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หน่วยที ่3 
การทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดนิ (Specific Gravity) 

 

หัวข้อเร่ือง 
 

3.1 ความถ่วงจ าเพาะของดินโดยใชข้วดฟลาส (Volumetric Flask ) 
3.2 ขอบข่ายการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 
3.3 ใบงานขั้นการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 
3.4 การค านวณจากผลการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 

 

สาระส าคญั 
 

โดยทัว่ไปค่าความถ่วงจ าเพาะของดินจะมีค่าอยูใ่นช่วง 2.60 - 2.80 ถา้ค่าต ่ากวา่น้ีก็อาจจะ
มีพวกอินทรีย์สารหรือพวกธาตุเบาต่างๆปะปนอยู่ และถ้าค่าสูงกว่าน้ีก็อาจมีธาตุหนักปะปนอยู ่ 
ขั้นตอนการทดลองหาค่าความถ่วงจ าเพาะของดินในห้องปฏิบติัการโดยใช้ขวดฟลาส การเตรียม
ตวัอย่างดิน การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทดลอง การบนัทึกขอ้มูลลงตารางท่ีไดจ้ากการทดลอง 
วธีิการเขียนกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัน ้าเตม็ขีดคอขวดกบัอุณหภูมิต่างๆ และการค านวณหา
ความถ่วงจ าเพาะในดินไดจ้ากผลการทดลอง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เม่ือศึกษาหน่วยการเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของความถ่วงจ าเพาะของดินได ้
2. น าค่าความถ่วงจ าเพาะไปใชใ้นการหาคุณสมบติัอ่ืนๆ ของดินได ้
3.   อธิบายวิธีการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างน ้ าหนักของน ้ าเต็มขีดคอขวดฟลาสกับ

อุณหภูมิของน ้าได ้
4. ค านวณผลการทดลองความถ่วงจ าเพาะของดินได ้
5. ทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดินได ้
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บทน า2 

 
ดินตามธรรมชาติจะประกอบดว้ย อากาศ น ้า และเม็ดดินโดยเม็ดดินจะเกิดจากการรวมตวั

กนัของแร่ธาตุท่ีแตกต่างกนัออกไปดงันั้นจึงเป็นผลให้ดินในแต่ละพื้นท่ี มีความถ่วงจ าเพาะต่างกนัใน
ขณะท่ีน ้าจะมีความถ่วงจ าเพาะใกลเ้คียงกนั แต่ก็จะเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิ 
ความถ่วงจ าเพาะของดินคือ อตัราส่วนของน ้าหนกัดินต่อน ้าหนกัของน ้าท่ีมีปริมาตรเท่ากบัดินใน 
อุณหภูมิหน่ึง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีแสดงใหท้ราบถึงลกัษณะทัว่ไปของดินได ้และยงัจะสามารถท่ีจะน า 
คุณสมบติัน้ีไปใช ้ ในการค านวณค่าคุณสมบติัอ่ืนๆ เช่นความพรุน อตัราส่านช่องวา่งของดิน ระดบั
ความอ่ิมตวั ความหนาแน่นเป็นตน้ ทั้งยงัสามารถน าค่าความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดินไปใชส้ าหรับ
วิเคราะห์หาขนาดของเม็ดดินดว้ยวิธีไฮโดรมิเตอร์แบบ  151 H ไดด้ว้ยโดยทัว่ไปค่าความถ่วงจ าเพาะ
ของดินจะมีค่าอยูใ่นช่วง 2.60 - 2.80  ถา้ค่าต ่ากวา่น้ีก็อาจจะมีพวกอินทรียส์ารหรือพวกธาตุเบาต่างๆ
ปะปนอยู ่และถา้ค่าสูงกวา่น้ีก็อาจมีธาตุหนกัปะปนอยู ่ ส าหรับค่าความถ่วงจ าเพาะโดยทัว่ไปของดิน
ชนิดต่าง ๆ ดงัแสดงในตาราง ท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 แสดงความถ่วงจ าเพาะของดิน3 

ชนิดของดิน ความถ่วงจ าเพาะของดิน 
ทราย Sand 2.65-2.67 
ทรายปนดินตะกอน Silt 2.67-2.70 
ดินเหนียว Inorganic Clay 2.70 - 2.80 
ดินท่ีมีแร่ไมกา้หรือแร่เหล็ก Soil with Mica or Iron 2.75 - 3.00 
ดินอินทรีย ์Organic Soil 1.00 - 2.60 
 

