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บทคัดย่ อ
การปรับปรุ งดินด้วยซี เมนต์ถูกนํามาใช้ในงานทางอย่างกว้างขวางโดยงานวิจยั ที, ผ่านมาศึกษาการผสม
ซีเมนต์กบั ดินลูกรัง (SW) และ หิ นคลุก (GC) เป็ นส่วนใหญ่ ทั9งนี9เพราะมักจะพบดินชนิ ดนี9 ตามธรรมชาติ อย่างไร
ก็ตามควรมีการศึกษาดินชนิ ดอื,นๆเพื,อเป็ นทางเลือกในการนํามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์มากขึ9น งานวิจยั ชิ9นนี9 จึงได้
ศึกษาพฤติกรรมของดินทรายที,มีขนาดคละไม่ดีเมื,อปรับปรุ งด้วยซีเมนต์โดยปริ มาณซี เมนต์ 0%, 2%, 5% และ 8%
ของนํ9าหนักดินทรายแห้งพบว่าความหนาแน่นแห้งเพิ,มขึ9นเมื,อเพิ,มปริ มาณซี เมนต์แต่ปริ มาณความชื9นเหมาะสม
สูงสุดมีแนวโน้มลดลง สําหรับค่า UCS ของดินทรายผสมซี เมนต์เมื,อบดอัดด้านแห้งและด้านเปี ยก พบว่าค่า UCS
มีแนวโน้มเพิ,มขึ9นเมื,อตามอายุบ่มและปริ มาณซี เมนต์ที,เพิ,มขึ9น โดยค่า UCS ของดิ นทรายผสมซี เมนต์บดอัดที,
ปริ มาณความชื9นด้านแห้ง (-2% OMC) มีค่ามากกว่า ค่า UCS ของดินทรายผสมซี เมนต์บดอัดที,ปริ มาณความชื9น
ด้านเปี ยก (+2% OMC) เช่นเดียวกับค่า CBR พบว่าที,ดินทรายผสมซี เมนต์บดอัดที,ปริ มาณความชื9นด้านแห้งค่า
CBR จะมากกว่าเมื,อบดอัดด้านเปี ยกเสมอ และเพิ,มขึ9นตามปริ มาณซีเมนต์ที,เพิ,มขึ9นด้วย
คําสําคัญ: ดินทรายผสมซีเมนต์ดินทรายที,มีขนาดคละไม่ดี การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจํากัด กําลังรับแรงแบก
ทาน

Abstract
Soil cement stabilization has been widely used as subbase in highway construction. In the past
researches, almost cement mixed with lateritic soil (SW) and mixed withcrushed rock (GC) were studied, since
these soils usually were found in natural conditions. Anyway the other soil types should be studied in order to
have an alternative for using in highway construction. Therefore this research aims to study the behavior of
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poorly graded sand stabilized by cement with 2%, 5% and 8% by dry weight of sand. The mixed sand cements
were compacted at ±2% OMC and were tested for unconfined compression test and California bearing ratio test.
The test results show that the dry densityof sand-cement increased with increasing of cement content but in the
opposite way the optimum moisture content (OMC) decreased. It shows evidently that the UCS values
increasedwith the increasing of cement content and curing time. TheUCS values of mixed sand cement when
compact at dry side (-2% OMC) are more than that of wet side (+2% OMC). The CBR values were also in the
similar trend with UCS values.The CBR of mixed sand cement increased with the increasing of cement content.
Keywords: sand-cement, poorly graded sand, unconfined compression test, CBR
หลากหลาย สํ า หรั บ เป็ นทางเลื อ กในการนํา วัส ดุ

1. บทนํา
การคมนาคมขนส่ งทางบกประเภทรถยนต์

เหล่านั9นมาใช้ประโยชน์ ดังนั9นงานวิจยั นี9 จึงต้องการ

เป็ นที, นิยมมากที, สุดเพราะเป็ นการเดิ นทางที, สะดวก

ศึ กษาพฤติ กรรมของดิ นทรายประเภทขนาดคละกัน

สามารถเข้าถึงได้ทุกที,และราคาประหยัด ดังนั9นถนน

ไม่ ดี เ มื, อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพด้ว ยปู น ซี เ มนต์ เ พื, อ เพิ, ม

ซึ, งใช้ในการเดิ นทางจึ งถื อได้ว่าเป็ นสิ, งอํานวยความ

ประสิ ทธิภาพทางวิศวกรรมและเป็ นทางเลือกการเพื,อ

สะดวกขั9นพื9นฐานภายในประเทศ รัฐบาลของแต่ละ

นํามาใช้เป็ นวัสดุพ9นื ทางหรื อรองพื9นทางต่อไป

ประเทศต้องจัดให้มีการสร้ างถนนเพื,อเป็ นเส้นทาง

2.วัตถุประสงค์

คมนาคมเชื,อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายอย่างทัว, ถึงเพื,อการ

