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 ดนิเป็นวสัดธุรรมชาตอิยา่งหนึง่ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบังานด้านวิศวกรรมโยธา และทหาร
ชา่งเองก็ถือวา่มีสว่นเก่ียวข้องกบังานด้านนีโ้ดยตรง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานด้านการก่อสร้างถนน การ
ออกแบบฐานรากของอาคารท่ีพกัหรือตกึท่ีท าการตา่งๆ เป็นต้น ดงันัน้จงึสมคว รอยา่งยิ่งท่ีทหารชา่งจะต้อง
มีความรู้เก่ียวกบัคณุสมบตัแิละพฤตกิรรมด้านกลศาสตร์ของดนิ เพ่ือชว่ยให้การปฏิบตังิานได้รับผลถกูต้อง
ตามเกณฑ์วิชาการ มีความปลอดภยั และประหยดั 
 ต าราวิชาวิศวกรรมมวลดนิเลม่นีไ้ด้ถกูปรับปรุงและเรียบเรียงขึน้ใหมจ่ากเค้าโครงเร่ืองต าราวิชา
วิศวกรรมมวลดนิของโรงเรียนทหารชา่งเดมิท่ีมีอยู ่โดยเพิ่มเนือ้หารายละเอียดตา่งๆท่ีเก่ียวข้องให้ทนัสมยั
ยิ่งขึน้ มีการจดัเรียงล าดบัเนือ้หาเป็นขัน้ตอน เพ่ือให้ผู้อา่นสามารถอา่นและศกึษาได้ด้วยตวัเอง และ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเนือ้หาของต าราเลม่นีไ้ด้เน้นไปในเร่ืองของการปฏิบตักิารเก่ียวกบัดนิ เชน่ การหา
ปริมาณความชืน้ของมวลดนิ การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดนิ การบดอดัดนิ การทดสอบความแนน่ของดนิ 
การทดสอบหาคา่ความต้านทานแรงเฉือนของดนิ เป็นต้น ผู้ เรียบเรียงจงึได้เพิ่มเนือ้หาและรายละเอียด
เก่ียวกบัการทดลองและทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ าไป และมีการแสดงขัน้ตอนในการทดลองและการ
ค านวณไว้เป็นขัน้ๆ เพ่ือให้ง่ายแก่การเข้าใจ นอกจากนัน้แล้วรายละเอียดตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นต าราเลม่นี ้ผู้ เรียบ
เรียงได้ค้นคว้ามาจากต าราท่ีทนัสมยั และเอกสารตา่งท่ีเก่ียวข้องหลายเลม่ จงึถือได้วา่เนือ้หาตา่งๆ ท่ีมีอยู่
เช่ือถือได้ 
 ผู้ เรียบเรียงจงึหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ เอกสารวิชาวิศวกรรมมวลดนิเลม่นี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้อา่น
มากพอสมควร และสามารถท่ีจะน าไปเป็นเอกสารอ้างอิงได้ในบางสว่นท่ีเก่ียวข้อง  หากแนวสอนนีมี้
ข้อผิดพลาด บกพร่อง หรือขาดความสมบรูณ์  กรุณาแจ้งให้กองการศกึษา โรงเรียน ทหารชา่ง  กรมการ
ทหารชา่ง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรีุ 70000  ทราบด้วย  เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงให้แนว
สอนมีความสมบรูณ์ ถกูต้องและมีคณุคา่ในด้านการศกึษาตอ่ไป  
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                                                                                                      กนัยายน 2551 
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บทที่ 1  
คุณสมบัตพิืน้ฐานของมวลดนิ 

1. ค าจ ากัดความ 
 มวลดนิ (Soil) หมายถึง เม็ดดนิขนาดตา่ง ๆ ท่ีสะสมระคนกนัอยู ่โดยท่ีไมมี่แรงยดึเกาะตวักนั 
หรือ ยดึเกาะตวักนัอยา่งหลวมๆ เม็ดดนิเหลา่นัน้จะหอ่หุ้มชอ่งวา่ง เรียกวา่ ชอ่งวา่งระหวา่งเม็ดดนิ (Void) 
ภายในชอ่งวา่งอาจจะประกอบไปด้วย น า้ (Water Void) หรือ อากาศ (Air Void) หรือ ทัง้น า้และอากาศ ดงั
แสดงในรูปท่ี 1.1 

รูปท่ี 1.1 ภาพจ าลองส่วนประกอบของมวลดนิ 

ช่องว่างระหว่างเมด็ดิน

เมด็ดิน

 
 Cohesive หมายถึง มวลดนิท่ีมีแรงยดึเกาะตวักนัเอง (ยดึเกาะตวักนัอยา่งหลวมๆ) แสดงให้ เห็น
วา่เป็นมวลดนิท่ีมีดนิเหนียว (Clay) ปะปนอยู ่เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ ดนิพลาสตกิ (Plastic) 
 Non-Cohesive หรือ Cohesionless หมายถึง มวลดนิท่ีไมมี่แรงยดึเกาะตวักนัเอง แสดงให้ เห็น
วา่เป็นมวลดนิท่ีไมมี่ดนิเหนียว (Clay) ปะปนอยู ่เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ ดนิไม่เป็นพลาสตกิ (Non-Plastic) 

2. การก าเนิดของดนิ 
รูปท่ี 1.2 แผนภูมิแสดงการก าเนิดของดนิ 

 

หิน (ROCK)

ขบวนการผพุงั

(WEATHERING)

ดิน (SOIL)
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3. ส่วนประกอบของมวลดนิ 
 จากค าจ ากดัความของมวลดนิ มวลดนิประกอบด้วย เม็ดดนิหรือเนือ้ดนิ (เรียกอีกอยา่งวา่ดนิ แห้ง ) 
และชอ่งวา่งระหวา่งเม็ดดนิ ซึง่ภายในชอ่งวา่งระหวา่งเม็ดดนิก็จะประกอบไปด้ วย น า้ หรือ อากาศ หรือทัง้
น า้และอากาศปนกนั ดงันัน้อาจจะกลา่วได้วา่ ดนิประกอบด้วย 3 สว่น คือ 
  1. ของแข็ง หมายถึง  เม็ดดนิหรือเนือ้ดนิ 
  2. ของเหลว หมายถึง  น า้ ซึง่อยูภ่ายในชอ่งวา่งระหวา่งเม็ดดนิ 
  3. ก๊าซ  หมายถึง  อากาศ ซึง่อยูภ่ายในชอ่งวา่งระหวา่งเม็ดดิน 
 ถ้าชอ่งวา่งเตม็ไปด้วยอากาศ   เรียกวา่ ดนิแห้ง (Dry Soil) 

 ถ้าชอ่งวา่งเตม็ไปด้วยน า้  เรียกวา่ ดนิอิ่มตัว (Saturated Soil) 

 ถ้าชอ่งวา่งมีทัง้น า้และอากาศ   เรียกวา่ ดนิชืน้ (Moist Soil) หรือ ดนิเปียก (Wet Soil)   

สว่นประกอบของดนิทัง้  3  สว่น แสดงด้วยแผนภาพได้ดงัรูปท่ี 1.3 
 

รูปท่ี 1.3 ภาพแสดงส่วนประกอบของดนิ  3  ส่วน 
 

อากาศ

น า้

เน้ือดินหรือเมด็ดิน

Ma

Mw

MsVs

Vw

Va

Vv

V M

 
 

 โดยท่ี:        M  = นน.ทัง้หมดของมวลดนิ 
    Ma = นน.ของอากาศ 
    Mw  = นน.ของน า้ 
    Ms = นน.ของเม็ดดนิ (ดนิแห้ง) 
    V = ปริมาตรทัง้หมดของมวลดนิ 
    Vv = ปริมาตรของชอ่งวา่ง 
    Va = ปริมาตรของอากาศ 
    Vw = ปริมาตรของน า้ 
    Vs = ปริมาตรของเม็ดดนิ 
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4. ขนาดของเม็ดดนิ  (Grain Size) 
 การแบง่ขนาดของเม็ดดนิจะใช้ตะแกรงมาตรฐาน (Standard Sieve) ตะแกรงท่ีใช้มี 2 ชนิด คือ 
  1.ขนาดเป็นนิว้ มีรูเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ขนาดของตะแกรง คือความกว้างของรู ตะแกรง 
โดยวดัท่ีขอบด้านในของเส้นลวด (ดรููปท่ี 1.5) 
  2.ขนาดเป็นเบอร์ (No.) มีรูเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส  การวดัขนาด คือดวูา่ในความยาว 1 
นิว้ มีอยูก่ี่รู เชน่ ในความยาว 1 นิว้ มีอยู ่4 รู เรียกวา่ ตะแกรงเบอร์ 4 (No.4) การวดัจะวดัจากกึ่ง กลางเส้น
ลวด (ดรููปท่ี 1.5) 

รูปท่ี 1.4 ตะแกรงขนาดต่างๆ 

3 น้ิว

2 1/2 น้ิว

2 น้ิว

1 1/2 น้ิว

1 น้ิว

3/4 น้ิว

1/4 น้ิว

No.4

No.10

No.20

No.40

No.60

No.80

No.100

No.200

ขนาดเป็นนิ้ ว ขนาดเป็น No.

 
 

รูปท่ี 1.5 แสดงการวัดขนาดของตะแกรงชนิดต่าง ๆ      

1"

2"

2"

ตะแกรงขนาด 2 นิ้ ว ตะแกรง No.4

1 2 3 4

 
 การแบง่ขนาดของเม็ดดนิโดยใช้ขนาดของตะแกรง จะแบง่เม็ดดนิออกเป็น  2  พวกใหญ่ๆ  คือ 

  1.พวกดนิเมด็หยาบ (Coarse Grained Soil)  ค้างตะแกรง No.200 
   กรวด  (Gravel)  แทนด้วย    G 
   ทราย    (Sand)  แทนด้วย S 

  2.พวกดนิเมด็ละเอียด (Fine Grained Soil)  ผา่นตะแกรง No.200 
   ดนิตะกอน    (Silt) แทนด้วย M 
   ดนิเหนียว     (Clay) แทนด้วย C 
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5. การค้างและการผ่านตะแกรงของเม็ดดนิ 

  การจ าแนกขนาดของเม็ดดนิ ซึง่ใช้วิธีการร่อนผา่นตะแกรง มีขนาดตา่งๆ ตามท่ีแสดงไว้ใน 

ตาราง ท่ี 1.1 
ตารางท่ี 1.1 ขนาดของเม็ดดนิจ าแนกโดย ระบบ U.S.C.(Unified Soil Classification System) 

 

ชนิดของมวลดนิ ผ่านตะแกรง ค้างตะแกรง 

หิน - 3 นิว้ (75 mm) 

กรวด (G) หยาบ (Coarse) 3 นิว้ (75 mm) 3/4 นิว้ (19 mm) 

 ละเอียด (Fine) 3/4 นิว้ (19 mm) No.4 (4.75 mm) 

 หยาบ (Coarse) No.4 (4.75 mm) No.10 (2.00 mm) 

ทราย (S) ปานกลาง (Medium) No.10 (2.00 mm) No.40 (0.425 mm) 

 ละเอียด (Fine) No.40 (0.425 mm) No.200 (0.075 mm) 

เม็ดละเอียด (F) ดนิเหนียว (C) No.200 (0.075 mm) ถาดรอง 

 ดนิตะกอน (M)   

 
หมายเหต ุ   
  การหาขนาดของเม็ดดนิหยาบ ท าได้โดย 
  - ท าการทดลองร่อนดนิผา่นตะแกรง (Sieve Analysis) (รายละเอียดอยูใ่นบทท่ี 3) 
 การหาขนาดของเม็ดดนิละเอียด ท าได้โดย   
   - ท าการทดลองตกตะกอน (Hydrometer Analysis) (ไมศ่กึษาในรายละเอียด) 
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6. ล าดับขนาดของเม็ดดนิ (Gradation) 

  ล าดบัขนาดของเม็ดดนิ แบง่ออกเป็น 2 จ าพวกใหญ่ๆ คือ 
  1.ล าดับขนาดดี (Well Graded) แทนด้วย W มวลดนิพวกนีมี้เม็ดดนิขนาดตา่งๆ กนั 
คละกนัอยา่งเหมาะสมตัง้แตข่นาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ดงัแสดงในรูปท่ี 1.6 
 

รูปท่ี 1.6 มวลดนิล าดับขนาดดี 

 
 

  2.ล าดับขนาดเลว (Poorly Graded) แทนด้วย P แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   ก.ล าดับขนาดสม ่าเสมอ (Uniform Graded) เม็ดดนิมีขนาดท่ีใกล้เคียงกนั เป็น
สว่นใหญ่ ดงัแสดงในรูปท่ี 1.7 

รูปท่ี 1.7 มวลดนิล าดับขนาดเลวประเภทสม ่าเสมอ 
 

 
 
 
     ข.ล าดับขนาดขาดช่วง (Gap Graded) มีลกัษณะคล้ายกบัพวกล าดบัขนาดดี 
แตเ่ม็ดดนิจะขาดหายไปชว่งหนึง่ ดงัแสดงในรูปท่ี 1.8 

รูปท่ี 1.8 มวลดนิล าดับขนาดเลวประเภทขาดช่วง 
 

GAP
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7. รูปร่างของเม็ดดนิ (Shape) 

 โดยทัว่ไปแล้ว รูปร่างของเม็ดดนิท่ีสามารถเห็นได้โดยทัว่ๆ ไป จะเป็นพวกดนิเม็ดหยาบ เชน่ พวก
กรวด และ พวกทราย รูปร่างท่ีพบโดยทัว่ๆ ไป ได้แก่ 

  1.เป็นก้อน (Bulky) 
รูปท่ี 1.9 ลักษณะของเม็ดดนิท่ีมีลักษณะเป็นก้อน 

 

กลม ค่อนข้างกลม

เหล่ียม ค่อนข้างเหล่ียม

(Rounded) (Sub-Rounded)

(Angular) (Sub-Angular)  
 
  2.เป็นแผ่น (Platy) หรือ เป็นเกล็ด (Flaky) 

รูปท่ี 1.10 ลักษณะของเม็ดดนิท่ีมีลักษณะเป็นแผ่น หรือ เกล็ด 
 

แผ่น เกลด็

(Platy) (Flakey)  
 

  3.เป็นก้อนยาว (Elongated) 
รูปท่ี 1.11 ลักษณะของเม็ดดนิท่ีมีลักษณะเป็นก้อนยาว 
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8. สภาพความข้นเหลวของดนิ (Consistency) 

 มวลดนิจ าพวกเม็ดละเอียด โดยเฉพาะพวกดนิเหนียว (Clay) จะมีคณุสมบตัไิวตอ่ปริมาณน า้ท่ี มี
อยูใ่นมวลดนิ ปริมาณน า้ท่ีมีอยูใ่นปริมาณท่ีแตกตา่งกนัจะมีผลท าให้มวลดนิเหนียวมีสภาพท่ีแตกตา่ง กนั
ออกไป สภาพตา่งๆ เหลา่นัน้ได้แก่ 

 1.สภาพเหลว (Liquid) เป็นสภาพท่ีมวลดนิมีปริมาณน า้มากท่ีสดุ และมีปริมาตรมากท่ีสดุ มวล
ดนิจะมีลกัษณะเป็นของเหลวสามารถไหลได้ด้วยน า้หนกัของมนัเอง 
 2.สภาพพลาสตกิ (Plastic) เป็นสภาพท่ีมวลดนิสามารถคลงึเป็นรูปร่างตา่งๆ ได้ โดยท่ีไมมี่ การ
แตกร้าว หรืออ าจจะเรียกวา่เป็นสภาพท่ีมวลดนิมีความเหนียว ดงันัน้สภาพพลาสตกิอาจจะเรียกอีก อยา่ง
หนึง่วา่ สภาพเหนียว 
 3.สภาพกึ่งแข็ง (Semi-Solid) เป็นสภาพท่ีมวลดนิสามารถคลงึเป็นรูปร่างตา่งๆ ได้ แตจ่ะมี การ
แตกร้าวเกิดขึน้ 
 4.สภาพแข็ง (Solid) เป็นสภาพท่ีมวลดนิมีปริมาณน า้น้อยท่ีสดุ และมีปริมาตรน้อยท่ีสดุ มวลดนิ
จะจบักนัเป็นก้อนแข็งไมส่ามารถคลงึให้เปล่ียนรูปร่างได้ 

 ปริมาณน า้ท่ีมีอยูใ่นมวลดนินอกจากจะมีผลตอ่การเปล่ียนสภาพของมวลดนิแล้ว ยงัมีผลตอ่การ 
เปล่ียนปริมาตรของมวลดนิด้วย ผลของปริมาณน า้ท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงคณุสมบตัขิองมวลดิ น 
สามารถแสดงได้ด้วยกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปริมาณน า้ และ ปริมาตรของมวลดนิ ซึง่เรียกวา่ กราฟ

ความข้นเหลวของมวลดนิ (Consistency Limit Graph) ดงัแสดงในรูปท่ี 1.12 
รูปท่ี 1.12 กราฟความข้นเหลวของดนิ 

 

สภาพแข็ง สภาพกึ่งแข็ง

สภาพพลาสติก

สภาพเหลว

(Solid) (Semi-Solid)

(Plastic)

(Liquid)

ปริมาตรของดิน

ปริมาณน ้า (%)0 SL PL LL
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 จากรูปท่ี 1.12 ปริมาณน า้ท่ีจดุเปล่ียนสภาพของมวลดนิจากสภาพหนึง่ไปเป็นอีกสภาพหนึง่ 
 เรียกวา่ ขีดจ ากดัของความข้นเหลวของดนิ (Consistency Limit) หรือ ขีดจ ากดัของแอตเตอร์เบอร์ก 
(Atterberg's Limit) ท่ีส าคญัมีดงันี ้

 1.ขีดเหลว (Liquid Limit : LL) คือปริมาณน า้ท่ีมีอยูพ่อดีในมวลดนิ ท่ีท าให้มวลดนิเร่ิม เปล่ียน
สภาพ จากสภาพเหลว (Liquid) ไปเป็นสภาพพลาสตกิ (Plastic) 
 2.ขีดพลาสตกิ (Plastic Limit : PL) คือปริมาณน า้ท่ีมีอยูพ่อดีในมวลดนิ ท่ีท าให้มวลดนิ เร่ิม
เปล่ียนสภาพ จากสภาพพลาสตกิ (Plastic) ไปเป็นสภาพกึ่งแข็ง (Semi-Solid) 
 3.ขีดหดตัว (Shrinkage Limit : SL) คือปริมาณน า้ท่ีมีอยูพ่อดีในมวลดนิ ท่ีท าให้มวลดนิ เร่ิม
เปล่ียนสภาพ จากสภาพกึ่งแข็ง (Semi-Solid) ไปเป็นสภาพแข็ง (Solid) 
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บทที่ 2  
การหาความชืน้ของมวลดนิ 

1. ค าจ ากัดความ 
 ปริมาณความชืน้ (Moisture Content) หมายถึง ปริมาณน า้ท่ีมีอยูใ่นมวลดนิ คดิเป็นร้อยละ (%) 
ของน า้หนกัดนิแห้ง ดงันัน้ค าวา่ ปริมาณความชืน้ และ ปริมาณน า้ จงึมีความหมายอนัเดียวกนั ปริมาณ
ความชืน้ แทนด้วยอกัษร "w" 
 ในการศกึษาเก่ียวกบัมวลดนิ ปริมาณความชืน้ (Moisture Content) หรือ ปริมาณน า้ (Water 
Content) ท่ีเก่ียวข้องมีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความชืน้ตามธรรมชาต ิหมายถึง ปริมาณความชืน้ในมวลดนิขณะเก็บตวัอยา่งจากชัน้ดนิ 

ตามธรรมชาต ิในการหาปริมาณความชืน้ตามธรรมชาต ิจงึควรกระท าโดยเร็วท่ีสดุภายหลงัจากการเก็บ
ตวัอยา่งดนิ 

1.2 ความชืน้ตากแห้ง  หมายถึง   ปริมาณความชืน้ในมวลดนิซึง่ตากผึง่ไว้ในห้องทดลอง 
ท่ีโลง่แจ้ง อากาศผา่นถ่ายเทได้สะดวก เป็นเวลานานพอสมควร 2-5 วนั ซึง่จะมีความชืน้บางสว่นหลงเหลือ
อยูใ่นดนิ 

1.3 ความชืน้อบแห้ง หมายถึง ความชืน้ในมวลดนิภายหลงัการอบในเตาอบท่ีมีอณุหภมูิ 

ประมาณ   110  5 C  นาน 15 - 24 ช.ม. ซึง่ถือวา่มีความชืน้ "เป็นศนูย์"  

1.4 ความชืน้ของการทดลอง หมายถึง ความชืน้ท่ีได้จากการน าดนิไปทดลอง และน าดนินัน้ไป 
หาความชืน้ เชน่ ความชืน้ของการบดอดัดนิ ความชืน้จากการทดสอบความแนน่ เป็นต้น 

2. สูตรค านวณ 
 สตูรท่ีใช้ในการค านวณหาปริมาณความชืน้ของมวลดนิคือ 

w
M

M
100%

w

s

   

 
   เม่ือ  w =  ปริมาณความชืน้ 
     Mw  =  นน.น า้ 
     Ms   =  นน.ของดนิแห้ง 

3. เคร่ืองมือทดลอง 
        เคร่ืองมือทดลอง ประกอบด้วย 
 3.1 อบัส าหรับอบดนิ 
 3.2 เคร่ืองชัง่ ชนิดอา่นได้ละเอียด 0.01 กรัม 

 3.3 เตาอบดนิ ควบคมุอณุหภมูิได้ 110  5  C 
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4. วิธีการทดลอง 
 4.1 เตรียมอบัส าหรับใสด่นิแล้วชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น  นน.อับ 
 4.2 น าดนิชืน้ (ดนิเปียก) ท่ีต้องการหาปริมาณความชืน้ใสไ่ปในอบัแล้วน าไปชัง่น า้หนกั บนัทกึ 
เป็น  นน.อับ + ดนิเปียก 

 4.3น าอบัดนิในข้อ 2 เข้าอบในเตาอบดนิอณุหภมูิ 110  5 C อบนาน 15 - 24 ช.ม. ซึง่จะได้ดนิ
แห้ง (w = 0%) 
 4.4น าอบัดนิท่ีอบแล้วมาชัง่น า้หนกัอีกครัง้ บนัทกึเป็น  นน.อับ + ดนิแห้ง 
 4.5ค านวณ 
  นน.น า้ (Mw)  =   (นน.อบั + ดนิเปียก) - (นน.อบั + ดนิแห้ง) 
  นน.ดนิแห้ง (Ms)   =   (นน.อบั + ดนิแห้ง) - (นน.อบั) 

5. ตัวอย่างการทดลอง 
 จากการอบดนิเพ่ือหาปริมาณความชืน้ มีข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
   นน.อบั + ดนิเปียก =     163.7   กรัม    
   นน.อบั + ดนิแห้ง =     158.1   กรัม 
   นน.อบั   =       33.4   กรัม 
 จงค านวณหาปริมาณความชืน้ 
 วธีิท า  นน.น า้  =     163.7 - 158.1   =     5.6    กรัม 
   นน.ดนิแห้ง =     158.1 - 33.4 =     124.7 กรัม 
   ปริมาณความชืน้ 
 

w
M

M

w

w

s

 

  

100%

56

124 7
100% 4 5%

.

