หน่ วยที่ 9
การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม (Field Density Test)
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ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 9
การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม (Field Density Test)
หัวข้ อเรื่อง
9.1
9.2
9.3
9.4

ความหมายความหนาแน่นของดินในสนาม
ขอบข่ายการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้ทราย
ใบงานขั้นการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้ทราย
การคานวณการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้ทราย

สาระสาคัญ
การก่อสร้ างถนน, สนามบิน, เขื่อนดิน, พื้นที่โรงงานหรื องานอื่นๆ จะต้องบดอัดดินให้
แน่นด้วยเครื่ องมือต่างๆ ตามชนิดและประเภทของวัสดุที่ นามาใช้ในการก่อสร้าง หลังจากบดอัดได้ที่
แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผลของการบดอัดนั้นว่ามีความแน่นสามารถรับน้ าหนักได้ตามข้อกาหนด
ที่ได้ออกแบบคานวณไว้หรื อไม่ เช่น งานชั้นรองพื้นทาง, ชั้นพื้นทาง จะต้องบดอัดให้ได้ 100% วิธี
ทดสอบแบบโมดิฟายด์ (Modified) ตามมาตรฐานของ AASHO งานชั้นดินเดิม และดินถมจะต้องบด
อัดให้ได้ 95% Modified AASHO การบดอัดนี้จะต้องมีการควบคุมความชื้นในดินและพลังงานที่จะใช้
ในการบดอัดให้พอเพียงและประหยัด ถ้าจานวนเที่ยวที่บดอัดมากเกินไปก็จะสิ้ นเปลืองทั้งค่าแรงงาน
และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ถา้ บดอัดน้อยไปก็จะไม่ได้ความแน่นที่ตอ้ งการ จะต้องกลับมาทางานซ้ าอีก
การทดลองหาค่ า ความหนาแน่ น ของดิ น ในสนาม โดยการขุ ด หลุ ม บริ เ วณบดอัด ซึ่ ง
น้ าหนักดินที่ขดุ ออกมาแล้วหารด้วยปริ มาตรหลุม ก็จะได้ความหนาแน่นของดินในสนาม การทดลอง
นี้ เป็ นการทดลองหาปริ มาตรของหลุ มโดยใช้ทราย (Sand Cone Method) ซึ่ งแบ่งขั้นตอนการแทนที่
หลุมด้วยทราย ขั้นตอนการทดลองหาความหนาแน่ นของดิ นในสนาม การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์
การบันทึกข้อมูล การคานวณหาความหนาแน่นของดิน เปอร์ เซ็นต์การบดอัดดินขึ้นเพื่อจะได้ฐานดิ น
ที่ มีความแน่ นสู ง รั บน้ าหนัก ได้มาก เรี ยกว่าวิธีทดสอบแบบโมดิ ฟายด์ท้ งั นี้ ก็เพื่อต้องการหาความ
หนาแน่นแห้งและเปอร์ เซ็นต์การบดอัดของดินในสนาม เปรี ยบเทียบกับความหนาแน่นสู งสุ ดการบด
อัดดินที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายของความหนาแน่นของดินในสนามได้
2. บอกขอบข่ายการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามได้
3. ทดลองตามขั้นตอนและใช้เครื่ องมือได้ บันทึกผลการทดลองได้
4. คานวณหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามได้

บทนา
การทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของดินในสนาม คือ การหาค่าความหนาแน่นเปี ยกและ
ปริ มาณความชื้ นเปี ยก ในบริ เวณที่บดอัดด้วยเครื่ องจักรเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วนามาหาค่าความหนาแน่ น
แห้งเปรี ยบเทียบกับ ความหนาแน่นแห้งที่ของดินที่ได้จากในห้องปฏิบตั ิการในรู ปของเปอร์ เซ็นต์การ
บดอัดหรื อค่าบดอัดสัมพัทธ์ เกณฑ์ในการกาหนดร้อยละของความหนาแน่นของมวลดินที่ทาการบด
อัดดินในสนาม ซึ่ งเรี ยกว่า ความหนาแน่นสัมพันธ์เป็ นค่าจากการเปรี ยบเทียบความหนาแน่นแห้งของ
ดินในสนามกับค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดในห้องปฏิบตั ิการคิดเป็ นร้อยละ
ความหนาแน่นสัมพันธ์ =

