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โครงการ 

การถา่ยทอดเทคโนโลยีใชน้้ ายางพาราในงานบ ารงุรกัษาระบบชลประทาน ระยะที ่2  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื : พืน้ทีโ่ครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อจัดท าคู่ มือปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้น้ ายางพาราในงาน

บ ารุงรักษาระบบชลประทาน  โดยแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ภาคสนาม เช่น คลองชลประทานสายใหญ่ คลองซอย และคลองแยกซอย  

รวมไปถึงคูส่งน้ าขนาดเล็กแบบต่างๆ   

1.2 เพื่อหลักฐานแสดงวิธีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบคลองชลประทานที่ได้

ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและสามารถน าไปปฏิบัติซ่อมแซมคลอง

ชลประทานได้ด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

1.3 เพื่อเป็นคู่มือประกอบการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น้ ายางพาราในงาน

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบชลประทานให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมการถ่ายทอด

เทคโนโลยีฯ  และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายใน

การน าไปใช้ประโยชน์    

2. ขอบเขต  

คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบชลประทานโดยใช้น้ า

ยางพารา (น้ ายางพรีวัลคาไนซ์) เป็นส่วนผสมในวัสดุดังต่อไปนี้   

 ซีเมนต์เพสต์ผสมน้ ายางพารา (วัสดุเคลือบผิวคลอง)  ประกอบด้วยวัสดุต่างๆ ดังนี้  

ปูนซีเมนต์  ผงเถ้าแกลบ  น้ ายางพารา และน้ า  ใช้ส าหรับเคลือบผิวคลองที่ถูกกัด

กร่อน และใช้บ ารุงรักษาซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดเล็ก (1-5 มม.) ตามผนังและท้อง

คลองชลประทานหรือคูส่งน้ า 
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 มอร์ต้าผสมน้ ายางพารา ประกอบด้วยวัสดุต่างๆ ดังนี้  ปูนซีเมนต์  ทรายละเอียด  

น้ ายางพารา และน้ า  ใช้บ ารุงรักษาและซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดกลาง (6-20 มม.) 

ตามผนังและท้องคลองชลประทานหรือคูส่งน้ า 

 คอนกรีตผสมน้ ายางพารา  ประกอบด้วยวัสดุต่างๆ  ดังนี้  ปูนซีเมนต์  ทราย

ละเอียด  หินกรวด น้ ายางพารา และน้ า  ใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดใหญ่และผนัง

คลองที่มีการทรุดตัวซ่ึงจะต้องมีดาดใหม่สามารถใช้คอนกรีตผสมน้ ายางพาราดาด

แทนคอนกรีตทั่วไปได้   

 

3. ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากผลงานวจิัย  

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อจัดท าคู่มือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้

น้ ายางพาราในงานบ ารุงรักษาระบบชลประทาน ระยะที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่

โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ”   ได้ท าการสังเคราะห์องความรู้จากผลงานวิจัย 

ประกอบด้วย  

1) โครงการ “การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้บ ารุงรักษา

คลองชลประทาน”   

2) โครงการ “การพัฒนาสูตรมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้เป็นตัวเช่ือมประสาน

รอยร้าวในคลองส่งน้ าชลประทาน”   

3) โครงการ “การพัฒนาคุณสมบัติทางกลและกายภาพของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา”   

รายละเอียดของการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยแต่ละโครงการ

อยู่ในภาคผนวก ก–ค  จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของซีเมนต์

เพสต์ผสมน้ ายางพารา (วัสดุเคลือบผิวคลอง)  มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา  และคอนกรีต

ผสมน้ ายางพารา  ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้งานในการบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมคลองชลประทาน ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1  ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยส าหรับน าไปใช้งาน 

โครงการ วสัดสุว่นผสม  อตัราสว่นผสมทีน่ าไปใช้งาน 

การพัฒนาวัสดุ เคลือบผิว

คล อ งผสมน้ า ย า ง พ า ร า

ส าหรับใช้บ ารุงรักษาคลอง

ชลประทาน (ภาคผนวก ก)    

ซีเมนตเ์พสตผ์สมน้ า

ยางพารา  

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ  ไ ด้ แ ก่ 

ปูนซีเมนต์ ผงเถ้าแกลบด า  

น้ า ย า ง พ า ร า  แ ล ะ น้ า    

 

 อัตราส่วนน้ ายางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C)  5% 

 เถ้าแกลบด า  5%  ของ

ปูนซีเมนต์ 

 อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.4-0.6 

การพัฒนาสูตรมอร์ต้ า ร์

ผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้

เป็นตัวเช่ือมประสานรอยร้าว

ในคลองส่ งน้ าชลประทาน  

(ภาคผนวก ข)    

มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา  

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ แ ก่  

ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด  

น้ ายางพารา และน้ า    

 อัตราส่วนน้ ายางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C)  5% 

 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อ

ทราย (1 : 2.5)  

 อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.4-0.6 

การพัฒนาคุณสมบัติทางกล

และกายภาพของคอนกรีต

ผ ส ม น้ า ย า ง พ า ร า  

(ภาคผนวก ค)    

คอนกรตีผสมน้ ายางพารา  

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ แ ก่  

ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด 

หินกรวด น้ ายางพารา และ

น้ า    

 อัตราส่วนคอนกรีต (ปูน : 

หิน : ทราย)  1: 2: 2.7 

โดยปริมาตร  

 อัตราส่วนเนื้อยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C)  1% 

 อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.5-0.65 

หมายเหตุ   โดยปกติหินและทรายที่ใช้ผสมมอร์ต้าร์ และคอนกรีตจะอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง   แต่ในทาง

ปฏิบัติการใช้งานจริง อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง ดังนั้นจึงก าหนดค่า w/c อยู่ระหวา่ง 0.4 -

0.65   

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

ตารางที่ 2 การน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้งาน 

ชือ่ผลงานวจิยั ตวัอย่างอตัราสว่นผสม 

ทีน่ าไปใชง้าน 

ความเสยีหายของคลองหรอืคูสง่น้ า 

ซีเมนตเ์พสตผ์สมน้ ายางพารา 

 

น าไปใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดเล็ก 

เคลือบผิวคลองที่มีการกัดกร่อน  

 

 

ปูนซีเมนต์  10 กก. 

เถ้าแกลบ   0.5 กก. 

น้ ายางพารา 0.5 กก. 

น้ า   4 - 5  กก. 

 

รอยกัดกร่อนทอ้งคลอง 

 

รอยแตกร้าวตามผนังคลองขนาดเล็ก 

  (1– 5 มม.) 

มอรต์า้รผ์สมน้ ายางพารา 

 

น าไปซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามผนัง

และท้องคลองหรือคูส่งน้ าชลประทาน 

หรือน าไปยาแนวคูส่งน้ าแบบส าเร็จรูป

เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของน้ าตามรอย

ต่อคูส่งน้ า 

ปูนซีเมนต์  10 กก. 

ทรายละเอียด  25 กก. 

น้ ายางพารา 0.5 กก. 

น้ า   5 - 6  กก. 

 
 

 

 
รอยแตกร้าวตามผนังคลองขนาดกลาง  

(6–15 มม.)  



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

คอนกรตีผสมน้ ายางพารา 

 

น าไปซ่อมแซมผนังและท้องคลองที่มี

การทรุดตัวหรือยุบตัว และใช้ดาด

คลองส่งน้ า 

ปูนซีเมนต์  50 กก. 

ทรายละเอียด  135 

กก. 

หินกรวด  148  กก.  

น้ ายางพารา 0.83 กก. 

น้ า  25 - 30  กก. 

 

ซ่อมแซมผนังคลองส่งน้ าที่มีการทรุด

ตัวโดยใช้คอนกรีตดาดผนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

4. ลกัษณะรอยแตกรา้วตามผนงัและทอ้งคลองสง่น้ าชลประทาน       

ตารางที่ 3  ลักษณะรอยแตกร้าวตามผนงัและท้องคลองส่งน้ าชลประทาน 

ลกัษณะการแตกรา้ว รูปภาพประกอบ 

คลองที่มีการแตกร้าวตามผนังและมี

วัชพืชขึ้นตามรอยแตกร้าวมีตะกอน

ดินทับทมท้องคลองและมีรูโพรงที

เกิดในคอนกรีต 

 

ผนังคอนกรีตมีรอยแตกด้านข้าง

คลองส่งน้ าและโพรงบริเวณคันคลอง

และรอยแตกร้าวและการโก่งงอ   

 

คลองที่มีรอยแตกทั้งสองด้านของ

ผนังคอนกรีตต้องมีการอุดด้วยมอร์

ต้าร์ผสมน้ ายางพารา 

 

 

รอยแตกทัง้สองข้างของผนังคลอง 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

มีรอยแตกบริเวณส่วนเช่ือมต่อของ

ท่อรับน้ าถึงอาคารชักน้ าเข้านา   

 

 

 

 

การกัดกร่อนตามผนังและท้องคลอง

ส่งน้ าเนื่องจากความเร็วของกระแสน้ า

และปริมาณความเข้มข้สารละลายซัล

เฟสและกรดอะซิลิคที่ปะปนมากับน้ า

ชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยแตกบริเวณท่อลอด 

รอยสึกกร่อนตามผนังคลอง 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 

5. วสัดทุีใ่ชผ้สมซีเมนตเ์พสต ์ มอรต์า้ร ์ และคอนกรตีผสมน้ ายางพารา  

1. ปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ประเภท 1 

และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.15 เล่ม 1  ปูนซีเมนต์ที่ใช้

ต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ใหม่ (รูปที่ 1)  ไม่เสื่อมคุณภาพ  และไม่เปียกช้ืนหรือจับตัวเป็นก้อน 

  

รูปที ่1  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์         รูปที ่2  ทรายละเอียด 

หมายเหต ุ 

ในฤดูฝนห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เก็บไว้นานกวา่ 1 เดือน ส่วนในฤดูแล้งห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่

เก็บไว้นานกวา่ 3 เดือน นับอายุตั้งแต่โรงงานผลิต 

2. มวลรวมละเอียด  (ทราย) 

ทรายที่น ามาผสมมอร์ต้าร์และคอนกรีต เป็นชนิดทรายน้ าจืด สามารถแบ่งตาม

แหล่งที่มาได้ 2 ชนิด ได้แก่ ทรายแม่น้ า และทรายบก (รูปที่ 2) 

 ทรายแมน่้ า เป็นทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ าแล้วค่อยๆ ตกตะกอนสะสม

กลายเป็นแหล่งทรายที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก จะตกตะกอนอยู่บริเวณต้นน้ า ส่วน

ทรายละเอียดนั้นถูกกระแสน้ าพัดพามารวมกันบริเวณท้ายน้ า 

 ทรายบก เป็นทรายที่เกิดการตกตะกอนที่ทับถมกนัของล าน้ าเก่า ทีแ่ปรสภาพเป็น

พื้นดิน โดยมีซากพืชและสัตว์ทับถมกันบริเวณผิวหน้า ซ่ึงเรียกว่าหน้าดิน มีความ



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

หนาประมาณ 2 - 10 เมตร 

หมายเหต ุ

ทรายที่ใช้จะต้องสะอาด  ปราศจากสารอินทรีย์  และสิ่งไม่พึงประสงค์เจือฝน  ให้

เป็นไปตามคุณสมบัติตามาตรฐานวัสดขุองกรมชลประทาน 

3. มวลรวมหยาบ   

มวลรวมหยาบ (รูปที่ 3) ที่จะน ามาใช้ผสมคอนกรีตจะต้องมีขนาไม่ใหญ่กว่าของ

ส่วนที่แคบที่สุดของโครงสร้างคอนกรีตที่จะเท  หรือต้องไม่ใหญ่กว่า 2/3 ของระยะ

ช่องว่างระหว่างเหล็กเสริม หรือต้องไม่ใหญ่กว่า 1/3 ของความหนาของคลองชลประทาน 

หินย่อย : หินย่อยที่ใช้ผสมคอนกรีตนี้ต้องเป็นหินที่โม่ด้วยเครื่องจักร มีลักษณะรูปร่าง

เหลี่ยมค่อนข้างกลม ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุของกรมชลประทาน 

กรวด :  กรวดที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นกรวดที่มีลักษณะรูปร่างค่อนข้างกลม มีส่วน

แบนเรียวน้อยให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุของกรมชลประทาน 

 

           รูปที ่3 มวลรวมหยาบ 

4. น้ ายางพารา (พรีวัลคาไนซ์) 

น้ ายางพาราที่ใช้ผสมในซีเมนต์เพสต์  มอร์ต้า และคอนกรีต ใช้น้ ายางพรีวัลคาไนซ์ 

(Prevulcanized latex) ดังรูปที่ 4 ซ่ึงเป็นน้ ายางที่วัลคาไนซ์ในสภาวะของเหลวและขึ้น

รูปเป็นยางวัลคาไนซ์ได้โดยไม่ต้องให้ความร้อนอีก น้ ายางพรีวัลคาไนซ์ยังคงสถานะเป็น

ของไหลและมีลักษณะทั่วไปเหมือนเดิม  การวัลคาไนซ์จะเกิดขึ้นภายในอนุภาค  การ 

พรีวัลคาไนซ์จะให้ความร้อนแก่น้ ายางคอมพาวด์ที่เหนือจุดเดือดของน้ าในตู้ความดันแต่

ต่อมาเนื่องจากมีการใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวสูงเป็นพิเศษ  จึงท าให้การท าน้ า



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

ยางพรีวัลคาไนซ์สามารถท าได้ภายใต้ความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ ากว่า  100 องศา

เซลเซียส 

  

รูปที ่4 น้ ายางพรีวัลคาไนซ์ รูปที ่5  เถ้าแกลบด า 

 

5. เถ้าแกลบด า 

เถ้าแกลบด าเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการสีข้าวที่ใช้เถ้าแกลบเป็นเช้ือเพลิงหลัก ซ่ึง

ได้น าเถ้าแกลบมาอบไล่ความช้ืน 24 ช่ัวโมง  หลังจากนั้นน ามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 

