนาดของเม็ดดิน
และลักษณะความเหนียวของเม็ดดิน เช่น ดินทราย คือ ดิน
ที่มีขนาดเม็ดดินตั้งแต่ 0.075 มม. จนถึง 4.63 มม. ดิน
เหนียว คือ เม็ดดินที่มีเม็ดเล็กกว่า 0.074 มม. และมีค่า
ความเหนียว เป็นต้น การหาขนาดและการกระจายของเม็ดดิน 
มีหลายวิธีขึ้นกับขนาดของเม็ดดิน ดังนี้

1. วิธีร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis) สำหรับเม็ดดิน
ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.074 มม.
2. วิธีตกตะกอนโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์  (Hydrome-
ter) สำหรับเม็ดดินขนาด 0.2 ถึง 0.0002 มม.
3. วิธีตกตะกอนโดยใช้หลอดดูด (Pipette) สำหรับเม็ด
ดินขนาด 0.2 ถึง 0.0002 มม.

สำหรับดินทั่วไปจะใช้วิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ร่วมกันในการ
วิเคราะห์การกระจายตัวของเม็ดดิน

อ้างอิง : ASTM D 422-63



     การกระจายตัวของเม็ดดิน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของเม็ดดินกับเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของเม็ดที่
มีขนาดเม็ดเล็กกว่าที่ระบุ โดยทั่วไป มักเขียนอยู่ในรูป
กราฟโดยมีแกน x เป็นขนาดของเม็ดดินในสเกลลอก
การิทึม และ แกน y เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 

(Percent Finer) ขนาดของเม็ดดินนั้น หาได้จากการ
น้ามวลดินมาร่อนผ่านชุด ตะแกรงร่อนที่มีขนาดต่าง ๆ 

กัน หรือใช้การตกตะกอน แต่เนื่องจากเม็ดดินมีรูปร่าง
ต่าง ๆ กัน ขนาดของเม็ดดินจึงเป็นขนาดเทียบเท่า 

(Equivalent Diameter) โดยมีขนาดเท่ากับขนาด
ของช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมของตะแกรง เช่นเดียวกันกับ 

ในการหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีตกตะกอน เม็ดดินก็
มีรูปร่างต่างๆ กัน เช่น เป็นแผ่นยาวรี หรือ เป็นรูปลิ่ม 

ขนาดของเม็ดดินที่คำนวณได้โดยทฤษฎีของ stoke จึง
เป็นขนาดเทียบเท่าเช่นกัน

ทฤษฎี
การบอกชนิดของดินจะบอกเป็นลักษณะการคละกันของ
เม็ดดิน ซึ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ดินที่มีขนาดคละกันดี (Well Graded Soil) คือ ดินที่
มีเม็ดขนาดต่าง ๆ คละกันดี โดยพิจารณาจากช่วงของ
กราฟ เรียกว่า Coefficient of Uniformity (Cu) และจาก
ความโค้งงอของกราฟ เรียกว่า Coefficient of Concavity 
( C z ) โดยหา ค่าได้จากสมการ

Cz =
D230

(4.2)Cz =
D10 D60

(4.2)

35

Cu =
D60

(4.1)Cu =
D10

(4.1)



     เมื่อ Di ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดดินที่มี i เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งดินจะมีคุณสมบัติคละกันดี
ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตาม ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะของดินที่มีขนาดเม็ดคละกันดี



2. ดินที่ไม่มีขนาดคละ (Poorly Graded Soil) คือ ดิน
ที่มีค่า Cu และ Cz ไม่เป็นไปตามตารางที่ 4.1 ซึ่งจะ แบ่ง
เป็น 2 ประเภท คือ

   ก. ดินที่มีขนาดเม็ดขาดช่วง (Gap Graded) ช่วงขนาดที่
ไม่มีจะได้กราฟเป็นเส้นระนาบ เช่น Soil C ในรูปที่ 4.1

     ข. ดินที่มีขนาดเม็ดเดียว (Uniform Graded) กราฟ
จะเป็นลักษณะเส้นชันมาก เช่น Soil B ในรูปที่ 4.1

การหาขนาดและการกระจายของเม็ดดิน

1. โดยวิธี Sieve Analysis สำหรับดินเม็ดหยาบ

2. โดยวิธี Sedimentation Analysis สำหรับดินเม็ดละเอียด

วิธี Sieve Analysis คือ การนำตัวอย่างดินแห้งมาร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาดต่าง  ๆ วิธีการเลือกขึ้นอยู่กับงานที่ใช้ และ จุด
ประสงค์ของการทดสอบ ในการจำแนกดิน ขนาดของตะแกรงที่
ใช้จำแนกชนิดของดินขนาดที่สำคัญมี ¾ นิ้ว เบอร์ 4 เบอร์ 10 
เบอร์ 40 และเบอร์ 200 ซึ่งเป็นขนาดชนิดของ กรวด ทรายหยาบ 
ทรายละเอียด และดินเม็ดละเอียด จากขนาดตะแกรงหลักเหล่านี้ 
สามารถเพิ่มเติมขนาดตะแกรงในช่วงที่ต้องการได้

วิธี Hydrometer Analysis จะใช้มากในการกระจายตัวของ
เม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 200 ( < 0.074 มม.) จนถึง
ประมาณ (0.001มม.) ข้อมูลจะสามารถเขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างเม็ดดินในสเกลลอกาทึมและ เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของ
เม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่าที่ระบุ (Percent Finer) โดยจะนำไปรวม
กับข้อมูลที่ได้จากการทำ Sieve Analysis
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รูปที่ 4.1 แสดงกราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน



   วิธีการหาขนาดเม็ดดินโดยวิธีตกตะกอน อาศัยทฤษฎีของ 
Stoke ที่ว่า ความเร็วในการตกตะกอนจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
ของเม็ดดิน ความหนาแน่นของของเหลว ความหนืดของ
ของเหลว และขนาดของเม็ด ดังความสัมพันธ์ต่อไปนี้

เมื่อ 

Ps = ความหนาแน่นของเม็ดดิน

Pw = ความหนาแน่นของของเหลว

µ = ความหนืดของของเหลว

D = ขนาดของเม็ดดนิ มม.

v = ความเร็วในการตกตะกอน

ดังนั้น การหาขนาดของเม็ดดิน สามารถหาได้จากสมการ
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v =
D2(ps-pw)

(4.3)v =
18u

(4.3)

D =√
18uv

(4.4)D =√
Ps-Pw

(4.4)



1. ตะแกรงร่อนเบอร์ 4 10 20 40 100 และ 200

       1 ชุดพร้อม pan และฝาปิด แสดงในรูปที่ 4.2 

2.    กระบอกตวง 1000 มิลลิลิตร 2 ชุด

3.    จุกยางสำหรับกระบอกตวง  1 อัน

4.    ถ้วยกวนดิน                          1 ชุด

5.    ขวดฉีดน้ำ                             1 ขวด

6.    มีดปาดดิน                            1 อัน

7.    เทอร์โมมิเตอร์                      1 อัน

8.    ไฮโดรมิเตอร์ 152 H             1 อัน แสดงในรูปที่ 
4.3

9.    นาฬิกาจับเวลา                     1 อัน

10.   ถาดผสมดิน                         1 ถาด

เครื่องมือทดสอบ
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รูปที่ 4.3 ไฮโดรมิเตอร์ 152 H

รูปที่ 4.2 ตะแกรงร่อน 1 ชุด



วิธีร่อนผ่านตะแกรง

วิธีการทดสอบ
2. ใช้ฆ้อนยางทุบเพื่อเอาเม็ดดินแยกออกจากกัน แต่ควร
ระวังอย่าให้เม็ดดินแตกในถาดอบดิน

3. ชั่งตะแกรงทุกๆ ขนาดที่ใช้ โดยใช้เครื่องที่ละเอียดถึง 
0.1 กรัม

4. นำตัวอย่างดินในข้อ 2 ใส่ลงในตะแกรงที่เรียงลำดับ
จากหยาบไปหาละเอียด โดยมีฝาปิดด้านบน และมีถาด
รอง ด้านล่าง รวมเป็นเถาของตะแกรงนำไปเข้าเครื่องเขย่า 
(Sieve Shaker) เขย่านานอย่างน้อย 10 นาที

5. ชั่งทั้งดินที่ค้างอยู่ในตะแกรงรวมทั้งน้้าหนักตะแกรง 
แล้วนำไปคำนวณหาค่า % Finer
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1. นำตัวอย่างดินแห้งมาจำนวนหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของ
เม็ดใหญ่ที่สุดของตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 น้ำหนักตัวอย่างดินแห้งในการร่อนผ่านตะแกรง



เปอร์เซ็นต์ค้างสะสม = ผลบวกสะสม ของเปอร์เซ็นต์ของดินที่บนตะแกรงที่หยาบกว่า                                                  (4.6) 

เปอร์เซ็นต์ของดินที่ผ่านตะแกรง (%Finer) = 100 - เปอร์เซ็นต์ค้างสะสม                                                                     (4.7)

วิธีการตกตะกอน
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6. เปอร์เซ็นต์ของดินที่ค้างบนตะแกรง  =
น้ำหนักดินในแต่ละตะแกรง x 100%

(4.5)6. เปอร์เซ็นต์ของดินที่ค้างบนตะแกรง  =
น้ำหนักดินทั้งหมด

(4.5)

ก. การหาค่าคงที่ของ Hydrometer 152H
     Hydrometer 152H มีขนาดมาตรฐานและได้รับการ
ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้งานในการวิเคราะห์หาขนาด
ของเม็ดดินดังนั้นค่า h ทุกๆ ค่า ซึ่งขึ้นกับค่า Rc ค่า
เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อค่าที่อ่านได้
จาก Hydrometer ชนิด 152H เนื่องจากค่าอ่านออกมานั้น 
คือน้้าหนักเป็นกรัมของเม็ดดินที่ลอยตัวอยู่ (เมื่อดินมี
ความ ถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.65 และน้ำมีความถ่วงจำเพาะ
ให้เม็ดดินแยกออกจากกัน และอุณหภูมิขณะทดสอบ
เท่ากับ20ºC) แต่ในการทดลอง ได้มีการเติมสารละลาย
บางอย่างลงในของเหลว 

เพื่อให้เม็ดดินแยกกัน และอุณหภูมิก็แตกต่างไปจาก 20ºC 
เพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้จาก Hydrometer จึงไม่ใช่น้ำหนัก
ของดินที่แท้จริง เพราะมีตัวแปรหลายอย่างที่เปลี่ยนไป 
เมื่อต้องการทราบค่าน้ำหนักที่ลอยตัวอยู่ ก็ต้องมีการนำ
ค่าที่อ่านได้ ไปแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งเรียกว่า Corrected 
Hydrometer Reading หรือ Rc

Rc = Ra-Zero Correction + Ct                                (4.8)



เมื่อ 

Ra = Actual Reading คือค่าที่อ่านได้จริงจาก Hydrometer 

Ct = ค่าปรับแก้เนื่องจากอุณหภูมิ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 

Zero Correction = ค่าปรับแก้เริ่มต้นเนื่องจากของเหลวที่
นำเอามาทดลองวัดอัตราการตกตะกอนไม่ บริสุทธิ์มีสาร
อื่นเจือปน ทำให้อ่านได้ไม่ตรงกับที่เป็นจริงจึงต้องมีการ
แก้ไข

ข. การหาค่า Zero Correction

1. นำสารละลาย Dispersing Agent ความเข้มข้น 4% (ใช้
สาร Dispersing Agent ประมาณ 40 กรัม มาใส่ใน
กระบอก ตวง แล้วผสมน้ำจนครบ 1000 cm3) จำนวน 125 
cm3

2. เติมน้ำจนกระทั่งครบ 1000 cm3

3. ใช้จุกยางปิด เขย่าให้เข้ากัน

4. หย่อนไฮโดรมิเตอร์ลงในกระบอกตวง โดยจับก้าน
ไฮโดรมิเตอร์ทั้งสองมือ แล้วค่อยๆหย่อนลงในกระบอก
ตวง จน ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ไฮโดรมิเตอร์จะลอยตัวได้
จึงค่อยๆปล่อย ถ้าปล่อยสูงเกินไปจะทำให้ ไฮโดรมิเตอร์
ตกลงไปกระทบก้นกระบอก เกิดแตกหักเสียหายได้

5. อ่านค่าไฮโดรมิเตอร์ ถ้าหากค่าที่อ่านได้น้อยกว่า 0 ให้
เป็นค่าลบ และถ้าได้ค่าระหว่าง 0 – 60 ให้เป็นค่าบวก 
หมายเหตุ การอ่านค่าไฮโดรมิเตอร์ให้อ่านที่ระดับบนของ
น้ำ เพื่อจะได้รวมค่า Miniscus (ค่าปรับแก้จากแรงตึงผิว 
ของน้ำ)ไม่อ่านที่ระดับท้องน้ำ เพราะเมื่อจุ่ม Hydrometer 
ลงในกระบอกน้ำดิน เราไม่สามารถมองเห็นท้องน้ำ ค่า 
zero correction จะรวมค่า Miniscus ด้วย

6. เก็บสารละลายไว้สำหรับแช่ไฮโดรมิเตอร์ ในขณะทำการ
ทดลองการตกตะกอน
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ตารางที่ 4.3 Temperature Correction Factors Ct



ค. การทดสอบ Hydrometer

1. นำตัวอย่างดินแห้งที่ผ่านเบอร์ตะแกรงเบอร์ 200 มา
ประมาณ 50 กรัม ผสมกับสารละลาย Dispersing Agent 
ความเข้มข้น 4 % 125 cm3 เติมน้้าจนได้สารละลาย
ประมาณ 300-500 cm3 นำไปเข้าเครื่องกวนผสมดิน 
ประมาณ 10 นาที

2. เทน้ำดินลงในกระบอกแก้ว ส้าหรับการตกตะกอนให้
หมด พยายามล้างเศษดินที่ติดอยู่กับภาชนะกวนดินออกให้ 
หมดแล้วเติมน้้าจนถึงขีด 1000 cm3

3. ใช้จุกยางปิดตรงปลายกระบอกแก้ว แล้วเขย่าหรือแกว่ง
ประมาณ 1 นาที แล้วจุ่มไฮโดรมิเตอร์ลงและอ่านค่าต่างๆ 
เมื่อช่วงเวลาผ่านไปในนาทีที่ 0.25, 0.5, 1 และ 2 นาที โดย
ไม่ต้องยกไฮโดรมิเตอร์ออก

4. ใช้จุกยางปิดแล้วเขย่าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวางกระบอกดิน
ให้จุ่มไฮโดรมิเตอร์อ่านค่าที่เวลา 2 นาที ถ้าค่าที่อ่านได้ 
ใกล้เคียงกับครั้งแรก ให้นำไฮโดรมิเตอร์ออก ห้ามเคลื่อน
ย้ายกระบอกแก้วน้้าดินอีก หลังจากนั้นคอยอ่านค่าใน นา
ทีต่อๆไป คือ 4,16,25 นาทีจนกระทั่งเกิดการตกตะกอน
สมควร ประมาณ 30 ขีด 

   ** เมื่ออ่านค่าแล้วต้องยกไฮโดรมิเตอร์ออก และจะต้อง
แช่ไฮโดรมิเตอร์ไว้ในสารละลายที่ทำ Zero Correction

5. เมื่อค่าที่อ่านได้จากไฮโดรมิเตอร์ลดลงประมาณ 30 ขีด
แล้ว นำน้ำดินไปใส่ถาดเพื่ออบแห้งหาน้ำหนักดินที่แท้จริง

6. การคำนวน

     - การหาขนาดของเม็ดดิน

K2 = ค่าปรับแก้เนื่องจากความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน หา

         ได้จากตารางที่ 4.4 

h = ระยะตกตะกอน (ซ.ม.) อ่านได้จากตารางที่ 4.5 

t = เวลาที่ใช้ในการตกตะกอน, นาที
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D = K2 √
h

D = K2 √
t



- เปอร์เซ็นต์ของดินที่มีขนาดเล็กกว่า( %Finer)

                                                              

Ws = น้ำหนักดินที่แท้จริง กรัม 

Rc = ค่าที่อ่านจาก Hydrometer หลังจากจากปรับแก้แล้ว 
(ขีด) 

