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หน่วยที ่13 
การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือนของดนิ (Direct Shear Test) 

 

หัวข้อเร่ือง 
 

13.1 แรงเฉือนท่ีเกิดในมวลดิน 
13.2 ขอบข่ายในการทดลองหาก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดิน 
13.3 ใบงานขั้นการทดลองหาก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดิน 
13.4 ค านวณผลการทดลองหาก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดิน 
 

สาระส าคญั 
 
 คุณสมบติัทางกลศาสตร์ของดินท่ีส าคญัประการหน่ึงก็คือ ก าลงัหรือความแข็งแรงของ
มวลดิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์หรือออกแบบฐานราก , ผนงักนัดิน, เข่ือนดิน และ
ส่ิงก่อสร้างเก่ียวกบัดินและหินอีกหลายอย่าง ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เราถือว่าก าลงัของดิน คือ 
ความสามารถของมวลดินในการรับแรงเฉือน ซ่ึงแตกต่างจากเหล็กหรือคอนกรีต ซ่ึงพิจารณาแรงดึง
หรือแรงอดัเป็นส าคญั  การทดสอบก าลงัตา้นทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง ซ่ึงจะเป็นการ
ทดสอบหาพารามิเตอร์ก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินทรายและดินเหนียวคงสภาพ 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เม่ือศึกษาหน่วยการเรียนน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

1. บอกอธิบายแรงเสียดทานภายในระหวา่งเมด็ดินได ้
2. อธิบายทฤษฎีของ Mohr Coulomb และ Terzaghi ได ้
3. บอกขอบข่ายในการทดลองหาก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินได ้
4. ทดลองหาก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินได ้ 
5. ค านวณผลการทดลองหาก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินได ้
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บทน า3 

 ในการออกแบบงานวิศวกรรมฐานรากจ าเป็นตอ้งท าการทดสอบเพื่อหาคุณสมบติัดา้นการ
รับน ้ าหนกับรรทุกของดิน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัก าลงัความตา้นทานแรงเฉือนโดยก าลงัของดินคือ 
ความสามารถของดินในการตา้นทานต่อแรงเฉือนข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการคือ แรง
เสียดทานภายในระหวา่งเมด็ดิน และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งเมด็ดิน  
 ส าหรับเม็ดดินชนิดท่ีไม่มีความเช่ือมแน่น เช่นกรวด ทราย ค่าก าลงัตา้นทานต่อแรงเฉือน
ของดินจะข้ึนอยูก่บัแรงเสียดทานภายในระหวา่งเม็ดดินเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะเปล่ียนไปตามน ้ าหนกัท่ี
กดกระท าตั้งฉากกบัระนาบแรงเฉือน และส าหรับดินชนิดท่ีมีความเช่ือมแน่น เช่นดินเหนียว ค่าก าลงั
ตา้นทานต่อแรงเฉือนของดิน จะข้ึนอยูก่บัแรงยึดเหน่ียวระหวา่งเม็ดดินเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะเปล่ียนไป
ตามปริมาณน ้าในดิน ขนาดของเมด็ดินและความหนาแน่นของดิน 
 ดินแหง้จ าพวกไม่มีแรงเหน่ียวน า ไดแ้ก่ดินประเภทดินทราย ความหนาแน่นของมวลดินจะ
เป็นแฟคเตอร์ (factor) ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตวัอยา่งดินในขณะปฏิบติัการเฉือนดิน ส าหรับ
ทรายหลวมก าลงัตา้นทานแรงเฉือนจะค่อยๆ สูงข้ึนระหวา่งผิวของเม็ดทราย จนกระทัง่ถึงจุดประลยั 
ส าหรับทรายแน่นก าลงัตา้นทานแรงเฉือนจะเพิ่มข้ึนในอตัราสูง จนกระทัง่มวลดินมีก าลงัสูงสุดซ่ึงสูง
กวา่ก าลงัประลยัดงัรูปท่ี 13.1 ก. และรูปท่ี 13.1 ข. 
 

 
     ก.ทรายสภาพหลวมเร่ิมตน้     ข.ทรายสภาพแน่นเร่ิมตน้ 
 

รูปที ่13.1 แสดงผลการทดสอบตวัอยา่งดินแหง้ โดยวธีิแรงเฉือนโดยตรง4 
 
 

                                                 
3 สราวธุ จริตงาม. กลศาสตร์ของดิน. 2545. หนา้ 212. 
4 มานะ อภิพฒันะมนตรี. วิศวกรรมปฐพีและฐานราก. 2543. หนา้ 70. 
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13.1  แรงเฉือนทีเ่กดิขึน้ในมวลดิน 
 ในปี ค.ศ. 1773 นกัวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสช่ือ คูลอมป์ (Coulomb) ไดคิ้ดความสัมพนัธ์
ระหว่างหน่วยแรงเฉือนกับหน่วยแรงตั้งฉากกับผิวสัมผสัท่ีระนาบใดๆ ของมวลดินในรูปของ
สมการเส้นตรงเรียกว่า สมการโมร์-คูลอมป์ (Mohr – Coulomb’s Equation)  ซ่ึงใช้หาค่าก าลงั
ตา้นทานแรงเฉือนของดินท่ีจุดพิบติัดงัสมการท่ี 13.1 

   = C +  tan ……………………………..….(13.1) 
 เม่ือ  = หน่วยแรงเฉือนวบิติัท่ีระนาบของการวบิติั 
  C = หน่วยแรงยดึเกาะ 
   = มุมเสียดทานภายใน 
 

 
 

รูปที ่13.2 กราฟแสดงสมการ โมร์-คูลอมป์5 
 

 โมร์ คูลอมป์ ไดเ้สนอทฤษฎีการวิบติั โดยพิจารณาหน่วยแรงเฉือนวิบติัท่ีระนาบของการ
วบิติัมีความสัมพนัธ์กบัหน่วยแรงตั้งฉาก  ตามสมการท่ี 13.2 
   = f . …………………………………………..(13.2) 
 เม่ือ  = หน่วยแรงเฉือนวบิติัท่ีระนาบของการวบิติั 
   = หน่วยแรงตั้งฉากท่ีระนาบของการวบิติั 
   f = สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน 

                                                 
5 สราวธุ จริตงาม. กลศาสตร์ของดิน. 2545. หนา้ 122 

 = C +  tan  
 

Shear stress () 

