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1

อัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุสังเคราะห์จีโอคอมโพสิตภายใต้สภาวะที่ถูกประกบด้วยดิน
อภินันท์ บูริตธรรม1* สุขสันติ์ หอพิบูลสุข2 และ อาทิตย์ อุดมชัย3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการไหลตามแนวของวัสดุจีโอคอมโพสิตในห้องปฏิบัติการภายใต้ความเค้นกดทับ
ความลาดเชิงชลศาสตร์ และดินประกบทั้ง 2 ด้าน การศึกษานี้ใช้เครื่องทดสอบอัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุ

สังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่อให้สามารถจําลองสภาวะที่วัสดุจีโอคอมโพสิตถูกล้อมรอบด้วยดิน แผ่นจีโอ
คอมโพสิตถูกประกบด้วยดินทรายปนดินเหนียวในสองกรณี คือจีโอคอมโพสิตถูกประกบด้วยชั้นดินด้านล่าง และถูก

ประกบด้วยชั้นดินสองด้าน (ด้านบนและล่าง) ความเค้นกดทับในแนวดิ่งบนจีโอคอมโพสิตเท่ากับ 50, 100 และ 150
กิโลปาสคาล อัตราการไหลตามแนวมีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM D 4716 (ไม่มีดินประกบ) เมื่อถูกประกบด้วยชั้นดินด้านล่าง ขณะที่ อัตราการไหลตามแนวของวัสดุจีโอคอมโพ
สิตจะลดลงเป็นอย่างมากเมื่อถูกประกบด้วยชั้นดินสองชั้น การลดลงของอัตราการไหลเกิดจากการคอดของจีโอคอม
โพสิตและการอุดตันของดินเม็ดละเอียดเมื่อถูกกระทําด้วยความเค้นกดทับในแนวดิ่งส่งผลให้พื้นที่ระบายน้ําของวัสดุ
จีโอคอมโพสิตลดลง อัตราการไหลมีค่าลดลงอย่างมากตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณดินเม็ดละเอียด
คําสําคัญ: จีโอคอมโพสิต, อัตราการไหลตามแนว, สภาวะดินประกบ, การพัฒนาเครื่องทดสอบ
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Hydraulic Transmissivity of Geocomposite Under Soil Surrounded Condition
Apinun Buritatum1* Suksun Horpibulsuk2 and Artit Udomchai3
Abstract
This research investigates the flow behavior of geocomposite materials in the laboratory
testing under pressure stress, hydraulic gradient and soil Surrounded, a modified transmissivity test
apparatus was developed to estimate the transmissivity of geocomposite under real working
conditions. Two scenarios were conducted in which the geocomposite material was placed on a
soil layer for caseⅠ, for the second scenario the geocomposite was embedded between soil
layers, subsequently the soil-geocomposite systems were subjected to different magnitudes of
vertical effective stress of 50, 100, and 150 kPa, respectively. The obtained results indicate that the
transmissivity of geocomposite slightly changed for the first condition (caseⅠ) compared to
conventional method, namely ASTM D 4716, whereas there was a significant change found in the
caseⅡ. This might be due to the effect of other factors that occurred in the second scenario such
as clogging, bending of geocomposite layer leading to a decrease in the performance of
geocomposite.
Keywords: Geocoposite, Hydraulic Transmissivity, Soil Surrounded Condition, Developed Test
Apparatus
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2. ขอบเขตงานวิจัย
แผ่นวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในการทดสอบค่าการไหล
ตามแนวเป็นวัสดุจีโอคอมโพสิต และทรายที่ใช้ในการ
ประกบวัสดุจีโอคอมโพสิตมีขนาดคละไม่ดี เพื่อจําลอง
อิทธิพลของดินเม็ดละเอียด ผู้วิจัยได้เพิ่มปริมาณดิน
เม็ดละเอียด (ผ่านตะแกรงเบอร์ 200) ในดินทราย
ทดสอบในปริมาณร้อยละ 20, 60 และ 80 ของปริมาณ
ทรายโดยน้ําหนัก ความเค้นกดทับในแนวดิ่งที่กระทํา
บนแผ่นวัสดุจีโอคอมโพสิตเท่ากับ 50, 100 และ 150
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กิโลปาสคาล ค่า ความลาดเชิงชลศาสตร์เท่า กับ 0.1,
0.3, 0.5 และ 1.0 ดินที่ประกบชั้นบนและชั้นล่างของ
แผ่นวัสดุจีโอคอมโพสิตมีความหนาชั้นละ 0.05 เมตร
3. วัสดุอุปกรณ์
3.1 คุณสมบัติพื้นฐานของดินตัวอย่าง
100

