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บทคัดย่อ 

   งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาถึงพฤติกรรมของการรับแรงดดัท่ีกระทํากบัผนงัดินซีเมนต์บดอดัท่ีไม่มี

เหล็กเสริมภายใต้แรงดัดและเปรียบเทียบผลการทดสอบแรงดัดท่ีแปรผันตามความชะลูดของตัวผนัง โดยใน

การศึกษาใช้ดินลูกรังจากบ่อดินลูกรังฟ้าบันดาล ตําบลหนองกบ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มาผสมกับ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ท่ีอัตราส่วนผสมซีเมนต์ต่อดินลูกรังท่ี 1:7 โดยนํา้หนักดินแห้ง แล้วทําการ

ทดสอบหาค่าการบดอัดดินแบบมาตรฐานในกรณีท่ีผสมและไม่ผสมปูนซีเมนต์ เพ่ือหาค่าปริมาณความชืน้ท่ี

เหมาะสม (OMC) และคา่ความหนาแน่นแห้งสงูสดุ (MDD) โดยการขึน้รูปตวัอย่างการทดสอบแบ่งเป็นสองขัน้ตอน 

คือ ขัน้ตอนแรก นําคา่ปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสมมาผสมกบัดินลกูรังในกรณีท่ีผสมและไม่ผสมปูนซีเมนต์ เพ่ือขึน้

รูปตวัอย่างขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 เซนติเมตร สงู 30 เซนติเมตร เพ่ือนําตวัอย่างไปทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติ

กําลงัรับแรงอดัทิศทางเดียวท่ีบ่มด้วยอากาศในอณุหภมิูปกติท่ีอาย ุ28 วนั ขัน้ตอนท่ีสอง ขึน้รูปผนงัดินซีเมนต์บดอดั

ท่ีผสมปนูซีเมนต์โดยกําหนดความหนาของผนงัดินซีเมนต์บดอดัเท่ากบั 15 เซนติเมตร และความกว้างเท่ากบั 100 

เซนติเมตร มีอตัราส่วนความชะลดูของผนงั (h/t) เท่ากบั 8, 10 และ 12 ตามลําดบั โดยในการบดอดัดินทําการบด

อดัดินทีละชัน้ ๆ ละประมาณ 10 เซนติเมตร เม่ือบดอดัดินได้ความสงูตามต้องการแล้วนําแผ่นพลาสติกมาห่อหุ้ม

ผนงัตวัอย่างให้มิดชิดแล้วทําการบ่มท่ีณหภูมิห้องเป็นเวลา 28 วนั เช่นกนั แล้วเม่ือครบอายุการบ่มทําการทดสอบ

แรงดดัโดยให้แรงกระทําแบบให้แรงสองจุดโดยให้ตําแหน่งของจุดทัง้สองเป็นตําแหน่งท่ีแบ่งผนงัออกเป็น 3 ส่วน 

เท่าๆ กนั (Third- point  loading) โดยทัง้สองกรณีควบคมุการบดอดัดินให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความ

หนาแน่นแห้งสงูสดุของการบดอดัแบบมาตรฐาน  

   จากผลการศึกษาพบว่าการทดสอบหาค่าการบดอดัดินซีเมนต์แบบมาตรฐานให้ค่าปริมาณความชืน้ท่ี

เหมาะสมเท่ากบัร้อยละ 9.4 และคา่ความหนาแน่นแห้งสงูสดุเท่ากบั 2.072 กรัมต่อลกูบาศก์เซนติเมตร เม่ือทําการ

ทดสอบกําลงัรับแรงอดัทิศทางเดียวของก้อนตวัอย่างพบว่ากําลงัรับรับแรงอดัทิศทางเดียวของก้อนดินลกูรังท่ีผสม

และไมผ่สมปนูซีเมนต์มีคา่เท่ากบั 80.38 และ 32.88 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลําดบั และจากการทดสอบ

แรงดัดพบว่าเม่ืออัตราส่วนความชะลูดสูงขึน้จะทําให้ผนังดินซีเมนต์บดอัดรับแรงดัดท่ีกระทําท่ีจุดวิบัติและค่า

