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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําน้ํายางพารามาใช้เป็นสารผสมเพ่ิมในการปรับปรุงคุณสมบัติ
ด้านกําลังรับแรงอัด การแตกร้าว และการลดฝุุนของดินลูกรังและดินซีเมนต์ การทดลองแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน 1) ทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยทําการทดสอบกับตัวอย่างดินลูกรังอัตราส่วนผสม 0% 
ปูนซีเมนต์ และ 0% น้ํายางพาราข้น, 4% ปูนซีเมนต์ และ 0%, 5%, 8%, 10% น้ํายางพาราข้น, 5% 
ปูนซีเมนต์ และ 0%, 5%, 8%, 10% น้ํายางพาราข้น และ 8% ปูนซีเมนต์ และ 0%, 5%, 8%, 10% 
น้ํายางพาราข้น ตามลําดับที่อายุการบ่ม 7 วัน และ 28 วัน ทําการทดสอบแรงอัดแบบไม่จํากัด เพ่ือ
หาค่ากําลังรับแรงอัดของตัวอย่างดินลูกรังอัตราส่วนผสมต่างๆ และ 2) ทดสอบการก่อสร้างใช้งาน
ถนนดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพาราในสนาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่ากําลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์ผสม
ยางพาราอัตราส่วนผสม 8% ปูนซีเมนต์ และ 10% น้ํายางพาราข้น มีกําลังอัดสูงสุด 22.08 ksc 
มากกว่า 17.5 ksc (มทช.-2-307) ดังนั้นอัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมของดินซีเมนต์ผสมน้ํา
ยางพาราสําหรับถนนดินซีเมนต์ และ 2) การก่อสร้างในสนาม โดยนําอัตราส่วนที่เหมาะสมจากการ
ทดลองมาคิดเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หนา 0.15 ม. ต่อพ้ืนที่ 
1 ตร.ม. ประกอบด้วย วัสดุดินลูกรังบดอัดแน่น 0.15 ลบ.ม., ปูนซีเมนต์ 25 กก., น้ํายางข้น 60% HA 
2.52 ลิตร และสารผสมเพิ่ม 0.05 กก. โดยทดสอบก่อสร้างที่ถนนคันคลองชลประทานของอ่างเก็บน้ํา
ห้วยถ้ําแข้ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ถนนกว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 500 ม. หลังการ
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราผิวทางมีสภาพเป็นถนนไร้ฝุุนและแข็งแรงกว่าถนนลูกรัง ซึ่งจะ
นํามานําร่อง/ขยายผลใช้ทําถนนคันคลองชลประทานและถนนในบริเวณหัวงานโครงการชลประทาน
ต่อไป 

ค าส าคัญ : น้ํายางข้น (น้ํายางพาราข้น), ดินซีเมนต์, ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา, แรงอัดแบบไม่
จํากัด 
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Abstract 

The research is aimed to use concentrated latex as an admixture for 
improving the properties on compressive strength, cracking and dust reduction of 
lateritic soil and soil cement. The experimentation is divided into 2 parts : 1) 
Laboratory testing, by mixing lateritic soil specimens with 0% cement and 0% 
concentrated latex, 4% cement and 0%, 5%, 8%, 10% concentrated latex, 5% 
cement and 0%, 5%, 8%, 10% concentrated latex and 8% cement and 0%, 5%, 8%, 
10% concentrated latex, respectively. Curing’s were conducted at the periods of 7 
days and 28 days. Then unconfined compressive test was carried out to compressive 
strength of various mixtures : 2) Field testing on compressive strength of Para soil 
cement road construction was conducted. The results show 1) The highest 
compressive strength of Para soil cement is at 8% cement and 10% concentrated 
latex. Its highest strength is 22.08 ksc which is over 17.5 ksc- the standard limit. Thus, 
this mixing ratio is most suitable for soil cement road. 2) The best mixing ratio is then 
used as the pavement material for Para soil cement road construction at the 
thickness of 0.15 m.per 1 m.2 The pavement materials consists of 0.15 m3 compacted 
lateritic soil, 25 kg. of cement, 2.52 liters of concentrated latex (60% HA) and 0.05 kg. 
of admixture. The pavement construction test, its size is 6 m. wide, 0.15 m. thick and 
500 m. long was conducted at road along the Irrigation canal of Hay Tham Khae 
Reservoir, Trakan Phutphon, Ubon Ratchathani Province. After the construction, the 
road is not dusty and it looks hardened and more durable than that made of lateritic 
soil. This results in the extension of Para soil cement road construction along the 
Irrigation canals as pilot project in the future. 

