CE 372 ENGINEERING SOIL TESTS

การทดสอบเรือ่ งที่ 5
การทดสอบเพื่อประเมินค่าพิกดั สถานะความคงตัวของมวลดิน
(การประเมินค่าพิกดั อัตตาเบอร์ก)
TESTS FOR THE CONSISTENCY LIMITS OF SOILS
(ATTERBERG LIMITS DETERMINATION)
1.

บทนา

ค่าพิกดั สถานะความคงตัว หรือ consistency limits ของมวลดิน เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะของ
มวลดินเม็ดละเอียดประเภท cohesive soil หรือ มวลดินเม็ดละเอียดทีม่ ี clay particles เป็ นองค์ประกอบอยู่เป็ น
ปริมาณมาก มวลดิน cohesive soil นี้ สามารถคงตัวอยูใ่ นสถานะต่างๆตามธรรมชาติในลักษณะทีบ่ ่งบอกได้ดว้ ย
ความรูส้ กึ เมื่อจับต้อง ได้แก่ very soft (เหลวเละ), soft (อ่อน หรือ เหลว), firm (เหนียว หรือ หนืด), stiff
(ค่อนข้างแข็ง หรือ เหนียวแน่น), หรือ hard (เป็ นดินแห้งแข็ง) ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณความชืน้ ของมวลดินนัน้ ๆ
สถานะความคงตัว หรือ consistency ของมวลดินเม็ดละเอียด สามารถเปลีย่ นแปลงไปได้
ขึน้ อยู่กบั ปริมาณความชืน้ ของมวลดิน อธิบายได้ดงั นี้คอื มวลดินทีม่ คี วามชืน้ สูงมากจนมีสภาพเป็ นโคลนเหลว
สามารถไหลไปมา หรือเปลีย่ นแปลงรูปร่างลักษณะได้ภายใต้น้าหนักของมวลดินนัน้ เอง จะมีสถานะความคงตัวจัด
อยู่ในประเภทของเหลวหนืด หรือ viscous liquid หากความชืน้ ของมวลดินดังกล่าวลดลง มวลดินจะมีความ
แข็งแรงมากขึน้ สามารถปั ้นก้อนดินให้เป็ นรูปร่างต่างๆได้โดยไม่แตกร้าวหรือสลายตัว มวลดินนัน้ จะมีสถานะ
ความคงตัวจัดอยูใ่ นประเภทของแข็งเหนียว หรือ plastic solid หากความชืน้ ของมวลดินนัน้ ลดลงต่อไป มวลดิน
จะมีความแข็งแรงเพิม่ ขึน้ จนมีสถานะความคงตัวเป็ นวัสดุประเภท กึง่ ของแข็ง หรือ semi-solid ซึง่ เมื่อนาไปคลึง
หรือปั น้ เป็ นรูปร่างต่างๆ จะเกิดรอยแยกหรือแตกร้าวบนก้อนมวลดินนัน้ และเมือ่ ความชืน้ ลดลงต่อไป มวลดินก็จะ
เปลีย่ นสถานะความคงตัวเป็ นก้อนดินแข็ง หรือ solid จนกระทังความชื
่
น้ หมดไปจากมวลดินนัน้ ค่าความชืน้ ของ
มวลดิน ณ จุดทีม่ วลดินนัน้ เกิดการเปลีย่ นสถานะความคงตัว จากสถานะหนึ่งไปสู่อกี สถานะหนึ่งเรียกว่า ค่าพิกดั
สถานะความคงตัว หรือ consistency limits ซึง่ ในทีน่ ้ีมจี ุดเปลีย่ นสถานะทีส่ าคัญอยู่ 3 จุด มีช่อื เรียกแตกต่างกัน
ตามการเปลีย่ นแปลงสถานะดังต่อไปนี้ คือ
ก. LIQUID LIMIT (LL) เป็ นค่าความชืน้ ของมวลดิน ณ จุดทีม่ วลดินนัน้ เปลีย่ นสถานะความคงตัว
ระหว่าง การเป็ นของเหลวหนืด หรือ viscous liquid กับการเป็ นของแข็งเหนียวปั น้ ได้ หรือ plastic solid
ข. PLASTIC LIMIT (PL) เป็ นค่าความชืน้ ของมวลดิน ณ จุดทีม่ วลดินนัน้ เปลีย่ นสถานะความคงตัว
ระหว่างการเป็ นของแข็งเหนียวปั น้ ได้ หรือ plastic solid กับการเป็ นมวลกึง่ ของแข็ง หรือ semi-solid
ค. SHRINKAGE LIMIT (SL) เป็ นค่าความชืน้ ของมวลดิน ณ จุดทีม่ วลดินนัน้ เปลีย่ นสถานะความคงตัว
ระหว่างการเป็ นมวลกึง่ ของแข็ง หรือ semi-solid กับการเป็ นมวลดินแข็ง หรือ solid
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วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

การทดสอบนี้ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะให้นักศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ ทฤษฎีและหลักการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วิธกี ารทดสอบพร้อมทัง้ ฝึ กฝนการใช้อุปกรณ์ทดสอบ เพื่อประเมินค่า consistency limits หรือ Atterberg Limits
ของมวลดินเม็ดละเอียด ซึง่ ได้แก่ การทดสอบประเมินค่า Liquid Limit, Plastic Limit, และ Shrinkage Limit
และรวมไปถึงการทดสอบประเมินค่า Linear Shrinkage ของตัวอย่างดิน เพื่อให้ได้ผลการทดสอบไปใช้ประเมิน
คุณสมบัตทิ างกายภาพ และคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของมวลดินนัน้ ต่อไป
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ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

