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โครงการ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยใีชค้อนกรีตผสมน้า้ยางพาราพฒันาสระน้า้ตา้นภยัแลง้ 

1. วตัถุประสงค ์

1.1 เพื่อจัดท้าคู่มือปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพารา

สร้างสระน้้าต้านภัยแล้ง  ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

กระบวนการ การก่อสร้างสระน้้ากักเก็บน้้า  

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างสระน้้าคอนกรีตผสมน้้า

ยางพาราท่ีได้ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและสามารถน้าไปใช้เป็นแนวทาง

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส้าหรับสร้างสระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  

1.3 เพื่อเป็นคู่มือประกอบการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ใช้คอนกรีตผสมน้้า

ยางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้งให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  

และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายในการน้าไปใช้

ประโยชน์    

 

2. องค์ความรูจ้ากผลงานวจิยั  

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อจัดท้าคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒสระน้้าต้านภัยแล้ง ระยะท่ี 2 ภาคเหนือ : จังหวัดน่าน และ

จังหวัดสุโขทัย   ส้าหรับใช้เป็นแนวทางจัดท้าคู่มือองค์ความรู้และน้าไปสู่การทอดเทคโนโลยี

ก่อสร้างสระน้้าโดยใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพารา  ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้คัดเลือก

ผลการวิจัยของโครงการ   “การศึกษาคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตผสมน้้ายางพารา” 

(พีรวัฒน์ และคณะ, 2559)   ซึ่งได้ท้าการศึกษาคุณสมบัติทางกลและการดูดซึมน้้าของ

คอนกรีตผสมน้้ายางพารา (พรีวัลคาไนซ์)   โดยก้าหนดอัตราส่วนของเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ 
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(Polymer/Cement Ratio , P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 2%, 5%, 10% และ 15% ตามล้าดับ 

ก้าหนดค่าอัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ (Water/Cement, W/C)  เท่ากับ 0.60  โดย

ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ  ของคอนกรีตในห้องปฏิบัติการ ดังนี้   

 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมน้้ายางพารา    

 ความสามารถเทได้ของคอนกรีต 

 ก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีต 

 ก้าลังรับแรงดึงของคอนกรีต 

 ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีต 

 แรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม 

 การดูดซึมน้้าของคอนกรีต 

 

2.1 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมน้้ายางพารา    

การ เ ตรี ยมวั สดุ ส่ วนผสมคอนกรี ตก้ า หนดอั ต ร าส่ วนน้้ า ต่ อปู นซี เ มนต์ 

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

ต่างๆ  ดังนี้  

 ปูนซีเมนต์       50  กิโลกรัม 

 ทราย     135  กิโลกรัม 

 หิน     148  กิโลกรัม 

 น้้า      30  กิโลกรัม 

 ส้าหรับคอนกรีตผสมน้้ายางพารา (พรีวัลคาไนซ์) ได้ก้าหนดอัตราส่วนของเนื้อ

ยางต่อปูนซีเมนต์ (Polymer/Cement Ratio , P/C) เท่ากับ 1%, 2%, 5%, 10% และ 15% 

ตามล้าดับ  เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตส้าหรับหล่อตัวอย่างทดสอบคุณสมบัติทางกล

และการดูดซึมน้้าในห้องปฏิบัติการ  ดังนั้นการเตรียมน้้าและน้้ายางพาราจะแสดงในตารางท่ี 1  

ปริมาณน้้ายางท่ีใช้ในการผสมคอนกรีต ท่ีอัตราส่วน P/C ต่างๆ  โดยค้านวณจาก
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ปูนซีเมนต์ จ้านวน 50 กิโลกรัม  เช่น อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเนื้อยาง P/C เท่ากับ 1%  จะ

ได้ปริมาณเนื้อยาง 0.5 กก. (น้้ายางพรีวัลคาไนซ์  มีค่า D.R.C. (Dry Rubber Content % 

by Weight) เท่ากับ 60% เช่น  น้้ายาง 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นเนื้อยาง 0.6 

กิโลกรัม และส่วนที่เป็นน้้า 0.4 กิโลกรัม)  ดังนั้น ปริมาณน้้ายางพรีวัลคาไนซ์ ท่ีจะใช้เท่ากับ 

0.83 กิโลกรัม และน้้าท่ีจะใช้ในการผสมคอนกรีต 29.66 กิโลกรัม ส้าหรับปูนซีเมนต์ 50 

กิโลกรัม     

ตาราง 1 กา้หนดอัตราส่วนของน้้าและน้้ายางที่ใช้ผสมคอนกรีตท่ีใช้ปูนซีเมนต์ 50 กก. 

P/C ปริมาณเนื้อยาง  

(กก.) 

ปริมาณน้้ายางพรีวัล

คาไนซ์ (กก.) 

ปริมาณน้้าท่ีใช้ผสม

คอนกรีต (กก.) 

0% 0 0 30 

1% 0.5 0.83 29.66 

3% 1.5 2.5 29 

5% 2.5 4.16 28.33 

10% 5.0 8.33 26.66 

15% 7.5 12.5 25 

 

2.2  ความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต (Workability) 

การทดสอบความสามารถเทได้ของคอนกรีตในห้องปฏิบัติการใช้วิธีการทดสอบการ

หาค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)    ซึ่งโดยปกติค่าการยุบตัวของคอนกรีตการ

ใช้งานท่ัวไปจะอยู่ในช่วงประมาณ 7.5 - 12.5  เซนติเมตร แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้าง

นั้นๆ  วิธีการทดสอบความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตผสมน้้ายางพารา (พรีวัลคา

ไนซ์)  แสดงดังรูปท่ี 1  โดยขั้นตอนทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C-143  ท้าการ

ทดสอบความสามารถเทได้ของคอนกรีตท่ีผสมน้้ายางพาราในอัตราส่วนต่างๆ   ดังนี้  P/C 

เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10% และ 15%  โดยน้้าหนัก 
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ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตแสดงในรูปท่ี 2  ค่าการยุบตัวคอนกรีต

มาตรฐานที่ไม่ผสมน้้ายางพารา (P/C = 0%) เท่ากับ 9.5 เซนติเมตร  ในขณะท่ีคอนกรีตท่ี

ผสมน้้ายางพารามีค่าการยุบตัวลดลงตามปริมาณน้้ายางพาราท่ีผสมในคอนกรีต  พบว่า

การผสมน้้ายางพาราในอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C)  1% - 5% ค่าการยุบตัวจะ

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

3% และ 5% ตามล้าดับ  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผสมน้้ายางในคอนกรีต P/C มากกว่า 5%  

ค่าการยุบตัวคอนกรีตจะลดลงต่้ากว่าข้อก้าหนด   

  

รูปที ่1 การทดสอบความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต 

 

รูปที ่2 ค่าความสามารถในการเทได้คอนกรีตโดยวิธี Slump test 
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2.3 การทดสอบกา้ลงัอดัของคอนกรตี (Compressive Strength of Concrete)  

การทดสอบก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีตได้ท้าการหล่อคอนกรีตรูปลูกบาศก์ (รูปท่ี 

3)  โดยมีการบ่มตัวอย่างชิ้นงานคอนกรีตท่ีระยะการบ่ม 28 วัน  ท้าการทดสอบคอนกรีต

ผสมน้้ายางพาราท่ีอัตราส่วน P/C เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10% และ 15%    ผลการ

ทดสอบก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้้ายางพาราในห้องปฏิบัติการ พบว่าความสามารถ

ในการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้้ายางลดลงดังแสดงในรูปท่ี 4  จะเห็นได้ว่าก้าลังอัดของ

คอนกรีตมาตรฐาน (P/C = 0%)  มีค่าก้าลังรับแรงอัด 251 ksc  หลังจากท่ีผสมน้้า

ยางพาราในคอนกรีต  P/C เท่ากับ 1%, 3% และ 5% ได้ค่าก้าลังรับแรงอัด  244, 230 และ 

217 ksc  ตามล้าดับ ซึ่งลดลงประมาณ 3% – 17%   และเมื่อผสมน้้ายางพาราในปริมาณ  

P/C เท่ากับ 10% และ 15%  พบว่าความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีตลดลงเหลือ

เพียง 95 ksc และ 58  ksc  สาเหตุท่ีท้าให้ก้าลังอัดของคอนกรีตลดลงมากเนื่องจากใน

คอนกรีตมีปริมาณเนื้อยางค่อนข้างมากจึงส่งผลกระทบต่อก้าลังอัดของคอนกรีต   

 
  

  

รูปที ่3 การทดสอบก้าลังอัดของคอนกรีต 
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รูปที ่4 ก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้้ายางท่ีอัตราส่วน P/C ต่างๆ  

2.4 การทดสอบกา้ลงัดงึของคอนกรตี (Tensile Strength of Concrete)  

การทดสอบแรงดึงของคอนกรีตน้าตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐาน  มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ระยะเวลาการบ่มของตัวอย่างทดสอบท่ี 28 วัน วางใน

แนวนอนในเครื่องทดสอบ (รูปท่ี 5) แล้วกดด้วยแรงท่ีเป็นเส้น (Line Load)  จนกระท่ังชิ้น

ตัวอย่างแยกออกจากกันเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน  โดยปกติก้าลังดึงค่าประมาณ 8-14% ของ

ก้าลังอัดของคอนกรีต  ผลการทดสอบแรงดึงคอนกรีตผสมน้้ายางได้แสดงในรูปท่ี 6  พบว่า

คอนกรีตมาตรฐาน (P/C = 0%)  มีค่าก้าลังรับแรงดึง 32 ksc  และคอนกรีตท่ีผสมน้้า

ยางพาราในอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์  (P/C)  เท่ากับ 1% และ 3% มีก้าลังรับแรงดึง

สูงสุด คือ 35 ksc  และ 33 ksc  ตามล้าดับ  ซึ่งมากกว่าคอนกรีตมาตรฐานท่ีไม่ได้ผสมน้้า

ยาง ประมาณ 1 – 3 ksc  แต่ก้าลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้้ายางพาราท่ีอัตราส่วน P/C 

เท่ากับ 5%, 10% และ15% มีค่าก้าลังรับแรงดึง 26, 12 และ  8 ksc ตามล้าดับ  ซึ่งส่งผลท้า

ให้ค่าก้าลังดึงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการผสมน้้ายางพาราในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น   
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รูปที ่5  ทดสอบก้าลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้้ายางที่อัตราส่วน P/C ต่างๆ 

รูปที ่6 กา้ลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้้ายางท่ีอัตราส่วน P/C ต่างๆ 

2.5 การทดสอบกา้ลงัดัดของคอนกรตี (Flexural Strength of Concrete)  

การทดสอบแรงดัดของคอนกรีตผสมน้้ายางพารา เป็นการหาค่าจากแรงสูงสุดท้าให้เกิด

การแตกหักในตัวอย่างคอนกรีตท่ีใช้ทดสอบ  ได้ท้าการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตผสมน้้า

ยางพาราท่ีอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์  (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10% และ 

15%  ดังแสดงในรูปท่ี 7   ผลการทดสอบก้าลังดัดหรือค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของ

คอนกรีตท่ีระยะการบ่ม 28 วัน  (รูปท่ี 8)   พบว่าก้าลังรับแรงดัดสูงสุดท่ีอัตราส่วนเนื้อยาง
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ต่อปูนซีเมนต์  (P/C)  เท่ากับ 1% มีค่าเท่ากับ 46 ksc  ในขณะท่ีคอนกรีตมาตรฐานมีค่า

ก้าลังรับแรงดัด 43 ksc  และคอนกรีตผสมน้้ายางพาราท่ีอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์  

(P/C) เท่ากับ 10% และ 15%  มีค่าก้าลังรับแรงดัดค่อนข้างต่้า 19 และ 20 ksc  เนื่องจาก

ปริมาณเนื้อยางท่ีมากเกินไปท้าให้เกิดช่องว่างในเนื้อคอนกรีตท่ีแข็งตัวจึงส่งผลกระทบต่อแรง

ดัดของคอนกรีต  ก้าลังรับแรงดัดมีลักษณะสอดคล้องกับก้าลังรับแรงอัดและแรงดึงของ

คอนกรีตกล่าวคือเมื่อผสมน้้ายางพาราในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจะท้าให้ก้าลังรับแรงดัดของ

คอนกรีตลดลง  แต่เป็นท่ีน่าสังเกตถ้าผสมน้้ายางพาราในอัตราส่วน 1% – 3%  ท้าให้

คุณสมบัติการรับแรงดัดของคอนกรีตสูงขึ้นประมาณ  5% – 7%   

  

