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1. บทนํา
ดินเหนียวอ่อนเป็นวัสดุที่รบั กําลังได้ต่ําและมีการทรุด
ตัวสูงที่สามารถพบได้ทั่วไป แต่เมื่อจําเป็นต้องทําการ
ก่อสร้างบนชั้นดินดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุง
คุ ณภาพให้ ได้ คุ ณสมบั ติ ที่ เหมาะสมโดยแนวความคิ ด
พื้นฐานที่สําคัญในการปรับปรุงคุณภาพดินประกอบไป
ด้วย การทําให้ แน่ น การเชื่ อมประสาน การเสริ มแรง
และการระบายน้ําทั้งนี้การเชื่อมประสานคือการปรับปรุง
คุณภาพดินด้วยวิธีทางเคมี เพื่อให้วัสดุมีความแข็งหรือ
กําลังที่สูงขึ้น ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงาน
ด้านวิศวกรรมโยธา อาทิเช่น งานเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ใน
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ [1] งานเสาเข็มดิน-ซีเมนต์
เพื่อใช้ในระบบกําแพงกันดินสําหรับอาคารจอดรถของ
ห้างสรรพสินค้า อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี [2] การ
ใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ในการปรับปรุงคุณภาพดิน
เหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยวิธีเทคนิคการผสมลึกในสนาม
โดยใช้ เ สาเข็ ม ดิ น ซี เ มนต์ [3] ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะนิ ย มใช้
ปูนซีเมนต์และปูนขาวในการปรับปรุงคุณภาพของดิน
เพื่อให้มีเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการให้ความสําคัญกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีแนวความคิดในการศึกษาการ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพดิ นโดยใช้ กากวั สดุ เหลื อทิ้ งจากภาค
อุตสาหกรรม เช่น การนํากากตะกอนยางพารากากตะกอน
จากโรงงานน้ําตาล กากตะกอนเบียร์ และตะกรันสนิม
มาเป็นวัสดุตั้งต้นทดแทนปูนขาวบางส่วนในการปรับปรุง
คุณภาพดินให้ดียิ่งขึ้น [4] หรือการใช้กากดินขาว เถ้าลอย
ลิกไนต์ เปลือกหอยแครง และผงหินปูนขาวในการพัฒนา
ซีเมนต์สังเคราะห์ เพื่อนําไปใช้เป็นปูนซีเมนต์ทางเลือก
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อน [5] ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแนวความคิดทางด้านวิศวกรรมปฐพี
สิ่งแวดล้อม [6] เช่นกัน
เถ้าซังข้าวโพด (Corncob Ash, CCA) เป็นกากของ
เสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้จากการนําซังข้าวโพดมา
ทําเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย ซึ่ งปริ ม าณของเถ้ าซั ง ข้ าวโพดนั้ น เพิ่ มขึ้ นทุ ก ๆปี
ทําให้เกิดปัญหาในด้านการกําจัดของเสียหรือมลภาวะที่
เกิดจากของเสี ยดังกล่าว จึงมี การศึกษาเพื่อนํ าเถ้ าซั ง
ข้าวโพดมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยพบว่าเถ้าซังข้าวโพดที่
ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
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4 ชั่วโมง จะมีปริมาณสารประกอบ ซิลิกอนไดออกไซด์
(SiO2), อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์
(Fe2O3) รวมกันได้ 72% ซึ่งจัดเป็นสารประกอบปอซโซลาน
ชั้นคุณภาพขั้น N ตามมาตรฐาน ASTM C618 สามารถ
ใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ได้ [7]
ผงหินปูนขาว (Limestone Powder, LSP) เป็นวัสดุ
ที่ได้จาการย่อยหินปูนเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ โดยอนุภาคของผงหินปูนขาวจะมีอนุภาคอยู่
