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ผลกระทบของความไม่ สมนัยต่ อพฤติกรรมการรับแรงเฉือน
ของดินเหนียวอ่ อนกรุงเทพ
Effect of Anisotropy to Shear Strength Behavior of
Soft Bangkok Clay
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บทคัดย่ อ
การออกแบบคันดินจําเป็ นต้องพิจารณาถึงเสถียรภาพของดินในบริ เวณก่อสร้างซึ0 งขึ1นอยูก่ บั คุณสมบัติ
การรับแรงเฉื อนของดิน ในการก่อสร้างคันดินถมทําให้เกิดการเปลี0ยนทิศทางของหน่วยแรงหลักตามผิวการวิบตั ิ
ของคันดินถมโดยเปลี0ยนจากแนวดิ0งไปสู่ แนวราบ ส่ งผลให้พฤติกรรมการรับแรงเฉื อนของดินเปลี0ยนไป และ
นอกจากนี1 กํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นยัง ขึ1 น อยู่กับ ปั จ จัย อี ก ประการที0 สํา คัญ คื อ ประวัติ ข องหน่ ว ยแรงในรู ป ของค่ า
Overconsolidated Ratio (OCR) งานวิจยั นี1ศึกษาผลกระทบของความไม่สมนัยและประวัติของหน่วยแรงที0มีผลต่อ
พฤติ ก รรมและกํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นของดิ น เหนี ย วอ่ อ นกรุ ง เทพฯ โดยใช้ก ารทดสอบแรงอัด สามแกนด้ว ยวิธี
(KO-Consolidated Undrained Triaxial Test, CK O UC ) จากผลการวิจยั พบว่า การเปลี0ยนทิศทางของหน่วยแรง
หลักที0มากระทําต่อตัวอย่างดินทําให้พฤติกรรมและกําลังรับแรงเฉื อนของดิ นเหนี ยวเปลี0ยนไป โดยกําลังรับแรง
เฉื อนแบบไม่ระบายนํ1าของตัวอย่างแนวตั1งมี ค่ามากที0 สุดและตัวอย่างแนวเอี ยงมีค่าน้อยที0 สุด ส่ วนประวัติของ
หน่วยแรงมีผลให้กาํ ลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ1าเพิ0มขึ1นตามค่า OCR ส่ วนพารามิเตอร์ ความดันนํ1า A ที0จุด
วิบตั ิมีค่าลดลงเมื0อค่า OCR เพิ0มขึ1น
คําสําคัญ: ความไม่สมนัย ดินเหนียวอ่อน คันดินถม กําลังรับแรงเฉื อน

Abstract
In the designs of earth embankment, it is necessary to determine the stability of the subsoil which
depends on the shear strength of soil. For the earth embankment, the directions of the principle stresses have
changed along the failure surface by changing from vertical direction to horizontal direction. Therefore the
behavior of the shear strength of soil is changed by the rotation of the principle stress. Moreover the stress
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history in terms of overconsolidation ratio (OCR) also affects the behavior of shear strength of soil. The
purposes of this study are to study about the anisotropy behavior of Soft Bangkok Clay by changing the
principle stress directions and to study the effect of stress history to shear strength behavior of Soft Bangkok
Clay by varying the OCR by using the KO-Consolidationed Undrained Triaxial Test ( CK o UC ). The results
show that the rotation of the principle stress affects behavior of the shear strength of soil. The undrained shear
strength of sample in vertical direction is maximum and its sample in incline direction is minimum. For effect of
stress history, it can be concluded that stress history affects to shear strength of clay by increasing the shear
strength of soil but decreasing the pore pressure parameter A.
Keywords : anisotropic, soft clay, embankment, shear strength
ค่อนข้า งน้อย เนื0 องจากการเก็ บตัว อย่างแบบไม่ถู ก
รบกวน (undisturbed sample) สําหรับการทดสอบทํา
ไ ด้ ย าก ซึ0 ง คุ ณ สม บั ติ ข อ ง ดิ น ที0 เ ต รี ย ม ขึ1 น ใ น
ห้ อ งทดลองกั บ ดิ นตามธรรมชาติ แ ตกต่ า งกั น
คุ ณ สมบัติ ข องดิ น ตามธรรมชาติ มี ค วามไม่ ส มนั ย
(anisotropic) เนื0องจากกระบวนการตกตะกอนทับถม
โดยแสดงในรู ปของค่า K0 (Coefficient of lateral