ATTERBERG
นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ได้อธิบายสถานะความคงตัวของมวลดิน
cohesive soil ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่าง การเปลีย่ นแปลงของความชืน้ กับการเปลีย่ นแปลงปริมาตรของ
มวลดิน เรียกในทีน่ ้ีว่า phase diagram ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5.1 ซึง่ สามารถอธิบายได้ว่า การเปลีย่ นแปลงสถานะ
ความคงตัวของมวลดิน จากการเป็ นของเหลว (liquid) ไปเป็ นของแข็ง (solid) เป็ นผลเนื่องมาจากการทีป่ ริมาณน้ า
ในมวลดิน หรือความชืน้ ของมวลดินนัน้ ลดลง เมื่อ cohesive soil มีความชืน้ สูง มวลดินจะคงตัวอยู่ในสถานะ
viscous liquid มวลดินจะอยูใ่ นสภาพทีอ่ มิ่ ตัวด้วยน้า (saturated) มวลดินจะมีชอ่ งว่างระหว่างเม็ดดินมาก ทาให้ม ี
ค่า porosity สูง และมีความแข็งแรงต่า เมื่อความชืน้ หรือปริมาณน้ าในมวลดินลดลง เป็ นผลให้เม็ดดินจัดตัว
ใกล้ชดิ กันมากขึน้ ปริมาตรของช่องว่างระหว่างเม็ดดินจะลดลงเท่าๆกับปริมาตรน้ าทีร่ ะเหยหายไปจากมวลดิน ทา
ให้มวลดินมีปริมาตรลดลง โดยทีม่ วลดินนัน้ ยังคงสภาพ fully saturated ตลอดเวลา การทีเ่ ม็ดดินจัดตัวได้ใกล้ชดิ
กันมากขึน้ เป็ นผลให้ปริมาตรช่องว่างระหว่างเม็ดดิน (void) ลดลง และมวลดินมีความแข็งแรงสูงขึน้ ปริมาตรของ
มวลดินทีล่ ดลงในช่วงนี้ จะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับการลดลงของความชืน้ ของมวลดินนัน้ ทาให้เส้นความสัมพันธ์
NB ใน phase diagram ในรูปที่ 5.1 เป็ นเส้นตรงทีม่ คี วามชันเป็ นค่าคงที่ ค่าความชัน หรือ slope ของเส้นตรง NB
นี้ เรียกว่า ค่าอัตราการหดตัวของมวลดิน หรือ Shrinkage Ratio (SR) การลดลงของความชืน้ และปริมาตรของ
มวลดิน โดยทีม่ วลดินยังคงสภาพอิม่ ตัว (saturated) อยู่ตลอดเวลานัน้ เมื่อความชืน้ ในมวลดินลดลงต่ากว่าค่า
Liquid Limit มวลดินจะเปลีย่ นแปลงสถานะความคงตัวจากการเป็ นของเหลวหนืด (viscous liquid) ไปเป็ นของแข็ง
เหนียว (plastic solid) และเมือ่ ความชืน้ ในมวลดินลดลงต่ากว่าค่า Plastic Limit มวลดินจะเปลีย่ นสถานะความคง
ตัวจากการเป็ นของแข็งเหนียวไปเป็ นมวลกึง่ ของแข็ง (semi-solid) การลดลงของความชืน้ และปริมาตรของมวล
ดิน ในขณะทีม่ วลดินคงสภาพ saturated อยูต่ ลอดเวลา จะมีความสัมพันธ์เป็ นเส้นตรงต่อเนื่องไปจนความชืน้ ของ
มวลดินมีคา่ ลดลงเหลือเท่ากับค่า Shrinkage Limit ซึง่ เมื่อน้ าระเหยออกจากมวลดินจนมวลดินมีความชืน้ เท่ากับ
ค่า Shrinkage Limit ของมวลดินนัน้ แล้ว เม็ดดินในมวลดินนัน้ จะจัดตัวกันได้แน่ นทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้เองตาม
ธรรมชาติ เม็ดดินจะไม่สามารถจัดตัวให้ใกล้ชดิ มากขึน้ ไปกว่านี้ได้อกี หากมีการสูญเสียน้าจากมวลดิน ดังนัน้ เมื่อ
ทาให้ความชืน้ ของมวลดินลดลงไปต่ากว่าค่า Shrinkage Limit ปริมาตรของมวลดินก็จะไม่เปลีย่ นแปลงลดลงอีก
ต่อไป ดังแสดงให้เห็นเป็ นเส้นความสัมพันธ์ AB ใน phase diagram มวลดินจะเปลีย่ นสถานะความคงตัวเป็ น
ของแข็ง (solid) การลดลงของความชืน้ หรือการระเหยของน้ าออกจากมวลดินในช่วง AB นี้จะทาให้มอี ากาศเข้า
มาแทนทีน่ ้ าในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ค่า degree of saturation ของมวลดินจะลดลงต่ากว่า 1.0 (หรือ < 100%)
โดยมีอากาศเข้าไปแทนทีน่ ้ าใน voids จนกระทังน
่ ้ าระเหยออกจากมวลดินจนหมด ความชืน้ และ degree of
saturation ของมวลดินมีค่าเป็ นศูนย์ มวลดินจะมีสถานะความคงตัวเป็ นของแข็งแห้ง เมื่อพิจารณาจาก phase
diagram ในรูปที่ 5.1 จะเห็นได้ว่า หากต่อเส้นความสัมพันธ์ NB ลงไปจนถึงแกนปริมาตรทีจ่ ุด M ด้วยความชัน
คงทีเ่ ท่าเดิม เส้นตรง BM จะเป็ นเส้นสมมุติ แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงปริมาตรของมวลดินนัน้ เมื่อความชืน้ ลดลง
ต่ากว่าค่า Shrinkage Limit และสมมุติว่า ปริมาตรของช่องว่างระหว่างเม็ดดินในมวลดิน สามารถลดลงต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในทีส่ ดุ เมือ่ ไม่มนี ้าเหลืออยูใ่ นมวลดินนัน้ แล้ว จุด M ซึง่ อยู่บนแกนปริมาตรทีค่ วามชืน้ เป็ นศูนย์
จะหมายถึงมวลดินทีไ่ ม่มชี ่องว่างระหว่างเม็ดดินเหลืออยู่อกี หรือปริมาตรของช่องว่างระหว่างเม็ดดินในมวลดิน
(VV) มีคา่ เป็ นศูนย์ ค่าปริมาตรทีอ่ า่ นได้บนแกนปริมาตรมวลดินทีจ่ ุด M จะเป็ นค่าปริมาตรของเม็ดดิน (VS) ทีม่ อี ยู่
ในมวลดินนัน้ นอกจากนัน้ ATTERBERG ยังได้คดิ วิธกี ารทดสอบ เพื่อประเมินค่าพิกดั สถานะความคงตัว หรือ
consistency limits ซึง่ ได้แก่ค่า Liquid Limit, Plastic Limit, และ Shrinkage Limit ของมวลดิน fine-grained
cohesive soils ค่าพิกดั เหล่านี้จงึ เรียกกันโดยทัวไปว่
่ า Atterberg Limits
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รูปที่ 5.1 PHASE DIAGRAM แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ ยนแปลงความชื้นกับการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาตรของมวลดิ นเม็ดละเอียด

วิธกี ารทดสอบของ ATTERBERG ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขโดย CASAGRANDE เพื่อให้
การทดสอบเป็ นไปโดยวิธกี ารทีม่ มี าตรฐานแน่ นอน และเป็ นทีย่ อมรับได้โดยทัวไป
่ ใช้ทาการทดสอบกับมวลดิน
เม็ดละเอียดทีม่ ขี นาดเม็ดดินเล็กกว่า 0.42 มม. ซึง่ เป็ นเม็ดดินทีร่ ่อนผ่านช่องเปิ ดของตะแกรง B.S. No.36 หรือ
ตะแกรง ASTM No.40 ดังนัน้ ดินเม็ดละเอียดในทีน่ ้ี จึงครอบคลุมไปถึงมวลดินทีป่ ระกอบไปด้วย fine sand, silt,
และ clay แนวทางและหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อประเมินค่า Atterberg Limits โดยวิธกี ารที่ CASAGRANDE
ได้ปรับปรุงแก้ไขจากวิธขี อง ATTERBERG สามารถอธิบายโดยสรุปได้ดงั นี้
4.1 การทดสอบเพื่อประเมิ นค่า LIQUID LIMIT ของมวลดิ น (LL)
เป็ นการทดสอบเพือ่ ประเมินค่าความชืน้ ของมวลดิน ขณะทีม่ วลดินเปลีย่ นสถานะความคงตัว
ระหว่างการเป็ นของเหลวไหลได้ภายใต้น้ าหนักของมวลดินนัน้ เอง กับการเป็ นของแข็งอ่อนตัว เครื่องมือทีใ่ ช้ทา
การทดสอบ เรียกว่า Casagrande Liquid Limit Device มีลกั ษณะเป็ นถ้วยทองเหลือง สามารถกระดกขึน้ ลงได้
บนแผ่นยางแข็ง ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5.2 ทาการทดสอบโดยนาดินเม็ดละเอียดทีเ่ ตรียมไว้ ผสมน้าให้ตวั อย่างดินมี
ความชืน้ สูง แล้วนาตัวอย่างดินใส่ลงในถ้วยทองเหลืองดังกล่าว แต่งผิวดินให้เรียบและอยู่ในแนวราบ แล้วใช้
grooving tool กรีดร่องผ่ากลางมวลดินเปี ยกในถ้วย ให้แยกจากกันเป็ นสองส่วน จนมองเห็นก้นถ้วยทองเหลือง
เป็ นแนวเส้นตรงกว้าง 2 มม. เคาะถ้วยทองเหลืองใส่ดนิ ให้ตกกระทบแผ่นยางแข็งทีร่ องรับ ซึง่ มีระยะตกกระทบ
อิสระ 1 ซม. ด้วยอัตราความเร็วในการเคาะคงที่ 120 ครัง้ ต่อนาที นับจานวนครัง้ การเคาะทีท่ าให้ม วลดินเปี ยกทัง้
2 ส่วนไหลเข้าหากัน ดังในรูปที่ 5.3 จนกระทังร่
่ องทีก่ รีดไว้ปิดสนิทเป็ นทางยาวประมาณ 1/2 นิ้ว หรือ 12.7 มม.
ค่า Liquid Limit ของตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทาการทดสอบจะเป็ นค่าความชืน้ ของมวลดิน ซึง่ เมื่อนามาทาการทดสอบแล้ว
จะไหลเข้าหากันปิ ดร่องทีก่ รีดไว้ได้ความยาวตามทีก่ าหนด เมือ่ ทาการเคาะ 25 ครัง้ ถ้าร่องทีก่ รีดไว้ปิดสนิทได้
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ก. CASAGRANDE LIQUID LIMIT DEVICE

ข. GROOVING TOOLS (ที่ นิยมใช้ทวไปมี
ั่
2 แบบ ตามในรูป)

รูปที่ 5.2 อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบหาค่า LIQUID LIMIT ของตัวอย่างดิ น

