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หน่ วยที่ 5
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน (Sieve Analysis)
หัวข้ อเรื่อง
5.1 การหาขนาดมวลคละของดิ น และการพิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สม่ า เสมอและ
สัมประสิ ทธ์ของเส้นโค้ง
5.2 ขอบข่ายการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3 ใบงานขั้นการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.4 การคานวณผลการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน

สาระสาคัญ
การหาขนาดของเม็ดดิ นโดยวิธีการร่ อนผ่านตะแกรง จะใช้ตะแกรงที่ มีขนาดช่ องเปิ ด
แตกต่างกันออกไป สาหรับเบอร์ ตะแกรงที่นิยมใช้กนั ก็คือขนาด 3/8 นิ้ว เบอร์ 4, 10, 20, 40, 100 และ
200 โดยเบอร์ ตะเกรงที่จะขาดไม่ได้ก็คือ เบอร์ 4, 100 และ 200 ซึ่ งตะแกรงที่มีช่องเปิ ดใหญ่ที่สุดจะอยู่
ด้านบนและไล่ตามลาดับลงมา ดินหรื อหิ นที่เล็กกว่าช่องเปิ ดของตะแกรงก็จะหล่นลงมาในชั้นต่อไป
ดินที่ใหญ่กว่าช่องเปิ ดของตะแกรงก็จะค้างอยูบ่ นตะแกรง แต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าตะแกรงนั้นไม่
สามารถแบ่งแยกความแบนความยาวได้ บางครั้งหิ นหรื อดิ นเม็ดเล็ก แต่มีความยาวกว่าขนาดของ
ตะแกรงก็สามารถค้างอยูบ่ นตะแกรงนั้นได้ การหาขนาดและการกระจายของเม็ดดินอาจทาได้ดว้ ยกัน
หลายวิธี แต่ที่นิยมปฏิบตั ิกนั แพร่ หลาย คือ วิธีร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis) ที่มีช่องขนาดต่างๆ
กัน มักใช้กบั ดินที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.075 ม.ม. ขึ้นไปวิธีตกตะกอนโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ หรื อหลอดดูด
(Pipette) วัดการตกตะกอนเหมาะสาหรับเม็ดดินขนาด 0.2 มม. ถึง 0.0002 มม. ทั้งสองวิธีดงั กล่าวอาจ
ใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ขนาดของตัวอย่างเดียวกันได้
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนรู ้แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการหาขนาดมวลคละของดินได้
2. อธิ บายขอบข่ายการทดลองหาขนาดมวลคละของดินได้
3. ทดลองหาขนาดมวลคละของดินได้
4. คานวณเปอร์ เซ็นต์ผา่ นตะแกรงและสรุ ปผลการทดลองได้

บทนา
มวลดินหนึ่งลูกบาศก์เมตร อาจประกอบด้วยเม็ดดินหลายขนาด เช่น 10 ซม. ลงมาจนกระทัง่
0.0002 มม. ซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า สมบัติทางฟิ สิ กส์ ของมวลดินจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดเม็ด
ดินอย่างมาก เช่น มวลดินที่มีเม็ดใหญ่กว่าตะแกรงเบอร์ 200 ส่ วนมากจะไม่มีความเหนี ยวหรื อแรงยึด
เกาะระหว่างเม็ดดิ น ซึ่ งเรี ยกว่าดิ นทรายส่ วนดิ นที่มีส่วนประกอบเป็ นเม็ดเล็กมาก ก็จะเรี ยกว่าดิ น
เหนียว นอกจากนั้นขนาดเม็ดดินยังมีอิทธิ พลกับความซึ มน้ า การรับแรง อัตราการทรุ ดตัวและอื่นๆอีก
มาก การก่อสร้ างทัว่ ไปดิ นมักจะเป็ นส่ วนประกอบทางวิศวกรรมอย่างหนึ่ ง ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ าง
เขื่อนสนามบิน ถนน แม้แต่ฐานรากอาคารขนาดใหญ่ แต่ดินที่ใช้ในงานก่อสร้างได้ดีน้ นั จะต้องมี
ขนาดคละที่เหมาะสม ซึ่ งในการหาว่าดินมีขนาดความคละกันอย่างไรนั้นจะต้องทาการหาขนาดของ
เม็ดดิน โดยดินเม็ดหยาบใช้วิธีการร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน และนาขนาดคละของดินมาใช้ในการ
จาแนกประเภทของดินต่อไป

