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บทนํา

ยางพารา หรือ Para Rubber มาจากคําภาษาอังกฤษ 2 คํา คําวา Para เปนช่ือเมืองทา
ศูนยกลางคายางในทวีปอเมริกาใต อยูริมฝงแมนํ้าอเมซอน ประเทศบราซิล   ในสมัยกอนท่ี
ศูนยกลางการคายางจะยายมาอยูท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต และคําวา Rubber แปลวา ตัวถู
ซ่ึงนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษผูคนพบกาซออกซิเจน ช่ือ Joseph Priestley ไดคนพบสมบัติ
ของยางท่ีสามารถนํามาลบรอยดินสอได โดยคนพบคุณสมบัติดังกลาวเม่ือป พ.ศ. 2313

ยางพาราเปนพืชพื้ นเมืองด้ั งเดิมของภูมิภาคในทวีปอเมริกาใตและอเมริกากลาง
ชาวพื้นเมืองเรียกพืชชนิดน้ีวา คาอุทชุค (caoutchoue) แปลวา “ตนไมรองไห” เน่ืองจาก
เปนพืชท่ีถาใชมีดกรีดท่ีลําตนแลวจะมีนํ้าสีขาวออกมาจากตนได ชาวยุโรปรูจักยางพาราเม่ือกวา
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 2

ในยุคเริ่มตนของอุตสาหกรรมยางทําใหโลกตองการนํ้ายางเพิ่มมากขึ้น กลุมประเทศท่ี
ปลูกยางจึงไดทําการคนควาพันธุ ยางพื้ นเมืองท่ีสามารถให นํ้ายางมากขึ้ น จนไดพบกับยาง
สายพันธุ ท่ีเจริญเติบโตดีใหปริมาณนํ้ายางมาก โดยกําหนดช่ือทางพันธุศาสตรของยางพารา
พันธุใหมน้ีวา Hevea brasiliensis ทําใหยางสายพันธน้ีๆ ไดรับความนิยมปลูกอยางแพรหลาย
แมวากลุมในประเทศอเมริกาใตและอเมริกากลาง มีการปลูกยางเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังไมพอกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมยางในยุโรปและอเมริกา ทําใหประเทศในทวีปยุโรปท่ีมีแผนดิน
อาณานิคม ในทวีปเอเชียท่ีมีภูมิอากาศแบบรอนช้ืนสามารถปลูกยางพาราได ก็มีแนวคิดท่ีจะนํา
พันธุยางจากลุมนํ้าอเมซอนไปทดลองปลูกในอาณานิคมของตนเอง โดยประเทศอังกฤษไดนําไป
ทดลองปลูกครั้งแรกในประเทศอินเดียเม่ือป พ.ศ. 2398 ปรากฏวาไมประสบผลสําเร็จ   ในป
พ.ศ. 2425 จึงไดนําไปทดลองปลูกในประเทศมาเลเซีย และประเทศฮอลันดานําไปทดลองปลูก
ในประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏวาตนยางพาราท่ีปลูกใน 2 ประเทศดังกลาว มีการเจริญเติบโตให
ผลผลิตเปนท่ีพอใจ ทําใหยางพาราไดรับความนิยม ทําการปลูกกันอยางแพรหลายในประเทศ
มาเลเซีย ซ่ึงเปนเมืองอาณานิคมของอังกฤษ และประเทศอินโดนีเซียอาณานิคมของประเทศ
ฮอลันดา

สําหรับในประเทศไทย ผูสนใจนําตนยางพารามาปลูกในประเทศไทยคนแรกคือ พระยา
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี หรือคอซิมบี้ ณ ระนอง เจาเมืองตรัง ในขณะท่ีทานเดินทางไปดูงาน
ท่ีรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ทานเห็นวานํ้ายางพาราเปนท่ีตองการของตลาดโลกมาก ถาราษฎร
นําไปปลูกก็จะทําใหราษฎรมีรายไดจากยางพารามาก ทานจึงตองการนําพันธุยางมาปลูกใน
ประเทศไทย แตเจาของสวนซ่ึงเปนชาวอังกฤษไมยินยอมใหทานนําพันธุยางออกไปนอกพื้นท่ี
ดังน้ันในป พ.ศ.2444 ทานจึงใหพระสถลสถานพิทักษซ่ึงเปนหลานของทาน เดินทางไปประเทศ
อินโดนีเซีย และสามารถนํากลายางออกมาจากประเทศอินโดนีเซียกลับมาทดลองปลูกใน
ประเทศไทยไดสําเร็จโดยทําการปลูกท่ีหนาบานพักพระสถลฯ อําเภอกันตัง จังหวัดตรังเปน
ท่ีแรก   หลังจากน้ันทานพระยารัษฏานุประดิษฐฯ ก็ไดสงเสริมใหราษฎรปลูกยางพาราเพิ่ม
มากขึ้นเกือบทุกจังหวัดในภาคใต และไดขยายพื้นท่ีปลูกไปยังภาคตะวันออกท่ีจังหวัดจันทบุรี
ในป พ.ศ. 2451 และในป 2476 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ไดจัดต้ังสถานีทดลองยางพาราขึ้นท่ี
ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และไดเปล่ียนช่ือจากสถานีทดลองยางพารา
เปนศูนยวิจัยยางพาราในป พ.ศ. 2508 ทําหนาท่ีศึกษาทดลอง พัฒนายางพาราท่ีเหมาะสม
สําหรับการปลูกในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย และในป พ.ศ. 2521 ก็ไดทดลองนํากลายาง
ไปปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอมาไดขยายไปยังภาคเหนือ ทําใหยางพาราสามารถ
ปลูกไดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

จากน้ัน ยางพาราก็ไดขยายไปปลูกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศจีนตอนใตในเขตสิบสองปนนา มณฑลยูนาน โดยรัฐบาลจีนสงเสริมการปลูกอยาง
กวางขวาง ทําใหทางตอนใตของมณฑลยูนานมีการปลูกยางพาราเปนจํานวนมาก ในอนาคต
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เม่ือสวนยางในประเทศจีนใหผลผลิตไดท้ังหมด จะทําใหประเทศจีนซ่ึงเปนตลาดรับซ้ือยางแผน
จากประเทศไทยมากท่ีสุด จะรับซ้ือยางจากประเทศไทยนอยลง ไปใชผลผลิตยางพาราจาก
ตอนใตของประเทศมากขึ้น สงผลใหตลาดยางพาราของไทยประสบกับปญหา และจะสงผล
กระทบโดยตรงกับเกษตรกรชาวสวนยางไทย ประเทศไทยจึงตองใหความสําคัญกับการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับยางแผนและนํ้ายางพาราใหมากขึ้น โดยการสนับสนุนใหสรางนวัตกรรมจาก
วัตถุดิบยางพาราใหสามารถเปนสินคาออกแทนยางแผนและนํ้ายาง ปจจุบันนับไดวาประเทศไทย
เปนประเทศท่ีผลิตยางพาราเปนสินคาออกไดมากท่ีสุดในโลก มีผลผลิตยางพาราออกสูตลาด
โลกไดเกือบ 4 ลานตัน/ป ซ่ึงผลิตไดจากสวนยางพาราท่ัวทุกภูมิภาคมากกวา 15 ลานไร โดย
พบวา 75% ของผลผลิตท้ังหมดมาจากสวนยางพาราในภาคใต (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 เปนการรวบรวมองคความรูดานยางพาราท่ี
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาวิจัยมาอยางตอเน่ืองยาวนานและศึกษาในทุกมิติและ
ทุกกระบวนการท้ังจากตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า   มหาวิทยาลัยเห็นวาผลการศึกษาวิจัย
ดังกลาวมีประโยชนตอการพัฒนายางพาราของไทย จึงไดรวบรวมนํามาจัดพิมพ เผยแพร
เน้ือหาท่ีนํามารวบรวมในหนังสือชุดความน้ีเปนเน้ือหาโดยยอ   ผูสนใจท่ีตองการทราบขอมูล
เพิ่มเติมขอใหติดตอผูเขียนโดยตรง 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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ตนแบบการผลิตน้ํายางขนจากกระบวนการ
ครมีมิ่งในระดับอตุสาหกรรม
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3Ph.D.(Polymer Technology)  4นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)

ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th

นํ้ายางขนเปนวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากการชุบหรือจุม (dipping products) เชน ถุงมือทางการแพทย ถุงมือใชงานในบาน
ถุงยางอนามัย และลูกโปง เปนตน   นอกจากน้ียังมีการใช นํ้ายางขนปริมาณสูงในการทํา
ผลิตภัณฑสายยางยืด และยางฟองนํ้า  ปจจุบันนํ้ายางขนสวนใหญผลิตโดยใชกระบวนการ
ปนแยก (centrifuged process) ซ่ึงตองใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรขนาดใหญ และใชเงินลงทุน
คอนขางสูง เหมาะสําหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมท่ีใชวัตถุดิบคือ นํ้ายางสด ปริมาณมาก
นอกเหนือจากกระบวนการผลิตนํ้ายางขนดวยวิธีการดังกลาวแลวยังมีการผลิตโดยวิธีการทําให
นํ้ายางเกิดการแยกช้ันดวยการเกิดครีม (creaming process) โดยการใชสารกอครีม (cream-
ing agent) ชวยเรงการแยกของช้ันของยางและนํ้า (หางนํ้ายาง) โดยไมตองใชเครื่องจักรหรือ
เครื่องมือท่ีมีความซับซอน ใชเงินลงทุนไมมากนักและมีจุดเดนคือใชพลังงานในการผลิตตํ่า
เหมาะสําหรับการผลิตระดับกลุมเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก สามารถผลิตนํ้ายางขน
ใชเองได
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1. ข้ันตอนการผลิตน้ํายางขนชนิดครีม
การเตรียมนํ้ายางครีมโดยใชถังปริมาตร 4,000 ลิตร มีขั้นตอนตามแผนผังกระบวนการ

ผลิต (รูปท่ี 1) โดยนํานํ้ายางสดท่ีเก็บรักษาดวยแอมโมเนีย กรองส่ิงปนเปอนดวยตะแกรงใส
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium phosphate, DAP) เพื่อลดปริมาณแมกนีเซียมอิออน
ทดสอบสมบัติเบื้องตนของนํ้ายางสดกอนใสสารกอครีมไดดังน้ีคือ TSC = 36.91%; DRC =
35.46%; VFA = 0.0127 และ Mg2+= 48 ppm  นํานํ้ายางสดจากถังเก็บสงผานทอเขาสูถัง
กวนสารเคมี (รูปท่ี 2) กวนนํ้ายางสดกับสารกอครีมจากน้ันปมนํ้ายางเขาสูถังแยกนํ้ายาง (รูปท่ี
3) ปลอยใหนํ้ายางเกิดการแยกช้ันเปนระยะเวลา 2 วัน มีลักษณะการแยกช้ัน (รูปท่ี 4) ถาย
ช้ันของเซรั่มออกทางปลายทอขางลาง (รูปท่ี 5) และเก็บรวบรวมนํ้ายางครีมใสถังเก็บ (รูปท่ี 6)

รูปที่ 1  ขั้นตอนการเตรียมน้ํายางขนชนิดครีม

 

ตั้งท้ิงไว 24 ชั่วโมง 

แยกสวนกากขี้แปง 

(Sludge) ออก 

น้ํายางสดท่ีมีปริมาณ Mg++ตํ่ากวา 50 ppm 

ถังแยกชั้นน้ํายาง 

น้ํายางสด 

กรองดวย

ตะแกรง 60 เมช 

ใสไดแอมโมเนียม

ฟอสเฟต (DAP) เพื่อ

กําจัดแมกนีเซียม 

ใสสารกอครีม 

(Creaming agent) 

ตั้งใหแยกชั้น > 24 ชั่วโมง 

ถังแยกชั้นน้ํายาง 

ต้ังใหแยกชั้น > 24 ชั่วโมง 

หางน้ํายาง (Skim 

latex) 

น้ํายางขน (Conc. 

latex) 

LA-Creamed latex 

MA-Creamed latex 

HA-Creamed latex 
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รูปที่ 2  ถังกวนน้ํายางสดกับสารเคมีและ
ถังแยกชั้นน้ํายางครีม

รูปที่ 3  ถังแยกชั้นน้ํายางครีม

รูปที่ 4  ลักษณะการแยกชั้นของน้ํายางครีม
(ชั้นบน) และเซร่ัม (ชั้นลาง)

รูปที่ 5  การแยกเซร่ัมออกจากน้ํายางครีม

รูปที่ 6  การรวบรวมน้ํายางครีมลงถังเก็บ รูปที่ 7 อนุภาคของน้ํายางครีมจากเคร่ือง SEM

นํานํ้ายางครีมและเซรั่มท่ีไดไปทดสอบสมบัติเบื้องตนไดผลการทดลองดังตารางท่ี 1  และ
เตรียมเปนนํ้ายางขนชนิดครีมชนิดตางๆ ไดผลการทดลองเริ่มตนดังตารางท่ี 2
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2. ผลการวิจัย
การต้ังนํ้ายางสดผสมสารกอครีมไวเปนระยะเวลา 2 วัน ทําใหเกิดการแยกช้ันโดยสาร

กอครีมจะทําหนาท่ีรวมกับอนุภาคยางกันอยางหลวมๆ  และทําใหอนุภาคยางเขามาใกลกัน
(รูปท่ี 7) สงผลใหคารัศมีของอนุภาคยาง (r) เพิ่มขึ้น ทําใหความเร็วในการแยกอนุภาคยาง
ออกจากเซรุม (V) เร็วขึ้นตามกฎของ Stokes คือ V = 2g (Dg-Dr) r2/9

สมบัติของนํ้ายางขนชนิดครีมท่ีไดจากการแยกช้ันเปนระยะเวลา 2 วัน ตามตารางท่ี 1
พบวา ไดนํ้ายางขนชนิดครีมท่ีไดมี % DRC สูงกวา 60 % เม่ือเปรียบเทียบกับนํ้ายางขนแบบ
ปนแยก (Centrifuged natural latex) ตาม ASTM D1076 ท้ังแบบ Type 1 (HA latex) และ
Type 3 (LA latex) จะเห็นวาไดตามมาตรฐานนํ้ายางดังกลาว แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
Type 3 (Creamed natural latex) นํ้ายางครีมท่ีเตรียมไดมี % DRC ตํ่ากวาประมาณ 2-3%
(มาตรฐานกําหนดไวไมนอยกวา 64%)  นอกจากน้ียังพบวาความหนืดของนํ้ายางครีมมีคา
คอนขางสูงเม่ือเทียบกับนํ้ายางแบบปนแยก  สวนคา KOH number และ VFA มีคาเทากับ
0.78 และ 0.090 ตามลําดับเม่ือนํามาเตรียมเปนนํ้ายางขนแบบตางคือ นํ้ายางขนท่ีเก็บรักษา
ดวยแอมโมเนียปริมาณตํ่า ปานกลาง และสูง (LA. MA และ HA-creamed latex) ไดสมบัติ
เริ่มตนดังตารางท่ี 2

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากการขยายสเกลการผลิตปริมาตร 4,000 ลิตร ไดนํ้ายางครีมตอครั้งประมาณ 2,000

ลิตร โดยนํ้ายางสดเริ่มตนมี DRC = 37%, Alkalinity = 0.75% ลดปริมาณแมกนีเซียมให
นอยกวา 50 ppm ไดนํ้ายางครีมหลังการแยกช้ันนํ้ายาง มี DRC = 61.26%, TSC = 62.67%

ตารางที่ 1 สมบัติของเซรั่มและนํ้ายางครีม

    Properties Creamed NR latex Serum

TSC, % 62.67 3.44
DRC, % 61.26 5.28
Alkalinity, % 0.46 0.73
Viscosity, cps 137 14.1
VFA 0.098 -
KOH number 0.78 -
MST, seconds 1315 -
Magnesium, ppm 36 -
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สวนช้ันเซรั่มมี % DRC นอยกวากระบวนการปนแยก 1.8% โดยท่ี นํ้ายางครีมท่ีไดมีความ
เสถียรคอนขางสูง โดยกระบวนการผลิตนํ้ายางครีมท่ีไดจากผลการวิจัยเปนกระบวนการผลิตท่ี
ไมซับซอนและใชพลังงานในการผลิตตํ่า ผูประกอบการรายยอย วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร
และผู สนใจท่ัวไปสามารถนํากระบวนการผลิตนํ้ายางขนชนิดครีมไปประยุกตใช ในการผลิต
นํ้ายางขนขึ้นใชเองจากนํ้ายางสด    และสามารถนําไปตอยอดในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ยางพาราชนิดตางๆ ได เชน ยางฟองนํ้า ถุงมือ เปนตน

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัย เรื่อง ตนแบบการผลิตนํ้ายางขนจากกระบวนการครีมม่ิงในระดับอุตสาหกรรม
และตนแบบการประยุกตใชงานในการทํานํ้ายางเคลือบสระนํ้าและสายยางยืด  รหัสโครงการ
RDG5050035

ตารางที่ 2 สมบัติเริ่มตนของนํ้ายางขนชนิดครีมเกรดตางๆ

 Latex properties HA-Creamed MA-Creamed LA-Creamed

TSC (%) 61.77 62.24 62.9
DRC (%) 60.37 60.88 61.54
Alkalinity (%) 0.68 0.57 0.28
VFA 0.0981 0.0992 0.0997
Magnesium (ppm) 38 35 39
Viscosity (cps) 137 138.5 140.2
KOH no. 0.78 0.78 0.78
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เทอรโมพลาสติกวัลคาไนซทนไฟปราศจาก
ฮาโลเจนจากการผสมยางธรรมชาติกับ
พอลิโพรไพลนี

อาซีซัน แกสมาน1*  ณัฐธิดา หว่ังประดิษฐ2 และ ณฐินี โลหพัฒนานนท3
1M.Sc. (Petrochemistry and Polymer Science) รองศาสตราจารย

2นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
3Ph.D. (Polymer Engineering) สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)

ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th

เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร (Thermoplastic elastomers, TPE) เปนวัสดุท่ี มี
พฤติกรรมการแปรรูปแบบพลาสติก แตมีสมบัติเชิงกลและความยืดหยุนคลายคลึงกับยาง
วัลคาไนซ วิธีการผลิตท่ีไดรับความสนใจคือ การผสม หรือการเบลนดในสภาวะหลอมระหวาง
พอลิโอลิฟนกับยาง เน่ืองจากกําหนดสมบัติตางๆ และใชวิธีการผลิตท่ีงาย เทอรโมพลาสติก
วัลคาไนซ (Thermoplastic vulcanizates, TPV) เปนรูปแบบหน่ึงของเทอรโมพลาสติก
อิลาสโตเมอรท่ี ไดจากการผสมของพอลิโอลิฟนกับยาง แตลักษณะทางสัณฐานวิทยามีความ
แตกตาง กลาวคือ มีเฟสของยางท่ีวัลคาไนซขนาดเล็กกระจายในเฟสตอเน่ืองท่ีเปนพลาสติก
จากโครงสรางเคมีของวัสดุประเภทพอลิเมอรเปนไฮโดรคารบอนซ่ึ งเกิดการติดไฟไดงาย
การใชงานวัสดุประเภทน้ี เม่ือตองการสมบัติการการทนไฟจึงตองผสมวัสดุทนไฟลงไป ซ่ึง
สวนใหญเปนสารประกอบพวกฮาโลเจนรวมกับและแอนติโมน่ีไตรออกไซด ซ่ึงมีขอจํากัดดาน
การกอมลพิษจากสารประกอบฮาโลเจน การใชสารทนไฟชนิดท่ีไมมีฮาโลเจนเปนองคประกอบ
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จะทําใหการใชวัสดุประเภทพอลิเมอรกวางขวางมากขึ้นไดผลิตภัณฑท่ีทนไฟและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น

เพื่อศึกษาสมบัติของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซทนไฟปราศจากฮาโลเจนจากการผสม
ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน โดยแปรชนิดและปริมาณสารทนไฟ สารตัวเติมอนินทรีย
ทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติการทนไฟ

1. วีธิการวิจัย
เตรียมยางคอมเปาดจากยางธรรมชาติโดยใชสูตรดังตารางท่ี 1 แปรชนิดและปริมาณ

สารตัวเติมอนินทรียหรือสารทนไฟปราศจากฮาโลเจนคือ เคลย (Clay) แคลเซียมคารบอเนต
(CaCO3) แมกนีเซียมไฮดรอกไซด (Mg(OH)2) และอะลูมินาไตรไฮเดรต (Alumina trihydrate,
ATH)  โดยแปรปริมาณสารทนไฟแตละชนิดดังน้ีคือ 0, 20, 40 และ 60 สวนตอยางธรรมชาติ
100 สวน (phr)    โดยใชสูตรเปรียบเทียบคือ ยางธรรมชาติผสมสารทนไฟชนิดแอนติโมน่ี
ไตรออกไซด (Antimony trioxide) รวมกับนํ้ามันพาราฟนิกคลอริเนต (อัตราสวน 10/50 phr)
นํายางคอมเปาดท่ีเตรียมไดไปผสมกับพอลิโพรไพลีนอัตราสวน 60/40 สวนโดยนํ้าหนัก ดวย
เครื่องผสมแบบปดเพื่อเตรียมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซขึ้นรูปช้ิน   ทดสอบดวยเครื่องฉีด
พลาสติก  เปรียบเทียบสมบัติตางๆ ของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซท่ีเตรียมขางตนโดยการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล และความตานทานการติดไฟ

ตารางที่ 1 สูตรยางคอมเปาวดสําหรับเตรียมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ

Components phr

RSS 3 100
Ultralube 220 5
Paraffinic oil 20

TMQ 1
SnCl2 1

Inorganic fillers 0, 20, 40, 60
HRJ-10518 12

2. ผลการวิจัย
จากตารางท่ี 2 พบวา การใชสารตัวเติมอนินทรียทําใหคา LOI ของเทอรโมพลาสติก

วัลคาไนซเพิ่มขึ้น เม่ือใชปริมาณมากขึ้นทําใหสมบัติดังกลาวเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยเรียงจาก
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มากไปนอยดังน้ีคือ Mg(OH)2, ATH, Clay และไมใชสารตัวเติม นอกจากน้ีพบวา การใช
นํ้ามันพาราฟนิกคลอริเนตทําใหคา LOI เพิ่มสูงขึ้น และถาใชรวมกับแอนตีโมน่ีไตรออกไซด
จะทําใหคา LOI เพิ่มสูงขึ้นไปอีก

จากรูปท่ี 1 พบวา การใสสารตัวเติมอนินทรียชนิดตางๆ ลงในเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ
NR/PPปริมาณมากขึ้นทําใหคาโมดูลัสเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงถึงความแข็งของวัสดุเพิ่มมากขึ้นเชนกัน
จากรูปท่ี 2 พบวา เทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ NR/PP ผสมสารตัวเติมชนิดตางๆ มีความ
ตานทานตอแรงดึงมากกวากรณีไมผสมสารตัวเติม  นอกจากน้ี ยังพบวาความตานทานตอ

ตารางที่ 2 คา LOI ของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ NR/PP โดยแปรปจจัยตางๆ

                   TPV types LOI

TPV (NR/PP) : non-flame retardant 17-17.5
Clay 20 phr 19-20
Clay 60 phr 20-21
Mg(OH)2 20phr 17.5-18
Mg(OH)2 20 phr 20.5
ATH 20 phr 18
ATH 60 phr 19-19.5
TPV + Chlorinated paraffin 19.5-20
TPV + SbCl3+Chlorinated paraffin (10/50) 24-25

รูปที่ 1 ผลของชนิดและปริมาณของสารตัว
เติมอนินทรียชนิดทนไฟตอโมดูลัสที่
ระยะยืด 100% ของเทอรโมพลาสติก
วัลคาไนซ NR/PP

รูปที่ 2 ผลของชนิดและปริมาณของสารตัว
เติ มอนิ นทรี ย ชนิ ดทนไฟต อความ
ตานทานตอแรงดงึของเทอรโมพลาสตกิ
วัลคาไนซ NR/PP
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แรงดึงมีคาไมเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนตามชนิดและปริมาณสารตัวเติม เม่ือพิจารณาสมบัติ
ความสามารถในการยืดจนขาดในรูปท่ี 3 พบวา การเติมสารตัวเติมตางๆ เหลาน้ีปริมาณ
มากกวา 20 phr ไมสงผลใหความสามารถในการยืดจนขาดแตกตางกันอยางชัดเจน แต
สมบัติดังกลาวน้ีจะลดลงตามปริมาณ เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณสารตัวเติมอนินทรียมากขึ้น
ทําใหยางมีความแข็งมากขึ้น มีความสามารถในการยืดออกลงและสงผลใหเทอรโมพลาสติก
วัลคาไนซขาดไดงายขึ้น    จากรูปท่ี 4 พบวา การเพิ่มปริมาณสารตัวเติมทําใหคาความตึง
(Tension set) ลดลง เน่ืองมาจากเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซมีความยืดหยุนลดลง โดยท่ีการใช
Clay, CaCO3, Mg(OH)2และ ATH ปริมาณเทากัน สามารถเรียงลําดับของคา Tension set
ไดดังน้ีคือ CaCO3 < Mg(OH)2  = ATH < Clay จากรูปท่ี 5 พบวา การผสมสารตัวเติมชนิด
ตางๆ  ทําใหเวลาการเผาไหมจนถึงระยะท่ีกําหนดมีคาเพิ่มมากขึ้น  การใช Mg(OH)2 จะมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด รองลงมาคือ ATH, Clay และ CaCO3 ตามลําดับ

รูปที่ 3 ผลของชนิดและปริมาณของสารตัว
เติมอนินทรียชนิดทนไฟตอระยะยืดที่
จุดขาดของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ
NR/PP

รูปที่ 4 ผลของชนิดและปริมาณของสารตัว
เติ มอนิ นทรี ย ชนิ ดทนไฟต อความ
สามารถในการคืนกลับสู รูปรางเดิม
ของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ NR/PP

รูปที่ 5 เวลาเผาไหมของเทอรโมพลาสติก
วัลคาไนซ NR/PP ที่ใชสารตัวเติม
อนิ นทรี ย ชนิ ดทนไฟต างๆ ใน
ปริมาณ 20 phr และ 60 phr
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิจัยสามารถปรับปรุงสมบัติการทนไฟของเทอรโมพลาสติวัลคาไนซโดยใช

สารตัวเติมอนินทรียซ่ึงปราศจากสารประกอบฮาโลเจน เม่ือพิจารณาความตานทานการติดไฟ
พบวา แมกนี เซียมไฮดรอกไซด มีประสิทธิภาพในการต านทานตอการลุกไหมของเทอร โม
พลาสติวัลคาไนซดีท่ีสุด รองลงมาคือ อะลูมิเนียมไตรไฮเดรต เคลย และแคลเซียมคารบอเนต
ตามลําดับ  และการเพิ่มปริมาณสารตัวเติมเหลาน้ีทําใหมีความตานทานการติดไฟไดมากขึ้น
และมีคา LOI เพิ่มสูงขึ้น สามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการผลิตเทอรโมพลาสติก
วัลคาไนซท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัย เรื่อง สมบัติของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซทนไฟปราศจากฮาโลเจนจากการเบลนด
ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน: อิทธิพลของปจจัยดานการแปรรูป (Properties of Halogen-
free flame retarding thermoplastic vulcanizate based on NR/PP blends: effect of
processing variables)
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ในอุตสาหกรรมพอลิเมอรมีความสนใจเตรียมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซจากการผสม
(blend) ระหวางอิลาสโตเมอรกับพลาสติกมากขึ้น เน่ืองจากเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซเปนวัสดุ
ท่ี มีสมบั ติผสมผสานระหวางอิลาสโตเมอรและพลาสติก โดยเทอร โมพลาสติกวัลคาไนซ มี
สมบัติเชิงกลและความยืดหยุนคลายคลึงกับยางวัลคาไนซ แตสามารถแปรรูปไดดวยเทคนิค
การแปรรูปเทอร โมพลาสติกท่ัวไป รวมท้ังยังสามารถนํากลับมาใช ใหม ไดอีก สามารถลด
ขั้นตอนการผลิตลงและสามารถผลิตไดงายและรวดเร็วมากขึ้น ชวงแรกมีการวิจัยและพัฒนา
วัสดุประเภทน้ีจากการผสมพลาสติกในกลุมพอลิโอลิฟนกับยางสังเคราะห สวนพลาสติกท่ีใช
ในการผสมกับอิลาสโตเมอร น้ันสวนใหญจะเปนพลาสติกในกลุมพอลิโอลิฟน (Polyolefin)
ในชวงเวลาตอมามีความสนใจนํายางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) มาผสมรวมกับ
พอลิโอลิฟนเน่ืองจากยางธรรมชาติแสดงสมบัติเชิงกลท่ีดีกวายางสังเคราะห เปนวัสดุท่ีใชงาน
เชิงวิศวกรรม โครงสรางของยางธรรมชาติมีความสมํ่าเสมอ และสามารถตกผลึกไดเม่ือถูก
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ดึงยืดซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวท่ีทําใหยางชนิดน้ีถูกนํามาใชงานในดานท่ีตองการความแข็งแรง
และความยืดหยุน เชน ยางลอรถ ยางรองคอสะพาน และยางปองกันการส่ันสะเทือน เปนตน
แตยางธรรมชาติมีสมบัติบางประการท่ีดอยกวายางสังเคราะห เชน ความทนทานตอความรอน
และสภาวะแวดลอมตํ่าทําใหมีขอจํากัดในการใชงาน การเตรียมเปนเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ
ยางธรรมชาติ (Thermoplastic natural rubber, TPNR) ทําใหเสริมสมบัติใหแกยางธรรมชาติ
และขยายขอบเขตการใชงานของยางธรรมชาติไดอีกดวย เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโคพอลิเมอร
(Ethylene vinyl acetate copolymer, EVA) เปนพลาสติกอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมนํามาผสมกับ
ยางธรรมชาติ โดยการผสมยางธรรมชาติกับ EVA จะสามารถเพิ่มความยืดหยุนขณะหลอม
และปรับปรุงสมบัติดานความรอนใหดีขึ้นได โดยความแข็งแรงขณะหลอมเปนสมบัติท่ีสําคัญ
ในการเตรียมโฟม

โฟมยาง (Rubber foam) เปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชงานกันอยางแพรหลาย ท้ังในดาน
อุตสาหกรรมยานยนต บรรจุภัณฑ เรือดํานํ้า อุปกรณกีฬา และของเลน ดวยนํ้าหนักท่ีเบา
ลอยนํ้า  มีความสามารถในการกันกระแทกไดดี  เปนฉนวนกันความรอนและเสียง  และมี
ตนทุนตํ่าโดยวัสดุท่ีสําคัญนิยมใชทําโฟมอยางแพรหลายคือเอทิลีนไวนิลอะซีเตท เน่ืองจากการ
ทนตอสภาวะส่ิงแวดลอมและควบคุมคุณภาพในการผลิตไดงาย ผลิตภัณฑโฟมประเภทหน่ึง
ท่ีนาสนใจคือ แผนฉนวนกันความรอน  โดยท่ัวไปโฟมท่ีผลิตจากยางน้ันผลิตขึ้นดวยกระบวน
การหลายขั้นตอน กลาวคือ การผสมอิลาสโตเมอรกับสารเคมีชนิดตางๆ การวัลคาไนซและ
การขึ้นรูป  และเม่ือหมดอายุการใชงานแลวไมสามารถนํากลับมาใชงานใหมไดอีก ดังน้ันจึง
ไดมีความพยายามในการพัฒนาการทําโฟมใหสามารถผลิตไดงายรวดเร็วขึ้น  และสามารถ
นํากลับมาใชใหมไดอีกโดยการผลิตเปนเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ

งานวิจัยน้ีสนใจการเตรียมโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซจากการผสมของพอลิเมอร 3
ชนิด (Ternary Blends) คือ NR/EVA/PP โดยการใชเอทิลีนไวนิลอะซิเตทรวมในการเบลนด
ซ่ึงชวยเสริมสมบัติความทนทานตอความรอน ความทนทานการบมเรงและการแปรรูปของยาง
ธรรมชาติใหดีขึ้นรวมท้ังศึกษาโดยแปรรูปดวยเครื่องเอกซทรูดซ่ึงสามารถขึ้นรูปโฟมเทอรโม
พลาสติกวัลคาไนซแบบตอเน่ือง

1. วีธิการวิจัย
เตรียมโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซจากการเบลนดโดยใชอัตราสวนของ NR/EVA/PP

เทากับ 60/0/40; 48/12/40; 36/24/40; 24/36/40; 12/48/40 และ 0/60/40 % โดยนํ้าหนัก
โดยใชขั้นตอนและสภาวะการเตรียมดังรูปท่ี 1 และใชเครื่องมือแปรรูปดังรูปท่ี 2 และ 3
นําไปวิเคราะหลักษณะสัณฐานวิทยา  ปริมาณเจล  ความตานทานตอแรงดึงและระยะยืดท่ี
จุดขาด และสมบัติหลังการบมเรง
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รูปที่ 1  ขั้นตอนการเตรียมโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ

รูปที่ 2 เคร่ืองผสมแบบปด (Internal mixer) ที่ใชในการเตรียมยางคอมเปาด
และเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ

รูปที่ 3 เคร่ืองเอกซทรูดสกรูเดี่ยว (Single screw extruder)
สําหรับการเตรียมโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ
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2. ผลการวิจัย
จากรูปท่ี 4 และ 5 จะเห็นไดวาโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซมีโครงสรางแบบปด

(Close-cell structure)  เม่ือพิจารณาโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซในรูปท่ี 4a ซ่ึงมีสวนของ
ยางธรรมชาติและพอลิโพรไพลีน และรูปท่ี 4f ซ่ึงมี EVA และพอลิโพรไพลีนเปนองคประกอบ
จะเห็นวาฟองกาซของโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซท่ีใชเอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับพอลิโพรไพลีน
มีจํานวนมากกวาดังรูปท่ี 5  ซ่ึงเปนผลมาจากสารตัวเติมและสารฟูกระจายตัวในเอทิลีนไวนิล
อะซิเตทไดดีกวายางธรรมชาติ จึงสามารถเกิดฟองกาซไดมากกวา และพบวาฟองกาซยังมี
ขนาดใหญ เน่ืองจาก EVA และพอลิโพรไพลีนเปนพลาสติกชนิดพอลิโอลิฟน ซ่ึงมีความหนืด
ขณะหลอมตํ่า ฟองกาซจึงสามารถขยายตัวไดงาย  และเกิดการแตกรวมกันของฟองกาซขางเคียง
(Cell coalescence) เกิดเปนเซลลขนาดใหญขึ้น

เม่ื อผสมเอทิ ลีนไวนิลอะซิ เตทกับยางธรรมชาติในการเตรียมโฟมเทอร โมพลาสติก
วัลคาไนซ (รูปท่ี 4b–4e) พบวาจํานวนฟองกาซเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสารฟูสามารถกระจายตัว

รูปที่ 4 ภาพถาย SEM แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโฟมเทอรโมพลาสติวัลคาไนซ
ที่แปรอัตราสวนเบลนด NR/EVA/PP
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รูปที่ 5 ขนาดและความหนาแนนเซลลของโฟมเทอรโมพลาสติวัลคาไนซที่แปรอัตราสวน
เบลนดNR/EVA/PP

รูปที่ 6  ปริมาณเจลของโฟมเทอรโมพลาสติวัลคาไนซที่แปรอัตราสวนเบลนด NR/EVA/PP

ไดดีในเอทิลีนไวนิลอะซิเตท จึงทําใหฟองกาซมีปริมาณมากขึ้น  และการผสมเอทิลีนไวนิล
อะซิเตทยังทําใหฟองกาซมีขนาดใหญขึ้น จากการท่ีเอทิลีนไวนิลอะซิเตทมีความหนืดตํ่ากวา
ยางธรรมชาติ ทําใหความหนืดของระบบลดลง ฟองกาซสามารถขยายตัวไดงาย นอกจากน้ี
ยังเปนผลจากการเพิ่มเอทิลีนไวนิลอะซิเตททําใหปริมาณพันธะเช่ือมโยงลดลง ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี
6 ผนังเซลลซ่ึงมีความแข็งแรงนอยลงจึงเกิดการแตกออกไดงาย ฟองกาซจึงมีขนาดใหญ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิจัยสามารถเตรียมโฟมเทอรโมพลาสติวัลคาไนซจากการเบลนด NR/EVA/

