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Abstract

การศึกษาและพัฒนาคูสง่ น้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราสาหรับใช้
ในระบบชลประทานไร่นา ได้ทาการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางกลของคอนกรีต ผสมน้ า ยางพารา (พรีว ัลคาไนซ์ )
ใน
ห้อ งปฏิบัติการ ได้แก่ โครงสร้า งจุลภาคคอนกรีต ผสมน้ า ยางพารา
ความสามารถในการเทได้ กาลังรับแรงอัด กาลังรับแรงดึง ค่าโมดูลสั
ความยืดหยุน่ และการดูดซึมน้ าของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา โดย
กาหนดอัตราส่วนเนื้ อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%,
3%, 5%, 10% และ 15%
(โดยน้ าหนัก)
อัตราส่วนน้ าต่อ
ปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.5 และทาการทดสอบคุณสมบัติทางกลของ
คอนกรีตระยะเวลา 28 วัน พบว่าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อตั ราส่วน
เนื้ อยางต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 1% มีคุณสมบัติทางกลดีได้ค่ากาลัง
รับแรงอัด 244 กก./ซม2 กาลังรับแรงดึง 35 กก./ซม2 โมดูลสั ความ
ยืดหยุ่น 46 กก./ซม2 การดูดซึมน้ า ร้อยละ 1.0 จากผลการศึกษา
คุณสมบัตขิ องคอนกรีตในห้องปฏิบตั กิ ารจึงแนะนาให้ใช้อตั ราส่วนผสม
คอนกรี ต ส าหรับ น าไปใช้ งานในการหล่ อ คู ส่ ง น้ า คอนกรี ต ผสมน้ า
ยางพารา โดยใช้น้ ายางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1% (โดย
น้ าหนั ก) สาหรับปูนซีเมนต์ 50 กก. (1 ถุง) ประกอบไปด้ว ยวัส ดุ
ต่างๆ ดังนี้ ทราย 135 กก. หินกรวด 148 กก. น้ า 29.67 กก. และ
น้ ายางพรีวลั คาไนซ์ 0.83 กก. การศึกษาวิจยั ภาคสนามได้พฒ
ั นาคู
ส่งน้ า ผสมน้ ายางพาราแบบส าเร็จรูปและแบบดาดในที่ติดตัง้ ในพื้น ที่
แปลงนาของเกษตรกร ซึ่งมีขนาดของก้นคูส่งน้ า 0.40 ม. สูง 0.30 ม.
และความหนา 0.07 ม. การติดตามประเมินผลเบื้องต้นการใช้งานคู
ส่งน้ าในพื้นที่แปลงนา พบว่าปริมาณน้ าที่ไหลเข้า สู่พ้นื ที่แปลงนาจะ
ไหลได้สะดวกและเร็ว สามารถป้ องกัน การสูญ เสียน้ า เนื่ อ งจากการ
รัวซึ
่ มจึงทาให้ประสิทธิภาพการชลประทานเพิม่ ขึน้

Research and development of concrete ditch mixed with
rubber latex farm irrigation system. This study analyzed the
physical and mechanical properties of concrete mixed with
rubber latex (pre-vulcanized). The experiment was performed in
a laboratory to test the properties of the mixture in terms of
microstructure, workability, compressive strength, tensile
strength, flexural strength and water absorption of concrete. To
test the performance polymer and cement (P/C) were mixed in
different proportions of 0%, 1%, 3%, 5%, 10% and 15% by
weight to prepare the solution and was further added to concrete.
Water and cement were mixed in the proportion of 0.5 (w/c) and
the strength of the structure was tested after 28 days. The
results indicated that the polymer cement ratio (P/C) of 1% gives
the best performance with 244 ksc compressive strength, 35 ksc
tensile strength, 46 ksc flexural strength and 1% water
absorption of concrete. Thus this study recommends that
polymer cement ratio (P/C) of 1% by weight is most suitable for
construction of concrete ditches. The material used in
construction of irrigation ditch was consist of Portland cement 50
kg, sand 135 kg, gravel 148 kg, water 29.67 kg and rubber latex
0.83 kg. For field research precast concrete lining ditch having
the bottom width of 0.4 m, height 0.3 m and thickness 0.07 m
were constructed using the recommended mixture. The
preliminary evaluation of the ditches in the field also indicates
that these ditches allow water to flow quickly and easily.
Reduction in the seepage loss the irrigation efficiency has
improved significantly.
Keywords: irrigation ditch, rubber latex, concrete, farm irrigation
system
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1. บทนา
คูส่งน้ า ชลประทานในพื้ น ที่แ ปลงนานั บ ได้ว่ า เป็ น องค์ประกอบ
ส าคัญ อย่ า งยิ่งส าหรับ โครงการชลประทาน เนื่ อ งจากโครงการ
ชลประทานทาหน้ าที่จดั สรรน้ าไปให้กับเกษตรกรเพื่อการเพาะปลูก
และคูสง่ น้ าก็ทาหน้าที่ลาเลียงน้ าจากคลองหลักเข้าสูพ่ ้นื ที่เพาะปลูกของ
เกษตรกร ถ้าหากคูสง่ น้ าชลประทานเป็ นคูดนิ จะทาให้เกิดการสูญเสีย
น้ า เนื่ อ งจากการรั ่วซึม และป จั จุบ ันคูส่งน้ าที่ดาดด้ว ยคอนกรีตก็ม กั
ประสบกับ ปญั หาการแตกร้า วตามผนั งและท้อ งคูส่งน้ า ทาให้เกิดการ
รัวซึ
่ มของน้ า ทาให้ปริมาณน้ าที่ส่งเข้าไปสู่พ้นื ที่เพาะปลูกได้อย่างไม่
ทัวถึ
่ ง แต่อย่างไรก็ตามการที่จะให้คูส่งน้ า ทาหน้ าที่ได้อย่างสมบูรณ์
แบบนัน้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่ทาได้งา่ ย เนื่องจากคูสง่ น้ าชลประทานที่ดจี ะต้อง
มีพ้นื ฐานมาจากการออกแบบและก่อสร้างที่ถูกต้องในด้านวิศวกรรมมี
ความเหมาะสมในด้ า นเศรษฐกิ จ รวมถึ ง มีก ารดู แ ลซ่ อ มแซมและ
บารุงรักษาอย่างทัวถึ
่ งขณะใช้งาน ในปจั จุบนั คูส่งน้ าที่สร้างขึ้นมักเป็ น
คลองดินธรรมดาหรือคูดาดด้วยคอนกรีต แต่คูส่งน้ าทัง้ คูดนิ และคูดาด
ด้วยคอนกรีตจะประสบปญั หาต่างๆ ดังนี้ คูดนิ เมื่อใช้งานไปนาน ๆ
ทาให้เกิดการทับถมของตะกอนและมีโอกาสตื้นเขินได้ง่าย นอกจากนี้
ยังก่อให้เกิดการสูญเสียเนื่องมาจากการรัวซึ
่ มและการพังทลายของคัน
คูดิน ส่ งน้ า ส่งผลให้ปริม าณน้ า ที่ จะส่ง เข้า ไปในพื้น ที่เ พาะปลูกลด
น้อยลง สาหรับคูดาดคอนกรีต เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ งมักประสบกับ
ปญั หาการแตกร้าวตามผนัง (รูปที่ 1) ทาให้เกิดการรัวซึ
่ มของน้ า และ
เกิดโพรงใต้ผนังคูส่งน้ าและทาให้เกิดการทับถมของตะกอนและทาให้
ปริ ม าณน้ า ที่ ส่ง เข้า ไปสู่พ้ื น ที่ เพาะปลูก ได้อ ย่ า งไม่ท ัว่ ถึ งและส่ง ผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช

ยางพาราชนิ ด พรีว ัลคาไนซ์ ม ีคุณ สมบัติดีท นทานต่ อ ความร้อ นและ
สภาวะแวดล้อมในธรรมชาติได้ดกี ว่า น้ ายางพาราธรรมชาติ [6] การ
ศึกษาวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ (1) ศึกษาคุณสมบัติท างกลและทาง
กายภาพของคอนกรีต ผสมน้ า ยางพารา (2) พัฒนาคูส่งน้ า คอนกรีต
ผสมน้ ายางพาราดาดในที่สาหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา
2. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
2.1 วัสดุ
1. ปูนซีเมนต์ ใช้ปนู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
2. ทราย : เป็ นทรายแม่น้ าที่มขี นาดคละได้มาตรฐาน ASTM
C33 [7] ค่าความถ่วงจาเพาะที่สภาพอิม่ ตัวผิวแห้งเท่ากับ 2.55 และค่า
การดูดซึมน้ าร้อยละ 1.92 โดยน้ าหนัก
3. หิน : เป็ นหินปูนสาหรับงานก่อสร้างตามท้องตลาด มีขนาด
โตสุด 25 มม. ขนาดคละได้มาตรฐาน ASTM C33 [7] ซึ่งมีค่าความ
ถ่วงจาเพาะที่สภาพอิม่ ตัวผิวแห้งเท่ากับ 2.71 และค่าการดูดซึมน้ าร้อย
ละ 0.95 โดยน้ าหนัก
4. น้ า : ใช้น้ าประปามีคา่ ความเป็ นกรดด่างประมาณ 7
5. น้ ายางพาราชนิ ดพรีวลั คาไนซ์ [8] : น้ ายางที่วลั คาไนซ์ใน
สภาวะของเหลวและขึน้ รูปเป็ นยางวัลคาไนซ์ได้โดยไม่ตอ้ งให้ความร้อน
อีก น้ ายางพรีวลั คาไนซ์ยงั คงสถานะเป็ นของไหลและมีลกั ษณะทัวไป
่
เหมือนเดิม การพรีวลั คาไนซ์จะให้ความร้อนแก่น้ ายางคอมพาวด์ท่ี
เหนื อ จุดเดือ ดของน้ า ในตู้ค วามดัน แต่ ต่ อ มาเนื่ อ งจากมีการใช้ส าร
ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ม ีค วามว่ อ งไวสู ง เป็ น พิ เ ศษ จึง ท าให้ก ารท าน้ า
ยางพรีวลั คาไนซ์สามารถทาได้ภายใต้ความดันบรรยากาศทีอุณหภูม ิ
ต่ากว่า 100 องศาเซลเซียล
2.2

รูปที่ 1 ลักษณะการแตกร้าวตามผนังคูสง่ น้ าชลประทาน [1]
จากผลการศึกษาวิจยั ประยุกต์ใ ช้น้ า ยางพาราในงานบ ารุ งรักษา
ระบบชลประทาน พีรวัฒน์ และคณะได้ทาการศึกษาคุณสมบัติทางกล
ของมอร์ ต้า ร์ผ สมน้ า ยางพาราส าหรับ ใช้ซ่อ มแซมรอยแตกร้า วคลอง
ชลประทาน [1,2] การประยุกต์ใช้น้ ายางพาราผสมดินซีเมนต์สาหรับใช้
เป็ นวัสดุส ร้า งสระเก็บ กักน้ า [3] และการศึกษาการรัวซึ
่ ม ของน้ า ใน
แบบจาลองคลองชลประทานผสมน้ ายางพารา [4] พบว่าการใช้น้ า
ยางพาราในปริมาณที่เหมาะสมผสมในมอร์ต้าหรือคอนกรีต จะทาให้
มอร์ตา้ ร์หรือคอนกรีตมีคณ
ุ สมบัตทิ างกลที่ดี เช่น การรับแรงดึงและแรง
ดัดจะสูงกว่ามอร์ต้าร์หรือคอนกรีตที่ไม่ผสมน้ ายางพารา และที่สาคัญ
พบว่าสามารถป้องกันการรัวซึ
่ มของน้ าได้ดกี ว่ามอร์ตา้ ร์หรือคอนกรีตที่
ไม่ผสมน้ ายางพารา [5] ดังนัน้ การศึกษาวิจยั นี้ จงึ ได้มแี นวคิดในการ
พัฒ นาคอนกรี ต ผสมน้ า ยางพาราชนิ ด พรี ว ัลคาไนซ์ เนื่ อ งจากน้ า

สัดส่วนของคอนกรีต
การก าหนดสัด ส่ ว นของคอนกรี ต ที่ ใ ช้ ห ล่ อ ตั ว อย่ า งทดสอบ
คุณสมบัตทิ างกลและใช้เป็ นอัตราส่วนผสมของวัสดุสาหรับดาดคูส่งน้ า
แบบในและคูสง่ น้ าแบบสาเร็จรูป โดยกาหนดอัตราส่วนคอนกรีต คือ 1
: 2.7 : 3 โดยปริมาตร (ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน) และอัตราส่วนของ
น้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.60 ดังนัน้ สาหรับคอนกรีตไม่ผสมน้ า
ยางพารา สาหรับปูนซีเมนต์ 50 กก. (1 ถุ ง) จะใช้วสั ดุต่างๆ ดังนี้
ทราย 135 กก. หินกรวด 148 กก. น้ า 30 กก.
2.3 การกาหนดปริ มาณน้ ายางผสมในคอนกรีต
การศึ ก ษาได้ ก าหน ดอั ต ร าส่ ว นเนื้ อยางต่ อ ปู น ซี เ ม น ต์
(Polymer/Cement Ratio , P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10%
และ 15% โดยน้ าหนัก การเตรียมปริมาณน้ าและน้ ายางสาหรับใช้ผสม
คอนกรีต แสดงในตารางที่ 2 ปริมาณน้ ายางที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ที่
อัต ราส่วนเนื้ อ ยางต่ อ ปูนซีเมนต์ (P/C) ต่ างๆ ซึ่งถ้า ใช้ ปูน ซีเมนต์
จานวน 50 กก. และอัตราส่วน P/C เท่ากับ 1% จะได้ปริมาณเนื้ อยาง
0.5 กก. น้ ายางพรีวลั คาไนซ์ มีค่า D.R.C. (Dry Rubber Content %
by Weight) เท่ากับ 60% ดังนัน้ ในน้ ายางพารา 1 กก. ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ เ ป็ น เนื้ อ ยาง 0.60 กก. และส่ ว นที่ เ ป็ น น้ า 0.40 กก. ดัง นั ้น
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ปริมาณน้ ายางที่จะใช้ผสมคอนกรีตสาหรับปูนซีเมนต์ 50 กก. จะใช้น้ า
ยางเท่ากับ 0.83 กก. และน้ าที่จะใช้ในการผสมคอนกรีต 29.66 กก.
ตาราง 2 กาหนดอัตราส่วนของน้ าและน้ ายางที่ใช้ผสมคอนกรีตที่ใช้
ปูนซีเมนต์ 50 กก. [4]
P/C ปริมาณเนื้อ ปริมาณน้ ายางพรีวลั
ปริมาณน้ าทีใ่ ช้ผสม
ยาง (กก.)
คาไนซ์ (กก.)
คอนกรีต (กก.)
0%
0
0
30
1%
0.5
0.83
29.66
3%
1.5
2.5
29.25
5%
2.5
4.16
28.33
10%
5.0
8.33
26.66
15%
7.5
12.5
25
2.4 โครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา

2.5.2 การทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
การทดสอบหากาลังรับแรงอัดของคอนกรีต เป็ นการทดสอบหาค่า
ความต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ โดย
กาหนดคอนกรีตผสมน้ ายางพารา ดังนี้ ปริมาณเนื้ อยางต่อปูนซีเมนต์
(P/C)
เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10% และ 15% ทาการหล่อ
ตัวอย่างคอนกรีตผสมน้ ายางพารารูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15 ซม. x 15
ซม. x 15 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C39 [10] และบ่ม ตัวอย่า ง
คอนกรีตผสมน้ ายางพารา ที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน จานวนชิ้นงาน
ตัวอย่างทดสอบกรณีละ 3 ตัวอย่าง รวมทัง้ หมด 18 ตัวอย่าง หลังจาก
นั ้น น าชิ้ น ตัว อย่ า งทดสอบให้อ ยู่ ใ นแนวศู น ย์ ก ลางของน้ า หนั ก กด
จนกระทังชิ
่ ้นตัวอย่างทดสอบถึงจุดประลัยบัน ทึกค่าน้ าหนักกดสูงสุดที่
ชิ้นตัวอย่างทดสอบสามารถรับได้ (รูปที่ 3) พร้อมทัง้ บันทึกรูปลักษณะ
การแตกของชิ้นตัวอย่างทดสอบและคานวณหาความต้านทานแรงอัด
ของชิ้นตัวอย่างทดสอบดังสมการที่ 1

การศึกษาโครงสร้า งทางจุลภาคของคอนกรีต ผสมน้ า ยางพารา
ด้ว ยเทคนิ ค กล้อ งจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่อ งกราด (Scanning
Electron Microscopy : SEM) เป็ นกล้องจุลทรรศน์ อิเล็คตรอนชนิ ด
หนึ่ง ที่ถ่ายภาพชิ้นงานโดยอาศัยหลักการกราดไปบนพื้นผิวตัวอย่าง
มอร์ตา้ ร์ดว้ ยลาอิเล็คตรอนที่มพี ลังงานสูงที่ถูกปล่อยจากแหล่งกาเนิ ด
เมื่ออิเล็คตรอนกระทบกับ ผิวมอร์ ต้าร์ท่ปี ระกอบไปด้วยอะตอมต่างๆ
จะปล่อ ยสัญ ญาณที่ส ามารถน าไปประมวลผลและให้ขอ้ มูลเป็ นภาพ
พื้น ผิว ของวัต ถุ โดยส่งตัว อย่า งชิ้น งานคอนกรีตผสมน้ า ยางพาราที่
อัตราส่วนเนื้ อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%,
10% และ 15% ส่งนาไปวิเคราะห์ท่หี น่ วยวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะ
ของวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

(1)
โดยที่ fc คือ ความต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก./ซม.2
Pu คือ น้ าหนักกดสูงสุดที่ช้นิ ตัวอย่างทดสอบรับได้, กก.
A คือ พื้นที่หน้าตัดที่รบั น้ าหนักกดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, ซม.2

2.5 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต
2.5.1 การทดสอบความสามารถในการเทได้

2.5.2 การทดสอบกาลังรับแรงดึง

การทดสอบความสามารถเทได้ (Workability) ของคอนกรี ต
สามารถทาได้หลายวิธขี น้ึ อยูก่ บั ความแข็งของคอนกรีต ตามปกติทวๆ
ั่
ไปนิ ยมใช้การทดสอบการยุบตัว (Slump Test) ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึง
เลือ กใช้วิธีการทดสอบหาค่า การยุบ ตัว ของคอนกรีต (รู ปที่ 2) โดย
ขันตอนทดสอบอ้
้
างอิงตามมาตรฐาน ASTM C143 [9] เพื่อกาหนดและ
ควบคุมความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา โดย
ปกติคา่ การยุบตัวของคอนกรีตให้อยูใ่ นมาตรฐานการใช้งานทัวไปซึ
่ ่งอยู่
ในช่วงประมาณ 7.5-12.5 ซม. การทดสอบความสามารถในการเทได้
ของคอนกรีตและคอนกรีตผสมน้ ายาง

รูปที่ 3 การทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต

การศึกษานี้ได้ทดสอบกาลังรับแรงดึงของคอนกรีต ด้วยวิธผี ่าซีก
(Splitting Test) ได้ทาการหล่อ ตัว อย่า งคอนกรีตผสมน้ า ยางพารา
สาหรับใช้ทดสอบหากาลังดึงของคอนกรีต ตัวอย่างชิ้นงานทดสอบรูป
ทรงกระบอกมาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. (รูปที่ 4)
ตามมาตรฐาน ASTM C496 [11] โดยกาหนดตัวอย่างชิ้นงานทดสอบที่
มีอตั ราส่วนปริมาณเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3%,
5%, 10% และ 15% จานวนชิ้นงานตัวอย่างทดสอบกรณี ละ 3
ตัวอย่าง รวมทัง้ หมด 18 ตัวอย่าง นาตัวอย่างคอนกรีตที่บ่มครบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด 28 วัน มาทาการวัดขนาดและชังน
่ ้ า หนักของชิ้น
ตัว อย่ า งทดสอบ วางชิ้น ตัว อย่ า งทดสอบให้ไ ด้ศู น ย์ กลางบนแท่ ง
ทดสอบ กดชิ้นตัวอย่างทดสอบอย่างช้าๆ จนกระทังแตก
่
(รูปที่ 4) แล้ว
บันทึกแรงกดสูงสุด และคานวณหากาลังดึงของคอนกรีตดังสมการที่ 2
(2)
โดยที่ T คือ กาลังดึงแยก, กก/ซม.2
P คือ แรงกดสูงสุด, กก
I คือ ความยาวของชิ้นตัวอย่างรูปทรงกระบอก, ซม.
d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นตัวอย่างรูปทรงกระบอก, ซม.