Poorly graded sand (SP)
Cu= 3.08 Cc= 0.82

80
Precent finer,(%)

1. บทนํา
วัสดุจีโอคอมโพสิตคือวัสดุใยสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้
ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคโดยมีหน้าที่เป็นวัสดุกรอง
และระบายน้ํ า ออกจากมวลดิ น ทั้ ง ในแนวราบและ
แนวดิ่ง ค่าการไหลตามแนว (Transmissivity) ของจีโอ
คอมโพสิ ต ในปั จ จุ บั น จึ ง เป็ น ตั ว แปรที่ สํ า คั ญ ในการ
ออกแบบและการใช้งาน [1] ค่าการไหลตามแนวของจี
โอคอมโพสิตตามมาตรฐาน ASTM D 4716 [2] ที่ใช้
เป็นการจําลองการไหลผ่านแผ่นวัสดุสังเคราะห์ตัวอย่าง
ภายใต้ความเค้นที่กระทําผ่านแผ่นเหล็กผิวเรียบ ซึ่งเป็น
การบังคับหน้าตัดของตัวอย่างให้เกิดความสม่ําเสมอ
ตลอดการทดสอบ [3] แต่สภาพจริงในสนามจีโอคอมโพ
สิ ต ติ ด ตั้ ง ในดิ น บดอั ด จึ ง เกิ ด การคอดขณะบดอั ด ดิ น
นอกจากนี้อนุภาคของดินยังก่อให้เกิดการอุดตันตามรู
ของแผ่นวัสดุสังเคราะห์ [4] และส่งผลให้ความสามารถ
ในการระบายน้ํ า ตามแนวของวั ส ดุ สั ง เคราะห์ ล ดลง
ดังนั้น การไหลตามแนวของวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบที่ปราศจากดินประกบจึง
มีค่าสูงเกินความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสนาม
งานวิจัยนี้พัฒนาเครื่องมือทดสอบการไหลตามแนว
ของวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถทดสอบได้ทั้งในสภาวะไม่
มีดินประกบ (ตามมาตรฐาน ASTM D 4716 [2]) และ
ในสภาวะที่มีดินประกบแผ่นวัสดุจีโอคอมโพสิตซึ่งเป็น
สภาวะที่เกิดขึ้นกับการใช้งานจริงในภาคสนาม รวมทั้ง
ศึกษาค่าอัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุสังเคราะห์
จีโอคอมโพสิตที่ความความเค้นกดทับต่าง ๆ ทั้งสภาวะ
ที่ มี ดิ น และไม่ มี ดิ น ประกบ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ศึ ก ษา
อิท ธิพลของปริมาณดินเม็ดละเอียดที่มีผลกระทบต่อ
อัตราการไหลตามแนวของแผ่นจีโอคอมโพสิต
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รูปที่ 1 กราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน
จากรูปที่ 1 แสดงการจําแนกขนาดคละของดิน
ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยกรวดร้อยละ 0.3 ทรายร้อย
ละ 97 ดินตะกอนและดินเหนียวขนาดเล็กกว่า 0.075
มิลลิเมตรร้อยละ 2.7 ขนาดเฉลี่ยเท่ากับ 0.53
มิลลิเมตร สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอเท่ากับ 3.08
และสัมประสิทธิ์ความโค้งเท่ากับ 0.82 จากการจําแนก
ตามระบบเอกภาพ (USCS) [5] ดินตัวอย่างที่ทดสอบนี้
จั ด เป็ น ดิ น ทรายที่ มี ข นาดคละไม่ ดี (SP)
ความ
ถ่วงจําเพาะและสัมประสิทธิ์การซึมผ่านเท่ากับ 2.72
และ 2.3  10-2เซนติเมตรต่อวินาที ตามลําดับ
ดินเม็ดละเอียดที่นํามาผสมเพิ่มลงในทรายตัวอย่าง
มีขนาดเล็กกว่า 0.075 มิลลิเมตรมีความถ่วงจําเพาะ
เท่ากับ 2.70 และ ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านเท่ากับ
4.6  10-8 เซนติเมตรต่อวินาที
3.2 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุสังเคราะห์ตัวอย่าง
วัสดุจีโอคอมโพสิต ประกอบด้วยวัสดุแกนกลางเป็น
จี โ อเนต และวั ส ดุ ชั้ น กรองทั้ ง สองด้ า นที่ ป ระกบเป็ น
จี โ อเทคไทล์ ช นิ ด ไม่ ถั ก ทอมี ค วามหนาเท่ า กั บ 9.0
มิลลิเมตร กําลังแรงดึงด้านยาวเท่ากับ 21 กิโลนิวตัน
ต่อเมตร กําลังแรงดึงด้านขวางเท่ากับ 17 กิโลนิวตัน
ต่อเมตร ค่าอัตราการไหลตามแนวเท่ากับ 4.5  10-4
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ตารางเมตตรต่อวินาที ที่ความลาดเชิงชลศาสตร์เท่าากับ
1.0 และะความเค้นเท่ากับ 50 กิโลปปาสคาล ลักษษณะ
ของวัสดุจจีีโอคอมโพสิตแสดงในรู
แ
ปที่ 2