.
.  
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บทที่ 3 
การวเิคราะห์ขนาดของเม็ดดนิ 

1. ค าจ ากัดความ 
 การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดิน (Grain Size Analysis) เป็นการทดลองเพื่อหาวา่ในมวลดนิมี
เม็ดดนิแตล่ะขนาดอยา่งละเทา่ใด และ เม็ดดนิมีการกระจายขนาดหรือล าดบัขนาดเป็นอยา่งไร 
 การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดนิท าได้ 2 วิธี คือ 

1.1 วิธีร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis) เป็นการทดลองเพื่อหาว่า 
                       - มี กรวด (Gravel) ทราย (Sand) และ เม็ดละเอียด (Fine) อยา่งละก่ี % โดยน า้หนกั 
                     - เม็ดดนิมีการจดัล าดบัขนาดกนัอยา่งไร (ดี หรือ เลว) 

1.2 วิธีตกตะกอน (Hydrometer Analysis) เป็นการทดลองเพื่อหาว่า 
      - มี ดนิตะกอน (Silt) และ ดนิเหนียว (Clay) อยา่งละก่ี % โดยน า้หนกั                

2. การวิเคราะห์โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis) 
 วิธีนีเ้หมาะส าหรับพวกดนิเม็ดหยาบ เชน่ กรวด ทราย เป็นต้น การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดนิโดยวิธี
ร่อนผา่นตะแกรง เป็นการน าดนิตวัอยา่งแห้งมาร่อนผา่นตะแกรงท่ีจดัไว้เป็นชดุๆ เพ่ือ 
  - หา %โดยน า้หนกัของ G  S  F 
  - หาการกระจายขนาด (ล าดบัขนาด) จาก กราฟการกระจายขนาดของเม็ดดนิ ซึง่เป็น 
กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
          - แกนนอน: ขนาดของเม็ดดนิ (ขนาดตะแกรง) กบั 
          - แกนตัง้: %ผา่นตะแกรงโดยน า้หนกัของมวลดนิ 
 การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดนิโดยวิธีร่อนผา่นตะแกรงท าได้ 2 แบบ คือ 

2.1 การทดลองแบบไม่ล้างน า้ หรือ แบบแห้ง (Dry Process)  
  ใช้กบัดนิท่ีไมมี่พวก Cohesive หรือถ้ามีก็มีในปริมาณน้อย มวลดนิไมจ่บักนัเป็นก้อน ง่าย
แก่การท าให้แยกจากกนั 

2.2 การทดลองแบบล้างน า้ (Pre-Washed Process)  
  ใช้กบัดนิท่ีมีดนิพวก Cohesive มวลดนิจะจบักนัเป็นก้อนยากแก่การท าให้แยกจากกนั จงึ
ใช้วิธีล้างสว่นท่ีเป็นเม็ดละเอียดให้ผา่นตะแกรงเบอร์ 200 ทิง้ไป แล้วน าดนิสว่นท่ีเหลือมาทดลอง 

2.3 เคร่ืองมือทดลอง SIEVE ANALYSIS 

 เคร่ืองมือทดลอง ประกอบด้วย 
  - ตะแกรงขนาดตา่งๆ ท่ีจดัไว้เป็นชดุ 
  - เคร่ืองเขยา่ตะแกรง (Sieve Shaker) 
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  - เคร่ืองชัง่ อา่นได้ละเอียด 0.1 กรัม 

  - เตาอบดนิควบคมุอณุหภมูิได้ 110  5 C 
  - น า้ส าหรับล้างดนิตวัอยา่ง (Pre-Washed Process) 

3. ขัน้ตอนในการทดลอง 
 ในการทดลองวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดนิโดยวิธีร่อนผา่นตะแกรง สามารถสรุปออกมาเป็นขัน้ตอน
ได้ดงันี ้
    - การเตรียมดนิตวัอยา่ง 
    - การหาขนาดของเม็ดดนิ 
    - การหาการกระจายขนาดของเม็ดดนิ 

3.1 การเตรียมดนิตัวอย่าง 

         - การเตรียมดนิตัวอย่างแบบไม่ล้างน า้ 
           1.น าดนิตวัอยา่งท่ีต้องการจะทดลองมาคลกุเคล้า เพ่ือให้เม็ดดนิขนาดตา่ง ๆ คละกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ  (ถ้าจะให้ดีควรท าในขณะยงัชืน้อยูเ่พ่ือไมใ่ห้สว่นท่ีเป็นฝุ่ นฟุ้ งกระจายหายไป)  

           2.น าดนิตวัอยา่งท่ีคลกุจนเข้ากนัดีแล้ว มาผึง่หรืออบแห้ง ในเตาอบดนิอณุหภมูิระหวา่ง 110  5 
C  นาน 15 - 24 ชม. 
           3.น าดนิตวัอยา่งท่ีอบแห้งแล้วมาชัง่หาน า้หนกั บนัทกึเป็น นน.ดนิก่อนทดลอง (น า้หนกัดนิแห้ง) 
ในแบบฟอร์มบนัทกึผลการทดลอง (ดตูวัอยา่งการทดลอง) แล้วน าดนิตวัอยา่งท่ีเตรียมไว้ทัง้หมดนี ้ไปท าการ
ทดลองร่อนดนิตอ่ไป (ส าหรับน า้หนกัของดนิตวัอยา่งแห้งก าหนดได้จากตารางท่ี 3.1) 

         - การเตรียมดนิตัวอย่างแบบล้างน า้ 
           1.น าดนิตวัอยา่งท่ีต้องการจะทดลองมาคลกุเคล้า เพ่ือให้เม็ดดนิขนาดตา่ ง ๆ คละกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ  (ถ้าจะให้ดีควรท าในขณะยงัชืน้อยูเ่พ่ือไมใ่ห้สว่นท่ีเป็นฝุ่ นฟุ้ งกระจายหายไป)  

           2.น าดนิตวัอยา่งท่ีคลกุจนเข้ากนัดีแล้วทัง้หมด มาอบแห้งในเตาอบดนิอณุหภมูิระหวา่ง 110  5 
C  นาน 15 - 24 ชม. 
           3.น าดนิตวัอยา่งท่ีอบแห้งแล้วมาชัง่หาน า้หนกั บนัทกึเป็น นน.ดนิก่อนทดลอง (น า้หนกัดนิแห้ง) 
ในแบบฟอร์มบนัทกึผลการทดลอง (ดตูวัอยา่งการทดลอง) แล้วด าเนินกรรมวิธีในข้อ 5. ตอ่ไป 
 4.ถ้าต้องการความรวดเร็วในการทดลองอาจไมต้่องน าดนิทัง้หมดไปอบแห้ง แต่ อาจจะใช้วิธีน าดนิ
ตวัอยา่งสว่นหนึง่ไปหาปริมาณความชืน้ตามวิธีการทดลองหาปริมาณความชืน้ แล้วค านวณหา นน.ดนิ

ก่อนทดลอง ทีหลงัก็ได้ ซึง่มีขัน้ตอนในการปฏิบตั ิดงันี ้
  4.1 น าดนิตวัอยา่งจ านวนหนึง่ไปหา %w 
  4.2 ชัง่หาน า้หนกัดนิตวัอยา่งชืน้ และน าไปล้างตามกรรมวิธีในข้อ 5 ตอ่ไป 
  4.3 ค านวณหา นน.ดนิก่อนทดลอง (น า้หนกัดนิแห้ง) จากสตูรค านวณ  
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น.น.ดินก่อนทดลอง  =
น.น.ดินตวัอย่างช้ืน

1 +
w(%)

100  

           5.ถ้าใช้วิธีอบแห้งก็ให้น าดนิตวัอยา่งท่ีอบแห้ง หรือ ถ้าใช้วิธีหาปริมาณความชืน้ก็ให้น าดนิตวัอยา่ง
ชืน้ไปแชน่ า้ จากนัน้น าไปล้างผา่นตะแกรงเบอร์ 200 
           6.น าดนิตวัอยา่งท่ีล้างจนเม็ดละเอียดผา่นตะแกรงเบอร์ 200 หมดแล้ว มาอบในเตาอบดนิ  

อณุหภมูิระหวา่ง 110  5 C  นาน 15 - 24 ชม. เพ่ือชัง่หา นน.หลังล้างน า้ และบนัทกึในแบบฟอร์มบนัทกึ
ผลการทดลอง (ดตูวัอยา่งการทดลอง) 
 7.ค านวณหา นน.หายไป (ดนิเม็ดละเอียด) จากสตูร 

นน.หายไป  =  นน.ดินก่อนทดลอง - นน.หลงัลา้งน ้า
  

 8.น าดนิตวัอยา่งหลงัจากล้างน า้ท่ีอบแห้งแล้วทัง้หมดไปท าการทดลองตอ่ไป 
 ตัวอย่าง 
    น า้หนกัดนิตวัอยา่งชืน้ = 6000 กรัม 
    ปริมาณความชืน้  = 2.6  % 
    น า้หนกัหลงัล้างน า้ = 5200 กรัม 
  การค านวณ: 

     

น.น.ดินก่อนทดลอง
6000

1 +
2.6%

100

=

=
6000

1.026

= 5848   กรัม  
    น า้หนกัท่ีหายไป (ดนิเม็ดละเอียด) 
       =  5848 - 5200 
       =  648  กรัม 
 
 
 
 
 
 

 - น า้หนักดนิตัวอย่างแห้งท่ีใช้  
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     การก าหนดน า้หนกัดนิตวัอยา่งแห้งท่ีจะใช้ส าหรับการทดลอง ให้ก าหนดน า้หนั กใช้ตาม
ตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1  การก าหนดน า้หนักดนิตัวอย่างแห้ง 

ขนาดเม็ดดนิท่ีใหญ่สุด 
น.น.ดนิตัวอย่างอย่างน้อย 

(กรัม) 
3" 
2" 

1 1/2" 
1" 

1/2" 
<  No.4 

5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
500 

3.2 การหาขนาดของเม็ดดนิ 
  ท าได้โดย การน าดนิท่ีต้องการทดลองหาขนาดมาร่อนผา่นชดุตะแ กรงท่ีจดัไว้เป็นชัน้ๆ โดย
มีขัน้ตอนในการทดลองดงันี ้
       1.จดัตะแกรงใสไ่ปในเคร่ืองเขยา่ตะแกรง (Sieve Shaker) เป็นชัน้ๆ โดยให้ตะแกรงขนาด
ใหญ่ท่ีสดุอยูข้่างบน แล้วลดหลัน่ขนาดลงไปจนถึง No. 200 (ตะแกรง No.200 มีรูกว้าง 0.075 มม.) และจดั
ให้ถาดรองอยูล่า่งสดุ 
       2.น าดนิตวัอยา่งท่ีเตรียมไว้เทใสต่ะแกรงอนับนสดุ เขยา่ด้วยเคร่ืองเขยา่ตะแกรง นาน
ประมาณ 15 นาที หรือ จนแนใ่จวา่ดนิท่ีมีขนาดเล็กกวา่ตะแกรงได้ผา่นตะแกรงนัน้ไปหมดแล้ว (ถ้าดนิมาก
เกินไปให้แบง่ท าการทดลองหลายครัง้ก็ได้) 
       3.ชัง่น า้หนกัดนิท่ีค้างบนตะแกรงแตล่ะขนาดและบนถาดรอง บนัทกึเป็น น า้หนักค้าง
ตะแกรง 

  4.ค านวณ  น า้หนักผ่านตะแกรง และ เปอร์เซนต์ผ่านตะแกรง และบนัทกึใน 
แบบฟอร์ม บนัทกึผลการทดลอง สตูรค านวณคือ 

นน.ผ่านตะแกรง นน.ผ่านตะแกรงอันบน  - นน.คา้งตะแกรง

% ผ่านตะแกรง
นน.ผ่านตะแกรง

นน.ดินก่อนทดลอง
x 100%

=

=
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      5.ค านวณหาเปอร์เซนต์โดยน า้หนกัของ กรวด (%G) ทราย (%S) และ เม็ดละเอียด (%F) จาก
สตูร 

%G  =  % ผ่านตะแกรง 3" - % ผ่านตะแกรง No.4

%S  =  % ผ่านตะแกรง No.4 - % ผ่านตะแกรง No.200

%F  =  % ผ่านตะแกรง No.200
 

 

3.3 การหาการกระจายขนาดของเม็ดดนิ 
  น าผลการทดลองหาขนาดของเม็ดดนิมาเขียนกราฟระหวา่ง  ขนาดของเม็ดดนิ (รูตะแกรง) 
และ %ผา่นตะแกรง จะได้กราฟเรียกวา่ กราฟการกระจายขนาดของเม็ดดนิ(Grain Size Distribution 

Curve) ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 
รูปท่ี 3.1 กราฟการกระจายขนาดของเม็ดดนิ 
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 จากกราฟการกระจายขนาดของเม็ดดนิ ในรูปท่ี 3.1 จะเห็นวา่ ลกัษณะการกระจายขนาดของเม็ด
ดนิ สามารถแบง่ออกได้ดงันี ้

  - ดนิท่ีมีขนาดคละกันดี หรือ ล าดับขนาดดี (Well Graded Soil)  
  หมายถึง มวลดนิท่ีมีเม็ดดนิขนาดตา่งๆ คละกนัอยา่งเหมาะสม ตัง้แตข่นาดใหญ่ไปจนถึง
ขนาดเล็ก เส้นกราฟจะแผก่ว้างอยา่งราบเรียบสม ่าเสมอ ดงัแสดงด้วย เส้นกราฟ B  ในรูปท่ี 3.1 
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      - ดนิมีขนาดคละกันไม่ดี หรือ ล าดับขนาดเลว (Poorly Graded Soil)  

  ซึง่แบง่เป็น 2 ประเภท  
           1.ล าดับขนาดสม ่าเสมอ (Uniform Graded)  
   หมายถึง มวลดนิท่ีมีเม็ดดนิขนาดเดียวกนั หรือ มีขนาดใกล้เคียงกนัเป็นสว่นใหญ่ 
เส้นกราฟจะมีลกัษณะเกือบเป็นเส้นแนวดิง่ ดงัแสดงด้วย เส้นกราฟ C ในรูปท่ี 3.1 
            2.ล าดับขนาดขาดช่วง (Gap Graded)  
   หมายถึง มวลดนิท่ีมีแตเ่ม็ดดนิขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ขนาดปานกลางหายไป 
หรือขนาดใดขนาดหนึง่หายไป เส้นกราฟจะมีลกัษณะเป็นเส้นในแนวราบในชว่งท่ีเม็ดดนิขาดหายไป ดงั
แสดงด้วย เส้นกราฟ A ในรูปท่ี 3.1 
 ดงันัน้ การจะบอกวา่การกระจายขนาดของเม็ดดนิเป็นอยา่งไร หรือ มีการจดัล าดบัขนาด เป็น
อยา่งไรจะพิจารณาจาก ลกัษณะของเส้นกราฟ และเพื่อความถกูต้อง จะต้องมีการค านวณคา่คงท่ีของ
เส้นกราฟ ซึง่กราฟแตล่ะเส้นก็จะมีคา่คงท่ีแตกตา่งกนัออกไป คา่คงท่ีของเส้นกราฟการกระจายขนาดของ
เม็ดดนิมี   
2  คา่ คือ 
 1. ค่า Cu (Coefficient of Uniformity) จะแสดงถึงการกระจายขนาดของเม็ดดนิวา่มีขนาด 
     - คละกนั (Graded)  หรือ  
     - สม ่าเสมอ (Uniform) 

 2. ค่า Cc (Coefficient of Concavity) จะแสดงถึงเม็ดดนิท่ีมีขนาดคละกนัวา่  
          - ดี (Well Graded)  หรือ  
     - ไมดี่ (Poorly Graded)      

  สูตรค านวณ 

Cu  =   
D60

D10

Cc  =   
(D30)2

D60 D10

 

      เม่ือ   D60 = ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของเม็ดดนิท่ีมีเปอร์เซนต์ผา่น 60% (มม.) 
                 D30 = ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของเม็ดดนิท่ีมีเปอร์เซนต์ผา่น 30% (มม.) 
                 D10 = ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของเม็ดดนิท่ีมีเปอร์เซนต์ผา่น 10% (มม.) 
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  หมายเหตุ: 
  การวดัคา่ D ตา่งๆ จากเส้นกราฟการกระจายขนาด ดจูากรูปท่ี 3.1 
 
 
 ดนิท่ีมีล าดบัขนาดดีจะต้องมีลกัษณะตามตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2  ลักษณะของดนิท่ีมีล าดับขนาดดี 

ชนิดของดนิ Cu Cc 

กรวดล าดบัขนาดดี (GW) มากกวา่ 4 1 - 3 

ทรายล าดบัขนาดดี (SW) มากกวา่ 6 1 - 3 

 
 หมายเหต:ุ การจะบอกวา่ดนิไหนเป็น กรวด (G) หรือ ทราย (S) ให้ดท่ีู %G และ %S 

    ถ้า %G  %S เป็น G 

     %S  %G เป็น S 
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4. ตัวอย่างการทดลอง  
แผนกวิชาช่างโยธา 

กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 
SIEVE ANALYSIS 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 

นน.ดินก่อนทดลอง:      5000     g นน.หลงัล้างน า้:         -  นน.หายไป:       - 

ขนาดตะแกรง 
รูตะแกรง 

(mm) 
นน.ค้างตะแกรง 

(g) 
นน.ผา่นตะแกรง 

(g) 
% ผา่นตะแกรง 

(%) 

3 76.2    

2 1/2 63.5    

2 50.8 - 5000 100.0 

1 1/2 38.1 50 4950 99.0 

1 25.4 300 4650 93.0 

3/4 19.1 250 4400 88.0 

1/4 6.35 950 3450 69.0 

No.4 4.76 350 3100 62.0 

No.10 2.0 1025 2075 41.5 

No.20 0.83 725 1350 27.0 

No.40 0.42 500 850 17.0 

No.60 0.25 300 550 11.0 

No.100 0.149 175 375 7.5 

No.200 0.075 125 250 5.0 

นน.บนถาดรอง: 245 GRAVEL (G) COARSE: 12 % 

นน.หายไปจากการล้างน า้: - 38 % FINE: 26 % 

นน.รวมบนถาดรอง: 245 SAND (S) COARSE: 20.5 % 

นน.ดินหลงัทดลอง: 4995 57 % MEDIUM: 24.5 % 

นน.ดินหายไปจากการทดลอง: 5  FINE: 12 % 

% ความคลาดเคลือ่น (ERROR): 0.1 FINE (F) M & C: 5 % 

 
หมายเหต:ุ % ความคลาดเคลือ่น (ERROR) จะต้องไมเ่กิน 1.0 % และค านวณจากสตูร 

% ความคลาดเคล่ือน
นน.ดินหายไปจากการทดลอง

นน.ดินก่อนทดลอง
= x 100%
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

SIEVE ANALYSIS 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 

กราฟการกระจายขนาดของเม็ดดิน 
(GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE) 

GRAIN SIZE (mm)

%
 P

A
SS

IN
G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

 
D60  =  4.5 mm D30  =  1.0 mm D10  =  0.22 mm 

 

Cu  =   
D60

D10
  

      

      =   
4.5

0.22
  

      =   20.5

 

 
 

 

C   =   
(D

D   D
  

      =   
(1.0)

4.5  0.22
  

      =   1.01

c

30

60 10

2

)2
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

SIEVE ANALYSIS 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 

นน.ดินก่อนทดลอง:      5000     g นน.หลงัล้างน า้:    4775     g นน.หายไป:    225   g 

ขนาดตะแกรง 
รูตะแกรง 

(mm) 
นน.ค้างตะแกรง 

(g) 
นน.ผา่นตะแกรง 

(g) 
% ผา่นตะแกรง 

(%) 

