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บทบรรณาธิการ

 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีข่าวจากบริษัทส่ง

ออกยางแท ่งแห ่งหนึ่ งออกทางสื่อโทรทัศน ์  และ

หนังสือพิมพ์ว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตยางล้อ จะไม่รับ

ซื้อยางแท่งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วย ในภาคอีสาน โดยให้

เหตุผลว่า มีเกษตรกรในภาคอีสานใช้กรดซัลฟิวริกในการ

จับตัวของยางก้อนถ้วย  ท�าให้มีสารซัลเฟตตกค้างเป็น

จ�านวนมาก  ยางก้อนถ้วยท่ีได้มีคุณภาพไม่สม�่าเสมอ  

และเมื่อน�ายางแท่งซึ่งผลิตจากยางก้อนถ้วยท่ีไม่มี

คุณภาพไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะยางล้อ ก็จะมี

ผลต่อการสึกหรอของล้อยานพาหนะ และส่งผลให้

เครื่องจักรที่ผลิตสึกกร่อนเร็ว  นอกจากน้ี จากข่าวท่ีว่า

ประเทศจีนซึ่งมีโครงการจะมาตั้งโรงงานผลิตล้อยาน

พาหนะในไทย  ก็ได้ยกเลิกโครงการไป ข่าวดังกล่าวย่อม

ไม่ส่งผลดีต่อประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและส่ง

ออกยางมากที่สุดในโลก และต่อเกษตรชาวสวนยางใน

ภาคอีสาน

 ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท�าสวนยางใน

ภาคอีสานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ท้ังในเรื่องของการประชาสัมพันธ์

ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงข้อเสียของการใช้สารจับตัว

ยางที่ไม่ถูกต้อง และให้ความรู้ในการเลือกใช้สารจับตัว

ยางท่ีถูกต้องส�าหรับการผลิตยางก้อนถ้วยให้เป็นที่

ยอมรับของโรงงาน  นอกจากนี้ ควรมีการพูดคุยกับทางผู้

ผลิตและจ�าหน่ายสารจับตัวยางให้เข้าใจถึงปัญหาและ

ร่วมมือกันผลิตสารจับตัวยางให้ได้มาตรฐานและมีความ

ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อที่จะน�าไปผลิต

ยางก้อนถ้วย  เกี่ยวกับชนิดและการใช้สารจับตัวยางที่ถูก

ต้อง ทางวารสารยางพาราได้เคยน�าเสนอมาแล้วหลาย

ครั้ง รวมทั้งได้จัดท�าภาพรณรงค์ให้หยุดการใช้กรดซัลฟิว

ริกและแนะน�าให้ใช้กรดฟอร์มิกควบคู่ไปด้วย ในฉบับนี้ก็

จึงขอน�าเสนอเรื่องน้ีอีกครั้งโดยตอกย�้าให้เห็นภัยมืดของ

การใช้สารจับตัวยางที่ไม่ถูกต้อง 

 นอกจากนี้ ในวารสารฉบับนี้ยังได้เพ่ิมบทความที่

มีความส�าคัญและน่าสนใจทั้งทางด้านอุตสาหกรรมยาง 

และการจัดการสวนยางอีกหลายเรื่อง อาทิเช่น นวัตกรรม

การผลิตน�้ายางข้นที่ปราศจาก TMTD/ZnO   ประโยชน์ที่

จะได้รับจากการศึกษาวิจัยในเรื่องน้ีก็คือ ได้น�้ายางข้นที่

มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้ผลิตถุงมือยาง จุก

นมยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ท่ี

สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับผู ้บริโภค อีก

บทความหน่ึง เป็นการทดสอบสารเคมีชนิดใหม่ในการ

ป้องกันและก�าจัดโรครากขาว ซึ่งระบาดค่อนข้างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้เนื่องจากสาร

เคมีที่แนะน�ามีจ�าหน่ายในพ้ืนท่ีน้อยมาก และมีราคา

ค่อนข้างแพง  จากการศึกษาและทดสอบในแปลงของ

เกษตรท่ีเป ็นโรคราก ได ้พบสารเคมีหลายชนิดท่ีมี

ประสิทธิภาพต่อการควบคุมโรครากขาวในสวนยาง นับ

ได้ว่าเป็นเพ่ิมทางเลือกให้กับเกษตรกรชาวสวนยางท่ี

ประสบกับปัญหาเรื่องโรครากขาวอยู่ในขณะนี้
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นวัตกรรมการผลิตน�้ายางข้นปราศจาก 
TMTD/ZnO

 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน�้ายางข้นราย

ใหญ่ของโลก ในปี 2558 มีปริมาณการผลิต 964,403 ตัน 

และกว่าร้อยละ 85 ส่งออกยังต่างประเทศ มีมูลค่ากว่า 

39,546 ล้านบาท ท่ีเหลือใช้อุตสาหกรรมภายในประเทศ

เพ่ือผลิตถุงมือยาง ถุงยางอนามัย จุกนมยาง ยางยืด 

ลูกโป่ง  ยางฟองน�้า และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

เป็นต้น ถึงแม้ว่าน�้ายางข้นท่ีผลิตโดยทั่วไปจะมีสมบัติท่ี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบขององค์การมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ  (International Organization for 

Standardization, ISO) แต่พบว่าปัจจุบันผู้ผลิตน�้ายาง

ข้นต่างตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้สารเตตระ

เมทิลไทยูแรม ไดซัลไฟด์  (Tetramethylthiuram 

disulphide,TMTD)  และซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide, 

ZnO)  ที่ท�าหน้าท่ีเป็นสารรักษาสภาพน�้ายางสดเพ่ือ

ป้องกันการสูญเสียสภาพน�้ายางก่อนเข้าสู่กระบวนการ

ปั่นเป็นน�้ายางข้น ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้เป็นสารที่ประเทศ

ในสหภาพยุโรป (European Union: EU) ได้ให้ความเห็น

ชอบต่อร่างกฎหมายของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของ

สหภาพยุโรป (Registration Evaluation and Authoriza-

tion of Chemicals: REACH) ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

ต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะ TMTD จัดว่า

เป็นสารเคมีท่ีถูกจ�ากัดการใช้ในอุตสาหกรรมถุงมือยาง 

ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดไนโทรซามีน (Nitrosoamine) หรือ

สารก่อมะเร็ง และ ZnO เป็นสารท่ีมีกลุ่มโลหะสังกะสี

และตกค้างในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมเมื่อน�าไปก�าจัดเป็นซากทิ้ง

ภาพที่ 1 โครงสร้าง TMTD

 

  TMTD จัดเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเอมีนทุติยภูมิ 

(R
2
NH)  และเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่มีก�ามะถันเป็นองค์

ประกอบ เมื่อท�าปฏิกิริยากับไนโตรเจนออกไซด์หรือท่ี

เรียกปฏิกิริยาไนโทรเซชันจะได้ไนโทรซามีนดังสมการ

   R
2
NH + NO

x
           R

2
-N-N=O (ไนโทรซามีน)

 
สารเคมีและสมบัติที่ส�าคัญ

ในการผลิตน�้ายางข้น
 ในกระบวนการผลิตน�้ายางข้นนอกจาก TMTD 

และ ZnO แล้ว แอมโมเนียจัดเป็นสารเคมีที่มีความ

จ�าเป็นและมีความส�าคัญตัวแรก ๆ ในการรักษาสภาพ

น�้ายางสดได้เป็นระยะเวลายาวนาน  เน่ืองจากช่วยขัด

ขวางการเจริญเติบโตของแบคทีเรียท่ีลงปะปนในน�้ายาง 

มีประสิทธิภาพสูง ใช้ง่าย มีราคาถูกเมื่อเทียบกับสารเคมี

ชนิดอื่น ๆ โดยใช้ในอัตรา 0.3% - 0.5% ต่อน�้าหนักน�้า

ยางสด ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการเก็บรักษา โดยปกติต้อง

ใช้เวลาบ่มน�้ายางก่อนน�าไปปั่นเพ่ือเติมสารเคมีอีกชนิด

1ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
2สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
3ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
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หนึ่งคือไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammo-

nium hydrogen phosphate, DAP) และตั้งทิ้งไว้ 1 คืน 

เพ่ือให้แมกนีเซียมตกตะกอนเป็นแมกนีเซียมแอมโม-

เนียมฟอสเฟตหรือที่เรียกขี้แป้งดังสมการ 

         Mg2++ + NH
3
 +  HPO

4
2-            MgNH

4
PO

4  

                                                                                                         
(ขี้แป้ง)

 โดยทั่วไปน�้ายางสดมีปริมาณเเมกนีเซียมอยู่ท่ี

ระดับ 100 - 300 ส่วนต่อปริมาณของแข็งทั้งหมดของน�้า

ยาง 1 ล้านส่วน (ppm on Total solid) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วง

ฤดูกาล แต่ในการปั่นเเยกเป็นน�้ายางข้นมีข้อจ�ากัดของ

ปริมาณแมกนีเซียมท่ีระดับไม่เกิน 50 ppm ซึ่งปริมาณ

แมกนีเซียมจะส่งผลต่อค่าความเสถียรเชิงกล (Mechani-

cal stability time, MST) ของน�้ายาง ถ้าปริมาณ

แมกนีเซียมสูงจะท�าให้ค่า MST ลดลง น�้ายางที่เสียความ

เสถียรจะจับตัวเป็นก้อนได้ง่าย นอกจากน้ีจะส่งผลต่อ

การน�าน�้ายางข้นไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือยาง 

ถุงยางอนามัย น�้ายางข้นท่ีมีแมกนีเซียมสูงจะท�าให้

ผลิตภัณฑ์เกิดต�าหนิและรูรั่วได้ง่าย

 สมบัติของน�้ายางสดท่ีมีความส�าคัญอีกสมบัติ

หนึ่งคือปริมาณกรดไขมันระเหยได้ (Volatile Fatty Acid 

: VFA) จ�ากัดปริมาณไม่ควรเกิน 0.05% หากเกินกว่าท่ี

ก�าหนด แนะน�าให้น�าไปผสมกับน�้ายางท่ีมีค่าไม่เกิน 

0.05% แต่เนื่องจากน�้ายางสดท่ีน�าไปปั่นเป็นน�้ายางข้น 

การใช้แอมโมเนียเพียงอย่างเดียวเพ่ือลดปริมาณกรดไข

มันระเหยให้ต�่าลงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจะท�าได้ยากมาก 

จึงต้องใช้แอมโมเนียร่วมกับ TMTD และ ZnO ทั้งสองตัว

เรียกโดยท่ัวไปว่า "ยาขาว" ใช้ในอัตรา 0.025% ต่อน�้า

หนักน�้ายางสด ร่วมกับแอมโมเนีย 0.30% - 0.40% ต่อ

น�้าหนักน�้ายางสด ถึงจะรักษาสภาพน�้ายางท่ีมีกรดไขมัน

ระเหยได้ต�่ากว่า 0.02 ไว้ได้นานถึง 10 วัน 

กระบวนการปั่นแยกส�าหรับน�้ายางข้น
 ส�าหรับกระบวนการปั่นแยก (Centrifuge) อาศัย

หลักการแยกส่วนท่ีเป ็นซีรัมออกจากน�้ายางสดที่มี

ปริมาณเนื้อยางแห้งโดยเฉลี่ย 32% ได้เป็นน�้ายางข้นที่มี

ปริมาณเนื้อยางแห้งไม่ต�่ากว่า  60%  ซึ่งเหมาะที่จะน�าไป

ผลิตผลิตภัณฑ์และประหยัดพ้ืนที่และค่าใช้จ ่ายใน

การขนส่ง อีกท้ังเป็นการขจัดสารที่ไม่ใช่ยางออกไปซึ่ง

เป ็นสาเหตุให ้น�้ายางเสียเสถียรภาพเร็วขึ้น  ซ่ึงใน

กระบวนการปั่นแยกนี้เครื่องปั่นจะใช้ความเร็วรอบสูง

โดยเฉลี่ย 7,000 รอบต่อนาที  เพ่ือท�าให้เกิดแรงหนี

ศูนย์กลาง อนุภาคยางที่เบากว่าซีรัมจะเคลื่อนที่ไปยัง

ส่วนที่ใกล้แกนหมุนในหม้อปั่นและจะถูกกลไกท�าให้ไหล

ออกทางท่อส่งน�้ายางข้นซึ่งเป็นท่อที่อยู่ด้านบน ส่วนยาง

สกิมเป็นส่วนท่ีหนักกว่าจะไหลออกทางท่อด้านล่างซึ่งจะ

มีรางรับอยู่ภายนอก น�้ายางข้นที่ออกจากเครื่องปั่นน�าไป

เก็บในถังเก็บแล้วรักษาสภาพด้วยแอมโมเนียตาม

มาตรฐานการผลิต  

 โดยท่ัวไปเครื่องปั่นจะมีความสามารถปั่นแยกน�้า

ยางสดได้ประมาณ  400 – 600  ลิตร/ชั่วโมง  แต่เนื่อง

จากมีอนุภาคยางท่ีแขวนลอยอยู่ในน�้ายางและโลหะบาง

ชนิด เช่น แมกนีเซียม โพแทสเซียม หรือทองแดง ที่ปะปน

อยู่เล็กน้อยท�าปฏิกิริยากับ DAP และแอมโมเนีย  ใน

ขณะปั่นจะค่อย ๆ  เกาะตัวมากขึ้นจนไปอุดตันทางไหล

ออกของน�้ายางท่ีเรียกตม (Sludge)   ดังนั้น ภายใน 2 

ชั่วโมง ประสิทธิภาพการปั่นจะลดลง  จ�าเป็นต้องหยุด

เครื่องเพ่ือถอดส่วนประกอบต่าง ๆ ออกท�าความสะอาด  

ประกอบเครื่องใหม่แล้วจึงเดินเครื่องปั่นต่อไปได้

 การผลิตน�้ายางข้นโดยทั่วไปจากข้อมูลของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม (2553) พบว่า น�า้ยางข้น 1 ตัน มี

การใช้น�้าโดยเฉลี่ย 2.2 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการใช้ 

DAP 3.3 กิโลกรัม ปริมาณการใช้แอมโมเนียส�าหรับน�้า

ยางข้นแอมโมเนียสูง 10.2 กิโลกรัม ปริมาณการใช้ 

TMTD และ ZnO อย่างละ 1.0 กิโลกรัม  และจากการที่

สถาบันวิจัยยางได้ท�าการศึกษาต้นทุนการผลิตพบว่า 

น�้ายางข้น 1 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2.70 บาท

 นอกจากน้ี  นักวิจัยจากหลายหน ่วยงานได ้

พยายามศึกษาการใช้เครื่องมือชั้นสูงหรือสารเคมีท่ีน�ามา

ทดแทนแอมโมเนียและ TMTD/ZnO แต่ก็ไม่สามารถน�า

ไปใช้ในเชิงธุรกิจได้ เนื่องจากต้นทุนที่ใช้ผลิตสูงไม่คุ้มกับ

การน�าน�้ายางข้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  และ

ไม่มีรายงานผลการทดสอบน�้ายางข้นหลังจากการเก็บ

เป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน ว่าจะยังคงมีสภาพความเป็นน�้า

ยางหรือคลอลอยด์ได้หรือไม่และเมื่อน�าไปผลิตเป็น
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ผลิตภัณฑ์แล้ว ผ่านมาตรฐานหรือไม่อย่างไร

การผลิตน�้ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO  
 นวัตกรรมการผลิตน�้ายางข้นปราศจาก TMTD/

ZnO  ที่สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

บริษัทเอแอนด์เจเคมีรับเบอร์ จ�ากัด คิดค้นยังคงใช้หลัก

การผลิตน�้ายางข้นรูปแบบเดิมท่ีใช้กันท่ัวไป ด้วยการเจือ

จางน�้ายางสดให้มีปริมาณเน้ือยางแห้งท่ีระดับ 30% 

ท�าการควบคุมปริมาณแอมโมเนียของน�้ายางสดให้อยู่ใน

ปริมาณท่ีจ�ากัดท้ังก่อนและหลังปั่นเพ่ือป้องกันน�้ายาง

เสียเสถียรภาพและเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถควบคุม

ปริมาณแมกนีเซียมและปริมาณกรดไขมันระเหยได้ มี

การใช้สารเคมีรักษาเสถียรภาพของน�้ายางในปริมาณที่

เหมาะสมเพ่ือให้ได้ปริมาณแมกนีเซียมและโปรตีนที่

ละลายน�้าได้ต�่า ท่ีส�าคัญยังต้องควบคุมปริมาณน�้ายาง

สดในระหว่างการปั ่น ท�าการปรับขนาดท่อป้อนและ

ขนาดสกรูให้เหมาะสมเพ่ือให้ได้น�้ายางข้นและหางน�้า

ยางมีปริมาณเน้ือยางแห้งตามก�าหนด จึงท�าให้สมบัติ

ของน�้ายางข้นหลังปั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุ 

ดังตารางที่ 1 

 ข้อดีของนวัตกรรมการผลิตน�้ายางข้นปราศจาก 

TMTD/ZnO น้ี  ไม ่ ได ้ เปลี่ ยนแปลงรูปแบบของ

กระบวนการผลิตน�้ายางข้นท่ีโรงงานผลิตกันอยู ่ใน

ปัจจุบัน และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตจัดเป็นเกรดอาหาร

ที่ผ ่านการรับรองมาตรฐานว่าสัมผัสกับอาหารได้จึง

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากจะไม่มีการใช้สารที่ก่อให้

เกิดมะเร็งแล้ว ยังได้ใช้สาร DAP ในปริมาณต�่ากว่าการ

ผลิตโดยทั่วไปเพ่ือควบคุมปริมาณแมกนีเซียมให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานน�้ายางข้นได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการลด

ปริมาณแอมโมเนียที่ส ่งผลให้ต้นทุนการผลิตต�่า ลด

มลพิษจากกลิ่นเหม็นของแอมโมเนียท่ีส่งผลกระทบต่อผู้

ปฏิบัติงานและในบรรยากาศท่ัวไป และที่ส�าคัญไม่

ภาพที่ 2 กระบวนการปั่นน�้ายางข้นที่ปฏิบัติกันในปัจจุบัน

น�้ายางสด ปรับ DRC 30%

รักษาสภาพด้วย NH
3 
0.4% ต่อน�้าหนักน�้ายางสด

TMTD/ZnO 0.025% ต่อน�้าหนักน�้ายางสด

DAP 0.1% ต่อน�้าหนักน�้ายางสด

    

เครื่องปั่น

บ่มไว้ 1 คืน

น�้ายางข้น(Concentrated latex)

60% DRC

หางน�้ายาง (Skim latex)

5-7% DRC

ไล่แอมโมเนีย

เติมกรดซัลฟิวริก/จับตัว

ผ่านกระบวนการรีดเครพ
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จ�าเป ็นต ้องบ่มน�้ายางสดไว ้ค ้างคืนเพ่ือตกตะกอน

