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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการรับน้ าหนักของดินลูกรังที่ใช้ปริ มาณน้ าในการ
บดอัดที่แตกต่างกันภายใต้น้ าหนักบรรทุกโดยระเบียบวิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) ผลจาก
การศึ กษาพบว่าดิ น ลูกรั งที่ ใ ช้มีปริ มาณธาตุประกอบในรู ปของออกไซด์ไ ด้แก่ อลู มิเนี ยม (Al2O3) ซิ ลิก้า (SiO2)
โปแตสเซียม (K2O) ไทเทเนียม (TiO2) แมกนีเซียม (Mn2O3) และ เหล็ก (Fe2O3) โดยโครงสร้างทางจุลภาคของเม็ดดิน
มีลกั ษณะเป็ นก้อนเหลี่ยมและเรี ยงตัวเป็ นชั้นๆ จากภายใน โดยสามารถจาแนกได้เป็ นดินประเภท SP และ A – 2 – 7
ด้วยระบบ USCS และ ASSHTO ตามลาดับ จากผลการทดสอบกาลังรั บแรงอัดแกนเดี ยวแสดงให้เห็ นว่าการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณน้ าที่ใช้ในการบดอัดส่ งผลต่อค่ากาลังรับน้ าหนักโดยตรง ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่ องมาจากการลด หรื อ
เพิ่มปริ มาณน้ าจะทาให้แรงตึงผิวระหว่างเม็ดดิน (Surface Tension) เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่ งผลต่อความสามารถ
ในการเคลื่อนตัวเข้าหากันของเม็ดดิน ผลจากการวิเคราะห์ พฤติกรรมการรับน้ าหนักของดินลูกรังบดอัดด้วย Finite
Element Method พบว่า กลไกการรับน้ าหนักจนถึงจุดวิบตั ิของมวลดินประกอบไปด้วย 3 ระดับได้แก่ สถานะเริ่ มต้น
(Initial State) สถานะส่ งถ่าย (Transfer State) และสถานะวิกฤติ (Critical State) โดยกาลังต้านทานการรับน้ าหนักจะ
เกิดขึ้นจากแรงเสี ยดทานระหว่างเม็ดดิน (Friction) ที่จุดสัมผัส (Contact Surface) ร่ วมกับแรงตึงผิว (Surface Tension)
เนื่องจากปฏิกิริยาแคพิลารี่ (Capillary Attraction)
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Analysis of Strength Behavior of Compacted Laterite Soil
with Finite Element Method
Aroondet Boonsung*

Abstract
This paper presents the result of strength behavior of laterite soil compacted with differential water
content and the compacted soil were analyzed by Finite Element Method. The results show that the soil are
composed of Oxides of Alumina(Al2O3), Silica(SiO2), Potassium(K2O), Titanium(TiO2), Magnesium(Mn2O3) and
Iron (Fe2O3).The micro structure of the soil is angular shape and dispersed layer within the soil can be classified as
SP and A - 2 - 7 with the USCS and ASSHTO system respectively. The results of unconfined compression test
show that the variation of water content used for compaction have directly affect to the soil strength as a result of
the increase or decrease of water content changes the surface tension within soil mass and the ability of soil grains
movement. The results of analysis of strength behavior of compacted laterite soil with finite element method show
that the mechanism of soil strength related to 3 states until the soil mass failure. Such a mechanism, which caused
internal friction at contact surface within soil grains work together with surface tension from capillary attraction.

Keywords : Compacted lateritic soil, Unconfined Compressive Strength, Finite Element
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1. บทนา

วิธีการทางกล (Mechanical Method) โดยมีน้ าทาหน้าที่
เป็ นสารหล่อลื่น (Lubricant) เคลือบที่ผิวของเม็ดดินทา
ให้เม็ดดิ นเคลื่ อนที่ เข้าหากันได้ง่ายปริ มาณช่ องว่างใน
มวลดิ น ลดลง ความแน่ น เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ม วลดิ น มี
ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ลดการอัดตัวได้ และลดความซึ ม
ได้ ข องน้ าผ่ า นมวลดิ น ได้ เ ป็ นต้น [2-3] แต่ ใ นทาง
กลับกันหากปริ มาณน้ าที่ใช้ในการบดอัดมีมากกว่าความ
ต้องการน้ าจะเข้าไปแทนที่ เม็ดดิ นและทาให้มวลดิ นมี
หน่วยน้ าหนักที่ลดลงโดยจะส่ งผลเสี ยต่อคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมดังที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยคุ ณภาพใน
การบดอัดนั้นจะอยู่ในรู ปของหน่ วยน้ าหนักแห้ง (Dry
Unit Weight, d) ดังนั้น จะพบว่าในทางปฏิ บัติการ
ควบคุ ม งานก่ อ สร้ างประเภทนี้ จึ ง มัก กาหนดให้ใช้ค่ า
ความหนาแน่ น แห้ง (Dry Density) และปริ ม าณน้ า
เหมาะสม (Optimum Moisture Content) ที่ ได้ผลจาก
การทดสอบการบดอั ด (Compaction
Test) ใน
ห้องปฏิบตั ิการเป็ นค่าควบคุมการทางาน
บทความฉบั บ นี้ เป็ นการน าเสนอผลการศึ ก ษา
พฤติกรรมการรับน้ าหนักของมวลดินลูกรังที่บดอัดด้วย
ปริ มาณน้ า (Water Content) ที่ แตกต่างกันอันนาไปสู่
ความรู ้ ความเข้าใจที่ ดีในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้าน
ธรณี เทคนิควิศวกรรมของดินลูกรังบดอัดต่อไป