3 76.2    

2 1/2 63.5    

2 50.8 - 5000 100 

1 1/2 38.1 200 4800 96.0 

1 25.4 425 4375 87.5 

3/4 19.1 550 3825 76.5 

1/4 6.35 1200 2625 52.5 

No.4 4.76 25 2600 52.0 

No.10 2.0 0 2600 52.0 

No.20 0.83 0 2600 52.0 

No.40 0.42 150 2450 49.0 

No.60 0.25 300 2150 43.0 

No.100 0.149 800 1350 27.0 

No.200 0.075 1050 300 6.0 

นน.บนถาดรอง: 45 GRAVEL (G) COARSE: 23.5% 

นน.หายไปจากการล้างน า้: 225 48 % FINE: 24.5% 

นน.รวมบนถาดรอง: 270 SAND (S) COARSE: 0% 

นน.ดินหลงัทดลอง: 4970 46 % MEDIUM: 3% 

นน.ดินหายไปจากการทดลอง: 30  FINE: 43% 

% ความคลาดเคลือ่น (ERROR): 0.6 FINE (F) M & C: 6% 

 
หมายเหต:ุ % ความคลาดเคลือ่น (ERROR) จะต้องไมเ่กิน 1.0 % และค านวณจากสตูร 

% ความคลาดเคล่ือน
นน.ดินหายไปจากการทดลอง

นน.ดินก่อนทดลอง
= x 100%
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

SIEVE ANALYSIS 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 

กราฟการกระจายขนาดของเม็ดดิน 
(GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE) 

GRAIN SIZE (mm)

%
 P

A
SS

IN
G

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

 
D60  =  9.0 mm D30  =  0.17 mm D10  =  0.085 mm 

 

Cu  =   
D60

D10
  

      

      =   
9.0

0.085
  

      =   105.88

 

 
 

 

C   =   
(D

D   D
  

      =   
(0.17)

9.0  0.085
  

      =   0.038

c

30

60 10

2

) 2
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บทที่ 4 
ขีดจ ากัดของแอตเตอร์เบอร์ก 

1. ค าจ ากัดความ 
 ขีดจ ากัดของแอตเตอร์เบอร์ก (Atterberg's Limit) หมายถึง ปริมาณน า้ ณ จดุท่ีมวลดนิ 
โดยเฉพาะ มวลดนิเหนียว (Clay) เปล่ียนจากสภาพหนึง่ไปเป็นอีกสภาพหนึง่ เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ 
ขีดจ ากัดของความข้นเหลวของดนิ (Consistency Limit) ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1 

รูปท่ี 4.1 กราฟความข้นเหลวของมวลดนิ (Consistency Limit Graph) 
 
 

สภาพแข็ง สภาพกึง่แข็ง

สภาพพลาสติก

สภาพเหลว

(Solid) (Semi-Solid)

(Plastic)

(Liquid)

0 SL PL LL ปริมาณน ้า

ปริมาตรดิน

 
 
   LL   =   ขีดเหลว (Liquid Limit) 
   PL   =   ขีดพลาสตกิ (Plastic Limit) 
   SL   =   ขีดหดตวั (Shrinkage Limit) 
   PI   =   Plasticity Index  
     =   LL - PL  (จะเป็นตวับอกปริมาณดนิเหนียว) 
    PI มาก จะมีดนิเหนียวมาก 
    PI น้อย จะมีดนิเหนียวน้อย 
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2. การหาค่าขีดเหลว : LL (Liquid Limit) 

2.1 ความหมาย 
  ขีดเหลว (LL) คือปริมาณน า้ท่ีมีอยูพ่อดีในมวลดนิ ท่ีท าให้มวลดนิเร่ิมเปล่ียนสภาพ จาก
สภาพเหลว (Liquid) ไปเป็นสภาพพลาสตกิ (Plastic) คดิเทียบเป็น ร้อยละ (%) ของมวลดนิอบแห้ง 

2.2 เคร่ืองมือทดลอง 
   2.2.1 เคร่ืองมือทดสอบขีดเหลว (Liquid Limit Device) (รูปท่ี 4.2) 
   2.2.2 เคร่ืองมือปาดร่องดนิ (Grooving Tool) 
   2.2.3 ตะแกรง No.40 
   2.2.4 ถ้วยกระเบือ้งเคลือบส าหรับผสมดนิกบัน า้ 
   2.2.5 กระบอกตวงน า้ 
   2.2.6 อบัส าหรับอบดนิ 
   2.2.7 เคร่ืองชัง่อา่นได้ละเอียด 0.01 กรัม 

   2.2.8 เตาอบดนิควบคมุอณุหภมูิได้ 110  5 C 
 

รูปท่ี 4.2 เคร่ืองมือทดสอบขีดเหลว 
 

ฐาน (Base)

ถ้วยทองเหลือง

ปุ่ มปรับระยะตกกระทบ

ดิน

10 มม.

10 มม.

 
 

 

2.3 การเตรียมดนิตัวอย่าง 
   2.3.1  น าดนิตวัอยา่งมาผึง่ให้แห้งในห้องทดลองแล้วผสมคลกุเคล้าให้เข้ากนั  
ถ้าตวัอยา่งดนิจบักนัเป็นก้อนต้องทบุให้แตก แตต้่องระวงัไมใ่ห้สว่นท่ีเป็นเม็ดแข็งแตก 
                      2.3.2 น าตวัอยา่งดนิมาร่อนผา่นตะแกรง No.40 เก็บสว่นท่ีผา่นตะแกรงไว้เพ่ือทดลอง 
ตอ่ไป 
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3. ขีดจ ากัดของแอตเตอร์เบอร์ก 

3.1 วิธีการทดลอง 
3.1.1 ตรวจสอบการใช้งานของเคร่ืองมือทดสอบขีดเหลว และปรับระยะตกกระทบของ 

ถ้วยทองเหลืองให้เป็น 10 มม. 
  3.1.2 น าดนิตวัอยา่งมาผสมกบัน า้ กะให้เคาะได้ประมาณ 35 - 40 ครัง้ แล้วตกัปาดใสถ้่วย
ทองเหลืองให้ตรงกลางหนา 10 มม. (รูปท่ี 4.2) 
  3.1.3 ปาดท าร่องตรงกลางเพื่อแบง่ดนิออกเป็น 2 สว่น ตามรูปท่ี 4.3 ด้วยเคร่ืองมือปาด
ร่องดนิ   
  3.1.4 เคาะด้วยอตัรา 2 ครัง้/วินาที จนดนิท่ีแบง่ไว้ 2 สว่น ไหลมาชนกนัเป็นระยะยาว 1/2 
นิว้ (รูปท่ี 4.3) จงึหยดุ บนัทกึ จ านวนครัง้ท่ีเคาะ  
  3.1.5 น าดนิบริเวณท่ีไหลมาชนกนัไปอบหาปริมาณน า้ (w) 
  3.1.6 ท าการทดลองซ า้อยา่งน้อย 4 ครัง้ และให้จ านวนครัง้ในการเคาะของการทดลองแต่
ละครัง้ เป็นดงันี ้

ครัง้ท่ี 1  ชว่งการเคาะ  35 - 40 
ครัง้ท่ี 2  ชว่งการเคาะ  25 - 35 
ครัง้ท่ี 3  ชว่งการเคาะ  20 - 25 
ครัง้ท่ี 4  ชว่งการเคาะ  15 - 20 

  3.1.7 น าผลการทดลองมาเขียนกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่ง จ านวนครัง้ท่ีเคาะ (แกนนอน) 
และ ปริมาณน า้ (แกนตัง้) ซึง่จะได้กราฟเส้นตรง 
  3.1.8 คา่ขีดเหลว (LL) คือ ปริมาณน า้ ณ จดุ ท่ีได้จากการลากเส้นตรงในแนวดิง่จาก
จ านวนการเคาะ 25 ครัง้ ไปตดัเส้นกราฟ (ดตูวัอยา่งการทดลอง) 

รูปท่ี 4.3 แสดงการปาดร่องดนิและลักษณะของดนิก่อนเคาะและหลังเคาะ 

ก่อนเคาะ หลังเคาะ

1/2 น้ิว

ดนิส่วนน้ีน าไปหา w

10 มม.
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ตัวอย่างการทดลองหาค่า LL 
 

การทดลองท่ี 1 2 3 4 

อบัหมายเลข A B C D 

นน.ดนิเปียก + อบั                (กรัม) 30.69 31.69 30.04 31.01 
นน.ดนิแห้ง + อบั                 (กรัม) 28.20 28.74 27.37 28.23 
นน.น า้                              (กรัม) 2.49 2.95 2.67 2.78 
นน.อบั                              (กรัม) 19.98 19.55 19.54 20.68 
นน.ดนิแห้ง                         (กรัม) 8.22 9.19 7.83 7.55 
ปริมาณน า้                             (%) 30.3 32.1 34.1 36.8 

จ านวนครัง้ในการเคาะ 38 30 23 16 
 
 

จ านวนครั้งในการเคาะ (N)

w (%)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

10 20 30 40 5025

 
 
   จากกราฟ: 
      LL  =  33.6% 
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4. การหาค่าขีดเหลว (LL) อย่างง่าย 
 เป็นการหาคา่ขีดเหลว (LL) โดยการทดลองเพียงครัง้เดียว แตต้่องให้จ านวนครัง้ในการเคาะอยู่
ระหวา่ง 20 - 30 ครัง้ การหาคา่ LL อยา่งง่ายจะใช้การค านวณจากสตูร 

LL  =    w  N

N

25

0 12










.

 

 เม่ือ  wN = ปริมาณน า้เม่ือเคาะ N ครัง้   (20   N   30) 
   N = จ านวนครัง้ในการเคาะ 

ตารางท่ี 4.1 ค่า N และ N

25

0 12










.

 

N  N

25

0 12










.

 

20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.00 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
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 ตัวอย่าง 
วิธีท า 

LL  =    w  N

N

25

0 12










.

 

 
จากโจทย์: 
 wN =   34.1 

N

25

0 12










.

 =   0.990 (จากตารางท่ี 4.1) 

        LL       =   34.1  0.990 

               =   33.8 % 
 

5. การหาค่าขีดพลาสตกิ : PL (Plastic Limit) 

5.1 ความหมาย 
  ขีดพลาสตกิ (Plastic Limit) คือปริมาณน า้ท่ีมีอยูพ่อดีในมวลดนิ ท่ีท าให้มวลดนิเร่ิม
เปล่ียนสภาพ จากสภาพพลาสตกิ  (Plastic)  ไปเป็นสภาพกึ่งแข็ง  (Semi-Solid)  คดิเทียบเป็น  
ร้อยละ (%) ของมวลดนิอบแห้ง 

5.2 เคร่ืองมือทดลอง 
  5.2.1 แผน่กระจกเรียบส าหรับคลงึดนิ 
  5.2.2 ตะแกรง No.40 
  5.2.3 ถ้วยกระเบือ้งเคลือบส าหรับผสมดนิกบัน า้ 
  5.2.4 กระบอกตวงน า้ 
  5.2.5 อบัส าหรับอบดนิ 
  5.2.6 เคร่ืองชัง่อา่นได้ละเอียด 0.01 กรัม 

  5.2.7 เตาอบดนิควบคมุอณุหภมูิได้ 110  5 C 

5.3 การเตรียมดนิตัวอย่าง 
  เหมือนการเตรียมตวัอยา่งดนิส าหรับการทดสอบขีดเหลว ปกตแิล้วจะใช้ดนิท่ีเหลือจากการ
ทดสอบขีดเหลว 
 
 
 
 
 

 

การทดลองที่

อบัหมายเลข

นน.ดินเปียก+อบั

นน.ดินแห้ง+อบั

นน.น า้

นน.อบั

นน.ดินแห้ง

ปริมาณน า้ (w)

(กรัม)

จ านวนเคาะ

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

3

(%)

C

30.04

27.37

2.67

19.54

7.83

34.1

23  
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5.4 วิธีการทดลอง 
5.4.1 น าดนิตวัอยา่งมาผสมกบัน า้กะให้พอปัน้ได้ไมต่ดิมือ แล้วปัน้ดนิให้เป็นแทง่ขนาด  

  1 ซม. ก่อนท่ีจะคลงึให้ได้ขนาด  1/8 นิว้ 

  5.4.2 คลงึแทง่ดนิด้วยฝ่ามือบนแผน่กระจกจนได้เส้นดนิขนาด  1/8 นิว้ และผิวดนิเร่ิม
แตกร้าวพอดี ตามรูปท่ี 4.4 แล้วน าเส้นดนิทัง้หมดไปอบหาปริมาณน า้ (w) 
  5.4.3 ท าการทดลองซ า้ 2 ครัง้ และ ค านวณคา่ PL ซึง่ก็คือปริมาณน า้เฉล่ีย หาได้จากสตูร 

PL  =
w1 + w2

2  
รูปท่ี 4.4 แสดงขนาดของเส้นดนิ 

 
 

1/8 น้ิว

 
 

 

5.5 ตัวอย่างการทดลองหาค่า PL 

การทดลองท่ี 1 2 

อบัหมายเลข E F 

นน.ดนิเปียก + อบั                (กรัม) 23.21 23.75 
นน.ดนิแห้ง + อบั                 (กรัม) 22.70 23.21 
นน.น า้                              (กรัม) 0.51 0.54 
นน.อบั                              (กรัม) 20.41 20.71 
นน.ดนิแห้ง                         (กรัม) 2.29 2.50 
ปริมาณน า้                             (%) 22.3 21.6 

 PL  =  22% 
  จากการทดลอง 
    LL = 33.6  % 
    PL = 22.0 %   
    PI = LL - PL 
     = 33.6 - 22.0 
     = 11.6 % 
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6. ตัวอย่างการทดลอง 
แผนกวิชาช่างโยธา 

กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 
ATTERBERG'S LIMIT 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 

TEST 
LIQUID LIMIT 

(LL) 
PLASTIC LIMIT 

(PL) 
การทดลองครัง้ที่ 1 2 3 4 1 2 

อบัหมายเลข A B C D E F 

นน.อบั + ดินเปียก (g) 30.69 31.69 30.04 31.01 23.21 23.75 

นน.อบั + ดินแห้ง (g) 28.20 28.74 27.37 28.23 22.70 23.21 

นน.น า้ (g) 2.49 2.95 2.67 2.78 0.51 0.54 

นน.อบั (g) 19.98 19.55 19.54 20.68 20.41 20.71 

นน.ดินแห้ง (g) 8.22 9.19 7.83 7.55 2.29 2.50 

ปริมาณน า้ (w) % 30.3 32.1 34.1 36.8 22.3 21.6 

จ านวนครัง้ที่เคาะ 38 30 23 16   

 

    จ านวนครั้งทีเ่คาะ (N)

w (%)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

10 20 30 40 5025

 
 

   LL = 33.6%    

   PL = 22.0%    

   PI = 11.6%    
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บทที่ 5  
การจ าแนกดนิทางวศิวกรรม 

1. กล่าวน า 
 ดนิเป็นวสัดท่ีุประกอบขึน้ด้วยสิ่งตา่ง ๆ หลายอยา่ง เชน่  กรวด , ทราย, ดนิเหนียว, อินทรีย์สาร   
เป็นต้น  ทัง้นี ้ เน่ืองจากอิทธิพลของหินต้นก าเนิด , การกดักร่อนผพุงั  การพดัพา  และการตกตะกอนทบัถม  
เพ่ือท่ีจะจดัหมวดหมูข่องดนิท่ีมีคณุสมบตัเิฉพาะคล้ายกนัเข้าอยูใ่นพวกเดียวกนั ตามวตัถปุระสงค์ในการใช้
งานการจ าแนกประเภทของดนิจงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
 เน่ืองจากมีผู้ เก่ียวข้องกบัดนิอยูห่ลายสาขาด้วยกนั  การจ าแนกประเภทดนิจงึแตกตา่งกนัออกไป
แล้วแตว่ตัถปุระสงค์ในการใช้งานในแตล่ะสาขา เชน่  ทาง ด้านเกษตรศาสตร์ จะจ าแนกดนิตามความ     
อดุมสมบรูณ์ของธาตสุารท่ีพืชจะน าไปใช้ประโยชน์  ทางด้านธรณีวิทยาอาศยัลกัษณะหินต้นก าเนิด และ
การกดักร่อนผพุงั เป็นปัจจยัในการจ าแนก ส าหรับทางวิศกรรมโยธา  พิจารณาคณุสมบตัทิางฟิสิกส์และ   
กลศาสตร์ของดนิเป็นหลกั เชน่ ขนาดของเม็ดดนิ, แรงยดึเกาะของมวลดนิเป็นต้น  ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบั
ประโยชน์ใช้สอยทางวิศวกรรมแตล่ะหมวดหมูข่องดนิท่ีจดัเข้าไว้  จะมีอกัษรยอ่เฉพาะ  ซึง่จะเป็นท่ีเข้าใจได้
โดยง่ายในหมู ่วิศกรหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
 ในงานด้านวิศวกรรมโยธา  การจ าแนกดนิมีหลายระบบ ขึน้อยูก่ั บหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและ
ประโยชน์ใช้สอย เชน่  งานด้านถนนใช้ระบบ AASHO Classification AASHO สมาคมทางหลวงระหวา่งรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ยอ่มาจาก   American  Association  of  stale  Highway  of  ficials  ซึง่จดัแบง่
ดนิตามความเหมาะสมในการใช้เป็นวสัดกุ่อสร้างถนน, งานสนามบนิ  ใช้ระบบ  FAA Classification  (FAA 
– Fecleral  Aviation  Administration) และระบบ USC (Usc – Unified  Soil  Classification) ซึง่ใช้กบังาน
วิศวกรรมทัว่ ๆ ไป  และนิยมแพร่หลายกวา่ระบบอ่ืน ๆ  

2. การจ าแนกโดยขนาด  (Textural  Classification  System)  
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รูปท่ี  5.1  แผนภูมิสามเหล่ียมส าหรับการจ าแนกประเภทดนิโดยขนาด 
 

 
 
 
 การจ าแนกประเภทดนิโดยขนาดจะพิจารณาจากสดัสว่นขนาดคละของอนภุาคดนิ โดยใช้แผนภมูิ
สามเหล่ียมของ U.S.Department of  Agri  cultire  ซึง่แบง่ดนิออกเป็น  3 ขนาด  คือ ทราย , ดนิตะกอน 
และดนิเหนียว  ตามรูปท่ี 5.1  การจ าแนกดนิโดยวิธีนี ้  สามารถใช้ประโยชน์  ส าหรับงานทางด้านวิศวกรรม
ได้น้อย   เพราะจะใช้ได้เฉพาะดนิมวลหยาบเทา่นัน้  เน่ืองจากดนิประเภทนีจ้ะขึน้อยูก่บัป ริมาณและขนาด
ของมวลหยาบเทา่นัน้ส าหรับดนิมวลละเอียดพฤตกิรรมของดนิจะขึน้อยูก่บัองค์ประกอบอ่ืน ๆ อี กนอกจาก
ขนาดของอนภุาคดนิ เชน่  คณุสมบตัด้ิานสภาพพลาสตกิ  (Plasticity) ซึง่ถือวา่มีความส าคญัมาก 
 ในกรณีท่ีสว่นประกอบของดนิมีขนาดใหญ่กวา่  2.0 มม. อาจเตมิค าวา่ Gravelly  หรือ  Stoney  
เข้าไปในชนิดดนิท่ีจ าแนกจากรูป  5.1 ด้วยก็ได้ 
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3. การจ าแนกประเภทของดนิโดยวิธี  Unifield 
 การจ าแนกประเภทดนิโดยวิธี Unificld  เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย  สามารถน ามาใช้ในงานคนัดนิและ
ฐานราก  การจ าแนกประเภทของดนิโดยวิธีนีจ้ะใช้สญัลกัษณ์เป็นตวัอกัษรตัง้แต ่ 2 ตวั ขึน้ไป  ตาราง  5.1 
แสดงความหมายของตวัอกัษรตา่ง ๆเชน่ดนิ GW หมายถึง Well graded  gravel  หรือ ดนิ  CH จะหมายถึง 
High  Compressibility  clay  เป็นต้น 
 การจ าแนกประเภทดนิโดยวิธี Unified  นี ้ จะแบง่ดนิมวลหยาบและดนิมวลละเอียดดงันี ้สดัสว่นท่ี
ค้างบนตะแกรงร่อนเบอร์  200 มากกวา่ร้อยละ 50 ถือเป็นดนิมวลหยาบ  ถ้าน้อยกวา่ร้อยละ 5 จดัเป็น    ดนิ
มวลละเอียด 
 ส าหรับดนิมวลหยาบจะแยกเป็นกรวด (Gravel) และทราย โดยพิจารณาสว่นท่ีค้างบนตะแกรงเบอร์ 
4 ถ้ามากกวา่ร้อยละ 50  จดัเป็นพวก กรวด แตถ้่าสว่นท่ีผา่นตะแกรงร่อน  เบอร์ 4 และถ้าค้างบนตะแกรง
เบอร์ 200  มากกวา่ร้อยละ 50 ถือวา่เป็นทราย 
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ตารางท่ี 5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ส าหรับการจัดจ าแนกประเภทดนิโดยวิธี  Unified 

 
สญัลกัษณ์ ลกัษณะดนิ 

G 
S 
M 
C 
O 
Pt 
W 
P 
L 
H 

NP 

       Gravel 
       Sand 
       Silts 
      Clay 
      Organic 
      Peat 
      Well  graded 
      Poorly  graded 
      Low  Compressibility 
      High  Compressibility 
      Non  Plastic 

