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หน่วยที ่8 
การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช (California Bearing Ratio) 

 

หัวข้อเร่ือง 
 

8.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นแหง้สูงสุดของดินกบัก าลงัรับน ้าหนกัของดิน 
8.2 ขอบข่ายในการทดลองแคลิฟอร์เนีย แบร่ิง เรโช 
8.3 ใบงานขั้นการทดลองแคลิฟอร์เนีย แบร่ิง เรโช 
8.4 การค านวณจากผลการทดลองแคลิฟอร์เนีย แบร่ิง เรโช 

 

สาระส าคญั 
 
 การทดสอบ California Bearing Ratio หรือเรียกสั้น ๆ วา่ การทดสอบ C.B.R เป็นการ
ทดสอบเพื่อหาก าลงัรับน ้ าหนกัของดินท่ีบดอดัแน่น  ทั้งวิธีการบดอดัแบบมาตรฐานและวิธีแบบสูง
กวา่มาตรฐาน ดว้ยการใชท้่อนเหล็กพื้นท่ีหนา้ตดัเท่ากบั 19.35 ตารางเซนติเมตร กดบนตวัอยา่งดินท่ี
ท าการบดอดัในแบบโมลท่ีเตรียมไว ้ดว้ยความเร็ว 0.05 น้ิวต่อนาทีแลว้น าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั 
ค่ามาตรฐานท่ีไดจ้ากการทดสอบกบัวสัดุหินคลุกบดอดัแน่นบนพื้นฐานการทดสอบท่ีเหมือนกนั การ
ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์การบนัทึกขอ้มูลและการค านวณหาเปอร์เซ็นต ์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เม่ือศึกษาหน่วยการเรียนน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นแหง้สูงสุดกบัก าลงัรับน ้าหนกัของดินได ้
2. บอกความหมาย C.B.R. และตารางมาตรฐานในการเปรียบเทียบกบัหินคลุกมาตรฐานได ้
3. ทดลองตามขั้นตอนและใชเ้คร่ืองมือได ้
4. บนัทึกผลการทดลองและเขียนกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งการทรุดตวักบัหน่วยแรง

ท่ีกดได ้
5. ค านวณหาค่า C.B.R. ทั้งวธีิแช่น ้าและวธีิไม่แช่น ้าได ้  
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บทน า 
 
 ในปี คศ. 1992 California Division of Highway ไดก้ าหนดวิธีทดสอบการจ าแนก
คุณสมบติัของดินเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการเลือกใช้วสัดุท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างถนน และใน
ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จ าเป็นตอ้งพฒันาการสร้างสนามบิน เพื่อรับน ้ าหนกัของเคร่ืองบินรบ
ท่ีบรรทุกอาวุธจ านวนมาก หน่วยทหารช่างของสหรัฐอเมริกาได้น าวิธีการทดสอบคุณสมบติัแบบ 
C.B.R. มาใชก้ารออกแบบก่อสร้างทางวิ่งของสนามบิน จุดประสงคข์องการบดอดัดินเพื่อตอ้งการให้
ไดก้  าลงัของดินเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัมีผลกบัการไหลซึมของน ้ าผา่นมวลดิน การทรุดตวัและการบวม
ตวัของดิน  ต่อมาเป็นท่ียอมรับและนิยมใชท้ัว่ไป  
 ส าหรับชั้นคนัทาง  ชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง โดยในแบบก่อสร้างทัว่ไปจะก าหนด
ความหนาแน่นของชั้นดินท่ีจะบดอดัในแต่ละชั้นเป็น %C.B.R. โดยถา้ %C.B.R. ท่ีถูกก าหนดมีค่ามาก
เท่าใดก็แสดงวา่ชั้นดินนั้นตอ้งบดอดัให้แน่นมากข้ึนตามไปดว้ยการทดสอบ C.B.R. เป็นการหาค่า
ความตา้นทานแรงเฉือนของดินหรือหินคลุกท่ีบดอดัแลว้ โดยค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบจะอยูใ่นรูปของ
หน่วยแรงตา้นทานของตวัอย่างดินทดสอบท่ีบดอดัต่อหน่วยน ้ าหนกัมาตรฐานของหินคลุกบดอดัใน
ระดบัความลึกหรือระยะจมของแท่งกด (Penetration Piston) ท่ีเท่ากนั แลว้เปรียบเทียบออกมาเป็น
เปอร์เซ็นต ์
 การทดสอบ C.B.R. กบัตวัอยา่งดินทนัทีท่ีท าการบดอดัเสร็จนั้น ถา้มวลดินมีปริมาณน ้ าใน
ดินต ่ากวา่ค่า ปริมาณน ้ าในดินท่ีท าให้ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (O.M.C.)  ผลท่ีไดจ้ะมีค่า C.B.R. สูง
กว่ามวลดินท่ีบดอดัโดยมีปริมาณน ้ าในดินสูงกว่าค่า O.M.C. ถ้าน าดินท่ีบดอดัไปแช่น ้ า 4 วนั ค่า 
C.B.R. ท่ีใกลเ้คียงกบั O.M.C. จะมีค่า C.B.R. สูงสุด การบวมตวัของดินเม่ือแช่น ้ าก่อนการทดลอง 
C.B.R.  
 

8.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสูงสุดของดินกบัก าลงัรับน า้หนักของดิน 
 
 ในการทดลองการบดอดัดินแบบมาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐานนั้นจะไดค้่าความหนาแน่น
แหง้สูงสุดและปริมาณน ้าท่ีท าใหดิ้นแน่นท่ีสุด ซ่ึงดินตวัอยา่งแต่ละชนิดจะไดค้่าความหนาแน่นสูงสุด
ไม่เท่ากนั การทดลองหาค่า C.B.R. น้ีเป็นการหาค่าก าลงัรับน ้ าหนกัของดินท่ีมีความหนาแน่นแห้งสูง
สุดแต่ละชนิด โดยทัว่ไปพบวา่ถา้ความหนาแน่นแห้งสูง ก็จะไดค้่า C.B.R. สูงตามไปดว้ย ซ่ึงสมบติั
ของดินท่ีเหมาะสมในการใชง้าน ดา้นงานวศิวกรรมการทางจะพิจารณาจากค่าของ C.B.R. ของดิน 
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 การทดสอบ C.B.R. เป็นวธีิการหาก าลงัรับน ้าหนกัของดินบดอดัแน่น ดว้ยการใชแ้ท่งกด 
ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดั 3 ตารางน้ิว กดลงบนตวัอยา่งดิน โดยถา้ % C.B.R. ท่ีถูกก าหนดมีค่ามากเท่าใดก็
แสดงวา่ชั้นดินนั้นตอ้งบดอดัใหแ้น่นมากข้ึนตามไปดว้ย  