∝= ค่าปรับแก้เนื่องจากความถ่วงจำเพาะของดิน ในตาราง
ที่ 4.6

- การคำนวณผลรวม ในบางกรณีการหาขนาดเม็ดดินโดย
วิธีไฮโดรมิเตอร์อาจทำต่อจากการร่อน โดยนำ ส่วนที่
ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มาทดลองโดยวิธีตกตะกอน ใน
ลักษณะ นี้ต้องคำนวณผลจากการร่อนก่อนแล้วนำ 

%Finer ของตะกอนผ่านเบอร์ 200, F200 มาใช้ในการ
คำนวณ คือ
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%F =
aRc

x 100 (4.9)%F =
Ws

x 100 (4.9)

%F =
aRc

x F200 (4.10)%F =
Ws

x F200 (4.10)

ตารางที่ 4.4 ค่าคงที่ K2



ตัวอย่างการคำนวณการร่อนผ่านตะแกรงอยู่ในรูปที่ 4.4 
และตัวอย่างการคำนวณการตกตะกอนแสดงในรูปที่ 4.5

น้ำค่า % Finer ที่ได้จากการร่อนตะแกรงและไฮโดรมิเตอร์ 
กับค่า Diameter ของเม็ดดิน มาเขียนกราฟ Semi – log 
แสดงการกระจายของเม็ดดิน ดังรูปที่ 4.6
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ตารางที่ 4.5 ค่า h ส้าหรับไฮโดรมิเตอร์แบบ 152H

ตารางที่ 4.6 Correction factors α for specific of soils



รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบการร่อนผ่านตะแกรง รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบไฮโดรมิเตอร์
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บทที่ 5
การบดอัดดิน
Soil Compaction

บทนำ
 ในงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา มีหลายงานที่ต้อง
อาศัยดินเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ถนน เขื่อน เป็นต้น ดังนั้น 
การบดอัดดินให้อยู่สภาพที่แน่นจึงมีความจำเป็น เพื่อที่
มวลดินจะได้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมดีขึ้น การบดอัดดิน
จะ เพิ่มความหนาแน่นและความสามารถในการรับน้ำหนัก
ลดการทรุดตัวลดการซึมผ่านของน้ำ (Permeability) ของ
ดินเฉพาะการบดอัดในสนามทำได้โดยใช้เครื่องจักรกล 
เช่น เครื่องบดล้อเหล็ก รถบดล้อยาง รถบดตีนแกะ หรือรถบด

ชนิดสั่นกระแทก เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้เครื่องจักรขึ้นอยู่
กับวัสดุที่จะบดอัด

อ้างอิง : ASTM D 698-70 , D 1557-70



     การบดอัดดิน เป็นวิธีการที่จะทำให้เม็ดดินจับตัวกัน
แน่นมากขึ้น โดยใช้กำลังทางกลเข้าช่วยทำให้ dry 

density เพิ่มขึ้น หรือทำให้ฟองอากาศในดินลดลง ที่
ความชื้นต่ำ ๆ เม็ดดินจะถูกล้อมรอบด้วยฟิล์มของน้ำ
ซึ่งจะทำให้เม็ดดินไมจับตัวเท่าที่ควรขณะที่บดอัด เมื่อ
ความชื้นมากขึ้นจะทำให้บดอัดได้ดีขึ้น แต่จะถึงจุดๆ
หนึ่งที่มีความชื้นพอเหมาะที่ทำให้มีค่า dry density มี
ค่ามากที่สุด (Optimum moisture content) ดัง
แสดงในรูปที่ 5.1 เมื่อเลยจุดนี้ไปแล้วปริมาณน้ำที่มาก
เกินไป จะทำให้เม็ดดินไม่เบียดชิดเท่าที่ควรทำให้ dry 

density ลดลง

ทฤษฎี
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รูปที่ 5.1 แสดงการจัดเรียงตัวของอนุภาคดิน



   ความสัมพันธ์ระหว่าง dry density และความชื้นสามารถ
เขียนได้ดังรูปที่ 5.2 ค่าความชื้นที่ให้ค่า dry density มาก
ที่สุด เรียกว่า Optimum moisture content (OMC) ที่จุด
นี้ ก็คือจุดที่การบดอัดได้ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้
พลังงานที่ใช้ในการบดอัดเป็นส่วนสำคัญ ถ้าใช้พลังงาน
มาตรฐานในการบดอัด จะได้กราฟ A ในรูป 5.3 ถ้าใช้
พลังงาน มากขึ้นก็จะได้กราฟที่จะให้ค่า OMC ที่มากขึ้น
ด้วย ในขณะที่ w % ลดลงในกราฟ B เป็นต้น

  Proctor, 1933 ได้กำหนดวิธีการทดสอบหาความสัมพันธ์ 
ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้นกับความหนาแน่นของดิน ที่ได้
จากการบดอัดในห้องปฏิบัติการ ต่อมาได้เป็นที่ยอมรับและ
นิยมใช้ทดสอบเรียกว่า Standard Proctor Test แต่ ภาย
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รูปที่ 5.2 ผลการทดสอบ Standard Com 

               paction ของดิน Silty clay

รูปที่ 5.3 แสดงพลังงานในการบดตัวต่อการ
บด

               อัดดิน



หลังการขนส่งมีวิวัฒนาการมากขึ้น ทำให้โครงสร้างต่างๆ
ต้องมีกำลังสูง ดังนั้นจึงได้มีวิธีการทดสอบการบดอัด โดยใช้
คุณสมบัติของการบดอัดที่ว่าเมื่อเพิ่มพลังงาน ดินจะมีความ
หนาแน่นมากขึ้น และความชื้นลดลงการทดสอบนี้ เรียกว่า 
Modified Proctor Test เป็นการเพิ่มพลังงานในการบดอัด
ให้มากขึ้น
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ตาราง 5.1 แสดงการเปรียบเทียบอุปกรณ์และพลังงานที่ใช้ทดสอบ



1. Mold Ø 4.0” x 4.6” with collar สูง 2.5 นิ้ว 
(Standard Proctor) ดังแสดงในรูปที่ 5.4

2. Mold Ø 6.0” x 5.0” with collar สูง 2.5 นิ้ว 
(Modified Proctor) ดังแสดงในรูปที่ 5.5

3. hammer Ø 2.0” Weight 5.5 lb (Standard 
Proctor)

4. hammer Ø 2.0” Weight 10.0 lb (Modified 
Proctor)

5. ตะแกรงร่อน เบอร์ 4 (Standard Proctor)

6. ตะแกรงร่อน เบอร์ ¾ (Modified Proctor)

7. ฆ้อนยาง แปรงอ่อนใช้ปัดดิน 

เครื่องมือทดสอบ
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8. ช้อนตักดิน

9. บรรทัดเหล็กปาดดิน

10. ถาดผสมดิน

11. ตาชั่ง ชั่งได้ละเอียด 0.1 กรัม

12. ตาชั่ง ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม

13. กระป๋องอบดิน

14. เครื่องดันตัวอย่างดินออกจาก Mold 

15. กระบอกตวงน้ำ



ก. STANDARD PROCTOR

      ตัวอย่างดินต้องเป็นตัวอย่างดินที่ตากให้แห้งหรือ
อบที่อุณหภูมิไม่เกิน 140 ºF แล้วนำมาร่อนผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 4 ใช้ตัวอย่างดินผ่านตะแกรงเบอร์ 4 
ประมาณ 5 กก.

การเตรียมตัวอย่างดิน
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รูปที่ 5.4 แสดง mold และ hammer สำหรับ Standard Proctor
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รูปที่ 5.5 แสดง mold และ hammer สำหรับ Modified Proctor

ข. MODIFIED PROCTOR

    ตัวอย่างดินแห้งที่ผ่านการตากหรืออบที่อุณหภูมิไม่
เกิน 140 ºF นำมาประมาณ 20 กก. นำมาแบ่งออก
เป็นกอง ๆ โดยวิธี Quartering ร่อนดินกองแรกด้วย
ตะแกรงเบอร์ ¾ ชั่งน้ำหนักดินที่ค้างบนเบอร์ ¾ เป็น
ค่า W1 ดินที่ผ่าน ตะแกรงเบอร์ ¾ นำไปใช้ในการ
ทดลอง ร่อนดินอีกกองด้วยตะแกรงเบอร์ ¾ และเบอร์ 
4 ชั่งดินที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 ให้มีน้ำหนักเท่ากับ 
W1 นำดินที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 ไปรวมกับดินที่ผ่าน
ตะแกรงเบอร์ ¾ เพื่อทำการทดลองต่อไป ตัวอย่างดิน
ที่รวมกันควรจะได้ประมาณ 7 กก.



STANDARD PROCTOR 

    ใช้ MOLD 4.0”X4.6”

วิธีการทดสอบ
5. ใช้ hammer ขนาด 5.5 lb บดอัดดินใน mold ในแต่ละ
ชั้น ๆ ละ 25 ครั้ง และต้องพยายามบดอัดให้ได้ความแน่น
ของดินในแต่ละชั้นสม่ำเสมอเท่ากันโดยตลอด ขณะบดอัด 
mold จะต้องวางบนพื้นคอนกรีตที่เรียบและ แข็ง

6. เมื่อบดอัดครบจำนวนครั้งแล้วถอด collar ของ mold 
ออกโดยใช้บรรทัดเหล็กปาดดินที่สูงเกินปาก mold ออก
และอุดแต่งผิวดินให้เรียบเสมอปาก mold. ใช้แปรงปัด
ทำความสะอาดดินที่ค้างอยู่นอก mold แล้วถอด base 
plate ออกนำไปชั่งหาน้ำหนักดินใน mold ให้ละเอียดถึง 
0.1 กรัม

7. ดันแท่งตัวอย่างออกจาก mold แล้วผ่ากลางตามแนวตั้ง
เก็บตัวอย่างดินตามแนวตั้งเก็บดินตามแนวผ่านี้ อย่างน้อย 
100 กรัม ไปชั่งน้ำหนักและเข้าอบในเตาอบเพื่อคำนวณหา
ปริมาณความชื้นต่อไป

8. เอาตัวอย่างดินที่เหลือมาทุบย่อยให้ร่วน แล้วผสมน้ำ
เพิ่มอีก 3 % คลุกเคล้ากันให้สม่ำเสมอแล้วทำการทดลอง
ซ้ำตามข้อ 4 ถึงข้อ 7 อีกจนกระทั่งน้ำหนักดินใน mold ที่ชั่ง
ได้ครั้งสุดท้ายลดลงและอย่างน้อยควรจะเปลี่ยนปริมาณน้ำ
ถึง 5 ครั้ง
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1. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของ Mold 
พร้อมทั้งคำนวณหาปริมาตรของ Mold
2. ชั่งน้ำหนักของ Mold ให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
3. ชั่งน้ำหนักดินตัวอย่างที่เตรียมไว้อย่างน้อย 2 กก.ผสม
น้ำลงไป 3-4% คลุกเคล้ากันให้ทั่วจนได้ความชื้นของดิน
สม่ำเสมอกันตลอด
4. ตักดินใส่ใน Mold ที่ประกอบด้วย collar และ base 
plate แล้วกะแบ่งปริมาตรของดินที่ใส่ให้ได้จำนวน 3 ชั้น
เท่า ๆ กันเมื่อ compact เสร็จแล้ว ขั้นสุดท้ายให้เหลือพ้น
ส่วนบนของ Mold เล็กน้อย



 MODIFIED PROCTOR 

    ใช้ MOLD Ø 6.0 “X 5.0”

1. วัดขนาดเส้นผ่านสูญกลางและความสูงของ mold พร้อม
ทั้งคำนวณหาปริมาตรของดินใน mold

2. ชั่งน้ำหนักของ mold ให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

3. ชั่งน้ำหนักดินที่เตรียมไว้อย่างน้อย 7 กก. ผสมน้ำลงไป 3 
– 4 % คลุกกันให้ทั่วจนได้ความชื้นในดินสม่ำเสมอกัน
ตลอด

4. ตักดินใส่ใน mold ที่ประกอบด้วย collar, base plate 
และ space disc เรียบร้อยแล้วกะแบ่งปริมาณดินที่ใส่ให้ได้
จำนวน 5 ชั้นเท่า ๆ กันเมื่อบดอัดแล้วชั้นสุดท้ายให้เหลือ
พ้นปาก mold เล็กน้อย

5. ใช้ hammer ขนาด 10 lb บดอัดดินใน mold ในแต่ละ
ชั้นให้ได้ 56 ครั้งและต้องพยายามบดอัดให้ได้ความหนา
แน่นของดินในแต่ละชั้นสม่ำเสมอเท่ากันโดยตลอดขณะ
ทำการบดอัด และขณะบดอัดจะต้องวาง mold บนพื้น
คอนกรีตที่เรียบและแข็ง

6. เมื่อบดอัดครบจำนวนครั้งแล้วถอด collar ของ mold 
ออกใช้ไม้บรรทัดเหล็กปาดดินส่วนที่อยู่เหนือปาก mold 
ออกแล้วอุดแต่งผิวดินให้เรียบสม่ำเสมอปาก mold ใช้
แปรงปัดทำความสะอาดดินที่ค้างอยู่นอก mold ถอด base 
plate ออกนำ mold ไปชั่งน้ำหนักให้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

7. ข้อ 7 และ 8 ทำเหมือนกับการทดสอบ Standard Com-
paction

การคำนวณ
1. คำนวณหาค่า density

2.คำนวณหา Dry density

      เมื่อ  w = ความชื้นของดิน
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wet density, Pwet =
Mass of wet soil

(5.1)wet density, Pwet =
Volume of mold

(5.1)

dry density, Pdry =
Pwet

(5.2)dry density, Pdry =
(1=W)

(5.2)



3. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้นและ 
Dry density โดยการนำค่า dry density มา plot กราฟ 
ในแกน y กับ water content ในแกน x

4. หาค่า Maximum dry density และ Optimum mois-
ture content จากกราฟเส้นโค้งในข้อ 3

ตัวอย่างการคำนวณแสดงในรูปที่ 5.6
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รูปที่ 5.6 ตัวอย่างการคำนวณการทดสอบการบดอัดดิน 

                Standard Proctor



บทที่ 6
การหาค่าความ
หนาแน่นของดิน
ในสนาม 
Field Density

บทนำ
     การบดอัดในสนามจะต้องมีการควบคุมคุณภาพให้มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการ จึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ
ใน สนามการหาความหนาแน่นของดินบดอัดเป็นวิธีหนึ่งที่
นิยมใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการบดอัด เช่น การบด
อัดในงานเขื่อนดิน จะต้องบดอัดให้ได้ 95% Modi-

Compaction การบดอัดจะต้องควบคุมความชื้นและความ
หนาแน่นใน การบดอัด ซึ่งวิธีการทดสอบมี 2 วิธี คือ วิธีใช้
ทรายมาตรฐาน (Sand Cone Method) และ วิธีใช้น้ำ (Bal-
loon Density Method)

อ้างอิง : ASTM D 1556-90, ASTM D 2167-66



ทฤษฎี
หลุมที่เราขุดดินขึ้นมาแทน การหาปริมาตรของหลุมนี้
จำเป็น จะต้องใช้วัสดุที่ทราบความหนาแน่นที่แน่นอนลงมา
แทนที่ ซึ่งสามารถหาปริมาตรได้

   หลักการก็คือ เมื่อเราขุดดินออกจากหลุมของบริเวณที่เรา
ต้องการทดสอบออก ก็นำวัสดุที่ทราบความหนาแน่น มาใส่
ลงไปแทนวัสดุที่เราทราบความหนาแน่นที่ใช้กัน คือ 1. 
ทรายมาตรฐาน (Ottawa Sand) 2. น้ำ ก็จะสามารถทราบ
ปริมาตรของหลุมที่ขุดได้นำดินที่เราขุดขึ้นมาไปชั่งน้ำหนัก 
ความหนาแน่นสามารถหาได้จากสมการ 

    นำดินที่ขุดจากหลุมไปหาความชื้น จะสามารถหาหน่วย
น้ำหนักแห้งของดินได้
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    การหาค่าความหนาแน่นของวัสดุใด ๆ สามารถหาได้
จากสมการ

=
M

(6.1)=
V

(6.1)

เมื่อ 
  = ความหนาแน่นของวัสดุ 

M = มวลของวัสดุ 
V  = ปริมาตรของวัสดุ

     แต่มวลดินเป็นวัสดุที่แตกต่างจากวัสดุชนิดอื่น เนื่องจาก
เนื้อดินประกอบด้วย 3 ส่วน คือ น้ำ อากาศ เม็ดดิน ฯลฯ 
นอกจากนี้รูปร่างของมวลดินไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การทดสอบในสนามเมื่อขุดดินขึ้นมาจะไม่สามารถหา
ปริมาตรได้ จึงได้มีการแก้ปัญหา โดยการหาปริมาตรของ

     wet =
Mass of wet soil from hole

(6.2)     wet =
Volume of hole

(6.2)

 dry =
wet

(6.3) dry =
1+W

(6.3)



