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บทคัดย่ อ : โครงงานนีมีจดุ มุ่งหมายเพือ จําลองชันดินบริเวณคอสะพานทีมี Geofoam ซึงช่วยลดนําหนักของชันดินถม
และศึกษาทดลองเปรี ยบเทียบการทรุดตัวของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนทีมี Geofoam และทรายเป็ นวัสดุถม และตัวอย่าง
ดินเหนียวอ่อนทีมีทรายเป็ นวัสดุถมเพียงอย่างเดียว โดยหาอัตราส่วนความหนาของชันทรายเหนือ Geofoam ทีเหมาะสม
จากหลักการแรงลอยตัว โดยได้ อตั ราส่วนทีเหมาะสมคือ และเมือทดลองหาค่าการทรุดตัวพบว่า ตัวอย่างดินเหนียวอ่อนที
ใช้ ทรายเป็ นชันดินถมมีคา่ การทรุดตัว 0.499 mm. ส่วนตัวอย่างทีใช้ Geofoam และทรายเป็ นชันดินถมโดยใช้ อตั ราส่วน
Geofoam และทรายจากการทดลองหาค่า Buoyancy Force มีคา่ การทรุ ดตัว

0.438 mm. จึงทําให้ ทราบว่าการใช้

Geofoam แทนวัสดุถมสามารถลดการทรุดตัวได้

ABSTRACT : This project have a purpose to simulate soil layer at under bridge-neck that apply
the geofoam that may reduce the weight that the soil action to the under ground soil and
compare the settlement above pure soil and soil that apply the geofoam and find the
appropriate ratio above grade soil and geofoam that make the structure will not fail by
buoyancy force so the appropriate ratio from experimentation is 0.6 and settlement value is
.499 mm from pure soil sample and .438 mm. from apply geofoam sample so the result can
make sure that geofoam can reduce the settlement.
1. บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

ปั ญหาความไม่ตอ่ เนืองของผิวทางบริเวณคอ
สะพาน เป็ นปั ญหาทีเกิดจากการยุบตัวทีต่างกันของดิน
ฐานราก ถึงแม้ วา่ หน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น กรมทาง
หลวง ได้ กําหนดแบบมาตรฐานในการก่อสร้ าง

โครงสร้ างปรับการทรุดตัว หรื อนักวิชาการ วิศวกรการ

Geofoamทีใช้ แทนวัสดุถม และสามารถหาความสูงที

ทาง ได้ เสนอวิธีการแก้ ไขปั ญหาความไม่ตอ่ เนืองของผิว

เหมาะสมของดินถมเหนือชัน Geofoamได้ จากนันจึงนํา

ทางบริ เวณคอสะพาน เช่น ศึกษาถึงการนําวัสดุมวลเบา

อัตราส่วนระหว่างดินถม และ Geofoamทีได้ จากการ

มาใช้ แทนวัสดุถมบริเวณเชิงลาดสะพาน ปั ญหาการ

ทดสอบค่าแรงลอยตัวมาทดสอบหาค่าการทรุดตัวของ

ทรุดตัวต่างระดับบริเวณคอสะพานในระยะยาวก็ยงั คง

ดินถม และ Geofoamเพือศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง

เกิดขึนเนืองจากความซับซ้ อนของปั จจัยทีเกียวข้ อง

การใช้ Geofoamแทนวัสดุถม และกรณีทีใช้ ดินถม

หลายประการ

ทังหมดโดยไม่ใช้ วสั ดุมวลเบาทดแทน

คณะผู้จดั ทําได้ ตงสมมติ
ั
ฐานขึนว่าการทรุดตัว
ต่างระดับบริเวณคอสะพานในระยะยาวนัน อาจเกิดจาก
การแก้ ไขปั ญหาโดยการใช้ Geofoam ซึงคือวัสดุมวล
เบามาใช้ แทนวัสดุถมบริเวณเชิงลาดสะพาน โดยในการ
ออกแบบ และก่อสร้ าง ต้ องใช้ ดินถมส่วนหนึงเพือถม
เหนือ Geofoam ปั จจัยหนึงคือ เพือป้องกันแรงลอยตัว
ของ Geofoam ซึงปริมาณดินถมเหนือชัน Geofoam นัน
อาจจะมากเกินไป และก่อให้ เกิดนําหนักกดทับมาก
ส่งผลให้ เกิดการทรุดตัวของคอสะพานในระยะยาวได้
จึงได้ ทําการศึกษาเกียวกับแรงลอยตัวของ Geofoam ที
นํามาใช้ แทนวัสดุถม เพือหาอัตราส่วนของความสูงดิน

