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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี! ได้นาํ ทรายหล่อแบบกลุ่ม Green Sand Waste (GSW) และ Shell Sand Waste (SSW) ซึ: งเป็ น
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตชิ!นส่ วนรถยนต์มาศึ กษาพฤติกรรมการบดอัดเพื:อนํามาประยุกต์ใช้ในงาน
ทาง และใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพดินเหนี ยวมีพลาสติกซิ ต! ีสูง (CH) ในสัดส่ วนการแทนที: 20, 40, 60 และ 80%
โดยนํ!าหนัก จากการศึ กษาพบว่ามีความเป็ นไปได้ที:จะนําทรายหล่อแบบทั!งสองกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในงานทาง
เนื: องจากมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานโดยกลุ่ม GSW มีค่า CBR แบบแช่น! าํ ทางด้านแห้ง (-2% จาก OMC) และ
ด้านเปี ยก (+2% จาก OMC) เท่ากับ 16.02% และ 11.13% มีการบวมตัวที: 4 วันทั!งด้านแห้งและด้านเปี ยกอยูท่ ี:
1.53% และ 0.73% ส่วนกลุ่ม SSW มีค่า CBR แบบแช่น! าํ ทางด้านแห้งและด้านเปี ยกเท่ากับ 24.84% และ 4.72% มี
การบวมตัวทางด้านแห้งเท่ากับ 0.58% ทางด้านเปี ยกไม่มีการบวมตัว ส่ วนดินเหนี ยวที:ปรับปรุ งคุณภาพโดยการ
ผสมกับทรายหล่อแบบนั!นพบว่าผลจากการเพิ:มปริ มาณของทรายหล่อแบบส่ งผลให้ค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด
เพิ:มขึ!น, ค่า OMC ลดลง, ค่า CBR แบบแช่น! าํ เพิ:มขึ!นเล็กน้อย และเปอร์เซ็นต์การบวมตัวลดลง
คําสําคัญ: ทรายหล่อแบบ การบดอัด ดินเหนียว

Abstract
This research studied the compaction behavior of Green Sand Waste (GSW) and Shell Sand Waste
(SSW) which were by-products from engine parts casting industry in order to use them as highway materials. In
addition, a potential to be used as admixtures for a high plasticity clay (CH) was investigated by varying mixing
ratio by weight from 20, 40, 60 to 80%. From the results, it is possible to use both waste foundry sands for
highway construction materials since their properties satisfy with the standard. The soaked CBR values of GSW
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on dry side (-2% from OMC) and wet side (+2% from OMC) were 16.02% and 11.13% respectively and the
swelling in 4 days were 1.53% for dry side and 0.73% for wet side. The soaked CBR values of SSW on dry side
and wet side were 24.84% and 4.72% respectively and the swelling in 4 days were 0.58% for dry side and 0%
for wet side. For clay improved by waste foundry sand, it was found that the increasing of both waste foundry
sand increased the maximum dry density, decreased the optimum moisture content, slightly increased the
soaked CBR values and decreased the percent swelling.
Keywords: waste foundry sand, compaction, clay
Hazardous Waste) ไม่อยูใ่ นข่ายของเสี ยอันตราย [1]
มาทํ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบดอั ด เพื: อ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุสาํ หรับงานทาง โดยใช้เป็ นวัสดุ
ถมคันทางโดยตรง รวมถึงใช้ในงานปรับปรุ งคุณภาพ
ดินเหนียวโดยการผสมกับดินเหนี ยวมีค่าพลาสติกซิ ต! ี
สู ง (CH) เนื: อ งจากดิ น เหนี ย วเป็ นดิ น ที: มี ข ้อ จํา กัด
ทางด้านวิศวกรรมเพราะความสามารถในการรับแรง
แบกทานตํ:าและยังเปลี:ยนแปลงคุณสมบัติได้ง่ายเมื:อ
ปริ มาณความชื! นในมวลดิ นเปลี: ยนแปลงไป ดังนั!น
การปรับปรุ งคุณภาพของดิ นเหนี ยวด้วยการผสมกับ
ทรายหล่อแบบหรื อการนําทรายหล่อแบบไปใช้งาน
โดยตรงนั! น จึ งถื อเป็ นทางเลื อกหนึ: งในการ
ประยุกต์ใช้ทรายหล่อแบบในงานด้านวิศวกรรมโยธา
ทํา ให้ ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยและเป็ นการนํา ของเสี ย มาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อย่างคุม้ ค่า อีกทั!งยังถือว่าเป็ นการ
ช่วยลดมลพิษทางสิ: งแวดล้อมอีกด้วย

