
ดร.พรีวฒัน์ ปลาเงนิ

การใช้น ้ายางพาราในงานบ ารงุรักษาระบบชลประทาน ระยะท่ี 3

ภาคกลาง : จังหวัดลพบรุี และจังหวัดสิงห์บรุี

คู่มอื การปฏบิตังิาน

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ได้รับทนุอุดหนนุการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน 

ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพือ่การใช้ประโยชน์  ประจ าปี 2564

(การพฒันาชมุชนพึง่ตนเองตามแนวทางพระราชด าริ)

จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

คูม่อืการปฏบิัตงิาน  

การใชน้ำ้ยางพาราในงานบำรงุรกัษาระบบชลประทาน  ระยะที ่3 ภาคกลาง : 

จงัหวดัลพบุร ีและจงัหวัดสงิห์บุรี 

 

โดย 

ดร.พรีวฒัน์  ปลาเงนิ   

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

นายสมพร   พบิลูย์  

โรงเรยีนวดัยาง  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัสงิห์บรุี 

นายธนติ  บญุพนัธ์  

  โครงการสง่นำ้และบำรงุรักษาเขือ่นปา่สกัชลสทิธิ์  จงัหวดัลพบรุี   

 

ไดร้ับทนุอดุหนนุการทำกจิกรรมสง่เสรมิและสนบัสนนุการวจิยัและนวัตกรรม 

โครงการการยกระดับศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ตามเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื  

ภายใตโ้ครงการจดัการความรู้การวจิยัเพือ่การใชป้ระโยชน์  ประจำป ี2564 

(การพฒันาชมุชนพึง่ตนเองตามแนวทางพระราชดำร)ิ 

จากสำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

คำนำ 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้

น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน ระยะที่ 3  ภาคกลาง : จังหวัดลพบุรี และ

จังหวัดสิงห์บุรี”  เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการการ

ยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน   ภายใต้โครงการ

จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์  ประจำปี 2564  (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง

ตามแนวทางพระราชดำริ) 

คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำ

ยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย  ผลการสังเคราะห์

องค์ความรู้จากผลงานวิจัย  การเตรียมอัตราส่วนวัสดุและวิธีการผสมวัสดุเคลือบผิวคลอง  

มอร์ต้าร์  และคอนกรีตผสมน้ำยางพารา  ขั ้นตอนและวิธีการซ่อมแซมคูคลองส่งน้ำ

ชลประทาน  และการติดตามประเมินผลการใช้งานคลองส่งน้ำชลประทานหลังจากท่ีได้รับการ

ซ่อมแซมและบำรุงรักษา  คู่มือปฏิบัติงานฉบันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร  ผู้สนใจและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ต่อไป     

 
 

ดร. พรีวฒัน ์ ปลาเงนิ 

หวัหนา้โครงการ 

มถินุายน  2565 
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: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

สารบญั 

หวัขอ้  หนา้ 

1 

2  

3 

4 

5 

วัตถุประสงค์ 

ขอบเขต 

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย 

ลักษณะรอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ำชลประทาน 

วัสดุท่ีใช้ผสมซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้าร์  และคอนกรีตผสมน้ำยางพารา 

3 

3 

4 

9 

11 

6 วิธีการผสมซีเมนต์เพสต์  มอร์ต้าร์  และคอนกรีตผสมน้ำยางพารา  

6.1 การเตรียมอัตราส่วนวัสดุและวิธีผสมวัสดุเคลือบผิวคลอง   

6.2 การเตรียมอัตราส่วนวัสดุและวิธีผสมมอร์ต้าร์  

6.3 การเตรียมอัตราส่วนวัสดุและวิธีผสมคอนกรีต 

14 

14 

18 

22 

7 ขั้นตอนและวิธีการซ่อมแซมคูและคลองส่งน้ำชลประทาน 

7.1 ออกสำรวจคูและคลองส่งน้ำสำหรับใช้ในการซ่อมแซม 

7.2 การกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนในคูและคลองส่งน้ำ  

7.3 วิธีการผสมมอร์ต้าร์และวัสดุเคลือบผิวคลองในพื้นที่ไร่นา 

7.4 วิธีการซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองโดยใช้มอร์ต้าร์ 

7.5 วิธีการเคลือบผิวคลองส่งน้ำโดยใช้วัสดุเคลือบผิวผสมน้ำยางพารา  

7.6 การเปรียบเทียบก่อนและหลังการซ๋อมแซมคลองส่งน้ำ  

24 

24 

27 

32 

38 

41 

46 

 เอกสารอ้างอิง 51 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       
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สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

โครงการ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยใีชน้ำ้ยางพาราในงานบำรงุรกัษาระบบชลประทาน ระยะที ่3 

ภาคกลาง : จงัหวดัลพบรุี และจงัหวดัสงิห์บุรี 

1. วัตถปุระสงค์ 

1.1 เพื ่อจัดทำคู ่ม ือปฏิบัต ิงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้น ้ำยางพาราในงาน

บำรุงรักษาระบบชลประทาน  โดยแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแซมและ

บำรุงรักษาคลองชลประทาน 

1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองชลประทานที่แตกร้าวตาม

ผนังและท้องคลองส่งน้ำชลประทาน   

1.3 เพื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติซ่อมแซมคลองชลประทานได้

ด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย

สู่กลุ่มเป้าหมายในการนำไปใช้ประโยชน์    

2. ขอบเขต  

คู่มือการซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองชลประทานได้ทำการสังเคราะห์องค์ความรู ้จาก

ผลงานวิจัย  มีรายละเอียดดังนี้  

➢ ซีเมนต์เพสต์ผสมน้ำยางพารา หรือ วัสดุเคลือบผิวคลอง  มีส่วนประกอบดังนี้  

ปูนซีเมนต์  ผงเถ้าแกลบละเอียด  น้ำยางพารา และน้ำ  ใช้สำหรับเคลือบผิวคลองท่ี

ถูกกัดกร่อน และใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดเล็ก (1-5 มิลลิเมตร) ตาม

ผนังและท้องคูส่งน้ำและคลองชลประทาน 

➢ มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา ประกอบด้วยวัสดุดังนี้  ปูนซีเมนต์  ทรายละเอียด  น้ำ

ยางพารา และน้ำ  ใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดกลาง (6-20 มม.) 

ตามผนังและท้องคลองชลประทานหรือคูส่งน้ำ 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

➢ คอนกรีตผสมน้ำยางพารา  ประกอบด้วยวัสดุดังนี้  ปูนซีเมนต์  ทรายละเอียด  หิน

กรวด น้ำยางพารา และน้ำ  ใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดใหญ่และผนังคลองที่มีการ

ทรุดตัวซึ่งจะต้องมีดาดใหม่สามารถใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพาราดาดแทนคอนกรีต

ท่ัวไปได้   

3. ผลการสงัเคราะห์องค์ความรูจ้ากผลงานวจิยั  

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้

น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน ระยะที่ 3  ภาคกลาง : จังหวัดลพบุรี และ

จังหวัดสิงห์บุรี”   ได้ทำการสังเคราะห์องความรู้จากผลงานวิจัย ดังนี้   

1) โครงการ “การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้บำรุงรักษา

คลองชลประทาน”   

2) โครงการ “การพัฒนาสูตรมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมประสาน

รอยร้าวในคลองส่งน้ำชลประทาน”   

3) โครงการ “การพัฒนาคุณสมบัติทางกลและกายภาพของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา”   

 

จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของซีเมนต์เพสต์ผสมน้ำ

ยางพารา (วัสดุเคลือบผิวคลอง)  มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา  และคอนกรีตผสมน้ำยางพารา  

ได้อัตราส่วนที ่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลอง

ชลประทาน ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2  (รายละเอียดของการสังเคราะห์องค์ความรู้จาก

ผลงานวิจัยแต่ละโครงการอยู่ในภาคผนวก ก–ค)   

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

ตารางที ่1  ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยสำหรับนำไปใช้งาน 

โครงการ วัสดุส่วนผสม  อัตราส่วนผสมท่ีนำไปใช้งาน 

การพัฒนาวัสดุเคลือบผิว

คลอ งผสมน ้ ำ ย า งพ า ร า

สำหรับใช้บำรุงรักษาคลอง

ชลประทาน     

ซเีมนตเ์พสตผ์สมนำ้

ยางพารา  

ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ  ไ ด ้ แ ก่  

ปูนซีเมนต์ ผงเถ้าแกลบดำ  

น ้ ำ ย า ง พ า ร า  แ ล ะ น้ ำ    

 

• อัตราส่วนน้ำยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C)  5% 

• เถ้าแกลบดำ  5%  ของ

ปูนซีเมนต์ 

• อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.4-0.6 

การพัฒนาสูตรมอร ์ต ้าร์

ผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้

เป็นตัวเชื่อมประสานรอยรา้ว

ในคลองส่งน้ำชลประทาน   

มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา  

ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ ไ ด ้ แ ก่   

ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด  

น้ำยางพารา และน้ำ    

• อัตราส่วนน้ำยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C)  5% 

• อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อ

ทราย (1 : 2.5)  

• อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.4-0.6 

การพัฒนาคุณสมบัติทาง

ก ล แ ล ะ ก า ย ภ า พ ข อ ง

คอนกรีตผสมน้ำยางพารา      

คอนกรีตผสมน้ำยางพารา  

ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ ไ ด ้ แ ก่   

ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด 

หินกรวด น้ำยางพารา และ

น้ำ    

• อัตราส่วนคอนกรีต (ปูน : 

หิน : ทราย)  1: 2: 2.7 

โดยปริมาตร  

• อัตราส่วนเนื้อยางต่อ

ปูนซีเมนต์ (P/C)  1% 

• อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 

(w/c) 0.5-0.65 

หมายเหตุ   โดยปกติหนิและทรายที่ใช้ผสมมอรต์้าร์ และคอนกรตีจะอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง   แตใ่นทาง

ปฏิบตัิการใช้งานจริง อาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง ดงันั้นจึงกำหนดค่า w/c อยู่ระหว่าง 0.4 -

0.65   

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

ตารางที ่2 การนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้งาน 

ชื่อผลงานวิจยั อัตราส่วนผสม 

ที่นำไปใชง้าน 

ความเสียหายของคลองหรือคูส่งน้ำ 

ซเีมนตเ์พสตผ์สมนำ้ยางพารา 

 

นำไปใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดเลก็ 

เคลือบผิวคลองที่มีการกัดกร่อน  

 

 

ปูนซีเมนต์  10 กก. 

เถ้าแกลบ   0.5 กก. 

น้ำยางพารา 0.5 กก. 

น้ำ   4 - 5  กก. 

 

รอยกัดกร่อนท้องคลอง 

 

รอยแตกร้าวตามผนังคลองขนาดเล็ก 

  (1– 5 มม.) 

มอรต์า้รผ์สมนำ้ยางพารา 

 

นำไปซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามผนัง

และท้องคลองหรือคูส่งน้ำชลประทาน 

หรือนำไปยาแนวคูส่งน้ำแบบสำเร็จรูป

เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำตามรอย

ต่อคูส่งน้ำ 

ปูนซีเมนต์  10 กก. 

ทรายละเอียด  25 กก. 

น้ำยางพารา 0.5 กก. 

น้ำ   5 - 6  กก. 

 

 
 

 
รอยแตกร้าวตามผนังคลองขนาดกลาง  

(6–15 มม.)  



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

คอนกรตีผสมนำ้ยางพารา 

 

นำไปซ่อมแซมผนงัและท้องคลองที่มี

การทรุดตัวหรือยุบตัว และใช้ดาด

คลองส่งน้ำ 

ปูนซีเมนต์  50 กก. 

ทรายละเอียด  135 กก. 

หินกรวด  148  กก.  

น้ำยางพารา 0.83 กก. 

น้ำ  25 - 30  กก. 

 
 

 

ซ่อมแซมผนังคลองสง่น้ำทีม่กีารทรุดตัว

โดยใช้คอนกรีตดาดผนงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

4. ลกัษณะรอยแตกรา้วตามผนงัและทอ้งคลองสง่นำ้ชลประทาน       

ตารางที ่3  ลักษณะรอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ำชลประทาน 

ลักษณะการแตกร้าว รูปภาพประกอบ 

คลองที่มีการแตกร้าวตามผนังและมี

วัชพืชขึ้นตามรอยแตกร้าวมีตะกอน

ดินทับทมท้องคลองและมีรูโพรงที

เกิดในคอนกรีต 

 

ผนังคอนกรีตมีรอยแตกด้านข้าง

คลองส่งน้ำและโพรงบริเวณคันคลอง

และรอยแตกร้าวและการโก่งงอ   

 

 

 

คลองที ่มีรอยแตกทั ้งสองด้านของ

ผนังคอนกรีตต้องมีการอุดด้วยมอร์

ต้าร์ผสมน้ำยางพารา 

 

 

รอยแตกทัง้สองข้างของผนังคลอง 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

มีรอยแตกบริเวณส่วนเชื่อมต่อของ

ท่อรับน้ำถึงอาคารชักน้ำเข้านา   

 

 

 

 

การกัดกร่อนตามผนังและท้องคลอง

ส ่ งน ้ ำ เ น ื ่ อ ง จ ากความ เ ร ็ ว ขอ ง

กระแสน้ำและปริมาณความเข ้มข้

สารละลายซัลเฟสและกรดอะซิลิคท่ี

ปะปนมากับน้ำชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยแตกบริเวณท่อลอด 

รอยสึกกร่อนตามผนังคลอง 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

5. วัสดทุีใ่ชผ้สมซเีมนต์เพสต ์ มอร์ต้าร์  และคอนกรตีผสมนำ้ยางพารา  

1. ปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ในการผสมใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ประเภท 1 

และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.15 เล่ม 1  ปูนซีเมนต์ท่ีใช้

ต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ใหม่ (รูปท่ี 1)  ไม่เสื่อมคุณภาพ  และไม่เปียกชื้นหรือจับตัวเป็นก้อน 

  

รูปที ่1  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์         รปูที ่2  ทรายละเอียด 

หมายเหต ุ 

ในฤดูฝนห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เก็บไว้นานกว่า 1 เดือน ส่วนในฤดูแล้งห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่

เก็บไว้นานกว่า 3 เดือน นับอายุตั้งแต่โรงงานผลิต 

2. มวลรวมละเอียด  (ทราย) 

ทรายท่ีนำมาผสมมอร์ต้าร์และคอนกรีต เป็นชนิดทรายน้ำจืด สามารถแบ่งตาม

แหล่งท่ีมาได้ 2 ชนิด ได้แก่ ทรายแม่น้ำ และทรายบก (รูปท่ี 2) 

➢ ทรายแมน่ำ้ เป็นทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำแล้วค่อยๆ ตกตะกอนสะสม