Normal stress () 

C  

 tan  

C  



 
          วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่  หน่วยที่ 13 การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือนของดนิ 

 

 

 

 

13 -  5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที ่13.3 แสดงพฤติกรรมการเกิดแรงในดิน6 
 
ตารางที ่13.1 แสดงค่าของมุมเสียดทาน (  ) ส าหรับดินท่ีไม่มีแรงเหน่ียวน า7 

ชนิดดิน 
มุมเสียดทานภายใน (), องศา 

สภาพหลวม สภาพแน่น 

ทรายเมด็กลม ขนาดเมด็สม ่าเสมอ 
ทรายเมด็เหล่ียม ขนาดคละกนัดี 
กรวดทราย 
ทรายปนตะกอนทราย 
ตะกอนทรายอนินทรีย ์

27.50 
33 
35 

27-33 
27-30 

34 
45 
50 

30-34 
30-35 

 

                                                 
6 ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552 
7 สราวธุ จริตงาม. กลศาสตร์ของดิน. 2545. หนา้ 122 

  ก.การเกิดแรงยดึเกาะในเมด็ดิน                                  ข.การเกิดแรงเสียดทานในดิน 

   ค.การขดัยดึระหวา่งเมด็ดิน                                     ง.ความฝืดของผวิหนา้เม็ดดิน 
       (Particle Interlocking)                                            (Particle Surface Friction) 
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 เทอร์ซากิ Terzahgi (1925) ไดพ้ิจารณาถึงค่าความดนัของน ้าท่ีมีต่อค่าก าลงัรับแรงเฉือนใน
เทอมของหน่วยแรงประสิทธิผล (Effective Stress) ตามสมการท่ี 13.3 
 
   = tan + C ……………………………….(13.3) 
 เม่ือ  = หน่วยแรงเฉือนประสิทธิผล  
  C = หน่วยแรงยดึเกาะประสิทธิผล 
   = หน่วยแรงตั้งฉากประสิทธิผล 
  P = ความดนัน ้า 
   = มุมเสียดทานประสิทธิผล 

  
 ดินจ าพวกเสียดทาน เช่น กรวด, ทราย เป็นดินท่ีไม่มีหน่วยแรงยึดเกาะ (C = 0) จะได้

ความสัมพนัธ์ตามสมการท่ี 13.4 
 
 เม่ือ  =  tan  ……………………………………...(13.4) 
   = หน่วยแรงเฉือน 
   = หน่วยแรงเฉือนตั้งฉากกบัผวิสัมผสั 
   = มุมเสียดทาน 
 

 ดินจ าพวกดินเหนียว เช่น ดินเหนียว หน่วยแรงเสียดทานระหว่างผิวเม็ดดิน เน่ืองจาก
หน่วยแรงตั้งฉากกบัพื้นระนาบไม่มี (tan  = 0) จะไดค้วามสัมพนัธ์ตามสมการท่ี 13.5 
 
   = C ......................................................................(13.5) 

การทดสอบ Direct Shear Test สามารถแบ่งออกได ้3 แบบคือ  

1) Unconsolidated – Undrained Test ( UU. Test ) เป็นลกัษณะการทดสอบแบบไม่ให้
ตวัอย่างดินยุบอดัตวัคายน ้ าออกไปเน่ืองจากหน่วยแรงกดท่ีเกิดจากการใส่น ้ าหนัก Pn ทบัลงบน
ตวัอย่างดิน ก็คือ ไม่ให้ดินมีโอกาสไดค้ายน ้ าออกไป (โดยสังเกตจากเข็มของมาตรวดัแนวด่ิงยงัไม่
หยดุการเคล่ือนท่ีแต่จะเคล่ือนท่ีแบบชา้มาก) โดยจะทดสอบทนัทีและอีกลกัษณะหน่ึงควบคู่กนัไปคือ 
ในขณะทดสอบจะไม่ใหน้ ้าในตวัอยา่งดินระบายออกไป โดยจะปิดทางท่ีน ้ าจะสามารถระบายออกไป
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ได้ทั้ งหมดและด าเนินการเฉือน จนกระทัง่ตวัอย่างดินวิบติัซ่ึงการทดสอบแบบ UU. Test ก็
เปรียบเสมือนกบัดิน ในธรรมชาติถูกแรงกดจ านวนหน่ึงกระท าทนัที โดยดินยงัไม่มีโอกาส อดัตวัคาย
น ้าออกไป การทดสอบแบบน้ีสามารถทดสอบไดร้วดเร็วกวา่ 2 แบบหลงัมาก 

2) Consolidated – Undrained Test (CU. Test) เป็นลกัษณะการทดสอบแบบยอมให้
ตวัอย่างดินยุบอดัตวัคายน ้ าออกไปได ้เน่ืองจากหน่วยแรงกดเหมือนขอ้ 1 ก็คือ น ้ าหนักกดคา้งไว้
จนกระทัง่ตวัอยา่งดินส้ินสุดการยุบตวั (โดยสังเกตจากเข็มของมาตรวดัแนวด่ิงหยุดการเคล่ือนท่ี ) ซ่ึง
จะใช้เวลาค่อนขา้งนานและเม่ือตวัอยา่งดินส้ินสุดการยุบตวัแลว้จึงจะเร่ิมท าการเพิ่มแรงเฉือนต่อไป
โดยไม่ให้น ้ าในตวัอยา่งดินระบายออกไปได ้โดยจะปิดทางระบายของน ้ าทั้งหมดและด าเนินการเพิ่ม
แรงเฉือนจนกระทัง่ตวัอยา่งดินเกิดการวบิติั 

3) Consolidated – Drained Test (CD Test) เป็นลกัษณะการทดสอบแบบยอมให้
ตวัอยา่งดินยุบอดัตวัคายน ้ าออกไปได ้เน่ืองจากหน่วยแรงกดเหมือนขอ้ 2 และเม่ือตวัอยา่งดินส้ินสุด
การยุบตวัแลว้จึงจะเร่ิมท าการเฉือนต่อไปโดยยอมให้น ้ าในตวัอย่างดินระบายออกไปได้ โดยจะ
เปิดทางระบายน ้ าทั้งหมดไว ้ซ่ึงในขณะเฉือนอยูน่ั้นตวัอยา่งดินก็ยงัคงอดัตวัคายน ้ าออกไดต้ลอดเวลา
ท าใหก้ารทดสอบแบบน้ี ตอ้งให้แรงกบัตวัอยา่งดินแบบชา้มากอยูล่อดเวลา จึงท าให้ตอ้งใชเ้วลาอยา่ง
มากในการทดสอบจนกระทัง่ตวัอยา่งดินวบิติั 

