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การพัฒนาเครื่องมือทดสอบแรงอัดดินแบบสามแกนโดยใชระบบมอเตอรแทนระบบมือหมุน
Development of Triaxial Compression Test Machineby using Motor System instead of Manual Control
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องมือทดสอบแรงอัดดินแบบสามแกน โดยประยุกตใชเครื่องกดท่ีใชระบบการควบคุมอัตราการกด

ดวยระบบมือหมุนมาทดแทนเครื่องกดระบบไฮโดรลิคท่ีเสียหาย เพ่ือลดคาใชจายในการซอมแซมซ่ึงมีราคาสูงและเปนการนําวัสดุท่ีสามารถหาซ้ือได
งายในทองตลาด ราคาไมแพง มาประยุกตเขากับวงจรไฟฟา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และไดออกแบบการจัดวางรวมท้ังรูปลักษณของเครื่องกด
ใหสามารถใชงานไดงาย ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาเครื่องมือทดสอบท่ีพัฒนาขึ้น สามารถทํางานไดตามหลักการทํางานของชุดเครื่องมือทดสอบเดิม
และมีความเสถียรในการกดตัวอยางดิน อีกท้ังเม่ือนํามาใชในการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบไมอัดตัวไมระบายนํ้ากับตัวอยางดินเหนียวกรุงเทพท่ีเก็บ
ไดจากสนาม พบวาคากําลังตานทานแรงเฉือนท่ีไดมีคาอยูในเกณฑท่ัวไป ดังน้ันเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชงานไดจริง

คําสําคัญ:เครื่องทดสอบแรงอัดแบบสามแกน;ระบบมอเตอร;การทดสอบแบบไมอัดตัวไมระบายนํ้า

1. บทนํา
การทดสอบแรงอัดแบบสามแกน (Triaxial Test) เปนการทดสอบหน่ึงในหองปฏิบัติการ (LaboratoryTesting) ท่ีสําคัญทางดานวิศวกรรม

ปฐพี และเปนการทดสอบในรายวิชาปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร ซ่ึงเปนรายวิชาบังคับท่ีตองเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา การทดสอบดังกลาว
ตองใชเครื่องกดตัวอยางดิน (Compression Machine) แตเน่ืองจากระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุมของเครื่องกดตัวอยางดินเกิดการชํารุดเสียหาย
ทําใหไมสามารถใชงานไดซ่ึงสงผลทําใหการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตรมีความไมสมบูรณ โดยเครื่องกดตัวอยางดินได
เคยถูกสงซอมระบบไฮโรอลิคแลวซ่ึงตองใชงบประมาณคอนขางมากและตองรอเปนระยะเวลานานดวยเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหมีแนวคิดในการ
ปรับปรุงเครื่องกดตัวอยางดินท่ีมีอยูซ่ึงเปนระบบมือหมุนใหเปนระบบอัตโนมัติ ซ่ึงเปนการประยุกตการควบคุมการกดดวยระบบรอบการหมุนของ
มอเตอรแทนระบบการกดแบบไฮดรอลิก โดยมุงเนนการใชวัสดุอุปกรณท่ีสามารถหาซ้ือไดโดยท่ัวไปในทองตลาด และการพัฒนาครั้งน้ีจะรวมถึงการ
ออกแบบตําแหนงการจัดวางอุปกรณและแผงวงจรใหม อีกท้ังยังสามารถใชเปนตนแบบสําหรับการพัฒนาตอไปในอนาคต

2.วิธีการศึกษา
2.1วัสดุและอุปกรณการศึกษาครั้งน้ีใชวัสดุอุปกรณ ดังตอไปน้ี
1.อุปกรณควบคุมเครื่องกดตัวอยางดินดังรูปท่ี 1 ประกอบดวย

1.1อุปกรณควบคุมอัตราความเร็วรอบการกดตอนาที สามารถควบคุมอัตราความเร็วรอบต้ังแต 1-212 รอบตอนาที การใชงานโดยการ
หมุนปรับเหมือนกับการปรับระดับเสียงในเครื่องเสียง

