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บทที่ 2
ทฤษฏีและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 นำ้ ยำงพรีวลั คำไนซ์ (ACI Subcommittee 548 A)
น้ ายางพรี วลั คาไนซ์ (Prevulcanized latex) คือ น้ ายางที่วลั คาไนซ์ในสภาวะของเหลวและขึ้นรู ปเป็ น
ยางวัลคาไนซ์ได้โดยไม่ตอ้ งให้ความร้อนอีก

น้ ายางพรี วลั คาไนซ์ยงั คงสถานะเป็ นของไหลและมีลกั ษณะ

ทัว่ ไปเหมือนเดิม การวัลคาไนซ์จะเกิดขึ้นในภายในอนุภาค การพรี วลั คาไนซ์จะให้ความร้อนแก่น้ ายางคอม
พาวด์ที่เหนื อจุดเดือดของน้ า ในตูค้ วามดันแต่ต่อมาเนื่องจากมีการใช้สารตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวสู ง
เป็ นพิเศษ จึงทาให้การทาน้ ายางพรี วลั คาไนซ์สามารถทาได้ภายใต้ความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ากว่า 100
องศาเซลเซียส ซึ่ งวิธีน้ ีได้รับการพัฒนาต่อมาและสามารถจะทาพรี วลั คาไนซ์ได้โดยใช้อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ใช้เวลาเพียง 1 ชัว่ โมง
ตารางที่ 1 สู ตรผสมเคมีของน้ ายางข้นพรี วลั คาไนซ์ในระบบกามะถัน
สู ตรผสมเคมี

ปริ มาณ (phr)

น้ ายางข้นชนิดแอมโมเนียสู ง (HA)

167

สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (ความเข้มข้นร้อยละ 10)

2.5

สารละลายโพแทสเซียมคลอเรต (ความเข้มข้นร้อยละ 20)

1.3

ดิสเพอชันของกามะถัน (ความเข้มข้นร้อยละ 50)

2.0

ดิสเพอชันของซิ งก์ไดเอทิลไดไทโอคาร์ บาเมต (ความเข้มข้นร้อยละ 10)

0.8

ดิสเพอชันของซิ งก์ออกไซด์ (ความเข้มข้นร้อยละ 50)

0.4
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ขั้นตอนในการผลิตน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ (ชินรัตน์, 2555)
1. เติมสารรักษาสภาพน้ ายางลงในน้ ายางข้นและถ่ายน้ ายางไปยังถังเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีการกวน
ตลอดเวลา
2. ให้ความร้อนกับน้ ายางในถังที่อุณหภูมิ 32-38 °C แล้วเติมดิสเพอชันของซิ งก์ออกไซด์ กามะถัน
และสารตัวเร่ งปฏิกิริยาลงในน้ ายาง
3. ให้ความร้อนกับน้ ายางคอมพาวด์ที่อุณหภูมิ 70 – 80 °C กวนน้ ายางคอมพาวด์ตลอดเวลา และรักษา
อุณหภูมิของน้ ายางคอมพาวด์ให้อยูใ่ นช่วง 70 – 80 °C (เวลาและอุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยาขึ้นอยูก่ บั
ระบบการวัลคาไนซ์ที่ใช้และระดับการเชื่อมโยงของพันธะที่ตอ้ งการ)
4. ลดอุณหภูมิของน้ ายางคอมพาวด์ลงมาที่ 30 °C โดยการหล่อเย็นและนาน้ ายางคอมพาวด์ออกจากถัง
เก็บไว้เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
5. นาน้ ายางไปปั่ นหมุนเหวีย่ งเพื่อแยกเอาส่ วนที่ไม่ทาปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ออก
เติมสารต้าน
ออกซิ เดชันลงไปนาน้ ายางที่ได้ไปทดสอบและบรรจุต่อไป สู ตรผสมน้ ายางข้นพรี วลั คาไนซ์ใน
ระบบกามะถันเป็ นไปตามตารางที่ 1 ปัจจุบนั สู ตรเคมีตามตารางที่ 1 เป็ นที่นิยมใช้ในการผลิตน้ า
ยางพรี วลั คาไนซ์มากที่สุด
2.2 นำ้ ยำงรักษำสภำพแอมโมเนีย(ACI Subcommittee 548 A)
เนื่องจากหลังจากการกรี ดและได้น้ ายางสดจากสวนแล้ว ระยะเวลาไม่เกิน 6 ชัว่ โมง น้ ายางก็จะเสี ย
สภาพและจับตัวเป็ นก้อนยาง