8 เพื่อแยกสิ่งประปนออก และน าเถ้าแกลบไปบดด้วยเครื่องลอสเองเจลลิส  หรือโดย

การต าให้ละเอียดและร่อนผงเถ้าแกลบผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ซ่ึงจะได้ผงเถ้าแกลบด าดัง

รูปที่ 5 

 

6. น้ าผสมวัสดุเคลือบผิว มอร์ต้า และคอนกรีต 

น้ าที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาด ปราศจากด่าง น้ ามัน วัชพืชเน่า และสารเจือปนอ่ืนๆ 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของวัสดุเคลือบผิว มอร์ต้า และคอนกรีต 

   

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       
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สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 

6. วธิกีารผสมซเีมนตเ์พสต ์ มอรต์า้ร ์ และคอนกรตีผสมน้ ายางพารา  

การเตรียมน้ ายางพาราส าหรับใช้ผสมในซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้า และคอนกรีต  เพื่อใช้

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคลองชลประทาน   มีขั้นตอนประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  

(1) การเตรียมส่วนผสม  (2)  วิธีการผสม  และ (3) วิธีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคลอง

หรือคูส่งน้ า    

6.1 การเตรยีมอตัราสว่นวสัดแุละวธิผีสมซเีมนตเ์พสต ์ (วสัดุเคลอืบผวิคลอง) 

 วสัดทุีใ่ชเ้ปน็สว่นผสมซเีมนตเ์พสต ์ (วสัดเุคลอืบผวิคลอง) 

ส่วนประกอบของซีเมนต์เพสต์ผสมน้ ายางพารา  ได้แก่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้า

แกลบละเอียด น้ ายางพารา และน้ า  ดังแสดงในรูปที่  6 

  

ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลน ประเภท 1 เถ้าแกลบละเอียด 

  

น้ ายางพรีวัลคาไนซ์ น้ า 

รูปที ่6  ส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวคลอง 

 อตัราสว่นผสมของซเีมนตเ์พสต ์  

 จากผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย  ได้แนะน าอัตราส่วนผสม

ของซีเมนต์เพสต์ หรือวัสดุเคลือบผิวคลอง ดังนี้  อัตราส่วนน้ ายางต่อปูนซีเมนต์  (P/C) 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

เท่ากับ 5%  และปริมาณเถ้าแกลบด า  5% ของน้ าหนักปูนซีเมนต์  และอัตราส่วนของน้ าต่อ

ปูนซีเมนต์ (w/c) อยู่ระหว่าง 0.4 – 0.6  (ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน)   

การเตรียมส่วนผสมถ้าใช้ปูนซีเมนต์  1 กิโลกรัม ในการท าซีเมนต์เพสต์ผสมน้ า

ยางพารา จะต้องเตรียม เถ้าแกลบ น้ ายางพารา และน้ า  ดังแสดงในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ปริมาณวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายาง  (w/c =0.4) 

ปนูซเีมนต ์(กรมั) เถ้าแกลบ (กรัม) น้ ายางพารา (กรัม) น้ า (กรัม) 

1000 50 50   400
* 

    

       หมายเหตุ   จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ พบว่าจะมีปริมาณเนื้อยาง  

60% (%TSC)  และส่วนที่เป็นน้ า ประมาณ 40%  ดังนั้นในทางทฤษฏีน้ ายางพารา 50 กรัม 

จะมีส่วนประกอบของน้ า 20 กรัม จะต้องหักปริมาณน้ าที่จะต้องใช้จริงในการผสมออก 20 

กรัม (400-20 = 380) จะใช้น้ าที่ผสมซีเมนต์เพสต์ เท่ากับ 380 กรัม  แต่ในทางปฏิบัตินั้น

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการค านวณ จึงแนะน าให้ใช้ปริมาณน้ าที่ค านวณได้จริงๆ เลย 

คือ 400 กรัม  

 ขัน้ตอนการผสมซเีมนตเ์พสต ์(วสัดเุคลอืบผวิคลอง) 

  การผสมซีเมนต์เพสต์โดยการใช้มือ (Hand Mixing)  ประกอบด้วยขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมน้ ายางพาราชนิดพรีวัลคาไซน์  50 กรัม และน้ าสะอาด 400 กรัม ผสมน้ า

และน้ ายางให้เข้ากัน  และคนให้ทั่วเพื่อให้น้ าและน้ ายางผสมกันได้ทั่ว  ดังรูปที่ 7 

2. เตรียมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ประเภท 1  จ านวน 1  กิโลกรัม (1000 กรัม) และ

ช่ังผงเถ้าแกลบด า  50 กรัม  ท าการผสมปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบด าให้เข้ากันใน

ชามขนาดใหญ่  และก่อให้เป็นรูปกรวยโดยมีหลุมอยู่ตรงกลางกรวยน าน้ าและน้ า

ยางที่ผสมเข้ากันดีแล้วเทลงในหลุม  (รูปที่ 8) 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

   

รูปที ่7 ผสมน้ ายางและน้ าส าหรับใช้กับวัสดุเคลือบผิว    

  
รูปที ่8 ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบเข้าดว้ยกัน 

3. ใช้เกรียงตักปูนซีเมนต์ที่ผสมเถ้าแกลบจากขอบด้านนอกใส่ลงในหลุมภายในเวลา 

30 วินาที  ทิ้งปูนซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบใหดู้ดซึมน้ าและน้ ายางเป็นเวลา 30 วินาที  

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าระเหย  ค่อยๆ  ใช้เกรียงตักปูนซีเมนต์รอบกรวย  (รูปที่ 9) 

  

รูปที ่9 ผสมวัสดุเคลือบผิวคลอง 

4. ใช้เกรียงผสมคลุกเคล้าให้เนื้อซีเมนต์เพสต์เข้ากันด้วยดี (รูปที่ 10) และน าซีเมนต์

เพสต์ผสมน้ ายางไปฉาบตามผนังคลองหรือคูส่งน้ า และอุดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก 

(1 – 5 มม.) ตามผนังและท้องคลองหรือคูส่งน้ าชลประทาน  



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  

รูปที ่10 ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเสร็จแล้ว 

ส าหรับรูปที่ 11  สาธิตการผสมซีเมนต์เพสต์ผสมน้ ายางพาราให้กับกลุ่มเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้น้ ายางพาราในงานบ ารุงรักษาระบบชลประทาน ระยะ

ที่ 1 ภาคเหนือ : จังหวัดแพร่  และได้ให้เกษตรกรท าการผสมซีเมนต์เพสต์ด้วยตนเองส าหรับ

ที่จะน าไปใช้งานซ่อมแซมคูหรือคลองส่งน้ าน้ าในพื้นที่ไร่นาของเกษตรกร  

 

  
  

  
รูปที ่11 สาธิตวิธีการผสมซีเมนต์เพสต์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
รูปที่ 11 (ต่อ) สาธิตวิธีการผสมซีเมนต์เพสต์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 

 

6.2 การเตรยีมอตัราสว่นวสัดแุละวธิผีสมมอรต์า้ร ์

 วสัดทุีใ่ชเ้ปน็สว่นผสมมอรต์า้ร ์

ส่วนประกอบของมอร์ต้าร์น้ ายางพารา  ได้แก่  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1  

ทราย น้ ายางพารา และน้ า  ดังแสดงในรูปที่  12   

  

ปูนซีเมนต์ ประเภท 1 ทรายละเอียด 

  

น้ ายางพารา น้ าสะอาด 

รูปที ่12  ส่วนผสมของมอร์ต้าร์ 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 อตัราสว่นของมอรต์า้รผ์สมน้ ายางพารา  

 ก าหนดอัตราส่วนของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา  ก าหนดให้ใช้อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ 

(w/c) อยู่ระหว่าง 0.5 – 0.6  อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย 1 : 2.5  อัตราส่วนของน้ า

ยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 5%   

การเตรียมส่วนผสมถ้าใช้ปูนซีเมนต์  1 กิโลกรัม ที่อัตราส่วน w/c เท่ากับ 0.5  ใน

การท ามอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา จะต้องเตรียม ทราย น้ ายางพารา และน้ า  ดังแสดงในตาราง

ที่ 5  

ตารางที่ 5 ปริมาณวัสดุต่างๆ  ที่ใช้เป็นส่วนผสมมอร์ต้าร์ผสมน้ ายาง 

w/c ปนูซเีมนต ์

(กรัม) 

ทราย 

(กรัม) 

น้ า  

(กรัม) 

น้ ายาง  

(กรัม) 

0.5 1,000 2,500 500 50 

 

 วธิกีารเตรียมมอรต์า้รผ์สมน้ ายางพารา  

การเตรียมมอร์ต้าร์ผสมน้ ายาง โดยใช้ปริมาณของส่วนผสมดังแสดงในตารางที่  5   

โดยการผสมดว้ยมือ (Hand Mixing) 

1. เตรียมน้ ายางพารา (พรีวัลคาไซน์) 50 กรัม และน้ าสะอาด 500 กรัม ผสมน้ าและน้ า

ยาง เข้าด้วยกันก่อนที่จะน าไปผสมปูนซีเมนต์และทราย  (รูปที่ 13) 

 

  

รูปที ่13  ผสมน้ าและน้ ายางส าหรับใช้กับมอร์ต้าร์ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

2. น าปูนซีเมนต์จ านวน 1000 กรัม และทรายจ านวน  2500 กรัม ลงในถังผสม 

คลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากนั้นก่อให้เป็นรูปกรวยโดยมีหลุม อยู่ตรงกลางกรวย (รูป

ที่ 14) เทน้ าและน้ ายางที่ผสมกันแล้วลงในหลุม (รูปที่ 15) 

 

  

รูปที ่14  ผสมปูนซีเมนต์และทรายละเอียดเข้าด้วยกัน 

3. ใช้เกรียงตักปูนซีเมนต์ผสมทรายจากขอบด้านนอกใส่ลงไปในหลุมภายในเวลา 45 

วินาที ทิ้งปูนซีเมนต์และทรายให้ดูดซึมน้ าและน้ ายางเป็นเวลา 45 วินาที เพื่อป้องกัน

ไม่ให้น้ าระเหย ค่อยๆ ใช้เกรียงตักมอร์ต้าร์รอบกรวย 

4. ใช้มือที่สวมถุงมือยางผสมคลุกเคล้าให้มอร์ต้าร์ให้เข้ากันได้ที่  แล้วน าไปซ่อมแซมรอย

แตกร้าวตามผนังคลอง   

 

  

รูปที ่15  มอร์ต้าผสมน้ ายางพารา 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

รูปที่ 16  ได้ท าการสาธิตวิธีท ามอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราให้กับกลุ่มเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้น้ ายางพาราในงานบ ารุงรักษาระบบชลประทาน ระยะ

ที่ 1 ภาคเหนือ : จังหวัดแพร่   

 

  
  

  
  

  
รูปที ่16 สาธิตวิธีการผสมมอร์ต้าร์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

6.3 การเตรียมอัตราส่วนวัสดุและวิธีผสมคอนกรีต    

 วัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีต 

ส่วนประกอบของคอนกรีตน้ ายางพารา  ได้แก่  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1   

หิน ทราย น้ ายางพารา และน้ า  ดังแสดงในรูปที่  17   

 

รูปที ่17  วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต 

 การเตรียมคอนกรีตผสมน้ ายาง  

 การเตรียมส่วนผสมคอนกรีตจะใช้อัตราส่วนของวัสดุ ดังนี้  ปูนซีเมนต์  ทราย  หิน  

เท่ากับ 1 : 2 : 2.7 โดยปริมาตร  ส าหรับปูนซีเมนต์ 1 ถุง  (50 กก.)  ใช้อัตราส่วนเนื้อยาง

ต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1%  และอัตราส่วนของน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.6 

จะใช้วัสดุต่างๆ ในการผสมคอนกรีตแต่ละครั้ง ดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 ปริมาณวัสดุต่างๆ  ที่ใช้เป็นส่วนผสมมอร์ต้าร์ผสมน้ ายาง 

ปนูซเีมนต ์

(กโิลกรมั) 

ทราย 

(กโิลกรมั) 

หนิ 

(กโิลกรมั) 

น้ ายางพารา 

(กโิลกรมั) 

น้ า 

(กโิลกรมั) 

50 135 148 1 30 

 

 วิธีการผสมคอนกรีต  

  การผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม หรือ โม่ผสมคอนกรีต เป็นเครื่องผสมที่ผสม

ครั้งละ 0.5 หรือ 1 ลบ.ม.  ตามที่เครื่องสามารถจุได้จะผสมคอนกรีตอย่างต่อ เนื่องส่วนมาก

จะออกแบบไว้ใช้กับงานเฉพาะ เช่น ใช้กับงานดาดคลองส่งน้ า งานเทคอนกรีตพื้น และงาน

คอนกรีตขนาดเล็ก  เป็นต้น   ขั้นตอนการป้อนวัตถุดิบลงในโม่ผสมคอนกรีตทั่ว ๆ ไป   

เตรียมปริมาณวัสดุต่างๆ  ดังตารางที่ 6  จะมีขั้นตอนดังนี้ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 ผสมน้ ายางพาราและน้ าให้เข้ากันก่อน  

 เติม น้ า+น้ ายาง  ประมาณ 10% ลงในเครื่องผสมเสียก่อน 

 ป้อนมวลรวม อันได้แก่หินและทราย เข้าเครื่องผสม 

 เริ่มเติมปูนซีเมนต์หลังจากป้อนมวลรวมเข้าไปแล้ว 10% 

เติมน้ าและน้ ายาง 80% ระหว่างการป้อนวัสดุอ่ืน ๆ และเติมน้ าและน้ ายาง 10% 

สุดท้าย  เม่ือป้อนวัสดุอ่ืน ๆ ทั้งหมดเข้าเครื่องแล้ว  (รูปที่ 18)   

  
  

  
  

  
รูปที ่18 ภาพตัวอย่างผสมคอนกรีตโดยใช้โม่ผสม 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

