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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการนาเถ้าก้นเตาซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้จากการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในการแทนที่ดินลูกรังสาหรับชั้นรองพื้นทางหรือชั้นพื้น
ทาง โดยคัดขนาดดินลูกรังตามมาตรฐานรองพื้นทาง ทล.-ม. 205/2532
Type B และ Type D และเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง
สัดส่วนการแทนที่เถ้าก้นเตาของ Type B ที่ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ
50 และของ Type D ที่ร้อยละ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดยศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ด้ า นกายภาพ การบดอั ด ก าลั ง รั บ น้ าหนั ก ด้ ว ยการทดสอบ
California Bearing Ratio และก าลั ง รั บ แรงเฉื อ นตรงด้ ว ยการทดสอบ
Direct Shear สาหรับ คุณสมบั ติก ารบดอั ดพบว่า ค่า ความหนาแน่ น แห้ ง
สูงสุดของดินลูกรังผสมเถ้าก้นเตามีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนการแทนที่เถ้าก้น
เตามากขึ้น แต่ค่าความชื้นเหมาะสมเพิ่มขึ้น สาหรับดินทั้งสองชนิด และผล
การทดสอบคุณสมบั ติด้า นก าลั งรับ น้าหนัก พบว่า เมื่อ ผสมเถ้ า ก้นเตาที่
สัดส่วนการแทนที่ร้อยละ 30 ของดิน Type B และที่อัตราส่วนการแทนที่
ร้อยละ 50 ของดิน Type D จะให้ค่า CBR สูงสุด โดยมีค่าผ่านมาตรฐานชัน้
รองพื้นทางและชั้นพื้นทาง และการแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตามีผลทาให้ ค่ามุม
เสียดทานภายในและแรงยึดเหนี่ยวมีค่าลดลงไม่มากนักตามปริมาณเถ้าก้น
เตาที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าเถ้าก้นเตาสามารถนามาใช้แทนที่ดินลูกรังสาหรับวัสดุ
งานทาง
คาสาคัญ: ดินลูกรัง, เถ้าก้นเตา, วัสดุงานทาง, ค่าCBR, การบดอัด

Abstract
This research aims to study the use of bottom ash which is a byproduct from power generation process as a replacement of
lateritic soil for base or sub-base. The grain size distributions of
lateritic soil were selected as Type B and C based on the
subbase standard of Highway Department. The bottom ash was
obtained from BLCP power plant, Rayong. The bottom ash
replacement ratio is 10, 20, 30, 40 and 50 percent for Type B
and that of 10, 20, 30, 40, 50 and 60 percent for Type D. The
physical properties, compaction properties and strength using
California Bearing Ratio test and Direct Shear test of lateritic soil
and lateritic soil replaced with bottom ash were investigated. It
is found that the maximum dry density decreased with the

increasing of the replacement ratio whereas the optimum water
content increased with the increasing of the replacement ratio
for both types of soil. For the results of CBR test, it was found
that when lateritic soil replaced by bottom ash at 30 percent for
type B and 50 percent for type D showed the highest CBR values
which passed the subbase condition. Moreover, the bottom ash
has little effect on internal friction angle and cohesion, both
values slightly decreased with the increasing of replacement
ratio. It can be concluded that bottom ash can be used as
replacement of lateritic soil for highway material.
Keywords: Lateritic Soil, Bottom ash, Highway material, CBR,
Compaction

