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รายละเอียดประกอบการแนะนา

CE 372 ENGINEERING SOIL TESTS
1. การจัดการเรียนการสอน
กำรเรียนภำคปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละตอนจะแบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-6 คน นักศึกษำทุกคนใน
แต่ละกลุ่มจะช่วยกันทำกำรทดลองแต่ละเรื่อง จนเสร็จสิ้นกำรทดลองในเรื่องนั้น กำรทดลองบำงหัวข้อ จำเป็นต้อง
ทำกำรทดลอง และ/หรือ บันทึกข้อมูลผลกำรทดลอง ต่อเนื่องนอกเวลำตำมตำรำงสอนปกติ ซึ่งนักศึกษำจะต้อง
รับผิดชอบจัดเวรผลัดเปลี่ยนมำทำกำรทดลองหรือบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ในกำรทดลองบำงหัวข้อ นักศึกษำทุก
กลุ่มจะปฏิบัติทดลองในหัวข้อเดียวกัน พร้อมๆกัน แต่ในบำงหัวข้อ จะมีกำรแยกปฏิบัติทดลองต่ำงเรื่องกันตำม
กำหนดกำรเรียนที่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ในกำรเข้ำเรียนแต่ละครั้ง ให้นักศึกษำทุกคนเตรียมตัวเข้ำเรียน โดยกำรอ่ำน,
ศึกษำ,หรือค้นคว้ำเกี่ยวกับเนื้อหำของเรื่องที่จะทำกำรปฏิบัติทดลองในแต่ละครั้งมำล่วงหน้ำ พร้อมที่จะปฏิบัติ
ทดลองได้ด้วยตนเอง โดยอำจำรย์ผู้ควบคุมจะบรรยำยสรุปเรื่องที่จะปฏิบัติทดลองในช่วงเวลำนั้น ๆ อย่ำงสั้น ๆ
เพื่อให้นักศึกษำมีเวลำปฏิบัติทดลองได้อย่ำงพอเพียง