PP ดวยเครื่องเอกซทรูดแบบสกรูเด่ียวแบบตอเน่ือง โดยใชอัตรา NR/EVA/PP ท่ีเหมาะสมคือ
24/36/40 % โดยนํ้าหนัก   วัลคาไนซดวยเปอรออกไซดรวมกับโคเอเจนต (DCP = 0.7 +
TMPTMA = 4 % โดยนํ้าหนัก) ใชสารฟู ADC = 5 % โดยนํ้าหนัก นอกจากน้ียังผสมนํ้ามัน
พาราฟนิกและสารตัวเติมเคลยปริมาณ 80 และ 40 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับ
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การผลิตแผนฉนวนกันความรอนจาก
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ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ประเทศไทยเปนประเทศซ่ึงมีศักยภาพในการผลิตยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR)
เปนอันดับ 1 ของโลก แตการใชยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมกลับเนนไปทําเปนสวนประกอบ
ยางรถยนตถึง 90% เพราะยางธรรมชาติมีความแข็งแรงและยืดหยุนสูง    การใชงานใน
ผลิตภัณฑอื่นคอนขางนอย เพราะวายางธรรมชาติเส่ือมสภาพไดงายหากอยูในสภาวะท่ีตอง
สัมผัสอากาศ ความรอนและนํ้ามัน ซ่ึงทําใหช้ินงานเกิดความเสียหาย มีอายุการใชงานส้ัน

โฟมยาง จัดเปนผลิตภัณฑจากยางแหงชนิดหน่ึงมีลักษณะเปนรูพรุน เกิดจากการใชสาร
ท่ีทําใหเกิดฟองอากาศ หรือฟองกาซในยางท่ีเรียกวา สารฟู (Blowing agent) โฟมยางท่ีผลิต
เชิงการคามีการนําไปใชงานอยางแพรหลาย ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมรถยนตใชวัสดุโฟมยาง
ทําขอบกระจกรถ เพดานหุมดานในรถ และเบาะน่ังของรถยนต  ในอุตสาหกรรมกอสรางมีการ
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ใชโฟมยางทําเปนแผนฉนวนกันความรอน  โฟมวัสดุกันเสียง ในอุตสาหกรรมกีฬาจะใชโฟมยาง
หรือโฟมพอลิเมอรทํารองเทากีฬา  นอกจากน้ี มีการใชโฟมยางทําเปนวัสดุทุนลอย โฟมกัน
กระแทกในกระเปาเดินทาง หมวกกันน็อก และของเลน เปนตน

พอลิเอทิลีนไวนิลอะซีเตท (Ethylene-Vinyl Acetate, EVA) เปนพอลิเมอรท่ีนิยมใช
ทําโฟม เพราะพอลิเมอรชนิดน้ีทนตอสภาวะส่ิงแวดลอม ทนความรอน ทนนํ้ามัน และเปน
พอลิเมอรท่ีสามารถควบคุมคุณภาพในการทําผลิตภัณฑโฟมไดงาย ผลิตภัณฑโฟมประเภทหน่ึง
ท่ีมีความนาสนใจคือ แผนฉนวนกันความรอน  ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาผลิตภัณฑชนิดน้ีจะใช
เอทิลีนไวนิลอะซีเตทเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต เพราะใหโฟมท่ีทนตอความรอน ทนตอสภาพ
แวดลอม มีนํ้าหนักเบา สามารถใชงานท้ังภายในและภายนอกอาคารได โฟมฉนวนกันความ
รอนตองมีฟองอากาศจํานวนมาก เพราะอากาศนําความรอนได ตํ่า และฟองอากาศควรมี
ขนาดเล็ก จึงปองกันความรอนท่ีเขาสูตัวอาคารบานเรือนได โฟมตองแข็งแรง ยืดหยุนไมฉีก
ขาดงาย ดังน้ันการผลิตโฟมยางเพื่ อเปนฉนวนกันความรอนตองคํานึงปริมาณฟองอากาศ
ขนาดฟองอากาศท่ีกระจายในโฟม โฟมตองเบา แข็งแรง ทนความรอนไดดี ทนนํ้ามัน ทนสภาพ
อากาศและมีอายุการใชงานยาวนาน

ในงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคในการผลิตโฟมยางฉนวนกันความรอน โดยเลือกใชวัสดุยาง
สองชนิดผสมเขาดวยกันคือ เอทิลีนไวนิลอะซีเตทและยางธรรมชาติ การใชวัสดุยางท้ังสอง
จะไดโฟมยางท่ีมีความยืดหยุนสูง แข็งแรง สามารถกันความรอนไดดี ทนทานตอสภาวะอากาศ
นํ้าและนํ้ามัน

1. วีธิการวิจัย
1.1 สารเคมีและวัสดุ ประกอบดวย

1) ยางแผนรมควัน (Ribbed smoked sheet, RSS-3)  ผลิตโดย  ชมรมสหกรณ
ชาวสวนยาง อําเภอโคกโพธ์ิ-แมลาน จังหวัดปตตานี

2) เอทิลีนไวนิลอะซีเตท (Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer, EVA)  สําหรับ
EVA ท่ีใชมีปริมาณของไวนิลอะซิเตทอยู 28% โดยนํ้าหนัก ผลิตโดยบริษัท POLENE Co., Ltd.
ประเทศไทย

3) อะโซไดคารบอนาไมด (Azodicarbonamide) เปนสารฟู ใหกาซไนโตรเจน
คารบอนไดออกไซด และคารบอนมอนอกไซด จัดจําหนายโดยบริษัท Polymer Innovation Co.,
Ltd. ประเทศไทย

4) ซิงคออกไซด (ZnO) และกรดสเตียริก (stearic acid) ทําหนาท่ีเปนสารชวยฟู
ซ่ึงกระตุนการทํางานของสารฟูใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น จัดจําหนายโดยบริษัทเพชรไทยเคมีภัณฑ
จํากัด
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5) ไตรเมทิล-1, 2-ไดไฮโดรควิโนน (Trimethyl-1,2-dihydroquinoline) เรียกยอวา
TMQ เปนสารปองกันการเส่ือมสภาพ ผลิตโดยบริษัท Flexys ประเทศสหรัฐอเมริกา

6) นํ้ามันพาราฟนิก เปนสารชวยในกระบวนการผลิตโฟม จัดจําหนายโดยบริษัท
Polymer Innovation Co., Ltd. ประเทศไทย

7) ไดคิวมิลเปอรออกไซด (Dicumyl Peroxide, DCP) ทําหนาท่ีเปนสารวัลคาไนซ
(Vulcanising agent) ผลิตโดยบริษัท Wuzhou International Co., Ltd. ประเทศจีน (GP-
Grade) นําเขาโดย Gelest, Inc ประเทศไทย

8) ไตรเมทิลลอลโพรเพนไตรเมทาคริเลต (Trimethylol propane trimethacrylate)
เรียกยอวา TMPTMA เปนสารรวมในปฏิกิริยาการวัลคาไนซดวยเปอรออกไซด   ผลิตโดย
บริษัท Behn Meyer Chemical Co., Ltd. ประเทศจีน

9) นาโนเคลยเปนสารตัวเติมอนินทรีย ทําหนาท่ีเปนสารชวยกอฟองอากาศ มีช่ือ
ทางการคา คือ Kunipia-F ผลิตโดยบริษัท Kunimine Industries CO., LTD. ประเทศญี่ปุน

1.2  การผลิตโฟมฉนวนกันความรอน
นําเอทิลีนไวนิลอะซีเตทบดผสมกับยางธรรมชาติในเครื่องบดผสมแบบปดท่ีอุณหภูมิ  70oC

เติมนาโนเคลยและสารเคมีตางๆ โดยใชยางและสารเคมีตามปริมาณท่ีกําหนดในสูตรยาง และ
ใชขั้นตอนการผสมยางกับสารเคมีท่ีแสดงไวในตารางท่ี 1 หลังจากน้ันนําสวนผสมของยางกับ
สารเคมีท่ีไดไปผสมกับสารฟู (ADC) ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดฟองอากาศ และใน
งานวิจัยน้ีมุงศึกษาผลกระทบของการใชสารฟูปริมาณตางๆ ดังน้ี คือ 1, 3, 5 และ 7% โดย
นํ้าหนัก  แลวจึงเติมสารชวยวัลคาไนซ (TMPTMA) 4% ตามดวย DCP 0.7% บนเครื่องผสม
สองลูกกล้ิงท่ีอุณหภูมิ 70oC  โดยใชสูตรการทําโฟมยางและลําดับการผสม  ตามท่ีแสดงใน

ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีและลําดับการผสมท่ีใชเครื่องบดผสมแบบปด

           ยาง/สารเคมี ปริมาณท่ีใช เวลาท่ีใชในการผสม
(สวน/ยาง 100 สวน) (นาที)

เอทิลีนไวนิลอะซีเตท 60 2
ยางธรรมชาติ 40 2
นาโนเคลย 5
นํ้ามันพาราฟนิก 20 8
ซิงคออกไซด 3
กรดสเตียริก 1 1
สารปองกันการเส่ือมสภาพ (TMQ) 2 1
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ตารางท่ี 2  ในขั้นตอนสุดทายนํายางท่ีไดผสมสารฟูและสารวัลคาไนซเรียบรอยแลวไปให
ความรอนท่ีอุณหภูมิ 160oC  เพื่อใหสารฟูเกิดการสลายตัวใหกาซ  และเพื่อใหโฟมยางท่ีได
แข็งแรงคงรูป

2. ผลการวิจัย
รูปท่ี 1 แสดงลักษณะของฟองอากาศ หรือเซลลในโฟมยางท่ีไดจากการใชสารฟูปริมาณ

ตางๆ พบวา เม่ือใชสารฟูในปริมาณเพิ่มขึ้น ทําใหโฟมยางมีฟองกาซแทรกกระจายในเน้ือยาง

ตารางที่ 2 สูตรโฟมยางและลําดับการผสมท่ีใชเครื่องบดผสมสองลูกกล้ิง

            สวนผสม ปริมาณท่ีใช เวลาท่ีใชในการผสม
(% โดยนํ้าหนัก) (นาที)

ยางผสมสารเคมี 100 1
สารฟู (ACD) 5 3
สารชวยวัลคาไนซ (TMPTMA) 4 2
สารวัลคาไนซ (DCP) 0.7 1

รูปที่ 1 ภาพถายจากกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) แสดงลักษณะของ
ฟองอากาศภายในโฟมยาง
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มากขึ้น  อีกท้ังฟองอากาศมีขนาดใหญขึ้น  การเพิ่มฟองอากาศท่ีกระจายในโฟมยางทําให
โฟมยางเกิดการขยายตัวตามดังท่ีแสดงในรูปท่ี 2   ลักษณะดังกลาวทําใหโฟมยางมีความ
หนาแนนตํ่าเน่ืองจากเน้ือยางถูกแทนท่ีดวยอากาศ ไดผลิตภัณฑโฟมท่ีมีนํ้าหนักนอย (ตารางท่ี
3) แตการใสสารฟูในปริมาณท่ีมากเกินไป เชน การเติมสารฟูดวยปริมาณ 7% ทําใหโฟมเกิด
การยุบตัวไดงายและโฟมมีขนาดของฟองอากาศขนาดเล็กกระจายรวมกับฟองอากาศขนาด
ใหญ ซ่ึงเปนจุดออน สงผลใหโฟมไมแข็งแรง ฉีกขาดงาย

ตารางที่ 3 คาความหนาแนนและการนําความรอนของโฟมยาง

โฟมยางท่ีใชสารฟู ความหนาแนน การนําความรอน
ปริมาณตางๆ (%) (กรัม/ลบ.ซม.) (วัตต/เมตร-เคลวิน)

135 0.620.540.27 0.170.120.11
7 0.19 0.05

รูปที่ 2  ภาพถายแสดงลักษณะของโฟมยางที่ใชสารฟูปริมาณตางๆ

เม่ือนําโฟมยางท่ีผลิตไดไปตรวจสอบการนําความรอนซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ี ใชระบุการ
ปองกันความรอนของโฟมยาง พบวาการนําความรอนของโฟมยางลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณสารฟู
แสดงใหเห็นวาโฟมยางมีความเปนฉนวนกันความรอนท่ีดีขึ้น

3. สรุปผลการทดลอง
ผลการวิจัยสรุปไดวา การผลิตโฟมยางธรรมชาติผสมเอทิลีนไวนิลอะซิเตทเพื่อใชทํา

ฉนวนกันความรอนจําเปนตองใชสารฟูในปริมาณท่ีเหมาะสมไมเกิน 5% เพื่อใหไดโฟมท่ีแข็งแรง
ไมยุบตัว ไมฉีกขาดงาย มีนํ้าหนักเบาและปองกันความรอนท่ีดี
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ผลิตภัณฑเปนจํานวนมากมีสวนประกอบหลายสวนมาประกอบกันโดยเฉพาะอุตสาห-
กรรมเฟอรนิเจอร โดยช้ินสวนตางๆ สามารถยึดติดกันไดดีดวยวัสดุประเภทกาวหรือสารยึดติด
(Adhesives) ซ่ึงกาวท่ีใชอยูในปจจุบันอาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน
เชน  กาวชนิดท่ีมีตัวทําละลาย (Solventbasedadhesives)  กาวชนิดหลอมดวยความรอน
(Hotmeltadhesives) ปจจุบันกาวท่ีไดรับความนิยมมากขึ้นคือ กาวท่ีมีนํ้าเปนตัวกลาง (Water-
basedadhesives) เน่ืองจากเหตุผลทางดานความเปนพิษตอผูใชและส่ิงแวดลอม โดยเน้ือกาว
เปนวัสดุประเภทพอลิเมอร กาวประเภทน้ีท่ีนิยมใชกันมากและมีจําหนายในทองตลาดคือ กาว
พอลิไวนิลอะซีเตท (PVAcemulsionadhesives) โดยกาวชนิดน้ีมีการใชงานอยางกวางขวางใน
วัสดุท่ีมีขั้ว (polarsubstrates) โดยเฉพาะวัสดุในกลุมเซลลูโลส (cellulosic-basedsubstrates)
คือ กระดาษ และไม   ขอดีของกาวพอลิไวนิลอะซีเตทชนิดน้ีคือ การเซ็ตตัวเกิดไดเร็ว ความ
แข็งแรงสูง การยึดติดดีเย่ียม (ในกรณีท่ีใชกับวัสดุประเภทเซลลูโลส เซรามิค คอนกรีต และ
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แกว) นํ้าหนักโมเลกุลสูง และตนทุนหรือราคาเหมาะสม กาวชนิดน้ีถาเตรียมเปนโคพอลิเมอร
น้ัน จะทําใหสามารถยึดติดวัสดุท่ีติดไดยาก เชน ฟลมพลาสติก กระดาษเคลือบผิว และผิวโลหะ
โดยสามารถใชงานในอุตสาหกรรมเสนใย กอสราง และบรรจุภัณฑ

ยางธรรมชาตินอกจากสมบัติเดนทางดานความทนทานตอแรงดึง ความยืดหยุน และ
ความกระเดงตัวแลว ยังมีสมบัติเดนทางดานการเหนียวติดท่ีดี (Tackability) ซ่ึงสามารถนําไป
ใชผลิตเปนกาวได การปรับปรุงสมบัติการยึดติดใหดีขึ้นสามารถทําไดโดยเตรียมยางธรรมชาติ
กราฟตดวยไวนิลมอนอเมอร ท่ีมีขั้ วเชน เมทิลเมทาคริเลท ไดเมทิลอะมิโนเอทิลเมทาคริเลท
เปนตน การศึกษาวิจัยในการเตรียมกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติเพื่อประยุกตใชงาน
เปนกาวน้ันไดมีการศึกษาอยางกวางขวาง โดยมีการศึกษาวิจัยการสังเคราะหพอลิเมอรชนิด
Acrylicresin แลวนําไปผสมกับยางธรรมชาติดวยเครื่องผสมสองลูกกล้ิงเพื่อเตรียมเปนกาว
ชนิด PSA  นอกจากน้ียังมีการศึกษาผลของสารเพิ่มการยึดติดแทคคิไฟเออรท่ีมีผลตอการ
ยึดติดและการลอกออกของกาวท่ีเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติ งานวิจัยน้ีเนนศึกษาการเตรียม
กราฟตโคพอลิเมอรระหวางยางธรรมชาติกับอะคริลิกมอนอเมอร 2 ชนิด คือ เมทิลเมทาคริเลท
และบิวทิลเมทาคริเลท  โดยใชระบบการเริ่มตนปฏิกิริยาคือ คิวมีนไฮโดรเปอรออกไซดและ
เตตระเอทิลีนเพนทามีน ศึกษาอิทธิพลของอัตราสวนของโคมอนอเมอร อิทธิพลของระบบ
การวัลคาไนซดวยกํามะถันโดยแปรระบบสารตัวเรงและกํามะถัน นอกจากน้ียังศึกษาอิทธิพล
ของชนิดและปริมาณสารเพิ่มการยึดติด  เชน  Coumaroneindeneresin,  Woodrosin,
Tamanolresin เปนตน  เตรียมเปนกาวนํ้ายางเพื่อทดสอบการยึดติดแผนไมอัด

1. วีธิการวิจัย
เตรียมกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท (MMA) และบิวทิล

เมทาคริเลท (BMA) ในสภาวะนํ้ายาง โดยใชคิวมีนไฮโดรเปอรออกไซด (CHP) และเตตระ
เอทิลีนเพนตามีน (TEPA) เปนตัวเริ่ มตนปฎิกิริยาแบบรีดอกซ โดยใชสูตรดังตารางท่ี 1
ศึกษาอิทธิพลของปริมาณคูมอนอเมอรตอปฏิกิริยากราฟตโคพอลิเมอไรซ  วิเคราะหสมบัติ
ของกราฟตโคพอลิเมอรท่ีเตรียมได โดยเตรียมกราฟตโคพอลิเมอรท่ีสภาวะการทําปฏิกิริยาคือ
อุณหภูมิ 50oCเวลา 4 ช่ัวโมง และใชอัตราสวนของ CHP:TEPA เทากับ 0.01: 0.015 โมล
โดยแปรปริมาณคูมอนอเมอร MMA:BMA ดังน้ีคือ 5:2.5, 10:5, 15:7.5 และ 20:10 phr
จากน้ันนํากราฟตโคพอลิเมอรท่ีไดไปเตรียมเปนกาวนํ้ายางโดยศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ
คือ  อัตราสวนและปริมาณมอนอเมอรท่ีใช  ชนิดของสารเพิ่มการยึดติด  ปริมาณคิวมาโรน
อินดีนเรซิน ปริมาณสารตัวเรงและกํามะถัน ทดสอบการติดประสานของกาวนํ้ายางแบบปอก
และเฉือนตามมาตรฐาน ASTMD3807 และ ASTMD2339 ไดผลการวิจัยดังรูปท่ี 1-5
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2. ผลการวิจัย
จากรูปท่ี 1 พบวา เม่ือปริมาณคูมอนอเมอรเพิ่มขึ้นทําใหความแข็งแรงของการติด

