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งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเพื่อนําผาใบคอนกรีตไปใชปสู ระเก็บน้ํา โดยทดลองกับสระเก็บน้ําขนาดกวาง 4 m ยาว 7 m ลึก 2
m ผลการทดลองพบวามีอัตราการสูญเสียน้ําเนื่องจากการรั่วซึมผานบอผาใบคอนกรีต 1 mm day-1 อุณหภูมิน้ําในบอผาใบคอนกรีต
สูงกวาอุณหภูมิน้ําในบอดินประมาณ 1 องศาเซียลเซียส ตะไครน้ําเกิดขึ้นเมื่อขังน้ําไดประมาณสองสัปดาหและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดย
สรุปผาใบคอนกรีตสามารถนํามาปูสระเก็บน้ําไดเปนอยางดี
คําสําคัญ: บอน้ํา, ผาใบคอนกรีต, การรั่วซึม
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Abstract
This research studied the use of concrete fabric to cover the pool floor by experimenting in the pool with
a 4 m long, 7 m wide and 2 m depth. The results showed that there was a loss of water rate due to leakage
through the concrete fabric 1 mm day-1. The temperature of the water in the concrete fabric pool is about 1 degree
above the water temperature in the earth pond. Moss had occurred when water has been stored for 2 weeks and
likely increase. In summary, the concrete fabric can also be used to cover the pool floor and more durable than
plastic PE.
Keywords: Farm pond, Concrete fabric, Seepage
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1 บทนํา
ประเทศไทยถือวาเปนหนึ่งในประเทศเกษตรกรรม พื้นที่ถือ
ครองทางการเกษตรคิดเปนรอยละ 46.53 ของพื้นที่ทั้งหมดแต
กลับมีพื้นที่การเกษตรที่อยูในเขตชลประทานเพียง 23.8 ลานไร
[1] คิ ด เป น ร อ ยละ 21.7 ของพื้ น ที่ ก ารเกษตร ดั ง นั้ น การทํ า
เกษตรกรรมในพื้นที่นอกเขตการชลประทานจึงตองอาศัยน้ําฝน
เปนหลัก ทําใหหนวยงานของรัฐไดพยายามที่จะหาแหลงเก็บกัก
น้ําเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน เชนกรมพัฒนาที่ดนิ ได
มี โ ครงการแหล ง น้ํ า ในไร น านอกเขตชลประทาน (Land
development department, 2018.) ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยสงเสริมใหมีการขุดบอน้ําขนาด 1,260 m3จํานวน
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47,500 บอเพื่อบรรเทาสภาพปญหาภัยแลง การขาดแคลนน้ํ า
และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในพื้ นที่ของการเกษตร ซึ่ง
เกษตรกรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเพียง 2,500 บาท ดังนั้นทําให
ไดรับความสนใจจากเกษตรกรเปนอยางมาก บอเก็บน้ําดังกลาว
กระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งบางพื้นที่ไมเหมาะสมที่จะทําการขุดบอ
เก็ บน้ําเนื่ องจากสภาพดินไมเหมาะสม จากรายงานของสํานั ก
เศรษฐกิจการเกษตร พบวามีบอเก็บน้ํานอกเขตชลประทานรอย
ละ 18 ไมสามารถขังน้ําไวใชไดตามที่ออกแบบไวเนื่องจากมีการ
รั่ ว ซึ ม สู ง มากสาเหตุ จ ากสภาพดิ น ที่ ไ ม เ หมาะสม (Office of
Agricultural Economics, 2008) การลดอัตราการรั่วซึมของดิน
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การปูดวยแผนพลาสติก การดาดดวย
คอนกรีต การดาดดวยดินซีเมนต (Jin et al., 2018) การดาดดวย
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คอนกรีตมาใชปูบอเก็บน้ําจึงเปนทางเลือกที่ดีเนื่องจากติดตั้งได
สะดวกและรวดเร็วคลายการติดตั้งพลาสติก PE แตมีอายุการใช
งานที่ยาวนานกวา และมีราคาตอหนวยถูกกวาการใชคอนกรีต
อย า งไรก็ ต ามการนํา ผา ใบคอนกรี ต ไปใช งานยัง เป นเรื่ องใหม
สําหรับประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงไดทําการทดสอบการนําผาใบ
คอนกรีตไปใชงานในการปูบอเก็บน้ํา โดยการเปรียบเทียบกับการ
ใชพลาสติก PE และบอดิน โดยการทําการศึกษาอุณหภูมิของน้ํา
อัตราการระเหย และอัตราการรั่วซึม และลักษณะทางกายภาพ
ของบอน้ําเพื่อเปนขอมูลในการนําผาใบคอนกรีตไปใชปูสระเก็บ
น้ําตอไป
2 อุปกรณและวิธีการ
2.1 อุปกรณ
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชผาใบคอนกรีตที่มีความกวาง 1 เมตร
ยาว 5เมตร (ความยาวสามารถแปรผันตามความตองการใชงาน)
และหนา 1 เซนติเมตรโดยมีน้ําหนักกอนการฉีดน้ําประมาณ 11.2
กิโ ลกรับ ตอ ตารางเมตร ประกอบดวยองคประกอบที่ สําคัญ 3
ส วน คือ ชั้นบนเป นเสนใยสังเคราะห ประเภทประสาน (Nonwoven geotextiles) ชั้ นกลางเปนปูนซีเ มนต และชั้ นลางเป น
เส น ใยสั ง เคราะห ป ระเภทถั ก ทอ(Woven geotextiles) ตาม
คุณสมบัติทั่วไปจากผูผลิต โดยมีลักษณะทั่วไปดังภาพที่ 1
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ดิ น โคลน (Bouwer et al., 2001) การใช น้ํ า ยางธรรมชาติ
(Nakasan et al., 2007) เป น ต น แต ล ะวิ ธี ก็ จ ะมี ข อ ดี ข อ เสี ย
แตกตางกันออกไป เชน การดาดดวยคอนกรีตมีประสิทธิภาพลด
การรั่วซึม ได 100 เปอรเซ็น ต แตก็มีตนทุนการกอสรางสูงมาก
การใชน้ํายางธรรมชาติมีประสิทธิภาพสูงแตยังไมเปนที่นิยมมาก