 

13.2 ขอบข่ายการทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือนของดิน 

การทดลองน้ีเพื่อหาค่าคงตวัของแรงเฉือน Shear Strength Parameter (Angle of Friction, , 
Cohesion, (c) ของตวัอยา่งดินทราย หรือดินเหนียวคงสภาพ  

มาตรฐานท่ีใชใ้นการทดสอบคือ  ASTM D 3080-98 Standard Test Method for Direct Shear 
Test of Soil Under Consolidated Drained Conditions  
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13.3  ใบงานขั้นตอนการทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือนของดิน 
 

รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 14 

หน่วยที ่13 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 16-17 

ช่ือหน่วยการทดลองหาก าลงั
ต้านทานแรงเฉือนของดิน 

ช่ืองาน  
การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

13.3.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) สามารถใชเ้คร่ืองมือในการทดลองหาค่าก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินได ้
2) สามารถน าวธีิการขั้นตอนไปปฏิบติัหาค่าก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินได ้
3) มีทกัษะในการปฏิบติัการทดลองหาค่าก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินได ้
4) สามารถค านวณหาค่าก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดิน 

 
13.3.2 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

1) เคร่ืองกดทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง มีแรงดนัมากพอส าหรับตวัอยา่งท่ีจะทดสอบ 
มีอตัราการกระท าแรงเฉือนพอเหมาะ  เป็นแบบหมุนทดสอบดว้ยมือ หรือแบบฉุด
ก าลงัดว้ยไฟฟ้า  

2) กล่องตวัอยา่ง (Shear Box) และอุปกรณ์ของดินเหนียว 
3) กล่องตวัอยา่งและอุปกรณ์ของดินทราย 
4) มาตรวดัแรงแบบวงแหวนเป็นเคร่ืองมืออ่านค่าแรงกระท าดา้นขา้ง ซ่ึงสามารถค านวณ

เป็นค่าแรงกระท าดา้นขา้ง โดยหาจากระยะการเคล่ือนท่ีท่ีอ่านไดจ้ากมาตรวดัในวง
แหวนวดัแรง 

5) มาตรวดัใชว้ดัละเอียดถึง 0.01 มม. หรือ 0.001 น้ิว  
6) แผน่น ้าหนกั 
7) อุปกรณ์แต่งตวัตวัอยา่ง + เล่ือยเส้นลวด 
8) เคร่ืองชัง่ความละเอียด 0.1 กรัม 
9) เวอร์เนียร์  
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10) กระป๋องอบดิน 
11) เตาอบ 

 รูปที ่13.4 แสดงเคร่ืองมือทดสอบแรงเฉือน               รูปที ่13.5 แสดงกล่องบรรจุตวัอยา่ง 
               แบบโดยตรง 
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552 

 

  รูปที ่13.6 แสดงเล่ือยเส้นลวดตกแต่งตวัอยา่ง              รูปที ่13.7  แสดงแผน่น ้าหนกั 

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552 
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      รูปที ่13.8 แสดงมาตรวดัแรงแบบวงแหวน          รูปที ่13.9 แสดงมาตรวดั 0.01 มม. 
  ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน หอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552  
           

13.3.3 วสัดุทีใ่ช้ในการทดลอง 
1) ตวัอยา่งดินเหนียว  
2) ตวัอยา่งดินทราย   

 
13.3.4 แบบฟอร์ม 

1) ตารางท่ี 13.2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงในแนวด่ิงกบัแนวเฉือนในแนวราบ  
2) ตารางท่ี 13.3 ตารางบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดลองและค านวณผลทดลอง

ปริมาณน ้าในดิน  
3) ตารางท่ี 13.4 ตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีได้จากการทดลองและค านวณผลทดลองแรง

เฉือนหาระหวา่งแรงในแนวด่ิงกบัแรงเฉือนสูงสุดในแนวราบ   
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4) ตารางท่ี 13.5 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงเฉือน () และการเคล่ือนตวั
ในแนวราบ  (V) 

 
13.3.5 ขั้นตอนการทดลอง 

 
1.1 ตวัอยา่งดินพวกไม่มีความเช่ือมแน่นเช่น ทราย 

1) ใหน้ าทรายแหง้หรือทรายอ่ิมน ้า (แช่น ้า 24 ชัว่โมง) ประมาณ      1,000 กรัม  
2) ใหเ้ตรียมน ้าหนกัตามท่ีไดจ้ากการค านวณ โดยค านวณชุดน ้ าหนกัท่ีใชใ้นการ

ทดสอบจ านวน 3 ชุด โดยปกติแลว้จะค านวณน ้ าหนกัท่ีแขวนแลว้ท าให้เกิด 
หน่วยแรงเคน้กระท ากบัตวัอยา่งดินใน Shear Box ประมาณ 1, 2 และ 4 เท่า
ของน ้าหนกัท่ีบรรทุก 

3) ส าหรับดินทรายชัง่น ้ าหนกัของ Shear Box พร้อมอุปกรณ์ประกอบและวดั
ขนาดหนา้ตดัของ Shear Box  ท่ีใชใ้นท่ีน้ีมีขนาดหนา้ตดั 10 x 10 เซนติเมตร) 

4) น าตวัอยา่งดินทรายท่ีจะใชใ้นการทดลองประมาณ 250 -300 กรัม  
5) เตรียมกล่องทดสอบแรงเฉือนโดยการยึดส่วนวงเล่ือนและแท่นยึดเขา้ดว้ยกนั

โดยใชห้มุดบงัคบัแนว น าตวัอยา่งท่ีเตรียมไวม้าท าการบดอดัในกล่องทดสอบ
แรงเฉือนโดยการโรยแลว้บดอดัหรือเขยา่ใหแ้น่น  

6) ชัง่น ้าหนกัทรายตวัอยา่งท่ีเหลือ เพื่อจะน าไปค านวณหาความหนาแน่น  
7) วดัความหนาของตวัอยา่งดินโดยให้วดัความหนา 5 – 10 จุดให้ทัว่ผิวหน้า