1. คานา
เนื่องจากเถ้าลอย เถ้าก้นเตา และยิปซั่ม เป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน ซึ่งในปัจจุบันเถ้าลอยสามารถนามาแทนที่
ซีเมนต์ในงานคอนกรีต สาหรับเถ้าก้นเตายังไม่เป็นที่นิยมใช้ด้วยขนาดที่ไม่
สม่าเสมอ มีความชื้นและความพรุนสูง ซึ่งจะถูกนาไปทิ้งโดยการฝัง กลบ
หรือถ้าจะนามาใช้งานจะต้องผ่านกระบวนการบดให้ ละเอียด ซึ่งทั้งสอง
กระบวนการทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ยังมี
โครงสร้างที่ใช้วัสดุธรรมชาติในก่อสร้าง เช่น คันทาง เขื่อนดิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานถนน ในการก่อสร้างหรือซ่อมบารุงนั้นต้องใช้วัสดุ หิน ทราย
หรือดินลูกรัง ในส่วนโครงสร้างชั้นทางเป็นจานวนมาก ซึ่งเถ้าก้นเตามีการ
กระจายขนาดอยู่ในช่ว งที่เป็นทราย จึ งมีความเป็ นไปได้ในการนามาใช้
แทนที่วัสดุธรรมชาติในโครงสร้างชั้นทาง เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายใน
การกาจัดวัสดุเหลือทิ้งและเป็นการนาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการนาเถ้าก้นเตามาใช้
เป็นวัสดุในชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางอยู่พอสมควรทั้งการใช้เฉพาะเถ้า
ก้นเตา (Cabrera, et al., 2014) หรือศึกษาโดยมีวัสดุผสมเพิ่มเช่น หินฝุ่น ซีเมนต์
ปูนขาว (ชูศักดิ์, 2556) หรือนาเถ้าก้นเตามาใช้เป็นวัสดุเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ดินลูกรังหรือดินเหนียว (กิตติศักดิ์ และ ประทีป, 2556, Balachowski and
Sikora, 2013, Cabrera, et al., 2018, ปณิดาภา และ จุฑามาศ, 2561) แต่ก็
ยังไม่มีการนาเถ้าก้นเตามาใช้งาน ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงต้องการศึกษาหา
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2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาวิจัย
2.1 ดินลูกรังและเถ้าก้นเตา
ตั ว อย่ า งดิ น ลู ก รั ง น ามาจากแหล่ ง ลู ก รั ง จั ง หวัด สระบุ รี มี ค่ า Liquid
Limit เท่ากับร้อยละ 29.5, Plastic Limit เท่ากับร้อยละ 20.76, Plasticity
Index เท่า กับ ร้อ ยละ 8.74 โดยค่า Liquid Limit และ Plasticity Index
ผ่านมาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม โดยจากมาตรฐาน Liquid Limit
ของดิน ไม่เกินร้อยละ 35 และ Plasticity Index ไม่เกินร้อยละ 11 และหา
ค่าความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity) มีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.86
ในงานวิจัยนี้ทาการคัดขนาดดินลูกรังให้เป็นไปตามมาตรฐานรองพื้นทาง
วัสดุมวลรวมกรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532 Type B และ Type D ดัง
แสดงในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 ตามลาดับ และจากคุณสมบัติทางกายภาพของ
ดินลูกรังนามาวิเคราะห์จาแนกดินด้วยระบบ ASSHTO ( ASTM D-3282 )
พบว่า เป็ นดินประเภท A-2-4 ทั้งดิน Type B และ Type D และจ าแนก
ด้วยระบบ USCS (ASTM D-2487) พบว่าดิน Type B เป็นประเภทกรวดที่
มีข นาดคละไม่ดีแ ละมีดินเหนีย ว GP-GC (Poorly Graded Gravel with
Clay) และ Type D เป็นประเภททรายขนาดคละไม่ดีและมีดินเหนียว SPSC (Poorly graded sand with clay)
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ศึกษาการใช้เถ้าก้นเตาเป็นสารผสมเพิ่มในการแทนที่หรือปรับปรุงคุณภาพ
ดิ น ลู ก รั ง เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นโครงการก่ อ สร้ า งชั้ น รองพื้ น ทาง
(subbase) หรือชั้นพื้นทาง (base) สาหรับงานวิจัยนี้ใช้เถ้าก้นเตาในสภาพ
ธรรมชาติในการแทนที่ดินลูกรัง Type B และ Type D ตามมาตรฐานรอง
พื้นทางวัสดุมวลรวมกรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532 เพื่อเป็นวัสดุชั้นรอง
พื้นทางหรือชั้นพื้นทาง โดยพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติด้าน
การบดอัด (Compaction Test) คุณสมบัติด้านกาลังรับน้าหนัก ด้วยการ
ทดสอบ California Bearing Ratio (CBR) และคุณสมบัติด้านกาลังรับแรง
เฉือนด้วยการทดสอบ Direct Shear Test
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ตารางที่ 1 ค่าร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล
ขนาดตะแกรง
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ตัวอย่างเถ้าก้นเตา จากโรงไฟฟ้า BLCP จังหวัดระยอง ประเทศไทย
นามาทดสอบการกระจายขนาดพบว่าโดยส่วนใหญ่ผ่านตะแกรงขนาด 1 นิว้
ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง เลื อ กใช้ เ ถ้ า ก้ น เตาที่ มี ข นาดผ่ า นตะแกรง 1 นิ้ ว
เนื่องจากต้องการใช้เถ้าก้นเตาในสภาพธรรมชาติให้มากที่สุด เถ้าก้นเตามี
ค่ า ความถ่ ว งจ าเพาะเท่ า กับ 2.03 และไม่ มี ค วามเป็ น พลาสติก ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดินลูกรังและเถ้าก้นเตาโดยวิธี X-Ray
Fluorescence Spectrometer (XRF) แสดงในตารางที่ 2 พบว่า เถ้ า ก้น
เตาและดินลูกรังมีองค์ประกอบหลักคือ ซิลิกอนออกไซด์ และอลูมิเนียม
ออกไซด์ และมีแคลเซียมออกไซด์น้อยมาก
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของดินลูกรังและเถ้าก้นเตา
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รูปที่ 2 การกระจายขนาดของเม็ดดินวัสดุรองพื้นทาง Type D ตามมาตรฐาน
รองพืน้ ทางวัสดุมวลรวมกรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532
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รูปที่ 1 การกระจายขนาดของเม็ดดินวัสดุรองพื้นทาง Type B ตามมาตรฐาน
รองพืน้ ทางวัสดุมวลรวมกรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532
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SiO2
CaO
Fe2O3
Al2O3
SO3
MgO
K2O
Na2O