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
Geofoamทีใช้ ศกึ ษาทดลองทังหมด มีความ
ค่าหนาแน่น 1.25 ปอนด์ตอ่ ลูกบาศก์ฟตุ ซึงเป็ นค่า
ความหนาแน่นเดียวกันกับทีใช้ ในงานก่อสร้ างทีใช้ วสั ดุ
มวลเบาทดแทนดินถม ดินตัวอย่างทีใช้ จําลองเป็ นดินใต้
ชัน Geofoamคือ clay และทีใช้ จําลองเป็ นชันวัสดุถมคือ
sand ของเหลวทีใช้ ทดสอบแรงลอยตัวของGeofoam
คือ นํา การทดลองทีใช้ วิเคราะห์หาค่าการทรุดตัวของทัง
สองกรณีได้ นําหลักการบางส่วนมาจากวิธี
Consolidation Test

ถมเหนือ Geofoamต่อความสูงของ Geofoamนัน และ
นําอัตราส่วนทีได้ มาทําการทดสอบเพือหาปริมาณการ
ทรุดตัวต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือแก้ ปัญหาการทรุดตัวบริ เวณคอสะพาน
ตามสมมติฐานทีว่า อาจเกิดจากความหนาของชันดิน

ภาพที 1 การทรุดตัวของสะพานในประเทศนอร์ เวย์

ถมเหนือ Geofoamทีมากเกินไป ซึงจะก่อให้ เกิดนําหนัก

(SveinAlfheim, 2011)

กดทับมาก โดยการศึกษาทดลองเพือค่าแรงลอยตัวของ

นําหนักของทรายได้ กดทับลงบนแผ่น

โฟมจนกระทัง

แผ่นโฟมจมลงในนําจนถึงบริเวณทีทําเครื องหมายไว้
5. นําทรายในภาชนะไปทําการชังนําหนัก และจดบันทึก
นําหนักของทรายถม
6. หลังจากการชังนําหนัก นําทรายและภาชนะมาวาง
ภาพที 2 การทรุดตัวของคอสะพานทําให้ ราวกันตก
แยกตัว (สมโพธิ อยูไ่ ว, 2554)

ลงบนแผ่นโฟมอีกครัง ทําตามขันตอน

ที 4 และ 5 ซํา

จนกระทังครบทุกระยะทีทําเครื องหมายไว้ บนโฟม

2. วิธีการดําเนินงาน
2.1 การทดลองหาค่า Buoyancy Force

2.1.3 ผลการทดลองหาค่า Buoyancy Force

2.1.1 อุปกรณ์ทีสําคัญของการทดลอง Buoyancy
ประกอบด้ วย
1. Geofoam ขนาด กว้ าง 15 เซนติเมตร ยาว 21
เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตรพร้ อมทําเครื องหมาย 2. ตู้
ปลาขนาด กว้ าง 30.5 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง
39 เซนติเมตร 3. ภาชนะใส่ทราย 4. ทราย 5. ชุดลวด

ภาพที 3 แผนภาพอิสระของ Buoyancy Force

ร้ อนใช้ ตดั โฟม 6. เครื องชังนําหนักความละเอียด .005
กิโลกรัม

2.1.2 ขันตอนการทดสอบการหาแรงลอยตัว
1. นําโฟมตัวอย่างมาทําการตัดด้ วยลวดร้ อนจนได้ ขนาด

หาค่าอัตราส่วนดินถม

กว้ าง 15 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร หนา 5
เซนติเมตร
2. ทําเครื องหมายทีโฟมบริเวณขอบ เป็ นระยะห่างทุกๆ
1 เซนติเมตร
3. นําโฟมวางลงบนผิวนํา และนําภาชนะใส่ทรายวางลง
บน โฟมทีเตรี ยมไว้
4. นําทรายทีเตรี ยมไว้ ใส่ลงในภาชนะใส่ทรายจนกระทัง

จาก
หากสมมติวา่ ทําการเกลียดินให้ สมําเสมอและ
หน้ าตัดเท่าโฟมจะได้

ตารางที 1 ผลการทดลองหา Buoyancy Force และ
อัตราส่วน Geofoam กับดินถมทีเหมาะสม

14.แท่นวางนําหนัก ทําจากปูนปลาสเตอร์ จํานวนสอง
ชุด
2.2.2 ขันตอนการทําการทดสอบการทรุดตัวของชันดิน
ใต้ Geofoam
1. ทําการจัดเตรี ยมกระบอกใส่ดินโดยการเจาะรูทีท่อ
อะคริลกิ โดยรอบแบ่งเป็ น 5 แถวแถวละ 12 รูโดยให้ หา่ ง