เมื่อ w = เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดิน

    เนื่องจากความถูกต้องของปริมาตรของหลุมขึ้นอยู่กับ
ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเม็ดดิน และการหาความชื้นของดิน ก็
ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตัวอย่าง ปริมาตรของหลุมและปริมาณ
ดินตัวอย่างที่เหมาะสม แสดงในตารางที่ 6.1

   การทดสอบความหนาแน่นในสนามมี 2 วิธี ซึ่งแต่ละวิธี
แบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนการปรับเทียบ (Calibration)

2. ขั้นตอนการทดสอบ
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ตารางที่ 6.1 ปริมาณตัวอย่างดินที่เหมาะสมในการทดสอบ



     วิธีนี้เป็นวิธีการใช้ทราย Ottawa ซึ่งถือว่าเป็นทราย
ที่มีขนาดเท่าๆกัน (Uniform) ทำให้มีความหนาแน่น 
(Density) เท่าๆกัน หรืออาจจะใช้ทรายซึ่งร่อนผ่าน
ตะแกรง No.20 แต่ค้างบนตะแกรง No.30 หรือทราย
ที่ร่อนผ่าน ตะแกรงเบอร์ 30 แต่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 
40 แทนได้

อุปกรณ์การทดลอง
1. Sand-cone apparatus ดังแสดงในรูปที่ 6.1

2. Ottawa sand หรือ ทรายที่มีขนาด Uniform

3. เครื่องชั่งชนิดละเอียด 0.1 กรัม

4. อุปกรณ์ขุดดิน (สิ่วเจาะดิน ฆ้อน ช้อนตักดิน)

5. เตาอบ

6. กระป๋องอบดิน 2 กระป๋อง
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รูปที่ 6.1 เครื่องมือสำหรับวิธีการทดสอบแบบกรวยทราย

วิธีการแทนที่ด้วยทราย
(Sand cone Method)



การ Calibration หาน้ำหนักของทรายในกรวย

1. ใส่ทรายลงในขวด Sand cone อย่างน้อยค่อนขวด นำไป
ชั่ง บันทึกค่า Ma

2. วาง base plate ลงบนพื้นที่ราบเรียบ คว่้าขวดให้กรวย
วางลงบน base plate โดยวางในลักษณะเช่นเดียวกับที่จะ 
ทำการทดสอบในสนาม

3. เปิดวาล์วให้ทรายไหลลงสู่กรวยและ base plate จน
กระทั่งทรายหยุดไหล ปิดวาล์ว (ในขณะที่ปล่อยให้ทราย
ไหล จะต้องเป็นการไหลโดยอิสระ ไม่มีการสั่นสะเทือนที่
ขวดหรือบริเวณใกล้เคียง)

4. นำขวดไปชั่งใหม่ บันทึกค่า Mb

5. มวลของทรายในกรวยและ base plate หาได้จาก       
Mb – Ma = M3

6. ควรจะทำการทดสอบอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย

การ Calibration หาความหนาแน่นของทราย

1. ชั่งน้ำหนักของ sand cone apparatus บันทึกค่า Mc

2. วางขวดโดยหงายกรวยขึ้น เปิดวาล์วค่อยๆเททรายลง
ในขวดทางด้านกรวย โดยการเทให้ไหลโดยอิสระ ความ
สูงของการเทควรประมาณเท่าๆ กับความสูงของหลุมที่จะ
ทดสอบในสนาม จนกระทั่งทรายเต็มขวด ปิดวาล์วในขณะ
ที่เทไม่มีการสั่นสะเทือน และควรเททรายให้ไหลสม่ำเสมอ

3. นำไปชั่ง บันทึกค่า Md

4. คำนวณหาค่ามวลของทรายในขวด Ms = Md - Mc

5. จากค่าปริมาตรของขวด สามารถคำนวณหาความหนา
แน่นของทรายจากสมการ
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sand

=
Mass of sand

=
Ms

     
sand

=
Volume of Jar

=
V



การ Calibration หาปริมาตรของขวด

1. เติมน้ำลงในขวดจนเต็ม ปิดวาล์ว ถ้าเติมน้ำล้นขึ้นมา เท
น้ำออก

2. เช็ดขวดภายนอกให้แห้ง นำไปชั่งหามวลของขวด+น้ำ, 
M4

3. หามวลของน้ำในขวด Mw= M4- Mc

4. คำนวณหาปริมาตรของขวด V = Mw T 

เมื่อ 

V     = ปริมาตรของขวด 

Mw = มวลของน้ำในขวด 

T  = ปริมาตรของน้ำ/มวลของน้ำ 1 กรัม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิ ดังแสดงในตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 หน่วยน้ำหนักของน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ



วิธีการทดสอบในสนาม

1. เลือกตำแหน่งที่ต้องการทดสอบหาความหนาแน่น

2. พยายามเกลี่ยผิวหน้าดินของบริเวณที่ทดสอบให้
เรียบเสมอกัน

3. วาง base plate ตอกตะปูยึดติดให้แน่น

4. ขุดดินให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของ base plate ความลึกของหลุมเจาะขึ้น
กับปริมาตร ของหลุมที่ต้องการ พยายามขุดให้ก้นหลุม
เป็นแอ่งก้นกระทะ ดินที่ขุดขึ้นมาทั้งหมดนำไปชั่งน้ำ
หนัก (ดินที่ขุดขึ้นมาต้องพยายามไม่ให้ตกหล่น) 
บันทึกค่า Mt

วิธีการทดสอบ
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5. นำตัวอย่างดินไปหาความชื้ น(w%) อย่างน้อย 2 
ตัวอย่าง เพื่อหาค่าเฉลี่ย

6. เตรียมทรายใส่ในขวดอย่างน้อยค่อนขวด นำไปชั่ง
พร้อมกรวย บันทึกค่า M1

7. นำขวดมาคว่้าลงบนหลุมที่ขุดไว้ เปิดวาล์วให้ทราย
ค่อยๆไหลอย่างอิสระ จนกระทั่งทรายหยุดไหล ปิด
วาล์ว นำทรายที่เหลือไปชั่งน้ำหนัก M2

8. เก็บทรายในหลุมคืน นำไปร่อนทำความสะอาดเอา
เศษดินที่ปน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ขั้นตอนการ
ทดสอบในสนามแสดงในรูป 6.2



รูปที่ 6.2 ขั้นตอนการทดสอบ Sand Cone ในสนาม
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การคำนวณผลการทดลอง 
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ตารางการบันทึกผลแสดงในรูปที่ 6.3 และรูปที่ 6.4

     มวลของทรายในหลุม = M1-M2-M3 (มวลของทรายในกรวยและ base plate) (6.4)

การคำนวณผลการทดลอง 

     ปริมาตรของหลุมขุด =
Mass of sand in hole

(6.5)     ปริมาตรของหลุมขุด =
sand

(6.5)

     ความหนาแน่นของดิน,     wet =
Mass of soil from hole, Mt

(6.6)     ความหนาแน่นของดิน,     wet =
Volume of hole

(6.6)

     ความหนาแน่นแห้งของดิน,     dry =
wet

(6.7)     ความหนาแน่นแห้งของดิน,     dry =
1+w

(6.7)
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รูปที่ 6.3 ตัวอย่างการบันทึกผลการปรับเทียบ

               หาความหนาแน่นของทราย

รูปที่ 6.4 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ

               หาความหนาแน่นของดินในสนาม



บทที่ 7
การไหลซึม
ของน้ำในดิน 
Permeability of Soil

บทนำ
     จากคุณสมบัติทางกายภาพของดินทำให้ทราบว่าใน
มวลดินประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เนื้อดิน น้ำและอากาศ ซึ่ง
ส่วนที่เป็น น้ำและอากาศ เราถือว่าเป็นช่องว่างในมวลดิน 
(Void) การไหลซึมของน้ำในดิน ก็คือ การไหลซึมของน้ำ ผ่าน
ช่องว่างในมวลดิน เรียกว่า “ความซึมน้ำของดิน” Perme-
ability, k ค่าความซึมน้ำของดินเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ
ดิน

ถ้ามวลดินที่น้ำซึมผ่านได้ง่าย ค่า k จะสูง เรียกว่า Pervi-
ous Soil เช่น ดินทราย เป็นต้น แต่ถ้าดินที่ยอมให้น้ำซึม 
ผ่านได้ยาก ค่า k จะต่า เรียกว่า Impervious Soil เช่น ดิน
เหนียว เป็นต้น ความซึมน้ำของดิน เป็นคุณสมบัติทาง 
วิศวกรรมที่สำคัญสำหรับงานโยธาที่เกี่ยวข้องกับการ
ระบายน้ำ เช่น งานดินขุดบริเวณที่มีน้ำใต้ดินสูง ๆ ต้อง
ออกแบบ ระบบปั๊มเพื่อให้สูบน้ำได้ทัน การรั่วซึมของน้ำ
ผ่านเขื่อนดิน และการออกแบบ Filter เพื่อรับน้ำและระบาย
น้ำ นอกจากนี้ ยังสามารถบอกถึงคุณสมบัติการทรุดตัวของ
ดินเหนียวในทางอ้อมได้ด้วยเช่นกัน

อ้างอิง : ASTM D 2434-68



ทฤษฎี

เมื่อ 

v = ความเร็วในการไหลซึม 

i = hydraulic gradient 

k = สัมประสิทธ์ของความซึมน้ำของตัวกลางซึ่งเป็นค่าคงที่ 
△h = ความต่างระดับของน้ำ (head difference) ในช่วง

ความยาวของการซึม L 

△L = ช่วงความยาวของการไหลซึม

68

     การไหลซึมของน้ำผ่านดิน ก็คือการไหลของน้ำผ่าน
ช่องว่างระหว่างเม็ดดินในมวลดินนั่นเอง แรงดันของ
น้ำ จะต้องสูญเสียไปเพราะแรงเสียดทานของผิวเม็ด
ดิน Darcy นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้เสนอกฎ
แห่งการไหลซึมไว้ ว่า “ความเร็วของการไหลซึมของ
ของเหลวผ่านตัวกลางพรุน จะเป็นปฏิภาคกับไฮ
ดรอลิคเกรเดียน (hydraulic gadient)” ดังสมการ

v = ki =
△h

(7.1)v = ki =
△L

(7.1)

v∝i



ปริมาณน้ำที่ไหลซึมผ่านดิน สามารถคำนวณได้จากสมการ

เมื่อ 

q = อัตราการไหลของน้ำผ่านดิน 

Q = ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านดินในช่วงเวลา t 

t = ช่วงเวลา(ที่ปริมาณน้ำ Q ไหลซึมผ่าน) 

A = พื้นที่หน้าตัดของตัวกลางที่น้ำไหลซึมผ่าน

     ค่าความซึมได้ของน้ำในดิน (k) เป็นค่าคงที่ เป็นค่าเฉพาะของ
มวลดินนั้น  ๆ ซึ่งค่าความซึมได้ของน้ำในดินนี้ ขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของสิ่งต่อไปนี้

1. ขนาดและรูปร่างของเม็ดดิน (Grain Size Shape) 
เนื่องจากช่องว่างภายในมวลดินขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของ
เม็ดดิน ทำให้ค่าความซึมได้ของน้ำในดินอยู่กับขนาดและรูปร่าง
ของเม็ดดินด้วย โดยค่าความซึมได้ของน้ำในดินจะเป็นปฏิภาค
กำลังสองของขนาดประสิทธิผลของเม็ดดิน (D210) สำหรับดิน
ทรายและกรวดได้มีผู้พยายามที่จะประมาณค่าความซึมได้ของ
น้ำ ดังสมการ

K = 100(D210) ซม./ วินาที (7.3)

เมื่อ D1 = ขนาดเม็ดดินเมื่อมี 10 % ที่อุณหภูมิ 20 ºC

สมการนี้เสนอโดย Allen Hazen ใช้ได้เฉพาะกับดินทรายหรือ
กรวดเท่านั้น
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q = Av

Q
= Aki

t
= Aki

Q = Akit (7.2)



2. ขนาดและรูปร่างของเม็ดดิน (Grain Size Shape) 
เนื่องจากช่องว่างภายในมวลดินขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของ
เม็ดดิน ทำให้ค่าความซึมได้ของน้ำในดินอยู่กับขนาดและรูปร่าง
ของเม็ดดินด้วย โดยค่าความซึมได้ของน้ำในดินจะเป็นปฏิภาค
กำลังสองของขนาดประสิทธิผลของเม็ดดิน (D210) สำหรับดิน
ทรายและ กรวดได้มีผู้พยายามที่จะประมาณค่าความซึมได้ของ
น้ำ ดังสมการ

เมื่อ 

k20 = ส.ป.ส ความซึมได้ของน้ำ ที่อุณหภูมิ 20 ºC 

kT = ส.ป.ส ความซึมได้ของน้ำ ที่อุณหภูมิที่ทำการทดสอบ 

µT = ความหนืดของน้ำที่อุณหภูมิที่ทำการทดสอบ 

µ20 = ความหนืดของน้ำที่อุณหภูมิ 20 ºC

3. อัตราส่วนช่องว่าง (Void Ratio) คืออัตราส่วนของช่อง
ว่างระหว่างมวลดินต่อปริมาตรเม็ดดิน ถ้ามีช่องว่างมาก 
น้ำย่อมไหลได้ดีกว่าช่องว่างน้อย เช่นทรายหลวม ย่อมมี
ความซึมได้ของน้ำสูงกว่าทรายแน่น ได้มีผู้พยายามจะ
ประมาณความสัมพันธ์ระหว่าง e และ k แต่ยังไม่มีการ
ศึกษาที่แน่นอนออกมาเป็นสมการ
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k20 = kT
µT

(7.4)k20 = kT
µ20

(7.4)

ตารางที่ 7.1 ค่าความหนืดของน้ำ ณ. อุณหภูมิต่างๆ 

                    (หน่วยเป็น millipoises)



    

71

4. รูปร่างและการจัดเรียงตัวของช่องว่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในดินเหนียว ที่รูปร่างของเม็ดดินเป็นแบบแผ่น เมื่อจับ
ตัวกันแบบเรียงซ้อนๆกัน การซึมผ่านของน้ำในทิศตั้งฉาก
กับการเรียงตัวของเม็ดดินจะมีค่าต่ำ ในขณะที่ค่าความซึม
น้ำในทิศทางขนานกับการวางตัวของชั้นดิน จะมีค่าความ
ซึมได้ของน้ำมีค่าสูงขึ้นด้วย
5. ระดับความอิ่มตัว ฟองอากาศที่อยู่ในมวลดินจะเป็นสิ่งที่
คอยกั้นขวางการไหลของน้ำผ่านดิน ดังนั้นถ้าระดับความ
อิ่มตัวมีค่าสูงขึ้น ค่าความซึมได้ของน้ำจะมีค่าสูงขึ้นด้วย

การหาค่าความซึมได้ของน้ำผ่านดิน ในห้องปฏิบัติการ มี
อยู่ 2 วิธี คือ
     1. แบบความดันคงที่ (constant head)
     2. แบบความดันน้ำแปรเปลี่ยน (variable head)

     ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับดินแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับค่า k 
โดยทั่วๆไปดังแสดงในตารางที่ 7.2

รูปที่ 1.2 แสดงก้านเจาะ และหัวเจาะ



1. mold สาหรับบรรจุดินตัวอย่าง

2. ชุดอุปกรณ์สาหรับทดสอบ Permeability

อุปกรณ์การทดสอบ
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CONSTANT HEAD (ระดับน้ำคงที่)

วิธีการทดสอบ
ไล่ฟองอากาศ อย่าเปิดวาล์วเร็วเกินไปจะทำให้ทรายเดือด 
จนกระทั่งระดับน้ำขึ้นเต็มกระบอก ปล่อยให้น้ำล้นผ่านปลั๊ก
บน เปิดวาล์วทางด้านข้างไล่อากาศในหลอดวัดระดับน้ำทั้ง
สองด้วยการเคาะเบา ๆ จนกระทั่งฟองอากาศลอยขึ้นจนหมด