ความหนาแน่นแห้งในสนา ม
× 100% ………..(9.1)
ความหนาแน่นสูงสุดในห ้้องปฏิบการ
ตั ิ

9.1 การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
ในการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 วิธี คือ
1. Sand Cone Method วิธีน้ ี อาศัยทรายช่วยในการหาปริ มาตรของหลุมโดยทรายที่ใช้คือ
ทรายอ๊อดตาวา (Ottawa Sand) ซึ่ งขนาดของเม็ดทรายจะมีลกั ษณะกลมและมีขนาดเท่า ๆ กัน หรื อจะ
ใช้ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 30 ก็ได้ เพื่อที่จะให้ผลของความหนาแน่นที่
เท่ากันโดยตลอด และไม่เกิดการแยกตัวของเม็ดหยาบและเม็ดเล็ก ขณะทาการทดสอบ
2. Rubber Balloon Method วิธีน้ ี ใช้น้ าช่ วยในการหาปริ มาตรของหลุม ซึ่ งสะดวกและ
รวดเร็ วกว่าวิธีแรก ในการทดสอบต้องอาศัยลมจากลูกบอลบีบอัดลงไปตรงส่ วนบนของผิวน้ าใน
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หลอดแก้วของเครื่ องมือเพื่อทาให้น้ าในหลอดแก้วถูกดันออกไปในลูกโป่ งยาง และไหลลงไปในหลุม
ทดสอบที่ขดุ เอาไว้ใต้แผ่นรอง ลมที่อดั ลงไปนี้มีส่วนช่วยให้น้ าในลูกโป่ งยางอัดแนบสนิ ทกับก้นหลุม
ทาให้ได้ค่าปริ มาตรของหลุมที่ถูกต้องและแม่นยายิ่งขึ้น ทั้งสองวิธีน้ ี ต่างก็อาศัยหลักอันเดียวกัน คือ
ขั้นแรกจะต้องขุดดิ นบริ เวณที่จะทาการทดสอบให้เป็ นหลุมเล็ก ๆ และนาดินที่ขุดออกมาทั้งหมดไป
ชัง่ หาน้ าหนัก หาเปอร์ เซ็ นต์ความชื้ น และหาปริ มาตรของหลุมที่ขุดดินออกมาเพื่อที่จะให้ได้ผลการ
ทดลองที่ถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการปริ มาตรของหลุมที่เจาะทดลองและตั วอย่างดินที่เก็บไป
หาเปอร์ เซ็นต์ความชื้น จะต้องขึ้นอยูก่ บั ขนาดใหญ่สุดของเม็ดดินดังนี้
ตารางที่ 9.1 แสดงปริ มาณดินที่เก็บไปหาปริ มาณความชื้ นต่อขนาดเม็ดดินและปริ มาตรของหลุม2
ขนาดใหญ่ที่สุดของเม็ดดิน
No. 4
½ นิ้ว
1 นิ้ว
2 นิ้ว

ปริ มาตรของหลุมอย่างน้อย (ฟ3.) น้ าหนักของดินอย่างน้อย (กรัม)
0.025
100
0.050
250
0.075
500
0.100
1,000

3. Nuclear Method วิธีนิวเคลี ยร์ เป็ นการหาค่าความหนาแน่ นของดิ นและปริ มาณ
ความชื้นของดินบดอัดแน่น หาความหนาแน่นเปี ยกของดิน โดยใช้รังสี แกมม่า (Gamma Ray) ส่ งผ่าน
ดินที่ตอ้ งการ ก่อนที่จะไปเข้าเครื่ องรับรังสี ถ้ารังสี สะท้อนกลับไปเครื่ องรับมาก แสดงว่าดินมีความ
หนาแน่นสู ง ส่ วนการหาปริ มาณความชื้นโดยใช้นิวตรอน (Newtron) ส่ งผ่านเข้าไปในดินและสะท้อน
ไปยังเครื่ องรับ อนุ ภาคของนิ วตรอนจะไปชนกับอะตอมของไฮโดรเจนซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของน้ า
ถ้านิ วตรอนสะท้อนกลับเข้าเครื่ องรั บช้าแสดงว่าปริ มาณน้ าในมวลดิ นมี มาก วิธีน้ ี จะสะดวกและ
รวดเร็ วให้ผลเป็ นที่น่าพอใจ แต่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสู ง
การเลื อกใช้เครื่ องมื อทั้ง การบดอัดที่ ถูก ต้องเหมาะสม จะท าการบดอัดดิ นเป็ นไปอย่า ง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ ดังตารางที่ 9.2

2

สาราญ ยอดอุปภัมภ์. ปฐพีกลศาสตร์ภาคการทดลอง. ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์. หน้า 141.
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ตารางที่ 9.2 แสดงเครื่ องมือและวิธีการบดอัด3
ความหนาแน่นสู งสุ ด 95 ถึง 100%
ด้วยวิธีมาตรฐาน
ชนิดของ
การประยุกต์ใช้ ความหนา จานวน
เครื่ องมือ
มิติและน้ าหนัก
ใน
เที่ยวใน
ของเครื่ องมือ
การบดอัด การบดอัด
เค รื่ อ ง บ ด อั ด ส าหรั บ ดิ น เม็ ด 8 นิ้ว ถึง 3 เที่ยว แ ผ่ น บ ด อั ด มี
ชนิดแผ่น
ห ย า บ ที่ มี 10 นิ้ว
น้ าหนั ก ไม่ น้ อ ย
สั่นสะเทือน
เปอร์ เ ซ็ น ต์ผ่า น
กว่ า 200 ปอนด์
ตะแกรงเบอร์
ห รื อ อ า จ ใ ช้
20 0 น้ อ ย ก ว่ า
เครื่ องจั ก รถ้ า มี
12% โดยเกลี่ ย
พื้ น ที่ บ ด อั ด
ใ ห้ มี ความชื้ น
เพี ย งพอส าหรั บ
สม่าเสมอ
ม ว ล เ ม็ ด ห ย า บ
สะอาดความถี่ใน
การบดอัดไม่ควร
น้ อ ยกว่ า 1,600
รอบต่อนาที
รถแทรกเตอร์ ใช้ ไ ด้ ดี ใ น ดิ น 10 นิ้วถึง 3 ถึง 4 ขนาดต้องไม่นอ้ ย
เ ม็ ด ห ย า บ ที่ มี 12 นิ้ว
เที่ยว ก ว่ า D8 พ ร้ อ ม
เปอร์ เ ซ็ น ต์ผ่า น
ใบมี ด น้ าหนั ก
ตะแกรงเบอร์
34,5 00 ปอน ด์
200 น้อ ยกว่า 4
สาหรับการบดอัด
ถึ ง 8 % โ ด ย
ที่ ต้ อ งการความ
เ ก ลี่ ย ใ ห้ มี
หนาแน่นสู ง
ค ว า ม ชื้ น
สม่าเสมอ

3

สิ นชัย อินทพิชยั , พานิช วุฒิพฤกษ์. ปฐพีกลศาสตร์ ข้ นั สู ง. 2547. หน้า 198.

