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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของการรับแรงดัดที่กระทํากับผนังดินซีเมนต์บดอัดที่ไม่มี
เหล็ก เสริ มภายใต้ แ รงดัด และเปรี ย บเที ยบผลการทดสอบแรงดัดที่ แปรผัน ตามความชะลูด ของตัวผนัง โดยใน
การศึก ษาใช้ ดิ น ลูก รั ง จากบ่ อ ดิ น ลูก รั ง ฟ้ าบัน ดาล ตํ าบลหนองกบ อํ าเภอบ้ านโป่ ง จัง หวัด ราชบุรี มาผสมกับ
ปูนซี เมนต์ ปอร์ ต แลนด์ ประเภทที่ 1 ที่ อัต ราส่วนผสมซีเมนต์ ต่อดิน ลูก รั ง ที่ 1:7 โดยนํ า้ หนักดิ นแห้ ง แล้ วทํ าการ
ทดสอบหาค่าการบดอัด ดิ น แบบมาตรฐานในกรณี ที่ผ สมและไม่ผ สมปูน ซี เมนต์ เพื่ อหาค่าปริ ม าณความชื น้ ที่
เหมาะสม (OMC) และค่าความหนาแน่นแห้ งสูงสุด (MDD) โดยการขึ ้นรู ปตัวอย่างการทดสอบแบ่งเป็ นสองขันตอน
้
คือ ขันตอนแรก
้
นําค่าปริ มาณความชื ้นที่เหมาะสมมาผสมกับดินลูกรังในกรณีที่ผสมและไม่ผสมปูนซีเมนต์ เพื่อขึ ้น
รู ปตัวอย่างขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร เพื่อนําตัวอย่างไปทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติ
กําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวที่บ่มด้ วยอากาศในอุณหภูมิปกติที่อายุ 28 วัน ขันตอนที
้
่สอง ขึ ้นรู ปผนังดินซีเมนต์บดอัด
ที่ผสมปูนซีเมนต์โดยกําหนดความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดเท่ากับ 15 เซนติเมตร และความกว้ างเท่ากับ 100
เซนติเมตร มีอตั ราส่วนความชะลูดของผนัง (h/t) เท่ากับ 8, 10 และ 12 ตามลําดับ โดยในการบดอัดดินทําการบด
อัดดินทีละชัน้ ๆ ละประมาณ 10 เซนติเมตร เมื่อบดอัดดินได้ ความสูงตามต้ องการแล้ วนําแผ่นพลาสติกมาห่อหุ้ม
ผนังตัวอย่างให้ มิดชิดแล้ วทําการบ่มที่ณหภูมิห้องเป็ นเวลา 28 วัน เช่นกัน แล้ วเมื่อครบอายุการบ่มทําการทดสอบ
แรงดัดโดยให้ แรงกระทําแบบให้ แรงสองจุดโดยให้ ตําแหน่งของจุดทัง้ สองเป็ นตําแหน่งที่แบ่งผนังออกเป็ น 3 ส่วน
เท่าๆ กัน (Third- point loading) โดยทังสองกรณี
้
ควบคุมการบดอัดดินให้ ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95 ของความ
หนาแน่นแห้ งสูงสุดของการบดอัดแบบมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบว่าการทดสอบหาค่าการบดอัดดินซีเมนต์ แบบมาตรฐานให้ ค่าปริ มาณความชื น้ ที่
เหมาะสมเท่ากับร้ อยละ 9.4 และค่าความหนาแน่นแห้ งสูงสุดเท่ากับ 2.072 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อทําการ
ทดสอบกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของก้ อนตัวอย่างพบว่ากําลังรับรับแรงอัดทิศทางเดียวของก้ อนดินลูกรังที่ผสม
และไม่ผสมปูนซีเมนต์มีคา่ เท่ากับ 80.38 และ 32.88 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลําดับ และจากการทดสอบ
แรงดัดพบว่าเมื่ออัตราส่วนความชะลูดสูงขึน้ จะทํ าให้ ผนังดินซีเมนต์ บดอัดรั บแรงดัดที่ กระทํ าที่ จุดวิบัติและค่า
โมดูลัสการแตกร้ าวลดลง เช่นกัน โดยมีแนวโน้ มเป็ นเส้ นตรงและให้ ค่าสมการความสัมพันธ์ ดังนี ้ Moment =
-206.89(h/t) + 3061.8 และ Modulus of rupture = -5.5175(h/t) + 81.392 ตามลําดับ
คําสําคัญ : ผนังดินซีเมนต์บดอัด, แรงดัด, ค่าโมดูลสั การแตกร้ าว, ดินลูกรัง

