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งานวิิจััยนี้้�ศึึกษาสมบััติิทางกายภาพและทางกลของวััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์ หรืือมอร์์ต้้าร์์ผสม
น้ำำ��ยางพารา การทดลองในห้้องปฏิิบััติิการประกอบด้้วยการทดสอบความข้้นเหลวของ
ซีีเมนต์์เพสต์์ ระยะการก่่อตััวของปููนซีีเมนต์์ กำำ�ลัังรัับแรงอััด กำำ�ลัังรัับแรงดึึง กำำ�ลัังรัับแรงดััด
และการดููดซึึมน้ำำ��ของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา โดยกำำ�หนดอััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์
(P/C) เท่่ากัับ 0%, 1%, 3% และ 5% อััตราส่่วนน้ำำ��ต่่อปููนซีีเมนต์์ (w/c) เท่่ากัับ 0.5
อััตราส่่วนของปููนซีีเมนต์์ต่อ่ ทราย เท่่ากัับ 1:2 โดยน้ำำ��หนััก ทดสอบสมบััติทิ างกลของมอร์์ต้า้ ร์์
ผสมน้ำำ�� ยางพาราที่่�ระยะเวลาการบ่่ม 7 วััน 14 วััน 28 วััน 60 วััน และ 90 วััน ผลการศึึกษา
พบว่่า มอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราที่่�อััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์เท่่ากัับ 1% ที่่�ระยะเวลา
การบ่่ม 28 วััน มีีกำำ�ลัังรัับแรงอััด 397 กก./ซม.2 กำำ�ลัังรัับแรงดึึง 39 กก./ซม.2 กำำ�ลัังรัับแรงดััด
65 กก./ซม.2 และการรั่่�วซึึมของน้ำำ��ในคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์แบบสำำ�เร็็จรููป 1.39 มม./วััน
ดัังนั้้�นอััตราส่่วนของเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 1% จึึงเป็็นอััตราส่่วนที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับนำำ�ไปก่่อสร้้างคููส่ง่ น้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราในพื้้�นที่่แ� ปลงนา สำำ�หรัับการศึึกษา
วิิจััยภาคสนามได้้ก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราแบบดาดในที่่�หน้้าตััด
รููปสี่่�เหลี่่�ยมคางหมููขนาดท้้องคููส่่งน้ำำ�� 0.30 เมตร สููง 0.35 เมตร และความหนา 0.05 เมตร
จากการติิดตามประเมิินผลการใช้้งานคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ในพื้้�นที่่�แปลงนา พบว่่าน้ำำ��ไหล
เข้้าสู่่�พื้้�นที่่�แปลงนาได้้สะดวกรวดเร็็วและป้้องกัันการรั่่�วซึึมของน้ำำ��ได้้ดีี

คำำ�สำำ�คััญ :
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This research studied physical and mechanical properties of a ferrocement
material or a mortar mixed with rubber latex. Experiments were first performed
in a laboratory to test the properties in terms of the normal consistency of cement,
setting time of cement paste, compressive strength, tensile strength, flexural
strength and seepage loss of mortar mixed with rubber latex. Polymer to cement
(P/C) ratio was varied at 0%, 1%, 3%, and 5% by weight. Water to cement ratio
(w/c) was fixed at 0.50; the ratio of cement to sand was fixed at 1:2. The strength
of the structure was tested after 7, 14, 28, 60, and 90 days. The results indicated
that the P/C ratio of 1% yielded the best performance, with compressive strength
of 397 ksc, tensile strength of 39 ksc, flexural strength of 65 ksc, water absorption
of 4.36% and seepage loss of 1.39 mm/day. P/C ratio of 1% by weight was then
adopted for the construction of ferrocement ditches in the field. An in-situ ferrocement trapezoidal ditch with a bottom width of 0.3 m, height of 0.35 m, and
thickness of 0.05 m was constructed in a paddy field. Evaluation of the ferrocement
ditches revealed that the ditches allowed water to flow rapidly and could reduce
the loss of water due to seepage.
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1. บทนำำ�

งานพััฒนาโครงการชลประทาน โดยเฉพาะระบบการส่่งน้ำำ��
เพื่่�อการเพาะปลููก ถืือว่่ามีีความสำำ�คัญั และมีีประโยชน์์อย่่างมาก
ในการช่่วยให้้เกษตรกรสามารถทำำ�การเพาะปลููกให้้ได้้ผลผลิิต
เพิ่่�มมากขึ้้�น คลองและคููส่่งน้ำำ�ชล
� ประทานเป็็นองค์์ประกอบที่่�
สำำ�คัญั ที่่�สุดุ ของโครงการชลประทาน เนื่่�องจากเป็็นทางน้ำำ��สำำ�หรัับ
นำำ�น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ�� ซึ่่ง� เป็็นต้้นน้ำำ��ของโครงการชลประทาน ไปยััง
พื้้�นที่่�เพาะปลููกของเกษตรกร โดยน้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��จะกระจายไป
ยัังพื้้�นที่่�เพาะปลููกได้้ทั่่�วถึึงด้้วยคููส่่งน้ำำ��ที่่�มีีในเขตโครงการชลประทานหรืือในเขตพื้้�นที่่�นอกโครงการชลประทาน ถ้้าหากคลอง
หรืือคููส่่งนํ้้�าชลประทานไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�ส่่งน้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��
เข้้าไปสู่่�พื้้น� ที่่�เพาะปลููกได้้อย่่างทั่่�วถึงึ ในปริิมาณที่่�เหมาะสม และ
ในเวลาที่่�พืืชต้้องการแล้้ว จะส่่งผลกระทบต่่อผลผลิิตทางการ
เกษตรของเกษตรกร การที่่จ� ะให้้คูสู่ ง่ นํ้้า� ทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างสมบููรณ์์
แบบนั้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ง่่ายนััก คููส่่งนํ้้�าชลประทานที่่�ดีีจะต้้องมีี
พื้้�นฐานมาจากการออกแบบและก่่อสร้้างที่่�ถููกต้้องในด้้านวิิศวกรรม มีีความสามารถป้้องกัันการรั่่�วซึมึ ของน้ำำ�� ได้้ อย่่างไรก็็ตาม
ปััญหาที่่�สำ�คั
ำ ัญของคลองหรืือคููส่่งน้ำำ�� [1] ประกอบด้้วย (1) การ
สููญเสีียน้ำำ��เนื่่�องจากการรั่่�วซึึม (2) การแตกร้้าวตามผนัังและ
ท้้องคลองคููส่ง่ น้ำำ�� เพื่่�อแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวการพััฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมทางการเกษตรจึึงมีีความสำำ�คัญั อย่่างยิ่่ง� เพื่่�อคิิดค้น้
และหาแนวทางในการสร้้างนวััตกรรมหรืือผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพมาใช้้ทดแทนผลิิตภััณฑ์์เดิิมที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน
	ปััจจุุบััน มีีการพััฒนาวััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพารา
สำำ�หรัับใช้้เป็็นวััสดุุดาดคููส่่งน้ำำ�� เนื่่�องจากวััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์
มีีสมบััติที่่ิ �ดีีกว่่าคอนกรีีตอยู่่�หลายด้้าน Austriaco และ Nimiityongskul [2] ได้้ทำำ�การศึึกษาสมบััติิของวััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์
พบว่่า (1) ค่่าการซึึมน้ำำ��ผ่่านคลองดาดด้้วยเฟอร์์โรซีีเมนต์์มีีค่่า
น้้อยกว่่าคลองดาดคอนกรีีต (2) ความสามารถในการรัับน้ำำ��หนััก
วััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์มีีมากกว่่าคอนกรีีตแบบธรรมดา (3) วััสดุุ
เฟอร์์โรซีีเมนต์์มีีอายุุการใช้้งานมากกว่่าคอนกรีีตแบบธรรมดา
และมีีค่่าการซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษาน้้อยกว่่าคอนกรีีตธรรมดา
จากการศึึกษาวิิจัยั ที่่ผ่� า่ นมาแสดงให้้เห็็นว่่าเมื่่อ� นำำ�น้ำำ��ยางพารา
มาผสมในคอนกรีีตหรืือผสมในมอร์์ต้้าร์์ในปริิมาณที่่�เหมาะสม
จะสามารถเพิ่่�มคุุณภาพของคอนกรีีตและมอร์์ต้้าร์์ได้้ ตััวอย่่าง
เช่่น Nagraj และคณะ [3] ได้้นำำ�น้ำำ��ยางพาราพาราผสมใน
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คอนกรีีตในอััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ร้้อยละ 5, 10 และ
15 และทำำ�การทดสอบสมบััติิของคอนกรีีต พบว่่า ปริิมาณ
น้ำำ��ยางพาราที่่�ผสมเข้้าไปในคอนกรีีตสามารถเพิ่่�มความเหนีียว
ของคอนกรีีตและยัังสามารถเพิ่่�มสมบััติิด้้านกำำ�ลัังของคอนกรีีต
ด้้วย Bala Muhammed และคณะ [4] ทำำ�การศึึกษาสมบััติิ
ของคอนกรีีตผสมน้ำำ��ยางพารา เช่่น การดููดซึึมน้ำำ��ของคอนกรีีต
และโครงสร้้างจุุลภาคของคอนกรีีตผสมน้ำำ��ยางพารา พบว่่า
คอนกรีีตผสมน้ำำ��ยางพาราสามารถลดการซึึมผ่่านของน้ำำ��ได้้ดีี
กว่่าคอนกรีีตแบบปกติิ Shobha และคณะ [5] ศึึกษาสมบััติิ
ของคอนกรีีตผสมน้ำำ��ยางพารา เช่่น ความสามารถในการเทได้้
และกำำ�ลัังรัับแรงอััด กำำ�หนดอััตราส่่วนของเนื้้อ� ยางต่่อปููนซีีเมนต์์
ร้้อยละ 0, 0.5, 1 และ 1.5 พบว่่าคอนกรีีตผสมน้ำำ�� ยางพารา
ร้้อยละ 1 มีีสมบััติิกำำ�ลัังรัับแรงอััดดีีที่่�สุุด และความสามารถ
ในการเทได้้ของคอนกรีีตลดลงเมื่่อ� ผสมน้ำำ��ยางพาราในเปอร์์เซ็็นต์์
ที่่�สููงขึ้้�น Plangoen และคณะ [6] ศึึกษาสมบััติิด้้านกำำ�ลัังของ
มอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราที่่�อััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์
ร้้อยละ 0, 5, 10 และ 15 พบว่่า โดยกำำ�หนดอััตราส่่วนของน้ำำ��
ต่่อปููนซีีเมนต์์ (w/c) เท่่ากัับ 0.4, 0.5 และ 0.6 ผลการศึึกษา
พบว่่า มอร์์ต้า้ ร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราที่่อั� ตั ราส่่วนเนื้้อ� ยางต่่อปููนซีีเมนต์์
ร้้อยละ 5 และอััตราส่่วนน้ำำ��ต่่อปููนซีีเมนต์์ เท่่ากัับ 0.5 ที่่�ระยะ
เวลาการบ่่มที่่� 28 วััน มีีสมบััติิทางกลดีีที่่�สุุด คืือกำำ�ลัังรัับแรงอััด
310 กก./ซม.2 กำำ�ลัังรัับแรงดึึง 46 กก./ซม.2 และกำำ�ลัังรัับแรงดััด
70 กก./ซม.2 ซึ่่�งมีีสมบััติิด้้านกำำ�ลัังสููงสุุดเมื่่�อเทีียบกัับมอร์์ต้้าร์์
ผสมน้ำำ��ยางพาราในอััตราส่่วนอื่่�นๆ ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น