ความถ่วงจ าเพาะเป็นคุณสมบติัพื้นฐานท่ีส าคญั ท าให้สามารถค านวณหาปริมาณช่องวา่ง 
ความอ่ิมตวั ความพรุน และอ่ืนๆ ได ้
 ความถ่วงจ าเพาะของดิน คือ อตัราส่วนระหว่างน ้ าหนักของดินกบัน ้ าหนักของน ้ าท่ีมี
ปริมาณเท่ากบัดิน ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 3.1 ดงัน้ี 

                                                 
2ส านกังานกองทุนการวิจยัแห่งชาติ. คู่มือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์. 2549. หนา้ 16 
3 ส านกังานกองทุนการวิจยัแห่งชาติ. คู่มือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์. 2549. หนา้ 17 
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 Gs = 
wV

W


…….……………………………………..………….(3.1) 

 
หรือความถ่วงจ าเพาะของดิน คือ อตัราส่วนระหวา่งความหนาแน่นของดินและความหนาแน่นของน ้ า 
ซ่ึงค านวณไดจ้ากสมการ 3.2 ดงัน้ี 
 

 Gs = 
w

s




……………………………………………………...…(3.2) 

 
เม่ือ Gs คือ ความถ่วงจ าเพาะของดิน (Specific Gravity) 
 W คือ น ้าหนกัของดิน (Weight of Soil) 
 V คือ ปริมาตรของดิน (Volume of Soil) 
 w คือ ความหนาแน่นของน ้าท่ีอุณหภูมิ 4๐C มีค่าเท่ากบั 1,000 กรัม/ซม.3 
  (ซ่ึงเป็นอุณหภูมิของน ้าท่ีมีความหนาแน่นท่ีสุด) 
 s คือ ความแน่นของดิน (Density of Solid Particle) 
 
 ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดินมีความส าคญัในการค านวณค่าคุณสมบติัของดินต่างๆ จาก
ความสัมพนัธ์องค์ประกอบดิน ความถ่วงจ าเพาะเป็นค่าเฉพาะของเม็ดดินเท่านั้น ไม่รวมส่วนของน ้ า
และอากาศ ส าหรับอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนันั้น จะท าให้ความหนาแน่นของน ้ าแปรเปล่ียนไปดว้ยดงั
ตารางท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.2 แสดงค่าตวัแปรปรับแก ้, K4 

อุณหภูมิ °C ความหนาแน่นของน ้า , กรัม/ซม.3 ค่าตวัแปรปรับแก ้, K 

16 0.99897 1.0007 

17 0.9988 1.0006 

18 0.99862 1.0004 

19 0.99843 1.0002 

20 0.99823 1.0000 

21 0.99802 0.9998 

22 0.9978 0.9996 

23 0.99757 0.9993 

24 0.99732 0.9991 

25 0.99707 0.9989 

26 0.99681 0.9986 

27 0.99654 0.9983 

28 0.99626 0.9980 

29 0.99597 0.9977 

30 0.99567 0.9974 
 

3.1 ความถ่วงจ าเพาะของดินโดยใช้ขวดแก้วฟลาส (Volumetric Flask ) 
 
 ความถ่วงจ าเพาะของวตัถุใดๆ คือ อตัราส่วนของน ้ าหนักในอากาศของเน้ือวตัถุนั้นต่อ
น ้าหนกัของน ้าท่ีอุณหภูมิ 4๐C ท่ีมีปริมาตรเท่ากบัวตัถุนั้น (ถ.พ. คือวตัถุนั้นหนกัเป็นก่ีเท่าของน ้า) 
 ในมวลดินจะประกอบด้วยธาตุสารหลายอย่าง ดงันั้นความถ่วงจ าเพาะในมวลดินก็คือ
ค่าเฉล่ียของความถ่วงจ าเพาะของธาตุสารเหล่านั้น ดงัจะเห็นได้ว่าดินลูกรังบางชนิดท่ีมีธาตุอยู่มาก   
จึงท าใหมี้ความถ่วงจ าเพาะสูงถึง 3.00 หรือมากกวา่ ในทางตรงขา้มถา้มีสารอินทรียเ์ป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัก็จะท าใหมี้ค่าต ่าถึงประมาณ 2.00 แต่ค่าเฉล่ียจะอยูร่ะหวา่ง 2.60 ถึง 2.80 ส าหรับดินทัว่ๆ ไป 
                                                 
4 ส านกังานกองทุนการวิจยัแห่งชาติ. คูมื่อการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์. 2549. หนา้ 17 
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 ความถ่วงจ าเพาะจะเป็นสมบติัพื้นฐานส าคญัอีกค่าหน่ึง ท่ีจะท าให้สามารถค านวณหา
ปริมาณช่องวา่ง  ความอ่ิมตวัและความพรุน  
 