Abstract
1
1

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.
Keywords : Cement Stabilized Rammed Earth (CSRE), Flexural Load, Modulus of rupture, Lateritic soil
E-mail address : Warathornk@sau.ac.th

คํานํา
ในปั จจุบนั การสร้ างบ้ านที่ทําจากดินมีมากขึ ้นโดยเฉพาะการก่อสร้ างบ้ านแบบอิฐดินดิบ(Adobe bricks)
โดยวิธีดงั กล่าวนําดินเหนียวมาผสมกับนํ ้าและเส้ นใยธรรมชาติ เช่น แกลบ หรื อฟางข้ าว แล้ วปั น้ เป็ นอิฐดินดิบ นําอิฐ
ดินดิบมาก่อเป็ นผนังบ้ านโดยใช้ โคลนเป็ นตัวประสาน โดยการก่อสร้ างดังกล่าว มีข้อดีคือสามารถที่จะลดปั ญหา
ด้ านสิ่งแวดล้ อม การประหยัดพลังงาน ตลอดจนการใช้ วัสดุธรรมชาติมาทดแทนวัสดุที่สงั เคราะห์ขึ ้น แต่ก็มีข้อเสีย
คือ บ้ านไม่มีความคงทนถาวร เหมือนเช่นวัสดุสงั เคราะห์ในปั จจุบนั ซึง่ วัสดุสงั เคราะห์ได้ ผ่านกระบวนการทดสอบ
วิเคราะห์ วิจยั เป็ นวัสดุที่ยอมรับและออกเป็ นมาตรฐานทางด้ านวิศวกรรมอย่างชัดเจน แต่การก่อสร้ างบ้ านดินยังคง
ต้ องมีการพัฒนาในส่วนของการวิจยั และพัฒนาอีกมากเพื่อให้ เกิดมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ด้ วยศักยภาพของวัสดุใน
ประเทศไทย ผู้วิจยั เล็งเห็นว่าควรจะต้ องมีการปรับปรุ งคุณภาพของดินที่มีอยู่ให้ มีคณ
ุ สมบัติเชิงวิศวกรรมให้ ดีขึ ้นโดย
การเพิ่มวัสดุเชื่อมประสาน (Cementing material) ที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ (Portland
cement) และเพิ่มความหนาแน่นให้ กบั ดินโดยการบดอัด ซึง่ หลักการดังกล่าวเรี ยกว่า การปรับปรุ งคุณภาพดิน (Soil
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stabilization) ซึง่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ กบั บ้ านดินในส่วนของผนังได้ ในงานวิจยั นี ้จึงเรี ยกว่า “ผนังดินซีเมนต์บด
อัด” (Cement Stabilized Rammed Earth ,CSRE) ซึง่ สอดคล้ องกับ Pignal (2005) ได้ กล่าวว่าดินบดอัดเป็ น
เทคนิคการก่อสร้ างที่ทําได้ ง่ายมาก โดยขึ ้นอยู่กบั แบบหล่อและการบดอัดดิน เพื่อทําให้ ดินเป็ นเนื ้อเดียวกัน และใน
ปั จจุบนั ดินบดอัดยังเป็ นที่นิยมในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา และส่วนอื่นของโลก เพราะดินบดอัดได้ รับการ
ยอมรับเป็ นวัสดุก่อสร้ างอย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย ส่วน Easton (2007) ได้ กล่าวเช่นกันว่าทวีปยุโรปเองมีการใช้ ดินบดอัด
อย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส
การประยุกต์ใช้ งานของดินบดอัดสามารถใช้ เป็ นผนังที่รับนํ ้าหนักและไม่รับนํ ้าหนักก็ได้ โดยผนังดินบดอัดมี
ส่วนประกอบจําพวก ดิน ทราย หรื อกรวด ซึง่ สามารถที่จะปรับปรุ งคุณภาพหรื อไม่ปรับปรุ งคุณภาพด้ วยวัสดุเชื่อม
ประสานก็ได้ แล้ วทําการบดอัดให้ มีความแน่นในแบบหล่อที่เตรี ยมไว้ ถ้ าหากมีการปรับปรุ งคุณภาพดินโดยใช้ วสั ดุ
เชื่อมประสานเช่น ปูนซีเมนต์ ก็จะทําให้ ดินมีกําลังรับแรงอัดสูงขึ ้น โดยคุณสมบัติทางกลของดินบดอัดยังขึ ้นอยู่กบั
ปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น ปริ ม าณปู น ซี เ มนต์ พลัง งานของการบดอัด ความหนาแน่ น และปริ ม าณความชื น้ ที่ ผ สม
Venkatarama และ Prasanna (2009)
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องทําการศึกษาวิจยั โดยศึกษาพฤติกรรมทางกลของผนังบ้ าน
ดินบดอัดซึ่ง เป็ นวัสดุห ลักที่ ใช้ ในการก่อสร้ างบ้ านดิน เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมูลและเป็ นแนวทางในการพัฒ นางานการ
ก่อสร้ างบ้ านดินให้ มีมาตรฐานทางวิศวกรรมในอนาคต โดยในการวิจยั นี ้จะศึกษาถึงพฤติกรรมของการรับแรงดัดที่
กระทํากับผนังดินซีเมนต์บดอัดที่ไม่มีเหล็กเสริ ม และเปรี ยบเทียบผลการทดสอบแรงดัดที่แปรผันตามความชะลูด
ของตัวผนัง เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ พฤติกรรมและลักษณะของการวิบตั ิ และนําไปสูก่ ารวิเคราะห์และออกแบบ
ผนังดินบดอัดเพื่อการก่อสร้ างบ้ านดินให้ มีความมัน่ คงแข็งแรงต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
1. ดินลูกรัง ใช้ ตวั อย่างดินจาก ตําบลหนองกบ อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี โดยนํามาตากแห้ ง (Sun dried) แล้ ว
นํามาร่ อนผ่านตะแกรงที่มีช่องเปิ ด 4 มิลลิเมตร ตัวอย่างที่ได้ นํามาบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อรักษาความชืน้ คงที่ไม่
เกินร้ อยละ 5
2. ปูนซีเมนต์ (Cement) ใช้ ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 ที่ใช้ ในงานก่อสร้ างทัว่ ไป
3. นํ ้า ใช้ ในการทดลองเป็ นนํ ้าประปาที่มีความสะอาด
4. การเตรี ยมแบบหล่อไม้ สําหรับผนังดินซีเมนต์บดอัด โดยกําหนดอัตราส่วนความชะลูดของผนัง (h/t) เท่ากับ 8, 10
และ 12 จะต้ องเตรี ยมแบบหล่อผนังที่ความสูงเท่ากับ 1.20, 1.50 และ1.80 เมตร ตามลําดับ ที่ความหนา 15
เซนติเมตร และความกว้ างเท่ากับ 100 เซนติเมตร เท่ากันทุกอัตราส่วนความชะลูด (See figure 1 and 2)
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Figure 1 Wall formwork components.