เพื, อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ

ติดต่อ
การเพิ,มเสถียรภาพของดินด้วยปูนซีเมนต์ได้

หนาแน่ นแห้ง ปริ มาณความชื9 น ปริ มาณซี เมนต์ อายุ

ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวาง เนื, องจากมีประสิ ทธิ ภาพ

การบ่มที,มีผลต่อกําลังของดินทรายที,มีขนาดคละไม่ดี

ในการป้ องการขัง ของนํ9าในชั9น วัส ดุ ค ันทางภายใต้

เมื,อปรับปรุ งด้วยซีเมนต์เพื,อเป็ นข้อมูลในการนํามาใช้

สภาวะการแช่ น9 ํ า สามารถรองรั บ การจราจรที,

งานทาง

หนาแน่นของถนนลาดยางได้เป็ นอย่างดี โดยได้มีการ
ศึกษาวิจยั การผสมซี เมนต์กบั ดิ นลูกรัง (SW) และหิ น

3.วิธีการทําวิจัย

คลุ ก (GC) อย่างแพร่ หลาย แต่ สํา หรั บ ดิ น ทรายที, มี

3.1 วัสดุทใี ช้ ในงานวิจยั
วัส ดุ ที, ใ ช้ ใ นการวิ จัย เป็ นดิ น ทรายซึ, งถู ก
เตรี ยมให้มีขนาดคละไม่ดีโดยมีขนาดเม็ดที, เท่าๆกัน
เพื, อ ให้ เ ป็ นดิ น ขนาดคละไม่ ดี ป ระเภทขนาดเดี ย ว
(Uniform Poorly Graded, SP) ตามระบบ USCS และ

ขนาดคละไม่ดี (Poorly Graded Sand, SP) ยังไม่มี
งานวิ จัย ออกมาแพร่ ห ลายมากนั ก เพื, อ การศึ ก ษา
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ดิ น ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ซึ, ง มี ค ว า ม
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จัดเป็ น A-3 (0) ตามระบบ AASHTO ซึ, งการกระจาย
ตัวของดินทรายแสดงในรู ปที, 1 สําหรับคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินทรายแสดงในตารางที, 1

ซีเมนต์ที, 0%, 2%, 5% และ 8% โดยนํ9าหนักทรายแห้ง
โดยทําการทดสอบดังนี9
1) ทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐานของดิน
ทรายผสมซี เมนต์ (Standard Proctor Test) ตาม
มาตรฐาน ASTM D 698-70, D 1557-70 เพื,อให้ได้ค่า
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (Maximum Dry Density)
แ ล ะ ป ริ ม าณค วาม ชื9 น ที, เ ห ม าะ สม (Optimum
Moisture Content, OMC) เพื,อเป็ นข้อมูลสําหรับการ
เตรี ยมตัวอย่างเพื,อทดสอบ Unconfined Compression
Test และ California Bearing Ratio Testต่อไป
2) ทดสอบ Unconfined Compression Test
ตามมาตรฐาน ASTM D 2166 โดยเตรี ยมตัวอย่างด้วย
ท่อพีวซี ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3.5 ซม. สู ง 9 ซม. ดัง
แสดงในรู ปที, 2(ก) บดอัดให้ได้ความหนาแน่ นแห้ง
ไม่น้อยกว่า 95% ของความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด โดย
ใช้ปริ มาณความชื9นบดอัดด้านแห้ง (-2% OMC) และ
ด้านเปี ยก (+2% OMC) จากผลทดสอบการบดอัดตาม
ข้อ 1) จากนั9นห่ อหุ ้มด้วยถุงพลาสติกให้มิดชิดบ่มที,
อายุ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน นําตัวอย่างที,
ได้มาตัดแต่งให้มีความสู ง 7 ซม. เพื,อทําการทดสอบ
ต่อไปหาค่า UCS ต่อไป
3) เตรี ยมตัวอย่างดินทรายผสมซี เมนต์เพื,อ
ทดสอบ CBR แบบ Unsoaked ตามมาตรฐาน ASTM
D 1883 โดยบดอัดแบบมาตรฐานที, ดา้ นแห้ง (-2%
OMC) และด้านเปี ยก (+2% OMC) โดยการบดอัด
จะต้อ งให้ ไ ด้ค วามหนาแน่ น แห้ ง ไม่ น้อ ยกว่า 95%
ของค่าความหนาแน่ นแห้งสู งสุ ดจากนั9นนําตัวอย่าง
ไปบ่มที,อายุ 7 วันแล้วนําไปทดสอบเพื,อหาค่า CBR
ต่อไป