แมกนีเซียมอีกด้วย จึงเป็นการประหยัดเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ประหยัดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และ

สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายกว่าเดิมไม่ยุ่งยาก น�้ายางข้นที่

ผลิตได้จะก�าหนดให้เป็นน�้ายางข้นชนิดแอมโมเนียสูง 

หรือแอมโมเนียต�่าก็ย่อมได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของ

ลูกค้า ส่วนค่า MST จะก�าหนดให้มีค่าตามมาตรฐานได้

เช ่น กัน ข้ึนอยู ่ กับระยะเวลาการ เ ก็บ  นอกจากนี้

ผลพลอยได้จากยางสกิมน�าไปปรับปรุงโครงสร ้าง

โมเลกุลสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเพ่ิมมูลค่ามี

สมบัติบางประการท่ีเด่นกว่ายางแท่ง STR 5L ดังตาราง

ที่ 2

 ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าในกระบวนการผลิต

น�้ายางข้นโดยท่ัวไปจะต้องท�าการหยุดเครื่องปั่นทุก ๆ 2 

ชั่วโมงเพ่ือท�าการหยุดล้างตมและขี้แป้งท่ีเกาะทางไหล

ของน�้ายางซึ่งท�าให้ประสิทธิภาพการปั ่นลดลง แต่

นวัตกรรมการผลิตน�้ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO นี้จะ

ใช้เวลาหยุดเครื่องปั่น 4 - 6 ชั่วโมงต่อครั้ง เนื่องจากเกิด

การอุดตันของตมบริเวณทางไหลของน�้ายางและตรง

บริเวณแกนปั่นโดยมีข้ีแป้งเกาะผนังเครื่องปั่นเพียงเล็ก

น้อยเท่าน้ัน (ภาพท่ี 8) นอกจากจะลดระยะเวลาการ

ท�าความสะอาดล้างเครื่องโดยมีประสิทธิภาพการปั่น

เพ่ิมข้ึนแล้ว ยังเป็นการลดแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต

และลดการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอีกด้วย

 น�้ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ที่ผลิตได้นี้น�าไป

ทดลองผลิตเป ็นถุงมือแพทย์เ พ่ือศึกษาสมบัติทาง

กายภาพเปรียบเทียบกับถุงมือศัลยกรรมตามมาตรฐาน

มอก. 538-2548 พบว่าสมบัติแรงดึงเมื่อขาด โมดูลัส 

ตารางที่ 1 สมบัติของน�้ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO

ของแข็งทั้งหมด, ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่น้อยกว่า

เนื้อยางแห้ง, ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่น้อยกว่า

ของแข็งที่ไม่ใช่ยาง, ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ความเป็นด่าง (NH3), ร้อยละโดยน�้าหนักน�้ายางข้น ไม่น้อยกว่า

เวลาความคงตัวต่อเครื่องมือกล  (mechanical stability), 

วินาที ไม่น้อยกว่า

จ�านวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA No.), ไม่เกิน

จ�านวนโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH No.), ไม่เกิน

ตม (Sludge), ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ยางจับก้อน (Coagulum), ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน 

แมกนีเซียม, มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด ไม่เกิน

ความหนืด (cPs) Brookfield viscometer รุ่น LVT

spindle No. 1, speed 60 rpm

โปรตีนชนิดละลายน�้าได้ (µg/g)

ความเป็นกรด-ด่าง

ความถ่วงจ�าเพาะที่ 25oC

62.16

61.07

1.09

0.63

1.615

0.068

0.65

0.009

0.0009

29

960

108.67

10.46

0.94

61.5

60.0

2.0

0.60

650

0.2

1.0

0.1

0.05

50

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

สมบัติน�้ายางข้น
มาตรฐาน ISO
2004-1997(E)

น�้ายางข้นปราศจาก
TMTD/ZnO
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ความยืดเมื่อขาด ท้ังก่อนและหลังบ่มเร่ง มีค่าผ่าน

มาตรฐานทุกตัว ดังตารางที่ 3

สมบัติของน�้ายางข้น
 โดยทั่วไปสมบัติน�้ายางข้นผลิตโดยวิธีการปั่นแยก

จะอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 2004-1997  หรือ มอก. 

980-2552 (ตารางที่ 4) ระบุสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

 1. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids Con-

tent, TSC) หมายถึง ปริมาณของส่วนท่ีเป็นเน้ือยาง

ทั้งหมดในน�้ายางรวมกับสารอื่นๆ ที่เป็นของแข็งและ

ไมใช่ยาง ซึ่งจะคงเหลือเป็นฟิล์มยางภายหลังจากการ

ท�าให้แห้งด้วยอุณหภูมิทดสอบและบรรยากาศท่ีเหมาะ

สม

 2. ปริมาณเน้ือยางแห้ง (Dry Rubber Content, 

DRC) หมายถึง ปริมาณของส่วนที่เป็นเนื้อยางทั้งหมดใน

น�้ายางข้น ซึ่งได้จากการท�าให้น�้ายางจับตัวด้วยกรดอะซิ

ติกภายใต้สภาวะการควบคุมที่เหมาะสม

 3. ปริมาณของแข็งท่ีไม่ใช่ยาง (Non Rubber 

Content, NRC) หมายถึง ปริมาณของแข็งอื่นๆ ท่ีไม่ใช่

เน้ือยางท่ีมีอยู ่ในน�้ายาง เช่น แมกนีเซียม ทองแดง 

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เป็นต้น สามารถหาได้จากการน�า

เอาค่า DRC ไปหักออกจากค่า TSC ถ้าน�้ายางข้นชุดใดมี

ค่า NRC สูง บ่งชี้ว่าน�้ายางชุดน้ันมีสารท่ีไม่ใช่เน้ือยาง

มาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสถียรของน�้ายาง  

 4. ความเป็นด่าง (Alkalinity) ในรูปแอมโมเนีย 

หมายถึง ปริมาณแอมโมเนียท่ีผสมในน�้ายางเพ่ือป้องกัน

การจับตัวเป็นก้อน น�้ายางข้นชนิดแอมโมเนียสูงสามารถ

เก็บรักษาได้นานกว่าน�้ายางข้นชนิดแอมโมเนียต�่า แต่น�้า

ยางข้นชนิดแอมโมเนียต�่าจะเหมาะกับการน�าไปผลิต

เป็นยางฟองน�้าเน่ืองจากแอมโมเนียจะขัดขวางปฏิกิริยา

การเกิดฟองหรือเกิดเจลในผลิตภัณฑ์ 

 5. เวลาความคงตัวต่อเครื่องมือกล (Mechanical 

Stability Time, MST) หมายถึง เวลาที่บ่งถึงความ

เสถียรของน�้ายางต่ออิทธิพลทางกลหรือความสามารถ

ของน�้ายางในการคงสภาพเป็นของเหลวขึ้นกับระยะเวลา

การบ่ม น�้ายางที่ผ่านการบ่มเป็นระยะเวลา 20 วัน จะได้

ค่า MST ที่ 650 วินาที  

 6. จ�านวนกรดไขมันระเหยได้ (Volatile Fatty Acid 

Number, VFA No.) หมายถึง ปริมาณของกรดไขมันที่

เกิดจากการไฮโดรไลซ์ของคาร์โบไฮเดรตในซีรัมของน�้า

ยาง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรดอะซิติก  กรดฟอร์มิค 

และกรดพรอพิโอนิก  บ่งบอกปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่มี

อยู่ในน�้ายาง ท้ังนี้หากมีเชื้อแบคทีเรียมากจะเกิดกรดไข

มันสูง ท�าให้น�้ายางแข็งตัวและมีกลิ่นบูด 

ตารางที่ 2 ผลทดสอบสมบัติตามมาตรฐานยางแท่ง STR ของยางสกิมที่ได้ท�าการปรับปรุงโครงสร้าง
โมเลกุล (Skim modified, SM) ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน�้ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO 

เปรียบเทียบกับยางแท่ง STR 5L

ปริมาณสิ่งสกปรก, ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ปริมาณสิ่งระเหย, ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ปริมาณเถ้า, ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ปริมาณไนโตรเจน, ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po), ไม่ต�่ากว่า

ดัชนีความอ่อนตัว (PRI), ไม่ต�่ากว่า

ความหนืด, ML(1+4)1000 C

สี, ไม่เกิน

0.021

1.13

0.38

1.81

50.0

40.4

57.56

12

0.04

0.80

0.40

0.60

30

60

ไม่ได้ระบุ

6.0

สมบัติ SM STR 5L
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 7. จ�านวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium 

hydroxide number, KOH No.) หมายถึง จ�านวนกรัม

ของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ท่ีสมมูลย์พอดีกับอนุมูล

ของกรดทั้งหมดที่รวมกับแอมโมเนียในน�้ายางข้นที่มี

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 100 กรัม โดยเป็นการตรวจหา

ของเสียที่เกิดจากแบคทีเรียในน�้ายาง เพ่ือวัดความสด

ของน�้ายาง 

 8. ปริมาณตม (Sludge content) หมายถึง สิ่ง

เจือปนท่ีไม่ใช่ยาง ซึ่งจะตกตะกอนลงก้นภาชนะเมื่อมี

การปั่นหรือกวนน�้ายาง สิ่งเจือปนเหล่าน้ีประกอบด้วย 

ฝุ ่นละออง ดิน ทราย เปลือกไม ้  และแมกนีเซียม

แอมโมเนียมฟอสเฟต ถ้าปริมาณตมมีค่าสูงอาจเกิดการ

สะสมของปริมาณตมอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการ

ผลิต ท�าให้น�้ายางเสียสภาพและไม่สามารถใช้งานต่อไป

ได้

 9. ปริมาณก้อนยางจับตัว (Coagulum content) 

หมายถึง   ปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสเตน-

เลสที่ทดสอบ สารเหล่านี้ประกอบด้วยเศษยางจับตัวและ

สารอื่นท่ีเจือปนมากับน�้ายาง ค่าน้ีมีความส�าคัญต่อ

กระบวนการผลิตท่ีเข้มงวด เช่น ในการผลิตเส้นด้ายยาง

ยืด ถ้าน�้ายางมีปริมาณก้อนยางจับตัว สูงอาจก่อให้เกิด

ปัญหาการอุดตันท่ีปลายหลอดในระหว่างกระบวนการ

ผลิตได้

 10. ปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium content) 

หมายถึง ปริมาณแมกนีเซียมท่ีรายงานเทียบเท่ากับ

ปริมาณโลหะกลุ่มแอลคาไลน์เฮิร์ท โดยมีแมกนีเซียม

และแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในน�้ายางสดและน�้า

ยางข้นในสถานะที่ละลายน�้าได้และท่ีท�าปฏิกิริยาโดย

การไทเทรตกับกรดเอทิลีนไดเอมีนเททระแอซีติก หรือ

อีดีทีเอ (ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) ถ้า

น�้ายางข้นมีแมกนีเซียมสูงจะท�าให้ค่า MST ลดลง

 
สรุปความเป็นไปได้และการน�าไปใช้

ประโยชน์
 กระบวนผลิตน�้ายางข้นโดยทั่วไปมีการใช้สาร 

TMTD/ZnO  เป็นสารรักษาสภาพน�้ายางสดเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ค่า VFA สูงกว่ามาตรฐานท่ีก�าหนด แต่สารชนิดน้ี

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการน�า

ไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องมีการสัมผัสกับผู้บริโภค

โดยตรง ซึ่งสาร TMTD/ZnO เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพของน�้ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ในการขึ้นรูปเป็นถุงมือศัลยกรรม  
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 538-2548

แรงดึงเมื่อขาด (MPa) ก่อนบ่มเร่ง, ต�่าสุด

โมดูลัส 100 % (MPa), สูงสุด

โมดูลัส 300 % (MPa), สูงสุด

โมดูลัส 500 % (MPa), สูงสุด

ความยืดเมื่อขาด (%) ก่อนบ่มเร่ง, ต�่าสุด

แรงดึงเมื่อขาด (MPa) หลังบ่มเร่ง, ต�่าสุด

ความยืดเมื่อขาด (%) หลังบ่มเร่ง, ต�่าสุด

ความหนา (mm), ไม่น้อยกว่า

25.9

0.7

1.2

3.1

812

28.7

744

0.3

12.5

ไม่ระบุ

2.0

ไม่ระบุ

700

9.5

500

0.1

สมบัติ น�้ายางข้นปราศจาก
TMTD/ZnO

มาตรฐาน มอก.
538-2548

ที่มา: ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2548)
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ท�าให้ประเทศในสหภาพยุโรปได้จ�ากัดการใช้ในถุงมือ

ยางและปัจจุบันผู้ผลิตจุกนมยางเกือบท้ังหมดได้หันมา

ใช้ยางสังเคราะห์แทนน�้ายางธรรมชาติท่ีสามารถหลีก

เล่ียงสารเคมีตามท่ีระบุได้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์จาก

ยางธรรมชาติท�าให้ผู้ใช้รู ้สึกถึงความนิ่ม สวมใส่สบาย

และยืดหยุ่นได้ดีกว่ายางสังเคราะห์หลายเท่าตัว  น�้ายาง

ข้นปราศจาก TMTD/ZnO จึงเป็นสินค้าที่สามารถสนอง

ความต้องการของบริษัทผู้ผลิตถุงมือยาง จุกนมยาง ถุง

ภาพที่ 3 ปรับระดับ DRC ของน�้ายางสดให้ได้ 30%         ภาพที่ 4 ควบคุมปริมาณแอมโมเนียก่อนปั่น

ภาพที่ 5 เติมสารรักษาเสถียรภาพของน�้ายางสด ภาพที่ 6 น�้ายางข้นที่ผลิตได้ปราศจาก TMTD/ZnO

ภาพที่ 7 ส่วนของหางน�้ายาง (skim latex) ภาพที่ 8 ส่วนที่เป็นตม (sludge) และขี้แป้ง

ตม 
(Sludge)

ขี้แป้ง

8 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 26 กรกฏาคม-กันยายน 2559



คุณลักษณะ
ISO 2004-1997 มอก. 980-2552

ชนิด HA ชนิด HA ชนิด LAชนิด MA3 ชนิด MA3 ชนิด HA ครีม ชนิด LA ครีมชนิด LA

รายการ
ที่

ตารางที่ 4  คุณลักษณะน�้ายางข้นทางฟิสิกส์และทางเคมีตามมาตรฐาน ISO 2004-1997 และ มอก. 980-2552

ของแข็งทั้งหมด ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่น้อยกว่า

เนื้อยางแห้ง ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่น้อยกว่า

ของแข็งที่ไม่ใช่ยาง1 ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ความเป็นด่าง (ค�านวณเป็น NH3)

ร้อยละโดยน�้าหนักน�้ายางข้น

สเถียรภาพต่อการปั่น2 (mechanical stability) วินาที 

ไม่น้อยกว่า

ยางจับก้อน (coagulum) ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ทองแดง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด 

ไม่เกิน

แมงกานีส มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด 

ไม่เกิน

แมกนีเซียม มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด 

ไม่เกิน

ตม (Sludge) ร้อยละโดยน�้าหนัก ไม่เกิน

ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ (VFA number) ไม่เกิน

ค่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH number) ไม่เกิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

61.5

60.0

2.0

ไม่น้อยกว่า

0.60

650

0.05

8

8

50

0.10

0.20

1.0

61.5

60.0

2.0

ไม่เกิน

0.29

650

0.05

8

8

50

0.10

0.20

1.0

61.5

60.0

2.0

ไม่น้อยกว่า

0.30

650

0.05

8

8

50

0.10

0.20

1.0

61.0*   

60.0

1.7

ไม่น้อยกว่า

0.60

650

0.03

8

8

40*

0.10

0.06*

0.7*

61.0*

60.0

1.7

ไม่เกิน

0.29

650

0.03

8

8

40*

0.10

0.06*

0.7*

61.0*

60.0

1.7

0.30-

0.59

650

0.03

8

8

40*

0.10

0.06*

0.7*

65.0

64.0

1.7

ไม่น้อยกว่า

0.55

650

0.03

8

8

40*

0.10

0.06*

0.7*

65.0

64.0

1.7

ไม่เกิน

0.35

650

0.03

8

8

40*

0.10

0.06*

0.7*

ISO 124

ISO 126

     -

ISO 125

ISO 35

ISO 706

ISO 8053

ISO 7780

ข้อ 8.34

ISO 2005

ISO 506

ISO 127

วิธี
ทดสอบ

1ค�านวณจากผลต่างระหว่างปริมาณของแข็งทั้งหมดกับปริมาณเนื้อยางแห้ง, 2เสถียรภาพต่อการปั่น  เป็นค่าที่วัดภายหลัง  21  วันนับจากวันที่ท�า, 3“MA”  หรือ  “XA”  หมายถึง  Medium Ammonia Latex
4ข้อ 8.3 ในมาตรฐาน มอก. 980-2552

*หรือให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย



ยางอนามัย และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ท่ีสร้างความ

มั่นใจ ความปลอดภัยให้กับผู้ริโภคและมีโอกาสในการ

แข่งขันทางการค้าในตลาดโลกสูง โดยเฉพาะจุกนมยาง 

มีแนวโม้มในการหันกลับมาใช้น�้ายางข้นปราศจากสาร

ก่อมะเร็งได้มากข้ึน อีกท้ังปัจจุบันตลาดหมอนยางพารา

ในประเทศไทยมีปริมาณการผลิตสูงมาก และเป็นที่

ต ้องการของตลาดต่างประเทศ การใช้น�้ายางข้นท่ี

ปราศจากสารก่อมะเร็งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการสัมผัส

โดยตรงแต่เชื่อมั่นได้ว่าผู้บริโภคย่อมตระหนักถึงความ

ปลอดภัยต่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง

แน่นอน

เอกสารอ้างอิง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2553. ผลการประเมินผล

 กระทบและเกณฑ์ประสิทธิภาพการผลิตเทียบกับ 

 ค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานของโรงงาน�าร่อง

 ส�าหรับอุตสาหกรรมน�้ายางข้น. โครงการการ

 ส ่งเสริมการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ

 นิเวศน์ในอุตสาหกรรม (MIS for SMI) กระทรวง

 อุตสาหกรรม.

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2548.  