ซึ่ งหากต้องการน้ ายางสดไปผลิตเป็ นน้ ายางข้นหรื อเก็บไว้ในช่วงระยะ

เวลานานขึ้น ก็ตอ้ งเติม สำรเคมีเพื่อรักษำสภำพนำ้ ยำง (Preservative Chemical) เพื่อเก็บรักษาให้น้ ายาง
ยังคงสภาพเป็ นน้ ายาง แอมโมเนีย หรื อ สารละลายแอมโมเนีย หรื อ แอมน้ า คือ สำรเคมีเพื่อรักษำสภำพนำ้
ยำง (W. Johnson, 1900)
การใช้แอมโมเนีย หากใส่ ต่ากว่า 0.05% มีผลทาให้ อัตราการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยสู งขึ้น
เนื่องจากทาให้น้ ายางมีค่า pH เพิ่มขึ้นจาก 6.5 เป็ น 8 ซึ่ งเหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย

จึง

จาเป็ นต้องใส่ ปริ มาณสู ง 0.1% ขึ้นไป และในทางปฏิบตั ิ จะใส่ ปริ มาณ 0.3-0.5% การเพิ่มปริ มาณแอมโมเนีย
ในน้ ายาง ทาให้การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยในน้ ายางลดลง กรดที่ระเหยง่าย ซึ่ งเกิดจากแบคทีเรี ยย่อย
สลายสารอาหารในน้ ายางจะมีค่าต่า
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การใช้แอมโมเนียร่ วมกับสารเคมีอื่น

สารเคมีอื่นที่ใช้ร่วมกับแอมโมเนีย

เรี ยกว่า Secondary

Preservative ได้แก่ ซิ งค์ออกไซด์, กรดบอร์ ริก,โซเดียมเพนตะคลอโรฟิ เนท, ซิงค์ไดอัลคิลไดไทโอคาร์บา
เมท และ เตตระเมทธิลไทยูแรมไดซัลไฟต์
1. โซเดียมเพนตะคลอโรฟิ เนท (SPP) เริ่ มจาหน่ายทางการค้าในปี
พ.ศ. 2504 มีชื่อทางการค้า
ว่า Santobrite ของบริ ษทั มอนซันโต (Monsanto) และ บริ ษทั ดาวเคมี (Dow Chemical) โดย
i) SPP 0.2% ร่ วมกับแอมโมเนี ย 0.1% ต่อน้ าหนักของน้ ายาง สามารถเก็บรักษาน้ ายางสดได้นาน
120 วัน
ii) SPP 0.2% ร่ วมกับแอมโมเนีย 0.275% ต่อน้ าหนักของน้ ายาง สามารถเก็บรักษาน้ ายางข้นได้
นาน โดยเรี ยกน้ ายางข้นชนิดนี้วา่ LA-SPP ซึ่ งเป็ นน้ ายางที่มีความเสถียรสู งมาก อาจมีปัญหาใน
การแปรรู ปและทาให้ยางมีสีคล้ า รวมทั้งเป็ นอันตรายต่อการทาผลิตภัณฑ์ประเภท อาหารและ
ยา จึงไม่นิยมใช้ในปั จจุบนั
2. กรดบอร์ ริก เริ่ มใช้เป็ นสารรักษาสภาพน้ ายางในปี พ.ศ. 2499
i) แอมโมเนีย 0.2% ร่ วมกับกรดบอร์ ริก 0.2% และใส่ ลอริ คลงไป 0.05%เพื่อให้น้ ายางมีความ
เสถียรขึ้น จะทาให้เก็บน้ ายางข้นได้เป็ นเวลานาน เรี ยกน้ ายางข้นชนิดนี้ วา่ LA-BA
ii) แอมโมเนีย 0.25% ร่ วมกับกรดบอร์ ริก 0.25% จะทาให้เก็บน้ ายางสดได้เป็ นเวลานาน และจะให้
ยางแผ่นสี จาง สวย แต่มีขอ้ เสี ย คือ ความเสถียรของน้ ายางต่อ ZnO ต่า ทาให้ยางนี้วลั คาไนซ์ชา้
3. ซิงค์ ไดอัลคิลไดไทโอคำร์ บำเมท (ZDC) เริ่ มใช้เก็บรักษาน้ ายางข้นในปี พ.ศ. 2497 โดยใช้ร่วมกับ
แอมโมเนีย 0.2%, ZDC 0.2% และกรดลอริ ก 0.2% เรี ยกน้ ายางข้นชนิดนี้ วา่ LA-ZDC มีความเสถียร
ต่าและไม่สามารถเก็บได้นาน
4. ซิงค์ ออกไซด์ (ZnO) เริ่ มใช้ปี พ.ศ. 2508 เนื่องจากพบว่าการใช้แอมโมเนียปริ มาณที่ต่าเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถ ควบคุมให้มี VFA คงที่ในระดับที่ต่าได้ จึงต้องใส่ สารเคมีอื่นร่ วมด้วย พบว่า ZnO
0.04% ใช้ร่วมกับแอมโมเนีย 0.15% สามารถเก็บรักษาน้ ายางสดได้ประมาณ 2 เดือนโดยที่ปริ มาณ
กรดที่ระเหยได้คงที่ในระดับต่า
5. ซิงค์ ออกไซด์ (ZnO) ร่ วมกับ เตตระเมทธิลไทยูแรมไดซัลไฟต์ (TMTD) เริ่ มใช้ปี พ.ศ. 2518 โดยใช้
แอมโมเนีย 0.2% ร่ วมกับ ZnO 0.025% และ TMTD 0.025% สามารถเก็บน้ ายางได้นานขึ้น แต่ตอ้ ง
ระมัดระวังเนื่องจากสาร TMTD และ ZnO ทาให้โมเลกุลของยางเกิดพันธะทางเคมีได้ หากใส่
ปริ มาณสู งเพียงพอจะทาให้น้ ายางเกิดการจับตัวเป็ นเม็ดเล็กๆ กระจายอยูท่ วั่ ไปในน้ ายางที่อุณหภูมิ
สู ง เรี ยกน้ ายางข้นที่ใช้ 0.2% แอมโมเนีย + 0.025% TMTD + 0.025% ZnO + 0.04% Lauric acid
ว่า LA-TZ มีขอ้ เสี ยคือ TMTD ก่อให้เกิด Nitrosamine ขณะเกิดการวัลคาไนซ์ (อาจทาให้เกิด
มะเร็ ง)
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2.3 กำรใช้ นำ้ ยำงผสมในงำนคอนกรีต
Polymer latex มีการนาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากขึ้นในปั จจุบนั ปั จจุบนั ได้มีประยุกต์ใช้
น้ ายางผสมคอนกรี ตกันมากขึ้น น้ ายางที่ใช้อยูใ่ นรู ปการสังเคราะห์ (Synthetic Rubber Latex, SRL) นายาง
สังเคราะห์ส่วนใหญ่นาเข้าจากมีการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของคอนกรี ตธรรมดากับคอนกรี ตผสมน้ ายาง ซึ่ง
มีขอ้ ดีกว่าคอนกรี ตธรรมดาหลายประเด็น (Neville, 1990)
ความสามารถในการรับแรงดึงและแรงอัดสู งขึ้น