ตวัอยา่งดิน แลว้น าค่ามาเฉล่ีย (ความหนาของตวัอยา่งดินหลงับดอดัและปรับ
ผิวหนา้    จนเรียบร้อยดีแลว้ จะหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร) แลว้จึงวางแผ่น
รองยึดตวัอยา่งดินแบบมีรูระบายน ้ าและ แผน่เหล็กดา้นบนทางดา้นบน แลว้
จึงตามดว้ยน ้าหนกักระท าตามล าดบั ทบับนผวิหนา้ของตวัอยา่งดิน 
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8) ท าความสะอาด Shear Box โดยใช้แปรงขนอ่อนปัดทรายท่ีติดอยู่ออกให้
หมดแลว้จึงน า Shear Box ท่ีมีตวัอยา่งดินบรรจุอยูเ่รียบร้อยแลว้ไปชัง่น ้าหนกั 

9) จดัท่ีแขวนน ้ าหนกัให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีพร้อมจะใส่น ้ าหนกั เพื่อท าให้เกิดหน่วย
แรงท่ีเกิดจากน ้าหนกักระท าบนตวัอยา่งดิน จดัมาตรวดัระยะในแนวด่ิง มาตรวดั
ระยะในแนวราบและมาตรวดัแรงแบบวงแหวนท่ีเลขศูนย ์ 

10) น า Shear Box ใส่ในเคร่ืองทดสอบ  Direct Shear ปรับแกนท่ีจะให้แรงเฉือน ให้
แน่นติดตั้งมาตรวดัแนวราบขนาด 0.001 มม. / Div. เพื่อใชว้ดัการเคล่ือนตวัของ
ระยะท่ีเฉือนตามแนวราบ ท าการใส่แรงกด บนแผน่เหล็กดา้นบนควรใชน้ ้ าหนกั
คร้ังแรกตามค่าท่ีค  านวณได ้ (ถา้เป็นการทดสอบแนะน าให้ใช้น ้ าหนกัคร้ังแรก
เป็น 4 กิโลกรัม) และติดตั้งมาตรวดัแนวด่ิงขนาด 0.001 มม. / Div. เพื่อใชว้ดัการ
เคล่ือนตวัของตวัอยา่งดินในแนวด่ิง 

11) ท าการ Shear ตวัอยา่งโดยใหอ้ตัราการเฉือน 0.5 – 2 มิลลิเมตร / นาที ท าการอ่าน
ค่าแรงเฉือนจากมาตรวดัและการเคล่ือนตวัแนวด่ิงจากมาตรวดัแนวด่ิง(ค่าท่ีอ่าน
ไดน้อ้ยกวา่ศูนยมี์ค่าเป็นลบ) ทุก ๆ การเคล่ือนตวัในแนวราบของ Shear Box ท่ี
เหมาะสม อ่านค่าระยะการเคล่ือนท่ีในแนวราบ  เช่น 5 , 10 , 20 , 40 , 60 , 80 , 
100 , 130 , 160 , 200 , 250 , 300 และ 350 

12) ส้ินสุดการทดสอบไดก้็ต่อเม่ือตวัอย่างดินวิบติั ก็คือค่าแรงเฉือนท่ีอ่านไดจ้าก 
มาตรวดัมีค่าคงท่ีหรือลดลงอยา่งนอ้ยสองค่า  การเพิ่มแรงเฉือนจะใชเ้วลา 3 – 5 
นาที ของตวัอยา่งทราย และ 5 – 10 นาที ของตวัอยา่งดินเหนียว 

13) หลงัจากตวัอยา่งดินวบิติัแลว้ ให้น าตวัอยา่งดินออกจาก Shear Box แลว้ท าความ
สะอาด Shear Box ให้เรียบร้อย และท าการเตรียมตวัอยา่งดินใหม่ของตวัอยา่ง
ดินชนิดเดียวกนัน้ี โดยด าเนินการทดสอบเหมือนกบัขั้นตอน 2 – 5 อีกอยา่งนอ้ย 
2 ตวัอยา่ง โดยใส่แรงกด เพิ่มเป็นสองเท่าของคร้ังแรกและคร้ังต่อไป ซ่ึงควรเพิ่ม
จากเดิมท่ีใส่ไปแลว้ 4 กิโลกรัม เป็น 8 กิโลกรัม และ 16 กิโลกรัม ตามล าดบั 
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1.2 ตวัอย่างดินเหนียว  ดินเหนียวท่ีใช้ในการทดสอบแรงเฉือนตรงซ่ึงเป็นตวัอย่างใน
สภาพถูกรบกวนนอ้ยท่ีสุด โดยดนัออกมาจากกระบอกบางน ามาตดัตกแต่ง 

1) ชัง่น ้ าหนกัและวดัพื้นท่ีหนา้ตดัภายในของ Sample Cutter ท่ีใชใ้นท่ีน้ีมีขนาด
หนา้ตดั 6 x 6 เซนติเมตร หนาประมาณ 20 มิลลิเมตร 

2) น า Sample Cutter ทางด้านคมไปกดลงบนตวัอย่างดิน จนตวัอย่างดินล้น
ออกมาทางดา้นบน ท าการตดัแต่งตวัอย่างดินให้เรียบเสมอขอบผิวล่างของ 
Sample Cutter และเช็ดตวัอย่างดินท่ีติดอยู่บริเวณขา้ง ๆ ออกให้หมด แล้ว
น าไปชัง่น ้าหนกั 

3) วาง Sample Cutter บน Shear Box ให้พอดีกบัช่องท่ีบรรจุตวัอยา่งดิน แลว้น า
แท่งกด  มากด ลงบนตวัอยา่งดินท่ีอยูใ่น Sample Cutter ให้ตวัอยา่งดินค่อย ๆ 
เคล่ือนลงไปในช่องบรรจุตวัอยา่งดินของ Shear Box จนเรียบร้อย แลว้จึงวาง 
แผน่ฐานรองยึดตวัอยา่งดินและหินพรุน ตามดว้ยน ้ าหนกัตามล าดบั มาทบับน
ผวิหนา้ของตวัอยา่งดินเหนียว 