5.1 การหาขนาดมวลคละของดิน (Sieve Analysis)
สามารถทาได้ 3 วิธี ซึ่ งแต่ละการทดลองจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของดิน คือ
1) Sieve Analysis วิธีน้ ี เหมาะกับดินเม็ดหยาบ เช่น กรวด ทราย การทดสอบโดยวิธีน้ ี ทาได้
โดยการนาดิ นที่ตอ้ งการหาขนาดใส่ ลงไปร่ อนตะแกรงมาตรฐาน ซึ่ งตะแกรงที่ ใช้ร่อนนั้นมี หลาย
ขนาด โดยจัดให้ตะแกรงขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ขา้ งบนและขนาดเล็ก สุ ดอยู่ขา้ งล่ าง ขนาดเล็กสุ ดเป็ น
ตะแกรงเบอร์ 200 ซึ่ งมีขนาดรู ตะแกรงเท่ากับ 0.075 มม. ดังรู ปที่ 5.5 เมื่อทาการร่ อนผ่านตะแกรงเสร็ จ
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แล้ว จะนามาชัง่ เพื่อคานวณหาปริ มาณดิ นส่ วนที่คา้ งหรื อผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ เป็ นเปอร์ เซ็ นต์กบั
น้ าหนักดินทั้งหมด ดังสมการที่ 5.1
น้ าหนักของ ดินในแต่ละ ตะแกรง
เปอร์เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรง =
x100 ……...(5.1)
น้ าหนักของ ดินทั้งหมด
เปอร์เซ็นต์คา้ งสะสมหาจากผลบวกสะสมของเปอร์ เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรงที่ ใหญ่
กว่าเปอร์ เซ็นต์ของดินที่ผา่ นตะแกรง (%Passing หรื อ %Finer หรื อ %Smaller) = 100 – เปอร์ เซ็นต์คา้ ง
สะสม ส่ วนเม็ดดินที่ผา่ นตะแกรงร่ อนเบอร์ 200 นามาวิเคราะห์วิธีไฮโดรมิเตอร์ จากนั้นนาผลที่ได้ไป
เขียนกราฟก็จะได้ค่าประมาณร้อยละของดินเหนียว จากการทราบปริ มาณร้อยละของขนาดเม็ดดินนั้น
2) Hydrometer Analysis วิธีน้ ี เหมาะสาหรับดิ นเม็ดละเอียดซึ่ งมีขนาดกว่า 0.075 มม. หรื อ
ตะแกรงเบอร์ 200 เช่ น ตะกอนทรายหรื อดิ นเหนี ยว การทดสอบทาได้โดยนาดิ นที่ตอ้ งการ หาขนาด
มาละลายน้ าแล้วใส่ ลงไปในหลอดแก้ว เพื่อให้เม็ดดิ นกระจายตัวและแขวนลอยอยู่ในน้ า แล้วใช้
ไฮโดรมิเตอร์ วดั อัตราการตกตะกอน หรื อวัดความถ่วงจาเพาะของเม็ดดินที่ละลายแขวนลอยอยูใ่ นน้ า
ที่ความลึก h ในช่วงเวลาต่างๆกันซึ่งจะเป็ นไปตามกฎของสโต๊ค (Storke’s Law) คือ ความเร็ วของการ
ตกตะกอนของเม็ดดินจะขึ้นอยูก่ บั ความหนาแน่นของเม็ดดิน ความหนาแน่นของของเหลว ความหนืด
ของของเหลวและขนาดของเม็ดดิน กล่าวคือดิ นเม็ดใหญ่จะตกตะกอนเร็ วกว่าดิ นเม็ดเล็ก เมื่อทราบ
ความเร็ วของการตกตะกอนก็สามารถหาขนาดของเม็ดดินได้
3) Combined Analysis คือใช้กบั ดิ นเหนี ยวที่มีกรวด ทราย ซิ ลล์ ปนอยู่ ซึ่ งเป็ นการทดลอง
Sieve Analysis บวกกับการทดลอง Hydrometer Analysis
การหาการกระจายขนาดของเม็ดดินนั้น ทาโดยการนาผลการทดสอบการหาขนาดของ
เม็ดดิน(ดินพวกเม็ดหยาบที่ได้จากวิธีร่อนผ่านตะแกรง และดินพวกเม็ดละเอียดที่ได้จากวิธีตกตะกอน)
มาเขี ยนเส้ นกราฟแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างขนาดของเม็ดดิ น ที่ มีข นาดเล็ก กว่าโดยน้ า หนักใน
กระดาษ Semi-log จะได้กราฟกระจายตัวของเม็ดดิน ดังรู ปที่ 5.1
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รู ปที่ 5.1 แสดงเส้นกราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน
จากรู ปที่ 5.1 จะเห็นว่าลักษณะกราฟการกระจายตัวของเม็ดดินสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1) ดิ นที่มีขนาดคละกันดี ได้แก่ดินที่มีขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจน ถึงขนาดเล็กคละ
กันอย่างเหมาะสม เส้นกราฟที่เขียนได้จะเป็ นเส้นโค้งสม่ าเสมอลากจากด้านหนึ่ งไปยังอีกด้านหนึ่ ง
หรื อสามารถหาจากค่า Coefficient of uniformity (CU) ซึ่ งแสดงการกระจายตัวของเม็ดดินว่ามีความ
สม่าเสมอ ได้จากสมการ
D
Cu
= 60 ............................................................................(5.2)
D10
โดยที่