น้ าซึ มผ่านได้ยากขึ้น
มีความทนทานต่อการกัดกร่ อนโดยสารเคมีได้ดี
สามารถยึดเกาะกับคอนกรี ตเก่าที่แข็งตัวแล้วได้ดี จึงเหมาะกับงานซ่อมแซม
น้ ายางที่ใช้ผสมจะไม่เป็ นพิษต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
น้ ายางอยูใ่ นสภาพ Emulsion จึงง่ายต่อการเติมสารผสมเพิ่มอื่นๆ เพื่อปรับปรุ งคุณภาพ

น้ ายางที่สามารถนามาใช้ในการผสมคอนกรี ต แบ่งได้เป็ น 5 ประเภท (Walters, 1987)ดังแสดงในรู ปที่ 1
Polymer Latexes
Elastomeric Latexes
Bituminous Latexes
Thermosetting Latexes
Thermoplastic Latexes
Mixed Latexes
รู ปที่ 1 น้ ายางที่นามาประยุกต์ใช้ในงานคอนกรี ตและมอร์ ตา้ (Walters, 1987)
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จากน้ ายางทั้ง 5 ประเภท ดังแสดงในรู ปที่ 1 มีเพียงประเภทเดียวที่ผลิตขึ้นเพื่อการค้า สาหรับผสม
คอนกรี ตและมอร์ตา้ คือ Elastomeric Latex ดังแสดงในรู ปที่ 2
Elastomeric Letexes
Natural Rubber Latex

Field Natual Rubber (FNR)

Deproteinized Natural Rubber (CNR)

Concentrated Natural Rubber (CNR)

Graft Natural Rubber (GNR)

Synthetic Rubber Latexes
Styrene-Butadiene Rubber (SBR)

Methyl Methacrylate-Butadiene Rubber

Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR)

Chloroprene Rubber (CR)

รู ปที่ 2 Elastomeric latexes สาหรับผสมในคอนกรี ต (Ohama, 1984)

