หน่ วยที่ 7
การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)
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หน่ วยที่ 7
การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)
หัวข้ อเรื่อง
7.1
7.2
7.3
7.4

ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าในดินกับความแน่นของดิน
ขอบข่ายการทดลองการบดอัดดิน
ใบงานขั้นการทดลองการบดอัดดิน
การคานวณจากผลการทดลองการบดอัดดิน

สาระสาคัญ
การบดอัดดินให้ได้ความแน่ นสู ง ตามความต้องการหรื อตามจุดประสงค์ของการใช้งาน
จะต้องอาศัยน้ าเป็ นตัวประสานเชื่อม แต่ถา้ น้ ามีอยูม่ ากเกินไป น้ าจะไปหุ ม้ เคลือบรอบๆ มวลดิน ทาให้
อณูของเม็ดดิ นแยกตัวห่ างจากกัน หรื อถ้ามีน้ าอยู่นอ้ ยเกินไป การประสานเชื่ อมไม่ดีพอที่จะช่วยให้
การบดอัดเม็ดดินเบียดชิดกันเท่าที่ควร
ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริ งดังกล่าว RR. Proctor (1933) ได้กาหนดวิธีทดสอบหาความ
สัมพันธ์ ระหว่างเปอร์ เซ็ นต์ความชื้ นกับความแน่ นของดิ นที่ได้จากการบดอัดในห้องปฏิ บตั ิการซึ่ ง
ต่อมาได้เป็ นที่ยอมรับและนิ ยมใช้ทดสอบการบดอัดดิ นในงานก่อสร้ างโดยทัว่ ไปว่าเป็ นวิธีทดสอบ
มาตรฐาน (Standard Proctor Test) โดยเฉพาะการทดสอบเพื่อควบคุมงานก่อสร้างถนน สนามบิน
เขื่อนดิ น พื้นโรงงาน ฯลฯ ในปั จจุบนั ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งได้วิวฒั นาการมีขนาดใหญ่ข้ ึน
บรรทุกน้ าหนักได้มากขึ้นหลายเท่าตัว พลังงานที่ใช้ในการ บดอัดก็จาเป็ นจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย จึงได้มี
การกาหนดวิธีทดสอบการบดอัดดินโดยการเพิ่มพลังงานให้สูง ขึ้นเพื่อจะได้ฐานดินที่มีความแน่นสู ง
รับน้ าหนักได้มาก เรี ยกว่า วิธีทดสอบแบบโมดิฟายด์ (Modified Proctor Test)
สาหรับพื้นที่จริ งพลังงานที่ใช้ในการบดอัดเปรี ยบได้กบั จานวนครั้งที่เครื่ องจักรบดอัดวิ่ง
ผ่า น แต่ ส าหรั บ ในห้องปฏิ บ ัติก ารทดลองจะถู ก เปลี่ ย นมาเป็ นการกระทุ ้ง ตามวิธี ก ารทดลองของ
Proctor โดยค่าพลังงานในการบดอัดนั้นจะขึ้นอยูก่ บั น้ าหนักของค้อนกระทุง้ ความสู งของระยะปล่อย
จานวนชั้นของการบดอัด จานวนครั้งที่กระทุง้ ต่อชั้น และปริ มาตรของโมล
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าในมวลดินกับความแน่นของมวลดินได้
2. บอกขอบข่ายการทดลองการบดอัดดินได้
3. บอกมาตรฐานการบดอัดดินทั้ง 2 มาตรฐานได้
4. ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนและใช้เครื่ องมืออย่างถูกต้องได้
5. บันทึกผลการทดลองเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ ากับความหนาแน่นได้
6. คานวณหาค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดและปริ มาณน้ าสู งสุ ดที่ทาให้มวลดินแน่นที่สุดได้

บทนา2
การบดอัดดินคือ การปรับปรุ งคุณภาพดินโดยการประยุกต์ใช้พลังงานเชิงกล ซึ่ งเป็ นการ
ปรับปรุ งคุ ณภาพดิ นปริ มาณความชื้ นที่มีความเหมาะสมที่สุด สาหรับดิ นที่ไม่มีความเชื่ อมแน่ นจะ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพด้วยวิธีการบดอัดโดยอาศัยการสั่นสะเทื อนและสาหรับดิ นเม็ดละเอี ยด สามารถ
ทดสอบการบดอัดดินได้ในห้องปฏิบ ตั ิการ โดยวิธีของ Proctor แต่ถา้ เป็ นในสนามสามารถเลือกใช้
เครื่ องจักรบดอัดชนิ ดต่างๆกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามชนิดของดินจุดประสงค์ของการบด
อัดดินก็เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของมวลดิน ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์หลายข้อดังนี้
1. ลดการทรุ ดตัวของดิน
2. เพิ่มกาลังต้านทานแรงเฉือนของดินและปรับปรุ งเสถียรภาพความลาดชัน
3. ปรับปรุ งกาลังต้านทานน้ าหนักของพื้นทาง
4. ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริ มาตร เช่น สาเหตุจากการบวมตัวและการหดตัว
ของดิน
5. ลดการซึ มผ่านของน้ าในดิน