D60
D10

= คือขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 60%
= คือขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 10% เรี ยกว่า ขนาด
ประสิ ทธิผล (Effective Size)
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นอกจากนี้สามารถหาจากความโค้งของเส้นกราฟที่เรี ยกว่า Coefficient of Curvature (CC) ซึ่ ง
จะแสดงถึงขนาดคละกันว่า ขนาดคละกันดี จะต้องมีลกั ษณะตามตารางที่ 2.2 หรื อ ขนาดคละกันไม่ดี
ซึ่งคานวณได้จากสมการ
Cc

2
D 30
=
....................................................................(5.3)
D10 x D 60

D30

= คือขนาดของเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 30%

ตารางที่ 5.1 ลักษณะของดินที่มีขนาดคละกันดี
ชนิดของดิน
Cu
กรวด
มากกว่า 4
ทราย
มากกว่า 6

Cc
1–3
1–3

รู ปที่ 5.2 แสดงดินที่มีขนาดคละกันดี (Well Graded Soil)2
2) ดินที่มีขนาดคละกันไม่ดี (Poorly Graded Soil) แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
ก. ดิ นที่มีขนาดเม็ดสม่ าเสมอ (Uniform Graded) คื อดิ นมี ขนาดเดี ยวกันเป็ นส่ วนใหญ่
เส้นกราฟที่ได้จะมีลกั ษณะเป็ นเส้นในแนวดิ่งขนานแกน y

รู ปที่ 5.3 แสดงดินที่มีขนาดเม็ดสม่าเสมอ (Uniform Graded)3

2
3

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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ข. ดินที่มีขนาดเม็ดขาดช่วง (Skip หรื อ Gap Graded) คือดินที่มีแต่ขนาดใหญ่หรื อขนาด
เล็ก ขาดขนาดใดขนาดหนึ่งไป เส้นกราฟจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นราบในช่วงที่ขนาดเม็ดดินขาดหายไป
สาหรับดินที่มีขนาดคละกันไม่ดีน้ ี