-ในปี ค.ศ. 1987, Ohama (Ohama, 1987) ได้อธิ บายการก่อตัวของคอนกรี ตผสมน้ ายางไว้วา่ น้ ายางที่ใช้ผสม
จะอยูใ่ นรู ปของสารแขวนลอย (Emulsion) โดยอนุภาคของโพลิเมอร์ (Polymer) จะแขวนลอยอยูใ่ นน้ ายาง
เหลว ซึ่ งเมื่อผสมน้ ายางเข้ากับคอนกรี ตแล้ว จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 2 ส่ วน คือ 1. ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่
(Hydration) จากซี เมนต์ผสมกับน้ า และ 2. ปฏิกิริยาการก่อตัวเป็ นฟิ ล์ม (Film) ที่เกิดจากอนุ ภาคของโพลิ
เมอร์ มารวมตัวกัน (Coalesce) ซึ่ งการก่อตัวของชั้นฟิ ล์มเสมือนเป็ นเนื้ อเดียวกันกับคอนกรี ต ซึ่ งจะทาหน้าที่
เป็ นวัสดุประสานหรื อตัวยึด (Binder) ระหว่างมวลรวมเข้าด้วยกันเป็ นคอนกรี ต ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการก่อตัวของชั้นฟิ ล์ม
จากน้ ายางในคอนกรี ต
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-สิ ทธิ ชยั ศิริพนั ธุ์ และคณะฯ (สิ ทธิชยั และคณะฯ, 2548) ได้ศึกษาการนายางธรรมชาติมาใช้พฒั นา
งานคอนกรี ต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาเทคนิคการผสมน้ ายางในคอนกรี ตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึง
ความสามารถเทได้ และกาลังรับแรงของคอนกรี ตผสมน้ ายางในสัดส่ วน P/C = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ
0.25 ตามลาดับ ส่ วนผสมคอนกรี ตใช้ ซี เมนต์ : ทราย : หิน เป็ น 1 : 2 : 4 โดยน้ าหนัก บ่มความชื้น 7 วัน ตาม
ด้วยบ่มแห้งในอากาศที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลาดับ ผลการวิจยั พบว่า น้ ายางผสมกับคอนกรี ตได้ดว้ ย
การผสมสารลดแรงตึงผิวชนิ ดไม่มีประจุ สัดส่ วน 4% โดยน้ าหนักของซี เมนต์ ด้านความสามารถเทได้
พบว่า คอนกรี ตจะยุบตัวแบบฮวบทั้งหมด ในด้านกาลัง พบว่า คอนกรี ตจะมีกาลังรับแรงอัดลดลงประมาณ
60% และมีแนวโน้มลดลง เมื่อปริ มาณน้ ายางเพิ่มขึ้น โดยลักษณะการวิบตั ิ จะมีเส้นใยขนาดเล็กสี ขาวยึดรั้ง
ไว้ สาหรับกาลังรับแรงดัดพบว่า ลดลงประมาณ 10% ในแต่ละค่า P/C ที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาการบ่ม
แห้งในอากาศเพิ่มขึ้นเป็ น 14 และ 28 วัน ที่ P/C = 0.15 และ 0.20 กาลังรับแรงดัดของคอนกรี ตจะสู งขึ้น
มากกว่าคอนกรี ตปกติ เนื่ องจากอนุภาคเนื้ อยางเกาะตัวกันเป็ นฟิ ล์ม ที่แข็งแรงขึ้น จากผลการวิจยั เสนอแนะ
ให้เลือกใช้ที่ W/C = 0.4 และ P/C = 0.15 ซึ่ งจะได้กาลังรับแรงดัดมากกว่า 30 ksc ที่อายุบ่มแห้ง 14 วัน ขึ้น
ไป อย่างไรก็ตามยังไม่เหมาะกับงานโครงสร้างที่ตอ้ งรับแรงอัด แต่อาจเหมาะกับงานซ่ อมแซม เนื่องจากการ
ยึดเหนี่ยวของน้ ายาง จะมีประโยชน์ในการเป็ นตัวประสานกับคอนกรี ตเดิม ทั้งนี้การขจัดฟองอากาศและการ
ก่อตัวช้าในคอนกรี ต ยังเป็ นปั ญหาที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากาลังคอนกรี ต
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2.4 ส่ วนผสมของคอนกรีตผสมนำ้ ยำง
