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บ ท คัั ด ย่่ อ

งานวิิจัยั นี้้มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อหาค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� รงดัันดิินด้้านข้้างที่่ส� ภาวะอยู่่นิ่่� ง� ของดิินเหนีียว
อ่่อนกรุุงเทพในสภาวะอััดตััวปรกติิ โดยทั่่�วไปแล้้ว การหาค่่าดัังกล่่าวต้้องใช้้เครื่่�องมืือทดสอบ
แบบแรงอััดสามแกน แต่่วิิธีีดัังกล่่าวยุ่่�งยากเป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากต้้องควบคุุมความเครีียด
ในแนวดิ่่�งให้้เท่่ากัับความเครีียดเชิิงปริิมาตรในกระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��ในหนึ่่ง� มิิติิ ซึ่่ง� หากไม่่
สามารถทดสอบตามเงื่่�อนไขดัังกล่่าว จะทำำ�ให้้ค่่าค่่าสััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิินด้้านข้้างที่่�สภาวะ
อยู่่�นิ่่�งที่่�วััดได้้นั้้�นผิิดพลาด ดัังนั้้�น งานวิิจััยนี้้�จึึงนำำ�เสนอวิิธีีการ รวมทั้้�งชุุดเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการ
คำำ�สำำ�คััญ :
ทดสอบแบบใหม่่ เครื่่อ� งมืือทดสอบทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างเซ็็นเซอร์์ที่่มี� คี วามแม่่นยำำ�สูงู ตลอด
สััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิินด้้านข้้างที่่�
สภาวะอยู่่�นิ่่�ง / แรงดัันดิินด้้านข้้าง / จนระบบควบคุุมแบบป้้อนกลัับ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้สามารถวััดแรงเค้้นประสิิทธิิผลได้้ทั้้ง� สามทิิศทางและ
ดิินเหนีียวอ่่อนกรุุงเทพ /
ยัังสามารถสร้้างเงื่่�อนไขสภาวะแวดล้้อมได้้ตรงกัับที่่�เกิิดขึ้้�นในสนาม ตััวอย่่างดิินถููกอััดตััว
ระบบควบคุุมอััตโนมััติิ
คายน้ำำ��โดยใช้้แรงเค้้นประสิิทธิิผลในแนวดิ่่�งที่่�แตกต่่างกััน ทั้้�งนี้้� วััดค่่าสััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิิน
ด้้านข้้างที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่�งเมื่่�อการอััดตััวคายน้ำำ��หลัักสิ้้�นสุุดลง จากผลการทดสอบ พบว่่า ระบบ
ควบคุุมอััตโนมััติที่่ิ นำ� ำ�เสนอมีีประสิิทธิิภาพสููงมากในการควบคุุมการเคลื่่อ� นตััวด้า้ นข้้างของดิิน
ตััวอย่่างในขณะที่่�ดิินอยู่่�ระหว่่างกระบวนการอััดตััวคายน้ำำ�� ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิินด้้านข้้าง
ที่่ส� ภาวะอยู่่นิ่่� ง� ของดิินเหนีียวอััดตััวปรกติิค่่อนข้้างคงที่่� และไม่่ขึ้้น� อยู่่กั� บั แรงเค้้นประสิิทธิิผลใน
แนวดิ่่�งที่่ใ� ช้้ในกระบวนการอััดตััวคายน้ำำ�� ตลอดจนค่่าความสามารถในการรัับแรงเฉืือนของดิิน
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This research mainly focused on how to determine the coefficient of lateral
earth pressure at rest (Ko) for normally consolidated soft Bangkok clay.
Traditionally, such a coefficient is determined using a triaxial test equipment.
However, the procedures to perform Ko-consolidation via the triaxial test is
highly complicated as it is necessary to maintain the vertical strain to be equal
to the volumetric strain. The measured value of Ko would be erroneous if such
a criterion could not be met. Therefore, a new methodology and artificial
equipment are proposed in this research. The experiments were performed by
using high precision sensors in combination with an automatic feedback control
system that was able to measure stresses in three axes; the set up could
reproduce significant boundary conditions in the field. The specimens were
consolidated by differential pre-consolidation pressures. The values of Ko
were measured at the end of the primary consolidation. The proposed
automatic controlling system worked very well to constrain the lateral
movement while consolidation was performed. The Ko value did not depend
on both pre-consolidation pressures and undrained shear strength.

Keywords:
Coefficient of Earth
Pressure at Rest /
Lateral Earth Pressure /
Soft Bangkok Clay /
Automatic Control
System

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 45 ฉบัับที่่� 1 มกราคม-มีีนาคม 2565

147

สมการที่่�สามารถคำำ�นวณหาค่่า Ko นั้้น� มัักจะนำำ�เสนอ
ออกมาในลัักษณะสมการเชิิงประสบการณ์์ (Empirical
Equations) [1-5] สำำ�หรัับการทดสอบในห้้องปฏิิบััติิ
การนั้้น� โดยทั่่�วไปจะสามารถหาค่่าดัังกล่่าวได้้จากการทำำ�
Ko-Consolidated Triaxial Test โดยใช้้เครื่่อ� งทดสอบแรง
อััดแบบสามแกน (Triaxial Tests) ซึ่่ง� มีีความซัับซ้อ้ นและ
ยุ่่ง� ยากเนื่่อ� งจากในช่่วงการอััดตััวคายน้ำำ�� (Consolidation)
ผู้้�ทดสอบจะต้้องปรัับความดัันที่่บริ
� เิ วณผิิวของมวลดิินด้้าน
ข้้าง (Cell Pressure หรืือ Confining Pressure) เพื่่�อ
ให้้ไม่่เกิิดความเครีียดด้้านข้้าง (Lateral Strain = 0) ดััง

นั้้น� ความเครีียดในแนวดิ่่�งจะต้้องมีีค่่าเท่่ากัับความเครีียด
เชิิงปริิมาตร (Vertical Strain = Volumetric Strain)
โดยภายใต้้เงื่่อ� นไขดัังกล่่าวจะสมมุุติใิ ห้้ดินิ ตััวอย่่างนั้้น� ยััง
คงรููปอยู่่ใ� นทรงกระบอกที่่�มีพื้้ี น� ที่่�หน้้าตััดคงที่่�และเท่่ากััน
ตลอดความสููงระหว่่างกระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��
Baxter [6] ได้้ทดสอบหาค่่าสมบััติิการรัับแรงเฉืือน
ของดิินผสมเบนโทไนท์์ด้้วยเครื่่�องทดสอบแรงอััดแบบ
สามแกน (Triaxial Tests) ด้้วยวิิธีี Ko-Consolidated
Undrained Triaxial Test โดยในระหว่่างกระบวนการ
อััดตััวคายน้ำำ�� (Ko-Consolidation) ระหว่่างจุุด D ถึึงจุุด E
ในรููปที่่� 1 พบว่่าการปรัับแรงดัันด้้านข้้าง (Cell Pressure
or Confining Pressure) เพื่่�อให้้อััตราส่่วนระหว่่าง
Volumetric Strain กัับ Axial Strain เท่่ากัับ 1 นั้้�นเป็็น
ไปได้้ยากมากโดยเฉพาะในช่่วงต้้นๆ (38< p’<41 psi)
และในช่่วงที่่� P’ > 41 psi จะพบว่่าอััตราส่่วนระหว่่าง
Volumetric strain กัับ Axial strain นั้้�นใกล้้เคีียง 1 ซึ่่�ง
ทั้้�งหมดนี้้�จะส่่งผลถึึงความแม่่นยำำ�ในการหาค่่า Ko ของ
ดิินอีีกทั้้�งการทดสอบนี้้�จะต้้องอาศััยผู้้�ที่่�มีีความชำำ�นาญ
เป็็นอย่่างมากในการทดสอบ โดยการหาค่่า Ko นั้้�นจะ
เฉลี่่�ยผลการทดสอบตั้้�งแต่่จุุด D ถึึงจุุด E ดัังแสดงในรููปที่่� 2
Seah และ Lai [7] ได้้ทดสอบหาค่่ากำำ�ลัังรัับแรงเฉืือน
ดิินเหนีียวอ่่อนกรุุงเทพแบบคงสภาพ (Undisturbed

รููปที่่� 1 อััตราส่่วนระหว่่าง Volumetric strain กัับ Axial
Strain ระหว่่างกระบวนการ Ko-Consolidation ด้้วย
เครื่่�อง Triaxial Tests (Baxter [6])

รููปที่่� 2 สััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิินด้้านข้้างที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่�ง
ของดิินจากการทดสอบ Ko-Consolidation ด้้วยเครื่่�อง
Triaxial Tests (Baxter [6])

1. บทนำำ�
การหาค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� รงดัันดิินด้้านข้้างที่่�สภาวะอยู่่�
นิ่่ง� (Ko) ของดิินนั้้น� สามารถหาค่่าได้้ทั้้ง� จากการทดสอบใน
สนาม (In-Situ Tests) และ การทดสอบในห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ซึ่่�งโดยทั่่�วไปแล้้วจะสามารถคำำ�นวณได้้จากสมการที่่� 1
		
เมื่่�อ

(1)

	คืือ ค่่าความเค้้นประสิิทธิิผลในแนวราบ
	คืือ ค่่าความเค้้นประสิิทธิิผลในแนวดิ่่�ง
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Samples) ที่่�ความลึึกไม่่เกิิน 8 เมตรในเครื่่�องทด
สอบแรงอััดแบบสามแกน (Triaxial Tests) ด้้วยวิิธีี
Ko -Consolidated Undrained Triaxial Test เมื่่อ� การ
อััดตััวคายน้ำำ��หลััก (Primary Consolidation) สิ้้น� สุุดลง
จึึงได้้หาค่่า Ko ของดิินเหนีียวที่่�อยู่่ทั้้� ง� ในสภาวะอััดตััวคาย
น้ำำ��ปรกติิ (Normally Consolidated Clay, NC) และ
อััดตััวคายน้ำำ��มากกว่่าปรกติิ (Overconsolidated Clay,
OC) จากผลการทดสอบ พบว่่า ค่่า Ko ของดิินเหนีียวอ่่อน
กรุุงเทพในสภาวะ NC นั้้น� มีีค่่าอยู่่ร� ะหว่่างประมาณ 0.55
ถึึง 0.62 โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณ 0.60 นอกจากนั้้�น
ยัังนำำ�เสนอสมการเพื่่�อใช้้หาค่่า Ko ของดิินเหนีียวอ่่อน
กรุุงเทพทั้้�งในสภาวะ NC และ OC โดยใช้้โครงสร้้าง
สมการที่่�นำำ�เสนอโดย Mayne และ Kulhawy [8] เมื่่�อ
ค่่ามุุมของแรงเสีียดทานภายในประสิิทธิิผล (Effective
Angle of Internal Friction, ø’) เท่่ากัับ 20.5o ซึ่่�งได้้
จากผลการทดสอบการรัับแรงเฉืือน
การทดสอบเพื่่�อหาค่่า Ko ในสนาม สามารถทำำ�ได้้โดย
ใช้้เครื่่�องมืือทดสอบเช่่น Cone Penetrometer Test
(CPT), Pressuremeter และ Dilatometer [9-14]
Prust และคณะ [12] ได้้เปรีียบเทีียบค่่า Ko ของดิิน
เหนีียวอ่่อนกรุุงเทพในโครงการก่่อสร้้างรถไฟฟ้้าสาย
สีีน้ำำ��เงิินซึ่่�งหาได้้จากการทดสอบในห้้องปฏิิบััติิการโดย
ใช้้สมการของ Jacky [1] กัับการทดสอบในสนามด้้วย
เครื่่อ� ง Self-boring Pressuremeter พบว่่า มีีค่่าเท่่ากัับ
0.75 และ 0.1 ถึึง 0.3 ตามลำำ�ดัับ Likitlersuang และ
คณะ [15] ได้้ทดสอบหาค่่า Ko ด้้วยเครื่่อ� ง Pressurmeter
Called Lateral Load Test ของดิินเหนีียวกรุุงเทพใน
โครงการก่่อสร้้างรถไฟฟ้้าสายสีีน้ำำ��เงิินส่่วนต่่อขยายซึ่่�ง
คำำ�นวณด้้วยสมการที่่� 1 โดยที่่�ค่่าแรงเค้้นรวมในแนวราบ
(Total Horizontal Stress) หาได้้จากสามวิิธีคืี อื Creep
Curve Method, Marsland & Randolph method
[16] และ Hawkins method [17] ส่่วนค่่าแรงดัันน้ำำ��
(Pore-Water Pressure) ที่่�ใช้้นั้้�นมีีการคำำ�นึึงถึึงผล
กระทบของการสููบน้ำำ��ใต้้ดินิ ในเขตพื้้�นที่่ก� รุุงเทพซึ่่ง� วััดจาก
ค่่าจริิงในสนามด้้วยเครื่่�อง Standpipe Piezometer
และ Electric Piezometer ผลการศึึกษา พบว่่า ค่่า Ko
ในชั้้�นดิินเหนีียวอ่่อนจากวิิธีี Hawkins method มีีค่่า