ปริมาณ (ร้อยละ)
เถ้าก้นเตา
ดินลูกรัง
59.50
79.00
2.92
0.39
6.07
6.29
25.70
10.90
0.18
0.80
0.45
1.56
1.41
0.40
-
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ก) Type B
ข) Type D
รูปที่ 3 ตัวอย่างดินลูกรังที่คัดขนาดตามมาตรฐาน Type B และ Type D

2.2.2 การเตรีย มตัว อย่า งสาหรับ การทดสอบก าลังรับ แรงเฉื อ นตรง
(Direct Shear Test)
เนื่องจากลักษณะของดินลูกรังที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีขนาดเม็ดใหญ่โ ดยมี
ขนาดใหญ่สุดผ่า นตะแกรง 1 นิ้ว ซึ่งตามมาตรฐานการทดสอบ Direct
Shear ASTM D3080 นั้นกาหนดให้ความสูงของ mold ที่ใช้ในการทดสอบ
ต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดใหญ่สุดของเม็ดดิน แต่ความสูงของ mold
ที่มีในห้องปฏิบัติการเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างจึง
ต้ อ งใช้ ห ลั ก การ Scalping โดยให้ มีก ารกระจายขนาดเช่น เดีย วกับ วัสดุ
ต้ น แ บ บ ( parallel gradation method) (Verdugo and Hoz, 2006)
สาหรับดินลูกรัง Type B กาหนดให้ขนาดสูงสุดผ่านตะแกรง 3/8 นิ้ว และ
ดินลูก รัง Type D ก าหนดให้ ข นาดสูงสุด ผ่า นตะแกรงเบอร์ 10 รูป ที่ 4
แสดงการกระจายขนาดของดินลูกรัง Type B และ Type D ต้นแบบและ
จากการ scalping สาหรับเถ้าก้นเตาใช้การกระจายเช่นเดียวกับแต่ละชนิด
ของดิ น ลู ก รั ง ที่ จ ะน าไปแทนที่ โดยเมื่ อ เตรี ย มดิ น ที่ ผ่ า นตะแกรงตามที่
กาหนด และผสมน้าตามความชื้นที่กาหนด ทาการบดอัดใน mold โดย
ควบคุมให้ได้ความหนาแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความหนาแน่น

แห้งสูงสุด และความชื้นที่ความชื้นเหมาะสม แล้วนาไปทดสอบโดยกาหนด
หน่วยแรงตั้งฉากที่ 25.6 kPa, 51.1 kPa และ 102.3 kPa อัตราเร็วในการ
เฉือนตัวอย่างเท่ากับ 1 มิลลิเมตรต่อนาที โดยเงื่อนไขการแทนที่เถ้าก้นเตา
ในกรณีการทดสอบ direct shear เป็นร้อยละ 20, 40, และ 50 สาหรับดิน
Type B และร้อยละ 20, 40 และ 60 สาหรับดิน Type D
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รูปที่ 4 การกระจายขนาดของดินลูกรังต้นแบบเทียบกับการ scalping