1. บทนํา
ทรายหล่อแบบ (Foundry Sand)โดยทัว: ไป
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและชิ!นส่ วนรถยนต์
โดยใช้ในการทําแบบหล่อทรายด้วยการผสมทรายซิ
ลิกา้ (Silica) กับสารเพิ:มเติม (Additives) ที:ทาํ หน้าที:
ประสานให้ข! ึ นรู ปได้และเบนโทไนท์ (Bentonite)
คุณสมบัติของทรายหล่อแบบที: ผ่านการใช้งานแล้ว
(Waste Foundry Sand) ขึ!นอยู่กบั ชนิ ดและปริ มาณ
ของสารเพิ:มเติม ซึ: งจะแตกต่างกันในกระบวนการ
หล่อและกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน สําหรับ
ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ!นส่ วนรถยนต์ ทรายหล่อ
แบบที: ผ่ า นการใช้ ง านแล้ ว สามารถจํ า แนกตาม
สายการผลิตออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ จากกระบวนการทํา
แบบหล่อภายนอกได้ทรายหล่อแบบกลุ่ม Green Sand
Waste (GSW) จากกระบวนการทําแบบหล่อภายใน
(ไส้แบบ) ได้ทรายหล่อแบบกลุ่ม Shell Sand Waste
(SSW) และจากการตบแต่งชิ! น ส่ วนได้ทรายหล่ อ
แบบกลุ่ม Finishing Waste (FW) ซึ: งทรายหล่อแบบที:
ผ่านการใช้งานแล้วเหล่านี! ในแต่ละปี มี จาํ นวนหลาย
พันตันและโดยทัว: ไปแล้วจะถูกกําจัดด้วยวิธี การฝั ง
กลบซึ:งไม่เกิดประโยชน์เท่าที:ควร
ดังนั!นงานวิจยั นี! จึงนําทรายหล่อแบบที: ผ่าน
การใช้ง านแล้ว ซึ: งจัด เป็ นของเสี ย ทั:ว ไป (Non–

2. ระเบียบวิธีวจิ ัย
วัสดุที:ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยดินเหนี ยว
มีค่าพลาสติกซิ ต! ี สูง (CH) ที: ระดับความลึ ก 4 เมตร
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิ ต และทราย
หล่อแบบที:ผ่านการใช้งานแล้วกลุ่ม GSW และ SSW

75

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 3 ก.ค.-ก.ย. 54

ซึ: งเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการหล่อ จากบริ ษทั
สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดชลบุรี
2.1 การศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุ
คุ ณสมบัติทางกายภาพของดิ นเหนี ยวและ
ทรายหล่อแบบทั!งสองกลุ่มทําได้โดยการทดสอบดังนี!
• การทดสอบพิกดั Atterberg (ASTM D 4318-84)
ในส่วนการหาค่าพิกดั เหลว (Liquid Limit) และ
พิกดั พลาสติก (Plastic Limit)
• การหาขนาดของเม็ดดิน (ASTM D 422-63)
• การหาค่าความถ่วงจําเพาะของเม็ดดิน (Specific
Gravity) (ASTM D 854-58)
2.2 การศึกษาคุณสมบัตทิ างวิศวกรรม
โดยในงานวิจยั นี!ตอ้ งการศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการใช้ทรายหล่อแบบและดินเหนี ยวผสมทราย
หล่อแบบเพื: อเป็ นวัสดุ ถ มคัน ทาง โดยสัดส่ ว นการ
แทนที:ของทรายหล่อแบบกับดินเหนี ยว คือ 20, 40 ,
60 และ 80 เปอร์ -เซ็นต์ โดยนํ!าหนัก โดยสัดส่ วนของ
ดินเหนี ยวและทรายหล่อแบบแสดงดังตารางที: 1 ซึ: ง
การทดสอบคุ ณสมบัติทางวิศวกรรมของทรายหล่อ
แบบและดินเหนียวผสมทรายหล่อแบบ มีดงั นี!
• การบดอัดดิน (Compaction) (ASTM D 698-70,
D 1557-70) โดยทําการทดสอบแบบมาตรฐาน
• แคลิฟอร์ เนี ย แบริ: ง เรโช (California Bearing
Ratio, CBR) (ASTM D 1883) โดยทดสอบ
แบบแช่ น! ํา (Soaked) และแบบไม่ แ ช่ น! ํา
(Unsoaked) และทดสอบทั!ง ทางด้า นแห้ง และ
ด้านเปี ยกที: เปอร์ เซ็นต์ความชื! น
2% ของ
ความชื! น ที: เ หมาะสม (OMC) และมี ค วาม
หนาแน่นแห้งอย่างน้อยที:ร้อยละ 95 ของค่าความ
หนาแน่นแห้งสูงสุด ( d(max))แบบมาตรฐาน