ความ
แปรปรวนของ
เครื่ องมือ
อ า จ เ ป็ น ส า ม
เก ล อ ห รื อ ก บ
ก ร ะ โ ด ด ที่ มี
ค ว า ม ก ว้ า ง
1.5 ฟุต - 12 ฟุต
แ ต่ ใ น พื้ น ที่
ก ว้ า ง ค ว ร ใ ช้
รถบด

รถแทรกเตอร์
น้ า ห นั ก ถึ ง
60,000 ปอนด์
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ตารางที่ 9.2 (ต่อ) แสดงเครื่ องมือและวิธีการบดอัด
ความหนาแน่นสู งสุ ด 95 ถึง 100%
ด้วยวิธีมาตรฐาน
ชนิดของ
การประยุกต์ใช้ ความหนา จานวน มิติและน้ าหนัก
เครื่ องมือ
ใน
เที่ยวใน
ของเครื่ องมือ
การบดอัด การบดอัด
เครื่ องมือ
ทางเข้ า ถึ ง ยาก 4 ถึ ง 6 นิ้ ว 2 เที่ยว น้ าหนักต่ าสุ ด 30
กระทุง้
เ ป็ น ร่ อ ง แ ค บ สาหรับดิน
ปอนด์ พิ จ ารณา
เหมาะส าหรั บ ต ะ ก อ น
ช่ วงคลาดเคลื่ อน
ดิน อนินทรี ย ์ ทราย ดิ น
ขึ้ น อ ยู่ กั บ ช นิ ด
เ ห นี ย ว
ข อ ง วั ส ดุ แ ล ะ
6 นิ้ ว
เงื่ อ นไขในการ
สาหรับดิน
บดอัด
เม็ดหยาบ

ความ
แปรปรวนของ
เครื่ องมือ
น้ า หนัก ถึ ง 250
ปอ นด์ ข นา ด
ก ว้ า ง 4 นิ้ ว
ถึง 10 นิ้ว

ซึ่ งแต่ละวิธีก็เหมาะสมกับชนิ ดของงานในแต่ละงาน ซึ่ งในหน่วยที่ 9 นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีที่
นิยมกันแพร่ หลายคือวิธีกรวยทรายเท่านั้น

9.2 ขอบข่ ายในการหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนามโดยใช้ ทราย
การทดลองนี้ เป็ นการใช้ทรายแทนที่ ปริ มาตรในหลุม เพื่อหาความหนาแน่ นของดินในสนาม
ของวัสดุ ที่มีเม็ดผ่านตะแกรงขนาด 2 นิ้ ว โดยทรายที่จะแทนที่ในหลุ ม ด้วยการใช้ทรายอ๊อดตาวา หรื อ
ทรายแม่น้ าที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 แต่คา้ งอยูบ่ นตะแกรงเบอร์ 30 แทนก็ได้
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ
ASTM D 1556 – 00 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place
by the Sand-Cone Method
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

9.2 ใบงานขั้นการทดลองการหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 9
ใบงานที่ 10
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 11
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ น การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
จานวน 4 ชั่วโมง
ของดินในสนาม
(Field Density Test)
9.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาความหนาแน่นของดินในสนามได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามได้
4) สามารถคานวณหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามได้
9.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) ขวดแก้วขนาดจุ 1 แกลลอนพร้อมด้วยกรวยและแผ่นรอง
2) แผ่นฐานรอง ขนาดประมาณ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว มีขอบกันดินรอบด้าน
3) ทรายสาหรับหาปริ มาตรหลุมคือ ทรายอ๊อดตาวา เป็ นทรายที่มีขนาดเท่าๆกันหรื อ ทรายที่
ร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 30
4) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม
5) สิ่ วเจาะดิน ค้อน ช้อนตักดิน แปรงทาสี ใช้ปัดดิน กระป๋ องใส่ ดิน
6) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส
7) กระป๋ องใส่ ตวั อย่างดิน
8) ถาดใส่ ดิน
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาค่ าความหนาแน่ น
ของดินในสนาม

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 9.1 แสดงขวดแก้ว,กรวยและฐานรอง รู ปที่ 9.2 แสดงสิ่ วเจาะดิน, ค้อน, แปรง,กระป๋ องใส่ ดิน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิ คเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

รู ปที่ 9.3 แสดงเครื่ องชัง่ ดิน 0.10 กรัมถึง 10 กิโลกรัม
รู ปที่ 9.4 แสดงถาดใส่ ดิน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาค่ าความหนาแน่ น
ของดินในสนาม