โมดูลัสการแตกร้าวลดลง เช่นกัน โดยมีแนวโน้มเป็นเส้นตรงและให้ค่าสมการความสัมพันธ์ดังนี ้Moment =  

-206.89(h/t) + 3061.8  และ Modulus of rupture = -5.5175(h/t) + 81.392 ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ : ผนงัดินซีเมนต์บดอดั, แรงดดั, คา่โมดลูสัการแตกร้าว, ดินลกูรัง 

  

Abstract 

  This paper aims to investigate behaviours against flexural load applied to Cement Stabilized  
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Rammed Earth (CSRE) without steel reinforcement and compare flexure test results varied based on 

wall slenderness. Lateritic soil from Fah Bandan source in Nong Kob Sub-district, Ban Pong District, 

Ratchaburi was used for the study by being mixed with Portland cement, type 1 at the ratio of cement : 

lateritic soil,1 : 7 by weight of dried lateritic soil. Standard compaction test was carried out either with or 

without cement in order to find Optimum Moisture Content (OMC) and Maximum Dry Density (MDD). 

Test sample models were made into 2 steps. Firstly, using the OMC to mix lateritic soil with and without 

cement and set the sample model with diameter of 15 cm and a height of 30 cm high and then using 

such sample model to test for unconfined compression after being cured under normal temperature for 

28 days. The second step was carried out by setting rammed wall with cement at 15 cm thick and 100 

cm wide, slenderness ratio (h/t) at 8, 10 and 12, respectively. Soil was compacted layer by layer to get 

10-cm thickness each. Upon the desired height had been reached, such wall was tightly covered by 

film to cure it at room temperature for 28 days. After the completion of curing period, flexure test by third 

point – loading was performed. Soil compaction was controlled for not less than 95% of MDD of 

standard compaction in both cases. Findings from the study showed that standard compaction test for 

soil-cement rendered OMC at 9.4 % and MDD at 2.072 g/cm3. When unconfined compression test was 

done for sample model, it indicated that unconfined compressive strength of lateritic soil specimen with 

and without cement was equal to 80.38 and 32.88 kg/cm2, respectively. It was further found from the 

flexure test that at higher slenderness ratio, rammed wall’s flexural strength at failure and modulus of 

rupture decreased in linear trend and equation as follows: Moment = -206.89(h/t) + 3061.8  and 

Modulus of rupture = -5.5175(h/t) + 81.392, respectively.     
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คาํนํา 

ในปัจจุบนัการสร้างบ้านท่ีทําจากดินมีมากขึน้โดยเฉพาะการก่ อสร้ างบ้านแบบอิฐดินดิบ(Adobe bricks) 

โดยวิธีดงักลา่วนําดินเหนียวมาผสมกบันํา้และเส้ นใยธรรมชาติ เช่ น แกลบ หรือฟางข้ าว แล้วปัน้เป็ นอิฐดินดิบ นําอิฐ

ดินดิบมาก่ อเป็น ผนังบ้ านโดยใช้โคลนเป็ นตวัประสาน โดยการก่อสร้างดงักล่าว มีข้อดีคือสามารถท่ีจะลดปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้ อม การประหยดัพลงังาน ตลอดจนการใช้ วสัดธุรรมชาติมาทดแทนวสัดท่ีุสงัเคราะห์ ขึน้ แตก่็มีข้อเสีย

คือ บ้านไม่มีความคงทนถาวร เหมือนเช่นวสัดสุงัเคราะห์ในปัจจุบนั ซึง่วสัดสุงัเคราะห์ได้ผ่านกระบวนการทดสอบ 

วิเคราะห์ วิจยั เป็นวสัดท่ีุยอมรับและออกเป็นมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างชดัเจน แตก่ารก่อสร้างบ้านดินยงัคง

ต้องมีการพฒันาในสว่นของการวิจยัและพฒันาอีกมากเพ่ือให้เกิดมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ด้วยศกัยภาพของวสัดใุน

ประเทศไทย ผู้ วิจยัเลง็เห็นวา่ควรจะต้องมีการปรับปรุงคณุภาพของดินท่ีมีอยู่ให้มีคณุสมบติัเชิงวิศวกรรมให้ดีขึน้โดย