4. ปิดวาล์วทางด้านล่าง ถอดสายยางออกแล้วนำไปต่อ
วาล์วทางด้านบนของตัวอย่าง เปิดวาล์วให้น้ำไหลผ่าน
ตัวอย่างทางด้านบน อ่านระดับน้ำในหลอดมาโนมิเตอร์
สังเกตดูจนกระทั่งระดับน้ำไม่เปลี่ยนแปลงดัง แสดงในรูปที่ 7.1
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1. เตรียมตัวอย่างดิน ถ้าเป็นทรายให้กำหนดความหนาแน่น 
สำหรับดินเหนียวคงสภาพใช้วิธีแต่งตัวอย่างใส่ลงใน 
mold วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความยาวตัวอย่างพร้อมทั้งชั่ง
น้ำหนัก
2. สำหรับตัวอย่างดินเหนียวหรือดินลูกรังบดอัด ต้องปล่อย
ทิ้งไว้ให้ตัวอย่างดินชุ่มน้ำอย่างน้อย 12 ชั่วโมง สำหรับดิน
ทรายสามารถทดสอบได้ทันที
3. ต่อสายยางจากหลอดวัดระดับน้ำเข้าทางเข้ากระบอก 
วัดระยะระหว่างทางเข้าทั้งสอง เปิดน้ำเข้ากระบอก 
ตัวอย่างเพื่อให้ตัวอย่างอิ่มตัวด้วยน้ำ โดยนำท่อยางจาก
ถังน้ำด้านบนต่อเข้ากับวาล์วทางด้านล่างของกระบอก
ตัวอย่าง ค่อย ๆ เปิดวาล์วให้น้ำค่อย ๆ ไหลขึ้นด้านบนเพื่อ

รูปที่ 7.1 ผังการทดสอบแบบระดับน้ำคงที่



5. เริ่มทำการทดสอบด้วยการจับเวลา เอากระบอกตวงเข้า
รับน้ำที่ล้นออกจากภาชนะ เมื่อจับเวลาได้ 15 วินาที 
จดบันทึกปริมาตรของน้ำในกระบอกตวงและอุณหภูมิของ
น้ำ ทำซ้ำอย่างน้อย 5 ครั้งโดยไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ได้
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก หรือโดยการเปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 
15 20 25 30 วินาที แล้วจดบันทึกข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย

6. คำนวณหาค่าความซึมได้ของน้ำในดิน จากสมการ

เมื่อ 

Q = ปริมาตรน้ำที่วัดระหว่างการทดสอบเวลา t, ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

Lc = ระยะระหว่างหลอดมาโนมิเตอร์วัดระดับน้ำ, ซม 

t = ระยะเวลาที่ทดสอบ, วินาที 

h = ผลต่างระดับน้ำในหลอดมาโนมิเตอร์, ซม 

A = พื้นที่หน้าตัดกระบอกตัวอย่างดิน, ตร.ซม

7. ปรับค่าสัมประสิทธิ์การซึมได้ของน้ำผ่านที่อุณหภูมิ
ทดลองเป็นค่าซึมได้ของน้ำที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

8. จากการทดสอบทั้ง 5 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย ค่าความซึมน้ำ
ของดิน
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kT =
QLc

ซม./ วินาที (7.5)kT =
t x h x A

ซม./ วินาที (7.5)

k20 = kT

µT

(7.6)k20 = kT

µ20

(7.6)



     สำหรับการทดสอบความดันน้ำแปรเปลี่ยน วิธีการเต
รียมตัวอย่างเหมือนกับการทดสอบแบบความดันคงที่ แต
หลักการของเครื่องมือแสดงในรูปที่ 7.2

1. หลังจากทาการทดสอบแบบระดับน้ำคงที่ ปิดวาล์วที่ด้าน
ล่างของกระบอกตัวอย่าง และปิดสายยางต่อเข้าหลอดวัด
ระดับน้ำทั้งสองด้วยแคล้มรัดสายยาง ไล่ฟองอากาศอีก
ครั้งจนไม่มีฟองอากาศในกระบอกบรรจุตัวอย่าง

2. เปิดวาล์วน้ำเข้าในหลอดวัดระดับน้ำ โดยเลือกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางให้พอเหมาะกับชนิดของดินที่ทดลอง 
ปล่อยให้ระดับน้ำในหลอดสูงขึ้นจนใกล้ปลายหลอดระดับ 
h0

3. ขีดระดับที่หลอดวัดระดับน้ำที่ปล่อยให้ระดับน้ำลงมาถึง
ระดับ h1 ที่ส่วนล่างของหลอดวัดระดับน้ำ

4. เปิดวาล์วให้น้ำไหลผ่านตัวอย่าง จับเวลาที่น้ำลดจาก
ระดับ h0 ถึง h1

5. เริ่มทดลองใหม่ โดยทาซ้ำอีก 3 ครั้ง

6. การคำนวณ ค่าการซึมน้ำของดิน

เมื่อ 

a,A = พื้นที่หน้าตัดของหลอดวัดระดับน้ำและตัวอย่างดิน , 
ตร.ซม. 

L = ความยาวของตัวอย่างดิน , ซม. 

∆t = เวลาที่ใช้ในการไหลซึม , วินาที 

h0 = ความสูงของระดับน้ าเริ่มต้น , ซม. 

h1 = ความสูงของระดับน้ าเมื่อเวลาผ่านไป ∆t วินาที, ซม.

VARIABLE HEAD (ระดับน้ำแปรเปลี่ยน)
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kT =
2.3 aL

log
ho

(7.7)kT =
A x ∆t

log
h1

(7.7)



7. ปรับแก้ค่าการซึมน้ำของดินเนื่องจากอุณหภูมิ    ตารางบันทึกผลการทดลองแบบระดับน้ำคงที่และระดับ
แปรเปลี่ยนแสดงในรูปที่ 7.3
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k20 = kT

µT

(7.8)k20 = kT

µ20

(7.8)

รูปที่ 7.2 แสดงการทดสอบค่าความซึมน้ำแบบ

               Variable head

รูปที่ 7.3 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบหาค่า

               ความซึมน้ำของดิน



บทที่ 8
การหาค่า
แคลิฟอร์เนีย แบริ่ง 
เรโช California 
Bearing Ratio

บทนำ
     การทดสอบ CBR เป็นการทดสอบที่ได้รับการพัฒนามา
จาก California Division of Highway ประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเพื่อจะตรวจสอบคุณภาพของชั้นรองพื้น
ทางในงานถนน โดยเป็นการทดสอบ กำลังรับน้ำหนักของ
ดินบด อัดเทียบกับกำลังรับน้ำหนักมาตรฐานที่ได้จากการ

ทดสอบหินคลุก ค่า CBR ของดินแต่ละชนิดสามารถ
กำหนดสมบัติของดินที่ใช้รองพื้นทางทำถนนได้ ดังตาราง
ที่ 8.1 นอกจากนี้ ค่า % CBR ยังมีความสัมพันธ์กับ sub-
grade modulus (K) เพื่อใช้ในการออกแบบถนนลาดยาง
และถนนคอนกรีตอีกด้วย

อ้างอิง : ASTM D 1883

ตารางที่ 8.1 การเปรียบเทียบค่า CBR กับการใช้งาน



ทฤษฎี
     เมื่อ Standard Unit Load เป็นค่ามาตรฐานที่ได้จาก
การกด Piston ที่มีพื้นที่หน้าตัด 3 ตร.นิ้ว ด้วยอัตรา 0.05 
นิ้ว/นาที ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 8.2 โดยทั่วไปค่า % CBR จะ
ใช้ค่าที่การกด 0.1 นิ้วเป็นมาตรฐาน ในกรณีที่ %CBR ของ 
การกดที่ 0.2 นิ้ว มีค่ามากกว่าที่ความลึก 0.1 นิ้ว ควรจะ
ทำการทดลองอีกครั้งหนึ่ง ถ้าค่า % CBR ที่ได้ยังเป็นไปใน 
ลักษณะเดิม ก็ให้ใช้ค่า % CBR ที่การยุบตัว 0.2 นิ้ว
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    % CBR =
Test unit load

x 100% (8.1)    % CBR =
standard unit load

x 100% (8.1)

ตารางที่ 8.2 ค่ากำลังรับน้ำหนักที่ได้จากการกดหินคลุกมาตรฐาน

    การทดสอบ CBR เป็นการทดสอบกำลังการรับน้ำ
หนักของที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว โดยการกดท่อนเหล็ก
กลมตันมาตรฐาน (Piston) ขนาดพื้นที่หน้าตัด 3 
ตร.นิ้ว ด้วยอัตรา คงที่ 0.05 นิ้วต่อนาที แล้วนำไปหา
อัตราส่วน เปรียบเทียบกับค่าหน่วยน้ำหนักมาตรฐาน 
(Standard unit load) ที่ได้จากการทดสอบด้วย 
Piston ขนาดเดียวกันบนหินคลุกที่บดอัดแน่นที่ความ
ลึกของการกดเท่ากัน ค่าที่ได้นี้เรียกว่า “เปอร์เซ็นต์ 
CBR”



การปรับแก้ค่า CBR

จากการทดสอบ CBR จะได้รูปกราฟ ดังรูปที่ 8.1

     กราฟ-ก เป็นลักษณะกราฟของดินเมื่อทดสอบ CBR แล้ว
ได้ค่าถูกต้อง

     กราฟ-ข เป็นลักษณะกราฟของดินเมื่อทดสอบ CBR ทั่วๆไป 
กราฟมีลักษณะโค้งหงายในช่วงแรกที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
ตอนตั้งลูกสูบทรงกระบอกสัมผัสดิน เราตั้งโดยเมื่อลูกสูบ
กดลงดินมีค่า Load ขึ้นแล้ว ถือว่า Penetration เป็น 0 แต่
ความจริงค่า Penetration ยังไม่เป็น 0 เนื่องจากมีเศษดิน
อยู่ระหว่างผิวของดินและลูกสูบทรงกระบอก ทำให้มี Load 
ขึ้น ต้องแก้กราฟโดยลากส่วนที่เป็นเส้นตรงสัมผัสแกนนอน 
แล้วเลื่อนแกนตั้งไปอยู่ที่จุดสัมผัสนั้น เรียกว่า “Initial 
Correction” จากจุดนี้วัดระยะเท่าสเกล 2.5 มม และ 5 มม. 
ลากไปตัดเส้นกราฟ จะได้จุดตัด “corrected 2.5 มม 
penetration” และ “corrected 5.0 มม penetration”
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รูปที่ 8.1 แสดงการปรับแก้ค่า initial ในการทดสอบ CBR



     การทดสอบ CBR ทำได้ทั้งในห้องปฎิบัติการและใน
สนามจากตัวอย่างดินที่บดอัดดีแล้วตามวิธีการของ 
Standard Proctor หรือ Modified Proctor การเตรียม
ตัวอย่างดินจะต้องเตรียม 2 ชุด โดย

1. ชุดแรกทำการทดสอบทันทีที่เตรียมตัวอย่างเสร็จเรียกว่า 
Unsoaked Sample

2. ชุดที่ 2 ทำการทดสอบเมื่อแช่น้ำทิ้งไว้ 96 ชั่วโมงเรียกว่า 
Soaked Sample เพื่อให้ดินอิ่มตัวและเพื่อวัดหาอัตราการ
บวมตัวของดินด้วย ในระหว่างการแช่น้ำอยู่จะต้องมีน้ำ
หนักกดทับบนตัวอย่าง(Surcharge) ไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ 
หรือเท่ากับน้ำหนักของพื้นทางและผิวจราจร เนื่องจากถนน
ที่ใช้งานจริงอาจจะต้องมีการแช่น้ำเนื่องจากน้ำท่วมขังใน
หน้าฝน ถ้าไม่ได้ทดสอบเผื่อไว้เมื่อใช้งานจริงอาจจะเกิด
ปัญหาขึ้นได้

     บางครั้งในการออกแบบอาจจะใช้ค่า % C.B.R จากการ
ทดสอบ Soaked sample เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของดิน
ที่จะนำมาเป็นวัสดุก่อสร้าง
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1. แบบ (Mold) สำหรับเตรียมตัวอย่างขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 7 นิ้ว พร้อม collar สูง 2.5 
นิ้ว และ base plate สาหรับยึด mold และ collar

2. Space Disc สูง 2.5 นิ้ว

3. Hammer หนัก 10 ปอนด์

4. Swelling Plate พร้อมขายึดมีเกลียวปรับความสูง
ต่ำได้

5. สามขา (tripod) สาหรับยึด dial indicator เพื่อ
วัดอัตราการบวมตัวของดินเมื่อแช่น้ำ

6. Dial indicator วัดได้ 1 นิ้ว อ่านได้ละเอียด 
0.001 นิ้ว

7. น้ำหนักกดทับ (surcharge weight) หนักแผ่นละ 
5 ปอนด์

อุปกรณ์การทดสอบ

อุปกรณ์การทดสอบ CBR ในห้องปฏิบัติการแสดงในรูปที่ 
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8. Penetration piston พื้นที่หน้าตัด 3 ตร.นิ้ว

9. Loading device แบบ Hydraulic jack หรือ screw 
jack มีอุปกรณ์วัดแรงได้ 10,000 ปอนด์

10. ถังน้ำแช่ดินพร้อม Mold

11. ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 4 และ ¾ นิ้ว

12. เครื่องชั่ง ถาดคลุกดิน มีดปาดดิน กระบอกตวงน้ำ

รูปที่ 8.2 แสดงอุปกรณ์การทดสอบ CBR



1. ดินตัวอย่าง ก่อนจะนำมาทดลองจะต้องปล่อยทิ้ง
ให้แห้งในห้องปฏิบัติการ (air dry) แบ่งดินออก
เป็นกองตามวิธี Quartering แล้วผ่านตะแกรง
เบอร์ ¾ in. ส่วนที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ ¾ in. ให้
ทิ้งไปและชดเชยด้วยดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ¾ in. 
แต่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 ด้วยน้ำหนักที่เท่ากัน

2. หาจุด Optimum moisture content โดยวิธี 
Modified Proctor Method

เตรียมตัวอย่างดิน
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การ เตรียมตัวอย่างดินสำหรับการ

ทดสอบ

วิธีการทดสอบ
4. คำนวณปริมาณน้ำที่ต้องใช้จาก Optimum moisture 
content + 2% 

5. บดอัดดินตามมาตรฐาน Modified Proctor

6. หลังจากบดอัดจนครบจำนวนชั้นและจำนวนครั้งแล้ว 
ถอด collar ออกใช้ไม้บรรทัดเหล็กปาดส่วนที่สูงกว่า mold 
พร้อมกับซ่อมแซมส่วนที่ผิวบนของดินตัวอย่างให้เรียบ
เสมอกับปาก mold

7. ถอด base plate และ spacer disc ออกทำความสะอาด
ภายนอก mold ให้เรียบร้อย นำไปชั่งเพื่อหา Wet density

8. เอากระดาษกรองวางบน base plate เพื่อป้องกันไม่ให้
ดินเกาะติดแผ่นเหล็กประกอบ mold ที่มีดินอัดแน่นนี้เข้า
กับ base plate โดยใช้ปาก mold ด้านที่ดินเสมอปากวาง
บน base plate และส่วนที่มีช่องว่าง 2.5 นิ้วอยู่ด้านบน
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1.  ชั่งดินที่เตรียมไว้ประมาณ 6 กิโลกรัม
2. เตรียม mold ไว้ 2 ชุด ชั่งหาน้ำหนัก mold ( เฉพาะ 
mold ไม่รวม base plate )
3. ประกอบ mold เข้ากับ base plate และ space ( ขนาด
เส้นผ่านกลางขนาด 6 นิ้ว สูง 2 นิ้ว) ใช้กระดาษกรอง 
ขนาด Ø 6” ปูทับบน spacer เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเกาะติดกับ
แผ่นเหล็ก

Mwater = Msoil x (Wopt + 2%)



9. จาก mold ของตัวอย่างดินในข้อ 8 ให้วางแผ่นเหล็ก 
surcharge อย่างน้อย 10 ปอนด์ ลงบนดินตัวอย่างใน mold

10. จัดวาง mold พร้อมดินตัวอย่างเข้าเครื่องกดทดสอบ 
ซึ่งมี piston ขนาดพื้นที่หน้าตัด 3 ตารางนิ้วประกอบติดอยู่
จัดให้ผิวหน้าของดินใน mold แตะสัมผัสกับ piston ดัง
กล่าว จัดเข็ม dial gauge ที่ใช้วัด penetration ให้อยู่ที่จุดศูนย์