4) ด าเนินการทดสอบเหมือนขั้นตอนท่ี 10 และขั้นตอนท่ี 11 (ของตวัอย่างดิน
ทราย) ถา้ทดสอบในสภาพอ่ิมตวั ก็น าน ้ ามาใส่ลงไปใน Shear Box และทิ้งไว้
ในช่วงเวลาหน่ึงท่ีเหมาะสม เพื่อใหน้ ้ากระจายไปทัว่ตวัอยา่งดิน 
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13.3.6 การรายงาน 

1) เขียนกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงเฉือน () กบั 

การเคล่ือนท่ีในแนวราบ  (H) 
2) กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงเฉือน () กบั 

การเคล่ือนตวัในแนวราบ  (V) 
3) ค่าหน่วยแรงยดึเกาะกบัมุมเสียดทานภายใน 

4) เขียน Mohr’s Diagram ระหวา่งหน่วยแรงกด () กบัหน่วยแรงเฉือน () 
  

13.3.7 ข้อควรระวงั 
1) การทดสอบแต่ละน ้าหนกัตอ้งใหค้่าความหนาแน่นของดินเท่ากนัทุกตวัอยา่ง 
2) ขนาดของเมด็ทรายและมวลคละ  
3) ตอ้งปรับค่าเขม็ของมาตรวดัทุกคร้ังใหเ้ป็นศูนยก่์อนการทดสอบเสมอ 
4) อตัราการเคล่ือนท่ีของแรงเฉือนตามแนวราบตอ้งสม ่าเสมอ 

 
13.3.8 สรุปและข้อเสนอแนะ 

เม่ือมวลดินไดรั้บแรงกระท าไม่วา่จะเป็นแรงจากภายนอกหรือเน่ืองจากน ้ าหนกัของมวล
ดินเอง ในระยะแรกจะมีการเคล่ือนตวัเล็กนอ้ยอยู่ในช่วงของก าลงัใช้งานแต่เม่ือมีน ้ าหนกัเพิ่ม
มากข้ึน การเคล่ือนตวัก็จะสูงข้ึนจนถึงช่วงของก าลงัประลยัโดยมีการเคล่ือนของดินส่วนหน่ึง
เฉือนออกจากมวลดินอีกส่วนหน่ึง ในการวิเคราะห์ว่ามวลดินจะสามารถรับแรงตา้นทานได้
สูงสุดเท่าใด เช่น ฐานแผจ่ะรับน ้ าหนกัหรือ ลาดของสันเข่ือนไดช้นัท่ีสุดเท่าใด จะตอ้งค านวณ
ไดจ้ากความแขง็แรงของมวลดิน  และการทดสอบแรงเฉือนโดยตรงน้ีมีวิธีการทดสอบหลายวิธี
ทั้ งในสนามและห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยค่าท่ีได้ในห้องปฏิบัติการหากดินถูกกระทบ 
กระเทือนมาก จะท าให้สมบติัในการตา้นทานแรงเฉือนคลาดเคล่ือนได้ แต่นิยมท ากนัเน่ือง
เพราะท าไดง่้ายและค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การทดสอบในสนาม 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 14 

หน่วยที ่13 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 16-17 

ช่ือหน่วยการทดลองหาก าลงั
ต้านทานแรงเฉือนของดิน 

ช่ืองาน  
การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

13.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง 
 

ตารางที ่13.2  แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงในแนวด่ิงกบัแรงเฉือนในแนวราบ 

ชนิดของการทดลอง : CU. Test 

วงแหวนวดัแรงหมายเลข :           12,550 Proving Ring Constant (K) kg/div.    0.3862 

ขนาดแบบแรงเฉือนเหล่ียม  ซม.     10 x 10 พื้นท่ีหนา้ตดั   ซม.2         100 

ขนาดแบบแรงเฉือนกลม      ซม.     6.04 ปริมาตร         ซม.3         254 

ความสูง           ซม.    2.54 น ้าหนกัดิน     กรัม            130.22 

น ้าหนกักล่องแรงเฉือน         กรัม   2,100 น ้าหนกักด     กก.          15.9 

น ้าหนกักล่อง+ดิน                 กรัม   2,230  หน่วยน ้าหนกักด  กก/ซม.2                  0.159 

การเคล่ือนตวัใน 
แนวราบ (x 0.01) 

การเคล่ือนตวัใน
แนวด่ิง (x 0.01) 

ค่าท่ีอ่านจาก 
Proving Ring (div.) 

หน่วยแรงเฉือน  
(กก./ซม.2) 

10 0 5 1.93 

20 -1 7 2.70 

30 -1 8 3.09 

40 -2 9 3.48 

50 -2 10.5 4.06 

60 -2 11.5 4.44 

70 -2.5 12 4.63 

80 -2.5 12.5 4.83 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 14 

หน่วยที ่13 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 16-17 

ช่ือหน่วยการทดลองหาก าลงั
ต้านทานแรงเฉือนของดิน 

ช่ืองาน  
การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

ตารางที ่13.2  (ต่อ) แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงในแนวด่ิงกบัแรงเฉือนในแนวราบ 

การเคล่ือนตวัใน
แนวราบ (x 0.01) 

การเคล่ือนตวัใน
แนวด่ิง (x 0.01) 

ค่าท่ีอ่านจาก 
Proving Ring (div.) 

หน่วยแรงเฉือน 
(กก./ซม.2) 

90 -2 13 5.02 

100 -1.5 13.5 5.21 

110 -1 14 5.41 

120 -1 15.5 5.99 

130 -0.8 15 5.79 

140 -0.6 15.5 5.99 

150 -0.6 16 6.18 

160 -0.5 16.5 6.37 

170 -0.4 16 6.18 

180 -0.3 16 6.18 

190 -0.2 15 5.79 

200 -5 13 5.02 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 14 

หน่วยที ่13 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 16-17 

ช่ือหน่วยการทดลองหาก าลงั
ต้านทานแรงเฉือนของดิน 

ช่ืองาน  
การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

ตารางที ่13.3  แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณผลทดลอง
ปริมาณน ้าในดิน   
ปริมาณน ้าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION) 
ตวัอยา่งท่ี ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

กระป๋องอบดินหมายเลข A1 A1-1 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินช้ืน   (กรัม)  185.00 180.24 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้ (กรัม) 133.80 131.60 
น ้าหนกัของน ้า                    (กรัม) 51.20 48.64 
น ้าหนกักระป๋อง                  (กรัม) 30.20 30.20 
น ้าหนกัของดินแหง้             (กรัม) 103.60 101.40 
ปริมาณของน ้าในดิน           (%) 49.42 47.97 