1. บทนํา
งานออกแบบทางวิศวกรรมปฐพีในปั จจุบนั
มีความซับซ้อนและรับนํ1าหนักมากขึ1น ผูอ้ อกแบบจึง
จําเป็ นต้องทราบคุณสมบัติต่าง ๆ ของดิ นเพื0อให้การ
ออกแบบมีความปลอดภัยทั1งระหว่างการก่อสร้างและ
การใช้งาน กําลังรับแรงเฉื อนเป็ นคุณสมบัติของดินที0
มี ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ คั น ดิ น ถ ม
(Embankment) โดยใช้ในการพิจารณาถึงเสถียรภาพ
ของคั น ดิ น ซึ0 งลั ก ษณะการวิ บั ติ ข องคั น ดิ น ถม
ส่วนมากมีลกั ษณะเป็ นส่วนโค้งของวงกลม (Circular
Arc) โดยดินในธรรมชาติก่อนมีหน่ วยแรงภายนอก
มากระทํา หน่ ว ยแรงหลัก สู ง สุ ด (major principal
stress, σ′1) จะอยูใ่ นแนวดิ0งและหน่วยแรงหลักตํ0าสุ ด
(minor principal stress, σ′3) จะอยูใ่ นแนวราบ แต่
การก่ อสร้ างคัน ดิ นถมทํา ให้เกิ ดการเปลี0 ย นทิ ศทาง
ของหน่ ว ยแรงหลัก ตามพื1 น ผิ ว การวิ บั ติ (Failure
Surface) ของคันดินถมดังแสดงในรู ปที0 1 โดยเปลี0ยน
จากแนวดิ0งไปสู่แนวราบ ซึ0 งส่ งผลให้พฤติ-กรรมการ
รับแรงเฉื อนของดินเปลี0ยนไป โดยงานวิจยั ส่ วนใหญ่
จะใช้ดิ น ที0 เ ตรี ย มขึ1 น ในห้อ งทดลอง (reconstituted
soil) [1-3] ส่วนการทดสอบจากดินตามธรรมชาติยงั มี

earth pressure at rest condition,

σ h′
) สําหรับดิ น
σ v′

เหนี ยวอัดแน่นปกติ (Normally consolidated clay) มี
ค่า K0 น้อยกว่า 1 สําหรับดินเหนี ยวอ่อนกรุ งเทพ มี
ค่า K0 อยูร่ ะหว่าง 0.6 – 0.7 [4,5] นอกจากนี1 กาํ ลังรับ
แรงเฉื อนยังขึ1 น อยู่กับ ปั จจัย อี ก ประการที0 สํา คัญ คื อ
ประวัติของหน่วยแรงในรู ปของค่า Overconsolidated
Ratio (OCR) ซึ0 งดิ นเหนี ยวอ่อนกรุ งเทพฯที0 ระดับ
ความลึก 1.5 เมตร ถึง 7.5 เมตร เป็ นดินเหนียวที0อยู่
ในสภาพอัดแน่นเกินตัวมีค่า OCR ระหว่าง 1.2 ถึง
2.7 ขึ1นอยูก่ บั อายุของดินเหนี ยว [4,5] ดังนั1นงานวิจยั
นี1จึงได้ศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี0ยนทิศทางของ
หน่วยแรงหลักและอิทธิพลจากประวัติของหน่วยแรง
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ที0มีต่อพฤติกรรมและกําลังรับแรงเฉื อนของดินเหนียว
อ่อนกรุ งเทพฯ