ความยาวตามทีก่ าหนด เมื่อจานวนเคาะน้อยกว่า 25ครัง้ แสดงว่าความชืน้ ของตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทาการทดสอบสูง
กว่าค่า Liquid Limit ของมวลดินนัน้ ตัวอย่างดินจึงไหลเข้ามาปิ ดร่องได้โดยง่าย หรือ ถ้าต้องทาการเคาะมากกว่า
25 ครัง้ แสดงว่าความชืน้ ของตัวอย่างดินต่ากว่าค่า Liquid Limit โดยทัวไปเป็
่
นการยากทีจ่ ะผสมน้ าให้แก่
ตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทาการทดสอบให้มคี วามชืน้ เท่ากับค่า Liquid Limit พอดี ดังนัน้ จึงทาการเคาะทดสอบกับ
ตัวอย่างดินทีค่ ่าความชืน้ ต่างๆทัง้ สูงและต่ากว่าค่า Liquid Limit ของตัวอย่างดินดังกล่าว แล้วบันทึกจานวนครัง้ ที่
ทาการเคาะตัวอย่างดินให้รอยกรีดปิ ดสนิทเป็ นความยาวตามทีก่ าหนดทีแ่ ต่ละความชืน้ นาข้อมูลมา plot กราฟ
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ความสัมพันธ์ ระหว่างค่า water content (w) ของตัวอย่างดิน กับจานวนครัง้ ทีท่ าการเคาะ บนกระดาษกราฟ
semi-logarithmic โดยให้ค่า water content อยู่บน linear scale และจานวนครัง้ การเคาะอยู่บน logarithmic
scale ดังในรูปที่ 5.4 แล้วลากเส้นตรง (line of best fit) ในแนวของจุดต่างๆที่ plot ไว้ ค่า Liquid Limit ของ
ตัวอย่างดิน จะเป็ นค่าความชืน้ ณ จุดทีเ่ ส้นกราฟลากผ่านจานวนครัง้ การเคาะ 25 ครัง้ ดังในรูปที่ 5.4

รูปที่ 5.3

ลักษณะของตัวอย่างดิ นเมื่อเริ่ มต้ นและสิ้ นสุดการทดสอบเพื่อประเมิ นค่ า LIQUID
LIMIT และ PLASTIC LIMIT

รูปที่ 5.4

การ PLOT และประเมิ นค่า LIQUID LIMIT ของตัวอย่างดิ น จากผลการทดสอบ

นอกจากนี้ ยังสามารถทดสอบประเมินค่า Liquid Limit ของตัวอย่างดิน โดยทาการเคาะ
ตัวอย่างดินเปี ยกเพียงตัวอย่างเดียว แล้วนาข้อมูลมาทาการคานวณ เรียกว่าวิธี One-Point Liquid Limit ทาการ
ทดสอบโดยผสมน้ าให้ตวั อย่างดินมีความชืน้ เพียงพอทีจ่ ะทาการเคาะทดสอบระหว่าง 20-30 ครัง้ แล้วทาให้รอย
กรีดปิ ดสนิทเป็ นระยะความยาวตามทีก่ าหนด บันทึกจานวนครัง้ ทีท่ าการเคาะและค่าความชื้นของตัวอย่างดิน
นาไปคานวณหาค่า Liquid Limit ของตัวอย่างดิน จากสมการ
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เมือ่

N
w N  
 25 

tan 

LL

=

LL
N

เป็ นค่า Liquid Limit ของตัวอย่างดิน
เป็ นจานวนครัง้ ทีเ่ คาะจนรอยกรีดในตัวอย่างดินเปี ยกปิ ดสนิทเป็ นระยะความยาว 1/2 นิ้ว
ค่า N นี้จะต้องอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 30
เป็ นความชืน้ ของตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทาการเคาะทดสอบในครัง้ นี้
เป็ นค่าคงทีข่ น้ึ อยูก่ บั ชนิดของดินทีน่ ามาทดสอบ โดยทัวไปใช้
่
คา่ tan  = 0.121

wN
tan 

……………….. (5.1)

วิธกี ารทดสอบประเมินค่า Liquid Limit โดยการเคาะตัวอย่างดินใน Casagrande Liquid
Limit Device ตามทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ เปรียบเสมือนเป็ นการวัดค่า shear strength ของตัวอย่างดินทีค่ ่าความชืน้
ดังกล่าว โดย CASAGRANDE ได้พจิ ารณาแล้วพบว่า การเคาะ liquid limit device มาตรฐานแต่ละครัง้ เป็ นการ
ให้แรงเฉือนแก่ตวั อย่างดินมีค่า 1 g/cm2 ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า มวลดิน cohesive soil ทุกชนิด มีความสามารถ
ต้านทานแรงเฉือน หรือ shear strength ประมาณ 20-25 g/cm2 (ประมาณ 2.0 – 2.5 kPa) ณ จุดทีม่ วลดินนัน้
แปรสถานะจาก viscous liquid ไปเป็ น plastic solid หรือ ขณะทีม่ วลดินมีความชืน้ เท่ากับค่า Liquid Limit
4.2 การทดสอบเพื่อประเมิ นค่า PLASTIC LIMIT ของมวลดิ น (PL)
เป็ นการทดสอบเพือ่ ประเมินค่าความชืน้ ของมวลดิน ขณะทีม่ วลดินเปลีย่ นสถานะความคงตัว
ระหว่างการเป็ นของแข็งเหนียวปั ้นได้กบั การเป็ นมวลดินกึง่ ของแข็ง ทาการทดสอบโดยผสมน้ าให้ตวั อย่างดินมี
ความชืน้ พอสมควร แล้วปั น้ เป็ นก้อนกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. คลึงก้อนดินให้เป็ นเส้นยาวด้วย
นิ้วและอุง้ มือบนแผ่นกระจก เส้นดินทีอ่ ยู่ในสภาวะของแข็งปั ้นได้ (คือ มีความชืน้ สูงกว่า Plastic Limit) จะมีผวิ
เรียบเนียนเป็ นเนื้อเดียวกันตลอดเส้น คลึงเส้นดิน จนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลงเหลือประมาณ 3 มม.
การคลึงเส้นดินนี้ มีผลให้ความชืน้ ของเส้นดินลดลง เมื่อคลึงเส้นดินได้ขนาดดังกล่าวแล้ว เนื้อดินเริม่ มีรอยแยกตัว
(crumble) หรือมีรอยร้าวรอยแยกปรากฏขึน้ บนผิวของเส้นดิน ดังในรูปที่ 5.3 แสดงว่าเส้นดินนัน้ กาลังเปลี่ยน
สถานะจาก plastic ไปเป็ น semi-solid ความชืน้ ของตัวอย่างดินในขณะนัน้ จะเป็ นความชืน้ ทีค่ ่า Plastic Limit
การทดสอบตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้น้ีจะต้องใช้ความระมัดระวัง ความชานาญ และประสบการณ์ในการทดสอบ
พอสมควร ซึง่ อาจต้องทาการทดสอบซ้าหลายครัง้ แล้วนาผลการทดสอบทีม่ คี า่ ใกล้เคียงกัน มาคานวณหาค่าเฉลีย่
เป็ นค่า Plastic Limit ของตัวอย่างดินเพียงค่าเดียว
4.3 การทดสอบเพื่อประเมิ นค่า SHRINKAGE LIMIT ของมวลดิ น (SL)
เป็ นการทดสอบ เพื่อประเมินค่าความชืน้ ของมวลดิน ขณะทีม่ วลดินนัน้ เปลีย่ นสถานะความ
คงตัว ระหว่างการเป็ นมวลกึง่ ของแข็งกับการเป็ นมวลดินแข็ง ซึง่ ในกรณีทค่ี วามชืน้ ของมวลดินลดลงจะพบว่า เมื่อ
ความชืน้ ลดลงต่ากว่าค่า Shrinkage Limit ของมวลดิน ปริมาตรของมวลดินดังกล่าว จะไม่ลดลงอีกต่อไป ดังนัน้
ค่า Shrinkage Limit ของมวลดิน จึงกล่าวได้ว่าเป็ นค่าความชืน้ ทีน่ ้อยทีส่ ุดทีม่ วลดินยุตกิ ารหดตัวอันเนื่องมาจาก
การสูญเสียความชืน้ และปริมาตรของมวลดินทีม่ คี วามชืน้ เท่ากับค่า Shrinkage Limit จะเป็ นปริมาตรทีน่ ้อยทีส่ ุด
ทีม่ วลดินดังกล่าวจะคงตัวอยู่ได้ตามสภาพธรรมชาติ การทดสอบประเมินค่า Shrinkage Limit ของตัวอย่างดิน
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ทาได้โดยนาดินเปี ยกความชื้น wi (เมื่อ wi > LL) ใส่ถว้ ยโลหะปริมาตรคงที่ (Vt) นาไปอบจนแห้ง ก้อนดินแห้ง
ในถ้วยโลหะจะมีขนาดเล็กลง นาก้อนดินแห้งไปหาปริมาตร (Vd) โดยการแทนทีป่ รอท ดังในรูปที่ 5.5 ค่าปริมาตร
Vd ดังกล่าว จะเท่ากับปริมาตรเมือ่ ก้อนดินนัน้ มีความชืน้ เท่ากับค่า Shrinkage Limit ซึง่ เป็ นขณะสุดท้ายทีก่ อ้ นดิน
นัน้ อยู่ในสภาพ saturated ในการทดสอบนี้ ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า ขณะทีค่ วามชืน้ ของตัวอย่างดินลดลงจาก wi
จนตัวอย่างดินมีความชืน้ เท่ากับค่า Shrinkage Limit (SL) ปริมาตรของก้อนดินลดลงจาก Vt ลงมา เหลือเป็ น
ปริมาตร Vd ปริมาตรทีห่ ายไปในช่วงเวลาดังกล่าวคือ (Vt - Vd) จะเป็ นปริมาตรของน้ า (Vw) ทีห่ ายไปจาก
ตัวอย่างดิน ขณะทีค่ วามชืน้ ลดลงจาก wi ลงมาเป็ น wSL ดังนัน้ เมื่อค่า Shrinkage Limit ของมวลดิน เป็ นค่า
ความชืน้ เมือ่ มวลดินมีปริมาตร Vd และยังอยูใ่ นสภาพอิม่ ตัวด้วยน้า จึงเขียนเป็ นสมการได้คอื