3.2 ขอบข่ายการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 
 
 วธีิการทดลองน้ี เป็นวิธีการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน ท่ีมีขนาดเล็กกวา่ตะแกรง
เบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร) โดยใชข้วดฟลาส ส่วนความถ่วงจ าเพาะของดินท่ีจะน าไปใชใ้นการค านวณ
ส าหรับการทดลอง Hydrometer ใหใ้ชดิ้นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 10 (2.00 มิลลิเมตร) และใชข้วดฟลาส  

เพื่อหาความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดินท่ีมีขนาดเล็กกวา่ตะแกรงเบอร์ 4 โดยใช ้ ขวดฟลาส 
ขนาด 500 มิลลิลิตร 

 
มาตรฐานท่ีใชใ้นการทดสอบคือ ASTM D 854 – 00 Standard Test Methods for Specific 

Gravity Of Soil Solids By Water Pycnometer 
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3.3 ใบงานขั้นการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 
 

รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 2 

หน่วยที ่3 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 3 

ช่ือหน่วย 
ความถ่วงจ าเพาะของดิน 

ช่ืองาน  
 การทดลองความถ่วงจ าเพาะของดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

3.3.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) สามารถใชเ้คร่ืองมือในการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดินได ้
2) สามารถน าวธีิการขั้นตอนไปปฏิบติัหาความถ่วงจ าเพาะของดินไดถู้กตอ้ง 
3) มีทกัษะในการปฏิบติัการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดินได ้
4) สามารถค านวณหาความถ่วงจ าเพาะของดินได ้

 
3.3.2 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

1) ขวดฟลาสขนาดความจุ 500 มิลลิลิตรท่ีสามารถทนความร้อนไดสู้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 แสดงขวดฟลาส 
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 2 

หน่วยที ่3 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 3 

ช่ือหน่วย 
ความถ่วงจ าเพาะของดิน 

ช่ืองาน   
การทดลองความถ่วงจ าเพาะของดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

3.3.3 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1) เคร่ืองชัง่ชนิดอ่านไดล้ะเอียดถึง 0.1 กรัม 
2) เทอร์โมมิเตอร์ชนิด 0-100 องศาเซลเซียส 
3) เตาอบท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหค้งท่ีไดท่ี้ 105 ± 5 องศาเซลเซียส  
4) เตาและภาชนะตม้น ้า 
5) อ่างน ้า 
6) เคร่ืองกวน (Stirring Apparatus) 

 
 
 
 
 

 
               รูปที ่3.2 แสดงเคร่ืองชัง่                                     รูปที ่3.3 แสดงเทอร์โมมิเตอร์ 
  
 
 
 
 

 
 
             รูปที ่3.4 แสดงตูอ้บดิน                                        รูปที ่3.5 แสดงเคร่ืองกวนดิน 
                   
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 2 

หน่วยที ่3 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 3 

ช่ือหน่วย 
ความถ่วงจ าเพาะของดิน 

ช่ืองาน   
การทดลองความถ่วงจ าเพาะของดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

3.3.4 วสัดุทีใ่ช้ในการทดลอง 
1) น ้ากลัน่  
2) ดินตวัอยา่งท่ีจะหาความถ่วงจ าเพาะ 

3.3.5 แบบฟอร์ม 
1) ตารางท่ี 3.3 แสดงความถ่วงจ าเพาะของน ้า ณ อุณหภูมิต่างๆ 

2) ตารางท่ี 3.4 แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัน ้าเตม็ขีดคอขวดกบั 

อุณหภูมิการทดลอง 
3) ตารางท่ี 3.5 แสดงตารางบนัทึกท่ีไดก้ารทดลองและค านวณผลการทดลอง 
4) ตารางท่ี 3.6 แสดงการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและการค านวณผลการทดลอง 

3.3.6 ขั้นตอนการทดลอง 
1.1 ขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate) ขวดฟลาส ก่อนหรือหลงัการทดลองวตัถุประสงค ์

เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ าหนกัน ้ าในขวดฟลาส (ท่ีขีดปริมาตร 500 มิลลิลิตร) และน ้ าหนกั
ขวดท่ีอุณหภูมิต่างๆ กนั (ในช่วงท่ีท าการทดลอง) ส าหรับอ่านค่าน ้ าหนกัของน ้ าในขวด ฟลาสท่ี
อุณหภูมิทดลอง 
        วธีิการทดลองการสอบเทียบ 