 
พวกดนิมวลหยาบสามารถจดักลุม่ได้ดงันี ้
 
GW, GP 
     Or             ผา่นตะแกรงเบอร์  200  น้อยกวา่ร้อยละ   5 
SW , SP 
GW – GM , GP – GM , GW – GC , GP – GC 
                                   Or           ผา่นตะแกรงเบอร์ 200 ระหวา่งร้อยละ 
                                                   ร้อยละ 5   ถึง ร้อยละ   10 
SW – SM , SP – SM , SW – SC , SP – SC 
GM ,  GC 
      Or                   ผา่นตะแกรงเบอร์  200  มากกวา่ร้อยละ  12  
SM  ,  SC 
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รูปท่ี  5.2  ขัน้ตอนการจ าแนกประเภทดนิโดยวิธี  Unified 
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รูปท่ี 5.3  การจ าแนกประเภทดนิโดยวิธี  Unified 
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 รูปท่ี 5.2แสดงรายละเอียดขัน้ตอนและวิธีการจ าแนกประเภทของดนิโดยวิธีนีแ้ละสรุปไว้ในรูปท่ี 5.3
โดยท่ีวิธีท าจะเร่ิมตัง้แตต่อนบนของของแผนภมูิและไลต่ามข้อก าหนดลงมาเร่ือย ๆ ส าหรับดนิมวลละเอียด
จะใช้รูป   5.4  ในการแยก  Silt  และ  Clay  พร้อมทัง้คณุสมบตัิทางด้านยบุและอดัตวั (Compressibility) 
ของดนิ 
 

รูปท่ี  5.4  Plasticity  Chart  ส าหรับการจ าแนกประเภทดนิโดยวิธี  Unified 
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ตัวอย่างการจ าแนกประเภทดนิโดยวิธี  Unified 
 

ร้อยละของสว่นท่ีผา่นตะแกรง 
ร่อนมาตรฐาน 

ดนิ 
A B C 

เบอร์  4 
10 
40 
100 
200 

Liqvid   Limit  (LL) 
Plastic   Limit (PL) 

Visual  Observation 
 

40 
30 
22 
20 
15 
35 
22 

Dark  ton 
Very  qravally 

69 
54 
46 
41 
36 
39 
27 

Greyish  brown 
Some  Oder 

95 
90 
83 
71 
55 
54 
24 

Blue  qray 
Traces  Of  qravel 

 
วิธีท า    ดนิทัง้ 3  ชนิดมีสว่นท่ีผา่นตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 200  มากกวา่ร้อยละ 12  ดงันี ้ จะไมอ่ยูใ่น
ประเภท  GW, GP, SW   และ  SP 
 ส าหรับดนิ  A   -  สว่นท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4  น้อยกวา่ร้อยละ 50  ดงันัน้ดนิ A             

จะประกอบด้วย กรวดเป็นสว่นใหญ่ใช้สญัลกัษณ์   G 
  - ท่ี  LL = 35  ,PI = 13  จากรูปท่ี  5.4 ได้ดนิเป็นชนิด  CL ดงันัน้ดนิพวก A      

เป็นพวก  Dark   tan , Clayed   graved  GC 
 ส าหรับดนิ B  -  สว่นท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 200 น้อยกวา่ร้อยละ 50 ดงันัน้ B จะเป็น    

ดนิมวลหยาบ 
  -  หาสว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 4และค้างเบอร์ 200 ดงันี ้
     ส าหรับทราย  = 69 – 36   =  33 % 
      ส าหรับกรวด  = 100 – 69  =  31 % 
     ดงันัน้ในสว่นท่ีเป็นมวลหยาบของดนิ B  จะประกอบด้วยทรายมากกวา่คร่ึง 

- ท่ี LL  = 39 และ PI  = 12 จากรูป 5.4 ได้ดนิเป็นชนิด ML ดงันัน้ดนิ B เป็น 
- พวก Greyish brown, very gravelly , Silty Sand with trace of Organic ,SM. 

 ส าหรับดนิ C  - สว่นท่ีผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 200 มากกวา่ร้อยละ 55 ดงันัน้เป็นพวก                
                                       ดนิมวลละเอียด 
   -   ท่ี LL  = 55 และ PI  = 31 จากรูป 5.4 จะได้เป็นดนิชนิด CH ดงันัน้ดนิ C         
จะเป็นพวก Blue - Grey   , Sandy  glay  with  trace  of  graved  CH. 
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 ส าหรับการจ าแนกประเภทดนิในสนามสามารถกระท าได้โดยอาศยั  หลกัการวิธีUnified  โดยการ
กระจายตวัอยา่งดนิบนท่ีราบเรียบ สว่นท่ีเป็นมวลหยาบสามารถพิจารณาได้ด้วยตาเปลา่และหาข้อแตกตา่ง 
ระหวา่งกรวดและทรายโดยใช้ขนาด ¼ นิว้ เป็นเกณฑ์และสว่นท่ีเป็นมวลละ เอียดจะต้องใช้แวน่ขยายหรือ
พิจารณาหาคณุสมบตับิางประการเชน่ 

4. การจ าแนกประเภทของดนิโดยวิธี AASHTO  
 การจ าแนกโดยวิธี Unified ดงักลา่วมาแล้วจะจ าแนกตามพฤตกิรรมเพ่ือน ามาใช้งานทางด้าน
วิศวกรรมอยา่งกว้าง ๆ แตส่ าหรับวิธี AASHNO จะจ าแนกประเภทของดนิโดยมีจดุประสงค์เพ่ือจะพิจารณา
คณุสมบตัขิองวสัดท่ีุจะน ามาใช้เป็น พืน้ฐานทาง ( Subgrade ) ส าหรับงานวิสวกรรมการทางโดยแบง่ดนิ
เป็น 7 กลุม่คือ A – 1 ถึง A – 7 ตามคณุสมบตัแิละขนาดคละของอนภุาคดนิทัง้ 7 กลุม่นีย้งัแบง่ออกไปอีก 
12 กลุม่ยอ่ยตามตาราง 5 – 2 โดยเรียงล าดบัคณุสมบตัขิองดนิท่ี เหมาะสมตอ่การน าไปใช้เป็นพืน้ฐานทาง 
กลา่วคือ ดนิกลุม่  A – 1 จะเป็นดนิท่ีดีท่ีสดุ และดนิกลุม่ A – 7 เป็นกลุม่ดนิท่ีเลวท่ีสดุ  ดนิกลุม่ A – 1 ถึง     
A – 3 สว่นใหญ่จะเป็นดนิพวกหินและทราย และดนิกลุม่ A – 4 ถึง A – 7 จะเป็นพวกดนิตะกอน ( Silt ) และ
ดนิเหนียว ( Clay ) ซึง่อาจจ าแนกกลุม่ได้เลยจาก Liquid  Limit  และ Plasticity Lindex โดยอาศยัรูป 5.5 

รูปท่ี 5.5  Plasticity  Chart  ส าหรับการจ าแนกประเภทดนิโดยวิธี  AASHTO 
 



 5-10 

ตารางท่ี  5.2 AASHTO  Classification  for  highway  subgrade  material 
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การจ าแนกประเภทดนิ โดยวิธีนีน้อกจากจะแบง่เป็นแตล่ะกลุม่แล้ว ยงัสามารถแสดงปริมาณของ             
ดนิมวลละเอียดได้อีกด้วย โดยการก ากบัคา่ Group Index ไว้ในวงเล็บข้างท้ายของดนิแตล่ะกลุม่ซึง่
โดยทัว่ไปนิยมใช้เป็นเลขจ านวนเตม็คา่ Group Index สามารถพิจารณาได้โดยอาศยักราฟความสมัพนัธ์ รูป
ท่ี 5.6 หรืออาจจะหาคา่จากการค านวณได้ดงันี ้
  Group Index = 0.2 a + 0.005 ac + 0.01 bd 
โดยท่ี   a = สว่นท่ีผา่นตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 200 มากกวา่ร้อยละ 35 แตต้่องไมม่ากกวา่ 
         ร้อยละ 75 ดงันัน้ a จะมีคา่ระหวา่ง 1 ถึง 40  
  B = สว่นท่ีผา่นตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 200 มากกวา่ร้อยละ 15 แตต้่องไมม่ากกวา่ 
                                 ร้อยละ 55 ดงันัน้ b จะมีคา่ระหวา่ง 1 ถึง 40 
  C = สว่นของคา่ Liquid  Limit  ( LL ) ท่ีมากกวา่ 40 แตต้่องไมม่ากกวา่ 60 ดงันัน้ c        
                                 จะมีคา่ระหวา่ง 1 ถึง 20 
  d = สว่นของคา่ Plasticity Lindex ( PI ) มีคา่มากกวา่ 10 แตต้่องไมม่ากกวา่ 30 ดงันัน้   d 
จะมีคา่ระหวา่ง 1 ถึง 20  
 
ตวัอยา่งการค านวณ Group Index 
ตวัอยา่งท่ี 1 ดนิตวัอยา่ง A – 6 มีสว่นท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 200 อยูร้่อยละ 65 มีคา่  LL = 32 และ  
                   PI = 13 จะสามารถหา Group Index ได้ดงันี ้
  a = 65 – 35 = 30 
  b = 55 – 15  = 40 ( ใช้ 55 แทน 65 เพราะชว่งพิกดัอยูร่ะหวา่ง 15 และ 55 ) 
  c = 0 ( เพราะคา่ LL น้อยกวา่ 40 ) 
  d = 13 – 10  = 3 

  Group Index = ( 0.2    30 )  + ( 0.01   40   3 ) = 7.2 ถือเป็น 7 
  ดงันัน้ สญัลกัษณ์ของดนิตวัอยา่งคือ A – 6 ( 7 ) 
ตวัอยา่งท่ี 2  
  ดนิตวัอยา่งกลุม่ A – 7 มีสว่นท่ีผา่นตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 200 อยูร้่อยละ 54 มีคา่  
LL = 62 และคา่ PI = 33 สามารถหา Group  Index ดงันี ้
  A = 54 – 38  =  19 
  b = 54 – 15  =  39 
  c = 60 – 40  =  20 ( ใช้คา่ 60 แทน 62 เพราะชว่งพิกดัอยูร่ะหวา่ง 40 และ 60 ) 
  d = 30 – 10  = 20 ( ใช้คา่ 30 แทน 33 เพราะชว่งพิกดัอยูร่ะหวา่ง 10 และ 30 ) 

  Group  Index  = ( 0.2  19 ) + ( 0.015   19  20 ) + ( 0.01  39  20 ) = 13.5 
  คือเป็น 1.3 ดงันัน้สญัลกัษณ์ของดนิตวัอยา่งนีคื้อ  A – 7 ( 13 ) 
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  โดยทัว่ไปดนิท่ีเหมาะสมจะน ามาใช้เป็นดนิพืน้ฐานทางควรจะมีการกระจายของขนาด 
คละดี ควรประกอบด้วย หิน และทราย เป็นสว่นใหญ่และมีพวกดนิเหนียวอยูบ้่างเพียงเล็กน้อย เพ่ือท า
หน้าท่ีเป็นตวัประสาน ดงันัน้ ถ้าคา่ Group  Index มีคา่มากแสดงวา่ดนินัน้เสถียรภาพน้อยและไมเ่หมาะสม
จะน ามาใช้งาน 
  ข้อสงัเกตในการจ าแนกดนิ โดยวิธี Unified และ AASHTO คือวิธี Unified จะแยก         
ดนิมวลหยาบและมวลละเอียด ด้วยสว่นท่ีผา่นตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 200 ท่ีร้อยละ 50 สว่นวิธี 
AASHTO จะแยกท่ีร้อยละ 35  
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บทที่ 6 
การบดอัดดนิ 

1. ค าจ ากัดความ 
  การบดอดัดนิ (Compaction) คือ  การท าให้ดนิแนน่โดยใช้ แรงคน หรือ น า้หนกักดจากเคร่ืองมือกล 
เพ่ือไลอ่ากาศออกไปจากชอ่งวา่งระหวา่งเม็ดดนิ ท าให้เม็ดดนิอดัตวักนัแนน่ขึน้ 

2. ผลจากการบดอัดดนิ 
  การบดอดัดนิให้แนน่ จะท าให้ 
           1.สามารถรับน า้หนกัได้มากขึน้ 
           2.ลดการทรุดตวัของดนิ 
           3.ลดการซมึผา่นของน า้ 
 อยา่งไรก็ตาม ผลทัง้ 3 ประการท่ีได้กลา่วไว้ข้างบน อาจจะได้ผลครบในกรณีการบดอดัดนิพวกเม็ด
หยาบ แตอ่าจจะได้ไมค่รบในกรณีท่ีบดอดัดนิพวกเม็ดละเอียด เพราะการบดอดัดนิพวกดนิเม็ด ละเอี ยดให้
แนน่ อาจจะท าให้มวลดนิสญูเสียความแข็งแรง โดยเฉพาะการบดอดัพวกดนิเหนียว ซึง่ดนิ พวกนีจ้ะเป็นดนิ
พวก Cohesive ซึง่เป็นดนิท่ีมีแรงยดึเกาะตวักนัอยูแ่ล้ว ตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการสญู เสียความแข็งแรง
ในการรับน า้หนกัของพวกดนิเหนียวก็คือ การเกิดเป็นโคลนตมเม่ือ มียานพาหะนะวิ่งผา่นหลายๆ เท่ียว เป็น
ต้น 

3. การบดอัดดนิในสนาม 
 การบดอดัดนิในสนาม เป็นการบดอดัดนิในแหลง่งานตา่งๆ เชน่ ถนน สนามบนิ เป็นต้น โดยปกติ
แล้วจะเป็นการบดอดัโดยใช้เคร่ืองจกัรกล  
 วิธีการบดอดัดนิในสนาม พอท่ีจะจ าแนกประเภทโดยอาศยัพืน้ฐานการท างานของเคร่ืองจกั รกล ได้
ดงันี ้
  1. การกลิง้ หรือ การบดไปมา (Rolling)  เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ อาทิเชน่ 
   - รถบดตีนแกะ (Sheep's Foot Roller) 
   - รถบดล้อยางท างานด้วยระบบความดนัลม (Pneumatic-Tired Roller) 
   - รถบดล้อเหล็ก (Steel Wheel Roller) 
   - รถบดแบบสัน่สะเทือน (Vibrating Roller) 
  2. การกระทุ้ง หรือ กระแทก (Impact)  เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ อาทิเชน่ 
   - เคร่ืองมือกระทุ้งระบบความดนัลม (Pneumatic Tampers) 
  3. การสัน่สะเทือน (Vibration)  เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ อาทิเชน่ 
   - เคร่ืองมือบดอดัชนิดสัน่สะเทือน (Hand- Maneuvered Vibrator) 
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 จะเห็นวา่ เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ในการบดอดัดนิมีหลายชนิด ซึง่แตล่ะชนิดมีความ
เหมาะสมเฉพาะงาน ดงันัน้การรู้จกัเลือกใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลให้เหมาะสมกบัขนาดและประเภท
ของงานเป็นสิ่งส าคญัอยา่งยิ่ง ดงัตารางท่ี 6.1 

ตารางท่ี 6.1  การพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือในการบดอดัดนิ 
 

ชนิดดนิ 
การจ าแนกดนิ  
ระบบ U.S.C. 

คณุลกัษณะ 
การบดอดั 

ข้อก าหนดการใช้ 
เคร่ืองมือบดอดั 

กรวด และ ทราย  
ไมมี่ดนิตะกอนหรือดนิ
เหนียว ปะปน 

 
GW, GP 
SW, SP 

ดี 

รถบดล้อเหล็ก 
รถบดสัน่สะเทือน 
รถบดล้อยางระบบความดนัลม 
เคร่ืองมือกระทุ้งระบบความดนัลม 

กรวด และ ทราย  
มีดนิตะกอน ปะปน 

GM 
SM 

 
ดี 

รถบดสัน่สะเทือน 
รถบดล้อยางระบบความดนัลม 
เคร่ืองมือกระทุ้งระบบความดนัลม 

กรวด และ ทราย  
มีดนิเหนียว ปะปน 

GC 
SC 

 
ดี - ปานกลาง 

รถบดตีนแกะ 
รถบดล้อยางระบบความดนัลม 
เคร่ืองมือกระทุ้งระบบความดนัลม 

 
ดนิตะกอน 

ML 
MH 

ดี - ไมดี่ 
พอใช้ - ไมดี่ 

รถบดตีนแกะ 
รถบดล้อยางระบบความดนัลม 
เคร่ืองมือกระทุ้งระบบความดนัลม 

 
ดนิเหนียว 

CL 
CH 

ดี - พอใช้ 
พอใช้ - ไมดี่ 

รถบดตีนแกะ 
รถบดล้อยางระบบความดนัลม 
เคร่ืองมือกระทุ้งระบบความดนัลม 

 

ดนิอินทรีย์ 
OL 
OH 
Pt 

ไมไ่ด้ก าหนด
ส าหรับ

โครงสร้างงาน
ดนิถม 
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4. การบดอัดดนิในห้องทดลอง 
      การบดอดัดนิในห้องทดลอง ท าได้ 2 วิธี คือ 
           1.การบดอดัวิธีมาตรฐาน (Standard Proctor) 
           2.การบดอดัวิธีสงูกวา่มาตรฐาน (Modify Proctor) 

 ตารางท่ี 6.2  แสดงการเปรียบเทียบเคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบการบดอดัดนิโดยวิธี  
Standard Proctor และ Modify Proctor 

วิธีการบดอดั 
(Compaction Test) 

ขนาดของเบ้า 
(Mold Size) 

น.น.ค้อน 
(Hammer Wt.) 

(ปอนด์) 

ระยะตกของค้อน 
(Ht. of Drop) 

(นิว้) 

กระทุ้ง/ชัน้ 
(Blows/ 
Layer) 

จ านวนชัน้ 
(Layer) 

Standard Proctor  4.0"  4.6" 5.5 12 25 3 

  6.0"  4.6" 5.5 12 56 3 

Modify Proctor  4.0"   4.6" 10 18 25 5 

   6.0"  4.6" 10 18 56 5 

 หมายเหต ุ
  1.เบ้า (Mold) ขนาด  6" จะสงู 7" เวลาทดลองต้องใช้แทง่เหล็กรองเบ้า (Spacer Disc) 
สงู 2.4" เพ่ือให้ได้ดนิในเบ้าสงู 4.6" 
  2.เบ้า (Mold) แตล่ะขนาดจะมี ปลอก (Collar) สงู 2" 
  3.ปริมาตรของดนิเม่ือบดอดัในเบ้าแตล่ะขนาด เป็นดงันี ้   
     4.0"  4.6" มีปริมาตร      947.3 ลบ.ซม. (cc) (1/30 ลบ.ฟ.) 
     6.0"  4.6" มีปริมาตร      2131.3 ลบ.ซม. (cc) (1/13.3 ลบ.ฟ.) 

5. เคร่ืองมือทดลอง 
     1. เบ้า (Mold) พร้อม ฐาน (Base Plate) และ เหล็กปลอก (Collar) มี 2 ขนาด คือ 
                   -  4.0"  4.6"           
                   - 6.0"  7.0"           
        2. ค้อน (Hammer) มี 2 ขนาด คือ 
                   - 10 ปอนด์           

- 5.5 ปอนด์ 
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 3. แทง่เหล็กรองเบ้า (Spacer Disc) 
         4. อบัส าหรับอบดนิ 
         5. เหล็กปาดดนิ 
 6. เตาอบดนิ ควบคมุอณุหภมูิได้ 110 ± 5  °C 
 7. เคร่ืองชัง่ ชนิดอา่นได้ละเอียด 0.1 กรัม (ชัง่น า้หนกัดนิ) 
 8. เคร่ืองชัง่ ชนิดอา่นได้ละเอียด 0.01 กรัม (ชัง่น า้หนกัดนิเพ่ือหา %w) 

6. พลังงานที่ใช้ในการบดอัดดนิ 
 พลงังานท่ีใช้ในการบดอดัดนิในหนว่ย ฟตุ-ปอนด์/ลบ.ฟตุ ค านวณได้จากสตูร 

(นน.ฆ้อน) x (ระยะกระทุ้ง) x (จำนวนกระทุ้ง/ช้ัน) x (จำนวนช้ัน)

ปริมาตรของดินในเบา้
พลงังาน  =

 
 
 ตวัอยา่ง หาพลงังานท่ีใช้ในการบดอดัดนิโดยวิธี Modify Proctor ใช้เบ้าขนาด  4.0"  4.6" 
 

พลังงาน  =
10 x 1.5 x 25 x 5

1/30

=   56,250   ฟุต-ปอนด์/ลบ.ฟุต  
7. ปัจจัยที่มีผลต่อความแน่นของดนิ 

      1.ชนิดของดนิ (Type of Soil) 
รูปท่ี 6.1 แสดงความแน่นในการบดอัดดนิต่างชนิดกัน 

ปริมาณน ้า (w) 

ความแนน่แหง้ 
d

(     )

GW

CL

OMC OMC

Max.