 ม อ ก .  5 3 8 - 2 5 4 8  ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์

 อุตสาหกรรมถุงมือยางปราศจากเชื้อส�าหรับการ

 ศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว. ส�านักงานมาตรฐาน

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวอุตสาหกรรม.
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1 ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
2 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี  กรมวิชาการเกษตร   

ประสิทธิภาพและวิธีการใช้สารเคมีบางชนิด
ต่อการควบคุมโรครากขาวในสวนยาง

 โรครากขาวของยางพาราเกิดจากเชื้อราชั้นสูง

จ�าพวกเห็ด (Basidiomycetes) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Rigidoporus microporus พบแพร่ระบาดและท�าความ

เสียหายแก่พ้ืนที่ปลูกยางในทวีปเอเชีย ได้แก่ประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา และ ไทย ทวีปอาฟริกา

ได้แก่ ไอโวรีโคสท์  กานา ไนจีเรีย กาบอง โรครากขาว

ท�าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สามารถพบต้น

ยางเป็นโรคได้ตั้งแต่ 1-2 ปีแรกปลูก ต้นท่ีเป็นโรคจะ

ยืนต้นตายและเป็นแหล่งเชื้อแพร่กระจายแก่ต้นยางข้าง

เคียงทั้งในแถวและระหว่างแถวต่อไป ท�าให้จ�านวนต้น

ยางและผลผลิตต่อไร่ลดลง มีผลท�าให้สูญเสียรายได้ท้ัง

จากผลผลิตน�้ายางและต้นยาง นอกจากนี้ ยังต้องเสียค่า

ใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการควบคุมและป้องกันโรคอีกด้วย

ในปี 2551-2553 (อารมณ์ และ คณะ, 2554 ก) ได้ส�ารวจ

สวนยางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนท่ีเป็นเฉพาะโรคราก

ทั้งหมดในจ�านวนน้ีเป็นโรครากขาวมากถึงร้อยละ 94.82 

โดยมีความเสียหายและมีบริเวณท่ีเป็นโรครากขาวเฉลี่ย 

0.61ไร่ และ 2.13 บริเวณต่อแปลง ความเสียหาย

(Y=จ�านวนต้น) ของต้นยางเน่ืองจากโรคแต่ละบริเวณ

มากขึ้นตามอายุสวนยาง(X) ดังสมการเลขยกก�าลัง Y 

=1.493X1,026 

 ในการป้องกันก�าจัดโรครากในสวนยางเพ่ือลด

ความรุนแรง ป้องกันการแพร่ลุกลามของโรคในแปลง 

และลดแหล่งเชื้อในแปลงปลูกยางเพื่อมิให้เป็นปัญหาใน

แปลงปลูกใหม่ต่อไปน้ัน สารเคมียังเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ

ที่สุดที่สามารถป้องกัน ก�าจัดและรักษาโรครากได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพและแนะน�าให้ใช้ใน

ปัจจุบัน เช่น ไตรดีมอร์ฟ, ไซโปรโคนาโซล, โปรพิโคนา-

โซล, เฮกซาโคนาโซล และเฟนิโคลนิล (สถาบันวิจัยยาง, 

2553) พบว่า มีจ�าหน่ายในพ้ืนที่น้อยมากและราคาค่อน

ข้างแพง จึงเป็นข้อจ�ากัดท่ีส�าคัญในการจัดการกับโรค

ราก จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีชนิดที่ยัง

ไม่มีในค�าแนะน�าของสถาบันวิจัยยางท้ังในสภาพห้อง

ปฏิบัติการและเรือนทดลอง (อารมณ์ และคณะ, 2554 ข) 

พบว่า สารเคมีมายโคลบิว-ทานิล (Myclobuthanil 

12.5%w/v EC) สามารถยับย้ังเชื้อราได้ 100% ที่ความ

เข้มข้นของสารออกฤทธ์ิเพียง100 ppm. (part per 

million, ส่วนต่อล้านส่วน) และในสภาพแปลงทดลองพบ

ว่า ไซโปรโคนาโซล (Cyproconazole 10%w/v SL) อัตรา 

500 ppm. หรืออัตรามากกว่า 5 เท่าของอัตราท่ีมี

ประสิทธิภาพ 100% ในห้องปฏิบัติการ และ โพรคลอราช 

(Prochloraz 45%w/v EC)  ไตรอะดิมิฟอน (Triadime-

fon 20%w/v EC) ทั้งอัตรา 2,000 และ 5,000 ppm. สาร

ออกฤทธ์ิ หรืออัตรามากกว่า 2 และ 5 เท่าของอัตราที่มี

ประสิทธิภาพ 100% ในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพ

ป้องกันก�าจัดโรครากได้ดีไม่แตกต่างกัน การทดลองนี้จึง

ได้ทดสอบสารเคมี มายโคลบิวทานิล โพรคลอราช 

อารมณ์ โรจน์สุจิตร1, จินตนาพร โคตรสมบัติ2 และ สุธีรา ถาวรรัตน์2
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ไตรอะดิมิฟอน และไซโปรโคนาโซล ในแปลงปลูกโดย

การพัฒนาอัตราและวิธีการใช้สารเคมีท่ีเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและประหยัด ส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์

ในการให้ค�าแนะน�า และถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไป

วิธีการทดลอง
การทดลองที่ 1 

 ท� าการทดลองในแปลงยางเกษตรกรที่  อ . 

กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฏร์ธานี แปลงยางอายุ 8 ปี พ้ืนท่ี

ปลูก 20 ไร่ ลักษณะดินเป็นดินทราย ประวัติแปลงยาง

เดิมเคยเป็นโรครากขาวและการเตรียมแปลงปลูกไม่มี

การก�าจัดตอเดิม พบต้นยางปลูกใหม่เป็นโรครากขาว

รุนแรง มีต้นตายกระจายหลายบริเวณ จากการประเมิน

ในเดือนมิถุนายน 2554 ก่อนการใช้สารเคมีตามกรรมวิธี

ทดลอง พบความเสียหายต้นท่ีตายแล้วและเป็นโรค

จ�านวน 557 ต้น หรือเสียหายร้อยละ 35.8 ของต้นปลูก

ทั้งหมด

 วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely ran-

domized desing)  มี 4 ซ�้า 7 กรรมวิธี ดังนี้ 

 กรรมวิธีที่ 1 สารเคมี โปรคลอราช ผสมน�้าอัตรา 

2,000 ppm. (0.2% a.i.) ราด 3 เดือน/ครั้ง  จ�านวน 5 ครั้ง

 กรรมวิธีที่ 2 สารเคมี ไตรอะดิมิฟอน ผสมน�้าอัตรา 

2,000 ppm. (0.2%a.i.) ราด 6 เดือน/ครั้ง จ�านวน 3 ครั้ง

 กรรมวิธีท่ี 3 สารเคมี มายโคลบิวทานิล ผสมน�้า

อัตรา 250 ppm. (0.025% a.i.) ราด 3เดือน/ครั้ง จ�านวน 

5 ครั้ง

 กรรมวิธีท่ี 4 สารเคมี มายโคลบิวทานิล ผสมน�้า

อัตรา 500 ppm. (0.05% a.i.) ราด 6 เดือน/ครั้ง จ�านวน 

3 ครั้ง 

 กรรมวิธีท่ี 5 สารเคมี  ไซโปรโคนาโซล ผสมน�้า

อัตรา 250 ppm.(0.025%a.i.),3 เดือน/ครั้ง จ�านวน 5 

ครั้ง 

  กรรมวิธีท่ี 6 สารเคมี ไซโปรโคนาโซล ผสมน�้า

อัตรา 500 ppm. (0.05% a.i.) ราด 6 เดือน/ครั้ง จ�านวน 

3 ครั้ง  

 กรรมวิธีที่ 7 ไม่ใช้สารเคมี (ควบคุม) 

การทดลองที่ 2  

 ท�าการทดลองในแปลงยางเกษตรกรที่ อ. ไชยา จ. 

สุราษฏร์ธานี แปลงยางอายุ 2.5 ปี ลักษณะดินปลูกเป็น

ดินร่วนทราย เป็นโรครากขาว จ�านวน 63 จุด กระจาย

ทั่วไป จ�านวนต้นเสียหาย 247 ต้น ในพื้นที่ 15 ไร่ หรือคิด

เป็นความเสียหายร้อยละ 23 เป็นแปลงปลูกแทนยางเดิม

ซึ่งมีประวัติเป็นโรครากขาว และปลูกโดยไม่ก�าจัดตอเดิม

และปลูกในแนวปลูกเดิม 

 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7ซ�้า 7กรรมวิธี 

ดังนี้ คือ   

 กรรมวิธีที่ 1 ไตรอะดิมิฟอน อัตรา 1,000 ppm. 

 กรรมวิธีที่ 2 ไตรอะดิมิฟอน อัตรา 2,000 ppm. 

 กรรมวิธีที่ 3 มายโคลบิวทานิล อัตรา 250 ppm. 

 กรรมวิธีที่ 4 มายโคลบิวทานิล อัตรา 500 ppm. 

 กรรมวิธีที่ 5 ไซโปรโคนาโซล อัตรา 250 ppm.

 กรรมวิธีที่ 6 ไซโปรโคนาโซล อัตรา 500 ppm.  

 กรรมวิธีที่ 7 ไม่ใช้สารเคมี (ควบคุม)

  ใช้สารตามกรรมวิธีทั้งหมด 4 ครั้ง โดย 3 ครั้งแรก

ใช้ความถ่ีในการใช้สารซ�้าทุก 3 เดือน และครั้งสุดท้าย

(ครั้งที่ 4) ราดสารเคมีห่างจากครั้งที่ 3 เป็นเวลา 6 เดือน 

ปริมาตรสารเคมีผสมที่ใช้ 2 ลิตรต่อต้น

การด�าเนินงาน
 1. คัดเลือกต้นยางในแถวที่เป็นโรคและ/หรือต้น

ยางในแถวที่ติดกับแถวยางที่เป็นโรคในบริเวณเดียวกัน

ท�าเป็นการทดลอง 1 ซ�้าๆ ละ 1 บริเวณท่ีเป็นโรค โดยมี

ต้นยางที่จะท�าการศึกษา 3 ลักษณะ คือ

   - ต้นยางท่ีติดกับต้นตาย หรือต้นท่ีแสดงอาการ

โรครากรุนแรง 

   - ต้นยางที่แสดงอาการของโรคบริเวณราก/โคน

ต้น แต่ยังไม่แสดงอาการทางพุ่มใบถัดจากต้นแสดง

อาการรุนแรง

   - ต้นยางปกติที่อยู่ถัดจากต้นที่แสดงอาการโรค

บริเวณราก ยังไม่แสดงอาการทางใบ หรือต้นยางในแถว

ที่ติดกับแถวยางที่เป็นโรค

 2. ขุดดินรอบโคนต้นยางให้เป็นร่อง ลึกและกว้าง

ประมาณ 15x30 เซนติเมตร

 3. ราดสารเคมีที่ผสมด้วยน�้าตามกรรมวิธีรอบโคน
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ภาพที่ 1 การเตรียมต้นยางเพื่อราดสารเคมี

ภาพที่ 2 การเตรียมสารเคมี

ต้นยาง ต้นละ 2 ลิตร (การทดลองที่ 1) และ 3 ลิตร (การ

ทดลองที่ 2) โดยไม่กลบดิน

 
ผลการทดลองและวิจารณ์

แปลงยางอายุ 8 ปี ในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ 

จ. สุราษฎร์ธานี

 ผลของการใช้สารเคมีรักษาและป้องกันโรคราก

ขาวในต้นยางอายุ 8 ปี จากการตรวจสอบผลการใช้สาร

เคมีหลังการราดสารครั้งแรก 9 เดือน โดยวิธีการใช้สาร 

ไตรอะดิมิฟอน 1,000 ppm.,มายโคลบิวทานิล 250 

ppm., ไซโปรโคนาโซล 250 ppm. ใช้สารเคมี 3 เดือน/

ครั้ง จ�านวน 3 ครั้ง และ ไตรอะดิมิฟอน 2,000 ppm., 

มายโคลบิวทานิล 500 ppm., ไซโปรโคนาโซล 500 ppm. 

ใช้สารเคมี 6 เดือน/ครั้ง จ�านวน 2 ครั้ง พบว่า ทุกวิธีการ

สามารถรักษาต้นยางที่เป็นโรคและพบเชื้อราในระดับ

รุนแรงน้อย-ปานกลางได้ดีมากโดย ไตรอะดิมิฟอน 

1,000 ppm., และ ไซโปรโคนาโซล 250 ppm. ใช้สารเคมี 

3 เดือน/ครั้งจ�านวน 3 ครั้ง รักษาต้นยางได้ถึงร้อยละ 

86.7 และ 87.5 ตามล�าดับ ส่วนกรรมวิธีอื่นสามารถ

รักษาได้หมดทุกต้นร้อยละ 100 ในขณะท่ีไม่ใช้สารเคมี 

(ควบคุม) พบว่า เป็นโรครุนแรงมากขึ้นและ/หรือตาย ถึง

ร้อยละ 100 ส่วนในต้นยางท่ีเป็นโรครากขาวรุนแรงซึ่ง

แสดงอาการโรคท่ีทรงพุ่มแล้ว พบว่า ไตรอะดิมิฟอน 

2,000 ppm., มายโคลบิวทานิล 500 ppm. และ ไซโปร-

โคนาโซล 500 ppm. ใช้สารเคมี 6 เดือน/ครั้ง จ�านวน 2 

ครั้ง และ ไซโปรโคนาโซล 250 ppm. ใช้สารเคมี 3 เดือน/

ครั้ง จ�านวน 3 ครั้ง สามารถรักษาต้นยางที่เป็นโรคราก

ขาวรุนแรงได้บางส่วน ร้อยละ 50, 57, 20 และ 43 ตาม

ล�าดับ ส่วนไตรอะดิมิฟอน 1,000 ppm. และ มายโคล-

บิวทานิล 250 ppm., พบว่า ต้นยางที่เป็นโรครากรุนแรง

ตายท้ังหมด เช่นเดียวกับการไม่ใช้สารเคมี (ควบคุม)  
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ส�าหรับประสิทธิภาพในการป้องกันต้นยางข้างเคียงต้นท่ี

พบเชื้อหรือพบโรค ปรากฏว่ามีต้นยางเป็นโรคน้อยมาก

เพียงร้อยละ 8 และ 3.2 ในไซโปรโคนาโซล 250 ppm. ใช้

สารเคมี 3 เดือน/ครั้งจ�านวน 3 ครั้ง และ ไซโปรโคนาโซล 

500 ppm. ใช้สารเคมี 6 เดือน/ครั้ง จ�านวน 2 ครั้ง ตาม

ล�าดับ ในขณะการไม่ใช้สารเคมี (ควบคุม)  พบต้นยาง

เป็นโรคร้อยละ 20 

 เมื่อใช้สารเคมีซ�้ามากขึ้นโดยวิธีการใช้สาร ไตร-

อะดิมิฟอน 1,000 ppm., มายโคลบิวทานิล 250 ppm. 

และ ไซโปรโคนาโซล 250 ppm. ใช้สารเคมี 3 เดือน/ครั้ง

จ�านวน 5 ครั้ง และ ไตรอะดิมิฟอน 2,000 ppm., มาย-

โคลบิวทานิล 500 ppm., ไซโปรโคนาโซล 500 ppm. ใช้

สารเคมี 6 เดือน/ครั้ง จ�านวน 3 ครั้ง จากการตรวจสอบ

ผลการใช้สารเคมีหลังการราดสารครั้งแรก 1 ปี 2 เดือน

แล้ว พบว่าสารเคมีทุกชนิด และทุกอัตราสามารถควบคุม

รักษาและป้องกันโรคได้ดี จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าต้น

ยางสามารถเจริญได้ปกติและกลับมาพบเชื้อและแสดง

อาการโรคน้อยมาก การใช้สารเคมีสามารถรักษาต้นยาง

ที่เป็นโรคเล็กน้อย-ปานกลางได้มากกว่าร้อยละ 70 และ

สามารถป้องกันการลุกลามได้มากกว่าร้อยละ 90 ใน

ขณะท่ีเมื่อไม่ใช้สารเคมีต้นยางปกติท่ีเป็นต้นยางข้าง

เคียง ต้นท่ีพบเชื้อหรือพบโรคปรากฏว่าเป็นโรคและตาย

มากขึ้นถึงร้อยละ 71.4 และ ต้นยางที่เป็นโรคเล็กน้อย-

ปานกลางเป็นโรครุนแรงเพ่ิมข้ึน และหรือตายถึงร้อยละ 

100 แสดงให้เห็นว่าสารเคมีเหล่านี้สามารถรักษาต้นยาง

ที่ เป ็นโรครากขาวรุนแรงมากได้ในระดับหนึ่งและมี

ประสิทธิภาพดีมากในการรักษาต้นยางท่ีเป็นโรคปาน

กลาง-น้อยให้หายเป็นปกติได้ และสามารถป้องกันการ

ลุกลามของโรคได้ดีมาก

ภาพที่ 3 การราดสารเคมี

ภาพที่ 4 การเตรียมต้นยางส�าหรับราดสารเคมีซ�้า
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ตารางที่  1  การใช้สารเคมีกับต้นยางที่เป็นโรคราก แสดงเป็นร้อยละของต้นยางที่ตาย
หรือรุนรงมากขึ้นหลังการใช้สารเคมีกับยางอายุ 8 ปี

1. ไตรอะดิมิฟอน 1,000 ppm.

    (3 เดือน/ครั้ง)

2. ไตรอะดิมิฟอน 2,000 ppm.

    (6 เดือน/ ครั้ง) 

3. มายโคลบิวทานิล  250 ppm.

    (3 เดือน/ครั้ง)

4. มายโคลบิวทานิล 500 ppm 

    (6 เดือน/ครั้ง)

5. ไซโปรโคนาโซล 250  ppm. 

    (3 เดือน/ครั้ง)

6. ไซโปรโคนาโซล 500  ppm. 