7. ขัน้ตอนและวธิกีารซอ่มแซมคแูละคลองสง่น้ าชลประทาน  

7.1  ออกส ารวจคแูละคลองสง่น้ าส าหรบัใชใ้นการซ่อมแซม  

คลองส่งน้ าที่เริ่มต้นจากแหล่งน้ าที่ต้นน้ าของโครงการชลประทานเรียกว่า "คลองส่งน้ า

สายใหญ่"  คลองส่งน้ าสายใหญ่เป็นคลองส าหรับน าน้ าไปใช้ในเขตโครงการทั้งหมด  จึงมี

ขนาดใหญ่กว่าคลองส่งน้ าสาย อ่ืนๆ   ส าหรับคลองส่งน้ าที่สร้างแยกจากคลองส่งน้ าสาย

ใหญ่จะมีขนาดเล็กลงมา เรียกว่า "คลองซอย"  คลองซอยท าหน้าที่น าน้ าส่งไปยังพื้นที่

เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งของคลองนั้น  คลองส่งน้ าสายใหญ่อาจมีคลองซอยออกไปได้หลาย

สายตามความเหมาะสม   คลองส่งน้ าที่สร้างแยกจากคลองซอยจะมีขนาดเล็กลงไปอีก 

เรียกว่า "คลองแยกซอย"  การมีคลองแยกซอยเพิ่มขึ้นจะท าให้ส่งน้ าได้แพร่กระจายทั่วทั้งเขต

โครงการดีขึ้น  ซ่ึงคลองซอยสายหนึ่งอาจมีคลองแยกซอยได้หลายสาย และที่คลองแยกซอย

อาจมีคลองส่งน้ าขนาดเล็ก ๆ เป็นคลองแยกซอยแยกออกไปอีกก็ได้   ส าหรับระบบการ

กระจายน้ าในระดับไร่นา เรียกว่า “คูส่งน้ า”  ท าหน้าที่รับน้ าจากคลองแยกซอยส่งน้ าไปยัง

แปลงเพาะปลูกต่าง ๆ ให้ทั่วถึง   

  เกษตรกรควรท าการส ารวจคูและคลองส่งน้ าชลประทาน และสังเกตรอยแตกร้าวตาม

ผนังคลองส่งน้ าชลประทาน  ได้ท าการออกส ารวจคลองส่งน้ าสายใหญ่และพบว่ามีการ

แตกร้าวตามผนังคลองเป็นแนวยาว     อย่างไรก็ตามการออกส ารวจคูและคลองส่งน้ าแนะน า

ให้ออกส ารวจนอกฤดูกาลเพาะปลูก  หรือถ้าเป็นไปได้ออกส ารวจในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. – 

เม.ย.)  ซ่ึงในช่วงนี้จะท าให้เห็นรอยแตกร้าวชัดเจนตามผนังคลองได้ชัดเจนและสามารถลงไป

ในคลองส่งน้ าได้ ดังรูปที่ 19 – รูปที่ 21  ได้ออกส ารวจคูส่งน้ าในแปลงนาของเกษตรกรจะ

เห็นได้ว่าจะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมคูส่งน้ า 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  

รูปที ่19  การออกส ารวจคลองชลประทานสายใหญ่และคลองซอย 

  
  

  
  

รูปที ่20 การออกส ารวจคูส่งน้ า 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  
  

  
รูปที ่21  ส ารวจรอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ า  ต.โนนส าราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

7.2 การก าจดัวชัพชืและขดุลอกตะกอนในคแูละคลองสง่น้ า  

 โดยปกติแล้วคลองทั่วไปจะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมและบางที่อาจมีตะกอนดินทับถมใน

คลองหรือคูส่งน้ า   หลังจากที่ส ารวจคูและคลองแล้วหากพบว่ามีรอยแตกร้าวและการสึก

กร่อนตามผนังคูและคลองส่งน้ าจ าเป็นที่จะต้องก าจัดวัชพืชและลอกตะกอนดินออกจากคลอง

หรือคูส่งน้ า  ดังรูปที่ 22  เกษตรกรได้ท าก าจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมคูส่งน้ าและท าการขุดลอก

ตะกอนในคูส่งน้ า ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมด้วยซีเมนต์เพสต์ (วัสดุเคลือบผิวคลอง) และ

มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา   ส าหรับรูปที่ 23 เป็นภาพคูส่งน้ าที่ได้ท าการก าจัดวัชพืชและขุด

ลอกตะกอนออกเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงจะสังเกตได้ว่ามีรอยแตกร้าวในท้องคูส่งน้ าและการสึก

กร่อนตามผนังและท้องคูส่งน้ า   
 

  
  

  

รูปที ่22 เกษตรกรก าจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนในคูส่งน้ า ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  

รูปที ่23 คูส่งน้ าที่ได้ท าการก าจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนออกเรียบร้อยแล้ว 

 

 ส าหรับรูปที่ 24 เกษตรกรได้ท าการก าจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนออกจากคลอง

แยกซอย จะเห็นได้ว่ามีตะกอนทับถมจ านวนมากและมีวัชพืชขึ้นตามคันคลองแยกซอย  จะ

ส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ าในคลองแยกซอยในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่

จะต้องท าการขุดลอกตะกอนดินออกจากคลองแยกซอย  หลังจากที่ขุดลอกตะกอนออก

เรียบร้อยแล้วท าการส ารวจรอยสึกกร่อนและรอยแตกร้าวตามผนังคลอง ดังรูปที่ 25    



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 

 

รปูที ่24  ก าจดัวัชพืชและขดุลอกตะกอนในคลองแยกซอย ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

  
รูปที ่25 รอยแตกร้าวและการสึกกร่อนตามผนังคลองแยกซอย 

รูปที่ 26 และรูปที่ 27 เกษตรกรได้ท าการก าจัดวัชพืชในคลองซอยและคลองส่งน้ า

สายใหญ่  ในพื้นที่ไร่นา ต.โนนส าราญ และต.กุดตุ้ม อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  จะเห็นได้ว่ามีวัชพืช

ขึ้นปกคลุมและมีตะกอนในท้องคลอง เกษตรกรใช้จอบและเครื่องตัดหญ้าส าหรับตัดหญ้า

รอบๆ คันคลอง หลังจากนั้นน าตะกอนออกจากคลองซอยและคลองส่งน้ าสายใหญ่    

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  
รูปที ่26  เกษตรกรก าจัดวัชพืชในคลองซอย  ต.โนนส าราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  

  
  

  
รูปที ่27 เกษตรกรท าการก าจัดวัชพืชในคลองส่งน้ าสายใหญ่  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  
รปูที ่28  คลองส่งน้ าที่ได้ก าจัดวัชพืชและน าตะกอนออกแล้ว  ต.โนนส าราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูม ิ

  
รปูที ่29  คลองส่งน้ าสายใหญ่ที่ได้ก าจัดวัชพืชและน าตะกอนออกแล้ว  ต.กดุตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูม ิ

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

รูปที่ 28 คลองส่งน้ าที่ได้ก าจัดวัชพืชและน าตะกอนดินออกเรียบร้อยแล้วในพื้นที่  อบต.โนน

ส าราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ซ่ึงมีความยาวประมาณ 400 เมตร  และรูปที่ 29 คลองส่งน้ า

สายใหญ่ที่ก าจัดวัชพืชและลอกตะกอนออกเรียบร้อยแล้ว มีความประมาณ 200 เมตร  

พบว่ามีการสึกกร่อนตามผนังคลองส่งน้ า และมีรอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ า 

(รูปที่ 28 และ รูปที่ 29)  ซ่ึงจะท าการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองและมอร์ต้าร์ผสม

น้ ายางพารา 

7.3  วธิกีารผสมมอรต์า้ร์และวสัดเุคลอืบผวิคลองสง่น้ าผสมน้ ายางพาราในพืน้ทีไ่รน่า   

7.3.1  วธิกีารผสมมอรต์า้รใ์นพืน้ทีไ่รน่า  

การซ่อมแซมคลองส่งน้ าในพื้นที่ไร่นาประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ซ่อมแซม

รอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ าโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราก่อน  และ  (2) ท า

การเคลือบผิวคลองส่งน้ าโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพารา  ส าหรับขั้นตอนการ

ผสมมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้ซ่อมแซมคูและคลองส่งน้ าในพื้นที่ไร่นา ใช้อัตราส่วน

มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา  ดังแสดงในตารางที่ 7   

ตารางที ่7  ส่วนผสมชองมอร์ต้าผสมน้ ายาง  (w/c =0.4-0.6) 

ปนูซีเมนต ์(กก.) ทราย (กก.) น้ ายางพารา (กก.) น้ า (กก.) 

50 125 2.5  25 - 30
 

 

 ขั้นตอนการผสมมอร์ต้าร์ในพื้นที่ไร่นา  

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในภาคสนาม เช่น กระบะผสมปูน ,  ถังบรรจุน้ า

ขนาดใหญ่, ถังขนาดเล็กใส่มอร์ต้าร์, จอบ, เกรียงปาดปูน และกระบอกอัดฉีดมอร์

ต้าร์ เป็นต้น  

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 

  
(ก) ใช้จอบคนปูนซีเมนต์และทรายผสมให้เข้ากัน (ข) ท าร่องตรงกลางปูนและทรายที่ผสมเข้าที่แล้ว 

  
(ค) เตรียมน้ าและน้ ายางพารา (ง) เทน้ าและน้ ายางพาราลงในกระบะผสม 

  
(จ) ปล่อยให้น้ าซึมเข้าเนื้อวัสดุ 2-3 นาที (ฉ) มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา  

รูปที ่30 สาธิตวิธีการผสมมอร์ต้าร์ในพืน้ที่ไร่นา ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

2) จัดเตรียมวัสดุส าหรับใช้ผสมมอร์ต้าร์ ดังนี้  ปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัม (1 ถุง = 6 

ถังปูน) ทราย 125 กิโลกรัม (15 ถังปูน)  น้ า 25 - 30 กิโลกรัม (5 ถังปูน)  และ

น้ ายางพารา 2.5 กิโลกรัม (ครึ่งถังปูน) 

3) เทปูนซีเมนต์ 1 ถุง ลงในกระบะผสมปูน แล้วเททรายละเอียด 15 ถังปูนลงในกระบะ

ผสมปูน ท าการผสมปูนและทรายให้เข้ากันโดยใช้จอบคนให้ทั่ว ดังรูป 30 (ก)   

4) เม่ือท าการผสมปูนและทรายเข้ากันดีแล้ว ท าร่องตรงกลางกระบะผสม (รูปที่ 30 ข) 

5) เตรียมน้ า 5 ถังปูน และน้ ายางพารา ครึ่งถังปูน  ผสมน้ ายางพาราและน้ าให้เข้ากัน 

ดังรูป 30 (ค)   

6) ท าการเทน้ าและน้ ายางพาราที่ผสมกันแล้ว 3 ถัง ลงในกระบะผสมปูน ดังรูป 30 (ง)  

และปล่อยให้น้ าและน้ ายางพาราซึมเข้าเนื้อวัสดุผสมประมาณ 2 -3 นาที  ดังรูป 30 

(จ)   

7) ใช้จอบท าการคน ปูนซีเมนต์ ทราย น้ าและน้ ายางพาราให้เข้ากัน และท าการเตรียม

น้ าส่วนที่เหลืออีก 2 ถัง และท าการคนและผสมต่อให้เนื้อมอร์ตาร์ผสมเข้ากันได้ที่ 

ดังรูป 30 (ฉ)   จะได้มอร์ตาร์ผสมน้ ายางพาราส าหรับน าไปใช้ซ่อมแซมรอย

แตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ าต่อไป  

 

7.3.2  วธิกีารผสมวสัดุเคลอืบผวิคลองในพืน้ทีไ่รน่า   

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในภาคสนาม เช่น กระบะผสมปูน ,  ถัง

บรรจุน้ าขนาดใหญ่, ถังขนาดเล็กใส่วัสดุเคลือบผิวคลอง, จอบ, เกรียงปาดปูน 

และลูกกลิ้งทาสี เป็นต้น  

2) เตรียมวัสดุส าหรับใช้ผสมวัสดุเคลือบผิวคลอง ดังนี้  ปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัม 

(1 ถุง = 6 ถังปูน)  ผงเถ้าแกลบด า 2.5 กิโลกรัม น้ า 20 กิโลกรัม (4 ถังปูน)  

และน้ ายางพารา 2.5 กิโลกรัม (ครึ่งถังปูน)  



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

3) เทปูนซีเมนต์ 1 ถุง ลงในกระบะผสมปูน ตวงหรือช่ังผงเถ้าแกลบด า 2.5 

กิโลกรัม แล้วเทลงในกระบะผสมปูน ดังรูป 31 (ก)    ใช้จอบคนปูนซีเมนต์และ

เถ้าแกลบด าให้เข้ากัน (รูปที่ 31 ข) 

4) เตรียมน้ า 4 ถังปูน และน้ ายางพารา 2.5 กิโลกรัมหรือครึ่งถังปูน  ผสมน้ า

ยางพาราและน้ าให้เข้ากัน ดังรูป 31 (ค)   

5) ท าการเทน้ าและน้ ายางพาราที่ผสมกันแล้ว 3 ถังแรก ลงในกระบะผสมปูน และ

ท าการคนวัสดุเคลือบผิวคลองและปล่อยให้น้ าและน้ ายางพาราซึมเข้าเนื้อวัสดุ

ผสมประมาณ 2 -3 นาที และท าการเติมน้ าและน้ ายางพาราอีก 1 ถัง ลงใน

กระบะผสมและคนให้เข้ากัน  ดังรูป 31 (จ)  จะได้วัสดุเคลือบผิวผสมน้ า

ยางพาราส าหรับน าไปใช้เคลือบผิวคลองส่งน้ าในขั้นตอนต่อไป   

 
(ก) เตรียมปูนซีเมนต์ 50 กก. และผงเถ้าแกลบด า 2.5 กก. 

