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ความหมายของดินความหมายของดิน

เปนสวนหนึ่งของเปลือกโลก วัสดุท่ีตกตะกอนทับถมกันเปนผิวโลกแบงออกเปน 
ดินและหิน

§ ดิน คือ สวนท่ีตกตะกอนทับถมกันไมแนน แยกจากกันไดงายๆ เชน 
นําไปละลายน้ํา

§ หิน คือ สวนท่ีแข็งแรงและยึดจับตัวกันแนนมาก ไมสามารถแยกจากกัน
ไดงาย



ความหมายของดินในทางวิศวกรรมความหมายของดินในทางวิศวกรรม

       วัสดุท่ีตกตะกอนแลวทับถมกันไมแนน เชน กรวด ทราย ตะกอนทราย และดินเหนียว  
อาจเปนพวกมีความเชื่อมแนน (Cohesive) หรือไมมีความเชื่อมแนน (Cohesionless)

§ ดิน เกิดจากการกัดกรอน ผุพัง และแตกสลายของหินตางๆ โดยธรรมชาติ  จาก
อิทธิพลของดินฟาอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดดัน แรงดึงดูดของโลก 
และการเปล่ียนแปลงทางเคมี



หินตนกําเนิดของดิน หินตนกําเนิดของดิน การศึกษาในเชิงวิศวกรรมการศึกษาในเชิงวิศวกรรม  

       เพื่อศึกษาใหรูถึงคุณสมบัติหินท่ีจะนําไปใชงานรูปแบบตางๆ จําแนกไดดังนี้ 
§ หินอัคนี (Igneous Rock)

§ หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rock)

§ หินแปร (Metamorphic Rock)



ภาพจาก กรมทรัพยากรธรณี



หินตนกําเนิดของดิน หินตนกําเนิดของดิน หินอัคนีหินอัคน ี ((Igneous Rock)Igneous Rock)

      เกิดจากการเย็นตัวลงของแมกมา หินอัคนีแตละชนิดมีแรผสมอยูไมเหมือนกัน
ลักษณะพื้นฐานลักษณะพื้นฐาน
§ เม็ดแรจับประสานตัวกันแนน มีความพรุนตํ่า
§ เนื้อหินท้ังกอนสมานแนน (Massive) ไมพบรอยแตก
§ มีแรเฟลดสปารสูง และมีแรเดนท่ีไมพบในหินชนิดอ่ืน คือ แรเฟลดสปาทอยด 

โอลิวีน โครไมต
§ บางสวนของเนื้อหินจะมีแกวธรรมชาติปนอยู



หินตนกําเนิดของดิน หินตนกําเนิดของดิน หินช้ันหรือหินตะกอนหินช้ันหรือหินตะกอน  ((Sedimentary Rock)Sedimentary Rock)

      กวา 75% ของหินท่ีโผลใหเห็นบนผิวโลก  เกิดจากการสลายตัวของหินใดๆ ก็ได ท้ัง
ทางกายภาพและทางเคมี แลวเกิดการทับถม และผานกระบวนการแข็งอัดตัวท่ีอุณหภูมิและ
ความดันธรรมดา

§ หลุดรอนและทับถมกันเปนชั้นๆ ในเวลาตางกัน
ลักษณะพื้นฐานลักษณะพื้นฐาน

§ แรในหินมีการคัดขนาดและลบเหล่ียมมุมไปบาง
§ เนื้อหินมีลักษณะของการถูกพัดพาหรือตกตะกอนทําใหไดแบบเนื้อหินของตะกอน
§ มีแรท่ีเกิดจากการตกตะกอนจากสารละลายปนมา เชน แรยิปซัม เฮไลต
§ มีแรควอรตซ แคลไซต มากในเนื้อหิน
§ พบซากดึกดําบรรพปนอยูบอยๆ



หินตนกําเนิดของดิน หินตนกําเนิดของดิน หินแปรหินแปร  ((Metamorphic Rock)Metamorphic Rock)

      เกิดจากภาวะแปรสภาพมาจากหินใดๆ ก็ได  องคประกอบท่ีทําใหเกิด คือ อุณหภูมิ 
ความดัน และสารประกอบทางเคมีของแร  มีการเปล่ียนแปลงองคประกอบของแร หรือ
โครงสรางลักษณะของหินเดิม

§ เม็ดแรในหินแปรบางชนิดมีการจัดเรียงตัวแบบมีทิศทาง เปนแนวยาวขนาน เปน
แผนโคงงอ (Foliated) หรือหากไมก็มีลักษณะจับประสานแนนคลายหินอัคนี