รู ปที่ 5.4 แสดงดินที่มีขนาดเม็ดขาดช่วง (Skip หรื อ Gap Graded)4

5.2 ขอบข่ ายในการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
เป็ นการทดลองเพื่อหาขนาดเม็ดดินของมวลดินและการกระจายส่ วนคละของเม็ดดินโดย
ใช้วิธีการร่ อนผ่านตะแกรง สาหรับเบอร์ ตะแกรงที่นิยมใช้กนั ก็คือขนาด 3/8 นิ้ว เบอร์ 4, 10, 20, 40,
100 และ 200 โดยเบอร์ ตะเกรงที่จะขาดไม่ได้ก็คือ เบอร์ 4, 100, 200 ซึ่ งตะแกรงที่มีช่องเปิ ดใหญ่ที่สุด
จะอยูบ่ นและไล่ตามลาดับลงมา ดินหรื อหิ นที่เล็กกว่าช่องเปิ ดของตะแกรงก็จะหล่นลงมาในชั้นต่อไป
ดินที่ใหญ่กว่าช่องเปิ ดของตะแกรงก็จะค้างอยูบ่ นตะแกรง
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D - 422 Standard Test Method of Particle Size
Analysis of Soils

4

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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5.3 ใบงานขั้นการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 5
ใบงานที่ 6
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 7
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ขนาดมวลคละของดิน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาขนาดมวลคละของดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาขนาดมวลคละของดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาขนาดมวลคละของดินได้
4) สามารถคานวณหาขนาดมวลคละของดินได้
5.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) ตะแกรงโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. เบอร์ 3/8” , 4 , 10 , 20 , 40 , 100 , 200 และ
ถาดรองตะแกรง พร้อมเครื่ องมือเขย่าตะแกรง
2) เครื่ องชัง่ ขนาด 2 กิโลกรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม
3) เครื่ องแบ่งตัวอย่างขนาดต่างๆ
4) แปรงลวดทองเหลือง แปรงพลาสติก และแปรงขน สาหรับทาความสะอาดตะแกรง
5) เตาอบสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ 110 ± 5 องศาเซลเซียส
6) ค้อนยาง

รู ปที่ 5.5 แสดงตะแกรงโลหะ
รู ปที่ 5.6 แสดงเครื่ องเขย่าตะแกรง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

5- 9
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง
หาขนาดมวลคละของดิน

หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

ใบงานที่ 6

หน่ วยที่ 5
สอนครั้งที่ 7

ชื่องาน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 5.7 แสดงเตาอบ 110 ± 5 องศาเซลเซียส รู ปที่ 5.8 แสดงเครื่ องชัง่ อ่านได้ถึง 0.01 กรัม
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
5.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
เอาดินตัวอย่างที่เตรี ยมไว้ มาอบหรื อตากแดดให้แห้ง ถ้ายังจับตัวกันเป็ นก้อนให้ใช้คอ้ นยาง
ทุบให้แตกเสี ยก่อน นาตัวอย่างมาคลุ กเคล้าให้เข้ากันบนผืนผ้าใบหรื อบนพื้นเรี ยบแล้วเกลี่ ยดิ นให้
กระจายและแยกด้วยวิธีแบ่งสี่ หรื อใช้เครื่ องมือแบ่งตัวอย่างดินโดยเอา 2 ใน 4 ส่ วน สาหรับปริ มาณ
ของตัวอย่างดินที่จะนามาทดสอบจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดเม็ดดินใหญ่สุดดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 แสดงปริ มาณน้ าหนักดินแห้งซึ่ งใช้ในการร่ อนผ่านตะแกรง
ขนาดเม็ดดินใหญ่สุด
3/8 นิ้ว (9.5 มม.)
3/4 นิ้ว (19.0 มม.)
1 นิ้ว (25.0 มม.)
121 นิ้ว (37.5 มม.)
2 นิ้ว (50.0 มม.)
3 นิ้ว (75.0 มม.)