รูปที่ 5.5

SL
เมือ่

อุปกรณ์ ที่ใช้ทดสอบประเมิ นค่า SHRINKAGE LIMIT ของตัวอย่างดิ น

=

……………….. (5.2)

SL

เป็ นค่าความชืน้ ที่ Shrinkage Limit ของมวลดิน มีหน่วยเป็ น ร้อยละ
Ww SL เป็ นมวลของน้าในมวลดิน เมือ่ มวลดินนัน้ มีความชืน้ เท่ากับค่า Shrinkage Limit
WS
เป็ นมวลหรือน้าหนักดินแห้งในก้อนตัวอย่างดินนัน้
และ
Ww SL =

เมือ่

 Ww SL  

100 
 Ws 

Wwi
Ww

(Wwi - Ww)

……………….. (5.3)

เป็ นมวลของน้าในมวลดินเมือ่ มวลดินมีความชื้น wi ขณะเริม่ ทดสอบ
เป็ นมวลของน้ าในมวลดินทีห่ ายไปเมื่อความชืน้ ของมวลดินลดลงจาก wi จนมวลดินมี
ความชืน้ เท่ากับ SL (Shrinkage Limit) และเมือ่
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โดยที่

(Vt - Vd)

Vw

=

Vw

เป็ นปริมาตรน้ าทีห่ ายไปจากมวลดิน เมื่อความชืน้ ของมวลดินลดลงจาก wi
ดินมีความชืน้ เท่ากับ SL และ

Ww

=

Vw  w

ดังนัน้

Ww

=

(Vt - Vd) W

และสมการที่ 5.3 จะเขียนได้เป็ น

Ww SL =

……………….. (5.4)

Wwi - (Vt - Vd) W

จนมวล

……………….. (5.5)

เมือ่ นาสมการที่ 5.5 ไปแทนค่าในสมการที่ 5.2 จะได้
SL

=

 Wwi  Vt  Vd   w 
100 

Ws



SL

=

  Wwi    Vt  Vd   w 
  100 

100 
W
W




s  
s


และ เมือ่

wi

=

W 
100  wi 
 Ws 

ดังนัน้

SL

=

  Vt  Vd   w 

w i  100 
W

s
 

เมือ่

SL
Wwi
WS
wi
Vt
Vd

เป็ นค่า Shrinkage Limit ของตัวอย่างดินในหน่วยร้อยละ
เป็ นมวลของน้าในมวลดินเมือ่ มวลดินมีความชืน้ wi ขณะเริม่ ทดสอบ
เป็ นมวลหรือน้าหนักดินแห้งในก้อนตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทาการทดสอบ
เป็ นความชืน้ ของตัวอย่างดินเปี ยกทีใ่ ช้ทดสอบ (มีหน่วยเป็ น ร้อยละ)
เป็ นปริมาตรของตัวอย่างดินในถ้วยโลหะ ขณะทีม่ คี วามชืน้ wi
เป็ นปริมาตรของก้อนตัวอย่างดินแห้ง ซึง่ เป็ นปริมาตรเดียวกันกับขณะทีต่ วั อย่างดินนัน้ มี
ความชืน้ เท่ากับค่า Shrinkage Limit
เป็ นความหนาแน่ นของน้ า มีค่า = 1 g/cc ในระบบ เมตริก, 1000 kg/m3 ในระบบ SI,
และ 62.4 lb/ft3 ในระบบอังกฤษ

w

เป็ นความชืน้ ของตัวอย่างดินเปี ยกทีเ่ ตรียมขึน้ เพือ่ การทดสอบ

……………….. (5.6)
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ผลจากการประเมินค่า Consistency Limits ของมวลดินเม็ดละเอียดตามทีก่ ล่าวมาแล้วนี้จะ
นาไปสูก่ ารคานวณหาปริมาณทีใ่ ช้บ่งบอกคุณสมบัตทิ างกายภาพพืน้ ฐานอืน่ ๆของมวลดินดังนี้ คือ
ก. PLASTICITY INDEX (PI) เป็ นช่วงค่าความชืน้ ทีม่ วลดินดังกล่าวคงตัวอยู่ในสถานะ plastic solid
ตามทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 5.1 ประเมินได้จากความสัมพันธ์
PI

=

LL - PL

……………….. (5.7)

เมือ่ PI, LL, และ PL เป็ นค่า Plasticity Index, Liquid Limit, และ Plastic Limit ของมวลดินตามลาดับ
ข. SHRINKAGE RATIO (SR) เป็ นค่าทีแ่ สดงให้เห็นถึงปริมาณการเปลีย่ นแปลงปริมาตรของมวลดิน
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงความชืน้ ของมวลดินนัน้ มีนิยามกาหนดไว้ว่า ค่า Shrinkage Ratio เป็ นค่า
อัตราส่วนระหว่างการเปลีย่ นแปลงของปริมาตรมวลดิน คิดเป็ นร้อยละของปริมาตรมวลดินนัน้ เมื่อแห้ง
กับการเปลีย่ นแปลงของความชืน้ ในมวลดิน เมื่อมวลดินมีความชืน้ สูงกว่าค่า Shrinkage Limit คิดเป็ น
ร้อยละของน้าหนักดินแห้งในมวลดินนัน้ ดังนัน้

SR

=

 V 
100  
 Vd 
 W 
100  w 
 Ws 

=

 V   Ws 
  

V

W
 d  w 

……………….. (5.8)

เมือ่ ตัวอย่างดินมีความชืน้ สูงกว่า SL ปริมาตรของตัวอย่างดินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป V) เท่ากับ ปริมาตร
น้าทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในตัวอย่างดินนัน้ VW) และเมือ่ Ww = Vw  w ทาให้
SR

=

 V   Ws 
 
 Vd   V  w 

SR

=

Ws
Vd  w

และ

……………….. (5.9)

SR เป็ นปริมาณทีไ่ ม่มหี น่ วย และ หากทราบค่า SR และ SL ของมวลดิน จะสามารถประเมินค่า
Specific Gravity (GS)ของตัวอย่างดินนัน้ ได้จากความสัมพันธ์
GS

=

1
 1    SL 
 SR   100 

เมือ่ SL มีหน่วยเป็ น ร้อยละ ……………… (5.10)
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ค. LINEAR SHRINKAGE (LS) เป็ นปริมาณการหดตัวของมวลดินในทิศทางเดียว เมื่อความชืน้ ของ
มวลดินลดลงจากค่า wi ใดๆลงมา จนมวลดินมีความชืน้ เท่ากับค่า Shrinkage Limit ระบุเป็ นค่าขนาด
การหดตัวของมวลดิน คิดเป็ นร้อยละของขนาดของมวลดินในทิศทางเดียวกันนัน้ เมื่อมวลดินนัน้ มี
ความชืน้ wi หรือ
LS

=

 L 
100  
 Li 

……………… (5.11)

โดยที่ L เป็ นความยาวของตัวอย่างดินทีล่ ดลง เมื่อความชืน้ ลดจาก wi ลงมาเป็ นความชืน้ ทีม่ คี ่า
เท่ากับ Shrinkage Limit ของมวลดินนัน้ และ Li เป็ นความยาวของตัวอย่างดินเมื่อตัวอย่างดินมี
ความชืน้ wi ค่า Linear Shrinkage ของตัวอย่างดิน สามารถทดสอบประเมินค่าได้ โดยใช้ตวั อย่างดินที่
มีความชืน้ สูงกว่าค่า Liquid Limit ใส่ลงในรางทองเหลืองรูปครึง่ ทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน ดังในรูป
ที่ 5.6 แล้วนาไปอบจนแห้ง วัดความยาวของแท่งดินแห้งในราง จะสามารถคานวณค่า LS ได้จาก
สมการที่ 5.11 การทดสอบเพื่อประเมินค่า Linear Shrinkage วิธนี ้ี นิยมใช้กบั ตัวอย่างดินประเภท
non-plastic silt หรือมวลดินทีม่ ที รายละเอียดปนอยู่มาก ซึง่ ยากทีจ่ ะทดสอบประเมินค่า Plastic Limit
โดยวิธกี ารปกติ เพราะค่า Linear Shrinkage ของตัวอย่างดิน สามารถนาไปใช้ประมาณค่า Plasticity
Index ของตัวอย่างดินนัน้ ได้จากความสัมพันธ์แบบ empirical คือ
PI