รูปที่ 2 การทดสอบความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต
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รูปที่ 4 ตัวอย่างทดสอบและการทดสอบกาลังดึงรับแรงดึงของคอนกรีต

15% ที่ร ะยะเวลาการบ่ ม 28 วัน
การทดสอบท าการติดตัง้ ก้อ น
ตัว อย่ า งเข้า กับ Bond-test apparatus และหัว จับ ของ Testing
Machine เริม่ เปิ ดเครื่องให้แรงดึงกับเหล็กเสริมบันทึกค่าแรงดึงที่ให้
และระยะเลือ่ นของเหล็กเสริม ทุกๆ 0.02 มม. จนกระทังแรงดึ
่
งที่ใช้ถึง
จุดสูงสุด (รูปที่ 6) เขียนกราฟระหว่างแรงยึดเหนี่ ยวกับระยะเลื่อนไถล
และคานวณหาค่ากาลังยึดเหนี่ยวสูงสุดจากการหารค่าแรงดึงสูงสุดด้วย
พื้นที่ผวิ ของเหล็กเสริมที่สมั ผัสกับคอนกรีต

2.5.3 การทดสอบกาลังรับแรงดัด
การทดสอบหาค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่น หรือการหาค่าแรงดัด ของ
คอนกรีตใช้วธิ ี Simple Beam ทาการหล่อชิ้นตัวอย่างคอนกรีตผสมน้ า
ยางพารา ที่อตั ราส่วน P/C เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10% และ 15%
สาหรับใช้ท ดสอบหากาลังดัดของคอนกรีต ตัว อย่า งรูปคานทดสอบ
ขนาด 15 ซม.x15 ซม.x 50 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C78 [12]
จานวนชิ้นงานตัว อย่า งทดสอบกรณี ละ 3 ตัว อย่า ง รวมทัง้ หมด 18
ตัวอย่างที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน เมือ่ ครบระยะเวลาการบ่มแล้ว นา
แท่งทดสอบตัวอย่างรู ปคาน ติดเข้ากับ เครื่องทดสอบ โดยความยาว
ของ Span length ต้องไม่ต่ ากว่า 3 เท่าของความลึกของแท่งตัวอย่าง
จัดแท่ น กดด้า นบนให้ต รงกับ กึ่ งกลางคาน ในกรณี ท่ีใ ช้วิธี Center
Point Loading เปิ ด เครื่อ งกดเพิ่ม แรงกดบนแท่ ง ตัว อย่ า งอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งจนกระทัง่ แท่ ง ตัว อย่ า งแตก (รู ป ที่ 5) วัด ขนาดของแท่ ง
ตัวอย่างที่หน้าตัดที่แตกและคานวณหาค่ากาลังรับแรงดัดของคอนกรีต
ดังสมการที่ 3
b

=

Mc / I =

6M / bd2

(3)

โดย M คือ ค่าโมเมนต์สงู สุด, กก.ซม.
b คือ ความกว้างเฉลี่ยของแท่งตัวอย่างที่หน้าตัดที่แตก, ซม.
d คือ ความลึกเฉลี่ยของแท่งตัวอย่างที่หน้าตัดที่แตก, ซม.

รูปที่ 6 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมน้ ายางต่อเหล็ก
เสริม
2.5.5 การทดสอบการดูดซึมน้ าของคอนกรีต
การทดสอบการดู ด ซึ ม น้ า ของคอนกรี ต ตามมาตรฐาน ASTM
C1585 [14] เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมของคอนกรีตโดยการแช่
น้ า โดยทาการหล่อแบบทดสอบการดูดซึมน้ าของคอนกรีต ในแบบ
หล่อขนาด 10 ซม.x 10 ซม.x10 ซม. กาหนดอัตราส่วนของน้ าเนื้อยาง
ต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10% และ 15% ที่
ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน หลังจากบ่มได้ระยะเวลาที่กาหนด ทาการ
วัดขนาดและชังน
่ ้ าหนักของตัวอย่างทดสอบ และแช่ตวั อย่างทดสอบลง
ในน้ าให้ท่ว มเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
เมื่อครบกาหนดเวลา ทาการเช็ด
ตัว อย่างทดสอบด้วยผ้า
จากนั น้ ทาการชัง่ น้ าหนั กของตัวอย่า ง
ทดสอบให้เสร็จสิน้ ภายใน 5 นาที และทาการคานวณเปอร์เซ็นต์การดูด
ซึมน้ าของคอนกรีต
3. ผลการทดสอบและวิ เคราะห์ผล
3.1 โครงสร้างจุลภาค (Microstructure)

รูปที่ 5 การทดสอบกาลังรับแรงดัดของคอนกรีต
2.5.4 การทดสอบแรงยึดเหนี่ ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริ ม
การทดสอบแรงยึดเหนี่ ยวของคอนกรีต เพื่อหาค่าแรงยึดเหนี่ ยว
ของเหล็กเสริมชนิ ดข้ออ้อยที่ฝงั อยู่ใ นก้อนคอนกรีต ตัวอย่า ง โดย
วิธกี ารดึง (Pull-Out Test) ทาการหล่อชิ้นตัวอย่างคอนกรีต รูปทรง
ลูกบาศก์ขนาด 15 ซม.x 15 ซม.x 15 ซม. (รูปที่ 6) ซึ่งฝงั เหล็กข้ออ้อย
ตามมาตรฐาน ASTM C 234 [13] ตัวอย่างก้อนคอนกรีตทดสอบผสม
น้ ายางพาราที่อตั ราส่วน P/C เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10% และ

ผลการศึกษาภาพถ่ายจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดของผิว
คอนกรีตผสมน้ ายางพารา ที่กาลังขยาย 1500 เท่า แสดงในรูปที่ 7
ซึ่ง เป็ น ภาพถ่ า ยจุล ทรรศน์ แ บบส่ อ งกราดของคอนกรี ต ไม่ ผ สมน้ า
ยางพารา (P/C=0%)
จะเห็นได้ว่าโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตที่
ไม่ได้ผสมน้ ายางพารา มีลกั ษณะไม่สม่าเสมอหรือแน่ นไม่เต็มที่ ซึ่งมี
ลัก ษะเป็ น เนื้ อ เดีย วกัน น้ อ ยและพบว่ า มีช่ อ งว่ า งเล็ก ๆ จากการ
วิเคราะห์แร่ธาตุ พบว่ามีแร่แคลไซต์ (C) แร่ควอตซ์ (Q) ไมโคไคลน์
(M) และโพรงช่องว่าง (V) สาหรับภาพถ่ายจุลทรรศน์ แบบส่องกราด
ของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา P/C เท่า กับ 1%
พบโครงสร้า ง
จุลภาคของผิวคอนกรีตผสมน้ ายางพารามีลกั ษณะเป็ นเนื้อเดียวกันและ
แน่ นเต็ม ที่ ขนาดอนุ ภาคของเนื้ อยางพารามีอิทธิพลโดยตรงต่อ การ
เกิดปฏิกิริยาของคอนกรีต ซึ่งมีช่องว่า งน้ อ ยเล็กน้ อย เนื้ อยางพารา
(R)
และวัสดุอ่นื รวมกันเป็ นเนื้ อเดียวกัน มีความแน่ นอย่างเต็มที่
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สม่าเสมอและเป็ นเนื้อเดียวกันมากขึน้ และมีแอตตริงไกด์หรือผลึกเข็ม
(E)

9.5

10

8.5
7.5

ค่าการยุบตัว (cm)

8

7

6

5

4

2

2

0

P/C = 0%

0%

P/C = 1%

1%

3%

5%

10%

15%

อัตราส่วนเนื้ อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C)

รูปที่ 8 ค่าความสามารถในการเทได้คอนกรีตโดยวิธี Slump test
3.3 กาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
P/C = 5%