รู ปที 1 ขนาดคละของดินทราย
ตารางที 1 คุณสมบัติทางกายภาพของดินทราย
คุณสมบัติ

ค่า

Gravel (76.2-4.75 mm), %
0
Sand (4.75-0.075 mm), %
>95
Silt & Clay (<0.002 mm), % <5
Specific Gravity
2.65
Coefficient of Uniformity, Cu <6
Coefficient of Curvature, Cc
1-3
Classification: USCS
SP
Classification: AASHTO
A-3(0)
ปูนซี เมนต์ที,ใช้ศึกษาเป็ นปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที, 1 (Ordinary Portland Cement) โดย
นํามาจากบริ ษทั ผลิตปูนซี เมนต์ภายในประเทศซึ, งถูก
ใช้อย่างแพร่ หลายและเป็ นที,นิยมในประเทศ
3.2 การศึกษาคุณสมบัตทิ างวิศวกรรม
งานวิจยั นี9 ศึกษาคุ ณสมบัติการบดอัด กําลัง
รับนํ9าหนักของดิ นทรายที, มีขนาดคละไม่ดีผสมด้วย
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(ก) Mold ประดิษฐ์จากท่อพีวซี ี

รู ปที 3 ความสัมพันธ์ ระหว่า งปริ มาณความชื9 นและ
ความหนาแน่นแห้งจากการบดอัด
(ข) ตัวอย่างทรายซีเมนต์บดอัดซึ,งผ่านการบ่มแล้ว
รู ป ที 2 การเตรี ย มตัว อย่า งทดสอบ
Compression Test

Unconfined

4.ผลของการศึกษาวิจัย
4.1 ผลการทดสอบการบดอัดดินทรายผสมซีเมนต์
ผลการทดสอบการบดอัด ดิ น ทรายตาม
มาตรฐาน ASTM D 698 โดยผสมซี เมนต์ที, 0%, 2%,
5% และ 8% ของนํ9าหนักดิ นแห้ง ดังแสดงในรู ปที, 3
จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับ
ปริ มาณความชื9 นของดิ นทรายผสมซี เมนต์น9 นั บดอัด
ได้ดี ข9 ึ น โดยความหนาแน่ นแห้งสู ง สุ ด มี ค่า เพิ,ม ขึ9 น
ตามปริ มาณซี เมนต์ที,เพิ,มขึ9น เนื, องจากอนุ ภาคที, เล็ก
กว่า ของซี เมนต์เข้า ไปแทรกในอนุ ภ าคระหว่า งดิ น
ทรายที, ใหญ่กว่าจนกระทัง, อัตราส่ วนช่องว่างทั9งหมด
ลดลงส่ งผลให้ความหนาแน่ นแห้งสู งสุ ดเพิ,มขึ9น [1]
ดังรู ปที, 4