1.2สวิตซควบคุมการเครื่องท่ีขึ้นลงของเครื่องกดตัวอยางดิน เปนสวิตซสามทาง เม่ือตองการกดตัวอยางดินใหเล่ือนสวิตซไปทางซายมือ
จะแสดงไฟสถานะสีเขียว เม่ือเล่ือนสวิตซกลับมาตรงกลางเปนการหยุดการกด และเม่ือตองการนําตัวอยางดินออกใหเล่ือนสวิตซไปทางขวามือจะแสดง
ไฟสถานะสีแดง

1.3จอแสดงผลจํานวนรอบการกดตอนาที ซ่ึงจะสัมพันธกับอุปกรณควบคุมความเร็วรอบ จอแสดงผลน้ีสามารถแสดงผลไดต้ังแต0-
9999 รอบตอนาที ใชเซนเซอรในการตรวจวัดรอบจากตัวมอเตอร เม่ือปรับอุปกรณควบคุมความเร็วรอบจอแสดงผลจะแสดงจํานวนตัวเลขรอบตอนาที
โดยใชเวลาในคํานวณจํานวนรอบตอนาทีประมาณ 5 วินาที

1.4 สวิตซปด-เปดเครื่องกดดินโดยสวิตซจะเปนตัวจายกระแสไฟ 220 V. ใหกับวงจรไฟฟา โดยเม่ือไฟสถานะสีแดงแสดงท่ีตัวสวิตซ
แสดงวาวงจรไฟฟาพรอมทํางาน โดยมีฟวสตอครอมไวเพ่ือใชตัดกระแสไฟฟาเม่ือกระแสไฟฟาลัดวงจรหรือมีความผิดพลาดของวงจรเกิดขึ้น
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รูปท่ี 1 อุปกรณควบคุมเครื่องกดตัวอยางดิน
2.เครื่องกดตัวอยางดิน เปนเครื่องทดสอบระบบมือหมุนดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 เครื่องกดตัวอยางดิน

3.มอเตอรควบคุมการกด ใชสําหรับขับเคล่ือนเฟองเพ่ือใหเครื่องกดเคล่ือนท่ีขึ้นและลง ดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 มอเตอรควบคุมการกด

4.ลิมิตสวิซตสําหรับควบคุมขอบเขตการเล่ือนขึ้นและลงดังรูปท่ี4

รูปท่ี 4 ลิมิตสวิซต

2.2ขั้นตอนการศึกษา
1.ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องมือทดสอบแรงอัดแบบแกน จากเอกสารการทดสอบท่ีเกี่ยวของ [1,2,3] ซ่ึงอธิบายวิธีการทดสอบแรงอัด

แบบสามแกนสามารถทดสอบท้ังรูปแบบซิงเกิ้นสเตจและมัลติสเดจ
2.ตรวจสอบความพรอมในการใชงานของอุปกรณประกอบชุดเครื่องมือทดสอบแรงอัดแบบสามแกนและปรับปรุงใหพรอมใชงานดังรูปท่ี 5

รูปท่ี 5 อุปกรณประกอบชุดเครื่องมือทดสอบแรงอัดแบบสามแกน
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3.ออกแบบระบบการทํางานของวงจรควบคุมจํานวนรอบของมอเตอรท่ีจะตอเขากับเครื่องกดตัวยางดินดังรูปท่ี 6 และทําการติดต้ังอุปกรณ
ตางๆ เพ่ือควบคุมและแสดงผลการทดสอบ

รูปท่ี 6 ระบบการทํางานของวงจรควบคุมจํานวนรอบของมอเตอรท่ีจะตอเขากับเครื่องกดตัวยางดิน
4.ดําเนินการทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธระหวางจํานวนรอบการหมุนของมอเตอรและอัตราการกดตัวอยางดิน เพ่ือใชสําหรับกําหนด

จํานวนรอบในการทดสอบตามอัตราการกดท่ีตองการ

รูปท่ี 7 กราฟความสัมพันธระหวางจํานวนรอบการหมุนของมอเตอรและอัตราการกดตัวอยางดิน
5.ดําเนินการทดสอบแรงอัดแบบสามแกนเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกดตัวอยางดินท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการใชงานเครื่อง

กดดินท่ีพัฒนาขึ้น ดังตอไปน้ี
5.1เม่ือเตรียมตัวอยางดินเรียบรอยและนําตัวอยางดินมาวางบนแทนทดสอบแลว เปดสวิตซเครื่องกดดินโดยจะตองทําการรอการเซต