2

สานักงานกองทุนการวิจยั แห่ งชาติ. คู่มือการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ . 2549. หน้า 152
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พื้นฐานการบดอัดดินที่มีความเชื่ อมแน่น ได้ถูกสร้างความสัมพันธ์ข้ ึนโดย R.R. Proctor
ในปี 1933 โดยเริ่ มต้นเมื่อมีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ าใน Los Angeles และเขาได้พฒั นาหลักการบด
อัดดินโดยตีพิมพ์ในหนังสื อ Engineering New-Record (Proctor, 1933) แล้วนาวิธีการทดสอบนี้ ไปใช้
ในห้องปฏิบตั ิการโดยเรี ยกวิธีการดังกล่าวว่า Proctor Test ซึ่ งมีวิธีการทดสอบ 2 แบบคือ การบดอัด
แบบมาตรฐาน และการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน โดยที่ Proctor ได้กล่าวไว้วา่ ในการบดอัดดิ น
มักจะมีตวั แปรควบคุมอยู่ 4 ตัว คือ
1. ความหนาแน่นแห้ง
2. ปริ มาณความชื้น)
3. พลังงานในการบดอัด
4. ชนิดของดิน
การบดอัดสามารถแยกได้ 2 ส่ วน ดังนี้
1. การบดอัดดินในสนามโดยใช้เครื่ องจักรมี 3 ลักษณะดังนี้
1.1. วิง่ รถบดอัดไปมา เช่น รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อยาง รถบดตีนแกะ
1.2. ประเภทสั่นหรื อเขย่า เช่ น รถบดสั่ นสะเทื อน เครื่ องสั่นแบบแผ่นแบนและ
เครื่ อง สั่นแบบกระแทก
1.3. ประเภทกระทุง้ เช่ น สองเกลอ สามเกลอ กบกระโดด หรื อเครื่ องกระทุง้ ที่ใช้
กาลังจากเครื่ องบด
2. การบดอัดดินในห้องทดลอง มี 3 วิธี ดังนี้
2.1. วิธีบดอัดทางพลศาสตร์ วิธีน้ ี จะทาโดยการใช้คอ้ นเหล็กปล่อยตกบดอัดดิ นใน
แบบโมล ซึ่งใช้กนั ทัว่ ไป
2.2. วิธีบดอัดแบบนวด วิธีน้ ี เหมาะกับการเตรี ยมตัวอย่างดิน สาหรับทดสอบแรงอัด
แบบไม่ถูกจากัด (Unconfined Compression Test)
2.3. วิธี บ ดอัดทางสถิ ติศ าสตร์ วิธี น้ ี เหมาะส าหรั บ การเตรี ย มตัวอย่า งดิ น เพื่ อการ
ทดสอบแรงอัด 3 แกนและการอัดตัวคายน้ า วิธีน้ ีทาได้ 2 ประเภทคือ
2.3.1 การบดอัดแบบมาตรฐาน
2.3.2 การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน
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density)gm/cc
คววามหนาแน่นนแห้แห้ง ง(Dry
(Drydensity)
gm/cc
คววามหนาแน่

ค่าพลังงานต่อปริ มาณของการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน จะมีค่าสู งกว่าการบดอัดแบบ
มาตรฐานเท่ากับ 4.5 เท่า แต่การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานจะได้ความแน่ นแห้งสู งกว่าการบดอัด
แบบมาตรฐานเพียง 10% เท่านั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง และค่าความชื้ นจากผลการบดอัดในห้องทดลอง
การบดอัดในห้องทดลอง โดยทาการบดอัด 4-6 ครั้ง ครอบคลุมค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด
2.30
2.30
2.25
2.25
2.20
2.20
2.15
2.15
2.10
2.10
5.03
5.03

8.10
8.10

11.30
11.30

8.87
8.87

ปริปริมาณความชื
มาณความชื้ น้ น(Water
(Watercontent)
content)%%

รู ปที่ 7.1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและค่าปริ มาณความชื้ น3

3

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
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7.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นแห้ ง ปริมาณนา้ และพลังงาน4
ความหนาแน่นของดินที่บดอัดแล้ว นอกจากปริ มาณน้ าที่ใช้ในการบดอัดแล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั
วิธีการบดอัดและพลังงานที่ใช้ในการบดอัด สาหรั บการบดอัดดิ นชนิ ดเดี ยวกันโดยใช้ปริ มาณน้ าที่
เท่ากัน แต่พลังงานในการบดอัดต่างกัน จะได้ความหนาแน่ นที่ต่างกันด้วย ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นแห้ง ปริ มาณน้ าและพลังงาน เมื่อใช้พลังงานในการบดอัดเพิ่มขึ้นจะได้ ความหนาแน่น
แห้ ง สู ง ขึ้ น , ความชื้ น ที่ เ หมาะสมลดลง, ความหนาแน่ น แห้ ง จะเพิ่ ม มากขึ้ น ในด้า นที่ แ ห้ ง และ
ความหนาแน่นแห้งในด้านที่เปี ยกจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ดังรู ปที่ 7.2

ความหนาแน่นแห้ง (Dry density) gm/cc

1.75

ด้านแห้ง

ด้านเปี ยก
พลังงานมาก

1.65

พลังงานน้อย
ด้านแห้ง

ด้านเปี ยก

1.55
10

12

14
16
18
20
22
ปริ มาณความชื้น (Water content)
%
รู ปที่ 7.2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง, ปริ มาณน้ า และพลังงาน
%

4

สราวุธ จริ ตงาม. กลศาสตร์ ของดิน. หน้า 90
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7.2 ขอบข่ ายการทดลองการบดอัดดิน
การทดลองความแน่นแบบมาตรฐานและการทดลองความหนาแน่นแบบสู งกว่ามาตรฐาน
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ
7.2.1 D 1140 - 54 Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Standard Effort [12,400 ft- lb / ft3 (600 kN- m / m3) ]
7.2.2 D 1557 – 00 Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort [56,000 ft- lb / ft3 (2,700 kN- m / m3) ]
ตารางที่ 7.1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้และข้อกาหนดในการทดลอง
ขนาดแบบ
น้ าหนัก
เส้นผ่า
ความ ค้อนบด จานวน
วิธีทดสอบ
อัด
ชั้น
ศูนย์กลาง สู ง
กก.
ซม.
ซม.
โมล
10.16
11.68
2.5
3
มาตรฐาน
15.24
12.70
2.5
3
โมลสู งกว่า 10.16
11.68
4.5
5
มาตรฐาน
15.24
12.70
4.5
5