1) ท าความสะอาดขวดฟลาสท่ีจะใชท้  าการทดลอง 
2) เติมน ้ากลัน่ในขวดประมาณ  ¾  ของคอขวด (เพื่อไม่ใหน้ ้าเดือดขวดแกว้จะแตก) 
3) ไล่อากาศในน ้า ดว้ยการตม้น ้าใหเ้ดือดในเตาแผน่ร้อนประมาณ 10 นาที น าขวดแกว้

ลงจากเตา เติมน ้ ากลัน่ท่ีตม้ไล่ฟองอากาศทิ้งไวแ้ล้วลงในขวดฟลาสให้เต็มด้วย
วิธีการลกัน ้ า  จุ่มปลายสายยางลงใตผ้ิวน ้ าเพื่อไม่ให้อากาศเขา้ไปผสมในน ้ าอีก 
ปล่อยให้เยน็ ถา้ตอ้งการให้เยน็เร็ว อาจแช่ในแช่อ่างน ้ าจนกระทัง่อุณหภูมิลดลงถึง
ประมาณ 40-50 องศา ตรวจสอบวา่อุณหภูมิของน ้ าในขวดฟลาสเท่ากนัทุกระดบั
หรือไม่เท่า ถา้ไม่เท่ากนัใหค้ลึงขวดเอียงไปมาหรือใชห้ลอดแกว้กวนไปมา 
 

 



 
          วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่  หน่วยที่ 3 การทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดนิ 

 

 

 

 

3 -  10 

รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 2 

หน่วยที ่3 
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ช่ือหน่วย 
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4) แต่งขอบน ้าใหอ้ยูท่ี่ขีดบอกปริมาตร 500 มิลลิลิตร สังเกตขอบล่างของโคง้ผิวน ้ า เช็ด
ขวดภายนอกและภายในเหนือผวิน ้าใหแ้หง้ 

5) น าขวดฟลาสท่ีใส่น ้ าอยูภ่ายในขวดข้ึนชัง่ และวดัอุณหภูมิน ้ า ตรวจสอบอีกคร้ังว่า
อุณหภูมิของน ้าในขวดเท่ากนัทุกระดบัหรือไม่ 

6) ท าการทดลองในขอ้ 4 – 5 อีก 3 – 4 คร้ัง ในช่วงอุณหภูมิจากประมาณ 40 องศาหรือ 
50 องศา จนถึงอุณหภูมิห้อง ถา้ตอ้งการให้อุณหภูมิต ่ากว่าอุณหภูมิของห้อง ใช้
น ้ าแข็งผสมในอ่างแช่น ้ า แต่ตอ้งระวงัขณะอ่านค่า อุณหภูมิทดลองจะตอ้งกวนน ้ า 
(แบบไม่ใหอ้ากาศเขา้ไปผสม) ใหมี้อุณหภูมิเท่ากนัทัว่ขวด 

1.2 ขั้นตอนการหาค่าความถ่วงจ าเพาะของเมด็ดิน 
1) น าดินใส่ในขวดฟลาสและใส่น ้ าลงไปประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของปริมาตรขวดโดย

ใหดิ้นจมอยูใ่ตน้ ้ าทั้งหมดและอยา่ใหดิ้นติดอยูข่า้งๆ ขวด 
2) ท าการไล่ฟองอากาศโดยใช ้ป๊ัมสูญอากาศแรงดูด 10 - 20 น้ิวปรอทประมาณ 4 - 5 

ชัว่โมงหรือน าไปกวนในน ้ าร้อนอยา่งนอ้ย 10 นาที หรือจะท าทั้งสองอยา่งควบคู่
กนัไปก็ได้โดยใช้ป้ัมสูญญากาศไม่น้อยกว่า 10 นาทีแลว้จึงกวนในน ้ าร้อนอีก
ประมาณ 10 นาที พร้อมกบักล้ิงขวดไปมาหลายรอบท าเช่นน้ีสลบักนัไปเร่ือยๆและ
คอยสังเกตว่ามีฟองอากาศเกิดข้ึนอีกหรือไม่ ท าจนกระทัง่ฟองอากาศหมดไปซ่ึง
ตอ้งใชเ้วลาและความละเอียดในการสังเกต 