น้ าหนักตัวอย่างดินอย่างน้อย (กรัม)
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 5
ใบงานที่ 6
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 7
ชื่อหน่ วย การทดลอง หา
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
ขนาดมวลคละของดิน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 5.3 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลของการทดลอง
2) ตารางที่ 5.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ผา่ น
5.3.5 ขั้นการทดลอง
1) ทาความสะอาดตะแกรงทั้งหมดด้วยแปรงทาความสะอาด แล้วทาการชั่งน้ าหนักของ
ตะแกรงแต่เบอร์ บนั ทึกค่า (ชัง่ น้ าหนักของ Pan ด้วย)
2) นาตะแกรงมาเรี ยงซ้อนกันโดยให้ตะแกรงที่มีขนาดช่ องใหญ่อยู่บน แล้วเรี ยงขนาดเล็ก
ตามลาดับดังนี้ เบอร์ 3/8” , 4 , 10 , 20 , 40 , 100 , 200 และ Pan
3) นาตัวอย่างดินที่เตรี ยมไว้เทใส่ ลงบนตะแกรงชั้นบนสุ ด ปิ ดฝาแล้วนาเข้าเครื่ องเขย่า ใช้เวลา
ในการเขย่าอย่างน้อย 10 นาที แล้วนาตะแกรงแต่ละอันไปชัง่ น้ าหนัก จะได้น้ าหนัก
ตะแกรงรวมกับดิ นที่ ค ้างบนตะแกรง นาดิ นที่ คา้ งอยู่บนตะแกรงออกทิ้งแล้วทาความ
สะอาดตะแกรงให้เรี ยบร้อย

รู ปที่ 5.9 แสดงการใช้คอ้ นยางทุบดิน
รู ปที่ 5.10 แสดงการร่ อนดินด้วยตะแกรง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 5
ใบงานที่ 6
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 7
ชื่อหน่ วย การทดลอง
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
หาขนาดมวลคละของดิน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3.6 การรายงาน
1) รายงานค่าเปอร์ เซ็นต์ผา่ นตะแกรงขนาดต่างๆ ต่อมวลรวม ลงในตารางที่ 5.3
2) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ที่ผา่ นลงในตารางที่ 5.4
3) แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสม่าเสมอ (Cu) และสัมประสิ ทธิ์ ความโค้ง (CC)
4) แสดงค่าเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาด
5.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ห้ามนาตะแกรงที่ชารุ ดมาใช้สาหรับการทดลองซึ่ งจะทาให้ได้ค่าที่ได้เกิดความผิดพลาด
2) ไม่ควรใส่ ดินในตะแกรงมากเกินไปเพราะจะทาให้การร่ อนทาได้ยาก
3) ควรใช้เวลาในการร่ อนตะแกรงให้เพียงพอหรื อแน่ใจว่าดินขนาดต่างๆ ได้ผา่ นตะแกรงตาม
ขนาดเม็ดดินจริ งๆ
4) ระวังอย่าให้เม็ดดินหายไปในระหว่างการทดลอง
5.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการทดลองจะทาให้เห็นถึงการกระจายของมวลคละของดิน ขนาดของเม็ดดิน โดยที่
การกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน มักแสดงด้วยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเม็ดในสเกล
ลอกการิ ทึม และเปอร์ เซ็ นต์โดยน้ าหนักของเม็ดที่มีขนาดเม็ดเล็กกว่าที่ ระบุ ซึ่ งเรี ยกว่ากราฟการ
กระจายของขนาดเม็ดดิน
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 6
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลอง หา
ชื่องาน
ขนาดมวลคละของดิน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
5.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน

หน่ วยที่ 5
สอนครั้งที่ 7
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 5.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินด้วยตะแกรงร่ อนดิน
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 500 กรัม
น้ าหนัก
น้ าหนัก น้ าหนัก
ช่องเปิ ด น้ าหนัก
น้ าหนัก
ส่ วนที่
ตะแกรง
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ผ่าน
ขนาด
ตะแกรง
ดินค้าง ดินค้าง
ตะแกรง ตะแกรง
ดินที่คา้ ง
ตะแกรง
เบอร์
+ ดิน
ตะแกรง สะสม
มม.
กรัม
กรัม
%
กรัม
%
%
¾ นิ้ว
½ นิ้ว
3/8 นิ้ว
No.4
No.10
No.40
No.100
No.200
Pan

19.000
12.500
9.510
4.750
2.000
0.425
0.150
0.075
-

689.50
717.66
575.00
477.45
419.55
340.50
341.50
301.10
-

689.50
0.00
968.86 251.20
1113.80 538.80
2225.85 1748.40
1017.15 597.60
624.50 284.00
529.50 188.00
569.10 268.00
256.00