 

 

ตารางที ่13.4  แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณผลทดลองแรง
เฉือนระหวา่งแรงในแนวด่ิงกบัแรงเฉือนสูงสุดในแนวราบ   

คร้ังท่ี ปริมาณน ้าในดิน % 
หน่วยแรงกด  
กก./ซม.2 

หน่วยแรงเฉือน
สูงสุด  กก./ซม.2 

1 49.42 0.159 6.372 

2 52.90 0.318 7.155 

3 53.40 0.477 8.535 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 14 

หน่วยที ่13 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 16-17 

ช่ือหน่วยการทดลองหาก าลงั
ต้านทานแรงเฉือนของดิน 

ช่ืองาน  
การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

ตารางที ่13.5 แสดงตวัอยา่งกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงเฉือน () และการเคล่ือนตวั          
ในแนวราบ  (V) 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 14 

หน่วยที ่13 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 16-17 

ช่ือหน่วยการทดลองหาก าลงั
ต้านทานแรงเฉือนของดิน 

ช่ืองาน  
การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

ตารางที ่13.6 แสดงตวัอยา่งกราฟ  Mohr’s Diagram ระหวา่งหน่วยแรงกด () กบั 
                         หน่วยแรงเฉือน () 
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13.4 การค านวณทีไ่ด้จากผลการทดลองก าลงัต้านทานแรงเฉือนของดิน 

1) ค านวณหาค่าหน่วยแรงเฉือน (Shearing Stress) 

   = 
A

KRP 
 …………………………………(13.6) 

 เม่ือ  = หน่วยแรงเฉือน (Shearing Stress) 
  P . R = ค่าจากมาตรวดัวงแหวน (Proving Ring Reading) 
  K = ตวัคูณคงท่ีของวงแหวน (Proving Ring Constant) 
  A = พื้นท่ีหนา้ตดัของตวัอยา่ง (Shearing Area) 
  

2) การบนัทึกและค านวณขอ้มูลจากการทดลองหาก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดิน 

 

ตารางที ่13.7   แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงใน
แนวด่ิงกบัแรงเฉือนในแนวราบ 

ชนิดการทดลอง : CU Test 

วงแหวนวดัแรงหมายเลข :               12,550 Proving Ring Constant (K) kg/div.    0.3862 

ขนาดแบบแรงเฉือนเหล่ียม  ซม       10 x 10 พื้นท่ีหนา้ตดั   ซม2          =10x10 = 100 

ขนาดแบบแรงเฉือนกลม     ซม        6.04 ปริมาตร         ซม3          =10x10x2.54 = 254 

ความสูง                    ซม        2.54 น ้าหนกัดิน     กรัม         =จากการชัง่ =130.22 

น ้าหนกักล่องแรงเฉือน       กรัม      2,100 น ้าหนกักด      กก.         =จากการชัง่ =15.9 

น ้าหนกักล่อง+ดิน               กรัม      2,230 หน่วยน ้าหนกักด กก/ซม2  =
100

9.15
= 0.159 

การเคล่ือนตวัใน 
แนวราบ (x 0.01) 

การเคล่ือนตวัใน
แนวด่ิง (x 0.01) 

ค่าท่ีอ่านจาก 
Proving Ring 

(div.) 

หน่วยแรงเฉือน 
(กก./ซม.2) 

จากการอ่าน=10 จากการอ่าน=0 จากการอ่าน=5 =5x0.3862=1.93 

จากการอ่าน=20 จากการอ่าน=-1 จากการอ่าน=7 =7x0.3862=2.70 

จากการอ่าน=30 จากการอ่าน=-1 จากการอ่าน=8 =8x0.3862=3.09 

จากการอ่าน=40 จากการอ่าน=-2 จากการอ่าน=9 =9x0.3862=3.48 
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ตารางที ่13.7   (ต่อ) แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงใน
แนวด่ิงกบัแรงเฉือนในแนวราบ 

การเคล่ือนตวัใน
แนวราบ (x 0.01) 

การเคล่ือนตวัในแนวด่ิง 
(x 0.01) 

ค่าท่ีอ่านจาก 
Proving Ring 

(div.) 
หน่วยแรงเฉือน (กก/ซม2) 

จากการอ่าน=50 จากการอ่าน=-2 จากการอ่าน=10.5 =10.5x0.3862=4.06 

จากการอ่าน=60 จากการอ่าน=-2 จากการอ่าน=11.5 =11.5x0.3862=4.44 

จากการอ่าน=70 จากการอ่าน=-2.5 จากการอ่าน=12 =12x0.3862=4.63 

จากการอ่าน=80 จากการอ่าน=-2.5 จากการอ่าน=12.5 =12.5x0.3862=4.83 

จากการอ่าน=90 จากการอ่าน=-2 จากการอ่าน=13 =13x0.3862=5.02 

จากการอ่าน=100 จากการอ่าน=-1.5 จากการอ่าน=13.5 =13.5x0.3862=5.21 

จากการอ่าน=110 จากการอ่าน=-1 จากการอ่าน=14 =14x0.3862=5.41 

จากการอ่าน=120 จากการอ่าน=-1 จากการอ่าน=15.5 =15.5x0.3862=5.99 

จากการอ่าน=130 จากการอ่าน=-0.8 จากการอ่าน=15 =15x0.3862=5.79 

จากการอ่าน=140 จากการอ่าน=-0.6 จากการอ่าน=15.5 =15.5x0.3862=5.99 

จากการอ่าน=150 จากการอ่าน=-0.6 จากการอ่าน=16 =16x0.3862=6.18 

จากการอ่าน=160 จากการอ่าน=-0.5 จากการอ่าน=16.5 =16.5x0.3862=6.37 

จากการอ่าน=170 จากการอ่าน=-0.4 จากการอ่าน=16 =16x0.3862=6.18 

จากการอ่าน=180 จากการอ่าน=-0.3 จากการอ่าน=16 =16x0.3862=6.18 

จากการอ่าน=190 จากการอ่าน=-0.2 จากการอ่าน=15 =15x0.3862=5.79 

จากการอ่าน=200 จากการอ่าน=-5 จากการอ่าน=13 =13x0.3862=5.02 
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ตารางที ่13.8  แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของปริมาณน ้าในดินก่อนทดลอง 
ปริมาณน ้าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION) 