2.2 การทดลองหาค่าการทรุดตัวของดินใต้

กันในแถวรูละ 1 นิว
2. ทําการปิ ดปลายท่อด้ วยแผ่นอะคริลกิ โดยใช้ กาว

Geofoam เปรี ยบเทียบกับดินแบบเดิม

ประสาน

2.2.1 อุปกรณ์ทีสําคัญของการทดลองวัดค่าการทรุดตัว

3. นําผ้ ากอซทีเตรี ยมไว้ มาปิ ดรูทีทําการเจาะไว้ แล้ ว เพือ

1. ตู้ปลาขนาด กว้ าง 30.5 เซนติเมตร ยาว 60
เซนติเมตร สูง 39 เซนติเมตร
2. กระบอกอะคริลกิ ใส เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 10
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร จํานวนสองท่อ
3. แผ่นอะคริ ลกิ ใสเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 9.5
เซนติเมตร จํานวน 5 แผ่น
4. ดินเหนียวจากชันดินในกรุงเทพ
5. ทรายถมเปี ยก
6. นํา
7. แท่งเหล็ก 2 หุน ยาว 50 เซนติเมตร จํานวนสองแท่ง
8. เครื องมือต่างๆ
-เครื องมือเจาะรูขนาด 2 หุน
-เครื องมือตัดพลาสติก

เป็ นการป้องกันไม่ให้ เดินไหลออกมาระหว่างทําการ
ทดลอง
4. นําตัวอย่างดินทีได้ มาผสมนําจนมีลกั ษณะเป็ นเลนใช้
เทได้ และจึงนําไปกรอกลงในกระบอกอะคริลกิ ทังสอง
เพือทําให้ ดินจากทังสองกระบอกมีสภาพเหมือนกัน และ
มีช่องว่างน้ อยทีสุด
5. ใช้ แผ่นนําหนักทําการกดดินทิงไว้ 24 ชัวโมงเพือให้
ดินเกิดการคายนําของดินเหนียว และเพือให้ เนือของดิน
เหนียวแน่นขึน
6. จัดทําก้ านวัดระดับ โดยนําแผ่นอะคริลกิ มาเจาะรูและ
ร้ อยแท่งเหล็ก 2 หุนไว้ ตรงกลางและใช้ กาวยึดไว้ และ
เจาะรูแผ่นอะคริ ลกิ ทุกแผ่นเพือจะได้ ร้อยแท่งเหล็กทะลุ
ได้ ตลอด

- กาวประสานอะคริลกิ

7. นําดินเหนียวทีได้ ทําการไล่นําออกไปแล้ ว มาจําลอง

9.แผ่นนําหนัก 10 กิโลกรัม 2 แผ่น

สภาพจริง โดยกระบอกแรกทําการใส่แผ่นอะคริ ลกิ ทีติด

10.แท่งโฟมทรงกระบอกสูง 15 เซนติเมตร

ก้ านวัดเหนือชันดินเหนียวและตามด้ วย ชันของ

12.ผ้ ากอซผิดแผลชนิดม้ วน

Geofoam ลงไปแล้ วกันด้ วยแผ่นอะคริลกิ จากนัน ถมโฟ

13.Dial gauge พร้ อมชุดขาตังจํานวนสองชุด

มด้ วยทราย ส่วนกระบอกทีสองให้ ใช้ ทรายถมจนทังสอง
กระบอกมีชนทรายสู
ั
งเท่ากัน โดยกันดินแต่ละชันด้ วย
แผ่นอะคริลกิ และวางแท่นรับนําหนักปูนปลาสเตอร์

8. นํา Dial guage มาติดตังไว้ กบั ก้ านวัดเพือทําการวัด

ตารางที 3 การทรุดตัวของตัวอย่างดินเหนียวอ่อนทีมี

ค่า เฉพาะการทรุดตัวของระดับชันดินเหนียวโดยจะอ่าน

ทรายเป็ นชันดินถม

ค่าได้ จาก dial gauge
9. นํานําหนักทีเตรี ยมไว้ มาบรรทุกลงบนแท่นวาง
นําหนักปูนปลาสเตอร์ ทังสองกระบอกและทําการอ่าน
และบันทึกค่าจาก Dial gauge ทีติดไว้ บริเวณปลาย
ก้ านวัด โดยอ่านค่าตามระยะเวลาตามทฤษฎี
Consolidation test

ภาพที 4 กระบอกใส่ดินหลังใส่แผ่นนําหนัก

ภาพที5 กราฟแสดงการทรุดตัวเทียบกับเวลาของ
ตัวอย่างทีใช้ ทรายเป็ นชันวัสดุถม

2.2.3 ผลการทดลองหาค่าการทรุดตัวของดินใต้
Geofoam เปรี ยบเทียบกับดินแบบเดิม
ตารางที 2 การทรุดตัวของตัวอย่างดินเหนีวอ่อนทีมี
Geofoam และทรายเป็ นชันดินถม

ภาพที6 กราฟแสดงการทรุดตัวเทียบกับเวลาของ
ตัวอย่างทีใช้ Geofoam และทรายเป็ นวัสดุถม

