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ปล่ องระบายควัน

ห้ องรมควัน

เตาเผา

ท่ อนาความร้ อน

ภาพที่ 1 โรงรมควันด้านข้าง ภาพแบบทั่วไป

ϰ



เตาเผาจะต้องสร้างให้พื้นมีความลาดชันจากหน้าเตาไปยังท้ายเตา ตัวเตาควรสร้างด้วยอิฐทนความ
ร้อน และให้ช่องปล่อยควันอยู่ที่ระดับความสูง ¾ ของความสูงหลังเตาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพา
ความร้อนไปยังท่อนาความร้อนได้ดี โดยมีประตูปิดเปิดทาหน้าที่ควบคุมการสูญเสียความร้อน
ข้อควรระวัง ในการใส่ฟืน ห้ามโยนไม้ฟืนเข้ากองไฟเนื่องจากจะเกิดสะเก็ดไฟปะทุที่รุนแรงและเป็น
สาเหตุให้สะเก็ดไฟไปสัมผัสกับยางที่อยู่ในห้องรมควันเกิดไฟไหม้ได้

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560

ภาพที่ 2 เตาเผา

สารบัญ





ภาพที่ 19 ภาพด้านล่างของโรงรมควันชนิดเตาเผาทรงนอน

แสดงท่อน้าความร้อนซึ่งติดตั้งด้านล่างของห้องรม ท่อนี้จะน้าความร้อนที่เป่ามาจากพัด
บริเวณดักสะเก็ดไฟ

บทความ

ากเตาเผาด้านหน้าให้ไหลไปตามท่อตามความยาวของห้องและปล่อยเข้าสู่ห้องรม
ท่อนาความร้ อน

ภาพที่ 3 บริเวณดักสะเก็ดไฟ

2

การออกแบบห้องรมควันเพื่อแก้ไขปัญหา
ไฟไหม้โรงรมควันยางพารา

18

สมบัติของยางพันธุ์ต่างๆ

ภาพด้ านบน

ภาพด้ านข้ าง

ภาพที่ 4 แสดงร่องและท่อความร้อน





ภาพที่ 20 เตาเผาทรงนอน

น้าของเตาเผาทรงนอน มีประตูปิดเปิดเพื่อใส่ฟืน ส่วนล่างจะเป็นส่วนเก็บเถ้าถ่านจากการ
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บทบรรณาธิการ
ในการจัดท�ำวารสารยางพารา โดยปกติแล้ว จะ

จัดหาผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ
และมี ป ระโยชน์ ม าลงตี พิ ม พ์ ฉ บั บ ละ 3-5 เรื่ อ ง ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยบทความสั้ น บ้ า ง ยาวบ้ า ง ปะปนกัน ไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อคิดเป็นจ�ำนวนหน้าแล้ว จะลงตัวอยู่ที่
48 หน้า (ในกรณีพิเศษ อาจขยายถึง 52 หน้า) ส�ำหรับ
วารสารฉบับนี้ มีแค่ 2 เรื่อง ผู้อ่านเห็นแล้ว อาจรู้สึกว่า มี
บทความน้อยลง ความจริงแล้ว ถึงแม้ว่ามีจ�ำนวนเรื่อง
น้อยลง แต่เนื้อหายังมีปริมาณในระดับปกติ คือ 48 หน้า
เพียงแต่ว่า ทั้งสองเรื่องเป็นบทความที่มีเนื้อหาสาระค่อน
ข้างมากนั่นเอง
บทความเรื่องแรก เป็นผลการศึกษาในการที่จะ
แก้ไขปัญหาไฟไหม้โรงรมควันยางพารา ซึ่งมีสาเหตุหลัก
จากการออกแบบเตาเผา และไม่ได้ควบคุมการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิง บทความนี้ได้น�ำเสนอการออกแบบโรงรม
ควัน เตาเผา รวมทั้งท่อน�ำความร้อน เพื่อเป็นข้อเสนอ
แนะส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะสร้างโรงรมควัน
หรือให้ผู้ผลิตยางแผ่นรมควันได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการออกแบบโรงรมควันยางพาราที่ถูกวิธี นอกจากนี้
ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานเปรียบเทียบระหว่าง
เตาเผาที่ใช้พลังงานไฟฟ้า กับเตาเผาอุโมงค์ เพื่อให้ผู้
ประกอบการใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ
เรือ่ งทีส่ อง เป็นผลการวิจยั พันธุย์ างเพือ่ อุตสาหกรรม
เฉพาะทาง เป็นการน�ำเสนอสมบัติของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ ซึ่งปลูกในสภาพที่มีดินฟ้าอากาศแตก
ต่างกัน 3 แห่ง คือ ที่จังหวัดระนอง พังงา และสุราษฎร์-

ธานี สมบัติที่น�ำเสนอ มีทั้งที่ศึกษาจากน�้ำยางและยาง
แห้ง สมบัติที่ศึกษาจากน�้ำยาง ได้แก่ ปริมาณเนื้อยาง
แห้ ง ปริ ม าณของแข็ ง ทั้ ง หมด ปริ ม าณสิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าง
ปริ ม าณโปรตี น ปริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรต   ปริ ม าณ
แมกนี เ ซี ย ม และขนาดของอนุ ภ าคยาง ส่ ว นสมบั ติ ที่
ศึกษาจากยางแห้ง ได้แก่ ปริมาณเถ้า ปริมาณไนโตรเจน
ความอ่อนตัวเริม่ แรก ดัชนีความอ่อนตัว ความหนืด และสี
สมบัติของยางพันธุ์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่จะเลือก
ใช้ผลผลิตน�้ำยางหรือยางแห้งจากยางพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง
ส�ำหรับน�ำไปผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ต้องการ
สมบัติของยางที่เฉพาะเจาะจง เช่น การผลิตถุงมือยางที่
เน้นในเรื่องของปริมาณโปรตีนที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้
ต่อผู้ที่สวมใส่ หรือสมบัติในเรื่องสีของยางแผ่นที่ต้องการ
น�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นถึงเรื่องสี เช่น พื้นรองเท้า
เป็นต้น ตัวอย่างที่ยกขึ้นมากล่าวทั้งสองเรื่องคือ โปรตีนที่
ก่อให้เกิดอาการแพ้และสีในยางพันธุ์ต่าง ได้มีการต่อ
ยอดงานวิจัยและจะน�ำเสนอในวารสารยางพาราฉบับ
หน้า
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมแล้วนักปรับปรุงพันธุ์
ยาง ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพันธุ์ยาง
เพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะทางต่อไปได้อีกด้วย
                                                         ไพรัตน์ ทรงพานิช
                                                                บรรณาธิการ

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บรรณาธิการบริหาร: นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยยาง
บรรณาธิการ: นายไพรัตน์ ทรงพานิช
กองบรรณาธิการ: ดร.กฤษดา สังข์สิงห์, ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์, นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล,
นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์, ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์
ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ:์ นายไพรัตน์ ทรงพานิช ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายจักรพงศ์ อมรทรัพย์ พิสูจน์อักษร: นางอุบลพรรณ แสงเดช
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การออกแบบห้องรมควันเพื่อแก้ไขปัญหา
ไฟไหม้โรงรมควันยางพารา
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  การยางแห่งประเทศไทย

จากปัญหาเดิม ๆ ที่มักได้ยินกันบ่อยครั้งและสร้าง
ความเสียหายอันยิ่งใหญ่ให้กับผู้ผลิตยางแผ่นรมควันคือ
ไฟไหม้โรงรมควัน สาเหตุหลักเนื่องจากการออกแบบเตา
เผาและไม่ได้ควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง จนเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิด
เฉพาะห้องรมควันเท่านั้น แต่จะลุกลามไปยังส่วนต่าง ๆ
ในกระบวนการผลิต ทั้งอาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร บ้าน
พักคนงาน รวมทั้งทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ ถ้าลุกลามมากก็
อาจไหม้ยังบริเวณชุมชนใกล้เคียง จากสภาพยางที่โดน
ความร้อนสูงจนกลายเป็นของเหลว และเมื่อมีสะเก็ดไฟ
มากระทบจึงเกิดการลุกไหม้ขึ้น หรือเป็นไปได้ที่ยางเหลว
แล้วไหลไปตามท่อน�ำความร้อนระเหยกลายเป็นไอจนถึง
จุดวาบไฟ ก็เกิดลุกไหม้ทันที ขณะเดียวกัน ยางในห้อง
ใกล้เคียงที่รมอยู่เมื่อได้รับความร้อนรุนแรงจากการลุก
ไหม้จากห้องต้นเพลิงนี้ก็จะลุกไหม้ขยายต่อ ๆ ไปทั่วทั้ง
โรง  ควันไฟจากการเผาไหม้เป็นควันด�ำหนาทึบจากการ
สันดาปของยางซึ่งมีโครงสร้างเป็นสารไฮโดรคาร์บอน
ชนิดที่ไม่อิ่มตัวและยากต่อการควบคุม   บทความนี้จึง
เป็นแนวทางหนึ่งในการออกแบบโรงรมควัน เตาเผารวม
ทั้งท่อน�ำความร้อนเพื่อเป็นข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้ประกอบ
การรายใหม่ที่ก�ำลังจะสร้างโรงรมควัน หรือให้ผู้ผลิตยาง
แผ่นรมควันได้ตระหนักถึงความส�ำคัญวิธีการออกแบบ
โรงรมควันยางที่ถูกวิธี

โรงรมควัน

โรงรมควันยางนับว่าเป็นส่วนส�ำคัญในการผลิต
ยางแผ่นรมควัน  การออกแบบเตาเผาและห้องรมควันที่

ดีจะสามารถผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพดีได้   โดย
เฉพาะขนาดของห้ อ งรมควั น จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ปริมาณยางแผ่นดิบที่จะท�ำการรมควันในแต่ละครั้ง ซึ่งมี
ขนาดความจุตั้งแต่ 1.5  ตัน จนถึง 30  ตัน ส่วนระยะเวลา
ในการรมควันจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณความชื้นของ
ยางแผ่นดิบ  ความหนาบางของแผ่นยาง    การควบคุม
อุณหภูมิในห้องรมควัน   ขนาดและความสดของไม้ฟืน  
การไหลเวียนอากาศ  เป็นต้น (ปรีดิ์เปรม, 2553) และจะ
ต้องค�ำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการก่อสร้างว่ามี
ความคุ้มค่าต่อการใช้งานได้มากน้อยเพียงไร

เตารมควัน

โดยทั่วไปเตารมควันที่ก่อสร้างในยุคแรก ๆ มักจะ
สร้างเตารมควันท�ำเป็นอุโมงค์ดินที่อยู่ต�่ำกว่าระดับพื้น
หรือท�ำเตาระดับพื้นแล้วยกตัวโรงให้สูงขึ้น คนงานต้อง
แบกยางตามราวบันไดขึ้นไปห้องรม   ส่วนของเตามีไว้
เพื่อเป็นส่วนเผาไหม้ของไม้ฟืนให้เกิดความร้อนและส่ง
ควันไหลไปตามท่อเข้าไปในห้องรมควัน ซึ่งมีข้อดีคือค่า
ด�ำเนินการก่อสร้างต�่ำ  การกระจายความร้อนดี แต่ข้อ
เสียคือ หากควบคุมความร้อนไม่ดี และการออกแบบใน
ส่วนดักสะเก็ดไฟไม่ดีพอ มักเกิดไฟไหม้ในห้องรมควัน
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งมี
การปล่อยควันจากการรมควันยางท�ำให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม ต่อมาได้มีการพัฒนาเตารมควันอุโมงค์ก่อ
อิฐและต่อท่อน�ำความร้อนเข้าไปในห้องรมควัน และมี
การพัฒนาเรื่อยมาให้สามารถน�ำควันกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง
มีข้อดีคือ สามารถน�ำควันและความร้อนกลับมาใช้ใหม่
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เป็นการลดปริมาณไม้ฟืน และมีส่วนที่ดักสะเก็ดไฟท�ำให้
ยากที่จะเล็ดลอดเข้าไปในห้องรมควัน แต่ข้อเสียคือ ต้อง
ใช้พลังงานไฟฟ้า หากไม่มีไฟฟ้าใช้จะไม่สามารถรมควัน
ได้ และค่าด�ำเนินการก่อสร้างที่สูงขึ้น มีค่าบริหารจัดการ
มาก เตารมควันชนิดนี้หากปริมาณการรมควันแต่ละครั้ง
น้อยกว่า ๒ ตันจะไม่คุ้มกับค่าด�ำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะ
เหมาะกับการรมควันห้องละไม่น้อยกว่า ๓ ตันขึ้นไป      
เตารมควันอีกแบบที่เรียกเตาเผาชีวมวล   เป็นการน�ำชีว
มวลเพื่อน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ฟืนที่ราคาสูงกว่า
เช่น  ทะลายปาล์ม  เปลือกปาล์ม แต่อาจไม่เหมาะสม
เพราะควันของวัสดุประเภทนี้จะมีพวกน�้ำมันไปเคลือบ
ผิวยางได้ ท�ำให้สมบัติทางกายภาพของยางด้อยลงไป
หรือสับไม้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  ล�ำเลียงด้วยการขับเคลื่อนของ
กะบะหรือสกรู แต่การบรรทุกล�ำเลียงอาจเป็นปัญหาที่ไม่
สะดวกมากนัก  จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น และการ
เผาไหม้เศษไม้ชิ้นเล็ก ๆ ย่อมใช้เวลาสั้นกว่า เป็นการสิ้น
เปลืองวัตถุดิบ  รวมทั้งปริมาณเถ้าที่เกิดขึ้นมากกว่า และ
ต้องใช้วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงรมชนิด
นี้จึงมีต้นทุนค่าด�ำเนินการ บริหารจัดการ และพลังงาน
ไฟฟ้าสูงกว่าชนิดอื่น ๆ และไม่คุ้มค่ากับการผลิต ส่วน
คุณภาพยางที่ได้มักเกิดฟองอากาศ มีเขม่าควันเคลือบ
แผ่นยาง ส่วนมากแล้วยางที่ผลิตไม่สามารถจัดเป็นยาง
แผ่นรมควันชั้นดีได้
1. เตารมควันแบบอุโมงค์
เตาเผาแบบอุโมงค์  ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร้อน
ตามธรรมชาติ   มวลอากาศร้อนที่เบาบางกว่าจะไหลขึ้น
ด้านบน   เตาชนิดนี้จะท�ำการก่อสร้างโดยขุดดินลงใต้
ระดับพื้นระนาบหรือใต้ห้องรม  เมื่อเตาอยู่ระดับต�่ำกว่า
ความร้อนจากการเผาไหม้จะสามารถเคลื่อนที่ไปตามท่อ
น�ำความร้อนได้ง่าย  พื้นของเตาจะท�ำแนวลาดชันขึ้นเล็ก
น้อยประมาณ 15 องศา   เพื่อให้สะดวกต่อการไหลของ
อากาศร้อน   และจะต้องก่อสร้างโดยใช้อิฐทนไฟฉาบ
ด้วยปูน เพื่อทนต่อความร้อนและกันความร้อนรั่วไหล  มี
ประตูปิดเปิดด้านเดียว   มีช่องส�ำหรับปรับการลุกไหม้
ของฟืนติดอยู่ที่ประตู (ภาพที่ 1)
โรงรมควันชนิดเตาเผาแบบอุโมงค์มีส่วนประกอบ
ส�ำคัญ  5  ส่วน  ได้แก่

1.1 เตาเผา ก่ออิฐและฉาบปูนเป็นลักษณะคล้าย
อุโมงค์เพื่อใช้เป็นส่วนเผาไหม้ไม้ฟืนให้เกิดความร้อน
และควัน (ภาพที่ 2)
1.2 ส่วนที่ดักสะเก็ดไฟ เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเตา
เผา จะท�ำเป็นผนังกั้นท�ำมุมประมาณ 45 องศา ทั้งสอง
ด้าน เพื่อดักสะเก็ดไฟไม่ให้ผ่านไปยังท่อน�ำความร้อน
(ภาพที่ 3)
1.3 ท่อน�ำความร้อน เป็นส่วนที่ขุดเป็นร่องเข้าไป
ต่อจากส่วนที่ดักสะเก็ดไฟไปยังบริเวณใต้ห้องรมควัน  
โดยส่วนที่เป็นร่องจะก่ออิฐฉาบปูนเพื่อป้องกันการพัง
ทลายของดิน หรือจะใช้ท่อปูนก็ได้   และส่วนที่เป็นร่อง
หรือท่อความร้อนนี้   จะต้องมีท่อหรือช่องเปิดให้ควันและ
ความร้อนผ่านเข้าสู่ห้องรมได้ โดยให้ความลาดชันจาก
หน้าเตาไปยังท้ายเตาหรือหน้าห้องรมควันประมาณ 15
องศา (ภาพที่ 4)
1.4 ห้องรมควัน   ใช้บรรจุยางภายในห้องและใช้
ความร้อนจากการเผาไหม้  ท�ำให้แผ่นยางแห้ง
1.5 ปล่องระบายควัน   ใช้ส�ำหรับควบคุมปริมาณ
ความชื้นและความร้อนภายในห้องรมควัน   โดยครอบ
จากบริเวณบานปิดเปิดตรงฝ้าเพดานที่แต่ละจุดห่างกัน  
3 เมตร รวบเป็นท่อสูงเหนือสันจั่วของหลังคา มีกระโจม
กันน�้ำฝน และใช้บานปิดเปิด (ปีกผีเสื้อ) เพื่อปล่อยหรือ
กักความร้อน
เตาเผาจะต้องสร้างให้พื้นมีความลาดชันจากหน้า
เตาไปยังท้ายเตา ตัวเตาควรสร้างด้วยอิฐทนความร้อน
และให้ช่องปล่อยควันอยู่ที่ระดับความสูง ¾ ของความ
สูงหลังเตา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพาความร้อนไป
ยั ง ท่ อ น� ำ ความร้ อ นได้ ดี โดยมี ป ระตู ป ิ ด เปิ ด ท� ำ หน้ า ที่
ควบคุมการสูญเสียความร้อน
ข้อควรระวัง ในการใส่ฟืน ห้ามโยนไม้ฟืนเข้ากอง
ไฟเนื่ อ งจากจะเกิ ด สะเก็ ด ไฟปะทุ ที่ รุ น แรง และเป็ น
สาเหตุให้สะเก็ดไฟไปสัมผัสกับยางที่อยู่ในห้องรมควัน
เกิดไฟไหม้ได้
จากภาพที่ 4  แสดงด้านบนและด้านข้างของเตา
แบบอุโมงค์   ซึ่งได้พัฒนาการใช้เตาเผาเพียงเตาเดียว  
แต่เพิ่มพื้นที่การรมควันให้ได้มากขึ้น โดยแยกส่วนของ
ท่อความร้อนออกเป็น  2  ส่วน  ท�ำให้ประหยัดเชื้อเพลิง
และสามารถรมยางได้ ป ริ ม าณมากขึ้ น โดยท� ำ ชุ ด ดั ก