กลายเป็นแหล่งทรายท่ีมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก จะตกตะกอนอยู่บริเวณต้นน้ำ ส่วน

ทรายละเอียดนั้นถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกันบริเวณท้ายน้ำ 

➢ ทรายบก เป็นทรายท่ีเกิดการตกตะกอนที่ทับถมกันของลำน้ำเก่า ที่แปรสภาพเป็น

พื้นดิน โดยมีซากพืชและสัตว์ทับถมกันบริเวณผิวหน้า ซึ่งเรียกว่าหน้าดิน มีความ

หนาประมาณ 2 - 10 เมตร 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

หมายเหต ุ

ทรายท่ีใช้จะต้องสะอาด  ปราศจากสารอินทรีย์  และสิ่งไม่พึงประสงค์เจือฝน  ให้

เป็นไปตามคุณสมบัติตามาตรฐานวัสดุของกรมชลประทาน 

3. มวลรวมหยาบ   

มวลรวมหยาบ (รูปที่ 3) ที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีตจะต้องมีขนาไม่ใหญ่กว่าของ

ส่วนที่แคบที่สุดของโครงสร้างคอนกรีตที่จะเท  หรือต้องไม่ใหญ่กว่า 2/3 ของระยะ

ช่องว่างระหว่างเหล็กเสริม หรือต้องไม่ใหญ่กว่า 1/3 ของความหนาของคลองชลประทาน 

หินย่อย : หินย่อยที่ใช้ผสมคอนกรีตนี้ต้องเป็นหินที่โม่ด้วยเครื่องจักร มีลักษณะรูปร่าง

เหลี่ยมค่อนข้างกลม ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุของกรมชลประทาน 

กรวด :  กรวดที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นกรวดที่มีลักษณะรูปร่างค่อนข้างกลม มีส่วน

แบนเรียวน้อยให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุของกรมชลประทาน 

 

           รปูที ่3 มวลรวมหยาบ 

4. น้ำยางพารา  

น้ำยางพาราที่ใช้ผสมในซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้าร์ และคอนกรีต ใช้น้ำยางพาราชนิดพ

รีวัลคาไนซ์ (Prevulcanized latex) ดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นน้ำยางที่วัลคาไนซ์ในสภาวะ

ของเหลวและขึ้นรูปเป็นยางวัลคาไนซ์ได้โดยไม่ต้องให้ความร้อนอีก น้ำยางพรีวัลคาไนซ์

ยังคงสถานะเป็นของไหลและมีลักษณะทั่วไปเหมือนเดิม  การวัลคาไนซ์จะเกิดขึ้นภายใน

อนุภาค  การ พรีวัลคาไนซ์จะให้ความร้อนแก่น้ำยางคอมพาวด์ที่เหนือจุดเดือดของน้ำใน

ตู้ความดันแต่ต่อมาเนื่องจากมีการใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีความว่องไวสูงเป็นพิเศษ จึง 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

ทำให้การทำน้ำยางพรีวัลคาไนซ์สามารถทำได้ภายใต้ความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ำ

กว่า 100 องศาเซลเซียส  เกษตรกรหรือผู ้ ท่ีสนใจสามารถซื ้อน้ำยางข้นหรือน้ำ

ยางพาราพร ี ว ั ลคา ไนซ ์ ได ้จ าก สถาบ ันว ิจ ัยยาง  การยางแห ่ งปร ะ เทศ ไทย 

www.raot.co.th หรือ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัทเอกชนได้  

  

รูปที ่4 น้ำยางพารา รูปที ่5  เถ้าแกลบดำ 

 

5. เถ้าแกลบดำ 

เถ้าแกลบดำเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการสีข้าวที่ใช้เถ้าแกลบเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่ง

ได้นำเถ้าแกลบมาอบไล่ความชื้น 24 ชั่วโมง  หลังจากนั้นนำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 

8 เพื่อแยกสิ่งประปนออก และนำเถ้าแกลบไปบดด้วยเครื่องลอสเองเจลลิส  หรือโดย

การตำให้ละเอียดและร่อนผงเถ้าแกลบผ่านตะแกรงเบอร์ 30 ซึ่งจะได้ผงเถ้าแกลบดำดัง

รูปท่ี 5 

 

6. น้ำผสมวัสดุเคลือบผิว มอร์ต้าร์ และคอนกรีต 

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาด ปราศจากด่าง น้ำมัน วัชพืชเน่า และสารเจือปนอื่นๆ 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของวัสดุเคลือบผิว มอร์ต้า และคอนกรีต 

http://www.raot.co.th/
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6. วิธกีารผสมซเีมนต์เพสต์  มอร์ตา้ร์  และคอนกรตีผสมนำ้ยางพารา  

การเตรียมน้ำยางพาราสำหรับใช้ผสมในซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้าร์ และคอนกรีต  เพื่อใช้

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองชลประทาน   มีขั้นตอนประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  

(1) การเตรียมส่วนผสม  (2)  วิธีการผสม  และ (3) วิธีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลอง

หรือคูส่งน้ำ    

6.1 การเตรยีมอตัราส่วนวสัดุและวธิีผสมซเีมนตเ์พสต ์ (วสัดเุคลอืบผิวคลอง) 

❖ วสัดุทีใ่ชเ้ปน็ส่วนผสมซเีมนตเ์พสต ์  

ส่วนประกอบของซีเมนต์เพสต์ผสมน้ำยางพารา  ได้แก่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้า

แกลบละเอียด น้ำยางพารา และน้ำ  ดังแสดงในรูปท่ี  6 

  

ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลน ประเภท 1 เถ้าแกลบละเอียด 

  

น้ำยางพรีวัลคาไนซ์ น้ำ 

รูปที ่6  ส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวคลอง 

❖ อตัราส่วนผสมของซเีมนตเ์พสต ์  

 จากผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย  ได้แนะนำอัตราส่วนผสม

ของซีเมนต์เพสต์ หรือวัสดุเคลือบผิวคลอง ดังนี้  อัตราส่วนน้ำยางต่อปูนซีเมนต์  (P/C)  



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

เท่ากับ 5%  และปริมาณเถ้าแกลบดำ  5% ของน้ำหนักปูนซีเมนต์  และอัตราส่วนของน้ำต่อ

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

การเตรียมส่วนผสมถ้าใช้ปูนซีเมนต์  1  กิโลกรัม ในการทำซีเมนต์เพสต์ผสมน้ำ

ยางพารา  ทำการเตรียม เถ้าแกลบ น้ำยางพารา และน้ำ  ดังแสดงในตารางที่ 4  

ตารางที ่4 ปริมาณวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ำยาง  (w/c =0.4) 

ปูนซีเมนต์ (กรมั) เถ้าแกลบ (กรัม) น้ำยางพารา (กรัม) น้ำ (กรัม) 

1000 50 50   400
* 

    

หมายเหตุ   จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำยางพาราชนิดพรีวัลคาไนซ์ พบว่าจะมีปริมาณเนื้อ

ยาง  60% (%TSC)  และส่วนที่เป็นน้ำ ประมาณ 40%  ดังนั้นในทางทฤษฏีน้ำยางพารา 50 

กรัม จะมีส่วนประกอบของน้ำ 20 กรัม จะต้องหักปริมาณน้ำที่จะต้องใช้จริงในการผสมออก 

20 กรัม (400-20 = 380) จะใช้น้ำท่ีผสมซีเมนต์เพสต์ เท่ากับ 380 กรัม  แต่ในทางปฏิบัติ