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
3.1 ผลของปริมาณเถ้าก้นเตาต่อคุณสมบัติด้านการบดอัด
นาเถ้าก้นเตา ดินลูกรัง Type B , Type D , ดิน Type B และ Type D
ผสมเถ้ า ก้นเตา มาทดสอบการบดอั ดแบบสูงกว่า มาตรฐาน (Modified
Proctor Compaction) พบว่ า ดิ น ลู ก รั ง ผสมเถ้ า ก้ น เตาทั้ ง 2 ประเภท
สามารถบดอั ด ได้ ดี ดั ง แสดงในรู ป ที่ 5 และ รู ป ที่ 6 ตามล าดั บ ความ
หนาแน่นแห้งสูงสุดมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนการแทนที่เถ้าก้นเตาที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความชื้นเหมาะสมของดินลูกรังทั้ง 2 ประเภท มีค่าเพิ่มขึ้น
ตามอัตราส่วนการแทนที่ดินด้วยเถ้าก้นเตาดังแสดงในตารางที่ 3 เนื่องจาก
เถ้าก้นเตาซึ่งมีความถ่วงจาเพาะน้อยกว่าดิน เมื่อเข้าไปแทนที่ดินจึงทาให้
ความหนาแน่นน้อยลง แต่ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าก้นเตาที่มี
ความพรุนมาก ดูดซับน้าได้ดีกว่าดินลูกรัง จึงทาให้ความชื้นเหมาะสมมีค่า
มากขึ้นตามปริมาณเถ้าก้นเตาที่เพิ่มขึ้น (Balachowski and Sikora, 2013)
2.40

Type B
B+BA10%
B+BA20%
B+BA30%
B+BA40%
B+BA50%
BA100

2.20

Dry density, g/cm3

2.2 วิธกี ารศึกษาและการทดสอบ
2.2.1 การเตรียมตัวอย่างดินลูกรังและเถ้าก้นเตาสาหรับการทดสอบ
การบดอัดและการทดสอบ CBR
เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณสมบัติด้านการบดอัด โดยการทดสอบ
การบดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor test , ASTM D1557) สาหรับดินลูกรังคานวณปริมาณดินจากร้อยละผ่านตะแกรงแต่ละที่
กาหนดในตารางที่ 1 นามาผสมให้เข้ากันก่อน รูปที่ 3 แสดงดินลูกรังที่คัด
ขนาดตามมาตรฐาน Type B และ Type D แล้วจึงเติมน้าแล้วบดอัดตาม
การทดสอบมาตรฐาน ในกรณีผสมเถ้าก้นเตาคานวณปริมาณดินลดลงตาม
ร้อยละการแทนที่ของเถ้าก้นเตาผสมให้ เข้ากัน แล้วจึงใส่เถ้าก้นเตาตาม
ปริมาณร้อยละการแทนที่ที่กาหนดในแต่ละกรณีผสมให้เข้ากับดินก่อน แล้ว
จึงค่อย ๆ เติมน้าผสมให้เข้ากัน แล้งจึงบดอัดตามการทดสอบมาตรฐาน
เนื่องจากเถ้าก้นเตาไม่มีความไวในการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นการบดอั ดจึ ง
ไม่ได้กาหนดเวลา เมื่อได้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด (ρdmax) และปริมาณ
ความชื้นเหมาะสม (Wopt) ของแต่ละกรณีแล้ว นามาเตรียมตัวอย่างเพื่อ
ทดสอบ CBR ตามมาตรฐาน ASTM D-1883-99 โดยควบคุมความหนาแน่น
แห้งของตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุด
และมีความชื้นที่ความชื้นเหมาะสม และทดสอบเฉพาะกรณีไม่แช่น้า
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชืน้ จากการ
ทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานของ ดินลูกรัง Type B ผสมเถ้าก้นเตา
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2.20

Dry density, g/cm3

เหมาะสมเพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นวัสดุชั้นรองพื้นทางหรือชั้นพื้นทางได้
(ปณิดาภา และ จุฑามาศ, 2561) ซึ่งตามมาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
กรมทางหลวง ทล.-ม. 205/2532 ได้กาหนดค่า CBR ขั้นต่าสาหรับวัสดุมวล
รวมที่จะสามารถนามาทาเป็นโครงสร้างชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางได้ที่
CBR เท่ า กั บ 80% และ 25% ตามล าดั บ ดั ง นั้ น ส าหรั บ ดิ นลู ก รั ง ทั้ งสอง
ประเภทสามารถใช้เถ้าก้นเตาในการแทนที่ได้ในช่วงร้อยละ 30 – 50

Type D
D+BA10%
D+BA20%
D+BA30%
D+BA40%
D+BA50%
D+BA60%
BA100
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชืน้ จากการ
ทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานของ ดินลูกรัง Type D ผสมเถ้าก้นเตา
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR และร้อยละเถ้าก้นเตา ที่ความชื้นเหมาะสม
ของดิน Type B ผสมเถ้าก้นเตา

