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บทนํา

ยางพารา หรือ Para Rubber มาจากคําภาษาอังกฤษ 2 คํา  คําวา Para เปนช่ือ
เมืองทาศูนยกลางคายางในทวีปอเมริกาใต อยูริมฝงแมนํ้าอเมซอน ประเทศบราซิล ในสมัย
กอนท่ีศูนยกลางการคายางจะยายมาอยูท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต และคําวา Rubber แปลวา
ตัวถู ซ่ึงนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษผูคนพบกาซออกซิเจน ช่ือ Joseph Priestley ไดคนพบ
สมบัติของยางท่ีสามารถนํามาลบรอยดินสอได โดยคนพบคุณสมบัติดังกลาวเม่ือป พ.ศ. 2313

ยางพาราเปนพืชพื้ นเมืองด้ั งเดิมของภูมิภาคในทวีปอเมริกาใตและอเมริกากลาง
ชาวพื้นเมืองเรียกพืชชนิดน้ีวา คาอุทชุค (caoutchoue) แปลวา “ตนไมรองไห”  เน่ืองจาก
เปนพืชท่ีถาใชมีดกรีดท่ีลําตนแลวจะมีนํ้าสีขาวออกมาจากตนได ชาวยุโรปรูจักยางพาราเม่ือ
กวา 500 ปท่ีผานมา โดย Christopher Columbus นักเดินเรือชาวอิตาลีผูคนพบทวีปอเมริกา
ภายใตการสนับสนุนของราชอาณาจักรสเปน เม่ือเขาไดเดินทางไปยังทวีปอเมริกาครั้งท่ี 2 ในป
พ.ศ. 2036 เขาไดเห็นชาวพื้นเมือง Maya ใชนํ้ายางจากตนไมชนิดหน่ึงมาทํารองเทา ทําผา
กันฝน ทําเปนลูกบอลท่ีสามารถกระเดงขึ้นลงเพื่อสักการะเทพเจาของมายาได เม่ือเขาเดินทาง
กลับยุโรป เขาไดนําผลิตภัณฑท่ีทําจากตนไมดังกลาวกลับไปเผยแพรในยุโรป ทําใหชาวยุโรป
เริ่มรูจักกับตนไมรองไห

นักวิทยาศาสตรในยุโรปสมัยน้ันเห็นวานํ้ายางท่ีไดจากตนไมรองไหมีคุณสมบัติท่ีสามารถ
นํามาใชประโยชนกับวิถีชีวิตของมนุษยได เชน มีความยืดหยุน กันนํ้า เปนฉนวนกันกระแส
ไฟฟา สามารถพองลม ทําใหนักวิทยาศาสตรทําการวิจัยคนควาเพื่อตองการนํานํ้ายางดังกลาว
มาใชประโยชน โดยใชกระบวนการทดลองทางเคมีและฟสิกส จนในป พ.ศ. 2382 หรือหลังจาก
ชาวยุโรปรูจักยางมากวา 300 ป Charles Goodyear นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพยางใหสามารถนํามาใชประโยชนได ทําใหเปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมยาง



 4 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

ในยุคเริ่มตนของอุตสาหกรรมยางทําใหโลกตองการนํ้ายางเพิ่มมากขึ้น กลุมประเทศ
ท่ีปลูกยางจึงไดทําการคนควาพันธุยางพื้นเมืองท่ีสามารถใหนํ้ายางมากขึ้น จนไดพบกับยาง
สายพันธุ ท่ีเจริญเติบโตดีใหปริมาณนํ้ายางมาก โดยกําหนดช่ือทางพันธุศาสตรของยางพารา
พันธุใหมน้ีวา Hevea brasiliensis ทําใหยางสายพันธน้ีๆ ไดรับความนิยมปลูกอยางแพรหลาย
แมวากลุมในประเทศอเมริกาใตและอเมริกากลางมีการปลูกยางเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังไมพอกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมยางในยุโรปและอเมริกา ทําใหประเทศในทวีปยุโรปท่ีมีแผนดิน
อาณานิคมในทวีปเอเชียท่ีมีภูมิอากาศแบบรอนช้ืนสามารถปลูกยางพาราได ก็มีแนวคิดท่ีจะ
นําพันธุยางจากลุมนํ้าอเมซอนไปทดลองปลูกในอาณานิคมของตนเอง โดยประเทศอังกฤษได
นําไปทดลองปลูกครั้งแรกในประเทศอินเดียเม่ือป พ.ศ. 2398 ปรากฏวาไมประสบผลสําเร็จ
ในป พ.ศ. 2425 จึงไดนําไปทดลองปลูกในประเทศมาเลเซีย และประเทศฮอลันดานําไปทดลอง
ปลูกในประเทศอินโดนีเซีย  ปรากฏวาตนยางพาราท่ีปลูกใน 2 ประเทศดังกลาว มีการเจริญ
เติบโตใหผลผลิตเปนท่ีพอใจ ทําใหยางพาราไดรับความนิยม ทําการปลูกกันอยางแพรหลาย
ในประเทศมาเลเซียซ่ึงเปนเมืองอาณานิคมของอังกฤษ และประเทศอินโดนีเซียอาณานิคมของ
ประเทศฮอลันดา

สําหรับในประเทศไทย ผูสนใจนําตนยางพารามาปลูกในประเทศไทยคนแรกคือ พระยา
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง เจาเมืองตรัง ในขณะท่ีทานเดินทางไป
ดูงานท่ี รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ทานเห็นวานํ้ายางพาราเปนท่ีตองการของตลาดโลกมาก
ถาราษฎรนําไปปลูกก็จะทําใหราษฎรมีรายไดจากยางพารามาก ทานจึงตองการนําพันธุยาง
มาปลูกในประเทศไทย แตเจาของสวนซ่ึงเปนชาวอังกฤษไมยินยอมใหทานนําพันธุยางออกไป
นอกพื้นท่ี ดังน้ันในป พ.ศ. 2444 ทานจึงใหพระสถลสถานพิทักษซ่ึงเปนหลานของทาน เดินทาง
ไปประเทศอินโดนีเซีย และสามารถนํากลายางออกมาจากประเทศอินโดนีเซียกลับมาทดลอง
ปลูกในประเทศไทยไดสําเร็จ โดยทําการปลูกท่ีหนาบานพักพระสถลฯ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เปนท่ีแรก หลังจากน้ันทานพระยารัษฏานุประดิษฐฯ ก็ไดสงเสริมใหราษฎรปลูกยางพาราเพิ่ม
มากขึ้นเกือบทุกจังหวัดในภาคใต และไดขยายพื้นท่ีปลูกไปยังภาคตะวันออกท่ีจังหวัดจันทบุรี
ในป พ.ศ.2451 และในป 2476 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ไดจัดต้ังสถานีทดลองยางพาราขึ้นท่ี
ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และไดเปล่ียนช่ือจากสถานีทดลองยางพารา
เปนศูนยวิจัยยางพาราในป พ.ศ. 2508 ทําหนาท่ี ศึกษาทดลองพัฒนายางพาราท่ีเหมาะสม
สําหรับการปลูกในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย และในป พ.ศ. 2521 ก็ไดทดลองนํากลายาง
ไปปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอมาไดขยายไปยังภาคเหนือ ทําใหยางพาราสามารถ
ปลูกไดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
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ปจจุบันนับไดวา ประเทศไทยเปนประเทสท่ีผลิตยางพาราเปนสินคาออกไดมากท่ีสุด
ในโลก มีผลผลิตยางพาราออกสูตลาดโลกไดเกือบ 4 ลานตัน/ป ซ่ึงผลิตไดจากสวนยางพารา
ท่ัวทุกภูมิภาคมากกวา 15 ลานไร โดยพบวา 75% ของผลผลิตท้ังหมดมาจากสวนยางพารา
ในภาคใต (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต จึงเปนท่ีคาดหวังของ
ชาวสวนยางพาราใหมหาวิทยาลัยทําหนาท่ี วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลคายางพาราของไทย
และมหาวิทยาลัยก็มีนักวิจัยหลากหลายสาขาท่ีจะสามารถศึกษาวิจัยทุกกระบวนการพัฒนา
ยางพาราไทย ท้ังกระบวนการตนนํ้า, กลางนํ้า และปลายนํ้า เริ่มจากการศึกษาวิจัยในหอง
ทดลองเพื่อหาพันธุยางท่ีมีประสิทธิภาพสูง  การดูแลสวนยาง  ระบบการกรีดยาง  การทํา
นํ้ายางสด การทํายางแผน นวัตกรรมเพื่อนํามาเปนผลิตภัณฑตางๆ จากยางพารา การจัดการ
ส่ิงแวดลอมจากอุตสาหกรรมยาง  เศรษฐศาสตรยางพารา  ตลอดจนสุขภาพของชาวสวน
ยางพารา

หนังสือชุดความรู ม.อ. : ยางพารา น้ี  เปนการรวบรวมองคความรูดานยางพารา
ท่ีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาวิจัยมาอยางตอเน่ืองยาวนานและศึกษาในทุกมิติ
และทุกกระบวนการท้ังจากตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า มหาวิทยาลัยเห็นวาผลการศึกษา
วิจัยดังกลาว มีประโยชนตอการพัฒนายางพาราของไทย จึงไดรวบรวมนํามาจัดพิมพเผยแพร
เน้ือหาท่ีนํามารวบรวมในหนังสือชุดความน้ี เปนเน้ือหาโดยยอ ผูสนใจท่ีตองการทราบขอมูล
เพิ่มเติม ขอใหติดตอผูเขียนโดยตรง ซ่ึงไดระบุ E-mail และท่ีอยูในหนาแรกของแตละเรื่องแลว

หนังสือชุดความรู ม.อ. : ยางพารา น้ีแบงออกเปน 2 เลม ดังน้ี
เลม 1. เปนองคความรูยางพาราในกระบวนการตนนํ้า และกลางนํ้า  ใช ช่ือเลมวา

“สวนยาง ไมยาง นํ้ายางและยางแผน”
เลม 2. เปนองคความรูในกระบวนการปลายนํ้า  ใชช่ือเลมวา “จากนํ้ายางสูผลิตภัณฑ

ยาง”

นิรันดร  สุมาลี
 บรรณาธิการ
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ในอดีต  การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุยางพาราจะใหความสําคัญกับเรื่องของพันธุดี
ท่ีจะนํามาติดตาบนตนตอ ไมวาจะเปนการคัดเลือกพันธุท่ีใหผลผลิตนํ้ายางหรือเน้ือไมสูง รวมไป
ถึงลักษณะอื่นๆ ท่ีเปนเปาหมายของนักปรับปรุงพันธุ เชน ตานทานตอการเขาทําลายของโรค
สําคัญของยางพารา การปรับตัวตอสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน เปนตน  แตในระยะหลังท่ี
ประเทศไทยมีนโยบายขยายพื้นท่ีปลูกยางพารา  จากเดิมท่ีปลูกกันมากทางภาคใตและสาม
จังหวัดในภาคตะวันออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ เชน ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมท้ังการปลูกทดแทนสวนยางเกาและขยายพื้นท่ีในภาคใตเอง เน่ืองจากแรงจูงใจ
ในเรื่องของราคายางท่ีคอนขางสูง ทําใหความตองการวัสดุปลูกยางพารา ซ่ึงไดแก ตนตอ
ตายาง หรือยางชําถุงสูงขึ้นอยางมาก  ในทางกลับกันตนยางพันธุพื้นเมืองหรือพันธุด้ังเดิมท่ี
เคยใชเปนตนตอคอยๆ หายไปเพราะถูกโคนเกือบหมด เหลืออยูบางเฉพาะในบางพื้นท่ีเทาน้ัน
ประโยชนท่ีชัดเจนของการใชยางพื้นเมืองเปนตนตอ เน่ืองจากพันธุเหลาน้ันเปนพันธุผสมเปด
มีฐานพันธุกรรมกวาง ระบบรากมีความแข็งแรง ทนทานตอโรครากไดดี ในปจจุบันคาดกันวา
ยางท่ีปลูกในประเทศไทยขณะน้ี ประมาณ 75% เปนพันธุ RRIM 600 ท่ีเหลือเปนพันธุดีชนิดอื่น
เชน RRIT 251 BPM 24 และ GT1 เปนตน  ดังน้ันตนตอสวนใหญในปจจุบันจึงไดมาจาก
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เมล็ดของตนยางพันธุดีคือ RRIM 600  ตนกลาเหลาน้ีจะไมมีปญหาเรื่องการเขากันไมไดกับ
ตาของตนพันธุ ดีเพราะมาจากพันธุ เดียวกัน แตปญหาสําคัญคือสวนใหญระบบรากของยาง
พันธุ ดีจะมีความแข็งแรงนอยกวาพันธุ พื้ นเมืองมาก มักมีปญหาเม่ื อปลูกในสภาพดินท่ี มี
ธาตุอาหารตํ่า และในอนาคตส่ิงท่ีควรระมัดระวังเปนอยางย่ิงคือ หากเกิดมีการระบาดของ
โรคราก ตนตอพันธุ ดี ท้ังหมดอาจถูกทําลายไดเน่ืองจากมีพันธุกรรมท่ี ใกลเคียงกัน เพราะ
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเขาทําลายของโรคราก เชน โรครากขาว (white root rot disease)
พบวาไมมียางพันธุดีหรือพันธุแนะนําใดท่ีตานทานตอการเขาทําลายของเช้ือสาเหตุ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงพันธุ RRIM 600 มีความออนแอมาก (อุไร และคณะ, 2538) ซ่ึงจะเกิดผลเสียหาย
รายแรงสําหรับการปลูกยางในประเทศ  ในหลายปท่ีผานมา สวนยางเริ่มไดรับความเสียหาย
จากโรครากขาวมากขึ้น  จากการศึกษาของ อยุทธ และเสมอใจ (2554) ท่ีประเมินความ
เสียหายทางเศรษฐกิจของชาวสวนยางในภาคใต เน่ืองจากการเขาทําลายของโรครากขาว
พบการระบาดของโรคในสวนยางทุกจังหวัด จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหเราตองหันมา
ใหความสําคัญกับยางพาราพันธุพื้นเมืองหรือพันธุใดๆ ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับเปนตนตอท่ีดี
เพื่อใหการปลูกสรางสวนยางเปนไปอยางย่ังยืน

วัสดปุลูกยางพารา
โดยท่ัวไปในการปลูกสรางสวนยางพารา มีการใชวัสดุปลูก 3 ประเภทดังตอไปน้ี
1) ตนตอตายาง (budded stump) ไดจากการนําเมล็ดยางมาเพาะ จนตนกลาอายุ

ประมาณ 6-8 เดือนจึงติดตาดวยยางพันธุดี เม่ือตาติดเรียบรอยแลวแตยังไมแตกเปนกิ่งออกมา
ทําการถอนตนกลาจากดินเพื่อนําไปปลูกลงแปลง ตนตอยางเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด
เพราะงายตอการปฏิบัติ

2) ยางชําถุง ไดจากการนําตนตอตาจากขอ 1 มาปลูกในถุงท่ีบรรจุดินขนาดประมาณ
4.5x14 น้ิว หรือ 5x15 น้ิว ปลูกในถุงประมาณ 2-3 เดือน จนตาพันธุดีท่ีติดไวแตกใบออน 1-2
ฉัตร จึงยายปลูก หรืออาจใชวิธีการเพาะเมล็ดในถุงจนไดขนาดติดตา จึงทําการติดตาในถุงก็ได
ตนยางชําถุงเปนวัสดุปลูกท่ีตองลงทุนสูงกวาวัสดุปลูกชนิดอื่นแตประสบความสําเร็จสูงสุด
เพราะตนยางจะเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ

3) ตนติดตาในแปลง วิธีการน้ีทําการเพาะเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง หลังจากท่ีตน
เจริญเติบโตไดขนาด จึงทําการติดตาในแปลง

วัสดุปลูกแตละชนิดจะตองมีมาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด ซ่ึงเกษตรกรจะตอง
ตัดสินใจเลือกวัสดุปลูกจากขอดีขอเสียของแตละชนิด รวมไปถึงสภาพพื้นท่ีปลูกและตนทุน
อยางไรก็ตามไมวาจะเปนวัสดุปลูกประเภทใด ความสําคัญมีอยูสองสวนคือสวนตนตอ และ
สวนพันธุ ดี  พันธุยางท่ีจะนํามาเปนตนตอจะตองมีคุณสมบัติท่ี เหมาะสม ซ่ึงคุณสมบัติของ
ตนตอโดยท่ัวไป ควรมีลักษณะสําคัญคือมีระบบรากแข็งแรง สามารถเจริญไดแมในสภาพดินท่ีมี
ธาตุอาหารนอย มีความทนทานตอโรคราก เปนตน
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โรครากขาว
โรครากขาวเกิดจากเช้ือรา Riginoporus microporus เช้ือราโรครากขาวสามารถ

เขาทําลายรากยางพาราไดทุกระยะการเจริญเติบโต ต้ังแตอายุ 1 ปขึ้นไป ในระยะเริ่มแรกจะ
ไมเห็นลักษณะผิดปกติของตนยางพาราสวนท่ีอยูเหนือพื้นดิน เม่ือสวนรากถูกทําลายเสียหาย
จนไมสามารถดูดนํ้าและธาตุอาหารได จึงแสดงอาการอาการท่ีปรากฏคือใบมีขนาดเล็กลง
สีเหลือง ทรงพุมมีขนาดเล็ก ตอมายืนตนตาย เม่ือขุดดูรากจะปรากฏเสนใยสีขาวเจริญแนบ
กับราก (รูปท่ี 1A) จึงมีช่ือเรียกโรครากขาวตามสีของเช้ือสาเหตุ เม่ือพืชแสดงอาการโรค
ระยะหน่ึงกอนหรือหลังพืชตาย จะพบดอกเห็ดสีสมท่ีโคนตน (รูปท่ี 1B) มีลักษณะเปนครึ่งวงกลม
ไมมีกาน เจริญซอนกันเปนช้ันๆ ระยะน้ีใบยางจะรวงและตายในท่ีสุด (Kaewchai et al., 2010)

รูปที่ 1 การเขาทําลายของเชื้อราโรครากขาว จะเห็นเสนใยสีขาวขึ้นปกคลุมบริเวณราก
(A) และลักษณะดอกเห็ดบริเวณโคนตนยางที่ถูกเชื้อเขาทําลาย (B)

วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อคัดเลือกพันธุยางพาราท่ีมีระบบรากแข็งแรง ทนทานตอการเขาทําลายของโรคราก

โดยเฉพาะโรครากขาว สําหรับใชเปนตนตอในการปลูกสรางสวนยางอยางย่ังยืน

การคดัเลือกพนัธุยางพาราสําหรบัใชเปนตนตอและทนทานตอโรครากขาว
ทําการรวบรวมเมล็ดยางพันธุพื้นเมืองจากแหลงตางๆ ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัด

ตรังนําเมล็ดมาเพาะ  ในเบื้องตนทําการจําแนกพันธุโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ  หลังจากน้ัน
เม่ือตนกลาอายุไดประมาณ 6 เดือนจึงยายลงปลูกในไรโซตรอน ท่ีมีระบบการใหนํ้าแบบนํ้าหยด
(รูปท่ี 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาและการเจริญเติบโตของระบบรากยางแตละกลุม  วางแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณจํานวน 12 สายพันธุๆ ละ 4 ซํ้าๆ ละ 1 ตน

จากผลการศึกษาการเจริญของระบบรากตนกลายางพาราจํานวน 12 สายพันธุ (รวม
GT1 และ RRIM 600) พบการแผกระจายของรากในทุกสายพันธุมากท่ีสุดท่ีระดับความลึก
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ของดิน  45-60 ซม. ยกเวนพันธุ RRIM 600 ท่ีความหนาแนนของรากพบมากท่ีระดับความลึก
ของดินชวง 10-20 ซม. และ GT1 ท่ีระดับความลึก 60-90 ซม. เม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ีย
ความหนาแนนของรากพบวาใกลเคียงกัน ยกเวนตนกลาจากสายพันธุ ท่ี 4 และ 10 ซ่ึงเปน
สายพันธุจากจังหวัตตรังท่ีมีความหนาแนนของรากสูงกวาตนกลากลุมอื่นๆ (รูปท่ี 3)

รูปที่ 2 การเตรียมไรโซตรอนและการปลูกตนกลายางพาราในไรโซตรอน
เพื่อศึกษาการเจริญของระบบราก

รูปที่ 3 คาเฉลี่ยความยาวรากของตนกลายางพาราจากสายพันธุตางๆ
ในระยะเวลา 5 เดือนหลังยายปลูก

หลังจากท่ียายตนกลายางลงปลูกในไรโซตรอนประมาณ 5  เดือน จึงทําการปลูกเช้ือ
Rigidoporus microporus ตรงบริเวณรากของตนกลายาง ปลอยใหเช้ือราเจริญและแพร
กระจาย พบการแพรกระจายของเช้ือราหนาแนนท่ีรากบริเวณระดับความลึก 30-45 ซม.
เปนตนไป หลังจากน้ันจึงใหคะแนนการเขาทําลายของเช้ือรา 1-5 คะแนน (จากนอยไปหามาก
รูปท่ี 4A-4E) ซ่ึงพบวาหลังจากปลูกเช้ือเปนเวลา 8 สัปดาห ยางพาราจะเริ่มแสดงอาการ
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ท่ีสวนยอด โดยใบจะเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลือง แหง ขอบใบมวน (รูปท่ี 4A)  จากการ
ทดสอบความทนทานโรครากขาวของตนกลาท้ั งหมด  พบวาตนกล ายางพาราจากแตละ
สายพันธุมีความทนทานตอโรคแตกตางกัน (ตารางท่ี 1) โดยตนกลายางพาราจากพันธุด้ังเดิม
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2 สายพันธุ  และจากจังหวัดตรังอีก 2 สายพันธุ ไมแสดง

ตารางที่ 1 การประเมินการเขาทําลายของโรครากขาวในตนกลายางพาราแตละสายพันธุ

สายพันธุ    จํานวนตนท่ีถูกเช้ือโรครากขาว/ คะแนนความรุนแรงของโรค
จํานวนตนท้ังหมด    (16 สัปดาห)

#1 (PSU1) 0 / 4 0
#2 (PSU2) 0 / 4 0

#3 (Trang1) 2 / 4 4
#4 (Trang2) 1 / 4 2
#5 (Trang3) 0 / 4 0
#6 (Trang4) 0 / 4 0
#7 (Trang5) 2 / 4 4
#8 (Trang6) 1 / 4 4
#9 (Trang7) 1 / 4 4
#10(Trang8) 1 / 4 4

GT 1 2 / 4 4
RRIM 600 1 / 4 4

รูปที่ 4 ลักษณะอาการของตนยางจากการเขาทําลายของโรครากขาวที่ระดับการใหคะแนน
ตั้งแต 1-5     A : 1  B : 2  C : 3  D : 4  E: 5  (0 = ใบและตนปกติ)
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อาการของโรคใหเห็นในระยะเวลาท่ีมีการประเมิน (16 สัปดาหหลังปลูกเช้ือ) ท้ังท่ีบริเวณราก
มีการแพรกระจายของเช้ือราอยางชัดเจน

อยางไรก็ตามการทดลองครั้งน้ีใชเวลาเพียง 16 สัปดาห หรือ 4 เดือนหลังจากปลูกเช้ือ
ในการประเมินการเขาทําลายของโรค ซ่ึงอาจจะส้ันเกินไป เน่ืองจากมีรายงานวาตนกลายาง
จะแสดงอาการของโรคและตายเพิ่มขึ้นตามเวลาหลังปลูกเช้ือ (อารมณ, 2541) นอกจากน้ี
การระบาดและความรุนแรงของโรครากขาวยังขึ้ นอยู กับปจจัยส่ิ งแวดลอมหลายประการ
อาทิเชน ลักษณะดิน pH ปริมาณนํ้าในดิน และปริมาณฝน (Soekirman, 2006)

แนวทางในการนําไปใชประโยชน
การทดลองครั้ งน้ี ในเบื้องตนสามารถคัดเลือกสายพันธุยางพาราท่ีมีความทนทานตอ

โรครากขาวไดในระดับหน่ึง และจะศึกษาเชิงลึกเพื่อยืนยันผลท่ีชัดเจนอีกครั้ง พันธุท่ีมีศักยภาพ
สามารถนําไปใชในการผลิตตนตอยางพาราท่ีมีคุณภาพตอไป

คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณบุญเกิด อังกิตติสวัสด์ิ  คุณชํานาญ ธนะภพ  และเจาหนาท่ี

ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดตรังทุกทานท่ีมีสวนในการเก็บรวบรวม
เมล็ดยางพันธุด้ังเดิมสําหรับใชในการทดลองครั้งน้ี
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การสูญเสียความงอกของเมล็ดพนัธุยางพารา
วิชัย หวังวโรดม1*  บุญสง ไกรศรพรสรร1 และ สุจรรยา พงศสวรรค2

1 ปร.ด. (พืชศาสตร) ผูชวยศาสตราจารย  ภาควิชาพืชศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

2 Ph.D. (Geography Tropical) ผูชวยศาสตราจารย แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
Corresponding e-mail: vichai.w@psu.ac.th

ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull-Arg.) เปนพืชเศรษฐกิจและเปนพืชอุตสาหกรรม
ท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยสามารถผลิตยางธรรมชาติไดเปนอันดับหน่ึงของโลก  การปลูก
ยางพาราทําได 3 วิธี คือ การปลูกดวยเมล็ดแลวติดตาในภายหลัง การปลูกดวยตนติดตา และ
การปลูกดวยยางชําถุง (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2542) ซ่ึงทุกวิธีน้ีตองอาศัยเมล็ดพันธุ
จํานวนมากเพื่อใหงอกเปนตนตอ ในป 2545 ประเทศไทยตองใชตนพันธุยางสําหรับปลูกไมตํ่า
กวา 35 ลานตน (ศูนยวิจัยยางสงขลา และศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี, 2546) ดังน้ันเมล็ดพันธุ
จึงมีความสําคัญตอการเพาะปลูกยางเปนอยางมาก และในปจจุบันมีความตองการตนพันธุและ
เมล็ดพันธุ สําหรับผลิตเปนตนตอเพิ่ มขึ้ นเน่ื องจากการขยายพื้ นท่ี ปลูกยางพาราไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น    แตปญหาประการหน่ึงคือ
เมล็ดพันธุยางพาราท่ีหลนจากตนจึงเส่ือมความงอกอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาประมาณ
20 วัน เทาน้ัน (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2541) ทําใหบอยครั้งท่ีเมล็ดพันธุท่ีเก็บรวบรวม
มาไดมีปญหาเรื่องความงอกตํ่า หรือสูญเสียความงอกไปอยางรวดเร็ว   การศึกษาวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการสูญเสียความงอกหลังจากการรวงหลน
จากตนแม เพื่อเปนแนวทางใหเกษตรกรพิจารณาการใชเมล็ดพันธุยางเพื่อการขยายพันธุตนตอ
สําหรับการติดตาตอไป
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1. วิธีการวิจัย
เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุยางพาราพันธุ RRIM 600 จากสวนยางของเกษตรกรในจังหวัด

ยะลาโดยเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุท่ีรวงใหมทุกวันในชวงเวลาประมาณ 5 วัน จากน้ันนําเมล็ดพันธุ
มาคัดแยกเมล็ดท่ีไมมีคุณภาพ เชน เปนโรค เกา แตกราว ท้ิง  นําเมล็ดพันธุท่ีดีมาลางนํ้าให
สะอาด ผึ่งเมล็ดพันธุไวในท่ีรมเพื่อใหผิวเปลือกเมล็ดแหง จากน้ันจึงนําเมล็ดพันธุไปเก็บรักษา
ในสภาพตางๆ 2 สภาพ (เก็บรักษาเมล็ดพันธุประมาณ 5 กก./สภาพการเก็บรักษา) คือ 1) ใน
สภาพแหงท่ีวางในตะกราพลาสติกท่ีอุณหภูมิหองประมาณ 28oC  2) สภาพช้ืนท่ีวางเมล็ดพันธุ
ในตะกราพลาสติกท่ีวางอยู เหนือนํ้าภายในกลองพลาสติกขนาด 50x75x50 ซม. (ปกติเปน
ภาชนะใชสําหรับบรรจุนํ้าแข็ง) และปดฝาไวตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษาเพื่อใหมีสภาพ
ความช้ืนของอากาศสูงและวางกลองท่ีบรรจุเมล็ดพันธุในสภาพดังกลาวไวท่ีอุณหภูมิหอง

การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ดําเนินการโดยทําการสุมเมล็ดพันธุท่ีผานการเก็บรักษา
นาน 0  7  14 และ 30 วันหลังเก็บรักษา มาทดสอบคุณภาพดังน้ี

1. ความชื้น นําเมล็ดพันธุ จํานวน 5 เมล็ด ทํา 4 ซํ้า รวม 20 เมล็ด มาทุบใหเปลือก
แตก ช่ังนํ้าหนักสดเมล็ดพันธุ อบท่ีอุณหภูมิ 105oC นาน 48 ช่ัวโมง จากน้ันช่ังนํ้าหนักแหง
คํานวณความช้ืนของเมล็ดพันธุโดยอาศัยนํ้าหนักสดเปนเกณฑ

2. ความงอก ทําโดยเพาะเมล็ดพันธุท้ังเปลือกในทรายในตะกราพลาสติก จํานวน 50
เมล็ด ทํา 4 ซํ้า รวม 200 เมล็ด  วางกระบะเพาะในโรงเรือนพลาสติก  ใหนํ้าสมํ่าเสมอ
การประเมินความงอกของเมล็ดพันธุยางพารา ทําโดยการตรวจนับตนกลาท่ีงอกโผลพนทราย
และมีลักษณะสมบูรณแข็งแรง ในวันท่ี  14 และ 21 วันหลังเพาะ (Chin and Roberts, 1980)

3. ความสูงและนํ้าหนักแหงตนกลา สุมวัดความสูงของตนกลาท่ีไดจากการทดสอบ
ความงอก จํานวน 5 ตน ทํา 4 ซํ้า โดยวัดในวันท่ี 21 หลังเพาะ จากน้ันตัดตนกลาดังกลาว
ท่ีระดับผิวทราย นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 80oC นาน 24 ช่ัวโมง ช่ังนํ้าหนักแหง คํานวณหานํ้าหนัก
แหงของตนกลาตอตน

2. ผลการวิจัย
2.1 การเก็บรักษาในสภาพแหงที่อุณหภูมิหอง

เมล็ดพันธุยางพาราท่ีเก็บรักษาในสภาพแหงท่ีอุณหภูมิหอง มีความช้ืน ลดลงตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 7-30 วัน เหลือเพียง 17.97 14.27 และ 10.28% ตามลําดับ (ตาราง
ท่ี 1)  เมล็ดพันธุกอนการเก็บรักษามีความงอก 87.00% จากน้ันลดลงอยางมาก เหลือเพียง
6.00-9.00% หลังจากเก็บรักษานาน 7-14 วัน และเมล็ดพันธุสูญเสียความงอกท้ังหมดหลังจาก
เก็บรักษานาน 30 วัน ความสูงของตนกลาลดลงจาก 33.84 ซม. เหลืออยูในชวง 15.89-20.27
ซม. หลังเก็บรักษานาน 7-14 วัน และนํ้าหนักแหงของตนกลาลดลงจาก 0.34 กรัม/ตน เปน
0.13-0.08 กรัม/ตน การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในสภาพแหงท่ีอุณหภูมิหองทําใหเมล็ดพันธุสูญเสีย
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ความช้ืนของเมล็ดจนทําใหเมล็ดพันธุ แหงจนเปนอันตรายตอความมีชีวิตของเมล็ดพันธุยาง
โดยเมล็ดพันธุยางจะตายถามีความช้ืนในเมล็ดตํ่ากวา 20% (Chin et al., 1981)

2.2 การเก็บรักษาในสภาพชื้นที่อุณหภูมิหอง
เมล็ดพันธุยางพาราท่ีเก็บรักษาในสภาพช้ืนท่ีอุณหภูมิหอง มีความช้ืนเริ่มตนกอน

การเก็บรักษา 24.18% (ตารางท่ี 2) และตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 30 วัน เมล็ดพันธุ
ยังคงมีความช้ืนอยูในระดับ 24.42-25.76% เมล็ดพันธุกอนการเก็บรักษามีความงอก 87.00%
ลดลงเหลือเพียง 24.00-43.00% หลังจากเก็บรักษานาน 7-30 วัน ความสูงของตนกลาท่ีได
จากเมล็ดพันธุท่ีมีอายุการเก็บรักษา 0-30 วันไมแตกตางกัน โดยมีความสูงอยูระหวาง 25.58-
33.84 ซม. แตนํ้าหนักแหงของตนกลาลดลงมากจาก 0.34 กรัม/ตน เปน 0.19-0.24 กรัม/
ตนหลังเก็บรักษานาน 7-30 วัน  จากผลการทดลองจะเห็นวาแมเมล็ดพันธุยางพารายังคงมี
ความช้ืนเมล็ดสูงตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษาในสภาพช้ืนท่ีอุณหภูมิหอง แตมีความงอก
ลดลงอยางมาก  ซ่ึงการสูญเสียความงอกของเมล็ดพันธุท่ีเก็บรักษาในสภาพน้ีอาจจะเปนผล
จากการลดลงของอาหารสะสมในเมล็ดพันธุ  (Willan, 1985) จากอัตราการหายใจท่ีสูงขึ้น
เน่ืองจากเมล็ดพันธุอยูในสภาพรอนและช้ืน

3. แนวทางการใชประโยชน
จะเห็นวาเมล็ดพันธุยางแมมีความงอกสูงขณะตกรวงลงมาจากตนยาง แตหากอยู ใน

สภาพแหงและมีอุณหภูมิสูงประมาณ 28oC หรือสูงกวาน้ี จะสูญเสียความงอกไปอยางรวดเร็ว
ภายใน 7 วัน  เมล็ดพันธุยางท่ีเก็บไวนานกวา 7 วันในสภาพน้ีใหตนกลาท่ี มีความสูงและ

ตารางที่ 1 ความช้ืนเมล็ด ความงอก ความสูงตนกลา และนํ้าหนักแหงตนกลาของเมล็ดพันธุ
ยางพาราพันธุ RRIM 600 ท่ีเก็บรักษาในสภาพแหงท่ีอุณหภูมิหองนาน 0-30 วัน

อายุการเก็บ ความช้ืนเมล็ด ความงอก ความสูงตนกลา นํ้าหนักแหงตนกลา
รักษา (วัน) (%) (%) (ซม) (กรัม/ตน)

0 24.18 a 87.00 a 33.84 a 0.34 a
7 17.97 b 9.00 b 20.27 b 0.13 b
14 14.27 c 6.00 b 15.89 b 0.08 b
30 10.28 d 0.00 b 0.00 c 0.00 c

คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกัน แตกตางกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test
ที่มา: วิชัย และคณะ (2552)
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นํ้าหนักแหงในสภาพโรงเรือนลดลง กลาวคือ ตนกลายางมีความสูงและนํ้าหนักแหงตํ่ากวา
เมล็ดพันธุ ใหมๆ  ดังน้ันการใชเมล็ดพันธุยางท่ีตกลงมาจากตนแมใหมๆ (ตกไมนาน) จะได
เมล็ดพันธุยางท่ีมีความงอกสูงและแข็งแรงสําหรับใชขยายพันธุเปนตนตอยางเพื่อการติดตา
ยางพันธุดีตอไป

สวนการพยายามชวยให เมล็ดยางท่ีตกจากตนแมยังคงมีความช้ืนสูงช่ัวขณะไมวาจะ
เพื่อวัตถุประสงคในการรวบรวม การขนสง หรือรอเพาะ จากขอมูลท่ีไดจากการทดลองไมได
ชวยใหเมล็ดพันธุคงความมีชีวิตอยูไดในระดับท่ีเปนประโยชนมากนัก
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ตารางที่ 2 ความช้ืนเมล็ด ความงอก ความสูงตนกลา และนํ้าหนักแหงตนกลาของเมล็ดพันธุ
ยางพาราพันธุ RRIM 600 ท่ีเก็บรักษาในสภาพช้ืนท่ีอุณหภูมิหองนาน 0-30 วัน

อายุการเก็บ ความช้ืนเมล็ด ความงอก ความสูงตนกลา นํ้าหนักแหงตนกลา
รักษา (วัน) (%) (%) (ซม) (กรัม/ตน)

0 24.18 87.00 a 33.84 0.34 a
7 24.82 24.00 b 26.33 0.19 b
14 24.42 37.00 b 25.58 0.19 b
30 25.76 43.00 b 28.33 0.24 b

คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกัน แตกตางกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test
ที่มา: วิชัย และคณะ (2552)
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ยางพารา (Hevea brasiliensis) เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย สามารถ
ปลูกไดในทุกภูมิภาคของประเทศ ปลูกกันมากในภาคใตเพราะมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม
นํ้ายางพาราไดจากการกรีดตนยางพารา ทําใหเช้ือโรคตางๆ สามารถผานเขาทางบาดแผลท่ี
ถูกกรีด กอใหเกิดการติดเช้ือขึ้นได

Phytophthora palmivora เปนราช้ันตํ่า (oomycete) ท่ีกอใหเกิดโรคใบรวง และเสนดํา
ในลําตนยางพารา ผลเสียท่ีตามมาคือตนยางมีใบรวงกอนเวลาอันควร ทําใหหนายางเสีย กรีด
ไมได นํ้ายางลดลง สงผลกระทบตออุตสาหกรรมยางพาราในระดับประเทศ  ปญหาดังกลาว
สามารถแกไขรักษาโดยการใชสารเคมี แตเน่ืองจากการใชสารเคมีสามารถควบคุมเช้ือราไดใน
ระยะส้ันเทาน้ัน จึงควรเลือกวิธีปองกันมากกวาการรักษา   การปองกันท่ีดีคือการชักนําให
ยางพารามีความตานทานโรคอยางตอเน่ือง

เม่ือเช้ือโรคเจาะผานโครงสรางของพืช จะมีปฏิกิริยาโตตอบท้ังแบบรวดเร็ว (rapid
active resistance) และแบบชาๆ (delayed active resistance)   ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นแบบ
รวดเร็ว ไดแก การสราง cork layers, การเกิดปลอกหอหุม (sheath) เสนใยของเช้ือ  การทําให
เซลลท่ีกําลังติดเช้ือและเซลลท่ีอยูขางเคียงตาย เรียกวา “hypersensitive cell death” โดย
สังเกตเห็นเปนรอยไหมสีนํ้าตาล (necrosis)   การสรางไฟโตอเล็กซินซ่ึงเปนสารปฏิชีวนะท่ี
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สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือโรค การสรางสารประกอบฟนอลิกซ่ึงอาจทําหนาท่ีเปน
ไฟโตอเล็กซิน  หรือเปนสารต้ังตนในการสรางลิกนินเพื่อกักบริเวณเช้ือโรคไมใหลุกลามไปยัง
เซลลขางเคียง  สวนปฏิกิริยาโตตอบท่ีเกิดขึ้นแบบชาๆ ไดแกการสราง Pathogenesis related
– proteins (PR-proteins) ไดแก เอนไซมเบตา-1,3-กลูคาเนส ไคติเนส และเปอรออกซิเดส
และการเกิดกลไกการตานทานโรคแบบท้ังระบบ หรือท่ีเรียกวา Systemic Acquired Resis-
tance (SAR) ซ่ึงเปนกลไกท่ีทําใหพืชมีภูมิคุมกันตอการติดเช้ือครั้งใหม (Guest and Brown,
1997)

ยางพาราก็มีกลไกการตอบสนองตอเช้ือโรคตางๆ เชนเดียวกับพืชท่ัวๆ ไป จากการ
วิจัยพบวาใบยางพารามีการสะสมของไฟโตอเล็กซิน ช่ือสคอพอลิติน (Scopoletin, Scp)
เม่ือบมดวยเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides และ Microcyclus ulei และยังพบวา
ซูโอสปอรของเช้ือ P. palmivora สามารถกระตุนใหมีการสราง Scp ในใบยางพันธุตานทาน
สูงกวาใบยางพันธุตานทานปานกลางและพันธุออนแอ (Churngchow และ Rattarasarn, 2001)

เม่ือเล้ียงเช้ือกลุม Phytophthora ไดแก P. parasitica, P. cryptogea, P. cinnamomi
และ P. palmivora ในอาหารเหลวท่ีเหมาะสม พบวามีการผลิตโปรตีนขนาด 10 kDa ซ่ึงมีช่ือ
เรียกรวมกันวาอิลิซิติน (Nespoulous et al., 1992; Huet and Pernollet, 1989; Churngchow
and Rattarasarn, 2000) เม่ือนําอิลิซิตินบริสุทธ์ิจากเช้ือ P. palmivora (palmivorein) มา
กระตุนใบยางพารา พบวามีการเพิ่มขึ้นของ Scp, เอนไซมเบตา-1,3-กลูคาเนส,ไคติเนส (PR-
proteins) และลิกนิน (นันทา, 2545; Rattarasarn, 2003)  ตอมา Wang และคณะ (2003)
ไดเตรียมอิลิซิเตอรชนิดใหม (PB90) ใหบริสุทธ์ิจากนํ้าเล้ียงเช้ือ P. boehmeriae พบวามี
ประสิทธิภาพสูงกวาอิลิซิตินเม่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบในใบยาสูบ

ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ท่ีจะเตรียมอิลิซิเตอรชนิดใหมจากนํ้าเล้ียงเช้ือ P. palmivora ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกวาอิลิซิติน เพื่อนําไปชักนําใหเกิดการตานทานโรคในยางพาราแบบเฉพาะท่ี
(local resistance) รวมท้ังศึกษาการเพิ่มขึ้นของสารประกอบฟนอลิกและเอนไซมเปอรออกซิเดส
ซ่ึงอิลิซิเตอรชนิดใหมท่ีไดอาจนําไปประยุกตใชเพื่อชักนําใหเกิดการตานทานโรคแบบท้ังระบบ
(SAR) ในตนยางพาราตอไป

1. วิธีวิจัย
1.1 การเตรียมนํ้าเล้ียงเชื้อ (culture filtrate) ของเชื้อ P. palmivora

1.1.1 การเตรียมเชื้อ P. palmivora ใหบริสุทธิ ์นําเช้ือ P. palmivora จากศูนย
วิจัยยางสงขลา ซ่ึงแยกจากกานใบยางพาราท่ีเปนโรคใบรวงมาแยกอีกครั้ง  โดยการกระตุน
ใหมีการสรางสปอรแรงเจียมในอาหารสูตร V8 แลวเกล่ียซูโอสปอรเด่ียว (monospore) ลงบน
อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) จากน้ันยายโคโลนีเด่ียวท่ีไดมาเล้ียงบนอาหาร PDA
อีก 5 วัน ก็จะสามารถนําไปใชงานได
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1.1.2 การเตรียมนํ้าเล้ียงเชื้อ  ตัด mycelium ของเช้ือ P. palmivora บนอาหาร
แข็ง PDA (ขอ 1.1.1) บริเวณขอบนอกท่ีกําลังเจริญเติบโตดี ดวย cork borer ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.5 ซม. แลวยายลงในอาหารเหลว PDB (Potato Dextrose Broth) โดยใชเช้ือ 15
ช้ิน/อาหารเหลว 150 มล.  หลังจากน้ันนําไปเขยาเล้ียงดวยความเร็ว 80 รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิ
25-27oC เปนเวลา 21 วัน เช้ือจะคอยๆ ผลิตอิลิซิเตอรออกมาในนํ้าเล้ียง สําหรับอาหารเหลว
สูตร Henninger (ตารางท่ี 1) ทําการทดลองเหมือนกับการเล้ียงในอาหาร PDB แตเขยาเล้ียง
เพียง 15 วัน เก็บนํ้าเล้ียงเช้ือไวท่ีอุณหภูมิ -20oC เพื่อใชเตรียมอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหม
ใหบริสุทธ์ิตอไป

ตารางที่ 1 องคประกอบของอาหารสูตร Henninger

องคประกอบ (ปริมาณ/ล. ของนํ้ากล่ัน)

KH2PO4 0.5    กรัม
MgSO4.7H2O 0.25  กรัม
Asparagine 1.0    กรัม
Thiamine 1.0    มก.

Yeast extract 0.5    กรัม
Glucose 25.0   กรัม

1.2 การเตรียมอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหมจากนํ้าเล้ียงเชื้อใหบริสุทธิ์
นํานํ้าเล้ียงเช้ือจากขอ 1.1.2 ปริมาตร 1 ลิตร มาตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียม

ซัลเฟต(NH4)2SO4 ท่ีความอิ่มตัว 90% แลวนําไปหมุนเหว่ียงดวยเครื่องเซนตริฟวจ ความเร็ว
12,000 รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิ 4oC เปนเวลา 20 นาที   นําสวนท่ีเปนตะกอนละลายกลับใน
นํ้ากล่ันใหมีปริมาตร 10 มล.  จากน้ันนําสารละลายโปรตีนท่ีไดมากําจัดเอาเกลือออกดวย
คอลัมน PD-10 ซ่ึงเปนคอลัมนสําเร็จรูปท่ีบรรจุ Sephadex G-25 รวมสารละลายในหลอดท่ี
ใหคาการดูดกลืนแสงสูงและสามารถทําใหใบยางเกิด hypersensitive cell death เขาดวยกัน
(ดูการยอม cell death ดวยสียอม Trypan blue ในขอ 1.3) จากน้ันนําไปผานคอลัมน DEAE
cellulose ซ่ึงปรับสภาพในบัฟเฟอร 20 mM Tris-HCl, pH 7.5 หลังจากลางคอลัมนดวย
บัฟเฟอรดังกลาวประมาณ 3 เทาของปริมาตรคอลัมน ทําการชะอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิด
ใหมออกมาดวยบัฟเฟอรเดิม ซ่ึงมีเกลือ 0.1 M NaCl และ 0.3 M NaCl ตามลําดับ นําหลอด
ท่ีมีอิลิซิเตอรชนิดใหมไปผานคอลัมน hydrophobic (HiTrap Phenyl FF) ซ่ึงปรับสภาพใน
บัฟเฟอร 20 mM Tris-HCl, pH 7.5 ท่ีมี  1 M (NH4)2SO4 ลางคอลัมนดวยบัฟเฟอรชนิด
เดียวกันแตมี (NH4)2SO4 เพียง 0.5 M  หลังจากลางไปประมาณ 3 เทาของปริมาตรคอลัมน
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ชะดวยบัฟเฟอรเดิมแตมี (NH4)2SO4 เพียง 0.3 M  นําอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหมไปตรวจ
หาความบริสุทธ์ิดวยวิธี Tricine-SDS-PAGE

1.3 ปฏกิริิยาตอบสนอง (defense response) ทีใ่ชในการตดิตามแอคตวิิตขีองอิลิซตินิ
และอิลิซิเตอรชนิดใหม

ยอมดู hypersensitive cell death ดวยสี Trypan blue โดยใชใบยางพาราพันธุ
BPM-24 ซ่ึงเปนพันธุตานทาน เพราะมีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีชัดเจนกวาพันธุออนแอ โดยนํา
ใบยางมาตัดเปนช้ินขนาด 1.5x1.5 ซม. แลวแชใน 500 ไมโครลิตรของสารละลายแตละหลอด
ในขอ 1.2  เปนเวลา 2 ชม. ใชบัฟเฟอรท่ีชะสารตัวอยางเปนชุดควบคุม  จากน้ันวางช้ินใบยาง
ไวบนกระดาษกรองท่ีมีความช้ืนอีก 10 ชม. กอนยอมดวยสี Trypan blue โดยนํามาแชใน
0.1% Triton X-100 เปนเวลา 20 วินาที เพื่อลดแรงตึงผิวของใบ แลวนํามาแชตอใน 0.5%
Trypan blue  อีก 30 นาที  เพื่อยอมเซลลท่ีตาย  หลังจากลางดวยนํ้ากล่ันจนสีท่ีไมไดทํา
ปฏิกิริยาหลุดออกไป เซลลท่ีตายจะติดเปนสีนํ้าเงิน สังเกตผลภายใตกลองจุลทรรศน

1.4 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหม
ใชวิธี Tricine-SDS-PAGE (Tricine-Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylmide

Gel Electrophoresis) ซ่ึงดัดแปลงมาจากวิธีของ Schagger และ Von Jagow (1987) และ
ยอมเจลดวยซิลเวอรไนเตรต

1.5 การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอิลิซิเตอรทั้งสองและตนกลายางพารา
1.5.1 การฉีดพนตนกลายางพาราดวยอิลิซิเตอรทั้งสอง เพ่ือศึกษาการชักนําให

เกิดการตานทานโรคแบบเฉพาะที่ ใชตนกลายางพาราพันธุ RRIM600 อายุประมาณ 8-10
วัน หลังผลิใบ (stage B1)  ทําการฉีดพนดวย 1% Triton X-100 (5 มล./ตน)  หลังจากท้ิงไว
ประมาณ 15 นาที  ฉีดพนดวยอิลิซิตินความเขมขน 0.5, 1, 2, 4, 8 nM  แตละความเขมขน
ฉีดพน 5 ตน  สําหรับอิลิซิเตอรชนิดใหมใชความเขมขน 0.25, 0.5, 1, 2, 4 nM และใชนํ้ากล่ัน
เปนชุดควบคุม เม่ือเวลาผานไป 2 วัน ทําการฉีดพนดวยเช้ือ P. palmivora ความเขมขน
1x104  ซูโอสปอร/มล. สังเกตการเกิดโรคหลังจากการพนเช้ือ 2 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม
ทดลองแบบเดิมท้ังหมด 3 ครั้ง

1.5.2 การฉีดพนใบของตนกลายางพาราดวยอิลิซิเตอรทั้งสองเพ่ือเตรียมสาร
สกัดใบยางพารา   ใชตนกลายางพาราพันธุ RRIM600 อายุประมาณ 8-10 วันหลังผลิใบ
(stage B1) ทําการฉีดพนดวย 1% Triton X-100 (5 มล./ตน)  หลังจากท้ิงไว 15 นาที  ฉีดพน
ดวยอิลิซิตินความเขมขน 1 nM สําหรับอิลิซิเตอรชนิดใหมใชความเขมขน 0.5 nM และใช
นํ้ากล่ันเปนชุดควบคุม แตละอิลิซิเตอรใชยางตนกลา 26 ตน เก็บใบยางครั้งละ 2 ตน เม่ือเวลา
ผานไป 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 ชม.   ทดลองแบบเดิมท้ังหมด
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3 ครั้ง   จากน้ันทําการสกัดใบยางดวย 100 mM Tris-HCl pH 7.5 อัตราสวน 1 : 2 w/v
แลวนําไปวัดปริมาณการสังเคราะหของสารประกอบฟนอลิกและเอนไซมเปอรออกซิเดส

1.6 วัดปริมาณการสังเคราะหของสารประกอบฟนอลิก
ดัดแปลงมาจากวิธีของ Torres และคณะ (1987) โดยบม 1 มล. ของ 1 N Folin’s

reagent กับ 10 ไมโครลิตรของสารสกัดใบยางท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที  จากน้ันเติม
2 มล.ของ 20% Na2CO3 แลวท้ิงไวอีก 15 นาที  กอนนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 730 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ gallic acid (1-10
ไมโครกรัม)

1.7 วัดปริมาณการสังเคราะหเอนไซมเปอรออกซิเดส
ดัดแปลงมาจากวิธีของ  Shannon และคณะ (1966)  โดยผสมสารสกัดใบยาง

ปริมาตร 25 ไมโครลิตร กับบัฟเฟอร 0.05 M sodium acetate, pH 5.4 ปริมาตร 2.775 มล.
และ 0.25% o-dianisidine  0.1 มล.  หลังจากน้ันเติม 0.1 M H2O2 0.1 มล. ผสมใหเขากัน
อีกครั้ง  วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 460 นาโนเมตร

2. ผลการวิจัย
2.1 ผลการเตรียมอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหมใหบริสุทธิ์

2.1.1 ผลการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของอิลิซิติน หลังจากตกตะกอนนํ้าเล้ียง
เช้ือดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีความอิ่มตัว 90%  กําจัดเกลือดวยคอลัมน PD-10  และนํา
มาแยกใหบริสุทธ์ิดวยคอลัมน DEAE cellulose  ตรวจพบอิลิซิตินเม่ือชะดวยบัฟเฟอรประมาณ
2 เทาของปริมาตรคอลัมน  หลังจากตรวจสอบความบริสุทธ์ิโดยการทําอิเล็กโทรฟอรีซิสแบบ
Tricine-SDS-PAGE และยอมเจลดวยซิลเวอรไนเตรต พบวามีแถบโปรตีนเพียง 1 แถบ ซ่ึงมี
นํ้าหนักโมเลกุลประมาณ 10 kDa (รูปท่ี 1) การทดลองน้ีดัดแปลงและพัฒนาวิธีการจากการ
เตรียมอิลิซิตินใหบริสุทธ์ิโดย Churngchow และ Rattarasarn (2000) กลาวคือ การวิจัย
ครั้งน้ีเปล่ียนมาใชอาหารเหลว Henninger แทนอาหารเหลว PDB ซ่ึงทําใหมีโปรตีนอื่นๆ ท่ี
ไมใชโปรตีนเปาหมายปะปนในนํ้าเล้ียงเช้ือนอยลง  การเขยาเล้ียงก็ลดลงจาก 21 วันเปน 15
วัน และอาหารเหลว Henninger มีราคาถูกกวาอาหารเหลว PDB ดวย นอกจากน้ีการเตรียม
อิลิซิตินโดยผานคอลัมน DEAE cellulose เพียงอยางเดียวก็บริสุทธ์ิเพียงพอ ซ่ึงแตกตางจาก
เดิม (Churngchow และ Rattarasarn, 2000) ท่ีตองผานถึง 2 คอลัมนคือ  DEAE cellulose
และ Sephadex G-50

2.1.2 ผลการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของอิลิซิเตอรชนิดใหม  นําคอลัมน DEAE
cellulose ในขอ 1.2 ซ่ึงชะอิลิซิตินออกไปแลวดวยบัฟเฟอร 20 mM Tris-HCl, pH 7.5 ท่ีมี
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เกลือ NaCl 0.1 M มาชะตอดวยบัฟเฟอรเดิมแตมีความเขมขนของเกลือ NaCl 0.3 M พบวา
อิลิซิเตอรชนิดใหมยังมีโปรตีนชนิดอื่นปะปน  จึงตองนําไปแยกใหบริสุทธ์ิมากขึ้นดวยคอลัมน
hydrophobic โดยตรวจพบอิลิซิเตอรชนิดใหม เม่ือชะคอลัมนดวยบัฟเฟอร 20 mM Tris-HCl,
pH 7.5 ท่ีมีเกลือ (NH4)2SO4 0.3 M หลังจากตรวจสอบความบริสุทธ์ิดวย Tricine-SDS-PAGE
และยอมเจลดวยซิลเวอรไนเตรต พบวามีแถบโปรตีนเพียง 1 แถบ ซ่ึงมีนํ้าหนักโมเลกุลประมาณ
75 kDa (รูปท่ี 2)

ผู วิจัยไดนําอิลิซิเตอรท้ังสองไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพในตนกลายางพาราเพื่อ
เปนแนวทางในการศึกษาการชักนําการตานทานโรคแบบท้ังระบบ (Systemic Acquired Resis-
tance, SAR) โดยเบื้องตนไดทดสอบการชักนําการตานทานโรคแบบเฉพาะท่ี (local resistance)
เทาน้ัน คือฉีดพนอิลิซิเตอรบนใบออนยางพาราทุกใบกอนพนตามดวยเช้ือกอโรค แลวดูการ
ติดเช้ือท่ีลดลง  หากตองการศึกษา SAR ตองฉีดพนอิลิซิเตอรบนใบออนยางพาราเพียงบางใบ
แลวดูการติดเช้ือท่ีลดลงท้ังของใบขางเคียงและใบท่ีถูกฉีดพนดวยอิลิซิเตอรโดยตรง

2.2 ผลการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอิลิซิเตอรทั้งสองและตนกลายางพารา
ผู วิจัยเลือกใชตนกลายางพาราพันธุ RRIM600 ในการทดลองน้ี เพราะจากงาน

วิจัยท่ีผานมาและผลสํารวจของศูนยวิจัยยาง พบวายางพาราพันธุ RRIM600 มีความตานทาน

รูปที่ 1 Tricine-SDS-PAGE ของอิลิซิตินที่แยกใหบริสุทธ์ิจาก
น้ําเลี้ยงเชื้อ P. palmivora    ชองที่ 1 และ 2: อิลิซิติน
น้ําหนักโมเลกุล 10 kDa  ชองที่ 3: โปรตีนมาตรฐาน
ขนาด 6.5-200 kDa

รูปที่ 2 Tricine-SDS-PAGE ของอิลิซิเตอรชนิดใหมที่แยก
ใหบริสุทธ์ิจากน้ําเลี้ยงเชื้อ P.  palmivora   ชองที่ 1
และ 2: อิลิซิเตอรชนิดใหมน้ําหนักโมเลกุล 75 kDa
ชองที่ 3: โปรตีนมาตรฐานขนาด 6.5-200 kDa
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รูปที่ 3 การชกันําการตานทานโรคแบบเฉพาะที่ (local resistance) ในใบยางพาราพันธุ RRIM600   (A)
เมื่อกระตุนดวยอิลิซิติน (B) เมื่อกระตุนดวยอิลิซิเตอร 75 kDa ความเขมขนตางๆ กัน เปน
เวลา 2 วันกอนฉีดพนดวยซูโอสปอรของเชื้อ P. palmivora

ตอเช้ือ P. palmivora นอยท่ีสุด จึงเปนพันธุท่ีจะเห็นปรากฏการณการชักนําใหมีความตานทาน
(induced resistance) ไดชัดเจนหลังจากผานการฉีดพนดวยอิลิซิเตอร นอกจากน้ียังเปนพันธุ
ท่ี เกษตรกรนิยมปลูกกันมากท่ีสุดเพราะเปนพันธุ ท่ี เจริญเติบโตเร็วและใหปริมาณนํ้ายางสูง
ดังน้ันหากสามารถกระตุนใหพันธุท่ีนิยมปลูกมีระบบภูมิคุมกันท่ีดีขึ้นก็จะมีประโยชนตอเกษตรกร
สวนการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพันธุ BPM-24 ซ่ึงตานทานโรคดีกวา แตเกษตรกรไมนิยม
ปลูกยางพันธุ น้ี  เพราะเปนพันธุ ท่ีเจริญเติบโตชา  ทําใหตองดูแลสมํ่าเสมอและส้ินเปลือง
คาใชจายในการบํารุงรักษาก็ตองทําควบคูกันไปดวย

2.2.1 การชักนําใหเกิดการตานทานโรคในยางพาราแบบเฉพาะที่ ความเขมขน
ของอิลิซิตินชวงท่ีสามารถทําใหยางตนกลามีความตานทานตอเช้ือ P. palmivora ไดดี คือ 1-4
nM (รูปท่ี 3A) และชวงความเขมขนท่ีเหมาะสมสําหรับอิลิซิเตอร 75 kDa คือ 0.5-2 nM (รูป
ท่ี 3B) อยางไรก็ตามหากใชความเขมขน 4 nM สําหรับอิลิซิติน และ 2 nM สําหรับอิลิซิเตอร
75 kDa  ใบยางพาราจะมีการสูญเสียนํ้าและมีอาการเหี่ยว ความเขมขนตํ่าสุดของอิลิซิเตอรท่ี
สามารถชักนําการตานทานโรคได คือ 1 nM สําหรับอิลิซิตินและ 0.5 nM สําหรับอิลิซิเตอร 75
kDa  และเปนความเขมขนท่ีผู วิจัยเลือกใชในการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอื่นๆ ใน
ใบยางพาราหลังจากกระตุนดวยอิลิซิเตอรท้ังสอง ไดแก การสะสมของสารประกอบฟนอลิก
และเอนไซมเปอรออกซิเดส (ดูขอ 2.2.2-2.2.3)
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2.2.2 การสังเคราะหของสารประกอบฟนอลิก นําตนกลายางพารามาฉีดพนดวย
1 nM ของอิลิซิติน หรือ 0.5 nM ของอิลิซิเตอร 75 kDa   จากน้ันเก็บใบยางไปสกัดและ
วิเคราะหหาปริมาณของสารประกอบฟนอลิก หลังจากเวลาผานไป 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48,
56, 64, 72, 80, 88, 96 ชม.  อิลิซิเตอรท้ังสองกระตุนใหมีการสะสมสารประกอบฟนอลิกดวย
ความเร็วและปริมาณท่ีคลายคลึงกัน คือ มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดท่ี 40 ชม. ซ่ึงมีคาเทากับ 6.7
ไมโครกรัม/ 1 ก.ใบยาง  และลดลงมีคาใกลเคียงกับชุดควบคุมท่ี 64 ชม. (รูปท่ี 4)

2.2.3 การสังเคราะหเอนไซมเปอรออกซิเดส นําสารสกัดใบยางท่ีเวลาตางๆ มา
วัดคาความวองไวของเอนไซมเปอรออกซิเดส  อิลิซิเตอรท้ังสองกระตุนใหมีการสรางเอนไซม

รูปที่ 5 การเพิ่มขึ้นของเอนไซมเปอรออกซิเดสในใบยางพาราพันธุ  RRIM600 ที่ เวลาตางๆ กัน
หลังจากผานการฉีดพนดวย 1 nM ของอิลิซิติน หรือ 0.5 nM ของอิลิซิเตอร 75 kDa โดย
ฉีดน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม

รูปที่ 4 การสะสมของสารประกอบฟนอลิกในใบยางพาราพันธุ RRIM600 ที่เวลาตางๆ กัน หลังจาก
ผานการฉีดพนดวย  1  nM  ของอิลิซิติน  หรือ  0.5 nM  ของอิลิซิเตอร  75  kDa  โดยฉีด
น้ํากลั่นเปนชุดควบคุม
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เปอรออกซิเดสดวยความเร็วและปริมาณท่ีคลายคลึงกันคือ มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดท่ี 48 ชม.
ซ่ึงมีคาเทากับ 1x105 ยูนิต/ 1 มก.ของโปรตีน และลดลงในเวลาตอมา (รูปท่ี 5)

การชักนําให เกิดการตานทานโรคในยางพาราแบบเฉพาะท่ี  สอดคลองกับการ
เพิ่มขึ้นของสารประกอบฟนอลิกและเอนไซมเปอรออกซิเดส  จากผลการทดลองขางตนสรุป
ไดวาประสิทธิภาพของอิลิซิเตอรท้ังสองในใบยางพาราแตกตางกันประมาณ 2 เทา นอกจากน้ี
ผู วิจัยพบวาหากพนเช้ือหลังจากฉีดพนอิลิซิเตอรเพียง 24 ชม. ใบยางพาราจะไมสามารถ
ตานเช้ือได ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากชวงท่ีใบยางพารามีปฏิกิริยาตอบสนองสูงสุด (ในการทดลองน้ี
ดูจากการเพิ่มขึ้นสารประกอบฟนอลิกและเอนไซมเปอรออกซิเดส) คือ 40-56 ชม.  ดังน้ัน
จึงอาจกลาวไดวาปฏิกิริยาตอบสนองท่ีถูกกระตุน คือเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหเกิดสภาวะท่ีสามารถ
ตานทานโรคได

3. แนวทางการใชประโยชน
สามารถนําอิลิซิเตอรท้ังสองไปชักนําใหเกิดการตานทานโรคในยางพาราได ท้ังอิลิซิติน

(10 kDa) และอิลิซิเตอรชนิดใหม (75 kDa) เปนไบโอติกอิลิซิเตอรประเภทโปรตีน/โพลีเปปไทด
(เพราะสูญเสียแอคติวิตีหลังจากยอยดวย protenase K) ท่ีมีลักษณะพิเศษ คือมีความเสถียร
ตอความรอนและ pH ดีมาก (90-100oC และ pH 2-10 ตามลําดับ, Chinnapun และ
Churngchow, 2008) จึงสะดวกตอการเก็บรักษาและการนําไปใชงาน แตการเตรียมสารให
บริสุทธ์ิมีความยุงยากและส้ินเปลือง  จึงควรคัดเลือกอิลิซิเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีราคา
ถูกกวา  รวมท้ังเปนสารท่ีไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม ไดแก ฮอรโมนพืชบางชนิด และสารสกัด
จากสาหราย เปนตน  อยางไรก็ตามนักวิจัยรุนใหมสามารถนําวิธีการทดลองขางตนมาเปน
โมเดล ในการคนหาอิลิซิเตอร ท่ี เหมาะสมเพื่อชักนําใหเกิดการตานทานโรคในยางพาราและ
พืชอื่นๆ ตอไป
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โรครากขาวเกิดจากเช้ือรา ซ่ึงมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Rigidoporus microporus
(ริจิโดพอรัส ไมโครพอรัส) ช่ือเดิม Rigidoporus lignosus เปนประเภทเห็ดรา ดังน้ัน เม่ือพืช
เปนโรคระยะหน่ึงกอนหรือหลังตนยางพาราตาย เรามักพบดอกเห็ดสีสมท่ีโคนตน ดอกเห็ดมี
ลักษณะเปนแผนครึ่งวงกลม  ไมมีกาน  ขึ้นซอนๆ กัน  ดอกออนมีสีสม  จับดูรูสึกล่ืนมือ  เม่ือ
ดอกแกจะแข็งกระดางมีสีนํ้าตาลแดงหรือนํ้าตาลเหลืองสลับกัน ขอบดอกมีสีขาว ใตดอกมี
สีสมแดงหรือนํ้าตาลเปนสวนท่ีสรางสปอรจํานวนมหาศาล (รูปท่ี 1) เม่ือสปอรปลิวไปตกใน
ท่ีเหมาะสม ก็เจริญเปนเสนใยและสรางดอกเห็ดใหมได

การเขาทําลายของโรครากขาวในสวนยางพาราท่ีปลูกครั้งแรก มักพบในตนยางอายุ 15
ปขึ้นไป  สวนในสวนท่ีปลูกเปนรอบท่ี 2 และไมไดกําจัดตอยางเกาจะพบเร็วขึ้นคือ เม่ือยางอายุ
1 ถึง 5 ป ขึ้นอยูกับการสะสมของเช้ือในดินในสวนยางน้ัน

สวนยางพาราท่ีปลูกในรอบท่ี 2 มีโอกาสเปนโรครากขาวเร็วกวายางท่ีปลูกในรอบแรก
เพราะเม่ือตนยางในรอบแรกเปนโรค แลวไมไดทําลายเช้ือโรค ไมไดขุดรากถอนโคนและเผาท้ิง
หรือตัดตนขายแลว แตไมไดสุมไฟเผาราก ไมไดทําลายดอกเห็ด เช้ือราจึงสะสมอยูในสวนยาง
เม่ือปลูกยางรอบใหม เช้ือราจึงเขาทําลายยางท่ีปลูกใหมน้ันไดในปแรกๆ
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เน่ืองจากเช้ือราโรครากขาวเขาทําลายทางราก และแทงเสนใยเขาไปในเน้ือเย่ือ ทําให
การทํางานของเซลลรากเสียหาย การดูดนํ้าดูดอาหารจึงเปนไปไมเต็มท่ี การสังเคราะหแสง
ของใบยางจึงคอยๆ ลดลง ตนยางแสดงอาการไมสมบูรณตามปกติ โดยพบวาใบใหมหลังจาก
การผลัดใบในแตละรุน มีขนาดเรียวเล็กลง ทรงพุมเล็กลง ตนตาย ในขณะกอนหรือระยะ
เดียวกับท่ีตนยางแสดงอาการใบเหลือง หากขุดดูรากจะพบเสนใยราสีขาวแตกสาขาเปนรางแห
ครอบคลุมรากยาง ทําใหเห็นรากยางเปนสีขาว (รูปท่ี  2) โรคน้ีจึงมีช่ือเรียกโรครากขาว
เม่ือเสนใยของรามีอายุมากขึ้นจะมีลักษณะนูนกลม  เปล่ียนสีจากขาวเปนสีเหลืองครีมและ
นํ้าตาลออน เน้ือไมของรากท่ีเปนโรคในระยะลุกลามมีสีขาวหรือครีม และยังแข็งเปนปกติ
สวนตนยางท่ีเปนโรคก็จะตายลง

รูปที่ 1  ลักษณะดอกเห็ดบริเวณโคนตนยาง

รูปที่ 2  ลักษณะเสนใยเชื้อโรครากขาวที่เจริญเกาะบนรากยาง

นอกจากตนยางพาราแลว  เช้ือโรคชนิดน้ียังเขาทําลายพืชอื่นๆ ไดอีก  พืชท่ีสถาบัน
วิจัยยางไดรายงานไว ไดแก มันสําปะหลัง โกโก เนียงนก กาแฟ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มังคุด
มะพราว พริกไทย   ดังน้ัน ไมควรปลูกยางในแหลงท่ีพบวาพืชดังกลาวขางตนตาย และมี
ดอกเห็ดเชนเดียวกับท่ีพบในยางพารา  หากไมกําจัดตนท่ีตาย  เม่ือปลูกยางพาราในท่ีดินน้ี
ไปสักระยะหน่ึง เช้ืออาจเจริญและเขาทําลายตนยางทําใหยางตายได

สําหรับการปองกันโรคจากเช้ือราดังกลาว ตองใชหลายวิธีรวมกัน ควรดําเนินการต้ังแต
กอนปลูก ระหวางปลูก ตลอดการใหผลผลิต  หลักการคือตองกําจัดและลดปริมาณเช้ือให
เหลือนอยท่ีสุดหรือตองทําใหไมมีเลย ไดแก



ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 27

1. ในกรณีท่ีปลูกยางรอบท่ี 2 หรือ 3  ใหขุดตอยางพาราโดยใชเครื่องจักร  และเผา
สวนท่ีไมนําไปใชประโยชน เพื่อลดความเส่ียงในการเปนท่ีพักพิงของเช้ือรา

2. หม่ันตรวจดูตนท่ีเปนโรค และตนขางเคียง
3. แปลงท่ีพบโรคตองดูแลเปนพิเศษ ขุดตอเผาราก และใชสารเคมีเพื่อฆาเช้ือท่ีอาจ

ตกคางในดิน
4. แปลงยางเกา หากเปนไปไดใหงดปลูกยาง 1-2 ป เพื่อตัดวงจรชีวิตของเช้ือโรค หรือ

ลดเช้ือในดิน
5. สารเคมีท่ีใชในการกําจัด ใหใชดังน้ี

ไซโปรโคนาโซล  5-10 ซีซี / นํ้า 1 ลิตร
ไตรอะไดเมฟอน 15-20 กรัม / นํ้า 1 ลิตร
โปรคลอราช 15-20 ซีซี / นํ้า 1 ลิตร วิธีการใชสารเคมีใหขุดรองเล็กๆ รอบโคนตน

ยางพารา กวาง 15-20 ซม. ราดสารเคมีลงในรองรอบโคนตนยางท่ีเปนโรค และตนขางเคียง
ในแถวเดียวกัน เน่ืองจากเช้ือโรคอาจลุกลามไปถึงตนใกลเคียงแลว ตองใหยาสัมผัสกับราก
ท่ีมีเช้ือเกาะอยูใหมากท่ีสุด ใชสารเคมีทุก 6 เดือน เปนเวลา 2 ป

6. ควบคุมรากโดยชีววิธี ซ่ึงเปนการควบคุมโรคโดยใชส่ิงมีชีวิต กรณีน้ีใชเช้ือปฏิปกษ
ควบคุมเช้ือโรค (เช้ือดีควบคุมเช้ือราย)  คณะผูวิจัยไดวิจัยและคนพบเช้ือดี 2 ชนิด ท่ีสามารถ
ควบคุมเช้ือโรครากขาวของยางพาราคือ สเตรปโตมัยซีส (Streptomyces) และไตรโคเดอรมา
(Trichoderma) ซ่ึงจากการวิเคราะหโดยใชเช้ือสดในหลอดทดลอง พบวา สามารถยับย้ังเช้ือรา
ดังกลาวไดเกือบรอยเปอรเซ็นต (รูปท่ี 3)

รูปที่ 3 การทดสอบการยับย้ังเชื้อรารากขาวในดินใน
หลอดทดลอง
ก. ดินอยางเดียว+เชื้อรารากขาว
ข. ดินผสมเชื้อสเตรปโตมัยซีส+เชื้อรารากขาว
ค. ดินผสมเชื้อไตรโคเดอรมา+เชื้อรารากขาว

ขณะน้ี คณะผูวิจัยกําลังศึกษาถึงการผลิตเปนเช้ือยาชนิดผง (สารชีวภัณฑ) ท่ีสามารถ
นําไปใชไดอยางสะดวกและเก็บไดนาน    นอกเหนือจากการผลิตเปนเช้ือยาชนิดผงแลว
คณะผูวิจัยกําลังศึกษาหาพันธุตนตอยางพันธุพื้นเมืองท่ีตานทานตอเช้ือรากขาว เพราะวายาง
RRIM 600 ซ่ึงระยะหลังน้ีเกษตรกรมักนํามาใชเปนตนตอ เปนพันธุออนแอตอเช้ือโรครากขาว
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มาก ซ่ึงจากการศึกษาก็มีแนวโนมวาจะไดพันธุพื้นเมืองท่ีตานทานเพื่อนํามาใชเปนตนตอและ
ขยายพันธุตอไป

กลาวโดยสรุป โรครากขาวเปนโรคท่ีสําคัญมากตอสวนยางพารา เพราะวาทําใหตนยาง
ตาย ในการปลูกรอบ 2 หรือรอบ 3 มีโอกาสเปนโรครากขาวเร็วกวายางรุนแรก จึงจําเปน
อยางมากๆ ท่ีตองขุดตนตอโดยเฉพาะตนตอท่ีเปนโรค เพื่อเอาเช้ือออกจากแปลง เผาช้ินราก
เล็กๆ ท่ีตกคาง  ซ่ึงถาปลูกซํ้าลงไปก็จะเกิดโรคไดใหมใน 1-3 ป  และยากท่ีจะกําจัดโรคน้ี
หากไมเอารากท่ีติดเช้ือออกไป
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การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกจิจาก
โรครากขาวในยางพาราในพืน้ทีภ่าคใตของประเทศไทย
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โรครากขาวในตนยางพารา เกิดจากเช้ือประเภทเห็ดราเขาทําลายทางรากและแทง
เสนใยเขาไปในตนยางทําใหรากเสียหาย  สงผลใหตนยางดูดนํ้าและอาหารไดไมเต็มท่ี  ใบมี
สีเหลือง มีขนาดเรียวลง ทรงพุมเล็กลงและตนยางตายไปในท่ีสุด ในระยะกอนหรือระยะเดียว
กับท่ีพืชแสดงอาการใบเหลือง  หากนํารากตนยางมาพิจารณาจะพบเสนใยราสีขาวกระจาย
เปนรางแหเจริญแนบไปกับรากยาง จึงเปนท่ีมาของช่ือเรียกโรครากขาว

เม่ือเสนใยราสีขาวมีอายุมากขึ้น การทําลายก็มีมากขึ้นตามลําดับ ทําใหตนยางตาย
และเน้ือไมบริเวณโคนตนยุยและเบา สามารถหยิบและขย้ีไดดวยมือ และพบดอกเห็ดแผขยาย
รอบโคนตน  ขนาดของดอกเห็ดแตกตางกันไปขึ้นอยูกับอายุของตนยาง ความช้ืน และสภาพ
แวดลอมอื่นๆ (รูปท่ี 1)

เช้ือราสาเหตุโรครากขาวแพรกระจายไดโดยการสัมผัสระหวางรากของตนท่ีเปนโรค
กับรากของตนปกติ หรือเช้ือราปลิวไปตามลม หรือจากพาหะนําพาอื่นๆ  การระบาดเกิดได
ตลอดท้ังป แตจะระบาดอยางรวดเร็วในฤดูฝน และระบาดไดท้ังในตนยางขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญ (รูปท่ี 2) โดยในตนยางท่ีปลูกในสวนยางใหมน้ัน การเกิดโรคมักพบในยางอายุ 15 ปขึ้นไป
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สวนสวนยางท่ีเคยปลูกมาแลว 2 หรือ 3 ครั้ ง และสวนยางท่ีไมไดกําจัดตอยางเกาออกไป
มักพบต้ังแตตนยางอายุนอยระหวาง 1 ถึง 5 ป แลวแตการสะสมของเช้ือราในดิน สวนยาง
ท่ีพบการระบาดของโรครากขาว มักจะทําใหตนยางตายเปนแถวในแนวเดียวกันหรืออาจตาย
เปนรัศมีวงกลม

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเขาทําลายของโรครากขาวใน
สวนยางพารา และเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคดังกลาวใน
8 จังหวัดภาคใต

1. วิธีการวิจัย
ขอมูลท่ีใชในการวิจัย ไดจากการนําขอมูลของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทําสวนยาง

พารา และโรครากขาวท่ีเกิดขึ้นกับยางพารา ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของโดยเช่ือมโยง
ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีในการผลิตยางพารา ตลอดจนลักษณะทาง

รูปที่ 1  ลักษณะดอกเห็ดที่เกิดจากเชื้อราโรครากขาวในยางพารา

รูปที่ 2  อาการของโรคตามระยะเวลาในการเขาทําลาย
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ภูมิอากาศ ภาวะฝนตกและฤดูกาล และพื้นท่ีปลูกยางในจังหวัดตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวพันกับการ
เกิดโรคและความรุนแรงของการระบาด  และขอมูลท่ีผู วิจัยไดทําการรวบรวมโดยการสุ ม
ตัวอยางจากประชากรท่ี เปนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต ท่ีประสบปญหาจากการ
ระบาดของโรครากขาว โดยสุมเลือกพื้นท่ีแบบเฉพาะเจาะจงเปนตัวแทนของจังหวัดภาคใต
ฝงตะวันออก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
และตัวแทนของภาคใตฝงตะวันตก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล

การคัดเลือกเกษตรกรท่ีประสบปญหาโรครากขาวในสวนยางพารา ไดจากการสอบถาม
เจาหนาท่ีกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางของทุกจังหวัดเกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค
หลังจากน้ันจึงเลือกตัวอยางแบบลูกโซหรือบอกตอ และเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสัมภาษณ
รายบุคคล และแบบสอบถามเชิงโครงสราง  สําหรับขอมูลเชิงลึกดานตนทุนการผลิตและ
ผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา

เน่ืองจากยางพาราเปนพืชท่ีมีอายุยืน การประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจ
จึงตองคํานึงถึงองคประกอบของเวลาเกี่ ยวกับคาเสียโอกาสของเงิน ดังน้ันการวิเคราะห
กระแสตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกร ดวยตัวช้ีวัดมูลคาปจจุบันสุทธิรวมกับ
การประมาณการการเข าทําลายของเช้ื อราภายใตสถานการณการเขาทําลายในแตละป
จึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมในการวิจัยครั้งน้ี

การวิเคราะหขอมูลกระแสตนทุนและกระแสผลตอบแทน ใชตนทุนคาใชจายในการปลูก
การดูแลรักษาสวนยาง รวมไปถึงตนทุนคาใชจายเม่ื อทําการกรีดยางต้ังแตอายุ 7-25 ป
ในการวิเคราะหกระแสผลตอบแทน  ใชขอมูลผลผลิตและราคาจําแนกตามพื้นท่ีและผลผลิต
หลักของแตละจังหวัด ไดแก ยางแผนดิบ นํ้ายางสด และเศษยาง

2. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหอัตราการเขาทําลายของเช้ือราโรครากขาวในสวนยางพารา ถาอายุ

ตนยางพารามากขึ้น จํานวนตนท่ีถูกทําลายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย และการปลูกยางในรุนท่ี 2
เปนตนไป การเขาทําลายเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัว และพบวาจังหวัดสุราษฎรธานี ระนอง สตูล
และชุมพร มีจํานวนตนยางท่ีถูกทําลายไมตางกัน   สวนจังหวัดอื่นๆ ไดแก จังหวัดนครศรี-
ธรรมราช ตรัง กระบี่ และ สงขลา มีจํานวนตนยางท่ีถูกทําลายสูงกวา 4 จังหวัดแรก (รูปท่ี 3)

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกับครัวเรือนเกษตรกรน้ัน ขึ้นอยูกับอายุของตนยาง
ท่ีเช้ือราเขาทําลาย และขึ้นอยูกับความรุนแรงท่ีเกิดจากปจจัยตางๆ ท่ีตางกัน   มูลคาความ
เสียหายทางเศรษฐกิจในตนยางพาราอายุตางกัน แสดงในตารางท่ี 1 พบวาสวนยางในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีมูลคาความเสียหายมากท่ีสุดถึงประมาณ 478,930 บาท/ไร และในจังหวัด
ระนอง มีมูลคาความเสียหายนอยท่ีสุดถึงประมาณ 24,602 บาท/ไร เปนตน โดยความสูญเสีย
ลดลง เม่ือมีการเขาทําลายของเช้ือราในตนยางท่ีมีอายุมากขึ้น
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
การประเมินการแพรระบาดของโรครากขาว แสดงใหเห็นวา อายุของยางพารา รอบ

การผลิต และลักษณะพื้นท่ีของแตละจังหวัดท่ีปลูกยางพารา เปนตัวแปรสําคัญท่ีผูเกี่ยวของ
โดยเฉพาะนักวิชาการดานยางพาราสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนปองกัน
และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากโรครากขาวในยางพาราในภาคใตและภาคอื่นๆ ของประเทศตอไป
การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรระดับครัวเรือนมีความเส่ียงท่ีจะเสียหายได
หากไมมีการจัดการท่ีถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในสภาพปจจุบันการแกไขปญหา
การทําลายของเช้ือราโรครากขาวน้ัน ยังไมมีวิธีการจัดการท่ีเด็ดขาด การใชสารเคมีมีขอจํากัด
คือ ราคาสูง และสารเคมีท่ีใชน้ันไมสามารถทําลายเช้ือไดท่ัวถึง  เกษตรกรจํานวนมากไมทราบ
วาดอกเห็ดสีสมขอบขาวท่ีปรากฏท่ีโคนตนยางท่ีตายน้ันคือสวนขยายพันธุของเช้ือโรค และยัง
ไมทราบวาการไมขุดตอตนท่ีเปนโรคจะกอใหเกิดปญหาในอนาคต และอื่นๆ  ดังน้ัน การให
ความรูแกเกษตรกรท่ีถูกตองในจัดการปองกันและแกปญหาอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจนอยท่ีสุดจึงเปนความจําเปนเรงดวน

รูปที่ 3  การระบาดของโรครากขาวในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
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วิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอรา
(Phytophthora spp.) ในยางพารา

นิอร จิรพงศธรกุล1* กิตติชนม อุเทนะพันธุ2 และ นันทา เชิงเชาว 3
1ปร.ด. (ชีวเคมี)  3Ph.D. (Biochemistry) รองศาสตราจารย

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

2ปร.ด. (ประมง) คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

Corresponding e-mail: nion.c@psu.ac.th

ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull-Arg.) เปนพืชท่ีมีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยสงผลตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมตอเน่ือง
ประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑยางพารารายใหญอันดับ 1 ของโลก คือ ประมาณ 3 ลานตัน/
ป คิดเปน 40% ของการสงออกยางท้ังหมดของโลก ดวยเหตุน้ีทําใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ยางพาราหลายสาขาเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยางพาราในดานตางๆ  ท้ังท่ีเกี่ยวของกับการ
วิจัยและพัฒนาผลผลิตจากนํ้ายางพารา การเพิ่มคุณภาพนํ้ายางพารา การคัดเลือกและพัฒนา
สายพันธุยางพาราเพื่อใหมีความทนทานสูงและผลิตนํ้ายางปริมาณมาก รวมถึงโรคและปจจัย
ท่ีสงผลกระทบตอตนยางและการผลิตนํ้ายางพารา ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราของไทยอยางย่ังยืน

ผลผลิตยางพาราสวนใหญของไทยมาจากแหลงผลิตทางภาคใต แต เน่ืองจากสภาพ
อากาศในภาคใตมีความช้ืนสูงและฝนตกชุกตลอดป ทําใหการปลูกยางพาราในภาคใตประสบ
ปญหาการเกิดโรคระบาดของเช้ือ Oomycete ในกลุมไฟทอปทอรา (Phytophthora spp.)
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โดยสายพันธุท่ีทําใหเกิดโรคในยางพารามีอยูหลายชนิด แตในประเทศไทยพบวาสายพันธุท่ีทําให
เกิดโรคในยางพารา คือ P. palmivora และ P. botryosa  (Erwin และ Ribeiro, 1996) โดย
เฉพาะ P. palmivora ซ่ึงเปนเช้ือท่ีมีการแพรระบาดอยางกวางขวาง โดยกอใหเกิดโรคใบรวง
และเสนดําในยางทุกสายพันธุ ความรุนแรงของเช้ือไฟทอปทอราขึ้นอยูกับพันธุยางท่ีปลูกและ
สภาวะแวดลอม  ซ่ึงโรคใบรวงสงผลกระทบโดยตรงตอตนยาง ทําใหตนยางออนแอ ผลผลิต
นํ้ายางพาราลดลงอยางชัดเจน  หากติดเช้ือรุนแรงจะทําใหตนยางพาราตายได  ในขณะท่ี
โรคเสนดําถือเปนโรคทางลําตนท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากทําลายหนากรีดซ่ึงเปนบริเวณท่ี
เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงไมสามารถกรีดยางซํ้าบนหนาท่ีเปนเปลือกงอกใหมได ทําใหระยะเวลา
ในการใหผลผลิตส้ันลง มีผลกระทบตอเกษตรกรและภาคการผลิตยางพาราของประเทศไทย

จากการสํารวจของศูนยวิจัยยางสงขลา รายงานวาแปลงขยายพันธุกิ่งยางและแปลง
เพาะยางชําถุงจากพันธุ RRIM600 มีความออนแอมากตอเช้ือ Phytophthora spp. ซ่ึงยาง
พันธุ น้ี เปนพันธุ ท่ี นิยมปลูกมากเน่ืองจากใหผลผลิตตอหนวยตนยางในปริมาณสูง ทําใหอาจ
กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอแปลงขยายพันธุกิ่ งตายางและแปลงเพาะยางชําถุง
เปนอยางมาก การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเช้ือในกลุมไฟทอปทอรา
(Phytophthora spp.) โดยใชวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) เพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ
(DNA) บริเวณ internal transcribed spacer (ITS) และ ribosomal DNA (rDNA) เน่ืองจาก
บริเวณดังกลาวมีความจําเพาะสูงในส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงๆ และจะแตกตางไปในส่ิงมีชีวิตตาง
ชนิดกัน  วิธี PCR น้ีมีความแมนยําและวองไวสูงเน่ืองจากสามารถตรวจพบเช้ือในปริมาณนอยๆ
ได และยังตรวจสอบยืนยันผลไดอยางรวดเร็วใชเวลาไมเกิน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงการศึกษาน้ีจะใช
เช้ือบริสุทธ์ิรวมถึงตัวอยางพืชท่ีทําใหติดเช้ือในหองปฏิบัติการเปนแมแบบทดสอบเพื่อหาสภาวะ
ในการตรวจวินิจฉัยท่ีเหมาะสม   ขอมูลท่ี ไดจะเปนวิธีสําหรับตรวจหาการระบาดและการ
ปนเปอนของเช้ือดังกลาวในบริเวณปลูกรวมถึงตนพันธุยาง  ขอมูลการตรวจพบและการแพร
กระจายของเช้ือไฟทอปทอราจะนํามาใชสําหรับวางแผนเพื่อการปองกันโรคในยางพาราตอไป

1. วิธีการวิจัย
1) สกัดดีเอ็นเอ (DNA) จากเช้ือไฟทอปทอราสายพันธุตางๆ  ไดแก  P. palmivora,

P. botryosa และ P. infestans และเช้ือราอื่นๆ ไดแก Penicillium funiculosum, Aspergilus
niger, Fusarium solani และ Colletotrichum gloeosporioides เพือ่ใชเปนแมแบบ (template)
ในการตรวจสอบความจําเพาะของวิธีการตรวจวินิจฉัยดวยวิธี PCR โดยสารเริ่ม (primer) ท่ีใช
สําหรับตรวจวินิจฉัยเช้ือสกุลไฟทอปทอรา ไดจากการอางอิงขอมูลการวิจัยของ Tsai และคณะ
(2006) แลวทําการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยเครื่อง Thermal cycler โดยต้ังโปรแกรม PCR
ดังน้ี
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โปรแกรมท่ี 1 Initial denaturation ท่ี 95oC  เปนเวลา 5 นาที  1 รอบ
โปรแกรมท่ี 2 Denaturation ท่ี 95oC  เปนเวลา 1 นาที  30 รอบ

Annealin ท่ี 55oC  เปนเวลา 1 นาที
Extension ท่ี 72oC  เปนเวลา 1 นาที

โปรแกรมท่ี 3 Extension ท่ี 72oC  เปนเวลา 10 นาที  1 รอบ
โปรแกรมท่ี 4 Hold ท่ี 4oC
แลวตรวจสอบผลท่ีไดจากการทํา PCR ดวยวิธี Agarose Gel Electrophoresis โดย

พิจารณาจากขนาดของแถบดีเอ็นเอท่ีเพิ่มจํานวนได
2) ตรวจสอบสภาพไว (Sensitivity) ของสภาวะการทํา PCR ขางตน โดยใชดีเอ็นเอ

ของเช้ือ P. palmivora เจือจางใหมีปริมาณตางๆ (40 ng, 8 ng, 4 ng, 800 pg, 400 pg, 40 pg
และ 4 pg) เปนแมแบบ ทํา PCR แลวตรวจสอบผลดวยวิธี Agarose Gel Electrophoresis

3) ตรวจสอบวาสภาวะการทํา PCR ขางตนสามารถตรวจพบเช้ือไฟทอปทอราท่ีมีใน
ตัวอยางใบยางพาราและดินท่ีบมดวยเช้ือ P. palmivora ท่ีเวลาตางๆ ได  โดยทําการสกัด
ดีเอ็นเอจากตัวอยางใบท่ีบมดวยเช้ือเปนเวลา 6, 12, 18 และ 24 ช่ัวโมง และใบท่ีไมบมเช้ือเปน
ชุดควบคุม  ในขณะท่ีตัวอยางดิน จะนําดินมาฆาเช้ือกอนแลวบมดวยเสนใยของ P. palmivora
เปนเวลา 1 และ 2 สัปดาห และใชดินท่ีปราศจากเช้ือเปนชุดควบคุม หลังจากน้ันจึงสกัด
ดีเอ็นเอจากตัวอยางดินท้ังหมด  แลวนํามาทํา PCR  และตรวจสอบผลดวยวิธี Agarose Gel
Electrophoresis

2. ผลการวิจัย
2.1 ความจําเพาะของไพรเมอรและวิธี PCR ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอรา

วิธี PCR และไพรเมอรท่ีใชมีความจําเพาะตอเช้ือในกลุมไฟทอปทอรา โดยพบวา
จะมีเพียง 1 แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 1000 คูเบส เม่ือใชแมแบบเปนดีเอ็นเอของเช้ือใน
กลุมไฟทอปทอรา คือ P. palmivora, P. botryosa และ P. infestans เทาน้ัน และไมพบแถบ
ดังกลาวเม่ือใชดีเอ็นเอจากเช้ือราอื่นๆ เปนแมแบบ ดังแสดงในรูปท่ี 1 นอกจากน้ีไดทําการสง
ตัวอยางแถบท่ีไดจากการเพิ่มจํานวนดวยวิธี PCR ไปหาลําดับนิวคลีโอไทด เพื่อยืนยันวาเปน
ดีเอ็นเอของเช้ือไฟทอปทอรา  (Chirapongsatonkul et al., 2010)

2.2 สภาพไว (Sensitivity) ของวิธี PCR ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอรา
เม่ือใชดีเอ็นเอของเช้ือตัวอยางในกลุมไฟทอปทอรา คือ P. palmivora ปริมาณ

ตางๆ ไดแก 40 ng, 8 ng, 4 ng, 800 pg, 400 pg, 40 pg และ 4 pg เปนแมแบบในการทํา
PCR พบวาแถบดีเอ็นเอจะจางลงตามปริมาณดีเอ็นเอแมแบบ (รูปท่ี 2) และปริมาณดีเอ็นเอ
ตํ่าสุดท่ีวิธีน้ีตรวจสอบไดคือ 40 pg (ชองท่ี 6) ซ่ึงถือวานอยมาก โดยจะเห็นแถบดีเอ็นเอบางๆ
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2.3 การตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอราในตัวอยางใบยางพาราและดิน
หลังจากทดสอบความจําเพาะและสภาพไวของวิธี PCR ในการตรวจวินิจฉัยเช้ือ

ไฟทอปทอราแลว  จะทําการทดสอบวาวิธีดังกลาวสามารถตรวจติดตามการมีอยูของเช้ือ
ดังกลาวในตัวอยางธรรมชาติหรือไม  ในการทดลองน้ีเลือกใบยางพาราและดินเปนตัวอยาง
สําหรับทดสอบ โดยบมเช้ือ P. palmivora บนใบและในดิน แลวเก็บตัวอยางท่ีเวลาตางๆ มา
สกัดดีเอ็นเอเพื่อใชเปนแมแบบในการทํา PCR  โดยจะเปรียบเทียบกับเม่ือใชดีเอ็นเอท่ีสกัดจาก
เช้ือ P. palmivora มาเปนชุด positive control    ผลการทดลอง (รูปท่ี 3) พบวา ในตัวอยาง
ใบท่ีไมติดเช้ือหรือไมไดบมเช้ือ จะไมมีแถบดีเอ็นเอ (ชองท่ี 2) แตจะปรากฏแถบดีเอ็นเอใน
ตัวอยางใบท่ีบมดวยเช้ือ P. palmivora เปนเวลา 6, 12, 18 และ 24 ช่ัวโมง (ชองท่ี 3-6 ตาม
ลําดับ) เชนเดียวกับผลการทํา PCR เม่ือใชดีเอ็นเอท่ีสกัดจากดินท่ีบมดวยเช้ือ P. palmivora
(ชองท่ี 8-9)  แตไมพบแถบใดๆ เม่ือใชดีเอ็นเอจากดินปราศจากเช้ือ (ชองท่ี 10)  โดยแถบ

รูปที่ 1 ผลการทดสอบความจําเพาะของสารเร่ิม (Primer) และวิธี PCR  เมื่อใชดีเอ็นเอจากเชื้อ
ไฟทอปทอราและเชื้อราอื่นๆ เปนแมแบบ  ชองที่ 1: C. gloeosporioides;  2: A. niger;
3: Penicillium funiculosum; 4: F. solani; 5: P. botryose; 6: P. infestans; 7: P. palmivora;
8: น้ํากลั่น และ M: ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp Plus DNA Ladder).

รูปที่ 2 ผลการทดสอบสภาพไว (Sensitivity) ของวิธีการตรวจวินิจฉัยดวยวิธี PCR เมื่อใชดีเอ็นเอ
จากเชื้อ P. palmivora ปริมาณตางๆ เปนแมแบบ  ชองที่ 1: 40 ng;  2: 8 ng;  3: 4 ng;
4: 800 pg; 5: 400 pg; 6: 40 pg; 7: 4 pg; 8: น้ํากลั่น และ M: ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp
Plus DNA Ladder).
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ดีเอ็นเอท่ีปรากฏท้ังหมดจะตรงกับแถบดีเอ็นเอของเช้ือ P. palmivora (ชองท่ี 1 และ 7)
นอกจากน้ียังสังเกตพบวาความเขมของแถบท่ีปรากฏจะสัมพันธกับปริมาณดีเอ็นเอแมแบบ
สอดคลองกับผลการทดสอบสภาพไวขางตน (รูปท่ี 2)

3. แนวทางการใชประโยชน
วิธี PCR ท่ีทําการศึกษาน้ีเหมาะสําหรับใชตรวจวินิจฉัยเช้ือไฟทอปทอราไดอยางแมนยํา

และรวดเร็ว เน่ืองจากวิธีน้ีมีความจําเพาะตอเช้ือในกลุมไฟทอปทอรา และยังมีสภาพไวสูง คือ
ตรวจพบเช้ือไดในปริมาณท่ีนอยมาก (40 ng) ซ่ึงถือวาวองไวกวาวิธีการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
โดยเฉพาะการเพาะแยกเช้ือบนอาหารเล้ียงเช้ือท่ีจําเปนตองมีปริมาณเช้ือมากพอ นอกจากน้ี
วิธี PCR ยังใหผลการตรวจสอบไดในระยะเวลาส้ัน รวดเร็วกวาวิธีการเพาะเช้ือมาก และจาก
การทดลองพบวาหากมีเช้ือดังกลาวในตัวอยางพืชหรือดินจริงๆ ก็ตรวจพบไดดวยวิธีน้ี ดังน้ัน
สามารถนําวิธี PCR ไปใชตรวจตัวอยางท่ีเก็บมาจากธรรมชาติจริงๆ หรือใชสําหรับตรวจหา
การระบาดและการปนเปอนของเช้ือดังกลาวในบริเวณปลูกรวมถึงตนพันธุยาง เพื่อใชขอมูล
สําหรับวางแผนการปองกันโรคในยางพาราตอไป

นอกจากน้ีผูวิจัยกําลังพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยท่ีสามารถระบุในเวลาเดียวกันวาเปน
เช้ือไฟทอปทอราหรือไม  และแยกชนิด (Species) ของเช้ือไฟทอปทอราน้ันวาเปนชนิดอะไร
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกวาพืชหรือบริเวณปลูกน้ันๆ มีการแพรระบาดของเช้ือชนิดไหน

รูปที่ 3 ผลการทํา PCR เมื่อใชดีเอ็นเอจากใบยางพาราและดินที่บมดวยเชื้อ P. palmivora ที่เวลา
ตางๆ ชองที่ 1 และ 7: ดีเอ็นเอจากเชื้อ P. palmivora  (ปริมาณ 400 pg) สําหรับเปน positive
control; 2: ใบยางพาราที่ไมบมเชื้อ; 3: ใบยางพาราที่บมดวยเชื้อที่ 6 ชั่วโมง; 4: ใบยาง
พาราที่บมดวยเชื้อที่ 12 ชั่วโมง; 5: ใบยางพาราที่บมดวยเชื้อที่ 18 ชั่วโมง; 6: ใบยางพารา
ที่บมดวยเชื้อที่ 24 ชั่วโมง; 8: ดินที่บมดวยเชื้อเปนเวลา 1 สัปดาห; 9: ดินที่บมดวยเชื้อ
เปนเวลา 2 สัปดาห; 10: ดินที่ไมบมเชื้อ; 11: น้ํากลั่น และ M: ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp
Plus DNA Ladder).
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ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใตและภาคตะวันออก
ซ่ึงจากการสํารวจในป พ.ศ. 2554 พบวา มีพื้นท่ีปลูก 18.46 ลานไร (ขอมูลป 2550 มี 10.96
ลานไร) ในปจจุบันไดขยายพื้นท่ีการปลูกออกไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศ เชน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนืออยางตอเน่ือง  ปญหาท่ีสําคัญของยางพารา ไดแก แมลงท่ีเปนศัตรู
ของยางพาราและเปนแมลงศัตรูปาไมดวย ไดแก ปลวก ซ่ึงพบวา ปลวกชนิด Coptotermes
curvignathus (Holmgren) เปนแมลงท่ีเขาทําลายไมยางพาราสด โดยปลวกงานกัดกินสวน
รากของตนยางท่ี มีชีวิต  นอกจากเปนอันตรายกับตนยางทุกระยะการเจริญเติบโตของตน
ยางพาราแลว ปลวกชนิดน้ียังทําลายพืชอื่นอีกหลายชนิด  การควบคุมปลวกชนิดดังกลาว
สถาบันวิจัยยาง (2549) แนะนําใหใชสารฆาแมลงคารโบซัลแฟน อัตรา 40-80 มล./นํ้า 20
ลิตร หรือสารฟโปรนิล อัตรา 20 มล./นํ้า 20 ลิตร ราดรอบๆ โคนตนยางพาราท่ีถูกปลวก
ทําลายและตนขางเคียง ตนละ 1-2 ลิตร  แตอยางไรก็ตาม ไมสามารถกําจัดปลวกไดท้ังรัง
เน่ืองจากปลวกสรางรังใตดินและรังปลวกอาจอยูไกลจากบริเวณตนพืชท่ีปลวกเขามากัดกิน
ปจจุบันมีการนําสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลงมาใชควบคุมปลวกในบานเรือนในรูปแบบ
เหย่ือพิษ ซ่ึงสามารถลดประชากรไดผลดีแตตองใชระยะเวลานานในการควบคุม เน่ืองจาก
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สารกลุมดังกลาวออกฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของปลวก โดยหลังจากปลวกไดรับสารกลุมน้ี
แลวจะไมตายทันที แตจะเดินทางกลับสูรังพรอมกับนําสารฆาแมลงท่ีอยูในเหย่ือพิษกลับเขาสู
รังดวย เน่ืองจากปลวกมีพฤติกรรมการถายทอดอาหารจากปากของปลวกงานไปยังปลวก
ตัวอื่นๆ ทําใหสารฆาแมลงถูกถายทอดไปสูปลวกตัวอื่นๆ ไดดวย  นอกจากน้ีสารยับย้ังการ
เจริญเติบโตของแมลงออกฤทธ์ิ เฉพาะเจาะจงกับแมลงบางกลุม  จึงมีความปลอดภัยกวา
สารคารโบซัลแฟนหรือสารฟโปรนิลท่ีออกฤทธ์ิฤทธ์ิฆาแมลงรวมท้ังส่ิงมีชีวิตอื่นๆ หลายกลุม
ดังน้ันจึงไดศึกษาการออกฤทธ์ิแบบกินตายของสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลงบางชนิด
ในรูปของเหย่ือพิษท่ีมีตอปลวก C. curvignathus ในหองปฏิบัติการ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน
ในการนําสารกลุมดังกลาวมาใชควบคุมปลวกชนิดน้ีในสวนยางพาราตอไปในอนาคต

1. วิธีการวิจัย
แมลงที่ใชทดสอบ
เก็บตัวอยางปลวก  Coptotermes  curvignathus  (Holmgren)  จากสวนยางของ

เกษตรกรในจังหวัดสงขลา และนํามาเล้ียงในหองปฏิบัติการ โดยเล้ียงในกลองพลาสติกเล้ียง
แมลงขนาด 18x20x10 ซม. ซ่ึงรองพื้นกลองดวยดินรวนท่ีเก็บจากแปลงยางพาราและขี้เล่ือย
หรือเศษไมยางพารา จากน้ันรดนํ้าใหท่ัวแลวต้ังท้ิงไว 4-6 ช่ัวโมงกอนนําปลวกใสลงไปในกลอง
นํากลองใสในกรงและนําไปเก็บไวในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ 25-28oC และความช้ืนสัมพัทธ 70-85%
(Owusu et al., 2008)

สารที่ใชทดสอบ
ใชสารฆาแมลงกลุมยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง 5 ชนิด ไดแก สาร buprofezin,

chlorfluazuron, flufenoxuron, lufenuron และ novaluron

วิธีการทดสอบความเปนพิษ
ทดสอบการออกฤทธ์ิแบบกินตายโดยใชเหย่ือลอทําดวยกระดาษตัดเปนช้ินเล็กๆ กอน

นําไปปนรวมกับสารฆาแมลงท่ีใชทดสอบท่ีความเขมขนตางๆ ไดแก 0, 50 100, 500, 1,000,
1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 และ 5,000 ppm บรรจุกระดาษท่ีปนแลวลงในกระบอก
ไมไผ แตละความเขมขนทํา 5 ซํ้า หลังจากน้ันจึงปลอยปลวกงาน C. curvignathus เขาไปใน
กระบอกไมไผจํานวน 20 ตัว/กระบอก นําไปเก็บในท่ีมืด (รูปท่ี 1) ท่ีอุณหภูมิหอง จากน้ันนับ
จํานวนปลวกท่ีตายหลังจากทดสอบท่ีเวลา 24, 48, 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง คํานวณเปอรเซ็นต
การตายของปลวกในแตละความเขมขนของสารทดสอบแตละชนิด
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2. ผลการวิจัย
จากผลการทดสอบการออกฤทธ์ิฆาปลวก C. curvignathus โดยใหปลวกกินสารฆา

แมลงกลุมยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลง 5 ชนิด พบวา สารฆาแมลงกลุม IGRs ออกฤทธ์ิชา
ในการฆาปลวก โดยพบวาเปอรเซ็นตการตายของปลวกในสารทดสอบทุกชนิดตํ่ากวา 20% ท่ี
24 ช่ัวโมง และเปอรเซ็นตการคอยๆ เพิ่มขึ้นท่ีเวลา 48, 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง ตามลําดับ
โดยสาร lufenuron ท่ี 5,000 ppm ซ่ึงออกฤทธฆาไดดีท่ีสุดน้ันสงผลใหปลวกตาย 100% ท่ีเวลา
96 ช่ัวโมง

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
กําจัดปลวกโดยใชเหย่ือพิษ เปนแนวทางใหมในการปองกันกําจัดปลวก ในประเทศไทย

มีการนําเทคนิคการใชเหย่ือพิษผสมกับสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลงในการควบคุม
ปลวกในบานเรือน โดยมีหลักการดังน้ีคือ การใชสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลงซ่ึงออก
ฤทธ์ิชาและมีความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมคอนขางตํ่า แตมีประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังกระบวนการสรางผนังลําตัวของแมลง ทําใหกระบวนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ
ของปลวกถูกยับย้ังและตายในท่ีสุด  ในกรณีของปลวกท่ีเขาทําลายตนยางพาราน้ันมีความ
เปนไปได ท่ีจะนําสารฆาแมลงกลุมน้ีมาผสมกับเหย่ือของปลวกซ่ึงทําดวยกระดาษลังผสมกับ
ขี้เล่ือยไมยางพารา จากน้ันนําเหย่ือไปใสในกวางกระบอกไมไผนําไปฝงลงไปในดิน วางกระบอก
ไมไผตามแนวนอนท่ีความลึก ประมาณ 3 น้ิว รอบตนยางพาราท่ีพบปลวกเขาทําลายใหมี
ระยะหางจากตนยางพารา 60 ซม. โดยฝงเหย่ือลอจํานวน 4 จุดรอบตนยางพาราตามตําแหนง
ของทิศท้ังส่ีคือ เหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก ดังรูปท่ี 2  หลังจากน้ันใหเปล่ียนเหย่ือลอ
ทุกๆ ครึ่งเดือนตอเน่ืองเปนเวลานาน 3-6 เดือน จนกระท่ังจํานวนประชากรปลวกลดลงจนถึง
ระดับท่ีไมกอใหเกิดความเสียหาย  ในตางประเทศท้ังในประเทศจีน อเมริกาและออสเตรเลีย

รูปที่ 1  การทดสอบแบบกินตาย (Stomach poison)



 44 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

มีการใชเหย่ือพิษในการกําจัดปลวก โดยมีการผลิตเหย่ือลอออกมาหลายรูปแบบ ไดแก แบบผง
เม็ดกลม เม็ดแบนและกระดาษ วัตถุดิบท่ีใชเปนเหย่ือลอปลวกทําจากวัสดุหลายชนิดท่ีปลวก
ชอบ เชน เศษไมสน กากออย กระดาษชําระ แกนขาวโพด (ใจจ้ือหยง, 2550)

เอกสารอางอิง
ใจจ้ือหยง เฉินจ่ิงยาว. 2550. ตําราเรียนการปองกันและกําจัดปลวก. สาธารณรัฐประชาชนจีน.

สถาบันวิจัยปลวกมณฑลกวางเจา.
สถาบันวิจัยยาง. 2549. ขอมูลวิชาการยางพารา 2549. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
Owusu, E. O., Akutse, K. S. and Afreh-Nuamah, K. 2008. Effect of some traditional

plant components on the control of termites, Macrotermes spp. (Isoptera:
Termitidae). Science and Engineering. 9: 82–89.

รูปที่ 2 ลักษณะเหลื่อลอและการวางเหลื่อลอปลวกในสถานที่จริงตามแนวทิศทางของโลก
ทิศเหนือ (N) ทิศใต (S) ทิศตะวันออก (W) ทิศตะวันตก (E)



ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 45

การพัฒนาระบบกรีดยางเพื่อเพิ่มผลผลิตนํ้ายาง
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ในชวง 10 ปท่ีผานมา ราคายางพาราไดเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจนราคาขึ้นสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ 2554  ท้ังน้ีเปนเพราะความตองการจากตางประเทศสูงขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิง
อุตสาหกรรมยานยนตท่ี เติบโตอยางรวดเร็วในประเทศจีนและอินเดีย   ดังน้ันในป 2554
ประเทศไทยสงออกยางพารามากถึง 3.6 ลานตัน  และทํารายไดเขาประเทศไทยสูงถึง 6.7
แสนลานบาท (สถาบันวิจัยยาง, 2554)   จากราคายางท่ีสูงขึ้นในชวงท่ีผานมา เกษตรกร
ชาวสวนยางจึงไดพยายามเพิ่มผลผลิตเพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีสูง แตเน่ืองจากสวนยางพารา
สวนใหญ 90% เปนสวนยางพาราขนาดเล็ก มีเน้ือท่ีรายละประมาณ 10 ไร  ดังน้ันเกษตรกร
จึงใชระบบการกรีดถี่เพื่อใหไดปริมาณนํ้ายางสูง แตกลับพบวามีผลกระทบในดานลบคือ ทําให
ผลผลิตตอครั้งกรีดลดลง ปริมาณเน้ือยางแหงลดลง อัตราการเติบโตของตนยางพาราลดลง
ความส้ินเปลืองเปลือกสูง อาการเปลือกแหงสูงขึ้นจนสงผลใหอายุการกรีดยางส้ันลง นอกจากน้ี
ทําใหคุณภาพไมยางลดลงดวย อเนกและคณะ (2548) ไดรายงานวาในพื้นท่ีภาคใต 8 จังหวัด
เกษตรกรชาวสวนยางนิยมใชระบบกรีดถี่เปนสวนมากคือ ระบบกรีดหน่ึงในสามของลําตนและ
กรีดครึ่งลําตน โดยกรีดสามวันหยุดหน่ึงวันมากถึง 54% และบางรายกรีดติดตอกันเกือบทุกวัน
25% ขณะท่ีระบบกรีดท่ีสถาบันวิจัยยางแนะนําคือ กรีดวันเวนวันและกรีดสองวันเวนวัน พบวา
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มีเพียง 18% เทาน้ัน จึงสงผลกระทบในวงกวาง ดวยเหตุน้ีจึงไดมีการพยายามพัฒนาระบบกรีด
แบบ 2 รอยกรีด เพื่อลดผลกระทบดังกลาว

นอกจากน้ี ยังมีอีกประเด็นของผลกระทบจากท่ีเกษตรกรชาวสวนยางไดนําเทคโนโลยี
การอัดแกสเอทธิลีนเพื่อเพิ่มผลผลิตนํ้ายาง เน่ืองจากในชวงท่ียางพารามีราคาสูง เกษตรกร
ยอมลงทุนเพิ่มคาใชจายในการซ้ืออุปกรณ เพื่อหวังใหไดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นโดยท่ียังขาดความ
เขาใจถึงขอดี ขอเสีย  ทําใหสงผลกระทบคือ นํ้ายางมีปริมาณเน้ือยางแหงลดลงมาก  และ
บางรายประสบปญหารุนแรงคือ ตนยางพารามีอาการเปลือกแหง จากผลกระทบท้ัง 2 ประเด็น
ดังกลาว ทางภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จึงไดดําเนินการวิจัยรวมกับทางองคกร CIRAD ประเทศฝรั่งเศส เพื่อทําการวิจัยท่ีสถานีวิจัย
และฝกภาคสนามเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อใหไดแนวทางเพื่อใชในการแนะนําตอ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต

1. วิธีการวิจัย
1.1 การทดสอบระบบกรีดแบบสองหนากรีด

ระบบกรีดแบบสองหนากรีดน้ีเปนวิธีการเปดกรีดหนายางสองหนากรีด โดยหนา
กรีดท่ี 1 เปดกรีดท่ีรอยกรีดตํ่า ระดับความสูง 80 ซม. จากพื้นดิน หนากรีดท่ี 2 เปดกรีดท่ี
รอยกรีดสูง ระดับความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน (รูปท่ี 1)  โดยควบคุมระยะหางระหวาง 2
รอยกรีด ประมาณ 75-80 ซม. เพื่อลดการแกงแยงระหวางหนากรีดยาง พื้นท่ีการใหนํ้ายาง
ไมซํ้าซอน และทําใหตนยางมีเวลาพักในการสรางนํ้ายาง เพื่อใหไดผลผลิตท่ีสูงขึ้น ระบบกรีด
แบบ 2 รอยกรีด  มีหลักการในการเพิ่มเวลาในการสรางนํ้ายาง  โดยการสลับกรีดระหวาง
สองรอยกรีดท่ีอยูตางระดับกัน   เปนการหลีกเล่ียงการแขงขันของสองรอยกรีดในการแยง

รูปที่ 1  เปรียบเทียบระบบกรีดแบบหนากรีดเดียว (ก) และระบบกรีดแบบสองหนากรีด (ข)
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คารโบไฮเดรต นํ้า และธาตุอาหารตางๆ  สําหรับตนทุนการกรีดโดยเพิ่มขดลวดแขวนถวย
นํ้ายางอีก 1 ขด สวนถวยรองรับนํ้ายางใชเพียงถวยเดียวสลับท่ีในการรองรับนํ้ายาง

จึงทําการทดสอบระบบกรีดแบบสองหนากรีดเปรียบเทียบกับระบบกรีดท่ีเกษตรกร
ใช โดยทําการทดลองในชวงป พ.ศ. 2550-2553 ในพันธุ RRIM 600 โดยมี 4 วิธีเปรียบเทียบ
ดังน้ี

1. กรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน (1/2S d/2)
2. กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน (2x1/2S d4)
3. กรีดหน่ึงในสามลําตน สามวันเวนวัน (1/3S 3d/4)
4. กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน วันเวนสองวัน (2x1/3S d/2.d/3)

ซ่ึงมีตารางการกรีดดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ลําดับการกรีดในการทดลอง

                 ระบบกรีด จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร

1. กรีดคร่ึงลําตน วันเวนวัน  หยุด  หยุด  หยุด  หยุด
2. กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน หยุด * หยุด หยุด * หยุด

** **

3. กรีดหนึ่งในสามของลําตน สามวันเวนวัน    หยุด    หยุด
4. กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน วันเวนสองวัน * หยุด * * หยุด

** ** หยุด ** หยุด

หมายเหตุ:  คือ สัญลักษณวันกรีด หยุด คือ วันหยุดกรีดยาง
* คือ กรีดหนาบน ** คือ กรีดหนาลาง

1.2 การทดสอบการใชแกสเอทธิลีนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตนํ้ายาง
เน่ืองจากระบบการใชแกสเอทธิลีนท่ีนํามาใชในจังหวัดสงขลามี 3 ระบบคือ ริมโฟลว

(RRIMFLOW) เลทไอ (LET I) และดับเบิลเท็กซ (Double Tex) ดังน้ัน จึงนํามาเปรียบเทียบ
กับระบบกรีดปกติท่ี เกษตรกรใช โดยทดสอบในยางพาราพันธุ  RRIM 600 อายุ 21 ป
และทําการทดสอบในป 2553-2554 ระบบกรีดท่ีเปรียบเทียบมีดังน้ี

1. ระบบกรีดหน่ึงในสามของลําตนกรีดขึ้น สองวันเวนวัน (1/3S  2d/3)
2. ระบบกรีดหน่ึงในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณริมโฟลว

(1/8S  d/3+RRIMFLOW)
3. ระบบกรีดหน่ึงในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณเลทไอ

(1/8S  d/3+LET I)
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4. ระบบกรีดหน่ึงในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณดับเบิล
เท็กซ (1/8S  d/3+Double Tex)

การติดต้ังการใชวิธีอัดแกส ดังรูปท่ี 2

รูปที่ 2  การใชวิธีการใชแก็สเอทธิลีนดวยระบบริมโฟลว (ก) เลทไอ (ข) และดับเบิลเท็กซ (ค)

2. ผลการวิจัย
2.1 การทดสอบระบบกรีดแบบสองหนากรีด

พบวาระบบกรีดแบบสองหนากรีด วันเวนวัน ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 22% เม่ือเปรียบ
เทียบกับระบบกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน   นอกจากน้ีระบบกรีดแบบสองหนากรีด วันเวนวัน
วันเวนสองวัน ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 16% เม่ือเปรียบเทียบกับระบบกรีดหน่ึงในสามของลําตน
สามวันเวนวัน (ตารางท่ี 2) จากผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวาระบบกรีดแบบสองหนากรีด
ท่ีใชกับพันธุยาง RRIM 600 สามารถเพิ่มผลผลิตไดโดยไมตองใชสารเคมีเรงนํ้ายาง

ผลการทดลองดังกลาว สอดคลองกับ Vaysse และคณะ (2006) ซ่ึงไดทดสอบ
ระบบสองหนากรีดท่ีจังหวัดระยอง โดยใชระบบสองรอยกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน ใหผลผลิต
(กรัม/ตน) เพิ่มขึ้น 22% เม่ือเปรียบเทียบกับระบบกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน และสอดคลองกับ
การทดสอบท่ีศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา โดยใชระบบสองรอยกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน เปนเวลา
3 ป ใหผลผลิต (กก./ตน/ป) เพิ่มขึ้น 27% เม่ือเปรียบเทียบกับระบบกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน
(พิศมัย และคณะ, 2549) และ (Gohet and Chantuma, 2004)

2.2 การทดสอบการใชแกสเอทธิลีนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตนํ้ายาง
ผลการทดลองแสดงให เห็นวา การใชระบบกรีดหน่ึ งในแปดของลําตนกรีดขึ้ น

วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณริมโฟลว ใหผลผลิตตอครั้งกรีด 137.70 กรัม/ตน/ครั้งกรีด และ
ใหผลผลิตสะสมกรัม/ตน/ป 5,921.10 กรัม/ตน ซ่ึงใหปริมาณผลผลิตตอครั้งกรีดและปริมาณ
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ผลผลิตสะสมสูงกวาการใชระบบกรีดปกติ (Sainoi et al., 2012) ท่ีใหผลผลิตรองลงมาคือ
ระบบกรีดท่ีใชรวมกับอุปกรณเลทไอและดับเบิลเท็กซ (รูปท่ี 3) แตการใชระบบกรีดท่ีมีเอทธิลีน
ใหปริมาณเน้ือยางแหงท่ีไดมีเปอรเซ็นตท่ีตํ่ากวาการใชระบบกรีดปกติ  ขอดีของการใชระบบ
กรีดรวมกับการใชแกสเอทธิลีนคือ ลดการส้ินเปลืองเปลือก และเพิ่มประสิทธิภาพตอครั้ ง
กรีดใหสูงขึ้นโดยไมสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต  แตขอควรระวังคือ มีผลกระทบท่ีทําให
ปริมาณซูโครสลดลง และปริมาณเน้ือยางแหงลดลงดวย (Sainoi and Sdoodee, 2012)

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
3.1 ระบบกรีดแบบสองหนากรีด

สืบเน่ืองจากขอดีของระบบน้ีท่ีชวยใหผลผลิตยางเพิ่มขึ้นจากระบบกรีดแบบหนา
เดียว โดยไมตองใชสารกระตุนเรงนํ้ายางเพิ่มเติม นอกจากน้ีการใชระบบกรีดแบบสองหนากรีด
ไมสงผลกระทบตออัตราการเจริญเติบโตของลําตนยางพารา และลดการเกิดอาการเปลือก
แหงได โดยระบบน้ีสามารถปรับเขากับระบบกรีดท่ีเกษตรกรใชโดยไมทําใหจํานวนวันกรีดลดลง
วิธีการปฏิบัติไมยุงยากเพียงเพิ่มขดลวดแขวนถวยยาง เน่ืองจากมี 2 ตําแหนงรอยกรีด และ
ใชถวยยางเพียงถวยเดียวโดยวางสลับระหวางหนากรีดท่ี 1 และหนากรีดท่ี 2 ได  สวนการ
จัดหนากรีดในระยะยาวสามารถจัดระบบดังท่ีแสดงในรูปท่ี 4

ตารางที่ 2 ผลผลิตยางกอนในชวง 3 ป ของการจัดการหนากรีดในแตละส่ิงทดลอง

         ปท่ี 1                ปท่ี 2        ปท่ี 3       ผลผลิตสะสม

กก./ตน % กก./ตน % กก./ตน % กก./ตน %

1 4.05d 100 2.69c 100 4.81c 100 11.54c 100
2 4.90c 121 3.27ab 122 5.92ab 123 14.09b 122
3 5.16b 100 3.04b 100 5.25bc 100 13.45b 100
4 6.09a 118 3.05a 115 6.07a 116 15.65a 116

เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียในสดมภท่ีตามหลังดวยอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทาง
สถิติโดยวิธี DMRT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%
หมายเหต:ุ
วิธีกรีดยางหมายเลข 1 คือ กรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน (1/2S d/2)

2 คือ กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน (2x1/2S d4)
3 คือ กรีดหน่ึงในสามลําตน สามวันเวนวัน (1/3S 3d/4)
4 คือ กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน วันเวนสองวัน (2x1/3S d/2.d/3)

ที่มา: Sdoodee et al. (2012)

วิธีการ
กรดียาง
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบผลผลิตยางกอนเฉลี่ย (ก) ปริมาณเนื้อยางแหงเฉลี่ย (ข) และปริมาณน้ําตาล
ซูโครสเฉลี่ย (ค) ของตนยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ 21 ป ที่ใชระบบกรีด 4 วิธี
สิ่งทดลองที่ 1 ระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตนกรีดขึ้น สองวันเวนวัน
สิ่งทดลองที่ 2 ระบบกรีดหนึ่งในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณ

ริมโฟลว
สิ่งทดลองที่ 3 ระบบกรีดหนึ่งในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณ

เลท ไอ
สิ่งทดลองที่ 4 ระบบกรีดหนึ่งในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณ

ดับเบิลเท็กซ
ที่มา: Doungmusik and Sdoodee (2012)
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A = หนากรีดที่ 1, B = หนากรีดที่ 2, C = หนากรีดที่ 3 และ Y = ปที่กรีด

รูปที่ 4 เปรียบเทียบการเปดกรีดและการเปลี่ยนรอยกรีดของระบบกรีดแบบรอยกรีดเดียว 1/2S
(ก) กับระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 1/2S (ข) และระหวางระบบกรีดแบบรอยกรีดเดียว 1/3S
(ค) กับระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 1/3S (ง) ในแตละปกรีด

3.2 การใชระบบกรีดรวมกับการใชแกสเอทธิลีน
สําหรับระบบน้ีแนะนําใหใชกับตนยางพาราท่ีมีอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป หรือการ