นั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคำนวณ จึงแนะนำให้ใช้ปริมาณน้ำที่คำนวณได้  400 

กรัม  

❖ ขัน้ตอนการผสมซเีมนตเ์พสต ์(วสัดเุคลอืบผวิคลอง) 

การผสมซีเมนต์เพสต์โดยการใช้มือ (Hand Mixing)  ประกอบด้วยขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมน้ำยางพารา  50 กรัม และน้ำสะอาด 400 กรัม ผสมน้ำและน้ำยางให้เข้า

กัน  และคนให้ทั่วเพื่อให้น้ำและน้ำยางผสมกันได้ทั่ว  ดังรูปท่ี 7 

2. เตรียมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ประเภท 1  จำนวน 1  กิโลกรัม (1000 กรัม) และ

ชั่งผงเถ้าแกลบดำ  50 กรัม  ทำการผสมปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบดำให้เข้ากันใน

ชามขนาดใหญ่  และก่อให้เป็นรูปกรวยโดยมีหลุมอยู่ตรงกลางกรวยนำน้ำและน้ำ

ยางที่ผสมเข้ากันดีแล้วเทลงในหลุม  (รูปท่ี 8) 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

 

   

รูปที ่7 ผสมน้ำยางและน้ำสำหรับใช้กับวัสดุเคลือบผิว 

  
รูปที ่8 ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบเข้าด้วยกัน 

3. ใช้เกรียงตักปูนซีเมนต์ที่ผสมเถ้าแกลบจากขอบด้านนอกใส่ลงในหลุมภายในเวลา 

30 วินาที  ท้ิงปูนซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบให้ดูดซึมน้ำและน้ำยางเป็นเวลา 30 วินาที  

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหย  ค่อยๆ  ใช้เกรียงตักปูนซีเมนต์รอบกรวย  (รูปท่ี 9) 

  

รูปที ่9 ผสมวัสดุเคลือบผิวคลอง 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

4. ใช้เกรียงผสมคลุกเคล้าให้เนื้อซีเมนต์เพสต์เข้ากันด้วยดี (รูปท่ี 10) และนำซีเมนต์

เพสต์ผสมน้ำยางไปฉาบตามผนังคลองหรือคูส่งน้ำ และอุดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก 

(1 – 5 มม.) ตามผนังและท้องคลองหรือคูส่งน้ำชลประทาน  

  

รูปที ่10 ซีเมนต์เพสต์ท่ีผสมเสร็จแล้ว 

สาธิตการผสมซีเมนต์เพสต์ผสมน้ำยางพาราให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน ระยะที่ 1 ภาคเหนือ : 

จังหวัดแพร่  ดังรูปที่ 11  และได้ให้เกษตรกรทำการผสมซีเมนต์เพสต์ด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้

งานซ่อมแซมคูหรือคลองส่งน้ำในพื้นที่ไร่นาของเกษตรกร 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 
 
 
 
 
 

  
รูปที ่11 สาธิตวิธีการผสมซีเมนต์เพสต์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 

 

  
รูปที ่11 (ต่อ) สาธิตวิธีการผสมซีเมนต์เพสต์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 

 

6.2 การเตรยีมอตัราส่วนวสัดุและวธิีผสมมอรต์า้ร ์

❖ วสัดุทีใ่ชเ้ปน็ส่วนผสมมอรต์า้ร ์

ส่วนประกอบของมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา  ได้แก่  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1  

ทราย น้ำยางพารา และน้ำ  ดังแสดงในรูปท่ี  12   

  



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

ปูนซีเมนต์ ประเภท 1 ทรายละเอยีด 

  

น้ำยางพารา น้ำสะอาด 

รูปที ่12  ส่วนผสมของมอร์ต้าร์ 

 

❖ อตัราส่วนของมอรต์า้รผ์สมน้ำยางพารา  

 กำหนดอัตราส่วนของมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา  กำหนดให้ใช้อัตราส่วนน้ำต่อ

ซีเมนต์ (w/c) อยู ่ระหว่าง 0.5 – 0.6  อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย 1 : 2.5  และ

อัตราส่วนของน้ำยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 5%   

การเตรียมส่วนผสมสำหรับปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม อัตราส่วน w/c เท่ากับ 0.5  ใน

การทำมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา จะต้องเตรียม ทราย น้ำยางพารา และน้ำ  ดังแสดงในตาราง

ท่ี 5  

ตารางที ่5 ปริมาณวัสดุต่างๆ  ที่ใช้เป็นส่วนผสมมอร์ต้าร์ผสมน้ำยาง 

w/c ปูนซีเมนต ์

(กรัม) 

ทราย 

(กรัม) 

น้ำ  

(กรัม) 

น้ำยาง  

(กรัม) 

0.5 1,000 2,500 500 50 

 

❖ วิธกีารเตรยีมมอรต์า้รผ์สมน้ำยางพารา  

การเตรียมมอร์ต้าร์ผสมน้ำยาง โดยใช้ปริมาณของส่วนผสมดังแสดงในตารางที่  5   

โดยการผสมดว้ยมอื (Hand Mixing) 

1. เตรียมน้ำยางพารา 50 กรัม และน้ำสะอาด 500 กรัม ผสมน้ำและน้ำยาง เข้า

ด้วยกันก่อนท่ีจะนำไปผสมปูนซีเมนต์และทราย  (รูปท่ี 13) 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

  

รูปที ่13  ผสมน้ำและน้ำยางสำหรับใช้กับมอร์ต้าร์ 

2. นำปูนซีเมนต์จำนวน 1000 กรัม และทรายจำนวน  2500 กรัม ลงในถังผสม 

คลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากนั้นก่อให้เป็นรูปกรวยโดยมีหลุม อยู่ตรงกลางกรวย (รูป

ท่ี 14) เทน้ำและน้ำยางท่ีผสมกันแล้วลงในหลุม (รูปท่ี 15) 

 

  

รูปที ่14  ผสมปูนซีเมนต์และทรายละเอียดเข้าด้วยกัน 

3. ใช้เกรียงตักปูนซีเมนต์ผสมทรายจากขอบด้านนอกใส่ลงไปในหลุมภายในเวลา  45 

วินาที ทิ้งปูนซีเมนต์และทรายให้ดูดซึมน้ำและน้ำยางเป็นเวลา 45 วินาที  หลังจากนั้น

ค่อยๆ ใช้เกรียงตักมอร์ต้าร์รอบกรวย 

4. ใช้มือที่สวมถุงมือยางผสมคลุกเคล้าให้มอร์ต้าร์ให้เข้ากันได้ท่ี  แล้วนำไปซ่อมแซมรอย

แตกร้าวตามผนังคลอง   

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

  

รูปที ่15  มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา 

สาธิตวิธีทำมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน ระยะท่ี 1 ภาคเหนือ : จังหวัดแพร่ 

ดังรูปท่ี 16   

 

  
  

  
  

 
 
 
 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 
 
 

  
รูปที ่16 สาธิตวิธีการผสมมอร์ต้าร์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 

6.3 การเตรียมอัตราส่วนวัสดุและวิธีผสมคอนกรีต    

❖ วัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีต 

ส่วนประกอบของคอนกรีตน้ำยางพารา  ได้แก่  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1   

หิน ทราย น้ำยางพารา และน้ำ  ดังแสดงในรูปท่ี  17   

 