การทดสอบ C.B.R. เป็นการหาค่าความตา้นทานแรงเฉือนของดิน แล้วเปรียบเทียบ
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยค่าหน่วยน ้ าหนกัมาตรฐาน ไดถู้กก าหนดเป็นค่า มาตรฐานโดย California 
Division of  Highway ดงัตารางท่ี 8.1 
 
ตารางที ่8.1 แสดงค่าหน่วยน ้ าหนกัมาตรฐานของหินคลุกบดอดัแน่นท่ีระยะจมต่างๆ ดว้ยท่อนเหล็ก
กดท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดั 3 ตารางน้ิว (19.35 ซม.2)3 

ระยะจม 
(Penetration) 

น ้าหนกัมาตรฐาน 
(Standard Load) 

หน่วยน ้าหนกัมาตรฐาน 
(Standard Unit Load) 

2.54 มม. (0.1 น้ิว) 1,360.8 กก. (3,000 ปอนด์) 70.30 กก./ซม3 (1,000 ปอนด์/น้ิว2) 
5.08 มม. (0.2 น้ิว) 2,041.2 กก. (4,500 ปอนด์) 105.46 กก./ซม2 (1,500 ปอนด/์น้ิว2) 
7.62 มม. (0.3 น้ิว) 2,852.5 กก. (5,700 ปอนด์) 133.59 กก./ซม2 (1,900 ปอนด/์น้ิว2) 
10.16 มม. (0.4 น้ิว) 3,129.8 กก. (6,900 ปอนด์) 161.71 กก./ซม2 (2,300 ปอนด/์น้ิว2) 
13.71 มม. (0.5 น้ิว) 3,538.0 กก. (7,800 ปอนด์) 182.81 กก./ซม2 (2,600 ปอนด/์น้ิว2) 

 
ตารางที ่8.2 แสดงความสัมพนัธ์ของ % C.B.R. และการใชง้าน4 

C.B.R. % 
คุณสมบติัเหมาะสมทางวศิวกรรม การจ าแนกดิน

ระบบ  Unified ความเหมาะสม การใชง้าน 

0 – 3 ใชไ้ม่ได ้ วสัดุชั้นคนัทาง OH,CH,MH,OL 

3 – 7 ไม่ดี ถึง พอใช ้ วสัดุชั้นทาง OH,CH,MH,OL 

7 – 20 พอใช ้
วสัดุชั้นรองพื้น

ทาง 
OL,CL,ML, 
SC,SM,SP 

 
 

                                                 
3 ส านกัวิเคราะห์วิจยัและพฒันางานทาง. 2515. หนา้ 79. 
4 ส าราญ ยอดอุปถมัภ.์ ปฐพีกลศาสตร์ภาคการทดลอง. ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ.์ หนา้ 154 
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ตารางที ่8.2 (ต่อ) แสดงความสัมพนัธ์ของ % C.B.R. และการใชง้าน 

C.B.R. % 
คุณสมบติัเหมาะสมทางวศิวกรรม การจ าแนกดิน

ระบบ  Unified ความเหมาะสม การใชง้าน 

20 – 50 ดี 
วสัดุชั้นพื้นทาง, 
รองพื้นทาง 

GM,GC,SW,SM 

50 – 80 ดีมาก วสัดุพื้นทาง SP,GP,SW,SM 

มากกวา่ 80 ดีท่ีสุด วสัดุพื้นทาง GW,GM 

 

8.2 ขอบข่ายในการทดลองหาค่า C.B.R. 
 
 ก า รทดลอ งห า ค่ า  C.B.R เ ป็ น วิ ธี ก า ร เ ป รี ยบ เ ที ย บก า ลั ง ต้ า นท านแ ร ง เ ฉื อน                
(Shearing Resistance) ของดินตวัอยา่งบดอดัแน่น โดยใช้ค่าปริมาณน ้ าท่ี O.M.C. เพื่อให้ไดค้่าความ
หนาแน่นแห้งสูงสุด แลว้น าค่าไปเปรียบเทียบกบัวสัดุดินมาตรฐานท่ีไดท้ดลองไปแลว้ โดยมีค่าตาม
ตารางท่ี 8.1   
 
                มาตรฐานท่ีใชใ้นการทดสอบคือ  ASTM D 1883-99 Test Method for C.B.R.      
(California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils 
 
 ค่าก าลงัของดินบดอดั %C.B.R. โดยทัว่ไปแลว้ จะใชค้่าอตัราส่วนของแรงกดท่ีความลึก 
0.1 น้ิว แต่ถา้ %C.B.R. ของแรงกดท่ีความลึก 0.2 น้ิว สูงกวา่ท่ีความลึก 0.1 น้ิว การทดลองควรจะตอ้ง
กระท าซ ้ าอีกคร้ังและถา้ค่า %CBR ค่าท่ีไดย้งัเป็นไปในรูปเดิม ก็ใหใ้ชค้่า %C.B.R. ท่ีการยุบตวั 0.2 น้ิว  
การทดลองหาค่า %C.B.R. มี 2 วธีิ คือ 

1. การทดลองแบบแช่น ้า (Soaked) 
2. การทดลองแบบไม่แช่น ้า (Unsoaked) 
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8.3 ใบงานขั้นการทดลองหาค่า C.B.R. 
 

รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 9 

หน่วยที ่8 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 10 

ช่ือหน่วย 
การทดลองหาค่า C.B.R. 

ช่ืองาน  
 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช(C.B.R.) 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

8.3.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) สามารถใชเ้คร่ืองมือในการทดลองหาค่า C.B.R. ได ้
2) สามารถน าวธีิการขั้นตอนไปปฏิบติัหาค่า C.B.R. ได ้
3) มีทกัษะในการปฏิบติัการทดลองหาค่า C.B.R. ได ้
4) สามารถค านวณหาค่า C.B.R. ได ้

 
8.3.2 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1) แบบหล่อทดสอบการบดอดั โมลส าหรับเตรียมตวัอย่างขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 6 น้ิว 

สูง 7 น้ิว พร้อมปลอกสวมสูง 2.5 น้ิว และแผน่ฐานรอง ส าหรับยดึโมลและปลอกสวม 
 

รูปที ่8.1  แสดงโมลการบดอดัดิน,ปลอกสวม และแผน่ฐานยดึ 
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552 

 



 
          วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่  หน่วยที่ 8 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช 

 

 

 

 

8 -  7 

รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 9 

หน่วยที ่8 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 10 

ช่ือหน่วย 
การทดลองหาค่า C.B.R. 

