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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาได้การทดสอบการพัฒนาก าลังชองดินซีเมนต์ และพาราซีเมนต์ ด้วยการผสม
ปูนซีเมนต์ และยางพารา เพ่ือศึกษาค่าก าลังรับแรงเฉือนด้วยการทดสอบแรงเฉือนตรง ใช้อัตราส่วน
ผสมของซีเมนต์ที่ร้อยละ 0  4 และ 6 และส าหรับพาราซีเมนต์มีการเพ่ิมปริมาณซีเมนต์ที่ร้อยละ 4 
และ 6 ทดสอบแรงเฉือนตรงที่อายุการบ่ม 0 14 และ 28 วัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมด้าน
ก าลังของดินลูกรังบดอัดผสมด้วยซีเมนต์และยางพารา และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ใช้ตัวอย่าง
ดินแปรสภาพจากผิวทางเดิม ถนนดินลูกรังบดอัด จังหวัดเชียงราย ผลการทดสอบแรงเฉือนตรงพบว่า 
การปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ส่งผลให้ก าลังรับแรงเฉือนเพ่ิมขึ้น โดยที่ระยะเวลาการบ่ม 0 วัน ค่า
มุมเสียดทายภายในของดินซีเมนต์เท่ากับ 26 46 และ 55 องศา และค่าความเชื่อมแน่นมีค่าเท่ากับ 
42 92 และ 130 กิโลปลาสคาล ตามล าดับ โดยจากการทดสอบดินซีเมนต์ที่ผ่านการบ่มที่ 14 และ 28 
วันพบว่า ค่ามุมเสียดทานภายในมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในขณะที่ค่าความเชื่อมแน่นมีแนวโน้มที่ลดลง 
โดยในท านองเดียวกันกับการทดสอบในพาราซีเมนต์ โดยผลการทดสอบที่ได้ เพ่ือศึกษาค่าก าลังรับ
แรงเฉือนของดินที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ และยางพารา จากการทดสอบด้วยการทดสอบแรง
เฉือนตรง สามารถน าค่าก าลังรับแรงเฉือนจากผลการทดสอบใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของชั้นทาง 
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ABSTRACT 
 

An experimental program was undertaken to investigate the effects of cement and 
para on the shear strength mechanical behaviors of soil cement and para cement 
compacted laterite soils. In the present investigation 54 examples of soil cement were 
prepared at 54 different percentage of cement content (i.e. 0 4 and 6% by weight of dry 
soils) and two different percentage of para-cement of cement content (i.e. 4 and 6 %) and 
direct shear tests were carried out after 0 14 and 28 days curing periods. This research aims 
to study the behavior of laterite soil stabilized by cement and para.  The geotechnical 
properties of lateritic embankment soils have been evaluated for this site at Chiang Rai 
province. The test results of soil cement stabilized indicated that increased of cement 
content caused an increasing In the direct shear strength with the results of friction angle 
were 18 35 and 49 degrees and the cohesion values were 293 332 and 374 kPa respectively, 
and after the curing time 28 days the friction angle were increased as 26 46 and 55 degrees 
with the cohesion were 42 92 and 130 kPa. According to the direct shear testing, the results 
show that shear strengths of lateritic soil cement and lateritic soil cement polymer are 
increased the friction angles with an increasing of curing times. The shear strength parameters 
from laboratory direct shear tests could be used as the shear strength parameters for 
embankment slope stability analysis. 
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