รู ปที 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณซี เมนต์กบั ความ
หนาแน่นแห้งสูงสุด
สําหรับปริ มาณความชื9 นเหมาะสม (OMC)
มี ค่ า เพิ, ม ขึ9 นเมื, อ มี ป ริ มาณซี เ มนต์ เ ป็ น 2% แต่ เ มื, อ
ปริ มาณซีเมนต์เพิ,มขึ9นเป็ น 5% และ 8% พบว่าปริ มาณ
ความชื9 น เหมาะสมมี ค่ า ลดลง ดัง แสดงในรู ป ที, 5
เนื, องจากว่าปริ มาณซี เมนต์ 2% ยังไม่มากพอที, จะเข้า
ไปแทรกช่ อ งว่ า งระหว่ า งเม็ ด ทรายทํา ให้ ซี เ มนต์
เหล่ า นี9 เกาะตามผิ ว ของเม็ ด ทรายเท่ า นั9น ซึ, งทํา ให้
ต้อ งการปริ ม าณความชื9 น ในการบดอัด มากขึ9 น เพื, อ
ประสานให้ ซี เ มนต์ กับ ทรายยึ ด เกาะกัน เมื, อ เพิ, ม
ปริ มาณซี เมนต์ให้มากขึ9น(5% และ 8%) ค่า OMC มี
แนวโน้ม ลดลงเนื, อ งจากเป็ นปริ ม าณซี เ มนต์ที, ม าก
พอที,จะเข้าไปแทรกช่องว่างระหว่างเม็ดทรายในขณะ
บดอัด ช่วยให้เกิดการยึดเกาะได้ดียง,ิ ขึ9น [2,3] ตารางที,
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ยิ,ง ในกรณี ที, อายุบ่ม 3 และ 7 วันของดิ น ทรายผสม
ซี เมนต์ 2% พบว่าไม่สามารถรับนํ9าหนักได้ เนื, องจาก
ระยะเวลาการบ่ มมี อิท ธิ พลต่อ กํา ลัง ของดิ น ซี เ มนต์
ช่ วยให้ดินซี เ มนต์เปลี, ยนสภาพจากวัสดุ ก, ึ งอ่อน-กึ, ง
แข็ง (Semi-Flexible or Semi-Rigid) กลายเป็ นวัสดุ
เปราะคล้า ยคอนกรี ต ดัง นั9น การเสี ย รู ป จึ ง เป็ นแบบ
เปราะ (Brittle Failure) ลักษณะคื อความแข็งแรง
(Strength) จะลดลงอย่างทันทีทนั ใดเมื,อถึงจุดค่าความ
แข็งแรงสู งสุ ด (Ultimate Strength) จากนั9นค่าการเสี ย
รู ป (Strain) จึ งมากตามไปด้วย ในแง่เชิ งพฤติกรรม
ของดิ นซี เมนต์มี 3 ช่ วง คื อ Flexible, Rigid และ
Failure ช่วงต้นหลังจากผสมดิ นและซี เมนต์แล้วเป็ น
พฤติกรรมแบบ Flexible เนื, องจากซี เมนต์อยู่ในช่วง
การทําปฏิกิริยา Hydration กับปริ มาณความชื9นยังไม่
สมบูรณ์ไม่สามารถรับกําลังได้เต็มที, เมื,อมีระยะเวลา
การบ่มมากขึ9นจะเกิ ดปฏิ กิริยา Pozzolanic Reaction
ดินซีเมนต์จะค่อยๆพัฒนากําลังขึ9นเรื, อยๆ มีความแข็ง
แต่เปราะเนื, องจากได้มีการดึ งปริ มาณความชื9 นไปใช้
ในกระบวนการทําปฏิ กิริยา Hydration ประกอบกับ
ความร้ อ นที, อ อกมาจากกระบวนการทํา ปฏิ กิ ริ ยา
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ปริ มาณความชื9นในตัวอย่างที,เคย
ทําให้ดินซีเมนต์อยูใ่ นสภาพ Flexible กลายเป็ น Rigid
โดยมีความแข็งแรงมากขึ9นสามารถรับกําลังได้ดียง,ิ ขึ9น
เมื, อ ปฏิ กิ ริ ยาสมบู ร ณ์ แ ล้ว มี แ รงมากระทํา เพิ, ม ขึ9 น
เรื, อ ยๆเกิ น กํา ลัง ของดิ น ซี เ มนต์ที, จ ะรั บ ได้ก็ จ ะเกิ ด
สถานการณ์ Failure หรื อการพังทลายในที,สุด [4]

2 สรุ ปค่ า ความหนาแน่ น แห้ ง สู ง สุ ด และปริ มาณ
ความชื9นเหมาะสมของดินทรายผสมซีเมนต์

รู ป ที 5 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างปริ ม าณซี เ มนต์กับ
ปริ มาณความชื9น
ตารางที 2 ความหนาแน่ นแห้ง สู งสุ ด และปริ มาณ
ความชื9นเหมาะสมของดินทรายผสมซีเมนต์
Cement

OMC

ρd(max)

(%)

(%)

(kg/m3)

0
15.6
1,630
2
16.1
1,645
5
15.4
1,692
8
13.9
1,736
4.2 ผลการทดสอบ Unconfined Compression Test
1) พฤติกรรมการเสี ยรู ปของดินซีเมนต์
พิ จ ารณาจากกราฟความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
Unconfined Compressive Strength (UCS) และ
%Strain ของทรายผสมซีเมนต์ 2%, 5%และ 8% ที,อายุ
บ่ม 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน ดังรู ปที, 6(ก)-6(ง)
พบว่าเมื, อปริ มาณซี เมนต์เพิ,มขึ9 นและอายุบ่มมากขึ9 น
กําลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์เพิ,มขึ9นโดยเฉพาะอย่าง
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(ก) อายุบ่ม 3 วัน

(ข) อายุบ่ม 7 วัน

(ค) อายุบ่ม 14 วัน
รู ปที 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง UCS กับ Strain

