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4.3 ความสัมพันธระหวางประเภทดินกับคุณลักษณะตางๆของการบดอัดดิน ตามวิธี USCS (ตอ) 99 

4.4 ความสัมพันธระหวางประเภทดินกับคุณลักษณะตางๆของการบดอัดดิน ตามวิธี AASHTO 100 

6.1 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล กรณีน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีวงกลม 137 

6.2 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล กรณีน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม 139 

7.1 ตัวคูณรูปรางและความแข็งเกร็งของฐานราก กรณีชั้นดินเหนียวความหนาไมจํากัด 150 

7.2 ตัวคูณรูปรางและความแข็งเกร็งของฐานราก กรณีชั้นดินเหนียวอยูเหนือชั้นหินแข็ง 150 

7.3 ความสัมพันธระหวางอีลาสติกโมดูลัสของดิน และสภาพเนื้อดิน 151 

7.4 ขอมูลผลการทดสอบแรงดันและคาการเสียรูป 154 

7.5 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนชองวางและแรงดัน 155 

7.6 ความสัมพันธระหวาง 𝑈𝑈 และ 𝑇𝑇𝑣𝑣 168 

7.7 คาการทรุดตัวของโครงสรางมากท่ีสุดท่ียอมใหได 175 
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 

รหัสวิชา CT11205 

ช่ือวิชา ปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics) 3(3-0-6) 

ลักษณะของรายวิชา 

วิชาปฐพีกลศาสตร เปนรายวิขาเอกบังคับท่ีสอนในหลักสูตรวิทยาศาสครบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีกอสราง สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต บรรยาย 3 ชั่วโมง และศึกษา
ดวยดนเอง 6 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห รวมเวลาเรียนท้ังหมด 16 สัปดาห 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับดิน สวนประกอบทางเคมี ฟสิกส ธรรมชาติของดินท่ีทับถมกันลักษณะของเนื้อดิน 
การเจาะสํารวจดิน การจําแนกประเภทของดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ความสัมพันธของดินและน้ําใน
ดิน การซึมผานไดของดิน การบดอัดดิน หนวยแรงในดิน 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 
1. อธิบายนิยามของดิน และดิน สวนประกอบทางเคมี ฟสิกส ธรรมชาติของดิน 
2. เขาใจวิธีการเจาะสํารวจดิน 
3. จําแนกประเภทดินตามมาตรฐานท่ีกําหนดได 
4. คํานวณคุณสมบัติทางววิศวกรรมของดินได 
5. คํานวณความสัมพันธของดินและน้ําได 
6. คํานวณอัตราการซึมผานของน้ําในดินได 
7. เขาใจวิธีการบดอัดดิน และการหาคาความหนาแนนของดินในสนามได 
8. คํานวณหนวยแรงในดินท่ีเพ่ิมข้ึนจากน้ําหนักบรรทุกตางๆได 

เนื้อหา 

บทท่ี 1. กําเนิดของดินในธรรมชาติ 3 ชั่วโมง 
1.1. บทนํา 
1.2. หิน 
1.3. การสึกกรอนของหินและการกอตัวของดิน 
1.4. การสะสมตัวของดิน 
สรุปประจําบท 
เอกสารอางอิง 
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บทท่ี 2. คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน 6 ชั่วโมง 
2.1. บทนํา 
2.2. การวิเคราะหขนาดของเม็ดดิน 
2.3. พิกัดอัตเตอรเบิร 
2.4. วิธีการจําแนกประเภทดิน 
2.5. องคประกอบของดิน 
2.6. ความสัมพันธระหวางน้ําหนักดินกับปริมาตรดิน 
2.7. ความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได และคาปลารี่ 
2.8. ความสามารถในการบีบอัดตัวของดิน 
2.9. กําลังรับแรงเฉือนของดิน 
2.10. การบดอัดดิน 
2.11. ความหนาแนนสัมพัทธของดิน 
สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 

บทท่ี 3. การเจาะสํารวจดิน 6 ชั่วโมง 
3.1. บทนํา 
3.2. การสํารวจผิวดิน 
3.3. ข้ันตอนการสํารวจใตผิวดิน 
3.4. ระดับน้ําใตดิน 
3.5. การเจาะทะลุแบบมาตรฐาน 
3.6. วิธีเจาะทะลุแบบกรวย 
3.7. วิธีทดสอบดวยใบพัด 
3.8. วิธีสํารวจดินดวยวิธีทางธรณีฟสิกส 
3.9. การบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสํารวจดิน 
สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 

บทท่ี 4. การบดอัดดิน 6 ชั่วโมง 
4.1. บทนํา 
4.2. การทดสอบการบดอัดดินในหองปฏิบัติกาการสํารวจผิวดิน 
4.3. ปจจัยท่ีมีผลตอการบดอัดดิน 
4.4. การบดอัดดินในสนาม 
4.5. การบดอัดดินแบบกระแทก 
4.6. การหาคาหนวยน้ําหนักดินในสนาม 
4.7. การทําใหดินมีเสถียรภาพ 
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สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 

บทท่ี 5. น้ําในดิน 6 ชั่วโมง 
5.1. บทนํา 
5.2. การไหลของน้ําในดิน 
5.3. แรงดันคาพิวลารีในดิน 
5.4. ตาขายการไหลและการไหลซึมของน้ําในดิน 
สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 

บทท่ี 6. การกระจายหนวยแรงในดิน 6 ชั่วโมง 
6.1. บทนํา 
6.2. แรงดันแนวด่ิงใตแรงกระทําแบบจุด 
6.3. แรงดันแนวดิ่งใตน้ําหนักบรรทุกแบบแผกระจายสมํ่าเสมอท่ีผิวดิน 
สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 

บทท่ี 7. การบีบอัดตัวคายน้ําและการทรุดตัวของดิน 9 ชั่วโมง 
7.1. บทนํา 
7.2. การทรุดตัวทันทีของดินเหนียวเม่ือรับน้ําหนักบรรทุก 
7.3. การทดสอบการบีบอัดตัวคายน้ํา 
7.4. ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําปกติ 
7.5. ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําเกินปกติ 
7.6. การบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม 
7.7. การทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 
7.8. เวลาในการทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 
7.9. การทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันรอง 
7.10. การทรุดตัวของชั้นดินทราย 
สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 

วิธีการสอน 

1. บรรยายในชั้นเรียนโดยอธิบายทฤษฏีในเรื่องท่ีสอน 
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2. แสดงตัวอยางการคํานวณ และกรณีศึกษา 
3. อภิปรายโตตอบระหวางอาจารยและนักศึกษา 
4. ใหทําการบานและมีการทํารายงานเดี่ยว 
5. ตรวจสอบความตรงตอเวลา ความซ่ือสัตยตอหนาท่ี 
6. สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรมในขณะท่ีสอนตามสมควร 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีกลศาสตร 
2. เครื่องคํานวณ 
3. เครื่องฉายภาพและกระดานดํา 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

1. คะแนนระหวางภาคเรียน 60% 
1.1. ความตรงตอเวลาและความสนใจในการเรยีน 10% 
1.2. แบบฝกหัดทายบท 20% 
1.3. ทดสอบกลางภาคเรียน 30% 

2. คะแนนปลายภาคเรียน 40% 

การประเมินผล 

รอยละของคะแนน 80-100 ไดระดับคะแนน A 
รอยละของคะแนน 75-79 ไดระดับคะแนน B+ 
รอยละของคะแนน 70-74 ไดระดับคะแนน B 
รอยละของคะแนน 65-69 ไดระดับคะแนน C+ 
รอยละของคะแนน 60-64 ไดระดับคะแนน C 
รอยละของคะแนน 55-59 ไดระดับคะแนน D+ 
รอยละของคะแนน 50-54 ไดระดับคะแนน D 
รอยละของคะแนน 0-49 ไดระดับคะแนน F 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 
กําเนิดของดินในธรรมชาติ 

หัวขอเนื้อหา 
1.1. บทนํา 
1.2. หิน 
1.3. การสึกกรอนของหินและการกอตัวของดิน 
1.4. การสะสมตัวของดินวิธีการจําแนกประเภทดิน 
สรปุประจําบท 
เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 

1. อธิบายการกําเนิดของดินได 
2. อธิบายการแบงชนิดดินได 
3. อธิบายแหลงกําเนิดและวิธีการกอตัวของหินได 
4. อธิบายการสึกกรอนของหินและการกอตัวของดินได 
5. อธิบายการสะสมตัวของดินได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา และการวัดผล 
2. นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอนั้น 
4. สรุปเนื้อหาประจําบท 
5. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน (ถามี) และกําหนดวันสง 
6. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในลําดับตอไป (ถามี) เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษามากอนลวงหนา 
7. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีกลศาสตร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียนและสงงาน 
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2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
3. ประเมินจากการทําการบานและรายงาน (ถามี) 
4. ประเมินผลจากแบบฝกหัดทายบท 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากการสงการบานและรายงานไดตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการทําแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
 
 



 

บทท่ี 1 
กําเนิดของดินในธรรมชาติ 

 

1.1. บทนํา 

ในทางธรรมชาติดินอาจกอข้ึนมาจากการผุกรอนทางกายภาพและทางเคมีของหิน ดินอาจมี
สวนประกอบท่ีเปนสารอินทรียท่ีมาจากการยอยสลายของซากพืชซากสัตว ในท่ีนี้จะศึกษาเฉพาะดินท่ีมี
สวนประกอบของสารอินทรียนอยมาก การผุกรอนทางกายภาพของหินหมายถึงการแตกยอยลงของหินโดยไม
มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของหิน สวนการผุกรอนทางเคมีของหินหมายถึงการแตกยอยของหินและเกิด
การเปลี่ยนองคประกอบทางเคมีของหิน เชน การเกิดคารบอเนชั่น การเกิดออกซิเดชั่น 

ชั้นดินอาจเกิดจากการทับถมกันของดินท่ีเกิดการผุกรอนของหิน หรืออาจเกิดจากการดินท่ีถูก
แมน้ําพัดพามาทับถมกันเปนชั้นๆ ซ่ึงเรียกวา ดินลุมน้ํา (Alluvial soils) และโดยท่ัวไปการสรางสิ่งปลูกสราง
ในทางวิศวกรรมก็มักจะสรางอยูบนชั้นดินลุมน้ํา 

การแบงชนิดดินอาจแบงไดตามสภาพความหยาบของเม็ดดิน โดยแบงออกเปนดินชนิดกรวด 
ทราย ดินตะกอน หรือดินเหนียว โดยกรวดและทรายอาจจัดเปนกลุมดินเม็ดหยาบ ดินเหนียวและดินตะกอน
อาจจัดเปนกลุมดินเม็ดละเอียด ความหยาบของดินอาจกําหนดไดจากขนาดเม็ดดิน คุณสมบัติของดินเม็ด
ละเอียดจะข้ึนกับแรธาตุในดินนั้น 

ในปจจุบันการแบงชนิดดินอาจมีไดหลายอยาง เชน ดินลุมน้ํา (Alluvial soils) หมายถึง ดินเม็ด
ละเอียดท่ีเกิดจากการผุกรอนของหิน และถูกแมน้ําพัดพามาทับถมกัน Caliche หมายถึง ดินท่ีประกอบจาก
กรวด ทราย และดินเหนียว ท่ียึดประสานกันดวยแคลเซียมคารบอเนต Expansive soils หมายถึง ดินเหนียวท่ี
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอยางมากของดินจากการเปยกและแหงสลับกันซํ้าๆ 

แรธาตุสวนใหญในทางวิศวกรรมจะประกอบดวยออกซิเจนและซิลิกอน แรควอทซเปนแรหลัก
ของดินเม็ดหยาบ แรควอทซไมมีสีและแข็งจึงทําใหดินเม็ดหยาบมีเม็ดดินท่ีมีเหลี่ยมมีมุม 

ดินเหนียวประกอบดวยแรธาตุหลัก 3 อยางคือ คาโอลิไนท (kaolinite) อิลไลท (illite) และมอน
โมรลิโอไนท (montmorillonite) แรดินเหนียวประกอยดวยแผนซิลิกาและอลูมินา ท่ีประกอบกันเปนชั้นๆ ซึ่ง
คุณสมบัติทางกลของดินเหนียวจะข้ึนอยูกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางชั้นดังกลาว โดยแรงยึดเหนีย่วระหวางชั้นแร
มอนโมริลโอไนทจะมีความแข็งแรงนอยมากเม่ือเทียบกับคาโอลิไนท อิลไลท น้ําสามารถเขาแทรกระหวางชั้น
แรไดงายซ่ึงทําใหดินเกิดการบวมข้ึนได 

1.2. หิน 

หินสามารถแบงออกได 3 กลุมตามแหลงกําเนิดและวิธีการกอตัว คือ หินอิกเนียส (igneous 
rocks) หินตะกอน (sedimentary rocks) และหินแปร (metamorphic rocks) 
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หินอิกเนียส เกิดจากแมกมาภูเขาไฟท่ีเย็นตัวเปนของแข็ง หินอิกเนียสอาจมีเม็ดหยาบหรือเม็ด
ละเอียดก็ไดข้ึนกับการเย็นตัวของแมกมาวาเร็วหรือชา การเย็นตัวชาอาจเกิดเม่ือแมกมานั้นติดอยูในกอน
น้ําแข็งใตผิวโลก หินอิกเนียสท่ีมีเม็ดหยาบหรือเรียกวา หินแกรไนต (granite) หินจะประกอบดวยแรควอทซท่ี
มีความแข็ง ดังนั้นจึงมักนํามาใชในการกอสรางหรือการสรางรูปปน สวนหินอิกเนียสท่ีมีเม็ดละเอียดเรียกวา บะ
ซอลท (basalt) หินจะเปนหินแข็งสีดําดาน มีสวนประกอบของแรเฟอแมกนีเซียน (ferromagnesian) นิยม
นํามาใชในงานสรางทาง 

หินตะกอน เปนหินท่ีพบมากท่ีสุดท่ีผิวโลก หินตะกอนนี้เกิดจาการกอตัวของเศษแรธาตุตางๆ ท่ี
แตกยอยแลวถูกพัดพาโดยน้ําหรือลมมาทับถมกันเปนชั้นๆ เม่ือเวลาผานไปนานๆ ชั้นดินท่ีทับถมกันก็จะอัด
แนนกันเปนหินตะกอน หินตะกอนจะสังเกตุไดงายเพราะมีเนื้อหินมีลักษณะเปนชั้นๆ เชน หินเชล (shale) หิน
ทราย (sandstone) หินปูน (limestone) และหินโดโลไมท (dolomite)  

หนิแปร จะพบนอยกวาหินตะกอนบนผวิโลก หินแปรเกิดหินอิกเนียสหรือหินตะกอนแปรรูปหรือ
เปลี่ยนโครงสรางมา ซ่ึงอาจเกิดจากการแรงกระทํา ความดัน หรือความรอน ยกตัวอยางเชน หินแกรไนทจะ
แปรมาเปนหินจีนีส (gneiss) ซ่ึงเปนหินเม็ดหยาบท่ีมีลักษณะเปนแถบๆเปนชั้นๆ สวนหินปูนหรือหินโดโลไมท 
อาจแปรมาเปนหินออน ซ่ึงมีลักษณะเปนหินแข็งผิวมัน ไมเปนชั้นๆ จึงเหมาะนํามาใชในงานกอสราง หินแปร
โดยท่ัวไปอาจมีความแข็งมากถาไมผุกรอน เชน หินออน แตถาเปนท่ีมีลักษณะเปนชั้นๆ อาจไมแข็งแรงมาก
เพราะอาจมีชั้นหินท่ีไมแข็งแทรกอยูระหวางชั้นหินแข็งได 

1.3. การสึกกรอนของหินและการกอตัวของดิน 

การสึกกรอนทางกลหรือทางกายภาพของหิน จะทําใหหินแตกยอยเปนชิ้นเล็กๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก
การเปลีย่นแปลงอุณหภมิู การกระแทกของธารน้ําแข็ง ฝนตก หรือการเสียดสีตางๆ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหหินเกิดการกรอนทางกายภาพ เชน เม่ืออุณหภูมิลดลงตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง น้ําท่ีอยูใน
หินจะขยายตัวจนอาจทําใหหินแตกได 

การสึกกรอนทางเคมีของหิน เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางแรธาตุในหินกับออกซิเจน น้ํา กรด 
หรือเกลือ เปนตน นอกจากนี้การเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน ออกซิเดชั่นหรือคารบอเนชั่น ก็จะทําใหเกิดการสึก
กรอนทางเคมีของหินได โดยทําใหเกิดการขยายตัวของปริมาตรทําใหหินแตก หรือทําใหเกิดโพรงในเนื้อหินซ่ึง
ทําใหหินเปราะแตกไดงาย หรือทําใหการยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดหินไมแข็งแรง หินจึงแตกไดงาย 

ชนิดของดินท่ีเกิดจากการสึกกรอนของหินจะข้ึนอยูกับชนิดของหิน หินอิกเนียส เชน แกรไนท 
จะกรอนมาเปนดินทรายปนดินตะกอน หินบะซอลทจะกรอนมาเปนดินเหนียว หินตะกอนจะกรอนมาเปนดิน
เหนียวหรือดินะกอน หินทรายจะกรอนมาเปนดินทราย หินออนจะกรอนเปนดินเม็ดละเอียด เปนตน 

1.4. การสะสมตัวของดิน 

การสะสมตัวของดินท่ีเกิดจากการผุกรอนของหิน อาจเกิดจากการผุกรอนของหินท่ีทับถมกันอยู
กับท่ีจนแตกยอยกลายเปนดิน เรียกวา ดินท่ีเกิดกับท่ี (residual soils) สวนดินท่ีเกิดจากเศษหินท่ีถูพัดพามา
ทับถมกันจากแหลงอ่ืน เรียกวา ดินท่ีเกิดจากการพัดพา (transported soils) 
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ดินท่ีเกิดกับท่ี จะมีคุณสมบัติตามชนิดของหินท่ีเปนตนกําเนิด ขนาดเม็ดดิน รูปราง และ
องคประกอบ จะแตกตางกันไปข้ึนกันชนิดหิน ความหนาของชั้นดินจะแตกตางกันไปตามอัตราการเกิดการทับ
ถมกันของหินท่ีผุกรอน 

ดินท่ีเกิดจากการพัดพา อาจกอตัวข้ึนจากหินท่ีผุกรอนจากแหลงอ่ืนแลวถูกพัดพามา โดยการพัด
พาอาจเกิดจากแรงโนมถวง กระแสน้ํา ธารน้ําแข็ง และลม 

ดินท่ีเกิดจากการแรงโนมถวงพัดพา (gravity deposits) ตัวอยางเชน ดินท่ีเกิดจากการถลมของ
ทางลาด (landslide) ดินเหลานี้จะไมเคลื่อนตัวไปไกลมากนัก มีแนวโนมท่ีจะหลวมๆ และมีการเปลี่ยนแปลง
ของแรธาตุในดินคอนขางนอย 

ดินท่ีเกิดจากการพัดพาโดยกระแสน้ํา (alluvial deposits) เปนดินท่ีเกิดจาการสะสมของเศษหิน
ท่ีถูกพัดพามาโดยกระแสน้ํามาทับถมกัน อาจเปนแมน้ําหรือน้ําฝนพัดพามาตามผิวดิน โดยท่ัวไปจะมีการพัดพา
เปนระยะทางคอนขางไกลจากแหลงกําเนิดดิน ดินประเภทนี้มักมีความหลากหลายของชนิดดิน และมักเกิด
เปนชั้นดินเปนชั้นๆ 

ดินท่ีเกิดจากการพัดพามาของธารน้ําแข็ง (glacial deposits) การเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็งมัก
ตองใชเวลานานเปนรอยป เม่ือธารน้ําแข็งเคลื่อนท่ีผานผิวดินก็จะพัดพาเอาดินมาดวย ดังนั้นดินจากแหลงตางๆ 
จึงอาจถูกพัดพามาทับถมกันได 

ดินท่ีเกิดจากการพัดพาโดยลม (wind deposits) ลมจะพัดพาเอาเม็ดดินเล็กๆ จากแหลงกําเนิด
ท่ีหางไกลมาได เชน ทรายในทะเลทราย ดินเม็ดละเอียดอยางดินตะกอนก็อาจถูกพัดพาไดงาย แตดินเหนียว
อาจถูกพัดพาไดยากเพราะมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินมาก  
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สรุปประจาํบท 

การแบงชนิดดินอาจแบงไดตามสภาพความหยาบของเม็ดดิน โดยกรวดและทรายอาจจัดเปน
กลุมดินเม็ดหยาบ ดินเหนียวและดินตะกอนอาจจัดเปนกลุมดินเม็ดละเอียด 

แรควอทซเปนแรหลักของดินเม็ดหยาบ ดินเหนียวประกอบดวยแรธาตุหลัก 3 อยางคือ คาโอลิ
ไนท (kaolinite) อิลไลท (illite) และมอนโมริลโอไนท (montmorillonite) 

หินสามารถแบงออกได 3 กลุมตามแหลงกําเนิดและวิธีการกอตัว คือ หินอิกเนียส (igneous 
rocks) หินตะกอน (sedimentary rocks) และหนิแปร (metamorphic rocks) 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหหินเกิดการกรอนทางกายภาพ เชน เม่ือ
อุณหภูมิลดลงต่ํากวาจุดเยือกแข็ง น้ําท่ีอยูในหินจะขยายตัวจนอาจทําใหหินแตกได 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน ออกซิเดชั่นหรือคารบอเนชั่น ก็จะทําใหเกิดการสึกกรอนทางเคมีของ
หินได โดยทําใหเกิดการขยายตัวของปริมาตรทําใหหินแตก 

การผุกรอนของหินท่ีทับถมกันอยูกับท่ีจนแตกยอยกลายเปนดิน เรียกวา ดินท่ีเกิดกับท่ี (residual 
soils) 

ดินท่ีเกิดจากเศษหินท่ีถูพัดพามาทับถมกันจากแหลงอ่ืน เรียกวา ดินท่ีเกิดจากการพัดพา 
(transported soils) 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 2 
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดนิ 

หัวขอเนื้อหา 
2.1. บทนํา 
2.2. การวิเคราะหขนาดของเม็ดดิน 
2.3. พิกัดอัตเตอรเบิรก 
2.4. วิธีการจําแนกประเภทดิน 
2.5. องคประกอบของดิน 
2.6. ความสัมพันธระหวางน้ําหนักดินกับปริมาตรดิน 
2.7. ความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได และคาปลารี่ 
2.8. ความสามารถในการบีบอัดตัวของดิน 
2.9. กําลังรับแรงเฉือนของดิน 
2.10. การบดอัดดิน 
2.11. ความหนาแนนสัมพัทธของดิน 
2.12. สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 

1. อธิบายความแตกตางของขนาดเม็ดดินของดินแตละชนิด 
2. จําแนกประเภทดินตามวิธี AASHTO ได 
3. จําแนกประเภทดินตามวิธี USCS ได 
4. คํานวณความสัมพันธระหวางน้ําหนักดินกับปริมาตรดิน 
5. เขาใจความหมายของความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได 
6. เขาใจความหมายของความสามารถในการบีบอัดตัวของดินได 
7. เขาใจความหมายของกําลังรับแรงเฉือนของดินได 
8. เขาใจความหมายของการบดอัดดินได 
9. คํานวณความหนาแนนสัมพัทธของดินได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา และการวัดผล 
2. นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอนั้น 
4. สรุปเนื้อหาประจําบท 
5. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน (ถามี) และกําหนดวันสง 
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6. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในลําดับตอไป (ถามี) เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษามากอนลวงหนา 
7. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีกลศาสตร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียนและสงงาน 
2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
3. ประเมินจากการทําการบานและรายงาน (ถามี) 
4. ประเมินผลจากแบบฝกหดัทายบท 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากการสงการบานและรายงานไดตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการทําแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
 
 

 



 

บทท่ี 2 
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน 

 

2.1. บทนํา 

ดินอาจจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ 
1) ดินท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน (Cohesive soils) 
2) ดินท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน (Cohesionless soils) 
3) ดินอินทรีย (Organic soils) 

ดินท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน เชน กรวดหรือหิน (Gravel) ทราย (Sand) และดิน
ตะกอน (Silt) เปนตน โดยท่ัวไปกรวดหรือหินจะมีขนาดเม็ดดินใหญกวา 2 มม. ทรายจะมีขนาดเม็ดดิน
ประมาณ 0.1 ถึง 2 มม. และดินตะกอนจะมีขนาดเม็ดดินประมาณ 0.005 ถึง 0.1 มม. การจําแนกประเภทดิน
ท่ีใชขนาดของเม็ดดินเปนเกณฑนี้จะใชการรอนผานตะแกรงมาตรฐาน (Sieve analysis) 

ดินท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน เชน ดินเหนียว (Clay) ขนาดเม็ดดินจะเล็กมาก การวัดขนาด
เม็ดดินไมสามารถใชวิธีรอนผานตะแกรงมาตรฐานได ในทางปฏิบัติจะใชการวัดการตกตะกอนของเมดดินท่ี
ผสมในน้ํา โดยท่ัวไปดินเหนียวมีขนาดเม็ดดินประมาณเล็กกวา 0.005 มม. 

ดินอาจจําแนกไดโดยการกําหนดขนาดเม็ดดินตามเบอรตะแกรงมาตรฐานท่ีดินสามารถลอดผาน
ได เชน กรวดและทรายจัดเปนดินเม็ดหยาบ (coarse-grained soils or granular soils) เม่ือขนาดเม็ดดิน
ใหญกวา 0.075 มม. หรือดินคางตะแกรงเบอร 200 สําหรับดินท่ีลอดผานตะแกรงเบอร 200 ไดจัดเปนดินเม็ด
ละเอียด (fine-grained soils) เชน ดินเหนียว ดินเหนียวปนดินตะกอน 

2.2. การวิเคราะหขนาดของเม็ดดิน 

โดยท่ัวไปดินในธรรมชาติจะมีขนาดเม็ดดินหลายขนาดปะปนกัน ซึ่งการคละขนาดของเม็ดดินจะ
สงผลถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมชองดิน ดังนั้นการทราบเพียงวาดินนั้นเปนดินชนิดใดก็อาจไมพอท่ีจะระบุ
คุณสมบัติของดินไดครบถวน 

โดยสวนใหญการคละขนาดของดินท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน อาจหาไดจากทําการ
ทดลองการวิเคราะหตะแกรงรอนมาตรฐาน ตะแกรงรอนมาตรฐาน ดังรูปท่ี 2.1 จะมีลักษณะคลายกับตะแกรง
รอนแปงขนมเคก ตัวตะแกรงทําดวยทองเหลืองมีเสนลวดเปนตาขาย  
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รูปท่ี 2.1 ตะแกรงรอนมาตรฐาน 
(ท่ีมา: Muni Budhu, 2015 หนา 8) 

เม่ือดินถูกนํามาผานตะแกรง เม็ดดินท่ีมีขนาดเล็กกวารูตะแกรงก็จะลอดผานไปได แตดินท่ีมี
ขนาดใหญกวาก็จะคางบนตะแกรงนั้น ขนาดของรูตะแกรงมีขนาด 4.75 ถึง 0.075 มม. ซ่ึงมีเบอรตะแกรงระบุ
ตามมาตรฐานอเมริกัน ดังตารางท่ี 2.1  

ตารางท่ี 2.1 ขนาดตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน 

เบอรตะแกรง ขนาดรูตะแกรง (มม.) 
3/4 in 19.0 
3/8 in 9.50 
4 4.75 
10 2.00 
20 0.850 
40 0.425 
60 0.250 
100 0.150 
200 0.075 

 

ในทางปฏิบัติ การทดสอบรอนผานตะแกรงจะใชตะแกรงหลายเบอรประกอบกันเปนชั้นๆ โดยให
ตะแกรงท่ีมีขนาดรูตะแกรงใหญอยูชั้นบนสุด และตะแกรงท่ีมีขนาดรูตะแกรงเล็กอยูชั้นลางถัดลงไปโดยท่ีชั้น
ลางสุดจะเปนถาดรอง นําดินใสท่ีชั้นบนสุดแลวปดฝา นําชุดชั้นตะแกรงไปติดต้ังในเครื่องเขยาตะแกรง ดินจะ
ลอดผานตะแกรงและคางบนตะแกรงตางๆตามขนาดของเม็ดดิน โดยเม็ดดินใหญก็จะคางบนตะแกรงชั้นบนๆ 
สวนชั้นลางๆก็จะเปนพวกดินเม็ดละเอียด จากนั้นหาน้ําหนักของดินท่ีคางบนแตละตะแกรงและรอยละน้าํหนัก
ดินท่ีผานแตละตะแกรง ผลการทดลองจะแสดงในรูปกราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละผานตะแกรงกับ
ขนาดเม็ดดินหรือขนาดรูตะแกรง โดยแกนต้ังเปนสเกลปกติแสดงคารอยละผานตะแกรง สวนแกนนอนจะเปน
สเกลล็อคการิทึมแสดงคาขนาดเม็ดดิน 
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ตัวอยางท่ี 2.1 
กําหนดให  
นําดินแหงน้ําหนัก 2000 กรัม มาทดสอบรอนผานตะแกรงมาตรฐาน ไดผลการทดลองดังตอไปนี้ 
 
เบอรตะแกรง ขนาดรูตะแกรง (มม.) น้ําหนักดินคาง (กรัม) 
3/4 in 19.0 0 
3/8 in 9.50 158 
4 4.75 308 
10 2.00 608 
40 0.425 652 
100 0.150 224 
200 0.075 42 
ถาดรอง  8 

 
จงคํานวณหา 
กราฟแสดงการกระจายตัวของเม็ดดิน 

วิธีทํา 

ตารางท่ี 2.2 ผลการวิเคระหตะแกรงรอนมาตรฐานตามตัวอยางท่ี 2.1 

(1) 
เบอรตะแกรง 

(2) 
ขนาดรูตะแกรง 
(มม.) 

(3) 
น้ําหนักดินคาง 
(กรัม) 

(4) 
รอยละคาง 

(5) 
รอยละคาง
สะสม 

(6) 
รอยละผาน 

3/4 in 19.0 0 0  100.0 
3/8 in 9.50 158 7.9 7.9 92.1 
4 4.75 308 15.4 23.33 76.7 
10 2.00 608 30.4 53.7 46.3 
40 0.425 652 32.6 86.3 13.7 
100 0.150 224 11.2 97.5 2.5 
200 0.075 42 2.1 99.6 0.4 
ถาดรอง  8 0.4 100 - 

 
คํานวณคารอยละดินคางแตละตะแกรง รอยละสะสมดินคางตะแกรง และรอยละดินผานตะแกรง ดังตารางท่ี 
2.2 และแสดงกราฟการกระจายเม็ดดินไดดังรูปท่ี 2.2 
น้ําหนักดินท้ังหมด = 2,000 g  
1) คํานวณคารอยละดินคางแตละตะแกรง ในแถวตั้งท่ี 4 ในตารางท่ี 2.2 

แถวตั้งท่ี 4 = (แถวตั้งท่ี 3 / น้ําหนักดินท้ังหมด) X 100 % 
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เชน 
รอยละคางตะแกรงเบอร 3/4 in = � 0 g2000 g�× 100 % = 0 % 

รอยละคางตะแกรงเบอร 3/8 in = � 158 g2000 g�× 100 % = 7.9 % 

รอยละคางตะแกรงเบอร 4 = � 308 g2000 g� × 100 % = 15.4 % 

2) คํานวณคารอยละดินคางตะแกรงสะสม ในแถวตั้งท่ี 5 ในตารางท่ี 2.2 
แถวตั้งท่ี 5 = ผลรวมในแถวตั้งท่ี 4 จากบนลงลางถึงแถวนอนท่ีตองการ 
เชน 
รอยละคางสะสมตะแกรงเบอร 3/4 in = 0 % (แถวนอนบนสดุ) 
รอยละคางสะสมตะแกรงเบอร 3/8 in = 0 % + 7.9 % = 7.9 % 
รอยละคางสะสมตะแกรงเบอร 4 = 0 % + 7.9 % + 15.4 % = 23.3 % 

3) คํานวณคารอยละดินผานตะแกรง ในแถวตั้งท่ี 5 ในตารางท่ี 2.2 
แถวตั้งท่ี 6 = 1000 % - แถวตั้งท่ี 5 
เชน 
รอยละผานตะแกรงเบอร 3/4 in = 100 % − 0 % = 100 % (แถวนอนบนสดุ) 
รอยละผานตะแกรงเบอร 3/8 in = 100 % − 7.9 % = 92.1 % 

รอยละผานตะแกรงเบอร 4 = 100 % − 23.3 % = 76.7 % 
 

 

รูปท่ี 2.2 กราฟการกระจายขนาดเม็ดดินดัวอยางท่ี 2.1 

 

คาสัมประสิทธิ์ท่ีสําคัญได 2 อยางท่ีเก่ียวของกับการกระจายตัวเม็ดดิน คือ สัมประสิทธิ์ความ
สมํ่าเสมอ (coefficient of uniformity, 𝐶𝐶𝑢𝑢)  และสัมประสิทธิ์ความโคง (coefficient of curvature, 𝐶𝐶𝑐𝑐) ซ่ึง
คาท้ังสองนี้จะถูกนําไปใชในการจําแนกประเภทดินซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป ท้ังสองคาดังกลาวสามารถหาไดจาก
สมการดังนี้ 
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(2.1) 

 
(2.2) 

โดยท่ี 𝐷𝐷10 คือ ขนาดเม็ดดินท่ีรอยละผานตะแกรงเทากับรอยละ 10 เรียกวา ขนาดเม็ดดินประสิทธิผล 𝐷𝐷30 คือ ขนาดเม็ดดินท่ีรอยละผานตะแกรงเทากับรอยละ 30 𝐷𝐷60 คือ ขนาดเม็ดดินท่ีรอยละผานตะแกรงเทากับรอยละ 60 

คาสัมประสิทธิ์ 𝐶𝐶𝑢𝑢 และ 𝐶𝐶𝑐𝑐 สามารถหาไดจากกราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน แตอยางไรก็ตาม
กรณีท่ีดินเปนดินเม็ดละเอียด เชน ดินท่ีมีรอยละผานตะแกรงเบอร 200 มากกวารอยละ 5 คาสัมประสิทงธิ์ท้ัง
สองดังกลาวอาจไมจําเปนตองใชในการจําแนกประเภทดิน 

ในกรณีของดินเม็ดละเอียด เชน ดินเหนียว การกระจายของเม็ดดินไมสามารถหาไดดวยวิธีรอน
ผานตะแกรงมาตรฐาน เนื่องจากเม็ดดินละเอียดมาก ดังนั้นจึงตองใชวิธีท่ีเรียกวา วิธีไฮโดรมิเตอร ซ่ึงจะได
กลางถึงในภายหลัง 

2.3. พิกัดอัตเตอรเบิรก 

พิกัดอัตเตอรเบิรก เปนคาท่ีแสดงถึงคุณสมบัติความตอเนื่องของดินนเม็ดละเอียดท่ีมีแรงยึด
เหนี่ยวระหวางเม็ดดิน เชน ดินเหนียว คาพิกัดนี้จะแสดงถึงสถานะ 4 สถานะของดิน คือ สถานะของเหลว 
สถานะพลาสติก สถานะก่ึงของแข็ง และสถานะของแข็ง  

พิกัดความชื้นท่ีแบงระหวางสภานะของเหลวกับพลาสติกเรียกวา พิกัดเหลว (Liquid limit, 𝑤𝑤𝐿𝐿) 
สวนเสนพิกัดท่ีแบงระหวางสภานะพลาสติกกับสถานะก่ึงของแข็งเรียกวา พิกัดพลาสติก (Plastic limit, 𝑤𝑤𝑃𝑃) 
และเสนพิกัดท่ีแบงระหวางสถานะก่ึงของแข็งกับสถานะของแข็งเรียกวา พิกัดหดตัว (Shrinkage limit, 𝑤𝑤𝑆𝑆) 
คาพิกัดความชื้นเหลานี้เปนคุณสมบัติของดิน ซ่ึงจะไดกลาวถึงการนําไปใชในงานตางๆ ภายหลัง เชน การ
จําแนกประเภทดิน เปนตน จะสังเกตุไดวาคาพิกัดเหลวจะมีคามากกวาพิกัดพลาสติก และพิกัดพลาสติกมีคา
มากกวาพิกัดหดตัว โดยท่ีผลตางของพิกัดเหลวกัยพิกัดพลาสติก จะเรียกวา ดัชนีพลาสติก (Plastic index, 𝑤𝑤𝐼𝐼) ดังสมการ (2.3) 

 (2.3) 

การหาคาพิกัดตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนนั้น สามารถหาไดจากการทดสอบตัวอยางดินใน
หองปฏิบัติการ สําหรับพิกัดเหลวจะใชเครื่องมือดังรูปท่ี 2.3 ซ่ึงประกอบดวย ถวยทองเหลืองท่ีสามารถยก
กระดกไดสูง 10 มม.โดยการหมุนแกนจับ เม่ือเตรียมดินชื้นตัวอยางในถวยทองเหลืองเสร็จ ใหทําการขีดรอง
แบงดินดวยเหล็กขีดรองมาตรฐาน จากนั้นหมุนแกนกระดกถวยทองเหลืองชาๆ เม่ือดินท่ีถูกแบงเปนรองนั้น
เคลื่อนตัวเขามาชิดกันเปนระยะทางประมาณ 13 มม. ใหเก็บตัวอยางดินท่ีบริเวณท่ีดินเคลื่อนมาชิดกันนั้น แลว

𝐶𝐶𝑢𝑢 =
𝐷𝐷60𝐷𝐷10 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =
(𝐷𝐷30)2𝐷𝐷60𝐷𝐷10 

𝑤𝑤𝐼𝐼 = 𝑤𝑤𝐿𝐿 − 𝑤𝑤𝑃𝑃 
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นําไปหาปริมาณน้ําในดิน คาพิกัดเหลวเปนคาปริมาณน้ําในดินท่ีขณะท่ีทําใหดินในถวยทองเหลืองดังกลาว
เคลื่อนท่ีเขาชิดกันเปนระยะทางประมาณ 13 มม. ท่ีการเคาะท้ังหมด 25 ครั้งพอดี 

 

 
รูปท่ี 2.3 เครื่องมือทดสอบพิกัดเหลว 

(ท่ีมา : https://www.humboldtmfg.com/Online-Digital-Catalog/#40) 

การทดสอบหาคาพิกัดพลาสติกของดิน เปนการหาคาปริมาณน้ําในดินตัวอยางขณะท่ีตัวอยางดิน
ทดสอบนั้นเริ่มเกิดการแตกออกเปนทอนๆ การทดสอบจะนําตัวอยางดินมาคลึงใหเปนเสนกลมขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 3 มม. ถาขณะกลึงดินตัวอยางดินยังไมแตกเปนทอนๆ จนมีขนาดเสนเล็กกวา 3 มม. แสดง
วาปริมาณน้ําในดินยังมากกวาพิกัดพลาสติก แตถาตัวอยางดินแตกเปนทอนๆกอนขนาดเสนผานศูนยกลางดิน
จะเล็กลงถึง 3 มม. แสดงวาปริมาณน้ําในดินขณะนั้นนอยกวาพิกัดพลาสติก 

พิกัดหดตัว เปนปริมาณน้ําในดินท่ีเพียงพอท่ีจะเติมเต็มชองวางระหวางเม็ดดิน ในขณะท่ีดินมี
ปริมาตรนอยท่ีสุดขณะแหง หรือกลาวอีกอยางวา พิกัดหดตัว เปนปริมาณน้ําท่ีนอยท่ีสุดท่ีสามารถทําใหดิน
อ่ิมตัวดวยน้ําได ดินท่ีมีปริมาณน้ําในดินนอยกวาพิกัดหดตัว เม่ือปริมาณน้ําในดินลดลงปริมาตรดินจะไม
เปลี่ยนแปลง แตดินท่ีมีปริมาณน้ําในดินมากกวาพิกัดหดตัว เม่ือปริมาณน้ําในดินลดลงปริมาตรดินก็จะ
เปลี่ยนแปลงดวย 

การทดสอบหาพิกัดหดตัว สามารถทําไดในหองปฏิบัติการโดยการเตรียมตัวอยางดินชื้นใน
อุปกรณเตรียมดินทดสอบ การเตรียมดินตองใหแนนใจวาไมมีอากาศแทรกอยูในดินตัวอยางมาก นําดินตัวอยาง
ไปอบจนดินแหงในตูอบดิน ชั่งน้ําหนักดินชื้นกอนอบและดินแหงหลังอบ นําดินแหงไปทดสอบแทนท่ีในปรอท
เพ่ือหาปริมาตรดินแหง การคํานวณคาพิกัดหดตัว อาจหาไดจากสมการ (2.4) 

 
(2.4) 

โดยท่ี 𝑤𝑤𝑆𝑆 คือ พิกัดหดตัว 

𝑤𝑤𝑆𝑆 = 𝑤𝑤 − �(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉0)𝜌𝜌𝑤𝑤𝑀𝑀0 � × 100% 
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𝑤𝑤 คือ ปริมาณน้ําในดินชื้น 𝑉𝑉 คือ ปริมาตรดินชื้น 𝑉𝑉0 คือ ปริมาตรดินแหง 𝜌𝜌𝑤𝑤 คือ ความหนาแนนน้ํา 𝑀𝑀0 คือ มวลดินตัวอยางอบแหง 

2.4. วิธีการจําแนกประเภทดิน 

การจําแนกประเภทดินเปนวิธีการต้ังชื่อใหกับดินแตละชนิดท่ีแตกตางกัน เพ่ือระบุดินนั้นๆ แทน
การระบุคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีมีหลายอยาง ระบบการจําแนกประเภทดินท่ีใชกันท่ัวไปท่ีสําคัญมี 2 วิธีดัง 

1) ระบบ AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 
Officials)  

2) ระบบ USCS (Unified Soil Classification System) 

2.4.1. ระบบการจาํแนกประเภทดิน AASHTO (AASHTO M-145) 

ระบบ AASHTO เปนระบบจําแนกประเภทดินท่ีนยิมใชในงานกอสรางทาง ระบบจาํแนกประเภท
ดินโดยอาศัยคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน เชน ขอมูลจากการวิเคราะหขนาดเม็ดดิน พิกัดเหลว และดัชนี
พลาสติก หลักเกณฑการจําแนกประเภทดินตางๆ แสดงในตารางท่ี 2.3 ซึ่งสามารถจําแนกดินออกได 12 
ประเภทดังนี้ 

1) ดินประเภท A-1-a หมายถึง ดินจําพวกกรวดหรือหินแตกคละขนาดดี และอาจมีทราย
หยาบหรือทรายละเอียดคละอยูดวยเล็กนอย 

2) ดินประเภท  A-1-b หมายถึง ดินจําพวกทรายหยาบ อาจมีดินตะกอนปะปนเลก็นอย 
3) ดินประเภท A-3 หมายถึง ดินทรายละเอียดสะอาดคละขนาดไมดี เชน ทรายชายหาด 

อาจมีดินดะกอนปนเล็กนอย 
4) ดินประเภท A-2-4 หมายถึง ดินจําพวกกรวด ทรายหยาบ ท่ีมีดินตะกอนปนหรือมีคา

ดัชนีพลาสติกเกินกวาท่ีกําหนดในกลุม A-1 
5) ดินประเภท A-2-5 หมายถึง ดินจําพวกเดียวกับ A-2-4 แตมีพิกัดเหลวคอนขางสูง 
6) ดินประเภท A-2-6 หมายถึง ดินจําพวกเดียวกับ A-2-4 แตมีดินเหนียวพลาสติกท่ีมี

คุณสมบัติเหมือน A-6 ปนอยูดวย มีดัชนีพลาสติกคอนขางสูง 
7) ดินประเภท A-2-7 หมายถึง ดินจําพวกเดียวกับ A-2-5 แตมีดินเหนียวพลาสติกท่ีมี

คุณสมบัติเหมือน A-7 ปนอยูดวย มีดัชนีพลาสติกคอนขางสูง 
8) ดินประเภท  A-4 หมายถึง จําพวกดินตะกอนเม็ดละเอียด ไมเปนพลาสติก 
9) ดินประเภท A-5 หมายถึง ดินจําพวกเดียวกับ A-4 แตมีพิกัดเหลวคอนขางสูง 
10) ดินประเภท A-6 หมายถึง ดินเหนียวพลาสติก มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมากเม่ือ

เปลี่ยนสถานะจากเปยกเปนแหง 
11) ดินประเภท A-7-5 หมายถึง ดินจําพวกเดียวกับ A-5 แตมีพลาสติกปานกลาง มีการ

เปลี่ยนแปลงปริมาตรมากเม่ือเปลี่ยนสถานะจากเปยกเปนแหง 
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12) ดินประเภท A-7-6 หมายถึง ดินจําพวกเดียวกับ A-6 แตมีดัชนีพลาสติกคอนขางสูง มี
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรมากเม่ือเปลี่ยนสถานะจากเปยกเปนแหง 

ตารางท่ี 2.3 วิธีจําแนกประเภทดินตามระบบ AASHTO 

ประเภท
ดิน 

กรวด ดินตะกอน ดินเหนียว 
รอยละผาน #200 <= 35% รอยละผาน #200 > 35% 

กลุม 
A-1  A-2    A-7 

A-1-a A-1-b A-3 A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-4 A-5 A-6 A-7-5 
           A-7-6 

รอยละผานตะแกรง          

#10 
50 

max 
- - - - - - - - - - 

#40 
30 

max 
50 

max 
51 
min 

- - - - - - - - 

#200 
15 

max 
25 

max 
50 

max 
35 

max 
35 

max 
35 

max 
35 

max 
36 
min 

36 
min 

36 
min 

36 
min 

ผลการทดสอบดินสวนท่ีผานตะแกรง #40        
พิกัด
เหลว 

- - - 
40 

max 
41 
min 

40 
max 

41 
min 

40 
max 

41 
min 

40 
max 

41 
min 

ดัชนี
พลาสติก 

6 
max 

6 
max 

ไม
ระบุ 

10 
max 

10 
max 

11 
min 

11 
min 

10 
max 

10 
max 

11 
min 

11 
min1 

1ถา ดัชนีพลาสติก <= พิกัดเหลว-30 แลวจะจัดเปนดินกลุม A-7-5 มิฉะนั้นเปน A-7-6 

 

นอกจากนี้การแยกประเภทดินสามารถหาคาดัชนีกลุม (group index, 𝐺𝐺) ของดินได โดยอาศัย
รอยละผานตะแกรงเบอร 200 พิกัดเหลว และดัชนีพลาสติก ดังสมการ 2.6  

 
(2.5) 

โดยท่ี 𝐺𝐺 คือ ดัชนีกลุม 𝐹𝐹 คือ รอยละดินผานตะแกรงเบอร 200 𝑤𝑤𝐿𝐿 คือ พิกัดเหลว 𝑤𝑤𝐼𝐼 คือ ดัชนีพลาสติก 

คาดัชนีกลุม 𝐺𝐺 จะแสดงคาเปนเลขจํานวนเต็ม และแสดงในวงเล็บตอทายชื่อประเภทดินท่ีไดจาก
การพิจารณาตามตารางท่ี 2.4 กรณีคา 𝐺𝐺 ท่ีคํานวนไดเปนศูนยหรือจํานวนลบ ใหแสดงคา 𝐺𝐺 เปนศูนย คาดัชนี
กลุม 𝐺𝐺 อาจถูกใชในการเลือกประเภทดินท่ีเหมาะสมในการใชงานได เชน โดยท่ัวไปดินท่ีดัชนีกลุม 𝐺𝐺 ยิ่งมีคา
นอยยิ่งมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับเปนวัสดุรองพ้ืนทาง  