=

2.13 (LS)

……………… (5.12)

เมือ่ LS เป็ นค่า Linear Shrinkage ของมวลดิน มีหน่วยเป็ น ร้อยละ

รูปที่ 5.6 ลักษณะและขนาดของรางมาตรฐาน (SHRINKAGE TROUGH) ที่ ใช้ ทดสอบ
ประเมิ นค่า LINEAR SHRINKAGE ของตัวอย่างดิ น
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วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

การทดสอบในเรื่องนี้ เป็ นทาการทดสอบเพื่อประเมินค่า consistency limits ทัง้ 3 ค่า ของ
ตัวอย่างดิน คือ Liquid Limit, Plastic Limit, และ Shrinkage Limit และ รวมไปถึงการทดสอบเพื่อประเมินค่า
Linear Shrinkage ของตัวอย่างดินเดียวกันนี้ โดยวิธกี ารมาตรฐาน จึงต้องใช้อุปกรณ์การทดสอบแยกตาม
ประเภทการทดสอบดังต่อไปนี้
5.1 LIQUID LIMIT TEST
5.1.1 Liquid Limit Device 1 เครือ่ ง พร้อม grooving tool ขนาดมาตรฐาน 1 อัน
5.1.3 กระป๋ องหาความชืน้ ขนาดเล็ก 6 ใบ
5.2 PLASTIC LIMIT TEST
5.2.1 แผ่นกระจกเรียบสาหรับคลึงเส้นตัวอย่างดินชืน้ 1 แผ่น
5.2.2 กระป๋ องหาความชืน้ ขนาดเล็ก 3 ใบ
5.3 SHRINKAGE LIMIT TEST
5.3.1 ถ้วยโลหะกลมก้นเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.75 นิ้ว (44.4 มม) และลึก
ประมาณ 0.5 นิ้ว (12.7 มม) ใช้เป็ น shrinkage dish 1 ใบ
5.3.2 แผ่นแก้วติดปุ่มโลหะ 3 ปุ่ม ดังในรูปที่ 5.5 จานวน 1 แผ่น
5.3.3 จานแก้วหรือถ้วยกระเบือ้ งขอบต่า เพือ่ ใช้รองรับปรอททีล่ น้ จากการวัดปริมาตรก้อนดินแห้ง
จานวน 1 ใบ
5.3.4 ปรอท ปริมาณเพียงพอทีจ่ ะใช้ทาการทดสอบ
5.3.5 กระบอกตวงขนาดเล็กความจุ 25-50 ml มีขดี แบ่งปริมาตรข้างกระบอกตวงให้อ่านค่าได้
ละเอียดถึง 0.2 ml เพือ่ ใช้วดั ปริมาตรปรอท 1 กระบอก
5.4 LINEAR SHRINKAGE
5.4.1 รางทองเหลือง ขนาดมาตรฐาน รูปครึง่ ทรงกระบอก (shrinkage trough) ดังในรูปที่ 5.6
จานวน 2 ราง
5.4.2 กระป๋ องหาความชืน้ ขนาดกลาง 1 กระป๋ อง
5.4.3 เวอร์เนีย ขนาดวัดความยาวได้ไม่ต่ากว่า 150 มม. และอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.1 มม.
5.5 วัสดุอปุ กรณ์ ใช้ร่วมกันทัง้ 4 การทดสอบ
5.5.1 ตัวอย่างดินแห้ง เป็ นเม็ดละเอียด ร่อนผ่านตะแกรง ASTM No.40 มาแล้ว หนักประมาณ
500-600 กรัม
5.5.2 น้ากลัน่ ปริมาณเพียงพอทีจ่ ะใช้ผสมดินทาการทดสอบ
5.5.3 ถ้วยกระเบือ้ งผสมดิน พร้อมมีดปาด สาหรับคลุกผสม และตักดินเปี ยกบรรจุภาชนะต่างๆที่
ใช้ทาการทดสอบ จานวน 2 ชุด
5.5.4 กระบอกตวง ขนาดความจุ 100 cc หรือ ขวดฉีดน้า 1 ใบ
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5.5.5 เครือ่ งชังไฟฟ้
่ า ชังได้
่ ละเอียดถึง 0.01 กรัม
5.5.6 เตาอบ ควบคุมอุณหภูมใิ ห้คงทีไ่ ด้
5.5.7 ถาดอลูมเิ นียมขนาดใหญ่ สาหรับใส่กระป๋ องหาความชืน้ ทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการทดสอบ เพื่อ
นาเข้าเตาอบ จานวน 1 ใบ

6.