(ง) อายุบ่ม 28 วัน

2) อิทธิพลของปริ มาณซีเมนต์ และอายุบ่มที,
มีผลต่อค่า UCS
จากรู ปที, 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า
UCS กับปริ มาณซี เมนต์ที,อายุบ่ม 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน
และ 28 วันพบว่า ปริ มาณซี เมนต์ 2% ค่า UCS มีค่า
ใกล้เ คี ย งกัน ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งชัด เจน ปริ มาณ
ซี เมนต์ 5% ค่า UCS เริ, มมีความแตกต่างกันตามอายุ
บ่ม และปริ มาณซี เมนต์ 8% ค่า UCS จะแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนมากตามอายุการบ่ม ดังนั9นปริ มาณซี เมนต์
น้อ ยๆ (ในงานวิจัย นี9 คื อ 2%) ยังไม่ เพี ยงพอต่ อการ

พัฒนากําลังของดินซี เมนต์เพราะเป็ นปริ มาณซี เมนต์
น้อ ยเกิ น ไปไม่ เ พี ย งพอที, จ ะเข้า ไปแทรกช่ อ งว่ า ง
ระหว่ า งเม็ ด ดิ น เพื, อ เป็ นตัว เชื, อ มประสานที, จ ะทํา
ปฏิ กิริยา Hydration อีกทั9งอายุบ่มยังไม่มากพอที, จะ
พัฒ นากํา ลัง ของดิ น ซี เ มนต์ ดั ง กล่ า ว แต่ เ มื, อ เพิ, ม
ปริ ม าณซี เ มนต์ใ ห้ ม ากขึ9 นเป็ น 5% และ 8%ส่ ง ผล
ชัดเจนต่อ การเพิ,มค่ า UCS ดัง แสดงในตารางที, 3
เนื, อ งจากปริ มาณซี เ มนต์ ที, เ พิ, ม ขึ9 นทํา ให้ ค่ า UCS
เพิ,มขึ9นตามไปด้วยเนื, องจากปริ มาณซี เมนต์ที,เพิ,มขึ9น
จะทําให้เกิดปฏิกิริยา CSH และ CAH ดีข9 ึน [5,6] อีก
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ทั9งการบ่มยังช่ วยพัฒนากําลังของดิ นซี เมนต์อีกด้วย
ดังแสดงในรู ปที, 8 จะพบว่าที,อายุบ่ม 7 วัน อัตราการ
เพิ,มขึ9 น ของค่ า UCS สู งขึ9 นจากอายุบ่ม 3 วันอย่า ง
ชัดเจนหลังจากนั9นที,อายุบ่ม 14 และ 28 วัน อัตราการ
เพิ,มขึ9 นของค่า UCS ลดลง [7] โดยความสัมพันธ์
ระหว่างอายุบ่มกับค่า UCS มี ลกั ษณะเป็ นเส้นตรง
(Linear) [3] เมื,อพิจารณาปริ มาณความชื9 นที, บดอัด
พบว่าปริ มาณความชื9นด้านแห้ง (-2% OMC) ของทุก
ปริ มาณซีเมนต์จะให้ค่า UCS มากกว่าด้านเปี ยก (+2%
OMC) เนื, อ งจากความหนาแน่ น แห้ ง ของปริ มาณ
ความชื9 น ด้านแห้งมากกว่า ความหนาแน่ น แห้งด้า น
เปี ยกทั9งนี9เพราะปริ มาณความชื9นและความหนาแน่นมี
อิทธิพลอย่างมากต่อกําลังรับแรงอัดแกนเดียวของดิน
ซี เมนต์สําหรับดิ นทรายควรบดอัดทางด้านแห้ง โดย
ให้มีปริ มาณความชื9นตํ,ากว่าค่า OMC เล็กน้อยจะทํา
ให้ได้กาํ ลังอัดสูงสุ ด [8,9] ดังนั9นเมื,อปริ มาณความชื9น
บดอัดมากขึ9นทําให้กาํ ลังของดินและความสามารถใน
การต้านการเสี ยรู ปลดลง [10]

รู ปที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุบ่มกับค่า UCS
ตารางที 3 แสดงค่า UCS ตามปริ มาณซี เมนต์และอายุ
บ่ม
Cement
(%)

2
5
8

Condition
(-2%OMC)
(+2%OMC)
(-2%OMC)
(+2%OMC)
(-2%OMC)
(+2%OMC)

3
95.19
69.81
324.83
210.26

UCS (kPa)
Curing time (day)
7
14
21.77
9.54
191.31 258.5
107.93 175.32
642.71 690.19
395.17 483.92