รูปปที่ 2 แผ่นวัสดุสังเคราะห์จีโอคอมโพสิ
อ
ต
3.3 เเครื่องทดสอบ
เครื่องงทดสอบอัตราาการไหลตามแแนวของแผ่นวั สดุ
สังเคราะหห์พัฒนาขึ้นตามมมาตรฐาน ASSTM D 4716 [1]
และเพิ่ ม อุ ป กรณ์ เ สริ มเพื
ม ่ อ ให้ ส ามารถทดสอบได้ด้ ใ น
สภาวะที่แแผ่นวัสดุถูกปรระกบด้วยดิน โดยทําการติดดตั้ง
อุปกรณ์คควบคุมช่องทางการไหลให้สามารถปรับขนนาด
ช่องทางกการไหลให้เท่ากับขนาดของวัสดุ
ส ตัวอย่างขณ
ณะที่
ทําการทดดสอบเมื่อที่ความหนาของวั
ว
วัสดุเปลี่ยนแปปลง
เนื่องจากความเค้น ลักษณะของเครื่อื งทดสอบอัตตรา
การไหลตามแนวของวัสดุ
ส สังเคราะห์แสดงในรู
ส
ปที่ 3

รูปที่ 3 เครื่องทดสสอบอัตราการไไหลตามแนว
ของแผ่นวััสดุสังเคราะห์
4. วิธีการรทดสอบ
การททดสอบในงานนวิ จั ย นี้ ป ระยุกต์
ก จ ากมาตรฐฐาน
ASTM D 4716 [2] โดยการเพิ
โ
่มดินที
น ่ใช้ประกบแแผ่น
วั ส ดุ จี โ อคคอมโพสิ ต แลละทํ า การบดออั ด ดิ น ที่ ค วามมชื้ น
เหมาะสมตามเงื่อนไขกาารทดสอบแสดดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เงื่อนไไขการทดสอบบ
Sample
Stdd
Sand 100% (B)
Sand 100%(TB)
Sand 80%
Claays 20% (B)
Sand 80%
Claays 20% (TB)
Sand 40%
Claays 60% (TB)
Sand 20%
Claays 80% (B)
Sand 20%
Claays 80% (TB)