กรีดกอนโคน ใชไดกับยางพาราพันธุ RRIM 600 คุณสมบัติของเอทธิลีนจะไปชวยในการดูดซับ
นํ้าจากเซลลขางเคียงสูทอนํ้ายางมีผลทําใหการไหลของนํ้ายางนานกวาปกติ ระบบการกรีดน้ี
เน่ืองจากนิยมใชกับตนยางแก ซ่ึงกรีดยางหนาสูงดวยรอยกรีดส้ันเพียง 4 น้ิว และกรีดแบบ
1 วันเวน 2 วัน สวนการเลือกระบบการใชแกสเอทธิลีน เน่ืองจากมีหลายระบบทางการคา
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ควรพิจารณาถึงความสะดวกในการติดต้ังอุปกรณ การอัดแกส และราคาอุปกรณ ประกอบ
การตัดสินใจ นอกจากน้ีตองคํานึงถึงผลกระทบดวย ดังน้ันตองมีการบํารุงรักษาตนใหสมบูรณ
และถาพบวาคาปริมาณเน้ือยางแหงลดลงมาก หรือเริ่มมีอาการเปลือกแหง ควรหยุดพักการ
ใชระบบอัดแกส มิเชนน้ันจะสงผลใหเกิดอาการเปลือกแหงถาวรได จากขอมูลดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาการจัดการระบบกรีดท่ีดีชวยเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตได และยังสามารถนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดหรือชวยลดแรงงานในการกรีดได
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การทําเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยสวนใหญเปนการใชวิธีเกษตรกรรมแบบพึ่ งพา
ธรรมชาติ ไม ได มีการควบคุมหรือคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณของผลผลิตดวยเทคโนโลยี
โดยใหผลผลิตท่ีไดแปรผันและขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ อีกท้ังยังไมไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของพืช แตเน่ืองจากปจจุบันสภาวะโลกรอนไดสงผล
ตอการเปล่ียนของสภาพอากาศ ทําใหเกิดความผันผวน ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ระดับนํ้า
ในทะเลสูงขึ้นกวาปกติ สงผลใหเกิดนํ้าทวมขังไดงายในชวงฤดูฝน ส่ิงเหลาน้ีสงผลใหเกิดความ
เสียหายตอพืชผลทางการเกษตรและกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการ
ทําสวนยางพารา ปญหาเหลาน้ีมีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ฉะน้ันโครงการวิจัยน้ี
จึงไดนําเทคโนโลยีทางดานเครือขายเซนเซอรไรสายมาประยุกตใชในระบบเฝาตรวจสอบขอมูล
ท่ีสําคัญสําหรับการดูแลสวนยางพารา เชน อุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ ความเขมแสง
และปริมาณนํ้าฝน เปนตน ขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลท่ีตอเน่ืองและเปนของสภาพในสวนยางพารา
จริงๆ ไมใชเปนสภาพอากาศท่ัวไปท่ี ไดจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีเปนขอมูลตัวแทนของแตละ
อําเภอ (ใชตัวแทนของพื้นท่ีขนาดใหญมาก) ทําใหไมมีความแมนยํา อีกท้ังเครื่องมือยังตองซ้ือ
และนําเขาจากตางประเทศทําใหมีราคาแพง    ขอมูลแบบตอเน่ืองท่ีไดมาน้ีสามารถชวยให
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นักวิชาการเกษตรคาดการณโอกาสของการระบาดของโรคในพืชท่ีจะเกิดขึ้ น หรือปริมาณ
ผลผลิต หรือสามารถตรวจสอบชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการกรีดยาง เปนตน

ระบบเครือขายเซนเซอรไรสายเปนเทคโนโลยีท่ีชวยเพิ่มความสามารถของเซนเซอรให
สามารถเช่ือมตอและรับสงขอมูลผานเครือขายแบบไรสาย ทําใหสามารถขยายพื้นท่ีของการ
เก็บขอมูลจากเซนเซอรไดอยางไมจํากัด สะดวก มีขนาดเล็ก และประหยัดพลังงาน ทําให
สามารถใชงานจากถานแบตเตอรี่ หรือพลังงานแสงอาทิตยได  โดยองคประกอบท่ีสําคัญของ
เครือขายเซนเซอรไรสายคืออุปกรณขนาดเล็กท่ีเรียกวา โหนด (node) ซ่ึงทําหนาท่ีเช่ือมตอ
เครือขาย ประกอบดวยสวนสําคัญหลักคือ ไมโครคอนโทรลเลอร ภาครับสงคล่ืนวิทยุ เซนเซอร
และแหลงจายพลังงาน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย
สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ ความเขมแสง และปริมาณนํ้าฝน โดยทําการ
สรางตนแบบของอุปกรณวัดแบบไรสายท่ีสามารถเช่ือมตอขอมูลแบบเครือขายไดเอง พรอมท้ัง
พัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลแบบตอเน่ืองท่ีได

1. วิธีการวิจัย
1.1 ออกแบบและพัฒนาอุปกรณขนาดเล็กท่ีช่ือวาโหนด ทําหนาท่ีเช่ือมตอตัวตรวจวัด

หรือเซนเซอร และรับสงขอมูลแบบไรสายผานคล่ืนวิทยุท่ีความถี่ 2.4 GHz และรองรับการ
เช่ือมตอแบบเครือขายบนมาตรฐาน IEEE 802.15.4

1.2 พัฒนาเกณฑวิธี (protocol) การเช่ือมตอแบบเครือขายระหวางโหนด
1.3 พัฒนาระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย สรางการเช่ือมตอแบบไรสายระหวางเครื่อง

แมขายกับโหนดโดยเซนเซอร โหนดทําการสงขอมูลท่ีตรวจวัดไดจากเซนเซอรอุณหภูมิ ความช้ืน
และความเขมแสงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร บนหนาจอคอมพิวเตอรสามารถนําขอมูลจากการ
ตรวจวัดแสดงผลขอมูลในลักษณะกราฟก

1.4 ทดสอบการติดต้ังระบบเครือขายเซนเซอรไรสายในหองปฏิบัติการ
1.5 ทดสอบการติดต้ังระบบเครือขายเซนเซอรไรสายในสวนยางพารา (บริเวณอาคาร

ปฏิบัติการ)
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2. ผลการทดลอง

โครงสรางของระบบ (รูปท่ี 1) แบงออกเปน 5 สวน  คือ  1) ระบบเครือขายเซนเซอร
ไรสาย (Wireless sensor networks) ท่ีมีโหนดดังรูปท่ี 2 ติดตัวตรวจวัดอุณหภูมิความช้ืนใน
อากาศ และความเขมแสง 2) อุปกรณเช่ือมตอระหวางเครือขายเซนเซอรไรสายกับระบบ
เครือขายท่ัวไป หรือท่ีเรียกส้ันๆ วา เกตเวย (gateway) 3) ฐานขอมูล 4) โปรแกรมแสดง
ขอมูลท่ีรับเขามาอยางตอเน่ือง  5) ระบบแจงเตือนท่ีใหผูใชสามารถต้ังคาขั้นตํ่าได เชน ให
แจงเตือนเม่ือมีความช้ืนในอากาศสูง เพื่อใหเกษตรกรทราบถึงสภาพความช้ืนท่ีสูงขึ้นในสวน
ยางพารา เปนตน

โหนดท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวยไมโครคอนโทรลเลอร MSP430F1611 มีขนาดของ RAM
สูงท่ีสุดท่ี 10KB มีชิปส่ือสาร CC2420 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สงขอมูลท่ีอัตรา 250
kbps ใชชิป SHT11 เปนเซนเซอรตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ โดยท่ีสามารถวัด
อุณหภูมิไดต้ังแตในชวง -40 – 123oC (+/- 1oC สําหรับวัดคาในชวง 0-40oC) สําหรับความช้ืน
ในอากาศอยูในชวง 0–100 %RH (+/- 3% สําหรับวัดคาในชวง 20-80%RH) พัฒนาโปรแกรม
และโพรโทคอลส่ือสารบนระบบปฏิบัติการ TinyOS ดวยภาษา NesC

รูปที่ 1  โครงสรางของระบบ

รูปที่ 2  โหนด (node) ที่ทีมงานวิจัยพัฒนาขึ้น
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
นําอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ และความเขมแสง ติดต้ังในสวนยาง

พารา หรือแปลงพืชอื่ นๆ ตามท่ีนักวิชาการเกษตรหรือเกษตรกรตองการเก็บขอมูล  โดย
สามารถติดต้ังกระจายในพื้นท่ีเพาะปลูกหรือจุดท่ีตองการตรวจวัด อุปกรณแตละจุดสามารถ
ใชพลังงานจากถาน Lithium Polymer และแตละจุดจะส่ือสารถึงกันเองไดภายในรัศมีประมาณ
150 เมตร ขอมูลเซนเซอรในแตละจุดจะถูกสงกลับไปยังเครื่องแมขายท่ีไดมีการติดต้ังโปรแกรม
ท่ีไดพัฒนาขึ้นเพื่ออานคาจากเซนเซอรท่ีติดต้ังแสดงดังรูปท่ี 3

ในปจจุบันงานวิจัยน้ียังไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยการเพิ่มตัวตรวจวัดความช้ืน
ในดิน และถายทอดใหนักวิชาการเกษตรไดใชงานจริง และขยายความสามารถใหใชพลังงาน
จากแสงอาทิตย หรือ Solar Cell

รูปที่ 3 โปรแกรมอานคาจากโหนดที่มีเซนเซอร อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศและความเขมแสง
พรอมขอความแจงเตือนผาน SMS
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ภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงกระทบตอ
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ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย มีปริมาณการสงออกมากท่ีสุดในโลก
โดยมีภาคใตเปนแหลงปลูกสําคัญ มีพื้นท่ีปลูก 11.9 ลานไร หรือประมาณ 63% ของพื้นท่ีปลูก
ยางพาราในประเทศ (สถาบันวิจัยยาง, 2554) เน่ืองจากเปนภูมิภาคท่ีมีสภาพภูมิอากาศแบบ
รอนช้ืน มีปริมาณนํ้าฝนสูงเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยางพารา ซ่ึงเปนพืชท่ีปลูกโดย
อาศัยนํ้าฝน   ดังน้ันการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราจึงขึ้นอยูกับสภาพของลมฟา
อากาศ  แตในชวง 5 ปท่ีผานมาความแปรปรวนและเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในภาคใต
ปรากฏใหเห็นเดนชัดขึ้น รวมท้ังสภาวะความรุนแรงของลมฟาอากาศในรูปแบบตางๆ ยอมสง
ผลกระทบตอสรีรวิทยาการเจริญเติบโต รวมไปถึงผลผลิตท่ีอาจจะผันผวนลดลงได โดยเฉพาะ
อยางย่ิงพื้นท่ีภาคใตจัดวาเปนพื้นท่ีท่ีออนไหวตอความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
รวมท้ังสภาวะความรุนแรงของลมฟาอากาศท่ีเกี่ยวของกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยเหตุผลดังกลาวผลของความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศในภาคใตของประเทศไทยท่ีมีตอยางพารา จึงเปนประเด็นท่ีมีความจําเปนในการ
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ศึกษาวิจัย  ท้ังน้ีเพื่อสรางความรูความเขาใจรวมท้ังจัดทําฐานขอมูลท่ีถูกตองและนาเช่ือถือ
ท่ีสามารถนําไปใชประกอบในการวางแผน การสรรหาแนวทางและมาตรการเพื่อจัดการแกไข
และบรรเทาหยุดย้ังผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอเกษตรกรชาวสวนยางและ
เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานการนํางานวิจัยไปใชประโยชนสําหรับบริหารจัดการของผูมีสวนไดสวนเสียในระดับ
พื้นท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต

1. วิธีการวิจัย
การศึกษาน้ีถือเปนสวนหน่ึงภายใตโครงการศึกษาความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศในภาคใตของประเทศไทยท่ีมีผลตอการผลิตยางพาราซ่ึงดําเนินการในชวงป พ.ศ.
2554-2556  โดยมีกิจกรรมหลักในการศึกษาดังตอไปน้ี คือ การวิเคราะหความแปรปรวน
การเปล่ียนแปลงของตัวแปรภูมิอากาศ และความสัมพันธกับการผลิตยางพาราในบริ เวณ
ภาคใตของประเทศไทย รวมไปถึงการศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของยางพารา
ความสัมพันธกับลมฟาอากาศ ผลผลิตและการเกิดโรคระบาดในสวนทดลองจริงในภาคใต
รวมท้ังวิเคราะหแนวโนมของผลกระทบและความเสียหาย อันเน่ืองมาจากความแปรปรวน
ภูมิอากาศและสภาวะความรุนแรงของลมฟาอากาศ   ท้ังน้ีเพื่อแสดงถึงความเช่ือมโยงตอ
แนวโนมผลกระทบในดานตางๆ ของยางพารา

ในระยะแรกของโครงการ ไดดําเนินการวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลงในระยะยาว
ของดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนและอุณหภูมิท่ี สําคัญในภาพรวมของภาคใต  ตลอดจน
วิเคราะหความถี่และความรุนแรงของเหตุการณนํ้าทวมใน 7 จังหวัดภาคใตในรอบ 5 ปท่ีผานมา
ซ่ึงดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนและอุณหภูมิท่ี ทําการวิเคราะหจากขอมูลรายวันในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2513-2554 ประกอบดวย ความแรงของฝนในรูปดัชนีความหนาแนนของ
ฝนรายวัน (Simple Daily Intensity Index, SDII)  ปริมาณฝนท่ีเกิดจากเหตุการณฝนตกหนัก
ท่ีมากกวา 95 เปอรเซนไทล (R95p) ปริมาณฝนในชวงฤดูรอน (Summer rain) และจํานวน
วันท่ีอุณหภูมิสูงสุด สูงกวาหรือเทากับ 38oC โดยแนวโนมการเปล่ียนแปลงในระยะยาวหรือ
เชิงเสนตรง (linear trend) ของดัชนีดังกลาวขางตน ไดถูกวิเคราะหดวยวิธี Non-parametric
Kendall’s tau based slope estimator (Sen, 1968) เน่ืองจากเปนเทคนิค Non-parametric
statistical method ท่ีสามารถจัดการกับ autocorrelation ท่ีมักปรากฏในอนุกรมขอมูลไดดี
รวมท้ังมีความทนทานและไมไดรับผลกระทบจากคาผิดปกติ (outliers) และการกระจายตัว
ของขอมูลท่ีไมสมมาตร (non-normal distribution) (Wang and Sawi, 2001) โดย Kendall
Tau test ใชในการประเมินนัยสําคัญทางสถิติของแนวโนมการเปล่ียนแปลง (p-value) ซ่ึงเปน
เทคนิคท่ีเหมาะสมตอขอมูลท่ีมีลักษณะการกระจายตัวท่ีไมสมมาตร อยางเชน อนุกรมขอมูล
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รายวันในการศึกษาน้ี ท้ังน้ีไดกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% และระดับนัยสําคัญท่ี 0.05
(5%) เพื่อแสดงแนวโนมการเปล่ียนแปลงในเชิงเสนตอหนวยเวลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

2. ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะหดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนและอุณหภูมิ และความถี่และความ

รุนแรงของเหตุการณนํ้าทวมในเบื้องตน ไดแสดงถึงแนวโนมท่ีอาจสงผลกระทบตอสรีรวิทยา
การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราในภาคใต ในหลายประเด็นดังน้ี

2.1 ผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากพายุและฝนหนักท่ีทําใหเกิดการโคนลมของตนยาง
และการเกิดนํ้าทวมไหลบาและนํ้าทวมขัง  การกัดเซาะพังทลายท่ีเกิดกับสวนยางบริเวณท่ี
ลาดเอียงเชิงเขา

อุทกภัยเน่ืองมาจากพายุและเหตุการณฝนตกหนัก นับเปนสภาวะความรุนแรงของ
ลมฟาอากาศ (weather extreme) ท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยตอสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของยางพารา   หลักฐานจากสถิติขอมูลท่ีไดบันทึกโดยหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบุถึงเหตุการณอุทกภัยในพื้นท่ี 7 จังหวัดภาคใต ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ี มี
สวนยางพารามากถึง 8.3 ลานไร หรือ 45% ของพื้นท่ีปลูกยางท้ังหมดของประเทศ มีความถี่
และความรุนแรงเพิ่มขึ้นในชวง 2550-2554 โดยเฉพาะเหตุการณอุทกภัยท่ีเกิดจากพายุฤดูรอน
เม่ือตนป 2554 สงผลกระทบเปนบริเวณกวางครอบคลุมพื้นท่ี 7 จังหวัดท้ังฝงอันดามันและ
ฝงอาวไทย เหตุการณวาตภัยและอุทกภัยเฉพาะท่ีเกิดขึ้น ในป พ.ศ. 2553 (รูปท่ี 1) ไดสราง
ความเสียหายตอพื้นท่ีสวนยางพาราใน 9 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี ตรัง
สงขลา ชุมพร ปตตานี ยะลา และสตูล) รวมพื้นท่ีประมาณ 145,988 ไร (สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง, 2553) สงผลใหมีการโคนลมของตนยางพาราเปนพื้นท่ีบริเวณกวาง

รูปที่ 1 พื้นที่สวนยางที่โดนพายุดีเปรสชั่นเขาทําลาย (ก) และพื้นที่ที่โดนน้ําทวม
(ข) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
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และมีนํ้าทวมขัง โดยพื้นท่ีในจังหวัดพัทลุง ไดรับความเสียหายสูงสุดประมาณ 10% ของพื้นท่ี
ปลูกยางท้ังหมดของจังหวัด (รูปท่ี 2)

นอกจากเหตุการณอุทกภัยแลว การเปล่ียนแปลงของสภาวะความรุนแรงของฝน
ในแงปริมาณ ความถี่และความแรง  โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนในชวง
ฤดูรอน (Summer rain) ความแรงของฝนและเหตุการณฝนตกหนักในพื้นท่ีภาคใต ยังสงผล
กระทบเชิงซอนและแบบลูกโซนานับประการตอสรีรวิทยาและผลผลิตของยางพารา ผลการ
วิเคราะหขอมูลฝนรายวันของสถานีผิวพื้น พบวาความแรงของฝนในรูปของดัชนีความหนาแนน
ของฝนรายวันในภาพรวมของพื้นท่ีภาคใต มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในอัตรา
0.034 มม./ป ในรอบ 4 ทศวรรษท่ีผานมา (รูปท่ี 3) โดยการเปล่ียนแปลงความแรงของฝน
เกิดขึ้นควบคูกับการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของปริมาณฝนท่ีเกิดจากเหตุการณฝนตก
หนักท่ีมากกวา 95 เปอรเซนไทล (R95p) ซ่ึงมีอัตราการเพิ่มขึ้น 3.9 มม./ป (รูปท่ี 4) ประเด็น
หน่ึงท่ีนาสนใจของการเปล่ียนแปลงของฝนท่ีสงผลกระทบตอการตอบสนองท่ีผิดปกติของ

รูปที่ 2  แสดงพื้นที่สวนยางพาราที่เสียหายจากวาตภัยและอุทกภัยในป พ.ศ. 2553

รูปที่ 3  ดัชนีความแรงของฝนในรูปของ Simple Daily Intensity Index (SDII) ในพื้นที่ภาคใต
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ยางพารา คือ ปริมาณฝนในเดือนมีนาคมซ่ึงปกตินับวาเปนฤดูแลงในภาคใต มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ันท่ีมากกวา 99% ในอัตรา 3.2 มม./ป ในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2513-2554 โดยปริมาณฝนในเดือนมีนาคมของป พ.ศ. 2554 ซ่ึงเปนชวงท่ีเกิด
พายุฤดูรอนเพิ่มขึ้นประมาณ 730 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียในชวง ป พ.ศ. 2513-2554
หรือในระดับปริมาณฝนท่ีเกิดขึ้นหน่ึงครั้งในรอบ 1000 ป (1000 year return period) (รูปท่ี 5)

2.2 ฝนตกในชวงฤดูรอนท่ีทําใหการผลัดใบของยางพาราผิดปกติ เน่ืองจากมีโรคระบาด
ทางใบ เชน โรคราแปง (powdery mildew) เกิดจากเช้ือรา Oidium heveae Steinm ระบาด
บนใบออนท่ีแตกออกใหมภายหลังจากการผลัดใบ สงผลใหใบยางรวงซํ้าอีกครั้ง ดังน้ันจะสงผล
กระทบตอการพัฒนาในรอบป (phenological development) ของยางพารา (Guardiola-
Claramonte et al., 2010) ซ่ึงนอกจากทําใหเกิดอาการใบรวงแลวยังทําใหดอกรวงดวย
ทําใหสูญเสียเมล็ดในการขยายพันธุ (สถาบันวิจัยยาง, 2551) สงผลกระทบตอผูผลิตตนกลา
ยางพารา ตองส่ังซ้ือเมล็ดพันธุจากภาคอีสาน นอกจากน้ีทําใหวันเริ่มเปดกรีดเล่ือนออกไป
สงผลใหวันกรีดลดลงดวย

2.3 ปจจุบันปริมาณนํ้าฝนรายปในภาคใตเพิ่ มขึ้ นสงผลโดยตรงตอจํานวนวันกรีดใน
รอบปดวย ปจจุบันบางพื้นท่ีวันกรีดเหลือเพียง 110 วัน จากในอดีตท่ีควรกรีดไดประมาณ 150

รูปที่ 4  ดัชนีปริมาณฝนที่เกิดจากเหตุการณฝนตกหนัก (R95p) ในพื้นที่ภาคใต

รูปที่ 5  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนในเดือนมีนาคม ในพื้นที่ภาคใต
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วัน  นอกจากน้ีสงผลตอคุณภาพนํ้ายางดวยคือ ทําใหคาปริมาณเน้ือยางแหง (dry rubber
content หรือ DRC) ตํ่าทําใหรายไดเกษตรกรลดลง สอดคลองกับรายงานของ Sdoodee และ
Rongsawat (2012)

2.4 ฝนท่ีตกหนักมากในชวงฤดูฝนและความช้ืนอากาศสูงของภาคใตสงผลใหมีการ
ระบาดของโรคทางดินรุนแรง เชน โรครากขาว (white root disease) ซ่ึงเกิดจากเช้ือรา
Rigidoporus lignosus (Klotzsch) Imagzki   สถาบันวิจัยยาง (2551) รายงานวาโรคน้ี
สามารถเขาทําลายตนยางไดทุกระยะการเจริญเติบโตต้ังแตอายุ 1 ปขึ้นไป เม่ือระบบราก
ถูกทําลายจะแสดงอาการท่ีพบได คือใบรวงมาก ซ่ึ งเปนระยะรุนแรงท่ี ไมสามารถรักษาได
บริเวณรากท่ีถูกทําลายจะปรากฏกลุมเสนใยสีขาว และดอกเห็ดมีลักษณะเปนแผนครึ่งวงกลม
แผนเดียวหรือซอนกันเปนช้ันๆ (รูปท่ี 6ก) และสงผลใหตนยางพาราลมตาย (รูปท่ี 6ข) เน่ือง
จากรากถูกทําลาย  Jayasinghe (2012) รายงานวาโรคน้ีเปนภัยเงียบท่ีมีการระบาดรุนแรง
ในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เชน  อินโดนีเซีย  และมาเลเซีย  เปนตน
เปนเช้ือราในดินยากตอการปองกันกําจัด ทําใหเกษตรกรบางรายเปล่ียนไปปลูกปาลมนํ้ามัน
เน่ืองจากเปนพืชท่ีใหผลตอบแทนใกลเคียงกับการปลูกยางพารา (Feintrenie et al., 2011)

2.5 อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นมีผลกระทบตอการสังเคราะหแสงของยางพารา เพราะถาอุณหภูมิ
สูงกวา 38oC ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลง ซ่ึงจะสงผลตอการผลิตนํ้ายางโดยทําให
ผลผลิตลดลง (Kositsup et al., 2007) และจากการวิเคราะหขอมูลจํานวนวันท่ีอุณหภูมิสูงสุด
ในภาคใตสูงกวาหรือเทากับ 38oC พบวาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง (รูปท่ี 7) ดังน้ันจะมีผลกระทบ
ตอสรีรวิทยาของตนยางพารา ในประเด็นน้ี อรรถชัย (2554) อธิบายวาพืชแตละชนิดมีความ
ออนไหวตอปจจัยทางดานภูมิอากาศตางกัน ขึ้นกับกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชชนิดน้ัน
นอกจากน้ี ในประเทศอิ นเดียมีการศึกษาผลจากความแปรปรวนของอุณหภู มิ สูงสุดและ
อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีมีผลกระทบตอผลผลิตยางพารา โดยพบวาอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิตํ่าสุด

รูปที่ 6 ลักษณะของดอกเห็ดที่เกิดโรครากขาว (ก) และตนยางที่ลมซ่ึงเกิดจากการเขาทําลาย
ของโรครากขาว (ข)
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ท่ีเพิ่มขึ้น 1oC มีผลทําใหผลผลิตยางลดลง 9-16% ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมเหมาะสม เชน
เมือง Kerala ทางตอนใตของประเทศอินเดีย และในพื้นท่ีแหงแลง เชน พื้นท่ี North Konkan
จะทําใหผลผลิตลดลง 11% (Satheesh and Jacob, 2011)

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการศึกษาเบื้ องตนดังกลาว แสดงให เห็นวาผลจากความแปรปรวนและการ

เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในภาคใตมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบโดยตรงตอสวนยางพารา
อันเน่ืองมาจากวาตภัยและอุทกภัยท่ีทําใหเกิดการโคนลมของตนยางพารา นํ้าทวมขังและการ
ชะลางพังทลายของพื้นท่ีปลูกยางพาราบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เพราะปริมาณความถี่ และความ
แรงของฝนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง รวมไปถึงฝนในชวงฤดูรอนท่ีสงผลกระทบตอการ
พัฒนาในรอบป ปริมาณนํ้าฝนรายปท่ี เพิ่มขึ้นจะสงผลใหจํานวนวันกรีดลดลง ผลผลิตและ
คุณภาพนํ้ายางลดลงดวย รวมไปถึงการเกิดโรคระบาด   นอกจากน้ีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นสงผล
กระทบตอสรีรวิทยาของตนยางพาราอันจะสงผลตอผลผลิตของยางพาราในภาคใตท่ีมีแนวโนม
ลดลง ดังน้ันเกษตรกรชาวสวนในภาคใตจึงตองใหความสนใจตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ในพื้นท่ีและเตรียมตัวรับมือ ตลอดจนมีการปรับตัวกับการเปล่ียนของภูมิอากาศในอนาคต
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ต้ังแตกลางป 2545 เปนตนมา ราคายางพาราสูงขึ้นเปนลําดับจากระดับ 30 บาท
เปนกวา 100 บาท/กก. ในป 2554 เปนเหตุจูงใจใหในระยะ 10 ปดังกลาวมีการขยายพื้นท่ี
เพาะปลูกยางพารากันอยางกวางขวางไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ในขณะท่ีผลิตภาพท่ีดิน
ของสวนยางพาราไทย (ผลผลิตตอไร) ในชวงระยะเวลาเดียวกันกลับลดลงเปนลําดับ จึงจําเปน
ท่ีจะตองตรวจสอบกันวาแผนพัฒนายางพาราของประเทศในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนอยางไร
มีความครบถวนท้ังในระดับตนนํ้า (ท่ีต้ังสวนยาง)  กลางนํ้า (ระดับสวนยาง)  และปลายนํ้า
(ระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง) หรือไม  ท้ังน้ี เพราะการพัฒนาตนนํ้าและกลางนํ้าเปน
ปจจัยสําคัญในการกําหนดระดับผลิตภาพของท่ีดินน่ันเอง

1. ขอสังเกตตอแผนพัฒนายางพาราไทยชวงป 2542-2556
ในระยะเวลากวา 10 ป ท่ีผานมา ประเทศไทยมีแผนพัฒนาท่ีเกี่ยวกับยางพารา 4 ฉบับ

คือ  (1) ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (2542-2546)  (2) ยุทธศาสตรการเปน
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ศูนยกลางยางพาราโลก ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548-2551) กลุมสงขลา-สตูล (3) การ
ปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง 2549-2551 และ (4) ยุทธศาสตรการพัฒนายางพารา
พ.ศ. 2552-2556  ผูเขียนมีขอสังเกตตอแผนพัฒนายางพาราของรัฐท้ัง 4 ฉบับโดยรวมดังน้ี

1) ในแผนพัฒนาท้ั ง 4 แผนฯ  ประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาในระดับ
ปลายนํ้าเปนหลัก กลาวคือ เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเพื่อเพิ่มมูลคา และลด
การพึ่งพาการสงออกวัตถุดิบยาง ซ่ึงถือวาเปนแนวทางท่ีถูกตอง และก็ไดผลดีในระดับหน่ึง
และเปนประเด็นท่ีควรใหความสําคัญตอไป

2) แผนพัฒนาท้ัง 4 แผนฯ ไมปรากฏกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนายางพาราในระดับ
ตนนํ้าหรือในระดับพื้นท่ีท่ีต้ังสวนยาง ซ่ึงอาจเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก
ยางพารากันอยางกวางขวางในชวงท่ีผานมา

3) แผนพัฒนา 3 แผนฯ แรก ใหความสําคัญนอยมากกับการพัฒนายางพาราในระดับ
กลางนํ้า ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงงานปฏิบัติระดับสวนยาง ต้ังแตคุณภาพกลายาง การบํารุงสวนยาง
การควบคุมวัชพืช การปลูกพืชคลุมดิน ระบบกรีดท่ีดี พืชรวมยาง เปนตน ท้ังๆ ท่ีเปนประเด็น
สําคัญท่ีจะนําความย่ังยืนมาสูระบบการผลิตยางและสังคมชาวสวนยางในท่ีสุด

4) แผนพัฒนา 3 แผนฯ แรก ไมปรากฏกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาท่ีตัวเกษตรกร
ชาวสวนยาง  ท้ังในมิติวิถีชีวิตชุมชน และสังคมชาวสวนยาง

5) เฉพาะแผนพัฒนาท่ี 4 หรือยุทธศาสตรการพัฒนายาง พ.ศ. 2552-2556 เทาน้ันท่ี
ดูเหมือนจะใหความสําคัญหรือมีแนวทางการพัฒนายางพาราในระดับกลางนํ้า ตามกลยุทธท่ี 1
และมีแนวทางการเสริมสรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง ตาม
กลยุทธท่ี 7 (คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ, 2553) แตก็ตองติดตามกันตอไปวาจะ
ปฏิบัติไดจริงแคไหน

6) ทุกแผนพัฒนายางพาราท่ีผานมา สังเกตไดวารัฐบาลยังขาดความจริงจัง และขาด
ความตอเน่ืองในการพัฒนาดานตางๆ ท่ีกําหนดไวในแผนฯ งบประมาณท่ีต้ังไวเพื่อนําแผนไปสู
การปฏิบัติไมเคยเปนจริง เชน ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางยางพาราโลก ท่ีต้ังงบประมาณ
ไวกวาหม่ืนลานบาท แตจัดสรรลงมาจริงเพียงหลักรอยลานบาทเทาน้ัน

7) ต้ังแตในอดีตท่ีผานมา  ชวงท่ีราคายางอยู ในชวงขาขึ้ น  รัฐบาลจะขาดความ
กระตือรือรนในการกระตุนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนําแผนพัฒนาท่ีจัดทําไวไปสูการปฏิบัติ
หรืออาจกลาวไดวาไมมีนโยบายยางพาราในชวงราคายางอยูในชวงขาขึ้น ท้ังๆ ท่ีเปนชวงเวลา
ท่ีรัฐบาลมีรายไดจากภาษีเงินสงเคราะหในการสงออกยางสูงมาก (โดยเฉพาะในชวงท่ีราคา
ยางอยูในระดับ 100 บาท/กก.ขึ้นไป ภาษีเงินสงเคราะหท่ีเรียกเก็บจากการสงออกยางจะอยูท่ี
5 บาท/กก. หากไทยสงออกยาง 2.7 ลานตัน ก็จะมีรายไดเขารัฐสูงถึง 13,500 ลานบาท)
โอกาสท่ีรัฐบาลจะทําอะไรใหกับอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบนาจะมีความเปนไปไดมาก
เพราะเปนการทําในภาวะท่ีไมมีแรงกดดันแตอยางใด
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8) ในชวงราคายางอยู ในชวงขาขึ้น   รัฐบาลมักจะคิดไดเพียงโครงการขยายพื้ นท่ี
เพาะปลูกในพื้นท่ีแหงใหม เชน โครงการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยาง 1,000,000 ไร ในป 2547
โดยสนับสนุนใหปลูกในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และโครงการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราระยะท่ี 3 (2554-56) จํานวน
800,000 ไร ดําเนินการโดยสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สนับสนุนใหปลูกใน
พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนหลัก

9) ในทางตรงขามในชวงท่ีราคายางอยูในชวงขาลง รัฐบาลกลับมีความขยันเปนพิเศษ
เพราะกลัวเกษตรกรจะออกมาเดินขบวนประทวง การแกปญหาในชวงท่ีราคายางอยูในชวง
ขาลง หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะดําเนินงานโครงการในสภาวะท่ีไม น่ิง และมีแรงกดดันมาก
ประสิทธิภาพของโครงการก็จะตํ่า เชน โครงการแทรกแซงราคายางในชวงประมาณป 2536-
2543 รัฐบาลดําเนินโครงการขาดทุนประมาณ 10.50 บาท/กก. ในทุกๆ กิโลกรัมท่ีเขาแทรกแซง

2. การขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกแบบกระแสตืน่ยาง
ระหวางป 2542-2554 เปนชวงท่ีราคายางพาราสูงขึ้นอยางมาก จนกลาวไดวาเปน

ยุคทองของราคายางพาราอยางแทจริง กลาวคือ ราคายางแผนดิบช้ัน 3 ท่ีตลาดหาดใหญ
เคยอยูท่ี 18 บาท/กก. ในป 2542 เพิ่มขึ้นเปน 28 บาท ในป 2545 จากน้ันราคายังเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ืองไปอยูท่ี 77 บาทในป 2551 แตวิกฤติเศรษฐกิจปลายป 2551 ในสหรัฐอเมริกา
สงผลใหราคาตกลงมาเหลือ 57 บาท ในป 2552 จากน้ันราคาขยับสูงขึ้นเปน 129 บาท/กก.
ในป 2554  โดยอัตราเพิ่มของราคาระหวางป 2542-2554 อยูท่ี 16.77%/ป (รูปท่ี 1)

รูปที่ 1   การสูงขึ้นของราคายางแผนดิบชั้น 3 ตลาดหาดใหญ ป 2542-2554
หมายเหตุ : * อัตราเพ่ิมเปน % ตอป ระหวาง ป 2542-2554 ผูเขียนคํานวณโดยใชสมการ

Logarithmic Exponential Curve หรือสมการ Y = abT  โดยใชฐานขอมูลจาก
สถาบันวิจัยยาง, 2555(ก.)
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ดวยอัตราเพิ่มของราคายางพาราท่ีสูงมากดังกลาว เปนมูลเหตุจูงใจสําคัญใหรัฐบาลไทย
สงเสริมการเพาะปลูกยางในพื้นท่ีปลูกแหงใหมกันเปนการใหญ โดยเฉพาะในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศ รวมท้ังเกษตรกรอาชีพตางๆ และปจเจกบุคคลโดยท่ัวไป
ตางก็หันมาปลูกยางพารากันอยางเปนลํ่าเปนสัน เปนเหตุใหพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราของไทย
ขยายตัวสูงขึ้นจาก 14.36 ลานไรในป 2549 ไปอยูในระดับ 18.76 ลานไร ในป 2554 โดย
ภาคเหนือมีอัตราเพิ่มตอป ระหวางชวงป 2549-2554 สูงสุดท่ี 29.54% ในขณะท่ีภาคใต
มีอัตราเพิ่มตอปตํ่าสุดท่ี 1.94% (ตารางท่ี 1)    ท่ีนาเปนหวงคือ จํานวนไมนอยขยายการ
เพาะปลูกเขาไปในเขตปา และการยกรองเพาะปลูกในท่ีนา ซ่ึงเปนท่ีท่ีไมเหมาะสมตอการปลูก
ยางพารา

ตารางที่ 1 พื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราไทย(ไร) จําแนกตามภาค ป 2549-2554

ป เหนือ อีสาน กลาง ใต รวม

2549 218,837 1,539,623 1,644,704 10,955,548 14,358,712
2550 399,477 2,143,216 1,706,067 11,113,316 15,362,076
2551 600,578 2,799,209 1,978,660 11,339,698 16,718,145
2552 693,812 2,984,097 2,063,418 11,512,990 17,254,317
2553 785,211 3,161,871 2,163,161 11,849,160 17,959,403
2554 867,402 3,477,303 2,509,644 11,906,882 18,761,231

อัตราเพิ่ม(%/ป)* 29.54 19.37 7.66 1.94 5.79

หมายเหต:ุ * อัตราเพิ่มเปน % /ป ระหวาง ป 2549-2554 ผูเขียนคํานวณโดยใชสมการ
Logarithmic Exponential Curve หรือสมการ Y = abT  โดยใชฐานขอมูลจาก
สถาบันวิจัยยาง, 2555(ข.)

3. ผลิตภาพของที่ดิน ตวับงชี้ความสามารถในการแขงขัน
ผลิตภาพของท่ีดินหรือผลผลิตตอไร เปนตัวช้ี วัดหน่ึงท่ีแสดงถึงความสามารถในการ

แขงขัน  หากจําแนกชวงเวลาการพัฒนาผลิตภาพของท่ีดินจากป 2505 ถึง 2553 ออกเปน 3
ระยะ (รูปท่ี 2)  พบวา  ระยะท่ี 1 (ป 2505-2527) ผลผลิตตอไรของยางพาราไทยเพิ่มขึ้นจาก
57 เปน 72 กก. หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียเพียง 0.68 กก./ป ซ่ึงก็เขาใจไดไมยากวาเปนเพราะการ
ทดแทนยางพันธุพื้นเมืองดวยยางพันธุลูกผสมของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ยังดําเนินมาไดไมนานนัก  ระยะท่ี 2 (ป 2527-2547) ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นจาก 72 เปน 291
กก. หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย 10.95 กก./ ป ซ่ึงเปนอัตราการเพิ่มท่ีนาพอใจทีเดียว อยางไรก็ตาม
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ระยะท่ี 3 (ป 2547-2553) หรือระยะปจจุบัน ผลผลิตตอไรกลับลดลงตามลําดับ จาก 291 เหลือ
253 กก.

การลดลงของผลผลิตตอไรของยางพาราไทยดังกลาวเปนเพราะเหตุใด หรือเกิดจาก
ปจจัยอะไร จึงเปนคําถามเชิงเทคนิควิชาการท่ีทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของควรจะชวยกันหาคําตอบ
เชน  อาจจะเปนเพราะปญหาการปลูกยางในพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสม  พันธุยางไมดี  กลายางขาด
คุณภาพ  การบํารุงรักษาสวนยางไมถูกตอง  ระบบกรีดไมเหมาะสม หรือขาดความประณีต
ในการกรีด นอกจากจะทําใหตนยางบอบชํ้า ลําตนจะไมคอยโตแลว ยังทําใหไดผลผลิตนอย
หรือไมใหผลผลิตเลยก็เปนได (รูปท่ี 3)

รูปที่ 2 พัฒนาการของผลผลิตตอไรของยางพาราไทย ป 2505-2553
หมายเหตุ: ผูเขียนวิเคราะหโดยใชฐานขอมูลจาก FAO, 2012

รูปที่ 3  ความประณีต (ก.) และความไมประณีต (ข.และ ค.) ในการกรีดยาง
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4. บทสรุป
ดวยอัตราเพิ่มของราคาระหวางป 2542-2554 สูงถึง 16.77%/ป  เปนเหตุใหพื้นท่ี

เพาะปลูกยางพาราไทยขยายตัวอยางกวางขวาง ในขณะท่ีผลผลิตภาพของท่ีดินต้ังแตป 2547
เปนตนมาลดลงเปนลําดับ จาก 291 เหลือ 253 กก./ไร   ในป 2553 ผูเขียนมีขอสังเกตตอ
แผนพัฒนายางพาราไทยท่ีเกี่ยวของกับผลิตภาพของท่ีดิน 2 ประการสําคัญ คือ

1. แผนพัฒนาท้ัง 4 แผนฯ ไมปรากฏกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนายางพาราในระดับ
ตนนํ้าหรือในระดับท่ีต้ังสวนยาง ประกอบกับในเชิงปฏิบัติในชวงราคายางพาราอยูในชวงขาขึ้น
ดูเหมือนรัฐบาลจะปลอยอิสระใหเกษตรกรหรือปจเจกบุคคลปลูกยางในพื้นท่ีใหมโดยขาดการ
ควบคุม ซ่ึงอาจจะเปนตนเหตุใหมีการขยายการปลูกยางพาราในพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสม ไมวาจะ
เปนการรุกของสวนยางพาราเขาไปในเขตปา หรือการยกรองปลูกยางในท่ีนาตามท่ีพบเห็นได
โดยท่ัวไป

2. แผนพัฒนาท้ัง 4 แผนฯ ใหความสําคัญนอยมากกับการพัฒนายางพาราในระดับ
กลางนํ้า ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การปฏิบัติระดับสวนยาง ต้ังแตกลายาง คุณภาพกลายาง การบํารุง
สวนยาง การควบคุมวัชพืช ปญหาโรคยาง ระบบกรีดท่ีดี ความประณีตในการกรีด และพืช
รวมยาง ซ่ึงท้ัง 2 ประการดังกลาวอาจสงผลอยางมีนัยสําคัญตอผลิตภาพของท่ีดิน ซ่ึงกําลัง
ลดตํ่าลงเปนลําดับในปจจุบันก็เปนได

จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา แผนพัฒนายางพาราไทยตองใหนํ้าหนักความสําคัญ
กับระดับตนนํ้าและระดับกลางนํ้าในประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตน และขับเคล่ือนใหแผนพัฒนา
ไปสูปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท้ังน้ีเพื่อยกระดับผลิตภาพของท่ีดินในการทําสวนยางพาราให
สูงขึ้นควบคูกับการพัฒนาระดับปลายนํ้า (ซ่ึงรัฐบาลใหความสําคัญอยูแลว) เพื่อความย่ังยืน
ของอุตสาหกรรมยางพาราไทยท้ังระบบ
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ประเทศไทยเปนผู ผลิตและสงออกยางพารารายใหญท่ี สุดของโลก  ทํารายไดเขาสู
ประเทศปละหลายแสนลานบาท โดยเฉพาะภาคใตซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุดของประเทศ
ปจจุบันราคายางธรรมชาติมีความผันผวนมาก  ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางตองเผชิญกับ
ความเส่ียงท่ีอาจไมสามารถขายยางไดในราคาท่ีเกษตรกรตองการ ในขณะเดียวกันสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) และกลุมพัฒนาสวนสงเคราะห ท่ีตองรับซ้ือนํ้ายาง
จากสมาชิกเพื่อนํามาแปรรูปเปนยางแผนรมควัน  ก็ประสบปญหาไมสามารถควบคุมราคา
วัตถุดิบ (นํ้ายางสด) ได

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (The Agricultural Future Exchange of
Thailand, AFET) ไดจัดต้ังขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผันผวนของราคา  เพิ่มความคลองตัวในการซ้ือขาย  โดยผูท่ีจะไดรับประโยชน ไดแก กลุม
ผูประกันความเส่ียง (Hedger) ไดแก เกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร พอคา
ผูแปรรูปและผูสงออกและกลุมผูแสวงหากําไรจากสวนตางของราคา (Speculator) ไดแก
นักลงทุนท่ัวไป (มนยศ, 2548)   แตจากการดําเนินงานของตลาดฯ ท่ีผานมา กลับพบวาผูท่ี



 74 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

เกี่ยวของ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง สหกรณและกลุมเกษตรกรชาวสวนยางไมสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนจากตลาดสินคาเกษตรลวงหนาได เน่ืองจากขาดความรู เกี่ยวกับตลาด
สินคาเกษตรลวงหนา  ตลอดจนการเขาถึงขอมูลและปญหาดานระบบการติดตอส่ือสาร
(กุลภัทรา, 2547)

ดังน้ั น การศึกษารูปแบบของส่ื อและเน้ื อหาเกี่ ยวกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนาท่ี
เหมาะสมกับเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคส่ือของผูนํา
เกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต ระดับการรับรู ทัศนคติตอส่ือรูปแบบตางๆ และความตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยของผู นําเกษตรกรชาวสวนยางใน
ภาคใต ตลอดจนปญหาอุปสรรคของการรับรูขอมูลเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย

1. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ สําหรับขอมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมโดยใช

แบบสอบถามเชิงโครงสรางจากผูนําเกษตรกรชาวสวนยาง 200 ตัวอยาง กระจายใน 5 จังหวัด
ไดแก จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี จังหวัดละ 40 ตัวอยาง
เพื่อนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการอภิปรายผลตาม
หลักเหตุและผล

2. ผลการศกึษา
ผู นําเกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 46.75 ป มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีศักยภาพในการเรียนรูส่ิงใหมไดดี เน่ืองจาก
มีพื้นฐานการศึกษาคอนขางสูง  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.75 คน  ประกอบอาชีพ
ทําสวนยางเปนอาชีพหลัก มีประสบการณในการเปนผูนําเฉล่ีย 6.43 ป

สําหรับพฤติกรรมการรับขอมูลขาวสารของผู นําเกษตรกรชาวสวนยาง พบวาชองทาง
การนําเสนอส่ือท่ีสามารถเขาถึงเกษตรกรไดงายและท่ัวถึงมากท่ีสุดคือ ส่ือทางโทรทัศนและ
โทรศัพทมือถือ ซ่ึงสอดคลองกับผลจากการสํารวจชองทางการรับส่ือท่ีเกษตรกรนิยมใชหรือ
เปนชองทางท่ีเกษตรกรไดรับส่ือ/ขอมูลขาวสารมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ส่ือโทรทัศน
เน่ืองจากมีความหลากหลายของรูปแบบรายการ และมีความนาสนใจ   รองลงมาคือ วิทยุ
เน่ืองจากเปนส่ือท่ีใชงายและมีความสะดวก สามารถเปดฟงไดโดยไมรบกวนเวลาการทํางาน
และส่ืออันดับท่ี 3  คือ  หนังสือพิมพและหนังสือประเภทตางๆ  เน่ืองจากเปนส่ือท่ีประหยัด
ใชงายและมีความสะดวกในทุกสถานท่ี
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โดยชวงเวลาท่ีผู นําเกษตรกรชาวสวนยางเปดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุด ไดแก ชวง
กลางคืนเวลา 18.01–20.00 น.  รองลงมาเปนชวงเชาเวลา 6.00-8.00 น.  ชวงบาย เวลา
12.00-14.00 น. และชวงเย็น เวลา 16.00-18.00 น. ตามลําดับ จะสังเกตไดวาชวงเวลาท่ีผูนํา
เกษตรกรเปดรับขอมูลขาวสารเปนชวงเวลาท่ีส่ือโทรทัศนนําเสนอรายการขาว ซ่ึงสอดคลอง
กับลักษณะทางสังคมของคนใต โดยเฉพาะผู นําเกษตรกรซ่ึงสวนใหญนิยมติดตามขาวสาร
มากกวารายการอื่ นๆ และสอดคลองกับกิจวัตรประจําวันของผู นําเกษตรกรสวนใหญ ดังน้ี
ในชวงเชาต้ังแตเวลา 4.00–12.00 น. เปนชวงท่ีผูนําเกษตรกรประกอบอาชีพเกี่ยวกับสวนยาง
เชน กรีดยาง เก็บนํ้ายาง ซ้ือขายนํ้ายางสด ทํายางแผน และทํางานท่ีกลุม/สหกรณ โดยใน
ชวงเวลาดังกลาว เกษตรกรจะไมคอยรับส่ือตางๆ เน่ืองจากมีภารกิจคอนขางยุง แตในชวง
เวลาบาย กลางคืน คือเวลา 13.00-20.00 น. เปนชวงท่ีผูนําเกษตรกรรับชมขาวโทรทัศนหรือ
เขารวมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะในชวงเวลา 16.00–20.00 น. เปน
ชวงท่ีผูนําเกษตรกรสวนใหญดูรายการโทรทัศนมากท่ีสุด

ดังน้ัน หากตลาดสินคาเกษตรลวงหนาตองการนําเสนอผานส่ือควรเลือกชวงเวลาเย็น
จนถึงคํ่า ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีเกษตรกรวางจากการทํางานและสะดวกท่ีจะรับรูขอมูลขาวสาร
ตางๆ โดยผูนําเกษตรกรสวนใหญตองการใหนําเสนอในรูปแบบของขาว หรือรายการวิเคราะห
ขาว เพราะมีความนาเช่ือถือ และไดขอมูลท่ีทันสมัย แตท่ีสําคัญเน้ือหาท่ีจะนําเสนอผานส่ือ
ดังกลาวตองทําใหเกษตรกรเขาใจไดงาย  ไมใชศัพทเทคนิคมากเกินไป  และควรมีตัวอยาง
ประกอบการอธิบายดวย

สําหรับการรับรู ขอมูลขาวสารเกี่ ยวกับตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา พบวา
ผู นําเกษตรกรสวนใหญทราบวามีการจัดต้ังและดําเนินงานของตลาดซ้ือขายสินคาลวงหนาใน
ประเทศไทยแลว จากส่ือโทรทัศน การบอกเลาจากเจาหนาท่ีของรัฐ เชน เจาหนาท่ีสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และจากบริษัทนายหนา แตจากการสํารวจทัศนคติตอผูนํา
เกษตรกรเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนา พบวาผู นําเกษตรกรมีทัศนคติตอตลาดลวงหนา
ท่ีไมสูดี ( X = 2.8) โดยเฉพาะรูปแบบและเน้ือหาของส่ือเกี่ยวกับตลาดลวงหนา ซ่ึงคอนขาง
เขาใจยากและเปนศัพทเทคนิคเชิงวิชาการและเปนภาษาอังกฤษมากเกินไป ทําใหเกษตรกร
รู สึกวาตลาดลวงหนาเปนเรื่องท่ียุงยาก  เกษตรกรท่ัวไปไมสามารถเขาถึงและนําขอมูลของ
ตลาดลวงหนามาใชประโยชนได เน่ืองจากไมเขาใจขอมูลตางๆ แตอยางไรก็ตามเกษตรกร
ยังคงตองการท่ีจะรับรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับตลาดลวงหนา เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชน
โดยเน้ือหาของส่ือท่ีผู นําเกษตรกรตองการทราบมากท่ีสุด ไดแก วิธีการขั้นตอนการเขาไป
ซ้ือขายยางในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญรับทราบขอมูลเบื้องตน
และประโยชนของตลาดลวงหนามาแลว จึงตองการเขาไปใชประโยชนในการประกันความเส่ียง
ดานราคา   รองลงมา ไดแก เทคนิคการวิเคราะหราคาลวงหนา เพื่อนํามาใชในการกําหนด
ราคาซ้ือขายยาง
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สําหรับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
พบประเด็นตาง ๆ ดังน้ี

1) เกษตรกรไม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนา  และไมมี
ท่ีปรึกษาท่ีคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรท่ีตองการ
ใหมีการแนะนําใหความรูเกี่ยวกับตลาดลวงหนา โดยควรอยูในลักษณะท่ีเขาใจงาย เห็นตัวอยาง
ชัดเจน โดยเกษตรกรเสนอใหมีนําเสนอโดยใชภาษาทองถิ่นและเปนภาษางายๆ ตลอดจนการ
จัดต้ังศูนยสาธิตทดลองการซ้ือขายเพื่อแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนตางๆ ในการซ้ือขายลวงหนา

2) ปญหาการขาดความรู และขอมูลในการวิเคราะหราคาลวงหนา และเกษตรกร
ตองการใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร แนวโนมราคา ผานส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพตางๆ
หรือส่ือรูปแบบอื่นๆ เชน SMS ทางโทรศัพทมือถือ รายการขาววิทยุทองถิ่น หรือผานทาง
เจาหนาท่ีสกย. ท่ีมีความใกลชิดกับเกษตรกรอยูแลว

3) ปญหารูปแบบของส่ือท่ีนําเสนอตลอดจนผูท่ีนําเสนอ เชน พนักงานบริษัทนายหนา
ไมสามารถนําเสนอใหผู นําเกษตรกรเขาใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการเขาไปใชประโยชนใน
การประกันความเส่ียงดานราคาได นอกจากน้ันยังสงผลใหเกิดทัศนคติทัศนคติท่ีไมดีเกี่ยวกับ
การซ้ือขายลวงหนาวาเปนการเขาไปเก็งกําไร ทําใหราคาผันผวน  ในขณะท่ีคนท่ีเดือดรอน
จากการท่ีราคายางผันผวนคือ เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน
จากความเปนจริงดังน้ันแนวทางแกไข จึงควรเริ่มจากการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง ตลอดจน
สรางทัศนคติท่ีดีตอตลาดลวงหนา  เพื่อใหเกษตรกรเปดใจกวางในการยอมรับตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาตอไป

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีตองการนําเสนอขอมูลใหเขาถึงเกษตรกรชาวสวนยาง

สามารถเลือกชองทางการนําเสนอขอมูลท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือของเกษตรกร
ชาวสวนยาง ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางรับรูขอมูลและนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรตอไป



ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 77

“มอด” แมลงศัตรูไมยางพาราแปรรูป
และผลิตภณัฑจากไมยางพาราแปรรูปในประเทศไทย

วิสุทธ์ิ สิทธิฉายา1* และ อรัญ งามผองใส2

1 ปร.ด.(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตรอน)
2 Dr.rer.agr. (Insecticide Toxicology) รองศาสตราจารย

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90112

Corresponding e-mail: wisut.s@psu.ac.th

ปจจุบันไมยางพารามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในแงวัสดุทดแทนไมจากปาธรรมชาติ และ
ยังจัดเปนวัสดุท่ีเปนมิตรตอสภาพแวดลอมเน่ืองจากไมยางพาราไดจากตนยางพาราท่ีหมดอายุ
การกรีด มีการปลูกทดแทนอยางตอเน่ือง ไมยางพาราสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมไมได
หลากหลาย ในปจจุบันมีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวานํ้ายางซ่ึงเปนผลผลิตหลัก ถึงแมวา
ไมยางพาราจะเปนวัตถุ ดิบท่ี มี คุณสมบั ติหลายประการเหมาะสมตอการใชประโยชน ใน
อุตสาหกรรมไม  แตอยางไรก็ตาม การใชไมยางพาราก็มีขอจํากัดเน่ืองจากมีความทนทานตอ
เช้ือรา และมอดทําลายเน้ือไมคอนขางตํ่า มีความทนทานตามธรรมชาติตํ่ากวาสองป ไมท่ีจะ
นําไปใชตองผานการอาบนํ้ายาปองกันรักษาไม ซ่ึงสวนใหญจะเปนพิษตอผูบริโภค และในบาง
ผลิตภัณฑการใชสารเหลาน้ีก็ถูกจํากัด ไมยางพารามีปริมาณแปงและนํ้าตาลสูงเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตและทําลายของมอด  ในประเทศไทยมีรายงานชนิดมอดท่ีเขาทําลายไมยาง
พาราแปรรูปจํานวน 13 ชนิด  โดยสามารถแบงแมลงเหลาน้ีออกเปนสองกลุมใหญๆ ไดแก
กลุมมอดเอมโบรเซียในวงศยอย Platypodinae (มอดรูเข็ม) และวงศยอย Scolytinae (shot
hole borer) และกลุมมอดขี้ขุย วงศ Bostrichidae โดยแมลงกลุมท่ีสรางความเสียหายรุนแรง
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ไดแก มอดขี้ขุยในสกุล (Genus) Heterobostrychus และ Sinoxylon แมลงในแตละวงศมี
ลักษณะหรือความชอบในการเขาทําลายไมยางพาราแตกตางกัน โดยมีปจจัยท่ีสงผลตอการ
เขาทําลายของมอดแตละกลุม ไดแก ความช้ืนในเน้ือไม ปริมาณแปงในเน้ือไม และลักษณะ
โครงสรางของพื้นผิวของไมแปรรูปและผลิตภัณฑ

สวนที ่1  ชนิดและความหลากหลายของมอดทําลายไมยางพาราในประเทศไทย
1. วัตถุประสงคของงานวิจัย

เพื่อศึกษาชนิด และความหลากหลายของมอดทําลายไมยางพาราแปรรูปในพื้นท่ีปลูก
ยางพาราด้ังเดิมของไทย (ภาคใตและภาคตะวันออก) รวมท้ังจัดทํารูปวิธานการจําแนกชนิด
ของมอดกลุมท่ีเปนศัตรูหลักของไมยางพาราแปรรูปในประเทศไทย

2. วิธีการวิจัย
สํารวจชนิดมอดท่ีเขาทําลายไมยางพาราแปรรูปในพื้นท่ีปลูกยางพาราหลักใน 8 จังหวัด

ของภาคใต ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล
โดยสุมเลือกโรงเล่ือยแปรรูปไมยางพาราในพื้นท่ีศึกษาจํานวน 20 โรง เก็บตัวอยาง 3 ครั้ง
ในเดือนกรกฎาคม 2550 พฤศจิกายน  2550 และมีนาคม พ.ศ. 2551 และในภาคตะวันออก
และพื้นท่ีรอบอาวไทย 5 จังหวัด ไดแก สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง ตราด และชุมพร
โดยสุมเลือกโรงเล่ือยแปรรูปไมยางพาราจังหวัดละ 2 โรง เก็บตัวอยาง 1 ครั้งในเดือนมิถุนายน
2551 เก็บตัวอยางไมแปรรูปขนาด 5x100x3 ลบ.ซม. ท่ีมีรองรอยการเขาทําลายของมอด
โรงเล่ือยละ 10 ช้ิน นําไมจากการสุมแยกเปนช้ินเด่ียวๆ ใสในกลองดักจับแมลงเพื่อดักจับ
แมลงท่ีบินออกจากไมยางพาราท่ีถูกทําลาย

3. ผลการวิจัย
3.1 มอดทําลายไมยางพาราแปรรูป

ในพื้นท่ีปลูกยางพาราด้ังเดิม (ภาคใตและภาคตะวันออก รวมท้ังพื้นท่ีแปรรูปไม
รอบอาวไทย) พบมอดทําลายไมยางพาราท้ังส้ิน 30 ชนิด จําแนกเปน มอดเอมโบรเซีย 18 ชนิด
และมอดขี้ขุยจํานวน 12 ชนิด (ตารางท่ี 1) โดยในพื้นท่ีภาคใต พบมอดจํานวน 22 ชนิด
จําแนกเปนมอดขี้ขุยในวงศ Bostrichidae 9 ชนิด และมอดเอมโบรเซีย วงศ Curculionidae
13 ชนิด จัดเปนมอดชนิดท่ีรายงานการเขาทําลายไมยางพาราเปนครั้ งแรกในไทยจํานวน
14 ชนิด  โดยมอดท่ีพบในปริมาณมาก หรือมอดชนิดหลัก ไดแก Sinoxylon anale และ
Sinoxylon unidentatum  (= S. conigerum) ชนิดรอง 2 ชนิดไดแก Heterobostrychus
aequalis และ Lyctoxylon  dentatum (รูปท่ี 1) โดยมอดชนิดหลักและชนิดรองท้ังส่ีชนิด
มีสัดสวนมากกวา 75% ของแมลงท่ีพบเขาทําลายไมยางพาราท้ังหมด
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ในพื้นท่ีภาคตะวันออก และพื้นท่ีบริเวณรอบอาวไทย (รวมสมุทรสงครามและชุมพร)
พบมอดเขาทําลายไมยางพาราแปรรูปท้ังส้ิน 21 ชนิด จัดเปนกลุมมอดเอมโบรเซีย 11 ชนิด
และมอดขี้ขุย 10 ชนิด โดยมากกวา 90% ของจํานวนมอดท่ีพบทําลายไมยางพาราแปรรูป
ท้ังหมดในพื้นท่ี ศึกษาเปนมอดขี้ขุย  ซ่ึงมอดท่ีพบในปริมาณมาก หรือมอดชนิดหลักในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกและอาวไทย ไดแก S.  unidentatum  ชนิดรอง 3 ชนิด ไดแก S. anale H.
aequalis และ Dinoderus minutus

ตารางที่ 1 ชนิดของมอดทําลายไมยางพาราแปรรูปในพื้นท่ีปลูกยางพาราด้ังเดิม (ภาคใต
และภาคตะวันออก) ของประเทศไทย

ชนิดของศัตรู ภาคใต ภาคตะวันออก
(รวมสมุทรสงคราม และชุมพร)

ชนิดหลัก มอดขี้ขุย Sinoxylon anale, Sinoxylon  unidentatum
Sinoxylon unidentatum

มอดเอมโบรเซีย - -

ชนิดรอง มอดขี้ขุย Heterobostrychus  aequalis, Sinoxylon anale,
Lyctoxylon  dentatum Heterobostrychus aequalis,

Dinoderus minutus
มอดเอมโบรเซีย - -

ชนิดที่พบนอย มอดขี้ขุย Xylopsocus capucinus, Xylothrips flavipes,
Xylothrips flavipes, Lyctoxylon dentatum,
Dinoderus minutes, Lyctus africanus ,
Minthea reticulata, Lyctus caribeanus ,
Cephalotoma tonkinea Minthea reticulata,