ในช่วงระหว่าง 1-100 ไมโครเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาการฟุง้ กระจายสู่สิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิด
ที่จะนําผงหินปูนขาวมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยได้ทําการ
ทดสอบวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในรูปออกไซด์ของ
ผงหินปูนขาวด้วยเทคนิคการเรืองแสงของรังสีเอ็กซ์ (XRay Florescence Spectrometry หรือ XRF) จากการ
ทดสอบจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่เป็ นจุดเด่นของผง
หินปูนขาวคือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซึ่งจะสามารถ
ช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียมไอออนในปฏิกิริยาปอซโซลานิค
ได้อีกด้วย [8]
งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้เถ้าซังข้าวโพดและผงหินปูนขาวผสมปูนซีเมนต์ใน
การนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียว
อ่อนให้เป็นไปตามเกณฑ์ [6] โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมสําหรับการ
ใช้เถ้าซังข้าวโพด ผงหินปูนขาว และซีเมนต์เป็นสารเชื่อม
ประสาน 2) เพื่อศึกษากลไกการพัฒนากําลังของดินเหนียว
อ่อนปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าซังข้าวโพด ผงหินปูนขาว
และซี เ มนต์ 3) เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่
เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุดังกล่าว
2. คุณสมบัติของวัสดุและสารทดสอบ
ตัวอย่างดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ที่ใช้ในงานวิจัยนี้
เป็ น ตั ว อย่ า งดิ นแบบรบกวนที่ เก็ บ จากเขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพฯ ที่ระดับความลึก 4-7 ม. จากผิวดิน ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานในห้องปฏิบัติการพบว่ามีปริมาณ
ความชื้นในธรรมชาติเท่ากับ 72% ขีดจํากัดเหลว 79%
ขีดจํากัดพลาสติก 28% ดัชนีพลาสติก 51% และความ
ถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.69 จัดเป็นดินเหนียวประเภทดิน
เหนียวที่มีความเป็นพลาสติกสูง (CH) ตามวิธีจําแนกดิน
ระบบ Unified Soil Classification โดยมีกําลังรับแรงอัด
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แกนเดียวประมาณ 0.08-0.1 กก./ซม.2 และค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่นที่ค่ากําลังเท่ากับ 50% (E50) ประมาณ 6-7 กก./
ซม.2
ปู น ซี เ มนต์ ที่ นํ า มาใช้ เ ป็ น ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 (OPC) ตามมาตรฐาน ASTM C150 [9]
ในขณะที่กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่นํามาใช้
ประกอบไปด้วย เถ้าซังข้าวโพดซึ่งเป็นขี้เถ้าจากเชื้อเพลิง
ผลิ ตพลั งงานความร้ อนให้ กั บหม้ อต้ มไอน้ํ าในโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัด นครราชสีมา และผงหินปูนขาวเป็น
กากอุตสาหกรรมที่ได้จากการผลิตปูนซีเมนต์ในจังหวัด
สระบุ รี โดยองค์ ประกอบทางเคมี ของดิ นเหนี ยวอ่ อน
ปูนซีเมนต์ เถ้าซังข้าวโพดและผงหินปูนขาว ที่ได้จากการ
ทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี XRF แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของสารผสมเพิ่ม
วัสดุ
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
K2O
MgO
SO3
Na2O
LOI
รวม (%)

