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หน่ วยที่ 4
การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน (Atterberg’s Limit)
หัวข้ อเรื่อง
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับดิน(Soil Water System) และสถานะของดิน
4.2 ขอบข่ายการทดลองหาขีดความเหลวของดิน (Liquid Limit) L.L.
4.3 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดความเหลวของดิน (Liquid Limit) L.L.
4.4 การคานวณผลจากการทดลองหาขีดความเหลวของดิน (Liquid Limit) L.L.
4.5 ขอบข่ายการทดลองขีดความเหนียวของดิน (Plastic Limit) P.L.
4.6 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน (Plastic Limit) P.L.
4.7 การคานวณผลจากการทดลองหาดัชนีความเหนียวของดิน (Plasticity Index) P.I.
4.8 ขอบข่ายการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit ) Wskหรื อ S.L.
4.9 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) Wskหรื อ S.L.
4.10 การคานวณผลการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) Wskหรื อ S.L.

สาระสาคัญ
จุดเปลี่ยนสถานภาพ หรื อ ลิมิตของมวลดิน ถูกเสนอขึ้นเป็ นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์
ชาวสวีเดน ชื่อ A.Atterberg โดยมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ลิมิต คือ Cohesion limit, Sticky Limit, Shrinkage
Limit, Plastic Limit, และ Liquid Limit แต่ภายหลังนามาใช้ประโยชน์ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เพียง
สามลิมิตสุ ดท้ายเท่านั้น ซึ่ งในปั จจุบนั ทางด้านวิศวกรรมโยธาจะใช้กนั อยู่ 3 ขีดจากัด คือ ขีดจากัดการ
ไหลตัว ขีดจากัดพลาสติกและขีดจากัดการหดตัว ซึ่ งค่าขีดจากัดเหลวและขีดจากัดพลาสติก จะใช้
พิจารณาในการจาแนกดิน สภาพกาลังของดิน ประมาณการทรุ ดตัวของดิ นแบบอัดตัวคายน้ าและ
ประมาณความหนาแน่ นสู งสุ ดจากการบดอัดดิ นได้ ส่ วนค่าขี ดจากัดการหดตัวจะใช้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาตรของดินจากปริ มาณความชื้นที่มีอยูใ่ นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับดินและสถานะของดินได้
2. บอกขอบข่ายการทดลองหาขีดความเหลวของดินได้
3. ทดลองหาขีดความเหลวได้
4. คานวณผลการทดลองหาขีดความเหลวของดินได้
5. บอกขอบข่ายในการทดลองขีดความเหนียวของดินได้
6. ทดลองหาขีดความเหนียวของดินได้
7. คานวณผลการทดลองหาดัชนีความเหนียวของดินได้
8. ทดลองหาขีดหดตัวของดินได้
9. คานวณผลการทดลองหาขีดหดตัวของดินได้

บทนา2
ดิ นพวกเม็ดละเอี ย ดโดยเฉพาะดิ นเหนี ย ว จะมี ส มบัติเปลี่ ย นไปตามปริ ม าณที่ มี อยู่ใ น
มวลดิ นและปริ ม าณน้ า ในดิ นนี้ จะมี ความส าคัญต่ อสถานภาพของดิ น ซึ่ ง จะท าให้ดินอยู่ใ นสภาพ
ต่างๆกัน ความชื้นในมวลดินมีอิทธิ พลสู งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน ทั้งในด้านการเปลี่ยน
สถานะภาพ (เช่นน้ ามากดินเป็ นของเหลว, น้ าน้อยดินเป็ นของแข็ง) และการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง
วิศวกรรม เช่น ความแข็งแรงของดินฐานรากมีค่าลดลงเมื่อมีน้ ามาก อิทธิพลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ความชื้ นดังกล่าวมีผลมากต่อดินที่มีขนาดเม็ดละเอียดได้แก่ดินที่เรี ยกว่าดินเหนี ยว (Cohesive Soil)
ทั้งนี้แรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดินหรื อความเหนียวดังกล่าวเกิดจากการดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้ าที่อยูใ่ น
เม็ดดิน ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความชื้ น สาหรับดินที่มีขนาดเม็ดดินใหญ่ (Coarse
Grain Soil) อิทธิ พลของการดึงดูดเนื่องจากประจุไฟฟ้ ามีค่าน้อย ความเหนี ยวจึงไม่มี ดินประเภทนี้ จึง
มีการเปลี่ ยนแปลงไม่มากเมื่อความชื้ นในดินเปลี่ยนแปลงไป ความชื้ นในมวลดิ น ณ จุดขณะเปลี่ยน
สภาพ เรี ยกว่าขอบเขตสถานะภาพ เช่นเป็ นปริ มาณความชื้ นที่ดินจะเริ่ มไหลเหมือนของเหลว ซึ่ งเป็ น

2

สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ ของดิน. (Soil Mechanics). 2545. หน้า 36
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สมบัติเฉพาะของมวลดินนั้นๆ นอกจากจะใช้เป็ นตัวบอกสมบัติพ้ืนฐานแล้ว ยังใช้ในการจัดจาแนก
หมวดหมู่ และคาดคะเนสมบัติทางวิศวกรรรมของดินอีกด้วย

4.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างนา้ กับดินและสถานะของดิน
ถ้าเรานาดินเหนียวมาผสมน้ าจนมีความชื้ นสู ง ดินจะมีสภาพคล้ายของเหลว เช่น ที่จุด A
ในรู ปที่ 4.1 ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ของปริ มาตรของน้ ากับดิน และความชื้ นในดินจากจุด A ถ้าเราทา
ให้ค วามชื้ นค่ อยๆ ลดลงไป ปริ ม าตรของมวลดิ นก็ จะลดลงเป็ นปฏิ ภาคกัน มวลดิ นจะเปลี่ ย น
สถานภาพไป จากของเหลวเป็ นพลาสติก, กึ่งของแข็ง, ของแข็งตามลาดับ
ปริ มาตรของดิน

A
B
C

E

D
กึ่งของแข็ง

ของแข็ง
S.L.
(WSK)

พลาสติก
P.L.
(WP)

ของเหลว
L.L.
(WL)

ความชื้น (%)

รู ปที่ 4.1 แสดงสถานภาพต่างๆ ของมวลดินเหนียว3
4.1.1 Liquid Limit (WL หรื อ L.L.) คือ ความชื้ นในมวลดินขณะที่มวลดินเริ่ มเปลี่ยนสภาพ
จากของเหลวไปเป็ นสารหนืดตัวในสถานภาพพลาสติกที่จุด B
4.1.2 Plastic Limit ( WPหรื อ P.L.) คือ ความชื้ นในมวลดิ นขณะที่เปลี่ยนสถานภาพจาก
พลาสติกเป็ นกึ่งของแข็งที่จุด C
3