ประสานแบบปอกและแบบเฉือนมีคาเพิ่มขึ้นเพราะปริมาณมอนอเมอรมากขึ้น ทําใหปริมาณ
การเกาะติดของมอนอเมอรบนโมเลกุลยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามไปดวย  การติดประสานท่ี
เพิ่มมากขึ้นเกิดจากมีพันธะเคมีท่ีเกิดจากหมูฟงกชันท่ีปรากฎในโมเลกุลของมอนอเมอรท้ังสอง
ชนิดท่ีใช จากผลการทดลองพบวา นํ้ายางกราฟตโคพอลิเมอรท่ี เหมาะสมในการทํากาวคือ
ใชปริมาณคูมอนอเมอร MMA/BMA เทากับ 15:7.5 phr (สัดสวนปริมาณสารตางๆ ตอยาง
ธรรมชาติ 100 สวน) เน่ืองจากในขั้นตอนการสังเคราะหจะให % Grafting efficiency สูง
รวมท้ังมีความแข็งแรงของการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนและไดนํ้ายางกราฟตโค
พอลิเมอรท่ีมีความเสถียรจากรูปท่ี 2 พบวา ชนิดของสารเพิ่มการยึดติดท่ีใหความแข็งแรง
ของการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนเรียงลําดับไดดังน้ีคือ Coumaroneindeneresin

ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณสารเคมีท่ีใชเตรียมกราฟต
โคพอลิเมอรของยางธรรมชาติ

        Chemicals parts by weight

60 % HA-NRL 167
20 % Potassium laurate 5
85 % TEPA 0.015 mole
Water 34
Methy methacrylate 10
Butyl methacrylate 5
80% CHPO 0.01 mole

รูปที่ 1 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสาน
แบบเฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรปริมาณคูมอนอเมอร
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> Petroleumresin = Tamanolresin > Koresin โดย Coumaroneindeneresin เปนสารเพิ่ม
การยึดติดท่ีใหคาความแข็งแรงของการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนมากท่ีสุด โดย
เรซินท่ีใชในการวิจัยมีหมูฟงกชันท่ีมีขั้ว จึงสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมูฟงกชันในโมเลกุล
ของกราฟตโคพอลิเมอรและเซลลูโลสได โดยการใชสารเพิ่มการยึดติดทําใหการติดประสานท้ัง

รูปที่ 2 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสานแบบ
เฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรชนิดสารเพิ่มการยึดติด

รูปที่ 3 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสานแบบ
เฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรปริมาณสารเพิ่มการยึดติด

รูปที่ 4 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสานแบบ
เฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรปริมาณสารตัวเรง ZDEC
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2 แบบเพิ่มมากขึ้น จากรูปท่ี 3 พบวา การเพิ่มปริมาณสารเพิ่มการยึดติดชนิด Coumarone-
indeneresin ทําใหคาความแข็งแรงของการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนมากขึ้น
เน่ืองจากเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู ไฮดร็อกซิลในโมเลกุลเซลลูโลสของไม  ดังน้ันการเพิ่ม
ปริมาณเรซินชนิดคิวมาโรนอินดีนมากขึ้น จึงทําใหความแข็งแรงของการติดประสานเพิ่มขึ้น
โดยปริมาณคิวมาโรนอินดีนเรซินท่ีใหคาความแข็งแรงของการติดประสานท้ังแบบปอกและ
แบบเฉือนสูงสุดคือ 80 phr แตเม่ือเพิ่มปริมาณคิวมาโรนอินดีนเรซินมากกวา 80 phr พบวา
สมบัติการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนมีคาลดลง อาจเน่ืองมาจากการเพิ่มปริมาณ
เรซินชนิดน้ีทําใหมีขอจํากัดดานความเขากันไดของกราฟตโคพอลิเมอรกับเรซินชนิดดังกลาว
รวมท้ังเกิดการกระจายตัวได ไมดี และกาวนํ้ายางท่ี เตรียมได มีสวนของพอลิเมอรหรือยาง
นอยลง ทําใหเกิดการแทรกเขาไปในเน้ือไมไดนอยลง สงผลใหการติดประสานแบบ Mecha-
nicalinterlocking ลดลง จากรูปท่ี 4 พบวาการเพิ่มปริมาณสารตัวเรง ZDEC ต้ังแต 0.5-2
phr ทําใหความแข็งแรงตอการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสาร
ตัวเรงทําใหเกิดพันธะเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลยางไดเร็วขึ้น และเกิดปริมาณพันธะเช่ือมโยง
ไดมาก ทําใหเฟสของยางมีความแข็งแรงมากขึ้น และเม่ือเพิ่มปริมาณสารตัวเรง ZDEC มาก
กวา 2 phr ทําใหความแข็งแรงตอการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนลดลง นอกจากน้ี
เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีไมมีสารวัลคาไนซในรูปท่ี 3 พบวาการใชสารตัวเรง ZDEC ผสมลงไป
ในกาวนํ้ายาง ทําใหการติดประสานดอยลง  จากรูปท่ี 5 พบวาการเพิ่มปริมาณกํามะถันต้ังแต
1-2 phr ทําใหความแข็งแรงตอการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก
กํามะถันทําใหเกิดพันธะเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลยางขึ้น และเม่ือเพิ่มปริมาณกํามะถันมากกวา
2 phr ทําใหความแข็งแรงตอการติดประสานท้ังแบบปอกและแบบเฉือนลดลง โดยการเกิด
พันธะเช่ือมโยงของกาวนํ้ายางกราฟตโคพอลิเมอรขึ้ นท่ี ตําแหนงพันธะคู ในโมเลกุลของยาง
ธรรมชาติท่ีเหลือจากการทําปฏิกิริยากราฟตโคพอลิเมอไรเซชัน

รูปที่ 5 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสานแบบ
เฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรปริมาณกํามะถัน
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิ จั ยสามารถเตรี ยมกาวนํ้ายางท่ี เป นมิตรกั บส่ิ งแวดล อมจากนํ้ายาง

ธรรมชาติดัดแปรดวยเมทิลเมทาคริเลทและบิวทิลเมทาคริเลทท่ีอุณหภูมิ 50oC เวลา 4 ช่ัวโมง
โดยการใชอัตราสวน MMA : BMA เทากับ 15 : 7.5 phr ทําใหกาวนํ้ายางมีความแข็งแรง
ของการติดประสานแบบปอกและแบบเฉือนดีท่ีสุด การใชสารเพิ่มการยึดติดชนิดคิวมาโรน
อินดีนเรซินปริมาณ 80 phr ใหการติดประสานดีท่ีสุด   สวนการใชกํามะถันและสารตัวเรง
ZDEC ชนิดละ 2 phr จะใหความแข็งแรงการติดประสานดีท่ีสุดสําหรับการยึดติดไม สามารถ
นําความรูพื้ นฐานไปทําการวิจัยตอยอดเพื่ อปรับปรุงสมบัติการติดประสานของแผนไมและ
มีความเปนไปไดสูงในการขยายการผลิตเพื่อใชงานจริงในอุตสาหกรรมท่ีใชวัสดุประเภทไม
เปนสวนหน่ึงของผลิตภัณฑ เชน ไมอัด เฟอรนิเจอรไม เปนตน

ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซท่ีใชกํามะถันและสารเพิ่มการยึดติดตอสมบัติ
การยึดติดของกาวนํ้ายางจากนํ้ายางธรรมชาติกราฟตดวยเมทิลเมทาคริเลทและบิวทิลเมทา
คริเลท (Effect of sulfur vulcanization systems and tackifier on properties of water-
based adhesive from natural rubber latex grafted with methyl methacrylateand butyl
methacrylate) รหัสโครงการ RDG5050046
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ประเทศไทยมีการปลูกพืชท่ีใหนํ้ามันหลากหลายชนิด เชน ถั่วเหลือง มะพราว ละหุง
ปาลม และสบู ดํา เปนตน   โดยท่ัวไปจะใชผลผลิตจากพืชดังกลาวในการประกอบอาหาร
ผลิตไบโอดีเซล และการผลิตเครื่องสําอาง การใชงานในอุตสาหกรรมยางมีนอยมาก ไดมีการ
ศึกษาการใช นํ้ามันพืชเพื่ อชวยในการแปรรูปยาง  เน่ื องจากเหตุผลทางดานเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังแหลงผลิตนํ้ามันประเภทน้ีสามารถปลูกใหมทดแทนได ใชแลวไมหมดไป
ดังเชนกรณีนํ้ามันจากปโตรเลียม  จากการศึกษาวิจัยขางตนเปนการใชงานโดยตรงไมมีการ
ปรับปรุงโครงสรางเคมีทําใหการใชงานยังไมแพรหลายมากนัก นํ้ามันพืชมีองคประกอบเปน
กรดไขมันอิ่มตัวชนิดตางๆ ผสมกัน โดยกรดไขมันเหลาน้ีสามารถทําปฏิกิริยากับโลหะออกไซด
หรือโลหะไฮดร็อกไซดเกิดเปนเกลือของกรดไขมัน ซ่ึงสารเคมีในกลุมน้ีมีการใชในอุตสาหกรรม
ยางโดยใชเปนสารชวยในการแปรรูป สารชวยกระจายตัวของสารตัวเติม สารชวยหลอล่ืน
โดยทําใหสารตัวเติมกระจายตัวไดเร็วและดีขึ้น ลดความหนืด อุณหภูมิการปลอยยางหลังผสม
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เสร็จ (Dump temperature) ลดลง  การเอกซทรูด  การรีดแผนงายขึ้น  ลดพลังงานในการ
แปรรูป การไหลในเบาพิมพดีขึ้น การแกะออกจากเบางายขึ้น รอบเวลาการอัดเบาส้ันลง

ในงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมสารชวยผสมจากนํ้ามันพืช
หรืออนุพันธของนํ้ามันพืช และศึกษาอิทธิพลของสารเคมีชนิดน้ีตอสมบัติของยางผสมสารเคมี
เปรียบเทียบกับการใชสารชวยผสมทางการคา

1. วีธิการวิจัย
เตรียมเกลือสังกะสีจากกรดไขมันและนํ้ามันพืชจากนํ้ามันมะพราว และ Palm fatty

acid distillate (PFAD) ดวยวิธีการตกตะกอนโดยใชปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน (รูปท่ี 1) คือ ขั้นตอนท่ี
1: เตรียมเกลือโซเดียมของกรดไขมันจากนํ้ามันพืชและกรดไขมันชนิดตางๆ ทําปฏิกิริยากับ
โซเดียมไฮดร็อกไซด นําไปลางดวยสารละลายโซเดียมคลอไรดอิ่มตัว  ขั้นตอนท่ี 2: นําเกลือ
โซเดียมท่ีไดไปละลายในนํ้ากล่ัน ทําปฏิกิริยากับซิงคซัลเฟตท่ี 70oC ต้ังท้ิงไวใหเย็น ลางและ
กรองเกลือซิงคของกรดไขมันท่ีเตรียมไดดวยนํ้ากล่ัน นําไปอบดวยตูอบลดความดันท่ีอุณหภูมิ
50oC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง นําไปวิเคราะหโครงสรางดวยเครื่อง FT-IR นําไปผสมกับยาง
ธรรมชาติ โดยใชสูตรคือ RSS-3 = 100; ZnO = 5; Stearic acid = 2; Ultrasil VN3 = 35;
TESPT = 2.1; TBBS = 0.7; Sulfur = 2.25 และ Zinc of fatty acid = 5 phr เปรียบเทียบกับ
การใช Ultraflow 700s

รูปที่ 1  ขั้นตอนการเตรียมเกลือโลหะของกรดไขมันจากอนุพันธของน้ํามันพืช

2. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหโครงสรางของเกลือสังกะสีชนิดตางๆ ท่ีสังเคราะหจากนํ้ามันพืชและ

กรดไขมันดวยเครื่อง FT-IR ไดสเปกตรัมดังรูปท่ี 2 พบวา เกิดยอด (peak) ลักษณะกวางท่ี
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ตําแหนง 3000-3440 cm-1 แตสารทางการคา Ultraflow 700s ไมพบยอดการดูดกลืนดังกลาว
ยอดดังกลาวเปนเลขคล่ืนของ OH stretching ซ่ึงอาจจะเกิดจากหมู Zn(OH)2สวนยอดเลข
คล่ืน 1736 cm-1 ใน Ultra flow 700s เปนเลขคล่ืนของ C=O แสดงถึงหมูเอสเทอร ซ่ึงจะ
ไมพบในเกลือสังกะสีของกรดไขมันจากนํ้ามันมะพราว และ PFAD

จากรูปท่ี 3 พบวา ยางผสมดวยเขมาดํามีคาโมดูลัสสูงกวายางผสมซิลิกา เน่ืองจาก
เขมาดําเปนสารอินทรียสามารถเขากับยางไดดีกวาซิลิกาซ่ึงเปนสารอนินทรียจึงมีผลทําใหคา
โมดูลัสของยางท่ีใชเขมาดําสูงกวา รวมท้ังอาจเกิดจากกระจายตัวในยางไดดีกวา เม่ือพิจารณา
เกลือสังกะสีของกรดไขมันชนิดตางๆ ท่ีใชในยางท่ีผสมซิลิกา พบวา เกลือสังกะสีของกรดไขมัน
จากนํ้ามันมะพราวมีคาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ PFAD และ Ultraflow 700s ตามลําดับ ซ่ึงยาง
ท่ีผสมเขมาดําใหผลการทดลองท่ีมีแนวโนมเดียวกัน จากรูปท่ี 4 พบวา ยางท่ีใชเขมาดําจะมีคา

รูปที่ 2 อินฟราเรดสเปกตรัมของเกลือสังกะสีที่เตรียมไดจากกรดไขมันและน้ํามันชนิดตางๆ
เปรียบ เทียบกับสารชวยผสมทางการคา Ultraflow 700s

รูปที่ 3 ผลของเกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั น
จาก น้ํามันมะพราวและ PFAD ตอคา
Mooney Viscosity ของยางคอมเปาวด
ที่ใชสารตัวเติมชนิดตางๆ เปรียบเทียบ
กับ Ultra flow 700s

รูปที่ 4 ผลของเกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั น
จากน้ํามันมะพราว และ PFAD ตอความ
ตานทานตอแรงดึงของยางธรรมชาติ
ผสมเขมาดําและซิลิกา  เปรียบเทียบกับ
Ultra flow 700s
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ความตานทานตอแรงดึงสูงกวายางท่ีใชซิลิกา เม่ือพิจารณาสารชวยแปรรูปท่ีใชรวมกับสาร
ตัวเติมซิลิกา พบวา เกลือสังกะสีของกรดไขมันจากนํ้ามันมะพราวมีคาความตานทานตอแรง
ดึงสูงท่ีสุด สวน PFAD และ Ultraflow 700s มีคาใกลเคียงกัน และยางท่ีผสมเขมาดําใหผล
การทดลองไปในทํานองเดียวกัน จากรูปท่ี 5 พบวา ยางท่ีใชซิลิกาจะมีคาระยะยืดท่ีจุดขาด
สูงกวายางท่ีใชเขมาดํา เน่ืองจากมีความแข็งแรงตํ่ากวา เกิดพันธะเช่ือมโยงไดนอยกวาจึงทําให
มีการยืดออกไดมาก เม่ือพิจารณาชนิดของเกลือสังกะสีของกรดไขมันท่ีมีผลตอยางผสมสาร
ตัวเติมเขมาดํา พบวา การใช Ultraflow 700s ใหสมบัติดังกลาวสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ
เกลือสังกะสีของกรดไขมันจาก PFAD และนํ้ามันมะพราว ตามลําดับ และจากรูปท่ี 6 พบวา
ยางท่ีใชเขมาดํามีความตานทานตอการฉีกขาดสูงกวาซิลิกา เม่ือพิจารณาสารชวยแปรรูปท่ีใช
รวมกับสารตัวเติมเขมาดํา พบวา ยางท่ีใชเกลือสังกะสีของกรดไขมันจากนํ้ามันมะพราวมีคา
สูงสุด  รองลงมาคือ PFAD และ Ultraflow 700s ตามลําดับ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
สามารถเตรียมเกลือหรือสบู สังกะสีจากนํ้ามันมะพราวท่ี เตรียมจากปฏิกิริยาสะปอนิ

ฟเคชันท่ีอุณหภูมิ 50oC ใหสมบัติการใชงานท่ีใกลเคียงกับสารชวยแปรรูปทางการคา Ultraflow
700S โดยทําใหยางผสมสารตัวเติมมีความหนืดลดลง ทําใหการวัลคาไนซเกิดไดอยางรวดเร็ว
สารตัวเติมกระจายตัวดีขึ้น เกิดปริมาณพันธะเช่ือมโยงไดมาก และไดยางวัลคาไนซท่ีมีความ
แข็งแรงสูงจากผลงานวิจัยทําใหสามารถนําผลผลิตทางเกษตรคือ นํ้ามันมะพราวหรือกรดไขมัน
จากนํ้ามันพืชชนิดตางๆ มาใชประโยชนเปนสารชวยแปรรูปในอุตสาหกรรมยางได

ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัย

รูปที่ 5 ผลของเกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั น
จากน้ํามันมะพราว และ PFAD ตอระยะ
ยืดที่ จุดขาดของยางคอมเปาวดที่ ใช
สารตัวเติมชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับ
Ultra flow 700s