เฉลี่่�ยประมาณ 0.68 ส่่วนค่่าที่่�ได้้จากวิิธีี Creep Curve
Method และ Marsland & Randolph Method มีี
ลัักษณะเกาะกลุ่่�มกัันโดยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ประมาณ 0.5
Vardhanabhuti [18] ได้้ศึึกษาและออกแบบเครื่่อ� ง
ทดสอบเพื่่�อหาค่่า Ko โดยใช้้เครื่่�อง Oedometer แบบ
พิิเศษซึ่่�งจะมีีวงแหวนภายในทำำ�จาก Highly Polished
Stainless Steel และติิดตั้้�งอุุปกรณ์์วััดแรงดัันด้้านข้้าง
โดยตััวอย่่างทรายที่่�ใช้้ทดสอบนั้้�นคืือ Ottawa Sand,
Lake Michigan Beach Sand, และ Niigata Sand
โดยเส้้นผ่่านศููนย์์กลางด้้านในและความสููงของวงแหวน
มีีค่่าเท่่ากัับ 76.2 มม. และ 25.4 มม. ตามลำำ�ดัับ บริิเวณ
กึ่่�งกลางของวงแหวนเป็็น Diaphragm ที่่�มีีความหนา
0.254 มม. ซึ่่ง� ติิดตั้้ง� Strain Gauges เพื่่�อตรวจสอบการ
ยืืดหดตััว (Lateral Deformation) ของ Diaphragm ซึ่่ง�
ถููกควบคุุมโดยแรงดัันด้้วย Silicone Oil Chamber ซึ่่�ง
แน่่นอนว่่าการทดสอบด้้วยเครื่่�องมืือดัังกล่่าวย่่อมทำำ�ให้้
ดิินเกิิดการทรุุดตััวในแนวดิ่่�งได้้อย่่างสมบููรณ์์มากกว่่าการ
ใช้้เครื่่�องทดสอบแรงอััดแบบสามแกน (Triaxial Tests)
แต่่ก็็ไม่่สามารถนำำ�ตัวั อย่่างที่่�มีขี นาดเล็็กนี้้ไ� ปเฉืือนเพื่่�อดูู
พฤติิกรรมการรัับแรงและการเสีียรููปต่่อไปได้้
Chattonjai และ Yathuam [19] ได้้ออกแบบและ
ประดิิษฐ์์อุุปกรณ์์วััดแรงดัันด้้านข้้างเพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการ
ทดสอบพฤติิกรรมการรัับแรงเฉืือนแบบไม่่ระบายน้ำำ��
ของดิินเหนีียวอ่่อนกรุุงเทพภายใต้้สภาวะแวดล้้อมแบบ
ความเครีียดในระนาบ การทราบค่่าแรงดัันด้้านข้้างของ
ดิินนั้้น� จะเป็็นประโยชน์์อย่่างมากในการหาค่่า Ko เมื่่อ� การ
อััดตััวคายน้ำำ��หลัักสิ้้�นสุุดลง อีีกทั้้�งยัังสามารถวิิเคราะห์์
ทางเดิินของความเค้้นโดยใช้้แรงเค้้นครบทั้้�ง 3 มิิติิ
เมื่่อ� ดิินถููกเฉืือนภายใต้้สภาวะแวดล้้อมแบบความเครีียด
ในระนาบ (Plane Strain Condition) อุุปกรณ์์นี้้�
ทำำ�งานโดยใช้้หลัักการสมดุุลด้้วยแรงดัันลมคืือ เมื่่�อแรง
ดัันทั้้�งสองข้้างของแผ่่น Diaphragm มีีค่่าเท่่ากััน แผ่่น
Diaphragm ก็็จะไม่่เกิิดการเสีียรููปและอยู่่ใ� นสภาวะสมดุุล
ดัังนั้้�นที่่�จุุดสมดุุลนี้้�จะสามารถวััดค่่าแรงดัันดิินที่่�สััมผััส
กัับแผ่่น Diaphragm ได้้จากค่่าแรงดัันลมที่่�ทำำ�ให้้แผ่่น
Diaphragm อยู่่ใ� นสภาวะสมดุุลนั่่น� เอง โดยงานวิิจัยั นี้้จ� ะ
นำำ�เอาอุุปกรณ์์ดังั กล่่าวมาใช้้ในขั้้น� ตอนการสร้้างโครงสร้้าง
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ใหม่่ให้้กัับดินิ เหลวประกอบตััวใหม่่ (Remolded Clay)
เพื่่�อวััดค่่าแรงเค้้นประสิิทธิิผลในแนวราบ (Horizontal
Effective Stress, ) ก่่อนที่่�จะถอดแผ่่นประกบด้้าน
ข้้างออกเพื่่�อเปลี่่ย� นแปลงเงื่่อ� นไขสภาวะแวดล้้อมและลด
แรงเสีียดทานระหว่่างกระบวนการอััดตััวคายน้ำำ�� ซึ่่ง� หาก
ไม่่มีีอุปุ กรณ์์ดังั กล่่าวก็็จะไม่่สามารถปรัับให้้แรงเค้้นรวม
ด้้านข้้าง (Horizontal Total Stress, ) ของตััวอย่่าง
ดิินเป็็นศููนย์์ส่่งผลให้้ไม่่สามารถถอดแผ่่นประกบด้้านข้้าง
ออกได้้โดยที่่�ดิินไม่่เกิิดการเคลื่่�อนตััว ซึ่่�งรายละเอีียดจะ
กล่่าวต่่อไปในขั้้น� ตอนการทดสอบ อุุปกรณ์์ดังั กล่่าวนี้้�ให้้
ค่่าที่่�มีีความเป็็นเส้้นตรงดีีมาก โดยมีีค่่า R2 = 0.9992
และมีีความละเอีียดในการเท่่ากัับ ±0.425 kPa
งานวิิจัยั นี้้นำ� ำ�เสนอชุุดเครื่่อ� งมืือและวิิธีกี ารทดสอบเพื่่�อ
หาค่่า Ko ของดิินเหนีียวอ่่อนกรุุงเทพ (Soft Bangkok
Clay) ในสภาวะอััดตััวคายน้ำำ�� ปรกติิ โดยการทรุุดตััวใน
ระหว่่างกระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��จะเป็็นการทรุุดตััวใน
แนวดิ่่�ง นอกจากนั้้น� ตััวอย่่างดิินที่่�ได้้หลัังการอััดตััวคาย
น้ำำ��สิ้้�นสุุดลงจะสามารถนำำ�ไปทดสอบการรัับแรงเฉืือน
ทัันทีี โดยไม่่ต้้องตััดแต่่งตััวอย่่างและไม่่ต้้องเคลื่่�อนย้้าย
ตััวอย่่างออกจากอุุปกรณ์์เตรีียมตััวอย่่าง ในบทความนี้้�
จะแสดงเฉพาะการใช้้ชุุดเครื่่�องมืือดัังกล่่าวในการหาค่่า
Ko เท่่านั้้�น
2. การจััดหาตััวอย่่างดิินเหนีียว
	ตััวอย่่างดิินที่่�นำำ�มาทดสอบเป็็นชั้้�นดิินเหนีียวอ่่อนที่่�
ความลึึก 3-4 เมตร จากเขตลาดกระบััง กรุุงเทพมหานคร
ซึ่่�งห่่างจากสนามบิินสุุวรรณภููมิิไปทางทิิศตะวัันออก
เฉีียง-เหนืือเป็็นระยะทางประมาณ 7 กิิโลเมตร ดิินที่่�นำำ�
มาใช้้นั้้น� มีีค่่าปริิมาณน้ำำ��ตามธรรมชาติิ (Natural Water
Content) เท่่ากัับ 120% ค่่าขีีดจำำ�กัดั พลาสติิก (Plastic
Limit, PL) และค่่าขีีดจำำ�กััดเหลว (Liquid Limit, LL) ที่่�
54% และ 122% ซึ่่�งเมื่่�อจำำ�แนกประเภทดิินตามระบบ
Unified Soil Classification จะได้้เป็็น CH และเมื่่อ� นำำ�
ไปหาค่่าความถ่่วงจำำ�เพาะ (Specific Gravity) มีีค่่าเท่่ากัับ
2.74 เมื่่อ� พิิจารณาค่่าปริิมาณน้ำำ�� จะพบว่่าดิินนี้้เ� ป็็นดิินที่่�
มีีค่่าปริิมาณน้ำำ�สู
� งู และเป็็นดิินเหนีียวอ่่อนมากเนื่่อ� งจาก
มีีค่่าปริิมาณน้ำำ��ตามธรรมชาติิใกล้้เคีียงกัับค่่าพิิกััดเหลว
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3. เครื่่�องมืือทดสอบ
เครื่่�องมืือและโปรแกรมควบคุุมอััตโนมััติิที่่�ใช้้ในการ
ทดสอบเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ได้้มีีการพััฒนาขึ้้�นใหม่่ภายใน
ภาควิิชาวิิศวกรรมโยธา มหาวิิทยาลััยบููรพา โดยมีีจุดุ มุ่่ง�
หมายในการสร้้างเครื่่�องมืือทดสอบที่่�มีีความสามารถ
หลากหลาย ซึ่่�งในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงการใช้้งานเพื่่�อ
หาค่่า Ko เป็็นหลััก องค์์ประกอบหลัักของเครื่่อ� งทดสอบ
ที่่�สำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
3.1 เซลล์์ทดสอบ
		 เหตุุผลสำ�คั
ำ ญั ที่่�ต้อ้ งออกแบบเซลล์์ทดสอบขึ้้�นมา
ใหม่่คืือต้้องการจำำ�ลองสภาพจริิงที่่เ� กิิดขึ้้น� ในสนามได้้อย่่าง
สมบููรณ์์ ขนาดของตััวอย่่างดิินหลัังจากที่่ก� ารอััดตััวคายน้ำำ��
สิ้้น� สุุดลงคืือ กว้้าง 90 mm ลึึก 50 mm และสููง 130 mm
รููปที่่� 3 แสดงภาพแผ่่นประกบ B (ดููรููปที่่� 4) ของเซลล์์
ทดสอบซึ่่ง� ติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์วัดั แรงดัันดิินด้้านข้้างที่่�นำำ�เสนอ
โดย Chattonjai และ Yathuam [19] สมบััติิเด่่นของ
เซลล์์ทดสอบตััวนี้้�อีีกประการคืือสามารถปรัับเปลี่่�ยน
เงื่่อ� นไขสภาวะแวดล้้อมได้้อย่่างง่่ายดายทั้้�งแบบทรุุดตััว
ในหนึ่่ง� มิิติิ (One-Dimensional Consolidation, 1-D)
แบบความเครีียดในระนาบ (Plane Strain, PS) และแบบ
สมมาตรรอบแกน (Axisymmetric, AS) ซึ่่ง� ในงานวิิจัยั
นี้้จ� ะใช้้เงื่่อ� นไขสภาวะแวดล้้อม (Boundary Condition)
แบบ 1-D (ดัังแสดงในรููปที่่� 4) เมื่่อ� อยู่่ใ� นขั้้น� ตอนการสร้้าง
โครงสร้้างดิินเหนีียวประกอบตััวใหม่่โดยใช้้แผ่่นประกบ
ด้้านข้้างทั้้�งสี่่�ด้า้ นเป็็นตััวบังั คัับไม่่ให้้ดินิ ตััวอย่่างเกิิดการ
เคลื่่อ� นตััวด้า้ นข้้าง และใช้้แบบ AS ในขั้้น� ตอนการอััดตััว
คายน้ำำ�� (ดัังแสดงในรููปที่่� 5) โดยจะถอดแผ่่นประกบทั้้�ง
4 ด้้านออก เทคนิิคและวิิธีีการในการถอดแผ่่นประกบ
ออกนั้้�นจะกล่่าวถึึงในขั้้�นตอนการทดสอบ
		 อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ� งจากแผ่่นประกบ B นั้้น� มีีขนาด
ใหญ่่และไม่่ได้้ขึ้้�นรููปจากโลหะที่่�มีีสััมประสิิทธิ์์�ของการ
ขยายตััวจากความร้้อนต่ำำ�� (Low-Thermal Expanssion Coefficient) จึึงทำำ�ให้้มีีผลกระทบของอุุณหภููมิิ
เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องในการวััดค่่าแรงดัันด้้านข้้าง ดัังนั้้�นงาน
วิิจััยนี้้�จึึงต้้องมีีการปรัับแก้้ผลกระทบเนื่่�องจากอุุณหภููมิิ
ซึ่่�งสามารถอธิิบายได้้จากสมการที่่� 2 อุุณหภููมิิของแผ่่น
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รููปที่่� 3 แผ่่นประกบ B