𝐺𝐺 = (𝐹𝐹 − 35)[0.2 + 0.005(𝑤𝑤𝐿𝐿 − 40)] + 0.01(𝐹𝐹 − 15)(𝑤𝑤𝐼𝐼 − 10) 
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ตัวอยางท่ี 2.2 
กําหนดให  

1) พิกัดเหลว = 42%  
2) พิกัดพลาสติก = 16% 
3) ผลการสอบรอนผานตะแกรงมาตรฐาน ดังนี้ 

รอยละผานตะแกรงเบอร 4, 10, 40 และ 200 เทากับ 100.0, 93.2, 81.0 และ 60.2 ตามลําดับ 
จงหา 

ประเภทดิน ตามวิธีของ AASHTO 
วิธีทํา 

จากท่ีกําหนดให 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 42% และ 𝑤𝑤𝑃𝑃 = 16% 
จะได 𝑤𝑤𝐼𝐼 = 42% − 16% = 26% 
จากขอมูลท่ีกําหนดให และจากตารางท่ี 2.3 
เริ่มท่ี คอลัมนแรก A-1-a 
 จากกําหนดให รอยละผานตะแกรงเบอร 10 เทากับ 93.2 ซี่งมากกวา 50 ดังนั้นไมใช A-1-a 
ไปท่ี คอลัมนถัดไป A-1-b 
 จากกําหนดให รอยละผานตะแกรงเบอร 40 เทากับ 81.0 ซี่งมากกวา 50 ดังนั้นไมใช A-1-b 
ไปท่ี คอลัมนถัดไป A-3 
 จากกําหนดให รอยละผานตะแกรงเบอร 200 เทากับ 60.2 ซี่งมากกวา 10 ดังนั้นไมใช A-3 
ไปท่ี คอลัมนถัดไป A-2-4, A-2-5, A-2-6 และ A-2-7 
 จากกําหนดให รอยละผานตะแกรงเบอร 200 เทากับ 60.2 ซี่งมากกวา 35 ดังนั้นไมใช A-2 ท้ังหมด 
ไปท่ี คอลัมนถัดไป A-4 
 จากกําหนดให 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 42%  ซี่งมากกวา 40 ดังนั้นไมใช A-4 
ไปท่ี คอลัมนถัดไป A-5 
 จากกําหนดให 𝑤𝑤𝐼𝐼 = 26%  ซี่งมากกวา 10 ดังนั้นไมใช A-5 
ไปท่ี คอลัมนถัดไป A-6 
 จากกําหนดให 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 42%  ซี่งมากกวา 40 ดังนั้นไมใช A-6 
ดังนั้นดินตัวอยางจัดเปนประเภท A-7 
จาก 𝑤𝑤𝐿𝐿 − 30 = 42% − 30% = 12% และ 𝑤𝑤𝐼𝐼 = 26% 
ถา 𝑤𝑤𝐼𝐼 ≤  𝑤𝑤𝐿𝐿 − 30 แลวดินจัดเปนประเภท A-7-5    
ถา 𝑤𝑤𝐼𝐼 > 𝑤𝑤𝐿𝐿 − 30 แลวดินจัดเปนประเภท A-7-6 
 
ดังนั้นสรุปไดวา ดินตัวอยางจัดเปนประเภท A-7-6 

 

2.4.2. ระบบการจาํแนกประเภทดิน USCS (ASTM D 2487) 

ระบบการจําแนกประเภทดิน USCS มักใชกับงานดินท่ีไมใชงานทาง เชน งานอาคาร งานเข่ือน 
เปนตน ในระบบวิธีนี้ดินจะถูกจําแนกออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ ดินเม็ดหยาบ ดินเม็ดละเอียด และดิน
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อินทรียสูง ดินตางๆ จะถูกกําหนดชื่อดวยอักษรยอ 2 อักษร หรือ 4 อักษร รายละเอียดหลักเกณฑการจําแนก
ประเภทดูไดจากตารางท่ี 2.4 และรูปท่ี 2.4 ดินแตละประเภทมีอักษรยอและชื่อเรียกดังนี้ 

1) ดินประเภท GW หมายถึง กรวดคละขนาดดี 
2) ดินประเภท  GP หมายถึง กรวดคละขนาดไมดี 
3) ดินประเภท GM หมายถึง กรวดปนดินตะกอน 
4) ดินประเภท GC หมายถึง กรวดปนดินเหนียว 
5) ดินประเภท SW หมายถึง ทรายคละขนาดดี 
6) ดินประเภท SP หมายถึง ทรายคละขนาดไมดี 
7) ดินประเภท SM หมายถึง ทรายปนดินตะกอน 
8) ดินประเภท  SC หมายถึง ทรายปนดินเหนียว 
9) ดินประเภท CL หมายถึง ดินเหนียวท่ีมีสภาพพลาสติกคอนขางต่ํา 
10) ดินประเภท ML หมายถึง ดินตะกอนท่ีมีสภาพพลาสติกคอนขางต่ํา 
11) ดินประเภท OL หมายถึง ดินเหนียวอินทรียหรือดินตะกอนอินทรีย 
12) ดินประเภท CH หมายถึง ดินเหนียวท่ีมีสภาพพลาสติกคอนขางสูง 
13) ดินประเภท MH หมายถึง ดินตะกอนท่ีมีสภาพพลาสติกคอนขางสูง 
14) ดินประเภท OH หมายถึง ดินเหนียวอินทรียหรือดินตะกอนอินทรยี 
15) ดินประเภท Pt หมายถึง ดินปนซากพืชซากสัตว 
16) ดินประเภท GW-GM หมายถึง กรวดคละขนาดดีปนดินตะกอน 
17) ดินประเภท GW-GC หมายถึง กรวดคละขนาดดีปนดินเหนียว 
18) ดินประเภท GP-GM หมายถึง กรวดคละขนาดไมดีปนดินตะกอน 
19) ดินประเภท GP-GC หมายถึง กรวดคละขนาดไมดีปนดินเหนียว 
20) ดินประเภท SW-SM หมายถึง ทรายคละขนาดดีปนดินตะกอน 
21) ดินประเภท SW-SC หมายถึง ทรายคละขนาดดีปนดินเหนียว 
22) ดินประเภท SP-SM หมายถึง ทรายคละขนาดไมดีปนดินตะกอน 
23) ดินประเภท SP-SC หมายถึง ทรายคละขนาดไมดีปนดินเหนียว 
24) ดินประเภท GC-GM หมายถึง กรวดปนดินเหนียวและดินตะกอน 
25) ดินประเภท SC-SM หมายถึง ทรายปนดินเหนียวและดินตะกอน 
26) ดินประเภท CL-ML หมายถึง ดินเหนียวปนดินตะกอน 
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ตารางท่ี 2.4 วิธีจําแนกประเภทดินตามระบบ USCS 

วิธีการจําแนก ช่ือยอ 
คาง # 200 

มากกวา 50% 
คาง #4 

มากกวา รอยละ 
50 ของสวนคาง 

#200 

1ผาน #200 < 5% 𝐶𝐶𝑢𝑢 ≥4 และ 1 ≤ 𝐶𝐶𝑐𝑐 ≤ 3 GW 𝐶𝐶𝑢𝑢 < 1 และหรือ 1 > 𝐶𝐶𝑐𝑐 > 3 GP 
1ผาน #200 >12% 

 
สวนละอียดเปน ML หรอื MH GM 
สวนละอียดเปน CL หรือ CH GC 

คาง #4 นอย
กวา รอยละ 50 
ของสวนคาง 

#200 

1ผาน #200 < 5% 𝐶𝐶𝑢𝑢 ≥ 6 และ 1 ≤ 𝐶𝐶𝑐𝑐 ≤ 3 SW 𝐶𝐶𝑢𝑢 <6 และหรอื 𝐶𝐶𝑐𝑐 < 1 หรอื 𝐶𝐶𝑐𝑐 > 3 
SP 

1ผาน #200 >12% สวนละอียดเปน ML หรอื MH SM 
สวนละอียดเปน CL หรือ CH SC 

คาง #200 
นอยกวา 50% 

𝑤𝑤𝐿𝐿 < 50 ไมมีสารอินทรีย 𝑃𝑃𝐼𝐼 > 7 และอยูเหนือเสน A-line CL 𝑃𝑃𝐼𝐼 < 4 และอยูเหนือใต A-line ML 

มีสารอินทรีย 
𝑤𝑤𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑖𝑖𝑤𝑤𝐿𝐿  < 0.75 OL 𝑤𝑤𝐿𝐿 ≥ 50 ไมมีสารอินทรีย อยูบนหรือเหนือเสน A-line CH 
อยูใตเสน A-line MH 

มีสารอินทรีย 
𝑤𝑤𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑖𝑖𝑤𝑤𝐿𝐿  < 0.75 OH 

อินทรียสูง สารอินทรียมีสีเขม Pt 
1กรณี ผาน #200 อยูระหวาง 5% ถึง 12% ตองใชอักษรสี่ตัว 
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รูปท่ี 2.4 ความสัมพันธระหวางพิกัดเหลวและดัชนีพลาสติกของดินเม็ดละเอียด 

(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 28) 

ตัวอยางท่ี 2.3 
กําหนดให  

1) พิกัดเหลว = 30%  
2) พิกัดพลาสติก = 12% 
3) ผลการทดสอบรอนผานตะแกรงมาตรฐาน ดังนี้ 

รอยละผานตะแกรงเบอร 3/8, 4, 10, 40 และ 200 เทากับ 100.0, 76.5, 60.0, 39.7 และ 15.2 
ตามลําดับ 

จงหา 
จําแนกประเภทดิน ตามระบบ USCS 

วิธีทํา 
พิจารณา ตารางท่ี 2.4 
พิจารณา รอยละผานตะแกรงเบอร 200 
 รอยละผานตะแกรงเบอร 200 = 15.2 < 50 ดังนั้นจัดเปนดินหยาบ G หรอื S 
 ดังนั้นรอยละเม็ดหยาบ เทากับ 84.8 มากกวา 50 ดังนั้นจัดเปนดินเม็ดหยาบ G หรอื S 
พิจารณา รอยละดินเม็ดหยาบคางตะแกรงเบอร 4  
 รอยละดินเม็ดหยาบ เทากับ 100 – รอยละผานตะแกรงเบอร 200 = 100-15.2 = 84.8 
 จากกําหนดให รอยละดินผานตะแกรงเบอร 4 = 76.5 
 ดังนั้น รอยละดินคางตะแกรงเบอร 4 = 100-76.5 = 23.5 
 ดังนั้น รอยละดินเม็ดหยาบคางตะแกรงเบอร 4 = (23.5/85.4)x100 = 27.7 
 ดังนั้น รอยละดินเม็ดหยาบผานงตะแกรงเบอร 4 = 100-27.7 = 72.3 
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 รอยละดินเม็ดหยาบคางตะแกรงเบอร 4 = 72.3 > 50 ดังนั้นจัดเปนทราย S 
พิจารณา  
 รอยละผานตะแกรงเบอร 200 = 15.2 > 12 ดังนั้นจัดเปนทรายผสมดินเม็ดละเอียด SM หรอื SC 
พิจารณา ขอมูลทดสอบสวนท่ีเปนดินเม็ดละเอียดท่ีกําหนดให 
 จากกําหนด 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 30% และ 𝑤𝑤𝑃𝑃 = 12% จะได 𝑤𝑤𝐼𝐼 = 30 − 12 = 18% 
 พิจารณาจุด 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 30% และ 𝑤𝑤𝐼𝐼 = 18% ในสกราฟรูปท่ี X จะไดวา จุดอยูเหนือเสน A-Line 
 ดังนั้นสวนดินเม็ดละเอียดจัดเปนดิน CL 
 
ดังนั้นสรุปไดวา ดินตัวอยางนี้จัดเปนดินประเภท SC 

 

ตัวอยางท่ี 2.4 
กําหนดให  

1) พิกัดเหลว = NP (nonplastic) 
2) พิกัดพลาสติก = NP (nonplastic) 
3) ผลการทดสอบรอนผานตะแกรงมาตรฐาน ดังนี้ 

รอยละผานตะแกรงเบอร 1”, ¾”, ½”, 3/8”, 4, 10, 40 และ 200 เทากับ 100.0, 85, 70, 60, 48, 
16, 10 และ 2 ตามลําดับ 

จงหา 
จําแนกประเภทดินตามระบบ USCS 
 

 
รูปท่ี 2.5 กราฟการคละขนาดเม็ดดินของตัวอยางท่ี 2.4 

 
วิธีทํา 
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พิจารณา ตารางท่ี 2.4 
พิจารณา รอยละผานตะแกรงเบอร 200 
 รอยละผานตะแกรงเบอร 200 = 2 < 50 ดังนั้นจัดเปนดินหยาบ G หรอื S 
พิจารณา รอยละดินเม็ดหยาบคางตะแกรงเบอร 4  
 รอยละดินเม็ดหยาบ เทากับ 100 – รอยละผานตะแกรงเบอร 200 = 100-2 = 98 
 จากกําหนดให รอยละดินผานตะแกรงเบอร 4 = 48 
 ดังนั้น รอยละดินคางตะแกรงเบอร 4 = 100-48 = 52 
 ดังนั้น รอยละดินเม็ดหยาบคางตะแกรงเบอร 4 = (52/98)x100 = 53.1 
 รอยละดินเม็ดหยาบคางตะแกรงเบอร 4 = 53.1 > 50 ดังนั้นจัดเปนกรวด G 
พิจารณา  
 รอยละผานตะแกรงเบอร 200 = 2 < 5 ดังนั้นจัดเปนกรวดเอียด GW หรอื GP 
พิจารณา การคละขนาดของเม็ดดิน 
 โดยนําผลการทดสอบรอนผานตะแกรงมาตรฐาน ไปเขียนกราฟการคละขนาดเม็ดดินไดดังรูปท่ี 2.5 

 จากกราฟ สามารถคํานวณคา สัมประสิทธิ์ความสมํ่าเสมอ 𝐶𝐶𝑢𝑢 และสัมประสิทธิ์ความโคง 𝐶𝐶𝑐𝑐 ไดดังสมการ
ท่ี (2.1) และ (2.2) ดังนี ้𝐶𝐶𝑢𝑢 =

𝐷𝐷60𝐷𝐷10 =
9.5 mm

0.150 mm
= 63.3 𝐶𝐶𝑐𝑐 =

𝐷𝐷302𝐷𝐷60𝐷𝐷10 =
(2.00 mm)2

(9.5 mm)(0.150 mm)
= 2.8 

พิจารณา ตารางท่ี 2.4 
 จะไดวา 𝐶𝐶𝑢𝑢 = 63.3 > 4 และ 1 < 𝐶𝐶𝑐𝑐 = 2.8 < 3 ดังนั้นจัดเปนการคละขนาดดี 
 
ดังนั้นสรุปไดวา ดินตัวอยางนี้จัดเปนดินประเภท SC 

 

ตัวอยางท่ี 2.5 
กําหนดให  

1) พิกัดเหลว = 42%  
2) พิกัดพลาสติก = 16% 
3) ผลการทดสอบรอนผานตะแกรงมาตรฐาน ดังนี้ 

รอยละผานตะแกรงเบอร 4, 10, 40 และ 200 เทากับ 100.0, 93.2, 81.0 และ 60.2 ตามลําดับ 
จงหา 

จาํแนกประเภทดิน ตามระบบ USCS 
วิธีทํา 

พิจารณา ตารางท่ี 2.4 
พิจารณา รอยละผานตะแกรงเบอร 200 
 รอยละผานตะแกรงเบอร 200 = 60.2 > 50 ดังนั้นจัดเปนดินเม็ดละเอียด C, M หรอื O 
พิจารณา พิกัดเหลว 
 จากกําหนด 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 42% < 50% ดังนั้นจัดเปนดินกลุม CL, ML หรอื OL 
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 จากกําหนด 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 42% และ 𝑤𝑤𝑃𝑃 = 16% จะได 𝑤𝑤𝐼𝐼 = 42 − 16 = 26% 
พิจารณา ขอมูลทดสอบสวนท่ีเปนดินเม็ดละเอียดท่ีกําหนดให 
 ดังนั้น 𝑤𝑤𝐼𝐼 = 26% > 7% และ 
 พิจารณาจุด 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 42% และ 𝑤𝑤𝐼𝐼 = 26% ในกราฟรูปท่ี X จะไดวา จุดอยูเหนือเสน A-Line 
 ดังนั้นสวนดินเม็ดละเอียดจัดเปนดิน CL 
 
ดังนั้นสรุปไดวา ดินตัวอยางนี้จัดเปนดินประเภท CL 

 

2.5. องคประกอบของดิน 

ดินมีองคประกอบ 3 อยางคือ เม็ดดิน น้ํา และอากาศ สวนท่ีเปนเม็ดดินเกิดจากหินหรือซาพืชท่ี
พุกรอนทับถมกัน สําหรับน้ําและอากาศจะแทรกอยูระหวางเม็ดดินเพราะเม็ดดินมีรูปรางไมแนนอนจึงจะมี
ชองวางระหวางเม็ดดินเสมอ ดังนั้นปริมาตรของน้ําและอากาศในดินรวมกันจะเทากับชองหวางระหวางเม็ดดิน
ท้ังหมด 

พิจารณาองคประกอบของดินท้ัง 3 อยางขางตนในรูปของปริมาตรหรือน้ําหนัก อาจเขียนไดเปน
ดังรูปท่ี 2.6  

 

ของแข็ง

น้ํา

อากาศ
ปรมิาตร หนวยน้ําหนัก

 

รูปท่ี 2.6 องคประกอบของดิน 

โดยท่ี 𝑉𝑉 คือ ปริมาตรดิน 𝑉𝑉𝑎𝑎 คือ ปริมาตรอากาศในดิน 𝑉𝑉𝑤𝑤 คือ ปริมาตรน้ําในดิน 𝑉𝑉𝑠𝑠 คือ ปริมาตรเม็ดดิน 
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𝑉𝑉𝑣𝑣 คือ ปริมาตรชองวางในดิน 𝑊𝑊 คือ น้ําหนักดิน 𝑊𝑊𝑎𝑎 คือ น้ําหนักอากาศในดิน (กําหนดใหเปนศูนย)  𝑊𝑊𝑤𝑤 คือ น้ําหนักน้ําในดิน 𝑊𝑊𝑠𝑠 คือ น้ําหนักเม็ดดิน 𝑀𝑀 คือ มวลดิน 𝑀𝑀𝑎𝑎 คือ มวลอากาศในดิน (กําหนดใหเปนศูนย) 𝑀𝑀𝑤𝑤 คือ มวลน้ําในดิน 𝑀𝑀𝑠𝑠 คือ มวลเม็ดดิน 

2.6. ความสัมพันธระหวางน้ําหนักดินกับปริมาตรดิน 

พิจารณารูปท่ี 2.6 แสดงการแบงองคประกอบของดินเปนสวนตางๆ เชน เม็ดดิน ชองวางระหาง
เม็ดดิน อากาศและน้ําในชองวางระหวางเม็ดดิน เปนตน โดยอาจหาความสัมพันธระหวางน้ําหนัก มวล และ
ปรมิาตร ขององคประกอบตางๆของดินไดในรปูของอัตราสวนตางๆ ท่ีสําคัญหลายอยางดังนี้ 

อัตราสวนชองวางระหวางเม็ดดิน (void ratio, 𝑒𝑒 ) หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาตรชองวาง
ระหวางเม็ดดินและปริมาตรเม็ดดิน อาจคํานวณไดดังสมการ (2.6)  

ความพรุน (porosity, 𝑛𝑛 ) หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาตรชองวางระหวางเม็ดดินและ
ปริมาตรดิน ซ่ีงปริมาตรดินเทากับปริมาตรเม็ดดินรวมกับปริมาตรชองวางระหวางเม็ดดิน โดยท่ัวไปมักเขียน
เปนรอยละ อาจคํานวณไดดังสมการ (2.7) 

ดีกรีความอ่ิมตัว (degree of saturation, 𝑆𝑆 )  หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาตรน้ําในดินและ
ปริมาตรชองวางระหวางเม็ดดิน โดยท่ัวไปมักเขียนเปนรอยละ อาจคํานวณไดดังสมการ (2.8)  

 
(2.6) 

 
(2.7) 

 
(2.8) 

ปริมาณน้ําในดิน หรือ ปริมาณความชื้น (water content or moisture content, 𝑤𝑤 ) หมายถึง 
อัตราสวนระหวางน้ําหนักน้ําในดินและน้ําหนักเม็ดดิน อาจใชคามวลแทนน้ําหนักได โดยท่ัวไปมักเขียนเปนรอย
ละ อาจคํานวณไดดังสมการ (2.9)  

หนวยน้ําหนักดินชื้น (wet unit weight, 𝛾𝛾 ) หมายถึง อัตราสวนระหวางน้ําหนักดินชื้นและ
ปริมาตรดิน โดยท่ีน้ําหนักดินชื้นเทากับน้ําหนักเม็ดดินและน้ําหนักน้ําในดิน ปริมาตรดินเทากับปริมาตรเม็ดดิน
รวมกับปริมาตรชองวางระหวางเม็ดดิน อาจคํานวณไดดังสมการ (2.10) 

𝑒𝑒 =
𝑉𝑉𝑣𝑣𝑉𝑉𝑠𝑠  

𝑛𝑛 =
𝑉𝑉𝑣𝑣𝑉𝑉 × 100% 

𝑆𝑆 =
𝑉𝑉𝑤𝑤𝑉𝑉𝑣𝑣 × 100% 
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หนวยน้ําหนักดินแหง (dry unit weight, 𝛾𝛾𝑑𝑑 ) หมายถึง อัตราสวนระหวางน้ําหนักเม็ดดินและ
ปริมาตรดิน โดยท่ีปริมาตรดินเทากับปริมาตรเม็ดดินรวมกับปริมาตรชองวางระหวางเม็ดดิน อาจคํานวณไดดัง
สมการ (2.11) 

หนวยน้ําหนักเม็ดดิน (unit weight of soil solids, 𝛾𝛾𝑠𝑠 ) หมายถึง อัตราสวนระหวางน้ําหนักเม็ด
ดินและปริมาตรเม็ดดิน อาจคํานวณไดดังสมการ (2.12) 

หนวยมวลดินชื้น หรือ ความหนาแนนดินชื้น (wet unit mass, 𝜌𝜌 ) และ หนวยมวลดินแหง หรือ 
ความหนาแนนดินแหง (dry unit mass, 𝜌𝜌𝑑𝑑 ) สามารถคํานวณไดเชนเดียวกับหนวยน้ําหนักดินชื้น และหนวย
น้ําหนักดินแหง แตใชคามวลแทนคาน้ําหนัก ซ่ึงอาจคํานวณไดดังสมการ (2.13) และสมการ (2.14) 

 
(2.9) 

 
(2.10) 

 
(2.11) 

 
(2.12) 

 
(2.13) 

 
(2.14) 

ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน (specific gravity of soil solids, 𝐺𝐺𝑠𝑠 )  หมายถึง อัตราสวน
ระหวางหนวยน้ําหนักเม็ดดิน 𝛾𝛾𝑠𝑠 และหนวยน้ําหนักน้ํา 𝛾𝛾𝑤𝑤 อาจคํานวณไดจากสมการ (2.15) หรือสมการ 
(2.16) 

 
(2.15) 

 
(2.16) 

โดยปกติ หนวยน้ําหนักน้ํา 𝛾𝛾𝑤𝑤 หรือความหนาแนนน้ํา 𝜌𝜌𝑤𝑤 จะมีคาแปรเปลี่ยนเล็กนอยเม่ือ
อุณหภูมิเปลี่ยน อยางไรก็ตามอาจสมมติใหหนวยน้ําหนักน้ําและความหนาแนนน้ํามีคาคงท่ีไดเพ่ือความสะดวก

𝑤𝑤 =
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑊𝑊𝑠𝑠 × 100% =

𝑀𝑀𝑤𝑤𝑀𝑀𝑠𝑠 × 100% 

𝛾𝛾 =
𝑊𝑊𝑉𝑉  

𝛾𝛾𝑑𝑑 =
𝑊𝑊𝑠𝑠𝑉𝑉  

𝛾𝛾𝑠𝑠 =
𝑊𝑊𝑠𝑠𝑉𝑉𝑠𝑠  

𝜌𝜌 =
𝑀𝑀𝑉𝑉  

𝜌𝜌𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝑠𝑠𝑉𝑉  

𝐺𝐺𝑠𝑠 =
𝑊𝑊𝑠𝑠/𝑉𝑉𝑠𝑠𝛾𝛾𝑤𝑤 =

𝑊𝑊𝑠𝑠𝑉𝑉𝑠𝑠𝛾𝛾𝑤𝑤 

𝐺𝐺𝑠𝑠 =
𝑀𝑀𝑠𝑠/𝑉𝑉𝑠𝑠𝜌𝜌𝑤𝑤 =

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑉𝑉𝑠𝑠𝜌𝜌𝑤𝑤 
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ในการคํานวณ เชน หนวยน้ําหนักน้ํา 𝛾𝛾𝑤𝑤 เทากับ 9.81 kN m3⁄  และความหนาแนนน้ํา 𝜌𝜌𝑤𝑤 เทากับ 
1000 kg m3⁄  หรือ 1 g cm3⁄   

ตัวอยางท่ี 2.6 
กําหนดให  

1) ดินตัวอยางชื้นมีมวล 20.7 kg 
2) ดินตัวอยางกอนอบแหงมีปริมาตร 0.011  
3) ดินตัวอยางแหงมีมวล 16.3  
4) ความถวงจําเพาะเม็ดดิน 2.68 

จงคํานวณหา 
1) อัตราสวนชองวางระหวางเม็ดดิน 
2) ดีกรีความอ่ิมตัว 
3) ความหนาแนนดินเปยก 
4) ความหนาแนนดินแหง 
5) หนวยน้ําหนักดินเปยก 
6) หนวยน้ําหนักดินแหง 

วิธีทํา 

 

รูปท่ี 2.7 องคประกอบของดินตามตัวอยางท่ี 2.6 

 
1) อัตราสวนชองวางระหวางเม็ดดิน 𝑒𝑒 𝑒𝑒 = 𝑉𝑉𝑣𝑣/ 𝑉𝑉𝑠𝑠  𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠 (𝐺𝐺𝑠𝑠𝜌𝜌𝑤𝑤)⁄ = 16.3 kg (2.68 × 1000 kg m3⁄ )⁄ = 0.0061 m3  𝑉𝑉𝑤𝑤 = 𝑀𝑀𝑤𝑤 𝜌𝜌𝑤𝑤⁄ = (20.7 kg − 16.3 kg) 1000 kg m3⁄⁄ = 0.0044 m3 𝑉𝑉𝑎𝑎 = 𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑤𝑤 − 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 0.011 m3 − 0.0044 m3 − 0.0061 m3 = 0.0005 m3 𝑉𝑉𝑣𝑣 = 𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 0.011 m3 − 0.0061 m3 = 0.0049 m3 𝑒𝑒 = 𝑉𝑉𝑣𝑣/ 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 0.0049 m3/0.0061 m3 = 0.80  
2) ดีกรีความอ่ิมตัว 𝑆𝑆 𝑆𝑆 = 𝑉𝑉𝑤𝑤 𝑉𝑉𝑣𝑣⁄ × 100% = 0.0044 m3 0.0049 m3⁄ = 89.8%  
3) ความหนาแนนดินเปยก 𝜌𝜌 𝜌𝜌 = 𝑀𝑀 𝑉𝑉⁄ = 20.7 kg 0.011 m3⁄ = 1882 kg m3⁄   
4) ความหนาแนนดินแหง 𝜌𝜌𝑑𝑑 
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𝜌𝜌𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑉𝑉⁄ = 16.3 kg 0.011 m3⁄ = 1482 kg m3⁄   
5) หนวยน้ําหนักดินเปยก 𝛾𝛾 𝛾𝛾 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 = (1882 kg m3⁄ )(9.81 m s2⁄ ) = 18460 N m3⁄   
6) หนวยน้ําหนักดินแหง 𝛾𝛾𝑑𝑑 𝛾𝛾𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌 = (1482 kg m3⁄ )(9.81 m s2⁄ ) = 14540 N m3⁄   
 

ตัวอยางท่ี 2.7 
กําหนดให  
ดินตัวอยางท่ีไมถูกรบกวนมีคุณสมติดังนี้ 

1) อัตราสวนชองวาง เทากับ 0.78  
2) ปริมาณน้ําในดิน เทากับ 12%  
3) ความถวงจําเพาะเม็ดดิน เทากับ 2.68 

จงคํานวณหา 
1) หนวยน้ําหนักดินเปยก 
2) หนวยน้ําหนักดินแหง 
3) ดีกรีความอ่ิมตัว 
4) ความพรุน 

วิธีทํา 

 

รูปท่ี 2.8 องคประกอบของดินตามตัวอยางท่ี 2.7 

 
1) อัตราสวนชองวางระหวางเม็ดดิน 𝑒𝑒 =

𝑍𝑍𝑣𝑣𝑍𝑍𝑠𝑠 
กําหนดให 𝑍𝑍𝑣𝑣𝑍𝑍𝑠𝑠 = 0.78 ดังนั้น 𝑉𝑉𝑣𝑣 = 0.78𝑉𝑉𝑠𝑠  
สมมติให 𝑉𝑉𝑣𝑣 + 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝑉𝑉 = 1 m3 ดังนั้น 0.78𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 1 m3 
ดังนั้น 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 0.56 m3 และ 𝑉𝑉𝑣𝑣 = 1 − 0.56 = 0.44 m3 
จาก 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝑊𝑊𝑠𝑠 (𝐺𝐺𝑠𝑠𝛾𝛾𝑤𝑤)⁄   
0.56 m3 = 𝑊𝑊𝑠𝑠 ((2.68)(9.81 kN/m3))⁄  

ดังนั้น 𝑊𝑊𝑠𝑠 = 14.72 kN  
กําหนดให 𝑤𝑤 =

𝑊𝑊𝑤𝑤𝑊𝑊𝑠𝑠 = 0.12 ดังนั้น 𝑊𝑊𝑤𝑤 = 0.12𝑊𝑊𝑠𝑠 = (0.12)(14.72 kN) = 1.77 kN  
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หนวยน้ําหนักดินเปยก 𝛾𝛾  𝛾𝛾 =
𝑊𝑊𝑍𝑍 =

1.77 kN+14.72 kN1 m3 = 16.49 kN/m3  

2) หนวยน้ําหนักดินแหง 𝛾𝛾𝑑𝑑 𝛾𝛾𝑑𝑑 =
𝑊𝑊𝑠𝑠𝑉𝑉 =

14.72 kN

1 m3 = 14.72 kN/m3 
3) ดีกรีความอ่ิมตัว 𝑆𝑆 

จาก 𝑉𝑉𝑤𝑤 =
𝑊𝑊𝑤𝑤𝛾𝛾𝑤𝑤 =

1.77 kN9.81 kN/m3 = 0.18 m3 𝑆𝑆 =
𝑉𝑉𝑤𝑤𝑉𝑉𝑣𝑣 × 100% =

0.18 m3
0.44 m3 × 100% = 40.9% 

4) ความพรุน 𝑛𝑛 𝑛𝑛 =
𝑉𝑉𝑣𝑣𝑉𝑉 × 100% =

0.44 m3
1 m3 × 100% = 44.0% 

 

ตัวอยางท่ี 2.8 
กําหนดให  
ดินตัวอยางมีคุณสมติดังนี้ 

1) อัตราสวนชองวาง เทากับ 0.94  
2) ดีกรีความอ่ิมตัว เทากับ 35%  
3) ความถวงจําเพาะเม็ดดิน เทากับ 2.71 

จงคํานวณหา 
1) ปริมาณน้ําในดิน 
2) หนวยน้ําหนักดินเปยก 

วิธีทํา 

 

รูปท่ี 2.9 องคประกอบของดินตามตัวอยางท่ี 2.8 

 
1) อัตราสวนชองวางระหวางเม็ดดิน 𝑒𝑒 =

𝑍𝑍𝑣𝑣𝑍𝑍𝑠𝑠 
กําหนดให 𝑍𝑍𝑣𝑣𝑍𝑍𝑠𝑠 = 0.94 ดังนั้น 𝑉𝑉𝑣𝑣 = 0.94𝑉𝑉𝑠𝑠  
สมมติให 𝑉𝑉𝑣𝑣 + 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝑉𝑉 = 1 m3 ดังนั้น 0.94𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 1 m3 
จะได 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 0.515 m3 และ 𝑉𝑉𝑣𝑣 = 1 − 0.515 = 0.485 m3 
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กําหนดให 𝑆𝑆 = 𝑉𝑉𝑤𝑤/𝑉𝑉𝑣𝑣 = 0.35 ดังนั้น 𝑉𝑉𝑤𝑤 = 0.35𝑉𝑉𝑣𝑣  
จะได 𝑉𝑉𝑤𝑤 = (0.35)(0.485 m3) = 0.170 m3 
จะได 𝑊𝑊𝑤𝑤 = (0.170 m3)(9.81 kN/m3) = 1.67 kN  𝑊𝑊𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑠𝑠𝐺𝐺𝑠𝑠𝛾𝛾𝑤𝑤 = (0.515 m3)(2.71)(9.81 kN/m3) = 13.69 kN 
 
ปริมาณน้ําในดิน 𝑤𝑤  𝑤𝑤 =

𝑊𝑊𝑤𝑤𝑊𝑊𝑠𝑠 × 100% =
1.67 kN

13.69 kN
× 100% = 12.2% 

2) หนวยน้ําหนักดินเปยก 𝛾𝛾 𝛾𝛾 =
𝑊𝑊𝑉𝑉 =

𝑊𝑊𝑤𝑤 + 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑉𝑉 =
1.67 kN + 13.69 kN

1 m3 = 15.36 kN/m3 
 

2.7. ความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได และคาปลารี่ 

ความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได (Permeability) เปนคุณสมบัติของดินท่ีเก่ียวกับการ
ไหลผานของน้ําผานชองวางระหวางเม็ดดิน โดยปกติทรายจะมีคาความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได
มากกวาดินเหนียว เพราะทรายมีขนาดเม็ดดินใหญกวาดินเหนียว ซ่ึงทําใหทรายมีชองวางระหวางเม็ดดินใหญ
กวาดินเหนียว ดังนั้นน้ําจึงไหลผานทรายไดเร็วกวาดินเหนียว ความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานไดของดิน
จะสงผลตอการกอสรางโครงสรางได เชน ดินท่ีมีการไหลผานของน้ําไดดีจะเกิดการทรุดตัวหรือบีบอัดตัวไดดี 
ซ่ึงอาจทําใหดินอัดแนนไดเร็วขณะกอสราง ในกรณีของเข่ือนดิน ถาใชดินมีความสามารถในการยอมใหน้ําซึม
ผานไดดี ก็จะสงผลใหเกิดการรั่วของน้ําไดมาก เปนตน 

คาปลารี่ (Capillarity) เปนปรากฏการณการสูงข้ึนของระดับน้ําในทอหรือหลอดเล็กๆ ท่ีจุมลงใน
น้ํา การสูงข้ึนของระดับน้ําในหลอดนั้นเกิดจากแรงตึงผิวและแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิวหลอดกับน้ํา โดยปกติ
ระดับน้ําท่ียกสูงข้ึนจะยิ่งมาก เม่ือทอมีขนาดเสนผานศูนยกลางยิ่งแคบ ในกรณีของดิน ปรากฏการณคาปลารี่
เกิดข้ึนเม่ือน้ําท่ีระดับน้ําใตดินสูงข้ึนจากชั้นดินอ่ิมตัวไปชั้นดินแหงท่ีอยูเหนือข้ึนไป ในกรณีนี้ระดับน้ําจะถูกดึง
สูงข้ึนไปตามชองวางระหวางเม็ดดินท่ีตอถึงกันในแนวด่ิงของดิน การคํานวณหาคาความสูงของน้ําจาก
ปรากฏการณคาปลารี่ในดินนี้ อาจทําไดยากเพราะชองววางระหวางเม็ดดินมีขนาดไมสมํ่าเสมอ และมีการ
ตอเนื่องกันท้ังแนวดิ่งและแนวราบ อยางไรก็ตามดินท่ีมีขนาดเม็ดดินยิ่งเล็ก จะมียิ่งมีการยกสูงข้ึนของระดับน้ํา
มากจากปรากฏการณคาปลารี่ ดังนั้นในกรณีดินเหนียว ซ่ึงมีขนาดเม็ดดินคอนขางเล็ก จึงมักเกิดปรากฏการณ
คาปลารี่สูง ถึงแมวาดินเหนียวจะมีความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานไดนอย 

2.8. ความสามารถในการบีบอัดตัวของดิน 

การบีบอัดตัวของดินเกิดจากการท่ีดินไดรับน้ําหนักบรรทุกภายนอก ทําใหปริมาตรดินลดลง หรือ
อัตราสวนชองวางระหวางเม็ดดินลดลง การท่ีชองวางระหวางเม็ดดินจะลดลงไดนั้น น้ําหรืออากาศในชองวาง
ระหวางเม็ดดินจะตองถูกไลออกจากดิน ในกรณีดินอ่ิมตัวดวยน้ําใตฐานรากจากอาคาร น้ําในดินจะถูกบีบออก
จากดินทําใหดินเกิดการบีบอัดตัวปริมาตรของดินลดลง สงผลใหฐานรกาอาคารเกิดการทรุดตัว ในทาง
กลับดกันถาน้ําทวม ดินอาจเกิดการบวมน้ําสงผลใหอาคารลอยตัวข้ึนได 
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ขนิดของดินมีอิทธิพลตอการทรุดตัวของโครงสราง ดินเม็ดหยาบหรือดินท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางเม็ดดิน เชน กรวด หรือ ทราย การบีบอัดตัวของดินรับน้ําหนักโครงสรางจะเกิดข้ึนและสิ้นสุดเร็ว 
โดยท่ัวไปการทรุดตัวชองโครงสรางจากการทรุดตัวดินใตฐานราก กรณีเปนกรวดหรือทราย การทรุดตัวของชั้น
ดินจะเกิดข้ึนและสิ้นสุดในขณะทําการกอสราง การทําใหชั้นดินท่ีเปนดินเม็ดหยาบแนนนั้นอาจทําไดโดยใช
เครื่องมือสั่นสะเทือนเรงการทรุดตัวของชั้นดิน  

ในทางกลับกันกรณีดินเม็ดละเอียด เชน ดินตะกอน หรือดินเหนียว การบีบอัดตัวหรือทรุดตัวจะ
ใชเวลานานกวากรณีดินเม็ดหยาบมาก เนื่องจากการท่ีดินเม็ดละเอียดจะมีความสามารถในการยอมใหน้ําซึม
ผานไดต่ํา ทําใหน้ําถูกบีบออกจากชองวางระหวางเม็ดดินไดชา ดังนั้นในกรณีท่ีดินใตฐานรากอาคารเปนดินเม็ด
ละเอียด การทรุดตัวของฐานรากจะคอยๆเกิดชาๆและใชเวลานานกวาจะสิ้นสุดบางท่ีอาจใชเวลานานเปนป 

2.9. กําลังรับแรงเฉือนของดิน 

กําลังรับแรงเฉือนของดินเปนความสามารถในการตานทานหนวยแรงเฉือนในดิน หนวยแรงเฉือน
ในดินเกิดจากทางดินลาดชัน การถมดิน หรือน้ําหนักของฐานรากกดทับ เปนตน ถาหากดินมีกําลังรับแรงเฉือน
ไดนอยกวาหนวยแรงเฉือนท่ีเกิดข้ึน ดินท่ีทางลาดชันก็จะวิบัติเลื่อนถลมลง หรือดินใตฐานรากก็จะทรุดตัวหรือ
วิบัติ 

กําลังรับแรงเฉือนของดินเปนความตานทานฝดตอการเลื่อนไถลของดิน ซ่ึงเกิดจากการขัดกันของ
เม็ดดินและแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน กําลังรับแรงเฉือนของดินเปนคาท่ีถูกใชในการวิเคราะหกําลังรับ
น้ําหนักของฐานราก การวิเคระหแรงดันดินดานขาง การออกแบบเสาเข็ม เปนตน  

กําลังรับแรงเฉือนของดินอาจประมาณคาไดจากสมการของคูลอม ดังนี้ 

 (2.17) 

โดยท่ี 𝑠𝑠 คือ กําลังรับแรงเฉือน 𝑐𝑐 คือ หนวยแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน 𝜎𝜎� คือ แรงดันประสิทธิผลตั้งฉากระนาบแรงเฉือน 𝜙𝜙 คือ มุมเสียดทานภายใน 
tan𝜙𝜙 คือ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทายน 

คาตัวประกอบ 𝑐𝑐 และ 𝜙𝜙 ของสมการ (2.17) สามารถหาไดจากการทดลองในสนามหรือใน
หองปฏิบัติการ ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป 

2.10. การบดอัดดิน 

การบดอัดดินเปนการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินอยางหนึ่ง โดยท่ัวไปดินใน
ธรรมชาติท่ีหนวยงานกอสรางมักจะมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมคอนขางไมดี เชน ยังสามารถบีบอัดใหแนนไดอีก

𝑠𝑠 = 𝑐𝑐 + 𝜎𝜎� tan𝜙𝜙 
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มาก หรือมีความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานไดสูง ในทางปฏิบัติจึงอาจปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของดินไดโดยวิธีทางกลท่ีเรียกวา การบดอัดดิน 

การบดอัดดินเปนการทําใหดินแนนข้ึน โดยการทําใหเม็ดดินอัดตัวชิดกัน โดยการไลอากาศใน
ชองวางระหวางเม็ดดินออกจากดิน ซ่ึงอาจทําไดโดยการปรับปริมาณน้ําในดินและเพ่ิมความหนาแนนของดิน 
ผลของการบดอัดดินคือ 

1) กําลังรับแรงเฉือนของดินจะเพ่ิมข้ึน 
2) การทรุดตัวของดินเม่ือรับแรงจะลดลง 
3) การซึมผานไดของน้ําจะลดลง 

การบดอัดดินในสนาม อาจทําไดโดยการใชเครื่องมือกล เชน รถบดลอเรียบ รถบดตีนตะขาบ 
เครื่องมือบดอัดดินดวยแรงลม เครื่องสั่นดิน เปนตน 

2.11. ความหนาแนนสัมพัทธของดิน 

ความสามารถในการอัดแนนและกําลังรับแรงเฉือนของดินเม็ดหยาบจําพวกกรวดหรือทรายมจะ
ข้ึนอยูกับการบดอัดของเมดดิน โดยท่ีดินในสภาพอัดแนนท่ีสุดจะมีอัตราสวนชองวางนอยท่ีสุด มีกําลังรับแรง
เฉือนสูงท่ีสุด และมีความตานทานการอัดมากท่ีสุด ในทางกลับกันดินในสภาพหลวมท่ีสุดจะมีอัตราสวนชองวาง
มากท่ีสุด มีกําลังรับแรงเฉือนและความตานทานการอัดนอยท่ีสุด อยางไรก็ตามโดยปกติดินในธรรมชาติจะอยู
ในสภาพท่ีไมแนนท่ีสุดหรือหลวมท่ีสุด การอัดแนนของดินจะเก่ียวของสภาพสัมพัทธของดินกับสภาพแนนท่ีสุด
และหลวมท่ีสุดของดิน 

ในการหาสภาพสัมพัทธของดินเม็ดหยาบ อาจหาจากการเปรียบเทียบคาอัตราสวนชองวางของ
ดินในสนามกับอัตราวานชองวางของดินในสภาพแนนท่ีสุดและสภาพหลวมท่ีสุด โดยท่ีคาความหนาแนน
สัมพัทธ (Relative density, 𝐷𝐷𝑟𝑟) อาจหาไดจากสมาการ (2.18) ดังนี้ 

 
(2.18) 

โดยท่ี 𝑒𝑒max คือ อัตราสวนชองวางสูงสุดของดิน (ดินในสภาพหลวมท่ีสุด) 𝑒𝑒0 คือ อัตราสวนชองวางของดินในสนาม 𝑒𝑒min คือ อัตราสวนชองวางต่ําสุดของดิน (ดินในสภาพแนนท่ีสุด) 

นอกจากนี้ความหนาแนนสัมพัทธ 𝐷𝐷𝑟𝑟 ยังอาจหาไดจากสมการ (2.19) ดังนี้ 

 
(2.19) 

โดยท่ี γmax คือ หนวยน้ําหนักดินแหงสูงสุด (ดินในสภาพแนนท่ีสุด) 𝛾𝛾 คือ หนวยน้ําหนักดินแหงในสนาม 

𝐷𝐷𝑟𝑟 =
𝑒𝑒max−𝑒𝑒0𝑒𝑒max − 𝑒𝑒min × 100% 

𝐷𝐷𝑟𝑟 =
γmax(𝛾𝛾 − γmax)γ(γmax − γmin)

× 100% 
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γmin คือ หนวยน้ําหนักดินแหงต่ําสุด (ดินในสภาพหลวมท่ีสุด) 

โดยท่ัวไปการหาคาหนวยน้ําหนักดินแหง สามารถหาไดงายกวาการหาคาอัตราสวนชองวางของ
ดิน ดังนั้นการหาคาความหนาแนนสัมพัทธจากสมการ (2.19) อาจทําไดงายกวาสมการ สมการ (2.18) 

การหาคา γmin  หรือ 𝑒𝑒min ของดิน อาจหาไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยการนําดิน
อบแหงคอยๆใสผานกรวยลงโมลดท่ีทราบขนาดความจุ สําหรับการหาคา γm𝑎𝑎𝑥𝑥  หรือ 𝑒𝑒max ของดิน ก็อาจหา
ไดโดยการนําดินอบแหงใสลงโมลดท่ีทราบขนาดความจุแบบอัดแนน ซ่ึงอาจใชเครื่องสั่นทําใหดินแนนได 

คาความหนาแนนสัมพัทธของดิน 𝐷𝐷𝑟𝑟 จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 100% ซ่ึงอาจจัดแบงดินตามได 5 
ประเภทดังนี้ 

1) ดินท่ีมี 𝐷𝐷𝑟𝑟 < 15% จัดเปนดินประเภท หลวมมาก 
2) ดินท่ีมี 15% ≤ 𝐷𝐷𝑟𝑟 < 35% จัดเปนดินประเภท หลวม 
3) ดินท่ีมี 35% ≤ 𝐷𝐷𝑟𝑟 < 65% จัดเปนดินประเภท แนนปานกลาง 
4) ดินท่ีมี 65% ≤ 𝐷𝐷𝑟𝑟 ≤ 85% จัดเปนดินประเภท แนน 
5) ดินท่ีมี 𝐷𝐷𝑟𝑟 > 85% จัดเปนดินประเภท แนนมาก 

 

ตัวอยางท่ี 2.9 
กําหนดให  
ดินทรายแหงตัวอยางมี คุณสมติดังนี้ 

1) หนวยน้ําหนักในสนามเทากับ 18.28 kN/m3  
2) ความถวงจําเพาะเม็ดดิน เทากับ 2.67 
3) อัตราสวนชองวางของดินในสภาพแนนท่ีสุดเทากับ 0.361 
4) อัตราสวนชองวางของดินในสภาพแนนท่ีสุดเทากับ 0.940 

จงคํานวณหา 
ความหนาแนนสัมพัทธของทราย 

วิธีทํา 

𝑉𝑉𝑠𝑠 =
𝑊𝑊𝑠𝑠𝐺𝐺𝑠𝑠𝛾𝛾𝑤𝑤 =

18.28 kN

(2.67)(9.81 kN/m3)
= 0.6979 m3 𝑉𝑉𝑣𝑣 = 𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 1 m3 − 0.6979 m3 = 0.3021 m3 𝑒𝑒0 =