ดินลูกรัง (Lateritic Soil) เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยูม่ ากและราคาถูกจัดอยูใ่ นดินประเภท skeletal soil
คือมีเศษหิ นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตรหรื อ
ใหญ่ ก ว่า อยู่ใ นดิ น มากกว่ า หรื อ เท่ า กับ ร้ อ ยละ 35
ปริ มาตรซึ่ งเป็ นได้ท้ งั ดินทราย (Sandy – Skeletal) ดิน
ร่ วน (Loamy – Skeletal) และดิ นเหนี ยว (Clay –
Skeletal) เกิ ด ได้ทุ ก สภาพพื้ น ที่ โดยรู ป ที่ 1 แสดง
ลักษณะการเรี ยงตัวของชั้นดินลูกรังในสภาพธรรมชาติ
ซึ่ งจะมี ก ารปะปนออกไซด์ ข องเหล็ ก ในมวลดิ น ที่
แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ระดับการทาปฏิกิริยา (Degree
of Reaction) ระหว่างน้ าและแร่ เหล็กในมวลดิ น ใน
ประเทศไทยมี แ หล่ ง ดิ น ลู ก รั ง มากถึ ง 68,765 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 13.4 ของพื้นที่ประเทศ [1]
แนวชั้นดินที่มีสีเข้ม

ความ เข้ ม ข องสี ที่
ล ด ล ง ต า ม ร ะ ดั บ
ความลึกของชั้นดิน

2. วัสดุและวิธีการศึกษา

รู ปที่ 1 ลักษณะชั้นดินลูกรังในสภาพธรรมชาติ

2.1 การเตรียมวัสดุ
ดินลูกรังที่ใช้ในการศึกษาจะถูกนามาผสมเพื่อให้มี
ความเป็ นเนื้ อเดี ยวกันโดยกองให้เป็ นรู ปกรวยก่อนทา
การแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน (Quartering) แล้วนาสองส่ วน
ที่อยู่ตรงข้ามมารวมกัน ส่ วนที่ เหลือให้แยกออกไว้แล้ว
คลุกดินลูกรังให้เข้ากันอีกครั้งเพื่อให้องค์ประกอบต่างๆ

ดิ น ลู ก รั ง ถู ก น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นงานวิ ศ วกรรม
หลากหลายรู ปแบบเช่ นโครงการก่อสร้าง ถนน เขื่ อน
หรื อ งานดินถมเพื่อเป็ นฐานรากรองรับน้ าหนักสิ่ งปลูก
สร้างเป็ นต้น แต่ก่อนที่ ดินลูกรังจะมีคุณสมบัติเช่นนั้น
จาเป็ นจะต้องผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณสมบัติดว้ ย
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ของดิ นลูกรังกระจายอย่างสม่ าเสมอดังแสดงในรู ปที่ 2
จากนั้นจึ งนาไปเก็บไว้ในถังพลาสติ กเพื่อป้ องกันการ
ปนเปื้ อนก่อนนาไปใช้งาน