ตารางที 1 สัดส่วนของวัสดุที:ใช้ในการทดสอบ
CH (%) GSW (%) SSW (%)
สัญลักษณ์
CH
100
CH80-GSW20
80
20
CH60-GSW40
60
40
CH40-GSW60
40
60
CH20-GSW80
20
80
GSW
100
CH80-SSW20
80
20
CH60-SSW40
60
40
CH40-SSW60
40
60
CH20-SSW80
20
80
SSW
100
2.3 มาตรฐานทีใ ช้ เปรียบเทียบ
มาตรฐานที: ใช้เปรี ยบเที ยบคุ ณสมบัติของ
ทรายหล่อแบบและดินเหนียวผสมทรายหล่อแบบว่ามี
คุณสมบัติเพียงพอที: จะสามารถนําไปใช้เป็ นวัสดุถม
คันทางตามมาตรฐานของกรมทางหลวง[2,3]และกรม
ทางหลวงชนบท [4] แสดงดังตารางที: 2

ดินถมคันทาง
ทล.-ม. 102/2532

วัสดุถมคันทาง
มทช. 201-2545

ทรายถมคันทาง
ทล.-ม. 103/2532

ตารางที 2 มาตรฐานที:ใช้เปรี ยบเทียบ

Non-Plastic

-

-

√

ผ่ าน #200 (%)

-

-

≯ 25

Dry density (kg/m3)

1,440*

-

-

CBR (%)
การบวมตัว (%)

≯ 4*

≮ 4*
≯ 4*

≮ 10**

มาตรฐาน
คุณสมบัติ

-

หมายเหตุ: *ที:ร้อยละ 95 ของค่าความแน่นแห้งสู งสุ ดแบบมาตรฐาน
**ที: ร้ อ ยละ 95 ของค่ า ความแน่ น แห้ ง สู ง สุ ด แบบสู ง กว่ า
มาตรฐาน
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3. ผลของการศึกษาวิจัย
3.1 คุณสมบัตขิ องทรายหล่ อแบบและดินเหนียว
3.1.1 คุณสมบัตทิ างกายภาพ
ลักษณะของทรายหล่อแบบมีความละเอียด
มากจนเป็ นผงฝุ่ น โดยทรายกลุ่ม GSW ที:ผ่านการใช้
งานจากกระบวนการทํา แบบหล่ อ ภายนอกจะมี
ลักษณะเป็ นสี ดาํ และมีกลิ:นฉุ น ส่ วนกลุ่ม SSW ที:ได้
จากการทําแบบหล่อภายในจะมีสีน! าํ ตาลอ่อนและไม่
มีกลิ:นดังรู ปที: 1
ผลการทดสอบพิกดั Atterberg พบว่าทราย
กลุ่ม GSW มี ค่าพิกัดเหลวและดัชนี พลาสติ กเท่ ากับ
42.5 % และ 20.4 % ค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.4
ทั!ง นี! เนื: อ งจากทรายกลุ่ ม GSW มี เ บนโทไนท์ เ ป็ น
ส่ วนผสม ส่ วนกลุ่ม SSW ไม่มีเบนโทไนท์เป็ น
ส่ ว นผสม จึ ง ไม่ มี ค่ า พิ กัด พลาสติ ก จึ ง จัด เป็ นวัส ดุ
ประเภท Non–Plastic ค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ
2.57 ส่ วนดินเหนี ยวมีค่าพิกดั เหลวเท่ากับ 65% และ
ดัช นี พ ลาสติ กเท่ ากับ 38.1% ค่ า ความถ่ ว งจํา เพาะ
เท่ากับ 2.66ส่วนผลของการหาขนาดของเม็ดดินพบว่า
เปอร์เซ็นต์ผา่ น #200 ของทรายกลุ่ม GSW มีค่าเท่ากับ
15.85 % ส่ วนกลุ่ม SSW มีค่าเท่ากับ 2.5 % โดยทราย
กลุ่ม GSW มีขนาดเม็ดดิ นเล็กกว่ากลุ่ม SSW โดย
ลักษณะการกระจายตัวของเม็ดดินของทรายหล่อแบบ
ทั! งสองกลุ่ ม แสดงดั ง รู ปที: 2 และคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพของดิ นเหนี ยว และทรายหล่อแบบทั!งสอง
กลุ่ ม และการจํา แนกชนิ ด ของดิ น ตามมาตรฐาน
USCS และตามมาตรฐาน AASHTO แสดงดังตารางที:
3