2. วิิธีีการวิิจััย

ในการพััฒนาคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพารา ศึึกษา
สมบััติิทางกายภาพของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ�� ยางพารา ได้้แก่่ ความ
ข้้นเหลวของซีีเมนต์์เพสต์์ การทดสอบระยะเวลาการก่่อตััวเริ่่ม� ต้้น
การรั่่�วซึึมน้ำำ�� และศึึกษาโครงสร้้างจุุลภาค (Microstructure)
สำำ�หรัับการศึึกษาสมบััติิทางกลของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา
ได้้แก่่ สมบััติิกำำ�ลัังรัับแรงอััด กำำ�ลัังรัับแรงดึึง และกำำ�ลัังรัับแรง
ดััดของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา ขั้้�นตอนการศึึกษาวิิจััยแสดง
ดัังรููปที่่� 1 และนำำ�ผลการศึึกษาในระดัับห้้องปฏิิบััติิการไป
ประยุุกต์์ใช้้งานภาคสนาม โดยการทำำ�การก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��
เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราสำำ�หรัับใช้้ในพื้้�นที่่�แปลงนา
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รููปที่่� 1 ขั้้�นตอนการทดสอบสมบััติิทางกายภาพและทางกลของวััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์

2.1 วััสดุุ

		 •	ปููนซีีเมนต์์
		ปููนซีีเมนต์์ที่่�ใช้้ในการผสมใช้้ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์
ประเภท 2 และมีีสมบััติิตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
มอก.15 ปููนซีีเมนต์์ที่่�ใช้้ต้้องเป็็นปููนซีีเมนต์์ที่่�ใหม่่ ไม่่มีีการเสื่่�อม
คุุณภาพ และไม่่เปีียกชื้้�นหรืือจัับตััวเป็็นก้้อน
		 • มวลรวมละเอีียด (ทราย)
		 ทรายที่่�นำำ�มาผสมคอนกรีีต เป็็นชนิิดทรายน้ำำ��จืืด
อาจจะเป็็นทรายแม่่น้ำำ�� หรืือ ทรายบก แต่่ทรายที่่�ใช้้จะต้้อง
สะอาดปราศจากสารอิินทรีีย์์ และสิ่่�งไม่่พึึงประสงค์์เจืือฝน ให้้
เป็็นไปตามสมบััติิตามมาตรฐาน ASTM C33 [7]
		 •	น้ำำ��
		น้ำำ��ที่่ใ� ช้้ผสมมอร์์ต้า้ ร์์ต้อ้ งสะอาด ปราศจากด่่าง น้ำำ��มันั

วััชพืืชเน่่า และสารเจืือปนอื่่�นๆ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อสมบััติิ
ของมอร์์ต้้าร์์
		 • เหล็็กเส้้นขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 6 มิิลลิิเมตร
		 •	ลวดตาข่่ายหกเหลี่่�ยมเบอร์์ 25 ขนาด 3/8 นิ้้�ว
		 •	น้ำำ��ยางพารา
		น้ำำ��ยางพาราชนิิดพรีีวัลั คาไนซ์์ เป็็นน้ำำ��ยางที่่�วัลั คาไนซ์์
ในสภาวะของเหลวและขึ้้�นรููปเป็็นยางวััลคาไนซ์์ได้้โดยไม่่ต้้อง
ให้้ความร้้อนอีีก น้ำำ��ยางพรีีวััลคาไนซ์์ยัังคงสถานะเป็็นของไหล
และมีีลัักษณะทั่่�วไปเหมืือนเดิิม การวััลคาไนซ์์จะเกิิดขึ้้�นภายใน
อนุุภาค การพรีีวััลคาไนซ์์จะให้้ความร้้อนแก่่น้ำำ��ยางคอมพาวด์์
ที่่�เหนืือจุุดเดืือดของน้ำำ��ในตู้้�ความดัันแต่่ต่่อมาเนื่่�องจากมีีการใช้้
สารตััวเร่่งปฏิิกิิริิยาที่่�มีีความว่่องไวสููงเป็็นพิิเศษ จึึงทำำ�ให้้การทำำ�
น้ำำ��ยางพรีีวััลคาไนซ์์สามารถทำำ�ได้้ภายใต้้ความดัันบรรยากาศที่่�
อุุณหภููมิิต่ำำ��กว่่า 100 องศาเซลเซีียส
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2.2	อััตราส่่วนมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา

การกำำ�หนดอััตราส่่วนของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา
(วััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ�� ยางพารา) โดยทั่่�วไปส่่วนผสมของ
มอร์์ต้้าร์์ประกอบด้้วยวััสดุุ 3 ชนิิด ได้้แก่่ ปููนซีีเมนต์์ ทราย
ละเอีียด และน้ำำ�� แต่่การศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้นำำ�น้ำำ��ยางพาราชนิิด
พรีีวััลคาไนซ์์ผสมในมอร์์ต้้าร์์เพื่่�อศึึกษาสมบััติิทางกายภาพและ
ทางกลของมอร์์ต้้าร์์สำำ�หรัับใช้้เป็็นวััสดุุเฟอร์์โร ซีีเมนต์์ในการ
ก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��สำำ�หรัับใช้้ในพื้้�นที่่�แปลงนา ดัังนั้้�นจึึงกำำ�หนด
อััตราส่่วนมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราดัังนี้้�
		 -	อััตราส่่วนของปููนซีีเมนต์์ต่่อทราย เท่่ากัับ 1 : 2 โดย
			น้ำำ��หนััก
		 -	อััตราส่่วนเนื้้อ� ยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (polymer cement
			 ratio, P/C) เท่่ากัับร้้อยละ 0, 1, 3 และร้้อยละ 5
			 โดยน้ำำ��หนััก ผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าการใช้้น้ำำ��
			 ยางพาราผสมในมอร์์ต้้าร์์และคอนกรีีตในปริิมาณที่่�
			 มากกว่่าร้้อยละ 10 ส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ลัังรัับแรงอััด

			 และแรงดึึงของมอร์์ต้้าร์์ ทำำ�ให้้การรัับแรงลดลง [6]
		 -	อััตราส่่วนน้ำำ��ต่่อปููนซีีเมนต์์ (water cement ratio,
			 w/c) เท่่ากัับ 0.5 โดยน้ำำ��หนััก
		 -	ตััวอย่่างชิ้้�นงานทดสอบสมบััติิทางกลทำำ�การบ่่มโดย
			ห่่อด้้วยพลาสติิกกัันความชื้้�น เป็็นระยะเวลา 7, 14,
			 28, 60 และ 90 วััน

2.3 การทดสอบสมบััติิทางกล

การเตรีียมตััวอย่่างชิ้้�นงานสำำ�หรัับทดสอบสมบััติิทาง
กลทำำ�การผสมมอร์์ต้้าร์์และน้ำำ��ยางพาราตามอััตราส่่วนที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ และทำำ�การบรรจุุในแบบหล่่อทดสอบต่่างๆ หลัังจาก
ที่่�บรรจุุในแบบหล่่อแล้้วปล่่อยทิ้้�งไว้้ 24 ชม. และทำำ�การบ่่มโดย
ใช้้พลาสติิกพัันรอบตััวอย่่างชิ้้�นงานเพื่่�อป้้องกัันความชื้้�นจาก
มอร์์ต้้าร์์ระเหย ดัังรููปที่่� 2 ระยะเวลา 7, 14, 28, 60 และ
90 วััน การเตรีียมหล่่อตััวอย่่างชิ้้�นงานทดสอบสมบััติิทางกล
ดัังตารางที่่� 1

รููปที่่� 2 การบ่่มตััวอย่่างชิ้้�นงานทดสอบ
ตารางที่่� 1 ตััวอย่่างทดสอบสมบััติิทางกล
การทดสอบ

จาํนวนต วั อย างท ดสอบ
7 วัน
14 วัน
3
3
3
3
3
3
3
3

แรงอดั
แรงดงึ
แรงดดั
การดูดซึมนํ้า
รวม/case
P/C = 0%, 1%, 3%, และ 5%
(60 samples/case x 4 cases)

รวม
28 วัน
3
3
3
3

60 วัน
3
3
3
3

90 วัน
3
3
3
3

15
15
15
15
60
240
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P

Ft = t
2.3.1 การทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงอััด
At
				 การทดสอบหากำำ�ลัังอััดของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��
ยางพารา ดัังรููปที่่� 3 เพื่่�อหาค่่ากำำ�ลัังรัับแรงอััดของซีีเมนต์์มอร์์ต้า้ โดยที่่� Ft คืือ กำำ�ลัังดึึง (กก./ซม.2)
Pt คืือ แรงดึึงสููงสุุด (กก.)
ผสมน้ำำ��ยางพารา และเปรีียบเทีียบเกณฑ์์มาตรฐานการรัับแรง
At คืือ พื้้�นที่่�หน้้าตััดที่่�รัับแรงดึึง (ซม.2)
อััดของซีีเมนต์์มอร์์ต้้าร์์ตามเกณฑ์์กำำ�ลัังอััดของก้้อนลููกบาศก์์
มอร์์ต้้าร์์มาตรฐาน ASTM C109 [8] การคำำ�นวณค่่ากำำ�ลัังรัับ
แรงอััดของมอร์์ต้้าร์์ได้้จากสมการที่่� 1

		

P
f =
c A

(2)

(1)

โดยที่่� fc คืือ กำำ�ลัังรัับแรงอััดประลััย (กก./ซม.2)
P คืือ แรงอััดสููงสุุด (กก.)
A คืือ พื้้�นที่่�หน้้าตััดของตััวอย่่าง (ซม.2)
รููปที่่� 4 การทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงดึึงมอร์์ต้้าร์์

รููปที่่� 3 การทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงอััดมอร์์ต้้าร์์
		

2.3.2 การทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงดึึง
				 การทดสอบหากำำ�ลัังรัับแรงดึึงของมอร์์ต้้าร์์เพื่่�อ
หากำำ�ลัังรัับแรงดึึงสููงสุุดของมอร์์ต้้าร์์ผสมยางพารา โดยทำำ�การ
หล่่อตััวอย่่างทดสอบแรงดึึงในแบบหล่่อรููปบริิเควท (Briquette)
จนเต็็มใช้้มืือกดมอร์์ต้้าลงแบบหล่่อ ตามมาตรฐาน ASTM
รููปที่่� 5 การทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงดััด
C190-85 [9] ก่่อนการทดสอบ นำำ�ตััวอย่่างมาวััดขนาดและ
ชั่่�งน้ำำ��หนัักจััดตำำ�แหน่่งให้้แนวแกนของตััวอย่่างอยู่่�ในแนวแกน
ของเครื่่�องทดสอบ (รููปที่่� 4) ควบคุุมการให้้น้ำำ��หนัักบรรทุุก 		 2.3.3 การทดสอบกำำ�ลังรั
ั ับแรงดััด
สม่ำำ��เสมอจนกระทั่่�งชิ้้น� ตััวอย่่างวิิบัติั ิ บัันทึึกค่่าน้ำำ��หนัักสููงสุุดและ
				 การทดสอบหากำำ�ลัังดััดของมอร์์ต้า้ ร์์ ตามมาตรลัักษณะการวิิบััติิ การคำำ�นวณค่่ากำำ�ลัังรัับแรงดึึงของมอร์์ต้้าร์์ ฐาน ASTM C348 [10] เพื่่�อหาค่่ากำำ�ลัังรัับแรงดััดของมอร์์ต้้าร์์
ได้้จากสมการที่่� 2
เป็็นการหาค่่าโมดููลััสแตกร้้าวในมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา
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ทำำ�การเปรีียบเทีียบการรัับแรงดััดของมอร์์ต้า้ ร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา
3) บัันทึึกเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้และบัันทึึกปริิมาณน้ำำ�ที่่
� เ� ติิมลงใน
ได้้ตามเกณฑ์์มาตรฐานหรืือไม่่ ค่่ากำำ�ลัังดััดของคานหาได้้ในรููป 		คููส่่งน้ำำ��ทุุกครั้้�ง สำำ�หรัับใช้้ในการคำำ�นวณการรั่่�วซึึม
ของโมดููลัสั แตกร้้าวจากสมการที่่� 3
4)	คำำ�นวณหาค่่าคงที่่ข� องการซึึม (k) โดยใช้้วิธีิ ขี อง Horton
		 (1940) นำำ�ข้้อมููลอััตราการซึึม f ที่่�เวลา t ต่่างๆ จะ
3PL
R=
(3)
		สามารถหาค่่าคงที่่�ของการซึึม k ได้้จากผลการพิิสููจน์์
2bd 2
		สมการและการเขีียนกราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่าง log10
โดยที่่�
		 (f-fc) กัับเวลา t ดัังนี้้� จากสมการการซึึมของ Horton
R คืือ โมดููลัสั แตกร้้าว (kg/cm2)
(4)
f=f c +(f o -f c )e-kt
P คืือ แรงที่่�กระทำำ�กลางคานกระทั่่�งคานหััก (kg)
L คืือ ระยะช่่วงคานระหว่่างที่่�รองรัับ (cm)
b คืือ ความยาวเฉลี่่�ยของคานที่่�แตกหััก (cm)
d คืือ ความลึึกของคานที่่�จุุดแตกหััก (cm)

