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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการเพิ่มคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังด้วย ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 และน้ า
ยางพารา โดยทาการทดสอบกับตัวอย่างดินลูกรังที่ปรับปรุ งด้วย ปูนซี เมนต์ น้ า น้ ายางพารา อัตราส่ วน 5 : 2 : 1 โดยใช้
ปริ มาณน้ ายางพารา 5% , 7.5% , 10% และ 12.5% ของปริ มาณน้ าโดยปริ มาตร ซึ่งได้ทาการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัด กาลัง
รับแรงดัด กาลังรับแรงดึง และการทดสอบการดูดซึมน้ าดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนดินซี เมนต์
ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ 7.5% ของปริ มาณน้ าที่ใช้ผสมดินซี เมนต์ ให้ค่าคุณสมบัติทางกลดีที่สุดและการดูดซึ มน้ าต่าสุ ด ที่
ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน ได้กาลังรับแรงอัด 84 ksc กาลังรับแรงดึง 19 ksc กาลังรับแรงดัด 8.75 ksc ร้อยละการดูดซึ มน้ า
6.23% ตามลาดับ การปรับปรุ งดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ (ดินลูกรัง : ปูนซี เมนต์ : น้ า) ในอัตราส่ วน 5 : 2 : 1 และ
ปริ มาณน้ ายางพารา 7.5% ของน้ าที่ใช้ผสมดินซีเมนต์ ให้ค่าคุณสมบัติดา้ นวิศวกรรมดีที่สุด ดังนั้นจึงนาผลการวิจยั ในระดับ
ห้องปฏิบตั ิการไปทดสอบการใช้งานภาคสนามโดยการก่อสร้างสระน้ าดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ร่วมกับเกษตรกร
ในพื้นที่และหลังจากก่อสร้างสระน้ าแล้วเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากสระน้ าในช่วงช่วงฤดูแล้งได้
คาสาคัญ : คุณสมบัติทางกลดินซีเมนต์, น้ ายางพารา, น้ ายางพรี วลั คาไนซ์, สระน้ า
ABSTRACT
This research focus on improving engineering properties of laterite soil using Portland cement
type 1 and pre-vulcanized latex. Laterite soil was mixed with cement, and water in the ratio of 5 : 2 : 1
by weight to prepare the improved specimen. Strength of the specimen was further tested by mixing
water in the pre-vulcanized latex in different proportions of 5%, 7.5%, 10% and 12.5% to prepare the
solution. The strength test was performed on 28th day for dry cured specimen. Best absorption of
rubber latex and water mixture by soil cement was also tested. The results show that soil-cement, 7.5%
pre-vulcanized latex solution and water when mixed in the proportion of 5 : 2 : 1 gives the best
1

performance. 84 ksc compressive strength, 19 ksc tensile strength and 8.75 ksc flexural strength was
obtained on 28th day for the improved mixture with 6.23% average water absorption. Thus,
improvement of soil-cement with 7.5% of pre- vulcanized latex and water solution gives the best
results. Therefore, this research applied pre-vulcanized latex, soil cement to construct drought
relieving water pond. A pond was constructed on the field with farmer’s participation using; the pond
was tested for water seepage in the field and showed satisfactory results. Farmers can take advantage
of water saved in the pool during the drought season.
Keywords : Mechanical Property of Soil Cement, Rubber Latex, Pre-vulcanized Latex, Water Pond

มากกว่า ความลึ กก้นสระจะท าให้ไม่ มีน้ ากัก เก็ บในสระ

1. บทนา

ดังกล่าวโดยเฉพาะเมื่อพ้นฤดูฝนประมาณ 2-3 เดือน และ

ภัยแล้งกลายเป็ นปั ญหาสาคัญระดับชาติ พบว่าในปี
หลายจัง หวัด ในเหนื อ และภาค

พื้นที่ บางส่ วนในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เริ่ มประสบปั ญหาภัยแล้งอย่างรุ นแรง

บางพื้นที่เป็ นดินทรายแป้ งไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้และ

ทาให้ปริ มาณน้ าในเขื่อนสาคัญ ๆ รวมทั้งระดับน้ าในแม่น้ า

ทาให้ปริ มาณน้ าไหลซึ มผ่านสู่ ช้ นั ดินเนื่ องจากระดับน้ าใต้

ลาคลองลดน้อยลงเรื่ อยๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นสัญญาณ

ดิ นที่ ลดลงในช่ วงฤดู แล้งและดิ นไม่สามารถอุม้ น้ าไว้ได้

บอกเหตุวา่ ในปี นี้ทุกภาคของประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ

พีรวัฒน์ และคณะ [2, 3, 4, 5] ได้ทาการศึ กษา

ภัยแล้งอย่างรุ นแรง จนเป็ นเหตุให้ประชาชนเริ่ มขาดแคลน

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของมอร์ตา้ และคอนกรี ต

น้ า เพื่ ออุ ป โภคบริ โภค นอกเหนื อ จากนี้ ภัยแล้ง ยัง ส่ ง ผล
เสี ยหายต่อกิ จกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดิ นขาดความ

ผสมน้ ายางพารา และพัฒนาคุณสมบัติของมอร์ ตาร์ และ
คอนกรี ต ผสมน้ า ยางพาราส าหรั บ ใช้ใ นการบ ารุ ง รั ก ษา