การเพ่ิมวสัดเุช่ือมประสาน (Cementing material) ท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland 

cement) และเพ่ิมความหนาแน่นให้กบัดินโดยการบดอดั ซึง่หลกัการดงักลา่วเรียกวา่ การปรับปรุงคณุภาพดิน (Soil 
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stabilization) ซึง่สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบับ้านดินในสว่นของผนงัได้ ในงานวิจยันีจ้งึเรียกวา่ “ผนงัดินซีเมนต์บด

อดั” (Cement Stabilized Rammed Earth ,CSRE) ซึง่สอดคล้องกบั Pignal (2005) ได้กล่าวว่าดินบดอดัเป็น

เทคนิคการก่อสร้างท่ีทําได้ง่ายมาก โดยขึน้อยู่กบัแบบหล่อและการบดอดัดิน เพ่ือทําให้ดินเป็นเนือ้เดียวกนั และใน

ปัจจบุนัดินบดอดัยงัเป็นท่ีนิยมในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และส่วนอ่ืนของโลก เพราะดินบดอดัได้รับการ

ยอมรับเป็นวสัดกุ่อสร้างอย่างยัง่ยืนอีกด้วย ส่วน Easton (2007) ได้กล่าวเช่นกนัว่าทวีปยุโรปเองมีการใช้ดินบดอดั

อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส  

การประยกุต์ใช้งานของดินบดอดัสามารถใช้เป็นผนงัท่ีรับนํา้หนกัและไมรั่บนํา้หนกัก็ได้ โดยผนงัดินบดอดัมี

สว่นประกอบจําพวก ดิน ทราย หรือกรวด ซึง่สามารถท่ีจะปรับปรุงคณุภาพหรือไม่ปรับปรุงคณุภาพด้วยวสัดเุช่ือม

ประสานก็ได้ แล้วทําการบดอดัให้มีความแน่นในแบบหล่อท่ีเตรียมไว้ ถ้าหากมีการปรับปรุงคณุภาพดินโดยใช้วสัดุ

เช่ือมประสานเช่น ปูนซีเมนต์ ก็จะทําให้ดินมีกําลงัรับแรงอดัสงูขึน้ โดยคณุสมบติัทางกลของดินบดอดัยงัขึน้อยู่กบั

ปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณปูนซีเมนต์ พลังงานของการบดอัด ความหนาแน่น และปริมาณความชืน้ท่ีผสม 

Venkatarama และ Prasanna (2009) 

ด้วยเหตผุลดงักลา่วจงึเป็นสาเหตใุห้ผู้ วิจยัต้องทําการศกึษาวิจยั โดยศกึษาพฤติกรรมทางกลของผนงับ้าน

ดินบดอัดซึ่งเป็นวัสดุหลักท่ีใช้ในการก่อสร้างบ้านดิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการพัฒนางานการ

ก่อสร้างบ้านดินให้มีมาตรฐานทางวิศวกรรมในอนาคต  โดยในการวิจยันีจ้ะศกึษาถึงพฤติกรรมของการรับแรงดดัท่ี

กระทํากับผนังดินซีเมนต์บดอดัท่ีไม่มีเหล็กเสริม และเปรียบเทียบผลการทดสอบแรงดดัท่ีแปรผันตามความชะลูด

ของตวัผนงั เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมและลกัษณะของการวิบติั และนําไปสูก่ารวิเคราะห์และออกแบบ

ผนงัดินบดอดัเพ่ือการก่อสร้างบ้านดินให้มีความมัน่คงแข็งแรงตอ่ไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

วิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

1. ดินลกูรัง ใช้ตวัอย่างดินจาก ตําบลหนองกบ อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยนํามาตากแห้ง (Sun dried) แล้ว

นํามาร่อนผ่านตะแกรงท่ีมีช่องเปิด 4 มิลลิเมตร ตวัอย่างท่ีได้นํามาบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพ่ือรักษาความชืน้คงท่ีไม่

เกินร้อยละ 5 

2. ปนูซีเมนต์ (Cement) ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ท่ีใช้ในงานก่อสร้างทัว่ไป 