วิ ธีการทดสอบ
6.1 การทดสอบเพื่อประเมิ นค่า LIQUID LIMIT ของตัวอย่างดิ น
6.1.1 นาตัวอย่างดินเม็ดละเอียดทีเ่ ตรียมไว้ หนักประมาณ 200 กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบื้องแล้ว
ผสมน้ าทีละน้อย ใช้มดี ปาดคลุกเคล้าให้น้ าและดินผสมกันโดยทัวถึ
่ งแล้วเพิม่ น้ า ทาการ
คลุกเคล้าต่อ ไปอีก จนมวลดินมีลกั ษณะเหนียวหนืด และอ่อนตัวพอสมควร ความชืน้ ของ
ตัวอย่างดินในขณะนี้จะยังต่ากว่าค่า Liquid Limit ของตัวอย่างดินนัน้ พอประมาณ
6.1.2 ใช้มดี ปาดดิน ตักดินเปี ยกจากถ้วยผสมดิน ใส่ลงในถ้วยทองเหลืองของ Liquid Limit
Device ใช้มดี ปาดอัดเนื้อดินลงในถ้วยทองเหลืองให้แน่ น จนไม่มฟี องหรือช่องว่างอากาศ
หลงเหลืออยูภ่ ายใน ตกแต่งผิวหน้าดินให้ราบเรียบ
6.1.3 ใช้ grooving tool กรีดร่องผ่ากลางตัวอย่างดินในถ้วยทองเหลือง ให้รอยร่องมีความลึก
จนถึงผิวทองเหลืองก้นถ้วย
6.1.4 หมุนมือหมุนกระดกถ้วยทองเหลืองขึน้ แล้วปล่อยให้ตกลงกระทบพืน้ ยางแข็ง ด้วยความเร็ว
ประมาณ 120 ครัง้ ต่อนาที สังเกตุดูการเคลื่อนทีข่ องมวลดินทีถ่ ูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใน
ถ้วยทองเหลือง เมื่อมวลดิน 2 ส่วนเคลื่อนตัวเข้าหากัน จนร่องทีก่ รีดผ่าไว้ปิดสนิทเป็ น
ระยะทางยาวประมาณ 1/2 นิ้ว ให้หยุดทาการเคาะ แล้วบันทึกจานวนครัง้ ทีท่ าการเคาะ
(no. of blows) ตัวอย่างดินนี้
6.1.5 ใช้มดี ปาดตักตัวอย่างดินเปี ยกจากถ้วยทองเหลืองบริเวณทีม่ วลดิน 2 ส่วนเคลื่อนเข้ามาชิด
ติดกัน ให้ได้น้าหนักประมาณ 20-30 กรัม ใส่กระป๋ องหาความชืน้ ทีจ่ ดหมายเลขและ บั น ทึ ก
น้าหนักไว้แล้วนาไปชังน
่ ้าหนัก แล้วนาไปเข้าเตาอบเพือ่ ประเมินค่าความชืน้ ของตัวอย่างดิน
6.1.6 ใช้มดี ปาด ตักดินทีเ่ หลืออยู่ในถ้วยทองเหลืองทัง้ หมดกลับคืนลงไปในถ้วยผสมดิน แล้วเติม
น้าให้ตวั อย่างดินมีความชืน้ สูงขึน้ อีกตามความเหมาะสม ใช้มดี ปาดคลุกผสมให้ทวถึ
ั่ ง
6.1.7 ทาการทดสอบตามขัน้ ตอนที่ 6.1.2 ถึง ขัน้ ตอนที่ 6.1.6 อย่างน้อย 5 ครัง้ ให้ได้ขอ้ มูล
ความชืน้ ของตัวอย่างดิน และจานวนครัง้ ทีท่ าการเคาะ อย่างน้อย 5 ชุด จานวนครัง้ การ
เคาะ (no. of blows) ทีไ่ ด้จากการทดสอบ ควรจะมีค่าระหว่าง 45-10 ครัง้ และควรจะมี
ค่าจานวนครัง้ การเคาะทีส่ งู กว่า หรือ ต่ากว่า 25 ครัง้ อย่างน้อย อย่างละ 2 ค่า
6.1.8 ถ้าการเคาะทดสอบครัง้ แรกๆ ปรากฏว่าตัวอย่างดินแห้ง หรือเปี ยกแฉะเกินไป ให้เริม่ ทา
การทดสอบใหม่ โดยไม่ตอ้ งบันทึกผลการทดสอบทีใ่ ช้ไม่ได้นนั ้
6.2 การทดสอบเพื่อประเมิ นค่า PLASTIC LIMIT ของตัวอย่างดิ น
6.2.1 นาตัวอย่างดินเม็ดละเอียดทีเ่ ตรียมไว้ หนักประมาณ 50กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบือ้ งแล้วผสม
น้ าทีละน้อย ใช้มดี ปาดคลุกให้น้ าและดินผสมกันโดยทัวถึ
่ ง จนกระทังตั
่ วอย่างดินมีลกั ษณะ
เหนียวหนืด ความชืน้ ของตัวอย่างดินในขณะนี้ ควรจะสูงกว่าค่า Plastic Limit เล็กน้อย
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6.2.2 ใช้มอื หยิบดินชืน้ จากถ้วยกระเบื้องมาปั ้นเป็ นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม.
จานวน 2-3 ก้อน วางก้อนดินลงบนแผ่นกระจก
6.2.3 ใช้องุ้ มือส่วนทีเ่ ป็ นนิ้วคลึงก้อนดิน ทีละก้อนด้วยน้ าหนักกดพอประมาณ ใช้ความเร็วในการ
คลึงประมาณ 80-90 ครัง้ ต่อนาทีจนก้อนดินยืดตัวออกเป็ นเส้น คลึงก้อนดินต่อไปจนเส้นดิน
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มม.
6.2.4 ถ้าดินยังเกาะตัวเป็ นเส้นโดยไม่มรี อยแยกบนผิวเส้นดิน ให้ยุบรวมเส้นดินแล้วปั ้นเป็ นก้อน
กลม แล้วเริม่ ทาการคลึงตามทีก่ าหนดไว้ในขัน้ ตอน 6.2.3 ต่อไปอีก
6.2.5 คลึงก้อนดินจนเป็ นเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 3มม. แล้วกลับปั ้นก้อนซ้าไปมาระหว่า ง
ขัน้ ตอนทดสอบที่ 6.2.3 และ 6.2.4 จนกระทังเส้
่ นดินเริม่ แยกแตกตัว หรือมีการลอกของ
ผิวดิน (crumble) ในขณะทีก่ าลังคลึง ดังในรูปที่ 5.3 ให้หยุดคลึงเส้นดิน นาเส้นดินที่
crumble แล้วนัน้ ใส่กระป๋ องหาความชืน้ ทีจ่ ดหมายเลขและบันทึกน้ าหนักแล้ว นาไป
ชังน
่ ้าหนักและเข้าเตาอบ เพือ่ ประเมินค่าความชืน้ ของตัวอย่างเส้นดินนัน้
6.2.6 ทาการทดสอบ 2-3 ครัง้ ตามจานวนก้อนดินทีเ่ ตรียมไว้ในขัน้ ตอน 6.2.2 จะได้ขอ้ มูล เป็ น
ค่า ความชืน้ ของตัวอย่างดินที่ Plastic Limit จากการทดสอบ 2-3 ค่า
6.3 การทดสอบเพื่อประเมิ นค่า SHRINKAGE LIMIT ของตัวอย่างดิ น
6.3.1 ทดสอบหาปริมาตรของถ้วยโลหะ หรือ shrinkage dish ทีจ่ ะใช้ใส่ตวั อย่างดินเปี ยกในการ
ทดสอบนี้ โดยเทปรอทใส่ในถ้วยโลหะจนล้นเล็กน้อย ใช้แผ่นแก้วติดปุ่มด้านผิวเรียบ วางกด
ลงไปบนผิวปรอท เพือ่ ไล่ปรอทส่วนเกินออกจากถ้วยทดสอบ จนแผ่นแก้ววางอยูบ่ นข อ บ
ถ้วย แล้วยกแผ่นแก้วออกช้าๆ เทปรอทจากถ้วยทดสอบลงในกระบอกตวง ความจุ 25 ml
เพือ่ วัดปริมาตรของถ้วยโลหะ ซึง่ จะเป็ นปริมาตรของตัวอย่างดินเปี ยกทีใ่ ช้ ทดสอบ (Vt)
6.3.2 นาตัวอย่างดินเม็ดละเอียดทีเ่ ตรียมไว้ หนักประมาณ 50-100 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบื้อง ผสม
น้าทีละน้อย ใช้มดี ปาดคลุกให้น้าและดินผสมกันโดยทัวถึ
่ ง แล้วเพิม่ น้ า ทาการคลุกดินเปี ยก
ต่อไปจนความชืน้ ของตัวอย่างดินสูงกว่าค่า Liquid Limit เล็กน้อย
6.3.3 นาถ้วยโลหะทีท่ ดสอบประเมินปริมาตรไว้แล้วมาทาวาสลินบางๆ เคลือบผิวโลหะภายใน
ถ้วย เพือ่ ไม่ให้เนื้อดินทีใ่ ช้ทาการทดสอบเกาะติดกับผิวโลหะ แล้วนาถ้วยไปชังน
่ ้าหนัก (W3)
6.3.4 ใช้มดี ปาด ตักตัวอย่างดินเปี ยกทีเ่ ตรียมไว้ใส่ลงไปในถ้วย โดยใส่ครัง้ แรกให้ได้ปริมาตร
ประมาณ1 ใน 3 ของถ้วย แล้วเคาะถ้วยลงบนพืน้ โต๊ะ เพื่อไล่ฟองอากาศออกจากตัวอย่าง
ดิน หลังจากนัน้ เติมดินเปี ยกลงไปอีกในปริมาณพอๆกัน เป็ นครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 จน
ตัวอย่างดินเต็มถ้วย หลังจากเติมดินแต่ละครัง้ ให้เคาะถ้วยไล่ฟองอากาศออกจากตัวอย่าง
ดินในถ้วยให้หมด เมื่อได้ตวั อย่างดินเปี ยกเต็มถ้วยแล้ว ใช้มดี ปาดแต่งผิวหน้าตัวอย่างดิน
ให้เรียบเสมอขอบถ้วยโลหะ แล้วนาถ้วยตัวอย่างดินนี้ไปชังน
่ ้าหนัก (W1)
6.3.5 เก็บถ้วยโลหะใส่ตวั อย่างดิน เปี ยกไว้ในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อให้ตวั อย่างดินแห้งลงตาม
ธรรมชาติเป็ นเวลาประมาณ 24-48 ชัวโมง
่
แล้วจึงนาถ้วยตัวอย่างดินไปเข้าเตาอบ เพื่ออบ
ให้ดนิ แห้งสนิท
6.3.6 นาถ้วยโลหะพร้อมก้อนดินแห้งไปชังน
่ ้ าหนัก (W2) แล้วนาดินแห้งออกจากถ้วย ก้อนดิน
แห้งนี้ ควรจะคงสภาพเป็ นชิน้ เดียว หากก้อนแห้งแตกออกเป็ นชิน้ เล็กๆหลายชิน้ ให้ทาการ
ทดสอบใหม่
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6.3.7 เทปรอทใส่ลงในถ้วยโลหะใบเดิมให้เต็ม โดยวิธกี ารตามขัน้ ตอนที่ 6.3.1 แล้วค่อยๆยกถ้วย
โลหะบรรจุปรอทเต็ม ไปวางลงในจานแก้วขอบต่า
6.3.8 นาก้อนดินแห้งใส่ลงไปในปรอทในถ้วยโลหะ แล้วใช้แผ่นแก้วติดปุ่มกดก้อนดินแห้งให้จมลง
ในปรอททัง้ ก้อน ปรอทจะล้นออกจากถ้วยโลหะไหลลงไปในจานแก้วทีร่ องรับ ดังในรูป
ที่ 5.5 ยกถ้วยโลหะออกจากจานแก้วแล้วเทปรอททีอ่ ยู่ในจานแก้วใส่กระบอกตวง เพื่อวัด
ปริมาตรปรอทส่วนทีล่ น้ จากถ้วยโลหะเป็ นปริมาตรของก้อนดินแห้ง (Vd)
6.4 การทดสอบเพื่อประเมิ นค่า LINEAR SHRINKAGE ของตัวอย่างดิ น
6.4.1 นารางโลหะ (shrinkage trough) ทัง้ 2 ราง ทีจ่ ะใช้ทาการทดสอบมาวัดความยาวภายใน
ตามแกนราบโดยใช้เวอร์เนีย ซึง่ ความยาวทีว่ ดั ได้น้ี จะเป็ นความยาวของตัวอย่างดินเปี ยก
ทีใ่ ช้ทดสอบ (L1 หรือ Li) แล้วใช้วาสลินทาเคลือบผิวโลหะภายในรางบางๆ เพื่อป้ องกันมิ
ให้ดนิ เกาะติดกับผิวโลหะ
6.4.2 นาตัวอย่างดินเม็ดละเอียดทีเ่ ตรียมไว้ หนักประมาณ 200 กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบื้องแล้ว
ผสมน้ าทีละน้อย ใช้มดี ปาดคลุกให้น้ าและดินผสมกันโดยทัวถึ
่ ง แล้วเพิม่ น้ า พร้อมทัง้
คลุกดินเปี ยกต่อไปจนความชืน้ ของตัวอย่างดินสูงกว่าค่า Liquid Limit เล็กน้อย
6.4.3 ใช้มดี ปาดตักตัวอย่างดินเปี ยกใส่ลงไปในรางทีละน้อย และอัดดินใส่รางให้แน่ น พร้อมกับ
เคาะรางใส่ดนิ ลงบนพืน้ เพือ่ ไล่ฟองอากาศ เมือ่ ได้ดนิ เปี ยกไร้ฟองหรือช่องว่างอากาศเต็มราง
แล้ว ใช้มดี ปาดแต่งผิวหน้าดินให้เรียบเสมอขอบราง
6.4.4 เก็บตัวอย่างดินเปี ยกทีเ่ หลือใส่กระป๋ องหาความชืน้ ชังน
่ ้ าหนัก แล้วนาไปอบให้แห้ง เพื่อ
ตรวจสอบว่า ตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทาการทดสอบนี้ มีความชืน้ เท่าใด
6.4.5 เก็บ รางโลหะใส่ตวั อย่า งดิน เปี ยกไว้ใ นห้องปฏิบ ัติการ เพื่อให้ตัวอย่างดิน แห้งลงตาม
ธรรมชาติ เป็ นเวลาประมาณ 24-48 ชัวโมง
่ แล้วจึงนารางตัวอย่างดินไปเข้าเตาอบ เพื่ออบ
ให้ดนิ แห้งสนิท
6.4.6 เมื่อนารางตัวอย่างดินออกจากเตาอบแล้ว ก้อนตัวอย่างดินแห้งในรางจะต้องคงสภาพเป็ น
ชิน้ เดียว หากก้อนดินแห้งแตกออกเป็ นหลายชิน้ ให้ทาการทดสอบใหม่
6.4.7 ใช้เวอร์เนียวัดความยาวตามแนวนอนของก้อนดินแห้งในราง (L2)