𝑉𝑉𝑣𝑣𝑉𝑉𝑠𝑠 =
0.3021 m3
0.6979 m3 = 0.433  𝐷𝐷𝑟𝑟 =

𝑒𝑒max−𝑒𝑒0𝑒𝑒max − 𝑒𝑒min × 100% =
0.940− 0.433

0.940− 0.361
× 100% = 87.6 % 
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สรุปประจาํบท 

ดินอาจจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ ดินท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน (Cohesive soils) ดิน
ท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน (Cohesionless soils) และดินอินทรีย (Organic soils) 

การวิเคราะหการคละขนาดของดินท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน อาจหาไดจากทําการ
ทดลองการวิเคราะหตะแกรงรอนมาตรฐาน โดยคาสัมประสิทธิ์ท่ีสําคัญได 2 อยางท่ีเก่ียวของกับการกระจาย
ตัวเม็ดดิน คือ สัมประสิทธิ์ความสมํ่าเสมอ (coefficient of uniformity, 𝐶𝐶𝑢𝑢)  และสัมประสิทธิ์ความโคง 
(coefficient of curvature, 𝐶𝐶𝑐𝑐) 

พิกัดอัตเตอรเบิรก เปนคาท่ีแสดงถึงคุณสมบัติความตอเนื่องของดินนเม็ดละเอียดท่ีมีแรงยึด
เหนี่ยวระหวางเม็ดดิน พิกัดความชื้นท่ีแบงระหวางสภานะของเหลวกับพลาสติกเรียกวา พิกัดเหลว (Liquid 
limit, 𝑤𝑤𝐿𝐿) สวนเสนพิกัดท่ีแบงระหวางสภานะพลาสติกกับสถานะก่ึงของแข็งเรียกวา พิกัดพลาสติก (Plastic 
limit, 𝑤𝑤𝑃𝑃) และเสนพิกัดท่ีแบงระหวางสถานะก่ึงของแข็งกับสถานะของแข็งเรียกวา พิกัดหดตัว (Shrinkage 
limit, 𝑤𝑤𝑆𝑆) 

การจําแนกประเภทดินเปนวิธีการต้ังชื่อใหกับดินแตละชนิดท่ีแตกตางกัน เพ่ือระบุดินนั้นๆ แทน
การระบุคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีมีหลายอยาง ระบบการจําแนกประเภทดินท่ีใชกันท่ัวไปท่ีสําคัญมี 2 วิธี คือ 
ะบบ AASHTO และ ระบบ USCS 

ดินมีองคประกอบ 3 อยางคือ เม็ดดิน น้ํา และอากาศ โดยอาจหาความสัมพันธระหวางน้ําหนัก 
มวล และปริมาตร ขององคประกอบตางๆของดินไดในรูปของอัตราสวนตางๆ ท่ีสําคัญหลายอยาง 

อัตราสวนชองวางระหวางเม็ดดิน (void ratio, 𝑒𝑒 ) หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาตรชองวาง
ระหวางเม็ดดินและปริมาตรเม็ดดิน 

ความพรุน (porosity, 𝑛𝑛 ) หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาตรชองวางระหวางเม็ดดินและ
ปริมาตรดิน 

ดีกรีความอ่ิมตัว (degree of saturation, 𝑆𝑆 )  หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาตรน้ําในดินและ
ปริมาตรชองวางระหวางเม็ดดิน 

ปริมาณน้ําในดิน หรือ ปริมาณความชื้น (water content or moisture content, 𝑤𝑤 ) หมายถึง 
อัตราสวนระหวางน้ําหนักน้ําในดินและน้ําหนักเม็ดดิน 

หนวยน้ําหนักดินชื้น (wet unit weight, 𝛾𝛾 ) หมายถึง อัตราสวนระหวางน้ําหนักดินชื้นและ
ปริมาตรดิน 

ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน (specific gravity soil solids, 𝐺𝐺𝑠𝑠 )  หมายถึง อัตราสวนระหวาง
หนวยน้ําหนักเม็ดดิน 𝛾𝛾𝑠𝑠 และหนวยน้ําหนักน้ํา 𝛾𝛾𝑤𝑤 

ความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได (Permeability) เปนคุณสมบัติของดินท่ีเก่ียวกับการ
ไหลผานของน้ําผานชองวางระหวางเม็ดดิน 
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การบีบอัดตัวของดินเกิดจากการท่ีดินไดรับน้ําหนักบรรทุกภายนอก ทําใหปริมาตรดินลดลง หรือ
อัตราสวนชองวางระหวางเม็ดดินลดลง 

กําลังรับแรงเฉือนของดินเปนความสามารถในการตานทานหนวยแรงเฉือนในดิน 

การบดอัดดินเปนการทําใหดินแนนข้ึน โดยการทําใหเม็ดดินอัดตัวชิดกัน โดยการไลอากาศใน
ชองวางระหวางเม็ดดินออกจากดิน การบดอัดดินในสนาม อาจทําไดโดยการใชเครื่องมือกล เชน รถบดลอ
เรียบ รถบดตีนตะขาบ เครื่องมือบดอัดดินดวยแรงลม เครื่องสั่นดิน เปนตน  

การอัดแนนของดินจะเก่ียวของสภาพสัมพัทธของดินกับสภาพแนนท่ีสุดและหลวมท่ีสุดของดิน 
ในการหาสภาพสัมพัทธของดินเม็ดหยาบ อาจหาจากการเปรียบเทียบคาอัตราสวนชองวางของดินในสนามกับ
อัตราวานชองวางของดินในสภาพแนนท่ีสุดและสภาพหลวมท่ีสุด 
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แบบฝกหัดทายบท 

1. จงแสดงวิธีจําแนกประเภทดินตามมาตรฐาน AASHTO และ USCS เม่ือกําหนดให 𝑤𝑤𝐿𝐿 = 29 %, 𝐼𝐼𝑝𝑝 =

19 %  และขอมูลการรอนผานตะแกรงมาตรฐานดังนี้ 
ขนาตะแกรง รอยละผานตะแกรง 
1”   100 
¾”   90 
3/8”  82 
No.4  70 
No.10  65 
No.40  54 
No.200  25 

2. ดินชื้นตัวอยาง 72 cm2หนัก 141.5 g หลังอบแหงมีน้ําหนัก 122.7 g ความถวงจําเพาะของดินเทากับ 
2.66 จงหาปริมาณน้ําในดิน อัตราสวนชองวาง คามพรุน ดีกรีความอ่ิมตัว หนวยน้ําหนักดินชื้นและแหง 

3. ดินอ่ิมตัวดวยน้ํา มีหนวยน้ําหนักดินชื้นเทากับ 15.80 kN/m3 ปริมาณน้ําในดิน 26 % จงหาหนวย
น้ําหนักดินอ่ิมตัว อัตราสวนชองวางและความถวงจําเพาะของดิน 

4. จงหาคาหนวยน้ําหนักดินชื้นและดินแหง เ ม่ือกําหนดใหดินตัวอยางมี 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 0.95, 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 =

0.38,  𝐷𝐷𝑟𝑟 = 47 %,𝐺𝐺𝑠𝑠 = 2.65  

5. จงเขียนความสัมพันธ  𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝑛𝑛) และ 𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝑒𝑒) เม่ือ 𝑒𝑒 คืออัตราสวนชองวาง และ 𝑛𝑛 คือ ความพรุน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 
การเจาะสํารวจดิน 

หัวขอเนื้อหา 
3.1. บทนํา 
3.2. การสํารวจผิวดิน 
3.3. ข้ันตอนการสํารวจใตผิวดิน 
3.4. ระดับน้ําใตดิน 
3.5. การเจาะทะลุแบบมาตรฐาน 
3.6. วิธีเจาะทะลุแบบกรวย 
3.7. วิธีทดสอบดวยใบพัด 
3.8. วิธีสํารวจดินดวยวิธีทางธรณีฟสิกส 
3.9. การบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสํารวจดิน 
สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 

1. สามารถอธิบายข้ันตอนการสํารวจใตผิวดิน 
2. สามารถอธิบายวิธีการเจาะสํารวจดิน 
3. สามารถประมาณคาความลึกนอยท่ีสุดของหลุมเจาะทดสอบดิน 
4. สามารถอธิบายวิธีการเก็บตัวอยางดินในสนาม 
5. สามารถอธิบายวิธีการเจาะทะลุแบบมาตรฐานและวิธีเจาะทะลุแบบกรวย 
6. สามารถอธิบายวิธีการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของดินดวยวิธีใบพัด 
7. สามารถอธิบายวิธีสํารวจดินดวยวิธีทางธรณีฟสิกส 
8. สามารถอธิบายวิธีจดบันทึกขอมูลการทดสอบในสนาม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา และการวัดผล 
2. นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอนั้น 
4. สรุปเนื้อหาประจําบท 
5. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน (ถามี) และกําหนดวันสง 
6. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในลําดับตอไป (ถามี) เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษามากอนลวงหนา 
7. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีกลศาสตร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียนและสงงาน 
2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
3. ประเมินจากการทําการบานและรายงาน (ถามี) 
4. ประเมินผลจากแบบฝกหัดทายบท 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากการสงการบานและรายงานไดตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการทําแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
 
 

 



 

บทท่ี 3 
การเจาะสํารวจดิน 

 

3.1. บทนํา 

ในบทท่ี 2 ไดกลาวถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมหลายอยางของดิน ซ่ึงในการคํานวณคาตางๆนั้น 
วิศวกรปฐพี (soil engineer) จําเปนตองทําการเจาะสํารวจดิน และประเมินคุณสมบัติบางอยางของดินใน
บริเวณท่ีจะกอสราง หรือเก็บตัวอยางดิน เพ่ือไปทดสอบในหองปฏิบัติการในกรณีท่ีมีความจําเปน ในบทท่ี 3 นี้
จะกลาวถึง วิธีประเมินคาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในสนาม วิธีสํารวจผิวดิน (reconnaissance) ข้ันตอน
การเจาะสํารวจดิน  (steps of soil exploration) เชน การเจาะดิน (boring) การเก็บตัวอยางดิน (sampling) 
การทดสอบดิน (testing) และการบันทึกรายละเอียดการเจาะสํารวจดิน ในบทนี้จะไมกลาวถึงการทดสอบ
คุณสมบัติทางวิศกรรมตางๆในหองปฏิบัติการ 

3.2. การสํารวจผิวดิน 

การเจาะเปนวิธีการสํารวจดินเบื้องตนในบริเวณสถานท่ีกอสราง ซ่ึงมักเปนการสํารวจสภาพผิว
ดินท่ัวๆไป บางครั้งอาจใชแผนท่ี หรือภาพถายทางอากาศ ซ่ึงบางครั้งวิศวกรท่ีมีความชํานาญอาจใชเพียงการ
สํารวจคราวๆ ของบริเวณกอสรางก็พอจะคาดเดาวิธีการเจาะสํารวจดินท่ีเหมาะสมกับดินบริเวณนั้นได 

ข้ันตอนแรกของการสํารวจดินเบื้องตน คือการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีสามารถหาได เชน ขอมูล
ทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศ ซ่ึงอาจหาไดจากแผนท่ีธรณีวิทยาจากหนวยงานราชการท่ีเกียวของ ภาพถาย
ทางอากาศ (aerial photographs) จะใหขอมูลทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง เชน รูปแบบการ
ระบายน้ําบนผิวดิน สภาพการเคลื่อนตัวของดิน ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะหาไดจากภาพถายทางอากาศไดงายกวา
การออกสํารวจบริเวณกอสรางดวยตัวเอง หลังจากท่ีวิศวกรปฐพีเก็บรวบรวมและศึกษาขอมูลเบื้องตนแลว 
วิศวกรปฐพีก็ลงพ้ืนท่ีจริงดวยตนเองดวย เพ่ือแปลความหมายขอมูลท่ีได ซ่ึงตองอาศัยประสบการณของวิศวกร
เปนหลัก การสํารวจพ้ืนท่ีบริเวณกอสรางอาจเริ่มจากการสํารวจท่ัวไปของภูมิประเทศบริเวณนั้น เชน หนองน้ํา 
การระบายน้ําบนผิวดิน ระดับน้ําใตดิน ระดับน้ําทวมสูงสุด เปนตน ขอมูลเหลานี้บางครั้งอาจหาไดจากการ
สอบถามจากผูท่ีอาศัยอยูเดิมในบริเวณรอบๆ ซ่ึงขอมูลเหลานั้นจะมีประโยชนในการเปรียบเทียบสภาพกอน
การกอสราง และภายหลังการกอสราง 

3.3. ข้ันตอนการสํารวจใตผิวดิน 

หลังจากไดขอมูลเบื้องตนจากการสํารวจผิวดิน ข้ันตอนตอไปคือ การสํารวจใตผิวดิน ซ่ึงข้ัน
ตอนนี้ควรทําดวยผูท่ีมีความชํานาญและใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม การสํารวจใตผิวดินอาจจะประกอบดวย 3 
ข้ันตอนดังนี้ 

1) การเจาะดิน (boring) 
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2) การเก็บตัวอยางดิน (sampling) 
3) การทดสอบคุณสมบัติดิน (testing) 

3.3.1. การเจาะดิน 

วิธีการเจาะดินมีหลายวิธี เชน การเจาะดวยหัวเจาะสวาน (Auger boring) การเจาะเปยก 
(Wash boring) บอทดสอบ (Test pits) และการเจาะชั้นหิน (Core boring) 

 

 

รูปท่ี 3.1 หัวเจาะสวาน 
(ท่ีมา : https://www.humboldtmfg.com/Online-Digital-Catalog/#22) 

หัวเจาะสวาน (Auger) ดังรูปท่ี 3.1 จะมีลักษณะคลายสวานมือท่ีใชเจาะรูท่ัวไป หัวเจาะสวานมี
ท้ังชนิดใชแรงคนและใชเครื่องจักรหมุน ในขณะท่ีเจาะดิน ณ ระดับความลึกตางๆ ก็จะมีการเก็บตัวอยางดิน
ข้ึนมาดวย ซ่ึงตัวอยางดินท่ีเก็บข้ึนมานั้นจะถูกใชในการจําแนกประเภทของชั้นดินดังกลาว (ทดสอบใน
หองปฏิบัติการ) การเจาะดินดวยหัวเจาะสวาน อาจจะทําไดคอนขางยากในกรณีเปนชั้นดินเหนียวออนมาก 
หรือเปนชั้นทรายหยาบ เพราะวาหลุมเจาะนั้นจะพังงายขณะเจาะ ในกรณีท่ีเจาะในระดับต่ํากวาระดับน้ําใตดิน
ก็อาจทําไดยากเชนกัน เพราะวาดินท่ีอ่ิมตัวจะไมคอยติดหัวเจาะ ทําใหเอาดินข้ึนจากหลุมเจาะไดยาก สําหรับ
การเจาะดวยหัวเจาะสวานมือ (hand auger) อาจจะใชไดถึงความลึกประมาณ 6 เมตร สวนการเจาะดวยหัว
เจาะสวานเครื่องจักรจะเจาะไดลึกและเร็วกวาหัวเจาะสวานดวยมือ 
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รูปท่ี 3.2 การเจาะเปยก 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 49) 

การเจาะเปยก (wash boring) ดังรูปท่ี 3.2 การเจาะดวยวิธีนี้จะใชการเจาะพรอมกับการฉีดน้ํา 
เริ่มตนดวยการตอกปลอกเหล็ก (casing) จากนั้นก็จะติดหัวกระแทก (chopping bit) ท่ีปลายหัวเจาะ ซ่ึงกาน
เจาะจับหัวเจาะจะเปนทอสงน้ําในตัวดวย กานเจาะหัวกระแทกจะถูกกระแทกลงในหลุมเจาะดวยตุมน้ําหนัก 
ดังนั้นเม่ือดินในหลุมเจาะนั้นถูกกระแทกแตก และในขณะเดียวกันก็จะมีการฉีดน้ําออกมาท่ีหัวกระแทก
ตลอดเวลาดวย ซ่ึงจะทําใหน้ําและดินในหลุมเจาะ ถูกดันข้ึนมาบนผิวดิน ซ่ึงก็จะมีการเก็บตัวอยางดินเหลานั้น 
(ตัวอยางดินท่ีถูกรบกวนแลว) ไปทําการทดสอบในหองปฏิบัติการตอไป 

 

 

รูปท่ี 3.3 บอทดสอบ 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 50) 

บอทดสอบ (test pits) หมายถึง บอขนาดใหญดังรูปท่ี 3.3 ท่ีถูกขุดเพ่ือใหคนสามารถลงไป
ตรวจดูสภาพชั้นดินไดโดยตรง และสามารถเก็บตัวอยางดินแบบไมมีการกระทบกระเทือน (undisturbed) ได
งาย นอกจากนั้นก็ยังสามารถทําการจําแนกประเภทดินดวยตาเปลาได วัดปริมาณน้ําในดินได ดูรอยแตกของ
ชั้นดินได วัดระดับน้ําใตดินไดงาย และสามารถตรวจสอบไดตลอดความลึกของบอทดสอบ ตัวอยางดินท่ีไมมี
การกระทบกระเทือนนั้นก็สามารถเก็บไดงายจากดานขางของบอทดสอบและกนบอทดสอบ (ตัวอยางดินท่ีถูก



58 

เก็บนั้นจะถูกเคลือบดวยแวกซกันความชื้น) บอทดสอบอาจถูกขุดดวยแรงคนหรือเครื่องจักร เชน รถขุดแบคโฮ 
(รูปท่ี 3.4) การตรวจสอบดินดวยวิธีขุดบอทดสอบมีขอดีหลายอยาง ทําไดรวดเร็วและใชคาใชจายไมมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆ บอทดสอบทําใหการทดสอบตัวอยางดินหรือการเก็บตัวอยางในสนามทําไดงายและมี
ความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปการขุดบอทดสอบ มักจะขุดลึกไมเกิน 3 ถึง 5 เมตร และระดับน้ําใต
ดินท่ีอยูไมลึกจากผิวดินมาก อาจทําใหไมสามารถขุดบอทดสอบไดลึกตามตองการ 

 

รูปท่ี 3.4 รถขุดแบคโฮ 
(ท่ีมา : http://www.engsol.co.ug/excavators.php) 

การตรวจสอบระดับความลึกของชั้นหินใตดินในบริเวณท่ีจะทําการกอสรางเปนสิ่งสําคัญท่ีควรทํา
ขณะทําการตรวจสอบชั้นดิน เนื่องจากการกอสรางบางโครงการอาจตองลาชา หรืองบประมาณบานปลาย 
เพราะเจอชั้นหินใตดินท่ีระดับท่ีตองการขุดดินออก 

การเจาะชั้นหินเพ่ือเก็บตัวอยางหินตองใชเครื่องมือเจาะหินโดยเฉพาะ เครื่องมือเจาะหินจะมี
ลักษณะเปนหัวเจาะเหล็กแข็งพิเศษ การเจาะชั้นหินโดยท่ัวไปจะเจาะกวางเพียง 5 cm ถึง 10 cm และลึก
ประมาณ 60 cm ถึง 300 cm เทานั้น ซ่ึงการเจาะชั้นหินจะใชหัวเจาะเหล็กแข็งพิเศษติดกับสวานเจาะ และใช
น้ําเปนตัวหลอเลี้ยงขณะเจาะ แทงตัวอยางหินท่ีเก็บไดจะถูกเก็บลงในกลองเก็บตัวอยางดังภาพท่ี 3-6 แลวจึง
ถูกสงไปทดสอบในหองปฏิบัติการ 

การทดสอบในหองปฏิบัติการ จะใหขอมูลการทดสอบและการวิเคราะหแทงตัวอยางหินท่ีไดจาก
การเจาะ เชน ชนิดหิน สภาพเม็ดหิน ดีกรีความอ่ิมตัว สภาพการกอตัวของชั้นหิน สภาพการแตกราว รอย
เลื่อนของชั้นหิน เปนตน นอกจากนี้อาจมีการทดสอบกําลังรับแรงอัดและความสามารถในการยอมใหน้ําไหล
ผานไดของหิน ขอมูลท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นจะเปนประโยชนมากในการออกแบบและการประมาณราคากอสราง 

แทงหินตัวอยางฟนฟู (core recovery) คือ อัตราสวนระหวางความยาวแทงหินตัวอยางหารดวย
ระยะความลึกท่ีเจาะ ยกตัวอยางเชน กรณีชั้นหินท่ีมีลักษณะเปนชั้นๆ มีชั้นดินเหนียวแทรกอยูหลายชั้น จะได
แทงหินตัวอยางฟนฟูท่ีมีคานอยเม่ือเทียบกับกรณีเก็บแทงหินตัวอยางจากชั้นหินลวนๆ เพราะวาชั้นดินเหนียวท่ี
แทรกอยูในชั้นหินนั้นอาจถูกกัดเซาะหลุดออกไปในขณะท่ีฉีดน้ําท่ีหัวเจาะขณะเจาะดิน 

การเจาะสํารวจดินเพ่ือเก็บตัวอยางดินนั้น จํานวนหลุมเจาะท่ีมากก็ยิ่งทําใหไดขอมูลท่ีมีความ
ละเอียดมากข้ึนนาเชื่อถือมากข้ึน แตคาใชจายในการเจาะก็จะมากข้ึนดวย จํานวนหลุมเจาะท่ีเหมาะสมอาจ
ข้ึนกับขนาดของสิ่งปลูกสราง สําหรับความลึกหลุมเจาะโดยท่ัวไปควรเจาะใหถึงระดับดินท่ีมีกําลังรับน้ําหนัก
แบกทานท่ีเพียงพอท่ีจะใชออกแบบฐานราก แตอยางไรก็ตามในกรณีออกแบบฐานรากต้ืนก็มักจะเจาะใหมี
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อยางนอย 1 หลุมท่ีลึกกวาระดับความลึกท่ีใชออกแบบฐานราก เพ่ือตรวจสอบชั้นดินท่ีอยูลึกลงไปวาเปนชั้นดิน
ออนหรือไม เพราะชั้นดินออนจะมีผลตอการทรุดตัวของฐานรากมาก ในกรณีสิ่งปลูกสรางบนผิวดินมีน้ําหนัก
มาก เชน อาคารสูง ความลึกของหลุมเจาะอาจลึกถึงระดับชั้นดินแข็ง (bedrock) แตอยางไรก็ตามในทุก
โครงการกอสรางควรมีอยางนอย 1 หลุมเจาะท่ีเจาะลึกถึงระดับชั้นหินแข็ง 

แนวทางเบื้องตนในการกําหนดความลึกหลุมเจาะตํ่าสุด ในกรณีชั้นดินท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
เม็ดดิน (cohesive soil) ความลึกหลุมเจาะควรลึกถึงระดับท่ีหนวยแรงเพ่ิมในดินมีคานอยกวา 10 เปอรเซนต
ของหนวยแรงเพ่ิมประสิทธิผลในดินจากน้ําหนักบรรทุกกดทับดานบน (effective overburden pressure) ท่ี
ระดับทองฐานราก อาจใชรูปท่ี 3.5 รูปท่ี 3.6 และรูปท่ี 3.7 หาความลึกของหลุมเจาะได ซ่ีงมีสมมติฐานคือเปน
ระดับความลึกท่ี หนวยแรงเพ่ิมประสิทธิผลในดินจากน้ําหนักบรรทุกกดทับดานบนมีคา 10 เปอรเซนต รูปท่ี 
3.5 ใชสําหรับกรณีฐานรากแถบ รูปท่ี 3.6 ใชสําหรับกรณีฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสมท่ีมีหนวยแรงกดประมาณ 
1000 ถึง 1900 ปอนดตอตารางฟุต รูปท่ี 3.7 ใชสําหรับกรณีฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสมท่ีมีหนวยแรงกดประมาณ 
100 ถึง 1000 ปอนดตอตารางฟุต ถามีระดับน้ําใตดินอยูท่ีระดับความลึกฐานราก หนวยน้ําหนักดินในรูปท่ี 3.5 
ถึง รูปท่ี 3.7 ตองใชคาหนวยน้ําหนักดินจมน้ํา แตถาระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวาระยะ B ใตฐานราก เม่ือ B คือ 
ความกวางฐานราก หนวยน้ําหนักดินในรูปท่ี 3.5 ถึง รูปท่ี 3.7 จะเปนหนวยน้ําหนักดินชื้น ในกรณีระดับน้ําใต
ดินอยูระหวางระดับฐานรากถึงระดับ B ใตฐานราก อาจใชวิธีการเทียบอัตราสวนความลึกในการหาคาหนวย
น้ําหนักดิน หรืออาจใชหนวยน้ําหนักดินจมน้ําเพ่ือเปนการเพ่ิมสัดสวนความปลอดภัย 

 

 

รูปท่ี 3.5 กราฟชวยประมาณคาความลึกหลุมเจาะ กรณีฐานรากแถบยาว 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 54) 
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รูปท่ี 3.6 กราฟชวยประมาณคาความลึกหลุมเจาะ กรณีฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 54) 

 

 

รูปท่ี 3.7 กราฟชวยประมาณคาความลึกหลุมเจาะ กรณีฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัส เม่ือหนวยแรงดันนอย 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 55) 

ตัวอยางท่ี 3.1 
กําหนดให  
ฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2.40  m หนวยแรงดันสัมพัทเทากับ 191.50  kN/m2 ดินใตฐานรากมีหนวย
น้ําหนักดินชื้นเทากับ 18.85  kN/m3 ระดับน้ําใตดินอยูต่ํากวาผิวดิน 9  m  
จงคํานวณหา 

ความลึกนอยท่ีสุดของหลุมเจาะทดสอบดิน 
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วิธีทํา 
เนื่องจากระดับน้ําใตดินอยูท่ี 9  m มีคามากกวาความกวางฐานราก 2.4  m ดังนั้นไมตองใชหนวยน้ําหนัก
ดินจมน้ํา ใชคาหนวยน้ําหนักดินชื้นไดเลย จากขอมูลท่ีกําหนดใหและจากกราฟในรูปท่ี 3.6 จะไดคาความ
ลึกหลุมเจาะเทากับ 6.50  m  

 

 

3.3.2. การเก็บตัวอยางดิน 

การเก็บตัวอยางดิน หมายถึง การเก็บตัวอยางดินหรือหินจากหลุมเจาะ ซ่ึงอาจเปนตัวอยางดิน
ชนิดท่ีไมถูกรบกวน (undisturbed) หรือชนิดถูกรบกวน (disturbed)  

ในกรณีการเจาะดินดวยหัวเจาะสวานและการเจาะเปยก ดินจะถูกนําข้ึนมาจึงสามารถเก็บ
ตัวอยางดินไดโดยงาย ซ่ึงตัวอยางดินท่ีเก็บไดจะเปนตัวอยางดินท่ีถูกรบกวน ดังนั้นคุณสมบัติบางอยางของดิน
จึงเปลี่ยนแปลงไปแลว (เชนเดียวกับการเก็บตัวอยางดินดวยกระบอกผาในหัวขอท่ี 3.5 ซ่ีงจะไดตัวอยางดินท่ี
ถูกรบกวนแลว) การเก็บตัวอยางดินท่ีถูกรบกวนแลวนี้ จะเก็บตัวอยางดินลงในถุงพลาสติกและบันทึกหมายเลข
ตัวอยางดิน ซ่ึงจะบอกวันท่ีเก็บ บริเวณท่ีเก็บ ตําแหนงหลุมเจาะ และความลึกท่ีเก็บ เปนตน โดยท่ัวไปตัวอยาง
ดินท่ีถูกรบกวนแลวจะถูกนําไปทดสอบจําแนกประเภทดิน หาคาพิกัดอัตเตอรเบิรก หนวยน้ําหนักเฉพาะของ
ดิน และทดสอบดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การบดอัดดวยวิธี CBR (California bearing ratio) สําหรับการทดสอบท่ี
ตองการตัวอยางดินท่ียังไมถูกรบกวน เชน การทดสอลกําลังรับแรงอัด การทดสอบความสามารถในการยอมให
น้ําไหลผาน เปนตน 

ตัวอยางดินท่ียังไมถูกรบกวน อาจจะถูกเก็บไดหลายวิธี ถาเปนการขุดหลุมทดสอบ (Test pit) 
การเก็บตัวอยางดินท่ียังไมถูกรบกวนก็จะสามารถทําไดโดยงายเพียงขุดเก็บดินตัวอยางจากผนังดานขางหลุม
ขุด ตัวอยางดินท่ีเก็บไดนี้มักจะตองเคลือบดวยข้ีผึ้งและบรรจุลงถุงทันทีเพ่ือปองกันการสูญเสียความชื้นในดิน 

โดยท่ัวไปการเก็บตัวอยางดินแบบยังไมถูกรบกวน นิยมเก็บดวยวิธีการใขกระบอกเหล็กบางกดลง
ในดิน (ใชเครื่องมือตอกลงไป) ดินจะถูกดันเขาไปในกระบอกเหล็ก จากนั้นจึงนํากระบอกเหล็กข้ึนมาแลวใช
ข้ีผึ้งเคลือบปดปลายกระบอกเก็บดินทันที เพ่ือปองกันดินภายในกระบอกสูญเสียความชื้น จากนั้นจึงนํา
กระบอกเก็บตัวอยางดินไปถอดเอาตัวอยางดินออกในหองปฏิบัติการ กระบอกเหล็กบางท่ีใชเก็บตัวอยางดินนี้
เรียกวา Shelby Tube ดังรูปท่ี 3.8 ซี่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 ถึง 3 นิ้ว (51 ถึง 76 mm.) และ
ผลิตจากเหล็กไรสนิม 
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รูปท่ี 3.8 กระบอกเหล็กบางเก็บตัวอยางดิน 
(ท่ีมา : https://www.humboldtmfg.com/Online-Digital-Catalog/#25) 

การเก็บตัวอยางดินดวยกระบอกเหล็กบางนี้ ระดับข้ันการถูกรบกวน (Degree of disturbance) 
จะข้ึนอยูกับอัตราสวนพ้ืนท่ี (Area ratio, 𝐴𝐴𝑟𝑟) โดยท่ัวไป 𝐴𝐴𝑟𝑟 ไมควรเกิน 20% 

 

 
(3.1) 

 
โดยท่ี  𝐴𝐴𝑟𝑟 = อัตราสวนพ้ืนท่ี  𝐷𝐷𝑒𝑒 = ขนาดเสนผานศูนยกลางวงนอกของกระบอกเก็บตัวอยางดิน  𝐷𝐷𝑖𝑖 = ขนาดเสนผานศูนยกลางวงในของกระบอกเก็บตัวอยางดิน  

โดยท่ัวไปตัวอยางดิน (ท้ังท่ีถูกรบกวนและไมถูกรบกวน) จะถูกเก็บทุกๆความลึก 1.5 m ในหลุม
เจาะ อยางไรก็ตามตัวอยางดินอาจถูกเก็บท่ีทุกระยะความลึกท่ีมีการเปลี่ยนชนิดชั้นดิน 

3.3.3. การทดสอบตวัอยางดิน 

การทดสอบตัวอยางดิน เพ่ือหาคุณสมบัติตางๆของดินมีหลายวิธี ซ่ึงมีท้ังการทดสอบในสนาม
และหองปฏิบัติการ วิธีทดสอบบางอยางแสดงไวในตารางท่ี 3.1 อยางไรก็ตามรายละเอียดวิธีทดสอบอยูนอก
ขอบเขตของหนังสือเลมนี้ 

𝐴𝐴𝑟𝑟 = 100 ×
(𝐷𝐷𝑒𝑒2 − 𝐷𝐷𝑖𝑖2)𝐷𝐷𝑖𝑖2  
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ตารางท่ี 3.1 ชนิดการทดสอบดิน 

คุณสมบัติของดินท่ีตองการ
ทดสอบ 

ชนิดการทดสอบ ASTM 

 การทดสอบในหองปฏิบัติการ  
การกระจายขนาดเม็ดดิน การวิเคราะหทางกล D422 
 พิกัดเหลว D4318 
 พิกัดพลาสติก D4318 
 ดัชนีพลาสติก D4318 
หนวยน้ําหนัก ความถวงจําเพาะ D854 
ความชื้น ปริมาณน้ําในดินในธรรมชาติ  
 โดยการอบดวยเตาอบปกติ D2216 
 โดยการอบดวยเตาไมโครเวฟ D4643 
กําลังรับแรงเฉือน กําลังอัดโดยไมมีแรงโอบลัด D2166 
 แรงเฉือนโดยตรง D3080 
การบีบอัดัว การบีบอัดตัวคายน้ํา D2435 
การบดอัด วิธีการบดอัดมาตรฐาน D698 
 วิธีการบดอัดดัดแปลง D1557 
 การทดสอบในสนาม  
การควบคุมการบดอัด การทดสอบความหนาแนนในสนาม โดยใชทราย D1556 
กําลังรับแรงเฉือน การทดสอบดวยใบพัด D2573 
ความหนาแนนสัมพัทธ การทดสอบเจาะทะลุทะลวง D1586 
กําลังรับน้ําหนก   
พ้ืนทาง CBR D1883 
เสาเข็ม การทดสอบกําลังของเสาเข็ม D1143 

 

3.4. ระดับน้ําใตดิน 

ระดับน้ําใตดิน (Groundwater Table) มีความสําคัญตอการวิเคราะหกําลังรับน้ําหนักแบกทาน
ของดิน เชน กรณีระดับใตดินอยูใกลระดับฐานราก จะทําใหกําลังรับน้ําหนักแบกทานของดินใตฐานรากลดลง 
อยางไรก็ตามระดับน้ําใตดินก็อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ การข้ึนลงของระดับน้ําใตดินอาจทําให
เสถียรภาพของฐานรากสูญเสีย เชน ฐานรากลอย จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาระดับน้ําใตดินอาจเปนตัวกําหนด
วาสิ่งปลูกสรางบางอยางอาจไมเหมาะสม เชน บริเวณท่ีระดับน้ําใตดินสูงก็อาจไมเหมาะท่ีจะกอสรางหลุมเก็บ
ขยะ เปนตน 
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การวัดระดับน้ําใตดิน อาจวัดไดจากการเจาะหลุมเจาะสําหรับวัดระดับน้ําโดยเฉพาะ หรืออาจวัด
จากหลุมเจาะท่ีใชสําหรับการสํารวจดินก็ได ในทางปฏิบัติมักวัดระดับน้ําใตดินหลังจากเจาะหลุมเจาะไวแลว 
24 ชั่วโมง เพ่ือใหระดับน้ําในหลุมเจาะคงท่ี 

3.5. การเจาะทะลุแบบมาตรฐาน 

การเจาะทะลุแบบมาตรฐาน (Standard Penetration Test, SPT) นี้สามารถทําไดงายและมี
คาใชจายไมมาก วิธีนี้ใชเก็บขอมูลคุณสมบัติของดินในสนามโดยเฉพาะดินทราย สามารถเก็บตัวอยางดินไดท้ัง
แบบถูกรบกวนและไมถูกรบกวน 

วิธี SPT นี้จะใชกระบอกเก็บดินตัวอยางแบบกระบอกผา (Split spoon sampler) ดูรูปท่ี 3.9 
กระบอกจะผาตลอดความยาวกระบอก กระบอกเก็บดินตัวอยางจะถูกติดเขาท่ีปลายกานเจาะ (ของชุดเจาะ
ดิน) แลวถูกกดกระแทกดวยตุมน้ําหนักใหจมลงในดิน ตุมน้ําหนักท่ีใชหนักประมาณ 140 lb (623 N) โดยระยะ
ตกกระแทกประมาณ 30 in (762 mm) โดยจะกระแทกใหกระบอกเก็บดินตัวอยางจมลงในชั้นดินประมาณ 
18 in (457 mm) บันทึกจํานวนครั้งท่ีตอกใหกระบอกจมไดระยะจมดังกลาว คาความตานทานการเจาะทะลุ
มาตรฐาน (Standard penetration resistance value, N-value) คือ คาจํานวนครั้งท่ีตอกใหกระบอกเก็บ
ตัวอยางดินจมลง 12 in (305 mm) สุดทาย หลังจากนับจํานวนครั้งท่ีตอกไดแลว ใหนํากระบอกเก็บ 

 

รูปท่ี 3.9 กระบอกเก็บดินตัวอยางแบบกระบอกผา 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 59) 

 
(3.2) 

 
(3.3) 

 
โดยท่ี  𝑝𝑝0 = หนวยแรงกดทับประสิทธผิล (Effective oeverburden pressure) ท่ีระดับท่ีทดสอบ SPT 

สมการ (3.2) และ (3.3) เหมาะสําหรับกรณีท่ี 𝑝𝑝0 ≥ 0.25 ton/ft2 (24 kN/m2) ถากรณี
อ่ืนๆอาจหาคา 𝐶𝐶𝑁𝑁 ไดจากกราฟในภาพท่ี 3.12 

𝐶𝐶𝑁𝑁 = 0.77 log10(20/𝑝𝑝0 )      (𝑝𝑝0: ton/ft2 ) 

𝐶𝐶𝑁𝑁 = 0.77 log10(1915/𝑝𝑝0)    (𝑝𝑝0: kN/m2 ) 
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รูปท่ี 3.10 กราฟความสัมพันธระหวางหนวยแรงดันประสิทธิผลแนวดิ่งและตัวประกอบปรับแก 𝐶𝐶𝑁𝑁  
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 60) 

นอกจากสมการ (3.2) สมการ (3.3) และกราฟภาพท่ี 3.12 คา 𝐶𝐶𝑁𝑁 อาจหาไดจากสมการตอไปนี้ 

กรณี 𝑝𝑝0 หนวยเปน kip/ft2  
 ถา 𝑝𝑝0 < 1.5 kip/ft2  

 
(3.4) 

 ถา 𝑝𝑝0 ≥ 1.5 kip/ft2  
 

(3.5) 

กรณี 𝑝𝑝0 หนวยเปน kN/m2  
 ถา 𝑝𝑝0 < 72 kN/m2  

 
(3.6) 

𝑁𝑁 =
4𝑁𝑁′1+2𝑝𝑝0 

𝑁𝑁 =
4𝑁𝑁′3.25+0.5𝑝𝑝0 

𝑁𝑁 =
4𝑁𝑁′1+0.0418𝑝𝑝0 
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 ถา 𝑝𝑝0 ≥ 72 kN/m2  
 

(3.7) 

โดยท่ี  𝑁𝑁 = คา N-value ปรับแก 𝑁𝑁′ = คา N-value ท่ีหาไดจากสนาม 𝑝𝑝0 = หนวยแรงกดทับประสิทธิผล ท่ีระดับท่ีทดสอบ SPT 

นอกจากนี้การหาคา N-value ปรับแกอาจหาไดจากสมการดังนี้ 

 
(3.8) 

โดยท่ี  𝑝𝑝0 = หนวยแรงกดทับประสิทธิผล ท่ีระดับท่ีทดสอบ SPT หนวยเปน kN/m2 
จากสมการท่ี 3.2 และ 3.3 คา 𝑁𝑁 = 𝑁𝑁′ เม่ือ 𝑝𝑝0 ≥ 1.0 ton/ft2 (96 kN/m2)  

จากสมการท่ี 3.4 ถึง 3.7 คา 𝑁𝑁 = 𝑁𝑁′ เม่ือ 𝑝𝑝0 ≥ 1.5 kip/ft2 (72 kN/m2)  

จากสมการท่ี 3.8 คา 𝑁𝑁 = 𝑁𝑁′ เม่ือ 𝑝𝑝0 ≥ 1.04 kip/ft2 (100 kN/m2)   

ตารางท่ี 3.2 คา 𝐶𝐶𝑁𝑁 โดยประมาณสําหรับคูณปรับแกคา 𝑁𝑁  

ปจจัยท่ีมีผล ขนาดการปรับแก ตัวคูณ 𝐶𝐶𝑁𝑁 
ความยาวกานเจาะ > 10 m 1.0 
 6 − 10 m 0.95 
 4 − 6 m 0.85 
 3 − 4 m 0.75 
กระบอกเก็บตัวอยางดินมาตรฐาน  1.0 
กระบอกเก็บตัวอยางดินมาตรฐานไมมีรองภายใน  1.2 
ขนาดเสนผานศูนยกลางหลุมเจาะ 65 − 115 mm 1.0 
 150 mm 1.05 
 200 mm 1.15 

 

นอกจากผลของแรงดันกดทับท่ีมีผลตอคา 𝑁𝑁 จากวิธี SPT สิ่งท่ีมีผลตอคา 𝑁𝑁 อีกคือ 
1) ความยาวกานเจาะ 
2) เสนผานศูนยกลางหลุมเจาะ 
3) รองภายในกระบอกเก็บตัวอยางดิน 

𝑁𝑁 =
4𝑁𝑁′3.25+0.0104𝑝𝑝0 

𝑁𝑁 = 𝑁𝑁′ × (100 𝑝𝑝0⁄ )
12  
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ตารางท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนสัมพัทธของทรายกับคา 𝑁𝑁  

คา SPT 𝑁𝑁 ความหนาแนนสัมพัทธ 
0-4 หลวมมาก 
4-10 หลวม 
10-30 ปานกลาง 
30-50 แนน 
มากกวา 50 แนนมาก 

 

ตารางท่ี 3.4 ความสัมพันธระหวางพิกัดอัตเทอเบิรกกับคากําลังอัดแบบไมโอบรัด 

 กําลังอัดแบบไมโอบรัด 𝑞𝑞𝑢𝑢  (kN m
2⁄ ) 

 ออนมาก ออน ปานกลาง แนน แนนมาก แข็ง 𝑁𝑁 <2 2-4 4-8 8-15 15-30 >30 𝑞𝑞𝑢𝑢 <2.5 25-50 50-100 100-200 200-400 >400 

 

โดยตารางท่ี 3.2 แสดงคา 𝐶𝐶𝑁𝑁 โดยประมาณสําหรับคูณปรับแกคา 𝑁𝑁 และถึงแมวาจะมีสมการ
ปรับแกคา 𝑁𝑁 แตก็มีผูเสนอความสัมพันธระหวางคา 𝑁𝑁 และคุณสมบัติตางๆของดิน ซ่ึงวิธีเหลานี้เหมาะสมกับ
ดิบท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินเทานั้น เชน ทราย เชน ตารางท่ี 3.3 แสดงความสัมพันธระหวางความ
หนาแนนสัมพัทธ (Relative density) ของทรายกับคา 𝑁𝑁 และตารางท่ี 3.4 แสดงความสัมพันธระหวาง
พิกัดอัตเทอเบิรกกับคากําลังอัดแบบไมโอบรัด (Unconfined compressive strength) และรูปท่ี 3.11 แสดง
ความสัมพันธระหวางมุมเสียดทานภายในกับคา 𝑁𝑁  
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รูปท่ี 3.11 กราฟความสัมพันธระหวางมุมเสียดทานภายในกับคา 𝑁𝑁 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 65) 

ถึงแมวาวิธี SPT จะไดรับความนิยมคอนขางมาก แตคาท่ีไดจากการทดสอบคอนขางแปรปรวน
มากยากท่ีจะตีความหมาย อยางไรก็ตามวิธี SPT นี้ใชเครื่องมือท่ีคอนขางงาย จึงยังคงเหมาะสมสําหรับการ
ออกแบบฐานรากเบื้องตน สําหรับประเทศในยุโรปจะนิยมใชวิธีการเจาะทะลุแบบกรวยมากกวาวิธี SPT ซ่ึงจะ
ไดกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

ตัวอยางท่ี 3.2 
กําหนดให  

ผลการทดสอบดวยวิธี SPT ท่ีระดับความลึก 6 m ไดจํานวนครั้งตอกเทากับ 40 ครั้ง ชั้นดินเปนชั้นดิน
ทรายมีหนวยน้ําหนักเทากับ 21.21 kN/m3 

จงคํานวณหา 
คา 𝑁𝑁 ปรับแก 

วิธีทํา 
1) จากสมการท่ี (3.2) 𝐶𝐶𝑁𝑁 = 0.77 log10(20/𝑝𝑝0 )      (𝑝𝑝0: ton/ft2 ) 
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𝑝𝑝0 =
(6 m)(21.21 kN/m3)(0.09290 m2/ft2)

(8.896 kN/ton)
= 1.35 ton/ft2 𝐶𝐶𝑁𝑁 = 0.77 log10(20/(1.35 ton/ft2) ) = 0.901 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑 = (40)(0.901) = 36 

 

2) จากสมการท่ี (3.8)  𝑁𝑁 = 𝑁𝑁′ × (100 𝑝𝑝0⁄ )
12 𝑝𝑝0 = (1.35 ton/ft2)

(95.76 kN/m2)

(1 ton/ft2)
= 129.3 kN/m2 

𝑁𝑁 = (40)�� 100

129.3
��12 = 35  𝑁𝑁𝑐𝑐𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑 = 35 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 หัวเจาะกรวยเชิงกล 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 66) 

3.6. วิธีเจาะทะลุแบบกรวย 

วิธีเจาะทะลุแบบกรวย (Cone Penetration test, CPT) เปนวิธีท่ีไดรับความนิยมมากในทวีป
ยุโรป มีขอดีคือทําไดรวดเร็วโดยไมตองมีการเก็บตัวอยางดิน 

หัวเจาะรูปกรวย มี 2 แบบคือ หัวเจาะกรวยเชิงกล (mechanical cone penetrometer) ดังรูป
ท่ี 3.12 และหัวเจาะกรวยเสียดทานเชิงกล (mechanical friction cone penetrometer) ดังรูปท่ี 3.13 หัว
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เจาะดังกลาวจะมีปลายหัวเจาะเปนรูปกรวยท่ีมีมุม 60° และมีฐานกรวยกวาง 35.7 mm (1.41 in) ซ่ึง
พ้ืนท่ีหนาตัดฐานกรวยเทากับ 1000 mm2(1.55 in2) ความแตกตางของหัวเจาะกรวยท้ังสองแบบขางตนคือ 
หัวเจาะกรวยเสียดทานเชิงกลจะสามารถวัดคาความเสียดทานท่ีผิวดานขางหัวเจาะในขณะท่ีเจาะได 

หัวเจาะกรวยจะถูกกดลงในดินดวยแมแรงไฮดรอลิก หรืออาจถูกกระแทกลงไปดวยตุมน้ําหนัก 
กรณีใชแมแรงกดหัวเจาะจะเรียกวา วิธีทดสอบเจาะทะลุดวยกรวยเชิงสถิต (Static cone test) หรือเรียกวาวิธี 
กรวยเจาะดัชท (Dutch cone test) กรณีใชตุมน้ําหนักกระแทกจะเรียกวา วิธีทดสอบเจาะทะลุกรวยเชิง
พลศาสตร (Dynamic cone test) แรงตานทานของหัวเจาะจะถูกบันทึกตลอดความลึกการเจาะ 

การเจาะเชิงสถิตศาสตรอาจไมทําใหโครงสรางของดินเสียเพราะใชการกดแมแรงไมใชการ
กระแทก ดังนั้นอาจเหมาะท่ีจะใชทดสอบดินทรายหลวมหรือดินเหนียวออน แตวิธีเจาะเชิงพลศาสตรซึ่งใชการ
กระแทกจึงอาจเหมาะสําเร็จการเจาะชั้นดินจําพวกกรวดหรือหิน 

การทดสอบโดยใชหัวเจาะกรวยเชิงกล จะใชวิธีกดหัวเจาะท่ีกานเจาะจนหัวเจาะถึงระดับชั้นดินท่ี
ตองการ ดูรูปท่ี 3.14 จากนั้นก็จะกดหัวเจาะท่ีกานเจาะดานในทําใหปลายหัวเจาะยืดออกแลวกดเขาไปในชั้น
ดินท่ีตองการ ดูรูปท่ี 3.14b คาแรงตานทานของหัวเจาะ ณ ระดับความลึกตางๆ จะถูกบันทึก โดยท่ัวไปมักวัด
คาแรงตานทานทุกระยะความลึกไมเกิน 203 mm (8 in.) และใชอัตราการกดหัวเจาะประมาณ 10 ถึง 20 
mm/s (2 ถึง 4 ft/min) 
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รูปท่ี 3.13 หัวเจาะกรวยเสียดทานเชิงกล 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 67) 