องค์ประกอบทางเคมี (% โดยน้ําหนัก)
C
OPC
CCA
LSP
56.08 14.94 59.54
0.3
14.75
3.56
3.08
0.11
8.08
3.33
2.15
0.05
2.61
66.78
3.81 56.36
2.44
0.53
13.65
2.17
1.1
3.17
0.47
2.41
3.93
2.45
0.74
0.17
1.28
8.96
5.05
6.28
42.68
98.24 99.39 95.41 99.97

3. วิธีการและขั้นตอนการวิจัย
3.1 การออกแบบส่วนผสมสารเชื่อมประสาน
ขั้นตอนการศึกษาเริ่มต้นจากการออกแบบส่วนผสม
สารเชื่ อ มประสานที่ ป ระกอบด้ ว ยปู น ซี เ มนต์ เ ถ้ า ซั ง
ข้าวโพดและผงหินปูนขาวที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ
นําไปใช้ในงานปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อน โดยการ
ออกแบบนั้นมีแนวคิดที่จะใช้ส่วนประกอบที่เป็นเถ้าซัง
ข้าวโพดและผงหิ นปู นขาวให้ ได้ มากที่ สุ ด รวมทั้ งมี ค่ า
กําลังรับแรงอัดแกนเดียว (qu) และไฮเดรชั่นมอดูลัส
(HM) ที่เหมาะสมที่สุด โดยค่า HM สามารถคํานวณได้
จากอัตราส่วนสารประกอบทางเคมีดังสมการที่ 1 และ
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ควรมีค่าอยู่ในช่วง 1.7-2.4 จึงจะทําให้สารเชื่อมประสาน
มีคุณภาพดี [4]
Hydration Modulus 

CaO

 SiO2  Al2O3  Fe2O3 

(1)

ทั้งนี้การออกแบบส่วนผสมเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐาน
โดยผสมปูนซีเมนต์และเถ้าซังข้าวโพดที่อัตราส่วนต่าง ๆ
โดยคํานึงถึงค่า HM ดังแสดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ามี
เพียงค่า HM ของอัตราส่วนผสม OPC:CCA เท่ากับ 90:10
และ 80:20 เท่านั้นที่มีค่าระหว่าง 1.7-2.4 ซึ่งเป็นเกณฑ์
แนะนําโดย [4] ในขณะที่ค่า HM ของอัตราส่วนผสม
OPC:CCA เท่ากับ 70:30, 60:40, 50:50 ล้วนมีค่าต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน จึงได้ทําการเลือกใช้อัตราส่วน OPC:CCA
เท่ากับ 80:20 เป็นอัตราส่วนผสมเริ่มต้นเนื่องจากมีการ
ใช้ประโยชน์จากเถ้าซังข้าวโพดที่มากที่สุดทั้งยังสามารถ
นําไปพัฒนาคุณภาพต่อได้เช่นกัน
ตารางที่ 2 ค่า HM และ qu ของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าซัง
ข้าวโพดที่อตั ราส่วนต่าง ๆ
อัตราส่วนผสมของ
OPC:CCA
100:00:00
90:10:00
80:20:00
70:30:00
60:40:00
50:50:00

HM

qu (กก./ซม.2)

3.06
2.32
1.78
1.38
1.07
0.82

273.54
220.62
164.58
111.8
56.83
28.26

ทั้งนี้เนื่องจากส่วนผสมที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้มีค่า HM
ผ่านเกณฑ์แนะนําเพียงเล็กน้ อยและมีค่ากําลังต่ํากว่ า
ตัวอย่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC:CCA เท่ากับ 100:
00) ค่อนข้างมาก จึงได้มีแนวคิดในการนํากากอุตสาหกรรม
จําพวกผงหินปูนขาวมาใช้ผสมเพิ่มเพื่อเป็นการนําวัสดุ
เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาทําให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและการที่นําส่วนผสมของผงหินปูนขาวไปทดแทน
ซีเมนต์ที่อัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10-30 เพื่อเพิ่มปริมาณ
แคลเซียมไอออนในปฏิกิริยาปอซโซลานิค [8] ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงค่า HM และกําลังของวัสดุดังแสดงใน
ตารางที่ 3 โดยพบว่าสารเชื่อมประสานที่ประกอบไปด้วย
ซีเมนต์ เถ้าซังข้าวโพดและผงหินปูนขาวในทุกอัตราส่วน
มีค่า HM เพิ่มมากขึ้นและอยู่ในช่วงเกณฑ์แนะนํา และ
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เมื่อทําการทดสอบคุณสมบัติด้านกําลังอัดมอร์ต้าตาม
มาตรฐาน ASTM C109 [10] แล้วนําไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของปูนซีเมนต์ปอร์ต-แลนด์ประเภทที่ 1 ที่อายุ
การบ่ม 3 วัน ที่ต้องมีค่า qu มากกว่า 120 กก./ซม.2
(ASTM C150, [9]) พบว่าสารเชื่อมประสานที่มีอัตรา
ส่วนผสม OPC:CCA:LSP เท่ากับ 70:20:10, 65:20:15
และ 60:20:20 ล้วนแล้วแต่มีค่า qu สูงกว่ามาตรฐาน
ทั้งสิ้น จึงได้ทําการคัดเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม
ที่สุดคือ OPC:CCA:LSP เท่ากับ 65:20:15 ซึ่งมีค่า qu สูง
ที่สุดคือ 229.63 กก./ซม.2 และมีค่า HM เป็นไปตามเกณฑ์
แนะนําคือ 1.93 ทั้งนี้ค่า HM ของสารเชื่อมประสานที่
อัตราส่วนดังกล่าวสามารถคํานวณได้จากสมการที่ 1 เมื่อ