วิเคราะห์ พฤติ กรรมการรั บน้ าหนักบรรทุ กได้แก่ การ
ทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐานและสู งกว่ามาตรฐาน
(Standard and Modified Compaction Test) และการหา
ค่ากาลังต้านทานแรงเฉื อนของมวลดิ น แบบไม่ระบาย
น้ า (Undrained Shear Strength, Su) ใช้วิธีการทดสอบ
ก า ลั ง รั บ แ ร ง อั ด แ บ บ ไ ม่ ถู ก จ า กั ด ( Unconfined
Compression Test, ASTM D2166) โดยใช้กอ้ นตัวอย่าง
ที่ได้จากการบดอัดในแบบหล่อมาตรฐานขนาด  4x
4.6 (โดยอนุ โลมตามมาตรฐาน ทล - 105/2517) ซึ่ ง
มิ ไ ด้ป รั บ แก้อ ัต ราส่ ว นระหว่า งความสู ง ต่ อ เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง (Height -to-Diameter ratio = H/D) [4] ดัง
แสดงในรู ปที่ 3 ด้วยร้อยละปริ มาณความชื้นที่ แตกต่าง
กันดังต่อไปนี้ -4.5, -3.0, -1.5, +1.5, +3.0 และ +4.5 ของ
ปริ ม าณความชื้ น ที่ เ หมาะสม (Optimum Moisture
Content, OMC) จากผลการทดสอบการบดอัดทั้งแบบ
มาตรฐานและสู งกว่ามาตรฐานโดยก้อนตัวอย่างจะถูก
หุม้ ด้วยฟิ ล์มถนอมอาหารนาน 2 วันก่อนนามาทดสอบ

รู ปที่ 2 การเตรี ยมตัวอย่างดินลูกรัง
2.2 การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี
การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางกายภาพเพื่อให้ทราบ
สันฐานของดิ นลูกรัง และปริ มาณธาตุองค์ประกอบจะ
ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM) และ
การวัด ปริ ม าณรั ง สี เ อ็กซ์ ฟูออเรสเซนต์ (X – Ray
Fluorescence, XRF) ตามลาดับ
2.3 การทดสอบคุณสมบัตทิ างธรณีเทคนิค
คุ ณ สมบัติ ท างธรณี เ ทคนิ ค วิ ศ วกรรมจะแยกการ
ทดสอบออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ คุ ณ สมบัติ พ้ืน ฐาน (Basic
Properties) ได้แก่ ขีดจากัดความข้นเหลว (Consistency
Limit) ความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity) การกระจาย
ตัวของเม็ดดิ น (Grain Size Distribution) การจาแนก
ประเภทดิน (Soil Classification) ซึ่งจะแสดงในลักษณะ
ค่ า บ่ ง ชี้ และคุ ณ สมบัติ ท างวิ ศ วกรรม (Engineering
Properties) บางส่ วนที่ จ าเป็ นต่อการจ าลองปั ญหาเพื่ อ

รู ปที่ 3 ก้อนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบกาลังรับน้ าหนัก
2.4 การวิเคราะห์ พฤติกรรมรับนา้ หนัก
ระเบี ย บวิธีการไฟไนต์อิ ลิเมนต์ (Finite Element
Method, FEM) จะถู ก น ามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
พฤติกรรมการรั บน้ าหนักของมวลดิ นบดอัดที่ ปริ มาณ
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ความชื้ น ที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง ได้ก ล่ า วไว้ใ นหั ว ข้อ ที่ 2.3
ภายใต้น้ าหนักบรรทุกคงที่ (Static Load) ดังแบบจาลอง
ที่ แสดงในรู ปที่ 4 (a) ด้วยโปรแกรม PLAXIS 2D
จนกระทัง่ มวลดินเกิดการวิบตั ิ ในขึ้นตอนการวิเคราะห์
จะกาหนดให้มวลดินถูกแบ่งเป็ นชิ้นส่ วนรู ปสามเหลี่ยม
แบบ 15 Node ดังแสดงในรู ปที่ 4 (b) ซึ่ งประกอบด้วย
12 Stress Point และเงื่อนไขในการวิเคราะห์เป็ นแบบ

Axisymmetric [5] ตัวแปรด้านกาลังมีพฤติกรรมแบบไม่
ระบายน้ า (Undrained Shear Strength Parameter) ซึ่ งได้
จากผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดแบบไม่ถูกจากัดและ
มี ความสัมพันธ์ระหว่า งความเค้นกับความเครี ยดเป็ น
แบบมอร์ -คูลอมป์ (Mohr – Coulomb Failure Criteria)
โดยตัวแปรที่ ใช้ใ นการวิเ คราะห์ สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของมวลดินบดอัดในแบบจาลอง
Parameter Unit
Compacted Lateritic Soil
Mohr-Coulomb
Model
Undrained
Type
0.001
Kx=Ky** m/day
19.7
*
Moisture Content -4.5 -3.0 -1.5 OMC +1.5 +3.0
Standard Compaction
2
Cu*** kN/m 158 166 172 154 176 150
kN/m2 152 143 144 129 144 79
E***
15.0
dry*** kN/m3
kN/m3
18.0
wet
Modified Compaction
2
Cu*** kN/m 348 337 320 341 287 265
kN/m2 218 261 207 217 132 130
E***
16.0
dry*** kN/m3
kN/m3
19.0
wet
หมายเหตุ ที่มา * Plaxis V7 Tutorial Manual [5]