รูปที่  6 ผลของเกลือสังกะสีของกรดไขมันจาก
น้ํามันมะพราว และ PFAD ตอความ
ต านทานต อการฉี กขาดของยาง
ธรรมชาติ ผสมเขม าดําและซิ ลิ กา
เปรียบเทียบกับ Ultra flow 700s
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กระบวนการแปรรูปยางพารา ประกอบดวย ขั้นตอนการผลิต ต้ังแตการเตรียมยางและ
สารเคมี การผสมยาง การขึ้นรูปขั้นตนโดยการเอกซทรูด การรีดแผนยาง การวัลคาไนซดวย
กระบวนการแบบตางๆ จนกระท่ังถึงขั้นตอนการตกแตงผลิตภัณฑ   ขั้นตอนหน่ึงท่ีสําคัญใน
การกําหนดคุณลักษณะ สมบัติและความสมบูรณของผลิตภัณฑคือ ขั้นตอนการวัลคาไนซ  โดย
ขั้นตอนดังกลาวสวนใหญจะใชเบาพิมพ (Mold) เปนแบบในการกําหนดลักษณะ รูปรางของ
ผลิตภัณฑ ถาหากเบาพิมพมีขอบกพรองจะสงผลใหผลิตภัณฑยางท่ีไดมีตําหนิซ่ึงสงผลตอสมบัติ
การใชงานหรือการยอมรับของลูกคา ในขั้นตอนการวัลคาไนซท่ีตองใชเบาพิมพน้ันมีระยะเวลา
แตละรอบการผลิตแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะและรูปรางของผลิตภัณฑโดยกําหนดจากเวลา
สุกของยางผสมสารเคมี ดังน้ันเบาพิมพจะถูกใชงานซํ้าๆ ทําใหมีการสะสมของสารเคมีท่ีตกคาง
อยูบนผิวเบาพิมพ (Mold fouling) โดยเฉพาะสวนขอบหรือมุมของเบาซ่ึงทําใหสงผลตอการ
ทํางาน  กลาวคือ  ทําใหแกะยางออกจากเบาพิมพยากขึ้น  เกิดรอยตําหนิบนช้ินงาน  สาเหตุ
เกิดจากการสะสมของสารเคมีและบางครั้ งเกิดจากการออกซิเดชัน (Oxidation) หรือการ
เส่ือมสลาย (Degradation) ของสารเคมีเหลาน้ัน  โดยสารเคมีท่ีสะสมเกิดจากสารตางๆ ท่ีมี
อยูในยาง สารตัวเติม สารตัวเรง หรือสารปองกันการติดเบา (Release agents) ท่ีใชงานกัน
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อยางแพรหลายคือ ซิลิโคนอิมัลชัน   ดังน้ันในกระบวนการผลิตจึงจําเปนตองมีขั้นตอนการ
ทําความสะอาดเบาพิมพ ซ่ึงสามารถทําไดโดยการถอดเบาพิมพออกมาพนทรายเพื่อกําจัดส่ิง
ตกคางสะสมตางๆ ออกไป แตวิธีการดังกลาวทําใหตองใชเวลาถอดเบาพิมพและการประกอบ
เขาสูเครื่องอัดใหม รวมท้ังใชเวลาในการพนทราย

เพื่อลดขั้นตอนดังกลาวการทําความสะอาดเบาพิมพ โดยการใชยางคอมปาวดท่ีมีสมบัติ
ในการกําจัดส่ิงตกคางอัดเขาไปในเบาพิมพ โดยใชขั้นตอนเชนเดียวกับการวัลคาไนซผลิตภัณฑ
ยางท่ัวไป โดยไมจําเปนตองถอดเบาพิมพออกจากเครื่องอัดเบา ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต และลดการสึกหรอของเบาพิมพลงได   มีการผลิตยางคอมปาวดท่ีใชในการทํา
ความสะอาดเบาพิมพออกมาในเชิงพาณิชย โดยบริษัทฯ ตางๆ โดยยางดังกลาวสวนใหญจะใช
ยางสังเคราะหเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ซ่ึงยางธรรมชาติมีสมบัติดานการเหนียวติดท่ี ดี
จึงมีความเปนไปไดสูงในการนํามาใชประโยชนในการเตรียมเปนยางคอมเปาดสําหรับการทํา
ความสะอาดเบาพิมพไดดีเม่ือเทียบกับยางสังเคราะห รวมท้ังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับยาง
ธรรมชาติ ลดปริมาณการใชยางสังเคราะห นอกจากน้ียังชวยลดขั้นตอนการทําความสะอาด
เบาพิมพในอุตสาหกรรมยางลงได  จากเหตุผลขางตนจึงมีความนาสนใจอยางย่ิงในการวิจัย
และพัฒนายางคอมปาวดสําหรับทําความสะอาดเบาพิมพจากยางธรรมชาติ

2. วีธิการวิจัย
เตรียมยางคอมปาวดโดยใชสูตรยางคอมเปาดดังตารางท่ี 1 โดยแปรปริมาณของสาร

ตัวเติมซิลิกา (Ultrasil VN3 GR) ดังน้ีคือ 20, 40, และ 60phr Z (สัดสวนปริมาณสารตางๆ
เม่ือเทียบกับยาง 100 สวน) และแปรอัตราสวนของ Ultrasil VN3/Clay ดังน้ีคือ 60/0, 40/20,

ตารางที่ 1 สูตรยางคอมเปาวดสําหรับเตรียมยางทําความสะอาดเบาพิมพ

          สวนผสม phr (ตอยางธรรมชาติ 100 สวน)

RSS#3 100
Stearic acid 2
ZnO 3
Monoethanolamine (MEA) 10
Silica (Ultrasil VN3) 20, 40, 60
Diethylene glycol (DEG) 10
DCP 2
Ultraflow 700S 1
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20/40, 0/60 phr เก็บยางคอมเปาวดไว 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํายางคอมเปาวดท่ีไดไปประเมิน
ประสิทธิภาพการทําความสะอาดเบาพิมพ โดยใชเบาพิมพดังรูปท่ี 1 มีชองใสตัวอยางจํานวน
9 ชอง  ลักษณะผิวดานในเรียบ  และทดสอบการทําความสะอาดเบาพิมพท่ีใชในการขึ้นรูป
ยางวัลคาไนซ

3. ผลการวิจัย
จากตารางท่ี 2  พบวา  ประสิทธิภาพการทําความสะอาดเบาพิมพโลหะเพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณซิลิกา ท้ังน้ีเน่ืองจากบนพื้นผิวของอนุภาคซิลิกาประกอบดวยหมูไซลานอล (-SiOH)
ซ่ึงมีวองไวตอปฏิกิริยาเคมีตางๆ และสามารถดูดซับสารเคมีตางๆ ได จากการศึกษาพบวา
ปริมาณของสารตัวเติมซิลิกา 60 phr ใหสมบัติดานการทําความสะอาดดีท่ีสุด และพบวา
ประสิทธิภาพของการทําความสะอาดเบาพิมพของสูตรยางท่ีใชซิลิกาดีกวาการใชเคลยผสม
ซิลิกาและเคลยเพียงอยางเดียว รูปท่ี 2 พบวา การเพิ่มจํานวนครั้งในการทําความสะอาดทําให
เบาพิมพสะอาดเพิ่มขึ้น และคงท่ีเม่ือใชมากกวา 4 ครั้ง จากรูปท่ี 3 ชองใสยาง 1, 3 เปน

รูปที่ 1  ลักษณะของเบาพิมพที่ใชในการทดลอง

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการทําความสะอาดของยางคอมเปาวด
ท่ีใชสารตัวเติมชนิดตางๆ

         Fillers types Mold cleaning effect (Ranking)

20 phr Ultrasil VN3 6
40 phr Ultasil VN3 7
60 phr Ultrasil VN3 8
60 phr Clay 6
20/40 phr Ultrasil VN3/Clay 6
40/20 phr Ultrasil VN3/Clay 7
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ลักษณะผิวเบาพิมพท่ีใชยางคอมปาวดทําความสะอาด พบวา มีความสะอาดมากกวาชองใส
ยาง 2 ซ่ึงเปนสูตรยางคอมเปาวดปกติ สวนรูปท่ี 4 เปนผิวยางวัลคาไนซของสูตรยางท่ัวไป
และสูตรยางทําความสะอาดเบาพิมพ พบวา ยางคอมปาวด สูตรทําความสะอาดเบาพิมพ
สามารถดูดซับคราบสกปรกท่ีสะสมบนผิวเบาพิมพไดดีกวาการใชสูตรยางคอมปาวดปกติ

รูปที่ 2  ลักษณะเบาพิมพที่ทําความสะอาดดวยยางคอมปาวดจํานวนคร้ังตางๆ

รูปที่ 3 ลักษณะของผิวเบาพิมพ (1) กอนอัดยางคอมปาวดสูตรทําความสะอาด (2) หลังอัดยาง
คอมปาวดสูตรทําความสะอาดหลังอัดยาง 3 คร้ัง

รูปที่ 4 ลักษณะของผิวหนายางวัลคาไนซจากยางคอมเปาดหลังทําความสะอาดเบาพิมพ โดยที่
(1) สูตรยางคอมปาวดปกติ และ (2) สูตรยางคอมปาวดทําความสะอาด
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4. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิจัยสามารถเตรียมยางทําความสะอาดเบาพิมพจากยางธรรมชาติผสม

สารเคมีโดยใชสูตรดังน้ี คือ RSS#3 100; ZnO 3; Stearic acid 2; Silica (VN3 GR) 60;
MEA 10; DEG 10 และ DCP 2 phr มีประสิทธิภาพทําความสะอาดเบาพิมพอยูในสเกลระดับ
8 (เทียบกับเบาพิมพท่ียังไมใชงานสเกล 10) ซ่ึงมีประโยชนในการลดขั้นตอนการทําความสะอาด
เบาพิมพ สามารถกําจัดส่ิงตกคางอัดเขาไปในเบาพิมพโดยใชขั้นตอนเชนเดียวกับการวัลคาไนซ
ผลิตภัณฑยางท่ัวไปโดยไมจําเปนตองถอดเบาพิมพออกจากเครื่องอัดเบา  ทําใหสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต และลดการสึกหรอของเบาพิมพลงได

ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัย
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การผลติยางแผนรมควันความหนดืคงที่
อาซีซัน แกสมาน1* และ มะรอนิง ตูมุ2

1M.Sc.(Petrochemistry and Polymer Science) รองศาสตราจารย
2นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)

ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th

ประเทศไทยเปนผูผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) เปนอันดับ 1
ของโลก นับต้ังแตป พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ. 2554 มีผลผลิตยางธรรมชาติปริมาณ
3,569,033 ตัน สงออก 2,952,381 ตัน ใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑในประเทศ 486,745 ตัน
โดยการใชยางพาราสวนใหญใชในอุตสาหกรรมยางลอ ท้ังน้ีเน่ืองจากยางพารามีความแข็งแรง
และยืดหยุนสูง ในขั้นตอนการผสมยางพารากับสารเคมีชนิดตางๆ จําเปนตองบดยางให น่ิม
เพื่อทําใหสารเคมีตางๆ โดยเฉพาะสารตัวเติมเกิดการกระจายตัวไดดี ในขั้นตอนดังกลาวมีการ
ใชพลังงานในการบดคอนขางสูงทําใหตนทุนในการแปรรูปยางสูงขึ้น จากเหตุผลดังกลาวจึงมี
การผลิตยางพาราในรูปแบบยางแทงความหนืดคงท่ี (Constant viscosity natural rubber, CV
rubber)ในการผลิตยางพาราของกลุมเกษตรกรยังมีการผลิตยางในรูปแบบยางแผนรมควัน
คอนขางมากโดยเฉพาะสหกรณกองทุนสวนยางฯ ตางๆ ซ่ึงยางแผนรมควันท่ีผลิตขึ้นยังมีความ
หนืดท่ีคอนขางสูงยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชมากนัก

ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการผลิตยางแผนรมควันท่ีมีความหนืดคงท่ีโดยทดลอง
ผลิตในโรงงานผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยางฯ เพื่อใหสามารถประยุกตใช
ไดจริง โดยทดสอบสมบัติเปรียบเทียบกับยางพาราท่ีผลิตทางการคาชนิดตางๆ คือ STR 5L-
CV60, RSS-3 และ STR 5L
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1. วีธิการวิจัย
เตรียมยางแผนรมควันความหนืดคงท่ีจากนํ้ายางสด (Field latex) โดยใชสารเคมีใน

การควบคุมความหนืดคือ ไฮดรอกซิลลามีน ไฮโดรคลอไรด (Hydroxylamine hydrochloride)
จับตัวดวยกรดฟอรมิก (Formic acid) โดยใชขั้นตอนดังรูปท่ี 1 และ 2 จากน้ันนํายางแผน
รมควันท่ีเตรียมไดไปทดสอบความน่ิม (Plasticity, Po) ความน่ิมท่ีคงอยู (Plasticity retention
index, PRI)   การเปล่ียนแปลงความน่ิมภายใตสภาวะการเรงดวย P2O5 ท่ีอุณหภูมิ 60oC
ความหนืดมูนน่ี (Mooney viscosity) และปริมาณเจล (Gel content)

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมยางแผนรมควันความหนืดคงที่

2. ผลการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติตางๆ ของยางแผนรมควันความหนืดคงท่ี (RSS3-CV)

ท่ีผลิตขึ้นกับยางพาราท่ีผลิตทางการคาคือ STR 5L-CV60, RSS-3 และ STR 5L ไดผลการ
ทดลองดังรูปท่ี 3-6

จากรูปท่ี 3 พบวา คาความน่ิม (Po) ของยาง RSS3-CV มีคาใกลเคียงกับยางแทง STR
5L-CV60 และมีคาตํ่ากวายาง RSS-3 และ STR 5L แสดงใหเห็นวายางแผนรมควันท่ีเตรียม
ขึ้นสามารถแปรรูปไดงายกวา สวนคาความน่ิมคงท่ี (PRI) พบวายาง RSS3-CV และ STR5L-
CV60 มีคาใกลเคียงกัน และมีคาสูงกวายาง RSS-3 และ STR 5L แสดงวายางความหนืด
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รูปที่ 2  รูปภาพแสดงการผลิตยางแผนรมควันความหนืดคงที่ในโรงงานสหกรณกองทุนสวนยางฯ

รูปที่ 3 คา Po และ PRI ของยางธรรมชาติ
ประเภทตางๆ

รูปที่ 4 การเปลี่ยนคา Po ของยางธรรมชาติ
ประเภทตางๆ ภายใตสภาวะเรง
(P2O5/60

oC)

รูปที่ 5 คา Mooney viscosity ของยาง
ธรรมชาติประเภทตางๆ

รูปที่ 6 ปริมาณเจลในยางธรรมชาติประเภทตางๆ
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คงท่ีท้ังสองชนิดมีความทนทานตอการออกซิเดชันสูงกวา รูปท่ี 4 เปนการเปล่ียนคาความน่ิม
ของยางธรรมชาติประเภทตางๆ ภายใตสภาวะเรง (P2O5/60

oC) พบวายางความหนืดคงท่ีท้ัง
สองชนิดมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย ในขณะท่ียาง RSS-3 และ STR 5L เม่ือเก็บไวท่ี
สภาวะดังกลาวจะทําใหคาความน่ิมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  สวนรูปท่ี 5 เปนคาความหนืดของ
ยางพาราชนิดตางๆ ซ่ึงใหผลการทดลองท่ีสอดคลองกับความน่ิมในรูปท่ี 3   เม่ือพิจารณา
ปริมาณเจลในยางชนิดตางๆ ไดผลการทดลองดังรูปท่ี 6 พบวาปริมาณเจลในยาง STR 5L
มีคาสูงสุด รองลงมาคือยาง RSS-3, STR5L-CV60 และ RSS3-CV ตามลําดับ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
ผลการวิจัยสรุปไดวา สามารถผลิตยางแผนรมควันความหนืดคงท่ี  (RSS3-CV) ใน

กระบวนการผลิตของโรงงานสหกรณกองทุนสวนยางฯ ได โดยยางแผนรมควันท่ีเตรียมขึ้นมี
สมบัติท่ีใกลเคียงกับยางแทงความหนืดคงท่ีชนิด STR 5L-CV60
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การประยุกตใชยางพาราในการสรางสระเก็บกักนํ้า
ในพื้นท่ีเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล

อาซีซัน แกสมาน1*  อดิศัย รุงวิชานิวัฒน2  อโนมา ธิติธรรมวงศ3
และ สมคิด ศรีสุวรรณ4

1M.Sc(Petrochemistry and Polymer Science) รองศาสตราจารย
2Ph.D.(Polymer Technology) ผูชวยศาสตราจารย 3Ph.D.(Polymer Technology)

4สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)
ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาดานแหลงนํ้า บางฤดูกาลเกิดภาวะนํ้าทวม บางฤดูกาล
เกิดภาวการณขาดแคลนนํ้าอยางรุนแรง ตองประกาศเขตภัยพิบัติ ซ่ึงปญหาสวนใหญเกิดจาก
การซึมของนํ้าลงไปยังใตดิน ในการปองกันปญหาดังกลาว บางครั้งมีการใชแผนพลาสติกหรือ
แผนยางสังเคราะหปูทับลงไปบนพื้นท่ีสระเก็บนํ้าเพื่อปองกันการซึมของนํ้า แตแผนพลาสติก
อาจเกิดการฉีกขาดไดงาย อายุการใชงานส้ันกวา ประกอบกับประเทศไทยเปนผูผลิตยางพารา
รายใหญของโลก การนํายางพารามาประยุกตใชในการทํายางปูสระจะทําใหมีการใชประโยชน
ของยางพาราในประเทศมากขึ้น สามารถแกปญหาดานแหลงนํ้า ในขณะเดียวกันยังทําใหลด
ปญหาเรื่องยางพาราราคาตกตํ่า ปญหายางลนตลาด ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตเน่ืองจาก
มีการขยายเขตพื้นท่ีปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นท่ัวทุกภาคของประเทศไทย
     การนํานํ้ายางพารามาใชจําเปนตองทําใหมีความเขมขนมากขึ้นซ่ึงสามารถเตรียมไดงาย
ดวยวิธีการทําใหเกิดครีม (Creaming process) โดยการใสสารรักษาความเสถียรและสารกอ
ครีมผสมลงไปในนํ้ายางสด ต้ังท้ิงไวใหเกิดการแยกช้ัน โดยช้ันบนเปนสวนของนํ้ายางขนและ
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ช้ันลางเปนสวนของหางนํ้ายางสามารถแยกออกจากกันไดโดยการถายเทสวนช้ันลางออกไป
นํานํ้ายางขนท่ีผลิตไดมาใชประโยชนในการสรางสระเก็บกักนํ้าน้ันจะตองมีการผสมสารเคมี
ชนิดตางๆ ลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหแผนยาง รวมท้ังทําใหอายุการใชงานท่ีนานขึ้น และ
เหมาะสําหรับการพนนํ้ายางลงไปยังแผนผาท่ีใชเสริมแรง สารเคมีท่ีใชเปนพวกสารเพิ่มความ
เสถียรของนํ้ายาง กํามะถัน สารกระตุน สารตัวเรง สารปองกันการเส่ือม สารตัวเติม และสี
โดยใชกระบวนการไมยุงยาก เพียงนํานํ้ายางขนและสารเคมีผสมใหเปนเน้ือเดียวกัน  ต้ังท้ิงไว
24 ช่ัวโมง กอนนําไปใชงาน มีขั้นตอนการเตรียมดังรูปท่ี 1