มานะ อภิพฒั นะมนตรี . วิศวกรรมปฐพีและฐานราก. 2543. หน้า 28
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4.1.3 Shrinkage Limit ( WSKหรื อ S.L.) คือ ความชื้ นที่จุด D ซึ่ งดินเปลี่ยนจากสภาพที่เป็ น
กึ่งของแข็งเป็ นของแข็ง และจะไม่มีการหดตัวต่อไปอีกแล้ว แต่เมื่อความชื้นยิง่ ลดลงไป ฟองอากาศจะ
เริ่ มแทรกเข้าไปในมวลดิน และทาให้เกิดสภาวะไม่อิ่มตัวเกิดขึ้น จนกระทัง่ ไม่มีความชื้นเลย ที่จุด E
ค่าความชื้ นในสถานภาพพลาสติกของดิน เราเรี ยกว่า Plasticity Index (P.I. หรื อ Ip) คือ
ผลต่างของขีดความเหลว และขีดความเหนี ยว มักเป็ นตัวแสดงถึงความเหนี ยวของดินและยังแสดง
ความไวต่อการเปลี่ ยนสถานภาพต่อความชื้ นของมวลดิ นนั้น จึงเป็ นค่าที่สาคัญและนามาใช้มากใน
การจาแนกมวลดิน

4.2 ขอบข่ ายในการทดลองหาขีดความเหลวของดิน
วิธีการทดลองหาขีดจากัดเหลวหมายถึ ง ปริ มาณความชื้ นที่น้อยที่สุดในดิ นที่ทาให้ดิน
สามารถไหลตัวได้ดว้ ยน้ าหนักของตัวเอง หรื อถ้าพิจารณาจากรู ปที่ 4.1 แสดงสถานะภาพของดินก็จะ
เป็ นขีดจากัดที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็ นพลาสติก สามารถหาค่าได้กบั ดินที่มีความเชื่ อมแน่น ความชื้ น
ของมวลดินที่เมื่อเตรี ยมดินลงในถ้วยเคาะ โดยมีรอยบากมาตรฐานแล้วเคาะได้ 25 ครั้ง รอยบากนั้นจะ
เคลื่อนมาบรรจบกัน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร พอดีซ่ ึ งเท่ากับความชื้น ณ จุดที่กาลังของดินเท่ากับ 25
กรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยเปรี ยบเทียบไว้วา่ การเคาะแต่ละครั้ง เท่ากับหน่วยแรงเฉื อนที่กระทาต่อ
มวลดินมีค่าประมาณ 1 กรัมต่อตารางเซนติเมตร
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 4318-93 Test Method for Liquid Limit ,
Plastic Limit , and Plasticity Index of Soils
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4.3 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดความเหลวของดิน (Liquid Limit) L.L.
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
4.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาขีดความเหลวของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาขีดความเหลวของดินได้ถูกต้อง
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาขีดความเหลวของดินได้
4) สามารถคานวณหาขีดความเหลวของดินได้
4.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) เครื่ องทดสอบหาขีดจากัดเหลวตามมาตรฐานASTM D 4318
2) เครื่ องมือปาดร่ องดิน ( Grooving Tool )
3) มีดปาดดิน ( Spatula ) ขนาดกว้างประมาณ ¾ นิ้ว และยาวประมาณ 3 นิ้ว
4) ชามกระเบื้องเคลือบ ( Coat Dish )
5) ขวดภาชนะเครื่ องมือที่เหมาะสมสาหรับใส่ น้ า
6) ตะแกรงร่ อนดินเบอร์ 40
7) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม
8) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 110 ± 5 องศาเซลเซียส

รู ปที่ 4.2 แสดงเครื่ องทดสอบหาขีดจากัดเหลว

รู ปที่ 4.3 แสดงเครื่ องมือปาดร่ องดิน

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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ใบงานที่ 3

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 4

ชื่องาน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.4 แสดงมีดปาดดินและชามกระเบื้อง

รู ปที่ 4.5 แสดงขวดภาชนะสาหรับใส่ น้ า

รู ปที่ 4.6 แสดงตะแกรงร่ อนดินเบอร์ 40
รู ปที่ 4.7 แสดงเครื่ องชัง่ อ่านได้ถึง 0.01 กรัม
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
4.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ ากลัน่
2) ดินตัวอย่างที่จะหาขีดความเหลว (ผ่านตะแกรงเบอร์ 40) ประมาณ 100 กรัม
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
4.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 4.1 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
2) ตารางที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะกับปริ มาณน้ า
4.3.5 ขั้นการทดลอง
1) นาดินที่เตรี ยมไว้ใส่ ในถ้วยเคลือบแล้ว ใส่ น้ าประมาณ 15 – 20 มิลลิลิตร หรื อในปริ มาณ
ที่ไม่เหนียวจนเกินไป แล้วผสมให้เข้ากัน ดังรู ปที่ 3.8
2) เตรี ยมอุปกรณ์ชุดทดสอบ ให้ความสู งของก้นจานอยูส่ ู งกว่าพื้นรอง 1 ± 0.2 เซนติเมตร
โดยใช้ดา้ มของเครื่ องมือปาดร่ องดินวัด ทาการปรับปุ่ มเลื่อนต่าง ๆ ให้แน่น แล้วใช้มีด
ปาดดิน ตักดิ นใส่ ลงในจาน แล้วปาดให้เรี ยบ โดยให้มีความหนาของดิ นตรงกลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร
3) เคาะถ้วยทองเหลืองด้วยความเร็ วสม่าเสมอ 2 ครั้งต่อ 1 วินาที โดยนับจานวนครั้งไว้ดว้ ย
ทาการหมุนจนกระทัง่ ดินที่บากไว้ (รู ปที่ 4.9) ไหลเข้ามาชนกันเป็ นระยะทาง ½ นิ้ ว
ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ทดลองนับตั้งแต่ใส่ ดินลงไปในถ้วยกระทะ จนกระทัง่ เคาะเสร็ จจะต้อง
ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