นักเนื่องจากวิธีการกอสรางมีความยุงยากและตนทุนสูง การดาด
ผิวบอดวยดิน ซีเมนตหรือ ดินโคลนมีประสิทธิภาพปานกลางแต
การกอสรางตองใชเครื่องจักรและแรงงานที่มีฝมือ ดังนั้นปจจุบัน
เกษตรกรเลือกที่จะใชพลาสติก PE มาใชปูบนผิวดินของบอเก็บ
น้ํา แทนซึ่งเปน วิธีที่ติดตั้งไดงายและรวดเร็วอยางไรก็ตามราคา
ของพลาสติก PE ขึ้น อยูกั บความหนา ถ ามีความหนามากจะมี
ราคาสูงมากดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมใชชนิดบางซึ่งมีราคาตนทุ น
คอนขางถูกแตอายุการใชงานก็จะนอยลงดวย เชนใชงานได 3 ปก็
จะมี การฉีกขาดหรือหากบอเก็ บน้ํานั้นไมไดขังน้ําไวตลอดเวลา
พลาสติกจะโดนแดดเผาทําใหอายุการใชงานสั้นลงอีกบางครั้งใช
งานไมถึง 3 ปก็จําเปนตองเปลี่ยน ดังนั้นถึงแมวาการใชพลาสติก
PE จะเป น วิธีที่มี ต น ทุ นต่ํ า หากต อ งเปลี่ ย นบ อ ย ๆ ต น ทุ นก็ จ ะ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอายุการใชงานของบอเก็บน้ํา ปจจุบันมีวัสดุ
ชนิดใหมที่มี การใชงานเหมือนพลาสติก PE แตมีความทนทาน
เหมือนคอนกรีต คือ ผาใบคอนกรีต
ผาใบคอนกรีต (Concrete Fabric) เปนวัสดุกอสรางชนิดใหม
ที่ เ รี ย ก ว า Geosynthetic Cementitious Composite Mats
(GCCM) ประกอบไปดวยปูนซีเมนตที่อยูในชั้นกลางระหวา งชั้น
ของเส น ใยสั ง เคราะห แ ละวั ส ดุ กั น น้ํ า โดยที่ ผ า ใบคอนกรี ต มี
คุ ณ ส ม บั ติ ยื ด ห ยุ น สู ง (Crawford, 2008; Canvas, 2016)
สามารถพับเปนมวนทําใหสะดวกตอการขนสงและเก็บรักษา เมื่อ
ทําปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration) ระหวางน้ํากับปูนซีเมนตที่อยู
ในชั้นกลางของผาใบคอนกรีต จะทําใหผาใบคอนกรีตคงรูปและมี
คุ ณ สมบัติที่กั น น้ํา และทนไฟได (Howard. 2013) บริษั ทสยาม
วิจั ยและนวัตกรรม จํ ากัด ในเครือบริษัทปูนซิเมนตไทย จํ ากั ด
(มหาชน) ไดทําการวิจัยและพัฒนาผาใบคอนกรีต ซึ่งเปนวัสดุ
สํ า เร็จ รูปคลา ยผาที่ สามารถดั ด และตัด ให มีลัก ษณะตามความ
ต อ งการในการใช ง าน ทํ า ให แ ข็ ง ตั ว ได โ ดยการฉี ด พ น น้ํ า
(Donjadee et., al. 2016) ผาใบคอนกรีตจึงมีความเปนไปไดใน
การนําไปใชงานไดหลากหลายรูปแบบ ขอดีที่สําคัญของการใช
ผ า ใบคอนกรี ต เป น วั ส ดุ ใ นก อ สร า งคื อ ช ว ยลดขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาในการกอสรางลงไดมาก ผาใบคอนกรีตจะเริ่มเซ็ตตัว
เมื่อฉีดน้ําผานไป 2 ชั่วโมงและแข็งตัวเปนแผนคอนกรีตที่แข็งแรง
ภายใน 24 ชั่วโมง (Donjadee et., al. 2016) ดังนั้นการนําผาใบ