รููปที่่� 4 การทรุุดตััวในหนึ่่�งมิิติิ (One-Dimensional
Consolidation, 1D)

ประกบจะสามารถวััดได้้โดยการฝัังเซนเซอร์์วัดั อุุณหภููมิิ
ไว้้ในแผ่่นประกบ B
							
(2)
									
เมื่่�อ
		 = ค่่าคงที่่ซึ่� ง่� เป็็นค่่าความชัันของกราฟความสััมพัันธ์์
ระหว่่างแรงดัันไฟฟ้้า (Volt) กัับหน่่วยแรงที่่ก� ระทำำ� (kPa)
		 = ค่่าคงที่่ซึ่� ง่� มีีค่่าเท่่ากัับค่่าความชัันของกราฟความ
	สััมพัันธ์์ระหว่่างแรงดัันไฟฟ้้าของเซ็็นเซอร์์วัดั อุุณหภููมิิ
	กัับชุดุ สเตรนเกจที่่�ติดิ ตั้้ง� ไว้้ภายในอุุปกรณ์์วัดั แรงดััน
	ด้้านข้้าง
= ค่่าการเปลี่่ย� นแปลงแรงดัันไฟฟ้้าชุุดสเตรนเกจ
	ที่่�ติดิ ตั้้ง� ไว้้ภายในอุุปกรณ์์วัดั แรงดัันด้้านข้้าง
= ค่่าการเปลี่่ย� นแปลงแรงดัันไฟฟ้้าจากเซนเซอร์์
วััดอุุณหภููมิิ
		 = ค่่าแรงดัันลมที่่ใ� ช้้รักั ษาสมดุุลของแผ่่นไดอะแฟรม
ในขณะนั้้น� (kPa)
		 = ค่่าแรงดัันด้้านข้้างหลัังการปรัับแก้้อุณุ หภููมิิ (kPa)
		
		 ภายในเซลล์์ทดสอบติิดตั้้ง� ถุุงยางที่่มี� ขี นาดเส้้นรอบ
วงเท่่ากัับเส้้นรอบวงของเซลล์์ทดสอบ ถุุงยางนี้้จ� ะถููกยึึด
ติิดกัับด้า้ นข้้างของหิินพรุุนด้้วยกาวร้้อน (cyanoacrylate)
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ถุงุ ยางเกิิดการย่่นระหว่่างดิินเหลวเกิิด
การทรุุดตััว โดยหิินพรุุนดัังกล่่าวจะมีีการติิดตั้้ง� ตะแกรง

รููปที่่� 5 เงื่่�อนไขสภาวะแวดล้้อมแบบสมมาตรรอบแกน
เดีียว (Axisymmetric, AS)
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สแตนเลสเบอร์์ 500 ในด้้านที่่�หิินพรุุนจะสััมผััสกัับดิิน
เหลวโดยตรงเพื่่�อกัันไม่่ให้้เม็็ดดิินเหนีียวเล็็ดลอดออกไป
ให้้ได้้มากที่่�สุุด จากการทดสอบพบว่่ามีีตะกอนดิินเพีียง
เล็็กน้้อยที่่�สามารถเล็็ดลอดออดมาได้้แต่่มีีปริิมาณน้้อย
มากจนไม่่มีีนััยสำำ�คััญ
3.2 เฟรมกดดิิน
		 เนื่่อ� งจากต้้องการกระบวนการสร้้างโครงสร้้างดิิน
ในขณะที่่�ดินิ อยู่่ใ� นสภาวะของเหลวและอััดตััวคายน้ำำ��ของ
ดิินตััวอย่่างบนชุุดเครื่่อ� งมืือทดสอบเดีียวกัันโดยไม่่ต้้องมีี
การตััดแต่่งหรืือย้้ายตััวอย่่าง งานวิิจัยั นี้้�จึึงสร้้างเฟรมกด
ดิินที่่�มีสี มบััติพิิ เิ ศษขึ้้น� มาใหม่่ดัังแสดงในรููปที่่� 6 โดยแบ่่ง
ระบบควบคุุมการทำำ�งานแบบอััตโนมััติิดัังต่่อไปนี้้�
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		 3.2.1 ระบบที่่� 1 ควบคุุมแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง
			 ระบบนี้้�จะใช้้ในขั้้�นตอนการสร้้างโครงสร้้าง
ใหม่่ให้้กัับดิินผ่่านกระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��ในแนวดิ่่�ง
(Consolidation) ซึ่่�งจะต้้องควบคุุมแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง
ให้้คงที่่�ตลอดเวลา การให้้แรงเค้้นในแนวดิ่่�งจะอาศััยการ
จ่่ายแรงลมผ่่านอุุปกรณ์์ควบคุุมแรงดัันลมด้้วยสััญญาณ
ไฟฟ้้า (Electro-Pneumatic Regulator) ทำำ�งานร่่วม
กัับโหลดเซลล์์ (Load Cell) ภายใต้้โปรแกรมควบคุุม
แบบป้้อนค่่ากลัับ (Closed-Loop Control) ซึ่่�งมีีหลััก
การทำำ�งานดัังแสดงในรููปที่่� 7 โดยแรงกดที่่�สร้้างขึ้้�นจะ
กระทำำ�ผ่่านคานบัังคัับไปยัังโหลดเซลล์์ (Load cell) คาน
บัังคัับทำำ�หน้้าที่่�บัังคัับให้้แกนส่่งกำำ�ลัังมีีความมั่่�นคงและ
สามารถส่่งแรงไปที่่�จุุดกึ่่�งกลางของดิินตััวอย่่างได้้อย่่าง
แม่่นยำำ� โดยจะต้้องอาศััยลููกปืืนสไลด์์ (Linear Slide
Bearing) เพื่่�อลดแรงเสีียดทานระหว่่างแกนส่่งกำำ�ลัังกัับ
คานบัังคัับ อย่่างไรก็็ตามแรงเสีียดทานดัังกล่่าวจะไม่่มีี
ผลต่่อการวััดค่่าแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง เนื่่�องจากตำำ�แหน่่งที่่�
ติิดตั้้�งโหลดเซลล์์อยู่่�ใต้้คานบัังคัับ เมื่่�อแรงส่่งผ่่านโหลด
เซลล์์ลงสู่่�ตััวอย่่างแล้้ว ตััวโหลดเซลล์์จะวััดค่่าแรงดัันที่่�
เกิิดขึ้้น� และส่่งกลัับไปยัังชุุดควบคุุมเพื่่�อตรวจสอบความ
ถููกต้้องของค่่าแรงกระทำำ�ที่่�สั่่ง� โดยโปรแกรมควบคุุมการ
ทำำ�งาน เมื่่อ� แรงกระทำำ�ที่่เ� กิิดขึ้้น� ผิิดเพี้้�ยนจากแรงกระทำำ�
ที่่�กำำ�หนด ระบบจะปรัับแก้้แรงดัันลมผ่่านชุุดคำำ�สั่่ง� อีีกครั้้ง�
เพื่่�อให้้ค่่าแรงเค้้นผิิดพลาดไม่่เกิินค่่าที่่�ยอมให้้ (±0.4 kPa)
ระบบจะตรวจสอบแบบนี้้�ทุกุ ๆ 4 วิินาทีีเพื่่�อให้้ได้้ค่่าที่่�ถูกู
ต้้องและแม่่นยำำ�ที่่�สุุด
3.2.2 ระบบที่่� 2 การปรัับแก้้ค่่าเนื่่�องจากแรงดึึง
		ของถุุงยาง

รููปที่่� 6 ส่่วนประกอบของเฟรมกดดิิน

			 ในกระบวนการสร้้างโครงสร้้างดิินด้้วยการอััด
ตััวคายน้ำำ��ในหนึ่่ง� มิิติิ ถุุงยางจะถููกดึึงให้้ยืดื ออกตามค่่าที่่�
ได้้คำำ�นวณไว้้เพื่่�อที่่�จะรองรัับการทรุุดตััวของดิินเหลวที่่�
จะเกิิดขึ้้�นซึ่่�งสามารถคำำ�นวณได้้จากผลการทดสอบการ
อััดตััวคายน้ำำ��ในหนึ่่�งมิิติิด้้วยเครื่่�อง Oedometer ดััง
นั้้�นนอกจากจะมีีแรงกดที่่�สร้้างโดยกระบอกลมนิิวเมติิก
ด้้วยระบบที่่� 1 แล้้ว ยัังมีีแรงหดกลัับของถุุงยางเพิ่่�มเข้้ามา
อีีกด้้วย ซึ่่ง� ส่่งผลให้้แรงที่่�กดด้้านบนของตััวอย่่างมากกว่่า
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รููปที่่� 7 ระบบควบคุุมแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง (Stress Control)

ค่่าที่่�ตั้้�งไว้้ซึ่่�งไม่่สามารถอ่่านแรงดึึงกลัับถุุงยางนี้้�ได้้จาก
โหลดเซลล์์ จากการทดสอบค่่าแรงดึึงกลัับของถุุงยางจะ
แปรผัันตามระยะยืืด ด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งจำำ�เป็็นจะต้้องปรัับแก้้
ค่่าแรงกดเนื่่อ� งจากแรงดึึงกลัับของถุุงยางเพื่่�อให้้ได้้ค่่าแรง
กดรวมที่่�แท้้จริิงโดยใช้้สมการที่่� 3 ในการคำำ�นวณค่่าแรง
โดยจะต้้องสอบเทีียบเพื่่�อหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างระยะ
ยืืดของถุุงยางกัับค่่าความเปลี่่ย� นแปลงของความเค้้นใน
แนวดิ่่�งที่่�อ่่านได้้จากโหลดเซลล์์เพื่่�อมาปรัับแก้้
								

(3)

เมื่่�อ
		 = ความเค้้นรวมในแนวดิ่่�ง (kPa)
				 = ความเค้้นในแนวดิ่่�งที่่ส� ร้้างจากกระบอกลม
นิิวเมติิกจากการเปิิดใช้้งานระบบที่่� 1 (kPa)
				 = ความเค้้นในแนวดิ่่�งที่่เ� กิิดจากแรงดึึงกลัับ
ของถุุงยาง (kPa)
			
= ค่่าความเปลี่่ย� นแปลงของแรงดัันไฟฟ้้าที่่�
ออกมาจากโหลดเซลล์์ (Volt)			
		 = ค่่าคงที่่�ซึ่่�งเป็็นค่่าความชัันของกราฟความ
	สััมพัันธ์์ระหว่่างแรงดัันไฟฟ้้าจากโหลดเซลล์์ (Volt)
	กัับหน่่วยแรงที่่�กระทำำ� (kPa)
		 = ค่่าคงที่่�ซึ่่�งเป็็นค่่าความชัันของกราฟความ

	สััมพัันธ์์ระหว่่างระยะยืืดตััวของถุุงยาง (mm) กัับ	
หน่่วยแรงดึึงกลัับของถุุงยาง (kPa)
		 = ระยะยืืดของถุุงยาง (mm)
3.2.3 ระบบที่่� 3 การควบคุุมการเคลื่่�อนตััวด้้าน
ข้้าง (Lateral strain Control) และควบคุุมการลดลง
ของค่่าแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง (Vertical Stress Control)