    (6 เดือน/ครั้ง)

7. ไม่ใช้สารเคมี (ควบคุม)

 

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

100.0

33.3

0.0

32.5

50.0

0.0

0.0

2.5

100.0

0.0

0.0

7.5

42.9

0.0

0.0

7.5

57.1

12.5

8.0

17.5

80.0

25.0

3.2

15.0

100.0

100.0

20.0

30.0

100.0

33.3

18.8

32.5

50.0

25.0

0.0

5.0

100.0

0.0

0.0

7.5

57.1

11.1

0.0

15.0

57.1

25.o

8.0

17'5

100.0

25.0

9.7

22.5

100.0

100.0

71.4

75.0

กรรมวิธี หลังจากราดสารเคมี
ครั้งแรก 9 เดือน

หลังจากราดสารเคมี
ครั้งแรก 14 เดือน

ระดับความรุนแรง
ก่อนทดลอง

หมายเหตุ : อาการรุนแรงมาก  =  พุ่มใบเหลือง รากเป็นโรค 100% โคนต้นเป็นโรคมากกว่า 50%

       อาการรุนแรงปานกลาง = พุ่มใบปกติ รากเป็นโรคถึงโคนต้น 50% และโคนต้นเป็นโรคมากกว่า 20-50%

       อาการรุนแรงน้อย = พุ่มใบปกติ รากติดเชื้อ เป็นโรคน้อยกว่า 20

                  ปกติ = พุ่มใบปกติ รากและโคนต้นปกติ ไม่มีเชื้อ
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แปลงยางอายุ 2.5 ปี ในพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

 ผลการทดลองในแปลงยางอายุ 2-3 ปี พบว่า สาร

เคมีทุกชนิดและทุกอัตรามีประสิทธิภาพดีมาก ในการ

รักษาต้นยางท่ีเป็นโรคเล็กน้อย-ปานกลาง และพบว่า

สารเคมีมีประสิทธิภาพในการก�าจัดเชื้อราในระบบรากท่ี

เป็นโรค ท�าให้อาการของโรคหายไม่ลุกลามตั้งแต่การใช้

สารเคมี 2 และ 3 ครั้ง หรือหลังการใช้สารเคมีภายใน 9 

เดือน และ 1 ปี จะเห็นว่า มีต้นยางที่เป็นโรครุนแรงมาก

ขึ้น และ/หรือตายเพียงร้อยละ 0-33.3 และ 0-16.7 

เท่านั้น ในขณะท่ีการไม่ใช้สารเคมี มีต้นยางเป็นโรค

รุนแรงมากขึ้น และ/หรือตายไปมากถึง 85.7 (ตารางที่ 2)   

ผลการรักษาต้นยางท่ีแสดงอาการรุนแรงแล้วพบว่าสาร

เคมีสามารถรักษาและฟื้นฟูต้นยางได้บางส่วน จะเห็นว่า

ในช่วงแรกตั้งแต่การใช้สารเคมีเพียง 2  และ 3 ครั้ง หรือ

ภายใน 6 และ 9 เดือน ต้นยางที่เป็นโรครุนแรงตายร้อย

ละ 25-80 และ 50-80 ตามล�าดับ ในขณะที่ในกรรมวิธีที่

ไม่ใช้สารเคมี (ควบคุม) พบว่าภายใน 3 เดือน ต้นยางที่

พบเชื้อและเป็นโรค แสดงอาการรุนแรงมากข้ึนและ

ยืนต้นตายหมดร้อยละ 100 

 แต่อย่างไรก็ตาม ต้นยางท่ีเป็นโรครากรุนแรง

แสดงอาการทางพุ ่มใบแล้วส่วนใหญ่ระบบรากถูก

ท�าลายย่างรุนแรงถึงระบบรากแก้ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีเชื้อ

โรครากแล้ว และแม้จะมีรากใหม่งอกมาทดแทนรากเดิม

ที่ผุพังไปแล้วก็ตาม แต่มักพบต้นยางล้มในภายหลัง ซึ่ง

จะเห็นว่ามีจ�านวนต้นยางตายเพ่ิมในระยะต่อมา (ตาราง

ที่ 2) ส�าหรับต้นยางท่ีเป็นโรครุนแรงเล็กน้อย-ปานกลาง

แล้วพบว่า สารเคมีทุกชนิดสามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อราที่

ท�าลายระบบรากได้ตั้งแต่การใช้สารเคมีครั้งแรก และไม่

พบการพัฒนาการของโรคให้มีความรุนแรงขึ้น ระบบราก

ยางบางส่วนที่ยังไม่ถูกท�าลายจึงสามารถฟื้นฟู ต้นยางจึง

สามารถเจริญและสร้างทรงพุ่มได้เป็นปกติ ส่วนสารเคมี 

โพรคลอราช พบว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่า ไม่สามารถ

ยับยั้งและฆ่าเชื้อราที่ท�าลายระบบรากได้ตั้งแต่การใช้

สารเคมีครั้งแรกจะเห็นว่าผลการใช้สาร 2 ครั้ง ต้นยางที่

แสดงอาการน้อย-ปานกลาง แสดงอาการรุนแรงมากขึ้น 

และตายถึงร้อยละ 75 จึงไม่เหมาะแก่การน�ามาใช้ในการ

ควบคุมโรครากขาว 

สรุปผลการทดลองและการน�าไปใช้
ประโยชน์

 1.สารเคมี ไตรอะดิมิฟอน อัตรา 1,000-2,000 

ppm., มายโคลบิวทานิล อัตรา 250-500 ppm. และ 

ไซโปรโคนาโซล อัตรา 250-500 ppm. มีประสิทธิภาพใน

การยับย้ัง และฆ่าเชื้อราโรครากที่อยู ่ในระบบราก 

สามารถรักษาและฟื้นฟูต้นยางที่เป็นโรครุนแรงน้อย-

ปานกลางได้ดี  ส่วนต้นยางที่เป็นโรครุนแรงที่มีอาการพุ่ม

ใบเหลืองท้ังต้น พบว่า สารเคมีจะมีประสิทธิภาพในการ

ยับย้ังรักษาได้ดี แต่ระบบรากส่วนท่ีถูกท�าลายโดยเชื้อรา

อย่างรุนแรงน้ันไม่สามารถฟื้นฟูอีก ท�าให้ผุและย่อย

สลายไป ต้นที่เป็นโรคมีโอกาสหายเจริญเป็นปกติ หรือ

สามารถยืดอายุต้นยางได้ เนื่องจากสารเคมีกระตุ้นให้ต้น

ยางมีรากงอกมาทดแทน แต่ส่วนมากต้นยางมักล้มและ

ตายในระยะต่อมา เน่ืองจากระบบรากเดิมผุ และไม่ทน

แรงลม 

 2. วิธีการใช้สารเคมีรักษาต้นยางเป็นโรคและ

ป้องกันต้นข้างเคียง ควรขุดดินรอบโคนต้นและราดสาร

เคมีซ�้าอย่งน้อย 2 ครั้ง ทุก 3-6 เดือน และจากนั้นใช้สาร

เคมีซ�้าปีละ 1 ครั้ง จนไม่พบโรค หากในแปลงปลูกมีตอ

ยางเก่า ควรขุดก�าจัดออกเพ่ือลดแหล่งเชื้อ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง แปลงยางอายุน้อยที่ปลูกแทนยางเดิมที่เคยเป็น

โรครากมาก่อน นอกจากน้ี ควรหมั่นตรวจต้นยางอยู่

เสมอ และเอาใจใส่ในการจัดการโรคเมื่อตรวจพบ 

 3. ต้นยางท่ีเป็นโรครุนแรงมากควรตัดต้นและขุด

รากออกไปท�าลายนอกแปลง หรือในกรณีท่ีมีแรงงาน

น้อยและไม่มีเครื่องจักร ควรตัดต้น ขุดดินรอบโคนต้น

แล้วราดสารเคมีเพ่ือก�าจัดเชื้อราที่โคนต้นและระบบราก 

แต่อาจจะไม่สามารถก�าจัดเชื้อได้อย่างสมบรูณ์ในกรณีท่ี

ต้นยางมีระบบรากใหญ่

ค�าขอบคุณ
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเกษตรกรเจ้าของสวนยางท้ัง 

2 แปลงที่ให้ความอนุเคราะห์สวนยางในการศึกษาคร้ังนี้

ขอขอบคุณพนักงานราชการงบพิเศษค ้นคว ้ายาง 

พนักงานจ้างเหมาทุกคนที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยจนส�าเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมายมา ณ ที่นี้ด้วย
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ตารางท่ี 2  ผลการใช้สารเคมี แสดงเป็นร้อยละของต้นยางท่ีตาย/หรือรนุแรงมากขึน้หลงัการใช้สารเคมีและ
ตรวจสอบท่ีอายุหลงัการใช้สารครัง้แรกในช่วงเวลาต่างๆ (ก่อนใช้สารคร้ังต่อไป) กับยางอาย ุ2.5 ปี

1. ไตรอะดิมิฟอน 1,000 ppm.

   

2. ไตรอะดิมิฟอน 2,000 ppm.

     

3.มายโคลบิวทานิล  250 ppm.

   

4. มายโคลบิวทานิล 500 ppm 

   

5. ไซโปรโคนาโซล 250  ppm. 

   

6. ไซโปรโคนาโซล 500  ppm. 

   

7. ไม่ใช้สารเคมี (ควบคุม)

 

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

รุนแรงมาก 

ปานกลาง-น้อย

ปกติ

รวม

50.0

16.7

0.0

20.0

75.0

7.7

0.0

20.0

60.o

0.0

0.0

16.7

50.0

16.7

0.0

9.5

0.0

16.7

0.0

5.0

20.0

22.2

10.0

13.6

100.0

57.1

14.3

41.7

50.0

16.7

0.0

18.8

60.0

0.0

0.0

14.3

80.0

0.0

0.0

22.2

50.0

16.7

16.7

20.0

55.6

0.0

0.0

20.8

80.0

22.2

0.0

26.1

100.0

85.7

28.6

61.9

50.0

16.7

0.0

18.8

60.0

0.0

0.0

14.3

80.0

10.0

0.0

33.3

50.0

16.7

8.3

15.0

75.0

14.3

0.0

30.4

100.0

33.3

0.0

34.8

100.0

85.7

35.7

61.9

25.0

33.3

0.0

0.0

60.0

0.0

0.0

14.3

80.0

10.0

0.0

22.2

50.0

0.0

7.7

9.5

37.5

0.0

0.0

13.0

40.0

22.2

0.0

13.0

100.0

85.7

21.4

50.0

50.0

16.7

16.7

25.0

60.0

0.0

0.0

14.3

80.0

10.0

0.0

27.8

100.0

16.7

16.7

25.0

75.0

42.9

0.0

39.1

100.0

33.3

20.0

34.8

100.0

85.7

42.9

61.9

กรรมวิธี 1 ครั้ง,
3 เดือน

2 ครั้ง,
6 เดือน

3 ครั้ง,
6 เดือน

4 ครั้ง,
2 ปี

4 ครั้ง,
3 ปี

อาการเริ่มต้น

หมายเหตุ : อาการรุนแรงมาก  =  พุ่มใบเหลือง รากเป็นโรค 100% โคนต้นเป็นโรคมากกว่า 50%

       อาการรุนแรงปานกลาง = พุ่มใบปกติ รากเป็นโรคถึงโคนต้น 50% และโคนต้นเป็นโรคมากกว่า 20-50%

       อาการรุนแรงน้อย = พุ่มใบปกติ รากติดเชื้อ เป็นโรคน้อยกว่า 20

                  ปกติ = พุ่มใบปกติ รากและโคนต้นปกติ ไม่มีเชื้อ
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ภาพที่ 5 ผลของการใช้ไซโปรโคนาโซล อัตรา 250 ppm. (ราดสารเคมี 2 ครั้ง) หลังการใช้สารเคมีครั้งแรก 6 เดือน

ภาพที่ 6 ผลของการใช้ไซโปรโคนาโซล อัตรา 250 ppm. ต้นเดียวกัน หลังราดสารเคมีครั้งแรก 2 ปี 3 เดือน
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ภาพที่ 7 ผลของการใช้ไซโปรโคนาโซล อัตรา 500 ppm. (ราดสารเคมี 2 

ครั้ง) หลังการใช้สารเคมีครั้งแรก 6 เดือน

ภาพที่ 8 ผลของการใช้ไซโปรโคนาโซล อัตรา 500 ppm. ต้นเดียวกัน หลัง

ราดสารเคมีครั้งแรก 2 ปี 3 เดือน

ภาพที่ 9 ผลของการใช้ไตรอะดิมิฟอน อัตรา 1,000 ppm. (ราดสารเคมี 2 ครั้ง) หลังการใช้สารเคมีครั้งแรก 6 เดือน
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ภาพที่ 10 ผลของการใช้ไตรอะดิมิฟอน อัตรา 1,000 ppm. ต้นเดียวกัน 

หลังราดสารเคมีครั้งแรก 2 ปี 3 เดือน (ทรงพุ่มสมบรูณ์)

ภาพที่ 11 ผลของการใช้ไตอะดิมิฟอน อัตรา 1,000 ppm. ต้นเดียวกัน หลัง

ราดสารเคมีครั้งแรก 2 ปี 3 เดือน

ภาพท่ี 12 ต้นท่ีเป็นโรครุนแรงมากก่อนใช้สารเคมี ถึงแม้โรคจะหาย แต่

อาจล้มเพราะลม

ภาพที่ 13 ต้นยางแสดงอาการโรคราก และต้นข้างเคียงที่ต้องใช้สารเคมี
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เอกสารอ้างอิง
สถาบันวิจัยยาง.  2553.  อาการผิดปกติของยางพารา.  

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

 พิมพ์ครั้งที่ 2.  82 หน้า

อารมณ์ โรจน์สุจิตร, อุไร จันทรประทิน, พเยาว์ ร่มรื่น-

 สุขารมย์, นริสา จันทร์เรือง, สโรชา กรีธาพล,

 วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์, สุเมธ พฤกษวรุณ, วลัยพร 

 ศศิประภา, ปราโมทย์ ค�าพุทธ และ ประภา 

 พงษ์อุทธา.  2554 ก. ประเมินความสูญเสียทาง

 เศรษฐกิจของยางพาราสาเหตุโรครากขาวในพ้ืนที่

 ปลูกยางของประเทศไทย. หน้า 248-267.  ใน: 

 รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ�าปี 2553 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.

อารมณ์ โรจน์สุจิตร, อุไร จันทรประทิน, พเยาว์ ร่มร่ืน-

 สุขารมย์ และ บุญปิยะธิดา แคล่วคล่อง. 2554 ข.  

 ประสิทธิภาพของสารเคมีในท ้องถ่ินต ่อการ

 ป้องกันและควบคุมโรครากขาว. หน้า 268-281. 

 ใน: รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ�าปี 2553 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.

ภาพที่ 14 หลังการราดด้วยสารเคมี ต้นยางส่วนใหญ่มีรากใหม่งอกออกมาตรงบริเวณแผลเก่า  ส่วนบริเวณที่เป็นโรคจะผุ (หลังราด 6 เดือน)
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       "กำ�จัดแหล่งอ�ห�ร

                         ปรับลดเชื้อร�

                                       ยับยั้งรักษ�

                                               ใส่ใจพัฒน�

                                        สวนย�งพ้นภัย"

โรคร�กข�ว
มะเร็งร้�ยในสวนย�ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย



       "กำ�จัดแหล่งอ�ห�ร

                         ปรับลดเชื้อร�

                                       ยับยั้งรักษ�

                                               ใส่ใจพัฒน�

                                        สวนย�งพ้นภัย"

 ปัจจุบันเกษตรกรทางภาคอีสานและภาคเหนือ

นิยมผลิตยางก้อนถ้วย เนื่องจากใช้น�้าน้อย ประหยัด

แรงงาน มีเวลาในการท�ากิจกรรมอื่น ต้นทุนการผลิตต�่า 

ยางก้อนถ้วยนับว่าเป็นวัตถุดิบยางข้ันต้นท่ีใช้ในการผลิต

ยางแท่ง โดยมีปริมาณการผลิตทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและภาคเหนือ 386,173 ตัน และ 55,375 ตัน 

(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) หรือร้อยละ 75 

และ 70 ตามล�าดับ ของผลผลิตยางทั้งหมด อย่างไร-

ก็ตาม ผู้ประกอบการผลิตยางแท่งหลายรายมักประสบ

ปัญหาเรื่องคุณภาพยางก้อนถ้วยที่ไม่สม�่าเสมอ ส่งผลต่อ

การน�ายางแท่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะล้อ

ยางพาหนะ สาเหตุจากการใช้สารจับตัวยางชนิดอื่นที่

ไม่ใช่กรดฟอร์มิกในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นกรดซัลฟิวริก 

เกลือแคลเซียมคลอไรด์ กรดที่อ้างว่าเป็นกรดอินทรีย์ 

กรดชีวภาพ กรดออร์แกนิค น�้าส้มควันไม้ น�้าหมักชีวภาพ 

เป็นต้น

ภัยมืดของสารจับตัวยาง
 สารจับตัวยางท่ีจ�าหน่ายในภาคอีสานและภาค

เหนือมีมากกว่า 30 ชนิด บางชนิดใช้สัญลักษณ์เดียวกัน

แต่สีของสารละลายแตกต่างกัน มีตั้งแต่ใสไม่มีสี สี

เหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม สีด�า เป็นต้น บางชนิดยี่ห้อ

เดียวกันแต่มีฉลากระบุส�าหรับท�ายางก้อนถ้วยบ้าง ท�า

ยางแผ่นบ้าง มีทั้งระบุและไม่ระบุถึงวิธีการใช้งาน มีท้ัง

ใช้โดยตรงและต้องเจือจางน�้า ทั้งหมดจะไม่ระบุชนิดของ

กรด ไม่ระบุวันเดือนปี ที่หมดอายุ ยกเว้นกรดฟอร์มิกที่จะ

ระบุชื่อว่า “ฟอร์มิก” จากการส�ารวจพบว่าเกษตรกรทาง

ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ภัยมืดของสารจับตัวยางก้อนถ้วย สร้างความ
เสียหายต่อคุณภาพยางไทย

ภาคอีสานมีปริมาณการใช้กรดซัลฟิวริกถึงร้อยละ 60 

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช ้กรดฟอร ์มิก จนท�าให ้ผู ้

ประกอบการยางแท่งกังวลว่าผู้ผลิตยางล้ออาจสั่งยกเลิก

ออเดอร์ยางอีสาน เนื่องจากปริมาณซัลเฟตตกค้างใน

ยางสูงจนกลายเป็นปัญหาใหม่ท่ีกระทบต่ออุตสาหกรรม

ยาง นอกจากน้ี การใช้กรดดังกล่าวยังก่อมลพิษต่อ

สุขภาพของแรงงานตามสวนยางและสถานที่รับซื้อ รวม

ถึงปัญหาน�้ายางเหม็นไหลลงตามถนน จนสร้างความ

เดือดร้อนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและชุมชน

 

สารจับตัวยางที่มีส่วนผสมกรดซัลฟิวริก
 กรดซัลฟิวริกมีจ�าหน่ายกันมากทางภาคอีสาน 

ส่วนใหญ่มักเป็นสารปลอมปนสารเคมีชนิดอื่นลงไปด้วย 

สารปลอมปนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของยาง

ก้อนถ้วยท่ีน�าไปผลิตเป็นยางแท่งแทบทั้งสิ้น โดยพบว่า

สารจับตัวท่ีจ�าหน่ายในรูปสารละลายมักจะอ้างชื่อต่าง ๆ 

นานา เช่น กรดออร์แกนิค กรดชีวภาพ กรดซุปเปอร์

ชีวภาพ กรดอินทรีย์ กรดสู้ฝน ท�าให้เกษตรกรหลงเชื่อถึง

ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม จากการศึกษา

พบว่าสารจับตัวตามท่ีอ้างมีส่วนผสมของเน้ือกรดซัลฟิว-

ริก ร้อยละ 8 – 25 นอกจากนี้ ยังพบองค์ประกอบของ

เกลือแคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมอีกด้วย ส่งผล

ให้ยางมีความยืดหยุ่นต�่าลง ยางแข็ง ค่าความหนืดสูง 

ยางเสื่อมสภาพเร็ว ทั้งยังท�าให้ยางคล�้า ผิวหน้าเย้ิม 

ปริมาณความชื้นมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานที่ระบุ ย่ิงน�า