รูปที ่17  วัสดุท่ีใช้ผสมคอนกรีต 

❖ การเตรียมคอนกรีตผสมน้ำยาง  

 การเตรียมส่วนผสมคอนกรีตใช้อัตราส่วนของวัสดุ ดังนี้  ปูนซีเมนต์  ทราย  หิน  

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

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

จะใช้วัสดุต่างๆ  ในการผสมคอนกรีตแต่ละครั้ง ดังตารางที่ 6  

ตารางท่ี 6 ปริมาณวัสดุต่างๆ  ที่ใช้เป็นส่วนผสมมอร์ต้าร์ผสมน้ำยาง 

ปูนซีเมนต์ 

(กิโลกรัม) 

ทราย 

(กิโลกรัม) 

หิน 

(กิโลกรัม) 

น้ำยางพารา 

(กิโลกรัม) 

น้ำ 

(กิโลกรัม) 

50 135 148 1 30 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  
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❖ วิธีการผสมคอนกรีต  

  การผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม หรือ โม่ผสมคอนกรีต เป็นเครื่องผสมที่ผสม

ครั้งละ 0.5 หรือ 1 ลบ.ม.  ตามที่เครื่องสามารถจุได้จะผสมคอนกรีตอย่างต่อ เนื่องส่วนมาก

จะออกแบบไว้ใช้กับงานเฉพาะ เช่น ใช้กับงานดาดคลองส่งน้ำ งานเทคอนกรีตพื้น และงาน

คอนกรีตขนาดเล็ก  เป็นต้น   ขั้นตอนการป้อนวัตถุดิบลงในโม่ผสมคอนกรีตทั่ว ๆ ไป   

เตรียมปริมาณวัสดุต่างๆ  ดังตารางท่ี 6  จะมีขั้นตอนดังนี้ 

▪ ผสมน้ำยางพาราและน้ำให้เข้ากันก่อน  

▪ เติม น้ำ+น้ำยาง  ประมาณ 10% ลงในเครื่องผสมเสียก่อน 

▪ ป้อนมวลรวม อันได้แก่หินและทราย เข้าเคร่ืองผสม 

▪ เริ่มเติมปูนซีเมนต์หลังจากป้อนมวลรวมเข้าไปแล้ว 10% 

เติมน้ำและน้ำยาง 80% ระหว่างการป้อนวัสดุอื่น ๆ และเติมน้ำและน้ำยาง 10% 

สุดท้าย  เมื่อป้อนวัสดุอื่น ๆ ท้ังหมดเข้าเคร่ืองแล้ว  (รูปท่ี 18)   
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รูปที ่18 ภาพตัวอย่างผสมคอนกรีตโดยใช้โม่ผสม 

7. ขัน้ตอนและวธิกีารซอ่มแซมคแูละคลองสง่นำ้ชลประทาน  

7.1  ออกสำรวจคแูละคลองสง่นำ้สำหรบัใชใ้นการซอ่มแซม  

คลองส่งน้ำที่เริ่มต้นจากแหล่งน้ำท่ีต้นน้ำของโครงการชลประทานเรียกว่า "คลองสง่น้ำ

สายใหญ่"  คลองส่งน้ำสายใหญ่เป็นคลองสำหรับนำน้ำไปใช้ในเขตโครงการทั้งหมด  จึงมี

ขนาดใหญ่กว่าคลองส่งน้ำสาย อื่นๆ   สำหรับคลองส่งน้ำที่สร้างแยกจากคลองส่งน้ำสาย

ใหญ่จะมีขนาดเล็กลงมา เรียกว่า "คลองซอย"  คลองซอยทำหน้าที่นำน้ำส่งไปยังพื้นท่ี

เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งของคลองนั้น  คลองส่งน้ำสายใหญ่อาจมีคลองซอยออกไปได้หลาย

สายตามความเหมาะสม   คลองส่งน้ำที ่สร้างแยกจากคลองซอยจะมีขนาดเล็กลงไปอีก 

เรียกว่า "คลองแยกซอย"  การมีคลองแยกซอยเพิ่มขึ้นจะทำให้ส่งน้ำได้แพร่กระจายท่ัวท้ังเขต

โครงการดีขึ้น  ซึ่งคลองซอยสายหนึ่งอาจมีคลองแยกซอยได้หลายสาย และที่คลองแยกซอย

อาจมีคลองส่งน้ำขนาดเล็ก ๆ เป็นคลองแยกซอยแยกออกไปอีกก็ได้  สำหรับระบบการ

กระจายน้ำในระดับไร่นา เรียกว่า “คูส่งน้ำ”  ทำหน้าที่รับน้ำจากคลองแยกซอยส่งน้ำไปยัง

แปลงเพาะปลูกต่าง ๆ ให้ทั่วถึง   

  เกษตรกรควรทำการสำรวจคูและคลองส่งน้ำชลประทาน และสังเกตรอยแตกร้าวตาม

ผนังคลองส่งน้ำชลประทาน  ได้ทำการออกสำรวจคลองส่งน้ำสายใหญ่และพบว่ามีการ

แตกร้าวตามผนังคลองเป็นแนวยาว     อย่างไรก็ตามการออกสำรวจคูและคลองส่งน้ำแนะนำ

ให้ออกสำรวจนอกฤดูกาลเพาะปลูก  หรือถ้าเป็นไปได้ออกสำรวจในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. – 
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 เม.ย.)  ซึ่งในช่วงนี้จะทำให้เห็นรอยแตกร้าวชัดเจนตามผนังคลองได้ชัดเจนและสามารถลงไป

ในคลองส่งน้ำได้ ดังรูปที่ 19 – รูปที่ 21  ได้ออกสำรวจคูส่งน้ำในแปลงนาของเกษตรกรจะ

เห็นได้ว่าจะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมคูส่งน้ำ 

  
  

  

รูปที ่19 การออกสำรวจรอยแตกร้าวคูส่งน้ำ  

 
 

  

  

รูปที ่19  การออกสำรวจคลองชลประทานสายใหญ่และคลองซอย   
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รูปที ่21  การออกสำรวจรอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ำ 
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7.2 การกำจัดวัชพชืและขุดลอกตะกอนในคแูละคลองสง่นำ้  

 คลองส่งน้ำท่ัวไปมีวัชพืชขึ้นปกคลุมและบางท่ีอาจมีตะกอนดินทับถมในคลองหรือคูส่ง

น้ำ   หลังจากที่สำรวจคูและคลองส่งน้ำแล้ว  หากพบว่ามีรอยแตกร้าวและการสึกกร่อนตาม

ผนังคูและคลองส่งน้ำจำเป็นต้องกำจัดวัชพืชและลอกตะกอนดินออกจากคลองหรือคูส่งน้ำ  

ดังรูปที่ 22  เกษตรกรได้ทำกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมคูส่งน้ำและทำการขุดลอกตะกอนในคู

ส่งน้ำ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมด้วยซีเมนต์เพสต์ (วัสดุเคลือบผิวคลอง) และมอร์ต้าร์ผสม

น้ำยางพารา   สำหรับรูปที่ 23 เป็นภาพคูส่งน้ำที่ได้ทำการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอน

ออกเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีรอยแตกร้าวในท้องคูส่งน้ำและการสึกกร่อนตามผนัง

และท้องคูส่งน้ำ   
 

  
  

  

รูปที ่22 เกษตรกรกำจดัวัชพืชและขุดลอกตะกอนในคูส่งน้ำ ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
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รูปที ่23 คูส่งน้ำที่ได้ทำการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนออกเรียบร้อยแล้ว 

 

 รูปที่ 24 เกษตรกรได้ทำการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนออกจากคลองแยกซอย 

จะเห็นได้ว่ามีตะกอนทับถมจำนวนมากและมีวัชพืชขึ้นตามคันคลองแยกซอย  จะส่งผล

กระทบต่อการไหลของน้ำในคลองแยกซอยในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก  ดังนั้นจำเป็นต้องทำการ 
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ขุดลอกตะกอนดินออกจากคลองแยกซอย  หลังจากที่ขุดลอกตะกอนออกเรียบร้อยแล้วทำ

การสำรวจรอยสึกกร่อนและรอยแตกร้าวตามผนังคลอง ดังรูปท่ี 25    

 

 

รปูที ่24  กำจัดวัชพชืและขุดลอกตะกอนในคลองแยกซอย ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

  
รูปที ่25 รอยแตกร้าวและการสึกกร่อนตามผนังคลองแยกซอย 

เกษตรกรได้ทำการกำจัดวัชพืชในคลองซอยและคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในพื้นที่ไร่นา ต.