ลักษณะพื้นฐานลักษณะพื้นฐาน

§ เม็ดแรเปนวงรี หรือเปนแผนเกล็ด ไมคอยพบลักษณะของแรท่ีกลม
§ แรเดนท่ีพบ คือ การเนต เทรโมไลต ทัลก เซอรเพนทีน



ภาพจาก กรมทรัพยากรธรณี



ประเภทหินประเภทหิน
หินอัคนีหินอัคนี   

(Igneous Rock)(Igneous Rock)
หินตะกอนหินตะกอน

(Sedimentary Rock)(Sedimentary Rock)
หินแปรหินแปร

(Metamorphic Rock)(Metamorphic Rock)

หินอัคนีแทรกซอนหินอัคนีแทรกซอน หินอัคนีพุหินอัคนีพุ

PagmatitePagmatite

AndesiteAndesite

RhyoliteRhyolite

ApliteAplite

GraniteGranite

HornblenditeHornblendite

PumicePumice

ObsidianObsidian

ScoriaScoria

PerlitePerlite

PeridotitePeridotite

BasaltBasaltGabbroGabbro

DioriteDiorite

Rock Rock 
AnhydriteAnhydrite

SiltstoneSiltstone

หินดินดาน หินดินดาน 
((ShaleShale))

MudstoneMudstone

GypsumGypsum

Rock saltRock salt

LimestoneLimestone

DolomiteDolomite

ChertChert

FlintFlint

Fossil Fossil 
LimestoneLimestone

ChalkChalk

LigniteLignite

ConglomerateConglomerate

BrecciaBreccia

SandstoneSandstone

หินชนวน หินชนวน 
((SlateSlate))

PhyllitePhyllite

SchistSchist

GneissGneiss

QuartziteQuartzite

หินออน หินออน 
((Marble)Marble)

HornfelsHornfels

SerpentiniteSerpentinite

SoapstoneSoapstone

Mica SchistMica Schist

CaleCale--SilicateSilicate



ขบวนการผุกรอนของหินขบวนการผุกรอนของหิน  ((Weathering Process)Weathering Process)  
      เปนขบวนการทําลายท่ีเกิดขึ้นกับหินและดิน อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
และการเปล่ียนแปลงทางเคมี  ซึ่งเปนปรากฎการณทางธรรมชาติ 

aaไดเม็ดดินขนาดใหญไดเม็ดดินขนาดใหญ  ไดแกไดแก  กรวดกรวด  ทรายทราย

§§ การผุกรอนทางกายภาพการผุกรอนทางกายภาพ  ((MechanicalMechanical Weathering)Weathering) ผุกรอนขนาดลดลง แร
ธาตุเดิมคงอยู ไมมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี มักเกิดจากสภาวะอากาศรอนสลับหนาว

§§ การผุกรอนทางเคมีการผุกรอนทางเคมี  ((ChemicalChemical Weathering)Weathering)  ทําใหเกิดสารเคมีเชื่อมแนน 
ออกไซดของเหล็ก และ Carbonate

aaไดเม็ดดินขนาดเล็กไดเม็ดดินขนาดเล็ก  ไดแกไดแก  ดินเหนียวดินเหนียว  ((Clay)Clay) ดินตะกอนดินตะกอน  ((Silt)Silt)

• ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration)

• ปฏิกิริยาไฮดรอลิซิส (Hydrolysis)

• ปฏิกิริยาคารบอเนชัน (Carbonation)

• ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation)



ชนิดของดิน ชนิดของดิน 

       แบงตามลักษณะการเกิด ไดเปน 2 ประเภท

§ ดินท่ีกําเนิดอยูกับท่ี (Residual Soil)

§ ดินท่ีเกิดจากการพัดพาโดยตัวกลาง (Transported Soil)



ชนิดของดิน ชนิดของดิน ดินท่ีกําเนิดอยูกับท่ีดินท่ีกําเนิดอยูกับท่ี  ((Residual Soil)Residual Soil)

      เกิดจากการผุกรอนของหิน แลวยังอยูท่ีเดิมไมมีการเคล่ือนท่ี ลักษณะเดนมีดังนี้

§ ดินมีความแกรง รับน้ําหนักบรรทุกไดมาก การทรุดตัวนอย

§ ไมเปนเนื้อเดียวกัน (Non Homogeneous) ความไมสมํ่าเสมอ และความไม
แนนอนของชั้นดินมีสูง
aaจําเปนตองมีการเจาะสํารวจดินอยางละเอียดจําเปนตองมีการเจาะสํารวจดินอยางละเอียด  และทําดวยคุณภาพท่ีดีและทําดวยคุณภาพท่ีดี



ลักษณะของชั้นดินแบบกําเนิดในท่ี ลักษณะของชั้นดินแบบกําเนิดในท่ี ((ResidualResidual  Soil)Soil)