28
44.87
33.99
303.68
210.88
814.31
600.78

*หมายเหตุ ปริ มาณซี เมนต์ 2% อายุบ่ม 3 และ 7 วันไม่สามารถเตรี ยม
ตัวอย่างได้

3) ผลของ Water/cement ratio, w/c
จากตารางที, 2 นํามาคํานวณหาค่า w/c ของ
ปริ มาณซี เมนต์และปริ มาณความชื9 นด้านเปี ยก และ
ด้านแห้งดังแสดงตามตารางที, 4 โดยพิจารณาปริ มาณ
ความชื9 น ต่ อ ปริ ม าณซี เ มนต์ (w/c) พบว่า ปริ ม าณ
ซี เมนต์ 2%, 5% และ 8% ให้ค่า w/c จากมากไปหา
น้อยตามลําดับ เช่นเดียวกับปริ มาณความชื9นด้านแห้ง
และด้านเปี ยก ปริ มาณซี เมนต์ 8% ด้านแห้งให้ค่า w/c
น้อยสุ ดเท่ ากับ 1.5 และหากพิจารณาด้านเปี ยกของ
ปริ มาณซี เมนต์ 8%แล้วพบว่ามีค่า w/c เท่ากับ 2.0 ซึ, ง
น้อยกว่า w/c ของปริ มาณซี เมนต์ 5% ด้านแห้งที,

รู ปที 7 ความสัม พัน ธ์ระหว่างปริ ม าณซี เมนต์กับค่ า
UCS
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เท่ากับ 2.7 ดังนั9นจากผลการทดสอบกําลังรับแรงอัด
แกนเดียวของดินซี เมนต์ตามตารางที, 3 พบว่าค่าที,ได้
สอดคล้องกัน เช่นเปรี ยบเทียบค่า UCS ของปริ มาณ
ซี เมนต์ 8% ด้านเปี ยก (+2% OMC) มากกว่าค่า UCS
ของปริ มาณซี เมนต์ 5% ด้านแห้ง (-2% OMC) แม้วา่
ปริ มาณความชื9นด้านเปี ยกของปริ มาณซี เมนต์ 8% จะ
มากกว่าปริ มาณความชื9นด้านแห้งของปริ มาณซี เมนต์
5% แต่ค่า w/c มากกว่าดังนั9นค่า UCS จึงมากกว่า ซึ, ง
แสดงว่าค่า w/c ตํ,าจะให้ค่ากําลังอัดที,สูง [6,10,11]
ตารางที 4 Water cement/ratio, w/c
Cement OMC
(%)

(%)

(-2% OMC)

ทานจะใกล้เคียงกัน เพราะว่าปริ มาณซี เมนต์ดงั กล่าว
ยัง ไม่ ม ากพอที, จ ะทํา ให้ ค่ า กํา ลัง รั บ แรงแบกทาน
เพิ,มขึ9นอย่างชัดเจนทันทีทนั ใด และปริ มาณความชื9 น
ยังไม่มีผลต่อต่อตัวอย่างที, มีปริ มาณซี เมนต์น้อยๆแต่
เมื,อเทียบกับปริ มาณซี เมนต์ที,มากขึ9นทั9ง 5% และ 8%
พบว่าค่ากําลังรั บแรงแบกทานดี ข9 ึ นอย่างเห็ นได้ชัด
เมื, อ พิ จ ารณาปริ มาณความชื9 น ของดิ น ทรายผสม
ซี เมนต์ 5% กับ 8% จะพบว่าค่า CBR ของดินทราย
ผสมซี เมนต์ที,บดอัดทางด้านแห้งจะมากกว่าค่า CBR
ของดินทรายผสมซีเมนต์ที,บดอัดทางด้านเปี ยก แสดง
ให้เห็นว่าการบ่มทําให้ดินซี เมนต์มีความแข็งแรงมาก
ขึ9น ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเสี ยรู ปเป็ นแบบ Gradual
or progressive failure [12]
ตารางที 5 สรุ ปค่าจากการทดสอบ CBR

(-2% OMC)

(W%) W/C (W%) W/C

0
15.6 13.6
17.6
2
16.1 14.1 7.1 18.1 9.1
5
15.4 13.4 2.7 17.4 3.5
8
13.9 11.9 1.5 15.9 2.0
4.3 ผลการทดสอบ CBR แบบ Unsoaked
1) ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งหน่ ว ยแรงและ
ระยะจม
จากรู ป ที, 9 แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ระยะจม (Penetration) กับหน่ วยแรง (Stress) ของ
ปริ มาณซี เมนต์ท9 ังตัวอย่า งที, มีปริ มาณความชื9 นด้า น
แห้ง (-2% OMC) และด้านเปี ยก (+2% OMC) กรณี ไม่
มี ก ารบ่ ม จะเห็ น ว่ า ลัก ษณะของความสั ม พัน ธ์ ไ ม่
แตกต่างกันในทุกปริ มาณซีเมนต์ รวมถึงค่า CBR มีค่า
ใกล้เคียงกันโดยอยูใ่ นช่วง 16.5%–29.7% ดังแสดงใน
ตารางที, 5 ในขณะเมื,ออายุบ่ม 7 วัน ดังแสดงในรู ปที, 9
(ข) พบว่าเมื,อทําการบ่มดิ นทรายผสมซี เมนต์แล้วจะ
ทําให้กาํ ลังรั บแรงแบกทานเพิ,มขึ9 นอย่างชัดเจนเมื, อ
เที ย บกับตัว อย่างที, ไม่ บ่ม พิจ ารณาที, ปริ มาณซี เ มนต์
2% ทั9งปริ มาณความชื9น +2% OMC กําลังรับแรงแบก