Keyword : Concentrated Latex, Soil Cement, Para Soil Cement Road, Unconfined 
Compressive Strength 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา

สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2554-2557 ราคายางพารามีแนวโน้มตกต่ํามาก ทําให้เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราเดือดร้อน ดังนั้นจึงทําให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยางพาราต่างๆ มากมายในการนํา
ยางพารามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการทําถนน ผลที่ได้คือ ถนน
ทนทานมากขึ้นไม่ปริแตกร้าวง่ายและมีอายุใช้งานมากขึ้นรวมทั้งช่วยลดฝุุน เพราะยางพารามี
คุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดี และมีความทึบน้ํา จากการทดสอบคุณสมบัติด้านกําลังรับแรงอัดเบื้องต้น ที่
สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน พบว่า ดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพาราสามารถรับแรงอัดได้
มากกว่าข้อกําหนดของงานถนนดินซีเมนต์ผสมน้ํายาโพลิเมอร์ของงานก่อสร้างผิวทาง จึงทําให้
สํานักวิจัยและพัฒนาเล็งเห็นถึงแนวทางความสําเร็จของการใช้ยางพาราในงานก่อสร้างถนนลูกรังผสม
ซีเมนต์ โดยสามารถทําให้มีค่าความแข็งแรงตามข้อกําหนดของงานก่อสร้างผิวทางถนนดินซีเมนต์ได้ 
กรมชลประทานจึงทําการศึกษาแนวทางการใช้ยางพาราในงานชลประทานเพ่ือเป็นการตอบสนอง
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นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น และเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพาราสําหรับถนนดินซีเมนต์ 
2.2 เพ่ือทดสอบการใช้งานถนนดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพาราสําหรับงานถนนชลประทาน 

3. วิธีการวิจัย

3.1 ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ได้แก่ 

1) วัสดุที่ใช้ในงานทดสอบ
- ดินลูกรังจากแหล่งที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1
- ยางพาราชนิดน้ํายางข้น 60% ชนิด HA (High ammonia)
- สารผสมเพ่ิม 2 % ของยางพารา

2) การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุใช้มาตรฐานการทดสอบของกรมทางหลวงชนบท
3) กําลังรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength) ของดินซีเมนต์ผสม

ยางพาราไม่น้อยกว่า 17.5 kilogram Per Square Centimeter (Ksc) หรือ ในมาตรฐานดินซีเมนต์
ผสมน้ํายาโพลิเมอร์ (มทช. 2-307) อนุโลมให้ค่ากําลังรับน้ําหนักได้ไม่ต่ํากว่า 15 Ksc  

3.2 ด าเนินการในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณสมบัติของวัสดุดินลูกรัง ดินลูกรังผสม
ซีเมนต์และยางพาราเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมส าหรับก่อสร้างถนน ดังนี้ 

1) การทดสอบหาคุณสมบัติพ้ืนฐานของดินลูกรัง โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของกรม
ทางหลวงชนบท เพ่ือศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของดินลูกรังที่จะนํามาก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ํา
ยางพารามีคุณสมบัติพ้ืนฐานผ่านมาตรฐานวัสดุสําหรับงานพ้ืนทางของกรมทางหลวงชนบทหรือไม่ มี
การทดสอบดังนี้  

- การทดสอบเพื่อหาค่าขีดเหลว (Liquid limit) มทช. (ท) 501.5-2545 
- การทดสอบเพื่อหาค่าขีดพลาสติก (Plastic limit ) มทช.(ท) 501.6-2545 
- การทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ (Sieve analysis) มทช. (ท) 501.8-2545 
- การทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse aggregates) มทช.

(ท) 501.9-2545 
- การทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified compaction test) มทช.