 รูปที ่7 การน้าชิ้นตัวอย่างเข้าท้าการทดสอบแรงดัด 

 

รูปที ่8 ก้าลงัรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้้ายางท่ีอัตราส่วน P/C ต่างๆ 
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2.6 การทดสอบแรงยึดเหนีย่วของคอนกรตีตอ่เหลก็เสริม 

การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวคอนกรีตต่อเหล็กเสริมเป็นแรงต้านทานท่ีเกิดจากการยึด

ติดกันกับซีเมนต์ท่ีแข็งตัวแล้วได้ท้าการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมน้้ายางพารา

ของเหล็กข้ออ้อย  (รูปท่ี 9)   ผลการทดสอบพบว่าค่าแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตไม่ผสม

น้้ายางพาราต่อเหล็กเสริมมีค่าแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ  32 ksc และคอนกรีตผสมน้้ายางพาราท่ี

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

ให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ  34, 31, 26, 16 และ 11 ksc ตามล้าดับ  จะเห็นได้ว่าคอนกรีต

ผสมน้้ายางพาราในอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์  (P/C) เท่ากับ 1% มีค่าแรงยึดเหนี่ยว

ของคอนกรีตต่อเหล็กเสริมสูงสุดซึ่งมากกว่าคอนกรีตมาตรฐานประมาณ  6% – 7%   และ

เมื่อผสมน้้ายางพาราในคอนกรีต P/C เท่ากับ 10% และ 15%  ท้าให้แรงยึดเหนี่ยวของ

คอนกรีตต่อเหล็กเสริมลดลงจากคอนกรีตมาตรฐานประมาณ  50% – 65%   

  

รูปที ่9  การน้าชิ้นตัวอย่างเข้าท้าการทดสอบแรงยึดเหนี่ยว 

 

รูปที ่10  แรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม 
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2.7 การทดสอบดดูซมึน้า้ของคอนกรตี 

การทดลองการดูดซึมน้้าของคอนกรีตผสมน้้ายางเพื่อต้องการการเปรียบเทียบ

เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้้าหรือความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของคอนกรีตผสมน้้า

ยางพารา ร้อยละการดูดซึมน้้าท่ีต่้าจะมีความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของน้้าได้ดีเมื่อ

เทียบกับร้อยละการดูดซึมน้้าท่ีสูงกว่า การทดสอบท้าการแช่ก้อนตัวอย่างในถังน้้า ดังแสดง

ในรูปท่ี 11   ผลการเปรียบเทียบการร้อยละการดูดซับน้้าของคอนกรีตผสมน้้ายางพาราท่ี

อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ท่ีอัตราส่วนต่างๆ  พบว่าร้อยละการดูดซึมน้้าของคอนกรีต

ไม่ผสมน้้ายางพารา 1.51%  และเมื่อเทียบกับคอนกรีตผสมน้้ายางพาราท่ีอัตราส่วน  P/C 

เท่ากับ 10% และ 15%  ได้ค่าร้อยละการดูดซึมน้้า 2.21% และ 3.69% ซึ่งสูงกว่าคอนกรีต

มาตรฐานประมาณ 0.7 - 2.18%  ดังรูปท่ี 12  แต่คอนกรีตผสมน้้ายางพาราในอัตราส่วน 

P/C เท่ากับ 1%, 3% และ 5%  มีค่าการดูดซึมน้้าต่้ากว่าคอนกรีตมาตรฐานซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าการผสมน้้ายางพาราในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมประมาณ 1%- 5%  จะท้าให้คอนกรีตมี

ความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของน้้าได้ดี     

 

รูปที ่11 ทดสอบการดูดซึมน้้าของคอนกรีต 
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รูปที ่12  ร้อยละการดูดซึมน้้าของคอนกรีต 

2.8  สรุปผลการสงัเคราะหอ์งค์ความรูจ้ากผลงานวจิยั 

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย ได้เลือกอัตราส่วนเนื้อยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (Polymer/Cement Ratio , P/C) เท่ากับ 1% อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ 

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

รั่วซึมน้้าได้ดีท่ีสุด   ดังนั้นถ้าใช้ปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัม  จะได้ปริมาณวัสดุอื่นๆ ดังตารางท่ี 

2  

                      ตารางที่ 2  วัสดุผสมคอนกรีต 

วัสดุ น้้าหนัก (กก.) 

ปูนซีเมนต์ 50 

ทราย 135 

หิน 148 

น้้า 29.33 

น้้ายาง 1.67 

1.51 

0.95 1.01 1.03 

2.21 

3.69 
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อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) 
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หมายเหตุ  ปูนซีเมนต์ จ้านวน 50 กิโลกรัม  ท่ีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเนื้อยาง P/C เท่ากับ 

1%  จะได้ปริมาณเนื้อยาง 0.5 กก. ซึ่งน้้ายางพาราชนิดพรีวัลคาไนซ์ มีค่า D.R.C. (Dry 

Rubber Content % by Weight) ประมาณ 60% ดังนั้น  น้้ายาง 1 กิโลกรัม 

ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นเนื้อยาง 0.6 กิโลกรัม และส่วนท่ีเป็นน้้า 0.4 กิโลกรัม)  ดังนั้น 

ปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัมจะใช้ปริมาณน้้ายางพรีวัลคาไนซ์ ท่ีจะใช้เท่ากับ 1.67 กิโลกรัม และน้้า

ท่ีจะใช้ในการผสมคอนกรีต 29.33 กิโลกรัม 

3 หลกัการพจิารณาพืน้ที่ขุดสระเกบ็กกัน้า้ 

การขุดสระเก็บกักน้้ามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเก็บน้้าฝนในฤดูฝนส้าหรับใช้ประโยชน์

ในช่วงฤดูแล้ง  ได้แก่ การใช้น้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  การใช้น้้าเพื่อการเพาะปลูกในฤดู

แล้ง  และใช้ในการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งหลักการท่ีใช้ในการพิจารณาขุดสระเก็บกักน้้าท่ีดาดด้วย

คอนกรีตและสระน้้าท่ีไม่มีการดาดด้วยคอนกรีต โดยท่ัวไปจะมีหลักการพิจารณาพื้นท่ี

ส้าหรับใช้ในการขุดสระน้้า มีดังต่อไปนี้     

3.1 การเลอืกพืน้ทีส่า้หรบัขดุสระน้า้ 

ขั้นตอนการเลือกพื้นท่ีส้าหรับขุดสระน้้ามีความส้าคัญมากเพราะการขุดสระน้้าให้เก็บ

กักน้้าได้  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของพื้นท่ี ลักษณะของดิน และระดับน้้า

ใต้ดิน เป็นต้น   ดังนั้นการเลือกพื้นท่ีสร้างสระเก็บกักน้้าจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่ง  ดังรูปท่ี 

13  ได้ท้าการออกส้ารวจข้อมูลการใช้น้้าเพื่อการเกษตรและส้ารวจพื้นท่ีส้าหรับขุดสระน้้า ใน

พื้นท่ีต้าบลซับตะเคียน อ้าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี   ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ท้าอาชีพ

เกษตรกร  โดยเฉพาะพืชไร่ เช่น อ้อย  ข้าวโพด มันส้าปะหลัง  อาศัยปริมาณน้้าฝนและน้้าใต้

ดินจากบ่อบาดาลส้าหรับใช้ท้าการเกษตร   และต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนแหล่งน้้าขนาด

เล็ก เช่นการสร้างสระเก็บกักน้้า พัฒนาบ่อน้้าบาดาลส้าหรับใช้ในการเกษตร และสร้างฝาย

ขนาดเล็กในพื้นที่   
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3.2  การเลือกต้าแหน่งของสระน้้า   

การเลือกต้าแหน่งในการสร้างสระน้้าควรอยู่ในต้าแหน่งท่ีสามารถน้าน้้าจากสระเก็บกัก

น้้าไปใช้ในแปลงอื่นๆ ได้โดยสะดวก  ความรู้และความช้านาญของผู้ท่ีจะพิจารณาตัดสินใจว่า

ท่ีใดจะขุดบ่อหรือสระเก็บกักน้้าได้หรือไม่ และถ้าขุดได้ควรจะวางต้าแหน่งของสระน้้าท่ีใดมี

ความส้าคัญอย่างมาก  จ้าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความรู้ความช้านาญจากนักวิชาการและ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้้าเข้ามาช่วยเหลือ   ดังรูปท่ี 14  การเลือกต้าแหน่งท่ีจะท้า

การสร้างสระเก็บกักน้้าในพื้นที่ไร่นาของเกษตรกร พิจารณาต้าแหน่งน้้าจากคลองชลประทาน

สามารถเข้ามาเก็บกักในสระน้้าได้สะดวกและน้้าในสระเก็บกักน้้าสามารถท่ีจะกระจายเข้าสู่

พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างทั่วถึง   
 

  
  

  
 

รปูที ่13 การออกส้ารวจพืน้ที่ส้าหรับท่ีจะเลือกสร้างสระน้้า  ต.ซับตะเคียน  อ.ชยับาดาล  จ.ลพบรุี  
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รปูที ่14 การเลือกต้าแหน่งในการสร้างสระน้้า พื้นที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่ยม  จ.แพร ่

3.3  ขนาดของสระเก็บกักน้้า   

การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒนาสระน้้า  ได้ก้าหนดขนาด

ของสระเก็บกักน้้าคอนกรีต (รูปสี่เหลี่ยมคางหมู)  ขนาดความกว้าง 5 เมตร  ความยาว 10 

เมตร  และลึก 2.5  เมตร โดยมีปริมาตรการเก็บกักน้้า 112,500 ลิตร หรือ 112.5 ลูกบาศก์

เมตร ซึ่งจะมีความเพียงพอส้าหรับเกษตรกร 1 ครัวเรือน ส้าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง  ดังรูปท่ี 

15  เป็นภาพสามมิติของสระเก็บกักน้้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

 
รูปที ่15  สระน้้าคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
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                                     .             .           .        (  .       . . 2560)

                                                         (  . . -   . . 2560)

                                                 ( . . 2560)

                                        ( . . 2560)

                                                                     ( . . 2560)

                                                      ( . . 2560)

       (    )                                            ( . . -  . . 2560)  
รปูที ่16 กระบวนการด้าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต.ซับตะเคียน  อ.ชยับาดาล  จ.ลพบรุ ี

ติดตามประเมินผลโครงการ 
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4 ขัน้ตอนการกอ่สรา้งสระเกบ็กกัน้า้ 

ขั้นตอนการก่อสร้างสระน้้าในภาคสนาม  มีขั้นตอนแสดงดังรูปท่ี  16   ประกอบด้วย 

1. สังเคราะห์องความรู้จากผลงานวิจัย และจัดท้าคู่มือปฏิบัติงาน  

2. ออกส้ารวจพื้นท่ีก่อสร้างสระน้้า 

3. อบรมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและสาธิตใช้น้้ายางพาราผสมคอนกรีต 

4. ท้าการขุดสระน้้าในภาคสนาม 

5. ก่อสร้างสระน้้าในภาคสนามโดยใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพารา   

6. ติดตามประเมินผลโครงการ  

 

4.1 การเตรยีมและการขุดสระน้า้  

  การเตรียมสระน้้าเพื่อใช้ในการหล่อคอนกรีตผสมน้้ายางพารา ท้าได้ 2 กรณี  คือ  

  กรณีท่ี 1  ถ้าเกษตรกรมีสระน้้าเดิมท่ีเป็นสระดิน  หรือสระน้้าเดิมท่ีปูด้วยผ้ายางกัน

ซึม ดังรูปท่ี 17 (ก)  สามารถน้ามาท้าเป็นสระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพาราได้   

  กรณีท่ี 2  ถ้าเกษตรกรไม่มีสระน้้าดังกรณีท่ี 1  จ้าเป็นท่ีจะต้องท้าการขุดสระน้้าใน

พื้นท่ีท่ีเกษตรกรต้องการสร้างสระน้้า  ดังรูปท่ี 17 (ข) การขุดสระน้้าโดยใช้รถแม็คโคร

ส้าหรับใช้ในการสร้างสระคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  มีขนาดความกว้าง  5 เมตร  ความ

ยาว 10  เมตร  และความลึก  2.5  เมตร     

  

