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บทคัดย่อ
การสร้างกาแพงเสาเข็มดินซีเมนต์อย่างต่อเนื่องในชัน้ ดินด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลผสมในชัน้ ดิน
เป็ นวิธที ถ่ี ูกใช้กนั อย่างแพร่หลายในวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็ นโครงสร้าง
รองรับการขุดลึกและใช้ในการควบคุมระดับน้าใต้ดนิ อย่างไรก็ตามวิธนี ้ีไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชัน้ ดินทีเ่ ป็ นดินทรายเพื่อเป็ นโครงสร้างทึบน้ าได้เนื่องจากมีค่าซึมผ่านของน้ าทีส่ ูงเกินไป ดังนัน้
งานวิจยั นี้จึงได้หาวิธีท่จี ะลดการซึมผ่านของน้ าในชัน้ ดินทรายที่ถูกปรับปรุงด้วยซีเมนต์โดยใช้
สารเบนโทไนท์ผสมเพิม่ ผลกระทบของสารเบนโทไนท์ต่ อค่าการซึมผ่านของน้ าในดินทรายผสม
ซีเมนต์จะถูกตรวจสอบ จากการศึกษาพบว่าการเพิม่ ขึน้ ของสารเบนโทไนท์ในดินทรายผสมซีเมนต์
ท าให้ค่ า การซึม ผ่ า นของน้ า ลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ จากข้อ มู ล ผลการทดสอบ สมการในการ
คานวณหาค่ า สัม ประสิทธิก์ ารซึม ผ่ า นของน้ า ได้ถูกน าเสนอซึ่งเป็ นฟั งก์ช ั ่นชี้กาลังของปริมาณ
ซีเมนต์และปริมาณสารเบนโทไนท์ ตรวจสอบความถูกต้องของสมการด้วยการเปรียบเทียบกับผล
การทดสอบ สรุปได้ว่าสามารถใช้สมการที่นาเสนอเพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิก์ ารซึมผ่านของ
ดินทรายผสมซีเมนต์และสารเบนโทไนท์เพื่อใช้ในการออกแบบกาแพงกัน้ ดินทึบน้าได้
คาสาคัญ: กาแพงกัน้ ดินทึบน้า, ค่าการซึมผ่านของน้า, การปรับปรุงคุณภาพดิน
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ABSTRACT
The method of constructing the continuous soil-cement walls into the soil deposit using
mechanical soil-mixing technology has been used widely in the engineering practice for the
purposes of excavation support and ground water control. However this method cannot be
employed into the sand deposit for the purposes of waterproof structure due to high water
seepage. Thus, this research aimed to discover the method to reduce the water seepage of
stabilized sandy soil by adding a bentonite admixture. The effects of bentonite on the
hydraulic conductivity of stabilized sandy soil have been examined. It has been confirmed
that the increase of bentonite reduced the hydraulic conductivity of stabilized sandy soil
significantly. Based on the testing results, the explicit equation for estimating the hydraulic
conductivity has been proposed as an exponential function of cement content (C) and
bentonite content (B). The validity of the method has been checked using the experimental
results. The proposed method can be used to estimate the hydraulic conductivity of sandy
soil mixed cement and bentonite for the purpose of waterproof retaining wall design.
KEYWORDS: waterproof retaining wall, hydraulic conductivity, ground improvement
1. บทนา
การประยุกต์ใช้น้ าปูนซีเมนต์ ด้วยการฉีดอัดด้วยแรงดันสูง ปั น่ ผสมเข้ากับดินในทีผ่ สมลึกลง
ไปในใช้ดนิ เพื่อให้ดนิ ทาปฏิกริ ยิ ากับซีเมนต์เมื่อแข็งตัวจะกลายเป็ นลักษณะแท่งทรงกระบอกดิน
ซีเมนต์ในชัน้ ดิน หรือเสาเข็มดินซีเมนต์ ที่เรียกว่าวิธผี สมลึก (Deep Mixing Method) เป็ นวิธที ใ่ี ช้
กันอย่างแพร่หลายทัวภู
่ มภิ าค [1-3] มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแรงของชัน้ ดินเพื่อรองรับ
น้ าหนักจากคันดินถม [4, 5] เนื่องจากซีเมนต์มคี ุณสมบัตใิ นการทาให้ดนิ มีความแข็งแกร่งเพิม่ ขึ้น
ซึ่งมีนักวิจยั หลายท่ านได้ทาการศึกษาการพัฒ นากาลังของเสาเข็มดินซี เมนต์อย่า งมาย [6-16]