(ท) 501.2-2545 
2) ทดสอบคุณสมบัติของดินซีเมนต์ และดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพารา  เพ่ือศึกษา

คุณสมบัติของดินซีเมนต์ และดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพารา โดยการทดสอบกําลังอัดตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบทของถนนดินซีเมนต์ผสมน้ํายาโพลิเมอร์ (มทช. 2 -307) มีค่ากําลังรับแรงอัด 
(Unconfined Compressive Strength,  u ) ไม่น้อยกว่า 17.5 ksc ซึ่งใช้วิธีการทดสอบหาค่า
แรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test) มทช.(ท) 303-2545 มีวิธีการดังนี้ 
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- ออกแบบส่วนผสม (Mix design) อัตราส่วนผสมของดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพารา
โดยน้ําหนัก ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ 4%, 5% และ 8% น้ํายางพาราข้น 0%, 5%, 8% และ 10% 
และสารผสมเพิ่ม 2% การทดลองมีท้ังหมด 12 การทดลอง แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การออกแบบอัตราส่วนผสม (Mix design) ของการทดลองดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพาราข้น 

Mix No % ปูนซีเมนต์ % ยางพารา สารผสมเพิม่

1 0

2 5

3 8

4 10

5 0

6 5

7 8

8 10

9 0

10 5

11 8

12 10

4

5

8

2%

- ผสมและบดอัดตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท มีวิธีการดังนี้ 
(1) เตรียมวัสดุสําหรับทําตัวอย่างการทดลองประกอบด้วย ดินลูกรัง ปูนซีเมนต์ 

น้ํายางข้น น้ํา และสารผสมเพ่ิม แสดงดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 วัสดุสําหรับทําตัวอย่างการทดลอง 

(2) เตรียมน้ําที่ทําให้ตัวอย่างดินซีเมนต์มีความชื้นที่เหมาะสม (95% Optimum 
Moisture Content) กับน้ํายางพาราข้น 0%, 5%, 8% และ10% ของปูนซีเมนต์โดยน้ําหนัก และ
สารผสมเพ่ิม ผสมคนให้เข้ากันแล้วนําไปผสมกับดินลูกรังที่คลุกเคล้าให้เข้ากับปูนซีเมนต์ตามอัตรา
ส่วนผสมที่กําหนด 0%, 4%, 5% และ 8% ของดินแห้งโดยน้ําหนัก 
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(3) ทําการบดอัดและแต่งผิวให้เรียบ 
(4) บ่มตัวอย่างไว้ในถุงพลาสติก 7, 28 วัน และแช่น้ํา 2 ชั่วโมง 
(5) รอให้ตัวอย่างมีสภาพอ่ิมตัวผิวหน้าแห้ง ทําการทดสอบค่ากําลังอัดสูงสุดของ

ก้อนตัวอย่างที่อายุ 7 วัน เพ่ือเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 
 

    

ภาพที่ 2 ผสมตามอัตราส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากัน ภาพที่ 3 บดอัดแท่งตัวอย่างและแต่งผิวให้เรียบ 

    

ภาพที่ 4 บ่มตัวอย่าง 7, 28 วัน และแช่น้ํา 2 ชั่วโมง ภาพที่ 5 แท่งตัวอย่างสภาพอ่ิมตัวผิวหน้าแห้ง  

และทดสอบค่ากําลังอัดสูงสุด  

3.3 การทดสอบการก่อสร้างในสนาม  

นําอัตราส่วนผสมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้ในห้องปฏิบัติการ
ผ่านตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทไปทดสอบก่อสร้างในสนาม  

4. ผลการศึกษาวิจัยและวิจารณ์ 

4.1 ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1) ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของดินลูกรัง 
จากผลการทดสอบวัสดุดินลูกรังจากพ้ืนที่ทําการทดลองก่อสร้างถนนในสนาม พบว่า ดิน

ลูกรังอยู่ในกลุ่มดิน GC คือ เป็นกรวดมีดินเหนียวปน ประกอบด้วย กรวด-ทราย-ดินเหนียว ขนาดคละ
กันไม่ดีผสมกัน มีขนาดของเม็ดดินตั้งแต่ 0.03–25.4 ม.ม. มีค่าความหนาแน่นแห้ง (Maximum dry 
density) = 2,120 กก./ลบ.ม., ค่าความชื้นที่ OMC = 11.08 % และมีคุณสมบัติพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์
ดินลูกรังสําหรับงานพ้ืนทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งสามารถนํามาก่อสร้างถนนดิน
ซีเมนต์ผสมน้ํายางพาราได้ แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบหาคุณสมบัติพ้ืนฐานของดินลูกรัง 