			ถึึงแม้้ว่่าตััวเซลล์์ทดสอบจะมีีอุุปกรณ์์วััดแรง
ดัันด้้านข้้างและสามารถคำำ�นวณค่่า Ko ได้้หลัังการอััดตััว
คายน้ำำ��สิ้้�นสุุดลงโดยที่่�เซลล์์ทดสอบยัังอยู่่�ภายใต้้สภาวะ
แวดล้้อมแบบหนึ่่�งมิิติิ (รููปที่่� 4) แต่่งานวิิจััยนี้้�เห็็นว่่าการ
ใช้้แผ่่นประกบทั้้�ง 4 ด้้านนั้้�นยัังมีีปััญหาในเรื่่�องของแรง
เสีียดทานที่่เ� กิิดขึ้้น� ระหว่่างแผ่่นประกบกัับถุุงยางถึึงแม้้ว่่า
จะมีีการใช้้สารหล่่อลื่่�นทาบริิเวณด้้านข้้างของตััวอย่่าง
แล้้วก็ต็ าม ซึ่่ง� ในประเด็็นนี้้จ� ะแตกต่่างกัับกรณีีที่่ใ� ช้้เครื่่อ� ง
ทดสอบแรงอััดแบบสามแกน (Triaxial Tests) ที่่�ด้้าน
ข้้างของถุุงยางเป็็นน้ำำ��จึึงสามารถตััดปััญหาแรงเสีียดทาน
ออกไปได้้ ดัังนั้้�นจึึงต้้องเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขสภาวะแวดล้้อม
ของตััวอย่่างให้้เป็็นแบบ AS (รููปที่่� 5) หลัังกระบวนการ
สร้้างโครงสร้้างดิินใหม่่สิ้้�นสุุดลง โดยรายละเอีียดของ
วิิธีีการเปลี่่�ยนนั้้�นจะอธิิบายต่่อไปในหััวข้้อขั้้�นตอนการ
ทดสอบ จากการทดสอบพบว่่าดิินตััวอย่่างถููกรบกวนใน
ขณะที่่�แผ่่นประกบถููกถอดออก ดัังนั้้�นจึึงต้้องทำำ�การอััด

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 45 ฉบัับที่่� 1 มกราคม-มีีนาคม 2565

ตััวคายน้ำำ��ในหนึ่่ง� มิิติอีิ กี ครั้้ง� แต่่เนื่่�องจากเซลล์์ทดสอบนี้้�
ไม่่มีีเซลล์์ครอบด้้านนอกจึึงไม่่สามารถให้้แรงบีีบอัดั ด้้าน
ข้้างจากน้ำำ�� (Cell Pressure) เพื่่�อไปสร้้างแรงเค้้นได้้เหมืือนการ
ทดสอบด้้วยเครื่่อ� งทดสอบแรงอััดแบบสามแกน ดัังนั้้น� จะไม่่
สามารถใช้้วิธีิ กี ารเดีียวกัันได้้ เพื่่อ� แก้้ปัญั หาดัังกล่่าว งานวิิจัยั
นี้้จึึ� งใช้้แรงดัันน้ำำ��ที่่เ� ป็็นลบ (Negative Water Pressure)
เข้้ามาแทนการใช้้ Cell Pressure ในการสร้้างแรงบีีบอัดั
ด้้านข้้าง (Confining Pressure) แต่่อย่่างไรก็็ตาม การใช้้
Negative Water Pressure นั้้น� จะทำำ�ให้้ดินิ เกิิดการอััดตััว
คายน้ำำ��แบบเท่่ากัันทุุกทิิศทาง (Isotropic Consolidation)
ซึ่่ง� ไม่่ตรงตามพฤติิกรรมจริิงในสนามที่่ก� ารอััดตััวคายน้ำำ��จะ
เกิิดขึ้้น� เฉพาะในแนวดิ่่�ง งานวิิจัยั นี้้�จึึงได้้สร้้างระบบควบ
คุุมเพื่่�อบัังคัับให้้ดิินยัังอยู่่�ภายใต้้สภาวะอััดตััวคายน้ำำ��ใน
หนึ่่�งมิิติิ
			 ระบบนี้้�จะใช้้การเคลื่่อ� นตััวทางด้้านข้้างมาเป็็น
ตััวควบคุุมการเคลื่่�อนตััวในแนวดิ่่�งเพื่่�อรัักษาไม่่ให้้ตััว
อย่่างดิินที่่�อยู่่�ระหว่่างการอััดตััวคายน้ำำ��ด้้วยแรงดัันลบ
(Vacuum Consolidation) เกิิดการหดตััวด้า้ นข้้าง โดย
ระบบจะประสานการทำำ�งานระหว่่างเซนเซอร์์วััดระยะ
ที่่�ติิดตั้้�งไว้้ด้้านข้้างของตััวอย่่างทั้้�ง 4 ด้้านดัังแสดงใน
รููปที่่� 5 กัับเซอร์์โวมอเตอร์์ที่่�ติิดตั้้�งไว้้กัับเฟรมกดดิินโดย
มีีหลัักการทำำ�งานดัังแสดงในรููปที่่� 8 เมื่่�อระบบตรวจจัับ
ได้้ว่่าผลรวมของการเคลื่่�อนตััวด้้านข้้างทั้้�งสี่่�ด้้านมีีผล
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เป็็นลบ (หดตััว) ระบบจะสั่่�งให้้เซอร์์โวมอเตอร์์ทำำ�งาน
เพื่่�อกดดิินอย่่างช้้าๆ ตััวอย่่างดิินก็็จะเกิิดการขยายตััว
ด้้านข้้าง ระบบจะกดตััวอย่่างดิินจนกว่่าค่่าการเคลื่่�อน
ตััวด้้านข้้างจะกลัับมาเป็็นศููนย์์ แต่่หากตััวอย่่างดิินไม่่
เกิิดการเคลื่่�อนที่่�ด้้านข้้าง ตััวอย่่างดิินก็็จะถููกปล่่อยให้้
กระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��ดำำ�เนิินต่่อไปด้้วยการกระตุ้้�น
ให้้เกิิดการไหลของน้ำำ��อัันเนื่่�องมาจากแรงดัันน้ำำ��ที่่�เป็็น
ลบประสานกัับแรงกดในแนวดิ่่�งจนกว่่ากระบวนการอััด
ตััวคายน้ำำ��จะสิ้้น� สุุดลงซึ่่ง� จะใช้้ค่่าการทรุุดตััวในแนวดิ่่�งมา
เป็็นตััวกำำ�หนด จากการใช้้งานโดยควบคุุมการเคลื่่อ� นตััว
ด้้านข้้างเพีียงอย่่างเดีียวพบว่่าเกิิดปััญหาระหว่่างกระ
บวนการอััดตััวคายน้ำำ�� เนื่่�องจากค่่าแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง
ลดลง (Unloading) ทั้้�งที่่�ดินิ ตััวอย่่างไม่่ได้้เกิิดการเคลื่่อ� น
ตััวทั้้�งในแนวดิ่่�งและแนวราบ ซึ่่�งปรากฏการณ์์นี้้�เรีียก
ว่่าการคลายความเค้้น (Stress Relaxation) ดัังนั้้�นจึึง
มีีการปรัับปรุุงระบบควบคุุมโดยการเพิ่่�มระบบป้้องกััน
การลดลงของค่่าแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง โดยใช้้โหลดเซลล์์ที่่�
ติิดตั้้ง� อยู่่ด้� า้ นบนของตััวอย่่างเป็็นตััวตรวจจัับ เมื่่อ� พบว่่า
ค่่าความเค้้นในปััจจุุบันั น้้อยกว่่าค่่าความเค้้นสููงสุุดในอดีีต
เกิิน 0.8 kPa ระบบก็็จะสั่่�งงานให้้เฟรมกดดิินเพิ่่�มแรง
กดเพื่่�อรัักษาแรงเค้้นในแนวดิ่่�งให้้คงที่่� แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ระบบดัังกล่่าวจะทำำ�งานก็็ต่่อเมื่่อ� การเคลื่่อ� นตััวด้า้ นข้้าง
รวมน้้อยกว่่า 0.1 มิิลลิิเมตร

รููปที่่� 8 ผัังการทำำ�งานของระบบการควบคุุมการ
เคลื่่�อนตััวด้้านข้้าง (Lateral strain Control) และ
การลดลงของค่่าแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง (Vertical Stress
Control)
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3.3 เครื่่�องปั่่�นดิินระบบแรงดููด (Vacuum Mixing)
		 สาเหตุุที่่�งานวิิจััยนี้้�ต้้องออกแบบเครื่่�องปั่่�นดิิน
ระบบแรงดููดเนื่่อ� งจากเซลล์์ทดสอบไม่่สามารถให้้แรงดััน
น้ำำ��ด้้านข้้าง (Cell Pressure) เหมืือนกัับการทดสอบใน
เครื่่อ� งแรงอััดสามแกน (Triaxial Tests) ดัังนั้้น� จึึงไม่่สามารถ
ที่่�จะใช้้หลัักการของการเพิ่่�มขึ้้�นของแรงดัันน้ำำ��ในตััว
อย่่างดิิน (Back Pressure) เท่่าๆ กัับการเพิ่่�มขึ้้น� ของแรง
ดัันน้ำำ��ด้้านข้้าง (Cell pressure) เพื่่�อทำำ�ให้้ตััวอย่่างอิ่่�ม
ตััวด้ว้ ยน้ำำ��ได้้ ด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งต้้องทำำ�การแก้้ปัญั หาโดยการทำำ�
ให้้ดิินเหลวก่่อนนำำ�ไปใช้้มีีสภาพอิ่่�มตััวด้้วยน้ำำ��ก่่อน
		 เครื่่�องปั่่�นดิินที่่�ใช้้ในการเตรีียมตััวอย่่างนี้้�มีีส่่วน
ประกอบ คืือ มอเตอร์์ ถัังปั่่น� ดิิน ใบพััด ชุุดควบคุุมความเร็็ว
รอบและทิิศทางของการหมุุนดัังรููปที่่� 9 โดยมีีหลัักการใน
การออกแบบคืือ มอเตอร์์สามารถปรัับความเร็็วในการ
หมุุนตั้้�งแต่่ 5-60 รอบ/นาทีี ตััวใบพััดออกแบบขึ้้�นใน
ลัักษณะเกลีียวลำำ�เลีียงและยัังสามารถหมุุนตามเข็็ม
นาฬิิกาเพื่่�อนำำ�ดินิ จากด้้านบนลงสู่่ด้� า้ นล่่างหรืือหมุุนทวน
เข็็มนาฬิิกาเพื่่�อนำำ�ดินิ จากด้้านล่่างขึ้้น� สู่่�ด้า้ นบนซึ่่ง� จะทำำ�
ให้้ให้้ดิินเหลวมีีเนื้้�อสม่ำำ��เสมอและสามารถกำำ�จััดฟอง
อากาศได้้อย่่างทั่่�วถึึง การออกแบบใบพััดให้้มีีช่่องว่่าง
4 ช่่อง เกลีียวใบพััดแต่่ละเกลีียวห่่าง 7.5 ซม. และทำำ�

รููปที่่� 9 เครื่่�องปั่่�นดิินระบบแรงดููด (Vacuum Mixing)