ระยะยก
ค้อนสู ง
ซม.
30
30
45
45

จานวนการ
บดอัด
แต่ละชั้น
ครั้ง
25
56
25
56

แบบ
โมล
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 2

รู ปที่ 7.3 แสดงโมล เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10.16 ซม. และขนาด 15.24 ซม.
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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ตารางที่ 7.2 แสดงการบดอัดแบบมาตรฐาน5
ลาดับที่
1. ขนาดของโมล
2. ความสู งของโมล
3. ปริ มาตรของโมล
4. น้ าหนักของค้อน
5. ระยะยก
6. จานวนชั้น
7. จานวนครั้งที่
กระทุง้ ต่อชั้น
8. พลังงาน
ในการบดอัด
9. วัสดุดิน

A
4 นิ้ว (10.16 ซม.)
4.584 นิ้ว (11.68 ซม.)
0.0333 ลบ.ฟุต
(944 ลบ.ซม.)
5.5 ปอนด์ (2.5 กก.)
12.0 นิ้ว
3

วิธีการ
B
4 นิ้ว
4.584 นิ้ว
0.0333 ลบ.ฟุต
5.5 ปอนด์
12.0 นิ้ว
3

C
6 นิ้ว (15.24 ซม.)
4.584 นิ้ว
0.075 ลบ.ฟุต
(2,124 ลบ.ซม.)
5.5 ปอนด์
12.0 นิ้ว
3

25

25

56

12,375 ฟุต-ปอนด์
ต่อลบ.ฟุต
(600 กน-เมตร/ลบ.ม)
ผ่ า นตะแกรงเบอร์ 4
(4.75 มม.) อาจจะใช้
ดินที่คา้ งตะแกรงเบอร์
4 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
20 เปอร์เซ็นต์

12,375 ฟุต-ปอนด์
ต่อลบ.ฟุต

12,375 ฟุต-ปอนด์
ต่อลบ.ฟุต

ผ่ า นตะแกรงเบอร์ 4
อ า จ ใ ช้ ดิ น ที่ ค้ า ง
ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์ 4
มากกว่าหรื อเท่ากับ 20
เปอร์ เ ซ็ น ต์ และดิ น ที่
ค้างตะแกรงขนาด 3/8
นิ้ว (9.5 มม.)

ผ่ า นตะแกรงเบอร์ 4
ใ ช้ ดิ น ที่ ค้ า ง บ น
ตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ ว
มากกว่าหรื อเท่ากับ 20
เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ละดิ น ที่
ค้างตะแกรงเบอร์ ¾
นิ้ ว น้ อ ย ก ว่ า 30
เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ ลบ.ฟุต = ลูกบาศก์ฟุต
ลบ.ม
= ลูกบาศก์เมตร
กน-เมตร/ลบ.ม = กิโลนิวตัน- เมตร/ ลูกบาศก์เมตร
5
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ตารางที่ 7.3 แสดงการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Test)6
วิธีการ
ลาดับที่
A
B
C
1. ขนาดของโมล
4 นิ้ว
4 นิ้ว
6 นิ้ว
2. ความสู งของโมล
4.584 นิ้ว
4.584 นิ้ว
4.584 นิ้ว
3. ปริ มาตรของโมล
0.0333 ลบ.ฟุต
0.0333 ลบ.ฟุต
0.075 ลบ.ฟุต
4. น้ าหนักของค้อน 10 ปอนด์ (4.54 กก.)
10 ปอนด์
10 ปอนด์
5. ระยะยก
18.0 นิ้ว (45.72 ซม.)
18.0 นิ้ว
18.0 นิ้ว
6. จานวนชั้น
5
5
5
7. จานวนครั้งที่
25
25
56
กระทุง้ ต่อชั้น
8. พลังงานในการ
56,250 ฟุต-ปอนด์
56,250 ฟุต-ปอนด์
56,250 ฟุต-ปอนด์
บดอัด
ต่อลบ.ฟุต
ต่อลบ.ฟุต
ต่อลบ.ฟุต
(2700 กน-เมตร/ลบ.ม)
9. วัสดุดิน
ใช้ ดิ น ที่ ค ้า งตะแกรง อา จจ ะ ใ ช้ ดิ นที่ ค้ า ง อา จจ ะ ใ ช้ ดิ นที่ ค้ า ง
เบอร์ 4 น้อ ยกว่า หรื อ ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์ 4 ตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ ว
เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า หรื อเท่ากับ มากกว่า 20 เปอร์ เซ็นต์
20 เปอร์เซ็นต์ และค้าง และค้างตะแกรงขนาด
ตะแกรงขนาด 1/8 นิ้ว ¾ นิ้ ว น้อ ยกว่ า 30
น้ อ ยกว่ า หรื อเท่ า กั บ เปอร์เซ็นต์
20 เปอร์เซ็นต์

6
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7.3 ใบงานขั้นการทดลองการบดอัดดิน
รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาค่าการบดอัดดินได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาค่าการบดอัดดินได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาค่าการบดอัดดินได้
4) สามารถคานวณหาค่าการบดอัดดินได้

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9
จานวน 4 ชั่วโมง

7.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) การบดอัดแบบสู ง กว่ามาตรฐาน แบบหล่ อทดสอบการบดอัดดิ น มี สองขนาดให้
เลือกใช้คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน 4 นิ้ว ความสู ง 4.584 นิ้ ว และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6 นิ้ ว ความสู ง 4.584 นิ้ ว พร้อมด้วยปลอกที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกันและแผ่นฐานสู ง 50 ม.ม. (มีปริ มาตร 1,000 ซม.3)

รู ปที่ 7.4 แสดงโมลการบดอัดดิน
รู ปที่ 7.5 ปลอกและแผ่นฐาน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 7
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 9
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
2) ค้อนบดอัดแบบมาตรฐาน หนัก 5.5 ปอนด์ ระยะยก 12 นิ้ว และแบบสู งกว่ามาตรฐาน
หนัก 10 ปอนด์ ระยะยก 18 นิ้ว
3) แม่แรงสาหรับดันตัวอย่างดินออกจากโมล
4) เหล็กปาดดินสันตรงขนาด 30 ซม.
5) ตะแกรงร่ อนดินขนาด เบอร์ 4
6) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม
7) ถาดผสมดิน
8) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
9) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส
10) กระบอกตวงน้ า มีขีดแบ่งปริ มาตร
11) ช้อนตักดิน
12) ค้อนยาง
13) กระป๋ องใส่ ตวั อย่างดิน