รูปที ่31 สาธิตวิธีการผสมวัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ าในพื้นที่ไร่นา ต.โนนส าราญ                

อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 

  
(ข) ท าการผสมปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบให้เข้ากัน (ค) เตรียมน้ าและน้ ายางพารา 

  
(ง) เทน้ าและน้ ายางพาราลงในกระบะผสม (จ) วัสดุเคลอืบผิวคลองส่งน้ า 

รูปที ่31 (ต่อ) สาธิตวิธีการผสมวัสดุเคลอืบผิวคลองส่งน้ า 

 ส าหรับรูปที่ 32 ภาพการสาธิตการผสมวัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ าในพื้นที่แปลงนา

ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่   

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  
  

  

รูปที ่32 สาธิตวิธีการผสมวัสดุเคลือบผวิคลองส่งน้ าในพื้นที่แปลงนา ต.ปงป่าหวาย        

อ.เด่นชัย  จ.แพร่                 

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

7.4 วธิกีารซ่อมแซมรอยแตกรา้วตามผนงัและทอ้งคลองโดยใชม้อรต์า้รผ์สมน้ ายางพารา 

ขั้นตอนการซ่อมแซมรอยแตกร้าวโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา ดังนี้  

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามผนังและท้อง

คลองส่งน้ า เช่น ถังปูน ขนาด 5 ลิตร, เกรียงปาดปูน, กระบอกอัดฉีดมอร์ต้าร์ 

และฟองน้ า เป็นต้น  

2) ท าความสะอาดผนังคลองส่งน้ าที่รอยแตกร้าวให้เรียบร้อย ตามด้วยใช้ฟองน้ าชุบ

น้ าเช็ดให้สะอาด 

3) ท าการผสมมอร์ต้าร์ตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น  

4) ท าผนังคลองส่งน้ าที่แตกร้าวที่ต้องการซ่อมแซมให้เปียก  ซ่ึงสามารถใช้ฟองน้ าชุบ

น้ าและพรมน้ าให้ทั่วหรือใช้น้ าฉีดผนังคลองที่ต้องการซ่อมแซม 

5) ใช้เกรียงฉาบตักมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราอุดรอยแตก หรือใช้กระบอกอัดฉีด

มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราอุดรอยแตกตามผนังและท้องคลองส่งน้ า (รูปที่ 33 และ

รูปที่ 34)  โดยเริ่มอัดฉีดมอร์ตาร์จากจุดที่มีรอยแตกขนาดใหญ่ที่สุดก่อน  อัด

มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราให้เต็มรอยแตกตามผนังและท้องคลองส่งน้ า  และท าการ

ปาดแตกผิวให้เรียบได้ระดับเป็นผืนเดียวกัน  ดังรูปที่ 33  ช่างปูนสาธิตการใช้

มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราอุดรอยแตกตามผนังและท้องคลองส่งน้ าและให้เกษตรกร

ที่ เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  หลังจากนั้นให้เกษตรกรท าการ

ซ่อมแซมรอยแตกตามผนังคลองด้วยตนเองในพื้นที่ไร่นา ต.โนนส าราญ อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ  และรูปที่ 34 เกษตรกรใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราซ่อมแซมรอยแตก

ตามผนังคลองส่งน้ าสายใหญ่  ต. กุดตุ้ม อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ    

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 
(ก)  ช่างปูนสาธิวิธีการซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา 

  
(ข) ใช้กระบอกอดัฉีดมอร์ต้าร์เข้ารอยแตกร้าว (ค) สาธิตการซ่อมแซมรอยแตกร้าว 

  
(ง) สาธิตการซ่อมแซมรอยแตกร้าว (จ) เกษตรกรฝกึซ่อมแซมรอยแตกร้าว 

รูปที ่33 สาธิตการใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราซ่อมแซมรอยแตกร้าว ต. โนนส าราญ อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ  



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 
 

  
  

  
รูปที ่34 สาธิตการใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราซ่อมแซมรอยแตกร้าว ต. กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

7.5 วธิีเคลอืบผวิคลองสง่น้ าโดยใชว้สัดุเคลอืบผวิผสมน้ ายางพารา 

การเคลือบผิวคลองส่งน้ าจะท าการเคลือบผิวคลองหลังจากที่มีการซ่อมแซมรอยแตก

ตามผนังและท้องคลอง อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง เพื่อให้มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราที่ใช้ซ่อมแซม

รอยแตกร้าวได้แข็งตัว  หลังจากนั้นจึงท าการเคลือบผิวคลองส่งน้ าโดยใช้วัสดุเคลือบผิว

คลองผสมน้ ายางพารา  ซ่ึงมีขั้นตอนการเคลือบผิวคลองส่งน้ าโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลอง

ผสมน้ ายางพารา  ดังนี้  

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในการเคลือบผิวคลองส่งน้ า ได้แก่ ถังปูน ขนาด 

5 ลิตร, เกรียงปาดปูน, ลูกกลิ้งทาสี และฟองน้ า  

2) ท าความสะอาดผนังคลองส่งน้ าที่ต้องการเคลือบผิวโดยใช้ไม้กวาดหรื อแปรง

ทองเหลืองขัดตามผนังคลองส่งน้ าเพื่อขจัดฝุ่นและเศษดินที่ติดตามผนังคลองออก

ก่อนที่จะท าการเคลือบผิวคลอง 

3) ท าการผสมวัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ าตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น  

4) ก่อนที่จะท าการเคลือบผิวคลองส่งน้ ารดน้ าผนังคลองที่ต้องการเคลือบผิวให้เปียก 

โดยจะใช้น้ าฉีดหรือน้ าราดตามผนังคลอง 

5) ใช้ลูกกลิ้งทาสีชุบวัสดุเคลือบผิวคลองที่ใส่ไว้ในถังปูน  แล้วท าการเคลือบผนังคลอง

ส่งน้ าโดยการกลิ้งไปมาหลายๆ รอบ จนเนื้อวัสดุเคลือบผิวติดกับผนังคลองส่งน้ า  

หรือถ้าผนังคลองส่งน้ าที่มีการกัดกร่อนมากใช้เกรียงฉาบตักวัสดุเคลือบผิวคลอง

แล้วท าการฉาบทั่วผนังคลองให้เรียบ  ดังรูปที่ 35 และ รูปที่ 36 

ส าหรับรูปที่ 37 และรูปที่ 38  เกษตรกรท าการเคลือบผิวคูส่งน้ าในพื้นที่แปลง ที่

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ยม จ.แพร่   

 
 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  
  

  
  

  
  

รูปที ่35 สาธิตการใช้วัสดุเคลือบผิวคลองในพื้นที่ไร่นา  ต.โนนส าราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 
  

  
  

  
รูปที ่36 สาธิตการใช้วัสดุเคลือบผวิคลองในพื้นที่ไร่นา  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  
  

  
  

  

รูปที ่37  เกษตรกรเคลือบผิวคูส่งน้ าโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ าผสมน้ ายางพาราใน

พื้นที่แปลงนา ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 

  
  

  
   

  
รูปที ่38  เกษตรกรเคลือบผิวคลองส่งน้ าโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพารา 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ต.หนองบัว  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

7.6 เปรยีบเทยีบกอ่นและหลงัการซอ่มแซมคลองสง่น้ า   

การเปรียบเทียบคลองส่งน้ าก่อนและหลังได้รับการซ่อมแซมโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ า

ยางพาราและวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพารา  ซ่ึงภาพคลองส่งน้ าก่อนที่ได้รับการ

ซ่อมแซมโดยมีการก าจัดวัชพืชเรียบร้อยแล้ว รูปที่ 39 เป็นคลองส่งน้ าชนิดคลองซอยใน

พื้นที่ อบต. โนนส าราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ที่ได้รับการซ่อมแซมโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ า

ยางพาราและตามด้วยเคลือบผิวคลองส่งน้ าโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพารา และ

รูปที่ 40  คลองส่งน้ าสายใหญ่ท าหน้าที่ล าเลียงน้ าจากแม่น้ าชีเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกของ

เกษตกร  เกษตรกรได้ท าการซ่อมแซมรอยแตกตามผนังคลองส่งน้ าสายใหญ่โดยใช้มอร์ต้าร์

อุดรอยแตกและท าการเคลือบผิวคลองส่งน้ าโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลอง   

  
  

  
ก่อนซ่อมแซม หลงัการซอ่มแซม 

รูปที ่39 เปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ า  ต.โนนส าราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  
  

  
  

  
  

  
ก่อนซ่อมแซม หลงัซ่อมแซม 

รปูที ่39 (ตอ่) เปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ า ต.โนนส าราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูม ิ



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

 

 

 

 
  

 
 

ก่อนซ่อมแซม หลงัซ่อมแซม 

รปูที ่40 เปรียบเทียบกอ่นและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ า ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภมูิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

รูปที่ 41 ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคูที่ได้รับการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุ

เคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพาราและมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราในพื้นที่โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาแม่ยม จ.แพร่ และรูปที่ 42 ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ า

ที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จ.ลพบุรี  พบว่าคูและคลองส่งน้ าก่อน

ได้รับการซ่อมแซมมีตะกอนทับถมในคลองส่งน้ าและวัชพืชต่างๆ ปกคลุมจ านวนมาก

เนื่องจากอยู่ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร   อย่างไรก็ตามคลองส่งน้ าที่ได้รับ

การซ่อมแซมที่จังหวัดแพร่ ลพบุรี และชัยภูมิ  จะท าหน้าที่ส่งน้ าชลประทานเข้าสู่พื้นที่

เพาะปลูกของเกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถลด

ปัญหาการรั่วซึมของน้ า ในคลองส่งน้ าท าให้ต้นข้าวได้รับปริมาณน้ าอย่างเพียงพอ และ

เกษตรกรที่เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  สามารถที่จะน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม

ไปซ่อมแซมคลองในพื้นที่ไร่นาของตนเองต่อไปในอนาคต    

 

 

รปูที ่41 เปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ า ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

  

ก่อนซ่อมแซม หลังซ่อมแซม 

  

ก่อนซ่อมแซม หลังซ่อมแซม 

รปูที ่42  เปรยีบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ า ต.หนองบัว  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี

 

 

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

: พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจงัหวดัชยัภูมิ 

สนบัสนนุโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ  (วช.)  

8. การตดิตามประเมนิผลการใช้งานคลองสง่น้ าหลงัการซอ่มแซม  

 การติดตามประเมินผลคลองส่งน้ าชลประทานได้รับการซ่อมแซมโดยใช้มอร์ต้าร์และ

วัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ า  สามารถติดตามประมาณผลได้หลายวิธี เช่น การดูลักษณะทาง

กายภาพ (การยึดเกาะของมอร์ต้าร์ และวัสดุเคลือบผิวคลองกับผนังคลองเดิม) การวัดการ

รั่วซึมของน้ าในคลองส่งน้ าที่ ได้รับการซ่อมแซมเป็นต้น  ส าหรับตัวอย่างการติดตาม

ประเมินผลในครั้งนี้ ได้ท าการวัดการรั่วซึมของน้ าในคลองส่งน้ าที่ได้รับการซ่อมแซมโดยใช้

มอร์ต้าร์และวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพารา  หลังจากซ่อมแซมคลองส่งน้ าประมาณ 3 

เดือน   ได้ท าการทดสอบการรั่วซึมของน้ าในคลองซอย  โดยท าการติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพื่อ

สูบน้ าจากคลองสายใหญ่เข้าสู่คลองซอยเนื่องจากปริมาณน้ าในคลองสายใหญ่ไม่สามารถ

ไหลได้โดยตรงเข้าสู่คลองซอย (รูปที่ 43)  ส าหรับการทดสอบบ่อเก็บกักน้ าเพื่อวัดการ

รั่วซึมของน้ าในคลองชลประทาน  จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น ไม้วัดระดับน้ า  

ตลับเทปวัดความลึก-กว้างของล าคลอง  การทดสอบการรั่วซึมท าการสร้างบ่อเก็บกักน้ าใน

คลองคลองซอยใช้กระสอบบรรจุทรายและผ้าใบกั้นน้ า  โดยสร้างคันกั้นน้ าในคลองซอยซ่ึงมี

ความยาวของบ่อเก็บกักประมาณ 30  เมตร   หลังจากนั้นท าการวัดความยาวและขนาดหนา้

ตัดของคลองส่งน้ า (รูปที่ 44)  และท าการวัดความลึกของน้ าในคลอง (รูปที่ 45)     

 

 
 

รูปที ่43  ติดตั้งเครื่องสูบน้ าจากคลองสายใหญ่ไปยังคลองซอย 
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รูปที ่44  วัดขนาดหน้าตัดและความยาวของคลองส่งน้ า 

  
  

  
รูปที ่45 วัดขนาดหน้าตัดและความลกึของน้ าในคลอง 

        ส าหรับการติดตามประเมินผลด้านกายภายของคลองส่งน้ า  หลังจากได้รับการ

ซ่อมแซมโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองและมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา  ท าการประเมินผลด้าน
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กายภายภาพจะดูลักษณะของวัสดุเคลือบผิวคลองว่ามีการยึดเกาะติดกับผนังคลองและมอร์

ต้าร์ที่ใช้ซ่อมแซมมีการยึดติดกับรอยแตกร้าวดีหรือไม่    จากการออกส ารวจคลองตัวอย่าง

หลังจากซ่อมแซมและถูกการใช้งานประมาณ  3  เดือนหลังจากการซ่อมแซม  ดังแสดงในรูป

ที่ 46  และ รูปที่ 47  พบว่าคลองตัวอย่างที่ได้ซ่อมแซมไว้ได้ถูกใช้งานตามปกติโดยมีการรับ

น้ าจากคลองสายใหญ่และส่งน้ าไปยังพื้นที่ เพาะปลูกของเกษตรกร จากการติดตาม

ประเมินผลสรุปได้ดังนี้ 

- วัสดุเคลือบผิวผสมน้ ายางพาราสามารถยดึติดกับผนังคลองได้ดีและไม่มีการหลุด

ลอกของซีเมนต์เพสต์ 

- มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารามีการเช่ือมติดกับรอยแตกร้าวเก่าได้ดีและไม่มีการร่ัวซึม

ของน้ าบริเวณรอยแตกร้าวที่ซ่อมแซมด้วยมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา 

- บริเวณคันคลองทั้งสองข้างมีวัชพืชขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ที่

สามารถดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่คลองส่งน้ าในช่วงที่มีฝนตก  แต่อย่างไรก็ตาม

เกษตรกรควรตัดหญ้าตามคันคลองไม่ให้สูงเกิน 15 ซม.  