โนนสำราญ และต.กุดตุ้ม อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  พบว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมและมีตะกอนทับถมใน

คลองส่งน้ำ เกษตรกรใช้จอบและเครื่องตัดหญ้าสำหรับตัดหญ้ารอบๆ คันคลอง  หลังจากนั้น

นำตะกอนออกจากคลองส่งน้ำ  ดังรูปท่ี 26  และรูปท่ี 27  
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รูปที ่26  เกษตรกรกำจัดวัชพืชในคลองซอย  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  

  
  

  
     รูปที ่27 เกษตรกรกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
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รปูที ่28  คลองส่งน้ำท่ีได้กำจัดวัชพืชและนำตะกอนออกแล้ว  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 

  
รปูที ่29  คลองส่งน้ำสายใหญ่ท่ีได้กำจัดวัชพืชและนำตะกอนออกแล้ว  ต.กุดตุม้  อ.เมือง  จ.ชัยภูม ิ
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รูปที่ 28 คลองส่งน้ำที่ได้กำจัดวัชพืชและนำตะกอนดินออกจากคลองส่งน้ำเรียบร้อย

แล้วในพื้นที่  อบต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ซึ่งมีความยาวประมาณ 400 เมตร  และ

รูปที่ 29  คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่กำจัดวัชพืชและลอกตะกอนออกเรียบร้อยแล้ว มีความ

ประมาณ 200 เมตร  พบว่ามีการสึกกร่อนตามผนังคลองส่งน้ำ และมีรอยแตกร้าวตามผนัง

และท้องคลองส่งน้ำ (รูปท่ี 29)  ซึ่งจะทำการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองและมอร์ต้าร์

ผสมน้ำยางพารา 

7.3  วิธกีารผสมมอรต์า้ร์และวสัดเุคลอืบผิวคลองในพืน้ทีไ่รน่า   

7.3.1  การผสมมอรต์า้รใ์นพืน้ทีไ่รน่า   

การซ่อมแซมคลองส่งน้ำในพื้นที่ไร่นาประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ซ่อมแซม

รอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ำโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา   และ  (2) ทำการ

เคลือบผิวคลองส่งน้ำโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ำยางพารา  สำหรับขั้นตอนการผสม

มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราเพื่อใช้ซ่อมแซมคูและคลองส่งน้ำในพื้นที่ไร่นา  ใช้อัตราส่วนมอร์

ต้าร์ผสมน้ำยางพารา  ดังตารางที่ 7   

ตารางที ่7  ส่วนผสมชองมอร์ต้าผสมน้ำยาง  (w/c =0.4-0.6) 

ปูนซีเมนต์ (กก.) ทราย (กก.) น้ำยางพารา (กก.) น้ำ (กก.) 

50 125 2.5  25 - 30
 

 

❖ ขั้นตอนการผสมมอร์ต้าร์ในพื้นที่ไร่นา  

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในภาคสนาม เช่น กระบะผสมปูน ,  ถังบรรจุน้ำ

ขนาดใหญ่, ถังขนาดเล็กใส่มอร์ต้าร์, จอบ, เกรียงปาดปูน และกระบอกอัดฉีดมอร์

ต้าร์ เป็นต้น  

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

  
(ก) ใช้จอบคนปนูซีเมนต์และทรายผสมให้เขา้กัน (ข) ทำร่องตรงกลางปูนและทรายที่ผสมเขา้ที่แล้ว 

  
(ค) เตรยีมนำ้และนำ้ยางพารา (ง) เทน้ำและนำ้ยางพาราลงในกระบะผสม 

  
(จ) ปล่อยใหน้้ำซึมเข้าเนื้อวัสดุ 2-3 นาท ี (ฉ) มอรต์้าร์ผสมน้ำยางพารา  

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



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

2) จัดเตรียมวัสดุสำหรับใช้ผสมมอร์ต้าร์ ดังนี้  ปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัม (1 ถุง = 6 

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

น้ำยางพารา 2.5 กิโลกรัม (ครึ่งถังปูน) 

3) เทปูนซีเมนต์ 1 ถุง ลงในกระบะผสมปูน แล้วเททรายละเอียด 15 ถังปูนลงในกระบะ

ผสมปูน ทำการผสมปูนและทรายให้เข้ากันโดยใช้จอบคนให้ท่ัว ดังรูป 30 (ก)   

4) เมื่อทำการผสมปูนและทรายเข้ากันดีแล้ว ทำร่องตรงกลางกระบะผสม (รูปท่ี 30 ข) 

5) เตรียมน้ำ 5 ถังปูน และน้ำยางพารา ครึ่งถังปูน  ผสมน้ำยางพาราและน้ำให้เข้ากัน 

ดังรูป 30 (ค)   

6) ทำการเทน้ำและน้ำยางพาราท่ีผสมกันแล้ว 3 ถัง ลงในกระบะผสมปูน ดังรูป 30 (ง)  

และปล่อยให้น้ำและน้ำยางพาราซึมเข้าเนื้อวัสดุผสมประมาณ 2 -3 นาที  ดังรูป 30 

(จ)   

7) ใช้จอบทำการคน ปูนซีเมนต์ ทราย น้ำและน้ำยางพาราให้เข้ากัน และทำการเตรียม

น้ำส่วนที่เหลืออีก 2 ถัง และทำการคนและผสมต่อให้เนื้อมอร์ตาร์ผสมเข้ากันได้ท่ี 

ดังรูป 30 (ฉ)   จะได้มอร์ตาร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับนำไปใช้ซ่อมแซมรอย

แตกร้าวตามผนังและท้องคลองส่งน้ำต่อไป  

7.3.2  วิธกีารผสมวสัดเุคลอืบผิวคลองในพืน้ทีไ่ร่นา   

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในภาคสนาม เช่น กระบะผสมปูน,  ถังบรรจุ

น้ำขนาดใหญ่, ถังขนาดเล็กใส่วัสดุเคลือบผิวคลอง, จอบ, เกรียงปาดปูน และ

ลูกกลิ้งทาสี เป็นต้น  

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

2) เตรียมวัสดุสำหรับใช้ผสมวัสดุเคลือบผิวคลอง ดังนี้  ปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัม 

(1 ถุง = 6 ถังปูน)  ผงเถ้าแกลบดำ 2.5 กิโลกรัม น้ำ 20 กิโลกรัม (4 ถังปูน)  

และน้ำยางพารา 2.5 กิโลกรัม (ครึ่งถังปูน)  