11. เริ่มกดแท่ง piston ในอัตรา 0.05 นิ้วต่อนาที พร้อมทั้ง
อ่านค่าน้ำหนักที่ตรงกับ penetration 0, 0.025, 0.05, 
0.075, 0.1, 0.2 ,0.3, และ 0.4 นิ้ว

12. เสร็จแล้วถอด mold ออกจากเครื่องกดทดสอบเก็บ
ตัวอย่างดินตรงกลางตามแนวตั้งประมาณ 100 กรัม นำไป
หาเปอร์เซ็นต์ความชื้น

13. จาก mold ของตัวอย่างที่ได้ในข้อ 8 นำมาวางแผ่น
เหล็ก surcharge หนัก 10 ปอนด์ ลงบนดินตัวอย่างใส่ 
swelling plate สำหรับวัดอัตราการบวมตัวของดิน ซึ่งมี
ด้ามขันเกลียวขึ้นลง ได้ติดอยู่ตรงกลาง plate ก่อนวาง 
แผ่นเหล็ก surcharge ลงบนดินตัวอย่างแล้วเอากระดาษ
กรองวางคั่นใต้แผ่น surcharge เสียก่อน เพื่อป้องกัน ไม่
ให้แผ่นเหล็กติดกันหลังแช่น้ำแล้ว

14. แช่ mold จากข้อ 13.ในภาชนะที่เตรียมไว้ให้น้ำท่วม 
surcharge ประมาณ 1 นิ้ว ใช้ dial gauge อ่านได้ละเอียด 
0.001 นิ้ว ยึดติดกับ tripod แล้ววางบนปาก mold จัดให้
ปลายของ dial gauge แตะสัมผัสกับก้านของ swelling 
plate เพื่อวัดหาค่าการบวมตัวของดิน ดังแสดงในรูปที่ 8.3
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การทดสอบดินสำหรับ             U N -

S O A K E D  S A M P L E

ก า ร ท ด ส อ บสำห รั บ       

S O A K E D  S A M P L E



15. แช่ตัวอย่างดินประมาณ 4 วัน จดค่าการบวมตัวจาก 
dial gauge ทุกวันจนครบ 4 วัน ( ถ้าหากว่าการบวมตัว 
คงที่ อาจจะหยุดก่อน 4 วันก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องแช่ไว้ 24 
ชั่วโมง )

16. เมื่อครบเวลาแล้ว ยก Mold ออกจากน้ำ นำ swelling 
plate และ surcharge weight ออก และวางตะแคง mold 
เพื่อรินน้ำทิ้ง และปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที เพื่อให้น้ำไหลออก
จาก mold จนหมด

17. เช็ดภายนอก mold ให้แห้งแล้วนำไปชั่ง

18. ทำการทดสอบตามข้อ 9-12

รูปที่ 8.3 แสดงการแช่ตัวอย่างและวัดการบวมตัวของดิน
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การคำนวณผลการทดลอง 
4. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นและ dry density ของตัวอย่างดินทั้งสอง จากสมการ

ตัวอย่างการบันทึกค่าและการคำนวณแสดงในรูปที่ 8.4
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1. คำนวณหน่วยแรงกดโดยสมการ

2.  เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Test unit load และค่า Penetration และปรับแก้หาจุด Initial correction, 
corrected 0.1" penetration และ corrected 0.2" penetration

3.  อ่านค่า test unit load จากกราฟ 0.1 และ 0.2 นิ้ว จากกราฟและคำนวณหาค่า % CBR

4. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นและ dry density ของตัวอย่างดินทั้งสอง จากสมการ

การคำนวณผลการทดลอง 

   % CBR =
Test unit load

x 100 (8.3)   % CBR =
Standard unit load

x 100 (8.3)

     Test unit load =
Penetration load

(8.2)     Test unit load =
Area of piston

(8.2)

 dry =
wet

(8.4) dry =
1 + w

(8.4)



87

รูปที่ 8.4 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ California

               Bearing Ratio (ต่อ)

รูปที่ 8.4 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ California

               Bearing Ratio

ตัวอย่างการบันทึกค่าและการคำนวณแสดงในรูปที่ 8.4
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รูปที่ 8.4 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ California

                Bearing Ratio (ต่อ)

ตัวอย่างการบันทึกค่าและการคำนวณแสดงในรูปที่ 8.4



บทที่ 9
การหาค่าแรงอัด
แกนเดียว 
Unconfined 
Compression Test

บทนำ
     การหาค่าความต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีทดสอบแรง
อัดแกนเดียว เป็นแบบหนึ่งของวิธีทดสอบแบบแรงอัดสาม
แกน ซึ่งไม่มีแรงดันกระทำโดยรอบมวลดิน (Confining 
pressure = 0) ดังนั้นความต้านทานแรงเฉือนของมวลดิน 
จะเกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยแรงในแนวดิ่งเท่านั้น ดังแสดงใน
รูปที่ 9.1 วิธีการทดสอบตัวอย่างดินโดยไม่มีแรงดันกระทำ

โดยรอบมวลดินนั้น เป็นการทดสอบตัวอย่างดินที่ไม่
เหมือนในสภาพจริง เนื่องจากในธรรมชาติมวลดินจะมีแรง
กระทำ ทางด้านข้างกระทำอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผลการ
ทดสอบความต้านทานแรงเฉือนที่ได้จากการทดสอบนี้จึง
เป็นเพียง ค่าประมาณเท่านั้น อย่างไรก็ตามการทดสอบ
ด้วยวิธีนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถทดสอบได้อย่าง
ร วด เ ร็ ว
แ ล ะ
ประหยัด

รูปที่ 9.1 แสดงตัวอย่างดินในขณะทดสอบแรงอัด

              แกนเดียว



ทฤษฎี
     ในการทดสอบแรงอัดแกนเดียวขณะที่ทำการทดสอบ
นั้นจะบันทึกค่าแรงกดตามแนวดิ่งที่เพิ่มขึ้น (Fv) และการหด
ตัวของตัวอย่างดิน (∆H) จนกระทั่งตัวอย่างดินเกิดการ
วิบัติ จะได้ค่าแรงกดตามแนวดิ่งสูงสุด (Fv max) สามารถ 
คำนวณค่า unconfined compressive strength (qu) 
หรือ vmax ได้

   ถ้าให้ qu = Unconfined compressive strength 
สามารถเขียน Mohr ‘s circle ได้ดังรูปที่ 9.2(b)
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     จากสมการค่าแรงต้านทานแรงเฉือนของ Mohr-
Coulomb

โดยที่ c = แรงยึดเหนี่ยวปรากฏ 

            = มุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ดดิน

      สำหรับดินเหนียวที่อยู่ในสภาพอิ่มตัว และไม่มีน้ำ
ไ ห ล อ อ ก จ า ก ม ว ล ดิ น ขณ ะ ที่ทำก า ร ท ด ส อ บ 
(Undrained condition) มุมเสียดทานภายใน ( ) มี
ค่าเป็นศูนย์

= c +       tan∅

= c = undrained shear strength    =     cu

รูปที่ 9.2 (a) การทดสอบ unconfined compression test (b)

               ค่า cu จากการทดสอบ Unconfined compression test



   จากรูปที่ 9.2 (b) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่า cohesion และ 
unconfined compressive strength

                                     cu = qu/2

     ค่า undrained shear strength ของดินเหนียว แสดงในตาราง
ที่ 9.1
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ตารางที่ 9.1 Shear strength of clay



ความไวตัวของดิน            
(Sensitivity)
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     ความไวตัวของดิน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างค่า unconfined compressive strength ของดินเหนียวคงสภาพ ต่อค่า 
unconfined compressive strength ของดินเหนียวแปรสภาพ สำหรับดินที่มีความไวตัวมาก ค่า S จะมีค่าสูง ซึ่ง หมายถึง
ดินจะสูญเสียกำลังรับน้ำหนักมากเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน ค่าความไวตัวของดิน แสดงในตารางที่ 9.2

ตารางที่ 9.2 ค่า Sensitivity ของดิน



1. เครื่องทดสอบ (Mechanical load frame) 
ประกอบติดกับวงแหวนวัดแรง 1 ชุด

2. Dial gauge สาหรับวัดการหดตัว 1 ชุด

3. เครื่องมือแต่งดิน

4. มีดปาด

5. เลื่อยปาดดิน

6. เวอร์เนียร์

7. เครื่องชั่ง อ่านละเอียด 0.1 กรัม

8. กระป๋องอบดิน

9. กระบอกแบบ (Mixter box)

อุปกรณ์การทดสอบ
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การเตรียมตัวอย่าง

วิธีการทดสอบ
โดยขนาดมาตรฐานนั้นจะมีความสูงเป็น 2 เท่าของเส้นผ่า
ศูนย์กลาง ดังนั้นถ้าเตรียมตัวอย่างให้เท่ากับขนาด
มาตรฐานไม่ได้อาจจะใช้ขนาดอื่น โดยให้มีความสูงอย่าง
น้อย 2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง

2. นำตัวอย่างทรงกระบอกที่เตรียมแล้วใส่ลงในกระบอก
แบบ (Mixter box) แบบผ่า เพื่อจะปาดแต่งหน้าดินด้าน
บนและด้านล่างให้เรียบ โดยให้มีความสูงเท่าที่ต้องการ

3. วัดขนาดของตัวอย่างโดยใช้เวอร์เนียร์ โดยวัดเส้นผ่า
ศูนย์กลางและความสูง ควรจะวัดอย่างน้อย 3 ตำแหน่ง 
ด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย

4. จัดวางตัวอย่างลงบนเครื่องทดสอบ จัดให้ได้ศูนย์กลาง
ของแนวกด โดยมีแผ่นพลาสติกประกบด้านบนและล่าง 
เพื่อลดความฝืดจัด dial gauge สาหรับวัดการหดตัวให้เข้า
ที่ตั้งไว้ที่ศูนย์ เพื่อเริ่มต้นการทดสอบ
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ก. ตัวอย่างคงสภาพ (Undisturbed sample)

1. นำตัวอย่างดินคงสภาพที่ได้จากการเก็บตัวอย่างทรง
กระบอกเปลือกบาง มาตัดแต่งเป็นรูปทรงกระบอก โดยนำ
ไปใส่ในเครื่องมือแต่งดิน และใช้ลวดค่อยๆปาดแต่งทีละ
ด้าน ขนาดของตัวอย่างโดยทั่วไปมีขนาดมาตรฐานอยู่ 2 
ขนาด คือ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง , มม               ความสูงของตัวอย่าง , มม

                     38                                                         76

                     75                                                       150



ข. ตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพ (Remolded Sample)

    นำตัวอย่างดินที่ทดสอบแล้วหรือตัวอย่างดินคงสภาพ 
มาทำการกวนเข้ากันให้ทั่วในกระบอกแบบ ซึ่งทาขี้ผึ้งหรือ
น้ำมันสำหรับหล่อลื่นไว้เพื่อสะดวกในการดันตัวอย่างออก 
พยายามให้ตัวอย่างดินเข้ากันให้มากที่สุด ให้มีโพรง
อากาศน้อยที่สุด เตรียมให้มีขนาดเหมือนกับตัวอย่างคง
สภาพ 

     การวัดขนาด ถ้าเป็นตัวอย่างอ่อนมาก จะต้องวัดภาย
หลังจากดันตัวอย่างออกมาและปาดแต่งเรียบร้อยแล้ว 
เนื่องจากขนาดของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนจะเปลี่ยนแปลง
ได้ง่าย ควรจะวัดเมื่อตัวอย่างดินพร้อมจะทำการทดสอบ
แล้ว

1. เมื่อจัดวางตัวอย่างบนฐานของเครื่องทดสอบเรียบร้อย
แล้ว ตั้งอัตราการกดของเครื่องมือซึ่งขึ้นกับความสูงของ
ตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง

2. ตรวจสอบการติดตั้งของตัวอย่างและเครื่องมือ คือ ผิว
ของแท่นกดสัมผัสกับตัวอย่างพอดี และเครื่องมือวัดระยะ
และ วัดแรงตั้งอยู่ที่ศูนย์

3. เมื่อกดตัวอย่าง โดยบันทึกค่าแรงกดทุกๆ 0.1 มม. ของ
การหดตัว

การทดสอบ
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)               อัตราการกดตัวอย่าง

                                                             โดยประมาณ (มม/นาที)

                     38                                                         1.5

                     50                                                        2.0

                     75                                                        3.0

                    100                                                       4.0



4. เมื่อแรงที่วัดได้ถึงจุดสูงสุดก็จะเริ่มลดลง ซึ่งเป็นจุดสูงสุด
ของการรับน้ำหนักของดิน ให้บันทึกค่าต่อไปจนกระทั่ง เกิด
แนววิบัติ (Failure Plane) อย่างชัดเจน ในกรณีตัวอย่าง
ดินแปรสภาพให้ทดสอบจนเกิดการหดตัวประมาณ 20% 
ของความสูงของตัวอย่าง

5. เขียนรูปตัวอย่างแสดงการเกิดรอยเฉือน และวัดมุมที่
รอยเฉือนทากับแนวระนาบ

6. นำตัวอย่างดินที่ทดสอบเสร็จแล้วไปชั่งและเข้าเตาอบ
เพื่อหาความชื้น

7. ทดสอบใหม่ตั้งแต่ข้อ 1 – 6 โดยใช้ตัวอย่างดินแปร
สภาพ
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การคำนวณผลการทดลอง 
4. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นและ dry density ของตัวอย่างดินทั้งสอง จากสมการ

ตัวอย่างการบันทึกค่าและการคำนวณแสดงในรูปที่ 8.4
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คำนวณพื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างดิน

การคำนวณผลการทดลอง 

    Ao =
A1+2Am+Ab

(9.1)    Ao =
4

(9.1)

Ao = พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยเริ่มต้น 
At = พื้นที่หน้าตัดด้านบนของตัวอย่าง 
Am = พื้นที่หน้าตัดตรงกลางของตัวอย่าง
Ab = พื้นที่หน้าตัดด้านล่างของตัวอย่าง



 คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนไประหว่างการทดสอบ

98

 ℇ  = ∆L/Lo

Ac = พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างขณะที่มีการหดตัวเท่ากับ L
Lo = ความยาวเดิมหรือความยาวเริ่มต้นของตัวอย่าง

P.R. = Proving ring reading 
    K  = Proving ring constant 
       v = หน่วยแรงกดบนตัวอย่างในแนวดิ่ง



    Ac =
Ao

(9.2)    Ac = (1-
ℇ )❩

(9.2)

คำนวณหาแรงกดบนตัวอย่าง

v =

(P.R) 
K

(9.3)v =
Ac

(9.3)

1. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการหดตัวและหน่วย
แรงกดบนตัวอย่างในแนวดิ่ง อ่านค่าสูงสุดของหน่วย แรง
กด     

  v max คำนวณหาค่า undrained shear strength ตาม
สมการ

    qu = unconfined compressive strength = v max

2. คำนวณหาค่าความไวตัวของดิน (Sensitivity) จาก
สมการ
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การแสดงผลการทดสอบ

 cu =
v max

=
qu

(9.4) cu =
2

=
2

(9.4)

  sensitivity =
qu (Undisturbed)

(9.5)  sensitivity =
qu (Undisturbed)

(9.5)



     

     
ถ้า 

รูปที่ 9.2 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด

               แกนเดียวของดิน

ตัวอย่างการบันทึกและการเขียนกราฟความสัมพันธ์แสดงในรูปที่ 9.2
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รูปที่ 9.2 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด

               แกนเดียวของดิน (ต่อ)



บทที่ 10
การหาค่าแรงเฉือน
ตรง Direct Shear 
Test

บทนำ
     โครงสร้างทุกชนิดที่ก่อสร้างจะต้องถ่ายแรงลงสู่ดิน
ทั้งหมด ดินจะเป็นฐานรากรองรับโครงสร้างเหล่านี้ไว้ เมื่อ 
ดินได้รับแรงกระทำ จะมีการเคลื่อนตัวซึ่งเกิดจากสาเหตุ 3 
ประการ คือ

1. การเคลื่อนตัวในช่วง elastic ของเม็ดดิน
2. การเคลื่อนตัวเนื่องจากน้ำไหลออกจากช่องว่างในมวล
ดิน
3. การเคลื่อนตัวแยกจากกันของมวลดิน เรียกว่า “การ
เคลื่อนพัง” (Shearing Failure) ดังแสดงในรูปที่ 10.1 ซึ่ง
การเคลื่อนพังนี้จะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยแรงที่เพิ่มขึ้นในมวลดิน
มีค่ามากจนถึงจุดสูงสุดที่ดินจะต้านทานได้ ค่าแรงต้าน
สูงสุดนี้คือ “ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน” (Shear 

