การใช้ ยางในงานวิศวกรรมก่ อสร้ าง
บุญหาญ อูอ่ ดุ มยิ่ง
เป็ นที่ทราบกันดีและยอมรับกันทัว่ ไปว่า ยางพารา หรื อ ยางธรรมชาติ เป็ นยางที่มีความแข็งแรง
ความทนทาน ยากที่จะหายางชนิดใดในโลกมาเปรี ยบเทียบได้ ถึงแม้ วา่ ยางธรรมชาติจะขาดคุณสมบัติ
บางประการในการทนต่อสภาพการใช้ งาน เมื่อเทียบกับยางสังเคราะห์ อาทิเช่น การทนต่อโอโซนใน
อากาศ แต่ยางธรรมชาติก็ยงั คงได้ รับการคัดเลือกไปใช้ ในการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ยางหลากหลายชนิด ทัง้
ที่ผลิตจากยางธรรมชาติล้วน หรื อ ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ โดยมีการนาไปใช้ ในอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภท ได้ แก่ อุตสาหกรรมยางล้ อ อุตสาหกรรมชิ ้นส่วน อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม
การก่อสร้ าง เป็ นต้ น
สาหรับงานอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง มีการใช้ ผลิตภัณฑ์ยางในปริ มาณมากพอสมควร ถึงแม้ วา่
จะไม่มากเท่ากับการใช้ ยางในอุตสาหกรรมยางล้ อรถยนต์ แต่อตุ สาหกรรมการก่อสร้ างเป็ นอุตสาหกรรมที่
มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนา ซึง่ มีการ
ก่อสร้ างในโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นจานวนมาก
ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมประเภทนี ้จึงเป็ นที่
น่าสนใจที่ควรให้ ความสาคัญ
ในรายงานฉบับนี ้จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ยางที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง ส่วนมากจะมี
การผลิตภายในประเทศแล้ ว มีการใช้ ยางธรรมชาติเป็ นส่วนมาก อาจมีการใช้ ยางสังเคราะห์ผสมบ้ างใน
บางผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยางที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง ได้ แก
1. ยางรองคอสะพาน
ยางรองคอสะพานเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่น หรื อ ก้ อนสี่เหลี่ยม ทาจากยางใช้ ตดิ ตังบน
้
ตอม่อสะพานเพื่อรองรับน ้าหนักโครงสร้ างส่วนบนของสะพานซึง่ ทาจากคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และ น ้าหนัก
บรรทุกของยานพาหนะที่แล่นผ่านสะพาน ทังนี
้ ้เพื่อไม่ให้ น ้าหนักและแรงกระแทกหรื อแรงสัน่ สะเทือนจาก
โครงสร้ างส่วนบนไปสร้ างความเสียหายกับโครงสร้ างส่วนล่างของสะพาน และ มีสว่ นช่วยลดปั ญหาของ
การยืดตัว หดตัวของโครงสร้ างส่วนบน อันเนื่องมาจากอุณหภูมิ ตลอดจนลดปั ญหาการสัน่ ไหวอัน
เนื่องมาจากแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหวด้ วย ปั จจุบนั ประเทศญี่ปนมี
ุ่ โครงการเปลี่ยนเหล็กรองสะพาน
เป็ นยางทุกสะพานทัว่ ประเทศ ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการศึกษาในการแก้ ปัญหาสะพานพังจากแผ่นดินไหวเมื่อปี
พ.ศ.2538 ที่เกียวโต
ยางรองคอสะพานแบ่งได้ เป็ น 2 แบบคือ แบบยางล้ วน และ แบบยางเสริ มแผ่นเหล็ก สามารถ
ผลิตได้ จากยางธรรมชาติ หรื อ ยางสังเคราะห์ โดยจะมีขนาดแตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบสะพาน
และ การรับน ้าหนัก แบบยางล้ วนจะมีลกั ษณะเป็ นก้ อนสี่เหลี่ยมทาจากยางล้ วน ส่วนแบบยางเสริ มแผ่น
เหล็กมีลกั ษณะเป็ นก้ อนสี่เหลีย่ มเช่นกัน แต่มีแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมบาง จานวน หลายชันเสริ
้ มอยู่ภายใน โดย
จะถูกวางให้ มีระยะห่างเท่าๆกัน และจะมีความสามารถในการรับน ้าหนักได้ มากกว่าแบบยางล้ วน ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีมาตรฐานยางรองคอสะพานตาม มอก. 951-2533

2. แผ่ นยางกันน้าซึม
แผ่นยางกันน ้าซึม เป็ นผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะเป็ นเส้ นยาว ใช้ ในการป้องกันการซึมผ่านของน ้า
ระหว่างรอยต่อคอนกรี ต เช่น คานกับพื ้นหรื อผนัง พื ้นกับพื ้น พื ้นกับผนัง เป็ นต้ น โดยแผ่นยางกันซึมจะถูก
วางระหว่างรอยต่อคอนกรี ตสองส่วน ป้องกันน ้าซึมผ่านรอยร้ าวอันเนื่องมาจากการสัน่ สะเทือน หรื อ การ
ยุบตัวของคอนกรี ต จะเห็นการใช้ งานแผ่นยางกันซึมได้ จากงานก่อสร้ างทัว่ ไป เช่น ถนน คานสะพาน
อาคารใต้ ดิน บ่อน ้าใต้ ดิน เขื่อน เป็ นต้ น
แผ่นยางกันน ้าซึมมีหลายรู ปแบบ และ ขนาด ขึ ้นอยู่กบั งานที่จะนาไปใช้ ได้ แก่ แบบดัมเบลล์
แบบกระเปาะตรงกลาง แบบตัวเจ เป็ นต้ น ส่วนขนาดมีตงแต่
ั ้ ความกว้ าง 4 – 12 นิ ้ว ความยาวต่อม้ วน
ประมาณ 15-30 เมตร ส่วนมากทาจากยางธรรมชาติ

ภาพหน้ าตัดของแผ่ นยางกันนา้ ซึมลักษณะต่ างๆ
3. ยางกันกระแทก
ยางกันกระแทกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องป้องกันการเฉี่ยวชนหรื อการกระแทก
โดยตรงจากการวิ่งผ่านหรื อเข้ าจอดเทียบท่าของเรื อและรถ เป็ นการช่วยป้องกันหรื อลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ ้นกับสิ่งปลูกสร้ างและ/หรื อยวดยานที่มาชนหรื อกระแทกได้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอาจจะถูก
ออกแบบและผลิตเพื่อใช้ ติดตังบริ
้ เวณต่างๆ ของสิ่งปลูกสร้ าง เช่น ท่าเทียบเรื อ ชานชาลาหรื อท่าจอดรถ
บริ เวณรอบเสาและกาแพงของลานจอดรถ อาคารโรงงานสานักงาน ราวสะพาน เป็ นอาทิ หรื ออาจจะ
ออกแบบสาหรับติดตังกั
้ บส่วนใดส่วนหนึง่ ของยวดยานเช่น บริ เวณหัวเรื อ ข้ างเรื อ และท้ ายเรื อ ลักษณะ
พิเศษของการใช้ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ก็คือเป็ นอุปกรณ์ที่ออกแบบสาหรับการติดตังภายหลั
้
ง จึงสามารถ
ใช้ ได้ กบั ทังสิ
้ ่งก่อสร้ างที่ปลูกขึ ้นใหม่ และทังสิ
้ ่งปลูกสร้ างเก่าที่มีการก่อสร้ างมาก่อนหน้ านี ้แล้ วก็ได้
ยางกันกระแทก มีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะและประเภทของการใช้ งาน
ส่วนมากผลิตจากยางธรรมชาติ รู ปแบบต่าง ๆ ของยางกันกระแทกได้ แก่
3.1 ยางกันกระแทกรู ปตัว D มีทงลั
ั ้ กษณะตัน หรื อ มีช่องว่างตรงกลาง เป็ นยางขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง

3.2 ยางกันกระแทกรู ปตัว V เป็ นยางขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อาจมีแผ่นเหล็กเสริ มความ
แข็งแรงภายใน มักใช้ ประกอบกับแผ่นกันกระแทก
3.3 ยางกันกระแทกรู ปทรงกระบอก มีลกั ษณะเป็ นกระบอก ตรงกลางมีรูกรวง สาหรับใช้ ร้อย
ด้ วยโซ่ หรื อแกนเหล็กในการติดตัง้
3.4 ยางกันกระแทกแบบสี่เหลี่ยม มีทงลั
ั ้ กษณะตัน หรื อมีช่องว่างตรงกลาง การใช้ งานคล้ าย
ยางกันกระแทกรู ปตัว D
3.5 ยางกันกระแทกแบบกรวย มักใช้ ประกอบกับแผ่นกันกระแทก โดยมากมีขนาดใหญ่

ภาพยางกันกระแทกรู ปตัว V
4. แผ่ นยางเชือ่ มรอยต่ อสะพาน
แผ่นยางเชื่อมรอยต่อสะพาน เป็ นแผ่นยางที่ผลิตขึ ้นโดยการออกแบบเป็ นพิเศษเพื่อใช้ เป็ น
อุปกรณ์เชื่อมหรื อประสานรอยต่อของพื ้นสะพานที่เป็ นช่วงของการเชื่อมโครงสร้ างส่วนคานของสะพานเข้ า
กับตอม่อในแต่ละช่วงที่มีช่องว่างอยู่ แผ่นยางเชื่อมรอยต่อสะพานมีหน้ าที่ลดปั ญหาการยืดตัวหดตัวของ
พื ้นสะพานคอนกรี ตอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ สามารถช่วยป้องกันการเสียดสีระหว่างพื ้นคอนกรี ตและ
ยังช่วยให้ พื ้นตรงบริ เวณรอยต่อมีความราบเรี ยบอีกด้ วย จึงเหมาะสาหรับการใช้ เป็ นอุปกรณ์เชื่อมรอยต่อ
ของสะพาน ทางด่วน และทางยกระดับ
แผ่นยางเชื่อมรอยต่อสะพาน ส่วนมากผลิตจากยางสังเคราะห์ เนื่องจากต้ องถูกใช้ งานภายใต้
อากาศร้ อนและโอโซนตลอดเวลา มีหลายขนาดขึ ้นอยู่กบั การออกแบบขนาดสะพาน

ภาพแผ่ นยางเชื่อมรอยต่ อสะพาน
5. ปะเก็นยาง
ปะเก็นยางเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ป้องกันการไหลซึมของน ้าหรื อของเหลวอื่นๆ เช่นน ้ามันหรื อสารเคมี
ระหว่างรอยต่อของผิวสัมผัส 2 พื ้นผิว ใช้ ติดตังบริ
้ เวณรอยเชื่อมต่อของท่อที่ใช้ สาหรับระบบสัง่ จ่ายหรื อ
ลาเลียงน ้าหรื อของเหลวอื่น เช่น ท่อส่งน ้า ท่อร้ อยท่อสายเคเบิลใต้ น ้าหรื อสายไฟฟ้า เป็ นต้ น
ปะเก็นยางมักจะถูกผลิตในรู ปแบบม้ วนที่ความหนาต่างๆ กัน เมื่อจะนาไปใช้ งานจะนาม้ วนยาง
มาตัดเป็ นรู ปแบบต่างๆ ตามการใช้ งาน ส่วนมากปะเก็นยางทาจากยางธรรมชาติ
6. ยางปูพื้น
ยางปูพื ้นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสาหรับใช้ ปพู ื ้นเพื่อเป็ นการป้องกันการชารุ ดเสียหายของพื ้น
และเพื่อเพิ่มความเสียดทานระหว่างพื ้นและรองเท้ าป้องกันการลื่นไถล อีกทังยั
้ งเป็ นการลดแรงกระแทก
ระหว่างการเดินทาให้ ลดอาการบาดเจ็บได้ หรื อช่วยป้องกันการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการลื่นหรื อหกล้ ม
จากการทากิจการต่างๆ การใช้ ยางปูพื ้นมีทงการใฃ้
ั้
ในอาคารและนอกอาคาร เช่น บริ เวณทางเดินเท้ า
สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสนุก สถานรับเลี ้ยงเด็ก รอบสระว่ายน ้า หรื อแม้ แต่บริ เวณระเบียงและ
ห้ องนัง่ เล่น
ยางปูพื ้นส่วนมากผลิตจากยางธรรมชาติ สามารถทาได้ หลายสี มีทงเป็
ั ้ นแบบแผ่นหรื อบล็อค มี
ขนาดต่างๆกัน ขึ ้นกับการออกแบบ ยางปูพื ้นแบบเป็ นบล็อค บางครัง้ เรี ยกว่า บล็อกปูพื ้น มีลกั ษณะเหมือน
บล็อกคอนกรี ต แต่มีคณ
ุ สมบัติเหนือกว่าบล็อคคอนกรี ตหลายประการ เช่น มีน ้าหนักเบากว่า พื ้นผิวอ่อน
นุ่ม มีความยืดหยุ่นและสปิ งตัวได้ ดีไม่ระคายหรื อทาให้ เป็ นแผลถลอกเวลาลื่นหกล้ ม ไม่มีเสียงดังเวลาเดิน
และทางานหรื อเมื่อมีวตั ถุอื่นตกกระทบ
7. แผ่ นยางปูอ่างเก็บน้า
ในสภาพปั จจุบนั ที่แหล่งต้ นน ้าลาธารมีแนวโน้ มลดลงทาให้ น ้าเป็ นทรัพยากรที่กาลังจะขาดแคลน
เมื่อเทียบกับปริ มาณความต้ องการใช้ ที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกขณะการกักเก็บน ้าไว้ เพื่อให้ มีใช้ เพียงพอ

ตลอดปี เป็ นสิ่งที่จาเป็ นทังในด้
้ านการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประกอบกับ
ปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน ้าเสียมีความจาเป็ นต้ องบาบัดน ้าเสียจากโรงงานก่อนที่จะปล่อยน ้า
ลงแม่น ้าลาคลองหรื อบริ เวณข้ างเคียงดังนันการสร้
้
างอ่างเก็บน ้า จึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ที่จะช่วยให้ มีน ้าไว้ ใช้
เพียงพอ ในขณะการก่อสร้ างบ่อบาบัดน ้าเสียนับว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามในพื ้นที่บางแห่งที่อยู่บริ เวณที่สงู หรื อเป็ นดินทราย การขุดบ่อกักเก็บน ้าแบบ
ธรรมดาทัว่ ไปจะไม่สามารถกักเก็บน ้าเอาไว้ ได้ เนื่องจากน ้าจะรั่วซึมได้ ง่าย ปั ญหาดังกล่าวอาจแก้ ไขได้
โดยการใช้ แผ่นยางปูอา่ งเก็บน ้า แผ่นยางปูอา่ งเก็บน ้าเป็ นผืนยางที่ใช้ ปบู ริ เวณก้ นและขอบโดยรอบของ
อ่างเก็บน ้า บ่อน ้า สระน ้า หรื อบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน ้าออกนอกที่เก็บ ทาให้ สามารถ
เก็บน ้าไว้ ได้ นานนอกจากนันยั
้ งช่วยป้องกันมิให้ สิ่งสกปรกอื่นๆ ในดินไหลย้ อนเข้ าไปในที่เก็บได้ ด้วย แผ่น
ยางปูอา่ งเก็บน ้าจึงเหมาะสาหรับโครงการกักเก็บน ้าของเกษตรกร สนามกอล์ฟ รี สอร์ ท งานชลประทาน
บ่อบาบัดน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถกักเก็บน ้าโดยวิธีปกติได้
แผ่นยางปูอา่ งเก็บน ้า ส่วนมากผลิตจากยางธรรมชาติ มีขนาดใหญ่ที่สดุ สาหรับบ่อที่มีพื ้นที่ กว้ าง
50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3.50 เมตร มีความสามารถในการยืดตัวได้ สงู 4-5 เท่าทาให้ ไม่มีปัญหายางขาด
เมื่อดินทรุ ดตัว และยังไม่มีสารที่เป็ นอันตรายปนมากับน ้าที่กกั เก็บ สามารถใช้ อปุ โภคบริ โภคได้

ภาพชาวบ้ านกาลังช่ วยกันปูแผ่ นยางปูอ่างเก็บนา้

8. ท่ อยาง
ท่อยางในที่นี ้หมายถึงท่อยางขนาดใหญ่ ที่ใช้ เป็ นท่อดูดและท่อส่ง และ ข้ อต่อท่อกันสะเทือน
(Expansion Joint) ซึง่ นับว่าเป็ นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญในงานก่อสร้ างและงานส่งลาเลียงของเหลวผ่าน
ท่อ ใช้ สาหรับงานติดตังท่
้ อส่งน ้า สูบน ้า ระบายน ้าทิ ้ง ที่ตดิ ถาวรกับอาคารโรงงานหรื อสานักงาน ทาง
ยกระดับ สะพานลอย หรื อใช้ เป็ นข้ อต่อของท่อประเภทอื่นๆ ที่ต้องการให้ ช่วงข้ อต่อนันมี
้ ความยืดหยุ่นหรื อ
เคลื่อนตัวได้ ระดับหนึง่ หรื อใช้ เป็ นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ ายไปใช้ งานในที่ตา่ งๆ ได้ เช่น ท่อยางสาหรับสูบน ้า
ท่อดับเพลิง ท่อส่งปูน
ท่อยางมีทงประเภทที
ั้
่ผลิตจากยางธรรมชาติ และ ยางสังเคราะห์ ถ้ าใช้ สง่ น ้าหรื อสินแร่ ก็สามารถ
ใช้ ยางธรรมชาติได้ หากต้ องการใช้ ขนส่งน ้ามัน หรื อ สารเคมี อาจจาเป็ นต้ องใช้ ยางสังเคราะห์ ท่อยาง
สามารถผลิตได้ หลายขนาด ตามความดันใช้ งานที่ออกแบบ

ภาพท่ อยางใช้ ในการดูดและส่ งนา้
9. ฝายยาง
ฝายยางเป็ นสิ่งก่อสร้ างทางชลประทาน ที่ก่อสร้ างขึ ้นขวางลาน ้า เพื่อใช้ ทดน ้าและกักเก็บน ้าหรื อ
ระบายน ้า เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ฝายยางมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกวางขวางลาน ้าบนฐาน
คอนกรี ต เมื่อฝายยางถูกอัดด้ วยน ้าหรื อลม เข้ าไปตัวฝายยางก็จะพองตัวขึ ้นจนถึงความสูงที่ต้องการก็จะ
สามารถกักเก็บน ้าบริ เวณหน้ าฝายได้ เมื่อต้ องการระบายน ้าก็ปล่อยน ้าหรื อลมออกจากตัวฝายยาง ฝาย
ยางก็จะยุบตัวลงตามที่ต้องการ ทาให้ สามารถควบคุมปริ มาณน ้าที่ต้องการระบายได้ ในฤดูน ้าหลาก ฝาย
ยางสามารถล้ มตัวลงแบนราบกับท้ องน ้าไม่ขวางการไหลของน ้าจึงไม่ทาให้ เกิดภาวะน ้าล้ นตลิ่ง
ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบต่อไปยังบ้ านเรื อนของประชาชน นอกจากจะใช้ ประโยชน์จากฝายยางในการทดน ้าแล้ ว ฝาย
ยางยังสามารถนามาดัดแปลงใช้ เป็ นฝายกันคลืน่ กระแทก ใช้ เป็ นฝายเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน ้า ใช้ เป็ นฝายกัน
น ้าเค็ม ได้ อีกด้ วย
การก่อสร้ างฝายยางสามารถกระทาได้ 2 วิธี คือ วิธีก่อสร้ างฝายขึ ้นมาใหม่ทงหมดซึ
ั้
ง่
ประกอบด้ วยฐานคอนกรี ตและตัวฝายยาง หรื อ วิธีที่สอง โดยการเสริ มสันฝายคอนกรี ตเดิมที่มีอยู่แล้ ว เพื่อ

ยกระดับกักเก็บน ้า วิธีที่สองนี ้ช่วยให้ การก่อสร้ างเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ ว และ ประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ มาก
อายุการใช้ งานของฝายยางอยู่ได้ นานถึง 30 ปี การดูแลรักษาก็น้อย การควบคุมการทางานก็ทาได้ โดยง่าย
ฝายยางจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแหล่งน ้าของประเทศไทย
ฝายยางสามารถผลิตได้ จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ปั จจุบนั สามารถมียางธรรมชาติใน
ฝายยางได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 การผลิตฝายยางต้ องมีการออกแบบเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ จะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื ้นที่ ความต้ องการกักเก็บน ้า เป็ นต้ น ปั จจุบนั มีการขึ ้นทะเบียน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฝายยาง โดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแล้ ว

ภาพฝายยาง คลองจรเข้ สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความสูง 2.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร
10.
ยางรองรางรถไฟ
ยางรองรางรถไฟ เป็ นผลิตภัณฑ์ยางมีลกั ษณะเป็ นแผ่นสี่เหลีย่ มหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ใช้
วางระหว่างไม้ หมอนรถไฟกับรางรถไฟเพื่อลดการสัน่ สะเทือนขณะที่รถไฟวิ่งผ่าน เป็ นการยืดอายุการใช้
งานของทังรางรถไฟและไม้
้
หมอน
รู ปแบบและขนาดของยางรองรางรถไฟมีได้ หลากหลาย ขึ ้นกับการออกแบบที่จะให้ เหมาะสมกับ
ไม้ หมอนและรางรถไฟ โดยมากยางรองรางรถไฟจะผลิตจากยางธรรมชาติ

ภาพยางรองรางรถไฟ
11. สายพานลาเลียง
สายพานลาเลียงเป็ นผลิตภัณฑ์ยางอีกประเภทหนึง่ ที่มีการใช้ ยางธรรมชาติเป็ นปริ มาณมาก เป็ น
ยางเสริ มความแข็งแรงด้ วยเส้ นใย มีความทนทานต่อการเสียดสี ใช้ ประโยชน์ในการลาเลียงวัสดุได้ หลาย
ประเภท เป็ นระยะทางหลายกิโลเมตร การใช้ งานส่วนมากจะพบเห็นได้ ในเหมืองแร่ การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร เช่นจากโรงอบพืชไปยังไซโลเก็บ เป็ นต้ น สามารถใช้ ลาเลียงวัสดุในแนวราบ หรื อแนวเอียง
จากที่ต่าไปยังที่สงู ได้ ดี ขนาดของสายพานจะมีความกว้ างความยาว ขึ ้นกับการใช้ งาน ซึง่ จะแตกต่างกันไป
ตามประเภทและลักษณะงาน
12. ยางพาราทีใ่ ช้ ผสมกับยางมะตอยเพื่อราดถนน
การราดถนนด้ วยยางมะตอยเพื่อเป็ นพื ้นผิวจราจรได้ มีการปฏิบตั ิกนั มาเป็ นเวลานานจนถึง
ปั จจุบนั ซึง่ ในประเทศที่มีอากาศร้ อน ยางมะตอยนี ้ก็จะเหลวค่อนข้ างง่าย ทาให้ มีการไหลของยางมะตอย
เกิดขึ ้นเป็ นผลให้ ถนนเสียรู ป หรื อ ชารุ ดได้ เมื่อมีน ้าหนักยานพาหนะมากดทับ ในประเทศที่มีอากาศหนาว
มีหิมะตก เมื่อหิมะเหล่านี ้ไปอยู่ตามรู พรุ นขณะที่อากาศเย็นตัวลง จะทาให้ กลายเป็ นน ้าแข็ง ซึง่ สามารถ
ขยายตัว เกิดแรงดันผิวยางมะตอยทาให้ ยางมะตอยแตกได้ เช่นกัน ปั ญหาเหล่านี ้สามารถลดลงได้ ถ้ านา
ยางเข้ าไปผสมกับยางมะตอย โดยยางจะไปช่วยลดการไหลของยางมะตอยเมื่ออากาศร้ อน และ จะช่วยรับ
แรงที่เกิดจากการขยายตัวของน ้าแข็งในรู พรุนของยางมะตอยได้ ปั จจุบนั ประเทศที่มีการใช้ ยางผสมในยาง
มะตอยในการราดถนนแล้ ว ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา และ แคนาดา
ยางที่สามารถนาไปผสมกับยางมะตอยได้ นนั ้ ได้ แก่ ยางธรรมชาติในรู ปของน ้ายาง หรื อ ยางแข็ง
ที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ดหรื อผง โดยมากหากเป็ นยางเม็ดหรื อผงยางมักจะใช้ ยางใช้ แล้ วมาผสม ยางมะตอย
ผสมยางนี ้ยังสามารถนาไปใช้ ในการทาพื ้นผิวบ่อเก็บน ้าเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน ้าได้ อีกด้ วย
13. ยางรองอาคารเพื่อกันการสะเทือน
ยางรองอาคารเพื่อป้องกันการสัน่ สะเทือน มีคณ
ุ สมบัติคล้ ายคลึงกับยางรองคอสะพาน แต่การ
ออกแบบแตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง ยางรองอาคารเพื่อป้องกันการสัน่ สะเทือน มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงกระบอก

ตัน ภายในเสริ มความแข็งแรงด้ วยแผ่นเหล็กบาง หลายแผ่น ใช้ ในการรองใต้ อาคารระหว่างตัวอาคารกับ
เสาของอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้ ตวั อาคารสัน่ สะเทือนจากแรงที่ถ่ายทอดมาจากพื ้นดิน อันเนื่องมาจากการ
ผ่านไปมาของยานพาหนะ และ แรงจากแผ่นดินไหว ทาให้ อาคารไม่ชารุ ด เสียหาย และ เพิ่มความ
ปลอดภัยให้ กบั ประชาชนผู้อยู่อาศัย ยางรองอาคารเพื่อป้องกันการสัน่ สะเทือน สามารถใช้ กบั อาคารที่มี
ความสูงตังแต่
้ 3 ชันขึ
้ ้นไปได้
ขนาดของยางรองอาคารเพื่อป้องกันการสัน่ สะเทือน จะเปลีย่ นแปลงไปตามภาระการรับน ้าหนัก
ของตัวอาคาร
ยางที่เหมาะสมในการผลิตยางรองอาคารเพื่อป้องกันการสัน่ สะเทือนคือยางธรรมชาติ
ปั จจุบนั ประเทศญี่ปนมี
ุ่ อาคารที่รองด้ วยยางรองอาคารเพื่อป้องกันการสัน่ สะเทือนมากกว่า 800 แห่ง

ภาพยางรองอาคาร
14. ยางขวางถนนเพื่อลดความเร็วรถ
ยางขวางถนนเพื่อลดความเร็ วรถ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ใช้ ติดตังบนถนนเพื
้
่อ
จุดประสงค์ในการให้ ยานพาหนะลดความเร็ วลงในบริ เวณที่ต้องการ เช่น ใกล้ แหล่งชุมชน โรงเรี ยน เป็ นต้ น
ยางขวางถนนเพื่อลดความเร็ วรถ สามารถใช้ ทดแทนปูนซีเมนต์ที่ใช้ กนั อยูไ่ ด้ เป็ นอย่างดี เพราะมีการชารุ ด
เสียหายได้ ยากกว่า และ สามารถออกแบบให้ มีลวดลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนน ตลอดจน
ผลิตให้ มีสสี นั ที่สามารถสังเกตเห็นได้ ในระยะไกลได้
ขนาดของยางขวางถนนเพื่อลดความเร็ วรถ จะมีขนาดยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ติดตังบนถนน
้
โดยใช้ น็อตยึดติดเป็ นแนว สามารถติดตังได้
้ ง่ายและรวดเร็ ว สามารถรับน ้าหนักรถได้ มาก

ภาพยางขวางถนนเพื่อลดความเร็วรถ
15. ผลิตภัณฑ์ ยางขอบ
ผลิตภัณฑ์ยางขอบมีรูปร่ างหน้ าตัดหลายรู ปแบบ และมีลกั ษณะยาวเป็ นเส้ นต่อเนื่อง มีการใช้ ยาง
ขอบมากในงานก่อสร้ างอาคาร โดยใช้ เป็ น ซีลขอบประตู ขอบหน้ าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่ น น ้า หรื อแม้ แต่เสียง
เข้ าภายในตัวอาคาร ผลิตภัณฑ์ยางขอบสามารถผลิตได้ จากทังยางธรรมชาติ
้
และยางสังเคราะห์

ภาพผลิตภัณฑ์ยางขอบ