สารปลอมปนต่าง ๆ เหล่าน้ีไปผลิตเป็นยางแผ่นดิบจะ

เห็นผลชัดเจนขึ้นคือ ยางจะย้วยและอ่อนตัว ไม่สามารถ

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
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จัดเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีได้ ข้อดีของกรดซัลฟิวริกมี

ข้อเดียวคือยางจับตัวเร็วภายใน 30 นาที นอกนั้นเป็นข้อ

เสียของกรดซัลฟิวริกทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการท�า

ยางก้อนถ้วยเกษตรกรจะต้องหยอดน�้ากรดลงในถ้วย

รองรับน�้ายาง การใช้กรดซัลฟิวริกท่ีเป็นกรดแก่แม้ว่าจะ

เจือจางแล้วก็ตาม โอกาสท่ีไอของน�้ากรดไปสัมผัสกับ

หน้ากรีดหรือกระเด็นไปโดนหน้ากรีด จะท�าให้หน้ากรีดมี

สีคล�้า และมีโอกาสที่จะเกิดอาการเปลือกแห้ง ส่งผลให้

ต้นยางมีอายุกรีดได้สั้นลง

 ยกตัวอย ่างสารออร ์แกนิคย่ีห ้อหน่ึงระบุว ่า 

"สามารถใช้แทนกรดน�้าส้มได้เป็นอย่างดี มีราคาถูกกว่า 

ปลอดภัยกว่า น�้ายางสามารถจับตัวแข็งตัวไวกว่า ก้อน

ยางสีสวย ไม่ติดก้นถ้วย ไม่มีกลิ่นของสารระเหยที่รุนแรง

กับจมูก ไม่แสบคันเมื่อสัมผัส ขี้ยางไม่มีกลิ่นเหม็น"  จาก

การศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบของกรดซัลฟิวริกเป็น

หลัก นอกจากน้ี ยังประกอบด้วยกรดอะซีติกในปริมาณ

เล็กน้อย และกรดฟอร์มิกในปริมาณท่ีน้อยมาก และเมื่อ

ทดลองใช้กรดออร์แกนิคตามที่อ้างเปรียบเทียบกับการ

ใช้กรดฟอร์มิกเกรดทางการค้าในยางก้อนถ้วยพบว่า ยาง

แห้งช้า เหนียวเย้ิมที่ผิวของก้อนยาง    และเมื่อทดลองน�า

มาผลิตยางแผ่น ยางท่ีใช้กรดออร์แกนิคจะมีสมบัติทาง

กายภาพต�่ากว่ามาตรฐานยางแท่ง STR 20 โดยเฉพาะ

ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) ต�่ากว่าการใช้กรดฟอร์มิก

ประมาณ 10 หน่วย มีค่าความหนืดต�่ากว่าประมาณ 20 

หน่วย และมีปริมาณความชื้นท่ีเกินกว่ามาตรฐานท่ีระบุ

ในมาตรการยางแท่ง STR นอกจากนี้ ยังไม่มีความ

สามารถในการดึงปริมาณแคลเซียมออกจากเนื้อยาง

ทั้ง ๆ  กรดออร์แกนิคตามที่อ้างพบว่า มีแคลเซียมเป็นองค์

ประกอบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพเร็วข้ึน

กว่าปกติ และสีของยางก้อนถ้วยยังคงขาวขุ่นท้ัง ๆ ที่ตั้ง

ทิ้งไว้นานนับเดือน ท�าให้ยางแผ่นดิบที่ใช้กรดออร์แกนิค

ชนิดนี้ในการจับตัวยาง เนื้อยางไม่แข็งแรง  แผ่นยางเกิด

การย้อยตัว ซึ่งสรุปได้ว่าไม่แนะน�าให้ใช้กรดออร์แกนิค

ตามที่อ้างในการผลิตยางดิบทุกประเภท รวมทั้งสารอื่น ๆ 

ที่มักพบท้ังในรูปสารละลายและท่ีเป็นผง ส่งผลต่อ

การน�ายางก้อนถ้วยไปผลิตเป็นยางแท่ง โดยเฉพาะสาร

ซัลเฟตท่ีตกค้างก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระบวนการ

ผลิตท�าให้เครื่องจักรสึกกร่อนเร็วข้ึน ใช้พลังงานสูงขึ้น 

ส่วนน�้าเสียที่เกิดขึ้นมีสีคล�้ายากต่อการบ�าบัดและส่ง

กลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากยาง

แห้งที่ท�าให้เกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น 

น�้าหมักชีวภาพ และ น�้าส้มควันไม้
 สถาบันวิจัยยาง ได้ก�าหนดมาตรฐานยางแผ่นดิบ

คุณภาพดี ด้วยกรรมวิธีท่ีใช้กรดอินทรีย์ท่ีสลายตัวง่าย 

เช่น กรดฟอร์มิก ในการจับตัวยางเพื่อให้ได้ยางแผ่นที่มีสี

สวย ไม่มีสารตกค้างในแผ่นยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ท�ายางแผ่นให้มีความสะอาดนั้นจะต้องพิถีพิถันในขั้น

ตอนการกรอง การใช้น�้าสะอาด แต่การท�ายางแผ่นดิบ

ของเกษตรกรบางรายพบว่า มีการใช้สารท่ีสกัดจาก

ธรรมชาติหรือสารชีวภาพ เช่น น�้าส้มควันไม้ และ น�้า

หมักชีวภาพ  ทดแทนการใช้กรดในการจับตัว  โดยมี

รายงานว่าน�้าส้มควันไม้สามารถยับย้ังเชื้อราได้ ส่วนน�้า

หมักชีวภาพมีความเป็นกรดสูงใช้จับตัวยางได้เช่นกัน 

ท�าให้มีผู้ประกอบการหลายรายจ�าหน่ายท้ังน�้าส้มควันไม้

และน�้าหมักชีวภาพเพ่ือน�ามาใช้จับตัวยางก้อนถ้วย โดย

ให้เหตุผลว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีกลิ่น ยางไม่ขึ้นรา จับตัวเร็ว

 มีการใช้น�้าหมักชีวภาพท้ังในการผลิตยางแผ่นดิบ

และยางก้อนถ้วย โดยพบว่าระยะเวลาการจับตัวขึ้นอยู่

กับปริมาณของน�้าหมักชีวภาพที่ใช้ หากใช้ในปริมาณ

มากสามารถจับตัวได้เร็วข้ึน แต่ยางแผ่นดิบท่ีได้จะมีสี

คล�้ามาก เมื่อน�าไปจัดชั้นยางจะได้ยางแผ่นคุณภาพคละ 

และจากการทดลองน�าน�้าหมักชีวภาพผลิตยางก้อนถ้วย

จะต้องใส่ในปริมาณมากถึง 50  มิลลิลิตร  ยางจะจับตัว

ได้อย่างสมบูรณ์ ก้อนยางสีคล�้า เมื่อน�าไปผลิตเป็นยาง

แท่งจัดได้ยางแท่งชั้น STR 20 หากเปรียบเทียบกับยาง

ก้อนถ้วยคุณภาพดีจะสามารถจัดเป็นชั้น STR 10 ได้ จึง

ไม่แนะน�าให้ใช้

 ส่วนมากเกษตรกรมักใช้น�้าส้มควันไม้ในการท�า

ยางแผ่นเนื่องจากคิดว่าแผ่นยางไม่ขึ้นรา แต่จากการ

ศึกษาการใช้น�้าส้มควันไม้ ทั้งใส่ จุ่ม  แช่ ในยางแผ่นดิบ 

พบว่า ไม่สามารถยับย้ังเชื้อราได้ทุกกรณี ยางแผ่นดิบที่

ได้จัดเป็นคุณภาพคละ โดยมีปริมาณสิ่งสกปรกในแผ่น

ยางมากกว่ายางแผ่นดิบท่ีจับตัวด้วยกรดฟอร์มิกทั้งยัง

ท�าให้ยางแผ่นมีสีคล�้า ด่าง ด�า การใช้น�้าส้มควันไม้จับตัว
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ในปริมาณที่มากเกินพอจะเสียค่าใช้จ่ายในการท�ายาง

แผ่นเพิ่มขึ้น น�้าส้มควันไม้ 1  ลิตร ราคา 100 บาท หาก

เกษตรกรใส่ในอัตรา 90 มิลลิลิตร ต่อน�้าหนักยางแผ่น 1 

กิโลกรัม จะเสียค่าใช้จ่ายในการท�ายางแผ่นถึง 9 บาทต่อ

กิโลกรัม ขณะที่ใส่กรดฟอร์มิก 1 ลิตร ราคา 50 บาท มี

ต้นทุนการใช้กรดไม่เกิน  0.32 บาทต่อกิโลกรัม  ดังน้ัน

การผลิตยางแผ่นดิบจึงไม่แนะน�าให้ใส่น�้าส้มควันไม้ 

นอกจากจะส่งผลต่อสมบัติยางแผ่นดิบ แล้วยังท�าให้

ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการจับตัวด้วยกรดอีกด้วย 

เกลือแคลเซียม
 เกลือที่มักจ�าหน่ายเพ่ือจับตัวยางก้อนถ้วยมักอยู่

ในรูปแคลเซียมคลอไรด์ โดยโฆษณาข้างขวดว่าได้น�้า

หนักดี เป็นสูตรสู้ฝน ยางจับตัวดี เป็นต้น ท�าให้เกษตรกร

บางรายหลงเชื่อใช้เกลือชนิดน้ีแทนกรดฟอร์มิก จากการ

ศึกษาพบว่า ยางท่ีจับตัวด้วยแคลเซียมคลอไรด์จะแข็ง

กระด้าง ขาดความยืดหยุ่น ผิวหน้าก้อนยางเหนียวเยิ้ม สี

ด�า คล�้า หลังจากที่ตั้งทิ้งไว้นานกว่า 7 วัน พบว่า ก้อนยาง

มีสีคล�้ามากขึ้นและผิวหน้ายังคงเหนียวเย้ิม  ขณะท่ียาง

ก้อนที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิกจะได้เนื้อยางที่จับตัวแน่น

สมบูรณ์ ความยืดหยุ่นดี นอกจากน้ี ผลการทดสอบ

สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับมาตรฐานยาง

แท่ง STR 10 พบว่า ยางก้อนถ้วยที่ใส่เกลือแคลเซียม

คลอไรด์มีปริมาณความช้ืนสูงมาก ปริมาณความอ่อนตัว

เริ่มแรก และดัชนีความอ่อนตัวต�่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งบ่งชี้

ถึงยางขาดความยืดหยุ่น ท�าให้ยางมีลักษณะเปื่อยยุ่ย 

ขาดความคงทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าความหนืดต�่ามาก

แสดงถึงโมเลกุลยางถูกท�าลาย อย่างไรก็ตาม ผลการ

ทดสอบสมบัติการคงรูปเป็นข้อแสดงให้เห็นชัดเจนย่ิงขึ้น

ว่ายางก้อนถ้วยท่ีจับตัวด้วยเกลือแคลเซียมคลอไรด์มีค่า

ความทนแรงดึง การทนต่อแรงยืดจนขาด ท้ังก่อนบ่มเร่ง

และหลังบ่มเร่ง ต�่ากว่ายางก้อนท่ีใช้กรดฟอร์มิกในการ

จับตัวมาก ส่งผลให้ค่าความหนืดต�่า ซึ่งมีผลกระทบ

โดยตรงต่อการน�ายางเหล่าน้ีไปท�าเป็นผลิตภัณฑ์และก่อ

ให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตและมีผล

กระทบโดยตรงต่อผู้ที่น�ายางไปใช้

กรดฟอร์มิกตามค�าแนะน�า
 สถาบันวิจัยยางได้แนะน�าให้ใช้กรดฟอร์มิกหรือที่

เรียกกรดมดเป็นสารจับตัวยาง เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์

ที่ระเหยได้ง่าย มีสูตรโครงสร้างทางเคมีคือ HCOOH มี

คาร์บอนเพียงตัวเดียว จึงนับว่าเป็นกรดอ่อนท่ีมีความ

แรงของกรดไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรดชนิดอื่น 

ในทางการค้ามีความเข้มข้น 94% หรือ 90% ขึ้นอยู่กับ

บริษัทผู้ผลิต นับว่ากรดฟอร์มิกเป็นกรดอินทรีย์ชนิดเดียว

ที่จับตัวยางได้อย่างสมบูรณ์ เนื้อยางมีความยืดหยุ่นดี

ซึ่งเป็นสมบัติท่ีส�าคัญท่ีสุดของยางธรรมชาติ อีกท้ังไม่ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ตกค้างในยาง มีความ

ปลอดภัยค่อนข้างสูง 

 ในวงการอุตสาหกรรมด้านยางพารา กรดฟอร์มิก

เป็นสารจับตัวยางใช้ในการผลิตยางแผ่นดิบ ยางก้อน

ถ้วย และยางแท่ง STR 5L สามารถจับตัวสมบูรณ์ได้

ภายใน 45 นาที สีของยางที่แห้งแล้วเหลืองสวย ไม่คล�้า 

ยางแห้งเร็ว  ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่ยังพบเกษตรกร

รายย่อยยังคงใช้กรดซัลฟิวริก หรือท่ีเรียกกรดก�ามะถัน

ในการท�ายางแผ่น ซึ่งกรดชนิดน้ีเป็นกรดแก่ค่อนข้าง

อันตราย มีกลิ่นเหม็นแสบจมูก หากจะใช้ในการท�ายาง

ก้อนถ้วยจะส่งผลกระทบต่อหน้ากรีด เกิดสีด�าคล�้า 

เพราะไอของกรดมีเกลือซัลเฟตจะเปลี่ยนสภาพเป็น

ซัลไฟด์ท่ีมีสีคล�้า และยังพบว่าเกษตรกรมักใช้ในอัตรา

ที่มากกว่าก�าหนดซึ่งส่งผลให้แผ่นยางมีสีคล�้า เกิดฟอง

อากาศ แผ่นยางเหนียว แห้งช้า เน้ือแข็งกระด้าง  โดย

เฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเกษตรกรน�ายางไปตากแดด ย่ิงท�าให้

ยางเสื่อมคุณภาพเร็วข้ึนจัดเป็นยางคุณภาพคละ ซึ่งขาย

ได้ราคาต�่ากว่ายางคุณภาพดีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.20 บาท 

ส�าหรับต้นทุนของกรดฟอร์มิกอยู่ที่ 0.32 บาทต่อกิโลกรัม 

ในขณะท่ีกรดซัลฟิวริกมีต้นทุนไม่เกิน 0.15 บาทต่อ

กิโลกรัม ในท้องตลาดมักพบสารละลายกรดซัลฟิวริกที่

เจือจางแล้วเข้มข้น 5 - 10% พร้อมใช้บรรจุในขวดขนาด 

750 ซีซี ราคาจ�าหน่ายขวดละ 15-20 บาท หากจะเปรียบ

เทียบกับกรดฟอร์มิก เกรดทางการค้าแล้ว พบว่ามีราคา

สูงกว่าถึง 5 เท่าเลยทีเดียว 

กรดอะซีติก
 กรดอะซีติกหรือท่ีเรียกกรดน�้าส้ม สามารถจับตัว
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ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานยางแท่งของยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก
เปรียบเทียบกับกรดซัลฟิวริกและสารชนิดอื่น

ฟอร์มิกแนะน�า

ฟอร์มิก ยี่ห้อ1

ฟอร์มิก+

CaCl
2 
ยี่ห้อ 2

ฟอร์มิก+

CaCl
2 
ยี่ห้อ 3

ซัลฟิวริก ยี่ห้อ 1

ซัลฟิวริก ยี่ห้อ 2

ซัลฟิวริก ยี่ห้อ 3

ซัลฟิวริก ยี่ห้อ 4

น�้าส้มควันไม้

น�้าหมักชีวภาพ

มาตรฐาน 

STR 10  

0.005

0.010

0.015

0.025

0.008

0.016

0.009

0.006

0.041

0.025

ไม่เกิน 

0.080

0.38

0.41

1.29

1.18

1.62

1.40

1.07

1.32

0.34

0.47

ไม่เกิน 

0.50

0.47

0.44

0.56

0.52

0.44

0.47

0.45

0.57

0.51

0.52

ไม่เกิน 

0.60

0.47

0.46

0.44

0.43

0.55

0.55

0.42

0.53

0.46

0.45

ไม่เกิน 

0.60

50.0

46.0

48.5

50.0

21.0

22.0

50.0

31.0

48.4

46.7

ไม่ต�่า

กว่า 30

68.01

69.57

28.56

26.56

50.00

56.82

59.00

87.10

62.10

64.60

ไม่ต�่า

กว่า 30

85.7

78.7

82.3

82.8

42.0

59.0

85.1

47.0

80.8

82.3

ไม่ระบุ

ชนิดของ
สารจับตัว

ปริมาณ
สิ่งสกปรก

(%)

ปริมาณ
สิ่งระเหย

(%)

ปริมาณ
เถ้า
(%)

ปริมาณ
ไนโตรเจน

(%)

ความอ่อน
ตัวยางเริ่ม
แรก (Po)

ดัชนีความ
อ่อนตัว
(PRI)

ความหนืดมูนนี
(ML1+4) 100oC

ยางได้เช่นกัน แต่กรดชนิดนี้เป็นกรดอ่อนกว่ากรดฟอร์มิก 

มีกลิ่นฉุน กรดอะซีติกทางการค้าความเข้มข้น 99.85% 

แกลลอนขนาด 30 กิโลกรัม  ราคา 900 บาท ส่วนกรด

ฟอร์มิก ความเข้มข้น 94% แกลลอนขนาด 35 กิโลกรัม 

ราคา 1,300 บาท แต่ในการท�าแผ่นต้องใช้ปริมาตรของ

กรดอะซีติกมากกว่าฟอร์มิกถึง 2 เท่า จึงท�าให้ต้นทุนการ

ผลิตสูงกว่าและในการจับตัวยางยังต้องใช้ระยะเวลาการ

จับตัวนานกว่า ซึ่งหากเกษตรกรจะใช้ระยะเวลาในการ

จับตัวเท่ากับที่เคยใช้กรดฟอร์มิกจับตัวยางแล้วเนื้อยาง

จะจับตัวไม่สมบูรณ์ น�้าเซรั่มยังคงขาวขุ่นจะได้เนื้อยาง

อ่อน ส่วนสีของแผ่นจะมีสีเหลืองใสเช่นเดียวกับฟอร์มิก

ส่วนความยืดหยุ่นต�่ากว่าฟอร์มิก และน�้าเสียที่เกิดจาก

การใช้กรดอะซีติกมีกลิ่นเหม็นฉุนจากกรดน�้าส้มที่ยังคง

ตกค้างอยู่  

สรุปและข้อเสนอแนะ
 กรดฟอร์มิก เป็นสารจับตัวยางที่ดีที่สุดส�าหรับท�า

ยางทุกชนิดเน่ืองจากเป ็นกรดอินทรีย ์ ท่ีระเหยง ่าย 

ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม สามารถจับตัวสมบูรณ์

ไม่เกิน 1 ชั่วโมง เนื้อยางมีความยืดหยุ่นดี สีสวย เหมาะ

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด 

 กรดอะซีติก ถึงแม้ว่าจะเป็นกรดอ่อน แต่มีกลิ่นฉุน 
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ใช้ระยะเวลาการจับตัวท่ีนานกว่า มีราคาแพงกว่ากรด