(ก) ทรายหล่อแบบกลุ่ม GSW

(ข) ทรายหล่อแบบกลุ่ม SSW
รู ปที 1 ลักษณะทัว: ไปของทรายหล่อแบบ

รู ปที 2 การกระจายตัวของเม็ดดินของทรายหล่อแบบ
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จ ากรู ป ที: 3 พ บ ว่ า เ ส้ น โ ค้ ง การ บ ด อั ด
(Compaction Curve) ของดิ นเหนี ยวและทรายหล่อ
แบบมีความแตกต่างกันโดยเส้นโค้งการบดอัดของดิน
เหนี ย วมี ล ัก ษณะกว้า งและความชัน ของเส้ น โค้ง
ทางด้านแห้งตํ:าเมื:อเปรี ยบเทียบกับความชันของเส้น
โค้งทางด้านเปี ยก ซึ:งตรงข้ามกับทรายหล่อแบบที:เส้น
โค้งการบดอัด มี ลกั ษณะแคบและความชันของเส้น
โค้งทั!งด้านแห้งและด้านเปี ยกสู ง ซึ: งแสดงให้เห็ นว่า
ค่า d ของทรายหล่อแบบจะเพิ:มขึ!นหรื อลดลงอย่าง
รวดเ ร็ วเ มื: อป ริ มาณความชื! น ที: ทํ า การ บด อั ด
แปรเปลี:ยนโดยเฉพาะทรายหล่อแบบกลุ่ม SSW
ส่วนผลการทดสอบ CBR พบว่าดินเหนี ยวมี
ค่า CBR แบบไม่แ ช่ น! ําทั!งด้า นแห้ง และด้า นเปี ยก
เท่ากับ 16.52 % และ 6.24 % ส่ วนแบบแช่น! าํ พบว่ามี
ค่า CBR เพียง 1% และมีการบวมตัวสูง โดยมีการบวม
ตัวที: 4 วัน ทั!งด้านแห้งและด้านเปี ยกเท่ากับ 6.97 %
และ 4.43 % ส่ วนทรายหล่อแบบกลุ่ม GSW มีค่า
CBR สูงทั!งด้านแห้งและด้านเปี ยกโดยมีค่า CBR แบบ
ไม่แช่น! าํ ทางด้านแห้งและด้านเปี ยกเท่ากับ 25.97 %
และ 13.32 % ส่ วนแบบแช่น! าํ มีค่าเท่ากับ 16.02 %
และ 11.13 % สําหรับกลุ่ม SSW พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยแรงกดกับระยะจมมีความชันสู ง
มากเมื:อเที ยบกับดิ นเหนี ยวและทรายหล่อแบบกลุ่ม
GSW ดังแสดงในรู ปที: 4 ซึ:งทําให้ค่า CBR แบบไม่แช่
นํ!าทางด้านแห้งมี ค่าสู งถึง 63.2% แต่จะมีค่าลดลง
อย่างมากเมื:อปริ มาณความชื!นที: ทาํ การบดอัดเพิ:มขึ!น
โดยที:ดา้ นเปี ยกมีค่า CBR เพียง 5.62 % เท่านั!น ส่ วน
แบบแช่น! าํ มีค่า CBR ทั!งด้านแห้งและด้านเปี ยกเท่ากับ
24.84 % และ 4.72 % โดยค่า CBR แบบไม่แช่น! าํ และ
แบบแช่น! าํ ทั!งด้านแห้งและด้านเปี ยกของดิ นเหนี ยว
และทรายหล่อแบบแสดงดังรู ปที: 5