Lyctoderma coomani
มอดเอมโบรเซีย Xyleborus affinis, Crossotarsus externedentatus,

Hypothenemus eruditus, Euplatypus parallelus,
Xyleborus perforans, Hypothenemus eruditus ,
Xyleborus similis, Arixyleborus malayensis,
Xylosandrus crassiusculus, Eccoptopterus spinosus,
Hypothenemus areccae, Xyleborinus exiguous,
Hypothenemus birmanus, Xyleborus affinis,
Euwallacea interjectus Xyleborus perforans,

Xyleborus similis,
Xylosandrus crassiusculus,
Xylosandrus mancus
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จากการสํารวจ สามารถแบ งมอดท่ี พบเข าทําลายไมยางพาราแปรรูป และ
ผลิตภัณฑจากไมยางพาราตามลักษณะการเขาทําลายและชนิดของอาหาร ออกเปน 2 กลุม
ไดแก มอดขี้ขุย (Powder post beetles) และมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles)

กลุมมอดข้ีขุยในวงศ Bostrichidae  มอดในกลุมน้ีกัดกินเน้ือไมและใชแปงใน
เน้ือไมเปนอาหาร  มอดชอบทําลายไมแหงท่ีมีความช้ืนตํ่าประมาณ 12-30%  ลักษณะการ
ทําลายของมอดขี้ขุยสามารถแยกจากมอดกลุมอื่นๆ  ไดจากลักษณะขี้ ขุยท่ีมอดขับออกมา
มีลักษณะแหง ละเอียดคลายผงแปง  เม่ือบี้ขี้ขุยดวยน้ิวมือสังเกตุจะไมพบเศษไม  รูทางเดิน
ของตัวหนอนในเน้ือไมจะมีขี้ขุยอุดแนนเต็มทางเดิน (รูปท่ี 2) มอดขี้ขุยสามารถแบงออกเปน 2
กลุมยอย ไดแก

รูปที่ 1 มอดชนิดที่เปนศัตรูหลักของไมยางพาราแปรรูป a) Sinoxylon anale
b) Sinoxylon unidentatum c) Heterobostrychus  aequalis และ
d) Lyctoxylon  dentatum
ที่มา: Sittichaya และคณะ (2009)

รูปที่ 2 ลักษณะการทําลายของมอด a) ลักษณะขุยละเอียดคลายแปงจากการทําลายของมอดขี้ขุย
b) ลักษณะรูของตัวหนอนมอดขี้ขุยมีขี้ขุยอุดเต็มทางเดิน c) ขุยที่เกิดจากการเขาทําลาย
ของมอดเอมโบรเซียมีลักษณะเปนเกล็ดขนาดเล็กหรืออาจเกาะกันเปนเสนยาวๆ คลายทอ
d) ลักษณะไมยางพาราที่ถูกมอดเอมโบรเซียทําลายจะเกิดการยอมสีของเนื้อไม
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กลุมที่ 1 มอดขี้ขุยแท (true powder post beetles) ในวงศยอย Lyctinae (วงศ
Lyctidae เดิม) มอดสามารถเขาทําลายไมท่ีมีความช้ืน 8-30% แตสวนใหญจะชอบเขาทําลาย
ไม ท่ี มีความช้ืน 12-15% โดยมอดขี้ ขุยแทจะทําลายไมยางพาราได เฉพาะระยะตัวหนอน
ตัวเต็มวัยไมกัดกินเน้ือไม  (อาจพบมอดตัวเต็มวัยแทะผิวไม เปนรอยต้ืนๆ เปนครั้ งคราว)
ตัวเต็มวัยผสมพันธุและวางไขในทอลําเลียงนํ้าบริเวณหัวไม หรือบนรอยแตกของไม  มอดใน
กลุมน้ี ท่ีพบทําลายไมยางพาราแปรรูปในประเทศไทย ไดแก สมาชิกในสกุล Cephalotoma
Lyctus Lyctoderma Lyctoxylon และ Minthea

กลุมที่ 2 มอดขี้ขุยเทียม (False powder post beetles) ไดแก มอดทุกชนิดในวงศ
Bostrichidaeเดิม  กลุมท่ีพบบอย ไดแก มอดในวงศยอย Bostrichinae และ Dinoderinae
มอดกลุมน้ีชอบเขาทําลายท้ังไม ท่ี มีความช้ืนตํ่าประมาณ 15-30% และสามารถเขาทําลาย
ไมสดท่ีแปรรูปใหมๆ หรือไมทอนบนลานไมแตพบไมบอยนัก มอดสามารถทําลายไมยางพารา
ไดท้ังตัวหนอน และตัวเต็มวัย   ตัวเต็มวัยวางไขท้ังภายนอกบริเวณรอยแตกของไมและเจาะ
เขาไปในเน้ือไมเพื่อวางไข

กลุมมอดเอมโบรเซีย (ambrosia beetles)  ไดแก  มอดทุกชนิดในวงศยอย
Platypodinae (วงศ Platypodidae เดิม) มอดบางชนิดในสกุล Hypothenemus และทุกชนิด
ในเผาพันธุ Xyleborini ในวงศยอย Scolytinae (วงศ Scolytidae เดิม) มอดกลุมน้ีชอบเขา
ทําลายไมท่ีมีความช้ืนสูงกวา 60%   มอดตัวเต็มวัยเจาะเขาไปในเน้ือไมเพื่อทํารัง แตไมกิน
เน้ือไมเปนอาหาร เน่ืองจากมอดอยูรวมกับราแบบพึ่งพาอาศัย และกินราเปนอาหาร ดังน้ัน
มอดเอมโบรเซียจึงไมเขาทําลายไมท่ีมีความช้ืนตํ่าเน่ืองจากไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
เช้ือรา มอดบางสวนในกลุมน้ีคนไทยรูจักกันดีในช่ือมอดรูเข็ม (pin hole borer) ซ่ึงเปนช่ือท่ีใช
เรียกมอดในวงศยอย Platypodinae เทาน้ัน ไมรวมมอดในวงศยอย Scolytinae ซ่ึงมีช่ือสามัญ
วา Shot hole borer ลักษณะการทําลายของมอดเอมโบรเซียสามารถแยกออกจากมอดขี้ขุย
ไดโดยสังเกตุจากขี้ขุยท่ีมีลักษณะหยาบเปนเกล็ดส้ันๆ ไมเปนผงละเอียด เม่ือเอามือบี้จะรู สึก
หยาบเปนเสนใย ลักษณะของรูท่ีมอดเจาะจะกลวงไมมีขี้ขุย และผนังรูจะเกิดการยอมสี (รูปท่ี
2c และ 2d) มอดตัวออนจะไมกัดกินเน้ือไมแตจะกินราภายในรัง

3.2 ชนิดมอดที่เขาทําลายไมทอนบนลานไม
ไมทอนท่ีกองไวบนลานไมเพื่อรอการแปรรูป หรือไมท่ีกองไวในสวนเปนเวลานาน

เพื่อรอการขนยายจะมีมอดเขาทําลาย  จากผลการสํารวจไมทอนบนลานไมภายในโรงเล่ือย
พื้นท่ีภาคใต พบเฉพาะมอดเอมโบรเซียเทาน้ันท่ีเขาทําลายไมดังกลาว เน่ืองจากไมมีความช้ืนสูง
มอดสวนใหญเขาทําลายไมทอนบริเวณหัวไมหรือรอยแผลท่ีเปลือกถูกเปดออก โดยมอดเริ่ม
เขาทําลายไมทอนหลังจากนําไมเขาลานประมาณ 24-48 ช่ัวโมง มอดชนิดท่ีพบเขาทําลาย
ไมทอนบนลานไมมากท่ีสุด ไดแก มอดชนิด Euplatypus parallelus (รูปท่ี 3) ชนิดอื่นๆ
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สวนใหญพบในปริมาณเล็กนอย ไดแก Xyleborus affinis X. perforans และ Dinoplatypus
cupulatus  อยางไรก็ตาม มอดในกลุมน้ีไมมีความจําเพาะตอพืชอาหาร ดังน้ันอาจพบมอด
เอ็มโบรเซียชนิดอื่นๆ เขาทําลายไมยางพาราไดหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอยางย่ิงมอดชนิด
ท่ีพบบอยในพื้นท่ีเกษตร ไดแก  Crossotarsus externedentatus X. affinis X. perforans และ
Xylosandrus mancus

สวนที่ 2 องคประกอบทางเคมีของไมยางพารา และผลตอการทําลายและสืบพันธุ
ของมอดข้ีขุย

ไมยางพาราแตละสายพันธุ มีคุณสมบัติทางเคมีแตกตางกัน  ปริมาณสารเคมีเหลาน้ี
โดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณแปงและนํ้าตาลอิสระมีผลตอความชอบในการเขาทําลาย การเจริญ
เติบโตและจํานวนประชากรรุนลูกของมอด  การศึกษาสวนใหญรายงานวามอดขี้ขุยจะไมเขา
ทําลายไมท่ีมีปริมาณแปงในเน้ือไมนอยกวา 3% อยางไรก็ตามปริมาณแปงในเน้ือไมท่ีไดจาก
การวิเคราะหอาจแตกตางกันตามวิธีวิเคราะห การศึกษาในสวนน้ีไดคัดเลือกไมยางพาราอายุ
25 ป สายพันธุท่ีนิยมปลูก 2 สายพันธุ ไดแก RRIM600 (ลําตนและกิ่ง) และ PB235 (ลําตน)
มาวิเคราะหปริมาณแปง [ดวยวิธี Humphreys and Kelly (1961)] ลิกนิน และสารแทรก และ
นําไมยางพาราแปรรูปจาก 2 สายพันธุ ดังกลาวมาทดสอบความชอบในการเขาทําลายและ
เปรียบเทียบจํานวนประชากรรุนลูกของมอดขี้ขุยชนิด Sinoxylon anale (ศัตรูสําคัญท่ีสุดของ
ไมยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ)

ผลการวิจัย
คุณสมบัติทางเคมีของไมยางพาราแปรรูป (อบท่ีความช้ืน 15%) มีความแตกตางระหวาง

สายพันธุ และระหวางลําตนและกิ่งในสายพันธุเดียวกัน โดยยางพาราพันธุ PB235 มีปริมาณ
แปงและสารแทรกสูงกวาพันธุ RRIM 600 (ลําตนและกิ่ง) ในขณะท่ีปริมาณลิกนินไมมีความ

รูปที่ 3 a) ลักษณะหัวไมทอนบนลานที่ถูกมอดเอมโบรเซียเจาะทําลาย b) มอดเอมโบรเซียชนิด
E. parallelus (เพศผู) แมลงศัตรูหลักทําลายไมทอนบนลานไม
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แตกตางกันระหวางสายพันธุ (ตารางท่ี 2) ปริมาณเคมีของไมยางพาราท่ีวิเคราะหได มีความ
สอดคลองกับความชอบในการเขาทําลาย ปริมาณการทําลายของมอดในไมยางพารา และ
จํานวนประชากรรุนลูกท่ีเล้ียงทดสอบดวยไมยางพาราแปรรูปดังกลาว

มอดขี้ขุยชนิดท่ีใชทดสอบ (S. anale) ใชระยะเวลาในการเจริญเติบโตในไมยางพารา
พันธุ RRIM600 (กิ่งและลําตน) ไมแตกตางกันจากพันธุ PB235  โดยในไมยางพาราพันธุ
RRIM600   RRIM600 (กิ่ง) และ PB235 มอดใชระยะเวลาในการเจริญเติบโต (ต้ังแตปลอย
ตัวเต็มวัยเขาไปวางไขจนถึงรุนลูกตัวแรกบินออกจากรัง) 74 วัน 77 วัน และ 74 วัน ตามลําดับ
มอดขี้ขุย S. anale ใชระยะเวลาเจริญเติบโตเฉล่ีย 88.13+11.38 วัน และ 86.31+12.56 วัน
ในไมยางพาราพันธุ RRIM600 (ลําตน) และ PB235 ตามลําดับ  จํานวนประชากรรุนลูกของ
มอด S. anale ท่ีเล้ียงทดสอบดวยไมยางพาราท้ัง 2 พันธุมีความแตกตางอยางชัดเจนระหวาง
ไมยางพาราพันธุ PB235 และพันธุ RRIM600 (กิ่งและลําตน) โดยมอดท่ีเล้ียงในไมยางพารา
พันธุ PB235 มีคาเฉล่ียจํานวนประชากรรุนลูกตอตัวเต็มวัย 39.07+17.30 ตัว มากกวาใน
ไมยางพาราพันธุ RRIM600 และ RRIM600 (กิ่ง) ท่ีมีคาเฉล่ีย 25.73+8.41 ตัว และ 22.47+
7.23 ตัว ตามลําดับ (รูปท่ี 4)  จากการศึกษาพบวาจํานวนประชากรรุนลูกตอตัวเต็มวัยเพศเมีย

ตารางที่ 2 ปริมาณแปง ลิกนินและสารแทรกของไมยางพาราแปรรูป (% + SD)

เคมีของเน้ือไมยางพาราแปรรูป
 พันธุยางพารา

แปง ลิกนิน สารแทรก

RRIM600-ลําตน 2.26+0.09 25.47+1.65 10.67+0.48
RRIM600-กิ่ง 2.95+0.21 25.93+1.01 10.86+0.69
PB235 3.11+0.16 24.75+1.55 11.61+0.4

รูปที่ 4 จํานวนประชากรรุนลูกเฉลี่ยของมอดขี้ขุยชนิด S. anale ที่เลี้ยงทดสอบดวย
ไมยางพาราพันธุตางๆ
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(หน่ึงตัว) และระยะเวลาเจริญเติบโตเฉล่ีย (วงจรชีวิต) ท่ีมอดใชในการเจริญเติบโต มีความ
สอดคลองกับปริมาณแปงในเน้ือไม

ผลการทดสอบความชอบในการเขาทําลายของมอด S. anale พบวามอดท่ีใชทดสอบ
ท้ังหมดชอบเขาทําลายไมท่ีมีผิวขรุขระและไมพบมอดเขาทําลายไมผิวเรียบท่ีผานการใสหนาไม
เรียบรอยแลว  จากการสังเกตในโรงเก็บไมพบวาหากไมมีการใสหนาแลวมอดจะเริ่มทําลาย
บริเวณเหล่ียมของไมกอน หรือในกรณีมอดขี้ขุยแทมอดจะวางไขบริเวณหัวไมแลวคอยลุกลาม
ไปยังสวนตางๆ   นอกจากน้ีผลการทดสอบความชอบในการเขาทําลายในไมยางพาราแตละ
พันธุ พบวาสอดคลองกับปริมาณประชากรรุนลูก โดยมอดเลือกเขาทําลายและมีอัตราการ
ทําลาย (อัตราการกัดกินเน้ือไม) ในพันธุ PB235 สูงสุด  รองลงมาไดแก พันธุ RRIM600
กิ่งและลําตน ตามลําดับ   และอัตราการเลือกเขาทําลายและอัตราการกินดังกลาวมีความ
สัมพันธทางบวกกับปริมาณแปงในเน้ือไมยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากการสํารวจชนิดและความหลากหลายของมอดทําลายไมยางพาราแปรรูปในครั้ งน้ี

ชวยปรับปรุงและทําใหฐานขอมูลแมลงทําลายไมยางพาราแปรรูปทันสมัยย่ิงขึ้น ผลการศึกษา
พบมอดจํานวนมากท่ีจัดเปนเปนรายงานการเขาทําลายไมยางพาราเปนครั้งแรก และมีขอมูล
ชนิดเดน การกระจายในแตละชนิดท่ีเดนชัดย่ิงขึ้น จากการศึกษาพบวาชนิดของมอดท่ีเขา
ทําลายไมยางพาราสวนใหญเปนคนละชนิดกับรายงานท่ี มีอยู เดิม  โดยสามารถศึกษาราย
ละเอียดเพิ่มเติมไดในรายงานฉบับสมบูรณหรือผลงานตีพิมพของผูวิจัย นอกจากน้ีผูวิจัยยังได
จัดทําวิธีการ (รูปวิธาน) สําหรับใชในการจําแนกชนิดของมอดขี้ขุยศัตรูไมยางพาราแปรรูป
ในประเทศไทยครอบคลุมท้ังชนิดท่ีมีรายงานเดิมและรายงานใหม โดยสามารถดูรายละเอียด
ไดในผลงานตีพิมพของผูวิจัย Sittichaya และคณะ (2009) การศึกษาองคประกอบทางเคมี
ของไมยางพาราและผลตอการทําลายและสืบพันธุของมอดขี้ขุย เปนการศึกษาชีววิทยาและ
ความชอบในการทําลายไมยางพารา ทําใหทราบวงจรชีวิตของมอดชนิดเดนในสภาพแวดลอม
เขตรอนช้ืน และทราบผลของสายพันธุและปริมาณแปงในเน้ือไมตอการเขาทําลายของมอด
นอกจากน้ีผูวิจัยยังมีผลงานวิจัยทางดานการลดการปนเปอนของแมลงในคลังพัสดุเก็บไมยาง
พาราและผลิตภัณฑจากไมยางพาราเพื่อการสงออกท่ีทํารวมกับภาคเอกชน โดยผูสนใจสามารถ
ติดตอขอรับขอมูลบางสวนไดโดยตรงจากผูวิจัย
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ดังน้ั นอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราจึงเปนอุตสาหกรรมท่ี มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
มีผลิตภัณฑซ่ึงเปนท่ีนิยมท้ังในและตางประเทศ  อยางไรก็ตาม ไมยางพารานับเปนทรัพยากร
ท่ีมีความทนทานตามธรรมชาติตํ่า ถูกทําลายดวยแมลง มอดและราไดงาย รวมถึงเปนไมท่ีมี
ปริมาณแปงและนํ้าตาลสูง จึงกลายเปนอาหารของพวกแมลงและเช้ือรา ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญ
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมไมยางพารา การปองกันการผุพังจากการเขาทําลายของแมลง
เช้ือราและศัตรูทําลายไมอื่นๆ ดวยการนําสารประเภทกําจัดเช้ือราและแมลงเพื่อชวยยืดอายุ
การใชงานของไม  โดยการใชนํ้ายาเคมีซ่ึงเปนสารท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันรักษาเน้ือไม
ใหแทรกซึมเขาไปในเน้ือไมไดมากท่ี สุดและคงทนติดกับเน้ือไมโดยการอัดนํ้ายาดวยแรงดัน
ซ่ึงจะชวยใหนํ้ายาเขาไปในเน้ือไมไดลึกและท่ัวถึงภายในเวลาอันรวดเร็ว หากนํ้ายาสามารถซึม
เขาไปถึงใจกลางไมไดจะเปนการปองกันท่ีดีท่ีสุด (ศรีวรรณ ศรีใส, 2550) ผลจากการอัดนํ้ายา
ทําใหไมยางพารามีความช้ืนสูง จําเปนตองผานขั้นตอนการอบไมซ่ึงเปนการทําใหไมมีความช้ืน
ตามท่ีตองการโดยการขับนํ้าท่ีมีอยูในไมออกมาในอัตราท่ีไมทําใหไมเสีย การระเหยของนํ้าจะ
เริ่มขึ้นท่ีผิวกอนโดยนํ้าท่ีอยูในสวนลึกเขาไปในเน้ือไมจะเริ่มเคล่ือนท่ีออกมาสูผิวนอกแลวระเหย
ออกไปสูอากาศเปนไปดังน้ีเรื่อยๆ จนกระท่ังไมน้ันมีปริมาณความช้ืนเทาๆ กับความช้ืนของ
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บรรยากาศท่ีอยูในหองอบก็จะไมมีการระเหยของนํ้าจากไมอีก เรียกวา ไมมีปริมาณความช้ืน
สมดุลย (Equilibrium Moisture Content; EMC) (Brown, 1965) จากน้ันจึงสามารถนําไม
ท่ี มีปริมาณความช้ืนสมดุลย น้ี เขาสูกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ตอไป
อยางไรก็ตาม ในกระบวนการอบไมโดยท่ัวไปตองใชพลังงานความรอนเพื่อไลความช้ืนเปนระยะ
เวลาหลายวัน ทําใหเกิดคาใชจายสูง ดังน้ันการรักษาสภาพไมยางพาราใหสามารถใชงานได
โดยไมใชสารเคมีแลวใชระยะเวลาในการอบท่ีเหมาะสมจึงเปนปจจัยสําคัญตออุตสาหกรรม
ไมยางพาราเปนอยางย่ิง

ปจจุบันโรงงานแปรรูปไมยางพาราใชกรรมวิธีในการอาบนํ้ายาไมดวยกําลังอัด หรือท่ี
เรียกกันโดยท่ัวไปวาการอัดนํ้ายาไม ซ่ึงเปนการอาบนํ้ายาโดยใชเครื่องมือพิเศษ เริ่มจากการ
เอาไม ท่ีผานการแปรรูปแลวเขาไปในทอเหล็กท่ีมีฝาเปดปดไดมิดชิดและมีความตานทานตอ
กําลังอัด (Pressure) ไดสูง หลังจากน้ันสูบเอาอากาศออกแลวจึงปลอยนํ้ายาเขาไปในทอเหล็ก
และใชแรงดันอัดนํ้ายาเขาไป  นํ้ายาเคมีท่ีใชอัดเขาเน้ือไมมีหลายชนิด  ขอสําคัญของการ
อาบนํ้ายาไม คือเลือกใชชนิดของนํ้ายาใหเหมาะสมกับลักษณะและคุณภาพท่ีจะใชงาน นํ้ายา
ท่ีใชเปนสารเคมีซ่ึงมีประสิทธิภาพในการปองกันรักษาเน้ือไมไดเปนอยางดีไดถูกพัฒนาไปอยาง
กวางขวาง โดยเนนการสรางความเปนพิษตอศัตรูทําลายไม แตสารเคมีท่ีใชมีผลกระทบตอ
ผู ใชและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะพิษเฉียบพลันและพิษเรื้ อรังตอผู ใชหลังจากไดรับสารเคมี
เปนเวลานาน

ปจจุบันได มีการคํานึงถึงเรื่ องพิษของสารเคมีและผลกระทบท่ี มีตอสภาพแวดลอม
และมนุษย รวมถึงมีองคกรเพื่อส่ิงแวดลอมท่ัวอเมริกาไดรวมตัวกันหามใชสารปองกันรักษา
เน้ือไม (Wood preservatives) 3 ชนิด ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีในวงการอุตสาหกรรมไมคือ
Chromated Copper Arsenate (CCA), Pentachlorcphenol (PCP) และ Creosote ซ่ึงกลาว
ถึงอันตรายของสารเหลาน้ีท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและรางกายของมนุษย โดยกําหนดใหหามใชทันที
หรือระงับใชช่ัวคราว เปนท่ีทราบกันดีวา CCA และ PCP เปนสารท่ีมีอันตรายตอมนุษยเปน
อยางมาก กอใหเกิดโรคมะเร็ง เปนอันตรายตอทารกในครรภ ทําลายตับ ไต ระบบประสาท
(นิรันดร มาแทน, 2546) จากเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดการคนควานํ้ายาท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะ
ตอส่ิงแวดลอมและไมเปนอันตรายตอรางกายมนุษยแตยังคงคุณสมบัติของการทําลายศัตรู
ของไมจําพวกเช้ือราและแมลงสูง อีกท้ังสามารถคงทนในเน้ือไมไดดี ดังน้ันการหาส่ิงทดแทน
สารเคมีเหลาน้ี จึงเปนส่ิงจําเปนและชวยลดมลภาวะในส่ิงแวดลอม ปจจุบันมีการวิจัยเพื่อหา
ส่ิงทดแทนสารเคมีรักษาเน้ือไมกันอยางแพรหลาย เชน สถาบันวิจัยดานปาไมของประเทศ
นิวซีแลนดไดมีการใชโฟมอัดเขาไปในเน้ือไมเพื่อปองกันเช้ือราไมและลดการสูญเสียคาใชจาย
ในการใชสารเคมีท่ีมีราคาแพงอีกดวย (Anon, 1988) กองวิจัย กรมปาไมของประเทศไทย
ไดทําการศึกษาการใชขี้ผึ้งในการเคลือบผิวไมเพื่อปองกันเช้ือราทําลายไมและเปรียบเทียบกับ
การใชสารเคมี พบวาไมท่ี เคลือบดวยขี้ผึ้งสามารถปองกันเช้ือราได ซ่ึงไดผลดีเทาเทียมกับ
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การใชสารเคมี (สุธาทิพย แสงกุล, 2532)
นํ้าสมควันไม (Wood vinegar) เปนสารท่ีไดจากธรรมชาติท่ีมีความเปนไดในการรักษา

สภาพไมยางพารา นํ้าสมควันไมเปนของเหลวท่ีไดจากกระบวนการสลายตัวของไมดวยความ
รอนเพียงอยางเดียว โดยการดักเก็บควันขณะท่ีทําการเผาถาน อุณหภูมิในเตาอยูระหวาง 300-
400oC นํ้าสมควันไมมี สีเหลืองปนนํ้าตาล มีกล่ินควันไฟ  มีคาความเปนกรดประมาณ 3
ความถวงจําเพาะประมาณ 1.02 แตกตางกันไปตามชนิดของไม  นํ้าสมควันไมมีสารประกอบ
ตางๆ มากกวา 200 ชนิด เชน กรดอะซิติก กรดฟอรมิก เมธานอล ฟอรมัลดีไฮด อะซิโตน
ฟนอล สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายดาน เชน การเกษตร ครัวเรือน ปศุสัตว  ในประเทศ
ญี่ปุนไดมีการนํานํ้าสมควันไมผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดแก สารดับกล่ินตัว สารปรับผิวนุม
สารปองกันเน้ือไมจากรา แมลงและยารักษาโรคผิวหนัง เปนตน รวมถึงงานวิจัยท่ีมีการศึกษา
ประสิทธิภาพของนํ้าสมควันไมตอการทนเช้ือราและปลวก ผลปรากฏวาเม่ือนําไมมาอาบนํ้ายา
ดวยนํ้าสมควันไมแลวทําใหไมสามารถเพิ่มการทนทานตอเช้ือราได (Kartal et al., 2004)
และมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสารท่ีมีความปลอดภัยโดยไมตองใชครีโอโสตมาอาบนํ้ายาไม
สารน้ันคือนํ้าสมควันไมซ่ึงเปนอันตรายตอศัตรูไมทําใหสามารถใชในการรักษาสภาพเน้ือไมได
(Yumiko, 2005) จะเห็นไดวานํ้าสมควันไมมีองคประกอบและการนําไปใชประโยชนในหลายๆ
ดาน แสดงใหเห็นแนวโนมในการปองกันศัตรูทําลายเน้ือไมและนํ้าสมควันไมท่ี เปนสารกล่ัน
ไดจากธรรมชาติ ไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม ลดความเส่ียงของสารตกคาง ดังน้ันหากสามารถ
นํานํ้าสมควันไมมาใช ในการรักษาสภาพเน้ือไมยางพารา จะสงผลตอวงการอุตสาหกรรม
แปรรูปไมยางพาราท้ังในดานการรักษาสภาพแวดลอม ลดการใชสารเคมีและสนับสนุนการใช
วัตถุดิบจากธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด

ผลการศึกษาสมบัติเบื้องตนทางกายภาพของนํ้าสมควันไม ไดแก สี คาความถวงจําเพาะ
และคาความเปนกรด-ดางของนํ้าสมควันไมจากไผ กระถินและยูคาลิปตัส ดังรูปท่ี 1 และ
ตารางท่ี 1 พบวานํ้าสมควันไมแตละชนิดมีสีท่ีแตกตางกันออกไป เน่ืองจากวัตถุดิบในการผลิต
นํ้าสมควันไมแตละชนิดไมเหมือนกัน ซ่ึงนํ้าสมควันไมจากไผเปนผลพลอยไดจากการผลิตถาน
จากไมไผ นํ้าสมควันไมกระถินเปนผลพลอยไดจากการผลิตถานจากไมจากกระถินและนํ้าสม
ควันไมจากยูคาลิปตัสเปนผลพลอยไดจากการผลิตถานจากไมยูคาลิปตัส โดยท่ีนํ้าสมควันไม
จากไผมีสีเขมมากกวานํ้าสมควันไมกระถินและนํ้าสมควันไมยูคาลิปตัส  พบวาสีของนํ้าสม
ควันไม ท่ี นํามาทดสอบมีความสอดคลองกับสีโดยท่ัวไปของนํ้าสมควันไม  นํ้าสมควันไม ท่ี มี
คุณภาพควรมีสีอยูในชวงสีเหลืองนํ้าตาลถึงสีแดงนํ้าตาล สีจะคลายกับสีของชาดํา เบียรหรือ
ไวน   นํ้าสมควันไมท้ัง 3 ชนิด มีคาความถวงจําเพาะอยูในชวง 1.01-1.03 พบวามีความ
สอดคลองกับคาความถวงจําเพาะโดยท่ั วไปของนํ้าสมควันไม ซ่ึ งจะมีคาประมาณ 1.015
นํ้าสมควันไมไผ มีคาความเปนกรด-ดาง สูงกวานํ้าสมควันไมอีก 2 ชนิด และนํ้าสมควันไม
กระถินกับนํ้าสมควันไมยูคาลิปตัสมีคาคอนขางใกลเคียงกันและพบวาสอดคลองกับคาความ
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เปนกรด-ดาง  โดยท่ัวไปของนํ้าสมควันไมซ่ึงจะมีคาประมาณ 3
สําหรับการวิเคราะหสมบัติทางเคมีเพื่อหาปริมาณกรดอะซิติก ฟนอลและอะซิโตน ของ

นํ้าสมควันไมจากไผ กระถินและยูคาลิปตัส (ตารางท่ี 2) เพื่อใหทราบถึงแนวโนมการนําไป
ประยุกตใชของนํ้าสมควันไมแตละชนิดเน่ืองจากสารประกอบแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกัน
ดังน้ี

- กรดอะซิติก เปนสารกลุมออกฤทธ์ิฆาเช้ือโรค เช้ือรา เช้ือแบคทีเรียและเช้ือไวรัส
- ฟนอล เปนสารกลุมควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และมีฤทธ์ิฆาเช้ือ
- อะซิโตน เปนสารกลุมตัวทําละลาย ใชในการชะลาง เปนสารไลนํ้า
ผลการวิเคราะหปริมาณของกรดอะซิติก ฟนอลและอะซิโตนของนํ้าสมควันไมท้ัง 3 ชนิด

พบวากรดอะซิติกมีปริมาณสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับฟนอลและอะซิโตน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

รูปที่ 1  สีของน้ําสมควันไม (a) ไผ (b) กระถิน และ (c) ยูคาลิปตัส

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของนํ้าสมควันไม

นํ้าสมควันไม สี คาความถวงจําเพาะ คาความเปนกรด-ดาง

ไผ นํ้าตาลเขม 1.03 3.81
กระถิน เหลืองเขม 1.01 3.69

ยูคาลิปตัส สม 1.02 3.63

ตารางที่ 2 ปริมาณองคประกอบหลักของนํ้าสมควันไม

      องคประกอบท่ีวิเคราะห (%)  โดยปริมาตร
นํ้าสมควันไม

กรดอะซิติก ฟนอล อะซิโตน อื่นๆ

ไผ 8.243 0.248 0.029 91.480
กระถิน 5.291 0.043 0.021 94.645
ยูคาลิปตัส 5.059 0.032 0.046 94.863
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ของพุฒินันท (2543) และเม่ือเปรียบเทียบระหวางนํ้าสมควันไมท้ัง 3 ชนิด พบวา นํ้าสมควันไม
จากไผมีปริมาณของกรดอะซิติกและฟนอลสูงกวานํ้าสมควันไมอีก 2 ชนิด สวนปริมาณของ
อะซิโตนของนํ้าสมควันไมท้ัง 3 ชนิดมีปริมาณใกลเคียงกัน  ผลการวิเคราะหทางเคมี พบวา
มีปริมาณกรดอะซิติกในนํ้าสมควันไมแตละชนิดมากท่ีสุด ซ่ึงกรดอะซิติกเปนสารกลุมออกฤทธ์ิ
ฆาเช้ือโรค เช้ือรา ดังน้ันนํ้าสมควันไมจึงมีแนวโนมในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือราและ
สามารถนําไปรักษาสภาพเน้ือไมได

เม่ื อทําการศึกษาความเปนไปได ในการรักษาสภาพไมยางพาราด วยนํ้าสมควันไม
โดยแสดงคานํ้าหนักท่ีสูญเสียของไมยางพารา (Weight loss) หลังผานการอาบนํ้ายาแลวนําไป
ทดสอบกับเช้ือราไมเปนเวลา 8 สัปดาห และนับจํานวนวันท่ีไมยางพาราทนตอเช้ือราไมได
พบวาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักของไมยางพาราหลังอาบนํ้ายานํ้าสมควันไมไผ กระถิน
ยูคาลิปตัส มีคาตํ่ากวาไมยางพาราท่ีไมอาบนํ้ายา (ตารางท่ี 3) ดังน้ันจึงกลาวไดวาไมยางพารา
ท่ีอาบดวยนํ้าสมควันไมสามารถทนทานตอเช้ือราไม ไดดีกวาไมยางพาราท่ี ไมผานการอาบ
นํ้ายาเลย โดยไมยางพาราท่ีอาบดวยนํ้าสมควันไมไผมีเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักของไม
ตํ่าท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบผลของจํานวนวันท่ีไมยางพาราสามารถทนตอเช้ือราไมได พบวา
ไมยางพาราท่ีอาบดวยนํ้าสมควันไมไผสามารถทนตอการเกิดเช้ือราไมไดนานท่ีสุดคือ 40 วัน
และเม่ือครบ 8 สัปดาห เช้ือราไมท่ีพบบนผิวเน้ือไมมีปริมาณนอยมาก (รูปท่ี 2 และ 3) ดังน้ัน
ไมยางพาราท่ีอาบดวยนํ้าสมควันไมไผทนทานตอเช้ือราไมไดสูงกวาไมยางพาราท่ีอาบดวย
นํ้าสมควันไมกระถินและยูคาลิปตัส

ผลการศึกษาสรุปไดวานํ้าสมควันไมไผ กระถินและยูคาลิปตัส มีสีอยูในชวงสีเหลืองถึง
สีแดงนํ้าตาล คาความถวงจําเพาะอยูระหวาง 1.01-1.03 และคาความเปนกรด-ดาง ประมาณ
3 ซ่ึงเปนสมบัติของนํ้าสมควันไมท่ี มีคุณภาพดีและเม่ือวิเคราะหปริมาณกรดอะซิติก ฟนอล
และอะซิโตน พบวาในนํ้าสมควันไมท้ัง 3 ชนิด มีปริมาณกรดอะซิติกมากท่ีสุด และพบมากท่ีสุด
ในนํ้าสมควันไมไผ  เม่ือนําไมยางพาราท่ีอาบดวยนํ้าสมควันไมไผ กระถิน และยูคาลิปตัส

ตารางที่ 3 นํ้าหนักท่ีสูญเสีย (%) และจํานวนวันท่ีไมปองกันเช้ือรา เม่ืออาบดวยนํ้าสม
ควันไม

สารท่ีอาบไมยางพารา ความเขมขน ไมทนการขึ้นรา นํ้าหนักท่ีสูญเสีย
(% โดยปริมาตร) (วัน) (%)

นํ้าสมควันไมไผ 100 40 8.37+1.71
นํ้าสมควันไมกระถิน 100 12 12.66+0.66
นํ้าสมควันไมยูคาลิปตัส 100 13 10.86+2.22
ไมใชนํ้ายา - 3 20.58+1.26
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ทดสอบกับเช้ือราพบวาไมมีการสูญเสียของนํ้าหนักเทากับ 8.37% 12.66% และ 10.86%
ตามลําดับ โดยมีคานอยกวาไมยางพาราท่ี ไมอาบนํ้ายาซ่ึงมีการสูญเสียของนํ้าหนักเทากับ
20.58% และเม่ือวัดผลจากความสามารถของไมยางพาราในการปองกันเช้ือรา พบวาไมยาง
พาราท่ี อาบดวยนํ้าสมควันไม ไผสามารถทนตอการขึ้ นของเช้ื อราในสภาวะการทดลองท่ี
สมบูรณไดนานท่ีสุดถึง 40 วัน สวนไมยางพาราท่ีอาบดวยนํ้าสมควันไมกระถิน ยูคาลิปตัส
และการไมใชสารรักษาสภาพเน้ือไมสามารถทนตอการขึ้นของเช้ือราไดเพียง 12 วัน 13 วัน
และ 3 วัน ตามลําดับ ดังน้ันนํ้าสมควันไมมีคุณสมบัติในการรักษาสภาพไมยางพารา และ
นํ้าสมควันไมจากไผเปนสารรักษาสภาพเน้ือไมไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับนํ้าสมควันไมจากกระถิน
และยูคาลิปตัส อยางไรก็ตาม หลังจากการอัดนํ้ายาเพื่อรักษาสภาพไมยางพารา คาความช้ืน
ของเน้ือไมจะเพิ่มสูงมากขึ้นจนไมสามารถนําไปใชงานได จําเปนตองผานกระบวนการอบเพื่อ
ไลความช้ืนซ่ึงใชพลังงานสูงในระยะเวลาหลายวัน ความสามารถในการลดระยะเวลาอบไม
ยางพาราจัดเปนปจจัยสําคัญในการลดตนทุนการผลิต และเปนการเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมไมยางพาราได
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ทดลอง

รูปที่ 3  ไมยางพาราเมื่ออาบดวยน้ําสมควันไมหลังทดสอบกับเชื้อราไม 8 สัปดาห

รูปที่ 2  ไมยางพาราเมื่ออาบดวยน้ําสมควันไมหลังทดสอบกับเชื้อราไม 1 สัปดาห
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การอบไมยางพาราเปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากไมยางพารา
เน่ืองจากตองใชเวลาและพลังงานสูง (Yamsaengsung and Buaphud, 2006)  แตผลการ
ศึกษาพบวากระบวนการอบยังไมมีการจัดตารางการอบท่ีชัดเจน แตอาศัยความเช่ียวชาญจาก
ประสบการณของผูอบเทาน้ัน เชน อาศัยการนับจํานวนวันในการอบ โดยเม่ือครบกําหนดตาม
วันท่ีระบุจึงจะทําการเปดเตาเพื่อนําไมออกมาตรวจวัดความช้ืน อยางไรก็ตามหากไมท่ีทําการ
ตรวจวัดไมไดคาความช้ืนตามท่ีกําหนดคือ อยูในชวง 8-12% สําหรับไมท่ีนําไปใชทําเฟอรนิเจอร
และอุปกรณเครื่องใชตางๆ (ไม AB) และ 15% สําหรับไมท่ีใชทําไมรองหรือไมลังรองอุปกรณ
เครื่องจักร (ไม P) (เกรียงศักด์ิ, 2547) ก็จะทําการอบตอไปจนกวาจะไดคาความช้ืนไมตาม
ตองการ หรือในบางครั้งอาจใชการดมกล่ินหรือการฟงเสียงจากการเคาะไมวาผานเกณฑหรือไม
(ฐานันดรศักด์ิ, 2541) นับไดวาเปนวิธีการท่ีไมเปนมาตรฐานซ่ึงจะสงผล ตอคุณภาพของไม
โดยตรง เชน การเกิดการแตก บิด โคง โกงหรืองอของช้ินไมหลังการอบ นอกจากน้ียังอาจ
สงผลกระทบตอสีของช้ินไมท่ีโดยท่ัวไปตองการใหไดสีขาวนวล เพื่อใหไดคุณภาพไมท่ีดีในระยะ
เวลาท่ีกําหนด (Theppay and Prasertsan, 2002)  การศึกษาเพื่อกําหนดตารางการอบไม
เพื่อควบคุมอัตราการคายตัวของนํ้าในช้ินไมจึงยังคงเปนส่ิงจําเปนตออุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
ไมยางพาราเปนอยางย่ิง อีกท้ังในสวนของวิธีการวัดคาความช้ืนไมโดยตองทําการเปดเตา
เพื่อนําไมออกมาตรวจสอบความช้ืน สงผลใหเกิดการสูญเสียพลังงานความรอน นับเปนอีก
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สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหระยะเวลาในการอบนานขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายท้ังดานแรงงานและเวลา
นอกจากน้ียังสงผลใหจํานวนรอบในการใชเตาลดลง

กระบวนการอบไมยางพาราสวนใหญในโรงงานแปรรูปไมยางพารามักจะมีตารางการ
อบท่ีแตกตางกันขึ้นกับประสบการณของผูควบคุมเปนหลัก  การศึกษาและวิเคราะหตารางการ
อบท่ีใชในปจจุบันจึงเปนส่ิงจําเปน สําหรับโรงงานแปรรูปไมยางพาราท่ีใชเปนโรงงาน กรณีศึกษา
ใชเตาอบขนาด 6 x 6 x 7 เมตร3 ใหพลังงานความรอนดวยไอนํ้าจากหมอไอนํ้า (Boiler)
โดยแหลงกําเนิดพลังงานจะไดจากวัตถุดิบท่ีปอนเขาเตาเผาไหม 2 สวนคือ จากไมท่ีเหลือจาก
การแปรรูปหรือปกไมและขี้เล่ือยจากกระบวนการแปรรูปเพื่อทําการอบไมยางพารา (เกรด AB)
ซ่ึงผานการอัดนํ้ายามาแลว 3 ขนาด คือไมขนาด 1 x 1 x 47.24 น้ิว3 (หนา x กวาง x ยาว)
หรือเรียกตามความหนาของไมขนาด 1 น้ิว 1.5 น้ิว และ 2 น้ิวตามลําดับ เก็บบันทึกขอมูล
ซ่ึงครอบคลุมปจจัยพื้นฐานในการอบคือ ความช้ืนของไม อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธและการ
หมุนเวียนอากาศภายในเตาอบ

สําหรับการวัดความช้ืนของไมซ่ึงจากเดิมจะทําการตรวจสอบกอนนําไมออกจากเตา 1-2
วัน (ฐานันดร ศักด์ิ , 2541) ทําให ไมสามารถทราบขอมูลความช้ืนของไมตลอดการอบได
เน่ืองจากไมตองการเปดและปดเตาบอยๆ ในการดึงช้ินไมตัวอยางออกมาทําการวัด เพราะ
นอกจากจะเสียเวลาและแรงงานแลวยังสูญเสียพลังงานความรอนไปดวย นอกจากน้ีจํานวน
ช้ินตัวอยางก็ไมครอบคลุมท่ัวท้ังเตาเน่ืองจากสามารถดึงเอาตัวอยางไมไดจากบริเวณใกลกับ
ประตูเทาน้ัน ดังน้ันจึงทําการปรับปรุงวิธีการบันทึกคาความช้ืนโดยใชสายไฟตอกบนช้ินไม
ตัวอยางโดยมีการกระจายตัวอยางไมใหครอบคลุมท่ัวท้ังเตาอบแลวทําการลากสายออกมา
หนาเตาอบ เม่ือตองการวัดคาความช้ืนก็เพียงใชเครื่องมือวัดมาทําการวัดคาและบันทึกคาได
โดยไมตองเปด-ปดเตา (รูปท่ี 1) ทําใหสามารถบันทึกคาความช้ืนไดต้ังแตเริ่มตนอบ ท้ังน้ีได
ทําการตรวจสอบวิธีการวัดแลวพบวาคาความช้ืนท่ี วัดโดยตรงลงบนเน้ือไมและการวัดผาน
สายไฟใหคาท่ีไมแตกตางกัน  ผลการเก็บขอมูลการอบท่ีใชในปจจุบันถูกนํามาวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงตารางการอบตามแตขนาดของไม   ทําการทดลองตามตารางการอบท่ีปรับปรุง
ตรวจสอบสภาพไมหลังการอบพรอมท้ั งเปรียบเทียบผลท่ี ได ท้ั งจากการอบกอนและหลัง
ปรับปรุงเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงตารางการอบไมเพื่อลดเวลาในการอบและคงคุณภาพ

รูปที่ 1  กอนและหลังปรับปรุงวิธีการวัดความชื้นไมยางพารา
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ของไมไมเกินคาท่ียอมรับในอุตสาหกรรมซ่ึงจะชวยลดพลังงานในการอบไมและจะชวยลดตนทุน
การผลิต (Chandrachai et al., 2001)

ผลการศึกษาวิธีการอบไมยางพาราในโรงงานกรณีศึกษา พบวาใชเวลาในการอบไมนอย
กวา 9 วัน (216 ชม.) 12 วัน (288 ชม.) และ 14 วัน (336 ชม.) สําหรับไมขนาด 1 น้ิว 1.5 น้ิว
และ 2 น้ิวตามลําดับ โดยมีตัวอยางตารางการอบไมขนาด 1 น้ิวแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงเริ่มตน
การอบท่ีอุณหภูมิ 70oC โดยไมมีการพนไอนํ้าตลอดระยะเวลาในการอบ สําหรับในวันท่ีสอง
ของการอบจะเริ่มมีการเปดปลองระบาย (Damper) เปนระยะเวลา 3 นาที และปดอีก 6 นาที
ทําสลับกันอยางตอเน่ืองจนไดไมท่ีมีความช้ืนตามท่ีกําหนด ขณะท่ีมีการเปดพัดลมใหหมุนกลับ
ทิศทางทุกๆ 3 ช่ัวโมงท่ีความเร็วลมเฉล่ียท่ัวหอง 3-5 เมตร/วินาที เม่ืออบไมไปถึงวันท่ี 8 จึง
นําไมออกมาตรวจสอบคาความช้ืน หากยังไมไดจะทําการอบตอไปตามเงื่อนไขเดิมจนกวาจะ
ไดคาความช้ืนท่ีกําหนด ผลจากการอบไมตามตารางท่ี 1 (กอนปรับปรุง) สามารถแสดงความ
ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความช้ืนภายในเตาอบและความช้ืนไมไดดังรูปท่ี 2 โดยในชวงแรก
ของการอบซ่ึงเปนการขับนํ้านอกผนังเซลลออกจากไมใชระยะเวลาประมาณ 100 ช่ัวโมง หรือ
เกือบครึ่งหน่ึงของระยะเวลาในการอบท้ังหมดเพื่อไลความช้ืนไมใหลดลงตํ่ากวา 80% (คาความ
ช้ืนไมมีคาคงท่ีท่ี 80% ในชวงแรกเปนผลมาจากขอจํากัดของเครื่องมือวัดซ่ึงวัดคาไดในชวง
ความช้ืน 5-80%) จะเห็นวาสามารถเพิ่มอัตราการถายเทนํ้าไดในระยะเริ่มแรกของการอบ
เน่ืองจากยังไมถึงจุดหมาดของไม (Fiber Saturation Point; FSP) คือท่ีคาความช้ืนไมประมาณ
25-35% (ปฤญจ, 2542) ซ่ึงเปนจุดท่ีนํ้านอกผนังเซลลออกมาหมดในขณะท่ีมีนํ้าอยูเต็มในผนัง
เซลลซ่ึงจะมีผลตอการหดตัวและพองตัวของเน้ือไมขณะท่ีนํ้านอกผนังเซลลน้ีจะมีผลตอนํ้าหนัก

ตารางที่ 1 ตารางการอบไมขนาด 1 น้ิวกอนและหลังการปรับปรุง

  กอนปรับปรุง     หลังปรับปรุง
วันท่ี อุณหภูมิ     ปลองระบาย (นาที) อุณหภูมิ    ปลองระบาย (นาที)

(oC) เปด ปด (oC) เปด ปด

1 70 0 0 70 0 0
2 70 3 6 80 6 6
3 70 3 6 80 6 6
4 70 3 6 80 6 6
5 70 3 6 80 6 6
6 70 3 6 75 6 6
7 70 3 6 75 6 6
8 70 3 6 75 6 6
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ของไม   ดังน้ันชวงความช้ืนตํ่ากวาจุดหมาดจึงเปนชวงท่ี ไมเหมาะตอการเรงการถายเท
ความช้ืนในเน้ือไมเพราะจะทําใหไมเสียหายได นอกจากน้ีในการศึกษาการอบไม Spruce ท่ี
อุณหภูมิ 100oC 150oC และ 200oC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง โดย Bekhta และ Niemz (2003)
พบวาไมท่ีผานการอบจะมีสีคลํ้าขึ้นเม่ือเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีอุณหภูมิ 200oC
ความเขมของสีไมจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาความเปนไปไดในการเรงอัตราการถายเท
ความช้ืนในเน้ือไมโดยการเพิ่ มอุณหภูมิในชวงตนของการอบไม ซ่ึ งจะสามารถเรงอัตราการ
ถายเทนํ้าออกจากไมเพิ่มขึ้นอีกไดโดยไมทําใหเกิดความเสียหายตอไม เชน เกิดการแตกหรือ
สีไมเปล่ียนไป สําหรับการอบไมขนาด 1.5 น้ิว ซ่ึงยังคงถูกจัดเปนไมขนาดบาง (ไมขนาดบาง
มีความหนานอยกวา 1.5 น้ิว) จึงมีแนวทางการอบในรูปแบบเดียวกัน สวนไมขนาด 2 น้ิว
มีตารางการอบกอนปรับปรุง (ตารางท่ี 2) พบวาตองใชเวลา 150 ช่ัวโมง และ 180 ช่ัวโมง
เพื่อใหความช้ืนไมเริ่มลดตํ่าลงกวา 80% สําหรับไมขนาด 1.5 น้ิวและ 2 น้ิว ตามลําดับ ซ่ึงเปน
ระยะเวลาเกือบครึ่งหน่ีงของระยะเวลาการอบท้ังหมดเชนเดียวกันกับไมขนาด 1 น้ิว ดังน้ัน
จึงสามารถประยุกตแนวทางเดียวกันเพื่อปรับปรุงตารางการอบสําหรับไมท้ัง 3 ขนาด

ตารางที่ 2 ตารางการอบไมขนาด 2 น้ิวกอนและหลังการปรับปรุง

กอนปรับปรุง      หลังปรับปรุง
วันที่อบ อุณหภูมิ สเปรยไอน้ํา ปลองระบาย อุณหภูมิ สเปรยไอน้ํา ปลองระบาย

(oC) (นาที) (นาที) (oC) (นาที) (นาที)
เปด ปด เปด ปด เปด ปด เปด ปด

1 65 - - 3 12 65 - - 0 0
2 65 - - 3 6 65 - - 6 6
3 65 - - 3 6 75 0.5 15 6 6
4 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
5 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
6 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
7 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
8 70 0.5 15 3 6 75 0.5 15 6 6
9 65 0.5 15 3 6 65 0.5 15 6 6
10 65 0.5 15 3 6 65 - - 6 6
11 65 0.5 15 3 6 65 - - 6 6
12 65 0.5 15 3 6 65 - - 6 6
13 65 - - 3 6 65 - - 6 6
14 65 - - 3 6 65 - - 6 6
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ผลการวิเคราะหวิธีการอบไมในปจจุบัน ทําใหไดแนวทางการปรับปรุงตารางการอบไม
โดยการเพิ่มอุณหภูมิของเตาอบใหสูงขึ้นในชวงแรกของการอบจะชวยเรงการถายเทความช้ืน
ในเน้ือไมใหเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมได สงผลใหความช้ืนภายในเตาอบมีคาสูงขึ้น จําเปนตองเพิ่ม
อัตราการระบายความช้ืนออกจากเตาอบดวยการเปด-ปดปลองระบายใหบอยขึ้น (Brown,
1965) และใหอากาศภายในเตาอบมีการหมุนเวียนอยางสมํ่าเสมอ หากอากาศรอบๆ กองไม
อยู น่ิงภายในหองอบท่ีมีพื้ นท่ี จํากัดเม่ือความช้ืนถูกระบายออกจากเน้ือไมจะสงผลใหอากาศ
ภายในเตาเกิดสภาพอิ่มตัวและไมสามารถรับความช้ืนจากเน้ือไมไดอีก ถึงแมวาจะมีอากาศ
เคล่ือนท่ีผานผิวไมอยางชาๆ แตผิวของไมก็จะยังคงแหงชาเน่ืองจากอากาศท่ีผานไปน้ันอุมนํ้า
ท่ีระเหยออกมาจากไมไวดวย (Brown, 1965) จากการตรวจสอบความเร็วลมของเตาอบท่ีใช
ในการหมุนเวียนเพื่อระบายอากาศภายในเตาใชความเร็วลมในชวง 2-6 เมตร/วินาที  จากผล
การศึกษาของ Kollmann และ Cote (1968) ไดทําการทดลองโดยใชอัตราความเร็วลมต้ังแต
1.2-11 เมตร/วินาที พบวาความเร็วของอากาศจะมีผลตออัตราแหง (Drying rate) ในระยะ
แรกท่ีนํ้าระเหยออกจากไมเทาน้ัน หลังจากน้ันอิทธิพลของความเร็วของอากาศจะลดนอยลง
ดังน้ันจึงเลือกใชความเร็วลมประมาณ 2 เมตร/วินาที เพื่อชวยใหระบบการหมุนเวียนของ
อากาศสมํ่าเสมอตลอดท่ัวท้ังเตาและทําการหมุนกลับดานทุกๆ 3 ช่ัวโมง และหยุดพัก 5 นาที
เพื่อใหพัดลมหยุดน่ิงแลวจึงหมุนกลับทิศทาง ท้ังน้ีการเลือกใชความเร็วลมท่ีตํ่าจะชวยประหยัด
พลังงานอีกดวย  ดังน้ันการอบไมขนาด 1 น้ิว และ 1.5 น้ิว ซ่ึงมีแนวทางการอบในรูปแบบ
เดียวกัน โดยแสดงตัวอยางตามตารางท่ี 1 (หลังปรับปรุง) สําหรับไมขนาด 1 น้ิว จะเริ่มทํา
การอบในวันแรกท่ีอุณหภูมิ 70oC และจะเพิ่มเปน 80oC ในวันถัดๆ ไป พรอมเพิ่มระยะเวลา
การเปดปลองระบายใหนานขึ้นอีก 3 นาที จากน้ันจึงลดอุณหภูมิลงเหลือ 75oC จนกวาไมจะได
คาความช้ืนท่ีตองการ   สวนการอบไมขนาด 2 น้ิวซ่ึงจัดเปนไมหนาตามตารางท่ี 2 (หลัง

รูปที่ 2 ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความชื้นภายในเตาอบและความชื้นไมขนาด 1 นิ้ว
กอนการปรับปรุง
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ปรับปรุง) ตองใหการระบายความช้ืนชาลงกวาไมบางเน่ืองจากเม่ือทําการอบซ่ึงจะเกิดการ
ดึงนํ้าออกจากเน้ือไม ทําใหผิวนอกของไมแหงและเกิดการคงรูปในขณะท่ีผิวช้ันในยังไมแหง
ส งผลให เกิดการหดตัวไม เท ากันและเกิ ดแรงเค นในเน้ื อไม ขึ้ น เรี ยกว า การแข็ งนอก
(Casehardening) (ปฤญจ, 2542) นอกจากน้ีบริเวณผิวหนาของไมยังเกิดการปดกั้นการระบาย
ของนํ้าในผนังเซลลทําใหไมสามารถอบไมใหไดคาความช้ืนท่ีตองการ

ดังน้ันในการอบไมแบบหนาจําเปนตองมีการใชไอนํ้าพนเพื่อทําใหบริเวณผิวหนาของไม
มีอัตราการแหงไปพรอมกันกับภายในเน้ือไม   และในชวงปลายของการอบไม จะตองปรับ
อุณหภูมิใหตํ่าลง ไมเรงใหไมถายเทนํ้าออกมาเร็วเกินไปเพราะจะสงผลใหไมเกิดความเครียด
ขึ้นทําใหเกิดการบิดเบี้ยวและระเบิดภายในได สําหรับไมบางไมจําเปนตองทําการพนในระหวาง
การอบ จะเห็นไดวาตารางอบไมขนาด 1 น้ิว และ 1.5 น้ิว หลังปรับปรุงจะใชอุณหภูมิในชวง
5-6 วันแรก สูงกวาตารางกอนการปรับปรุงประมาณ 10oC แตในกรณีไม 2 น้ิว อุณหภูมิจะ
เพิ่มขึ้นเพียง 5oC เพื่อรักษาความสมดุลความช้ืนของไม และจะถูกลดลงอีก 10oC ในชวง
สุดทายของการอบ โดยจะทําการอบอยางตอเน่ืองจนกระท่ังไมไดความช้ืนตามท่ีกําหนด

จากการทดลองอบไมตามตารางท่ี 1 และ 2 (หลังปรับปรุง) สามารถแสดงการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิภายในเตาอบของไมขนาด 1 น้ิว เพื่อยืนยันความถูกตองของการต้ังคาอุณหภูมิ
และความสามารถในการใหความรอนของเตาอบดังแสดงในรูปท่ี 3 จะเห็นวาการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิมีความสอดคลองกับชวงอุณหภูมิท่ีกําหนดไวในตาราง  น่ันคือ  อุณหภูมิของไมขนาด
1 น้ิว จะสูงขึ้นถึง 70oC ในวันแรกของการอบ และจะเพิ่มเปน 80oC และรักษาระดับอุณหภูมิ
ไวในชวงวันท่ี 2 ถึง 5 สวนวันท่ีเหลือจะลดอุณหภูมิลงเหลือ 75oC จนกวาไมจะไดคาความช้ืน
ท่ีตองการ สําหรับความสัมพันธของเปอรเซ็นตความช้ืนไม ท่ีลดลงกับระยะเวลาแสดงไดดัง
รูปท่ี 4 โดยความช้ืนของไมขนาด 1 น้ิวหลังการปรับปรุงจะลดลงอยางรวดเร็วในชวงระยะ
ส่ีวันแรก และจะมีอัตราการคายความช้ืนลดนอยลงจนกระท่ังไดคาความช้ืนไมท่ี 8% โดยใช
เวลา 172 ชม. ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Yamsangsung และ Sattho (2008) และ

รูปที่ 3  แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตาอบตามตารางการอบหลังปรับปรุง
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Yamsangsung และ Buaphud (2006) ท่ีทําการอบไมยางพาราดวยไอนํ้าย่ิงยวด โดยมี
ลักษณะการลดลงของความช้ืนในรูปแบบเดียวกันขณะท่ีกอนการปรับปรุงตารางอบจะใชเวลา
224 ชม. ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาในการอบไดถึง 23% ในขณะท่ีไมเสียท่ีเกิดขึ้นกอนและ
หลังการปรับปรุงมีคา 1.7% และ 0.7% ตามลําดับ ซ่ึงจะนับรวมไมเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ
อบเทาน้ัน เชน การโกง โคง บิด หอหรือปลายไมแตก  แตจะไมนับรวมความเสียหายจาก
เช้ือรา การตกขนาดหรือการมีตาดําบนผิวไม เปนตน  ท้ังน้ีชวงการยอมรับการเกิดไมเสียใน
อุตสาหกรรมไม เกิน 2% ซ่ึงผลการทดลองยังคงรักษาคุณภาพไมใหอยู ในชวงท่ียอมรับได
สําหรับไมขนาด 1.5 น้ิวและ 2 น้ิวสามารถลดระยะเวลาในการอบลงได 21.8% และ 15.6%
ตามลําดับ ในขณะท่ีมีอัตราการลดลงของไมเสียจาก 1.9% เหลือ 1.2% สําหรับไมขนาด 1.5
น้ิว และลดลงจาก 2.0% เหลือ 1.4% สําหรับไมขนาด 2 น้ิว (ตารางท่ี 3) สําหรับความเสียหาย
ของไมเสียโดยสวนใหญเกิดบริเวณปลายไม เน่ืองจากการกระทบกันเองระหวางทอนไมและ
การขนยายขึ้นลงจากรถบรรทุกซ่ึงอาจเกิดการกระแทกกับพื้นทําใหเกิดรอยราว นําไปสูการ
แตกไดงายขึ้นเม่ือมีการคายความช้ืนเน่ืองมาจากกระบวนการอบหรืออาจเกิดการแตกเน่ือง

รูปที่ 4  ผลการเปรียบเทียบคาความชื้นไมกอนและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบผลการอบกอนและหลังการปรับปรุง

          ระยะเวลาในการอบ (ชม.)        ไมเสีย (รอยละ)
ขนาดไม (น้ิว)

กอนปรับปรุง หลังปรบัปรงุ ลดลง (รอยละ) กอนปรับปรุง หลังปรบัปรงุ

1 224 172 23.2 1.7 0.7
1.5 284 222 21.8 1.9 1.2
2 347 293 15.6 2.0 1.4
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มาจากไมมีไส นอกจากน้ี ยังเกิดการบิด โคง โกง งอของไม โดยอาจมีสาเหตุมาจากการ
วางไมระแนงซ่ึงทําหนาท่ี ค่ันระหวางช้ันไมไมเปนแนวเดียวกัน หรือการท่ี ไมระแนงมีขนาด
ไมเทากันก็อาจเปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหไมท่ีผานการอบเกิดการโกงงอได