0.00
6.28
13.47
43.71
14.94
7.10
4.70
6.70
6.40

0.00
6.28
19.75
63.46
78.40
85.50
90.20
92.20
98.60

100.00
93.72
80.25
36.54
21.60
14.50
9.80
7.80
1.40
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย การทดลองหา
ขนาดมวลคละของดิน

หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

ใบงานที่ 6

หน่ วยที่ 5
สอนครั้งที่ 7

ชื่องาน
การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

เปอร์ เซ็นต์ผา่ น (%)

ตารางที่ 5.4 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์เซ็นต์ผา่ น
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์เซ็นต์ผา่ น
100.00
100.00
100.00
100.00
93.72
93.72
90.00
90.00
80.25
80.00
80.25
80.00
70.00
70.00
60.00
60.00
50.00
50.00
40.00
40.00
36.54
36.54
30.00
30.00
21.60
21.60 14.50
20.00
14.50 9.80 7.80
20.00
9.80 7.80
10.00
10.00
0.00
0.00
100.000
100.000

10.000
10.000

1.000
1.000
ขนาดตะแกรง (มม.)

0.100
0.100

0.010
0.010
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

5.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
1) น้ าหนักของดินที่คา้ งบนตะแกรง (Weight of Soil Retained )
= ( น้ าหนักของตะแกรง+ดิน ) - (น้ าหนักของตะแกรง) ……….………..(5.4)
2) เปอร์เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรง (Percent Retained )
=

น้ าหนักดิน ทีค่ า้ งบนต ะแกรง
× 100 …………………………………...(5.5)
น้ าหนักของ ตัวอย่างดิน

3) เปอร์เซ็นต์คา้ งสะสม (Cumulative Percent Retained )
= นาเปอร์เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรง มาบวกแบบสะสม………..…..(5.6)
4) เปอร์ เซ็นต์ของดินที่ผา่ นตะแกรง (Percent Finer or Percent Passing )
= 100 – เปอร์เซ็นต์คา้ งสะสม………………………………...………….(5.7)
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

5) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
ตารางที่ 5.5 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
3/4 นิ้ว
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %
น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

%
%

19.000
689.50
689.50
0.00
0.00
0.00
100.00

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 689.50 – 689.50 = 0.00
0.00
=
x100 = 0.00
4 ,000
= 0.00
= 100 – 0.00 = 100

ตารางที่ 5.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
1/2 นิ้ว
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

12.500
717.66
968.86
251.20

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

6.28

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

6.28
93.72

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 968.86 – 717.66 = 251.20
251.20
x100 = 6.28
=
4 ,000
= 0.00 + 6.28 = 6.28
= 100 – 6.28 = 93.72
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หน่ วยที่ 5 การทดลองหาขนาดคละของดิน

ตารางที่ 5.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
3/8 นิ้ว
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

9.510
575.00
1,113.80
538.80

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

13.47

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

19.75
80.25

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 1,113.80 – 575.00 = 538.80
538.80
=
x100 = 13.47
4 ,000
= 6.28 + 13.47 = 19.75
= 100 – 19.75 = 80.25

ตารางที่ 5.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.4
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

4.750
477.45
2,225.85
1,748.40

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

43.71

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

63.46
36.54

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 2,225.85 – 477.45 = 1,748.40
1,748.40
=
x100 = 43.71
4 ,000
= 13.47 + 43.71 = 63.46
= 100 – 63.46 = 36.54
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ตารางที่ 5.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 5
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.10
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

2.000
419.55
1,017.15
597.60

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

14.94

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

78.40
21.60

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 1,017.15 – 419.55 = 597.60
597.60
=
x100 = 14.94
4 ,000
= 63.46 + 14.94 = 78.40
= 100 – 78.40 = 21.60

ตารางที่ 5.10 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 6
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.40
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

0.425
340.50
624.50
284.00

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง %

7.10

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

85.50
14.50

%
%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 624.50 – 340.50 = 284.00
284.00
=
x100 = 7.10
4 ,000
= 78.40 + 7.10 = 85.50
= 100 – 85.50 = 14.50
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ตารางที่ 5.11 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 7
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.100
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