คิ ดปริ มาณสารประกอบตามอั ตราส่ วนของสารเชื่ อม
ประสานแต่ละชนิด ดังแสดงรายละเอียดไว้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ค่า HM และ qu ของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าซัง
ข้าวโพดและผงหินปูนขาวที่อัตราส่วนต่าง ๆ
อัตราส่วนผสมของ
HM
qu (กก./ซม.2)
OPC:CCA:LSP
70:20:10
1.88
179.11
65:20:15
1.93
229.63
60:20:20
1.99
164.68
55:20:25
2.06
103.38
50:20:30
2.13
88.17

ตารางที่ 4 การคํานวณค่า HM ของสารเชื่อมประสานที่มีอัตราส่วน OPC:CCA:LSP เท่ากับ 65:20:15
วัสดุ
OPC
CCA
LSP
รวม

SiO2
9.71
(14.94x65/100)
11.99
(59.54x20/100)
0.05
(0.3x15/100)
21.75

องค์ประกอบทางเคมี (% โดยน้ําหนัก)
Al2O3
Fe2O3
2.31
2.16
(3.56x65/100)
(3.33x65/100)
0.62
0.43
(3.08x20/100)
(2.15x20/100)
0.02
0.01
(0.11x15/100)
(0.05x15/100)
2.95
2.60

หมายเหตุ: Hydration modulus (HM) = 52.62/(21.75+2.95+2.60) = 1.93
3.2 การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยสาร
เชื่อมประสาน
เมื่อได้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมตามข้อ 3.1 แล้ว จึง
นํ าสารเชื่ อมประสานนั้ นไปผสมกั บดิ นเหนี ยวอ่ อนใน
อัตราส่วน 10% (CCL10), 12% (CCL12) และ 14%
(CCL14) โดยน้ําหนักเปียก โดยทําการควบคุมปริมาณ
ความชื้นดินให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2% จากปริมาณ
ความชื้นของดินในธรรมชาติ (72%) ซึ่งวิธีการผสมจะทํา
การผสมดินเหนียวอ่อนกับสารเชื่อมประสาน ด้วยเครื่อง
ผสม Hobart Mixer แล้วจึงนําดินที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว
บรรจุลงในแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 10
ซม. ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยการควบคุมความหนาแน่น
ของตั ว อย่ า งให้ มี ค วามสม่ํ า เสมอตามมาตรฐาน JSF
T821-1990 [11] จากนั้นหุ้มตัวอย่างในแบบหล่อด้วย
พลาสติกใสเป็นระยะเวลา 24 ชม. จึงนําตัวอย่างออกจาก
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CaO
43.41
(66.78x65/100)
0.76
(3.81x20/100)
8.45
(56.36x15/100)
52.62