§ ดินผิวบน มีสีเขม เนื่องจากอินทรียวัตถุ
ตกตะกอนทับถมอยู

§ มีการยุบตัวไดสูงเม่ือรับน้ําหนักกระทํา

§ คุณสมบัติทางวิศวกรรมไมดี

§ ขนาดเม็ดดินใหญกวาชั้น A-Horizon 

§ มี Plasticity ตํ่ากวา และเริ่มมีเศษหินปนอยูในดิน

§ มีการผุกรอนเพียงบางสวน เม็ดหินท่ีปนอยู
มีขนาดใหญ และมีดินปนอยูบางบางสวน

§ เปนชั้นหินแม (Parent Rock) 



ชนิดของดิน ชนิดของดิน ดินท่ีเกิดจากการพัดพาของตัวกลางดินท่ีเกิดจากการพัดพาของตัวกลาง  ((Transported Soil)Transported Soil)

      ตัวกลาง ไดแก น้ํา ธารน้ําแข็ง ลม และแรงโนมถวงของโลก ประเภทของดิน ไดแก 
§§ ดินท่ีเกิดจากการพัดพาของน้ําดินท่ีเกิดจากการพัดพาของน้ํา
• ดินตะกอนแมน้ํา (Alluvial Deposit) เปนดินเหนียว มีการทรุดตัวสูง
• ดินทะเลสาบ (Lacustrine Deposit) เปนดินเหนียว และทรายแปงบริเวณขอบ
• ดินสมุทร (Marine Deposit) ทรายเม็ดหยาบอัดแนน ดินเหนียวมีสารอินทรียปน
• ดินท่ีเกิดจากการพัดพาของธารน้ําแข็ง (Glacial Deposit) หนาแนนสูง ทรุดตัว

นอย แตบวมมากเมื่อโดนน้ํา

§§ ดินท่ีเกิดจากการพัดพาของลมดินท่ีเกิดจากการพัดพาของลม  ((AeolianAeolian Deposit)Deposit)
§§ ดินท่ีเกิดจากการพัดพาของแรงโนมถวงดินท่ีเกิดจากการพัดพาของแรงโนมถวง  ((ColluvialColluvial Deposit)Deposit)

aaดินเหนียวกรุงเทพฯดินเหนียวกรุงเทพฯ  ((BangkokBangkok Clay)Clay) เปนดินตะกอนแมน้ําเปนดินตะกอนแมน้ํา  และดินสมุทรและดินสมุทร



อนุภาคดินอนุภาคดิน   ขนาดอนุภาคเม็ดดินขนาดอนุภาคเม็ดดิน

ชนิดของดินชนิดของดิน ชวงของขนาดเม็ดดินชวงของขนาดเม็ดดิน, , มมมม..
     หิน
      กรวดหยาบ
      กรวดละเอียด
      ทรายหยาบ
      ทรายปานกลาง
      ทรายละเอียด
      ตะกอนทราย
      ดินเหนียว
   แขวนลอย

ใหญกวา 75 (3”)
75 – 19 (3/4”)
19 – 4.75 (#4)
4.75 – 2 (#10)
2 – 0.425 (#40)

0.425 – 0.075 (#200)
0.075 – 0.005 หรือ 0.002
0.005 หรือ 0.002 – 0.001

เล็กกวา 0.001



อนุภาคดิน  อนุภาคดิน  รูปรางของเม็ดดินรูปรางของเม็ดดิน  -->>  แบบเปนกอนหรือเปนเม็ดแบบเปนกอนหรือเปนเม็ด

§ รับน้ําหนักไดมาก

§ ยุบตัวนอย

§ ไดแก ดินเม็ดหยาบ เชน 
กรวด ทรายกรวด ทราย



อนุภาคดิน  อนุภาคดิน  รูปรางของเม็ดดินรูปรางของเม็ดดิน  --> > แบบเปนแผนหรือเปนเกล็ดแบบเปนแผนหรือเปนเกล็ด

§ ถูกอัดและยุบตัวไดงาย
ภายใตน้ําหนักคงท่ี

§ ม่ันคงตอแรงส่ันสะเทือน

§ ไดแก ดินเม็ดละเอียด เชน 
ตะกอนทราย ดินเหนียวตะกอนทราย ดินเหนียว



แรดินเหนียว แรดินเหนียว (Clay Mineral)(Clay Mineral)

§ เปนแผนบาง มีประจุลบรอบผิว 
ประจุบวกบริเวณขอบ

§ ยึดจับกันดวยแรงดึงดูดระหวาง
ประจุบวกท่ีมีในโมเลกุลน้ํา กับ
ประจุลบรอบผิวอนุภาคเม็ดดิน