P/C = 10%
P/C = 15%
รู ป ที่ 7 ภาพถ่ า ยจุ ลทรรศน์ แ บบส่อ งกราดของคอนกรี ต ผสมน้ า
ยางพารา กาลังขยาย 1500 เท่า
จากรูปที่ 7 ลักษณะภาพถ่ายจุลทรรศน์ ของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
P/C เท่ากับ 5%, 10% และ 15% จะเห็นได้ว่าเนื้ อยางและวัสดุผสม
คอนกรีตเข้ากันไม่สนิ ทและมีรูโพรงช่องว่างอยู่ทวั ่ (V) และมีแอตตริง
ไกด์ผลึกเข็ม (E) ยังไม่รวมกันเป็ นโครงสร้างแน่ นมีเนื้ อยางที่เห็นได้
ชัดมากขึน้ จะเห็นได้ชดั เจนว่าเนื้อยางพาราจะมีอิทธิพลต่อพื้นผิวของ
คอนกรี ต ท าให้เ ห็น เนื้ อ ยางชัด มากขึ้น มีค วามไม่ส ม่ า เสมอและ
ลักษณะของเนื้อยางเข้ากันกับวัสดุอ่นื ได้ไม่ดี ทาให้มโี พรงช่องว่างมาก
ขึน้

ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา พบว่า
ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราลดลงดัง
แสดงในรูปที่ 9 จะเห็นได้ว่ากาลังอัดของคอนกรีต ไม่ผสมน้ ายางพารา
(P/C = 0%) มีค่ากาลังรับแรงอัด 250 กก./ซม.2 แต่คุณสมบัติการ
รับ แรงอัด ของคอนกรีต ผสมน้ า ยางพารา ที่อ ัต ราส่ ว นเนื้ อ ยางต่ อ
ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1%, 3% และ 5% ได้คา่ กาลังรับแรงอัด 244
กก./ซม.2, 230 กก./ซม.2 และ 217 กก./ซม.2 ตามลาดับ ซึ่งลดลง
ประมาณ 3% – 17%
และเมื่อผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนเนื้ อ
ยางต่ อปูนซีเมนต์ 10% และ 15% พบว่ าความสามารถในการรับ
แรงอัดของคอนกรีตลดลงเหลือเพียง 95 กก./ซม.2 และ 58 กก./ซม.2
สาเหตุท่ที าให้กาลังอัดของคอนกรีตลดลงมากเนื่ องจากในคอนกรีต มี
ปริมาณเนื้อยางค่อนข้างมากและมีช่องว่างและรูพรุนในเนื้ อคอนกรีต จึง
ส่งผลกระทบต่อกาลังอัดของคอนกรีต
300
250
กาลังรับแรงอัด (kcs)

P/C = 3%

3.2 ความสามารถในการเทได้
ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตแสดงในรูปที่ 8 ค่าการ
ยุบตัวคอนกรีตมาตรฐานที่ไม่ผสมน้ ายางพารา (P/C = 0%) เท่ากับ
9.5 เซนติเมตร ในขณะที่คอนกรีตที่ผสมน้ ายางพารามีค่าการยุบตัว
ลดลงตามปริมาณน้ ายางพาราที่ผสมในคอนกรีต พบว่ าการผสมน้ า
ยางพาราในอัตราส่วนเนื้อยางต่อ ปูนซีเมนต์ (P/C) 1% - 5% ค่าการ
ยุบตัวจะอยู่ในช่วงมาตรฐานเท่ากับ 8.5,
7.5 และ 7 ซม. ที่
อัตราส่วนเนื้ อยางต่อปูนซีเมนต์ 1%, 3% และ 5% ตามลาดับ แต่
อย่างไรก็ตามเมือ่ ผสมน้ ายางในคอนกรีต P/C มากกว่า 5% ค่าการ
ยุบตัวคอนกรีตจะลดลงต่ากว่าข้อกาหนด

200
150
100
50
0
P/C = 0% P/C = 1% P/C = 3% P/C = 5% P/C = 10% P/C = 15%

รูปที่ 9 กาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ ายาง

ระยะการบ่ม 28วัน

3.4 กาลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
ผลการทดสอบแรงดึงคอนกรีตผสมน้ ายางที่ระยะการบ่ม 28 วัน ได้
แสดงในรูปที่ 10 พบว่าคอนกรีตมาตรฐาน (P/C = 0%) มีค่ากาลัง
รับแรงดึง 32 กก./ซม.2 และคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน
เนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1% และ 3% มีกาลังรับแรงดึง
สูงสุด คือ 35 กก./ซม.2 และ 33 กก./ซม.2 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า
คอนกรีตมาตรฐานที่ไม่ได้ผสมน้ ายาง ประมาณ 1-3 กก./ซม.2 แต่
5

กาลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อตั ราส่วน P/C เท่ากับ
5%, 10% และ15% มีค่ากาลังรับแรงดึง 26 กก./ซม.2, 12 กก./ซม.2,
และ 8 กก./ซม.2 ตามลาดับ ซึ่งส่งผลท าให้ค่า กาลังดึงลดลงอย่า ง
ต่อเนื่องเมือ่ มีการผสมน้ ายางพาราในเปอร์เซ็นต์ท่สี งู ขึน้

ที่น่าสัง เกตถ้าผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน 1% – 3%
ทาให้
คุณสมบัตกิ ารรับแรงดัดของคอนกรีตสูงขึน้ ประมาณ 5% – 7%

แรงยึดเหนี่ ยว (ksc)

กาลังรับแรงดึง (ksc)

3.6 แรงยึดเหนี่ ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริ ม
การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวคอนกรีตต่อเหล็กเสริมเป็ นแรงต้านทานที่
40
เกิดจากการยึดติดกันกับซีเมนต์ท่แี ข็งตัวแล้วได้ทาการทดสอบแรงยึด
35
เหนี่ยวของคอนกรีตผสมน้ ายางพาราของเหล็กข้ออ้อย ผลการทดสอบ
30
พบว่าค่าแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตไม่ผสมน้ ายางพาราต่อเหล็กเสริมมี
25
20
ค่าแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับ 32 กก./ซม.2 และคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่
15
อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1%, 3%, 5%, 10%
10
และ 15% (รูปที่ 12) ให้ค่าแรงยึดเหนี่ ยวเท่ากับ 34, 31, 26, 16 และ
5
11 กก./ซม. 2 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่ าคอนกรีต ผสมน้ ายางพาราใน
0
อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1% มีค่าแรงยึดเหนี่ ยว
P/C = 0% P/C = 1% P/C = 3% P/C = 5% P/C = 10% P/C = 15%
ของคอนกรี ต ต่ อ เหล็ก เสริ ม สู ง สุ ด ซึ่ ง มากกว่ า คอนกรี ต มาตรฐาน
รูปที่ 10 กาลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้ ายางที่ระยะการบ่ม 28 วัน ประมาณ 6% – 8%
และเมื่อคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่
อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 10% และ 15% มีคา่ แรง
3.5 กาลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
ยึดเหนี่ ยวของคอนกรีต ต่ อ เหล็กเสริม ลดลงจากคอนกรีต มาตรฐาน
ผลการทดสอบกาลังดัดหรือค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่นของคอนกรีตที่ ประมาณ 50% - 65%
ระยะการบ่ม 28 วัน (รูปที่ 11) พบว่ าคอนกรีตผสมน้ า ยางพาราที่
40
อัตราส่วนเนื้ อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1% ให้ค่ากาลังรับแรง
35
ดัดสูงสุด เท่ากับ 46 กก./ซม.2 แต่ค อนกรีต ไม่ผสมน้ ายางพารามีค่า
30
ก าลัง รับ แรงดัด 43 กก./ซม. 2 และคอนกรี ต ผสมน้ า ยางพาราที่
25
อัตราส่วนเนื้ อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 10% และ 15% มีค่า
20
กาลังรับแรงดัดค่อนข้างต่า 19 กก./ซม.2 และ 20 กก./ซม.2