แบบหล่อ ทําการหุ้มตัวอย่างซ้ําด้วยแผ่นพลาสติกใสและ
บรรจุในภาชนะปิดเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น จากนั้น
เมื่อครบอายุการบ่มที่ 3, 7, 14 และ 28 วัน นําตัวอย่าง
ดินซีเมนต์ผสมเถ้าซังข้าวโพดและผงหินปูนขาวแช่น้ําเป็น
เวลา 2 ชั่วโมง ก่อนทําการทดสอบค่า qU โดยจะทําการ
เตรียม 3 ตัวอย่างต่ออัตราส่วนผสมต่อระยะ เวลาบ่ม
รวมจํานวนตัวอย่างทัง้ สิ้น 36 ตัวอย่าง (3 ตัวอย่าง/อัตรา
ส่วนผสม/ระยะเวลาบ่ม x 3 อัตราส่วนผสม x 4 ระยะ
เวลาบ่ม) นอกเหนือจากนี้แล้วยังทําการผสมดินเหนียว
อ่อนเข้ากับปูนซีเมนต์ที่อัตราส่วนร้อยละ 10 (OPC10),
12 (OPC12) และ 14 (OPC14) ด้วยวิธีเดียวกันอีก 36
ตัวอย่าง เพื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงกําลัง
จากการปรับปรุงคุณภาพด้วยสารเชื่อมประสานที่พัฒนาขึ้น
กับปูนซีเมนต์ทั่วไป
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(ก)
(ข)
า บการเตรียมตั
ม วอย่างดิน
รูปที่ 1 อุปกรณ์สําหรั
ก) ค้อนสําหรัับอัดดิน, ข) แบบบหล่อ
ภายหหลังการทดสอบบค่า qu แล้วนั้น จะทําการเก็บ
ตัวอย่ างดิดิ นซี เมนต์ ที่ บริ เวณระนาบทีที่ ดิ นพั งทลายเเพื่ อ
วิเคราะห์์ปริมาณสารตัั้งต้น ไดแคลเซีซียมซิลิเกต (CC2S)
และ ไตรแแคลเซียมซิลิเกตต (C3S) ซึ่งเป็นสารประกอบห
น
หลัก
[12] ในปูปูนซีเมนต์และสสารผลิตภัณฑ์ แคลเซียมซิลิเเกตไฮเดรต (CCSH) ที่เกิดจากกปฏิกิริยาไฮเดดรชั่นที่อายุการรบ่ม
ต่าง ๆ โดดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนขอองรังสีเอ็กซ์ ด้ วย
เครื่อง X-rray Diffractioon (XRD) ดังแสดงไว้
ง
ในรูปทที่ 2
ส่องกราดตัวอย่างที่มุม 2θ ในช่วง 100-90 องศา เพื่ออหา
ความเปลีย่ยนแปลงของปริมาณสารตั้งต้นและปริมาณสสาร
ผลิตภัณฑ์ และอธิบายยกลไกปฏิกิรยาการพั
ิย
ฒนากําาลัง
ของดินซีเมมนต์ผสมเถ้าซัังข้าวโพดและผผงหินปูนขาว

รูปที่ 2 เครื่อง XRD
4. ผลการทดลองและวิวิจารณ์
4.1 กการพัฒนากําลัลงของดินซีเมนต์ผสมเถ้าซัง
ข้าวโพดแและผงหินปูนขาว
ข
การพัพั ฒ นา qu ของงดิ น เหนี ย วอ่ อนที
อ ่ ถู ก ปรั บ ปปรุ ง
คุณภาพด้้วยซีเมนต์ เถ้าซัซงข้าวโพดและะผงหินปูนขาวตตาม
อายุ ก ารบบ่ ม แสดงไว้ ดั งรู
ง ป ที่ 3 (ค่ าที่ แ สดงในรู ป เเป็ น
ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) โดยพบว่ากาารเพิ่มปริมาณสสาร
เชื่อมประสานทําให้ qu ของวัสดุมีคาเพิ
่า ่มขึ้น โดย qu
จะมี ค่ า ม ากขึ้ น เมื่ อ อา ยุ ก ารบ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปปใน
ทิศทางเดียวกันกับการใชช้เพียงปูนซีเมนนต์ในการปรับปปรุง
คุณภาพ โโดยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยย่างดินเหนียวออ่อน
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ที่ไม่ ได้ รั บการปรัรั บปรุ งคุ ณภาพพพบว่ าเมื่ อใสส่ สารเชื่ อม
ประสานปริมาณ 10%, 12% แลละ 14% qu ของตัวอย่าง
มีค่คาเพิ่มขึ้นสูงสุด 100, 120 แและ 150 เท่า ตามลําดับ
อย่ย่างไรก็ตามเมือเปรี
่อ ยบเทียบ ผลการปรับปรรุงคุณภาพ
ด้วยสารเชื่ อมปรระสานนี้กั บกาารปรั บปรุงคุณภาพด้
ณ
วย
ม เพียงอย่างเดี
ง ยวพบว่าที่ออายุการบ่มเดียวกั
ย น qu
ซีเมนต์
มีค่คา่ ลดลงประมาณ
ณ 10-40%