 

น้ํายางขนชนิดครีม 

สารเคมีชนิดตางๆคือ กํามะถัน สาร

ตัวเรง สารกระตุน สารตัวเติม สาร

ปองกันการเส่ือม สารรักษาความ

เสถียร และเขมาดํา 
กวนใหเขากัน 

บมที่อุณหภูมิหองประมาณ 24 ชั่วโมง 

ใสลงไปในชุดอุปกรณืการพนสเปรยน้ํายาง

ลงไปบนชั้นผาใหไดความหนาท่ีตองการ  

ยางปูสระเก็บกักน้ํา 

น้ํายางสด 

สารรักษาความเสถียรและ

สารกอครีม 

กวนใหเขากัน ตั้งให

เกิดการแยกช้ันไมนอย

กวา 24 ช่ัวโมง 

รูปที่ 1  ขั้นตอนการเตรียมน้ํายางผสมสารเคมีและการสรางสระเก็บกักน้ํา

1. ข้ันตอนการสรางสระเกบ็น้ําจากน้ํายางพารา
ในกระบวนการสรางสระเก็บกักนํ้าดวยวิธีการพนสเปรยนํ้ายางผสมสารเคมีลงไปบน

แผนผาท่ีปูลงไปบนพื้นท่ีท่ีตองการเก็บกักนํ้า มีอุปกรณท่ีจําเปนในขั้นตอนน้ีคือ ถังบรรจุนํ้ายาง
ปมดูดนํ้ายาง  ปมลมสําหรับอัดนํ้ายางผานสายยางท่ีมีหัวพนท่ีออกแบบใหเกิดการพนท่ีเปน
ละอองของนํ้ายางลงไปยังวัสดุท่ีเสริมแรง

สวนขั้นตอนการสรางไมไดยุ งยากมากนักโดยการพนหรือสเปรย นํ้ายางผสมสารเคมี
ลงไปบนแผนผาท่ีเย็บติดกัน ตัวอยางการสรางสระ เชน ท่ีองคการสวนยาง (อสย.) อ.ทุงใหญ
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จ.นครศรีธรรมราช บริษัท ยูเอส บอทอง อินเตอรเนชัลแนล จํากัด ซ่ึงไดรับงบประมาณจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึงเปนสระท่ีเหมาะสําหรับการเล้ียงปลาหรือเก็บนํ้า
สําหรับเกษตรกรรมในพื้นท่ีขนาดเล็ก รวมท้ังเปนบอบําบัดนํ้าในโรงงาน อีกตัวอยางหน่ึงคือ
การสรางสระเก็บนํ้าท่ีเกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ซ่ึงไดรับงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา
ซ่ึงเปนสระท่ีมีขนาดคอนขางใหญ เหมาะสําหรับเก็บนํ้าเพื่อการอุปโภค โดยมีขั้นตอนดังน้ีคือ
การเตรียมพื้นท่ีซ่ึงไมจําเปนท่ีตองมีขนาดท่ีแนนอนมากนัก เตรียมแผนผาโดยการเย็บใหติดกัน
ใหมีขนาดตามพื้นท่ีท่ีตองการปูสระดวยยาง ซ่ึงสามารถเย็บในพื้นท่ีไดเลย จากน้ันนํานํ้ายาง
ผสมสารเคมีใสลงถัง ปมนํ้ายางผานทอ และอัดดวยความดันจากปมลมผานสายยางซ่ึงระยะท่ี
สามารถพนไดในรัศมีประมาณ 30 เมตร พนใหเปนละอองลงบนผาท่ีปูลงไป นํ้ายางจะเกิดการ
ซึมลงไปในช้ันของผา  บางสวนก็จะซึมลงไปยึดกับช้ันดิน  เคลือบท่ีผิวของผา  พนใหนํ้ายาง
กระจายตัวบนแผนผาท่ีสมํ่าเสมอ ไดความหนาท่ีตองการ ปลอยใหแหง อาจจะพนทับลงไปได
อีก ในกรณีท่ีตองการความแข็งแรงมากขึ้นอาจจะเพิ่มช้ันของผาไปอีก จากน้ันพนนํ้ายางลงไป
จนไดความหนาตามท่ีตองการและสมํ่าเสมอ ปลอยใหแหง ในบริเวณคันของสระจําเปนตอง
ตอกหมุดเพื่อใหยึดแผนยางกับพื้นดินไวปองกับพังทลายของดินได ต้ังท้ิงไวใหเกิดการสุกของ
ยางท่ีอุณหภูมิหองไมนอยกวา 3 วัน กอนปลอยนํ้าเขาไปกักเก็บเพื่อใชประโยชนตอไป โดย
ขั้นตอนการสรางสระเก็บกักนํ้าแสดงดังรูปท่ี 2

รูปที่ 2  รูปภาพแสดงขั้นตอนการสรางสระเก็บกักน้ํา



 48 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

2. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิจัยการสรางสระเก็บกักนํ้าขนาดใหญจากนํ้ายางพารา สามารถเตรียมได

ดวยขั้ นตอนไมซับซอน เกษตรกรหรือผู สนใจสามารถเตรียมนํ้ายางขนชนิดครีมเพื่ อใชเอง
จากน้ันผสมสารเคมีชนิดตางๆ ลงไปกวนผสมใหเปนเน้ือเดียวกัน ต้ังท้ิงไวใหเกิดการสุกของ
ยางในสภาวะท่ีเปนนํ้ายางใชเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง  จากน้ันพนหรือสเปรยลงบนผืนผา
ท่ีเย็บติดกันหรืออาจจะตอใหติดกันโดยการซอนกัน และใช นํ้ายางท่ีพนลงไปเปนสารยิดติด
พนจนไดความหนาท่ีตองการ ต้ังท้ิงไวใหแหงและเกิดการสุกของยาง สระเก็บกักนํ้าท่ีสรางขึ้น
จากยางพาราสามารถชวยแกไขปญหาเรื่องการขาดแคลนแหลงนํ้าและภัยแลงได รวมท้ังเกิด
ประโยชนในการใชยางพาราท่ีเปนผลผลิตหลักท่ีสําคัญของประเทศ
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การทดแทนนํ้ามันอะโรมาติกในสูตรยางคอมปาวด
ดวยนํ้ามันปาลมอิพอกซิไดซ และนํ้ามันถ่ัวเหลือง
อิพอกซิไดซ

กรรณิการ สหกะโร1* และ อัมนูวา บือราเฮง2
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2นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร

ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

E-mail: skannika@bunga.pn.psu.ac.th

การเตรียมยางคอมปาวดท่ี ใสสารตัวเติมปริมาณมาก จําเปนตองมีการใช นํ้ามันชวย
แปรรูปเพื่อควบคุมความหนืดของยางใหสามารถแปรรูปไดงาย และทําใหสารตัวเติมกระจาย
ตัวในยางไดดี ยางท่ีใชงานกันโดยท่ัวไปท้ังยางธรรมชาติและยางสังเคราะหชนิดตางๆ เชน
ยางสไตรีนบิวทาไดอีนหรือยางเอสบีอาร  และยางบีอาร  มักมีการใชสารตัวเติมเสริมแรง
เขมาดํารวมกับนํ้ามันชวยแปรรูปในสัดสวนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงด้ังเดิมแลวชนิดของนํ้ามันท่ีใชกัน
มากคือ นํ้ามันอะโรมาติก เพราะมีความเขากันกับยางไดดี   แตจากผลการศึกษาดานความ
เปนพิษ พบวานํ้ามันชนิดน้ีมีองคประกอบของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (Poly-
cyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) ซ่ึงพบวามีสารกลุมหน่ึงไดถูกจัดอยูในกลุมของสาร
กอมะเร็ง (Carcinogenic substances) ดังแสดงโครงสรางในรูปท่ี 1 จากผลของความเปนพิษ
ดังกลาวทําใหมีการประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป (European Union regulation) ท่ี IP/
04/2008 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547  เพื่อหามการนําเขาผลิตภัณฑยางรถยนตท่ีมีปริมาณ
PAHs เกิน 3 wt% จากการสกัดดวยสารไดเมทิลซัลฟอกไซดหรือ DMSO ตามวิธี IP346
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รูปที่ 1  สารประกอบ PAHs 8 ชนิดที่จัดวาเปนสารกอมะเร็ง (Directive 2005/69/EC)

ซ่ึงเริ่มมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา จากขอบังคับน้ีทําใหผูผลิต
ยางลอท่ีตองการสงผลิตภัณฑไปจําหนายในสหภาพยุโรปจําเปนตองใชนํ้ามันชวยแปรรูปชนิด
อื่นทดแทนนํ้ามันอะโรมาติก ทําใหมีความจําเปนตองหานํ้ามันชนิดอื่นมาใชทดแทน นํ้ามันชนิด
ท่ี มีปริมาณ PAHs ตํ่ากวาขอกําหนดท่ี มีการศึกษาและทดลองใชเพื่อทดแทนการใช นํ้ามัน
อะโรมาติกมีท้ังนํ้ามันท่ีไดจากแร (Mineral oils) เชน นํ้ามัน Treated distillate aromatic
extract (TDAE)  และนํ้ามัน Mild extraction solvate (MES)  และนํ้ามันท่ีไดจากพืช
(Vegetable oils) ท้ังแบบท่ีไมดัดแปรและดัดแปรงโครงสรางโมเลกุล การใชนํ้ามันจากพืชซ่ึง
สามารถปลูกทดแทนใหมไดมีขอไดเปรียบท้ังในแงเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม งานวิจัยน้ี
จึงตองการศึกษาผลจากการใช นํ้ามันปาลมอิพอกซิไดซและนํ้ามันถั่ วเหลืองอิพอกซิไดซ
เปรียบเทียบกับผลการใชนํ้ามันอะโรมาติกในสูตรยางคอมปาวดสําหรับดอกยางลอ

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อใหสามารถใชนํ้ามันปาลมอิพอกซิไดซ และ/หรือนํ้ามัน
ถั่วเหลืองอิพอกซิไดซทดแทนนํ้ามันอะโรมาติกในสูตรยางท่ีใชเขมาดําเปนสารตัวเติมเพื่อให
ไดสมบัติตามตองการ

1. วิธีการวิจัย
นํ้ามันชวยแปรรูปท่ีใชไดแก นํ้ามันอะโรมาติก (Tudalen 65, H&R Chem Pharm

ประเทศไทย) นํ้ามันปาลมอิพอกซิไดซ (Oilflex222, Magnechem Son BhD ประเทศมาเลเซีย)
และนํ้ามันถั่วเหลืองอิพอกซิไดซ (บริษัท Kaohiung plant ประเทศไตหวัน) ดังรูปท่ี 2  สวน
สารเคมีอื่นๆ ท่ีใชในสูตรยางเปนเกรดท่ัวไปท่ีใชในอุตสาหกรรมยาง

เตรียมยางคอมปาวดโดยใชวิธีการผสมแบบสองขั้นตอนคือ เริ่มตนผสมยางและสารเคมี
โดยใชเครื่องผสมแบบปด ใช Fill factor เทากับ 0.75 อุณหภูมิเริ่มตนการผสม 50oC โดยใช
สูตรยางคอมปาวดดังตารางท่ี 1  จากน้ันนํายางท่ีไดไปผสมกับสารตัวเรงและกํามะถันดวย
เครื่องบดยางสองลูกกล้ิง
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2. ผลการวิจัย
นํ้ามันชวยแปรรูปท้ังสามชนิด มีโครงสรางโมเลกุลและสมบัติพื้นฐานท้ังทางเคมีและ

กายภาพแตกตางกัน ผลการวิเคราะหนํ้ามันดวยเทคนิคนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทร
สโกป แสดงดังรูปท่ี 3 ในสวนของนํ้ามันอะโรมาติก (DAE) แสดงแถบการดูดกลืนของโปรตอน
บนโครงสรางพอลิไซคลิกอะโรมาติกของสารประกอบท่ีจัดเปนสารกอมะเร็งในชวง 8.3-9.2

รูปที่ 2 น้ํามันชวยแปรรูปชนิดตางๆ ไดแก น้ํามันอะโรมาติก (DAE) น้ํามันปาลมอิพอกซิไดซ (EPO)
และน้ํามันถั่วเหลืองอิพอกซิไดซ (ESBO)

ตารางที่ 1 สูตรยางท่ีใชในการศึกษา

                                  ปริมาณ phr (สวนตอยางหน่ึงรอยสวน)
                   สารเคมี

NR NR/SBR Blend SBR

ยางธรรมชาติ (ยางแผนรมควันช้ัน3) 100 50.0 -
ยางเอสบีอาร (SBR 1502) - 50.0 100
เขมาดําเกรด N-330 60.0 60.0 60.0
Oil* (DAE, EPO or ESBO) 10.0 10.0 10.0
ZnO 5.0 5.0 5.0
Stearic acid 1.5 1.5 1.5
6PPD 1.5 1.5 1.5
TMQ 2.0 2.0 2.0
Microcrystalline Wax 0.5 0.5 0.5
Phenolic resin 2.0 2.0 2.0
CBS 0.8 0.8 0.8
DPG 0.25 0.25 0.25
Sulfur 1.9 1.9 1.9
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ppm (Coker et al., 1997) อยางชัดเจน สวนนํ้ามันท่ีไดจากพืชแสดงองคประกอบท่ีเปนสวน
ของกรดไขมันชนิดตางๆ ไดแก กรดปาลมมิติก กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิกและกรดสเตียริก
แตนํ้ามัน ESBO จะมีองคประกอบท่ีเปนกรดไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัวอื่นๆ อีกหลายชนิด ทําให
มีสเปกตรัมซับซอนกวา

ผลการใชนํ้ามันชวยแปรรูปในยางคอมปาวด สงผลตอสมบัติของยางดังรูปท่ี 4-5
สูตรยางท่ีใชนํ้ามัน DAE มีคาความหนืดมูนน่ีตํ่ากวายางท่ีใชนํ้ามัน EPO และ ESBO

ตามลําดับ โดยมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงเหมือนกันในทุกชนิดยาง การใชนํ้ามัน DAE ใหยาง
คอมปาวดทุกชนิดมีคาการเพิ่มขึ้นของแรงบิดสูงท่ีสุด โดยมีคาใกลเคียงกับผลการใช นํ้ามัน
EPO ในขณะท่ีการใชนํ้ามัน ESBO มีผลใหยางคอมปาวดทุกชนิดมีคาการเพิ่มขึ้นของแรงบิด
ตํ่าสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวานํ้ามัน ESBO สงผลกระทบตอปฏิกิริยาการวัลคาไนซ ทําใหระดับ
การเช่ือมโยงในยางตํ่าท่ีสุด

รูปที่ 3 สเปกตรัม 1H NMR ของน้ํามันอะโรมาติก (DAE) น้ํามันปาลมอิพอกซิไดซ (EPO) และน้ํามัน
ถั่วเหลืองอิพอกซิไดซ (ESBO)

รูปที่ 4 ความหนืดมูนนี่ และคาการเพิ่มขึ้นของแรงบิดจากกราฟการวัลคาไนซ (MH-ML)
(Sahakaro et al., 2011)
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ยางท่ีใชนํ้ามัน DAE และ EPO มีคามอดุลัสอยูในระดับท่ีใกลเคียงกันและยางวัลคาไนซ
ท่ีใชนํ้ามัน ESBO มีคามอดุลัสนอยท่ีสุด โดยมีคาตํ่ากวายางท่ีใชนํ้ามัน DAE และ EPO มาก
สอดคลองกับคาการเพิ่มขึ้นของแรงบิด (รูปท่ี 4) แสดงวายางท่ีใชนํ้ามัน ESBO มีระดับการ
เช่ือมโยงในยางนอยท่ีสุด นอกจากน้ีเน่ืองจากนํ้ามัน ESBO มีปริมาณออกซิเจนในโครงสราง
โมเลกุลมากกวานํ้ามันชนิดอื่นทําใหมีความเขากันไดกับยางนอยท่ีสุดและสารตัวเติมกระจาย
ตัวไมดี ทําใหเกิดอันตรกริยากับยางไดนอยจึงสงผลใหยางมีสมบัติเชิงกลดอยลงดวย ท้ังน้ียาง
NR มีสมบัติเชิงกลเดนกวายาง SBR และยางเบลนด NR/SBR

ผลการทดสอบสมบัติอื่นๆ ดังท่ีไดรายงานโดย Sahakaro และคณะ (2011) เชน ความ
แข็ง ความทนทานตอการฉีกขาด  ความทนทานตอการสึกหรอ  และสมบัติเชิงกลพลวัต  ใหผล
สอดคลองกับการทดสอบสมบัติมอดุลัสและความทนทานตอแรงดึง โดยการใชนํ้ามันถั่วเหลือง
อิพอกซิไดซทําใหยางมีสมบัติเชิงกลดอยกวาสูตรอื่นๆ

3. สรปุผลการวิจัยและแนวทางการนําไปใชประโยชน
ผลการศึกษาการใช นํ้ามันปาลมอิพอกซิไดซ (EPO) และนํ้ามันถั่วเหลืองอิพอกซิไดซ

(ESBO) ทดแทนนํ้ามันอะโรมาติก (DAE) ในสูตรยางคอมปาวดของยางธรรมชาติ ยางเอสบีอาร
และยางเบลนดระหวางยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร ท่ี สัดสวน 50/50 เม่ือใชสารตัวเติม
เขมาดําชนิด N-330 พบวา ยางท้ังสามชนิดท่ีใชนํ้ามัน DAE และ EPO มีคาการเพิ่มขึ้นของ
แรงบิดซ่ึงสะทอนถึงระดับการเช่ือมโยงในยาง และสมบัติของยางหลังวัลคาไนซ เชน มอดุลัส
และความตานทานตอแรงดึงใกลเคียงกัน สวนการใชนํ้ามัน ESBO ใหยางท่ีมีสมบัติดอยท่ีสุด
ซ่ึ งจากผลการทดสอบสมบั ติตางๆ ของยางจะเห็นวามีความเปนไปได ท่ีจะใช นํ้ามัน EPO
ทดแทนนํ้ามัน DAE ในขณะท่ีนํ้ามัน ESBO น้ันไมเหมาะสมท่ีจะใชในยาง