เกณฑ์กรมทางหลวงชนบท 

มทช.244-2556

1 ค่าขีดเหลว (Liquid Limits) ร้อยละ 24.89 < ร้อยละ 35 ผ่าน

2 ค่าขีดพลาสติก (Plasticity index) ร้อยละ 10.07 < ร้อยละ 11 ผ่าน

3 ขนาดของเมด็ดินโดยใช้

ตะแกรงร่อน (Sieve Analysis)

- ขนาดเมด็โตสุด 25.4  มม. 50  มม. ผ่าน

- ส่วนทีผ่่านตะแกรงเบอร์ 10 ร้อยละ 37.77 < ร้อยละ 70 ผ่าน

- ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ร้อยละ 18.47 < ร้อยละ 25 ผ่าน

4 ค่าความสึกหรอ  ร้อยละ 34.1 < ร้อยละ 60 ผ่าน

5 ค่าความชืน้ที ่OMC ร้อยละ 11.08 -

6 ค่าความหนาแน่นแห้ง 2.12 t/m3 -

การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุล้าดับที่

2) ผลการทดสอบหากําลังอัดของดินซีเมนต์ และดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพารา
ผลการทดสอบกําลังอัดของดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่อัตราส่วนต่างๆ แสดงดังตารางที่ 3 

และภาพท่ี 6 พบว่า ดินซีเมนต์ผสมยางพาราอัตราส่วนผสม 8%ปูนซีเมนต์ และ 10% น้ํายางพาราข้น 
มีกําลังอัดสูงสุด 22.08 ksc มากกว่า 17.5 ksc (มทช.-2-307) 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบหากําลังอัดของดินซีเมนต์ และดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพารา 

 qu (อายุ 7 วัน)
(t/m3) (ksc)

1 0 2.22 15.35 N/A = not available

2 5 2.21 8.65 qu ไมน่้อยกว่า 17.5 ksc

3 8 2.26 15.68 ** อตัราส่วนทีเ่หมาะสม

4 10 2.28 16.74

5 15 N/A N/A

6 0 2.21 14.08

7 5 2.23 11.59

8 8 2.23 15.32

9 10 2.24 13.61

10 15 N/A N/A

11 0 2.28 18.58

12 5 2.24 21.49

13 8 2.22 20.84

14 10** 2.22** 22.08**

15 15 N/A N/A

หมายเหตุ

4

5

8

Mix No % Cement % Para d

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบกําลังอัดของดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
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ที่อัตราส่วน %ปูนซีเมนต ์และ %ยางพารา 
3) อัตราส่วนที่เหมาะสมของดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพาราสําหรับถนนดินซีเมนต์
จากผลการทดสอบในตารางที่ 3 พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของดินซีเมนต์ผสมน้ํา

ยางพาราสําหรับทดสอบก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ในสนาม คือ ปูนซีเมนต์ 8 % ของดินลูกรังโดย
น้ําหนัก และน้ํายางพาราข้น 10% ของปูนซีเมนต์โดยน้ําหนัก โดยมีค่า Unconfined Compressive 
Strenght = 22.08 ksc มากกว่า 17.5 ksc (มทช.-2-307) ค่า Density = 2,220 กก./ลบ.ม. และค่า
ความชื้นที่ OMC = 11.08 % 

ซึ่งวัสดุผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หนา 0.15 ม. ต่อ พ้ืนที่ 1 ตร.ม. มีปริมาณ
วัสดุส่วนผสม แสดงดังตารางที่ 4 และคิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ 300 บาท/ตร.ม.  

ตารางท่ี 4 ปริมาณวัสดุส่วนผสมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หนา 0.15 ม. ต่อ พ้ืนที่ 1 ตร.ม. 

อตัราส่วนโดย นน.

(%)

1  ดินลูกรังบดอดัแน่น - 0.15  ลบ.ม.