ช่ืองาน  
 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช(C.B.R.) 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

2) แผ่นวดัการบวมตวั (Swell Plate) แผ่นทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 15  ซม. หนา 
0.635 ซม. เจาะรูพรุน พร้อมขาตั้งรับขามาตรวดัปรับประดบัได ้

3) แผ่นน ้ าหนักแบบวงแหวนเส้นผ่าศูนยก์ลางภายนอก 14.9 ซม. เส้นผ่าศูนยก์ลางภายใน  
6.35 ซม. หนกัแผน่ละ 2.27 กก. (5 ปอนด)์ 

4) แผ่นเหล็กรอง (Spacer Disk) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 15.08 ซม. สูง 6.137 ซม. ดา้นหน่ึง
เจาะรูมีเกลียวส าหรับใชมื้อสกรูดึงแผน่ออกจากแบบโมลดิน 

5) สามขาความสูงประมาณ 12 ซม. มีท่ียดึ มาตรวดัเพื่อวดัการบวมตวั 
6) มาตรวดัการยุบตวั ใช้อ่านค่าระยะการจมของแท่งกด และการบวมตวัของตวัอย่าง

ทดสอบ ขนาด 1 น้ิว อ่านค่าความละเอียด 0.001 น้ิว  อ่านค่าความละเอียด 0.01 มม. 
7) เคร่ืองทดสอบแรงกด สามารถให้แรงกดไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ปอนด์ ( 4,540 กก.) และ

ให้มีส่วนเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งสม ่าเสมอท่ีส่วนบน หรือส่วนล่าง เพื่อให้อตัราการกดของ
แท่งกดอยู่ในอตัรา 0.05 น้ิวต่อนาที  และความละเอียดของแรงให้อ่านไดไ้ม่เกิน 10 
ปอนดห์รือ 4.5 กิโลกรัม 

8) แท่งกด เป็นแท่งโลหะทรงกระบอกมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.954 น้ิว มีพื้นท่ีหนา้ตดั 
3 ตารางน้ิว ยาวไม่นอ้ยกวา่ 4 น้ิว 

9) คอ้นบดอดัแบบมาตรฐาน หนกั 5.5 ปอนด์ ระยะยก  12 น้ิว และแบบสูงกวา่มาตรฐาน 
หนกั 10 ปอนด ์ระยะยก 18 น้ิว 

10)  แม่แรงส าหรับดนัตวัอยา่งดินออกจากโมล 
11) เหล็กปาดดินสันตรง ขนาด 30 ซม. 
12) ตะแกรงร่อนดินขนาด เบอร์4  
13) เคร่ืองชัง่ชนิดอ่านไดล้ะเอียดถึง 0.10 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม 
14) ถาดผสมดิน 
15) เตาอบท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหค้งท่ีไดท่ี้ 105 ± 5 องศาเซลเซียส  
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16) กระบอกตวงน ้า ขนาดความจุประมาณ 250 – 500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
17) ชอ้นตกัดิน 
18) คอ้นยาง 
19) กระป๋องใส่ตวัอยา่งดิน 
20) กระดาษกรองเส้นผา่ศูนยก์ลาง 15.2 ซม. 

 
 
 

 

               รูปที ่8.2 แสดงคอ้นบดอดัดิน                                  รูปที ่8.3 แสดงคอ้นยาง 
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552 
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 รูปที ่8.4 แสดงเคร่ืองทดสอบแรงกดพร้อมแท่งกด          รูปที ่8.5 แสดงแผน่น ้าหนกัวงแหวน 

ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552 
          
        

 
 
 
 
 
 

           รูปที ่8.6 แสดงแผน่วดัการบวมตวั                     รูปที ่8.7 แสดงมาตรวดัการบวมตวั 
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552 
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8.3.3 วสัดุทีใ่ช้ในการทดลอง 
1) น ้าสะอาด 
2) เตรียมตวัอยา่งท่ีตอ้งการทดสอบเช่นเดียวกบัการทดสอบการบดอดัตามมาตรฐาน ASTM : 

D698 หรือ D1557 ถา้เป็นตวัอยา่งท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 4 ควรใชป้ระมาณ 5.50 กิโลกรัม และ
ถา้เป็นตวัอยา่งท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ 3 / 4 น้ิว ควรใชป้ระมาณ 6 กิโลกรัม โดยน ามาผสมกบั
น ้าในปริมาณ O.M.C. ท่ีไดจ้ากการทดสอบการบดอดัใหเ้ขา้กนัทัว่ถึง 

 
8.3.4 แบบฟอร์ม 

1) ตารางท่ี 8.3 ตารางแสดงการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณผลการทดลอง 
2) ตารางท่ี 8.4 ตารางแสดงค่าปริมาณน ้ าในดินและความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงกดกบั

ระยะจม 
3) ตารางท่ี 8.5 ตารางแสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงกดและระยะจม 

 
8.3.5 ขั้นตอนการทดลอง 

1.1 การทดลองแบบไม่แช่น ้า (Unsoaked Sample) 
1) ชัง่น ้ าหนกัของโมลแล้วยึดโมลกบัแผ่นฐานรองให้แน่นพอสมควร และน า Spacer 

Disc มาใส่ลงในโมล หมุนเอาหูห้ิวออก น าเอากระดาษกรองมารองบน Spacer Disc 
เพื่อป้องกนัตวัอย่างทดสอบติดกบั Spacer Disc พร้อมประกอบปลอกสวมให้
เรียบร้อย 

2) ท าการบดอดัตามมาตรฐาน ASTM D1140 – 54 โดยใชค้อ้นบดอดัขนาด 2.5 กก. 
ระยะตก 12 น้ิว ท าการบดอดัจ านวน 3 ชั้นๆ ละ 56 คร้ัง หรือ D 1557 – 00 ใชค้อ้น
บดอดัขนาด 4.54 กก. ระยะตก 1 8 น้ิว ท าการบดอดัจ านวน 3 ชั้นๆ ละ 56 คร้ัง 
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3) หลงัจากบดอดัจนครบจ านวนชั้นและจ านวนคร้ังแลว้ถอดปลอกสวมออก ใช้มีด
เหล็กส าหรับปาดดิน  ปาดดินส่วนท่ีสูงเกินขอบโมลพร้อมกบัซ่อมตกแต่งผิวบนของ
ดินตวัอยา่งใหเ้รียบเสมอกบัปากโมล (ในกรณีท่ีผิวหนา้ไม่เรียบ โดยเกิดจากการปาด
ดว้ยเหล็ก) 

4) ถอดแผน่ฐานรอง และ Spacer Disc ออก น าโมลและดินไปชัง่หาน ้ าหนกัเพื่อจะ
น าไปหาความหนาแน่นดินเปียก ( wetγ ) 

5) น าตวัอย่างทดสอบท่ีเตรียมไวต้ามขั้นตอนท่ี 2 มาทดสอบโดยการวาง แผ่นน ้ าหนกั  
ท่ีมีน ้าหนกัใกลเ้คียงหรือเท่ากบัน ้าหนกัของวสัดุ ท่ีกดลงบนชั้นพื้นดินจริง แต่จะตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปอนด ์(4.54 กก.)ใหก้ดทบัลงบนผวิหนา้ของตวัอยา่งทดสอบ แลว้ให้
น าไปวางในเคร่ืองทดสอบแรงกด 