Bottom
soil
(mm.)
0
50
50

TTop
ssoil
(m
mm.)
0
0
550

%
Sand
(%)
0
100
100

%
Clays
(%)
0
0
0

50

0

80

20

50

550

80

20

50

550

40

60

50

0

20

80

50

550

20

80

เมือ่
Stdd คือการทดสสอบตามมาตรฐฐาน
Sand 100% (B) คือการทดดสอบโดยใช้ทรายประกบ
ร
ด้านเดียว
ร
Sand 100% (TB) คือการทดดสอบโดยใช้ทรายประกบ
สองด้าน
Sand 80% Clayys20% (B) คืออการทดสอบโดดยใช้ทราย
ร้อยละ 80 ต่อการใช้
อ
ดินเหนีนียวร้อยละ 20
2 ประกบ
ด้านเดียว
Sand 80% Clayys20% (TB) คืออการทดสอบโดดยใช้ทราย
อ
ดินเหนีนียวร้อยละ 20 ประกบ
ร้อยละ 80 ต่อการใช้
สองด้าน
Sand 40% Clayys60% (B) คืออการทดสอบโดดยใช้ทราย
ร้ อ ยละ 40 ต่ อการใช้
ก ดิ น เหนีนี ย วร้ อ ยละ 60
6 ประกบ
ด้านเดียว
Sand 40% Clayys60% (TB) คืออการทดสอบโดดยใช้ทราย
ร้ อ ยละ 40 ต่ อการใช้
ก ดิ น เหนีนี ย วร้ อ ยละ 60
6 ประกบ
สองด้าน
Sand 20% Clays80%
C
(BB) คือการทดสสอบโดยใช้
ทรรายร้อยละ 20 ต่อการใช้ดินเหหนียวร้อยละ 80
8 ประกบ
ด้านเดียว
Sand 20% Clays80% (TBB) คือการทดสสอบโดยใช้
ทรรายร้อยละ 20 ต่อการใช้ดินเหหนียวร้อยละ 80
8 ประกบ
สอองด้าน
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5. ผลการทดสอบ
5.1 อัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุสังเคราะห์
จีโอคอมโพสิตเมื่อใช้ดินประกบด้านเดียว
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รูปที่ 4 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นทีค่ วามลาด
เชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ โดยการทดสอบมาตรฐาน
จากรูปที่ 4 แสดงอัตราการไหลตามแนวกับความ
เค้ น ที่ค วามลาดเชิง ชลศาสตร์ ต่า ง ๆ ผลการทดสอบ
มาตรฐานพบว่า อัตราการไหลตามแนวจะลดลงเมื่ อ
ความเค้ น เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ความลาดเชิ ง ชลศาสตร์ [6]
เนื่องจากความเค้นที่กดทับจะทําให้ความหนาของแผ่น
จีโอคอมโพสิตลดลง ส่งผลให้ช่องทางการไหลของน้ําที่
ไหลผ่านตัวอย่างมีค่าลดลง [7]
-4
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2

Transmissivity (m /s)

4.1 ขั้นตอนการทดสอบ
4.1.1 ผสมดินตัวอย่างในอัตราส่วนที่กําหนด
ในเงื่อนไขการทดสอบซึ่งระบุไว้ในตารางที่ 1
4.1.2 บดอัดดินตัวอย่างชั้นล่างด้วยความเค้น
สูงสุดที่ใช้ในการทดสอบ ในฐานของเครื่องทดสอบ
4.1.3 วางแผ่นวัสดุทดสอบที่บริเวณชั้นล่าง
ของฐานรองรับตัวอย่าง
4.1.4 ในกรณีที่ใช้ดินประกบสองด้านบนและ
ล่าง หลังจากติดตั้งตัวอย่างทดสอบแล้วเสร็จ ให้บดอัด
ดิ น ชั้ น บนด้ ว ยความเค้ น เล็ ก น้ อ ยก่ อ นที่ จ ะทํ า การ
ทดสอบ
4.1.5 ติดตั้งอุปกรณ์ให้แรง และปล่อยน้ําใส่ใน
อ่างเก็บน้ํา
4.1.6 ให้แรงต่อตัวอย่างทดสอบด้วยความเค้น
กดทับเล็กน้อย ผ่านแผ่นเหล็กที่ใช้กดทับแผ่นตัวอย่าง
ด้วยค่า 5-10 กิโลปาสคาลและเพิ่มระดับน้ําในอ่างเก็บ
น้ํ า ช้ า ๆ เพื่ อ ปล่ อ ยให้ น้ํ า ไหลผ่ า นตั ว อย่ า งจนอยู่ ใ น
สภาวะที่อิ่มตัวด้วยน้ํา ซึ่งตัวอย่างจะต้องอยู่ในสภาพ
อิ่มตัวด้วยน้ําอยู่ตลอดเวลา
4.1.7 หลังจากกดแผ่นวัสดุตัวอย่างด้วยความ
เค้นข้างต้นเป็นเวลา 15 นาทีแล้ว ทําการเพิ่มแรงผ่าน
เครื่องควบคุมเพื่อให้ได้ค่าความเค้นตามต้องการ และ
เพิ่มระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําให้ตรงกับความลาดชันเชิงชล
ศาสตร์ที่เลือกใช้ในการทดสอบ
4.1.8 ปล่อยให้น้ําไหลผ่านตัวอย่างทดสอบ
เป็นปริมาตรอย่างน้อย 0.0005 ลูกบาศก์เมตร บันทึก
เวลาการไหลที่ น้ํ า ไหลผ่ า นตั ว อย่ า งทดสอบไปแล้ ว
0.0005 ลูกบาศก์เมตร ทําซ้ําอีกอย่างน้อย 3 ครั้ง
4.1.9 หลังจากทดสอบจนครบทุกค่าความลาด
เชิงชลศาสตร์ที่เลือกใช้แล้ว จึงจะเพิ่มความเค้นจนถึง
ค่าความเค้นสูงสุดที่ใช้ในการทดสอบ
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รูปที่ 5 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นทีค่ วามลาด
เชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อใช้ทรายประกบด้านเดียว
จากรูปที่ 5 แสดงอัตราการไหลตามแนวกับความเค้น
ที่ความลาดเชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อใช้ทรายประกบ จีโอ
คอมโพสิตด้านเดียว ผลการทดสอบพบว่าอัตราการไหล
ตามแนวมีค่าลดลงตามความลาดเชิงชลศาสตร์ [8] และ
ความเค้นกดทับ ยกตัวอย่างเช่น ที่ความลาดเชิงชลศาสตร์
เท่ากับ 0.1 อัตราการไหลตามแนวลดลง ร้อยละ 9.97,
12.29 และ 17.00 สําหรับความเค้นกดทับที่ 50, 100