2. หัวข้อการสอน
2.1 MOISTURE CONTENT DETERMINATION เป็นกำรทดลองเพื่อประเมินค่ำควำมชื้นของตัวอย่ำงดิน โดย
ใช้เตำอบไฟฟ้ำอบดินให้แห้ง และ TOTAL UNIT WEIGHT DETERMINATION กำรทดสอบเพื่อประเมินค่ำ
หน่วยน้ำหนักมวลดิน มีควำมสำคัญอย่ำงมำกสำหรับวิศวกรปฐพีสำหรับกำรคำนวณต่ำง ๆ
2.2 SPECIFIC GRAVITY TEST เป็นกำรทดลองเพื่อประเมินค่ำ Specific Gravity ของตัวอย่ำงดินเม็ดละเอียด
โดยใช้ ขวดแก้ว (volumetric flask) ควำมจุ 500 cc เป็นขวดหำ ถ.พ. (Pycnometer)
2.3 GRAIN SIZE ANALYSIS หรือ PARTICLE SIZE ANALYSIS เป็นกำรทดลองเพื่อประเมินปริมำณของ
เม็ดดินขนำดต่ำงๆในตัวอย่ำงมวลดินคละ (particle size distribution) สำหรับตัวอย่ำงมวลดินคละเม็ดหยำบ
จะทดลองโดยวิธีกล (mechanical method) หรือ SIEVING TEST โดยกำรนำตัวอย่ำงมวลคละทั้งหมดไปล้ำงน้ำ
ผ่ำนตะแกรง No.200 (wash sieving) แล้วนำดินส่วนที่ค้ำงบนตะแกรง No.200 ไปร่อนผ่ำนชุดตะแกรงหยำบ
แบบแห้ง (dry sieving) ส่วนตัวอย่ำงมวลดินคละเม็ดละเอียด (ร่อนผ่ำนตะแกรง No.200) จะทดลองด้วยวิธี
HYDROMETER TEST โดยอำศัยหลักกำรตกตะกอนของ Stokes’ Law ในกำรประเมินขนำดของเม็ดดิน และใช้
hydrometer ในกำรประเมินปริมำณของเม็ดดินขนำดต่ำงๆที่ลอยอยูใ่ นหลอดทดลอง
2.4 ATTERBERG LIMITS TEST เป็นกำรทดลองเพื่อประเมินค่ำ Atterberg Limits หรือ Consistency Limits
ของตัวอย่ำง ดินเม็ดละเอียด (เม็ดดินที่ร่อนผ่ำนตะแกรง No.40) ประกอบด้วยกำรทดลองประเมิน ค่ำ Liquid
Limit (LL), Plastic Limit (PL), และ Shrinkage Limit (SL) ของตัวอย่ำงดิน และรวมไปถึงกำรทดลองเพื่อ
ประเมินค่ำ Linear Shrinkage (LS) ของตัวอย่ำงดินด้วย
2.5 PERMEABILITY TEST เป็นกำรทดลองเพื่อศึกษำประสิทธิภำพกำรไหลของน้ำผ่ำนมวลดินโดยกำร
ประเมินค่ำ Coefficient of Permeability (k) ของตัวอย่ำงดินในห้องปฏิบัติกำร โดยวิธี constant head method
และวิธี variable head หรือ falling head method
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2.6 SOIL COMPACTION TEST เป็นกำรทดลอง เพื่อศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมชื้นของมวลดินที่
นำมำบดอัด กับ ควำมหนำแน่นแห้งของมวลดินนั้นเมื่อบดอัดแล้ว โดยใช้พลังงำนในกำรบดอัดเป็นค่ำคงที่ค่ำ
หนึ่ง และเพื่อประเมินหำค่ำควำมชื้นเหมำะสม (Optimum Moisture Content, OMC) ที่จะทำให้สำมำรถบดอัด
มวลดินคละนั้นได้ควำมหนำแน่นแห้งสูงสุด (Maximum Dry Density) ภำยใต้ compaction energy ที่กำหนดให้
นัน้
2.7 FIELD DENSITY TEST เป็นกำรทดลองเพื่อประเมินค่ำควำมหนำแน่นแห้ง (dry density) ของมวลดินที่
บดอัดแล้วในสนำมเพื่อนำมำเปรียบเทียบกับค่ำ ควำมหนำแน่นแห้งสูงสุด (Maximum Dry Density) ของมวล
ดินนัน้ ที่บดอัดโดยวิธีมำตรฐำนในห้องปฏิบัติกำร ทำกำรทดลองโดยวิธี sand replacement method หรือกำร
แทนที่ด้วยทรำย ซึ่งรวมไปถึงกำร calibrate อุปกรณ์กำรทดลอง (sand cone calibration) เพื่อประเมินค่ำ
ควำมหนำแน่นคงที่ของทรำย ที่ใช้เป็นตัวกลำงในกำรทดลองนี้
2.8 CONSOLIDATION TEST หรือ OEDOMETER TEST เป็นกำรทดลองเพื่อศึกษำคุณสมบัติกำรยุบอัดตัว
ของมวลดินแบบ One Dimensional Consolidation ตำมทฤษฎีของ Terzaghi และประเมินค่ำสัมประสิทธิ์ต่ำงๆ
ที่เป็นคุณสมบัติกำรยุบอัดตัวของมวลดิน ตัวอย่ำงดินที่ใช้ทดลองจะเป็น undisturbed soil sample ซึ่งเป็น
ตัวอย่ำงดินที่คงคุณสมบัติเหมือนมวลดินในสภำพธรรมชำติ กำรเรียนหัวข้อนี้จะใช้เวลำ 2 สัปดำห์ โดย
สัปดำห์แรก จะเป็นกำรปฏิบัติกำรทดลองโดยใช้ Oedometer เรียนรู้กำรเตรียมตัวอย่ำงทดลอง กำรอ่ำนค่ำ
และบันทึกผลกำรทดลอง และในสัปดำห์ที่ 2 จะนำตัวอย่ำงข้อมูลที่ได้จำกกำรทดลองเต็มรูปแบบ มำทำกำร
คำนวณ และวิเครำะห์ สรุปผลกำรทดลอง
2.9 SHEAR STRENGTH TESTS เป็นกำรทดลองเพื่อศึกษำคุณสมบัติรับ แรงเฉือน (Shear Strength
Properties) ของตัวอย่ำงดิน เป็นกำรทดลองเพื่อประเมินค่ำ Shear Strength Parameters ของตัวอย่ำงดิน ซึ่ง
ประกอบด้วยค่ำ Cohesion, c และค่ำ Angle of Internal Friction หรือ Friction Angle,  ในที่นจี้ ะศึกษำทดลอง
3 วิธีคอื
2.9.1 DIRECT SHEAR TEST เป็นกำรทดลองโดยใช้อุปกรณ์เรียกว่ำ shear box ซึ่งได้กำหนด
ระนำบของ failure plane หรือ shear plane ไว้ล่วงหน้ำ ให้แรงกระทำต่อตัวอย่ำงดินจนตัวอย่ำง
ดินถึงจุดวิบัติ (failure) ทั้ง normal stress และ shear stress บน failure plane โดยตรง ใช้ทดลอง
ได้กับตัวอย่ำงดินทุกชนิดทุกประเภทแต่นยิ มใช้ทดลองกับทรำย หรือกับตัวอย่ำงดินเหนียวประเภท
remolded sample กำรทดลองวิธีน้ี ไม่สำมำรถวัดค่ำควำมดันน้ำภำยในตัวอย่ำงดิน (pore water
pressure) ในระหว่ำงทำกำรทดลองได้ จึงวิเครำะห์ประเมินได้เพียงค่ำ total stress shear strength
parameters
2.9.2 TRIAXIAL COMPRESSION TEST เป็นกำรทดลองตัวอย่ำงดินรูปทรงกระบอก ปกติใช้
ทดลองตัวอย่ำงดินเหนียว โดยติดตัง้ แท่งตัวอย่ำงดินใน cell ทีส่ ำมำรถควบคุมควำมดันภำยใน cell
ตำมที่ต้องกำรได้ เพื่อให้มแี รงกระทำต่อตัวอย่ำงดินได้ในทุกทิศทำง เรียกว่ำ confining stress หรือ
cell pressure หรือ all-round pressure ให้แรงกระทำต่อตัวอย่ำงดินจนถึง failure ในรูปของ
principal stresses โดยไม่มีกำรกำหนดระนำบของกำรวิบัติ (failure plane) ไว้ล่วงหน้ำ สำมำรถ
ทดลองกับตัวอย่ำงดินภำยใต้วิธีกำรควบคุมได้ทั้ง drained และ undrained condition รวมทั้งมี
อุปกรณ์วัดค่ำควำมดันน้ำ (pore water pressure) ภำยในตัวอย่ำงดินระหว่ำงกำรทดลอง จึง
สำมำรถวิเครำะห์ประเมินได้ทั้ง total stress shear strength parameters และ effective stress
shear strength parameters
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2.9.3 UNCONFINED COMPRESSION TEST เป็นกำรทดลอง Triaxial Compression Test
แบบพิเศษคือ มีแต่แรงกดในแนวดิ่งกระทำต่อตัวอย่ำงดินเพียงระนำบเดียว ส่วนแรงกดบนระนำบ
รำบ (confining stress หรือ all-round pressure) ที่กระทำต่อตัวอย่ำงดิน จะมีค่ำเป็นศูนย์ ใช้
ทดลองกับตัวอย่ำงดินภำยใต้สมมุติฐำนที่ว่ำ ตัวอย่ำงดินที่มีคุณสมบัติเป็น saturated cohesive
soil ภำยใต้กำรควบคุมแบบ Undrained loading และวิเครำะห์ประเมินผลด้วยวิธี total stress
analysis จะมีค่ำ total stress, undrained friction angle, u=0