Figure 2 Wall formwork

ระเบียบวิธีการทดสอบ
1.การหาคุณสมบัติพื ้นฐานทางวิศวกรรมของดินลูกรัง
- การหาความถ่วงจําเพาะเม็ดดิน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 854-10
- การหาขนาดคละของเม็ดดิน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 422-07 และ ASTM D 2487-69
- การบดอัดดินแบบมาตรฐาน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 698-07
2. การหาปริ มาณนํ ้าที่เหมาะสม และการขึ ้นรู ปตัวอย่างผนังดินซีเมนต์บดอัด
ทําการทดสอบบดอัดดินแบบมาตรฐาน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 698-07 ของดินลูกรังที่ผสม
ปูนซีเมนต์ ที่อตั ราส่วนปูนซีเมนต์ต่อดินลูกรังเท่ากับ 1:7 โดยนํ ้าหนัก เพื่อหาความหนาแน่นแห้ งสูงสุด (Maximum
dry density, MDD) และ ปริ มาณความชื ้นที่เหมาะสม (Optimum moisture content, OMC) โดยนําผลของค่า
ปริ มาณความชื ้นที่เหมาะสมที่ได้ จากการทดลองมาผสมขึ ้นรู ปตัวอย่างโดยแบ่งเป็ นสองขันตอน
้
ขัน้ ตอนแรก ผสม
ขึน้ รู ปตัวอย่างขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร จํ านวน 3 ตัวอย่าง เพื่อนํ าตัวอย่างไป
ทดสอบกําลังรับแรงอัดทิศทางเดียว (Unconfined compression test) ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 2166-06 ที่บ่ม
ด้ วยความชื ้นในอุณหภูมิปกติ ที่อายุ 28 วัน ขันตอนที
้
่สอง ขึ ้นรู ปผนังดินซีเมนต์บดอัดที่ผสมปูนซีเมนต์โดยกําหนด
ความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดเท่ากับ 15 เซนติเมตร และความกว้ างเท่ากับ 100 เซนติเมตร ที่อตั ราส่วนความ
ชะลูดของผนัง (h/t) เท่ากับ 8, 10 และ 12 ตามลําดับ โดยในการบดอัดดินทําการบดอัดดินทีละชัน้ ๆ ละประมาณ
10 เซนติเมตร โดยทังสองกรณี
้
ควบคุมการบดอัดดินให้ ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้ งสูงสุดของ
การบดอัดแบบมาตรฐาน
2. การทดสอบการรับแรงดัด (Flexural strength) ของผนังดินซีเมนต์บดอัด
แรงดัดที่ใช้ ในการทดสอบเกิดจากการให้ แรงกระทําแบบให้ แรงสองจุดโดยให้ ตําแหน่งของจุดทังสองเป็
้
น
ตําแหน่งที่แบ่งผนังออกเป็ น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน (Third-point loading) กําหนดให้ มีจดุ รองรับด้ านบนและด้ านล่างของ
ผนัง (Restraint top and bottom) ตลอดความยาว 100 เซนติเมตร โดยแรงดัดที่กระทํากับผนังในงานวิจยั ใช้ เครื่ อง
อัดไฮดรอลิค ขนาด 50 ตัน ทดสอบกับตัวอย่างผนังดินซีเมนต์บดอัดที่บ่มด้ วยความชื ้นในอุณหภูมิปกติ ที่อายุ 28
วัน (See figure 3 and 4)
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Figure 3 Third-point loading method