ส่ วนผสมหรื อ Mixed Proportion ที่ใช้ใน Polymer Portland Cement Concrete (PPCC) หรื อ Polymer
Modified Concrete (PMC)Latex ที่ผลิตขึ้นมาใช้งานส่ วนใหญ่จะเป็ นของเหลวอยูใ่ นรู ป Emulsionมีอนุภาคของ
Polymer แขวนลอยอยูใ่ น Latex เหลว ปริ มาณ Latex ที่จุดเหมาะสม ค่าอัตราส่ วนน้ าหนักเนื้อของแข็ง(Solid)
ทั้งหมดใน Latex ต่อน้ าหนักของ Cementหรื อ Polymer Cement Ratio (P/C) ใน Mixed Proportion อยู่
ระหว่าง 0.1-0.2 จะเห็นได้วา่ จะต้องใช้ Latex ใน Mixed Proportion เป็ นปริ มาณสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารเคมี
ผสมคอนกรี ต (Chemical Admixture) อื่น ๆ เช่น สารลดน้ า (Water Reducing Agent) หรื อ Super plasticizer การใช้
ปริ มาณ Latexที่มากเกินไปจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของ Latex Modified Concrete (LMC) หรื อ Latex Modified
Mortar (LMM) สู งเกินไปและยังทาให้มีฟองอากาศขนาดเล็ก หรื อ Entrained Air กักกระจายอยูใ่ นเนื้ อคอนกรี ต
มากเกินไป ทาให้กาลังอัดลดต่าลงได้ นอกจากจะใช้ Latex กับปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทหนึ่งได้แล้ว
คุณสมบัติของหิ นและทรายเหมาะที่จะนามาใช้กบั Latexเหมือนกับหิ นและทรายทัว่ ไปที่ใช้งานคอนกรี ตธรรมดา
เนื่องจาก Surfactant ที่เติมลงไปในระหว่างขบวนการผลิตLatex จะทาให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กกักกระจายอยูใ่ น
LMM หรื อ LMC ดังนั้นจึงไม่ควรใช้สารกักกระจายฟองอากาศ หรื อ Air Entraining Admixture ร่ วมกับ
Latex
ปริ มาณและคุณภาพของซี เมนต์ หิ น ทราย รวมทั้งอัตราส่ วนของน้ าต่อซี เมนต์ (W/C)นอกจากจะ
เป็ นองค์ประกอบ (Factor) ที่กาหนดคุณสมบัติดา้ นกาลัง (Strength) ของ Mortar และ Concrete แล้วองค์ประกอบ
เหล่านี้ยงั เป็ นตัวกาหนดคุณสมบัติดา้ นกาลังของ LMM และ LMC เช่นเดียวกัน เนื่องจาก Latex เหลวมีน้ า
เป็ นส่ วนประกอบอยูใ่ นปริ มาณที่มาก ดังนั้นในการผสมหรื อทา Mixed Proportionจะต้องคานึงถึงปริ มาณน้ า
ในส่ วนนี้ดว้ ย เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง LMM หรื อ LMC หรื อ Mortar หรื อ Concrete ธรรมดาที่มีส่วนผสมของ
น้ าและ W/C เท่ากัน LMM และ LMC จะมีความสามารถในการเท (Workability)ดีกว่า (Ohama, 1984)เพราะ
Latex ทาให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กกักกระจายอยูใ่ นส่ วนผสม ฟองอากาศเหล่านี้ ทาหน้าที่เสมือนมวล
รวมละเอียดขนาดเล็กยืดหยุน่ ได้จึงช่วยลดแรงเสี ยดทานระหว่างของแข็งภายในเนื้อ LMM และ LMC เหลว
นอกจากนี้การที่อนุ ภาคของ Polymer ใน Latex มีรูปร่ างเป็ นทรงกลม (Sphere) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่
ระหว่าง 0.05-0.2 Micron กระจายอยูใ่ นส่ วนผสมทาให้เกิดผลที่เรี ยกว่า Ball Bearing Action ช่วยลดแรง
เสี ยดทานระหว่างของแข็งในส่ วนผสมด้วย