เสาเข็ม ดิน ซีเ มนต์ย งั สามารถน ามาประยุ กต์ใ ช้เ พื่อแก้ไขปั ญหาทางด้า นเทคนิ คธรณีได้ห ลาย
ประเภท เช่น ใช้เป็ นโครงสร้างเพื่อป้ องกัน การเกิด การวิบ ัติข องดิน ที่มีล ักษณะลาดชัน (Slope
Failure) ใช้ ป้ องกั น การเกิ ด Heaving และลดความยาวของเสาเข็ ม พื ด ในการขุ ด ลึ ก เพิ่ ม
ความสามารถในการต้านทานแรงดันด้านข้างของโครงสร้าง อีกทัง้ ยังสามารถทาเป็ นกาแพงกันดิน
เพื่อป้ องกัน น้ า ในกรณีก่อสร้างโครงสร้า งใต้ดิน [17, 18] ซึ่งโดยทัว่ ไปค่ าการซึม ผ่ า นของน้ าใน
เสาเข็มดินซีเมนต์ มักมีค่ามากกว่าดินทีอ่ ยู่บริเวณรอบๆ ดินซีเมนต์เล็กน้อย [19, 20] ดังนัน้ ในกรณี
ที่ประยุกต์ใช้เสาเข็มดินซีเมนต์เรียงชิดติดกัน เป็ นลักษณะกาแพงกันดินซีเมนต์ ในชัน้ ดินทราย
เพื่อป้ องกันน้ าในกรณีก่อสร้างโครงสร้างใต้ดนิ แม้ว่าการผสมซีเมนต์ในชัน้ ดินทรายมีผลทาให้ค่า
บทความวิจัย
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การซึมผ่านของน้ าในดินทรายมีค่าลดลง [21-24] อย่างไรก็ตามถ้ามีความต้องการใช้ดนิ ทรายผสม
ซีเมนต์เป็ นแนวกาแพงกัน้ น้า ต้องใช้ปริมาณซีเมนต์ทส่ี งู มากเพื่อทาให้ทบึ น้า
แนวความคิดในการใช้สารผสมเพิม่ ได้แก่ สารเบนโทไนท์ (Bentonite) ซึง่ จัดเป็ นหินเถ้าภูเขา
ไฟที่แปรเปลี่ยนเบื้องต้นไปเป็ นเนื้อดินเมื่อถูกแช่ในน้ า อยู่ในกลุ่มแร่เสม็คไทท์ (Smectite) หรือ
มอนต์มอริลโลไนท์ (Montmorillonite) เป็ นองค์ประกอบหลัก มีโครงสร้างเป็ นผลึกตาข่ายทีม่ ี ขนาด
อนุ ภาคเล็กละเอียดมาก มีคุณสมบัตกิ ารดูดซับน้ าทีด่ ี สามารถดูดน้ าไว้ได้มากซึ่งเป็ นผลให้ดนิ นี้มี
ลักษณะขยายตัว (Swell Ability) สูง 5-20 เท่าของปริมาตรดินแห้งหรือเกิดการพองตัวบวมเมื่อ
อุ้ ม น้ า ไว้ ไ ด้ ม ากๆ น ามาผสมเพิ่ม ในสัด ส่ ว นที่เ หมาะสมลงในดิน ทรายผสมซี เ มนต์ เพื่อ ให้
สารเบนโทไนท์อุดช่องว่างในดินซีเมนต์ เป็ นผลทาให้ค่าการซึมผ่านของน้ าในดินทรายผสมซีเมนต์
ลดลง [25-27]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาคุณสมบัตกิ ารซึมผ่านของน้ าในดินทรายผสมซีเมนต์ และสาร
เบนโทไนท์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปริมาณสารเบนโทไนท์และค่าสัมประสิทธิการซึ
์ มผ่านของน้า
(Coefficient of permeability, k) นอกจากนี้ค่าแรงกดอัดทิศทางเดียว (Unconfined compressive
strength, qu) ของดินทรายผสมซีเมนต์และสารเบนโทไนท์ได้ถูกตรวจสอบเพื่อดูความเป็ นไปได้ใน
การประยุกต์ใช้สารเบนโทไนท์ในดินทรายผสมซีเมนต์สาหรับเป็ นกาแพงกัน้ น้ า เป็ นประโยชน์
สาหรับผูอ้ อกแบบ สามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบทีป่ ลอดภัยและเหมาะสมต่อไป
2. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
สาหรับดินที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ ดินทราย มาทดสอบหาค่าการซึมผ่านด้วยวิธคี วามดัน
คงที่ (Constant head test) อ้างอิงมาตรฐาน ASTM D2434-68 พบว่ามีค่าสัมประสิทธิการซึ
์ มผ่าน
ของน้ า (Coefficient of permeability, k) เท่ากับ 2.53 m/day ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงน้ าสามารถซึม
ผ่านได้งา่ ย จากนัน้ ได้นาทาการวิเคราะห์หาขนาดการกระจายตัวของดินทราย ด้วยวิธกี ารร่อนผ่าน
ตะแกรงมาตรฐาน ได้ผ ลทดสอบดัง แสดงในรู ป ที่ 1 และสามารถจ าแนกดิน ทรายได้ว่ า เป็ น
ดินกลุ่ม A-1-b สาหรับ AASHTO และ เป็ นดินกลุ่ม SP สาหรับวิธี Unified Soil Classification โดย
มีค่าความถ่วงจาเพาะ (Gs) เท่ากับ 2.47 มีค่าความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 1.76 t/m3 และมีปริมาณ
ความชื้นที่เหมาะสมร้อยละ 16.23 ดังแสดงในรูปที่ 2 สาหรับตารางที่ 1 เป็ นการแสดงคุณสมบัติ
เบือ้ งต้นทางวิศวกรรมอื่นๆ ของตัวอย่างดิน
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รูปที่ 1 ขนาดการกระจายตัวของดิ นตัวอย่าง

