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บทคัดย่อ 

งานวจิยัเล่มน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรับปรุงคุณสมบติัดินถมดว้ยหินดินดาน
โดยใชเ้ถา้หนกั  เพื่อหาความหนาแน่นท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการบดอดัดินถมท่ีไดรั้บการปรับปรุง
คุณสมบติัดว้ยเถา้หนกัในแต่ละอตัราส่วนผสม และค่าก าลงัรับแรงเฉือนของดินถมท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุงคุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กบัคนัดินถมท่ีใช้วสัดุ
ประเภทหินดาน 

จากการศึกษาหาค่าความหนาแน่นท่ี เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่าง
หินดินดานท่ีไม่ไดรั้บการปรุงคุณสมบติั มีค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด 1.42 t/m3 และตวัอย่าง
หินดินดานท่ีปรับคุณสมบติัโดยใชเ้ถา้หนกั 4% 6% 8% และ10 % มีค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด
ตามล าดบัดงัน้ี 1.58  T /m3 1.59 T/m3 1.58 T/m3 1.57 T/m3 จากผลการทดสอบพบวา่ท่ีส่วนผสม
ของเถา้หนกัท่ี 6 % มีค่าความหนาแน่นมากท่ีสุดท่ี 1.59 T/m3 

จากการศึกษาคุณสมบติัการับก าลงัรับแรงเฉือนของตวัอยา่งหินดินดานท่ีปรับปรุง
คุณสมบติัแลว้ โดยน าตวัอยา่งดินจากการทดสอบหาค่าความหนาน่าแหง้สูงสุดท่ีใชเ้ถา้หนกั 0 % 
4 % 6 % 8% และ 10 % จากผลการทดสอบหาค่าการรับก าลงัรับแรงเฉือนของดินโดยใช้วิธี
เฉือนตรงได้ค่า  ตามล าดับดังน้ี  31° 33° 35.6° 35.4° 29.8° และได้ค่า C ตามล าดับดังน้ี       
16.0 T/m3 17.2 T/m3 17.9 T/m3 17.6 T/m3 15.8 T/m3  โดยพบวา่ค่าตวัแปรก าลงัการรับแรงเฉือน
ของหินดินดานท่ีเถา้หนกั 7% ไดค้่า  สูงสุด 36° ไดค้่า C สูงสุด 18 T/m2   
 
 
 

ค าส าคญั : หินดินดาน เถา้หนกั เถา้กน้เตา 
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