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บทคัดยอ 
การบดอัดวัสดุ นับเปนการปรับปรุงความสามารถในการรับแรงเฉือนของวัสดุ (soil stabilize) วิธีหนึ่ง อีกท้ังยัง

เปนการเรงการทรุดตัวเบ้ืองตนของวัสดุ (initial settlement) อีกดวย เมื่อเราทำการบดอัดวัสดุ อากาศ ในมวลดินจะถูก

ไลออก น้ำจะทำใหเม็ดดินเคลื่อนตัวไปอยูในตำแหนงท่ีใกลกันมากข้ึน อนุภาคของเม็ดดินเกิดการขัดตัวกันมากข้ึน สงผล

ใหกำลังรับแรงเฉือนของวัสดุสูงข้ึนตามไปดวย เมื่อเปนเชนนี้ ความแนนหลังการบดอัดในการกอสรางทาง จึงนับวา           

เปนสิ่งท่ีตองควบคุมใหอยูในขอกำหนด โดยไมอาจละเลย ปจจุบันเราใชวิธีการแทนท่ีดวยทราย (sand replacement) 

ในการทดสอบหาความแนนในสนาม ทรายท่ีใชในการทดสอบความแนนในปจจุบันนั้นไมไดใชทรายออตตาวาแลว 

เนื่องจากมีราคาแพง และการสั่งซื้อมีความยุงยาก โครงการกอสรางทางตางๆ เตรียมทรายทดสอบกันเอง โดยใชทราย        

ท่ีหาไดในแตละพื้นท่ีทดแทนทรายออตตาวา จากปญหาดังกลาวจึงทำใหคณะผูจัดทำสนใจท่ีตองการศึกษาหาวัสดุ

ทดแทนทรายออตตาวาทดสอบความแนนในสนาม (Field Density Test) โดยใชทรายสีขาว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

และทรายทะเล หาดนพรัตนธารา จ.กระบ่ี ทำการเปรียบเทียบ เพื่อเปนขอมูลสำหรับใชในการปฏิบัติงานตอไป  
 

คำสำคัญ : แรงเฉือนของวัสดุ, ทดสอบความแนนในสนาม 
 

Abstract 
Compacted material is to improve the capacity in shear. The first step will also 

accelerate the settlement of the initial material. When the compacted material such as air in 
the soil is expelled the water will makes the portion of soil propel itself and moves the 
position at very close together. The particles of the soil are much more polished and the 
result will be the strength of material in shear increased. When this is the case, the density 
after compaction in the construction is to control the specification of materials. At present 
we used to replace the sand in density field and used to test the current density field. We 
don’t use Ottawa Sand because it is expensive and difficult to order. The other construction 
projects prepare to test the sand they are using by themselves. Each project finds available 
sand in each area instead of using Ottawa Sand. From such problems thus make the 
organizer of the group interested to study and find out the renewable materials instead of 
Ottawa Sand. Otherwise we used white sand at Cha-uwat District in Nakhon Sri Tammarat 
and Nopparat Tara Beach in Krabi District. And for further information we analyzed the 
data used to perform any task in the future. 
 
Key word : Soil stabilize, Field density test 
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บทนำ 

การกอสรางถนน สนามบิน เข่ือนดิน พื้นโรงงานและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการถมดินและมีการบดอัดความ

แนน การบดอัดจะตองใชเคร่ืองมือตางๆ ตามชนิดและประเภทของวัสดุท่ีนำมาใชในการกอสราง หลังจากดารบดอัด

ไดท่ีแลวก็จะตองมีการตรวจสอบผลของการบดอัดนั้นวา มีความแนนสามารถรับน้ำหนักไดตามขอกำหนดท่ีได

ออกแบบคำนวณไวหรือไม เชน งานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) ชั้นพื้นทาง (Base) จะตองบดอัดใหได 100% 

Modified AASHTO งานชั้นดินเดิมและดินถมจะตองบดอัดใหได 95% Modified AASHTO การบดอัดนั้นจะตองมี

การควบคุมความชื้นในดินและพลังงานท่ีจะใชในการบดอัดใหเพียงพอและประหยัด ถาจำนวนเท่ียวท่ีบดอัดมาก

เกินไปก็จะสิ้นเปลืองท้ังคาแรงงานและคาน้ำมันเชื้อเพลิง แตถาบดอัดนอยไปก็จะไมไดความแนนท่ีตองการจะตอง

กลับมาทำงานซ้ำอีก 

 การหาความหนาแนนของดินคือ การหาน้ำหนักของดินในบริเวณท่ีบดอัดเสร็จเรียบรอยแลวหารดวย

ปริมาณของหลุมท่ีขุดดินออกมา และการท่ีจะหาปริมาตรของหลุมท่ีกลาวนี้ จำเปนจะตองวัดหรือใชวัสดุท่ีรูความ