รูปที่ 2 ผลทดสอบการบดอัดของดิ นตัวอย่าง
ตารางที่ 1 คุณสมบัติเบือ้ งต้นของดิ นตัวอย่าง
คุณสมบัติ
การจาแนกดินแบบ AAHTO
การจาแนกดินแบบ USCS
Specific Gravity, Gs
Liquid Limit (%)
Plastic Limit (%)
Coefficient of Uniformity, Cu
บทความวิจัย

ผลการทดสอบ
A-1-b (Gravel and Sand)
SP (Poor Graded Sand)
2.47
non plastic
non plastic
2.29
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติเบือ้ งต้นของดิ นตัวอย่าง (ต่อ)
คุณสมบัติ
Coefficient of Curvature, Cc
Maximum Dry Density, MDD (t/m3)
Optimum Moisture Content, OMC (%)

ผลการทดสอบ
0.69
1.76
16.23

3. การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ
ในการเตรียมตัวอย่าง นาดินทรายมาอบให้แห้งในตบอบด้วยอุณหภูมิ 105 oC เป็ นเวลา 24
ชั ่วโมง จากนัน้ นาดินทรายแห้งมาผสมกับน้ าเพื่อให้ดนิ ทรายมีปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 15
เพื่อให้ดิน ทรายมีล ักษณะเป็ น ของเหลว คล้า ยกับ ขั น้ ตอนในการทาการผสมลึก (Deep mixing
method) ในขัน้ ตอนการทาลายโครงสร้างดินด้วยการฉีดน้ านัน่ เอง จากนัน้ เตรียมน้ าปูนซีเมนต์
ด้วยการผสมซีเมนต์ท่อี ตั ราส่วนร้อยละ 10, 15, 20 และ 25 ของน้ าหนักดินแห้งเข้ากับน้ า โดยใช้
ปริมาณน้ าต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 1:1 [19, 20] เมื่อได้น้ าปูนซีเมนต์จงึ ทาการผสมกับตัวอย่าง
ทรายทีเ่ ตรียมไว้ขา้ งต้น ผสมให้เข้ากันดีแล้วจึงนามาบรรจุลงในโมลด์ทรงกระบอกขนาดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. ความสูง 10 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 3 ทิ้งไว้จนกระทัง้ ตัวอย่างเริม่ จับตัวเป็ น
ก้อน แล้วนาไปบ่มเป็ นเวลา 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4 เมื่อถึงอายุการบ่ม 28 วัน นาตัวอย่างมาทา
การทดสอบแรงกดอัด ในทิศทางเดีย ว (Unconfined compressive strength, qu) ตามมาตรฐาน
ASTM D2166 อัตราความเร็วในการกดตัวอย่าง 1 มิลลิเมตรต่อนาที บันทึกผลที่ได้แล้วนาไปหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า qu กับความเครียด