3. นํา้ ใช้ในการทดลองเป็นนํา้ประปาท่ีมีความสะอาด 

4. การเตรียมแบบหลอ่ไม้สําหรับผนงัดินซีเมนต์บดอดั โดยกําหนดอตัราสว่นความชะลดูของผนงั (h/t) เท่ากบั 8, 10 

และ 12 จะต้องเตรียมแบบหล่อผนังท่ีความสูงเท่ากับ 1.20, 1.50 และ1.80 เมตร ตามลําดบั ท่ีความหนา 15 

เซนติเมตร และความกว้างเท่ากบั 100 เซนติเมตร เท่ากนัทกุอตัราสว่นความชะลดู (See figure 1 and 2) 
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Figure 1 Wall formwork components. Figure 2 Wall formwork 

ระเบียบวิธีการทดสอบ 

1.การหาคณุสมบติัพืน้ฐานทางวิศวกรรมของดินลกูรัง 

   - การหาความถ่วงจําเพาะเมด็ดิน ระบตุามมาตรฐาน ASTM D 854-10  

   - การหาขนาดคละของเมด็ดิน ระบตุามมาตรฐาน ASTM D 422-07 และ ASTM D 2487-69 

   - การบดอดัดินแบบมาตรฐาน ระบตุามมาตรฐาน ASTM D 698-07 

2. การหาปริมาณนํา้ท่ีเหมาะสม และการขึน้รูปตวัอย่างผนงัดินซีเมนต์บดอดั 

    ทําการทดสอบบดอดัดินแบบมาตรฐาน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 698-07  ของดินลูกรังท่ีผสม

ปนูซีเมนต์ ท่ีอตัราส่วนปูนซีเมนต์ต่อดินลกูรังเท่ากบั 1:7 โดยนํา้หนกั เพ่ือหาความหนาแน่นแห้งสงูสดุ (Maximum 

dry density, MDD) และ ปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสม (Optimum moisture content, OMC) โดยนําผลของค่า

ปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการทดลองมาผสมขึน้รูปตวัอย่างโดยแบ่งเป็นสองขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก ผสม

ขึน้รูปตวัอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร จํานวน 3 ตวัอย่าง เพ่ือนําตวัอย่างไป

ทดสอบกําลงัรับแรงอดัทิศทางเดียว (Unconfined compression test) ระบตุามมาตรฐาน ASTM D 2166-06 ท่ีบ่ม

ด้วยความชืน้ในอณุหภมิูปกติ ท่ีอาย ุ28 วนั  ขัน้ตอนท่ีสอง ขึน้รูปผนงัดินซีเมนต์บดอดัท่ีผสมปูนซีเมนต์โดยกําหนด

ความหนาของผนงัดินซีเมนต์บดอดัเท่ากบั 15 เซนติเมตร และความกว้างเท่ากบั 100 เซนติเมตร ท่ีอตัราสว่นความ

ชะลดูของผนงั (h/t) เท่ากบั 8, 10 และ 12 ตามลําดบั โดยในการบดอดัดินทําการบดอดัดินทีละชัน้ ๆ ละประมาณ 

10 เซนติเมตร โดยทัง้สองกรณีควบคมุการบดอดัดินให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสงูสดุของ

การบดอดัแบบมาตรฐาน 

2. การทดสอบการรับแรงดดั (Flexural strength) ของผนงัดินซีเมนต์บดอดั 

   แรงดดัท่ีใช้ในการทดสอบเกิดจากการให้แรงกระทําแบบให้แรงสองจุดโดยให้ตําแหน่งของจุดทัง้สองเป็น

ตําแหน่งท่ีแบ่งผนงัออกเป็น 3 สว่นเท่า ๆ กนั (Third-point loading) กําหนดให้มีจดุรองรับด้านบนและด้านล่างของ

ผนงั (Restraint top and bottom) ตลอดความยาว 100 เซนติเมตร โดยแรงดดัท่ีกระทํากบัผนงัในงานวิจยัใช้ เคร่ือง

อดัไฮดรอลิค ขนาด 50 ตนั ทดสอบกบัตวัอย่างผนงัดินซีเมนต์บดอดัท่ีบ่มด้วยความชืน้ในอณุหภูมิปกติ ท่ีอายุ 28 