10

องค์ประกอบที่สาคัญอีก 2 ประการที่เป็ นตัวกาหนดคุณสมบัติดา้ นกาลังของ LMM และ LMC (Neville,
1990) คือ
1. อัตราส่ วนเนื้อของแข็ง (Solid) ทั้งหมดใน Latex ต่อซี เมนต์ โดยน้ าหนักหรื อ Polymer Cement
Ratio (P/C) ใน Mixed Proportionโดยทัว่ ไป LMM หรื อ LMC ที่มี P/C สู งจะทาให้กาลังเช่น
Tensile Strength, Flexural Strength เป็ นต้น สู งกว่า LMM หรื อ LMC
2. วิธีการบ่ม (Curing Method) Latex ในส่ วนผสมของ LMM หรื อ LMC ต้องการบ่มแห้งหรื อบ่มใน
อากาศเพื่อจะให้น้ าที่อยูภ่ ายในเนื้ อ Concrete หรื อ Mortar เกิดการระเหยออกไปโดยเร็ ว จึงจะทาให้
อนุภาค Polymer ใน Latex มีโอกาสมาเกาะรวมตัวกัน (Coalesce) ก่อตัวเป็ นชั้นฟิ ล์ม (Film) ที่
ต่อเนื่องแทรกกระจายปนอยูใ่ นเนื้อ Mortar หรื อ Concrete ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อกลไกการ
ทางานของ Latex ใน LMC และ LMM ส่ วน Cement ใน LMM หรื อ LMC ต้องการการบ่มชื้น
เพื่อให้ปฏิกิริยาระหว่างซี เมนต์กบั น้ า (Hydration) ดาเนินไปอย่างสมบูรณ์ ในทางปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
เพื่อที่จะให้ได้ LMM และ LMC มีคุณภาพดีจึงต้องใช้วธิ ี บ่มผสมกัน โดยทาการบ่มชื้ นประมาณ 3-7
วันแรก หลังจากนั้นจึงบ่มแห้ง ต่อไป
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2.5 กำรประยุกต์ ใช้ นำ้ ยำงพำรำในงำนชลประทำน
การประยุกต์ใช้น้ ายางพาราสาหรับบารุ งรักษาระบบชลประทานและงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประกอบด้วย
o การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ ายางพาราในงานบารุ งรักษาระบบชลประทาน (พีรวัฒน์ และ
คณะ, 2559) ได้ทาการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจยั จานวน 3 โครงการวิจยั
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพาราสาหรับใช้บารุ งรักษาคลอง
ชลประทาน, RDG5650079 (2) การพัฒนาสู ตรมอร์ ตา้ ผสมน้ ายางพาราสาหรับใช้เป็ นตัวเชื่อม
ประสานรอยร้าวในคลองส่ งน้ าชลประทาน, RDG5450054
(3) ศึกษาการรั่วซึ มของน้ าใน
แบบจาลองคลองชลประทานผสมน้ ายางพารา, RDG4850062V5 ซึ่งได้สังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้น้ ายางพาราสาหรับบารุ งรักษาระบบชลประทานและจัดอบรม/ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการซ่อมแซมคลองชลประทานให้กบั กลุ่มเกษตรกรและมีการจัดอบรมความรู ้ท้ งั ภาค
ทฤษฏีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้น้ ายางพาราในงานคอนกรี ตสาหรับใช้ซ่อมแซมและ
บารุ งรักษาคลองชลประทานให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วมอบรม จานวน 50 คน ประกอบด้วย
เกษตรกร ผูน้ าชุมชน ลูกจ้างโครงการส่ งน้ าฯ ในพื้นที่โครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาแม่ยม จังหวัด
แพร่
o ประยุกต์ใช้น้ ายางพาราผสมดินซี เมนต์พฒั นาสระน้ าต้านภัยแล้ง (พีรวัฒน์ และคณะ, 2558) ได้
ประยุกต์ใช้น้ ายางพาราผสมดินซี เมนต์พฒั นาสระน้ าต้านภัยแล้ง
โดยมีการศึกษาคุณสมบัติข้ นั
พื้นฐานและทางวิศวกรรมของดินลูกรังผสมน้ ายางพารา โดยใช้อตั ราส่ วนของดินลูกรัง ปูนซี เมนต์
น้ าและน้ ายาง เท่ากับ 5 : 2 : 1 และใช้ปริ มาณน้ ายางพารา 5% , 7.5% , 10% และ 12.5% ของปริ มาณ
น้ าที่ใช้ผสมดินซี เมนต์ ทาการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัด กาลังรับแรงดัด กาลังรับแรงดึงของดิน
ซี เมนต์ผสมน้ ายางพารา ที่ระยะการบ่มแห้งอากาศที่อายุ 3, 7 และ 28 วัน ตามลาดับ และการ
ทดสอบการดูดซึ มน้ าของดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพารา ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่ วนดินซี เมนต์ผสม
น้ ายางพารา เท่ากับ 5 : 2 : 1 และปริ มาณน้ ายาง 7.5% ของปริ มาณน้ า พบว่าให้ค่าที่ดีที่สุดที่
ระยะเวลาการการบ่ม 28 วัน และได้นาไปใช้งานภาคสนามโดยการก่อสร้างสระน้ า จานวน 2 บ่อ
ประกอบด้วย สระน้ าดินซี เมนต์ผสมน้ ายางพาราและสระน้ าคอนกรี ตผสมน้ ายางพารา
o การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพาราสาหรับใช้บารุ งรักษาคลองชลประทาน (พีรวัฒน์
และคณะ, 2558) ได้พฒั นาวัสดุเคลือบผิวคลองชลประทานเพื่อป้ องกันการกัดกร่ อนตามผนังและ
ท้องคลองส่ งน้ าเนื่องจากสารละลายซัลเฟสที่ปะปนในน้ าชลประทาน โดยพัฒนาวัสดุเคลือบผิวจาก
เถ้าแกลบ ปูนซี เมนต์ น้ าและน้ ายางพารา เนื่องจากเถ้าแกลบมีองค์ประกอบของ SiO2 ประมาณ 81%