Figure 1 สวนประกอบหลักของผาใบคอนกรีต
Donjadee et., al. 2006 ได ทํ า การทดสอบผลกระทบของ
วิธีการฉีดพนน้ําเพื่อใหผาใบคอนกรีตแข็งตัว พบวาวิธีการฉีดพน
น้ํา ไม มีผลตอคุณสมบัติ บัติตาง ๆและกํ าลังรับแรงอั ดของผาใบ
คอนกรีต โดยผาใบคอนกรีตมีคุณสมบัติดังนี้ผาใบคอนกรีตกอน
การฉีดน้ํามีน้ําหนัก 11.2 kgm-2โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.14kgm-2ปริมาณน้ําที่ใชฉีดพนผาใบคอนกรีตเฉลี่ย 4.65 Lm-2
โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 Lm-2นอกจากนี้ยังพบวา
หลังจากผาใบคอนกรีตแข็งตัวแลวจะมีน้ําหนักโดยเฉลี่ย 14.20
kgm-2โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 kgm-2และ พลาสติก
PE หรือ Polyethylene (โพลีเอทีลีน) ที่มีความหนา 0.2 mm
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3 ผลและวิจารณ
3.1 การรั่วซึม
การศึ ก ษาเพื่ อ นํ า ผ า ใบคอนกรี ต ไปใช ใ นการปู ส ระเก็ บ น้ํ า ได
ทํ า การศึ ก ษาเพื่ อ หาการรั่ ว ซึ ม อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า และการเกิ ด
ตะไครน้ํา โดยผลการทดลองพบวา การสูญเสียน้ําเนื่องจากการ
รั่ วซึ ม มี ค า 205, 1, 0.2 และ 0 mm day-1 สํ า หรั บ บ อ ดิ น บ อ
ผาใบคอนกรีตที่เชื่อมรอยตอดวยปูนมอตาร บอผาใบคอนกรีตที่
เชื่ อ มรอยตอ ด วยปู น มอตาร ผสมปูน กาว และบ อ พลาสติ ก PE
ตามลําดับ จากนั้นไดทําการลางบอและตากแดดไว 2 อาทิตยและ
ดํ า เนิ น การทดสอบหาอั ต ราการรั่ ว ซึ ม อี ก ครั้ ง พบว า อั ตราการ
สู ญเสียน้ําเนื่ องจากการรั่วซึม มีค า 186, 3.4, 1.4 และ 0 mm
day-1 สําหรับบอดิน บอผาใบคอนกรีตที่เชื่อมรอยตอดวยปูนมอ
ตาร บอผาใบคอนกรีตที่เชื่อมรอยตอดวยปูนมอตารผสมปู นกาว
และบอพลาสติก PE ตามลําดับ จะเห็นไดวาคาการรั่วซึมของบอ
ผาใบคอนกรีตมีคาสูงขึ้นซึ่งการรั่วซึมที่สูงขึ้นนี้เกิดจากรอยแตก
เล็ก ๆ ของรอยตอผาใบคอนกรีต
3.2 อุณหภูมิของน้ํา
การทดสอบหาอุณหภูมิของน้ําภายในบอที่ปูดวยวัสดุที่ตา งกั น
ไดดําเนินเก็บอุณหภูมิน้ําภายใตสภาวะที่อุณหภูมิอากาศแตกตาง
กันผลการทดลองแสดงดังรูปที่ Figure 6
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2.2 วิธีการ
การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการขุดบอน้ําขนาดเล็กจํานวน 4 บอ
ที่มีขนาดเทากันคือ กวาง 4 m ยาว 7 m และลึก 2 m โดยบอที่
1 เป นบ อดิน บอที่ 2 ดําเนินการปูดวยผาใบคอนกรีตที่ ทําการ
เชื่อมรอยตอด วยซีเมนตมอตาร บอที่ 3 ปูดวยพลาสติก PE ที่
เชื่อมรอยตอด วยกาวยาง และ บอที่ 4 ดําเนิ นการปู ดวยผาใบ
คอนกรีตที่เชื่อมรอยตอดวยปูนกาวผสมซีเมนตมอตาร
หลั ง จากดํ า เนิ น การเตรี ย มบ อ น้ํ า ทั้ ง 4 บ อ เสร็ จ แล ว ได
ดําเนินการใสน้ําลงไปในบอน้ําที่ความลึก 1.8 m เทากันทั้ง 4 บอ
โดยดําเนินการเก็บขอมูลอัตราการรั่วซึม (คํานวณไดจากสมการที่
1) อุ ณหภูมิ ปริมาณตะไครน้ํ าที่เ กิดขึ้น ในการทดลองครั้งนี้ได
ดําเนิน การรักษาระดับน้ําใหคงที่เท า กับ 1.8 m หากระดั บน้ํา
เปลี่ยนแปลงไปจะไดดําเนินการเติมน้ําลงไป
I = Y+E-R
(1)
เมื่อ
I คือ อัตราการรั่วซึม(mm day-1)
Y คือ ระดับน้ําที่ลดลง(mm day-1)
E คือ อัตราการระเหยรายวัน(mm day-1)และ
R คือ ปริมาณฝนรายวัน (mm day-1)
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Figure 2 บอดิน