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 9.5 แสดงทรายอ๊อดตาวา
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
9.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) ทรายสาหรับหาปริ มาตรหลุ มคือ ทรายอ๊อดตาวา เป็ นทรายที่ มี ขนาดเท่ าๆกันหรื อ
ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 30
9.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 9.3 ก. การหาน้ าหนักทรายเต็มกรวย
2) ตารางที่ 9.3 ข. การหาความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ
3) ตารางที่ 9.3 ค. ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลทดลองหาความ
หนาแน่นของดินในสนาม
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 9
ใบงานที่ 10
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 11
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ น การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
จานวน 4 ชั่วโมง
ของดินในสนาม
(Field Density Test)
9.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1.1 การหาน้ าหนักของทรายในกรวย
1) ชัง่ ขวดที่มีทรายบรรจุอยู่
2) วางเครื่ องมือลักษณะหัวลงบนพื้นราบและเปิ ดลิ้นปล่อยให้ทรายไหล ระวังอย่าให้เกิด
การสั่นสะเทือน
3) ปิ ดลิ้นทันทีเมื่อทรายหยุดไหล ชัง่ น้ าหนักของเครื่ องมือและทรายที่เหลือในขวด ก็จะ
ทราบน้ าหนักของทรายที่มีปริ มาตรเท่ากรวย
4) ทาการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ยมาเพื่อใช้ในการทดลองในสนามต่อไป
1.2 การหาความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ
1) นาโมลทดสอบการบดอัดดิ นแบบสู ง กว่า มาตรฐานมาประกอบเข้า กับ ฐานแล้วชั่ง
น้ าหนัก ซึ่ งจะได้น้ าหนักโมล
2) นาขวดใส่ ทรายประมาณค่อนขวดพร้อมทั้งกรวยมาวางบนโมลให้ได้ระดับที่สม่าเสมอ
แล้ว เปิ ดวาล์วปล่อยให้ทรายไหลตกอย่างอิสระโดยพยายามอย่าให้เกิดการสั่นสะเทือน
เมื่อแน่ใจว่าทรายหยุดไหลแล้วทาการปิ ดวาล์ว หงายกรวยทรายขึ้นวางไว้ ใช้มีดเหล็ก
สันตรงหรื อแผ่นเหล็กปาดทรายที่ลน้ บนขอบโมลให้เสมอกับขอบโมลและใช้แปรง
ขนอ่อนค่อยๆปั ดทรายออกจากฐานโมลให้สะอาดแล้วนาไปชัง่ จะได้น้ าหนักทรายรวม
กับโมลเมื่อหักน้ าหนักโมลออกก็จะได้น้ าหนักทรายที่อยูใ่ นโมล
3) ใช้เวอร์ เนียร์ หรื อไม้บรรทัดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสู งโมลเพื่อหาปริ มาตร
4) ทาการทดสอบแบบเดียวกันนี้ 2 – 3 ครั้งเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องที่สุดแล้วนาค่า
น้ าหนักทรายในโมลและปริ มาตรของโมลไปหาค่าความหนาแน่นของทราย
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 9
ใบงานที่ 10
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 11
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ น
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
จานวน 4 ชั่วโมง
ของดินในสนาม
(Field Density Test)
1.3 การทดลองหาความแน่นของดินในสนาม
1) ปรับพื้นผิวทดลองให้เรี ยบและได้ระดับ จากนั้นก็วางแผ่นฐานให้สนิ ทกับพื้นดิน แล้ว
ตอกตะปูยดึ แผ่นฐานให้แน่น ปั ดฝุ่ นที่ผวิ ดินและที่แผ่นฐานออกให้หมด
2) ใช้สกัด เจาะดิ นบริ เวณตรงกลางแผ่นฐานรองให้มีความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร
และก้นหลุมที่เจาะจะต้องมีขนาดเท่ากับปากหลุมเจาะ ดินที่ขุดจากหลุมจะต้องเก็บให้
หมดโดยใช้ชอ้ นเล็กตัก ในกรณี เหลือดินน้อยๆให้ใช้แปรงทาสี ปัดเศษดินที่อยูใ่ นหลุม
ให้เรี ยบร้อย
3) นาดินที่ได้จากการขุดมาชัง่ และจดบันทึกค่าไว้หลังจากนั้นนาดินส่ วนหนึ่ งที่ขุดได้ไปชัง่
เสร็ จแล้วนาไปเข้าเตาอบเพื่อหาค่าปริ มาณความชื้น
4) ทาการคว่า ขวดทรายที่ เตรี ยมไว้แล้วลงบนปากหลุ ม โดยให้ก รวยทรายพอดี กบั แผ่น
ฐานรองแล้วเปิ ดวาล์วระวังอย่าให้เกิดการกระทบกระเทือนในขณะปล่อยทรายลงหลุม
เพราะจะทาให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
5) สังเกตว่าเมื่อทรายที่ปล่อยลงหลุมหยุดไหลแล้ว ก็ทาการปิ ดวาล์วแล้วนาทรายที่เหลืออยู่
ในขวดไปชัง่ น้ าหนักพร้อมกับกรวยทรายและจดบันทึกค่าไว้
6) นาทรายที่ อยู่ในหลุ มใส่ ลงในขวดตามเดิ มโดยพยามอย่าให้มีดินที่ อยู่ในก้นหลุ ม ติ ด
ทรายขึ้นมาด้วย เพราะว่าทรายที่เก็บขึ้นมาจะต้องทดสอบในหลุมอื่นๆ อีกต่อไป
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การหาค่ าความหนาแน่ น
ของดินในสนาม

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 9.6 แสดงการวางแผ่นฐานและตอกตะปูที่มุม รู ปที่ 9.7 แสดงการสกัดดินตรงกลางแผ่นฐานรอง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552