ฟอร์มิค

 กรดซัลฟิวริก เป็นกรดอนินทรีย์ จัดว่าเป็นกรดแก่ที่

อันตราย มีปริมาณซัลเฟตตกค้างในยางก้อนถ้วยมาก 

ยากต่อการสลายตัว ถึงแม้ว่าจะจับตัวยางได้เร็วกว่ากรด

ชนิดอื่นแต่ท�าให้ยางรัดตัวแน่น แข็ง ปริมาณความชื้นใน

ยางสูงจากปริมาณซัลเฟตที่ดูดความชื้นจากอากาศ ยาง

จึงเหนียวเย้ิมและมีสีคล�้า ในทางการค้ามักมีการเติม

เกลือแคลเซียมคลอไรด์จึงท�าให้ยางมีความยืดหยุ่นต�่า 

สร ้างความเสียหายอย ่างมากต ่อผลิตภัณฑ ์และ

เครื่องจักรที่สึกกร่อนเร็วอีกทั้งตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

 น�้าส้มควันไม้และน�้าหมักชีวภาพ ถึงแม้ว่าจะเป็น

สารที่สกัดจากธรรมชาติมีฤทธ์ิเป็นกรด แต่ก็ส่งผลต่อ

สมบัติทางกายภาพของยาง ท�าให้มีปริมาณสิ่งสกปรกใน

ยางสูง ความหนืดสูง และมีต้นทุนการผลิตมากกว่ากรด

ฟอร์มิก

 เกลือแคลเซียมคลอไรด์ ท�าให้ก้อนยางเหนียวเย้ิม 

สีด�าคล�้า ยางแข็งกระด้าง ความหนืดสูง ความต้านทาน

ต่อการเสื่อมสภาพต�่า ปริมาณความชื้นสูง หากน�าไป

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องใช้พลังงานในการบดยางสูง 

โอกาสท่ีบดผสมยางกับสารเคมียาก และได้ผลิตภัณฑ์

ยางที่มีคุณภาพต�่า 

 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการซื้อสารจับตัวยางควร

ศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีและความเข้มข้นที่ระบุ

ข้างขวดเท่านั้น แต่หากไม่มีก็ไม่ควรใช้และหันไปใช้กรด

ฟอร์มิกซึ่งจะระบุชื่อ ความเข้มข้นอย่างชัดเจน  และจาก

การท่ีใช้สารจับตัวยางชนิดท่ีไม่เหมาะสมจะส่งผลกระ

ทบต่อการน�ายางก ้อนถ้วยไปแปรรูปยางแท่งและ

ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะ

ที่มีปริมาณการใช้จากยางแห้งมากที่สุด และควรช่วยกัน

รณรงค์มาใช้กรดฟอร์มิกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่ามีสารจับ

ตัวยางที่มีราคาถูกกว่าและคุณภาพดีกว่า นอกจากน้ี 

ควรนึกถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีขึ้นชื่อว่าเป็นผู้

ผลิตและจ�าหน่ายยางที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. สืบค้นจาก: www.

 oae.go.th/  [4 กันยายน 2559]
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1. โรงงานผู้ผลิตยางล้อไม่รับซื้อ
2. ได้ยางคุณภาพต�่า
3. ท�าให้เครื่องจักรเสียหาย
4. หน้ากรีดยางเสียหาย
5. อันตรายต่อสุขภาพ
6. สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลได้ที่
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2579-1576 ต่อ 301, 
  0-2940-6653 

1. เป็นที่ต้องการของโรงงาน
2. ได้ยางคุณภาพดี
3. ไม่ท�าให้เครื่องจักรเสียหาย
4. ไม่กระทบต่อหน้ากรีดยาง
5. ไม่กระทบต่อสุขภาพ
6. ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

✘ ✔

ใช้กรดซัลฟิวริกในการท�ายางก้อนถ้วย

ซัลฟิวริก ฟอร์มิก



 

กระบวนการไกลคอลิซิสในเซลล์ท่อน�้ายาง

93/75 นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

ภัทธาวุธ  จิวตระกูล

 การที่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตน�้ายางจากต้นยาง

ได้ตลอดไป ไม่มีวันหมด ตราบเท่าท่ีเปลือกของต้นยาง

ยังคงเจริญเติบโตได้ตามปกติ ทั้งนี้เพราะเซลล์ท่อน�้ายาง

ที่มีอยู่จ�านวนมากในบริเวณชั้นเปลือกอ่อน จะท�าหน้าท่ี

เสมือนโรงงานงานผลิตยาง โดยท่ีตัวโรงงานสามารถ

ผลิตยางชดเชยส่วนท่ีถูกเก็บเก่ียวออกไปในแต่ละครั้ง

กรีดได้ การที่เป็นเช่นน้ีได้ เน่ืองจากต้นยางเมื่อได้รับสาร

อาหารจากใบ ผ่านทางขบวนการการสังเคราะห์แสง 

และจากทางราก โดยการดูดน�้าและธาตุอาหารต่างๆ 

สารอาหารเหล ่านี้ เมื่ออยู ่ในเซลล์ท ่อน�้ายางจะถูก

เปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการที่เรียกว่า เมตาบอลิสม 

(Metabolism) ให้กลับกลายเป็นยางได้

 โดยหลักการแล้ว เมตาบอลิสม เป็นกระบวนการที่

ประกอบด้วยปฏิกิริยาเคมีต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในเซลล์ 

อุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในขบวนการเม-

ตาบอลิสม ได้แก่ เอ็นไซม์ ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่า เมตา-

บอลิสม คือ กระบวนการปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอ็นไซม์ เพื่อ

น�าเอาพลังงานและสสารจากสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อพืช โดยการเปลี่ยนให้เป็นปัจจัย 3 อย่าง 

ได้แก่  ก. พลังงานชีวเคมี (Biochemical energy) ข. 

อีเลคตรอน (Electron) และ ค. สารต้นตอส�าหรับการ

สังเคราะห์ (Biosynthetic precursor)

 เมตาบอลิสม ประกอบด้วยกระบวนการคะตาบอ-

ลิสม (Catabolism) ซึ่งท�าลายโมเลกุลใหญ่ หรือสห-

โมเลกุล ให้เป็นโมเลกุลเล็ก เพ่ือป้อนให้กับกระบวน

การอะนาบอลิสม (Anabolism) เพ่ือสร้างโมเลกุลใหญ่

ในตัวของสิ่งมีชีวิตต่อไป

 ส�าหรับยางพารา สามารถแบ่งวิถีของกระบวนการ

เมตาบอลิสมออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ (ภาพที่ 1) คือ

 1. กระบวนการคะตาบอลิสมเพ่ือสลายน�้าตาล

ซูโครส (Sucrose) ซึ่งเป็นโมเลกุลตั้งต้นในการผลิตสาร 3 

ชนิด ได้แก่ ก. อะซิเตท (Acetate) หรือ Acetly CoA ซึ่ง

เป็นสารตั้งต้นของโพลิเมอร์ ข. พลังงานในรูปของ ATP 

(Adenosine triphosphate) และ ค. สารน�าอีเล็คตรอน 

(NADPH) ซึ่งขาดไม่ได้ส�าหรับการสังเคราะห์ยางเช่นกัน 

รายละเอียดบางส่วนของเรื่องนี้จะได้กล่าวในบทความนี้

 2. กระบวนการอะนาบอลิสม เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

ของการสังเคราะห์ Cis-polyisoprene จากอะซิเตท (หรือ 

Acetyl CoA) ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในวารสาร

ยางพาราฉบับต่อไป

ขั้นตอนของกระบวนการไกลคอลิซิส
 น�้าตาลซูโครส เมื่อถูกสร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์

แสง จะแพร่กระจายไปยังเนื้อเย่ือส่วนต่างๆของพืช โดย

เฉพาะอย่างย่ิงส่วนที่เรียกว่า ‘Sink’ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมี

กิจกรรมของเมตาบอลิสมสูง ตัวอย่างของ Sink ท่ีเห็น

เด่นชัด เช่น ส่วนของ Apical meristem ที่ก�าลังเจริญ

เติบโต ส่วนของผล และ เมล็ด เป็นต้น ส�าหรับต้นยางที่

อยู่ในช่วงเก็บเก่ียวน�้ายาง บริเวณท่ีมีการสร้างยางข้ึนมา

ชดเชยส่วนที่ถูกกรีดออกไป จัดว่าเป็น Sink ที่มีความ

ส�าคัญในระดับต้นๆ

 กระบวนการไกลคอลิซิสในเซลล์ท่อน�้ายางซึ่งเกิด

ขึ้นในไซโตปลาสม (Cytoplasm) สามารถแบ่งออกได้

เป็น 4 ขั้นตอน (ภาพที่ 2) คือ
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 ตอนท่ีหน่ึง เป็นการสลายน�้าตาลซูโครส ซึ่งเป็น

โอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharide) ให้เป็นโมโนแซค-

คาไรด์ 2 ชนิด คือ กลูโคส (Glucose) และ ฟรุคโตส 

(Fructose) โดยอาศัยเอ็นไซม์ Invertase ( หรือ Fructo-

furasidase) 

 ตอนที่สอง เป็นการสลายน�้าตาลกลูโคสให้เป็น

สองไทรโอสฟอสเฟต (Triose phosphate) ประกอบด้วย 

4 ปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาของ Hexokinase หรือ Glucoki-

nase ใช้ ATP เพ่ือเปลี่ยนกลูโคสให้เป็น Glucose 6- 

phosphate (6GP) ซึ่งเปลี่ยนเป็น Fructose 6-phos-

phate (F6P) ต่อมา Phosphofructokinase จะเปลี่ยน 

F6P ให้เป็น Fructose 1, 6-diphosephate (FDP) ซี่ง

แตกตัวเป็นสารที่มี 3 คาร์บอนสองชนิดคือ Glyceralde-

hyde 3-phosphate (G3P) และ Dihydroxyacetone-

phosphate (DHAP) โดยอาศัยการเร่งของปฏิกิริยาของ

เอ็นไซม์ Aldolase

 ตอนที่สาม มี 6 ปฏิกิริยา เริ่มด้วย DHAP เปลี่ยน

เป็น G3P โดยอาศัยเอ็นไซม์ Triose phosphate isomer-

ase ต่อจากนี้ G3P จะท�าปฏิกิริยากับฟอสเฟตให้ได้ 1, 3 

-Diphosphoglycerate (DPG) ขณะเดียวกันก็ปล่อย

อีเล็คตรอนให้แก่ NAD+ ปฏิกิริยานี้ถูกเร่งด้วย Glyceral-

dehyde 3-phosphate dehydrogenase จากนั้น DPG 

จะท�าปฏิกิริยากับ ADP ได้ 3-phosphoglycerate (3PG) 

และ ATP ในปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ Phosphoglycerate 

kinase ปฏิกิริยิน้ีสร้าง ATP โดยวิธีฟอสฟอริเลชั่นระดับ

สับเตรท (Substrate level phosphorylation) 3PG จะ

เปลี่ยนแปลงต่อไปให้เป็น Phosphoenolpyruvate 

(PEP) ซึ่งจะให้ ATP อีกตัวหน่ึง โดยวิธีฟอสฟอริเลชั่น

ระดับสับเตรทเช่นเดียวกัน รวมทั้งให้ไพรูเวท (Pyruvate) 

ด้วย ปฏิกิริยานี้ถูกเร่งด้วยเอ็นไซม์ Pyruvate kinate

 ตอนที่สี่  จะเป ็นการเปลี่ยนไพรู เวทให ้ เป ็น

สารประกอบที่มี 2 หรือ 3 คาร์บอน ไพรูเวทจะสูญเสีย

คาร์บอนไดออกไซด์ กลายเป็น Acetaldehyde โดยการ

เร่งของปฏิกิริยา Pyruvate decarboxylase ต่อจากนั้น 

Acetaldehyde จะถูกออกซิไดส์ด้วย NAD+ กลายเป็น

อะซิเตท (Acetate) ซึ่งต่อมาจะเปลี่ยนเป็น Acetyl CoA 

ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้างยางในกระบวนการอะนา-

บอลิสม โดยใช้ ATP และ CoA นอกจากน้ี Acetalde-

ภาพที่ 1 แผนผังโดยทั่วไปของเมตาบอลิสมของน�้ายาง
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Sucrose
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TCA Cycle
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ภาพที่ 2 วิถีไกลคอลิซิส 1= Fructofuranosidase (Invertase), 2 = UDPG-glucose fructose glucosyl transferase (Sucrose synthetase), 3 = Hexo-

kinase, 4 = UDPG-pyrophosphorylase, 5 = Phosphoglucomutase, 6 = Phosphohexose isomerase, 7 = ATP phosphofructokinase, 8 = Py-

rophosphate : fructose-phosphate-6-phosphotransferase, 9 = Fructose diphosphate aldolate, 10 = Phosphotriose isomerase, 11 = Glycer-

aldehyde phosphate dehydrogenase (non-phosphorylating), 12 = Glyceraldehyde phosphate dehydrogenase (phosphorylating), 13 = 

3-phosphoglycerate kinase, 14 = Phosphoglycerate mutase15 = Phosphopyruvate hydratase (Enolase), 16 = Pyruvate kinase, 17 = Lac-

tate dehydrogenase, 18 = Pyruvate decarboxylase, 19 = Aldehyde dehydrogenate, 20 = Alcohol dehydrogenase     
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hyde จะถูกรีดิวซ์ด้วย NADH ได้เอธานอล

ทางแยกของกระบวนการ
ไกลคอลิซิสที่ PEP 

(Phosphoenolpyruvic crossroad)
 ในเซลล ์ท ่อน�้ ายาง Acety l  CoA ท่ีได ้จาก

กระบวนการไกลคอลิซิสจะถูกน�าไปใช้เป็นสารตั้งต้น

ส�าหรับการสังเคราะห์ยาง ในขณะที่สิ่งมีชีชิตโดยท่ัวไป 

Acetyl CoA ที่ได้จากกระบวนการไกลคอลิซิส จะสลาย

ตัวเพื่อให้ได้พลังงานในรูป ATP จ�านวนมาก กระบวนการ

สลาย Acetyl CoA ที่ส�าคัญคือวัฏจักรเครบส์ (Krebs 

cycle) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆว่า วัฏจักรกรดซิตริค (Citric 

acid cycle), วัฏจักรกรดไทคาร์บอซิลิค (Tricarboxylic 

acid) หรือวัฏจักรทีซีเอ (TCA cycle) เป็นระบบเมตาบอ-

ลิสมที่เกิดขึ้นในไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) 

 ส�าหรับยางพารา การศึกษาเก่ียวกับปฏิกิริยา

ต่างๆของวัฏจักรเครบส์ท่ีเกิดขึ้นในน�้ายางท่ีได้จากการ

กรีด กระท�าได้ยากในห้องปฏิบัติการ (หรือในสภาพ in 

vitro) เนื่องจากแทบไม่มีไมโตคอนเดรียปรากฏอยู่ในน�้า

ยาง ต่างจากกระบวนการไกลอคอลิซิสท่ีสามารถทดลอง

ในห้องปฏิบัติการได้อย่างสะดวก เนื่องจากเป็นกระบวน

การที่เกิดขึ้นในไซโตปลาสม 

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการไกลคอลิซิสที่เกิดขึ้นใน

เซลล์ท่อน�้ายาง เมื่อปฏิกิริยามาถึง Phosphoenolpyru-

vate (PEP) จะมีทางแยก 2 ทาง ทางหนึ่งเพื่อผลิต Oxa-

loacetic acid (OAA) เมเลท (Malate) และกรดอื่นๆใน

วัฏจักรเครบส์ หรืออีกทางหน่ึง ตรงไปสร้างไพรูเวท และ

อะซิเตท ซึ่งเป ็นสารตั้งต ้นของการสังเคราะห์ยาง 

ปรากฏการณ์นี้มีเอ็นไซม์ 2 ชนิดเข้ามาเก่ียวข้อง คือ 

Phosphoenol pyruvate carboxylase (PEPcase) และ 

Pyruvate kinase ซึ่งทั้ง 2 ชนิด ใช้สับเตรทตัวเดียวกัน คือ 

PEP การขับเคลื่อนของระบบน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะของ

เอ็นไซม์ที่เก่ียวข้องแต่ละชนิด (ภาพที่ 3) กล่าวคือ ใน

สภาพที่มีเมเลท เอ็นไซม์ PEPcase จะอ่อนไหวต่อการ

เปลี่ยนแปลงของ pH ในขณะที่ Pyruvate kinase จะไม่

ได้รับผลกระทบ ถึงแม้ว่า C-serum ของน�้ายางค่อนข้าง

เป็นกรด (pH อยู่ระหว่าง 6.6 ถึง 6.8) ผลผลิตของ OAA 

และเมเลท จะมีปริมาณต�่า อย่างไรก็ตาม ค่า pH ที่เพิ่ม

ขึ้นเป็น 6.9 มีผลท�าให้เอ็นไซม์ PEPcase มีกิจกรรมสูง

ขึ้นเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ตาม แต่ภายใต้

สภาวะทางสรีรวิทยา ทิศทางของกระบวนการไกลคอลิ

ซิสที่จะเปลี่ยน PEP เป็น OAA จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย 

หรือกล่าวได้ว่า ทิศทางของเมตาบอลิสมในน�้ายางตรง

ทางแยกที่ PEP มักจะได้ผลผลิตของไพรูเวท ซึ่งอยู่ในขั้น

ตอนระหว่างทางของการสังเคราะห์ยาง อย่างไรก็ตาม 

ในบางกรณีที่สภาวะความสมดุลมีการเปลี่ยนแปลงเกิด

ขึ้น เช่น มีการใช้สารเคมีเร่งน�้ายางมากเกินไป ปริมาณ

ยางที่สร้างได้จะลดลง ถึงแม้ว่าจะมีการใช้น�้าตาลซูโครส

ในกระบวนการไกลคอลิซิสที่สูงก็ตาม เป็นผลท�าให้

ปริมาณของน�้าตาลลดลง ในกรณีเช่นนี้ การเพ่ิมขึ้นของ 

pH ในไซโตปลาสมท่ีมีสาหตุจากการใช้ฮอร์โมน จะไป

เปลี่ยนแปลง Energy charge ที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้น

