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

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

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

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

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

3

สานักงานกองทุนการวิจยั แห่ งชาติ. คู่มือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ . 2549. หน้า 4
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อากาศ

นา้

อากาศ

ดิน

ดิน

นา้
ดิน
ก.มวลดินประกอบด้วย 3 ส่ วน

ข.มวลดินประกอบด้วย 2 ส่ วน

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

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

4

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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2.3 ใบงานขั้นการทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 1
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การหาปริมาณนา้ ในดิน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
2.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาปริ มาณน้ าในดินได้
2) สามารถนาวิธีการทดลองไปปฏิบตั ิหาปริ มาณน้ าในดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
4) สามารถคานวณหาปริ มาณน้ าในดินได้

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2
จานวน 4 ชั่วโมง

2.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) ตูอ้ บที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส

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

หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

ใบงานที่ 1

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2

ชื่องาน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

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

ก.) เครื่ องชัง่ แบบคาน

ข.) เครื่ องชัง่ แบบไฟฟ้ า

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

รู ปที่ 2.4 แสดงกระป๋ องเก็บตัวอย่างดิน
รู ปที่ 2.5 แสดงถุงมือกันความร้อน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 2
ใบงานที่ 1
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 2
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การหาปริมาณนา้ ในดิน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
2.3.4 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
ดินชื้นตามธรรมชาติ ประมาณ 100 กรัม
2.3.5 แบบฟอร์ ม
ตารางที่ 2.1 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
2.3.6 ขั้นตอนการทดลอง
1) ตรวจสภาพตัวอย่างดิน เลือกตัวอย่างดินที่เป็ นตัวแทนดินในกอง หรื อคัดจากตัวอย่างดิน
คงสภาพ เตรี ยมตัวอย่างดินที่จะหาปริ มาณน้ าในดินจานวน 100 กรัม โดยพิจารณาเลือกจากตารางที่
2.1 เป็ นตัวแทนของดินที่จะหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 2.1แสดงขนาดน้ าหนักตัวอย่างทดสอบหาความชื้น (ASTM D-2216)
ขนาดเม็ดดินที่คา้ งตะแกรงมากกว่า 10% ของตัวอย่าง

ขนาดตัวอย่างชื้นที่แนะนา (ต่าสุด), กรัม

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

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

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

หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

ใบงานที่ 1

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2

ชื่องาน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

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

หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

ใบงานที่ 1

หน่ วยที่ 2
สอนครั้งที่ 2

ชื่องาน
การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

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

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

เมื่อ

ω

=

Ww
× 100 ………..……………………………(2.1)
Ws

ω
Ww
Ws

=
=
=

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

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

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

ตารางที่ 2.5 แสดงตารางการบันทึกและคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
3
การบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A3
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
กรัม 160.08
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม 138.29
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักของน้ า
กรัม 21.79
= 160.08 – 138.29 = 21.79
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.53
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 107.76
= 138.29 – 30.53 = 107.76
21.79
× 100 = 20.22
=
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.22
107.76
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

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

ตารางที่ 2.7 แสดงตารางการคานวณข้อมูลค่าเฉลี่ยของดินตัวอย่างที่ 1, 2, 3 และ 4
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
A3
A3
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.18
20.47
20.22
20.57
20.18 + 20.47 + 20.22 + 20.57
= 20.36
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน
% =
4
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

แบบทดสอบที่ 2 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 2 เรื่อง การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน (Water Content)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ปริ มาณน้ าในดินหมายถึงข้อใด
ก. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของดินชื้นกับน้ าหนักน้ า
ข. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของดินแห้งกับน้ าหนักน้ า
ค. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของน้ ากับน้ าหนักดินชื้น
ง. อัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของน้ ากับน้ าหนักของดินแห้ง
2. ดินจะมีปริ มาณน้ าในดินมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ข้อใด
ก. น้ าหนักของน้ าในช่องว่างของดินเทียบกับน้ าหนักของดินแห้ง
ข. ช่องว่างในเม็ดดิน
ค. ขนาดของเม็ดดิน
ง. มวลคละของเม็ดดิน
3. มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบค่าปริ มาณน้ าในดินคือข้อใด
ก. ASTM D 2216-98
ข. ASTM D 2162-98
ค. ASTM D 2662-98
ง. ASTM D 2162-89
4. ส่ วนองค์ประกอบของดินใหญ่ๆมีกี่ส่วน
ก. 4 ส่ วน
ข. 3 ส่ วน
ค. 2 ส่ วน
ง. ข้อ ข และ ข้อ ค
5. ในการทดลองหาปริ มาณน้ าในดินนั้น เตาอบควรใช้อุณหภูมิในการอบประมาณเท่าใด
ก. 105 ± 3 องศาเซลเซียส
ข. 105 ± 5 องศาเซลเซียส
ค. 110 ± 2 องศาเซลเซียส
ง. 110 ± 3 องศาเซลเซียส
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