ตารางที 3 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
คุณสมบัตทิ างกายภาพ GSW
พิกดั เหลว (%)
42.5
ดัชนีพลาสติก (%)
20.4
ความถ่วงจําเพาะ
2.40
เปอร์เซ็นต์ผา่ น #200 (%) 15.85
USCS Classification
SC
A-2-7
AASHTO Classification

SSW
NP
2.57
2.50
SP
A-3

CH
65.0
38.1
2.66
CH
A-76

หมายเหตุ : NP = Non – Plastic

3.1.2 คุณสมบัตทิ างวิศวกรรม
ผลการทดสอบการบดอัด แบบมาตรฐาน
พบว่าดินเหนี ยว CH ได้ค่า OMC ที: 23 % และมีค่า
3
d(max)เท่ากับ 1.53 t/m ส่ วนทรายหล่อแบบทั!งสอง
กลุ่มมีค่า OMC และค่า d(max)ที:ใกล้เคียงกัน โดย
กลุ่ม SSW มีค่า OMC ที: 16.5 % และมีค่า d(max)
เท่ากับ 1.70 t/m3 ส่ วนกลุ่ม GSW มีค่า OMC ที: 15.3
% และมีค่า d(max)น้อยกว่าเล็กน้อยคือ 1.68 t/m3 ดัง
แสดงในรู ปที: 3
GSW SSW

CH

Zero Air

รู ปที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความชื! นกับ
ความ หนาแน่ นแห้งของดิ นเหนี ยวและทรายหล่อ
แบบ
78

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 3 ก.ค.-ก.ย. 54

เหนียว และทรายหล่อแบบทั!งสองกลุ่ม ได้ดงั ตารางที:
4
ตารางที 4 คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของวัสดุที:ใช้
คุณสมบัติ
OMC (%)
3
d(max) (t/m )
dry
side
wet
side
dry
Soaked CBR (%)
side
wet
side
dry
Swelling (%)
side
wet
side
dry
Water absorbed (%)
side
wet
side
หมายเหตุ: * ค่า CBR ที: 0.2 นิ!ว

Unsoaked CBR (%)

รู ปที 4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยแรงกดกับระยะ
จมของดินเหนียวและทรายหล่อแบบทั!งสองกลุ่มแบบ
ไม่แช่น! าํ ทางด้านแห้ง

ชนิดของดิน
CH GSW
23.0 15.3
1.53 1.68

SSW
16.5
1.70

16.52 25.97 63.17*
6.24

13.32

5.62*

0.98

16.02 24.84*

1.35

11.13

4.72*

6.97

1.53

0.58

4.43

0.73

0.00

6.70

3.74

3.79

4.80

2.06

1.33

3.2 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวทีผสม
ทรายหล่ อแบบ
3.2.1 ความชืeนทีเหมาะสม (OMC) และความหนา
แน่ นแห้ งสู งสุ ด ( d(max))
เมื:อนําดิ นเหนี ยวมาผสมกับทรายหล่อแบบ
ทั!งสองกลุ่ มพบว่าค่า OMC ลดลงและค่า d(max)
สู ง ขึ! นตามสั ด ส่ ว นของทรายหล่ อ แบบที: เ พิ: ม ขึ! น
เนื: องจากสามารถทําการบดอัดได้ดีข! ึน ดังแสดงใน
รู ปที: 6 ซึ:งสอดคล้องกับ Mgangira (2006) [5] ที:ศึกษา
ปริ มาณของทรายหล่อแบบที: ส่งผลต่อคุณสมบัติทาง