12

มีความสามารถในการป้ องกันการกัดกร่ อนจากสารละลายซัลเฟสสู งและน้ ายางพารามี
ความสามารถในการป้ องกันการรั่วซึ มของน้ าได้ดี
จากผลการวิจยั พบว่าอัตราส่ วนที่เหมาะสม
สาหรับนาไปใช้ทดสอบภาคสนามควรใช้ อัตราส่ วนของน้ าต่อซี เมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.4 อัตราส่ วน
ของ P/C เท่ากับ 15% และปริ มาณเถ้าแกลบ 5% ของน้ าหนักปูนซี เมนต์ ได้นาผลงานวิจยั ดังกล่าว
ไปทดสอบการใช้งานซ่อมแซมคลองส่ งน้ าชลประทานที่ โครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาเขื่อนป่ าสัก
ชลสิ ทธิ์ จังหวัดลพบุรี
o การพัฒนาสู ตรมอร์ ตา้ ผสมน้ ายางพาราสาหรับใช้เป็ นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวในคลองส่ งน้ า
ชลประทาน (พีรวัฒน์ และคณะ, 2555) ได้พฒั นามอร์ ตา้ กันซึ ม ใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวตามผนัง
และท้องคลองชลประทานเพื่อป้ องกันการรั่วซึ มของน้ าตามผนังและท้องคลองชลประทานและช่วย
ในการป้ องกันปั ญหาการทรุ ดของคลองตามรอยแตกร้าวและป้ องกันตะกอนดินในคลองส่ งน้ า
ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า มอร์ ตา้ ผสมน้ ายาง 5% และ อัตราส่ วนของน้ าต่อซี เมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.5 มี
คุณสมบัติการรับแรงต่างๆ (แรงอัด แรงดัด และแรงยึดเกาะ) และป้ องกันการรั่วซึ มของน้ าได้ดีกว่า
มอร์ ตา้ ธรรมดาที่ไม่ผสมน้ ายางพารา
o ศึกษาการรั่วซึ มของน้ าในแบบจาลองคลองชลประทานผสมน้ ายางพารา (พีรวัฒน์ และคณะ, 2549 )
ได้พฒั นาคลองคอนกรี ตผสมน้ ายางพาราสาหรับหล่อแบบจาลองคลองชลประทานและศึกษาการ
รั่วซึ มของน้ าในแบบจาลองคลองชลประทานผสมน้ ายางพาราในอัตราส่ วนต่างๆ และเปรี ยบเทียบ
กับคอนกรี ตมาตรฐานที่ไม่ได้ผสมน้ ายางพารา จากผลการวิจยั พบว่า แบบคลองชลประทานที่มี
ส่ วนผสมของน้ ายางพารา 12.5% อัตราการรั่วซึ มของน้ าในคลอง 2.83 มม./วัน ในขณะที่อตั ราการ
การรั่วซึ มของน้ าในแบบจาลองคลองคอนกรี ตที่ไม่ผสมน้ ายางอัตราการรั่วซึ ม 5.40 มม./วัน
2.6 งำนวิจัยเกีย่ วกับคอนกรีต (concrete)(ปิ ติ, 2549)
คอนกรี ต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งนี้เนื่ องจาก
เป็ นวัสดุที่มีคุณสมบัติหลายประการที่เหมาะสม เช่นสามารถหล่อขึ้นรู ปได้ตามต้องการ มีความคงทนสู ง
ตกแต่งผิวให้สวยงามได้ และที่สาคัญคือ มีราคาถูกโดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบกับราคาเหล็กรู ปพรรณ โดยทัว่ ไป
คอนกรี ต ประกอบด้วยส่ วนผสมพื้นฐาน 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรกจะเรี ยกว่าซี เมนต์เพสต์(Cement paste) ได้แก่
ปูนซี เมนต์ น้ า และสารผสมเพิ่ม ส่ วนที่สองประกอบไปด้วยมวลรวม (Aggregates) ได้แก่ มวลรวมละเอียด
หรื อทราย และมวลรวมหยาบ หรื อหิน หรื อกรวด โดยเมื่อนาส่ วนผสมต่างๆเหล่านี้มาผสมกันจะได้
คอนกรี ตที่คงสภาพเหลวอยูช่ ่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนาไปเทลงแบบหล่อที่มีรูปร่ างตามต้องการได้ โดยเรี ยก
คอนกรี ตในสภาพนี้วา่ "คอนกรี ตสด (Fresh Concrete)" หลังจากนั้นคอนกรี ตจะเปลี่ยนสภาพไปเป็ น
ของแข็งในเวลาต่อมาโดยจะมีความแข็งแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของคอนกรี ตแข็งตัวผ่าน
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ข้อกาหนดด้านการรับแรงตามที่ออกแบบไว้แล้ว จึงสามารถเปิ ดใช้งานรับน้ าหนักได้ต่อไป ซึ่ งเราจะเรี ยก
คอนกรี ตสภาพที่เป็ นของแข็งแล้วนี้วา่ "คอนกรี ตแข็งตัวแล้ว(Hardened Concrete)" คุณสมบัติของคอนกรี ต
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ คุณสมบัติเชิงกล และคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งคุณสมบัติท้ งั สองจะมี
ความสาคัญไปตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรี ตนั้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิคุณสมบัติของ
คอนกรี ตทั้งสองลักษณะจะมีผลต่อกันและกัน การทาให้คอนกรี ตแข็งตัวแล้วมีคุณสมบัติที่ดีน้ นั จะต้องมา
จากการเลือกใช้วสั ดุ และส่ วนผสมคอนกรี ต ตลอดจนการทาคอนกรี ตที่ดีทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้คอนกรี ตมี
คุณสมบัติตรงตามที่ออกแบบไว้สาหรับการใช้งาน