2.4 ทดสอบการรั่่�วซึึมของคููส่่งน้ำำ��

		 การวััดการรั่่วซึ
� มึ ของน้ำำ��ในคููส่ง่ น้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์จำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องทำำ�การวััดในห้้องปฏิิบััติิ เนื่่�องจากการวััดการรั่่�วซึึมน้ำำ��
ในภาคสนามมีีข้้อจำำ�กััดหลายด้้าน เช่่น การทดสอบใช้้กระสอบ
ทรายปิิดกั้้�นเพื่่�อทำำ�บ่่อสำำ�หรัับวััดการรั่่�วซึึมทำำ�ให้้น้ำำ��รั่่�วซึึมออก
มาได้้ ดัังนั้้�นจึึงทำำ�การหล่่อแบบจำำ�ลองคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์
สี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า ความยาว 1 เมตร สููง 0.35 เมตร หน้้าตััดกว้้าง
0.40 เมตร และความหนา 0.05 เมตร วิิธีีการและขั้้�นตอนการ
ทดสอบการรั่่�วซึึม ดัังนี้้�
1)	ทำำ�การวััดขนาดหน้้าตััดที่่�สััมผััสผิิวน้ำำ��ของคููส่่งน้ำำ��ทั้้�ง
		 4 ด้้าน เพื่่�อคำำ�นวณพื้้�นที่่�สำำ�ผััสน้ำำ��
2) เติิมน้ำำ��ลงในคููส่่งน้ำำ��จนกระทั่่�งถึึงระดัับที่่�กำำ�หนดไว้้ โดย
		 ปกติิจะให้้อยู่่�ต่ำ�ำ� กว่่าขอบคููส่่งน้ำำ�� ประมาณ 5 เซนติิเมตร
		ดัังรููปที่่� 6

รููปที่่� 7 ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง log10 (f-fc) กัับเวลา t
	ดัังนั้้�น ถ้้ามีีข้้อมููล f ที่่�เวลา t ต่่างๆ และรู้้�ค่่า fc จะสามารถ
เขีียนกราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่าง log10(f-fc) กัับเวลา t ได้้ดัังรููป
ที่่� 7 เห็็นได้้ว่่าได้้กราฟเส้้นตรงเอีียงลง เพราะความลาด m มีีค่่า
เป็็นลบ ซึ่่�งจากกราฟจะสามารถหาความลาด m ได้้ และเมื่่�อรู้้�
ความลาด m ก็็สามารถค่่าคงที่่�ของการซึึม k ได้้ดัังนี้้�
จากความลาด
หรืือ

รููปที่่� 6 การวััดการรั่่�วซึึมของน้ำำ��ในคููส่่งน้ำำ��

1
klog10e
1
k=mlog10e

m=-

(5)

เมื่่�อแทนค่่า k, fc และ fo ในสมการการซึึมของ Horton
จะสามารถหาสมการความสััมพัันธ์์ระหว่่างอััตราการซึึม f กัับ
เวลา t ได้้ตามต้้องการ
5)	คำำ�นวณอััตราการรั่่�วซึึม ใช้้วิิธีีของ Horton (1940) โดย
มีีความสััมพัันธ์์ระหว่่างอััตราการซึึม (f) ที่่�เวลา t ใดๆ กัับอััตรา
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การซึึมที่่�เวลาเริ่่�มต้้น (f0) และอััตราการซึึมที่่�สภาวะสมดุุล (fC)
มอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราในอััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์
ค่่าคงที่่�ของการซึึม k และเวลา (t) ดัังสมการที่่� 6
(P/C) เท่่ากัับ 1% มีีค่่ากำำ�ลัังรัับแรงอััดสููงสุุดที่่�ระยะการบ่่ม
28 วััน เท่่ากัับ 397 กก./ซม.2 ถ้้าเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐาน
f -f f -f
(6) มอก. 15 เล่่ม 12 (2) กำำ�หนดกำำ�ลัังรัับแรงอััดของมอร์์ต้้าร์์
F=f c T+ o c - o c e-kt
k
k
มาตรฐานไม่่ต่ำำ��กว่่า 245 กก./ซม.2 เห็็นได้้ว่่ามอร์์ต้้าร์์ผสม
น้ำำ��ยางที่่�อัตั ราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 1% และ
โดยที่่�
3% มีีค่่ากำำ�ลัังรัับแรงอััดสููง กว่่ามาตรฐาน 152 กก./ซม.2 และ
f 	คืือ อััตราการซึึมที่่�เวลา t ใดๆ
f0 	คืือ อััตราการซึึมที่่�เวลาเริ่่�มต้้น
44 กก./ซม.2 แต่่กลัับพบว่่ามอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางในอััตราส่่วน
fC 	คืือ อััตราการซึึมที่่�สภาวะสมดุุล
เนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 5% มีีคุุณสมบััติิการรัับ
k 	คืือ ค่่าคงที่่�ของการซึึม k
แรงอััดต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน 26 กก./ซม.2
t 	คืือ เวลา
6) วิิเคราะห์์ผลการทดสอบการรั่่�วซึึมของน้ำำ��ในแบบจำำ�ลอง
คููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพารา ที่่�อััตราส่่วนเนื้้�อยาง
ต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 0%, 1%, 3% และ 5%

2.5 โครงสร้้างจุุลภาคของมอร์์ต้า้ ร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา

		 การศึึกษาโครงสร้้างทางจุุลภาคของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��
ยางพาราด้้วยเทคนิิค กล้้องจุุลทรรศน์์อิเิ ล็็กตรอนแบบส่่องกราด
(Scanning electron microscopy : SEM) ได้้ส่่งตััวอย่่างชิ้้�น
งานทดสอบโครงสร้้างจุุลภาค ที่่�หน่่วยวิิเคราะห์์ลัักษณะเฉพาะ
ของวััสดุุ ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC)

3. ผลการศึึกษาวิิจััย
3.1 สมบััติิทางกลมอร์์ต้้าร์์

			 กำำ�ลัังรัับแรงอััดมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา
			 ผลการทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงอััดมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยาง
พารา ดัังรููปที่่� 8 พบว่่ากำำ�ลัังรัับแรงอััดของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ�� ยาง
พารามีีการพััฒนาขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง 7 วััน ถึึง 28 วััน และ
ระยะการบ่่มตั้้�ง 28 ถึึง 90 วััน จะไม่่มีีผลกระทบต่่อการกำำ�ลััง
รัับแรงอััดของมอร์์ต้้าร์์มากนััก ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่ากำำ�ลัังรัับแรงอััด
หลััง 28 วััน เพิ่่�มขึ้้�นน้้อยมาก แต่่อย่่างไรก็็ตามกำำ�ลัังอััดของ
มอร์์ต้้าร์์มาตรฐาน มอก. เท่่ากัับ 245 กก./ซม.2 ที่่�ระยะเวลา
การบ่่มที่่� 28 วััน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกำำ�ลัังรัับแรงอััดของมอร์์ต้้าร์์
ผสมน้ำำ��ยางที่่�อััตราส่่วนของเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ
0%, 1%, 3% และ 5% ที่่�ระยะการบ่่ม 28 วััน พบว่่าค่่ากำำ�ลััง
รัับแรงอััด ดัังนี้้� 300 กก./ซม.2, 397 กก./ซม.2, 286 กก./ซม.2
และ 219 กก./ซม.2 ตามลำำ�ดัับ
■