- มีวัชพชืขึ้นในคลองจะท าให้น้ าไหลช้าลงและเกิดการทับถมของตะกอนในภายหลัง    

 

รูปที ่46  คลองแยกซอยหลังจากซ่อมแซม 3 เดือน 
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รูปที ่46 (ต่อ) คลองแยกซอยหลังจากซ่อมแซม 3 เดือน   

 

รูปที ่47  คลองซอยหลังจากซ่อมแซม 3 เดือน  ต.หนองบัว  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
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                             เอกสารอา้งองิ 

 

o กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ , 2542, การบ ารุงรักษาและปฏิบัติการชลประทาน. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ 

o บุรฉัตร ฉัตรวีระและทวิสัณห์ คงทรัพย์, 2545, ความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบด า

จากโรงสีข้าว, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 

o บุรฉัตร ฉัตรวีระและวัชรกร วงค์ค าจันทร์, 2545, พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้า

แกลบละเอียด, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 

o   พีรวัฒน์  ปลาเงิน, 2560  “การประยุกต์ใช้น้ ายางพาราและดินซีเมนต์พัฒนาสระน้ าต้านภัย

แล้ง”  วารสารวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2  

o   พีรวัฒน์  ปลาเงิน, 2560,  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  “การพัฒนาคุณสมบัติทางกลและ

กายภาพของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา”   น าเสนอมหาวิทยาลัยสยาม 

o   พีรวัฒน์  ปลาเงิน, 2559,  “คู่มือการใช้น้ ายางพาราในงานบ ารุงรักษาระบบชลประทาน”  

ส านักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

o พีรวัฒน์ ปลาเงิน, 2549, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การศึกษาการรั่วซึมของน้ าในแบบจ าลอง

คลองชลประทานผสมน้ ายางพารา”   น าเสนอส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

o พีรวัฒน์ ปลาเงิน, 2555, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนาสูตรมอร์ต้าผสมน้ ายางพารา

ส าหรับใช้เป็นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวในคลองส่งน้ าชลประทาน”  น าเสนอส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

o พีรวัฒน์ ปลาเงิน, 2557,  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การประยุกต์ใช้น้ ายางพาราและดิน

ซีเมนต์พัฒนาสระน้ าต้านภัยแล้ง”  น าเสนอส านักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช .) และ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

o พีรวัฒน์ ปลาเงิน, 2557, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ า

ยางพาราส าหรับใช้บ ารุงรักษาคลองชลประทาน”  น าเสนอส านักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

o พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ชวน จันทวาลย์ และสมศักดิ์ ชินวักกัย “การพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้ า

ยางพาราส าหรับซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคลองชลประทาน”  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 

https://digital.lib.kmutt.ac.th/journal/loadfile.php?A_ID=889
https://digital.lib.kmutt.ac.th/journal/loadfile.php?A_ID=889
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41  ฉบับที่ 2    

o   พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ชวน จันทวาลย์, สมพร พิบูลย์  และฐกลพัศ  เจนจิวัฒนกุล, 2559 “การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ ายางพาราในงานบ ารุงรักษาระบบชลประทาน” วารสารวิชาการ  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ปีที่ 14  ฉบับที่ 14  

o   พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ฐกลพัศ  เจนจิวัฒนกุล, สมพร พิบูลย์, 2559,  “รายงานกิจกรรมส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ ายางพาราในงานบ ารุงรักษาระบบ

ชลประทาน”  น าเสนอส านักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

o วราภรณ์ ขจรไชยกูล และ คณะ, 2554, เอกสารประกอบการบรรยาย “โครงการถ่ายทอด

ความรู้วิชาการพ้ืนฐานด้านยางพาราส าหรับนักวิจัย เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยยางพารา, 

วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2554 

o ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2517, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์(มอก.109-2517), กรุงเทพฯ 
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การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากผลงานวจิยั  

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อจัดท าคู่มือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้น้ า

ยางพาราในงานบ ารุงรักษาระบบชลประทาน ระยะที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่

โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ”  ได้ท าการสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการวิจัย  

ดังต่อไปนี้  

1) โครงการ “การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้บ ารุงรักษา

คลองชลประทาน”  ผลการสังเคราะห์อยู่ในภาคผนวก ก. 

2) โครงการ “การพัฒนาสูตรมอร์ต้าผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้เป็นตัวเช่ือมประสาน

รอยร้าวในคลองส่งน้ าชลประทาน”   ผลการสังเคราะห์อยู่ในภาคผนวก ข. 

3) โครงการ “การพัฒนาคุณสมบัติทางกลและกายภาพของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา”  

ผลการสังเคราะห์อยู่ในภาคผนวก ค. 
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ภาคผนวก ก.  

1) โครงการวจิยั :  “การพฒันาวสัดเุคลอืบผวิคลองผสมน้ ายางพาราส าหรบัใชบ้ ารงุรกัษา

คลองชลประทาน” (พรีวฒัน ์ และคณะ 2558) 

คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย  โครงการ “การ

พัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้บ ารุงรักษาคลองชลประทาน”  ซ่ึง

วัสดุเคลือบผิวคลองประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ผงเถ้าแกลบด า น้ ายางพารา และน้ า   เม่ือ

ผสมกันแล้วจะได้เป็นเนื้อซีเมนต์เพสต์หรือวัสดุเคลือบผิวคลอง  สามารถน าไปซ่อมแซมรอย

แตกร้าวและเคลือบผิวคลองหรือคูส่งน้ าชลประทานเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ า  การ

ทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้งาน ดังนี้  

o อัตราส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์  

o การทดสอบก าลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์  

o การทดสอบก าลังรับแรงดัดของซีเมนต์เพสต์  

o การทดสอบก าลังรับแรงดึงของซีเมนต์เพสต์  

o การทดสอบการดูดซับน้ าของซีเมนต์เพสต์  

o การทดสอบความทนทานของซีเมนต์เพสต์ต่อการกัดกร่อนของสารละลาย

ซัลเฟต 

 อัตราส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์ (วัสดุเคลือบผิวคลอง) 

ในการศึกษานี้ ได้ก าหนดส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์หรือวัสดุเคลือบผิวคลอง

ประกอบด้วย วัสดุต่างๆ ดังนี้  ปูนซีเมนต์  ผงเถ้าแกลบด า น้ ายางพารา และน้ า ดังรูปที่ 1  

ก าหนดอัตราส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์  ปริมาณน้ ายางต่อปูนซีเมนต์ (Polymer cement 

ratio, P/C) เท่ากับ 0%, 5%, 10% และ 15%  และปริมาณเถ้าแกลบที่ใช้  5%,  10% และ 

15% ของน้ าหนักปูนซีเมนต์    และก าหนดอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (water cement 

ratio, w/c) เท่ากับ 0.4 โดยน้ าหนัก   ส าหรับตารางที่ 1  แสดงปริมาณเถ้าแกลบ น้ า

ยางพารา และปริมาณน้ าที่ใช้ผสมในซีเมนต์เพสต์ (วัสดุเคลือบผิวคลอง)  โดยทั่วไปน้ ายาง
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ข้น มีค่า total solids content, TSC) ประมาณ 60% และส่วนที่เป็นน้ า ประมาณ 40%  

หลังจากที่ผสมอัตราส่วนต่างๆ  ตามที่ได้ก าหนดไว้แล้วท าการบรรจุซีเมนต์เพสต์ลงในแบบ

หล่อ  ดังรูปที่  2  หลังจากนั้นท าการบ่มตัวอย่างช้ินงานทดสอบโดยใช้พลาสติกหุ้มตัว

ช้ินงานทดสอบไว้ 28 วัน ดังรูปที่ 3 

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ ายางพาราและปริมาณน้ าที่ใช้ผสมปูนซีเมนต์ ที่ W/C = 0.4 ปริมาณ

ปูนซีเมนต์ (C) = 1000 g และปริมาณเถ้าแกลบ 50 กรัม  (5% ของปูนซีเมนต์) 

ร้อยละ 

P/C 

น้ ายางพารา 

(กรัม) 

ปริมาณน้ าในน้ ายาง 

(กรัม) 

ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมปูนซีเมนต์  

(กรัม) 

0 0 0 400 

5 50 20 380 

10 100 40 360 

15 150 60 340 

  

  

รูปที่ 1 วัสดุและขั้นตอนการผสมซีเมนต์เพสต์ 
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รูปที่ 2 บรรจุซีเมนต์เพสต์ผสมน้ ายางลงในแบบหล่อ 

  

 

รูปที่ 3 การบ่มตัวอย่างช้ินงานทดสอบ 

 ก าลงัรบัแรงอดัของซเีมนตเ์พสต์ 

การทดสอบก าลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ (วัสดุเคลือบผิวคลอง)  ขั้นตอนการ

ทดสอบแสดงดังรูปที่  4  ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าปริมาณก าลังรับแรงอัด

ของซีเมนต์เพสต์  มีแนวโน้มลดลงเม่ือปริมาณน้ ายางพาราเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณเนื้อยาง

แห้งในซีเมนต์เพสต์มากเกินไปท าให้มีความยืดหยุ่นสูงและไม่สามารถรับแรงอัดได้ดี แต่จะ

สังเกตเห็นชัดเจนว่าอัตราส่วนของ P/C เท่ากับ 5% ให้ค่าก าลังรับแรงอัดสูงสุด 316 กก/
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ซม
2   

ดังรูปที่ 5 แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของเถ้าแกลบที่ใช้ระหว่าง 5-15%  ของน้ าหนัก

ซีเมนต์ไม่มีผลต่อก าลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ ตามมาตรฐานมอก. 15 เล่ม 12 (2532)  

มีข้อก าหนดแรงอัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ต้าร์ ที่อายุการบ่ม 28 วัน ต้องเท่ากับหรือ

มากกว่า 245 กก/ซม
2   
จากการวิจัยพบว่าซีเมนต์เพลสผสมเถ้าแกลบและน้ ายางพรีวัลคา

ไนซ์ให้ค่าสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 71 กก/ซม
2
 

   

รูปที 4 การทดสอบก าลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ 

รูปที่ 5 ก าลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ 

 ก าลงัรบัแรงดดัของซเีมนตเ์พสต ์

การทดสอบก าลังรับแรงดัดของซีเมนต์เพสต์หล่อแท่งตัวอย่างทดสอบคานหนา้ตัด

ขนาด 4 x 4 เซนติเมตร  ยาว 16 เซนติเมตร  ก่อนการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 

348 น าตัวอย่างมาวัดขนาดและช่ังน้ าหนัก จัดต าแหน่งที่รองรับให้มีระยะห่าง 12 เซนติเมตร 
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และให้ต าแหน่งของหัวกดอยู่บริเวณกึ่งกลางคาน (รูปที่ 6) ควบคุมการให้น้ าหนักบรรทุก

สม่ าเสมอจนกระทั่งช้ินตัวอย่างวิบัติ บันทึกค่าน้ าหนักสูงสุดและลักษณะการวบิัติ  ผลการ

ทดสอบก าลังรับแรงดัดดังรูปที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบก าลังรับแรงดัดของซีเมนต์เพลสที่ 

28 วัน ที่อัตราส่วน w/c =  0.4 และใช้อัตราส่วน P/C = 5% 10% และ 15% ตามล าดับ 

ปริมาณของเถ้าแกลบที่ใช้เช่นเดียวกับอัตราส่วนของ P/C  จะเห็นได้ว่าก าลังรับดัดของ

ซีเมนต์เพสต์ผสมน้ ายางมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ ายางที่เพิ่มขึ้น เช่นที่ปริมาณเถ้าแกลบ 

10%  จะได้ค่าก าลังรับแรงดัดเท่ากับ 27.35, 27.39, และ 28 กก/ซม
2 
 ตามล าดับ  ซ่ึงพบว่า

ปริมาณเถ้าแกลบและปริมาณน้ ายางพรีวลัคาไนซ์อัตราส่วน 5% และ 15% ให้ค่าก าลังรับ

แรงอัดดีที่สุด คือ  28.5 กก/ซม
2  
และ 30 กก/ซม

2
 

   

รูปที 6 การทดสอบก าลังรับแรงดัดของซีเมนต์เพสต์ 

รูปที่ 7 ก าลังรับแรงดัดของซีเมนต์เพสต ์
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 การทดสอบก าลงัรบัแรงดงึของซเีมนตเ์พสต์ 

การทดสอบก าลังรับแรงดึงของซีเมนต์เพสต์  ตามมาตรฐาน ASTM C190 ก่อนการ

ทดสอบน าตัวอย่างมาวัดขนาดและช่ังน้ าหนัก ก่อนน า เข้าเครื่องทดสอบและจัดต าแหน่งให้

แนวแกนของตัวอย่างอยู่ในแนวแกนของเครื่องทดสอบ ควบคุมการให้น้ าหนักบรรทุก

สม่ าเสมอจนกระทั่งช้ินตัวอย่างวิบัติ (รูปที่ 8)   บันทึกค่าน้ าหนักสูงสุดและลักษณะการวิบัติ 

วัดพื้นที่หน้าตัดบริเวณรอยขาดซ่ึงตั้งฉากกับแรงดึง   การก าลังต้านทนแรงดึงของซีเมนต์

เพสต์ผสมน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ลักษณะการรับแรงดึงมีลักษณะเช่นเดียวกับก าลังรับแรงดัด  

คือปริมาณน้ ายางที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ก าลังรับแรงดึงมากขึ้นด้วย เนื่องจากเนื้อยางในซีเมนต์

เพสต์มีความยืดหยุ่นและมีความต้านทานแรงดึงได้ดี  ดังรูปที่ 9  พบว่าอัตราส่วนของเถ้า

