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ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ผลผลิตยางพาราของไทยคิดเป็น 
1 ใน 3 ของผลผลิตทั่วโลก และช่วงที่ราคายางพาราตกตํ่า ยางล้นตลาด จึงทําให้ทั้ง
ทางภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างให้ความสนใจที่
จะเพ่ิมมูลค่ายางพารา ด้วยการนํามาผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการนําไปผสมกับวัสดุอ่ืน 
เพ่ือนํามาทําถนน พ้ืนลู่-ลานกรีฑา พ้ืนสนามกีฬา เป็นต้น 

การนํานํ้ายางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับงานคอนกรีต ซึ่งยางธรรมชาติ 
จะมีคุณสมบัติคล้ายกาวเหมือนซีเมนต์เพสท์ (cement paste) และมีความ
ยืดหยุ่นและเหนียว ดังน้ันเมื่อนํามาประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรมถือว่าเป็น
ทางเลอืกหน่ึงที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้ยางพาราของไทย 

 ในปีพ .ศ . 2548 อาจารย์สิทธิชัย ศิริพัน ธ์ุ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ได้ทําการศึกษาการใช้ยางธรรมชาติเพ่ือพัฒนางานคอนกรีต โดยการศึกษาหาเทคนิคที่เหมาะสมสําหรับการผสมนํ้ายาง
ในคอนกรีต ซึ่งได้ศึกษาความสามารถเทได้ (workability) ของนํ้ายางที่ผสมกับคอนกรีต หลังจากน้ันนํามาหล่อแบบ 
แล้วหาค่ากําลังอัด  (compressive strength) และค่ากําลังดัด  (flexural strength) สัดส่วนของน้ํ ายางพารา1  
ต่อคอนกรีต (P/C) ที่ศึกษาได้แก่ 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 ตามลําดับ และส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ คือ 
ซีเมนต์:ทราย:หิน (1:2:4) โดยนํ้าหนัก วิธีการผสมนํ้ายางกับคอนกรีต โดยทั่วไปแล้วยางกับคอนกรีตจะเข้ากันได้ยาก 
จึงต้องมีการผสมสารลดแรงตึงผิว สําหรับงานวิจัยน้ีเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactants) 
คือ Lutensol XL 80 (C10–guerbet alcohol alkoxylate) ในสัดส่วนร้อยละ 4 ของนํ้าหนักของซีเมนต์ เมื่อผสม
คอนกรีตตามสูตร แล้วนํามาทดสอบค่าการยุบตัว (slump test) จากน้ันหล่อเข้าแบบมาตรฐาน (รูปลูกบาศก์ และ 
รูปคาน) แล้วทําการบ่มช้ืนเป็นเวลา 7 วัน หลังจากน้ันทําการบ่มแห้งในอากาศเป็นเวลา 3, 7, 14 และ 28 วัน 
ตามลําดับแล้วทดสอบค่ากําลังอัด (compressive strength) ค่ากําลังดัด (flexural strength) ผลการทดสอบพบว่า 
คอนกรีตผสมนํ้ายางจะมีกําลังอัดลดลงประมาณร้อยละ 60 และเมื่อปริมาณนํ้ายางเพ่ิมขึ้น การรับกําลังอัดของคอนกรีต
มีแนวโน้มลดลง สําหรับค่ากําลังดัด พบว่า ลดลงประมาณร้อยละ 10 เมื่อสัดส่วนยางพาราต่อซีเมนต์ (P/C) ที่เพ่ิมขึ้น 
และเมื่อศึกษาระยะเวลาการบ่มแห้งในอากาศเพ่ิมเป็น 14 และ 28 วัน ที่สัดส่วนยางพาราต่อซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 
0.15 และ 0.20 พบว่า คอนกรีตผสมนํ้ายางพาราจะมีค่ากําลังดัดของสูงกว่าคอนกรีตปกติ เน่ืองจากอนุภาคเน้ือยาง
เกาะตัวกันเป็นช้ันฟิล์ม (film) ที่แข็งแรงขึ้น ทางผู้วิจัยรายงานว่าการใช้งานคอนกรีตผสมนํ้ายาง ยังไม่เหมาะกับ 
งานโครงสร้างที่ต้องรับแรงอัดมาก แต่อาจเหมาะกับงานซ่อมแซม หรือเหมาะกับงานคอนกรีตบล็อกสําหรับก่อผนัง 
ที่ไม่รับแรงอัดมาก ซึ่งการยึดเหน่ียวของนํ้ายางจะมีประโยชน์ในการเป็นตัวประสานกับคอนกรีตเดิม อย่างไรก็ตาม  
การขจัดฟองอากาศและการก่อตัวช้าในคอนกรีตยังเป็นปัญหาสําคัญที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาให้คอนกรีตมีกําลัง
อัดและการก่อตัวใกล้เคียงคอนกรีตปกติเพ่ือให้สามารถนํามาใช้ในงานโครงสร้างอ่ืนได้ต่อไป 
 ในปี พ.ศ. 2550 ดร.ประชุม คําพุฒ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ทําการศึกษาการใช้นํ้ายางพาราปรับปรุงสมบัติด้านการรับแรงและการเป็นฉนวนกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบา 
แบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ้า โดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์:ทรายบดละเอียด (1:1) โดยนํ้าหนัก ปริมาณผงอะลูมิเนียม
ร้อยละ 0.3 ของส่วนผสมท้ังหมด อัตราส่วนนํ้าต่อปูนซีเมนต์ 0.5 โดยนํ้าหนัก ปริมาณปูนขาวร้อยละ 5 โดยนํ้าหนักของ