ตวัอยา่งท่ี ก่อนทดลอง จากการบนัทึกขอ้มูล 
กระป๋องอบดินหมายเลข A1 จากการบนัทึกขอ้มูล 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินช้ืน   (กรัม)  185.00 จากการชัง่น ้าหนกัก่อนอบดิน 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้ (กรัม) 133.80 จากการชัง่น ้าหนกัหลงัอบดิน 
น ้าหนกัของน ้า                    (กรัม) 51.20 = 185.00 – 133.80 = 51.20 
น ้าหนกักระป๋อง                  (กรัม) 30.20 จากการชัง่น ้าหนกั 
น ้าหนกัของดินแหง้             (กรัม) 103.60 = 133.80 – 30.20 = 103.60 

ปริมาณของน ้าในดิน           (%) 49.42 = 42.49=010×
60.103

51.20  

 

ตารางที ่13.9  แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของปริมาณน ้าในดินหลงัทดลอง 
ปริมาณน ้าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION) 

ตวัอยา่งท่ี หลงัการทดลอง จากการบนัทึกขอ้มูล 
กระป๋องอบดินหมายเลข A1 จากการบนัทึกขอ้มูล 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินช้ืน   (กรัม)  180.24 จากการชัง่น ้าหนกัก่อนอบดิน 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้ (กรัม) 131.60 จากการชัง่น ้าหนกัหลงัอบดิน 
น ้าหนกัของน ้า                    (กรัม) 48.64 = 180.27 – 131.60 = 48.64 
น ้าหนกักระป๋อง                  (กรัม) 30.20 จากการชัง่น ้าหนกั 
น ้าหนกัของดินแหง้             (กรัม) 101.40 = 131.60 – 30.20 = 101.40 

ปริมาณของน ้าในดิน           (%) 47.97 = 94.47=010×
40.101

48.64  
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ตารางที ่13.10   แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณผลทดลองแรงเฉือนหา
ระหวา่ง แรงในแนวด่ิงกบัแรงเฉือนสูงสุดในแนวราบ   

คร้ังท่ี ปริมาณน ้าในดิน % 
หน่วยแรงกด  
กก./ซม.2 

หน่วยแรงเฉือนสูงสุด  
กก./ซม.2 

1 จากการทดลอง=49.42 =
100
15.9

=0.159 จากการเลือก
ค่าสูงสุด=6.372 

2 จากการทดลอง=52.90 =
100
31.8

=0.318 จากการเลือก
ค่าสูงสุด=7.155 

3 จากการทดลอง=53.40 =
100
47.7

=0.477 จากการเลือก
ค่าสูงสุด=8.535 
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แบบทดสอบที่ 13  วชิาปฐพีกลศาสตร์  3106-2010  ระดับ ปวส. 
หน่วยที ่13   การทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือนของดิน (Direct Shear Test) 

ค าช้ีแจง.    จงกากบาท (X)  ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. องคป์ระกอบของก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินคือ 

ก. แรงเสียดทานภายในระหวา่งเมด็ดิน 
ข. ความพรุนและอตัราส่วนช่องวา่ง 
ค. ความหนาแน่นแหง้ 
ง. หน่วยน ้าหนกัต่อปริมาตรดิน 

2. ดินทรายหลวมก าลงัรับแรงเฉือนจะมีลกัษณะอยา่งไร ระหวา่งผวิของเมด็ทราย 
ก. จะค่อยๆ สูงข้ึน 
ข. จะค่อยๆ ลดลง 
ค. จะสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ง. จะลดลงอยา่งรวดเร็ว 

3. สมการของ โมร์-คูลอมป์ (Mohr – Coulomb’s) คือขอ้ใด 
ก.    =   tan  
ข.   =   tan  
ค.    =   cos  
ง.   =   cos  

4. จากขอ้ท่ี 3  ความหมายของ   และ    คือขอ้ใด 
ก. หน่วยความเคน้ และ หน่วยความเครียด 
ข. หน่วยแรงเฉือน และ หน่วยแรงยดึเกาะ 
ค. หน่วยความเคน้ และ หน่วยแรงยดึเกาะ 
ง. หน่วยแรงเฉือน และ หน่วยแรงตั้งฉากท่ีระนาบวบิติั 

5.  ดินทรายเม็ดเหล่ียมสภาพหลวม ขนาดคละกนัดี จะมีค่าของมุมเสียดทานอยูท่ี่เท่าใด 
ก. 27 องศา 
ข. 30 องศา 
ค. 33 องศา 
ง. 27 – 30 องศา 
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6.  ดินจ าพวกมีแรงเสียดทานเช่นกรวด ทราย จะมีสมการในขอ้ใด 
ก.    =   tan  
ข.   =   tan  
ค.    =  C +  tan  
ง.   =  C +   tan  

7. ความสามารถของดินในการรับน ้าหนกัช่วงแรกคือ  
ก. แรงท่ีท าใหดิ้นเคล่ือนท่ีเขา้หากนั 
ข. แรงท่ีดินใหดิ้นเร่ิมแยกขาดจากกนั 
ค. แรงอดัระหวา่งเมด็ดิน 
ง. แรงเสียดทานระหวา่งเมด็ดิน 

8. ขอ้มูลต่อไปน้ี ขอ้มูลใดถูกตอ้ง 
ก. ดินเหนียว C = 0,  = 45o 
ข. ดินทราย C = 0,  = 45o 
ค. ดินตะกอน C = 0,  = 45o 
ง. ดินเหนียวปนทราย C = 10,  = 0o 

9. ผลจากการทดลองดินจ าพวกไม่มีแรงเหน่ียวน า ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงเฉือนกบัหน่วยแรง  
    กดจะไดเ้ส้นของความสัมพนัธ์เป็นลกัษณะอยา่งไร 

ก. เป็นเส้นตรงเอียงท ามุมกบัระนาบ 
ข. เป็นเส้นกราฟโคง้คว  ่ากบัเส้นระนาบ 
ค. เป็นเส้นกราฟโคง้หงายกบัเส้นระนาบ 
ง. เป็นเส้นตรงขนานกบัเส้นระนาบ 