6) ปรับแท่งกดโดยให้ผ่านรูตรงกลางของแผน่น ้ าหนกัและให้แท่งกดสัมผสักบัผิวหน้า
ของตวัอย่างทดสอบพอดี โดยค่อย ๆ ปรับและคอยสังเกตเข็มมาตรวดั เร่ิมจะหมุน
เคล่ือนท่ี จึงหยุดปรับ จากนั้นท าการติดตั้งวงแหวนวดัแรง เพื่ออ่านค่าระยะจมของ
แท่งกด แลว้ท าการปรับมาตรวดัทั้งสอง ใหเ้ขม็อยูใ่นต าแหน่งเลขศูนย ์

7) เร่ิมกดแท่งกดลงบนตวัอย่างทดสอบดว้ยอตัราการกด 0.05 น้ิวต่อนาที ต่อเน่ืองกนั
อยา่งสม ่าเสมอ ให้อ่านค่าน ้ าหนกักดจากมาตรวดัท่ีระยะจม ดงัน้ี 0.025 , 0.050 , 
0.075 , 0.100 , 0.125 , 0.150 , 0.175 , 0.200 , 0.250 , 0.300 , 0.350 , 0.400, 0.450 
และ 0.500 น้ิว ตามล าดบั 

8) เสร็จแล้วถอดโมล ออกจากเคร่ืองกดทดลอง และเก็บตวัอย่างดินตรงกลาง ตาม
แนวตั้งประมาณ 100 กรัมหรือประมาณ 500 กรัม เพื่อท่ีจะน าไปหาเปอร์เซ็นต์
ปริมาณในดิน  
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1.2 การทดลองแบบแช่น ้า (soaked Sample) 
1)  เตรียมตวัอยา่งทดสอบตามขั้นตอนท่ี 1 – 4  และต่อจากนั้นให้วางกระดาษกรองลง

บนผวิหนา้ของตวัอยา่งทดสอบในโมล 
2) วางแผ่นวดัการบวมตวั และวางแผ่นน ้ าหนกัลงตามล าดบั โดยแผ่นน ้ าหนกั ตอ้งมี

น ้ าหนกัใกลเ้คียงหรือเท่ากบัวสัดุ ท่ีกดลงบนชั้นพื้นดินจริง ( โดยคิดน ้ าหนกัท่ีลงใน
พื้นดินจริงเท่ากบัพื้นท่ีหนา้ตดัของดินในโมล แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปอนด)์ 

3) น าเอาโมล ท่ีเตรียมไวใ้นขอ้ 2 น้ีไปแช่น ้ าในภาชนะท่ีเตรียมไว ้ให้น ้ าท่วม แผ่น
น ้ าหนกัประมาณ 1 น้ิว ใชม้าตรวดัท่ีอ่านไดล้ะเอียด 0.001 น้ิว ยึดติดกบั สามขาแลว้
วางบนปากโมล จดัให้ปลายของมาตรวดัแตะสัมผสักบักา้นแผน่วดัการบวมตวั เพื่อ
วดัหาค่าการบวมตวัของดิน 

4) อ่านค่าการบวมตวัของตวัอย่างทดสอบทุก ๆ 24 ชัว่โมง จนกระทัง่ครบ 96 ชัว่โมง 
หรือเม่ือตวัอยา่งทดสอบหยดุการบวมตวั เสร็จแลว้น าข้ึนมาจากน ้ า และน าอุปกรณ์ท่ี
ประกอบการหาค่าการบวมตวัออกใหห้มด แลว้คว  ่าโมล ปล่อยทิ้งไว ้15 นาที เพื่อให้
น ้ าระบายออกจากตวัอยา่งทดสอบจนไม่มีน ้ าขงับนผิวหน้าและระวงัอยา่ให้ผิวหน้า
ของตวัอยา่งเสียหาย 

5) ถอดแบบเหล็กออกจากฐานให้หมด น าโมลพร้อมดินไปชั่งน ้ าหนัก เพื่อหาค่า
น ้าหนกัของดินตวัอยา่งทดสอบในโมล 

6) น าน ้ าหนกักดทบัเดิมหรือน ้ าหนกัเท่ากบั 10 ปอนด์  วางลงบนตวัอยา่งให้กดทบัลง
บนผวิหนา้ของตวัอยา่งทดสอบ  แลว้ใหน้ าไปวางในเคร่ืองทดสอบแรงกด  

7) ปรับแท่งกดโดยใหผ้า่นรูตรงกลางของแผน่น ้ าหนกั และให้แท่งกดสัมผสักบัผิวหนา้
ของตวัอย่างทดสอบพอดี โดยค่อย ๆ ปรับและคอยสังเกตเข็มของมาตรวดั เร่ิมจะ
หมุนเคล่ือนท่ี จึงหยุดปรับ จากนั้นท าการติดตั้งวงแหวนวดัแรง เพื่ออ่านค่าระยะจม
ของแท่งกด แลว้ท าการปรับมาตรวดัทั้งสอง ใหเ้ขม็อยูใ่นต าแหน่งเลขศูนย ์
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8) เร่ิมกดแท่งกดลงบนตวัอย่างทดสอบดว้ยอตัราการกด 0.05 น้ิวต่อนาที ต่อเน่ืองกนั
อย่างสม ่าเสมอ ให้อ่านค่าน ้ าหนกักดจากมาตรวดั ท่ีระยะจม ดงัน้ี 0.025, 0.050, 
0.075, 0.100, 0.125, 0.150, 0.175, 0.200, 0.250, 0.300, 0.350, 0.400, 0.450 และ 
0.500 น้ิว ตามล าดบั 

9) เสร็จแลว้ถอดโมล ออกจากเคร่ืองกดทดลอง และเก็บตวัอย่างดินตรงกลาง ตาม
แนวตั้งประมาณ 100 กรัมหรือประมาณ 500 กรัม เพื่อท่ีจะน าไปหาเปอร์เซ็นต์
ปริมาณในดิน 

 
8.3.6 การรายงาน 

1) ค่า C.B.R. ท่ีความหนาแน่น และเปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นแห้งสูงสุด (ตามแบบ
มาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐาน) 

2) ค่าการบวมตวัของดินในกรณีท่ีเป็นการทดลองแบบแช่น ้า เป็นเปอร์เซ็นต ์
3) เขียนแผนภูมิความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าหน่วยแรงกดเป็นแกนตั้งและระยะจมของแท่งกดเป็น

แกนนอน 
4) ค่าการขยายตวัใชท้ศนิยม 1 ต าแหน่ง 
 

8.3.7 ข้อควรระวงั 
1) ปริมาณน ้ าท่ีใช้ผสมในการทดสอบ ถา้ดินมีความช้ืนตอ้งหาปริมาณความช้ืนของดินก่อน

แลว้ค่อยค านวณปริมาณน ้าท่ีจะตอ้งผสมเพิ่มโดยรวมแลว้ ควรใหไ้ดป้ริมาณน ้าท่ี O.M.C. 
2) วงแหวนวดัแรง ท่ีใชอ่้านค่าน ้ าหนกักด ควรมีการตรวจสอบมาตรวดัภายในวงแหวน ให้อยู่

ในสภาพสมบูรณ์และ ควรมีการน าวงแหวนไปปรับแกอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 9 

หน่วยที ่8 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 10 

ช่ือหน่วย 
การทดลองหาค่า C.B.R. 