สําหรับวิธีการทดสอบโดยใชหัวเจาะกรวยเสียดทานเชิงกล ก็จะมีข้ันตอนคลายกับวิธีทดสอบโดย
ใชหัวเจาะกรวยเชิงกล ตางกันท่ีหลังจากวัดคาแรงตานทานของหัวเจาะแลวจะมีการวัดคาแรงตานของหัวเจาะ
รวมกับแรงเสียดทานดานขาง โดยคาแรงเสียดทานดานขางอาจหาไดจากผลตางของคาแรงตานรวมกับแรง
ตานทานของหัวเจาะอยางเดียว 

ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบดวยวิธี CPT นี้ โดยท่ัวไปจะถูกนําเสนอดวยกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางความลึกกับแรงตานทานหัวเจาะกรวย (cone resistance, 𝑞𝑞𝑐𝑐) หรือ แรงเสียดทานดานขาง (friction 
resistance, 𝑓𝑓𝑠𝑠) หรือ อัตราสวนแรงเสียดทาน (ratio of resistance to cone resistance, 𝑓𝑓𝑠𝑠/𝑞𝑞𝑐𝑐) โดยท่ัวไป
คาอัตราสวนแรงเสียดทานจะมีคามากในดินท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน ดังนั้นจึงอาจใชคาอัตราสวนแรง
เสียดทานนี้ในการคาดคะเนชนิดของดินขณะเจาะได รูปท่ี 3.14แสดงตัวอยางความสัมพันธระหวางชนิดดินกับ
คาอัตราสวนแรงเสียดทาน การทดสอบดวยวิธี CPT นี้จะไมการเก็บตัวอยางดิน ดังนั้นเพ่ือใหไดขอมูลสภาพชั้น
ดิน จึงอาจมีการเก็บดินตัวอยางอีกก็ได 
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รูปท่ี 3.14 ความสัมพันธระหวางชนิดดินกับคาอัตราสวนแรงเสียดทาน 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 71) 

3.7. วิธีทดสอบดวยใบพัด 

การทดสอบดวยใบพัด (vane test) เปนการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของดินประเภทดินเหนียว 
โดยการทดสอบจะทําในสนามเพราะดินเหนียวออนจะถูกรบกวนไดงายมาก อุปกรณการทดสอบดวยใบพัด ดัง
รูปท่ี 3.15 ตัวใบพัดติดอยูกับกานหมุนเหล็ก วิธีทดสอบเริ่มดวยการกดใบพัดลงในดิน จากนั้นใหหมุนกานหมุน
เพ่ือใหใบพัดหมุนตัดดิน บันทึกคาแรงหมุน คาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินของดินเหนียวอาจคํานวณไดจาก 
สมการท่ี (3.9) ดังนี้ 

 

(3.9) 

โดยท่ี  𝐶𝐶 = แรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินของดินเหนียว หนวยเปน N/m2 หรอื lb/ft2 𝑇𝑇 = แรงบิดท่ีใชในการหมุนใบพัดตัดดินใหขาด หนวยเปน m ⋅ N หรอื ft ⋅ lb 𝑑𝑑 = เสนผานศูนยกลางใบพัดทดสอบ หนวยเปน m หรอื ft ℎ = ความสูงของใบพัดทดสอบ หนวยเปน m หรอื ft 

Bjerrum ไดพบวาผลการทดสอบดวยใบพัดนี้ในกรณีท่ีดินเหนียวมีดัชนีพลาสติกสูง จะไดคาแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินท่ีคลาดเคลื่อนมาก (มากเกินคาท่ีแทจริง) ดังนั้นจึงไดเสนอตัวคูณปรับแกคาดังกลาว 
ดังรูปท่ี 3.16 

𝐶𝐶 =
𝑇𝑇𝜋𝜋 �𝑑𝑑2ℎ

2
+
𝑑𝑑3
6
�  
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รูปท่ี 3.15 การทดสอบดวยใบพัด 

 

 

รูปท่ี 3.16 ตัวคูณปรับแกสําหรับการทดสอบดวยใบพัด 

 

ตัวอยางท่ี 3.3 
กําหนดให  

การทดสอบดวยในพัด มีขนาดใบพัด 𝑑𝑑 = 0.092 m  ℎ = 0.184 m ใชแรงบิด 𝑇𝑇 = 23.05 m ∙ N ใน
การบิดเฉือนดินเหนียว และดินมีดัชนีพลาสติดเทากับ 48 %  

จงคํานวณหา 
แรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน 

วิธีทํา 
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1) จากสมการท่ี (3.9) 𝐶𝐶𝑁𝑁 = 0.77 log10(20/𝑝𝑝0 )      (𝑝𝑝0: ton/ft2 ) 𝐶𝐶𝑁𝑁 =
𝑇𝑇𝜋𝜋 �𝑑𝑑2ℎ

2
+
𝑑𝑑3
6
� 

𝐶𝐶𝑁𝑁 =
23.05 m ∙ N𝜋𝜋 �(0.092 m)2(0.184 m)

2
+

(0.092 m)3
6

� = 36 N/m2 
จากกราฟ รูปท่ี 3.16 เม่ือคาดัชนีพลาสติดเทากับ 48 % จะไดวา คาปรับแกเทากับ 080 ดังนั้น 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑 = (0.80)(36 N m2⁄ ) = 28.8 N/m2 

 

 

3.8. วิธีสํารวจดินดวยวิธีทางธรณีฟสิกส 

วิธีสํารวจดินดวยวิธีทางธรณีฟสิกส (Geophysical method of soil exploration) นิยมใชกัน
ในงานทาง วิธีนี้สามารถทําไดเร็วและมีคาใชจายนอยกวาการเจาะสํารวจดิน และสามารถใหขอมูลสภาพชั้นดิน
ในวงกวางมากกวาการเจาะสํารวจดิน แตขอมูลท่ีไดจากการทดสอบจะไมชัดเจนตองอาศัยประสบการณผู
ทดสอบในการประมาณคา ดังนั้นจึงอาจใชการเจาะสํารวจดินเพ่ือเก็บตัวอยางดินเพ่ือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบ
ผลท่ีไดจากวิธีธรณีฟสิกส 

วิธีทางธรณีฟสิกสท่ีนิยมท่ัวไปมี 2 วิธีคือ วิธีการหักเหของคลื่นสั่นไหว (seismic refraction) 
และวิธีความตานทานไฟฟา (electrical resistivity) 

3.8.1. วิธีหักเหของคลื่นสั่นไหว 

วิธีนี้อาศัยสมมติฐานท่ีวาความเร็วของคลื่นสั่นไหว ท่ีเคลื่อนท่ีผานตัวกลางท่ีเปนดินและหิน จะมี
ความสัมพันธกับความหนาแนนและความยืดหยุนของตัวกลางนั้น โดยท่ัวไปตัวกลางท่ีมีความหนาแนนมากก็
จะทําใหคลื่นมีความเร็วมากดวย วิธีการทดสอบวิธีนี้จะสรางคลื่นสั่นไหวดวยการใชวัตถุระเบิดฝงลงใตดิน
ประมาณ 2 ถึง 3 ฟุต หรือใชวิธีตีแผนเหล็กดวยคอนเหล็กอยางแรงเพ่ือใหเกิดการสั่นไหว สําหรับตัววัดสัญญา
นคลื่นเรียกวา geophone ตัววัดสัญญานนี้จะถูกติดต้ังในบริเวณหางจากแหลงกําเนิดสัญญานคลื่นดวย
ระยะทางตางๆ ดูรูปท่ี 3.17 บันทึกระยะทางระหวางแหลงกําเนิดสัญญาณและจุดท่ีติดต้ังตวัวัดสัญญาณ และ
บันทึกเวลาท่ีคลื่นใชในการเดินทางจากแหลงกําเนิดสัญญาณคลื่นถึงตัววัดสัญญาณคลื่น 
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รูปท่ี 3.17 วิธีหักเหของคลื่นสั่นไหว 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 75) 

ในกรณีท่ีมีชั้นดินแข็งหรือชั้นหินแข็งใตผิวดิน คลื่นสั่นไหวท่ีเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดลงไปในชั้น
ดิน จะเคลื่อนท่ีผานชั้นดินแข็งนั้นแลวหักเหข้ึนสูผิวดิน ณ จุดวัดสัญญาณคลื่น จากหลักการท่ีวาคลื่นสามารถ
เคลื่อนท่ีผานชั้นหินแข็งไดเร็วกวาชั้นดินออนบริเวณใกลผิวดิน ดังนั้นกรณีตัววัดสัญญาณอยูหางจาก
แหลงกําเนิดสัญญาณคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีผานชั้นดินแข็งจะเดินทางถึงจุดวัดสัญญาณกอนคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีผานชั้นดิน
ใกลผิวดิน เวลาในการเคลื่อนท่ีของคลื่นสั่นไหวครั้งแรกของคลื่นจากแหลงกําเนิดถึงตัววัดสัญญาณจะถูกบันทึก
และนํามาเขียนกราฟความสัมพันธกับระยะทางระหวางแหลงกําเนิดถึวตัววัดสัญญาณ ดูรูปท่ี 3.21 ในชวงแรก
ของกราฟ (ระยะสั้นๆ) คลื่นชวงแรกนั้นจะเปนคลื่นท่ีเดินทางผานชั้นดินใกลผิวดิน ดังนั้นความเร็วคลื่นจึงอาจ
หาไดจากสมการท่ี 3.10 

 
(3.10) 

โดยท่ี  𝑣𝑣1 = ความเร็วคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีผานชั้นดินใกลผิวดิน ซ่ึงหมายถึงความชันของกราฟชวงแรก (line 
1) ในรูปท่ี 3.18 𝐿𝐿1 และ 𝐿𝐿2 = ระยะทางจากแหลงกําเนิดสัญญาณถึงตัววัดสัญญาณท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 𝑡𝑡1 และ 𝑡𝑡2 = เวลาท่ีคลื่นใชในการเดินทางจากแหลงกําเนิดสัญญาณถึงตัววัดสัญญาณท่ี 1 และ 
2 ตามลําดับ 

ในทํานองเดียวกัน 𝑣𝑣2 จะเปนความเร็วคลื่นหรือความชันของเสน line 2 ในรูปท่ี 3.18นั่นเอง 
ความหนาชั้นดินท่ีวัดจากผิวดินถึงชั้นหินแข็งดานลาง (𝐻𝐻1) อาจหาไดจากสมการท่ี (3.11) ดังนี้ 

𝑣𝑣1 =
𝐿𝐿2 − 𝐿𝐿1𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1   
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(3.11) 

โดยท่ี  𝐻𝐻1 = ความหนาชั้นดินท่ีวัดจากผิวดินถึงชั้นหินแข็ง ดูรูปท่ี 3.17 𝐿𝐿  = ระยะทางท่ีหาไดจากจุดตัดของเสนกราฟ line 1 กับ line 2 ดูรูปท่ี 3.18 

 

 

รูปท่ี 3.18 ความสัมพันธระหวางเวลากับระยะทางระหวางแหลงกําเนิดถึวตัววัดสัญญาณ 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 76) 

ตารางท่ี 3.5 แสดงความสัมพันธระหวางความเร็วคลื่นกับชนิดวัสดุตางๆในชั้นดิน ดังนั้นเม่ือ
ทราบความเร็วคลื่นท่ีใชในการเคลื่อนท่ีผานชั้นดินก็พอท่ีจะจําแนกประเภทดินไดในเบื้องตน 

โดยสรุปวิธีการหักเหของคลื่นสั่นไหวเปนวิธีท่ีสามารถใชหาความหนาของชั้นดินท่ีอยูเหนือชั้นหิน
แข็งได อยางไรก็ตามวิธีนี้ไมสามารถใชวัดความหนาของชั้นดินท่ีอยูใตชั้นหินแข็งได ดังนั้นกรณีมีชั้นหินแข็ง
บางๆแทรกอยูในชั้นดินใกลผิวดิน ขอมูลความหนาชั้นดินท่ีไดอาจไมถูกตอง อยางไรก็ตามวิธีทดสอบนี้ก็
สามารถใชหาระดับความลึกของระดับน้ําใตดิน หรืออาจใชกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสมในการทําการเจาะ
สํารวจดิน 

𝐻𝐻1 =
𝐿𝐿
2
�𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣1𝑣𝑣2 + 𝑣𝑣1  
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ตารางท่ี 3.5 ความสัมพันธระหวางความเร็วคลื่นกับชนิดวัสดุตางๆ 

ชนิดวัสดุ ความเรว็คลื่น (m/s) 

วัสดุท่ีใมมีการอัดตัวคายน้ํา  
วัสดุท่ัวไป นอยกวา 914 
ดิน  
  ปกติ 244-457 
  อัดแนน 457-610 
น้ํา 1524 
ทรายหลวม  
  เหนือระดับน้ําใตดิน 244-610 
  ใตระดับน้ําใตดิน 457-1219 
ทรายชื้นปนกรวดชื้น หลวม 457-1067 
กรวดชื้น หลวม 457-914 
  
วัสดุท่ีมีการอัดตัวคายน้ํา  
หินแข็ง มากวา 2438 
ถานหิน 914-1524 
ดินเหนียว 914-1829 
หินดินดาน  
  ออน 1219-2134 
  แข็ง 1829-3048 
หินทราย  
  ออน 1524-2134 
  แข็ง 1829-3048 
หินปูน  
  กรอน ต่ํากวา 1219 
  แข็ง 2438-5486 
หินบะซอล 2438-3962 
หนิแกรไนท 3048-6096 

 

3.8.2. วิธีความตานทานไฟฟา 

วิธีนี้อาศัยสมมติฐานท่ีวาความตานทานไฟฟาของดินแตละชนิดจะมีคาแตกตางกัน โดยท่ัวไป
ความตานทานไฟฟาของดินจะแปรผกผันกับปริมาณน้ําในดิน และความเขมขนของไอออนท่ีกระจายตัว ดิน
เหนียวจะมีความตานทานไฟฟานอยมากเม่ือเทียบกับทรายหรือกรวดแหง ดังแสดงในตารางท่ี 3.6  
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ตารางท่ี 3.6 ความสัมพันธระหวางความตานทานไฟฟากับชนิดวัสดุตางๆ 

ชนิดวัสดุ ความตานทานไฟฟา 
(2𝜋𝜋 ohm ∙ cm) 

ดินเหนียว ชื้นถึงเปยก 1000-2000 
ดินตะกอนหรือดินตะกอนปนดินเหนียว ชื้นถึงเปยก 3,000-15,000 
ทรายหรือดินตะกอน แหงชื้น 15,000-75,000 
หินแข็งราวมากหรือนอยและมีดินชื้นในรอยราว 30,000-100,000 
ทรายปนดินตะกอนและกรวด 100,000 
หินแข็งราวนอยและมีดินแหงในรอยราว 100,000-300,000 
ทรายปนกรวดมีชั้นดินตะกอนแทรกเปนชั้นๆ 100,000-300,000 
ชั้นหินแข็งใหญ หรือชั้นกรวดปนทรายแหง มากกวา 300,000 

 

วิธีสํารวจดินในสนามโดยการวัดคาความตานทานไฟฟาของดินเรียกวา วิธีเวนเนอร (Wenner 
method) จะใชข้ัวไฟฟา (electrode) 4 อัน ปกลงดินเรียงกันในแนวเสนตรงหางกันเปนระยะทาง D ดูรูปท่ี 
3.19 กระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่หรือเครื่องกําเนิดไฟฟาจะถูกจายใหข้ัวไฟฟา 2 ตวริม วัดคากระแสไฟฟาดวย
แอมมิเตอร และวัดคาแรงดันไฟฟาท่ีตกลงท่ีข้ัวไฟฟา 2 ตัวใน คํานวณคาความตานทานไฟฟาของดินไดดัง
สมการท่ี (3.12)  

 
(3.12) 

โดยท่ี  𝜌𝜌 = ความตานทานไฟฟาของดิน หนวยเปน ohm ⋅m หรอื ohm ⋅ ft 𝐷𝐷 = ระยะระหวางข้ัวไฟฟา หนวยเปน m หรอื ft 𝑉𝑉 = แรงดันไฟฟาท่ีตกลงระหวางข้ัวไฟฟา 2 ตัวใน หนวยเปน volt 𝐼𝐼 = กระแสไฟฟาท่ีจายเขาข้ัวไฟฟา 2 ตัวริม หนวยเปน ohm ⋅m หรอื ohm ⋅ ft 𝑅𝑅 = ความตานทานไฟฟาของดิน หนวยเปน ohms 

 

 

รูปท่ี 3.19 วิธีสํารวจดินในสนามโดยการวัดคาความตานทานไฟฟาของดิน 

𝜌𝜌 = 2𝜋𝜋𝐷𝐷 𝑉𝑉𝐼𝐼 = 2𝜋𝜋𝐷𝐷𝑅𝑅  
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บริเวณท่ีมีสนามไฟฟาท่ีเกิดจากข้ัวไฟฟาจะลึกลงไปในดินประมาณเทากับระยะหางระหวาง
ข้ัวไฟฟา (D) ดังนั้นความลึกของชั้นดินใกลผิวดินจึงอาจประมาณไดจากระยะหางระหวางข้ัวไฟฟา มีขอสังเกตุ
คือความตานทานไฟฟาของดินท่ีไดจากสมการท่ี (3.12) นั้นท่ีจริงเปนความตานทานไฟฟาเฉลี่ยของดินตางๆ ท่ี
อยูในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟา ดังนั้นเพ่ือจะหาระดับความลึกของสนามไฟฟาท่ีความตานทานตางกัน วิธีการ
ทดสอบนี้จะถูกทําซํ้า โดยขยับข้ัวไฟฟาใหหางกันมากข้ึน (ดูรูปท่ี 3.20) ขอมูลความตานทานไฟฟาท่ีระยะหาง
ตางๆของข้ัวไฟฟา จะแสดงถึงความสัมพันธระหวางความตานทานไฟฟากับความลึกของสนามไฟฟา ซ่ึงจะใช
หาคาความหนาของชั้นดินตางๆตอไป จากขอมูลคาความตานทานไฟฟาของดิน (Σ𝜌𝜌) และระยะหางระหวาง
ข้ัวไฟฟา (D) ท่ีไดจากการทดสอบในสนาม นํามาเขียนเปนกราฟดังรูปท่ี 3.21 เสนกราฟท่ีไดเปนเสนตรงแสดง
วาความตานทานไฟฟาของดิน (ชนิดเดียวกัน) ในชวงความลึกหนึ่งจะเปนคาคงท่ี ความชันของเสนกราฟใน
ชวงแรกมีคาเทากับ 𝜌𝜌1/𝐷𝐷 เม่ือให 𝜌𝜌1 คือ คาความตานทานไฟฟาของดินชั้นท่ีกําลังพิจารณา จากคาความ
ตานทานนี้ทําใหสามารถประมาณไดวาเปนดินประเภทอะไร สวนความชันของเสนตรงในชวงท่ีสองมีคาเทากับ 𝜌𝜌2/𝐷𝐷 เม่ือให 𝜌𝜌2 คือ ความตานทานไฟฟาของชั้นดินท่ีอยูใตชั้นดินท่ีกําลังพิจารณา จุดตัดของเสนตรงสองเสน
ดังกลาวแสดงถึงแนวความลึกโดยประมาณท่ีเปนจุดแบงระหวางชั้นดินสองประเภทดังกลาว 

 

 

รูปท่ี 3.20 การจัดวางข้ัวไฟฟา 

วิธีวัดความตานทานไฟฟาของดินนี้ สามารถใชประมาณหาชนิดของดินและความหนาของชั้นดิน
ได ถึงแมวาจะมีชั้นดินแข็งอยูเหนือชั้นดินออน (ซึ่งถาเปนกรณีวิธีกรหักเหคลื่นสั่นไหว จะไมสามารถทําได) วิธีนี้
ยังสามารถประมาณคาระดับความลึกของระดับน้ําใตดินได อยางไรก็ตามคาท่ีไดอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได 
เพราะตองมีการแปลความหมายของสัญญาณไฟฟา 
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รูปท่ี 3.21 ความสัมพันธระหวางความตานทานไฟฟาของดินและระยะหางระหวางข้ัวไฟฟา 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 80) 

อยางท่ีไดกลาวในตอนตนของหัวขอนี้ วิธีการสํารวจดินดวยวิธีทางธรณีฟสิกส สามารถทําได
รวดเร็วและมีคาใชจายนอยกวา เม่ือเทียบกับการเจาะสํารวจดิน อยางไรก็ตามด็ข้ึนอยูกับประสบการณและ
ความชํานาญของผูทําการทดสอบในการแปลความหมายของขอมูลผลการทดสอบท่ีไดรับ วิธีทางธรณีฟสิกส
อาจมีขอดอย เชน การตองแปลความหมายของขอมูลผลการทดสอบ ซ่ึงอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของ
ผลลัพธได ดังนั้นโดยท่ัวไปก็ยังนิยมท่ีจะทําการเจาะสํารวจดิน เพ่ือตรวจสอบผลการทดสอบท่ีไดจากวิธีธรณี
ฟสิกสนี้ดวย 

3.9. การบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสํารวจดิน 

การจดบันทึกขอมูลการทดสอบในสนามเปนสิ่งสําคัญท่ีควรทําดวยความรอบครอบ เพราะการ
เจาะสํารวจดินหรือการาดสอบดินในสนามจะมีคาใชจายคอนขางมาก ดังนั้นถาหากจดบันทึกขอมูลผิดพลาด 
อาจทําใหเสียท้ังเงินและเวลา 
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การกําหนดตําแหนงหลุมเจาะควรจัดทําเปนแผนท่ีอยางชัดเจน โดยในแผนท่ีดังกลาวตําแหนง
หลุมเจาะจะกําหนดเปนหมายเลข และมีตัวเลขบอกระยะตางๆ อยางชัดเจน ตัวอยางเชน รูปท่ี 3.22 

 

 
รูปท่ี 3.22 ตัวอยางการกําหนดตําแหนงหลุมเจาะ 

สําหรับวิธีการเจาะสํารวจดินจะตองจดบันทึกขอมูลอยางละเอียด โดยบันทึกในใบบันทึกผลการ
เจาะดิน (boring log sheet) ตัวอยางใบบันทึกผลการเจาะสํารวจดินแสดงดังรูปท่ี 3.23 
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รูปท่ี 3.23 ตัวอยางใบบันทึกผลการเจาะสํารวจดิน 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 82) 

จากขอมูลท่ีบันทึกไดในใบบันทึกผลการเจาะสํารวจดิน จะถูกนํามาเขียนเปนภาพโครงรางชั้นดิน 
(geologic profile) ดังตัวอยางท่ีแสดงในรูปท่ี 3.24 ภาพโครงรางชั้นดินจะแสดงการจัดเรียงตัวของชั้นดินท่ี
ระดับความลึกตางๆ ระดับความลึกของระดับน้ําใตดิน และขอมูลจากการทดสอบวิธี SPT (บันทึกจํานวนครั้งท่ี
ตอก) เสนตรงในแนวดิ่งในรูปท่ี 3.24 จะแสดงถึงขอมูลท่ีไดจากหลุมเจาะตําแหนงตางๆ 
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รูปท่ี 3.24 ตัวอยางภาพโครงรางชั้นดิน 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 83) 
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สรุปประจาํบท 

การสํารวจใตผิวดินอาจจะประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี้ การเจาะดิน (boring) การเก็บตัวอยาง
ดิน (sampling) และการทดสอบคุณสมบัติดิน (testing) 

วิธีการเจาะดินมีหลายวิธี เชน การเจาะดวยหัวเจาะสวาน (Auger boring) การเจาะเปยก 
(Wash boring) บอทดสอบ (Test pits) และการเจาะชั้นหิน (Core boring) 

การเจาะดินดวยหัวเจาะสวาน อาจจะทําไดคอนขางยากในกรณีเปนชั้นดินเหนียวออนมาก หรือ
เปนชั้นทรายหยาบ เพราะวาหลุมเจาะนั้นจะพังงายขณะเจาะ  

บอทดสอบ (test pits) หมายถึง บอขนาดใหญท่ีถูกขุดเพ่ือใหคนสามารถลงไปตรวจดูสภาพชั้น
ดินไดโดยตรง และสามารถเก็บตัวอยางดินแบบไมมีการกระทบกระเทือน (undisturbed) ไดงาย 

แนวทางเบื้องตนในการกําหนดความลึกหลุมเจาะตํ่าสุด ในกรณีชั้นดินท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
เม็ดดิน (cohesive soil) ความลึกหลุมเจาะควรลึกถึงระดับท่ีหนวยแรงเพ่ิมในดินมีคานอยกวา 10 เปอรเซนต
ของหนวยแรงเพ่ิมประสิทธิผลในดินจากน้ําหนักบรรทุกกดทับดานบน (effective overburden pressure) ท่ี
ระดับทองฐานราก 

โดยท่ัวไปการเก็บตัวอยางดินแบบยังไมถูกรบกวน นิยมเก็บดวยวิธีการใขกระบอกเหล็กบางกดลง
ในดิน กระบอกเหล็กบางท่ีใชเก็บตัวอยางดินนี้เรียกวา Shelby Tube 

การวัดระดับน้ําใตดิน อาจวัดไดจากการเจาะหลุมเจาะสําหรับวัดระดับน้ําโดยเฉพาะ หรืออาจวัด
จากหลุมเจาะท่ีใชสําหรับการสํารวจดินก็ได ในทางปฏิบัติมักวัดระดับน้ําใตดินหลังจากเจาะหลุมเจาะไวแลว 
24 ชั่วโมง เพ่ือใหระดับน้ําในหลุมเจาะคงท่ี 

การเจาะทะลุแบบมาตรฐาน (Standard Penetration Test, SPT) จะใชกระบอกเก็บดิน
ตัวอยางแบบกระบอกผา (Split spoon sampler) กระบอกเก็บดินตัวอยางจะถูกติดเขาท่ีปลายกานเจาะ 
(ของชุดเจาะดิน) แลวถูกกดกระแทกดวยตุมน้ําหนักใหจมลงในดิน ถึงแมวาวิธี SPT จะไดรับความนิยม
คอนขางมาก แตคาท่ีไดจากการทดสอบคอนขางแปรปรวนมากยากท่ีจะตีความหมาย อยางไรก็ตามวิธี SPT นี้
ใชเครื่องมือท่ีคอนขางงาย จึงยังคงเหมาะสมสําหรับการออกแบบฐานรากเบื้องตน 

วิธีเจาะทะลุแบบกรวย (Cone Penetration test, CPT) หัวเจาะกรวยจะถูกกดลงในดินดวยแม
แรงไฮดรอลิก หรืออาจถูกกระแทกลงไปดวยตุมน้ําหนัก ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบดวยวิธี CPT นี้ โดยท่ัวไป
จะถูกนําเสนอดวยกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความลึกกับแรงตานทานหัวเจาะกรวย โดยท่ัวไปคา
อัตราสวนแรงเสียดทานจะทีคามากในดินท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน ดังนั้นจึงอาจใชคาอัตราสวนแรง
เสียดทานนี้ในการคาดคะเนชนิดของดินขณะเจาะได  

การทดสอบดวยใบพัด (vane test) เปนการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของดินประเภทดินเหนียว 
การทดสอบดวยใบพัดนี้ในกรณีท่ีดินเหนียวมีดัชนีพลาสติกสูง จะไดคาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินท่ี
คลาดเคลื่อนมาก 
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วิธีสํารวจดินดวยวิธีทางธรณีฟสิกส นิยมท่ัวไปมี 2 วิธีคือ วิธีการหักเหของคลื่นสั่นไหว (seismic 
refraction) และวิธีความตานทานไฟฟา (electrical resistivity) 

วิธีการหักเหของคลื่นสั่นไหว วิธีนี้อาศัยสมมติฐานท่ีวาความเร็วของคลื่นสั่นไหว ท่ีเคลื่อนท่ีผาน
ตัวกลางท่ีเปนดินและหิน จะมีความสัมพันธกับความหนาแนนและความยืดหยุนของตัวกลางนั้น 

วิธีความตานทานไฟฟา วิธีนี้อาศัยสมมติฐานท่ีวาความตานทานไฟฟาของดินแตละชนิดจะมีคา
แตกตางกัน โดยท่ัวไปความตานทานไฟฟาของดินจะแปรผกผันกับปริมาณน้ําในดิน และความเขมขนของ
ไอออนท่ีกระจายตัว ดินเหนียวจะมีความตานทานไฟฟานอยมากเม่ือเทียบกับทรายหรือกรวดแหง 
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แบบฝกหัดทายบท 

1. ฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4 ft รับแรงดันสัมผัส 6,000 lb/ft2 ดินใตฐานรากเปนดินเหนียวชื้นมี
หนวยน้ําหนัก 118 lb/ft3 ระดับน้ําใตดินอยูลึกมาก จงหาคาความลึกนอยท่ีสุดของหลุมเจาะ 

2. การทดสอบเจาะทะลุมาตรฐาน SPT ทดสอบท่ีระดับ 7 m ชั้นดินเปนดินทรายมีหนวยน้ําหนัก 
20.40 kN/m3 ไดคา 𝑁𝑁 เทากับ 22 จงหา 𝑁𝑁 คาปรับแก 

3. จากการทดสอบการเฉือนดวยใบพัดในชั้นดินเหนียวออน อุปกรณทดสอบมีเสนผานศูนยกลาง 10 cm สูง 
20 cm ทดสอบดวยแรงบิด 61 ft − lb จงหาคาหนวยแรงยึดเหนียวของดินเหนียว ถาชั้นดินเหนียวมี
ดัชนีพลาสติก 40 % 

4. ผลการทดสอบสํารวจดินดวยวิธีวิธีการหักเหของคลื่นสั่นไหว (seismic refraction) จงประมาณคาความ
หนาและชนิดของชั้นดินชั้นแรกและชั้นท่ีสอง เม่ือไดขอมูลการทดสอบดังนี้ ท่ีระยะทางระหวางอุปกรณ
คือ  (ft) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 และ 180 และ เวลา คือ (ms) 21, 42, 62.25, 83, 
86.75, 88.25, 89.25, 90.75 และ 93 ตามลําดับ 

5. ผลการทดสอบสํารวจดินดวยวิธีความตานทานไฟฟา (electrical resistivity) จงประมาณคาความหนา
และชนิดของชั้นดินชั้นแรกและชั้นท่ีสอง เม่ือไดขอมูลการทดสอบดังนี้ ท่ีระยะทางระหวางอุปกรณคือ 
(ft) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 และคาความตานทานคือ (ohms) 12.73, 2.79, 
1.46, 1.15, 1.05, 0.84, 1.21, 1.00, 0.97 และ 0.95 ตามลําดับ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 
การบดอัดดิน 

หัวขอเนื้อหา 
4.1. บทนํา 
4.2. การทดสอบการบดอัดดินในหองปฏิบัติการ 
4.3. ปจจัยท่ีมีผลตอการบดอัดดิน 
4.4. การบดอัดดินในสนาม 
4.5. การบดอัดดินแบบกระแทก 
4.6. การหาคาหนวยน้ําหนักดินในสนาม 
4.7. การทําใหดินมีเสถียรภาพ 
สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 

1. สามารถอธิบายวิธการบดอัดดินในหองปฏิบัติการ 
2. สามารถคํานวณหาความสัมพันธระหวางหนวยน้ําหนักดินแหงและปริมาณความชื้นในดิน 
3. สามารถอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการบดอัดดิน 
4. สามารถอธิบายคุณลักษณะตางๆของการบดอัดดินตามประเภทของดิน 
5. สามารถอธิบายวิธีการบดอัดดินในสนาม 
6. สามารถอธิบายคํานวณหาคาหนวยน้ําหนักดินในสนาม 
7. สามารถอธิบายวิธีการปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพของดินในสนาม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา และการวัดผล 
2. นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอนั้น 
4. สรุปเนื้อหาประจําบท 
5. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน (ถามี) และกําหนดวันสง 
6. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในลําดับตอไป (ถามี) เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษามากอนลวงหนา 
7. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีกลศาสตร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
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3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียนและสงงาน 
2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
3. ประเมินจากการทําการบานและรายงาน (ถามี) 
4. ประเมินผลจากแบบฝกหัดทายบท 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากการสงการบานและรายงานไดตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการทําแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
 
 

 



บทท่ี 4 
การบดอัดดิน 

 

4.1. บทนํา 

การบดอัดดิน (Compaction) หมายถึง การทําใหเม็ดดินเคลื่อนตัวอัดแนนกัน โดยพยายามไล
อากาศออกจากชองวางระหวางเม็ดดิน ซ่ึงโดยท่ัวไปจะใชเครื่องจักรในการบดอัดดิน หลักการบดอัดดินจะตรง
ขามกับหลักการบีบอัดตัวคายน้ํา (consolidation) ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทท่ี 7 

การบดอัดดินจะทําใหความหนาแนนของดินเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําเกิดขอดี 3 อยางคือ 
1) กําลังรับแรงเฉือนของดินเพ่ิมข้ึน 
2) การทรุดตัวของดิน (เม่ือรับแรง) ลดลง 
3) ความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดลดลง 

ขอดีท้ัง 3 ขอดังกลาวขางตนนี้จะเปนประโยชนในการกอสราง เชน การกอสรางทาง การ
กอสรางเข่ือน เปนตน 

คุณภาพการบดอัดดิน อาจดูไดจากหนวยน้ําหนักดินแหง (Dry unit weight, 𝛾𝛾𝑑𝑑) ซ่ึงแสดงไดดัง
สมการ (4.1) ดังนี้ 

 

 
(4.1) 

 
โดยท่ี  𝛾𝛾𝑑𝑑 = หนวยน้ําหนักดินแหง 𝛾𝛾 = หนวยน้ําหนักดินชื้น 𝑤𝑤 = หนวยน้ําหนักน้ํา 

โดยท่ัวไปดินแหงจะถูกบดอัดไดแนนข้ึน (ความหนาแนนมากข้ึน) เม่ือมีการเติมน้ําลงไปในริมาณ
ท่ีเหมากสม เพราะวาน้ําจะเปนตัวหลอลื่นทําใหเม็ดดินเคลื่อนตัวอัดแนนกันไดงายข้ึน อยางไรก็ตามถาเติมน้ํา
ลงในดินมากเกินไปอาจมําใหดินมีความหนาแนนลดลงได ดังนั้นอาจกลาวไดวาดินจะมีความหนาหแนนมาก
ท่ีสุดเม่ือมีปริมาณน้ําในดินท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงเรียกวา คาความชื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum moisture 
content, OMC) และหนวยน้ําหนักดินแหงท่ีคาความชื้นดังกลางนี้เรียกวา (Maximum dry unit weight, 𝛾𝛾𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥) ในทางปฏิบัติ คาหนวยน้ําหนักดินแหงท่ีมากท่ีสุดนี้จะถูกนําไปใชในการคํานวณกําลังรับแรงเฉือนของ
ดิน ความตานทานการทรุดตัวของดินและความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผานได 

𝛾𝛾𝑑𝑑 =
𝛾𝛾

1 + 𝑤𝑤 



92 

4.2. การทดสอบการบดอัดดินในหองปฏิบัติการ 

จากหัวขอท่ี 4.1 ขางตนไดกลาวถึงการหาคาปริมาณความชื้นในดินท่ีเหมาะสมท่ีสุด และหนวย
น้ําหนักดินแหงท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงท้ังสองคาหาไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ รูปท่ี 4.1 แสดงอุปกรณการ
ทดสอบการบดอัดดิน ซ่ึงประกอบดวย แผนเหล็กฐาน (base plate) ปลอกเหล็ก (removable collar) แบบ
พิมพทรงกระบอกหรือโมลด (mold) ตุมน้ําหนัก (hammer) ดินจะถูกอัดลงในแบบพิมพดวยการใชตุมน้ําหนัก 
โดยใชการปลอยตุมน้ําหนักตกแบบอิสระ และระยะการตกของตุมน้ําหนักเทากับคามาตรฐานท่ีกําหนดไวใน
ขอกําหนด เชน ASTM เปนตน 

ตารางท่ี 4.1 แสดงขอกําหนดตางๆ ของอุปกรณการทดสอบการบดอัดดิน ตามขอกําหนด ASTM 
D698 เปรียบเทียบกับ ASTM D1557 แตละขอกําหนดมี 3 วิธีทดสอบ วิธี A ของ ASTM D698 คือ วิธีท่ี
เรียกวา วิธีทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Compaction test) และวิธี A ของ 
ASTM D1557 คือ วิธีท่ีเรียกวา วิธีทดสอบการบดอัดดินแบบปรับปรุง (Modified Proctor Compaction 
Test) ซ่ีงวิธีบดอัดดินแบบปรับปรุงจะใหคาความหนาแนนท่ีมากกวาวิธีมาตรฐาน วิธีการบดอัดดินแบบ
ปรับปรุงจะนิยมใขในงานท่ีตองใชดินท่ีบดอัดแนนมากๆ เชน ชั้นรองพ้ืนทาง ทํานบกันดิน (embankments) 
และเข่ือนดิน จากตารางท่ี 4.1จะเห็นขอแตกตางของวิธีมาตรฐานกับวิธีปรับปรุง คือ ตุมน้ําหนักในวิธีมาตรฐาน
เทากับ 5.5 lb (24.5 N) และการใชระยะตกเทากับ 12 in. (305 mm) แตวิธีปรับปรุงจะใชตุมน้ําหนัก 10 lb 
(44.5 N) และใชระยะตกเทากับ 18 in (457 mm) 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงคาขอกําหนดตางๆ ของอุปกรณการทดสอบการบดอัดดิน 

ขอมูลชุดท่ี 
วิธีทดสอบ 

ATM D 698 ASTM D 1557 
A1 B C A2 B C 

ตุมน้ําหนัก (lb) 5.5 5.5 5.5 10 10 10 
ระยะตก (in) 12 12 12 18 18 18 
ขนาดโมลด       
  เสนผานศูนยกลาง (in) 4 4 6 4 4 6 
  ความสูง (in) 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 
ปริมาตร (ft3) 1/30 1/30 1/13.33 1/30 1/30 1/13.33 
จํานวนชั้นดินในโมลด 3 3 3 5 5 5 
จํานวนครั้งตอกตอชั้นดิน 25 25 56 25 25 25 
ขนาดดินท่ีทดสอบ #4 #3/8” #3/4” #4 #3/8” #3/4” 
1 วธิีทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน 
2 วิธีทดสอบการบดอัดดินแบบปรับปรุง 
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รูปท่ี 4.1 อุปกรณการทดสอบการบดอัดดิน 

(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 87) 

ดินท่ีจะนํามาทดสอบดวยบดอัดดิน จะถูกนํามาทําใหแหงกอน ดวยวิธีตากลมหรือวิธีอบในตูอบ
ดิน ถาใชวิธีตูอบดินจะตองใชอุณหภูมิไมเกิน 60℃ (140℉) ดินท่ีแหงแลวจะถูกแบงออกเปน 4 สวนแลวจึง
เติมน้ําลงไปในดินนั้นในปริมาณท่ีแตกตางกัน ท้ิงไวสักครูแลวจึงนําดินตัวอยางนั้นบอัดลงในโมลดโดยใชตุม
น้ําหนักบดอัด การบดอัดดินลงในโมลดจะแบงการบดอัดออกเปนชั้นๆ ตามจํานวนชั้นดินท่ีกําหนดไว เชน วิธี 
A ของ ASTM D698 กําหนดไว 3 ชั้น สําหรับปลอกเหล็กท่ีวางอยูดานบนโมลดจะถูกถอดออก เพ่ือตัดดินสวน
ท่ีวางอยูดานบนนี้ออกใหเหลือแคดินในโมลดเทานั้น ตกแตงผิวหนาดินใหเรียบรอยจากนั้นนําโมลดท่ีมีดินไปชั่ง
น้ําหนักเพ่ือคํานวณหาหนวยน้ําหนักดินชื้น จากนั้นใหเก็บตัวอยางดินเพ่ือนําไปหาความชื้นของดิน ทําซํ้าวิธีดัก
ลาวขางตนจนครบท้ัง 4 ตัวอยางดินท่ีเตรียมไว บันทึกผลการทดลองและนําไปเขีนยนกราฟความสัมพันธ
ระหวางหนวยน้ําหนักดินแหงและปริมาณความชื้นในดิน ดูตัวอยางในรูปท่ี 4.2 จุดยอดของกราฟจะเปน
ตําแหนงของหนวยน้ําหนักดินแหงสูงสุด (Maximum dry unit weight) และปริมาณความชื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
(Optimum moisture content) 
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รูปท่ี 4.2 ตัวอยางกราฟความสัมพันธระหวางหนวยน้ําหนักดินแหงและปริมาณความชื้นในดิน 

ในรูปท่ี 4.2 แนวเสนกราฟท่ีไดจากการทดลองจะเปนเสนโคง และมีแนวเสนโคงดานขวาจะ
ขนานไปกับดสนตรงท่ีระบุวา “Zero Air Voids” ซึ่งเสนตรงดังกลาวแสดงถึงหนวยน้ําหนักดินแหงในขณะท่ีไม
มีอากาศในชองวางระหวางเม็ดดิน (มีแตน้ําเต็มชองวางระหวางเม็ดดิน) ซึ่งหมายถึงดินอยูในสภาพอ่ิมตัว 
ในทางทฤษฏีเสนตรงนี้จะหมายถึงขอบเขตบนของหนวยน้ําหนักดินแหงท่ีระดับปริมาณความชื้นใดๆของดิน 
เสนตรง Zero Air Voids นี้สามารถคํานวณไดดังสมการนี้ 

 

 
(4.2) 

 
โดยท่ี  𝛾𝛾𝑍𝑍𝐴𝐴𝑍𝑍 = หนวยน้ําหนักดินแหงท่ี Zero Air Voids 𝐺𝐺𝑆𝑆 = ความถวงจําเพาะของดิน 𝛾𝛾𝑊𝑊 = หนวยน้ําหนักน้ํา 𝑤𝑤 = ปริมาณความชื้นในดิน 

 

ตัวอยางท่ี 4.1 
กําหนดให  

1) จากผลการทดสอบการบดอัดดินในหองปฏิบัติการ น้ําหนักดินบดอัดและโมลดเทากับ 38.4 N  
2) ปริมาตรโมลดเทากับ 0.000944 m3 (1 30⁄  ft3)  
3) น้ําหนักโมลดเทากับ 19.3 N 
4) ปริมาณความชื้นเทากับ 10 % 

จงคํานวณหา 
1) หนวยน้ําหนักดินชื้นของดินบดอัด 
2) หนวยน้ําหนักดินแหงของดินบดอัด 

𝛾𝛾𝑍𝑍𝐴𝐴𝑍𝑍 =
𝐺𝐺𝑆𝑆𝛾𝛾𝑊𝑊

1 + 𝑤𝑤𝐺𝐺𝑆𝑆 
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วิธีทํา 
1) จากหนวยน้ําหนักดินชื้น 𝛾𝛾 = 𝑊𝑊/𝑉𝑉 𝛾𝛾 = (38.4 N− 19.3 N)/(0.000944 m3 ) = 20,233.05 N/m3  = 20.23 kN/m3  

 
2) จากสมการ (4.1) หนวยน้ําหนักดินแหง 𝛾𝛾𝑑𝑑 = 𝛾𝛾/(1 +𝑤𝑤) 𝛾𝛾𝑑𝑑 = (20.23 kN/m3)/(1 + 0.10) = 18.39 kN/m3  
 

ตัวอยางท่ี 4.2 
กําหนดให  
จากผลการทดสอบการบดอัดดินในหองปฏิบัติการ ไดขอมูลดังนี้ 
ขอมูลชุดท่ี 1 2 3 4 5 
หนวยน้ําหนักดินแหง (kN/m3) 17.63 18.33 18.58 18.10 17.12 
ปริมาณน้ําในดิน (%) 7.1 10.0 13.4 16.7 20.1 

 
จงคํานวณหา 

1) กราฟความสัมพันธระหวางหนวยน้ําหนักดินแหงและปริมาณน้ําในดิน 
2) หนวยน้ําหนักดินแหงท่ีมากท่ีสุด และปริมาณความชื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

วิธีทํา 
 

 
รูปท่ี 4.3 กราฟความสัมพันธระหวางหนวยน้ําหนักดินแหงและปริมาณน้ําในดิน 

จากรูปท่ี 4.3 จะไดวา 
หนวยน้ําหนักดินแหงท่ีมากท่ีสุด เทากับ 18.6 kN/m3 

17

17.2

17.4

17.6

17.8

18

18.2

18.4

18.6

18.8

0 5 10 15 20 25

หน
วย

น้ํา
หน

หัก
ดิน

แห
ง

ปริมาณความช้ืน (%)



96 

ปริมาณความชื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด เทากับ 12.5% 
 

4.3. ปจจัยท่ีมีผลตอการบดอัดดิน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการบดอัดดิน เชน ปริมาณความชื้นในดิน วิธีการบดอัดดิน และชนิดดิน จาก
หัวขอท่ี 4.2 ไดแสดงใหเห็นถึงผลของปริมาณความชื้นท่ีมีตอการบดอัดดิน สวนในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงผลของ
วิธีการท่ีใชบดอัดดินและชนิดดินท่ีมีผลตอการบดอัดดิน 

 

 
รูปท่ี 4.4 ผลของพลังงานท่ีใชในการบดอัดดินท่ีมีผลตอคุณภาพการบดอัดดิน 

(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 91) 

คุณภาพการบดอัดดินอาจวัดไดในหนวยของพลังงานท่ีใชในการบดอัดตอปริมาณดิน เชน วิธีบด
อัดมาตรฐานจะไดพลังงานเทากับ 600 kN ⋅m m3⁄  และวิธีบดอัดปรับปรุงจะไดพลังงานเทา กับ 
2,700  kN ⋅ m m3⁄  จะเห็นวายิ่งใชพลังงานในการบดอัดมากก็ยิ่งไดคุณภาพการบดอัดดินท่ีดี (แนนมากข้ึน) 
จากรูปท่ี 4.4 แสดงผลของพลังงานท่ีใชในการบดอัดดินท่ีมีผลตอคุณภาพการบดอัดดิน จากรูปจะเห็นไดวาเม่ือ
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ใชพลังงานในการบดอัดดินมากข้ึน (จํานวนครั้งในการตอกตุมน้ําหนักตอชั้นดินในโมลด) จะไดคาหนวยน้ําหนัก
ดินแหงมากข้ึน และปริมาณความชื้นเหมาะลดลง 

 

 
รูปท่ี 4.5 ความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้นและหนวยน้ําหนักดินแหง 

(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 92) 

ชนิดดินมีอิทธิผลตอคุณภาพการบดอัดดิน หนวยน้ําหนักดินแหงมากท่ีสุดและปริมาณความชื้นท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจะข้ึนอยูกับชนิดดิน เชน หนวยน้ําหนักดินแหงมากท่ีสุด อาจมีคานอยประมาณ 9.42 kN m3⁄  
สําหรับกรณีดินอินทรีย (organic soil) และอาจมากถึง 22.78 kN m3⁄  สําหรับกรณีดิยท่ีมีการคละขนาดดี 
(well-graded granular) คาปริมาณความชื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจมีคานอยมากประมาณ 5 % สําหรับกรวด 
และอาจมากถึง 35 % สําหรับกรณีดินเหนียวหรือดินตะกอน โดยท่ัวไปดินท่ีมีคาความชื้นเหมาะสมท่ีสุดมาก
จะมีหนวยน้ําหนักดินแหงมากท่ีสุดนอยกวาดินท่ีมีคาความชื้นเหมาะสมท่ีสุดนอยกวา และดินพวกดินเหนียว 
ดินตะกอน หรือทรายท่ีมีขนาดเม็ดดินสมํ่าเสมอ จะมีคุณภาพการบดอัดดินท่ีไมดี 