รู ปที 5 ค่า CBR ของดินแต่ละชนิด
ในส่ วนผลของการบวมตัวนั!นพบว่า ทราย
หล่อแบบทั!งสองกลุ่มมีการบวมตัวตํ:า โดยกลุ่ม GSW
มีค่าการบวมตัวที: 4 วันทั!งทางด้านแห้งและด้านเปี ยก
อยู่ที: 1.53 %และ 0.73 % ส่ วนกลุ่ม SSW มีการบวม
ตัวทางด้านแห้งเท่ ากับ 0.58 % ส่ วนทางด้านเปี ยก
พบว่ า ไม่ มี ก ารบวมตั ว โดยสามารถสรุ ปผลจาก
การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุที:ใช้ท! งั ดิน
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วิศวกรรมของดิ นเหนี ยวโดยพบว่า เมื: อเพิ:มปริ มาณ
ทรายหล่อแบบจะส่ งผลให้ค่า
d(max)เพิ: มขึ! น ตาม
สัดส่วนของทรายหล่อแบบที:เพิ:มขึ!น

ทรายหล่อแบบที: ส่งผลต่อค่า OMC และ d(max) ของ
ดิ น เหนี ย วผสมทรายหล่ อ แบบ พบว่ า สํ า หรั บ ดิ น
เหนี ยวเมื:อผสมกับทรายกลุ่ม GSW ค่า d(max) จะไม่
เปลี: ย นแปลงมากนัก เมื: อ แทนที: ท ราย 80% ขึ! นไป
ในขณะที: กรณี ข องกลุ่ม SSW ค่ า d(max) จะมี ก าร
เปลี:ยนแปลงน้อยเมื:อแทนที:ทราย 40% ขึ!นไป

GSW

Zero Air Void

CH

(ก) กลุ่ม GSW
SSW

Zero Air Void

(ก) ค่าความชื!นที:เหมาะสม (OMC)
CH

(ข) กลุ่ม SSW
รู ป ที 6 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปริ ม าณความชื! น กับ
ความหนาแน่ น แห้ง ของดิ น เหนี ย วผสมทรายหล่ อ
แบบ
จากรู ป ที: 6 ผลจากการเพิ:มปริ ม าณทราย
หล่ อ แบบทํา ให้ เ ส้ น โค้ง การบดอัด (Compaction
Curve) ของดินเหนี ยวมีความชันสู งขึ!นตามเส้นโค้ง
การบดอัดของทรายหล่อแบบ และขยับไปทางซ้า ย
และเลื:อนสูงขึ!นซึ:งส่งผลทําให้ค่า d(max) เพิ:มขึ!น และ
ค่า OMC ลดลงตามสัดส่ วนของทรายหล่อแบบที:เพิ:ม
มากขึ!นดังตารางที: 5 รู ปที: 7 แสดงผลของปริ มาณ

(ข) ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด ( d(max))
รู ปที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนทรายหล่อแบบ
กับค่า OMC และ d(max)
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ของดินเหนี ยวที: ยงั ไม่ได้ผสม ค่า CBR ทั!งด้านแห้ง
และด้านเปี ยกเพิ:มขึ!นประมาณ 3 % และมีค่าลดลงที:
ทรายหล่อแบบ 40 % ทั!งนี! เนื: องจากเมื:อแทนที:ทราย
หล่อแบบ 40 % ขึ!นไปคุณสมบัติของดินเหนียวที:ผสม
กับทรายกลุ่ม SSW เริ: มมีคุณสมบัติคล้ายกับตัวทราย
หล่อแบบเองดังจะเห็ นได้จากเส้นโค้งการบดอัด ดัง
แสดงในรู ปที: 6 (ข) ซึ: งค่าปริ มาณความชื!นที:เพิ:มขึ!นมี
ผลต่อค่า d และมีผลให้คุณสมบัติการรับแรงแบก
ทาน (Bearing Capacity) ลดลงด้วย [6]