รูปที
ป ่ 3 การพัฒนา qu ของดิน เหนียวที่ถกู ปรัับปรุงด้วย
เถ้าซังข้าวโพดและผงหิหินปูนขาวผสมซีเมนต์
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า qu กับปริมาณ
ณน้ําในดิน
ว อนที่ถูก
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้น้ํ าในดินเหนียวอ่
ปรัรั บปรุ งคุ ณภาพพด้ วยซี เมนต์ ผผสมเถ้ าซั งข้ าวโพดและ
ผงหหินปูนขาวแสดดงไว้ดังรูปที่ 4 โดยพบว่าปริมาณน้ําใน
ดินมี
น แนวโน้มลดลลงตามอายุการบบ่มที่เพิ่มขึ้น ทัั้งนี้ตัวอย่าง
CCCL14 มีปริมาณน้ําในดินซีเมมนต์ต่ําที่สุด ส่วนตั
ว วอย่าง
CCCL12 และ CCLL10 มีปริมาณณน้ํามากขึ้นตามมอัตราส่วน
ของสารเชื่อมประะสานที่ลดลง

รปที
รู ่ 4 ความสัมพั
ม นธ์ระหว่างกกําลังอัดและปริริมาณน้าํ
ในดินทีอายุ
่ การบ่มต่าาง ๆ
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รูปที่ 4 ยังแสดงความมสัมพันธ์ระหว่าง
า qu และปริมมาณ
น้ําในดิน พบว่าการเพิ่มขึ
ม ้นของกําลังอั
ง ดแปรผกผันนกับ
น
น้่นําในมวลดินถูกกนํา
ปริมาณน้ํา้ ในดิน ซึ่งเป็นผลจากการที
ไปใช้ในปฏิฏิกิริยาไฮเดรชัชั่น ส่งผลให้เกิดสารผลิ
ด
ตภัณฑ์ ที่มี
สมบัติทําใให้ดินซีเมนต์มีกําลังอัดเพิ่มขึ้นดังจะกล่าวถึึงใน
หัวข้อถัดไไป ดังนั้นน้ําในนดินจึงมีปริมาณลดลงตามอ
า
อายุ
การบ่ม ซึง่งสอดคล้องกับผลการทดสอบบ qu
4.3 คความสัมพันธ์ระหว่
ร างกําลังอัดและโมดูลัส
ยืดหยุ่น
โมดูลัสสยืดหยุ่นที่ค่ากํกาลังเท่ากับ 500% (E50) ของงดิน
เหนียวอ่ออนที่ถูกปรับปรุรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ผสมเถ้า้ ซัง
ข้าวโพดแและผงหินปูนขาาวในอัตราส่วน 10% (CCL10),
12% (CCCL12) และ 144% (CCL14) โดยน้ําหนักเปีปียก
ซึ่ งวิ เครา ะห์ จากความสสั มพั นธ์ ร ะหว่างความเค้ นแและ
ความเครี ยดของแต่ละตตัวอย่างแสดงงไว้ดังรูปที่ 5 โโดย
พบว่าค่า E50 มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อระยะเเวลาการบ่มมากกขึ้น
และมีลักษษณะสอดคล้องกกับการเพิ่มขึ้นของค่
ข า qu เช่นนกัน
โดยความสสัมพันธ์ระหว่างค่
า า E50 กับ qu ของดินเหนีนียว
อ่อนปรับปรุงคุณภาพด้ด้วยสารเชื่อมปประสาน 10-114%
แสดงไว้ดงังรูปที่ 6 และสมการที่ (2)
E50 = 2.7858e0.00332qu
(2)
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบค่
บ า E50 ของดิินเหนียวอ่อนทีที่ยัง
ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพกั
ภ บตัวอย่าง
า CCL14 ที่ออายุ
การบ่ม 288 วัน พบว่าค่า E50 มีค่าเพิ่มขึนประมาณ
้น
70 เท่า
แสดงให้ เเห็ นว่ าอั ตราส่ วนผสมของสารเชื่ อมประสสาน
ส่งผลต่อคความแข็งของวัสดุ
ส