3. การเข้าชั้นเรียนปฏิบัติการ
3.1 กำรเรียนภำคปฏิบัติแต่ละครั้ง จะอยู่ในควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ โดยมีผู้ช่วยวิชำกำรเป็นผู้
ควบคุมดูแลและแนะนำวิธีกำรปฏิบัติทดลอง รวมไปถึงกำรสั่งกำรเพื่อรักษำระเบียบต่ำงๆ ภำยในช่วงเวลำ
กำรเรียนภำคปฏิบัตติ ำมที่อำจำรย์ผู้ควบคุมกำหนดไว้
3.2 ผู้ทีข่ าดเรียนภำคปฏิบัติมากกว่า 2 คาบเวลำ จะมีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ ผู้สอนจะไม่อนุญำตให้เข้ำทำกำรสอบไล่
3.3 นักศึกษำที่ขำดเรียนภำคปฏิบัตหิ ัวข้อใด คะแนนภำคปฏิบัตใิ นหัวข้อนัน้ รวมทั้งคะแนนรำยงำนจะเป็นศูนย์
3.4 กำรเข้ำเรียนภำคปฏิบัติ ต้องแต่งกำยให้เรียบร้อยรัดกุม เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งให้ใส่รองเท้ำหุ้มส้นที่ปิดมิดชิด ผู้ที่แต่งกำยไม่เรียบร้อย อำจำรย์หรือผู้ช่วยวิชำกำรที่ควบคุมอยู่ อำจ
ไม่อนุญำตให้เข้ำเรียนหรือทำกำรปฏิบัตติ อ่ ไปได้ และจะถือว่ำขำดกำรเรียนในคำบเวลำนัน้ ๆ
3.5 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องขำดกำรเรียนในหัวข้อใด จะต้องเข้ำเรียนทดแทน (make up) หัวข้อนั้น ๆ ในวัน
อื่น (ในกรณีที่ยังมีกำรเรียนในหัวข้อนั้นในตอนอื่น ๆ) ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำร
เรียนในหัวข้อนั้นก่อน ถ้ำไม่สำมำรถ make up ได้ จะถือว่ำขำดเรียนในหัวข้อนั้น