กาลังรับแรงดัด (ksc)
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รูปที่ 12 กาลังรับแรงยึดเหนี่ ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม
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รูปที่ 11 กาลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ ายางที่ระยะการบ่ม 28 วัน

จะเห็นได้ว่าคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพารามากกว่า 5% (P/C : 10% 15%) ทาให้คุณสมบัติการรับแรงดัดลดลงเนื่ องจากปริมาณเนื้ อยางที่
มากเกินไปทาให้เกิดช่องว่างในเนื้ อคอนกรีตที่แข็งตัวจึงส่งผลกระทบ
ต่อแรงดัดของคอนกรีต กาลังรับแรงดัดมีลกั ษณะสอดคล้องกับกาลัง
รับแรงอัดและแรงดึงของคอนกรีตกล่า วคือ เมื่อ ผสมน้ า ยางพาราใน
อัตราส่วนที่เพิม่ ขึน้ จะทาให้กาลังรับแรงดัดของคอนกรีตลดลง แต่เป็ น

3.7 การดูดซึมน้ าของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
ผลการเปรียบเทียบการร้อยละการดูดซับน้ าของคอนกรีตผสมน้ า
ยางพาราที่อตั ราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ท่อี ตั ราส่วนต่างๆ แสดงใน
รูปที่ 13 พบว่าร้อยละการดูดซึมน้ าของคอนกรีต ไม่ผสมน้ ายางพารา
1.50% และเมือ่ เทียบกับคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อตั ราส่วนเนื้ อ
ยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 10% และ 15% ได้ค่าร้อยละการดูด
ซึม น้ า 2.21% และ 3.69% ซึ่งสูงกว่ า คอนกรีต มาตรฐานประมาณ
0.71% - 2.18% แต่คอนกรีตผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนเนื้ อยางต่อ
ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1%, 3% และ 5% มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ า
เท่า กับ 0.95%, 1.01% และ1.03% ซึ่งร้อยละการดูดซึมน้ า ต่ า กว่ า
คอนกรีตไม่ผสมน้ ายางพาราแสดงให้เห็นว่า การผสมน้ ายางพาราใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมประมาณ 1%- 5%
จะทาให้คอนกรีต มี
ความสามารถในการป้ อ งกัน การรัว่ ซึม ของน้ าได้ดี ซึ่งสอดคล้อ งกับ
การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา ดังรูปที่ 6
ภาพถ่ายโครงสร้างพื้นผิวคอนกรีตผสมน้ ายางพารา กาลังขยาย 1500
เท่า ใช้จลุ ทรรศน์ แบบส่องกราด (SEM) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
6

วัสดุแห่งชาติ พบว่าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อตั ราส่วนเนื้ อยางต่อ
ปูนซีเมนต์มากกว่า 5% ลักษณะพื้นผิวคอนกรีตจะมีช่องว่างหรือรูพรูน
ที่มากกว่าคอนกรีตที่ผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน P/C เท่ากับ 1% 5% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการป้องกันการรัวซึ
่ มของน้ า
ต่า
ร้อยละการดูดซึมน้า (%)
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รูปที่ 13 ร้อยละการดูดซึมน้ าของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
4 การนาผลงานวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ได้ทาการคัดเลือกอัตราส่วนผสม
ของคอนกรีต จากการศึกษาคุณ สมบัติท างกายภาพและทางกลของ
คอนกรีตผสมน้ ายางพาราในห้องปฏิบตั ิ ได้ทาการคัดเลือกอัตราส่วน
ของเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1% โดยน้ าหนัก เนื่ องจากผล
การทดสอบพบว่า คอนกรีต ผสมน้ ายางพาราที่อตั ราส่วน P/C เท่ากับ
1% มีคณ
ุ สมบัตทิ างกลและป้องกันการรัวซึ
่ มของน้ าได้ดที ่สี ุดเมื่อเทียบ
กับคอนกรีต ไม่ผ สมน้ า ยางพาราและคอนกรีต ที่ผสมน้ า ยางพาราใน
อัตราส่วน P/C เท่ากับ 3%, 5%, 10% และ 15%
ดังนัน้ จึงใช้
อัต ราส่ว นเนื้ อ ยางต่ อ ปูน ซีเมนต์ เท่ า กับ 1% โดยน้ า หนั ก ผสมใน
คอนกรีตสดสาหรับใช้เป็ นวัสดุหล่อคูส่งน้ าคอนกรีต ผสมน้ ายางพารา
แบบสาเร็จรูป และทาการติดตัง้ คูส่งน้ าสาเร็จรูปในพื้นที่แปลงนาของ
เกษตรกรที่โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่

รูปที่ 14 รูปแปลนคูสง่ น้ าสีเ่ หลี่ยมผืนผ้า
การทาแบบหล่อคูสง่ น้ าส่ง ได้กาหนดขนาดของคูสง่ น้ าตามรูปที่ 14
ใช้ไม้อ ัดและไม้เนื้ อ อ่ อนท าแบบหล่อ คอนกรีต โดยแยกท าทีละด้า น
ประกอบด้วยชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ ด้านข้างของแบบหล่อทัง้ สองด้านและ
ด้า นล่า งของแบบหล่อ หลังจากที่เกษตรกรได้ท าแบบหล่อ คอนกรีต
เสร็จ ทาการผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น และเทลง
ในแบบหล่ อ คูส่ งน้ า ที่ได้เ ตรีย มไว้ แล้ง ดังรู ปที่ 15 และปล่อ ยทิ้งให้
คอนกรีตผสมน้ ายางพาราแข็งตัว ประมาณ 24 ชัวโมง
่
จึงทาการถอด
แบบคู ส่ ง น้ า และหลัง จากถอดแบบแล้ว ท าการบ่ ม คู ส่ ง น้ า โดยใช้
กระสอบป่านชุบน้ าให้เปี ยกทุกวัน บ่มเป็ นเวลา 28 วัน ดังแสดงในรูป
ที่ 16

4.1 ขนาดหน้ าตัดและความยาวของคูส่งน้ าสาเร็จรูป
กาหนดขนาดหน้าตัดและความยาวของคูส่งน้ า ความยาวของคู
ส่งน้ า 2 ม. ความสูง 30 ซม. ความกว้าง 40 ซม. และความหนาของคู
ส่งน้ า 7 ซม. และเสริมเหล็กกลมขนาด 6 มม. ดังแสดงในรูปที่ 14

รูปที่ 15 การประกอบแบบหล่อและเทคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
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รูปที่ 18 กาหนดความลาดของท้องคูส่งน้ าโดยใช้กล้องวัดระดับ