มุุมกัับแนวระดัับประมาณ 30o
		 เมื่่�อเปิิดเครื่่�องให้้ใบพััดหมุุนตามเข็็มนาฬิิกาดิิน
เหลวจะถููกรีีดออกมาจากช่่องของใบพััดทั้้�ง 4 ช่่องทำำ�ให้้
ฟองอากาศขนาดใหญ่่ที่่�อยู่่�ภายในดิินเหลวถููกบีีบออก
และดิินเหลวที่่�สััมผััสกัับแรงดัันลบภายในถัังปั่่�นจะช่่วย
กำำ�จััดฟองอากาศที่่�มีีขนาดเล็็กได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. การสร้้างโครงสร้้างดิิน
การสร้้างโครงสร้้างดิินโดยใช้้กระบวนการอััดตััวคาย
น้ำำ��สามารถสรุุปเป็็นขั้้�นตอนได้้ดัังต่่อไปนี้้�
1. นำำ�ดิินไปผสมน้ำำ��ที่่�ปริิมาณ 1.1 เท่่าของขีีดจำำ�กััด
เหลว (LL) แล้้วนำำ�ไปทดสอบการอััดตััวคายน้ำำ��ด้ว้ ยเครื่่อ� ง
Oedometer Test เพื่่�อนำำ�เอาผลการทดสอบนี้้�ไปคำำ�นวณ
ค่่าการทรุุดตััวเพื่่�อใช้้กำำ�หนดระยะดึึงถุุงยาง
2. ติิดตั้้ง� ถุุงยางเข้้ากัับแผ่่นกดด้้านล่่างและตรวจสอบ
ความสมบููรณ์์ของระบบสำำ�รองไฟและระบบเตืือนไฟฟ้้าดัับ
3. ตั้้�งระยะห่่างระหว่่างแผ่่นกดด้้านบนกัับแผ่่นกด
ด้้านล่่างให้้เท่่ากัับค่่าความสููงตััวอย่่างสุุดท้้าย (t=130
มิิลลิิเมตร) รวมกัับค่่าการทรุุดตััวที่่�จะเกิิดขึ้้�น (Δt) ซึ่่�ง
สามารถประเมิินได้้จากการคำำ�นวณด้้วยค่่าสััมประสิิทธิ์์ก� าร
ทรุุดตััวคายน้ำำ�� (Compressibility Index) ที่่�หาค่่าไว้้ใน
ขั้้น� ตอนที่่� 1 และปริิมาณน้ำำ��เริ่่ม� ต้้นของตััวอย่่างดิินเหลว
ที่่�ใช้้ จากนั้้�นติิดตั้้�งเส้้นใยจำำ�นวน 2 เส้้นเพื่่�อใช้้ในการเร่่ง
กระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��ดังั แสดงในรููปที่่� 10 โดยเส้้นใย
นี้้�สามารถยืืดหดตััวได้้พอสมควร การติิดตั้้�งเส้้นใยทั้้�ง 2
เส้้นควรดึึงให้้ตึึงเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการย้้ายตำำ�แหน่่ง
ระหว่่างฉีีดดิินเหลวเข้้าเซลล์์ทดสอบ
4. ปรัับระยะห่่างระหว่่างแผ่่นกดให้้เท่่ากัับค่่า t แล้้ว
ติิดตั้้ง� ปลายถุุงยางเข้้ากัับแผ่่นกดด้้านบน จากนั้้น� ทำำ�การ
ทาสารหล่่อลื่่น� ที่่ผิ� วิ ถุุงยางและแผ่่นประกบทั่่�งสี่่แ� ผ่่น ติิดตั้้ง�
แผ่่นประกบทั้้�งสี่่ด้� า้ นของตััวอย่่างเข้้ากัับเครื่่อ� งมืือทดสอบ
เพื่่�อสร้้างเงื่่�อนไขสภาวะแวดล้้อมแบบ 1-D
5. ดึึงถุุงยางกลัับไปที่่�ค่่า Δt ทิ้้�งไว้้อย่่างน้้อย 24
ชั่่�วโมงเพื่่�อให้้พฤติิกรรมการดึึงตััวกลัับของถุุงยางเป็็น
แบบยืืดหยุ่่�น (Elastic) ให้้มากที่่�สุุดดัังแสดงในรููปที่่� 11
6. ปรัับระยะการดึึงถุุงยางให้้กลัับมาที่่�ค่่าระยะยืืด
เท่่ากัับศูนู ย์์ (Δt=0) จากนั้้�นจึึงทำำ�การสอบเทีียบอุุปกรณ์์
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วััดค่่าหน่่วยแรงต่่างๆ ประกอบด้้วยโหลดเซลล์์ อุุปกรณ์์
วััดแรงดัันด้้านข้้าง และเซ็็นเซอร์์วัดั แรงดัันน้ำำ�� โดยใส่่แรง
ดัันลมเข้้าไปในเซลล์์ทดสอบซึ่่�งติิดตั้้�งถุุงยางไว้้ภายใน
เพื่่�อจำำ�ลองสภาวะที่่�มีแี รงดัันมากระทำำ� จากนั้้�นหาความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าแรงดัันไฟฟ้้ากัับค่่าแรงดัันลมซึ่่ง� ทำำ�ให้้
ได้้ค่่า และ ในสมการที่่� 2 และ 3 ตามลำำ�ดัับ
7. สอบเทีียบอุุปกรณ์์วััดการเคลื่่�อนที่่� (Linear Variaable Differential Transformer, LVDT) ของ Omega
รุ่่�น LD610-100
8. สอบเทีียบผลกระทบของอุุณหภููมิต่่ิ อการวััดค่่าแรง
ดัันด้้านข้้างเพื่่�อหาค่่า ในสมการที่่� 2 โดยการจำำ�ลอง
สภาวะการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิให้้ห้้องปฏิิบััติิการด้้วย
เครื่่�องปรัับอากาศ
9. สอบเทีียบผลกระทบของแรงดึึงกลัับของถุุงยาง
ต่่อค่่าความเค้้นอััดในแนวดิ่่�งเพื่่�อหาค่่า ในสมการที่่� 3
10. เตรีียมดิินเหลวโดยใช้้เครื่่�องปั่่�นดิินระบบแรง
ดููด (Vacuum Mixing) ซึ่่�งได้้อธิิบายส่่วนประกอบและ

หลัักการทำำ�งานแล้้วในหััวข้้อ 3.3 กระบวนการเริ่่�มจาก
นำำ�ตััวอย่่างที่่�เก็็บจากภาคสนามมาผสมน้ำำ��ให้้เหลวเป็็น
ครีีม จากนั้้�นเกลี่่�ยดิินเหลวที่่�เตรีียมไว้้แล้้วลงบนแผ่่น
พลาสติิกให้้มีีความหนาประมาณ 1 มิิลลิิเมตร ตากให้้
แห้้งในอุุณหภููมิิห้้องแล้้วนำำ�มาทุุบด้้วยค้้อนยางให้้เป็็น
เกล็็ดดิินขนาดเล็็กประมาณ 5-7 มิิลลิิเมตร จากนั้้�นนำำ�
เกล็็ดดิินที่่�ได้้ผสมกัับน้ำำ��ที่่�ผ่่านกระบวนการกรองแบบ
Reverse Osmosis (RO) ในเครื่่�องปั่่�นดิินระบบแรงดููด
โดยให้้มี่่�ค่่าปริิมาณความชื้้�นมากกว่่า liquid limit เพื่่�อ
ให้้ดินิ เหนีียวกลัับไปอยู่่ใ� นสภาวะของเหลว ปั่่�นดิินให้้เข้้า
กัับน้ำำ��โดยระหว่่างนี้้จ� ะใส่่แรงดัันสุุญญากาศที่่มี� ค่่ี าเท่่ากัับ
-60 kPa เข้้าไปในถัังปั่่�น ปั่่�นจนดิินเหลวเป็็นเนื้้อ� เดีียวกััน
แล้้วจึึงตรวจสอบระดัับความอิ่่ม� ตััวด้้วยน้ำำ�� (Degree Of
Saturation) ในเบื้้อ� งต้้น โดยใส่่แรงดัันสุุญญากาศที่่�มีค่่ี า
เท่่ากัับ -60 kPa เข้้าไปในถัังปั่่�นโดยไม่่มีีการปั่่�นดิินแล้้ว
ทิ้้�งไว้้ 24 ชั่่�วโมง หากดิินเหลวไม่่เกิิดการแตกร้้าวถืือว่่า
ดิินเหลวนี้้�อิ่่�มตััวด้้วยน้ำำ��

รููปที่่� 10 การติิดตั้้�งเส้้นใยจำำ�นวน 2 เส้้นเพื่่�อใช้้ในการเร่่ง
กระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��

รููปที่่� 11 การดึึงถุุงยาง
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11. ไล่่อากาศออกจะระบบทดสอบ กระบวนการนี้้�
ทำำ�ได้้โดยการไล่่น้ำำ��ที่่ถู� กู กำำ�จัดั อากาศ (De-aired water)
เข้้าไปในระบบทดสอบและถุุงยางที่่ถู� กู ติิดตั้้ง� ไว้้ก่่อนหน้้า
นี้้� น้ำำ��ที่่ใ� ส่่เข้้าไปจะเริ่่ม� ไล่่อากาศออกจากหิินพรุุนด้้านล่่าง
ขึ้้�นไปสู่่�หิินพรุุนด้้านบน เมื่่�อน้ำำ�� เต็็มถุุงให้้ดููดน้ำำ��ออกจาก
ทางด้้านบน น้ำำ��ที่่ถู� กู ดููดออกก็็จะทะลุุผ่่านหิินพรุุนด้้านบน
แล้้วนำำ�พาเอาอากาศที่่�อยู่่ใ� นระบบทั้้�งหมดกลัับเข้้าไปใน
ถัังอััดแรงดัันน้ำำ��อีกี ครั้้ง� ทำำ�ขั้้น� ตอนดัังกล่่าวประมาณ 6 ถึึง
8 รอบหรืือจนกว่่าจะไม่่มีีอากาศไหลเข้้าไปในถัังอััดแรง
ดัันน้ำำ�� ขั้้น� ตอนดัังกล่่าวจะต้้องทำำ�อย่่างระมััดระวัังเพื่่�อให้้
ระบบปราศจากอากาศ ถึึงแม้้ว่่าจะไม่่มีีวิธีิ กี ารประเมิินได้้
ว่่าอากาศทั้้ง� หมดในระบบหมดไปในขั้้น� ตอนนี้้ห� รืือไม่่ แต่่
จะมีีการประเมิินระดัับความอิ่่�มตััวของตััวอย่่างดิินก่่อน
เริ่่ม� กระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��ในขั้้น� ตอนที่่� 13 ด้้วยสมการ
ที่่� 4 ซึ่่�งถ้้าไม่่สามารถกำำ�จััดอากาศออกไปได้้ การตรวจ
สอบค่่าระดัับความอิ่่�มตััวด้ว้ ยน้ำำ��ในขั้้�นตอนที่่� 13 จะไม่่
ผ่่านและจะไม่่สามารถดำำ�เนิินการทดสอบต่่อไปได้้
12. นำำ�ดิินเหลวออกจากถัังปั่่�นดิินโดยดููดออกจาก
ทางด้้านล่่างของถัังปั่่�นเนื่่�องจากไม่่ต้้องการให้้ดิินที่่�ถููก
กำำ�จััดอากาศแล้้วในขั้้�นตอนที่่� 10 กลัับไปสััมผััสอากาศ
อีีกครั้้�ง ดิินเหลวจะถููกดููดเข้้ากระบอกฉีีดโดยใช้้ระบบ
การดููดดัังแสดงในรููปที่่� 12 ปล่่อยแรงดููดในถัังปั่่�นดิินให้้

เป็็นค่่าแรงดัันบรรยากาศ หลัังจากนั้้น� ให้้แรงดัันลมติิดลบ
กัับกระบอกอััดฉีีดดิินเหลวที่่�ตำำ�แหน่่งหมายเลข 5 เร่่ง
ความเร็็วรอบของใบพััดเครื่่อ� งปั่่�นดิินไปที่่� 60 รอบ/นาทีี
ในทิิศทางตามเข็็มนาฬิิกาเพื่่�อช่่วยผลัักดิินเหลวให้้ไหลเข้้า
สู่่ก� ระบอกอััดฉีีดดิินโดยไม่่ทำำ�ให้้เกิิดฟองอากาศในขณะ
ถ่่ายดิิน ใบพััดที่่�หมุุนตลอดเวลาจะช่่วยเกลี่่ย� ผิิวดินิ เหลว
ให้้ผิิวหน้้ามีีระดัับเสมอกัันซึ่่�งจะไม่่ทำำ�ให้้ดิินเหลวนั้้�นถููก
ดููดแบบกระจุุกตััวจนเกิิดรููอากาศทะลุุลงไปด้้านล่่าง เมื่่อ�
ดิินเหลวไหลเข้้าเต็็มกระบอกแล้้วจะนำำ�แผ่่นไดอะแฟรม
อลููมิเิ นีียมซึ่่ง� ซีีล (Seal) ด้้วยโอลิิง (O-Ring) เข้้ามาติิดตั้้ง�
เปิิดวาล์์วด้า้ นบนแผ่่นไดอะแฟรมอลููมิเิ นีียมแล้้วกดลงไป
ที่่�ด้า้ นบนของกระบอกอััดฉีีดดิินจนมีีดินิ เหลวไหลออกมา
เพื่่�อเป็็นการไล่่อากาศออกจากนั้้�นทำำ�การปิิดวาล์์ว
13. ฉีีดดิินเหลวเข้้าไปในเซลล์์ทดสอบที่่�ติดิ ตั้้ง� ถุุงยางไว้้
ภายใน โดยที่่�ภายในถุุงยางจะบรรจุุน้ำำ��ที่่ถู� กู กำำ�จัดั อากาศ
เข้้าไปเต็็มถุุงเพื่่�อรัักษาตำำ�แหน่่งของเส้้นใยที่่�ถููกติิดตั้้�งไว้้
แล้้วในขั้้น� ตอนที่่� 3 ถุุงยางจะต้้องถููกดึึงขึ้้น� ตามระยะการ
ทรุุดตััวในแนวดิ่่�ง ( Δt) ที่่�คำำ�นวณไว้้ก่่อนหน้้า ในการฉีีด
ดิินเหลวเข้้าไปในเซลล์์ทดสอบจะใช้้แรงกดจากกระบอก
ลมนิิวเมติิกกดผ่่านแผ่่นไดอะแฟรมอลููมิิเนีียมที่่�ติิดตั้้�ง
ภายในกระบอกฉีีด ขั้้�นตอนที่่� 12 เพื่่�อดัันดิินออกจาก
กระบอกให้้ไหลเข้้าไปในเซลล์์ทดสอบโดยการต่่อท่่อจาก