รููปที่่� 8 กำำ�ลัังรัับแรงอััดของมอร์์ต้้าร์์
			 กำำ�ลังรั
ั ับแรงดึึงมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ�� ยางพารา
			 ผลการทดสอบกำำ�ลัังรัับดึึง (รููปที่่� 9) พบว่่ากำำ�ลัังรัับ
แรงดึึงมีีแนวโน้้มเช่่นเดีียวกัับกำำ�ลัังรัับแรงอััดมีค่ี า่ เพิ่่�มขึ้้น� ค่่อนข้้าง
สููงในช่่วงระหว่่าง 7 วััน ถึึง 28 วััน หลัังจากระยะเวลาการบ่่มที่่�
28 วััน การบ่่มไม่่มีผี ลต่่อกำำ�ลัังรัับแรงดึึงมากนััก คืือกำำ�ลัังรัับแรง
ดึึงจะเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยในช่่วง 28 วััน ถึึง 90 วััน เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กำำ�ลัังรัับแรงดึึงของมอร์์ต้้าร์์ที่่�ระยะเวลาการบ่่มที่่� 28 วััน พบว่่า
การเพิ่่�มน้ำำ��ยางพาราผสมในมอร์์ต้า้ ร์์จะส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ลัังรัับ
แรงดึึงของมอร์์ต้้าร์์ เช่่นมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราในอััตราส่่วน
เนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 3% และ 5% ทำำ�ให้้กำำ�ลััง
รัับแรงดึึงของมอร์์ต้้าร์์ลดลง 4 กก./ซม.2 และ 9 กก./ซม.2 เมื่่�อ
เทีียบกัับมอร์์ต้า้ ร์์มาตรฐานที่่�ไม่่ผสมน้ำำ��ยางพาราซึ่่ง� มีีค่า่ กำำ�ลัังรัับ
แรงดึึง เท่่ากัับ 39 กก./ซม.2 อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อใช้้น้ำำ��ยางพารา
ผสมในมอร์์ต้้าร์์ที่่�อััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์เท่่ากัับ 1%
■
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ทำำ�ให้้สมบััติิการรัับแรงดึึงสููงกว่่ามอร์์ต้้าร์์มาตรฐานที่่�ไม่่ผสม
น้ำำ��ยาง 5.4% (39 กก./ซม.2)

รููปที่่� 10 กำำ�ลัังรัับแรงดััดของมอร์์ต้้าร์์

3.2 การรั่่�วซึึมน้ำำ��ของคููส่่งน้ำำ��

		 วิิธีีวััดการรั่่�วซึึมของน้ำำ��ในคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ ได้้
ทำำ�การวััดการรั่่�วซึึมของน้ำำ��ในคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยาง
พารา ได้้แก่่ คููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์แบบไม่่ผสมน้ำำ�� ยาง และคููส่่ง
น้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราที่่�อััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููน
			 กำำ�ลัังรัับแรงดััดมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา
ซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 1%, 3% และ 5% อย่่างละ 1 แบบจำำ�ลอง
			 ผลการทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงดััดมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยาง
รวมทั้้�งหมด 4 แบบจำำ�ลอง
พารา ดัังรููปที่่� 10 พบว่่ากำำ�ลัังรัับแรงดััดของมอร์์ต้้าร์์มาตรฐาน
ที่่�ไม่่ได้้ผสมน้ำำ��ยางพารา ระยะการบ่่มของมอร์์ต้้าร์์ 7 วััน,
14 วััน, 28 วััน, 60 วััน และ 90 วััน มีีค่่ากำำ�ลัังรัับแรงดััด เท่่ากัับ
42 กก./ซม.2, 51 กก./ซม.2, 63 กก./ซม.2, 62 กก./ซม.2
และ 64 กก./ซม.2 ตามลำำ�ดัับ จะเห็็นได้้ว่่ามอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ�� ยาง
พาราที่่�อััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 1% และ
3% ในช่่วงอายุุการบ่่มของมอร์์ต้้าที่่� 7 วััน ถึึง 28 วััน มีีค่่ากำำ�ลััง
รัับแรงดััดสููงกว่่ามอร์์ต้้าร์์มาตรฐาน
ในขณะที่่�มอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราที่่�อััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อ
ปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 5% มีีค่่ากำำ�ลัังรัับแรงดััดต่ำำ��กว่่า
มอร์์ต้า้ ร์์มาตรฐาน เมี่่อ� พิิจารณากำำ�ลัังรัับแรงดััดที่่ร� ะยะเวลาการ
บ่่มที่่� 28 วััน จะเห็็นได้้ว่่ามอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ�� ยางพาราที่่�อััตราส่่วน
รููปที่่� 11 ทดสอบการรั่่�วซึึมน้ำำ��
เนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 1% มีีค่่ากำำ�ลัังรัับแรงดััด
สููงสุุด เท่่ากัับ 65 กก./ซม.2 ซึ่่ง� สููงกว่่ามอร์์ต้า้ ร์์มาตรฐานที่่�ไม่่ผสม
รููปที่่� 11 การทดสอบการรั่่�วซึึมน้ำำ�� โดยนำำ�ผลการทดสอบ
น้ำำ��ยางพารา 8.33% ในขณะที่่�มอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ�� ยางที่่�อััตราส่่วน ไปเขีียนกราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่าง log (f – fc) กัับเวลา t
เนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 5% มีีค่่ากำำ�ลัังรัับแรงดััด และนำำ�ไปวิิเคราะห์์ค่า่ คงที่่�การซึึม (k) ของคููส่ง่ น้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์
ต่ำำ��สุุด 55 กก./ซม.2 ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าคอนกรีีตมาตรฐาน 8.33%
ผสมน้ำำ��ยางพาราในแต่่ละอััตราส่่วน ดัังตารางที่่� 2
รููปที่่� 9 กำำ�ลัังรัับแรงดึึงของมอร์์ต้้าร์์

■
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ตารางที่่� 2 ค่่าคงที่่�ของการซึึม (k)
คาคงที่ของการซึม k (hr-1)
1.33
1.45
1.38
1.42

คูสงนํ้าเฟอรโรซีเมนต
ไมผสมนํ้ายางพารา P/C = 0%
ผสมนํ้ายางอัตราสวน P/C = 1%
ผสมนํ้ายางอัตราสวน P/C = 3%
ผสมนํ้ายางอัตราสวน P/C = 5%

อตัราการซมึ (cm/hr)

1
0.8
0.6

P/C = 0%

0.4

P/C = 1%

0.2
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รููปที่่� 12 กราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่างอััตราการซึึมกัับเวลา
ผลการทดสอบอััตราการซึึมนำำ�ไปเขีียนกราฟความสััมพัันธ์์
ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยอััตราการซึึม (f) กัับเวลา (t) ดัังรููปที่่� 12 ซึ่่�งจะ
เห็็นได้้ว่่าที่่�เวลาเริ่่�มต้้นมีีอััตราการซึึมมีีค่่ามากเนื่่�องจากพื้้�นผิิว
คููส่ง่ น้ำำ��แห้้งจึึงทำำ�ให้้มีกี ารดููดซึมึ น้ำำ�� ได้้มาก จะเห็็นได้้ว่า่ อััตราการ
ซึึมเริ่่�มต้้น (fc) ของคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราที่่�
อััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 0%, 1%, 3%
และ 5% มีีค่่าอััตราการซึึม 3.61 มม./ชม., 1.67 มม./ชม.,
7.35 มม./ชม. และ 9.28 มม./ชม.
เมื่่�อเปรีียบเทีียบอััตราการซึึมเริ่่�มต้้นพบว่่า คููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราที่่�อัตั ราส่่วนเนื้้อ� ยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C)
เท่่ากัับ 1% จะมีีค่่าอััตราการซึึมเริ่่�มต้้นต่ำำ��สุุด และอััตราการ
ซึึมเริ่่�มต้้นของคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ที่่�อััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อ
ปููนซีีเมนต์์เท่่ากัับ 5% มีีค่่าอััตราการซึึมเริ่่�มต้้นสููงสุุด จากรููปที่่�
12 จะเห็็นได้้ว่่าอััตราการซึึมน้ำำ��ของคููส่่งน้ำำ��จะลดลงเมื่่�อเวลา
เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากเมื่่�อเวลาผ่่านไปผนัังคููส่่งน้ำำ��เปีียกและช่่องว่่าง
ภายในเนื้้อ� คอนกรีีตมีีปริิมาณน้ำำ��เข้้าไปแทนที่่แ� ละอิ่่ม� ตััวจึงึ ทำำ�ให้้
อััตราการซึึมของน้ำำ��ลดลง จนกระทั่่�งอััตราการซึึมคงที่่� ที่่�เวลา
ประมาณ 3 ชั่่�วโมง