ช่ืองาน  
 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช(C.B.R.) 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

8.3.8 สรุปและข้อเสนอแนะ 
1) ค่า C.B.R. น ามาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบความหนาของถนนลาดยาง  โดยการก าหนด

ความหนาจากการออกแบบ หรืออาจใชช่้วยในการก าหนดค่า Subgrade Modulus (K) ของ
ดินจากตารางเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการออกแบบถนนคอนกรีตไดอี้กดว้ย 

2) การทดลอง C.B.R. สามารถท าได ้2 สถานะ คือ ทดลองแบบไม่แช่น ้ าและทดลองแบบแช่
น ้ า ส าหรับการทดลองแบบแช่น ้ า ก็เพื่อให้มีลกัษณะ การทดลองเหมือนในขณะท่ีถนน
อ่ิมตวัดว้ยน ้ า ในประเทศองักฤษ ถือวา่การทดลองแบบแช่น ้ า จะให้ค่า C.B.R. ต ่ากวา่ความ
เป็นจริงมาก การออกแบบจะไม่ประหยดั ส าหรับประเทศไทยใช้มาตรฐานทดลองของ
อเมริกนั ซ่ึงท าการทดลองแบบแช่น ้าเป็นมาตรฐาน 

3) เน่ืองจากการทดลอง C.B.R. ไดเ้ร่ิมใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชม้าตราหน่วยองักฤษ 
หน่วยน ้าหนกัเป็นปอนด ์และหน่วยความยาวเป็นน้ิว ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะใชห้น่วย SI 
(System International) หรือใช้ควบคู่กบัในหน่วยเมตริก การจะใช้หน่วยเมตริกในการ
ทดลอง C.B.R. จะใช้ไม่สะดวกนกั เน่ืองจากค่าคงท่ี ท่ีก าหนดไวเ้ป็นหน่วยองักฤษ เม่ือ
แปลงแลว้ไม่ลงตวัยากแก่การจดจ า เช่น ก าลงัมาตรฐานท่ี 0.1 น้ิว  มีค่า 1,000 ปอนด์/
ตารางน้ิวหรือเท่ากบั 70.30 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 9 

หน่วยที ่8 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 10 

ช่ือหน่วย 
การทดลองหาค่า C.B.R. 

ช่ืองาน  
 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช(C.B.R.) 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

8.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช (C.B.R) 
ตารางที ่8.3 แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณการทดลอง C.B.R 

รายการ โมลหมายเลข 1 
จ านวนชั้น / จ านวนการตอกต่อชั้น 3 / 56 
ชนิดของตวัอยา่ง ไม่แช่น ้า จมน ้า 

น ้าหนกัดินช้ืน + โมล                                       กรัม 6,875.60  6,977.50  

น ้าหนกัโมล                                                      กรัม 2,722.00  2,722.00  
ความสูงของตวัอยา่ง                                         ซม. 11.37  11.37  
ปริมาตรของตวัอยา่ง                                         ซม.3 2,072.55  2,072.55  

ความหนาแน่นดินเปียก                              กรัม/ซม.3 2.00  2.05  

กระป๋องอบดินหมายเลข B1 B2 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินช้ืน                                 กรัม 113.30 141.02 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้                               กรัม 104.35 126.44 

น ้าหนกัของน ้า                                                  กรัม 8.95 14.58 

น ้าหนกักระป๋องอบดิน                                     กรัม 35.48 35.85 

น ้าหนกัของดินแหง้                                          กรัม 68.87 90.59 

ปริมาณของน ้าในดิน                                          % 13.00 16.09 

ความหนาแน่นดินแหง้                               กรัม/ซม.3 1.774 1.769 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 9 

หน่วยที ่8 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 10 

ช่ือหน่วย 
การทดลองหาค่า C.B.R. 

ช่ืองาน  
 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช(C.B.R.) 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

ตารางที ่8.3 (ต่อ) แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณการทดลอง C.B.R 

วนัท่ี เวลา 
โมลหมายเลข 1 

อ่านมาตรวดั 
การบวมตวั 

มม. % 
20 มิ.ย. 2552 10:30 0 0 0 
21 มิ.ย. 2552 10:30 116 1.16 1.020 
22 มิ.ย. 2552 10:30 170 1.70 1.495 
23 มิ.ย. 2552 10:30 208 2.08 1.829 
24 มิ.ย. 2552 10:30 228.8 2.29 2.014 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 9 

หน่วยที ่8 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 10 

ช่ือหน่วย 
การทดลองหาค่า C.B.R. 

ช่ืองาน  
 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช(C.B.R.) 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 

 

ตารางที ่8.4  แสดงตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณของความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยแรงกดกบัระยะจม 

โมลหมายเลข   1   
ระยะจม ค่าจากมาตรวดั 

จ านวนช่อง 
น ้าหนกักด หน่วยแรงกด 

น้ิว ปอนด์ ปอนด์/น้ิว2 
0 0 0.0 0.00 

0.025 44 82.9 27.62 
0.050 85 160.1 53.35 
0.075 125 235.4 78.46 
0.100 157 295.6 98.54 
0.125 187 352.1 117.37 
0.150 220 414.3 138.09 
0.175 253 476.4 158.80 
0.200 280 527.2 175.75 
0.225 312 587.5 195.83 
0.250 338 636.5 212.15 
0.275 370 696.7 232.24 
0.300 396 745.7 248.56 
0.350 443 834.2 278.06 
0.400 473 890.7 296.89 

Proving Right Constant : 1.883 lb/div 
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รหัส  3106-2010 
ใบงานที ่ 9 

หน่วยที ่8 

วชิา ปฐพกีลศาสตร์ สอนคร้ังที ่ 10 

ช่ือหน่วย 
การทดลองหาค่า C.B.R. 

ช่ืองาน  
 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช(C.B.R.) 