รูปที่ 5 มอดุลัสที่ระยะยืด 100% และความทนทานตอแรงดึงของยางหลังวัลคาไนซ
(Sahakaro et al., 2011)
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ปริมาณการใชยางท้ั งหมดในโลกน้ี  ซ่ึ งรวมท้ังยางธรรมชาติหรือยางพาราและยาง
สังเคราะหหรือยางเทียมคิดเปนประมาณ 25 ลานตัน/ป โดยมีสัดสวนยางธรรมชาติประมาณ
40-45% หรือประมาณ 10-11 ลานตัน (International Rubber Study Group, 2013)
โดยปริมาณการใชยางท้ังหมดประมาณ 70% เปนการใชในอุตสาหกรรมผลิตยางลอประเภท
ตางๆ เชน ยางลอรถยนตโดยสาร ยางลอรถบรรทุกขนาดเล็ก ยางลอรถขนาดใหญ ยางลอ
เครื่องบิน ยางลอรถท่ีใชทางการเกษตร ยางลอรถจักรยานยนต และยางลอจักรยาน เปนตน
ซ่ึงยางลอแตละประเภทประกอบดวยองคประกอบแตกตางกันไปท้ังชนิดและสัดสวนของยาง
สารตัวเติมและสารเติมแตงตางๆ ในสูตรยางยางลอรถยนต โดยสารประกอบดวยยางผสม
อยางนอยสองชนิดเพื่อใหไดยางท่ีมีสมบัติการเกาะถนนท่ีดี  มีความทนทานตอการสึกหรอ
และมีสมบัติทางเทคนิคอื่นๆ ตามตองการ สวนยางลอขนาดใหญสําหรับรถบรรทุก และยาง
ลอเครื่ องบินจะทําดวยยางธรรมชาติเน่ืองจากใหสมบัติความรอนสะสมในยางตํ่า  มีความ
แข็งแรง ทนทานตอการฉีกขาดและตานทานตอการขยายตัวของรอยแตกสูง ยางลอรถยนต
โดยสารประกอบไปดวยยางหลายสวนท่ี นํามาประกอบเข าด วยกันในขั้ นตอนการขึ้ นรูป
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สวนของยางลอท่ีสัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงคือสวนดอกยาง หากยางมีการเกาะถนนไมดีจะ
ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการขับขี่ แตหากมีการเกาะถนนมากเกินไปหรือมีแรงตานการ
หมุนของลอสูงเกินไปจะทําใหส้ินเปลืองนํ้ามันหรือพลังงานท่ีใช ในชวงแรกของการพัฒนาสูตร
ยางตางๆ เพื่อใชผลิตยางลอซ่ึงรวมท้ังสูตรดอกยางดวยน้ันไดมีการใชสารตัวเติมเสริมแรง
ชนิดเขมาดําเพื่อใหไดยางท่ีมีสมบัติตามตองการ

อยางไรก็ตาม จุดเปล่ียนท่ีสําคัญในการพัฒนาเรื่องสารตัวเติมท่ีใชในยางลอเกิดขึ้นหลัง
จากท่ีบริษัทมิชลิน (Michelin) ของประเทศฝรั่งเศสไดพัฒนาสูตรดอกยางโดยใชสารตัวเติม
ซิลิกาเพื่อลดแรงตานการหมุนของลอรถยนตโดยสารและเพิ่มสมบัติการยึดเกาะถนน ซ่ึงได
จดสิทธิบัตรครั้งแรกในป ค.ศ. 1992 (Rauline, 1992) ท้ังน้ีการใชซิลิกาเปนสารตัวเติมหลัก
ในสูตรดอกยางรถยนตทดแทนเขมาดําแบบเดิมมีผลทําใหยางท่ีไดมีคาความตานทานตอการ
หมุนของลอ (Rolling resistance) ลดลง และสามารถประหยัดนํ้ามันหรือพลังงานไดเพิ่มขึ้น
โดยยางลอท่ีใชซิลิกาซ่ึงเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้นน้ีถูกเรียกวา “Green Tire”

การพัฒนายางลอประหยัดพลังงานโดยเนนการพัฒนาสูตรดอกยางรถยนตเพื่อใหมีแรง
ตานการหมุนของลอลดลง เปนอีกเทคโนโลยีหน่ึงท่ีชวยลดการใชพลังงานและลดการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด ทําใหผู ใชรถมีสวนชวยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยาง
จํากัดและดํารงชีวิตอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น  จากแรงขับเคล่ือนหลักของกลุม
ประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ในการออกขอกําหนดเรื่องการติดสลากยางลอ (EC Regulation
No.1222/2009) ดังรูปท่ี 1 โดยยึดเกณฑการประหยัดพลังงาน (โดยการลดแรงตานการหมุน
ของลอ) ความสามารถในการยึดเกาะถนน (เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ) และระดับเสียง
ท่ีเกิดขึ้นในขณะขับขี่ ทําใหบริษัทผูผลิตยางลอท่ัวโลกโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญท่ีสงสินคา
เขาไปขายในสหภาพยุโรปจําเปนตองปรับเปล่ียนการผลิตจากเดิมท่ีใชสารเสริมแรงเขมาดํา
มาเปนสารเสริมแรงซิลิกา

รูปที่ 1 สลากยางลอตามขอกําหนดของกลุมประเทศในสหภาพยุโรป
(EU Regulation No.1222/2009)
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ถึงแมวาเทคโนโลยีการใชซิลิการวมกับสารคูควบไซเลนจะเปนท่ีรู จักกันแพรหลายใน
กลุมผูผลิตขนาดใหญ แตพบวายังเปนเรื่องยากสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและเล็กท่ียัง
ขาดความรู ความเขาใจในเรื่ องของการใช ซิลิกาในยางคอมปาวดให ไดผลดีตามท่ีตองการ
เน่ืองจากการเปล่ียนจากเขมาดํามาใชซิลิกาในสูตรคอมปาวดสําหรับยางลอน้ัน  ตองมีการ
ปรับเปล่ียนขั้นตอนและสภาวะของการผสม  การแกไขปญหาความไมเขากันระหวางยางกับ
ซิลิกาโดยการเพิ่มอันตรกริยาทางเคมีระหวางกัน การทําใหซิลิกากระจายตัวในยางไดดีและ
ไมเกิดการเกาะเปนกลุ มกอนขนาดใหญหรือแอกโกลเมอเรตใหมหลังการผสมและเก็บยาง
คอมปาวดไวกอนนําไปใช ความเขาใจในปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกี่ยวของและผลขององคประกอบ
ตางๆ ท่ีเลือกใชในสูตรยาง โดยเทคโนโลยีซิลิกากับสารคูควบไซเลนสําหรับยางสังเคราะหน้ัน
ไดมีความกาวหนาอยางตอเน่ืองและมีการนําไปใชงานจริงในอุตสาหกรรม แตการใชซิลิกา
เปนสารเสริมแรงในสูตรดอกยางรถยนตท่ีใชยางธรรมชาติเปนหลักน้ันยังอยู ในชวงการวิจัย
และพัฒนา เน่ืองจากยางธรรมชาติมีความแปรปรวนของสมบัติตามธรรมชาติและมีคุณลักษณะ
เฉพาะบางประการท่ีสงผลตอการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหวางหมูฟงกชันบนผิวของซิลิกากับ
สวนของโมเลกุลไซเลน ยางธรรมชาติมีความทนทานตอการเส่ือมภายใตสภาวะการบดผสม
ท่ีอุณหภูมิสูงดอยกวายางสังเคราะห และมีโปรตีนเปนองคประกอบจากธรรมชาติท่ีมีผลรบกวน
ตอปฏิกิริยาทางเคมีระหวางซิลิกากับสารคูควบไซเลน (Sarkawi et al., 2012)

ในชวงท่ีผานมา ทางนักวิจัยและทีมไดทํางานในสวนการศึกษาสภาวะการเตรียมท่ี
เหมาะสมสําหรับสูตรยางคอมปาวดสําหรับยางลอ โดยเนนการศึกษาสูตรยางท่ีใชยางธรรมชาติ
ลวนเสริมแรงดวยซิลิการวมกับสารคูควบไซเลน นอกจากน้ีไดศึกษาผลการดัดแปรสภาพผิว
ซิลิกาโดยการเคลือบผิวซิลิกาดวยพอลิไอโซพรีน ซ่ึงมีโครงสรางโมเลกุลพื้นฐานเหมือนกับ
ยางธรรมชาติดวยเทคนิคแอดไมเซลลารพอลิเมอไรเซชัน เปรียบเทียบสมบัติของยางท่ีใชซิลิกา
ดัดแปรสภาพผิวกับซิลิกาท่ีใชท่ัวไปรวมกับไซเลนและเขมาดํา โดยความรูความเขาใจท่ีเกิดขึ้น
จากงานวิจัยน้ีคาดวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการยางลอขนาดกลางและเล็ก ผูปฏิบัติงาน
นักวิจัยและนักวิชาการ รวมท้ังนักศึกษาทางดานเทคโนโลยียาง โดยสามารถนําความรูท่ีไดไป
ปรับใชตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีใชธรรมชาติรวมกับซิลิกาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิ จัยน้ี  เพื่ อศึกษาผลของสภาวะการผสมตอสมบั ติของยาง
ธรรมชาติเสริมแรงดวยซิลิการวมกับสารคูควบไซเลน  และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของ
ยางธรรมชาติท่ีใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิวดวยเทคนิคแอดไมเซลลารพอลิเมอไรเซชันกับซิลิกา
ท่ีใชรวมกับไซเลน และเขมาดํา
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1. วิธีการวิจัย
ในสวนการศึกษาผลของสภาวะการผสมยางธรรมชาติเสริมแรงดวยซิลิการวมกับสาร

คูควบไซเลน ใชสูตรยางคอมปาวดดังตารางท่ี 1 (Kaewsakul et al., 2012)

ตารางที่ 1 สูตรยางคอมปาวดสําหรับการศึกษาสภาวะการผสม

      องคประกอบ ปริมาณ phr (สวนตอยาง 100 สวน)

ยางแผนรมควันช้ัน 3 100.0
ซิงคออกไซด 3.0
กรดสเตียริก 1.0
สารตานออกซิเดชัน TMQ 1.0
ซิลิกา (เกรด Ultrasil 7005) 55.0
สารคูควบไซเลน ชนิด TESPT 5.0*
นํ้ามันชวยแปรรูป ชนิด TDAE 8.0
สารตัวเรงทุติยภูมิ ชนิด DPG 1.1*
สารตัวเรงปฐมภูมิ ชนิด CBS 1.5
กํามะถัน 1.5

หมายเหตุ * ปริมาณสารคูควบไซเลนและสารตัวเรง DPG ไดจากการ
  คํานวณโดยใชสูตรดังน้ี (Guy et al., 2009)
  ปริมาณ TESPT (phr) = 0.00053xQxCTAB  และปริมาณ
  DPG (phr) = 0.00012xQxCTAB
  เม่ือ Q คือ ปริมาณซิลิกาท่ีใช และ CTAB คือพื้นท่ีผิวจําเพาะ
  (ตร.เมตร/กรัม)

เตรียมยางคอมปาวดโดยผสมดวยเครื่องผสมแบบปดขนาดความจุหองผสม 500 ลบ.ซม.
ใชปริมาตรของยางผสมสารเคมีในหองผสมเทากับ 70% และความเร็วรอบโรเตอร 60 รอบ/
นาที แปรอุณหภูมิของหองผสมเริ่มตนท่ีใชในชวง 50 ถึง 140oC การผสมทําโดยบดยาง
ธรรมชาติกอน 2 นาที แลวใสซิลิกาและไซเลนครึ่งหน่ึงผสมนานเปนเวลาตางกัน ไดแก 2.5, 5,
7.5 และ 10 นาที กอนท่ีจะใสซิลิกาและไซเลนอีกครึ่งท่ีเหลือพรอมนํ้ามันชวยแปรรูป แลวผสม
นานเทากับเวลาท่ีใชในการบดผสมซิลิกาครึ่งแรก เวลาในชวงการผสมซิลิกาและไซเลนกับยาง
จึงรวมเปน 5, 10, 15 และ 20 นาที ตามลําดับ หลังจากน้ันเติมซิงคออกไซด กรดสเตียริก
สารตานออกซิเดชัน และสารตัวเรง DPG ลงในหองผสม บดยางตออีก 3 นาทีกอนท่ีจะเทยาง
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ออกจากเครื่องและรีดใหเปนแผนดวยเครื่องบดยางสองลูกกล้ิง หลังจากเก็บไวนาน 24 ชม.
นํายางท่ีเตรียมไดมาผสมสารตัวเรง CBS และกํามะถันบนเครื่องบดยางสองลูกกล้ิง กอนท่ีจะ
นํายางคอมปาวดท่ีไดไปทดสอบสมบัติตางๆ

สวนการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของยางธรรมชาติท่ี ใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิวดวย
เทคนิคแอดไมเซลลารพอลิเมอไรเซชันกับซิลิกาท่ีใชรวมกับไซเลนและเขมาดําใชสูตรดังตาราง
ท่ี 2 (พรศิริ, 2554, Toh-ae et al., 2013)

ตารางที่ 2 สูตรยางคอมปาวดสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบผลของชนิดสารตัวเติมท่ีใช*

ปริมาณ phr (สวนตอยาง 100 สวน)

       ยางและสารเคมี ซิลิกา+ ซิลิกาดัดแปร เขมาดําเกรด ซิลิกา+ ซิลิกาดัดแปร +
ไซเลน สภาพผิว N-330 N330  N330

ยางธรรมชาติ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ซิลิกาดัดแปรสภาพผิว - 60.0 - - 30.0
ซิลิกาเกรด Hisil 255 60.0 - - 30.0 -
ไซเลนชนิด TESPT 4.8 - - 2.4 -
เขมาดํา N-330 - - 60.0 30.0 30.0
น้ํามันชวยแปรรูปชนิด TDAE 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
ซิงคออกไซด 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
กรดสเตียริก 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
สารตานการเสื่อมสภาพ 6PPD 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
สารตานออกซิเดชัน TMQ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
ขีผ้ึ้ง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
สารตัวเรงปฐมภูมิ TBBS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
สารตัวเรงทุติยภูมิ DPG 0.9 0.1 0.1 0.45 0.1
ไดเอทิลีนไกลคอล 3.6 3.6 - 1.8 1.8
กํามะถนั 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

หมายเหตุ *ปริมาณ DPG และสภาวะการผสมที่ใช กําหนดจากผลการศึกษาในเบ้ืองตน ทั้งนี้แตละสูตรจะใช
สภาวะการผสมที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบสมบัติที่แทจริงของยางที่ใชสารตัวเติม
นั้นๆ

การดัดแปรสภาพผิวของซิลิกาดวยเทคนิคแอดไมเซลลารพอลิเมอไรเซชันเพื่อเคลือบ
ผิวของซิลิกาดวยฟลมพอลิเมอรชนิดพอลิไอโซพรีน เตรียมโดยใชกระบวนการเตรียม 4 ขั้นตอน
คือ 1) การทําใหเกิดแอดไมเซลลหรือการดูดซับของสารลดแรงตึงผิวชนิด Cetyl trimethyl
ammonium bromide (CTAB) แบบสองช้ันบนผิวซิลิกา 2) ขั้นการละลายมอนอเมอรไอโซพรีน
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เขาไปในช้ันแอดไมเซลล 3) การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันผานกลไกอนุมูลอิสระโดยมี
โพแทสเซียมเปอรซัลเฟตเปนสารริเริ่มปฏิกิริยา และ 4) การชะลางสารลดแรงตึงผิวช้ันนอก
หรือสวนบนของช้ันแอดไมเซลลออกโดยใชนํ้าเพื่อใหช้ันฟลมพอลิเมอรท่ีเคลือบบนพื้นผิววัสดุ
ปรากฏขึ้น จากน้ันนําซิลิกาท่ีไดไปอบใหแหง กอนท่ีจะนําไปวิเคราะหหมูฟงกชันบนผิวซ่ึงได
แสดงผลในรายงานของ Toh-ae และคณะ (2013)

การเตรียมยางคอมปาวดทําโดยใชเครื่องผสมแบบปดเชนเดียวกับขั้นตอนการศึกษา
สภาวะการผสม ใชปริมาตรของยางผสมสารเคมีในหองผสมเทากับ 70% ความเร็วรอบโรเตอร
60 รอบ/นาที ใชอุณหภูมิของหองผสมเริ่มตนเทากับ 90oC สําหรับสูตรท่ีใชเขมาดําและซิลิกา
รวมกับไซเลน และอุณหภูมิ 100oC สําหรับสูตรท่ีใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิว แบงสารตัวเติม
เพื่อใสลงในเครื่องผสมเปนสองชวงเชนเดียวกับการผสมดังท่ีไดอธิบายขางตน โดยใชเวลาท่ีใช
ในการบดผสมสารตัวเติมกับยางรวมเปน 8 นาทีสําหรับสูตรท่ีใชเขมาดําและซิลิกาดัดแปร
สภาพผิว และเวลารวม 10 นาทีสําหรับสูตรท่ีใชซิลิการวมกับไซเลน กอนท่ีจะเติมซิงคออกไซด
กรดสเตียริก สารตานออกซิเดชันและสารตัวเรง DPG ลงในหองผสม บดยางตออีก 3 นาที
แลวเทยางออกจากเครื่อง รีดใหเปนแผน เก็บไวนาน 24 ชม. กอนท่ีจะนํายางท่ีไดไปผสมกับ
สารตัวเรง CBS และกํามะถันบนเครื่องบดยางสองลูกกล้ิง แลวนํายางคอมปาวดท่ีไดไปทดสอบ
สมบัติตางๆ

2. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาวะการผสมยางธรรมชาติเสริมแรงดวยซิลิการวมกับสารคูควบไซเลน