ชุ่มชื้น พืชขาดน้ า พืชชะงักการเจริ ญเติบโต ผลผลิตที่ได้มี

ระบบชลประทานและพัฒ นาแหล่ ง น้ าขนาดเล็ ก ผล

คุ ณ ภาพต่ า ทฤษฎี ใ หม่ ต ามแนวพระราชด าริ [1] เป็ น

การศึ กษาพบว่า การใช้น้ า ยางพาราผสมในมอร์ ตา้ ร์ แ ละ

แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เกษตรกรที่มีที่ดินถือครองประมาณ

คอนกรี ตในปริ มาณที่ เหมาะสมสามารถทาให้คุณสมบัติ

10-15 ไร่ ได้ให้ความสาคัญของสระเก็บน้ าไว้ถึง 30% ของ

ทางกลดีข้ ึนและสามารถป้ องกันการรั่วซึ มของน้ าได้ดี ใน

พื้นที่ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ซึ่ งประกอบไปด้วย สระ

อดีตที่ผา่ นมาได้มีการนาดินลูกรังและปูนซี เมนต์มาช่วยใน

เก็บน้ าพื้นที่ดินเพื่อเป็ นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสาหรับปลูก

การปรั บ ปรุ งคุ ณ สมบั ติ ข องวัส ดุ ร องพื้ น ทางและมี

พืชไร่ นานาพันธุ์ และ ที่ สาหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ใน

ความสามารถป้ องกันการซึ มผ่านของน้ าผ่านชั้นดิ นได้ดี

อัตราส่ วน 3 :3 : 3 : 1 สามารถมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่าง

งานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิ ดประยุกต์ใช้น้ ายางพาราชนิ ดรั กษา

เพียงพอตลอดปี และใช้น้ ากับที่ดินที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดเพื่อให้มีกินแบบตามอัตภาพการขุดสระน้ าเป็ นสิ่ ง

สภาพแอมโมเนี ยสู ง (HA) และน้ ายางพาราชนิ ดพรี วลั คา
ไนซ์ผสมดิ น ซี เมนต์เพื่ อใช้เป็ นวัสดุ ดาดพื้น สระสาหรั บ

สาคัญสาหรับทฤษฎีใหม่ในการเพิ่มน้ าต้นทุนให้เพียงพอ

ป้ องกันการรั่วซึมน้ าไหลผ่านชั้นดินและสามารถกักเก็บน้ า

ใช้ตลอดปี การขุดสระในพื้นที่ ดินทรายประกอบกับเป็ นที่

ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเนื่ องจากน้ ายางพาราจะทาหน้าที่

เนิ นหรื อการขุดสระในพื้นที่ ที่มีน้ าใต้ดินอยู่ลึกจากผิวดิ น

เป็ นเสมือนตัวประสานและสามารถป้ องกันการรั่วซึ มของ
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ได้ได้ดี ซึ่ งงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติ
ทางกลและการดูซึมน้ าของดิ นซี เมนผสมน้ ายางพาราใน
ห้องปฏิบตั ิการ พัฒนาดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพาราใช้เป็ น
วัสดุดาดพื้นสระน้ าและนาผลการศึกษาวิจยั ไปทดสอบการ
ใช้ง านจริ ง ภาคสนามโดยการสร้ า งสระน้ า ด้ว ยวัส ดุ ดิ น
ซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราร่ วมกับเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาวิจยั

2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
พี ร วัฒ น์ และคณะ [2] ได้ พ ัฒ นาคุ ณ สมบั ติ ข อง
คอนกรี ต ผสมน้ ายางพารา โดยก าหนดอัต ราส่ ว นเนื้ อ
ยางพาราต่อซี เมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10%
และ 15% อัตราส่ วนน้ าต่อปู นซี เมนต์ (Water/Cement,
W/C) เท่ากับ 0.60 ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัด และ
แรงดึ ง ค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่น (แรงดัด) แรงยึดเหนี่ ยว
และการดู ด ซึ ม น้ า ของคอนกรี ต ผสมน้ า ยางพาราที่
ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน ผลการศึกษาในห้องปฏิ บตั ิการ
ส่ ว นผสมคอนกรี ตกั บ น้ ายางพารา (พรี วัล คาไนซ์ )
ประกอบด้วย การศึ กษาคุณสมบัติความสามารถในการเท
ได้ การเยิม้ ของคอนกรี ต การศึกษาคุณสมบัติทางกล (การ
รับแรงต่างๆ) และการดูดซึ มน้ า พบว่า คอนกรี ตที่ผสมน้ า
ยาง อัตราส่ วน P/C เท่ากับ 1% มีคุณสมบัติดา้ นการรั บ
แรงอัด แรงดึ ง ดัด และแรงยึดเหนี่ ยวคอนกรี ตต่ อเหล็ก
เสริ ม สู งกว่าคอนกรี ตที่ ไม่ได้ผสมน้ ายางพารา มี ค่าการ
ดูดซึ มน้ าที่ ต่ าเมื่อเที ยบกับคอนกรี ตมาตรฐานซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าสามารถป้ องกันการรั่วซึมของน้ าได้ดีกว่าคอนกรี ตที่
ไม่ ผ สมน้ ายาง จาการทดสอบในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารพบว่า
ลักษณะการแตกร้าวของคอนกรี ตมาตรฐานที่ ไม่ผสมน้ า
ยางพารามีการแตกร้าวที่เร็ วรวดหรื อเปราะง่ายเมื่อถูกแรง
สู ง สุ ด กระท า แต่ ค อนกรี ตผสมน้ ายางมี ล ัก ษณะการ
แตกร้าวที่ชา้ และไม่เปราะจะนาไปสู่ การยืดอายุการใช้งาน
ทาให้แตกร้าวช้ากว่าคอนกรี ตมาตรฐาน และยังสามารถ
ป้ องกันการรั่วซึมของน้ าได้ดี
พีรวัฒน์ ปลาเงิน [3] ได้ประยุกต์ใช้น้ ายางพาราผสม
ดิ น ซี เ มนต์ พ ัฒ นาสระน้ าต้า นภัย แล้ง โดยมี ก ารศึ ก ษา