รูปที่ 16 คูสง่ น้ าหลังจากที่ถอดแบบเรียบร้อยแล้ว และทาการบ่ม 28 วัน
4.2 การปรับพืน้ ที่แปลงนา
การติดตัง้ คูส่งน้ าสาเร็จรูปในพื้นที่แปลงนา จะต้องทาการปรับ
ระดับพื้นที่แปลงนาให้ได้ระดับก่อนที่จะมีการติดตัง้ คูส่งน้ า โดยใช้รถ
แทรกเตอร์ ไถเปิ ดหน้ า ดิน ตามแนวคูส่งน้ า ที่ได้กาหนดไว้ (รูปที่ 17)
หลังจากนัน้ ทาการปรับระดับหน้ า ดินในพื้น ที่นาโดยใช้รถแทรกเตอร์
เมือ่ ปรับระดับแปลงนาได้ระดับแล้วทาวัดระดับความลาดชันด้วยกล้อง
วัดระดับ สาหรับเตรียมฐานดินเพื่อวางคูส่งน้ าสาเร็จรูป หรือความลาด
ชันของท้องคูสง่ น้ า (รูปที่ 18) เมือ่ ได้ระดับความลาดชันตามที่กาหนด
ไว้ เกษตรกรใช้ทรายปรับระดับความลาดชันของท้องคูส่งน้ าก่อนที่จะ
มีการวางคูสง่ น้ าสาเร็จรูป

4.3 การติ ดตัง้ คูส่งน้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
การติ ด ตัง้ คู ส่ ง น้ า ส าเร็ จ รู ป ได้ท าการเคลื่อ นย้า ยคู ส่ ง น้ า ด้ว ย
รถบรรทุก (รูปที่ 19) และนาไปวางบนฐานดินหรือทรายที่ได้ทาการบด
อัดให้แน่ นเรียบร้อยแล้ว โดยการนาคูส่งน้ าสาเร็จรูปไปวางเรียงต่อกัน
เป็ นแนวให้ได้ระดับและความยาวตามที่ได้กาหนดไว้ หลังจากที่ทาการ
ติดตัง้ เรียบร้อยแล้วจะได้แนวคูส่งน้ า แสดงในรูปที่ 20 -21 ซึ่งเป็ นคู
ส่งน้ า ที่ ได้ว างบนฐานทรายบดอัด แต่ ยงั ไม่ ได้ท าการยาแนวตาม
รอยต่อของคูสง่ น้ า ดังรูปที่ 22 เกษตรกรทาการผสมวัสดุยาแนวคูส่ง
น้ าหรือมอร์ต้าร์ผ สมน้ ายางพารา เกษตรกรใช้วสั ดุยาแนวทาการยา
แนวรอยต่อคูส่งน้ าตลอดความยาวคูส่งน้ า เพื่อ ให้คูส่งน้ าเชื่อมติดกัน
และป้ อ งกัน การรัว่ ซึม ของน้ า และใช้ร ถแทรกเตอร์ ไถเปิ ดหน้ า ดิน
สาหรับถมทาคัน ดินคูส่งน้ าในแปลงนาตลอดความยาวคูส่งน้ า (รูปที่
23) และรูปที่ 24 คูส่งน้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่ได้ทาคันดิน
และพร้อมที่จะใช้งานในพื้นที่แปลงนา

รูปที่ 19 เคลือ่ นย้ายคูสง่ น้ าสาเร็จรูปด้วยรถบรรทุก

รูปที่ 20 การติดตัง้ คูสง่ น้ าสาเร็จรูปผสมน้ ายางพารา

รูปที่ 17 ปรับหน้าดินในพื้นที่นาโดยใช้รถแทรกเตอร์

รูปที่ 21 ตัวอย่างคูสง่ น้ าสาเร็จรูปที่ได้ทาการติดตัง้ ในแปลงนา
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รูปที่ 22 เกษตรกรทาการยาแนวรอยต่อคูสง่ น้ า

รูปที่ 26 ภาพคูสง่ น้ าขณะใช้งานและบริเวณโดยรอบ
รูปที่ 23 รถแทรกเตอร์ไถเปิ ดหน้าดินสาหรับทาคันคูสง่ น้ า

รูปที่ 24 คูสง่ น้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราพร้อมใช้งานในพื้นทีแ่ ปลงนา
5 ติ ดตามประเมิ นผลคูส่งน้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพารา
คณะนั ก วิ จ ัย ได้ติ ด ตามประเมิน ผลการใช้ ง านคู ส่ ง น้ า ในพื้ น ที่
ศึกษาวิจยั ส าหรับฤดูก ารเพาะปลูกข้า วนาปี (กรกฎาคม – ตุ ลาคม
2560) จากรูปที่ 24 ภาพคูสง่ น้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่ได้ตดิ ตัง้
ในพื้นที่แปลงนาในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 และรูปที่
25
คูส่งน้ าส่งน้ าขณะใช้งานจริงอยู่ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกของ
เกษตรกร (เดือนสิงหาคม)

จากการติดตามประเมินผลเบื้องต้นการใช้งานคูส่งน้ าในพื้นที่แปลงนา
พบว่าปริมาณน้ าที่ไหลเข้าสูพ่ ้นื ที่แปลงนาจะไหลได้สะดวกและเร็วเมื่อ
เทียบกับคูส่งน้ าที่เป็ นคูดนิ และการรัวซึ
่ มของน้ าในคูส่งน้ าคอนกรีต
ผสมน้ ายางพารามีปริมาณที่น้อ ยเมื่อเทียบกับคูส่งน้ า คอนกรีต และมี
การไหลของน้ าที่ค่อยสะดวกและรวดเร็วทาให้ปริม าณน้ าส่งเข้าพื้น ที่
แปลงนาได้อย่า งเต็มที่และมีการสูญเสียน้ าขณะส่งน้ อ ย จึงทาให้ต้น
ข้าวได้รบั น้ าในปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต แต่อย่างไรก็
ตามขณะติดตามประเมินผลพบว่าปญั หาที่สาคัญได้แก่การเจริญเติบโต
ของวัช พืช ตามคัน คูส่งน้ า มีการขึ้นตามคัน คูและปกคลุมคูส่งน้ า เป็ น
อุปสรรคต่อการไหลของน้ าในคูส่งน้ าและการใช้งาน ดังนัน้ เกษตรกร
จะต้องมีการกาจัดวัชพืชตามคันคูส่งน้ าอย่างสม่าเสมอในช่วงฤดูกาล
เพาะปลูก
รูปที่ 26 พื้นที่แปลงนาที่ได้ติดตัง้ คูส่งน้ าต้น แบบซึ่ง
ได้รบั น้ าจากคูสง่ น้ าในช่วงฤดูการเพาะปลูก และรูปที่ 27 ทาการวัด
ความลึกสูงสุดของน้ าในคูสง่ น้ าขณะใช้งาน ซึ่งพบว่าระดับน้ าสูงสุดในคู
ส่งน้ าอยู่ต่ ากว่าผนังคูส่งน้ า ประมาณ 5 -7 เซนติเมตร ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าคูสง่ น้ าที่ออกแบบและใช้งานสามารถรับปริมาณน้ าสูงสุดได้โดย
ปริมาณน้ าจะไม่ลน้ ผนังคูส่งน้ า สาหรับภาพที่ 28 เป็ นการติดตาม
ประเมินผลคูส่งนาคอนกรีตผสมน้ ายางพาราในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ข้า ว ช่ ว งเดือ นธัน วาคม 2560 จะเห็น ได้ว่ า ว่ า สภาพของคูส่ งน้ า
คอนกรีตอยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้งานได้ปรกติไม่พบการแตกร้าวตาม
ผนังและท้องคูส่งน้ า สภาพคูส่งน้ าพร้อมที่จะใช้งานได้ในช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกต่อไป