รปูที ่17 (ก) สระเก็บกักน้า้ท่ีใช้ผ้าใบรองพืน้สระน้้า  ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 
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รปูที ่17 (ข) การขุดสระน้า้ด้วยรถแม็คโคร ในพื้นท่ีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่ยม จ.แพร ่

4.2 การปรบัแตง่สระน้า้กอ่นดาดคอนกรตี   

    การปรับแต่งพื้นและด้านข้างสระน้้าก่อนท่ีจะท้าการเทหรือดาดคอนกรีตผสมน้้า

ยางพารา ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีมีความส้าคัญ  ดังรูปท่ี 18  สระน้้าเดิมท่ีเกษตรกรได้ท้าการขุดไว้

แล้วแต่ไม่สามารถกักเก็บน้้าไว้ได้ แต่ในกรณีท่ีมีน้้าขังอยู่เล็กน้อยจ้าเป็นท่ีจะต้องท้าการสูบน้้า

ออกจากสระก่อน และปล่อยให้พื้นและผนังสระน้้าแห้งประมาณ 2 สัปดาห์  หลังจากนั้น

จะต้องท้าการปรับแต่งพื้นและผนังด้านข้างสระน้้าให้ได้ระดับตามท่ีก้าหนดไว้ ดังรูปท่ี 19 โดย

เกษตรกรท้าการปรับแต่ตามผนังสระน้้าด้านข้างรอบสระน้้าและท้าการปรับพื้นสระน้้าโดยการ

ใช้ทรายถมและรดน้้าเพื่อให้ทรายแน่นก่อนเทพื้นสระน้้าด้วยคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  

เพื่อให้ง่ายต่อการดาดหรือหล่อสระน้้าด้วยคอนกรีตผสมน้้ายางพารา 
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รูปที ่18 สระน้้าเดิมท่ียังมีน้้าขังอยู่เล็กน้อย 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่19 เกษตรกรท้าการปรับแต่งพื้นและผนังด้านข้างสระ
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4.3 การวางเหลก็เสรมิพืน้และผนงัสระน้า้คอนกรตี  

การวางเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยใช้เหล็กตะแกรง

ไวร์เมช ขนาด 6 มิลลิเมตร ช่องห่าง 20 x 20 เซนติเมตร (รูปท่ี 20 ก.)  และเหล็กเสริม

ผนังสระน้้าใช้เหล็กตะแกรงไวร์เมช  ขนาด 4 มิลลิเมตร ช่องห่าง 20 x 20 เซนติเมตร ซึ่ง

วางเหล็กท้ัง 4 ด้านของผนังสระ ก่อนที่จะดาดหรือเทด้วยคอนกรีตผสมน้้ายางพารา การวาง

เหล็กเสริมพื้นสระและด้านข้างของสระน้้า ดังรูปท่ี 20 (ข) ซึ่งเป็นภาพสามมิติของสระน้้าซึ่งท้า

การวางเหล็กเสริมพื้นสระน้้าใชตะแกรงไวร์เมช  รูปท่ี 21 แปลนสระน้้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู  

มาตราส่วนแบบขยาย 1 : 50  ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 10 เมตร และความสูง 

2.5 เมตร และความลาด แนวดิ่งต่อแนวนอน 1:1  รูปท่ี 22  รูปหน้าตัดการเสริมเหล็ก

ตะแกรงไวร์เมชสระน้้า  หน้าตัดท่ี 1  ความกว้างของสระน้้า 5 เมตร  และรูปท่ี 23 เป็นภาพ

ตัวอย่างสระน้้าที่สร้างเสร็จแล้วจะมีปริมาตรการกักเก็บน้้าสูงสุด 112.5 ลูกบาศก์เมตร  

  

รูปท่ี 20 (ก) ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 

  

รูปที ่20  (ข) ภาพ 3 มติิวางเหล็กเสริมพื้นและผนังด้านข้างสระน้้า 
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รูปที ่21  แปลนสระน้้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู  มาตราส่วน 1 : 50 

รูปที ่22  รูปหน้าตัดการเสริมเหล็กสระน้้าสี่เหลี่ยมคางหมู  มาตราส่วน 1 : 50 
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รูปที ่23  ภาพตัวอย่างสระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา 

5. ขัน้ตอนการผสมคอนกรตี 

การผสมคอนกรีต เป็นการน้าปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้้า และน้้ายางพารา  ผสมคลุกเคล้า

เข้าด้วยกันในอัตราส่วนท่ีพอเหมาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเคลือบหรือหุ้มผิวของมวลรวม

ท้ังหมดด้วยซีเมนต์เพสต์ และเพื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน อันจะส่งผลให้ได้

คอนกรีตที่มีคุณภาพดี    

5.1 การเตรยีมสว่นผสมคอนกรตี 

      การเตรียมวัสดุที่ต่างๆ  ท่ีใช้ผสมคอนกรีต ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทราย หินกรวด น้้าและน้้า

ยางพารา (พรีวัลคาไนซ์)  ดังรูปท่ี 24  ส้าหรับรายละเอียดและข้อก้าหนดของวัสดุแต่ละชนิด

ได้กล่าวไว้ในภาคผนวก (ข)  วัสดุท่ีใช้ผสมคอนกรีต 

 

 รูปที ่24  วัสดุท่ีใช้ผสมคอนกรีต  
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ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย  ได้เลือกอัตราส่วนเนื้อยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (Polymer/Cement Ratio , P/C) เท่ากับ 1% อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ 

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

รั่วซึมน้้าได้ดีท่ีสุด   ดังนั้นถ้าใช้ปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัม  จะได้ปริมาณวัสดุอื่นๆ ดังตารางท่ี 

2 (หัวข้อ 2.8) 

หมายเหตุ  ปูนซีเมนต์ จ้านวน 50 กิโลกรัม  ท่ีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเนื้อยาง P/C เท่ากับ 

1%  จะได้ปริมาณเนื้อยาง 0.5 กก. ซึ่งน้้ายางพาราชนิดพรีวัลคาไนซ์ มีค่า D.R.C. (Dry 

Rubber Content % by Weight) ประมาณ 60% ดังนั้น  น้้ายาง 1 กิโลกรัม 

ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นเนื้อยาง 0.6 กิโลกรัม และส่วนท่ีเป็นน้้า 0.4 กิโลกรัม)  ดังนั้น 

ปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัมจะใช้ปริมาณน้้ายางพรีวัลคาไนซ์ ที่จะใช้เท่ากับ 1.67 กิโลกรัม และน้้า

ท่ีจะใช้ในการผสมคอนกรีต 29.33 กิโลกรัม 

5.2 วิธกีารผสมคอนกรตี  

วิธีการผสมคอนกรีต  สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี  คือ   

   1. การผสมด้วยมือ เหมาะกับงานขนาดเล็กท่ีไมเคร่งครัดเรื่องคุณภาพ 

  2. การผสมด้วยเครื่อง เครื่องท่ีใช้ท่ัวๆ ไปจะเป็นแบบ Batch Mixer คือ 

ส่วนผสมจะถูกล้าเลียงเข้าไปผสม จากนั้นจะถูกปล่อยออก  แล้วจึงล้าเลียง

ส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งเข้าผสมใหม่  

 ในที่นี้จะกล่าววิธีการผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม หรือ โม่ผสมคอนกรีต (รูปท่ี 25)  

เป็นเครื่องผสมท่ีผสมครั้งละ 0.5 หรือ 1 ลบ.ม. ฯลฯ  ตามท่ีเครื่องสามารถจุได้จะผสม

คอนกรีตอย่างต่อ เนื่องส่วนมากจะออกแบบไว้ใช้กับงานเฉพาะ เช่น ใช้กับงานเทคอนกรีตพื้น 

หรือ งานคอนกรีตขนาดเล็ก เป็นต้น   ขั้นตอนการป้อนวัตถุดิบลงในโม่ผสมคอนกรีตท่ัว ๆ 

ไป  (รูปท่ี 26)  จะมีขั้นตอนดังนี้ 

 ผสมน้้ายางพาราและน้้าให้เข้ากันก่อน 

 เติม น้้าและน้้ายาง  ประมาณ 10% ลงในเครื่องผสมเสียก่อน 
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 ป้อนมวลรวม อันได้แก่หินและทราย เข้าเคร่ืองผสม 

 เริ่มเติมปูนซีเมนต์หลังจากป้อนมวลรวมเข้าไปแล้ว 10% 

เติมน้้า+น้้ายาง 80% ระหว่างการป้อนวัสดุอื่น ๆ และเติมน้้า+น้้ายาง 10% 

สุดท้าย  เมื่อป้อนวัสดุอื่น ๆ ท้ังหมดเข้าเคร่ืองแล้ว 

หมายเหตุ   

  หากมีการใส่น้้ายาผสมคอนกรีตประเภทผง ควรผสมรวมกับปูนซีเมนต์ก่อน หากเป็น

ของเหลว ควรละลายน้้ายาผสมกับน้้า 

 

รูปที ่25  โม่ผสมคอนกรีต 
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รูปที ่26 ภาพตัวอย่างผสมคอนกรีตโดยใช้โม่ผสม 

5.3 คอนกรตีผสมเสรจ็ (Plant Concrete)  

การสร้างสระน้้าจะใช้คอนกรีตในจ้านวนท่ีมากพอสมคาร เช่น สระน้้าขนาดความกว้าง 

5 เมตร ยาว 10 เมตร และสูง 2.5 เมตร  ความหนาคอนกรีตของพื้นและผนังสระ 0.15 

เมตร จะใช้คอนกรีตประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร  จึงแนะน้าใช้คอนกรีตผสมเสร็จเนื่องจาก

คอนกรีตที่ผสมเสร็จมีคุณภาพจะมีส่วนผสมและใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพแน่นอนท้ังยังสะดวก

และรวดเร็วเป็นอย่างมา ดังนั้นจึงเป็นท่ีจะกล่าวถึงกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  ดังนี้  

คอนกรีตผสมเสร็จคือการน้าวัสดุต่างๆ ได้แก่  ปูนซีเมนต์  หิน ทราย น้้า และสารผสม

เพิ่มอื่นๆ   ท่ีผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง โดยรวม

ถึงการจัดส่งไป ณ หน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสมคอนกรีต กระบวนการผลิตคอนกรีต

ผสมเสร็จท่ีได้มาตรฐาน  จะเริ่มจากการตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ หิน

และทรายที่ได้เลือกจากแหล่งท่ีมีคุณภาพดีมีส่วนคละถูกต้องตามมาตรฐาน   มาจัดกองเก็บ
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ไม่ให้ผสมกัน ในส่วนของปูนซีเมนต์จะถูกเก็บในไซโลอย่างมิดชิด  และน้้ายาผสมคอนกรีตจะ

ถูกบรรจุในภาชนะเฉพาะอย่างมิดชิดเช่นกัน วัตถุดิบดังกล่าวจะถูกล้าเลียงไปสู่การผลิต

ต่อไป  (รูปท่ี 27) 

   
รูปที ่27  โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 

                                                     

             /                   

                                        

                      
 

รูปที ่28  กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
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กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการ ล้าเลียง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และสารผสมอื่นๆ ผ่าน

เคร่ืองชั่งให้มีน้้าหนักถูกต้องตามที่ออกแบบไว้   โดยขั้นตอนนี้จะค้านึงถึงความชื้นของหินและ

ทรายด้วยเพราะหินทรายอาจจะไม่อยู่ในสภาพท่ีออกแบบ หรือสภาพอิ่มตัว ผิวแห้ง ซึ่ง

จะต้องปรับน้้าหนักหินทราย และน้้าให้ถูกต้อง ส่วนน้้าและน้้ายาผสมคอนกรีตจะผ่านเครื่อง

ชั่งหรือเครื่องวัดปริมาตร แล้วน้าเข้ามาผสมด้วยกันในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งจะต้องผสม

คอนกรีตท่ีก้าหนด ให้มีความสม่้าเสมอ และรวดเร็ว คอนกรีตท่ีผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ

ถูกล้าเลียงลงสู่รถผสมคอนกรีตเพื่อน้าไปส่งยังหน่วยงานก่อสร้าง  กระบวนการผลิต

คอนกรีตผสมเสร็จสามารถเขียนเป็นแผนภาพ ดังรูปท่ี 28 

รถผสมคอนกรีต มีอยู่ 2 ประเภท คือ  รถกวนคอนกรีต (Truck Agitator)  แสดง

ดังรูปท่ี 29  ใช้บรรทุกคอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานไปยังหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่ง