0.150
341.50
529.50
188.00

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง

%

4.70

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

%
%

90.20
9.80

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 529.50 – 341.50 = 188.00
188.00
=
x100 = 4.70
4 ,000
= 85.50 + 4.70 = 90.20
= 100 – 90.20 = 9.80

ตารางที่ 5.12 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 8
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
No.200
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม. 0.075
กรัม 301.10
กรัม 381.10
กรัม 80.00

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง

%

2.00

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

%
%

92.20
7.80

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 381 – 301.10 = 80.00
80.00
=
x100 = 2.00
4 ,000
= 90.20 + 2.00 = 92.20
= 100 – 92.20 = 7.80
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ตารางที่ 5.13 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 9
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลอง 4,000
จากการชัง่ น้ าหนัก
ตะแกรงขนาด เบอร์
PAN
จากการบันทึกข้อมูล
ช่องเปิ ดของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง
น้ าหนักของตะแกรง+ดิน
น้ าหนักของดินที่คา้ ง

มม.
กรัม
กรัม
กรัม

256.00

น้ าหนักของดินค้างตะแกรง

%

6.40

น้ าหนักของดินค้างสะสม
ส่ วนที่ผา่ นตะแกรง

%
%

98.60
1.40

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
256
=
x100 = 6.40
4 ,000
= 92.20 + 6.40 = 98.60
= 100 – 98.60 = 1.40
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แบบทดสอบที่ 5 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 3 เรื่อง การทดลองหาขนาดคละมวลดิน
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การจาแนกดินทุกระบบจาเป็ นจะต้องใช้ตะแกรงขนาดใดเป็ นตัวจาแนก
ก. No. 200, No.10
ข. No. 200, No.40
ค. No. 200
ง. No. 100
2. ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความสม่าเสมอของดินคือข้อใด
ก. D60 / D30
ข. D30 / D60
ค. D60 / D 10
ง. D10 / D60
3. การหาขนาดของเม็ดดินไม่เหมาะกับดินประเภทใด
ก. ดินเหนียว
ข. ทราย
ค. ทรายแป้ ง
ง. กรวด
4. จะหาเปอร์เซ็นต์ของดินที่คา้ งบนตะแกรงได้จากข้อใด
น้ าหนักดิน ในตะแกรง
ก.
น้ าหนักของ ดินผ่านตะแ กรง
ข.

น้ าหนักดิน ในตะแกรง
น้ าหนักของ ตะแกรง

ค.

น้ าหนักดิน ผ่านตะแกรง
น้ าหนักของ ดินในตะแกร ง

ง.

น้ าหนักดิน ในตะแกรง
น้ าหนักของ ดินทัง้ หมด
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5. ดินที่มีขนาดคละกันไม่ดี Poorly Graded soil คือข้อใด
ก. ดินที่มีขนาดสม่าเสมอเท่ากัน
ข. ดินที่มีขนาดของเม็ดเหลี่ยมและกลมคละกัน
ค. ดินที่มีเฉพาะเม็ดเหลี่ยม
ง. ดินที่มีเฉพาะเม็ดกลม
6. ดินตัวอย่างขนาดเม็ดใหญ่สุด 19 มม. จะใช้ตวั อย่างของดินจานวนเท่าไหร่ ในการทดลองหาขนาด
คละเม็ดดินด้วยตะแกรง
ก. 500 กรัม
ข. 1,000 กรัม
ค. 2,000 กรัม
ง. 3,000 กรัม
7. ตะแกรงที่มีขนาด No.100 หมายถึงข้อใด
ก. ช่องของตะแกรงมี 100 ช่องใน 1 ซม2
ข. ช่องของตะแกรงมี 100 ช่องใน 1 นิ้ว2
ค. ช่องของตะแกรงมีขนาด 100 x 100 ซม2
ง. ช่องของตะแกรงมีขนาด 100 x 100 นิ้ว2
จากรู ปให้ตอบคาถามข้อ 8 – ข้อ 10
100.00

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE

95.00

100.00

PERCENT PASSING BY WEIGHT (%)

90.00
80.00

75.00

70.00
60.00

60.00
50.00
40.00
30.00

25.00
8.00

20.00
10.00
0.00

100.000

10.000

1.000

DIMETER (mm)