คุณสมบัติข้ นั พื้นฐานและทางวิศวกรรมของดิ นลูกรังผสม
น้ ายางพารา (พรี วลั คาไนซ์) โดยใช้อตั ราส่วนของดินลูกรัง
ปูนซี เมนต์ น้ าและน้ ายาง เท่ากับ 5 : 2 : 1 และใช้ปริ มาณ
น้ ายางพารา 5% , 7.5% , 10% และ 12.5% ของปริ มาณน้ า
ที่ ใ ช้ผ สมดิ น ซี เ มนต์ ท าการทดสอบค่ า ก าลัง รั บ แรงอัด
ก าลัง รั บ แรงดัด ก าลัง รั บ แรงดึ ง ของดิ น ซี เ มนต์ผ สมน้ า
ยางพารา ที่ระยะการบ่มแห้งอากาศที่อายุ 3, 7 และ 28 วัน
ตามลาดับ และการทดสอบการดู ดซึ มน้ า ของดิ นซี เมนต์
ผสมน้ ายางพารา ผลการศึ กษาพบว่าอัตราส่ วนดิ นซี เมนต์
ผสมน้ ายางพารา เท่ากับ 5 : 2 : 1 และปริ มาณน้ ายาง 7.5%
ของปริ มาณน้ า พบว่าให้ค่าที่ดีที่สุดที่ระยะเวลาการการบ่ม
28 วัน ประกอบด้วยค่ากาลังรับแรงอัด 86 ksc. กาลังรับ
แรงดึง 19 ksc. กาลังรับแรงดัด 8.75 ksc. ร้อยละการดูด
ซึ มน้ า 6.23% ตามล าดับ ดังนั้น การปรั บปรุ งดิ นซี เ มนต์
ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ ในอัตราส่ วน 5 : 2 : 1 และ
ปริ มาณน้ ายาง 7.5% จึงถูกนาไปใช้งานภาคสนามโดยการ
ก่อสร้างสระน้ าดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา
พีรวัฒน์ ปลาเงิน [4] ได้พฒั นาวัสดุเคลือบผิวคลอง
ชลประทานเพื่ อ ป้ องกัน การกัด กร่ อ นตามผนัง และท้อ ง
คลองส่ ง น้ าเนื่ อ งจากสารละลายซัล เฟสที่ ป ะปนในน้ า
ชลประทาน โดยพัฒ นาวัส ดุ เ คลื อ บผิ ว จากเถ้า แกลบ
ปู น ซี เ มนต์ น้ าและน้ ายางพารา เนื่ อ งจากเถ้า แกลบมี
องค์ประกอบของ SiO2 ประมาณ 81% มีความสามารถใน
การป้ องกันการกัดกร่ อนจากสารละลายซัลเฟสสู งและน้ า
ยางพารามีความสามารถในการป้ องกันการรั่วซึมของน้ าได้
ดี จากผลการวิจัย พบว่า อัต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมส าหรั บ
นาไปใช้ทดสอบภาคสนามควรใช้ อัตราส่ วนของน้ าต่ อ
ซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.4 อัตราส่ วนของ P/C เท่ากับ 15%
และปริ มาณเถ้าแกลบ 5% ของน้ าหนักปูนซี เมนต์ ได้นา
ผลงานวิจยั ดังกล่าวไปทดสอบการใช้งานซ่ อมแซมคลอง
ส่ งน้ าชลประทาน ที่ โครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาเขื่อน
ป่ าสักชลสิ ทธิ์ จังหวัดลพบุรี
พีรวัฒน์ ปลาเงิ น [5] ได้พ ฒ
ั นามอร์ ตา้ ร์ ผสมน้ า
ยางพาราหรื อมอร์ ตา้ กันซึ ม ใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวตาม
ผนังและท้องคลองชลประทานเพื่อป้ องกันการรั่วซึ มของ

น้ า ตามผนัง และท้อ งคลองชลประทานและช่ ว ยในการ
ป้ องกัน ปั ญ หาการทรุ ด ของคลองตามรอยแตกร้ า วและ
ป้ องกันตะกอนดินในคลองส่ งน้ า ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า
มอร์ ตา้ ผสมน้ ายาง 5% และ อัตราส่ วนของน้ าต่อซี เมนต์
(w/c) เท่ากับ 0.5 มีคุณสมบัติการรับแรงต่างๆ (แรงอัด
แรงดัด และแรงยึดเกาะ) และป้ องกันการรั่วซึ มของน้ าได้
ดีกว่ามอร์ตา้ ร์ธรรมดาที่ไม่ผสมน้ ายางพารา
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3.2 ทดสอบคุณสมบัตทิ างกลและการดูดซึมนา้
3.2.1 กาลังรับแรงอัดดินซีเมนต์

3. วิธีการศึกษา

การทดสอบรั บ แรงอั ด ของดิ น ซี เมนต์ ผ สมน้ า

3.1 การเตรียมส่ วนผสมดินซีเมนต์ ผสมนา้ ยางพารา
งานวิจยั นี้ใช้น้ ายางข้นชนิดรักษาสภาพแอมโมเนียสูง