รููปที่่� 12 การนำำ�ดิินเหลวออกจากเครื่่�องผสมดิินเหลว
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กระบอกอััดฉีีดดิินเหลวเข้้ากัับเซลล์์ทดสอบ ในขั้้�นตอน
นี้้�ถือื เป็็นขั้้น� ตอนที่่�สำำ�คัญั มากอย่่างหนึ่่ง� เนื่่�องจากถ้้าการ
เชื่่อ� มต่่อระบบเข้้าด้้วยกัันมีีอากาศตกค้้างอยู่่จ� ะส่่งผลทำำ�ให้้
ระบบที่่�เตรีียมไว้้ในตอนแรกสููญเสีียสภาพความอิ่่�มตััว
ด้้วยน้ำำ�� ดัังนั้้�นก่่อนการเชื่่�อมระบบจะต้้องปล่่อยน้ำำ��ที่่�อยู่่�
ในถุุงยางออกมาทางวาล์์วด้า้ นล่่างของเซลล์์ทดสอบเพื่่�อ
ไล่่อากาศที่่�ค้า้ งอยู่่ใ� นท่่อลำำ�เลีียงดิินเหลวให้้หมดก่่อนและ
ต้้องปล่่อยให้้น้ำำ��ไหลออกจากท่่อตลอดระหว่่างที่่�มีีการ
เชื่่�อมต่่อระบบ
ในการดัันดิินเหลวเข้้าสู่่เ� ครื่่อ� งมืือทดสอบดัังแสดงในรููป
ที่่� 13 ดิินเหลวจะไหลจากด้้านล่่างขึ้้น� สู่่ด้� า้ นบน ระหว่่างนี้้�
จะค่่อยๆ ระบายน้ำำ��ส่่วนเกิินที่่�อยู่่ภ� ายในถุุงยางออกทาง
ท่่อระบายน้ำำ��และดิินส่่วนเกิิน ระหว่่างฉีีดดิินเหลวจะ
ต้้องมีีการระบายน้ำำ��ในถุุงยางออกเป็็นระยะๆ เพื่่�อให้้ดินิ
สามารถไหลเข้้าไปแทนที่่�น้ำำ��ภายในถุุงยางได้้ ฉีีดดิินเหลว
จนมีีน้ำำ��และดิินเหลวส่่วนเกิินไหลออกมาจากท่่อระบาย
และต้้องแน่่ใจว่่าดิินเหลวที่่�เข้้าไปสััมผััสน้ำำ��ในช่่วงแรงถููก
ระบายออกไปให้้มากที่่�สุุด เนื่่�องจากดิินที่่�ถููกฉีีดเข้้าไป
ในช่่วงแรกจะมีีการสััมผััสกัับน้ำำ��ที่่�อยู่่�ในถุุงยางค่่อนข้้าง
สููง ส่่งผลให้้ดินิ นั้้�นมีีค่่าปริิมาณน้ำำ�ที่่
� ผิ� ดิ เพี้้�ยนไปมากและ
จะส่่งผลโดยตรงต่่อค่่าการทรุุดตััว จากนั้้น� ทำำ�การปิิดตาย
(Seal) ท่่อระบายดิินและน้ำำ��ส่่วนเกิิน การฉีีดดิินเหลวจะ
ดำำ�เนิินการต่่อไปเรื่่�อยๆ จนกว่่าโหลดเซลล์์ด้้านบนจะ
สามารถอ่่านค่่าแรงเค้้นในแนวดิ่่�งได้้ประมาณ 50 kPa
จึึงหยุุดฉีีดดิินแล้้ววัดั ระดัับความอิ่่ม� ตััวด้ว้ ยน้ำำ�� (Degree
of Saturation) ของตััวอย่่างดิินด้้วยการใช้้สมการที่่� 4
								

(4)

เมื่่�อ
			คืือ ค่่าแรงดัันน้ำำ��ส่่วนเกิิน (Excess Pore-water
		 Pressure)
			 และ คืือ ค่่าการเปลี่่ย� นแปลงค่่าความเค้้นใน
			 แนวดิ่่�งและแนวราบ
14. นำำ�ตัวั อย่่างดิินเหลวที่่�เหลืือไปฉีีดใส่่ภาชนะที่่ท� ราบ
ปริิมาตร แล้้วนำำ�ไปอบหาค่่าปริิมาณน้ำำ��และคำำ�นวณระดัับ
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รููปที่่� 13 การฉีีดดิินเหลว

ความอิ่่�มตััวด้ว้ ยน้ำำ�� (Degree of Saturation)
15. เปิิดวาล์์วที่่�ด้้านบนและล่่างตััวอย่่างเพื่่�อระบาย
แรงดัันน้ำำ�ส่่ว
� นเกิิน ( ) ที่่�เกิิดขึ้้�นในขั้้�นตอนการฉีีดดิิน
เหลวออกซึ่่�งใช้้เวลาประมาณ 24 ชั่่�วโมง
16. สร้้างโครงสร้้างดิินเหนีียวประกอบตััวใหม่่ด้้วย
วิิธีีการอััดตััวคายน้ำำ��โดยเปิิดใช้้งานระบบที่่� 1 และ 2
ของเฟรมกดดิิน (หััวข้้อ 3.2.1 และ 3.2.2) เบื้้�องต้้นให้้
ปิิดวาล์์วเพื่่�อไม่่ให้้น้ำำ��ไหลออกจากตััวอย่่างก่่อน จากนั้้�น
เพิ่่�มแรงเค้้นในแนวดิ่่�ง ( ) เข้้าไปในดิินตััวอย่่าง รอ
จนกว่่าค่่า และ จะคงที่่�จึึงตรวจสอบค่่าระดัับ
ความอิ่่�มตััวด้ว้ ยน้ำำ�� (Degree of Saturation) อีีกครั้้�ง
ด้้วยสมการที่่� 4 (จุุด A ในรููปที่่� 15, 16 และ 17) เมื่่�อพบ
ว่่าดิินมีีระดัับความอิ่่�มตััวด้ว้ ยน้ำำ��มากกว่่า 95% จึึงค่่อย
เริ่่ม� กระบวนการสร้้างโครงสร้้างดิินด้้วยการอััดตััวคายน้ำำ��
โดยใช้้แรงเค้้นในแนวดิ่่�งร่่วมกัับแรงดัันน้ำำ��ที่่�เป็็นลบ โดย
ค่่าแรงเค้้นประสิิทธิิผลในแนวดิ่่�งสามารถคำำ�นวณได้้จาก
สมการของ Terzaghi [20] การตรวจสอบการสิ้้�นสุุดของ
กระบวนการสร้้างโครงสร้้างใหม่่ของตััวอย่่างดิินจะใช้้วิธีิ ี
ของ Asaoka [21] ระหว่่างที่่�ดิินเกิิดการทรุุดตััวมากขึ้้�น
เรื่่�อยๆ ค่่าแรงดึึงกลัับของถุุงยางจะลดลงตามลำำ�ดัับแต่่
แรงที่่�กระทำำ�โดยกระบอกลมนิิวเมติิกจะมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อ
ยัังคงรัักษาค่่าความเค้้นรวมในแนวดิ่่�งให้้คงที่่�ตลอดเวลา
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การทดสอบ ในงานวิิจััยนี้้�จะทำำ�การปิิดระบบที่่� 2 ของ
เฟรมกดดิินเมื่่�อผลการคำำ�นวณแรงดึึงกลัับของถุุงยางมีี
ค่่าน้้อยกว่่า 1 kPa ซึ่่ง� งานวิิจัยั นี้้�แนะนำำ�ให้้ต้อ้ งปิิดระบบ
ที่่� 2 ของเฟรมกดดิินในช่่วงการทดสอบนี้้�เนื่่�องจากไม่่
ต้้องการให้้มีผล
ี กระทบของแรงดึึงกลัับถุุงยางในขั้้น� ตอน
การเปลี่่ย� นแปลงเงื่่อ� นไขสภาวะแวดล้้อมและการอััดตััว
คายน้ำำ�� ดัังนั้้น� การประเมิินค่่าการทรุุดตััวในแนวดิ่่�งจะต้้อง
มีีความแม่่นยำำ� หากการประเมิินค่่าการทรุุดตััวผิิดพลาด
จนทำำ�ให้้ดิินตััวอย่่างทรุุดตััวน้้อยกว่่าค่่าที่่�ต้้องการจะส่่ง
ผลให้้ค่่าแรงดึึงกลัับถุุงยางมีีค่่ามากกว่่า 1 kPa และไม่่
สามารถปิิดระบบที่่� 2 ของเฟรมกดดิินได้้
5. การหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิินด้้านข้้างที่่�สภาวะ
อยู่่�นิ่่ง� ของดิินเหนีียวที่่�อยู่่�ในสภาวะอััดตััวคายน้ำำ��ปรกติิ
เมื่่�อสิ้้�นสุุดการสร้้างโครงสร้้างใหม่่ให้้กัับดิินตััวอย่่าง
ขั้้�นตอนต่่อไปคืือการเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขสภาวะแวดล้้อมให้้
เป็็นแบบ AS โดยถอดแผ่่นประกบทั้้�ง 4 ออก แต่่ขั้้�น
ตอนนี้้�จะไม่่สามารถทำำ�ได้้หากค่่าแรงเค้้นรวมในแนว
ราบ(Total Horizontal Stress, ) ไม่่เท่่ากัับศููนย์์ ดััง
นั้้�นจะต้้องลดค่่าแรงเค้้นรวมในแนวดิ่่�ง (Total Vertical
Stress, ) และแรงดัันน้ำำ�� (Pore-Water Pressure,
) เท่่ากัับ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ค่่าแรงเค้้นประสิิทธิิผลทั้้�งใน
แนวราบและในแนวดิ่่�ง ยัังคงมีีค่่าเท่่าเดิิม กระบวนนี้้�
จะต้้องในเวลาประมาณ 24 ชั่่�วโมงและเมื่่�อค่่า มีีค่่า
น้้อยกว่่า 1 kPa จึึงจะสามารถเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขสภาวะ
แวดล้้อมได้้ ช่่วงการเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขสภาวะแวดล้้อมนั้้�น
จะใช้้ช่่วงเวลาอยู่่�ระหว่่างจุุด B ถึึงจุุด C ดัังแสดงในรููป
ที่่� 15, 16 และ 17
	ก่่อนถอดแผ่่นประกบทั้้�งสี่่�ด้้านออกจะต้้องปิิดวาล์์ว
ระบายน้ำำ��ทั้้ง� ด้้านบนและล่่างก่่อน จากนั้้น� ยึึดแกนกดด้้าน
บนให้้อยู่่แ� น่่นกัับที่่เ� พื่่�อให้้ตัวั อย่่างไม่่เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
ปริิมาตร จากนั้้น� ถอดแผ่่นประกบออกทั้้ง� สี่่ด้� า้ นออกอย่่าง
ระมััดระวััง ติิดแผ่่นอลููมิิเนีียมที่่�ด้้านข้้างตััวอย่่างและ
ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์วััดการเคลื่่�อนตััวด้้านข้้าง (gab sensor)
แบบไม่่สััมผััสทั้้�ง 4 ด้้านของตััวอย่่างดัังแสดงในรููปที่่�
14 จากนั้้�นสอบเทีียบอุุปกรณ์์วััดระยะแบบไม่่สััมผััส
กัับไมโครมิิเตอร์์ จากผลการทดสอบพบว่่าหลัังจากแผ่่น