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ธระหว่างกําลังอัดและโมดูลัส
ยืดหยุ่นที่อายุการบ่มต่าง ๆ
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าางกําลังอัดและโโมดูลัส
ยืดหยุยุน่
4.4 ผลของการเปลีย่ นแปปลงปริมาณสารรประกอบ
น าลัง
หลัลักต่อการพัฒนากํ
การพัฒนากําลั
า งของดินซีเมมนต์นั้นมีความมเกี่ยวข้อง
กับการเปลี
บ
่ยนแปปลงปริมาณสารรตั้งต้นทั้ง C2S และ C3S
รวมมทั้งสารผลิตภััณฑ์ CSH ที่ระะยะเวลาบ่มต่าง ๆ โดยใน
การศึกษานี้ใช้เทคคนิคการวิเคราาะห์ปริมาณสาารประกอบ
ม
่
หลัลักเนื่องจากปฏิฏิกิริยาไฮเดรชั่นนของสารเชื่อมประสานที
ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ เถ้าซังข้ าวโพดและผงหินปูนขาว
โดยยวิธีวิเคราะห์ XRD
X เปรียบเที ยบกับ qu
โดยผลการทดดสอบปริมาณสสารผลิตภัณฑ์หลั
ห กจําพวก
C2S (ตําแหน่ง 2θ เท่ากับ 333.10) C3S (ตําแหน่ง 2θ
เท่ากั
า บ 32.69) และ
แ CSH (ตําแแหน่ง 2θ เท่ากักบ 29.38)
ของตัวอย่าง CCLL10, CCL12 แและ CCL14 ที่ระยะเวลา
บ่มต่
ม างๆ แสดงไว้ว้ดังรูปที่ 7 ((ก)-(ค) และตารางที่ 5
ตามลําดับ

(กก)
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(ข)

ทั้งนี้ผลการทดดสอบแสดงให้เ้ ห็นว่าสาร C2S และ C3S
มีอัอัตราการลดลงอย่างชัดเจนในนช่วง 7 วันแรกก หลังจาก
นัน้ C2S และ C3S จะคงเหลือออยู่ในดินน้อยลลงมาก เป็น
ผลทําให้เกิดปฏิกริิ ยิ าไฮเดรชั่นในนระยะยาวในอัตราที
ต ่ลดลง
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสารปประกอบหลักตั้งต้น C2S
และ C3S ของดินซี
น เมนต์ทุกอัตรราส่วนผสมทีอายุ
่อ การบ่ม
ต่าง ๆ โดยแนวโนน้มอัตราการลดดลงของ C2S และ C3S
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เสนอโดยย [13]
นอกเหนือจากการลดลงขอองสาร C2S และ C3S
พบบว่าเมื่อระยะเวลาการบ่มมากขขึ้นปริมาณสารรผลิตภัณฑ์
หลัลัก CSH จะเพิพิ่มสูงขึ้นตาม qu ของดินซีเมนต์
เ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานนวิจัยที่เสนอโดดย [14] ทั้งนี้ในการศึ
น กษา
นี้พบว่
พ าการเกิด CSH
C
ในช่วงงต้นของการเกิดปฏิกิริยา
(สอองสัปดาห์แรก)) จะมีอัตราสูงกกว่าอัตราการเกิกิดในระยะ
ยาววซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะะห์ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของ
สารรประกอบหลักตั
ก ้งต้น แสดงไว้ว้ในรูปที่ 8 (ก)--(ค)