แกลบ 5%  จะได้ค่าก าลังรับแรงดึง เท่ากับ 17 กก/ซม
2
 , 18.7 กก/ซม

2
 แล 29 กก/ซม

2
  

ส าหรับค่าอัตราส่วนของเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 5% 10% และ 15%  

  

รูปที 8 การทดสอบก าลังรับแรงดึงของซีเมนต์เพสต์ 

 

รูปที่ 9  ก าลังรับแรงดึงของซีเมนต์เพสต ์
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 การทดสอบการดดูซบัน้ าของซเีมนตเ์พสต์ 

การดูดซับน้ าของซีเมนต์เพสต์เพื่อต้องการการเปรียบเทียบร้อยละการดูดซึมน้ าหรือ

ความสามารถในการป้องกันการร่ัวซึมของวัสดุเคลือบผิวผสมน้ ายาง  ร้อยละการดูดซึมน้ าที่

ต่ าจะมีความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้ดีเม่ือเทียบกับร้อยละการดูดซึมน้ าที่

สูงกว่า  จากผลการศึกษาพบว่าค่าร้อยละการดูดซึมน้ าของซีเมนต์เพสต์มาตราฐานที่ไม่

ผสมน้ ายางพารามีค่าร้อยละการดูดซึมน้ า 8.45%  จากรูปที่ 10 พบว่าค่าร้อยละการดูซึมน้ า

ของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าแกลบด าและน้ ายางพาราที่อัตราส่วนของเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ 

(P/C) 5% มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ าต่ าสุดเท่ากับ 3.25% ที่ผสมเถ้าแกลบ 5%    อาจเกิด

จากการใช้น้ ายางพาราและปริมาณเถ้าแกลบในอัตราส่วนที่เหมาะสมจึงท าให้มีปริมาณเนื้อยาง

เป็นเสมือนแผ่นฟิล์มที่กันน้ าได้จึงท าให้ค่าการดูดซึมน้ าลดลง  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้

ปริมาณเนื้อยางและปริมาณเถ้าแกลบมากกว่า 5%  ท าให้ค่าร้อยละการดูดซึมน้ าของซีเมนต์

เพสต์มีค่าสูงขึ้นด้วย เช่น การผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน P/C เท่ากับ 10%  และผสมเถ้า

แกลบด า 5% 10% และ 15%  ได้ค่าร้อยละการดูดซึมน้ าของซีเมนต์เพสต์ เท่ากับ   6.23%   

7.21% และ 8.00%  ตามล าดับ  

 

รูปที่ 10  ร้อยละการดูดซึมน้ าของซีเมนต์เพสต์ 
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 ความทนทานสารละลายซลัเฟตของซเีมนตเ์พสต์ 

การทดสอบความทนทานต่อสารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) ของก้อนวัสดุ

เคลือบผิวคลอง  ได้น าตัวอย่างวัสดุเคลอืบผิว ขนาด 3.5 x 7 x 17.5 ซม.  ไปแช่

สารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) ที่มีความเข้มข้นของสารละลายร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก  

เป็นเวลา 30 วัน  แล้วน าไปตากแดดให้แห้งหลังจากนั้นน าไปช่ังหนักเพื่อค านวณหาร้อยละ

การกัดกร่อนของสารละลายซัลเฟตโดยวธิีการสูญเสียน้ าหนัก (Weight loss)   ผล

การศึกษาแสดงดังรูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบการกัดกร่อนของสารละลายซัลเฟตหรือ

การสูญเสียน้ าหนักของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าแกลบและน้ ายางพารา  หลังจากที่น าก้อนวัสดุ

เคลือบผิวไปแช่ในสารละลายตามระยะเวลาที่ก าหนด พบว่า ซีเมนต์เพลสมาตรฐานที่ไม่ได้

ผสมน้ ายางและเถ้าแกลบมีกัดกร่อนร้อยละ 4.67  ขณะที่ซีเมนต์ที่มีการผสมน้ ายางและเถ้า

แกลบในอัตราสว่นต่างๆ  มีความต้านต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าซีเมนต์เพลสมาตรฐาน  และ

พบว่าอัตราส่วนของเนื้อยาง P/C เท่ากับ 5% และปริมาณเถ้าแกลบที่ใช้ในปริมาณ 5% และ 

10%  มีความต้านทานการกัดกร่อนของสารละลายซัลเฟตได้ดีเม่ือเทียบกับอัตราส่วนอื่น 

เท่ากับ 3.25% และ 3.27% 

 

รูปที่ 11 เปรียบเทียบร้อยละการกัดกร่อนของซีเมนต์เพสต์ต่อสารละลายซัลเฟต 
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 อตัราสว่นผสมของซเีมนตเ์พสตผ์สมน้ ายางพาราทีแ่นะน าไปใชง้าน  

จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของซีเมนต์เพสต์ (วัสดุเคลือบ

ผิวคลอง)  ซ่ึงประกอบด้วยวัสดุต่างๆ ดังนี้  ปูนซีเมนต์  เถ้าแกลบด า น้ ายางพารา และน้ า  

อัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะน าไปใช้งานภาคสนาม ท าการเคลือบผิวคลองและซ่อมแซมรอย

แตกร้าวขนาดเล็กตามผนังและท้องคลองหรือคูส่งน้ าประทาน ดังนี้  อัตราส่วนน้ ายางพาราต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 5%  ปริมาณเถ้าแกลบด าร้อยละ 5  และอัตราส่วนน้ าต่อ

ปูนซเีมนต์ (w/c) 0.4-0.6 

 

ภาคผนวก ข.  

2) โครงการวจิยั “การพฒันามอรต์า้รผ์สมน้ ายางพาราส าหรบัใชเ้ปน็ตวัเชื่อมประสานรอย

แตกรา้วในคลองสง่น้ าชลประทาน”  (พรีวฒัน,์ และคณะ  2554) 

การศึกษาได้พัฒนามอร์ต้าร์ผสมของน้ ายางพาราส าหรับใช้เป็นตัวเช่ือมประสานรอย

แตกร้าวในคลองชลประทานเพื่อป้องกันการรั่วซึมและซ่อมแซมรอยแตกร้าวในคลอง

ชลประทาน ได้ท าการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราโดยท าการ

ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงของมอร์ต้ามาตรฐานและมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา (รูปที่ 12)  

ประกอบด้วย  

o การทดสอบความข้นเหลวของซีเมนต์ผสมน้ ายาง  ความข้นเหลวของมอร์ต้าร์

ผสมน้ ายางข้นนี้จะเป็นตัวที่ท าใหค้วามแขง็แรงของมอร์ต้าร์สูงขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่

กับสภาพความข้นเหลว  ดังนั้นจึงหาปริมาณน้ าและน้ ายางข้นที่เหมาสมส าหรับท า

ปฏิกิริยากับซีเมนต์ 

o การทดสอบคุณสมบัติด้านก าลัง (การรับแรงอัด, แรงดัด และ การยึดเกาะ)  

เนื่องจากแรงที่กระท าต่อผนังคลองชลประทานประกอบด้วยแรงดันของน้ าและแรง

เฉือน ดังนั้นการทดสอบด้านก าลังรับแรงเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมด้านก าลังของ
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มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางที่สามารถรับแรงดันน้ า และทดสอบคุณสมบตัิด้านการยึด

เกาะระหว่างมอร์ต้าใหม่ที่ผสมน้ ายางและคอนกรีตเก่า 

o การทดสอบการดูดซึมและการร่ัวซึมน้ าของแบบจ าลองมาตรฐานและผสมน้ ายาง

เพื่อหาอัตราการร่ัวซึมของแบบจ าลอง 

 
 

  

  

รูปที่ 12  การทดสอบคุณสมบัติทางกลและการร่ัวซึมของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา 

 อตัราสว่นมอรต์า้รผ์สมน้ ายางพารา 

การเตรียมตัวอย่างมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราประกอบด้วยวัสดุต่างๆ  ดังนี้ 

ปูนซีเมนต์ ทราย น้ าและน้ ายางพาราชนิดพรีวัลคาไนซ์  ก าหนดอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อ

ทราย เท่ากับ  1 : 2.5   และอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (water cement ratio, w/c) 

เท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6  โดยใช้มอร์ต้ารไ์ม่มีส่วนผสมของน้ ายางพาราและมอร์ต้าร์ผสมน้ า

ยางพาราในอัตราส่วนน้ ายางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 5%, 7.5%, 10% และ 12.5%  

โดยน้ าหนัก  โดยทั่วไปน้ ายางพรีวัลคาไนซ์มีปริมาณเนื้อยาง (TSC) ประมาณร้อยละ 60 

และส่วนที่เป็นน้ า ประมาณร้อยละ 40  ดังนั้นการผสมมอร์ต้าร์ในแต่ละครั้งจะต้องแยก

ปริมาณเนื้อของแข็งในน้ ายางและปริมาณน้ าในน้ ายางออกจากกันด้วยและน าปริมาณน้ าที่ได้
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จากน้ ายางไปหักปริมาณน้ าที่จะใช้ผสมมอร์ต้าร์ แสดงในตารางที่ 2  ตัวอย่างการค านวณ

ปริมาณวัสดุ เช่น การผสมมอร์ต้าร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1000 กรัม จะใช้ทราย เท่ากับ 2500 

กรัม  ก าหนดอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.5 จะใช้ปริมาณน้ า เท่ากับ 500 

กรัม ส าหรับมอร์ต้าร์ไม่ผสมน้ ายางพารา  แต่ส าหรับมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วน 

P/C ต่างๆ จะใช้ปริมาณน้ าผสมมอร์ต้าร์ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2  ปริมาณน้ ายางพาราและปริมาณน้ าที่ใช้ผสมมอร์ต้าร์ ส าหรับปูนซีเมนต์ 1000 

กรัม และทราย 2500 กรัม  อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อน้ า เท่ากับ 0.5 

ร้อยละ 

P/C 

น้ ายางพารา 

(กรัม) 

ปริมาณน้ าในน้ ายาง 

(กรัม) 

ปริมาณน้ าที่ใช้ผสมมอร์

ต้าร์  (กรัม) 

0 0 0 500 

5 50 20 480 

7.5 75 30 470 

10 100 40 460 

12.5 125 50 450 

 

 ความขน้เหลวปกตขิองซเีมนตผ์สมน้ ายางพารา 

การทดสอบความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราเพื่อหาค่าปริมาณน้ าที่

พอเหมาะส าหรับผสมซีเมนต์และน้ ายางพารา  หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะการจมปลาย 

Plunger และเปอร์เซ็นต์น้ าและน้ ายางพารา   ก าหนดอัตราส่วนน้ ายางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) 

5% 7.5% 10% และ 12.5%   ก าหนดไว้ระยะจมปลาย Plunger เทียบกับอัตราส่วนของน้ าที่

ระยะจม 10±1 มม. จากผลการทดสอบพบว่าอัตราส่วนน้ าและน้ ายางและปูนซีเมนต์อยู่

ระหว่าง  0.4 – 0.6  และตารางที่ 3 พบว่า อัตราส่วนผสมของซีเมนต์ผสมกับน้ าและน้ ายา

งอยู่ระหว่าง 0.37 – 0.50 ดังนั้น ค่าอัตราส่วนของน้ าและน้ ายางต่อซีเมนต์ (w/c) ที่ใช้

ส าหรับงานวิจัยโดยก าหนดค่าอยู่ระหว่าง  0.4 – 0.6  
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ผลการทดสอบคุณสมบัติการรับแรงของซีเมนต์มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราประกอบไป

ด้วย  คุณสมบัติด้านแรงอัด แรงดัด และการยึดเกาะ  ผลการทดสอบสรุปได้ว่าคุณสมบัติ

ด้านก าลังส าหรับมอร์ต้าที่ไม่ผสมน้ ายาง  สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  ส าหรับ

มอร์ต้าร์ที่ผสมน้ ายางในอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) 5% , 7.5% , 10% และ 

12.5%  และอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6 คุณสมบัติด้าน

ก าลังลดลงตามล าดับเม่ือเทียบกับมอร์ต้ามาตรฐาน  แต่คุณสมบัติดา้นก าลังของมอร์ต้า

ผสมน้ ายาง  5% และ w/c = 0.5  คุณสมบัติด้านก าลังมีคา่ใกล้เคียงกบัมอร์ต้ามาตรฐาน

และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความข้นเหลวปกติ และอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ 

ปริมาณ

น้ ายาง 

Percent 

Normal 

Consistency 

Water and 

latex (cc) 

Cement 

(g) 

w/c ค่าทีใช้ในการ

ทดสอบ 

5% 37.87% 113.61 300 0.37 ดังนั้นใช้ค่า 

w/c = 0.4, 0.5 

และ 0.6 

7.5% 37.92% 113.76 300 0.38 

10% 40.38% 121.14 300 0.40 

12.5% 49.54% 148.62 300 0.50 

 

 ก าลงัรบัแรงอดัของมอร์ตา้รผ์สมน้ ายางพารา  

ผลการทดสอบก าลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราและมอร์ต้าร์มาตราฐาน

แบบไม่ผสมน้ ายางพารา ดังในรูปที่ 13  พบว่ามอร์ต้าร์ธรรมดาค่าก าลังรับแรงอัดของมอร์

ตาร์ที่อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ (w/c) 0.4  ,0.5  และ 0.6  ให้ค่าก าลังรับแรงอัด 

ดังนี้  325 กก./ซม
2
 315 กก./ซม

2
  และ 300 กก./ซม

2
 จะเห็นได้มอร์ต้าร์ที่อัตราส่วน 

w/c เท่ากับ 0.4  ให้ค่าก าลังรับแรงอัดสูงสุดส าหรับมอร์ต้าร์แบบธรรมดา   แต่พบว่ามอร์

ต้าร์ผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.4 มีค่าก าลังรับแรงอัดที่ต่ ากว่า 
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w/c เท่ากับ 0.5 และ 0.6 อาจเป็นผลมาจากปริมาณน้ าที่น้อยเกินไปท าให้มอร์ต้าร์และน้ า

ยางผสมเข้ากันได้ไม่เต็มที่ ซ่ึงน้ ายางพาราจะมีส่วนประกอบของน้ ายางร้อยละ 60 และน้ าร้อย

