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บทคัดย่ อ
การหาค่าคุณสมบัติการยุบตัวของดินทราย เพือ
ใช้ในการคํานวณหาการทรุ ดตัวของโครงสร้างบนชัน
ดินทรายกรุ งเทพนัน คุณสมบัติบางตัวหาได้ยาก
เนืองจากต้องใช้เวลาในการทดสอบและมีค่าใช้จ่ายสูง
ในการศึกษาครังนีจึงวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพ
และ คุณสมบัติการยุบตัวของดินทราย โดยการรวบรวม
ค่าคุณสมบัติต่างๆของดินทรายกรุ งเทพทีได้จากการ
ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ เพือวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติต่างๆในรู ปของกราฟ
และ สามารถนําความสัมพันธ์ดงั กล่าวไปใช้ในการ
คํานวณหาการทรุ ดตัวของโครงสร้างบนชันดินทรายได้

ABSTRACT
The aim of the Project is to study
compressibility properties of Bangkok sandy soil
for engineering design and analysis of structure
in Bangkok Area. Compressibility data were
collected from one‐Dimensional Consolidation
test. The data were analyzed and empirical
relationships for Cc , Cv , Cr etc.

1. บทนํา
ในการคํานวณทางด้านปฐพี เรื องการคํานวณหาการ
ทรุ ดตัวของโครงสร้าง โดยปกติแล้วเราจะคิดเรื อง
การทรุ ดตัวจากการคายนํากับกับวัสดุประเภทดิน
เท่านัน เพราะว่าดินมีคุณสมบัติเรื องการอัดตัวคายนํา
หรื อทีเรี ยกว่าConsolidation แต่สาํ หรับวัสดุประเภท
ทราย จะไม่มีคุณสมบัติในเรื องการอัดตัวคายนํา

2. วัตถุประสงค์
ศึกษาการทรุ ดตัวของดินทรายบริ เวณกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
เพือจะได้มีค่าต้องใช้ในการคํานวณโครงสร้างของฐานรากไว้ใช้
ในการคํานวณเพือให้ค่าการคํานวณฐานรากโครงสร้าง ออกมา
ได้ค่าแม่นยําและถูกต้องมากยิงขึน

3. ขอบเขตของโครงการ

เพราะทราย จะคายนําออกหมด ในการคํานวณ
โครงสร้างบนพืนปฐพี เราจึงนําเรื อง Consolidation
มาคิดกับดินเท่านัน ส่ วนวัสดุประเภททรายหรื อดิน

1) รวบรวมข้อมูลและดินตัวอย่าง เฉพาะบริ เวณกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล

ทราย เราจะไม่นาํ มาพิจารณา ดังนันคณะผูจ้ ดั ทําจึง

2) ทดสอบ Consolidation

คิดว่าเราครวจะมีการศึกษา เรื องการอัดตัวคายนํากับ

3) ศึกษาสมบัติการทรุ ดตัวของดินทราย เพือหา

วัสดุประเภททรายหรื อดินทรายด้วย เพราะในพืนดิน

ความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนช่องว่าง Void Ratio ( e )

จริ งๆ เราจะต้องวางโครงสร้างของฐานรากผ่านชันดิน

กับ Log σ’v และหาความสัมพันธ์ ระหว่าง stress และ

หลายชนิด ซึ งก็มีชนดิ
ั นทีเป็ นดินทรายอยูด่ ว้ ย ถ้าเรา

strain

นําเรื องการอัดตัวคายนํามาพิจารณากับชันดินทราย
พวกนี เราก็จะได้ค่าการคํานวณของฐานราก

4. วิธีการดําเนินงาน

โครงสร้างทีถูกต้องและแม่นยํามากยิงขึน โดยใน

โปรแกรมการทดสอบดินทรายในห้องปฏิบตั ิการประกอบด้วย

การคํานวณฐานรากของโครงสร้างนี จําเป็ นต้องใช้

การทดสอบ 1-D Consolidation โดยการทดสอบทังหมด

ค่าความชันของกราฟระหว่างอัตราส่ วนช่องว่าง Void

ดําเนินการตามหนังสื อปฐพีกลศสาสตร์ ทฤษฎีและปฏิบตั ิการ

Ratio ( e ) กับ Log σ’v ซึ งก็คือ ค่า Compression Index
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( Cc ) , Recompression Index ( Cr ) แล้วนํามาทําอยูใ่ น

ในการทดสอบ 1-D Consolidation ใช้ดินทราย

รู ปกราฟ ซึ งปกติเราก็จะมีแต่ค่าเหล่านีของดินเท่านัน

ตัวอย่างแบบคงสภาพทีความลึก 12.00 – 18.45 เมตร ศูนย์กลาง

ซึ งทางคณะผูจ้ ดั ทําคาดว่าหลังจากโครงการศึกษานี

ดินทรายตัวอย่างเท่ากับ 6.320 cm และสู ง 1.890 cm จํานวนดิน

เสร็ จสมบูรณ์แล้ว เราจะมีค่าเหล่านี ไว้ใช้ในการ

ตัวอย่างทีทําการทดสอบ

คํานวณ เช่นเดียวกับวัสดุประเภทดิน เพือใช้ในการ

ย่าง ทดลองด้วยวิธีอดั ทรายและกําหนดค่า Total Unit Weight

คํานวณและประมาณพฤติกรรมการทรุ ดตัวของ

ขึนมา(ทัง Loose state , Dense state)