โม่จะหมุนระหว่างการเดินทางด้วย มีใบปาดท้าหน้าท่ีเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกิดการ

แยกตัว 

 

รูปที ่29 รถกวนคอนกรีต (Truck Agitator) 

   รถผสมคอนกรีต (Truck Mixer) ใช้งานเช่นเดียวกันกับรถกวนคอนกรีต แต่รถ

ประเภทนี้ภายในจะมีใบผสมซึ่งสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้ขนาดของรถผสมคอนกรีตท่ัวไป

ท่ีใช้ในประเทศไทย จะมีความจุ 5-7 ลบ.ม. 
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หมายเหต ุ

คอนกรีตผสมน้้ายางพาราท่ีใช้ในโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้า

ยางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง”  จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานโดยก้าหนด

อัตราส่วนต่างๆ ของวัสดุท่ีใช้ผสมคอนกรีต  เช่น ปูนซีเมนต์  ทราย หิน น้้าและน้้ายางพารา 

ตามอัตราส่วนที่ได้สังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย  ให้กับโรงงานผลิตคอนกรีตส้าหรับ

ใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมน้้ายางพาราแบบผสมเสร็จและน้าไปใช้ในการก่อสร้างสระน้้า 

5.4 การเทพืน้และผนงัคอนกรตีสระน้า้   

  การเทคอนกรีตพื้นและผนังคอนกรีตสระน้้าเป็นขั้นตอนท่ีส้าคัญ  ภายหลังจากท่ีท้า

การปรับแต่งพื้นและผนังสระน้้าเรียบร้อยแล้ว  สู่ขั้นตอนการเตรียมคอนกรีตส้าหรับเทพื้น

และผนังสระน้้าการเตรียมคอนกรีตผสมน้้ายางพาราซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อท่ี 2.8 การเตรียม

คอนกรีตสามารถเตรียมได้ด้วยวิธีการผสมด้วยโม่ หรือใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จาก Plant 

Concrete  การท่ีจะให้ได้โครงสร้างพื้นคอนกรีตสระน้้าท่ีดี  จะต้องประกอบไปด้วยการ

เลือกใช้คอนกรีตประเภทท่ีเหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ และขั้นตอนการท้างานคอนกรีตท่ีดี 

ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จึงจะได้คุณภาพของงานท่ีดี โครงสร้างคอนกรีตมีคุณสมบัติ

ตามท่ีต้องการและมีความแข็งแรง ทนทาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.)  ได้

แนะน้าวิธีการท้างานส้าหรับคอนกรีต แสดงไว้ในภาคผนวก (ข) มาตรฐานและวิธีการท้างาน

ส้าหรับคอนกรีต 

ส้าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้  จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จจาก Plant 

Concrete ตามอัตราส่วนท่ีได้จากสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย   การดาดและเท

คอนกรีตพื้นและผนังสระน้้า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมเทคอนกรตี   

     การเตรียมเทคอนกรีตสิ่งท่ีควรเตรียมก่อนเทคอนกรีต มีดังต่อไปนี้ 

1) ต้องตรวจสอบปริมาณ และต้าแหน่งของเหล็กเสริมให้ถูกต้องตามท่ีออกแบบไว้   

(รูปท่ี 30) ตลอดจนตรวจสอบแบบเทคอนกรีตและอุปกรณ์อื่นๆ ให้ถูกต้องตาม

แผนที่วางไว้ 

2) ตรวจสอบผนังของเครื่องมือล้าเลียง เครื่องมือเท และผนังด้านในของแบบเท

คอนกรีต เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกที่จะเข้าไปผสมกับคอนกรีตที่จะเท เช่น เศษดินโคลน  

หรือเศษไม้ เป็นต้น ผนังด้านในของเครื่องมือและแบบเทคอนกรีตดังกล่าว ควรจะมี

การท้าให้ชื้นก่อนเพื่อป้องกันการดูดซับน้้าจากคอนกรีตที่ล้าเลียงหรือเท 

3) ในการเทหลุมหรือบ่อ ควรก้าจัดน้้าท่ีหลงเหลืออยู่ในบ่อก่อนท่ีจะเทคอนกรีต และ

ควรป้องกันไม่ให้น้้าไหลลงไปในบ่อในขณะท่ีเทคอนกรีตหรือขณะท่ีเทเสร็จแล้วใหม่ๆ 

 

 

รูปที ่30 ภาพการวางเหล็กเสริมพื้นและผนังสระน้้า 
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ขัน้ตอนที ่2 การเทคอนกรตี  

      การเทคอนกรีตพื้นหรือผนังสระน้้า มีข้อควรปฏิบัติดังนี้  

1. ควรการเทคอนกรีตที่มีส่วนผสมสม่้าเสมอ  ไม่มีการแยกตัว และไม่เกิดรูพรุน   

2. ไม่ควรเทคอนกรีตให้กระทบโดยตรงกับเหล็กเสริมหรือข้างแบบของพื้นหรือผนัง

สระน้้า 

3. ควรเทคอนกรีตลงมาตรงๆ และไม่ควรให้คอนกรีตไหลไปในแนวราบเป็นระยะ

ทางไกล  

4. ถ้าพบมีการแยกตัวของคอนกรีตหลังเริ่มการเทคอนกรีต จะต้องมีการแก้ไขทันที   

5. กรณีท่ีแบ่งเทคอนกรีตพื้นสระน้้าต่อเนื่องกันเป็นชั้นๆ คอนกรีตท่ีเทใหม่ในชั้นบน

ควรเททับก่อนที่คอนกรีตชั้นล่างจะเริ่มก่อตัว    

6. กรณีท่ีแบบมีความสูงมากไม่ควรเทคอนกรีตโดยปล่อยให้คอนกรีตตกอิสระจาก

ส่วนบนท่ีสุดของแบบหล่อพื้นหรือผนังสระน้้า แต่ควรใช้วิธีอื่นๆ  เช่น สายพาน 

รางเท ถัง หรือต่อท่อ เพื่อให้ระยะตกอิสระของคอนกรีตไม่เกิน 1.5 เมตร 

7. ในขณะเทคอนกรีตถ้าพบว่าคอนกรีตท่ีเทไปแล้วมีการแยกตัวเกิดขึ้น แสดงว่า

ส่วนผสมของคอนกรีตไม่เหมาะสม จึงควรแก้ไขส่วนผสมของคอนกรีตทันทีท่ี

ตรวจพบการแยกตัวก่อนที่จะท้าการเทต่อไป 

8. การเทคอนกรีตผนังสระน้้าควรเทคอนกรีตให้เคลื่อนตัวออกจากมุมดีกว่าท่ีจะเท

เข้าไปหามุมในการเทคอนกรีตเป็นชั้นๆ ควรท้าให้ส่วนบนของชั้นของคอนกรีตท่ีเท

ไปแล้วได้ระดับในแนวราบ หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับแนวราบ ก่อนการเท

คอนกรีตทับชั้นบนต่อไป 
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ขัน้ตอนที ่3 การทา้ให้คอนกรตีแนน่  

ในขณะท่ีก้าลังเทคอนกรีตพื้นหรือผนังสระน้้าจ้าเป็นต้องท้าคอนกรีตให้แน่นโดยท่ัวถึง  

โดยใช้อุปกรณ์ท่ีใช้มือ หรือจะใช้เครื่องตบแต่ง ท้ังนี้เพื่อให้ได้คอนกรีตท่ีแน่น มีการยึดหน่วง

กับเหล็กเสริมดีและได้ผิวเรียบรอบๆ เหล็กเสริม และสิ่งท่ีจะฝังติดในคอนกรีต และตามมุม

ของแบบหล่อควรจะท้าคอนกรีตให้แน่นเป็นพิเศษ อาจจะใช้ฆ้อนเคาะภายนอกของแบบหล่อ

ด้านข้างเพื่อช่วยกระจายคอนกรีตไปแทรกทุกๆ มุมของแบบหล่อ แต่ไม่ควรจะท้ามากเกินไป 

เพราะจะท้าให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว โดยน้้าและส่วนท่ีละเอียดท้ังหลายจะเคลื่อนตัวขึ้น

ข้างบน   การใช้เกรียงตบตรงหน้าแบบหรือใกล้ๆ ก็ช่วยท้าให้คอนกรีตแน่นและช่วยลดความ

ขรุขระท่ีผิว และลดรูช่องว่างท่ีเกิดจากฟองอากาศด้วย ดังรูปท่ี 31  ในขณะท่ีเทคอนกรีตพื้น

สระน้้า  เกษตรกรได้ท้าการใช้เกรียงตบพื้นคอนกรีตให้แน่น  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

รูปที ่31 การท้าให้คอนกรีตแน่นโดยการตบ ขณะเทพื้นสระน้้า 
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ขัน้ตอนที ่4 การตกแตง่ผิวหนา้คอนกรตี   

การตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตมีวัตถุประสงค์ เพื่อท่ีจะให้ได้ผิวหน้าของคอนกรีตท่ี

สวยงามและเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นควรเทคอนกรีตให้ต่อเนื่องกันด้วยคอนกรีตท่ีมีส่วนผสม

เหมือนกัน ใช้วัสดุผสมคอนกรีตประเภทเดียวกันและใช้วิธีการเทคอนกรีตแบบเดียวกัน    

 การตกแต่งผิวหน้าคอนกรีต  กรณีที่ไม่ได้ใช้แบบหล่อ เช่น พื้นคอนกรีตสระน้้า  มี

ข้อควรปฏิบัติดังนี้  

1. หลังจากท้าให้คอนกรีตแน่นและปาดผิวหน้าคอนกรีตแล้ว ควรรอให้น้้าท่ีเยิ้ม

ออกจากคอนกรีตระเหยหรือถูกก้าจัดหมดก่อนท่ีจะตกแต่งผิวหน้าคอนกรีต 

แต่ไม่ควรตกแต่งผิวมากหรือนานเกินไป 

2. รอยแตกท่ีเกิดบนผิวท่ีตกแต่งไปแล้ว สามารถจะก้าจัดได้โดยการท้าให้แน่น

หรือตกแต่งอีกครั้งก่อนคอนกรีตเริ่มก่อตัว 

3. ในกรณีท่ีต้องการผิวหน้าคอนกรีตท่ีเรียบและแน่น สามารถท้าได้โดยกด

เกรียงลงบนผิวหน้าคอนกรีตที่ต้องการตกแต่งให้ทั่ว 

4. ควรหลีกเลี่ยงงานตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตในขณะท่ีฝนตก 

การตกแต่งผิวหน้าคอนกรีต กรณีท่ีมีการใช้แบบหล่อ เช่น ผนังคอนกรีตสระน้้า มี

ข้อควรปฏิบัติดังนี้      

- โดยปกติหลังจากแกะแบบหล่อผนังสระน้้าแล้ว ผิวหน้าของผนังคอนกรีตท่ีดี

ควรจะเป็นผิวหน้าท่ีเคลือบคลุมไปด้วยมอร์ต้าร์ โดยไม่เห็นเม็ดหินหรือทราย

อย่างชัดเจน  

- เมื่อถอดแบบผนังสระน้้าแล้วควรมีการตกแต่งผิวเป็นพิเศษบางอย่าง เช่น การ

ใช้แปรง การขัด การถู หรือการฉาบด้วยพลาสเตอร์ และการอุดรูพรุนและ

ฟองอากาศตามผนังสระน้้าอาจท้าได้โดยท่ีท้าให้ผิวคอนกรีตเปียกโดยท่ัวกัน

ก่อนแล้วให้ใช้ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียด 2 ส่วน ถูให้ท่ัวๆ 

ด้วยอุปกรณ์แต่งผิว 
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ขั้นตอนที่ 5 การบ่มพื้นและผนังสระน้้าคอนกรีต  

   สระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพาราจ้าเป็นต้องได้รับการบ่มทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเท

เช่นเดียวกับงานคอนกรีตทั่วๆ   และควรบ่มต่อไปจนกระท่ังคอนกรีตมีก้าลังอัดตามต้องการ 

หลักการท่ัวไปของการบ่มท่ีดีจะต้องสามารถป้องกันคอนกรีตไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้น

ไม่ว่าจะด้วยความร้อนหรือลม และไม่ถูกชะล้างโดยน้้าฝนหลังจากเทคอนกรีตเสร็จ

ใหม่ๆ  เป็นต้น  ส้าหรับสระคอนกรีตผสมน้้ายางพาราจะท้าการบ่มโดยวิธีการบ่มเปียกเพื่อ