รู ปที่ 4.8 แสดงผสมน้ ากับดินให้เข้ากัน
รู ปที่ 4.9 แสดงปาดดินให้เป็ นร่ องตรงกลาง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
ในการหาค่า Liquid Limit จะนับจานวนการเคาะที่ 25 ครั้ง แล้วดินไหลมาชนกันเป็ น
ระยะ ½ นิ้ว พอดีน้ นั ทาได้ยาก จึงได้มีการกาหนดจานวนการเคาะครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อ
ความสะดวกตามมาตรฐาน ASTM D 4318 ดังนี้
จานวนการเคาะ ครั้งที่ 1 ประมาณ 25 – 35 ครั้ง
จานวนการเคาะ ครั้งที่ 2 ประมาณ 20 - 30 ครั้ง
จานวนการเคาะ ครั้งที่ 3 ประมาณ 15 – 25 ครั้ง
4) เมื่อได้จานวนการเคาะตามที่กาหนด และดินไหลมาชนกันเป็ นระยะ ½ นิ้วแล้ว ทาการ
ตัก ดิ นเฉพาะตรงที่ ดินไหลมาชนกัน โดยใช้มี ดปาดดิ น ตัดดิ นให้ข นานกัน โดยให้
ระยะห่ า งพอดี ก ับ ระยะที่ ดิ น ไหลมาชนกัน นี้ แล้ว จึ ง ตัด หัว ท้า ยของรอยตัด ขาดนี้ ใน
แนวตั้งฉากกัน นาดินที่ถูกตักใส่ ในกระป๋ องอบดิน ชัง่ น้ าหนักดินกับกระป๋ อง นาเข้าเตา
อบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซี ยส อบจนแห้ง (ประมาณไม่นอ้ ยกว่า 24 ซม.) แล้วชัง่
หาน้ าหนักดินแห้ง คานวณหาปริ มาณน้ าในดิน ของตัวอย่างแต่ละชุด
5) นาดินที่เหลือในจานออกแล้วนากลับไปผสมกับดินที่เหลืออยูใ่ นถ้วยเคลือบ โดยเติมน้ า
ทีละน้อย ผสมเข้ากันให้ทวั่ ทาความสะอาดจานของชุดทดสอบ , มีดปาดร่ องดิน, มีดปาด
ดิน ให้สะอาด อย่าให้มีเศษดินติดอยู่ พร้อมที่จะทาการทดสอบครั้งต่อไป
6) ให้ดาเนิ นการทดลองเหมือนเดิ มตั้งแต่ขอ้ 2 โดยการเคาะแล้วทาให้ดินเคลื่ อนตัวสัมผัส
กันเป็ นระยะ ½ นิ้ว จะต้องอยูใ่ นช่วง 15 - 35 ครั้งเท่านั้น หากอยูน่ อกช่วงที่กาหนดไว้น้ ี
ถือว่าใช้ไม่ได้ ถ้าดินเปี ยกเพราะเติมน้ ามากเกิ นไป ต้องการให้ดินแห้งให้เกลี่ยดิ นบางๆ
ทิ้งไว้สักครู่ แล้วทาการคลุกผสมใหม่จนกว่าดินจะแห้ง ห้ามใช้วิธีเอาดินผสมเพิ่ม เพื่อทา
ให้ดินแห้ง
7) การทดลองครั้งนี้ จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะ(N) ที่ทาให้ดินเคลื่อนตัว
สัมผัสกันเป็ นระยะ ½ นิ้ว กับปริ มาณน้ าในดิน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
4.3.6 การรายงาน
1) นาข้อมูลที่จานวนการเคาะและปริ มาณความชื้ นไปเขียนกราฟในกระดาษกราฟ Semi Log โดยให้จานวนการเคาะอยูใ่ นแนว แกน X (Scale Log) และปริ มาณความชื้ นอยูใ่ น
แนวแกน Y แล้วลากเส้นตรงผ่านจุดเหล่านั้น
2) จากจานวนการเคาะ 25 ครั้ง ให้ลากเส้นตรงในแนวดิ่ งตัดเส้นกราฟที่ได้เขียนไว้แล้ว
ลากเส้นขนานแนวราบไปตัดแกน Y ค่าปริ มาณความชื้ นที่ได้น้ ี คือ ค่า Liquid Limit ดัง
แสดงในตารางที่ 4.2
4.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ดินที่จะนามาใช้ทดสอบควรจะต้องผสมน้ า ให้น้ าซึ มเข้าถึงเนื้ อดินอย่างทัว่ ถึง สาหรับดิน
เหนียวอ่อนกรุ งเทพฯ อาจจะต้องทิ้งไว้โดยการผสมน้ าแล้วปิ ดภาชนะไว้เป็ นเวลา 1 คืน
2) ระยะยกของถ้วยทองเหลือง (Casagrande’s Cup) จะต้องได้ตามมาตรฐาน ดังนั้นควรทา
การตรวจสอบก่อนการทดสอบทุกครั้ง
3) ให้วางเครื่ องมือทดสอบกับพื้นราบทุกครั้งในขณะหมุนเครื่ อง ห้ามใช้มืออุม้ เครื่ องขึ้น
เพื่อหมุนทดสอบ
4) ห้ามผสมตัวอย่างกับน้ าในถ้วยทองเหลืองกระทะของเครื่ องมือทดสอบ แต่ให้ผสม
ตัวอย่างในถ้วยกระเบื้องเคลือบ
4.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การทราบสถานะภาพของดินในขณะนั้นว่าอยูใ่ นสภาวะกึ่งของแข็ง, พลาสติก โดยดูได้จาก
ค่าความชื้นในธรรมชาติเปรี ยบเทียบกับขอบเขตของการเปลี่ยนสถานะ และในกรณี ที่ตวั อย่างทราย
ปนมาก ให้หาค่า Plastic Limit ก่อนค่า Liquid Limit ถ้าเป็ น Non Plastic จะได้ไม่ตอ้ งทดสอบหาค่า
Liquid Limit
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 3
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 4
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
4.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาขีดความเหลวของดิน
ตารางที่ 4.1 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

18
A1
164.25
148.28
26.27
15.97
122.01
13.09

22
A2
169.28
155.33
26.06
13.95
129.27
10.79

26
A3
169.40
157.30
26.11
12.10
131.19
9.22

34
A4
165.08
155.50
26.19
9.58
129.31
7.41

ปริ มาณความชื้น (%)

ตารางที่ 4.2 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะกับปริ มาณน้ าในดิน

ค่า LL.=10.10

25
จานวนครั้ง , N
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

4.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาขีดความเหลวของดิน
1) คานวณหาปริ มาณน้ าในดินได้จากสู ตร

มวลของน้ าในดิน(กรัม)
× 100 ………………(4.1)
มวลของดินอ บแห้ง(กรัม )
เมื่อ
ω
=
ปริ มาณน้ าในดิน มีหน่วยเป็ นร้อยละ
หรื อจะใช้สูตรในการหาค่า Liquid Limit คือ
L.L.
=
m.(N/25)0.121
(20 < N < 30)………...(4.2)
ω
=
ปริ มาณน้ าในดิน
N
=
จานวนครั้งที่เคาะครั้งเดียว โดยจานวนครั้งที่เคาะ
จะต้องอยูใ่ นระหว่าง 15 ถึง 35 ครั้ง
m

=

2) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 4.3 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
จานวนครั้งของการเคาะ
18
จากการบันทึกข้อมูล
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 164.25
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม 148.28
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
26.27
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักของน้ า
กรัม
15.97
= 164.25 – 148.28 = 15.97
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม 122.01
=148.28 – 26.27 = 122.01
15.97
x100 = 13.09
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
13.09
122.01
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ตารางที่ 4.4 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

22
A2
169.28
155.33
26.06
13.95
129.27

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

10.79

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการบันทึกข้อมูล
= 169.28 – 155.33 = 13.95
=155.33 – 26.06 = 129.27
13.95
x100 = 10.79
129.27