3) หลงัจากไล่ฟองอากาศหมดแลว้ ท าการเติมน ้ ากลัน่ให้ระดบัทอ้งน ้ าอยูท่ี่ขีด 500 
มิลลิลิตรพอดี ในการเติมน ้ากลัน่น้ีควรใชห้ลอดและปล่อยน ้ากลัน่จากหลอดโดยจุ่ม
ปากหลอดให้อยูใ่ตร้ะดบัน ้ าในขวดฟลาสเพื่อป้องกนัอากาศลงไปอีก แลว้ตั้งทิ้งไว้
ในอุณหภูมิหอ้งทดสอบจนกระทัง่อุณหภูมิของน ้าในขวดฟลาสเท่ากบัอุณหภูมิห้อง
หรืออุณหภูมิท่ีตอ้งการ (โดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์คอยเช็คดูอยูเ่สมอ) และคอยสังเกตวา่
ถา้ระดบัในขวดฟลาสต ่าวา่ขีด 500 มิลลิลิตร ก็ให้เติมน ้ ากลัน่ให้ทอ้งน ้ าพอดีกบัขีด
อยูเ่สมอ 

 



 
          วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่  หน่วยที่ 3 การทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดนิ 

 

 

 

 

3 -  11 

รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 2 

หน่วยที ่3 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 3 

ช่ือหน่วย 
ความถ่วงจ าเพาะของดิน 

ช่ืองาน   
การทดลองความถ่วงจ าเพาะของดิน 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

4) น าขวดฟลาสไปชัง่ จะไดเ้ป็นน ้ าหนกัของขวดฟลาส + น ้ า + ดิน แลว้จึงท าการวดั
อุณหภูมิโดยจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ใหอ้ยูป่ระมาณก่ึงกลางกระเปาะของขวดฟลาส คอย
จนกระทัง่อุณหภูมิคงท่ี แลว้จึงบนัทึกค่าอุณหภูมิน้ีไว ้ หลงัจากนั้นน าไปเทใส่
ภาชนะโดยตอ้งเทดินออกให้หมด จนกระทัง่ขวดฟลาสสะอาด เสร็จแลว้จึงน าไป
อบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส โดยทิ้งไวป้ระมาณ 1 คืน 

5) น าดินท่ีอบแห้งแลว้ไปชัง่แลว้บนัทึกค่า เม่ือลบน ้ าหนกัภาชนะออก จะไดเ้ป็น
น ้าหนกัของดินแหง้ 

3.3.7  การรายงาน 
ใหร้ายงานชนิด สี สถานท่ีเก็บตวัอยา่งดิน หลุมเจาะ ความลึก วนั เดือน ปี และลกัษณะของดิน

ทัว่ๆ ไป 

1) ค่าความถ่วงจ าเพาะของเมด็ดิน 
2) ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบบ่งช้ีถึงดินอะไร 
3) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดลอง 

3.3.8 ข้อควรระวงั 
1) ในการตรวจวดัค่าในขวดฟลาสหรือน ้าผสมดิน จะตอ้งมีอุณหภูมิเสมอในขณะวดั 
2) จะตอ้งชัง่มวลของภาชนะก่อนจะน าของผสมระหวา่งน ้าและดินเทลงไป 
3) ตอ้งไม่ใหดิ้นท่ีใชใ้นการทดสอบสูญเสียระหวา่งเทลงในขวดฟลาส 
4) ตอ้งใหส่้วนโคง้ของน ้าดา้นล่างอยูต่รงขีดของขวดทุกคร้ังเม่ือน าไปชัง่ 

3.3.9 สรุปและข้อเสนอแนะ 
การทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดินจะได้รู้ถึงคุณสมบัติของดินในด้านอ่ืนๆ ได ้

เน่ืองจากความถ่วงจ าเพาะของดินเป็นขอ้มูลเฉพาะส าหรับดินแต่ละประเภท หากจะวิเคราะห์หรือ
จ าแนกดินให้ได้ถูกตอ้งจ าเป็นตอ้งหาค านวณความถ่วงจ าเพาะของดินเสมอ การทดลองหาความ
ถ่วงจ าเพาะของดินมีดว้ยกนัหลายวธีิ แต่ละวธีิก็เหมาะสมกบัดินแต่ละประเภท 
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3.3.10 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาปริมาณน า้ในดิน 

 

ตารางที ่3.3  แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณผลการทดลอง 
  การทดสอบหาความถ่วงจ าเพาะของน ้า ณ อุณหภูมิต่างๆ 

การสอบเทียบ (Calibration Data ) 

ทดลองคร้ังท่ี ขวดฟลาส + น ้า      กรัม อุณหภูมิ    องศาเซลเซียส 
1 672.84 35 
2 673.50 30 
3 674.36 25 
4 674.88 20 

 