ป้องกันจากการสูญเสียความชื้นจากแสงแดดและลมหลังจากเสร็จสิ้นการเทจนกระท่ัง

คอนกรีตเริ่มแข็งแรง และหลังจากคอนกรีตเริ่มแข็งแรงแล้ว ผิวหน้าพื้นและผนังสระน้้าท่ี

สัมผัสกับบรรยากาศยังต้องคงความเปียกชื้นอยู่ โดยใช้กระสอบเปียกน้้า หรือฉีดน้้าให้ชุ่ม 

ควรท้าการบ่มเปียกติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งคอนกรีตท่ีไม่ได้รับการบ่มอย่างถูกต้องจะ

ไม่มีการพัฒนาก้าลังเท่าที่ควรเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรช่ันต้องการน้้า   

6. ตัวอย่างการก่อสร้างสระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  

ตัวอย่างการก่อสร้างสระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  ในพื้นท่ีแปลงเกษตรองค์การ

บริหารส่วนต้าบลซับตะเคียน  อ้าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ในช่วงเดือนธันวาคม 2560  

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  

6.1 การปรบัแตง่พืน้และผนงัสระน้า้ 

 เมื่อได้ท้าการขุดสระน้้าและได้ตากดินให้แห้ง ประมาณ 3 -4 สัปดาห์  หลังจากนั้นท้า

การปรับแต่งสระน้้าก่อนท่ีจะท้าการก่อสร้างสระน้้าด้วยคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  โดย

เกษตรกรได้ใช้จอบท้าการปรับดินให้ได้ระดับ และใช้ทรายหยาบถมทับพื้นสระอีกชั้นเพื่อให้

พื้นสระน้้าแน่นและให้ได้ระดับ   ดังรูปท่ี 32   



 

 
 

36 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง ระยะที ่2 ภาคเหนือ : จ.น่าน และ จ.สุโขทัย 

สนบัสนนุโดย :  สา้นกังานการวจิยัแห่งชาต ิ (วช.)  

 

  

รูปท่ี 32 เกษตรกรท้าการปรับพื้นและผนังสระน้้า 

  

รูปท่ี 33 (ก) เกษตรกรท้าการปรับผนังสระน้้า 

  

รูปท่ี 33 (ข) เกษตรกรใช้ทรายหยาบถมพื้น 

หลังจากท่ีท้าการปรับระดับพื้นสระน้้าเรียบร้อยแล้ว  เกษตรกรได้ท้าการปรับความ

ลาดด้านข้างของสระน้้าให้มีความชันตามท่ีได้ก้าหนดไว้  ดังรูปท่ี 33 (ก-ข)  โดยท้าการ

ปรับแต่งผนังรอบสระน้้าท้ัง 4 ก่อนท่ีจะท้าการเทพื้นและดาดผนังด้วยคอนกรีตผสมน้้า
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ยางพารา  ส่วนรูปท่ี 34  ภาพสระน้้าท่ีได้ท้าการปรับระดับพื้นและผนังสระน้้าพร้อมท่ีจะท้า

การปูพลาสติกก่อนที่จะเทคอนกรีต   

  
  

รูปท่ี 34 สระน้้าท่ีได้ท้าการปรับพื้นและผนังสระ 

6.2 การปพูืน้สระน้า้โดยใชพ้ลาสตกิ  

 การเทพื้นและผนังสระน้้าคอนกรีตควรท่ีจะมีการปูพลาสติกเพื่อป้องกันป้องกัน

ความชื้นในดินสัมผัสคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว  และป้องกันไม่ให้ดินดูดน้้าจากคอนกรีตสด

ออกไปเร็วเกินไปและ จะส่งผลกระทบต่อก้าลังอัดของคอนกรีตเมื่อแข็งตัวแล้วและป้องกันไม่ให้

ความชื้นจากพื้นดินซึมผ่านแผ่นพื้นคอนกรีตขึ้นมา  ดังรูปท่ี 35 เกษตรกรได้ท้าการปู

พลาสติกก่อนเทพื้นคอนกรีตและผนังคอนกรีต  ซึ่งพลาสติกมีความกว้าง 2 เมตร   
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รูปท่ี 35 เกษตรกรท้าการปูพื้นสระน้้าโดยใช้พลาสติก  

ส้าหรับการปูพลาสติกจะท้าตามความกว้างหรือความยาวของสระน้้าก็ได้  แต่ให้ระยะ

รอยต่อของพลาสติกทับกันอย่างน้อย 10 เซนติเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้้าจากคอนกรีตสด

ซึมลงชั้นดิน 

6.3  การวางเหลก็เสรมิพืน้และผนงัสระน้า้คอนกรตี  

เมื่อปูแผ่นพลาสติกพื้นก่อนเทคอนกรีตเสร็จแล้ว   เกษตรกรได้ท้าการวางเหล็กเสริม

พื้นสระน้้าก่อนท้าการเทคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้น  การวางเหล็กเสริม

พื้นสระน้้าใช้เหล็กตะแกรงไวร์แมชเส้นกลม ขนาด 6 มิลลิเมตร ตาห่าง  20 เซนติเมตร x 20 

เซนติเมตร โดยพื้นสระน้้ามีความกว้าง 10 เมตร และยาว 10 เมตร  ดังรูปท่ี 36  
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รูปท่ี 36 เกษตรกรท้าการวางเหล็กเสริมพื้นสระน้้า  
  

  
รูปท่ี 37 เกษตรกรท้าการวางเหล็กเสริมผนังสระน้้า  

เมื่อท้าการปูตะแกรงเหล็กเสริมพื้นสระน้้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ได้ท้าการปูตะแกรง

เหล็กเสริมตามผนังทั้ง 4 ด้านของสระน้้า  โดยใช้เหล็กตะแกรงไวร์แมช ขนาด 4 มิลลิเมตร 

ตาห่าง 20 เซนติเมตร x 20 เซนติเมตร  ท้าการวางตะแกรงเหล็กเสริมตามความลาดของ

ผนังสระน้้า ดังรูปท่ี 37 

 

 

 



 

 
 

40 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง ระยะที ่2 ภาคเหนือ : จ.น่าน และ จ.สุโขทัย 

สนบัสนนุโดย :  สา้นกังานการวจิยัแห่งชาต ิ (วช.)  

 

6.4 การเทพืน้คอนกรตีผสมน้า้ยางพารา    

  ขั้นตอนการเทคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  ทางคณะผู้วิจัยได้ท้าการสั่งคอนกรีต

ผสมเสร็จจาก Plant Concrete โดยได้ก้าหนดส่วนผสมต่างๆ ของวัสดุ  ตามองค์ความรู้ท่ี

ได้สังเคราะห์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม   และได้เตรียมน้้ายางพาราผสมตามอัตราส่วนท่ี

ก้าหนดไว้ในหน้างานภาคสนาม ดังรูปท่ี 38 

  
  

รูปท่ี 38 การเตรียมน้้ายางพาราผสมคอนกรีต 

 เมื่อท้าการเติมน้้ายางพาราลงในโม่รถผสมคอนกรีต  พนักงานจะท้าการหมุนโม่

คอนกรีต 3  - 5 นาที เพื่อให้น้้ายางพาราผสมกับคอนกรีตสดในโม่ให้ท่ัวถึง   เมื่อผสม

คอนกรีตและน้้ายางพาราให้เข้ากันได้ท่ีแล้ว  จึงท้าการเทพื้นสระน้้าได้ก้าหนดความหนาของ

พื้นสระน้้า 8 เซนติเมตร  ขั้นตอนการเทพื้นสระน้้าด้วยคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  แสดงใน

รูปท่ี 39  ซึ่งใช้ปริมาณคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  8 ลูกบาก์ศเมตร  ส้าหรับพื้นสระน้้า

ท้ังหมด  จากรูปท่ี 40  จะเห็นได้ว่าเกษตรกรได้ท้าการไกล่คอนกรีตสดให้สม่้าเสนอเพื่อให้ได้

ความหนาพื้นเท่ากัน   หลังจากนั้นจะท้าการแต่งผิวหน้าคอนกรีตสดให้เรียบ โดยใช้ไม้เกลี่ย

ปาดคอนกรีตท้าการปรับระดับผิวหน้าพื้นให้มีระดับตรงตามท่ีต้องการ    หรือจะใช้ไม้

สามเหลี่ยมปาดหน้าคอนกรีตสดให้ได้ระดับ (รูปท่ี 40)   และปล่อยคอนกรีตให้แข็งตัว

ประมาณ 2 ชั่วโมง  จึงท้าการแต่งผิวหน้าคอนกรีตแบบขัดหยาบ เป็นการแต่งผิวหน้า

คอนกรีตให้เรียบ   และรูปท่ี 41  หลังจากเทคอนกรีตได้ 1 วัน พื้นจะมีสภาพท่ีแข็งตัว

สามารถรองรับน้้าหนักได้   



 

 
 

41 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง ระยะที ่2 ภาคเหนือ : จ.น่าน และ จ.สุโขทัย 

สนบัสนนุโดย :  สา้นกังานการวจิยัแห่งชาต ิ (วช.)  

 

 

  
  

  
รูปท่ี 39  ขั้นตอนการเทพื้นสระน้้าด้วยคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  
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รูปท่ี 40 เกษตรกรได้ท้าการแต่งผิวหน้าพื้นคอนกรีต 
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รูปท่ี 41  พื้นสระน้้าหลังจากปล่อยให้แห้ง 1 วัน 

6.5 การดาดผนงัคอนกรตีผสมน้า้ยางพารา    

 การดาดผนังสระน้้าโดยใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพารา  ท้าภายหลังจากการเทพื้นสระ

น้้าเรียบร้อยแล้ว  โดยท้าให้พื้นคอนกรีตแห้งอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้พื้นคอนกรีตแข็งตัว

สามารถรับน้้าหนักได้ สระน้้าท่ีสร้างขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเกษตรกรได้ท้าการดาดสระน้้า

ทีละด้าน  ดังรูปท่ี 42  ท้าการดาดผนังสระน้้าแต่ละด้าน โดยใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพารา 

ก้าหนดความหนาของผนังสระน้้า 7 เซนติเมตร  หลังจากท่ีท้าการดาดผนังคอนกรีตเสร็จจะ

ปล่อยให้คอนกรีตแห้งประมาณ 2 ชั่วโมง  จึงท้าการขัดแต่งผิวหน้าผนังคอนกรีตแบบขัด

หยาบเพื่อให้ผิวหน้าคอนกรีตเรียบ ดังรูปท่ี 43 โดยใช้ไม้เกลี่ยปาดคอนกรีตท้าการปรับ

ระดับผิวหน้าผนังคอนกรีตให้เรียบ  และปล่อยทิ้งไว้อีกประมาณ 1 ชั่วโมง จึงท้าการฉาบผนัง

คอนกรีตอีกครั้ง  
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รูปท่ี 42 เกษตรกรท้าการดาดผนังสระน้้า 
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รูปที ่43  เกษตรกรท้าการขัดแต่งผิวหน้าผนังสระน้้าแบบขัดหยาบ 
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6.6 การฉาบผนงัสระน้า้โดยใช้มอรต์า้ร์ผสมน้า้ยางพารา   

 การฉาบผนังสระน้้าโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้้ายางพารา  หลังจากท่ีได้มีการดาดผนังและ

ขัดแต่งผิวหน้าผนังคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนต่อไปจะต้องท้าการฉาบผิวหน้าผนัง

คอนกรีตเพื่อให้ผนังสระน้้าดูเรียบร้อยและป้องกันการรั่วซึมของน้้าได้อีกด้วย   ส้าหรับการ

ฉาบผนังสระน้้าจะใช้มอร์ต้าร์ผสมน้้ายางพารา  (จากผลงานวิจัย)  ได้น้ามาประยุกต์ใช้เป็น

วัสดุฉาบผนังสระน้้า   ซึ่งเกษตรกรได้ท้าการเตรียมส่วนผสมของมอร์ต้า ได้แก่  ทราย

ละเอียด  ปูนซีเมนต์ น้้า และน้้ายางพารา ดังรูปท่ี 44 โดยใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ต่อทราย 

เท่ากับ 1 : 2.5 (โดยน้้าหนัก) และใช้อัตราส่วนของน้้ายางพาราต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 

1%  โดยท้าการผสมปูนซีเมนต์และทรายในกระบะผสมปูน (รูปท่ี 44)   ผสมให้เข้ากันได้ท่ี 

หลังจากนั้นน้าน้้าและน้้ายางพาราผสมกัน  แล้วน้าไปเทลงในกระบะปูนโคนหรือผสมให้เข้ากัน