รู ปที่ 7.6 แสดงค้อนบดอัดแบบมาตรฐาน
รู ปที่ 7.7 แสดงค้อนยาง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองบดอัดดิน

รู ปที่ 7.8 แสดงตูอ้ บดิน

หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ใบงานที่ 8

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9

ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 7.9แสดงเครื่ องชัง่ ดิน 0.10 กรัมถึง 10 กิโลกรัม

รู ปที่ 7.10 แสดงถาดใส่ ดินและกระบอกตวงน้ า
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 7
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 9
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ าสะอาด
2) ดินตัวอย่างที่จะหาการบดอัด
7.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 7.4 ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
2) ตารางที่ 7.5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าในดินกับความหนาแน่นแห้ง
7.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1) นาตัวอย่างดินที่ได้จดั เตรี ยมไว้มาเทลงในถาดผสมดิ น ใช้คอ้ นยางทุบดินที่เกาะอยูอ่ อก
จากกันถ้าตัวอย่างเป็ นดินเหนี ยว ผึ่งให้แห้งแล้วทุบให้ละเอียดหรื ออาจใช้เครื่ องบดร่ อน
ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 หนักประมาณ 3 – 5 กิโลกรัม
2) วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ความสู งของโมล เพื่อหาปริ มาตรของดินในโมล จากนั้น
ประกอบโมล และแผ่นฐาน พร้อมชัง่ น้ าหนัก (ไม่ตอ้ งชัง่ ปลอกสวม)
3) นาตัวอย่างดินที่เตรี ยมไว้อย่างน้อย 3 กิ โลกรัมสาหรับทดสอบแบบมาตรฐานและ 5
กิโลกรัม สาหรับการทดสอบแบบสู งกว่ามาตรฐาน โดยเริ่ มผสมน้ าให้มีความชื้ น ตาม
ค่าที่ได้จากขั้นตอนการเตรี ยมตัวอย่างแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
4) ตักดินใส่ โมลที่ประกอบไว้แล้ว โดยประมาณให้ความสู งในแต่ละชั้นเท่าๆ กัน โดยมี
จานวน 3 ชั้น สาหรับโมลแบบมาตรฐาน และ 5 ชั้นสาหรับโมลแบบสู งกว่ามาตรฐาน
เมื่อบดอัดครบจานวนชั้นแล้ว ให้ดินพ้นขอบโมลขึ้นไปประมาณ 1 - 2 ซม.
5) ใช้คอ้ นหนัก 5.5 ปอนด์สาหรับบดอัดแบบมาตรฐานและ 10 ปอนด์สาหรับบดอัดแบบสู ง
กว่ามาตรฐาน บดอัดดินในโมล แต่ละชั้นให้ทวั่ ทั้งโมล ให้บดอัดชั้นละ 25 ครั้ง สาหรับ
โมล ขนาด 4 นิ้ว. และ 56 ครั้งสาหรับโมล ขนาด 6 นิ้ว โดยให้โมลวางอยู่บนพื้น
คอนกรี ตเรี ยบ หรื อทาการทดสอบตามตารางที่ 7.4 และตารางที่ 7.5 ตามลาดับ
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองบดอัดดิน

หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ใบงานที่ 8

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9

ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 7.11 แสดงการทุบดินให้แยกออกจากกัน รู ปที่ 7.12 แสดงการบดอัดดินบนพื้นที่เรี ยบแข็ง

รู ปที่ 7.13 แสดงการปาดดินส่ วนเกินออก รู ปที่ 7.14 แสดงการชัง่ เพื่อหาน้ าหนักของดินในโมล

รู ปที่ 7.15 แสดงการดันดินออกจากโมล รู ปที่ 7.16 แสดงผสมน้ าเพิ่มกับดินเดิมและดินในโมล
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