0.100
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8. จากรู ปค่าของ D60 มีค่าเท่าไหร่
ก. 60%
ข. 15.5 มม.
ค. 4.8 มม.
ง. 4 %
10. ค่าของ Cc มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 21.34
ข. 2.83
ค. 1.40
ง. 0.02
10. ค่าของ Cu มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 10.89
ข. 5.556
ค. 1.96
ง. .510
คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 ขนาดของตะแกรงร่ อนดิน นิ ยมใช้ No 200- 100- 80- 60- 40- 10- 4
…….2.2 รู ตะแกรงขนาด 0.075 มม. คือตะแกรงเบอร์ 100
D10 2
….....2.3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความโค้งคือ
D 60 xD 30
…….2.4 ดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่า 10 % ควรหาขนาดเม็ดดินด้วยวิธีอื่น
…….2.5 ขนาดของตะแกรงที่จะขาดไม่ได้คือตะแกรงเบอร์ 4 และเบอร์ 200
…….2.6 ลักษณะของช่องรู ตะแกรงมีลกั ษณะรู ปทรงกลม
…….2.7 ถ้าค่าของ Cu ต่า (น้อยกว่า 4 หรื อ 6 ) แสดงว่าเม็ดดินมีขนาดใกล้เคียงกัน
……2.8 ดินเม็ดหยาบ หมายถึง ดินที่มีขนาดโตกว่าช่องเปิ ดของตะแกรงเบอร์ 200
……2.9 ดินเม็ดละเอียด หมายถึง ดินที่มีขนาดเล็กกว่าช่องเปิ ดตะแกรง เบอร์ 200
……2.10 ค่าของ D10 หมายความว่า ปริ มาณ 10 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนักของดินมีขนาด
เล็กกว่า 0.083 มม.
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาขนาดมวลคละของดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 4 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลองหา
ขนาดมวลคละของดินโดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาค่าขนาดมวลคละของดิน
2) บันทึกการทดลองที่ได้ตามตารางที่ 5.13
ตารางที่ 5.14 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาค่าขนาดมวลคละของดิน
การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินด้วยตะแกรงร่ อนดิน
น้ าหนักดินแห้งที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ………….กรัม
น้ าหนัก
น้ าหนัก น้ าหนัก
ช่องเปิ ด น้ าหนัก
น้ าหนัก
ตะแกรง
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ขนาด
ตะแกรง
ดินค้าง ดินค้าง
ตะแกรง ตะแกรง
ดินที่คา้ ง
เบอร์
+ ดิน
ตะแกรง สะสม
มม.
กรัม
กรัม
กรัม
%
%
3/4 นิ้ว
1/2 นิ้ว
3/8 นิ้ว
No.4
No.10
No.40
No.100
No.200
PAN

19.000
12.500
9.510
4.750
2.000
0.425
0.150
0.075
-

689.50
717.66
575.00
477.45
419.55
340.50
341.50
301.10
-

689.50
0.00
968.86 251.20
1113.80 538.80
2225.85 1748.40
1017.15 597.60
624.50 284.00
529.50 188.00
569.10 268.00
256.00

0.00
6.28
13.47
43.71
14.94
7.10
4.70
6.70
6.40

0.00
6.28
19.75
63.46
78.40
85.50
90.20
92.20
98.60

ส่ วนที่
ผ่าน
ตะแกรง
%
100.00
93.72
80.25
36.54
21.60
14.50
9.80
7.80
1.40
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3) เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ผา่ นตะแกรงลงในตาราง
ที่ 5.14
4) คานวณหาค่า Cu และ Cc
ตารางที่ 5.15 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์เซ็นต์ผา่ น

เปอร์ เซ็นต์ผา่ น (%)

กราฟแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างขนาดตะแกรงกับเปอร์ เซ็นต์ ผ่าน
100.00
100.00
90.00
90.00
80.00
80.00
70.00
70.00
60.00
60.00
50.00
50.00
40.00
40.00
30.00
30.00
20.00
20.00
10.00
10.00
0.00
0.00
100.000
100.000

10.000
10.000

1.000
1.000
ขนาดตะแกรง (มม.)

0.100
0.100

0.010
0.010

5) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