พื1นฐานบางประการ นอกจากนี1 ตวั อย่างดินเหนี ยวคง
สภาพอีกส่วนได้นาํ มาตัดแต่งให้ได้ขนาดความสู ง 10
เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร เพื0อ
นําไปทดสอบแรงอัดสามแกนซึ0 งการทดสอบแรงอัด
สามแกนแบ่งออกเป็ นสองชุดคือ ชุดแรกใช้ตวั อย่าง
แนวดิ0 ง ( β =0°) ตัวอย่างแนวเอี ยง ( β =45°) และ
ตัวอย่างแนวราบ ( β =90°) โดย β คือ มุมระหว่าง
แนวแกนของตัว อย่า งกับ แนวดิ0 ง เพื0อ ศึ ก ษาผลการ
เปลี0 ยนทิ ศทางของหน่ วยแรงหลักที0 มีต่อพฤติ กรรม
การรั บ แรงเฉื อ นโดยในกระบวนการอัด ตัว คายนํ1า
กระทํา ภายใต้ส ภาวะไม่ ส มนั ย กํา หนดให้ ค่ า K0
เท่ากับ 0.7 โดยใช้หน่ วยแรงอัดตัวคายนํ1าแนวดิ0 ง
(σ′v) เท่ากับ 0.5 ksc 1.0 ksc และ 2.0 ksc ตามลําดับ
เพื0 อให้ต ัวอย่า งดิ นเหนี ยวอยู่ในสภาพอัด แน่ นปกติ
(OCR=1) ซึ0 ง การทดสอบแรงอัด สามแกนในแต่ ล ะ
กรณี ทาํ การทดสอบทั1งหมดสามตัวอย่าง สําหรับการ
ทดสอบแรงอัดสามแกนชุดที0 สองใช้ตวั อย่างแนวดิ0 ง
ทั1งหมด กําหนดให้ตวั อย่างดินเหนี ยวอยูใ่ นสภาพอัด
แน่นเกินตัวที0ค่า OCR เท่ากับ 1, 3 และ 5 ตามลําดับ
โดยในขณะทดสอบกําลังรับแรงเฉื อน ตัวอย่างจะอยู่
ภายใต้สภาวะไม่สมนัย โดยใช้หน่วยแรงอัดตัวคายนํ1า
แนวดิ0งเท่ากับ 0.5 ksc 1.0 ksc และ 2.0 ksc ตามลําดับ
ทั1ง นี1 ในระหว่า งทดสอบซึ0 ง ตัว อย่า งชุ ด ที0 ส องนี1 จะ
ศึ กษาถึ ง ผลของประวั ติ ข องหน่ วยแรงที0 มี ต่ อ
พฤติ กรรมการรั บแรงเฉื อนของดิ นเหนี ยว ซึ0 งการ
ทดสอบแรงอัดสามแกนในชุดที0 สองทําการทดสอบ
ทั1งหมดสองตัวอย่าง แผนการทดสอบแสดงในรู ปที0 2

รู ปที 1 การเปลี0ยนทิ ศทางของหน่ วยแรงหลักภายใต้
ดินถม

2. วิธีการวิจัย
ตัวอย่างดิ นที0 ใช้ในงานวิจยั ได้จากการเก็บ
ตั ว อย่ า งดิ น ณ บริ เวณคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ที0ระดับความลึก
3.0 เมตร ถึง 7.5 เมตร จํานวนสามหลุมเจาะ โดยเก็บ
ตัว อย่า งดิ น เหนี ย วคงสภาพมาทดสอบคุ ณ สมบัติ
พื1นฐานและคุ ณสมบัติกาํ ลังรับแรงเฉื อนโดยใช้การ
ท ด ส อ บ แ ร ง อั ด ส า ม แ ก น วิ ธี KO-Consolidated
Undrained Triaxial Compression Test with Pore
Pressure Measurement ( CK o UC ) ตามมาตรฐาน
JGS 0525-2000 ซึ0 งการทดสอบคุ ณ สมบัติพ1ืนฐาน
ได้แก่ ความชื1 นในดิ นตามธรรมชาติ (%w), ความ
ถ่วงจําเพาะของเม็ดดิน (Gs), หน่วยนํ1าหนักรวม (γt),
ขีดจํากัดเหลว (LL), ขีดจํากัดพลาสติ ก (PL) เพื0อ
สามารถจําแนกประเภทของดิ นและบอกถึงลักษณะ
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ตัวอย่างดินเหนียวคงสภาพ