โครงสร้าง ได้อย่างถูกต้องมากยิงขึน

1 – D Consolidation เท่ากับ 2 ตัว

ตัวอย่ างการคํานวณ
ทรายความลึก18.00-18.45m (loose state)
γ (t/m^3)
1.4

แบบกําหนดค่า γ

A(cm^2)
31.37

Lo (cm)
1.89

28/1/55

load

deformation(mm)

σ=load/area

ε=∆L/Lo

E=σ/ε

0
1
2
4
8
16
32
64
32
16
8
4
2
1
0

0
1.783
0.307
0.295
0.33
0.326
0.307
0.394
-0.079
-0.036
-0.041
-0.050
-0.037
-0.041
-0.132

0
0.351
0.701
1.403
2.805
5.61
11.221
22.442
11.221
5.61
2.805
1.403
0.701
0.351
0

0.000
0.094
0.111
0.126
0.144
0.161
0.177
0.198
0.194
0.192
0.190
0.187
0.185
0.183
0.176

3.734
6.315
11.135
19.479
34.845
63.395
113.343
57.84
29.219
14.763
7.503
3.789
1.918
0

%w
0.096

e
0.850
0.816
0.785
0.749
0.713
0.680
0.638

กราฟระหว่าง log σ กับ Void Ratio

ดินทรายทีความลึก 18.00 m – 18.45 m

5. ผลการศึกษา
ดินทรายทีความลึก 12.00 m – 12.45 m

กราฟ stress – strain

กราฟ stress – strain

กราฟระหว่าง log σ กับ Void Ratio

6. สรุ ปผลการศึกษา
กราฟ log δ กับ Void Ratio
จากการทีได้ทดสอบConsolidationของดินทรายทัง
สองระดับความลึกในห้องปฏิบตั ิการพบว่า การทรุ ดตัวที
เกิดขึนทังหมดอยูใ่ นช่วง
Primary Consolidation โดยจะแยกการสรุ ปผลออกเป็ น 2
แบบ คือ
1.ของดินทรายทีระดับความลึก 12.00-12.45 เมตร
กราฟทีเกิดขึนมีลกั ษณะ ค่อนข้างเป็ นรู ปโค้งทีสามารถ
แบ่งช่วง Compression Range และ Recompression Range
ได้ชดั เจน
2. ของดินทรายทีระดับความลึก18.00-18.45 เมตร
กราฟทีเกิดขึนมีลกั ษณะ เป็ นเส้นโค้งทีมีความโค้งน้อย จน
เกือบจะเป็ นเส้นตรง ทําให้แบ่งช่วงของค่า Compression
Range และ Recompression Range ได้ยากกว่าดินทีมาจาก
ความลึก 12.00-12.45 เมตร
ช่วง Compression Range และ Recompression Range
สามารถนํามาหาค่า Cc และ Cr ได้ ซึ งค่า Cc และ Cr
สามารถบอกได้วา่ การทรุ ดตัวมีค่ามากหรื อน้อย และค่า Cc
และ Cr สามารถนําไปเป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
โครงสร้างฐานรากได้ ทําให้การวิเคราะห์การทรุ ดตัวของ
ฐานรากมีความถูกต้องมากยิงขึน
จากกราฟ stress – strain
จากกราฟทีเขียนระหว่าง stress – strain เราสามารถ
หาค่ายังมอดูลสั ได้ ค่าทีได้สามารถใช้ในการประเมินความ
ยืดหยุน่ และพฤติกรรมในการรับนําหนัก ของมวลดินได้วา่
ดินนันสามารถรับนําหนักได้มากน้อยเพียงใดก่อนทีจะถึง
จุดวิบตั ิของมวลดินนัน

จากการทําการทดลองทังสภาวะ loose state และ
dense state มาเขียนรวมกัน ทําให้เราสามรถรู ้ขอบเขตของ
log δ กับ Void Ratio และ stress – strain ว่าในสภาพ
ความเป็ นจริ งจะมีค่าไม่เกินจากทีทําการทดลอง จึงทําให้
สามารถประเมินพฤติกรรมการรับนําหนัก และค่ายัง
มอดูลสั ของดินทรายได้คร่ าวๆ เมือนําข้อมูลนีไปใช้
ประกอบ ในงานด้านวิศวกรรม
7. ข้ อเสนอแนะ

¾ ตัวอย่างดินทรายเพือใช้ ในการทดสอบควรมีตวั อย่าง
ให้ มากกว่านีเพือให้ ผลการทดสอบมีความถูกต้ องมาก
ยิงขึน
¾ ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ทีใช้ ในการทดสอบว่ามีความ
สมบูรณ์มากน้ อยเพียงใด
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