จ านวน 4  ช่ัวโมง 
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ตารางที ่8.5  แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงกดและระยะจม 

 

 

1) อ่านค่าจากตารางท่ี 8.5 เส้นกราฟท่ีระยะจม 0.10 น้ิว และ 0.20 น้ิว ไดค้่าดงัน้ี 

1.1)   ท่ีระยะ 0.10 น้ิวเท่ากบั 100 ปอนด์/น้ิว2 
1.2)   ท่ีระยะ 0.20 น้ิวเท่ากบั 175 ปอนด์/น้ิว2 
 

 
 
 
 
 
 

ระยะจม (น้ิว) 

หน่
วย
แร
งก
ด ป

อน
ด/์
นิ้ว

2  
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8.4 การค านวณทีไ่ด้จากผลการทดลอง C.B.R. 
 

1) ค านวณหาค่าปริมาณน ้าในดินเป็นร้อยละ   

  ω             
sW

sWwetW
=

-
………………...………………………...(8.1) 

 เม่ือ ω           = ปริมาณน ้าในดินเป็นร้อยละคิดเทียบกบัมวลของดินอบแหง้ 
   W(wet)       = มวลของดินเปียก มีหน่วยเป็นกรัม 
   Ws             = มวลของดินอบแหง้ มีหน่วยเป็นกรัม 
 

2) ค านวณหาค่าความแน่นเปียก (Wet Density) 

   wet = 
V

Wwet ……………………………………………...…….(8.2) 

  เม่ือ wet = ความแน่นเปียก มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
   W(wet)       = มวลของดินเปียกท่ีบดอดัในแบบ มีหน่วยเป็นกรัม 
   V = ปริมาตรของแบบ หรือปริมาตรของดินเปียกท่ีบดอดัในแบบมี 
       หน่วยเป็นลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 

3) ค านวณหาค่าความแน่นแหง้ (Dry Density) 

 d       = 

100
w+1

(wet)γ
……………………………….…………………(8.3) 

 เม่ือ d       = ความแน่นแหง้ มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
   wet = ความแน่นเปียก มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
   ω  = ปริมาตรน ้าในดินเป็นร้อยละ 

 
4) อ่านค่าหน่ายแรงตา้นทานการกดท่ีค่า 0.10 น้ิว , 0.20 น้ิว  

   C.B.R.  = 100×
มาตรฐานานทานการกดหน่วยแรงต้

งจากการทดลอานทานการกดหน่วยแรงต้ ………...(8.4) 

  
  เม่ือ หน่วยแรงตา้นทานการกดมาตรฐานไดจ้ากตารางท่ี 8.1 
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5)  หน่วยแรงตา้นการกดจากการทดลอง = 
ตารางน้ิว  3   งกดาตดัของแท่พ้ืนท่ีหน้

การกดแรงตา้นทาน  

 
 

6)  การบนัทึกและค านวณขอ้มูลจากการทดลองแคลิฟอร์เนีย แบร์ร่ิง เรโช 
 

ตารางที ่8.6 แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของดินตวัอยา่งท่ี 1 แบบไม่แช่น ้า 
รายการ โมลหมายเลข 1 
จ านวนชั้น / จ านวนการตอกต่อชั้น 3 / 56 
ชนิดของตวัอยา่ง ไม่แช่น ้า จากการบนัทึกขอ้มูล 

น ้าหนกัดินช้ืน + โมล                                  กรัม 6,875.60  จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกัโมล                                                 กรัม 2,722.00  จากการชัง่น ้าหนกั 
ความสูงของตวัอยา่ง                                    ซม. 11.37  จากการวดั 

ปริมาตรของตวัอยา่ง                                    ซม3 2,072.55 55.072,2=
4

x11.372(15.23)π  

ความหนาแน่นดินเปียก                       กรัม/ซม3 2.00 00.2=
2,072.55

2,722  -  6,875.60  

กระป๋องอบดินหมายเลข B1 จากการบนัทึกขอ้มูล 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินช้ืน                           กรัม 113.30 จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้                          กรัม 104.35 จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกัของน ้า                                             กรัม 8.95 = 113.30 – 104.35 = 8.95 

น ้าหนกักระป๋องอบดิน                                กรัม 35.48 จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกัของดินแหง้                                     กรัม 68.87 = 104.35 – 35.48 = 68.87 

ปริมาณของน ้าในดิน                                   %  13.00 = 010×
87.68

8.95  = 13.00 

ความหนาแน่นดินแหง้                        กรัม/ซม3 1.774 = 
(13/100)+1
2.00  = 1.774 
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ตารางที ่8.6 (ต่อ) แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของดินตวัอยา่งท่ี 1 แบบแช่น ้า 
รายการ โมลหมายเลข. 1 
จ านวนชั้น / จ านวนการตอกต่อชั้น 3 / 56 
ชนิดของตวัอยา่ง แช่น ้า จากการบนัทึกขอ้มูล 

น ้าหนกัดินช้ืน + โมล                                  กรัม 6,977.50  จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกัโมล                                                 กรัม 2,722.00  จากการชัง่น ้าหนกั 
ความสูงของตวัอยา่ง                                    ซม. 11.37  จากการวดั 

ปริมาตรของตวัอยา่ง                                   ซม.3 2,072.55 55.072,2=
4

x11.372(15.23)π  

ความหนาแน่นดินเปียก                       กรัม/ซม3 2.05 05.2=
2,072.55

2,722  -  6,8977.50  

กระป๋องอบดินหมายเลข B2 จากการบนัทึกขอ้มูล 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินช้ืน                           กรัม 141.02 จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้                          กรัม 126.44 จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกัของน ้า                                             กรัม 14.58 = 141.02 – 126.44 = 14.58 

น ้าหนกักระป๋องอบดิน                                กรัม 35.85 จากการชัง่น ้าหนกั 

น ้าหนกัของดินแหง้                                     กรัม 90.59 = 126.44 – 35.85 = 90.59 

ปริมาณของน ้าในดิน                                     % 16.09 = 010×
59.90

14.58  = 16.09 

ความหนาแน่นดินแหง้                         กรัม/ซม3 1.769 = 
)(16.09/100+1

2.05  = 1.769 
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ตารางที ่8.6 (ต่อ)แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของดินตวัอยา่งท่ี 1 แบบแช่น ้า 