ทดสอบคุณสมบัติพื1นฐาน
- ปริมาณความชื1น
- ความถ่วงจําเพาะ
- หน่วยน1ําหนัก
- ขีดจํากัดเหลว
- ขีดจํากัดพลาสติก
- พิกัดพลาสติกซิตี1

ทดสอบ Triaxial
OCR = 1
หน่วยแรงอัดตัวคายน1ํา
ทิศทางของตัวอย่าง ตามแนวดิ0ง, ’v, ksc
0.5 1.0 2.0
แนวดิ0ง ( = 0 ) V-0.5 V-1.0 V-2.0
แนวเอียง ( = 45 ) I-0.5 I-1.0 I-2.0
แนวราบ ( = 90 ) H-0.5 H-1.0 H-2.0
o

o

o

หน่วยแรงอัดตัวคายน1ําตาม
แนวดิ0ง, ’v, ksc
OCR
0.5
1.0
2.0
1.0 OCR1-0.5 OCR1-1.0 OCR1-2.0
3.0 OCR3-0.5 OCR3-1.0 OCR3-2.0
5.0 OCR5-0.5 OCR5-1.0 OCR5-2.0

รู ปที 2 แผนภูมิการทดสอบตัวอย่าง
เอียงมีค่ากําลังรับแรงน้อยที0สุด ดังแสดงในรู ปที0 3 ซึ0 ง
มี ส าเหตุ ม าจากหน่ ว ยแรงประสิ ทธิ ผ ลที0 เ กิ ด ขึ1 น
ระหว่างรับแรงเฉื อนของตัวอย่างแนวตั1งมีค่ามากที0สุด
และตัวอย่างแนวเอียงมีค่าน้อยที0สุด ในทุกระดับของ
หน่วยแรงอัดตัวคายนํ1า โดยความต่างของกําลังรับแรง
มีค่ามากขึ1นเมื0อหน่วยแรงอัดตัวคายนํ1ามีค่าสู งขึ1น ซึ0 ง
แสดงว่ า กํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อนแบบไม่ ร ะบายนํ1 า
(Undrained shear strength) มีคุณสมบัติความไม่สม
นั ย คื อ เมื0 อ หน่ ว ยแรงหลั ก ที0 ม ากระทํ า มี ทิ ศ ทาง
เปลี0ยนไปกําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ1าของดิน
เหนี ย วก็ มี ค่ า เปลี0 ย นไปด้ว ย [6,7] ในทางกลับ กัน
แรงดัน นํ1า ในโพรง (pore pressure) ที0 เ กิ ด ขึ1 น มี
คุณสมบัติความสมนัย ดังแสดงในรู ปที0 4 ซึ0งจะเห็นว่า
ความดันนํ1าในโพรงที0เกิดขึ1นระหว่างรับแรงเฉือนของ
ตัว อย่ า งแนวตั1ง ตัว อย่ า งแนวเอี ย งและตั ว อย่ า ง
แนวราบมีค่าใกล้เคียงกัน