Figure 4 Installation of loading frame

ผลการทดสอบและวิจารณ์
คุณสมบัตพ
ิ นื ้ ฐานทางวิศวกรรมของดินลูกรั ง
ผลการทดสอบคุณสมบัติพื ้นฐานทางวิศวกรรมของดินลูกรัง พบว่าดินลูกรั งมีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ
2.82 และมีส่วนประกอบหลักเป็ นทรายเม็ดหยาบถึงร้ อยละ 58.47 ซึ่งสามารถจํ าแนกชนิดตามระบบเอกภาพ
(Unified soil classification) พบว่าเป็ นกลุม่ SW (See table 1)
Table 1 Basic engineering properties of lateritic soil.
Properties
Test results.
Texture composition:
Gravel; >4.75 mm. (%)
15.06
Coarse sand; 4.75-0.425 mm. (%)
58.47
Fine sand; 0.425-0.075 mm. (%)
23.87
2.60
Silt and clay; ≤0.075 mm. (%)
Physical properties:
Specific gravity of soil
2.82
Unified soil classification
SW (Well-graded SAND with gravel)
คุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของดินลูกรั งที่ผสมและไม่ ผสมปูนซีเมนต์
ผลการทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานของดินลูกรัง พบว่าดินลูกรังให้ ค่าปริ มาณความชื ้นที่เหมาะสม
(OMC) ที่ร้อยละ 10 ที่ความหนาแน่นแห้ งสูงสุด (MDD) เท่ากับ 1.98 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนดินลูกรังที่
ผสมปูนซีเมนต์ พบว่าให้ ค่าปริ มาณความชื ้นที่เหมาะสม (OMC) ที่ร้อยละ 9.4 ที่ความหนาแน่นแห้ งสูงสุด (MDD)
เท่ากับ 2.072 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
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ผลการทดสอบกํ าลังรั บแรงอัดทิศทางเดียวของก้ อนตัวอย่าง พบว่ากําลังรั บแรงอัดทิ ศทางเดียวของดิน
ลูกรังที่ผสมและไม่ผสมปูนซีเมนต์มีคา่ เท่ากับ 80.38 และ 32.88 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลําดับ
ผลการทดสอบพฤติกรรมทางกลของผนังดินซีเมนต์ บดอัดภายใต้ แรงดัด
1. อิทธิพลของอัตราส่วนความชะลูดของผนัง (h/t) ที่มีผลต่อค่าการรับแรงดัดของผนังดินซีเมนต์บดอัด
จาก Figure 5 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างค่าอัตราส่วนความชะลูดของผนังกับแรงดัดของผนังดินซีเมนต์
บดอัด พบว่าอัตราส่วนความชะลูดของผนังที่เพิ่มขึ ้น ทําให้ คา่ แรงดัดที่ผนังดินซีเมนต์บดอัดจะรับได้ มีแนวโน้ มลดลง
ซึง่ ใช้ วิธีสมการเส้ นถดถอยแบบเส้ นตรง (Linear regression analysis) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ได้ ผลดัง
สมการที่ 1
Moment = -206.89(h/t) + 3061.8