รูปท่ี 4.5 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้นและหนวยน้ําหนักดินแหงสําหรับกรณีดิน
ชนิดตางๆ ซึ่งไดจากการทดสอบวิธีบดอัดมาตรฐาน (ASTM D698) ตารางท่ี 4.2 และ ตารางท่ี 4.3 แสดง
ความสัมพันธระหวางประเภทดินท่ีจําแนกตามวิธี USCS (Unified soil classification system) กับคุณลัษณะ
ตางๆของการบดอัดดิน สวนใน ตารางท่ี 4.4 แสดงคุณลักษณะตางๆของการบดอัดดินตามประเภทของดินท่ี
จําแนกตามวิธี AASHTO 
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ตารางท่ี 4.2 ความสัมพันธระหวางประเภทดินกับคุณลักษณะตางๆของการบดอัดดิน ตามวิธี USCS  

ชนิด
ดิน 

การบดอัด และ
รถบดอัด 

หนวยน้ําหนัก
แหงสูงสุด 
(lb/ft3)  

การอัดแนน
และการ
ขยายตัว 

เหมาะ
สําหรับงาน

ทํานบ 

เหมาะ
สําหรับช้ัน
รองพ้ืนทาง 

เหมาะ
สําหรับช้ัน
พ้ืนทาง 

GW ดี 
ลอยาง 
ลอเหล็ก หรือ 
ลอสั่นสะเทือน 

125-135 แทบไมได มีเสถียรภาพ
มาก 

ดีเยี่ยม ดี 

GP ดี 
ลอยาง 
ลอเหล็ก หรือ 
ลอสั่นสะเทือน 

115-125 แทบไมได มีเสถียรภาพ
พอสมควร 

ดีเยี่ยมถึงดี พอใชถึง
แย 

GM ดี 
ลอยาง หรือ 
ตีนแกะ 

120-135 ไดนอย มีเสถียรภาพ
พอสมควร 

ดีเยี่ยมถึงดี พอใชถึง
แย 

GC ดี 
ลอยาง หรือ 
ลอสั่นสะเทือน 

115-130 ไดนอย มีเสถียรภาพ
พอสมควร 

ดี ดีถึงพอใช 

SW ดี 
ลอยาง หรือ 
ลอสั่นสะเทือน 

110-130 แทบไมได มีเสถียรภาพ
มาก 

ดี พอใชถึง
แย 

SP ดี 
ลอยาง หรือ 
ลอสั่นสะเทือน 

100-120 แทบไมได มีเสถียรภาพ
พอสมควร
เม่ือแนน 

ดีถึงพอใช ไมดี 

SM ดี 
ลอยาง หรือ 
ตีนแกะ 

110-125 ไดนอย มีเสถียรภาพ
พอสมควร
เม่ือแนน 

ดีถึงพอใช ไมดี 

SC ดีถึงพอใช 
ลอยาง หรือ 
ตีนแกะ 

105-125 ไดนอยถึง
ปานกลาง 

มีเสถียรภาพ
พอสมควร 

ดีถึงพอใช พอใชถึง
แย 
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ตารางท่ี 4.3 ความสัมพันธระหวางประเภทดินกับคุณลักษณะตางๆของการบดอัดดิน ตามวิธี USCS (ตอ) 

ชนิด
ดิน 

การบดอัด และ
รถบดอัด 

หนวยน้ําหนัก
แหงสูงสุด 
(lb/ft3)  

การอัดแนน
และการ
ขยายตัว 

เหมาะ
สําหรับงาน

ทํานบ 

เหมาะ
สําหรับช้ัน
รองพ้ืนทาง 

เหมาะ
สําหรับช้ัน
พ้ืนทาง 

ML ดีถึงแย 
ลอยาง หรือ 
ตีนแกะ 

95-120 ไดนอยถึง
ปานกลาง 

มีเสถียรภาพ
นอย 

พอใชถึงแย ไม
เหมาะสม 

CL ดีถึงพอใช 
ตีนแกะ หรือ 
ลอยาง 

95-120 ปานกลาง มีเสถียรภาพ
ดี 

พอใชถึงแย ไม
เหมาะสม 

OL พอใชถึงไมดี 
ตีนแกะ หรือ 
ลอยาง 

80-100 ปานกลางถึง
มาก 

ไมมี
เสถียรภาพ 
ไมควรใช 

แย ไม
เหมาะสม 

MH พอใชถึงไมดี 
ตีนแกะ หรือ 
ลอยาง 

70-95 มาก เสถียรภาพ
นอย 
ไมควรใช 

แย ไม
เหมาะสม 

CH พอใชถึงไมดี 
ตีนแกะ 

80-105 สูงมาก เสถียรภาพ
พอใช 
อาจนุมหรือ
ขยายตัว 

แยถึงแยมาก ไม
เหมาะสม 

OH พอใชถึงไมดี 
ตีนแกะ 

65-100 มาก ไมมี
เสถียรภาพ 
ไมควรใช 

แยมาก ไม
เหมาะสม 

Pt ไมควรใช  สูงมาก ไมควรใช ไมเหมาะสม ไม
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.4 ความสัมพันธระหวางประเภทดินกับคุณลักษณะตางๆของการบดอัดดิน ตามวิธี AASHTO 

ชนิดดิน ลักษณะดิน 
ชวงของหนวย

น้ําหนักแหงสูงสุด 
(lb/ft3)  

ชวงของความช้ืน
ท่ีดีท่ีสุด 

ความเหมาะสม
สําหรับงานทํานบ 

A-1-a, A-1-b กรวด 115-142 7-15 ดีถึงดีท่ีสุด 
A-2-4, A-2-5 
A-2-6, A-2-7 

กรวดและดิน 110-135 9-18 พอใชถึงดีท่ีสุด 

A-3 ทรายละเอียดและ
ทราย 

110-115 9-15 พอใชถึงดี 

A-4 ดินตะกอนปน
ทรายและทราย 

95-130 10-20 เลวถึงดี 

A-5 ดินตะกอนยืดหยุน
และดินเหนียว 

85-100 20-35 ไมเหมาะ 

A-6 ดินเหนียวหรือดิน
ตะกอน 

95-120 10-30 เลวถึงดี 

A-7-5 ดินเหนียวปนดิน
ตะกอนยืดหยุน 

85-100 20-35 ไมเหมาะ 

A-7-6 ดินเหนียว 90-115 15-30 เลวถึงพอใช 

 

4.4. การบดอัดดินในสนาม 

การบดอัดดินในสนาม (Field compaction) จะบดอัดดินเปนชั้น แตละชั้นหนาประมาณ 
203 mm (8 in. ) จะถูกบดอัดใหแนนจนความหนาลดลงเหลือประมาณ 152 mm (6 in. ) ถาดินท่ีจะบด
อัดแหงเกินไปก็จะมีการเติมน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณความชื้นในดิน ซ่ึงจะทําใหดินอัดแนนข้ึน แตตองระวังถาเติมน้ํา
มากเกินไปอาจทําใหดินเละบดอัดไมได การบดอัดดินโดยท่ัวไปจะใชเครื่องมือบดอัด หรือรถบดอัดดิน และ
ปกติจะแบงบดอัดดินประมาณ 6-10 ชั้น 

เครื่องมือบดอัดดิน (Tamper) เชน เครื่องตบดิน กบกระโดด เปนตน เครื่องบดอัดดินจะบดอัด
ดินโดยกระแทกดินในแนวด่ิง โดยท่ัวไปนิยมใชในบริเวณท่ีรถบดอัดดินเขาถึงไมได และนิยมใชบดอัดชั้นดินท่ี
หนาไมเกิน 152 mm (6 in. ) 

รถบดดัดดิน (Roller) มีหลายชนิด เชน รถบดอัดดินลอเรียบ รถบดอัดตีนแกะ รถบดอัดลอยาง 
และรถบดลอสั่นสะเทือน ซ่ึงรถบางชนิดจะขับเคลื่อนไดเอง บางชนิดตองอาศัยรถแทรคเตอรลาก รถบดอัดแต
ละชนิดจะเหมาะสมกับดินชนิดตางๆกันไป 

รถบดอัดดินลอเรียบ (Smooth wheel roller) ดังรูปท่ี 4.6 รถบดอัดดินชนิดนี้จะมีลอเหล็กผิว
เรียบขนาดใหญ ซ่ึงจะอาศัยน้ําหนักของรถในการบดอัดดิน โดยท่ัวไปนิยมใชในการบดอัดดินชั้นพ้ืนทางและชั้น
ผิวทาง ซ่ึงหลังจากบดอัดดินแลวจะไดสภาพผิวดินเรียบ 
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รูปท่ี 4.6 รถบดอัดดินลอเรียบ 
(ท่ีมา : http://www.engsol.co.ug/SR12-5.php) 

รถบดอัดดินตีนแกะ (Sheep foot roller) ดังรูปท่ี 4.7 รถบดอัดดินชนิดนี้นิยมใชในการบดอัด
ดินจําพวกดินเหนียว ดินตะกอน เพราะท่ีลอบดอัดดินจะมีปุมเหล็กขนาดใหญเพ่ือใชในการบดอัดดิน การท่ีลอ
บดอัดดินมีลักษณะเปนปุมทําใหพ้ืนท่ีสัมผัสดินลดลง ดังนั้นผลท่ีไดคือหนวยแรงบดอัดจะมีคามากทําใหบดอัด
ดินปรเภทดินเหนียวไดดี 

 

 

รูปท่ี 4.7 รถบดอัดดินตีนแกะ 
(ท่ีมา : http://www.engsol.co.ug/SR12p.php) 

รถบดอัดดินลอยาง (pneumatic roller) ดังรูปท่ี 4.8 รถบดอัดดินชนิดนี้จะมีลอยางอัดลมหลาย
ลอ รถบดอัดดินชนิดนี้มีท้ังประเภทขับเคลื่อนไดเองซ่ึงสวนมากเปนรถยนตขนาดเล็ก และประเภทท่ีตองอาศัย
รถแทรคเตอรลากไปซ่ึงสวนมากเปนรถขนาดใหญ โดยท่ัวไปนิยมใชรถบดลอยางในงานบดอัดดินจําพวกดิน
เหนียวดินตะกอน แตก็อาจใชกับกรวดละเอียดได 
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รูปท่ี 4.8 รถบดอัดดินลอยาง 
(ท่ีมา : http://www.engsol.co.ug/SR26.php) 

รถบดอัดดินลอสั่นสะเทือน (Vibratory roller) ดังรูปท่ี 4.9 รถบดอัดดินชนิดนี้จะมีเครื่อง
สั่นสะเทือนติดท่ีลอเหล็กดานหนา โดยจะสั่นข้ึนลงดวยความถ่ีประมาณ 1500 ถึง 2000 รอบตอนาที 
โดยท่ัวไปนิยมใชบดอัดดินจําพวกกรวดและทราย 

 

 

รูปท่ี 4.9 รถบดอัดดินลอสั่นสะเทือน 
(ท่ีมา : http://www.engsol.co.ug/SR16.php) 

4.5. การบดอัดดินแบบกระแทก 

ในบางกรณีชั้นผิงดิน หรือชั้นใกลผิวดินมีความหนาแนนนอยมาก ดังนั้นจึงตองบดอัดดินเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพดินกอนใชงาน การบดอัดอาจใชวิธี ท่ีเรียกวา วิธีบดอัดดินแบบกระแทก (Dynamic 
compaction) หลักการคือการใชตุมน้ําหนักปลอยจากท่ีสูงใหตกกระแทกดิน ตุมน้ําหนักอาจทําจากเหล็ก
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น้ําหนักประมาณ 2 ถึง 20 ตันข้ึนไป ระยะตกกระแทกจะประมาณ 20 ถึง 100 ฟุต อยางไรก็ตามน้ําหนักของ
ตุมน้ําหนักและระยะตกกระแทกท่ีจะใชก็จะตองข้ึนอยูกับอุปกรณท่ีใชยก เชน รถเครน เปนตน 

การบดอัดดินแบบกระแทก อาจใชบดอัดดินไดท้ังดินเหนียว ดินตะกอน และกรวด ทราย และ
อาจใชบดอัดดินท่ีเปนหลุมเก็บขยะ ในกรณีดินจําพวกดินเหนียว ดินตะกอน วิธีบดอัดดินแบบกระแทกนี้จะทํา
ใหดินเกิดการทรุดตัวมากกวาปกติ ทําใหดินแนนข้ึน 

วิธีการบดอัดดินแบบกระแทกนี้ จะแบงพ้ืนท่ีท่ีจะบดอัดเปนตารางแลวบดอัดแบบชองเวนชอง
สลับกัน โดยท่ัวไปแตละพ้ืนท่ีท่ีจะบดอัด จะปลอยตุมน้ําหนักใหตกกระแทกประมาณ 5 ถึง 10 ครั้ง รูปท่ี 4.11 
แสดงภาพวิธีการบดอัดดินแบบกระแทก 

ความลึกชั้นดินท่ีไดรับผลการบกอัดดินดวยวิธีนี้ (D) อาจคํานวณไดจากสมการ (4.3) สําหรับกรณี
กรวดและทราย และสมการ (4.4) สําหรับดินเหนียวหรือดินตะกอน 

 

 (4.3) 

 (4.4) 
 
โดยท่ี  𝐷𝐷 = ความลึกชั้นดินท่ีไดรับผลการบกอัดดิน 𝑊𝑊 = น้ําหนักของตุมน้ําหนัก ℎ = ระยะตกกระแทกของตุมน้ําหนัก 

ในการบดอัดดินจําพวกดินเม็ดละเอียดอ่ิมตัว อาจจะตองแบงการบดอัดเปนชวงๆ หลายวัน เพ่ือ
รอใหแรงดันน้ําภายในดินท่ีเกิดจากการบดอัดชวงกอนหนาคอยๆหายไป 

อยางท่ีกลาวไวในตอนตนวา วิธีนี้เหมาะกับการบดอัดดินจําพวกท่ีหลวมมาก ดังนั้นหลังจากบด
อัดดวยวิธีแลว อาจตองใชวิธีบดอัดดวยรถบดอัดดินเรือเครื่องบดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือทําใหพ้ืนท่ีบดอัดเรียบ 

4.6. การหาคาหนวยน้ําหนักดินในสนาม 

ดังอธิบายในหัวขอกอนหนานี้ การบดอัดดินในสนามเปนการพยายามบดอัดใหไดความหนาแนน
ของดินมีคาใกลเคียงกับคาความหนาแนนแหงมากท่ีสุด (ไดจากทดสอบดินในหองปฏิบัติการ เชน วิธีบดอัด
มาตรฐาน ในหัวขอท่ี 4.2) ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบวัดคาความหนาแนนแหงของดินในสนามท่ีบดอัดได ซ่ึงถา
ไดคาตํ่ากวา (ตํ่ากวาท่ียอมรับได) คาความหนาแนนแหงมากท่ีสุดของดินท่ีทดสอบไดในหองปฏิบัติการ แสดง
วาการบดอัดดินในสนามยังไมเพียงพอตองบดอัดเพ่ิมอีก อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการท่ีจะบดอัดดินในสนาม
ใหไดความหนาแนนแหงมากท่ีสุดเทากับคาท่ีหาไดจากหอปฏิบัติการนั้นอาจทําไดยากมาก โดยทัวไปจึงนิยมบ
ดัดดินในสนามใหไดคาความหนาแนนแหงใกลเคียงกับคาความหนาแนนแหงมากท่ีสุดในระดับท่ียอมรับได เชน 
90 % ของคาความหนาแนนแหงมากท่ีสุดในหองปฏิบัติการ 

𝐷𝐷 = 0.5√𝑊𝑊ℎ 𝐷𝐷 = √𝑊𝑊ℎ 
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การหาคาหนวยน้ําหนักดิน (หรือความหนาแนน) ในสนามอาจทําไดหลายวิธี แตโดยท่ัวไปก็จะ
เปนการวัดคาน้ําหนักและปริมาตรของดินปริมาณหนึ่งท่ีขุดไดจากสนาม จากนั้นก็คํานวณคาหนวยน้ําหนักดิน
ไดจากน้ําหนักดินหารดวยปริมาตรดิน ดังนั้นจะเห็นวาการหาคาน้ําหนักดินหาไดไมยาก แตการหาปริมาตรดิน
อาจทําไดหลายวิธี ยกตัวอยางในกรณีดินเหนียว ถาสามารถเก็บตัวอยางดินเหนียวเปนรูปทรงกระบอกได ก็จะ
สามารถหาคาปริมาตรของดินไดจากผลคูณของพ้ืนท่ีฐานกับความสูง วิธีเก็บตัวอยางดินรูปทรงกระบอก
ดังกลาวนี้เปนวิธีตามมาตรฐาน ASTM D2937 หรอื AASHTO T204  

อยางไรก็ตามในกรณีทรายหรือกรวด การวัดคาปริมาตรดินเพ่ือใชคํานวณคาหนวยน้ําหนักของ
ดิน ไมสามารถทําไดโดยงายเชนเดียวกับกรณีดินเหนียวดังกลาวขางตน ดังนั้นในทางปฏิบัติจะใชการวัด
ปริมาตรหลุมขุดแทน และชั่งน้ําหนักดินท้ังหมดท่ีเก็บไดจากหลุมขุด  

 

ตัวอยางท่ี 4.3 
กําหนดให  

การทดสอบวัดคาความหนาแนนแหงของดินในสนาม ไดผลการทดสอบดงนี้ 
1) มวลทรายในหลุมขุดและในกรวยของอุปกรณทดสอบ (𝑊𝑊ℎ𝑓𝑓) เทากับ 867 g  
2) มวลทรายในกรวย (𝑊𝑊𝑓𝑓)  เทากับ 319 g 
3) หนวยน้ําหนักทราย (𝛾𝛾𝑠𝑠)  เทากับ 1.57 g/cm3 
4) มวลดินชื้นจากหลุมขุด (𝑊𝑊) เทากับ 747 g 
5) ปริมาณความชื้นของดินในหลุมขุด (𝑤𝑤)  เทากับ 13.7 % 

จงคํานวณหา 
หนวยน้ําหนักดินแหงของดินบดอัด 

วิธีทํา 
น้ําหนักทรายในหลุมขุดทดสอบ (𝑊𝑊ℎ) เทากับ ผลตางระหวางมวลทรายในหลุมขุดปละกรวยของอุปกรณ
ทดสอบ (𝑊𝑊ℎ𝑓𝑓) และ มวลทรายในกรวย (𝑊𝑊𝑓𝑓) 𝑊𝑊ℎ = 𝑊𝑊ℎ𝑓𝑓 −𝑊𝑊𝑓𝑓 = 867 g− 319 g = 548 g  
 
ปริมาตรหลุมขุด 𝑉𝑉ℎ = 𝑊𝑊ℎ 𝛾𝛾𝑠𝑠⁄ =

548 g1.57 g/cm3 = 349 cm3  

หนวยน้ําหนักดินชื้นในหลุมขุด 𝛾𝛾 = 𝑊𝑊 𝑉𝑉ℎ⁄ = 747 g 349 cm3⁄ = 2.14 g/cm3  
ดังนั้น 

หนวยน้ําหนักดินแหง 𝛾𝛾𝑑𝑑 =
𝛾𝛾1+𝑤𝑤 =

2.14 g/cm31+0.137 = 1.56 g/cm3 = 15.3 kN/m3 
 

ตัวอยางท่ี 4.4 
กําหนดให  

นําดินท่ีใชในการบดอัดในสนามมาทําการทดสอบความหนาแนนแหงของดินในหองปฏิบัติการดวยวิธี SPT 
ไดผลการทดสอบดงนี้ 
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1) หนวยน้ําหนักแหงสูงสุด (𝛾𝛾𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥) เทากับ 18.61 kN/m3  
2) ปริมาณความชื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด (𝑤𝑤𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) เทากับ 12.5 %  
จากผลการทดสอบวัดคาความหนาแนนแหงของดินในสนาม ไดผลการทดสอบดงนี้ 
1) หนวยน้ําหนักแหงในสนาม (𝛾𝛾𝑑𝑑) เทากับ 18.5 kN/m3  
2) ปริมาณความชื้น (𝑤𝑤) เทากับ 13.7 %  

จงคํานวณหา 
รอยละการบดอัดดินในสนาม (%𝐶𝐶)  

วิธีทํา 
รอยละการบดอัดดินในสนาม เทากับ อัตราสวนระหวางหนวยน้ําหนักแหงในสนามและหนวยน้ําหนักแหง
สูงสุด 

%𝐶𝐶 =
18.5 kN/m3

18.61 kN/m3 × 100 = 99.4 % 

 

4.7. การทําใหดินมีเสถียรภาพ 

จากหัวขอกอนหนาเปนการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินในสนาม เชน การบดอัดดินใน
สนามดวยเครื่องจัรกลตางๆ เพ่ือทําใหดินมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมดีข้ึน เชน การเพ่ิมกําลังรับแรงเฉือนของดิน 
การลดการทรุดตัวของดิน การลดความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได เปนตน การทําใหดินมีเสถียรภาพ 
เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินในธรรมชาติ ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธี เชน การเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกลวงหนา 
(preloading) กา รผสม ดินช นิ ด พิ เ ศษ  (mechanical stabilization) ก า รผสมส า ร เ ค มี  (chemical 
stabilization) หรือการใชใยสังเคราะห (geosynthetics)  

การเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกลวงหนาใหกับดิน อาจทําไดโดยการใชกอนน้ําหนักหรือวัสดุตางๆ วางทับ
ชั้นดินนั้น และอาจมีการเพ่ิมน้ําหนักเปนระยะๆ เพ่ือใหชั้นดินเกิดการบีบอัดตัวคายน้ํา โดยท่ัวไปยิ่งใชน้ําหนัก
ทับมากๆและนาน ยิ่งทําใหดินแนนมีเสถียรภาพมากข้ึน แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติมักจะมีขอจํากัดเรื่อง
เวลาและคาใชจายในการจัดหาวัสดุมากดทับ ดังนั้นเพ่ือลดเวลาในการทําใหดินบีบอัดตัวคายน้ํา จึงอาจมีการ
ขุดเจาะชั้นดินเพ่ือทําเสาทรายหรือกรวด เพ่ือชวยในการระบายน้ําออกจากชั้นดิน 

การผสมดินชนิดพิเศษใหกับดินท่ีตองการมําใหเกิดเสถียรภาพ อาจทําไดงายโดยการนําดินท่ี
ตองการใชงานมาผสมกับดินชนิดพิเศษกอนนําไปใชบดอัดในสนาม โดยท่ัวไปการผสมดินดวยกรวดหยาบและ
ดินเม็ดละเอียดจะชวยทําใหไดดินผสมท่ีมีแรงเสียดทานระหวางเม็ดดินและแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินมาก
ข้ึน ซึ่งจะทําใหไดดินท่ีเหมาะสมกับการนําไปใชงานท่ีตองการการมีเสถียรภาพ 
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สรุปประจาํบท 

การบดอัดดิน (Compaction) หมายถึง การทําใหเม็ดดินเคลื่อนตัวอัดแนนกัน โดยพยายามไล
อากาศออกจากชองวางระหวางเม็ดดิน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการบดอัดดิน เชน ปริมาณความชื้นในดิน วิธีการบดอัดดิน และชนิดดิน 

การบดอัดดินในสนาม (Field compaction) จะบดอัดดินเปนชั้นๆ เครื่องมือบดอัดดิน 
(Tamper) เชน เครื่องตบดิน กบกระโดด เปนตน นิยมใชบดอัดชั้นดินท่ีหนาไมเกิน 152 mm (6 in. ) 

รถบดดัดดิน (Roller) มีหลายชนิด เชน รถบดอัดดินลอเรียบ รถบดอัดตีนแกะ รถบดอัดลอยาง 
และรถบดลอสั่นสะเทือน  

วิธีบดอัดดินแบบกระแทก (Dynamic compaction) หลักการคือการใชตุมน้ําหนักปลอยจากท่ี
สูงใหตกกระแทกดิน ตุมน้ําหนักอาจทําจากเหล็กน้ําหนักประมาณ 2 ถึง 20 ตันข้ึนไป ระยะตกกระแทกจะ
ประมาณ 20 ถึง 100 ฟุต 

การหาคาหนวยน้ําหนักดิน (หรือความหนาแนน) ในสนามอาจทําไดหลายวิธี แตโดยท่ัวไปก็จะ
เปนการวัดคาน้ําหนักและปริมาตรของดินปริมาณหนึ่งท่ีขุดไดจากสนาม จากนั้นก็คํานวณคาหนวยน้ําหนักดิน
ไดจากน้ําหนักดินหารดวยปริมาตรดิน 

การทําใหดินมีเสถียรภาพ เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินในธรรมชาติ ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธี 
เชน การเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกลวงหนา (preloading) การผสมดินชนิดพิเศษ (mechanical stabilization) การ
ผสมสารเคมี (chemical stabilization) หรือการใชใยสังเคราะห (geosynthetics)  
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แบบฝกหัดทายบท 

1. การทดสอบบดอัดดินดวยวิธี SPT ไดผลการทดลองดังนี้ น้ําหนักดินบดอัดและโมลดเทากับ 3815 g 
ปริมาตรโมลดเทากับ 944.06 cm3 น้ําหนักโมลดเทากับ 2050 g ปริมาณความชื้นในดินเทากับ 9.1 % 
จงหาหนวยน้ําหนักดินชื้นและหนวยน้ําหนักดินแหงของดินบดอัดนี้ 

2. ดินตัวอยางท่ีถูกเก็บจากหนวยงานกอสรางทางแหงหนึ่ง ไดถูกนํามาทดสอบดวยวิธี SPT ไดผลดังนี้  
ขอมูลชุดท่ี 1 2 3 4 5 
หนวยน้ําหนักดินแหง (kN/m3) 16.81 17.25 17.60 17.53 16.85 
ปริมาณน้ําในดิน (%) 9.1 11.8 14.0 16.5 18.9 

จงเขียนกราฟความสัมพันธระหวางหนวยน้ําหนักดินแหงและปริมาณน้ําในดิน และจงคํานวณหาหนวย
น้ําหนักดินแหงท่ีมากท่ีสุด และปริมาณความชื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3. จงหาหนวยน้ําหนักดินแหงของดินบดอัด จากผลการทดสอบวัดคาความหนาแนนแหงของดินในสนาม 
ดวยวิธีแทนท่ีทรายดังนี ้
1) มวลทรายในหลุมขุดและในกรวยของอุปกรณทดสอบ เทากับ 845 g 
2) มวลทรายในกรวย เทากับ 323 g 
3) หนวยน้ําหนักทราย เทากับ 1.60 g/cm3 
4) มวลดินชื้นจากหลุมขุด เทากับ 648 g 
5) ปริมาณความชื้นของดินในหลุมขุด เทากับ 16 %  
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 5 
นํ้าในดิน 

หัวขอเนื้อหา 
5.1. บทนํา 
5.2. การไหลของน้ําในดิน 
5.3. แรงดันคาพิวลารีในดิน 
5.4. ตาขายการไหลและการไหลซึมของน้ําในดิน 
สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 

1. สามารถอธิบายการไหลของน้ําใตดิน สามารถวิเคราะหไดดวยกฏของดารซ่ี 
2. สามารถคํานวณอัตราการไหลของน้ํา 
3. สามารถคํานวณความเร็วการไหลของน้ําผานชั้นดิน 
4. สามารถอธิบายวิธีการทดลองในหองปฏิบัติการ เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการ

ยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน 
5. สามารถคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน 
6. สามารถอธิบายวิธีการทดลองในสนามสําหรับหาคาสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการยอมให

น้ําไหลผานไดของดิน 
7. สามารถอธิบายแรงดันคาพิวลารี 
8. สามารถคํานวณความสูงคาพิวลารี่ของน้ําในหลอดแกว 
9. สามารถอธิบายวิธีตาขายการไหล 
10. สามารถอธิบายวิธีการสรางตาขายการไหล 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา และการวัดผล 
2. นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอนั้น 
4. สรุปเนื้อหาประจําบท 
5. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน (ถามี) และกําหนดวันสง 
6. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในลําดับตอไป (ถามี) เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษามากอนลวงหนา 
7. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
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1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีกลศาสตร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียนและสงงาน 
2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
3. ประเมินจากการทําการบานและรายงาน (ถามี) 
4. ประเมินผลจากแบบฝกหัดทายบท 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากการสงการบานและรายงานไดตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการทําแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
 
 

 



บทท่ี 5 
นํ้าในดิน 

 

5.1. บทนํา 

น้ําจัดเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีมีอยูในดิน ปริมาณน้ําในดิน (Water content) อาจมีมากจนทําให
ดินอ่ิมตัวดวยน้ํา (Saturation) ปริมาณน้ําในดินจะทําใหคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเปลี่ยนแปลง เชน ดิน
จําพวกดินเหนียวเม่ือปริมาณน้ําในดินลดลงก็จะทําใหดินหดตัว ดินเม็ดละเอียดบางชนิดจะออนตัวมากเม่ือ
ปริมาณน้ําในดินสูง ผลของการเคลื่อนตัวของน้ําในดิน มีความสําคัญตอวิศวกรรมปฐพีหลายดาน เชน การ
ระบายน้ําใตดิน แหลงน้ําใตดิน การกอสรางสิ่งปลูกสรางใตดิน 

5.2. การไหลของน้ําในดิน 

การไหลของน้ําในดินจะข้ึนอยูกับคุณสมบัติดินท่ีเรียกวา ความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผาน
ได (Permeability) น้ําจะไหลผานตามชองวางระหวางเม็ดดิน ดังนั้นดินประเภทท่ีเม็ดดินใหญก็จะมีชองวาง
ระหวางเม็ดดินมาก จึงทําใหน้ําไหลผานไดมากวาดินประเภทเม็ดดินละเอียด 

การไหลของน้ําใตดินระหวางสองจุดใดๆใตดิน เกิดข้ึนเพราะแรงดันน้ํา (Hydraulic head) 
ระหวางสองจุดนั้นมีความแตกตางกัน ซ่ึงน้ําจะไหลจากท่ีมีแรงดันสูงกวาไปสูจุดท่ีมีแรงดันตํ่ากวา ความเร็วใน
การไหลของน้ําก็จะข้ึนอยูกับคาความแตกตางแรงดันน้ํา แรงดันน้ํายิ่งแตกตางกันมากก็ยิ่งทําใหน้ําไหลเร็วมาก 
แตอยางไรก็ตามก็ตองข้ึนอยูกับความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดินนั้นดวย 

การไหลของน้ําใตดิน สามารถวิเคราะหไดดวยกฏของดารซ่ี (Darcy’s law) รูปท่ี 5.1 แสดง
ตัวอยางการทดลองของดารซ่ี ซ่ึงใชทรายบรรจุในทอกลมกลวง แลวปลอยใหน้ําไหลผานจากซายไปขวา จาก
การทดลองของดารซ่ี ชี้ใหเห็นวา อัตราการไหลของน้ําผานทรายจะแปรผันตรงกับท้ังพ้ืนท่ีหนาตัดของทอและ
ความแตกตางของแรงดันน้ําระหวางสองจุดท่ีพิจารณา (Hydraulic head difference, h) ในรูปท่ี 5.1 คือ
ระหวางจุด A และจุด B แตจะแปรผกผันกับระยะทางระหวางสองจุดท่ีพิจารณา ดังนั้นจะไดวา 

สามารถเขียนเปนสมการไดดังสมการ (5-1) 

 
(5.1) 

 
โดยท่ี  𝑞𝑞 = อัตราการไหลของน้ํา (ปริมาตรตอหนวยเวลา)  ℎ = ความแตกตางของคาแรงดันน้ําระหวางสองจุดท่ีพิจารณา 𝐴𝐴 = พ้ืนท่ีหนาตัดตัวอยางดิน 

𝑞𝑞 = 𝑘𝑘 ℎ𝐿𝐿 𝐴𝐴 
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𝐿𝐿 = ความยาวของตัวอยางดิน (ระยะทางระหวางจุดสองจุดท่ีพิจารณา) 𝑘𝑘 = คาสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน (Coefficient of 
permeability) โดยมีหนวยเชนเดียวกับความเร็ว 
 

 
รูปท่ี 5.1 การทดลองการไหลของน้ําใตดิน 

 

สําหรับคาความแตกตางของแรงดันน้ําระหวาง 2 จุดใดๆ (ℎ/𝐿𝐿) เรียกวา ไฮดรอลิกแกรเดียน 
(Hydraulic gradient) ถาแทนคา (ℎ/𝐿𝐿) ดวย 𝑖𝑖 จะไดวา 

 (5.2) 

และถาให 𝑣𝑣 คือความเร็วการไหลของน้ํา และจาก 𝑞𝑞 = 𝐴𝐴𝑣𝑣 จะไดวา 

 (5.3) 

ความเร็ว 𝑣𝑣 เปนความเร็วเฉลี่ย เพราะวามันคํานวณจากอัตราการไหลหารดวยพ้ืนท่ีหนาตัดรวม
ของดิน ซ่ึงพ้ืนท่ีหนาตัดนี้รวมพ้ืนท่ีดินจริงๆและพ้ืนท่ีชองวางระหวางเม็ดดิน เนื่องจากน้ําไหลผานชองวาง
ระหวางเม็ดดิน ดังนั้นความเร็วการไหลแทจริง (The actual interstitial velocity, 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑙𝑙) คือ 

 (5.4) 

เม่ือ 𝑛𝑛 คือคาความพรุน และจาก 𝑛𝑛 = 𝑒𝑒/(1 + 𝑒𝑒) และเม่ือ 𝑒𝑒 คืออัตราสวนชองวางระหวางเม็ด
ดิน ดังนั้นจะไดวา 

 (5.5) 

จะเห็นไดวาในการหาคาอัตราการไหลของน้ําผานดิน สิ่งจําเปนท่ีตองทราบคากอน คือคา
สัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน (Coefficient of permeability) ซ่ึงมีการ
ทดลองหาคาดังกลาวนี้ในหองปฏิบัติการและในสนาม ดังจะไดอธิบายตอไป 

𝑞𝑞 = 𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴 

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝑖𝑖 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑙𝑙 = 𝑣𝑣/𝑛𝑛 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑙𝑙 = 𝑣𝑣(1 + 𝑒𝑒)/𝑒𝑒 
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ตัวอยางท่ี 5.1 
กําหนดให  

1) น้ําไหลผานชั้นดินทรายดังรูปท่ี 5.1 
2) พ้ืนท่ีหนาตัดชั้นดินทรายเทากับ 0.25 m2 และความยาวเทากับ 2.00 m 
3) คาความแตกตางของแรงดันน้ํา (The hydraulic head difference) เทากับ 0.016 m 
4) คาสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดเทากับ 6.90 × 10−4 m/s 

จงคํานวณหา 
อัตราการไหลของน้ําผานชั้นดินทรายนี้ 

วิธีทํา 
จากสมการท่ี (5.5) 𝑞𝑞 = 𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴 และ 𝑖𝑖 = ℎ/𝐿𝐿  𝑞𝑞 = 𝑘𝑘ℎ𝐴𝐴/𝐿𝐿  𝑞𝑞 = (6.90 × 10−4 m/s)(0.016 m)(0.25 m2)/2 m = 1.38 × 10−5  m3 s⁄  

 

ตัวอยางท่ี 5.2 
กําหนดให  

1) น้ําไหลผานชั้นดินทรายดังรูปท่ี 5.1 
2) พ้ืนท่ีหนาตัดชั้นดินทรายเทากับ 50.3 cm2  
3) คาอัตราสวนชองวางของดินเทากับ 0.68  
4) วัดปริมาณการไหลของน้ําผานชั้นทรายได 1508 cm3 ในเวลา 16.0 min  

จงคํานวณหา 
1) ความเร็วการไหลของน้ําผานชั้นดินทราย 
2) ความเร็วท่ีแทจริงของน้ําผานชั้นดินทราย 

วิธีทํา 
1) ความเร็วการไหลของน้ําผานชั้นดินทราย 𝑣𝑣 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑛𝑛/𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒/𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎  𝑣𝑣 = 1508 cm3/16.0 min /50.3 cm2 = 1.874 cm/min = 0.0312 cm/s   

 
2) จากสมการท่ี (5.2)  𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑙𝑙 =

𝑣𝑣(1+𝑒𝑒)𝑒𝑒   𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑙𝑙 =
(0.0312 cm/s)(1+0.68)0.68 = 0.0771 cm/s   
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5.2.1. การทดลองในหองปฏิบัติการหาคาสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการยอมใหน้ําไหล
ผานไดของดิน (Laboratory tests for coefficient of permeability) 

วิธีการทดลองในหองปฏิบัติการ เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผาน
ไดของดิน มี 2 วิธี คือ วิธีความดันคงท่ี (Constant-head method) และวิธีความดันลดลง (Falling-head 
method) 

วิธีความดันคงท่ี (Constant-head method) เปนวิธีท่ีเหมาะสําหรับทดสอบดินเม็ดหยาบ เชน 
กรวด ทราย รูปท่ี 5.2 แสดงอุปกรณการทดลองดวยวิธีนี้ หลักการทดลองคือการปลอยน้ําไหลผานตัวอยางดิน
ภายใตแรงดันน้ําคงท่ี จับเวลาท่ีน้ําไหลผานตัวอยางดิน และวัดอัตราการไหลของน้ํา วัดคาความแตกตางของ
แรงดันระหวางจุด 2 จุด โดยดูจาก manometer (จุด 2 จุด คือจุดท่ีน้ําไหลเขาละจุดท่ีน้ําไหลออก) คา
สัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน อาจอธิบายไดดวยสมการนี้ 

 
(5.6) 

 
(5.7) 

 
โดยท่ี 𝑄𝑄 = ปริมาตรของน้ําท่ีไหลผานตังอยางดิน 𝐴𝐴 = พ้ืนท่ีหนาตัดตัวอยางดิน 𝑡𝑡 = เวลาท่ีใช ℎ = ความแตกตางของคาแรงดันน้ําระหวางสองจุดท่ีพิจารณา 𝐿𝐿 = ความยาวของตัวอยางดิน (ระยะทางระหวางจุดสองจุดท่ีพิจารณา) 𝑘𝑘 = คาสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน (Coefficient of 
permeability) โดยมีหนวยเชนเดียวกับความเร็ว 

 

 

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑘𝑘ℎ𝐿𝐿 𝑡𝑡 
𝑘𝑘 =

𝑄𝑄𝐿𝐿𝐴𝐴𝑡𝑡ℎ 



115 

 
รูปท่ี 5.2 การทดสอบความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดินดวยวิธีความดันคงท่ี 

(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 123) 

วิธีความดันลดลง (Falling-head method) เปนวิธีท่ีเหมาะสําหรับทดสอบท้ังดินเม็ดหยาบและ
เม็ดละเอียด หรือแมกระท่ังกรวด อุปกรณสําหรับทดสอบดวยวิธีนี้แสดงในรูปท่ี 5.3 ตัวอยางดินท่ีจะใชทดสอบ
ดวยวิธีนี้จะถูกทําใหอ่ิมตัวดวยน้ํากอน จากนั้นจะปลอยใหน้ําไหลผานตัวอยางดินโดยอาศัยแรงโนมถวง ปลอย
ใหน้ําไหลลงตามทอ (ความดันจะลดลงนั่นเอง) วัดอัตราการไหลของน้ําโดยการจับเวลา และวัดปริมาตรน้ําท่ี
ไหลผานตัวอยางดิน ถาให 𝑎𝑎 คือพ้ืนท่ีหนาตัดทอน้ําบิวเรต (Burette) ℎ1 และ ℎ2 คือคาแรงดันน้ําขณะเริ่มตน
การทดสอบและขณะสิ้นสุดการทดสอบ ดูรูปท่ี 5.3 คาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผาน
ไดของดิน สามารถหาไดดังนี้ 
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รูปท่ี 5.3 การทดสอบความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดินดวยวิธีความดันลดลง 

(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 124) 

จากรูปท่ี 5.3 ความเร็วของการลดลงของน้ําในทอบิวเรตเทากับ 𝑣𝑣 = −𝑑𝑑ℎ/𝑑𝑑𝑡𝑡 เครื่องหมายลบ
แสดงถึงการลดลงของความดันน้ํา (ℎ1 > ℎ2 ดังนั้น 𝑑𝑑ℎ = ℎ2 − ℎ1 < 0) อัตราการไหลของน้ําเขา (กอน
ผานตัวอยางดิน) จะเทากับ 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑎𝑎(𝑑𝑑ℎ/𝑑𝑑𝑡𝑡) และอัตราการไหลของน้ําออก (หลังจากผานตัวอยางดิน) 
เทากับ 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑘𝑘ℎ/𝐿𝐿 จากหลักสมดุลของมวล 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑢𝑢𝑡𝑡 จะไดวา 

 

 
(5.8) 

 
(5.9) 

 
(5.10) 

−𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑘𝑘 ℎ𝐿𝐿 𝐴𝐴 

−𝑎𝑎𝑑𝑑ℎℎ = 𝑘𝑘 𝐴𝐴𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑡𝑡 
−𝑎𝑎[ln ℎ]ℎ1ℎ2 = 𝑘𝑘 𝐴𝐴𝐿𝐿 [𝑡𝑡]0𝑡𝑡  
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(5.11) 

 
(5.12) 

 
(5.13) 

คาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน ท่ีหาไดจากท้ังสองวิธีดังกลาว
ขางตน จะเปนคาท่ีน้ํา ณ อุณหภูมิขณะทําการทดสอบ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์นี้จะตองถูกปรับแกดวยอัตราสวนของ
คาความหนืด (Viscosity) ของน้ําท่ีอุณหภูมิขณะทดสอบตอคาความหนืดของน้ําท่ีอุณหภูมิ   

คาความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน ท่ีหาไดจากหองปฏิบัติการ อาจจะมีคา
แตกตางจากคาท่ีวัดไดในสนามจริง สาเหตุสําคัญท่ีทําใหคาในหองปฏิบัติการแตกตางจากคาในสนาม ก็คือ
สภาพตัวอยางดินท่ีทําการทดสอบไมใชสภาพท่ีแทจริงของดินในสนาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีดินท่ีไมเปน
เนื้อเดียวกัน เชนดินจําพวกกรวด และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ในหองปฏิบัติการการสมมติใหน้ําไหลผานชั้นดิน
ตัวอยางในแนวดิ่ง ซึ่งในสนามจริงจะไหลผานดินในแนวเกือบจะเปนแนวราบ หรืออาจเปนแนวเอียง สภาพของ
ผิวอุปกรณบรรจุดินตัวอยาง (Permeameter) ก็มีสภาพท่ีแตกตางจากสภาพดินจริงในสนาม สรุปคือคาแรงดัน
น้ําท่ีวัดไดจากวิธีทดสอบในหองปฏิบัติการก็จะแตกตางจากคาแรงดันน้ําจริงในสนาม 

สิ่งท่ีตองพิจารณาอีกอยางในการทดสอบในหองปฏิบัติการ คืออากาศท่ีอยูในน้ําท่ีใชทดสอบและ
อากาศท่ีอยูในตัวอยางดิน ดังนั้นน้ําท่ีใชควรจะตองมีการเอาอากาศออก (De-aired) ซ่ึงอาจใชวิธีตมน้ําหรือใช
อุปกรณดูดอากาศ 

 

ตัวอยางท่ี 5.3 
กําหนดให  

ผลการทดสอบ ความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดินดวยวิธีความดันคงท่ี ของตัวอยางดินทราย
ดังรูปท่ี 5.2 มีดังนี้ 
1) ปริมาณน้ําไหลผานทรายเทากับ 250 cm3 ในเวลา 65 s  
2) ความยาวตัวอยางดินเทากับ 11.43 m  
3) ความแตกตางของแรงดันน้ําเทากับ 5.5 cm 
4) อุณหภูมิน้ําเทากับ 20℃  
5) เสนผานศูนยกลางตัวอยางดินทดสอบเทากับ 10.16 cm  

จงคํานวณหา 
คาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน (Coefficient of permeability) 

วิธีทํา 

−𝑎𝑎 ln
ℎ1ℎ2 = 𝑘𝑘 𝐴𝐴𝐿𝐿 𝑡𝑡 

𝑘𝑘 =
𝑎𝑎𝐿𝐿𝐴𝐴𝑡𝑡 ln

ℎ1ℎ2 

𝑘𝑘 =
2.3𝑎𝑎𝐿𝐿𝐴𝐴𝑡𝑡 log

ℎ1ℎ2 
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จากสมการท่ี (5.7) 𝑘𝑘 =
𝑄𝑄𝐿𝐿𝐴𝐴𝑡𝑡ℎ  𝐴𝐴 =
(𝜋𝜋)(10.16 cm)24 = 81.07 cm2  𝑘𝑘 =
𝑄𝑄𝐿𝐿𝐴𝐴𝑡𝑡ℎ =

�250 cm3�(11.43 m)

(81.07 cm2)(65 s)(5.5 cm)
= 0.0986 cm/s  

 

ตัวอยางท่ี 5.4 
กําหนดให  

ผลการทดสอบ ความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดินดวยวิธีความดันลดง ของตัวอยางดิน
ตะกอนดังรูปท่ี 5.3 มีดังนี้ 
1) ความยาวแทงดินตัวอยางเทากับ 15.80 cm  
2) เสนผานศูนยกลางตัวอยางดินทดสอบเทากับ 10.16 cm  

3) พ้ืนท่ีหนาตัดทอบิวเรตเทากับ 1.83 cm2  
4) แรงดันน้ําตอนเริ่มตน (ℎ1) เทากับ 120.0 cm  
5) แรงดันน้ําตอนปลาย (ℎ2) เทากับ 110.0 cm  
6) เวลาท่ีใชในการลดลงของแรงดันเทากับ 20.0 min (1200 s)  
7) อุณหภูมิน้ําเทากับ 20℃ 

จงคํานวณหา 
คาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน (Coefficient of permeability) 

วิธีทํา 
จากสมการท่ี  𝑘𝑘 =

2.3𝑎𝑎𝐿𝐿𝐴𝐴𝑡𝑡 log
ℎ1ℎ2  𝐴𝐴 =

(𝜋𝜋)(10.16 cm)24 = 81.07 cm2  𝑘𝑘 =
(2.3)�1.83 cm2�(15.80 cm)

(81.07 cm2)(1200 s)
log

120.0 cm110.0 cm = 2.58 × 10−5 cm/s  

 

 

5.2.2. การทดลองในสนามสําหรับหาคาสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผาน
ไดของดิน (Field tests for coefficient of permeability) 

จากหัวขอท่ีผานมา กลาวถึงความคลาดเคลื่อนของคาสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการยอม
ใหน้ําไหลผานได ท่ีวัดไดจากวิธีทดสอบในหองปฏิบัติการ ดังนั้นโดยท่ัวไป คาท่ีวัดไดจากสนามจริงจึงมีความ
นาเชื่อถือมากกวา เพราะคาท่ีวัดไดในสนามจริงวัดไดจากสภาพดินจริงๆท่ียังไมไดรับการกระทบกระเทือน 
(Undisturbed soil) และสภาพอ่ืนๆของดินท่ีถูกทดสอบ ก็อยูในสภาพจริงตามธรรมชาติ เชน ภาวะรับน้ําหนัก
บรรทุก ระดับน้ําใตดิน สภาพชั้นดิน 
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วิธีทดสอบในสนามมีหลายวิธี เชน วิธีขุดบอสูบน้ํา (Pumping borehole) แลวใสสารเคมี 
(Tracer) เชน สี เกลือ หรือสารกัมมันตภาพรังสี (radioactive tracer) ลงไปในบอใดบอหนึ่ง แลวจับเวลาท่ี
สารเคมีดังกลาวเคลื่อนท่ีระวาง 2 บอขุดท่ีอยูติดกัน รายละเอียดวิธีนี้จะไดกลาวถึงอีกครั้งในยอหนาตอไป 