ตารางที ่3.4  แสดงตวัอยา่งกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัน ้าเตม็ขีดคอขวด 

กบัอุณหภูมิการทดลอง 
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ตารางที ่3.5 แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกท่ีไดจ้ากการทดลองและการค านวณผลการทดลอง 
ตวัอยา่งท่ี 1 2 
อุณหภูมิ                             องศาเซลเซียส 30 28 
น ้าหนกัของขวดฟลาส + น ้า             กรัม 673.54 673.82 
น ้าหนกัของขวดฟลาส + น ้า + ดิน    กรัม 705.86 706.5 
กระป๋องอบดินหมายเลข                   กรัม A1 A2 
น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้               กรัม 313.80 289.40 
น ้าหนกักระป๋อง                                กรัม 263.50 238.50 
น ้าหนกัของดินแหง้                          กรัม 50.30 50.90 
ค่าตวัแปรปรับแกเ้น่ืองจากอุณหภูมิ 0.99567 0.99626 
ความถ่วงจ าเพาะของดิน 2.79 2.78 
ค่าเฉล่ียของความถ่วงจ าเพาะของดิน 2.785 
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3.4 การค านวณทีไ่ด้จากผลการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 
1) ค านวณหาความถ่วงจ าเพาะของดินไดจ้ากสูตร 

 

  Gs = 
FWSFWs

s
W-W+W

KW …………………………(3.3) 

 

 เม่ือ GS  =  ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดินท่ีอุณหภูมิน ้า 20°C 
WS  =  น ้าหนกัของตวัอยา่งดินท่ีอบแหง้ 
WFW  =  น ้าหนกัของ Volumetric Flask + น ้า ท่ีอุณหภูมิหน่ึง 
WFWS        =  น ้าหนกัของ Volumetric Flask + น ้า + ดินแหง้ ท่ี

อุณหภูมิเท่ากบั WFW 
K  =  เป็นค่าตวัแปรปรับแกเ้น่ืองจากอุณหภูมิ 

 
2) การบนัทึกและค านวณขอ้มูลจากการทดลองหาปริมาณน ้าในดิน 

 

ตารางที ่3.6 แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของดินตวัอยา่งท่ี 1 

ตวัอยา่งท่ี 1 การบนัทึกและการค านวณขอ้มูล 

อุณหภูมิ                            องศาเซลเซียส 30 จากการบนัทึกขอ้มูล 

น ้าหนกัของขวดฟลาส + น ้า             กรัม 673.54 จากการชัง่น ้าหนกัของขวด+น ้า 

น ้าหนกัของขวดฟลาส + น ้า + ดิน    กรัม 705.86 จากการชัง่น ้าหนกัของขวด+น ้า+ดิน 

กระป๋องอบดินหมายเลข                   กรัม A1 จากการบนัทึกขอ้มูล 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้               กรัม 313.80 จากการชัง่น ้าหนกัหลงัอบดิน 

น ้าหนกักระป๋อง                                กรัม 263.50 จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกัของดินแหง้                          กรัม 50.30 = 313.80 – 263.50 = 50.30 

ค่าตวัแปรปรับแกเ้น่ืองจากอุณหภูมิ 0.99567 จากตารางท่ี 3.2 ค่าตวัแปรปรับแก ้ 

ความถ่วงจ าเพาะของดิน 2.79 2.79=
705.59-673.54+50.30

56750.30x0.99=  

ค่าเฉล่ียของความถ่วงจ าเพาะของดิน 2.79 
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ตารางที ่3.7 แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของดินตวัอยา่งท่ี 2 

ตวัอยา่งท่ี 2 การบนัทึกและการค านวณขอ้มูล 

อุณหภูมิ  °C 28 จากการบนัทึกขอ้มูล 

น ้าหนกัของขวดฟลาส + น ้า             กรัม 673.82 จากการชัง่น ้าหนกัของขวด+น ้า 

น ้าหนกัของขวดฟลาส + น ้า + ดิน    กรัม 706.5 จากการชัง่น ้าหนกัของขวด+น ้า+ดิน 

กระป๋องอบดินหมายเลข                   กรัม A2 จากการบนัทึกขอ้มูล 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้               กรัม 289.40 จากการชัง่น ้าหนกัหลงัอบดิน 

น ้าหนกักระป๋อง                                กรัม 238.50 จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกัของดินแหง้                          กรัม 50.90 = 289.40 – 238.50 = 50.90 