รูปที่ 3 การเตรียมตัวอย่าง
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รูปที่ 4 บ่มตัวอย่างเป็ นเวลา 28 วัน
4. ผลการทดสอบของดิ นทรายผสม ีเมนต
รูปที่ 5 แสดงผลกระทบของซีเมนต์ท่มี ตี ่อค่า qu ของดินทราย พบว่าการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณ
ซีเ มนต์ ท าให้ค่ า qu เพิ่ม ขึ้น อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทัง้ นี้ เ ป็ น เพราะมาจากปริม าณตัว เชื่อมประสาน
(Calcium Silicate Hydrate, CSH) และ (Calcium Aluminate Hydrate, CAH) ที่ไ ด้ จ ากปฏิกิริย า
ซีเ มนต์ไฮเดรชั ่นขึ้น อยู่ กับ ปริม าณซีเ มนต์ ท่ีผสมเป็ น หลัก ซึ่งจะทาหน้ า ที่ใ นการเชื่อมยึด เม็ด
ดินทรายเข้าด้วยกัน ทาให้มคี ่า qu ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังรายงานของนักวิจยั หลายท่าน [6-16]

รูปที่ 5 ค่า qu ของดิ นทรายผสม ีเมนต
งานวิจ ัย นี้ ก าหนดให้ ค่ า qu อยู่ ใ นระหว่ า ง 400 kPa ถึง 1000 kPa ซึ่ง เป็ น ค่ า ที่ใ ช้ใ นการ
ออกแบบเสาเข็ม ดิน ซีเ มนต์ โ ดยทัว่ ไป [1-9] ถ้ า ค่ า แรงกดอัด ทิศ ทางเดีย วเท่ า กับ 1000 kPa
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ดินทรายนี้ต้องใช้ปูนซีเมนต์เท่ ากับร้อยละ 9.69 และถ้าค่าแรงกดอัดทิศทางเดียวเท่ากับ 400 kPa
ต้ อ งใช้ ปู น ซี เ มนต์ เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ 5.93 ดั ง นั ้น เมื่ อ ต้ อ งการผสมสารผสมเพิ่ ม ได้ แ ก่ สาร
โซเดียมเบนโทไนท์ลงไปในทรายซีเมนต์ จึงจาเป็ นต้องกาหนดปริมาณซีเมนต์ให้มคี ่ามากกว่าที่
ออกแบบไว้ เนื่องจากการผสมสารเบนโทไนต์มีแนวโน้ ม ทาให้ค่า ความแข็งแกร่ งของดิน ทราย
ผสมซีเมนต์ลดลงนัน้ เอง ในการวิจยั นี้กาหนดให้ต้องใช้ค่าปริมาณซีเมนต์ร้อยละ 13 และ 7 ของ
น้ าหนักดินแห้ง โดยมีค่าแรงกดอัดทิศทางเดียวเท่ากับ 1918.43 kPa และ 707.21 kPa ตามลาดับ
ซึง่ สูงกว่าทีอ่ อกแบบไว้อย่างเห็นได้ชดั
จากนัน้ นาดินทรายผสมซีเมนต์ในอัตราส่วนเดียวกันกับการทดสอบแรงกดอัดในทิศทางเดียว
ใช้อายุการบ่มเดียวกันคือ 28 วัน มาหาค่าการซึมผ่านของน้ าในตัวอย่าง ด้วยวิธกี ารทดสอบแบบ
ความดันแปรผัน (Falling head test) ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยตัวอย่างดินจะถูกบ่มในโมลด์ทดสอบ
แบบที่ใช้ในการทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐาน ที่ฐานของโมลด์ตวั อย่างมีรูท่สี ามารถระบายน้ า
ออกจากตัวอย่า งได้ ส่วนที่ด้านบนของกระบอกตัว อย่า งจะติด กับ ท่อแก้ว (Standpipe) ที่ทราบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง เมื่อเริ่มทาการทดสอบ จะเติมน้ าที่ทาการกาจัดฟองอากาศ (De-aired water)
เรียบร้อยแล้ว ปล่อยให้น้ าไหลผ่านตัวอย่าง บันทึกความสูงของน้ าในท่อแก้ว ทีช่ ่วงเวลาต่างๆ ทา
การทดลองซ้าอีกครัง้ โดยใช้ ทีม่ เี ส้นผ่าศูนย์กลางต่างจากเดิม คานวณผลหาค่า k เฉลีย่