** Braja M.Das [6]
*** ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดแบบไม่ถูกจากัด
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ขาวปะปนซึ่ ง เป็ นผลมาจากออกไซด์ของแมกนี เ ซี ย ม
อลูมิเนียม และโปแตสเซียม [7]

(a)

a

(b)
รู ปที่ 4 ลักษณะแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา

b

3. ผลการศึกษา

รู ปที่ 5 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค

3.1 คุณลักษณะทางกายและเคมี
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
Lateritic Soil Oxide Mass %
Al2O3 SiO2 K2O TiO2 Mn2O3 Fe2O3
23.03 52.69 3.04 3.50 0.09 17.66

นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค
ดังแสดงในรู ปที่ 5 (a) และ (b) ยังแสดงให้เห็นว่าเม็ดดิน
มีลกั ษณะเป็ นก้อนเหลี่ยมซึ่ งเป็ นส่ วนที่เกิดจากการแตก
สลายของส่ วนหยาบโดยมีขนาดของเม็ดดิ นอยู่ในช่วง
2 – 32 ไมโครเมตร และเมื่อพิจารณาโครงสร้างของเม็ด
ดินที่กาลังขยายเท่ากับ 500 เท่าพบว่าอนุภาคของเม็ดดิน
มี ก ารเรี ยงตัว เป็ นแผ่ น บางเป็ นชั้ นๆจากภายในซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นว่ามวลดินลูกรังนี้มีระดับการย่อยสลายที่
ค่อนข้างสู งโดยสามารถมีขนาดที่เล็กลงได้อนั เนื่ องจาก
การแตกหั ก ของเม็ ด ดิ น จากกระบวนการทางกล
(Mechanical Process)

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของดิ น ลู ก รั ง ที่ ใ ช้ใ นการศึ กษา พบว่า มี ป ริ ม าณธาตุ
ประกอบในรู ปของออกไซด์ได้แก่ อลูมิเนียม (Al2O3) ซิ
ลิ ก้ า (SiO2) โปแตสเซี ย ม (K2O) ไทเทเนี ย ม (TiO2)
แมกนี เซี ยม (Mn2O3) และ เหล็ก (Fe2O3) ร้อยละ 23.03,
52.69, 3.04, 3.50, 0.09 และ 17.66 ตามล าดั บ โดย
ออกไซด์ของเหล็กส่ งผลให้ดินมีสีน้ าตาลแดงและมี สี
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3.2 คุณสมบัตพิ นื้ ฐานและการบดอัด
ผลการทดสอบคุณสมบัติพ้นื ฐานแสดงให้เห็นว่าดิน
ลูกรังที่ใช้ในการศึกษามีส่วนเม็ดละเอียดปนอยูใ่ นระดับ
b
ต่ามีความเหนี ยว (Plasticity) อยูใ่ นระดับปานกลางโดย
มีค่าดัชนี ความเป็ นพลาสติก (Plastic Index) อยูใ่ นช่วง
10 – 20% มีค่าต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของ
ดินที่ ขีดจากัดพลาสติก (TI) เท่ากับ 1.003 นอกจากนั้น
ผลการทดสอบค่าความถ่วงจาเพาะและค่าดัชนี ความข้น
เหลวยังบ่งชี้ให้เห็นว่ามวลดินมีองค์ประกอบของแร่ ดิน
เหนียว (Clay Mineral) กลุ่ม Kaolinite เป็ นหลัก [8]