7.

การคานวณผลการทดสอบ
7.1 การคานวณใน DATA SHEET
7.1.1 จากผลการทดสอบ Liquid Limit ทาการคานวณค่าความชื้นของตัวอย่างดินแต่ละ
ตัวอย่างแล้วนาค่าความชืน้ พร้อมกับ จานวนครัง้ ทีท่ าการเคาะตัวอย่างดินนัน้ ไป plot
ลงในกระดาษกราฟ semi-logarithmic โดย plot ค่าความชืน้ บน linear scale และ plot ค่า
จานวนครัง้ การเคาะบน logarithmic scale ดังในรูปที่ 5.4 แล้วลากเส้นตรงในลักษณะ
line of best fit ผ่านจุดทัง้ หมดที่ plot ได้ อ่านค่าความชืน้ ณ จุดทีเ่ ส้นตรงนี้ลากผ่านค่า
จานวนครัง้ การเคาะ 25 ครัง้ จะได้เป็ นค่า Liquid Limit ของตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทดสอบ
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7.1.2 คานวณค่าความชื้นของตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทาการทดสอบ Plastic Limit แล้วนาค่าความชื้น
ทีค่ านวณได้มาหาค่าเฉลีย่ เพียงค่าเดียว ค่าความชืน้ ดังกล่าว จะเป็ นค่าความชืน้ ที่ Plastic
Limit ของตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทดสอบ
7.1.3 คานวณค่า Shrinkage Limit ของตัวอย่างดินจากข้อมูลทีท่ ดสอบได้โดยใช้สมการที่ 5.6
7.1.4 คานวณค่า Linear Shrinkage ของตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทาการทดสอบ โดยใช้สมการที่ 5.11
พร้อมทัง้ คานวณหาความชืน้ ของตัวอย่างดินเปี ยก ทีใ่ ช้ทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบกับค่า
Liquid Limit ของตัวอย่างดินเดียวกันนี้
7.1.5 คานวณหาค่า Plasticity Index ของตัวอย่างดินทีใ่ ช้ทดสอบ โดยใช้สมการที่ 5.7
7.2 การคานวณเพื่อเปรียบเที ยบผลการทดสอบ
7.2.1 นาค่าความชืน้ ของตัวอย่างดินจากผลการทดสอบ Liquid Limit เมื่อจานวนครัง้ ทีเ่ คาะ
ตัวอย่างดิน มีค่าระหว่าง 20-30 ครัง้ มาคานวณหาค่า Liquid Limit ของตัวอย่างดิน
ดังกล่าว ในลักษณะการทดสอบแบบ one-point method โดยใช้สมการที่ 5.1
7.2.2 คานวณค่า Plasticity Index ของตัวอย่างดินจากผลการทดสอบ Linear Shrinkage ที่
คานวณได้ในขัน้ ตอนที่ 7.1.4 โดยใช้สมการที่ 5.12
7.2.3 คานวณค่า Shrinkage Ratio (SR) ของตัวอย่างดิน จากผลการทดสอบ Shrinkage Limit
โดยใช้สมการที่ 5.9
7.2.4 ประเมินค่า Specific Gravity (Gs) ของตัวอย่างดิน จากผลการทดสอบ Shrinkage Limit
โดยใช้สมการที่ 5.10
7.2.5 หากทราบค่า specific gravity ของตัวอย่างดินอยู่ก่อนแล้ว ให้คานวณเพื่อประเมินค่า
Shrinkage Limit ของตัวอย่างดินนี้ โดยสมการที่ 5.10 และโดยการ plot phase diagram
ดังในรูปที่ 5.1

8.