วนัท่ี เวลา 
โมลหมายเลข 1 

ค่าจากมาตรวดั 
จ านวนช่อง 

การบวมตวั 

มม. % 

วนัท่ีทดลอง เวลาท่ีทดลอง 0 = จากการอ่าน = 
100

0  = 0 = 
37.11

0 = 0 

วนัท่ีทดลอง เวลาท่ีทดลอง 116 = จากการอ่าน =
116

0  = 1.16 = 
37.11

1.16  = 1.020 

วนัท่ีทดลอง เวลาท่ีทดลอง 170= จากการอ่าน = 
170

0  = 1.70 = 
37.11

1.70  = 1.495 

วนัท่ีทดลอง เวลาท่ีทดลอง 208= จากการอ่าน = 
208
0  = 2.08 = 

37.11
2.08  = 1.829 

วนัท่ีทดลอง เวลาท่ีทดลอง 228.8= จากการอ่าน = 
8.228

0  = 2.29 = 
37.11

2.29  = 2.014 
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ตารางที ่8.7  แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของดินตวัอยา่งท่ี 1 ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยแรงกดกบัระยะจม  

โมลหมายเลข   1   
ระยะจม (น้ิว) ค่าจากมาตรวดั น ้าหนกักด (ปอนด์) หน่วยแรงกด(ปอนด/์น้ิว2) 

0 0 = จากการอ่าน 0.0 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

0.0  = 0.0 

0.025 44 = จากการอ่าน 82.9 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

82.90  = 27.62 

0.050 85 = จากการอ่าน 160.1 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

160.10  = 53.35 

0.075 125 = จากการอ่าน 235.4 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

235.4  = 78.46 

0.100 157 = จากการอ่าน 295.6 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

295.6  = 98.54 

0.125 187 = จากการอ่าน 352.1 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

352.1  = 117.37 

0.150 220 = จากการอ่าน 414.3 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

414.3  = 138.09 

0.175 253 = จากการอ่าน 476.4 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

476.4  = 158.80 

0.200 280 = จากการอ่าน 527.2 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

527.2  = 175.75 

0.225 312 = จากการอ่าน 587.5 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

587.5  = 195.83 

0.250 338 = จากการอ่าน 636.5 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

636.5  = 212.15 

0.275 370 = จากการอ่าน 696.7 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

696.7  = 232.24 

0.300 396 = จากการอ่าน 745.7 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

745.7  = 248.56 

0.350 443 = จากการอ่าน 834.2 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

834.2  = 278.06 
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ตารางที ่8.7  (ต่อ) แสดงตารางการบนัทึกและการค านวณขอ้มูลของดินตวัอยา่งท่ี 1 ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยแรงกดกบัระยะจม  

โมลหมายเลข   1   
ระยะจม (น้ิว) ค่าจากมาตรวดั น ้าหนกักด (ปอนด์) หน่วยแรงกด(ปอนด/์น้ิว2) 

0.400 473 = จากการอ่าน 890.7 = จากการอ่าน = 2น้ิว3

890.7  = 296.89 

 
7) การค านวณหาค่า C.B.R. จากผลการทดลองใน ขอ้ 8.3.9 (ตารางท่ี 8.3, ตารางท่ี 8.4 และ

รูปกราฟท่ี 8.8)  อ่านค่าจากกราฟรูปท่ี 8.8 ท่ีระยะจม 0.10 น้ิว และ 0.20 น้ิว ไดค้่าดงัน้ี 
 

7.1)  ท่ีระยะ 0.10 น้ิวเท่ากบั 100 ปอนด์/น้ิว2 
7.2)  ท่ีระยะ 0.20 น้ิวเท่ากบั 175 ปอนด์/น้ิว2 

 

จากสมการท่ี 8.4  C.B.R.  = 100×
มาตรฐานานทานการกดหน่วยแรงต้

งจากการทดลอานทานการกดหน่วยแรงต้  

  C.B.R. ท่ี 0.10 น้ิว   = 100×
000,1

100  

   C.B.R.  = 10.00 % 
 

  C.B.R. ท่ี 0.20 น้ิว   = 100×
500,1

175  

   C.B.R.  = 11.66 % 
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แบบทดสอบที่ 8  วชิาปฐพกีลศาสตร์  3106-2010  ระดับ ปวส. 
หน่วยที ่8    เร่ือง  การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช (California Bearing Ratio) 

ค าช้ีแจง.    จงกากบาท  (X)  ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. ขอ้ใดถูกท่ีสุด การทดลอง C.B.R.หมายถึง 

ก. เป็นการหาค่าของดินท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต ์
ข. เป็นการทดลองเพื่อหาก าลงัรับน ้าหนกัของดินท่ีบดอดัแลว้ 
ค. เป็นการหาค่าก าลงัของดินท่ีบดอดัแบบมาตรฐานและสูงกวา่มาตรฐาน 
ง. เป็นการหาค่าของดินท่ีบดอดัแบบแช่น ้าและไม่แช่น ้า 

2. แท่งโลหะท่ีใชก้ดทดสอบ C.B.R. มีพื้นท่ีหนา้ตดัเท่าใด 
ก. 3 น้ิว2 
ข. 19 น้ิว2 
ค. 3 ซม2 
ง. 19 ซม2 

3. งานวสัดุชั้นคนัทาง ค่าของ C.B.R. ท่ีเหมาะสมจะอยูป่ระมาณท่ีเท่าใด 
ก. 0 – 3 % 
ข. 3 – 7 % 
ค. 7 – 10 % 
ง. 10 – 20 % 

4. น ้าหนกัมาตรฐานท่ีใชก้ดตวัอยา่งดินของการทดลอง C.B.R. ท่ีระยะจม 2.54 มม.คือขอ้ใด 
ก. 1,360.8 กก. 
ข. 2,041.2 กก. 
ค. 3,000 กก. 
ง. 4,500 กก. 

5.  ดินท่ีผา่นการทดสอบไดค้่า ความหนาแน่นเปียกเท่ากบั 2,310 กก/ม3 และปริมาณความช้ืน 10%    
จงหาวา่ความหนาแน่นแหง้ของดินมีค่าเท่าใด 

ก. 2,300 กก/ม3  
ข. 2309.90 กก/ม3 
ค. 2,100 กก/ม3  
ง. 231 กก/ม3  
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6.  ระยะยกคอ้นกระทุง้ดินขนาด 5.5 ปอนด ์ส าหรับการทดลอง C.B.R. จะยกสูงเท่าใด 
ก. 12 น้ิว 
ข. 15 น้ิว 
ค. 18 น้ิว 
ง. 24 น้ิว 

7. การทดลอง C.B.R. แบบแช่น ้า จะตอ้งแช่น ้าก่ีวนั  
ก. 2 วนั 
ข. 3 วนั 
ค. 4 วนั 
ง. 5 วนั 

8. การทดลอง C.B.R. สามารถน าไปใชก้บัการก่อสร้างในส่วนใดของถนน 
ก. ใชก้ าหนดความยาวของเส้นทางถนน 
ข. ใชก้ าหนดความหนาของถนน 
ค. ใชก้ าหนดชนิดของดินท่ีใชท้  าถนน 
ง. ใชก้ าหนดปริมาณน ้าท่ีผสมกบัดินท่ีท าถนน 