รูปที่ 6 การทดสอบการ ึมผ่านของน้าแบบความดันแปรผัน
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ทดสอบ 3 ครัง้ ต่อ 1 กรณีศกึ ษา โดยในแต่ละครัง้ จะเปลีย่ นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อแก้ว
ได้แก่ 5 mm, 9 mm และ 12.5 mm จากนัน้ นาค่าทีไ่ ด้จากการทดลองทัง้ 3 ครัง้ มาหาค่าเฉลีย่ มาใช้
ตรวจสอบผลกระทบของซีเมนต์ทม่ี ผี ลต่อค่าการซึมผ่านของน้ าในตัวอย่างดินทราย ได้ผลทดสอบ
ดังรูปที่ 7 พบว่าการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณซีเมนต์มผี ลทาให้น้ าสามารถผ่านได้ชา้ ลงอย่างมีนัยสาคัญ
ค่าสัมประสิทธิการซึ
์ มผ่านของน้าเป็ นฟั งก์ช ั ่นชีก้ าลังของปริมาณซีเมนต์ ดังสมการต่อไปนี้
k0 = 17.048e −(0.511C )

(1)

กาหนดให้ k0 คือค่าสัมประสิทธิก์ ารซึมผ่านของน้ าในดิน ของดินซีเมนต์ผสมซีเมนต์ และ
C คือร้อยละของปริมาณซีเมนต์ต่อน้าหนักดินแห้ง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการผสมซีเมนต์มากกว่า
ร้อยละ 25 ทาให้ส่วนผสมมีลกั ษณะทึบน้ า ไม่สามารถทดสอบหาค่าการซึมผ่านได้ ซึ่งกรณีน้ีไม่
จาเป็ นต้องใส่สารเบนโทไนท์เพิม่ เพื่อลดค่าการซึมผ่านของน้าอีก

รูปที่ 7 ค่า k0 ของดิ นทรายผสม ีเมนต
5. อิ ท ิ พลของสารเบน ทไนต
5.1 ค่า qu ของดิ นทรายผสม ีเมนตและสาร เดียมเบน ทไนท
ถ้ากาหนดให้ B คือร้อยละของปริมาณสารโซเดียมเบนโทไนท์ ในการศึกษาครัง้ นี้จะกาหนดให้
ค่ า B เท่ า กับ ร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 ของน้ า หนั กปูน ซีเ มนต์ท่ีใช้ผสม จากนั น้ เตรีย มตัวอย่าง
ทดสอบ โดยนาสารโซเดียมเบนโทไนท์ท่เี ตรียมไว้ผสมเข้ากับน้ าที่ใช้สาหรับผสมซี เมนต์เสียก่อน
แล้วจึงนาส่วนผสมที่ได้ไปผสมเข้ากับตัวอย่างดินทรายทีเ่ ตรียมไว้ในลาดับต่อไป บรรจุตวั อย่างลง
ในแบบหล่อแบบตัวอย่าง เมื่อตัวอย่างเริม่ แข็งตัวให้นาออกจากแบบหล่อตัวอย่า ง จากนัน้ นาไปบ่ม
ในน้าเป็ นเวลา 28 วัน เมื่อครบอายุการบ่มจึงนาตัวอย่างมาทดสอบต่อไป
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เมื่อครบอายุการบ่ม 28 วัน นามาทดสอบเพื่อหาค่า qu พบว่า ตัวอย่างดินผสมซีเมนต์รอ้ ยละ
7 และ 13 ของน้ า หนั ก ดิ น แห้ ง ที่ผ สมสารเบนโทไนท์ ร้อ ยละ 0, 5, 10 และ 15 ของน้ า หนั ก
ปูนซีเมนต์ตามลาดับ ค่า qu ลดลงเมื่อมีปริมาณสารเบนโทไนท์เพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญในทุ ก
อัตราส่วนผสม โดยมีความสัมพันธ์เป็ นลักษณะสมการเชิงเส้น ดังแสดงในรูปที่ 8 ทัง้ นี้เนื่องจาก
อนุภาคของสารเบนโทไนท์ทผ่ี สมเพิม่ ในดินทราย ซึง่ ก็คอื แร่ดนิ เหนียวชนิดหนึ่งนั ่นเอง ทีท่ าให้องศา
ความเสียดทานภายในของดินทรายมีค่าลดลง เป็ นผลทาให้กาลังรับกดอัดทิศทางเดียวลดลงนัน้ เอง