รูปที่ 27 วัดระดับความลึกของน้ าในคูสง่ น้ า

รูปที่ 25 คูสง่ น้ าหลังจากก่อสร้างและคูสง่ น้ าขณะใช้งาน
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อย่างไรก็ตามพบว่ามีวชั พืชขึ้นตามคันคูส่งน้ า ดังนี้ เกษตรกรควร
หมันก
่ าจัดวัชพืชตามคันคูสง่ น้ าในฤดูฝน
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) การศึกษาคุณ สมบัติทางกายภาพและทางกลของคอรนกรีต
ผสมน้ า ยางพารา ควรใช้ ค อนกรี ต ผสมน้ า ยางพาราครั ง้
เดี ย วกัน ส าหรั บ หล่ อ ชิ้ น งานทดสอบ และการบ่ ม ชิ้ น งาน
ตัวอย่างคอนกรีตผสมน้ ายางพารา ไม่ควรบ่มในน้ าหรือบ่มด้วย
พลาสติก ควรบ่ มโดยการปล่อ ยทิ้งไว้ให้ครบตามระยะเวลาที่
กาหนดแล้ว จึง น าไปทดสอบ เนื่ อ งจากถ้ า บ่ ม ด้ว ยน้ า หรื อ
พลาสติกจะทาให้เนื้ อยางในคอนกรีต มีค วามชื้น เวลานาไป
ทดสอบจะทาให้เกิดความคลาดเคลือ่ นได้
2) การผสมน้ ายางในคอนกรีตจะต้องผสมน้ าและน้ ายางรวมกัน
ก่อนเพื่อลดความเข้มข้นของน้ ายาง และการผสมน้ ายางพารา
ในอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) มากกว่า 5% ควรใช้
สารลดแรงดึงผิวชนิดไม่มปี ระจุในน้ ายางพาราเพื่อไม่ให้น้ ายาง
จับ ตั ว กั บ ปู น ซี เ มนต์ แ ละท าให้ เ ป็ น ก้ อ นยางชิ้ น เล็ ก ๆ ใน
คอนกรีต
3) ควรใช้แบบหล่อคูสง่ น้ าที่เป็ นแบบหล่อเหล็ก หรือทาแบบหล่อ
สาเร็จรู ปที่เป็ นแบบหล่อเหล็ก จะทาให้ได้ขนาดคูส่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน
4) ควรมีก ารวางแผนการศึ ก ษาวิ จ ัย ในระดับ แปลงนา เช่ น
ช่วงเวลาที่จะทาการปรับพื้นที่แปลงนา ช่วงเวลาในการติดตัง้
คูสง่ น้ าในแปลงนา ควรหลีกเลีย่ งการทาการปฏิบตั ิงานในช่วง
ฤดูฝนหรือฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร เนื่องจากปริมาณฝน
และน้ าในคลองชลประทานจะเป็ นอุ ปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน
ภาคสนามได้
5) ควรมีการติดตามประเมินผลการใช้งานคูสง่ น้ าคอนกรีตผสมน้ า
ยางพาราในพื้นที่แปลงนาหลังจากติดตัง้ ใช้งาน ในระยะเวลา 2
- 3 ปี เพื่ อ สรุ ปผลการใช้งานจริง และน าไปสู่การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีใ ห้กับ หน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ งน าผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งน้ า
และบารุงรักษาและกลุม่ เกษตรกรผูส้ นใจ ฯลฯ

รูปที่ 28 ภาพติดตามประเมินผลการใช้งานคูสง่ น้ า ปี ท่ี 2 หลังฤดูการ
เก็บเกี่ยว (ธันวาคม 2560)
6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผล
การศึกษาและพัฒนาคูสง่ น้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราสาหรับใช้ใน
ระบบชลประทานไร่นา จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางกลของคอนกรีตผสมน้ า ยางพารา และการน าผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ภาคสนาม สรุปได้ดงั นี้
1) ผลการศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของคอนกรีตผสม
น้ ายางพารา พบว่าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนเนื้ อยาง
ต่อปูนซีเมนต์ (P/C) 1% โดยน้ าหนัก ให้คุณสมบัติทางกลและดูด
ซึมน้ าดีท่สี ดุ ประกอบด้วย กาลังรับแรงอัด 244 กก./ซม.2 กาลัง
รับแรงดึง 35 กก./ซม.2 กาลังรับแรงดัด 46 กก./ซม.2 แรงยึด
เหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม 34 กก./ซม.2 ความสามารถใน
การเทได้ ค่าการดูดซึมน้ า 1%
2) อัตราส่วนของคอนกรีตที่ใช้หล่อคูส่งน้ าใช้ คอนกรีตส่วนผสม 1 :
2.7 : 3 โดยปริมาตร อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.6
และอัต ราส่ว นเนื้ อ ยางต่ อ ปูน ซีเมนต์ เท่ า กับ 1%
ส าหรับ
ปูนซีเมนต์ 50 กก. (1 ถุง) จะใช้วสั ดุต่างๆ ดังนี้ ทราย 135 กก.
หินกรวด 148 กก. น้ า 29.67 กก. และน้ ายางพรีวลั คาไนซ์ 0.83
กก. ซึ่งได้แนะนาให้เกษตรกรใช้เป็ น ส่วนผสมคอนกรีต ผสมน้ า
ยางพาราสาหรับหล่อคูส่งน้ าสาเร็จรูป โดยขนาดคูส่งน้ ามีความ
ยาว 2 ม. ความสูง 30 ซม. ความกว้าง 40 ซม. และความหนาของ
คูสง่ น้ า 7 ซม. และเสริมเหล็กกลมขนาด 6 มม.
3) ได้ทาการติดตัง้ คูส่งน้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราสาเร็จรูป มีควา
ยาวประมาณ 150 ม. ในแปลงนาของเกษตรกร ที่โครงการส่งน้ า
และบ ารุ ง รั ก ษาแม่ ย ม จั ง หวั ด แพร่ และได้ ท าการติ ด ตาม
ประเมินผลการใช้งานของคูสง่ น้ าต้นแบบที่ได้ทาการติดตัง้ ในแปลง
นา ระยะในช่ ว งฤดู ก ารเพาะปลู ก ข้า วของเกษตรกร (เดือ น
สิงหาคม) พบว่าคูส่งน้ าที่ได้ติดตัง้ ในแปลงนามีความสามารถใน
การส่งน้ าเข้าแปลงนาได้เป็ นอย่างดี และลดการรัวซึ
่ มของน้ าได้ดี
จึงทาให้ปริมาณน้ าไหลเข้าสู่แปลงนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จยั นี้ ไ ด้ร ับ สนั บ สนุ น ทุ น วิจยั จากส านั กงานพัฒ นาการวิจ ัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และคณะผู้วิจยั ขอขอบคุณ
กลุม่ เกษตรกร โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ที่เข้า
ร่วมโครงการวิจยั ภาคสนาม นอกจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และกองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ให้ความอนุ เคราะห์
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการคอนกรีต คณะผู้วิจยั ใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
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