รู ปที่ 9.8 แสดงความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร รู ปที่ 9.9 แสดงการคว่าขวดทรายลงบนปากหลุม
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ก.ค. 2552
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หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่อหน่ วยการหาค่ าความ
หนาแน่ นของดินในสนาม

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

9.3.6 การรายงาน
1) ให้รายงานชื่อของโครงการ, ที่ต้ งั ของโครงการ, ชั้นของวัสดุ, ชนิ ดของวัสดุ ,ตาแหน่งที่
ทดลอง, ผูท้ ี่ทาการทดลอง, วันเวลาที่ทดลอง, ความแน่นของทรายที่หาได้, ความหมาย
ของชั้นต่างๆ ตามสัญญาและความหนาจริ งในการก่อสร้าง
2) ปริ มาณความชื้นในมวลดิน คิดเป็ นร้อยละ
3) ค่าความหนาแน่นแห้งของดิน
4) เปอร์เซ็นต์การบดอัด
9.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ก่อนทาการทดลองจะต้องตรวจสอบหาค่าคงที่ของเครื่ องมืออุปกรณ์และทรายที่ใช้ใน
การทดลองก่อน
2) ระหว่างการปล่ อยให้ทรายในขวดไหลลงสู่ กรวยอย่างอิสระ ต้องไม่ให้มีการสั่นหรื อ
กระแทกในบริ เวณใกล้ ๆ ขวด
3) แผ่นฐานที่วางบนพื้นทดสอบต้องไม่ให้เคลื่อนตัวได้
4) ต้องปิ ดวาล์วก่อนคว่าขวดทรายทุกครั้ง
5) ในขณะที่เคลื่อนย้ายเครื่ องมือ ให้อุม้ ขวดโดยตรงหรื อทาที่หิ้วขวด เพราะกรวยมักจะขาด
ตรงบริ เวณวาล์วถ้าจับหิ้วที่กรวย
6) ทรายที่ให้ทดสอบต้องสะอาดและแห้ง
9.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) การหาความหนาแน่นของดินในสนาม โดยวิธีกรวยทราย เป็ นการหาความหนาแน่นของ
ดินกล่าวคือ การหาน้ าหนักของดินในบริ เวณที่บดอัดด้วยเครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรกล
เรี ยบร้อยแล้วหารด้วยปริ มาตรของหลุมที่ขุดดินออกมา
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
จานวน 4 ชั่วโมง
(Field Density Test)
2) การที่ จะหาปริ มาตรของหลุ ม ที่ ก ล่ า วนี้ จาเป็ นจะต้องวัดหรื อใช้วสั ดุ ที่ทราบความ
หนาแน่ นและความถ่ วงจาเพาะที่ แน่ นอนแล้วไปแทนที่ ในหลุ มที่ ขุดลู กรั งขึ้ นมา คือ
วิธีการใช้ทรายช่ วยในการหาปริ มาตร ของหลุม ทรายที่นิยมใช้คือ ทรายอ๊อดตาวาซึ่ งมี
เม็ดของทราย กลมและขนาดเท่ากันเพื่อให้ได้ความหนาแน่นที่เท่ากันโดยตลอด และไม่
เกิ ดการแยกตัวของเม็ดหยาบและเม็ดเล็ก ขณะทาการทดลอง โดยนาผลในสนามมาคิด
เทียบเป็ นร้อยละกับผลการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ

ชื่อหน่ วยการหาค่ าความ
หนาแน่ นของดินในสนาม

9.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลอง
ตารางที่ 9.3 ก. แสดงตัวอย่างตารางหาน้ าหนักทรายเต็มกรวย
ครั้งที่
1
2
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่า กรัม 7,300.00
6,010.00
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่า กรัม 6,010.00
4,720.00
น้ าหนักของทรายในกรวย กรัม
1,290
1,290
เฉลี่ยน้ าหนักทรายเต็มกรวย กรัม
1,290

3
4,720.00
3,430.00
1,290

ตารางที่ 9.3 ข. แสดงตัวอย่างตารางความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ
ครั้งที่
1
2
3
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
2,121.56
2,121.56
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,375.00
1,368.70
1,360.00
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.54
1.55
1.56
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม3
1.55

9 - 15
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์

ใบงานที่ 10

หน่ วยที่ 9
สอนครั้งที่ 11

ชื่อหน่ วยการหาค่ าความ
หนาแน่ นของดินในสนาม

ชื่องาน
การหาค่ าความหนาแน่ นของดินในสนาม
(Field Density Test)

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 9.3 ค. แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน
น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%
กรัม
กรัม

1
179.02
167.88
30.12
11.14
137.76
8.09
2,942.50
700.00

2
179.55
168.79
30.08
10.76
138.71
7.76
2,918.70
700.00

3
173.55
163.12
29.94
10.43
133.18
7.83
2,985.30
700.00

4
172.59
163.12
29.87
9.47
133.25
7.11
2,963.10
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม

1.55
6,700.00
3,458.70
1,290.00
1,951.30

1.55
6,685.50
3,469.80
1,290.00
1,925.70

1.55
6,672.40
3,413.00
1,290.00
1,969.40

1.55
6,654.90
3,412.70
1,291.00
1,951.20

ซม.3

1,258.90

1,242.39

1,270.58

1,258.84

ปริ มาตรของหลุม
ความหนาแน่นขอดินชื้น

กรัม/ซม.3

1.781

1.786

1.799

1.798

ความหนาแน่นของดินแห้ง
เปอร์เซ็นต์การบดอัด

กรัม/ซม.3
%

1.648
96.94

1.657
97.49

1.668
98.12

1.678
98.73
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9.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลองการหาความหนาแน่ นของดิน
1) คานวณหาค่าความหนาแน่นของทราย
W
γSand = Sand ………………..……..……………………….......(9.2)
V
เมื่อ
= ความหนาแน่นของทรายมีหน่วยเป็ น
γSand
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.)
WSand = น้ าหนักของทรายเต็มขวดมีหน่วยเป็ นกรัม
V
= ปริ มาตรของขวดมีหน่วยเป็ น(ลบ.ซม.)
2) คานวณหาน้ าหนักของทรายในหลุม
2.1) น้ าหนักของทรายในกรวย

เมื่อ

W3

= W1 – W2 ………………………………………………….(9.3)

W3
W1
W2

= น้ าหนักของทรายเต็มกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวด+น้ าหนักกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวดและน้ าหนักกรวยหลังจากการทดลอง
มีหน่วยเป็ นกรัม

2.2) น้ าหนักของทรายในกรวยและทรายในหลุม
W4
= W5 – W6 …………………………………………………(9.4)
W2
W5
W6

= น้ าหนักของทรายในหลุมและในกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวดและน้ าหนักกรวยก่อนการทดลอง
มีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวดและน้ าหนักกรวยหลังการทดลอง
มีหน่วยเป็ นกรัม
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2.3) คานวณหาน้ าหนักของทรายในหลุม
W7
= W4 – W3 …………………………………………………(9.5)
W7
W4
W3

= น้ าหนักของทรายในหลุมมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายในขวดและน้ าหนักกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม
= น้ าหนักของทรายเต็มกรวยมีหน่วยเป็ นกรัม

3) ปริ มาตรของหลุม
ปริ มาตรของหลุม (V1)
W
V1
= = 7 …………………………………….…………..(9.6)
γSand
V1
W7
γSand

= ปริ มาตรของหลุมที่ขดุ ดินขึ้นมามีหน่วยเป็ น ซม.3
= น้ าหนักของทรายในหลุมมีหน่วยเป็ นกรัม
= ความหนาแน่นของทรายที่ใช้ทดลองมีหน่วยเป็ นกรัมต่อ ซม.3

4) ความหนาแน่นของดินชื้น ( γ wet )
W
= wet ……………………………………………………(9.7)
γ wet
V
= ความหนาแน่นของดินชื้น
γ wet
Wwet
= น้ าหนักของดินชื้นที่ขดุ จากหลุมมีหน่วยเป็ นกรัม
V
= ปริ มาตรของหลุมมีหน่วยเป็ น ซม.3
5) ความหนาแน่นของดินแห้ง ( γ dry )
γ
= wet …………………………………………………(9.8)
γ dry
1+ ω
100
= ความหนาแน่นของดินแห้งมีหน่วยเป็ นกรัม./ซม.3
γ dry
γ wet
= ความหนาแน่นของดินเปี ยกมีหน่วยเป็ นกรัม./ซม.3
ω
= ปริ มาณความชื้นของดินมีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์
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6) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองความหนาแน่นของดิน
ตารางที่ 9.4 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นทรายตัวอย่างที่ 1
ครั้งที่
1
จากการบันทึกข้อมูล
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
จากการวัดขนาด
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,375.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,375
=
=1.54
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.54
2,121.56
3
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม.
1.54
ตารางที่ 9.5 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นทรายตัวอย่างที่ 2
ครั้งที่
2
จากการบันทึกข้อมูล
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
จากการวัดขนาด
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,368.70
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,368.50
=
=1.55
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.55
2,121.56
1.54 + 1.55
=
= 1.545
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม.3
2
ตารางที่ 9.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นทรายตัวอย่างที่ 3
ครั้งที่
3
จากการบันทึกข้อมูล
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
จากการวัดขนาด
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,360.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,360
=
=1.56
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.56
2,121.56
1.54 + 1.55 + 1.56
1.55
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม.3
3

9 - 19
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

ตารางที่ 9.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นดินตัวอย่างที่ 1
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

1
179.02
167.88
30.12
11.14
137.76

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

8.09

น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม

2,942.50
700.00

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 179.02 – 167.88 = 11.14
= 167.88 – 30.12 = 137.76
11.14
=
× 100 = 8.09
137.76
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
(กรัม)
ปริ มาตรของหลุม
ความหนาแน่นของดินชื้น
ความหนาแน่นของดินแห้ง
เปอร์เซ็นต์การบดอัด

1.55
จากตารางที่ 9.3 ข.
6,700.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
3,458.70
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,290.00
จากตารางที่ 9.3 ก.
1,951.30 =6,700 – 3,458.70 -1,290 = 1,951.30
1,951.3
=
= 1,258.90
(ซม.3) 1,258.90
1.55
2,945.50
- 700
=
= 1.781
กรัม/ซม.3 1.781
1,258.90
1.78
=
=1.648
8.09
กรัม/ซม.3 1.648
1+
100
1.648
x100 = 96.64%
=
%
96.94
1.70

ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดในห้องทดลอง (d ) = 1.70 กรัม/ซม.3
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ตารางที่ 9.8 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นดินตัวอย่างที่ 2
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

2
179.55
168.79
30.08
10.76
138.71

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

7.76

น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม

2,918.70
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม
ปริ มาตรของหลุม

ซม.3

ความหนาแน่นของดินชื้น

กรัม/ซม.3

ความหนาแน่นของดินแห้ง

กรัม/ซม.3

เปอร์เซ็นต์การบดอัด

%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 179.55 – 1168.79 = 10.76
= 168.79 – 30.08 = 10.76
10.76
=
× 100 = 7.76
138.71
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก

1.55
จากตารางที่ 9.3 ข.
6,685.50
จากการชัง่ น้ าหนัก
3,469.80
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,290.00
จากตารางที่ 9.3 ก.
1,925.70 = 6,685.50-3,469.80-1,290=1,925.70
1,925.70
=
= 1,242.39
1,242.39
1.55
2,918.70 - 700
=
= 1.786
1.786
1,242.39
1.786
=
= 1.657
7.76
1.657
1+
100
1.657
x100 = 97.49%
=
97.49
1.70
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ตารางที่ 9.9 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นดินตัวอย่างที่ 3
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

3
173.55
163.12
29.94
10.43
133.18

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

7.83

น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม

2,985.30
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม
ปริ มาตรของหลุม

ซม.3

ความหนาแน่นของดินชื้น

กรัม/ซม.3

ความหนาแน่นของดินแห้ง

กรัม/ซม.3

เปอร์เซ็นต์การบดอัด

%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 173.55 – 163.12 = 10.43
= 163.12 – 29.94 = 133.18
10.43
=
× 100 = 7.83
133.18
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก

1.55
จากตารางที่ 9.3 ข.
6,672.40
จากการชัง่ น้ าหนัก
3,413.00
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,290.00
จากตารางที่ 9.3 ก.
1,969.40 =6,672.40 – 3,413 -1,290 = 1,969.40
1,969.40
=
= 1,270.58
1,270.58
1.55
2,0985.30 - 700
=
= 1.799
1.799
1,2270.58
1.799
=
=1.668
7.83
1.668
1+
100
1.668
x100 = 98.12%
=
98.12
1.70
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ตารางที่ 9.10 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของความหนาแน่นดินตัวอย่างที่ 4
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

4
172.59
163.12
29.87
9.47
133.25

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

7.11

น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

กรัม
กรัม

2,963.10
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม
ปริ มาตรของหลุม

ซม.3

ความหนาแน่นของดินชื้น

กรัม/ซม.3

ความหนาแน่นของดินแห้ง

กรัม/ซม.3

เปอร์เซ็นต์การบดอัด

%

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 172.59 – 163.12 = 9.47
= 163.12 – 29.87 = 133.25
9.47
=
× 100 = 7.11
133.25
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก

1.55
จากตารางที่ 9.3 ข.
6,654.90
จากการชัง่ น้ าหนัก
3,412.70
จากการชัง่ น้ าหนัก
1,290.00
จากตารางที่ 9.3 ก.
1,951.20 =6,654 – 3,412.70 -1,290 = 1,951.20
1,951.20
=
= 1,258.84
1,258.84
1.55
2,963.10 - 700
=
= 1.798
1.798
1,258.84
1.798
=
=1.678
7.11
1.678
1+
100
1.678
x100 = 98.73%
=
98.73
1.70
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แบบทดสอบที่ 9 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 9 เรื่อง การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม (Field Density Test)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. คาว่า 95 % Modified Compact Test คือ
ก. ความหนาแน่นแห้ง 95%
ข. ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด 95%
ค. ความหนาแน่นสัมพันธ์ 95%
ง. ปริ มาณความชื้นสู งสุ ด 95%
2. ถ้าทรายมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.60 กรัม/ซม3 เทรายลงหลุมทั้งหมดเท่ากับ 4,800 กรัม ปริ มาตร
ของหลุมจะเท่ากับเท่าใด
ก. 7,680 ซม.3
ข. 4,798.40 ซม.3
ค. 3,000 ซม.3
ง. 1,527.27 ซม.3
3. ทรายที่นิยมใช้ในการทดลอง หาความหนาแน่นของดินในสนามคือทราย
ก. Uniform Sand
ข. Ottawa Sand
ค. River Sand
ง. Sand Cone Method
4. ความหนาแน่นของทรายจะมีค่าเท่าใด ถ้าปริ มาตรของทรายเท่ากับ 2,000 ซม3 และมีน้ าหนักเท่ากับ
1,200 กรัม
ก. 3,200 กรัม/ซม.3
ข. 800 กรัม/ซม.3
ค. 1.66 กรัม/ซม.3
ง. 0.60 กรัม/ซม.3
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5. ความหนาแน่นเปี ยกมีค่า 1,500 กรัม/ซม3 และปริ มาณน้ าในดินมีค่า 10% ความหนาแน่นแห้งคือ
ก. 1,490 กรัม/ซม.3
ข. 1,363.63 กรัม/ซม.3
ค. 1,000 กก/ม.3
ง. 150 กรัม/ซม.3
6. จากข้อ 5 ความหนาแน่นแห้ง 95 % มีค่าเท่าใด
ก. 1415.5 กรัม/ซม.3
ข. 1295.44 กรัม/ซม.3
ค. 950 กรัม/ซม.3
ง. 142.50 กรัม/ซม.3
7. ทรายในข้อใดที่สามารถใช้ในการหาความหนาแน่นได้
ก. ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 30
ข. ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ค้างตะแกรงเบอร์ 60
ค. ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ค้างตะแกรงเบอร์ 60
ง. ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ค้างตะแกรงเบอร์ 100
8. เครื่ องมือกระทุง้ บดอัดดินแบบสั่นสะเทือนเหมาะสาหรับดินประเภทใด
ก. ทรายละเอียดและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 12%
ข. ดินเม็ดหยาบและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า12%
ค. กรวดและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 5%
ง. ดินเม็ดหยาบและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 5%
9. ดินในสนามที่ตอ้ งขุดเจาะ ควรจะขุดลึกเท่าใด
ก. 3 นิ้ว
ข. 4 นิ้ว
ค. 5 นิ้ว
ง. 6 นิ้ว
10. ปริ มาณน้ าที่ใช้ในการบดอัดดินซึ่ งทาให้ดินแน่นดีที่สุดคือข้อใด
ก. Max Water Content
ข. Avertage Water Content
ค. Optimum Moisture Content
ง. Min Water Content