รูปที่ 10.1 การเคลื่อนพังทางปฐพีกลศาสตร์



     ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน เป็นค่าที่ใช้บอกความ
แข็งแรงของดิน คล้ายกับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
หรือ กำลังรับแรงดึงของเหล็ก เนื่องจากลักษณะของ
มวลดินขึ้นอยู่กับสภาพในสนามและเวลาในการเพิ่ม
หน่วยแรง ดังนั้น ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน จึงขึ้น
อยู่กับเงื่อนไขในการทดสอบ ซึ่งเงื่อนไขการทดสอบ
แบ่งเป็น 2 เงื่อนไข คือ

ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน
1. การทดสอบโดยการยอมให้เกิดการระบายน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่
กับอัตราการเพิ่มน้ำหนัก (Free-draining of non-
cohesive soil หรือ Drained shear strength of cohesive 
soil)

2. การทดสอบโดยไม่ยอมให้เกิดการระบายน้ำ (The 
undrained shear strength of cohesive soil) ซึ่ง ขึ้นอยู่
กับอัตราการเคลื่อนตัวที่เร็วมากจนน้ำไม่สามารถระบาย
ออกจากมวลดินได้ทัน
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ทฤษฎี
     จากสมการจะเห็นได้ว่าค่า Shearing resistance ของ
ดินขึ้นกับค่า parameter 2 ค่า คือ

1. Friction (tan∅) ซึ่งขึ้นกับค่า interlocking ของ
อนุภาคและแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวของอนุภาคเมื่อได้
รับแรง ตั้งฉาก

2. Cohesion (c) ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ด
ดิน

  แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นเมื่อแรงตั้งฉากเพิ่มขึ้น แต่ค่า 
cohesion คงที่ และถ้าไม่มีแรงกดตั้งฉากค่าแรงเสียดทาน 
จะมีค่าเป็นศูนย์ คุณสมบัติของกำลังรับแรงเฉือนของดิน
ชนิดต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน
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     ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงเฉือน, F และแรง
กดตั้งฉาก, N สำหรับดินแสดงได้ดังกราฟในรูปที่ 
10.2

⨏ = c+     tan ∅

รูปที่ 10.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงเฉือน     F, และแรงกด

                 ตั้งฉาก       N



ดินทราย 

 ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินทรายจะขึ้นอยู่กับแร่
ประกอบของเม็ดดิน ขนาด รูปร่าง ลักษณะพื้นผิวและขนาด 
คละของมวลดิน แต่น้ำในมวลดินไม่มีผล จากการทดสอบ
พบว่า ทรายแห้งและทรายอิ่มตัว จะให้ค่ากำลังรับแรง
เฉือนมี ค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงว่า ในขณะทดสอบในดิน
ทราย น้ำสามารถระบายออกได้อย่างอิสระ

ดินเหนียว 

 ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวขึ้นอยู่กับแร่
ประกอบเม็ดดิน ขนาดและรูปร่าง นอกจากนี้สิ่งที่มีอิทธิพล 
อย่างมากกับค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียว คือ

        - ปริมาณความชื้น

        - ดีกรีความอิ่มตัว

    - ความเร็วในการทดสอบ เมื่อเทียบกับการระบายน้ำ
ออกจากมวลดิน การทดสอบจะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน
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1. เครื่องทดสอบ Direct shear แสดงในรูปที่ 10.3

2. Shear box รูปสี่เหลี่ยม 1 ชุด

3. Shear box รูปวงกลม 1 ชุด

4. กระป๋องอบดิน 2 กระป๋อง

5. เครื่องชั่ง

6. เวอร์เนีย

7. Dial gauge วัดระยะได้ 12 มม. อ่านได้ละเอียด 
0.002 มม.

8. Dial gauge วัดระยะได้ 25 มม. อ่านได้ละเอียด 
0.01 มม.

9. อุปกรณ์สำหรับตัดตัวอย่างดิน

อุปกรณ์การทดสอบ
หลักการทดสอบใน Direct shear แสดงในรูปที่ 10.4
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รูปที่ 10.3 Direct shear Apparatus



รูปที่ 10.4 หลักการการทดสอบ Direct shear
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การเตรียมตัวอย่างดิน

วิธีการทดสอบ
Md = มวลของดินทรายที่ต้องการ ,กรัม

d = dry density ของดินทราย, กรัม/ลบ.ซม

V = ปริมาตรของ Shear box , ลบ.ซม

3. จัด Shear box ให้เรียบร้อย ใส่หินพรุนด้านล่าง 1 แผ่น

4. ใส่ตัวอย่างดินลงใน Shear box โดยวิธีโรยแล้วบดอัด
ให้มีความหนาแน่นเท่าที่ต้องการ

5. นำ Shear box มาจัดเข้าที่กับเครื่องทดสอบ Direct 
shear ให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะใส่ Normal load จัด 
vertical dial gauge (12 มม.) Horizontal dial gauge 
(25 มม.) และ Horizontal shearing device ให้เข้าที่ โดย
จัด ให้ dial gauge อยู่ที่ศูนย์
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ตัวอย่างดินทราย (Granular Soil)
การทดสอบตัวอย่างดินทราย จะกำหนดที่อัตราส่วน

ช่องว่าง หรือ dry density

1. วัดขนาดของ Shear box คำนวณหาปริมาตรของ Shear box
2. คำนวณหาน้ำหนักของทรายที่ต้องการใช้

 Md = PdV (10.1)



ตัวอย่างดินเหนียว

1. วัดขนาดของ trimmer ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับกด
ตัวอย่าง และนำไปชั่ง

2. กด trimmer ลงบนตัวอย่างดินให้เต็ม trimmer ปาด
หน้าดินทั้ง 2 ด้านให้เรียบ นำไปชั่ง

3. นำตัวอย่างดินที่เหลือไปหาความชื้น

4. นำตัวอย่างที่อยู่ใน trimmer ไปบรรจุใน shear box 
โดยใช้ที่ดันตัวอย่างดิน พยายามให้ดินกระทบกระเทือน
น้อยที่สุด

5. นำ Shear box มาจัดเข้าที่กับเครื่องทดสอบ direct 
shear ให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะใส่ Normal load จัด 
dial gauge ทั้งหมดให้เข้าที่เหมือนกรณีตัวอย่างดินทราย

1. คำนวณ Normal load โดยการกำหนด Normal stress 
โดยปกติจะกำหนดให้มีค่า 1, 2 และ 4 เท่าของ effective 
overburden pressure

Normal load = Normal stress x Area of sample     (10.2)

   สำหรับเครื่องทดสอบ direct shear มีระบบคานช่วยใน
การใส่น้ำหนักมีอัตราส่วน 10:1 นอกจากนี้ยังมีน้ำหนัก 
ของคานถ่วงน้ำหนัก 4.95 กก. ดังนั้น น้ำหนักกดตั้งฉากมี
ค่า

   ถ้ามีเศษก็ปัดให้เป็นเลขลงตัว นำแผ่นถ่วงน้ำหนักมา
แขวนลงบนคานถ่วงน้ำหนัก โดยค้ำยันคานให้อยู่ในแนว
ระดับก่อน

การทดสอบดิน
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Normal load =
Normal  stress x Area-4.95

kg (10.3)Normal load =
10

kg (10.3)



2. เริ่มทดสอบโดยปลดจุดค้ำยันบนคานถ่วงน้ำหนัก บันทึก
ค่า vertical displacement ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เป็น 
ตัวอย่างดินเหนียว จะต้องปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งเกิด con-
solidated ประมาณ 24 ชม. เพื่อทำให้ตัวอย่างดินกลับเข้า
สู่สภาพเสมือนอยู่ในสนาม

3. ตั้งอัตราการเพิ่มแรงทางด้านข้าง อัตราการเพิ่มแรงนี้ขึ้น
อยู่กับเงื่อนไขการทดสอบ ดังนี้

      3.1 Undrained Test ใช้สำหรับกรณีของดินทรายและ
ดินเหนียวเมื่อไม่ยอมให้มีการระบายน้ำระหว่างการรับแรง 
ใช้อัตรา 1 มม./นาที

      3.2 Drained Test ใช้สำหรับกรณีของดินเหนียว เมื่อย
อมให้มีการระบายน้ำระหว่างการทดสอบอัตราการทดสอบ
จะคำนวณจากเวลาที่จะให้เกิดการวิบัติ ( t𝑓)

t50 = เวลาที่ทำให้เกิดการ consolidated ไป 50% ซึ่งหาได้
ในขณะที่แช่ตัวอย่างเพื่อ consolidated ในช่วงแรก 

โดยปกติมักจะใช้ค่าอัตราเพิ่มแรง 0.05 มม. / นาที

4. เริ่มทดสอบและบันทึกค่า Vertical Displacement, 

Horizontal Displacement และ horizontal Load ที่เพิ่ม
ขึ้น โดย กำหนดให้อ่านค่าทุกๆ 10 Div. of horizontal 

dial gauge จนกระทั่งตัวอย่างเกิดการวิบัติ

5. สำหรับตัวอย่างดินเหนียว เมื่อทดสอบเสร็จนำตัวอย่าง
ออกมาชั่งน้ำหนักแล้วนำไปอบหาปริมาณความชื้นหลัง
การทดสอบ
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 t𝑓 =  t50



6. คำนวณค่า

     6.1 Vertical Displacement = Vertical dial reading x dial gauge constant 

     6.2 Horizontal Displacement = Horizontal dial reading x dial gauge constant 

     6.3 Horizontal shear force = Load ring dial x Load ring constant

                              B = ความกว้างของ shear box 

                              L = ความยาวของ shear box 

                              x = ระยะการเคลื่อนที่ตามแนวราบ
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6.4 Shear stress =
Horizontal shear force

(10.4)6.4 Shear stress =
Corrected Area

(10.4)

6.5 Corrected Area = Lx  (B-   x) (10.5)



7. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง shear stress และ hori-
zontal strain

8. หาค่า shear strength จากจุด peak ของกราฟในข้อ 8

9. ทำการทดสอบซ้ำทั้งหมดอีก 2 ครั้งโดยการเปลี่ยน Nor-
mal load อีก 2 ค่า

10. นำค่า shear strength และ Normal stress ในการ
ทดสอบแต่ละชุดมาเขียนกราฟ ให้ Normal stress อยู่ใน
แกน นอน และ shear strength อยู่ในแกนตั้ง โดยมี scale 
เท่ากัน ลากเส้นเฉลี่ยเชื่อมจุดทั้ง 3 จุดที่กราฟตัดแกน y จะ 
เป็นค่า cohesion (c) ของดิน และมุมของความชันของเส้น
กราฟ จะเป็นค่า Angle of internal friction (∅) ของ 
ตัวอย่างดิน
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บันทึกผลการทดลอง 
4. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นและ dry density ของ
ตัวอย่างดินทั้งสอง จากสม
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บันทึกผลการทดลอง 

รูปที่ 10.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ 

                 Direct Shear (ต่อ)

ตัวอย่างการบันทึกผลและการคำนวณแสดงในรูปที่ 10.5

รูปที่ 10.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการ

                 ทดสอบ Direct Shear

รูปที่ 10.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ Direct 
Shear (ต่อ)
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รูปที่ 10.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ Di-
rect Shear (ต่อ)

รูปที่ 10.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ Direct 
Shear (ต่อ)



บทที่ 11
การหาค่าแรงเฉือน
โดยแรงกด
แบบสามแกน 
Triaxial Test

บทนำ
     การทดสอบ Triaxial คือ การทดสอบที่สามารถควบคุม
แรงทั้ง 3 แกนเป็นอิสระจากกันได้ ซึ่งจะทำให้สามารถ วัด
พฤติกรรมของดินได้ ณ จุด ๆ ใดบนทางเดินของหน่วยแรง
ได้ โดยทั่วไป การทดสอบนี้ได้ จากการทดสอบตัวอย่าง

   ดินรูปทรงกระบอกโดยการใส่แรงดันน้ำกระทำต่อ
ตัวอย่างทุกทิศทุกทางเท่ากัน เรียกว่า Confining pres-

sure ( 1 = 3 = c ) หลังจากนั้นตัวอย่างดินจะถูกกด
โดยแรงตามแนวดิ่งที่กระทำผ่าน Loading Ram รูปที่ 11.1 

แสดงหน้าตัด ตัวอย่างใน Triaxial Cell ขั้นตอนการ
ทดสอบ Triaxial สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ การ 

Consolidated หรือ การนำตัวอย่างดินกลับไปสู่สภาวะที่
เคยอยู่ในสนาม และ การกดเพื่อหาแรงต้านแรงเฉือน จาก
ขั้นตอนการทดสอบที่แบ่งเป็นสองขั้นตอนนี้ทำให้การ
ทดสอบ Triaxial สามารถแบ่งได้หลายประเภทตาม
เงื่อนไขของการทดสอบแต่ละขั้นตอน ซึ่งเงื่อนไขหลักคือ
เงื่อนไขของการระบายออกของน้ำจากตัวอย่างดิน สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท หลัก ๆ คือ



1.Unconsolidated Undrained Test คือ การ
ทดสอบที่ไม่ยอมให้มีการระบายน้ำออกจากตัวอย่าง
ดินทั้งสองขั้นตอน และไม่วัดแรงดันน้ำที่เกิดขึ้นใน
ตัวอย่างดินด้วย

2.Consolidated Undrained Test with Pore 
Pressure Measurement คือ การทดสอบโดย
ยอมให้น้ำระบายออกจากตัวอย่างดินในขั้นตอนแรก 

หลังจากดินเข้าสู่สภาพสมดุล เมื่อเริ่มกดตัวอย่างดิน
เพื่อหาแรงต้านแรงเฉือนนั้น ไม่ยอมให้มีการระบาย
น้ำเกิดขึ้น แต่มีการวัดแรงดันน้ำที่เกิดขึ้นในตัวอย่าง

3.Consolidated Drained Test คือ การทดสอบ
โดยยอมให้น้ำระบายออกจากตัวอย่างดินทั้งสอง
ขั้นตอน ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนั้นทำการทดสอบช้ามาก
โดยการควบคุมให้แรงดันน้ำในตัวอย่างเป็นศูนย์
ตลอดเวลา
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รูปที่ 11.1 หน้าตัดของตัวอย่างดินใน Triaxial Cell



     นอกจากนี้การทดสอบ Triaxial ยังสามารถแบ่งตาม
เงื่อนไขของแรงดันน้ำที่กระทำโดยรอบได้อีกด้วย ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

1. Isotropic condition หมายถึง การทดสอบโดยการ
ใส่แรง confining pressure เท่ากันทุกทิศทุกทาง ทั้งใน
แนวดิ่งและแนวราบ

2. Anisotropic condition หมายถึง การทดสอบโดย
การใส่แรง confining pressure ไม่เท่ากันในแนวดิ่งและ
แนวราบ โดยมีค่าเป็นอัตราส่วนซึ่งกันและกัน

     สำหรับในคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีการทดสอบ
แบบ Isotropic Unconsolidated Undrained เท่านั้น

อ้างอิง : JSF T 520
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วิธีการทดสอบ ISOTROPIC UNCON-

SOLIDATED UNDRAINED TEST

วิธีการทดสอบ
1.3 ใช้เวอร์เนีย วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความสูงของ
ตัวอย่าง ควรวัดอย่างน้อย 3 ตำแหน่ง ด้านบน ตรงกลาง 
และด้านล่าง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นนำตัวอย่างดิน
ไปชั่งน้ำหนัก และเศษดินที่ได้จากการตัดแต่งตัวอย่างดิน
นำไปหา Water Content

1.4 นำ Porous Stone ที่ผ่านการแช่น้ำสักครู่เพื่อไล่ฟอง
อากาศ ใส่ในฐานตั้งตัวอย่างดินทั้งบนและล่างในเครื่อง
ทดสอบ Triaxial แล้ววางกระดาษ Filter paper บน Po-
rous Stone และใส่ยาง O-ring ไว้ที่แกนกดตัวอย่าง ทั้ง
บนและล่างข้างละ 3 เส้น สำหรับรัด Rubber Membrane