1.5 ปล่องระบายควัน ใช้ส้าหรับควบคุมปริมาณความชื้นและความร้อนภายในห้องรมควัน โดย
ครอบจากบริเวณบานปิด เปิด ตรงฝ้าเพดานที่แϯต่ละจุดห่างกัน 3 เมตร รวบเป็นท่อสูงเหนือสัน
จัน่วส่ของหลั
น้้าดไฟไปยั
ฝนและ
ใช้หบ้องานปิดเปิด (ปีกผีเสื้อ) เพือ่ ปล่อยหรือกักความร้อน
1.34ท่อน้าความร้อน เป็
วนที่ขุดเป็นงร่อคา
งเข้ามี
ไปต่กอระโจมกั
จากส่วนทีด่ ักน
สะเก็
งบริเวณใต้
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รมควัน โดยส่วนที่เป็นร่องจะก่ออิฐฉาบปูนเพือ่ ป้องกันการพังทลายของดินหรือจะใช้ท่อปูนก็ได้
และส่วนทีเ่ ป็นร่องหรือท่อความร้อนนี้ จะต้องมีท่อหรือช่องเปิดให้ควันและความร้อนผ่านเข้าสู่
ห้องรมได้ โดยให้ความความลาดชันจากหน้าเตาไปยังท้ายเตาหรือหน้าห้องรมควันประมาณ 15o
1.4 ห้องรมควัน ใช้บรรจุยางภายในห้องและใช้ความร้อนจากการเผาไหม้ ท้าให้แผ่นยางแห้ง
1.5 ปล่องระบายควัน ใช้ส้าหรับควบคุมปริมาณความชื้นและความร้อนภายในห้องรมควัน โดย
ครอบจากบริเวณบานปิด เปิด ตรงฝ้าเพดานที่แต่ละจุดห่างกัน 3 เมตร รวบเป็นท่อสูงเหนือสัน
จั่วของหลังคา มีกระโจมกันน้้าฝนและ ใช้บานปิดเปิด (ปีกผีเสื้อ) เพือ่ ปล่อยหรือกักความร้อน

ปล่ องระบายควัน

ห้ องรมควัน

ปล่ องระบายควัน

ห้ องรมควัน

ท่ อนาความร้ อน

เตาเผา

ϰ



เตาเผาจะต้องสร้างให้พท่
ื้นมีอ
ความลาดชั
นจากหน้อน
าเตาไปยังท้ายเตา ตัวเตาควรสร้างด้วยอิฐทนความ
นาความร้
เตาเผา ร้อน และให้ช่องปล่อยควันอยู่ที่ระดับความสูง ¾ ของความสูงหลังเตาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพา

ความร้อนไปยังท่อนาความร้อนได้ดี โดยมีประตูปิดเปิดทาหน้าที่ควบคุมการสูญเสียความร้อน
ข้อควรระวัง ในการใส่ฟืน ห้ามโยนไม้ฟืนเข้ากองไฟเนื่องจากจะเกิดสะเก็ดไฟปะทุที่รุนแรงและเป็น
สาเหตุให้สะเก็ดไฟไปสัมผัสกับยางที่อยู่ในห้องรมควันเกิดไฟไหม้ได้

ภาพที่ 1 โรงรมควันด้านข้าง ภาพแบบทั่วไป

ภาพที่ 1 โรงรมควันด้านข้าง ภาพแบบทั่วไป

ภาพที่ 1 โรงรมควันด้านข้าง ภาพแบบทั่วไป

บริเวณดักสะเก็ดไฟ

ท่อนาความร้ อน

ภาพที่ 2 เตาเผา

ภาพที่ 3 บริเวณดักสะเก็ภาพที
ดไฟ่ 3 บริเวณดักสะเก็ดไฟ

ภาพที่ 2 เตาเผา





ภาพด้ านบน

ภาพด้ านข้ าง

ภาพที่ 2 เตาเผา
ภาพที่ 4 แสดงร่องและท่อความร้อน




ภาพที่ 4 แสดงร่องและท่อความร้อน




5

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 29 เมษายน-มิถุนายน 2560

สะเก็ดไฟไม่ให้เข้าไปในห้องรมควัน เป็นการป้องกันไฟ
ไหม้โรงรมยาง
การออกแบบร่องความร้อนหรือท่อปล่อยควันที่ดี
จะต้องเริ่มขนาดที่เล็กก่อน (ใกล้เตาเผา) แล้วค่อย ๆ เพิ่ม
ขนาดให้ใหญ่ข้ึนตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ความ
ร้ อ นสามารถกระจายไปตามความยาวของห้ อ งได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งในการรมควันจะใช้รถตากยาง
วางคร่อมท่อปล่อยควันภายในห้องรม  ควันจะผ่านแผ่น
ยางจากชั้นล่างไปยังชั้นบนท�ำให้ความชื้นของแผ่นยาง
ลดลงเรื่อย ๆ  จนยางแห้ง (ภาพที่ 5)
ส่วนด้านหน้าจะเป็นประตูปิดเปิดส�ำหรับน�ำยาง
เข้าออกทางเดียว  เป็นการรมควันโดยน�ำยางแผ่นเข้าไป
ในห้องจนเต็ม  ปิดประตูแล้วท�ำการรมควันจนยางแห้ง
หากมีการรมควันและมีปริมาณยางไม่เพียงพอ หรือไม่
เต็มห้อง จ�ำเป็นต้องเติมยางเข้ารมทุกวัน  ผลก็คือ สูญ
เสียความร้อนและไม่สะดวกในการท�ำงาน  ดังนั้น โรงรม
ควั น ชนิ ด ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ห ้ อ งรมมากหรื อ เท่ า กั บ วั น
เวลาที่ใช้ในการรม  เช่น  รมควัน  4  วัน  ต้องมี  4 – 5 ห้อง
เป็นต้น
ปล่องระบายควันเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้แผ่นยาง
แห้งเร็ว ความร้อนจากห้องรมควันจะพาความชื้นที่อยู่ใน
แผ่นยางออกตามปล่องระบายควันโดยเฉพาะในช่วง
สองวันแรกของการรมควัน ให้เปิดลิ้นปิดเปิดไว้ หลังจาก
นั้นให้บังคับลิ้นปิดเปิดลงครึ่งหนึ่งเพื่อกักควันตามภาพที่
6 ดังนั้น การรมควันในช่วงวันที่สาม ให้ควบคุมอุณหภูมิ
ไว้ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส จนวันที่สี่ ให้ปิดลิ้นบังคับ
แล้วควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 55 องศาเซลเซียส ตลอด
ระยะเวลาการรมควัน
ตั ว ปล่ อ งระบายควั น ต้ อ งให้ สู ง เหนื อ สั น จั่ ว ของ
หลังคา มีกระโจมกันน�้ำฝน ความสูงจากปากปล่องถึง
ขอบกระโจมด้านล่าง 10 ซม.  มีขาจับยึด 3 ขา  ท�ำด้วย
แผ่นสังกะสีพับเป็นโครงสร้างขา ด้านล่างใช้สังกะสีแผ่น
เรียบพับขนาด 50 X 60 ซม.  ท�ำเป็นฐานยึดกับหลังคา
หากเป็นโรงรมขนาดใหญ่จะต้องพิจารณาขนาดของท่อ
ระบายให้โตขึ้นเช่นกัน
การควบคุมปริมาณความร้อน
ต้องสามารถควบคุมความร้อนจากการเผาไหม้ไม้
ฟืนได้เป็นอย่างดี และต้องมีประตูเตาควบคุมการไหล

ของอากาศ ความลาดชันของเตาเผา ความลาดชันของ
ท่อน�ำความร้อน การควบคุมขนาดของท่อปล่อยควัน  
เพื่อกระจายอุณหภูมิในห้องรมควัน รวมทั้งการออกแบบ
กระโจมบริเวณฝ้าเพดานให้ควันสามารถปล่อยออกสู่
บรรยากาศได้อย่า งมีประสิท ธิภ าพ จะท�ำให้ส ามารถ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ได้ ดี ยางจะแห้ ง ได้ เ ร็ ว
คุณภาพยางที่ผลิตได้จึงขึ้นกับหลายปัจจัยดังที่กล่าวมา
แต่โดยส่วนใหญ่จะได้ยางที่มีคุณภาพดี ลดปัญหาการ
เกิดฟองอากาศ การพุพอง การรมควันที่อ่อนเกินไปหรือ
แก่ ร มมากเกิ น ไป และที่ ส� ำ คั ญ หากมี ก ารควบคุ ม
อุณหภูมิในระดับที่เหมาะสมจะไม่มีปัญหาเรื่องไฟไหม้
ห้องรมควัน
ข้อเด่นของเตาเผาชนิดนี้คือก่อสร้างได้ง่าย ราคา
ถูก สามารถใช้งานในพื้นที่กันดารที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าได้
เพราะใช้ ก ารหมุ น เวี ย นอุ ณ หภู มิ ข องอากาศตามหลั ก
ธรรมชาติ  
ข้อด้อย  คือ  หากออกแบบให้มีความลาดชันจาก
หน้าเตาไปยังท้ายเตาไม่ดี และอัตราการถ่ายเทความ
ร้อนจากเตาและในห้องรมไม่สัมพันธ์กัน ก็จะเกิดการ
สะสมความร้อนในเตาและบริเวณหน้าเตามากกว่าปกติ  
ท�ำให้ยางในห้องรมควันแห้งช้า สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และ
อาจเป็นสาเหตุให้เตาแตกได้ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟ
ไหม้จากการละลายของยางที่อยู่ใกล้เตาที่ร้อนจัด และ
เตาชนิดนี้หากออกแบบไว้ไม่ดีพอโดยเฉพาะหลังคาและ
การระบายน�้ำ  ก็จะเกิดความเสียหายจากการน�้ำท่วมเตา
ซึ่งก่อสร้างอยู่ลึกต�่ำกว่าระดับพื้นดิน
2. โรงรมควันชนิดหมุนเวียนควันน�ำกลับมาใช้ใหม่
2.1 เตาเผาแบบอุโมงค์ชนิดหมุนเวียนควันกลับมา
ใช้ใหม่ เตารมควันประหยัดพลังงานชนิดนี้จะมีการเพิ่ม
พัดลมดูดหรือผลักอากาศเข้าไปในห้องรมในลักษณะ
การพาความร้อนแบบบังคับ คือเป็นการน�ำอากาศที่ไหล
ผ่านแผ่นยาง แล้วจะดูดอากาศออกจากห้องรมน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ เป็นการช่วยในการถ่ายเทความร้อนและการ
เพิ่มอัตราการไหลของอากาศตามภาพที่ 7 โดยเพิ่มส่วน
ดักสะเก็ดไฟอยู่ด้านหลังเตาเผา และติดตั้งท่อโลหะบน
เพดานห้องเพื่อน�ำความร้อนและควันหลังการรมควันให้
ไหลกลับมายัง ห้องดัก สะเก็ดไฟตามภาพที่ 8 โดยใช้

เดียว แต่เพิ่มพื้นที่การรมควันให้ได้มากขึ้นโดยแยกส่วนของท่อความร้อนออกเป็น 2 ส่วน ท้าให้ประหยัด
เชื้อเพลิงและสามารถรมยางได้ป ริมาณมากขึ้น โดยท้ าชุดดักสะเก็ ดไฟไม่ให้เข้าไปในห้องรมควันเป็นการ
ป้องกันไฟไหม้โรงรมยาง

6
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ภาพที่ 5 แสดงร่องหรือท่อปล่อยควันให้เข้าไปในห้องรม

ภาพที่ 5 แสดงร่องหรือท่อปล่อยควันให้เข้าไปในห้องรม

พัดลมดูดกลับ ข้อส�ำคัญของเตาชนิดนี้คือต้องค�ำนวณ
ตามภาพที่ 9 ลักษณะโครงสร้างห้องรมควันชนิด
  ก่อสร้า่เล็งเตาเผาโลหะไร้
สนิมเป็นแล้
กรอบหุ
อัตราหมุ
นเวียนอากาศให้
เหมาะสม
หากช้
นไปอยควั
ยางนที่ดเตาเผาทรงตั
การออกแบบร่
องความร้
อนหรื
อท่าอเกิปล่
ีจะต้องเริ่ม้งขนาดที
กก่อน (ใกล้เตาเผา)
วค่อ้มย ๆ
พองจากอุ
มิที่สะสม หากเร็
ฉนวนไว้
ภายใน  และผนังด้านในก่ออิฐทนความร้อนองได้มี
เพิ่มอาจพุ
ขนาดให้
ใหญ่ขณึ้นหภู
ตามระยะทางที
่เพิว่มเกิขึน้นไปเพืยางจะ
่อให้ความร้
อนสามารถกระจายไปตามความยาวของห้
แห้งช้าได้
เตาส่วนล่าง   A   ด้านบนจะเป็นส่วนเตาที่ใช้เผา
ประสิทธิ2.2
ภาพมากขึ
น
้
ซึ
่
ง
ในการรมควั
น
จะใช้
ร
ถตากยางวางคร่
ปล่าองสุยควั
นภายในห้
นจะผ่าน
เตาเผาโครงเหล็กทรงตั้ง ได้มีการพัฒนาแบบ ไหม้ไม้ฟอืนมท่
  ส่อวนล่
ดจะเป็
นส่วนที่เก็อบงรม
เถ้าถ่าควั
นจากการ
แผ่นห้อยางจากชั
้นล่ดาหมุงไปยั
ชั้นบนท
าให้ใหม่
ความชื
้นของแผ่
ๆ จนยางแห้
งรมควันชนิ
นเวียงนกลั
บมาใช้
   โดยให้
เตาเผานยางลดลงเรื
เผาไหม้  มี่อตยะแกรงกั
้นระหว่างส่ง วนทั้งสอง
ตั้งอยู่ระนาบเดียวหรือใกล้เคียงกับระดับพื้นของห้องรม
ตามภาพที่ 10 ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ใน
ควั น เพื่ อ ลดการใช้ ฟ ื น    ลั ก ษณะของชุ ด รมควั น ห้องเผาที่ท�ำด้วยอิฐทนไฟแผ่ขึ้นไปยังส่วน B ซึ่งเป็นห้อง
ดังกล่าวมีการท�ำงานที่คล้ายกัน  ต่างกันที่การวางชุดเตา กระจายความร้อน ห้องนี้มี 2 ชั้น กรอบนอกท� ำ ด้ วย
เผาที่มีการวางแบบแนวตั้งและแนวนอน
สแตนเลสหุ้มฉนวนไว้ข้างใน  ภายในก่ออิฐทนความร้อน 


นโดยน้ายางแผ่นเข้าไปในห้องจนเต็ม ปิดประตูแล้วท้าการรมควันจนยางแห้งหากมีการรมควันและมี
งไม่เพียงพอหรือไม่เต็มห้องจ้าเป็นต้องเติมยางเข้ารมทุกวัน ผลก็คือสูญเสียความร้อนและไม่สะดวก
งาน ดัง นั้นโรงรมควันชนิดดังกล่าวจะต้องมีห้ องรมมากหรือ เท่ ากั บวั นเวลาที่ ใช้ ในการรม เช่ น
วัน ต้องมี7 4 – 5 ห้อง เป็นต้ฉบันบอิเล็กทรอนิกส์ 29 เมษายน-มิถุนายน 2560
กระโจมกันฝน
ขาจับยึด
ตัวปล่องบัดกรียดึ ติดกับฐาน 

ฐานปล่อง
ขนาดของปล่อง

เจาะรู T 16 ซม.

ภาพที่ 6 ปล่องระบายควัน

ภาพที่ 6 ปล่องระบายควัน

ล่องระบายควันเป็นส่วนส้าคัญทีท่ ้าให้แผ่นยางแห้งเร็ว ความร้อนจากห้องรมควันจะพาความชื้นที่
ในห้องมีอทงระบายควั
่อเหล็กท�ำหน้านทีโดยเฉพาะในช่
่เก็บความร้อน ความร้
อนที่ นแรกของการรมควั
รายละเอียดของชุดเตาเผาโครงเหล็
้ง ดไว้
ยางออกตามปล่
วงสองวั
น ให้เปิดลิ้นกทรงตั
ปิด เปิ
สะสมจะถู ก ดู ด ไปตามท่ อ และเข้ า ไปยั ง ท่ อ ดั กฝุ่น ดัก
ส่วน A  ประกอบด้วย  ด้านบนเป็นส่วนของเตาเผา
นให้บังคับลิสะเก็
้นปิดดไฟเปิC  ส่
ดลงครึ
ง
่
หนึ
ง
่
เพื
อ
่
กั
ก
ควั
น
ดั
ง
นั
น
้
การรมควั
น
ในช่
ามให้
วบคุมออุยอากาศเข้
ณหภูมิไาว้ใน
วนที่หนักจะตกลงมาข้างล่าง ความร้อน ไหม้   ด้านล่วางวั
งเป็นนที
ส่ว่สนเก็
บเถ้าค  และปล่
o
แรงม้
า ส่งต่อมไปยั
องต่มาิไงๆม่ใด้ห้วยเกิน เตาเพื
เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ น
C จนวันทีจะถู
่สี่ให้กปพัดิดลมขนาด
ลิ้นบังคั7.5
บแล้
วควบคุ
อุณงห้หภู
55o ่อตลอดระยะเวลาการรมควั
พัดลมขนาด 3 แรงม้า ความร้อนที่กระจายไปยังห้องรม
องเก็บอากาศร้อนและควันจากการ
วปล่องระบายควั
นต้องให้สูงเหนือสันจั่วของหลังคา มีกระโจมกัส่วนนน้B  เป็
้าฝนนห้ความสู
งจากปากปล่องถึง
ควัน ความร้อนจะไล่ความชื้นที่อยู่ในแผ่นยางออกไปกับ เผาไหม้จะลอยมารวมที่ส่วนนี้   และจากส่วนนี้สามารถดู
จมด้านล่างความร้
10 ซม.
าจับยึด 3 อขา
าด้าวเพดาน
ยแผ่นและ
สังกะสีการเผาไหม้
พับเป็นโครงสร้
างขา   สามารถปิ
ด้านล่างใช้
อนสู่ชมี่อขงระบายความร้
นบริเท้วณฝ้
ในส่วน  A  ได้
ดเปิดสบัังงกะสี
คับเพิ่ม
ทั้ ง ความชื
ดู ด กลั บดด้กัวบยพัหลั
ด ลม
หรือลดความร้
อนโดยใช้ประตูปิดเปิ
ด องพิจารณา
พับขนาด 50
ซม. X้ น และความร้
60 ซม. อท้นจะถู
าเป็นกฐานยึ
งคาหากเป็
นโรงรมขนาดใหญ่
จะต้
ขนาด 3 แรงม้าตัวเดิม  เปิดช่องระบายความร้อน 1 คืน
การเผาไหม้อาจเกิดสะเก็ดไฟ  หากหลุดลอดไปยัง
ท่อระบายให้อุณโตขึ
น
้
เช่
น
กั
น
หภูมิที่ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 3 - 4 วัน  1 เตา ห้องรมอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้   ดังนั้น จึงเพิ่มท่อดัก
คลุมได้ 12 ห้อง  1 ท่อย่อยได้ 2 ห้อง ๆ ละ 2 ตัน รวมครั้ง
ละ 24 ตัน

สะเก็ดไฟจากเตาเผา   ความร้อนจะถูกดูดผ่านห้องดัก
สะเก็ดไฟ  ซึ่งจะท�ำเป็นแผงกั้น ส่วนที่เป็นสะเก็ดไฟจะ