3) เทปูนซีเมนต์ 1 ถุง ลงในกระบะผสมปูน ตวงหรือชั ่งผงเถ้าแกลบดำ 2.5 

กิโลกรัม แล้วเทลงในกระบะผสมปูน ดังรูป 31 (ก)    ใช้จอบคนปูนซีเมนต์และ

เถ้าแกลบดำให้เข้ากัน (รูปท่ี 31 ข) 

4) เตรียมน้ำ 4 ถังปูน และน้ำยางพารา 2.5 กิโลกรัมหรือครึ่งถังปูน  ผสมน้ำ

ยางพาราและน้ำให้เข้ากัน ดังรูป 31 (ค)   

5) ทำการเทน้ำและน้ำยางพาราที่ผสมกันแล้ว 3 ถังแรก ลงในกระบะผสมปูน และ

ทำการคนวัสดุเคลือบผิวคลองและปล่อยให้น้ำและน้ำยางพาราซึมเข้าเนื้อวัสดุ

ผสมประมาณ 2 -3 นาที และทำการเติมน้ำและน้ำยางพาราอีก 1 ถัง ลงใน

กระบะผสมและคนให้เข้ากัน  ดังรูป 31 (จ)  จะได้วัสดุเคลือบผิวผสมน้ำ

ยางพาราสำหรับนำไปใช้เคลือบผิวคลองส่งน้ำในขั้นตอนต่อไป   

 
(ก) เตรยีมปูนซีเมนต์ 50 กก. และผงเถ้าแกลบดำ 2.5 กก. 

รูปที ่ 31  สาธิตวิธีการผสมวัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ำในพื้นที่ไร่นา ต.โนนสำราญ                

อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

  
(ข) ทำการผสมปูนซีเมนต์และเถา้แกลบให้เขา้กัน (ค) เตรยีมนำ้และนำ้ยางพารา 

  
(ง) เทน้ำและนำ้ยางพาราลงในกระบะผสม (จ) วัสดุเคลือบผิวคลองสง่น้ำ 

รูปที ่31 (ต่อ) สาธิตวิธกีารผสมวัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ำ 

รูปที ่ 32  สาธิตการผสมวัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ำในพื ้นที ่แปลงนาให้กับกลุ่ม

เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่   

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

  
  

  
  

  

รูปที ่32 สาธิตวิธีการผสมวัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ำในพื้นที่แปลงนา ต.ปงป่าหวาย        

อ.เด่นชัย  จ.แพร่                 

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

7.4 วิธกีารซอ่มแซมรอยแตกรา้วตามผนงัและทอ้งคลองโดยใชม้อรต์า้รผ์สมนำ้ยางพารา 

ขั้นตอนการซ่อมแซมรอยแตกร้าวโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา ดังนี้  

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามผนังและท้อง

คลองส่งน้ำ เช่น ถังปูน ขนาด 5 ลิตร, เกรียงปาดปูน, กระบอกอัดฉีดมอร์ต้าร์ 

และฟองน้ำ เป็นต้น  

2) ทำความสะอาดผนังคลองส่งน้ำที่รอยแตกร้าวให้เรียบร้อย ตามด้วยใช้ฟองน้ำชุบ

น้ำเช็ดให้สะอาด 

3) ทำการผสมมอร์ต้าร์ตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น  

4) ทำผนังคลองส่งน้ำท่ีแตกร้าวท่ีต้องการซ่อมแซมให้เปียก  ซึ่งสามารถใช้ฟองน้ำชุบ

น้ำและพรมน้ำให้ทั่วหรือใช้น้ำฉีดผนังคลองที่ต้องการซ่อมแซม 

5) ใช้เกรียงฉาบตักมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราอุดรอยแตก หรือใช้กระบอกอัดฉีด

มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราอุดรอยแตกตามผนังและท้องคลองส่งน้ำ (รูปที่ 33 และ

รูปที่ 34)  โดยเริ่มอัดฉีดมอร์ตาร์จากจุดที่มีรอยแตกขนาดใหญ่ที่สุดก่อน  อัด

มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราให้เต็มรอยแตกตามผนังและท้องคลองส่งน้ำ  และทำการ

ปาดแตกผิวให้เรียบได้ระดับเป็นผืนเดียวกัน  ดังรูปที่ 33  ช่างปูนสาธิตการใช้

มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราอุดรอยแตกตามผนังและท้องคลองส่งน้ำและให้เกษตรกร

ที ่เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  หลังจากนั ้นให้เกษตรกรทำการ

ซ่อมแซมรอยแตกตามผนังคลองด้วยตนเองในพื้นที่ไร่นา ต.โนนสำราญ อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ  และรูปที่ 34 เกษตรกรใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราซ่อมแซมรอยแตก

ตามผนังคลองส่งน้ำสายใหญ่  ต. กุดตุ้ม อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ    

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 
(ก)  ช่างปนูสาธิวิธกีารซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามผนังและท้องคลองโดยใช้มอรต์้าร์ผสมนำ้ยางพารา 

  
(ข) ใช้กระบอกอัดฉีดมอรต์า้ร์เข้ารอยแตกรา้ว (ค) สาธิตการซ่อมแซมรอยแตกร้าว 

  
(ง) สาธิตการซ่อมแซมรอยแตกร้าว (จ) เกษตรกรฝกึซ่อมแซมรอยแตกร้าว 

รูปที ่33 สาธิตการใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราซ่อมแซมรอยแตกร้าว ต. โนนสำราญ อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ  



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 
 

  
  

  
รูปที ่34 สาธิตการใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราซ่อมแซมรอยแตกร้าว ต. กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

7.5 วิธเีคลอืบผวิคลองสง่นำ้โดยใชว้สัดเุคลอืบผวิผสมน้ำยางพารา 

การเคลือบผิวคลองส่งน้ำจะทำการเคลือบผิวคลองหลังจากท่ีมีการซ่อมแซมรอยแตก

ตามผนังและท้องคลอง อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้มอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราที่ใช้ซ่อมแซม

รอยแตกร้าวได้แข็งตัว  หลังจากนั้นจึงทำการเคลือบผิวคลองส่งน้ำโดยใช้วัสดุเคลือบผิว

คลองผสมน้ำยางพารา  ซึ่งมีขั้นตอนการเคลือบผิวคลองส่งน้ำโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลอง

ผสมน้ำยางพารา  ดังนี้  

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการเคลือบผิวคลองส่งน้ำ ได้แก่ ถังปูน ขนาด 

5 ลิตร, เกรียงปาดปูน, ลูกกลิ้งทาสี และฟองน้ำ  

2) ทำความสะอาดผนังคลองส่งน้ำที ่ต ้องการเคลือบผิวโดยใช้ไม้กวาดหรือแปรง

ทองเหลืองขัดตามผนังคลองส่งน้ำเพื่อขจัดฝุ่นและเศษดินที่ติดตามผนังคลองออก

ก่อนที่จะทำการเคลือบผิวคลอง 

3) ทำการผสมวัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ำตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น  

4) ก่อนที่จะทำการเคลือบผิวคลองส่งน้ำรดน้ำผนังคลองที่ต้องการเคลือบผิวให้เปียก 

โดยจะใช้น้ำฉีดหรือน้ำราดตามผนังคลอง 

5) ใช้ลูกกลิ้งทาสีชุบวัสดุเคลือบผิวคลองที่ใส่ไว้ในถังปูน  แล้วทำการเคลือบผนังคลอง