ตารางที่ 4.5 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

26
A3
169.40
157.30
26.11
12.10
131.19

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

9.22

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการบันทึกข้อมูล
= 169.40 – 157.30 = 12.10
=157.30 – 26.11 = 131.19
12.10
x100 = 9.22
131.19
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ตารางที่ 4.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

34
A4
165.08
155.50
26.19
9.58
129.31

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

7.41

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการบันทึกข้อมูล
= 165.08 – 155.50 = 9.58
=155.50 – 26.19 = 129.31
9.58
x100 = 7.41
129.31
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

4.5 ขอบข่ ายในการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน (Plastic Limit) P.L.
หมายถึง ปริ มาณความชื้นที่นอ้ ยที่สุดในดินที่ทาให้ดินมีสภาพเหนียวหนื ดมากขึ้น จะมี
ปริ มาณความชื้นในดิน น้อยกว่าขีดจากัดเหลวหรื อถ้าพิจารณาจากกราฟแสดงสถานภาพของดินก็คือ
ขีดที่ดินเปลี่ยนจากสภาพพลาสติกเป็ นกึ่งของแข็ง หาได้โดยนาดินชื้นมาคลึงให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 1/8 นิ้ว (3.2 มิลลิเมตร) และเกิดรอยแตกบริ เวณที่ดินถูกคลึง
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 4318-93 Test Method for Liquid Limit ,
Plastic Limit , and Plasticity Index of Soils

4.6 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน (Plastic Limit) P.L.
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 4
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 5
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
4.6.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาขีดความเหนียวของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาขีดความเหนียวของดินได้ถูกต้อง
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาขีดความเหนียวของดินได้
4) สามารถคานวณหาขีดความเหนียวของดินได้
4.6.2 เครื่องมือ
1) ถ้วยกระเบื้องเคลือบ
2) มีดปาดดิน
3) แผ่นกระจกขนาดไม่นอ้ ยกว่า 30 ซม. x 30 ซม. หรื อวัสดุพ้นื ผิวที่มีลกั ษณะเรี ยบลื่น
4) เครื่ องชัง่ ละเอียด 0.01 กรัม
5) กระป๋ องอบดิน
6) ตูอ้ บ
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน

หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 4

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 5

ชื่องาน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.10 แสดงแผ่นกระจกใส

รู ปที่ 4.11 แสดงถ้วยกระเบื้องและมีดปาดดิน

4.6.3 วัสดุทใี่ ช้ ประกอบการทดลอง
นาดินที่เหลือจากการทดลอง Liquid Limit มาผึ่งให้หมาดๆ แล้วนามาปั้ นคลึงเป็ นแท่งยาว
ขนาดประมาณ 1 ซ.ม. แล้วค่อย ๆ คลึงให้ดินเล็กลงจนมีขนาดเท่ากับ 1 หุน (1/8 นิ้ว)
4.6.4 แบบฟอร์ ม
ตารางที่ 4.7 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
4.6.5 การเตรียมตัวอย่าง
นาดินที่เหลือจากการทดลอง Liquid Limit มาผึ่งให้หมาดๆ แล้วนามาปั้ นคลึงเป็ นแท่งยาว
ขนาดประมาณ 1 ซ.ม. แล้วค่อย ๆ คลึงให้ดินเล็กลงจนมีขนาดเท่ากับ 1 หุ น แล้วคลึงต่อไปเรื่ อยๆ
โดยพยายามรักษาขนาดดังกล่าวจนดินเริ่ มแตกปริ ออก
4.6.6 ขั้นการทดลอง
1) นาดินที่เตรี ยมไว้สาหรับการหาค่า Liquid Limit นามาประมาณ 20 กรัม ผสมกับน้ าให้เข้า
กันพยายามให้หมาดที่สุด แล้วปั้ นเป็ นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร
นาไปคลึงบนแผ่นกระจกในอัตรา 80 – 90 ครั้งต่อนาที

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 4
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 5
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
จนกระทัง่ เป็ นเส้นกลมยาว และให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 หุ น แล้วให้เกิ ดรอยแตกเล็ก ๆ
ทัว่ ไป รู ปที่ 4.12 – รู ปที่ 4.15
2) นาตัวอย่างที่ได้ไปใส่ กระป๋ องเพื่อหาค่าปริ มาณความชื้ น ความชื้ นดังกล่าวเรี ยกว่า Plastic
Limit (Wp หรื อ PL.) รู ปที่ 4.16 – รู ปที่ 4.17
3) ทาการทดสอบซ้ าอย่างน้อย 3 –5 ตัวอย่าง แล้วนาค่ามาเฉลี่ยกัน (ค่าที่จะนามาเฉลี่ยได้ตอ้ ง
มีค่าใกล้เคียงกัน คือต่างกันไม่เกิน 2 %)

รู ปที่ 4.12 แสดงปั้ นดินให้เป็ นก้อนกลม

รู ปที่ 4.13 แสดงดินที่ป้ ั นคลึงจนกลม

รู ปที่ 4.14 แสดงคลึงดินจากกลมให้เป็ นเส้น
รู ปที่ 4.15 แสดงดินที่คลึงเป็ นเส้น
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 4

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 5

ชื่องาน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.16 แสดงนาตัวอย่างดินใส่ กระป๋ องอบ
รู ปที่ 4.17 แสดงตัวอย่างดินที่อบแห้งแล้ว
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
4.6.7 การรายงาน
1) นาข้อมูลที่ได้ลงในตารางที่ 4.7
2) คานวณหาขีดความเหนียวของดิน Plastic Limit
4.6.8 ข้ อควรระวัง
1) ตัวอย่างดินพวก ดินทราย ดินตะกอน หรื อพวก P.I. ต่าๆ จะทาลาบากมาก ก่อนคลึงให้
แต่งดินเป็ นเส้นยาวน้ าหนักนิ้วที่ใช้กดคลึงต้องเบา มิฉะนั้นแท่งตัวอย่างจะแตกทันที และ
ระหว่างคลึงอาจจะต้องคอยซับน้ าที่ออกจากตัวอย่าง
2) ห้ามคลึงดิ นบนแผ่นใดๆ ที่มีการดูดซึ มของน้ าได้ ถึงแม้จะเรี ยบเพราะจะทาให้ดินติดกับ
วัสดุที่เป็ นแผ่นรอง ควรจะใช้กระจกที่เรี ยบสะอาด ไม่มีความชื้ นติด และเช็ดกระจกให้
แห้ง ทั้งก่อนและหลังการทดลองแต่ละครั้ง
3) น้ าหนักดินที่ให้หา Plastic Limit ไม่ควรมีค่าน้อยกว่า 10 กรัม เนื่ องจากอาจเกิดความ
ผิดพลาดจากการชัง่ ได้
4) การแตกของแท่งดินที่ทดสอบหาค่า Plastic Limit ควรจะเกิดจากการแตกเนื่ องจากการ
สู ญเสี ยน้ าด้วยการคลึง มิใช่การนาดินไปอบหรื อแตกเพราะแรงกระทาที่มากเกินไป