ยางพาราใช้แบบหล่อเช่นเดียวกับการทดสอบกาลังอัดของ

(HA) และน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ กาหนดอัตราส่ วนระหว่าง
ปูนซีเมนต์ต่อดินลูกรัง 2 ต่อ 5 โดยน้ าหนัก ใช้ปูนซี เมนต์

อัตราส่ วนที่ กาหนดและตักส่ วนผสมของดิ นซี เมนต์ผสม

มอร์ ตา้ ร์ ขนาด 5 x 5 x 5 ซม. ผสมดิ นซี เมนต์ตาม
น้ ายางลงในแบบหล่อและกระทุง้ ให้แน่นจนเต็มปาดผิวให้
เรี ยบ ปิ ดคลุมทับด้วยแผ่นพลาสติกอีกชั้นหนึ่ งเป็ นเวลา 24

ประเภทที่ 1 เนื่ องจากเป็ นปู นซี เ มนต์ที่ มีคุณสมบัติรั บ
แรงอัด ได้ดี ป ริ มาณน้ าที่ ใ ช้ผ สมดิ น ซี เ มนต์ อ ัต ราส่ ว น

ชัว่ โมง จึงถอดแบบออกนาไปบ่มพลาสติกใสจนครบอายุ

ระหว่าง 10 -15% ต่อน้ าหนักมวลผสม [3] กาหนด
อัตราส่ วนน้ าที่ผสมดิ นซี เมนต์ 15% ของน้ าหนักมวลรวม

28 วัน ก่อนทดสอบนาตัวอย่างมาวัดขนาดและชัง่ น้ าหนัก
จัดตาแหน่ งให้แนวแกนตัวอย่างอยู่ในแนวแกนเดี ยวกับ

ดังนั้นอัตราส่ วน ปูนซี เมนต์ :ดิ นลูกรัง :น้ า (โดยน้ าหนัก)

เครื่ องทดสอบ (รู ปที่ 1) ควบคุมน้ าหนักบรรทุกในอัตรา

เท่ากับ 2 : 5 : 1 การเตรี ยมตัวอย่างดินซี เมนต์โดยใช้

สม่าเสมอด้วยอัตรา 42+2 กิโลกรัมต่อนาที จนกระทัง่ ชิ้น

อัตราส่ วนปู นซี เมนต์ต่อดิ นลูกรัง 2 : 5 โดยน้ าหนัก
พีรวัฒน์ และคณะ [2, 3, 4, 5, 6,7] ได้แนะนาปริ มาณน้ า

ตัวอย่างวิบตั ิ บันทึกค่าน้ าหนักสู งสุ ดและลักษณะการวิบตั ิ
ทาการคานวณหาค่ากาลังรับแรงอัดของดินซี เมนต์ผสมน้ า

ยางพาราที่ผสมปูนซี เมนต์อยูร่ ะหว่าง 5–15% ของปริ มาณ

ยางพารา

น้ าที่ ใช้ผสม ถ้าผสมน้ ายางพาราในอัตราส่ วนที่ ม ากกว่า
15% จะให้ปูนซี เมนต์เมื่อผสมน้ ายางแล้วจับตัวเป็ นก้อน
ดัง นั้ นงานวิ จัย นี้ จึ ง ก าหนดปริ มาณน้ ายางข้น และน้ า
ยางพรี วลั คาไนซ์ เท่า 5%,10%, และ 15% ของปริ มาณน้ าที่
ใช้ผสมดินซีเมนต์ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา
เปอร์เซ็นต์
น้ า
น้ า
ปูนซีเมนต์ ดินลูกรัง
น้ า
ยางพารา
ยางพารา
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

รู ปที่ 1 ทดสอบกาลังรับแรงอัดดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา
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3.2.2 กาลังรับแรงดัดดินซีเมนต์
การทดสอบก าลัง รั บ แรงดั ด ดิ น ซี เ มนต์ ผ สมน้ า
ยางพาราใช้แท่งตัวอย่างทดสอบคานหน้าตัดขนาด 4 x 4
ซม. ยาว 16 ซม. ทาการบ่มตัวอย่างทดสอบแรงดัดด้วย
พลาสติกใส จนครบอายุทดสอบที่ 28 วัน ก่อนการทดสอบ
นาตัวอย่างมาวัดขนาดและชัง่ น้ าหนัก จัดตาแหน่งที่รองรับ
ให้มีระยะห่าง 12 เซนติเมตร และให้ตาแหน่งของหัวกดอยู่
บริ เวณกึ่ งกลางคาน (รู ปที่ 2) ควบคุ มการให้น้ าหนัก
บรรทุ กสม่ าเสมอจนกระทั่งชิ้ นตัวอย่างวิบัติ บันทึ กค่า

รู ปที่ 3 การทดสอบกาลังรับแรงดึงดินซีเมนต์ผสมน้ า

น้ าหนักสูงสุดและลักษณะการวิบตั ิ

ยางพารา
3.2.4 การดูดซึมนา้ ดินซีเมนต์
การทดสอบการดู ด ซึ ม น้ าของดิ น ซี เ มนต์ผ สมน้ า
ยางพาราทาการหล่อตัวอย่างชิ้นงานทดสอบ ขนาด 3.5 × 7
× 17.5 ซม. หลังจากถอดแบบตัวอย่างชิ้นงานแล้วนาไป

รู ปที่ 2 ทดสอบกาลังรับแรงดัดดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา

บ่มด้วยพลาสติกใส ที่ระยะการบ่ม 28 วัน ก่อนทดสอบ

3.2.3 กาลังรับแรงดึงดินซีเมนต์

นาตัวอย่างมาแช่ในภาชนะที่ มีน้ าสะอาด โดยแช่ให้ท่วม

การดูดซึ มน้ า ทาการวัดขนาด และชัง่ ตัวอย่างก้อนอิฐแล้ว

การทดสอบก าลังรั บแรงดึ งของดิ นซี เมนต์ผสมน้ า

ก้อ นตัว อย่า งทดสอบทุ ก ก้อ น แช่ ทิ้ ง ไว้ 24 ชั่ว โมง น า

ยางพาราใช้แบบหล่อรู ปบริ เควทและทาการบ่ มตัวอย่า ง

ผ้า ขนหนู ซับ น้ าในแต่ ล ะก้อ นตัว อย่า งให้ แ ห้ง ซึ่ งอยู่ใ น

ทดสอบด้วยพลาสติกใสระยะเวลาการบ่ม 28 วัน ก่อนการ

ลักษณะอิ่มตัวผิวแห้ง แล้วนามาชั่งในแล้วเสร็ จภายใน 5

ทดสอบนาตัวอย่างมาวัดขนาดและชัง่ น้ าหนัก ก่อนนาเข้า

นาที หลัง จากที่ ซั บ น้ าแล้ว เสร็ จ น าเข้า ตู ้อ บไฟฟ้ าปรั บ

เครื่ องทดสอบและจัดตาแหน่งให้แนวแกนของตัวอย่างอยู่

อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบเป็ นเวลา 24

ในแนวแกนของเครื่ องทดสอบ (รู ปที่ 3) ควบคุมการให้

ชัว่ โมง แล้วจึ งนาออกมาชัง่ น้ าหนักในแต่ละก้อนตัวอย่าง

น้ าหนักบรรทุกสม่าเสมอจนกระทัง่ ชิ้นตัวอย่างวิบตั ิ บันทึก
ค่าน้ าหนักสู งสุ ดและลักษณะการวิบตั ิ วัดพื้นที่ หน้าตัด

ค่าความสามารถในการดูดซึมน้ าดินซีเมนต์

บริ เวณรอยขาดซึ่งตั้งฉากกับแรงดึง

4. ผลการศึกษา
การศึกษาคุณสมบัติทางกล (การรับแรงอัด แรงดึง และ
แรงดัด) และการดูดซึ มน้ าของดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพารา
ชนิ ดรักษาสภาพแอมโมเนี ยสู ง (HA)

และน้ ายางพารา
ชนิดพรี วลั คาไนซ์เพื่อทาการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางกล

และการดู ด ซึ ม น้ า ของดิ น ซี เ มนต์ผ สมน้ า ยางพาราทั้ง 2

น้ ายางข้น (HA)

ชนิด

น้ ายางพรี วลั คาไนซ์

กาลังรับแรงอัด (ksc)

100

4.1 กาลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์
การทดสอบกาลังรั บแรงอัดดิ นซี เ มนต์ผสมน้ า
ยางพารา โดยกาหนดใช้อตั ราส่ วน ปูนซี เมนต์ : ดิน : น้ า
และน้ ายาง ( 2 : 5 : 1) ผลการทดสอบคุณสมบัติการรับ
แรงอัดของดิ น ซี เมนต์ผสมน้ า ยางข้น (HA) และน้ า
ยางพรี วลั คาไนซ์ จากรู ปที่ 4 พบว่าค่ากาลังรับแรงอัดของ
ดินซี เมนต์ไม่ผสมน้ ายางพารา เท่ากับ 59 ksc ที่ระยะการ
บ่ม 28 วัน ดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพาราชนิ ดรักษาสภาพ
แอมโมเนี ยสู ง (HA) และน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ ค่ากาลังรับ
แรงอัดมีแนวโน้มลดอย่างต่อเนื่ องเมื่อดิ นซี เมนต์ผสมน้ า
ยางพาราในปริ มาณที่มากขึ้น ดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพารา
ชนิดรักษาสภาพแอมโมเนียสู ง (HA) ที่อตั ราส่ วนปริ มาณ
น้ ายางข้น 5%, 7.5%, 10% และ 12.5% ของน้ าที่ใช้ผสม
ดินซี เมนต์ มีค่ากาลังรับแรงอัดเท่ากับ 61, 55, 48 และ 42
ksc ตามลาดับ แต่กาลังรับแรงอัดของดิ นซี เมนต์ผสมน้ า
ยางพรี วลั คาไนซ์ที่ปริ มาณน้ ายางที่ เท่ ากันให้ค่ากาลังรั บ
แรงอัดที่ สูง กว่า ถ้าเปรี ยบเที ยบกาลังรั บแรงอัดของดิ น
ซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราทั้งสองชนิ ดพบว่า ดินซี เมนต์ผสม
น้ ายางพรี วลั คาไนซ์ให้ค่ากาลังรับแรงอัดสู งกว่าดินซี เมนต์
ผสมน้ ายางข้น ประมาณ 41%, 52%, 49%, และ 23% ที่
ปริ มาณน้ ายาง 5%, 7.5%, 10% และ 12.5% ตามลาดับ
และพบว่าดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์มีค่ากาลังรับ
แรงอัดสู งสุ ดประมาณ 86 ksc ที่ ปริ มาณน้ ายางพรี วลั คา
ไนซ์ 5%
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รู ปที่ 4 กาลังอัดของดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา
4.2 กาลังรับแรงดึงของดินซีเมนต์
กาลังรับแรงดึงของดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา ดังรู ป
ที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางด้านการรับแรงดึง
ของดิ นซี เมนต์ ผ สมน้ ายางพาราชนิ ดรั กษาสภาพ
แอมโมเนี ยสู ง (HA) และน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ ได้ทาการ
ผสมน้ ายางพาราทั้งสองชนิ ดปริ มาณน้ ายาง 5%, 7.5%,
10% และ 12.5% ของปริ มาณน้ าที่ ใช้ผสมดิ น ซี เมนต์
พบว่า ค่ า ก าลัง รั บ ดึ ง ของดิ น ซี เ มนต์ไ ม่ ผ สมน้ า ยางพารา
เท่ากับ 11 ksc ที่ระยะการบ่มที่ 28 วัน แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ 7.5% ให้ค่ากาลัง
รับแรงดึงที่สูงสุด เท่ากับ 19 ksc ซึ่ งสู งกว่าดินซี เมนต์ที่ไม่
ผสมน้ ายางพาราถึง 72% แต่ดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพารา
ชนิดรักษาสภาพแอมโมเนียสูง (HA) ที่ 7.5% มีค่ากาลังรับ
แรงดึงเท่ากับ 16 ksc กาลังรับแรงดึงของดินซี เมนต์ผสม
น้ ายางพาราจะมีค่าลดลงเมื่อผสมน้ ายางพารามากกว่า 7.5%
เนื่ องจากการผสมน้ ายางในปริ มาณที่มากกว่า 7.5% ทาให้
ปริ มาณน้ ายางพาราและดินซี เมนต์ผสมเข้ากันได้ไม่เต็มที่
และน้ า ยางพาราจะจับ ตัว เป็ นก้อ นท าให้ เ กิ ด รู พ รุ น และ
ช่องว่างในเนื้อดินซีเมนต์ส่งกระทบต่อกาลังรับแรงดึงของ
ดินซีเมนต์ลดลง
6