Max.


d


d

0

1

2

1

1

2

2  
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      จากรูปท่ี 6.1 เม่ือบดอดัดนิตา่งชนิดกนั เชน่ พวกเม็ดหยาบจ าพวกกรวดล าดบัขนาดดี (GW) กบั 
พวกเม็ดละเอียดจ าพวกดนิเหนียวท่ีมีคา่การยบุตวัต ่า (CL) โดยใช้พลงังานในการบดอดัเหมือนกนั การบด
อดัดนิ GW จะให้ความแนน่แห้งสงูสดุมากกวา่ การบดอดัดนิ CL แตใ่นทางกลบักนั การบดอดัดนิ GW จะ
ให้คา่ปริมาณความชืน้พอเหมาะ (OMC) ต ่ากวา่ การบดอดัดนิ CL 
 2.ปริมาณน า้ท่ีมีอยูใ่นดนิ (Water Content) 

รูปท่ี 6.2  แสดงผลของปริมาณน า้ท่ีมีตอ่ความแนน่ 
 

ปริมาณน ้า (w) 

ความแนน่แหง้ 
d

(     )

OMC

Max.


d

0

(Dry) (Wet)

แหง้ เปียก

 

 

 จากรูปท่ี 6.2 เม่ือบดอดัดนิท่ีปริมาณน า้ตา่งกนั จะให้ความแนน่แห้งท่ีแตกตา่งกนัออกไป ปริมาณ
น า้ท่ีความแนน่แห้งสงูสดุเรียกวา่ปริมาณน า้พอเหมาะ (OMC) การบดอดัดนิทางด้านซ้ายของ OMC (ด้าน
แห้ง) ถ้าเพิ่มน า้ความแนน่เพิ่มตาม การบดอดัดนิทางด้านขวาของ OMC (ด้านเปียก) ถ้าเพิ่มน า้ความแนน่
จะลด 
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      3.พลงังานท่ีใช้ในการบดอดัดนิ (Compaction Energy) 
รูปท่ี 6.3 แสดงผลของพลงังานในการบดอดัท่ีมีตอ่ความแนน่ 

 

ปริมาณน ้า (w) 

ความแนน่แหง้ 
d

(     )

OMC OMC

Max.

Max.


d


d

0

1

2

1

1

2

2

E

E
1

2

E
2

 

 จากรูปท่ี 6.3 เม่ือบดอดัดนิชนิดเดียวแตใ่ช้พลงังานในการบดอดัตา่งกนั การบดอดัดนิด้วยการเพิ่ม
พลงังานในการบดอดัให้มากขึน้ จะได้ 
  1. ความแนน่แห้งสงูสดุเพิ่มขึน้ OMC ลดลง 
  3. ความแนน่แห้งจะเพิ่มมากในด้านแห้ง (Dry Side) 
  3. ความแนน่แห้งจะเพิ่มขึน้น้อยในด้านเปียก (Wet Side) 

8. โค้งของการบดอัด  (Compaction Curve)    
 การบดอดัดนิในห้องทดลองตามวิธีท่ีก าหนดไว้ เป็นการทดลองเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ปริมาณความชืน้ (Moisture Content) และ ความแนน่ (Density) ซึง่โดยปกตจิะเป็นในรูปของ ความแนน่
แห้ง (Dry Density) การทดลองจะท าตอ่เน่ืองกนั อยา่งน้อย 5 ครัง้  โดยในครัง้ตอ่ๆ ไปจะต้องเพิ่มน า้ขึน้
เร่ือยๆ  แล้วน าคา่ปริมาณความชืน้และความแนน่แห้งท่ีได้จากการทดลองในแตล่ะครัง้ไปเขียนกราฟ 
เรียกวา่ โค้งของการบดอดั  (Compaction Curve) ดงัรูปท่ี 6.4 
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รูปท่ี 6.4 แสดงโค้งของการบดอัดดนิ ( Compaction Curve) 
 

ปริมาณน ้า (w) 

ความแนน่แหง้ 
d

(     )

OMC

Max.


d

0

(100% Compaction)

 
 

 
 ท่ีจดุสงูสดุของ   Curve  จะบอกให้ทราบถึง 
  1. ความแนน่แห้งสงูสดุ หรือ  Max. gd  (Maximum Dry Density) 
  2. ปริมาณความชืน้พอเหมาะ หรือ OMC  (Optimum  Moisture Content) 
  3. ท่ีจดุสงูสดุ เรียกวา่  100% ของการบดอดั ( 100% Compaction ) 

9. การเตรียมดนิตัวอย่าง 
 1.น าดนิตวัอยา่งมาผึง่ให้แห้งในห้องทดลอง (ปริมาณน า้ในดนิเหลือประมาณ  2 - 3 %) จากนัน้
คลกุเคล้าดนิตวัอยา่งให้เข้ากนั 
 2.น าดนิตวัอยา่งท่ีเตรียมไว้มาจ าแนกขนาดเพ่ือใช้ส าหรับการทดลอง โดยสามารถเลือกใช้ดนิ 
ขนาดตา่ง ๆ ดงันี ้
    ก. ดนิผา่นตะแกรงขนาด 3/4" เตรียมดนิ 6,000 กรัม/เบ้า 
  วิธีการ: น าดนิตวัอยา่งมาร่อนผา่นตะแกรงแบง่เป็น 3 ขนาด และชัง่บนัทกึน า้หนกั ดงันี ้
    - ค้างตะแกรงขนาด 3/4" 
    - ผา่นตะแกรงขนาด 3/4" และค้างตะแกรงเบอร์ 4 
    - ผา่นตะแกรงเบอร์ 4  
   สว่นท่ีค้างตะแกรงขนาด 3/4" ให้ทดแทนด้วยดนิท่ีผา่นตะแกรงขนาด 3/4"  
  และค้างตะแกรงเบอร์ 4  
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  ตวัอยา่ง: น าดนิตวัอยา่ง  6,000 กรัม มาร่อนผา่นตะแกรง ได้ขนาดตา่ง ๆ ดงันี ้
    - ค้างตะแกรง 3/4"   =  1,000  กรัม 
    - ผา่นตะแกรง 3/4" และ ค้างเบอร์ 4 =  3,500  กรัม 
    - ผา่นตะแกรงเบอร์ 4   =  1,500  กรัม 
   \ ดนิท่ีใช้ในการทดลองควรมีขนาดตา่ง ๆ ดงันี ้
    - ผา่นตะแกรง 3/4" และ ค้างเบอร์ 4 =  1,000 + 3,500 
         =  4,500  กรัม 
    - ผา่นตะแกรงเบอร์ 4   =  1,500  กรัม 
       รวม  =  6,000  กรัม 
    ข. ดนิผา่นตะแกรงเบอร์ 4 เตรียมดนิ 6,000 กรัม/เบ้า 
  วิธีการ: น าดนิตวัอยา่งมาร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 4 และใช้ดนิท่ีผา่นเบอร์ 4 เทา่นัน้ 

 3.จ านวนดนิตวัอยา่งท่ีใช้ขึน้อยูก่บัขนาดของเบ้า (Mold Size) ดงันี ้
  - เบ้าขนาดเล็ก ( 4.0"  4.6") ใช้ดนิ  3,000  กรัม/เบ้า 
     - เบ้าขนาดใหญ่ ( 6.0"  4.6")  ใช้ดนิ  6,000  กรัม/เบ้า 
 4.เตรียมดนิส าหรับการทดลอง อยา่งน้อย 5 เบ้า 

10. วิธีการทดลองบดอัดดนิ 
 การทดลองบดอดัดนิ สรุปเป็นขัน้ตอนในการทดลองได้ดงันี ้
 1.น าดนิตวัอยา่งท่ีเตรียมไว้มาผสมคลกุเคล้ากนัให้ทัว่ 
 2.เตมิน า้จ านวนหนึง่ แล้วคลกุเคล้าให้ทัว่ 
  ดนิพวก Cohesive  ปกตเิร่ิมท่ี  6 % ของน า้หนกัดนิตวัอยา่ง 
  ดนิพวก Cohesionless  ปกตเิร่ิมท่ี  2 - 4 % ของน า้หนกัดนิตวัอยา่ง 
 3.น าดนิตวัอยา่งท่ีผสมน า้และคลกุเคล้าจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วจ านวนหนึง่ไปอบหาปริมาณน า้  
(w) ตามวิธีการทดลองหาปริมาณน า้ในมวลดนิ และ น า้หนกัของดนิตวัอยา่งท่ีน าไปหาปริมาณน า้ ให้
ก าหนดใช้ดงันี ้  - ใช้ดนิผา่นตะแกรงขนาด 3/4"  ใช้ประมาณ  300  กรัม 
   - ใช้ดนิผา่นตะแกรงเบอร์ 4  ใช้ประมาณ  100  กรัม    
 4.เลือกวิธีการบดอดัท่ีจะใช้ทดลองตามตารางท่ี 6.2 
 5.ชัง่บนัทกึ น า้หนกัเบ้า หนว่ยเป็นกรัม (g)  และวดัขนาดเพ่ือค านวณหา ปริมาตรของเบ้า หนว่ย
เป็น ลบ.ซม. (cc) 
 6.ถ้าใช้เบ้าขนาดเล็ก ( 4.0"  4.6") ให้ประกอบเหล็กปลอก (Collar) และ แผน่ฐาน (Base Plate) 
เข้ากบัเบ้า (Mold)  
 7.ถ้าใช้เบ้าขนาดใหญ่ ( 6.0"  4.6") ให้ประกอบเหล็กปลอก (Collar) และ แผน่ฐาน (Base Plate) 
พร้อมทัง้ แทง่เหล็กรองเบ้า (Spacer Disc) เข้ากบัเบ้า (Mold)  
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 8.น าดนิท่ีผสมน า้เตรียมไว้มาแบง่ใสเ่บ้า และ บดอดัดนิตามข้อก าหนดของวิธีการบดอดัท่ีเลือกใช้ 
 9.เม่ือบดอดัเสร็จแล้วให้ถอดสว่นประกอบทัง้หมดออก น าเฉพาะเบ้าดนิมาชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น 
น า้หนกัเบ้า + ดนิเปียก 

 10.ค านวณหา นน.ดนิเปียก  และ ความแนน่เปียก  หรือ wet  (Wet Density) จากสตูร 

ความแนน่เปียก wet =
นน.ดินเปียก

ปริมาตรดินเปียก
(g/cc)

(นน.เบ้า + ดินเปียก) - (นน.เบ้า) (g)นน.ดินเปียก =

 
 11.ค านวณหา ความแนน่แห้ง หรือ  d  (Dry Density) 

ความแนน่แหง้ d
 =


wet

1  +  
w%

100

(g/cc)

 
 12.ท าการทดลองซ า้อยา่งน้อย 5 ครัง้ ในครัง้ถดัไปให้เพิ่มน า้ ครัง้ละ 2% 

 13.เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง %w และ d ดงัรูปข้างลา่ง 

ปริมาณน ้า ( %w ) 

ความแนน่แหง้ 
d
(     )

OMC

d
Max.

 
 14.หาคา่ความแนน่แห้งสงูสดุ  Max.gd  จากกราฟ (ใช้ทศนิยม 3 ต าแหนง่)  
    เชน่  2.010 กรัม/ลบ.ซม. 
 15.หาคา่ปริมาณความชืน้พอเหมาะ  OMC  (ใช้ทศนิยม 1 ต าแหนง่)  
    เชน่  10.8 % 
                    
 
 

11. ตัวอย่างการทดลองบดอัดดนิ 
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

COMPACTION TEST 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 

TEST TYPE:                        MODIFY  PROCTOR 

MOLD SIZE:  4"  4.6" VOLUME: 947.3     CC. 

HAMMER: 10     ปอนด์ DROP: 18          นิว้ 

LAYERS: 5 BLOWS/LAYER: 25 
การทดสอบความแน่น (DENSITY TEST) 

การทดลองครัง้ที่ 1 2 3 4 5 

นน.เบ้า + ดินเปียก             g 4145.5 4331.4 4455.1 4439.1 4359.8 

นน.เบ้า                           g 2080.0 2080.0 2080.0 2080.0 2080.0 

นน.ดินเปียก                      g 2065.5 2251.4 2375.1 2359.1 2279.8 

ความแนน่เปียก (wet) g/cc 2.180 2.377 2.507 2.490 2.407 

ความแนน่แห้ง (d) g/cc 2.092 2.242 2.321 2.272 2.172 

การหาปริมาณน า้ (WATER CONTENT TEST) 

การทดลองครัง้ที่ 1 2 3 4 5 

อบัหมายเลข  A B C D E 

นน.อบั + ดินเปียก g 348.46 363.88 359.80 369.47 365.11 

นน.อบั + ดินแห้ง g 336.30 345.80 336.50 341.30 334.20 

นน.น า้ g 12.16 18.08 23.30 28.17 30.91 

นน.อบั g 46.70 44.40 45.20 47.90 48.00 

นน.ดินแห้ง g 289.60 301.40 291.30 293.40 286.20 

ปริมาณความชืน้ (w) % 4.2 6.0 8.0 9.6 10.8 
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

COMPACTION TEST 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 

TEST TYPE:                        MODIFY  PROCTOR 

MOLD SIZE:  4"  4.6" VOLUME: 947.3     CC. 

HAMMER: 10     ปอนด์ DROP: 18          นิว้ 

LAYERS: 5 BLOWS/LAYER: 25 

 
โค้งของการบดอดั 

(COMPACTION CURVE) 

WATER CONTENT (%)

D
R
Y
 D

E
N
S
IT

Y
  

(g
/
c
c
)

2

2.1

2.2

2.3

2.4

4 5 6 7 8 9 10 11

 
 MAXIMUM DRY DENSITY (Max. d): = 2.321   g/cc  

 OPTIMUM MOISTURE CONTENT (OMC): = 8.0       %  
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บทที่ 7 
การทดสอบความแน่นของดนิ 

1. ค าจ ากัดความ 
 การทดสอบความแนน่ของดนิ (Density Test) เป็นการทดสอบหาความแนน่ของดนิท่ีบดอดั
เรียบร้อยแล้ว วา่ได้ความแนน่ตามข้อก าหนดหรือไม ่ซึง่คา่ความแนน่ของงานท่ีก าหนดไว้ จะได้มาจากคา่
ความแนน่แห้งสงูสดุท่ีได้จากการน าดนิตวัอยา่งชนิดเดียวกนั ไปท าการทดลองบดอดัในห้องทดลอง ตามวิธี
ของการทดลองบดอดัดนิ (Compaction Test) 
 การทดสอบความแนน่ของดนิกระท าได้หลายวิธี เชน่ วิธีแทนท่ีด้วยทราย (Sand Cone Method) วิธี
แทนท่ีด้วยน า้ (Balloon Method) วิธีแทนท่ีด้วยน า้มนั (Oil Displacement Method) ซึง่แตล่ะวิธีก็จะมี
วิธีการทดสอบท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตอ่ยา่งไรก็ตาม วิธีการทดสอบความแนน่ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้และให้คา่ 
ความถกูต้องท่ีเช่ือถือได้ และจะกลา่วถึงในบทเรียนคือ การทดสอบความแนน่โดยวิธีแทนท่ีด้วยทราย 

2. วิธีแทนที่ด้วยทราย (Sand Cone Method) 
 การทดสอบความแนน่ของดนิโดยวิธีแทนท่ีด้วยทราย เป็นวิธีการทดสอบหาความแนน่ของดนิท่ีบด
อดัเรียบร้อยแล้ววิธีหนึง่ ท่ีถือวา่ให้คา่ความถกูต้องท่ีแนน่อนและเช่ือถือได้ 
 การทดสอบความแนน่ของดนิโดยวิธีแทนท่ีด้วยทราย มีหลกัการสรุปได้ดงันีคื้อ (ดรููปท่ี 7.1) 
  1.ขดุดนิบริเวณท่ีต้องการทดสอบให้เป็นหลมุ แล้วน าดนิท่ีขดุขึน้มาไปชัง่หาน า้หนกั และ 
หาปริมาณน า้ (w)   
  2.แทนท่ีหลมุ โดยเตมิทรายท่ีรู้ความหนาแนน่ เพ่ือหาปริมาตรของหลมุ 
  3.หาความแนน่ของดนิ 

รูปท่ี 7.1  หลักการแทนท่ีด้วยทราย 
 

ดินทีขุ่ดออก น ำไป

ช่ังน ำ้หนัก

%w =
นน.น ำ้

นน.ดนิแห้ง
x 100%

เติมทรำยแทนที่

ควำมแน่นเปียก wet =
นน.ดนิเปียก

ปริมำตรหลุม

หลุม

ปริมำตรหลุม =
นน.ของทรำยในหลุม

ควำมหนำแน่นของทรำย

ควำมแน่นแห้ง d
 =

wet

1  +  w%

100  
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3. เคร่ืองมือทดลอง 
 1.ชดุเคร่ืองมือทดสอบความแนน่ ประกอบด้วย 
  - ขวดแก้ว (Jar) จปุระมาณ 1 แกลลอน 
  - กรวยโลหะ (Funnel) มีลิน้เปิดปิด 
  - แผน่ฐานโลหะ (Base Plate) มีรูตรงกลางเส้นผา่ศนูย์กลางเทา่กบัปากกรวย 
 2.ทรายส าหรับทดสอบ จะใช้ 
  - ทรายออตตาวา (Ottawa Sand) 
  - ทรายผา่นตะแกรง No.20 ค้าง No.40 
 3.เคร่ืองชัง่ 
 4.สิ่วเจาะดนิ ค้อน ช้อนตกัดนิ กระป๋องใสด่นิ 
 5.เตาอบควบคมุอณุหภมูิได้ 110° ±  5° C 

4. การทดลองหาปริมาตรของขวด 
 1.ประกอบชดุเคร่ืองมือทดสอบความแนน่ (ขวด+กรวย) ชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น นน.เคร่ืองมือ  
(รูปท่ี 7.2 ก.) 
 2.วางขวดบนพืน้ราบ เปิดลิน้กรวย เทน า้ใสข่วดจนเตม็และล้นเข้ามาในกรวย 
 3.ปิดลิน้กรวย เทน า้ท่ีล้นทิง้ เช็ดขวดให้แห้ง ชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น นน.เคร่ืองมือ+น า้ (รูปท่ี 7.2 ข.) 
    ค านวณน า้หนกัน า้ จากสตูร 

นน.น ้ำ (กรมั)  =  (นน.เคร่ืองมือ+น ้ำ) - (นน.เคร่ืองมือ)
 

 4.ท าการทดลองซ า้อยา่งน้อย 3 ครัง้ เพื่อหาน า้หนกัน า้เฉล่ีย 
 5.ค านวณปริมาตรขวด จากสตูร 

ปริมำตรขวด (ลบ.ซม.)  =  (นน.น ้ำ) x (ปริมำตรน ้ำ/กรมั ทีอุ่ณหภูมิทดลอง)
 

    หมายเหต ุ ปริมาตรน า้/กรัม ท่ีอณุหภมูิทดลอง ดไูด้จากตารางท่ี 7.1 
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รูปท่ี 7.2  การทดลองหาปริมาตรเคร่ืองมือ (ขวด) 
 

นน.คร่ืองมือ นน.เคร่ืองมือ + น ้ำ

น ้ำ

ก ข  
 

ตารางท่ี 7.1 ปริมาตรน า้/กรัม ท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
 

อณุหภมูิ 
(°C) 

ปริมาตรน า้ 
(ลบ.ซม./กรัม) 

18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 

1.00138 
1.00177 
1.00221 
1.00268 
1.00320 
1.00375 
1.00435 
1.00497 

 

ตวัอยา่งการหาปริมาตรเคร่ืองมือ (ขวด) 
      นน.เคร่ืองมือ    =   1625    กรัม 
      นน.เคร่ืองมือ+น า้   =   5577    กรัม 
      อณุหภมูิขณะทดสอบ 24°C    
    ปริมาตรน า้  1.00268  ลบ.ซม./กรัม 
  จงหาปริมาตรเคร่ืองมือ = ?      
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 วิธีท า:     
                นน.น า้    =   5577 - 1625   
     =   3952   กรัม 

                ปริมาตรเคร่ืองมือ   =   3952  1.00268 
                                          =   3962.6   ลบ.ซม. 

5. การทดลองหาความหนาแน่นของทราย 
 1.ประกอบชดุเคร่ืองมือทดสอบความแนน่ (ขวด+กรวย) ชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น นน.เคร่ืองมือ  
(รูปท่ี 7.3 ก.) 
 2.วางขวดบนพืน้ราบ เปิดลิน้กรวย เททรายใสข่วดจนเตม็และล้นเข้ามาในกรวย 
 3.ปิดลิน้กรวย เททรายท่ีล้นทิง้ ชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น นน.เคร่ืองมือ+ทราย (รูปท่ี 7.3 ข.) 
    ค านวณน า้หนกัทราย จากสตูร 

นน.ทรำยเต็มขวด (กรมั)  =  (นน.เคร่ืองมือ+ทรำย) - (นน.เคร่ืองมือ)
 

 4.ท าการทดลองซ า้อยา่งน้อย 3 ครัง้ เพื่อหาน า้หนกัทรายเฉล่ีย 
 5.ค านวณความหนาแนน่ของทราย จากสตูร 

ควำมหนำแนน่ของทรำย (กรมั/ลบ.ซม.)  =
นน.ทรำยเต็มขวด

ปริมำตรขวด
 

 
รูปท่ี 7.3  การทดลองหาความหนาแน่นของทราย 

 

นน.คร่ืองมือ นน.เคร่ืองมือ + ทรำย

ทรำย

ก ข  
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ตวัอยา่งการหาความหนาแนน่ของทราย 
      นน.เคร่ืองมือ    =   1625    กรัม 
      นน.เคร่ืองมือ+ทราย   =   7740    กรัม 
      ปริมาตรเคร่ืองมือ   =   3962.5   ลบ.ซม. 
  จงหาความหนาแนน่ของทราย  =  ? 

 วิธีท า: 

  

ควำมหนำแน่นของทรำย 
6115

3962.6
=

1.543  กรัม/ลบ.ซม.