7 - 15
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 7
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 9
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
6) เมื่อตอกกระทุง้ บดอัดครบจานวนครั้งแล้วถอดปลอกสวมของโมลออก ใช้บรรทัดเหล็ก
ปาดดินส่ วนที่สูงเกินปากโมลออก และอุดแต่งผิวดินให้เรี ยบเสมอปากโมล ใช้แปรงปั ด
ทาความสะอาดดิ นที่คา้ งอยูน่ อกโมลแล้วถอดแผ่นฐานออก นาไปชัง่ หาน้ าหนักดิ นใน
โมล ให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
7) ดันแท่งตัวอย่างดินออกจากโมล แล้วผ่ากลางตามแนวตั้ง เก็บดินตัวอย่างตามแนวผ่าอย่าง
น้อย 100 กรัม แล้วนาไปชัง่ น้ าหนักและนาเข้าในเตาอบเพื่อคานวณหาปริ มาณความชื้ น
ต่อไป
8) ใช้คอ้ นยางทุบก้อนดินที่เหลือให้แตกออกจนร่ วน แล้วผสมน้ าเพิ่มอีก 2 - 3 % คลุกเคล้า
กันให้ทวั่ สม่าเสมอ แล้วทาการทดลองซ้ าตามข้อ 4 ถึง 7 จนกระทัง่ น้ าหนักดินในโมลที่
ชัง่ ได้ครั้งสุ ดท้ายลดลง และอย่างน้อยควรจะเปลี่ยนหรื อเพิ่มปริ มาณน้ าถึง 5 ครั้ง
9) หาค่าความหนาแน่ นแห้งสู งสุ ด และค่าปริ มาณน้ าสู งสุ ดที่ทาให้ดินแน่นที่สุด จากการ
เขียนเส้นกราฟ
7.3.6 การรายงาน
1) หาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ความชื้ น และความหนาแน่นของดินแห้ง โดยการนา
ค่าความหนาแน่นของดินแห้ง มาเขียนเส้นกราฟในแกนตั้งและปริ มาณน้ าในดินมาเขียน
เส้นกราฟในแกนนอน
2) หาค่าปริ มาณน้ าสู งสุ ดจากเส้นโค้งของกราฟในข้อ 1
3) หาค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด
4) ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 7
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 9
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.7 ข้ อควรระวัง
1) หากเป็ นดินลูกรังหรื อกรวดบด อย่าทุบดินจนเม็ดดินแตก ถ้าเป็ นดินเหนียวควรผึ่งให้แห้ง
แล้วทุบให้ดินแตกละเอียด
2) ระหว่างการใช้คอ้ นทาการบดอัด ให้วางโมลบนพื้นที่เรี ยบและแข็งแรงมัน่ คง เพื่อไม่ให้
ยกตัวขึ้น ขณะทาการตอกจะทาให้สูญเสี ยพลังงานในการบดอัดได้
7.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) การบดอัดดินนี้ จะมีวิธีการทดสอบ 2 แบบคือ การบดอัดแบบมาตรฐาน และการบดอัด
แบบสู งกว่ามาตรฐานและในการบดอัดดิ นมักจะมีตวั แปรควบคุมอยู่ 4 ตัว คือ ความ
หนาแน่นแห้ง, ปริ มาณความชื้น, พลังงานในการบดอัดและชนิดของดิน
2) สาหรับพื้นที่จริ งพลังงานที่ใช้ในการบดอัดเปรี ยบได้กบั จานวนครั้งที่เครื่ องจักรบดอัดวิง่
ผ่าน แต่สาหรั บในห้องปฏิ บตั ิ การทดลองจะถู กเปลี่ ยนมาเป็ นการกระทุ ง้ ตามวิธีการ
ทดลองของ Proctor โดยค่าพลังงานในการบดอัดนั้นจะขึ้นอยู่กบั น้ าหนักของค้อน
กระทุง้ ความสู งของระยะปล่อยตก, จานวนชั้นของการบดอัด , จานวนครั้งที่กระทุง้ ต่อ
ชั้น และปริ มาตรของโมล
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง การบดอัดดินแบบมาตรฐาน

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่9
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 7.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
แบบมาตรฐาน
จานวนชั้น
3
ขนาด
10.10 ซม.
จานวนการตอก/ชั้น
25
ความสู ง
11.62 ซม.
น้ าหนักของค้อนตอก
2.49 กก.
ปริ มาตร
931.01 ซม.3
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
1
2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 162.04
163.28
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
154.59
155.17
น้ าหนักของน้ า
กรัม
7.45
8.11
กระป๋ องอบดินหมายเลข
กรัม
30.77
30.69
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
123.82
124.48
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.02
6.52
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,514.00
5,629.00
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
3,990.00
น้ าหนักดิน
กรัม 1,524.00
1,639.00
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.64
1.76
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.54
1.65

3
A3
161.68
152.34
9.34
30.53
121.81
7.67

4
A4
162.90
152.36
10.54
30.82
121.54
8.67

5,693.00
3,990.00
1,703.00
1.83
1.70

5,574.00
3,990.00
1,584.00
1.70
1.57
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองบดอัดดิน

ใบงานที่ 8

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9

ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

ความหนาแน่นแห้ง กรัม / ซม.3

1.80
1.70

d = 1.70 กรัม/ซม3

1.60
1.50
6.02

O.M.C. = 7.60 %
6.52
7.67
8.67
ปริ มาณความชื้น (%)

ตารางที่ 7.5 แสดงตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริ มาณความชื้น
ของการทดลองบดอัดดินแบบมาตรฐาน
จากตารางกราฟที่ 7.5 จะได้วา่
ปริ มาณความชื้นสู งสุ ด (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) = 7.60 %
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (MAXIMUM DRY DENSITY) d = 1.70 กรัม/ซม.3
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รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 8
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน
การทดลองบดอัดดิน
7.3.10 ตารางการปฏิบัติการทดลอง การบดอัดดินแบบสู งกว่ ามาตรฐาน

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9
จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 7.6 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
แบบสู งกว่ามาตรฐาน
จานวนชั้น
5
ขนาด
10.10 ซม.
จานวนการตอก/ชั้น
25
ความสู ง
11.62 ซม.
น้ าหนักของค้อนตอก
4.54 กก.
ปริ มาตร
2,121.56 ซม.3
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
1
2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A1
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 168.22
169.37
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
161.61
158.92
น้ าหนักของน้ า
กรัม
6.61
10.45
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
30.11
29.87
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
131.50
129.05
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
5.03
8.10
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 10,885.00 11,293.00
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
5,989.00
น้ าหนักดิน
กรัม 4,896.00
5,304.00
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
2.31
2.50
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
2.20
2.31

3
A3
170.24
155.97
14.27
29.64
126.33
11.13

4
A4
166.82
155.67
11.15
29.93
125.74
8.87

11,442.00
5,989.00
5,453.00
2.57
2.31

11,028.00
5,989.00
5,039.00
2.38
2.18
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองบดอัดดิน

ความหนาแน่นแห้ง กรัม / ซม.3

2.40

ใบงานที่ 8

หน่ วยที่ 7
สอนครั้งที่ 9

ชื่องาน
การทดลองบดอัดดิน

จานวน 4 ชั่วโมง

d = 2.33 กรัม/ซม3

2.35
2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
5.03

O.M.C. = 10.00 %
8.10
11.30

8.87

ปริ มาณความชื้น (%)
ตารางที่ 7.7 กราฟตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริ มาณความชื้น
ของการทดลองบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐาน
จากตารางกราฟที่ 7.7 จะได้วา่
ปริ มาณความชื้นสู งสุ ด (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) = 10.00 %
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (MAXIMUM DRY DENSITY) d = 2.33 กรัม/ซม.3
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7.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองการบดอัดดิน
1) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ
W -W
ω
= wet s ………………….……..……..…………...(7.1)
Ws
เมื่อ
ω
= ปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละคิดเทียบกับมวลของดินอบแห้ง
Wwet
= มวลของดินเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัม
Ws
= มวลของดินอบแห้ง มีหน่วยเป็ นกรัม
2) คานวณหาค่าความแน่นเปี ยก (Wet Density)
W
wet
= wet ……………………………………………...…….(7.2)
V
เมื่อ
wet
= ความแน่นเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
Wwet
= มวลของดินเปี ยกที่บดอัดในแบบ มีหน่วยเป็ นกรัม
V
= ปริ มาตรของแบบ หรื อปริ มาตรของดินเปี ยกที่บดอัดในแบบมี
หน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
3) คานวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density)
γ
d
= wet ……………………………….…………………(7.3)
1 w
เมื่อ
d
= ความแน่นแห้ง มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
wet
= ความแน่นเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ω
= ปริ มาตรน้ าในดินเป็ นร้อยละ
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

7.4.2 การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองการบดอัดดินแบบมาตรฐาน
ตารางที่ 7.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
2 x11.62
π
(10.10)
น้ าหนักของค้อนตอก
จากการชัง่ น้ าหนัก ปริ มาตร
= 931.01
4
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

1
A1
162.04
154.59
7.45
30.77
123.82

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 162.04 – 154.59 = 7.45
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 154.59 – 30.77 = 123.82
7.45
=
× 100 = 6.02
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.02
123.82
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,514.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 1,524.00
= 5,514 – 3,990 = 1,524
1,524
=
= 1.64
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.64
931.01
1.64
x100 = 1.54
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.54
1 + 6.02
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หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ตารางที่ 7.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
2 x11.62
π
(10.10)
น้ าหนักของค้อนตอก
จากการชัง่ น้ าหนัก ปริ มาตร
= 931.01
4
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

2
A2
163.28
155.17
8.11
30.69
124.48

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 163.28 – 155.17 = 8.11
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 155.17 – 30.69 = 124.48
8.11
=
× 100 = 6.52
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.52
124.48
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,629.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 1,639.00
= 5,629 – 3,990 = 1,639
1,639
=
= 1.76
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.76
931.01
1.76
x100 = 1.65
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.65
1 + 6.52
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ตารางที่ 7.10 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
2 x11.62
π
(10.10)
น้ าหนักของค้อนตอก
จากการชัง่ น้ าหนัก ปริ มาตร
= 931.01
4
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

3
A3
161.68
152.34
9.34
30.53
121.81

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 161.68 – 152.34 = 9.34
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 152.34 – 30.53 = 121.81
9.34
=
× 100 = 7.67
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
7.67
121.81
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,693.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 1,703.00
= 5,693 – 3,990 = 1,703
1,703
=
= 1.83
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.83
931.01
1.83
x100 = 1.70
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.70
1 + 7.67
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ตารางที่ 7.11 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
2 x11.62
π
(10.10)
น้ าหนักของค้อนตอก
จากการชัง่ น้ าหนัก ปริ มาตร
= 931.01
4
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

4
A4
162.90
152.36
10.54
30.82
121.54

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 162.90 – 152.36 = 10.54
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 152.36 – 30.82 = 121.54
9.34
=
× 100 = 8.67
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.67
121.81
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,574.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 1,584.00
= 5,574 – 3,990 = 1,584
1,584
=
= 1.70
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.70
931.01
1.70
x100 = 1.57
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม3
1.57
1 + 8.67
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7.4.3 การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองการบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐาน
ตารางที่ 7.12 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
น้ าหนักของค้อนตอก

จากการชัง่ น้ าหนัก

ปริ มาตร

π(15.24) 2 x11.63
= 2,121.56
4

ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

1
A1
168.22
161.61
6.61
30.11
131.50

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 168.22 – 161.61 = 6.61
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 161.61 – 30.11 = 131.50
6.61
=
× 100 = 5.03
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
5.03
131.50
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 10,885.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 4,896.00
= 10,885 – 5,989 = 4,896
4,896
=
= 2.31
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม3
2.31
2,121.56
2.31
x100 = 2.20
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม3
2.20
1 + 5.03
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ตารางที่ 7.13 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 2
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
น้ าหนักของค้อนตอก

จากการชัง่ น้ าหนัก

ปริ มาตร

π(15.24) 2 x11.63
= 2,121.56
4

ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

2
A2
169.37
158.92
10.45
29.87
129.05

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 169.37 – 158.92 = 10.45
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 158.92 – 29.87 = 129.05
10.45
=
× 100 = 8.10
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.10
129.05
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 11,293.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 5,304.00
= 11,293 – 5,989 = 5,304
5,304
=
= 2.50
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
2.50
2,121.56
2.50
=
x100 = 2.31
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
2.31
1 + 8.10
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ตารางที่ 7.14 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 3
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
น้ าหนักของค้อนตอก

จากการชัง่ น้ าหนัก

ปริ มาตร

π(15.24) 2 x11.63
= 2,121.56
4

ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

3
A3
170.24
155.97
14.27
29.64
126.33

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 170.24 – 155.97 = 14.27
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 155.97 – 29.64 = 126.33
14.27
=
× 100 = 11.30
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
11.30
126.33
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 11,442.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 5,453.00
= 11,442 – 5,989 = 5,453
5,453
=
= 2.57
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
2.57
2,121.56
2.57
x100 = 2.31
=
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
2.31
1 + 11.30

7 - 29
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 7 กาทดลองการบดอัดดิน

ตารางที่ 7.15 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 4
จานวนชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ขนาด
จากการวัดขนาด
จานวนการตอก/ชั้น
จากการบันทึกข้อมูล ความสู ง
จากการวัดความสู ง
น้ าหนักของค้อนตอก

จากการชัง่ น้ าหนัก

ปริ มาตร

π(15.24) 2 x11.63
= 2,121.56
4

ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
น้ าหนักของน้ า
กรัม
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
กรัม
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม

4
A4
166.82
155.67
11.15
29.93
125.74

จากการบันทึกข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 166.82 – 155.67 = 11.15
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 155.67 – 29.93 = 125.74
11.15
=
× 100 = 8.87
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
8.87
125.74
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 11,028.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักโมล
กรัม 5,989.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
น้ าหนักดิน
กรัม 5,039.00
= 11,028 – 5,989 = 5,039
5,039
=
= 2.38
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
2.38
2,121.56
2.38
=
x100 = 2.18
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
2.18
1 + 8.87
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สรุป
การบดอัดดิน คือ การปรับปรุ งคุณภาพดินโดยการประยุกต์ใช้พลังงานเชิงกล เพื่อทาให้
ดิ นแน่ นขึ้นโดยการไล่อากาศออกไปจากดิ น ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งปริ มาณความชื้ นในมวลดิ นให้มี
ความเหมาะสมที่ ดีที่สุดและวัดปริ มาณความแน่ นของดิ นในรู ปของความหนาแน่ นแห้งหรื อหน่ วย
น้ าหนักแห้ง พื้นฐานการบดอัดดินของดินที่มีความเชื่ อมแน่น ได้ถูกสร้าง ความสัมพันธ์ข้ ึนโดย R.R.
Proctor การปรับปรุ งคุณภาพดินโดยบดอัดทาให้ดินมีกาลังต้านทานน้ าหนัก หรื อแรงมากขึ้น ลดการ
ทรุ ดตัวของชั้นดิน และลดการซึ มน้ าของดิน อนึ่งในทางปฏิบตั ิ การบดอัดดินกระทาได้หลายวิธี โดย
แต่ละวิธีเหมาะสมสาหรับดินต่างประเภทกัน เช่น การใช้น้ าหนักกดทับการกระแทก หรื อตอก การย้ า
การสั่นสะเทือน โดยดินแต่ละชนิดเมื่อบดอัดแล้วมีความแน่นจะแตกต่างกัน
การบดอัดดิ นจะทาให้ค่าความหนาแน่ นแห้งของดิ นสู งขึ้น ขณะที่ช่องว่าง หรื อโพรง
อากาศระหว่างเม็ดดินลดลง ปริ มาณความชื้ นที่เหมาะสมที่จะทาให้ได้ค่าความหนาแน่ นของดินสู ง
ที่สุด R.R. Proctor กาหนดวิธีทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความชื้ นกับความแน่นของดิน
ที่บดอัดในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นที่ยอมรับ และนิยมใช้เป็ นวิธีทดสอบแบบมาตรฐาน เรี ยกว่า วิธีทดสอบ
แบบมาตรฐานต่ อมาในงานวิศวกรรมต้องการบดอัดดิ นโดยใช้พ ลัง งานมากขึ้ น จึ งได้พ ฒ
ั นาวิธี
ทดสอบการบดอัดดิ นโดยเพิ่มพลังงานให้สูง ขึ้ น ซึ่ งเรี ยกวิธีทดสอบว่า วิธีทดสอบแบบสู งกว่า
มาตรฐาน หรื อวิธีดดั แปลง (Modified Proctor Test)
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แบบทดสอบที่ 7 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 7 เรื่อง การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การบดอัดแบบมาตรฐานมีขอ้ ไม่ต่างจากการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานคือ
ก. น้ าหนักค้อน
ข. จานวนชั้นที่กระทุง้
ค. ปริ มาณความชื้น
ง. ขนาดของโมล
2. การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน จานวนครั้งของการตอกกระทุง้ ดินคือ
ก. 25 ครั้ง
ข. 26 ครั้ง
ค. 56 ครั้ง
ง. 65 ครั้ง
3. Optimum Moisture Content หมายความว่า
ก. ปริ มาณน้ าสู งสุ ดที่ทาให้ดินแน่นที่สุด
ข. ปริ มาณของน้ าที่นอ้ ยที่สุดที่ทาให้ดินแน่น
ค. ปริ มาณน้ าในดินก่อนทดสอบความหนาแน่น
ง. ปริ มาณน้ าในดินเฉลี่ยหลังจากอบแห้ง
4. ค้อนกระทุง้ ดินแบบบดอัดดินแบบมาตรฐานหนักเท่าใด
ก. 2.5 กก.
ข. 3.5 กก.
ค. 4.5 กก.
ง. 5.5 กก.
5. ดินที่ผา่ นการทดสอบได้ค่า ความหนาแน่นเปี ยกเท่ากับ 2,310 กก./ม.3 และปริ มาณความชื้น 10%
จงหาว่าความหนาแน่นแห้งของดินมีค่าเท่าใด
ก. 2,300 กก./ม.3
ข. 2309.90 กก./ม.3
ค. 2,100 กก./ม.3
ง. 231 กก./ม.3
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6. การบดอัดดินจะช่วยในงานก่อสร้างในด้านใด
ก. ปรับปรุ งคุณภาพดินด้วยปริ มาณความชื้น
ข. ลดการทรุ ดตัวของดิน
ค. เพิ่มกาลังยึดเหนี่ยวของดิน
ง. จัดการเรี ยงตัวของเม็ดดิน
7. การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานจะให้ค่าพลังงานสู งกว่าแบบมาตรฐานประมาณเท่าใด
ก. 2.50 เท่า
ข. 3.50 เท่า
ค. 4.50 เท่า
ง. 5.50 เท่า
8. ความสัมพันธ์ขอ้ ใดถูกต้อง
ก. ความหนาแน่นแห้งสู ง – ความชื้นจะสู งขึ้น
ข. ความหนาแน่นแห้งสู ง – ความชื้นจะลดลง
ค. ความหนาแน่นเปี ยกสู ง – พลังงานจะสู งขึ้น
ง. ความหนาแน่นเปี ยกต่า – พลังงานจะสู งขึ้น
9. ดินที่ตอ้ งเตรี ยมสาหรับการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน จะใช้เท่าใด
ก. 3 กก.
ข. 5 กก.
ค. 10 กก.
ง. 15 กก.
10. การบดอัดดินแบบมาตรฐานในโมลขนาด 6 นิ้วจะต้องใส่ ดินกี่ช้ นั และต้องตอกกระทุง้ กี่ครั้งต่อชั้น
ก. 3 ชั้น กระทุง้ 25 ครั้งต่อชั้น
ข. 3 ชั้น กระทุง้ 56 ครั้งต่อชั้น
ค. 5 ชั้น กระทุง้ 25 ครั้งต่อชั้น
ง. 5 ชั้น กระทุง้ 56 ครั้งต่อชั้น
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คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 การบดอัดดินเพื่อเพิ่มกาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิน
…….2.2 การบดอัดดินจะมีตวั แปรคือ ความหนาแน่นแห้ง, พลังงานในการบดอัด
….....2.3 ความหนาแน่นแห้งของการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานจะมากกว่าแบบ
มาตรฐานเพียง 10%
…….2.4 ระยะยกค้อนตอกแบบมาตรฐาน ยกสู งเท่ากับ 30 ซม.
…….2.5 พลังงานที่ใช้บดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานในโมล 4 นิ้วคือ 2,700 กก./ม.3
…….2.6 ดินที่ใช้ในการทดลองบดอัดต้องผ่านตะแกรงเบอร์ 40
…….2.7 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดินต้องเขียนในแกนตั้งของรู ปกราฟความสัมพันธ์
……2.8 อุณหภูมิมีส่วนส่ งผลกระทบต่อความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด
……2.9 ค่าของ O.M.C จะเป็ นตัวบอกว่า ดินควรมีความชื้นเท่าใดขณะทาการบดอัด
……2.10 การบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐาน ค่าที่ได้จะมีค่าเกินกว่า 100%
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองการบดอัดดิน
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเก็บตัวอย่างดินจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลอง
การบดอัดดิน โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน
2) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 7.14 และ 7.16
3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ ในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าคานวณหาค่าความแน่นเปี ยก (Wet Density) ในแต่ละตัวอย่าง
5) คานวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density) ในแต่ละตัวอย่าง
6) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง, ปริ มาณความชื้น ลงใน
ตารางที่ 7.17 และ 7.19
7) เขียนรายงานการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน
8) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการทดลองการบดอัดดินแบบมาตรฐานและ
แบบสู งกว่ามาตรฐาน
9) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน
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ตารางที่ 7.16 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลองแบบมาตรฐาน
จานวนชั้น
3
ขนาด
10.10 ซม.
จานวนการตอก/ชั้น
25
ความสู ง
11.62 ซม.
น้ าหนักของค้อนตอก
2.49 กก.
ปริ มาตร
931.01 ซม.3
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
1
2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 162.04
163.28
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
154.59
155.17
น้ าหนักของน้ า
กรัม
7.45
8.11
กระป๋ องอบดินหมายเลข กรัม
30.77
30.69
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
123.82
124.48
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.02
6.52
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,514.00
5,629.00
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
3,990.00
น้ าหนักดิน
กรัม 1,524.00
1,639.00
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.64
1.76
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.54
1.65