รููปที่่� 14 การติิดตั้้�ง gab sensor ที่่�ด้้านข้้างของ
ตััวอย่่างดิิน

ประกบถููกถอดออก ค่่าแรงเค้้นรวมในแนวดิ่่�งมีีค่่าลดลง
ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� จากการถอดแผ่่นประกบออกนั้้�นไปรบกวนดิิน
การลดลงของค่่าแรงเค้้นแสดงอยู่่�ระหว่่างจุุด D และ
E รููปที่่� 15, 16 และ 17 ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นจะต้้องสร้้าง
โครงสร้้างดิินใหม่่ที่่�ปราศจากการรบกวนโดยสมบููรณ์์
ด้้วยการอััดตััวคายน้ำำ��อีีกครั้้�ง
	ดัังที่่ไ� ด้้กล่่าวมาแล้้วในตอนต้้น การกระตุ้้�นดิินตััวอย่่าง
ให้้มีีแรงแค้้นประสิิทธิิผลมากขึ้้�นเพื่่�อให้้ดิินเกิิดการอััด
ตััวคายน้ำำ��นั้้�นทำำ�ได้้โดยการลดแรงดัันน้ำำ��ลง โดยในงาน
วิิจััยนี้้�ใช่่ค่่าการลดลงอยู่่�ที่่�ระหว่่าง 5-10 kPa ส่่วนการ
ควบคุุมให้้ดิินตััวอย่่างเกิิดการทรุุดตััวเฉพาะในแนวดิ่่�ง
นั้้�นจะทำำ�ได้้โดยเปิิดการใช้้งานระบบที่่� 3 ของเฟรมกด
ดิิน การตรวจสอบการสิ้้น� สุุดของกระบวนการอััดตััวคาย
น้ำำ��ยังั คงใช้้วิธีิ ขี อง Asaoka ซึ่่ง� จุุดดัังกล่่าวอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่ง
จุุด F ดัังแสดงในรููปที่่� 15, 16 และ 17
จากผลการทดสอบในรููปที่่� 15, 16 และ 17 พบว่่า
ในช่่วงของการทดสอบการอััดตััวคายน้ำำ�� ดิินตััวอย่่าง
เกิิดการคลายความเค้้น (Stress Relaxation) ซึ่่�งทำำ�ให้้
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รููปที่่� 15 แรงเค้้นสำำ�หรัับเตรีียมตััวอย่่างก่่อนทำำ�การเฉืือนในตััวอย่่าง AS-01

รููปที่่� 16 แรงเค้้นสำำ�หรัับเตรีียมตััวอย่่างก่่อนทำำ�การเฉืือนในตััวอย่่าง AS-02

รููปที่่� 17 แรงเค้้นสำำ�หรัับเตรีียมตััวอย่่างก่่อนทำำ�การเฉืือนในตััวอย่่าง AS-03
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แรงเค้้นในแนวดิ่่�งลดลงในระหว่่างจุุด E ถึึง F ถึึงแม้้ว่่า
ระบบควบคุุมเฟรมกดดิินจะมีีการควบคุุมไม่่ให้้เกิิดการ
คลายความเค้้นเกิิน 0.8 kPa แล้้วก็็ตาม แต่่หากในกรณีี
ที่่�การเคลื่่อ� นตััวด้า้ นข้้างรวมกัันแล้้วเกิิน 0.10 มิิลลิเิ มตร
ระบบก็็จะปล่่อยให้้เกิิดการคลายความเค้้นขึ้้น� เนื่่อ� งจาก
งานวิิจััยนี้้�ให้้ความสำำ�คััญกัับการรัักษาเงื่่�อนไขสภาวะ
แวดล้้อมแบบการทรุุดตััวในแนวดิ่่�งมากกว่่า เมื่่อ� เวลาผ่่าน
ไปจะพบว่่าแรงดัันน้ำำ��ที่่�เป็็นค่่าลบจะเริ่่�มดึึงการเคลื่่�อน
ตััวด้้านข้้างของตััวอย่่างดิินให้้หดกลัับเข้้ามาและทำำ�ให้้
กระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��ในแนวดิ่่�งที่่�หยุุดไปสามารถ
กลัับมาดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ตามปรกติิ
จากผลการทดสอบสามารถคำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�
แรงดัันดิินด้้านข้้างที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่�งของดิินเหนีียวอ่่อน
กรุุงเทพประกอบตััวใหม่่ในสภาวะอััดตััวปรกติิ (Normally
Consolidated Clay) โดยใช้้ค่่าแรงเค้้นประสิิทธิิผลที่่จุ� ดุ
F ซึ่่�งจะได้้ผลดัังนี้้�คืือ
		 ตััวอย่่าง AS-01
		ค่่าความเค้้นประสิิทธิิผลในแนวดิ่่�ง (Effective
Vertical Stress) ที่่�จุุดสิ้้�นสุุดการอััดตััวคายน้ำำ��เท่่ากัับ
27.84 kPa
		ค่่าความเค้้นประสิิทธิิผลในแนวราบ (Effective
Horizontal Stress) ที่่�จุดุ สิ้้น� สุุดการอััดตััวคายน้ำำ��เท่่ากัับ
14.59 kPa
		ค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� รงดัันดิินด้้านข้้างที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่ง�
เท่่ากัับ 0.52
		 ตััวอย่่าง AS-02
		ค่่าความเค้้นประสิิทธิิผลในแนวดิ่่�ง (Effective
Vertical Stress) ที่่�จุุดสิ้้�นสุุดการอััดตััวคายน้ำำ�� เท่่ากัับ
42.77 kPa
		ค่่าความเค้้นประสิิทธิิผลในแนวราบ (Effective
Horizontal Stress) ที่่�จุุดสิ้้�นสุุดการอััดตััวคายน้ำำ��ใน
เท่่ากัับ 21.46 kPa
		ค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� รงดัันดิินด้้านข้้างที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่ง�
เท่่ากัับ 0.50
		 ตััวอย่่าง AS-03
		ค่่าความเค้้นประสิิทธิิผลในแนวดิ่่�ง (Effective
Vertical Stress) ที่่�จุุดสิ้้�นสุุดการอััดตััวคายน้ำำ��เท่่ากัับ

52.95 kPa
		ค่่าความเค้้นประสิิทธิิผลในแนวราบ (Effective
Horizontal Stress) ที่่�จุดุ สิ้้น� สุุดการอััดตััวคายน้ำำ��เท่่ากัับ
26.88 kPa ค่่า สััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิินด้้านข้้างที่่�สภาวะ
อยู่่�นิ่่�งเท่่ากัับ 0.51
เพื่่�อเป็็นการยืืนยัันว่่าการอััดตััวคายน้ำำ��หลัังจากแผ่่น
ประกบทั้้�งสี่่�ด้้านถููกถอดออกยัังมีีสภาวะที่่�เกิิดการทรุุด
ตััวเฉพาะในแนวดิ่่�งโดยมีีค่่าการเคลื่่�อนตััวรวมด้้านข้้าง
ที่่�ยอมให้้ไม่่เกิิน 0.1 มิิลลิิเมตรและจะไม่่ยอมให้้ดิิน
เกิิดการหดตััวตามที่่�ได้้แสดงหลัักการทำำ�งานไว้้ในรููปที่่�
8 งานวิิจััยนี้้�จึึงได้้แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างเวลากัับ
การเคลื่่�อนตััวรวมด้้านข้้างในรููปที่่� 18 จากรููปดัังกล่่าว
จะพบว่่าระบบควบคุุมการทำำ�งานนั้้�นทำำ�งานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากแต่่ในตััวอย่่าง AS-01 มีีช่่วงที่่�ค่่าการ
เคลื่่อ� นตััวด้า้ นข้้างเกิิดค่่าติิดลบอย่่างชััดเจน (ดิินเกิิดการ
หดตััว) ทั้้�งที่่�ในเงื่่อ� นไขการทำำ�งานในรููปที่่� 8 นั้้น� จะไม่่ยอม
ให้้ดินิ เกิิดการหดตััว สาเหตุุนั้้น� เกิิดเนื่่�องจากในช่่วงเวลา
ดัังกล่่าวเกิิดปััญหาเรื่่อ� งกระแสไฟฟ้้า โดยกระแสไฟฟ้้าที่่�
จ่่ายให้้กับตั
ั วั โหลดเฟรมไม่่ได้้ต่่อเข้้ากัับเครื่่อ� งสำำ�รองไฟที่่�
มีีระบบรัักษาเสถีียรภาพเหมืือนกัับคอมพิิวเตอร์์และชุุด
ควบคุุมการทำำ�งานอื่่น� ๆ เพื่่�อป้้องกัันสััญญาณรบกวนที่่�ออก
มาจากเซอร์์โวมอเตอร์์เข้้าไปรบกวนการทำำ�งานของเซ็็น
เซอร์์อื่่น� ๆ จึึงทำำ�ให้้เซอร์์โวมอเตอร์์หยุุดการทำำ�งานไปชั่่ว�
ขณะหนึ่่�ง แต่่หลัังจากทำำ�การรีีเซ็็ต (Reset) การทำำ�งาน
ของเซอร์์โวมอเตอร์์ ระบบก็็สามารถกลัับมาทำำ�งานได้้
ตามปกติิ เมื่่�อระบบพบว่่าดิินเกิิดการหดตััว ระบบจะ
เพิ่่�มแรงกดอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่�อกดตััวอย่่างดิินจนการขยาย
ตััวด้า้ นข้้างกลัับมาที่่�ค่่าเท่่ากัับศูนู ย์์ ด้้วยเหตุุนี้้�ทำำ�ให้้เกิิด
การลดลงและเพิ่่�มขึ้้น� ของค่่าความเค้้นในแนวดิ่่�งอย่่างฉัับ
พลัันดัังแสดงที่่�จุดุ G ในรููปที่่� 15 ซึ่่ง� การลดลงนั้้�นเกิิดจาก
การคลายความเค้้นของดิินตััวอย่่าง
ประเด็็นที่่เ� ซอร์์โวมอเตอร์์หยุุดทำำ�งานชั่่ว� ขณะนอกจาก
จะพบในตััวอย่่าง AS-01 แล้้ว ยัังพบปััญหานี้้�ในตััวอย่่าง
AS-03 เช่่นกััน แต่่ในกรณีีนี้้�ตััวอย่่างดิินยัังไม่่เกิิดการหด
ตััวไปมากจนค่่าติิดลบ แต่่สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับตััวอย่่างดิินคืือ
การคลายความเค้้น (Stress Relaxation) ซึ่่�งแสดงใน
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รููปที่่� 18 ผลรวมของการเคลื่่�อนตััวทั้้�งสี่่�ด้้านในขั้้�นตอนการอััดตััวคายน้ำำ��โดยแผ่่นประกบทั้้�งสี่่�ด้้านถููกถอดออก