10. การทรุดตวัของโครงสร้างใดคือการทรุดตวัแบบ Primary Consolidation 
ก. ถนนทรุดบริเวณคอสะพาน 
ข. พื้นชั้นล่างของอาคารท่ีวางบนดิน 
ค. ลานจอดรถ 
ง. ตล่ิงของแม่น ้า 
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ค าช้ีแจง 2.   ใหก้าเคร่ืองหมาย  ()   หนา้ขอ้ท่ีถูก และกาเคร่ืองหมายผดิ (  ) หนา้ขอ้ท่ีผดิ 
…….2.1     กราฟท่ีจะใชเ้ขียนความสัมพนัธ์เป็นกราฟสเกลล็อก (Log scale) 
…….2.2     ดินตวัอยา่งท่ีทดลองการยบุตวั ตอ้งเอามาจากกระบอกผา่จะใหผ้ลดี 
….....2.3     ตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองตอ้งมีเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 2 น้ิว 
…….2.4      ตวัอยา่งตอ้งมีอตัราส่วน เส้นผา่ศูนยก์ลางต่อความหนาไม่นอ้ยกวา่ 2.5 เท่า 

…….2.5     Extensometer ใชส้ าหรับวดัการเปล่ียนแปลงของความหนา ตอ้งมีความ
 ละเอียดถึง 0.001 น้ิว  

…….2.6      ถา้ตวัอยา่งท่ีน ามาทดลองเป็นตวัอยา่งไม่แช่น ้าตอ้งแช่น ้าตวัอยา่ง
 ก่อนทดลองและขณะทดลองตอ้งคอยเติมน ้าในถว้ยใหอ่ิ้มตวัอยูเ่สมอ 

…….2.7      การทดสอบก าลงัตา้นทานแรงเฉือนโดยตรง เป็นการทดสอบหาพารามิเตอร์ 
                    ก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินทรายและดินเหนียวคงสภาพ 
……2.8       การเฉือนตวัอยา่งดิน จะใชอ้ตัราการเคล่ือนท่ีตามแนวราบอ่านไดจ้ากมาตร 
                    วดัในแนวราบประมาณ 0.05 น้ิวต่อนาที ถึง 0.01 น้ิวต่อนาที  

 ……2.9     สูตรการค านวณหาหน่วยแรงเฉือนคือ  τ = P.R. x K / A 
……2.10    ตวัอยา่งทรายท่ีทดสอบควรมีปริมาณระหวา่ง 250 ถึง 300  กรัม 
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ตอนที ่2  แบบฝึกปฏิบัติการทดลองหาก าลงัต้านทานแรงเฉือน 
 
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยน าตัวอย่างดินทรายมาอย่างน้อย 10,000 กรัมโดย
ปฏิบติัการทดลองดงัน้ี 

1) ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนการหาก าลังต้านทานแรงเฉือนของดิน โดยใช้ดิน
ตวัอยา่ง (ดินทราย) 

2) บนัทึกการทดลองท่ีได ้ลงในตารางท่ี 13.11, 13.12 และ 13.13 
3) เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือน () และการเคล่ือนตวัใน

แนวราบ  (V)ในตารางท่ี 13.14  
4) เขียนกราฟแสดง  Mohr’s Diagram ระหวา่งหน่วยแรงกด () และหน่วยแรงเฉือน 

() ในตารางท่ี 13.15 
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ตารางที ่13.11  แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรง
ในแนวด่ิงกบัแรงเฉือนในแนวราบ 

ชนิดการทดลอง : CU Test 

วงแหวนวดัแรงหมายเลข :           12550 Proving Ring Constant (K) kg/div.    0.3862 

ขนาดแบบแรงเฉือนเหล่ียม  ซม.     10 x 10 พื้นท่ีหนา้ตดั   ซม.2         100 

ขนาดแบบแรงเฉือนกลม      ซม.     6.04 ปริมาตร         ซม.3        254 

ความสูง           ซม.    2.54 น ้าหนกัดิน     กรัม           130.22 

น ้าหนกักล่องแรงเฉือน         กรัม   2,100 น ้าหนกักด      กก.   5 

น ้าหนกักล่อง+ดิน                 กรัม   2,230  หน่วยน ้าหนกักด  กก/ซม.2               0.05 

การเคล่ือนตวัใน 
แนวราบ (x 0.01) 

การเคล่ือนตวัใน
แนวด่ิง (x 0.01) 

ค่าท่ีอ่านจาก 
Proving Ring (div.) 

หน่วยแรงเฉือน  
(กก./ซม.2) 

10 0 5 1.93 

20 -1 7 2.70 

30 -1 8 3.09 

40 -2 9 3.48 

    

    

    

    

    

    

    50 -2 10.5 4.06 

60 -2 11.5 4.44 

70 -2.5 12 4.63 

    80 -2.5 12.5 4.83 
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ตารางที ่13.12 แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณผลทดลองปริมาณน ้าในดิน   
ปริมาณน ้าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION) 
ตวัอยา่งท่ี ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

กระป๋องอบดินหมายเลข A1 A1-1 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินช้ืน   (กรัม)  185.00 180.24 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้ (กรัม) 133.80 131.60 
น ้าหนกัของน ้า                    (กรัม) 51.20 48.64 
น ้าหนกักระป๋อง                  (กรัม) 30.20 30.20 
น ้าหนกัของดินแหง้             (กรัม) 103.60 101.40 
ปริมาณของน ้าในดิน           (%) 49.42 47.97 

 
 
ตารางที ่13.13 แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณผลทดลองแรงเฉือนระหวา่ง 
                       แรงในแนวด่ิงกบัแรงเฉือนสูงสุดในแนวราบ   

คร้ังท่ี ปริมาณน ้าในดิน % 
หน่วยแรงกด  
กก./ซม.2 

หน่วยแรงเฉือน
สูงสุด  กก./ซม.2 

1 49.42 0.159 6.372 

2 52.90 0.318 7.155 

3 53.40 0.477 8.535 
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ตารางที ่13.14  แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงเฉือน () และการเคล่ือนตวั   
                     ในแนวราบ  (V) 
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ตารางที ่13.5 แสดงกราฟ  Mohr’s Diagram ระหวา่งหน่วยแรงกด () และหน่วยแรงเฉือน () 
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