รู ปที่ 7 ผลการทดสอบการบดอัดดินลูกรัง
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร บ ด อั ด แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งปริ มาณความชื้ นกับ ความหนา
แห้งมีลกั ษณะเป็ นเส้นโค้งที่จุดยอดกราฟเพียง 1 จุดซึ่ ง
เป็ นคุณลักษณะของดิ นทรายปนดิ นเม็ดละเอียด (Sand
with Plastic Fine) ที่ มีขีดจากัดเหลวอยู่ในช่วงร้อยละ
30 – 70 [9-10] ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการทดสอบ
คุณสมบัติพ้ืนฐานเมื่อเพิ่มปริ มาณน้ าในการบดอัดจะทา
ให้ ค่ า หน่ ว ยน้ าหนัก แห้ ง มี ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ง นี้ เป็ นผล
เนื่องมาจากน้ าจะไปลดแรงตึงผิวที่ตา้ นทานพลังงานใน
การบดอัดและทาหน้าที่ เป็ นสารหล่อลื่น [11-13] และ
เมื่อใช้พลังงานในการบดอัดที่สูงขึ้นจะทาให้มวลดินเกิด
การเกาะรวมตัวเป็ นก้อนในระดับที่นอ้ ยลงทาให้เม็ดดิน
สามารถเคลื่อนตัวเข้าหากันได้มากขึ้น [14] โดยผลการ
ทดสอบพบว่ามีค่าหน่วยน้ าหนักแห้ง (Dry Unit Weight,
d) เท่ากับ 14.47 kN/m3 และ 15.90 kN/m3 ที่ ปริ มาณ
ความชื้ นที่ เหมาะสม (Optimum Moisture Content,
OMC) ในการบดอัดเท่ากับร้อยละ 22.04 และ 20.50 ที่
ระดับ ความอิ่ ม ตัว เท่ า กับ ร้ อ ยละ 82 และ 86 จากการ
ทดสอบการบดอัด ด้ว ยวิธี แ บบมาตรฐานและสู ง กว่า
มาตรฐานตามลาดับโดยผลการทดสอบทั้งหมดแสดงไว้
ดังตารางที่ 3

รู ปที่ 6 การกระจายตัวของดินลูกรังที่ใช้ในการศึกษา
รู ปที่ 6 แสดงผลการทดสอบการกระจายตัวของเม็ดดิ น
พบว่ามีค่า D10, D30, และ D60 เท่ากับ 0.12, 0.41 และ
1.55 mm โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การกระจายตัว
(Coefficient of Uniformity, CU) และความโค้ง
(Coefficient of Curvature, CC) เท่ ากับ 12.917 และ
0.946 ตามล าดับ เมื่ อ จ าแนกประเภทดิ น ด้ว ยระบบ
USCS และ ASSHTO แสดงให้เห็ นว่า อยู่ในกลุ่ม SP
ค่อนมาทาง SW และ A – 2 – 7 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นดินที่
ส่ วนประกอบของ ดิ นเหนี ยว ตะกอนทราย ทราย และ
กรวดในระดับที่แตกต่างกันไป
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14.88 kN/m3 และ 15.97 – 16.31 kN/m3 จากการบดอัด
แบบมาตรฐานและสู งกว่ามาตรฐานตามลาดับ ดังแสดง
ในรู ปที่ 9

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณสมบัติพ้นื ฐาน
Properties
Specific Gravity, GS
Liquid Limit, LL
Plastic Limit, PL
Plastic Index, PI
Flow Index, FI
Toughness Index, TI
Soil Classification
- USCS
- ASSHTO
Standard Compaction
d
OMC
Modified Compaction
d
OMC

Values
2.879
51.0 %
32.0 %
19.0 %
17.9
1.003
SP
A–2–7
14.47 kN/m3
22.04 %

รู ป ที่ 8 ความสัมพันธ์ ระหว่า งค่ าก าลัง รั บ แรงอัดแกน
เดียวกับปริ มาณความชื้น

3

15.90 kN/m
20.50 %

3.3 ทดสอบกาลังรับแรงอัดแกนเดียว
รู ปที่ 8 แสดงผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดแบบไม่
ถูกจากัดกับปริ มาณความชื้นในการบดอัดที่แตกต่างกัน
จากผลการทดสอบพบว่าค่ากาลังรับแรงอัดแกนเดียวมี
แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเมื่อปริ มาณความชื้ นในการ
บดอัดเพิ่ มมากขึ้ น ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่ อ งมาจากการบดอัด
ทางด้านแห้ง นั้น เม็ด ดิ น จะมี แ รงเสี ย ดทานที่ สูง ทาให้
สามารถรับน้ าหนักได้มากกว่าด้านเปี ยก [15] โดยการ
บดอัด ด้ว ยพลัง งานแบบมาตรฐานจะให้ ค่ า ก าลัง รั บ
แรงอัด แกนเดี ย วอยู่ ใ นช่ ว ง 280 – 350 kN/m2 มี ค่ า
โมดูลสั ยืดหยุน่ (E50) อยูใ่ นช่วง 10 – 15 kN/m2 ในขณะ
ที่แบบสูงกว่ามาตรฐานมีค่าอยูใ่ นช่วง 470 – 690 kN/m2
และมีค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ (E50) อยูใ่ นช่วง 11 – 26 kN/m2
และมี ค่ า หน่ ว ยน้ า หนัก แห้ง สู ง สุ ด อยู่ใ นช่ วง 14.12 –