6. ต้องอบดินจากข้อ 6 อย่างน้อยกี่ชวั่ โมง
ก. 8 ชัว่ โมง
ข. 12 ชัว่ โมง
ค. 16 ชัว่ โมง
ง. 20 ชัว่ โมง
7. เม็ดทรายจะมีขนาดเม็ดโตอยูใ่ นช่วงใด
ก. ขนาด 2 มม. – 80 มม.
ข. ขนาด 2 มม. – 50 มม.
ค. ขนาด 0.06 มม – 2 มม.
ง. ขนาด 0.02 มม. – 2 มม.
8. ข้อควรระวังในการทาการทดลองหาปริ มาณน้ าในดินนี้ ข้อใดสาคัญมากที่สุด
ก. ดินต้องผนึกให้ดีป้องกันน้ าระเหยได้
ข. ระยะเวลาในการอบดินตามที่กาหนด
ค. ตรวจสอบเครื่ องชัง่ ให้เที่ยงตรง
ง. การอ่านค่าของเครื่ องชัง่
9. ถ้าดินชื้นหนัก 110 กรัม หลังจากอบดินแห้งหนัก 90 กรัม อัตราส่ วนปริ มาณน้ าในดินคือข้อใด
ก. 18.18 %
ข. 20.00 %
ค. 22.22 %
ง. 81.81 %
10. ถ้าดินอบแห้งแล้วมีน้ าหนักเท่ากับ 120 กรัมและดินมีอตั ราส่ วนปริ มาณน้ าในดินเท่ากับ 40 %
น้ าหนักของน้ าคือข้อใด
ก. 3 กรัม
ข. 33.33 กรัม
ค. 48 กรัม
ง. 80 กรัม
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หน่ วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน

คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 ดินประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นเม็ดดินหรื อมวลของแข็ง
…….2.2 ดินไม่จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบครบทุกส่ วน
….....2.3 การหาปริ มาณน้ าในดินหาได้จากการหาอัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักของน้ าใน
ช่องว่างกับน้ าหนักดินแห้ง
…….2.4 มาตรฐานที่ใช้ทดลองหาปริ มาณน้ าในดินคือ ASTM 2116-98
…….2.5 ดินที่ใช้เป็ นตัวแทนการหาปริ มาณน้ าในดินของขนาด 2.0 มม.จะใช้ตวั อย่าง
ดินชื้นที่แนะนาคือ 300 – 500 กรัม
…….2.6 กรณี ตวั อย่างดินที่เป็ นดินเหนียว ไม่ควรใช้มีดหัน่ ดินเป็ นชิ้นบางๆ ก่อนเข้า
ตูอ้ บ
…….2.7 ปริ มาณน้ าในดินจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของเม็ดดิน
……2.8 ดินเปี ยกคือดินที่อยูใ่ นสภาพที่จมอยูใ่ นน้ า
……2.9 แคลเซี่ ยมคาร์ บอเน็ต สามารถใช้เป็ นตัวขับความชื้ นในดินได้
……2.10 สถานะของดินแห้งจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีดินเพิ่มขึ้นมา
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาปริมาณนา้ ในดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 4 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ค่าปริ มาณน้ าในดิน โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาปริ มาณน้ าในดิน
2) บันทึกการทดลองที่ได้ตามตารางที่ 2.8
3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเฉลี่ย
5) เขียนรายงานค่าปริ มาณน้ าเฉลี่ยในดิน
6) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
7) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 2.8 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ปริ มาณน้ าในดิน (WATER CONTENT DETERMINATION)
ตัวอย่างที่
1
2
3
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
A3
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
กรัม 160.44
161.68
160.08
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
กรัม 138.67
139.42
138.29
น้ าหนักของน้ า
กรัม 21.77
22.26
21.79
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.77
30.69
30.53
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 107.90
108.73
107.76
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.18
20.47
20.22
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน
%
20.36

4
A3
161.28
139.02
22.26
30.81
108.21
20.57