วงจรการวัดรอบประมาณ 5 วินาที สังเกตไดจากหนาจอแสดงผล ดังรูปท่ี 8

รูปท่ี 8 เปดสวิตซเครื่องกดดิน
5.2 ปรับรอบการกดใหตามมาตรฐานการทดสอบใหได 0.05 น้ิวตอนาที ซ่ึงจะตรงกับจํานวนรอบของมอเตอร 24 รอบตอนาที

ดังรูปท่ี 9

3.ออกแบบระบบการทํางานของวงจรควบคุมจํานวนรอบของมอเตอรท่ีจะตอเขากับเครื่องกดตัวยางดินดังรูปท่ี 6 และทําการติดต้ังอุปกรณ
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ตางๆ เพ่ือควบคุมและแสดงผลการทดสอบ

รูปท่ี 6 ระบบการทํางานของวงจรควบคุมจํานวนรอบของมอเตอรท่ีจะตอเขากับเครื่องกดตัวยางดิน
4.ดําเนินการทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธระหวางจํานวนรอบการหมุนของมอเตอรและอัตราการกดตัวอยางดิน เพ่ือใชสําหรับกําหนด

จํานวนรอบในการทดสอบตามอัตราการกดท่ีตองการ

รูปท่ี 7 กราฟความสัมพันธระหวางจํานวนรอบการหมุนของมอเตอรและอัตราการกดตัวอยางดิน
5.ดําเนินการทดสอบแรงอัดแบบสามแกนเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกดตัวอยางดินท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการใชงานเครื่อง

กดดินท่ีพัฒนาขึ้น ดังตอไปน้ี
5.1เม่ือเตรียมตัวอยางดินเรียบรอยและนําตัวอยางดินมาวางบนแทนทดสอบแลว เปดสวิตซเครื่องกดดินโดยจะตองทําการรอการเซต

วงจรการวัดรอบประมาณ 5 วินาที สังเกตไดจากหนาจอแสดงผล ดังรูปท่ี 8

รูปท่ี 8 เปดสวิตซเครื่องกดดิน
5.2 ปรับรอบการกดใหตามมาตรฐานการทดสอบใหได 0.05 น้ิวตอนาที ซ่ึงจะตรงกับจํานวนรอบของมอเตอร 24 รอบตอนาที

ดังรูปท่ี 9



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

448

รูปท่ี 9การปรับความเร็ว

5.3 เลือกดันสวิตซไปทางดานซายเพ่ือกําหนดใหแทนกดตัวอยางเล่ือนขึ้น เปนการเพ่ิมนํ้าหนักกดใหกับตัวอยางดิน ดังรูปท่ี 10

รูปท่ี 10 การเลือกทิศทางการทํางานของเครื่องกดดิน
5.4 ดําเนินการกดตัวอยางดินจนกระท่ังตัวอยางดินวิบัติ ดังรูปท่ี 11 แลวจึงดันสวิซตไปทางดานซายเพ่ือใหเครื่องกดดินถอนนํ้าหนัก

กระทํา

รูปท่ี 11 การวิบัติของตัวอยางดิน
5.5ดําเนินการหาคาพารามิเตอรกําลังตานทานแรงเฉือนของดินท่ีไดจาการทดสอบโดยนําไปเปรียบเทียบกับคาท่ัวไปท่ีแนะนําโดย

ผูวิจัยทานอื่น

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การทดสอบแรงอัดแบบสามแกนท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนการทดสอบแบบไมมีการอัดตัวและไมมีการระบายนํ้าออก (UU-Test) ใช

ตัวอยางดินเหนียวกรุงเทพจากบริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด โครงการกอสรางถนนลาดปลาเคา มีปริมาณความชื้นเฉล่ีย 41.90
เปอรเซ็นต ท่ีความลึก 9.00 เมตร ถึง 9.50 เมตร โดยมีรูปแบบการทดสอบ 2รูปแบบดังน้ี

1.1 ตัวอยางดินในสภาพไมอิ่มตัววิธีการทดสอบแบบซิงเกิลสเตจซ่ึงใชจํานวนตัวอยางดิน3 ตัวอยาง โดยใชดินตัวอยางชนิดเดียวกัน
[4]สําหรับผลการทดสอบดังตารางท่ี 1เม่ือนําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาพารามิเตอรกําลังตานทานแรงเฉือนของดินพบวามีคาหนวยแรงยึดเกาะ