นน.ของทรำย

=

=

=

7740 - 1625

6115  กรัม

     
6. การทดลองหาน า้หนักของทรายในกรวย 
 1.ประกอบชดุเคร่ืองมือทดสอบความแนน่ (ขวด+กรวย) 
 2.วางขวดบนพืน้ราบ เปิดลิน้กรวย เททรายใสข่วดจนเตม็และล้นเข้ามาในกรวย (อาจใช้ทรายไม่
เตม็ขวดก็ได้) 
 3.ปิดลิน้กรวย เททรายท่ีล้นทิง้ ชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น นน.ขวดทรายก่อนคว ่า (รูปท่ี 7.4 ก. และ ข.) 
 4.วางแผน่ฐานบนพืน้ราบ คว ่าขวดบนแผน่ฐาน โดยให้ปากกรวยวางบนรูของแผน่ฐานพอดี 
 5.เปิดลิน้กรวย ปลอ่ยให้ทรายไหลลงสูก่รวยจนเตม็ เม่ือทรายหยดุไหลให้ปิดลิน้กรวย  
 6.น าขวดทรายท่ีเหลือไปชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น นน.ขวดทรายหลงัคว ่า (รูปท่ี 7.4 ค. และ ง.) 
    ค านวณน า้หนกัทรายในกรวย จากสตูร 

นน.ทรำยในกรวย (กรมั)  =  (นน.ขวดทรำยก่อนคว ำ่) - (นน.ขวดทรำยหลงัคว ำ่)
 

 7.ท าการทดลองซ า้อยา่งน้อย 3 ครัง้ เพื่อหาน า้หนกัทรายในกรวยเฉล่ีย 
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รูปท่ี 7.4  การทดลองหาน า้หนักทรายในกรวย 
 

นน.ขวดทรำยก่อนคว ำ่

ทรำย

ก ข

ทรำย

นน.ขวดทรำยก่อนคว ำ่

งค

นน.ขวดทรำยหลงัคว ำ่ นน.ขวดทรำยหลงัคว ำ่

ทรำยหำยไป

ทรำยเหลือ

ทรำย

ในกรวย

 
 

ตวัอยา่งการหาน า้หนกัของทรายในกรวย 
      นน.ขวดทรายก่อนคว ่า   =   5632   กรัม 
      นน.ขวดทรายหลงัคว ่า   =   3812   กรัม 
  จงหาน า้หนกัทรายในกรวย  =  ? 

 วิธีท า: 
                นน.ทรายในกรวย   =   5632 - 3812 
     = 1820   กรัม 
 

7. การทดสอบความแน่นของดนิ 
 แบง่การทดลองเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ได้ 3 ขัน้ตอน 

ก. หาน า้หนกัทรายในหลมุ 
 1.ประกอบชดุเคร่ืองมือทดสอบความแนน่ (ขวด+กรวย) 
 2.วางขวดบนพืน้ราบ เปิดลิน้กรวย เททรายใสข่วดจนเตม็และล้นเข้ามาในกรวย 
 3.ปิดลิน้กรวย เททรายท่ีล้นทิง้ ชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น นน.ขวดทรายก่อนคว ่าบนหลมุ (M1) 
(ดรููปท่ี 7.5 ก.) 
 4.ปรับพืน้ท่ีทดสอบความแนน่ให้เรียบ วางแผน่ฐานบนพืน้ท่ีปรับไว้และตอกตะปยูดึให้แนน่  
 5.ใช้สิ่วเจาะดนิตรงรูของแผน่ฐานให้เป็นหลมุ Æเทา่กบัรูของแผน่ฐาน (165.1 มม.) และให้ได้ 
ปริมาตรของหลมุอยา่งน้อย ตามตารางท่ี 7.2  ควรแตง่ให้ก้นหลมุมนคล้ายก้นกะทะ 
 6.น าดนิทัง้หมดท่ีขดุขึน้มาจากหลมุไปชัง่น า้หนกั และเก็บตวัอยา่งไปหาปริมาณน า้ (w) น า้หนกั
ของดนิท่ีใช้อยา่งน้อยควรเทา่กบัคา่ในตารางท่ี 7.2 
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 7.คว ่าขวดทรายบนแผน่ฐาน โดยให้ปากกรวยวางบนรูของแผน่ฐานพอดี เปิดลิน้กรวย ปลอ่ยให้
ทรายไหลลงสูก่รวยและหลมุจนเตม็ เม่ือทรายหยดุไหลให้ปิดลิน้กรวย (ดรููปท่ี 7.5 ข.) 
 8.น าขวดทรายท่ีเหลือไปชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น นน.ขวดทรายหลงัคว ่าบนหลมุ (M2) (ดรููปท่ี 7.5 ค.) 
 9.ค านวณหาน า้หนกัทรายในหลมุ จากสตูร 

นน.ทรำยในหลุม = M
1

M
2

- -  นน.ทรำยในกรวย(กรัม)
 

   เม่ือ: M1 = นน.ขวดทรายก่อนคว ่าบนหลมุ 
    M2 = นน.ขวดทรายหลงัคว ่าบนหลมุ 
    นน.ทรายในกรวย  ได้จากการทดลอง 
 

รูปท่ี 7.5  การทดสอบความแน่นของดนิ 
 

นน.ขวดทรำยก่อนคว ำ่บนหลุม

ก

ข นน.ขวดทรำยหลงัคว ำ่บนหลุม

แทนทีห่ลุม
แทนที่

หลุม + กรวยM1

M2

ค  
 

ตารางท่ี 7.2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดของเม็ดดนิ ปริมาตรหลุม  
และ น า้หนักดนิท่ีใช้หาความชืน้ 

ขนาดใหญ่สดุ 
ของเม็ดดนิ 

ปริมาตรหลมุอยา่งน้อย 
(ลบ.ซม.) 

ความลกึของหลมุ 
อยา่งน้อย (ซม.) 

นน.หนกัดนิใช้หาความชืน้ 
(กรัม) 

2 นิว้ 2800 13 1000 
1 นิว้ 2100 10 500 

1/2 นิว้ 1400 7 250 
No.4 700 3 100 

 หมายเหต:ุ โดยปกตแิล้วความลกึของหลมุต้องขดุให้ลกึตลอดชัน้ความหนาของแตล่ะชัน้ 
   หรืออยูร่ะหวา่ง 10 - 15 ซม. 
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ข. หาปริมาตรหลมุ 
 เม่ือรู้คา่: 
  - ความหนาแนน่ของทราย (ได้จากการทดลอง) 
  - น า้หนกัทรายในหลมุ 
 ปริมาตรหลมุ ค านวณจากสตูร 

ปริมำตรหลุม =
นน.ของทรำยในหลุม

ควำมหนำแนน่ของทรำย
(ลบ.ซม.)

 

ค. การหาความแนน่ของดนิ 
 เม่ือรู้คา่: 
  - น า้หนกัดนิเปียกท่ีขดุขึน้มาจากหลมุ  (ได้จากการชัง่น า้หนกั) 
  - ปริมาตรหลมุ 
  - ปริมาณความชืน้ (w)  (ได้จากการน าดนิไปอบ) 
 ความแนน่ของดนิ ค านวณจากสตูร 

ควำมแนน่แหง้ d


ควำมแนน่เปียก wet

=

=
นน.ดินเปียก

ปริมำตรหลุม


wet

1  +  
w%

100

(กรัม/ลบ.ซม.)

(กรัม/ลบ.ซม.)

 

  หมายเหต ุ 1 กรัม/ลบ.ซม.  =  62.4 ปอนด์/ลบ.ฟตุ 

8. เปอร์เซนต์การบดอัด (% Compaction) 
 เป็นการน าคา่ความแนน่แห้งท่ีได้จากการทดสอบการบดอดัดนิในแหลง่งาน มาเปรียบเทียบกบัคา่
ความแนน่แห้งสงูสดุท่ีได้จากการทดลอง เพ่ือให้ทราบวา่ดนิท่ีบดอดัไปแล้วนัน้ มีคา่ความแนน่แห้งเป็นก่ี
เปอร์เซนต์ของการบดอดัในห้องทดลอง  
 การหาเปอร์เซนต์การบดอดั หาได้จากสตูร 
 

d


=%กำรบดอัด
d


ทีท่ดสอบได้

สูงสุดจำกกำรทดลอง

x 100%
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 ตวัอยา่ง 

  จากการทดสอบความแนน่ของดนิท่ีบดอดัเสร็จเรียบร้อยแล้วของแหลง่งานแหง่หนึง่ ได้

 คา่ความแนน่เปียก (wet) 1.850 กรัม/ลบ.ซม. และคา่ปริมาณความชืน้เทา่กบั 10.6% จาก การ

บดอดัดนิชนิดเดียวกนันีใ้นห้องทดลองโดยวิธีของ Modify Proctor ได้ความแนน่แห้งสงูสดุ  (Max.d) 
1.860 กรัม/ลบ.ซม. จงหาวา่ดนิในแหลง่งานบดอดัเป็นก่ีเปอร์เซนต์ของการบดอดั ในห้องทดลอง 

 วิธีท า สตูร 

d


=%กำรบดอัด
d


ทีท่ดสอบได้

สงูสดุจำกกำรทดลอง

x 100%

 
  หา d ท่ีทดสอบได้ในแหลง่งาน 

d
 =


wet

1  +  
w%

100

กรัม/ลบ.ซม.

=

=

1.850

1  +  
100

10.6%

1.673

% กำรบดอัด =

=

1.673

1.860
x 100 %

89.95 %  
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9. ตัวอย่างการทดลอง 
 

แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

SAND CONE METHOD 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 
การหาปริมาตรขวด 

อณุหภมูิขณะทดลอง            =      24    C          ปริมาตรน า้ /1 กรัม  =    1.00268    cc/g 

การทดลองครัง้ที่ 1 2 3 

นน.เคร่ืองมือ + น า้เต็ม (g) 5577 5575 5573 

นน.เคร่ืองมือ (g) 1625 1625 1625 

นน.น า้เต็มขวด (g) 3952 3950 3948 

นน.น า้เฉลีย่ (g) 3950 

ปริมาตรขวด (cc) 3950 ´ 1.00268  =  3960.6 
การหาความหนาแน่นของทราย 

การทดลองครัง้ที่ 1 2 3 

นน.เคร่ืองมือ + ทรายเต็ม (g) 7740 7740 7740 

นน.เคร่ืองมือ (g) 1625 1625 1625 

นน.ทรายเต็มขวด (g) 6115 6115 6115 

นน.ทรายเฉลีย่ (g) 6115 

ความหนาแนน่ของทราย (g/cc) 6115   3960.6  =  1.544 
การหาน า้หนักทรายในกรวย 

การทดลองครัง้ที่ 1 2 3 

นน.ขวดทรายก่อนคว ่า (g) 7740 7740 7740 

นน.ขวดทรายหลงัคว ่า (g) 5920 5920 5922 

นน.ทรายในกรวย (g) 1820 1820 1818 

นน.ทรายในกรวยเฉลีย่ (g) 1819.3 
TESTED DATA 

 ปริมาตรขวด = 3960.6      cc.  

 ความหนาแนน่ของทราย = 1.544   g/cc.  

 นน.ทรายในกรวย = 1819.3        g  
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

SAND CONE METHOD 

PROJECT: 

SOIL SAMPLE: 

DATE OF TEST: TESTED BY: 

จดุกรุย km 1 + 300    

(STATION) off-set    (m) 1.5 LT    

ปริมาณน า้ (WATER CONTENT) 

อบัหมายเลข A B C D 

นน.อบั + ดินเปียก (g) 262.08    

นน.อบั + ดินแห้ง (g) 247.36    

นน.น า้ (g) 14.72    

นน.อบั (g) 51.11    

นน.ดินแห้ง (g) 196.25    

ปริมาณน า้ (w) (%) 7.5    

ปริมาตรหลมุ (VOLUME OF HOLE) 

นน.ขวดทรายก่อนคว ่าบนหลมุ (g) 7740.0    

นน.ขวดทรายหลงัคว ่าบนหลมุ (g) 3681.9    

นน.ทรายในกรวย (g) 1819.3    

นน.ทรายในหลมุ (g) 2238.8    

ความหนาแนน่ของทราย (g/cc) 1.544    

ปริมาตรหลมุ (cc) 1450.0    

ความแนน่ (DENSITY) 

นน.กระป๋อง + ดินเปียก (g) 3808.6    

นน.กระป๋อง (g) 317.0    

นน.ดินเปียก (g) 3491.6    

ความแนน่เปียก (gwet) (g/cc) 2.408    

ความแนน่แห้ง (gd) (g/cc) 2.240    

% การบดอดั (% COMPACTION) 

ความแนน่แห้งสงูสดุ (Max. gd) (g/cc) 2.321    

% COMPACTION ที่ทดสอบได้ (%) 96.5    

% COMPACTION ต ่าสดุที่ต้องการ (%) 95.0    

ผลการทดสอบ:       ผา่น        ไมผ่า่น      
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บทที่ 8 
การทดสอบ CBR. 

1. ค าจ ากัดความ 
 CBR (California Bearing Ratio) เป็นคา่ความต้านทานแรงเฉือน (Shearing Resistance) ของ
มวลดนิท่ีบดอดัแนน่แล้ว โดยทัว่ไปจะทดสอบกบัดนิท่ีบดอดัแนน่ท่ีปริมาณน า้พอเหมาะ (OMC) 

2. หลักการของ CBR Test 
 คา่ CBR จากการทดลองหาได้จาก การน าทอ่นเหล็กกลมตนั (Piston) ขนาดหน้าตดั 3 ตร.นิว้     
กดลงบนตวัอยา่งดนิท่ีบดอดัจนแนน่ดีแล้ว ด้วยอตัราการจม 0.05 นิว้/นาที ดงัแสดงในรูปท่ี 8.1 แล้วน าคา่ 
หน่วยน า้หนักกดที่ได้จากการทดลอง (Test Unit Load) ไปหาเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกบัคา่ หน่วย
น า้หนักกดมาตรฐาน (Standard Unit Load) ตามท่ีให้ไว้ในตารางท่ี 8.1  โดยในการเปรียบจะใช้คา่ท่ีระยะ
กดจม (Penetration) เทา่กนั 
 

รูปท่ี 8.1  หลักการทดสอบ CBR 

ระยะกดจม

LOAD
TEST

3 ตร.น้ิว

ท่อนเหลก็ (Piston)

หนว่ยน ้าหนกักดจากการทดลอง (psi)

(Test Unit Load)

=
น ้าหนกักด (ปอนด)์

3 ตร.น้ิว

น ้าหนกักด (ปอนด)์

CBR  =
STANDARD UNIT LOAD

TEST UNIT LOAD x 100%
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ตารางท่ี 8.1  ค่าหน่วยน า้หนักกดมาตรฐาน (Standard Unit Load) ที่ระยะกดจมต่าง ๆ  
 

ระยะกดจม 
(Penetration) 

นิว้ (in) 

หน่วยน า้หนักกดมาตรฐาน 
(Standard Unit Load) 
ปอนด์/ตร.นิว้ (psi) 

0.025 
0.050 
0.075 
0.100 
0.150 
0.200 
0.250 
0.300 
0.400 
0.500 

250 
500 
750 

1,000 
1,250 
1,500 
1,700 
1,900 
2,300 
2,600 

 
3. การวัดค่า CBR 
 คา่ CBR จะวดัเป็นเปอร์เซ็นต์ (%CBR) โดยทัว่ไปแล้วจะวดัท่ีระยะกดจม (Penetration) 0.1"     
และ 0.2" แล้วน าคา่ท่ีได้มาเปรียบเทียบกนั โดยมีหลกัการดงันี ้
 - ถ้าคา่ CBR    ท่ี   0.1"  มีคา่มากกวา่ ให้ใช้คา่  CBR (0.1")    ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว CBR   ท่ี 0.1"                 
จะมากกวา่ 
 - ถ้าคา่ CBR    ท่ี   0.2"   มีคา่มากกวา่ ให้ท าการทดลองซ า้อีกครัง้ ถ้าคา่ CBR  ท่ี 0.2" ยงัคงมีคา่
มากกวา่ ให้ใช้คา่ CBR (0.2") 

 สูตรค านวณ: 

CBR (0.1") =
Test Unit Load ท่ี 0.1"

1000 psi
 100%

CBR (0.2") =
Test Unit Load ท่ี 0.2"

1500 psi  100%

x

x
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 คา่ CBR ของดนิ สามารถน ามาพิจารณาคณุสมบตัขิองดนิท่ีจะน าไปใช้เป็นวสัดกุ่อสร้าง ส าหรับ
งานทางและ สนามบนิ ดงัตารางท่ี 8.2 
 

ตารางท่ี 8.2  แสดงค่า CBR ที่เหมาะกับงานต่าง ๆ 
 

CBR (%) ความเหมาะสม การใช้งาน 

0 - 3 
3 - 7 
7 - 20 
20 - 50 
50 - 80 

มากกวา่ 80 

ใช้ไมไ่ด้ 
ไมดี่ – พอใช้ 

พอใช้ 
ดี 

ดีมาก 
ดีเลิศ 

ชัน้คนัทาง (Subgrade) 
ชัน้คนัทาง (Subgrade) 
ชัน้รองพืน้ทาง (Subbase) 
ชัน้พืน้ทาง (Base)  ชัน้รองพืน้ทาง      ชัน้
พืน้ทาง (Base) 
ชัน้พืน้ทาง (Base) 
 

 
4. การทดสอบ CBR แบบ 3 เบ้า 
 การทดสอบ CBR ท าได้ 2 วิธี คือ 
 4.1 แบบแชน่ า้ (Soaked) 
 4.2 แบบไมแ่ชน่ า้ (Unsoaked) 
 หมายเหตุ: ถ้าไมร่ะบวุิธี ให้ใช้วิธีท่ี 1 เสมอ 

5. เคร่ืองมือทดลอง 
 5.1 เคร่ืองกด (Loading   Machine)  ประกอบด้วย 
  5.1.1 ทอ่นกด (Piston) ขนาดพืน้ท่ีหน้าตดั 3 ตร.นิว้ ยาวไมน้่อยกวา่ 4 นิว้ 
  5.1.2 วงแหวนวดัแรง (Prooving Ring) 
  5.1.3 หน้าปัทม์ (Dial Gauge) วดัแรง ตดิตัง้ท่ีวงแหวนวดัแรง 
  5.1.4 หน้าปัทม์ (Dial Gauge) วดัระยะกดจม สามารถตดิตัง้ได้ 2 ท่ี คือ 
    - ตดิท่ีทอ่นกด   
       ระยะกดจม = คา่ท่ีอา่นได้จากหน้าปัทม์ 
    - ตดิท่ีโครงเคร่ืองกด  
       ระยะกดจม = คา่ท่ีอา่นได้จากหน้าปัทม์-คา่ท่ีอา่นได้จากหน้าปัทม์วดัแรง 
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 5.2 ชดุเบ้าทดสอบ CBR (Mold Set) จ านวน 3 ชดุ แตล่ะชดุประกอบด้วย 

  5.2.1 เบ้า (Mold) ขนาด  6" สงู 7"  
5.2.2 เหล็กปลอก (Collar) สงู 2" 

  5.2.3 แผน่ฐาน (Base Plate) เจาะรูพรุน  
5.2.4 แทง่เหล็กรองเบ้า (Spacer Disc) สงู 2.4" 

ปริมาตรดินในเบ้า = 6" x 4.6"

=
1

13.33
ลบ.ฟุต

= 2131.3  ลบ.ซม. (cc)
 

 5.3 ค้อนบดอดัดนิ (Hammer)     มี 2 ขนาด คือ 
  5.3.1 หนกั 10 ปอนด์ มีระยะตก 18" ใช้ส าหรับการหา CBR แบบ Modify 
  5.3.2 หนกั 5.5 ปอนด์ มีระยะตก 12" ใช้ส าหรับการหา CBR แบบ Standard 
 5.4 แผน่ถ่วงน า้หนกั (Surcharge Weight) หนกัแผน่ละ 5 ปอนด์ 
 5.5 ชดุวดัการขยายตวัของดนิ     ประกอบด้วย 
  5.5.1 แผน่วดัการขยายตวั (Swelling Plate) เป็นแผน่เหล็กมีรูพรุน และมีก้านจบั 
  5.5.2 สามขา (Tripod) ประกอบหน้าปัทม์วดัการขยายตวั 
 5.6 เคร่ืองชัง่ชนิดอา่นได้ละเอียด 0.1 กรัม และ 0.01 กรัม 

 5.7 เตาอบดนิควบคมุอณุหภมูิได้ 110  5  C 
 5.8 ตะแกรงร่อนดนิขนาด 3/4" และ เบอร์ 4 
 5.9 เหล็กปาดดนิ          5.12 น า้สะอาด     5.15 ช้อน           5.18 ถ้วยตวง  
 5.10 อบัส าหรับอบดนิ        5.13 ถงัน า้     5.16 เกรียง        5.19 สิ่ว 
 5.11 กระดาษกรอง            5.14 ถาด      5.17 ค้อนยาง 

6. การเตรียมดนิตัวอย่าง 
 6.1 น าดนิตวัอยา่งมาผึง่ให้แห้งในห้องทดลอง (ปริมาณน า้ในดนิเหลือประมาณ  2 - 3 %) จากนัน้
คลกุเคล้าดนิตวัอยา่งให้เข้ากนั 
 6.2 น าดนิตวัอยา่งท่ีเตรียมไว้มาจ าแนกขนาดเพ่ือใช้ส าหรับการทดลองหาคา่ CBR โดย 
สามารถเลือกใช้ดนิ ขนาดตา่ง ๆ ดงันี ้
  6.2.1 ดนิผา่นตะแกรงขนาด 3/4" เตรียมดนิ 6,000 กรัม/เบ้า 
  วิธีการ: น าดนิตวัอยา่งมาร่อนผา่นตะแกรงแบง่เป็น 3 ขนาด และชัง่บนัทกึน า้หนกั ดงันี ้
    - ค้างตะแกรงขนาด 3/4" 
    - ผา่นตะแกรงขนาด 3/4" และค้างตะแกรงเบอร์ 4 
    - ผา่นตะแกรงเบอร์ 4  
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  สว่นท่ีค้างตะแกรงขนาด 3/4" ให้ทดแทนด้วยดนิท่ีผา่นตะแกรงขนาด 3/4"   
 และค้างตะแกรงเบอร์ 4  
  ตัวอย่าง: น าดนิตวัอยา่ง  6,000 กรัม มาร่อนผา่นตะแกรง ได้ขนาดตา่ง ๆ ดงันี ้
    - ค้างตะแกรง 3/4"   =  1,000  กรัม 
    - ผา่นตะแกรง 3/4" และ ค้างเบอร์ 4 =  3,500  กรัม 
    - ผา่นตะแกรงเบอร์ 4   =  1,500  กรัม 