ยางพาราผสมคอนกรีต 

1 น้ํายางพาราที่ใช้ศึกษามีการผสมสารรักษาสภาพน้ํายาง (preservative) คือ แอมโมเนียเข้มข้น ร้อยละ 15 ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของนํ้าหนักยาง 
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ปูนซีเมนต์ และปริมาณยิปซัมร้อยละ 5 ของนํ้าหนักปูนซีเมนต์ แล้วใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุในปริมาณ 
ร้อยละ 4 ของนํ้าหนักปูนซีเมนต์ โดยทําการศึกษาอัตราส่วนนํ้ายางพาราต่อปูนซีเมนต์  0.10, 0.15 และ 0.20  
โดยนํ้าหนักปูนซีเมนต์ แล้วนํามาทดสอบค่าความหนาแน่น ค่ากําลังอัดและค่ากําลังดัด และการดูดซึมนํ้า รวมถึงค่า
สัมประสิทธ์ิการนําความร้อน พบว่า นํ้ายางพาราที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยน้ี คือ การใช้อัตราส่วนนํ้ายางพาราต่อ
ปูนซีเมนต์ 0.10 เมื่อนํานํ้ายางพาราผสมในคอนกรีตมวลเบาจะให้ค่าการดูดกลืนนํ้าเฉลี่ยตํ่ามาก มีค่ากําลังอัดและ 
กําลังดัดสูงมาก ค่าสัมประสิทธ์ิการนําความร้อนมีค่าใกล้เคียงกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป ราคาของคอนกรีตมวลเบา 
ที่ผสมยางพาราจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 1-2 บาทต่อก้อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทางคณะวิจัยจึงทําการศึกษาในเรื่องการ
นํานํ้ายางพารามาผสมกับคอนกรีตต่อ โดยทําการศึกษาการใช้นํ้ายางพาราพัฒนาสมบัติทางกายภาพและทางกลของ
คอนกรีตบล็อก โดยใช้อัตราส่วนยางพาราต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.025, 0.050 และ 0.075 โดยนํ้าหนัก อัตราส่วน
ปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่น (1: 4 )อัตราส่วนนํ้าต่อปูนซีเมนต์ (0.40) และใส่สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุร้อยละ 4  
ของน้ําหนักยางพารา ผลการทดสอบที่ได้ พบว่า ปริมาณยางพาราต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมมากท่ีสุดในงานวิจัยครั้งน้ี 
คือ 0.075 แล้วทางคณะวิจัยได้ทําการศึกษาสมบัติต่างๆ เปรียบเทียบกับคอนกรีตที่จําหน่ายในท้องตลาด ผลที่ได้แสดง
ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมน้ํายางพารา (P/C = 0.075) คอนกรีตบล็อก และคอนกรีต
มวลเบาท่ีจําหน่ายในท้องตลาด 
 

สมบัติ คอนกรีตบล็อกผสมน้าํ
ยางพารา 

คอนกรีตบล็อก 
ในท้องตลาด 

คอนกรีตมวลเบา 
ในท้องตลาด 

ค่าความหนาแน่น (g/cm3) 1.91 2.2 0.7 – 0.9 
ค่าการดูดกลืนนํ้า (%) 4.80 6.5 ~ 25 
ค่ากําลังอัด (g/cm2) 96 128 > 50 
ค่ าโม ดูลั สการแตกร้ าว 
(g/cm2) 

52 – 79 14 – 21 8 

ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธ์ิ ก าร นํ า
ความร้อน (w/m.K) 

0.139 0.502 0.089-0.132 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าค่าการดูดซึมนํ้าที่ 28 วัน มีค่าร้อยละ 4.80  

ค่ากําลังอัดและกําลังดัดท่ีอายุ 28 วัน มีค่า 96 กก./ตร.ซม. และ 52 กก./ตร.ซม. 
ตามลํ า ดับ  สํ าห รับ ค่ าสั มป ระสิ ท ธ์ิก าร นํ าความร ้อน น้ั นมี ค ่า ตํ่ าม าก 
มีค่ า 0 .139 วัตต ์/เมตร-องศาเคลวิน  เมื่ อ พิจารณาโดยรวมแล ้วพบว่า 
นํ้ายางพาราสามารถพัฒนาสมบัติทางกายภาพและทางกลได้ดี สามารถนํา 
นํ้ายางพารามาใช้เป็นวัสดุผสมเพ่ิมได้ ทําให้คอนกรีตบล็อกมีความสามารถใน
การรับกําลังดัดได ้สูงขึ้น ดูดซึมนํ้าได้น้อยลง และมีสมบัติการเป ็นฉนวน 
ป้องกันความร้อนได้ใกล้เคียงกับอิฐมวลเบาและคอนกรีตบล็อกทั่วไปใน
ท้องตลาด  ราคาที่ใกล้เคียงกับคอนกรีตบล็อกที่จําหน่ายทั่วไป มีราคาเพ่ิมขึ้น 
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ประมาณ 1 บาทต่อก้อน ดังน้ันผลการวิจัยดังกล่าวสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ คอนกรตีบล็อกสําหรับใช้ในงานวัสดุก่อ
ที่ต้องการรับกําลังสูง และมสีมบัติเป็นฉนวนป้องกันความร้อน  

ในปี พ.ศ. 2559 ดร.เจริญชัย ฤทธิรุทธ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ศึกษาการเพ่ิมมูลค่าของนํ้ายางโดยนํามาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีต 
งานวิจัยทําโดยการนํายางพารามาผสมกับสารซีเมนต์ มีการศึกษาพัฒนาคุณสมบัติและทดสอบหาสูตรที่เหมาะสมใน
การใช้งานโดยเน้นเรื่องความแข็งแรง ทนทาน นํ้าหนักเบา ทางทีมวิจัยได้ทําการสังเคราะห์ซีเมนต์ตัวใหม่เพ่ือผสมกับ
ยางพาราได้ พร้อมกับทดสอบคุณสมบัติทางกลทั้งความยืดหยุ่น ความอ่อนตัว ค่ากําลังอัด ระยะเวลาในการก่อตัว
ความสามารถในการเข้าแบบที่ดีกว่าคอนกรีตทั่วไป ถือว่าเป็นการดึงคุณสมบัติของยางพาราออกมาใช้ทําให้ได้คอนกรีต
ที่มีคุณภาพมากข้ึน ในขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการวิจัย 

จากผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาในการนํายางพาราผสมคอนกรีตที่ผ่านมา ผลการศึกษาน่าจะมีศักยภาพและ 
ควรจะมีการศึกษาหรือวิจัยในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต่อไป 
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