เตารมควันประหยัดพลังงานชนิดนี้จะมีการเพิ่มพัดลมดูดหรือผลักอากาศเข้าไปในห้องรมในลักษณะ
การพาความร้อนแบบบังคับคือเป็นการน้าอากาศที่ไหลผ่านแผ่นยางแล้วจะถูกดูดอากาศออกจากห้องรม
แล้วน้ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการช่วยในการถ่ายเทความร้อนและการเพิ่มอัตราการไหลของอากาศ ตาม
8 ภาพที่ 7 โดยเพิ่มส่วนดัฉบักบอิสะเก็
เล็กทรอนิ
กส์ 29 ่ดเมษายน-มิ
ายน 2560และติดตั้งท่อโลหะบนเพดานห้องเพื่อน้าความร้อน
ดไฟอยู
้านหลังถุนเตาเผา

ϴ



และควันหลังการรมควันให้ไหลกลับมายังห้องดักสะเก็ดไฟ ตามภาพที่ 8 โดยใช้พัดลมดูดกลับ ข้อส้าคัญของ
เตาชนิดนี้คือต้องค้านวณอัตราหมุนเวียนอากาศให้เหมาะสมหากช้าเกินไปยางอาจพุพองจากอุณ หภูมิที่สะสม
หากเร็วเกินไปยางจะแห้งช้าได้




ϴ



และควันหลังการรมควันให้ไหลกลับมายังห้องดักสะเก็ดไฟ ตามภาพที่ 8 โดยใช้พัดลมดูดกลับ ข้อส้าคัญของ
เตาชนิดนี้คือต้องค้านวณอัตราหมุนเวียนอากาศให้เหมาะสมหากช้าเกินไปยางอาจพุพองจากอุณ หภูมิที่สะสม
วเกินแบบอุ
นไปยางจะแห้
งนช้เวีายได้นควันนกลัแบบอุ
ภาพที่ 7หากเร็
โรงรมควั
โมงค์ช่ นิด7หมุโรงรมควั
บมาใช้โใมงค์
หม่ ชนิดหมุนเวียนควันกลับมาใช้ใหม่
ภาพที








ภาพที่ 8 ภาพด้านบนแนววางท่อหมุนเวียนกลับ วางตรงกลางห้องตามความยาว
2.2 เตาเผาโครงเหล็กทรงตั้ง
ได้มีการพัฒนาภาพแบบห้องรมควันชนิดหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้เตาเผาตั้งอยู่ระนาบเดียว
ภาพที
นบนแนววางท่
อหมุนฟเวีืนยนกลั
บ วางตรงกลางห้
ภาพที
ภาพด้
นเวียภาพด้
นกลั
บ าวางตรงกลางห้
องตามความยาว
หรื่ อ8ใกล้
เคีายนบนแนววางท่
งกับระดั
บอพืหมุ่้น8ของห้
องรมควั
นเพื่อลดการใช้
ลักษณะของชุ
ดรมควัอนงตามความยาว
ดัง กล่าวมีการทางานที่
คล้ายกัน ต่างกันที่การวางชุดเตาเผาที่มีการวางแบบแนวตั้งและแนวนอน
2.2 เตาเผาโครงเหล็กทรงตั้ง
ได้มีการพัฒนาภาพแบบห้
องรมควันชนิดหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้เตาเผาตั้งอยู่ระนาบเดียว
ปรับอากาศ
หรือใกล้เคียงกับระดับพื้นของห้องรมควันเพื่อลดการใช้ฟืน ลักษณะของชุดรมควันดัง กล่าวมีการทางานที่
F
คล้ายกัน ต่างกันที่การวางชุดเตาเผาที่มีการวางแบบแนวตั้งและแนวนอน
ดักฝุ่น/
สะเก็ดไฟ

ปรับอากาศ

C

F
B

C



ดักฝุ่น/
A
สะเก็ดไฟ
เตาเผา

7.5 Hp

3 Hp

D

B

่ 9 ห้้งอชนิงรมควั
ภาพที่ 9 ห้องรมควันชนิดภาพที
เตาเผาทรงตั
ดหมุนเวีนยชนิ
นควัดนเตาเผาทรงตั
น�ำกลับมาใช้ใหม่้งชนิดหมุนเวียนควันน้ากลับมาใช้ใหม่
A

ลักษณะโครงสร้างห้อเตาเผา
งรมควันชนิดเตาเผาทรงตั้ง ก่อสร้างเตาเผาโลหะไร้สนิม เป็นกรอบหุ้มฉนวนไว้
D
3 Hp
ภายใน และผนังด้านในก่ออิฐทนความร้อน
7.5 Hp

องระบายความร้อ นบริเวณฝ้าเพดาน และทั้ง ความชื้นและความร้อนจะถูกดู ดกลับ ด้วยพัดลมข
ม้าตัวเดิม เปิดช่องระบายความร้อน 1 คืนอุณหภูมิที่ 50-55oC นาน 3 - 4 วัน 1 เตาคลุมได้ 12
อยได้ 2 ห้อ9ง ๆ ละ 2 ตัน รวมครั
้งละ 24 ตัน
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B

A

ภาพที่ 10 ภาพด้านข้างของตัวเตาให้ความร้อนและควันไฟ

ภาพที่ 10 ภาพด้านข้างของตัวเตาให้ความร้อนและควันไฟ

ตกลงด้านล่างและดับ   มวลอากาศร้อนจะไหลต่อไปยัง B  และดักสะเก็ดไฟ  C  แล้ว  พัดลมจะดูดความร้อนส่ง
พัดลมดูดดเตาเผาโครงเหล็
และส่งต่อไปยังท่อความร้
อน (ภาพที
ละเอียดของชุ
กทรงตั
้ง ่ 11)   ไปตามท่อ  D  จากท่อ  D  ความร้อนจะถูกดูดโดยพัดลม
ตามภาพที่   12  จากท่อน�ำความร้อน  D  อากาศ ขนาด   3   แรงม้าเป่าเข้าไปในแต่ละห้อง  1   ตัว   (3  
กเป่าจากพัดลมขนาด  3  แรงม้า  ไปยังท่อ  E   แรงม้า)  ต่อห้องรม  2  ห้อง ตามท่อ E  ความร้อนจะท�ำให้
ส่วน Aซึร้อ่งนจะถู
ประกอบด้
วย ด้านบนเป็นส่วนของเตาเผาไหม้ ด้านล่างเป็นส่วนเก็บเถ้า และปล่อย
จะน�ำความร้อนไปยังส่วนพื้นของห้องรมที่เจาะไว้แล้ว   แผ่นยางที่อยู่ในห้องแห้งลงแล้ว อากาศภายในห้องจะ
นเตาเพื่อเพิ
่มประสิ
ความร้
อ นจะถูทกธิพ่ภนาพการเผาไหม้
ออกมาทางท่ อ และลอยขึ้ น ผ่ า น ถูกดูดกลับโดยแรงพัดลมส่งไปตามท่อ F แล้วจะไหล
กลับมายังส่วนหน้ารวมกั
บอากาศร้อนที่ดูดจากท่
อ   D  ้ และจาก
ส่วน ตะแกรง
B เป็ด้านนบนของห้
ห้องเก็องรม  จะติ
บ อากาศร้
อ
นและควั
น
จากการเผาไหม้
จ
ะลอยมารวมที
่
ส
่
ว
นนี
ดตั้งท่อน�ำความร้อนกลับ เวี ย นกลั บ ไปตามท่ อ ความร้ อ นเข้ า ไปในห้ อ งอี ก ครั้ ง  
ารถดูการเผาไหม้
นส่วน อAนที่ผได้
เปิดบังหมุคันบเวีเพิ
่มนหรื
ลดความร้อนโดยใช้ประตูปิดเปิด
ยนเช่
นี้ตอ
ลอดเวลาระยะเวลาการรม
ไปใช้ใหม่  ใโดยความร้
่านแผ่สามารถปิ
นยางลอยขึ้นด้ดานบน
จะถูกดูดกลับเข้ามายังท่อที่ติดตั้งไว้ตามภาพที่  13
2.3 เตาเผาแนวนอน ลักษณะเตาเผาหมุนเวียน
ภาพที่ 14 แสดงการหมุนเวียนของอากาศร้อนจาก แบบแนวนอน   การท�ำงานคล้ายกับเตาเผาแบบทรงตั้ง  
การเผาไหม้ และการน�ำอากาศร้อนที่ผ่านการรมแล้ว คือมี เตาเผา  ชุดดักสะเก็ดไฟ  และชุดพัดลมเป่าอากาศ
กลับไปใช้ใหม่  เมื่อความร้อนจากการเผาไหม้ในห้อง  A,   ร้อนเข้าไปในห้องรมควัน และดูดกลับอากาศในห้องรม

10
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ϭϬ

ϭϬ

ภาพที่ 11 แสดงการก้าจัดสะเก็ดไฟ
การเผาไหม้อาจเกิดสะเก็ดไฟ หากหลุดลอดไปยังห้องรมอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ ดังนั้นจึงเพิ่มท่อดัก
ภาพที่สะเก็
11 แสดงการก�
ำจัดสะเก็ดไฟความร้อนจะถูกดูดผ่านห้องดักสะเก็ดไฟ ซึ่งจะทาเป็นแผงกั้นส่วนที่เป็นสะเก็ดไฟจะตก
ดไฟจากเตาเผา
ภาพที
่ 11 อแสดงการก้
จัดงสะเก็
ดไฟอน
ลงด้านล่างและดับ มวลอากาศร้
อนจะไหลต่
ไปยังพัดลมดูดาไปยั
ท่อความร้

การเผาไหม้อ าจเกิดสะเก็ดไฟ หากหลุดลอดไปยังห้องรมอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ ดังนั ้นจึงเพิ่มท่อดัก
สะเก็ดไฟจากเตาเผา ความร้อนจะถูกดูดผ่านห้องดักสะเก็ดไฟ ซึ่งจะทาเป็นแผงกั้นส่วนที่เป็นสะเก็ดไฟจะตก
ลงด้านล่างและดับ มวลอากาศร้Eอนจะไหลต่อไปยังพัดลมดูดไปยังท่อความร้อน
D



E

D



E

ภาพที่ 12 การวางท่อน้าความร้อนน้ากลับมาใช้ใหม่

ภาพที่ 12 การวางท่อน�ำความร้อนน�ำกลับมาใช้ใหม่

จากท่อน้าความร้อน D อากาศร้อนจะถูกเป่าจากพัดลมขนาด 3 แรงม้า ไปยังท่อ E ซึ่งจะน้า
มาใช้ใหม่  ข้อดีของเตาเผาชนิดนี้คือ การใช้และการดูแล ประสิทธิภาพจะไม่ดีเท่ากับเตาเผาแบบอุโมงค์เพราะ
นไปยัEงส่วานพื
้นของห้อ้งงรมที
แล้วกว่ความร้
กพ่นออกมาทางท่
อและลอยขึ
้นผ่ายนตะแกรง
งทางการไหลมี
สิ่งกีดขวางไม่
สะดวกเพี
งพอ (ภาพที่
ท�ำได้ความร้
ง่าย   อสะดวกกว่
แบบทรงตั
ซึ่งมีข่เจาะไว้
นาดใหญ่
า ช่ออนจะถู
การออกแบบจะให้เตาเผาอยู่ต�่ำกว่าห้องรมควัน หาก 15)
ตามภาพที่ 16 และ 17 ด้านบนของห้องรม  มีท่อ
ไม่มีกระแสไฟฟ้า ความร้อนก็ยังสามารถไหลเข้าไปใน
ห้ อ งรมควั น ได้ โ ดยการเปิ ด ช่ อ งบั ง คั บ ลมเพี ย งแต่ ดูดกลับความร้อน และแสดงช่องระบายความชื้น ตรง
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-1-

-1E

ประตูด้านหน้า

E

ประตูด้านหน้า
E

E

ท่อ Hot AIR
Recycle

ท่อ Hot AIR
เตาเผาอยู่ด้านหลัง
Recycle
เตาเผาอยู่ด้านหลัง

ภาพที่ 13 การวางท่อน�ำความร้อนน�ำกลับมาใช้ใหม่

F

E

F

E

E

E

D
C

A

B

D
C

A

B

ภาพที่ 14 ภาพด้านบนแสดงการหมุนเวียนของอากาศร้อน

ให้เตาเผาอยู
่ต่้ากว่าห้ดอนีงรมควั
ีกระแสไฟฟ้
า ความร้าแบบทรงตั
อนก็ยังสามารถไหลเข้
องรมควันได้ โดย
ของเตาเผาชนิ
้คือการใช้นแหากไม่
ละการดูมแลท้
าได้ง่าย สะดวกกว่
้งซึ่งมีขนาดใหญ่กาว่าไปในห้
การออกแบบจะ
การเปิดให้
ช่อเตาเผาอยู
งบังคับลมเพี
ประสิ
ทธิภมาพจะไม่
ดีเาท่ความร้
ากับเตาเผาแบบอุ
โมงค์เพราะช่
งทางการไหลมี
่ต่้ากว่าห้ยองแต่
งรมควั
น หากไม่
ีกระแสไฟฟ้
อนก็ยังสามารถไหลเข้
าไปในห้อองรมควั
นได้ โดย สิ่งกีด
ขวางไม่สการเปิ
ะดวกเพี
ยงพอ
12ดช่องบั
งคับลมเพียงแต่
าพจะไม่
ดีเท่2560ากับเตาเผาแบบอุโมงค์เพราะช่องทางการไหลมีสิ่งกีด
ฉบับอิเป
ล็กระสิ
ทรอนิกท
ส์ ธิ
29ภเมษายน-มิ
ถุนายน



ขวางไม่สะดวกเพีท่อยดูงพอ
ดกลับ
ท่อดูดกลับ

ชุดควบคุมอุณหภูมิ
ชุดควบคุมอุณหภูมิ

ชุดดักสะเก็ดไฟ

ชุดดักสะเก็ดไฟ

ท่อส่งความร้อน

ท่อส่งความร้อน

เตาเผา เตาเผา
ภาพที่ 15 เตาเผาหมุนเวียนแบบแนวนอน

ภาพที
่ 15เตาเผาหมุ
เตาเผาหมุนนเวีเวียยนแบบแนวนอน
ภาพที
่ 15
นแบบแนวนอน

ช่องระบายความชืน้

ช่องระบายความชืน้

Blower
ช่องควบคุมอากาศ Blower

ช่องควบคุมอากาศ

ภาพที่ 16 เตาเผาหมุนเวียนแบบแนวนอนแสดงส่วนช่องระบายความชื้น

ภาพที่ 16 เตาเผาหมุนเวียนแบบแนวนอนแสดงส่วนช่องระบายความชื้น

16 เพืเตาเผาหมุ
นเวี้นยของยาง
นแบบแนวนอนแสดงส่
งระบายความชื
้น ดลมซึ่ง
ส่วนนี้จะถูกเปิภาพที
ดออกทั้ง่ หมด
่อระบายความชื
ของห้องรม   ท่อนีว้จนช่
ะน�ำอความร้
อนที่เป่ามาจากพั
แผ่นดิบที่เข้ารมควันในช่วง 24 ชั่วโมงแรก
ดูดความร้อนจากเตาเผาด้านหน้าให้ไหลไปตามท่อตาม

ภายในห้ อ งรมจะติ ด ตั้ ง ตะแกรงบนพื้ น ห้ อ งเพื่ อ ความยาวของห้องและปล่อยเข้าสู่ห้องรม
ปล่อยความร้อนจากท่อน�ำความร้อน และให้กระจาย
ภาพที่ 20 แสดงด้านหน้าของเตาเผาทรงนอน  มี
ความร้อนในห้องรมควัน (ภาพที่  18)
ประตูปิดเปิดเพื่อใส่ฟืน  ส่วนล่างจะเป็นส่วนเก็บเถ้าถ่าน
ภาพที่ 19 แสดงท่อน�ำความร้อนซึ่งติดตั้งด้านล่าง จากการเผาไหม้ ส่วนภาพที่ 21  แสดงด้านข้างเตาเผา



ตามภาพที่ 16 ด้านบนของห้องรม มีท่อดูดกลับความร้อนและแสดงช่องระบายความชื้นตรงส่วนนี้จะ
ถูกเปิดออกทั้งหมดเพื่อระบายความชื้นของยางแผ่นดิบที่เข้ารมควันในช่วง 24 ชั่วโมงแรก
13
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ภาพที่ 17 ภาพด้านหน้าและด้านข้างของห้องรม ซึ่งมีประตูเข้าและออกทางเดียว
ภาพที่ 17 ภาพด้
านหน้่ า17
และด้าภาพด้
นข้างของห้
องรม ซึา่งและด้
มีประตูเข้าาและออกทางเดี
ภาพที
านหน้
นข้างของห้ยวองรม

ซึ่งมีประตูเข้าและออกทางเดียว

ท่อกระจายความร้อน

ท่อกระจายความร้อน
ภาพที่ 18 ภาพด้านหน้าของห้องรม ซึ่งมีประตูเข้าและออกยางทางเดียว
่ 18 ภาพด้านหน้าของห้องรม ซึ่งมีประตูเข้าและออกยางทางเดียว
ภาพที
่ ภาพที
18องรมจะติ
ภาพด้าดนหน้
าของห้องรม
่งมี่อปปล่ระตู
เข้าและออกยางทางเดี
ภายในห้
ตั้งตะแกรงบนพื
้นห้องซึเพื
อยความร้
อนจากท่อนาความร้ยวอนและให้กระจาย

ความร้อนในห้องรมควัน
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ภาพที่ 19 ภาพด้านล่างของโรงรมควันชนิดเตาเผาทรงนอน

าพที่ 19 แสดงท่อน้าความร้อนซึ่งติดตั้งด้านล่างของห้องรม ท่อนี้จะน้าความร้อนที่เป่าม

วามร้อนจากเตาเผาด้
านหน้าให้ไหลไปตามท่อตามความยาวของห้องและปล่อยเข้าสู่ห้องรม
ภาพที่ 19 ภาพด้านล่างของโรงรมควันชนิดเตาเผาทรงนอน
ภาพที่ 19 ภาพด้านล่างของโรงรมควันชนิดเตาเผาทรงนอน

ภาพที่ 19 แสดงท่อน้าความร้อนซึ่งติดตั้งด้านล่างของห้องรม ท่อนี้จะน้าความร้อนที่เป่ามาจากพัด
ลมซึ่งดูดความร้อนจากเตาเผาด้านหน้าให้ไหลไปตามท่อตามความยาวของห้องและปล่อยเข้าสู่ห้องรม

ภาพที่ 20 เตาเผาทรงนอน
ภาพด้านหน้าของเตาเผาทรงนอน มีประตูปิดเปิดเพื่อใส่ฟืน ส่วนล่างจะเป็นส่วนเก็บเถ้าถ่านจากการ
เผาไหม้

ภาพที่ 20 เตาเผาทรงนอน

ภาพที่ 20 เตาเผาทรงนอน

ϭϱ
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ภาพที่ 21 ด้านข้างเตาเผาทรงนอน ช่องส่วนล่างเป็นช่องอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
ภาพที่ 21 ด้านข้างเตาเผาทรงนอน ช่องส่วนล่างเป็นช่องอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