บทวิ เคราะห์วิจารณ์
8.1 ให้สรุปผลการทดสอบและผลการคานวณทัง้ หมด พร้อมทัง้ วิจารณ์ ผลการทดสอบ และวิเคราะห์
คุณสมบัตขิ องตัวอย่างดินทีใ่ ช้ในทดสอบครัง้ นี้
8.2 เปรียบเทียบค่า Liquid Limit ทีป่ ระเมินได้จากการคานวณในขัน้ ตอนที่ 7.1.1 กับค่าทีค่ านวณได้จาก
ขัน้ ตอนที่ 7.2.1 หากค่าทีไ่ ด้แตกต่างกัน จงอธิบายถึงสาเหตุทท่ี าให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว
8.3 เปรียบเทียบค่า Plasticity Index ทีป่ ระเมินได้จากการคานวณ ในขัน้ ตอนที่ 7.1.5 กับค่าทีค่ านวณ
ได้จากขัน้ ตอนที่ 7.2.2 หากค่าทีไ่ ด้ต่างกัน จงอธิบายถึงสาเหตุทท่ี าให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว
8.4 เปรียบเทียบค่า Shrinkage Limit ทีป่ ระเมินได้จากการคานวณ ในขัน้ ตอนที่ 7.1.3 กับค่าทีป่ ระเมิน
ได้จากขัน้ ตอนที่ 7.2.5 หากค่าทีไ่ ด้ต่างกัน จงอธิบายถึงสาเหตุทท่ี าให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว
8.5 วิเคราะห์วจิ ารณ์แสดงความคิดเห็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารทดลองในเรือ่ งนี้
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการทดลองนี้
9.1 การเตรียมตัวอย่างดินทีจ่ ะใช้ทาการทดสอบประเมินค่า consistency limits ให้ได้ผลการทดสอบที่
ถูกต้องเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ จะต้องทาการเตรียมตัวอย่างดินอย่างถูกต้องตามวิธกี ารทีก่ าหนด ซึง่ จะ
ศึกษารายละเอียดได้จาก มาตรฐาน ASTM D 4318 หรือ ทีแ่ นะนาโดย BOWLES (1992) วิธี
เตรียมตัวอย่างดินทีถ่ ูกต้องวิธหี นึ่งที่ BOWLES แนะนาคือ นามวลดินทีจ่ ะใช้ทดสอบมาทาให้แห้ง
โดยตากไว้ในอากาศ (air-dried) ให้น้าในมวลดินระเหยแห้งไปเองตามธรรมชาติ แล้วจึงใช้คอ้ นยาง
ทุบให้เม็ดดินแยกแตกตัวออกจากกัน ก่อนนาไปร่อนผ่านตะแกรง ASTM No.40 แล้วเก็บมวลดิน
เม็ดละเอียดส่วนทีร่ ่อนผ่านตะแกรงไว้ใช้ในการทดสอบ สาหรับการทดสอบเพื่อประเมินค่า Liquid
Limit และ Plastic Limit ให้นาตัวอย่างดินทีเ่ ตรียมไว้แล้วนี้ ไปผสมน้ าให้มคี วามชืน้ พอสมควร
คลุกให้เข้ากันโดยทัวถึ
่ ง จนตัวอย่างดินมีสภาพเหนียวหนืด (plastic) หมักตัวอย่างดินทิง้ ไว้ในสภาพ
ดังกล่าว (curing) ประมาณ 24-48 ชัวโมง
่
ก่อนนาไปทดสอบ ส่วนการทดสอบประเมินค่า
Shrinkage Limit และ Linear Shrinkage ไม่จาเป็ นต้องหมักตัวอย่างดินก่อนทดสอบ สามารถใช้
ดินแห้งทีเ่ ตรียมไว้ผสมน้ า แล้วทดสอบได้ทนั ที เหตุผลทีต่ อ้ งเตรียมตัวอย่างดินอย่างระมัดระวัง
เช่นนี้ เพราะการทาตัวอย่างดินให้แห้งโดยนาเข้าเตาอบทีอ่ ุณหภูม ิ 100-105 OC (oven-dried) ก่อน
ทาการทดสอบ จะมีผลกระทบต่อโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัตขิ องเม็ดดิน clay ซึง่ เป็ น
ส่วนสาคัญในการกาหนดคุณสมบัติ consistency และคุณสมบัติ plasticity ของมวลดินเม็ดละเอียด
ทาให้ค่า Consistency Limits ของตัวอย่างดินทีป่ ระเมินได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่า Liquid Limit ผิด
ไปจากความเป็ นจริง คือ ค่า Liquid Limit ทีป่ ระเมินได้จากตัวอย่างดินทีท่ าให้แห้งโดยเข้าเตาอบ
(oven-dried) จะน้อยกว่า ค่า Liquid Limit ทีป่ ระเมินได้จากตัวอย่างดินทีท่ าให้แห้งในสภาวะอากาศ
ตามธรรมชาติ (air-dried) อย่างไรก็ตาม การทดสอบประเมินค่า Liquid Limit และ Plastic Limit
โดยใช้ดนิ แห้งจากการตากไว้ในอากาศไปผสมน้าแล้วทาการทดสอบทันที ผลการทดสอบก็จะยังอาจ
เกิดความคลาดเคลื่อนได้บา้ งระหว่าง 2-6 เปอร์เซนต์ ดังนัน้ จึงต้องนาตัวอย่างดินแห้งทีจ่ ะใช้
ทดสอบไปผสมน้าแล้วหมักทิง้ ไว้ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เม็ดดิน clay ในตัวอย่างดิน ได้ทาปฏิกริ ยิ ากับน้า
ฟื้ นสภาพเม็ดดินจนมีคุณสมบัตใิ กล้เคียงสภาพธรรมชาติ ก่อนทีจ่ ะถูกทาให้แห้ง แล้วจึงนามาไป
ทดสอบ ผลกระทบจากวิธกี ารเตรียมตัวอย่างดิน ทีม่ ตี ่อผลของการทดสอบ ตามทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้
จะเกิดขึน้ อย่างเห็นได้ชดั กับมวลดินทีม่ เี ม็ดดิน clay ปนอยู่เป็ นปริมาณมาก ดังนัน้ กรณีท่ี
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตัวอย่างดินชืน้ ในสภาพธรรมชาติทจ่ี ะใช้ทดสอบ เป็ นดินเม็ดละเอียดล้วน ไม่ม ี
ดินเม็ดหยาบปน สามารถนาตัวอย่างดินดังกล่าวไปใช้ทดสอบได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งทาให้แห้งเสียก่อน
ซึง่ เป็ นวิธที ส่ี ะดวกทีส่ ดุ และจะไม่ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องเม็ดดิน clay ในตัวอย่าง
ดินอีกด้วย ส่วนมวลดินทีม่ เี ม็ดดิน clay ปนอยู่น้อย การเตรียมตัวอย่างดินเพื่อใช้ทาการทดสอบ
จะไม่มผี ลกระทบต่อผลของการทดสอบมากนัก อนึ่ง วิธกี ารทีก่ าหนดให้นักศึกษาปฏิบตั ใิ นการ
ทดสอบในทีน่ ้ี มีจุดประสงค์ทจ่ี ะฝึกฝนการใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์การทดสอบเป็ นหลัก และให้สามารถ
ทาการทดสอบได้เสร็จสิน้ ภายในเวลาทีก่ าหนด จึงไม่สามารถฝึกการเตรียมตัวอย่างตามขบวนการที่
ถูกต้องตามทีก่ ล่าวไว้ในทีน่ ้ีทกุ ประการได้
9.2 การทาให้ ตัวอย่ างดินความชื้นสูงที่เตรียมขึ้นในภาชนะทดลอง แห้ งสนิท ในการทดสอบเพื่อประเมินค่า
Shrinkage Limit และค่า Linear Shrinkage ของตัวอย่างดิน จะนาภาชนะใส่ตัวอย่างดินเข้ าเตาอบ
ในทันทีมิได้ จะต้ องปล่อยตัวอย่างดินทิ้งไว้ ในบรรยากาศธรรมชาติ เพื่อให้ ความชื้นของตัวอย่างดินลดลง
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อย่างช้ าๆจนเกือบแห้ ง แล้ วจึงนาเข้ าเตาอบจนแห้ งสนิท ทั้งนี้หากนาตัวอย่างดินที่มีความชื้นสูงเข้ าเตาอบ
นา้ จะระเหยออกจากตัวอย่ างดิน และตัวอย่ างดินเกิดการหดตัว อย่ างรวดเร็ว เป็ นผลให้ ก้อนดินแห้ งจะ
แตกแยกออกจากกันเป็ นชิ้นๆ ไม่สามารถนาก้ อนดินแห้ งเหล่านั้นไปทาการวัดขนาด หรือวัดปริมาตรต่อไปได้
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CONSISTENCY (ATTERBERG) LIMITS TEST
ชื่อ-สกุล ......................................................................................................... รหัส ................................................ ตอนที่ .............. กลุม่ ที่ ................. วันทดสอบ .................................................
LIQUID LIMIT (L.L.) TEST
1

การทดสอบครัง้ ที่
หมายเลขกระป๋ องหาความชื้น
น้ าหนักดินเปี ยก + กระป๋ อง

(กรัม)

น้ าหนักดินแห้ง + กระป๋ อง

(กรัม)

น้ าหนักกระป๋ องหาความชื้น

(กรัม)

น้ าหนักน้ าในตัวอย่างดิน

(กรัม)

น้ าหนักดินแห้ง

(กรัม)

ความชื้นตัวอย่างดิน

(%)

จานวนครัง้ การเคาะ

(ครัง้ )

2

PLASTIC LIMIT (P.L.) TEST

3

4

5

2

3

LIQUID LIMIT PLOT
8

หมายเลขถ้วย SHRINKAGE

7

(กรัม)

น้ าหนักดินแห้ง + ถ้วย (W2)

(กรัม)

6

น้ าหนักถ้วย SHRINKAGE (W3)

(กรัม)

5

น้ าหนักน้ าในตัวอย่างดิน Ww = (W1 - W2)

(กรัม)

น้ าหนักดินแห้ง Ws = (W2 - W3)

(กรัม)

ความชื้น (%)

น้ าหนักดินเปี ยก + ถ้วย (W1)

4

3

(%)

2

ปริมาตรดินเปี ยกในถ้วย SHRINKAGE (Vi)

(ลบ.ซม.)

1

ปริมาตรก้อนดินแห้ง (Vd)

(ลบ.ซม.)

ค่า SHRINKAGE LIMIT (SL)

1

ค่าเฉลี่ย P.L. (%)

SHRINKAGE LIMIT (S.L.) TEST

ความชื้นตัวอย่างดิน w = 100(Ww/Ws)

6

0

1

(%)

ค่าเฉลี่ย SHRINKAGE LIMIT

10

100

จานวนครัง้ การเคาะ (Blows)

(%)

LINEAR SHRINKAGE (L.S.) TEST

SUMMARY OF RESULTS

หมายเลขราง LINEAR SHRINKAGE

LIQUID LIMIT

(L.L.)

(%)

(P.L.)

(%)

ความยาวดินเปี ยกในราง (L1)

(มม.)

PLASTIC LIMIT

ความยาวดินแห้งในราง (L2)

(มม.)

PLASTICITY INDEX

ระยะการหดตัว L3 = (L1 - L2)

(มม.)

SHRINKAGE LIMIT

(S.L.)

(%)

LINEAR SHRINKAGE

(L.S.)

(%)

ค่า LINEAR SHRINKAGE (L.S.)
ค่าเฉลี่ย LINEAR SHRINKAGE (L.S.)

(%)
(%)

ESTIMATED P.I.

(P.I. = L.L. - P.L.)

(P.I. = 2.13 x L.S.)

(%)

(%)