หนาแนน (Density) และความถวงจำเพาะแนนอนแลวไปแทนท่ีหลุมท่ีขุดดินข้ึนมา ซึ่งการทดสอบดังกลาวอาจจะ

ทำไดโดยวิธีใชทรายมาตรฐาน (Sand Cone Method) ชวยในการทดสอบหรือใชน้ำ (Balloon Density Method) 

ท้ังสองวิธีนี้ตางก็อาศัยหลักการเดียวกันคือ ข้ันแรกตองขุดดินบริเวณท่ีตองการจะทดสอบใหเปนหลุมเล็ก และนำดิน

ท่ีขุดออกท้ังหมดไปชั่งหาน้ำหนัก หาเปอรเซ็นตความชื้น และปริมาตรของหลุมท่ีขุดดินออกมา 

 การทดลองหาความหนาแนนในสนาม (Field Density Test) โดยใชทรายมาตรฐาน (Sand Cone Method) 

วิธีนี้ใชทรายชวยในการหาปริมาตรของหลุม ทรายท่ีใชคือ ทรายออตตาวา (Ottawa Sand) ซึ่งมีเม็ดของทรายกลม

และมีขนาดเทาๆกัน (Uniform) เพื่อท่ีจะไดผลของความหนาแนนเทากันโดยตลอด และไมเกิดการแยกตัวของเม็ด

หยาบและเม็ดเล็ก (Segregation) ขณะทำการทดลองทรายออตตาวา (Ottawa Sand) เปนทรายท่ีตองสั่งซื้อมา

จากตางประเทศ ราคาแพงและข้ันตอนการสั่งซื้อยุงยาก มีการปลอมแปลงแอบอางทรายแหลงอ่ืนๆ มาใชแทน     

จากปญหาดังกลาวจึงทำใหคณะผูจัดทำสนใจท่ีตองการท่ีจะทำการเปรียบเทียบใชทรายท่ีมีอยูในประเทศ           

มาเปรียบเทียบกับทรายออตตาวา โดยใชทรายสีขาว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และทรายทะเล หาดนพรัตนธารา 

จ.กระบ่ี ทำการเปรียบเทียบ เพื่อเปนขอมูลสำหรับใชในการปฏิบัติงานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิธีการทดสอบความหนาแนนในสนาม (Field Density Test) โดยใชทราย (Sand Cone Method) 

2. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดลอง ของทรายออตตาวากับทรายสีขาว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

และทรายทะเล หาดนพรัตนธารา จ.กระบ่ี  

3. เพื่อเปนแนวทางในการนำทรายจากท่ีตางๆ มาใชในการทดสอบความหนาแนนในสนาม 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ทำการทดสอบคุณสมบัติ ของทรายออตตาวา ทรายสีขาว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และทรายทะเล 

หาดนพรัตนธารา จ.กระบ่ี มาตรฐาน AASHTO T 191 

2. นำทรายท้ังสามชนิดทำการทดสอบงานกอสรางทางของกรมทางหลวง ชั้นงานดินถม (Subgrade) วัสดุคัดเลือก 

(Selected) รองพื้นทาง (Subcase) พื้นทาง (Base) มาตรฐาน AASHTO T 191  

3. นำขอมูลท่ีไดจากการทดลอง หาความหนาแนนในสนามในชั้นงาน Subgrade Selected Subcase Base 

มาวิเคราะหเปรียบเทียบคาความแตกตางของทรายท้ัง 3 ชนิด 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงคุณสมบัติและขอมูลตางๆ ของทรายออตตาวา ทรายสีขาว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และ

ทรายทะเล หาดนพรัตนธารา จ.กระบ่ี 

2. ทราบขอแตกตางของทรายออตตาวา ทรายสีขาว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และทรายทะเล     

หาดนพรัตนธารา จ.กระบ่ี  

3. เพื่อนำไปใชเปนหลักเกณฑในการกำหนดจุดกอสรางสะพานลอยคนเดินขาม 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. จัดหาทรายที่นำมาดำเนินการทดลอง 1.1) ทรายออตตาวา ไดมาโดยการซื้อจากรานขายวัสดุทดสอบวัสดุ

งานทาง (Soil test) กรุงเทพมหานคร 1.2) ทรายชะอวด ไดมาโดยไปเก็บจากแหลง หลังสำนักงานหมวดการทางชะอวด 

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1.3) ทรายหาดนพรัตนธารา ไดมาโดยไปเก็บจากแหลงชายหาดนพรัตนธารา อ.เมือง จ.กระบ่ี 

 
 