3.2 ผลของปริมาณเถ้าก้นเตาต่อคุณสมบัติด้านการรับกาลัง
จากการเตรียมตัวอย่างดินลูกรัง เถ้าก้นเตา และดินลูกรังทั้ง 2 ประเภท
ผสมกับเถ้าก้นเตา สาหรับทาการทดสอบกาลังรับ น้าหนัก พบว่าเมื่อดิน
ลูกรังถูกแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา ทาให้คุณสมบัติด้านการรับกาลังดีขึ้น จนถึง
จุดหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีค่าลดลง โดยมีแนวโน้มลดลงไปเทียบเท่ากับค่า
CBR ของเถ้าก้นเตา ดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8 โดยอัตราส่วนการแทนที่ทใี่ ห้
ค่า CBR สูงสุดของดินลูกรัง Type B คือร้อยละ 30 และสาหรับดินลูกรัง
Type D คือ ร้อยละ 50
ดินลูกรัง Type B เป็นดินประเภทกรวด ค่า CBR ของดินลูกรัง Type
B เมื่อแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาในปริมาณน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 20) ค่า CBR
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าก้นเตาเพิ่มขึ้ นได้ค่า CBR
เพิ่มขึ้น โดยค่า CBR ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อปริมาณเถ้าก้นเตามากขึ้น
และมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่า CBR ของเถ้าก้นเตา สาหรับดินลูกรัง Type
D เป็นดินประเภทดินทรายทาให้ ค่า CBR ของดินลูกรัง Type D มีค่าต่า
เมื่อแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา ค่า CBR มีค่าสูงขึ้นจนถึงร้อยละการแทนที่ร้อยละ
50 หลังจากนั้นค่า CBR มีค่า ลดลง แสดงให้ เห็ นว่า เถ้ า ก้นเตาสามารถ
ปรับ ปรุงคุณภาพดินลูก รั งทั้ ง 2 ประเภทได้ แต่ต้อ งผสมในอั ตราส่ ว นที่
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ตารางที่ 3 ความหนาแน่นแห้งสูงสุด และความชื้นเหมาะสมของดินลูกรังผสม
เถ้าก้นเตา
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR และร้อยละเถ้าก้นเตา ที่ความชื้นเหมาะสม
ของดิน Type D ผสมเถ้าก้นเตา

3.3 อิทธิพลของเถ้าก้นเตาต่อคุณสมบัติด้านการรับแรงเฉือนตรง
3.3.1 อิทธิพลของเถ้าก้นเตาต่อพฤติกรรมการรับแรงเฉือน
รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงเฉือนและการเคลื่อนที่
ตามแนวราบจากการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนตรงของดินลูกรัง Type B
และดินลูกรัง Type B แทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการรับ
แรงของดิ น ลู ก รั ง และดิ น ลู ก รั ง แทนที่ ด้ ว ยเถ้ า ก้ น เตาคล้ า ยกั น โดย
ความสัมพันธ์ไม่ได้แ สดงจุ ดสูงสุดชัดเจน เช่นเดีย วกับ ดินลูก รัง Type D
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และดินลูก รัง Type D แทนที่ด้ว ยดินลูก รังก็มีพ ฤติก รรมใกล้เคีย งกันดัง
แสดงในรูปที่ 10
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ตารางที่ 4 ค่ามุมเสียดทานภายใน สาหรับเถ้าก้นเตา,ดิน Type B และดิน Type
B เมื่อผสมกับเถ้าก้นเตาที่อัตราส่วนต่าง ๆ
% Bottom Ash
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง Shear stress และ normal stress ของตัวอย่างดินลูกรัง
Type B ที่ผสมกับเถ้าก้นเตาที่อัตราส่วนต่าง ๆ
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รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเสียดทานภายในและร้อยละการแทนที่ของเถ้าก้นเตา
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่าง Shear stress และ normal stress ของตัวอย่างดินลูกรัง
Type D ที่ผสมกับเถ้าก้นเตาที่อัตราส่วนต่าง ๆ