รู ปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นแห้งกับ
ปริ มาณความชื้น
3.4 พฤติกรรมการรับนา้ หนักบรรทุก
รู ปที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของมวล
ดินบดอัดภายใต้น้ าหนักบรรทุกพบว่าในมวลดินที่มีการ
บดอัดแบบมาตรฐาน (Standard) จะเกิดการเคลื่อนตัวที่
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จุดวิบตั ิ ที่แตกต่างกันตามปริ มาณน้ าที่ ใช้ในการบดอัด
โดยที่ปริ มาณน้ าเท่ากับ -4.5OMC จะเกิดในระดับที่นอ้ ย
ที่สุด ส่ วน OMC และ +4.5 OMC มีการขยายแนวการ
เคลื่อนตัวที่ เพิ่มมาขึ้น โดยมีค่าอยู่ในช่ วง 115x10-3 –
218x10-3m ในกรณี บ ดอัด แบบสู ง กว่ า มาตรฐาน
(Modified) นั้นการเคลื่อนตัวที่จุดวิบตั ิเกิดขึ้นในระดับที่
ใกล้เคี ยงกันที่ ทุกปริ มาณความชื้ นในการบดอัด และ
โดยมีค่าอยูใ่ นช่วง 75x10-3 – 152 x 10-3m จะเห็นได้วา่
มวลดิ น ที่ ถู กบดอัดด้วยวิธี แบบสู ง กว่า มาตรฐานซึ่ ง มี
พลังงานที่ สูงกว่าจะทาให้ที่เงื่ อนไขเริ่ มต้นของเม็ดดิ น
เกิดการอัดตัวในระดับที่สูงกว่าส่ งผลให้เกิ ดการเคลื่อน
ตัวเมื่อรับน้ าหนักบรรทุกในปริ มาณที่นอ้ ยกว่ามวลดินที่
ถูกบดอัดด้วยวิธีแบบมาตรฐาน

แรงดึงซึ่ งเรี ยกว่า Tension Cut-Off Point ทาให้มวลดิน
นั้นเกิดการแยกตัวออกจากกัน

Standard

Modified
รู ปที่ 11 ผลการวิเคราะห์ ค่าการเคลื่ อนตัวของมวลดิ น
ภายใต้น้ าหนักบรรทุก (Displacement) เทียบกับค่ากาลัง
ต้านทานแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ า (Cu) และโมดูลสั
ยืดหยุน่ (E50)

Standard
Modified
รู ปที่ 10 การเคลื่อนตัวของมวลดินที่จุดวิบตั ิ
นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ยงั แสดงให้เห็ นว่าทั้งการ
บดอัดแบบมาตรฐานและสู งกว่ามาตรฐานลักษณะการ
วิ บัติ ข องมวลดิ น จะเกิ ด ขึ้ นอย่า งต่ อ เนื่ อ งใต้น้ าหนั ก
บรรทุกในลักษณะของกระเปาะหน่วยแรง (Stress Bulb)
ตามหลักเกณฑ์ของมอร์ -คูลอมป์ ซึ่ งแสดงอยูใ่ นรู ปของ
Mohr – Coulomb Point ในขณะที่การวิบตั ิของมวลดินที่
ขยายตัวออกไปในแนวรั ศมี เกิ ดจากการวิบัติเนื่ องจาก

รู ปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังต้านทาน
แรงเฉื อนและโมดูลสั ยืดหยุน่ (Cu and E50) จากผลการ
ทดสอบก าลัง รั บ แรงอัด แบบไม่ ถู ก จ ากัด ที่ ป ริ มาณ
ความชื้ นในการบดอัดต่างๆกัน เปรี ยบเที ยบกับค่าการ
เคลื่ อนตัว (Displacement) จากการวิเคราะห์ ดว้ ย FEM
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พบว่าค่ ากาลังต้านแทนแรงเฉื อ นและโมดู ลสั ยืดหยุ่น
ของดินบดอัดส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเคลื่อนตัว
ที่ทุกปริ มาณความชื้นในการบดอัด โดยการบดอัดแบบ
มาตรฐานจะทาให้เ กิ ดการเคลื่ อ นตัวที่ จุ ดวิบัติในช่ ว ง
เกิดขึ้นในช่วง 0.29 m – 0.58 m ในขณะที่การบดอัด
แบบสู งกว่ามาตรฐานจะเกิ ดการเคลื่อนตัวที่ จุดวิบตั ิใน
ระดับที่ต่ากว่าโดยมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.20 m – 0.38 m