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ขีดความเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 4

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 5

ชื่องาน
การทดลองหาขีดความเหนียวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

4.6.9 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การทดลองหาขีดความเหนี ยวของดินจะเป็ นคุณสมบัติของดินแต่ละประเภท ปริ มาณน้ าที่ทา
ให้ดินเปลี่ ยนสถานะจากกึ่ งของแข็งเป็ นของเหนี ยว หรื อจากของเหนี ยวเป็ นกึ่ งของแข็ง เรี ยกว่า
ขีดความเหนียวของดิน ซึ่ งมีค่าไม่เท่ากันในดินแต่ละประเภท การทดลองนี้ ใช้กบั ดินเหนี ยวหรื อดิน
ที่มีส่วนประกอบของดินเหนียว หากเป็ นดินทราย ดินตะกอน จะหาค่าขีดความเหนียวไม่ได้
จากการทดลองหาขีดความเหลว และขีดความเหนียว สามารถหาดัชนีความเหนียวของดินได้
P.I. = L.L. – P.L. ………………….…………………………(4.3)
ซึ่ งค่า P.I. จะบ่งบอกถึงช่วงความเหนียวของดินแต่ละประเภท
4.6.10 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
ตารางที่ 4.7 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
กระป๋ องอบดินหมายเลข
B1
B2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
174.23
175.38
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
162.88
164.37
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.09
30.11
น้ าหนักของน้ า
กรัม
11.35
11.01
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
132.79
134.26
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.55
8.20
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน %
8.375
Plastic Limit = 8.375 %
Plasticity Index = 10.10% - 8.375% = 1.725 %
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

4.7 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองดัชนีความเหนียวของดิน
1) คานวณหาปริ มาณน้ าในดินได้จากสู ตร

มวลของน้ าในดิน
 100 ………………………………………(4.4)
มวลของดินอ บแห้ง

ω=
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

เมื่อ

Liquid Limit (L.L.) อ่านได้จากกราฟที่การเคาะ 25 ครั้ง
Plastic Limit (P.L.) คานวณจากค่าเฉลี่ยของความชื้นที่หาได้ 2 ครั้ง
Plasticity Index (P.I.) = L.L. – P.L. ……………………….........….………..(4.5)
Flow Index (If) คือความชันของเส้นกราฟ (Flow Curve)
If

=

ω
m1
N1
m2
N2

=
=
=
=
=

m1  m 2
N
log 2
N1

…………………………………………………(4.6)

ปริ มาณน้ าในดิน
ความชื้นบน Flow Curve ที่จุด 1 (ค่ามาก)
จานวนการเคาะที่จุด 1
ความชื้นบน Flow Curve ที่จุด 2 (ค่าน้อย)
จานวนการเคาะที่จุด 2

1.5) Toughness Index (If) =

PlasticityIndex( P.I.)
…………...………..……….(4.7)
FlowIndex ( I f )

1.6) Liquidity Index (II) =

m n - P.L.
P.I.

เมื่อ mn =

……………………………………(4.8)

ความชื้นตามธรรมชาติของดิน (Natural Water Content)

1.7) Activity of Clay (Ac) =

( P.I.)
………………..…..(4.9)
่
%Clay.ขนาดเล็กกว ่. No
า .200
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

2) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 4.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
กระป๋ องอบดินหมายเลข
B1
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
174.23
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
162.88
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
30.09
จากการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักของน้ า
กรัม
11.35
= 174.23 – 162.88 = 11.35
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
132.79
= 162.88 – 30.09 = 132.79
11.35
x100 = 8.55
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.55
132.79
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน %
8.55
ตารางที่ 4.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน %

B2
175.38
164.37
30.11
11.01
134.26

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
จากการบันทึกข้อมูล
= 175.38 – 164.37 = 11.01
= 164.37 – 30.11 = 134.26
11.01
x100 = 8.20
8.20
134.26
8.55 + 8.20
PL. =
= 8.375
2

3) การคานวณหาค่า P.I. (Plasticity Index)
P.I.
=
L.L. – P.L. ……………………………….……(จากสู ตรที่ 4.5)
โดย
L.L.
=
10.10 % ………………………………….……(จากตารางที่ 4.2)
P.L.
=
8.375 % ……………………………………….(จากตารางที่ 4.9)

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

แทนค่าจากสู ตร
P.I.

=
=
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10.10% - 8.375%
1.725 %

4.8 ขอบข่ ายในการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) S.L.
หมายถึ ง ปริ ม าณน้ า ในดิ น ที่ จุด ซึ่ งดิ น เริ่ ม เปลี่ ย นสถานภาพจากวัส ดุ ก่ ึ ง ของแข็ ง หรื อ
ปริ มาณน้ าที่มากที่สุด ซึ่ งแม้วา่ จะมีการสู ญเสี ยน้ าอีกต่อไปก็ไม่ทาให้ดินหดตัวหรื อมีปริ มาตรลดลงอีก
การหาพิกดั หดตัวของดิ นทาได้โดยการนาเอาดินตัวอย่างที่อยูใ่ นสภาพพลาสติก มาปั้ นเป็ นก้อนทรง
แบนแล้วน้ าไปชัง่ หาน้ าหนักของมวลดิน พร้อมทั้งวัดปริ มาตรของดินในปรอท แล้วน้ าไปอบให้แห้ง
เพื่อหาน้ าหนักและปริ มาตรของดินแห้งนี้
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 427-98 Test Method for Shrinkage Factors of
Soils by the Mercury Method

4.9 ใบงานขั้นการทดลองหาขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) SL.
รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน

ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

4.9.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาขีดหดตัวของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาขีดหดตัวของดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาขีดหดตัวของดินได้
4) สามารถคานวณหาขีดหดตัวของดินได้
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 5
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 6
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน
4.9.2 เครื่องมือ
1) ถ้วยสาหรับหาค่าพิกดั หดตัว (Shrinkage Dish) เป็ นโลหะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¾ นิ้ว สู ง
ประมาณ ½ นิ้ว
2) ถ้วยแก้ว (Glass Cup) เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ¼ นิ้ว สู งประมาณ 1 ¼ นิ้ว
3) แผ่นกระจกมีปุ่ม 3 ปุ่ ม (Glass Plate 3 bottoms) ขนาดของแผ่นกระจก 3 × 3 นิ้ว หนา
1
นิ้ว
16
4) มีดปาดดิน ขนาดกว้างประมาณ ¾ นิ้ว และยาวประมาณ 3 นิ้ว
5) ปรอท ( Mercury )
6) เครื่ องชัง่ ละเอียด 0.01 กรัม
7) กระป๋ องอบดิน
8) ตูอ้ บ