ผลการศึกษาและการปรับปรุงกระบวนการอบไมยางพารา พบวา สามารถลดระยะ
เวลาการอบไมได 52 ถึง 62 ช่ัวโมง ขึ้นกับขนาดไมเพื่อใหความช้ืนไมลดลงเหลือไมเกิน 8%
โดยไมขนาด 1 น้ิว มีระยะเวลาการอบลดลงสูงสุดถึง 23.2% จะใชอุณหภูมิในการอบอยูในชวง
70-80oC เชนเดียวกันกับไมขนาด 1.5 น้ิว โดยไมมีการพนไอนํ้าท้ังสองขนาด  สวนไมขนาด
2 น้ิว ใชอุณหภูมิอยูระหวาง 65-75oC และตองมีการพนไอนํ้าในระหวางการอบเพื่อลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  นอกจากน้ียังมีการเปดปดปลองระบายซ่ึงจะปดตลอดในชวงวันแรก
และเปดในวันท่ีสอง โดยจะเปด-ปดสลับกันทุกๆ 6 นาที และมีการปรับเปล่ียนทิศทางของพัดลม
ทุกๆ 3 ช่ัวโมง ในสวนคุณภาพของไมหลังการอบยังอยูในระดับยอมรับได ผลการศึกษาชวย
ทําใหอุตสาหกรรมไมยางพาราสามารถนําไปในโรงงาน ซ่ึงจะชวยทําใหสามารถลดตนทุน
ในการผลิตเน่ืองจากระยะเวลาในการอบลดลง  อีกท้ังยังทําใหสามารถทําใหอัตราการใช
เตาอบเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย อยางไรก็ตาม การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบไมนอกจากจะปรับปรุง
จากแผนการอบไมแลวยังสามารถทําไดโดยใชเทคนิคอื่นๆ เชน การอบไมดวยลมรอน หรือ
การใชคล่ืนความรอนจากไมโครเวฟ ซ่ึงจะเปนเทคนิคการอบไมทางเลือกไดในอนาคต

กติตกิรรมประกาศ
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การทดสอบสังกะสีภาคสนามทางการเกษตร เชน ในนํ้ายางพารา ในดิน และในปุย
เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและสงผลกระทบโดยตรงตอภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
เกษตร ตัวอยางในภาคอุตสาหกรรม เชน การผลิตจุกนมยางในกระบวนการผลิตจะเติมตัว
กระตุนซิงคออกไซด (ZnO) ในนํ้ายางคอมปาวด โดยนํ้ายางคอมปาวดกอนเขากระบวนการ
ผลิตตองมีปริมาณสังกะสีไมเกิน 10 ppm เน่ืองจากหากมีมากกวา 10 ppm นํ้ายางจะหนืด
เกินไป  และจะเกิดครีมแข็งขณะใหความรอนในกระบวนการขึ้นรูป  สงผลใหผลิตภัณฑไมได
มาตรฐาน ในบางกรณีตองยกเลิกการผลิต ขณะท่ีในภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นท่ีเพาะปลูก
พืชท่ีไวตอภาวะขาดธาตุสังกะสี เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ถั่ว ชา กาแฟ เปนตน หากพืช
ไดรับสังกะสีในปริมาณท่ีไมเพียงพอจะทําใหระบบชีวเคมีถูกทําลาย สงผลใหเติบโตไดไมสมบูรณ
ผลผลิตตํ่า  คุณภาพไมดี  เปนโรคไดงาย  ในกรณีรุนแรงจะแคระแกร็น  ดังน้ันการทดสอบ
สังกะสีในดินภาคสนามจึงมีความสําคัญ และจําเปนตองทําอยางตอเน่ืองเพื่ อใหเกษตรกร
สามารถติดตามสภาวะของธาตุสังกะสีในดิน  ในกรณีท่ีดินขาดธาตุสังกะสี เกษตรกรจะใชปุย
ท่ีมีสวนผสมของธาตุสังกะสีหรือปุยสังกะสี (ซิงกซัลเฟต) และเน่ืองจากราคาปุยมีการปรับตัว
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สูงขึ้นทําใหมีการผลิตและการจําหนายปุยปลอมเพิ่มขึ้น  (ปุยปลอม คือ ปุยท่ีมีปริมาณธาตุ
อาหารพืชไมถึง 90% ของปริมาณท่ีระบุไวบนฉลากสินคา [วิเชียร]) ดังน้ันการทดสอบสังกะสี
ในปุยจึงมีความสําคัญตอเกษตรกรเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือ และตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
เกี่ยวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพื่อใชในการเฝาระวัง และจับกุมผูกระทําผิด

ดังน้ันคณะผู วิจัยจึงสนใจท่ี จะประดิษฐ ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามดานการเกษตร
ท่ีใชงานงายท้ังในและนอกสถานท่ี สะดวกในการพกพา ไดผลรวดเร็ว ใชสารเคมีนอย ราคาถูก
ลดการนําเขาจากตางประเทศ และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพท่ีระดับความเขมขนตางๆ
ไดตามความตองการ ไมวาจะเปนการทดสอบสังกะสีในนํ้ายางพารา ในดิน และในปุย  และ
เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพการใชงานชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามท่ีประดิษฐขึ้น ผูวิจัย
ไดทดสอบชุดทดสอบดังกลาวในตัวอยางนํ้ายางพารา ดิน และปุย และเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบท่ีไดกับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟรี่ คัฟเปลพลาสมาออพติคัลอีมิสช่ันสเปคโตรโฟโต-
มิเตอร (Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)

วิธีการ
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามท่ีประดิษฐขึ้นมี 2 ชุด ไดแก ชุดทดสอบสังกะสีในนํ้ายาง

พารา (วรากร และคณะ, 2555; วรากร และคณะ, 2556) และชุดทดสอบสังกะสีในดินและ
ในปุย (วรากร, 2550) โดยท้ัง 2 ชุดมีวิธีการทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมตัวอยาง
และขั้นการทดสอบสังกะสี

1. ชุดทดสอบสังกะสีในนํ้ายางพารา
ชุดทดสอบสังกะสีในนํ้ายางพารา (รูปท่ี 1) ประกอบดวย
- สารละลาย Zn-ก
- สารละลาย Zn-ข
- สาร Zn-ค
- สารละลาย Zn-ง
- กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 3 และ 10 มล.
- หลอดทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ 15 มล.
- คูมือ

วิธีการทดสอบ (รูปท่ี 2)
ขั้นตอนท่ี 1  การเตรียมตัวอยาง
1.1 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 2.8 มล. ใสในนํ้ายางตัวอยาง

0.2 มล. แลวเขยา ในขั้นน้ีเปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกจากนํ้ายางโดยการตกตะกอน
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1.2 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 7 มล. เติมลงในสารละลาย
ในขอ 1.1 แลวเขยา ในขั้นน้ีเปนการแยกอนุภาคยางออกจากนํ้ายางโดยอนุภาคยางจะจับตัว
เปนกอนยางและแยกออกจากสารละลาย

1.3 ฉีกซองสาร Zn-ค และเทลงในสารละลายในขอ 1.2 แลวเขยา ในขั้นน้ีเปนการ
กําจัดไอออนโลหะชนิดอื่นออกโดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเปนโลหะ

รูปที่ 1  แสดงชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

รูปที่ 2  แสดงวิธีการทดสอบชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา



 108 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

ขั้นตอนท่ี 2  การทดสอบ
2.1 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ง ปริมาตร 0.8 มล. ใสในหลอดทดสอบ
2.2 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1 ปริมาตร 0.2 มล. ใสใน

สารละลายขอ 2.1 เขยาอยางแรงดวยมือ 5 วินาที
2.3 ประเมินผลการทดสอบโดยการสังเกตการเปล่ียนแปลงสีของสารละลายโดย

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคานอยกวาคาท่ีตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟา

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคาเทากับคาท่ีตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟาอมมวง

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคามากกวาคาท่ีตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีมวงแดง

2. ชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย
ชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย (รูปท่ี 3) ประกอบดวย
- สารละลาย Zn-ก
- สารละลาย Zn-ข
- สาร Zn-ค
- สารละลาย Zn-ง
- กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 และ 5 มล.
- หลอดทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ 15 มล.
- คูมือ

รูปที่ 3  แสดงชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย
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วิธีการทดสอบ (รูปท่ี 4)
ขั้นตอนท่ี 1  การเตรียมตัวอยาง
1.1 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 5 มล. ใสในดินตัวอยาง 1 กรัม

หรือในปุยนํ้า 1 มล. แลวเขยา ในขั้นน้ีเปนการสกัดสังกะสีออกมาจากตัวอยางดิน หรือตัวอยาง
ปุยโดยใชสารละลายกรด

1.2 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 4.5 มล. ใสในหลอดทดสอบ
1.3 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายขอ 1.1 ปริมาตร 0.5 มล. เติมลงในสารละลาย

ในขอ 1.2 แลวเขยา ในขั้นน้ีเปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกจากนํ้ายางโดยการตกตะกอน
และเปนการปรับ pH ของสารใหอยูในสภาวะเบส

1.4 ฉีกซองสาร Zn-ค และเทลงในสารละลายในขอ 1.2 เขยา ในขั้นน้ีเปนการ
กําจัดไอออนโลหะชนิดอื่นออกโดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเปนโลหะ

ขั้นตอนท่ี 2  การทดสอบ
2.1 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ง ปริมาตร 0.8 มล. ใสในหลอดทดสอบ
2.2 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1 ปริมาตร 0.2 มล. ใสใน

สารละลายขอ 2.1 แลวเขยาอยางแรงดวยมือ 5 วินาที
2.3 ประเมินผลการทดสอบโดยการสังเกตการเปล่ียนแปลงสีของสารละลายโดย

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคานอยกวาคาท่ีตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟา

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคาเทากับคาท่ีตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟาอมมวง

รูปที่ 4  แสดงวิธีการทดสอบชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย
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- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคามากกวาคาท่ีตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีมวงแดง

การนําไปใชประโยชน
ไดใชชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามท่ีประดิษฐขึ้นน้ี ทดสอบสังกะสีในนํ้ายางพารา 15

ตัวอยาง ในดิน 10 ตัวอยาง และในปุยชนิดนํ้า 3 ตัวอยาง และเปรียบเทียบผลการทดสอบท่ีได
กับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟรี่คัฟเปลพลาสมาออพติคัลอีมิสช่ันสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Induc-
tively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) ผลจากชุดทดสอบ
และจากวิธีมาตรฐาน ท้ังในตัวอยางนํ้ายางพารา ดิน และปุย พบวาใหผลไมแตกตางกัน ซ่ึง
ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบสังกะสีภาคสนามมีประโยชนอยางย่ิงตอ

- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยางพาราเพื่อนําไปใชพิจารณาแกไขหรือดําเนิน
การปรับความเขมขนของสังกะสีในนํ้ายางกอนสงเขากระบวนการผลิต

- เกษตรกรเพื่อใชในการประเมินหรือติดตามภาวะขาดธาตุสังกะสีในดินเพื่อสามารถ
แกปญหาไดทันทวงที

- เกษตรกรเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือปุย
- เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพื่อใชในการเฝาระวัง และ

จับกุมผูกระทําผิด

ประโยชนทีไ่ดรบั
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเปนชุดทดสอบท่ีผลิตขึ้นเองในประเทศไทย ราคาถูกกวา

ชุดทดสอบท่ีนําเขาจากตางประเทศ 2-5 เทา มีคูมือการใชงานท่ีเขาใจไดงาย ผูใชไมจําเปน
ตองมีความชํานาญก็สามารถใชชุดทดสอบน้ีได สามารถใชชุดทดสอบไดท้ังในและนอกสถานท่ี
พกพาไดสะดวก ใชสารเคมีนอย ใหผลการทดสอบท่ีรวดเร็วภายใน 5 วินาทีหลังจากเติมสาร
ละลายท่ีไดจากขั้นเตรียมตัวอยาง  สามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพท่ีระดับความเขมขน
ตางๆ ตามความตองการ ไมตองทํา standard calibration curve สามารถใชทดสอบสังกะสี
ในตัวอยางดานการเกษตร ไดแก การทดสอบสังกะสีในนํ้ายางพารา ในดิน และในปุย รวมท้ัง
ทดสอบสังกะสีในตัวอยางอื่นท่ีเปนสารละลาย
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เคร่ืองวัดเนื้อยางในน้ํายางพาราดวยคลื่นความถี่สูง

สากล จุลรัตน1 และ มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ2

2Ph.D.( Electrical Engineering) รองศาสตราจารย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Email: mitchai@coe.psu.ac.th, sakol.julrat@gmail.com

นํ้ายางพารา เปนผลิตภัณฑจากยางพาราท่ี มีกระบวนการแปรรูปนอยเม่ือเทียบกับ
ยางแผนดิบรมควัน  ในการซ้ือขายนํ้ายาง เกษตรกรในฐานะผูขายไดประโยชนเพราะไมตอง
เสียเวลาและแรงงานในการแปรรูปเหมือนกรณียางแผน นอกจากน้ีเกษตรกรยังไดเงินเร็วกวา
จึงไมเสียโอกาสนําเงินไปใชจายหรือลงทุน   ในสวนของผู ซ้ือนํ้ายางสด เปนผลิตภัณฑท่ี
อุตสาหกรรมยางพาราตองการเพื่อนําไปผลิตเปนนํ้ายางขนซ่ึงสามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑ
ยางพาราไดหลายอยาง  สําหรับภาครัฐเองก็ไดประโยชนเชนกัน เพราะการซ้ือขายนํ้ายางสด
จะสงเสริมความเขมแข็งท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  ดังน้ัน กลาวไดวา
ตลาดซ้ือขายนํ้ายางพาราสดเปนตลาดท่ีท้ังผู ซ้ือ ผูขายและภาครัฐตางไดประโยชนท้ังส้ิน

นอกจากน้ี ยังเช่ือกันวาตลาดซ้ือขายนํ้ายางสดเปนตลาดท่ีสามารถสงเสริมใหเกษตรกร
ใสใจตอการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เพราะราคารับซ้ือนํ้ายางขึ้นกับราคากลางและคุณภาพ
นํ้ายาง  ราคากลางเปนราคาท่ีแปรผันตามราคาท่ีตลาดยางพาราประกาศในแตละวัน ราคาน้ี
คาดเดาไดยาก ซับซอน และมีหลายปจจัยมาเกี่ยวของ  ขณะท่ี คุณภาพนํ้ายางจะวัดจาก
ปริมาณเน้ือยางแหง เกษตรกรจะไดเงินมากหรือนอยขึ้นกับคุณภาพและราคาซ้ือขายนํ้ายาง
ท่ีไดประกาศในแตละวัน

วิธีวัดคุณภาพนํ้ายางสดท่ีใชกันอยูในตลาดซ้ือขายคลายคลึงกับวิธีมาตรฐานสําหรับวัด
เน้ือยางแหงในนํ้ายาง อยางไรก็ดี วิธีมาตรฐานจะวัดเฉพาะยางแหง แตวิธีในตลาดซ้ือขาย
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นํ้ายางจะวัดท้ังยางแหงและสารอื่นๆ ท่ีปนในนํ้ายาง  นอกจากน้ี ขั้นตอนของวิธีมาตรฐานก็
แตกตางจากวิธีวัดในตลาดซ้ือขาย รวมไปถึงหองปฏิบัติการท่ีตองมีเครื่องมือช้ันสูง   วิธี
มาตรฐานน้ันมีความแมนยําและท่ัวโลกเช่ือถือ แตใชในตลาดซ้ือขายไมไดเพราะตองใชเวลา
มาก ตองการหองปฏิบัติการและเครื่องมือราคาแพง ตลอดจนคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง
ทําใหการวัดคุณภาพในตลาดซ้ื อขายนํ้ายางพาราในปจจุบันจําตองใช วิ ธีการท่ี เลียนแบบ
กระบวนการมาตรฐานและตองใชเครื่องมือท่ีอาจไมไดมาตรฐาน  ส่ิงเหลาน้ีกอใหเกิดความ
ไมม่ันใจของเกษตรกรผูขายนํ้ายางพาราอยูเสมอ ขณะเดียวกันนํ้ายางท่ีรับซ้ือ เม่ือนําไปขายตอ
ใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปนํ้ายางก็จะตองถูกตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งดวยวิธีการมาตรฐาน
โดยเหตุน้ีเอง ในตลาดซ้ือขายนํ้ายาง ผูรับซ้ือจึงจําเปนตองลดทอนคาเน้ือยางแหงท่ีวัด ทําให
เกษตรกรไมคอยตอบรับนโยบายสงเสริมซ้ือขายนํ้ายางพารา  และทําใหเกษตรกรไมพัฒนา
ท่ีจะเพิ่มคุณภาพของนํ้ายางพารามากนัก

ปจจุบัน วิธีในตลาดซ้ือขายนํ้ายางใชวิธีอบแหงดวยเตาอบไมโครเวฟโดยมีขั้นตอนดังน้ี
เริ่มจากผูทดสอบตองกวนนํ้ายางท่ีตองการวัดใหเขากัน จากน้ันจึงตักนํ้ายางสวนหน่ึงและนําไป
ช่ังพรอมบันทึกนํ้าหนัก นําตัวอยางท่ีช่ังแลวไปอบดวยเตาอบดวยไมโครเวฟจนแหง ช่ังนํ้าหนัก
ผงสารท่ีไดจากการอบบันทึกคานํ้าหนัก ขั้นตอนสุดทายคือการคํานวณสัดสวนคานํ้าหนักหลัง
และกอนอบ ท้ังน้ี  นํ้าหนักหลังอบจะถูกทําการปรับลดเพราะวิธีวัดแบบน้ีจะวัดท้ังยางแหง
และสารอื่นท่ีปนมากับนํ้ายาง สารอื่นๆ ท่ีเจือปนน้ีอาจเปนแอมโมเนีย (หรือท่ีเกษตรกรมัก
เรียกวาแอมนํ้า) รวมถึงสารแปลกปลอมอื่นๆ เชน ดิน ทราย แปง เปนตน  สัดสวนนํ้าหนัก
หลังอบและกอนอบจะคิดเปนเปอรเซ็นตเพื่อบอกถึงคุณภาพนํ้ายางน้ัน

หากแยกนํ้ายางท่ีกรีดจากตนยางพาราจะพบสวนของนํ้า แรธาตุ และยาง นอกจากน้ี
เกษตรกรตองเติมแอมโมเนียในนํ้ายางเพื่อปองกันไมใหนํ้ายางจับตัวเปนกอน องคประกอบ 3
สวนตามธรรมชาติและแอมโมเนียตางก็มีสมบัติทางไฟฟาท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน ยาง
ธรรมชาติไมนําไฟฟา ความรูน้ีทําใหเรานํายางไปผลิตเปนปลอกหุมสายไฟฟา เม่ือเราจับสาย
ไฟฟาท่ี มีปลอกยางหุมจึงไมไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา นํ้าตามแหลงธรรมชาตินําไฟฟา
ไดเพราะมีแรธาตุท่ีนําไฟฟาไดเจือปนอยู  ตัวแรธาตุดังกลาวจะทําหนาท่ีเปนประจุไฟฟาบวก
หรือลบ แลวแตชนิดของแรธาตุและจะนําไฟฟาไดหากปอนแหลงจายไฟฟากระแสสลับความถี่ตํ่า
แตหากเปนนํ้าบริสุทธ์ิท่ีไมมีแรธาตุเจือปนจะไมนําไฟฟาไดเลยในชวงความถี่ตํ่า!!

หากใชกลองขยายนํ้าประมาณ 500 ลานเทา จะเห็นหนวยเล็กๆ ของนํ้าซ่ึงก็คือกลุม
โมเลกุลนํ้าหรือโมเลกุลเด่ียว (ดังรูปท่ี 1)  โมเลกุลนํ้าซ่ึงถือวาเปนนํ้าหนวยเล็กท่ีสุด ประกอบ
ดวยกาซไฮโดรเจน 2 ตัวและกาซออกซิเจน 1 ตัว โมเลกุลนํ้าหน่ึงโมเลกุลสามารถเกาะกลุม
กันเปนกอนโมเลกุลไดดวยแรงดึงดูดทางไฟฟาระหวางอะตอมของธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจน
เปนหลัก   โมเลกุลนํ้ามีขั้ วทางไฟฟา ขั้ วบวกเกิดจากไฮโดรเจนและขั้วลบจากออกซิเจน
โมเลกุลนํ้าเบามากจึงถูกกระตุ นดวยพลังงานจากภายนอกไดงาย พลังงานภายนอกท่ี ไป
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กระตุนอาจมาจากความรอน การเคล่ือนไหว ไฟฟา หรือคล่ืนความถี่สูง ก็ได  ดังน้ัน นํ้าซ่ึงดู
เสมือนวาหยุดน่ิง แตถาเราใชกลองขยายระดับ 500 ลานเทา เราจะเห็นกลุมโมเลกุลและ
โมเลกุลนํ้าหมุน เคล่ือนท่ี และชนกันเองตลอดเวลา อันเน่ืองจากความรอนภายนอกท่ีไปกระตุน
ปรากฏการณท่ีนาประหลาดใจคือเราสามารถควบคุมการขยับของกลุมโมเลกุลนํ้าไดดวยการ
ปอนคล่ืนความถี่สูงใหกับนํ้า

คล่ืนความถี่ สูงเปนคล่ืนท่ีมีท้ังพลังงานสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาจึงเรียกคล่ืนท่ีมี
พลังงานท้ังสองวาคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนประเภทน้ีมีอยูรอบตัวเรา เชน คล่ืนวิทยุโทรทัศน
เสาไฟฟา ดาวเทียม เตาไมโครเวฟ โทรศัพทมือถือ เปนตน พลังงานสนามไฟฟาในคล่ืนความถี่
สูงสามารถขยับโมเลกุลและกลุมโมเลกุลของนํ้าใหหมุนตามทิศสนามพลังได  เพราะกาซ
ออกซิเจนในนํ้าเปนประจุลบ สวนไฮโดรเจนเปนประจุบวก สวนสนามไฟฟาก็มีขั้วบวกและลบ
โมเลกุลและกลุมโมเลกุลนํ้าขยับเร็วมากเพียงเศษหน่ึงสวนแสนลานวินาทีหลังจากท่ีเราปอน
คล่ืนความถี่ สูง   ในทางกลับกัน โมเลกุลยางเปนโมเลกุลท่ีไมหมุนตามสนามไฟฟาจากคล่ืน
ความถี่สูง เน่ืองจากโมเลกุลยางไมมีประจุไฟฟา นอกจากน้ีโมเลกุลยางมีขนาดใหญและหนัก
กวาโมเลกุลนํ้าเกือบ 3200 เทา   ดังน้ันพลังงานสนามไฟฟาจึงขยับโมเลกุลยางยากกวา
โมเลกุลนํ้ามาก  สําหรับแรธาตุท่ีอยู ในนํ้ายางแมจะนําไฟฟาไดแตก็เฉพาะชวงความถี่ ตํ่า
ดังน้ันหากปอนพลังงานคล่ืนความถี่ ท่ี สูงมากพอใหกับนํ้ายาง พลังงานน้ันก็จะขยับโมเลกุล
และกลุมโมเลกุลของนํ้า ไมมีผลกระทบตอโมเลกุลยางและแรธาตุในนํ้ายาง

นํ้ายางมีโมเลกุลนํ้า ยาง และแรธาตุผสมกัน หากเรามองดวยตาเปลาจะเห็นเปนเน้ือ
เดียวกัน จํานวนโมเลกุลนํ้าและโมเลกุลยางมีมากกวาแรธาตุมากๆ หากตักนํ้ายางและนับ
จํานวนโมเลกุลนํ้ากับจํานวนโมเลกุลยาง คาน้ีจะสามารถบงช้ีถึงปริมาณยางในนํ้ายางน้ันได
แตเราคงทําไมไดเพราะตองใชเครื่องมือขั้นสูง ในความเปนจริง โมเลกุลยางใหญมากถาเทียบ

รูปที่ 1  ภาพจําลองโมเลกุลและกลุมโมเลกุลน้ํา
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โมเลกุลนํ้าและใหญกวาถึง 3600 เทา  ดังน้ันถาเราตรวจดูนํ้ายางผานกลองกําลังขยาย 500
ลานเทา ก็จะสังเกตพบโมเลกุลยางงายกวาโมเลกุลนํ้าเพราะโมเลกุลยางใหญกวานํ้ายางท่ีมี
เน้ือยางมาก จํานวนโมเลกุลยางยอมมาก ปริมาตรในนํ้ายางก็จะย่ิงแออัดดวยโมเลกุลยาง
ทําใหเหลือชองพื้นท่ีสําหรับโมเลกุลนํ้าท่ีจะขยับและหมุนแคบลง ตางจากกรณีนํ้ายางท่ีมีปริมาณ
ยางนอยซ่ึงพื้นท่ีใหโมเลกุลนํ้าหมุนตัวตามแรงจากพลังงานสนามไฟฟาของคล่ืนความถี่ สูงจะมี
มากกวา

หากเราปลอยคล่ืนความถี่ สูงใหกับนํ้ายาง  โมเลกุลนํ้าและกลุมโมเลกุลนํ้าจะหมุนตัว
ตามทิศของสนามพลังงานไฟฟาและหมุนควางรอบตัวเองตามความเร็วของคล่ืนสนามพลังงาน
ขณะท่ีโมเลกุลยางจะไมขยับ การหมุนของโมเลกุลและกลุมโมเลกุลนํ้าอาจชนกับโมเลกุลนํ้า
กลุมโมเลกุลนํ้าท่ีกําลังหมุน หรือโมเลกุลยางก็ได   การชนกันระหวางโมเลกุลนํ้าและยางจะ
ทําใหการหมุนชาลงจากเดิมท่ีควรจะหมุนดวยความเร็วเทากับความเร็วคล่ืนสนามพลังงาน
ย่ิงมีเน้ือยางในนํ้ายางมากขึ้นเทาใด น่ันหมายความวาจํานวนโมเลกุลยางก็ย่ิงมากตามขึ้นไปดวย
ความเร็วในการหมุนก็ย่ิงลดลงมาก  คุณลักษณะโดดเดนตามธรรมชาติน้ีเองท่ีใชเปนหลักการ
พื้นฐานในการออกแบบเครื่องมือวัดปริมาณยางแหงในนํ้ายางโดยการปอนคล่ืนความถี่สูงท่ีเปน
คล่ืนพลังงานสนามแมเหล็กไฟฟาใหกับนํ้ายางท่ีตองการวัดทดสอบหาปริมาณยาง

รูปที่ 2  ภาพเคร่ืองตนแบบ

ในรูปท่ี 2 แสดงเครื่องตนแบบวัดปริมาณยางในนํ้ายางท่ีนักวิจัยไดสรางขึ้น โดยได
ออกแบบใหใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อพกพาไดสําหรับงานภาคสนาม ภายในเครื่องตนแบบ
ประกอบดวยเครื่องสรางพลังงานคล่ืนความถี่ สูง วงจรไฟฟาท่ีตรวจจับพลังงานคล่ืนสะทอน
กลับ และสมองกลคอมพิวเตอรท่ี คํานวณและควบคุมใหแสดงผลลัพธเปนรอยละของยางใน
นํ้ายางพารา กระแสไฟฟาความถี่สูงถูกปลอยจากเครื่องสรางพลังงานคล่ืนและถูกเปล่ียนเปน
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาดวยหัววัดทองเหลือง ลักษณะสนามพลังงานไฟฟาของคล่ืนจะปลอยออก
จากแกนกลางหัววัด ทิศสนามไฟฟาจะบิดโคงเปนรูปครึ่งวงรีในนํ้ายางไปจรดส้ินสุดท่ีกรอบ
ทองเหลืองรอบหัววัด วงรัศมีน้ีปรากฏรายรอบเสมือนนํ้าพุท่ีพุงจากแกนกลางและกระจายรอบ
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ฐานนํ้าพุ วงรัศมีสนามไฟฟาน้ี มีหลายช้ัน จํานวนช้ันจะมีมากตามความเขมสนามพลังงาน
ลักษณะรัศมีการบิดโคงของสนามพลังงานไฟฟาขึ้ นกับสัดสวนนํ้าและยางในนํ้ายางท่ี วัด
พลังงานคล่ืนสะทอนกลับท่ีหัววัดจะมีขอมูลความเร็วในการเคล่ือนตัวของโมเลกุลนํ้า ซ่ึงวงจร
ตรวจจับจะดักพลังงานคล่ืนสะทอนกลับน้ี และสงคาน้ีใหสมองกลคอมพิวเตอรวิเคราะหและ
แปลผลในรูปของคารอยละยางในนํ้ายางอยางรวดเร็ว ผลลัพธพรอมอุณหภูมิขณะวัดซ่ึงวัด
จากอุปกรณวัดอุณหภูมิจะไปปรากฏบนจอผลึกเหลวใหผูตรวจวัดอานคาภายในเส้ียววินาทีและ
นําไปใชได

เครื่องตนแบบวัดนํ้ายางท่ีสรางขึ้นไดนําไปทดสอบวัดจริงกับนํ้ายางขนและนํ้ายางสด
จากสถานท่ีตางๆในสภาพอุณหภูมิต้ังแต 15–42oC ซ่ึงเปนชวงอุณหภูมิของประเทศไทยใน
สภาพอากาศปกติ ผลวัดของเครื่องในหองปฏิบัติการถูกเทียบเคียงกับวิธีมาตรฐานระดับโลก
(ISO 126:1972 Dry rubber content, DRC) และคลาดเคล่ือนเพียง 0.36% และ 0.95%
สําหรับกรณีวัดนํ้ายางขนและนํ้ายางสด  ในขณะน้ีผูวิจัยกําลังนําเครื่องดังกลาวออกภาคสนาม
ตามสหกรณตางๆ และคาดวานาจะเสร็จสมบูรณพรอมใชงานไดจริงภายในปพุทธศักราช 2556

กติตกิรรมประกาศ
งานวิจัยในบทความวิชาการน้ี  ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  (โครงการยางพาราแหงชาติ  โครงการเมธีวิจัยอาวุโส  และโครงการปริญญาเอก
กาญจนภิเษก)
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กากขี้แปงเปนของเสียจากกระบวนการของโรงงานการทํานํ้ายางขนในอุตสาหกรรม
นํ้ายางพารา มีประมาณ 1-2% โดยนํ้าหนักของนํ้ายางสดท่ีนํามาผลิต มีลักษณะเปนตะกอน
สีขาวปนเหลืองออนหรือสีนํ้าตาลคลํ้า   สวนใหญเกิดจากการเติมสารเคมี (ไดแอมโมเนียม
ไฮโดรเจนฟอสเฟต) ลงไปในนํ้ายางสดในขั้นตอนการทํานํ้ายางขน ทําใหแมกนีเซียมไอออน
ท่ีอยูในนํ้ายางเกิดตกตะกอนลงกนถังหลังท้ิงไวขามคืน  นอกจากน้ี ยังมีสารพวกแปง ฝุนไขมัน
โปรตีน สารประกอบไนโตรเจน และมีส่ิงเจือปนอื่น รวมท้ังอนุภาคยางท่ีจับตัวท่ีมีอยูในนํ้ายาง
สารเหลาน้ีจะตกตะกอนแยกตัวออกมาอยูในสวนของกนถังพักนํ้ายางกอนการปน หรืออยูใน
หมอเครื่องปนระหวางการปนนํ้ายางขน ตะกอนแข็งท่ีออกมาเรียกวา “กากขี้แปง” สวนใหญ
จะกําจัดท้ิงไปโดยการนําไปถมท่ี ถมถนน หรือเผาท้ิงไป ซ่ึงถือวาไมเหมาะสม กอใหเกิดมลพิษ
ตอส่ิงแวดลอมดวย จากการศึกษาพบวาในกากขี้แปงมีองคประกอบของธาตุอาหารท่ีสําคัญ
ของพืช คือ N, P, K  การนํากากขี้แปงจากอุตสาหกรรมนํ้ายางขนมาใชประโยชนจึงเปนไปได
ดังน้ัน จึงไดทําการแปรสภาพกากขี้แปง ดวยการนํากากขี้แปงมาผสมกับขี้ ไก ขี้ เล่ือย และ
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รําขาว รวมกับการใชจุลินทรีย EM ขยายสวน แลวสามารถนํามาใชประโยชนเปนสารปรับปรุง
ดิน เปนการเพิ่มมูลคากากขี้แปง และชวยลดปญหาขยะซ่ึงกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมได

วิธีการวิจัย
เก็บตัวอยางกากขี้แปงนํ้ายางขนจากบริเวณถังพักและถังปนนํ้ายางของโรงงานนํ้ายาง

ขนในเขตพื้นท่ีจังหวัดปตตานีและสงขลา กากนํ้าตาล กากอินทรีย พวกมูลไก ขี้ เล่ือยไมยาง
พารา และรําขาว  เก็บตัวอยางจากโรงงานอาหารสัตวและฟารมสัตวในเขตทองถิ่นภาคใต
นําหัวเช้ืออีเอ็ม (EM) จากบริษัทอี เอ็ม คิวเซ จํากัด มาขยายสวนในภาชนะปด เปนเวลา 1
สัปดาห โดยใชสัดสวน EM: กากนํ้าตาล: นํ้า = 1:1:20 โดยนํ้าหนัก แลวนํากากขี้แปง EM
ขยายสวน และกากอินทรียผสมคลุกใหเขากัน โดยแปร 5 อัตราสวน คือ กากขี้แปง : กาก
อินทรีย : EM  = 3:1:1, 3:2:1, 4:1:1, 4:2:1, 4:3:1 โดยปริมาตร ตามลําดับ  วิเคราะหปริมาณ
ธาตุอาหารตามวิธีการของ AOAC (1990) หลังการหมัก 24 วัน

นํากากขี้ แปงท่ี ทําการผสมแลว มาใช เปนสารบํารุงดินโดยการนํามาผสมกับดินท่ี มี
ปริมาณธาตุอาหารนอย โดยใหมีสัดสวนการผสมกากขี้แปงท่ีแปรสภาพตอดิน เทากับ 1:2, 1:3
และ 1:4 แลวนํามาปลูกตนทานตะวัน Heliaths annus L. สายพันธุ Sun-smile ชุดการทดลอง
ละ 10 ตน เปรียบเทียบผลการปลูกกับกลุมควบคุมท่ีใสปุยเคมี  ติดตามการเจริญเติบโตเปน
เวลา 60 วัน

ผลการวิจัย
1. กากข้ีแปงและกากอินทรีย

1.1 สมบัติทางกายภาพ
กากขี้แปงมีคา pH คอนขางเปนเบส  มีความหนาแนนอยูในชวง 1.02-1.26

กรัม/มล.  ปริมาณของแข็งท้ังหมดในกากขี้แปง ประกอบดวย ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม
สวนองคประกอบอื่น ไดแก โปรตีน และไขมัน เปนตน หลังการเผากากขี้แปงท่ีอุณหภูมิ 550+
50oC พบวา ประกอบดวยสารพวกขี้เถา คารบอนและโลหะหนักซ่ึงเปนของแข็งท่ีคงอยู สวน
ของแข็งท่ีระเหยไดซ่ึงเปนสารอินทรียอื่นท่ีเจือปนอยูจะระเหยไป สําหรับมูลไก พบวาปริมาณ
ของแข็งท่ีคงอยูมีปริมาณนอยท่ีสุด เน่ืองจากองคประกอบของมูลไกสวนใหญเปนสารอินทรีย
ท่ีระเหยได  สวนขี้เล่ือยมีของแข็งท่ีคงอยูตํ่าท่ีสุดคือ 10% และของแข็งท่ีระเหยได มีปริมาณ
สูงสุดคือ 90% เน่ืองจากขี้เล่ือยประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอน หลังการเผาไหมท่ี
อุณหภูมิสูงจะกลายเปนขี้เถา

1.2 สมบัติทางเคมี
กากขี้แปง มีธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนทางเกษตร โดยมีปริมาณไนโตรเจน

ท้ังหมด (TKN) ไมแตกตางกัน สวนใหญเปนองคประกอบของโปรตีน และ NH3 ท่ีรวมกับ Mg
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ในรูปตะกอนโลหะไอออนในนํ้ายาง  สวน K เปนองคประกอบของธาตุอาหารในดิน ซ่ึงราก
ดูดซึมมาเล้ียงลําตน มีปริมาณมากเพียงพอจึงเหลืออยูในสวนของนํ้ายาง ธาตุโพแทสเซียม
สามารถละลายนํ้าออกไป สวนท่ีเหลือซ่ึงปนอยูในกากขี้แปงหลังการหมุนเหว่ียง (Centrifuge)
จึงมีปริมาณนอย

Mg ท่ีพบในกากขี้แปงสวนใหญเปนตะกอนของ (NH4)2HPO4 มีปริมาณสูง (5-
15%) สวน Zn สวนใหญมาจากสารเคมีเก็บรักษานํ้ายางท่ีเติมลงไประหวางการเก็บรักษานํ้ายาง
ซ่ึงแหลงท่ีมานํ้ายางและกระบวนการผลิตนํ้ายางขนของแตละโรงงานจะแตกตางกัน โดย Zn
ในนํ้ายางสวนใหญเปนสารประกอบ Zn ท่ีเติมลงไปในนํ้ายาง เชน ZnO นอกจากน้ี Zn ท่ีพบ
จะเปนองคประกอบของเอนไซมหลายชนิดในเซลลพืช สําหรับไอออนของ Zn ท่ีมีอยูในนํ้ายาง
ทําใหอนุภาคยางจับตัวและแยกตัวลงสูกนภาชนะ

สําหรับธาตุอาหารในกากอินทรียผสม 3 ชนิด คือ รําขาว มูลไก และขี้เล่ือย
พบวา ธาตุอาหาร TKN และ K ในรําขาวมีปริมาณสูงประมาณ 3% โดยนํ้าหนัก รองลงมาคือ
มูลไก และขี้ เล่ือยตามลําดับ  สวน TP ในมูลไกมีปริมาณสูงกวารําขาวและขี้เล่ือยเล็กนอย
หากเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในกากขี้แปงกับกากอินทรีย พบวากากขี้แปงมีธาตุอาหาร
TKN,  TP,  Mg  และ Zn  ปริมาณสูงกวามูลไก ขี้เล่ือย และรําขาวคอนขางมาก  สวนรําขาวมี
K ปริมาณมากกวากากขี้แปงเล็กนอย   ดังน้ันการเติมมูลไก ขี้เล่ือย และรําขาว ลงในกาก
ขี้แปงหมัก จึงเปนการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารท่ีจําเปนลงไปในกากขี้แปงชวงท่ีแปรสภาพกาก
ขี้แปงโดยการหมัก

2. การแปรสภาพกากข้ีแปงโดยการหมักดวย EM
กากขี้แปงนํามาแปรสภาพโดยเลือกอัตราสวนการหมัก คือ กากขี้แปง : กากอินทรีย

ผสม : EM ขยายสวน= 3:1:1, 3:2:1, 4:1:1, 4:2:1 และ 4:3:1 มีความช้ืนอยูในชวง 50-60%
หากอัตราสวนผสมมีความช้ืนนอยกวา 50% จะสงผลใหความสามารถทํางานของจุลินทรียลดลง
หากมีความช้ืนมากกวา 60% จะมีผลใหออกซิเจนเคล่ือนท่ีเขามาในระบบไดยาก ทําใหกลาย
เปนการหมักแบบไมใชอากาศ (Das and Keener, 1997)

2.1 สมบัติทางกายภาพกอนและหลังการหมัก
กอนทําการหมัก พบวา ของแข็งท้ังหมด ความช้ืน ของแข็งท่ีระเหยได และ

ของแข็งท่ีคงอยู มีคาอยูในชวง 42.8-49.8, 50.2-57.2, 47.8-52.1 และ 43.2-54.8% โดย
นํ้าหนักแหง ตามลําดับ  หลังหมักกากขี้แปงในระบบเปดเปนเวลา 24 วัน พบวาปริมาณของแข็ง
ท้ังหมด และของแข็งท่ีระเหย มีคาลดลง ชวง 0.4-12.5 และ 19.1-43.8% สวนความช้ืนและ
ของแข็งท่ีคงอยู มีคาเพิ่มขึ้นในชวง 0.3-12.5 และ 18.9-47.7% ตามลําดับ เน่ืองจากจุลินทรีย
ยอยสลายอินทรียคารบอนท่ีมีสายโซโมเลกุลใหญใหกลายเปนคารบอนท่ีขนาดโมเลกุลเล็กลง
ซ่ึงจะสามารถระเหยไดงาย ทําใหปริมาณของแข็งท้ังหมดลดลง และของแข็งท่ีระเหยไดมีคา
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เพิ่มมากขึ้น (Bernal et al, 2009)   สวนในระบบปด ของแข็งท้ังหมด ความช้ืน ของแข็งท่ี
ระเหยได และของแข็งท่ีคงอยู มีคาเปล่ียนแปลงนอยมาก เน่ืองจากในระหวางการหมักเปนเวลา
24 วัน กระบวนการยอยสลายเกิดขึ้นนอย

2.2 ธาตุอาหารกอนและหลังการหมัก
กอนหมักกากขี้แปง ธาตุ TKN, TP และ K มีปริมาณอยูในชวง 3.26-3.36,

5.12-7.80 และ 0.27-0.47 %โดยนํ้าหนักแหง ตามลําดับ  สวนธาตุอาหารรอง Mg และ Zn
มีปริมาณอยูในชวง 3.60-3.95 และ 0.11-0.26 %โดยนํ้าหนัก

หลังจากหมักกากขี้แปงในระบบเปดเปนเวลา 24 วัน พบวา TKN, TP และ K
มีคาอยูในชวง 2.1-2.3, 7.9-11.7 และ 0.3-0.5% ตามลําดับ แสดงวา TKN มีปริมาณลดลง
28.7-32.3% เน่ืองจากสารอินทรียท่ีมีไนโตรเจนเปนองคประกอบถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย
ไนโตรเจนจะถูกเปล่ียนไปอยูในรูปแอมโมเนียมไอออน (NH4

+)  สวนธาตุ TP และ K มีคา
เพิ่มขึ้นอยูในชวง 38.3-73.9 และ 5.8-30.4% เน่ืองจากในระหวางการหมัก อินทรียวัตถุจะถูก
ยอยสลายดวยจุลินทรีย ทําใหธาตุอาหารตางๆ ท่ีจับตัวกันแนนหรือแตกตัวไดยากถูกเปล่ียน
เปนสารท่ี มีโมเลกุลเล็กลง นอกจากน้ีสารอินทรียประเภทคารบอนจะมีปริมาณลดลงดวย
โดยการลดลงของอินทรียวัตถุตรวจสอบไดจากนํ้าหนักแหงท่ีลดลง และผลจากนํ้าหนักแหงท่ี
ลดลงระหวางการหมัก ทําใหความเขมขนของธาตุตางๆ มีคาเพิ่มขึ้น  สําหรับธาตุอาหารรอง
ไดแก Mg และ Zn พบวามีปริมาณเพิ่มขึ้นอยูในชวง 4.9-9.6 และ 34.9-97.8% ตามลําดับ
ซ่ึงมีความเขมขนคอนขางสูง

การใชประโยชนกากข้ีแปง
ดินท่ีมีธาตุอาหารนอย มีคา pH 6.84+0.07 ความหนาแนน 1.12+0.01 กรัม/มล.

ปริมาณของแข็งท้ังหมด ความช้ืน ของแข็งท่ีระเหยได และของแข็งท่ีคงอยู  มี 48.3+1.6, 51.7+
1.6, 56.4+0.6 และ 43.6+0.6 % โดยนํ้าหนัก  ปริมาณธาตุอาหารตางๆ ในดินเปรียบเทียบ
กับกากขี้แปงท่ีแปรสภาพแลว พบวากากขี้แปงแปรสภาพแลวมีธาตุอาหารหลัก N, P และ K
ปริมาณสูงกวาในดินประมาณ 25 เทา 275 เทา และ 10 เทา ตามลําดับ สวนธาตุอาหารรอง
Mg และ Zn มีปริมาณสูงกวาในดินประมาณ 200 เทา  ดังน้ันจึงนํากากขี้แปงท่ีแปรสภาพ
มาใชประโยชนเปนสารบํารุงดินดวยการผสมดินกอนจึงใชทดลองปลูกตนทานตะวันตอไป

นํากากขี้แปงท่ีแปรสภาพแลวผสมกับดินอัตราสวน 1:2, 1:3 และ 1:4 โดยปริมาตร
โดยเตรียมปริมาตรรวม 2 ลิตร  นํามาปลูกตนทานตะวันพันธุ Sun-smile  โดยปลูกชุดการ
ทดลองละ 10 ตน

การเจริญเติบโตของตนทานตะวัน เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมซ่ึงปลูกโดยการใสปุยเคมี
สูตร 15-15-15 ในอัตรา 0.06 กก./พื้นท่ีปลูก 2.4 ตร.เมตร หรือ 6 กรัม/ตน โดยใสรองพื้น
กอนปลูก และหลังปลูก 30 วัน ใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 0.0375 กก. /พื้นท่ี 2.4 ตร.เมตร
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หรือ 3.75 กรัม/ตน การเจริญเติบโตของตนทานตะวันท่ีปลูก พบวากากขี้แปงแปรสภาพ สูตร
1:3:1 สัดสวนท่ีดีท่ีสุดคือ 1:3 ดังแสดงในรูปท่ี 1

เม่ือตรวจวัดความสูงของตน ขนาดลําตน (หรือเสนรอบวง) และนับจํานวนใบของตน
ทานตะวันหลัง ปลูก 60 วัน พบวา ตนทานตะวันปลูกในดินผสมกากขี้แปงแปรสภาพ (กากขี้แปง:
กากอินทรีย: EM ขยายสวน เทากับ 4:3:1) สัดสวน 1 : 3 มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด คาเฉล่ีย
ของความสูง ขนาดลําตน และจํานวนใบ เทากับ 52.8+5.3, 0.8+0.2 ซม. และ 18+1 ใบ ตาม
ลําดับ เทียบเทาตนทานตะวันท่ีปลูกโดยใสปุยเคมี มีความสูง ขนาดลําตน และจํานวนใบ เทากับ
54.5+2.2, 0.8+0.1 ซม. และ 19+1 ใบ ตามลําดับ

สรปุผลการวิจัย
กากขี้แปงนํ้ายางขนแปรสภาพ โดยการหมักสัดสวนของกากขี้แปง : กากอินทรียผสม :

EM ขยายสวน เทากับ 4:3:1 สวนโดยปริมาตรในระบบเปด เปนเวลา 24 วัน สามารถนํามา
ใชประโยชนเปนสารบํารุงดินปลูกตนทานตะวันไดผลผลิตดีไดผลดีท่ีสุด สัดสวนผสมสารบํารุง
ดินตอดินท่ีเหมาะสมเทากับ 1:3 สวนโดยปริมาตร   สามารถนําของเสียจากอุตสาหกรรม
นํ้ายางขนมาใชประโยชนได

รูปที่ 1  ตนทานตะวันปลูกในดินผสมกากขี้แปง



 124 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยแหงชาติ: ยางพารา

ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5)  โครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (Medium Projects on
Rubber ; MPR50) ท่ีใหทุนสนับสนุนการวิจัย

เอกสารอางอิง
บริษัทอี เอ็ม คิวเซ จํากัด. 2546. สืบคนจาก :http:/www.emkyusei.com. [2 สิงหาคม 2554].
AOAC. (1990). Official Methods of Analysis, 15thed., Association of Official Analyti-

cal Chemists, Washington, DC.
Bernal, M.P., Alburquerque, J.A. and Moral, R. 2009. Composting of animal manures

and chemical criteria for compost maturity assessment. A review. Bioresource
Technology. 100 : 5444-5453.

Das, K. and Keener, H.M. 1997. Moisture effect on compaction and permeability in
composts. Environmental Engineering 123 : 275–281.



ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 125

การใชประโยชนกากข้ีแปงจากอุตสาหกรรม
ผลิตน้ํายางขนเพื่อเปนวัสดุปรับปรุงดิน

ประวิทย โตวัฒนะ1, จําเปน ออนทอง2, นงนภัส สันตกิต3,
ศิราณี วงศกระจาง3, และ รุงนภา บุญทองขาว3

1 Ph.D. (Geochemistry) รองศาสตราจารย
2 Ph.D. (Agricultural Chemistry) รองศาสตราจารย  3 นักวิจัย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
E-mail: prawit.t@psu.ac.th

กากขี้แปงเปนของเสียท่ีเกิดจากโรงงานผลิตนํ้ายางขน ซ่ึงมีอยูประมาณ 77 โรงงาน
ท่ัวประเทศ โดยมีกากของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเฉล่ียประมาณ 77 ตัน/วัน ซ่ึงจัดวา
มีอยูในปริมาณมากพอสมควร  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาแนวทางในการใชกาก
ขี้แปงเปนสารปรับปรุงดินสําหรับการเพาะปลูกพืช

การศึกษาน้ีไดใชกากขี้แปงจากโรงานผลิตนํ้ายางขนขององคการสวนยาง อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช โดยการเก็บตัวอยางกากขี้แปงท่ีมีอายุ 1 วัน 1-2 ป  2-3 ป 3-4 ป และ
มากกวา 20 ป แลวนํามาวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (ธาตุอาหารพืช)  ผลการศึกษาพบวา
ธาตุอาหารพืชสวนใหญในกากขี้แปงมีปริมาณลดนอยลงตามอายุของกากขี้แปง และกากขี้แปง
อายุ 1-2 ป มีอายุเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการนํามาใชในการทดลองศึกษาและเหมาะสมสําหรับ
ใชเปนวัสดุปรับปรุงดิน เน่ืองมาจากกากขี้แปงเหลาน้ีไดยอยสลายตัวไปแลวในระดับท่ีจะไม
ปลดปลอยกาชหรือความรอนท่ีทําอันตรายตอรากพืช ประกอบกับกากขี้แปงอายุ 1-2 ป ยังคง
มีธาตุอาหารพืชอยูในปริมาณสูงใกลเคียงกับกากขี้แปงอายุ 1 วัน  ผลจากการทดลองใสกาก
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ขี้แปงในอัตราสวน 0% 0.1% 0.2% 0.3% และ 0.5% โดยนํ้าหนัก   ในดินชุดบานทอน
(ดินทรายจัดท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก พืชเศรษฐกิจไมสามารถเจริญเติบโตใหผลผลิตได
ในดินชุดน้ี )  และดินชุดอหงส (ดินรวนปนทรายท่ีนิยมใชปลูกยางพารา) แลวทําการปลูก
ขาวโพดและยางพารา พบวา ในดินชุดบานทอนและดินชุดคอหงส ขาวโพดเจริญเติบโตไดดี
ท่ีสุดเม่ือใสกากขี้แปง 0.2% โดยนํ้าหนัก ในขณะท่ีสัดสวนท่ีเหมาะสมสําหรับตนกลายางพารา
อยูประมาณ 0.1-0.2% โดยนํ้าหนัก  ในดินชุดคอหงสและดินชุดบานทอนตามลําดับ  ผลจาก
การทดลองน้ีพบวาขาวโพดแสดงอาการขาด Ca (มีปลายใบของยอดออนมวนตัว) และใบออน
ของตนยางพาราแสดงอาการขาดคลอโรฟลล (Chlorosis) อันเปนผลมาจากปริมาณ Mg
ท่ีมีอยูมากในกากขี้แปงทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารพืช (สัดสวนระหวาง Ca กับ Mg
ใหดิน)  ดังน้ันจึงมีการใสยิปซ่ัมในอัตรา 1 กรัม/ดิน 1 กก. ในการศึกษาทดลองในทุกการ
ทดลองเพื่อแกไขปญหาการขาดธาตุ Ca ในดิน

ผลจากการศึกษาหาชนิดของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมเพื่อชวยในการดูดความเค็ม พบวา
ในดินชุดบานทอนการใสกากขี้แปง 0.3% โดยนํ้าหนัก รวมกับแกลบดิบ 8% โดยนํ้าหนัก
ทําใหขาวโพดเจริญเติบโตไดดีท่ีสุดในขณะท่ีดินชุดคอหงส ขาวโพดเจริญเติบโตดีท่ีสุดเม่ือใส
กากขี้แปง 0.1% และแกลบเผา 8% โดยนํ้าหนัก  โดยเม่ือใสขุยมะพราวรวมกับกากขี้แปงใน
ดินขาวโพดจะเจริญเติบโตตํ่าท่ีสุด เน่ืองมาจากการใสขุยมะพราวไปเพิ่มความเค็มใหแกดิน

ผลการศึกษาการใชประโยชนของกากขี้ แปงสําหรับทําดินกระถางจําหนายโดยใช
ขาวโพดและแพงพวยเปนพืชทดลอง พบวา เม่ือนําแกลบดิบ 8% (โดยนํ้าหนัก) มาผสมกับดิน
ชุดคอหงสและกากขี้แปงในอัตราสวน 0.3% หรือดินชุดบานทอนในอัตราสวน 0.1% โดย
นํ้าหนัก พบวาขาวโพดเจริญเติบโตไดดีใกลเคียงกับดินกระถางท่ีมีจําหนายในทองตลาด และ
เม่ือใชแพงพวยเปนพืชทดลอง พบวาเม่ือนําแกลบดิบ 8% โดยนํ้าหนักมาผสมกับดินคอหงส
หรือดินบานทอนและกากขี้แปง 0.05% โดยนํ้าหนัก ทําใหแพงพวยเจริญเติบโตดีกวาดินกระถาง
ท่ีมีจําหนายในทองตลาด

ผลการศึกษาของกากขี้ แปงตอการปลดปลอยธาตุอาหารของดิน พบวา กากขี้ แปง
สามารถเปนแหลงของธาตุอาหารพืช (P และ N) ในดินไดโดยเฉพาะอยางย่ิง P ซ่ึงมีอยูเปน
จํานวนมากในกากขี้แปง ดังน้ันจึงสามารถใชกากขี้แปงเปนวัสดุเพิ่มปริมาณ P และ N ใหแก
ดินเพื่อปลูกพืชได

ผลของการศึกษาธาตุอาหารพืชในดินกอนและหลังปลูกขาวโพด  ในการศึกษาการใช
ประโยชนของกากขี้แปงสําหรับทําดินกระถางจําหนายพบวาดินชุดบานทอนและชุดคอหงสท่ี
ใสกากขี้แปงมีปริมาณ N ท้ังหมด และ P ท่ีเปนประโยชนสูงกวาดินท่ีไมใสกากขี้แปงท้ังกอน
และหลังปลูกขาวโพด โดยเฉพาะดินท่ีใสกากขี้แปงมีปริมาณ P ท่ีเปนประโยชนคอนขางสูง
โดยมีปริมาณ P ท่ีเปนประโยชนท่ีสูงกวาดินกระถางท่ีมีจําหนายในทองตลาดของบริษัทท่ี 1)
แตตํ่ากวาดินกระถางท่ีมีจําหนายในทองตลาดของบริษัทท่ี 2)  ในขณะท่ีปริมาณ N ท้ังหมด
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ของดินท่ีใสกากขี้แปงจะมีปริมาณตํ่ากวาดินกระถางท่ีมีจําหนายในทองตลาดของท้ังสองบริษัท
ซ่ึงแสดงวากากขี้แปงมีศักยภาพเปนแหลง P ใหแกดินและพืชไดในปริมาณมากพอสมควร
มีศักยภาพท่ีจะปลดปลอย N ใหแกดินและพืชไดบางแตไมมากนัก  ผลการทดลองน้ีกับยาง
พาราก็ไดผลในทํานองเดียวกัน  ปริมาณ K ท่ีแลกเปล่ียนไดในดินชุดบานทอนและชุดดินคอหงส
ท่ีใสกากขี้แปงกอนและหลังปลูกขาวโพดและยางพาราไมแตกตางกับดินชุดบานทอน และดิน
ชุดคอหงสท่ีไมใสกากขี้แปง  แตการใสวัสดุปลูก (ขุยมะพราวหรือแกลบเผา และแกลบดิบ)
ไดเพิ่มปริมาณ K ท่ีแลกเปล่ียนไดใหแกดิน

ผลการศึกษาของการใสกากขี้แปงตอความเขมขนของธาตุอาหาร (N, P, K, Ca, Mg
และ S)  ในขาวโพดและยางพาราก็สนับสนุนวากากขี้แปงเปนแหลง P และ Mg ท่ีสําคัญแก
ดินและพืช และมีศักยภาพในการปลดปลอย N  และ K ใหแกดินไดบางแตไมมากนัก และ
กากขี้แปงไมไดเปนแหลงให Ca และ S แกดินและพืช และมีขอควรระวังคือการใสกากขี้แปง
จะไปเพิ่มความเค็มใหแกดิน  ดังน้ันการใสกากขี้แปงตองไมใสเกินอัตราท่ีกําหนดไวในการ
ศึกษาน้ีเพราะอาจสงผลกระทบตอพืชท่ีปลูกหรือทําใหพืชท่ีปลูกตายได

ขอเสนอแนะ
การนํากากขี้แปงมาใชประโยชนดานการเพาะปลูกพืช สามารถทําไดดังน้ี
1. ทําดินกระถางสําหรับปลูกไมดอกและไมประดับไวเพ่ือจําหนาย  สามารถทําได

โดยมีสวนผสมดังน้ี
ดิน + แกลบดิบ 8% โดยนํ้าหนัก + กากขี้แปง 0.1–0.3% โดยนํ้าหนัก + ยิปซ่ัมใน

อัตรา 1 กรัม/ดิน 1 กก.
ดินท่ีใชน้ีสามารถใชดินชุดใดก็ไดยกเวนดินอินทรีย (Peat and muck soil) มาผสม

กับแกลบดิบกากขี้ แปงและยิปซัมในอัตราสวนดังกลาว ก็จะสามารถผลิตดินกระถางท่ี มี
คุณสมบัติของดินสําหรับปลูกไมดอกและไมประดับใกลเคียงกับดินกระถางท่ีจําหนายในทอง
ตลาด ตามผลการศึกษาท่ีไดดําเนินการทดลองกับดินชุดบานทอนและดินชุดคอหงส โดยการ
ปลูกขาวโพดและแพงพวย   การนํากากขี้แปงมาใชประโยชนในการทําดินกระถางสําหรับ
จําหนายน้ีก็ใชสูตรอยางงาย ใชวัตถุดิบ แกลบดิบ และยิปซ่ัมท่ีมีราคาถูกและหาไดงายใน
ทองถิ่นมาผสมกับดินชุดใดก็ได ยกเวนดินอินทรีย  นอกจากน้ีการผลิตดินกระถางจําหนายก็
ไมตองจดทะเบียนและมีการประกันคุณภาพ และตองตรวจสอบรับรองปริมาณธาตุอาหารพืช
ท่ีมีอยูในดินโดยหนวยงานตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตรไมเหมือนกับการผลิตปุยอินทรีย
จําหนาย ท่ีจะตองจดทะเบียนและมีการตรวจสอบรับรองปริมาณธาตุอาหารพืชในปุยอินทรีย
โดยหนวยงานทางราชการทําใหการใชกากขี้แปงสําหรับจําหนาย จึงมีตนทุนตํ่าและมีศักยภาพ
ท่ีจะผลิตมาจําหนาย แขงขันกับดินกระถางท่ีมีจําหนายในทองตลาดได
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2. การนํากากข้ีแปงไปใชทดแทนปุย P ในสวนยางพารา
ผลจากการศึกษาพบวากากขี้แปงมี P ท่ีเปนประโยชนตอพืชในปริมาณคอนขางสูง

และพืชทดลอง (ขาวโพด ยางพารา และแพงพวย) สามารถดูดนําไปใชประโยชนในการเจริญ
เติบโตได และเน่ืองจากปุยเคมี P ท่ีมีจําหนายในทองตลาดมีราคาสูง จึงมีความเปนไปไดทาง
เศรษฐกิจท่ีจะนํากากขี้แปงมาใชทดแทนการซ้ือปุยเคมี P มาใช คณะผูวิจัยขอนําเสนอตัวอยาง
วิธีการคํานวณเพื่อนํากากขี้แปงมาใชทดแทนปุย P ในสวนยางพารา

การคํานวณอัตราการใชกากขี้แปงเพื่อใหได P2O5 เทากับท่ีไดรับจากปุยเคมี P ใน
สวนยางพารา

ตัวอยางยางพาราอายุ 2 เดือน ปลูกในดินรวนเหนียว ตองใสปุย 20-8-20 อัตรา 70
กรัม/ตน (สถาบันวิจัยยาง)

ปุย 20-8-20  100 กรัม  มี P2O5 8  กรัม
ปุย 20-8-20  70 กรัม  มี P2O5 8 x 70/100 = 5.6 กรัม
กากขี้แปงมี Total P =  9.1% หรือ มี P2O5 9.1 x 2.29 = 20.83%
ได  P2O5  20.83 กรัม จากกากขี้แปง 100 กรัม
ได  P2O5  5.6 กรัม จากกากขี้แปง 100 x 5.6/20.83 = 26.88 กรัม
หากปลูกยางแบบ 2.5 x 8 เมตร จะมีตนยาง 80 ตน/ไร  ดังน้ันใชกากขี้แปง 26.88

x 80 = 2150.4 กรัม  รวมกับปุยท่ีใหไนโตรเจนและโพแทสเซียม
คาเฉล่ียของความหนาแนนรวม (Bulk density) ของดิน 1.4 กรัม/ลบ.ซม. กําหนด

ดินลึก 15 ซม.
จะใหดินหนัก 336,000 กก./ไร
อาจจะประมาณไดวา ใสกากขี้แปง = 2.15x100/ 336000

= 0.00063% by wt
คาท่ีไดตํ่ากวาอัตราท่ีเหมาะสมท่ีไดจากผลการศึกษาน้ีท่ีทําในกระถางคือ 0.1-0.2%

โดยนํ้าหนัก  หรือเฉล่ีย 0.15% โดยนํ้าหนัก  อยางไรก็ตาม สภาพในกระถางและในแปลง
ตางกันมาก ในแปลงใสปุยบริเวณทรงพุม และไมไดคลุกเคลากับดินจนถึงความลึก 15 ซม.