(Cohesion, c) เทากับ 0.512 ตัน/ตร.ม. และมุมเสียดทานภายในของดิน (Internal Friction Angle, ) เทากับ 1.234 องศา

ตารางท่ี 1 รายละเอียดผลการทดสอบแบบซิงเกิลสเตจ

รายละเอียด ตัวอยางท่ี 1 ตัวอยางท่ี 2 ตัวอยางท่ี 3
แรงดันดานขาง (ตัน/ตร.ม.) 10 20 30

แรงดันเบ่ียงเบนสูงสุด (ตัน/ตร.ม.) 1.52 1.89 2.40
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1.2 ตัวอยางดินในสภาพอิ่มตัว วิธีการทดสอบแบบมัลติสเตจซ่ึงใชตัวอยางดินเพียง 1 ตัวอยาง แตสามารถหาคาพารามิเตอรกําลังตานทาน
แรงเฉือนของดินได [4] โดยใชตัวอยาดินชนิดเดียวกับตัวอยางดินในขอ 3.1 สําหรับผลการทดสอบดังตารางท่ี 2เม่ือนําผลการทดสอบมาวิเคราะหหา
พารามิเตอรกําลังตานทานแรงเฉือนของดินพบวามีคาหนวยแรงยึดเกาะเทากับ 0.533 ตัน/ตร.ม. และมุมเสียดทานภายในของดินเทากับ 0 องศา

ตารางท่ี 2 รายละเอียดผลการทดสอบแบบมัลติสเตจ

รายละเอียด ตัวอยางดิน
แรงดันดานขาง (ตัน/ตร.ม.) 10 20 30

แรงดันเบ่ียงเบนสูงสุด (ตัน/ตร.
ม.)

0.91 1.12 1.35

1.3 ผลการทดสอบท้ังสองรูปแบบเปนไปตามทฤษฎีการทดสอบแรงอัดสามแกน โดยสําหรับดินท่ีไมอิ่มตัวดวยนํ้าคาพารามิเตอรกําลัง
ตานทานแรงเฉือนจะมีคาท้ังหนวยแรงยึดเกาะ และมุมเสียดทานภายในในขณะท่ีเม่ือทดสอบกับตัวอยางดินอิ่มตัวดวยนํ้าคาพารามิเตอรกําลังตานทาน
แรงเฉือนจะมีเฉพาะคาท้ังหนวยแรงยึดเกาะเทาน้ันและเม่ือเปรียบเทียบกับคาท่ัวไปท่ีแนะนําโดยศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐาน
ราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร[4]พบวา อยูในชวงท่ีคาไดถูกแนะนําไว ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคากําลังตานทานแรงเฉือนของดิน

ชนิดดิน
หนวยแรงยึดเกาะ

(กก./ตร.ซม.)
มุมเสียดทานภายใน

(องศา)
ดินเหนียวออนกรุงเทพ 0.05 – 0.15 0 – 10°

ดินตัวอยาง (ซิงเกิ้นสเตจ) 0.0512 1.234

ดินตัวอยาง (มัลติสเตจ) 0.0533 0

4.สรุปผล
การทํางานของเครื่องกดตัวอยางดินท่ีปรับปรุงจากเครื่องกดตัวอยางดินแบบใชระบบมือหมุนเปนเครื่องกดตัวอยางดินแบบใชระบบมอร

เตอรเปนไปตามวัตถุประสงค สามารถใชงานไดสะดวกทดแทนเครื่องกดตัวอยางดินท่ีชํารุดได ผลท่ีไดจากการทดสอบแรงอัดแบบสามแกนใหคาท่ี
สอดคลองกับคาแนะนําจากนักวิจัยทานอื่น แสดงใหแนใจวาเครื่องกดตัวอยางดินท่ีไดจากงานวิจัยครั้งน้ีสามารถใชงานไดจริง อีกท้ังเม่ือพิจารณาถึง
คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในการดําเนินการเปนเงิน 8,500 บาทเม่ือเปรียบเทียบกับการซอมแซมระบบไฮดรอลิกพบวาสามารถประหยัดคาใชจายไดอยาง
นอย 3 เทา และยังสามารถแกไขไดเอง เน่ืองจากระบบไมซับซอน ซ่ึงเปนการประหยัดเวลา รวมถึงยังสามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนาตอไป
ขางหนา
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