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ถนนดินซีเมนต์
ผสมยางพารา

การศึกษาการก่อสร้าง



ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งผลิตและ
ส่งออกท ารายได้มูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท แต่ราคายางผันผวน
ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยมีการปลูกยางพาราใน
ทุกภูมิภาคท าให้ปริมาณการผลิตยางมีเพิ่มมากขึ้น และความ
ต้องการยางพาราในต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ยางพารามีราคา
ลดลง ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเดือดร้อน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ชาวสวนยาง 

กรมชลประทานจึงท าการศึกษาแนวทางการใช้ยางพาราที่เหมาะสมส าหรับการก่อสร้างในงาน
ชลประทาน ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ยางพาราในงานชลประทานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่หน่วยงาน
ภายนอกในการน าไปขยายผลต่อไป

1 ความส าคัญของปัญหา



การประท้วงราคายางตกต ่า
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com

กราฟคาดการณ์ราคายางพารา
ที่มา: ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2561



ถนนดินลูกรัง
คันคลองชลประทาน



หนา้ฝน
สภาพถนนดนิลกูรงั



หนา้แลง้
สภาพถนนดนิลกูรงั



2.1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราท า
ถนนดินซีเมนต์
2.2 เพื่อทดสอบการใช้งานถนนดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราส าหรับ
งานถนนชลประทานทดลองในสนาม

2 วัตถุประสงค์



ทดลองในห้องปฏิบัติการ3.1

3.2 ทดสอบการก่อสร้างในสนาม

3 วิธีด าเนินการ



ทดลองในห้องปฏิบัติการ

1 วัสดุที่ใช้

ดินลูกรัง ปูนซีเมนต์ Type 1 น้ ายางพาราขน้ 60% HA สารลดแรงตึงผิว



ทดลองในห้องปฏิบัติการ

2.วธิีการทดลอง
1. หาคุณสมบัติดินลูกรัง ประกอบด้วย ขนาด
คละ  ความถ่วงจ าเพาะ , Atterberg’s limit , 
Modified Compaction Test

2. หาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม ของ 
ดินลูกรัง ปูนซีเมนต์ และ ยางพารา



ทดลองในห้องปฏิบัติการ

Modified Compaction Test



ทดลองในห้องปฏิบัติการ

3. การทดลอง
1. ทดลองอัตราส่วนผสม ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ 4%, 5% และ 8% ของดินลูกรัง

แห้งโดยน้ าหนัก  
น้ ายางข้น 0%, 5%, 8%, 10% และ 15% ของปูนซีเมนต์โดยน้ าหนัก
และสารผสมเพิ่ม (สารลดแรงตึงผิว) 2% ของน้ ายางข้นโดยน้ าหนัก 
ปริมาณน้ าที่มีความชื้นเหมาะสม (Optimum Moisture Content) 
ทดสอบค่าก าลังอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength ) 
การทดลองมี 12 กรณี 



ทดลองในห้องปฏิบัติการ
3. การทดลอง

2. วิธีการทดลอง ผสมและบดอัดตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ของถนนดินซีเมนต์
ผสมน้ ายาโพลิเมอร์ (มทช. 2-307) ดังนี้
(1) เตรียมวัสดุส าหรับท าตัวอย่างการทดลองประกอบด้วย ดินลูกรัง ปูนซีเมนต์ น้ ายาง
ข้น น้ าและสารผสมเพิ่ม
(2) ผสมตามอัตราส่วนคลกุเคล้าใหเ้ข้ากัน 



ทดลองในห้องปฏิบัติการ
3. การทดลอง

(3) ท าการบดอัดและแต่งผิวให้เรยีบ
(4) บ่มตัวอย่างไว้ในถุงพลาสติก 7,28 วัน
และแช่น้ า 2 ชม. 

(5) ตัวอย่างมีสภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้ง ทดสอบค่าก าลังอัดสูงสุดทีอ่ายุ 7 วัน



ทดสอบการก่อสร้างในสนาม

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท           
แบบมาตรฐาน มทช. 2-307 (ถนนดิน
ซีเมนต์ผสมน้ ายาโพลเิมอร์)



แท่งตัวอย่างดิน
ขนาด  4 นิ้ว

สูง 4.6 นิ้ว
ทดสอบ
การรับแรงอัดแกนเดียวบ่ม 7 วัน 

แช่น้ า 2 ชั่วโมง

Optimum Moisture 
Content (OMC) = 
11.08%

Maximum dry density 
= 2,120 กก./ลบ.ม.

4 ผลการศึกษา
4.1  ในห้องปฏิบัติการ
วัสดุดินลูกรังจากพื้นที่ท าก่อสร้างถนนในสนาม
เป็นดินลูกรังอยู่ในกลุ่มดิน GC คือ เป็นกรวดมี
ดินเหนียวปน

คุณสมบัติพื้นฐานผ่านเกณฑ์ดินลูกรังส าหรับงานพื้นทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท
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%ปูนซีเมนต์ = น้ าหนักปูนซีเมนต์ ต่อ น้ าหนักดินลูกรัง

%ยางพารา = น้ าหนักยางพารา ต่อ น้ าหนักปูนซีเมนต์
4 ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการ



4.1  ในห้องปฏิบัติการ
(2) อัตราส่วนที่เหมาะสมของดิน
ซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราส าหรับ
ทดสอบก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ใน
สนาม ดังนี้

4 ผลการศึกษา

22.08 % > 17.5



4.2  ผลทดลองก่อสร้างในสนาม

น าอัตราส่วนที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ เป็นวัสดุที่ต้องใช้ในสนาม

4 ผลการศึกษา

ล าดับที่ วัสดุ ปริมาณ

1 ดินลูกรังบดอัดแน่น 0.25 ลบ.ม.

2 ปูนซีเมนต์ 25 กก.

3 น้ ายางพารา (น้ ายางข้น) 2.52 ลิตร

4 สารผสมเพิ่ม (สารลดแรงตึงผิว) 0.05 กก.

5 น้ า ขึ้นอยู่กับ %OMC



สถานที่ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
ถนนลูกรังกว้าง 6 เมตร (F6) ระยะทาง 500 เมตร

อ่างเก็บน้ าห้วยถ้ าแข้ 
อ.ตระการพืชผล

คลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+769 - 2+269

บ้านฮี



ขั้นตอนด าเนินการ

4 ผลการศึกษา

ตะกรุยผิวหน้าดิน เก็บตัวอย่างดินหาความชื้นดินเดิม  เตรียมผสมปูนซีเมนต2์5 กก./ตร.ม. คลุกเคล้าให้เข้ากัน      ผสมน้ า สารลดแรงตึงผิวและน้ ายางข้น   ฉีดน้ าผสมน้ ายางให้ได้
ความชื้นที่เหมาะสม

คลุกเคล้าดินให้ความชื้นสม ่าเสมอ บดอัดดินให้ได้ความ
แน่นตามมาตรฐาน

ทดสอบความหนาแน่นโดยวิธี 
Sand Cone ผิวหน้าดินซีเมนต์ผสมยางพารา



ขั้นตอนด าเนินการ

4 ผลการศึกษา

อายุ 1 วัน หลังด าเนินการ อายุ 30 วัน หลังด าเนินการ   

ผิวหน้าดินซีเมนต์ผสมยางพารา



กรมชลประทานทดสอบการก่อสรา้งถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราในสนามที่ถนน
คันคลองชลประทาน (F6)  โดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมที่ได้จากห้องปฎิบัติการไป
ใช้ก่อสร้าง ได้สภาพถนนไร้ฝุ่น แข็งแรงกว่าถนนลูกรัง ราคาถูกกว่าถนนลาดยาง

ปริมาณน้ ายางพาราช่วยเหลอืเกษตรกร 15.12 ตันต่อ ความยาวถนน 1 กิโลเมตร

1.

ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 300 บาท/ตร.ม. 

2.

การใช้งานอยู่ระหว่างด าเนินการติดตามผล 1 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี

3.

4.



กรมชลประทานจะน าผลการวิจัยไปน าร่องและขยายผลในการปรับปรุงถนน
คลองชลประทานและถนนในบริเวณหัวงานโครงการชลประทาน เพื่อใช้ใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีฝุ่นละออง 
ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและเกษตรกรผู้ใช้ทางสัญจรมีความพึงพอใจ



จบการน าเสนอ