4. การทารายงาน
กำรทำรำยงำนผลปฏิบัตกิ ำรในแต่ละหัวข้อกำรทดลองเพื่อส่งอำจำรย์ผู้สอน ให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มย่อย ทำ
รำยงำนผลปฏิบัตกิ ำรแต่ละหัวข้อกำรทดลอง ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมกาหนด นำส่งที่ผู้ช่วยวิชำกำรในโรงประลอง
ก่อนเข้ำชั้นเรียนในสัปดำห์ถัดไป หรือตำมที่อำจำรย์ผู้ควบคุมกำหนด
เนื้อหำหลักในรำยงำนโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย
4.1 บทนำ (Introduction)
4.2 วัตถุประสงค์ของกำรทดลอง (purposes)
4.3 ทฤษฎีและหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรทดลอง (related principles and theories)
4.4 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำกำรทดลอง (samples, lab. materials and equipment)
4.5 วิธีกำรทดลองตำมที่ปฏิบัตจิ ริง (experimental procedures)
4.6 ข้อมูลที่ได้จำกกำรทดลอง กำรคำนวณและกำรนำเสนอผลกำรทดลอง (data, calculations, presentation
of calculation results, graphical presentations)
4.7 สรุปผลกำรทดลอง (summary of test results)
4.8 บทวิเครำะห์วิจำรณ์ ผลกำรทดลองและวิธีทำกำรทดลอง โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎี และ/หรือ วิธีกำรที่
ถูกต้อง รวมทั้งข้อแนะนำเพิ่มเติม (discussion of test results and recommendations)
4.9 เอกสำรอ้ำงอิง (references)
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รำยละเอียดดังกล่ำวนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมคำสั่งของอำจำรย์ผู้ควบคุมแต่ละหัวข้อกำรทดลอง
หำกมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถำมจำกอำจำรย์ผู้ควบคุม

ดังนั้น

5. การจัดทาและคะแนนรายงานการเรียนภาคปฏิบัติ
ให้จัดทำและส่งรำยงำน (ตำมที่อำจำรย์ ผู้สอนแต่ละหัวข้อ เป็นผู้กำหนด) จำนวน 12 หัวข้อกำรทดสอบ
ประกอบด้วย
คะแนนรำยงำน
1. Moisture Content and Unit weight Determination
10
2. Specific Gravity Test
15
3. Grain Size Analysis: Sieving Test และ
4. Grain Size Analysis: Hydrometer Test (รวม 2 หัวข้อ)
30
5. Atterberg’s Limits Test
15
6. Permeability Test
15
7. Soil Compaction Test และ
8. Field Density Test (รวม 2 หัวข้อ)
30
9. Consolidation Test (2 คำบเวลำ)
30
10. Unconfined Compression Tests
15
11. Direct Shear Test
20
12. Triaxial Compression Test
20
รวมคะแนนรำยงำน
200