3.4.2 อิ ท ธิ พ ลของเถ้ า ก้ น เตาต่ อ ค่ า มุ ม เสี ย ดทานภายใน (Friction
Angle, degree)
ค่ามุมเสียดทานภายในของดินลูกรังและดินลูกรังแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา
ทั้งสองประเภทแสดงในตารางที่ 4 สาหรับดินลูกรัง Type B พบว่าการ
แทนที่เถ้าก้นเตามีผลทาให้ค่า มุมเสียดทานภายในลดลง แต่ปริมาณเถ้าก้น
เตาที่เพิ่มขึ้ นส่งผลต่อค่ามุมเสียดทานภายในไม่มากนัก โดยมีค่า สูงสุดที่
อัตราส่วนการแทนที่เถ้าก้นเตาร้อยละ 40 ดังแสดงในรูปที่ 11 ในขณะที่
สาหรับดินลูกรัง Type D พบว่าเมื่อแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาที่ร้อยละ 20 ทา
ให้ ค่ า มุ ม เสี ย ดทานภายในเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค่ า สู ง สุ ด หลั ง จากนั้ น การเพิ่ ม
ปริมาณเถ้าก้นเตาทาให้ค่ามุมเสียดทานลดลง โดยทั้งสองประเภทค่ามุม
เสียดทานเมื่อแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตามีแนวโน้มเท่ากับค่ามุมเสียดทานของเถ้า
ก้นเตา ดังแสดงในรูปที่ 11

3.4.3 อิ ท ธิ พ ลของเถ้ า ก้ น เตาต่ อ ค่ า แรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งเม็ ด ดิ น
(Cohesion, kPa)
ค่าแรงยึดเหนี่ยวของดินทั้ง 2 ประเภท แสดงดังตารางที่ 5 สาหรับดิน
ลูกรัง Type B และ Type D เมื่อผสมเถ้าก้นเตาแล้วมีผลทาให้ค่าแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างเพิ่มขึ้นจนมีค่าสูงสุดที่อัตราการแทนที่ดินด้วยเถ้าก้นเตาร้อย
ละ 20 และเมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่เถ้าก้นเตาค่าแรงยึดเหนี่ยวมีแนวโน้ม
ลดลงใกล้เคียงค่าแรงยึดเหนี่ยวของเถ้าก้นเตา ดังแสดงในรูปที่ 12 (ปวเรศ
อัครินทร์, 2561)
ตารางที่ 5 ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน สาหรับเถ้าก้นเตา,ดิน Type B และ
ดิน Type B เมื่อผสมกับเถ้าก้นเตาที่อัตราส่วนต่าง ๆ
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กิตติศักดิ์ โชติ และประทีป ดวงเดือน “การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วย
เถ้าก้นเตาและปูนขาว” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ การศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของเถ้าก้นเตาผสมหิน
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ฝุ่นและปู นซีเมนต์เพื่อ ใช้ ในงานวิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อ ม งานวิจัย

20

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินกับร้อยละการแทนที่ของเถ้า
ก้นเตา

บทสรุป
1. เถ้ า ก้ น เตาที่ เ ป็ น ผลพลอยได้ จ ากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า สามารถนามาใช้ป รั บ ปรุงคุณสมบั ติด้า นการบดอัดของดิน
ลูก รังที่ทาการคัดขนาดตามมาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวมกรมทาง
หลวง ทล.-ม. 205/2532 Type B และ Type D ได้ โดยร้อยละการแทนที่
เถ้าก้นเตาที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความหนาแน่นแห้งสูงสุดลดลง ในขณะที่
ความชื้นเหมาะสมเพิ่มขึ้น
2. คุณสมบั ติด้านการรับแรงพบว่าเถ้ าก้นเตามีผลต่อการพัฒนา
กาลังรับแรงอัด ค่า CBR มีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนการแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตา
มีค่ามากขึ้น จนสูงสุดที่อัตราการแทนที่ร้อยละ 30 สาหรับดินลูกรัง Type
B และ ที่อัตราการแทนที่ร้อยละ 50 สาหรับดินลูกรัง Type D ซึ่งสามารถ
นามาใช้เป็นวัสดุสาหรับชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทางได้ และค่า CBR มี
แนวโน้มลดลงหลังจากอัตราส่วนดังกล่าวสาหรับดินลูกรังทั้ง 2 ประเภท
3. การผสมเถ้าก้นเตามีผลต่อค่ามุมเสียดทานภายใน และค่าแรง
ยึดเหนี่ย วระหว่า งเม็ดดิน ไม่มากนัก สาหรับ ดิน ลูก รังทั้ง 2 ประเภท ซึ่ง
พารามิเตอร์ทั้ง 2 ค่าจะมีค่าลดลงเมื่อมีปริมาณการแทนที่เถ้าก้นเตาเพิ่มขึ้น
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