รูปที่ 8 ค่า qu ของดิ นทรายผสม ีเมนตและสารเบน ทไนท
สาหรับดินทรายทีผ่ สมซีเมนต์รอ้ ยละ 7 และ 13 ตามลาดับ พบว่าเมื่อปริมาณสารโซเดียมเบน
โทไนท์มคี ่าเท่ากับร้อยละ 8.52 และ 12.58 ตามลาดับ พบว่าค่า qu จะเท่ากับ 400 kPa และ 1000
kPa ตามลาดับ ซึง่ เป็ นค่าทีถ่ ูกกาหนดไว้ตงั ้ แต่ตอนแรก
5.2 ค่า k ของดิ นทรายผสม ีเมนตและสาร เดียมเบน ทไนท
สาหรับผลทดสอบค่า k ของดินซีเมนต์ผสมสารโซเดียมเบนโทไนท์ทป่ี ริมาณร้อยละ 0, 3, 5,
10 และ 15 ถูกแสดงในรูป ที่ 9 พบว่ า การเพิ่ม ขึ้น ของปริม าณสารเบนโทไนท์ใ นดิน ทรายผสม
ซีเมนต์ มีผลทาให้ค่าการซึมผ่านของน้ าในดินน้อยลงอย่างมีนัยยะสาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
k และ B เป็ นแบบฟั งก์ ช ั น ชี้ ก าลั ง (Exponential function) ที่ มี ค่ า R2 อยู่ ร ะหว่ า ง 0.96-0.98
นอกจากนี้ ดินทรายผสมซีเมนต์และเบนโทไนท์ทม่ี ปี ริมาณซีเมนต์สูงกว่า มีผลทาให้ค่า k น้อยกว่า
ในทุกอัตราส่วนผสม ทัง้ นี้เป็ นเพราะปริมาณซีเมนต์เพสต์ทส่ี งู กว่า สามารถเข้าไปอุดช่องว่างในดิน
ได้มากกว่า ทาให้น้าสามารถไหลผ่านได้ยากขึน้ นั ่นเอง
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รูปที่ 9 ค่า k ของดิ นทรายผสม ีเมนตและสารเบน ทไนท
6. การประมาณค่าการ ึมผ่านของดิ นทรายผสม ีเมนตและสารเบน ทไนท
6.1 สมการประมาณค่า k และ qu
อ้างอิงจากผลการทดสอบจากหัวข้อทีผ่ ่านมา นามาหาความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้
ในการประมาณค่าการซึมผ่านของน้าในดิน และค่าแรงกดอัดทิศทางเดียวของดินทรายผสมซีเมนต์
และสารเบนโทไนท์ ในอัตราส่วนต่างๆ ได้ถูกนาเสนอดังต่อไปนี้
สาหรับค่า qu พบว่า
qu = 6( B)(1 − C ) + 202(C ) − 706

(2)

เมื่อ C คือ ค่าร้อยละของปริมาณซีเมนต์ทใ่ี ช้ผสมเทียบกับน้าหนักดินแห้ง (สาหรับกรณี C
อยู่ในระหว่างร้อยละ 5-25)
B คือ ค่าร้อยละของปริมาณสารเบนโทไนท์ทใ่ี ช้ผสมเทียบกับน้าหนักซีเมนต์ (สาหรับ
กรณี B อยู่ในระหว่างร้อยละ 0-15)
ค่า qu ทีค่ านวณได้อยู่ในหน่วยของ kPa
สาหรับค่า k พบว่า
k = k0e −(0.227+0.02C ) B

(3)