ค่าตวัแปรปรับแกเ้น่ืองจากอุณหภูมิ 0.99626 จากตารางท่ี 3.2 ค่าตวัแปรปรับแก ้ 

ความถ่วงจ าเพาะของดิน 2.78 82.7=
706.50-673.82+50.90

62650.90x0.99=  

ค่าเฉล่ียของความถ่วงจ าเพาะของดิน = 785.2=
2

2.78 + 2.79  
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แบบทดสอบที่ 3  วชิาปฐพกีลศาสตร์  3106-2010  ระดับ ปวส. 
หน่วยที ่3    เร่ือง  ความถ่วงจ าเพาะของดิน (Specific Gravity) 

ค าช้ีแจง.    จงกากบาท  (X)  ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ความถ่วงจ าเพาะของดิน หมายถึง 

ก. อตัราส่วนระหวา่งความหนาแน่นของน ้ากบัความหนาแน่นของดิน 
ข. อตัราส่วนระหวา่งน ้าหนกัของดินกบัน ้าหนกัของน ้า 
ค. อตัราส่วนระหวา่งน ้าหนกัของน ้ากบัน ้าหนกัของดิน 
ง. อตัราส่วนระหวา่งความหนาแน่นของดินกบัความหนาแน่นของน ้า 

2.  ในการทดลองหาค่า ถ.พ. ดว้ยขวดฟลาส(Volumetric Flask ) ไม่ควรใชก้บัดินประเภทใด 
ก.   ดินตะกอน 
ข. ดินเหนียว 
ค. ทราย 
ง. ดินลูกรัง 

3. มาตรฐานท่ีใชใ้นการทดสอบค่าความถ่วงจ าเพาะคือขอ้ใด 
ก. ASTM  D 854-00 
ข. ASTM  D 854-02 
ค. ASTM  D 584-00 
ง. ASTM  D 584-02 

4.  ปัจจยัท่ีสามารถท าใหค้วามถ่วงจ าเพาะของดินเปล่ียนไปคือขอ้ใด 
ก. น ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนของเม็ดดิน 
ข. ขนาดท่ีเพิ่มข้ึนของเม็ดดิน 
ค. สีท่ีเขม็ข้ึนของเมด็ดิน 
ง. อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5.  ความหนาแน่นของน ้าท่ีมีความหนาแน่นท่ีสุด อยูท่ี่เท่าไหร่ 
ก. 3  องศาเซลเซียส น ้ามีค่า 1,000 กรัม  
ข. 4  องศาเซลเซียส น ้ามีค่า 1,000 กรัม  
ค. 10  องศาเซลเซียส น ้ามีค่า 1,000 กรัม  
ง. 20  องศาเซลเซียส น ้ามีค่า 1,000 กรัม  
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6. ดินลูกรังท่ีมีธาตุอยูม่ากๆ จะมีผลท าใหมี้ความถ่วงจ าเพาะเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
ก. ถ.พ. จะมีค่านอ้ยลง 
ข. ถ.พ. จะมีค่าเท่าเดิม 
ค. ถ.พ. จะมีค่ามากข้ึน 
ง. ท าใหดิ้นมีปริมาตรเปล่ียนแปลงไดง่้าย 

7. ในการทดลองหาค่า ถ.พ. โดยใชข้วดฟลาส ตอ้งหาสัมพนัธ์ของอะไรบา้ง 
ก. หาปริมาตรของน ้าเทียบกบัน ้ าหนกัขวด 
ข. หาน ้าหนกัของน ้าเตม็ขีดคอขวดเทียบกบัปริมาตรขวด 
ค. หาน ้าหนกัของน ้าเตม็ขีดคอขวดท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
ง. หาปริมาตรของน ้าเตม็ขีดคอขวดท่ีอุณหภูมิต่างๆ 

8. ดินในขอ้ใดท่ีไม่ควรใชใ้นการทดลองหา ถ.พ.กบัขวดฟลาส 
ก.  ดินเหนียว 
ข.  ดินทราย 
ค.  ดินกรวด 
ง.  ดินตะกอน 

9. ขอ้ใดคือสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหก้ารทดลองหา ถ.พ.ผดิพลาดได ้
ก.  อุณหภูมิ 
ข.  น ้าท่ีใชไ้ม่ใช่น ้ากลัน่ 
ค.  ส่วนผสมของดินกบัน ้าไม่เป็นสัดส่วนกนั 
ง.  อากาศท่ีปนอยูใ่นดินตวัอยา่งท่ีผสมกบัน ้า 

10. สูตรค านวณหาค่า ถ.พ. คือขอ้ใด 

 ก.  Gs   =    
21s

1t

MMM
MG



 

 ข.  Gs   =    
21s

st

MMM
MG



 

