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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคหลักของการนํากากของเสียจากกระบวนอุตสาหกรรมนํ้ายางขน
กลับมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยเพื่อนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณสมบัติทางกล ทาง
กายภาพ ดานการดูดซับเสียงและตานทานความรอนซ่ึงเปนการประหยัดพลังงานไดในอีกรูปแบบหน่ึง
และเปนทางเลือกสําหรับเปนวัสดุกอสรางท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินกลาวคือการศึกษาดังกลาวใน
รูปแบบของการผสมกากตะกอนยางแทนท่ีสวนผสมของมวลละเอียด(fineaggregate)และปูนขาว
ทองถ่ิน(local lime) แทนท่ีปริมาณปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 1. ท่ี 10, 20, 30, 40 และ 
50% โดยนํ้าหนัก ตามลําดับ 
 การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ CCBC (Conventional Concrete Block Composite) 
ควบคุมและ RCBC (Rubberized Concrete Block Composite) พบวาผลิตภัณฑคอนกรีตควบคุม 
(CCBC) มีคาเฉล่ียของกําลังอัดท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนตามระยะเวลาการบมท่ีสูงข้ึนและมีแนวโนม
พัฒนาการดานกําลังเพียงเล็กนอยท่ีอายุการบมมากกวา 28 วัน โดยมีกําลังอัดสูงสุด 225.50 kg.cm-2 
และดานคุณสมบัติการรับแรงดัดพบวาผลิตภัณฑคอนกรีตควบคุม (CCBC) มีคาเฉล่ียของ MOR ท่ีมี
แนวโนมสูงข้ึนตามระยะเวลาการบมท่ีสูงข้ึนและมีแนวโนมพัฒนาการดานกําลังเพียงเล็กนอยท่ีอายุ
การบมมากกวา 28 วัน โดยมีกําลังอัดสูงสุด 20.65 kg.cm-2 (อายุ 28 วัน) ซ่ึงมีความสอดคลองและมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาดานกําลังอัดของผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามเม่ือทําการ
พิจารณาอัตราสวนคา MOR และคากําลังอัดของ CCBC พบวามีคา MORCCBC / CompCCBC ratio = 
9.16 %  จึงอาจจะสรุปไดวาสัดสวนท่ีมีความเหมาะสมของผลิตภัณฑ (Appropriated product) คือ 
กากตะกอนยางแทนท่ีสวนผสมของมวลละเอียด(fine coarse aggregate)และปูนขาวทองถ่ิน (local 
lime) แทนท่ีปริมาณปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 1. ท่ีรอยละ 10  และอยูในเกณฑมาตรฐาน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.602/2547) และสามารถใชเปนวัสดุกอสรางแบบไมรับนํ้าหนัก 
(Non-bearing load)  อีกท้ังความคลาดเคล่ือนของผลิตภัณฑพบวาผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของ
ปริมาณกากตะกอนยางท่ีมากจะย่ิงมีแนวโนมของการคาความคลาดเคล่ือนท่ีสูงข้ึนตามปริมาณของ
กากตะกอนยางท่ีมากข้ึนเน่ืองจากการบวมตัวของกากตะตอนยาง ซ่ึงจะพบวาการเพิ่มปริมาณกาก



 

ตะกอนยางท่ีมากกวารอยละ 20 จะมีคาการคลาดเคล่ือนท่ีมาก และดานการนําไปใชงานเปน
ผลิตภัณฑกอสรางน้ันควรจะใชปริมาณกากตะกอนยางท่ีไมเกินรอยละ 20 คุณสมบัติดานการดูดซับ
เสียงของผลิตภัณฑ จากความถ่ีท่ีทําการวัดมีคาต้ังแต 1-4,000 Hz ผลการทดสอบแสดงวาเม่ือเพิ่ม
ปริมาณการแทนท่ีดวยตะกอนยางและปูนขาว ท่ีปริมาณท่ีสูงข้ึน คาการดูดซับเสียงทีคาเพิ่มสูงข้ึนทุก
ชวงความถ่ี และท่ีความถ่ี 3,000 Hz คาการดูดซับเสียงจะมีคาสูงท่ีสุด และคาดูดซับเสียงสูงสุดคือ 
0.25 ท่ีปริมาณการแทนท่ี 50% และมีคาตํ่าท่ีสุดสําหรับบล็อกคอนกรีตควบคุม มีคาเทากับ 0.16 น่ัน
หมายความวา การเพิ่มปริมาณตะกอนยางและปูนขาวสามารถเพิ่มคาการดูดซับเสียงของผลิตภัณฑได 
อีท้ังคา transmission loss ท่ีความถ่ี 3,000 Hz โดยคาสูงท่ีสุดเกิดข้ึนท่ีผลิตภัณฑควบคุม มีคา
เทากับ 42 dB และคาตํ่าท่ีสุดเกิดข้ึนท่ี ปริมาณการแทนท่ีดวยกากตะกอนยางและปูนขาวรอยละ 50 
โดยนํ้าหนัก มีคาเทากับ 35 dB ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาเพื่อเปนผลิตภัณฑ “บล็อกคอนกรีตเสียงตํ่า” 
โดยผลิตภัณฑดังกลาวสมารถใชในทองถ่ินสําหรับเปนวัสดุ “ชวยลดเสียง” ไดในระดับหน่ึงเม่ือเทียบ
กับผลิตภัณฑควบคุม(CCBC) อยางไรก็ตามดานการนําความรอนของผลิตภัณฑมีแนวโนมท่ีลดลงตาม
ปริมาณการเพิ่มข้ึนของกากตะกอนยางท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากปริมาณยางในเน้ือคอนกรีตจะเกิดชองวาง
ระหวางซีเมนตเพสตซ่ึงโดยภาพรวมจะเกิดชองวางท่ีมากสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของปริมาณ
กากตะกอนยางท่ีมากซ่ึงเปนสาเหตุใหคาการนําความรอนท่ีตํ่าเม่ือเทียบกับ CCBC (ควบคุม)  
 การจําลองพฤติกรรมการรับแรงอัด(compressive behaviour)ดวยระเบียบวิธีทางไฟนเอลิ
เมนต(FEM)ของผลิตภัณฑบล็อกคอนกรีตผสมกากตะกอนยางและปูนขาวสอดคลองกับผลการ
ทดสอบจริง โดยคาแรงกดท่ีตํ่าท่ีสุดเกิดข้ึนท่ี ปริมาณการแทนท่ีดวย 50% ของกากตะกอนยางและ
ปูนขาว ซ่ึงมีคาเทากับ 2.65×106 นิวตัน และพฤติกรรมการรับแรงแบบกําแพง(load bearing wall 
behaviour)การทํานายพฤติกรรมการรับแรงกดของผลิตภัณฑบล็อกคอนกรีตผสมกากตะกอนยาง
และปูนขาวท่ีปริมาณ 10%, 20%, 30%, 40% และ 50% โดยนํ้าหนักตามลําดับซ่ึงผลการทํานาย
เปนไปในแนวทางเดียวกับการจําลองผลิตภัณฑแบบเด่ียวคือคาแรงตานทานการกดสูงสุดท่ีเกิดข้ึนกับ
ผลิตภัณฑบล็อกคอนกรีตควบคุมเม่ือมีระยะยุบตัวท่ี 10 มม. มีคาเทากับ 8.519×107 นิวตัน และคา
ตํ่าท่ีสุดเกิดข้ึนท่ีปริมาณการแทนท่ีดวยกากตะกอนยางและปูนขาว 50% โดยนํ้าหนักมีคาเทากับ 
4.04×107 นิวตัน เชนเดียวกันกับผลการจําลองการสงผานความรอน(Heat transfer) โดยใชระเบียบ
วิธีไฟไนตเอลิเมนต (FEM) ของผลิตภัณฑบล็อกคอนกรีตการเพิ่มปริมาณกากตะกอนยางซ่ึง
ประกอบดวยยางและสารอนินทรียและปูนขาวกระแสการสงผานจะชาลงเชน ท่ีปริมาณแทนท่ีดวย 
10%  และ 50% ดวยตะกอนยางและปูนขาว อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนมีคา 18.9 และ 15.2°C ตามลําดับซ่ึง
เปนผลมาจากคาคงท่ีการตานทานความรอน (thermal conductivity) มีคาตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑบล็อกคอนกรีตจึงมีผลใหการสงผานอุณหภูมิไปอีกดานหน่ึงมีคาลดลงโดยบล็อกคอนกรีต
ผสมตะกอนยางและปูนขาวในปริมาณท่ีสูงกวาสามารถชะลอการเพิ่มสูงข้ึนของอุณหภูมิไดโดยผลการ 
จําลองดวยไฟไนตเอลิเมนตไดถูกยืนยันผลการทดสอบกับผลการทดสอบจริงท่ีสภาวะเดียวกัน 
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ABSTRACT 

  

  The purpose of this work is to study the possibility to use the rubber sludge 
waste from concentrated latex process as the additive in cement brick to develop as 
the new local commercial product. Rubber sludge waste and local were added into 
brick composition in order to replacement of fine aggregate and Local Lime by 
weight at 10, 20, 30, 40 and 50% of Portland Cement Type I basis at  respectively.  
 According to testing results, it was found that compressive strength and 
flexural strength increase with times. At 28 days, the maximum of both strength are 
225.50 and 20.65 kg.cm-2, respectively. However, the ratio of Modulus of Rupture and 
compressive strength of CCBC is equal to 9.16%. This can be concluded that the 
appropriated product is the replacement of fine aggregate and Portland cement by 
rubber sludge waste and local lime as percentage of 10% by weight, respectively. 
And also it can be use as non-bearing load material. However, with increasing 
content of rubber sludge waste, it was found that the uncertain of size and weight 
also increase. Then, it was suggested that the maximum of rubber sludge waste 
content are limited at 20% by weight. With consideration of the sound absorption 
coefficient, the samples were tested at the frequency range of 1 to 4000 Hz. Results 
show that the sound absorption coefficient increases with increasing rubber sludge 
waste and lime contents at all frequency ranges. The maximum value occurs at the 
frequency of 3000 Hz which is 0.25 at rubber sludge waste content of 50%. On the 
other hand, the control brick shows the minimum value which value is 0.16. In 
addition, the transmission loss of control brick showsthe maximum value of 42 dB at 
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3000 Hz. That means adding rubber sludge waste can improve the absorption 
properties of materials. Moreover, it also helps to reduce the heat transfer through 
the brick when is compared to the control brick due to the increasing of the void. 
 With simulation by Finite element analysis, the compressive behavior 
prediction are consistent to the experimental results. That is the maximum strength 
occurs at the control brick. Then, the strength decreases with increasing rubber 
sludge waste contents. Also models of load bearing wall were simulated by FEM 
with different material properties which were the replacement of sludge waste and 
local lime by 10%, 20%, 30%, 40% and 50% by weight respectively. The predicted 
results were in the same way as the single product simulation, ie, the maximum 
force resistance of concrete wall occurred at control brick at the compressive 
displacement of 10 mm was 8.519×107N. Conversely, with replacement ofsludge 
waste and local lime by 50% by weight at the same condition, shows the minimum 
force resistance. Value is 4.04×107N.In addition, the simulation of the heat transfer of 
the brick was studied. It was found that increasing the rubber sludge waste can delay 
the heat transfer. At replacement by sludge waste content of 10 and 50%, the 
temperature increase as 18.9 and 15.2°C, respectively. This can be explained 
because of the lower of thermal conductivity of the brick when increasing the 
content of rubber sludge waste content. 
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