น้ำยำงข้น (HA)

4.4 การทดสอบการดูดซึมนา้ ของดินซีเมนต์
การดู ด ซึ ม น้ า ของดิ น ซี เ มนต์ผ สมน้ ายางข้น (HA)

น้ำยำงพรีวลั คำไนซ์

กำลังรับแรงดึง (ksc)

20

และน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ แสดงในรู ปที่ 7 พบว่าการดูดซึ ม
น้ า (% water absorption) ของดิ นซี เ มนต์ไม่ ผสมน้ า

15
10

ยางพารา 12% จะเห็นได้วา่ ดินซีเมนต์ผสมน้ ายางข้น (HA)

5
0
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5.00%
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10.00%

12.50%

% น้ำยำงพำรำ

รู ปที่ 5 กาลังแรงดึงของดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา

และน้ ายางพรี วลั คาไนซ์จะมีค่าการดูดซึ มน้ าที่ต่าเมื่อเทียบ
กับดิ นซี เมนต์แบบธรรมดา ถ้าใช้ปริ มาณน้ ายางพาราใน
ปริ ม าณที่ เ หมาะสมจะสามารถลดการรั่ ว ซึ ม น้ า ของดิ น
ซีเมนต์ได้ดี

4.3 กาลังรับแรงดัดของดินซีเมนต์
ก าลัง รั บ แรงดัด ของดิ น ซี เ มนต์ผ สมน้ า ยางพาราที่

น้ ายางข้น (HA)
15

รั บแรงดัดของดิ นซี เมนต์ผสมน้ ายางพาราทั้งสองชนิ ดมี

10

แนวโน้มเดี ยวกันกล่าวคือ กาลังรั บแรงดัดสู งสุ ดของดิ น
ซี เมนต์ผสมน้ ายางพาราที่ 7.5%

เท่ากับ 7 ksc (น้ ายาง
HA) และ 8.75 ksc (น้ ายางพรี วลั คาไนซ์) ในขณะที่ดิน
ซี เมนต์ไม่ผสมน้ ายางพารามีค่ากาลังรับแรงดัดเท่ากับ 5.6
ksc

จากรู ปที่ 6 ปริ มาณน้ ายางที่ ผสมในดินซี เมนต์ที่

มากกว่า 7.5% ส่ งผลต่อกาลังดัดของดินซี เมนต์ทาให้แรง

% Absorption

ระยะเวลาบ่มที่ 28 วัน แสดงดังรู ปที่ 6 พบว่าลักษณะการ

น้ ายางพรี วลั คาไนซ์
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รู ป 7 ร้อยละการดูดซึมน้ าของดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา

ดัดลดลงอย่างต่อเนื่ อ ง และพบว่า ดิ นซี เมนต์ผสมน้ ายาง

ซึ่ งพบว่าปริ มาณน้ ายางพาราที่ เหมาะสมสาหรั บผสมดิ น

HA และมีน้ ายางพรี วลั คาไนซ์มีค่ากาลังรับแรงดัดเท่ากับ
3.89 ksc และ 5 ksc ที่ปริ มาณน้ ายางพารา 12.5%

ซี เมนต์ 7.5% ให้ค่าการดูดซึ มน้ าต่ากว่าดินซี เมนต์ผสมน้ า

น้ำยำงข้น (HA)

น้ ายางพรี วลั คาไนซ์ 7.5% มีค่าการดูดซึ มน้ าต่าสุ ดเท่ากับ
6.23% เนื่ องจากเมื่อผสมน้ ายางพารากับดินซี เมนต์แล้วทา

น้ำยำงพรีวลั คำไนซ์

10
กำลังรับแรงดัด (ksc)

ยางพารา 5%, 10% และ 12.5% และพบว่าดินซี เมนต์ผสม

ให้เนื้ อยางและดินซี เมนต์ผสมเข้ากันได้ดีเป็ นเนื้ อเดียวกัน

8

มีรูพรุ นน้อยจึงลดการรั่วซึมของน้ าได้ดี

6
4

5. การนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์

2

การศึกษาคุณสมบัติทางกลและการดูดซึ มน้ าของดิน
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% น้ำยำงพำรำ