 

 
รูปท่ี 5.4 บอขุดสูบน้ํา กรณีชั้นดินน้ําซึมผานไดท่ีอยูระหวางชั้นดินทึบน้ํา 

(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 127) 

รูปท่ี 5.4 แสดงตัวอยางบอขุดสูบน้ํา (Wells) ผานชั้นดินทึบน้ํา (Impermeable layer) และชั้น
ดินท่ีน้ําซึมผานได (Permeable layer or an aquifer) ซ่ึงอยูถัดลงไป และมีชั้นทึบน้ําถัดลงไปอีกชั้น (ชั้นดิน
น้ําซึมผานไดท่ีอยูระหวางชั้นดินทึบน้ําเรียกวา a confine aquifer) ถาสูบน้ําออกจากบอดวยความเร็วคงท่ี 
(Constant discharge, 𝑞𝑞) น้ําจะไหลซึมผานชั้นดินท่ียอมใหน้ําซึมผานไดเทานั้น และระดับแรงดันน้ําจะมี
แนวโนมลดลง ดังแสดงในรูปท่ี 5.4 เม่ือสูบน้ําไปสักระยะหนึ่งระดับน้ําในบอจะคงท่ี ระดับแรงดันน้ํา 
(Piezometer surface) อาจสังเกตุไดจากบอสังเกตุการณท่ีอยูหางจากบอสูบน้ําเปนระยะ 𝑟𝑟1 และ 𝑟𝑟2 โดยท่ี ℎ1 คือระดับแรงดันน้ําในบอสังเกตุการณท่ีระยะ 𝑟𝑟1 จากบอสูบน้ํา และ ℎ2 คือระดับแรงดันน้ําในบอสังเกตุ
การณท่ีระยะ 𝑟𝑟2 จากบอสูบน้ํา จากขอมูลตางๆท่ีกลาวมาขางตน สามารถนํามาคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของ
ความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของชั้นดิน (ชั้นดิน aquifer) ได 

เม่ือระดับแรงดันน้ําในรูปท่ี 5.4 อยูในสภาพสมดุล จะสามารถหาคาไฮดรอลิกเกรเดียน 𝑖𝑖 = 𝑑𝑑ℎ/𝑑𝑑𝑟𝑟 ในสมการ (5-2) ไดจากระดับน้ําในบอสังเกตุการณท่ีระยะ 𝑟𝑟1 และ 𝑟𝑟2 สวนคา 𝐴𝐴 ในสมการ (5-2) 
ก็คือพ้ืนท่ีหนาตัดของบอท่ีวัดระดับน้ํา และความหนาชั้นดินท่ีน้ําซึมผาน (𝐻𝐻) แทนคาเหลานี้ลงในสมการ (5-2) 
จะได 

ในรูปท่ี 5.5 แสดงบอขุดสูบน้ําในชั้นดินเนื้อเดียวท่ีน้ําซึมผานได (Unconfined, homogeneous 
aquifer) ในกรณีนี้ระดับแรงดันน้ําใตดินจะอยูในชั้นท่ีน้ําซึมผานได การวิเคราะหก็ใชวิธีเชนเดียวกับกรณีรูปท่ี 
5.4 ยกเวนคา 𝐴𝐴 จะกลายเปน 2𝜋𝜋ℎ ดังนั้นจะได 
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รูปท่ี 5.5 บอขุดสูบน้ํา กรณีชั้นดินเนื้อเดียวท่ีน้ําซึมผานได 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 128) 

 

ตัวอยางท่ี 5.5 
กําหนดให  

บอขุดสูบน้ําในชั้นดินท่ีอยูระหวางชั้นดินทึบน้ํา เม่ือระดับน้ําในบอทดสอบนิ่ง ไดขอมูลดังนี้ 
1) อัตราการไหลของน้ําท่ีระบายออกบอขุด เทากับ 200 gal/min  
2) ระดับน้ําในบอสังเกตุ ℎ1 = 4.50 m และ ℎ2 = 5.50 m ท่ีระยะ 𝑟𝑟1 = 18.3 m และ 𝑟𝑟2 =

54.8 m ตามลําดับ 
3) ความหนาชั้นดินระบายน้ํา เทากับ 6.0 m  

จงคํานวณหา 
คาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน (Coefficient of permeability) 

วิธีทํา 
จากสมการท่ี  𝑘𝑘 =

𝑞𝑞ln(𝑟𝑟2/𝑟𝑟1)2𝜋𝜋𝜋𝜋(ℎ1−ℎ2)
  𝑞𝑞 = (200 gal/min)(1 m3/264.17 gal)(1 min/60 𝑠𝑠) = 0.0126 m3/s  𝑘𝑘 =

(0.0126 m3/s) ln(54.8 m/18.3 m )
(2𝜋𝜋)(6.0 m)(5.50 m−4.50 m)

= 3.67 × 10−4 m/s = 3.67 × 10−2 cm/s  

 

 



121 

5.2.3. ความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของช้ันดิน (Permeability in stratified soils) 

นักวิจัยจํานวนมากพยายามศึกษาหาความสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์ของความสามารถใน
การยอมใหน้ําซึมผานได กับขนาดของเม็ดดิน (Soil’s grain size) ยกตัวอยางเชน สองงานวิจัยท่ีจะกลาวถึง
ตอไปนี้ 

 

 

รูปท่ี 5.6 ชั้นดินท่ีประกอบชั้นดินมีท่ีความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานไดแตกตางกัน 

 

 

ตัวอยางท่ี 5.6 
กําหนดให  

ชั้นดินประกอบดวยชั้นดินยอยท่ีมีความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานไดแตกตางกัน ดังรูปท่ี 5.6  
จงคํานวณหา 

1) คาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดินในแนวราบ 𝑘𝑘𝑥𝑥  
2) คาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดินในแนวดิ่ง 𝑘𝑘𝑦𝑦  

วิธีทํา 
1) จากสมการท่ี  𝑘𝑘𝑥𝑥 =

𝑘𝑘1𝜋𝜋1+𝑘𝑘2𝜋𝜋2+⋯+𝐾𝐾𝑛𝑛𝜋𝜋𝑛𝑛𝜋𝜋   𝑘𝑘𝑥𝑥 =
�1.2×10−3 cm/s�(1.5 m)+�2.8×10−4 cm/s�(2.0 m)+�5.5×10−5 cm/s�(2.5 m)1.5 m+2.0 m+2.5 m   𝑘𝑘𝑥𝑥 = 4.16 × 10−4 cm/s  

 
2) จากสมการท่ี  𝑘𝑘𝑦𝑦 =

𝜋𝜋𝜋𝜋1/𝑘𝑘1+𝜋𝜋2/𝑘𝑘2+⋯+𝜋𝜋𝑛𝑛/𝑘𝑘𝑛𝑛  𝑘𝑘𝑥𝑥 =
1.5 m+2.0 m+2.5 m

(1.5 m)/(2.4×10−4 cm/s)+(2.0 m)/(3.1×10−5 cm/s)+(2.5 m)/(4.7×10−6 cm/s)
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𝑘𝑘𝑥𝑥 = 9.96 × 10−6 cm/s  
 

 

5.3. แรงดันคาพิวลารีในดิน 

แรงดันคาพิวลารี หมายถึงแรงดันน้ํา (หรือของเหลวใดๆ) ท่ีดันข้ึนในทอท่ีขนาดหนาตัดเล็กๆท่ีจุม
อยูในน้ํา แรงดันน้ํานี้เกิดข้ึนจากแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลน้ํา และแรงยึดเหนี่ยวของน้ํากับผนังทอ รูปท่ี 5.7 
แสดงตัวอยางของแรงดันคาพิวลารี่ของน้ําในทอขนาดหนาตัดเล็กๆ (Capillary tube) เม่ือน้ําในทอดังกลาวอยู
ในสภาวะสมดุล น้ําหนักของน้ําในทอจะมีคาเทากับแรงท่ีเกิดจากความสามารถของแรงดึงท่ีผิวน้ําท่ียึดกับผนัง
ทอ 

น้ําหนักของน้ําในทอคาพิวลารี เทากับหนวยน้ําหนักน้ํา (𝛾𝛾) คูณกับปริมาตรของน้ําในทอท่ีอยู
เหนือระดับผิวน้ําดานนอกทอ (𝜋𝜋𝑟𝑟2ℎ) เม่ือ 𝑟𝑟 คือรัศมีของหนาตัดทอคาพิวลารี่ และ (ℎ) คือความสูงของ
ระดับน้ําในทอเทียบกับผิวน้ําดานนอก (ก็คือความสูงน้ําท่ีถูกดันข้ึนนั่นเอง) แรงดันน้ําข้ึนนี้ก็คือแรงดึงท่ีผิวท่ี
เกิดข้ึนรอบๆผิวดานขางภายในทอ ซ่ึงมีคาเทากับแรดึงผิว (Surface tension, 𝑇𝑇) คูณกับพ้ืนท่ีผิวดานขาง
ภายในทอ และคูณกับ cos𝛼𝛼 เม่ือ 𝛼𝛼 คือมุมระหวางแนวผนังทอคาพิวลารี่กับแนวความลาดของผิวน้ําในทอ (ดู
รูปท่ี 5.7) ในกรณีของน้ําบริสุทธิ์กับทอแกว มุม 𝛼𝛼 จะเทากับศูนย ดังนั้น cos𝛼𝛼 เทากับ 1 ดังนั้นแรงดันน้ําข้ึน
ของน้ําในทอเทากับ 2𝜋𝜋𝑇𝑇 ซึ่งแรงนี้จะเทากับน้ําหนักของน้ําในทอดังกลาวขางตน ดังนั้นจะไดวา 

 

 

รูปท่ี 5.7 แรงดันคาพิวลารี่ของน้ําในทอขนาดหนาตัดเล็กๆ 

 

 
(5.14) 

 
(5.15) 

𝜋𝜋𝑟𝑟2ℎ𝛾𝛾 = 2𝜋𝜋𝑟𝑟𝑇𝑇 

ℎ =
2𝑇𝑇𝑟𝑟𝛾𝛾  
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(5.16) 

 
โดยท่ี ℎ = ความสูงคาพิวลารี่ 𝑇𝑇 = แรดึงผิว 𝑟𝑟 = รัศมีทอคาพิวลารี่  𝑑𝑑 = เสนผานศูนยกลางทอคาพิวลารี่  𝛾𝛾 = หนวยน้ําหนักน้ํา 

สําหรับกรณีแรงดันคาพิวลารี่ในดิน แรงดันนี้จะเกิดข้ึนท่ีระดับน้ําใตดินเม่ือน้ําในชั้นดินท่ีอ่ิมตัว
ดานลางไหลข้ึนไปยังชั้นดินเหนือระดับน้ําใตดิน ความสูงของแรงดันคาพิวลารี่ในดินจะสัมพันธกับขนาดเฉลี่ย
ของชองวางในดินและขนาดเม็ดดินเฉลี่ย โดยท่ัวไปดินท่ีมีขนาดเม็ดเล็กจะมีขนาดชองวางในดินเล็ก ดังนั้นจึง
ทําใหแรงดันคาพิวลารี่สูง ในกรณีดินเหนียวซ่ึงมีขนาดเม็ดดินเล็กจึงควรมีแรงดันคาพิวลารี่สูง แตอยางไรก็ตาม
ในดินเหนียว การเกิดแรงดันคาพิวลารี่อาจใชเวลานานเพราะผลของความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได 
โดยปกติแรงดันคาพิวลารี่จะมีคาสูงในดินจําพวกท่ีมีเม็ดละเอียดปานกลาง 

การประมาณคาแรงดันคาพิวลารี่ในดิน อาจหาไดจากสมการ (5.17) ดังนี้ 

 
(5.17) 

 
โดยท่ี ℎ = ความสูงคาพิวลารี่ หนวยเปน m 𝑑𝑑 = เสนผานศูนยกลางทอคาพิวลารี่ หนวยเปน mm  

 

ตัวอยางท่ี 5.7 
กําหนดให  

หลอดแกวคาพิวลารี่ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 mm จุมอยูในน้ําแรงตึงผิวน้ําเทากับ 0.073 N/m  
จงคํานวณหา 

ความสูงคาพิวลารี่ของน้ําในหลอดแกว 
 

วิธีทํา 
ความสูงคาพิวลารี่ อาจคํานวณไดจาก ℎ =

4𝑇𝑇𝑑𝑑𝛾𝛾 =
(4)(0.073 N m⁄ )

(0.5 mm)(1 m/1000 mm)(9790 N/m3)
= 0.060 m 

หรือจาก 

ℎ =
4𝑇𝑇𝑑𝑑𝛾𝛾 

ℎ =
0.030𝑑𝑑  
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ℎ =
0.030𝑑𝑑 =

(0.030)

(0.5 mm)
= 0.060 m 

 

 

5.4. ตาขายการไหลและการไหลซึมของน้ําในดิน 

อัตราการไหลของน้ําใตดินผานชั้นดินท่ียอมใหน้ําซึมผานได (Aquifer) เปนระยะทางยาว อาจ
อธิบายไดดวยกฏของดารซ่ี (Darcy’s law) สมการ (5-2) ในกรณีเสนทางการไหลของน้ําใตดินไมปกติ หรือเปน
ระยะทางสั้นๆ สมการ (5-2) อาจไมสามารถใชได ตองใชวิธีตาขายการไหล (Flow nets) ดังจะไดอธิบายใน
รายละเอียดตอไป 

 

 

รูปท่ี 5.8 ตาขายการไหล 

 

รูปท่ี 5.8 ตาขายการไหล แสดงภาพตาขายการไหล ในภาพน้ําจะไหลซึมผานชั้นดินท่ียอมใหน้ําวึ
มผานไดใตผนังกันดิน โดยน้ําซึมจากดานเหนือน้ํา (ดานซาย) มายังดานทายน้ํา (ดานขวา) เสนโคงทึบในภาพ
เรียกวา เสนการไหล (Flow lines) แตละเสนการไหลจะแสดงถึงเสนทางการไหลซึมผานของน้ําจากฝงซายมา
ฝงขวา สวนเสนประโคงในภาพเรียกวา เสนพลังงานศักยเทียบเทา (Equipotential lines) เสนประนี้จะเชื่อจุด
ท่ีมีพลังงานเทากันบนเสนการไหลแตละเสน เสนการไหลและเสนพลังงานจะตัดกันเปนตาขายการไหล ซึ่งจะได
ใชอธิบายการไหลของน้ําใตดินในหัวขอตอไป 

5.4.1. การสรางตาขายการไหล 

การสรางตาขายการไหล ข้ันตอนแรกใหเขียนภาพหนาตัดของชั้นดินท่ีจะพิจารณาสรางเสนตา
ขายการไหล ดังตัวอยางในรูปท่ี 5.9a (แสดงระดับชั้นดินท่ีน้ําซึมผานไดและซึมผานไมได) ข้ันตอนท่ีสองใหราง
เสนการไหลประมาณสองถึงสี่เสนดังตัวอยางใน รูปท่ี 5.9b โดยพยายามลากเสนใหขนานกับแนงชั้นดินท่ีน้ําซึม
ผานไมได และพยายามใหต้ังฉากกับแนวชั้นดินท่ีน้ําซึมผานได ข้ันตอนท่ีสามใหรางเสนประแทนแนวพลังงาน
เทียบเทา โดยลากเสนใหตั้งฉากกกับเสนการไหล ดังตัวอยางในรูปท่ี 5.9c และพยายามลากเสนประตัดกับเสน
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การไหลใหเกิดเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ข้ันตอนสุดทายคือพยายามปรับเสนรางการไหลและเสนแทนพลังงานใหตัด
กันเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ใหใกลเคียงจัตุรัสมากท่ีสุด) ในรูปท่ี 5.9d ไดแสดงตายการไหลท่ีไดจากการปรับแนว
เสนตางๆใหเกิดใกลเคียงกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากท่ีสุด 

 

 

รูปท่ี 5.9 การสรางตาขายการไหล 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 141) 

5.4.2. การคํานวนอัตราการไหลซึมของน้ําผานช้ันดิน 

เม่ือสรางตาขายการไหลไดดังตัวอยางในหัวขอท่ีแลว การคํานวนอัตราการไหลซึมของน้ําอาจหา
ไดโดยดัดแปลงกฏของดารซ่ี จากสมการ (5.2) 𝑞𝑞 = 𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴 พิจารณาพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมหนึ่งอันของภาพตาขายการ
ไหล ดังรูปท่ี 5.10 เม่ือกําหนดให ∆𝑞𝑞 คืออัตราการไหล ∆ℎ คือพลังงานท่ีสูญเสีย (Drop in head energy)  
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รูปท่ี 5.10 ภาพตาขายการไหลและเสนการสูญเสียพลังงานเทียบเทา 

 

พิจารณาพ้ืนท่ีสีเหลี่ยมจัตุรัส G ในรูปท่ี 5.10 ขนาดกวาง 𝑥𝑥 ยาว 𝑦𝑦 หนา 1 หนวย (ตั้งฉากกับ
ภาพ) คา 𝑖𝑖 ในสมการ (5.2) จะเทากับ ∆ℎ/𝑥𝑥 และ 𝐴𝐴 เทากับ 𝑦𝑦 ดังนั้น ∆𝑞𝑞 = 𝑘𝑘(∆ℎ/𝑥𝑥)𝑦𝑦 เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
สี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้น 𝑦𝑦/𝑥𝑥 = 1 ดังนั้น ∆𝑞𝑞 = 𝑘𝑘∆ℎ  

ถากําหนดให 𝑁𝑁𝑑𝑑 คือจํานวนการเพ่ิมของพลังงานศักย (ระยะหางระหวางเสนแทนพลังงาน
เทียบเทา) ดังนั้น ∆ℎ = ℎ/𝑁𝑁𝑑𝑑 และ ∆𝑞𝑞 = 𝑘𝑘ℎ/𝑁𝑁𝑑𝑑  

ถากําหนดให 𝑁𝑁𝑓𝑓 คือจํานวนเสนการไหล (ระยะหางระหวางเสนการไหล) ดังนั้น ∆𝑞𝑞 = 𝑞𝑞/𝑁𝑁𝑓𝑓 
(เม่ือ 𝑞𝑞 คืออัตราการไหลของตาขายการไหลตอหนวยความกวาง) ดังนั้นจะไดวา 

 
(5.18) 

 

ตวัอยางท่ี 5.8 
กําหนดให  

ตาขายการไหลดังรูปท่ี 5.8 ตาขายการไหล กําหนดใหสัมประสิทธิ์การยอมใหน้ําซึมผานของชั้นดินเทากับ 
4.80 × 10−3 cm/s  

จงคํานวณหา 
อัตราการไหลซึมน้ําในดินตอหนวยความกวางของผนังกันดิน 

วิธีทํา 
จากกําหนด 𝑘𝑘 = (4.80 × 10−3 cm/s)(1 m / 100 cm) = 4.80 × 10−5 m/s 
จากรูปท่ี 

𝑞𝑞 =
𝑘𝑘ℎ𝑁𝑁𝑓𝑓𝑁𝑁𝑑𝑑  
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ℎ = 3.6 m− 0.9 m = 2.7 m 𝑁𝑁𝑓𝑓 = 5 และ 𝑁𝑁𝑑𝑑 = 9 
อัตราการไหลซึมน้ําในดินตอหนวยความกวางของผนังกันดิน อาจหาไดจากสมการท่ี  𝑞𝑞 =

𝑘𝑘ℎ𝑁𝑁𝑓𝑓𝑁𝑁𝑑𝑑 =
(4.80 × 10−5 m/s)(2.7 m)(5)

(9)
= 7.20 × 10−5 m3/s  

 

 

จากกท่ีกลาวมาในเรื่องตาขายการไหล สมมติฐานท่ีสําคัญคือ ดินมีคุณสมบัติเหมือนกันทุก
ทิศทาง (Isotropic) ซ่ึงทําใหคุณสมบัติการยอมใหน้ําซึมผานไดมีคาเทากันทุกทิศทาง แตในความจริงดินใน
ธรรมชาติมีคุณสมบัติไมเหมือนกันในแตละทิศทาง อยางไรก็ตาม บอยครั้งท่ีพบวาคุณสมบัติการยอมใหน้ําซึม
ผานไดในแนวด่ิงและแนวราบจะมีคาใกลเคียงกัน ซ่ึงทําใหสมมติฐานท่ีวาดินมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง
ใชได อยางไรก็ตาม ในกรณีชั้นดินท่ีน้ําซึมผานไดมีหลายชั้น ซ่ึงทําใหคุณสมบัติการยอมใหน้ําซึมผานใน
แนวราบแตกตาง (มากกวา) กับในแนวด่ิง ดังนั้นตาขายการไหบจะตองถูกปรับปรุงใหม และสมการ (5.18) ก็
จะตองถูกปรับปรุงใหม ในกรณีท่ีคา 𝑘𝑘𝑦𝑦 และ 𝑘𝑘𝑥𝑥 มีคาแตกตางกันมาก ในการสรางตาขายการไหลก็จะตองถูก
ปรับปรุงโดยใชหนาตัดแปรรูป (Transformed section) กลาวคือระยะทางในแนวด่ิงจะถูกเขียนเขาสเกล
ตามปกติ แตระยะทางตามแนวราบจะตองถูกคูณดวย �𝑘𝑘𝑦𝑦/𝑘𝑘𝑥𝑥 แลวเขียนภาพเขาสเกล ภาพตาขายการไหลท่ี
ไดนี้จะดูบิดเบี้ยวมาก กลาวคือจะมีความยาวในแนวราบท่ีดูสั้น สําหรับการคํานวนอัตราการซึมผานของน้ําจาก
สมการ (5.18) ก็จะถูกปรับใหมโดยคูณดวย �𝑘𝑘𝑦𝑦/𝑘𝑘𝑥𝑥 ดังนั้นอัตรการไหลซึมผานชั้นดินหลายชั้น ท่ีมีคุณสมบัติ
แตกตางกันทุกทิศทาง จะไดดังสมการ (5.19) ดังนี้ 

 

(5.19) 

 

  

𝑞𝑞 =
𝑘𝑘ℎ𝑁𝑁𝑓𝑓𝑁𝑁𝑑𝑑 �𝑘𝑘𝑦𝑦𝑘𝑘𝑥𝑥 
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สรุปประจาํบท 

การไหลของน้ําในดินจะข้ึนอยูกับคุณสมบัติดินท่ีเรียกวา ความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผาน
ได (Permeability) การไหลของน้ําใตดิน สามารถวิเคราะหไดดวยกฏของดารซี่ (Darcy’s law)  

วิธีการทดลองในหองปฏิบัติการ เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผาน
ไดของดิน มี 2 วิธี คือ วิธีความดันคงท่ี (Constant-head method) และวิธีความดันลดลง (Falling-head 
method) 

วิธีทดสอบในสนามมีหลายวิธี เชน วิธีขุดบอสูบน้ํา (Pumping borehole) แลวใสสารเคมี 
(Tracer) เชน สี เกลือ หรือสารกัมมันตภาพรังสี (radioactive tracer) ลงไปในบอใดบอหนึ่ง แลวจับเวลาท่ี
สารเคมีดังกลาวเคลื่อนท่ีระวาง 2 บอขุดท่ีอยูติดกัน 

แรงดันคาพิวลารี หมายถึงแรงดันน้ํา (หรือของเหลวใดๆ) ท่ีดันข้ึนในทอท่ีขนาดหนาตัดเล็กๆท่ีจุม
อยูในน้ํา แรงดันน้ํานี้เกิดข้ึนจากแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลน้ํา และแรงยึดเหนี่ยวของน้ํากับผนังทอ 

อัตราการไหลของน้ําใตดินผานชั้นดินท่ียอมใหน้ําซึมผานได (Aquifer) เปนระยะทางยาว อาจ
อธิบายไดดวยกฏของดารซี่ (Darcy’s law) สมการ (5-2) ในกรณีเสนทางการไหลของน้ําใตดินไมปกติ หรือเปน
ระยะทางสั้นๆ สมการ (5-2) อาจไมสามารถใชได ตองใชวิธีตาขายการไหล (Flow nets) 

ในเรื่องตาขายการไหล สมมติฐานท่ีสําคัญคือ ดินมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง (Isotropic) 
ซึ่งทําใหคุณสมบัติการยอมใหน้ําซึมผานไดมีคาเทากันทุกทิศทาง แตในความจริงดินในธรรมชาติมีคุณสมบัติไม
เหมือนกันในแตละทิศทาง 

 

  



129 

แบบฝกหัดทายบท 

1. น้ําไหลผานชั้นดินท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัด 2,580 cm2 ระยะทางยาว 152 cm เม่ือกําหนดคาสัมประสิทธิ์การ
ยอมใหน้ําไหลผานไดเทากับ 3.6 × 10−2 cm/s จงหาคาอัตราการไหลของน้ําผานชั้นดินนั้น 

2. น้ําปริมาณ 2000 ml ไหลผานชั้นดินทรายท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดเทากับ 60 cm2 ใชเวลา 20 min ทรายมี
อัตราสวนชองวางเทากับ 0.71 จงหาคาความเร็วการไหลและความเร็วแทจริงของน้ําผานชั้นทรายนั้น 

3. จากการทดลองเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน โดยวิธีแรงดัน
คงท่ี (constant-head) กําหนดให เสนผานศูนยกลางตัวอยางดินเทากับ 10 cm และความสูงเทากับ 
12 cm คาความแตกตางของแรงดันเทากับ 4.9 cm เม่ือน้ํามีอุณหภูมิ 20℃ น้ําไหลผานชั้นดินได
ปริมาณ 500 ml ในเวลา 152 s จงหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของ
ดิน 

4. จากการทดลองเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน โดยวิธีแรงดัน
ไมคงท่ี (falling-head) กําหนดให เสนผานศูนยกลางตัวอยางดินเทากับ 10 cm และความสูงเทากับ 
16.2 cm พ้ืนท่ีหนาตัดทอบิวเรตเทากับ 1.95 cm2 คาความแตกตางของแรงดันเทากับ 4.9 cm เม่ือน้ํา
มีอุณหภูมิ 20℃ น้ําไหลผานชั้นดินไดลดระดับจาก 100 cm มาท่ี 92 cm ในเวลา 35 min จงหาคา
สัมประสิทธิ์ของความสมารถในการยอมใหน้ําไหลผานไดของดิน 

5. ทอคาพิวลารี่แกวเสนผานศูนยกลาง 0.2 cm จุมอยุในของเหลวท่ีมีแรงตึงผิว 0.007 N/cm จงหาความ
สูงของคาพิวลารี่ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 6 
การกระจายหนวยแรงในดิน 

หัวขอเนื้อหา 
6.1. บทนํา 
6.2. แรงดันแนวดิ่งใตแรงกระทําแบบจุด 
6.3. แรงดันแนวดิ่งใตน้ําหนักบรรทุกแบบแผกระจายสมํ่าเสมอท่ีผิวดิน 
สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 

1. สามารถคํานวณแรงดันใตแรงกระทําแบบจุดดวยวิธีสมการเวสเทอรการด 
2. สามารถคํานวณแรงดันใตแรงกระทําแบบจุดดวยวิธีบูสิเนค 
3. สามารถคํานวณหนวยแรงในแนวดิ่งโดยประมาณ ท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากน้ําหนักกระทํา 
4. สามารถคํานวณหนวยแรงในแนวดิ่งใตน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีวงกลม 
5. สามารถคํานวณหนวยแรงในแนวดิ่งใตน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา และการวัดผล 
2. นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอนั้น 
4. สรุปเนื้อหาประจําบท 
5. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน (ถามี) และกําหนดวันสง 
6. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในลําดับตอไป (ถามี) เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษามากอนลวงหนา 
7. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีกลศาสตร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียนและสงงาน 
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2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
3. ประเมินจากการทําการบานและรายงาน (ถามี) 
4. ประเมินผลจากแบบฝกหัดทายบท 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากการสงการบานและรายงานไดตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการทําแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
 
 

 



 

บทท่ี 6 
การกระจายหนวยแรงในดิน 

 

6.1. บทนํา 

ถาสมมติใหน้ําหนักท้ังหมดท่ีลงฐานรากเทากับ 1 ton และกําหนดใหพ้ืนท่ีฐานรากเทากับ 1 m2 
ดังนั้นหนวยแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีพ้ืนท่ีสัมผัสระหวางพ้ืนฐานรากกับดินท่ีรองรับจะเทากับ 1 ton/m2 หนวยแรง 
(หรือแรงดัน) ท่ีเกิดข้ึนระดับดินท่ีระดับพ้ืนฐานรากนี้ จะถูกสงถายลงไปในชั้นดินและจะคอยๆลดลงตามความ
ลึก ดูรูปท่ี 6.1 จะเห็นวาแรงดัน 𝑃𝑃2 มีคานอยกวา 𝑃𝑃1 เม่ือ 𝑃𝑃2 อยูท่ีระดับความลึก 𝑑𝑑2 ซ่ึงมากกวา 𝑑𝑑1 การ
กระจายของหนวยแรงในดินนี้จะมีความสําคัญโดยเฉพาะในการวิเคราะหเสถียรภาพและการทรุดตัวของชั้นดิน 
ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดในบทตอๆไป 

 

รูปท่ี 6.1 ลักษณะการกระจายแรงดันในดินท่ีระดับความลึกตางกัน 

6.2. แรงดันแนวดิ่งใตแรงกระทําแบบจุด 

วิธีการคํานวณแรงดันใตแรงกระทําแบบจุดท่ีกลาวถึงในบทนี้มี 2 วิธีคือ วิธีสมการเวสเทอรการด 
(Westergaard equation) และวิธีบูสิเนค (Boussinesq Equation) ท้ังสองวิธีนี้ใชสมมติฐานวิธีอีลาสติคโดย
สมมติใหหนวยแรง (Stress) เปนสัดสวนกับความเครียด (Strain) และสมมติใหดินเปนวัสดุเนื้อเดียว 
(homogeneous material) วิธีเวสเทอรการดใชสมมติฐานท่ีวามีชั้นดินอีลาสติคกับชั้นดินไมมีอีลาสติค 
(inelastic) สําหรับวิธีบูสิเนคใชสมมติฐานชั้นดินท้ังหมดเปนอีลาสติค 

6.2.1. สมการเวสเทอรการด (Westergaard Equation) 

แรงดันแนวดิ่งเนื่องจากน้ําหนักภายนอก หรือ หนวยแรงในแนวดิ่งท่ีเพ่ิมข้ึน (vertical stress 
increment) ในดินใตแนวแรงกระทําแบบจุด อาจสามารถคํานวณไดโดยสมการเวสเทอรการด ดังตอไปนี้ 
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(6.1) 

 
โดยท่ี  𝑝𝑝 = หนวยแรงในแนวดิ่งท่ีระดับความลึก 𝑧𝑧 วัดจากระดับท่ีแรงกระทํา 𝑃𝑃 = แรงหรือน้ําหนักกระทําแบบจุด 𝜇𝜇 = อัตราสวนปวรซองของดิน 𝑧𝑧 = ความลึกวัดจากระดับท่ีแรงกระทํา 𝑟𝑟 = ระยะทางในแนวราบ วัดจากแนวดิ่งท่ีแรงกระทํา 𝑃𝑃 ถึงตําแหนงท่ีพิจารณาหนวยแรง  

หนวยแรงหรือแรงดันในแนวด่ิงท่ีเพ่ิมข้ึน เปนหนวยแรงท่ีเพ่ิมข้ึนจากหนวยแรงท่ีมีอยูเดิมกอนท่ี
จะมีแรงกระทํา 𝑃𝑃 ซึ่งหนวยแรงท่ีมีอยูเดิมกอนมีแรงกระทําภายนอกนี้หมายถึง แรงดันหรือน้ําหนักดินท่ีอยู
เหนือระดับดินท่ีพิจารณา หรือเรียกวา หนวยแรงกดทับ (overburden pressure) จากสมการ (6.1) ถา
กําหนดใหคา 𝜇𝜇 เทากับศูนย กลาวคือสมมติวาดินเม่ือรับแรงกระทําจะไมเกิดการขยายตัวดานขาง จะไดสมการ 
(6.2) ดังนี้ 

 

(6.2) 

 
โดยท่ี  𝑝𝑝 = หนวยแรงในแนวดิ่งท่ีระดับความลึก 𝑧𝑧 วัดจากระดับท่ีแรงกระทํา 𝑃𝑃 = แรงหรือน้ําหนักกระทําแบบจุด 𝑧𝑧 = ความลึกวัดจากระดับท่ีแรงกระทํา 𝑟𝑟 = ระยะทางในแนวราบ วัดจากแนวดิ่งท่ีแรงกระทํา 𝑃𝑃 ถึงตําแหนงท่ีพิจารณาหนวยแรง  

6.2.2. สมการบูสิเนค (Boussineq Equation) 

แรงดันแนวด่ิงเนื่องจากน้ําหนักภายนอก หรือ หนวยแรงในแนวด่ิงท่ีเพ่ิมข้ึน (vertical stress 
increment) ในดินใตแนวแรงกระทําแบบจุด อาจสามารถคํานวณไดโดยสมการบูสิเนค ดังตอไปนี้ 

 

(6.3) 

 
โดยท่ี  𝑝𝑝 = หนวยแรงในแนวดิ่งท่ีระดับความลึก 𝑧𝑧 วัดจากระดับท่ีแรงกระทํา 𝑃𝑃 = แรงหรือน้ําหนักกระทําแบบจุด 

𝑝𝑝 =
𝑃𝑃�(1− 2𝜇𝜇)(2− 2𝜇𝜇)

2𝜋𝜋𝑧𝑧2 �(1− 2𝜇𝜇)
(2− 2𝜇𝜇)

+ �𝑟𝑟𝑧𝑧�2�3/2 

𝑝𝑝 =
𝑃𝑃𝜋𝜋𝑧𝑧2 �1 + 2 �𝑟𝑟𝑧𝑧�2�3/2 

𝑝𝑝 =
3𝑃𝑃

2𝜋𝜋𝑧𝑧2 �1 + �𝑟𝑟𝑧𝑧�2�5/2 
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 𝑧𝑧 = ความลึกวัดจากระดับท่ีแรงกระทํา 𝑟𝑟 = ระยะทางในแนวราบ วัดจากแนวดิ่งท่ีแรงกระทํา 𝑃𝑃 ถึงตําแหนงท่ีพิจารณาหนวยแรง  

สมการ (6.3) นี้มักจะใหคาท่ีมากกวาสมการของเวสเทอการด เม่ืออัตราสวน 𝑟𝑟/𝑧𝑧 มีคานอย 
อยางไรก็ตามสมการนี้ก็ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

ตัวอยางท่ี 6.1 
กําหนดให  

น้ําหนักกระทําแบบจุด 𝑃𝑃 = 2,224 kN กระทําท่ีผิวดิน 
จงคํานวณหา 

1. หนวยแรงในแนวดิ่ง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากน้ําหนักกระทําแบบจุดนี้ ท่ีระดับความลึก 6 m จากผิวดิน 
2. หนวยแรงในแนวด่ิง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากน้ําหนักกระทําแบบจุดนี้ ท่ีระดับความลึก 6 m หางจากแนว

แรง 4.50 m 

วิธีทํา 
1. จากกําหนด 𝑧𝑧 = 6 m และ 𝑟𝑟 = 0 m และ 𝑃𝑃 = 2,224 kN แทนคาในสมการ (6.3) จะได 𝑝𝑝 =

(3)(2,224 kN)

(2)(3.14)(6 m)2[1 + (0)2]5/2 = 29.51 kN/m2 
 
2. จากกําหนด 𝑧𝑧 = 6 m และ 𝑟𝑟 = 4.50 m และ 𝑃𝑃 = 2,224 kN แทนคาในสมการ (6.3) จะได 𝑝𝑝 =

(3)(2,224 kN)

(2)(3.14)(6 m)2[1 + (4.50 m/6 m)2]5/2 = 9.67 kN/m2 
 

6.3. แรงดันแนวดิ่งใตน้ําหนักบรรทุกแบบแผกระจายสมํ่าเสมอท่ีผิวดิน 

ในทางปฏิบัติวิธีการหาคาแรงดันในแนวด่ิงในดินใตน้ําหนักบรรทุกแบบจุดอาจไมคอยไดพบใน
งานจริง เพราะสวนใหญน้ําหนักบรรทุกแบบจุดจะถูกสงถายเขาสูดินแบบน้ําหนักแผกระจาย ตัวอยางเชน 
น้ําหนักจากเสาตอมอจะสงผานนฐานรากเขาสูดิน ดังนั้นน้ําหนักบรรทุกแผกระจายจะถูกสงถายเขาสูชั้นดิน
ดานลางไมใชดินรับน้ําหนักบรรทุกแบบจุดจากเสาตอมอ การคํานวณหนวยแรงดันในแนวด่ิงภายใตน้ําหนัก
บรรทุกแบบแผกระจายสมํ่าเสมออาจทําได 2 วิธีดังนี้ 

1) วิธีประมาณ (Approximate method)  
2) วิธีอีลาสติค (Elastic method)  

6.3.1. วิธีประมาณ 

วิธีนี้ใชสมมติฐานท่ีวา พ้ืนท่ีในแนวราบของหนวยแรงใตน้ําหนักกระทําแบบจุด 𝑃𝑃 จะเพ่ิมข้ึนตาม
ความลึกดวยอัตราสวน 2:1 ดังแสดงในรูปท่ี 6.2 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการคํานวณหนวยแรงในแนวด่ิงท่ี
เพ่ิมข้ึน 𝑝𝑝 ไดดังนี้ 
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(6.4) 

 
โดยท่ี  𝑝𝑝 = หนวยแรงในแนวดิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนโดยประมาณท่ีระดับความลึก 𝑧𝑧 วัดจากระดับท่ีแรงกระทํา 𝑃𝑃 = แรงหรือน้ําหนักกระทําท้ังหมด 𝐵𝐵 = ความกวางของพ้ืนท่ีแรงกระทํา 𝐿𝐿 = ความกวางของพ้ืนท่ีแรงกระทํา 𝑧𝑧= ความลึกวัดจากระดับท่ีแรงกระทํา 

 

 

รูปท่ี 6.2 การกระจายหนวยแรงวิธีโดยประมาณ 

วิธีโดยประมาณนี้เหมาะท่ีจะใชในข้ันตอนการออกแบบฐานรากข้ันตน เพราะการคํานวณ
คอนขางงายและรวดเร็ว อยางไรก็ตามในการวิเคราะหการทรุดตัวของชั้นดิน วิธีการคํานวณหนวยแรง
โดยประมาณนี้อาจไมเหมาะสม วิธีท่ีเหมาะสมมากกวาคือ วิธีอีลาสติค ซึ่งจะไดกลาวในหัวขอตอไป โดยวิธีอีลา
สติคจะแยกเปน 3 กรณีตามรูปแบบน้ําหนักแผกระจาย คือ กรณีน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีวงกลม 
พ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม และพ้ืนท่ีแถบยาว 

ตัวอยางท่ี 6.2 
กําหนดให  

น้ําหนักแผกระจายกระทํา 240 kN/m2 กระทําท่ีผิวดินบนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมขนาด 3 m × 5 m 

𝑝𝑝 =
𝑃𝑃

(𝐵𝐵 + 𝑧𝑧)(𝐿𝐿 + 𝑧𝑧)
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จงคํานวณหา 
หนวยแรงในแนวดิ่ง 𝑝𝑝 โดยประมาณ ท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากน้ําหนักกระทํานี้ ท่ีระดับความลึก 6 m จากผิวดิน 

วิธีทํา 
จากกําหนด 𝑧𝑧 = 6 m และ 𝑃𝑃 = (240 kN/m2)(3 m)(5 m) = 3,600 kN  
แทนคาในสมการ (6.4) จะได 𝑝𝑝 =

(3,600 kN)

(3 m + 6 m)(5 m + 6 m)
= 36.36 kN/m2 

 

6.3.2. วิธีอีลาสติก กรณีน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีวงกลม 

หนวยแรงในแนวดิ่งใตน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีวงกลมอาจคํานวณไดโดยอาศัยตารางท่ี 
6.1 เม่ือให 𝑟𝑟 คือรัศมีในแนวราบวัดจากศูนยกลางพ้ืนท่ีวงกลมท่ีรับน้ําหนักบรรทุก และ 𝑧𝑧 คือ ระดับความลึกท่ี
พิจารณาหนวยแรง และ 𝑎𝑎 คือ รัศมีของพ้ืนท่ีวงกลมรับน้ําหนักบรรทุก เม่ือไดคา 𝑟𝑟/𝑎𝑎 และ 𝑧𝑧/𝑎𝑎 ก็จะได คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล (influence coefficient) ซึ่งหาไดจากตารางท่ี 6.1 ซึ่งหนวยแรงในแนวดิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนจะ
เทากับ น้ําหนักบรรทุกคูณกับสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

ตารางท่ี 6.1 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล กรณีน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีวงกลม 

  

0.00 0.25 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

0.25 0.986 0.983 0.964 0.460 0.015 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000

0.50 0.911 0.895 0.840 0.418 0.060 0.010 0.003 0.000 0.000 0.000

0.75 0.784 0.762 0.691 0.374 0.105 0.025 0.010 0.002 0.000 0.000

1.00 0.646 0.625 0.560 0.335 0.125 0.043 0.016 0.007 0.003 0.000

1.25 0.524 0.508 0.455 0.295 0.135 0.057 0.023 0.010 0.005 0.001

1.50 0.424 0.413 0.374 0.256 0.137 0.064 0.029 0.013 0.007 0.002

1.75 0.346 0.336 0.309 0.223 0.135 0.071 0.037 0.018 0.009 0.004

2.00 0.284 0.277 0.258 0.194 0.127 0.073 0.041 0.022 0.012 0.006

2.50 0.200 0.196 0.186 0.150 0.109 0.073 0.044 0.028 0.017 0.011

3.00 0.146 0.143 0.137 0.117 0.091 0.066 0.045 0.031 0.022 0.015

4.00 0.087 0.086 0.083 0.076 0.061 0.052 0.041 0.031 0.024 0.018

5.00 0.057 0.057 0.056 0.052 0.045 0.039 0.033 0.027 0.022 0.018

7.00 0.030 0.030 0.029 0.028 0.026 0.024 0.021 0.019 0.016 0.015

10.00 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011

𝑧𝑧/𝑎𝑎𝑟𝑟/𝑎𝑎
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ตัวอยางท่ี 6.3 
กําหนดให  

น้ําหนักแผกระจาย 300 kN/m2 กระทําบนพ่ืนท่ีวงกลมเสนผานศูนยกลาง 4 m ท่ีผิวดิน กําหนดใหหนวย
น้ําหนักดินเทากับ 16.97 kN/m3 

จงคํานวณหา 
1. หนวยแรงในแนวดิ่ง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีตําแหนงศูนยกลางน้ําหนัก ท่ีระดับความลึก 5 m จากผิวดิน 
2. หนวยแรงรวมในแนวดิ่ง ท่ีตําแหนงเดียวกับขอ 1 

วิธีทํา 
1. จากกําหนด 𝑎𝑎 = 2 m, 𝑧𝑧 = 5 m และ 𝑟𝑟 = 0 m  𝑟𝑟/𝑎𝑎 = 0 และ 𝑧𝑧/𝑎𝑎 = 5/2 = 2.50  

จากตารางท่ี 6.1 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.200 
ดังนั้นจะไดหนวยแรงในแนวด่ิง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน 𝑝𝑝 = (0.200)(300 kN/m2) = 60.0 kN/m2 

 
2. หนวยแรงรวมในแนวดิ่ง เทากับ ผลรวมของหนวยแรงกดทับ 𝑝𝑝0 และหนวยแรงในแนวด่ิง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน 

จากหนวยแรงกดทับ 𝑝𝑝0 = 𝛾𝛾𝑧𝑧 = (16.97 kN/m3)(5 m) = 84.8 kN/m2 
ดังนั้น หนวยแรงรวมในแนวดิ่ง เทากับ 84.8 kN/m2 + 60.0 kN/m2 = 144.8 kN/m2 

 
 

6.3.3. วิธีอีลาสติก กรณีน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม 

หนวยแรงแนวดิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกบนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม สามารถคํานวณไดโดยอาศัย
ตารางท่ี 6.2 ในตารางดังกลาวกําหนดให 𝑧𝑧 คือ ระดับความลึกจากระดับพ้ืนท่ีรับน้ําหนักบรรทุก และ 𝐴𝐴 คือ 
ความกวางของพ้ืนท่ีน้ําหนักบรรทุก และ 𝐵𝐵 คือ ความยาวของพ้ืนท่ีน้ําหนักบรรทุก และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 และ 𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 เม่ือไดคา 𝑛𝑛 และ 𝑚𝑚 ก็จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากตารางท่ี 6.2 ซ่ึงหนวยแรงท่ีเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากน้ําหนักบรรทุกจะเทากับน้ําหนักบรรทุกคูณกับสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

ขอสังเกตุท่ีสําคัญในการใชตารางท่ี 6.2 คือ คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลท่ีไดนั้นเปนคาท่ีมุมของพ้ืนท่ี
รับน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมเทานั้น ดังนั้นถาตองการหาคาหนวยแรงท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีตําแหนง
ก่ึงกลางพ้ืนท่ีสี่เหลียม ก็ตองพิจารณาแบงพ้ืนท่ีดังกลาวออกเปนสี่เหลี่ยมหลายชิ้นท่ีมีตําแหนงมุมเปนตําแหนง
ท่ีพิจารณาหนวยแรง ซ่ึงหนวยแรงเพ่ิมข้ึนท้ังหมดด็จะเทากับคาหนวยแรงท่ีคํานวณไดจากพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมยอยๆ
รวมกันนั่นเอง 



139 
 

ตารางท่ี 6.2 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล กรณีน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม 

 

 

ตัวอยางท่ี 6.4 
กําหนดให  

น้ําหนักแผกระจาย 190 kN/m2 กระทําบนพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 4.5 m X 6 m ท่ีผิวดิน  
จงคํานวณหา 

หนวยแรงในแนวดิ่ง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีระดับความลึก 3 m จากผิวดินใตจุดมุมของพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม 

วิธีทํา 
จากกําหนด 𝐴𝐴 = 4.5 m, 𝐵𝐵 = 6 m, 𝑧𝑧 = 3 m  
ดังนั้น  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 4.5/3 = 1.5 และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 6/3 = 2.0  
ดังนั้น  
จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.223 
ดังนั้นจะไดหนวยแรงในแนวด่ิง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน 𝑝𝑝 = (0.200)(300 kN/m2) = 60.0 kN/m2 

 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 5.0 10.0

0.1 0.005 0.009 0.013 0.017 0.020 0.022 0.024 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.031 0.031 0.032 0.032 0.032 0.032

0.2 0.009 0.018 0.026 0.033 0.039 0.043 0.047 0.050 0.053 0.055 0.057 0.059 0.061 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062

0.3 0.013 0.026 0.037 0.047 0.056 0.063 0.069 0.073 0.077 0.079 0.083 0.086 0.089 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090

0.4 0.017 0.033 0.047 0.060 0.071 0.080 0.087 0.093 0.098 0.101 0.106 0.110 0.113 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115

0.5 0.020 0.039 0.056 0.071 0.084 0.095 0.103 0.110 0.116 0.120 0.126 0.131 0.135 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137