จะได้มอร์ต้าร์ผสมน้้ายางพาราตามที่ต้องการ   
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รูปที ่44  การเตรียมส่วนผสมของมอร์ต้าร์ผสมน้้ายางพารา 

เมื่อท้าการผสมมอร์ต้าร์ได้ท่ีเรียบร้อยแล้ว น้าไปฉาบผิวผนังสระน้้าให้มีความหนา

ประมาณ  5 – 7  มิลลิเมตร  โดยท้าการฉาบมอร์ต้าร์ผสมน้้ายางพาราให้ท่ัวผนังสระน้้าท้ัง 

4 ด้าน ดังรูปท่ี 45  ปล่อยให้มอร์ต้าร์แห้งประมาณ 30 นาที  หลังจากนั้นท้าการขัดผิวหน้า

ผนังสระน้้าอีกครั้งเพื่อให้ผนังสระน้้าเรียบและดูสวยงาน  ดังรูปท่ี 46 
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รูปท่ี 45  การฉาบผนังสระน้้าโดยใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพารา 
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รูปที ่46 ผนังสระน้้าฉาบด้วยมอร์ต้าร์ผสมน้้ายางพาราและได้ท้าการขัดผิวหน้าเรียบร้อย 

6.7  ตวัอยา่งสระน้า้คอนกรตีผสมน้า้ยางพารา  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง  

ได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้ท้าการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

ผลงานวิจัยและสาธิตการก่อสร้างสระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพาราให้กับชุมชนต่างๆ ดังนี้  
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1. องคก์ารบรหิารสว่นตา้บลซบัตะเคยีน อ.ชยับาดาล  จ.ลพบรุ ี (ป ี2560)   

        สระกักเก็บน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารารูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีขนาดความกว้าง 10 

เมตร  ความยาว 10 เมตร (วัดท่ีพื้นสระน้้า) และความสูง 1.5 เมตร  ดังแสดงในรูปท่ี 47          

ปริมาตรการกักเก็บน้้าสูงสุด 150 ลูกบาร์กเมตร  ส้าหรับใช้กักเก็บน้้าเพื่อการเกษตรส้าหรับ

แปลงเกษตรสาธิตขององค์การบริหารส่วนต้าบลซับตะเคียน  อ้าเภอชัยบาดาล  จังหวัด

ลพบุรี โดยมีพื้นท่ีแปลงเกษตร ประมาณ 20 ไร่  ปริมาณน้้าท่ีจะเข้าสู่สระน้้ามาจาก 2 แห่ง 

ได้แก่  บ่อบาดาลเป็นแหล่งน้้าใต้ดิน  และจากน้้าฝน   โดย อบต.ซับตะเคียน มีโครงการท่ีจะ

ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นท่ีแปลงเกษตร ภายใต้การสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ  และ

ท้าการสูบน้้าใต้ดินจากบาดาลไปกักเก็บไว้ในสระน้้าเพื่อให้เกษตรกรน้าน้้าจากสระน้้าไปใช้

ส้าหรับการเพาะปลูกต่อไป   

 

รูปที ่47  สระกักเก็บน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
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2. ศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรทฤษฏีใหม ่อบต.น้า้มวบ อ.เวยีงสา  จ.นา่น  (ป ี2562) 

        สระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพาราท่ีก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตร

ทฤษฏีใหม่ อบต.น้้ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน สระน้้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูความลาดแนวนอนต่อ

แนวดิ่ง 1 : 2  วัดท่ีขอบสระมีความยาว 10 เมตร ความกว้าง  7 เมตร  และความลึก 3 

เมตร  ปริมาตรการกักเก็บน้้า 150 ลูกบาศก์เมตร ดังรูป 48  ปริมาณน้้าไหลเข้าสระน้้ามา

จาก 2 แหล่ง คือ ในช่วงฤดูฝน อาศัยน้้าฝนกักเก็บไว้ในสระน้้าส้าหรับใช้เพื่อการเกษตรของ

การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่   ส้าหรับในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้งอาศัยน้้าจากระบบประปา

ภูเขาเข้ามากักเก็บไว้ในสระคอนกรีตผสมน้้ายางพารา ซึ่งระบบประปาภูเขาได้ท้าฝายขนาด

เล็กกั้นแม่น้้ามวบและต่อท่อประปาล้าเลียงน้้าเข้าสู่สระน้้า สระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง ท่ีสามารถน้าน้้าจากฝาย

น้้ามวบมากักเก็บไว้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคของชุมชนต่อไปในอนาคต 

 
  

รูปท่ี 48 สระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  อบต.น้้ามวบ         

อ.เวียงสา  จ.น่าน   
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3. ศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรทฤษฏีใหม ่ ต.ไกรใน  อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทัย  (ป ี2562) 

 สระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพาราท่ีศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ บ้าน

หนองกระทุ่ม  ต.ไกรใน อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย  สระน้้ามีความยาว 10 เมตร ความกว้าง  5

เมตร  และความลึก 2.5 เมตร  ปริมาตรการกักเก็บน้้า 125 ลูกบาศก์เมตร ดังรูป 49  การ

ใช้ประโยชน์จากสระน้้าที่ก่อสร้างขึ้นในศูนย์การเรียนรู้ ได้น้าไปใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวน

ครัว ต้นผลไม้ต่างๆ เช่น มะม่วง ล้าไย มะกอก ฝรั่ง ฯลฯ  และกักเก็บน้้าไว้ให้สัตว์เลี้ยง เช่น 

วัว ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ในช่วงฤดูแล้ง   

 
  

รูปท่ี  49  สระน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่      ต.ไกร

ใน  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย 
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เอกสารอา้งองิ 

 พีรวัฒน์ ปลาเงิน และ ชวน จันทวาลย์ (2562) “การศึกษาและพัฒนาคูส่งน้้าคอนกรีตผสมน้้ายางพารา

ส้าหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา”  วารสารวิชาการ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ปีที่ 17 (2562)    

 พีรวัฒน์  ปลาเงิน, สมศักด์ิ ชินวิกกัย และชวน  จันทวาลย์,  (2561)  “การพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้้า
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วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่ 25 (พ.ค. –ส.ค. 2561)  

 พีรวัฒน์  ปลาเงิน และ ชวน จันทวาลย์ (2561) “การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพารา

พัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง”  รายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  ส้านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

 พีรวัฒน์  ปลาเงิน และ ชวน จันทวาลย์ (2561) “คู่มือปฏิบัติงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสม

น้้ายางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง”  ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 พีรวัฒน์  ปลาเงิน  (2559),  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  “การศึกษาคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตผสม

น้้ายางพารา”   มหาวิทยาลัยสยาม 

 พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ชวน จันทวาลย์, สมพร พิบูลย์  และฐกลพัศ  เจนจิวัฒนกุล, (2559) “การถ่ายทอด

เทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้้ายางพาราในงานบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน” วารสารวิชาการ  โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า  ปีที่ 14 (2559)  

 พีรวัฒน์ ปลาเงิน, (2558),  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การประยุกต์ใช้น้้ายางพาราและดินซีเมนต์พัฒนา

สระน้้าต้านภัยแล้ง”  ส้านักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

 วราภรณ์ ขจรไชยกูล และ คณะ, (2554), เอกสารประกอบการบรรยาย “โครงการถ่ายทอดความรู้วิชาการ

พื้นฐานด้านยางพาราส้าหรับนักวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยยางพารา, วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 

2554 

 พีรวัฒน์ ปลาเงิน, (2549), รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การศึกษาการรั่วซึมของน้้าในแบบจ้าลองคลอง

ชลประทานผสมน้้ายางพารา”  RDG4850062V5, ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ  คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา, (2546), “ข้อก้าหนด

มาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างส้าหรับโครงสร้างคอนกรีต”  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
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ภาคผนวก ก. 

วสัดุใช้ผสมคอนกรตี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

55 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง ระยะที ่2 ภาคเหนือ : จ.น่าน และ จ.สุโขทัย 

สนบัสนนุโดย :  สา้นกังานการวจิยัแห่งชาต ิ (วช.)  

 

คอนกรตี  

คอนกรีต คือ วัสดุทีได้จากผสมกันของปูนซีเมนต์ ทราย หิน น้้า และสารผสมเพิ่มอื่นๆ  ใน

อัตราส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้คอนกรตีทีมีคุณลักษณะตามทีต้องการ  ในขณะที่คอนกรีตยังเหลวอยู่ จะ

ถูกเทลงในแบบหล่อเพ่ือให้ได้รูปทรงตามทีต้องการ เช่น เสา คาน พ้ืน ผนัง เป็นต้น   ส้าหรับคู่มือในเล่มนี้

เป็นการประยุกต์ใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราส้าหรับใช้เป็นคอนกรีตก่อสร้างสระน้้า ดังนั้นวัสดุผสม

คอนกรีตที่ใช้จะประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทราย หิน น้้า น้้ายางพาราชนิดพรีวัลคาไนซ์และสารผสมเพิ่ม

อื่นๆ   ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดของวัสดุต่างๆ ดังนี้  

 ปนูซเีมนต ์(Cement) 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement)  ปูนซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด 

ซ่ึงเป็นผลึกทีเกิดจากเผาส่วนผสมต่าง ๆ แล้วผสมกันเป็นเนื้อเดียว  ส่วนประกอบทางเคมีที่ส้าคัญของ

ปูนซีเมนต์ คือ แคลเซียม และอลูมิเนียมซิลิเกต ปูนซีเมนต์เมื่อผสมกับน้้า  จะเกิดปฏิกิริยาเคมี ทีเรียกว่า 

ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ซ่ึงจะท้าให้ปูนแข็งตัวมีคุณสมบัติในการเป็นตัวประสานวัสดุมวลรวมเข้า

ด้วยกัน ทางสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน (ASTM) และส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) ของประเทศไทย  ได้แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท  แต่การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในครั้งนี้ได้ใช้ปูนซีเมนต์ประเภท 1 (รูปที่ 1) ส้าหรับใช้ในการท้าคอนกรีตทีไม่

ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดา และใช้ในงานคอนกรีตตามปกติทั่วไป ทีไม่อยู่ในสภาวะ อากาศรุนแรง 

ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราทีพีไอสีแดง ตราพญานาคสีเขียว และตราเพชรเม็ด

เดียว   

 

รปูที ่1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 
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วสัดมุวลรวมละเอยีด  (Fine Aggregate) 

  วัสดุมวลรวมละเอียดคือวัสดุมวลรวมที่มีขนาดเล็กกว่า 4.5 มม.หรือเป็นเม็ดที่สามารถลอดผ่าน

ตระแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4 แต่ทั้งนี้จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.07 มม. วัสดุมวลรวมที่เล็กกว่า 0.07 

มม. เรียกว่า ฝุ่น (Silt หรือ Clay) วัสดุมวลรวมละเอียดท่ีใช้กันทั่วไป คือ ทรายหยาบ 

 

             รปูที ่2  ทรายละเอียด 

ทรายที่นา้มาผสมคอนกรีต เป็นชนิดทรายน้้าจืด สามารถแบ่งตามแหลง่ที่มาได้ 2 ชนดิ ได้แก่ 

ทรายแม่น้้า และทรายบก 

1. ทรายแม่น้้า เป็นทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้้าแล้วค่อยๆ ตกตะกอนสะสม

กลายเป็นแหล่งทรายที่มีขนาดใหญ่ น้้าหนักมาก จะตกตะกอนอยู่บริเวณต้นน้้า ส่วน

ทรายละเอียดนั้นถูกกระแสน้้าพัดพามารวมกันบริเวณท้ายน้้า 

2. ทรายบก  เป็นทรายที่เกิดจากการตกตะกอนที่ทับถมกันของล้าน้้าเก่า ที่แปรสภาพเป็น

พื้นดิน โดยมีซากพืชและสัตว์ทับถมกันบริเวณผิวหน้า ซ่ึงเรียกว่าหน้าดิน มีความหนา

ประมาณ 2 – 10 เมตร 

หมายเหต ุ

   ทรายที่ใช้จะต้องสะอาด  ปราศจากสารอนิทรีย์  และสิง่ไม่พึงประสงค์เจอืฝน  ให้เป็นไปตาม

คุณสมบัตติามาตรฐานวัสดขุองกรมชลประทาน 
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วสัดมุวลรวมหยาบ   