1.5 ไล่ฟองอากาศในสายยางโดยเปิดวาล์ว 24, 22, 13 
แล้วคลายปุ่มระบายอากาศข้างๆวาล์ว 16 ออกจนไม่มีฟอง
อากาศแล้วจึงค่อยปิด

1.6 นำ Rubber Membrane ที่ผ่านการแช่น้ำสักครู่แล้ว มา
ใส่ไว้ด้านในของ Membrane Strecher แล้วพับปลายทั้ง 
2 ข้างออกด้านนอก

1.7 พันกระดาษ Filter paper side drained รอบตัวอย่าง
ดิน เพื่อให้น้ำสามารถระบายออกข้างๆได้สะดวกขึ้น 
เป็นการช่วยลดระยะเวลาในการทา Consolidate
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  1. การเตรียมตัวอย่างดิน

1.1 นำตัวอย่างดินที่ได้มาตัดแต่งให้เป็นรูปทรงกระบอก 
ด้วยวิธี การ Trimming โดยนำไปใส่ในเครื่องมือแต่งดิน
และใช้เลื่อยลวดค่อย ๆ ปาดแต่งทีละด้าน ซึ่งขนาดของ
ตัวอย่างดินที่ใช้ในการทดสอบนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 5 เซนติเมตร และขนาดความสูงประมาณ 10 
เซนติเมตร
1.2 นำตัวอย่างดินที่ผ่านการตัดแต่งตัวอย่างแล้วใส่ลงใน
กระบอกแบบ (Mixter Box) เพื่อจะใช้ปาดแต่งดินด้านบน
และด้านล่างให้เรียบ



1.8 เปิดเครื่องดูดอากาศที่ต่อสายเข้าเครื่องมือทดสอบ Tri-

axial แล้วเอา Membrane Strecher ต่อเข้ากับวาล์ว 

Mould suction จากนั้นหมุนวาล์ว E ไปทางขวา และหมุน
ปรับเพิ่มแรงดูดที่วาล์ว Vacuum Regal แล้วจึงใส่ตัวอย่าง
ดินที่พันกระดาษ Side drained แล้วใน Membrane 
Strecher

1.9 เลื่อน Triaxial cell ออกมาเพื่อให้ทางานได้สะดวก
โดยหมุนปุ่ม 33 วาง Membrane Strecher ที่มีตัวอย่างดิน
อยู่ ลงในแท่นของเครื่องทดสอบ Triaxial ขยับแกนกดให้
พอดีกับตัวอย่างและทำการ Lock ที่แกนกด จัด Rubber 

Membrane ให้ครอบแกนกดทั้งบนและล่าง แล้วรัดด้วย
ยาง O-ring ให้แน่น

1.10 เอาครอบแก้วสวมที่ Triaxial cell แล้ววางครอบบน 

(Top plate) ขันน็อตด้วย 6 เหลี่ยมให้แน่น พร้อมทั้งต่อ
สายลม Confining Pressure ที่วาล์ว 28 และสาย Verti-

cal Pressure ที่วาล์ว 29 และต่อสายอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ
ให้ครบ

1.11 นำน้ำเข้า Triaxial cell โดยการหมุนวาล์ว 15 ไปทาง
ขวา หมุนวาล์ว 1 ไปทางซ้าย แล้วเปิดวาล์ว 11 เพื่อให้น้ำ
ไหลเข้า Triaxial cell แต่ต้องหมุนวาล์ว G เพื่อเพิ่มแรงดัน
ไปที่ Tank 10 L. เล็กน้อยไม่เกิน 0.2 ksc มิฉะนั้นแรงดันที่
มากเกิดอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวอย่างได้ น้ำจะไหลขึ้นมา
เข้า Triaxial cell ได้ พร้อมทั้งคลายปุ่ม 33 (Air release 

valve) บน Top plate ออก

1.12 เลื่อน Triaxial cell เข้าที่โดยเปิดวาล์ว 33 เพื่อให้
สามารถเลื่อน Triaxial cell ได้สะดวกขึ้น
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     หลังจากเตรียมตัวอย่างลงใน Triaxial cell เสร็จแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องทำการปรับแก้ (Calibration) 
อุปกรณ์วัดค่าต่างๆ เช่น เครื่องวัด Displacement, Verti-
cal Load รูปที่ 11.2 แสดงตัวอย่างดินใน Triaxial cell.

     2. Calibration

     ในการทดสอบ Triaxial test แบบ UU-Test จะต้องวัด
แรงกดใน Triaxial cell, Displacement ดังนั้นจึงจะ Cali-
brate Channel ที่ 2 และ 4 เท่านั้น ดังแสดงในภาพ และขั้น
ตอนในการ Calibrate มีดังนี้

     2.1 กดปุ่ม Auto เพื่อ Reset ให้ได้ 0

    2.2 กดปุ่ม CAL เพื่อที่จะ Calibration

  2.3 กดปุ่ม GAIN เพื่อตั้งค่า Maximum Voltage ของ
อุปกรณ์วัด ค่าที่เปลี่ยนค่าต่างๆเป็นกระแสไฟฟ้า แล้วใช้
ไขควงปรับค่า GAIN ให้ได้ตาม spec ของอุปกรณ์ดังแสดง
ในตารางที่ 11.1

   2.4 กดปุ่ม MEAS เพื่อตั้งค่า Maximum ของค่าที่จะวัด 
แล้วใช้ ไขควงปรับค่า GAIN ให้ได้ตาม spec ของอุปกรณ์
ดังแสดงในตารางที่ 11.1

   2.5 เมื่อได้ตามต้องการแล้ว กดปุ่ม CAL ออก บนหน้าปัด
จะต้องแสดงค่าให้ได้ 0 ถ้าไม่ได้ให้กลับไปทาซ้าตั้งแต่ข้อ 1 
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

รูปที่ 11.2 ตัวอย่างใน Triaxial cell
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หมายเหตุ ถ้ากดปุ่ม Auto เพื่อ Reset แล้วไม่ได้ 0 ให้ผลัก
ปุ่มสีเหลืองขึ้น แล้วหมุนปุ่ม Zero ด้วยไขควงเพื่อปรับให้
ได้ 0 แล้วจึง Calibrate อีกครั้งหนึ่ง

     เมื่อทำการปรับแก้อุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ที่ Channel ที่จา
เป็นสำหรับการทดสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการ
เตรียมเปิดโปรแกรม Cyclic Triaxial Test data process-

ing system ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลในระหว่าง
ทำการทดสอบ
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ตารางที่ 11.1 แสดงค่า GAIN และ MEAS ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน

                      แต่ละ Channel



 3. เตรียมโปรแกรม Cyclic Triaxial Test data 
processing system

3.1 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว เลือกที่ Main Manu แล้วเลือก 

Static Triaxial Test แล้วเข้าโปรแกรม UU Test

3.2 เลือกคำสั่ง New Test เพื่อเตรียมที่จะใส่ข้อมูลของ
ตัวอย่างใหม่ และใส่ข้อมูลของตัวอย่างดินให้ครบ จากนั้น
คลิก Continue เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว

3.3 โปรแกรมจะให้ใส่ค่า Capacity ของอุปกรณ์วัดค่า
ต่างๆ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงค่า Capacity ให้คลิกปุ่ม Change 

แต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้คลิกปุ่ม OK ไป

4. หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกดภายใน (Vertical Load) และ axial displace-
ment (%)

  4. Compression

4.1 หมุนวาล์ว 27 , 4 , 7 , 1 , 31 และ 6 ไปทางขวา แล้วปิด
วาล์ว 30 (Air release valve) บน Top plate (รูปที่ 11.3 

แสดงตำแหน่งของวาล์วต่าง ๆ)

4,2 หมุนวาล์ว G เพื่อเพิ่ม Confining pressure ให้ได้
เท่ากับหน่วยแรงกดทับของดินตัวอย่าง ( 'vo = ’ H )

4.3 ปรับวาล์ว K ไปที่ Confining pressure และเปิดสวิตช์ 

ON ที่ gauge วัดค่าละเอียด แล้วปรับ Confining pres-

sure ให้ได้ค่าที่ละเอียดอีกครั้ง โดยดูที่ gauge วัดค่า
ละเอียด

4.4 หมุนคลาย Lock ที่แกนกดบน Triaxial cell และเลื่อน 

cell ขึ้นไปจนแตะ Load cell โดยการหมุนขยับฐานด้าน
ล่าง (หมุนตามเข็มนาฬิกา)

4.5 ตั้ง Loading rate = 1 mm/min ที่ด้านล่างของเครื่อง
ทดสอบ จากนั้น Set 0 ที่ Channel 2 และ 4 แล้ว Set 0 ที่ 

Dial gauge สาหรับวัด Displacement
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4.6 ทำการกดตัวอย่างโดยกดปุ่ม Start ที่ด้านล่างของ
เครื่องทดสอบ พร้อมกับคลิกปุ่ม Start โปรแกรมที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะทาการวัดแรงกดเป็นกราฟเส้นสี
เหลือง โดยจะ Plot กราฟเทียบกับ Displacement (mm.)

4.7 จะหยุดทำการ Compression เมื่อ

1)  ถ้า Peak ปรากฏ ให้ทำการทดสอบต่อไปอีก 3% 
strain, ( H = 3mm) 

2)  ถ้า Peak ไม่ปรากฏ ก็จะทำการทดสอบจนกระทั่ง 

strain, = 15% ( H = 15mm) จะถือว่าตัวอย่างดินถึง
จุดวิบัติ

4.8 หยุดการ Compression โดยคลิกปุ่ม End โปรแกรมที่
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง และ 

โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทดสอบไป เมื่อ
บันทึกข้อมูลแล้วจึงออกจากโปรแกรมได้ แล้วกดปุ่ม Stop 

ที่เครื่องทดสอบและปิดเครื่องทดสอบโดยกดสวิตช์ Power 
off
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รูปที่ 11.3 แสดงตำแหน่งของวาล์วต่าง ๆ บนแผงควบคุม



  5. การเก็บตัวอย่างดินออกจาก Triaxial cell

5.1 ลดแรงดัน Confining pressure โดยหมุนวาล์ว G จน
แรงดันภายใน Triaxial cell เป็นศูนย์

5.2 เปิดวาล์ว 11 เพื่อให้น้ำไหลออกจาก cell ไปที่ Tank 10 L. 
(วาล์ว 1 ชี้ไปด้านขวาและวาล์ว 15 ชี้ไปด้านซ้าย) เพิ่ม Con-
fining pressure เล็กน้อย โดยหมุนวาล์ว G เพื่อให้น้ำไหล
ได้สะดวกขึ้น เมื่อน้ำไหลออกหมดแล้วจึงปิด วาล์ว 11 และ
ลดแรงดัน

5.3 ถอดสายลมแรงดันออก และถอดสายวัดที่ต่อจาก
อุปกรณ์วัดแรงกดใน Triaxial cell ออก

5.4 หมุนเลื่อนฐาน Triaxial cell ให้ต่าลง และเปิดวาล์ว 
33 เพื่อเลื่อน Triaxial cell ออกมา จากนั้นถอดน๊อต 6 
เหลี่ยม แล้วนำ Top plate และ ครอบแก้วออก

5.5 ถอดตัวอย่างดินออกจากแกนกด นำไป Sketch รูปการ
วิบัติ และนำไปหาค่า Water content อีกครั้งหนึ่ง

 6. การคำนวณ

(1) ปริมาณความชื้น, wo (%) ของตัวอย่างก่อนการทดสอบ
สามารถที่จะคำนวณหาได้จาก 0 w

เมื่อ 

m0 = มวล (g) ของตัวอย่างก่อนทาการทดสอบ 

ms = มวลแห้ง (g) ของตัวอย่าง

ปริมาณความชื้นอาจจะยกเว้นได้ ถ้าคำนวณได้ตั้งแต่ขั้น
ตอนการเตรียมตัวอย่าง

(2)พื้นที่หน้าตัด, A0 (cm2) ของตัวอย่างก่อนทาการ
ทดสอบสามารถคำนวณได้จาก

123

W0 =
mo - ms

x 100 (11.1)W0 =
ms

x 100 (11.1)

 A0 =
D2o

(11.2) A0 =
4

(11.2)



เมื่อ 

D0 = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวอย่างก่อนทดสอบ

(3) หน่วยการยืดหดตามแนวแกน (%) ของตัวอย่าง
สามารถคำนวณได้จาก

=
△H

x 100 (11.3)=
Ho

x 100 (11.3)

เมื่อ 

△H = ระยะการหดตัวตามแนวแกน (cm) ของตัวอย่าง 

H0 = ความสูง (cm) ของตัวอย่างก่อนทาการทดสอบ

(4) ผลต่างของหน่วยแรงหลัก, ( a = 1 - 3) (kgf/cm2) 
ที่หน่วยการยืดหดตามแนวแกน (%) สามารถคานวณได้
โดยใช้สมการตาม

1 -      3 =
P

(1 - ) (11.4)1 -      3 =
Ao

(1 -
100

) (11.4)

เมื่อ 

P = แรงอัดตามแนวแกน (kgf) ที่กระทำกับตัวอย่างที่
หน่วยการยืดหดตามแนวแกน   (%) 

1 = หน่วยแรงตามแนวแกน (kgf/cm2) ที่กระทำกับ
ตัวอย่าง 

3 = หน่วยแรงด้านข้าง (kgf/cm2) ที่กระทำกับตัวอย่าง

(5) วาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างของหน่วยแรง
หลักกับหน่วยการยืดหดตัวตามแนวแกน โดยผลต่างของ 
หน่วยแรงหลักอยู่ในแกน y และหน่วยการยืดหดตัวในแนว
แกน x

(6) ค่ามากสุดของผลต่างของหน่วยแรงหลัก ( 1 - 3 ) 
max ควรจะอยู่ในช่วง 0 < < 15% จากกราฟ สมการต่อ
ไปนี้ใช้คานวณหาความหนาแน่นทั้งหมด t (g/cm3) , 
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อัตราส่วนช่องว่าง e0 , และระดับความอิ่มตัว Sr0 (%) ของ
ตัวอย่าง , ตามลำดับ

 t =
mo

(11.5) t =
Vo

(11.5)

 eo =
Vo         s

- 1 (11.6) eo =
ms

- 1 (11.6)

 Sro =
mo - ms

x

s

x 100 (11.7) Sro =
Vo         s - ms

x

w

x 100 (11.7)

เมื่อ 

    s = ความหนาแน่นของมวลดิน (g/cm3) 

    w = ความหนาแน่นของน้า (g/cm3) 

 Vo = ปริมาตรเริ่มต้นของมวลดิน (cm3)

(7) นำผลการทดสอบจากการใช้ confining pressure ต่าง
กันมาวาดวงกลมของมอร์ และหาค่า undrained shear 
strength ดังแสดงในรูปที่ 11.4
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รูปที่ 11.4 ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวจากการทดสอบ

                UU-Test
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รูปที่ 11.5 ตัวอย่างการบันทึกผลจากการทดสอบ Triaxial รูปที่ 11.5 ตัวอย่างการบันทึกผลจากการทดสอบ Triaxial 
(ต่อ)



บทที่ 12
การหาค่าการยุบอัดตัว 
Consolidation Test

บทนำ
     ดินเมื่อรับแรงกดก็พยายามที่จะจัดตัวใหม่ให้แน่นขึ้น 
โดยการทำให้น้ำในช่องว่างของมวลดินออกไป ปริมาตร
ของมวลดินลดลง เกิดการทรุดตัว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญใน
ด้านปฐพีกลศาสตร์ ในทางด้านวิศวกรรมปฐพีนั้นแบ่งการ
ทรุดตัวของดินออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. Elastic Deformation เกิดจากคุณสมบัติยืดหยุ่น

ของดิน ปกติมักจะเกิดขึ้นทันทีและมีปริมาณไม่มากนัก

2. Primary Consolidation เกิดจากปริมาณน้ำหรือ

อากาศที่ถูกบีบออกจากมวลดินทำให้ปริมาตรรวมของดิน

ลดลง

3. Secondary Consolidation กล่าวกันว่ามีสาเหตุมา

จาก Plastic Deformation และการจัดเรียงตัวของเม็ดดิน

เกิดขึ้นภายหลังจาก Primary consolidation

อ้างอิง : ASTM 2435 – 65



ทฤษฎี
     กระบวนการ consolidation คือมวลดินที่อุ้มน้ำอยู่เต็ม
เมื่อได้รับปัจจัยที่ท้าให้เกิด consolidation เพิ่มสูงขึ้นใน
ปริมาณหนึ่ง เมื่อปล่อยทิ้งไว้น้ำก็จะไหลออกจากมวลดินนั้น 
ในขณะที่น้ำไหลหนีออกไปนี้ก็จะถ่ายแรงให้กับเม็ดดิน 
ความดันในน้ำก็จะลดลง ในขณะเดียวกันหน่วยแรง
ประสิทธิผลในเม็ดดินก็จะเพิ่มสูงขึ้น จนกระทั่งน้ำได้ถ่าย
แรงดันส่วนเกินนั้นให้แก่เม็ดดินจนหมดสิ้น ก็ถือว่าเป็นการ
สิ้นสุดกระบวนการ consolidation เนื่องจากแรงกระทำนั้น 
ถ้าเราสมมุติให้สปริงแทนชั้นดินเหนียวและมีน้ำบรรจุอยู่ 
ดังแสดงในรูป 12.1