9. การบวมตวัของดินแบบแช่น ้า การบวมตวัของดินไม่ควรมีค่าเกินกวา่เท่าใด 
ก. 3 % 
ข. 4 %. 
ค. 5 % 
ง. 6 % 

10. ถา้ค่าหน่วยแรงตา้นทานการกดมีค่าเท่ากบั 1,200 ท่ี 0.20 น้ิว จงหาค่า C.B.R. 
ก.  120 % 
ข. 80 % 
ค. 60 % 
ง. 1.66 % 

 
 
 
 



 
          วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่  หน่วยที่ 8 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช 

 

 

 

 

8 -  27 

ค าช้ีแจง 2.   ใหก้าเคร่ืองหมาย  ()   หนา้ขอ้ท่ีถูก และกาเคร่ืองหมายผดิ (  ) หนา้ขอ้ท่ีผดิ 
…….2.1    การทดลอง C.B.R. สามารถหาไดใ้นสนามท่ีก่อสร้างได ้
…….2.2    ค่า C.B.R. คือ เปอร์เซ็นตค์วามตา้นทานของดินเทียบกบัตา้นทานของหิน 
                 คลุกมาตรฐาน 
….....2.3    น ้าหนกัแผน่เหล็กท่ีกดทบัดิน ก่อนน าไปแช่น ้าไม่ควรต ่ากวา่ 4.5 กก. 
…….2.4    การเก็บตวัอยา่งดินในโมลเพื่อน าไปอบ ควรเก็บท่ีผวิดา้นบน 
…….2.5    พลงังานท่ีใชบ้ดอดัแบบสูงกวา่มาตรฐานในโมล 4 น้ิวคือ 2,700 กก/ม3 

…….2.6    ถา้ค่าของ C.B.R. ท่ี 0.2 น้ิว มากกวา่ 0.1 น้ิวใหท้ าการทดลองใหม่ 
…….2.7    การบดอดัดินของ C.B.R. ตอ้งบดอดัดินแบบสูงกวา่มาตรฐานเท่านั้น 
……2.8    ควรท าการอ่านการบวมตวัของดินท่ีแช่น ้าท่ีระยะทุก 1 นาที. 
……2.9    การทดลองหาค่า C.B.R. นั้นจะน าไปเทียบกบัดินมาตรฐานท่ีมีค่า 100 % 
……2.10   การน าตวัอยา่งไปแช่น ้านั้น น ้าควรอยูเ่พียงคร่ึงหน่ึงของความสูงตวัอยา่ง 
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ตอนที ่2  แบบฝึกปฏิบัติการทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช (California Bearing Ratio) 
 
1. ให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยน าตวัอย่างดินจ านวน 2  ตวัอย่าง และให้ท าการทดลอง 

C.B.R.  โดยปฏิบติัการทดลองดงัน้ี 

1) ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนการทดลอง C.B.R. 
2) บนัทึกการทดลองท่ีได ้ลงในตารางท่ี 8.9 และ 8.10  
3) ค านวณหาค่าปริมาณน ้าในดินเป็นร้อยละ ในแต่ละตวัอยา่ง 
4)  ค  านวณหาค่าค านวณหาค่าความแน่นเปียก (Wet Density) ในแต่ละตวัอยา่ง 
5) ค านวณหาค่าความแน่นแหง้ (Dry Density) ในแต่ละตวัอยา่ง 
6) เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงกดและระยะจมลงในตารางท่ี 8.8 
7) ค านวณหาค่า C.B.R. ท่ีการจม 0.10 น้ิวและท่ีการจม 0.20 น้ิว 
8) เขียนรายงานการทดลอง C.B.R. 
9) เขียนรายงานขอ้ควรระวงัในการปฏิบติัการทดลอง C.B.R. 
10) สรุปผลการทดลองและขอ้เสนอแนะการทดลอง C.B.R. 

 
 
ตารางที ่8.8  แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงกดและระยะจม 
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ตารางที ่8.9 แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณการทดลอง C.B.R 

รายการ โมลหมายเลข 1 
จ านวนชั้น / จ านวนการตอกต่อชั้น 3 / 56 
ชนิดของตวัอยา่ง ไม่แช่น ้า แช่น ้า 

น ้าหนกัดินช้ืน + โมล                                          กรัม 6,875.60  6,977.50  

น ้าหนกัโมล                                                        กรัม 2,722.00  2,722.00  
ความสูงของตวัอยา่ง                                           ซม. 11.37  11.37  
ปริมาตรของตวัอยา่ง                                          ซม.3 2,072.55  2,072.55  

ความหนาแน่นดินเปียก                              กรัม/ซม.3 2.00  2.05  

กระป๋องอบดินหมายเลข B1 B2 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินช้ืน                                  กรัม 113.30 141.02 

น ้าหนกักระป๋อง + ดินแหง้                                กรัม 104.35 126.44 

น ้าหนกัของน ้า                                                   กรัม 8.95 14.58 

น ้าหนกักระป๋องอบดิน                                      กรัม 35.48 35.85 

น ้าหนกัของดินแหง้                                           กรัม 68.87 90.59 

ปริมาณของน ้าในดิน                                           % 13.00 16.09 

ความหนาแน่นดินแหง้                               กรัม/ซม.3 1.774 1.769 

วนัท่ี เวลา 
โมลหมายเลข 1 

อ่านมาตรวดั 
การบวมตวั 

มม. % 
20 เม.ย. 2550 10:30 0 0 0 
21 เม.ย. 2550 10:30 116 1.16 1.020 
22 เม.ย. 2550 10:30 170 1.70 1.495 
23 เม.ย. 2550 10:30 208 2.08 1.829 
24 เม.ย. 2550 10:30 228.8 2.29 2.014 

 
 



 
          วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่  หน่วยที่ 8 การทดลองแคลฟิอร์เนีย แบร่ิง เรโช 

 

 

 

 

8 -  30 

ตารางที ่8.10 แสดงตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองและค านวณของความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
 หน่วยแรงกดกบัระยะจม 

โมลหมายเลข   1   
ระยะจม ค่าจากมาตรวดั น ้าหนกักด หน่วยแรงกด 
น้ิว จ านวนช่อง ปอนด์ ปอนด์/น้ิว2 
0 0 0.0 0.00 

0.025 44 82.9 27.62 
0.050 85 160.1 53.35 
0.075 125 235.4 78.46 
0.100 157 295.6 98.54 
0.125 187 352.1 117.37 
0.150 220 414.3 138.09 
0.175 253 476.4 158.80 
0.200 280 527.2 175.75 
0.225 312 587.5 195.83 
0.250 338 636.5 212.15 
0.275 370 696.7 232.24 
0.300 396 745.7 248.56 
0.350 443 834.2 278.06 
0.400 473 890.7 296.89 

 
Proving Right Constant : …………………………. lb/div 

 