จุุด G ในรููปที่่� 17 เมื่่�อระบบกลัับมาทำำ�งานได้้ตามปกติิ
ระบบป้้องกัันการคลายความเค้้นก็็จะทำำ�งานและเพิ่่�ม
แรงกดในแนวดิ่่�งจนกว่่าค่่าความเค้้นปััจจุุบัันต่่างกัับค่่า
ความเค้้นสููงสุุดในอดีีตไม่่เกิิน 0.8 kPa
จากผลการคำำ�นวณค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� รงดัันดิินด้้านข้้าง
ที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่�งของทั้้�งสามตััวอย่่างพบว่่ามีีค่่าใกล้้เคีียง
กัันเป็็นอย่่างมากโดยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.51 ทั้้�งที่่�ใช้้ค่่าแรง
เค้้นประสิิทธิิผลในแนวดิ่่�งในขั้้น� ตอนการอััดตััวคายน้ำำ��ไม่่
เท่่ากััน โดยหลัักการแล้้วดิินที่่�ใช้้ค่่าแรงเค้้นประสิิทธิิผล
ในแนวดิ่่�งสููงกว่่าย่่อมมีีค่่าความสารมารถรัับแรงเฉืือนได้้
สููงกว่่าเช่่นกััน ด้้วยเหตุุนี้้� ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิินด้้าน
ข้้างที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่ง� ของดิินเหนีียวอ่่อนกรุุงเทพประกอบ
ตััวใหม่่ในสภาวะอััดตััวปรกติิ (Normally Consolidated
Clay) จะไม่่เปลี่่ย� นแปลงไปตามค่่าความสามารถในการ
รัับแรงเฉืือน หลัังการทดสอบสิ้้�นสุุดลงจะมีีการตรวจสอบ
ระดัับความอิ่่ม� ตััวด้ว้ ยน้ำำ��เป็็นครั้้ง� สุุดท้้ายโดยการนำำ�ดินิ ทั้้ง�
สามตััวอย่่างเข้้าไปอบเพื่่�อหาค่่าปริิมาณน้ำำ��และน้ำำ��หนััก
ดิินแห้้ง จากผลการคำำ�นวณพบกว่่าทุุกตััวอย่่างมีีระดัับ
ความอิ่่�มตััวด้้วยน้ำำ��มากกว่่า 98%
จากผลการทดสอบพบว่่าในช่่วงแรกของการทดสอบ
ที่่�ด้้านหลัังจุุด A นั้้�นจะเกิิดค่่าแรงเค้้นรวมด้้านข้้างมีีค่่า
สููงสุุดเนื่่�องจากแรงดัันน้ำำ��ส่่วนเกิินยัังไม่่สามารถระบาย
ออกไปได้้และต้้องอาศััยระยะเวลาในการระบาย เมื่่�อ
เวลาผ่่านไปค่่าความเค้้นรวมด้้านข้้างจะลดลงตามลำำ�ดับั

จนมีีค่่าคงที่่�เมื่่�อการอััดตััวค่่ายน้ำำ��สิ้้�นสุุดลง
6. สรุุปผลการศึึกษา
จากการผลการทดสอบเพื่่�อหาค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� รงดัันดิิน
ด้้านข้้างที่่ส� ภาวะอยู่่นิ่่� ง� ของดิินเหนีียวอ่่อนกรุุงเทพประกอบ
ตััวใหม่่ในสภาวะอััดตััวปรกติิ (Normally Consolidated
Clay) โดยใช้้เครื่่อ� งมืือและวิิธีกี ารทดสอบที่่�คิดิ ค้้นขึ้้น� มา
ใหม่่พบว่่าเครื่่อ� งมืือสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งในการควบคุุมแรงกดในแนวดิ่่�งให้้คงที่่�ในขั้้น� ตอนการ
สร้้างโครงสร้้างดิินใหม่่และการควบคุุมการเคลื่่�อนตััว
ด้้านข้้างของดิินเหนีียวในขั้้�นตอนของการอััดตััวคายน้ำำ��
ในหนึ่่�งมิิติิ
การเตรีียมตััวอย่่างดิินเหลวโดยใช้้เครื่่อ� งปั่่�นดิินระบบ
ดููดที่่�นำำ�เสนอในงานวิิจัยั นี้้ส� ามารถสร้้างดิินเหลวที่่�มีคี วาม
อิ่่�มตััวด้้วยน้ำำ��และเนื้้�อดิินเหลวมีีความสม่ำำ��เสมอ การ
ออกแบบให้้มีช่่ี องระบายดิินที่่�ด้า้ นล่่างไม่่สามารถลำำ�เลีียง
ดิินเหลวออกจากถัังปั่่�นได้้โดยใช้้แรงส่่งจากใบพััดเพีียง
อย่่างเดีียว จะต้้องมีีการใส่่แรงดููดเข้้าไปในกระบอกฉีีด
ดิินเพื่่�อช่่วยให้้ดิินเหลวไหลได้้ดีี อีีกทั้้�งยัังสามารถรัักษา
สภาวะการอิ่่�มตััวด้้วยน้ำำ��ของดิินเหลวได้้อีีกด้้วย
จากการตรวจสอบสภาวะความอิ่่ม� ตััวด้ว้ ยน้ำำ��ของดิิน
เหลวหลัังจากทำำ�การฉีีดดิินเหลวเข้้าไปในเซลล์์ทดสอบพบ
ว่่าดิินยัังคงมีีสภาพอิ่่ม� ตััวด้้วยน้ำำ�� ดัังนั้้�นวิิธีกี ารไล่่อากาศ
ออกจากระบบทดสอบและกรรมวิิธีกี ารฉีีดดิินเหลวนั้้�นมีี
ประสิิทธิิภาพดีีมาก นอกจากนั้้�นแล้้วหลัังจากการทดสอบ
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สิ้้น� สุุดลงยัังมีีการตรวจสอบระดัับความอิ่่ม� ตััวด้ว้ ยน้ำำ��โดย
คำำ�นวณจากปริิมาณน้ำำ��ในดิิน พบว่่าดิินตััวอย่่างยัังคงมีี
ความอิ่่�มตััวด้้วยน้ำำ�� แสดงให้้เห็็นว่่าระบบการติิดตั้้�งถุุง
ยางเข้้ากัับแผ่่นกดทั้้�งด้้านบนและล่่างมีีประสิิทธิิภาพสููง
ในการป้้องกัันไม่่ให้้อากาศไหลเข้้าไปในตััวอย่่างดิินตลอด
การทดสอบซึ่่�งใช้้เวลานานมากในแต่่ละตััวอย่่าง
จากผลการทดสอบพบว่่าค่่าสััมประสิิทธิ์์�แรงดัันดิิน
ด้้านข้้างที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่�งของดิินเหนีียวอ่่อนกรุุงเทพนั้้�น
ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับค่่าแรงเค้้นประสิิทธิิผลในแนวดิ่่�งที่่�ใช้้ในขั้้�น
ตอนการอััดตััวคายน้ำำ��จึึงทำำ�ให้้ค่่าดัังกล่่าวก็็จะไม่่ขึ้้�นอยู่่�
กัับค่่าความสามารถในการรัับแรงเฉืือนแบบไม่่ระบาย
น้ำำ��เช่่นกััน โดยจากผลการทดสอบทั้้�ง 3 ตััวอย่่างพบว่่า
ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ของความดัันดิินที่่�สภาวะอยู่่�นิ่่�งของดิิน
เหนีียวอ่่อนกรุุงเทพมหานครที่่�อยู่่�ในสภาวะอััดตััวปกติิ
(Normally Consolidated Clay) มีีค่่าใกล้้เคีียงกััน
อย่่างมากโดยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่ที่่� � 0.51 ซึ่่ง� ใกล้้เคีียงกัับค่่าที่่�ได้้
จากการทดสอบในสนามในงานวิิจัยั ของ Likitlersuang
และคณะ [15] โดยที่่�ค่่าความเค้้นรวมด้้านข้้างนั้้�นหาได้้
จากวิิธีีของ Creep Curve Method และ Marsland
& Randolph method

หมายถึึงจะต้้องดึึงถุุงยางเพิ่่�มอีีก 5% นั้้�นเอง โดยตััวเลข
ดัังกล่่าวสามารถเปลี่่�ยนแปลงให้้เหมาะสมกัับดิินชนิิด
นั้้�นๆ ได้้ ทั้้�งนี้้�ระยะดึึงถุุงยางจะส่่งผลโดยตรงต่่อความ
สููงสุุดท้้ายของตััวอย่่างหลัังกระบวนการอััดตััวคายน้ำำ��
สิ้้�นสุุดลง อาจส่่งผลไม่่มากสำำ�หรัับงานวิิจััยนี้้�ตราบใดที่่�
ความสููงตััวอย่่างอยู่่�เหนืือพื้้�นที่่�วััดแรงดัันด้้านข้้าง แต่่ก็็
ไม่่ควรผิิดพลาดมากเกิินไปเนื่่อ� งจากจะมีีผลในเรื่่อ� งของ
แรงดึึงหรืือแรงต้้านของถุุงยางเข้้ามาเกี่่ย� วข้้องส่่งผลให้้การ
คำำ�นวณแรงเค้้นในแนวดิ่่�งมีีความยุ่่�งยากมากขึ้้�น ความ
สููงสุุดท้้ายของตััวอย่่างจะส่่งผลอย่่างมากหากต้้องการ
เฉืือนตััวอย่่างเนื่่อ� งจากจะทำำ�ให้้อัตั ราส่่วนในด้้านมิิติขิ อง
ตััวอย่่างเปลี่่�ยนไป
การนำำ�ดินิ ตััวอย่่างไปอบเพื่่�อหาค่่าระดัับความอิ่่ม� ตััว
ด้้วยน้ำำ��หลัังการทดสอบเสร็็จสิ้้�นจะต้้องขููดดิินออกจาก
ผิิวของถุุงยางและแท่่นหิินพรุุนให้้มากที่่�สุุดเพื่่�อป้้องกััน
ความผิิดพลาดในการคำำ�นวณ
เนื่่อ� งจากการทดสอบกิินเวลานานดัังนั้้น� จะต้้องวางแผน
เรื่่�องของระบบสำำ�รองไฟฟ้้าและระบบแจ้้งเตืือนกรณีี
ที่่�ไฟฟ้้าเกิิดปััญหา โดยระบบสำำ�รองไฟฟ้้าแนะนำำ�ให้้ใช้้
ประเภท Double Conversion Online เพื่่�อคงความ
เสถีียรของระบบไฟฟ้้าตลอดการทดสอบ
7. ข้้อเสนอแนะ
นอกจากนี้้�เพื่่�อความเชื่่�อมั่่�น ควรต้้องมีีการทดสอบ
	ถึึงแม้้ว่่าการคำำ�นวณค่่าการทรุุดตััวสุุดท้้ายของดิิน เปรีียบเทีียบโดยใช้้ดิินเดีียวกัันกัับชุุดเครื่่�องมืืออื่่�นหรืือ
สามารถคำำ�นวณได้้จากค่่าสััมประสิิทธิ์์�การทรุุดตััวคาย การทดสอบในสนามต่่อไปในอนาคต
น้ำำ�� (Compressibility Index) และปริิมาณน้ำำ��เริ่่�มต้้น
ของดิินเหลว แต่่การฉีีดดิินเหลวเข้้าเซลล์์ทดสอบที่่�มีีน้ำำ�� 8. กิิตติิกรรมประกาศ
อยู่่�ภายในถุุงยางนั้้�นทำำ�ให้้ค่่าปริิมาณน้ำำ��ในดิินเหลวโดย
งานวิิจัยั นี้้ไ� ด้้รับทุ
ั นุ สนัับสนุุนการวิิจัยั จากงบประมาณ
เฉพาะในช่่วงแรกของการฉีีดมีีค่่าสููงขึ้้น� กว่่าค่่าที่่�คำำ�นวณ เงิินรายได้้ (เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาล) ประจำำ�ปีงี บประมาณ
ไว้้ในตอนต้้นเป็็นอย่่างมาก ส่่งผลทำำ�ให้้ค่่าการทรุุดตััว พ.ศ. 2561 มหาวิิทยาลััยบููรพา ผ่่านสำำ�นัักงานคณะ
สุุดท้้ายเกิิดความผิิดพลาด แนวทางป้้องกัันจะสามารถ กรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ เลขที่่�สัญ
ั ญา 212/2561 ผู้้�วิจัิ ยั
ทำำ�ได้้โดยการระบายดิินเหลวออกจากเซลล์์ทดสอบผ่่าน ขอขอบคุุณนางสาวอิิสริิยาภรณ์์ บััวแดง และนายจิิร
ช่่องระบายน้ำำ��และดิินส่่วนเกิินในปริิมาณที่่�เหมาะสมจน ภััทร ร่่วมพุ่่�ม ที่่�มีีส่่วนช่่วยในการทดสอบ
แน่่ใจได้้ว่่าดิินเหลวในช่่วงแรกของการฉีีดถููกระบายออก
แต่่อย่่างไรก็็ตาม ปริิมาณน้ำำ�� ในดิินส่่วนที่่�เหลืือก็็ยังั คงมีี 9. เอกสารอ้้างอิิง
ปริิมาณน้ำำ��สูงู กว่่าค่่าที่่�ตั้้ง� ไว้้ ดัังนั้้น� จึึงต้้องมีีการเผื่่อ� ระยะ
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