ตารางที 5 ค่า d(max) และค่า OMC ของดิ นเหนี ยว
ผสมทรายหล่อแบบ
3
ชนิดของดิน OMC (%)
d(max) (t/m )
CH
23.0
1.533
CH80-GSW20
21.5
1.580
CH60-GSW40
20.4
1.610
CH40-GSW60
18.0
1.645
CH20-GSW80
17.0
1.675
GSW
15.3
1.680
CH80-SSW20
20.6
1.588
CH60-SSW40
19.9
1.655
CH40-SSW60
19.1
1.674
CH20-SSW80
17.5
1.687
SSW
16.5
1.697
3.2.2 California Bearing Ratio (CBR)
• ค่ า CBR แบบไม่ แ ช่ นํeา (Unsoaked
CBR)
ผลจากการเพิ: ม ปริ มาณทรายกลุ่ ม GSW
พบว่าค่า CBR เพิ:มขึ!นเล็กน้อย โดยเมื:อแทนที:ทราย
หล่อแบบ 40 % เมื:อเทียบกับดินเหนียวที:ยงั ไม่ได้ผสม
ค่า CBR ทั!งด้านแห้งและด้านเปี ยกเพิ:มขึ!นประมาณ 2
% เท่านั!นทั!งนี! เนื: องจากทรายกลุ่ม GSW ผ่านการใช้
งานจากการทําแบบหล่อภาย นอก ซึ: งใช้เบนโทไนท์
เป็ นส่ วนผสม ดังนั!นเมื:อนําไปผสมกับดินเหนี ยว ค่า
CBR จึงเพิ:มขึ!นเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในตารางที: 6
ส่ วนผลการเพิ:มปริ มาณทรายกลุ่ม SSW พบว่าที:
สัดส่ วนทรายหล่อแบบ 20 % เมื:อเที ยบกับค่า CBR

• ค่ า CBR แบบแช่ นําe (Soaked CBR)
จากการศึ กษาพบว่าในส่ วนของค่า CBR
แบบแช่น! าํ ทั!งทางด้านแห้งและด้านเปี ยก ผลจากการ
เพิ:มปริ มาณทรายหล่อแบบทั!งสองกลุ่ม ส่ งผลให้ค่า
CBR ของดินเหนียวเพิ:มขึ!นเพียงเล็กน้อยเท่านั!น โดย
ที:สัดส่ วน 80 % ค่า CBR ของดินเหนี ยวที: ผสมกับ
ทรายกลุ่ม GSW ทั!งด้านแห้งและด้านเปี ยกมีค่า
เท่ากับ 2.8 % และ 3.47 % ส่ วนที:ผสมกับทรายกลุ่ม
SSW มีค่า CBR ทางด้านแห้งและด้านเปี ยกเท่ากับ
4.54 % และ 3.37 % โดยพบว่าค่า CBR มีค่าเพิ:มขึ!น
จากเดิมเพียงประมาณ 2-3 % เท่านั!น ซึ: งเป็ นผลมา
จากการที: ทรายหล่อแบบจะมีกาํ ลังลดลงอย่างมากที:
ปริ มาณความชื!นสูง[6-8]โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่า
CBR แบบไม่แช่น! าํ และแช่น! าํ ทั!งด้านแห้งและด้าน
เปี ยกกับสัดส่วนของทรายหล่อแบบ แสดงดังรู ปที: 8
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ตารางที 6 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแต่ละสัดส่วนที:ใช้
สัดส่วนที:ใช้

คุณสมบัติ
OMC (%)
3
d(max) (t/m )
Unsoaked CBR (%) dry side
wet side
Soaked CBR (%)
dry side
wet side
Swelling (%)
dry side
wet side
Water absorbed (%) dry side
wet side

CH80- CH60- CH40- CH20- CH80- CH60- CH40- CH20GSW20 GSW40 GSW60 GSW80 SSW20 SSW40 SSW60 SSW80

21.5
1.580
17.87
7.76
2.47
2.77
4.87
3.76
5.64
3.48

20.4
1.610
18.21
8.09
2.02
2.73
4.51
3.50
4.97
3.2

18.0
1.645
24.28
7.25
2.57
3.10
4.41
2.34
4.55
2.98

17.0
1.675
23.61
4.22
2.80
3.47
3.78
1.78
4.06
2.76

20.6
1.588
20.23
8.94
2.47
1.75
4.27
3.15
5.14
4.14

19.9
1.655
10.79
1.87
2.92
2.02
3.4
1.51
4.80
2.76

Unsoaked

Unsoaked
Unsoaked

Unsoaked

Soaked

Soaked

Soaked

รู ปที 8 สัดส่วนของทรายหล่อแบบที:ส่งผลต่อค่า CBR
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Soaked