ของซูโครสโดย "sink effect" และการเร่งของปฏิกิริยาใน

วัฏจักรเครบส์ เป็นปัจจัยที่อธิบายได้ว่าเป็นการท�าหน้าที่

ท่ีผิดปกติของวิถี PEP และมีการเบี่ยงเบนไปสู่การเติม 

CO
2
 ให้กับ PEP เพิ่มขึ้น

เอ็นไซม์ที่ส�าคัญในกระบวนการ
ไกลคอลิซิล

Invertase

 เป็นเอ็นไซม์ท่ีจัดว่ามีความส�าคัญต่อการควบคุม

ความแรง (Intensity) ของกระบวนการไกลคอลิซิส เป็น

หลักส�าคัญ (Key stone) ของกระบวนการคะตาบอลิสม

ที่สลายไฮโดรคาร์บอน ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยจ�ากัด

ตัวหน่ึงต่อการให้ผลผลิตยาง กิจกรรมของเอ็นไซม์ขึ้นอยู่

กับค่า pH โดยค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 7.3 ถึง 7.5 

การท่ีตัวเอ็นไซม์จะอ่อนไหวต่อสารควบคุม (Effctor) 

หลายตัวท่ีอยู่ในไซโตปลาสม  หรือต่อตัวยับย้ัง (Inhibi-

tor) เช่น Mg2+ , Cu2 หรือตัวกระตุ้น (Activator) เช่น Pi, 

NH
4

+, R-SH  และ Cl-1 อยู่ท่ีการเปลี่ยนแปลงของ pH 

สารควบคุมเหล่าน้ีจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ 

ตัวกลาง (Medium) มีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย แต่จะให้

ผลกลับกันในสภาพท่ีเป็นด่าง ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ 

Invertase  เมื่อวัดในน�้ายางจากต้นท่ีไม่ได้เก็บเก่ียว

ผลผลิต ภายใต้สภาพท่ีเหมาะสม พบว่า จะมีค่าต�่า แต่

จะมีค่าสูงข้ึนในน�้ายางจากต้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 
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ภาพที่ 3  แผนผังทางแยกของกระบวนการไกลคอลิซิสที่ PEP (Phosphoenolpyruvate); ADP = Adenosine 5'- diphosphate, ATP = Adenosine 5'- 

triphosphate, NAD = Nicotinamide-adenine dinucleotide, NADH = Nicotinamide-adenine dinucleotide (reduced), NADP = Nicotinamide-

adenine dinucleotide phosphate, NADPH = Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (reduced), NAD(P) = coenzyme ซึ่งอาจจะเป็น 

NAD หรือ NADP, NAD(P)H = coenzyme ซึ่งอาจจะเป็น NADH หรือ NADPH

สะท้อนให้เห็นว่าเกิดการกระตุ ้นทางเมตาบอลิสมใน

เนื้อเย่ือท่อน�้ายาง อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่าง

อย่างเด่นชัดของปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ Invertase ระหว่าง

พันธุ์ยางจากต้นที่กรีดตามปกติ การเร่งปฏิกิริยาของเอ็น

ไซม์ชนิดนี้ หรือท่ีมีชื่อเรียกว่า Fructofuranosidase ถูก

ควบคุมโดยสารอินทรีย์ท่ีอยู่ล้อมรอบ และโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงก็คือเรื่องของ pH ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ

ควบคุมการท�างานภายในเซลล์ท ่อน�้ายาง การเร ่ง

ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์นี้จะลดลงเมื่อตัวกลางกลับกลาย

เป็นกรด แต่จะเพ่ิมขึ้นเมื่อตัวกลางกลายเป็นด่างมากขึ้น 
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ปรากฏการณ์นี้จะแสดงบทบาทหลัก ไม่เฉพาะต่อการขับ

เคลื่อนของกระบวนการคะตาบอลิสมเพ่ือสลายน�้าตาล

เท่านั้น ยังส่งผลถึงเมตาบอลิสมของการสร้างยางในน�้า

ยางอีกด้วย

Hexokinase (HK) และ Fructokinase (FK)

 เอ็นไซม์ท้ังสองชนิดนี้ มี Potential activity ที่ต�่า 

แต่ไม่อ่อนไหวต่อการผันแปรของ pH สามารถเติมกลุ่ม

ฟอสฟอริคให้กับกลูโคสและฟรุคโตส อย่างไรก็ตาม การ

เร่งปฏิกิริยาโดย Fructokinase จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากกว่า Hexokinase (หรือ Gluco-

kinase) ผลก็คือฟรุคโตสชอบท่ีจะถูกเร่งปฏิกิริยาเมื่อ

เทียบกับกลูโคส จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ สิ่งนี้

อธิบายได้ว่ามีการน�าฟรุคโตสไปใช้ในกระบวนการไกล

คอลิซิสได้เป็นอย่างดี และพบการสะสมของกลูโคสใน

บางสถานการณ์ของการทดลอง และจากความจริงที่ว่า 

เมื่อพบ Hexose (โมโนแซคคาไรด์ที่มีคาร์บอน 6 ตัว เป็น

ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดในธรรมชาติ) ในน�้ายาง ปริมาณของ 

Adose (หรือกลูโคส) จะมีมากกว่า Ketose (หรือฟรุค

โตส) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่า Hexokinase 

จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความไม่เสถียรมากกว่า 

Fructokinase ปรากฏการณ์เช่นนี้สามารถอธิบายได้โดย

ผลทางบวกจากการเติมฟรุคโตส แต่จะไม่เกิดผลแต่

อย่างใดจากการเติมกลูโคสต่อ Respirstory quotient1 

ของน�้ายาง การที่ปราศจากกลูโคสและฟรุคโตสในน�้า

ยางสดแสดงให้เห็นว่าในขั้นตอนแรกของการเติมกลุ่ม

ฟอสเฟต (Phosphorylation) ให้กับน�้าตาลไม่ได้เป็นการ

จ�ากัดต่อกระบวนการไกลคอลิซิส 

Phosphofructokinase (PFK)

 เป็นเอ็นไซม์ที่เปลี่ยน Fructose 6-phosphate 

(F6P) เป็น Fructosei 1,6-diphosphate (FDP) การเร่ง

ปฏิกิยาข้ึนอยู่กับค่า pH เพียงเล็กน้อย โดยมีค่า pH ท่ี

เหมาะสมอยู่ที่ 7.2  ค่า Km2 ส�าหรับ ATP อยู่ระหว่าง 25-

35 ไมโครโมล (µM)  ส�าหรับ Mg2+เป็น Cation ที่จ�าเป็น

ส�าหรับเร่งปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะ

สม มีค่า Km น้อยกว่า 0.5 ไมโครโมล ซึ่งจัดว่ามีปริมาณ

น้อยที่มีอยู่ใน Cytosol  โดยท่ัวไปแล้ว ยกเว้นพวก 

mono- และ diphosphate สารที่มีความสามารถในการ

เปลี่ยนแปลงการเร่งปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ Phosphofruc-

tokinase ได้แก่ ATP, Citrate, NH4+, Inorganic phos-

phorus (Pi) และ Phosphoenolpyruvate 

Fructose-6-Phosphate Phosephotransferase

 เป็นเอ็นไซม์อีกชนิดหนึ่งท่ีผลิต FDP จาก F6P 

และ Inorganic pyrophosphate (PPi) มีความเป็นไปได้

ว่าบทบาทของเอ็นไซม์ตัวนี้อาจจะมีความส�าคัญทั้งในแง่

พลังงานของกระบวนการเมตาบอลิสม และในเรื่องการ

หมุนเวียน (Turn over) ของ Inorganic pyrophosphate 

(PPi) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการสังเคราะห์ยาง

Aldolase

 เอ็นไซม์ชนิดนี้ซึ่งน�าไปสู่การสร้าง Triose phos-

phate จาก FDP และไม่ได้แสดงคุณสมบัติในการเป็น

ปัจจัยจ�ากัดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ

Glyceraldehyde phosphate dehydrogenase

 น�้ายางจากต้นยางพารามีลักษณะเฉพาะคือมี 

GAPDH 2 ชนิด  หนึ่งในนั้นคือเอ็นไซม์ในขบวนการไกล

คลอลิซิส ซึ่งได้รับการท�าบริสุทธ์ิ (Purification) และ

ศึกษาถึงคุณสมบัติต่างๆ เอ็นไซม์ชนิดนี้สามารถท�า

หน้าท่ีแบบกลับไปกลับมาได้ (Reversible) กล่าวคือ

สามารถเติม Phosphoric group (Phosphorylate) ให้

กับ Glyceraldehyde 3- phosphate (G3P) เพื่อเปลี่ยน

เป็น 1, 3 Diphosphoglycerate (DPG) และมีการใช้

เพียง NAD+

 เอ็นไซม์อีกชนิดหนึ่งไม่ได้เร่งปฏิกิริยาโดยการเติม 

Phosphoric group แต่เป็นการเร่งปฏิกิริยาโดยการเติม

ออกซิเจน (Oxidation) ให้กับ G3P เพ่ือเปลี่ยนเป็น 

3-Phosphoglycerate

 เอ็นไซม์ ท้ังสองชนิดน้ี (ในสภาพ่ียังไม ่ได ้ท�า

1 สัดส่วนของอัตราCO
2
ที่ปล่อยออกไปของเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่ออัตราการ

น�าเข้ามาของ dioxygen
2 ค่าคงที่ของมิเคลิส (Mechaelis constant) แสดงให้เห็นว่า เอ็นไซม์
สามารถจับสับสเตรทได้ดีเพียงไร ถ้าค่า Km น้อย เอ็นไซม์จับกับสับ-
สเตรทได้ดี
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บริสุทธ์ิ) โดยประมาณแล้วมีอัตราความเร็วของปฏิกิริยา 

(Specific activity) พอๆกัน การที่ได้ 1, 3 Diphospho-

glycerate (DPG) ตัวเอ็นไซม์ Glyceraldehyde phos-

phate dehydrogenase (NAD+ enzyme) จัดได้ว่าเป็น

เอ็นไซม์ตัวส�าคัญ (Key enzyme) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

พลังงานโดยกระบวนการไกลคลอลิซิส เนื่องจาก Di-

phosphoacid อยู่ตรงจุดเริ่มต้นของการได้พลังงานในรูป 

ATP จ�านวน 2 ATP ซึ่งสังเคราะห์โดยเอ็นไซม์ Phospho-

glycerate kinase (PK) เอ็นไซม์ชนิดนี้ถูกยับยั้งโดย ATP 

และโดยเฉพาะอย่างย่ิงถูกยับย้ังแบบแข่งขันโดย NADH 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าภายใต้สภาวะปกติ การ

ที่เอ็นไซม์ชนิดน้ีมี Potential activity ท่ีสูงมาก ก็ไม่ได้มี

บทบาทต่อการขับเคลื่อนกระบวนการไกลคลอลิซิส 

เน่ืองจากความจริงท่ีว่า ท้ังๆที่มีความเป็นไปได้ท่ีจะถูก

ยับย้ังค่อนข้างมาก แต่ก็สามารถท�างานได้มากกว่าข้ัน

ตอนอื่นๆที่ถูกเร่งปฏิกิริยาโดย Invertase หรือ Fructoki-

nase ส�าหรับเอ็นไซม์ Glyceraldehyde phosphate de-

hydrogenase (NADH+ enzyme) ซึ่งจะไม่เร่งปฏิกิริยา

โดยการเติม Phosphoric group ดังน้ัน จึงข้ามข้ันตอน

การสร้างพลังงานในวิถีไกลคลอลิซิส เนื่องจากไม่ได้น�า

ไปสู่ 1, 3-Diphosphoglycerate (DPG) แต่จะให้ 3- 

Phosphoglycerate (3PG) โดยตรง ดังน้ันจึงเป็นการ

หลีกเ ล่ียงการท�างานของเอ็นไซม ์  Phosphogly-

cerate kinase (PGK) ซึ่งให้พลังในรูป ATP

Pyruvate kinase (PK)

 เอ็นไซม์ชนิดน้ีท่ีได้จากน�้ายาง ก็เหมือนกับเอ็น

ไซม์ PK ท่ีได้จากแหล่งอื่นๆ คือ มีขนาดโมเลกุลท่ีใหญ่ 

(3,500,000 dalton) ประกอบด้วย 4 monomer ที่เหมือน

กัน ไม่ค่อยอ่อนไหวต่อ pH การท�างานขึ้นอยู่กับ Mg+ 

อย่างไรก็ตามเมื่อมี Mg+, ADP และ Phosphoenolpyru-

vate (PEP) มีแค่กิจกรรมของเอ็นไซม์เท่าน้ันท่ีอ่อนแอ

แต่ตัวเอ็นไซม์ก็มีตัวกระตุ้น (Activator) หลายตัว สิ่ง

เหล่าน้ีจึงสามารถแบ่ง PK ออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มแรก 

เป็น PK ที่มี K+ และ NH
4
 รวมอยู่ด้วย อีกกลุ่มหนึ่ง เป็น 

PK ที่มี Pi และ Thiols (R-SH) รวมอยู่ด้วย เอ็นไซม์เหล่า

นี้จึงมีกลไกการท�างานท่ีแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ 

กลุ่มแรกมีผลเพียงแค่ความเร็วของปฏิกิริยา ส่วนกลุ่ม

หลัง มีผลทั้งความเร็วและความจ�าเพาะ (Affinity) ของ

เอ็นไซม์กับสับสเตรทของมัน สารควบคุม (Effector) 

กลุ่มหนึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลในทางบวก  (Additive ef-

fect) แต่จะมีผลในการท�างานร่วมกัน (Synergic effect) 

กับสารควบคุมของ PK กลุ่มอื่นๆ สิ่งน้ีจึงให้ค�าตอบว่า

บริเวณเร่ง (Active site) ของเอ็นไซม์เหล่านี้มีความแตก

ต่างกัน ถึงแม้ว่าปริมาณของ K+ ยังคงสูงพอที่จะท�าให้

เอ็นไซม์ท�างานได้สูงสุด แต่ K+ ในปริมาณเดียวกันจะใช้

ไม่ได้ผลกับสารควบคุมพวก R-SH และ Pi ใน PK กลุ่ม

อื่นๆ ซึ่งมีความเข้มข้นผันแปรเป็นอย่างมาก และห่าง

ไกลเป็นอย่างมากจากระดับที่ควรจะกระตุ้นให้เอ็นไซม์มี

กิจกรรมสูงสุด ดังน้ัน จึงมีความเป็นไปได้ว ่าความ

ผันแปรของจ�านวนสารควบคุมเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อการ

ท�างานของ PK เอ็นไซม์ PK ยังมีความอ่อนไหวต่อตัว

ยับยั้ง (Inhibitor) ที่มีอยู่ในน�้ายาง เช่น ซิเตรท (Citrate) 

ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) อย่างไรก็ตาม สาร

ควบคุมเหล่าน้ีจะมีผลในบางกรณีเท่าน้ัน เช่น ถ้ามีซิเตร

ทมากเกินพอ เมื่อเทียบกับความสัมพันธ์ของแมกนีเซียม 

และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณทองแดงและสังกะสีในรูป

ของ Active nonchelated form

 เอ็นไซม์ PK นอกจากควบคุมการท�างานของ

กระบวนการไกลคลอลิซิสภายใต้สถาวะท่ีแน่นอนแล้ว 

ยังแสดงบทบาทท่ีส�าคัญเป็นอย่างมากในการท�าหน้าท่ี

ตรงทางแยก PEP

Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPcase)

 เป็นเอ็นไซม์ทีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ (449,000 dal-

ton) การท�างานขึ้นอยู่กับ pH เพียงเล็กน้อย ในสภาพที่

ปราศจากมาเลท (Malate) แต่ต้องการ Mg2+ อย่างไร-

ก็ตามเป็นเอ็นไซม์ท่ีอ่อนไหวต่อตัวยับย้ังจ�าพวก Mg2+, 

Ca2+,  Zn2+,  Cu2+ และกรดอินทรีย์ต่างๆ แต่กระนั้น

ก็ตามมีเพียงสารท่ีสามารถพิจารณาว่าเป็นสารควบคุม 

ได้แก่ ซิเตรท และที่ส�าคัญที่สุดคือ มาเลท การยับยั้งการ

ท�างานของมาเลทข้ึนอยู่กับค่า pH โดยที่การยับย้ังจะ

เกิดขึ้นมากในสภาพท่ีตัวกลาง (Medium) เป็นกรด

มากกว่าเป็นด่าง โดยทั่ไปแล้วความเข้มข้นของมาเลทจะ

มีปริมาณมากกว่า 7 mM ซึ่งเป็นปริมาณท่ีเพียงพอ

ส�าหรับ Carboxylase ที่จะสามารถแสดงผลได้ในระดับ
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เกือบสูงสุดอยู่เสมอ ผลที่ตามาก็คือ การเร่งปฏิกิริยาโดย

เอ็นไซม์จะไม่ถูกครอบง�าโดย การเปลี่ยนแปลงความเข้ม

ข้นของพวก Diacid แต่จะถูกครอบง�าโดย pH เป็นสาเหตุ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความหนาแน่นของมาเลท

ซึ่งเป็นตัวยับย้ัง ดังน้ันกลไกการควบคุมน้ีจะไม่มีการขับ

เคลื่อนแบบย้อนกลับ (Feedback regulation) นอกจาก

นี้ เมื่อเทียบกับ Crassulaceae และใน Guard cell ของ

ปากใบ ความเข้มข้นของมาเลทในน�้ายางจะยังคงมี

ความสมดุลที่คงท่ีระหว่างไซโทพลาซึม (Cytoplasm) 

และแวคิวโอล (Vacuole) ส่วนในน�้ายางก็ไม่มีความแตก

ต่างกันมากระหว่างปริมาณของมาเลทท่ีอยู่ในไซโตปลา-

สม และลูทอยด์ (Lutoid) ดังน้ัน ความสัมพันธ์ของ

มาเลท ระว่าง Compartment จึงดูเหมือนว่าไม่มีความ

ส�าคัญ

Lactate dehydrogenase (LDH)

 จากการศึกษาพบว่า เอ็นไซม์ชนิดนี้เป็นอัลโลสเต-

ริคเอ็นไซม์ (Allosteric enzyme) ซึ่งโดยหลักการแล้วเป็น

เอ็นไซม์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อย (Subunit) หลายหน่วย 

โดยท่ีหน ่วยต ่างๆมีการท�างานร ่วมมือ กัน นอก-

จากนี้ อัลโลสเตริคเอ็นไซม์ยังสามารถจับกับสารควบคุม

ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้น (Activator) ท่ีท�าให้เอ็นไซม์เร่ง

ปฏิกิริยาได้ดีข้ึน หรือตัวยับย้ัง (Inhibitor) ท่ีท�าให้การ

ท�างานของเอ็นไซม์ช ้าลง คุณสมบัติดังกล่าวท�าให้

ปฏิกิริยาท่ีเร่งด้วยอัลโลสเตริคเอ็นไซม์เหมาะสมท่ีจะเป็น

จุดควบคุมขบวนการเมตาบอลิสมต่างๆ เพราะว่าอัตรา

ความเร็วของปฏิกิริยานั้นสามารถปรับได้อย่างรวดเร็ว 

เพื่อตอบสนองความต้องการของเซลล์

 การท�างานของเอ็นไซม์ชนิดน้ีจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับ 

pH เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการท�างานของเอ็นไซม์จะดี