(Failure Stress) พบว่าพฤติกรรมการับน้ าหนักของมวล
ดินบดอัดทั้งแบบมาตรฐานและสู งกว่ามาตรฐานมีการ
พัฒนาความต้านทานได้อย่างรวดเร็ วในช่วงแรกของการ
เพิ่มน้ า หนักบรรทุ ก (Additional Step) โดยมี ค่าอยู่
ในช่ ว ง 336 – 396 kN/m2 และ 514 – 821 kN/m2
หลังจากนั้นการพัฒนากาลังต้านทานจะมีแนวโน้มลดลง
แต่ก็ยงั เกิ ดการพัฒนาค่ากาลังต้านทานน้ าหนักบรรทุ ก
อย่างต่อเนื่ องโดยมีค่าอยูใ่ นช่วง 585 – 719 kN/m2 และ
978 – 1,436 kN/m2 และเมื่ อเพิ่มน้ าบรรทุ กจนกระทั่ง
มวลดินเกิดการวิบตั ิมวลดินจะสูญเสี ยกาลังโดยฉับพลัน
ที่จุดนี้หน่วยแรงจะมีค่าคงที่แม้จะเพิ่มน้ าหนักบรรทุกใน
แบบจ าลอง โดยผลการวิ เ คราะห์ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า ค่ า
หน่วยแรงที่ จุดวิบตั ิ (Stress at Failure, f) จะมีค่าอยู่
ในช่วง 840 – 1,026 kN/m2 และ 2,023 – 1,376 kN/m2
ที่ พลัง งานบดอัดแบบมาตรฐานและสู ง กว่า มาตรฐาน
ตามลาดับเมื่ อแปรผันปริ มาณความชื้ นในการบดอัดที่
-4.5 ถึ ง +4.5 ที่ ปริ ม าณน้ า ที่ เหมาะสมในการบดอัด
(OMC)

Standard

4. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการศึ กษาพบว่าพฤติกรรมการ
รับน้ าหนักของดิ นลูกรังบดอัดจะมีลกั ษณะคล้ายกันแม้
จะเปลี่ยนแปลงพลังงานและปริ มาณความชื้นในการบด
อัดโดยผูว้ ิจยั ได้นาเสนอกลไกลการรับน้ าหนักของดิ น
ลู ก รั ง บดอัด ดัง แสดงในรู ป ที่ 13 ซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ น ใน 3
สถานะได้แก่สถานะเริ่ มต้น (Initial State) สถานะส่ ง
ถ่าย (Transfer State) และสถานะวิกฤติ (Critical State)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- จุด A เม็ดดินจะจัดเรี ยงตัวด้วยความหนาแน่น
ภายใต้ปริ มาณความชื้ นและพลังงานที่ ใช้ในการบดอัด

Modified
รู ปที่ 12 ผลการวิเคราะห์ค่าหน่ วยแรงในมวลดิ นที่ จุด
วิบตั ิภายใต้น้ าหนักบรรทุก
รู ปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความชื้นที่
ใช้ ใ นการบดอัด กั บ หน่ ว ยแรงในแนวดิ่ ง ที่ จุ ด วิ บั ติ
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โดยพฤติกรรมการรับน้ าหนักถูกควบคุมภายใต้แรงตึง
ผิว (Surface Tension) เนื่ องจากปฏิ กิริยาแคพิลาลี่จาก
ปริ มาณน้ าที่ใช้ผสม (Capillary Attraction)
- จุด B เม็ดดินเกิ ดการเคลื่อนตัวเข้าหากันและ
เกิ ดการพัฒนากาลังต้านทานการรั บน้ าหนักเนื่ องจาก
การเสี ยดทานระหว่างเม็ดดิ น (Friction) ที่ จุดสัมผัส
ระหว่างเม็ดดิน (Contact Surface) ร่ วมกับแรงตึงผิว
- จุด C เม็ดดินได้รับความเค้นเพิ่มมากขึ้นส่ งผล
ให้เม็ดดินบางส่วนเกิดการแตกหัก ในขณะเดียวกันก็เกิด
การเคลื่อนตัวของมวลดิ นเพื่อจัดเรี ยงโครงสร้างให้อยู่
ในสภาวะสมดุลและสามารถรับน้ าหนักได้เพิ่มมากขึ้น
อีกครั้งจนกระทัง่