(ค)
รูปที่ 7 ผผลการทดสอบ XRD ของ ก) CCL10
C
ข) CCLL1
แและ ค) CCL144 ในแต่ละอายุการบ่ม
ตารางที่ 5 ปริมาณสารปประกอบหลัก C2S, C3S และ
CSH
Mixture
CCL10
CCL12
CCL14
Mixture
CCL10
CCL12
CCL14
Mixture
CCL10
CCL12
CCL14
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C2S ที่ระยะเวลาการบ่
ะ
ม (วัน) / cps.
3
7
14
28
646
538
5222
503
673
574
5556
538
698
589
5770
549
C3S ที่ระยะเวลาการบ่
ะ
ม (วัน) / cps.
3
7
14
28
592
532
5225
511
602
552
5442
521
622
567
5553
547
CSH ที่ระยะเวลาการบ่ม (วัน) / cps.
3
7
14
28
1195 1225 1253
12755
1220 1282 1302
1321
1251 1293 1325
13333

(ก)

(ข)
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เกษษตรศาสตร์ ทีให้
่ใ การอนุเคราะะห์อุดหนุนเงินทุ
น นวิจัยใน
กา รศึ ก ษาครั้ งนี้ และขอขอบบคุ ณ คณะวิ ทยาศาสตร์
มหหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ ที่ให้ การอนุเคราะหห์ช่วยเหลือ
ในกการวิเคราะห์ XRD
X ของตัวอยย่างทดสอบ

(ค)
รูปที่ 8 คความสัมพันธ์ระหว่
ะ าง qu กับปริ
ป มาณ C2S, C3S
แและ CSH ที่อายุการบ่มต่าง ๆ
5. สรุปผผลการศึกษาแลละข้อเสนอแนะะ
การปปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภ าพดิ น ด้ ว ยซี เมนต์
เ ผ สมเถ้ าาซั ง
ข้าวโพดแและผงหินปูนขาวเป็
ข นอีกทางงเลือกหนึ่งในกการ
เพิ่มประสิสิทธิภาพของกการปรับปรุงคุณภาพดินเหนีนียว
อ่อนโดยเป็ป็นการนํากากขของเสียอุตสาหหกรรมมาใช้ให้้เกิด
ประโยชนน์ สู งสุ ด โดยผลการศึ กษาแสดงให้ เห็ นว่ า 1)
อัตราส่วนนสารเชื่อมประสสานที่เหมาะสมมที่สุดในการศึกกษา
นี้คือ ซีเมมนต์:เถ้าซังข้าวโพด:ผงหิ
ว
นปูนขาว
น เท่ากับ 65:
20:15 2)) เมื่อระยะเวลลาบ่มมากขึ้น วััสดุดินเหนียวออ่อน
ปรั บปรุ งคคุ ณภาพด้ วยซีซี เมนต์ ผสมเถ้้ าซั งข้ าวโพดแและ
ผงหินปูนขขาวมีค่า qu มาากขึ้น ปริมาณนน้ําในมวลดินลดดลง
ซึ่งสอดคล้ล้องกับการเพิ่มขึ
ม ้นของ CSH และการลดลงขของ
C2S และ C3S ซึ่งเกิดจาากปฏิกิริยาไฮฮเดรชั่น 3) เมื่อ
เปรี ยบเทีที ยบการใช้ สารรเชื่อมประสานในการปรั บปปรุ ง
คุณภาพดิดินเหนียวอ่อนกกับการใช้ซีเมนนต์เพียงอย่างเดีดียว
พบว่า qu มีค่าลดลงปประมาณ 10-40% อย่างไรก็ตตาม
การใช้ สาารเชื่ อมประสาานที่ ได้ จากกาารผสมปู นซี เมมนต์
เถ้าซังข้าววโพดและผงหินปู
น นขาวในปริมาณที่เหมาะสสมมี
ศักยภาพใในการนําไปใช้ช้ปรับปรุงคุณภาพด้
ภ านกําลังขของ
ดินเหนียววอ่อนได้
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