2  ปูนซีเมนต์ 8 25   กก.  **น้้าขึน้อยู่กบั % OMC

3  น้้ายางพารา (น้้ายางข้น) 10 2.52  กก.

4  สารผสมเพิม่ (สารลดแรงตึงผิว) 2 0.05  กก.

5  น้้า - -

อตัราส่วนผสม หมายเหตุปริมาณวัสดุทีใ่ช้ล้าดับที่

4.2 ผลการทดสอบการก่อสร้างในสนาม 

ในการทดสอบได้เลือกใช้อัตราส่วนผสมดินลูกรัง : ปูนซีเมนต์ : น้ํายางพาราข้น : สารผสม
เพ่ิม จากตารางที่ 4 ไปทดสอบก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ที่ถนนคันคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่ง
ขวา (RMC) กม.1+769 - 2+269 ถนนลูกรังกว้าง 6 เมตร (F6) ระยะทาง 500 เมตร ของอ่างเก็บน้ํา
ห้วยถ้ําแข้ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานชลประทานที่ 7 ดังภาพที่ 7 มี
ขั้นตอนและผลการทดสอบการก่อสร้างมีดังนี้  

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงตําแหน่งก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
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1) การจัดเตรียมวัสดุ ประกอบด้วย
- การเตรียมวัสดุพ้ืนฐานทาง ได้แก่ ดินลูกรัง และปูนซีเมนต์
- จัดเตรียมน้ํายางพารา (น้ํายางข้น) และสารผสมเพ่ิมตามท่ีออกแบบไว้

2) การจัดเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือ ประกอบด้วย
- รถเกลี่ยดิน 1 คัน
- รถบรรทุกน้ําพร้อมหัวฉีด 1 คัน
- รถแทรกเตอร์ติดโรตารี่ด้านท้าย 1 คัน
- รถบดล้อเหล็ก 1 คัน

3) ดําเนินการก่อสร้างตามข้ันตอนการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ดังนี้
- ตะกรุยผิวหน้าดินลูกรังให้ดินหลวมๆ ความหนามากกว่า 0.15 เมตร
- เก็บตัวอย่างดินหาความชื้นดินเดิมเพ่ือหาปริมาณน้ําที่จะผสมให้ได้ดินที่มีความชื้น

เหมาะสม (Optimum moisture content, OMC) 
- วัดระยะทางและตีแนวโดยใช้สายวัด เพ่ือกําหนดจุดและขอบเขตที่จะวาง

ปูนซีเมนต์ทุกๆระยะ 2 เมตร เตรียมผสมปูนซีเมนต์ 25 กก./ตร.ม. 
- ใช้รถเกลี่ยดินทําการผสมแห้งระหว่างดินลูกรังกับปูนซีเมนต์โดยการคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
- ผสมน้ํากับน้ํายางข้นและสารผสมเพิ่มให้เข้ากัน  
- ฉีดน้ําผสมน้ํายางให้ทั่วและได้ความชื้นที่เหมาะสม (95% OMC) 
- คลุกเคล้าดินให้ความชื้นสม่ําเสมอ 
- บดอัดดินให้ได้ความแน่นตามมาตรฐาน 
- ทดสอบความหนาแน่นของการบดอัดดินโดยวิธี Sand Cone ตามมาตรฐาน 

AASHTO 191 
- บ่มผิวหน้าดินซีเมนต์ผสมยางพาราโดยการฉีดพ่นน้ําติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย 3 วัน นับจากวันที่บดอัดแล้วเสร็จ ในช่วงเวลาการบ่มสามารถเปิดผิวจราจรได้ตามปกติ 

ภาพที่ 8 ตะกรุยผิวหน้าดินลูกรัง ภาพที่ 9 เก็บตัวอย่างดินหาความชื้นดินเดิม 

ภาพที่ 10 วัดระยะทาง และ ภาพที่ 11 เตรียมผสมปูนซีเมนต์  ภาพที่ 12 คลุกเคล้าให้เข้ากัน 

ตีแนวทุกๆระยะ 2 เมตร 25 กก./ตร.ม. 
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ภาพที่ 13 ผสมน้ํากับน้ํายางข้น  ภาพที่ 14 ฉีดน้ําผสมน้ํายางให้  ภาพที่ 15 คลุกเคล้าดินให้ 