0.6 0.022 0.043 0.063 0.080 0.095 0.107 0.117 0.125 0.131 0.136 0.143 0.149 0.153 0.155 0.156 0.156 0.156 0.156

0.7 0.024 0.047 0.069 0.087 0.103 0.117 0.128 0.137 0.144 0.149 0.157 0.164 0.169 0.170 0.171 0.172 0.172 0.172

0.8 0.026 0.050 0.073 0.093 0.110 0.125 0.137 0.147 0.154 0.160 0.168 0.176 0.181 0.183 0.184 0.185 0.185 0.185

0.9 0.027 0.053 0.077 0.098 0.116 0.131 0.144 0.154 0.162 0.168 0.178 0.186 0.192 0.194 0.195 0.196 0.196 0.196

1.0 0.028 0.055 0.079 0.101 0.120 0.136 0.149 0.160 0.168 0.175 0.185 0.193 0.200 0.202 0.203 0.204 0.205 0.205

1.2 0.029 0.057 0.083 0.106 0.126 0.143 0.157 0.168 0.178 0.185 0.196 0.205 0.212 0.215 0.216 0.217 0.218 0.218

1.5 0.030 0.059 0.086 0.110 0.131 0.149 0.164 0.176 0.186 0.193 0.205 0.215 0.223 0.226 0.228 0.229 0.230 0.230

2.0 0.031 0.061 0.089 0.113 0.135 0.153 0.169 0.181 0.192 0.200 0.212 0.223 0.232 0.236 0.238 0.239 0.240 0.240

2.5 0.031 0.062 0.090 0.115 0.137 0.155 0.170 0.183 0.194 0.202 0.215 0.226 0.236 0.240 0.242 0.244 0.244 0.244

3.0 0.032 0.062 0.090 0.115 0.137 0.156 0.171 0.184 0.195 0.203 0.216 0.218 0.238 0.242 0.244 0.246 0.247 0.247

5.0 0.032 0.062 0.090 0.115 0.137 0.156 0.172 0.185 0.196 0.204 0.217 0.229 0.239 0.244 0.246 0.249 0.249 0.249

10.0 0.032 0.062 0.090 0.115 0.137 0.156 0.172 0.185 0.196 0.205 0.218 0.230 0.240 0.244 0.247 0.249 0.250 0.250

0.032 0.062 0.090 0.115 0.137 0.156 0.172 0.185 0.196 0.205 0.218 0.230 0.240 0.244 0.247 0.249 0.250 0.250

𝑚𝑚 𝑛𝑛 𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 ∞

∞
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ตัวอยางท่ี 6.5 
กําหนดให  

ฐานรากสี่เหลี่ยมขนาด 1.5 m X 1.5 m อยูท่ีระดับความลึก 1 m จากผิวดิน รับน้ําหนักจากตอมอ (รวม
น้ําหนักฐานรากและดินถมเหนือฐานราก) 650 kN กําหนดใหหนวยน้ําหนักดินเทากับ 17.32 kN/m3  

จงคํานวณหา 
หนวยแรงสุทธิในแนวดิ่ง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน (ไมรวมหนวยแรงจากน้ําหนักกดทับของดินเหนือฐานราก) ท่ีระดับ
ความลึก 6 m จากผิวดินใตจุดศุนยกลางฐานราก 

 

รูปท่ี 6.3 ภาพประกอบตัวอยางท่ี 6.5 
 

วิธีทํา 
แบงพ้ืนท่ีฐานรากออกเปน 4 สวนเทาๆกัน คือ 0.75 m X 0.75 m  
ดังนั้น 𝐴𝐴 = 0.75 m, 𝐵𝐵 = 0.75 m, 𝑧𝑧 = 5 m  
ดังนั้น  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 0.75/5 = 0.15 และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 0.75/5 = 0.15  
ดังนั้น  
จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.0103 สําหรับพ้ืนท่ี 0.75 m X 0.75 m 
 
หนวยแรงสุทธิ เทากับ หนวยแรงท่ีเกิดจากน้ําหนักตอมอ หักออกดวย หนวยแรงจากน้ําหนักกดทับของดิน
เหนือฐานราก คือ (650 kN)/((1.5 m)(1.5 m))− (17.32kN/m3 )(1 m) = 271.6 kN/m2 
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จากพ้ืนท่ีฐานรากท้ังหมด เทากับ 4 เทาของพ้ืนท่ี 0.75 m X 0.75 m 
ดังนั้นจะไดหนวยแรงสุทธใินแนวดิ่ง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีกึงกลางฐานราก จึงเทากับ 4 เทาของหนวยแรงท่ีมุมของ
พ้ืนท่ี 0.75 m X 0.75 m เทากับ 𝑝𝑝 = (4)(0.0103)(271.6 kN/m2) = 11.2 kN/m2 

 

ตัวอยางท่ี 6.6 
กําหนดให  

น้ําหนักแผกระจาย 67 kN/m2 กระทําบนพ้ืนท่ีรูปตัวแอลดังรูปท่ี 6.4  
จงคํานวณหา 

หนวยแรงในแนวดิ่ง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีจุด A ท่ีระดับความลึก 4.5 m จากผิวดินใตจุดมุมของพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม 
 

 

รูปท่ี 6.4 ภาพประกอบตัวอยางท่ี 6.6 
 

วิธีทํา 
แบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 สวนคือ พ้ืนท่ี ABCD, ADEF และ AFGH ซึ่งจุดด A เปนจุดมุมรวมพ้ืนท่ีท้ังหมดนี้ 
 
พิจารณาพ้ืนท่ี ABCD 
จากความยาวดาน 𝐴𝐴 = 18 m, 𝐵𝐵 = 13.5 m, 𝑧𝑧 = 4.5 m  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 18/4.5 = 4  และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 13.5/4.5 = 3  
จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.245 
 
พิจารณาพ้ืนท่ี ADEF 
จากความยาวดาน 𝐴𝐴 = 9 m, 𝐵𝐵 = 13.5 m, 𝑧𝑧 = 4.5 m  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 9/4.5 = 2 และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 13.5/4.5 = 3  
จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.238 
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พิจารณาพ้ืนท่ี AFGH 
จากความยาวดาน 𝐴𝐴 = 9 m, 𝐵𝐵 = 9 m, 𝑧𝑧 = 4.5 m  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 9/4.5 = 2 และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 9/4.5 = 2  
จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.232 
 
ดังนั้นจะไดหนวยแรงในแนวด่ิง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน 𝑝𝑝 = (0.245 + 0.238 + 0.232)(67 kN/m2) = 47.9 kN/m2 

 

ตัวอยางท่ี 6.7 
กําหนดให  

น้ําหนักแผกระจาย 80 kN/m2 กระทําบนพ้ืนทีสี่เหลี่ยมพ้ืนผา ABCD รูปท่ี 6.5  
จงคํานวณหา 

หนวยแรงในแนวด่ิง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีจุด G ท่ีระดับความลึก 3 m จากผิวดินใตจุด G ซ่ึงอยูนอกพ้ืนท่ีดังรูปท่ี 
6.5  
 

 

รูปท่ี 6.5 ภาพประกอบตัวอยางท่ี 6.7 
 

วิธีทํา 
พิจารณาพ้ืนท่ี DEGI ซึ่งจุด G เปนจุดมุมพ้ืนท่ีนี้ 
พิจารณาพ้ืนท่ี ABCD จะไดวา 
น้ําหนักลงพ้ืนท่ี ABCD = น้ําหนักลงพ้ืนท่ี DEGI – AEGH – CFGI +BFGH 
 
พิจารณาพ้ืนท่ี DEGI 
จากความยาวดาน 𝐴𝐴 = 2.1 m, 𝐵𝐵 = 3.6 m, 𝑧𝑧 = 3 m  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 2.1/3 = 0.7  และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 3.6/3 = 1.2  
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จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลสําหรับพ้ืนท่ี DEGI เทากับ 0.157 
 
พิจารณาพ้ืนท่ี AEGH 
จากความยาวดาน 𝐴𝐴 = 0.6 m, 𝐵𝐵 = 3.6 m, 𝑧𝑧 = 3 m  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 0.6/3 = 0.2  และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 3.6/3 = 1.2  
จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลสําหรับพ้ืนท่ี AEGH เทากับ 0.057 
 
พิจารณาพ้ืนท่ี CFGI 
จากความยาวดาน 𝐴𝐴 = 2.1 m, 𝐵𝐵 = 0.6 m, 𝑧𝑧 = 3 m  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 2.1/3 = 0.7  และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 0.6/3 = 0.2  
จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลสําหรับพ้ืนท่ี CFGI เทากับ 0.047 
 
พิจารณาพ้ืนท่ี BFGH 
จากความยาวดาน 𝐴𝐴 = 0.6 m, 𝐵𝐵 = 0.6 m, 𝑧𝑧 = 3 m  𝑚𝑚 = 𝐴𝐴/𝑧𝑧 = 0.6/3 = 0.2  และ 𝑛𝑛 = 𝐵𝐵/𝑧𝑧 = 0.6/3 = 0.2  
จากตารางท่ี 6.2 จะไดคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลสําหรับพ้ืนท่ี DEGI เทากับ 0.018 
 
ดังนั้นจะไดหนวยแรงในแนวด่ิง 𝑝𝑝 ท่ีเพ่ิมข้ึน 𝑝𝑝 = (0.157− 0.057− 0.047 + 0.018)(80 kN/m2) = 5.68 kN/m2 
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สรุป 

วิธีการคํานวณแรงดันใตแรงกระทําแบบจุดท่ีกลาวถึงในบทนี้มี 2 วิธีคือ วิธสมการเวสเทอรการด 
(Westergaard equation) และวิธีบูสิเนค (Boussinesq Equation) ท้ังสองวิธีนี้ใชสมมติฐานวิธีอีลาสติค 

หนวยแรงหรือแรงดันในแนวด่ิงท่ีเพ่ิมข้ึน เปนหนวยแรงท่ีเพ่ิมข้ึนจากหนวยแรงท่ีมีอยูเดิมกอนท่ี
จะมีแรงกระทํา 𝑃𝑃 ซ่ึงหนวยแรงท่ีมีอยูเดิมกอนมีแรงกระทําภายนอกนี้หมายถึง แรงดันหรือน้ําหนักดินท่ีอยู
เหนือระดับดินท่ีพิจารณา หรือเรียกวา หนวยแรงกดทับ (overburden pressure) 

แรงดันแนวด่ิงเนื่องจากน้ําหนักภายนอก หรือ หนวยแรงในแนวด่ิงท่ีเพ่ิมข้ึน (vertical stress 
increment) ในดินใตแนวแรงกระทําแบบจุด อาจสามารถคํานวณไดโดยสมการบูสิเนค การคํานวณหนวย
แรงดันในแนวด่ิงภายใตน้ํ าหนักบรรทุกแบบแผกระจายสมํ่าเสมออาจทําได  2 วิธี คือ วิธีประมาณ 
(Approximate method) และ วิธีอีลาสติค (Elastic method) 

วิธีโดยประมาณนี้เหมาะท่ีจะใชในข้ันตอนการออกแบบฐานรากข้ันตน เพราะการคํานวณ
คอนขางงายและรวดเร็ว อยางไรก็ตามในการวิเคราะหการทรุดตัวของชั้นดิน วิธีการคํานวณหนวยแรง
โดยประมาณนี้อาจไมเหมาะสม วิธีท่ีเหมาะสมมากกวาคือ วิธีอีลาสติค โดยวิธีอีลาสติคจะแยกเปน 3 กรณีตาม
รูปแบบน้ําหนักแผกระจาย คือ กรณีน้ําหนักบรรทุกแผกระจายบนพ้ืนท่ีวงกลม พ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม และพ้ืนท่ีแถบ
ยาว ซึ่งหนวยแรงในแนวดิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนจะเทากับ น้ําหนักบรรทุกคูณกับสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
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แบบฝกหัดทายบท 

1. พ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 2 m. X 3 m. รับน้ําหนักบรรทุกแผกระจายสมํ่าเสมอ 195 kN/m2 ท่ีผิวดิน 
จงหาคาหนวยแรงแนวดิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุก ท่ีระดับความลึกจากผิวดิน 1 m. 3 m. และ 
5 m. โดยใชวิธีประมาณ 

2. พ้ืนท่ีวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 m. รับน้ําหนักบรรทุกแผกระจายสมํ่าเสมอ 215 kN/m2 ท่ีผิว
ดิน จงหาหนวยแรงท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากน้ําหนักบรรทุก ท่ีระดับลึก 5 m. ใตจุดศุนยกลางพ้ืนท่ีวงกลม และ
ท่ีระดับลึก 5 m. ใตจุดท่ีหางออกไปจากจุดศูนยกลางพ้ืนท่ีวงกลม 

3. ฐานรากสี่เหลี่ยมขนาด 2 m. X 2 m. วางอยูระดับลึกจากผิวดิน 1.8 m. รับน้ําหนักจากตอมอ 1000 kN 
จงหาหนวยแรงในแนวด่ิงท้ังหมดท่ีระดับลึกจากผิวดิน 5.8 m. ใตจุดก่ึงกลางฐานราก เม่ือกําหนดใหดินมี
หนวยน้ําหนักเทากับ 16.8 kN/m3 

4. พ้ืนท่ีดังรูปท่ี 6.6 รับน้ําหนักบรรทุกแผกระจายสมํ่าเสมอ 95 kN/m2 จงหาหนวยแรงท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก
น้ําหนักบรรทุก ท่ีระดับความลึก 7 m. ใตจุด A และ E 
 

 

รูปท่ี 6.6 พ้ืนท่ีรูปทรงตัวแอลรับน้ําหนักบรรทุก 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 7 
การบีบอัดตัวคายนํ้าและการทรุดตัวของดิน 

หัวขอเนื้อหา 
7.1. บทนํา 
7.2. การทรุดตัวทันทีของดินเหนียวเม่ือรับน้ําหนักบรรทุก 
7.3. การทดสอบการบีบอัดตัวคายน้ํา 
7.4. ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําปกติ 
7.5. ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําเกินปกติ 
7.6. การบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม 
7.7. การทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 
7.8. เวลาในการทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 
7.9. การทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันรอง 
7.10. การทรุดตัวของชั้นดินทราย 
สรปุประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 

1. สามารถอธิบายสาเหตุการทรุดตัวของโครงสราง 
2. สามารถคํานวณหาการทรุดตัวทันทีของดินเหนียวเม่ือรับน้ําหนักบรรทุก 
3. สามารถอธิบายการทดสอบการบีบอัดตัวคายน้ําของดินเหนียวในหองปฏิบัติการ 
4. สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางอัตราสวนชองวาง 𝑒𝑒 และแรงดัน log𝑝𝑝 
5. สามารถอธิบายชั้นดินเหนียวนั้นเปนดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําปกติ 
6. สามารถอธิบายชั้นดินเหนียวนั้นเปนดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําเกินปกติ 
7. สามารถอธิบายวิธีการการสรางเสนกราฟความสัมพันธระหวาง 𝑒𝑒 − log 𝑝𝑝 สําหรับแทนการเกิด

การบีบอัดตัวคายน้ําจริงของชั้นดิน 
8. สามารถคํานวณคาการทรุดตัวท้ังหมดจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนของชั้นดินเหนยีว 
9. สามารถคํานวณเวลาในการทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 
10. สามารถคํานวณรอยละเฉลี่ยการบีบอัดตัวคายน้ําของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ํา

ข้ันตน 
11. สามารถคํานวณการทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันรอง 
12. สามารถคํานวณการทรุดตัวการทรุดตัวของชั้นดินทราย 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา และการวัดผล 
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2. นาํเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอนั้น 
4. สรุปเนื้อหาประจําบท 
5. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน (ถามี) และกําหนดวันสง 
6. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในลําดับตอไป (ถามี) เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษามากอนลวงหนา 
7. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีกลศาสตร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายภาพ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 
1. ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียนและสงงาน 
2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบคําถาม 
3. ประเมินจากการทําการบานและรายงาน (ถามี) 
4. ประเมินผลจากแบบฝกหดัทายบท 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากการสงการบานและรายงานไดตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการทําแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
 
 

 



 

บทท่ี 7 
การบีบอัดตัวคายนํ้าและการทรุดตัวของดิน 

 

7.1. บทนํา 

การทรุดตัวของโครงสรางอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน แรงแผนดินไหว การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ําใตดิน หรือผลจาการขุดดินของท่ีดินขางเคียง อยางไรก็ตามการทรุดตัวของดินมักเปนสาเหตุหลักของ
การทรุดตัวของสิ่งปลูกสรางนั้น ซึ่งการทรุดตัวถามากก็อาจทําใหโครงสรางของสิ่งปลูกสรางนั้นเสียหายได 

การทรุดตัวของดินเปนผลมาจากการรับแรงบีบอัดจนเกิดการเสียรูปแบบอัดตัวของดิน และอาจ
เกิดจาการลดลงของชองวางระหวางเม็ดดิน หรือการจัดเรียงตัวแนนข้ึนของเม็ดดิน เปนตน ในกรณีของดินแหง
ชองวางระหวางเม็ดดินจะมีแตอากาศ ดังนั้นการจัดเรียงตัวอัดแนนของเม็ดดินจึงเกิดไดเร็ว ตางจากกรณีดินชื้น
หรือดดินอ่ิมตัว ในชองวางระหวางเม็ดดินจะมีน้ําอยู ดังนั้นการท่ีเม็ดดินจะจัดเรียงตัวอัดแนนได น้ําท่ีอยูใน
ชองวางก็ตะตองถูกไลออกมากอน ซ่ึงในกรณีดินท่ีมีคุณสมบั ติการยอมใหน้ํ า ซึมผานไดมาก (high 
permeability) เชน ดินเม็ดหยาบ กระบวนการน้ําในชองวางระหวางเม็ดดินจะถูกบีบออกและเม็ดดินจัดเรียง
ตัวใหมแนนข้ึนก็สามารถเกิดไดในชวงเวลาท่ีไมนานมากนัก อยางไรก็ตามถาเปนกรณีดินท่ีมีคุณสมบัติการยอม
ใหน้ําซึมผานไดนอย เชน ดินเม็ดละเอียด กระบวนดังกลาวก็อาจตองใชเวลานาน  

7.2. การทรุดตัวทันทีของดินเหนียวเม่ือรับน้ําหนักบรรทุก 

การทรุดตัวทันทีของดินเหนียวจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนรูปของปริมาตรดินทันทีท่ีรับน้ําหนัก
บรรทุก ซ่ึงมักจะมีคานอยเม่ือเทียบกับคาการทรุดตัวท้ังหมดของดินเหนียว คาการทรุดตัวทันทีของดินเม็ด
ละเอียด เชน ดินเหนียว อาจสามารถหาคาไดจากทฤษฏีอีลาสติกเชิงเสนดังสมการตอไปนี้ 

 
(7.1) 

 
โดยท่ี 𝑆𝑆𝑖𝑖 = คาการทรุดตัวทันที 𝐶𝐶𝑠𝑠 = ตัวคูณรูปรางและความแข็งเกร็งของฐานราก (ดูตารางท่ี 7.1 และ ตารางท่ี 7.2) 𝑞𝑞 = น้ําหนักบรรทุกท้ังหมดตอพ้ืนท่ีฐานราก 𝐵𝐵 = ดานกวางหรือเสนผานศูนยกลางของฐานราก 𝜇𝜇 = อัตราสวนปวซองของดิน (ดินเหนียวอ่ิมตัวมีคาเทากับ 0.5) 𝐸𝐸𝑢𝑢 = อีลาสติกโมดูลัสของดิน (แบบท่ีไมมีการระบายน้ํา) 

สําหรับคา 𝐸𝐸𝑢𝑢 อาจไดจากการทดสอบดินเหนียวท่ียังไมถูกรบกวนดวยวิธีแรงอัดสามแกนแบบไม
มีการระบายน้ํา สําหรัยดินเหนียท่ัวไปคา 𝐸𝐸𝑢𝑢 จะอยูระหวาง 500𝑐𝑐𝑢𝑢 ถึง 1,500𝑐𝑐𝑢𝑢 เม่ือ 𝑐𝑐𝑢𝑢 คือคาแรงยึด

𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑞𝑞𝐵𝐵 1− 𝜇𝜇2𝐸𝐸𝑢𝑢  
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เหนี่ยวระหวางเม็ดดิน (กําลังรับแรงเฉือนกรณีทดสอบไมมีการระบายน้ํา) ท้ังนี้ถาไมมีผลทดสอบแรงอัดสาม
แกน คา 𝐸𝐸𝑢𝑢 อาจหาไดจากตารางท่ี 7.3 

 

ตารางท่ี 7.1 ตัวคูณรปูรางและความแข็งเกร็งของฐานราก 𝐶𝐶𝑠𝑠 กรณีชั้นดินเหนียวความหนาไมจํากัด (หนาอยาง
นอย 10 เทาของดานกวางฐานราก) 

รปุราง ศูนยกลาง มุม ท่ีขอบของ
กึ่งกลางดานยาว เฉลี่ย 

ฐานรากยืดหยุน    
วงกลม 1,00 - 0.64 0.85 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1.12 0.56 0.76 0.95 
สี่เหลี่ยมผืนผา     

L/B=2 1.53 0.76 1.12 1.30 
L/B=5 2.10 1.05 1.68 1.82 
L/B=10 2.56 1.28 2.10 2.24 

ฐานรากแข็งเกรง    
วงกลม 0.79 - 0.79 0.79 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส 0.82 0.82 0.82 0.82 
สี่เหลี่ยมผืนผา     

L/B=2 1.12 1.12 1.12 1.12 
L/B=5 1.60 1.60 1.60 1.60 
L/B=10 2.00 2.00 2.00 2.00 

 

ตารางท่ี 7.2 ตัวคูณรูปรางและความแข็งเกร็งของฐานราก 𝐶𝐶𝑠𝑠 กรณีชั้นดินเหนียวอยูเหนือชั้นหินแข็ง 𝐶𝐶𝑠𝑠 
(kN/m2) 

ความลึกตอ 
ความกวาง 

(𝐷𝐷 𝐵𝐵⁄ )  

𝐶𝐶𝑠𝑠 ท่ีใตจุดมุมของฐานรากยืดหยุนสี่เหลี่ยม 𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ = 1 𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ = 2 𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ = 5 𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ = 10 𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ = ∞ 

0.35 1 0.15 0.12 0.10 0.04 0.04 
0.54 2 0.29 0.29 0.27 0.26 0.26 
0.69 5 0.44 0.52 0.55 0.54 0.52 
0.74 10 0.48 0.64 0.76 0.77 0.73 
0.79 ∞ 0.56 0.76 1.05 1.28 - 
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ตารางท่ี 7.3 ความสัมพันธระหวางอีลาสติกโมดูลัสของดิน 𝐸𝐸𝑢𝑢 และสภาพเนื้อดิน 

สภาพเนื้อดิน หนวยแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน 
(กําลังรับแรงเฉือน) 

𝐸𝐸𝑢𝑢 
(MN/m2) 

ออน < 24 kN/m2 2.5− 15 
ปานกลางถึงแนน 25 − 100 kN/m2 15 − 50 
แนนมากถึงแข็ง > 100 kN/m2 50 − 200 

 

ตัวอยางท่ี 7.1 
กําหนดให  

1) ฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3 m x 3 m วางบนชั้นดินเหนียว 
2) ฐานรากรับน้ําหนักตรงศูนย 1,800 kN 
3) อีลาสติกโมดูลัสของดิน (แบบท่ีไมมีการระบายน้ํา) 𝐸𝐸𝑢𝑢 = 40 MPa  
4) อัตราสวนปวซองของดิน 𝜇𝜇 = 0.5  

จงคํานวณหา 
คาการทรุดตัวทันที 𝑆𝑆𝑖𝑖 ของดินใตจุดศูนยกลางฐานราก 

วิธีทํา 
จากสมการ (7.1) 𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑞𝑞𝐵𝐵 1−𝜇𝜇2𝐸𝐸𝑢𝑢  

จากตาราง ไดคา 𝐶𝐶𝑠𝑠 เทากับ 0.82 
แทนคาได 𝑆𝑆𝑖𝑖 = (0.82) � 1,800 kN

(3 m)(3 m)
� (3 m) � 1−0.5240×103kN m2⁄ � = 0.0092 m = 9.2 mm  

 

 

7.3. การทดสอบการบีบอัดตัวคายน้ํา 

การทดสอบการบีบอัดตัวคายน้ําของดินเหนียวในหองปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณคา
การทรุดตัวและระยะเวลาการทรุดตัวของชั้นดินเหนียว การทดสอบจะใชตัวอยางดินเหนียวท่ียังไมถูกรบกวน 
(undisturbed) เตรียมตัวออยางดินในวงแหวนเหล็ก แลวประกอบเขากับอุปกรณทดสอบการรับน้ําหนัก โดย
จะมีแผนหินพรุนปดดานบนและลางของวงแหวนเหล็กนั้น เพ่ือใหดินสามารถระบายน้ําออกไดเม่ือถูกบีบอัดตัว 
ตัวอยางการเตรียมเครื่องมืออาจแสดงไดดังรูปท่ี 7.1 
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รูปท่ี 7.1 การทดสอบการบีบอัดตัวคายน้ําของดินเหนียว 

เริ่มการทดสอบดวยการใหน้ําหนักกดหรือหนวยแรงดันตัวอยางดินเหนียวท่ีบรรจุอยูในอุปกรณ
ทดสอบ วัดคาการทรุดตัวชองตัวอยางดินเหนียวเปนระยะๆ ท้ิงน้ําหนักกดนั้นไวอยางนอย 24 ชั่วโมง เพ่ือให
แนใจวาดินเหนียวสิ้นสุดการทรุดตัวแลวท่ีหนวยแรงดันนั้น จากผลการบันทึกคาการทรุดในแตละชวงเวลาแลว
เขียนกราฟความสัมพันธระหวางคาการทรุดตัวกับเวลาท่ีใช 

หลัวจากตัวอยางดินเหนียวสิ้นสุดการทรุดตัวท่ีน้ําหนักกดท่ีใหแลว (หนวยแรงดันเริ่มตน) ใหเพ่ิม
หนวยแรงดันตอตัวอยางดินเหนียวนั้นอีกเทาตัว แลวบันทึกคาการทรุดตัวเปนระยะๆ ท้ิงไวจนสิ้นสุดการทรุด
ตัวซึ่งอาจใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง เขียนกราฟระหวางคาการทรุดตัวกับเวลาอีกครั้ง 

ทําการทดลองซํ้าอีก โดยทําการเพ่ิมหนวยแรงดันอีกเทาตัว ทําซํ้าจนกระท่ังหนวยแรงดัน
มากกวาหนวยแรง (แนวดิ่ง) ท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนกับชั้นดินเหนียวนัน้ในสนามหลังการกอสรางเสร็จ (หนวยแรง
ในแนวดิ่งรวมท้ังหนวยแรงกดทับจากชั้นดินเหนือชั้นดินเหนียวและหนวยแรงแนวดิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนจากน้ําหนักกดสิ่ง
ปลูกสรางเหนือชั้นดินเหนียว) 

จากกราฟความสัมพันธระหวางเวลา 𝑡𝑡 และคาการทรุดตัวจะสามารถหาคาอัตราสวนชองวาง 𝑒𝑒 
และสัมประสิทธิ์การบีบอัดตัวคายน้ํา 𝑐𝑐𝑣𝑣 ท่ีคาหนวยแรงดันใดๆได 
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รูปท่ี 7.2 ตัวอยางกราฟระหวางแรงดันและอัตราสวนชองวาง 

 

 

 
รูปท่ี 7.3 ตัวอยางกราฟระหวางแรงดันและสัมประสิทธิ์การบีบอัดตัวคายน้ํา 

จากคา 𝜇𝜇 และ 𝑐𝑐𝑣𝑣 ท่ีหาไดจากกราฟเวลาและคาการทรุดตัวท่ีคาหนวยแรงใดๆ จะสามารถนํามา
เขียนกราฟความสัมพันธระหวางอัตราสวนชองวางและหนวยแรงดัน โดยหนวยแรงดันจะเขียนบนแกน log  
จะไดลักษณะกราฟดังตัวอยางรูปท่ี 7.2 และสามารถเขียนกราฟระหวางแรงดันและสัมประสิทธิ์การบีบอัดตัว
คายน้ําดังตัวอยางรูปท่ี 7.3  

ตัวอยางท่ี 7.2 
กําหนดให  
การทดสอบการบีบอัดตัวคายน้ําของดินเหนียวในหองปฏิบัติการ ไดขอมูลดังนี้ 

1) เสนผานศูนยกลางแทงตัวอยางทดสอบเทากับ 6.25 cm 
2) ความสูงแทงตัวอยางทดสอบเริ่มตนเทากับ 1.95 cm 
3) ความถวงจําเพาะของเม็ดดินเทากับ 2.72 
4) มวลดินแหงของแทงตัวอยางเทากับ 75.91 g  
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5) ขอมูลผลการทดสอบแรงดันและคาการเสียรูปแสดงดังตารางท่ี 7.4 

ตารางท่ี 7.4 ขอมูลผลการทดสอบแรงดันและคาการเสียรูป 

แรงดัน 𝑝𝑝 

(kN/m2) 
คาการทรุดตัวของแทงดินตัวอยางท่ีวัดได 

(แทนคาการทรุดตัวข้ันตน 100 %) 
(mm) 

0  
23.94 0.40 
47.88 0.72 
95.76 1.24 
191.52 1.93 
383.04 2.90 
766.08 4.01 

 
จงคํานวณหา 

1) อัตราสวนชองวางเริ่มตน 
2) กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนชองวาง 𝑒𝑒 และแรงดัน log𝑝𝑝 

วิธีทํา 
1) อัตราสวนชองวางเริ่มตน 𝑒𝑒0 
หาคาปริมาตรดินแหงของแทงดินตัวอยาง 𝑉𝑉𝑠𝑠 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠/(𝐺𝐺𝑠𝑠𝛾𝛾𝑤𝑤) 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 75.91 g/[(2.72)(1 g/cm3)] = 27.91 cm3 
หาคาปริมาตรแทงดินตัวอยาง 𝑉𝑉 𝑉𝑉 = (1.95 cm)(3.14)(6.25 cm)/4 = 62.74 cm3 
หาคาปริมาตรชองวางในแทงดินตัวอยาง 𝑉𝑉𝑣𝑣 𝑉𝑉𝑣𝑣 = 𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑠𝑠 = (62.74− 27.91)cm3 = 34.83 cm3 
ดังนั้น 
อัตราสวนชองวางเริ่มตน 𝑒𝑒0 = 𝑉𝑉𝑣𝑣/𝑉𝑉𝑠𝑠 𝑒𝑒0 = 34.83 cm3/27.91 cm3 = 1.248 
 
2) กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนชองวาง 𝑒𝑒 และแรงดัน log𝑝𝑝 
หาคาความสูงเม็ดดินของแทงดินตัวอยาง 𝐻𝐻𝑠𝑠 𝐻𝐻𝑠𝑠 = 27.91 cm3/[(3.14)(6.25 cm)2/4] = 0.910 cm = 9.10 mm 
คาการเปลี่ยนความสูงแทงดินตัวอยาง ∆𝐻𝐻 คือ คาการทรุดตัวของแทงดินตัวอยางท่ีวัดได 

ตัวอยางเชน  
จากตารางท่ี 7.4 ท่ีแรงดัน 𝑝𝑝 = 23.94 kN/m2 จะได ∆𝐻𝐻 = 0.40 mm 

คาการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนชองวาง ∆𝑒𝑒 = ∆𝐻𝐻/𝐻𝐻𝑠𝑠  
ตัวอยางเชน 
ท่ีแรงดัน 𝑝𝑝 = 23.94 kN/m2 จะได ∆𝑒𝑒 = 0.40 mm/9.10 mm = 0.044  



155 
 

คาอัตราสวนชองวางท่ีแรงดันตางๆ 𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0 − ∆𝑒𝑒 
ตัวอยางเชน 
จาก 𝑒𝑒0 = 1.248 
ท่ีแรงดัน 𝑝𝑝 = 23.94 kN/m2 จะได 𝑒𝑒 = 1.248 − 0.044 = 1.204  

ดังนั้นจะไดขอมูลสําหรับการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนชองวาง 𝑒𝑒 และแรงดัน 
log𝑝𝑝 ดังตารางท่ี 7.5 และแสดงกราฟไดดังรูปท่ี 7.4 

ตารางท่ี 7.5 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนชองวาง 𝑒𝑒 และแรงดัน log𝑝𝑝 

แรงดัน  𝑝𝑝 

(kN/m2) 

อัตราสวนชองวาง 𝑒𝑒 
0 1.248 

23.94 1.204 
47.88 1.169 
95.76 1.112 
191.52 1.036 
383.04 0.929 
766.08 0.807 
 

 

 

รูปท่ี 7.4 กราฟระหวางแรงดันและอัตราสวนชองวางของตัวอยางท่ี 7.2 
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7.4. ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําปกติ 

จากท่ีกลาวในหัวขอท่ี 7.1 ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําปกติ (Normally consolidated 
clay, NC Clay) หมายถึง ชั้นดินเหนียวท่ีไมเคยไดรับแรงดันกดทับประสิทธิผล (effective overburden 
pressure) ท่ีเกินกวาท่ีไดรับในปจจุบัน ดังนั้นเพ่ือระบุวาชั้นดินเหนียวนั้นเปน NC Clay หรือไมจึงตองมีการหา
คาแรงดันกดทับประสิทธิผลในปจจุบัน (present effective overburden pressure, 𝑝𝑝0) เปนอันดับแรก ซ่ึง
คา 𝑝𝑝0 นี้จะวัดท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียวนั้น 

ตัวอยางท่ี 7.3 
กําหนดให  

ชั้นดินดังรูปท่ี 7.5 
 

 

รูปท่ี 7.5 ชั้นดินท่ีกําหนดใหสําหรับตัวอยางท่ี 7.3 

 
จงคํานวณหา 

แรงดันกดทับประสิทธิผลในปจจุบัน (present effective overburden pressure, 𝑝𝑝0) ท่ีก่ึงกลางชั้นดิน
เหนียว 

วิธีทํา 
ระดับท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียวเทากับ (223 m − 216 m) 2⁄ = 7 m  
ดังนั้นแรงดันกดทับประสิทธิผลในปจจุบันท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว เทากับ 𝑝𝑝0 = (20.7 kN m3⁄ )(231 m − 225 m)

+ (20.7 kN m3⁄ − 9.81 kN m3⁄ )(225 m− 223 m)

+ (19.7 kN m3⁄ − 9.81 kN m3⁄ )(223 m− 216 m) =  215.21 kN m2⁄  

 

การพิจารณาวาชั้นดินเหนียวนั้นเปน NC Clay หรือไม อาจทําไดโดยอาศัยการเขียนกราฟ
ความสัมพันธระหวาง 𝑒𝑒 − log𝑝𝑝 ท่ีไดจากผลการทดลองการบีบอัดตัวคายน้ําในหองปฏิบัติการ และคํานวณ
คาแรงดันกดทับประสิทธิผลในปจจุบัน 𝑝𝑝0 และคาอัตราสวนชองวางเริ่มตน 𝑒𝑒0 ยกตัวอยางดังรูปท่ี 7.10 
ข้ันตอนมีดังนี้ 

1) ลากเสนตรงแนวราบตัดแกนตั้งท่ีจุด 𝑒𝑒0 
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2) ตอแนวเสนตรงของกราฟชวงดานขวาข้ึนไปตัดเสนตรงท่ีไดในขอท่ี 1 จะไดจุดตัด a 
3) ลากเสนตรงในแนวดิ่งจากแกนนอนท่ีจุด 𝑝𝑝0 ไปตัดเสนตรงท่ีไดในขอท่ี 1 จะไดจุดตัด b 
4) ถาจุด a อยูทางขวาของจดุ b ดินเหนียวนั้นเปน NC Clay  

 
 

 

รูปท่ี 7.6 ความสัมพันธระหวางแรงดันและอัตราสวนชองวาง กรณีดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําปกติ 

7.5. ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําเกินปกติ 

ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ํามากกวาปกติ (Overconsolidatied clay, OC Clay) หมายถึง
ชั้นดินเหนียวท่ีเคยไดรับแรงดันกดทับประสิทธิผลท่ีเกินกวาท่ีไดรับในปจจุบัน หรือชั้นดินเหนียวนั้นเคยมีชั้นดิน
เหนือข้ึนไปมากกวาท่ีมีในปจจุบัน อาจเปนเพราะในปจจุบันไดมีการขุดชั้นดินดานบนออกหรือเปนเพราะการ
กัดเซาะทางธรรมชาติ วิธีการพิจารณาวาชั้นดินนั้นเปน OC Clay หรือไม ก็ใชการพิจารณากราฟ 𝑒𝑒 − log𝑝𝑝 ท่ี
ไดจากผลการทดสองการบีบอัดตัวคายน้ําในหองปฏิบัติการ และใชหลักการพิจารณาดังอธิบายในหัวขอ 7.4 
ซึ่งอาจสรุปวิธีการไดดังนี้ 

1) ลากเสนตรงแนวราบตัดแกนตั้งท่ีจุด 𝑒𝑒0 
2) ตอแนวเสนตรงของกราฟชวงดานขวาข้ึนไปตัดเสนตรงท่ีไดในขอท่ี 1 จะไดจุดตัด a 
3) ลากเสนตรงในแนวดิ่งจากแกนนอนท่ีจุด 𝑝𝑝0 ไปตัดเสนตรงท่ีไดในขอท่ี 1 จะไดจุดตัด b 
4) ถาจุด a อยูทางซายของจุด b ดินเหนียวนั้นเปน OC Clay ดูตัวอยางในภาพท่ี 7.11 
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รูปท่ี 7.7 ความสัมพันธระหวางแรงดันและอัตราสวนชองวาง กรณีดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําเกินปกติ 

 

ถาดินเหนียวนั้นเปน OC Clay แลวสิ่งท่ีตองการทราบตอไปเพ่ือใชในการคํานวณคาการทรุดตัว
ของชั้นดินเหนียวคือ แรงดันกดทับท่ีมากท่ีสุดท่ีชั้นดินเหนียวนั้นเคยไดรับ (maximum overburden 
pressure, 𝑝𝑝0′ ) โดยปกติคา 𝑝𝑝0′  อาจหาไดยาก ดังนั้นจึงอาจใชคาโดยประมาณท่ีอาจหาไดดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 7.8 การหาคาแรงดันกดทับท่ีมากท่ีสุดท่ีชั้นดินเหนียวนั้นเคยไดรับ 

7.6. การบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม 

ถึงแมวาการทดลองการบีบอัดตัวคายน้ําในหองปฏิบัติการจะใชตัวอยางดินเหนียวท่ียังไมถูก
รบกวน เปรียบเสมือนการทดสอบดินในสภาพจรงิในสนาม แตอยางไรก็ตามผลการทดลองก็ยังใหความสัมพันธ
ระหวางอัตราสวนชองวางและหนวยแรงในดินท่ีเปนของตัวอยางดินเทานั้น ดังนั้นเพ่ือจะใชผลการทดลองใน
หองปฏิบัติการประมาณผลของการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม จึงตองมีการสรางเสนกราฟความสัมพันธ
ระหวาง 𝑒𝑒 − log 𝑝𝑝 สําหรับแทนการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําจริงของชั้นดิน เรียกเสนกราฟนี้วา เสนกราฟการ
บีบอัดตัวคายน้ําในสนาม (the field consolidation line) ซึ่งสามารถทําไดดังนี้   
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ในกรณีดินเหนียวบีบอัดตัวคายน้ําปกติ (ดินเหนียว NC) จากกราฟ 𝑒𝑒 − log𝑝𝑝 ดังรูปท่ี 7.9 เริ่ม
จากการกําหนดจุด 𝑓𝑓 ท่ีระยะ 0.4𝑒𝑒0 จากนั้นลากเสนตรง 𝑎𝑎𝑓𝑓 แทนเสนการบีบอัดตัวในสนามของดินเหนียว 
NC จุด 𝑎𝑎 คือจุดพิกัด (𝑝𝑝0, 𝑒𝑒0) นั่นเอง จากเสนตรง 𝑎𝑎𝑓𝑓 จะสามารถนําไปหาคาดัชนีการบีบอัดตัว 
(compression index, 𝐶𝐶𝑐𝑐) ได ซึ่งเปนคาจําเปนตองทราบสําหรับการคํานวณคาการทรุดตัวของดินเหนียว 

 

 
รูปท่ี 7.9 การสรางเสนการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม กรณีดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายปกติ 

ในกรณีดินเหนียวบีบอัดตัวคายน้ําเกินปกติ (ดินเหนียว OC) จากกราฟ 𝑒𝑒 − log𝑝𝑝 ดังรูปท่ี 7.10 
เริ่มจากการกําหนดจุด 𝑓𝑓 ท่ีระยะ 0.4𝑒𝑒0 เหนียว NC และจุด 𝑎𝑎 ซ่ึงคือจุดพิกัด (𝑝𝑝0, 𝑒𝑒0) จากนั้นลากเสนตรง
จากจุด 𝑎𝑎 ใหขนาดกับเสนการคืนตัว ลากใหเสนตรงตัดกับเสนตรงแนวดิ่งท่ีลากจากจุด 𝑝𝑝0′ จะไดจุดตัดเปนจุด 𝑚𝑚 ดังแสดงในกราฟ ลากเสนโคง 𝑎𝑎𝑚𝑚 และเสนตรง 𝑚𝑚𝑓𝑓 แทนเสนการบีบอัดตัวในสนามของดิน 
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รูปท่ี 7.10 การสรางเสนการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม กรณีดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายเกินปกติ 

ความชันของเสนกราฟการบีบอัดตัวในสนามจะเปนคาดัชนีการบีบอัดตัว (compression index, 𝐶𝐶𝑐𝑐) ซี่งอาจหาคาจากกราฟไดดังสมการ (7.2) ดังนี้ 

 
(7.2) 

อยางไรก็ตามอาจหาคา 𝐶𝐶𝑐𝑐 โดยประมาณไดจากคาพิกัดเหลว 𝑤𝑤𝐿𝐿 ดังสมการ (7.3) และเนื่องจาก
เปนคา 𝐶𝐶𝑐𝑐 โดยประมาณ จึงควรใชคานี้สําหรับการคํานวณคาการทรุดโดยประมาณเทานั้น 

 (7.3) 

ตัวอยางท่ี 7.4 
กําหนดให  

1) ท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว เม่ือหนวยแรงดันท้ังหมดกระทําเทากับ 200 kN/m2 จะวัดคาอัตราสวน
ชองวางไดเทากับ 0.98 

2) ท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว เม่ือหนวยแรงดันท้ังหมดกระทําเพ่ิมข้ึนเปน 500 kN/m2 คาอัตราสวน
ชองวางจะลดลงเหลือเทากับ 0.81 

จงคํานวณหา 
อัตราสวนชองวาง ท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว เม่ือหนวยแรงดันท้ังหมดกระทําเทากับ 1000 kN/m2 

วิธีทํา 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =
𝑒𝑒1 − 𝑒𝑒2

log𝑝𝑝2 − log𝑝𝑝1 =
𝑒𝑒1 − 𝑒𝑒2

log(𝑝𝑝2/𝑝𝑝1)
 

𝐶𝐶𝑐𝑐 = 0.0099(𝑤𝑤𝐿𝐿 − 10) 



161 
 

จากสมการ (7.2)   𝐶𝐶𝑐𝑐 =
𝑒𝑒1 − 𝑒𝑒2

log(𝑝𝑝2/𝑝𝑝1)
 

แทนคาได 𝐶𝐶𝑐𝑐 =
0.98 − 0.81

log(500 kN/m2 /200 kN/m2)
= 0.427 

เม่ือพิจารณาท่ี 𝑝𝑝2 = 1000 kN/m2 แทนคาได 
0.427 =

0.98 − 𝑒𝑒2
log(1000 kN/m2 /200 kN/m2)

 

ดังนั้น ท่ีแรงดัน 1000 kN/m2 จะไดอัตราสวนชองวางเทากับ 0.68 
 

7.7. การทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 

การคํานวณการทรุดตัวของชั้นดินเหนียวเนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน อาจจะอธิบายได
ดังตอไปนี้ 

 

 

รูปท่ี 7.11 ภาพจําลองการทรุดตัวของมวลดินเหนียวกอนและหลังการบีบอัดตัวคายน้ํา 

 

พิจารณาภาพท่ี 7.15a ซึ่งแสดงภาพจําลองการทรุดตัวของมวลดินเหนียวกอนและหลังการบีบ
อัดตัวคายน้ํา เม่ือชั้นดินเหนียวหนา 𝐻𝐻 จะไดอัตราสวนคาการทรุดตัวตอความหนาชั้นดินดังนี้ 

 
(7.4) 

และจากนิยามอัตราสวนชองวางจะไดอัตราสวนชองวางเริ่มตน 𝑒𝑒0 = (𝑉𝑉𝑣𝑣)0/𝑉𝑉𝑠𝑠 หรืออาจเขียน
ไดวา 𝑒𝑒0 = (𝐻𝐻𝑣𝑣)0/𝐻𝐻𝑠𝑠 และอาจเขียนไดวา ∆𝑒𝑒 = ∆𝐻𝐻/𝐻𝐻𝑠𝑠 และถาสมมติให 𝐻𝐻𝑠𝑠 = 1 ดังนั้นจะไดสมการดังนี้ 

∆𝐻𝐻𝐻𝐻 =
∆𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠 + (𝐻𝐻𝑣𝑣)0 
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(7.5) 

เม่ือให ∆𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒 และ ∆𝐻𝐻 = 𝑆𝑆𝑐𝑐 จะไดสมการคาการทรุดตัวของดินเนื่องจากการบีบอัดตัว
คายน้ําข้ันตนดังนี้ 

 
(7.6) 

โดยท่ี 𝑆𝑆𝑐𝑐 = คาการทรุดตัวของดินเนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 𝑒𝑒0 = อัตราสวนชองวางเริ่มตนของดินในสนาม (ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ) 𝑒𝑒 = อัตราสวนชองวางท่ีก่ึงกลางชั้นดิน ขณะดินรับหนวยแรงกดทับและแรงภานนอกท้ังหมด (หา
ไดจากผลการทดลองในหองปฏิบัติการ จากเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม) 𝐻𝐻 = ความหนาของชั้นดิน (ไดจากการเจาะสํารวจดินในสนาม) 

7.7.1. กรณีดินเหนียว NC Clay 

สําหรับดินเหนียวชนิด NC Clay คาการทรุดตัวบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนอาจคํานวณไดโดยอาศัย
คาดัชนีการอัดตัว (compression index, 𝐶𝐶𝑐𝑐) ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

จากสมการดัชนีการอัดตัว 

 
(7.7) 

เม่ือจุด (𝑝𝑝1, 𝑒𝑒1) และจุด (𝑝𝑝2, 𝑒𝑒2) อาจเปนจุดใดๆ บนเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม 
ดังนั้นถาให 𝑝𝑝1 คือ หนวยแรงกดทับประสิทธิผลในปจจุบันท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว (𝑝𝑝0) และ 𝑒𝑒1 คือ อัตราสวน
ชองวางเริ่มตนของดินในสนาม (𝑒𝑒0) และ 𝑝𝑝2 คือ หนวยแรงในดินท้ังหมดท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว (𝑝𝑝 =𝑝𝑝0 + ∆𝑝𝑝) และ 𝑒𝑒2 คือ อัตราสวนชองวางเริ่มตนของดินในสนามขณะเกิดหนวยแรงในดินท้ังหมด (𝑝𝑝) ท่ี
ก่ึงกลางชั้นดินเหนียว (𝑒𝑒) ดังนั้นจะได 