    ดนิท่ีใช้ในการทดลองควรมีขนาดตา่ง ๆ ดงันี ้
    - ผา่นตะแกรง 3/4" และ ค้างเบอร์ 4 =  1,000 + 3,500 
         =  4,500  กรัม 
    - ผา่นตะแกรงเบอร์ 4   =  1,500  กรัม 
       รวม  =  6,000  กรัม 
           6.2.2 ดนิผา่นตะแกรงเบอร์ 4 เตรียมดนิ 6,000 กรัม/เบ้า 
  วิธีการ: น าดนิตวัอยา่งมาร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 4 และใช้ดนิท่ีผา่นเบอร์ 4 เทา่นัน้ 

6.3 น าดนิตวัอยา่งท่ีเหลือมาเตรียมส าหรับการทดลองการบดอดัดนิ (Compaction Test) เพ่ือหา 

ปริมาณน า้พอเหมาะ (OMC) และ ความแนน่แห้งสงูสดุ (Maximum d) จ านวน 5 เบ้า วิธีการเตรียมดนิ
ตวัอยา่งและขนาดของดนิตวัอยา่งท่ีใช้ เหมือนของการทดสอบ CBR   
 6.4 สรุปจ านวนดนิตวัอยา่งท่ีต้องเตรียม 
  ท า CBR Test 3 เบ้า  6,000 กรัม/เบ้า รวม 18,000  กรัม  
  ท า Compaction Test 5 เบ้า 

   ใช้เบ้า  4"  4.6" 3,000 กรัม/เบ้า รวม 15,000  กรัม 

   ใช้เบ้า  6"  4.6" 6,000 กรัม/เบ้า รวม 30,000  กรัม 

 หมายเหตุ: ในการท า Compaction Test และ CBR Test ควรใช้ดนิตวัอยา่งขนาดเดียวกนั 

7. ขัน้ตอนในการทดลอง 
 ขัน้ตอนในการทดลองแบง่ตามวิธีการทดลองได้ดงันี ้คือ 
  7.1 วิธีแช่น า้ (Soaked) 
   7.1.1 การทดลองบดอดัดนิ (Compaction Test) 
   7.1.2 การทดสอบ CBR (CBR Test) 
     7.1.2.1 การบดอดัดนิในเบ้า CBR 
     7.1.2.2 การวดัการขยายตวั (Swelling Test) 
     7.1.2.3 การทดลองกดดนิ (Penetration Test) 
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  7.2 วิธีไม่แช่น า้ (Unsoaked) 
   7.2.1 การทดลองบดอดัดนิ (Compaction Test) 
   7.2.2 การทดสอบ CBR (CBR Test) 
     7.2.2.1 การบดอดัดนิในเบ้า CBR 
     7.2.2.2 การทดลองกดดนิ (Penetration Test) 
                     7.1.1 การทดลองบดอดัดนิ (Compaction Test)      เพ่ือหาปริมาณน า้พอเหมาะ 

(OMC) และ ความแนน่แห้งสงูสดุ (Maximum d) ตามวิธีการทดลองของการบดอดัดนิตามตารางท่ี 8.3 
(รายละเอียดอยูใ่นเร่ืองการบดอดัดนิ) 
 คา่ OMC จะใช้เป็นปริมาณน า้ท่ีต้องเตมิส าหรับการบดอดัดนิ ในการทดสอบ CBR (CBR Test) 

 คา่ Max.d จะใช้เป็นคา่เปรียบเทียบเพ่ือหาคา่ CBR ใช้งาน เพราะคา่ CBR ใช้งาน จะคดิเทียบ
จาก %การบดอดั ของความแนน่แห้งสงูสดุ เชน่ ต้องการคา่ CBR ท่ี 95% ของความแนน่แห้งสงูสดุ เป็นต้น 

ตารางท่ี 8.3  วิธีการบดอัดดนิแบบต่าง ๆ 

วิธีการบดอัด 
(Compaction Test) 

ขนาดของเบ้า 
(Mold Size) 

น.น.ค้อน 
(Hammer Wt.) 

(ปอนด์) 

ระยะตกของ
ค้อน 

(Ht. of Drop) 
(นิว้) 

กระทุ้ง/ชัน้ 
(Blows/ 
Layer) 

จ านวน
ชัน้ 

(Layer) 

Standard Proctor  4.0"  4.6" 5.5 12 25 3 

Standard ASSHO  6.0"  4.6" 5.5 12 56 3 

Modify   Proctor  4.0"  4.6" 10 18 25 5 

Modify   ASSHO  6.0"  4.6" 10 18 56 5 

 หมายเหตุ: ถ้าท า Compaction แบบ Standard ควรท า CBR แบบ Standard 
   ถ้าท า Compaction แบบ Modify ควรท า CBR แบบ Modify 

7.1.2 การทดสอบ CBR (CBR Test) 
    - การบดอัดดนิในเบ้า CBR  เพ่ือหา 

- ปริมาณน า้ (w) ก่อนแชน่ า้ซึง่จริง ๆ แล้วควรจะได้เทา่กบั OMC 

      - ความแนน่เปียก (wet) และ ความแนน่แห้ง (d) ก่อนแชน่ า้ 
         ในการทดลองให้ท าการบดอดัดนิในเบ้า CBR จ านวน 3 เบ้า ดงันี ้
    เบ้าท่ี 1: บดอดัดนิ 5 ชัน้ ต าดนิ 12 ครัง้/ชัน้ 
    เบ้าท่ี 2: บดอดัดนิ 5 ชัน้ ต าดนิ 25 ครัง้/ชัน้ 
    เบ้าท่ี 3: บดอดัดนิ 5 ชัน้ ต าดนิ 56 ครัง้/ชัน้ 
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    - วิธีการทดลอง 
        -น าเบ้า (Mold) มาชัง่น า้หนกัและบนัทกึเป็น นน.เบ้า (กรัม)  
จากนัน้ประกอบสว่นตา่ง ๆ   ของชดุเบ้าทดสอบ CBR  เข้าด้วยกนัและวางกระดาษกรองไปบนแทง่เหล็กรอง
เบ้า 
        -น าดนิตวัอยา่งท่ีเตรียมไว้เทใสถ่าดส าหรับผสมคลกุเคล้าดนิ 
        -เตมิน า้ในปริมาณเทา่กบั OMC โดยมีหลกัการดงันี ้
        -ถ้าแนใ่จวา่ดนิตวัอยา่งแห้ง (w = 0%) ให้เตมิน า้เทา่กบั OMC  

โดยเทียบกบัน า้หนกัของดนิตวัอยา่ง  และปริมาณน า้ท่ีเตมิ  

ค านวณจากสตูร 

ปริมาณน า้ที่เติม (กรัม)   =
OMC  x  น้ำหนักดินตัวอย่าง

100
 

   ตัวอย่าง:     OMC = 10%  น า้หนกัดนิตวัอยา่งแห้ง = 6,000 กรัม 

ปริมาณน า้ที่เตมิ
10 x 6,000

100
=

= 600  กรัม  
 
         -ถ้าดนิตวัอยา่งยงัมีความชืน้อยู ่ให้น าดนิตวัอยา่งไปอบหาปริมาณ 
                                               น า้ (w) สมมตุ ิ =  w1   ปริมาณน า้ท่ีเตมิค านวณจากสตูร 

ปริมาณน า้ที่เติม (กรัม)   = x  น้ำหนักดินตัวอย่าง
OMC - w1
100 + w1  

   ตัวอย่าง: OMC = 10%  น า้หนกัดนิตวัอยา่ง = 6,000 กรัม 
     ปริมาณน า้ในดนิตวัอยา่ง (w1) = 5% 

ปริมาณน า้ทีเ่ตมิ
10 - 5

100 + 5
=

= 285.7  กรัม

x  6,000

 
    -น าดนิตวัอยา่งท่ีผสมน า้และคลกุเคล้าจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วจ านวน
หนึง่ไปอบหาปริมาณน า้  (w) ตามวิธีการทดลองหาปริมาณน า้ในมวลดนิ และ น า้หนกัของดนิตวัอยา่งท่ี
น าไปหาปริมาณน า้ ให้ก าหนดใช้ดงันี ้
        - ใช้ดนิผา่นตะแกรงขนาด ? ใช้ประมาณ  300  กรัม 
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        - ใช้ดนิผา่นตะแกรงเบอร์ 4  ใช้ประมาณ  100  กรัม    
          -แบง่ดนิตวัอยา่งใสล่งในเบ้าเป็นชัน้ๆ และท าการบดอดัดนิโดยใช้ค้อนตาม
ขนาดท่ีเลือกใช้ จ านวน 5 ชัน้ ในแตล่ะชัน้ให้ต าดนิจ านวน 12 ครัง้ ส าหรับเบ้าท่ี 1 เม่ือบดอดัครบ 5 ชัน้แล้ว 
ให้ดนิมีความสงูกวา่ขอบเบ้าประมาณ 10 มม. 
                           -ถอดเหล็กปลอกออก และใช้เหล็กปาดแตง่หน้าดนิให้เรียบเสมอขอบเบ้า กรณี
หน้าดนิเป็นหลมุให้เตมิดนิตวัอยา่งและปรับแตง่ให้เรียบ  
                  -ถอดเบ้าดนิออกจากแผน่ฐานและน าไปชัง่น า้หนกั บนัทกึเป็น  
นน.เบ้า+ดนิเปียก (กรัม) 
                        -น าแผน่ฐานมาเช็ดท าความสะอาดและวางกระดาษกรองแผน่ใหมล่งบน 
แผน่ฐาน แล้วประกอบเบ้าดนิเข้ากบัแผน่ฐานอีกครัง้โดยกลบัเอาด้านท่ีผิวหน้าดนิเสมอขอบเบ้าลงข้างลา่ง 
จากนัน้ใสเ่หล็กปลอกกลบัเข้าท่ี  
                 -ท าการทดลองบดอดัดนิในเบ้า CBR ท่ีเหลือ เพ่ือเตรียมชดุดนิตวัอยา่งอีก  
2 เบ้า โดยในเบ้าท่ี 2ให้บดอดัดนิจ านวน 5 ชัน้ ต าดนิจ านวน 25 ครัง้ตอ่ชัน้ และในเบ้าท่ี 3 ให้บดอดัดนิ
จ านวน 5 ชัน้ ต าดนิจ านวน 56 ครัง้ตอ่ชัน้ ซึง่วิธีการตา่ง ๆ เหมือนกนักบั เบ้าท่ี 1  เม่ือทดลองเสร็จก็จะได้ชดุ
ดนิตวัอยา่ง จ านวน 3 ชดุ ท่ีเตรียมไว้ส าหรับการทดลองหาคา่ CBR ในขัน้ตอนตอ่ไป ซึง่ได้แก่  
            - การวดัการขยายตวั (Swelling Test) 
            - การทดลองกดดนิ (Penetration Test) 
  หมายเหตุ: ถ้าท าการทดลองหาคา่ CBR แบบไมแ่ชน่ า้ ให้น าชดุดนิตวัอยา่งท่ีเตรียมไว้
จากการบดอดัดนิในเบ้า CBR ทัง้ 3 เบ้า ไปท าการทดลองกดดนิได้เลยทนัที ไมต้่องวดัการขยายตวั  
 

- การค านวณ 
        - ค านวณหาปริมาณน า้ในดนิ จากสตูร 

ปริมาณน า้ w =
นน.น า้

นน.ดนิแห้ง
x 100% (%)

 
  - ค านวณหา ความแนน่เปียก  หรือ wet  (Wet Density) 

ความแน่นเปียก wet =
นน.ดินเปียก

ปริมาตรดินเปียก
(กรัม/ลบ.ซม.)

นน.ดินเปียก  =  (นน.เบ้า + ดินเปียก) - (นน.เบ้า)เมื่อ:
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- ค านวณหา ความแนน่แห้ง หรือ  d  (Dry Density) 

ความแน่นแห้ง d
 =


wet

1  +  
w%

100

(กรัม/ลบ.ซม.)

 
 

- การวัดการขยายตัว (Swelling Test) 
      วิธีการทดลอง 
   -ใสแ่ผน่ถ่วงน า้หนกั (แผน่ละ 5 ปอนด์) ไปบนดนิตวัอยา่งในเบ้าท่ีเตรียมไว้ ทัง้ 
3 เบ้า โดยมีหลกัการดงันี ้
   - ใส ่2 แผน่ (10 ปอนด์) ส าหรับ  
    - ดนิชัน้พืน้ทาง (Base) 
    - ดนิชัน้รองพืน้ทาง (Subbase) 
    - ดนิชัน้วสัดเุลือกสรร (Selected Material) 
   - ใส ่3 แผน่ (15 ปอนด์) ส าหรับ  

- ดนิชัน้คนัทาง (Subgrade) 
   - น าแผน่วดัการขยายตวัวางทบัไปบนแผน่ถ่วงน า้หนกั โดยให้ก้านชีข้ึน้ แล้วน าไป
แชน่ า้ในถงัน า้ท่ีเตรียมไว้โดยให้น า้ทว่มตวัอยา่งทัง้หมด 
   - วางสามขาไปบนขอบของเหล็กปลอก จดัให้ก้านของหน้าปัทม์ (Dial Gauge) 
แตะกบัก้านของแผน่วดัการขยายตวั และจดบนัทกึคา่ท่ีอา่นได้บนหน้าปัทม์ พร้อมบนัทกึ วนัท่ี ท่ีอา่น 
   - อา่นคา่ท่ีหน้าปัทม์ทกุวนัจนครบ 4 วนั แม้จะยงัมีการขยายตวัตอ่ไปเม่ือครบ 4 
วนัแล้ว ก็ให้หยดุอา่นแค ่4 วนั 
  -เม่ือครบ 4 วนัแล้ว น าตวัอยา่งดนิขึน้จากน า้ น าแผน่วดัการขยายตวัและแผน่ถ่วง น า้หนกั
ออก ตะแคงเบ้าให้น า้ไหลออกประมาณ 15 นาที แล้วน าไปท าการทดลองกดดนิตอ่ไป 
 

- การค านวณ 
  คา่การขยายตวั ค านวณจากสตูร 

ค่าการขยายตัว (%) =
ค่าที่อ่านได้จากหน้าปัทม์คร้ังสดุท้าย - ค่าอ่านเร่ิมต้น

ความสงูของดินตัวอย่างก่อนแช่น า้

x  100%
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  ตัวอย่าง: ความสงูของตวัอยา่งดนิก่อนแชน่ า้ = 4.6" 
    คา่อา่นเร่ิมต้น    = 0.04" 
    คา่อา่นครัง้ท่ี 2    = 0.06" 

 

ค่าการขยายตวั (%) =
0.06 - 0.04

4.6
x  100%

=
0.02

4.6
x  100%

= 0.43%  
- การทดลองกดดนิ (Penetration Test)  เพ่ือหา 

   - ระยะกดจม (Penetration) 
   - หนว่ยน า้หนกักด (Test Unit Load) ท่ีระยะกดจมตา่ง ๆ 

- คา่ CBR ของดนิตวัอยา่งในแตล่ะเบ้า โดยการเปรียบเทียบคา่ CBR ท่ีระยะ 
กดจม 0.1" และ 0.2" (เลือกใช้คา่ท่ีมาก) 
  วิธีการทดลอง 
  -ถ้าท าการทดลองแบบไมแ่ชน่ า้ ให้น าดนิตวัอยา่งท่ีบดอดัเสร็จแล้วมาทดลองกดดนิทนัที 
แตถ้่าท าการทดลองแบบแชน่ า้ ให้น าดนิตวัอยา่งหลงัจากแชน่ า้ครบ 4 วนั และตะแคงให้น า้ไหลออกแล้วมา
ทดลอง 
  -ใสแ่ผน่ถ่วงน า้หนกั (แผน่ละ 5 ปอนด์) ไปบนดนิตวัอยา่งในเบ้าท่ีเตรียมไว้  โดยมีหลกัการ
ดงันี ้
   - ใส ่2 แผน่ (10 ปอนด์) ส าหรับ  
    - ดนิชัน้พืน้ทาง (Base) 
    - ดนิชัน้รองพืน้ทาง (Subbase) 
    - ดนิชัน้วสัดเุลือกสรร (Selected Material) 
   - ใส ่3 แผน่ (15 ปอนด์) ส าหรับ  
    - ดนิชัน้คนัทาง (Subgrade) 
  -ยกชดุตวัอยา่งดนิขึน้ตัง้บนแทน่เคร่ืองกดและจดัให้ท่อนกดอยูต่รงกลางรูแผน่ถ่วงน า้หนกั 
จากนัน้ปรับให้ทอ่นกดแตะผิวหน้าดนิพอตงึ ๆ แล้วตัง้คา่ท่ีหน้าปัทม์วดัระยะกดจม และวดัแรง ให้อา่น "0"  
  -จดัการ Load น า้หนกักดด้วยอตัรา 0.05 นิว้/นาที โดยใช้นาฬิกาจบัเวลา พร้อมอา่นคา่ท่ี
หน้าปัทม์วดัแรง ทกุระยะกดจมตา่ง ๆ (ระยะกดจมดไูด้จากหน้าปัทม์วดัระยะกดจม) ดงัตอ่ไปนี ้
    - 0 นิว้ (อา่นคา่ท่ีหน้าปัทม์วดัแรงเป็น "0") 
    - 0.025 นิว้ 
    - 0.050 นิว้ 
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    - 0.075 นิว้ 
    - 0.100 นิว้ 
    - 0.150 นิว้ 
    - 0.200 นิว้ 
    - 0.250 นิว้ 
    - 0.300 นิว้ 
    - 0.400 นิว้ 
    - 0.500 นิว้ 

หมายเหตุ: ระยะกดจมท่ีดจูากหน้าปัทม์ (Dial Gauge) ขึน้อยูก่บัความละเอียดในการวดัของหน้าปัทม์  
   ตัวอย่าง:  หน้าปัทม์วดัได้ละเอียด  0.001" / ขีด 

ระยะกดจม 0.025" =    25 ขีด 
ระยะกดจม 0.050" =    50 ขีด 

ฯ ล ฯ 

     - การค านวณ 
  -ท าการปรับแก้คา่ระยะกดจม (Penetration)     ถ้าตดิหน้าปัทม์วดัระยะกดจมท่ีโครงเคร่ือง
กด จากสตูร 

ระยะกดจม  =  ค่าทีอ่่านได้จากหน้าปัทมว์ดัระยะกดจม - ค่าทีอ่่านได้จากหน้าปัทมว์ดัแรง

 
  -ค านวณน า้หนกักด (Test Load) ในหนว่ย ปอนด์ จากสตูร 

น า้หนักกด (ปอนด)์  =  ค่าที่อ่านได้จากหน้าปัทมว์ดัแรง x ค่าคงที่ของวงแหวนวดัแรง

 
  -ค านวณหนว่ยน า้หนกักด (Test Unit Load) ในหนว่ย ปอนด์/ตร.นิว้ (psi) จากสตูร 

หน่วยน า้หนักกด (psi)  =
น า้หนักกด (ปอนด์)

3 ตร.น้ิว
 

  -เขียนกราฟระหวา่ง หนว่ยน า้หนกักด (Test Unit Load) เป็นแกนตัง้ กบั ระยะกดจม 
(Penetration) เป็นแกนนอน เพ่ือหาคา่ CBR ท่ีระยะ 0.1" และ 0.2" 

 หมายเหตุ:  ในการเขียนกราฟระหวา่ง หนว่ยน า้หนกักด กบั ระยะกดจม จะต้องมีการปรั บแก้จดุ 
"0" ของเส้นกราฟ ส าหรับเส้นกราฟหงาย ดงัแสดงในรูปท่ี 8.2 แตถ้่าเป็นกราฟคว ่า ดงัแสดงในรูปท่ี 8.3 ไม่
ต้องมีการปรับแก้ 
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รูปท่ี 8.2  ลักษณะกราฟหงายที่ต้องมีการปรับแก้  
 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

200

400

600

800

1000

ระยะกดจม (Penetration) (นิ้ ว)

psi

0 0.1 0.2 0.3 0.4

680

340

จุด "0" ใหม่

 
จากรูปท่ี 8.2 
 กราฟมีลกัษณะหงาย อนัอาจเน่ืองมาจาก ความไมร่าบเรียบ หรือ เกิดจากความออ่นยุย่ท่ีผิวหน้า 
ของดนิตวัอยา่ง เน่ืองจากการแชน่ า้ 
 การปรับแก้:  ท าได้โดยลากเส้นตรงให้สมัผสักบัสว่นท่ีชนัท่ีสดุของเส้นกราฟ ไปตดัแกนนอน ท่ี
จดุตดัก็คือ จดุ "0" ใหมข่องระยะกดจม (แกนนอน) คา่อ่ืน ๆ เชน่ 0.1, 0.2  ฯลฯ ก็ให้เล่ือนไปตามสว่นใน
ระยะท่ีเทา่กนักบัระยะเดมิ จากรูปท่ี 8.2 คา่ท่ีปรับแก้คือตวัเลขท่ีอยูใ่นวงกลม 
 การหาค่า CBR จากเส้นกราฟ (ใช้คา่ท่ีปรับแก้แล้ว) 
  คา่ CBR ท่ีได้จากการทดลองกดดนิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ต าแหนง่ 

CBR (0.1") =
Test Unit Load ท่ี 0.1"

1000 psi
 100%x

=
340

1000
 100%x

= 34.000 %  
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CBR (0.2") =
Test Unit Load ท่ี 0.2"

1500 psi
 100%x

=
680

1500
 100%x

= 45.333 %  
 

 รูปท่ี 8.3  ลักษณะกราฟคว ่าที่ไม่ต้องมีการปรับแก้ 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

200

400

600

800

1000

500

700

ระยะกดจม (Penetration) (นิ้ ว)

psi

 
จากรูปท่ี 8.3 
 กราฟมีลกัษณะคว ่า ไมต้่องมีการปรับแก้ 

 การหาค่า CBR จากเส้นกราฟ 
  คา่ CBR ท่ีได้จากการทดลองกดดนิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ต าแหนง่ 

CBR (0.1") =
Test Unit Load ท่ี 0.1"

1000 psi
 100%x

=
500

1000
 100%x

= 50.000 %  
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CBR (0.2") =
Test Unit Load ท่ี 0.2"

1500 psi
 100%x

=
700

1500
 100%x

= 46.667 %  
 
 - การหาค่า CBR ใช้งาน  มีขัน้ตอนการหาดงันี ้
  - น าคา่ความแนน่แห้ง และ คา่ CBR ท่ีปรับแก้แล้ว ของแตล่ะเบ้า ( 3 เบ้า) มาเขียนกราฟ
ความสมัพนัธ์ โดยให้ ความแนน่แห้ง เป็นแกนตัง้ และ CBR เป็นแกนนอน ดงัแสดงในรูปท่ี 8.4 
  - หา CBR ใช้งาน ท่ีเปอร์เซ็นต์การบดอดัของความแนน่แห้งสงูสดุตามต้องการ  
ดงัแสดงในรูปท่ี 8.4 

รูปท่ี 8.4  กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง d กับ CBR  
 

CBR (%)

(g/cc)

d


0 2 4 6 8 10 12
1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

12 B/L

25 B/L

56 B/L

ที่ 95% Compactiond


d
Max.