ภาพที่ 21 ด้านข้างเตาเผาทรงนอน ช่องส่วนล่างเป็นช่องอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

ภาพที่ 22 ส่วนดักสะเก็ดไฟต่อเชื่อมระหว่างเตาเผากับพัดลมดูด

ภาพที
่ 22่ 22ส่วส่นดั
ภาพที
วนดักสะเก็
กสะเก็ดดไฟต่
ไฟต่ออเชืเชื่อ่อมระหว่
มระหว่าางเตาเผากั
งเตาเผากับพัดลมดูด
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ทรงนอน   ช่ อ งส่ ว นล่ า งเป็ น ช่ อ งอากาศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ และภาพที่ 22  แสดงส่วนดัก
สะเก็ดไฟต่อเชื่อมระหว่างเตาเผากับพัดลมดูด
จากการค�ำนวณพลังงานที่ใช้ต่อการผลิตยาง 1
กิโลกรัม พบว่า เตารมควันแบบอุโมงค์หรือแบบดั้งเดิม
อาศัยหลักการไหลของความร้อนตามหลักกลศาสตร์ใน
การท�ำให้ยางแห้ง โดยมีต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงอยู่ที่
0.63 บาท ขณะที่เตาเผาแบบโครงเหล็กทรงตั้ง จ�ำเป็น
ต้องใช้มอเตอร์ 2 ชุดในการขับเคลื่อนของอากาศร้อน
และดูดกลับ มีต้นทุนของเชื้อเพลิงซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าและไม้
ฟืนรวมกันเท่ากับ 1.06 บาท/กิโลกรัม ขณะที่เตาเผาแนว
นอนใช้หลักการไหลของอากาศร้อนโดยธรรมชาติผสม
กับการใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนความร้อนเข้าห้องรมควัน มี
ต้นทุนของเชื้อเพลิงซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าและไม้ฟืนรวมกัน
เท่ากับ 0.81 บาท/กิโลกรัม (ตารางที่ 1) แสดงว่าหากการ
สร้างโรงรมควันที่มีความจุของยางขนาดห้องละ 1 – 2
ตัน การสร้างเตาเผาแบบอุโมงค์จะประหยัดมากกว่า
กรรมวิธีการก่อสร้างไม่ยุ่งยาก สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ได้ง่ายคุณภาพยางดีกว่าเตารมควันโครงเหล็ก เนื่องจาก
ปัญหาการบ�ำรุงรักษา และต้องท�ำความสะอาดชุดดัก
สะเก็ดไฟ ดักเขม่าควันเป็นระยะ ๆ และต้องอุ่นเตาให้
แห้ง ไม่เช่นนั้นจะเกิดสนิมกัดกร่อน และหากเร่งอุณหภูมิ
เพื่อให้ยางสุกเร็วภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน จะส่งผล
ให้ยางเกิดฟองอากาศ ไม่สามารถจัดเป็นยางแผ่นรมควัน
คุณภาพดีได้

สรุป

การผลิ ต ยางแผ่ น รมควั น จะมี คุ ณ ภาพดี ห รื อ ไม่
ปัจจัยที่ส�ำคัญนอกเหนือจากกรรมวิธีการผลิตแล้ว การ
ออกแบบเตาเผา ท่อน�ำความร้อน ท่อกระจายความร้อน
ท่อระบายควันและความชื้น ย่อมส่งผลต่อคุณภาพยาง
ด้ ว ยเช่ น กั น หากการออกแบบดี ผลที่ ต ามมาคื อ จะ

เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ห้องรมควัน ปัจจุบันมีผู้
ศึกษาและผลิตเตารมควันหมุนเวียนควันกลับมาใช้ใหม่
ซึ่งมีข้อดีคือ ลดมลภาวะทางอากาศ มีการใช้พลังงาน
ความร้อนกลับมาใช้ใหม่ แต่บางครั้งการสร้างระบบการ
ให้ความร้อนที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก แต่ไม่ได้ค�ำนึงถึง
คุณภาพยาง ยิ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต กลับต้องเป็น
ภาระให้ผู้ประกอบการผลิตยางแผ่นรมควัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีระบบการให้ความร้อนในการรมควัน
ยางที่ออกมาใหม่ ๆ เกษตรกรควรศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย
ความคุ้มค่าต่อการใช้งานและคุณภาพมาตรฐานยางที่
ผลิต และจากการศึกษาพบว่า เตารมควันแบบอุโมงค์จะ
เป็ น การประหยั ด ต้ น ทุ น การผลิ ต มากที่ สุ ด รวมทั้ ง
คุณภาพยางที่ผลิตออกมา เนื่องจากยางแผ่นรมควันเป็น
ยางที่ต้องการควันเคลือบที่ผิว และใช้ระยะเวลาในการ
รมควันนาน 3 – 4 วัน โดยที่ปริมาณความชื้นค่อย ๆ ออก
จากแผ่นยาง หากเร่งอุณหภูมิเพื่อจ�ำกัดระยะเวลาในการ
รมควั น ยิ่ ง ท� ำ ให้ ย างเกิ ด ฟองอากาศ และหากเพิ่ ม
อุณหภูมิสูงเกินกว่า 65 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่อง จะ
ท�ำให้เกิดการพุพองของยางได้

เอกสารอ้างอิง

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และ จักรี  เลื่อนราม. 2553.  ศักยภาพ
การผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวน
สงเคราะห์การท�ำสวนยาง. รายงานผลการวิจัย
เรื่ อ งเต็ ม ประจ� ำ ปี 2553. สถาบั น วิ จั ย ยาง
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ปรี ดิ์ เ ปรม ทั ศ นกุ ล . 2560.การพั ฒ นาโรงรมควั น
ยางพาราแบบประหยั ด พลั ง งานและรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม. รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม  ประจ�ำ
ปี 2559. ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่าย
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ตารางที
ตารางที
่ 2 ผลของพื
่ 2 ผลของพื
ชคุมชคุดิมนดิชนิ
นชนิ
ดต่ดางๆต่
ต่างๆต่
อธาตุ
อธาตุ
อาหารในดิ
อาหารในดิ
นหลั
นหลั
งจากโค่
งจากโค่
นป่นาและมี
ป่าและมี
การปลู
การปลู
กยาง
กยาง
ตารางที่ 1 ต้นทุนพลังงานระหว่
า
งเตาเผาที
ใ
่
ช้
พ
ลั
ง
งานไฟฟ้
า
กั
บ
เตาเผาอุ
โ
มงค์
เป็นเป็เวลา
นเวลา
4, 64,และ
6 และ
10 10
ปี ปี
โรงรม
อุโมงค์
โครงเหล็ก
- ทรงตั้งแบบที่ 1
- ทรงตั้งแบบที่ 2
- ทรงนอน
ที่มา: ปรีดิ์เปรม (2560)

ความจุต่อห้อง จ�ำนวน น�้ำหนักรวม พัดลมดูดอากาศ ก�ำลังไฟ
รวม
ค่าไฟฟ้า
ค่าฟืน
รวม
(ตัน)
(ห้อง)
(กก.)
(Hp/ตัว)
(วัตต์/ชม.) (หน่วย) (บาท/กก.) (บาท/กก.ยาง) (บาท/กก.)
ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
1
1.5
0.63
0.63
1,500
เป็น-เวลา 4, 6 และ -10 ปี
2

12

20,400

1

1

1,000

7.5/1
3/6
5/1

5,595
13,428
3,730

537.1
1,289.0
85.9

0.46

0.60

1.06

0.51

0.30

0.81
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สมบัติของยางพันธุ์ต่างๆ
ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร1, พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์2
1
2

ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี   สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของ
โลกและส่งออกยางในรูปของยางดิบมากกว่าผลิตภัณฑ์
ยาง มีการขยายพื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในการตัดสิน
ใจเลือกพันธุ์ยาง เกษตรกรให้ความส�ำคัญกับพันธุ์ยาง
ชั้น 1 กลุ่ม 1 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน�้ำยาง (สถาบันวิจัย
ยาง, 2554) โดยพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 ได้รับ
ความนิยมจากเกษตรกรมากกว่ายางพันธุ์อื่น ในขณะ
เดียวกัน การปรับปรุงพันธุ์ยาง ก็จะท�ำการคัดเลือกพันธุ์
เพื่ อ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น พั น ธุ ์ แ นะน� ำ โดยการพิ จ ารณาจาก
ผลผลิตน�้ำยางและ/หรือเนื้อไม้ การเจริญเติบโต ความ
ต้านทานโรค และลักษณะทางสรีรวิทยาอื่น ๆ เป็นส�ำคัญ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะพันธุ์ยางที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปลูกยางเป็นหลัก   แต่ในอีกด้านหนึ่ง มี
การน�ำน�้ำยางไปใช้ประโยชน์ เมื่อได้ผลผลิตออกมาเป็น
น�้ำยางสดแล้วยังต้องมีกระบวนการแปรรูปในอีกหลาย
รูปแบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
จากความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างในปั จ จุ บั น
ท�ำให้อุตสาหกรรมยางมีความต้องการยางดิบที่มีสมบัติ
ยางเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากขึ้น ซึ่ง
น�้ ำ ยางสดที่ ไ ด้ จ ากยางพั น ธุ ์ ต ่ า ง ๆ จะมี ส มบั ติ ต าม
ธรรมชาติที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาสมบัติของยาง
ธรรมชาติ ใ นแต่ ล ะพั น ธุ ์ เ ป็ น อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ มี ค วาม
ส�ำคัญ เพื่อให้ได้พันธุ์ยางที่มีผลผลิตน�้ำยางที่มีสมบัติดี
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของ

อุตสาหกรรมยางเฉพาะทาง และได้ข้อมูลสมบัติของ
พันธุ์ยางเพื่อน�ำไปใช้ในการแนะน�ำพันธุ์ยาง นอกจากนี้
ยังช่วยให้สามารถก�ำหนดแม่-พ่อพันธุ์ เพื่อสร้างลูกผสม
ที่ ใ ห้ ส มบั ติ ย างตรงตามความต้ อ งการของภาค
อุตสาหกรรมได้
น�้ำยางที่ได้จากต้นยางมีลักษณะเป็นของเหลว สี
ขาวหรือครีม มีสภาพเป็นคอลลอยด์ เนื่องจากมีอนุภาค
ยางแขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่เป็นน�้ำ  อนุภาคยางมีรูป
ร่างกลม หรือรูปแพร์ มีขนาด 0.05-5.0 ไมโครเมตร ความ
หนาแน่น 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร น�้ำยางมีความ
เป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 6.5-7.0 มีส่วนประกอบหลัก
คือ สารที่เป็นของแข็งทั้งหมด 36 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก
และน�้ำ  64 เปอร์เซ็นต์ สารที่เป็นของแข็งประกอบด้วย
เนื้อยางแห้ง 33 เปอร์เซ็นต์ สารกลุ่มโปรตีนและไขมัน
1-1.2 เปอร์เซ็นต์ สารกลุ่มคาร์โบเดรต 1 เปอร์เซ็นต์ และ
เถ้า ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ (นุชนาฏ, 2548) สมบัติต่าง ๆ
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส�ำคัญ เช่น พันธุ์ยาง อายุของ
ต้นยาง ฤดูกาล และวิธีการกรีดยาง (ฉกรรจ์, 2551)
นอกจากนี้ ในยางธรรมชาติยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีก
เรี ย กว่ า ส่ ว นประกอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าง หรื อ non-rubber
components ซึ่งส่วนประกอบหลัก คือ โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต และเกลือของอนินทรีย์ ส�ำหรับในยาง
ธรรมชาติ พบว่า ส่วนประกอบที่ไม่ใช่ยางเป็นปัจจัยหลัก
ที่ควบคุมสมบัติพื้นฐานของยางธรรมชาติ
สมบัติยางมีผลต่อการน�ำยางไปใช้ในการขึ้นรูป
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เพื่อท�ำผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้จึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมบัติยาง ในเรื่องของพันธุ์ยางและสภาพแวดล้อม ที่
มีผลต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง ปริมาณของแข็งทั้งหมด
ปริมาณส่วนที่ไม่ใช่ยาง จ�ำนวนกรดไขมันระเหย ปริมาณ
แมกนี เ ซี ย ม ปริ ม าณโปรตี น ที่ ล ะลายน�้ ำ ได้ ปริ ม าณ
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน�้ำได้   และขนาดอนุภาคยาง ใน
น�้ำยางสดก่อนการแปรรูป และ ปริมาณเถ้า ปริมาณ
ไนโตรเจน  ค่าความอ่อนตัวเร่มแรก (Po)  ค่าดัชนีความ
อ่อนตัว (PRI) ความหนืด และสี ในยางแห้งที่จับตัวด้วย
กรด เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
ยาง รวมทั้งนักปรับปรุงพันธุ์ยางในการพัฒนาพันธุ์ยาง
เพื่ออุตสาหกรรมยางเฉพาะทางต่อไป

การด�ำเนินการวิจัย

การคัดเลือกแปลงและการวางแผนงานทดลอง
คัดเลือกแปลงทดลองที่ตั้งอยู่ในส�ำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรระนอง (ศวพ.ระนอง), ส�ำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพังงา (ศวพ.พังงา) และส�ำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ศวพ.สุราษฎร์ธานี)
ในแต่ละแปลงทดลอง วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block มี 2 ซ�้ำ ในแต่ละซ�้ำมี 15
วิธีการ (พันธุ์ยาง) ในแต่ละวิธีการ ใช้ต้นยางจ�ำนวน 5
ต้น ต้นยางมีอายุ 16 ปี
วิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์รวม (Combined
Analysis of Variance) เพื่อศึกษาอิทธิพลของแปลง
ทดลอง (สถานที่) และพันธุ์ยางที่มีต่อสมบัติยาง ข้อมูลที่
น�ำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่เก็บในช่วงเดียวกัน ระหว่าง
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 - กรกฎาคม พ.ศ.  2556
ในปี แ รกของการด� ำ เนิ น งานท� ำ การปรั บ สภาพ
แปลงก่อนเก็บตัวอย่างน�้ำยาง ด้วยการก�ำจัดวัชพืช ใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร 30 - 5 - 18 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี โดย
แบ่งใส่  2 ครั้ง ใช้ะบบกรีดครึ่งล�ำต้น วันเว้นวัน และดูแล
ก� ำ จั ด วั ช พื ช ในแปลงทดลองเช่ น เดี ย วกั น ทั้ ง 3 แปลง
ตลอดระยะเวลาท�ำการทดลอง
การเก็บตัวอย่าง
เก็บน�้ำยางเดือนละครั้ง ยกเว้นเดือนที่มีฝนตกและ
พักกรีดในเดือนมีนาคม-เมษายน โดยเก็บพร้อมกันทั้ง 3

แปลงในสัปดาห์เดียวกัน น�้ำยางของแต่ละพันธุ์รวบรวม
จากต้นยาง 5 ต้น/ซ�้ำ  กรองด้วยตัวกรอง 60 เมช 1 ครั้ง
จากนั้นแบ่งน�้ำยาง ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ใส่ขวดแก้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร เติม
สารละลายแอมโมเนี ย ความเข้ ม ข้ น 25 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร แล้วแช่ในลังน�้ำแข็ง ส�ำหรับส่ง
วิเคราะห์ขนาดอนุภาคยาง   ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
ส่ ว นที่ 2 เก็ บ ใส่ ข วดพลาสติ ก ปริ ม าตร   เติ ม
สารละลายแอมโมเนี ย ความเข้ ม ข้ น 25 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร แล้วแช่ในลังน�้ำแข็ง ส�ำหรับส่ง
ทดสอบสมบั ติ น�้ ำ ยาง ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารชี ว เคมี แ ละ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี
ส่วนที่ 3 เตรียมเป็นยางแผ่นอบแห้ง โดยแบ่งใส่
ตะกง ปริมาตร 240 มิลลิลิตร เติมสารละลายกรดฟอร์มิก
ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ยางจับตัว จากนั้นรีด
ด้วยจักรรีดเรียบ 2 ครั้ง และตามด้วยจักรดอก 1 ครั้ง อบ
ให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง ห่อ
ด้วยถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้แน่น บรรจุกล่องกระดาษ
ส่งทดสอบสมบัติยางแห้ง ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบยาง
แท่ง กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง

ผลการวิจัยและวิจารณ์

ปริมาณเนื้อยางแห้ง
การหาปริมาณเนื้อยางแห้ง หรือการหาค่า DRC มี
ความส�ำคัญในงานปรับปรุงพันธุ์ยาง เนื่องจากเป็นวิธี
การหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์
ยางในการให้ผลผลิต  เป็นการเก็บตัวอย่างน�้ำยางสดมา
ท�ำให้ยางจับตัวด้วยสารละลายกรด เพื่อให้ได้เฉพาะเนื้อ
ยางและค�ำนวณหาปริมาณเนื้อยางแห้ง พันธุ์ยางที่มี
ปริมาณเนื้อยางแห้งสูงจะเป็นพันธุ์ยางที่มีศักยภาพที่จะ
ให้ผลผลิตยางสูง นอกจากนี้ ในปัจจุบันการหาค่า DRC
ในน�้ำยางสดยังมีความส�ำคัญต่อการซื้อขายน�้ำยาง เพื่อ
ใช้ค�ำนวณราคาในการซื้อขาย
จากผลการทดลองพบว่ า มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ่ ว ม
ระหว่างพันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อค่า DRC โดยยาง
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ภาพที่ 1 การเตรียมตัวอย่างน�้ำยางสดเพื่อวิเคราะห์ขนาดอนุภาคยาง และทดสอบสมบัติน�้ำยาง (อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบน�้ำยางข้น)

ภาพที่ 2 การเตรียมตัวอย่างยางแห้ง เพื่อทดสอบสมบัติยาง (อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบยางแท่ง)
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แต่ละพันธุ์มีค่า DRC เฉลี่ยในแต่ละแปลงทดลองแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
99 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเปรียบเทียบค่า DRC ของพันธุ์ยางในแต่ละ
แปลงทดลองกับพันธุ์ RRIM 600 ซึ่งใช้เป็นพันธุ์เปรียบ
เทียบในด้านศักยภาพการให้ผลผลิตของการปรับปรุง
พันธุ์ยาง พบว่า มีพันธุ์ที่ให้ปริมาณเนื้อยางแห้งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และสูงกว่าพันธุ์ RRIM
600 ในแปลงทดลองศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตร
พังงา ได้แก่ พันธุ์ PR 255, PR 261 และ RRIT 251 โดย
มีค่า DRC เฉลี่ยเท่ากับ 41.2, 41.2 และ 42.9 เปอร์เซ็นต์
โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง ได้แก่พันธุ์ BPM 1, BPM 24, PB 235, PB 260,
GT 1, PR 255, PR 261, RRIT 25, RRIT 156, RRIT 225,
RRIT 226 และ RRIT 251 มีค่า DRC เฉลี่ยเท่ากับ 38.6,
43.0, 44.1, 41.5, 39.7, 34.2, 39.1, 43.6, 35.7, 38.9,
39.7 และ 44.1 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี ได้แก่พันธุ์ PB 235, PB 260, PR 255, PR
261, RRIC 101, RRIT 225, RRIT 226 และ RRIT 251 มี
ค่า DRC เฉลี่ยเท่ากับ 41.0, 39.3, 41.5, 42.5, 39.2,
42.8, 41.1 และ 39.4 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ  
เมื่อเปรียบเทียบค่า DRC ของยางพันธุ์เดียวกันใน
แต่ละแปลงทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ PB 235, PR 261, RRIT 225,
RRIT 226 และ RRIT 251 ให้ค่า DRC สูงในทุกแปลง
ทดลอง นอกจากนี้ พันธุ์ยางในแปลงทดลองศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรพังงาและศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรระนองส่วนใหญ่มีค่า DRC ต�่ำกว่าแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ตารางที่ 1)
ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระนอง
และจังหวัดพังงาที่มีปริมาณฝนและความชื้นสูงกว่าจึง
ท� ำ ให้ ค ่ า DRC ของน�้ ำ ยางที่ เ ก็ บ ในฤดู ฝ นลดลง อั น
เนื่องจากมีน�้ำในท่อน�้ำยางมากขึ้น (Vijayakumar et al.,
2000) ดังนั้น ค่า DRC ของยางแต่ละพันธุ์นอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกพันธุ์ยางของนักปรับปรุง
พันธุ์แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการพิจารณา

เลือกพันธุ์ยางที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงไปปลูกให้เหมาะ
สมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงการซื้อขายน�้ำยางสด เพื่อให้
เกษตรกรได้ทราบว่าพันธุ์ยางที่ตนเองปลูกนั้นควรให้ค่า
DRC ประมาณเท่าใดเมื่อขายผลผลิตเป็นน�้ำยางสด
ปริมาณของแข็งทั้งหมด
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในยาง ประกอบด้วยส่วน
ของเนื้อยางและส่วนที่ไม่ใช่ยางที่มีอยู่ในน�้ำยางทั้งหมด
ดังนั้น ค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดในยางพันธุ์หนึ่งๆ จะ
สูงกว่าค่าปริมาณเนื้อยางแห้งเสมอ ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดในยางจะขึ้นอยู่กับพันธุ์ยาง สภาพภูมิอากาศ
สารเร่ง ความถี่ในการกรีดยาง และอื่นๆ (Haque et al.,
1995)
ในการทดลองนี้พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อปริมาณของแข็งทั้งหมด
ยางแต่ละพันธุ์มีปริมาณของแข็งทั้งหมดเฉลี่ยในแต่ละ
แปลงทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ ที่
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 99 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ปริ ม าณของแข็ ง
ทั้งหมดในยางแต่ละพันธุ์แต่ละแปลงทดลองมีค่าสูงกว่า
ค่า DRC และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ
และเป็นไปในท�ำนองเดียวกันกับความแตกต่างของค่า
DRC โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณของแข็งทั้งหมดของ
พั น ธุ ์ ย างในแต่ ล ะแปลงทดลอง พบว่ า มี พั น ธุ ์ ที่ ใ ห้
ปริมาณของแข็งทั้งหมดสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ในแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ได้แก่ พันธุ์
PR 255, PR 261 และ RRIT 251 โดยมีปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด เท่ากับ 44.2, 44.0 และ 45.6 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำ
หนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง ได้แก่พันธุ์ BPM 1, BPM 24, PB 235, PB 260,
GT 1, PR 255, PR 261, RRIT 25, RRIT 156, RRIT 225,
RRIT 226 และ RRIT 251 มีปริมาณของแข็งทั้งหมด
เท่ากับ 41.4, 45.6, 46.5, 45.2, 42.7, 36.9, 41.7, 46.6,
38.4, 41.7, 42.6 และ 47.0 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก ตาม
ล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี  ได้แก่พันธุ์ PB 235, PB 260, PR 255, PR
261, RRIC 101, RRIT 225, RRIT 226 และ RRIT 251 มี
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ตารางที่ 1 ปริมาณเนื้อยางแห้งเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก) ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

ศวพ. สุราษฎร์ธานี

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

34.8 cde1 (z)2
36.2 c (y)
39.3 b (y)
33.6 e (y)
34.6 cde (z)
41.2 a (x)
41.2 a (x)
38.8 b (x)
38.2 b (x)
35.8 cd (y)
33.9 de (z)
29.8 f (y)
39.0 b (y)
38.6 b (y)
42.9 a (x)

38.6 c1 (x)2
43.0 a (x)
44.1 a (x)
41.5 ab (x)
39.7 bc (x)
34.2 de (y)
39.1 bc (y)
32.3 ef (y)
31.4 f (z)
33.4 def (z)
43.6 a (x)
35.7 d (x)
38.9 c (y)
39.7 bc (xy)
44.1 a (x)

36.9 de1 (y)2
38.0 cd (y)
41.0 ab (y)
39.3 bc (x)
37.8 cd (y)
41.5 a (x)
42.5 a (x)
39.2 bc (x)
37.2 cde (x)
38.8 cd (x)
38.5 cd (y)
35.6 e (x)
42.8 a (x)
41.1 ab (x)
39.4 bc (y)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

ปริมาณของแข็งทั้งหมด เท่ากับ 43.9, 42.6, 44.6, 45.9,
42.3, 46.0, 44.1 และ 42.3 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก ตาม
ล�ำดับ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณของแข็ ง ทั้ ง หมดของ
ยางพันธุ์เดียวกันในแต่ละแปลงทดลอง พบว่า พันธุ์ PB
235, PR 261, RRIT 225, RRIT 226 และ RRIT 251 เป็น
พันธุ์ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดสูงในทุกแปลงทดลอง
ในขณะที่พันธุ์ PR 255, RRIC 101 และ RRIM 600 ใน
แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงาและ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี มีปริมาณ
ของแข็ ง ทั้ ง หมดสู ง กว่ า แปลงทดลองศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเกษตรระนอง และจะเห็นได้ว่ายางแต่ละพันธุ์

ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองโดยส่วนใหญ่
มีปริมาณของแข็งทั้งหมด ต�่ำกว่าแปลงทดลองศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ตารางที่ 2) ดังนั้น
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในยาง จึงเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่
ใช้ในการพิจารณาเลือกพันธุ์ยางที่มีศักยภาพให้ผลผลิต
สูง โดยนักปรับปรุงพันธุ์ยางจะพิจารณาปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดในยางร่วมกับปริมาณซูโครส อนินทรียฟ์ อสฟอรัส
และ ไธอัล (Thiols) (Nair, 2000)
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ตารางที่ 2 ปริมาณของแข็งทั้งหมดเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก) ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

ศวพ. สุราษฎร์ธานี

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

37.3 de1 (z)2
38.8 d (z)
41.8 c (z)
35.9 e (y)
37.2 de (z)
44.2 a (x)
44.0 ab (y)
42.0 c (x)
41.1 c (x)
38.8 d (y)
36.8 e (z)
33.2 f (y)
42.2 bc (y)
41.6 c (y)
45.6 a (y)

41.4 b1 (x)2
45.6 a (x)
46.5 a (x)
45.2 a (x)
42.7 b (x)
36.9 cd (y)
41.7 b (z)
35.7 d (y)
34.5 d (y)
36.0 cd (z)
46.6 a (x)
38.4 c (x)
41.7 b (y)
42.6 b (xy)
47.0 a (x)

39.8 d1 (y)2
40.6 cd (y)
43.9 ab (y)
42.6 bc (x)
40.8 cd (y)
44.6 ab (x)
45.9 a (x)
42.3 bc (x)
40.3 cd (x)
41.1 cd (x)
41.2 cd (y)
39.0 d (x)
46.0 a (x)
44.1 ab (x)
42.3 bc (z)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

ปริมาณสิ่งที่ไม่ใช่ยาง
สิ่งที่ไม่ใช่ยางในน�้ำยาง ได้แก่ส่วนประกอบอื่นๆ
ทั้งหมดที่ไม่ใช่เนื้อยาง เช่น น�้ำตาล โปรตีน ไขมัน เกลือ
แร่ ธาตุต่างๆ เอนไซม์ เป็นต้น โดยส่วนประกอบที่ไม่ใช่
ยางนี้เชื่อว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อสมบัติพื้นฐาน
และเสถี ย รภาพของน�้ ำ ยาง และมี ผ ลต่ อ กระบวนการ
แปรรู ป ยาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในอุ ต สาหกรรมการ
แปรรูปน�้ำยางข้น โดยพบว่าสิ่งที่ไม่ใช่ยาง เช่น ธาตุทอง
แดง และแมงกานีส มีผลต่อความคงตัวของน�้ำยางข้น
ในข้อก�ำหนดของมาตรฐานน�้ำยางข้นไทย (มอก. 9802533) จึงก�ำหนดให้มีการทดสอบปริมาณธาตุทั้ง 2 ชนิด

(นุชนาฏ, 2548)
ในการทดลองนี้ พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อปริมาณสิ่งที่ไม่ใช่ยาง โดย
ยางแต่ละพันธุ์มีปริมาณสิ่งที่ไม่ใช่ยางแตกต่างกันใน
ทางสถิติ แต่แปลงทดลองไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณสิ่งที่
ไม่ใช่ยางในน�้ำยาง ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณสิ่งที่ไม่ใช่ยางในยางแต่ละพันธุ์จากทั้ง 3 แปลง
ทดลองพบว่าพันธุ์ RRIC 101 มีปริมาณสิ่งที่ไม่ใช่ยาง
สูงสุด เท่ากับ 3.3 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก รองลงมาได้แก่
พันธุ์ PB 260, GT 1, PR 255, PR 261, RRIM 600, RRIT
25, RRIT 156, RRIT 225, RRIT 226 และ RRIT 251 มี
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ปริมาณสิ่งที่ไม่ใช่ยางเฉลี่ย 3.1, 2.9, 3.0, 2.9, 3.0, 2.9,
3.1, 3.1, 2.9 และ 2.9 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 3)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าพันธุ์ยางกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็น
พันธุ์ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดสูง
ปริมาณโปรตีน
โปรตีนและกรดอะมิโน เป็นกลุ่มสารที่ไม่ใช่ยางอีก
กลุ่มหนึ่งที่มีรายงานว่าส่งผลกระทบต่อสมบัติของยาง
ธรรมชาติ โดยท�ำให้ความเหนียวติดกัน (Stiffening)
ความแข็งแรงต่อการฉีกขาด (Tear strength) การเกิด
ความร้อนสะสม (Heat build-up) และความต้านทานต่อ

การแตกหักเมื่อได้รับแรงเชิงพลวัต (Dynamic crack
growth) ของยางเพิ่มขึ้น ส�ำหรับโปรตีนที่มีในน�้ำยาง
ธรรมชาติทั้งหมดจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ โปรตีนที่ห่อ
หุ้มอยู่ผิวรอบนอกอนุภาคยาง 25 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนที่อยู่
ในซีรั่ม (Serum) 50 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีนที่ปะปนอยู่ใน
ส่วนของอนุภาคลูทอยด์ (Lutoid) 25 เปอร์เซ็นต์ ใน
สัดส่วนของปริมาณโปรตีนทั้งหมด (จิตต์ลัดดา, 2553)
และคิดเป็น 1-1.5 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนักของน�้ำยางสด
จากการทดลองนี้ พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อปริมาณโปรตีน ยางแต่ละ
พันธุ์มีปริมาณโปรตีนในแต่ละแปลงทดลองแตกต่างกัน

ตารางที่ 3 ปริมาณสิ่งที่ไม่ใช่ยางเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก) ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง
BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251
เฉลี่ย (สถานที่)

ศวพ. พังงา
2.4
2.6
2.5
2.3
2.7
3.1
2.8
3.2
2.9
3.0
2.9
3.4
3.2
3.0
2.7
2.8

ศวพ. ระนอง ศวพ. สุราษฎร์ธานี
2.9
2.7
2.4
3.7
3.0
2.7
2.6
3.5
3.1
2.6
3.0
2.6
2.9
2.9
3.0
2.9

2.9
2.7
2.9
3.3
3.0
3.1
3.4
3.1
3.1
2.8
2.7
3.4
3.2
2.9
2.9
3.0

เฉลี่ย (พันธุ์)
2.7 bc1
2.6 c
2.6 c
3.1 ab
2.9 ab
3.0 ab
2.9 ab
3.3 a
3.0 ab
2.8 bc
2.9 ab
3.1 ab
3.1 ab
2.9 ab
2.9 ab

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ( p < 0.05)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณโปรตีนของยาง
แต่ ล ะพั น ธุ ์ ใ นแปลงทดลองเดี ย วกั น พบว่ า ในแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา พันธุ์ RRIT
156 เป็ น พั น ธุ ์ ท่ี มี ป ริ ม าณโปรตี น สู ง สุ ด เท่ า กั บ 1.19
เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก รองลงมาได้แก่พันธุ์ RRIC 101,
BPM 24, RRIT 251 และ RRIM 600 เท่ากับ  1.1, 0.94,
0.94 และ 0.9 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง พันธุ์ที่มีปริมาณโปรตีนสูงสุด ได้แก่ RRIT 225
เท่ากับ 2.15 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก รองลงมาคือ พันธุ์
RRIT 251, RRIT 156, RRIC 101, GT 1, RRIM 712 และ
RRIT 226 เท่ากับ  2.09, 2.06, 1.94, 1.90, 1.90 และ
1.83 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี พันธุ์ที่มีปริมาณโปรตีนสูงสุด ได้แก่ RRIT
156 เท่ากับ 1.75 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก รองลงมาคือ
พันธุ์ BPM 1, RRIT 251, RRIT 226, PB 260, RRIC 101,
RRIM 600 และ PR 261 เท่ากับ 1.53, 1.48, 1.36, 1.3,
1.29, 1.26 และ 1.23 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 4)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองในยางพันธุ์
เดียวกัน พบว่ามีปริมาณโปรตีนแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ พันธุ์ยางในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรระนองโดยส่วนใหญ่ มีปริมาณโปรตีน
ในน�้ำยางสูงกว่าพันธุ์เดียวกันในแปลงทดลองศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ตามล�ำดับ โดย
กลุ่มพันธุ์ที่มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงในทั้ง 3 แปลง
ทดลองได้แก่ พันธุ์ BPM 1, RRIC 101, RRIT 156, RRIT
226 และ RRIT 251 มีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 0.941.53, 1.01-1.94, 1.19-2.06, 0.85-1.83 และ 0.94-2.09
เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ จึงเป็นไปได้ว่าหากน�ำ
ยางจากแต่ละพันธุ์ไปท�ำผลิตภัณฑ์ จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้วัตถุดิบเป็นยางที่มีปริมาณโปรตีนสูงในเนื้อยาง มี
สมบัติด้านความเหนียวติดกัน ความแข็งแรงต่อการฉีก
ขาด และความต้านทานต่อการแตกหักของยางเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ยาง

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตในน�้ำยางธรรมชาติเป็นกลุ่มสารที่
ไม่ใช่ยางเช่นเดียวกับโปรตีนและไขมัน องค์ประกอบ
หลักของคาร์โบไฮเดรตในน�้ำยาง ได้แก่ น�้ำตาลคิวบราชิทอล (Quebrachitol), ซูโครส (Sucrose), กลูโคส (Glucose), กาแลกโตส (Galactose), ฟรุกโตส (Fructose).
แรฟฟิโนส (Raffinose) และเพนโตส (Pentose) (Nair,
2000)
น�้ำยางที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงมีแนวโน้มที่จะ
เกิดการเสียสภาพได้ง่าย เนื่องจากคาร์โบไฮเดรตจะถูก
ย่อยสลายโดยแบคทีเรียและเปลี่ยนเป็นกรดไขมันระเหย
ได้ และค่ากรดไขมันระเหยได้ เป็นตัวบ่งชี้ว่าน�้ำยางมีการ
เก็ บ รั ก ษาที่ ดี ห รื อ ไม่ มี เ สถี ย รภาพสู ง หรื อ ต�่ ำ  ใน
อุตสาหกรรมการผลิตน�้ำยางข้นจึงต้องมีการเติมสารเคมี
รักษาสภาพน�้ำยาง รวมทั้งน�้ำยางสดที่ต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมน�้ำยางก่อนแปรรูป เพื่อยับยั้งการท�ำงานของ
แบคทีเรีย
จากการทดลองพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรต ยาง
แต่ ล ะพั น ธุ ์ มี ป ริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตในแต่ ล ะแปลง
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (p <
0.01)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ของยางแต่ละพันธุ์ในแปลงทดลองเดียวกัน พบว่า ใน
แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา พันธุ์
RRIT 156 เป็ น พั น ธุ ์ ที่ มี ป ริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตสู ง สุ ด
เท่ากับ 2.59 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก รองลงมาได้แก่พันธุ์
GT 1, RRIT 251 และ RRIT 25 เท่ากับ 1.41, 1.3 และ
1.17 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง พันธุ์ที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุด ได้แก่ RRIT
251 เท่ากับ 1.47 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก รองลงมาคือ
พันธุ์ RRIT 156, GT1 และ RRIT 226 เท่ากับ 1.42, 1.22
และ 1.20 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี พันธุ์ที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุด ได้แก่
RRIT 156 เท่ากับ 2.57 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก รองลงมา
คือ พันธุ์ GT 1, RRIT 226, RRIT 225 และ RRIT251
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ตารางที่ 4 ปริมาณโปรตีนเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก) ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

0.94 bc1 (z)2
0.84 cde (z)
0.68 e (z)
0.79 cde (y)
0.80 cde (z)
0.79 cde (z)
0.88 bcd (z)
1.01 b (z)
0.90 bcd (z)
0.76 de (z)
0.79 cde (z)
1.19 a (z)
0.76 de (z)
0.85 cd (y)
0.94 bc (x)

1.45 bcd1 (y)2
1.60 abcd (x)
1.10 d (x)
1.29 cd (x)
1.90 abc (x)
1.71 abcd (x)
1.68 abcd (x)
1.94 abc (x)
1.66 abcd (x)
1.90 abc (x)
1.57 abcd (x)
2.06 ab (x)
2.15 a (x)
1.83 abc (x)
2.09 ab (x)

ศวพ. สุราษฎร์ธานี
1.53 ab1 (x)2
1.23 bcd (y)
0.99 d (y)
1.30 bcd (x)
1.20 bcd (y)
1.05 cde (y)
1.23 bcd (y)
1.29 bcd (y)
1.26 bcd (y)
1.08 cd (y)
1.09 cd (y)
1.75 a (y)
1.03 cd (y)
1.36 bc (xy)
1.48 ab (x)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

เท่ากับ1.97, 1.77, 1.69 และ 1.48 เปอร์เซ็นต์   โดยน�้ำ
หนัก ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองในยางพันธุ์
เดี ย วกั น พบว่ า มี ป ริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตแตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ยางในแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานีโดยส่วน
ใหญ่ มี ป ริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตในน�้ ำ ยางสู ง กว่ า พั น ธุ ์
เดียวกันในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
พังงา และแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ร ะ น อ ง ต า ม ล� ำ ดั บ โ ด ย ก ลุ ่ ม พั น ธุ ์ ที่ มี ป ริ ม า ณ
คาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงในทั้ง 3 แปลงทดลองได้แก่