รูปที่ 1 ทรายออตตาวา 
 

2. นำทรายชะอวด ทรายหาดนพรัตนธารา นำมาดำเนินการดังนี้ 

1. ตากแดดหรืออบดวยเตาอบใหแหง 

 2. นำทรายท่ีแหงแลวมารอนผานตะแกรงเบอร 20 คางตะแกรงเบอร 40 

 3. ทำความสะอาด ลางดวยน้ำและผงซักฟอกจนสะอาด 

  4. นำเขาเตาอบ อบใหแหงใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง 

  5. นำทรายมารอนผานตะแกรงเบอร 20 คางตะแกรงเบอร 40 อีกคร้ัง เพื่อท่ีจะไดทรายสะอาด แหง 

ไหลไดโดยอิสระ (Free Fiowing) ไมมีเชื้อประสาน แข็ง ขนาดเทาๆ กัน ไมมีรอยแตก และมีความแนน (Bulk Density) 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไมเกิน 1 เปอรเซ็นต จากการ Calibration 
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3. การ Calibrate ทรายที่ใชในการทดสอบ 

  1. การหาคาความแนนของทรายในโมลนำทรายท่ีทำการคัดแยกแลวมาใสในกรวย เปดวาลว           

ใหทรายไหลลงในโมล เมื่อทรายเต็มจึงทำการปดวาลว จากนั้นทำการแตงปากโมล ใหเรียบรอยกอนทำการ          

ชั่งน้ำหนักทรายในโมลทำการดังกลาวซ้ำ 3 คร้ัง นำคาท่ีไดท้ัง 3 คร้ัง มาทำการหาคาเฉลี่ย 

2. การคำนวณ 

W1 = น้ำหนัก Mold + ทราย 

   W2 = น้ำหนัก Mold  

   W3 = น้ำหนักทรายใน Mold 

   V1 = ปริมาตร Mold 

   WW1 = W1 - W2 

   WW2 = W1 - W2 

   WW3 = W1 - W2 
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3. รายการคำนวณ  

   น้ำหนัก Mold = 3.655 Kg. 

   Volume Mold = [ ¶(D2) / 4 ] * h  

   D = 10.1 cm. 

   h = 11.6 cm.  

   Volume Mold = [ ¶(10.12) 4 ]*11.6 = 930 ml. 

4. ชั่งทราย 8 กิโลกรัม ทำการเททรายลงในกรวย เปดวาลวใหทรายไหลลงใน Plate และกรวย 

จนทรายหยุดไหล ปดวาลว เททรายท่ีเหลือกลับลงในทัง 
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รูปที่ 2 การหาปริมาตรทรายใน Plate และกรวย 

 

5. จากนั้นทำการชั่งน้ำหนักทรายท่ีเหลือ และทำการคำนวณหาคาทรายท่ีอยูใน Plate และกรวย 

   W1 = น้ำหนักทราย + ภาชนะ 

   W2 = น้ำหนักทรายท่ีเหลือ + ภาชนะ 

   Wp = W1 + W2 

 

ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

1. ผลจากการทดลองหาคา ความหนาแนนของทราย (Calibration of Sand) คาความหนาแนนของทรายในโมล 

สรุปคาไดดังนี้ 

1.1 ทรายออตตาวา 

ทรายออตตาวา มีคาความหนาแนนเฉลี่ย 1.662 gm./ml. เนื่องจากทรายออตตาวามีลักษณะเม็ดกลม

ขนาดของเม็ดทรายโตเทากัน มีการเรียงตัวไดดี มีชองวางนอย จึงมีความหนาแนนมาก 

 
รูปที่ 3 ทรายออตตาวามีขนาดเทาๆ กัน กลมไมมีเหลี่ยม 
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1.2 ทรายชะอวด 

ทรายชะอวด มีคาความแนนเฉลี่ย 1.486 gm./ml. เนื่องจากทรายมีลักษณะไมกลมท้ังหมดมีเหลี่ยมอยูบาง 

รูปลักษณะมีความแตกตางๆ กัน ทำใหการเรียงตัวเกิดชองวาง ความหนาแนนลดนอยลง 

 
รูปที่ 4 ทรายชะอวดมีลักษณะเปนเหลี่ยมเรียงตัวไมชิด 

1.3. ทรายหาดนพรัตนธารา  

ทรายหาดนพรัตนธารา มีคาความแนนเฉลี่ย 1.403 gm./ml. เนื่องจากทรายมีลักษณะไมกลมมีเหลี่ยมแบน     

มีขนาดแตกตาง รูปทรงแตกตางกัน การเรียงตัวจึงไมดี มีชองวางมาก ทำใหความหนาแนนนอยลง 

 
รูปที่ 5 ทรายหาดนพรัตนมีลักษณะกลมแบนเรียงตัวไมชิด 

 

จะเห็นไดวาทรายท่ีมีลักษณะกลมและมีขนาดท่ีเทาๆ กัน จะมีการเรียงตัวท่ีดี เกิดชอง วางนอย มีความ

