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บทคดัย่อ 
 

โครงงานวิจยัเป็นการศึกษาและปรับปรุงก าลงัของดินดว้ยซีเมนตแ์ละกระดาษหนงัสือพิมพ์
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมระหวา่งปริมาณปูนซีเมนต ์T และปริมาณกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์P ต่อการเพิ่มก าลงัรับอดัปราศจากแรงดนัดา้นขา้ง UCS เพื่อใชใ้นการเพิ่มเสถียรภาพลาดดิน 
จากผลการศึกษาสมการเชิงเส้นท่ีเหมาะสมของค่า OMC มีค่าเท่ากบั 0.0542ln(T)P - 0.0119P + 0.1786T2 - 
2.0216T + 21.029 โดยค่า OMC จะเพิ่มข้ึนเม่ือเม่ือเพิ่มอตัราส่วนของกระดาษส่วนสมการเชิงเส้นของ
ความหนาแน่นดินแห้ง d เท่ากบั - 0.0002TP - 0.0007P + 0.0065T + 1.6435 โดยความหนาแน่นดินแห้ง
จะลดลงเม่ือเพิ่มอตัราส่วนของกระดาษ จากผลการทดสอบ UCS พบว่าก าลงั UCS จะเพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่ม
ปริมาณซีเมนต์ และระยะเวลาในการบ่มซ่ึงสมการท่ีใช้แสดงความสัมพนัธ์ดงักล่าวคือ UCS เท่ากบั 
X1d2P2+X2d.P2+X3P2+X4d2P+X5dP+X6P+X7d2+X8d+X จากสมการขา้งตน้จะใชใ้นการค านวณพารามิเตอร์
ของดินท่ีปรับปรุงดว้ยซีเมนต์และกระดาษเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเสถียรภาพลาดดิน
โดยวิธี Morgenstern-Price จากผลการศึกษาพบวา่ในกรณีของความสูงของลาดดินเท่ากบั5เมตรดินท่ีใช้
ปรับปรุงควรมีความหนามากกวา่ 4 เมตร และอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมคือ T เท่ากบั 2% และ C%:P% 
เท่ากบั 60:40 จากผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความปลอดภยัของลาดดินท่ีปรับปรุง FS เท่ากบั 1.35  
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Abstract 
 

This project was study and improvesthe strength of soil with cement and newsprint. 
The objective of the project was to determine the suitable mixing ratio between cement content, 
C and paper content, P to increase the unconfined compressive strength, UCS of soil.  The 
improved soil was used to increase the stability of soil slope.   According to the experimental 
results, it found that the suitable linear equation for predicting the OMC, is equal to 0542ln(T).P - 
0.0119P +  0.1786T2- 2.0216T +  21.029. The OMC increases when increasing the ratio of paper. 
The linear equation of dry density, d is equal - 0.0002TP - 0.0007P +  0.0065T +  1.6435. The 
dry density decreases when increasing the ratio of paper. The result of UCS test illustrated that 
the UCS increases whenincreasing cement content and curing day.  Also the equation of the 
mentioned relationship is X1d2P2+ X2dP2+ X3P2+ X4d2P+ X5dP+ X6P+ X7d2+ X8d+ X.  The above 
equations were to calculate the parameter of soil improved with cement and paperfor analyzing 
the factor safety value of slope stabilityby using Morgenstern-Price method.  In the case of 5 
meters height of slope, the improved soil layer might be greater than 4 meters and the suitable 
mixing ratio is T% =  2%  and C% :P%  = 60:40. According to the analysis of slope stability, the 
safety factor of improved slope was equal to 1.35.  
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