รู ปที่ 4.18 แสดงถ้วย Shrinkage Dish, ถ้วยแก้ว,ถาดรองและแผ่นกระจกมีปุ่ม 3 ปุ่ ม
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.19 แสดงปรอท
รู ปที่ 4.20 แสดงเครื่ องชัง่
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
4.9.3 วัสดุทใี่ ช้ ประกอบการทดลอง
1) น้ ากลัน่
2) ดินตัวอย่างที่จะหาขีดหดตัว (ผ่านตะแกรงเบอร์ 40) ประมาณ 30 กรัม
4.9.4 แบบฟอร์ ม
ตารางที่ 4.10 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
4.9.5 การเตรียมตัวอย่าง
นาดินที่เตรี ยมไว้แล้วจากการหาค่า Liquid Limit มาประมาณ 30 กรัม
4.9.6 ขั้นการทดลอง
1) นาดินที่เตรี ยมไว้แล้วจากการหาค่า Liquid Limit ประมาณ 30 กรัม ผสมกับน้ าให้พอ
เหลวเพื่อใส่ ใน Shrinkage Dish ได้ ก่อนทาการทดสอบให้นา Shrinkage Dish ไปชัง่
น้ าหนักก่อน แล้วทาน้ ามันภายในบาง ๆ เพื่อป้ องกันดินติดกับ Shrinkage Dish เมื่อเวลา
ดินแห้ง
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

2) นาดินที่ผสมแล้วใส่ ลงใน Shrinkage Dish จานวน 3 ชั้น เท่า ๆ กัน และทาการเคาะ
Shrinkage Dish เมื่อใส่ ดินในแต่ละชั้น เพื่อไล่ฟองอากาศออกจากดิน แล้วปรับผิวหน้า
ดินให้เรี ยบเสมอขอบของ Shrinkage Dish แล้วนาไปชัง่ น้ าหนัก ปล่อยทิ้งไว้ในอากาศ
ประมาณ 3 – 6 ชัว่ โมง ให้สีของดินเปลี่ยนเป็ นสี อ่อน จึงค่อยนาเข้าเตาอบ ที่อุณหภูมิ 110
± 5° C และทิ้งไว้ประมาณ 12 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.21 แสดงการทาน้ ามันเพื่อป้ องกันดินติด รู ปที่ 4.22 แสดงการใส่ ดินใน Shrinkage Dish
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
3) การหาปริ มาตรก้อนดินเปี ยกทาได้โดย นาเอาก้อนดินแห้งออกจาก Shrinkage Dish แล้ว
ใส่ ปรอทลงใน Shrinkage Dish จนเต็ม วางถ้วยบรรจุปรอทในถ้วยกระเบื้อง ใช้แผ่น
กระจกที่มีสามขากดลงบนขอบถ้วยบรรจุปรอท จะทาให้ปรอทส่ วนเกินจะล้นออกมาอยู่
ในถ้วยกระเบื้องปริ มาตรปรอทจะเท่ากับขอบถ้วยพอดี
4) นา Shrinkage Dish ที่บรรจุปรอทนาขึ้นชัง่ จะได้น้ าหนักรวมของ Shrinkage Dish กับ
ปรอท เสร็ จแล้วเทปรอทออกจาก Shrinkage Dish ซึ่ ง เราสามารถหาน้ าหนักปรอทใน
Shrinkage Dish ซึ่ งสามารถนาไปหาปริ มาตรที่เท่ากับก้อนดินเปี ยกได้ (นั้นก็คือการหา
ปริ มาตรของ Shrinkage Dish นั้นเอง)
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขีดความเหลวของดิน

หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 4.23 แสดงการใส่ ปรอทลงใน Shrinkage Dish รู ปที่ 4.24 แสดงการใช้แผ่นกระจกที่มีสามขา
กดดิน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
5) การหาปริ มาตรก้อนดินแห้งทาได้โดย วาง Shrinkage Dish ที่บรรจุปรอทเต็มลงในถ้วย
กระเบื้อง นาตัวอย่างดินที่อบแห้งแล้วมาวางบนปรอทใน Shrinkage Dish แล้วจึงนาแผ่น
กระจกที่มีสามขากดให้ดินจมลงไป จนปรอทส่ วนเกิ นล้นออกจากถ้วย ชั่งน้ าหนัก
Shrinkage Dish + ปรอท ที่เหลือ เพื่อนาไปหักออกจาก Shrinkage Dish + ปรอท จะได้
น้ าหนักปรอทที่ถูกแทนที่เพื่อหาปริ มาตรก้อนดินแห้ง
4.9.7 การรายงาน
1) นาข้อมูลที่ได้ลงในตารางที่ 4.10
2) คานวณหาขีดหดตัวของดิน
4.9.8 ข้ อควรระวัง
1) เมื่อใส่ ดินในแต่ละชั้น ควรปล่อยทิ้งไว้ในอากาศ (อุณหภูมิห้อง) ประมาณ 3 – 6 ชัว่ โมง
ให้สีของดินเปลี่ ยนเป็ นสี อ่อน จึงค่อยนาเข้าตูอ้ บ เพราะถ้ารี บนาเข้าตูอ้ บเลยทันที จะทา
ให้ดินแตกเมื่อดินแห้งตัว ทาให้การหาปริ มาตรดินทาได้ยาก
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 4
ใบงานที่ 5
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 6
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ขีดความเหลวของดิน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน
2) ปรอทเป็ นสารอันตราย สามารถซึ มผ่านผิวหนังหรื อระเหยได้ หลี กเลี่ยงการสัมผัสหรื อ
สู ดดม
3) น้ าที่ใช้ทดสอบต้องเป็ นน้ าสะอาด เช่น น้ ากลัน่
4.9.9 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การทดลองหาขีดหดตัวของดิ นเป็ นการนาเอาดิ นที่อิ่มตัวมาใส่ ในภาชนะที่ทราบปริ มาตร
จากนั้นก็นาเอาดิ นไปเข้าตูอ้ บให้แห้ง ในระหว่างปริ มาณน้ าในดิ นเริ่ มแห้งลงไปที ละน้อย จนถึ ง
ปริ มาณน้ าที่ขีดจากัดค่าหนึ่ งจนถึ งดิ นนั้นแห้งสนิ ท ถ้าหากปริ มาณน้ าในดิ นต่ ากว่าขีดจากัดค่านั้น
แล้ว ปริ มาตรของดินก็จะไม่เปลี่ยนแปลงลงไปอีก ค่าขีดจากัดหรื อค่าปริ มาณน้ าในดินที่ไม่ทาให้ดิน
เปลี่ยนแปลงปริ มาตรนี้เรี ยกว่า ขีดหดตัวของดินหรื อ S.L.
ขีดหดตัวของดิน ในความหมายทางฟิ สิ กส์ ก็คือปริ มาณน้ าในดินที่ต่ากว่าค่า S.L. ไม่มีผลทา
ให้ปริ มาตรของดินเปลี่ยนแปลง แต่ถา้ น้ าสู งกว่าค่า S.L. ปริ มาตรของดินก็จะเปลี่ยนแปลงโดยการ
เพิ่มสู งขึ้น ปริ มาตรที่เปลี่ยนแปลงจะทาให้เกิดอัตราส่ วนช่องว่างในดินกับปริ มาณน้ า