     สปริงและน้ำจะอยู่ในสภาพสมดุล ปิดวาล์วเมื่อเราเริ่ม
ใช้แรงกด P จะพบว่าน้ำจะรับแรง P นี้ไว้แต่น้ำไม่สามารถ
ยุบอัดตัวได้ จะเกิดแรงดันน้ำ U0 (Initial excess 
pressure) เมื่อเราเปิดวาล์วน้ำก็จะระบายออกในขณะ
เดียวกันแรง P ก็จะถ่ายให้กับสปริง สปริงจะหดตัวเปรียบ
เสมือนกับเม็ดดินที่จะรับแรงแทนน้ำ จนกระทั่งเข้าสู่สมดุล
อีกครั้งคือ excess pore pressure เป็นศูนย์ ซึ่งในชั้นดิน
จริงเวลาที่จะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของดิน
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     Consolidation คือ กระบวนการรีดน้ำออกจาก
มวลดินโดยที่เนื้อดินส่วนที่เป็นของแข็งยังคงมี
ปริมาตรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มีเพียง
ป ริม าต รขอ งน้ำเท่านั้นที่ลดล ง ดิน เมื่อผ่ าน
กระบวนการ consolidation หรือถูกรีดน้ำออกแล้ว
ช่องว่างในดินก็จะลดลง เม็ดดินก็จะอัดตัวกันแน่นเข้า
ปริมาตรรวมของเม็ดดินลดลง สำหรับปัจจัยที่ทำให้
เกิดกระบวนการ consolidation นี้ อาจจะเป็นแรง
กระทำจากภายนอก หรือความร้อนที่เผาให้น้ำระเหย
ออกไป เช่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือการดูดน้ำ
ออกจากดิน เช่น กรณีการสูบน้ำบาดาล เป็นต้น



     สำหรับชั้นดินเหนียวอยู่ในสภาพชุ่มน้ำ เมื่อน้ำระบาย
ออกก็จะเกิดการทรุดตัว ปริมาณการทรุดตัวสูงสุด (Total 
Settlement) จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ “ ดัชนีการทรุดตัว “ 
(compressibility Index , Cc ) เป็นสิ่งที่เราต้องทราบ

  นอกจากนี้อัตราความเร็วในการทรุดตัว (Rate of 
Settlment) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่จะต้องทราบค่า อัตรา
ความเร็วในการทรุดตัวนั้นขึ้นกับอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้
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รูปที่ 12.1 แสดงแบบจำลองการเกิดการทรุดตัวของชั้นดิน

ก.  มวลดินมีความชุ่มน้ำมากน้อยเพียงใด 

      ( Degree of saturate )

ข. ความสามารถของดินที่ให้น้ำซึมผ่านได้ดีเพียงใด 

     ( Coefficient of Permeability )

ค. ระยะทางน้ำที่ต้องซึมผ่าน 

    ( Drainage path ) ไปสู่จุดสมดุลย์



คุณสมบัติการทรุดตัว

จาก Terzaghi’s Consolidation Theory ซึ่งทำการ
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ออกมาแล้ว จะได้ค่าหนึ่งซึ่งบ่ง 
ถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับการทรุดตัว เราเรียกว่า “ Coefficient 
of consolidation , cv”

เมื่อ 

Tv = Time factor เป็นค่าคงที่ขึ้นอยู่กับ Percentage of 
consolidation และลักษณะของ initial excess pore pres-
sure ดังแสดงในตาราง 12.1

t = เวลาในการเกิดการทรุดตัวใด ๆ 
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1. ปริมาณการทรุดตัวสูงสุด 

(TOTAL SETTLEMENT)

     คุณสมบัติการทรุดตัวที่ต้องการหามีอยู่ 2 ค่า คือ

Sc =
Cc

H log
P‘0  +△P

(12.1)Sc =
1+eo

H log
P’o

(12.1)

เมื่อ 
Cc = ดัชนีการยุบตัว 
e0 = อัตราส่วนช่องว่างเริ่มต้น (Initial void ratio) 
P’0 = effective overburden pressure 
△P = external pressure 

H = ความหนาของชั้นดิน

2. อัตราความเร็วในการทรุดตัว

cv =
Tv H2dr

(12.2)cv =
t

(12.2)



Hdr = ระยะทางที่ไกลที่สุดที่น้ำในมวลดินจะต้องไหลออก
จากจุดสมดุลย์ 

ค่า Cc , e0 และ cv สามารถหาได้จากการทดสอบ consoli-
dation
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ตารางที่ 12.1 Time factor



วิธีการทดสอบ
6. คำนวณน้ำหนักที่ต้องใช้ในการกดทับตัวอย่าง 

   คำนวณ Overburden pressure เช่นตัวอย่างลึก 5 ม. มี 
sat = 20 kN/m3

  โดยทั่วไปจะเพิ่มน้ำหนักจะกระท้า 5 ครั้ง คือ 
0.5,1.0,2.0,5.0 และ 10.0 เท่าของ 'VO เพราะฉะนั้นจะใช้
น้ำหนัก 2.5,5,10,25,50 kN/m2 กดทับ 

     ระบบคานของ Load frame ใช้อัตราส่วน 10:1 เพราะ
ฉะนั้นสามารถหาน้ำหนักที่ใช้ในการกดโดยคำนวณจาก

     ถ้าน้ำหนักที่ได้เป็นเลขไม่ลงตัว ก็อาจจะใช้วิธีปัดเศษใช้
น้ำหนักที่ลงตัว 1,2,3, … kgf. แล้วย้อนหาหน่วยแรงที่ 
แท้จริงที่ใช้ใหม่
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1. วัดขนาดของ consolidation ring และชั่งน้ำหนัก
2. ตัดตัวอย่างดิน และใช้ specimen trimmer ในการเตรียม
ตัวอย่างดิน แล้วนำตัวอย่างดินมาใส่ใน consolidation 
ring ดินที่เหลือนำไปหาความชื้นก่อนการทดสอบ
3. นำตัวอย่างดินที่เตรียมได้มาชั่งน้ำหนัก เพื่อหาความ
หนาแน่นรวม
4. นำตัวอย่างดินติดตั้งใน consolidometer โดยมีหินพรุน 
(Porous stone) ประกบทั้งบนและล่างตัวอย่าง เพื่อให้น้ำ
ภายในตัวอย่างไหลออกได้สะดวก แสดงในรูปที่ 12.2
5. นำ consolidometer เข้าติดตั้งใน Load frame ติด dial 
gauge สำหรับวัดการทรุดตัว (อ่านละเอียด 0.0001 นิ้ว) 
แล้วหล่อน้ำใน consolidometer ให้ระดับน้ำอยู่เหนือ
ระดับดินตัวอย่าง

 ‘vo = 5 x 10 = 50 kN/m2

F =
 ‘vo x A

(12.3)F =

10
(12.3)



7. วางน้ำหนักชุดแรกแล้วบันทึกเวลา พร้อมๆกับ dial 
g a u g e โ ด ย ใ ห้ อ่ า น d i a l g a u g e ณ . เ ว ล า 
0.25,0.5,1.0,2.0,4,8,15,30, … นาที นับจากเริ่มต้น

8. เขียนกราฟระหว่าง dial reading และ  ในระหว่าง
การบันทึกข้อมูลเพื่อทราบลักษณะของการทรุดตัว ถ้ากราฟ
เริ่มเป็นเส้นราบ ซึ่งแสดงว่าแม้เวลาผ่านไปแต่การทรุดตัว
เกิดขึ้นน้อยมาก ก็ให้เพิ่มน้ำหนักชุด ต่อไป ถ้ากราฟยังไม่
เป็นเส้นนอน จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม.

9. หลังจากทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม.เพิ่มน้ำหนักชุดที่ 2 แล้ว
ทำการทดสอบข้อ 7 ซ้ำ จนกระทั่งบรรทุกน้ำหนัก จนครบ 5 
ชุดที่ต้องใส่

10. ลดน้ำหนักออกให้เหลือ ¼ เท่าของน้ำหนักที่มากที่สุด 
เพื่อหาคุณสมบัติการพองตัวของดิน ทดสอบเช่นเดียวกับ
การเพิ่มน้ำหนัก ทิ้งไว้ 24 ชม.

11. หลังจากเสร็จการทดลองแล้วนำตัวอย่างดินไปหาความ
ชื้นด้วย
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รูปที่ 12.2 หน้าตัดของตัวอย่างใน consolidometer



การคำนวณผลการทดลอง 
4. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นและ dry density ของตัวอย่างดินทั้งสอง จากสมการ

ตัวอย่างการบันทึกค่าและการคำนวณแสดงในรูปที่ 8.4
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หา t90

จากกราฟที่เขียนระหว่าง dial reading และ  ซึ่ง
ลักษณะกราฟเป็นดังรูปที่ 12.3 ให้ลากเส้นตรงในช่วงแรก
ของการทรุดตัวมาตัดแกน X ได้จุด B วัดระยะจากแกนตั้ง
มายังจุดตัดให้เป็นระยะ x และขยายออกไปด้วยระยะ 
0.15x ได้จุด C ลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุด C เส้น
ตรงนี้ตัดกราฟที่จุด D ลากไปตัดแกน x จะได้เวลา t90 คือ 
เวลาที่เกิดการ consolidation ไป 90% คำนวณทุกๆ 
Load จะได้ t90 ทั้งหมด 5 ค่า

การคำนวณผลการทดลอง 

รูปที่ 12.3 แสดงวิธีการหาค่า t90



2.   คำนวณสัมประสิทธิการยุบอัดตัว (Coefficient of consolidation, Cv)

3. คำนวณ consolidation Pressure

   =
F x K

(12.5)   =
A

(12.5)
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    Cv =
T90+H2dr

(12.4)    Cv =
t90

(12.4)

T90 = Time factor ที่เปิดจากตาราง 12.1 
Hdr = ระยะทางที่ไกลที่สุดที่น้าใช้ในการเดินทางออกจากตัวอย่าง
           ในการทดสอบจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของตัวอย่าง 
t90 = เวลาของการเกิด consolidation 90%

P = consolidation pressure 
F = น้าหนักที่ใช้ในการเพิ่มน้าหนัก 
K = ค่าคงที่ของระบบคานขึ้นอยู่กับเครื่องมือ 
A = พื้นที่รับน้าหนักของดินตัวอย่าง



4. คำนวณ Void ratio

              : Initial void ratio

    HS =
Ms

(12.7)    HS =
Ms A    w

(12.7)
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H0 = ความสูงของตัวอย่างดินเริ่มต้น 
HS = ความสูงของเนื้อดิน (Height of soil)

    eo =
Ho - Hs

(12.6)    eo =
Hs

(12.6)

Ms = มวลดินแห้ง กรัม 
Gs = ความถ่วงจำเพาะของดิน 
   W = ความหนาแน่นของน้ำ กรัม/ลบ.ซม 
A = พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่าง ตร.ซม



: Void ratio

5.คำนวณความหนาแน่นแห้งเริ่มต้น (Initial dry density,     d0)

137

   ei = eo  -
H

(12.8)   ei = eo  -
Hs 

(12.8)

ei = void ratio ณ. Pressure ใดๆ 
H = การทรุดตัวสะสม ณ. Pressure ใดๆ

    do =

Ms

=

Ms

(12.9)    do =

Ho A

=

Vo

(12.9)

V0 = ปริมาตรเริ่มต้นของตัวอย่างดิน



6.คำนวณความหนาแน่นเปียกเริ่มต้น (Initial wet density,    w0)

7.คำนวณความหนาแน่นแห้งสุดท้าย (Final dry density,    df)
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    wo =
Mo

=
Mo

=
M1 - Mr

(12.10)    wo =

Mo A

=

Vo

=

Vo

(12.10)

M0 = มวลของตัวอย่างดินเริ่มต้น 
M1 = มวลของตัวอย่างดิน + มวลของ ring ก่อนกาทดสอบ 
Mr = มวลของ ring

    df =

Ms

=

Ms

(12.11)    df =
Ms A

=
Vf

(12.11)

Hf = ความสูงของตัวอย่างดินหลังการทดสอบ 
Vf = ปริมาตรของตัวอย่างดินก่อนการทดสอบ



8. คำนวณความหนาแน่นแห้งสุดท้าย (Final dry density, wf)

9.คำนวณความสูงของช่องว่างเริ่มต้น, Hv0
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Mf = มวลของตัวอย่างดินหลังการทดสอบ 
M2 = มวลของตัวอย่างดิน + มวลของ ring หลังการทดสอบ 
Vf = ปริมาตรของตัวอย่างดินหลังการทดสอบ

    Hv0 = Ho - Hs (12.13)

    wo =
Mf

=
Mf

=
M2 - Mr

(12.10)    wo =

Hf A

=

Vf

=

Vf

(12.10)



10.คำนวณความสูงของช่องว่างสุดท้าย, Hvf

11.คำนวณความอิ่มตัวเริ่มต้น (Initial degree of saturation, Sr0)
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    Hvf = Hf - Hs (12.14)

Hf = ความสูงของตัวอย่างดินหลังการทดสอบ

wo = ความชื้นเริ่มต้นของตัวอย่างดิน

    Sr0 =

wo Gs

=

Hvo

=

wo Hs Gs

(12.11)    Sr0 =

eo

=

Ho - Hs 

=

Ho - Hs 

(12.11)



12. คำนวณความอิ่มตัวสุดท้าย (Final degree of saturation, Srf)

13.เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ei และ log p , Cv และ log p ลงในกราฟ Semi – log

14.คำนวณหาค่าดัชนีการยุบตัว (Compression index, Cc) จากกราฟ e –log P curve ในข้อ 5 ช่วง Vergin 
consolidation
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    Srf =
wf Gs

=
Hvf

=
wf Hs Gs

(12.16)    Srf =
ef

= Hf - 

Hf

=
Hf - Hf

(12.16)

wf = ความชื้นของตัวอย่างดินหลังการทดสอบ

Cc =

- ∆e

(12.15)Cc =

∆log p

(12.15)

∆e        = ผลต่างของ void ratio log 
∆log p = ผลต่างของ consolidation pressure



15. คำนวณหา p'c (maximum past pressure) 

           เป็นความดันสูงสุดที่ตัวอย่างดินเคยถูกกระทำในอดีต ดังรายละเอียด ในรูปที่ 12.4 เป็นวิธีของ Casagrande 
พิจารณาหาจุด a คือจุดที่มีความโค้งมากที่สุดของเส้นกราฟ ล ากเส้น แนวราบ ab และเส้นความชัน ac สัมผัสเส้นโค้งที่จุด a 
หลังจากนั้นลากเส้นแบ่งครึ่งมุมระหว่างเส้น ab และ ac จะได้เส้น ad ลากเส้นตรงสัมผัสกับเส้นกราฟ คือเส้น gh ไปตัดกับเส้น 
ad ที่จุด f ค่าหน่วยแรงที่อ่านได้ที่จุด f คือ ค่า p'c (maximum past pressure)
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รูปที่ 12.4 แสดงวิธีการหา p'c (maximum past pressure)
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รูปที่ 12.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ consolidation
รูปที่ 12.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ consolidation 
(ต่อ)

ตัวอย่างการบันทึกค่าและการคำนวณ แสดงในรูปที่ 12.5
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รูปที่ 12.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ consolidation 
(ต่อ) รูปที่ 12.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ consolidation (ต่อ)

ตัวอย่างการบันทึกค่าและการคำนวณ แสดงในรูปที่ 12.5
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รูปที่ 12.5 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดสอบ consolidation 
(ต่อ)

ตัวอย่างการบันทึกค่าและการคำนวณ แสดงในรูปที่ 12.5
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