พันธุ์ RRIT 156, GT 1, RRIT 251 และ RRIT 226  มี
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ในช่วง 1.42-2.59, 1.22-1.97,
1.30-1.48 และ 0.93-1.77 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 5) ดังนั้น ในสภาพธรรมชาติที่ไม่ได้เติม
สารเคมีรักษาสภาพน�้ำยาง น�้ำยางพันธุ์ดังกล่าวอาจเสีย
สภาพได้เร็วกว่าน�้ำยางพันธุ์อื่น ๆ
ปริมาณแมกนีเซียม
ปริมาณแมกนีเซียมในน�้ำยางสดเป็นผลมาจาก
แมกนีเซียมในดินที่ปลูกยาง ปริมาณแมกนีเซียมมีผลต่อ
กระบวนการแปรรูปของอุตสาหกรรมน�้ำยางข้น เนื่องจาก
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ตารางที่ 5 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก) ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

0.39 f1 (x)2
0.65 abcdef (x)
0.54 ef (x)
0.79 cdef (y)
1.41 b (x)
0.88 bcdef (x)
0.78 cdef (xy)
0.73 def (x)
1.09 bcde (x)
1.06 bcde (x)
1.17 bcd (x)
2.59 a (x)
0.91 bcdef (y)
0.93 bcdef (z)
1.30 bc (x)

0.53 ef1 (x)2
0.91 cde (x)
0.43 f (x)
0.76 cdef (y)
1.22 abc (x)
0.93 cde (x)
0.63 ef (y)
0.69 def (x)
0.76 cdef (x)
0.97 bcde (x)
0.75 cdef (y)
1.42 ab (y)
1.13 abcd (y)
1.20 abc (y)
1.47 a (x)

ศวพ. สุราษฎร์ธานี
1.12 ef1 (x)2
1.11 ef (x)
0.89 f (x)
1.03 ef (x)
1.97 b (x)
1.38 cdef (x)
0.91 f (x)
1.12 ef (x)
1.01 ef (x)
1.38 ef (x)
1.22 def (x)
2.57 a (x)
1.69 bcd (x)
1.77 bc (x)
1.48 bcde (x)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

ปริมาณแมกนีเซียมที่มากเกินไปในน�้ำยางข้น จะส่งผล
ต่อความเสถียรของน�้ำยาง และความสามารถในการขึ้น
รู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กล่ า วคื อ น�้ ำ ยางที่ มี ป ริ ม าณ
แมกนีเซียมสูง จะมีแนวโน้มที่จะเสียสภาพได้ง่าย ดังนั้น
การวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในน�้ำยางสดก่อนการ
แปรรูปเป็นน�้ำยางข้นจึงมีความส�ำคัญ โดยน�้ำยางสดที่
จะน�ำมาปั่นเป็นน�้ำยางข้นควรมีปริมาณแมกนีเซียมน้อย
กว่า 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปริมาณของแข็งทั้งหมด
จากการทดลองนี้พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อปริมาณแมกนีเซียม ยาง
แต่ละพันธุ์มีแมกนีเซียมในแต่ละแปลงทดลองแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ โดยปัจจัยแปลงทดลอง
มีผลต่อปริมาณแมกนีเซียมในน�้ำยางมากกว่าพันธุ์ยาง
(p < 0.01)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองในยางพันธุ์
เดียวกัน พบว่า มีปริมาณแมกนีเซียมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ยางในแปลงทดลองศูนย์วิจัย
และพั ฒ นาการเกษตรสุ ร าษฎร์ ธ านี โ ดยส่ ว นใหญ่ มี
ปริ ม าณแมกนี เ ซี ย มในน�้ ำ ยางสู ง กว่ า พั น ธุ ์ เ ดี ย วกั น ใน
แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง และ
แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ตาม
ล�ำดับ โดยมีปริมาณแมกนีเซียมอยู่ในช่วง 739-1925,
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464-990 และ 302-717 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ
ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการใส่ปุ๋ยที่มีแมกนีเซียมติดต่อ
กันเป็นเวลานาน ท�ำให้เกิดการสะสมแมกนีเซียมในดิน
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณแมกนีเซียมของ
ยางแต่ละพันธุ์ในแปลงทดลองเดียวกัน พบว่า ในแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ยางพันธุ์
BPM 24 เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณแมกนีเซียมสูงสุด เท่ากับ
717 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาได้แก่พันธุ์ RRIM
600 และ RRIC 101 เท่ากับ 699 และ 644  มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล�ำดับ ในขณะที่พันธุ์ PR 255 มีปริมาณ
แมกนีเซียมต�่ำสุด เท่ากับ 335 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง พันธุ์ที่มีปริมาณแมกนีเซียมสูงสุด ได้แก่ RRIC
101 เท่ากับ 990 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือพันธุ์
PR 261 และ RRIM 600 เท่ากับ 926 และ 919 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี พันธุ์ที่มีปริมาณแมกนีเซียมสูงสุด ได้แก่
BPM 24 เท่ากับ 1,925 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมา
คือพันธุ์ RRIT 156, RRIT 25, PR 255 และ RRIM 712
เท่ากับ 1,566, 1,371, 1,284 และ 1,266 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล�ำดับ (ตารางที่ 6)
จะเห็นได้ว่าปริมาณแมกนีเซียมในยางทุกพันธุ์ทุก
แปลงทดลองสูงกว่าค่าที่ก�ำหนด  อย่างไรก็ตาม แมกนีเซี ย มที่ มี อ ยู ่ ใ นน�้ ำ ยางสดสามารถใช้ ไ ดแอมโมเนี ย มไฮโดรเจนฟอสเฟต (DAP) ในการตกตะกอนให้เป็นขี้แป้ง
ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน�้ำยางข้น ปริมาณการ
ใช้ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต คือ 5.5 เท่าของ
ปริ ม าณแมกนี เ ซี ย ม ซึ่ ง หากน�้ ำ ยางสดมี ป ริ ม าณ
แมกนี เ ซี ย มสู ง ก็ จ ะต้ อ งใช้ ไ ดแอมโมเนี ย มไฮโดรเจน
ฟอสเฟตมากขึ้ น ไปด้ ว ย เป็ น การเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
กระบวนการผลิตน�้ำยางข้นอีกส่วนหนึ่ง
ขนาดอนุภาคยาง
อนุภาคยางมีรูปร่างเป็นทรงกลมหรือแพร์ เป็นสาร
แขวนลอยที่มีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจ�ำนวนหน่วย
ย่อยไอโซพรีน (isoprene) ที่มาต่อกัน จากการศึกษา
อนุ ภ าคยางด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอน พบว่ า

อนุภาคยางจากยางพารามีขนาดเล็กกว่าอนุภาคยาง
จากต้นมะเดื่อป่า  (Ficus carica) และต้นกร่าง (Ficus
benghalensis) โดยอนุภาคของยางในพืชที่ให้น�้ำยาง
แบ่งกลุ่มตามขนาดได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุภาคขนาด
ใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.4 ไมโครเมตรขึ้นไป
กลุ่มอนุภาคขนาดกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 - 0.25
ไมโครเมตร และกลุ ่ ม อนุ ภ าคขนาดเล็ ก มี เ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 0.2 - 0.08 ไมโครเมตร (Singh et. al, 2003)
โดยขนาดอนุภาคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการไหล
(Rheology) ของยาง กล่าวคือยางที่มีขนาดอนุภาคใหญ่
จะมีพฤติกรรมการไหลที่ช้ากว่าและมีผลท�ำให้ค่าความ
หนืดสูงกว่ายางที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า
ในการทดลองนี้ท�ำการวัดขนาดอนุภาคยางด้วย
เครื่องวัดขนาดอนุภาค Mastersizer โมเดล 2000 พบว่า
อนุภาคของยางทั้ง 15 พันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่มของอนุภาค
ยางขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยระหว่าง
0.417 - 1.660 ไมโครเมตร และพบว่ายางแต่ละพันธุ์ใน
แต่ละแปลงทดลอง มีการกระจายตัวของอนุภาคแบบ
เชิงคู่ (Bimodal distribution) เหมือนกันทั้งหมด ยังไม่
พบลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคยางแบบเชิงเดี่ยว
(Unimodal distribution) หรือกล่าวได้ว่ายังไม่พบการก
ระจายตัวของอนุภาคในช่วงแคบ (มีความสม�่ำเสมอของ
ขนาดอนุ ภ าค) ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะที่ อุ ต สาหกรรมยาง
ต้องการและพบได้ในยางสังเคราะห์
ในที่นี้ได้แสดงการกระจายตัวของอนุภาคยางใน
พันธุ์ PB 235, RRIT 251 และ RRIM 600 ไว้พอเป็น
ตัวอย่าง ซึ่งพันธุ์ยางทั้งสามนี้เป็นพันธุ์ที่อยู่ในค�ำแนะน�ำ
พันธุ์ยางและเป็นที่นิยมของเกษตรกร นอกจากนี้ พบว่า
ยางแต่ ล ะพั น ธุ ์ ใ นแต่ ล ะแปลงทดลองมี ป ริ ม าณของ
อนุภาคขนาดต่าง ๆ แตกต่างกัน อนุภาคที่มีปริมาณมาก
ที่สุด คือ อนุภาคขนาด 0.631 - 0.724 ไมโครเมตร (20.523.3 %) กลุ่มที่มีปริมาณรองลงมา ได้แก่ อนุภาคขนาด
1.096-1.259 (15.1-16.4%), 0.550-0.631 (14.916.8%), 0.724-0.832  (14-15.1%), 1.259-1.445 (9.911.9%), 0.832-0.955 (7.0-8.5%), 0.955-1.096 (6.17.6%), 0.479-0.550 (6.7%), 1.445-1.660 (0.2-0.6%)
และ 0.417-0.479 (0.1%) ตามล�ำดับ (ภาพที่ 3) ซึ่งในแง่
ของการน�ำยางไปใช้ เช่น การแปรรูปน�้ำยางข้น น�้ำยาง
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ตารางที่ 6 ปริมาณแมกนีเซียมเฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

530 abcd1 (y)2
717 a (z)
419 abcd (y)
449 abcd (x)
462 abcd (x)
335 cd (x)
366 bcd (y)
644 abc (x)
699 ab (x)
392 abcde (z)
487 abcd (z)
555 abcd (y)
303 d (x)
429 abcd (x)
385 abcd (y)

657 abc1 (xy)2
496 c (y)
464 c (y)
465 c (x)
604 bc (x)
756 abc (x)
926 ab (x)
990 a (x)
919 ab (x)
688 abc (y)
662 abc (y)
759 abc (y)
688 abc (x)
512 e (x)
469 c (y)

ศวพ. สุราษฎร์ธานี
992 dg1 (x)2
1,925 a (x)
740 g (x)
743 g (x)
800 fg (x)
1,284 bcd (x)
1,022 defg (x)
739 g (x)
1,153 cde (x)
1,266 bcd (x)
1,371 bc (x)
1,566 b (x)
761 fg (x)
843 efg (x)
1,076 ef (x)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

สดจากพันธุ์ที่มีอนุภาคขนาดใหญ่มาก เช่น PB 235,
RRIT 225 และ RRIC 101 อาจได้เนื้อยางแห้งในส่วน
ของหางน�้ำยางมากกว่าน�้ำยางจากพันธุ์ที่มีอนุภาคขนาด
ดังกล่าวน้อยกว่า เช่น พันธุ์ BPM 24, GT 1 และ RRIT
156 หรือในการแปรรูปเป็นยางแห้ง ยางที่แปรรูปจากน�้ำ
ยางพันธุ์ที่มีอนุภาคขนาดใหญ่มากกว่า อาจมีความหนืด
สูงกว่ายางที่แปรรูปจากน�้ำยางพันธุ์ที่มีอนุภาคขนาดดัง
กล่ า วน้ อ ยกว่ า ซึ่ ง ในการทดลองนี้ พ บว่ า ขนาดของ
อนุภาคยางมีความสอดคล้องกับค่าความหนืดของยาง
โดยยางที่มีปริมาณอนุภาคขนาดใหญ่มาก จะเป็นพันธุ์ที่
มีค่าความหนืดค่อนข้างสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่พันธุ์ PB

235, PR 261, RRIT 225, RRIC 101 และ RRIT 251
และพันธุ์ยางที่มีค่าความหนืดต�่ำ เช่น พันธุ์ PB 260, GT
1, RRIM 600 และ RRIM 712 เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณ
อนุภาคขนาดดังกล่าว รวมทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า
ในสัดส่วนที่น้อยกว่า (ไม่ได้แสดงข้อมูล)
เมื่อเปรีย บเทีย บค่า เฉลี่ย ของอนุภ าคยางแต่ ละ
ขนาดทั้ง 3 แปลงทดลอง พบว่ามีลักษณะการกระจายตัว
ของอนุภาคยางไม่แตกต่างกัน (ภาพที่ 4) แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคยางขนาดต่างๆ ใน
ยางแต่ละพันธุ์เป็นลักษณะประจ�ำพันธุ์ของยาง ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมหรือสภาพของแปลง
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โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง พันธุ์ที่มีปริมาณเถ้า สูงสุด ได้แก่ RRIC 101 และ
RRIM 600 ซึ่งมีปริมาณเถ้าเท่ากันคือ 0.26 เปอร์เซ็นต์
โดยน�้ำหนัก รองลงมาคือ พันธุ์ PR 255, RRIM 712 และ
RRIT 251 เท่ากับ 0.25, 0.24 และ 0.24 เปอร์เซ็นต์โดย
น�้ำหนัก ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี พันธุ์ที่มีปริมาณเถ้า สูงสุด ได้แก่ RRIT 156
เท่ากับ 0.36 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก รองลงมาคือ พันธุ์
PR 255, RRIC 101, RRIT 225, RRIT 251, PB 235 และ
ปริมาณเถ้า
ปริมาณเถ้าในยางธรรมชาติ ประกอบด้วยเกลือ BPM 1 เท่ากับ 0.34, 0.30, 0.27, 0.25, 0.25 และ 0.25
อนินทรีย์ พวกคาร์บอเนต ออกไซด์ และฟอสเฟต ของ เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองในยางพันธุ์
โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม และแร่ธาตุ
อื่นๆ นอกจากนี้ เถ้าอาจเป็นพวกซิลิกา หรือซิลิเกต ที่มี เดี ย วกั น พบว่ า มี ป ริ ม าณเถ้ า แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย
อยู่ในยางเอง หรือปะปนมาจากข้างนอกก็ได้ ปริมาณเถ้า ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ยางในแปลงทดลองศูนย์วิจัย
จะเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่ในยางแห้งที่น�ำมา และพั ฒ นาการเกษตรสุ ร าษฎร์ ธ านี โ ดยส่ ว นใหญ่ มี
ทดสอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งสารเหล่านี้มีผลต่อสมบัติยาง ปริ ม าณเถ้ า ในน�้ ำ ยางสู ง กว่ า พั น ธุ ์ เ ดี ย วกั น ในแปลง
และการน�ำยางไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีสมบัติ ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง และแปลง
เป็นตัวกระตุ้นให้ปฏิกิริยาการวัลคาไนส์ของยางเมื่อน�ำ ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ตามล�ำดับ
ยางไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เกิดได้เร็วขึ้น (Sombatsom- (ตารางที่ 7) เป็นไปได้ว่าต้นยางที่ปลูกในแปลงทดลอง
pop et al., 2004) ยางที่มีการก�ำหนดค่ามาตรฐานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานีได้รับปุ๋ย
ปริมาณเถ้า ได้แก่ยางแท่งชั้นต่าง ๆ เช่น ยางแท่ง STR มากกว่าแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
XL และ STR 5L จะต้ อ งมี ป ริ ม าณเถ้ า ไม่ เ กิ น 0.4 ระนอง และ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรพั ง งา
เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยน�้ ำ หนั ก ยางแท่ ง STR 20 จะต้ อ งมี สอดคล้องกับผลการทดลองของ Moreno et al. (2005)
ปริมาณเถ้าไม่เกิน 0.8 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก เป็นต้น ได้ศึกษาสมบัติยางแห้งในยาง 4 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ GT 1
ปริมาณเถ้าในยางยังบ่งบอกถึงปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่ใน PB 235 RRIM 600  และ IAN 873 ในประเทศบราซิลใน
ช่วง 2 ปี พบว่าพันธุ์ยาง การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แหล่งปลูกยางต่าง ๆ ได้ด้วย
จากการทดลองนี้ พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง อากาศ และการเปลี่ยนแปลงของต้นยางในแต่ละช่วง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อปริมาณเถ้า ยางแต่ละพันธุ์ ฤดูกาลมีผลต่อปริมาณเถ้า โดยในยาง GT 1 ซึ่งเป็นพันธุ์
มีปริมาณเถ้าในแต่ละแปลงทดลองแตกต่างกันอย่างมี ยางชั้น 1 ของบราซิลในขณะนั้น มีปริมาณเถ้าสูงสุด
(0.283 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก) รองลงมาได้แก่ PB 235
นัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณเถ้าของยางแต่ละ (0.282 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก), RRIM 600 (0.281
พันธุ์ในแปลงทดลองเดียวกัน พบว่า ในแปลงทดลอง เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก) และ IAN 873 (0.260 เปอร์เซ็นต์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา พันธุ์ PR255 เป็น โดยน�้ำหนัก) โดยปริมาณเถ้าในช่วงที่ใบยางแก่ และช่วง
พันธุ์ที่มีปริมาณเถ้า สูงสุด เท่ากับ 0.29 เปอร์เซ็นต์ โดย ฤดูแล้งจะสูงกว่าในช่วงเวลาอื่นเล็กน้อย ส�ำหรับในยาง
น�้ำหนัก รองลงมาได้แก่พันธุ์ PB 235, BPM 1, GT 1 และ พันธุ์  GT 1, PB 235 และ RRIM 600 ที่ศึกษาครั้งนี้พบว่า
RRIC 101 เท่ากับ 0.25, 0.24, 0.23 และ 0.22 เปอร์เซ็นต์   มีปริมาณเถ้าต�่ำกว่าที่ Moreno et al. (2005) ได้รายงาน

ทดลอง   แต่ ป ริ ม าณที่ แ ตกต่ า งกั น ของอนุ ภ าคขนาด
เดียวกันในยางแต่ละพันธุ์และแต่ละแปลงทดลองอาจ
เป็ น ผลจากปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ่ ว มระหว่ า งพั น ธุ ์ แ ละแปลง
ทดลอง การที่ยางแต่ละพันธุ์มีอนุภาคหลายขนาดและใน
ปริมาณที่ไม่เท่ากัน จึงเป็นสาเหตุส�ำคัญของความไม่
สม�่ำเสมอของเนื้อยาง ซึ่งความสม�่ำเสมอของเนื้อยาง
เป็ น สมบั ติ ย างที่ ผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมยาง
ต้องการเป็นอันดับต้นๆ แต่ในการทดลองนี้ ยังไม่พบว่า
ยางพันธุ์ใดมีลักษณะดังกล่าว
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25
ปริมาณ (%)

20
15
10

PB 235
RRIT 251

5

RRIM 600
A

B

C

D E
F G H
ขนาดอนุภาค (ไมโครเมตร)