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ขีดความเหลวของดิน
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

ใบงานที่ 5

หน่ วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่องาน
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

4.9.10 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาขีดหดตัวของดิน
ตารางที่ 4.10 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
A1
A2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
45.50
45.20
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินชื้น กรัม
22.10
22.20
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินแห้ง กรัม
37.50
38.50
น้ าหนักถ้วยโลหะ
กรัม
180.00
180.50
น้ าหนักของปรอท+ถ้วย กรัม
293.20
293.90
น้ าหนักของปรอท+ถาด กรัม
176.00
176.00
น้ าหนักของถาด
กรัม
23.40
23.00
น้ าหนักของดินชื้น
กรัม
15.40
16.30
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
157.90
158.30
น้ าหนักของปรอท
กรัม
11.67
11.70
ปริ มาตรของปรอท
ซม3
117.20
117.90
น้ าหนักปรอทหลังกดดิน กรัม
8.66
8.71
ปริ มาตรของดินแห้ง
ซม3
25.78
25.52
ขีดการหดตัวของดิน
%
25.65
เฉลี่ยขีดการหดตัวของดิน %
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

4.10 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาขีดหดตัวของดิน
1) คานวณหาค่าปริ มาตรของดินเปี ยก (Volume of Wet Soil , Vm)
Vm
เมื่อ

Vm
Wm

Wm
……….......................……………………...……(4.10)
13.53
= ปริ มาตรของปรอทมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
= น้ าหนักของปรอทที่ถูกแทนที่มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
=

2) คานวณหาค่าปริ มาตรของดินแห้ง (Volume of Dry Soil, Vd)
Wd
Vd
=
…………………………...…………...…………(4.11)
13.53
เมื่อ Wd
= น้ าหนักของปรอทที่ถูกแทนที่มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
3) คานวณหาค่า Shrinkage Ratio
Ws
R
=
……………………………..……………………...(4.12)
Vs
เมื่อ Ws
= น้ าหนักของดินแห้งมีหน่วยเป็ นกรัม
Vs
= ปริ มาตรของดินแห้งมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
4) คานวณหาค่า ระดับการหดตัว (Degree of Shrinkage)
V -V
Ds(%) = i f x100 ………………………………...………...(4.13)
Vi
เมื่อ Vi
= ปริ มาตรของดินเปี ยกมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
Vf
= ปริ มาตรของดินแห้งหลังอบมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
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หน่ วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้ นเหลวของดิน

5) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาปริ มาณน้ าในดิน
ตารางที่ 4.11 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
1
จากการบันทึกข้อมูล
ครั้งที่
A1
จากการบันทึกข้อมูล
ถ้วยโลหะหมายเลข
45.50
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินชื้น กรัม
22.10
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักถ้วยโลหะ
กรัม
37.50
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินแห้ง กรัม
180.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของปรอท+ถ้วย กรัม
293.20
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของปรอท+ถาดรอง กรัม
176.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของถาดรอง
กรัม
23.40
= 45.50 – 22.10 = 23.40
น้ าหนักของดินชื้น
กรัม
15.40
= 37.50 – 22.10 = 15.40
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
157.90
= 180 – 22.10 = 157.90
น้ าหนักของปรอท
กรัม
157.90
=
= 11.67
ปริ มาตรของปรอท
ซม3
11.67
13.53
117.20
= 293.20 – 176 = 117.20
น้ าหนักปรอทหลังกดดิน กรัม
117.20
=
= 8.66
ปริ มาตรของดินแห้ง
ซม3
8.66
13.53
11.67 - 8.66
=
x100 = 25.78
ขีดการหดตัวของดิน
%
25.78
11.67
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ตารางที่ 4.12 ตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
2
จากการบันทึกข้อมูล
ครั้งที่
A2
จากการบันทึกข้อมูล
ถ้วยโลหะหมายเลข
45.20
จากการชัง่ น้ าหนักก่อนอบดิน
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินชื้น กรัม
22.20
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักถ้วยโลหะ
กรัม
38.50
จากการชัง่ น้ าหนักหลังอบดิน
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินแห้ง กรัม
180.50
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของปรอท+ถ้วย กรัม
293.90
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของปรอท+ถาดรอง กรัม
176.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักของถาดรอง
กรัม
23.00
= 45.50 – 22.20 = 23.00
น้ าหนักของดินชื้น
กรัม
16.30
= 38.50 – 22.20 = 16.30
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
158.30
= 180.50 – 22.20 = 158.30
น้ าหนักของปรอท
กรัม
158.30
=
= 11.70
ปริ มาตรของปรอท
ซม3
11.70
13.53
117.90
= 293.90 – 176 = 117.90
น้ าหนักปรอทหลังกดดิน กรัม
117.90
=
= 8.71
ปริ มาตรของดินแห้ง
ซม3
8.71
13.53
11.70 - 8.71
=
x100 = 25.52
ขีดการหดตัวของดิน
%
25.52
11.70
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แบบทดสอบที่ 4 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 4 เรื่อง การทดลองหาขีดความเหลวของดิน
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ขีดความเหลวของดินคือข้อใด
ก. ปริ มาณน้ าในดินระหว่าง Liquid กับ Shrinkage ของดิน
ข. ปริ มาณน้ าในดินระหว่าง Plastic กับ Shrinkage ของดิน
ค. ปริ มาณน้ าในดินระหว่าง Plastic กับ Liquid ของดิน
ง. ปริ มาณน้ าในดินระหว่าง Plastic กับ Cohesion ของดิน
2. ขีดหดตัวของดินหมายถึงข้อใด
ก. ปริ มาณน้ าในดินเริ่ มเกาะตัวกัน
ข. ปริ มาณน้ าในดินที่ทาให้ดินเริ่ มติดกับผิวโลหะ
ค. ปริ มาณน้ าในดินที่ไม่ทาให้ดินเปลี่ยนแปลงปริ มาตร
ง. ปริ มาณน้ าที่นอ้ ยที่สุดที่ทาให้ดินอยูใ่ นสภาวะไหลตัวได้
3. การเคาะถ้วยทองเหลืองเพื่อให้ดินไหลมาชนกันต้องเคาะที่จานวนเท่าใด
ก. 120 ครั้งต่อนาที
ข. 100 ครั้งต่อนาที
ค. 80 ครั้งต่อนาที
ง. 60 ครั้งต่อนาที
4. จานวนครั้งของการเคาะ ข้อใดมีความเหมาะสม
ก. ต่ากว่า 20 ครั้งและมากกว่า 50 ครั้ง
ข. ต่ากว่า 20 ครั้งและมากกว่า 40 ครั้ง
ค. ต่ากว่า 15 ครั้งและมากกว่า 40 ครั้ง
ง. ต่ากว่า 10 ครั้งและมากกว่า 40 ครั้ง
5. ดินที่จะนามาทดลองหาขีดความเหลวตัวต้องผ่านตะแกรงขนาดใด
ก. เบอร์ 40
ข. เบอร์ 30
ค. เบอร์ 20
ง. เบอร์ 10
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6. ลักษณะของดินที่ใช้ในการทดลองหาขีดความอ่อนตัวของดินคือข้อใด
ก. คลึงดินเป็ นเส้นกลมขนาด 5 มม.
ข. คลึงดินเป็ นเส้นกลมขนาด 3 มม.
ค. ปั้ นดินเป็ นลูกกลมขนาด 10 มม.
ง. ปั้ นดินเป็ นลูกกลมขนาด 5 มม.
7. ระยะของดินที่ไหลในถ้วยทองเหลืองจากการเคาะต้องไหลมาชนกันไม่นอ้ ยกว่าเท่าใด
ก. 1.27 นิ้ว
ข. 1.27 ซม.
ค. 1.5 นิ้ว
ง. 1.5 ซม.
8. ถ้านาดินแห้งกดให้จมในปรอทจนล้นออกมา ปริ มาตรของดินแห้งจะเท่ากับข้อใด
ก. น้ าหนักปรอทที่ลน้ ลบด้วย ปริ มาตรปรอท
ข. น้ าของดิน ลบด้วย น้ าหนักปรอทที่ลน้
ค. น้ าหนักปรอทที่ลน้ หารด้วย 13.53
ง. น้ าหนักปรอทที่เหลือ หารด้วย 13.53
9. จากรู ปข้างล่างนี้ค่า Liquid Limit. เท่ากับข้อใด
ก. 28 %
ข. 11.5 %
ค. 8 %
ง. 7.5 %