เมื่อ k0 คือค่าสัมประสิทธิการซึ
์ มผ่านของน้าในดินทรายผสมซีเมนต์ (ไม่ผสมสารเบนโทไนท์)
หาได้จากสมการที่ 1
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6.2 เปรียบเทียบผลทดสอบกับค่าที่ได้จากสมการนาเสนอ
ผลการประมาณค่าการซึมผ่านทีไ่ ด้จากสมการที่ 3 จะถูกนามาเปรียบเทียบกับผลทดสอบของ
ดินทรายผสมซีเมนต์ทป่ี ริมาณร้อยละ 15 ของน้ าหนักดินแห้ง โดยจะทาการเพิม่ สารเบนโทไนต์ลง
ไปในอัตราส่วนตัง้ แต่ร้อยละ 0-15 ของน้ าหนักซีเมนต์ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับสมการนาเสนอ
ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบผลทดสอบกับค่าที่ได้จากสมการนาเสนอ
จากรูปที่ 10 เป็ นผลการเปรียบเทียบค่า k ในกรณีท่คี ่า C เท่ากับร้อยละ 15 ที่ได้จากการ
ทดสอบกับค่าที่ได้จากสมการที่นาเสนอ พบว่า ถึงแม้ผลการทดสอบที่ ได้ค่อนข้า งกระจาย อัน
เนื่องมาจากขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่างและปริมาณน้ าบางส่วนไหลออกจากตัวอย่างตามรอยต่อซึง่
ไม่สามารถควบคุมได้จงึ ทาให้ค่า k บางค่ามีค่าสูงกว่าค่าทีไ่ ด้จากสมการนาเสนอ แต่การประมาณ
ค่าด้วยสมการนาเสนอมีแนวโน้มใกล้เคียงกันกับผลการทดสอบอย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ สมการ
นาเสนอสามารถใช้เพื่อประมาณค่าการซึมผ่านของดินทรายผสมซีเมนต์และสารเบนโทไนท์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สรุปผลการศึกษา
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการทาเสาเข็มดินซีเมนต์ในชัน้ ดินทรายให้มคี วามทึบน้ า สามารถใช้
เสาเข็มดินซีเมนต์เพื่อเป็ นกาแพงกัน้ น้าถาวรสาหรับการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดนิ ด้วยการปรับปรุง
คุณภาพการซึมผ่านของน้ าในดินด้วยสารเบนโทไนท์ สาหรับกรณีผสมซีเมนต์ ในชัน้ ดินทรายตัง้ แต่
ร้อยละ 5-25 เท่านัน้ จากผลทดสอบและวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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1) สาหรับดินทรายผสมซีเมนต์ พบว่าการเพิม่ ของซีเมนต์ ทาให้ค่ า qu ดินทรายผสมซีเมนต์
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตามค่า k0 ของดินทรายผสมซีเมนต์กลับมีค่าลดลงอย่างก้าวหน้า
หลังการเพิม่ ปริมาณซีเมนต์ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง k กับ C เป็ นลักษณะฟั งก์ชนั ชีก้ าลัง
2) การผสมสารเบนโทไนท์เพิม่ ทาให้ค่า qu และ k ของดินทรายผสมซีเ มนต์ลงลดอย่างมี
นัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่า k ลดลงก้าวหน้า โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง k กับ B เป็ นลักษณะ
ฟั งก์ชนั ชีก้ าลัง
3) อ้างอิงจากผลการทดสอบ สมการการหาค่า k ของดินทรายผสมซีเมนต์และสารเบนโทไนท์
ได้ถูกนาเสนอ เมื่อนาผลการทดสอบในกรณีผสมซีเมนต์ร้อยละ 15 มาเปรียบเทียบ พบว่าค่า k ที่
ได้จากสมการนาเสนอและจากการทดสอบมีค่าใกล้เคียง สามารถนาสมการไปใช้ในการประมาณค่า
k ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิ ตติ กรรมประกาศ
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเ มนต์
ผสมสารเบนโทไนท์ส าหรับ ใช้ใ นก่อ สร้า งทางวิศ วกรรมเพื่อ เป็ น กาแพงกัน น้ า ซึ่งได้รบั ทุน
สนั บ สนุ น การวิจ ัย จากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี ด้ว ยทุ น งบประมาณแผ่ นดิน
ประจาปี 2562 (วช.) และบริษทั เกษมดีซายด์แอนด์คอนซัลแทนท์จากัดทีใ่ ห้คาปรึกษาด้านเทคนิค
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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