จากตารางที 2 และ3 พบว่าค่าการทรุด

ค่าน้ อยกว่าตัวอย่างทีชันทรายเป็ นชันวัสดุถมเพียงอย่าง

ตัวอย่างทีชันทรายเป็ นชันวัสดุถมเพียงอย่างเดียวมีคา่

เดียว ซึงตรงตามสมมติฐานว่าการใช้ Geofoam แทน

4.51mm. และค่าการทรุดตัวของตัวอย่างทีใช้

วัสดุถมบริเวณใต้ คอสะพานโดยใช้ อตั ราส่วนความสูง

Geofoam และทรายเป็ นชันวัสดุถมมีคา่ 4.09mm.

ของ Geofoam ต่อความสูงของชันดินถมตามผลจาก

จากภาพที 5 และ 6 พบว่าค่า

ของ

ตัวอย่างทีใช้ ทรายเป็ นชันวัสดุถมเพียงอย่างเดียวมี
718.24 min. และค่า

ของตัวอย่างทีใช้ Geofoam

และทรายเป็ นชันวัสดุถมมีคา่ 945.81 min

3. สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองหาค่า Buoyancy force ของ

การทดลอง Buoyancy Force นัน จะช่วยลดการทรุดตัว
ของชันดินบริ เวณใต้ คอสะพานได้ เนืองจากการใช้ ชนั
ของ Geofoam ซึงเป็ นวัสดุมวลเบา เข้ ามาแทนชันดิน
ถม จะลดนําหนักทีกระทําต่อชันดิน จึงทําให้ เกิดการ
ทรุดตัวน้ อยกว่าการใช้ ดินถมเพียงอย่างเดียว
จากภาพที 4.4 และ 4.5 พบว่าค่า

ของ

ตัวอย่างทีใช้ Geofoam และทรายเป็ นชันวัสดุถมมีคา่

Geofoam ทีนํามาใช้ เป็ นวัสดุถมบริเวณใต้ คอสะพาน

มากกว่าการใช้ ทรายเป็ นชันวัสดุถมเพียงอย่างเดียว

โดยใช้ Geofoam ทีมีความหนาแน่น 1.25 lb/ft³ ทําให้

เนืองจากนําหนักทีกดทับในการใช้ ดินถมเพียงอย่าง

ทราบค่าอัตราส่วนความสูงของ Geofoam ต่อความสูง

เดียวจะมีคา่ มากกว่าการใช้ Geofoam เป็ นวัสดุถม และ

ของดินถมเหนือ Geofoam ทีเหมาะสมทีจะไม่ก่อให้ เกิด

เนืองมาจากนําหนักทีมากกว่ากดลงไปบนชันดินเหนียว

ปั ญหา Geofoam ลอยขึนมาทําอันตรายต่อถนน

อ่อนจะทําให้ ดินเกิดการอัดตัวคายนําได้ เร็วกว่า

เนืองจากแรงลอยตัว (Buoyancy Force) ซึงเกิดจากนํา

จากผลต่างๆทีได้ ทําการทดสอบได้ ชีให้ เห็นว่า

ใต้ ดิน มีคา่ เท่ากับ 1:0.59 โดยนําค่าอัตราส่วนนีไปทํา

Geofoam เป็ นทางเลือกทีดีในการนํามาแก้ ปัญหาการ

การทดสอบการยุบอัดตัวคายนํา เพือหาค่าการทรุดตัว

ทรุดตัวบริเวณคอสะพาน เนืองจากมีนําหนักทีเบากว่า

ของชันดินจําลองใต้ คอสะพานซึงใช้ ความสูงของ

ดินถม ทําให้ สามารถก่อสร้ างได้ สะดวกและรวดเร็วกว่า

Geofoam และดินถมเหนือ Geofoam ทีได้ มาจาก

การใช้ ดินถมเพียงอย่างเดียว

อัตราส่วนความสูงของ Geofoam ต่อความสูงของชัน
ดินถมดังกล่าว เพือเปรี ยบเทียบกับแบบจําลองชันดินใต้
คอสะพานทีมีทรายเป็ นวัสดุถมเพียงอย่างเดียว
จากการทดสอบการยุบอัดตัวคายนําโดยใช้
ตัวอย่างดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ ซึงจากการทดสอบ
คุณสมบัติเบืองต้ น มีคา่ Water Content = 71.88%,
Liquid Limit = 48.40%, Plastic Limit=27.39%,
Plasticity Index (P.I.) = 21.01% และแสดงผลการ
ทดสอบในตารางที 4.2 และ4.3 พบว่าค่าการทรุดตัว
ของตัวอย่างทีใช้ Geofoam และทรายเป็ นชันวัสดุถมมี
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