A = 0.417-0.479 B = 0.479-0.550
E = 0.724-0.832 F = 0.832-0.955
I = 1.259-1.445 J = 1.445-1.660

C = 0.550-0.631
G = 0.955-1.096

I

J

D = 0.631-0.724
H = 1.096-1.259

ภาพที่ 3 การกระจายตัวของอนุภาคยางขนาดต่างๆ ของยางพันธุ์ PB 235, RRIT 251 และ RRIM 600 เฉลี่ยจาก 3 แปลงทดลอง ระหว่างเดือนธันวาคม
2554 - กรกฎาคม 2556

30.0

ปริมาณ (%)

22.5
15.0

ศวพ. สุราษฎร์ธานี
ศวพ. พังงา

7.5

ศวพ. ระนอง

0.0

0.417-0.479

0.550-0.631

0.724-0.832

0.955-1.096

ขนาดอนุภาค (ไมโครเมตร)

1.259-1.455

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของอนุภาคยางขนาดต่างๆ เฉลี่ยจากยาง 15 พันธุ์ ของแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ระนอง และ
สุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 - กรกฎาคม 2556
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ตารางที่ 7 ปริมาณเถ้าเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

ศวพ. สุราษฎร์ธานี

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

0.24 ab1 (x)2
0.19 abc (y)
0.25 ab (x)
0.12 c (x)
0.23 ab (x)
0.29 a (x)
0.17 d (y)
0.22 ab (z)
0.20 abc (y)
0.20 abc (y)
0.22 ab (y)
0.22 ab (x)
0.20 abc (y)
0.20 abc (x)
0.21 abcd (z)

0.22 c1 (x)2
0.22 cd (xy)
0.21 c (y)
0.21 d (x)
0.23 c (x)
0.25 b (x)
0.22 c (x)
0.26 a (y)
0.26 a (x)
0.24 b (x)
0.22 c (x)
0.23 bc (y)
0.20 cd (y)
0.22 c (x)
0.24 b (y)

0.25 b1 (x)2
0.24 bcd (x)
0.25 bcd (x)
0.17 e (x)
0.24 cd (x)
0.34 ab (x)
0.23 bcd (x)
0.30 ab (x)
0.24 bcd (x)
0.23 bcd (x)
0.20 d (x)
0.36 ab (x)
0.27 b (x)
0.22 d (x)
0.25 b (x)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

ไว้เล็กน้อย ซึ่งนอกจากปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่ต่าง
กั น แล้ ว นั้ น เนื่ อ งจากตั ว อย่ า งยางแห้ ง ที่ เ ตรี ย ม เป็ น
ตัวอย่างที่เตรียมตามวิธีการท�ำยางแผ่นอบแห้ง จึงท�ำให้
สารหรือธาตุบางตัวถูกก�ำจัดออกไปในขั้นตอนการท�ำ
ยางแผ่น นอกจากนี้ จากผลการทดลองยังพบว่า พันธุ์
PR 255, RRIC 101 และ RRIT 156 เป็นพันธุ์ยางที่มี
ปริมาณเถ้าค่อนข้างสูงในทุกแปลงทดลอง อย่างไรก็ตาม
จะเห็นได้ว่าปริมาณเถ้าของยางแต่ละพันธุ์ทั้ง 3 แหล่ง
ปลูกไม่เกินค่าที่ก�ำหนดส�ำหรับมาตรฐานยางแท่ง ซึ่ง
ก�ำหนดไว้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ 0.4 โดยน�้ำหนักส�ำหรับยาง
แท่ง STR XL และ STR 5L (นุชนาฏ, 2548)

ปริมาณไนโตรเจน
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของโปรตีน และกรด
อะมิโน แต่เนื่องจากในการทดลองนี้จะมีโปรตีนส่วนหนึ่ง
ในน�้ำยางที่ถูกก�ำจัดออกไปในขั้นตอนของการท�ำยาง
แผ่น ดังนั้น ปริมาณของไนโตรเจนที่หาได้จึงไม่บ่งชี้ถึง
ปริมาณโปรตีนที่มีทั้งหมดในน�้ำยาง อย่างไรก็ตาม ยางที่
มี ป ริ ม าณไนโตรเจนสู ง จะท� ำ ให้ ส ารเคมี ใ นยางเกิ ด
ปฏิ กิ ริ ย าเร็ ว ขึ้ น และมี ผ ลต่ อ กระบวนการขึ้ น รู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นอกจากนี้ ปริ ม าณไนโตรเจนยั ง บอกถึ ง
คุณภาพของยางดิบทีจ่ ะน�ำไปแปรรูปเป็นยางแท่ง กล่าวคือ
หากยางมี ป ริ ม าณไนโตรเจนสู ง ยางนั้ น อาจเป็ น ยาง
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คุณภาพต�่ำที่ได้จากกระบวนการผลิตน�้ำยางข้น ดังนั้น
จึงต้องมีค่ามาตรฐานของปริมาณไนโตรเจนในยางแท่ง
ชั้นต่าง ๆ เช่น ยางแท่ง STR 10 และ STR 20 ซึ่งใช้ยาง
แผ่ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ มี ป ริ ม าณ
ไนโตรเจนได้ไม่เกิน 0.6 เปอร์เซ็นต์
ในการทดลองนี้ พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อปริมาณไนโตรเจน ยาง
แต่ละพันธุ์มีปริมาณไนโตรเจนในแต่ละแปลงทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจน ระหว่างยาง
แต่ ล ะพั น ธุ ์ ใ นแปลงทดลองเดี ย วกั น พบว่ า ในแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา พันธุ์ RRIT
156 เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณไนโตรเจน สูงสุด เท่ากับ 0.41
เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก รองลงมาได้แก่พันธุ์ RRIT 226,
RRIT 251, RRIM 712, GT 1 และ RRIT 25 เท่ากับ 0.39,
0.39, 0.39, 0.39 และ 0.38 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตาม
ล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ปริมาณไนโตรเจนในยางต่ละพันธุ์
แตกต่างกันอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์   0.35-0.41 โดยน�้ำหนัก
เท่านั้น
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง พันธุ์ที่มีปริมาณไนโตรเจน สูงสุด ได้แก่ PR 261
เท่ากับ 0.41 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก รองลงมาคือ RRIC
101, RRIM 600, RRIM 712, PR 255 และ PB 260
เท่ากับ 0.39, 0.39, 0.39, 0.38 และ 0.38 เปอร์เซ็นต์  
โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ โดยมีปริมาณไนโตรเจนในยาง
แต่ละพันธุ์แตกต่างกันอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์   0.32-0.41
โดยน�้ำหนัก ซึ่งแตกต่างจากแปลงทดลองศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพังงาไม่มากนัก  
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี พันธุ์ที่มีปริมาณไนโตรเจน สูงสุด ได้แก่
BPM 24 เท่ากับ 0.41 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก รองลงมา
คือ พันธุ์ BPM 1, RRIT 156, PR 261, RRIM 600, RRIM
712, RRIT 226,  RRIT 251, GT 1, PR 255 และ RRIC
101 เท่ากับ 0.40, 0.40, 0.39, 0.39,  0.39, 0.39 , 0.39,
0.38, 0.38 และ 0.38 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก ตามล�ำดับ
โดยมีปริมาณไนโตรเจนในยางแต่ละพันธุ์แตกต่างกันอยู่
ในช่วง  0.36-0.41 เปอร์เซ็นต์ โดยน�้ำหนัก
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองในยางพันธุ์

เดียวกัน พบว่ามีปริมาณไนโตรเจนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ยางในแปลงทดลองศูนย์วิจัย
และพั ฒ นาการเกษตรสุ ร าษฎร์ ธ านี โ ดยส่ ว นใหญ่ มี
ปริมาณไนโตรเจนในน�้ำยางสูงกว่าพันธุ์เดียวกันในแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา และแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ตารางที่
8) ซึ่งอาจเนื่องจากต้นยางในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานีได้รับปุ๋ยในช่วงของการ
ดู แ ลรั ก ษาแปลงทดลองมากกว่ า ที่ ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเกษตรพังงา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรระนอง เช่นเดียวกับกรณีของปริมาณเถ้าที่พบใน
ยาง
ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po)
เป็นค่าที่ใช้ประมาณน�้ำหนักโมเลกุลของยาง บ่ง
บอกถึงความนิ่ม ความแข็ง และความยืดหยุ่นของยาง
ซึ่งมีผลต่อพลังงานที่ต้องใช้ในการบดผสมยาง ยางที่มี
ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกสูง แสดงว่ามีน�้ำหนักโมเลกุล
ของยางสูง ท�ำให้มีความแข็งและความยืดหยุ่นสูงกว่า
ยางที่มีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกต�่ำกว่า เมื่อท�ำการบด
ยางย่อมต้องใช้พลังงานในการบดผสมมากกว่า  
ในการทดลองนี้ พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก
ของยาง ยางแต่ละพันธุ์มีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกใน
แต่ละแปลงทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทาง
สถิติ (p < 0.01)
เมื่อเปรียบเทียบค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกระหว่าง
ยางแต่ละพันธุ์ในแปลงทดลองเดียวกัน พบว่าในแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา พันธุ์ RRIC
101 มีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกสูงสุด เท่ากับ 58.0 รองลง
มาได้แก่พันธุ์   RRIT 251, PR 261 และ RRIT 226
เท่ากับ 56.6, 54.7 และ 51.8 ตามล�ำดับ ส่วนพันธุ์ที่มีค่า
ความอ่ อ นตั ว เริ่ ม แรกน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ พั น ธุ ์ PB 260
เท่ากับ 36.5
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง พันธุ์ที่มีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกสูงสุด ได้แก่ พันธุ์
RRIC 101 เช่นเดียวกันกับที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพังงา โดยมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก
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ตารางที่ 8 ปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก) ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

ศวพ. สุราษฎร์ธานี

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

0.35 c1 (y)2
0.36 c (y)
0.36 c (x)
0.36 c (y)
0.39 ab (x)
0.37 bc (x)
0.37 bc (z)
0.37 bc (z)
0.37 bc (y)
0.39 ab (x)
0.38 ab (x)
0.41 bc (x)
0.37 ab (x)
0.39 ab (x)
0.39 ab (x)

0.36 bc1 (y)2
0.33 c (z)
0.32 d (y)
0.38 abc (x)
0.36 bc (y)
0.38 abc (x)
0.41 a (x)
0.39 ab (x)
0.39 ab (x)
0.39 ab (x)
0.33 c (y)
0.36 bc (y)
0.35 bcd (y)
0.36 bc (y)
0.35 bcd (y)

0.40 a1 (x)2
0.41 a (x)
0.37 bc (x)
0.36 c (y)
0.38 ab (x)
0.38 ab (x)
0.39 ab (y)
0.38 ab (y)
0.39 ab (x)
0.39 ab (x)
0.38 ab (x)
0.40 a (x)
0.37 bc (x)
0.39 ab (x)
0.39 ab (y)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

เท่ากับ 58.6 รองลงมาคือพันธุ์  RRIT 25, RRIT 251, PR
261 และ BPM 1 เท่ากับ 56.7, 56.7, 54.6 และ 53.6
ตามล�ำดับ ส่วนพันธุ์ที่มีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกน้อย
ที่สุด ได้แก่พันธุ์ RRIM 600 เท่ากับ 45.0
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุ ร าษฎร์ ธ านี พั น ธุ ์ ที่ มี ค ่ า ความอ่ อ นตั ว เริ่ ม แรกสู ง สุ ด
ได้แก่พันธุ์ RRIT 251 เท่ากับ 56.7 รองลงมาคือ พันธุ์
RRIC 101 เท่ากับ 56.3 แต่ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
และพันธุ์  RRIT 226, PR 261และ PB 235 เท่ากับ 54.5,  
52.7 และ 51.1 ตามล�ำดับ ส่วนพันธุ์ที่มีค่าความอ่อนตัว
เริ่มแรกน้อยที่สุด ได้แก่พันธุ์ RRIM 600 เท่ากับ 43.1  

ทั้งนี้ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกของยางทั้ง 3 แปลง
ทดลองอยู่ในช่วง 36. 5-58.0, 45.0-58.6 และ 43.1-56.7
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองในยางพันธุ์
เดียวกัน พบว่า มีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ยางในแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองโดยส่วนใหญ่ มีค่า
ความอ่อนตัวเริ่มแรกในน�้ำยางสูงกว่าพันธุ์เดียวกันใน
แ ป ล ง ท ด ล อ ง ศู น ย ์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร
สุราษฎร์ธานี และแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพังงา ตามล�ำดับ (ตารางที่ 9) ซึ่งผลการทดลองนี้
สอดคล้องกับผลการทดลองของจักรี และคณะ (2541) ที่
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ตารางที่ 9 ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) เฉลี่ยของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

ศวพ. สุราษฎร์ธานี

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

48.9 cd1 (y)2
43.1 efg (y)
49.1 cd (y)
36.5 g (y)
43.8 efg (z)
48.6 de (x)
54.7 b (x)
58.0 a (x)
41.0 fg (y)
44.2 def (y)
43.2 efg (z)
41.6 fg (z)
45.4 def (y)
51.8 e (y)
56.6 ab (x)

53.6 bc1 (x)2
48.0 def (x)
52.6 bcd (x)
46.2 f (x)
49.7 de (x)
50.3 cd (x)
54.6 abc (x)
58.6 a (x)
45.0 b (x)
45.2 g (y)
56.7 ab (x)
49.9 de (x)
50.3 cd (x)
54.2 bc (x)
56.7 ab (x)

49.8 c1 (y)2
43.6 f (y)
51.1 bc (x)
45.5 ef (x)
46.5 e (y)
49.0 e (x)
52.7 b (y)
56.3 a (y)
43.1 g (x)
48.5 cd (x)
49.5 c (y)
47.9 d (y)
48.8 cd (x)
54.5 ab (x)
56.7 a (x)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

ศึกษาความอ่อนตัวเริ่มแรกในยาง 3 พันธุ์ ได้แก่ PR 255
GT 1 และ RRIM 600 พบว่ายางพันธุ์ RRIM 600 มีค่า
ความอ่อนตัวเริ่มแรกต�่ำสุด เท่ากับ 48.5 ในขณะที่ พันธุ์
PR 255 และ GT 1 มีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก เท่ากับ
56.0 และ 51.0 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในการทดลองนี้ไม่ได้หาน�้ำหนักโมเลกุล
ของยางแต่ละพันธุ์ จึงควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อดู
ความสัมพันธ์ระหว่างน�้ำหนักโมเลกุลกับค่าความอ่อนตัว
เริ่มแรกของยาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ยางใน
อุตสาหกรรมเฉพาะทางต่อไป

ดัชนีความอ่อนตัว
ดั ช นี ค วามอ่ อ นตั ว เป็ น ค่ า ที่ แ สดงถึ ง ความ
ต้านทานของยางดิบต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น หรือ
การแตกหั ก ของโมเลกุ ล เนื่ อ งจากความร้ อ นภายใต้
อุณหภูมิสูง (140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที) ซึ่ง
การเกิ ด ออกซิ เ ดชั่ น เนื่ อ งจากความร้ อ น จะท� ำ ให้ เ กิ ด
ปฏิกิริยาการตัด/หรือเชื่อมโยงสายโซ่โมเลกุลยางอย่างใด
อย่างหนึ่ง ส่งผลให้ค่าความอ่อนตัวลดลง หรือเพิ่มขึ้น
ก็ ไ ด้ ยางที่ มี ดั ช นี ค วามอ่ อ นตั ว สู ง แสดงว่ า มี ค วาม
ต้านทานต่อการแตกหักของโมเลกุลสูง จึงเป็นสมบัติยาง
ที่ผู้ใช้ยางให้ความส�ำคัญในการตรวจวัดค่าดังกล่าวใน
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ยางที่เก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอการจ�ำหน่ายหรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์
จากผลการทดลองนี้ พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วม
ระหว่างพันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อดัชนีความอ่อนตัว
ของยาง โดยยางแต่ละพันธุ์มีค่าดัชนีความอ่อนตัวแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งในทางสถิติ แต่ไม่มีความ
แตกต่างในระหว่างแปลงทดลอง ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความอ่อนตัวในยางแต่ละพันธุ์จาก
ทั้ง 3 แปลงทดลอง พบว่า พันธุ์ BPM 1 และ RRIM 600
มีค่าดัชนีความอ่อนตัวสูงสุด เท่ากับ 80.5 รองลงมา
ได้แก่ พันธุ์ RRIM 712, BPM 24, GT 1, RRIT 156 และ
PR 261 มีค่าดัชนีความอ่อนตัวเฉลี่ย 79.8, 79.3, 79.0
78.7 และ 78.6  โดยน�้ำหนัก และค่าดัชนีความอ่อนตัว
เฉลี่ย ในแต่ละแปลงทดลองไม่มีความแตกต่างกันใน
ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการเตรียมตัวอย่างยางในการ
ทดลองนี้ อ ยู ่ ใ นรู ป ของยางแผ่ น ดิ บ ซึ่ ง ขั้ น ตอนใน
กระบวนการแปรรูปมีไม่มากนัก ดังนั้น โครงสร้างของ
ยางในระดั บ โมเลกุ ล จึ ง ถู ก ท� ำ ลายน้ อ ย ท� ำ ให้ ค ่ า ดั ช นี
ความอ่อนตัวของตัวอย่างยางทั้ง 15 พันธุ์ อยู่ในช่วงค่าที่
ค่อนข้างสูง คือ 70.6-80.5 (ตารางที่ 10)
ความหนืด ML (1’+4’) 100o C
ความหนืดเป็นสมบัติที่ระบุคุณภาพด้านการน�ำ
ยางไปใช้ในกระบวนการแปรรูป และค่าความหนืดของ
ยางมีความสัมพันธ์โดยตรงกับน�้ำหนักโมเลกุลของยาง
กล่าวคือ ยางที่มีน�้ำหนักโมเลกุลสูง จะมีความหนืดสูง ซึ่ง
ยางมีความแข็งมาก เมื่อน�ำไปใช้ต้องใช้เวลานานในการ
บดยางเพื่อลดความหนืดให้ยางนิ่ม ท�ำให้สารเคมีผสม
เข้าไปในเนื้อยางได้ดีและง่ายขึ้น
จากการทดลองพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อค่าความหนืดของยาง ยาง
แต่ละพันธุ์มีค่าความหนืดในแต่ละแปลงทดลองแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
เมื่อเปรียบเทียบค่าความหนืดระหว่างยางแต่ละ
พั น ธุ ์ ใ นแปลงทดลองเดี ย วกั น พบว่ า ในแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา พันธุ์ PR 261 มีค่า
ความหนืดสูงสุด เท่ากับ 92.9 แต่ไม่แตกต่างในทางสถิติ
กับพันธุ์   RRIC 101 และ RRIT 251 ซึ่งมีค่าความหนืด