 
(7.8) 

หรือ 

 (7.9) 

ดังนั้นอาจเขียน สมการคาการทรุดตัวของดินเหนียว NC Clay เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ํา
ข้ันตน ไดดังนี้ 

∆𝐻𝐻𝐻𝐻 =
∆𝑒𝑒

1 + 𝑒𝑒0 

𝑆𝑆𝑐𝑐 =
𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒
1 + 𝑒𝑒0 (𝐻𝐻) 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =
𝑒𝑒1 − 𝑒𝑒2

log(𝑝𝑝2/𝑝𝑝1)
 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =
𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒

log(𝑝𝑝/𝑝𝑝0)
 

𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒 = 𝐶𝐶𝑐𝑐[log(𝑝𝑝\𝑝𝑝0)] 
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(7.10) 

 
โดยท่ี 𝑆𝑆𝑐𝑐 = คาการทรุดตัวของดินเหนียว NC Clay เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 𝑒𝑒0 = อัตราสวนชองวางเริ่มตนของดินในสนาม (ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ) 𝐶𝐶𝑐𝑐 = ความชันของเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม (ดัชนีการอัดตัว) 𝑝𝑝 = หนวยแรงในดินท้ังหมดท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว (𝑝𝑝 = 𝑝𝑝0 + ∆𝑝𝑝) 𝑝𝑝0 = หนวยแรงกดทับประสิทธิผลในปจจุบันท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว ∆𝑝𝑝 = หนวยแรงท่ีเพ่ิมข้ึนในดินเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกภายนอกท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว 
 

7.7.2. กรณีดินเหนียว OC Clay 

สําหรับดินเหนียวชนิด OC Clay การคาการทรุดตัวบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนจะแยกสมการแบงเปน
สองกรณีคือ 

กรณี 𝑝𝑝 ≤ 𝑝𝑝0′  ซ่ึงเปนชวงท่ีเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนามเปนเสนโคง (ชวง a-m ดัง
ภาพที 7.14) ซ่ึงเปนชวงการทดสอบแบบบอัดแรงซํ้า (recompression) ซ่ึงประมาณไดเทากับชวงการถอน
แรง (rebound) ดังนั้นจะใชการประมาณความชันของกราฟในชวงนี้ไดเปนคาดัชนีการบวมตัว (swell index, 𝐶𝐶𝑠𝑠) ดังจะไดสมการดังนี้ 

 
(7.11) 

กรณี 𝑝𝑝 > 𝑝𝑝0′  ซึ่งเปนชวงท่ีเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนามเปนเสนตรง (ชวง m-f ดังภาพ
ที 7.14) คาการทรุดตัวจะไดสมการดังนี้ 

 
(7.12) 

 
โดยท่ี 𝑆𝑆𝑐𝑐 = คาการทรุดตัวของดินเหนียว OC Clay เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 𝑒𝑒0 = อัตราสวนชองวางเริ่มตนของดินในสนาม (ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ) 𝐶𝐶𝑐𝑐 = ความชันของเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนามชวงการอัดตัว (ดัชนีการอัดตัว) 𝐶𝐶𝑠𝑠 = ความชันของเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนามชวงการคืนตัว (ดัชนีการบวมตัว) 𝑝𝑝 = หนวยแรงในดินท้ังหมดท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว (𝑝𝑝 = 𝑝𝑝0 + ∆𝑝𝑝) 𝑝𝑝0 = หนวยแรงกดทับประสิทธิผลในปจจุบันท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว 

𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 � 𝐻𝐻
1 + 𝑒𝑒0� log

𝑝𝑝𝑝𝑝0  

𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝑠𝑠 � 𝐻𝐻
1 + 𝑒𝑒0� log

𝑝𝑝𝑝𝑝0  

𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝑠𝑠 � 𝐻𝐻
1 + 𝑒𝑒0� log

𝑝𝑝0′𝑝𝑝0 + 𝐶𝐶𝑐𝑐 � 𝐻𝐻
1 + 𝑒𝑒0� log

𝑝𝑝𝑝𝑝0′  
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𝑝𝑝0′  = หนวยแรงกดทับในดินสูงสุดในอดีต (overconcsolidation [pressure) ท่ีระดับก่ึงกลาง
ชั้นดินเหนียว 

สําหรับคา 𝐶𝐶𝑠𝑠 โดยท่ัวไปจะมีคานอยกวา 𝐶𝐶𝑐𝑐 คอนขางมาก ซ่ึงอาจประมาณไดจากความชันกราฟ
ชวงการคืนแรง หรือประมาณ 20% 𝐶𝐶𝑐𝑐 
ตัวอยางท่ี 7.5 
กําหนดให  

1) ชั้นดินเหนียว NC หนา 7.40 m มีอัตราสวนชองวางเริ่มตน 0.988 
2) จากผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวของตัวอยางท่ีเก็บจากสนามภายหลังการกอสรางอาคารแลวเสร็จ 

สามารถหาคาอัตราสวนชองวางระะดับก่ีงกลางชั้นดินไดเทากับ 0.942  
จงคํานวณหา 

คาการทรุดตัวท้ังหมดจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนของชั้นดินเหนียวดังกลาว 

วิธีทํา  
จากสมการ (7.6)  
 𝑆𝑆𝑐𝑐 =

𝑒𝑒0−𝑒𝑒1+𝑒𝑒0 (𝐻𝐻) 

แทนคาได 𝑆𝑆𝑐𝑐 =
0.988 − 0.942

1 + 0.988
(7.40 m) = 0.171 m 

 

ตัวอยางท่ี 7.6 
กําหนดให  

1) ตัวอยางดินเหนียว NC ถูกเก็บดวยวิธีไมรบกวนจากระดับก่ึงกลางชั้นดิน ชั้นดินดังรูปท่ี 7.12  
2) จากผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวของตัวอยางดินเหนียว NC ไดคาอัตราสวนชองวางของดินเทากับ 

1.65  
3) จากผลการทดลองสามารถหาความสัมพันธระหวางแรงดัน 𝑝𝑝 (ton ft2⁄ ) และอัตราสวนชองวาง 𝑒𝑒 

ไดดังนี้ คือ 𝑝𝑝 = 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8 และ 𝑒𝑒 = 1.50, 1.42, 1.30, 1.12, 0.94 ตามลําดับ 
4) ฐานรากอยูท่ีระดับลึก 5 ft จากผิวดิน ฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 ft × 10 ft ถายน้ําหนักจาก

ตอมอ 250 ton (รวมน้ําหนักฐานรากและน้ําหนักดินเหนือฐานราก) 
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รูปท่ี 7.12 ชั้นดินของตัวอยางท่ี 7.6 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 204) 

จงคํานวณหา 
1) จงเขียนกราฟ 𝑒𝑒 − log 𝑝𝑝 และจงสรางเสนการบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม โดยกําหนดใหจุด 𝑓𝑓 อยูท่ี 

0.4𝑒𝑒0  
2) คาการทรุดตัวท้ังหมดของการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนของชั้นดินเหนียว 

วิธีทํา  
1) หนวยแรงดันกดทับประสิทธิผล 𝑝𝑝0 ในปจจุบนัท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียวเทากับ  
(128 lb ft3⁄ )(100 ft − 90 ft) + (128 lb ft3⁄ − 62.4 lb ft3⁄ )(90 ft − 80 ft)

+ (108 lb ft3⁄ − 62.4 lb ft3⁄ )((80 ft − 70 ft) 2⁄ ) = 2164 lb ft2⁄
= 1.08 ton ft2⁄   

กําหนดให 𝑒𝑒0 = 1.65 ดังนั้น 0.4𝑒𝑒0 = (0.4)(1.65) = 0.66  
จากขอมูลท่ีคํานวณไดสามารถเขียนกราฟ  ไดดัง   

 
2) น้ําหนักดินขุดออก เทากับ (128 lb ft3⁄ )(5 ft) = 640 lb ft2⁄ = 0.32 ton ft2⁄   

แรงดันสุทธิท่ีทองฐานราก เทากับ 250 tons (10 ft × 10 ft)⁄ − 0.32 tons ft2⁄ =

2.18 tons ft2⁄   
 
คํานวณหาหนวยแรงในดินเนื่องจากการถายน้ําหนักจากฐานราก โดยแบงพ้ืนท่ีฐานรากออกเปน 4 
สวนขนาด 5 ft × 5 ft และจากกําหนดใหความลึกจากทองฐานรากถึงก่ึงกลางชั้นดินเหนียวเทากับ 
20 ft ดังนั้นจะได 
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𝑚𝑚 = 5 ft 20 ft⁄ = 0.25  และ 𝑛𝑛 = 5 ft 20 ft⁄ = 0.25 
ดังนั้นหนวยแรงเพ่ิมข้ึนจากน้ําหนักถายจากฐานรากเทากับ ∆𝑝𝑝 = (4)(0.027)(2.18 tons ft2⁄ ) = 0.24 tons ft2⁄   
ดังนั้นหนวยแรงรวมในดินเทากับ 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝0 + ∆𝑝𝑝 = 1.08 tons ft2⁄ + 0.24 tons ft2⁄ = 1.32 tons ft2⁄  
 
จากกราฟ 𝑒𝑒 − log 𝑝𝑝 ท่ี 𝑝𝑝 = 1.32 tons ft2⁄  จะได 𝑒𝑒 = 1.59 และจากกําหนดให 𝑒𝑒0 = 1.65  
จากสมการ (7.6)  𝑆𝑆𝑐𝑐 =

𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒
1 + 𝑒𝑒0 (𝐻𝐻) 

แทนคาได  𝑆𝑆𝑐𝑐 =
1.65 − 1.59

1 + 1.65
(120 in) = 2.72 in = 6.91 cm 

 

7.8. เวลาในการทรุดตวัของดินเหนยีว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 

นอกจากคาการทรุดตัวของดินแลวเวลาท่ีใชในการทรุดตัวก็เปนสิ่งสําคัญท่ีควรพิจารณา สําหรับ
ชั้นดินเหนียว เวลาในการทรุดตัวข้ึนอยูกับหลายคุณสมบัติของดิน เชน คุณสมบัติในการอัดตัว อัตราสวน
ชองวาง และความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได เปนตน ซ่ึงอาจสะทอนผลของปจจัยเหลานี้ไดดวย คา
สัมประสิทธิ์การบีบอัดตัวคายน้ํา (Coefficient of consolidation, 𝑐𝑐𝑣𝑣) ดังแสดงในสมการ (7.13) ถึง สมการ 
(7.15) โดยคา 𝑐𝑐𝑣𝑣 นี้จะแสดงใหเห็นถึงความเร็วในการเกิดขบวนการบีบอัดตัวคายน้ํา 

 

 
(7.13) 

 
(7.14) 

 
(7.15) 

 
โดยท่ี 𝑐𝑐𝑣𝑣 = คาสัมประสิทธิ์การบีบอัดตัวคายน้ํา 𝑘𝑘 = สัมประสิทธิ์การยอมใหน้ําซึมผาน 𝛾𝛾𝑤𝑤 = หนวยน้ําหนักชองน้ํา 𝑚𝑚𝑣𝑣 = สัมประสิทธิ์การอัดตัวเปลี่ยนปริมาตร 𝑎𝑎𝑣𝑣 = สัมประสิทธิ์การอัดตัวได 𝑒𝑒 = อัตราสวนชองวาง 

𝑐𝑐𝑣𝑣 =
𝑘𝑘𝛾𝛾𝑤𝑤𝑚𝑚𝑣𝑣  

𝑚𝑚𝑣𝑣 =
𝑎𝑎𝑣𝑣

1 + 𝑒𝑒  

𝑐𝑐𝑣𝑣 =
𝑘𝑘(1 + 𝑒𝑒)𝑎𝑎𝑣𝑣𝛾𝛾𝑤𝑤   
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สําหรับคาสัมประสิทธิ์ตางๆในสมการ (7.13) ถึง สมการ (7.15) อาจหาไดจากการทดสองใน
หองปฏิบัติการ และสําหรับกรณีท่ีดินมีการความเครียดเกิดข้ึนนอย คา 𝑎𝑎𝑣𝑣 อาจหาไดโดยตรงจากสมการ 
(7.16)  

 
(7.16) 

จากท่ีกลาวมาขางตน เม่ือมีการเพ่ิมน้ําหนักกดทับใหกับชั้นดินน้ําในชองวางในดินก็จะเกิดแรงดัน
น้ําเพ่ิมข้ึนเรียกวา แรงดันน้ําสวนเกิน (hydrostatic excess pressure) เม่ือเวลาผานใปน้ําถูกบีบออกจาก
ชองวางระหวางเม็ดดิน ทําใหชองวางในดินลดลงทําใหดินเกิดการทรุดตัว ซ่ึงเรียกวา การบีบอัดตัวคายน้ํา
ข้ันตน (Primary consolidation) โดยท่ัวไปการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนมักใชเวลาคอนขางนาน อาจใช
เวลาเปนปกวาจะสิ้นสุด เม่ือน้ําถูกบีบออกจากชองวางในดินจนหมด น้ําหนักท่ีกระทําตอดินก็จะไปกระทําตอ
เม็ดดินแทน แรงดันน้ําในดินก็จะกลายเปนศูนย ขบวนการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนก็จะสิ้นสุดลง ซึ่งเรียกวา การ
บีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนสมบูรณ (100% primary consolidation)  

รอยละเฉลี่ยการบีบอัดตัวคายน้ํา หรือ ดีกรีเฉลี่ยการบีบอัดตัวคายน้ํา อาจสามารถหาไดจาก
สมการ (7.17) หรือ (7.18) 

 
(7.17) 

 
(7.18) 

 
โดยท่ี 𝑈𝑈% = รอยละเฉลี่ยการบีบอัดตัวคายน้ํา 𝑈𝑈𝑡𝑡 = แรงดันน้ําสวนเกินในดินเฉลี่ย ในชั้นดินท่ีเกิดการบีบอัดตัวคายน้ํา ท่ีเวลาใดๆ เม่ือกําหนด
รอยละการบีบอัดตัวคายน้ํา 𝑈𝑈𝑖𝑖 = แรงดันน้ําสวนเกินในดินเริ่มตน 𝑆𝑆𝑡𝑡 = คาการทรุดตัวของชั้นดินเหนียวท่ีเวลาใดๆ เม่ือกําหนดรอยละการบีบอัดตัวคายน้ํา 𝑆𝑆𝑐𝑐 = คาการทรุดตัวท้ังหมดของชั้นดินเหนียวเนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 

ตัวประกอบเวลา 𝑇𝑇𝑣𝑣 สามารถถูกใชในการหาความสัมพันธระหวางแรงดันน้ําสวนเกินในดินและ
เวลาท่ีตองใชในการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําท่ีรอยละท่ีกําหนด ซึ่งคา อาจหาไดจากสมการ (7.19) และ (7.20) 
ดังนี้ 

กรณี 𝑈𝑈% < 60% 

 
(7.19) 

𝑎𝑎𝑣𝑣 =
∆𝑒𝑒∆𝑝𝑝  

𝑈𝑈% = �𝑈𝑈𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈𝑖𝑖 � (100%) = �1 − 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑈𝑈𝑖𝑖� (100%)  

𝑈𝑈% =
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑐𝑐 (100%)  

𝑇𝑇𝑣𝑣 = �𝜋𝜋
4
� � 𝑈𝑈%

100%
�2  
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กรณี 𝑈𝑈% > 60% 

 
(7.20) 

นอกจากนี้อาจหาคา 𝑇𝑇𝑣𝑣 ไดจากตารางท่ี ตารางท่ี 7.6 ดังนี้ 

ตารางท่ี 7.6 ความสัมพันธระหวาง 𝑈𝑈 และ 𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑈𝑈 (%) 𝑇𝑇𝑣𝑣 
10 0.0077 
20 0.0314 
30 0.0707 
40 0.126 
50 0.196 
60 0.286 
70 0.403 
80 0.567 
90 0.848 
95 1.13 
99 1.78 

99.9 2.71 
100 หาคาไมได 

 

เวลาท่ีใชในการเกิดการทรุดตัวจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน 𝑡𝑡 สามารถหาไดจากสมการ 
(7.21) ดังนี้ 

 
(7.21) 

โดยท่ี 𝑡𝑡 = เวลาท่ีใชในการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําตามรอยละท่ีกําหนด สําหรับคารอยละการเกิดการ
บีบอัดตัวคายน้ําหมายถึงอัตราสวนระหวางคาการทรุดตัวท่ีเวลาท่ีกําหนด 𝑇𝑇𝑣𝑣 = ตัวประกอบเวลา ซึ่งข้ึนกับรอยละการบีบอัดตัวคายน้ําท่ีกําหนด 𝑐𝑐𝑣𝑣 = สัมประสิทธิ์การบีบอัดตัวคายน้ํา ท่ีคาแรงดันท้ังหมดท่ีกระทําท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว 𝐻𝐻 = ความหนาชั้นดินเหนียวท่ีเกิดการบีบอัดตัวคายน้ํา ถาชั้นดินนั้นมีการระบายน้ําไดท้ังดานบน
และดานลาง ใหใชคา 0.5𝐻𝐻 แทน 

ตัวอยางท่ี 7.7 
กําหนดให  

1) จากตัวอยางท่ี 7.4 คาการทรุดตัวท้ังหมดเทากับ 𝑆𝑆𝑐𝑐 = 2.72 in  

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 1.781− 0.933 log(100% − 𝑈𝑈%)  

𝑡𝑡 =
𝑇𝑇𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐻𝐻2  
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2) จากผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวของตัวอยางดินเหนียวไดคา สัมประสิทธิ์การบีบอัดตัวคายน้ํา 𝑐𝑐𝑣𝑣 
เทากับ 3.28 × 10−3 in2 min⁄  ท่ีแรงดันท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 0.8 ถึง 1.6 tons ft2⁄   

จงคํานวณหา 
1) เวลาในการเกิดการทรุดตัวเนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน ท่ีรอยละเฉลี่ยการบีบอัดตัวคายน้ํา 𝑈𝑈 = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% เม่ือกําหนดใหชั้นดินนั้นมีการระบายน้ําไดท้ังดานบน

และดานลาง (double drainage) 
2) เชนเดียวกับขอ 1 แตกําหนดใหชั้นดินนั้นมีการระบายน้ําไดดานบนทางเดียว (single drainage) 

วิธีทํา  
1) จากกําหนดให 𝑐𝑐𝑣𝑣 = 3.28 × 10−3 in2 min⁄   

ชั้นดินนั้นมีการระบายน้ําไดท้ังดานบนและดานลาง (double drainage) ดังนั้น  𝐻𝐻 = 10 ft 2⁄ = 5 ft = 60 in 
 
จากกําหนดให 𝑆𝑆𝑐𝑐 = 2.72 in ดังนั้น 
ท่ี 𝑈𝑈 = 10% จะได 𝑆𝑆10 = 2.72 in × 0.10 = 0.27 in  
ท่ี 𝑈𝑈 = 20% จะได 𝑆𝑆20 = 2.72 in × 0.20 = 0.54 in  
ท่ี 𝑈𝑈 = 30% จะได 𝑆𝑆30 = 2.72 in × 0.30 = 0.81 in  
ท่ี 𝑈𝑈 = 40% จะได 𝑆𝑆40 = 2.72 in × 0.40 = 1.08 in  
ท่ี 𝑈𝑈 = 50% จะได 𝑆𝑆50 = 2.72 in × 0.50 = 1.35 in  
ท่ี 𝑈𝑈 = 60% จะได 𝑆𝑆60 = 2.72 in × 0.60 = 1.62 in  
ท่ี 𝑈𝑈 = 70% จะได 𝑆𝑆70 = 2.72 in × 0.70 = 1.89 in  
ท่ี 𝑈𝑈 = 80% จะได 𝑆𝑆80 = 2.72 in × 0.80 = 2.16 in  
ท่ี 𝑈𝑈 = 90% จะได 𝑆𝑆90 = 2.72 in × 0.90 = 2.43 in  
 
จากตารางท่ี 7.6 ดังนั้น 
ท่ี 𝑈𝑈 = 10% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.0077  
ท่ี 𝑈𝑈 = 20% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.0314  
ท่ี 𝑈𝑈 = 30% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.0707  
ท่ี 𝑈𝑈 = 40% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.126  
ท่ี 𝑈𝑈 = 50% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.196  
ท่ี 𝑈𝑈 = 60% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.286  
ท่ี 𝑈𝑈 = 70% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.403  
ท่ี 𝑈𝑈 = 80% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.567  
ท่ี 𝑈𝑈 = 90% จะได 𝑇𝑇𝑣𝑣 = 0.848  
 
จากสมการ (7.21)  𝑡𝑡 =

𝑇𝑇𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐻𝐻2 
ดังนั้น 
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𝑡𝑡10 =
0.0077

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 8451 min = 0.016 yr 𝑡𝑡20 =
0.0314

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 34463 min = 0.066 yr 𝑡𝑡30 =
0.0707

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 77598 min = 0.15 yr 𝑡𝑡40 =
0.126

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 1.383 × 105 min = 0.26 yr 𝑡𝑡50 =
0.196 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 2.151 × 105 min = 0.41 yr 𝑡𝑡60 =
0.286 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 3.139 × 105 min = 0.60 yr 𝑡𝑡70 =
0.403 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 4.423 × 105 min = 0.84 yr 𝑡𝑡80 =
0.567 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 6.223 × 105 min = 1.18 yr 𝑡𝑡90 =
0.848 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (60 in)2 = 9.307 × 105 min = 1.77 yr 

 
2) ชั้นดินนั้นมีการระบายน้ําไดดานบนทางเดียว (single drainage) ดังนั้น  𝐻𝐻 = 10 ft = 120 in 

จากสมการ (7.21)  𝑡𝑡 =
𝑇𝑇𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣 𝐻𝐻2 

ดังนั้น 𝑡𝑡10 =
0.0077

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 33805 min = 0.064 yr 𝑡𝑡20 =
0.0314

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 1.379 × 105 min = 0.26 yr 𝑡𝑡30 =
0.0707

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 3.104 × 105 min = 0.59 yr 𝑡𝑡40 =
0.126

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 5.532 × 105 min = 1.05 yr 𝑡𝑡50 =
0.196 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 8.605 × 105 min = 1.64 yr 𝑡𝑡60 =
0.286 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 1.256 × 106 min = 2.39 yr 𝑡𝑡70 =
0.403 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 1.769 × 106 min = 3.37 yr 𝑡𝑡80 =
0.567 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 2.489 × 106 min = 4.74 yr 𝑡𝑡90 =
0.848 

3.28 × 10−3 in2 min⁄ (120 in)2 = 3.723 × 106 min = 7.08 yr 
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7.9. การทรุดตัวของดินเหนียว เนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันรอง 

ภายหลังการทรุดตัวจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนเสร็จสิ้น การทรุดตัวข้ันรอง (Secondary 
compression settlement) ก็จะเริ่มข้ึน แตจะเกิดในอัตราท่ีชามาก ซึ่งอาจคํานวณไดจากสมการ (7.22) ดังนี้ 

 

 
(7.22) 

 
โดยท่ี 𝑆𝑆𝑠𝑠 = คาการทรุดตัวของการอัดตัวข้ันรอง 𝐶𝐶𝛼𝛼 = สัมประสิทธิ์การอัดตัวข้ันรอง 𝐻𝐻 = ความหนาชั้นดินเหนียวเริ่มตน 𝑡𝑡𝑠𝑠 = อายุของโครงสราง หรือเวลาของการทรุดตัวท่ีตองการ 𝑡𝑡𝑝𝑝 = เวลาท่ีใชสําหรับการทรุดตัวข้ันตนท้ังหมด 

คา 𝐶𝐶𝛼𝛼 สําหรับชั้นดินเหนียวในธรรมชาติท่ีมีคาปริมาณน้ําในดินแตกตางกัน อาจหาไดจากรูปท่ี 
7.13 คาการทรุดตัวข้ันรองอาจมีคามากในกรณีดินเหนียวท่ีมีคุฯสมบัติการอัดตัวไดมาก หรือดินท่ีมีสารอินทรีย
เปนองคมาก แตมักมีคานอยสําหรับดินเหนียวท่ีไมมีสารอินทรียท่ีมีการอัดตัวไดปานกลาง 

 

 

รูปท่ี 7.13 ความสัมพันธระหวางปริมณน้ําในดินและสัมประสิทธิ์การอัดตัวข้ันรอง 
(ท่ีมา: Cheng Liu and Jack B. Evett, 2008, หนา 223) 

ตัวอยางท่ี 7.8 
กําหนดให  

1) ฐานรากวางบนชั้นดินทรายท่ีมีชั้นดินเหนียวท่ีสามารถอัดตัวไดมากหนา 5 m  

𝑆𝑆𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝛼𝛼𝐻𝐻 log
𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝  
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2) ชั้นดินเหนียวมีปริมาณน้ําในดินเทากับ 80 % 
3) เวลาท่ีใชสําหรับการทรุดตัวข้ันตนท้ังหมดประมาณ 10 ป 

จงคํานวณหา 
คาการทรุดตัวของการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันรอง ท่ีอาจเกิดไดในชวงระหวาง 10 ปถึง 50 ปภายหลังการ
กอสราง 

วิธีทํา 
จากสมการ (7.23)  𝑆𝑆𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝛼𝛼𝐻𝐻 log

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝  

จากกําหนดให 𝑤𝑤 = 80 % = 0.80  
จากรูปท่ี 7.13 จะไดคา 𝐶𝐶𝛼𝛼 = 0.015  
ดังนั้น 𝑆𝑆𝑠𝑠 = (0.015)(5 m) log

50

10
= 0.052 m = 52 mm 

 

7.10. การทรุดตัวของช้ันดินทราย 

โดยท่ัวไป การทรุดตัวของชั้นดินทรายจะเกิดข้ึนและสิ้นสุดในชวงระยะเวลาการกอสรางสิ่งปลูก
สรางท่ีตั้งอยูเหนือชั้นทรายนั้น กลาวคือการทรุดตัวท้ังหมดของชั้นทรายมักจะใชเวลามนานมากนัก ดังนั้นเวลา
หลังการกอสรางสิ่งปลูกสรางชั้นทรายจึงมักไมมีการทรุดตัวอีกหรือมีนอยมาก โดยปกติการคํานวณกําลังรับ
น้ําหนักแบกทานของฐานรากบนชั้นดินทราย มักจะข้ึนอยูกับคาการทรุดตัวของดินมากกวากําลังรับน้ําหนัก
แบกทานประลัยของชั้นดิน การคํานวณคาการทรุดตัวของชั้นทรายไมสามารถหาไดจากการทําการทดลองใน
หองปฏิบัดติการเหมือนกรณีดินเหนียว ดังนั้นการคํานวณคาการทรุดตัวของชั้นทรายจึงมักไชวิธีท่ีไดจากการ
เก็บผลการทดสอบจริงในสนามหลายๆครั้งแลวนํามาสรุปเปนวิธีการ:ซ่ึงเรียกวา วิธีการเชิงการทดลอง 
(empirical mean) วิธีเชิงการทดลองท่ีไดรับความนิยมในการคํานวณคาการทรุดตัวของชั้นทราย มี 2 วิธีคือ 
วิธีของ Bazaraa และ วิธีของ Burland and Burbidge 

7.10.1. วิธีของ Bazaraa 

วิธีนี้อางถึงผลการทดสอบการเจาะทะลุมาตฐาน (Standard Penetration Test; SPT) ซ่ึงได
อธิบายไวในบทกอนหนานี้ วิธีนี้ไดเสนอวิธีการคํานวณคาการทรุดตัวของชั้นทรายดังนี้ 

 
(7.23) 

 
โดยท่ี 𝑠𝑠 = คาการทรุดตัวมากท่ีสุดของชั้นทรายแหง 𝑞𝑞 = หนวยแรงดันท่ีกระทํา 

𝑠𝑠max = � 2𝑞𝑞𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡� � 2𝐵𝐵
1 + 𝐵𝐵�2 
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 𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡 = คาเฉลี่ยของ 𝑁𝑁 ในชวงระดับฐานรากถึงระดับตํ่ากวาฐานรากเทากับความกวางฐาน

รากฺ 𝐵𝐵 หนวยแรงดันท่ีกระทํา 𝐵𝐵 = ความกวางฐานราก  

สมการ (7.23) นี้ใชไดกับเฉพาะกรณีดินทรายแหง ถากรณีมีระดับน้ําใตดินต่ํากวาระดับฐานาราก 
(ระดับทองฐานราก) นอยกวาความกวางฐานราก คาการทรุดตัวท่ีไดจากสมการ (7.23) ตองคูณปรับแกดวยตัว
คูณ 𝑥𝑥𝐵𝐵 ดังสมการ (7.24) ดังนี้ 

 
(7.24) 

 
โดยท่ี 𝑥𝑥𝐵𝐵 = ตัวคูณปรับแก 𝜌𝜌𝑑𝑑 = หนวยแรงดันประสิทธิผลท่ีระดับความลึก 𝐵𝐵/2 จากระดับทองฐานราก เม่ือสมมติใหไมมี

ระดับน้ําใตดิน 𝜌𝜌𝑤𝑤 = หนวยแรงดันประสิทธิผลท่ีระดับความลึก 𝐵𝐵/2 จากระดับทองฐานราก เม่ือสมมติใหมี
ระดับน้ําใตดิน 

ตัวอยางท่ี 7.9 
กําหนดให  

1) ฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3 m X 3 m วางบนชั้นดินทราย 
2) ฐานรากรับน้ําหนักตรงศูนย 280 tons 
3) ฐานรากวางอยูท่ีระดับต่ํากวาผิวดิน 1.50 m 
4) ผลการทดสอบ SPT ท่ีปรับแกแลว ไดดังนี้ ท่ีระดับความลึก 1.5, 2.25, 3.0, 3.75, 4.5, 5.25 และ 6 

m ไดคาปรับแกแลว N เทากับ 31, 36, 30, 28, 35, 33 และ 31 ตามลําดับ 
จงคํานวณหา 

คาการทรุดมากท่ีสุดของฐานรากนี้ 

วิธีทํา 
หาคาเฉลี่ยของ N ในชวงระดับฐานรากถึงระดับต่ํากวาฐานรากเทากับความกวางฐานรากฺ B = 3 m ดังนั้น
ตองพิจารณาตั้งแตระดับลึกจากผิวดิน 1.5 m จนถึง 4.5 m 
ท่ีระดับลึก 1.5 m 
 คาเฉลี่ย N เทากับ 31 
ท่ีระดับลึก 2.25 m 
 คาเฉลี่ย N เทากับ (31+36)/2 = 33 m 
ท่ีระดับลึก 3 m 
 คาเฉลี่ย N เทากับ (31+36+30)/3 = 32 m 
ท่ีระดับลึก 3.75 m 
 คาเฉลี่ย N เทากับ (31+36+30+28)/4 = 31 m 

𝑥𝑥𝐵𝐵 =
𝜌𝜌𝑑𝑑𝜌𝜌𝑤𝑤 
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ท่ีระดับลึก 4.5 m 
 คาเฉลี่ย N เทากับ (31+36+30+28+35)/5 = 32 m 
ดังนั้นคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดของ N ในชวงระดับลึก 1.5 m ถึง 4.5 m เทากับ 31 
จากกําหนดใหฐานรากรับน้ําหนักตรงศูนย 280 tons ดังนั้น 𝑞𝑞 =

280 tons

(3 m)(3 m)
= 31.11 tons/m2 

จากสมการ (7.23) 
แทนคาได 𝑠𝑠max =

(2)(31.11 tons/m2)

31
�(2)(3 m)

1 + 3 m
�2 = 92 m = 9.2 mm 

 

7.10.2. วิธขีอง Burland and Burbidge 

วิธีนี้เปนวิธีเชิงประจักษสําหรับประมาณคาการทรุดตัวของทราย โดยอาศัยคา 𝑁𝑁 จากการ
ทดสอบ SPT  

สําหรับกรณีชั้นทรายถูกบีบอัดแบบปกติจากน้ําหนักดินกดทับ และแรงดันท่ีกระทําท่ีทองฐาน
ราก 𝑞𝑞 มีคามากกวาหนวยแรงกดทับประสิทธิผลกอนกอสราง 𝑝𝑝0 จะไดคาประมาณการทรุดตัวของดินเม่ือ
สิ้นสุดการกอสรางและรับน้ําหนักบรรทุกจรถาวร ดังนี้ 

 
(7.25) 

 
โดยท่ี 𝑆𝑆 = คาการทรุดตัวของชั้นทราย เม่ือสิ้นสุดการกอสรางและรับน้ําหนักบรรทุกจรถาวร (mm)  𝑞𝑞 = หนวยแรงดันท่ีกระทําท่ีทองฐานราก (kN/m2)  𝑁𝑁� = คาเฉลี่ยของ 𝑁𝑁 ในชวงระดับความลึกท่ีมีผลกระทบ เชน ถึงระดับลึกไมเกิน 𝐵𝐵0.75 จากทอง
ฐานราก 𝑝𝑝0 = หนวยแรงดันกดทับในสนามท่ีระดับทองฐานราก (kN/m2)  𝐵𝐵 = ความกวางฐานราก (m)  

สําหรับกรณีชั้นทรายถูกบีบอัดแบบปกติจากน้ําหนักดินกดทับ และหนวยแรงดันท่ีกระทําท่ีทอง
ฐานราก 𝑞𝑞 มีคานอยกวาหนวยแรงกดทับประสิทธิผลจากการเตรียมการกอสราง 𝑝𝑝0 

 
(7.26) 

สมการ (7.25) และ (7.26) นี้ใชไดกับเฉพาะกับฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัส (𝐿𝐿/𝐵𝐵 = 1) สําหรับกรณี
ฐานรากสี่เหลี่ยมผืนผา (𝐿𝐿/𝐵𝐵 > 1) ใหใชสมการ (7.27) ดังนี้ 

𝑆𝑆 = 𝐵𝐵0.75 � 1.7𝑁𝑁�1.4� �𝑞𝑞 − 2𝑝𝑝0
3
� 

𝑆𝑆 =
1

3
𝐵𝐵0.75 � 1.7𝑁𝑁�1.4� 𝑞𝑞 
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(7.27) 

สมการ (7.25) และ (7.26) ควรใชกับฐานรากบนดินทรายท่ีมีคาสัดสวนความปลอดภัยของกําลัง
รับน้ําหนักแบกทานเทากับ 3 มิฉะนั้นขณะหนวยแรงในดินเขาใกลกําลังรับน้ําหนักแบกทานของดิน จะทําใหคา
การทรุดตัวมีคาเพ่ิมข้ึนมาก 

สมการ (7.25) และ (7.26) ใชไดเฉพะกรณีระดับน้ําใตดินอยูลึกมากหรือตํ่ากวาชวงไมมี
ผลกระทบ เชน ตํ่ากวา 𝐵𝐵0.75 จากระดับทองฐานราก อยางไรก็ตามการทดสอบคา 𝑁𝑁 จากวิธี SPT เม่ือระดับ
ใตดินอยูในชวงท่ีมีผลหรือไมลึกมาก ก็มักจะสงผลใหไดคา 𝑁𝑁 นอยซ่ึงทําใหอาจใชสมการ (7.25) และ (7.26) 
ไดโดยไมตองปรับแก แตถาระดับน้ําใตดินเกิดข้ึนในชวงสงผลตอดิน ภายหลังกาทดสอบ SPT ดังนั้นคาการทรุด
ตัวท่ีไดจากสมการ (7.25) และ (7.26) จะมีคาไมถูกตอง ซ่ึงในอาจมีคามากกวาท่ีไดจากสมการ (7.25) และ 
(7.26) ถึงสองเทา 

กรณีทรายละเอียด อ่ิมตัวและแนนมาก คา 𝑁𝑁 ควรมีการปรับคาลดลงดังสมการ (7.28)  

 
(7.28) 

โดยท่ัวไป การออกแบบฐานรากอาคารมักจะมีขอกําหนดคาการทรุดตัวไว ดังตัวอยางในตารางท่ี 
7.7 เชน อาคารคอนกรีตกําหนดไวไมเกิน  𝑆𝑆 = 25 mm แตอยางไรก็ตามฐานรากท่ีมีขนาดแตกตางกันจะมีคา
การทรุดตัวท่ีตางกัน โดยจะมีคาหางจากคาเฉลี่ยดวยคาสัดสวนประมาณ 1.6 ดังนั้นเพ่ือใหแนใจวาฐานรากท่ี
ใหญท่ีสุดของอาคารนั้นจะมีคาการทรุดตัวไมเกิน 25 mm ดังนั้นในการใชงานสมการ (7.25) และ (7.26) จึง
อาจปรับคาการทรุดตัวมากท่ีสุดท่ียอมใหดวยคาสัดสวนดังกลาวเปน 𝑆𝑆 = (25 mm)/1.6 = 1.6 mm  

ตารางท่ี 7.7 คาการทรุดตัวของโครงสรางมากท่ีสุดท่ียอมใหได 
ชนิดโครงสราง คาการทรุดตัวมากท่ีสุดท่ียอมใหได 

 คาการทรุดตัวแตกตาง คาการทรุดตัวท้ังหมด (mm) 
โครงสรางขอแข็งอยางงาย 0.005L 50-100 
โครงสรางขอแข็งตอเนื่อง 0.002L 25-50 
โครงสรางขอแข็งมีตัวยึดทะแยง 0.0015L 25-50 
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.002-0.004L 25-75 
ผนังกออิฐ อาคารชั้นเดียว 0.001-0.002L 25-50 
ผนังกออิฐ อาคารสูง 0.0005-0.001L 25 
เครื่องจักรกล 0.002L  

 

𝑆𝑆 �𝐿𝐿𝐵𝐵 > 1� = 𝑆𝑆 �𝐿𝐿𝐵𝐵 = 1� � 1.25 �𝐿𝐿𝐵𝐵��𝐿𝐿𝐵𝐵�+ 0.25
�2 

𝑁𝑁′ = 15 +
(𝑁𝑁 + 15)

2
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ตัวอยางท่ี 7.10 
กําหนดให  

1) ฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3.0 m × 3.0 m บนชั้นดินทราย 
2) หนวยน้ําหนักทรายเทากับ 18.30 kN/m3  
3) ฐานรากวางอยูท่ีระดับต่ํากวาผิวดิน 1.50 m  
4) คาเฉลี่ยของ 𝑁𝑁 ในชวงระดับความลึกท่ีมีผลกระทบ เทากับ 30  

จงคํานวณหา 
แรงดันท่ียอมให ท่ีคาการทรุดเทากับ 25 mm  

วิธีทํา 
จากกําหนด 𝑆𝑆 = 25 mm พิจารณาใชตัวคูณปรับคาทรุดตัวเทากับ 1.6 ดังนั้น คาการทรุดตัว 𝑆𝑆 =

25 mm/1.6 = 16 mm  
ความลึดฐานรากเทากับ 1.50 m ดังนั้น 𝑝𝑝0 = (1.50 m)(18.30 kN/m3) = 27.45 kN/m2  
 
สมมติให แรงดันท่ีกระทําท่ีทองฐานราก 𝑞𝑞 มีคามากกวาหนวยแรงกดทับประสิทธิผลกอนกอสราง 𝑝𝑝0 
ดังนั้นใชสมการ (7.25)  𝑆𝑆 = 𝐵𝐵0.75 � 1.7𝑁𝑁�1.4� �𝑞𝑞 − 2𝑝𝑝0

3
� 

16 mm = (3 m)0.75 � 1.7

301.4� �𝑞𝑞 − 2(27.45 kN/m2)

3
� 

ดังนั้นจะได 𝑞𝑞 = 501 kN/m2  (ตรวจสอบสมมติฐาน 𝑞𝑞 > 𝑝𝑝0 เปนจริง) 
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สรุปประจาํบท 

การทรุดตัวของดินเปนผลมาจากการรับแรงบีบอัดจนเกิดการเสียรูปแบบอัดตัวของดิน และอาจ
เกิดจาการลดลงของชองวางระหวางเม็ดดิน หรือการจัดเรียงตัวแนนข้ึนของเม็ดดิน 

การทดสอบการบีบอัดตัวคายน้ําของดินเหนียวในหองปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณคา
การทรุดตัวและระยะเวลาการทรุดตัวของชั้นดินเหนียว การทดสอบจะใชตัวอยางดินเหนียวท่ียังไมถูกรบกวน 

ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ําปกติ (Normally consolidated clay, NC Clay) หมายถึง ชั้น
ดินเหนียวท่ีไมเคยไดรับแรงดันกดทับประสิทธิผล (effective overburden pressure) ท่ีเกินกวาท่ีไดรับใน
ปจจุบัน 

ดินเหนียวท่ีถูกบีบอัดตัวคายน้ํามากกวาปกติ (Overconsolidatied clay, OC Clay) หมายถึง
ชั้นดินเหนียวท่ีเคยไดรับแรงดันกดทับประสิทธิผลท่ีเกินกวาท่ีไดรับในปจจุบัน หรือชั้นดินเหนียวนั้นเคยมีชั้นดิน
เหนือข้ึนไปมากกวาท่ีมีในปจจุบัน อาจเปนเพราะในปจจุบันไดมีการขุดชั้นดินดานบนออกหรือเปนเพราะการ
กัดเซาะทางธรรมชาติ 

ถึงแมวาการทดลองการบีบอัดตัวคายน้ําในหองปฏิบัติการจะใชตัวอยางดินเหนียวท่ียังไมถูก
รบกวน เปรียบเสมือนการทดสอบดินในสภาพจริงในสนาม แตอยางไรก็ตามผลการทดลองก็ยังใหความสัมพันธ
ระหวางอัตราสวนชองวางและหนวยแรงในดินท่ีเปนของตัวอยางดินเทานั้น ดังนั้นเพ่ือจะใชผลการทดลองใน
หองปฏิบัติการประมาณผลของการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําในสนาม จึงตองมีการสรางเสนกราฟความสัมพันธ
ระหวาง 𝑒𝑒 − log 𝑝𝑝 สําหรับแทนการเกิดการบีบอัดตัวคายน้ําจริงของชั้นดิน เรียกเสนกราฟนี้วา เสนกราฟการ
บีบอัดตัวคายน้ําในสนาม (the field consolidation line) 

การคํานวณการทรุดตัวของชั้นดินเหนียวเนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตน สําหรับดินเหนียว
ชนิด NC Clay คาการทรุดตัวบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนอาจคํานวณไดโดยอาศัยคาดัชนีการอัดตัว (compression 
index, 𝐶𝐶𝑐𝑐) สําหรับดินเหนียวชนิด OC Clay การคาการทรุดตัวบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนจะแยกสมการแบงเปน
สองกรณีคือ กรณี 𝑝𝑝 ≤ 𝑝𝑝0′  ซึ่งเปนชวงท่ีเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนามเปนเสนโคง และกรณี 𝑝𝑝 > 𝑝𝑝0′  
ซึ่งเปนชวงท่ีเสนกราฟการบีบอัดตัวคายน้ําในสนามเปนเสนตรง 

เวลาในการทรุดตัวข้ึนอยูกับหลายคุณสมบัติของดิน เชน คุณสมบัติในการอัดตัว อัตราสวน
ชองวาง และความสามารถในการยอมใหน้ําซึมผานได เปนตน ซ่ึงอาจสะทอนผลของปจจัยเหลานี้ไดดวย คา
สัมประสิทธิ์การบีบอัดตัวคายน้ํา (Coefficient of consolidation, 𝑐𝑐𝑣𝑣) รอยละเฉลี่ยการบีบอัดตัวคายน้ํา หรือ 
ดีกรีเฉลี่ยการบีบอัดตัวคายน้ํา 

ภายหลังการทรุดตัวจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนเสร็จสิ้น การทรุดตัวข้ันรอง (Secondary 
compression settlement) ก็จะเริ่มข้ึน แตจะเกิดในอัตราท่ีชามาก 

การทรุดตัวของชั้นดินทรายจะเกิดข้ึนและสิ้นสุดในชวงระยะเวลาการกอสรางสิ่งปลูกสรางท่ี
ต้ังอยูเหนือชั้นทรายนั้น กลาวคือการทรุดตัวท้ังหมดของชั้นทรายมักจะใชเวลามนานมากนัก ดังนั้นเวลาหลัง
การกอสรางสิ่งปลูกสรางชั้นทรายจึงมักไมมีการทรุดตัวอีกหรือมีนอยมาก การคํานวณคาการทรุดตัวของชั้น
ทรายไมสามารถหาไดจากการทําการทดลองในหองปฏิบัดติการเหมือนกรณีดินเหนียว ดังนั้นการคํานวณคา
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การทรุดตัวของชั้นทรายจึงมักไชวิธีท่ีไดจากการเก็บผลการทดสอบจริงในสนามหลายๆครั้งแลวนํามาสรุปเปน
วิธีการ:ซ่ึงเรียกวา วิธีการเชิงการทดลอง ท่ีไดรับความนิยมในการคํานวณคาการทรุดตัวของชั้นทราย มี 2 วิธี
คือ วิธีของ Bazaraa และ วิธีของ Burland and Burbidge 
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แบบฝกหัดทายบท 

1. จงหาคาหนวยแรงกดทับประสิทธิผลในปจจุบัน ท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียวเม่ือกําหนดขอมูลชั้นดินดังรูปท่ี 
7.14 
 

 

รูปท่ี 7.14 ขอมูลลักษณะชั้นดินเหนียว 

2. กําหนดใหท่ีก่ึงกลางชั้นดินเหนียว เม่ือหนวยแรงท้ังหมดท่ีกระทําเทากับ 100 kN/m2 ดินเหนียวมี
อัตราสวนชองวางเทากับ 1.09 และเม่ือหนวยแรงท้ังหมดท่ีกระทําเทากับ 400 kN/m2 ดินเหนียวมี
อัตราสวนชองวางเทากับ 0.89 จงหาวาอัตรสวนชองวางจะเปนเทาใดเม่ือหนวยแรงท้ังหมดท่ีกระทําตอ
ดินเหนียวเทากับ 800 kN/m2  

3. ชั้นดินเหนียวบีบอัดตัวไดหนา 10 m มีอัตราสวนชองวางเริ่มตนในสนามเทากับ 1.026 จากผลการ
ทดสอบพบวาอัตราสวนชองวางของชั้นดินเหนียวลดลงเปน 0978 เม่ือสิ้นสุดการกอสราง จงประมาณคา
การทรุดตัวข้ันตนท้ังหมดชองโครงสราง 

4. จงประมาณคาการทรุดตัวเนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนของฐานรากท่ีวางอยูบนชั้นดินเหนียว OC 
และกําหนดขอมูลใหดังนี้ 

ชั้นดินเหนียว OC หนา 3.8 m  
หนวยแรงกดทับประสิทธิผลในปจจุบนั 𝑝𝑝0 = 108 kN/m2  
หนวยแรงกดทับในดินสูงสุดในอดีต 𝑝𝑝0′ = 125 kN/m2  
อัตราสวนชองวางเริ่มตนในสนาม 𝑒𝑒0 = 0.70  
ดัชนีการอัดตัว 𝐶𝐶𝑐𝑐 = 0.30  
ดัชนีการบวมตัว 𝐶𝐶𝑠𝑠 = 0.06  
หนวยแรงในดินท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีก่ึงกลางฐานราก ∆𝑝𝑝 = 52 kN/m2  

5. จากคําถามขอท่ี 4 ถากําหนดให หนวยแรงกดทับในดินสูงสุดในอดีต 𝑝𝑝0′ = 185 kN/m2 จงประมาณ
คาการทรุดตัวเนื่องจากการบีบอัดตัวคายน้ําข้ันตนของฐานรากท่ีวางอยูบนชั้นดินเหนียว OC ดังกลางนั้น 
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