9 - 25
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม

คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 การหาความหนาแน่นของดินในสนามมีอยู่ 2 วิธี
…….2.2 ดินที่มีขนาดใหญ่ ½ นิ้ว ต้องเก็บดินไปอบอย่างน้อย 200 กรัม
….....2.3 มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนามคือ
ASTM 1556-00
…….2.4 การหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยวิธีกรวยทรายเป็ นการหาน้ าหนัก
ของดินที่บดอัดแล้วหารด้วยปริ มาตรของหลุมที่ขดุ ดินออกมา
…….2.5 ดินขุดขึ้นมาจากหลุมควรจะนาไปอบทันที
…….2.6 หลังจากฝนหยุดตกใหม่ๆ สามารถทดลองหาความหนาแน่นดินในสนามได้
…….2.7 ดินที่ขดุ ขึ้นจากหลุมต้องเก็บไปชัง่ ทุกก้อน อย่าให้หล่นออกจากถาด
……2.8 ระหว่างการคว่าขวดทรายลงหลุมให้เขย่าขวดเพื่อทรายจะได้ไหลสะดวก
……2.9 ในสนามจริ งสามารถหาน้ าหนักดินแห้งได้โดยการนาดินไปคัว่ ในกระทะ
ร้อนที่ต้ งั บนเตาไฟได้
……2.10 การบดอัดดินประเภทดินเหนี ยวควรใช้รถบดชนิดลูกกลิ้งเหล็กตีนแกะ
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ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองหาความหนาแน่ นของดินในสนาม
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยเลื อกพื้นที่ในสนามจริ งที่ผา่ นการบดอัดแล้ว และให้ทา
การทดลองการหาความหนาแน่นดิน โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการหาความหนาแน่นของดินจานวน 4 หลุม
2) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 9.11, 9.12 และ 9.13
3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ ในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าคานวณหาค่าความแน่นเปี ยกในแต่ละตัวอย่าง
5) คานวณหาค่าความแน่นแห้งในแต่ละตัวอย่าง
6) คานวณหาความหนาแน่นของดินในสนาม
7) คานวณหาเปอร์เซ็นต์บดอัดดิน
8) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 9.11 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณหาน้ าหนักทรายเต็มกรวย
ครั้งที่
1
2
3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่า กรัม 7,300.00
6,010.00
4,720.00
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่า กรัม 6,010.00
4,720.00
3,430.00
น้ าหนักของทรายในกรวย กรัม
1,290
1,290
1,290
เฉลี่ยน้ าหนักทรายเต็มกรวย กรัม
1,290
ตารางที่ 9.12. แสดงตารางหาความหนาแน่นของทรายที่ใช้ในการทดสอบ
ครั้งที่
1
2
ปริ มาตรโมล
ซม..3 2,121.56
2,121.56
น้ าหนักทรายในโมล
กรัม 1,375.00
1,368.70
ความหนาแน่นทราย กรัม/ซม.3
1.54
1.55
เฉลี่ยความหนาแน่น กรัม/ซม.3
1.55

3
2,121.56
1,360.00
1.56
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ตารางที่ 9.13 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนาม
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักกระป๋ อง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน
น้ าหนักถาด + ดินชื้น
น้ าหนักถาด

1
กรัม 179.02
กรัม 167.88
กรัม 30.12
กรัม 11.14
กรัม 137.76
%
8.09
กรัม 2,942.50
กรัม 700.00

2
179.55
168.79
30.08
10.76
138.71
7.76
2,918.70
700.00

3
173.55
163.12
29.94
10.43
133.18
7.83
2,985.30
700.00

4
172.59
163.12
29.87
9.47
133.25
7.11
2,963.10
700.00

ความหนาแน่นของทราย
กรัม/ซม.3
น้ าหนักขวด+กรวย ก่อนคว่าทราย กรัม
น้ าหนักขวด+กรวย หลังคว่าทราย กรัม
น้ าหนักของทรายในกรวย
กรัม
น้ าหนักของทรายในหลุม
กรัม

1.55
6,700.00
3,458.70
1,290.00
1,951.30

1.55
6,685.50
3,469.80
1,290.00
1,925.70

1.55
6,672.40
3,413.00
1,290.00
1,969.40

1.55
6,654.90
3,412.70
1,291.00
1,951.20

ซม.3

1,258.90

1,242.39

1,270.58

1,258.84

ปริ มาตรของหลุม
ความหนาแน่นของดินชื้น

กรัม/ซม.3

1.781

1.786

1.799

1.798

ความหนาแน่นของดินแห้ง
เปอร์เซ็นต์การบดอัด

กรัม/ซม.3
%

1.648
96.94

1.657
97.49

1.668
98.12

1.678
98.73