19.1
1.674
22.03
1.57
3.04
2.02
2.85
0.77
4.52
1.14

17.5
1.687
35.75
2.25
4.54
3.37
2.03
0.34
4.18
1.03
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3.2.3 การบวมตัว
ในส่ ว นของการบวมตัว จากการใช้แ ผ่ น
นํ!าหนักถ่วงทับขนาด 10 ปอนด์น! ัน จากการทดสอบ
พบว่าผลจากการเพิ:มปริ มาณทรายหล่อแบบ ส่ งผลให้
เปอร์ เซ็นต์การบวมตัวของดิ นเหนี ยวมีค่าลดลงตาม
สัดส่วนของทรายหล่อแบบที:เพิ:มมากขึ!น ดังแสดงใน
รู ปที: 9

4. สรุ ปผลของการศึกษาวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากผลของการศึ กษาพฤติกรรมการบดอัด
ของทรายหล่อแบบและดินเหนี ยวที:ปรับปรุ งคุณภาพ
โดยการผสมกับทรายหล่อแบบ สามารถสรุ ปได้ดงั นี!
• ทรายหล่อแบบทั!งสองกลุ่มมีคุณสมบัติ
เพียงพอที:จะสามารถนําไปใช้งานตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื:อใช้เป็ น
วัสดุถมคันทางได้ และเนื: องจากทรายหล่อแบบกลุ่ม
SSW จัดเป็ นวัสดุประเภท Non – Plastic ดังนั!นจึ ง
สามารถนําไปใช้เป็ นทรายถมคันทางตามมาตรฐาน
ของกรมทางหลวงได้อีกด้วย
• ในส่ วนของดิ นเหนี ยวที: ปรั บปรุ ง
คุ ณภาพโดยการผสมกับทรายหล่ อแบบนั!นพบว่า มี
ความเป็ นไปได้นอ้ ยมากที:จะนําไปประยุกต์ใช้ในงาน
ทาง เนื: องจากผลจากการเพิ:มปริ มาณทรายหล่อแบบ
ส่งผลให้ค่า CBR แบบแช่น! าํ มีค่าเพิ:มขึ!นประมาณ 2-3
เปอร์ เซ็นต์เท่ านั!น ซึ: งมีค่าตํ:ากว่ามาตรฐานของกรม
ทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื:อใช้เป็ นวัสดุถม
คันทาง อย่างไรก็ดีควรมีการศึกษาคุณสมบัติอื:น เช่น
คุ ณสมบัติด้า นความซึ ม นํ!า เพื: อใช้ประโยชน์ ในการ
เป็ นชั!นกันซึม

รู ปที 9 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์ เซ็นต์การบวมตัว
กับสัดส่วนของทรายหล่อแบบ
โดยพบว่ า ในทางด้า นแห้ ง มี ก ารบวมตัว
มากกว่าทางด้านเปี ยก และพบว่าการบวมตัวของดิ น
เหนี ยวที: ผสมกับทรายหล่อแบบกลุ่ม GSW จะมีค่า
การบวมตัว มากกว่า ที: ผ สมกับ ทรายหล่ อ แบบกลุ่ ม
SSW ทั!งนี! เนื: องจากทรายกลุ่ม GSW มีเบนโทไนท์
เป็ นส่วนผสม ซึ:งเป็ นสารที:มีคุณสมบัติการบวมตัวสู ง
อยู่แล้วเมื: อสัมผัสกับนํ!า ดังนั!นจึ งมี ค่าการบวมตัว ที:
มากกว่ากลุ่ม SSW โดยสามารถสรุ ปผลจากการศึกษา
คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินเหนี ยวที:ผสมกับ
ทรายหล่อแบบทั!งสองกลุ่มในสัดส่ วนต่าง ๆ ได้ดัง
ตารางที: 6

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี! สามารถสําเร็ จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู ้ วิ จั ย ข อข อบ พระ คุ ณ บ ริ ษั ท สยามโ ตโ ยต้ า
อุตสาหกรรม จํากัดที:สนับสนุนวัสดุที:ใช้ในงานวิจยั
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