Cement
%
0
2
5
8
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Condition

Dry
Density

CBR (%)
Curing time (day)

(-2%OMC)
(+2%OMC)
(-2%OMC)
(+2%OMC)
(-2%OMC)
(+2%OMC)
(-2%OMC)
(+2%OMC)

kg/m3
1,630
1,609
1,640
1,624
1,659
1,632
1,666
1,651

0
17.9
16.5
24.6
18.2
27.0
20.2
29.7
24.8

7
26.9
23.5
98.6
43.5
171.0
150.7
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อย่า งมาก เนื, องจากอายุบ่ ม ช่ ว ยพัฒ นากํา ลังรั บ แรง
แบกทานของดินซีเมนต์ได้ดีย,งิ ขึ9น โดยมีลกั ษณะเป็ น
เส้นตรง [5,13]

(ก) อายุบ่ม 0 วัน

รู ปที 10 ความสัมพันธ์ร ะหว่างปริ ม าณซี เมนต์กับ
CBR ที,อายุบ่ม 0 วันและ 7 วัน
รู ปที, 11 (ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นแห้งกับค่า CBR ที,อายุบ่ม 0 วัน พบว่า
ค่า CBR มี แนวโน้มเพิ,มขึ9 นเป็ นเส้นตรงเมื, อความ
หนาแน่นแห้งมากขึ9น และแปรผันตามปริ มาณซี เมนต์
ที,มากขึ9น เช่นเดียวกับที,อายุบ่ม 7 วัน ดังแสดงในรู ปที,
11(ข) พบว่าความหนาแน่นแห้งและปริ มาณซี เมนต์มี
ผลทํา ให้ค่ า CBR เพิ, ม ขึ9 น เพราะว่า ช่ ว งอายุบ่ ม นี9
ปริ มาณซี เมนต์มีผลโดยตรงต่อกําลังรับแรงแบกทาน
ของดิ นซี เมนต์ เนื, องจากปริ มาณซี เมนต์ที,มากขึ9นทํา
ให้ปฏิกิริยา Calcium Silicate Hydrate (CSH) และ
Calcium Aluminate Hydrate (CAH) สมบูรณ์ยิ,งขึ9น
[6,14]

(ข) อายุบ่ม 7 วัน
รู ปที 9 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะจมกับหน่ วยแรง
จากการทดสอบ CBR
2) อิทธิ พลของปริ มาณซี เมนต์ อายุบ่ม และ
ความหนาแน่นที,มีผลต่อค่า Unsoaked CBR
ลัก ษณะการพัฒ นากํา ลัง รั บ แรงแบกทาน
(CBR) จะแปรผัน ตามปริ ม าณซี เ มนต์แ ละความ
หนาแน่ นดังแสดงในรู ปที, 10 ค่า CBR มีแนวโน้ม
เพิ,มขึ9นเมื,อปริ มาณซี เมนต์เพิ,มขึ9นและค่า CBR ด้าน
แห้ง จะมากกว่า ด้านเปี ยกเสมอกรณี ไ ม่ บ่ มค่ า CBR
ใกล้เคียงกัน แต่เมื,อทําการบ่มแล้วค่าดังกล่าวเพิ,มขึ9น
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ปั จจัยหลักที,มีผลต่อกําลังรับแรงแบกทานคือปริ มาณ
ซีเมนต์

(ก) อายุบ่ม 0 วัน
(ก) อายุบ่ม 0 วัน

(ข) อายุบ่ม 7 วัน
รู ปที 12 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความชื9นกับค่า
CBR