10. จากข้อ 9 ถ้า ค่าของ Plastic Limit มีค่าเท่ากับ 4 ค่าของ Plasticity Index จะเท่ากับข้อใด
ก. 24 %
ข. 15.5 %
ค. 11.5 %
ง. 4 %
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1
…….2.2
….....2.3
…….2.4
…….2.5
…….2.6

P. L. คือผลต่างของค่า L.L. และ P.L.
จานวนครั้งการเคาะของขีดเหลวตัวของดินคือ 25 ครั้ง
ดินทุกชนิดจะประมาณว่า กาลังของดินเท่ากับ 25 กรัม/ซม2
อุปกรณ์การเคาะต้องมีระยะตกกระทบของจานทองเหลืองเท่ากับ 1 นิ้ว
ความหนาของดินที่กน้ ถ้วยทองเหลืองต้องหนา 1 นิ้ว
ถ้าดินที่ไหลมาชนกันในถ้วยทองเหลือง แต่ไม่ติดกันเป็ นเนื้อเดียวสามารถ
เติมน้ าและทดลองใหม่อีกครั้งได้
…….2.7 ดินที่ผสมน้ าและกวนจนเหลวข้นให้ใส่ ในในถ้วยภาชนะเพื่ออบแห้ง ต้องใส่
ดินจานวน 2 ชั้นเพื่อไล่ฟองอากาศ
……2.8 หินและกรวด เหมาะในการหาค่า Atterberg’s Limit
……2.9 ถ้าไม่มีปรอทสาหรับการทดลองหาขีดหดตัวสามารถใช้น้ าแทนได้ดีเช่นกัน
……2.10 ดินข้นเหลวจนเป็ นครี มที่ใส่ ในถ้วยก่อนเข้าตูอ้ บสาหรับการทดลองหาขีดหด
ตัวของดิน ควรผึ่งให้แห้งในอากาศ 6-8 ชัว่ โมง
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาขีดความเหลวของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 4 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ค่าขีดความเหลว (Liquid Limit) L.L. โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาค่าขีดความเหลว
2) บันทึกการทดลองที่ได้ตามตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาค่าขีดความเหลว
จานวนครั้งของการเคาะ
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

18
A1
164.25
148.28
26.27
15.97
122.01
13.09

22
A2
169.28
155.33
26.06
13.95
129.27
10.79

26
A3
169.40
157.30
26.11
12.10
131.19
9.22

34
A4
165.08
155.50
26.19
9.58
129.31
7.41

3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเฉลี่ย
5) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะกับปริ มาณความชื้นในดิน
ในตารางที่ 4.14
6) คานวณหาค่าขีดความเหลวของดิน
7) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ปริ มาณความชื้น (%)

ตารางที่ 4.14 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครั้งที่เคาะกับปริ มาณน้ าในดิน

จานวนครั้ง , N

ตอนที่ 3 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ค่าขีดความเหนียว (Plastic Limit) P.Lโดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ให้นกั ศึกษานาดินที่เตรี ยมไว้จากการทดลองขีดความเหลวปริ มาณ 20 กรัม เพื่อทา
การทดลองหาค่าขีดความเหนียว
2) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
3) บันทึกการทดลองที่ได้ในตารางที่ 4.15
4) คานวณหาขีดความเหนียวของ และหาค่าเฉลี่ยของขีดความเหนียวของดิน
5) คานวณหาค่าดัชนีความเหนียวของดิน
6) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 4.15 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาขีดความเหนียวของดิน
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง
กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
ค่าเฉลี่ยปริ มาณของน้ าในดิน %
Plastic Limit = 8.375 %
Plasticity Index = 10.10 %

B1
174.23
162.88
30.09
11.35
132.79
8.55

B2
175.38
164.37
30.11
11.01
134.26
8.20
8.375

ตอนที่ 4 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาขีดความหดตัวของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ค่าขีดหดตัวของดิน (Shrinkage Limit) S.L.โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ให้นกั ศึกษานาดินที่เตรี ยมไว้จากการทดลองขีดความเหลวปริ มาณ 20 กรัม เพื่อทา
การทดลองหาขีดหดตัวของดิน
2) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการทดลองหาขีดหดตัวของดิน
3) บันทึกการทดลองที่ได้ในตารางที่ 4.16
4) คานวณหาขีดหดตัวของดิน
5) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 4.16 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาขีดหดตัวของดิน
A1
A2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
45.50
45.20
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินชื้น กรัม
22.10
22.20
น้ าหนักถ้วยโลหะ+ดินแห้ง กรัม
37.50
38.50
น้ าหนักถ้วยโลหะ
กรัม
180.00
180.50
น้ าหนักของปรอท+ถ้วย กรัม
293.20
293.90
น้ าหนักของปรอท+ถาด กรัม
176.00
176.00
น้ าหนักของถาด
กรัม
23.40
23.00
น้ าหนักของดินชื้น
กรัม
15.40
16.30
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
157.90
158.30
น้ าหนักของปรอท
กรัม
11.67
11.70
ปริ มาตรของปรอท
ซม3
117.20
117.90
น้ าหนักปรอทหลังกดดิน กรัม
8.66
8.71
ปริ มาตรของดินแห้ง
ซม3
25.78
25.52
ขีดการหดตัวของดิน
%
25.65
เฉลี่ยขีดการหดตัวของดิน %