3.3 การศึึกษาโครงสร้้างจุุลภาค

		 ผลการวิิเคราะห์์ภาพถ่่ายบนพื้้�นผิิวของมอร์์ต้้าร์์ผสม
น้ำำ��ยางพาราโดยใช้้จุุลทรรศน์์อิิเล็็กตรอนแบบส่่องกราด (SEM)
รููปที่่� 13 (ก) ภาพถ่่ายมอร์์ต้้าร์์ไม่่ผสมน้ำำ��ยางพารา (P/C=0%)
กำำ�ลัังขยาย 1,500 เท่่า เห็็นได้้ว่่าโครงสร้้างจุุลภาคของมอร์์ต้้าร์์
ไม่่ผสมน้ำำ��ยางพาราพื้้�นที่่�ผิิวมีีลัักษณะกระจายอยู่่�ทั่่�วพื้้�นผิิวและ
เป็็นเหลี่่�ยมมุุมมากกว่่ามอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา และมีีเส้้นใย
เล็็กๆ บนพื้้�นผิิวมอร์์ต้้าร์์ ซึ่่�งอาจเป็็นผลของแคลเซีียมซิิลิิเกตไฮเดรตหรืือเอทริิงไกต์์ที่่�เป็็นผลิิตผลจากปฏิิกิิริิยาไฮเดรชั่่�นของ
มอร์์ต้า้ ร์์ รููปที่่� 13 (ข) – (ง) ภาพถ่่ายขยายกำำ�ลัังสููงของมอร์์ต้า้ ร์์
ผสมน้ำำ��ยางพาราที่่�อัตั ราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ
1%, 3% และ 5% สัังเกตได้้ว่่าลัักษณะภาพถ่่ายกำำ�ลัังขยาย
1,500 เท่่า พื้้�นผิิวของมอร์์ต้้าร์์ไม่่ขรุุขระ ลัักษณะเรีียบเป็็นเนื้้�อ
เดีียวกัันและแน่่นเต็็มกระจายทั่่�วพื้้น� ผิิว ไม่่มีรูี พู รุุน เมื่่อ� เทีียบกัับ
มอร์์ต้า้ ร์์แบบธรรมดาที่่�ไม่่ผสมน้ำำ��ยางพารา (รููปที่่� 13 ก.) ลัักษณะ
ของเส้้นใยเล็็กๆ ลดลง เนื่่อ� งจากมอร์์ต้า้ ร์์ที่่ผ� สมน้ำำ��ยางพาราจะทำำ�ให้้
ปริิมาณแคลเซีียม (Ca) ลดลงจึึงส่่งผลกระทบต่่อเส้้นใยเล็็กๆ
ในเนื้้�อมอร์์ต้้าร์์ลดลง
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ผลการวิิเคราะห์์โครงสร้้างจุุลภาคและผลการวิิเคราะห์์ มอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราว่่าให้้แนวโน้้มไปในทิิศทางเดีียวกััน
องค์์ประกอบทางเคมีีของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราสามารถใช้้ กัับผลการทดสอบคุุณสมบััติิด้้านกำำ�ลััง, การดููดซึึมน้ำำ��และการ
เป็็นข้้อมููลสนัับสนุุนคุุณสมบััติิทางกลและการรั่่�วซึึมน้ำำ��ของ รั่่�วซึึมน้ำำ��ของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา

รููปที่่� 13 ภาพถ่่ายด้้วยกล้้อง SEM กำำ�ลัังขยาย 1,500 เท่่า

3.4 อััตราส่่วนที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้งาน

		 จากผลการศึึกษาสมบััติิทางกลและการดููดซึึมน้ำำ��ของ
มอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราในระดัับห้้องปฏิิบััติิการ โดยทำำ�การ
ศึึกษาสมบััติคิ วามข้้นเหลว และระยะการก่่อตััวของซีีเมนต์์เพลส
ผสมน้ำำ��ยางพารา สมบััติิการรัับแรงอััด การรัับแรงดััด การรัับ
แรงดึึง และการดููดซึึมน้ำำ��ของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ�� ยางพารา ผลการ
ศึึกษาข้้างต้้นควรเลืือกใช้้อััตราส่่วนของเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์
(P/C) เท่่ากัับ 1% ซึ่่�งได้้กำำ�หนดอััตราส่่วนของปููนซีีเมนต์์ต่่อ
ทราย เท่่ากัับ 1 ต่่อ 2 (โดยน้ำำ��หนััก) ดัังนั้้�นจะใช้้วััสดุุต่่างๆ ดัังนี้้�
สำำ�หรัับปููซีีเมนต์์ 50 กก., ทราย (ละเอีียด) 100 กก., น้ำำ��ยาง
พาราชนิิดพรีีวัลั คาไนซ์์ (%TSC = 60) 1 กก. และน้ำำ�� 25 กก.

4. การทดสอบคููส่่งน้ำำ��ในภาคสนาม

การศึึกษาวิิจััยมีีเป้้าหมายที่่�นำำ�องค์์ความรู้้�จากผลงานวิิจััย
ไปใช้้ประโยชน์์ ได้้มีีการก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��
ยางพาราแบบดาดในที่่�และแบบสำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับใช้้ในพื้้�นที่่�
แปลงนา หมู่่�ที่่� 9 ตำำ�บลปงป่่าหวาย อำำ�เภอเด่่นชััย จัังหวััดแพร่่

การก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์แบบดาดในที่่� มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. การออกแบบคููส่่งน้ำำ��
การออกแบบคููส่่งน้ำำ��สำำ�หรัับใช้้ทดสอบในภาคสนาม
กำำ�หนดหน้้าตััดทางน้ำำ��รููปสี่่�เหลี่่�ยมคางหมูู โดยยึึดหลัักการ
หน้้าตััดที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ทางชลศาสตร์์รูปู สี่่เ� หลี่่ย� มคางหมูู คืือ ทางน้ำำ��เปิิด
ที่่�มีีความลาดด้้านข้้างทำำ�มุุม 60 องศา กัับแนวราบ และมีีด้้าน
ทั้้�งสามเท่่ากััน ขนาดความกว้้างท้้องคูู 30 ซม. ความยาวของ
ผนัังทั้้�งสองด้้าน 50 ซม. ทำำ�มุุม 60 องศากัับแนวราบ ความสููง
35 ซม. ความหนา 5 ซม. และขอบด้้านบนด้้านละ 15 ซม.
2. การปรัับพื้้�นที่่�แปลงนาและทำำ�คัันคููส่่งน้ำำ��
การปรัับพื้้�นที่่�แปลงนาสำำ�หรัับวางแนวคููส่่งน้ำำ��เป็็นการ
ปรัับปรุุงลัักษณะพื้้�นที่่�ผิิวดิินที่่�มีีลัักษณะสููงๆ ต่ำำ��ๆ ให้้ราบสม่ำำ�� เสมอกัันตามระดัับที่่ต้� อ้ งการ และทำำ�คันั คููส่ง่ น้ำำ��ปล่่อยให้้ดินิ แห้้ง
1-2 เดืือน
3. ปููลวดตาข่่ายหกเหลี่่�ยมโดยใช้้ลููกปููนรองที่่�ใต้้ลวดตาข่่าย
เพื่่�อให้้ลวดตาข่่ายอยู่่�ตรงกลาง และใช้้ไม้้รููปสี่่�เหลี่่�ยมคางหมูู
กั้้�นช่่วงละ 2 เมตร ดัังรููปที่่� 14
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5. การแต่่งผิิวผนัังคููส่่งน้ำำ��แบบขััดหยาบ ทำำ�หลัังจากที่่�ดาด
ผนัังและท้้องคููส่ง่ น้ำำ�� เรีียบร้้อยแล้้วปล่่อยแห้้งประมาณ 1 ชั่่�วโมง
จึึงทำำ�การแต่่งผิิวผนัังคููส่่งน้ำำ�� โดยทำำ�การแต่่งแบบขััดหยาบใช้้
เกรีียงไม้้ขััดผนัังคููส่่งน้ำำ��ให้้เรีียบดููสวยงามเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน
ดัังรููปที่่� 16 และรููปที่่� 17 ตััวอย่่างคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์แบบ
ดาดในที่่� ก่่อสร้้างเสร็็จในพื้้�นที่่�แปลงนา