ละ 40   

 

รูปที่ 13 ก าลังรับแรงอัดของมอร์ต้าผสมน้ ายาง 

จากผลการทดสอบก าลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราพบว่าอัตราส่วนน้ ายางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับร้อยละ 5 ให้ค่าก าลังรับแรงอัดสูงกว่า  อัตราส่วนน้ าอยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C) ร้อยละ 7.5, 10 และ 15  ดังนั้นปริมาณน้ ายางพาราที่จะใช้ผสมมอร์ต้าร์

ในอัตราส่วนที่เหมาะคือปริมาณเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์เท่ากับร้อยละ  และถ้าพิจารณาร่วมกับ

ปริมาณน้ าต่อปูนซีเมนต์พบว่าอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.5 ให้ค่าก าลังรับแรงอัด

สูงสุด เท่ากับ 310 กก./ซม
2
  เม่ือเทียบกับปริมาณน้ ายางที่อัตราส่วนอื่นๆ 

 

 ก าลงัรบัแรงดดัของมอรต์า้รผ์สมน้ ายางพารา  

ผลการทดสอบก าลังรับแรงดัดซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับก าลังรับแรงอัด  พบว่า

ผสมน้ ายางพาราในมอร์ต้าร์ท าให้ก าลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ลดลง   แต่จากการสังเกต

ลักษณะของการแตกหักของตัวอย่างช้ินงานทดสอบ พบว่ามอร์ต้าร์แบบธรรมดามีการ

ลักษณะการแตกที่เปราะง่าย  แต่ตัวอย่างทดสอบมอร์ต้าผสมน้ ายางพารามีลักษณะการวิบัติ
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ของช้ินงานไม่เปราะง่ายเนื่องจากน้ ายางปริมาณที่เพิ่มขึ้นท าให้ให้เกิดแผ่นฟิล์มและเส้นใยยาง

แทรกอยู่ในเนื้อมอร์ต้าร์   รูปที่ 14  เปรียบเทียบก าลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ที่ 28 วัน ที่

อัตราส่วน w/c เท่ากับ  0.4, 0.5 และ 0.6 ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าก าลังรับแรงดัดมอร์ต้าร์

ลดลงอย่างต่อเนื่องซ่ึงแปรผันตามเปอร์เซ็นต์น้ ายางที่เพิ่มขึ้น  ก าลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ซ่ึง

ไม่ระบุไว้ในมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) ดังนั้นส าหรับการวิจัยนี้ก าลังรับแรงดัดของมอร์

ต้าร์ผสมน้ ายางจะเทียบกับค่าก าลังรับแรงดัดมอร์ต้าร์มาตรฐาน  พบว่า ที่ w/c เท่ากับ 0.5 

และ P/C ร้อยละ 5 ค่าก าลังรับแรงดัดมอร์ต้าร์มีค่าสูงสุด เท่ากับ 70 กก./ซม
2
 แต่ก าลังรับ

แรงดัดของมอร์ต้าร์มาตรฐานที่ไม่ผสมน้ ายางพารา ที่อัตราส่วน w/c เท่ากับ  0.4, 0.5 

และ 0.6 ได้ค่าก าลังรับแรงดัด 60 กก./ซม
2
, 65 กก./ซม

2
 และ 62 กก./ซม

2
ตามล าดับ 

 

รูปที่ 14 ก าลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายาง 

 ก าลงัรบัแรงดงึของมอรต์า้รผ์สมน้ ายางพารา  

จากผลการทดสอบก าลังรับแรงดึงของมอร์ต้าร์ พบว่าค่าก าลังรับแรงดึงของมอร์ตาร์

ธรรมดาที่อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ (w/c) 0.4  ,0.5  มีค่าก าลังรับแรงดึงเท่ากับ 

44 กก./ซม
2
 และ w/c เท่ากับ 0.6  ให้ค่าก าลังรับแรงดึง เท่ากับ 40 กก./ซม

2
  จากรูปที่ 

15 พบว่าค่าก าลังรับแรงดึงของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางลดลงตามปริมาณน้ ายางที่ใช้ผสมมอร์

ต้าร์ในปริมาณที่สูงขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าอัตราส่วนของเนื้อยางต่อปูซีเมนต์ที่เหมาะสม

ได้แก่อัตราส่วนของเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์เท่ากับร้อยละ 5  โดยให้ค่าก าลังรับแรงดึงที่
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อัตราส่วนของน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) 0.4  ,0.5  และ 0.6  ให้ค่าก าลังรับแรงดึงเท่ากับ  

45 กก./ซม
2
,  46 กก./ซม

2
, และ  42 กก./ซม

2
 ตามล าดับ 

 

รูปที่ 15 ก าลังรับแรงดึงของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา 

 

 การดดูซึมน้ าของมอรต์า้รผ์สมน้ ายางพารา  

การดูดซึมน้ าของมอร์ต้าร์เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า และพฤติกรรมการดูด

ซึมความช้ืนของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา แต่เกณฑ์การดูดซึมน้ าของมอร์ต้าร์ไม่มีการระบุ

ไว้ในมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซ่ึงมีแต่เกณฑ์มาตรฐานการดูดซึมน้ าของอิฐเท่ านั้น  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้เกณฑ์เปรียบเทียบกับมอร์ต้าร์ธรรมดาแทน  จากผลการทดสอบ

แสดงในรูปที่ 16  พบว่าร้อยละการดูดซึมน้ าของมอร์ต้าแบบธรรมดาได้ค่าเท่ากับร้อยละ 

16.4 แต่พบว่ามอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วนน้ ายางต่อปูนซีเมนต์เท่ากับร้อยละ 5  ให้

ค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับร้อยละ 13.64 ซ่ึงต่ ากว่ามอร์ต้าร์แบบธรรมดา ในขณะที่มอร์ต้าร์

ผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนน้ ายางต่อปูนซีเมนต์ร้อยละ 7.5,  10 และ 12.5  มีค่าร้อยละ

การดูดซึมน้ าที่สูงกว่ามอร์ต้าร์ธรรมดา  เนื่องจากปริมาณน้ ายางที่เพิ่มขึ้นจะท าให้มอร์ต้าร์

ผสมเข้ากันไม่เป็นเนื้อเดียวกันมีรูพรุนมากกว่ามอร์ต้าร์ที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์

ร้อยละ 5 
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รูปที่  16  ร้อยละการดูดซึมน้ าของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา 

 การทดสอบการรัว่ซมึแบบจ าลอง 

ผลการทดสอบการรั่วซึมน้ าในแบบจ าลองที่ท าด้วยมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราที่

อัตราส่วน P/C ต่างๆ  รูปที่ 17  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการซึมของน้ ากับระยะเวลา

ที่ใช้ทดสอบการรั่วซึม  โดยใช้สมการของ Horton ดังสมการที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างอัตราการซึม (f) ที่เวลา t ใด ๆ  กับอัตราการซึมที่เวลาเริ่มต้น (fo) อัตราการซึมที่

สภาวะสมดุล (fc) ค่าคงที่ของการซึม k และเวลา (t)      

ktcoco
c e

k

ff

k

ff
TfF 




  
(1) 

      การวัดการรั่วซึมจะเห็นได้ว่าที่เวลาเริ่มต้นมีอัตราการซึมมีค่ามากเพราะในช่วงเวลา

เริ่มต้นน้ าจะซึมผ่านได้เร็วเพราะมีปริมาณช่องว่างในมอร์ต้าร์และเม่ือเวลาผ่านไปผนัง

แบบจ าลองเริ่มเปียกและช่องว่างลดลงท าให้อัตราการซึมลดลงจนกระทั่งถึงสภาวะสมดุล   

อัตราการร่ัวซึมของแบบจ าลองที่มีส่วนผสมของน้ ายางร้อยละ 5 มีค่าอัตราการรั่วซึมน้ าต่ า

กว่าแบบจ าลองที่ไม่ผสมของน้ ายางพารา 2.76 มม./วัน หรือร้อยละ 16.82  และแบบจ าลองที่มี

ส่วนผสมของน้ ายางร้อยละ 7.5, 10 และ 12.5  มีค่าอัตราการซึมสูงกว่าแบบแบบจ าลองที่ไม่

ผสมของน้ ายาง   19.7  มม./วัน, 25.4 มม./วัน และ 36.1 มม./วัน ตามล าดับ  (รูปที่ 17)  

แสดงให้เห็นว่าการใช้น้ ายางที่ผสมในมอร์ต้าร์ในเปอร์เซ็นต์ที่ เหมาะประมาณร้อยละ 5 
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สามารถลดอัตราการรั่วซึมของน้ าได้  จากการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของมอร์ต้าร์และ

คอนกรีตผสมน้ ายางพารา  โดยใช้กล้องอิเล็คตรอนแบบส่องกราด (SEM)  พบว่าหากใช้น้ า

ยางที่ผสมในมอร์ต้าร์ปริมาณสูงกว่า    ร้อยละ 5  จะท าให้เกิดการรั่วซึมมากกว่า เพราะว่า

เนื้อยางที่ผสมในมอร์ต้าร์ในปริมาณที่สูงจะท าให้เกิดเนื้อยางที่จับตัวเป็นก้อนเล็กๆ ใน     

มอร์ต้าร์และท าให้เกิดรูพรุนดังนั้นน้ าสามารถซึมผ่านได้ง่าย 

 

 

รูปที่ 17 อัตราการร่ัวซึมน้ าของแบบจ าลองผสมน้ ายาง 
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 อตัราสว่นผสมของมอรต์า้รผ์สมน้ ายางพาราทีแ่นะน าไปใชง้าน  

ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของมอร์ต้าร์ผสมน้ า

ยางพารา พบว่าอัตราส่วน ที่มีคุณสมบัติการรับแรงต่างๆ ได้ดีมีความสามารถในการ

ป้องกันการร่ัวซึมของน้ าได้ดี และแนะน าไปใช้งานภาคสนามโดยการซ่อมแซมรอยแตกร้าว

ตามผนังและท้องคลองหรือคูส่งน้ า  ได้แก่ อัตราส่วนของน้ ายางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) 

เท่ากับ 5%  ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1 : 2.5 (โดยน้ าหนัก)  และปริมาณน้ า

ต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.4 – 0.6  ซ่ึงขึ้นอยู่กับลักษณะความช้ืนของทรายที่

น ามาผสมมอร์ต้าร์   

 

ภาคผนวก ค.  

โครงการวจิยั “การพฒันาคณุสมบตัทิางกลและกายภาพของคอนกรตีผสมน้ ายางพารา”  

(พรีวฒัน ์และคณะ 2560) 

 การออกแบบสว่นผสมคอนกรตีผสมน้ ายางพารา    

การเตรียมวัสดุส่วนผสมคอนกรีตก าหนดอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ 

(Water/Cement, W/C)  เท่ากับ 0.50  จะได้วัสดุส่วนผสมคอนกรีตประกอบด้วยวัสดุ

ต่างๆ  ดังนี้  

 ปูนซีเมนต์       50  กิโลกรัม 

 ทราย     135  กิโลกรัม 

 หิน     148  กิโลกรัม 

 น้ า       30  กิโลกรัม 

 

  ก าหนดอัตราส่วนของเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (Polymer/Cement Ratio , P/C) 

เท่ากับ 1%, 3%, 5%, 10% และ 15% ตามล าดับ    ดังนั้นการเตรียมน้ าและน้ ายางพาราจะ

แสดงในตารางที่ 4  ปริมาณน้ ายางที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ที่อัตราส่วน P/C ต่างๆ  เช่น 
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ปูนซีเมนต์ จ านวน 50 กิโลกรัม  P/C เท่ากับ 1%  จะได้ปริมาณเนื้อยาง 0.5 กก.  น้ า

ยางพรีวัลคาไนซ์  มีค่า D.R.C. (Dry Rubber Content % by Weight) เท่ากับ 60%  

ส าหรับน้ ายางพารา 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อยาง 0.6 กิโลกรัม และส่วนที่เป็น

น้ า 0.4 กิโลกรัม)  ดังนั้น ปริมาณน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ ที่จะใช้เท่ากับ 0.83 กิโลกรัม และน้ า

ที่จะใช้ในการผสมคอนกรีต 29.66 กิโลกรัม ส าหรับปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัม    

    ตารางที่ 4 ก าหนดอัตราส่วนของน้ าและน้ ายางที่ใช้ผสมคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ 50 กก. 

P/C ปริมาณเนื้อยาง 

(กก.) 

ปริมาณน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ 

(กก.) 

ปริมาณน้ าที่ใช้ผสม

คอนกรีต (กก.) 

0% 0 0 30 

1% 0.5 0.83 29.66 

3% 1.5 2.5 29.25 

5% 2.5 4.16 28.33 

10% 5.0 8.33 26.66 

15% 7.5 12.5 25 

 

 ความสามารถในการเทได้ 

    ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตแสดงในรูปที่ 18  ค่าการยุบตัวคอนกรีต

มาตรฐานที่ไม่ผสมน้ ายางพารา (P/C = 0%) เท่ากับ 9.5 เซนติเมตร  ในขณะที่คอนกรีตที่

ผสมน้ ายางพารามีค่าการยุบตัวลดลงตามปริมาณน้ ายางพาราที่ผสมในคอนกรีต  พบว่า

การผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C)  1% - 5% ค่าการยุบตัวจะ

อยู่ในช่วงมาตรฐานเท่ากับ 8.5,  7.5 และ 7  ซม.  ที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์  1%, 

3% และ 5% ตามล าดับ  แต่อย่างไรก็ตามเม่ือผสมน้ ายางในคอนกรีต P/C มากกว่า 5%  

ค่าการยุบตัวคอนกรีตจะลดลงต่ ากว่าข้อก าหนด  
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รูปที่ 18 ค่าความสามารถในการเทไดค้อนกรีตโดยวิธี Slump test 

 

 ก าลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา    

การทดสอบก าลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา พบว่าความสามารถในการ

รับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราลดลงดังแสดงในรูปที่ 19 จะเห็นได้ว่าก าลังอัดของ

คอนกรีตไม่ผสมน้ ายางพารา (P/C = 0%)  มีค่าก าลังรับแรงอัด 250 กก./ซม.
2 
 แต่

คุณสมบัติการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา ที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ 

(P/C) เท่ากับ 1%, 3% และ 5% ได้ค่าก าลังรับแรงอัด  244 กก./ซม.
2
, 230 กก./ซม.