(ข) อายุบ่ม 7 วัน
รู ปที 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับ
ค่า CBR
3) ผลของปริ มาณความชื9นในการบดอัดต่อ
ค่าUnsoaked CBR ของดินซีเมนต์
จากรู ปที, 12 (ก) ที, อ ายุ บ่ ม 0 วัน พบว่ า
ปริ มาณความชื9นที,ใช้ในการบดอัดมากขึ9นค่า CBR มี
แนวโน้มลดลง เนื, องจากในช่วงนี9 ยงั ไม่เกิ ดปฏิ กิริยา
Hydration ปริ ม าณความชื9 น ที, ม ากเกิ น ไปกลายเป็ น
สารหล่อลื,นขณะบดอัดระหว่างอนุภาคดินซี เมนต์ไม่
ทํา ให้แ น่ น ขึ9 น และเป็ นตัว สลายสารเชื, อ มระหว่า ง
อนุ ภ าคเม็ ด ดิ น ส่ ง ผลให้ ดิ น ซี เ มนต์อ ยู่ใ นสภาวะที,
อ่อนแอและรับกําลังได้น้อย ด้วยเหตุดงั กล่าวนี9 จึงทํา
ให้ดินมีค่า CBR ลดลงเมื,อปริ มาณความชื9 นเพิ,มขึ9 น
[4] ในทํานองเดียวกันที,อายุบ่ม 7 วัน ดังแสดงในรู ปที,
12 (ข) พบว่าปริ มาณความชื9 นมีผลต่อค่า CBR แต่

5.สรุ ปผลการศึกษาวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของดิ น ทรายที, มี
ขนาดคละไม่ ดี เ มื, อ ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยซี เ มนต์ ส ามารถ
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี9
1) ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (ρdry) ของดิน
ทรายผสมซีเมนต์จะเพิ,มขึ9นเมื,อปริ มาณซีเมนต์เพิ,มขึ9น
และ OMC มีค่าลดลงเนื, องจากอนุ ภาคที,เล็กกว่าของ
ปูนซีเมนต์จะเข้าไปแทรกระหว่างช่องว่างของเม็ดดิน
จนกระทัง, ช่องว่างทั9งหมดของดินทรายถูกเติมเต็มไป
ด้วยอนุภาคของซีเมนต์
2) ค่า Unconfined Compression Strength
(UCS) มีค่าเพิ,มขึ9นเมื,อปริ มาณซีเมนต์เพิ,มขึ9น และอายุ
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บ่มที,มากขึ9น โดยความสัมพันธ์ระหว่างอายุบ่มกับค่า
UCS มี แ นวโน้ม เป็ นเส้น ตรง แต่ ใ นทางตรงข้า ม
ปริ มาณความชื9นบดอัดที,เพิ,มขึ9นทําให้ค่า UCS ลดลง
สํ า หรั บ ปริ มาณซี เ มนต์ ที, เ หมาะสมสํ า หรั บ การ
นํา ไปใช้ใ นงานทางตามมาตรฐานรองพื9 น ทางดิ น
ซี เมนต์ของกรมทางหลวงควรใช้ปริ มาณซี เมนต์ไม่
น้อยกว่า 8% อายุบ่ม 7 วัน บดอัดด้วยปริ มาณความชื9น
ด้านแห้งซึ, งให้ค่า UCS ไม่นอ้ ยกว่า 7.02 ksc (100
lb/in2) และ ค่า Unsoaked CBR ที,อายุบ่ม 7 วันพบว่า
ปริ มาณซี เ มนต์ต9 งั แต่ 5% ขึ9 น ไปบดอัดด้ว ยปริ ม าณ
ความชื9 นด้านแห้งหรื อด้านเปี ยก (+2% OMC) มีค่า
CBR มากกว่า 25% ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ดังนั9นหากจะนําไปใช้ในงานก่อสร้างถนนเพื,อเป็ นชั9น
รองพื9นแนะนําปริ มาณซี เมนต์ 8% บดอัดด้านแห้งจึง
จะผ่านมาตรฐานทั9งค่า UCS และ ค่า CBR ของกรม
ทางหลวง
3) ดินทรายที,มีขนาดคละไม่ดีเมื,อปรับปรุ ง
ด้วยซีเมนต์ (Poorly graded Sand, SP) จึงเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ,งในการนําไปใช้ในงานทางซึ,งหากมีการ
พบดินชนิดนี9ในแหล่งดิน ก็สามารถนํามาใช้ได้ ซึ,ง
เป็ นการประหยัดค่าขนส่งดินลูกรังหรื อหินคลุกจาก
แหล่งวัสดุที,ห่างไกลได้
ข้ อเสนอแนะ
ควรทดสอบ CBR แบบ Soaked เพิ,มเติ ม
และควรมี การศึ กษาโครงสร้ างจุ ลภาคด้วยวิธี SEM
(Scanning Electron Microscope) หรื อทดสอบ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธี XRD (X-ray Diffractrometer) เพื,อ
หาศึกษาโครงสร้างและส่ วนประกอบทางเคมีของดิน
ซีเมนต์
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