   วัสดุมวลรวมหยาบคือวัสดุมวลรวมที่มีขนาดตั้งแต่  4.5 มม. ขึ้นไป  หรือที่ไม่สามารถลอดผ่าน

ตะแกรงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4  ได้แก่ หินย่อย  กรวด (รูปที่ 3)  การเลือกใช้วัสดุมวลรวมหยาบที่จะ

น้ามาใช้ผสมคอนกรีตจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า ¼ ของส่วนที่แคบที่สุดของโครงสร้างคอนกรีตที่จะเท  

หรือต้องไม่ใหญ่กว่า 2/3 ของระยะช่องว่างระหว่างเหล็กเสริม หรือต้องไม่ใหญ่กว่า 1/3 ของความหนา

ของผนัง 

  

รปูที ่3 มวลรวมหยาบ รปูที ่4 น้้ายางพรีวัลคาไนซ ์

 

หนิยอ่ย : หินย่อยที่ใช้ผสมคอนกรตีนีต้้องเป็นหินที่โม่ดว้ยเครื่องจักร มีลักษณะรูปร่างเหลีย่ม

ค่อนข้างกลม ให้เปน็ไปตามคุณสมบัตติามมาตรฐานวัสดุของกรมชลประทาน 

  กรวด : กรวดที่ใช้ผสมคอนกรตีต้องเป็นกรวดที่มีลักษณะรูปรา่งค่อนข้างกลม มีสว่นแบนเรียว

น้อยให้เป็นไปตามคุณสมบตัิตามมาตรฐานวัสดุของกรมชลประทาน 

น้า้ทีใ่ชผ้สมคอนกรตี  (Mixing Water)  

  น้้าที่ใช้ผสมคอนกรีตควรเป็นน้้าที่สะอาด ปราศจากด่าง น้้ามัน วัชพืชเน่า และสารเจือปนอื่นๆ ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอนกรีต  จนท้าให้เกิดอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม  

ตามปกติแล้วน้้าประปา  น้้าจืดตามธรรมชาติส่วนใหญ่  ซ่ึงไม่มีส่วนผสมของน้้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน  

หรือโรงงานอุตสาหกรรม  จัดได้ว่าเป็นน้้าที่มีคุณภาพดีพอท่ีจะใช้ผสมคอนกรีตได้ดี 
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น้า้ยางพารา (พรวีลัคาไนซ)์ 

  น้้ายางพาราที่ใช้ผสมในวัสดุเคลือบผิว มอร์ต้า และคอนกรีต ใช้น้้ายางพรีวัลคาไนซ์ น้้ายางพรีวัล

คาไนซ์ (Prevulcanized latex) คือ น้้ายางที่วัลคาไนซ์ในสภาวะของเหลวและขึ้นรูปเป็นยางวัลคาไนซ์ได้

โดยไม่ต้องให้ความร้อนอีก น้้ายางพรีวัลคาไนซ์ยังคงสถานะเป็นของไหลและมีลักษณะทั่วไปเหมือนเดิม  

การวัลคาไนซ์จะเกิดขึ้นภายในอนุภาค  การพรีวัลคาไนซ์จะให้ความร้อนแก่น้้ายางคอมพาวด์ที่เหนือจุด

เดือดของน้้าในตู้ความดันแต่ต่อมาเนื่องจากมีการใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวสูงเป็นพิเศษ  จึงท้า

ให้การท้าน้้ายางพรีวัลคาไนซ์สามารถท้าได้ภายใต้ความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต่้ากว่า  100 องศา

เซลเซียส  
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ภาคผนวก ข. 

มาตรฐานและวธิกีารทา้งานสา้หรบัคอนกรตี 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

ข้อกา้หนดมาตรฐานวัสดแุละการก่อสรา้ง สา้หรับโครงสร้างคอนกรตี 
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มาตรฐานและวธิกีารทา้งานสา้หรบัคอนกรตี 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

ข้อกา้หนดมาตรฐานวัสดแุละการก่อสรา้ง สา้หรับโครงสร้างคอนกรตี 

 

  การที่จะให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่ดี จะต้องประกอบไปด้วยการเลือกใช้คอนกรีตประเภทที่

เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ และขั้นตอนการท้างานคอนกรีตที่ดี ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ว.ส.ท. ได้

แนะน้าวิธีการท้างานส้าหรับคอนกรีต จึงขอคัดลอกบางส่วนมาเป็นแนวทางการท้างานดังนี้ 

1. การลา้เลยีงคอนกรตี 

ในการล้าเลียงคอนกรีตที่ผสมแล้วต้องค้านึงถึงสภาพการล้าเลียงคอนกรีตว่าต้องระวังให้เนื้อ

คอนกรีตสม่้าเสมอ และไม่แยกตัวก่อนการเทลงแบบ โดยต้องป้องกันคอนกรีตจากสภาพแวดล้อมและ

ภูมิอากาศ เช่น  อุณหภูมิ ความร้อน และความชื้น เป็นต้น 

ขอ้แนะนา้  

     ควรใช้เวลาในการล้าเลียงคอนกรีตให้น้อยที่สุด โดยวิธีการที่เหมาะสมและประหยัดที่สุด เพื่อลด

ระยะเวลาในการเทคอนกรีตซ่ึงจะท้าให้คุณสมบัติของคอนกรีตไม่เปลี่ยนแปลงและสม่้าเสมอ นอกจากนั้น

เพื่อให้การล้าเลียง และการเทคอนกรีตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรวางแผนการเทคอนกรีตทุ ก

ครั้ง โดยค้านึงถึงสภาพของคอนกรีต ลักษณะของโครงสร้างที่จะเทคอนกรีต วิธีการล้าเลียง และวิธีการ

เทคอนกรีต  

2. วธิกีารลา้เลยีงคอนกรตี  

1) วิธีการล้าเลียงคอนกรีตที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานที่ผสมคอนกรีตและบริเวณที่จะท้าการเท

คอนกรีต โดยควรเลือกวิธีที่ไม่ท้าให้คอนกรีตแยกตัว ตามข้อพิจารณาดังต่อไปนี้  เมื่อที่ผสม

คอนกรีตอยู่ ในระดับเดียวกับบริ เวณที่ต้องการเทคอนกรีต  ควรใช้วิธีการล้าเลียงโดย

คนงาน  รถเข็น รถผสม  คอนกรีต สายพานล้าเลียง หรือคอนกรีตปั๊ม เป็นต้น 

2) เมื่อที่ผสมคอนกรตีอยูใ่นระดับสูงกว่าบรเิวณท่ีต้องการเทคอนกรตี ควรใช้วิธีการลา้เลียงโดย

ราง สายพานล้าเลยีง หรอืคอนกรตีปั๊ม เป็นต้น 

3) เมื่อที่ผสมคอนกรตีอยูใ่นระดับต่า้กว่าบริเวณท่ีต้องการเทคอนกรตี ควรใช้วิธีการลา้เลียงโดยใช้

รอก  ใช้ลิฟท์ รถเครน ทาวเวอร์เครน สายพานล้าเลียง หรือคอนกรีตปั๊ม เป็นต้น 
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4) เมื่อที่ผสมคอนกรตีอยูห่่างจากบริเวณท่ีตอ้งการเทคอนกรตี ต้องใช้วิธีการลา้เลียง โดยรถโมข่น

คอนกรตีมาสง่ที่หน่วยงาน และล้าเลียงต่อไปสูบ่ริเวณท่ีต้องการเทคอนกรตีด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม 

 

3. การเทคอนกรตี    

3.1 การเตรยีมเทคอนกรตี  สิ่งที่ควรเตรียมก่อนเทคอนกรตี มีดังต่อไปนี้ 

1) ต้องตรวจสอบปริมาณ และต้าแหนง่ของเหล็กเสริมให้ถกูต้องตามที่ออกแบบไว้ ตลอดจน

ตรวจสอบแบบเทคอนกรตีและอุปกรณ์อืน่ๆ ให้ถกูต้องตามแผนที่วางไว้ 

2) ตรวจสอบผนังของเครื่องมือล้าเลียง เครื่องมือเท และผนังด้านในของแบบเทคอนกรีต เพื่อไม่ให้มี

สิ่งสกปรกที่จะเข้าไปผสมกับคอนกรีตที่จะเท เช่น เศษดินโคลน หรือเศษไม้ เป็นต้น ผนังด้านใน

ของเครื่องมือและแบบเทคอนกรตีดังกล่าว ควรจะมีการท้าให้ชืน้ก่อนเพื่อป้องกันการดดูซับน้้าจาก

คอนกรีตที่ล้าเลียงหรือเท 

3) ในการเทหลุมหรือบ่อ ควรกา้จัดน้้าทีห่ลงเหลืออยูใ่นบอ่ก่อนทีจ่ะเทคอนกรีต และควรป้องกันไม่ให้

น้้าไหลลงไปในบ่อในขณะที่เทคอนกรตีหรือขณะที่เทเสรจ็แล้วใหม่ๆ 

  

3.2 การเทคอนกรตี  

ควรมีการวางแผนการเทคอนกรีตเพื่อให้สามารถเทได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพที่สุด โดยไม่

ก่อให้เกิดอุปสรรคต่องานที่ไม่เกี่ยวข้อง การเทคอนกรีตที่ดี คือการเทเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีส่วนผสม

สม่้าเสมอ ไม่มกีารแยกตัว และไม่เกิดรูพรุน   ไม่ควรเทคอนกรีตให้กระทบโดยตรงกับเหล็กเสริมหรือข้าง

แบบ ควรเทคอนกรีตลงมาตรงๆ และไม่ควรให้คอนกรีตไหลไปในแนวราบเป็นระยะทางไกล ยกเว้นในกรณี

ของคอนกรีตไหล ซ่ึงถูกออกแบบโดยมีการควบคุมการแยกตัว ถ้าพบว่ามีการแยกตัวของคอนกรีตหลัง

เริ่มการเทคอนกรีต จะต้องมีการแก้ไขทันที  ในกรณีที่แบ่งเทคอนกรีตต่อเนื่องกันเป็นชั้นๆ คอนกรีตที่เท

ใหม่ในชั้นบนควรเททับก่อนที่คอนกรีตชั้นล่างจะเริ่มก่อตัว 

   

3.3 การทา้ใหแ้นน่ 

  ในขณะที่ก้าลังเทคอนกรีตอยู่นั้น จ้าเป็นต้องท้าคอนกรีตให้แน่นโดยทั่วถึง โดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้มือ 

ใช้เครื่องเขย่า หรือจะใช้เครื่องตบแต่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้คอนกรีตที่แน่น มีการยึดหน่วงกับเหล็กเสริมดีและได้

ผิวเรียบรอบๆ เหล็กเสริม และสิ่งที่จะฝังติดในคอนกรีต และตามมุมของแบบหล่อควรจะท้าคอนกรีตให้

แน่นเป็นพิเศษ อาจจะใช้ฆ้อนเคาะภายนอกของแบบหล่อด้านข้างเพื่อช่วยกระจายคอนกรีตไปแทรกทุกๆ 
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มุมของแบบหล่อ แต่ไม่ควรจะท้ามากเกินไป เพราะจะท้าให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว โดยน้้าและส่วนที่

ละเอียดทั้งหลายจะเคลื่อนตัวขึ้นข้างบน น้้าที่ขึ้นมานี้มักจะรวมตัวอยู่ใต้เหล็กเสริมและใต้มวลรวมขนาด

ใหญ่ ซ่ึงจะท้าให้แรงยึดหน่วงน้อยลง และกลายสภาพเป็นร่องขึ้นจนน้้าสามารถไหลผ่านคอนกรีตได้ 

 การกระทุง้ดว้ยมอื  

     ส้าหรับคอนกรีตที่อยู่ในสภาพเทได้ ต้องใชเ้ครื่องมือกระทุ้งให้สดุความหนาของชั้นทีก่้าลงัเท และ

ควรกระทุ้งให้ถงึหรือเลยเข้าไปในชั้นคอนกรีตข้างใต้เป็นระยะประมาณ 10 ซม. การใชเ้กรยีงตบตรงหน้า

แบบหรอืใกล้ๆ กบัแบบตัง้ จะช่วยลดความขรุขระท่ีผิว และลดรูช่องว่างที่เกิดจากฟองอากาศด้วย 

     ส้าหรับการกระทุ้งคอนกรีตที่ค่อนข้างแหง้ด้วยมือ จะใชเ้ครื่องมือที่มผีิวหนา้เรยีบๆ และหนักตบ