และสารผสมเพิ่มให้เข้ากัน ได้ความชื้นที่เหมาะสม ความชื้นสม่ําเสมอ 

ภาพที่ 16 บดอัดดินให้ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ภาพที่ 17 ทดสอบความหนาแน่น 

โดยวิธี Sand Cone 

ภาพที่ 18 ผิวหน้าดินซีเมนต์ผสมยางพารา ภาพที่ 19 ถนนลูกรัง (F6) ก่อนดําเนินการ 

อายุ 1 วัน หลังดําเนินการ 

3) ผลการติดตามและประเมินผล

 ภาพที่ 20 ผิวหน้าดินซีเมนต์ผสมยางพารา ภาพที่ 21 ผิวหน้าดินซีเมนต์ผสมยางพารา 

อายุ 1 วัน หลังดําเนินการ อายุ 30 วัน หลังดําเนินการ  
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5. การสรุปผลการวิจัย

5.1 วัสดุดินลูกรังจากพ้ืนที่ทําการทดสอบที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ดินชนิดดินกรวดปนดินเหนียว (GC) ขนาดคละกันไม่ดีผสมกัน มีค่า Maximum dry density = 
2,120 กก./ลบ.ม., ค่าความชื้นที่ OMC = 11.08 % และมีคุณสมบัติพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ดินลูกรัง
สําหรับงานพ้ืนทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งสามารถนํามาก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสม
น้ํายางพาราได้  

5.2 กําลังอัดของดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ 8% และน้ํายางพาราข้น 
10% มีกําลังอัดสูงสุด 22.08 ksc มากกว่า 17.5 ksc (มทช.-2-307)

5.3 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดินซีเมนต์ผสมน้ํายางพาราสําหรับทดสอบก่อสร้างถนนดิน
ซีเมนต์ในสนาม คือ ปูนซีเมนต์ 8 % ของดินลูกรังโดยน้ําหนัก และน้ํายางพาราข้น 10% ของ
ปูนซีเมนต์โดยน้ําหนัก มีค่า Unconfined Compressive Strenght = 22.08 ksc ค่า Density = 
2,220 กก./ลบ.ม. และ ค่าความชื้นที่ OMC = 11.08 % 

5.4 ทดสอบการก่อสร้างในสนามที่ถนนคันคลองชลประทาน (F6) โดยใช้อัตราส่วนที่
เหมาะสมที่ได้จากห้องปฎิบัติการไปใช้ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ได้สภาพถนนไร้ฝุุน 
แข็งแรงกว่าถนนลูกรัง 

5.5 วัสดุผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หนา 0.15 ม. ต่อ พ้ืนที่ 1 ตร.ม. ใช้ปูนซีเมนต์ 
25 กก. น้ํายางพาราข้น 2.52 ลิตร และราคาค่าก่อสร้างประมาณ 300 บาท/ตร.ม.  

5.6 การใช้งานอยู่ระหว่างดําเนินการติดตามผล 1 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี 
5.7 กรมชลประทานจะนําผลการวิจัยไปนําร่องและขยายผลในการปรับปรุงถนนคลอง

ชลประทานและถนนในบริเวณหัวงานโครงการชลประทาน เพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีฝุุนละออง ลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและเกษตรกรผู้ใช้ทาง
สัญจรมีความพึงพอใจ 

6  ข้อเสนอแนะ 

6.1 การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราควรตรวจสอบค่า CBR ก่อนและหลังการ
ก่อสร้าง 

6.2 การติดตามและประเมินผลภายหลังการก่อสร้างควรบันทึกข้อมูลสภาพทางกายภาพของ
ผิวทาง เช่น ความยืดหยุ่น การแตกร้าว และความทึบน้ํา ให้ครอบคลุมทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง 

6.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของชุมชนบริเวณท่ีก่อสร้าง 
6.4 ควรสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทางและชุมชนข้างเคียง 
6.5 ควรพิจารณาเรื่องการดูแลและบํารุงรักษาการสัญจรบนถนนภายหลังการก่อสร้าง 

(รถบรรทุกทางด้านการเกษตร เช่น ไถนา รถอีแต๊ก เป็นต้น) 
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