วนั (See figure 3 and 4) 
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Figure 3 Third-point loading method Figure 4 Installation of loading frame 

ผลการทดสอบและวิจารณ์ 

คุณสมบัตพิืน้ฐานทางวิศวกรรมของดินลูกรัง  

 ผลการทดสอบคุณสมบัติพืน้ฐานทางวิศวกรรมของดินลกูรัง พบว่าดินลกูรังมีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 

2.82 และมีส่วนประกอบหลกัเป็นทรายเม็ดหยาบถึงร้อยละ 58.47 ซึ่งสามารถจําแนกชนิดตามระบบเอกภาพ 

(Unified soil classification) พบวา่เป็นกลุม่ SW (See table 1) 

  

       Table 1 Basic engineering properties of lateritic soil. 

Properties Test results. 

Texture composition: 

Gravel; >4.75 mm. (%) 

Coarse sand; 4.75-0.425 mm. (%) 

Fine sand; 0.425-0.075 mm. (%) 

Silt and clay; ≤0.075 mm. (%) 

 

15.06 

58.47 

23.87 

2.60 

Physical properties: 

Specific gravity of soil 

 

2.82 

Unified soil classification SW (Well-graded SAND with gravel) 
 

 

คุณสมบัตทิางวิศวกรรมของดนิลูกรังที่ผสมและไม่ผสมปูนซีเมนต์ 

 ผลการทดสอบการบดอดัดินแบบมาตรฐานของดินลกูรัง พบว่าดินลกูรังให้ค่าปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสม 

(OMC) ท่ีร้อยละ 10 ท่ีความหนาแน่นแห้งสงูสดุ (MDD) เท่ากบั 1.98 กรัมต่อลกูบาศก์เซนติเมตร ส่วนดินลกูรังท่ี

ผสมปูนซีเมนต์ พบว่าให้ค่าปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสม (OMC) ท่ีร้อยละ 9.4 ท่ีความหนาแน่นแห้งสงูสดุ (MDD) 

เท่ากบั 2.072 กรัมตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตร  
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ผลการทดสอบกําลังรับแรงอดัทิศทางเดียวของก้อนตวัอย่าง พบว่ากําลงัรับแรงอัดทิศทางเดียวของดิน

ลกูรังท่ีผสมและไมผ่สมปนูซีเมนต์มีคา่เท่ากบั 80.38 และ 32.88 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร ตามลําดบั 

 

ผลการทดสอบพฤตกิรรมทางกลของผนังดนิซีเมนต์บดอัดภายใต้แรงดัด 

1. อิทธิพลของอตัราสว่นความชะลดูของผนงั (h/t) ท่ีมีผลตอ่คา่การรับแรงดดัของผนงัดินซีเมนต์บดอดั 

 จาก Figure 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างค่าอตัราส่วนความชะลดูของผนงักบัแรงดดัของผนงัดินซีเมนต์

บดอดั พบวา่อตัราสว่นความชะลดูของผนงัท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้คา่แรงดดัท่ีผนงัดินซีเมนต์บดอดัจะรับได้มีแนวโน้มลดลง 

ซึง่ใช้วิธีสมการเส้นถดถอยแบบเส้นตรง (Linear regression analysis) มาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดงักล่าว ได้ผลดงั

สมการท่ี 1 

 

Moment = -206.89(h/t) + 3061.8                      (1) 

  

R2= 0.9921 > 0.80 แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์กนัดีมาก (Draper and Smith, 1966) 

 

โดยท่ี   Moment คือ คา่การรับแรงดดั (มีหน่วยเป็น กิโลกรัม - เมตร) 

h คือ ความสงูของผนงัดินซีเมนต์บดอดั  

t คือ ความหนาของผนงัดินซีเมนต์บดอดั 

 

Moment = -206.89(h/t) + 3061.8

R² = 0.9921
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Figure 5 Relationship between the slenderness ratio and moment under CSRE 150 mm. 