รููปที่่� 14 เตรีียมคููดิินสำำ�หรัับใช้้ดาดด้้วยมอร์์ต้้าร์์
4. การดาดผนัังคููส่่งน้ำำ��ทำำ�การเทเนื้้�อมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยาง
พาราลงบนผนัังทีีละด้้าน หลัังจากนั้้�นทำำ�การดาดท้้องคููส่่งน้ำำ��
โดยให้้เนื้้�อมอร์์ต้้าร์์หุ้้�มผิิวลวดตาข่่ายอย่่างสม่ำำ��เสมอ (รููปที่่� 15)
และให้้ลวดตาข่่ายอยู่่�ระหว่่างกึ่่�งกลางความหนาของคููส่่งน้ำำ��
ให้้ความหนาของคููส่่งน้ำำ��เท่่ากัับขนาดของไม้้ที่่�วางกั้้�น (5 ซม.)
ปล่่อยให้้เนื้้�อเฟอร์์โรซีีเมนต์์แห้้งประมาณ 10 – 15 นาทีี
หลัังจากนั้้�นทำำ�การตกแต่่งผิิวคููส่่งน้ำำ��ให้้เรีียบและมีีความหนา
สม่ำำ��เสมอกัันทั่่�วกััน โดยใช้้ไม้้สามเหลี่่�ยมแต่่งผิิวหน้้าชุ่่�มน้ำำ��ให้้
เปีียกและทำำ�การปาดผิิวหน้้าเนื้้�อเฟอร์์โรซีีเมนต์์เรีียบและให้้ได้้
ความหนาสม่ำำ�� เสมอกััน

รููปที่่� 16 การแต่่งผิิวผนัังคููส่่งน้ำำ��แบบขััดหยาบ

รููปที่่� 17 คููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์แบบดาดในที่่�

4.1 ทดสอบการใช้้งานคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์แบบ
			 ดาดในที่่�ในพื้้นที่่
� �แปลงนา

รููปที่่� 15 ดาดผนัังคููโดยใช้้มอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ�� ยาง

		 การพััฒนาคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพารา
สำำ�หรัับใช้้ในระบบชลประทานไร่่นา มีีเป้้าหมายที่่�จะนำำ�ผลงาน
วิิจััยไปใช้้ประโยชน์์ในอนาคต โดยมีีการทดสอบการใช้้งานใน
พื้้�นที่่�แปลงนาของเกษตรกร หมู่่�ที่่� 9 ตำำ�บลปงป่่าหวาย อำำ�เภอ
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เด่่นชััย จัังหวััดแพร่่ ซึ่่ง� อยู่่�ในพื้้�นที่่�โครงการส่่งน้ำำ��และบำำ�รุงุ รัักษา
แม่่ยม จัังหวััดแพร่่ การทดสอบการใช้้งานหลัังจากทำำ�การ
ก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ�� 2 เดืือน ได้้ทำำ�การตรวจสอบผนัังและท้้องคููส่่ง
น้ำำ��พบว่่าลัักษณะของผนัังและท้้องคููส่่งน้ำำ��ไม่่มีีรอยแตกร้้าว
ตลอดแนวคููส่่งน้ำำ��
ดัังนั้้�นจึึงทดสอบการใช้้งานคููส่่งน้ำำ��โดยทำำ�การปล่่อยน้ำำ��เข้้า
เข้้าสู่่�คููส่่งน้ำำ��เพื่่�อทดสอบการไหลของน้ำำ��เข้้าสู่่�แปลงนา ดัังรููปที่่�
18 พบว่่าปริิมาณน้ำำ��ไหลเข้้าสู่่�คููส่ง่ น้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์อย่่างรวดเร็็ว
ทำำ�ให้้น้ำำ��ไหลเข้้าสู่่�แปลงนาอย่่างสะดวกและลดการสููญเสีียน้ำำ��
เนื่่�องจากการรั่่�วซึึมระหว่่างการส่่งน้ำำ��เข้้าสู่่�แปลงนา ในช่่วง
ระหว่่างที่่�ทดสอบการใช้้งานคููส่่งน้ำำ��

					สำำ�หรัับใช้้คำำ�นวณความเร็็วกระแสน้ำำ�� จากสมการ
					V = L/t โดยที่่� L คืือ ระยะทาง (เมตร) และ t คืือ
					เวลาที่่�บัันทึึกได้้ (วิินาทีี)
			 4)		วััดขนาดหน้้าตััดที่่�สััมผััสน้ำำ��ของคููส่่งน้ำำ��สี่่�เหลี่่�ยม
					คางหมููใช้้คำำ�นวณพื้้�นที่่�หน้้าตััด (รููปที่่� 20)
			 5)		คำำ�นวณหาอััตราการไหลของน้ำำ��ในคููส่่งน้ำำ�� จาก
					สมการ Q = AV โดยที่่� V คืือ ความเร็็วกระแสน้ำำ��
					(เมตร/วิินาทีี) และ A คืือ พื้้�นที่่�หน้้าตััดของคููส่่งน้ำำ��
					ที่่�สััมผััสน้ำำ�� (ตารางเมตร) ผลการคำำ�นวณอััตราการ
					ไหลในตารางที่่� 3

รููปที่่� 18 ทดสอบการใช้้งานคููส่่งน้ำำ��

รููปที่่� 19 วััดความเร็็วและอััตราการไหลของน้ำำ��

4.2 การติิดตามประเมิินผลการใช้้งานคููส่่งน้ำำ��

		 การติิดตามประเมิินผลการใช้้งานคููส่ง่ น้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์
ผสมน้ำำ��ยางพาราในช่่วงฤดููกาลเพาะปลููก ดัังนี้้� ทำำ�การวััดความ
เร็็วของน้ำำ��ในคููส่่งน้ำำ��โดยใช้้ทุ่่�นลอยเนื่่�องจากคููส่่งน้ำำ��มีีขนาดเล็็ก
อยู่่�ในแนวตรง มีีหน้้าตััดสม่ำำ��เสมอ โดยมีีขั้้น� ตอนการวััดความเร็็ว
กระแสน้ำำ�ดั
� ังนี้้�
			 1)		กำำ�หนดและวััดความยาวของคููส่ง่ น้ำำ�� ความยาวที่่�จะ
					ทำำ�การวััดกระแสน้ำำ�� 11 เมตร
			 2)		ทำำ�การปล่่อยน้ำำ��เข้้าคููส่ง่ น้ำำ��และให้้น้ำำ��ไหลเข้้าคููส่ง่ น้ำำ��
					ในระดัับที่่�คงที่่�
			 3)		เริ่่�มปล่่อยทุ่่�นลอย (รููปที่่� 19) และจัับเวลา เมื่่�อทุ่่�น
					ลอยมาถึึงจุุดสุุดท้า้ ยที่่�ห่า่ งจากจุุดเริ่่ม� ต้้น บัันทึึกเวลา

รููปที่่� 20 วััดขนาดหน้้าตััดคููส่่งน้ำำ��
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ตารางที่่� 3 ความเร็็วและอััตราการไหลในคููส่่งน้ำำ��
ครั้งที่

ระยะทาง
(เมตร)

เวลา
(ว นิาท )ี

1
2
3

11
11
11
คาเฉลี่ย

24.85
24.43
26.52

คว าม เรว็
(เมตร/
ว นิาท )ี
0.44
0.45
0.41
0.43

การติิดตามประเมิินในช่่วงก่่อนฤดููการเก็็บเกี่่�ยวข้้าว ดัังรููป
ที่่� 21 พบว่่าลัักษณะของคููส่่งน้ำำ��มีีการใช้้งานได้้ตามปกติิ แต่่
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ไหลในคููส่่งน้ำำ��ค่่อนข้้างน้้อยเพราะว่่าจากเกษตรกร
ได้้งดการให้้น้ำำ��ในนาข้้าวเนื่่�องจากต้้นข้้าวได้้ออกรวงในระยะที่่�
ใกล้้จะเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตในอีีก 1 เดืือนข้้างหน้้า ซึ่่�งจะเก็็บเกี่่�ยว
ผลผลิิตข้้าวในเดืือนพฤศจิิกายน การสำำ�รวจรอยแตกร้้าวตาม
ผนัังและท้้องคลองส่่งน้ำำ�� พบว่่าไม่่มีีรอยแตกร้้าวตามผนัังและ
ท้้องคููและไม่่มีีการทรุุดตััวของผนัังคููส่่งน้ำำ��ส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์
ผสมน้ำำ��ยางพารา โครงสร้้างของคููส่่งน้ำำ��มีีความแข็็งแรงและมีี
ความคงทนและสามารถใช้้งานได้้ในฤดููกาลเพาะปลููกในปีีต่อ่ ไป
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

พื้นที่หนาตัด
( ตารางเมตร )