2
 

และ 217 กก./ซม.
2 
 ตามล าดับ ซึ่งลดลงประมาณ 3% – 17%   และเม่ือผสมน้ ายางพาราใน

อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ 10% และ 15%  พบว่าความสามารถในการรับแรงอัดของ

คอนกรีตลดลงเหลือเพียง 95 กก./ซม.
2 
 และ 58  กก./ซม.

2 
  สาเหตุที่ท าให้ก าลังอัดของ

คอนกรีตลดลงมากเนื่องจากในคอนกรีตมีปริมาณเนื้อยางค่อนข้างมากและมีช่องว่างและรู

พรุนในเนื้อคอนกรีตจึงส่งผลกระทบต่อก าลังอัดของคอนกรีต
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รูปที่ 19 ก าลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายาง  ระยะการบ่ม 28วัน 

 ก าลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา    

การทดสอบแรงดึงคอนกรีตผสมน้ ายางที่ระยะการบ่ม 28 วัน ได้แสดงในรูปที่ 20  

พบว่าคอนกรีตมาตรฐาน  (P/C = 0%)  มีค่าก าลังรับแรงดึง 32 กก./ซม.
2 
 และคอนกรีต

ที่ผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์  (P/C)  เท่ากับ 1% และ 3% มีก าลัง

รับแรงดึงสูงสุด คือ 35 กก./ซม.
2 
 และ 33 กก./ซม.

2 
 ตามล าดับ  ซ่ึงมากกว่าคอนกรีต

มาตรฐานที่ไม่ได้ผสมน้ ายาง ประมาณ 1-3 กก./ซม.
2 
 แต่ก าลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสม

น้ ายางพาราที่อัตราส่วน P/C เท่ากับ 5%, 10% และ15% มีค่าก าลังรับแรงดึง 26 กก./ซม.
2
, 

12 กก./ซม.
2
,
 
  และ  8 กก./ซม.

2 
 ตามล าดับ  ซึ่งส่งผลท าให้ค่าก าลังดึงลดลงอย่างต่อเนื่อง

เม่ือมีการผสมน้ ายางพาราในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น   

 

รูปที่ 20 ก าลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้ ายางที่ระยะการบ่ม 28 วัน 
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 ก าลงัรบัแรงดดัของคอนกรตีผสมน้ ายางพารา  

 การทดสอบก าลังดัดหรือค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีตที่ระยะการบ่ม 28 วัน 

(รูปที่ 21) พบว่าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 

1% ให้ค่าก าลังรับแรงดัดสูงสุด เท่ากับ 46 กก./ซม.
2 
 แต่คอนกรีตไม่ผสมน้ ายางพารามีค่า

ก าลังรับแรงดัด 43 กก./ซม.
2 
 และคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อ

ปูนซีเมนต์  (P/C) เท่ากับ 10% และ 15% มีค่าก าลังรับแรงดัดค่อนข้างต่ า 19 กก./ซม.
2 
 

และ 20 กก./ซม.
2 
 

 

รูปที่ 21 ก าลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ ายางที่ระยะการบ่ม 28 วัน 

จะเห็นได้ว่าคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพารามากกว่า 5% (P/C : 10% - 15%) ท าให้คุณสมบัติ

การรับแรงดัดลดลงเนื่องจากปริมาณเนื้อยางที่มากเกินไปท าให้เกิดช่องว่างในเนื้อคอนกรีตที่

แข็งตัวจึงส่งผลกระทบต่อแรงดัดของคอนกรีต  ก าลังรับแรงดัดมีลักษณะสอดคล้องกับก าลัง

รับแรงอัดและแรงดึงของคอนกรีตกล่าวคือเม่ือผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจะท าให้

ก าลังรับแรงดัดของคอนกรีตลดลง  แต่เป็นที่น่าสังเกตถ้าผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน 1% – 

3%  ท าให้คุณสมบัติการรับแรงดัดของคอนกรีตสูงขึ้นประมาณ  5% – 7%   

 แรงยดึเหนีย่วของคอนกรตีตอ่เหลก็เสริม 

     การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวคอนกรีตต่อเหล็กเสริมเป็นแรงต้านทานที่เกิดจากการยึด

ติดกันกับซีเมนต์ที่แข็งตัวแล้วได้ท าการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
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ของเหล็กข้ออ้อย ผลการทดสอบพบว่าค่าแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตไม่ผสมน้ ายางพาราต่อ

เหล็กเสริมมีค่าแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ 32 กก./ซม.
2 
 และคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่

อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์  (P/C)  เท่ากับ 1%, 3%, 5%, 10% และ 15% (รูปที่ 22) 

ให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ  34, 31, 26, 16 และ 11 กก./ซม.
2 
 ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่า

คอนกรีตผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์  (P/C) เท่ากับ 1% มีค่าแรง

ยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริมสูงสุดซ่ึงมากกว่าคอนกรีตมาตรฐานประมาณ  6% – 

8%   และเม่ือคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 

10% และ 15% มีค่าแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริมลดลงจากคอนกรีตมาตรฐาน

ประมาณ  50% - 65% 

 

รูปที่ 22 ก าลังรับแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม 

 การดูดซึมน้ าของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา  

การดูดซับน้ าของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ที่

อัตราส่วนต่างๆ แสดงในรูปที่ 23 พบว่าร้อยละการดูดซึมน้ าของคอนกรีตไม่ผสมน้ า

ยางพารา 1.50%  และเม่ือเทียบกับคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 10% และ 15%  ได้ค่าร้อยละการดูดซึมน้ า 2.21% และ 3.69% ซ่ึง

สูงกว่าคอนกรีตมาตรฐานประมาณ 0.71% - 2.18% แต่คอนกรีตผสมน้ ายางพาราใน
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อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1%, 3% และ 5%   มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ า

เท่ากับ 0.95%, 1.01% และ1.03% ซ่ึงร้อยละการดูดซึมน้ าต่ ากว่าคอนกรีตไม่ผสมน้ า

ยางพาราแสดงให้เห็นว่าการผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนที่เหมาะสมประมาณ 1%- 5%  จะ

ท าให้คอนกรีตมีความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้ดี  ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา ดังรูปที่ 2.24 ภาพถ่ายโครงสร้าง

พื้นผิวคอนกรีตผสมน้ ายางพารา ก าลังขยาย 1500 เท่า  ใช้จุลทรรศน์แบบส่องกราด 

(SEM) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พบว่าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่

อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์มากกว่า 5% ลักษณะพื้นผิวคอนกรีตจะมีช่องว่างหรือรู

พรุนที่มากกว่าคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน P/C เท่ากับ 1% - 5% ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการป้องกันการร่ัวซึมของน้ าลดลง    

 

รูปที่ 23 ร้อยละการดูดซึมน้ าของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา 

 โครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา  

การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราด้วยเทคนิค  กล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy : SEM)  เป็น

กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดหนึ่ง  ที่ถ่ายภาพช้ินงานโดยอาศัยหลักการกราดไปบน
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พื้นผิววัสดุด้วยล าอิเล็คตรอนที่มีพลังงานสูงที่ถูกปล่อยจากแหล่งก าเนิด  เม่ืออิเล็คตรอนก

ระทบกับผิววัสดุที่ประกอบไปด้วยอะตอมต่างๆ  จะปล่อยสัญญาณที่สามารถน าไป

ประมวลผลและให้ข้อมูลเป็นภาพพื้นผิวของวัตถุ  โครงการวิจัยได้ส่งตัวอย่างช้ินงาน

คอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ  0%, 1%, 3%, 

5%, 10% และ 15%  ส่งน าไปวิเคราะห์ที่หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ  ศูนย์

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)   ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด (SEM) ของผิวคอนกรีตผสมน้ ายางพารา ที่ก าลังขยาย 1500 เท่า แสดงใน

รูปที่ 24   ซ่ึงเป็นภาพถ่ายจุลทรรศน์แบบส่องกราดของคอนกรีตไม่ผสมน้ ายางพารา 

(P/C=0%) จะเห็นได้ว่าโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตที่ไม่ได้ผสมน้ ายางพารา มีลักษณะไม่

สม่ าเสมอหรือแน่นไม่เต็มที่ซ่ึงมีลักษะเป็นเนื้อเดียวกันน้อยและพบว่ามีช่องว่างเล็กๆ  จากการ

วิเคราะห์แร่ธาตุ พบว่ามีแร่แคลไซต์ (C) แร่ควอตซ์ (Q) ไมโคไคลน์ (M) และโพรงช่องว่าง 

(V)    ส าหรับภาพถ่ายจุลทรรศน์แบบส่องกราดของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา P/C 

เท่ากับ 1%   พบโครงสร้างจุลภาคของผิวคอนกรีตผสมน้ ายางพารามีลักษณะเป็นเนื้อ

เดียวกันและแน่นเต็มที่ ขนาดอนุภาคของเนื้อยางพารามีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดปฏิกิริยา

ของคอนกรีต  ซ่ึงมีช่องว่างน้อยเล็กน้อย เนื้อยางพารา (R)  และวัสดุอ่ืนรวมกันเป็นเนื้อ

เดียวกัน มีความแน่นอย่างเต็มที่ สม่ าเสมอและเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น และมีแอตตริงไกด์

หรือผลึกเข็ม (E)   จากรูปที่ 24 ลักษณะภาพถ่ายจุลทรรศน์ของคอนกรีตผสมน้ า

ยางพารา P/C เท่ากับ 5%, 10% และ 15%   จะเห็นได้ว่าเนื้อยางและวัสดุผสมคอนกรีตเข้า

กันไม่สนิทและมีรูโพรงช่องว่างอยู่ทั่ว (V) และมีแอตตริงไกด์ผลึกเข็ม (E)  ยังไม่รวมกันเป็น

โครงสร้างแน่นมีเนื้อยางที่เห็นได้ชัดมากขึ้น  จะเห็นได้ชัดเจนว่าเนื้อยางพาราจะมีอิทธิพลต่อ

พื้นผิวของคอนกรีต ท าให้เห็นเนื้อยางชัดมากขึ้น  มีความไม่สม่ าเสมอและลักษณะของเนื้อ

ยางเข้ากันกับวัสดุอื่นได้ไม่ดี  ท าให้มีโพรงช่องว่างมากขึ้น 
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P/C = 0% P/C = 1% P/C = 3% 

   

P/C = 5% P/C = 10% P/C = 15% 

รูปที่ 24 ภาพถ่ายคอนกรีตผสมน้ ายางพาราโดยกล้องจุลทรรศน์ SEM ก าลังขยาย 1500 เท่า 

 อตัราสว่นผสมของคอนกรตีผสมน้ ายางพาราทีแ่นะน าไปใชง้าน  

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกล (ก าลังรับแรงอัด  แรงดัด แรงดึง และแรงยึดเหนี่ยว

ต่อเหล็กเสริม) และคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา (ความสามารถใน

การเทได้  การดูดซึมน้ า และโครงสร้างทางจุลภาค)  พบว่าอัตราส่วนผสมของคอนกรีตผสม

น้ ายางพาราที่แนะน าไปใช้งานภาคสนาม  โดยการน าไปซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ หรือ

ผนังและท้องคลองส่งน้ าที่มีการยุบตัว ได้แก่ อัตราส่วนผสมของคอนกรีต เท่ากับ 1 : 2 : 2.7 

(ปูนซีเมนต์ ทราย และหิน) โดยปริมาตร  อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 

1%   และอัตราส่วนของน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.5-0.65   

 สรุปผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากผลงานวจิยั   

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานด้าน

การบ ารุงรักษาระบบชลประทาน จากผลงานวิจัยจ านวน 3 โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 5  

และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาระบบชลประทาน  
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ตารางที่ 5  ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยส าหรับน าไปใช้งาน 

โครงการ วัสดุสว่นผสม  อตัราสว่นผสมทีน่ าไปใชง้าน 

การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลอง

ผสมน้ า ย า งพ าร าส า ห รั บ ใ ช้

บ ารุ ง รักษาคลองชลประทาน 

(ภาคผนวก ก)    

ซีเมนตเ์พสตผ์สมน้ ายางพารา  

ส่วนประกอบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 

ผงเถ้าแกลบด า  น้ ายางพารา 

และน้ า    

 

 อัตราส่วนน้ ายางต่อปูนซีเมนต์ 

(P/C)  5% 

 เถ้าแกลบด า  5%  ของ

ปูนซีเมนต์ 

 อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.4-0.6 

การพัฒนาสูตรมอร์ต้าร์ผสมน้ า

ยางพาราส าหรับใช้เป็นตัวเชื่อม

ประสานรอยร้าวในคลองส่งน้ า

ชลประทาน  (ภาคผนวก ข)    

มอร์ต้ าร์ผสมน้ ายางพารา  

ส่วนประกอบได้แก่  ปูนซีเมนต์ 

ทรายละเอียด  น้ ายางพารา 

และน้ า    

 อัตราส่วนน้ ายางต่อปูนซีเมนต์ 

(P/C)  5% 

 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ตอ่ทราย 

(1 : 2.5)  

 อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.4-0.6 

การพัฒนาคุณสมบัติทางกลและ

กายภาพของคอนกรีตผสมน้ า

ยางพารา  (ภาคผนวก ค)    

คอนกรีตผสมน้ ายางพารา  

ส่วนประกอบได้แก่  ปูนซีเมนต์ 

ทรายละเอียด หินกรวด น้ า

ยางพารา และน้ า    

 อัตราส่วนคอนกรตี (ปูน : หิน 

: ทราย)  1: 2: 2.7 โดย

ปริมาตร  

 อัตราส่วนเนื้อยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C)  1% 

 อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.5-0.65 
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