3. ผลการวิจัย
จากการทดสอบคุณสมบัติพ1นื ฐานพบว่า ดิน
เหนี ยวตัวอย่างเป็ นดิ นเหนี ยวที0 มีความเป็ นพลาสติ ก
สู ง (High plasticity Clay, CH) มีปริ มาณความชื1นใน
ธรรมชาติอยู่ระหว่าง 87.22% ถึง 98.32% ขีดจํากัด
เหลวมี ค่าระหว่าง 93.00% ถึง 101.90% ขี ดจํากัด
พลาสติกมีค่าระหว่าง 28.10% ถึง 33.47% และดัชนี
พลาสติกมีค่าระหว่าง 61.53% ถึง 69.00% แสดงว่า
ดิ นเหนี ยวอยู่ใ นสภาพค่อ นข้า งเหลวเพราะปริ มาณ
ความชื1นในธรรมชาติมีค่าใกล้เคียงกับขีดจํากัดเหลว
หน่วยนํ1าหนักรวมมีค่าระหว่าง 1.44 ถึง 1.55 t/m3 ซึ0 ง
สอดคล้องกับคุณสมบัติโดยทัว0 ไปของดินเหนี ยวอ่อน
กรุ งเทพ [6]
3.1 ผลการเปลีย นทิศทางของหน่ วยแรงหลัก
ผลการทดสอบแรงอัดสามแกนของตัวอย่าง
ทั1ง ในแนวดิ0 ง (V) ตัว อย่า งในแนวราบ (H) และ
ตัวอย่างในแนวเอียง (I) ดังแสดงในรู ปที0 3 ถึงรู ปที0 5
พบว่าการเปลี0ยนทิ ศทางของหน่ วยแรงหลักมีผลต่อ
กําลังรับแรง (deviator stress) เห็ นได้จาก ตัวอย่าง
แนวตั1งมี ค่ากําลังรั บแรงมากที0 สุด และตัวอย่างแนว
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รู ปที0 6 แสดงทางเดินของหน่วยแรงรวมและ
หน่ ว ยแรงประสิ ท ธิ ผ ลของตัว อย่า งทั1ง 3 ทิ ศ ทางที0
หน่วยแรงอัดตัวคายนํ1า 0.5, 1.0 และ 2.0 ksc ซึ0 งจะ
เห็ น ได้ว่า ตัว อย่า งทั1ง หมดแสดงพฤติ ก รรมเป็ นดิ น
เหนี ยวอัดแน่ นปกติ โดยตัวอย่างแนวดิ0 งจะมีค่ากําลัง
รับแรงประสิ ทธิผลสูงที0สุด และตัวอย่างแนวเอียงมีค่า
กําลังรั บแรงประสิ ทธิ ผลตํ0าที0 สุดซึ0 งจะเห็ นได้ชัดว่า
ทิศทางของหน่ วยแรงหลักมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
รั บ แรงของดิ น โดยสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ [6]
พบว่าอิทธิพลของความไม่สมนัยมีผลต่อกําลังรับแรง
ของดินเหนี ยวอ่อนกรุ งเทพเมื0อเที ยบกับกําลังรับแรง
ในแนวดิ0 ง โดยกํา ลัง รั บ แรงในแนวเอี ย ง 30° กับ
แนวดิ0งให้ค่ากําลังรับแรงตํ0าที0สุด

deviator stress, ksc
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รู ปที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังรับแรงเฉื อนและ
ความเครี ยดตามแนวแกน
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รู ปที 4 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงดั น นํ1 าและ
ความเครี ยดตามแนวแกน
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รู ป ที 6 ทางเดิ น ของหน่ ว ยแรงรวมและหน่ ว ยแรง
ประสิ ทธิผล

1

รู ป ที0 7 แสดงกํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นแบบไม่
ระบายนํ1า (Cu)ของตัว อย่า งแนวดิ0 ง แนวเอี ย ง และ
แนวราบที0ใช้หน่วยแรงอัดตัวคายนํ1า 0.5 1.0 และ 2.0
ksc ของทั1ง 3 ชุดการทดสอบ และอัตราส่ วนค่ากําลัง
รับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ1ากับค่าหน่ วยแรงอัดตัว
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เฉลี0ย  σ m′ =

รู ป ที 5 ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งพารามิ เ ตอร์ A กับ
ความเครี ยดตามแนวแกน
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σ v′ + σ h′ 
2