5 7

 
 

 หมายเหต:ุ - คา่ CBR ท่ีหาได้จากกราฟ ให้ใช้ทศนิยม 1 ต าแหนง่ 
- เส้นกราฟอาจไมเ่ป็นเส้นตรง แตไ่ด้จากการเขียนเส้นโค้งเช่ือมระหวา่งจดุ 
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จากรูปท่ี 8.4 
 CBR ใช้งาน หาได้โดยการลากเส้นตรงในแนวราบจากคา่ความแนน่แห้งท่ีต้องการ (คือต้องการ
ความแนน่แห้งท่ีก่ี % ของความแนน่แห้งสงูสดุ) มาตดัเส้นกราฟ จากจดุตดัให้ลากเส้นตัง้ฉากมาตดัคา่ CBR 
ท่ีแกนนอน คา่ CBR ท่ีได้คือคา่ CBR ท่ีจะน าไปใช้งาน 
 ตัวอย่าง: ก าหนดให้ ความแนน่แห้งสงูสดุ จากการทดลองบดอดัดนิ = 2.000  g/cc 
   ต้องการคา่ CBR ท่ี 95% ของความแนน่แห้งสงูสดุ 
  วิธีท า: 

ที ่95% ความแน่นแห้ง =
95% x ความแน่นแห้งสูงสุด

 100%

=
95 x 2.000

 100
= 1.900  g/cc

 
  จากกราฟ: คา่ CBR ท่ี 100%  = 7.0 % 
    คา่ CBR ท่ี 95%  = 5.0 %     
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8. ตัวอย่างการทดลอง 
แผนกวิชาช่างโยธา 

กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 
CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked)  แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การหาความแน่น (DENSITY TEST) 

BLOW/LAYER : 12                  เบ้าหมายเลข  A-1 

LAYER : 5  นน.เบ้า + ดินเปียก (g) 13000 

HAMMER WT. : 10 ปอนด์ นน.เบ้า (g) 8320 

DROP : 18 นิว้ นน.ดินเปียก (g) 4680 

MOLD SIZE :  6"  4.6" ความแนน่เปียก (wet) (g/cc) 2.196 

VOLUME : 2131.3 CC. ความแนน่แห้ง (d) (g/cc) 2.030 

การหาปริมาณน า้ (WATER CONTENT TEST) 

OMC : 8.0 % เบ้าหมายเลข  A-1 

ความชืน้ดินตวัอยา่ง (w1) : 3.0 % อบัหมายเลข  1 

นน.ดินตวัอยา่ง : 6000 g นน.อบั + ดินเปียก (g) 361.90 
OMC - W1

100 + W1
X นน.ดินตวัอยา่งนน.น ้าท่ีเติม  =

 
นน.อบั + ดินแห้ง (g) 337.90 

                
8.0 - 3.0

100 + 3.0
X 6000  =

 
นน.น า้ (g) 24.00 

                  =    291.3 กรัม  นน.อบั (g) 45.20 

   นน.ดินแห้ง (g) 292.70 

   ปริมาณน า้ (%) 8.20 
การวัดการขยายตัว (SWELLING TEST) 

ความสงูเร่ิมต้นของดินตวัอยา่ง : 4.6   นิว้ แผน่ถ่วงน า้หนกั : 2   แผน่ =  10 ปอนด์ 

คา่คงที่ของหน้าปัทม์วดัการขยายตวั    =    1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

วนั-เดือน-ปี  เวลา 
คา่อา่นจากหน้าปัทม์ 

(นิว้) 
ขยายตวั 

(นิว้) %การขยายตวั วนัท่ี 

1 ก.พ. 39 10.30 0 - - 0 

2 ก.พ. 39 10.30 0.016 0.016 0.35 1 

3 ก.พ. 39 10.30 0.019 0.019 0.41 2 

4 ก.พ. 39 10.30 0.022 0.022 0.48 3 

5 ก.พ. 39 10.30 0.023 0.023 0.50 4 
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked)  แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การทดลองกดดิน (PENETRATION TEST) 

BLOW/LAYER : 12  จ านวนแผน่ถ่วงน า้หนกั : 2 แผน่ 

LAYER : 5  นน. แผน่ถ่วงน า้หนกั : 10 ปอนด์ 

HAMMER WT. : 10               ปอนด์ คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง (PROVING RING CONSTANT) 

DROP : 18 นิว้ =  10.0 ปอนด์ / 0.0001 นิว้ (ช่อง) 

MOLD SIZE :  6"  4.6" คา่คงที่หน้าปัทม์วดัระยะกดจม  =  1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

VOLUME : 2131.3 CC. เบ้าหมายเลข (MOLD NUMBER) :          A-1 

สตูรค านวณ : 

นน.กด (TEST LOAD)    คา่หน้าปัทม์วดัแรง  คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง 

TEST UNIT LOAD
TEST LOAD

3
  

%CBR (0.1")
TEST UNIT LOAD

1000 psi
100%   %CBR (0.2")

TEST UNIT LOAD

1500 psi
100%   

ระยะกดจม 
(PENETRATION) 

คา่หน้าปัทม์วดัแรง 
(READING) 

ปรับแก้ระยะ
กดจม  

นน.กด 
(TEST 
LOAD) 

TEST 
UNIT 
LOAD 

คา่ปรับ 
แก้ 

 
% CBR 

ช่อง นิว้ ช่อง นิว้ (นิว้) (ปอนด์) (PSI) PSI  

0 0 0 0 0 0 0   

25 0.025 6 0.0006 0.0244 60 20   

50 0.050 12 0.0012 0.0488 120 40   

75 0.075 21 0.0021 0.0729 210 70   

100 0.100 33 0.0033 0.0967 330 110 370 37.0 

125 0.125 51 0.0051 0.1199 510 170   

150 0.150 72 0.0072 0.1428 720 240   

175 0.175 96 0.0096 0.1654 960 320   

200 0.200 120 0.0120 0.1880 1200 400 650 43.3 

250 0.250 165 0.0165 0.2335 1650 550   

300 0.300 195 0.0195 0.2805 1950 650   

350 0.350 210 0.0210 0.3290 2100 700   

400 0.400 216 0.0216 0.3784 2160 720   

500 0.500 219 0.0219 0.4781 2190 730   
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แผนกวิชาช่างโยธา 

กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 
CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked)  แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การทดลองกดดิน (PENETRATION TEST) 

BLOW/LAYER : 12  จ านวนแผน่ถ่วงน า้หนกั : 2 แผน่ 

LAYER : 5  นน. แผน่ถ่วงน า้หนกั : 10 ปอนด์ 

HAMMER WT. : 10 ปอนด์ คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง (PROVING RING CONSTANT) 

DROP : 18 นิว้ =  10.0 ปอนด์ / 0.0001 นิว้ (ช่อง) 

MOLD SIZE :  6"  4.6" คา่คงที่หน้าปัทม์วดัระยะกดจม  =  1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

VOLUME : 2131.3 CC. เบ้าหมายเลข (MOLD NUMBER) :        A-1 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง น า้หนักกดและระยะกดจม 

PENETRATION (น้ิว)
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แผนกวิชาช่างโยธา 

กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 
CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked) แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การหาความแน่น (DENSITY TEST) 

BLOW/LAYER : 25                  เบ้าหมายเลข  A-2 

LAYER : 5  นน.เบ้า + ดินเปียก (g) 13265 

HAMMER WT. : 10 ปอนด์ นน.เบ้า (g) 8320 

DROP : 18 นิว้ นน.ดินเปียก (g) 4945 

MOLD SIZE :  6"  4.6" ความแนน่เปียก (wet) (g/cc) 2.320 

VOLUME : 2131.3 CC. ความแนน่แห้ง (d) (g/cc) 2.150 

การหาปริมาณน า้ (WATER CONTENT TEST) 

OMC : 8.0 % เบ้าหมายเลข  A-2 

ความชืน้ดินตวัอยา่ง (w1) : 3.0 % อบัหมายเลข  2 

นน.ดินตวัอยา่ง : 6000 g นน.อบั + ดินเปียก (g) 358.45 
OMC - W1

100 + W1
X นน.ดินตวัอยา่งนน.น ้าท่ีเติม  =

 
นน.อบั + ดินแห้ง (g) 335.50 

                
8.0 - 3.0

100 + 3.0
X 6000  =

 
นน.น า้ (g) 22.95 

                  =    291.3 กรัม  นน.อบั (g) 45.00 

   นน.ดินแห้ง (g) 290.50 

   ปริมาณน า้ (%) 7.90 
การวัดการขยายตัว (SWELLING TEST) 

ความสงูเร่ิมต้นของดินตวัอยา่ง : 4.6   นิว้ แผน่ถ่วงน า้หนกั : 2   แผน่ =  10 ปอนด์ 

คา่คงที่ของหน้าปัทม์วดัการขยายตวั    =    1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

วนั-เดือน-ปี  เวลา 
คา่อา่นจากหน้าปัทม์ 

(นิว้) 
ขยายตวั 

(นิว้) %การขยายตวั วนัท่ี 

1 ก.พ. 39 10.30 0 - - 0 

2 ก.พ. 39 10.30 0.016 0.016 0.35 1 

3 ก.พ. 39 10.30 0.019 0.019 0.41 2 

4 ก.พ. 39 10.30 0.022 0.022 0.48 3 

5 ก.พ. 39 10.30 0.023 0.023 0.50 4 
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked) แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การทดลองกดดิน (PENETRATION TEST) 

BLOW/LAYER : 25  จ านวนแผน่ถ่วงน า้หนกั : 2 แผน่ 

LAYER : 5  นน. แผน่ถ่วงน า้หนกั : 10 ปอนด์ 

HAMMER WT. : 10               ปอนด์ คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง (PROVING RING CONSTANT) 

DROP : 18 นิว้ =  10.0 ปอนด์ / 0.0001 นิว้ (ช่อง) 

MOLD SIZE :  6"  4.6" คา่คงที่หน้าปัทม์วดัระยะกดจม  =  1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

VOLUME : 2131.3 CC. เบ้าหมายเลข (MOLD NUMBER) :          A-2 

สตูรค านวณ : 

นน.กด (TEST LOAD)    คา่หน้าปัทม์วดัแรง  คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง 

TEST UNIT LOAD
TEST LOAD

3
  

%CBR (0.1")  
TEST UNIT LOAD

1000 psi
100%   %CBR (0.2")  

TEST UNIT LOAD

1500 psi
100%   

ระยะกดจม 
(PENETRATION) 

คา่หน้าปัทม์วดัแรง 
(READING) 

ปรับแก้ระยะ
กดจม  

นน.กด 
(TEST 
LOAD) 

TEST 
UNIT 
LOAD 

คา่ปรับ 
แก้ 

 
% CBR 

ช่อง นิว้ ช่อง นิว้ (นิว้) (ปอนด์) (PSI) PSI  

0 0 0 0 0 0 0   

25 0.025 18 0.0018 0.0232 180 60   

50 0.050 45 0.0045 0.0455 450 150   

75 0.075 78 0.0078 0.0672 780 260   

100 0.100 114 0.0114 0.0886 1140 380 620 62 

125 0.125 156 0.0156 0.1094 1560 520   

150 0.150 189 0.0189 0.1311 1890 630   

175 0.175 213 0.0213 0.1537 2130 710   

200 0.200 231 0.0231 0.1769 2310 770 870 58 

250 0.250 258 0.0258 0.2242 2580 860   

300 0.300 279 0.0279 0.2721 2790 930   

350 0.350 288 0.0288 0.3212 2880 960   

400 0.400 291 0.0291 0.3709 2910 970   

500 0.500 294 0.0294 0.4706 2940 980   
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked) แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การทดลองกดดิน (PENETRATION TEST) 

BLOW/LAYER : 25  จ านวนแผน่ถ่วงน า้หนกั : 2 แผน่ 

LAYER : 5  นน. แผน่ถ่วงน า้หนกั : 10 ปอนด์ 

HAMMER WT. : 10 ปอนด์ คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง (PROVING RING CONSTANT) 

DROP : 18 นิว้ =  10.0 ปอนด์ / 0.0001 นิว้ (ช่อง) 

MOLD SIZE :  6"  4.6" คา่คงที่หน้าปัทม์วดัระยะกดจม  =  1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

VOLUME : 2131.3 CC. เบ้าหมายเลข (MOLD NUMBER) :        A-2 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง น า้หนักกดและระยะกดจม 

PENETRATION (น้ิว)
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked) แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การหาความแน่น (DENSITY TEST) 

BLOW/LAYER : 56                  เบ้าหมายเลข  A-3 

LAYER : 5  นน.เบ้า + ดินเปียก (g) 13729 

HAMMER WT. : 10 ปอนด์ นน.เบ้า (g) 8320 

DROP : 18 นิว้ นน.ดินเปียก (g) 5409 

MOLD SIZE :  6"  4.6" ความแนน่เปียก (wet) (g/cc) 2.538 

VOLUME : 2131.3 CC. ความแนน่แห้ง (d) (g/cc) 2.350 

การหาปริมาณน า้ (WATER CONTENT TEST) 

OMC : 8.0 % เบ้าหมายเลข  A-3 

ความชืน้ดินตวัอยา่ง (w1) : 3.0 % อบัหมายเลข  3 

นน.ดินตวัอยา่ง : 6000 g นน.อบั + ดินเปียก (g) 359.80 
OMC - W1

100 + W1
X นน.ดินตวัอยา่งนน.น ้าท่ีเติม  =

 
นน.อบั + ดินแห้ง (g) 336.50 

                
8.0 - 3.0

100 + 3.0
X 6000  =

 
นน.น า้ (g) 23.30 

                  =    291.3 กรัม  นน.อบั (g) 45.20 

   นน.ดินแห้ง (g) 291.30 

   ปริมาณน า้ (%) 8.0 
การวัดการขยายตัว (SWELLING TEST) 

ความสงูเร่ิมต้นของดินตวัอยา่ง : 4.6   นิว้ แผน่ถ่วงน า้หนกั : 2   แผน่ =  10 ปอนด์ 

คา่คงที่ของหน้าปัทม์วดัการขยายตวั    =    1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

วนั-เดือน-ปี  เวลา 
คา่อา่นจากหน้าปัทม์ 

(นิว้) 
ขยายตวั 

(นิว้) %การขยายตวั วนัท่ี 

1 ก.พ. 39 10.30 0 - - 0 

2 ก.พ. 39 10.30 0.016 0.016 0.35 1 

3 ก.พ. 39 10.30 0.019 0.019 0.41 2 

4 ก.พ. 39 10.30 0.022 0.022 0.48 3 

5 ก.พ. 39 10.30 0.023 0.023 0.50 4 
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แผนกวิชาช่างโยธา 

กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 
CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    11 ก.ย. 44 TESTED BY:   พ.ท.ปัฐพี    วารีอนรัุกษ์ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked) แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การทดลองกดดิน (PENETRATION TEST) 

BLOW/LAYER : 56  จ านวนแผน่ถ่วงน า้หนกั : 2 แผน่ 

LAYER : 5  นน. แผน่ถ่วงน า้หนกั : 10 ปอนด์ 

HAMMER WT. : 10               ปอนด์ คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง (PROVING RING CONSTANT) 

DROP : 18 นิว้ =  10.0 ปอนด์ / 0.0001 นิว้ (ช่อง) 

MOLD SIZE :  6"  4.6" คา่คงที่หน้าปัทม์  วดัระยะกดจม  =  1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

VOLUME : 2131.3 CC. เบ้าหมายเลข (MOLD NUMBER) :          A-3 

สตูรค านวณ : 

นน.กด (TEST LOAD)    คา่หน้าปัทม์วดัแรง  คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง 

TEST UNIT LOAD
TEST LOAD

3
  

%CBR (0.1")  
TEST UNIT LOAD

1000 psi
100%   %CBR (0.2")  

TEST UNIT LOAD

1500 psi
100%   

ระยะกดจม 
(PENETRATION) 

คา่หน้าปัทม์วดัแรง 
(READING) 

ปรับแก้ ระยะ
กดจม  

นน.กด 
(TESTLOAD) 

TEST UNIT 
LOAD 

คา่ปรับแก้  % CBR 

ช่อง นิว้ ช่อง นิว้ (นิว้) (ปอนด์) (PSI) PSI  

0 0 0 0 0 0 0   

25 0.025 96 0.0096 0.0154 960 320   

50 0.050 180 0.0180 0.0320 1800 600   

75 0.075 231 0.0231 0.0519 2310 770   

100 0.100 276 0.0276 0.0724 2760 920   92.0 

125 0.125 285 0.0285 0.0965 2850 950   

150 0.150 294 0.0294 0.1206 2940 980   

175 0.175 303 0.0303 0.1447 3030 1010   

200 0.200 333 0.0333 0.1667 3330 1110   74.0 

250 0.250 342 0.0342 0.2158 3420 1140   

300 0.300 354 0.0354 0.2646 3540 1180   

350 0.350 360 0.0360 0.3140 3600 1200   

400 0.400 366 0.0366 0.3634 3660 1220   

500 0.500 369 0.0369 0.4631 3690 1230   
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แผนกวิชาช่างโยธา 

กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 
CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked) แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 
การทดลองกดดิน (PENETRATION TEST) 

BLOW/LAYER : 56  จ านวนแผน่ถ่วงน า้หนกั : 2 แผน่ 

LAYER : 5  นน. แผน่ถ่วงน า้หนกั : 10 ปอนด์ 

HAMMER WT. : 10 ปอนด์ คา่คงที่ของวงแหวนวดัแรง (PROVING RING CONSTANT) 

DROP : 18 นิว้ =  10.0 ปอนด์ / 0.0001 นิว้ (ช่อง) 

MOLD SIZE :  6"  4.6" คา่คงที่หน้าปัทม์วดัระยะกดจม  =  1 ช่อง / 0.001 นิว้ 

VOLUME : 2131.3 CC. เบ้าหมายเลข (MOLD NUMBER) :        A-3 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง น า้หนักกดและระยะกดจม 

PENETRATION (น้ิว)
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แผนกวิชาช่างโยธา 
กองการศึกษา  โรงเรียนทหารช่าง 

CBR TEST 

PROJECT:           - 

SOIL SAMPLE:     หินคลกุส าหรับชัน้รองพืน้ทาง (SUBBASE)  

DATE OF TEST:    1 ก.พ. 39 TESTED BY:   ร.อ.อบุลรัตน์  สร้อยผาบ 

วิธีทดสอบ :  แบบแช่น า้ (Soaked) แบบไมแ่ช่น า้ (Unsoaked) 

 

 เบ้าหมายเลข BLOW/LAYER CBR (%) d (g/cc)  

 A-1 12 43.3 2.030  

 A-2 25 62 2.150  

 A-3 56 92 2.350  

 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง CBR กับ d 

CBR (%)
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 %COMPACTION 

ที่ต้องการ 
DRY DENSITY (d) 

(g/cc) 

CBR 
(%) 

 

 100% MODIFY PROCTOR 2.321 88  

 95% MODIFY PROCTOR 2.205 70  

 90% MODIFY PROCTOR 2.089 53  
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