อตั ราก ารไ ห ล
(ลบ.ม. /ว นิาท)ี

0.0464
0.0464
0.0464
0.0464

0.0204
0.0208
0.0190
0.0200

5. สรุุปและข้้อเสนอแนะ
5.1 สรุุปผลวิิจััยในห้้องปฏิิบััติิการ

			 การพััฒนาคููส่ง่ น้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราสำำ�หรัับ
ใช้้ในระบบชลประทานไร่่นา ได้้ทำำ�การศึึกษาสมบััติิทางกลและ
ทางกายภาพของมอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��ยางพาราชนิิด พรีีวััลคาไนซ์์
ในระดัับห้้องปฏิิบัติั ิการ ดัังนี้้� (1) การศึึกษาความข้้นเหลวปกติิ
ของซีีเมนต์์มอร์์ต้า้ ร์์ผสมน้ำำ��ยางพารา (2) การทดสอบระยะเวลา
การก่่อตััวเริ่่�มต้้นปููนซีีเมนต์์ (3) ทดสอบการรั่่�วซึึมน้ำำ��ของคููส่่ง
น้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ (4) การศึึกษาโครงสร้้างจุุลภาคของมอร์์ต้้า
ผสมน้ำำ��ยางพารา (5) การทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงอััด (6) การทดสอบ
กำำ�ลัังรัับแรงดึึง และ (7) การทดสอบกำำ�ลัังรัับแรงดััด
กำำ�หนดอััตราส่่วนของปููนซีีเมนต์์ต่่อทราย เท่่ากัับ 1 : 2
(โดยน้ำำ��หนััก) อััตราส่่วนของน้ำำ�ต่
� ่อปููนซีีเมนต์์ (w/c) เท่่ากัับ 0.5
และอััตราส่่วนของเนื้้อ� ยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่ากัับ 0%, 1%,
3% และ 5% จากผลการศึึกษาข้้างต้้นพบว่่ามอร์์ต้้าร์์ผสมน้ำำ��
ยางพาราที่่�อััตราส่่วนของเนื้้�อยางต่่อปููนซีีเมนต์์ (P/C) เท่่า 1%
มีีสมบััติิทางกลดีีที่่�สุุดและสามารถนำำ�ไปทดสอบการใช้้งานภาค
สนามในการก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ในพื้้�นที่่�แปลงนา

5.2 สรุุปผลการดำำ�เนิินงานภาคสนาม

รููปที่่� 21 ติิดตามประเมิินผลช่่วงก่่อนฤดููการเก็็บเกี่่�ยวข้้าว

			 การก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราใน
พื้้�นที่่�แปลงนา ดัังนี้้�
			 1)		ขุุดร่อ่ งคููส่ง่ น้ำำ��ในพื้้�นที่่�แปลงนาโดยใช้้รถแทร็็กเตอร์์
					ไถปรัับระดัับหน้้าดิินเดิิมก่่อนที่่�จะขุุดร่อ่ งและปล่่อย
					ให้้ดิินแห้้งอย่่างน้้อย 2 เดืือน และทำำ�การบดอััดดิิน
					ตามร่่องและคัันคููส่่งน้ำำ�� กำำ�หนดขนาดความกว้้าง
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					ท้้องคูู 30 เซนติิเมตร ความยาวของผนัังทั้้�งสองด้้าน
					50 เซนติิเมตร ความสููง 35 เซนติิเมตร ความหนา
					5 เซนติิเมตร
			 2)		วางลวดตาข่่ายหกเหลี่่�ยมในคููส่่งน้ำำ�� โดยกำำ�หนด
					ความยาวของคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ที่่�จะทำำ�การ
					ดาดช่่วงละ 2 เมตร
			 3)		เตรีียมส่่วนผสมต่่างๆ ของวััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์ตามที่่�
					ได้้กำ�ำ หนดไว้้ข้้างต้้น และทำำ�การผสมวััสดุุเฟอร์์โร				 ซีีเมนต์์โดยใช้้กระบะผสมปููน รดน้ำำ��ให้้ดิินชุ่่�มก่่อน
					ที่่�จะทำำ�การดาดคููส่่งน้ำำ��
			 4)		ทำำ�การดาดผนัังคููส่่งน้ำำ��ทีีละด้้าน เทเนื้้�อวััสดุุเฟอร์์					โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราลงที่่�ผนัังคููส่่งน้ำำ�� โดยให้้
					เนื้้อ� เฟอร์์โรซีีเมนต์์หุ้้�มผิิวลวดตาข่่ายอย่่างสม่ำำ��เสมอ
					และให้้ลวดตาข่่ายอยู่่�ระหว่่างกึ่่�งกลางความหนา
					ของคููส่ง่ น้ำำ�� ปล่่อยให้้เนื้้อ� เฟอร์์โรซีีเมนต์์แห้้งประมาณ
					10 - 15 นาทีี หลัังจากนั้้�นทำำ�การตกแต่่งผิิวคููส่่งน้ำำ��
					ให้้เรีียบและมีีความหนาสม่ำำ��เสมอกัันทั่่�วกันั คููส่ง่ น้ำำ��
				ต้้นแบบเฟอร์์โรซีีเมนต์์แบบดาดในที่่� มีีความยาว
					200 เมตร
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				น้ำำ��เพื่่�อเพิ่่�มกำำ�ลัังรัับแรง (strength) ของคููส่่งน้ำำ��
			 4) ควรติิดตั้้�งคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ก่่อนช่่วงฤดููฝนและ
				 ฤดููกาลเพาะปลููก เนื่่�องจากปริิมาณฝนและน้ำำ��ใน
				 คลองชลประทานจะเป็็นอุุปสรรคต่่อการก่่อสร้้างและ
				ติิดตั้้�งคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ในพื้้�นที่่�แปลงนา
			 5) การก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์แบบดาดในที่่�
				 ควรมีีการขุุดหรืือทำำ�ร่อ่ งคููส่ง่ น้ำำ��ไว้้ล่ว่ งหน้้าอย่่างน้้อย
				 2 เดืือน เนื่่อ� งจากจะทำำ�ให้้ดินิ แห้้งและแน่่นก่่อนที่่�จะ
				ทำำ�การดาดคููส่่งน้ำำ��ในพื้้�นที่่�แปลงนา
			 6) ควรมีีการติิดตามประเมิินผลการใช้้งานคููส่ง่ น้ำำ��เฟอร์์				 โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราแบบดาดในที่่�และแบบ
				สำำ�เร็็จรููปอย่่างต่่อเนื่่�องอย่่างน้้อย 3 ปีี หลัังเสร็็จสิ้้�น
				 โครงการ โดยติิดตามประเมิินผลในช่่วงฤดููกาล
				 เพาะปลููกและหลัังฤดููกาลเพาะปลููก สรุุปผลการ
				 ใช้้งานจริิงในพื้้�นที่่�แปลงนาเพื่่�อหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
				 จะได้้นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อไป
			 7) การนำำ�คููส่่งน้ำำ��เฟอร์์โรซีีเมนต์์ผสมน้ำำ��ยางพาราไป
				 ใช้้งานในพื้้�นที่่ก� ารเกษตรที่่มี� สี ภาพภููมิปิ ระเทศต่่างกััน
				 เช่่น ในพื้้�นที่่�ดิินเหนีียวควรมีีการเพิ่่�มความหนาของ
				 ผนัังคููส่่งน้ำำ��จาก 5 เซนติิเมตร เป็็น 8 เซนติิเมตร
5.3	ข้้อเสนอแนะ
				 เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ดิินเหนีียวมีีแรงดัันด้้านข้้างมากเมื่่�อ
			 1) การเตรีียมส่่วนผสมวััสดุุเฟอร์์โรซีีเมนต์์สำำ�หรัับใช้้ 				 เทีียบกัับดินิ ทราย แต่่สำำ�หรัับก่อ่ สร้้างคููส่ง่ น้ำำ��ในพื้้�นที่่�
				ก่่อสร้้างคููส่่งน้ำำ��ในภาคสนาม ควรใช้้ปริิมาณน้ำำ��ยาง 				ดิินทรายแนะนำำ�ความหนา 5 เซนติิเมตร
				 พาราชนิิดพรีีวััลคาไนซ์์ในอััตราส่่วนเนื้้�อยางต่่อปููน				 ซีีเมนต์์ (P/C) ระหว่่าง 1%-3% ถ้้าใช้้น้ำำ��ยางพารา 6.	กิิตติิกรรมประกาศ
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