 เพื0อลดอิทธิ พลของหน่ วย
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แรงอัดตัว ซึ0 งจะเห็ นได้ว่ากําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่
ระบายนํ1าของตัวอย่างมีคุณสมบัติความไม่สมนัย โดย
มี ค่ า กํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นมากที0 สุ ด ในตัว อย่างแนวดิ0 ง
และมีค่ากําลังรับแรงเฉื อนน้อยที0 สุดในตัวอย่างแนว
เอี ย ง โดยอัต ราส่ ว นของกํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นของ
ตัวอย่างแนวเอียงอยูใ่ นช่วง 71% ถึง 88% ของกําลัง
รับแรงเฉื อนของตัวอย่างแนวดิ0 ง สําหรั บอัตราส่ วน
ของกําลังรับแรงเฉื อนของตัวอย่างแนวราบอยูใ่ นช่วง
83% ถึ ง 95% ของกําลังรับแรงเฉื อนของตัวอย่าง
แนวดิ0ง เนื0องจากความไม่สมนัยของพารามิเตอร์ ความ
ดันนํ1า A ที0จุดวิบตั ิ (Af) ซึ0 งตัวอย่างแนวดิ0 งมีค่าน้อย
ที0สุดและตัวอย่างแนวเอียงมีค่ามากที0สุด ดังแสดงใน
รู ปที0 8 โดยที0 ค่าพารามิเตอร์ A ที0 จุดวิบตั ิจากการ
ทดสอบมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.45 ถึง 0.99 ซึ0 งสอดคล้อง
กับผลการทดสอบของดิ นเหนี ยวอ่อนกรุ งเทพ [6,8]
ซึ0งจะเห็นได้วา่ พารามิเตอร์ ความดันนํ1า A ที0จุดวิบตั ิมี
คุ ณสมบัติความไม่ส มนัย ตารางที0 1 แสดงค่าเชื0 อ ม
แน่ น และมุ ม เสี ยดทานภายในในรู ปหน่ ว ยแรง
ประสิ ทธิ ผล ซึ0 งจะเห็ นได้ว่าทิ ศทางของตัวอย่างมี
ผลกระทบกั บ มุ ม เสี ยดทานภายในประสิ ทธิ ผ ล
มากกว่าค่าเชื0อมแน่นประสิ ทธิผล [9]

ตัวอย่าง ทิศทาง, β
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รู ปที 7 กําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ1าและ
กับทิศทางของตัวอย่าง

90

Cu
σ m′

1

A parameter at failure, A
f

ตารางที 1 ค่าเชื0 อมแน่ นและมุมเสี ยดทานภายในของ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ทิศทาง, β
Strength parameter
c′, ksc φ′, degree
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รู ปที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ A ที0จุดวิบตั ิ
กับทิศทางของตัวอย่าง
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แรงดันนํ1าในโพรงจะเห็นได้วา่ หน่วยแรงประสิ ทธิ ผล
ที0เกิดขึ1นระหว่างรับแรงเฉื อนของดิ นเหนี ยวอัดแน่ น
เกินตัวมีค่าเพิ0มขึ1น แต่สาํ หรับดินเหนี ยวอัดแน่นปกติ
หน่วยแรงประสิ ทธิผลที0เกิดขึ1นมีค่าลดลง