3/19/62 BE 1:34 PM

6

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 9 No. 3 September – December, 2018

และ 150 กิโลปาสคาลตามลําดับ เมื่อเทียบกับการ
ทดสอบมาตรฐาน เนือ่ งจากชั้นทรายทีป่ ระกบใต้แผ่น
จีโอคอมโพสิต จะบีบอัดตัวอย่างทดสอบได้มากกว่าการ
ให้ความเค้นผ่านแผ่นเหล็กแต่ค่าอัตราการไหลตามแนว
ยังเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เนื่องจากก่อนทีจ่ ะทําการ
ทดสอบ ดินทีใ่ ช้ประกบด้านล่างได้รบั ความเค้นจากการ
บดอัดจนแน่นและมีพื้นผิวเรียบ การดัดตัวของแผ่นวัสดุจี
โอคอมโพสิตเนือ่ งจากความเค้นของชัน้ ดินจึงเกิดขึ้นเพียง
เล็กน้อย
5.2 อัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุสังเคราะห์
จีโอคอมโพสิตเมื่อใช้ดินประกบสองด้าน
6
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Sand 100% (TB) i = 0.1
Sand 100% (TB) i = 0.3
Sand 100% (TB) i = 0.5
Sand 100% (TB) i = 1.0

2

Transmissivity (m /s)

5
4
3
2
1
0

100

Stress (kPa)