3
A3
161.68
152.34
9.34
30.53
121.81
7.67

4
A4
162.90
152.36
10.54
30.82
121.54
8.67

5,693.00
3,990.00
1,703.00
1.83
1.70

5,574.00
3,990.00
1,584.00
1.70
1.57
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2.40
2.40
2.35
2.35
2.30
2.30
2.25
2.25
2.20
2.20
2.15
2.15
2.10
2.10
5.03
5.03

8.10
8.10

11.30
11.30

8.87
8.87

ปริปริมาณความชื
มาณความชื้ น้ น(Water
(Watercontent)
content)%%

ตารางที่ 7.17 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริ มาณความชื้ น
ของการทดลองบดอัดดินแบบมาตรฐาน
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ตารางที่ 7.18 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
แบบสู งกว่ามาตรฐาน
จานวนชั้น
3
ขนาด
10.10 ซม.
จานวนการตอก/ชั้น
25
ความสู ง
11.62 ซม.
น้ าหนักของค้อนตอก
2.49 กก.
ปริ มาตร
931.01 ซม.3
ปริ มาณของน้ าในดิน (WATER CONTENT)
ตัวอย่างที่
1
2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
A1
A2
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น กรัม 162.04
163.28
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง กรัม
154.59
155.17
น้ าหนักของน้ า
กรัม
7.45
8.11
กระป๋ องอบดินหมายเลข
กรัม
30.77
30.69
น้ าหนักของดินแห้ง
กรัม
123.82
124.48
ปริ มาณของน้ าในดิน
%
6.02
6.52
ความหนาแน่น (DENSITY)
น้ าหนักดิน + โมล
กรัม 5,514.00
5,629.00
น้ าหนักโมล
กรัม 3,990.00
3,990.00
น้ าหนักดิน
กรัม 1,524.00
1,639.00
ความหนาแน่นดินเปี ยก กรัม/ซม.3
1.64
1.76
ความหนาแน่นดินแห้ง กรัม/ซม.3
1.54
1.65

3
A3
161.68
152.34
9.34
30.53
121.81
7.67

4
A4
162.90
152.36
10.54
30.82
121.54
8.67

5,693.00
3,990.00
1,703.00
1.83
1.70

5,574.00
3,990.00
1,584.00
1.70
1.57
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2.40
2.40
2.35
2.35
2.30
2.30
2.25
2.25
2.20
2.20
2.15
2.15
2.10
2.10
5.03
5.03

8.10
8.10

11.30
11.30

8.87
8.87

ปริปริมาณความชื
มาณความชื้ น้ น(Water
(Watercontent)
content)%%

ตารางที่ 7.19 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับปริ มาณความชื้ น
ของการทดลองบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐาน

