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ภาพปก :  การทำายางแผ่นดิบโดยให้ยางจับตัวในตะกงตับแล้วรีดด้วยจักรรีดแบบต่อเนื่อง



บทบรรณาธิการ

 เป็นท่ีทราบกันดีว่า ราคายางธรรมชาติเกาะติด

กับราคานำ้ามันดิบของตลาดโลก เพราะยางธรรมชาติเป็น

ส่วนเล็กอันหน่ึงในสินค้าองค์ประกอบนำ้ามันดิบโลก จะ

เห็นว่าขณะน้ีไม่มีกระแสข่าวนำ้ามันดิบจะหมดโลก แต่มี

ข ่าวกำาลังผลิตนำ้ามันดิบล้นตลาดโลก ซึ่งมีผลกดดัน

เก่ียวข ้องกับราคาสินค ้าเกือบทุกชนิด ถ ้าราคายาง

ธรรมชาติ มีราคาแพงเกินไป ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ก็

จะเปลี่ยนไปใช้ยางเทียมมากขึ้น ตามกลไกตลาดโลก 

ทิศทางการปรับตัวท่ีดี แทนท่ีจะขายวัตถุดิบยางธรรมชาติ

จำานวนมากในราคาตำ่า น่าจะหันมาพัฒนาเพ่ิมมูลค่าและ

ทดลองใช้ในประเทศให้มากขึ้นและอาจเป็นตัวอย่างท่ีจะ

พัฒนาส่งออกได้ต่อไป เช่น การทำาถนน หรือปูพ้ืนสนาม 

ควรแสดงให้เห็นผลจริง นอกจากน้ี การทำาผลิตภัณฑ์อื่น 

เช่น ลูกยางสีข้าว ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้ว ยาง

ถอนขนไก่ก็อาจเป็นอีกตัวอย่างท่ีน่าพัฒนาใช้แทนการสั่ง

ซื้อยางเทียมมาใช้ 

 มาตรการซื้อยางเก็บเป็นวิธีท่ีล้าสมัยไม่มีผลทำาให้

ราคายางดิบตลาดท้องถ่ินดีขึ้น มักเป ็นป ัญหากับผู ้

ปฎิบัติทำาให้เป็นข่าวไม่ดีและไม่ทำาให้มีผู้เก่ียวข้องมีความ

รู้มากข้ึน ควรมีการวิจัยท่ีจะทำาให้มีการเพ่ิมมูลค่าและใช้

ยางธรรมชาติมากขึ้น การเตรียมทำายางก่อนทำายาง

คอมปาวด์ เช ่น การลดปริมาณเจลในเน้ือยางก็เป็น

แนวทางหนึ่งท่ีอาจเป็นไปได้ก่อนนำายางไปใช้ต่อไป การ

ปรับตัวในระดับต้นนำ้า เดิมในประเทศมีการผลิตยาง

แผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันคุณภาพดีเป็นสินค้าเฉพาะ

ท่ีมี การนำ า ไปใช ้ ในการผลิตยางล ้ อ เครื่ อ งบิน  ซึ่ ง

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บรรณาธิการบริหาร นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยยาง 

บรรณาธิการ นายอารักษ์ จันทุมา กองบรรณาธิการ นายจุมพฏ สุขเกื้อ, นางพรรษา อดุลยธรรม, ดร.นภาวรรณ 

เลขะวิพัฒณ์, ดร.พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้ จัดการสื่อสิ่งพิมพ์ นายไพรัตน์ ทรงพานิช 

ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายสมจิตต์ ศิขรินมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายจักรพงศ์ อมรทรัพย์

อุตสาหกรรมการบินต้นทุนตำ่ามีการพัฒนามาก น่าจะทำา

ยางเคลือบผ้าใบส่งให้ผู ้ประกอบการล้อเคร่ืองบินก็ได้ 

สำาหรับเกษตรกรในแหล่งผลิตยาง เดิมมีอุปกรณ์เครื่องจักร

ผลิตยางแผ ่นอยู ่แล ้วแต ่ขาดการบำารุงรักษาอย ่าง

สมำ่าเสมอ  เมื่อยางราคาดีก็หันไปขายนำ้ายางสดหรือทำา

ยางก้อนขายโดยตรงเพราะมีความสะดวกและไม่ต้อง

เสียเวลามาทำาแผ่นซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าที่เจ้าของสวนยาง

ได้โดยตรง  เมื่อยางแผ่นดิบมีราคาดีกว่าการขายนำ้ายางสด

และยางก้อนถ้วย มากกว่า 3 บาทข้ึนไปควรหันกลับมา

ผลิตยางแผ่น เป็นอีกทางเลือกท่ีเคยมีความชำานาญและ

มีช่องทางตลาด ในฉบับนี้ก็ได้ให้แนวทางเป็นข้อคิดไว้

บ้างแล้วสำาหรับสวนยางขนาดต่างๆ 

 กระแสลดโลกร้อน ผลักดันให้ใช้พลังงานทดแทน 

พลังงานหมุนเวียนมาก พลังงานท่ีสะอาดมากข้ึน ยาง

ธรรมชาติเป็นสินค้าท่ีมีอนาคต เป็นระบบการผลิตท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ลดการเผาป่า ไม่ควร

ไปบุกรุกทำาลายป่าต้นนำ้าลำาธารและถ่ินที่อยู่อาศัยอันเป็น

ความหลากหลายทางพันธุกรรมทางธรรมชาติ ควรมี

มาตรการบางอย่างท่ีชัดเจนข้ึน ท่ีจัดการแรงงานให้ใช้

ผลประโยชน์ร ่วมกัน ซึ่งคาดว ่าจะขาดแรงงานภาค

อุตสาหกรรมยาง การสร้างถนนควรยกระดับลอดอุโมงค์

ไม่รบกวนพ้ืนที่สัตว์ป่า เพ่ือทำาให้เราสามารถพูดได้อย่าง

น่าเชื่อถือว่ามีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกและเป็น

ประโยชน์ส่วนรวมด้วยกัน   

    

อารักษ์ จันทุมา

บรรณาธิการ
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ผลการกะเทาะและคุณภาพการสีข้าว
ของลูกยางสีข้าวจากยางพารา 

 จากงานวิจัย เรื่อง “ลูกยางสีข้าวจากยางพารา” 

ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารยางพาราฉบับก่อนหน้านี้ เป็นการ

ผลิตลูกยางสีข้าวโดยใช้ยางพาราในการผลิตเพื่อทดแทน

ยางสังเคราะห์ จากงานวิจัยดังกล่าว ออกสูตรและผลิต

ลูกยางสีข ้าวทั้งหมด 9 สูตร (ตารางที่  1) มีสมบัติ

ทางกายภาพและคุณลักษณะท่ัวไป ผ่านมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าว (มอก.633-2531) แสดงให้เห็นว่า

สามารถใช้ยางพาราในการผลิตลูกยางสีข้าวได้ ขั้นตอน

ต่อไปนำาลูกยางสีข้าวจากยางพาราท้ัง 9 สูตร ไปทดสอบ

การกะเทาะและทดสอบคุณภาพการสีข้าว เพ่ือทดสอบ

ว่าลูกยางสีข้าวจากยางพารา ใช้งานได้จริง กะเทาะข้าว

เปลือกเป็นข้าวกล้องได้ดี โดยไม่ทำาให้เกิดความเสียหาย

ต่อเน้ือเยื่อที่เป็นรำา และข้าวกล้องมีการแตกหักน้อยที่สุด 

มีสีของข้าวปกติ ไม่คลำ้า หลังจากการกะเทาะข้าวเปลือก

เป็นข้าวกล้องแล้ว นำาข้าวกล้องท่ีได้ไปขัดสีเพ่ือทดสอบ

คุณภาพการสีข ้าว หลังขัดสีจะได้ข ้าวสารท่ีรวมกัน

ระหว่างข้าวเต็มเมล็ด ต้นข้าว (เมล็ดข้าวสาร ที่มีบางส่วน

หักไปเล็กน้อย) และข้าวหัก จากน้ันจึงคัดขนาดแยก

ข้าวสารออกเป็นข้าวเต็มเมล็ดและข้าวหัก การสีข้าว

ทั่วไปข้าวเต็มเมล็ดจะมีราคาสูงท่ีสุด การค้าข้าวสาร 

ราคาข้าวข้ึนอยู่กับคุณภาพ คุณภาพข้าวท่ีสำาคัญได้แก่ 

คุณภาพการสีข้าว ซึ่งประเมินจากเปอร์เซ็นต์ข้าวเต็ม

เมล็ดและต้นข้าว ในการสีข้าวถ้าสีแล้วได้เปอร์เซ็นต์ข้าว

เต็มเมล็ดและต้นข้าวมาก หรือเปอร์เซ็นต์ข้าวหักน้อย 

แสดงว่าข้าวเปลือกมีคุณภาพการสีข้าวสูง (ข้าวเต็มเมล็ด

และต้นข้าวมากกว่า 50%) คุณภาพหรือประสิทธิภาพ

การสีข้าวจึงพิจารณาที่ข้าวเต็มเมล็ดเป็นหลัก

 กระบวนการสีข้าวโดยท่ัวไปมีกระบวนการหลัก

อยู่ 4 กระบวนการ คือ การทำาความสะอาด การกะเทาะ 

การขัดขาวหรือขัดสี และการคัดขนาด ตามลำาดับ ดังนั้น

กระบวนการกะเทาะเป็นอีกสาเหตุที่ทำาให ้เกิดการ

แตกหักของข้าวและเป็นกระบวนการแรกที่ส่งผลถึง

ข้าวเต็มเมล็ด ดังน้ันลูกยางท่ีใช้ในการกะเทาะข้าวจึง

มีผลต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพการสีข้าวเช่นกัน

การทดสอบการกะเทาะและการประเมิน
คุณภาพการสีข้าว

 การศึกษาครั้ง น้ีเป ็นการทดสอบการกะเทาะ

ของลูกยางและทดสอบคุณภาพการสีของข้าวหลังการ

กะเทาะ ซึ่งลูกยางท่ีใช้นั้นต้องมีการกะเทาะเปลือกท่ีดี 

การแตกหักของเมล็ดข้าวตำ่า คือได้ข้าวกล้องสูง หลังจาก

การกะเทาะแล้วนำาข้าวกล้องท่ีได้ไปขัดสี โดยเครื่องขัด

สี คุณภาพการสีข้าวเป็นข้าวสาร จะต้องได้ข้าวเต็มเมล็ด

และต้นข้าวท่ีไม่น้อยไปกว่าลูกยางสังเคราะห์ที่ใช้โดย

ทั่วไป ท้ังน้ีในการทดสอบการกะเทาะ ได้ควบคุมระยะ

ห่างระหว่างลูกยางท้ังสองน้อยกว่าความหนาของข้าว

เปลือก เมล็ดข้าวจะไม่ถูกบีบอัดมากเกินไปจนทำาให้เกิด

ความเสียหายต่อเมล็ดข้าวได้ และควบคุมความเร็วของ

ลูกยางท้ังสอง ดังน้ันผลของความเสียหายของเมล็ดหลัง

การกะเทาะจึงมาจากยาง และสมบัติของลูกยางสีข้าวนั้น 

สุรชัย  ศิริพัฒน์1 อดุลย์ ณ วิเชียร1  ณพรัตน์  วิชิตชลชัย1  และนุชนาฏ  ณ ระนอง2

1กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
2กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร
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 ประสิทธิภาพในกระบวนการกะเทาะ พิจารณา

ได้จากดัชนีชี้วัด 2 ประการคือ 

 1.  มีอัตราการกะเทาะอยู่ระหว่าง 9:1 ถึง 8:2 

(ผดุงศักดิ์ , 2544) (อัตราการกะเทาะ 9:1 หมายถึง 

ข้าวจะถูกกะเทาะ 90% นอกน้ันอีก 10% ไม่สามารถ

กะเทาะได้)

 2. มีการแตกหักน้อยกว่า 15% (สุ่มตัวอย่างข้าว

หลังกะเทาะ 100 กรัม มีข้าวหัก 15 กรัม) 

 คุณภาพการสีของข้าวประเมินจากปริมาณข้าว

เต็มเมล็ดและต้นข้าว ข้าวท่ีมีคุณภาพการสีดี เมื่อผ่าน

กระบวนการขัดสีแล้ว จะได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสูง

มีปริมาณข้าวหักน้อย

 แบ่งชนิดของเมล็ดข้าวหลังการสีข้าวเป็น 5 ชนิด 

ดังแสดงในภาพที่ 1 หรือมีรายละเอียดดังนี้ คือ

 1. ข ้าวเต็มเมล็ด (Whole grain) หมายถึง 

เมล็ดข้าวที่อยู่ในสภาพเต็ม โดยไม่มีส่วนใดหัก

 2. ต้นข้าว (Head rice) หมายถึง เมล็ดข้าวท่ีมี

บางส่วนหักไป ความยาวเมล็ดเหลือตั้งแต่ 8 ส่วนขึ้นไป 

(จาก 10 ส่วน) ส่วนท่ีหักอาจเป็นส่วนหัวหรือส่วนท้าย 

หรือทั้งหัว และท้าย

 3. ข้าวหักใหญ่ (Big brokens) หมายถึงเมล็ดข้าว

หักที่มีความยาวต้ังแต่ 5 ส่วนขึ้นไปของข้าวเต็มเมล็ด 

แต่ไม่ถึงความยาวของต้นข้าว

 4. ข้าวหัก (Brokens)หมายถึง เมล็ดข้าวท่ีมี

ความยาวตั้งแต่ 2.5 ส่วนข้ึนไปของข้าวเต็มเมล็ด แต่ไม่

ถึงความยาวของข้าวหักใหญ่

 5. ปลายข้าว (Small brokens) หมายถึง เมล็ด

ข้าวหักท่ีมีความยาวตำ่ากว่า 2.5 ส่วนของข้าวเต็มเมล็ด

 คุณภาพการสีข้าวดูได้จากเปอร์เซ็นต์ข้าวเต็ม

 

ตารางที่ 1  สูตรลูกยางสีข้าวที่ใช้ในการศึกษา

ยางและสารเคมี
สูตร/ปริมาณ (ส่วนโดยน�้าหนัก)

ยางธรรมชาติ ชนิด STR 5L 100 100 100 100 100 100 100 100 50

ยางไนไตรล์ - - - - - - - - 50

สารกระตุ้น 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

ซิลิคา (ชนิด 255) 50 60 60 70 60 80 80 80 80

สารประกอบกลุ่มไกลคอล 3 3.6 3.6 4.2 3.6 4.8 4.8 4.8 4.8

แคลเซียมคาร์บอเนต - - - - - 100 - - -

สารเร่งให้ยางคงรูป 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5

กำามะถัน         2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

เต็มเมล็ด
10 ส่วน

ต้นข้าว
8-9.9 ส่วน

ข้าวหักใหญ่
5-7.9 ส่วน

ส่วน

ข้าวหัก
2.5-4.9 ส่วน

ปลายข้าว
เล็กกว่า 2.5 ส่วน

ส่วน

ภาพที่ 1 ชนิดของเมล็ดข้าวหลังการสี โดยให้เมล็ดเต็มมีขนาดความยาว
เท่ากับ 10 ส่วน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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การหายใจของเมล็ด ในกระบวนการลดความชื้น ควร

เป็นไปอย่างเหมาะสม วิธีการลดความชื้นข้าว มี 2 วิธี 

คือ วิธีธรรมชาติ และวิธีการใช้เครื่องอบ สำาหรับการลด

ความชื้นโดยวิธีธรรมชาติ การตากบนลาน (ภาพท่ี 2)

เป็นการลดความชื้นโดยใช้แสงแดด ตากโดยเกลี่ยบน

ลานตากให้สมำ่าเสมอ โดยมีวัสดุที่สะอาดและแห้งรองรับ 

ไม่ควรตากกับพ้ืนซีเมนต์โดยตรง เพราะเมล็ดได้รับความ

ร้อนจากพ้ืนสูงเกินไป ทำาให้เกิดการแตกร้าวภายใน

เมล็ดได้ ความหนาของข้าวท่ีตากไม่ควรตากหนาเกิน 

5 เซนติเมตร (สุพัตรา และคณะ, 2546) เพราะการ

ตากหนาเกินไปจะทำาให้การระบายอากาศในกองไม่

ดี การตากบางเกินไปอาจทำาให้อุณหภูมิของข้าวที่ตาก

สูงเกินไป ถ้าถึง 55-70๐ เซลเซียส จะมีผลต่อคุณภาพ

การสีข้าวเพราะเกิดการแตกร้าวขึ้นภายในเมล็ด ระหว่าง

การตากควรหมั่นกลับกองข้าวเปลือกทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือ

เกลี่ยข้าวบ่อยครั้ง กลางคืนให้คลุมข้าว เพ่ือป้องกัน

ความชื้นและนำ้าค้าง  ตรวจสอบความชื้น โดยเก็บตัวอย่าง

ข้าวมาไว้ ให้ได้อุณหภูมิห้อง จึงวัดความชื้น ความชื้นใน

การเก็บรักษาข้าวเปลือกควรอยู่ในช่วงระหว่าง 13 – 14

เปอร์เซ็นต์

 การทำาความสะอาด ปกติข้าวเปลือกจะมีสิ่งอื่นๆ

เจือปนอยู่ เช่น เศษดิน หิน เศษฟางข้าว เมล็ดข้าวที่

เสียหาย วัชพืช ตลอดจนเมล็ดข้าวลีบ เป็นต้น จำาเป็น

ต้องทำาความสะอาด ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการกะเทาะ

เปลือก ซึ่งจะทำาให้คุณภาพของข้าวสารที่กะเทาะได้ดีขึ้น 

การทำาความสะอาดข้าว อาศัยความแตกต่างของขนาด

เมล็ด และต้นข้าว โดยแบ่งเป็น

 1. คุณภาพการสีข้าวดีมาก ให้เปอร์เซ็นต์ข้าว

เต็มเมล็ดและต้นข้าว มากกว่า 50 %

 2. คุณภาพการสีข้าวดี ให้เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็ม

เมล็ดและต้นข้าว  40 - 50 %

 3. คุณภาพการสีข้าวดีปานกลาง ให้เปอร์เซ็นต์

ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว  31 - 39 %

 4. คุณภาพการสีข้าวตำ่า ให้เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็ม

เมล็ดและต้นข้าว น้อยกว่า 30 %

 

ขั้นตอนการศึกษา
วิธีการเตรียมตัวอย่างข้าวเปลือก

 การเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียวเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง

เมล็ดมีคุณภาพดีท่ีสุด ข้าวในแปลงนาต้องเจริญเติบโต 

ออกดอกและสุกแก่สมำ่าเสมอ เมื่อข้าวออกดอกประมาณ 

75-80% ของข้าวทั้งแปลง ถือเป็นวันออกดอก นับวัน

ออกไปอีก 28-30 วัน เป็นกำาหนดวันเก็บเก่ียว คือ ใน

ระยะพลับพลึง ซึ่งสังเกตจากเมล็ดข้าวเกือบสุกหมดแล้ว 

เหลือตรงโคนรวง 5-6 เมล็ดเท่านั้นที่มีสีเหลืองปนเขียว 

เมื่อเก็บเมล็ดข้าวตรงโคนรวงมากะเทาะเปลือก นำา

ข้าวกล้องมากัดดู หากกัดเป็น 2 ท่อนได้ เริ่มทำาการ

เก็บเก่ียวได ้  แต ่หากกัดแล ้วยังน่ิมอยู ่ต ้องรอก ่อน 

การเก็บเก่ียวข้าวหลังจากระยะนี้ จะทำาให้ข้าวสูญเสีย

นำ้าหนักและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 การลดความชื้น หลังจากเก็บเก่ียวและนวดจะ

ต้องรีบตากหรือลดความชื้นเมล็ดให้แห้ง เพ่ือลดอัตรา

ภาพที่ 2 การตากข้าวบนลานที่มีวัสดุที่สะอาดและแห้งรองรับ (ก) ระหว่างการตากควรหมั่นเกลี่ยกลับกองข้าวทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือเกลี่ยข้าวบ่อยครั้ง (ข) 
กลางคืนให้คลุมข้าว เพื่อป้องกันความชื้นและนำ้าค้าง

ก ข
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และนำ้าหนักของเมล็ดข้าวเป็นหลักซึ่งมีหลายวิธี เช่น 

สิ่งเจือปนท่ีมีนำ้าหนักเบากว่าข้าวเปลือก สามารถคัดแยก

โดยใช้พัดลมทำาความสะอาด ส่วนเศษเหล็กท่ีเจือปน

ในข้าวเปลือก ใช้คุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กในการ

คัดแยก

 สำาหรับการศึกษาครั้ง น้ี  มี ข้ันตอนการเตรียม

ตัวอย่างข้าวเปลือกดังสรุปไว้ในภาพที่ 3

การทดสอบประสิทธิภาพการกะเทาะ 

 1.  เตรียมเครื่องกะเทาะ /  ลูกยาง ทดสอบ

โดยกำาหนดระยะชิดของลูกยาง ความเร็วรอบของทั้ง

สองแกน และระยะการปล่อยข้าวเปลือก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

จะมีผลต่อการกะเทาะเปลือก (ภาพที่ 4)

 2.  ตรวจสอบความชื้นของข้าวด้วยเครื่องวัด

ความชื้น ข้าวท่ีจะตรวจสอบคุณภาพการขัดสีควรมี

ความชื้นระหว่าง 12-14%

 3.  ชั่งข้าวเปลือก 125 กรัม ใส่ข้าวเปลือกในเครื่อง

กะเทาะเปลือก เมื่อข้าวออกมาจากเครื่อง นำามาใส่อีก

จนครบ 3 ครั้ง จนออกมาเป็นข้าวกล้อง (ในระหว่างการ

ศึกษาไม่มีการปรับช่องว่างระหว่างลูกกลิ้ง) 

 4.  แยกข้าวไม่กะเทาะ กับข้าวกล้อง ชั่งนำ้าหนัก

ข้าวกล้อง และข้าวที่ไม่ได้กะเทาะ ตรวจสอบสภาพผิว

ของข ้าวกล ้อง (สุ ่ม เมล็ดข ้าวกล ้อง มาส ่องผ ่าน

กล้องขยาย ดูรอยร้าว)

การทดสอบคุณภาพการสีข้าว

 ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพการสีข้าวแสดงไว้

ในภาพท่ี 5 โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้

 1.  นำาข้าวกล้องท่ีได้ใส่ในเครื่องขัดสีเป็นเวลา 

60 วินาที ต่อตัวอย่าง จะได้เป็นข้าวสาร ซึ่งจะรวมกัน

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างข้าวเปลือก

ภาพที่ 4 การดำาเนินงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการกะเทาะเปลือกข้าว

เก็บเกี่ยวช่วงที่เหมาะสม

ได้ตัวอย่างข้าวเปลือก แยกสิ่งสกปรก
ควรมีความชื้น

ระหว่าง 12-14%

นวด ลดความชื้น
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ทั้งข้าวเต็มเมล็ดและข้าวหัก นำาข้าวสารไปชั่งนำ้าหนัก

 2.  นำาข้าวสารมาแยกข้าวเต็มเมล็ดด้วยเครื่อง

คัดขนาดเป็นเวลา 90 วินาที จะได้ข้าวเต็มเมล็ดและ

ข้าวหัก นำาไปชั่งนำ้าหนัก

 3.  คำานวณ ร้อยละของข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 

จากการขัดสี โดยใช้สูตร

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการกะเทาะ

 จากการศึกษาการออกสูตรลูกยางสีข้าวโดยใช้

ยางธรรมชาติในการผลิตทดแทนยางสังเคราะห์ ได้

เลือกสูตรทั้ง 9 สูตรผลิตเป็นลูกยาง (ตารางที่ 1) แล้วนำามา

ทดสอบประสิทธิภาพการกะเทาะกับตัวอย่างข้าวเปลือก 

พันธุ์สันป่าตอง 1 พบว่า ข้าวที่กะเทาะด้วยลูกยางทุกสูตร 

ข้าวกล้องหลังกะเทาะ ไม่มีสีคลำ้า อัตราการกะเทาะสูง

และการแตกหักน้อยกว่า 15% ทุกสูตร แต่สูตรที่ 1- 8 

การแตกหักน้อยกว่าลูกยางตามท้องตลาด ส่วนสูตรท่ี1 

การแตกหักน้อยที่สุด เน่ืองจากลูกยางสูตรที่ 1 มีความ

แข็งน้อยกว่าสูตรอื่น การแตกหักจึงน้อย (ตารางที่ 2)

 จากการศึกษาลูกยางสีข ้ าวที่ ผลิตจากยาง

ธรรมชาติ พบว่า ผิวของข้าวกล้องไม่มีความเสียหาย

ต่อเนื้อเย่ือท่ีเป็นรำา ในขณะท่ีลูกยางตามท้องตลาด

ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ พบว่า ผิวของข้าวกล้อง

เกิดความเสียหายต่อเน้ือเย่ือท่ีเป็นรำา และข้าวแตกหัก

มากกว่า (ภาพท่ี 6)  ท้ังน้ีเนื่องจากในสภาพที่ลูกยาง

ร้อยละของข้าวเต็มเมล็ด

      และต้นข้าว         
x 100นำ้าหนักข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว                                                                   

นำ้าหนักข้าวเปลือกทั้งหมด
= 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพการสีข้าว

ข้าวกล้อง

ขัดสี

ได้ข้าวสาร

เครื่องคัดขนาดข้าว

ข้าวเต็มเมล็ด
กับข้าวหัก

ที่ใช้ศึกษามีความแข็งใกล้เคียงกัน ลูกยางที่ผลิตจาก

ยางธรรมชาติมีสมบัติยืดหยุ่นที่ดีกว่า

ผลการทดสอบคุณภาพการสีข้าว 

 จากการทดสอบการการขัดสี โดยนำาข้าวกล้องที่ได้

จากการกะเทาะโดยลูกยางแต่ละสูตรนำาไปขัดสีจนเป็น

ข้าวสาร พบว่า ลูกยางสีข้าวจากยางพารา สูตร 1, 2, 3, 4, 

7 และ 8 ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว เกิน 50% (ตาราง

ที่ 3) ซึ่งถือว่าคุณภาพการสีข้าวดีมาก มีข้าวหักน้อย 

ซึ่งสูงกว่าลูกยางสังเคราะห์ท่ีขายตามท้องตลาด ส่วนลูก

ยางสีข้าวจากยางพารา สูตร 5, 6 และ 9 ได้ข้าวเต็มเมล็ด

และต้นข้าว ไม่เกิน 50% และได้ข้าวเต็มเมล็ดและ

ต้นข้าว ตำ่ากว่าลูกยางสังเคราะห์ตามท้องตลาด จึงไม่

เลือกสูตร 5, 6 และ 9 สูตรท่ี 1 ถึงแม้ร้อยละของข้าวเต็ม

เมล็ดและต้นข้าว เกิน 50 และ มีการหักของข้าวน้อย 

แต่อัตราการกะเทาะจากข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องน้อย

กว่าสูตรอื่น (ตารางที่ 2) จึงไม่เลือกสูตรน้ี สูตรที่ 3, 4 มี

การแตกหักของข้าวหลังการขัดสีมากกว่า สูตร 2 และ 

สูตร 7 จึงไม่เลือกสูตร 3 และ 4 ส่วนสูตร 8 ถึงแม้ร้อยละ

ของข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวเกิน 50 และมีการหักของ

ข้าวน้อย แต่ผิวลูกยางสึกหรอมากกว่าสูตรอื่น 

 สรุปสูตรลูกยางที่ผ่านเกณฑ์ในการเลือก คือ สูตร 

2 และสูตร 7 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการขัดสี 

พบว่า ร้อยละของข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว เกิน 50 

(คุณภาพการสีข้าวดีมาก) ซึ่งได้ข้าวเต็มเมล็ดมากกว่า

ลูกยางท่ีใช ้ตามท้องตลาด สูตร 2 และ 7 ข ้าวหัก

จะน้อยกว่า ลูกยางที่ใช้ตามท้องตลาด
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ

การกะเทาะ (ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1)

สูตรลูกยางสีข้าว อัตราการกะเทาะ การหัก (%)

 control*     9.9 : 0.1** 12.69

 สูตรที่ 1 9.6 : 0.4 9.71

 สูตรที่ 2 9.9 : 0.1 10.30

 สูตรที่ 3 9.9 : 0.1 11.82

 สูตรที่ 4 9.9 : 0.1 10.24

 สูตรที่ 5 9.8 : 0.2 11.55

 สูตรที่ 6 9.9 : 0.1 12.67

 สูตรที่ 7 9.9 : 0.1 10.76

 สูตรที่ 8 9.9 : 0.1 11.53

 สูตรที่ 9 9.8 : 0.2 12.39

   * ลูกยางสังเคราะห์ที่ขายตามท้องตลาด
** ตัวเลขข้างหน้าเครื่องหมาย : หมายถึงเปอร์เซ็นต์ที่ถูกกะเทาะ 
(99%) ส่วนตัวเลขข้างหลังหมายถึงเปอร์เซ็นต์ข้าวท่ีไม่สามารถ
กะเทาะได้ (1%)

ภาพที่ 6 ลักษณะผิวของข้าวหลังการกะเทาะ และการแตกหัก (ก) กะเทาะด้วยลูกยางสังเคราะห์ที่ขายตามท้องตลาด (ข) กะเทาะด้วยลูกยางที่ผลิต
จากยางธรรมชาติ (สูตร 2)

ก ข

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

 จากการศึกษาต้นทุนการผลิต เช่น วัตถุดิบในการ

ผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานท่ี แรงงาน อื่นๆ สำาหรับ

การพิจารณาต้นทุนการผลิตเฉพาะวัตถุดิบสำาหรับสูตร

ยาง และแกนเหล็ก ยังไม่รวมต้นทุนการผลิตอื่น มีราย

ละเอียดดังนี้ ลูกยางสีข้าวขนาดหน้ากว้าง 2.5 น้ิว เส้น

ผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ต้องใช้ยางพารา ประมาณ 500 

กรัม ผสมสารเคมี ประมาณ 32 กรัม ในการขึ้นรูปเป็นลูก

ยางสีข้าว 1 ลูก ยางพารา 500 กรัมต่อลูกยาง คิดเป็นเงิน 

27 บาท (STR 5L 54.65 บาท/กก.; 24 ต.ค. 2557) สาร

เคมี ประมาณ 20 บาท รวมยางและสารเคมี คิดเป็นเงิน 

46.59 บาท ส่วนแกนเหล็ก 50-100 บาทต่อแกน ราคา

ต้นทุนลูกยางสีข้าว ประมาณ 147 บาทต่อลูก หากใช้

ยางสังเคราะห์ 500 กรัมต่อลูก คิดเป็นเงิน 70 บาท (NBR 

140 บาท /กก.)  สารเคมี ประมาณ  20 บาท รวม

ยางสังเคราะห์และสารเคมี ราคาต้นทุนลูกยางสีข้าว 

ประมาณ 190 บาทต ่อลูก ราคาของลูกยางสีข ้าว

ตามท้องตลาด 600 บาท (ขนาดหน้ากว้าง 2.5 น้ิว 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว) รวมแกนเหล็ก หากผลิตลูกยาง

จากยางพารา รวมยางและสารเคมี คิดเป็นเงิน 46.59 

บาท ขายได้ 500-600 บาท 

 จากการใช้ลูกยาง 1 คู ่ กะเทาะข้าวเปลือกได้

ประมาณ 3 ตัน (ลูกยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว

หน้ากว้าง 2.5 นิ้ว) ดังนั้นจากผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 

37 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี จะต้องใช้ลูกยางประมาณ 

12.3 ล้านคู่ หรือ 24.6 ล้านลูก ลูกยาง 1 ลูก ใช้ยาง 500 กรัม 

ถ้าผลิตลูกยาง 24.6 ล้านลูก ต้องใช้ยางถึง 12,333 ตัน 

สรุป
 ลูกยางสีข ้าวจากยางพาราทุกสูตรที่ใช้ในการ

ศึกษาครั้งนี้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าว มอก. 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ

การสีข้าว (ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1)

สูตรลูกยางสีข้าว ข้าวหัก (%)
ข้าวเต็มเมล็ด

และต้นข้าว(%)

 control* 14.04 48.24

 สูตรที่ 1 9.71 53.61

 สูตรที่ 2 9.03 55.92

 สูตรที่ 3 11.82 52.54

 สูตรที่ 4 10.24 54.47

 สูตรที่ 5 11.55 46.67

 สูตรที่ 6 12.67 47.57

 สูตรที่ 7 9.76 55.09

 สูตรที่ 8 9.50 55.30

 สูตรที่ 9 12.39 47.82

* ลูกยางสังเคราะห์ที่ขายตามท้องตลาด

633-2531 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการกะเทาะ 

พบว่า เมื่อกะเทาะข้าวเปลือกแล้วได้ข้าวมีสีปกติ ข้าว

ไม่มีสีคลำ้า และผิวของข้าวกล้องไม่มีความเสียหาย

ต่อเนื้อเยื่อท่ีเป็นรำา สำาหรับข้าวกล้องหลังการขัดสีเป็น

ข้าวสาร พบว่า ร้อยละของข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 

เกิน 50 แสดงว่าคุณภาพการสีข้าวดีมาก และลูกยาง

สีข้าวจากยางพาราทำาให้ข้าวหัก 9.03 % ส่วนลูกยาง

สังเคราะห์ตามท้องตลาด ทำาให้ข้าวหัก 14.04 % จะ

เห็นได้ว ่าลูกยางสีข ้าวที่ผลิตจากยางพาราสามารถ

กะเทาะข้าวเปลือกได้ดี การแตกหักของข้าวภายหลัง

การขัดสีน้อย และรักษาความเต็มเมล็ดของข้าวได้ดี 

จากผลของการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ลูกยาง

สีข้าวจากยางพาราสามารถเพิ่มมูลค่ายาง 

เอกสารอ้างอิง
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง. 2544. การจัดการโรงสีข้าว. ภาควิชา

 เกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ฉะเชิงเทรา. หน้า 

 102-119.

สุพัตรา สุวรรณธาดา, สอาง ไชยรินทร์, สุมาลี สุทธายศ 

 และจิตติชัย อนาวงษ์. 2546. การลดความเสียหาย

 ข ้าวเปลือกความชื้นสูงโดยการตากบนลาน

 คอนกรีต.รายงานประจำาปี 2546 ศูนย์วิจัยข้าว

 พิษณุโลก.
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ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

 ในสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวส่งผลให้ราคา

ยางตกตำ่า เกษตรกรหลายรายมักได้รับผลกระทบจาก

การจำาหน่ายผลผลิต รายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ

เป็นเพราะนอกจากราคายางตกตำ่าแล้ว ยังขายผลผลิต

ในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในทาง

เศรษฐศาสตร์ราคายางท่ีลดลงวิเคราะห์จากปริมาณ

การผลิตเกินกว่าความต้องการของผู ้ใช้ ไม่เพียงแต่

ประเทศไทยเท่าน้ันท่ีมีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับ

หน่ึงของโลก ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงอย่างประเทศ

เวียดนามเริ่มมีผลผลิตทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง อีก

ทั้งประเทศอินโดนีเชียท่ีเป็นผู้แข่งด้านการส่งออกรอง

จากไทย  อย่างไรก็ตาม ตลอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาราคา

ยางแผ่นดิบสูงกว่าราคานำ้ายางสด และจากสถานการณ์

ราคายางพารา พบว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2557 และ

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ราคาประมูลยางแผ่นดิบ 

ณ ตลาดกลางยางพาราราคาสูงกว่าราคานำ้ายางสด

ที่เป็นราคาท้องถ่ินเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.69, 16.11 และ 

14.13 บาท ตามลำาดับ (ภาพท่ี 1) (สำานักงานตลาด

กลางยางพาราสงขลา, 2558) เนื่องจากเป็นราคาชี้นำา

จากองค์การสวนยางทำาให้เกษตรกรท่ีจำาหน่ายเฉพาะ

นำ้ายางสดมักได้ในราคาท่ีต่างจากยางแผ่นดิบมากและ

เสียโอกาสด้านการตลาด ในอดีตท่ีผ่านมามีน้อยครั้งท่ี

ราคานำ้ายางสดเทียบเท่าราคายางแผ่นดิบ หรือไม่ก็สูง

กว่าเล็กน้อย แต่การขายนำ้ายางสดเป็นสิ่งท่ีเกษตรกร

ส่วนใหญ่ชอบเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการทำาแผ่น ง่าย

และสะดวก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดสงขลาพบถึง

ร้อยละ 95.35 ที่จำาหน่ายนำ้ายางสด (สำานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรเขต 9, 2558) และในจำานวนน้ีกว่าครึ่งหนึ่ง

การท�ายางแผ่นดิบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

มีอุปกรณ์และจักรรีดยางในการทำาแผ่นอยู่แล้ว แต่ขาด

การบำารุงรักษาเน่ืองจากบางครั้งราคายางแผ่นดิบไม่

จูงใจให้ทำาเพราะต้องเพ่ิมต้นทุนและเสียเวลาในการผลิต 

และเมื่อผลิตเป็นแผ่นแล้วกว่าจะรวบรวมให้ปริมาณมาก

พอต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะขายได้ไม่เหมือนกับนำ้ายาง

สดที่สามารถขายและได้เงินในวันนั้นทันที 

 จากสภาวะราคายางแผ่นดิบที่สูงกว่านำ้ายางสด 

เกษตรกรก็ควรจัดหาอุปกรณ์ในการทำาแผ่น มีจักรรีด

ยางและที่สำาคัญต้องบำารุงรักษาอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่าง

สมำ่าเสมอไว้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างทัน

ท่วงที สถานการณ์เช่นน้ีก็ไม่ต่างจากเกษตรกรทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 60 

ผลิตยางก้อนถ้วยและโดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวสวนยาง

ในเขตจังหวัดบึงกาฬมีถึงร้อยละ 95 ที่ผลิตยางก้อน

ถ้วยมักถูกกดราคาจากผู้ซื้อซึ่งมีราคาเทียบเท่ากับเศษ

ยาง  หากมองในภาพรวมแล้วชาวสวนยางท่ัวประเทศ

มีประมาณ 1.6 ล้านครอบครัว ในจำานวนน้ีคิดเป็นร้อย

ละ 50 ท่ีต้องสูญเสียรายได้โดยที่ไม่น่าจะสูญเสีย หาก

คิดคำานวณว่าหน่ึงครอบครัวมีสวนยางเฉลี่ย 30 ไร่ แปด

แสนครอบครัวจะสูญเสียรายได้ในช่วงท่ีราคายางแผ่น

ดิบต่างกับราคานำ้ายางสดเหมือนเช่นในช่วงที่กล่าวมา

ข้างต้น เป็นเงินที่สูญเสียวันละนับ 1,150 ล้านบาท  เลย

ทีเดียว ดังน้ันในสภาวะเช่นน้ีจำาเป็นต้องมีการปรับตัว

ให้เข้ากับความต้องการของตลาดพลิกวิกฤตให้เป็น

โอกาสในการทำายางเสียใหม่จะทำาให้ได้รายได้เพ่ิม

ข้ึน กล่าวคือ หากช่วงท่ีราคายางแผ่นดิบสูงกว่านำ้ายาง

สดมากกว่า 3 บาทขึ้นไป ก็ควรหันมาผลิตยางแผ่น

ดิบแทนที่จะขายนำ้ายางสดอย่างเดียว ในทางกลับกัน



10 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม-มีนาคม 2558

ช่วงท่ีราคานำ้ายางสดสูงกว่าก็ขายนำ้ายางสด ดีซะอีกจะ

ได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำาแผ่นเพราะต้นทุนการทำายาง

แผ่นดิบอยู่ที่ 52.94 บาท สูงกว่านำ้ายางสดเฉลี่ยกิโลกรัม

ละ 5.95 บาท และสูงกว่าต้นทุนการทำายางก้อนถ้วย

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.44 บาท (สถาบันวิจัยยาง, 2557)

 ผู้เขียนได้ไปสำารวจร้านค้าท่ีจำาหน่ายเครื่องจักร

รีดยางในเขตจังหวัดสงขลาพบว่า ร ้อยละ 50 ของ

เกษตรกรชาวสวนยางหันมาผลิตยางแผ่นดิบเพ่ิมขึ้น 

พยายามศึกษาวิธีการทำายางแผ่นให้ได้คุณภาพดี และ

ทำาการซ่อมแซมเครื่องจักรให้กลับมาใช้งานใหม่ ทำานอง

เดียวกันกับโรงรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่มี

โรงรมควันแต่ไม่ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็หันมาพัฒนา

อุปกรณ์ จักรรีดยาง ให้สามารถใช้งานได้เช่นเดิม ผู้เขียน

จึงขอเสนอแนวคิดการทำายางแผ่นดิบ การจัดหาสารเคมี

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรรีดยาง รวมทั้งระบบบำาบัดนำ้าเสีย

เพ่ือให้เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการทำายางในยุคสมัยน้ี

 การทำายางแผ่นดิบมีขั้นตอนง่าย ๆ  คือ เริ่มจากการ

รวบรวมนำ้ายางสด แล้วนำามากรองให้สะอาด  เทใส่ใน

ภาชนะบรรจุสำาหรับจับตัวยาง เจือจางด้วยนำ้าในระดับ

ที่ เหมาะสม จับตัวด้วยกรด ปาดฟอง เมื่อยางจับตัว

สมบูรณ์แล้วนำามารีดเป็นแผ่นให้มีความหนาบางใน

ระดับท่ีเหมาะสม จากนั้นผึ่งในที่ร่มที่ ๆ มีอากาศถ่ายเท

ได้ดีจนกว่าแผ่นยางจะแห้งมีปริมาณความชื้นไม่เกิน 3% 

การทำายางแผ่นดิบให้มีคุณภาพดีแผ่นยางต้องสะอาด 

เน้ือยางมีความยืดหยุ่นดี สีสมำ่าเสมอ ขนาดแผ่นได้

มาตรฐาน และหากความชื้นของยางแผ่นน้อยกว่า 3% 

จะจำาหน่ายในราคาท่ีสูงกว่ายางแผ่นดิบคุณภาพตำ่า

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5 บาท

สารเคมีที่ใช้ในการท�ายางแผ่นดิบ
สารเคมีจับตัวยาง 

 ท่ีแนะนำาคือกรดฟอร์มิคหรือท่ีเรียกกรดมด เกรด

ทางการค้าความเข้มข้น 94% ผลิตจากประเทศเยอรมัน 

และขณะเดียวกันก็มีกรดฟอร์มิคความเข้มข้น 90% ผลิต

จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาจำาหน่าย

และใช้ในการทำายางแผ่นดิบ ทำาให้เกษตรกรหลายราย

เกิดความกังวลว่ากรดฟอร์มิคที่ผลิตจากจีนสามารถใช้

ทำาแผ่นได้หรือไม่ หรือหากใช้แล้วจะทำาให้สมบัติของ

ยางดีหรือไม่ ผู ้เขียนจึงนำาตัวอย่างกรดฟอร์มิคท่ีผลิต

จากท้ังสองประเทศไปทดสอบโครงสร้างทางเคมีพบว่า

เป็นกรดฟอร์มิคมีความบริสุทธ์ิตามท่ีระบุ ไม่มีกรดชนิด

อื่นใด ๆ เจือปน  และเมื่อนำากรดท้ังสองชนิดไปทดลอง

ทำายางแผ่นดิบแล้วทดสอบสมบัติทางกายภาพ พบว่ามี

สมบัติท่ีใกล้เคียงกัน จึงสรุปได้ว่ากรดฟอร์มิคท่ีผลิตจาก

จีนสามารถใช้ได้ แต่มีระดับความเข้มข้นน้อยกว่าและ

ที่สำาคัญเกษตรกรท่ีทำายางในปริมาณมากควรคำานวณ

ความเข้มข้นของกรดท่ีใช้เพ่ือให้ยางสามารถจับตัวได้

สมบูรณ์ ซึ่งสถาบันวิจัยยางได้แนะนำาอัตราการใช้คือ 

0.6% ต่อนำ้าหนักยางแห้ง (DRC) หากทำายางแล้วรีด

ภายในวันเดียวกัน หรือ 0.4% ต่อนำ้าหนักยางแห้ง เมื่อทำา

 

1 

การท ายางแผ่นดิบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

ปรีด์ิเปรม ทศันกลุ 
นกัวทิยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสงขลา 
 

 ในสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัส่งผลใหร้าคายางตกต ่า เกษตรกรหลายรายมกัไดรั้บผลกระทบ
จากการจ าหน่ายผลผลิต รายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าครองชีพเป็นเพราะท ายางไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั ในทางเศรษฐศาสตร์ราคายางท่ีลดลงวเิคราะห์จากปริมาณการผลิตเกินกวา่ความตอ้งการของผูใ้ช ้
ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นท่ีมีปริมาณการผลิตมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก ประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คียง
อยา่งประเทศเวยีดนามเร่ิมมีผลผลิตทยอยออกมาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งประเทศอินโดนีเชียท่ีเป็นผูแ้ข่งดา้น
การส่งออก รองจากไทย  อยา่งไรก็ตาม ตลอดในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาราคายางแผน่ดิบสูงกวา่ราคาน ้ายางสด
และจากสถานการณ์ราคายางพารา พบวา่ในช่วงเดือนธนัวาคม 2557 และมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2558 ราคา
ประมูลยางแผน่ดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราราคาสูงกวา่ราคาน ้ายางสดท่ีเป็นราคาทอ้งถ่ินเฉล่ียกิโลกรัมละ 
9.69, 16.11 และ  14.13 บาท ตามล าดบั (ส านกังานตลาดกลางยางพาราสงขลา, 2558) (กราฟท่ี 1  เฉพาะ
เดือนมกราคม และ กุมภาพนัธ์ 2558) เน่ืองจากเป็นราคาช้ีน าจากองคก์ารสวนยางท าใหเ้กษตรกรท่ีจ าหน่าย
เฉพาะน ้ายางสดมกัไดใ้นราคาท่ีต่างจากยางแผน่ดิบมากและเสียโอกาสดา้นการตลาด  ในอดีตท่ีผา่นมามี
นอ้ยคร้ังท่ีราคาน ้ายางสดเทียบเท่าราคายางแผน่ดิบหรือไม่ก็สูงกวา่เล็กนอ้ยแต่การขายน ้ายางสดเป็นส่ิงท่ี
เกษตรกรส่วนใหญ่ชอบเพราะไม่ตอ้งเสียเวลาในการท าแผน่ ง่ายและสะดวก  โดยเฉพาะพื้นท่ีในเขต
จงัหวดัสงขลาพบถึงร้อยละ 95.35 ท่ีจ  าหน่ายน ้ายางสด (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9, 2558) และใน
จ านวนน้ีกวา่คร่ึงหน่ึงมีอุปกรณ์และจกัรรีดยางในการท าแผน่อยูแ่ลว้ แต่ขาดการบ ารุงรักษาเน่ืองจาก
บางคร้ังราคายางแผน่ดิบไม่จูงใจใหท้ าเพราะตอ้งเพิ่มตน้ทุนและเสียเวลาในการผลิต และเม่ือผลิตเป็นแผน่
แลว้กวา่จะรวบรวมใหป้ริมาณมากพอตอ้งใชเ้วลาหลายวนัถึงจะขายไดไ้ม่เหมือนกบัน ้ายางสดท่ีสามารถ
ขายและไดเ้งินในวนันั้นทนัที  

               
กราฟท่ี 1 แสดงความแตกต่างระหวา่งราคายางแผน่ดิบ (ราคาประมูล) กบัเศษยางและ น ้ายางสด ประกาศ ณ ส านกังาน
 ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2558 

ภาพที่ 1 ความแตกต่างระหว่างราคายางแผ่นดิบ (ราคาประมูล) เศษยาง และนำ้ายางสด ประกาศ ณ สำานักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา ม.ค.-ก.พ. 
2558
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ยางแล้วรีดวันรุ่งขึ้น  สำาหรับราคากรดฟอร์มิคท่ีผลิตจาก

ประเทศเยอรมัน แกลลอนขนาด 35 ลิตร ราคา 1,600 

บาท แต่ถ้าหากผลิตจากประเทศจีน แกลลอนขนาด

เดียวกันราคา 1,400 บาท 

 เกษตรชาวสวนยางบางรายยังคงใช้กรดซัลฟูริก

ในการทำาแผ่น ซึ่งส่งผลให้ยางแผ่นมีสีคลำ้าและเหนียว

เย้ิมหากใช้ในอัตราท่ีสูงเกินไปและทำาให้นำ้าทิ้งที่อยู ่

ในระบบบำาบัดมีสีคลำ้าและกลิ่นเหม็นจากก๊าซไข่เน่า

เนื่องจากกรดชนิดน้ีมีกำามะถันเป ็นองค ์ประกอบ 

นอกจากน้ี พบร้านค้าบางแห่งขายสารจับตัวยางบรรจุ

ในขวดขนาด 750 มิลลิลิตร หรือ 1 ลิตร โดยไม่ได้ระบุ

ชื่อทางเคมีมีเพียงป้ายหรือข้อความท่ีระบุข้างขวดว่า

ใช้ในการทำายางแผ่นหรือยางก้อนถ้วย เป็นต้น บ้างก็

ระบุเป็นกรดอินทรีย์ หรือกรดชีวภาพ จากการศึกษา

พบว่ายังไม่มีสารเคมีชนิดใดที่ใช ้จับตัวทำายางแผ่น

แล้วมีสมบัติทางกายภาพดีกว่ากรดฟอร์มิคได้เลย โดย

เฉพาะสีของแผ่นและความยืดหยุ่นท่ีมักด้อยกว่าเสมอ

สารเคมีรักษาสภาพน�้ายางสด

 โซเดียมซัลไฟต์  เป็นผงละเอียดสีขาว  ละลายนำ้า

ได้ดี  ใช้เป็นสารรักษาสภาพนำ้ายางในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  

ไม่เกิน 4 ชั่วโมงนับตั้งแต่การรวบรวมนำ้ายาง เหมาะ

สำาหรับผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นอบแห้ง และยางแผ่น

รมควัน เน่ืองจากยางแผ่นท่ีผลิตได้มีสีสวย อัตราโซเดียม

ซัลไฟต์ที่แนะนำาคือ  0.05%  ต่อนำ้าหนักนำ้ายางสด มี

จำาหน่ายเป็นกระสอบ ๆ  ละ 25 กิโลกรัม ราคา 1,100 บาท

 แอมโมเนีย  แนะนำาให้ใช้เป็นสารรักษาสภาพนำ้า

ยางสดท่ีรอการผลิตมากกว่า  6 ชั่วโมง หรือใช้กับกลุ่ม

เกษตรกรที่มีนำ้ายางสดปริมาณมากและกว่าจะผลิตยาง

แผ่นดิบหรือยางแผ่นรมควันต้องใช้เวลานาน แนะนำาให้

ใช้ในอัตรา 0.01 - 0.05% ต่อนำ้าหนักนำ้ายางสด หากใช้

เกินกว่านี้จะส่งผลให้แผ่นยางเหนียวและมีสีคลำ้า  และ

ใช้ปริมาณกรดในการจับตัวมากกว่าปกติ แอมโมเนีย

จากถังบรรจุขนาด 60 กิโลกรัม  ในรูปก๊าซความเข้ม

ข้น 100% ราคาถังละ 3,620 บาท วิธีการเตรียมให้ทำา

เป็นสารละลายเจือจางความเข้มข้น 16%  จากนั้นนำา

สารละลายแอมโมเนียท่ีได้เจือจางแล้วน้ันปริมาตร 3

ลิตร ต่อนำ้าหนักนำ้ายางสด 1,000 กิโลกรัม

ภาชนะใส่น�้ายางเพื่อให้ยางจับตัว
 การจับตัวยางในสมัยก่อนใช้ภาชนะที่หาง่ายใน

ครัวเรือน เช่น ถังหรือชาม ยางที่จับตัวแล้วจึงมีลักษณะ

เป็นแผ่นกลม ๆ เมื่อทำาให้บาง ยางแผ่นท่ีได้มีรูปร่างที่

ไม่ได้รูปทรง จึงเปลี่ยนเป็นจับตัวในถังนำ้ามันก๊าดผ่าซีก

ซึ่งได้แผ่นยางหนาและมีขนาดใหญ่ ยางที่ผลิตได้ยัง

คงมีคุณภาพตำ่า ต่อมาได้มีการพัฒนาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานยางแผ่นตามที่สถาบันวิจัยยางกำาหนด จน

ใช้ภาชนะท่ีเป็นตะกงถาดหรือตะกงตับดังเช่นทุกวันนี้

ตะกงเดี่ยวหรือตะกงถาด 

 เป็นภาชนะที่ทำาจากอะลูมิเนียมหรือพลาสติก

ชนิดแข็งขนาดความจุ 6 ลิตร กว้าง 22 ซม. ยาว  45 ซม.  

ลึก 7 ซม.  สามารถใส่นำ้ายางสด 3 ลิตรท่ีผสมกับนำ้า 

2 ลิตร ได้พอดี ทำายางได้ทีละแผ่น ๆ ละ 1 กิโลกรัม 

เหมาะกับสวนยางขนาดเล็กที่มีพ้ืนที่น้อยกว่า 30 ไร่ ท่ี

ทำายางได้ประมาณ 150 แผ่น หรือมีเผื่อไว้สำาหรับสวน

ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หากนำ้ายางเหลือจากการ

จับตัวในตะกงตับก็จะใช้จับตัวในตะกงถาดได้ ราคา

ตะกงถาดอะลูมิเนียมใบละ 110 บาท ส่วนตะกงถาด

พลาสติก ราคาใบละ 50 บาท (ภาพที่ 2ก)

ตะกงตับหรือตะกงชุด 

 เป็นภาชนะท่ีสามารถทำาแผ่นได้ครั้งละหลาย ๆ 

แผ่นเหมาะกับสวนยางขนาดใหญ่มากกว่า 70 ไร่ขึ้นไป  

ส่วนมากทำาด้วยปูนซีเมนต์ด้านในบุด้วยแผ่นสแตนเลส

หนา 2 มิลลิเมตร ขนาดภายในกว้างประมาณ 55 ซม. 

ยาว 120 ซม.  ลึก 39 ซม. และมีร่องสำาหรับนำาแผ่นเสียบ

ที่ทำาจากแผ่นอะลูมิเนียมใช้เป็นตัวก้ันนำ้ายาง เมื่อยาง

จับตัวแล้วสามารถนำาชิ้นยางออกมาได้สะดวก โดยแผ่น

เสียบมีความหนา 1.5 - 2  มิลลิเมตร จำานวน 49 แผ่น 

สามารถทำายางแผ่นดิบได้ครั้งละ 50 แผ่น ซึ่งใช้นำ้ายาง

สดประมาณตะกงละ 120 ลิตร (ภาพท่ี 2ข) นอกจากนี้

ยังมีขนาดความจุ 25 แผ่น ใช้ในกรณีนำ้ายางสดเหลือ

จากการจับตัวในตะกงใหญ่ก็สามารถทำายางในตะกง

ตับขนาดเล็กได้  ตะกงตับขนาดความจุ 50 แผ่น ราคา

ใบละ  12,500 บาท ส่วนขนาดความจุ 25 แผ่นราคาใบ

ละ 7,500 บาท นอกจากน้ียังมีขนาดความจุมากกว่า 50 
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แผ่น ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการของผู้ทำา

ยางด้วยเช่นกัน

เครื่องมือวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง
 โดยทั่วไปนำ้ายางสดจะมีปริมาณเน้ือยางแห้ง 

(Dry Rubber Content) หรือที่เรียก DRC เฉลี่ย 33% 

เครื่องมือวัดหาปริมาณเนื้อยางแห้งจึงมีความจำาเป็น

เพ่ือการคำานวณแล้วจ่ายเงินให้กับผู ้ขายนำ้ายางสด

และใช้คำานวณหาปริมาตรกรดและนำ้าท่ีจะต้องเติมลงไป

และมักใช ้ กับสวนยางขนาดใหญ่หรือระดับกลุ ่ม

เกษตรกร หรือระดับโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรท่ีมี

สวนยางขนาด 50 ไร่ขึ้นไปควรเลือกใช้เครื่องมือหา

ปริมาณเนื้อยางแห้งที่เหมาะสมดังนี้

เครื่องมือวัดความถ่วงจ�าเพาะ 

 ส่วนใหญ่รู้จักในชื่อทางการค้าที่เรียก “เมโทรแลค” 

เป็นการหาปริมาณเน้ือยางแห้งแบบหยาบท่ีมีความ

แม่นยำาในช่วง DRC 32 - 36% เท่านั้น หาก DRC น้อยหรือ

มากกว่านี้ค่าท่ีอ่านได้จะเกิดความคลาดเคลื่อน ส่วน

ก้านที่อ่านค่าบนเมโทรแลคมีทั้งระบบเมตริกหน่วย กรัม

ต่อลิตร และระบบอังกฤษหน่วย ปอนด์ต่อแกลลอน ส่วน

ใหญ่จำาหน่ายเป็นระบบเมตริก ราคาตัวละ 1,200 บาท

ไมโครเวฟ  

 ปัจจุบันกลุ ่มเกษตรกรหรือจุดรับซื้อนำ้ายางสด

นิยมใช้เครื่องไมโครเวฟในการหาค่าปริมาณเนื้อยาง

แห้งกันมากขึ้นเนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ใช้นำ้ายางสด

ในการทดสอบน้อย ทราบค่าภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที 

ส่วนใหญ่มักใช้ในจุดรับซื้อนำ้ายางสด หรือโรงทำายางของ

เกษตรกรท่ีมีสวนยางมากกว่า 100 ไร่ข้ึนไป โดยได้มีการ

ดัดแปลงการหาปริมาณเน้ือยางแห้งด้วยการใช้ความ

ร้อนจากเครื่องไมโครเวฟทำาให้นำ้ายางสดแห้ง การทำาวิธี

น้ีไม่ใช่เป็นการหาค่าปริมาณเน้ือยางแห้งท่ีแท้จริงแต่

ค่าท่ีได้จะเป็นปริมาณของแข็งทั้งหมด   แต่ก็สามารถ

ใช้ได้หากชั่งนำ้ายางในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจากการ

ศึกษาพบว่าปริมาณนำ้ายางสด 0.9 กรัมหรือ 9.0 กรัม 

จะเป็นค่าท่ีใกล้เคียงกับการหา DRC โดยวิธีมาตรฐาน

ที่สุด เช่นใช้นำ้ายางสด 0.9 กรัม นำาอบในไมโครเวฟตั้ง

ระดับอุณหภูมิสูงสุดหรือกำาลัง 800 วัตต์ อบนาน 3 นาที 

ทิ้งไว้ให้เย็น นำามาชั่งนำ้าหนักค่าท่ีอ่านได้เช่น 0.32 กรัม 

นำามาคูณด้วย 100 เท่ากับ 32 จะสามารถประเมิน % 

DRC ได้ทันที มีราคาตั้งแต่ 2,500 จนถึง 8,000 บาท

ตู้อบ 

 ส่วนใหญ่จะใช้อบยางเพ่ือหาปริมาณเน้ือยางแห้ง

และใช้กับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อนำ้ายางสดจากสมาชิก

หรือระดับโรงงานขนาดใหญ่ เป็นการหาปริมาณเนื้อยาง

แห้งโดยวิธีมาตรฐานซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนละเอียด ค่าท่ีอ่าน

ได้มีความแม่นยำาสูง  ตู้อบมีหลายขนาดและหลายย่ีห้อ 

บางแห่งดัดแปลงสร้างตู้อบเองให้มีขนาดความจุภายใน

มากพอท่ีจะอบหาปริมาณเน้ือยางแห้งได้พอเพียงใน

แต่ละวันโดยใช้หลอดไฟเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิซึ่งมี

ราคาไม่แพงมากนัก บางแห่งซื้อตู้อบสำาเร็จท่ีมีขายทั่วไป

ก ข

ภาพที่ 2 ภาชนะใส่นำ้ายางเพื่อให้ยางจับตัว (ก) ตะกงถาดอลูมิเนียมหรือพลาสติก (ข) ตะกงตับ
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ในร้านค้าขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยการควบคุม

อุณหภูมิในระดับที่ไม่เกิน 300oC ความจุภายใน 70  - 

220 ลิตร มีราคาตั้งแต่ 10,000 บาท จนถึงเกือบแสนบาท

ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต

 
เครื่องจักรรีดยางแผ่น

 เครื่องจักรรีดยางเป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญท่ีสุดใน

การทำาแผ่น มีการออกแบบลูกกลิ้งชนิดเรียบ ทำาหน้าที่

บีบหรือลดขนาดความหนาของแผ่นยางให้มีความบาง

ลงจาก 3 - 4 น้ิวเหลือประมาณครึ่งน้ิว และลูกกลิ้งชนิด

ดอกด้วยการเซาะร่องเพ่ือทำาให้เกิดลายดอกบนแผ่นยาง

ซึ่งจะเกิดการกดทับเกิดร่องสูง ๆ ตำ่า ๆ  บนแผ่นยางท่ี

เรียก “ดอกยาง” แผ่นยางจึงมีพื้นที่สัมผัสมากและเพื่อให้

แผ่นยางแห้งเร็ว ยางท่ีผ่านการรีดต้องผ่านจักรรีดเรียบ

ก่อนและผ่านจักรรีดดอกทีหลัง การตัดสินใจในการซื้อ

จักรรีดยางควรคำานึงถึงกำาลังการผลิตในแต่ละวันและ

ความคุ้มค่าในการใช้งานโดยมีหลักการพิจารณาดังน้ี

จักรรีดยางลูกกลิ้งเรียบ และจักรรีดยางลูกกลิ้งดอก 

ชนิดแยกกัน

 เหมาะกับสวนยางขนาดเล็กพ้ืนที่ไม่เกิน 50 ไร่ 

เป็นเครื่องจักรชนิดมือหมุน ใช้กับพ้ืนท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 

ซึ่งปัจจุบันได้ใช้มอเตอร์ขนาด 1/3 - 1 แรงม้า ติดสายพาน

เพ่ือหมุนเครื่องจักรแทนกำาลังคน  ขนาดเส ้นผ ่าน

ศูนย์กลางของลูกกลิ้ง 4  - 6 นิ้ว ความยาวลูกกลิ้ง 26  - 28 

นิ้ว ใช้จักรรีดยางเพียง 2 ชุด คือจักรเรียบ 1 ชุด และจักร

ดอก 1 ชุด (ภาพที่ 3) ยางที่จะผ่านจักรรีดยางชุดนี้จะต้อง

ผ่านการนวดหรือเครื่องนวดมาก่อนแล้วค่อยนำามาผ่าน

จักรรีดเรียบ 3  - 4 ครั้ง แล้วนำามาผ่านจักรรีดดอก 2 ครั้ง 

การออกแบบมีทั้งชนิดลูกกลิ้งที่วางกันในแนวดิ่งซ่ึงเรียก

ลูกกลิ้งยืน การติดตั้งหรือวางจักรรีดยางชนิดน้ีจะต้อง

ก่อฐานหรือหาโต๊ะสำาหรับวางจักรรีดยางเพ่ือให้สะดวก

ในการปฏิบัติงาน ในร้านค้าขายจักรรีดยางจะขายท้ัง

จักรเรียบและจักรดอกคู ่กัน ราคาคู ่ละ 22,000 บาท 

จักรรีดยางแบบนี้จะทำางานไม่ค่อยสะดวกเพราะต้อง

มีแรงงานอีกคนช่วยรับยางฝั่งตรงข้าม ส่วนจักรรีดยาง

ชนิดลูกกลิ้งท้ังคู่อยู่ในแนวระนาบทำามุมต่างกันในแนว

ดิ่งประมาณ 15 องศา การใช้งานแบบนี้จะสะดวกกว่า

ผู้ปฏิบัติสามารถทำาได้คนเดียว ราคาคู่ละ 28,000 บาท

จักรรีดยางชนิดต่อเนื่อง

 เหมาะสำาหรับสวนยางขนาดใหญ่ที่สามารถรีด

แผ่นยางได้อย่างต่อเน่ืองครั้งละหลาย ๆ แผ่น ด้วยการ

ใช้มอเตอร์ให้กำาลังต่อมูเล่ย์ด้วยสายพานหรือโซ่ชุดหรือ

เพลาตามการออกแบบของแต่ละบริษัทผู้ผลิต ลูกกลิ้ง

อาจติดตั้ง 3 คู่  5  คู่ (ภาพที่ 4) หรือ 6 คู่ ซึ่งในการซื้อขายจะ

เรียก “ขอน”  เช่น 1 คู่ คือ 1  ขอน เครื่องจักรรีดยางที่มีจำานวน

ขอนมากอาจติดตั้งจักรดอกมากกว่า 1 คู ่ เช่น จักรรีด 

6 ขอน ติดตั้งจักรเรียบ 4 ขอน จักรดอก 2 ขอน ซึ่งจักร

เรียบนั้นจะมีทั้งไสเหลี่ยมและไม่ไสเหลี่ยม หากไสเหลี่ยม

จะมีจำานวน 18 เหลี่ยม ความกว้างของเหลี่ยม  1 นิ้ว แบบ

ไสเหลี่ยมนี้จะมีประสิทธิภาพในการรีดนำ้าในแผ่นยางได้

ดีกว่าแบบไม่ไสเหลี่ยมโดยเฉพาะควรติดตั้งไสเหลี่ยม

ในขอนคู่แรก และจักรดอกด้วยการเซาะร่องเป็นลาย

ก ข

ภาพที่ 3 จักรรีดยางชนิดแยกจากกัน (ก) จักรรีดยางลูกกลิ้งเรียบ (ข) จักรรีดยางลูกกลิ้งดอก
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ขวางหมุนรอบลูกกลิ้งทำามุม 15 องศา แผ่นยางท่ีผ่าน

จักรรีดยางแบบน้ีไม่จำาเป็นต้องผ่านการนวดยางมาก่อน  

ยกเว้นจักรรีดที่มี 3 ขอน จำาเป็นต้องนวดยางหรือผ่าน

เครื่องนวดมาก่อนเพ่ือให้มีความหนาบางท่ีเหมาะสม 

และจักรรีดยางชนิดต่อเนื่องน้ีเหมาะสำาหรับสวนยางที่

มีพ้ืนท่ีมากกว่า 50 ไร่ขึ้นไป เนื่องจากประสิทธิภาพใน

การรีดจะเพ่ิมขึ้นตามจำานวนขอนท่ีเพ่ิมขึ้น บริษัทผู้ผลิต

ส่วนใหญ่สร้างเครื่องจักรรีดยางสูงสุดเพียง 6 ขอนซึ่ง

จริง ๆ แล้วเพียง 5 ขอน ก็เพียงพอต่อการทำาให้แผ่นยาง

มีความบางตามมาตรฐานกำาหนด โดยมีประสิทธิภาพ

การรีดได้ประมาณ 1,000 แผ่นต่อชั่วโมง จักรรีดท่ีมี

จำานวนขอนน้อยกว่าน้ีมีประสิทธิภาพตั้งแต่ 250 แผ่น 

จนถึง 800 แผ่นต่อชั่วโมง สำาหรับราคาแตกต่างกันออก

ไปขึ้นอยู่กับจำานวนขอนและบริษัทผู้ผลิต (ตารางท่ี 1)

เครื่องนวดยางหรือเครื่องตบยาง
 ใช้สำาหรับลดความหนาของแผ่นยางที่จับตัวใน

ตะกงให้แบนลงเพ่ือให้มีขนาดพอเหมาะกับการนำาเข้า

จักรรีดยางต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการนวดยางให้มี

ยางความยืดหยุ่นดีขึ้นแทนการนวดด้วยมือหรือใช้เท้า

เหยียบแบบชาวบ้าน ปัจจุบันความนิยมใช้เครื่องนวด

ยางเริ่มลดน้อยลงเน่ืองจากได้มีการพัฒนาเครื่องจักร

รีดยางท่ีมีประสิทธิภาพในการรีดยางเพ่ิมขึ้นเพียงแค่

บีบหรือกดบริเวณปลายแผ่นยางด้านใดด้านหน่ึงให้มี

ความบางลงก็สามารถเข้าเครื่องรีดได้ทันทีโดยเฉพาะ

กับเครื่องจักรรีดยางชนิด 5 ขอนหรือ 6 ขอน เกษตรกร

ที่มีพ้ืนท่ีสวนยางไม่มากนักไม่นิยมใช้เพราะไม่คุ้มทุน

การผลิต แต่หากจะใช้ก็สามารถใช้ได้ดีเป็นการลดการ

ใช้แรงงานลง เครื่องนวดยางประกอบด้วยตัวนวดหรือ

ตัวตบที่ทำาด้วยแผ่นสแตนเลสหรือแผ่นเหล็กเหนียวหนา

ประมาณ 1/8 - 1/4 นิ้ว ความยาวประมาณ 26 - 28 น้ิว 

วางเรียงกันจำานวน 4 ชิ้น การทำางานของชุดนวดยางโดย

ใช้เพลาลูกเบี้ยว (camshaft) เป็นตัวบังคับการตบ ด้วย

การติดตั้งมอเตอร์กำาลัง 1/3 แรงม้า ทำาให้แผ่นยางก่อน

ผ่านชุดนวดท่ีมีความหนา 7.5 - 5 ซม. เมื่อผ่านชุดนวด

ยางแล้วแผ่นยางจะผ่านลูกกลิ้งเรียบที่อยู่ในชุดเดียวกัน

ทำาให ้ความหนาลดลงเหลือประมาณ 2 ซม. ราคา

เครื่องนวดยางตัวละประมาณ 18,000 บาท (ภาพที่ 5)

โรงท�ายางแผ่น
 เป็นโรงเรือนที่ใช้แปรรูปนำ้ายางสดเพ่ือผลิตยาง

แผ่นดิบ ควรตั้งอยู่ในบริเวณสวนยางหรือใกล้แหล่งนำ้า

ยางมากท่ีสุด และไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหรือแหล่ง

นำ้าสาธารณะที่อาจทำาให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย และ

ตั้งอยู่ในบริเวณที่นำ้าไม่ท่วมขัง มีแหล่งนำ้าสะอาด ระบบ

ไฟฟ้า และถนนที่สะดวกต่อการขนส่ง การก่อสร้าง 

ปรับบริเวณพ้ืนให้เรียบแบ่งพ้ืนท่ีสัดส ่วนให้ชัดเจน

โครงสร้างใช้เสาคอนกรีต หลังคามุงด้วยสังกะสีหรือแผ่น

กระเบื้อง บริเวณพ้ืนลาดด้วยซีเมนต์หรือปูแผ่นกระเบ้ือง

ชนิดกันลื่นเฉพาะบริเวณทำาแผ่น มีคูระบายนำ้ารอบ ๆ 

บริเวณวางเครื่องจักรรีดยางและตะกงจับตัวยาง ฝาผนัง

อาจมีหรือไม่มีก็ได้ตามสภาพชุมชน หากมีให้ก่ออิฐถือปูน

 

6 

 
   ภาพท่ี 3 จกัรรีดยางลูกกล้ิงเรียบ  ภาพท่ี 4 จกัรรีดยางลูกกล้ิงดอก  
 
 4.2 จกัรรีดยางชนิดต่อเน่ือง  
    เหมาะส าหรับสวนยางขนาดใหญ่ท่ีสามารถรีดแผน่ยางไดอ้ยา่งต่อเน่ืองคร้ังละหลาย ๆ แผน่ ดว้ย

การใชม้อเตอร์ใหก้ าลงัต่อมูเล่ยด์ว้ยสายพานหรือโซ่ชุดหรือเพลาตามการออกแบบของแต่ละบริษทัผูผ้ลิต 
ลูกกล้ิงอาจติดตั้ง 3 คู่  5  คู่ หรือ 6 คู่ ซ่ึงในการซ้ือขายจะเรียก "ขอน"  เช่น 1 คู่ คือ 1  ขอน เคร่ืองจกัรรีดยาง
ท่ีมีจ  านวนขอนมากอาจติดตั้งจกัรดอกมากกวา่ 1 คู่ เช่น จกัรรีด 6 ขอน ติดตั้งจกัรเรียบ 4 ขอน  จกัรดอก 2 
ขอน ซ่ึงจกัรเรียบนั้นจะมีทั้งไสเหล่ียมและไม่ไสเหล่ียม หากไสเหล่ียมจะมีจ านวน 18 เหล่ียม ความกวา้ง
ของเหล่ียม   1 น้ิว แบบไสเหล่ียมน้ีจะ มีประสิทธิภาพในการรีดน ้าในแผน่ยาง ไดดี้กวา่แบบไม่ไสเหล่ียม
โดยเฉพาะควรติดตั้งไสเหล่ียมในขอนคู่แรก  และจกัรดอกดว้ยการเซาะร่องเป็นลายขวางหมุนรอบลูกกล้ิง
ท ามุม 15๐ แผน่ยางท่ีผา่นจกัรรีดยางแบบน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นการนวดยางมาก่อน  ยกเวน้จกัรรีดท่ีมี 3 ขอน 
(ภาพท่ี 5 ) จ าเป็นตอ้งนวดยางหรือผา่นเคร่ืองนวดมาก่อนเพื่อใหมี้ความหนา บางท่ีเหมาะสม และจกัรรีด
ยางชนิดต่อเน่ืองน้ีเหมาะส าหรับสวนยางท่ีมีพื้นท่ีมากกวา่ 50 ไร่ข้ึนไป  เน่ืองจากประสิทธิภาพในการรีดจะ
เพิ่มข้ึนตามจ านวนขอนท่ีเพิ่มข้ึน บริษทัผูผ้ลิต ส่วนใหญ่สร้างเคร่ืองจกัรรีดยางสูงสุดเพียง 6 ขอนซ่ึง จริง ๆ 
แลว้เพียง 5 ขอน ก็เพียงพอต่อการท าใหแ้ผน่ยางมีความบางตามมาตรฐานก าหนด โดยมีประสิทธิภาพการ
รีดไดป้ระมาณ 1,000 แผน่ต่อชัว่โมง  จกัรรีดท่ีมีจ  านวนขอนนอ้ยกวา่น้ีมีประสิทธิภาพตั้งแต่ 250 แผน่ 
จนถึง 800 แผน่ต่อชัว่โมง ส าหรับราคาแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัจ  านวนขอนและบริษทัผูผ้ลิต  (ตารางท่ี 
1) 

 

    
ภาพท่ี 5  จกัรรีดยาง 3 ขอน                                         ภาพท่ี  6  จกัรรีดยาง 5 ขอน 
 

 
ตารางท่ี 1 แสดงชนิดของเคร่ืองจกัรรีดยาง และประสิทธิภาพก าลงัการผลิตจากบริษทัผูผ้ลิตในเขตอ าเภอ
      สะเดา จงัหวดัสงขลา  
 

จกัรรีดยาง จ านวน
ขอน 

รวมจ านวน
ขอน 

ขนาดลูกกลิง้ 
⌀ X ความยาว (นิว้) 

ก าลงัแรงม้า
(HP) 

ประสิทธิภาพ 
(แผ่น/ช่ัวโมง) 

ราคา (บาท) 

1. จกัรเรียบ 1 2 5(5 1/2) x 24 มือหมุน 60 18,000 

ก ข

ภาพที่ 4 จักรรีดยางชนิดต่อเนื่อง (ก) ชนิด 3 ขอน (ข) ชนิด 5 ขอน
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ตารางที่ 1 ชนิดของเครื่องจักรรีดยาง และประสิทธิภาพก�าลังการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต
ในเขตอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

จักรรีดยาง
จ�านวน

ขอน

รวม

จ�านวนขอน

ขนาดลูกกลิ้ง

Ø X ความยาว (นิ้ว)

ก�าลังแรงม้า

(HP)

ประสิทธิภาพ

(แผ่น/ชั่วโมง)

ราคา

(บาท)

1. จักรเรียบ

    จักรดอก

2. จักรเรียบ

   จักรดอก

3. จักรเรียบ

   จักรดอก

4. จักรเรียบ

    จักรดอก

5. จักรเรียบ

    จักรดอก

6. จักรเรียบ

    จักรดอก

7. จักรเรียบ

    จักรดอก

8. จักรเรียบ

    จักรดอก

9. จักรเรียบ

    จักรดอก

10.จักรเรียบ

    จักรดอก

1

1

1

1

2

1

2

1

3

2

3

2

3

2

3

2

4

2

4

2

2

2

3

3

5

5

5

5

6

6

5(5 ½) x 24

5(5 ½) x 24

5(5 ½) x 24

5(5 ½) x 24

4 ½ x 24

4 ½ x 24

5 ½ x 24

5 ½ x 24

5 ½ x 28

5 ½ x 28

5 ½ x 28

5 ½ x 28

6 ½ x 28

6 ½ x 28

6 ½ x 28

6 ½ x 28

6 ½ x 33

6 ½ x 33

6 ½ x 33

6 ½ x 33

มือหมุน

1/3

1/2

1/2

2

5 ½

(เครื่องยนต์)

3

5 ½

(เครื่องยนต์)

3

5 ½

(เครื่องยนต์)

60

120

250

250

500

500

800

800

800-1,000

800-1,000

18,000

24,000

36,000

39,000

65,000

68,000

125,000

128,000

145,000

148,000

 

 

ภาพที่ 5 เครื่องนวดยาง
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สูง 70 ซม. จากคานคอดินแล้วติดตั้งลวดตาข่ายที่แข็งแรง

เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมประตู ปิด เปิด เพ่ือ

ความแข็งแรงและปลอดภัย ส่วนขนาดของโรงข้ึนอยู่กับ

กำาลังการผลิตในแต่ละวันดังนี้

โรงท�าแผ่นขนาดเล็กหรือสวนยางไม่เกิน 30 ไร่

 สร้างโรงเรือนขนาด 4 เมตร x 5 เมตร สูง 4 เมตร 

แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกมีพื้นท่ี 2 เมตร x 

4 เมตร เป็นบริเวณทำายางสำาหรับวางจักรรีดยาง วาง

ตะกง วางวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นถัง ภาชนะรวมนำ้า

ยาง นำ้ากรด กระป๋อง ใบพายกวนนำ้ายาง และตะกง

สำาหรับจับตัวยาง  พ้ืนท่ีส่วนท่ีสองมีพ้ืนท่ี 3 เมตร x 

4 เมตร สำาหรับผึ่งแผ่นยางที่สามารถวางราวไม้ไผ ่

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 - 1½ นิ้ว ความยาวท่อน

ละประมาณ 2 เมตร ทั้งสองข้าง ซ้ายและขวา แต่ละ

ข้างวางราวได้ 20 แถว ๆ ละ 6 ชั้น ระยะห่างแต่ละชั้น 

50 ซม. ระยะห่างแต่ละแถว 7.5 ซม. วางไม้ไผ่รวมได้

ประมาณ 40 ท่อน ในแต่ละวันจะตากยางได้ประมาณ 

90  - 100 แผ่น หากผึ่งยางไว้นานถึง 10 วัน สามารถ

ตากได้สูงสุดเกือบ 1,000 แผ่น จากน้ันทยอยเก็บยาง

ของวันแรกท่ีผลิตเพ่ือรวบรวมจำาหน่ายต่อไป (ภาพที่ 6)

โรงท�าแผ่นขนาดกลางหรือสวนยางไม่เกิน 100 ไร่

 สร้างโรงเรือนขนาด 5 เมตร x 6 เมตร สูง 4 เมตร 

เน่ืองจากยางมีปริมาณมากขึ้น จำาเป็นต้องเพ่ิมพ้ืนท่ี

ใช้สอยมากข้ึน แบ่งพ้ืนท่ีการทำางานเป็นสองส่วนเช่น

เดียวกับโรงทำาแผ่นขนาดไม่เกิน 30 ไร่ ยางที่ผึ่งบริเวณ

ผึ่งยางเมื่อสะเด็ดนำ้าแล้วอาจนำายางเข้าอบในโรงอบยาง

ที่แยกต่างหากจากโรงทำาแผ่นตามคำาแนะนำาข้างต้นก็

ย่อมได้ สวนยางขนาดนี้ผลิตยางได้วันละ 200 - 300 แผ่น 

แนะนำาให้ใช้เครื่องจักรรีดยางชนิดต่อเนื่องเพ่ือความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน  ส่วนตะกงท่ีใช้ทำาแผ่นควรเป็น

ตะกงตับแทนเพ่ือลดพ้ืนที่ในการจัดวางตะกงถาดได้

มากข้ึน และควรวางฐานรองตะกงให้ระดับสูงขึ้นระดับ

สะเอวเพ่ือสะดวกในการหยิบแผ่นยางออกจากตะกง

โรงท�าแผ่นขนาดใหญ่หรือสวนยางขนาด 300 ไร่

 เป็นโรงงานระดับใหญ่ที่ต้องมีรายละเอียดเพ่ิม

ขึ้น เป็นสวนยางท่ีผลิตยางแผ่นได้ประมาณวันละ 1,000 

แผ่น สร้างโรงเรือนขนาด 12 เมตร x 18 เมตร สูง 4 

เมตร แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยออกเป็นสามส่วน ส่วนที่หน่ึงเป็น

พ้ืนท่ีรับยางและบ่อรวบรวมนำ้ายางสดและปรับระดับ

ส่วนพ้ืนท่ีรับนำ้ายางและบ่อรวมยางให้สูงกว่าระดับ

อื่น ๆ เพ่ือสะดวกในการปล่อยนำ้ายางจากบ่อรวมลง

ตะกงตับ บ่อรวมยางมีจำานวน 2 บ่อแต่ละบ่อมีความจ ุ

2,000 ลิตร นอกจากน้ียังใช้เป็นพ้ืนที่สำาหรับวางเครื่อง

ชั่งหรือตาชั่ง ถังรวมนำ้ายาง อุปกรณ์วัดหา DRC เป็นต้น

 ส่วนที่สองบริเวณทำาแผ่นประกอบด้วยตะกงจับตัว

ยางประมาณ 20 ตะกง ขนาดความจุ 50 แผ่น หรืออาจ

มีบริเวณสำาหรับวางตะกงขนาดความจุ 25 แผ่น และ

ตะกงถาดสำาหรับบรรจุนำ้ายางที่เหลือจากตะกงใหญ่ และ

บ่อล้างยางชนิดก่ออิฐปูกระเบื้องท้ังภายในและภายนอก

สำาหรับนำายางออกจากตะกงแล้วล้างนำ้าก่อนเข้าเครื่อง

รีดยาง และพ้ืนที่วางเครื่องรีดยางชนิดต่อเน่ืองและ

บ่อล้างอีก 1 ชุด สำาหรับล้างแผ่นยางที่ผ่านการรีดแล้ว

 ส่วนที่สามเป็นพ้ืนท่ีวางรถตากยางหรือที่เรียกเก๊ะ

ตากยางเป็นบริเวณท่ีผึ่งยางให้สะเด็ดนำ้าก่อนนำายาง

เข้าห้องอบยางหรือโรงรมควันต่อไป (ภาพที่ 7)

 นอกจากน้ีควรเตรียมพ้ืนท่ีวางถังเก็บนำ้าท่ีสามารถ

จุนำ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร แยกต่างหากอาจอยู่

นอกอาคาร และห้องสำาหรับหาปริมาณเนื้อยางแห้ง

ที่ เป ็นระบบมาตรฐานที่อยู ่ในบริเวณอาคารส่วนใด

ส่วนหนึ่งตามความเหมาะสม

โรงผึ่งยาง ห้องอบยาง โรงอบยางพลังงาน
แสงอาทิตย์ และห้องเก็บยางแผ่น

โรงผึ่งยาง 

 ส่วนมากมักเป็นโรงผึ่งท่ีโล่งมีอากาศถ่ายเทได้

สะดวกมีเพียงหลังคาคลุมเพ่ือป้องกันแสงแดดไม่ให้

สัมผัสกับยางได้โดยตรงซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้แผ่นยาง

เหนียวและมีสีคลำ้า บางครัวเรือนใช้โรงผึ่งยางบริเวณ

เดียวกันกับที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ค่อยเหมาะนักเนื่องจากแผ่น

ยางขณะผึ่งหากอากาศชื้นจะเกิดเชื้อราได้ง่ายซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง แต่หาก

บริเวณผึ่งยางอยู่ใต้ถุนบ้านก็คงพอรับได้แต่อาจเส่ียงต่อ

การโดนลักขโมย ควรแยกโรงผึ่งออกจากบ้านเรือนและ



17 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม-มีนาคม 2558

ภาพที่ 6 แผนผังโรงทำายางแผ่นขนาดเล็ก (สวนยางไม่เกิน 30 ไร่)

ภาพที่ 7 แผนผังโรงทำายางแผ่นขนาดใหญ่ (สวนยางขนาด 300 ไร่)

2. ตะกงคอนกรีตความจุ 50 แผ่น ขนาด 0.7 x 1.4 x 0.3 ม. 4. จกัรรีดยางแผน่ท่ีมีฐานขนาด 2.0 x 2.0 x 0.1 ม.

5. อ่างลา้งยางแผน่หลงัจากรีดแลว้ขนาด 0.7 x 2.0 x 0.6 ม.

k

      1. อ่างรวบรวมน ้ายางขนาด 1.2 x 2.0 x 1.0 ม.
3. อ่างลา้งยางก่อนเขา้เคร่ืองรีดขนาด 0.7 x 5.0 x 0.6 ม.

7. คูระบายน ้าเสียภายในโรงงานขนาด กวา้ง 0.2 ลึก 0.15 ม. 6. รถตากยางแผ่น 4 ชั้น ขนาด 1.8 x 2.2 x 2.2 ม.

N

พืน้ที่บ่อบ าบัดน า้เสีย
โรงงานผลิตยางแผ่นดบิขนาดก าลังการผลิตวนัละ 1,000 กิโลกรัม

j

l
m n

opคูระบายน า้

6.0 ม.

6.0 ม.

6.0 ม.

6.0 ม. 6.0 ม.

l
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จัดหาวัสดุอย่างง่ายเช่น ไม้ไผ่ท่ีมีลำาต้นตรง ความโต

สมำ่าเสมอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  1 น้ิวครึ่ง 

สำาหรับพาดยางเป็นชั้น ๆ ใช้ระยะเวลาในการผึ่งไม่น้อย

กว่า 10 วัน จนกว่ายางจะมีระดับความชื้น 1 - 5% เหมาะ

กับสวนยางที่มีขนาด 20 - 50 ไร่ (ภาพที่ 8)

ห้องอบยาง  

 เหมาะสำาหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่สวนยางมากกว่า 

50 ไร่ข้ึนไป มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการผึ่ง

ยางไม่เกิน 7 วัน ห้องอบยางควรแยกออกจากอาคารผลิต

และออกแบบให้มีขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยให้สามารถจุยางให้

มากที่สุด โครงสร้างเสาอาจทำาด้วยไม้ท่ีหาได้ง่ายหรือ

เสาปูนก็ได้ และออกแบบให้มีความสูงประมาณ 5 เมตร 

สำาหรับฝาผนังและหลังคาควรใช้แผ่นสังกะสีสำาหรับเป็น

ตัวรับความร้อน โดยสามารถนำาความร้อนเข้ามาในห้อง

อบได้ดีและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ ไม่ควรมี

ช่องระบายอากาศระหว่างฝาผนังกับบริเวณหลังคาหรือ

ส่วนใดส่วนหน่ึงซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้แผ่นยางดูดความชื้น

กลับมาใหม่ ท่ีสำาคัญไม่ควรใช้แผ่นพลาสติกใสในการมุง

หลังคาเน่ืองจากรังสีอัตราไวโอเลตจากแสงแดดสามารถ

ผ่านเข้ามาในห้องอบซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้ยางเส่ือม

คุณภาพได้ (ภาพที่ 9) และต้องมีปล่องระบายความชื้น

อยู ่บริเวณหลังคาเพ่ือไล่ความชื้นออกจากแผ่นยาง 

สำาหรับบริเวณพ้ืนในห้องอบควรลาดด้วยซีเมนต์ผสมสาร

กันชื้นและควรปูพลาสติกเพ่ือป้องกันความชื้นด้วย พ้ืนที่

ภายในห้องอบใช้ราวไม้ไผ่วางเป็นชั้น ๆ สำาหรับพาดแผ่น

ยางโดยออกแบบให้สามารถหยิบยางได้สะดวกโดยแผ่น

ยางจะต่องไม่ซ้อนทับกันและปลายแผ่นยางด้านบนจะ

ต้องไม่สัมผัสกับแผ่นยางท่ีตากอยู่ชั้นล่าง  ส่วนบริเวณ

รอบนอกไม่ควรมีต้นไม้บดบังและนำ้าท่วมขัง นอกจากนี้

ควรมีคูระบายนำ้ารอบ ๆ ห้องอบยางด้วย 

 แผ่นยางหลังจากที่รีดเสร็จใหม่ ๆ  แล้วผึ่งให้สะเด็ด

ภาพที่ 8 โรงผึ่งยาง
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นำ้าจะมีปริมาณความช้ืนโดยเฉลี่ย 27% การนำายาง

เข้าอบหากช่วงแดดจัดความชื้นที่อยู่ในแผ่นจะระเหย

ออกได้อย่างรวดเร็วในช่วงวันแรกและยางจะแห้งได้

ในเวลาไม่เกิน 5 วัน ยางที่แห้งดีแล้วหากมีความชื้น

เหลืออยู ่  1 -  3% จะสามารถจำาหน ่ายได ้ เป ็นยาง

คุณภาพดี และควรเก็บยางเป ็นมัด ๆ ละ 10 แผ่น 

ยางที่ผ ่านการอบแห้งแล้วในโรงอบยางไม่ควรเก็บ

ยางไว้ข้างในเป็นระยะเวลานานเน่ืองจากการสะสม

ความร้อนจะเป็นสาเหตุให้ยางเหนียว เย้ิม ขาดความ

ยืดหยุ่นได้ ควรเก็บยางไว้ในห้องเก็บต่างหาก

 การอบยางในช่วงฤดูฝนหรือไม่มีแดดการอบ

ยางในห้องอบอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรแผ่น

ยางจะเกิดเชื้อราได้ง่ายโดยเฉพาะแหล่งผลิตที่อยู่ทาง

ภาคใต้ อาจมีปัญหาในเรื่องการเกิดเชื้อราบนแผ่น

ยาง จำาเป็นต้องเพ่ิมท่อนำาความร้อนในห้องอบซึ่งทำาให้

ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นด้วย โดยสร้างเตาเผาด้านนอก

ให้ระดับตำ่ากว่าห้องอบเพ่ือกระจายความร้อนเข้าใน

ห้องอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริเวณด้านหลังเตา

ทำาการเชื่อมต่อท่อนำาความร้อนเข้าไปในห้องอบด้วยการ

ใช้เหล็กม้วนความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว หรือมากกว่า ข้ึนอยู่กับ

ขนาดตามความเหมาะสมของโรงอบยาง วางทอด

ตามความยาวของโรงอบบริเวณตรงกลางพ้ืนหรือวาง

คู ่ขนานกับพ้ืนห้องโดยยกระดับท่อเหนือพ้ืนประมาณ 

5 ซม. ส่วนปลายท่อให้ต่อท่อลดขนาดข้ึนมาด้านข้าง

โรงอบระดับความสูงเหนือหลังคาเพ่ือระบายควัน

จากการเผาไหม้ ติดตั้งหมวกกันฝนเพ่ือป้องกันนำ้าฝน

และให้อากาศพัดผ่านปลายท่อทำาให้การไหลเวียน

ความร ้อนในท่อได ้ดียิ่ง ข้ึน สำาหรับรถตากยางที่ใช ้

จะต้องออกแบบให้สามารถคร่อมท่อนำาความร้อน

โดยปูตะแกรงด้านล่างของรถตากยางเพ่ือป้องกัน

แผ่นยางตกลงมาสัมผัสกับท่อนำาความร้อนโดยตรง

ภาพที่ 9 โรงอบยางที่มุงหลังคาด้วยแผ่นพลาสติกใส เป็นสาเหตุให้ยางมีความยืดหยุ่นตำ่า
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โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ 

 เป็นทางเลือกของเกษตรกรท่ีต้องการอบยางแผ่น

ให้แห้งด้วยการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ 

การออกแบบขึ้นอยู่กับพ้ืนท่ีสวนยางและปริมาณยาง

แผ่นที่ผลิตได้ในแต่ละวัน หากสวนยางที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 

50 ไร่ ควรออกแบบที่มีโรงอบ ขนาด 2 เมตร x 2.5 เมตร 

สูง 3 เมตร ผนังและหลังคาบุด้วยสังกะสีทาสีดำาเพ่ือรับ

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้มากที่สุดและป้องกันแสง

อัลตราไวโอเลต ควรมีปล่องระบายความชื้นอยู่บริเวณ

หลังคา โรงอบทั้ง 4 ด้านมีแผงสำาหรับรับความร้อนจาก

แสงอาทิตย์ที่ทำาด้วยแผ่นพลาสติกใสย่ืนออกมาข้างละ

ประมาณ  3 เมตร ปรับให้มีความลาดชัน 15 องศา เพ่ือ

ให้แสงอาทิตย์ตกกระทบและกักเก็บความร้อนเท่าที่

จะรับได้แล้วระบายความร้อนเข้าห้องอบ พ้ืนด้านล่าง

ลาดด้วยซีเมนต์แล้วปูด้วยหินเพ่ือเป็นตัวกักเก็บความ

ร้อนหนาประมาณ  10  ซม.เว้นช่องว่างระหว่างหินที่

ปูกับแผงรับความร้อนอีก 10 ซม. เพ่ือให้อากาศจาก

ภายนอกรวบความร้อนที่อยู่ใต้แผงเข้าสู่ภายในห้องอบ

ได้สะดวก ตัวโรงอบมีประตูเข้าออก 2 ด้าน เพ่ือความ

สะดวกในการนำายางเข้าอบและนำายางที่แห้งแล้วออก

อีกด้านหนึ่ง ด้านในมีรถตากยางขนาด 1.80  เมตร x 2.0  

เมตร  สูง  2.20  เมตร จำานวน 1 คันประกอบด้วยราว

ตากยาง  4  ชั้น ที่วางราวได้ 124  ท่อน  ราว  1  ท่อน

ตากยางได้  3  แผ่น  สามารถตากยางได้ท้ังสิ้น  372  

แผ่น ราคาก่อสร้างประมาณ 80,000 บาท หากมีพ้ืนท่ี

มากกว่าน้ีก็ควรเพ่ิมสัดส่วนขนาดของโรงอบให้สามารถ

อบยางได้เพิ่มขึ้นได้ (ภาพที่ 10)

ห้องเก็บยางแผ่น 

 เหมาะสำาหรับสวนยางขนาดกลางและขนาดใหญ่

เพ่ือเก็บสะสมยางแผ่นดิบไว้รอจำาหน่าย ควรสร้าง

ห้องเก็บยางท่ีมิดชิดและไม่ควรมีช่องระบายอากาศ

ที่ทำาให้ความชื้นกลับเข ้ามาในแผ่นยางได้อีก หาก

จะเก็บไว้นานควรใส่ถุงพลาสติกหรือวางบนแผงไม้

ที่แห้งคลุมด้วยผ้าพลาสติกให้มิดชิดเพ่ือป้องกันสิ่ง

ภาพที่ 10 โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์
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ปนเปื้อนที่มาสัมผัสกับยาง 

อุปกรณ์อื่น ๆ 
แกลลอนรวบรวมน�้ายาง

 มักใช้แกลลอนพลาสติกเน่ืองจากนำ้าหนักเบา

และราคาถูก ใช้สำาหรับรวบรวมนำ้ายางสดจากสวน 

ขนาดความจุ 60 ลิตร ราคาใบละ 220 บาท

ตัวกรองน�้ายาง

 ใช้สำาหรับกรองสิ่งสกปรกออกจากนำ้ายางสด ส่วน

ของตะแกรงกรองทำาด้วยสแตนเลสหนา 0.4 มิลลิเมตร 

ปัจจุบันในท้องตลาดมีขนาด  40 เมช และ 20 เมซ 

ขนาดของตะแกรงกรองที่ตัวเลขน้อยกว่าจะมีขนาดรูของ

ตะแกรงกรองใหญ่กว่า ซึ่งมักจะใช้สองขนาดคู่กันเช่น

เบอร์ 20 คู่กับ 40 เบอร์ท่ีน้อยกว่าจะซ้อนอยู่ด้านบนซึ่ง

เรียกกรองหยาบเป็นการกรองสิ่งสกปรกท่ีมีขนาดใหญ่

ออกไปก่อน ส่วนเบอร์ที่เล็กกว่าจะซ้อนอยู่ด้านล่าง ถ้า

หากขนาดของตะแกรงกรองน้อยกว่าน้ี จะเป็นขนาดท่ี

หยาบมากเกินไปทำาให้สิ่งสกปรกเล็ดลอดออกไปได้หาก

ทำายางแผ่นจะมีสิ่งสกปรกติดอยู่บนแผ่นยางเมื่อนำาไป

จำาหน่ายจะได้ในราคาที่ตำ่าลง สำาหรับตัวกรองนำ้ายางมีทั้ง

ขนาดเล็กที่เหมาะกับสวนยางขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 

แต่หากเกษตรกรท่ีมีนำ้ายางสดปริมาณมากกำาลังการ

ผลิตมากกว่า 2 ตันขึ้นไป จะต้องจัดหาขนาดของภาชนะ

รวบรวมนำ้ายางสดหรือตัวกรองท่ีเหมาะสมได้ ราคาของ

ตัวกรองมีตั้งแต่ราคา 300 บาท ไปจนถึง 5,000  บาท

ที่กวนน�้ายางและที่ปาดฟอง

 การจับตัวยางในตะกงถาด ท่ีกวนนำ้ายางมักใช้

แผ่นอะลูมิเนียมหนาประมาณ 2  มิลลิเมตร เจาะรู

เพ่ือกวนนำ้ายางได้ง่าย หากให้ยางจับตัวในภาชนะขนาด

ใหญ่ขึ้นควรใช้ไม้พายหรือตัวกวนท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น

ตามลำาดับ ส่วนท่ีปาดฟองก็ควรใช้แผ่นอะลูมิเนียม

ที่มีขนาดเหมาะสมตามขนาดของภาชนะบรรจุ ราคา

ตั้งแต่ 20 บาท จนถึง 300 บาท 

อุปกรณ์ประกอบส�าหรับหา DRC 

 อุปกรณ์ประกอบสำาหรับหา DRC ด้วยเมโทรแลค 

ประกอบด้วยกระบวยตักนำ้ายางขนาด 320 มิลลิลิตร 

กระป๋องขนาด 1 ลิตร และ 2 ลิตร กระบอกตวงสำาหรับ

แช่เมโทรแลคขนาด 1,350 มิลลิลิตร และถาดสำาหรับ

รองกระบอกตวง อย่างละ 1 ชิ้น ราคารวมกันประมาณ 

300 บาท

 อุปกรณ์ประกอบสำาหรับหา DRC ด้วยวิธีมาตรฐาน 

ประกอบด้วยบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตรแท่งคน จานแก้ว 

(petri dish) ขวดนำ้ากลั่น โถดูดความชื้น อ่างอังนำ้าร้อน 

เครื่องชั่งไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องชั่งไฟฟ้า 

 เป็นอุปกรณ์ประกอบที่ใช ้ในการชั่งนำ้ายางสด

และเนื้อยางแห้งเพ่ือคำานวณหาปริมาณเนื้อยางแห้ง 

โดยเฉพาะการคำานวณที่ต้องการความละเอียดควรใช้

เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำาแหน่ง ชั่งนำ้าหนักสูงสุด  210 กรัม 

ราคาเครื่องละประมาณ 100,000 บาท ส่วนการคำานวณ

ที่ไม ่ต ้องการความละเอียดมากนักอาจใช้เครื่องช่ัง

ไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำาแหน่ง ท่ีมีแบตเตอรีในตัวชั่งนำ้า

หนักสูงสุด 600 กรัม  ราคาเครื่องละประมาณ 6,800 

บาท ส่วนเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 1 ตำาแหน่ง ชั่งนำ้าหนัก

สูงสุด 1,500 กรัม  ราคาเครื่องละประมาณ 2,800 บาท

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
 ระบบบำาบัดนำ้าเสียเป็นสิ่งท่ีจำาเป็นท่ีผู้ทำายางแผ่น

จะต้องมี ซึ่งหากไม่มีหรือมีแต่ไม่ได้รับการบำาบัดท่ีดีแล้ว

จะเกิดกลิ่นเหม็นของนำ้าที่ เน ่าเสียและส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท่ีอยู ่ใกล้เคียง โดยเฉลี่ย

แล้วการทำายางแผ่นวันละ 1 ตัน จะมีนำ้าเสียเกิดขึ้น 

3 ลูกบาศก์เมตร นำ้าท้ิงเหล่าน้ีเกิดจากการล้างภาชนะ 

วัสดุ  อุปกรณ์  นำ้าที่เหลือจากการจับตัวยาง และนำ้าล้างพื้น  

เป ็นต ้น การออกแบบระบบบำาบัดนำ้ า เสียจะต ้อง

ประกอบด้วยบ่อดักยาง บ่อก่ึงไร้อากาศ และบ่อผึ่ง โดย

กำาหนดให้มีระยะเวลาในการบำาบัดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 

60 วัน ดังตัวอย่างการออกแบบดังนี้ 

ระบบบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับสวนยางขนาด 50 ไร่

 สามารถผลิตยางเฉลี่ยได้วันละ 150 แผ่น จะมีนำ้า

ทิ้งเกิดขึ้นวันละ 500 ลิตร นำ้าทิ้งก่อนที่จะไหลลงแหล่ง
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ธรรมชาติหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงควรเป็นไปตามลำาดับดังนี้

 บ่อดักยาง (rubber trap) และ บ่อตกตะกอน ควร

มีระยะเวลาการกักเก็บไม่น้อยกว่า 1 วัน  ด้วยการใช้

ท่อบ่อซีเมนต์สำาเร็จรูปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  

สูง  50  ซม.  หรือขนาดท่ีเหมาะสมวางต่อกันในแนวตั้ง

จำานวน  5  ท่อน  ต่ออนุกรมกันรวม 4 ลูก  นำ้าเสียท่ีอยู่

ในบ่อจะจุได้ประมาณ  7 ลูกบาศก์เมตร โดยบ่อลูกแรก

จะทำาหน้าท่ีดักเศษยางที่เหลือจากการผลิตยางแผ่น 

ส่วนบ่อที่เหลืออีก 3 บ่อ จะทำาหน้าท่ีแยกตะกอนต่าง ๆ  

ออกจากนำ้าเสีย  โดยอาศัยการจมตัวลงของตะกอน

แขวนลอยท่ีมีนำ้าหนักมากกว่านำ้า  นำ้าจากบ่อดักยาง

จะไหลลงสู่บ่อตกตะกอนด้วยการต่อท่อ PVC เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 4 นิ้ว  ให้ระยะห่างจากปากบ่อถึงแนวเส้นผ่าน

ศูนย์กลางท่อ  10  ซม. (ภาพท่ี 12)  เพ่ือนำ้าจะไหลออก

จากระบบได้สะดวกและไหลต่อไปยังบ่อกึ่งไร้อากาศ

 บ่อก่ึงไร้อากาศ เป็นบ่อที่รองรับนำ้าจากบ่อตก

ตะกอน ทำาหน้าที่บำาบัดและลดปริมาณสารอินทรีย์และ

ไนโตรเจน  โดยอาศัยการทำางานของสิ่งมีชีวิตในนำ้า  เช่น  

จุลินทรีย์  สาหร่ายและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บ่อกึ่งไร้อากาศ

ควรเป็นบ่อดินที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 เมตร X 5 เมตร ลึก

ไม่เกิน 2.5 เมตร เพ่ือให้ได้รับออกซิเจนจากอากาศท่ี

ละลายบนผิวนำ้าได ้  นำ้า ท่ีอยู ่ในบ ่อนี้จุ ได ้ทั้ งสิ้น 26

ลูกบาศก์เมตร

 บ่อผึ่งหรือบ่อธรรมชาติ  เป็นบ่อดินที่มีขนาดไม่

น้อยกว่า  5 เมตร X 5 เมตร  ลึกไม่เกิน  1.5  เมตร  เพ่ือ

ให้จุลินทรีย์ท่ีอยู่ในดินทำาการย่อยสลายสารอาหารต่าง ๆ 

ในนำ้าเสีย และให้แสงแดดสามารถส่องถึง อีกทั้งยังได้รับ

ออกซิเจนจากอากาศท่ีละลายบนผิวนำ้าอีกบางส่วน นำ้าที่

อยู่ในบ่อผึ่งนี้จุได้ทั้งสิ้น 27 ลูกบาศก์เมตร

 นอกจากน้ียังมีข้อแนะนำาเพ่ือให้สามารถบำาบัด

นำ้าเสียได้ดีดังนี้ ยางท่ีจับตัวในบ่อดักยาง หากมีปริมาณ

ที่มากพอควรตักออกสองอาทิตย์ครั้งเพ่ือไม่ให้ระบบ

ภาพที่ 11 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทำายางแผ่น
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เกิดกล่ินเหม็นเกินไป และควรใช้นำ้าหมักชีวภาพราดพ้ืน

หรือเทลงคูระบายนำ้าก่อนลงบ่อดักยางเพ่ือเป็นการลด

กลิ่นเหม็น นอกจากนี้ควรถางหญ้า และกำาจัดวัชชพืช

รอบ ๆ บ่อเพื่อง่ายในการดูแลระบบ

ระบบบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับสวนยางพื้นที่ 300 ไร่

 สวนยางขนาด 300 ไร่ สามารถผลิตยางแผ่นได้

ประมาณวันละ 1,000 - 1,200 แผ่น มีนำ้าเสียเกิดขึ้น

เฉลี่ยวันละ 3 - 5 ลูกบาศก์เมตร ระบบควรประกอบ

ด้วยบ่อเติมนำ้าหมักชีวภาพ บ ่อดักยาง บ ่อหมักไร ้

อากาศ 1 บ่อหมักไร้อากาศ 2 บ่อหมักไร้อากาศ 3 บ่อ

ก่ึงไร้อากาศ และบ่อผึ่ง ตามลำาดับ (ภาพท่ี 13) พ้ืนท่ี

ที่จะดำาเนินการมีขนาดอย่างน้อย 1 ไร่  การออกแบบ

ระบบแบบนี้อาจมีกลิ่นรบกวนบ้างจำาเป็นต้องเติมนำ้า

หมักชีวภาพ ในอัตรา 1 ลิตรต่อนำ้าเสียที่เกิดขึ้น 500 

ลิตร ดังนั้นสถานท่ีตั้งควรอยู ่ห่างจากบ้านเรือนหรือ

ชุมชนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชน

กับผู้ประกอบการ และจะต้องควบคุมขนาดบ่อต่าง ๆ 

เป็นไปตามแบบท่ีกำาหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้

ในช่วงยางปิดกรีดควรมีการขุดลอกตะกอนอีกด้วย 

 บ่อเติมนำ้าหมักชีวภาพ เป็นบ่อที่เชื่อมต่อจาก

คูระบายนำ้าก่อนนำ้าท้ิงจะไหลเข้าบ่อดักยางมีขนาด

0.3 x 0.3 เมตร ลึกเท ่ากับคูระบายนำ้าในบริ เวณ

ทำายางแผ่น สำาหรับเติมนำ้าหมักชีวภาพในช่วงท่ีมีการ

ทำายางแผ่นเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่อาจเกิดขึ้น

 บ่อดักเศษยาง  ใช้ท่อบ่อซีเมนต์สำาเร็จรูปขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 50 ซม. วางต่อกันในแนวตั้ง

จำานวน 5 ท่อน  และโบกปูนปิดก้นบ่อ ต่ออนุกรมกันรวม 

2 ลูก นำ้าเสียที่อยู่ในบ่อจะจุได้  3.5 ลูกบาศก์เมตร

 บ่อหมักไร้อากาศ 1, 2 และ 3 (anaerobic) เป็น

บ่อดินขนาด 12 x 12 เมตร ลึก 3 เมตร สามารถกักเก็บ

นำ้าได้ 20 วัน

 บ่อก่ึงไร้อากาศ (facultative)  เป็นบ่อดินขนาด 

11.25 x 11.25 เมตร ลึก 2.5 เมตร สามารถกักเก็บ

นำ้าได้ 16 วัน

 บ่อผึ่ง (polishing)  เป ็นบ ่อดินบำาบัดโดยใช ้

ออกซิเจนและแสงแดดขนาด 10.75 x 10.75 เมตร 

ลึก 1.4 เมตร สามารถกักเก็บนำ้าได้ 15 วัน นำ้าท่ีอยู ่

ในบ่อน้ีสามารถนำามาใช้ในโรงงานหรือใช้รดนำ้าในสวน

ยางพาราต่อไป

สรุป
 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี เป็นยางแผ่นท่ีมีความ

ยืดหยุ่นดี แผ่นยางสะอาด สีของแผ่นสมำ่าเสมอ  และ

มีขนาดมาตรฐาน การทำายางแผ่นดิบให้มีคุณภาพดีได้

หรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับความปราณีตในการผลิต นำ้ายาง

จะต้องผ่านการกรองที่ดี ใช้นำ้าที่สะอาด ใช้กรดตาม

คำาแนะนำา ปาดฟองให้หมด ยางที่ผ่านการรีดจะต้อง

ล้างนำ้าให้กรดที่ตกค้างชะล้างออกไปให้มากที่สุด ผ่ึง

ยางในท่ีร่มหรือในห้องอบยางจนยางแผ่นมีความชื้น

น้อยกว่า 3% มีระบบบำาบัดนำ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ มี

การลงทุนท่ีคุ้มค่ากับปริมาณการผลิต การท่ีเกษตรกร

สามารถผลิตยางแผ่นท่ีมีคุณภาพดีออกจำาหน่าย ก็จะ

ได้ราคาที่สูงกว่ายางแผ่นดิบคุณภาพตำ่าและสามารถ

นำาไปผลิตเป็นยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพดีได้ส่งผล

ให้ผลิตภัณฑ์จากยางชนิดนี้มีคุณภาพดีด้วยเช่นกัน

เอกสารอ้างอิง
สถาบันวิจัยยาง. 2557. ต ้นทุนการแปรรูปยางดิบ. 

 เอกสารทางวิชาการ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

 เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สำานักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา. 2558. ราคา

 ประมูลยางแผ่นดิบ นำ้ายางสด เศษยาง ยางแผ่น

 รมควัน ณ สำานักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา

  อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.

ภาพที่ 12 ภาพด้านหน้าบ่อดักเศษยาง (อัตราส่วน 1:25)
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สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9. 2558. รายละเอียด

 ข้อมูลระบบตลาดยางในจังหวัดสงขลา. สำานักงาน

 เศรษฐกิจการเกษตรเขต 9  อ. เมือง จ. สงขลา.

ภาพที่ 13 ภาพด้านหน้าบ่อบำาบัดนำ้าเสีย (อัตราส่วน 1:100) (สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง, 2555)

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง. 2555. แบบระบบ

 บำาบัดนำ้าเสียจากการทำายางแผ่นดิบขนาด 300 ไร่. 

 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กระทรวง

 อุตสาหกรรม. 
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 ยางถอนขนไก่ (Chicken plucker rubber fingers) 

คือ ผลิตภัณฑ์ยางท่ีทำาจากยางธรรมชาติ และ/หรือ

ยางสังเคราะห์ ใช้ประกอบเข้ากับเครื่องถอนขนไก่ 

เพ่ือถอนขนไก่ให้หลุดออกจากตัวไก่ ประเภทและชนิด

ของยางถอนขนไก่ แบ่งตามลักษณะรูปร่างออกเป็น 2 

ชนิด คือ ชนิดตัน และชนิดกลวง 

 คุณลักษณะท่ีต้องการของยางถอนขนไก่ ต้อง

ปราศจากรอยแตก รูพรุน สิ่งแปลกปลอม และข ้อ

บกพร่องที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน ท่ีสำาคัญต้อง

ไม่มีความเป็นพิษ

 ปกติเมื่อจะนำาไก่สักตัวมาทำาอาหารแต่ละครั้ง

นั้น ต้องเริ่มจากเฉือดไก่ก่อน จากน้ันก็ทำาความสะอาด

และนำาไปลวก แล้วถอนขนไก่ด้วยมือจนหมด เมื่อถอน

ออกมาแล้วจะนำามาชำาแหละโดยนำาเครื่องในออกมา

ยางถอนขนไก่ (ตอนที่ 1)
สุรชัย  ศิริพัฒน์
กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ทำาความสะอาด และทำาความสะอาดเนื้อไก่แล่เนื้อ 

จากน้ันก็สามารถนำาไปปรุงอาหารได้ ซึ่งกว่าจะถอน

ขนไก่ได้หมดต้องใช้เวลานาน และอาจมีขนอ่อนติดอยู่ 

ซึ่งถอนยาก 

 สำาหรับโรงฆ่าสัตว์หรือฟาร์มสัตว์ท่ีต้องการแล่

เน้ือขายเองทุกวัน ขั้นตอนการถอนขนจึงมีเครื่องถอน

ขนไก่อัตโนมัติ หากถอนด้วยมือจะเสียเวลา ท่ีสำาคัญ

อาจถอนไม่หมดด้วย เครื่องถอนขนไก่ใช้เวลาไม่เกิน 1 

นาทีก็จะได้ไก่ท่ีถอนขนเกลี้ยงเรียบร้อย ไม่ตำ่ากว่า 3 ตัว 

สำาหรับระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็มีเครื่อง

ถอนขนไก่แบบห้อง ก่อนที่ไก่จะถูกส่งมาที่ห้องถอนขน

นี้จะผ่านขั้นตอนการลวกเสียก่อน เพ่ือให้สามารถถอน

ขนออกได้ง่ายขึ้น ไก่จะถูกส่งมาที่ห้องถอนขนท่ีผนัง

บรรจุแท่งยางโดยแท่งยางจะมีความยาวไม่เท่ากัน เพ่ือ

ภาพที่ 1 ยางถอนขนไก่ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์  



26 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม-มีนาคม 2558

ภาพที่ 2 ลักษณะรูปร่างของยางถอนขนไก่  ส่วนหัวมีร่อง (E) จะเป็นส่วนที่ยึดจับกับเครื่องถอนขนไก่ ส่วนหาง (A) มีความยาวของชิ้นงานจากร่องยึด
ไปถึงส่วนปลาย ยาวประมาณ 7 cm ส่วนนี้จะทำาหน้าที่พันและดึงขนไก่ จะมีร่องเพื่อเพิ่มการยึดติดขนไก่ขณะถอนไม่ให้ลื่นเกินไป

ก ข

ภาพที่ 3 เครื่องถอนขนไก่ 
 (ก) ภายในของเครื่องถอนขนไก่แบบถังกลมจะมียางถอนขนไก่ยึดตามผนังและด้านล่างถัง ส่วนท่ีมีร่องจะยึดกับผนังของเครื่อง ส่วนหางจะย่ืน
ออกมา ระยะห่างพอประมาณ เครื่องถอนขนไก่นี้มีลักษณะเป็นถังกลมไม่ปิดฝา 
 (ข) เมื่อใส่ไก่ที่ยังไม่ถอนขนลงไปในเครื่องถอนขนไก่ เครื่องจะหมุนด้วยความเร็วทำาให้ขนไก่ไปพันกับแท่งยาง ทำาให้ขนไก่หลุดออกจนเกลี้ยง 
และไม่ทำาให้เนื้อไก่เป็นรอยหรือชำ้าอีกด้วย เมื่อขนไก่หลุดออกมาแล้วจะไหลออกตามช่องที่เตรียมไว้ด้านล่าง 

ทำาให้หน้าที่ปัดขนไก่ออกจากตัวไก่ เมื่อผ่านห้องถอน

ขนไก่แล้วจะถูกส่งออกไปทำาความสะอาด ส่วนขนไก่

ที่หลุดมานั้นจะร่วงลงรางนำ้าใต้เครื่องถอนขนไก่โดยจะ

หล่นผ่านตะแกรงและรวบรวมนำาออกไปนอกเขตพ้ืนที่

 หลักการของเครื่องก็คือการหมุนด้วยความเร็ว

ทำาให้ขนไก่ไปพันกับแท่งยางทำาให้ขนไก่หลุดออกจน

เกลี้ยง เมื่อขนไก่หลุดออกมาแล้วจะไหลออกตามช่อง

ที่เตรียมไว้  

 จากข้อมูลสถานการณ์ไก่ของไทยในช่วง 5 ปีที่

ผ่านมา (2553–2558) การผลิตเน้ือไก่ของไทยเพ่ิมขึ้น ปี 

2557 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,209.52 ล้านตัว เพ่ิมขึ้นจาก 

1,103.32 ล้านตัว ในปี 2556 สำาหรับปี 2558 คาดว่า

ไทยจะสามารถผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 1,246.10 ล้าน

ตัว เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ตามการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของ

จำานวนประชากร และความต้องการบริโภคที่เพ่ิมข้ึน

ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ (ตารางที่ 1)

ส่วนหาง ส่วนหัว

F

E

D C B

A
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 จากข้อมูลการผลิตไก่ ปี 2558 ประมาณ 1,246.10

ล้านตัว นั้น ไก่ท้ังหมดนี้ต้องถอนขนก่อนนำาไปปรุงเป็น

อาหาร ซึ่งปริมาณยางถอนขนไก่ท่ีต้องใช้ก็จะแปรผัน

ตามปริมาณไก่ที่ต ้องถอนขนเช่นกัน ยางถอนขนไก่

เป็นผลิตภัณฑ์ยาง มีความยืดหยุ่น ไม่ทำาลายตัวไก่ จึง

สามารถถอนขนไก่ได้โดยไก่ไม่ฟกชำ้าไม่เสียหาย แต่

ปัจจุบันยางถอนขนไก่ส่วนใหญ่ผลิตจากยางสังเคราะห์

ที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหากสามารถผลิตยาง

ถอนขนไก่จากยางธรรมชาติได้ นอกจากลดการนำา

เข้ายางสังเคราะห์ได้แล้ว จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าและ

เพ่ิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของประเทศอีกด้วย

 ในการเลือกผลิตภัณฑ์ใดท่ีควรจะได ้รับการ

ส่งเสริมหรือมีศักยภาพในการพัฒนา เกณฑ์ในการ

เลือกนั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้

ยางแปรรูปในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรม

ที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง มียอดส่งออกมาก และ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำาเข้าในประเทศไทยและประ

เทศอื่นๆ ในขณะเดียวกัน การลงทุนของเอกชนก็ต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย คือ 

การก่อให้เกิดต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

และสังคมสูง เกิดความเชื่อมโยงในความต้องการใช้

ยางพาราเป็นวัตถุดิบ และเกิดมูลค่าเพ่ิมในการแปรรูป

ยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวเป็นส่วน

ที่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับเพ่ิมขึ้นกว่ามูลค่า

ส ่งออกของยางพาราในรูปยางดิบเพียงอย่างเดียว 

 

ตารางที่ 1 การผลิต และการบริโภค
เนื้อไก่ของไทย ปี 2553-2558

ปี
ผลผลิต

(ล้านตัว)

ผลผลิต

(ตัน)

บริโภค

 (ตัน)

2553 

2554 

2555 

2556 

2557*

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

2558** 

970.94 

994.32 

1,055.13 

1,103.32 

1,209.52

5.58

1,246.10

1,330,953 

1,362,997 

1,446,352 

1,512,418 

1,657,994

5.58

1,708,132

898,737 

896,152 

908,251 

1,008,012 

1,087,994

5.13 

1,108,132

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558)
* ข้อมูลเบื้องต้น **ข้อมูลคาดคะเน

ดังเช ่น ผลิตภัณฑ์ยางถอนขนไก่ ซึ่งจะได้นำาเสนอ

รายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นอื่นๆ ท่ีน่าสนใจในตอน

ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถานการณ์

 สินค้าเกษตรที่สำาคัญและแนวโน้ม ป ี 2558. 

 สืบค้นจาก:http://www.oae.go.th/download/

 document_tendency/journalofecon2558.

 pdf [มี.ค.2558]
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 ยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลเป็น ซิส -1,

4-พอลิไอโซพรีน (cis-1.4 polyisoprene) ซึ่งจาก

การวิเคราะห์โครงสร้างของยางธรรมชาติด้วยเทคนิค

ฟูเรียร ์  ทรานสฟอร ์ม อินฟราเรด สเปคโตรสโคป ี 

(Fourier transform infrared spectroscopy; FT-IR) 

และเทคนิคนิวเคลียร์ แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปกโตร-

สโคปี (Nuclear magnetic resonance spectros-

copy; NMR) ชี้ให้เห็นว่าโมเลกุลยางประกอบด้วย

หมู่ปลาย 2 ชนิด ได้แก่ ปลายท่ีต่อกับโปรตีนเรียกว่า 

ω - Terminal  และปลายที่มีหมู่มอนอหรือไดฟอสเฟต

(Mono or di-phosphate) ต่อกับฟอสโฟไลปิดเรียก

ว่า  α - Terminal ดังแสดงโครงสร้างโมเลกุลยางใน

ภาพที่ 1 (Yungyongwattanakorn et al., 2007) โดย

หมู่ปลายทั้งสองนี้เป็นส่วนประกอบหลักที่อยู่ในส่วนที่

ไม่ใช่ยาง ซึ่งถึงแม้จะมีปริมาณน้อยแต่กลับเป็นส่วน

ประกอบสำาคัญท่ีมีผลต่อสมบัติยาง ซึ่งโดยท่ัวไปยาง

ธรรมชาตินั้นจะถูกแบ่งเป ็น 2 ส ่วน ได ้แก ่ส ่วนที่มี

โครงสร้างเป็นเส้นตรง (Linear structure) ซึ่งละลาย

ในตัวทำาละลายเรียกว่า ส่วนโซล (Sol fraction) และ

ส่วนท่ีมีโครงสร้างแบบโซ่ก่ิง (Branching structure) 

หรือแบบร่างแห (Network structure) เป็นส่วนท่ีไม่

ละลายในตัวทำาละลาย เรียกว่า ส่วนท่ีเป็นเจล (Gel 

fraction) ซึ่งส่วนเจลน้ีเองท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเชื่อมโยง 

(Crosslinked reaction) ระหว่างหมู ่ปลายทั้งสอง

กับโมเลกุลยาง (Amnuaypornsr i  et al . ,  2009) 

แสดงโครงสร้างส่วนโซลและเจลดังภาพที่ 2

 การเกิดเจลในยางธรรมชาติน้ันมีผลทำาให้ค ่า

ความหนืดในยางธรรมชาติมีค่าเพ่ิมขึ้น เรียกว่าการ

เกิดความแข็งขณะเก็บในยางธรรมชาติ (Storage 

hardening phenomena) ทำาให้ยากต่อการควบคุมการ

การลดปริมาณเจลในยางธรรมชาติ
พัชรา อินทะแสง และ กิตติคุณ บุญวานิช
กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ผลิตและต้องใช้พลังงานสูงข้ึนในกระบวนการบดยาง 

(Mastication) ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีค่าเพ่ิมข้ึน 

(Li et al., 1998) ถือเป็นข้อด้อยของยางธรรมชาติเมื่อ

เปรียบเทียบกับยางสังเคราะห์ ดังนั้นการลดปริมาณ

เจลในยางธรรมชาติจึงเป็นแนวทางในการลดข้อเสีย

ดังกล่าว 

 การลดปริมาณเจลในยางธรรมชาติอาศัยกระบวน

การเติมสารควบคุมความหนืดไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล

ซัลเฟต (Hydroxylamine neutral sulphate; HNS) ลง

ไปทำาปฏิกิริยากับหมู่อัลดีไฮด์ (Yungyongwattanakorn 

and Sakdapipanich, 2006) เพ่ือเกิดเป็นสารประกอบ 

Oxime ซึ่งเฉื่อยต่อการสร้างพันธะเชื่อมโยงระหว่าง

โมเลกุลยาง ส่งผลให้เกิดเจลได้น้อยลง และกระบวน

การล้างด้วยสารลดแรงตึงผิว (Surfactant washing) 

ซึ่งใช้สารละลาย โซเดียม โดเดซิล ซัลเฟต (Sodium 

dodecyl sulphate; SDS) จับกับโปรตีนรอบอนุภาคยาง 

และกำาจัดออกโดยอาศัยกระบวนการป ั ่น เหวี่ ยง 

(Centrifugation process) ซึ่งสามารถกำาจัดโปรตีน

และสารประกอบท่ีไม่ใช่ยางอื่นๆ อันเป็นสาเหตุของ

การเกิดเจลในยางธรรมชาติได้ (Yungyongwattanakorn 

and Sakdapipanich, 2006)

วิธีการทดลอง 

การเตรียมยางแห้ง 3 ชนิด

 มีขั้นตอนดังแสดงไว้ในภาพที่ 3

การทดสอบสมบัติของยางที่เตรียมได้

  การศึกษาหมู ่ฟังก์ชันของตัวอย่างยางโดยใช้

เทคนิค ฟู เรียร ์  ทรานส ์ฟอร ์ม  อินฟราเรดสเปค-

โทรสโคปี โดยวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fourier Transform 



29 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม-มีนาคม 2558

ภาพที่ 1 โครงสร้างของยางธรรมชาติ

ภาพที่ 2 โครงสร้างส่วนโซลและเจลในยางธรรมชาติ

  

รูปที่ 1 โครงสร้างของยางธรรมชาติ 

รูปที่ 2 โครงสร้างส่วนโซลและเจลในยางธรรมชาติ 

Infrared Spectrophotometer (รุ ่น PerkinElmer 

Frontier FT-IR) ทำาการบันทึกผลในช่วงความยาวคลื่น 

650 cm-1 ถึง 4000 cm-1 ที่ความละเอียด 4 cm-1

  การทดสอบหาปริมาณเจล (Gel content) โดย
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ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตยางธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ NR (ยางธรรมชาติ), NR-HNS (ยางธรรมชาติเติมสารไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต) และ      
NR-SDS (ยางธรรมชาติเติมสารโซเดียม โดเดซิล ซัลเฟต ร่วมกับการปั่นเหวี่ยง)

อบยางที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสจนยางห้ง

นำาตัวอย่างยางนำ้าหนักประมาณ 0.1 กรัม ละลายใน

ตัวทำาละลายโทลูอีน (Toluene) ปริมาตร 30 มิลลิลิตร 

เก็บไว ้ในที่มืด ที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส เป ็น

เวลา 16-20 ชั่วโมง หลังจากน้ัน นำาไปปั ่นเหวี่ยงท่ี

อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที

เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แยกส่วนท่ีเป็นของเหลวออกจาก

เจล และตกตะกอนเจลด้วยอะซิโตน (Acetone) นำา

ส ่วนเจลใส่จานแก้ว และอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศา

เซลเซียส จนกระทั่งนำ้าหนักที่ได้คงที่ 

  การทดสอบสมบัติความแข็งท่ีภาวะเร่ง (Ac-

celerated storage hardening test; A.S.H.T.) ตาม

มาตรฐาน SMR bulletin No.7 part C.1 (1973)

  การทดสอบสมบัติความหนืดมูนน่ี (Mooney 

viscosity; MV) ตามมาตรฐาน SMR bulletin No.7 

part B.9 (1973)

  การทดสอบสมบัติความอ่อนตัวเริ่มแรก (Initial 

plasticity; P
o
) ตามมาตรฐาน SMR bulletin No.7 

part B.8 (1973)

  การทดสอบหานำ้าหนักโมเลกุลและการกระจาย

ตัวของนำ้าหนักโมเลกุลโดยเทคนิคเจล เพอร์มีเอชัน

  
น้ ายางสด 

กรองด้วยตัวกรองความละเอียด 80 เมซ และ 60 เมซ 

น้ ายางสดสะอาดซึ่งมีความละเอียดไม่เกิน 60 เมซ 

NR-SDS เจือจางน้ ายางสดให้มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) 15 %  

น้ ายางสดที่มี DRC 15 % 

NR-Non NR-HNS 

ก้อนยางจับตัว 

เติมสาร HNS 0.15 phr. 

น้ ายางสดผสมสาร NHS 

1. เติมสาร SDS 2 % โดยน้ าหนัก 
2. ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 8000 rpm 

 20 ºC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

น้ ายางสดที่แยกเป็น 2 ส่วน 
. เทส่วนของเหลวทิ้ง 

ส่วนที่เป็นเนื้อยาง 

จับตัวด้วยกรดฟอร์มิค 0.4 phr 

ยางแห้งทั้ง 3 ชนิด 

รีดก้อนยางด้วยเครื่องบด 2 ลกูกลิ้ง 

แผ่นยางความหนา 2 มิลลิเมตร 

อบยางที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสจนยางแห้ง 

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตยางธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ NR (ยางธรรมชาติ) NR-HNS (ยางธรรมชาติเติมสาร 
ไฮดรอกซิลเอมีนนิวทรัลซัลเฟต( และ NR-SDS (ยางธรรมชาติเติมสารโซเดียมโดเดทซิลซัลเฟต 
ร่วมกับการปั่นเหวี่ยง( 

40
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โครมาโตกราฟฟี (Gel Permeation Chromatogra-

phy; GPC) โดยวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Gel Permeation 

Chromatometer  รุ ่น  Waters  e2695 (ประเทศ

อังกฤษ) ดีเทคเตอร์ชนิด Refractive โดยใช้เตตระ

ไฮโดรฟิวแรน (Tetrahydrofuran) เกรด จี พี ซี เป็นตัว

ทำาละลายและเฟสเคลื่อนท่ี อัตราการไหล (Flow rate) 

1 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส วิเคราะห์

ผลทดสอบโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานพอลิสไตรีน 

(Polystyrene) ความเข้มข้นดังนี้

 - พอลิสไตรีนนำ้าหนักโมเลกุล 500 - 30,000 ความ

เข้มข้นร้อยละ 0.25 ต่อปริมาตรพอลิสไตรีน นำ้าหนัก

โมเลกุล 5,000 - 600,000 ความเข้มข้นร้อยละ 0.10 

ต่อปริมาตร

 - พอลิสไตรีนนำ้าหนักโมเลกุล 50,000-4,000,000 

ความเข้มข้นร้อยละ 0.02 ต่อปริมาตร

ผลการทดลอง 

การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของตัวอย่างยางโดยใช้เทคนิค

ฟูเรียร์ ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรด สเปคโทรสโคปี 

 จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันทางเคมีของตัวอย่าง

ยางท่ีเตรียมได้ แสดงผลการทดลองดังภาพที่ 4 พบ

ว่าตัวอย่างยางท้ัง 3 ชนิดแสดงสเปคตรัมของโครง

สร ้างยางธรรมชาติ cis-1,4 polyisoprene ได ้แก ่ 

สเปคตรัม C-H stretching ของหมู่อัลคีน ท่ีตำาแหน่ง 

3035.47 – 3035.49 cm-1, C-H stretching ของหมู ่

อัลเคนที่ตำาแหน่ง 2854.88-2961.93 cm-1 และ C=C 

stretching ของหมู ่อัลคีนท่ีตำาแหน ่ง 1644.84 – 

1663.75 cm-1 แต ่ยางธรรมชาติ ท่ีไม ่ผ ่านการทำา

ปฏิกิริยาแสดงโครงสร้างท่ีแสดงความเข้มสูง (Strong 

band) ของหมู่คาร์บอนิล C=O stretching ท่ีตำาแหน่ง 

1710.81 cm-1 ในขณะท่ียางธรรมชาติ ท่ี เติมสาร

ไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต และยางธรรมชาติ

จากกระบวนการล้างด้วยสารลดแรงตึงผิว มีความ

เข ้มของของหมู ่คาร ์บอนิลลดลง ชี้ ให ้ เห็นว ่าการ

เติมสารไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต และการ

เติมสารลดแรงตึงผิวร ่วมกับการป ั ่นเหว่ียงน้ันให ้

ประสิทธิภาพในการกำาจัดหมู่คาร์บอนิลในส่วนท่ีไม่ใช่

ยางในโครงสร้างของโปรตีนและไขมันในยางธรรมชาติ

 

การทดสอบหาปริมาณเจล

 ปริมาณเจลคือส่วนท่ีไม่ละลายในตัวทำาละลาย 

ซึ่งในการทดลองนี้ใช้โทลูอีนเป็นตัวทำาละลาย แสดง

ปริมาณเจลในยางธรรมชาติที่ เตรียมได ้ดังตาราง

ที่ 1 พบว่ายางธรรมชาติมีปริมาณเจลสูงถึง 15.27 %

ในขณะที่ยางธรรมชาติ เติมสารไฮดรอกซิลเอมีน

นิวทรัล ซัลเฟต มีปริมาณเจลลดลงเหลือ 8.59 % 

เน่ืองจากสารท่ีเติมจะจับกับสารประกอบคาร์บอนิล 

เช ่น หมู ่อัลดีไฮด์ ลดโอกาสการเกิดพันธะเชื่อมโยง

ระหว่างโมเลกุลยางและยางธรรมชาติ เติมสารลด

แรงตึงผิวร่วมกับการปั่นเหว่ียงมีปริมาณเจลตำ่าท่ีสุด คือ 

4.78 % เน่ืองจากกระบวนการดังกล่าวสามารถกำาจัด

โปรตีนและสารท่ีไม่ใช่ยางอันเป็นสาเหตุของการเกิดเจล

ในยางธรรมชาติ 

ความแข็งที่ภาวะเร่ง

 การทดสอบความแข็งท่ีภาวะเร ่ง เป ็นการวัด

ค่าความอ่อนตัวของยางแห้งก่อนและหลังการเก็บ

ภายใต้ภาวะปฏิกิริยาเร ่งให้เกิดความแข็ง โดยเก็บ

ตัวอย่างยางไว้ภายใต้อากาศที่มีสารฟอสฟอรัสเพน

ท อ ก ไ ซ ด ์  ( P
2
O

5
)  ท่ี ค ว า ม ดั น บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ ท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็น

กระบวนการท่ีเร ่งให้ยางธรรมชาติเกิดการสร้างเจล

ภายในระยะเวลาอันสั้น  ผ ่านกลไลการเชื่อมโยง

ระหว่างโมเลกุลยาง อธิบายสมมติฐานกลไกท่ีเกิด

ขึ้นได ้ดัง น้ี  โมเลกุลยางเริ่มต ้นน้ันโครงสร ้างด ้าน

ที่ต ่อกับหมู ่โปรตีนและหมู ่ฟอสโฟไลปิดจะแยกกัน

เป็นอิสระทำาให้โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบเส้นตรง 

แต่เมื่อเก็บยางไว้เป็นเวลานานในภาวะความชื้นตำ่า 

เมื่อโมเลกุลนำ้า ถูกกำาจัดออกจากโมเลกุลของยาง 

ส่วนปลายที่ต่อกับโปรตีนหรือส่วนที่ต่อกับฟอสโฟไลปิด

เกิดพันธะไฮโดรเจนเชื่อมกับโมเลกุลยางเกิดเป ็น

โครงสร้างแบบโซ่ก่ิงและโครงสร้างแบบร่างแห ส่ง

ผลให ้ปริมาณเจลมีค ่า เ พ่ิมขึ้น  กลไกของการเกิด

ปฏิ กิ ริ ยาแสดงไว ้ ในภาพ ท่ี  5  (Yungyongwat -

tanakorn et al., 2003) โดยจากผลการทดลอง พบ

ว ่ายางธรรมชาติแสดงค ่าความอ ่อนตัวเริ่มแรกท่ี

ภาวะ เร ่ งมากกว ่ า ที่ ภาวะ เริ่ มแรก ถึง  35  หน ่ วย 
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ภาพที่ 4 FT-IR สเปคตรัมของยางธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ NR (ยางธรรมชาติ), NR-HNS (ยางธรรมชาติเติมสารไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต) และ 
NR-SDS (ยางธรรมชาติเติมสารโซเดียม โดเดซิล ซัลเฟต ร่วมกับการปั่นเหวี่ยง)
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รูปที่ 4 FT-IR สเปคตรัมของยางธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ NR (ยางธรรมชาติ) NR-HNS (ยางธรรมชาติเติมสาร 
ไฮดรอกซิลเอมีนนิวทรัลซัลเฟต( และ NR-SDS (ยางธรรมชาติเติมสารโซเดียมโดเดทซิลซัลเฟต 
ร่วมกับการปั่นเหวี่ยง( 

NR 

NR-HNS 

NR-SDS 

4000 3500 3000 2500

cm-1

2000 1500

ใ น ข ณ ะ ที่ ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ อี ก  2  ช นิ ด ท่ี มี ป ริ ม า ณ

เจลลดลง แสดงค่าความความแข็งท่ีภาวะเร ่งเพียง

3-7 หน ่วย แสดงให ้ เ ห็นว ่าการกำาจัดเจลในยาง

ธรรมชาติสามารถลดการเกิดความแข็งขณะเก็บ

ซึ่งเป็นข้อด้อยยางธรรมชาติได้ 

ความหนืดมูนนี่และความอ่อนตัวเริ่มแรก

 การทดสอบความหนืดมูนนี่และความอ่อนตัว

เริ่มแรกเป ็นการทดสอบสมบัติความหนืดในยาง

ธรรมชาติ  โดยความหนืดมูนนี่ เป ็นการทดสอบค่า

แรงต้านการหมุนของโรเตอร์ท่ีใช้ในการเฉือนยางท่ี

อุณหภูมิ ท่ีกำาหนด ส่วนความอ่อนตัวเริ่มแรกนั้นใช้



33 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม-มีนาคม 2558

ภาพที่ 5  กลไกการเกิดเจลในยางธรรมชาติที่ภาวะเร่งการเกิดความแข็ง

 

ตารางที่ 1 สมบัติของยางธรรมชาติทั้ง 3 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง
MV

(units)

P
o

(units)

A.S.H.T.

(units)

Gel 

(%)

M
w

(x10-6g/mol)

PDI

(M
w
/M

n
)

NR 77.4 41.5 35.0 15.27 2.34 1.27

NR-HNS 60.7 33.5 3.0 8.59 1.86 1.89

NR-SDS 64.8 34.0 7.0 4.78 1.71 1.50

หลักการกดชิ้นทดสอบด้วยแรงคงท่ีท่ีอุณหภูมิ 100 

องศาเซลเซียส แล ้ว วัดความหนาของชิ้นทดสอบ 

โดยสมบัติ ท้ังสองน้ีจะมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับโครงสร้างของยางธรรมชาติ กล่าวคือ 

ยางธรรมชาติที่มีโครงสร้างในลักษณะโซ่ก่ิง (Branch-

ing) หรือตาข่าย (Network) จะแสดงสมบัติความหนืด

สูง สูญเสียเวลาและพลังงานในการบดยาง (Mastica-

tion) ก่อนนำาไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างทั่วไปของยางธรรมชาติ แต่

สำ าหรับยางที่มีปริมาณเจลลดลงจะมีส ่ วน ท่ี เป ็น

โครงสร้างดังกล่าวลดลง แต่จะแสดงโครงสร้างที่เป็น

เส้นตรง (Linear structure) เพ่ิมมากข้ึน ค่าความหนืด

จึงลดลง สามารถลดพลังงานการบดยางและต้นทุน

การผลิตได้ อย่างไรก็ตาม หากยางมีความหนืดตำ่า

มาก ยางจะนิ่มจนบดผสมกับสารต่างๆ เพ่ือให้เข้าเป็น

เน้ือเดียวกันยาก (วราภรณ์, 2549) ผู้ใช้ยางแต่ละการ

ผลิตจึงมีความต้องการยางทีมีความหนืดต่างกัน ซึ่ง

โดยท่ัวไปมีค่าความหนืดมูนนี่ประมาณ 60 ± 5 หน่วย 

และความอ่อนตัวเริ่มแรกไม่ตำ่ากว่า 30 หน่วย ซึ่งจาก

การทดสอบยางธรรมชาติที่ผลิตได้ แสดงผลการทดลอง 

ดังตารางท่ี 1 พบว่ายางธรรมชาติมีความหนืดมูนนี่

และความอ่อนตัวเริ่มแรกสูงถึง 77.4 หน่วยและ 41.5 

หน่วย ตามลำาดับ ในขณะท่ียางธรรมชาติเติมสารไฮ

ดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต และยางธรรมชาติล้าง

ด้วยสารลดแรงตึงผิวมีสมบัติความหนืดท้ัง 2 สมบัติ

ลดลงโดยอยู่ในช่วงที่ผู้บริโภคสามารถนำาไปใช้งานได้ 

NR = ยางธรรมชาติ, NR-HNS = ยางธรรมชาติเติมสารไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต, NR-SDS = ยางธรรมชาติเติมสารโซเดียม โดเดซิล ซัลเฟต
MV = ความหนืดมูนนี่, P

o
 = ความอ่อนตัวเริ่มแรก, A.S.H.T. = การทดสอบความแข็งที่ภาวะเร่ง, M

W
 = นำ้าหนักโมเลกุล,

PDI = ดัชนีการกระจายตัวของนำ้าหนักโมเลกุล

Proteins Phospholipids

H
2
O

Storage
hardening

Micelle formation

Hydrogen bonding

- H
2
O
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น�้าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน�้าหนัก

โมเลกุล 

 จากการทดสอบหานำ้าหนักโมเลกุล (Molecular 

weight average; M
w
) และดัชนีการกระจายตัวของ

นำ้าหนักโมเลกุล (Polydispersity index; PDI) แสดงผล

การทดลองดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 6 พบว ่ายาง

ธรรมชาติมี M
W 

สูงท่ีสุดคือท่ี 2.34 x 106 กรัมต่อโมล 

เน่ืองจากโมเลกุลยางธรรมชาติเริ่มต้นน้ีมีขนาดยาวและ

แสดงโครงสร้างเช่ือมต่อกันเป็นร่างแห จึงมีนำ้าหนัก

โมเลกุลสูง ในขณะท่ียางธรรมชาติเติมสารลดแรงตึง

ผิวร่วมกับการปั ่นเหว่ียงน้ันมี M
W
 ลดลงเล็กน้อยโดย

มีค ่า1.86 x 106 กรัมต่อโมล และยางแห้งเติมสาร

ไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต มีนำ้าหนักโมเลกุล

ลดลงอยู่ที่ 1.71 x 106 กรัมต่อโมล เน่ืองจากหมู่ซัลเฟต

ในสารไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต ซึ่งมีสมบัติ

เป ็นกรดมีผลให ้โมเลกุลยางบางส ่วนเสื่อมสภาพ 

ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อนำ้าหนักโมเลกุลยางแล้วน้ัน 

ยังส่งผลให้การกระจายตัวของนำ้าหนักโมเลกุลมีค่า

สูงขึ้น บ่งบอกถึงความไม่สมำ่าเสมอของสายโซ่ยาง 

สรุปผลการทดลอง
 จากการทดลองลดปริมารเจลในยางแห้งธรรมชาติ 

ด้วยวิธีเติมสารไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต และ

การล้างด้วยสารลดแรงตึงผิว พบว่า ปริมาณเจลใน

ยางดังกล ่าวมีปริมาณลดลง อีกทั้ งมีสมบัติความ

หนืดและนำ้าหนักโมเลกุลลดลง ช ่วยลดพลังงานใน

การบดยาง แต่อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างยางธรรมชาติ

แห้งที่ผลิตได้ยังจำาเป็นต้องทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน

ยางแท่งต่อไป 
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ภาพท่ี 6 นำ้าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของนำ้าหนักโมเลกุลของ NR (ยางธรรมชาติ), NR-HNS (ยางธรรมชาติเติมสารไฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล
ซัลเฟต) และ NR-SDS (ยางธรรมชาติเติมสารโซเดียม โดเดซิล ซัลเฟต ร่วมกับการปั่นเหวี่ยง)

NR

NR-HNS

NR-SDS
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ย้ายข้าราชการ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำาสั่งท่ี 41/2558 

ลงวันท่ี 15 มกราคม 2558 ย้ายนายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล 

นั ก วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร ชำ า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ  ก ลุ่ ม วิ จั ย

เศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มา

ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถาบัน (ผู้อำานวยการ

เฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร)) สถาบันวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร 

 กรมวิชาการเกษตร มีคำาสั่งย้ายข้าราชการ ดังนี้

 1. คำาส่ังที่ 360/2558 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์  

2558 ย้ายนางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ นักวิชาการ

เกษตรชำานาญการพิเศษ ผู้อำานวยการ ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มา

ดำารงตำาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ 

กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

 2. คำาส่ังที่ 401/2558 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 

2558 ย้ายนางสาวสุ จิตรา คะโยธา เจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์

วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร ไปดำารงตำาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ

งาน ฝ่ายบริหารทั่ ว ไป ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรกาฬสินธ์ุ สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร

 3. คำาสั่งท่ี 529/2558 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2558 

ย้ายนายกฤษดา สังข์สิงห์ นักวิชาการเกษตรชำานาญ

การพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเกษตรสุราษฎร์ธานี สำานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 

มาดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

เลื่อนข้าราชการ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำาสั่งที่ 93/2558 

ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เลื่อนนายอารักษ์ จันทุมา 

นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ 

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มาดำารงตำาแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร 

ประชุมต่างประเทศ
 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

ยาง และคณะ รวม 9 คน เดินทางไปเข้าร่วมประชุม

สภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 24 

(24th Meeting of the International Tripartite Rub-

ber Council: ITRC) ระหว่างวันท่ี 23 - 27 กุมภาพันธ์ 

2558 ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 นางณพรัตน์  วิชิตชลชัย นักวิชาการเกษตร

ชำานาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง และคณะ รวม 

3 คน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะทำางานด้าน

ผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้าน

มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ Rub-

ber - Based Product Working Group - RBPEG) 

ครั้งท่ี 20 และการประชุม Task Force on Rubber 

Based Product ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 

2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วิทยากรต่างประเทศ
 นาย เกษตร  แนบสนิท  นัก วิชาการ เกษตร

ชำานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัย

ยาง เดินทางไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมภาคทฤษฎี 

หลักสูตรการทำายางแผ่นคุณภาพดี  หัวข้อ ความ
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ปลอดภัยในการทำางาน การเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่า

ยางพารา ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับยางพารา อุปกรณ์

การทำายางแผ่น  และเทคนิคการทำายางแผ่นดิบ

คุณภาพดี ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม  2558 ณ ห้อง

ฝึกอบรมแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงบอลิคำาไซ เมือง

ปากชัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต่างประเทศขอศึกษาดูงาน
 เจ้าหน้าที่เลขาธิการ ANRPC จำานวน 2 คน (Mr. 

Muhamad Thalhah Ab Karim, Senior Economist 

และ Miss Lam Son Jin, Economist) เดินทางมาศึกษา

ดูงานและเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 9 - 14 กุมภาพันธ์ 2558

จัดสัมมนา/ฝึกอบรม
  โ ค ร ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล อิ เ ล ค ท ร อ นิ ก ส์  

(National Single Window)

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเรื่อง การขออนุญาต/การออกใบอนุญาต 

การประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 24 ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 โครงการ

เชื่อมโยงข้อมูลอิ เลคทรอนิกส์  (National Single 

Window) ให้ กับเจ้าหน้าที่ ของรัฐและผู้ประกอบ

กิจการยางพารา ดังนี้

 -  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 314 

ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร มีผู้ เข้ า สัมมนา 

จำานวน 100 คน

 -  วันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 ณ โรงแรม

วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 

มีผู้เข้าสัมมนา จำานวน 120 คน 

 -  วันที่  20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ 

จังหวัดระยอง มีผู้เข้าสัมมนา จำานวน 80 คน

 -  วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ 

พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าสัมมนา จำานวน 

120 คน

 -  วันท่ี 30 มีนาคม  2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู 

บูติกโฮเต็ล อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้า

สัมมนา จำานวน 150 คน

 -  วันท่ี 9 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ

พรรณราย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าสัมมนา จำานวน 80 คน

  โครงการฝึกอบรมพนักงานกองทุนสงเคราะห์

การทำาสวนยาง ปี 2558 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร ร่วมกับสำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำา

สวนยาง  จัด โครงการฝึกอบรมพนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำาสวนยาง ประจำาปี 2558 จำานวน 

6 หลักสูตร 20 รุ่น โดยในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 

2558 มีการฝึกอบรม ดังนี้

 1. หลักสูตร ตลาดยางและมาตรฐานการคัด

คุณภาพยาง (ให้แก่พนักงานระดับ 3-7) รุ่นที่ 1 ระหว่าง

วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำานักงานตลาด

กลางยางพาราสงขลา จังหวัดสงขลา มีผู้ เข้าอบรม 

จำานวน 51 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 

2558 ณ สำานักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา จังหวัด

สงขลา มีผู้เข้าอบรม จำานวน 50 คน

 2. หลักสูตร พันธ์ุยางและการจำาแนกพันธ์ุยาง 

(ให้แก่พนักงานบรรจุใหม่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 

มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าอบรม 42 คน รุ่นที่ 2 ระหว่าง

พนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ตลาดยางและมาตรฐานการคัดคุณภาพยาง
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พนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พันธ์ุยางและการจำาแนกพันธุ์ยาง

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา

จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้ เ ข้าอบรม 43 คน

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันท่ี 18 - 20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์

เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่  จังหวัดกระบี่  มีผู้ เข้า

อบรม 42 คน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม  

2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง จังหวัด

พัทลุง มีผู้เข้าอบรม 43 คน

 3. หลักสูตร โรคและศัตรูยาง (ให้แก่พนักงาน

บรรจุใหม่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท่ี 11 - 13 มีนาคม 2558 

ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

มีผู้เข้าอบรม 43 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 14 - 16 

มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าอบรม 40 คน รุ่นที่ 3 ระหว่าง

วันท่ี 18 - 20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา

จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้ เข้าอบรม 43 คน 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม  2558 ณ ศูนย์

เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าอบรม 

39 คน