รู ปที่ 6 กาลังดัดของดินซีเมนต์ผสมน้ ายาง

ซี เ มนต์ผ สมน้ ายางพาราชนิ ด รั กษาสภาพแอมโมเนี ย สู ง
(HA) และน้ ายางพาราชนิดพรี วลั คาไนซ์ พบว่าดินซี เมนต์
ผสมน้ ายางพรี วัล คาไนซ์ มี คุ ณ สมบั ติ ท างกลและการ

ป้ องกันการรั่วซึ มน้ าได้ดีกว่าดินซี เมนต์ผสมยางพาราชนิ ด

เกษตรกรได้ท าการขุด สระน้ า ขนาดความกว้า ง 5

รักษาสภาพแอมโมเนียสูง (HA) และน้ ายางพรี วลั คาไนซ์มี
ความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมและความร้อนได้ดีกว่าน้ า

เมตร ความยาว 10 เมตร และความลึก 2.5 เมตร (รู ปที่

ยางข้น [8] ดังนั้นนาผลการศึ กษาวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผสมน้ ายางพาราชนิ ดพรี วลั คาไนซ์ ได้ทาการปรั บแต่ง
ความลาดด้านข้างรอบสระน้ า และทาการปรับระดับพื้น

9) สาหรับใช้เป็ นสระน้ าต้นแบบที่ดาดด้วยวัสดุดินซี เมนต์

ภาคสนามสาหรับสร้างสระน้ าต้นแบบดิ นซี เมนต์ผสมน้ า
ยางพาราจึ งแนะนาน้ ายางพรี วลั คาไนซ์สาหรับใช้ผสมดิ น
ซี เมนต์ อัตราส่ วน ปูนซี เมนต์ : ดินลูกรัง : น้ า ( 2 : 5: 1)

สระน้ าโดยการใช้ทรายถมและรดน้ า พื้ นสระน้ าเพื่ อ ให้
ทรายแน่ น ก่ อ นเทพื้ น สระน้ า โดยใช้ดิ น ซี เ มนต์ผ สมน้ า

และปริ มาณน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ 7.5% ของปริ มาณน้ าที่ใช้

ยางพรี วลั คาไนซ์

ผสมดิ น ลูกรั ง

การนาผลการวิจัย ไปใช้ป ระโยชน์ ใ น

ภาคสนาม ทาการก่อสร้างสระน้ าต้นแบบในภาคสนามมี
ขั้นตอนดังนี้ สารวจพื้นที่ในการสร้างสระน้ า การขุดและ
ปรับระดับสระน้ า และการก่อสร้างสระน้ าต้นแบบ
การออกส ารวจพื้ นที่ ในการสร้ า งสระน้ าใน
ภาคสนามได้เลือกพื้นที่ไร่ นาของเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตาบล
ปงป่ าหวาย อาเภอเด่ นชัย จังหวัดแพร่ อยู่ในเขตพื้น ที่
โครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ รู ปที่ 8
ทาการออกสารวจพื้ น ที่ สระน้ าที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ของเกษตรกร

รู ปที่ 9 เกษตรกรทาการปรับระดับพื้นและด้านข้างสระน้ า

ร่ วมกับผูน้ าชุมชนในพื้นที่ ซึ่ งพบว่าเกษตรกรได้มีการขุด
สระน้ าสาหรั บกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่ วงฤดู แล้ง และพื้น ที่
ดังกล่าวประสบปั ญหาภัยแล้งทุกปี

รู ปที่ 10 เกษตรกรดาดพื้นและด้านข้างสระน้ า
รู ปที่ 10 ขั้นตอนในการดาดสระน้ าด้วยดิ นซี เมนต์

รู ปที่ 8 สารวจสระน้ าและพื้นที่ไร่ นาของเกษตรกร

ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ โดยจะทาการเทพื้นสระน้ าก่อน
8

และทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมงเพื่อให้พ้นื สระน้ าแห้ง และวันที่ 2 ทา

สภาพแอมโมเนี ยสู ง (HA) และที่ สาคัญน้ ายางพรี วลั ไนซ์

การดาดด้านข้างสระน้ าด้วยดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพรี วลั คา

ยังทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าน้ ายางข้น

ไนซ์ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ (รู ปที่ 11) หลังจากนั้นทา

(HA) เนื่ องจากน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ได้ผ่านกระบวนการที่

การเติมน้ าเพื่อทาการทดสอบการรั่วซึมและเป็ นการบ่มพื้น

ทาให้โมเลกุลของยางเกิ ดพันธะเคมี เชื่ อมโยง (การวัลคา

และผนังสระน้ าเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการ

ไนซ์ ) อัน เนื่ อ งมาจากการให้ค วามร้ อ นและสารเคมี ที่

ใช้งานในอนาคตต่อไป

เหมาะสม ดังนั้นอัตราส่วนที่เหมาะสมของดินซีเมนต์ผสม
น้ ายางพรี วัล คาไนซ์ ที่ แ นะน าใช้เ ป็ นวัส ดุ ด าดสระน้ า
ประกอบด้วย ปูนซี เมนต์ : ดินลูกรัง : น้ า เท่ากับ 2 : 5 : 1
และใช้ปริ มาณน้ ายางพารา 7.5% โดยน้ าหนักของน้ าที่ใช้
ผสมดิ น ซี เ มนต์ ซึ่ ง ได้คุ ณ สมบัติ ท างกลดัง นี้ ก าลัง รั บ
แรงอัด 86 ksc กาลังรับแรงดึ ง 19 ksc กาลังรับแรงดัด 9
ksc และการดูดซึมน้ า 6.23%
การวิ จั ย ในภาคสนามน าดิ นซี เมนต์ ผ สมน้ า