หนาแนนมาก การคัดแยกทรายเปนสิ่งสำคัญท่ีจะตองมีความพิถีพิถัน จะตองไดทรายท่ีมีขนาดเทากัน ลักษณะกลม

มน ทรายท่ีดีตองมีความหนาแนนมาก ดังนั้นหากทรายท่ีใชในการทดสอบมีคาความหนาแนนมาก คาความ

หนาแนนท่ีทดสอบในสนามยอมมีคาความหนาแนนสูงเปนไปตามความหนาแนนของทรายท่ีไปแทนท่ี มีความถูก

ตองตามท่ี Calibrateทรายในหองทดลอง 
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2. ผลการทดสอบหาความแนนในสนาม  

 การทดสอบความแนนในสนาม (Field Density) ในสายทางโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 4           

สาย กระบ่ี – อ.หวยยอด ตอน 3 ชวง กม. 20+300 – กม. 40+510 ในชั้นงานดินถมคันทาง (Sabgrade) วัสดุคัดเลือก 

“A” (Selected Material “A”) รองพื้นทาง (Sabbase) พื้นทาง (Base) งานชั้นดินถมคันทางถึงชั้นรองพื้นทาง

ชนิดของวัสดุเปนดินปนหินผุ ซึ่งเปนวัสดุท่ีมีคุณภาพดี สวนงานชั้นพื้นทาง (Base) ชนิดของวัสดุเปนหินคลุก  

 

                    
 

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางทรายแตละชนิด ช้ันงาน Sabgrade 

 

บทสรุป 

1. จากการทดลองศึกษาวัสดุทดแทนทรายออตตาวาซึ่งเปนทรายท่ีจัดหาไดยากเนื่องจากมีอยูในตางประเทศ 

ดังนั้นเพื่อนำทรายท่ีมีแหลงในประเทศอยูในพื้นท่ีทำงาน ในการทดลองคร้ังนี้ไดนำทรายสีขาว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

และทรายหาดนพรัตนธารา จ.กระบ่ี มาเปรียบเทียบกับทรายออตตาวา จากการ Calibration of Sand ความหนาแนน

ของทรายออตตาวาจะมากท่ีสุดอยูท่ี 1.6 gm./ml. ทรายชะอวด 1.5 gm./ml. ทรายหาดนพรัตนธารา 1.4 gm./ml. 

เกิดจากลักษณะของเม็ดทรายท่ีมีการเรียงตัว หากมีเม็ดมนกลมการเรียงตัวก็จะดีมีชองวางนอย 

 2. ขอแตกตางของทรายท้ังสามชนิดคือลักษณะของเม็ดทราย ทรายออตตาวานั้นเม็ดกลมและเทากันมาก 

ทรายชะอวดมีเหลี่ยมคมลักษณะของเม็ดทรายแตกตางกัน สวนทรายหาดนพรัตนธารามีลักษณะเหลี่ยมคมยาวรี

ลักษณะแตกตางจากทรายออตตาวามาก 

 3. จากขอมูลท่ีทำการทดสอบทรายท้ังสองชนิดมาเปรียบเทียบทรายออตตาวา จะเห็นวายังอยูในขอกำ

หนอมาตรฐานของการทดสอบความแนนในสนาม (Field density test) ทรายท่ีนำมาใชตองรอนผานตะแกรงเบอร 20 

คางตะแกรงเบอร 40 มีคาความหนาแนนไมนอยกวา 1.3 gm./ml.  
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รูปที่ 7 การเปรียบเทียบทรายแตละชนิด 

 

4. ดังนั้นเพื่อความประหยัดคาใชจายและความสะดวกในการทำงาน ทรายในพื้นท่ีของประเทศไทยท่ีมี

ลักษณะคุณสมบัติเหมือนหรือใกลเคียงกับทรายออตตาวาก็สามารถใชทดสอบความแนนได ดังเชน ทรายชะอวด

และทรายหาดนพรัตนธารา ในการทดลองคร้ังนี้เห็นวาควรใชทรายชะอวด เนื่องจากคาท่ีไดจากการทดลองใกลเคียง

กับทรายออตตาวา 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ในการศึกษาหาวัสดุทดแทนทรายออตตาวาทดสอบความแนนในสนาม (A studied field density test 

use Sand Replacement) ในคร้ังนี้มีขอจำกัดในเวลา สถานท่ีทดลองเปนเพียงโครงการกอสรางเดียว ชนิดทรายท่ี

นำมาเปรียบเทียบเพียงสองแหลงถือวายังนอย หากไดทำการทดลองหลายพื้นท่ีกอสราง และใชทรายหลายชนิด

หลายแหลงมาเปรียบเทียบคาความถูกตองและความละเอียดคงจะมีมากกวานี้ ท้ังนี้ การศึกษาทดลองในคร้ังนี้เปน

ขอมูลเพื่อการเรียนและการศึกษาเทานั้น  
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