เกิดจากการผุกรอนของแรเฟลดสพาร (Feldspar) และไมกา (Mica)



แรในดินเหนียว แรในดินเหนียว 

§ แรไมกา (Mica)
§ แรเฟลดสปาร (Feldspar)



อนุภาคดิน  อนุภาคดิน  รูปรางของเม็ดดินรูปรางของเม็ดดิน  --> > แบบเปนเสนแบบเปนเสน

§ คลายเข็ม

§ คุณสมบัติทางวิศวกรรมไมดี

§ ไดแก ดินขี้เถาภูเขาไฟ ดินท่ี
มีอินทรียสารปน เชน PeatPeat



อนุภาคดิน  อนุภาคดิน  โครงสรางของดินโครงสรางของดิน  -->> แบบเม็ดเดี่ยวแบบเม็ดเดี่ยว

§ เปนโครงสรางของตะกอนทรายท่ี
ขนาดใหญกวา 0.02 มม.

§ ตกตะกอนแบบเม็ดตอเม็ดซอนกัน 
อยูในสภาพหลวม

§ จะอัดแนนเม่ือไดรับแรงส่ันสะเทือน

§ การทรุดตัวเกิดขึ้นทันทีท่ีรับน้ําหนัก

โครงสรางของดินแบบเม็ดเด่ียว

สภาพการจัดเรียงตัวของเม็ดดิน



อนุภาคดิน  อนุภาคดิน  โครงสรางของดินโครงสรางของดิน  -->> แบบรวงผึ้งแบบรวงผึ้ง

§ เปนโครงสรางของตะกอนทราย
ท่ีขนาดเล็กกวา 0.02 มม.

โครงสรางของดินแบบรวงผึ้ง



อนุภาคดิน  อนุภาคดิน  โครงสรางของดินโครงสรางของดิน  -->> แบบ แบบ FlocculateFlocculate

§ เปนโครงสรางของพวกดินเหนียว 
เกิดจากการตกตะกอนในน้ําทะเล

§ เม็ดดินยึดติดกันแบบ Edge-
to-face จากประจุไฟฟาของเม็ด
ดินโครงสรางของดินเหนียวแบบระเกะระกะ



อนุภาคดิน  อนุภาคดิน  โครงสรางของดินโครงสรางของดิน  -->> แบบแบบ DisperseDisperse

§ เปนโครงสรางของพวกดินเหนียว 
เกิดจากการตกตะกอนในน้ําจืด

§ เม็ดดินยึดติดกันแบบ Face-to-
face จากประจุไฟฟาของเม็ดดิน

โครงสรางของดินเหนียวแบบเปนระเบียบ



แรดินเหนียวแรดินเหนียว (Clay Mineral)(Clay Mineral)

       แบงเปน 3 กลุม ขึ้นกับการจัดเรียงตัวและชนิดของอิออนซึ่งเชื่อมตอระหวางชั้น ไดแก

§ กลุมคาโอลิไนท (Kaolinite)

§ กลุมมอนทมอริโอไนท (Montmorillonite)

§ กลุมอีไลท (Illite)



แรดินเหนียวแรดินเหนียว กลุมคาโอลิไนท กลุมคาโอลิไนท ((Kaolinite)Kaolinite)

§ เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของดินแบบ Residual

§ จับตัวแข็งแรง น้ําไมสามารถซึมเขาไปแทรกได

§ การขยายตัว (Expansion) นอย

§ สปส. ความเสียดทานภายใน (Coefficient of Internal Friction) สูงกวาแรดิน
เหนียวชนิดอ่ืน



แรดินเหนียวแรดินเหนียว กลุมมอนทมอริโอไนท กลุมมอนทมอริโอไนท ((Montmorillonite)Montmorillonite)

§ การจับตัวคอนขางหลวม

§ มีการบวมตัว (Swell) มาก เม่ือโดนน้ํา

§ เม่ือแหงจะเกิดการหดตัว (Shrinkage) มาก

§ มีการทรุดตัวสูง

§ ดินท่ีมีแรชนิดนี้ปนอยูมาก เปนดินท่ีมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมไมดี



แรดินเหนียวแรดินเหนียว กลุมอีไลท กลุมอีไลท ((Illite)Illite)

§ จับตัวคลายกับแรมอนทมอริโอไนท แตการจับตัวระหวางรอยตอม่ันคงกวา

§ การขยายตัว (Expansion) นอยกวาแรมอนทมอริโอไนท

§ สปส. ความเสียดทานภายใน (Coefficient of Internal Friction) สูงกวาแร
มอนทมอริโอไนท