3.2 อิทธิพลจากประวัตขิ องหน่ วยแรง
พฤติ ก รรมของรั บ แรงของตั ว อย่ า งดิ น
เหนี ยวอัดแน่ นปกติ (OCR = 1) และดินเหนี ยวอัด
แน่นเกินตัว (OCR = 3 และ OCR = 5) ที0ใช้หน่วย
แรงอัดตัวคายนํ1าแนวดิ0งเท่ากับ 1.0 ksc ทั1ง 2 ชุดแสดง
ในรู ปที0 9 จะเห็นได้วา่ ดิ นเหนี ยวอัดแน่นเกินตัวจะมี
ค่ากําลังรับแรงสู งกว่าตัวอย่างดินเหนี ยวอัดแน่นปกติ
[10-11] ซึ0 งมีสาเหตุมาจากโครงสร้างของดิ นเหนี ยว
อัดแน่ นเกิ นตัวมีความแข็งแรงมากกว่าดิ นเหนี ยวอัด
แน่ นปกติ นอกจากนี1 จะเห็ นได้ว่าการเพิ0มขึ1 นของ
กําลังรับแรงของดิ นเหนี ยวอัดแน่ นปกติมีค่าเพิ0มขึ1 น
เมื0อถึงจุดวิบตั ิแล้วค่ากําลังรับแรงมีค่าคงที0 ในขณะที0
กําลังรับแรงของดิ นเหนี ยวอัดแน่ นเกิ นตัวมีลกั ษณะ
ค่าสู งสุ ด (peak) หลังจากนั1นค่ากําลังรับแรงจะลดลง
พฤติกรรมนี1 จะแสดงชัดเจนขึ1นเมื0อค่า OCR มีค่ามาก
ขึ1น
สํา หรั บ แรงดัน นํ1าในโพรงที0 เ กิ ด ขึ1 นของ
ตัว อย่ า งดิ น เหนี ย วอัด แน่ น เกิ น ตัว มี ค่ า เพิ0 ม ขึ1 นใน
ช่วงแรกหลังจากนั1นจะมีค่าลดลงดังแสดงในรู ปที0 10
เพราะระหว่า งรั บ แรงโครงสร้ า งของดิ น เหนี ย วอัด
แน่ นเกิ นตัวเกิ ดการขยายตัวมี ปริ มาตรเพิ0มขึ1นทําให้
ความดันนํ1าในโพรงที0เกิดขึ1นมีค่าลดลง แต่ตวั อย่างดิน
เหนี ย วอัดแน่ น ปกติ ปริ ม าตรของตัว อย่างดิ น ลดลง
อย่างต่อเนื0องระหว่างรับแรงเฉื อนทําให้แรงดันนํ1าใน
โ พ ร ง ที0 เ กิ ด ขึ1 น มี ค่ า เ พิ0 ม ขึ1 น รู ป ที0 1 1 แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ ความดันนํ1า A กับ
ความ เครี ย ดตามแนวแกน ซึ0 งเป็ นไปในลัก ษณะ
เดียวกันกับความดันนํ1าในโพรง สําหรับตัวอย่างที0ใช้
หน่วยแรงอัดตัวคายนํ1า 0.5 ksc และ 2.0 ksc ให้ผล
การทดสอบที0 มี ล ัก ษณะเหมื อ นกัน รู ป ที0 12 แสดง
ทางเดินของหน่วยแรงรวมและหน่วยแรงประสิ ทธิ ผล
ของตัว อย่า ง จากพฤติ ก รรมของกํา ลัง รั บ แรงและ
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รู ปที 9 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ วยแรงและ
ความเครี ยดตามแนวแกน
0.5

σ ' v = 1.0 ksc
pore pressure, ksc

0.4

OCR = 1

0.3
0.2
0.1

OCR = 3

0
OCR = 5
-0.1
0

2

4
6
axial strain, %

8

10

รู ปที 10 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงดั น นํ1 าและ
ความเครี ยดตามแนวแกน
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ค่าลดลงตามค่า OCR ที0เพิ0มขึ1น [12] ส่ วนดินอัดแน่น
ปกติ มีค่าพารามิเตอร์ความดันนํ1า A ที0จุดวิบตั ิระหว่าง
0.5 – 0.8 [13]

1

σ ' v = 1.0 ksc
OCR = 1

0.6

1.5
Undrained shear strength, ksc

A parameter

0.8

0.4
0.2

OCR = 3
OCR = 5

0
0

1

2
3
4
axial strain, %

5

6

รู ปที 11 ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ A กับ
ความเครี ยดตามแนวแกน