 

2. อิทธิพลของอตัราสว่นความชะลดูของผนงั (h/t) ท่ีมีผลตอ่คา่โมดลูสัการแตกร้าวของผนงัดินซีเมนต์บดอดั 
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 จาก Figure 6 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่อตัราสว่นความชะลดูของผนงักบัโมดลูสัการแตกร้าวของผนงั

ดินซีเมนต์บดอดั พบว่าอตัราส่วนความชะลดูของผนงัท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้ค่าโมดลูสัการแตกร้าวของผนงัดินซีเมนต์บด

อดัมีแนวโน้มลดลง โดยท่ีค่าโมดูลสัการแตกร้าวระบุตามมาตรฐาน ASTM C78/C78M-10 ซึ่งใช้วิธีสมการเส้น

ถดถอยแบบเส้นตรง (Linear regression analysis) มาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว ได้ผลดงัสมการท่ี 2 

 

Modulus of rupture = -5.5175(h/t) + 81.392                    (2) 

  

R2= 0.9834 > 0.80 แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์กนัดีมาก (Draper and Smith, 1966) 

 

โดยท่ี   Modulus of rupture คือ โมดลูสัการแตกร้าว (มีหน่วยเป็น กิโลกรัม – ตารางเซนติเมตร) 

h คือ ความสงูของผนงัดินซีเมนต์บดอดั  

t คือ ความหนาของผนงัดินซีเมนต์บดอดั 
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Figure 6 Relationship between slenderness ratio and the modulus of rupture under CSRE 150 mm. 

 

3. ลกัษณะของการวิบติัของผนงัดินซีเมนต์บดอดั 

จาก Figure 8 แสดงลกัษณะตวัอย่างของการวิบติัของผนงัดินซีเมนต์บดอดัจากการทดสอบแรงดดัพบว่า

เกิดรอยร้าวเป็นลกัษณะเป็นแนวยาวตัง้ฉากกับความสูงของผนังในทุกอตัราส่วนความชะลูด จากการตรวจสอบ 

รอยร้าวพบว่าส่วนใหญ่เกิดท่ีตําแหน่งของรอยต่อของชัน้ดินแต่ละชัน้ท่ีบดอัด ซึ่งในอนาคต งานวิจัยท่ีคาดว่าจะ

ดําเนินการศกึษาตอ่จําเป็นต้องมีการเสริมเหลก็ในแนวด่ิงเพ่ือช่วยในการรับแรงดดัท่ีเกิดขึน้  
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Figure 7 Cement stabilized rammed earth wall Figure 8 The failure of the CSRE wall  

 

สรุปผลการศึกษา 

1. ดินลกูรังท่ีนํามาเป็นวสัดมีุค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากบั 2.82 และมีสว่นประกอบหลกัเป็นทรายเม็ดหยาบถึงร้อย

ละ 58.47 ซึง่จําแนกชนิดตามระบบเอกภาพ เป็นกลุม่ SW, Well-graded SAND with gravel 

2. การทดสอบการบดอดัดินแบบมาตรฐาน พบว่าดินลกูรังให้ค่าปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสม (OMC) ท่ีร้อยละ 10 

ท่ีความหนาแน่นแห้งสงูสดุ (MDD) เท่ากบั 1.98 กรัมตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตร ดินลกูรังท่ีผสมปูนซีเมนต์ พบว่าให้ค่า

ปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสม (OMC) ท่ีร้อยละ 9.4 ท่ีความหนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) เท่ากับ 2.072 กรัมต่อ

ลกูบาศก์เซนติเมตร และคา่กําลงัรับแรงอดัทิศทางเดียวของดินลกูรังท่ีผสมและไมผ่สมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากบั 80.38 

และ 32.88 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร ตามลําดบั 

3. อิทธิพลของอตัราส่วนความชะลูดของผนัง (h/t) ท่ีมีผลต่อค่าการรับแรงดดัของผนงัดินซีเมนต์บดอดั ให้สมการ

ความสมัพนัธ์ คือ Moment = -206.89(h/t) + 3061.8 

4. อิทธิพลของอตัราสว่นความชะลดูของผนงั (h/t) ท่ีมีผลต่อค่าโมดลูสัการแตกร้าวของผนงัดินซีเมนต์บดอดัอดั ให้

สมการความสมัพนัธ์ คือ Moment = -206.89(h/t) + 3061.8 
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