ดังน้ัน ถานําคาอัตรากากขี้แปงท่ีใสทดแทนปุย P คํานวณบนพื้นฐานอัตราปุยของ
สถาบันวิจัยยาง ซ่ึงมีคา 0.00063% กับอัตราการใสกากขี้แปงท่ีเหมาะสมท่ีไดจากผลการศึกษา

ในกระถางมาคํานวณคาเฉล่ียได = 0.00063 0.15

2
% โดยนํ้าหนัก

= 0.075% by wt

เพราะฉะน้ัน อัตราการใสกากขี้แปงเฉล่ีย = 
2150 0.075

255, 952
0.00063

x
 กรัม/ไร (80 ตน/ไร)

=  3,200 กรัม/ตน
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เน่ืองมาจากกากขี้แปงมีปริมาณ N และ K ในปริมาณไมมากนัก การใสกากขี้แปง
อาจทําใหตนยางพาราขาด N และ K ดวย  ดังน้ันจึงจําเปนตองใสปุย N (Urea) และปุย K
(KCl) รวมดวย

อัตราปุยท่ีแนะนําสําหรับตนยางพาราอายุ 2 เดือน ปลูกในดินรวนเหนียวตองใสปุย
20-8-20 อัตรา 70 กรัม/ตน (80 ตน/ไร) (สถาบันวิจัยยาง)

ปุย 20-8-20   100 กรัม  มี  N 20  กรัม

ปุย 20-8-20   70 กรัม  มี N 14
100

20 70x  กรัม

N  46  กรัม  มาจากปุย Urea 100  กรัม

N  14  กรัม  มาจากปุย Urea  30
46

100 14x  กรัม

เพราะฉะน้ัน  ตองใสปุย Urea 30 กรัม/ตน
ปุย 20-8-20  100 กรัม  มี  K2O 20  กรัม

ปุย 20-8-20  70 กรัม มี K2O 14
100

20 70x  กรัม

K2O  60  กรัม  มาจากปุย KCl 100  กรัม

K2O  14  กรัม  มาจากปุย KCl  23
60

100 14x  กรัม

เพราะฉะน้ัน  ตองใสปุย KCl 23 กรัม/ตน

ผลจากการศึกษาในโครงการน้ีจําเปนตองใสยิปซัม (CaSO4.2H2O) ในอัตราสวน 1 กรัม/
ดิน 1 กก. หรือ 0.1% โดยนํ้าหนัก เม่ือมีการใสกากขี้แปง 0.15% โดยนํ้าหนัก เพื่อแกไขปญหา
การขาด Ca ในดินท่ีใสกากขี้แปงอันเน่ืองมาจากความไมสมดุลของสัดสวนของธาตุอาหาร
(Ca : Mg) อันเกิดจากการมีปริมาณ Mg สูงในกากขี้แปง

ดังน้ัน ตองมีการใสยิปซัม =  2,133
0.15

3,200 0.1x  กรัม/ตน

ดังน้ัน จากการคํานวณขางตนสรุปไดวา อัตราการใชกากขี้แปง  ปุย Urea  ปุย KCl
และยิปซัม ท่ีใชกับยางพารา มีดังน้ี

กากขี้แปงใส  = 3.2 กก./ตน
ปุย Urea  = 30 กรัม/ตน
ปุย KCl  = 23 กรัม/ตน
ยิปซัม  = 2.1 กก./ตน
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อัตราดังกลาวขางตนเปนผลท่ีไดจากการคํานวณท่ีไดจากการทดลองใสกากขี้แปงใน
กระถางเพื่ อปลูกยางพารา แตในสภาพแปลงปลูกในสวนยางพารามีความแตกตางกันมาก
ดังน้ันอัตราดังกลาวขางตนจะตองมีการทดลองใสลงในสวนยางพาราในสภาพจริง เพื่อทดสอบ
กอนโดยใสกากขี้แปงในการทดลองในแปลงจริง โดยใชอัตราการใสกากขี้แปง  ปุย N, K และ
ยิปซัม ท่ีคํานวณไดเปนหลัก แลวทําการทดลองใสในอัตราท่ีสูงกวาและตํ่ากวาท่ีคํานวณได อาทิ
อาจจะทําการทดลองใสกากขี้แปงแปลงปลูกยางพาราจริงในอัตรา ดังน้ี

ตัวอยาง  แผนการทดลองใสกากขี้แปงในแปลงสวนยางพาราในปท่ี 1

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3

กากขี้แปง 2 กก./ตน 3 กก./ตน 4 กก./ตน
ปุย Urea 30 กรัม/ตน 30 กรัม/ตน 30 กรัม/ตน
ปุย KCl 23 กรัม/ตน 23 กรัม/ตน 23 กรัม/ตน
ยิปซัม 1.3 กก./ตน 2 กก./ตน 2.7 กก./ตน

ทุกแปลงทํา 5 ซํ้า

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3

กากขี้แปง 2 กก./ตน 3 กก./ตน 4 กก./ตน
ปุย Urea 30 กรัม/ตน 30 กรัม/ตน 30 กรัม/ตน
ปุย KCl 23 กรัม/ตน 23 กรัม/ตน 23 กรัม/ตน
หินปูนฝุน(CaCO3 Powder) 0.8 กก./ตน 1.2 กก./ตน 1.5 กก./ตน

ทุกแปลงทํา 5 ซํ้า
หมายเหตุ ควรใสแกลบดิบในอัตราสวนท่ีเหมาะสมรวมดวย เพื่อแกไขปญหา

ดินแข็งและแนนทึบ

แผนการทดลองใสกากขี้แปงในแปลงสวนยางพาราในปท่ี 2

เน่ืองจากการใสปุยยูเรีย และ KCl เปนระยะเวลานาน อาจเปนผลทําใหดินมีฤทธ์ิเปน
กรดและดินมีความแนนทึบและแข็ง  ดังน้ันในปท่ี 2 ท่ีทดลองในแปลงก็ควรใสหินปูนฝุน (CaCO3

Powder) เพื่อให Ca แกดินแทนยิปซัม (CaSO4.2H2O) สมมุติวาปริมาณยิปซัมท่ีใช 2.1 กก./ตน
ปริมาณหินปูนฝุนท่ีจะใชแทนยิปซัม คํานวณไดจากสูตร ดังน้ี
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ปริมาณหินปูนท่ีใช = ปริมาณ ยิปซัม x น.น.โมเลกุลของ CaCO3

            น.น.โมเลกุลของ ยิปซัม

= 2.1x100
1.22

172
 กก./ตน

ดังน้ัน จึงควรใสหินปูนฝุนปริมาณ 1.22 กก./ตน แทนยิปซัม รวมกับแกลบดิบในปท่ี 2
ดวย  เพื่อปองกันความเปนกรดและการแข็งตัวของดิน  ซ่ึงการใสยิปซัมสลับกับการใสหินปูน
ฝุน + แกลบดิบ เม่ือทําครบ 2 รอบ (4 ป) ถาผลการทดลองไดผลดีก็สามารถนําไปเผยแพร
ใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราใชไดตอไป
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การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินสําหรับ
ปลูกตนยางพาราจากกากข้ีแปงสด

วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม1 และ สมศักด์ิ งามประดิษฐ2
1 Ph.D. (Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย หนวยวิจัยเคมีวิเคราะหและสิ่งแวดลอม

แผนกวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

2 องคการสวนยาง กรมวิชาการเกษตร ต.ชางกลาง อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช
Email: cwilai@bunga.pn.psu.ac.th

ปจจุบันการจัดการกากของเสียนํ้าท้ิงของโรงงานผลิตนํ้ายางขน  สวนใหญเปนแบบท่ี
ตองใชระยะเวลาและพื้นท่ี ซ่ึงหมายถึงตนทุนคาท่ีดินท่ีสูงและไมมีผลตอบแทนคืนกลับ ตัวอยาง
เชน การถมพื้นท่ีใกลเคียงโรงงานดวยกากขี้แปง การบําบัดนํ้าท้ิงแบบตาก หรือแบบตีอากาศ
ซ่ึงไมเพียงแตจะตองเพิ่มรายจายในการจัดซ้ือพื้นท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังสงผลเสียตอท้ังภาพลักษณ
และส่ิงแวดลอม

เพื่อศึกษาหาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการกากของเสียของโรงงานนํ้ายางขน
รวมท้ังตองเปนแนวทางท่ีสามารถใหผลตอบแทนจากการจัดการคืนกลับแกผูประกอบการและ
เกษตรกร ผูวิจัยจึงไดดําเนินการคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมบัติของกากของเสียและการ
จัดการ พบมีงานวิจัยหลายช้ินท่ีรายงานวากากของเสียจากโรงงานผลิตนํ้ายางขน หรือท่ีเรียก
วากากขี้แปง มีองคประกอบของธาตุอาหารสําหรับพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัส ผูวิจัยไดมองเห็น
แนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจในการจัดการและการใชประโยชนจากกากอินทรียของของเสียจาก
โรงงานนํ้ายางขน คือการเตรียมวัสดุปรับปรุงดิน (Soil conditioner หรือ soil amendment)
แบบเม็ดท่ีมีปริมาณธาตุอาหารสมํ่าเสมอและสะดวกตอการจัดเก็บและขนสง เพื่อใชสําหรับ
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เตรียมหลุมในการปลูกตนยางพารา โดยวัสดุปรับปรุงดินท่ีเตรียมขึ้นน้ีจะมีปริมาณธาตุอาหาร
หลักของพืช เทียบเทาหรือมากกวาการใชหินฟอสเฟตรวมกับปุยอินทรียตามท่ีกรมวิชาการ
เกษตรแนะนําในการปลูกตนยางพารา (กรมวิชาการเกษตร, 2549) โดยมุงหวังใหโรงงานผลิต
นํ้ายางขนหรือเกษตรกรใกลเคียงโรงงานเปนผูผลิต และเกษตรกรท่ีมาขายนํ้ายางสามารถซ้ือ
กลับไปใชไดเม่ือมาขายนํ้ายางท่ีโรงงานในราคาตํ่ากวาการซ้ือปุยเคมี

นอกเหนือจากปริมาณธาตุอาหารแลว  คณะผู วิจัยยังมีความสนใจในเรื่องของระดับ
ปริมาณธาตุแมกนีเซียม สารสังกะสีออกไซด (Zinc oxide, ZnO) หรือทีเอ็มทีดี (Tetramethyl
thiuram disulfide, TMTD) ซ่ึงเปนสารท่ีเกี่ยวของในกระบวนการผลิตนํ้ายางขน ท้ังน้ีเพื่อ
ตอบคําถามใหผู ท่ี เกี่ยวของคลายความกังวลใจวาจะสามารถนํากากขี้ แปงไปใชในการปลูก
ตนยางไดหรือไม

งานวิ จัยน้ี จึงมีวัตถุประสงค เพื่ อให ได สูตรและวิธีการในการเตรียมผลิตภัณฑ วัสดุ
ปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟตจากกากขี้แปงสําหรับใชทดแทนหินฟอสเฟตและปุยอินทรียหรือเคมี
ในการเตรียมหลุมปลูกตนยางพารา

1. อุปกรณและวิธีการ
1.1 สมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการและปริมาณธาตุอาหารสําหรับพืชใน

กากข้ีแปง
ได ทําการเก็บตัวอยางกากขี้ แปงจากโรงงานผลิตนํ้ายางขนในจังหวัดนครศรี -

ธรรมราช พัทลุง และปตตานี โรงงานละ 3 ครั้ง โดยทําการเก็บจากหัวปนเหว่ียงภายใน 24-48
ช่ัวโมงหลังการปนเหว่ียง ศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการ ไดแก ความเปนกรด-
ดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณความช้ืน ปริมาณของแข็งท้ังหมด ของแข็งท่ีระเหยได และเถา
และปริมาณธาตุอาหารสําหรับพืช ไดแก ปริมาณเจลดาหลไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส
ท้ังหมดและท่ีพืชนําไปใชได  ปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมดและท่ีพืชนําไปใชได  และปริมาณ
แมกนีเซียมท้ังหมด นอกจากน้ีเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับสารท่ีอาจตกคางในกากขี้แปง ยังได
ทําการศึกษาปริมาณสังกะสีท้ังหมด และปริมาณสังกะสีท่ีพืชนําไปใชประโยชนได ปริมาณ
โลหะแคดเม่ียมท้ังหมด และปริมาณสารทีเอ็มทีดีและการสลายตัวของสารทีเอ็มทีดี

1.2 การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินจากกากข้ีแปงสําหรับการปลูกตนยางพารา
หลังทราบองคประกอบทางธาตุอาหารและทางเคมีบางประการของกากขี้แปงแลว

ไดทําการคํานวณหาสวนผสมท่ี เปนวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร และทําการออกสูตรการ
เตรียมกากขี้แปงท่ีทําใหสามารถนําไปเตรียมขึ้นรูปใหอยูในรูปเม็ดได

1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยางพารา
1) ประสิทธิภาพวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยางพาราในระดับแปลงทดลอง

ทําการปลูกตนกลายางพาราสายพันธุ RRIM 600 ณ แปลงทดลองขององคการ
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สวนยาง กรมวิชาการเกษตร อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โดยมีการเตรียมหลุมขนาดกวาง
x ยาว x สูง เทากับ 0.5 x 0.5 x 0.5 เมตร   และวางแผนการปลูกตนยางแบบ CRD
(Completely randomized design) ระยะปลูก 3x7 เมตร วัสดุรองหลุม 4 ชุดการทดลอง
(Treatment) ชุดการทดลองละ 4 กลุม (Block) คือชุดการทดลอง T1 ไมมีการเติมวัสดุใดๆ
ชุดการทดลอง T2 หินฟอสเฟต หลุมละ 170 กรัม ชุดการทดลอง T3 วัสดุปรับปรุงดินสูตร
ท่ี 1 (SC1) และชุดการทดลอง T4 เปนวัสดุปรับปรุงดินสูตรท่ี 2 (SC2) โดยทําการทดลอง
ชุดละ 4 กลุมๆ ละ 10 ตน   ทําการศึกษาการเจริญเติบโตของตนยางจากอัตราการรอด
ความสูงและเสนผานศูนยกลางลําตนท่ีระดับ 10 ซม.เหนือพื้นดิน  หลังการปลูกท่ี 2 และ
8 เดือน

2) ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุ งดินในการปลูกตนยางพาราในระดับเรือน
เพาะชํา

เพื่อใหผลการศึกษาการใชกากขี้แปงเปนวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยาง
พารามีความนาเช่ือถือมากขึ้น จึงไดทําการทดลองการปลูกตนยางพาราในระดับเรือนเพาะชํา
ซํ้าอีกครั้งหน่ึง สําหรับการศึกษาน้ีไดโดยเพิ่มชุดการทดลองอีก 1 ชุดคือ การใชกากขี้แปงสด
(LS, Latex sludge) คลุกเคลากับดินท่ีใชปลูกโดยตรง  ท้ังน้ีเพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรท่ี
อยูหางไกลจากแหลงวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร

2. ผลการศกึษา
สมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการและปริมาณธาตุอาหารสําหรับพืชในกากขี้แปง

จากโรงงานผลิตนํ้ายางขนจํานวน 3 โรงงาน พบมีคาความดางอยูในชวงเดียวกันคือ อยูระหวาง
8.71–8.99 หรือเฉล่ีย 8.85±0.11   คาการนําไฟฟาอยูในชวง 4.58-7.19 เฉล่ีย 5.54±3.72
มิลลิซีเมน/ซม. ปริมาณของแข็งท้ังหมด ของแข็งท่ีระเหยได และเถามีคาอยูในชวง 61.06–
68.42  เฉล่ีย 64.56±1.26, 36.21–50.37 เฉล่ีย 44.91±2.26 และ 13.85–24.85 เฉล่ีย 19.66
±1.79 กรัม/กรัม นํ้าหนักเปยก ตามลําดับ

ปริมาณธาตุอาหารท้ังสามชนิดจากสามโรงงาน พบอยูท่ีระดับเดียวกันโดยมีคาเจลดาหล
ไนโตรเจนอยูในชวง 2.14–2.53 เฉล่ีย 2.36±0.28 กรัม/กรัม นํ้าหนักแหง รอยละของฟอสฟอรัส
ท่ีพืชนําไปใชประโยชนไดในรูป P2O5 อยูในชวง 2.32-3.91 เฉล่ีย 2.91±0.87 กรัม/กรัม นํ้าหนัก
แหง รอยละฟอสฟอรัสท้ังหมดในรูป P2O5 อยูในชวง 20.79-24.24 เฉล่ีย 22.24±1.79 กรัม/
กรัม  นํ้าหนักแหง โพแทสเซียมท่ีพืชนําไปใชไดในรูปของ K2O อยูในชวง 0.51-0.82 กรัม/กรัม
นํ้าหนักแหง หรือเฉล่ีย 0.66±0.33 กรัม/กรัม  นํ้าหนักแหง ปริมาณรอยละโพแทสเซียมท้ังหมด
ในรูป K2O อยูในชวง 1.06-1.95 เฉล่ีย 1.48±0.29 กรัม/กรัม นํ้าหนักแหง ผลจากการศึกษา
พบวากากขี้แปงสดมีปริมาณธาตุอาหารหลักท้ังสามชนิดอยูในระดับใกลเคียงกับท่ีรายงานโดย
วิภาพรรณ และคณะ (2549) และ Sathyaseelan (2006) ยกเวนปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด
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ในกากขี้แปง Sathyaseelan (2006) พบสูงถึง 6.50% สําหรับปริมาณแมกนีเซียมในรูปท่ีพืช
นําไปใชได เฉล่ียของโรงงานแตละจังหวัดอยูในระดับเดียวกัน พบอยูในชวง 0.13-0.35 กรัม/
กรัม  นํ้าหนักแหง หรือเฉล่ีย 0.24±0.16 กรัม/กรัม  นํ้าหนักแหง ในขณะท่ีมีปริมาณรอยละ
แมกนีเซียมท้ังหมดเฉล่ียของโรงงานแตละจังหวัดอยูในระดับเดียวกันเชนกันคือ อยูในชวง 4.91-
6.56 เฉล่ีย 5.95±0.84 กรัม/กรัม นํ้าหนักแหง

2.1 ปริมาณโลหะหนักและสารปนเปอนในกากข้ีแปง
ปริมาณสั งกะสี ในกากขี้ แป งจากโรงงานผลิตนํ้ายางข นจากจังหวัดนครศรี -

ธรรมราชไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับท่ีพบในกากขี้แปงจากจังหวัดพัทลุง คือพบอยู
ในชวง 0.15-0.29% และ 0.26-0.63 กรัม/กรัม นํ้าหนักแหง ตามลําดับ แตปริมาณสังกะสีใน
กากขี้แปงจากจังหวัดปตตานีมีปริมาณสูงกวาจากท้ังสองจังหวัดประมาณกวา 1 เทา (p<0.05)
ในขณะท่ีปริมาณสังกะสีท่ีพืชนําไปใชประโยชนไดหรือท่ีสามารถเขาสูเซลลพืชหรือสัตวขนาด
เล็กได ในทุกตัวอยางท่ีทําการศึกษามีนอยกวา 0.4% ของปริมาณสังกะสีท้ังหมด สําหรับ
ปริมาณแคดเมียมจากการสืบคนงานวิจัยเกี่ยวกับปุยหินฟอสเฟตในวารสารตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ พบวาในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศเดนมารกจะมีความเขมงวดในดาน
ปริมาณแคดเมียมท่ีมีอยูในปุยฟอสเฟตมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากในโลหะหนักประเภทแคดเมียมมัก
พบจับตัวอยูกับหมูฟอสเฟต คือแคดเมียม และพบปุยหินฟอสเฟตท่ีซ้ือจากรานคา มีปริมาณ
โลหะแคดเมียมสูงถึง 49.6±11.5 มล./กก. ในขณะท่ีตรวจไมพบโลหะชนิดน้ีในกากขี้แปงสด ดัง
รูปท่ี 1

รูปที่ 1  ปริมาณสังกะสีในกากขี้แปง (ซาย) และแคดเมียมในกากขี้แปงและปุยหินฟอสเฟต(ขวา)

สําหรับปริมาณสารเตตระเมธิลไทยูแรมไดซัลไฟดและการสลายตัวในกากขี้แปง
สด  ใชเทคนิคโครมาโทกราฟสมรรถนะสูงตามวิธีการของวิไลรัตน (2549)  พบระดับของ
ทีเอ็มทีดีในทุกตัวอยางท่ีทําการวิเคราะหอยู ท่ีระดับความเขมขนตํ่ากวา 0.001% กรัม/กรัม
นํ้าหนักเปยก และจากการศึกษาการสลายตัวของสารทีเอ็มทีดีในกากขี้แปงสด (รูปท่ี 2) พบ
การสลายตัวครึ่งหน่ึง หรือครึ่งชีวิต (Half life) อยูท่ีประมาณ 20 ช่ัวโมง องคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมประเทศสหรัฐอเมริกา (USEPA, 2004) ไดระบุวาสารทีเอ็มทีดีสลายตัวเร็วมาก
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โดยภายใตการสลายตัวดวยนํ้ามีคาครึ่งชีวิตเพียง 3.5 วัน และการสลายตัวของทีเอ็มทีดีใน
ดินท่ีมีการสเปรยถึงแปดครั้งในรัฐแคลิฟอรเนีย โดยแตละครั้งมีความเขมขน 10.3 lbs a.i./A
พบทีเอ็มทีดีมีคาครึ่งชีวิตท่ี 27.4 วัน ในดินรวนปนทรายท่ีมีคา pH อยูระหวาง 8.2 ถึง 9.6

รูปที่ 2  การสลายตัวของสารทีเอ็มทีดีในกากขี้แปงสด

2.2 การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟตจากกากข้ีแปงสําหรับการปลูกตนยาง
พารา

1) การออกสูตรและการเตรียมวัสดุปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟต
เพื่อเปนการเพิ่มธาตุอาหารประเภทไนโตรเจนจึงไดมีการผสมดวยกากของแข็ง

จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากธรรมชาติ และใชวัสดุเศษเหลือเปนวัสดุเจือจางธาตุอาหารและ
แรธาตุตางๆ ในกากขี้แปงในสูตรท่ี 1 (SC1) สําหรับสูตรท่ี 2 (SC2) ในกรณีท่ีเกษตรกรอยู
หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากธรรมชาติ อาจทําใหราคาวัสดุปรับปรุงดินสูงขึ้น
ทําการผสมและขึ้นรูปเปนเม็ดดวยอุปกรณท่ีใชในการเตรียมอาหารสัตว

2.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยางพารา
1) การทดสอบประสิทธิภาพวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยางพารา ในระดับ

แปลงทดลอง
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนยาง จํานวน 2 ครั้ง กอนตนยางอายุ 3

เดือน พบอัตราการรอดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอยูในชวง 98-100 ในชุดของ
ตนยางท่ีปลูกทุกประเภท

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนยางจากสวนตางของความสูง (Height,
cm) ของตนยางท่ีระหวางอายุ 2 และ 8 เดือน พบวาแตละชุดการทดลองท่ีมีวัสดุรองหลุม
แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในดานอัตราการรอด สวนตางของความสูง
สวนตางของขนาดเสนผานศูนยกลางของลําตน โดยคาสวนตางของความสูงในชุดการทดลอง
T1, T2, T3 และ T4 เฉล่ียเทากับ 178±24, 188±23, 176±11 และ 179±10 ซม. ตามลําดับ
คาสวนตางของเสนผานศูนยกลางในชุดการทดลอง T1, T2, T3 และ T4 เฉล่ียเทากับ 1.30±
0.32, 1.25±0.28, 1.23±0.18 และ 1.16±0.20 ซม. ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 3 ใกลเคียงกับ
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ท่ี Dea และคณะ (2001) รายงานไววาตนยางอายุ 1 ปมีความสูงโดยเฉล่ียประมาณ 180 ซม.
และเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5 ซม.

ปจจัยหลักอยางหน่ึงท่ีทําใหสวนตางของความสูงและเสนผานศูนยกลางของ
ตนยาง ท้ัง 4 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองมาจาก
ปริมาณฟอสเฟตท่ีแนะนําใหใชกันในปจจุบันอาจไมเพียงพอเม่ือนํามาใชในบางพื้นท่ี ซ่ึงอาจมี
องคประกอบอื่นๆ ของดินในปริมาณท่ีสูง เชน แคตไอออนหลายๆ ชนิดท่ีจับกับฟอสเฟตไดดี
ทําใหฟอสเฟตท่ีพืชจะดึงไปใชในระดับแปลงมีระดับท่ีไมเพียงพอท่ีจะสงผลใหเห็นความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ โดย Busman และคณะ (2008) ไดเสนอวาชวงท่ีฟอสฟอรัสจะอยูในรูปท่ี
สลายตัวไดมากท่ีสุดอยูในชวงดินท่ีมีความเปนกรด-ดาง 5.5-7.0 สําหรับดินท่ีทําการศึกษามีคา
ความเปนกรด-ดางอยูท่ี 4.33-4.38

2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยางพาราใน
ระดับเรือนเพาะชํา

เพื่อทําการตรวจสอบยืนยันผลการใชวัสดุปรับปรุงดินท่ีเตรียมจากกากขี้แปง
สด และทดสอบการเพิ่มระดับความเขมขนของปริมาณธาตุอาหาร พบหลังการปลูก 5 เดือน
ตนยางยังมีอัตราการรอดท่ีสูงกวา 90% ในทุกชุดการทดลอง และมีลักษณะใบและตนท่ีสมบูรณ
ไมพบความผิดปกติใดๆ แมแตตนยางท่ีมีการเติมกากขี้แปงสดเพียงอยางเดียวในปริมาณ 2.7
กก./ตน หรือประมาณ 10% ของดินท่ีใชปลูก  อยางไรก็ตาม เม่ือทําการศึกษาสวนตางของ
ความสูงของตนยางเม่ือเริ่มปลูกและหลังปลูกเปนเวลา 5 เดือน พบทุกชุดการทดลองไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนชุดท่ีมีการใชหินฟอสเฟต มีสวนตางของความสูง
ตํ่ากวาชุดอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) หรือตํ่ากวาชุดอื่นๆ กวา 2 เทา โดยมีคาเฉล่ีย
ของท้ัง 5 ชุด คือ C, RP, SC2, 2xSC2 และ LS เปน 25±5, 9±6, 27±16, 30±13 และ 39±20
ซม. ตามลําดับ  ดังรูปท่ี 4  ซ่ึงอาจเปนผลเน่ืองมาจากสัดสวนหรือความเขมขนของปุยหิน

รูปที่ 3 สวนตางของความสูงของตนยาง (ซาย) และสวนตางของขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของตนยาง (ขวา)
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ฟอสเฟตตอดินในกระถางท่ีมีมากกวาการปลูกในระดับแปลงทดลอง และระดับความเขมขน
ของแคดเม่ียมซ่ึงปกติมีพิษตอพืชสูงกวาสังกะสีกวา 10 เทา (Hu et al., 2009)

3. วิจารณและสรปุผลการศกึษา
ผลการศึกษา พบวา วัสดุปรับปรุงดินจากกากขี้แปงท่ีใชในการปลูกตนยางพาราในระดับ

แปลงทดลอง มีอัตราการรอดของตนยางหลังปลูก 1 เดือน ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญกับชุดควบคุมคือ พบอยูในชวง 98-100% ในชุดการทดลอง รวมท้ังการเจริญเติบโต
ของตนยางโดยศึกษาจากสวนตางของความสูงและเสนผานศูนยกลางของลําตนของตนยางท่ี
ระหวางอายุ 2 และ 8 เดือน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน ซ่ึงอาจ
เปนผลเน่ืองมาจากปริมาณฟอสเฟตในรูปท่ีพืชนําไปใชไดอาจไมเพียงพอสําหรับดินบริเวณท่ี
ศึกษา ทําใหไมมีการเปล่ียนแปลงในระดับแปลงท่ีจะสงผลใหเห็นความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
แตเม่ือทําการเพิ่มปริมาณฟอสเฟตจากกากขี้แปงสดปริมาณสองเทาของท่ีแนะนําใหใชในการ
ปลูกยาง พบตนยางในระดับเรือนเพาะชํามีความสูงเพิ่มขึ้นกวาหน่ึงเทา

สําหรับปริมาณสังกะสีในกากขี้แปงพบวามีระดับอยูในชวงท่ี USEPA ยอมใหนํากาก
ตะกอนไปใชประโยชนทางการเกษตรได การติดตามการสลายตัวสารทีเอ็มทีดีในกากขี้แปง
พบมีครึ่งชีวิตท่ีประมาณ 20 ช่ัวโมง ไมสงผลใดตอตนยางซ่ึงเปนพืชยืนตน

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยแรกท่ีเสนอใหมีการใชกากขี้แปงสดในการปลูกตนยางโดยตรง
แทนการขุดกากขี้แปงท่ีกองท้ิงไวในโรงงานท่ีไมทราบอายุและการสลายตัวท่ีแนนอนมาใช

ผูสนใจเทคโนโลยีการเตรียมและวิธีการใชวัสดุปรับปรุงดิน สามารถติดตอโดยตรงไดท่ี
บริษัท ซี ไซเอนซ แอนด คอนซัลแทนต จํากัด 306 หมู 4 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
หรือท่ี cscience2008@hotmail.com

รูปที่ 4  สวนตางของความสูงของตนยางหลังปลูกในเรือนเพาะชําชุดที่สอง
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ชุดกําจัดไฮโดรเจนซลัไฟดความเขมขนสูง
ในกาซชีวภาพจากโรงงานผลิตน้ํายางขน

จันทิมา ชั่งสิริพร1 และ พฤกระยา พงศยี่หลา2

1 Ph.D (Environmental Technology) ผูชวยศาสตราจารย
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กาซชีวภาพหรือไบโอกาซ (biogas) สามารถผลิตไดจากการยอยสลายของสารอินทรีย
ในมูลสัตว ของเสียชีวมวล และนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ดวยการ
ยอยสลายของแบคทีเรียในสภาวะไรอากาศ

องคประกอบหลักของกาซชีวภาพท่ีผลิตได  คือ  กาซมีเทน (60-70%)  กาซคารบอน-
ไดออกไซด (28-38%) และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือกาซไขเนา (0.1-2.0%) เน่ืองจาก
กาซชีวภาพมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลักท่ีสามารถจุดติดไฟไดดี ทําใหมีการใชกาซชีวภาพ
เปนพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟา  ใหความรอน  และขับเคล่ือนเครื่องยนตแทน
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นํ้ามันเบนซินหรือดีเซล เปนตน นอกจากน้ันการผลิตกาซชีวภาพยังชวยแกปญหากล่ินเนาเหม็น
จากมูลสัตว ของเสีย และนํ้าเสียของโรงงาน  อีกท้ังยังชวยลดปญหาการปลอยกาซมีเทน
ซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศไดอีกดวย

1. ปญหาการผลิตกาซชวีภาพจากน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ํายางขน
นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตนํ้ายางขนสามารถใช ในการผลิตกาซ

ชีวภาพไดเปนอยางดี โดยตองมีการดูแลกระบวนการเปนพิเศษเน่ืองจากการปนเปอนของกรด
ซัลฟูริกในนํ้าเสีย   และยังสงผลใหเกิดปญหาการปนเปอนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซ
ชีวภาพท่ีความเขมขนสูงถึง 1.0-2.0% จากการยอยสลายของสารอินทรีย ท่ี มีซัลเฟอรเปน
องคประกอบดวยแบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจนในสภาวะไรอากาศ ซ่ึงนับเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน เน่ื องจากไฮโดรเจนซัลไฟด มีคุณสมบั ติเปนก าซพิษ
มีอันตรายตอสุขภาพ มีกล่ินเหม็นรบกวน และเม่ือสัมผัสกับนํ้าหรือไอนํ้าจะเปล่ียนสภาพเปน
กรดซัลฟูริก (H2SO4) ท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาการกัดกรอนตออุปกรณเครื่องจักรท่ีนํากาซ
ชีวภาพไปใชประโยชน โดยทําใหอายุการใชงานของเครื่องจักรส้ันลง ดังน้ันผูผลิตกาซชีวภาพ
จึงตองบําบัดหรือควบคุมปริมาณของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ใหลดลงกอนนําไปใชประโยชน
ซ่ึงโดยท่ัวไปเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาหรือเครื่องยนตแปลงขนาดใหญสามารถใชงานไดกับ
กาซชีวภาพท่ีความเขมขนของไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน 200 ppm

2. การวิเคราะหความเขมขน
   ไฮโดรเจนซัลไฟดดวยวิธีทางเคมี

การเก็บตัวอยางกาซชีวภาพเพื่ อการวิเคราะหความเขมขนไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซ
ชีวภาพดวยวิธีทางเคมี ดําเนินการโดยใชปมเก็บตัวอยางกาซเพื่อเก็บกาซชีวภาพ โดยกําหนด
ใหอัตราการไหลของกาซชีวภาพท่ีผานปมเก็บตัวอยางท่ี 1 ลิตร/นาที

ตัวอยางกาซชีวภาพท่ีเก็บไดถูกปอนเขาสูขวดดูดซึม (Impinger) ท่ีบรรจุดวยสารเคมี
ท่ีสามารถดักจับไฮโดรเจนซัลไฟดท่ีไหลผานไดตามเวลาท่ีกําหนด และนําไปวิเคราะหหาความ
เขมขนดวยการไตเตรทและคํานวณดวยวิธี Iodometric Method ซ่ึงสารเคมีท่ีผานการดักจัด
กาซแลวจะเปล่ียนเปนสีเหลืองของตะกอนซัลเฟอร อันจะบงบอกเบื้องตนวาในกาซชีวภาพน้ัน
มีไฮโดรเจนซัลไฟดอยูมากนอยเพียงไร วิธีการวิเคราะหความเขมขนไฮโดรเจนซัลไฟดดวยวิธี
ทางเคมีน้ีเปนวิธีการท่ีงายและราคาถูก แตตองการความละเอียดและทักษะในการวิเคราะห
เพื่อใหไดคาท่ีมีความแมนยําสูง
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3. วิธีการกําจัดไฮโดรเจนซลัไฟดในกาซชวีภาพแบบทัว่ไป
ในการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดสามารถทําไดหลายวิธี เชน ระบบกรองชีวภาพ

การแยกดวยเมมเบรน การดักจับทางเคมีดวยสารละลายดางหรือเอมีนในหอดูดซึม และระบบ
ปฏิกิริยารีดอกซ เปนตน พบวาระบบกรองชีวภาพเปนระบบท่ีมีคาใชจายในการดําเนินการตํ่า
สามารถกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ แตวิธีการน้ีเหมาะกับ
กาซชีวภาพท่ีมีการปนเปอนไฮโดรเจนซัลไฟดท่ีความเขมขนตํ่า ใชเวลานานในการเริ่มตนเดิน
ระบบ สวนระบบการใชปฏิกิริยาเคมีท่ีมีการใชระบบหอดูดซึมดังภาพ เปนการถายโอนมวล
สารของไฮโดรเจนซัลไฟดจากกาซชีวภาพไปยังสารดูดซึมเคมี ดวยการไหลสวนทางกันผาน
วัสดุตัวกลางภายในหอดูดซึมเพื่อเพิ่ มพื้นท่ีผิวสัมผัสระหวางของไหลท้ังสอง เม่ือไฮโดรเจน
ซัลไฟดละลายในสารดูดซึมจะเกิดปฏิกิริยาเคมีใหเปนสารชนิดอื่น ซ่ึงระบบน้ีใหประสิทธิภาพ
ท่ีสูงและสามารถเดินระบบไดอยางรวดเร็ว แตส้ินเปลืองคาใชจายของสารเคมีท่ีเติมเขาสูระบบ
เน่ืองจากสารเคมีถูกใชแลวหมดไป โดยเฉพาะหากมีการปนเป อนไฮโดรเจนซัลไฟดท่ีความ
เขมขนสูง ก็จะทําใหเกิดคาใชจายท่ีมากตามไปดวย

จึงมีความจําเปนในการหาระบบท่ี มีความเหมาะสม
สําหรับการทําความสะอาดกาซชีวภาพท่ีผลิตจากนํ้าเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ้ายางขน ซ่ึงมีคาใชจายตํ่าและมี
ขั้นตอนท่ีไมซับซอน จากการศึกษาพบวากระบวนการรีดอกซ
ดวยสารละลายเหล็ก เปนวิธีการท่ีสามารถทําปฏิกิริยากับ
ไฮโดรเจนซัลไฟดและทําการฟนฟูสภาพของสารเคมีไดอยาง
ตอเน่ืองดวยออกซิเจนในอากาศ ซ่ึงจะทําใหสารละลายกลับ
คืนสูสภาพเดิมท่ีพรอมจะเขาทําปฏิกิริยาไดใหม

4. การเกดิปฏกิริยิารดีอกซสําหรบักําจัดไฮโดรเจนซลัไฟด
ปฏิกิริยารีดอกซของสารละลายเหล็กในการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด ในก าซชีวภาพ

แสดงปฏิกิริยารวมดังสมการ
2H2S + O2   2Ssolid + 2H2O

สารละลายเหล็กท่ีมีความเสถียรท่ีใชในผลงานน้ีเปนชนิดไอรอนคีเลต (Iron Chelate)
ท่ีเกิดจากการรวมตัวของสารเฟอริกไออน (Ferric ion, Fe3+) ท่ีสรางคอมเพลก (complex)
กับสาร EDTA ในตัวทําละลายชนิดนํ้า ซ่ึงจะถูกนํามาใชเปนสารดูดซึมในหอดูดซึม เพื่อใหเกิด
การดักจับไฮโดรเจนซัลไฟด เกิดปฏิกิริยา และเกิดการฟนฟูสภาพดวยออกซิเจนท่ีทําใหเกิด
เปนอนุภาคของแข็งซัลเฟอร (Ssolid) ท่ีเปนผลผลิตพลอยไดเกิดขึ้นและตองกําจัดออกจากสาร
ดูดซึม
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5. กระบวนการปฏกิริยิารดีอกซกบัการทําความสะอาดกาซชวีภาพ

กระบวนการท่ีดําเนินการดวยปฏิกิริยารีดอกซ จะประกอบดวย 2 หนวยหลัก คือ
หอดูดซึมและหอฟนฟูสภาพ โดยท้ัง 2 หอจะบรรจุดวยวัสดุตัวกลางท่ีชวยเพิ่มพื้นท่ีผิวในการ
สัมผัสระหวางเฟสกาซและเฟสของเหลว โดยหอดูดซึมจะออกแบบใหมีการปอนกาซชีวภาพ
เข าด านล างและไหลสวนทางกับสารดูดซึมไอรอนคี เลตท่ี สเปรย มาจากด านบนของหอ
เม่ือสารดูดซึมทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนซัลไฟดจะเกิดเปนอนุภาคของซัลเฟอร ท่ีตองทําการ
กรองออกดวยถุงกรองผากอนปอนสารดูดซึมเขาหอฟนฟูสภาพท่ีออกแบบในลักษณะเดียวกับ
หอดูดซึม สวนของกาซชีวภาพท่ีผานการดักจับไฮโดรเจนซัลไฟดแลว จะถูกสงออกจากระบบ
ท่ีดานบนของหอดูดซึมเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

สารดูดซึมไอรอนคีเลตท่ีผานการกรองตะกอนออกแลวจะถูกปอนเขาหอฟนฟูสภาพ
ดวยการสเปรยใหไหลสวนทางกับอากาศท่ีปอนเขาทางดานลางของหอ ทําใหเกิดการฟนฟู
สภาพของสารเคมีกลับสูสภาพเดิมท่ีพรอมจะเขาทําปฏิกิริยาใหมและสงตอกลับไปยังหอดูดซึม
ตอไป กระบวนการเชนน้ีจะดําเนินไปอยางตอเน่ืองท่ีจะสามารถทําความสะอาดกาซชีวภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการเส่ือมสภาพของสารดูดซึมไอรอนคีเลตบางสวนท่ีจะตองทํา
การเติมสารใหมในทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อรักษาใหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1. ปญหาการปลอยกล่ินสูส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรมยางพารา
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ้ายางขนมีการใชแอมโมเนีย (ammonia) เปนสวนประกอบ

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตต้ังแตการรับนํ้ายางสด การปนแยกนํ้ายาง การควบคุม
ความเขมขนของแอมโมเนียในผลผลิตนํ้ายางขน และการลดความเขมขนของแอมโมเนียใน
หางนํ้ายางดวยการไลแอมโมเนียใหระเหยออกสูบรรยากาศ จากการใชแอมโมเนียในปริมาณ
มากและมีความเขมขนสูง ทําใหมีการระเหยของแอมโมเนียสูส่ิงแวดลอมตลอดเวลาและดวย
ความเขมขนสูง ซ่ึงทําใหเกิดเปนปญหากล่ินเหม็นและมลพิษทางอากาศท่ีกอใหเกิดผลเสียหาย
ในดานตางๆ ไดแก อันตรายตอสุขภาพของคน สัตว ทําลายพืช ทําใหเกิดผลเสียหายตอสภาพ
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ภูมิอากาศ และยังเปนสาเหตุหน่ึงในการเกิดปญหาภาวะโลกรอน ส่ิงเหลาน้ีเปนปญหาท่ีสําคัญ
ท่ีตองแกไขอยางเรงดวน นอกจากน้ันโรงงานอุตสาหกรรมยางแทงก็มีปญหาท่ีเกี่ยวกับการ
ปลอยกล่ินเหม็นจากเตาอบยางท่ีสวนประกอบหลักของกล่ินเหม็นรบกวนชุมชนใกลเคียงโรงงาน
คือ แอมโมเนีย กรดอะซิติก และไฮโดรเจนซัลไฟด ท่ีมีความจําเปนท่ีตองแกปญหาเชนกัน

2. ปญหาและเทคโนโลยทีัว่ไปในการบําบัดกล่ินในอากาศเสีย
กระบวนการท่ีใชในการบําบัดกล่ินของแอมโมเนียและสารระเหยท่ีปนเปอนเปนมลพิษ

จากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีมีการใชอยูท่ัวไปในปจจุบัน ไดแก ระบบควบแนนสารระเหย
ระบบพลาสมา ระบบการดูดซับดวยถานกัมมันต การดูดซึมดวยนํ้าและสารเคมีกรดหรือดาง
แลวแตชนิดของสารมลพิษในอากาศเสีย พบวา วิธีการบางชนิดท่ีใชงานอยู มีความยุงยาก
ซับซอน เปนวิธีการท่ีไมไดเกิดการทําลายสารมลพิษ แตเปนเพียงการถายโอนมวลจากอากาศ
เสียไปยังตัวกลางอื่น ระบบพลาสมาเปนวิธีท่ีใชเงินลงทุนต้ังตนสูงและมีการใชพลังงานมาก
สวนระบบการดูดซับและดูดซึมจะตองมีการจัดการกับสารท่ีดักจับมาไดจากอากาศเสีย ซ่ึงจาก
ปญหาเหลาน้ี ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงไมสามารถกําจัดกล่ินและมลพิษในอากาศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหปลอยอากาศเสียและกล่ินอันไมพึงประสงคสู ส่ิงแวดลอมโดย
ไมผานการบําบัด

จากปญหาดังกลาว จึงนําไปสูการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแกปญหาการกําจัด
กล่ินและมลพิษท่ีใหประสิทธิภาพสูง ใชพลังงานตํ่า ไมเกิดมลพิษใหม และสามารถใชงานได
อยางตอเน่ือง เพื่อการลดคาใชจายในการบําบัดอากาศเสีย วิธีการหน่ึงท่ีมีความเปนไปไดสูง
และตรงกับความตองการของโรงงานคือ ระบบท่ีใชแคตะลิสตรวมกับการใชแสงท่ีเรียกวาระบบ
โฟโตแคตะไลติก (photocatalytic) สําหรับการบําบัดกล่ินในอากาศท่ีมีการปนเปอนแอมโมเนีย
เปนสารมลพิษหลัก ซ่ึงทําใหไดผลิตภัณฑจากการบําบัดเปนไนโตรเจนและนํ้าท่ีไมเปนอันตราย
ตอส่ิงแวดลอม นอกจากน้ันยังสามารถกําจัดสารมลพิษชนิดอื่นๆ ท่ีเปนสาเหตุของกล่ินใน
อากาศเสียไดอีกดวย เชน กรดอะซิติกและสารระเหยบางชนิด ทําใหระบบน้ีชวยลดปญหา
กล่ินจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ระบบโฟโตแคตะไลตกิสําหรบัการบําบัดกล่ินและมลพษิในอากาศ
ระบบโฟโตแคตะไลติกเปนระบบบําบัดกล่ินและมลพิษในอากาศเสียแบบใชแสงท่ีมีสวน

ประกอบสําคัญคือ โฟโตแคตะลิสต (photo-catalyst) หรือตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงและแหลง
กําเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UV) (รูปท่ี 1) โดยเม่ือโฟโตแคตะลิสตไดรับการกระตุนดวยแสง
จากหลอด UV ก็จะเกิดปฏิกิริยาท่ีสามารถออกซิไดซหรือทําลายแอมโมเนียและสวนประกอบ
ของกล่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โดยโฟโตแคตะลิสตท่ีใชเปนสารชนิดไทเทเนียมไดออกไซด (Titanium dioxide, TiO2)
ท่ีเคลือบบนวัสดุตัวกลางใหสัมผัสกับแสง UV ไดอยางท่ัวถึง สามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง
ดวยการกระตุนและฟนฟูสภาพดวยแสงตลอดเวลาการใชงาน สงผลใหเกิดคาใชจายในการ
ดําเนินการท่ีตํ่าจากคาไฟฟาของการเปดหลอด UV สวนในเรื่องของแคตะลิสตชนิดไททาเนียม
ไดออกไซดท่ีใชตองมีราคาถูก มีความเสถียร ใชงานไดนาน และใหประสิทธิภาพสูง ซ่ึงโดย
ท่ัวไปการผลิตตัวกลางไททาเนียมไดออกไซดจะใชสารต้ังตนท่ีมีราคาแพง จึงไมนิยมนํามาใช
ในงานดานส่ิงแวดลอมท่ีรองรับอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมมากนัก ผลงานวิจัยน้ีจึงได
มีการพัฒนานวัตกรรมการเตรียมไททาเนียมไดออกไซดดวยวิธีการใหม ท่ีงายและเหมาะกับ
การนําไปใชงานในการกําจัดแอมโมเนียและกล่ินในอากาศเสีย โดยเลือกใชสารต้ังตนในรูปแบบ
ท่ีมีราคาถูก

4. รายละเอียดการเตรยีมโฟโตแคตะลิสต
การเตรียมโฟโตแคตะลิสตสําหรับกําจัดแอมโมเนียและกล่ินในอากาศเสีย ไดผานการ

พัฒนาเพื่อใชงานกับการแกปญหาส่ิงแวดลอม ดวยการนําไทเทเนียมไดออกไซดท่ีมีความไวตอ
แสงมาใชในการบําบัดกล่ินในอากาศเสีย โดยทําการเตรียมแคตะลิสตจากไททาเนียมไดออกไซด
ชนิดผง (powder) (รูปท่ี 2) ท่ีมีราคาถูกและมีขายโดยท่ัวไป

รูปที่ 1  คอลัมนพรอมหลอดยูวี

รูปที่ 2  TiO2 ผง

ทําใหไดไทเทเนียมไดออกไซดท่ียึดเกาะบนตัวกลางเซรามิกท่ีมีรูพรุนและมีรูปแบบเปน
วงแหวนท่ีตัดแบงเปนช้ินสวนขนาดเล็กเพื่อเพิ่ มพื้นท่ีผิว (รูปท่ี  3)  สําหรับวิธีการเตรียม
แคตะลิสตทําไดโดยใชวิธีสารแขวนลอยของผงไททาเนียมไดออกไซดในนํ้าแทนการใชตัวทํา
ละลายเอธานอลท่ีมีการใชกันอยูท่ัวไป เน่ืองจากนํ้ามีราคาถูกและไมเกิดมลพิษในระหวางการ
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เตรียม เม่ือเตรียมสารแขวนลอยไดแลวจึงทําการจุมเคลือบบนพื้นผิวตัวกลางเซรามิก และ
อบแหงตัวกลางใหเกิดการยึดเกาะท่ีแนนหนาของผงไทเทเนียมไดออกไซด

5. การออกแบบระบบบําบัดอากาศเสียดวยโฟโตแคตะไลตกิ
การพัฒนาการออกแบบระบบบําบัดอากาศเสียดวยแสงท่ีเหมาะสมกับตัวกลางเซรามิก

ท่ีเคลือบดวยแคตะลิสตท่ีผลิตไดในผลงานน้ีกับการใชงานกําจัดแอมโมเนียและกล่ินในอากาศ
เสียจริงของโรงงานอุตสาหกรรมเปนส่ิงสําคัญ ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีไดมีแนวคิดการออกแบบท่ีได
ผานการพัฒนาและทดสอบดวยชุดทดลองระดับหองปฏิบัติการ (รูปท่ี 4) ดวยการออกแบบ
ใหแคตะลิสตบรรจุอยูภายในคอลัมนทรงกระบอก ทําการติดต้ังหลอด UV ภายนอกคอลัมน
เพื่อใหแคตะลิสตสัมผัสกับแสง UV และเกิดการกระตุนดวยแสงอยางท่ัวถึง อากาศท่ีปนเปอน
มลพิษจะไหลเขาระบบและสัมผัสกับพื้นผิวแคตะลิสตอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการทําปฏิกิริยา
การกําจัดมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 3  โฟโตแคตะลิสต TiO2 บนเซรามิก

รูปที่ 4   แนวคิดการออกแบบระบบ

จากการออกแบบระบบและการดําเนินการในหองปฏิบัติการของ “ชุดบําบัดกล่ินใน
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมยางดวยระบบแบบใชแสง” พบวาระบบใหประสิทธิภาพสูง
ในการบําบัดอากาศเสียจําลองท่ีปนเปอนแอมโมเนีย และไดมีการนําชุดทดลองไปติดต้ังและ
ทดสอบการบําบัดกล่ินในอากาศเสียจริงของโรงงานผลิตยางแทง พบวา ระบบสามารถกําจัด
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กล่ินในอากาศเสียไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการวัดประเมินผลจากการวัดความเขมขนของ
สวนประกอบของกล่ินท่ีประกอบดวยแอมโมเนีย กรดอะซิติก และไฮโดรเจนซัลไฟด (รูปท่ี 5)

จากผลการดําเนินการท่ีผานการทดสอบท้ังอากาศเสียสังเคราะหและการใชอากาศเสีย
จริง จึงทําใหม่ันใจไดวาระบบชุดบําบัดกล่ินในอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
ด วยแสงสามารถนําไปประยุกต สู การใช งานได จริ งท่ี รองรับอากาศเสียในระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมได

รูปที่ 5   การทดสอบบําบัดกลิ่นในโรงงานยางแทง

รูปที่ 6 ไดอะแกรมชุดบําบัดแอมโมเนียและกลิ่น
จากโรงงานยาง

6. แนวทางการออกแบบระบบสําหรบัโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
การนําเสนอแนวทางการออกแบบระบบสําหรับรองรับการบําบัดแอมโมเนียและกล่ินใน

อากาศเสียท่ีอัตราการไหลสูงจากโรงงานอุตสาหกรรมยาง สามารถแสดงไดอะแกรม (รูปท่ี 6)
ซ่ึงมีการบรรจุแคตะลิสตชนิดไททาเนียมไดออกไซดท่ี เคลือบบนเซรามิกไวภายในคอลัมนท่ี มี
การติดต้ังหลอด UV ชนิด Black light ไวภายในคอลัมนสลับกัน ดวยจํานวนแคตะลิสตและ
หลอด UV ท่ีเหมาะสมกับอัตราการไหลและความเขมขนของสารมลพิษ   การออกแบบใน
ลักษณะน้ีจะทําใหชวยเพิ่มพื้นท่ีผิวการสัมผัสของแสง แคตะลิสต และอากาศเสีย

การดําเนินการตามการออกแบบของระบบน้ีทําไดโดยทําการปอนอากาศเสียท่ีผานการ
ดักจับนํ้าดวยชุด Water trap เขาทางดานลางของระบบอยางตอเน่ือง เพื่อปองกันไมใหนํ้าและ
ส่ิงปนเปอนเขาไปสะสมในระบบอันจะสงผลทําใหระบบมีประสิทธิภาพท่ีลดลง อากาศท่ีไหลผาน
ระบบน้ีจะทําใหมีความเขมขนของแอมโมเนียและสารท่ีทําใหเกิดกล่ินลดลง อันจะสงผลให
ปญหาการปลอยกล่ินของโรงงานอุตสาหกรรมยางลดลงดวย ซ่ึงจากความสําเร็จของผลงานน้ี
จะนําไปสูการตอยอดเพื่อการใชงานจริงในระดับอุตสาหกรรมยางพาราตอไป  และยังสงผล
ตอการนําไปประยุกตใชงานในการกําจัดมลพิษทางอากาศของโรงงานอื่นๆ ตอไปไดอีกดวย
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การใชน้ําหมักชีวภาพเปนสารจับตัวน้ํายางธรรมชาติ
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ยางธรรมชาติเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย มีพื้นท่ีปลูกตนยางท่ัวประเทศมากกวา
18 ลานไร  ในป 2554 มีผลผลิตในรูปของยางแหงและนํ้ายาง ทํารายไดใหแกประเทศและ
เกษตรกรเปนจํานวนมาก ผลผลิตสวนใหญอยูในรูปของยางแหงหรือยางดิบท่ีผลิตเปนยางแทง
และยางแผนรมควัน เกษตรกรจะมีการเตรียมยางดิบในรูปของยางแผนและยางกอนจับตัว
โดยวิ ธีการปลอยให นํ้ายางจับตัวเองตามธรรมชาติ จะไดกอนยางท่ี มีคุณภาพคอนข างดี
แตหากปลอยยางกอนจับตัวไวนาน ยางจะมีสีคลํ้า สมบัติเปล่ียนไป และกอนยางธรรมชาติ
ท่ีแหงแลวสงกล่ินเหม็น

สําหรับยางกอนจับตัวดวยกรดกํามะถัน กรดฟอรมิก หรือกรดแอซิติก จะตองใช นํ้า
จํานวนมากเพื่อลางกรดออกในระหวางกระบวนการผลิต  หากมีกรดเหลือตกคางอยู จะทําให
ผิวยางมีสีคลํ้าและยางเย้ิมเหนียวหลังอบแหงได นอกจากน้ี ในบริเวณสวนยาง หากมีการ
ปลอยนํ้าท่ีลางยางซ่ึงมีกรดเจือปนอยู จะทําใหตนยางในบริเวณโดยรอบตายได กรดท่ีใชอาจ
ทําใหเกิดอาการคันท่ีมือหรือบริเวณผิวหนังท่ีสัมผัส นอกจากน้ีนํ้าท่ีมีกรดเจือปนท่ีปลอยท้ิงและ
เปนมลพิษตอส่ิงแวดลอมได
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กรดท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน กรดจากผลไม หรือพืชสวนครัว สามารถนํามาใช
เปนสารชวยจับตัวยางได แตกรดท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอายุการเก็บรักษาคอนขางส้ัน
การแปรรูปกรดท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใหอยูในรูปของนํ้าหมักชีวภาพ ทําใหอายุการเก็บ
รักษานํ้ากรดจากผลไมหรือพืชสวนครัวไดนานขึ้น และสามารถนํามาใชเปนสารชวยจับตัวยาง
ได

นํ้าหมักชีวภาพสามารถทําใหนํ้ายางสดจับกอนได เน่ืองจากนํ้าหมักชีวภาพมีความเปน
กรด การใชนํ้าหมักชีวภาพเพื่อจับตัวยางแทนนํ้ากรดฟอรมิก ทําใหนํ้ายางจับตัวได ไมมีกล่ิน
และนํ้าหมักชีวภาพไมทําใหแสบตา ไมมีอันตรายตอผูใช และเซรุมท่ีไดจากการจับตัวกอนยาง
ไมเปนพิษ แตกลับเปนประโยชนตอส่ิงแวดลอมดวย และเช่ือวาไมเปนอันตรายตอตนยาง
สวนการใช นํ้ากรดฟอรมิกในการจับตัวยางกอนถวยจะไมเหมาะสม  หากมีการเทนํ้ากรด
บริเวณรอบตนยาง จะทําใหตนยางอาจตายได   แตการใชนํ้าหมักชีวภาพจับตัวและเทนํ้าท่ี
เกิดจากการจับตัวจะกลายเปนปุยแกตนยางไดดวย ทําใหไมตองเสียคาใชจายซ้ือนํ้ากรด

งานวิจัยน้ีจะศึกษาการใช นํ้าหมักชีวภาพเปนสารจับนํ้ายางธรรมชาติ เปรียบเทียบ
คุณภาพของยางกอนและยางแผนดิบกับยางดิบท่ีจับตัวดวยกรดฟอรมิก ทําใหสามารถใชเปน
แนวทางการพิจารณาใชนํ้าหมักชีวภาพเปนสารจับตัวยางของเกษตรกรชาวสวนยาง กอนท่ีจะ
นํายางธรรมชาติท่ีจับตัวสูอุตสาหกรรมยางดิบและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางตอไป ซ่ึงมีผล
ตอเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศอยางมาก

1. วิธีการวิจัย
นําหัวเช้ือจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ (EM) มาขยายสวนในนํ้ามะพราว อัตราสวน 1/20

มีนํ้าตาลเปนสารอาหารเล้ียงเช้ือ  เตรียมนํ้าหมักชีวภาพจากผลไม 3 ชนิด คือ นํ้ามะพราว
สับปะรด และมะละกอ โดยการใสเศษผลไมท่ีหั่นเปนช้ินเล็กๆ ผสมกับ EM ขยายสวน อัตรา-
สวน 1:1  นํามาผสมใหเขากันในขวดท่ีมีปากกวาง มีฝาปดสนิท อยาใหอากาศเขา ปดฝาให
สนิท ต้ังท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองอยาใหถูกแสงแดด หม่ันเปดฝา คลายแกสออก และปดกลับให
สนิททันที  เก็บไวเปนเวลา 7 วัน  แลวนํามาขยายสวนตอดวยนํ้ามะพราวอัตราสวน 1:20
ทําการหมักเจือจางดวยนํ้ามะพราว เปนเวลา 21-35 วัน   ตรวจสอบสมบัตินํ้าหมัก ไดแก
คาการนําไฟฟา พีเอช ปริมาณนํ้าตาล จุลินทรีย กรดท่ีเกิดขึ้นในนํ้าหมักชีวภาพผลไม

นํานํ้าหมักชีวภาพท่ีเตรียมไดมาใชประโยชน โดยการนํามาจับตัวนํ้ายางสดในรูปของ
ยางกอนและยางแผน

ตรวจสอบสมบัติยางดิบท่ีจับตัวดวยนํ้าหมักและกรดฟอรมิก โดยสมบัติท่ีทดสอบ ไดแก
สีเบอรโลวิบอนด (ISO 4660 : 1999)  คาพลาสติกซิต้ี (Po และ PRI) (ISO 2930 : 1995)
ปริมาณขี้เถา (ISO 247 : 1990)  ปริมาณไนโตรเจน (ISO 1656 : 1996)  ปริมาณส่ิงระเหย
(ISO 248 : 2005)  มูน่ีวิสโคซิต้ี  (ML1+4) 100oC (ISO 289-1 : 2005)
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2. ผลการวิจัย
นํ้ามะพราวท่ีเก็บจากแมคาในตลาด อ.เมือง จ.ปตตานี เปนนํ้ามะพราวแกท่ีตอกท้ิง

มีขนาดท้ังลูกใหญและเล็กตางกัน ซ่ึงนํ้ามะพราว 1 ลิตร จะไดจากจํานวนลูกมะพราวประมาณ
2-4 ลูก สําหรับการเตรียมนํ้าหมักจึงใชวิธีการช่ังนํ้าหนักนํ้ามะพราวแทน และนํ้าตาลท่ีใชเปน
นํ้าตาลทรายขาวท่ีซ้ือจากตลาดซ่ึงใชท่ัวไปในครัวเรือน นํานํ้ามะพราวมากรองเอาส่ิงสกปรก
ออกไปกอน แลวตรวจสอบสมบัติท่ีอุณหภูมิ 27-30oC พบวามีคาการนําไฟฟา (EC) อยูในชวง
6.8-7.4 mS/cm   คาความเปนกรด-ดาง (pH)  5.2-5.7 และมีปริมาณนํ้าตาล 2-4 %Brix

ใสเศษผลไมท่ีหั่นเปนช้ินเล็กๆ ลงในนํ้าหมักชีวภาพ ผสมกับ EM ขยายสวน อัตราสวน
1:1 นํามาผสมใหเขากันในขวดท่ีมีปากกวาง ดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปที่ 1  น้ําหมักชีวภาพ  (a) เศษผลไมในขวดเร่ิมหมัก  (b) น้ําหมักหลังหมัก 7 วัน

นํ้าหมักชีวภาพผลไมท้ัง 4 ชุด ไดแก มะละกอ สับปะรด สับปะรด+มะละกอ และ
มะพราว มีคา pH อยูในชวง 3-4 ซ่ึงเปนชวง pH ท่ีเหมาะสมในการใชจับตัวยาง แตนํ้าหมัก
ผลไมจะมีสีเขม และมีเช้ือจุลินทรียเกิดขึ้นมาก ซ่ึงเช้ือจุลินทรียน้ียังสามารถเจริญเติบโตแลว
ยอยสารอินทรียเพื่อใหกรดเกิดขึ้นไดอีก จากการทดลองพบวา คา pH ท่ีหมักในชวงแรกจะ
คอยๆ ลดลง เน่ืองจากจุลินทรียอยูในชวงท่ีเจริญเติบโตดี ซ่ึงจุลินทรียท่ีใสในนํ้าหมักเลือกใช
จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ (5%EM) ซ่ึงจุลินทรียกลุมท่ีผลิตแลกติกจะเปนจุลินทรียท่ี สําคัญ
กอใหเกิดกลไกการหมัก เปล่ียนนํ้าตาลใหเปนกรดแลกติก ดังน้ันในการหมัก pH จะมีคาลด
ตํ่าลง