รู ปที่ 11 สระน้ าที่ดาดด้วยดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา

ยางพรี วลั คาไนซ์ที่ ได้จากการทดสอบในห้อ งปฏิ บัติไ ป
ประยุกต์ใช้งานจริ ง ที่พ้ืนที่โครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษา
แม่ยม จังหวัดแพร่ โดยการสร้างสระน้ าดาดด้วยวัสดุดิน
ซี เมนต์ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ ขนาดความกว้าง 5 เมตร
ยาว 2.5 เมตร และลึก 2.5 เมตร สระน้ าต้นแบบมีปริ มาณ
การกักเก็บประมาณ 125 ลูกบาศก์เมตร จะได้ปริ มาณน้ าที่

6. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผล
การพัฒนาดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพาราสาหรับใช้เป็ น
วัสดุดาดพื้นสระน้ าเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ได้
ทาการศึ กษาคุ ณสมบัติท างกลและการดู ด ซึ ม น้ า ของดิ น
ซี เ มนต์ผ สมน้ ายางพาราชนิ ด รั กษาสภาพแอมโมเนี ย สู ง
(HA) และน้ ายางพาราชนิ ดพรี วลั คาไนซ์ ผลการศึกษาใน
ระดับห้องปฏิบตั ิการพบว่าดิ นซี เมนต์ผสมน้ ายางพรี วลั คา
ไนซ์มีคุณสมบัติทางกล เช่นการับแรงอัด แรงดึ ง แรงดัด
และการดูดซึ มน้ า ดี กว่าดิ นซี เมนต์ผสมน้ ายางชนิ ดรักษา

มีความเพียงพอสาหรับใช้ทาการเกษตรขนาดเล็กและเลี้ยง
สัตว์ในช่วงฤดูแล้งต่อเกษตรกร 1 ครัวเรื อน
6.2 ข้ อเสนอแนะ
o ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในห้ องปฏิบัตกิ าร
 การน าผลการวิ จัย ไปใช้ภ าคสนามแนะน าใช้น้ า
ยางพรี ว ลั คาไนซ์ ซ่ ึ ง จะมี ค วามทนทานต่ อ สภาวะ
แวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ได้ดีกว่า
น้ ายางพารารักษาสภาพแอมโมเนี ยสู ง (HA) แต่ควร
มี ก ารเพิ่ ม อายุข องตัว อย่า งชิ้ น งานทดสอบในห้อ ง
ปฏิบตั ิ เช่น ระยะการบ่มที่ 60 วัน และ 90 วัน เป็ น
ต้น

 ดินลูกรังที่นามาใช้ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการควรนา
ดินไปอบในตูอ้ บก่อนเพื่อลดความชื้ นของดิ นซึ่ งจะ
ทาให้ดินและปูนซีเมนต์ผสมเข้ากันได้ดี
 ดิ นซี เมนต์ที่ผ สมน้ ายางพาราในปริ ม าณที่ มากกว่า
15% ของปริ มาณน้ าที่ใช้ผสมดินซี เมนต์จะทาให้เนื้ อ
ยางจับตัวเป็ นก้อน ดังนั้นควรมีการใช้สารลดแรงตึง
ผิวชนิดไม่มีประจุผสมในน้ ายางพารา
o ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ภาคสนาม
 การวิจยั ภาคสนามควรมีวางแผนให้ ชัดเจนเกี่ ยวกับ
ระยะเวลาที่ ใช้ปฏิ บัติงานภาคสนาม เช่ น ไม่ควรมี
การขุ ด สระน้ าในช่ ว งฤดู ฝ นเพราะจะท าให้ ไ ม่
สามารถก่อสร้างสระน้ าได้เนื่ องจากปริ มาณน้ าใต้ดิน
และน้ าชลประทานบริ เวณข้างเคียงไหลเข้าสู่สระน้ า
 ควรมี การเชิ ญผูน้ าชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ เข้า
ร่ วมโครงการวิจยั ภาคสนาม เพราะว่าจะได้รับความ
ร่ วมมือและอานวยความสะดวกในการก่อสร้างสระ
น้ าต้น
 การคัดเลือกพื้นที่ในการสร้างสระน้ าควรเป็ นพื้นที่ที่
เกษตรกรสามารถใช้น้ าร่ ว มกัน ได้แ ละไม่ไกลจาก
คลองส่ งน้ าชลประทานมากนักเพราะหลังจากสร้าง
เสร็ จจะต้องมีการนาน้ าจากคลองชลประทานกักเก็บ
ไว้ในสระน้ าเพื่อให้เกษตรกรไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
 ควรมีการประเมินลักษณะการใช้งานและทางกายภาพ
ของสระน้ าหลังระยะการก่อสร้าง 6 เดือน – 1 ปี

งานวิ จัย นี้ ได้รั บ สนั บ สนุ น ทุ น วิ จัย จากส านัก งาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.) และส านั ก งาน
กองทุนสนันสนุนการวิจยั (สกว.) ขอขอบคุณกลุ่มเกษตร
ในพื้นที่โครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่
ที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั ภาคสนาม และภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามที่ให้ความ
อนุเคราะห์การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการคอนกรี ตและทดสอบวัสดุ
ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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