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การปรบัปรุงคุณภาพดนิเหนียวอ่อนกรุงเทพโดยใช้ปูนซีเมนตผ์สมเถ้าซังขา้วโพด 
และผงหินปนูขาว 

 
อัครชัย  เรืองแสงทอง1 สุสิทธิ์  ฉายประกายแกว้2* ศุภกจิ  นนทนานันท์3  อภิชาติ  วงษา1 

คณินพงษ์  ว่องไววิวฒันกุล4 เมธาวฒัน์  ทองอยู่4 อานนท์  ศรพีฤทธิ์เกียรติ4 และ ธนธรณ์  ลอวีระอมรพันธุ์4 

 
บทคัดยอ่ 

  งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาการปรบัปรงุคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพดว้ยกากวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง
เถ้าซังข้าวโพดและผงหินปูนขาวมาผสมกับปูนซีเมนต์โดยการทดสอบกําลังรับแรงอัดแกนเดียวและการวิเคราะห์เทคนิค
การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ซึ่งพบว่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดที่ได้จากการทดสอบเบ้ืองต้นสําหรับทําสารเช่ือม
ประสานจากวัสดุดังกล่าวคือใช้ปูนซีเมนต์ : เถ้าซังข้าวโพด : ผงหินปูนขาวเท่ากับ 65:20:15 เมื่อนําสารเชื่อมประสาน
ดังกล่าวผสมกบัดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยวิธีการบดอัดโดยการควบคุมความหนาแน่นของดินในอัตราส่วน 10%, 12% 
และ 14% โดยนํ้าหนักเปียกเพื่อปรับปรุงคุณภาพพบว่าดินซีเมนต์ผสมเถ้าซังข้าวโพดและผงหินปูนขาวมีกําลังรับแรงอัด
แกนเดียวสูงขึ้นตามปริมาณสารเชื่อมประสานและอายุการบ่ม และนอกจากน้ียังศึกษากลไกพัฒนากําลังโดยการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์พบว่าสารผลิตภัณฑ์แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ไดแคลเซียมซิลิเกต
และไตรแคลเซียมซิลิเกตมีค่าลดลง จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าการใช้สารเชื่อมประสานท่ีได้จากการผสมปูนซีเมนต์  
เถ้าซังข้าวโพดและผงหินปูนขาวในปริมาณที่เหมาะสมมีศักยภาพในการนําไปใช้ปรับปรุงคุณภาพด้านกําลังของดินเหนียว
อ่อนได้ 
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Abstract 

This research aims to study quality improvement of soft Bangkok clay by mixing cement with 
industrial wastes, corncob ash and limestone powder using Unconfined Compression and X-Ray 
Diffraction (XRD) tests. The study showed that the optimum ratio of the compounds which from 
preliminary test, cement : corncob ash : limestone powder is 65:20:15. After mixing the binder with soft 
Bangkok clay through density controlled compaction at the ratio of 10%, 12%, and 14% by wet unit 
weight for quality improvement, it was found that the unconfined compressive strength of soil-cement 
mixed with corncob ash and limestone rises in accordance with the increasing amounts of cementitious 
materials and curing time. Also investigated was the strength development mechanism by means of 
XRD. The result revealed that Calcium Silicate Hydrate (CSH) increases while Dicalcium silicate (C2S) and 
Tricalcium Silicate (C3S) decrease. In conclusion, this study showed that the appropriate amount of the 
binder, the mixture of cement, corncob ash and limestone powder, has the potential to improve the 
strength quality of soft clay. 
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