ในชวงท่ีหมักนํ้าผลไมชนิดตางๆ พบวา นํ้าหมักสับปะรดมีปริมาณนํ้าตาลนอยท่ี สุด
สวนนํ้าหมักมะละกอ สับปะรด+มะละกอ และนํ้ามะพราว มีปริมาณนํ้าตาลลดลงใกลเคียงกัน
โดยชวงแรกของการหมักจะมีปริมาณนํ้าตาลตางกันบางเล็กนอย เน่ืองจากองคประกอบใน
ผลไมแตกตางกัน เชน นํ้าตาลหรือสารอินทรีย ซ่ึงนํ้าตาลจัดเปนสารอาหารสําคัญตอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียในระหวางกระบวนการหมัก ดังน้ันเพื่อใหการหมักมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนจะตองใสสารอาหารคือนํ้าตาล เพื่อเปนแหลงพลังงานในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
เม่ือระยะเวลาในการหมักเพิ่มขึ้นปริมาณนํ้าตาลจะลดลง เน่ืองจากจุลินทรียไดใชสารอาหาร
ในผลไมในการเจริญเติบโต
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ติดตามคา pH ท่ีเปล่ียนแปลงของนํ้าหมักผลไมท้ัง 4 ชุด ทําใหทราบวาหลังการหมัก
ครั้งแรก เปนเวลา 7 วัน เปนชวงท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจุลินทรียจะสามารถเจริญเติบโตตอไปไดดี
ดังน้ันจึงนํานํ้าหมักชีวภาพท่ีเตรียมครั้งแรกมาขยายสวนดวยนํ้ามะพราวและหมักตอเปนเวลา
21-35 วัน จะไดเปนนํ้าหมักชีวภาพเจือจาง สามารถนําไปใชจับตัวนํ้ายางธรรมชาติ ดังแสดง
ในรูปท่ี 2

รูปที่ 2  น้ําหมักชีวภาพ หลังการหมัก และเจือจาง
เปนเวลา 21 วัน (ใชจับตัวยาง)

สมบัตินํ้าหมักชีวภาพ มีชวงการนําไฟฟาขึ้นกับชนิดของผลไมท่ีใชหมัก มีสภาพเปนกรด
ออน pH มีคาระหวาง 3.0-4.0 เม่ือหมักนานขึ้นคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวน pH จะ
ลดลง (เปนกรดเพิ่มขึ้น)  ปริมาณนํ้าตาลจะลดลงหลังการหมัก  ซ่ึงจะเหลืออยูนอยมากหลัง
การหมัก

3. การนําไปใชประโยชน
นํ้าหมักชีวภาพเจือจาง  หมักเปนเวลา 21-35 วัน  สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับ

จับตัวนํ้ายางสดยางธรรมชาติได ดังแสดงในรูปท่ี 3

รูปที่ 3 การใชประโยชนน้ําหมักชีวภาพมาจับตัวยาง (a) สวนยางพารา (b) ยางจับตัวแบบกอน
(c) การจับตัวยางแบบยางแผน (d) ยางแผนกอนและหลังอบแหง
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นํ้ายางสดจากสวนในเขตพื้นท่ี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี มีปริมาณของแข็งท้ังหมดในนํ้ายาง
(TSC) เทากับ 41.24% และปริมาณเน้ือยางแหง (DRC) เทากับ 39.01% ทําการจับตัวยาง
แบบกอนและยางแผน ดวยนํ้าหมักชีวภาพ 4 ชนิด และกรดฟอรมิกมาตรฐาน ทําการรีดยาง
เปนแผน ลางนํ้า แขวนบนราวไม ปลอยใหเสด็จนํ้า แลวนําเขาหองอบแหงดวยความรอน
อุณหภูมิ 60-65๐C เปนเวลา 4 วัน ลักษณะของยางดิบแหงดังแสดงในรูปท่ี 4-5

รูปที่ 4 ลักษณะสียางกอนจับตัวดวยน้ําหมัก (a) มะละกอ  (b) สับปะรด (c) สับปะรด+มะละกอ
(d) มะพราว

รูปที่ 5 ลักษณะสียางยางแผนจับตัวดวยน้ําหมัก (a) มะละกอ  (b) สับปะรด (c)  สับปะรด+มะละกอ
(d) มะพราว

ตารางที่ 1 สมบัติยางดิบท่ีจับตัวดวยนํ้าหมักชีวภาพและกรดฟอรมิก

     ชนิดของ Lovibond Po PRI Ash N VM MV
  นํ้ายางดิบ (Unit) (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) (Unit)

ยางกอน
มะละกอ 4 41 87.8 0.15 0.37 0.39 77.6
สับปะรด 4 42 95.2 0.19 0.36 0.33 80.3
สับปะรด+มะละกอ 4 40 92.5 0.15 0.39 0.30 79.0
มะพราว 4 42 95.2 0.15 0.43 0.31 78.4

ยางแผน
มะละกอ 6 45 97.8 0.20 0.36 0.37 85.0
สับปะรด 4 44 97.0 0.16 0.42 0.32 78.3
สับปะรด+มะละกอ 4 47 93.6 0.14 0.36 0.29 79.9
มะพราว 4 49 85.7 0.14 0.38 0.30 82.9
กรดฟอรมิก 4.5 41 97.6 0.13 0.32 0.37 75.6
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สมบัติของยางดิบท่ี ไดจากการจับตัวนํ้ายางดวยนํ้าหมักจากตัวอยางผลไม 4 ชนิด
(มะละกอ สับปะรด มะละกอ+สับปะรด และนํ้ามะพราว) ซ่ึงจับตัวในรูปของยางกอนถวยและ
ยางแผน มีสมบัติเปรียบเทียบกับยางดิบท่ีจับตัวดวยกรดฟอรมิก แสดงดังตารางท่ี 1

จากตารางท่ี 1 และรูปท่ี 4-5 จะเห็นวานํ้าหมักชีวภาพผลไมท้ัง 4 ชนิด คือ มะละกอ
สับปะรด สับปะรด+มะละกอ และมะพราว  ใชจับตัวนํ้ายางสดในรูปของยางกอนและยางแผน
เปรียบเทียบสมบัติยางดิบท่ีจับตัวดวยนํ้าหมักชีวภาพผลไมท้ัง 4 ชนิดกับกรดฟอรมิก พบวา
ยางดิบมีสีโลวิบอนด (Lovibond) อยูในชวง 4-6 ผานมาตรฐานยางแทง STR 5L  สวนสมบัติ
ยางดิบอื่น เชน Ash, N, Po, PRI และ MV มีสมบัติใกลเคียงกับยางดิบจับตัวดวยกรดฟอรมิก

4. สรุปผลการวิจัย
นํ้าหมักชีวภาพผลไม 4 ชนิด ไดแก มะละกอ สับปะรด สับปะรด+มะละกอ และมะพราว

มีคา pH อยูในชวง 3-4 สามารถใชเปนสารจับตัวนํ้ายางธรรมชาติในรูปของยางกอนและ
ยางแผน  มีสมบัติใกลเคียงกับยางดิบจับตัวดวยกรดฟอรมิก

กติตกิรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการ

วิจัยแหงชาติ: ยางพารา ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5) โครงการวิจัยขนาดใหญ เรื่องยางพารา
(Large Projects on Rubber ; LPR) สัญญาเลขท่ี  RDG5350071

เอกสารอางอิง
สถาบันวิจัยยาง. (2554). พื้นท่ีปลูกยางของประเทศไทย.
สืบคนเม่ือ 4 กันยายน 2554  จาก http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm
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การบําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานน้ํายางขนแบบชีววิธี
ดวยการใชสาหรายและแพลงตอนสัตว

ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม1 และ วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม2

1 Ph.D. (Fish Biology and Nutrition) ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม

2 Ph.D. (Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย หนวยวิจัยเคมีวิเคราะหและสิ่งแวดลอม แผนกวิชาเคมี
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: cchonlat@bunga.pn.psu.ac.th

จากการสังเกตปรากฏการณทางชีวภาพท่ี เกิดขึ้ นในบอบําบัดนํ้าท้ิ งในโรงงานผลิต
นํ้ายางขนในปจจุบัน พบมีสาหรายหลายชนิดสามารถเติบโตไดในบอดังกลาว จึงเปนท่ีนาสนใจ
ท่ีจะทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําเอาสาหรายท่ี มีในบอบําบัดนํ้าท้ิงมาใชประโยชน
ซ่ึงจะเปนการบําบัดนํ้าท้ิงอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มศักยภาพในการชวยลดปริมาณ
ธาตุอาหารจากนํ้าท้ิงท่ีปลอยออกจากโรงงานโดยตรง โดยประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
ศึกษาดังกลาว นอกจากจะชวยในการลดปริมาณสารตางๆ ในนํ้าท้ิงจากโรงงานแลว ยังเปน
โอกาสและแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยในการเพิ่มมูลคานํ้าท้ิง โดยการนําสาหรายท่ี เกิดขึ้นไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป

จากการศึกษาสมบัตินํ้าท้ิงจากโรงงานผลิตนํ้ายางขนในโรงงาน 3 แหง ซ่ึงกระจายอยู
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และปตตานี พบวามีความแปรปรวนและแตกตางกันไป
ตามสภาพพื้นท่ีและระบบการจัดการภายในโรงงาน สมบัติโดยภาพรวมของนํ้าท้ิงจากโรงงาน
นํ้ายางขนสรุปไดดังตารางท่ี 1
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เม่ือนํานํ้าท้ิงจากบอรวมหลังจากการดักแยกเน้ือยางสกิม ซ่ึงเปนบอท่ี ยังไม ไดผาน
กระบวนการบําบัดมาปรับสภาพใหเหมาะสมดวยการเจือจางดวยนํ้า ผานเขาสูกระบวนการ
บําบัดดวยสาหราย พบสาหรายท่ี คัดเลือกไวสามารถเติบโตไดดีและสามารถดึงธาตุอาหาร
และสารอนินทรียท่ีละลายอยูในนํ้าท้ิงออกไปไดในระดับคาซีโอดี ระหวาง 500-1,200 มก./ลิตร
ภายในระยะเวลา 3-5 วัน ผลพลอยไดจากกระบวนการดังกลาว นอกจากไดผลผลิตมวล
ชีวภาพจากสาหรายเซลลเดียวแลว ยังชวยลดกล่ินเหม็นท่ีเกิดจากการหมัก การยอยสลาย
สารอินทรียใหเกิดการเนาเสียของนํ้าท้ิงในบอรวมโดยจุลินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลังจากสาหรายเติบโตเต็มท่ีในชุดการศึกษาของระบบบําบัดของเสียแลว มวลชีวภาพ
ของสาหร ายจะถูกส งไปกําจัดตอไปดวยการนําไปเปนอาหารใหกับส่ิ งมี ชี วิตขั้ นสูงกวาท่ี
สามารถพบไดในแหลงนํ้าซ่ึงก็คือแพลงตอนสัตว ผลจากการศึกษาพบแพลงตอนสัตวสามารถ
เติบโตดวยการกินสาหรายจากระบบบําบัดไดทุกชวงซีโอดี ผลผลิตของแพลงตอนสัตวท่ีเกิดขึ้น
มีคาเฉล่ียเทากับ 0.22 กรัม/ลิตร และใหผลผลิตสูงสุด เทากับ 0.45 กรัม/ลิตร (ตารางท่ี 2)

นอกจากน้ี จากการติดตามการเปล่ียนแปลงปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนและซัลเฟต
ในระบบบําบัดนํ้าท้ิง เริ่มต้ังแตการใชสาหรายในการดึงธาตุอาหารหรือสารเคมีท่ีมีประโยชน
สําหรับพืชออกจากนํ้าท้ิงเพื่อการเติบโต ผลการศึกษาพบท้ังไนโตรเจนและซัลเฟตมีปริมาณ
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ัน เม่ือติดตามการเปล่ียนแปลงคาความเปนกรด-ดางในนํ้าท้ิง

ตารางที่ 1 สมบัตินํ้าท้ิงบางประการจากโรงงานผลิตนํ้ายางขน 3 โรงงานในภาคใต

               ตัวแปร ชวงความแตกตาง คาเฉล่ีย

ความเปนกรด-ดาง 1.36–6.25    4.1±0.22
คาการนําไฟฟา(mS/cm)  3.49–51.37   1.38±2.10
ซีโอดี (มก./ลิตร)  4,060–16,028 9,041±387
ปริมาณของแข็งท้ังหมด (มก./ลิตร)  5,073–61,742  23,257±2,382
ไนโตรเจนรวม (มก./ลิตร) 1,778–9,993 4,072±304

ตารางที่ 2 ผลผลิตมวลชีวภาพสาหรายและแพลงตอนสัตว จากระบบบําบัดนํ้าท้ิงของ
โรงงานผลิตนํ้ายางขน

                  ผลผลิตมวลชีวภาพ เฉล่ีย สูงสุด ตํ่าสุด

นํ้าหนักแพลงตอนสัตวเริ่มตน (กรัม) 4.2±0.1 16.6 5.1
จํานวนเซลลสาหรายเริ่มตน (x 106 เซลล/มล.) 3.0±0.0 4.5 1.5
นํ้าหนักแพลงตอนสัตวเม่ือเก็บเกี่ยว (กรัม/150 ลิตร) 33.8±0.1 68.6 9.9
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หลังผานกระบวนการบําบัดแลว พบวามีคาท่ีเพิ่มสูงขึ้น และการเปล่ียนแปลงคาการนําไฟฟา
ในนํ้าท้ิง หลังกระบวนการบําบัดก็มีแนวโนมท่ีลดลงอยางเห็นไดชัด ปรากฏการณดังกลาว
แสดงใหเห็นวากระบวนการบําบัดนํ้าท้ิงจากโรงงานํ้ายางขนดวยการใชสาหรายและแพลงตอน
สัตว ซ่ึงพบวาสามารถดึงธาตุไนโตรเจนและซัลเฟตออกมาจากนํ้าท้ิงเพื่อการเติบโตได จึงสรุป
ไดวาวิธีการบําบัดนํ้าท้ิงจากโรงงานนํ้ายางขนดวยการใชสาหรายและแพลงตอนสัตว สามารถ
นํามาประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อการบําบัดนํ้าท้ิงใหกับโรงงานผลิตนํ้ายางขนได
ซ่ึงนํ้าท่ีผานกระบวนการบําบัดน้ี ยังสามารถนําเวียนกลับไปใชเพื่อการทําความสะอาดโรงงาน
ไดอีกครั้งหน่ึง นอกจากน้ีแพลงตอนสัตวท่ีเกิดขึ้นยังสามารถนําไปใชเปนอาหารสําหรับสัตวนํ้า
ไดอีกดวย

เม่ือพิจารณาถึงปริมาณนํ้าท้ิงท่ีปลอยออกมาจากโรงงานผลิตนํ้ายางขนโดยเฉล่ียวันละ
กวา 100 ลบ.เมตร หากมีการนําไปผานกระบวนการบําบัดท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิตแพลงตอน
สัตวสําหรับเพาะเล้ียงสัตวนํ้า มีความเปนไปไดวาจะสามารถผลิตแพลงตอนสัตวไดมาก ทําให
สามารถเกิดเปนมูลคาเพิ่มของโรงงานนํ้ายางขน  ซ่ึงวิธีการเดิมตองส้ินเปลืองท้ังทรัพยากร
ตนทุนพลังงานและปลอยท้ิงไปเปนปญหาดานส่ิงแวดลอม

ผูสนใจนําเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นไปใชในการจัดการนํ้าท้ิงจากโรงงานผลิตนํ้ายางขนหรือ
นํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรมจากนํ้ายางพาราชนิดตางๆ  สามารถติดตอฝายทรัพยสินทางปญญา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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การคดัเลือกเชื้อจลุินทรยีที่สามารถควบคุม
เชื้อราที่ปนเปอนบนแผนยางพารา

เสาวลักษณ พงษไพจิตร1* วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล2

และ อรัญ หันพงศกิตติกูล3

1D.sc.hum (Microbiology) รองศาสตราจารย ภาควิชาจุลชีววิทยา
2Ph.D (Organic Chemical) ศาสตราจารย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

3Ph.D (Biotechnology) รองศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

Corresponding email: souwalak.p@psu.ac.th

ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตยางธรรมชาติแปรรูปรายใหญท่ีสุดของโลก มีปริมาณการ
ผลิตราว 4 ลานตัน/ป แมวาจะเปนผูนําในการผลิตและการสงออกยางธรรมชาติ แตก็ยังพบ
ปญหาในการผลิตยางแผนดิบ โดยพบมีเช้ือราขึ้นอยูบนยางแผน ทําใหไดยางแผนคุณภาพไมดี
และขายไดราคาตํ่า สงผลใหเกษตรกรผูผลิตยางแผนไดรับผลกระทบจากราคาซ้ือขายในตลาด
ดวย

การเกิดเช้ือราบนยางแผนมาจากหลายสาเหตุ เชน ยางแผนและบรรยากาศโดยรอบ
มีความช้ืนสูงสงเสริมการเจริญของเช้ือรา   ขั้นตอนการผลิตยางแผนท้ังหมดต้ังแตการกรีด
นํ้ายาง การขนสง รวมท้ังอุปกรณท่ีใชในการผลิตมีเช้ือราปนเปอน   นอกจากน้ี ยังพบวา
องคประกอบของนํ้ายางมีสารอาหารท่ี เช้ือราสามารถใช เปนอาหารได เช้ือราจึงเจริญได
การควบคุมและปองกันการเกิดเช้ือราทําไดโดยการเติมสารพาราไนโตรฟนอลในขั้นตอนการ
ผลิตยางแผน แตปจจุบันพบวาพาราไนโตรฟนอลน้ันเปนสารท่ีเปนอันตรายตอคน และยังเปน
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สารกอมะเร็งดวย ทําใหตองเลิกใชสารเคมีชนิดน้ีไป จึงยังไมมีวิธีการปองกันการเจริญของ
เช้ือราบนยางแผนได

จุลินทรียเปนแหลงของสารปฏิชีวนะท่ีมีฤทธ์ิตานเช้ือจุลินทรียตางๆ รวมท้ังเช้ือราดวย
ดังน้ันโครงการวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาเพื่อคัดเลือกหาเช้ือจุลินทรียท่ีสามารถสรางสารยับย้ังการ
เจริญของเช้ือราบนยางแผน ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีอาจนํามาใชควบคุมและปองกันเช้ือรา
บนยางแผนได

1. วิธีการวิจัย
ทําการแยกเช้ือแบคทีเรียในสกุลบาซิลลัส และในกลุมแอคติโนมัยสีทสจากดินและจาก

ยางแผน นํามาทดสอบฤทธ์ิตานราเบื้องตน โดยทดสอบกับเช้ือราท่ีแยกไดยางแผนจากแหลงตางๆ
ในภาคใต (รูปท่ี 1) และคัดเลือกเช้ือท่ียับย้ังเช้ือราไดดีในหลอดทดลองมาทดสอบกับยางแผน
โดยนํายางแผนมาจุมในนํ้าเล้ียงเช้ือแบคทีเรียและสารสกัด จากน้ันสังเกตการเจริญของเช้ือรา

รูปที่ 1 การทดสอบฤทธ์ิตานราเบื้องตนของเชื้อแบคทีเรียกลุมแอคติโนมัยสีทส
แถวบน: ชุดควบคุม   แถวลาง: ชุดทดสอบ

2. ผลการวิจัย
แบคทีเรียกลุมแอคติโนมัยสีทสสามารถยับย้ังเช้ือราไดดีกวาเช้ือบาซิลลัส เช้ือแอคติ-

โนมัยสีทสท่ีคัดเลือกไดสามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือราไดมากกวา 90%
สารสกัดจากแอคติโนมัยสีทส ท่ี คัดเลือกได  สามารถยับย้ั งการเจริญของเช้ื อราได

ใกลเคียงกับพาราไนโตรฟนอลในหลอดทดลอง
เม่ือนําแผนยางท่ีจุมและไมไดจุมนํ้าเล้ียงเช้ือ หรือสารสกัดจากแอคติโนมัยสีทสท่ี คัด

เลือกไดไปวางไวในสภาวะธรรมชาติเพื่อใหเกิดเช้ือรา พบวา นํ้าเล้ียงเช้ือไมสามารถปองกัน
การเกิดเช้ือราได  แตสารสกัดความเขมขนสูงสามารถชะลอการเกิดเช้ือราไดใกลเคียงกับ
พาราไนโตรฟนอล โดยเกิดเช้ือราชากวาแผนยางท่ีไมไดจุมสาร 1 สัปดาห
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
หากสามารถผลิตสารสกัดจากแอคติโนมัยสีทสท่ีคัดเลือกไดในปริมาณมาก อาจนําไป

ใชชะลอการเกิดเช้ือราบนยางแผนได โดยการนํายางแผนมาจุมสารสกัดและผึ่งใหแหง
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กระบวนการอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ :
การทําแหงยาง ยางแผนผึ่งแหง และยางแทง

สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล1 และ ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล2

1 Ph.D. (Energy Technology) รองศาสตราจารย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร

2 Ph.D. (Energy Technology) รองศาสตราจารย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

E-mail : supawan.t@psu.ac.th , yutthana.t@psu.ac.th

ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญอันดับหน่ึงของประเทศ   และประเทศไทยจัดเปน
ผูสงออกยางพารารายใหญท่ีสุดในโลก มีมูลคารวมกวา 1 แสนลานบาท/ป และยังเกี่ยวของ
กับเกษตรกรชาวสวนยางไมตํ่ากวา 6 ลานคน ในปจจุบันพื้นท่ีปลูกยางพาราของประเทศไทย
กระจายไปท่ัวภูมิภาค ทําใหผลผลิตยางพาราธรรมชาติในรูปของนํ้ายางจะมีปริมาณมากขึ้น
หากมีกระบวนการการจัดการท่ีเหมาะสมไมวาจะเปนกระบวนการสงออกในรูปนํ้ายางขน (Con-
centrated latex) การสงออกในรูปยางแผนผึ่งแหง (Air dried sheet, ADS) ยางแผนรมควัน
(Ribbed smoke sheet, RSS) ยางแทงมาตรฐานไทย (Standard Thai rubber, STR) และ
ยางเครป (Crepe rubber) เปนตน เช่ือไดวาเราจะเปนประเทศผูผลิตท่ีสามารถครองสวนแบง
ของตลาดการคายางธรรมชาติมากขึ้นและสงผลตออํานาจการตอรองทางการคาได นอกจากน้ี
นโยบายการสงเสริมการปลูกยางของภาครัฐ ก็เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหเกษตรกรในท่ัวภูมิภาค
หันมาปลูกยางพารามากขึ้น  อยางไรก็ดี หากพิจารณามูลคาการสงออกยางพาราธรรมชาติ
ในรูปนํ้ายางขนหรือยางแหงดังท่ีกลาวมาแลวขางตน เปรียบเทียบกับมูลคาการนํานํ้ายางหรือ
ยางแหงไปแปรรูปจะพบวามีความแตกตางกันอยางมาก กําไรสวนตางมหาศาลน้ีมักจะตกกับ
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ประเทศท่ีซ้ือวัตถุดิบยางธรรมชาติจากประเทศไทยเรา เชน การนํายางไปเปนสวนผสมในการ
ผลิตยางลอรถยนตและจักรยานยนต การนําองคประกอบทางเคมีท่ีสําคัญในนํ้ายางธรรมชาติ
ไปใชผลิตเปนสินคาเครื่องสําอาง  ดวยเหตุน้ีจึงเปนประเด็นหน่ึงท่ีสําคัญท่ีเราควรจะรวมกัน
พัฒนาระบบแปรรูปยางธรรมชาติและการใชยางธรรมชาติใหเพิ่มขึ้นในประเทศของเราเอง
เพื่อเพิ่มมูลคาของยางพาราและเพื่อลดความผันผวนจากราคายางในตลาดโลก

การทําสวนยางพาราในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย พบวาในภาคเหนือจะมีการปลูกยาง
พารามากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดพิษณุโลก และรวมไปถึง
จังหวัดเพชรบูรณ เกษตรกรจะขายยางในรูปยางแผนผึ่งแหง ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีผลผลิตยางธรรมชาติในรูปของยางกนถวยท่ีนํานํ้ายางดิบมาผสมกรดใหเกิดการจับตัวเปน
กอน กอนสงขายเขาโรงงานอบแหงเปนยางแทงคุณภาพสูงจําพวกเอสทีอาร 5 และบางพื้นท่ี
เชน ท่ีจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย เกษตรกรก็มีการทํายางแผนผึ่งแหง เหมือนภาคเหนือตอน
ลาง  ขณะท่ีในพื้นท่ีภาคใต เกษตรกรจะผลิตยางแผนดิบ (Unsmoked sheet, USS) เพื่อ
อุตสาหกรรมยางแผนรมควันหรือขายเปนนํ้ายางสด ใหอุตสาหกรรมโรงงานนํ้ายางขนหรือ
โรงงานผลิตยางแทงคุณภาพสูง   อีกสวนหน่ึงจะนําเขาสูอุตสาหกรรมยางแทงคุณภาพตางๆ
ซ่ึงมีท้ังยางแทงคุณภาพตํ่า เอสทีอาร 20 (STR 20) ไปถึงคุณภาพสูงพวกเอสทีอาร 5 (STR 5
และ STR 5L)

กรรมวิธีการผลิตยางดิบแหงจากยางธรรมชาติ เริ่มตนจากขั้นตอนการกรีดยาง รวบรวม
นํ้ายาง  ทําใหยางจับตัวดวยการเติมสารเคมีแลวทําใหเปนแผน  จากน้ันจะนําไปตากแหง
นานสองแดด และเก็บตากในท่ีรมเพื่ อลดความช้ืนใหยางแผนแหงใหเหลือประมาณ 1-5%
มาตรฐานแหง  (มีนํ้าในเน้ือยางแผน 1-5%  โดยนํ้าหนักของยางหน่ึงแผน  ซ่ึงหนักประมาณ
1 กก. หรือมีนํ้าในเน้ือยางประมาณ 10-50 กรัม/ยางหน่ึงแผน) ท่ีความช้ืนระดับน้ียางแผน
ผึ่งแหงสามารถเก็บไดเปนระยะเวลาหลายเดือน โดยเก็บไวในท่ีๆ มีลมถายเท จะสามารถชวย
ลดปญหาการเกิดเช้ือราบนแผนยางได  สําหรับกระบวนการผลิตยางดิบแหงอาจแบงออกเปน
2 ลักษณะใหญๆ คือ ทําในรูปยางแผนดิบและนํ้ายางสด ซ่ึงไดมีการรวบรวมและแบงขั้นตอน
การผลิตยางโดยศูนยวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (วราภรณ, 2544)

โดยปกติ กระบวนการลดความช้ืนยางแผนดิบของเกษตรกรหรือการทําแหงยางแผนดิบ
จะดําเนินการหลังจากเก็บนํ้ายางมาผสมกรดฟอรมิคและกรดกํามะถัน จากน้ันจะรีดขึ้นรูปเปน
ยางแผนดิบ นําแผนยางดิบไปตากผึ่งในท่ีรมท่ีมีแดด โดยจะใชเวลาในการตากประมาณ 2 ถึง
3 วัน (ขึ้นกับสภาวะอากาศ) ลักษณะการตากจะวางพาดบนไมไผหรือไมรวกราวคูกัน โดย
ไมรวกควรมีลําปลองเสนผาศูนยกลางมากกวา 1 น้ิว (ราวคูควรวางหางกันประมาณ 14-15
ซม.) เพื่อกันยางแผนเกาะติดกันหลังยางแผนดิบแหงแลว ยางแผนดิบจะมีความช้ืนสูงมาก
โดยท่ัวไปยางแผนดิบหลังการรีดขึ้นดอกยางแลวจะมีความช้ืนอยูประมาณ 50-60% มาตรฐาน
แหง หรือมีปริมาณนํ้าปนอยูในเน้ือยาง 0.5-0.6 กก./เน้ือยางแหง 1 กก. เม่ือนํามาแขวนใน
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ท่ีรมในท่ีมีอากาศถายเทสะดวก นํ้าในเน้ือยางจะซึมออกมาและหยดลงพื้นจนกระท่ังยางแผนดิบ
เริ่มสะเด็ดนํ้า ใชเวลา 2-3 ชม. ยางแผนดิบขณะน้ีจะมีปริมาณนํ้าเหลืออยูประมาณ 40% หรือ
ท่ีเรียกวายางมีความช้ืน 40% มาตรฐานแหง  ตามปกติโรงรมยางแผนสหกรณจะแขวนยาง
แผนดิบใหสะเด็ดนํ้าประมาณ 6-12 ชม. กอนนําเขาหองรมควัน

ปญหาสําคัญของคุณภาพยางแผนดิบท่ีพบก็คือ ความช้ืนของยางแผน ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญท่ี มีผลตอการใชพลังงานความรอน อาทิเชน ในการอบแหงยางแผนดิบในชวงแรก
ควรใชอุณหภูมิเทาไหรในการอบแหงหรือการตากแดดเพื่อใหแหง คุณภาพยางแผนดิบจะมี
การเปล่ียนแปลงไดหากไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยโดยตรงขณะการตากแหง อีกท้ังความช้ืน
ของยางแผนท่ีตากในท่ีรมมีคาไมสมํ่าเสมอตลอดท่ัวท้ังแผนทําให เปนดางและขึ้ นราไดงาย
ในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูง เปนตน คุณภาพยางแผนดิบไดรับอิทธิพลจากการตากแดดโดยตรงน้ัน
เปนโจทยวิจัยท่ีต้ังมาจากขอสังเกตของกลุมเกษตรกรสวนยาง กลาวคือ ลักษณะยางแผนท่ี
ตากแดดในชวงระยะเวลาหน่ึงมีความแตกตางกับยางแผนท่ีตากแหงในท่ี รม  โดยเฉพาะ
ยางแผนท่ีตากกลางแดดจาเปนชวงระยะนานจะมีคุณภาพตํ่ากวายางแผนดิบท่ีตากแหงดวย
แสงอาทิตยแบบออนๆ หรือตากในท่ีรม เชน มีความยืดหยุนลดลงและมีสีคลํ้ามากขึ้น แสดง
ใหเห็นวาสมบัติบางประการของยางแผนดิบท่ีมีแนวโนมเส่ือมลง (degradation) ซ่ึงนาจะมีผล

รูปที่ 1 การแปรรูปยางธรรมชาติในรูปยางแผนผึ่งแหงและยางแผนรมควันในพื้นที่ภาคตาง ๆ
ในประเทศไทย
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มาจากการไดรับรังสีของแสงอาทิตยโดยตรง (direct incidence of solar irradiation) และ
มีขอมูลเชิงวิชาการรายงานวา พลังงานแสงอาทิตยหรือคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจากแสงอาทิตย
สงผลกระทบตอคุณภาพยางแผนดิบ แตไมพบในรายงานวาใชระยะเวลานานเทาไรท่ีจะสงผล
ตอคุณภาพยางแผนดิบ  ซ่ึงโดยความเปนจริงตามท่ีเกษตรกรพบน้ีจัดไดวาเปนโจทยวิจัยท่ีนา
สนใจ เพราะถือไดวารังสีจากแสงอาทิตยมีอิทธิพลตอการเรงการเส่ือมสภาพของยางแผนดิบ
ท้ังน้ีเปนท่ีเช่ือกันวาพลังงานจากแสงอาทิตยนาจะสงผลตอโซโพลิเมอรในยางแผน และทําให
ยางแผนมีสีคลํ้าขึ้น

จะเห็นไดวาในชวงแรกของการทํายางแผนดิบน้ัน โดยท่ัวไปยางแผนดิบท่ีผานการรีด
จากเครื่องรีดจะมีความช้ืนอยูประมาณ 60% มาตรฐานแหงหรือมีนํ้าอยูในเน้ือยาง 0.6 กก./
เน้ือยางแหง 1 กก.  เม่ือนํามาแขวนในท่ีรมในท่ีมีอากาศถายเทสะดวกจะทําใหนํ้าในเน้ือยาง
ซึมออกมาจนกระท่ังสะเด็ดนํ้า ใชเวลาประมาณ 2 ชม. ยางแผนจะมีนํ้าเหลืออยูประมาณ 40%
ซ่ึงยังเปนปริมาณท่ีสูงอยู คณะวิจัยจึงไดออกแบบเครื่องอบแหงยางแผนดิบเพื่อใชลดความช้ืน
ยางแผนเพื่อผลิตเปนยางแผนผึ่งแหง (ADS) หรือเพื่อใชลดความช้ืนยางแผนดิบในชวงรอการ
ทํายางแผนรมควันในหองรมควันตอไป (รูปท่ี 2) ทําใหในขั้นตอนการทํายางแผนรมควัน ก็จะ
ลดความส้ินเปลืองพลังงานจากไมฟนไดเชนกัน  ขนาดความจุของเครื่องท่ีอบแหงยางแผนท่ี
สรางขึ้นน้ีสามารถใชอบแหงยางได 5-25 แผน/งวด  ใชระยะเวลาในการอบแหงส้ันกวาการ
ผึ่งยางแผนตามวิธีด้ังเดิมท่ีเกษตรกรใชงานกัน และสามารถควบคุมความสมํ่าเสมอของความ
ช้ืนในเน้ือยางแผนไดดีเพราะภายในหองอบแหง จะมีอุณหภูมิคอนขางสมํ่าเสมอและคงท่ีกวา

รูปที่ 2  โรงเรือนอบแหงพลังงานความรอนรวมและเตาเผาชีวมวล
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การตากลมและตากแดดในสภาวะแวดลอมท่ัวๆ ไป โดยเครื่องอบแหงน้ีมีขอดีตรงท่ีสามารถ
เลือกใชแหลงพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยมาเสริมการอบแหงดวยลมรอนจากฟนไม
ทําใหลดความส้ินเปลืองไมฟน

เตาเผาชีวมวลท่ีออกแบบขึ้นในโครงการวิจัยน้ีเปนขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดของเครื่อง
อบแหงท่ีสรางขึ้น ซ่ึงหากตองการขยายสเกลของเครื่องอบแหงก็สามารถขยายสเกลเตาเผา
ใหเหมาะสมไดตามตองการ สําหรับการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนน้ัน ไดออกแบบ
แผงรับรังสีความรอนจากแสงอาทิตย โดยทําเปนแผงเอียงประกอบเขาท้ังสองดานขางของตัว
โรงเรือนอบแหง ทําจากวัสดุเหล็กฉากหุมดวยสังกะสีเหมือนกลอง โดยพื้นภายในกลองจะทา
สีดําเพื่อใหเกิดการดูดซับรังสีความรอนจากแสงอาทิตยไดมากและมีการเพิ่มความสามารถใน
การกักเก็บความรอนโดยการเพิ่มกระปองนมสังกะสีพนสีดําวางบนพื้นของกลองเพื่อเพิ่มพื้นท่ี
ในการกักเก็บความรอนและทําใหไดอุณหภูมิสมํ่าเสมอกวาการไมมีกระปอง (รูปท่ี 2) ภายหลัง
ทําการศึกษาประสิทธิภาพการใชงานของโรงเรือนไประยะเวลาหน่ึง จึงไดมีการปรับปรุงในสวน
ของการระบายความช้ืนของยางแผนในโรงเรือนอบแหง โดยเพิ่มชองลมถวยหมุนบนหลังคา
โรงเรือนอบแหง พบวาสามารถระบายความช้ืนจากยางแผนไดดีขึ้น

ขอดีของโครงการวิจัยน้ีมีสองสวนคือ เปนการพัฒนาเครื่องอบแหงแบบพลังงานความ
รอนรวมเหมาะสําหรับเกษตรกรระดับพื้นท่ีเพาะปลูกยางประมาณ 10-30 ไร ซ่ึงมีปญหาเรื่อง
การทําแหงยางแผนดิบเพื่อผลิตยางแผนผึ่งแหง และ 2 เตาเผาชีวมวลน้ีสามารถทํางานได
สองรูปแบบ กลาวคือ สามารถนําเฉพาะลมรอนเพียงอยางเดียวมาใชในการอบแหง และ
รูปแบบท่ีสองสามารถนําลมรอนและควันจากไมฟนยางพารามาใชในการรมควันเพื่อผลิตยาง
แผนผึ่งแหงได สําหรับการขยายสเกลสําหรับอุตสาหกรรมยางแผนรมควันก็สามารถทําไดโดย
การขยายหองอบแหงและเลือกใชพลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานเสริมในการลดความช้ืน
ยางแผนดิบท่ีตากบนราวตากยางกอนนําเขาหองรมควันตอไป  ในสวนน้ีอาจไมตองสรางหอง
อบแหงขึ้นมาใชงาน  เพียงแตพัฒนาระบบกักเก็บความรอนพลังงานแสงอาทิตย  (แผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย) ซ่ึงสามารถดัดแปลงไดจากหลังคาของโรงเรือนอบแหงรมควัน ซ่ึงคณะ
ผูวิจัยกําลังทดสอบความเปนไปไดในสหกรณสวนยางในพื้นท่ีภาคใต

สําหรับวิธีการผลิตยางดิบแหงจากยางธรรมชาติน้ัน มีกรรมวิธีการผลิตโดยเริ่มตนจาก
การตัดหรือยอยยางดิบแหงใหเปนช้ินเล็กๆ จากน้ันนําไปผานกระบวนการลางและทําความ
สะอาด แลวจึงนําไปอบใหแหงและอัดเปนแทงท่ีเรียกวา ยางแทง (Block rubber) ซ่ึงเปน
ลักษณะของผลผลิตขั้นสุดทายท่ีเปนรูปแทง โดยยางแทงท่ีผลิตในประเทศไทยจะแบงช้ันยาง
ตามมาตรฐานของยางแทงไทย (STR) ซ่ึงขึ้นกับวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบในการ
ผลิตยางแทงจากยางแหง ไดแก ยางกนถวยและเศษยางตางๆ รวมไปถึงพวกเศษยางแผนดิบ
และเศษยางแผนรมควัน อาจเรียกรวมๆ วา เศษยางจับตัว (Scrap) หรือเรียกวา เศษยาง
ลักษณะของเศษยางกนถวย และเศษยางแผนแสดงดังรูปท่ี 3 (โดยปกติ กรรมวิธีการผลิต
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ยางแทงดวยเศษยางแหงน้ีจะไดยางแทงช้ันยางเอสทีอาร 20 และเอสทีอาร 10) เศษยางแหง
ท่ีไดมาเพื่อใชเปนวัตถุดิบมักจะมีความแตกตางกันในดานขนาด ความสกปรก และคุณภาพ
ดังน้ันจะถูกนํามาเตรียมเปนวัตถุดิบขนาดเหมาะสมกอนเริ่มการอบแหง ซ่ึงยางแหงท่ีไดจะตอง
นํามาทําความสะอาดโดยผานการแชนํ้าในคลายตัวและลดส่ิงเจือปน จากน้ันแลวจะสงผานไป
ยังเครื่องตัดยอยใหเปนช้ินเล็กๆ เชนเดียวกับการผลิตยางแทงจากนํ้ายางสด และผานกระบวน
การบดรีด การตัดยอยและทําความสะอาดหลายๆ รอบ จนไดเศษยางท่ีสะอาดและมีขนาดเล็ก
งายตอการบรรจุลงในกระบะเพื่อเขาหองอบแหงตอไป อยางไรก็ดีหากเศษยางแหงท่ีไดมามี
คุณภาพตํ่ามากๆ  บางครั้งผูผลิตจะมีการผสมเศษยางแผนดิบเพิ่มเขาไปในขั้นตอนการผลิต
วัตถุดิบสําหรับทํายางแทง โดยผานขั้นตอนการทําสะอาด ตัดยอยและบดรีดรวมกับเศษยาง
แหงเดิมท้ังน้ีเพื่อเพิ่มคุณภาพของยางใหไดตามมาตรฐานของยางแทงเอสทีอาร

งานวิจัยน้ีสามารถแยกการวิเคราะหไดเปนสามสวนคือ การทดสอบเครื่องอบแหงท่ี
สรางขึ้น การศึกษาพารามิเตอรพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการวิเคราะหการอบแหง และการ
วิเคราะหผลท่ีไดจากการทดลองอบแหงยางแทง ซ่ึงสามารถสรางเครื่องอบแหงท่ีเหมาะสม
ในการอบแหงยางแทงปริมาณ 1 กอน ซ่ึงมีนํ้าหนักเฉล่ียประมาณ 33.3 กก. โดยออกแบบ
และสรางขึ้นดังแสดงรายละเอียดดังรูปท่ี 4-6

จากผลการศึกษาภายใตเงื่อนไขการอบแหงตางๆ โดยศึกษาปจจัยของความช้ืนเริ่มตน
ทิศทางการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ รอยละของการวนอากาศกลับมาใช
ความหนาของช้ันเม็ดยางดิบ และปจจัยสําคัญอื่นๆ  เชน การแพรความช้ืนของเม็ดยางดิบ
เปนตน และเม่ือนําผลการทดลองไปเทียบกับแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีสรางขึ้น สามารถ
สรุปและเสนอแนะผูประกอบการการตัดสินใจดําเนินการอบแหงยางแทงไดดังน้ี

รูปที่ 3 ลักษณะของขี้ยางดิบ และยางแผนดิบ ที่ใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยางแทง STR20
กอนและหลังทําความสะอาด
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1. การอบแหงเม็ดยางดิบเพื่อผลิตยางแทงเอส ที อาร 20 ควรแบงออกเปน 2 ชวง
โดยชวงท่ี 1 ใชอุณหภูมิอบแหงสูงเพื่อใหอัตราการอบแหงลดลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะชวยลด
ความส้ินเปลืองพลังงานมากกวากรณีท่ีอบแหงดวยอุณหภูมิตํ่า ในชวงท่ี 1 ในชวงเวลาประมาณ
30-40 นาที ชวยลดปญหาความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะของระบบ

2. และหลังจากน้ันอบแหงในชวงท่ี 2 ในชวงน้ีสามารถลดอุณหภูมิลมรอนท่ีผานช้ัน
ยางดิบลงมาประมาณ 90-120oC โดยใชเวลาในการอบแหงประมาณ 100-150 นาที เพื่อรักษา
คุณภาพของยางใหไดตามมาตรฐานของยางแทงเอส ที อาร 20

3. การอบแหงในชวงท่ี 1 และชวงท่ี 2 ควรกลับทิศทางลมรอนเพื่อใหมีการกระจาย
ของลมรอนไดอยางสมํ่าเสมอ

รูปที่ 4  เคร่ืองอบแหงเม็ดยางเพื่อผลิตยางแทง

รูปที่ 6 ภาพการปรับปรุงสวนความยาวทอของระบบอบแหงเพื่อใหสามารถบังคับทิศทางลม
ใหไหลเขากระบะยางได 2 ทิศทาง ทั้งดานบนและดานลาง

รูปที่ 5  ภาพถายฐานรองรับกระบะอบแหงเม็ดยางดิบเพื่อผลิตยางแทง
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4. อัตราการไหลของลมรอนและการวนอากาศรอนกลับมาใช เปนเงื่อนไขท่ีสําคัญใน
การลดความส้ินเปลืองพลังงาน กลาวคือ ท่ีอัตราการไหลของอากาศสูงขึ้น มีแนวโนมวาการ
อบแหงจะใชเวลาส้ันลง ขณะท่ีมีความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะก็สูงขึ้น โดยเฉพาะหากมีการ
ขยายขนาดของระบบอบแหงเพื่อใชกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ท้ังน้ีเพราะจะมีคาใชจายในการ
จัดหาพัดลมขนาดความเร็วรอบสูง  จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรพบวาอัตราการไหลของ
อากาศท่ีแนะนําไมควรสูงกวา 5 m/s จะมีความส้ินเปลืองพลังงานไมแตกตางกับท่ีอัตราการ
ไหลของอากาศในชวง 2.5 m/s

5. สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญน้ัน หากเลือก
ท่ีจะนําอากาศรอนท่ีผานการอบแหงกลับมาใช ควรเลือกใชรอยละการวนอากาศรอนกลับมา
ใชในชวง 85-95 จะลดความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะไดดี และถาคารอยละการวนอากาศ
รอนกลับมาใชสูงกวา 95 จะมีความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะสูงเกินไป เพราะอากาศท่ีวน
กลับมาใช มีปริมาณความช้ืนสูงเกินกวาท่ีกลับไปรับความช้ืนออกจากยางดิบในกระบะอบแหง
ไดอีก

กติตกิรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยฝาย 5 (RDG4850022) ประจําป

2552 โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยแหงชาติ คลัสเตอรยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2555-2557 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาฟสิกส คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีอนุญาตใหใชพื้นท่ีและอุปกรณในการดําเนินการ
วิจัย และขอขอบคุณ คุณสมพร  พงศขจร บริษัทอัลลายดเทค เอ็นจิเนียริง จํากัด และโรงงาน
เซาทแลนด รีสอรซ จํากัด อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ท่ีไดใหความอนุเคราะหและให
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยรวมถึงตัวอยางยางดิบเพื่อทดสอบอบแหงยางแทง และสหกรณ
กองทุนสวนยางบานทรายขาว จํากัด ต.ทุงหวัง อ.เมือง จ.สงขลา ท่ีใหความอนุเคราะหยาง
แผนดิบสําหรับการดําเนินการทดลอง  และสุดทาย ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ท่ีใหทุนสนับสนุนในวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญา
เอก
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หองรมยางแผนแบบประหยดัพลังงาน
ดวยระบบการควบคุมการเผาไหม

พีระพงศ ทีฆสกุล1 และ สุเมธ ไชยประพัทธ2
1 Ph.D. (Mechanical and Aerospace Engineering) รองศาสตราจารย

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  2 Ph.D. (Biological and Agricultural Engineering)
รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
E-mail: perapong.t@psu.ac.th, sumate.ch@psu.ac.th

1. หองรมควันยางพารา
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติเปนอุตสาหกรรมตนนํ้าท่ีสําคัญของประเทศ กระบวนการ

แปรรูปยางธรรมชาติสามารถทําไดหลายวิธี วิธีหน่ึงคือการผลิตยางแผนรมควัน ฐานการผลิต
ยางแผนรมควันของประเทศอยูท่ีสหกรณกองทุนสวนยาง ซ่ึงรับซ้ือนํ้ายางดิบจากสมาชิกแลว
แปรรูปเปนยางแผน สามารถผลิตไดท้ังยางแผนรมควัน (Ribbed smoked sheet, RSS) และ
ยางแผนผึ่งแหง (Air dried sheet, ADS) แตสวนใหญสหกรณผลิตยางแผนรมควันแทบท้ังส้ิน
มีรายไดจากการแปรรูปนํ้ายางสดเปนยางแผนรมควันประมาณ 3-5 บาท/กก. ขึ้นอยูกับความ
ตองการของตลาด

การผลิตยางแผนรมควันเริ่ มจากชาวสวนยางพาราท่ี เปนสมาชิกสหกรณฯ จะจัดสง
นํ้ายางสดถึงโรงรมทุกเชา ราคารับซ้ือนํ้ายางสดขึ้นอยูกับเปอรเซ็นตของเน้ือยาง หรือ Dry
Rubber Content (DRC) โดยปกติมีคาประมาณ 30% นํ้ายางท่ีรับซ้ือนํามารวมในถัง จากน้ัน
นําไปผสมกับนํ้าและนํ้ากรดในตะกง กวนจนผสมเขากันดี กวาดฟองท่ีผิวนํ้ายางออก แลวใส
แผนเสียบในรองเพื่อแยกนํ้ายางใหเปนแผนหนา 1 น้ิว   ปลอยใหยางแข็งตัวประมาณ 2-4
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ช่ัวโมง  หลังจากยางแข็งตัวดีแลวจึงลําเลียงเขาเครื่องรีดซ่ึงมีลูกรีด 5 คู เพื่อรีดเปนแผนบาง
มีความหนาประมาณ 3 มม. ยางแผนดิบท่ีรีดแลวถูกนําขึ้นแขวนบนรถแขวนยางและผึ่งไวนาน
ประมาณ 2-6 ชม. เพื่อใหนํ้าท่ีอยูบนแผนระเหยออกจนยางแหง กอนนําเขาหองรมซ่ึงใชไมฟน
เปนเช้ือเพลิง โดยใหความรอนและควันจากการเผาไหมในหองรมท่ีอุณหภูมิ 50-60oC ใชเวลา
ในการรมประมาณ 3-4 วันยางจึงจะแหงสนิท   ยางแผนรมควันท่ีแหงจะนํามาคัดคุณภาพ
ตัดเศษสกปรก สวนท่ีเปนฟองอากาศ และสวนท่ีไมแหงสนิทออกไป แลวสงไปขายท่ีตลาดกลาง
ยางพารา หรือสงโรงงาน

หองรมยางแผนของสหกรณมี 2 รุน คือ รุนป 2537 และ 2538 หองรมรุนป 2537
มีขนาด 2.5 เมตร x 3 เมตร x 5 เมตร มีกําลังผลิตประมาณ 1,500 กก. ยางแหง/หอง
สวนหองรมยางรุนป 2538 มีขนาดใหญกวา 2 เทา หองรมยางรุนป 2537 มีลักษณะดังรูปท่ี 1
คือ  มีบานระบายความช้ืน (ventilating lids) 2 บานดานบน  และทอกาซดานลาง (gas
supply ducts)  สําหรับนําความรอนและควันเขาสูโรงรมจํานวน 12 ชอง  มีปลองระบายควัน
(chimney) ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียความรอนของโรงรมยาง จากการเก็บขอมูล
การกระจายความรอนในโรงรมยางรูปแบบน้ี พบวา อุณหภูมิในโรงรมแตกตางกัน 1-15oC
(Promtong, and Tekasakul, 2007) บริเวณท่ีอยูใกลเตาไฟจะมีอุณหภูมิสูงกวามาก สงผลให
คุณภาพยางแผนไมสมํ่าเสมอ สําหรับยางท่ียังไมแหงสหกรณตองนําไปรมใหมอีกครั้ ง ทําให
ส้ินเปลืองไมฟนซ่ึงเปนตนทุนท่ีเพิ่มขึ้น

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาหองรมยางท่ีมีการกระจายอุณหภูมิและความเร็วลม
สมํ่าเสมอ ดวยการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหลเพื่อใหยางท่ีรมควันแหงสมํ่าเสมอท่ัวท้ังหอง
สามารถประหยัดการใชพลังงาน  รวมท้ังออกแบบเตาเผาฟนประหยัดพลังงานท่ีสามารถ
ควบคุมการเผาไหมได

รูปที่ 1  การทํางานของหองรมยางรุนป 2537

2. ผลการศึกษาวิจัย
2.1 หองรมยางในปจจุบัน

จากการศึกษาการกระจายของความเร็ วลมและอุณหภู มิ ในหองรมยางของ
สหกรณกองทุนสวนยางรุนป 2537 ดวยวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล (Promtong and
Tekasakul, 2007; Tekasakul, and Promtong, 2008) พบวาการกระจายของความเร็วลม
และอุณหภูมิไมสมํ่าเสมอ ดังแสดงในรูปท่ี 2 และ 3 ความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุดในหองรม
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รูปที่ 2  ความเร็วลมในหองรมยางรุนป 2537 ปจจุบัน

รูปที่ 3 อุณหภูมิในหองรมยางรุนป 2537 ปจจุบัน (ก) ในระนาบที่ไมตัดผานบานระบายความชื้น
(ข) ในระนาบที่ตัดผานบานระบายความชื้น
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มีคาสูงถึง 15oC ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลอง ทําใหยางในหองสุกไมพรอมกัน กวาจะทําให
ยางสุกหมดตองใชเวลานาน จึงทําให ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง หากตองการลดเช้ือเพลิงจําเปน
ตองปรับปรุงการกระจายของความเร็วลมและอุณหภูมิในหองรมใหมีความสมํ่าเสมอมากขึ้น

2.2 หองรมยางที่ปรับปรุงแลว
จากการศึกษาวิจัยดวยการจําลองทางคอมพิวเตอร โดยการลดขนาดของชอง

ปลอยควันเขาหองรม รวมถึงเพิ่มจํานวนใหกระจายท่ัวหอง ซ่ึงแตเดิมชองปลอยควันมีขนาด
ใหญและมีเพียง 12 ชองเทาน้ัน และมีหลายรูปแบบ พบวารูปแบบท่ีแสดงในรูปท่ี 4 ซ่ึงมีทอ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 น้ิว (50 มม) นําความรอนกระจายท่ีพื้นอยางสมํ่าเสมอจํานวน 154
ทอ ลดขนาดบานระบายความช้ืนและเพิ่มจํานวนจาก 2 บานเปน 8 บาน (ขนาด 0.25 ม x
0.25 ม จํานวน 4 บาน และ ขนาด 0.25 ม x 0.20 ม จํานวน 4 บาน) พบวาการกระจาย
ความเร็วและอุณหภูมิในหองรมมีความสมํ่าเสมอมากขึ้น ดังแสดงในรูปท่ี 5 และ 6 ความ
แตกตางของอุณหภูมิสูงสุดในหองรมมีคาไมเกิน 5oC ทําใหยางในหองสุกคอนขางพรอมกัน
จึงสามารถลดการใชเช้ือเพลิงลงได โดยผลจากการจําลองดวยคอมพิวเตอรจะสามารถลดได
ลงถึง 30% (Tekasakul and Promtong, 2008)

รูปที่ 5  ความเร็วลมในหองรมที่ทําการปรับปรุง

รูปที่ 4  แผนผังการกระจายชองปลอยแกสและบานระบายความชื้นในหองรมที่ทําการปรับปรุง
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2.3 หองรมยางตนแบบ
สําหรับหองรมตนแบบท่ีสรางเสร็จแลวน้ัน  ต้ังอยู ท่ี  สหกรณกองทุนสวนยาง

บานทรายขาว อ.เมือง จ.สงขลา แสดงในรูปท่ี 7 โดยมีการปรับการกระจายชองนําความรอน
จากแบบจําลองเหลือ 98 ชอง เพื่อใหสะดวกกับการกอสราง สวนบานระบายความช้ืนใชแบบ
ท่ีไดจากผลการวิจัย

ผลการทดลองปริมาณการใชเช้ือเพลิงในการรมยางดวยหองรมยางใหม แสดงใน
ตารางท่ี 1 พบวามีคาการใชเช้ือเพลิงเฉล่ีย 0.480 เช้ือเพลิง/กก ยางแหง เม่ือเทียบกับปริมาณ
การใชเช้ือเพลิงของหองรมยางแบบเดียวกันมีคาเฉล่ีย 0.856 กก. เช้ือเพลิง/กก. ยางแหง
(พีระพงศ และคณะ, 2548) จะสามารถประหยัดการใชเช้ือเพลิงไดถึง 44% สวนการกระจาย
อุณหภูมิสวนใหญอยูในชวง 5oC ยกเวน 1-2 ตําแหนง ดังแสดงในรูปท่ี 8

รูปที่ 6 อุณหภูมิในหองรมที่ทําการปรับปรุง (ก) ในระนาบที่ไมตัดผานบานระบายความชื้น
(ข) ในระนาบที่ตัดผานบานระบายความชื้น
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ตารางที่ 1 ปริมาณการใชเช้ือเพลิงในการรมยางดวยหองรมยางใหม

ครั้งท่ี ปริมาณยางแหง ปริมาณไมฟน ปริมาณการใชเช้ือเพลิง
(กก) (กก) (กก เช้ือเพลิง/กก ยางแหง)

1 1200 650 0.54
2 1200 550 0.46
3 1286 550 0.43

เฉล่ีย 0.48

รูปที่ 7 (ก) ชองระบายความชื้นบนเพดาน (ข) รูระบายควันจากพื้น (ค) รูระบายควัน
(ง) ภายในหองรม (จ) การรมยางในหองรม

2.4 เตาเผาฟนควบคุมการเผาไหม
เตาเผาฟนเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการใชพลังงาน  เตาท่ีออกแบบ

ถูกตองตามหลักการจะเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ปจจุบันเตาเผาฟนของสหกรณเปน
แบบอุโมงคสรางดวยอิฐทนไฟ ประตูเปนบานเหล็กขนาดใหญ ไมสามารถควบคุมอัตราการ
เผาไหมใหเร็วหรือชาตามความตองการได ทําใหส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเปนอยางมาก ลักษณะ
ดังแสดงในรูปท่ี 9
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ดังน้ันจึงไดพัฒนาเตาเผาไมฟนใหประหยัดเช้ือเพลิง โดยไดเนน 2 ประเด็นหลัก คือ
(1) ลดการใชเช้ือเพลิงไมฟน โดยปรับระบบการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถ
ควบคุมการเผาไหมได และ (2) เพิ่มอุปกรณสําหรับรองรับเช้ือเพลิงทางเลือกท่ีผลิตโดยถาน
ผสมอัดแทง  อยางไรก็ตาม สําหรับสหกรณกองทุนสวนยางน้ัน ควรจะมีการติดต้ังเพียงระบบ
เตาท่ีประหยัดเช้ือเพลิงไมฟนเพียงอยางเดียว  เน่ืองจากขอจํากัดทางดานเช้ือเพลิงอัดแทง
ซ่ึงยังมีตนทุนสูง  และจากการศึกษาเบื้ องตนพบวา ดวยระบบใชไมฟนเพียงอยางเดียวน้ี
ก็สามารถลดการใชไมฟนลงไดประมาณ 15-30% โดยตัวเตาเผาฟนตนแบบประกอบดวย

- หองเติมเช้ือเพลิง
- ทอระบายความรอนออกจากเตาเติมเช้ือเพลิง
- มอเตอร ขนาด 3 แรงมา (2.2 กิโลวัตต) และพัดลมเปาอากาศ (Blower)
- ทอสงความรอนเขาหองรมยาง
- ทอกระจายความรอนในหองรมยาง
- ชองเปดระบายความช้ืน

รูปที่ 8  อุณหภูมิในหองรมยาง

รูปที่ 9  เตาเผาฟนของสหกรณปจจุบัน
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- ตูควบคุม
- ไซโคลน
ซ่ึงทุกสวนประกอบกัน แสดงในรูปท่ี 10

หองเติมเช้ือเพลิง ประกอบดวย ชองเติมฟน 1 ชอง ดังรูปท่ี 11 มีประตูเปด-ปด
เพื่อเติมฟนไวบนชองตะแกรง และหลังการเผาไหมเถาจากฟนจะตกอยูใตตะแกรง แลวกวาด
ออกนอกชองดังกลาวเพื่อปองกันเขมาเขาหองรมยาง และเปนการเปดชองใหอากาศไหลเขาสู
หองเผาไหมไดอยางตอเน่ืองและสะดวก

รูปที่ 10  เตาเผาฟนตนแบบ

รูปที่ 11  หองเติมเชื้อเพลิง

ทอระบายความรอนออกจากเตาเติมเช้ือเพลิง ประกอบดวย ทอ และวาลวเปด-ปด
3 ตําแหนง เพื่อใชควบคุมอัตราการไหลของอากาศ และเปนการระบายความรอนออกนอก
ตัวหองเผาไหมในเตากรณีท่ีไฟฟาดับ อยางไรก็ตาม ในการปรับปรุง version 2 น้ัน จะมีการ
ติดต้ังใชตัวผกผัน (inverter) ควบคุมความเร็วของพัดลมท่ีดูดลมเขาสูหองเผาไหมรวมดวย
ดังแสดงในรูปท่ี 12

มอเตอรจะทํางานรวมกับพัดลมเปาอากาศ (Blower) หมายเลข 1 เพื่อสงความ
รอนเขาหองรมยาง ดังรูปท่ี 13 และมอเตอรทํางานรวมกับพัดลมเปาอากาศ หมายเลข 2
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เพื่ อดูดอากาศภายในหองรมยางยอนกลับเขาสู หองรมยางอีกครั้ งในวันหลังๆ ของการรม
แตปจจุบันพบปญหาในการควบคุมปริมาณอากาศรอนไหลกลับจึงไมจําเปนตองใชพัดลมเปา
อากาศหมายเลข 2 โดยควันจากหองรมควันจะถูกดันออกภาคผนวกดวยพัดลมหมายเลข 1
ไดเอง ดังรูปท่ี 14

เตาเผาไมฟนท่ีออกแบบน้ี จะสามารถใชกับหองรมยางขนาด 2.5 ตัน จํานวน
2 หอง ทอสงความรอนเขาหองรมยาง ประกอบดวย ทอสงความรอนเขาเขาหองรมยางท่ี 1
และ 2 โดยความรอนถูกสงผานเขาหองรมยางจากการทํางานของมอเตอรและพัดลมเปา
อากาศ ซ่ึงควบคุมการทํางานโดยเปด-ปดวาลว เม่ือมีการใชงานหองรมควันยาง ดังแสดงใน
รูปท่ี 15

ตูควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ประกอบดวย สวิตซเปด-ปด ควบคุมการ
ทํางานของมอเตอรและพัดลมเปาอากาศท้ัง 2 ชุด และหนาจอแสดงคาอุณหภูมิในหองรมยาง
จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก ผนังหลังหองและผนังหนาประตูของหองรมยาง และอุณหภูมิในทอ
สงความรอนเขาหองรมยาง รูปท่ี 16

รูปที่ 12 ทอระบายความรอนออกจากเตาเติมเชื้อเพลิง

รูปที่ 13  พัดลมเปาอากาศ และมอเตอร
(หมายเลข 1)

รูปที่ 14  พัดลมเปาอากาศและมอเตอร
(หมายเลข 2)
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3. การนําไปใชประโยชน
เน่ืองจากหองรมยางแบบใหมและเตาควบคุมการเผาไหมเปนระบบท่ีแยกสวนกัน ดังน้ัน

จึงไมจําเปนตองปรับปรุงท้ัง 2 สวนพรอมกัน หากงบประมาณในการลงทุนไมเพียงพออาจจะ
เลือกปรับปรุงระบบใดระบบหน่ึงก็ได ปจจุบันมีการใชประโยชนจากผลงานน้ีแลวท่ี

- หองรมตนแบบท่ี สกย.บานทรายขาว อ.เมือง จ.สงขลา
- ออกแบบโรงรมยางเต็มรูปแบบ (หองรมและเตา) ท่ี สกย.บานบอนํ้ารอน อ.เบตง

จ.ยะลา และท่ี สกย.ไชยภักดี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
- สรางเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหมท่ี สกย.บานบอทอง อ.สะบายอย จ.สงขลา และ

ท่ี สกย. บานควนหมากพัฒนา อ.เทพา จ.สงขลา

4. บทสรุป
หองรมยางแบบใหมน้ีเปนหองรมยางท่ีไดทําการวิจัย คิดคน และออกแบบ ดวยการ

จําลองโดยใชวิธีพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computatuional fluid dynamics) เพื่อให
มีการกระจายอุณหภูมิและความเร็วลมสมํ่าเสมอ พบวาสามารถลดความแตกตางของอุณหภูมิ
สูงสุดในหองรมมีคาสูงถึง 15oC ใหคาไมเกิน 5oC ทําใหยางในหองสุกคอนขางพรอมกัน
จึงสามารถลดการใชเช้ือเพลิงลงได และจากการทดลองสามารถสามารถลดการใชพลังงาน
ไดถึง 44% โดยไมไดติดต้ังเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหม

รูปที่ 15  ทอสงความรอนเขาหองรมยาง

รูปที่ 16  ตูควบคุมการทํางานของเปด-ปดมอเตอร
 และแสดงคาอุณหภูมิตามจุดตางๆ
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และสําหรับเตาเผาฟนน้ันไดปรับปรุงโดยปรับระบบการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และสามารถควบคุมการเผาไหมได ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหประหยัดตนทุน และจากการ
ศึกษาเบื้องตน พบวาดวยระบบน้ีจะสามารถลดการใชไมฟนลงไดประมาณ 15-30%

หากปรับปรุงหองรมเพียงอยางเดียวตามวิธีน้ีทําใหตนทุนการผลิตยางแผนรมควันตํ่าลง
สหกรณมีผลกําไรมากขึ้น ซ่ึงทําใหสมาชิกสหกรณมีเงินปนผลเพิ่มขึ้นดวย โดยท่ัวไปสหกรณ
จะมีคาใชจายตนทุนไมฟนปละ 300,000-500,000 บาท หากสามารถลดตนทุนได 44% ก็จะ
สามารถลดคาใชจายไดประมาณ 132,000-220,000 บาท/ป (กรณีไมไดติดต้ังเตาเผาฟน
ควบคุมการเผาไหม) ตนทุนในการปรับปรุงหองรมประมาณ 100,000 บาท/หอง หากปรับปรุง
จากหองรมเดิม สวนตนทุนการติดต้ังเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหมประมาณ 500,000 บาท/
เตา  สําหรับหองรมรุนป 2538 สามารถใชแนวทางเดียวกันในการปรับปรุงได

เอกสารอางอิง
Promtong, M. and Tekasakul, P. 2007. CFD Study of Flow in Natural Rubber

Smoking-room: I. Validation with the Present Smoking-room, App. Thermal
Eng., 27, 2113-2121.