มากในสภาพที่เป็นกรดปานกลาง (pH 6.5) แต่จะท�างาน

ได้ไม่คอยดีเมื่อ pH มีค่าเกิน 7.0

 การที่ในน�้ายางมีปริมาณแลคเตรท (Lactate) ต�่า

มาก ชี้ ให ้ เห็นว ่าตัวของเอ็นไซม์จะไม ่ค ่อยท�างาน 

ปรากฏการณ์น้ีสามารถอธิบายได้ว่า ตัวของเอ็นไซม์ได้

รับผลในทางยับย้ังจากสารควบคุมต่างๆร่วมกับ pH ท่ี

เป ็นกรด และการขาด NADH สารหลังสุดน้ีจะถูก

แก่งแย่งแข่งขันโดยเอ็นไซม์ Malate dehydrogenase 

ซึ่งการท�างานจะถูกกระตุ้นที่ pH ท่ีเป็นด่างโดยการเพ่ิม

การท�างานของ PEPcase ซึ่งผลิต Oxaloacetate ซึ่งเป็น

สับสเตรทของมันเอง

Pyruvate decarboxylase (PDC)

 เอ็นไซม์ชนิดนี้พบในส่วนของไซโทปลาซึม ค่อน

ข้างเสถียร มีความส�าคัญเนื่องจากเป็นตัวผลิต Acetal-

dehyde ซึ่งเป็นสารที่จะผลิต Acetyl CoA ซึ่งเป็นโมเลกุล

เริ่มต้นของการสร้างไอโซปรีน (Isoprene) หรือยางต่อไป 

การท�างานมีความต้องการ Thiamine pyrophosphate 

และถูกยับย้ังโดย FNa คุณสมบัติหลักก็คือ การท�างาน

ขึ้นอยู่กับ pH เป็นอย่างมาก โดยค่า pH ประมาณ 6.0 จะ

ส่งผลให้เอ็นไซม์ท�างานได้สูงสุด ค่า pH นี้ ห่างไกลจาก

ค่า pH ที่เหมาะสมของเอ็นไซม์ Invertase (pH 7.5) ซึ่ง

ก�ากับการขับเคลื่อนของกระบวนการไกลคลอลิซิส และ

ห่างจาก PEPcase (pH 8.4) ซึ่งจะเกิดการสลายน�้าตาล

โดยตรงไปสู่การสังเคราะห์กรดต่างๆในวัฏจักรเครบส์ 

(Krebs cycle) 

Alcohol dehydrogenase (ADH)

 pH ท่ีเหมาะสมต่อการท�างานของเอ็นไซม์ชนิดน้ี

อยู่ที่ 7.5 ถูกยับย้ังโดย ATP ซึ่งจะรุนแรงในสภาพที่เป็น

กรดมากกว่าในสภาพที่เป็นด่าง เอ็นไซม์ชนิดน้ีไม่จัดว่า

เป็นอัลโลสเตริคเอ็นไซม์ ATP จัดเป็นตัวยับย้ังแบบไม่

แข่งขัน (Uncompetition inhibitor) เมื่ออ้างถึง Acetal-

dehyde และเป็นตัวยับย้ังแบบแข่งขัน (Competitive 

inhibitor) เมื่ออ้างถึง NADH เป็นไปได้ว่าการท�างานของ

เอ็นไซม์ ADH ท่ีอยู ่ภายในเซลล์ท ่อน�้ายางจะไม่ดี 

เนื่องจากขึ้นอยู่ว่ามี Acetaldehyde มากน้อยแค่ไหน 

และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ NADH

สรุป
 ไกลคอลิซิส ที่ เกิดขึ้นในไซโตปลาสม (Cyto-

plasm) ของเซลล์ท ่อน�้ายาง จัดเป ็นกระบวนการ

คะตาบอลิสม (Catabolism) เพ่ือสลายน�้าตาลซูโครส 

(Sucrose) ไปเป็นอะซิเตท (Acetate) หรือ Acetyl CoA 

ซึ่งจะถูกน�าไปใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการอะนาบอ-

ลิสม (Anabolism) หรือการสร้างยางต่อไป
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 กระบวนการไกลคอลิซิส ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน 

กับอีกหนึ่งทางแยกที่ PEP (Phosphoenolpyruvate) ซึ่ง

ในทุกขั้นตอนมีเอ็นไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยที่เอ็นไซม์

แต่ละตัวจะมีบทบาทหน้าท่ีท่ีจ�าเพาะและประสิทธิภาพ

การท�างานจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ที่ส�าคัญคือ pH 

และสารควบคุม (Effector) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวยับย้ัง 

(Inhibitor) หรือตัวกระตุ้น (Activator)

 เอ็นไซม์ท่ีจัดว่ามีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อน

กระบวนการไกลคอลิซิส และเป็นปัจจัยจ�ากัดตัวหน่ึงต่อ

การให้ผลผลิตยาง คือ Invertase  นอกจากควบคุม

ปฏิกิริยาในต�าแหน่งต้นทางของวิถีไกลคอลิซิสแล้ว 

ประสิทธิภาพการท�างานของเอ็นไซม์ชนิดน้ีข้ึนอยู่กับ

ความเป็นกรด-ด่างของตัวกลาง (Medium) เป็นอย่าง

มาก กล่าวคือ จะท�างานได้ไม่ดีในสภาพที่เป็นกรด แต่จะ

ท�างานได้ดีในสภาพท่ีเป็นด่างเล็กน้อย หรือ ค่า pH ที่

เหมาะสมอยู่ระหว่าง 7.3 ถึง 7.5 ดังนั้น นอกจากการวัด

ปริมาณของน�้ าตาลซู โครสซึ่ ง เป ็นสารตั้ งต ้นของ

กระบวนการไกลคอลิซิสแล้ว การวัดค่า pH ของน�า้ยาง 

สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการให้ผลผลิตของต้นยางได้ใน

ระดับหนึ่ง 
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

 วารสารยางพารา เป็นวารสารทางวิชาการท่ี

เก่ียวข้องกับการท�าสวนยาง  การแปรรูปยาง และ

ผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีสถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง

ประเทศไทย เป็นเจ้าของ

 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารยางพารา เป็นความ

เรียงทางวิชาการซ่ึงได้จากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 

และวิจัย ตลอดจนประสบการณ์ท่ีได้จากการท�างาน

เก่ียวกับยางพารา โดยผู้เขียนนอกจากเป็นนักวิชาการ

ของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยแล้ว ผู ้

เขียนจากหน่วยงานอื่นๆที่ท�างานเก่ียวกับยางพารา หรือ

แม้นกระท่ังนักวิชาการอิสระ ก็สามารถส่งเรื่องมาเพ่ือให้

พิจารณาตีพิมพ์ได้ 

 วารสารยางพารา เป็นวารสารราย 3 เดือน คือ 

ฉบับ มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฏาคม-

กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม ออกเผยแพร่ใน 2 ช่อง

ทางคือ ช่องทางแรก จัดพิมพ์เป็นเล่ม ขนาดกระทัดรัด 

จ�านวน 48 หน้า บนกระดาษอาร์ต มีภาพ 4 สีประกอบ 

อีกช่องทางหนึ่ง จัดท�าในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชื่อ

ว่า "วารสารยางพารา (ฉบับอิเล็กทรอนิส์)" เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ www.rubberthai.com 

 บทความท่ีผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง

แล้ว จะทยอยลงในวารสารยางพารา (ฉบับอิเล็กทรอ-

นิกส์) ก่อน ไปทีละเรื่องสองเรื่อง จนได้ฉบับสมบรูณ์ จาก

นั้นจะน�าเนื้อหาเดิมมาจัดตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเพ่ือแจกจ่าย

ให้กับสมาชิก และหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ

ยางพาราต่อไป

การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับ

 พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 ใช้ฟอนด์ท่ี

นิยมใช้ท่ัวไป เช่น TH Sarabun New, Angsana New 

เป็นต้น แต่ตัวเลขที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นเลขอารบิคเท่านั้น

ชื่อเรื่อง

 ควรกะทัดรัด แต่สื่อถึงเนื้อหาได้ดี

ชื่อผู้เขียน

 ใช้ชื่อเต็มกับสถานท่ีท�างานของผู้เขียนแต่ละคน 

พร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ E-mail address 

ของผู้เขียนที่จะเป็นผู้ติดต่อกับทางวารสารยางพารา

เนื้อหา

 ประกอบด้วยหัวข้อหลักตามล�าดับดังนี้

 1. ค�าน�า เป็นการเกริ่นน�าเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

จะน�าเข้าสู่เนื้อหาหรือตัวเรื่อง (ไม่ต้องใส่หัวข้อ "ค�าน�า")

 2. ตัวเรื่อง   

            2.1 น�าเสนอรายละเอียดของเรื่องตามล�าดับ 

ควรแบ่งเป็น หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย

   2.2 ควรเรียบเรียงเนื้อหาของบทความโดยใช้

ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เน่ืองจากผู้อ่านวารสารยางพารามี

หลายระดับ ทั้งนักวิชาการ เจ ้าของสวนยาง และ

ประชาชนทั่วไป

   2.3 ค�าศัพท์ใดที่เป็นค�าศัพท์เฉพาะ โดยเฉพาะ

ค�าศัพท์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ควรอธิบายค�าศัพท์น้ันใน

ลักษณะของเชิงอรรถ (Footnote)

   2.4 ในกรณีที่บทความมีภาพ หรือตาราง ควร

ระบุต�าแหน่งของภาพและตารางในเนื้อหา โดยระบุไว้ใน

วงเล็บ เช่น ...... (ตารางที่ 1) หรือ ....... (ภาพที่ 1)

   2.5 ส�าหรับตาราง ควรให้รายละเอียดของ

ข้อมูลในตารางให้มากที่สุด เช่น หน่วยของข้อมูล ที่มา

ของข้อมูล หมายเหตุต่างๆ

 3. บทสรุป หรือสรุปวิจารณ์ เป็นการสรุปสาระ
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ส�าคัญทั้งหมดของเรื่องที่ควรเน้น และอาจจะเสนอข้อคิด

เห็นและวิจารณ์   

 4. ค�าขอบคุณ อาจมี หรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดง

ค�าขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมูล รูปภาพ ฯลฯ 

แต่มิได้เป็นผู้ร่วมเขียน

 5. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ในกรณีของ

เอกสารอ้างอิง ให้แสดงเฉพาะเอกสารท่ีใช้อ้างอิงใน

เนื้อหาเท่านั้น ส�าหรับบรรณานุกรม  เป็นรายการเอกสาร

ที่น�ามาใช้ในการเขียนบทความ แต่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหา

 6. ภาคผนวก  ได ้แก ่  ข ้อมูลหรือตารางท่ีไม ่

เก่ียวข้องกับเน้ือหาโดยตรง แต่ใช้เพ่ือขยายความหรือ

ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อหา

 ใช้ระบบชื่อ และปี ตัวอย่างเช่น

 ภาษาไทย ใช้ชื่อต้น-ปี พ.ศ.

          - ปรีดิ์เปรม (2557)  หรือ (ปรีดิ์เปรม, 2557)

       - อารมณ์ และ สมคิด (2559) หรือ (อารมณ์ และ

สมคิด, 2559)

 กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใช้และคณะ

ต่อท้ายผู้เขียนคนแรก ตัวอย่าง

       - สุรชัย และ คณะ (2557) หรือ (สุรชัย และคณะ, 

2557)

        หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องอ้างถึงผู้เขียนคนเดียวกัน 

หรือคณะเดียวกัน และมีปี พ.ศ. เดียวกันให้ใช้อักษร ก, 

ข, ค ต่อท้ายปี พ.ศ. เช่น

        - อารมณ์ และ คณะ (2554 ก), หรือ (อารมณ์ และ

คณะ, 2554 ข)

 ภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อสกุล-ปี ค.ศ.

          - Haase (2008) หรือ (Haase, 2008) 

 - John and Matthan (2012) หรือ (John and 

Matthan, 2012)

 กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ et al. ต่อ

ท้ายผู้เขียนคนแรก

         - Dickson et al. (1960) หรือ (Dickson et al., 

1960)

 หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องอ้างถึงผู้เขียนคนเดียวกัน 

หรือคณะเดียวกัน และมีปี ค.ศ. เดียวกัน ให้ใช้อักษร a, 

b, c ต่อท้ายปี ค.ศ. เช่น

         - Jacob et al.(1996 a), (Jacob et al.,1996 b)

การอ้างอิงจากวารสาร 

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้วิจัย

 2) ปีท่ีพิมพ์ (ปี พ.ศ. ส�าหรับภาษาไทย ปี ค.ศ. 

ส�าหรับภาษาอังกฤษ)

 3) ชื่อเรื่อง 

 4) ชื่อวารสาร (ชื่อเต็ม หรือค�าย่อที่ก�าหนด)

 5) ฉบับที่ (Volume number) และเล่มที่ (Issue 

number) (ถ้ามี)

 6) หน้า (หมายเลขหน้าแรก-หน้าสุดท้ายของเรื่อง)

 การพิมพ์ชื่อผู้วิจัยส�าหรับวารสารภาษาไทย ใช้ชื่อ-

นามสกุล ส่วนวารสารภาษาอังกฤษ เฉพาะคนแรก

เท่าน้ัน ขึ้นต้นด้วยนามสกุลแล้วคั่นด้วยเครื่องหมาย

จุลภาค ตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) และในกรณี

ที่มีผู้วิจัยหลายคน ให้ใช้ และ (ภาษาไทย) และ and 

(ภาษาอังกฤษ) น�าหน้าคนสุดท้าย

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

สุมนา แจ่มเหมือน, พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ และ นุช-

 นาฏ ณ ระนอง. 2557. การผลิตท่อน�้าซึมส�าหรับ

 ใช้ในการเกษตร. ว. ยางพารา 35(4): 38-46.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Chandrashekar, T. R., M. R. Jana, Joseph Thomas, 

 K. R. Vijayakumar and M. R. Sethuraj. 1990. 

 Seasonal changes in physiological character-

 istics and yield in newly opened trees of 

 Hevea brasiliensis in North Konkan, Indian. J. 

 Nat. Rubb. Res.3(2): 88-97. 

การอ้างอิงจากหนังสือ หรือต�ารา 

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้แต่ง 

 2) ปีที่พิมพ์

 3) ชื่อหนังสือ

 4) พิมพ์ครั้งที่ (Edition number) (ถ้ามี)
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 5) ส�านักพิมพ์ และสถานที่พิมพ์

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

นุชนารถ กังพิศดาร. 2552. การจัดการสวนยางพารา

 อย่างยั่งยืน: ดิน น�้า และธาตุอาหารพืช. โรงพิมพ์

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด: 

 กรุงเทพมหานคร.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Brydson, J. A. 1978. Rubber Chemistry. Applied 

 Science Publishers: London.

 ในกรณีเป็นบทหนึ่งของหนังสือ       

Paardekooper, E. C. 1989. Exploitation of the rub-

 ber tree. In: Webter, C. C. and W. J. Baulkwill 

 (ed.) Rubber. John Wiley & Son, Inc.: New 

 York. pp. 349-414.

เอกสารรวมเล่ม/รายงานเสนอในการประชุมสมัมนา 

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้วิจัย 

 2) ปีที่ตีพิมพ์

 3) ชื่อเรื่อง

 4) ชื่อการประชุมสัมมนา

 5) สถานที่ และวัน เดือน ปี ที่จัดประชุมสัมมนา

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

พิศมัย จันทุมา. 2544. สรีรวิทยาของต้นยางกับระบบ

 กรีด. รายงานการประชุมวิชาการยางพารา 

 ประจ�าปี 2544 ครั้งที่ 1. เชียงใหม่, 20-22 กุมภา-

 พันธ์ 2544: 78-89.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Pakianathan, S. W., R. L. Wain and E. K. Ng. 1975. 

 Studies on displacement area on tapping in 

 mature Hevea trees. Proc.Int. Rubb. Conf.

 1975 (Volume Two) Kuala Lumpur, 20-25 Oc-

 tober 1975: 225-248.

วทิยานิพนธ์

 ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ สาขา

วิชา มหาวิทยาลัย ชื่อเมือง

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์. 2523. ปัญหาบางประการที่มีผล

 ต่อการส่งเสริมการผลิตต้นยางติดตาพันธุ์ดีของ

 ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหา-

 บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร. 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพมหานคร.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Gomez, J. B. 1966. Electron microscopic studies on 

 the development of latex vessels in Hevea 

 brasi l iensis Muell .  Arg. Ph.D. Thesis, 

 University of Leeds: Leeds.

          

กรณอ้ีางองิจากเวบ็ไซต์

 ชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง แหล่งท่ีมาหรือเข้าถึง

หรือชื่อเว็บไซต์ วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

ทิพยรัตน์ หาญสืบสาย. 2539. การดัดแปลงยีน... ส�าคัญ

 ไฉน. สืบค้นจาก: http://learn.in.th/god t.html 

 [ก.ย. 2547].

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย):

Bryant, P. 1999. Biodiversity and Conservation. Re-

 trieved October 4, 1999, from www.darwin.

 bio.uci.edu/~sustain/bio65/Tiltpage.htm  

 

 หมายเหตุ: การท�ารายการเอกสารอ้างอิง ให้เรียง

ล�าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงตาม

ตัวอักษรตัวแรกของชื่อคนแรก ไม่ต้องใส่เลขที่ก�ากับข้าง

หน้า

การส่งต้นฉบับ
 ส่งต้นฉบับท่ีได้รับการตรวจทานความถูกต้องแล้ว 

มายังผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ์ (นายไพรัตน์ ทรงพานิช) ที่ E-

mail address: prs230@yahoo.com (จนถึงเดือน

กันยายน 2560)

การตรวจต้นฉบับ
 ทางกองบรรณาธิการจะท�าหน้าที่ตรวจต้นฉบับ

จากผู้เขียนท่ีส่งมาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทความให้มีความ

ถูกต้องและสมบรูณ์ ท้ังในรูปแบบและเน้ือหาตามที่
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วารสารยางพาราได้จัดวางไว้ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องให้ความ

ร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขบทความ เช่น การส่งข้อมูล 

หรือภาพ มาให้เพ่ิมเติมตามท่ีกองบรรณาธิการหรือผู ้

ตรวจแก้ไขขอไป

 ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจ

แก้ไขบทความที่ส ่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่องตามแต่จะเห็น

สมควร ในกรณีที่จ�าเป็นทางกองบรรณาธิการจะส่ง

ต้นฉบับที่แก้ไขแล้วกลับคืนให้ผู ้เขียนพิจาณาอีกคร้ัง

ก่อนที่จะลงตีพิมพ์ลงในวารสาร
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