200

Sand 100% (B) i = 1.0
Sand 100% (B) i = 0.5
Sand 100% (B) i = 0.3
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รูปที่ 6 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นที่ความลาด
เชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อใช้ทรายประกบสองด้าน
จากรูปที่ 6 แสดงอัตราการไหลตามแนวกับความ
เค้นที่ความลาดเชิงชลศาสตร์ต่างๆ เมื่อใช้ทรายประกบ
สองด้าน ผลทดสอบอัตราการไหลตามแนวของจีโอคอม
โพสิตเมื่อมีดินประกบสองด้านมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ตามการเพิ่มขึ้นของความลาดเชิงชลศาสตร์ [8] และ
ความเค้ น กดทั บ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ที่ ค วามลาดเชิ ง ชล
ศาสตร์เท่ากับ 0.1 อัตราการไหลตามแนวมีค่าลดลง
ร้อยละ 60.94, 62.86 และ 63.29 สําหรับความเค้นกด
ทับที่ 50, 100 และ 150 กิโลปาสคาลตามลําดับ
ผลทดสอบดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชั้ น ดิ น ที่ ใ ช้
ประกบตัวอย่างจีโอคอมโพสิตมีอิท ธิพลต่อการลดลง
ของอัตราการไหลตามแนวอย่างมาก [9] เนื่องจากวัสดุ
จีโอคอมโพสิตจะถูก บีบอัดด้วยชั้นดินทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง และค่าอัตราการไหลที่ลดลงเป็นสาเหตุจาก
การอัดตัวของดินชั้นบน เนื่องจากมีความแน่นต่ํากว่า
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ดินประกบชั้นล่างเมื่อให้ความเค้นสูงขึ้น อนุภาคของ
ดินจะเข้าไปอุดในช่องการไหลผ่านหน้าตัดของแผ่นวัสดุ
จีโอคอมโพสิตส่งผลให้พื้นที่หน้าตัดของช่องการไหลใน
วัสดุจีโอคอมโพสิตลดลง
5.3 อัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุสังเคราะห์
จีโอคอมโพสิตเมื่อใช้ดินประกบด้านเดียว และเพิ่ม
ปริมาณดินเม็ดละเอียด
จะเห็นได้จากผลทดสอบข้างต้นว่า การลดลงของ
หน้าตั ดจีโอคอมโพสิตมี ผลให้ อัตราการไหลตามแนว
ลดลง หั วข้อนี้จ ะกล่า วถึงปัจจั ยเนื่องจากการอุดตั น
ของเม็ดดินในแผ่นจีโอคอมโพสิต โดยการเพิ่มปริมาณ
ดินเม็ดละเอียดแล้วเปรียบเทียบอัตราการไหลตามแนว
ที่เปลี่ยนแปลงกับการทดสอบโดยใช้ทรายประกบ
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รูปที่ 7 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นทีค่ วามลาด
เชิงชลศาสตร์ตา่ ง ๆ เมื่อใช้ทรายประกบ
ด้านเดียวและเพิ่มปริมาณดินเม็ดละเอียด
จากรูปที่ 7 แสดงอัตราการไหลตามแนวกับความเค้น
ที่ความลาดเชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ ผลการทดสอบพบว่า
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อัตราการไหลตามแนวทีค่ ่าความลาดเชิงชลศาสตร์เท่ากับ
0.1 สําหรับความเค้นที่ 50 กิโลปาสคาลลดลงร้อยละ
40.98, 68.20, 80.91 สําหรับความเค้นที่ 100 กิโล
ปาสคาลลดลงร้อยละ 44.93, 73.71, 83.03 และสําหรับ
ความเค้นที่ 150 กิโลปาสคาลลดลงร้อยละ 46.36, 76.75
และ 84.56 ตามลําดับ และทุกความลาดเชิงชลศาสตร์
อัตราการไหลตามแนวมีค่าลดลง จะเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อ
เพิ่มปริมาณดินเม็ดละเอียดเป็นร้อยละ 60 และ 80 อัตรา
การไหลตามแนวมีค่าลดลงอย่างชัดเจนเนื่องจากดินเม็ด
ละเอียดเกิดการยุบตัวได้สูงกว่าดินเม็ดหยาบที่ความเค้น
กดทั บ เดี ย วกั น ทํ าให้ พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ของแผ่ น ตั ว อย่ า ง
ทดสอบถูกบีบอัดได้มากกว่านอกจากนี้ ดินเม็ดละเอียดที่
มีขนาดอนุภาคเล็กสามารถอุดตันช่องทางการไหลของ
แผ่นตัวอย่างทดสอบได้
5.4 อัตราการไหลตามแนว ของแผ่นวัสดุสังเคราะห์
จี โ อคอมโพสิ ต เมื่ อ ใช้ ดิ น ประกบสองด้ า น และเพิ่ ม
ประมาณดินเม็ดละเอียด
[10-4] 2
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Clays 80%
Sand 20% (TB) i = 1.0
