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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาปรับปรุงคุณสมบตัิก าล ังรับแรงเฉือนของดินถม ด้วยหินดินดาน  
(Claystone) โดยการใชเ้อฟจีดียิปซัม ในงานวิจยัน้ีไดท้  าการทดลองผสมเอฟจีดียิปซัมลงในดินถม 
เพื ่อจะพฒันาก าลงัรับแรงเฉือนให้สูงข้ึน โดยไดท้ดลองผสมเอฟจีดีย ิปซมัที่ 2% 4% 6%            
และ 8% โดยน ้ าหนกัของดินถม และไดท้  าการทดสอบหาความหนาแน่นสูงสุด ที่แต่ละอตัรา
ส่วนผสม แลว้น าไปทดสอบหาก าลงัรับแรงเฉือนต่อไป เพื่อหาอตัราส่วนเอฟจีดียิปซมัที่ผสม
ลงในดินถม ท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

จากการศึกษาหาค่าความหนาแน่นท่ี เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่าง
หินดินดานท่ีไม่ได้รับการปรุงคุณสมบติั มีค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด 13.86 kN/m3 ปริมาณ
ความช้ืนท่ีเหมาะสมเท่ากบั 27.1% และตวัอยา่งหินดินดานท่ีปรับคุณสมบติัโดยใชเ้อฟจีดียิปซมั 
2% 4% 6% และ 8% มีค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดตามล าดบัดงัน้ี 14.02  kN/m3 13.35 kN/m3 

13.73 kN/m3 13.62 kN/m3 จากผลการทดสอบพบว่า ท่ีส่วนผสมของเอฟจีดีซิปซัมท่ี 2% มีค่า
ความหนาแน่นแหง้มากท่ีสุดท่ี คือ 14.02 kN/m3 ปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสมเท่ากบั 27% 

การศึกษาคุณสมบติัก าลงัรับแรงเฉือน โดยบดอดัตวัอยา่งดินเท่ากบัความหนาแน่น
แหง้สูงสุด ท่ีไดจ้ากการทดสอบ Compaction Test โดยผสมเอฟจีดียปิซมัท่ี  2% 4% 6% และ 8% 
จากการทดสอบหาค่าก าลงัรับแรงเฉือนของดินโดยใช้วิธีเฉือนตรง พบว่าอตัราส่วนผสมของ
เอฟจีดียิปซมัท่ี 2% มีค่าก าลงัรับแรงเฉือนสูงสุด ซ่ึงมีค่า  และ C เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัตวัอยา่ง
ดินท่ีไม่ผสมเอฟจีดียิปซัม คือ  จาก 26.3° เป็น 41.1° และ ค่า C จาก 31.0 kN/m2 เป็น 35.9 kN/m2           
แต่ถา้ผสมเอฟจีดียปิซมัปริมาณมากกวา่ 2% ค่าก าลงัรับแรงเฉือนจะลดลง 

ค าส าคญั : หินดินดาน เอฟจีดียปิซมั  
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	เมื่อนำค่า Shear Strength ช่วง Low Normal Stress และช่วง High Normal Stress            ที่ปรับปรุงคุณสมบัติหินดินดานด้วย FGD Gypsum 0% และ 2% แสดงดังแผนภูมิที่ 4.12 พบว่ามี Friction Angle = 26.26 องศา และ 41.11 องศา Cohesion = 31.00 kPa และ 35.90 kPa ...
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