คุณสมบัติเชิ งกลของคอนกรี ต (Mechanical Properties of Concrete)
2.6.1 กำลังรับแรงอัด (Compressive Strength)
กาลังรับแรงอัดของคอนกรี ต หมายถึง ความต้านทานต่อหน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้นโดยไม่เกิดรอย
แตกร้าว และการพังทลาย โดยกาลังอัดของคอนกรี ตขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 3 ประการ ได้แก่ กาลังของมอร์ ตา้ ร์
กาลังของมวลรวมหยาบและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างมอร์ ตา้ ร์ กบั มวลรวมหยาบ

2.6.2 กำลังรับแรงดึง (Tensile Strength)
คอนกรี ตจัดเป็ นวัสดุเปราะ คือ มีกาลังรับแรงอัดสู งและกาลังรับแรงดึงต่าประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อย
ละ 15 ของกาลังรับแรงอัด กาลังรับแรงดึง หมายถึง ความต้านทานในการรับแรงดึงของคอนกรี ต ถึงแม้ใน
การคานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คอนกรี ตจะไม่ได้รับแรงดึงก็ตาม แต่การทราบค่ากาลัง
ดึงนี้จะช่วยให้การควบคุมการแตกร้าวของคอนกรี ตจากผลกระทบต่างๆ เช่น อุณหภูมิ การหดตัว และมี
ประโยชน์อย่างมากในงานคอนกรี ตอัดแรงเป็ นต้น

2.6.3 กำลังเฉื อน (Shear Strength)
การเฉื อนเป็ นการกระทาของแรงสองแรง ซึ่ งมีขนาดเท่ากันและขนานกัน โดยกระทาตรงข้ามบน
ระนาบซึ่ งมีระยะห่างกันเล็กน้อย แรงเฉื อนมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับแรงดึงและแรงดัดเสมอการทดสอบความ
ต้านทานแรงเฉื อนในคอนกรี ตโดยตรงนี้ไม่สะดวกเช่นเดียวกับการทดสอบการหาความต้านทานแรงดึงทั้งนี้
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เป็ นเพราะค่าแรงดัด แรงกด และแรงดึง ในแนวทแยงจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ทาให้ผลการทดสอบไม่ถูกต้อง
ปกติการทดสอบหาความต้านทานแรงเฉื อนกระทาได้โดยการบิดของตัวอย่างทดสอบรู ปทรงกระบอก
พบว่า กาลังต้านทานแรงเฉื อนมีค่าประมาณ ร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 25 ของกาลังรับแรงอัด ค่าความต้านทาน
แรงเฉื อนนี้ข้ ึนอยูก่ บั ส่ วนผสมของคอนกรี ตเช่นเดียวกับค่ากาลังอัดประลัย

2.6.4 กำลังยึดเหนี่ยว (Bond Strength)
กาลังยึดเหนี่ยวเป็ นการต้านทานการลื่นไถลของเหล็กเสริ มที่หล่ออยูภ่ ายในเนื้อคอนกรี ตแรง
ต้านทานนี้ เกิดจากการยึดเกาะของซี เมนต์เพสต์ที่แข็งตัวแล้ว จากความเสี ยดทานระหว่างเหล็กเสริ มคอนกรี ต
กับผิวคอนกรี ตนั้นต้องเพียงพอที่กาลังยึดเหนี่ยวกับเนื้ อคอนกรี ต มาตรฐานการออกแบบมักกาหนดค่าแรง
ยึดเหนี่ยวเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของกาลังอัดของคอนกรี ตและขนาดของเหล็กเสริ มที่ใช้อีกทั้งยังขึ้นอยูก่ บั ชนิดของ
ปูนซี เมนต์ สารผสมเพิ่ม และอัตราส่ วนน้ าต่อปูนซี เมนต์อีกด้วย