6. การให้คะแนนรายงาน จะแบ่งการพิจารณาให้คะแนนส่วนต่างๆของรายงาน ดังนี้
ก. กำรจัดทำรำยงำนส่วนที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี, วัสดุอุปกรณ์, และวิธีกำรปฏิบัตติ ำมที่ปฏิบัตจิ ริง
ข. ผลกำรปฏิบัติทดลอง ได้แก่ ควำมถูกต้องและเป็นไปได้ของข้อมูล, ขั้นตอนและวิธีกำรคำนวณ, ผลกำร
คำนวณ, กำรแสดงผลกำรคำนวณและกรำฟ เป็นต้น
ค. กำรเขียนรำยงำนสรุปผลกำรทดลองและวิเครำะห์วิจำรณ์ผลกำรทดลอง
ง. ภำพรวมของรำยงำน, ควำมตัง้ ใจในกำรทำรำยงำน

7. การคิดคะแนนพิจารณาผลการศึกษา
คะแนนภำคปฏิบัติ จำกกำรเข้ำเรียนและกำรทำรำยงำน
คะแนนสอบข้อเขียน (Mid Term และสอบไล่)

8. การสอบข้อเขียน (กลางภาคและปลายภาค)

40 % ของคะแนนรวมตัดเกรด
60 % ของคะแนนรวมตัดเกรด

มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน

สอบกลางภาค คะแนนเต็ม 80 คะแนน เวลำ 3 ชั่วโมง สอบ 6 หัวข้อกำรทดลอง ประกอบด้วย
1. Moisture Content Unit weight and Determination of Specific Gravity Test
20 คะแนน
2. Grain Size Analysis: Sieving Analysis and Hydrometer Tests
30 คะแนน
3. Permeability Test
15 คะแนน
4. Atterberg’s Limits Test
15 คะแนน
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สอบไล่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลำ 3 ชั่วโมง สอบ 6 หัวข้อกำรทดลอง ประกอบด้วย
(คะแนนโดยประมำณ)
1. Consolidation Test
30 คะแนน
2. Soil Compaction Test and Field Density Test
30 คะแนน
3. Shear Strength Tests 3 หัวข้อกำรทดลอง
60 คะแนน

9. การพิจารณาผลการศึกษา (เกณฑ์ปกติ)
1. ขำดกำรเรียนภำคปฏิบัตใิ นระหว่ำงภำคเรียนมำกกว่ำ 2 คำบเวลำ/หัวข้อกำรทดลอง ไม่มสี ิทธิเข้ำสอบไล่
2. จะพิจำรณำคะแนนเฉพำะส่วนที่เป็นกำรสอบข้อเขียนก่อน (คะแนนสอบ Mid Term และ คะแนนสอบไล่)
ถ้ำได้คะแนนสอบข้อเขียน มำกกว่ำ 30% (54 คะแนน จำก 180 คะแนน) จึงจะนำคะแนนสอบข้อเขียนไปรวม
กับคะแนนรำยงำน เป็นคะแนนรวมตัดเกรด เพื่อตัดเกรดขัน้ สุดท้ำยต่อไป แต่ถ้ำได้คะแนนสอบข้อเขียนต่ำกว่ำ
30% (54 คะแนน) จะถูกพิจำรณำให้สอบตก โดยไม่ต้องนำคะแนนรำยงำนมำพิจำรณำร่วมด้วยแต่อย่ำงใด
3. ได้คะแนนรวมตัดเกรด (คะแนนรำยงำนภำคปฏิบัติ + คะแนนสอบข้อเขียน) มำกกว่ำ 50% ถือว่ำสอบผ่ำน

10. เอกสารอ้างอิง
เอกสำรจัดทำโดย ผศ.เดชำวุธ จำรุตำมระ
เอกสำรจัดทำโดย ผศ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 โดย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี
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