(1)

R2= 0.9921 > 0.80 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ดีมาก (Draper and Smith, 1966)
โดยที่ Moment คือ ค่าการรับแรงดัด (มีหน่วยเป็ น กิโลกรัม - เมตร)
h คือ ความสูงของผนังดินซีเมนต์บดอัด
t คือ ความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัด
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Figure 5 Relationship between the slenderness ratio and moment under CSRE 150 mm.
2. อิทธิพลของอัตราส่วนความชะลูดของผนัง (h/t) ที่มีผลต่อค่าโมดูลสั การแตกร้ าวของผนังดินซีเมนต์บดอัด
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จาก Figure 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความชะลูดของผนังกับโมดูลสั การแตกร้ าวของผนัง
ดินซีเมนต์บดอัด พบว่าอัตราส่วนความชะลูดของผนังที่เพิ่มขึ ้น ทําให้ ค่าโมดูลสั การแตกร้ าวของผนังดินซีเมนต์บด
อัดมีแนวโน้ มลดลง โดยที่ค่าโมดูลสั การแตกร้ าวระบุตามมาตรฐาน ASTM C78/C78M-10 ซึ่งใช้ วิธีสมการเส้ น
ถดถอยแบบเส้ นตรง (Linear regression analysis) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ได้ ผลดังสมการที่ 2
Modulus of rupture = -5.5175(h/t) + 81.392

(2)

R2= 0.9834 > 0.80 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ดีมาก (Draper and Smith, 1966)
โดยที่ Modulus of rupture คือ โมดูลสั การแตกร้ าว (มีหน่วยเป็ น กิโลกรัม – ตารางเซนติเมตร)
h คือ ความสูงของผนังดินซีเมนต์บดอัด
t คือ ความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัด
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Figure 6 Relationship between slenderness ratio and the modulus of rupture under CSRE 150 mm.
3. ลักษณะของการวิบตั ิของผนังดินซีเมนต์บดอัด
จาก Figure 8 แสดงลักษณะตัวอย่างของการวิบตั ิของผนังดินซีเมนต์บดอัดจากการทดสอบแรงดัดพบว่า
เกิดรอยร้ าวเป็ นลักษณะเป็ นแนวยาวตังฉากกั
้
บความสูงของผนังในทุกอัตราส่วนความชะลูด จากการตรวจสอบ
รอยร้ าวพบว่าส่วนใหญ่เกิดที่ตําแหน่งของรอยต่อของชัน้ ดินแต่ละชัน้ ที่บดอัด ซึ่งในอนาคต งานวิจัยที่คาดว่าจะ
ดําเนินการศึกษาต่อจําเป็ นต้ องมีการเสริ มเหล็กในแนวดิ่งเพื่อช่วยในการรับแรงดัดที่เกิดขึ ้น
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Figure 7 Cement stabilized rammed earth wall

Figure 8 The failure of the CSRE wall

สรุปผลการศึกษา
1. ดินลูกรังที่นํามาเป็ นวัสดุมีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.82 และมีส่วนประกอบหลักเป็ นทรายเม็ดหยาบถึงร้ อย
ละ 58.47 ซึง่ จําแนกชนิดตามระบบเอกภาพ เป็ นกลุม่ SW, Well-graded SAND with gravel
2. การทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน พบว่าดินลูกรังให้ ค่าปริ มาณความชื ้นที่เหมาะสม (OMC) ที่ร้อยละ 10
ที่ความหนาแน่นแห้ งสูงสุด (MDD) เท่ากับ 1.98 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์ พบว่าให้ ค่า
ปริ มาณความชื น้ ที่เหมาะสม (OMC) ที่ร้อยละ 9.4 ที่ ความหนาแน่นแห้ งสูงสุด (MDD) เท่ากับ 2.072 กรั มต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร และค่ากําลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของดินลูกรังที่ผสมและไม่ผสมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 80.38
และ 32.88 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลําดับ
3. อิทธิพลของอัตราส่วนความชะลูดของผนัง (h/t) ที่มีผลต่อค่าการรั บแรงดัดของผนังดินซีเมนต์ บดอัด ให้ สมการ
ความสัมพันธ์ คือ Moment = -206.89(h/t) + 3061.8
4. อิทธิพลของอัตราส่วนความชะลูดของผนัง (h/t) ที่มีผลต่อค่าโมดูลสั การแตกร้ าวของผนังดินซีเมนต์บดอัดอัด ให้
สมการความสัมพันธ์ คือ Moment = -206.89(h/t) + 3061.8
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