ตรงผิวจนกระท่ังมอร์ตา้รห์รือซีเมนต์เพสต์ปรากฎเป็นแผ่นบางๆ ขึน้ที่ผิว ซ่ึงเป็นลักษณะที่แสดงว่า

ช่องว่างในมวลรวมนัน้ถูกซีเมนต์เพสท์แทรกเต็มหมดแลว้ 

  

 การเขยา่ดว้ยเครือ่ง  

โดยทั่วไปการเขย่าด้วยเครื่องมีผลดีคือ สามารถใช้กับกรณีท่ีไม่สามารถท้าให้แน่นด้วยการกระทุ้ง

ด้วยมือ ฉะนั้น การเขย่าด้วยเครื่องจะช่วยท้าให้คอนกรีตที่มีค่าการยุบตัวต่้าสามารถอัดตัวแน่นได้ในแบบ

หล่อที่ลึกและแคบ หรือบริเวณที่มีเหล็กเสริมหนาแน่นและมีระยะเรียงของเหล็กเสริมแคบมาก ในกรณี

คอนกรีตที่มีส่วนผสมเหลว 

 

4. การตกแตง่ผวิหนา้คอนกรตี 

  เพื่อท่ีจะให้ได้ผิวหน้าของคอนกรีตที่สวยงามและเป็นเนื้อเดียวกัน ควรเทคอนกรตีใหต้่อเนื่องกนั

ด้วยคอนกรตีที่มีส่วนผสมเหมือนกัน ใช้วัสดุผสมคอนกรตีประเภทเดียวกนัและใช้วธิีการเทคอนกรตีแบบ

เดียวกัน 

  

4.1 การตกแตง่ผวิหนา้คอนกรตีทีไ่มไ่ดม้กีารใชแ้บบหลอ่  

 โดยปกติผิวหน้าคอนกรีตที่ไม่ได้มีการใช้แบบหล่อจะหมายถึงผิวหนา้ของคอนกรตีในแนวราบ 

1) หลังจากท้าให้คอนกรตีแน่นและปาดผิวหนา้คอนกรตี เพ่ือให้ได้ระดบัและรูปรา่งทีต่้องการแล้ว ควร

รอให้น้้าที่เยิ้มออกจากคอนกรตีระเหยหรือถูกกา้จัดหมดก่อนทีจ่ะตกแตง่ผิวหน้าคอนกรีต แต่ไม่

ควรตกแตง่ผิวมากหรือนานเกินไป 

2) รอยแตกที่เกิดบนผิวท่ีตกแต่ง สามารถจะก้าจัดได้โดยการท้าใหแ้น่นหรือตกแตง่อกีครั้งก่อน

คอนกรตีเริ่มก่อตัว 



 

 
 

63 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง ระยะที ่2 ภาคเหนือ : จ.น่าน และ จ.สุโขทัย 

สนบัสนนุโดย :  สา้นกังานการวจิยัแห่งชาต ิ (วช.)  

 

3) ในกรณีท่ีต้องการผิวหนา้คอนกรีตที่เรียบและแนน่ สามารถท้าได้โดยกดเกรยีงลงบนผิวหนา้

คอนกรตีที่ตอ้งการตกแต่งให้ทั่ว 

4) ควรหลีกเลีย่งงานตกแตง่ผิวหน้าคอนกรีตในขณะที่ฝนตก 

  

4.2 การตกแตง่ผวิหนา้คอนกรตีทีม่กีารใชแ้บบหลอ่  

    1) โครงสร้างหรือองค์อาคารที่เป็นคอนกรตีเปลือย จะต้องมกีารควบคุมการคอนกรีตและการท้าให้

คอนกรตีแน่น เพ่ือให้ได้ผิวหน้าที่มีมอร์ตา้ร์ปกคลุมจนทัว่ 

    2) รอยสันหรือนูนบนผิวคอนกรตีควรได้รบัการกา้จัดเพื่อให้ได้ผิวหน้าคอนกรตีที่เรียบ ส่วนรูพรุน

หรือรอยแตกควรท้าการซ่อมแซมด้วยมอรต์า้รห์รือคอนกรีตที่มีส่วนผสมที่เหมาะสม โดยการสกัด

คอนกรตีส่วนที่ไม่แข็งแรงออก พรมน้า้ให้เปียกแล้วจงึซ่อมด้วยมอรต์้าร์หรือคอนกรตีที่เตรียมไว้ 

    3) ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกร้าวอยา่งรุนแรงเนื่องจากการหดตัว หรอืจากความแตกตา่งของอุณหภมูิ 

ต้องทา้การซ่อมแซมโดยวิธีท่ีเหมาะสม 

  

4.3 การตกแตง่ผวิหนา้ของคอนกรตีทีร่บัแรงขดัส ี  

ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีความตา้นทานแรงขัดสีสงู ควรใช้คอนกรีตที่มอีัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์

ต่้าและต้องทา้ให้แนน่เป็นอยา่งดี อีกทั้งต้องบม่ใหเ้พียงพอด้วย 

 

ขอ้แนะนา้ 

     โดยปกติผิวคอนกรีตประเภทนี้ หมายถึง ผิวถนน ผิวเขื่อน ทางน้้าล้น ท่อน้้า เป็นต้น การเพิ่ม

ความต้านทานต่อการขัดสีของคอนกรีต ท้าได้โดยใช้คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ต่้า ใช้มวล

รวมที่มีความแข็งแรงสงู เทและท้าให้แน่นอย่างดี และบ่มให้นานที่สุดเท่าที่จะท้าได้ การเพิ่มความต้านทานการ

ขัดสี อาจท้าได้โดยการใช้คอนกรีตพิเศษชนิดต่างๆ เช่น โพลิเมอร์คอนกรีต หรือคอนกรีตเสริมใยเหล็ก 

เป็นต้น 

 

5. การบม่คอนกรตี 

  คอนกรีตจ้าเป็นต้องได้รับการบ่มทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเท  และควรบ่มต่อไปจนกระทั่ง

คอนกรีตมีก้าลังอัดตามต้องการ หลักการทั่วไปของการบ่มที่ดีจะต้องสามารถป้องกันคอนกรีตไม่ให้เกิด

การสูญเสียความชืน้ไม่ว่าจะด้วยความรอ้นหรือลม ไม่ให้คอนกรตีรอ้นหรือเย็นมากเกินไป ไม่ให้สัมผัสกบั

สารเคมีท่ีจะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตและไม่ถูกชะล้างโดยน้้าฝนหลังจากเทคอนกรีตเสร็จใหม่ๆ  เป็นต้น 



 

 
 

64 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้้ายางพาราพัฒนาสระน้้าต้านภัยแล้ง ระยะที ่2 ภาคเหนือ : จ.น่าน และ จ.สุโขทัย 

สนบัสนนุโดย :  สา้นกังานการวจิยัแห่งชาต ิ (วช.)  

 

 

5.1 การบ่มเปียก 

     ในกรณีท่ัวไปคอนกรตีต้องได้รับการป้องกนัจากการสญูเสียความชื้นจากแสงแดดและลมหลังจาก

เสรจ็สิ้นการเทจนกระท่ังคอนกรีตเริ่มแข็งแรง และหลังจากคอนกรีตเริ่มแข็งแรงแล้ว ผิวหน้าของคอนกรีต

ที่สัมผัสกบับรรยากาศยงัตอ้งคงความเปยีกชื้นอยู่ ซ่ึงอาจท้าได้โดยการปกคลุมด้วยกระสอบเปียก

น้้า ผ้าเปียกน้า้ หรือฉีดน้้าให้ชุ่ม เป็นต้น 

    -  คอนกรีตทีใ่ช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ควรบ่มเปยีกติดตอ่กันอยา่งนอ้ย 7 วัน 

    -  คอนกรีตทีใ่ช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ควรบ่มอยา่งนอ้ย 3 วัน 

    -  ในกรณคีอนกรีตทีม่ีวัสดุปอซโซลานผสม ควรบ่มมากกว่า 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัชนิดและ

ปริมาณของวัสดุปอซโซลานที่ใช ้

  

ขอ้แนะนา้  

    คอนกรีตที่ไม่ได้รับการบ่มอย่างถูกต้องจะไม่มีการพัฒนาก้าลังเท่าที่ควรเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น

ต้องการน้้า  นอกจากนั้น  การสูญเสียความชื้นจากผิวหน้าของคอนกรีตที่ไม่ได้รับการบ่มจะท้าให้เกิด

การแตกร้าวด้วย กรณีใช้กระสอบหรือผ้าในการบ่มคอนกรีต  กระสอบหรือผ้าที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่มี

ความหนาพอสมควรเพื่อไม่ให้แห้งเร็วเกินไป  และต้องรดน้้าให้เปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาการบ่มด้วย โดย

ปกติ ควรบ่มคอนกรีตที่ใช้วัสดุปอซโซลานผสมแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนให้นานกว่าคอนกรีต

ธรรมดา เนื่องจากปฏิกริิยาปอซโซลานเป็นปฏกิิรยิาที่เกิดขึน้หลังปฏกิิริยาไฮเดรชั่น  แต่ถ้าใช้วัสดุปอซโซ

ลานปริมาณน้อย เช่น ไม่เกินร้อยละ 10-15 ของปริมาณวัสดุประสานทั้งหมด ก็อาจบ่มเช่นเดียวกับ

คอนกรีตธรรมดาก็ได้ 

  

6. การถอดแบบหลอ่และค้า้ยนั 

1) จะถอดแบบหลอ่และค้้ายนัออกได้กต็่อเมื่อคอนกรีตมีกา้ลังอัดเพียงพอท่ีจะสามารถรบัน้้าหนกัของ

คอนกรตีและน้า้หนักอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต่อไป 

2) ขั้นตอนและระยะเวลาในการถอดแบบและค้้ายัน ขึ้นอยูก่บัคุณสมบตัขิองปนูซีเมนต์ ส่วนผสม

ของคอนกรีต  ความส้าคญัของโครงสรา้ง ชนิดและขนาดของโครงสร้าง น้้าหนกัที่กระท้าต่อ

โครงสร้าง อุณหภูม ิ และอื่น ๆ  

3) กรณีโครงสร้างทั่วไปซ่ึงมิได้มีข้อกา้หนดระบุไว้ สามารถถอดแบบหล่อและค้้ายัน โดยมีค่ากา้ลังอัด

ของคอนกรีตขั้นต่้าดงัแสดงในตารางที ่ 1  
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สนบัสนนุโดย :  สา้นกังานการวจิยัแห่งชาต ิ (วช.)  

 

4) กรณีโครงสร้างทั่วไปซ่ึงมิได้มีข้อระบุไว้ และไม่มีผลทดสอบกา้ลังอดัของคอนกรตี ให้ใชร้ะยะเวลา

ถอดแบบและค้้ายันเร็วที่สุดดังตารางที ่  2  

 

ตารางที ่ 1 ก้าลังอดัขั้นต่า้ของคอนกรตีส้าหรบัการถอดแบบหล่อและค้้ายันของโครงสร้างทั่วไป 

ชนิดแบบหล่อของโครงสร้าง ก้าลงัอัดขัน้ต่า้ของคอนกรตี  

(กก./ตร.ซม.) 

แบบหล่อดา้นขา้งของ เสา คาน กา้แพง และฐานราก 50 

แบบหล่อท้องพืน้และคาน  140 

 

ตารางที ่ 2 อายขุั้นต่้าของคอนกรีตสา้หรบัการถอดแบบหล่อและค้้ายนัของโครงสรา้งทั่วไป   

ชนิดแบบหล่อของโครงสร้าง ก้าลงัอัดขัน้ต่า้ของคอนกรตี  

(กก./ตร.ซม.) 

แบบหล่อดา้นขา้งของ เสา คาน กา้แพง และฐานราก 2 

แบบหล่อท้องพืน้ 14 

แบบหล่อท้องคาน  21 
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สถานทีต่ดิตอ่ขอข้อมูลเพิม่เตมิ   

สถานทีต่ดิตอ่ :  ภาควชิาวศิวกรรมโยธาสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื   

   คณะวศิวกรรมศาสตร ์    

   มหาวิทยาลยัสยาม 

   เลขที ่38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้  เขตภาษเีจริญ     

   กรงุเทพมหานคร  10160 

 

โทรศพัท ์ :  02-867-8088  ตอ่  5128 

 

E-mail  :   pheerawat.pla@siam.edu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

สนบัสนนุโดย : ส ำนักงำนกำรวจิยัแหง่ชำต ิ(วช.) 