Tekasakul, P. and Promtong, M. 2008. Energy Efficiency Enhancement of Natural
Rubber Smoking Process by Flow Improvement Using a CFD Technique,
ppl. Energy, 85(9), 878-895.

พีระพงศ ทีฆสกุล และคณะ. 2548. การปรับปรุงหองรมยางของสหกรณกองทุนสวนยางใน
ภาคใตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการกรองแกสรอนกอนใหไหลผานแผนยางโดยตรง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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การใชแบคทีเรยีสังเคราะหแสงและน้ําหมักชวีภาพ
ในการบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศจากการทํายางแผน
ของสหกรณโรงรมยาง
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ยางพาราจัดเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย   และรัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังสหกรณ
โรงอบ/รมยาง โดยกอสรางในพื้นท่ีแหงละประมาณ 3 ไร มีขนาดกําลังการผลิต 2 ตัน/วัน
ซ่ึงผลท่ีตามมาจากกระบวนการผลิตยางพาราแผนคือนํ้าท้ิงท่ีมีปริมาณสูง ถาหากบําบัดไมถูก
วิธียอมกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกยางพาราเปน
อันดับท่ี 2 ของภาคใต (http://www.rubberthai.com/Information/Wichakan/6.pdf)
สภาพปจจุบันนํ้าท้ิงเหลาน้ีไมไดรับการบําบัดท่ีถูกตองโดยดําเนินการเพียงแคปลอยใหไหลไปพัก
ท่ีบอพักนํ้าเสีย จากน้ันใหซึมลงดินตามธรรมชาติ ท้ังขนาดและจํานวนบอไมมีความเหมาะสม
กับกําลังการผลิต นํ้าเสียจึงเออลนจากบอ สงกล่ินเหม็นรบกวนตอผูอาศัยอยูบริเวณน้ัน และ
บางแหงอยูใกลบริเวณผลิตนํ้าประปา หมูบานหรือแหลงนํ้าธรรมชาติ จึงกอใหเกิดมลพิษตอ
แหลงนํ้าอุปโภคบริโภคของชุมชนน้ันๆ ได   ดังน้ันการเสนอระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีเหมาะสม
ท่ีงายในการดําเนินการ  ตนทุนตํ่า  ประสิทธิภาพสูงในการบําบัด  และมีผลพลอยไดเปนส่ิง
ตอบแทน  ยอมกระตุนใหสหกรณโรงรมยางบําบัดนํ้าเสียเลือกใชวิธีบําบัดนํ้าเสียดวยความ
สมัครใจ
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แบคทีเรียสังเคราะหแสงกลุมสีมวงท่ีไมสะสมซัลเฟอร (Purple Non-Sulfur Bacteria:
PNSB) มีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียไดเปนอยางดี  Kantachote และคณะ (2005) ไดใช
แบคทีเรียสังเคราะหแสงกลุ มท่ี คัดแยกไดในสภาพเช้ือเด่ียวและผสมกับเช้ือธรรมชาติไปใช
บําบัดนํ้าเสียจากสหกรณโรงรมยาง  พบวา  สามารถลดคา BOD (Biochemical Oxygen
Demand) ได 90% ขณะท่ีเช้ือตามธรรมชาติลดไดเพียง 70% เน่ืองจากเช้ือกลุมน้ีมีความ
หลากหลายทางสรีรวิทยา เจริญไดดีท้ังในสภาวะมีแสง ไรอากาศ ดวยการสังเคราะหดวยแสง
และภายใตสภาวะไรแสง-มีอากาศโดยกระบวนการหมัก  นอกจากน้ีเช้ือกลุมน้ียังมีศักยภาพ
ในการนําไปใชเปนปุยชีวภาพ (Biofertilizer) เพราะสามารถตรึงแกสไนโตรเจนได รวมถึง
ผลิตฮอรโมนพืช เชน cytokinins และ auxins และเปนแหลงอาหารโปรตีนสําหรับสัตว เชน
สัตว นํ้าและสัตวปก เปนตน   และท่ีนาสนใจบางชนิดของเช้ือกลุมน้ีสามารถใหแกสไขเนา
(Hydrogen sulfide) ท่ีเปนสาเหตุของกล่ินเหม็นซ่ึงพบเสมอในระบบบําบัดนํ้าเสียของสหกรณ
โรงรมยาง

นํ้าหมักชีวภาพหรือนํ้าสกัดชีวภาพหมายถึงของเหลวท่ีไดจากการยอยสลายวัสดุเหลือ
ใชจากสวนของพืชหรือสัตว โดยผานกระบวนการหมักท่ีจํากัดปริมาณอากาศ ประโยชนของ
นํ้าหมักชีวภาพมี 3 ดานหลักๆ ไดแก ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปุยเคมีบางสวน หรือทดแทน
ยาฆาแมลง  ทางดานส่ิงแวดลอมเปนการบําบัดนํ้าเสียกําจัดกล่ินเหม็นของมูลสัตวหรือจาก
ระบบไรอากาศ และยังสามารถใชเปนเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ  ซ่ึงในกรณีหลังน้ีจําเปนตองใช
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและควบคุมการผลิตใหถูกหลักสุขาภิบาล (ดวงพร, 2548) นํ้าหมักชีวภาพ
จากพืชมีความเปนกรดสูงซ่ึงเกิดจากการหมักโดยแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีใช นํ้าตาลและ
สารอาหารจากพืชหรือสัตวแลวเกิดกรดอินทรีย เชน กรดแลกติกและอะซีติก ซ่ึงกรดดังกลาว
สามารถใชไดโดยแบคทีเรียสังเคราะหแสงกลุม PNSB ดังน้ันการใชนํ้าหมักจึงเปนการกระตุน
การเจริญของเช้ือ PNSB

นํ้าเสียจากการทํายางพาราแผนมีคา BOD อยูในชวง 2,000–5,000 มล./ลิตร และมี
สภาพเปนกรด (pH ประมาณ 5.9) ท่ีเกิดจากการใชกรดมดหรือกรดฟอรมิกเพื่อใหยางแข็งตัว
กรดฟอรมิกสามารถใชเปนแหลงคารบอนของเช้ือบางชนิดในแบคทีเรียสังเคราะหแสงกลุม
PNSB และดวยธรรมชาติท่ีแบคทีเรียเหลาน้ีชอบท่ีจะเจริญในนํ้าท่ีมีสารอินทรียพอประมาณ
มีปริมาณอากาศนอย ดังน้ันแบคทีเรียสังเคราะหแสงกลุม PNSB จึงมีศักยภาพในการบําบัด
นํ้าเสียของสหกรณโรงรมยางไดดวยตนทุนท่ี ตํ่า เพราะสามารถใชบอเดิมท่ีมีอยูแลว อีกท้ัง
การเจริญของเช้ือเหลาน้ีไมตองการอากาศในชวงท่ีมีแสง และตองการอากาศเพียงเล็กนอย
ภายใตสภาวะไรแสง  แตเพื่อใหตนทุนการบําบัดตํ่าลงการใชเช้ือปริมาณตํ่าจึงเปนส่ิงจําเปน
ดังน้ันการนํานํ้าหมักชีวภาพจากพืชมาใชรวมเพื่อลดปริมาณกลาเช้ือแบคทีเรียสังเคราะหแสง
กลุม PNSB และในขณะเดียวกันชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด ซ่ึงเปนท่ีมาของการวิจัยน้ี
และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ันในการศึกษาน้ีจึงไดแยกและคัดเลือกกลาเช้ือจากบอบําบัด
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นํ้าเสียจากสหกรณโรงรมยาง สภาวะท่ีเหมาะสมตอการเจริญของเช้ือ ตลอดจนหาสัดสวน
ท่ีเหมาะสมระหวางกลาเช้ือและนํ้าหมักชีวภาพจากพืชในระดับหองปฏิบัติการกอนการขยาย
ระดับสูโรงงานผลิตยางแผน

วิธีการวิจัย
1. การหมักนํ้าหมกัชีวภาพสับปะรด

การทํานํ้าหมักใชอัตราสวนผสมแกนสับปะรด : นํ้า : กากนํ้าตาล เทากับ 3:10:1
(w/v/w)  และมีขั้นตอนการทําตามรูปท่ี 1 เม่ือนํ้าหมักมีอายุการหมัก 2 เดือน ตรวจวัดปริมาณ
นํ้าตาลท้ังหมดท่ีเหลือ ปริมาณกรดท้ังหมด ตลอดจนปริมาณแบคทีเรียผลิต กรดแลกติก และ
ยีสต

รูปที่ 1   ขั้นตอนการทําน้ําหมักชีวภาพ

2. การเตรียมนํ้าเสีย
นํ้าเสียท่ีใชในการทดลอง นํามาจากบอบําบัดนํ้าเสียสหกรณโรงรมยางบานยูงทอง

ม.3 ต.ทาชาง อ.บางกลํ่า จ.สงขลา กอนนํานํ้าเสียไปใชกรองดวยผาขาวบาง เพื่อเอาตะกอน
ขนาดใหญออก วางใหตกตะกอน แลวนําสวนใสของนํ้าเสียมาบรรจุในขวดท่ีน่ึงฆาเช้ือ แลวนํา
ไปใชในการทดสอบ
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3. การเตรียมกลาเชื้อ
นําแบคทีเรียสังเคราะหแสงกลุม PNSB ท่ีผานการคัดเลือก ไดแก สายพันธุ P1

เล้ียงในอาหาร G-5 broth ท่ีบรรจุอยูจนเกือบเต็มหลอดฝาเกลียว แลวนําเช้ือไปบมโดยสอง
ดวยหลอดไฟทังสเตน 100 วัตต ท่ีอุณหภูมิหอง 48 ช่ัวโมง เตรียมกลาเช้ือโดยนําเช้ือท่ีเตรียม
ไวมาวัดคาความขุนท่ี OD 660 nm ปรับความขุนของเช้ือใหได 0.5 โดยใชนํ้ากล่ันปราศจาก
เช้ือ

4. การบําบัดโดยใชนํ้าหมัก กลาเชื้อ P1 และการใชรวมกัน
จากการวิเคราะหขอมูลโดยใช วิ ธีการตอบสนองพื้ นผิว (Response Surface

Methods)  แบบ Central Composite design (CCD)  เพื่อดูผลของ 2 ตัวแปร  (ปริมาณ
กลาเช้ือไอโซเลท P1 และความเขมขนของนํ้าหมักสับปะรด โดยศึกษา 3 ระดับความเขมขน
ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียจากการทํายางแผนภายใตสภาวะมีอากาศเล็กนอย-มีแสง
ทําใหทราบวาสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางกลาเช้ือ P1 กับนํ้าหมักชีวภาพสับปะรด จากน้ัน
ทดสอบสัดสวนท่ีเหมาะสมเพื่อการยืนยัน โดยชุดการทดสอบประกอบดวย

- นํ้าเสียตัวอยาง (เช้ือธรรมชาติ)
- นํ้าเสียท่ีเติมกลาเช้ือในปริมาตรท่ีเหมาะสม
- นํ้าเสียท่ีเติมนํ้าหมักชีวภาพสับปะรดตามปริมาณท่ีเหมาะสม
- นํ้าเสียท่ีเติมกลาเช้ือรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสับปะรดในสัดสวนท่ีเหมาะสม
ในการศึกษาน้ีทําในขวดแกวแบนปริมาตร 370 มล. และนําขวดไปบมโดยสองดวย

หลอดไฟทังสเตน 100 วัตต ความเขมแสง 3,500 ลักซ อุณหภูมิ 33oC (รูปท่ี 2) และประเมิน
ประสิทธิภาพการบําบัดโดยติดตามคา พีเอช Chemical Oxygen Demand (COD), ของแข็ง
แขวนลอย (Suspended Solids: SS), ซัลไฟด (S2-), แบคทีเรียท้ังหมด (Total bacterial count:
TBC), แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Lactic acid bacteria: LAB), และ PNSB โดยวิเคราะห
ท่ีเวลาเริ่มตน และบําบัดไปได  72 ชม. 96 และ 120 ชม. ทํา 3 ซํ้าในแตละชุดการทดสอบ
จากน้ันนําชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดไปทดสอบความเปนพิษตอพืชโดยพิจารณาจากการกระตุน
การงอกของเมล็ดขาว และเทียบเคียงกลาเช้ือ P1 โดยใชยีนส 16S rRNA และวิธีการแบบ
ด้ังเดิม

รูปที่ 2  การบําบัดน้ําเสียโดยใชกลาเชื้อ PNSB
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาโดยใชวิธีการตอบสนองพื้นผิวแบบ CCD เพื่อดูผลของ 2 ตัวแปรท่ีมีตอ

ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียจากการทํายางแผนภายใตสภาวะมีอากาศเล็กนอย-มีแสง พบวา
คาท่ีเหมาะสมคือใชกลาเช้ือ P1 3% และนํ้าหมัก 0.13% เม่ือใชเวลา 72 ชม. กําจัดคา COD
ได 80% ของแข็งแขวนลอย 82% และแกสไขเนาในนํ้าเสียได 85% จากน้ันสภาวะท่ีเหมาะสม
ถูกยืนยันผลโดยเพิ่มระยะเวลาการบําบัด (ตารางท่ี 1) พบวาท่ี 96 ชม. ใหผลการบําบัดดีท่ีสุด
โดยลดคา COD ได 92% ของแข็งแขวนลอยได 87% และแกสไขเนา 83% และนํ้าท้ิงท่ีได
ผานมาตรฐานสําหรับนํ้าท้ิ งทางอุตสาหกรรมและนํ้าท้ิงทางชลประทานสําหรับการเกษตร
โดยนํ้าท้ิงท่ีไดในรูปท่ีไมไดเจือจางและเจือจางระหวาง 1:25 และ 1:200 พบวาไมมีความเปนพิษ
ตอพืชและยังกระตุนการงอกของเมล็ดขาวโดยพิจารณาจากคาดัชนีการงอกเม่ือเปรียบเทียบ
กับนํ้ากล่ัน พบวา การเติมกลาเช้ือ P1  3% เพียงอยางเดียวหรือรวมกับนํ้าหมัก ผลการบําบัด
ไดนํ้าท้ิงท่ีผานเกณฑภายใน 72 ชม. แตการใชนํ้าหมักเพียงอยางเดียวตองใชเวลาการบําบัด
96 ชม. จากผลการเทียบเคียงไอโซเลท P1 สามารถจัดอยูในสมาชิกของ Rhodopseudomonas
palustris

พารามิเตอร
มล./ลิตรก

ตารางที่ 1 ลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีผานการบําบัดโดยใชนํ้าหมักสับปะรด กลาเช้ือ P1 และการ
ใชรวมกันในชุดยืนยันผลการทดลอง ท่ีเวลาการบําบัด 72 และ 96 ช่ัวโมง

          รอยละการลด

[น้ําเสีย] ชุดควบคุม 0.134% 3% ชุดยืนยัน, น้ําหมัก +
น้ําหมัก กลาเช้ือ P1 0.134% 3% P1

เร่ิมตน 96 ชม 96 ชม 96 ชม 96 ชม 72 ชม

[pH] 7.06±0.01 7.52±0.03 7.48±0.02 7.49±0.01 7.48±0.02 7.51±0.02
BOD nd nd nd nd 97 nd
COD 1457 58.1 73.4 81.0 92.2 84.0 (79.9)
SS 48 31.9 42.6 75.0 87.3 79.0 (82.7)
UHS (H2S in water) 3.97 61.8 70.0 77.6 83 78.0 (84.5)
H2S in head space 3 100 100 100 100 100
[HPC] (log cfu/ml) 7.8±0.1 7.4±0.1 7.3±0.1 6.4±0 6.9±0.1 7.0±0
[LAB] (log cfu/ml) 0 0 0 0 0 0
[PNSB] (logcfu/ml) 0 6.1±0.1 7.5±0.1 8.4±0 8.7±0 8.5±0

ก เวนแตมีการระบุไว, nd = not determined (ไมไดวิเคราะห), ตัวเลขในวงเล็บคือรอยละการลดของชุด
ที่เหมาะสมจากการทดลองของชุด CCD สวนตัวเลขของพารามิเตอรที่กํากับโดยปกกาเปนคาเฉลี่ย ±
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากจํานวน 3 ซํ้า
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แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการทดลองท่ีได พบวา การใชนํ้าหมักแกนสับปะรดเพียงอยางเดียวในปริมาณ

เพียงเล็กนอย (0.134%) สามารถบําบัดนํ้าท้ิ งจากการแปรรูปนํ้ายางพาราใหผานเกณฑ
มาตรฐานนํ้าท้ิงไดแมตองใชเวลาการบําบัด 4 วัน ซ่ึงนานกวาการใชกลาเช้ือ P1 หรือการใช
รวมกันระหวางนํ้าหมักกับกลาเช้ือ ซ่ึงใชเวลาเพียง 3 วัน แตการใชกลาเช้ือจําเปนตองมีการ
วิจัยตอวาจะมีวิธีการอยางไรท่ีใหชาวบานเตรียมกลาเช้ือไดเองซ่ึงอยูระหวางการศึกษา และ
จะนําไปถายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน จากผลการวิจัยน้ีกลาวไดวานํ้าท้ิงท่ีบําบัดแลวมีศักยภาพ
ท่ีจะนําไปใชกับการเกษตร เชน นาขาวได
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ยางแผนรมควัน ยางแทง นํ้ายางขน ยางผสม และอื่นๆ  ในกลุมผลิตภัณฑยางธรรมชาติน้ี
ยางแผนรมควันเกือบท้ังหมดจะถูกผลิตขึ้นมาจากกลุมเกษตรกรในรูปวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเปนการ
รวมตัวกันในรูปแบบสหกรณกองทุนสวนยางจํากัด เพื่อผลิตยางแผนรมควันท่ีมีคุณภาพสูง
เปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการผลิตยางรถยนต  และผลิตภัณฑยางท่ีมีคุณภาพสูงชนิดตางๆ
การรวมกลุมการผลิตน้ีทําใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองกับกลุมพอคาคนกลางผูรับซ้ือยาง
และเกิดความเขมแข็งในชุมชนดวยระบบสหกรณ ในระยะเวลาท่ีผานมาต้ังแตเริ่มสรางสหกรณ
ในป พ.ศ. 2537-2538 จํานวนสหกรณท้ังส้ิน 695 แหง แตเกือบกึ่งหน่ึงไดหยุดดําเนินกิจการ
ดวยการท่ีไมสามารถบริหารองคกรและตนทุนการผลิตได  อยางไรก็ตาม สหกรณท่ีอยูรอดท่ัว
ประเทศมีประมาณ 400 แหง ท่ีมีกําลังการผลิตรวมประมาณ 2-3 แสนตัน/ปน้ัน กอผลกระทบ
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ตอชุมชนและส่ิงแวดลอมดวยมลพิษอินทรียทางนํ้าในลักษณะท่ีเปนจุด (point source) ใน
ปริมาณมาก มลพิษดังกลาวสงผลกระทบทางนํ้าและทางอากาศ สงกล่ินเหม็นรบกวนตอชุมชน
รอบขางและคูคลอง ไรนาใกลเคียงโดยตรง แมวาโรงผลิตยางแผนน้ีจะมีระบบบําบัดนํ้าเสียอยู
แตก็ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการจัดการมลพิษน้ีไดอยางย่ังยืนและมีปญหาการรองเรียน
จากชุมชนเปนประจํา

กระบวนการผลิตยางแผนรมควันจากนํ้ายางสดของสหกรณ โรงอบ/รมยางแผน
มีขั้นตอนการผลิตประกอบดวย (1) การรับซ้ือนํ้ายางสดจากสมาชิก (2) กรองแยกส่ิงสกปรก
(3) นํานํ้ายางผสมกรดและนํ้า  (4) กวนผสมใหเขากัน  (5) กวาดฟองยางบนผิวของตะกง
(6) ใสแผนเสียบยางแตละชองของตะกงท้ิงไว 4 ช่ัวโมง  (7) ลางกรดและส่ิงสกปรกจากยางท่ี
แข็งตัว (8) นํายางมารีดเปนแผน (9) ผึ่งแผนยางใหสะเด็ดนํ้าประมาณ 1 คืน (10) รมควัน
ท่ีอุณหภูมิประมาณ 50-70oC ประมาณ 3-4 วัน  จากขั้นตอนการผลิตดังกลาวจะเห็นไดวามี
ขั้นตอนท่ีใชไมฟนจากไมยางพาราในการรมควัน ซ่ึงเปนตนทุนสําคัญของการผลิต เพราะไมฟน
มีไมเพียงพอและมีราคาแพงขึ้นโดยเฉล่ีย 1.00-2.00 บาท/กก. (ป พ.ศ.2555)  โดยปจจุบัน
ไดมีการตัดไมปาชนิดอื่นมาทําฟนแทนซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรปาไมของประเทศ
ในระยะยาว

เน่ืองจากวิกฤตการณพลังงานท่ีประเทศประสบอยู ในปจจุบันสงผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดับมหภาค รัฐบาลไดมีแนวนโยบายในการลดและประหยัด
การใชพลังงานในทุกภาคสวน และจากการสํารวจความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชนใน
รูปแบบสหกรณผลิตยางแผนรมควัน พบวามีการต่ืนตัวดานการผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบตางๆ จากวัสดุหรือของเสียท่ีมีในพื้นท่ี ทางผูวิจัยไดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากอุตสาหกรรมยางพารามาอยางตอเน่ือง จากทุนวิจัยของ
สกว. เพื่อใหไดขอมูลทางทฤษฏี   ตามดวยทุนวิจัยจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ซ่ึงเนนกระบวนการทางสังคมเพื่อสรางการยอมรับโดยผานการระดมสมองจากเกษตรกรและ
สมาชิกในเครือขายของสหกรณ สกย. จนกระท่ังนําไปสรางเปนระบบตนแบบขนาด full-scale
ท่ี สกย. บานเการาง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา และนําไปสูการสงเสริมสนับสนุนตอเน่ืองจาก
กระทรวงพลังงาน โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใหสรางอีก 10 แหง ในลักษณะ
งบประมาณสมทบแบบสงเสริมสาธิตแกกลุมสหกรณท่ัวประเทศ

1. กระบวนการผลิตยางแผนรมควัน
ในการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณโรงอบ/รมยาง จากการรับซ้ือนํ้ายางสดจาก

สมาชิกของสหกรณ และนํานํ้ายางสดท่ีไดมากรองแยกส่ิงสกปรกออกจากนํ้ายาง จากน้ัน
นํานํ้ายางมาผสมนํ้าและกรดฟอรมิกในอัตราสวนท่ีเหมาะสมใหเขากัน กวาดฟองยางท่ีเกิดขึ้น
ออกกอนท่ีจะใสแผนเสียบยางแตละชองของตะกงเพื่อใหแผนยางมีขนาดท่ีเทาๆ กัน  รอให
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ยางแข็งตัวประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ถอดแผนเสียบยางออก จากน้ันยกยางออกจากตะกงมา
ลางกรดและส่ิงสกปรกแลวจึงนํายางท่ีไดเขาเครื่องรีดยาง โดยในขั้นตอนการรีดยางจะเปดนํ้า
เพื่อใชหลอล่ืนลูกจักรรีดยางไปพรอมๆ กัน เม่ือรีดยางเสร็จตากแผนยางบนราวไมไผผึ่งใหแหง
ประมาณ 1 คืน แลวนําเขาหองรมท่ีอุณหภูมิประมาณ 40-60oC เปนระยะเวลา 3-4 วัน
เพื่อใหยางสุก ดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปที่ 1  กระบวนการผลิตยางแผนรมควันจากน้ํายางสด

2. การจัดการน้ําเสียของสหกรณกองทนุสวนยาง
สหกรณโรงอบ/รมยาง มีระบบบําบัดนํ้าเสียเปนระบบบอซ่ึงมี 2 รุน ออกแบบตามป

ท่ีสรางสหกรณ โดยรูปแบบในรุนป พ.ศ. 2537 ประกอบดวย บอบําบัดขั้นตน 1 บอ บอเติม
อากาศ 2 บอ และบอผึ่ง 1 บอ  และระบบบําบัดนํ้าเสียในสหกรณรุนป พ.ศ. 2538 ประกอบ
ดวย บอบําบัดขั้นตน บอหมักไรอากาศ บอเติมอากาศ และบอผึ่ง  ซ่ึงระบบบําบัดนํ้าเสียท้ัง
2 รูปแบบน้ีไดประสบกับปญหาเศษยางเขาไปอุดตันในเครื่องเติมอากาศบอยครั้ง ทําใหเสีย
คาใชจายในซอมบํารุง ทางสหกรณโรงอบ/รมยางจึงไดหยุดการเติมอากาศในบอเติมอากาศ
บอดังกลาวจึงแปรสภาพไปเปนบอไรอากาศ ทําใหเกิดกล่ินเหม็น และนํ้าท้ิงดังกลาวไมผาน
เกณฑมาตรฐานนํ้าท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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นํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของสหกรณ จะผานบอดักเศษขยะและเศษยาง
แลวจึงผานเขาสูบอหมักกาซชีวภาพ ซ่ึงมี HRT เทากับ 26 วัน โดยบอรวมนํ้าเสียมีปริมาตร
ประมาณ 51 ลบ.เมตร อัตราการกอนํ้าเสียเฉล่ียจากสหกรณยูงทองมีประมาณ 9.28 m3/d
จากการเก็บตัวอยางนํ้าเสียจากบอรวมนํ้าเสียของสหกรณโรงอบ/รมยาง บานยูงทอง ต.ทาชาง
อ.บางกลํ่า จ.สงขลา ตลอดการทดลองระหวางเดินระบบ MCL และ MABR ซ่ึงเปนการเก็บ
จวง (Grab Sampling) จํานวน 33 ครั้ง (ต้ังแตเดือน ม.ค. 50 - ส.ค. 51) พบวา นํ้าเสียมี pH
เฉล่ียเทากับ 5.57±0.34 สวนความเขมขนของสารอินทรียในรูปของ TCOD และ BOD5

มีคาเฉล่ียเทากับ 3,710±900 และ 2,608±705 มก./ลิตร ตามลําดับ เม่ือคิดเปนสัดสวน BOD5 :
TCOD ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพ โดยนํ้าเสียมีคาสัดสวนอยู
ระหวาง 0.76-0.50 แสดงวานํ้าเสียมีสารประกอบท่ีงายตอการยอยสลายทางชีวภาพ และ
นอกจากน้ีจะเห็นวามีความเขมขนของ VFA เฉล่ีย 1,128±492 มก./ลิตร as CH3COOH
เน่ืองจากบอท่ีเก็บตัวอยางนํ้าเสีย (บอรวมนํ้าเสีย) เกิดการหมักหมมของนํ้าเสีย อีกท้ังมีการใช
กรดฟอรมิก (HCOOH) ในกระบวนการผลิต สงผลใหความเขมขน VFA มีคาคอนขางสูง
แตกรดฟอรมิกน้ีสามารถยอยสลายไดงาย ไมกอใหเกิดปญหาเรื่องกล่ินเหม็นของกาซไขเนา
(H2S) ท่ีจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมบริเวณขางเคียง แตในนํ้าเสียยังพบซัลเฟต (SO2-

4)
อยูบางซ่ึงเปนสวนประกอบของนํ้ายางธรรมชาติ ลักษณะนํ้าเสียทางเคมีสรุปไดดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากสหกรณโรงอบ/รมยาง ยูงทอง จํากัด
ต.ทาชาง อ.บางกลํ่า จ.สงขลา ท่ีใชในการศึกษา

         พารามิเตอร ชวงคา X SD

Temperature (oC) 24.40-32.20 28.19±1.83
pH 5.09-6.58 5.57±0.34
Alkalinity (mg/L as CaCO3) 200-1,350 845±274
VFA (mg/L as CH3COOH) 140-2,130 1,128±492
BOD5 (mg/L) 1,362-3,554 2,608±705
TCOD (mg/L) 1,782-6,811 3,710±900
SCOD (mg/L) 846-4,798 2,520±922
SS (mg/L) 123-558 313±103
TKN (mg/L) 62-195 128±48
NH4

+-N (mg/L) 41-165 101±33
SO2-

4 (mg/L) 38-179 106±53
TP (mg/L) 33-115 77±25
NO-

3 (mg/L) 0.08-0.44 0.24±0.17
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3. การบําบัดน้ําเสียโดยวิธีทางชวีภาพ
กระบวนการยอยสลายสารมลพิษในนํ้าเสียทางชีวภาพสามารถจําแนกได 2 แบบหลักๆ

คือ กระบวนการแบบใชอากาศ (aerobic) และแบบไรอากาศ (anaerobic) การยอยสลาย
แบบใชอากาศน้ันไดถูกพัฒนาประยุกตใชอยางแพรหลายในการบําบัดนํ้าเสียตางๆ โดยจะมี
การเติมอากาศเพื่ อให จุ ลินทรีย ท่ี ดํารงชีพด วยการยอยสลายและดูดซับสารอินทรียและ
อนินทรีย ท่ีตองใชอากาศหายใจดําเนินกระบวนการยอยสลายน้ีอยางตอเน่ือง ในการน้ีการ
เติมอากาศลงสู นํ้าเสียอยางสมํ่าเสมอมีความจําเปนอยางย่ิงเพื่อดํารงไวซ่ึงสภาวะท่ีเหมาะสม
ตอจุลินทรียจําพวกน้ี เปนผลทําใหคาใชจายโดยเฉพาะคาไฟฟาและคาซอมบํารุงระบบเครื่อง
เติมอากาศน้ันสูง จนในบางสถานการณหรือในอุตสาหกรรมบางประเภทไมสามารถท่ีจะดําเนิน
การตอเน่ืองไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในทางตรงกันขามจุลินทรียจําพวกหน่ึงสามารถเจริญ
เติบโตไดในสภาวะไรอากาศ และสามารถยอยสลายสารมลพิษตางๆ ไดเชนเดียวกัน แตจะ
มีพลอยไดคือกาซชีวภาพท่ีสามารถใชเปนเช้ือเพลิงทดแทนได   และจะเห็นวาระบบบําบัด
ประเภทน้ี  ไมมีความจําเปนในการเติมอากาศ จึงสามารถชวยประหยัดคาใชจายในสวนคา
ไฟฟาและคาบํารุงรักษาระบบเครื่องเติมอากาศ   อน่ึงขอเสียของระบบไรอากาศคือการท่ี
กระบวนการยอยสลายน้ันดําเนินชากวาแบบเติมอากาศ ฉะน้ันการบําบัดนํ้าเสียปริมาณเดียว
กัน ระบบไรอากาศจะตองการระยะเวลานานกวา ซ่ึงก็ถือวาเปนขอแลกเปล่ียนกับคาใชจาย
ท่ีลดลงน้ัน

โดยท่ัวไปแลวระบบบําบัดแบบไรอากาศ อยางเชน ระบบบอไรอากาศ (anaerobic
pond) และถังหมักไรอากาศ (anaerobic digester) ไดถูกนํามาใชในสวนตนของระบบบําบัด
นํ้าเสียท่ีมีความเขมขนสูงเพื่อเปนการลดโหลดหรือภาระบรรทุกสารอินทรียสําหรับขั้นตอน
ตอไปในระบบบําบัดซ่ึงสวนมากท่ีใชจะเปนระบบแบบเติมอากาศ ฉะน้ันจึงสามารถลดการเติม
อากาศลงไดเปนอยางมากเพราะนํ้าเสียน้ันมีความสกปรกลดลง หรือแมในกรณีท่ีเปนระบบ
บอผึ่งท่ีอาศัยการละลายของออกซิเจนในอากาศสู นํ้าตามธรรมชาติ ก็จะทําใหความตองการ
ปริมาตรของบอลดลง  ระบบหมักไรอากาศสามารถกําจัดความสกปรกในรูปของสารอินทรีย
ไดมากในนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม เชน ในอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมสามารถกําจัดไดถึง 80-95%
ท่ีระยะเวลาเก็บกัก 30-60 วัน (Southworth, 1979; Thanh, 1980; Ng et al., 1984; Hashim
et al., 1986) และสามารถประยุกตใชไดกับนํ้าเสียหลากหลายชนิด โดยในระบบหมักไรอากาศ
ปจจุบันไดเนนการเก็บกักเซลของตะกอนจุลชีพใหอยูในระบบนานขึ้น ซ่ึงเทากับเปนการทําให
ผลตางของระยะเวลาการกักเก็บของตะกอน (Solid Retention Time) และระยะเวลากักเก็บ
ของนํ้า (Hydraulic Retention Time) ในระบบกวางขึ้นและนําไปสูอัตราการยอยสลายท่ีเร็ว
ขึ้นได ซ่ึงหลักการดังกลาวจะถูกนํามาประยุกตใชในการปรับปรุงระบบบําบัดท่ีใชในการศึกษา
ครั้งน้ีดวย
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4. กลไกและปจจัยทีม่ีผลตอประสิทธิภาพการยอยสลายทางชีวภาพแบบไรอากาศ
การบําบัดนํ้าเสียแบบไรอากาศเปนวิธีการท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดสําหรับการบําบัด

นํ้าท้ิงท่ีมีความเขมขนสูง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545)  ความแตกตางระบบยอยสลาย
สารอินทรียในสภาวะไรอากาศ (หรือไรออกซิเจน) จากระบบแบบเติมอากาศคือ การยอยสลาย
สารอินทรียในสภาวะไรอากาศจะไมมีออกซิเจนอิสระเปนตัวรับอิเล็กตรอน แตจะใชคารบอน
ไดออกไซดและซัลเฟตเปนตัวรับอิเล็กตรอน ซ่ึงจะทําใหไดกาซมีเทนและกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
เปนผลผลิต  การบําบัดนํ้าเสียแบบไรอากาศแบงตามปฏิกิริยาชีวเคมีได 4 ขั้นตอน โดยใน
ขั้นตอนแรกเปนกระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) โดยจุลินทรียจะปลอยเอนไซมออกมา
ยอยสารอินทรียท่ีมีโมเลกุลใหญ เชน คารโบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ใหเปนสารโมเลกุลเล็ก
เชน นํ้าตาลกลูโคส กรดอะมิโน และกรดไขมัน   ในขั้นตอนท่ี 2 เปนกระบวนการสรางกรด
(Acidogenesis) ซ่ึงจุลินทรียท่ีสรางกรด (Acidogens) จะเปล่ียนรูปสารท่ีเปนผลผลิตจาก
ขั้นแรกไปเปนกรดไขมันระเหยงาย (Volatile Fatty Acids, VFA) เชน กรดอะเซติก กรด
โพไพโอนิก และกรดบิวไทริก เปนตน  ถึงขั้นตอนน้ียังไมเกิดการกําจัดสารอินทรียเปนเพียง
การแปรรูปใหสามารถยอยสลายไดในขั้นตอนตอไป ขั้นตอมาเปนการเปล่ียนกรดไขมันระเหย
งายประเภทอื่นไปเปนกรดอะเซติก ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะไดคารบอนไดออกไซดและไฮโดรเจนดวย
โดยมีจุลินทรียกลุม Acetogens ทําหนาท่ีน้ี และสารท่ีไดจะเปนสวนประกอบสําคัญท่ีจุลินทรีย
กลุม Methanogens นําไปเปล่ียนเปนกาซมีเทน (CH4) ขึ้นมาในขั้นตอนสุดทาย (Tchobano-
glous, 1991) หรืออาจสามารถแยกการยอยสลายใน 4 ขั้นตอนดังกลาวไดเปน 2 ระยะ (รูปท่ี
2) คือระยะปฏิกิริยาการสรางกรด (Acid Formation Phase) ในชวงตนโดยจุลินทรียแอซิด
ฟอรเมอรท่ีสามารถทนตอสภาวะแวดลอมท่ีเปนกรดไดดี ซ่ึงจะเหมาะสมกับนํ้าเสียจากสหกรณ
โรงอบ/รมยางแผนท่ี มีความเปนกรดอยู เล็กนอยเพราะมีการใชกรดฟอร มิกในขั้ นตอนการ
จับตัวเน้ือยาง  และระยะปฏิกิริยาการสรางกาซมีเทน (Methane Formation)  ซ่ึงจุลินทรีย
กลุมสรางมีเทนจะใชกรดท่ีถูกผลิตขึ้นในขั้นตอนแรก โดยจุลินทรียกลุมสรางมีเทนน้ีตองการ pH
ในชวงท่ีเปนกลางซ่ึงหากนํ้าเสียมีความเปนดาง (Alkalinity) เพียงพอ  ระบบก็จะรักษาระดับ
pH ภายในไวได

รูปที่ 2  ปฏิกิริยาชีวเคมีในระบบไรอากาศ
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การยอยสลายแบบไรอากาศน้ี เปนการทํางานรวมกันของจุลินทรียหลายกลุ ม ซ่ึ ง
ลักษณะการทํางานจะเปนแบบสายโซตอเน่ืองคือจุลินทรียกลุมท่ีสองตองรอใหอีกกลุมท่ีหน่ึง
ยอยสารใหเปนสารท่ีตนสามารถยอยไดกอน จึงเปนกระบวนการท่ีตองพึ่งพากันอยางตอเน่ือง
ดังน้ันสภาวะแวดลอมในถังปฏิกรณตองใหเหมาะสมกับการดํารงอยูของจุลินทรียทุกกลุมอยาง
สมดุล มิฉะน้ันระบบยอยสลายแบบไรอากาศจะไมสามารถดําเนินไปได ปจจัยท่ีมีผลตอระบบ
การยอยสลายเปนไรอากาศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545)  มีดังน้ีคือ

(1) อุณหภูมิ  โดยมีชวงท่ีเหมาะสม 2 ชวงคือชวง Mesophilic ท่ี 30-40oC และชวง
Thermophilic ท่ี 45-55oC  ถึงกระน้ันปฏิกิริยาการยอยสลายแบบไรอากาศก็สามารถท่ีจะ
ดําเนินไปไดท่ีระดับอุณหภูมินอกชวงท้ังสองน้ีไดแตประสิทธิภาพอาจไมสูงเทากับท้ังสองชวง
ดังกลาว

(2) pH ท่ีเหมาะสมสําหรับการยอยสลายแบบไรอากาศในถังเด่ียวคือ 6.7-7.4 การท่ี
คา pH ในระบบลดตํ่าลงอาจเปนผลมาจากการสะสมของกรดไขมันซ่ึงเปนสารผลผลิตตัวกลาง
(intermediates) ระหวางกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ  ลักษณะท่ีมีการสะสมของ
กรดไขมันเชนน้ีเปนแสดงถึงความไมสมดุลของการทํางานของจุลินทรียกลุมสรางมีเทนในการ
เปล่ียนกรดไขมันใหเปนมีเทน

(3) ระยะเวลากักเก็บชลศาสตร (Hydraulic Retention Time, HRT) เปนระยะเวลา
เฉล่ียท่ีนํ้าอยูในถังปฏิกรณหรือคือเวลาท่ีนํ้าเสียสัมผัสกับจุลินทรีย ระบบท่ีมี HRT ตํ่า จะมี
ขนาดถังเล็กลงแตถา HRT ตํ่าเกินไปจะทําใหระบบรับภาระการบําบัดสูงเกินไปและอาจทําให
สูญเสียตะกอนจุลินทรีย จนนําไปสูความลมเหลวในการเดินระบบ ฉะน้ันระบบท่ีดีควรมี HRT
ตํ่าพอและสามารถคงระบบใหเดินไดโดยสมดุล

(4) ระยะเวลากักพักตะกอน (SRT) หรืออายุสลัดจ เปนระยะเวลาเฉล่ียท่ีอนุภาคของ
ตะกอนอยูในถังปฏิกรณ ซ่ึงวัดจากปริมาณตะกอนท่ีมีอยูในถังปฏิกรณท้ังหมดตอการสูญเสีย
ตะกอนออกนอกถังใน 1 วัน การท่ีระบบมีปริมาณสลัดจหรือตะกอนจุลินทรียอยูสูงมิไดแสดง
วาระบบน้ันจะมีความเสถียร  เพราะหากปริมาณตะกอนท่ีหลุดออกมากับนํ้าท้ิงมีสูงจะทําให
ระบบเกิดการสูญเสียตะกอนโดยรวม และเน่ืองจากตะกอนในระบบไรอากาศมีอัตราการเจริญ
ตํ่า เม่ือมีการสูญเสียตะกอนเกินกวาท่ีเกิดขึ้นใหมในระบบจะทําใหระบบลมเหลวไดในท่ีสุด

(5) สภาพความเปนดาง (Alkalinity) เปนความสามารถท่ีระบบจะตอตานหรือเปน
บัฟเฟอรกับการลดลงของ pH ซ่ึงโดยมากจะเกิดจากการสะสมของกรดไขมันท่ีถูกผลิตขึ้นใน
ขั้นตอนการสรางกรดในระหวางการยอยสลายแบบไรอากาศ การสะสมของกรดไขมันในระบบ
บงถึงสภาวะท่ีจุลินทรียประเภทสรางมีเทนไมสามารถทําการเปล่ียนกรดไขมันใหเปนกาซมีเทน
ไดทันอันเน่ืองมาจากความไมสมดุลของระบบ หรือการเกิดภาระบรรทุกเกินความสามารถของ
ระบบ (shock load)
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(6) ความเปนพิษ (Toxicity) เกิดจากสารท้ังท่ีเกิดขึ้นเองในระบบและสารท่ีเติมเขาไป
ในระบบ  กรดไขมันดังท่ีไดกลาวขางตนแลวเม่ือเกิดการสะสมจะทําใหเปนพิษตอจุลินทรีย
ประเภทสรางมีเทน  โดยท่ัวไปควรอยูในชวง 50-500 มก./ลิตร  ปริมาณความเขมขนของ
แอมโมเนียท่ีมาจากการยอยสลายของโปรตีนและสารอินทรียตางๆ ในรูป NH3 จะมีความเปน
พิษมากกวารูป NH4

+  ฉะน้ันถา pH มีคาตํ่ากวา 7.2  ระบบจะเผชิญกับความเปนพิษของ
แอมโมเนียคอนขางตํ่าเพราะแอมโมเนียจะอยูในรูป NH4

+ ซัลไฟดเปนสารอีกตัวหน่ึงท่ีมีความ
เปนพิษตอจุลินทรียในระบบท้ังพวกสรางกรดและสรางมีเทน การเกิดซัลไฟดเปนผลมาจากการ
ท่ีมีซัลเฟตอยู ในนํ้าเสียสูงทําใหเกิดปฏิกิริยารีดักช่ันของซัลเฟตโดยจุลินทรียกลุม Sulfate
Reducing Bacteria กาซท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการน้ีมีกล่ินเหม็นเหมือนไขเนา ซ่ึงเปนพิษหาก
สูดดมและยังเปนพิษตอจุลินทรียกลุมตางๆ ในระบบอีกดวย อีกกลุมหน่ึงของสารท่ีเปนพิษคือ
โลหะหนัก เชน เหล็ก โคบอลท นิกเกิล และแคดเมียม แมจะเปนท่ีตองการของจุลินทรียแตใน
ปริมาณท่ีนอยมาก (Trace Elements) ความเปนพิษจะเกิดขึ้นเม่ือมีปริมาณสูงเกินไป

5. ผลพลอยไดจากกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ
จากการสํารวจของผู วิจัยพบวานํ้าเสียของสหกรณโรงอบ/รมยางแผนมีความเขมขน

ในรูป COD เฉล่ียสูงถึงประมาณ 5,000 มก./ลิตร (สายัณห และคณะ, 2548) ซ่ึงมีศักยภาพ
ในการผลิตกาซชีวภาพท่ีสามารถใชเปนเช้ือเพลิงขั้นตํ่าไดประมาณ 15 m3/d โดยกาซชีวภาพน้ี
มีคาการใหความรอนตอ 1 ลบ.เมตร อยูท่ีประมาณ 6,000 kcal  ซ่ึงเทียบเทากับกาซหุงตม
(LPG) 0.46 กก. หรือนํ้ามันดีเซล 0.60 ลิตร หรือไมฟนแหง 1.5 กก. หรือไฟฟา 1.2 กิโลวัตต-
ช่ัวโมง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2548) ในสวนของไนโตรเจนซ่ึงเปน
สารอาหารพืชน้ันระบบไรอากาศไมไดกําจัดออกไปจากนํ้าเสีย ซ่ึงจะตางจากระบบบําบัดแบบ
เติมอากาศท่ีจุลินทรียประเภท Nitrifiers สามารถเปล่ียนรูปแอมโมเนียไนโตรเจนเปนไนเตรท
ซ่ึงเม่ือนํ้าน้ันอยูในสภาพท่ีหยุดเติมอากาศ จุลินทรียอีกกลุมหน่ึงจะทําการเปล่ียนไนเตรทไป
เปนกาซไนโตรเจนหลุดออกไปจากนํ้า นอกจากน้ีจะมีการระเหยของไนโตรเจนจากนํ้าในรูป
ของแอมโมเนียจากการเติมอากาศดวย ซ่ึงกลไกดังกลาวจะเปนการกําจัดไนโตรเจนในนํ้าเสีย
ซ่ึงเปนสารอาหารสําคัญของพืชไปสูบรรยากาศ ทําใหการนํานํ้าท้ิงจากระบบเติมอากาศไปใช
เปนปุยสําหรับใหกับตนพืชดอยคุณคาลง ดังน้ันนํ้าท่ีออกจากระบบหมักไรอากาศจึงมีศักยภาพ
ท่ีจะใหไนโตรเจนแกพืชสูงกวา

6. กล่ินจากน้ําเสีย
กล่ินท่ีเกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสียในโรงงานยางสวนใหญมีแหลงกําเนิดมาจากบอบําบัด

ไรอากาศ ท้ังน้ีเพราะในนํ้าเสียมีปริมาณสารอินทรียอยูสูงมากจากสวนท่ีเปนนํ้าซีรั่มซ่ึงไดถูก
แยกออกมาในขั้นตอนการผลิตยาง รวมถึงการท่ีนํ้าเสียมีซัลเฟต (SO4

2-) ซ่ึงเปนสวนประกอบ
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ในนํ้ายางเองและจากกรดซัลฟูริกท่ี นิยมเติมในการทํายางบางประเภท ตัวสารซัลเฟตเองน้ัน
ไมไดมีผลรายโดยตรงกับส่ิงแวดลอมเน่ืองจากท่ีเปนสารคอนขางเฉ่ือย ไมระเหย และไมคอย
มีความเปนพิษ (Lens et al., 1998) แตเม่ือนํ้าเสียมีปริมาณสารอินทรียสูงอยูในสภาวะท่ีมี
อากาศไมพอเพียงตอการทํางานของจุลินทียแบบใชอากาศ ก็จะกอใหเกิดปฏิกิริยารีดักช่ันของ
ซัลเฟตขึ้น เกิดเปนกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือกาซไขเนาท่ีเปนพิษ   โดยท่ัวไปแลว
อุตสาหกรรมหรือโรงงานท่ีกอนํ้าเสียท่ี มีปริมาณมลสารอินทรียสูงจะพิจารณาใชเทคโนโลยี
การบําบัดประเภทไรอากาศเน่ืองจากคาใชจายคาไฟฟา และคาบํารุงรักษาระบบท่ีตํ่ากวามาก
เทียบกับระบบแบบเติมอากาศ  ในกรณีของนํ้าเสียของสหกรณโรงงานอบ/รมยางแผนแทบทุก
แหงจะใชบอหมักไรอากาศ (แบบเปด) ซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยายอยสลายสารอินทรียแบบไรอากาศ
และปฏิกิริยารีดักช่ันของซัลเฟตขึ้นไดกาซไขเนาท่ีไมพึ่งปรารถนา  มีกล่ินเหม็น  และดวย
ลักษณะท่ีเปนระบบบอเปดกาซตางๆ สามารถระบายออกสูช้ันบรรยากาศและสงผลใหบริเวณ
ขางเคียงของโรงงานไดรับกล่ินเหม็นได กอใหเกิดปญหาเดือดรอนรําคาญเปนประจํา

7. การประยกุตระบบบอหมกัไรอากาศสําหรบัสหกรณกองทนุสวนยาง
สหกรณโรงอบ/รมยาง มีระบบบําบัดนํ้าเสียเปนระบบบอ ซ่ึงมี 2 รุนออกแบบตามปท่ี

สรางสหกรณ  โดยรูปแบบในรุนป พ.ศ. 2537  ประกอบดวย  บอบําบัดขั้นตน 1 บอ  บอเติม
อากาศ 2 บอ และบอผึ่ง 1 บอ และระบบบําบัดนํ้าเสียในสหกรณรุนป พ.ศ. 2538 ประกอบ
ดวย บอบําบัดขั้นตน บอหมักไรอากาศ บอเติมอากาศ และบอผึ่ง   ซ่ึงระบบบําบัดนํ้าเสียท้ัง
2 รูปแบบน้ีไดประสบกับปญหาเศษยางเขาไปอุดตันในเครื่องเติมอากาศบอยครั้ง ทําใหเสีย
คาใชจายในซอมบํารุง  ทางสหกรณโรงอบ/รมยางจึงไดหยุดการเติมอากาศในบอเติมอากาศ
บอดังกลาวจึงแปรสภาพไปเปนบอไรอากาศ ทําใหเกิดกล่ินเหม็น และนํ้าท้ิงดังกลาวไมผาน
เกณฑมาตรฐานนํ้าท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

7.1 ประเภทระบบบอหมักไรอากาศ
ในระบบแบบเติมอากาศน้ันปริมาณอากาศท่ีตองเติมเขาสูระบบเปนสัดสวนกับ

ปริมาณความสกปรกในนํ้าเสีย คาพลังงานในการเติมอากาศน้ีจะเปนสัดสวนท่ีสูงเม่ือเทียบกับ
คาดําเนินการอื่นในการเดินระบบ จากความไดเปรียบทางดานคาเดินระบบท่ีตํ่าระบบบําบัด
แบบไรอากาศจึงไดรับความนิยมสําหรับนํ้าเสียท่ีมีปริมาณความสกปรกสูง เพื่อลดภาระบรรทุก
ขั้นตนกอนเขาระบบบําบัดแบบเติมอากาศในขั้นถัดไป (Tchobanoglous, 1991) ในระยะเวลา
ท่ีผานมาไดมีการพัฒนาระบบการบําบัดแบบไรอากาศหลากหลายรูปแบบโดยมีจุดประสงคจะ
ลดขอดอยดานการเจริญและการทํางานของจุลินทรียท่ีชาซ่ึงทําใหตองการปริมาตรของระบบ
สูง (HRT ตํ่า) ฉะน้ันระบบบําบัดท่ีไดพัฒนาขึ้นไดพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดและ
เพิ่มอัตราความเร็วในการบําบัด ระบบบําบัดแบบไรอากาศมีดวยกันหลายประเภทโดยท่ีนิยม
ใชกันในนํ้าเสียประเภทตางๆ ไดแสดงในตารางท่ี 2
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ระบบหมักไรอากาศแบบอัตราสูงดังในตารางท่ี 2 ท่ีนิยมใชกันมาก เชน ระบบยูเอเอสบี
(UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket)  ระบบแผนกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter)
ระบบช้ันลอยขยาย (Fluidized Bed Reactor) ซ่ึงไดพิสูจนถึงประสิทธิภาพท่ีดีเย่ียมในนํ้าเสีย
บางประเภทและไดถูกนําไปใชในระดับจริง (full scale) (Palns et al., 1987; Austermann-
Haun et al., 1999; Omil et al., 2003; Parawira et al., 2005)   สําหรับนํ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมยางน้ัน Pimolthai (2003) ไดศึกษาการบําบัดนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมนํ้ายางขน
โดยใชระบบบอเปดแบบไรอากาศ ณ คณะการจัดการส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พบวา  มีประสิทธิภาพการกําจัด BOD สูงถึง 67-83% และกําจัด COD 50-77% ท่ีภาระ
บรรทุก 100-400 gBOD/m3/d และสําหรับนํ้าเสียจากสหกรณผลิตยางแผนรมควันน้ัน ในป
2541 ไดมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพการบําบัดในระบบถังหมักไรอากาศแบบยูเอเอสบี พบวา
มีประสิทธิภาพในการกําจัด COD, BOD และ SS สูงถึง 47-66%, 45-59% และ 48-68%
ตามลําดับ ท่ีระยะเวลากักเก็บชลศาสตรระหวาง 5-20 วัน (ชอบ บุญชวย, 2541) แมถังหมัก
หรือถังปฏิกรณเหลาน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเก็บกักตะกอนจุลชีพไดดี  แตราคา
คอนขางสูง  ตองการออกแบบกอสรางและการเดินระบบท่ีคอนขางซับซอนเหมาะสําหรับ
โรงงานท่ีมีผูควบคุมโดยเฉพาะ และยังตองการพลังงานในการทําใหตะกอนแขวนลอยอยูตลอด
เวลา  และในกรณีของระบบแผนกรองไรอากาศน้ันก็สามารถจะอุดตันไดตองมีการซอมบํารุง
เปนครั้งคราว การจะนําไปประยุกตใชกับสหกรณโรงอบ/รมยางแผนระดับชุมชนน้ันตองคํานึง
ถึงความงายตอการเดินระบบ  การบํารุงรักษา  และท่ีสําคัญคือคาใชจายการสรางและเดิน
ระบบดวย ซ่ึงหากสามารถประยุกตปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียของสหกรณท่ีมีอยูเดิมก็สามารถ

ตารางที่ 2 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไรอากาศประเภทตางๆ

        อัตราการกําจัด
                                              ประเภท

สูง ตํ่า

บอแอนแอโรบิกหรือบอเหม็น (Anaerobic Ponds) 

ระบบบอแอนเอโรบิกแบบมีแผนคลุม (Covered Anaerobic Lagoon) 

ถังหมักแบบธรรมดา (Conventional Anaerobic Digester)  

ถังยอยแบบสัมผัส (Anaerobic Contact) 

ถังยอยแบบแยกเช้ือ (Acidogenic-Methanogenic Reactors) 

ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) 

ระบบช้ันลอยตัวไรอากาศ (Anaerobic Fluidized Bed, AFB) 

ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) 

ระบบแผนหมุนชีวภาพไรอากาศ (Anaerobic Rotating Biological Contactor, AnRBC) 

ระบบแผนกั้นไรอากาศ (Anaerobic Baffled Reactor, ABR) 
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ท่ีจะลดคาใชจายในการกอสรางใหมได  ในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันระบบบอบําบัดไรอากาศ
แบบมีแผนคลุม (Anaerobic Covered Lagoon; AL) ไดถูกนําไปใชอยางแพรหลายสําหรับ
ฟารมสุกรเพราะมีคาลงทุนการสรางท่ีตํ่า (รูปท่ี 3) แตในประเทศไทยน้ันระบบน้ียังเพิ่งเริ่มไดรับ
ความสนใจมากขึ้นในชวงประมาณ 4-5 ปท่ีผานมา ขอดอยของระบบบอบําบัดไรอากาศแบบ
มีแผนคลุมโดยท่ัวไปแลวคือ การท่ี ไมมีการปองกันการปนเปอนนํ้าใตดินเพราะบอท่ีใชเปน
บอดินท่ีไมมีการดาดหรือปูพลาสติกท่ีพื้นบอ โดยในสภาพของบอบําบัดในสหกรณโรงอบและ
รมยางแผนแลวจะไมมีผลแตกตางในแงการปนเปอนนํ้าใตดินเน่ืองจากสภาพบอเดิมก็ไมไดมี
การปองกันการซึมอยูแลว  ซ่ึงคาดวากระรั่วซึมของบอจะตํ่าเน่ืองจากการอุดตันของตะกอน
บริเวณกนบอ หรือถาจะปรับปรุงใหมีช้ันปองกันการรั่วซึมก็สามารถกระทําไดโดยงายและมีคา
ใชจายท่ีตํ่าเม่ือเทียบกับการสรางระบบท่ีมีโครงสรางเปนคอนกรีตชนิดอื่นๆ  ดังเชน  ระบบ
บอหมักแบบรางหรือระบบยูเอเอสบี ท่ี สถานเทคโนโลยีกาซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
สงเสริมในฟารมสุกรขนาดกลางและใหญ เปนตน (การุณ, 2548) ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาการ
ประยุกตใชระบบบอบําบัดไรอากาศแบบมีแผนคลุม นาจะมีความเหมาะสมท้ังในแงการลงทุน
และความเปนไปได ความสะดวกในการปรับใชระบบบอท่ีมีอยูเดิมโดยไมตองใชพื้นท่ีเพิ่มใน
การสราง  และยังสามารถปรับปรุงสรางไดงายไมกระทบตอกระบวนการผลิต  ไมตองการ
ความเช่ียวชาญในการดูแลรักษามาก  ซ่ึงนาจะเปนแนวทางท่ีเหมาะสมตอสภาพของสหกรณ
โรงอบ/รมควันยางแผน

ระบบบอหมักไรอากาศแบบแผนคลุม (Anaerobic Covered Lagoon) เปนระบบท่ี
พัฒนาและปรับปรุงมาจากระบบบอปดแบบ Covered Lagoon สวนลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียม
ผืนผา ความลึกของบอไมตํ่ากวา 6 เมตร หรืออาจปรับไดตามสภาพพื้นท่ี สามารถรองรับ
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรียไดสูงสุดประมาณ 1-2 kgCOD/m3.d (สํานักวิจัย คนควาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2549) กรณีท่ีเปนบอดินขุดอาจปูดวยแผน PE
(Polyethylene) HDPE (High Density Polyethylene) หรือแผนพีวีซี (PVC) เพื่อไมใหเกิด
การรั่วซึมของนํ้าเสียลงใตดิน (ศูนยประสานงานโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ, 2551)
สวนสําคัญของระบบน้ีคือการปดบอโดยใชแผนใยสังเคราะห เชน PE, HDPE หรือแผน PVC
เพื่อใหเกิดสภาพไรอากาศและรวบรวมกาซชีวภาพท่ีเกิดขึ้น ทําใหลดปญหาเรื่องกล่ิน และสราง
ใกลพื้นท่ีชุมชนได

รูปที่ 3 ระบบบําบัดแบบบอแอนเอโรบิกแบบมีแผนคลุม
(Anaerobic Covered Lagoon)
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