TS

Figure 3 บอที่รองดวยผาใบคอนกรีต

Figure 6 คาอุณหภูมิของน้ํา

Figure 4 บอที่รองดวยผาใบพลาสติก PE

113

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15มีนาคม 2562

AE

20

19

C
on
fe
r

en

ce

Figure 6 แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิของน้ําทั้ง 4 บอมีคาต่ํากวา
อุณหภูมิอากาศ
เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ําในบอผาใบ
คอนกรีตกับบอดินพบวาอุณหภูมขิ องน้ําในบอผาใบคอนกรีตสูง
กวาในบอดินประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสถาอุณหภูมิอากาศต่ํา
กวา 33 องศาเซลเซียส และสูงกวาประมาณ 1 องศาถาอุณภูมิ
ของอากาศอยูระหวาง 33-36 องศาเซลเซียส นอกจากนีถ้ า
อุณหภูมิอากาศมากกวา 36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิของน้ําในบอ
ผาใบคอนกรีตจะสูงกวาในบอดินมากกวา 2 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ยังพบวา อุณหภูมิของน้ําในบอผาใบคอนกรีตมีคาต่ํา
กวาอุณหภูมิของน้ําในบอพลาสติก PE
3.3 การเกิดตะไครนา้ํ
การทดลองนี้ไดทําการเก็บขอมูลการเกิดตะไครน้ําจากบอที่ปูดวย
วัสดุที่ตางกัน โดยการสังเกตดวยตา และภาพถาย ผลการทดลอง
แสดงดัง Figure 7

TS

a) At started storing water

b) 2 months after storing water
Figure 7 Moss in ponds
จากรูป ที่ 7 พบวา ตะไครน้ําเกิ ดขึ้ นในบอ ที่ปูดวยผา ใบ
คอนกรีต มากที่สุด รองลงมากบอพลาสติก PE และเกิ ดขึ้น
นอยในบอดิน
4 สรุปผลการทดลอง
การศึกษาเพื่อนําผาใบคอนกรีตไปใชปูบนบอน้ํานั้นพบวาบอ
ผาใบคอนกรีต มีอัตราการรั่วซึมของน้ําที่ต่ํา โดยมีคานอยกวา 1
mm day-1 ทั้งนี้การรั่วซึมจะมีมากขึ้นหากรอยเชื่อมตอมีรอยแยก
อุณภูมิของน้ําที่เกิดขึ้นในบอผาใบคอนกรีตมีคามากกวาในบอดิน
0.5 องศาเซลเซียสถาอุณหภูมิอากาศต่ํากวา 33 องศาเซลเซียส
สู งกวา 1 องศาถาอุณภูมิของอากาศอยูระหวาง 33-36 องศา
เซลเซียส และสูงกวา 2 องศาเซลเซียสถาอุณหภูมิอากาศมากกวา
36 องศาเซลเซียส การนําบอผาใบคอนกรีตไปใชงานควรคํานึงถึง
การเกิดตะไครน้ําดวยเพราะบอผาใบคอนกรีตจะมีปริมาณตะไคร
น้ําเกิดตั้งแตชวง 2 อาทิตยแรกของการเก็บน้ําและจะมีมากขึ้น
หากไม ทําการลา งบ อ นอกจกานี้ห ากเปรียบเที ยบการใชผา ใบ
คอนกรีตกับพลาสติก PE พบวาความสามารถในการเก็บน้ําไมมี

114

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15มีนาคม 2562

TS

AE

20

19

C
on
fe
r

en

ce

ความแตกต า ง กั น แตก ารเกิด ตะใครน้ํ า ในบอ ผ า ใบคอนกรี ตมี Donjadee et al., 2016. Study and research how to use
มากกวา บ อที่ ปู ดว ยพลาสติก PE อย า งก็ ต ามจากการทดลอง
concrete fabric for irrigation and flood protection.
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