σ 'v = 0.5 ksc
σ 'v = 1.0 ksc
σ'v = 2.0 ksc

1

0.5

1.5
0

1.4

Cu/ σ 'm

OCR = 1
OCR = 3
OCR = 5

1
q, ksc

1

Effective stress path, ESP

1.2

0.8

0.5

Ko-line

0.6
0.4

0
0

0.2
0.4

0.8

1.2 1.6
2
p and p', ksc

2.4

4

6

รู ปที 13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังรับแรงเฉื อน
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รู ปที 12 ทางเดิ น ของหน่ ว ยแรงรวมและหน่ วยแรง
ประสิ ทธิผล
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รู ปที0 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลัง
รับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ1าและอัตราส่ วนของค่า
กําลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ1ากับหน่ วยแรงกด
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C
อัดเฉลี0ย u กับค่า OCR ซึ0งจะเห็นได้วา่ ค่ากําลังรับ
σ m′

แรงเฉื อนแบบไม่ระบายนํ1าของดินมีค่าเพิ0มขึ1นตามค่า
OCR ที0เพิ0มขึ1นเนื0 องจากดินที0มีค่า OCR มากขึ1นจะมี
ความแข็งแรงมากขึ1น สําหรับค่าพารามิเตอร์ ความดัน
นํ1า A ที0 จุดวิบตั ิ (Af) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.14 ถึง -0.03
สําหรับดินอัดแน่นเกินตัว (OCR = 3, 5) โดยค่า Af มี
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รู ปที 14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ A ที0จุด
วิบตั ิกบั ค่า OCR
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[2]

4. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั เพื0อศึกษาผลการเปลี0ยนทิ ศทาง
ของหน่วยแรงหลักและอิทธิพลจากประวัติของหน่วย
แรงที0มีต่อพฤติ- กรรมและกําลังรับแรงเฉื อนของดิ น
เหนียวอ่อนกรุ งเทพฯสามารถสรุ ปได้ดงั นี1
1. การเปลี0 ยนทิ ศทางของหน่ วยแรงหลัก
ที0มากระทําต่อตัวอย่างดิ นทําให้พฤติกรรมและกําลัง
รับแรงเฉื อนของดิ นเหนี ยวขึ1นอยู่กบั ระนาบหน้าตัด
ของตัวอย่างดิน สาเหตุที0ทาํ ให้พฤติกรรมการรับแรง
เฉื อนของดินเหนียวเปลี0ยนไปเกิดจากคุณสมบัติความ
ไม่ สมนัยของดิ นเหนี ย วซึ0 ง เกิ ดจาก ความไม่ สมนัย
ของพารามิเตอร์ความดันนํ1า A ที0จุดวิบตั ิ และความไม่
สมนัยของพารามิเตอร์ กาํ ลังรับแรงเฉื อนในรู ปหน่วย
แรงประสิ ทธิผล
2. อัต ราส่ ว นของกํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นของ
ตัวอย่างแนวเอียงอยูใ่ นช่วง 71% ถึง 88% ของกําลัง
รับแรงเฉื อนของตัวอย่างแนวดิ0 ง สําหรั บอัตราส่ วน
ของกําลังรับแรงเฉื อนของตัวอย่างแนวราบอยูใ่ นช่วง
83% ถึ ง 95% ของกําลังรับแรงเฉื อนของตัวอย่าง
แนวดิ0ง
3. อิทธิพลจากประวัติของหน่วยแรงมีผลต่อ
พฤติ กรรมและกํา ลังรั บแรงเฉื อนดังนี1 กําลังรั บแรง
เฉื อนแบบไม่ระบายนํ1าของดินเหนียวอัดแน่นเกินตัวมี
ค่ามากกว่าดิ นเหนี ยวอัดแน่ นปกติ และพารามิ เตอร์
ความดันนํ1า A ที0จุดวิบตั ิของดินเหนียวอัดแน่นเกินตัว
มีค่าน้อยกว่าดินเหนียวอัดแน่นปกติ
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