เท่ากับ 92.8 และ 91.6 ตามล�ำดับ รองลงมาได้แก่พันธุ์  
RRIT 226, PR 255, RRIT 225, BPM 1และ PB 235
เท่ากับ 88.7, 84.9, 84.6, 83.9 และ 83.6 ตามล�ำดับ
ส่วนพันธุ์ที่มีค่าความหนืดน้อยที่สุด ได้แก่พันธุ์ RRIM
600 เท่ากับ 75.4
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง พันธุ์ที่มีค่าความหนืดสูงสุด ได้แก่ พันธุ์ RRIT
251 เท่ากับ 94.9 แต่ไม่แตกต่างในทางสถิติกับพันธุ์
RRIC 101และ RRIT 25 ซึ่งมีค่าความหนืดเท่ากับ 94.8
และ 94.7 ตามล�ำดับ รองลงมาคือพันธุ์   RRIT 226, PB
235, PR 261, RRIT 225 และ BPM 1 เท่ากับ 91.6,
90.7, 89.5, 89.5 และ 88.4 ตามล�ำดับ ส่วนพันธุ์ที่มีค่า
ความหนืดน้อยที่สุด ได้แก่พันธุ์ RRIM 712 แต่ไม่แตก
ต่างในทางสถิติกับพันธุ์ RRIM 600 โดยมีค่าความหนืด
เท่ากับ 79.6 และ 81.0 ตามล�ำดับ
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี พันธุ์ที่มีค่าความหนืดสูงสุด ได้แก่พันธุ์
RRIC 101 เท่ากับ 92.0 รองลงมาคือ พันธุ์ PR 261 แต่ไม่
แตกต่างกันในทางสถิติกับพันธุ์ RRIT 251 และ RRIT
226   ซึ่งมีค่าความหนืดเท่ากับ 90.7, 90.5 และ 89.9
ตามล�ำดับ ส่วนพันธุ์ที่มีค่าความหนืดน้อยที่สุด ได้แก่
พันธุ์ RRIM 600 เท่ากับ 79.6  
ทั้งนี้ค่าความหนืดของยางทั้ง 3 แปลงทดลองอยู่
ในช่วง 75.4-92.9, 79.6-94.9 และ 79.6-92.0 ซึ่งเป็นค่า
ความหนืดที่ค่อนข้างสูง (ความหนืดมากกว่า 65)  
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองในยางพันธุ์
เดียวกัน พบว่า มีค่าความหนืดแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ยางในแปลงทดลองศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรระนองโดยส่วนใหญ่ มีค่าความ
หนื ด ในน�้ ำ ยางสู ง กว่ า พั น ธุ ์ เ ดี ย วกั น ในแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และแปลง
ทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 11)
จากผลการทดลอง จะเห็นว่าค่าความหนืดของ
ยางมี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ค่ า ความ
อ่อนตัวเริ่มแรกของยางในตารางที่ 9
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ตารางที่ 10 ดัชนีความอ่อนตัว (PRI) เฉลี่ยของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง
BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251
เฉลี่ย (สถานที่)

ศวพ. พังงา
80.3
78.1
71.4
63.4
77.6
74.7
74.9
75.6
82.3
80.3
76.4
78.3
80.5
76.8
76.2
76.4 y2

ศวพ. ระนอง
80.3  
80.4
72.4
72.7
78.2
73.8
78.6
77.0
77.0
80.1
71.1
77.5
72.6
77.7
74.3
76.2 y

ศวพ. สุราษฎร์ธานี
81.0  
79.4
69.5
75.7
81.3
76.4
82.4
73.6
82.2
79.0
78.1
80.4
79.4
78.1
76.0
78.1 x

เฉลี่ย (พันธุ์)
80.5 a1
79.3 abc
71.1 d
70.6 d
79.0 abc
74.9 cd
78.6 abc
75.4 bcd
80.5 ab
79.8 abc
75.2 cd
78.7 abc
77.5 abc
77.5 abc
75.5 abcd

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

สี

สีเป็นสมบัติส�ำคัญของยางในกรณีที่ต้องการน�ำไป
ท�ำผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการเติมสี หรือต้องการความใส
สว่าง เช่น พื้นรองเท้า จุกนม กาว เป็นต้น ดังนั้น ในการ
แปรรูปยางบางชนิด เช่น ยางแท่งที่ผลิตจากน�้ำยาง เมื่อ
เปรียบเทียบสีของตัวอย่างกับสีมาตรฐาน ต้องไม่เกินขีด
จ� ำ กั ด ที่ ก� ำ หนดไว้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการน� ำ ยางไปท� ำ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความใส หรือผลิตภัณฑ์มีสีต่างๆ
จากการวิ จั ย นี้ พ บว่ า มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ่ ว มระหว่า ง
พันธุ์ยางและแปลงทดลองต่อค่าสีของยาง ยางแต่ละ

พันธุ์มีค่าสีในแต่ละแปลงทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01)
เมื่อเปรียบเทียบค่าสีระหว่างยางแต่ล ะพั นธุ์ใ น
แปลงทดลองเดียวกัน พบว่า ในแปลงทดลองศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรพังงา พันธุ์ RRIT 156 มีค่าสีสูงสุด
เท่ากับ 12.5 ในขณะที่ยางพันธุ์อื่นมีค่าสีอยู่ในช่วง 5.256.75 และไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยพันธุ์ที่มีค่าสี
ค่อนข้างน้อย ได้แก่พันธุ์ RRIT 251, RRIM 600, RRIT
225 และ GT 1
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
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ตารางที่ 11 ค่าความหนืดเฉลี่ย ML (1'+4') 100o C ของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

83.90 bcd1 (x)2
80.35 cdefg (y)
83.55 cde (y)
75.60 fg (y)
78.55 cdefg (y)
84.85 bc (x)
92.90 a (x)
92.80 a (x)
75.40 g (x)
81.75 cdef (x)
77.45 efg (y)
81.60 cde (y)
84.55 bc (y)
88.70 ab (x)
91.60 a (y)

88.40 bc1 (x)2
84.75 cde (x)
90.70 ab (x)
82.50 def (x)
87.75 bcd (x)
85.25 bcd (x)
89.45 bc (x)
94.80 a (x)
81.00 ef (x)
79.55 f (x)
94.70 a (x)
87.45 bcd (x)
89.50 bc (x)
91.55 ab (x)
94.90 a (x)

ศวพ. สุราษฎร์ธานี
85.80 bc1 (x)2
80.25 de (y)
85.75 c (y)
82.90 cde (xy)
82.35 cde (x)
84.95 c (x)
90.65 ab (x)
91.95 a (x)
79.60 e (x)
82.90 cde (x)
83.25 cd (x)
86.90 bc (xy)
86.25 bc (xy)
89.90 ab (x)
90.45 ab (y)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

ระนอง พันธุ์ที่มีค่าสีสูงสุด ได้แก่ พันธุ์ RRIT 156 เช่น
เดียวกันกับแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
พังงา แต่มีค่าสีต�่ำกว่า เท่ากับ 8.25 ส่วนพันธุ์อื่น ๆ มีค่าสี
อยู่ในช่วง 5.00-7.00  และพันธุ์ที่มีค่าสีน้อย ได้แก่พันธุ์
RRIT 225, GT 1, RRIM 600 และ RRIM 712
ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี พันธุ์ที่มีค่าสีสูงสุด ได้แก่พันธุ์ RRIT 156
และ RRIT 226 มีค่าสีเท่ากับ 8.00  ส่วนพันธุ์อื่น ๆ มีค่าสี
อยู่ในช่วง 5.75-7.75 ส่วนพันธุ์ที่มีค่าสีน้อยและไม่แตก
ต่างกันในทางสถิติ ได้แก่พันธุ์ GT 1, PB 260, PR 255,
RRIM 600, RRIM 712 และ RRIT 225

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงทดลองในยางพันธุ์
เดียวกัน พบว่าค่าสีในยางพันธุ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่แตก
ต่างในทางสถิติ ยกเว้นพันธุ์ PB 235, RRIT 156, RRIT
225 และ RRIT 251 (ตารางที่ 12)
จากผลการทดลองนี้ กล่าวได้ว่ายางแห้งจากพันธุ์
GT 1, RRIM 600 และ RRIT 225 ที่ให้ค่าสีต�่ำ อาจเหมาะ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการความใสหรือต้องการเติม
สี ซึ่งจะท�ำให้ได้สีตามที่ต้องการดีกว่าวัตถุดิบที่เป็นยางสี
เข้ม หรือในกรณีที่ต้องการใช้น�้ำยางสดเป็นวัตถุดิบใน
การผลิ ต ยางเครพขาว ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น น�้ ำ ยางจากพั น ธุ ์
RRIM 600 เป็นวัตถุดิบที่องค์การสวนยางเลือกใช้ในการ
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ตารางที่ 12 ค่าสี (Lovibond) เฉลี่ยของยางพันธุ์ต่างๆ
จ�ำนวน 15 พันธุ์ จาก 3 แปลงทดลอง
พันธุ์ยาง

ศวพ. พังงา

ศวพ. ระนอง

BPM 1
BPM 24
PB 235
PB 260
GT 1
PR 255
PR 261
RRIC 101
RRIM 600
RRIM 712
RRIT 25
RRIT 156
RRIT 225
RRIT 226
RRIT 251

6.00 b1 (x)2
6.25 b (x)
6.50 b (y)
6.50 b (x)
5.50 b (x)
6.25 b (x)
6.25 b (x)
6.25 b (x)
5.75 b (x)
6.25 b (x)
6.75 b (x)
12.50 a (x)
5.75 b (x)
6.25 b (y)
5.25 b (x)

6.00 abcd1 (x)2
5.75 abcd (x)
5.75 abcd (xy)
6.00 cd (x)
5.25 abcd (x)
6.00 abcd (x)
6.00 abcd (x)
6.50 abc (x)
5.50 abcd (x)
5.50 bcd (x)
6.50 abcd (x)
8.25 a (y)
5.00 c (y)
7.00 ab (x)
6.00 abcd (xy)

ศวพ. สุราษฎร์ธานี
6.50 abcd1 (x)2
6.75 abcd (x)
7.75 ab (x)
6.25 bcd (x)
5.75 bcd (x)
6.25 bcd (x)
6.25 cd (x)
7.75 ab (x)
6.00 bcd (x)
6.25 bcd (x)
7.50 abc (x)
8.00 a (x)
6.25 bcd (x)
8.00 a (x)
6.75 abcd (x)

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแปลงเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2
ค่าเฉลี่ยในแถวหรือพันธุ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษร (ในวงเล็บ) เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
1

ผลิตยางเครพขาว ดังนั้น น�้ำยางจากพันธุ์ RRIT 225 จึง
อาจเป็นทางเลือกใหม่ให้กับุตสาหกรรมการผลิตยางเค
รพขาว ส่วนพันธุ์ GT 1 เป็นพันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในค�ำแนะน�ำ
พันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยางแล้ว จึงอาจหาน�้ำยางจาก
พันธุ์นี้ได้ยาก

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาสมบัติยาง จากพันธุ์ยางจ�ำนวน 15
พันธุ์ ใน 3 แปลงทดลอง พบว่า พันธุ์ยางเป็นปัจจัยส�ำคัญ
มีอิทธิพลต่อสมบัติยาง และสภาพแวดล้อมหรือสถานที่
ปลูกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมา ทั้งในน�้ำยางสดและ

ยางแห้ง ในน�้ำยางสด พบว่าความแตกต่างของปริมาณ
เนื้ อ ยางแห้ ง ปริ ม าณของแข็ ง ทั้ ง หมด ปริ ม าณ
แมกนีเซียม ปริมาณโปรตีนที่ละลายน�้ำได้ และปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน�้ำได้ เป็นผลมาจากความแตก
ต่างของพันธุ์ยางและสถานที่ปลูก แต่ปริมาณสิ่งที่ไม่ใช่
ยางและรูปแบบการกระจายตัวของอนุภาคยาง พบว่า
เป็นผลมาจากความแตกต่างของพันธุ์ยางเพียงอย่าง
เดียว ดังนั้น การปลูกทดสอบพันธุ์ยางในหลาย ๆ สถานที่
ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ยางจึงมีความส�ำคัญ เพื่อ
วิเคราะห์การตอบสนองของพันธุ์ยางต่อสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่าพันธุ์ RRIT 251, PB
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235, PR 261 และ RRIT 225 มีปริมาณเนื้อยางแห้งและ
ปริมาณของแข็งทั้งหมดสูงสุดตามล�ำดับ ปริมาณเนื้อ
ยางแห้งจึงเป็นสมบัติที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการคัด
เลื อ กพั น ธุ ์ ย างในแง่ ข องการให้ ผ ลผลิ ต พั น ธุ ์ ย างที่ มี
ปริมาณน�้ำยางต่อครั้งกรีดสูง และมีปริมาณเนื้อยางแห้ง
สูง จะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ที่มีปริมาณน�้ำ
ยางต่ อ ครั้ ง กรี ด และมี ป ริ ม าณเนื้ อ ยางแห้ ง ต�่ ำ กว่ า
นอกจากนี้ ปริมาณเนื้อยางแห้งยังมีความส�ำคัญต่อการ
ซื้อขายน�้ำยางสด ซึ่งหากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความเข้าใจ
ในเรื่ อ งของพั น ธุ ์ ย างและการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
แวดล้อมที่มีผลต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง ก็จะท�ำให้การซื้อ
ขายน�้ำยางสดมีความเป็นธรรม ถูกต้อง และช่วยป้องกัน
การเติมสิ่งปลอมปนลงในน�้ำยางเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อ
ยางแห้งได้ เช่น กรณีที่ปริมาณเนื้อยางแห้งลดลงในช่วง
ที่ฝนตก หรืออากาศเย็นซึ่งท�ำให้น�้ำยางใหลได้นาน ท�ำให้
มีปริมาณน�้ำในน�้ำยางมาก แต่มีเนื้อยางน้อย ในส่วนของ
สมบัติน�้ำยางอื่น ๆ เช่น กรณีพันธุ์ RRIC 101 มีปริมาณ
ส่วนที่ไม่ใช่ยางสูงสุดคือ 3.3 เปอร์เซ็นต์ หรือพันธุ์ RRIT
156, RRIT 251 และ GT 1 ที่ มี ป ริ ม าณโปรตี น และ
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในน�้ำยางสูง ซึ่งปริมาณที่สูงของ
สารเหล่านี้มีผลต่อการเสียสภาพของน�้ำยางในธรรมชาติ
น�้ำยางจากพันธุ์ที่มีสารเหล่านี้สูงอาจเสียสภาพได้เร็ว
กว่าพันธุ์ที่มีสารเหล่านี้ต�่ำกว่า ซึ่งเกษตรกรอาจจ�ำเป็น
ต้องเติมสารเคมีรักษาสภาพน�้ำยางเพื่อรอการจ�ำหน่าย  
ส�ำหรับปริมาณแมกนีเซียม พบว่า ยางจากแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี มีปริมาณ
แมกนีเซียมสูงกว่ายางจากแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพังงา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรระนอง ชี้ให้เห็นถึงการมีแมกนีเซียมสะสมในดิน
ปลูกยาง ซึ่งอาจเนื่องจากดินเดิมมีปริมาณแมกนีเซียม
สูงอยู่แล้ว หรือเกิดจากการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันในแต่ละ
สถานที่
ในส่วนของสมบัติยางแห้ง พบว่าพันธุ์ยางและ
สภาพแวดล้อมมีผลต่อสมบัติยางแห้ง เช่นเดียวกับที่พบ
ในการศึกษาสมบัติของน�้ำยางสด ทั้งนี้ ค่าความหนืด ค่า
ความอ่อนตัวเริ่มแรกและ ค่าดัชนีความอ่อนตัว   เป็น
สมบัติยางที่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโรงงานยางแผ่นรม
ควันและยางแผ่นผึ่งแห้งให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก

และติดต่อสอบถามถึงข้อมูลของค่าเหล่านี้ในยางพันธุ์
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ  RRIM 600, RRIT 251 และ BPM 24
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกกันแพร่หลาย ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า
พันธุ์ยางส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีค่าความหนืดและค่าดัชนี
ความอ่อนตัวสูง โดยพันธุ์ยางที่มีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก
และความหนืดสูงสุด ได้แก่ พันธุ์ RRIC 101 และ RRIT
251 ส่วนสมบัติยางที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจรองลง
มา คื อ สี ย าง โดยเฉพาะผู ้ ผ ลิ ต ยางเครพขาว และ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเติมสี เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงงาน
ในการฟอกสียาง ซึ่งสารเคมีมีราคาแพง จากการทดลอง
พบว่าพันธุ์ยางที่มีค่าสีสูงสุดได้แก่ พันธุ์ RRIT 156 ส่วน
พันธุ์ GT 1, RRIM 600 และ RRIT 225 เป็นพันธุ์ที่มีสี
อ่อนและให้ค่าสีต�่ำกว่าพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งควรมีการศึกษาต่อ
ไป ว่าสามารถน�ำน�้ำยางสดจากยางพันธุ์ RRIT 225  ไป
แปรรูปเป็นยางเครพขาว รวมทั้งแปรรูปเป็นน�้ำยางข้น
และยางแห้งอื่นๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการเติมสีได้หรือไม่ และเป็นการเพิ่มทางเลือกและ
ลดความเสี่ยงของการผลิตยางเครพขาวจากน�้ำยางพันธุ์
RRIM 600 เพียงพันธุ์เดียว เนื่องจากต้นยางพันธุ์ RRIM
600 ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบร่วงไฟทอปทอร่า ส่วน
พันธุ์ GT 1 ปัจจุบันไม่อยู่ในค�ำแนะน�ำพันธุ์ยางแล้ว
เนื่ อ งจากให้ ผ ลผลิ ต ต�่ ำ กว่ า พั น ธุ ์ ใ หม่ ๆ ที่ ไ ด้ จ าการ
ปรับปรุงพันธุ์ยาง พันธุ์ RRIT 225 จึงอาจเป็นพันธุ์ที่
สามารถส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่ออุตสาหกรรมยางเครพ
ขาวได้

การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงสมบัติพื้นฐานของยาง
พันธุ์ต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการน�ำยางไป
ใช้ ใ นการแปรรู ป ทั้ ง การแปรรู ป น�้ ำ ยางข้ น และการ
แปรรู ป ยางดิ บ ตลอดถึ ง การใช้ ย างที่ ผ ่ า นการแปรรู ป
แล้ ว ไปท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
สู ง สุ ด ได้ ต ามความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ย าง นอกจากนี้
สมบัติพื้นฐานของยางพันธุ์ต่างๆ สามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการแนะน�ำพันธุ์ยางได้อีกด้วย ซึ่งจากผลการ
วิจัยนี้ สมบัติน�้ำยางและสมบัติยางแห้งที่ควรแสดงไว้ใน
ค�ำแนะน�ำพันธุ์ยาง ได้แก่ ปริมาณเนื้อยางแห้ง ค่าสี ค่า
ความหนืด และค่าดัชนีความอ่อนตัวของยาง นอกจากนี้
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จากผลการวิจัยครั้งนี้ ได้มีการต่อยอดงานวิจัยในเรื่องสี
ของยาง และโปรตี น ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การแพ้ ใ นยาง ใน
โครงการการวิ เ คราะห์ ส ารชี ว โมเลกุ ล ในยางโดยใช้
เทคนิคทางชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง

ค�ำขอบคุณ

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรพังงา และผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรระนอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
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