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รูปที่ 8 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นทีค่ วามลาด
เชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อใช้ทรายประกบสองด้าน
และเพิ่มปริมาณดินเม็ดละเอียด
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จากรูปที่ 8 แสดงอัตราการไหลตามแนวกับความเค้น
ที่ ค วามลาดเชิ ง ชลศาสตร์ ต่ า ง ๆ เมื่ อ ใช้ ดิ น ประกบ
สองด้าน และเพิ่มปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 20, 60
และ 80 ผลการทดสอบพบว่าอัตราการไหลตามแนวที่
ค่าความลาดเชิงชลศาสตร์เท่ากับ 0.1 สําหรับความเค้นที่
50 กิโลปาสคาลลดลงร้อยละ 44.84, 81.90, 91.08
สําหรับความเค้นที่ 100 กิโลปาสคาลลดลงร้อยละ
46.88, 82.98, 93.55 และสําหรับความเค้นที่ 150 กิโล
ปาสคาลลดลงร้อยละ 49.35, 83.02 และ 95.71 ตาม
ลําดั บ นอกจากนี้ ยังพบว่ าทุกความลาดเชิ งชลศาสตร์
อั ตราการไหลตามแนวมี ค่ าลดลง ซึ่ งสอดคล้ องกั บผล
ทดสอบที่ใช้ทรายประกบด้านเดียวและเพิ่มปริมาณดิน
เม็ดละเอียดแสดงในรูปที่ 7 นอกจากนี้รูปที่ 8 แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าในกรณีดินประกบสองด้านอัตราการ
ไหลตามแนวจะมีค่าที่ต่ํามากเมื่อปริมาณดินเม็ดละเอียด
เพิ่มสูงขึ้นและมีค่าต่ํากว่าทุกกรณีที่ได้ทดสอบมาก่อน
หน้านี้ เมื่อเพิ่มความเค้นกดทับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดินชั้นบน
เกิดการอัดตัวและอนุภาคของเม็ดดินสามารถแทรกเข้าไป
ในวัสดุจีโอคอมโพสิตทําให้เกิดการอุดตัน นอกจากนี้ ดิน
ชั้นล่างที่มีปริมาณดินเม็ดละเอียดสูง แม้จะได้รับการบด
อัดมาก่อนที่จะทําการทดสอบจนอยู่ในสภาพแน่นแล้วแต่
เมื่ อความเค้ นเพิ่ มสู ง อนุ ภาคของดิ นเม็ ดละเอี ยดที่ มี
จํานวนมากก็สามารถแทรกตัวเข้าไปอุดตันในช่องการ
ไหลได้ การคอดงอและการอุดตัวของอนุภาคดินเหนียว
จึงทําให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ําและอัตราการไหล
ตามแนวของจีโอคอมโพสิตลดลงอย่างมาก
6. สรุปผล
งานวิจัยนี้ศึกษาอัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุ
สังเคราะห์จีโอคอมโพสิตในสภาวะที่ถูกดินประกบ ซึ่ง
จะแบ่งลักษณะของชั้นดินที่ประกบเป็นสองลักษณะ คือ
การประกบชั้นเดียว และการประกบสองชั้น ดินประกบ
เป็นทรายหยาบปนดินเหนียวในปริมาณร้อยละ 20, 60
และ 80
ผลจากการศึกษาพบว่า ชั้นดินที่ประกบวัสดุจีโอคอม
โพสิตมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่ออัตราการไหลตามแนว
อัตราการไหลตามแนว จีโอคอมโพสิตที่ถกู ประกบด้วยดิน
สองด้านมีค่าต่ํากว่าอัตราการไหลตามแนวของ จีโอคอม
โพสิตที่ถูกประกบด้วยดินด้านเดียวอย่างมาก อัตราการ
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ไหลตามแนวของจี โอคอมโพสิ ตที่ ประกบด้ วยดิ นด้ าน
เดียวมีค่าต่ํากว่าอัตราการไหลตามแนวของจีโอคอมโพสิต
ที่ไม่มีดินประกบเพียงเล็กน้อย
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าดินที่ประกบจีโอคอมโพ
สิตจะเกิดการอัดตัวเมื่อถูกกระทําด้วยความเค้นกดทับ
และก่อให้เกิดการคอดของจีโอคอมโพสิต การประกบ
ด้วยดินสองด้านก่อให้เกิดการคอดตัวของจีโอคอมโพสิต
มากกว่าการประกบด้วยดินด้านเดียว การคอดตัวของจีโอ
คอมโพสิตทําให้การไหลผ่านของน้ําช้าลง ส่งผลให้อัตรา
การไหลผ่านน้อยลง
การศึ กษาครั้ งนี้ ยังพบว่ าปริมาณดิ นเม็ดละเอียดมี
อิทธิพลต่ออัตราการไหลตามแนว ซึ่งส่งผลให้อัตราการ
ไหลลดลงอย่างมากทั้งในการทดสอบแบบประกบด้วยดิน
เพียงด้านเดียวและด้วยดินทั้งสองด้น การลดลงของอัตรา
การไหลเกิดจากการอุดตันของดินเม็ดละเอียดในช่องการ
ไหลของจีโอคอมโพสิตภายใต้การกระทําของความเค้นใน
แนวดิ่ง ส่งผลให้พื้นที่ระบายน้ําลดลง
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