ส่งน้ำโดยการกลิ้งไปมาหลายๆ รอบ จนเนื้อวัสดุเคลือบผิวติดกับผนังคลองส่งน้ำ  

หรือถ้าผนังคลองส่งน้ำที่มีการกัดกร่อนมากใช้เกรียงฉาบตักวัสดุเคลือบผิวคลอง

แล้วทำการฉาบทั่วผนังคลองให้เรียบ  ดังรูปท่ี 35 และ รูปท่ี 36 

สำหรับรูปที่ 37 และรูปที่ 38  เกษตรกรทำการเคลือบผิวคูส่งน้ำในพื้นที่แปลง ที่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จ.แพร่   

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

  
  

  
  

  
  

  
  

รูปที ่35 สาธิตการใช้วัสดุเคลือบผิวคลองในพื้นท่ีไร่นา  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 
  

  
  

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



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

  
  

  
  

  
  

  

รูปที ่ 37  เกษตรกรใชว้ัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ำในพื้นทีไ่ร่นา   

ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

  
  

  
   

  
รูปที ่38  เกษตรกรใช้วัสดุเคลือบผิวคลองส่งน้ำในพื้นที่ไร่นา  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ต.หนองบัว  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

7.6 การเปรยีบเทยีบกอ่นและหลงัการซอ่มแซมคลองสง่นำ้   

การเปรียบเทียบคลองส่งน้ำก่อนและหลังได้รับการซ่อมแซมโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ำ

ยางพาราและวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ำยางพารา  ซึ่งภาพคลองส่งน้ำก่อนที่ได้รับการ

ซ่อมแซมโดยมีการกำจัดวัชพืชเรียบร้อยแล้ว รูปที่ 39 เป็นคลองส่งน้ำชนิดคลองซอยใน

พื้นที่ อบต. โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ที่ได้รับการซ่อมแซมโดยใช้มอร์ต้าร์ผสมน้ำ

ยางพาราและตามด้วยเคลือบผิวคลองส่งน้ำโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ำยางพารา และ

รูปที่ 40  คลองส่งน้ำสายใหญ่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำจากแม่น้ำชีเข้าสู ่พื ้นที่เพาะปลูกของ

เกษตกร  เกษตรกรได้ทำการซ่อมแซมรอยแตกตามผนังคลองส่งน้ำสายใหญ่โดยใช้มอร์ต้าร์

อุดรอยแตกและทำการเคลือบผิวคลองส่งน้ำโดยใช้วัสดุเคลือบผิวคลอง   

  
  

  
กอ่นซอ่มแซม หลงัการซอ่มแซม 

รูปที ่39 เปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

  
  

  
  

  
  

  
กอ่นซอ่มแซม หลงัซอ่มแซม 

รปูที ่39 (ตอ่) เปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูม ิ



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

 

 
 

  

 

 

กอ่นซอ่มแซม หลงัซอ่มแซม 

รปูที ่40 เปรียบเทียบกอ่นและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

รูปท่ี 41 ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคูท่ีได้รับการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุ

เคลือบผิวคลองผสมน้ำยางพาราและมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราในพื้นที่โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษาแม่ยม จ.แพร่ และรูปท่ี 42 ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ

ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จ.ลพบุรี  พบว่าคูและคลองส่งน้ำก่อน

ได้รับการซ่อมแซมมีตะกอนทับถมในคลองส่งน้ำและวัชพืชต่างๆ ปกคลุมจำนวนมาก

เนื่องจากอยู่ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร   อย่างไรก็ตามคลองส่งน้ำท่ีได้รับ

การซ่อมแซมที่จังหวัดแพร่ ลพบุรี และชัยภูมิ  จะทำหน้าท่ีส่งน้ำชลประทานเข้าสู ่พื ้นท่ี

เพาะปลูกของเกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถลด

ปัญหาการรั่วซึมของน้ำในคลองส่งน้ำทำให้ต้นข้าวได้รับปริมาณน้ำอย่างเพียงพอ และ

เกษตรกรที่เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  สามารถท่ีจะนำองค์ความรู้ท่ีได้จากการอบรมไป

ซ่อมแซมคลองในพื้นที่ไร่นาของตนเองต่อไปในอนาคต    

 

 

รปูที ่41 เปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ต.ปงป่าหวาย  อ.เดน่ชัย  จ.แพร่ 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

 

  

ก่อนซ่อมแซม หลังซ่อมแซม 

  

ก่อนซ่อมแซม หลังซ่อมแซม 

รปูที ่42  เปรียบเทียบก่อนและหลังการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ต.หนองบัว  อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

                             เอกสารอา้งองิ 

 

o กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ , 2542, การบำรุงร ักษาและปฏิบัต ิการชลประทาน. สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ 

o บุรฉัตร ฉัตรวีระและทวิสัณห์ คงทรัพย์, 2545, ความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบดำ

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

o บุรฉัตร ฉัตรวีระและวัชรกร วงค์คำจันทร์, 2545, พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้า

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

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

ถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน”  วารสารวิชาการโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีท่ี 14 ฉบับที่ 14  

o พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ชวน จันทวาลย์ และสมศักดิ์ ชินวักกัย, 2560 “การพัฒนามอร์ต้าร์ผสม

น้ำยางพาราสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองชลประทาน”  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปี

ที่ 41  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 

o พีรวัฒน์ ปลาเงิน, ชวน  จันทวาลย์, 2562 “การศึกษาและพัฒนาคูส่งน้ำคอนเกรีตผสมน้ำ

ยางพาราสำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา”  วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปีท่ี 17 ฉบับที่ 17  

o พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ธวัชชัย  ตันชัยสวัสดิ์ และชวน จันทวาลย์, 2564 “การพัฒนาคูส่งน้ำ

เฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้ในระบบชลประทานแปลงนา”  วารสารวิจัยและพัฒนา 

มจธ. ปีที่ 44  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน   

o   พีรวัฒน์  ปลาเงิน, 2560  “การประยุกต์ใช้น้ำยางพาราและดินซีเมนต์พัฒนาสระน้ำต้านภัย

แล้ง”  วารสารวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีท่ี 25 ฉบับที่ 2  
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คุณสมบัติทางกลและกายภาพของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา”   นำเสนอมหาวิทยาลัยสยาม 

o   พีรวัฒน์  ปลาเง ิน , 2559,  “คู ่มือการใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน”  

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  
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สำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวในคลองส่งน้ำชลประทาน”  นำเสนอสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

o พีรวัฒน์ ปลาเงิน, 2557, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ำ

ยางพาราสำหรับใช้บำรุงรักษาคลองชลประทาน”  นำเสนอสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

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

และสนับสนุนการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบ

ชลประทาน”  นำเสนอสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

o วราภรณ์ ขจรไชยกูล และ คณะ, 2554, เอกสารประกอบการบรรยาย “โครงการถ่ายทอด

ความรู้วิชาการพื้นฐานด้านยางพาราสำหรับนักวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยยางพารา, 

วันที ่3 – 6 สิงหาคม 2554 

o สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2517, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์(มอก.109-2517), กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใชน้ ้ายางพาราในงานบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  ระยะท่ี 3 ภาคกลาง       

: จงัหวดัลพบุรี  และจงัหวดัสิงหบ์ุรี  

สนบัสนนุโดย  สำนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.)  

 

สถานทีต่ิดตอ่ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 

สถานที่ติดต่อ  : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ  อำเภอเมอืง  

 จังหวัดเชียงใหม่ 50200  

โทรศัพท์มือถือ  : 085-8138081  

E-mail  : pheerawat.p@cmu.ac.th  

 

 

 

 

 

 