- จุด D ความเค้นในมวลดินถูกส่ งถ่ายมายังเม็ด
ดินในสภาวะสู งสุ ดจนทาให้เม็ดดินแตกออกจากกันใน
ระดับที่ เล็กมากส่ งผลให้สูญเสี ยกาลังต้านทานทั้งจาก
แรงเสี ยทานและแรงตึงผิวในที่สุด
ทั้ง นี้ ความสามารถในการรั บน้ า หนัก บรรทุ ก ของ
มวลดิ น ลู ก รั ง บดอัด จะมี ม ากหรื อ น้อ ยเพี ย งใดนั้น จะ
ขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติทางธรณี เทคนิ คและระดับการแตก
สลายของดินลูกรังที่นามาใช้งานเป็ นสาคัญ ดังนั้นหากมี
ความเข้า ในถึ ง อิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ คุ ณ สมบัติ ดัง กล่ า วได้
อย่ า งถู ก ต้อ งก็ จ ะสามารถใช้ง านวัส ดุ น้ ั นได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัย

รู ปที่ 13 กลไกการรับน้ าหนักของมวลดินลูกรังบดอัด
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ระหว่างเม็ดดิ น (Surface Tension) ลดลงส่ งผลให้เม็ด
ดินสามารถเคลื่อนตัวเข้าหากัน
4.พฤติกรรมการรั บน้ าหนักของดิ นลูกรั งบดอัดจะ
ประกอบไปด้วยกลไก 3 ระดับ ได้แ ก่ สถานะเริ่ ม ต้น
(Initial State) สถานะส่ งถ่าย (Transfer State) และ
สถานะวิกฤติ (Critical State) โดยกาลังต้านทานการรับ
น้ า หนัก จะเกิ ด ขึ้ น จากแรงเสี ย ดทานระหว่า งเม็ ด ดิ น
(Friction) ที่จุดสัมผัส (Contact Surface) ร่ วมกับแรงตึง
ผิ ว แรงตึ ง ผิ ว (Surface Tension) เนื่ อ งจากปฏิ กิ ริ ย า
แคพิลารี่ (Capillary Attraction)

5. สรุ ปผล
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ น้ าหนัก ของมวลดิ น
ลูกรังบดอัดด้วยปริ มาณน้ าที่แตกต่างกันประกอบกับผล
การวิเ คราะห์ แบบจาลองด้วยไฟไนต์อิลิเ มนต์ (Finite
Element Method, FEM) สามารถสรุ ปประเด็นต่างๆได้
ดังต่อไปนี้
1. ดินลูกรังที่ใช้ในการศึกษา มีปริ มาณธาตุประกอบ
ในรู ปของออกไซด์ไ ด้แ ก่ อลู มิ เ นี ย ม (Al2O3) ซิ ลิ ก้า
(SiO2) โ ป แ ต ส เ ซี ย ม (K2O) ไ ท เ ท เ นี ย ม (TiO2)
แมกนี เซี ยม (Mn2O3) และ เหล็ก (Fe2O3) ร้อยละ 23.03,
52.69, 3.04, 3.50, 0.09 และ 17.66 ตามล าดั บ โดย
โครงสร้ างทางจุ ล ภาคของเม็ดดิ น มี ล ักษณะเป็ นก้อ น
เหลี่ ยมที่ มีการเรี ยงตัวเป็ นแผ่นบางเป็ นชั้นจากภายใน
ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อนุ ภ าคของเม็ ด ดิ น นี้ มี ร ะดับ การ
ย่อยสลายที่ค่อยข้างสูง
2.ดิ น ลู ก รั ง ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษามี ค่ า ดัช นี ค วามเป็ น
พลาสติ กอยู่ในช่ วง 10 – 20% ค่าความถ่วงจาเพาะ
เท่ากับ 2.879 และสามารถจาแนกดิ นด้วยระบบ USCS
และ ASSHTO แสดงให้เห็ นว่าอยู่ในกลุ่ม SP ค่อนมา
ทาง SW และ A – 2 – 7 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นดิ นที่ มี
ส่ วนประกอบของ ดิ นเหนี ยว ตะกอนทราย ทราย และ
กรวดในระดับที่แตกต่างกันไป
3.ผลการทดสอบการบดอัดแสดงให้เห็ นว่าการบด
อัดทั้งด้านแห้ง (Dry Side) และด้านเปี ยก (Wet Side) จะ
ทาให้ค่ากาลังรับแรงอัดแกนเดียวมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่า
อยูใ่ นช่วง 280 – 350 kN/m2 และ 470 – 690 kN/m2 ด้วย
วิ ธี ก ารบดอัด แบบมาตรฐานและสู ง กว่ า มาตรฐาน
ตามล าดับ ทั้ง นี้ เป็ นผลเนื่ อ งมาจากการลด หรื อ เพิ่ ม
ประมาณความชื้ น ในมวลดิ น ซี่ ง จะท าให้ แ รงตึ ง ผิ ว
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