 ค.  Gs   =    
21s

2t

MMM
MG



 

 ง.  Gs   =    
s21

st

MMM
MG
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ค าช้ีแจง 2.   ใหก้าเคร่ืองหมาย  ()   หนา้ขอ้ท่ีถูก และกาเคร่ืองหมายผดิ (  ) หนา้ขอ้ท่ีผดิ 

 
…….2.1   สัญลกัษณ์แทนความถ่วงจ าเพาะคือ Gs. 
…….2.2   ค่า ถ.พ. สามารถน าไปหาค่าอตัราส่วนช่องวา่งในเมด็ดินได ้
….....2.3   ดินท่ีมีพวก Silica ผสมอยูจ่ะมีค่า ถ.พ. ต ่ากวา่ พวก Iron Mineral ผสมอยู ่
…….2.4   ดินเม่ือจมอยูใ่นน ้าปริมาตรของน ้าท่ีเพิ่มข้ึนจะเท่ากบัปริมาตรของดิน 
…….2.5   ในการทดลองหาค่า ถ.พ. ของดินสามารถใชน้ ้าประปาแทนน ้ากลัน่ได ้ 
…….2.6   การน าขวดฟลาสท่ีมีดินและน ้าผสมอยูไ่ปตม้สามารถไล่ฟองอากาศได ้
…….2.7   การวดัอุณหภูมิของน ้าใหว้ดัท่ีกน้ของขวดฟลาส 
……2.8   ค่าการค านวณหา ถ.พ. แต่ละตวัอยา่งไม่ควรเกิน 2 เปอร์เซ็นต ์
……2.9   ความถ่วงจ าเพาะของทรายจะอยูป่ระมาณท่ี 2.65 – 2.67 
……2.10   ความถ่วงจ าเพาะของดินจะเท่ากบั 3 เม่ือดินหนกั 100 กรัมและน ้าหนกัของน ้า 
                 ท่ีมีปริมาตรเท่ากบัดิน หนกั 50 กรัม   
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ตอนที ่2  แบบฝึกปฏิบัติการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 
 
1. ให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตวัอยา่งดินจ านวน 2  ตวัอยา่ง และให้ท าการทดลอง

หาความถ่วงจ าเพาะของดิน โดยปฏิบติัการทดลองดงัน้ี 

 1) ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนการหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 

 2) บนัทึกการทดลองท่ีไดต้ามตารางท่ี 3.8, 3.9 และ 3.10 
 3) ค านวณหาค่าความถ่วงจ าเพาะของดินในแต่ละตวัอยา่ง  

4) ค านวณหาค่าความถ่วงจ าเพาะของดินเฉล่ีย 
 5) เขียนรายงานค่าความถ่วงจ าเพาะของดิน 

6) เขียนรายงานขอ้ควรระวงัในการปฏิบติัการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 

7) สรุปผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ 
 
ตารางที ่3.8  แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองการสอบเทียบหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 

    การทดสอบหาความถ่วงจ าเพาะของน ้า ณ อุณหภูมิต่างๆ 

การสอบเทียบ (Calibration Data ) 

ทดลองคร้ังท่ี ขวดฟลาส + น ้า       กรัม อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 

1 672.84 35 

2 673.50 30 

3 674.36 25 

4 674.88 20 
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น ้า
หน

กัข
อง
น ้า
เตม็

ขีด
คอ

ขว
ด (

กรั
ม)

 

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียล) 

 

 

 

ตารางที ่3.9  แสดงตารางกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกัน ้าเตม็ขีดคอขวดกบัอุณหภูมิการทดลอง 
 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3.10 แสดงตารางบนัทึกท่ีไดจ้ากการทดลองหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 

ตวัอยา่งท่ี 1 2 

อุณหภูมิ                            องศาเซลเซียส 30 28 

น ้าหนกัของขวดฟลาส + น ้า             กรัม 673.54 673.82 

น ้าหนกัของขวดฟลาส + น ้า + ดิน    กรัม 705.86 706.5 

กระป๋องอบดินหมายเลข                   กรัม A1 A2 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้               กรัม 313.80 289.40 

น ้าหนกักระป๋อง                                กรัม 263.50 238.50 

น ้าหนกัของดินแหง้                          กรัม 50.30 50.90 

ค่าตวัแปรปรับแกเ้น่ืองจากอุณหภูมิ 0.99567 0.99626 

ความถ่วงจ าเพาะของดิน 2.79 2.78 
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ค่าเฉล่ียของความถ่วงจ าเพาะของดิน 2.785 
 