พบวาอุณหภูมิสุดทายของยางในหองผสมกอนท่ีจะเทออกจากเครื่องมีผลอยางมากตอสมบัติ
ของยางท่ี ได ท้ังกอนและหลังการขึ้ นรูปวัลคาไนซ เน่ืองจากอุณหภูมิมีผลตอระดับการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีระหวางหมูฟงกชันบนผิวซิลิกากับของสารคูควบไซเลนท่ีเรียกวาปฏิกิริยาไซลาไน
เซชัน เม่ือปฏิกิริยาเกิดไดดีขึ้นมีผลทําใหเกิดแรงยึดเหน่ียวหรือเกิดพันธะระหวางโมเลกุลยาง
กับอนุภาคสารตัวเติมดีขึ้น และสารตัวเติมซิลิกาน้ันก็สามารถกระจายตัวไดดีสมํ่าเสมอในยาง
ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมแรงในยาง ตัวอยางผลการทดสอบสมบัติตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลง
ตามอุณหภูมิสุดทายกอนท่ีจะเทยางออกจากเครื่องผสมแสดงดังรูปท่ี 2-4 ท้ังน้ียางท่ีทดสอบ
เตรียมโดยใชชวงเวลาการผสมยางกับซิลิกากอนท่ีจะใสสารเคมีอื่นๆ ตางกันเปน 5, 10, 15
และ 20 นาที ดังท่ีไดระบุในรูป

ผลการทดสอบหาปริมาณยางบาวดหรือปริมาณยางท่ีเกาะเกี่ยวอยางเหนียวแนนบน
กลุมกอนของซิลิกาโดยไมสามารถถูกละลายออกดวยตัวทําละลายโทลูอีนได ซ่ึงคาน้ีบงบอก
ถึงระดับการเกิดอันตรกริยาระหวางยางกับซิลิกา แสดงไดดังรูปท่ี 2
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การเพิ่มอุณหภูมิของยางในขณะผสมและทําใหอุณหภูมิสุดทายของยางกอนท่ีจะเทออก
จากเครื่องผสมมีคาสูงถึงชวง 135-145oC มีผลใหไดยางคอมปาวดท่ีมีระดับการเกิดอันตรกริยา
ระหวางยางกับซิลิกาสูงสุด ซ่ึงมีผลตอสมบัติเชิงพลวัตและสมบัติเชิงกลของยางหลังวัลคาไนซ
ดังรูปท่ี 3 และ 4

ผลการทดสอบ Payne effect หรืออันตรกริยาระหวางอนุภาคสารตัวเติมดวยกัน ดัง
แสดงในรูปท่ี 3(a) แสดงใหเห็นวาเม่ืออุณหภูมิสุดทายกอนท่ีจะเทยางออกจากเครื่องผสม
เพิ่มขึ้นทําใหซิลิกาเกาะกลุมกันนอยลงหรือเกิดการกระจายตัวในยางไดดีขึ้น เม่ือพิจารณา

รูปที่ 2 อิทธิพลของอุณหภูมิสุดทายกอนที่จะเทยางออกจากเคร่ืองผสมตอปริมาณยางบาวดบน
ซิลิกา   (a) ปริมาณยางบาวดรวม (เสนบน) และปริมาณยางบาวดที่เกิดจากอันตรกริยา
ทางเคมีเทานั้น (เสนลาง)  และ  (b) ปริมาณยางบาวดที่เกิดจากอันตรกริยาทางกายภาพ
(Kaewsakul et al., 2012)

รูปที่ 3 อิทธิพลของอุณหภูมิสุดทายกอนที่จะเทยางออกจากเคร่ืองผสมตอสมบัติพลวัต (a) Payne
effect แสดงอันตรกริยาระหวางอนุภาคสารตัวเติมดวยกัน และ (b) คาแทนเจนตสูญเสีย
ที่อุณหภูมิ 60oC เมื่อทดสอบที่ความถี่ 10 Hz (Kaewsakul et al., 2012)
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ประกอบกับผลปริมาณยางบาวด ในรูปท่ี  2 ซ่ึงแสดงให เห็นวายางมีพันธะท้ังทางเคมีและ
กายภาพระหวางซิลิกากับยางมากขึ้น จึงมีผลใหยางมีคาแทนเจนตสูญเสียท่ีอุณหภูมิ 60oC
ลดลงดวยดังรูปท่ี 3(b) โดยคาน้ีเปนตัวบงช้ีวายางวัลคาไนซจะมีความตานทานตอการหมุน
ของลอยางลดลง นอกจากน้ีอุณหภูมิสุดทายกอนท่ีจะเทยางออกจากเครื่องผสมยังมีผลตอ
สมบัติเชิงกลดังรูปท่ี 4 ซ่ึงจะเห็นวาความทนทานตอแรงดึงและระยะท่ียางยืดไดจนขาดเปล่ียน
แปลงเพียงเล็กนอย แตดัชนีการเสริมแรงและความทนทานตอการฉีกขาดของยางมีคาดีท่ีสุด
เม่ือใหอุณหภูมิสุดทายของยางอยูในชวง 135-145oC

จากผลของความไม เข ากั นระหว างซิ ลิกาท่ี ชอบนํ้ากั บยางธรรมชาติ ท่ี ไมชอบนํ้า
การดัดแปรสภาพผิวของซิลิกาดวยเทคนิคแอดไมเซลลารพอลิเมอไรเซชัน ในงานวิจัยน้ีเปนการ
ทําใหเกิดช้ันฟลมพอลิไอโซพรีนเคลือบบนผิวของซิลิกาสงผลใหมีสภาพความไมชอบนํ้ามากขึ้น
ผลการทดสอบสมบัติของยางธรรมชาติท่ีใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิวดวยเทคนิคแอดไมเซลลาร
พอลิเมอไรเซชันเปรียบเทียบกับสมบัติของยางท่ีใชซิลิการวมกับไซเลนเขมาดํา  และใชสาร
ตัวเติมผสมระหวางซิลิกากับเขมาดํา ไดผลดังรูปท่ี 5-6

ความหนืดมูนน่ีของคอมปาวดยางธรรมชาติท่ีใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิวมีคาตํ่าสุด ดัง
รูปท่ี 5(a) เน่ืองจากฟลมพอลิไอโซพรีนบนผิวซิลิกาทําใหกระจายตัวในยางไดดีและโมเลกุล
ของยางรอบอนุภาคสารตัวเติมสามารถเคล่ือนไหวไดงาย ยางธรรมชาติคอมปาวดท่ี ใชสาร
ตัวเติมตางชนิดกันแสดงเวลาในการวัลคาไนซไมแตกตางกันมากนักดังรูปท่ี 5(b) แตมีแรงบิด
สูงสุดและคาการเพิ่มขึ้นของแรงบิดแตกตางกันอยางชัดเจน โดยยางคอมปาวดท่ี ใชซิลิกา

รูปที่ 4 อิทธิพลของอุณหภูมิสุดทายกอนที่จะเทยางออกจากเคร่ืองผสมตอสมบัติ (a) ความทนทาน
ตอแรงดึง (b) รอยละที่ยางยืดจนขาด (c) ดัชนีการเสริมแรง และ (d) ความทนทานตอ
การฉีกขาด (Kaewsakul et al., 2012)
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รวมกับไซเลนมีแรงบิดสูงสุดและการเพิ่มขึ้นของแรงบิดสูงกวายางท่ีใชสารตัวเติมอื่นๆ เน่ือง
จากผลของการคูควบระหวางซิลิกากับยางดวยพันธะทางเคมีท่ีเช่ือมผานโมเลกุลของไซเลน
และกํามะถันในไซเลนมีสวนรวมในปฏิกิริยาการวัลคาไนซสงผลใหยางมีความหนาแนนของ
พันธะเช่ือมโยงเพิ่มขึ้น ยางจึงเกิดการผิดรูปไดยากขึ้น

จากกราฟความเคน-ความเครียดในรูปท่ี 6 จะเห็นวาท่ีระยะยืดเกิน 100% ยางท่ีใช
เขมาดํามีมอดุลัสสูงกวายางท่ีใชซิลิการวมกับไซเลนและยางท่ีใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิวอยาง
ชัดเจน ยางท่ี ใชเขมาดําซ่ึงมีขนาดอนุภาคเล็กและมีโครงสรางสวนใหญเปนคารบอนทําให
เขากันไดดีกับยางและรูพรุน รวมท้ังลักษณะของผลึกคารบอนท่ีผิวทําใหเกิดการเกี่ยวพันของ
สายโซโมเลกุลยางทางกายภาพ มีผลทําใหตอบสนองตอแรงเคนท่ีระยะการผิดรูปมากขึ้นไดดี
ทําใหเขมาดําเสริมแรงในยางไดดีและมีมอดุลัสสูง สวนยางท่ีใชซิลิการวมกับไซเลนเกิดการ
คูควบระหวางซิลิกากับยางดวยพันธะทางเคมีซ่ึงท่ีระยะการผิดรูปนอยๆ สวนของช้ันรอยตอ
ระหวางซิลิกากับยางตอบสนองตอแรงเคนและตานทานการผิดรูปไดดี จึงมีมอดุลัสใกลเคียงกับ
ยางท่ีใชเขมาดํา ในขณะท่ียางท่ีใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิวมีสมบัติมอดุลัสตํ่ากวาสูตรท่ีใชสาร
ตัวเติมอื่นๆ เน่ืองจากการมีช้ันของสารลดแรงตึงผิวและฟลมพอลิเมอรท่ีเคลือบผิวซิลิกาสงผล

รูปที่ 5  ความหนืดมูนนี่ (a) และสมบัติการวัลคาไนซที่อุณหภูมิ 150oC ของยางคอมปาวด (b)

รูปที่ 6  กราฟความเคน-ความเครียดของยางวัลคาไนซ (Toh-ae et al., 2013)
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ใหในสูตรยางมีปริมาณพอลิเมอรสูงกวาสูตรอื่นๆ และในสภาวะท่ียางมีการผิดรูปสูงขึ้น สายโซ
โมเลกุลของพอลิไอโซพรีนบนผิวซิลิกาจะเกิดการผิดรูปไปพรอมกับสายโซโมเลกุลยางดวย
ทําใหมีมอดุลัสตํ่า  อยางไรก็ตาม การใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิวทําใหยางมีความทนทานตอ
แรงดึงและระยะยืดจนขาดสูงกวาสูตรอื่นๆ เม่ือพิจารณาสมบัติของยางกอนและหลังวัลคาไนซ
ท่ีใชซิลิกาดัดแปรสภาพผิวดวยเทคนิคแอดไมเซลลารพอลิเมอไรเซชัน พบวาสารตัวเติมชนิดน้ี
มีผลใหยางมีความหนืดตํ่า สามารถแปรรูปไดงาย มีสมบัติการทนตอแรงดึงและสามารถยืด
ออกไดมาก แตเน่ืองจากทําใหยางมีมอดุลัสและความแข็งตํ่ากวาการใชเขมาดําและซิลิกา
รวมกับไซเลนมากจึงทําใหไมเหมาะกับการใชในสูตรดอกยางลอ ซ่ึงการใชประโยชนของซิลิกา
ดัดแปรสภาพผิวน้ีจึงตองพิจาณาสมบัติเดนของยางท่ีไดเพื่อใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ
ตอไป

3. สรปุผลการวิจัยและแนวทางการนําไปใชประโยชน
การเตรียมยางธรรมชาติคอมปาวดเสริมแรงดวยซิลิการวมกับสารคูควบไซเลน จําเปน

ตองมีการควบคุมอุณหภูมิของยางในขณะผสมใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาการเช่ือมโยง
ระหวางซิลิกากับยางไดดีซ่ึงจะสงผลตอสมบัติท้ังกอนและหลังวัลคาไนซของยางท่ีได เม่ือใช
สารคูควบไซเลนชนิด TESPT รวมกับซิลิกา พบวาอุณหภูมิสุดทายของยางกอนท่ีจะเทออกจาก
เครื่องผสมควรจะอยู ในชวง 135-145oC เพื่อใหซิลิกากระจายตัวในยางไดดี มีอันตรกริยา
ระหวางซิลิกากับยางสูง ยางหลังวัลคาไนซมีดัชนีการเสริมแรงและความทนทานตอการฉีก
ขาดสูงสุด และหากใชเปนสูตรยางลอแลวจะทําใหยางมีความตานทานตอการหมุนของลอตํ่า
สวนการดัดแปรสภาพผิวของซิลิกาให มี ช้ันฟลมพอลิไอโซพรีนเคลือบบนผิวทําใหสามารถ
ผสมซิลิกากับยางไดงาย ยางมีความหนืดตํ่า แปรรูปงาย แตยางหลังวัลคาไนซมีมอดุลัสหรือ
แรงตานการผิดรูปดอยจึงยังไมเหมาะกับการประยุกตใชกับสูตรดอกยางลอ

การใชซิลิการวมกับสารคูควบไซเลนภายใตภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับสูตรยางลอทําให
ลดพลังงานท่ีสูญเสียไปในระหวางการผิดรูปของยาง  ทําใหสามารถประหยัดพลังงานท่ีใช
ขับเคล่ือนยานพาหนะได สวนการใชประโยชนซิลิกาดัดแปรสภาพผิวดวยเทคนิคแอดไมเซลลาร
พอลิเมอไรเซชันน้ันนาจะเหมาะกับผลิตภัณฑท่ีตองการสมบัติดานมอดุลัสและความแข็งตํ่า
แตตองการความทนทานตอแรงดึง ความสามารถในการยืดและการกระเดงกระดอนท่ีดี
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โมเลกุลของยางธรรมชาติประกอบดวยพันธะคูของคารบอนหรือสวนไมอิ่มตัวในทุกหนวยยอย
ของสายโซ โมเลกุลทําใหยางชนิดน้ี มีสมบั ติดอยดานการบมเรง  ไมทนทานตอออกซิเจน
ความรอน และโอโซน จึงมีขีดจํากัดในการใชงาน การยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑยาง
โดยท่ัวไปทําโดยการใสสารตานการเส่ือม ซ่ึงสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพสูงคือสารกลุมอะมีนและ
อนุพันธ แตมีสมบัติการตกสีหรือทําใหยางมีสีคลํ้าทําใหเหมาะกับผลิตภัณฑยางท่ีมีสีดําเทาน้ัน
ท่ีสําคัญอีกประการคือ สารเคมีเหลาน้ีมีการเคล่ือนยายออกมาท่ีผิว ทําใหปริมาณของสาร
ตานการเส่ือมสภาพลดลงจากการถูกชะลาง เม่ือใชไปนานขึ้นทําใหคุณภาพผลิตภัณฑดอยลง
(Waddell 1998; Ignatz-Hoover et al., 2003) และการใชงานในสภาพอากาศรอนจะย่ิงมีผล
ใหการเคล่ือนยายของสารเคมีเกิดไดเร็วขึ้น นอกจากน้ีสารเคมีท่ีถูกชะออกมาน้ันยังมีความ
เปนพิษอีกดวย ทางเลือกหน่ึงในการแกปญหาคือการผสมหรือการเบลนดยางธรรมชาติกับ
ยางท่ีมีสมบัติเดนดานความทนทานตอการเส่ือมเชนยางสังเคราะหชนิดยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)
โดยใหยางอีพีดีเอ็มทําหนาท่ีเปรียบเสมือนสารตานการเส่ือมภายในยางคอมปาวดเอง   แต
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เน่ืองจากความแตกตางท้ังในดานโครงสรางโมเลกุล (ดังรูปท่ี 1) และลักษณะเฉพาะทางเคมี
การผสมยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มเขาดวยกันจึงมักจะไดยางท่ีมีสมบัติเชิงกลดอยเน่ืองจาก
ความไมเขากัน ยางธรรมชาติและยางอีพีดีเอ็มมีระดับของปริมาณพันธะคูหรือระดับความ
ไมอิ่มตัวแตกตางกันมากทําใหยางผสมท่ีไดมีระดับการวัลคาไนซในยางแตละชนิดแตกตางกัน
นอกจากน้ีความเปนขั้วท่ีแตกตางกันจะทําใหสารวัลคาไนซโดยเฉพาะสารตัวเรง และสารตัวเติม
เชน เขมาดํา เกิดการเลือกกระจายตัวในเฟสใดเฟสหน่ึงมากกวา สงผลใหการกระจายตัว
ของสารเคมีเหลาน้ีไมเทากัน

ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาการผสมยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มเพื่อใหไดยางผสมท่ีมีสมบัติ
ความตานทานตอโอโซนและสภาพแวดลอมไดดีโดยยางผสมท่ีไดยังคงมีสมบัติเชิงกลท่ีดีดวย
เพื่ อใหสามารถลดปริมาณการใชสารตานการเส่ือมในสูตรยางคอมปาวด ทําใหสามารถใช
ยางผสมในการทําผลิตภัณฑท่ีไมตองการใหเกิดการตกสีและใชงานนอกอาคารได เชน ยาง
ปูพื้น และยางมุงหลังคา เปนตน ในการศึกษาไดมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการควบคุม
การกระจายตัวของสารเคมีในเฟสของยางธรรมชาติและยางอีพีดีเอ็มเพื่อใหเฟสยางท้ังสอง
มีระดับการวัลคาไนซใกลเคียงกันมากท่ีสุด รวมท้ังมีการกระจายตัวของสารตัวเติมเสริมแรง
ท่ีสมํ่าเสมอในท้ังสองเฟส โดยนักวิจัยไดเลือกศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคการผสม
แบบรีแอกทีฟ (Sahakaro et al., 2007; 2009) กับการผสมแบบปกติ

วัตถุประสงคของการวิจัยน้ี เพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการควบคุมการกระจายตัว
ของสารวัลคาไนซ และสารตัวเติมเขมาดําในเฟสของยางธรรมชาติและยางอีพีดีเอ็ม เพื่อให
ยางเบลนดหรือยางผสมท่ีได มีสมบัติตานการเส่ือมและมีสมบัติเชิงกลท่ีดี  และเพื่อใชยาง
อีพีดีเอ็มทดแทนสารตานการเส่ือมชนิดตกสีและเปนพิษในยางธรรมชาติ และสามารถใชยาง
ผสมท่ีมียางธรรมชาติเปนองคประกอบหลักในงานท่ีตองการสมบัติการทนทานตอการเส่ือมได

1. วิธีการวิจัย
ศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติผสมกับยางอีพีดีเอ็มโดยใชสัดสวนการผสม 70/30 และ

50/50 โดยนํ้าหนัก และใชสูตรดังตารางท่ี 1 ใชยางธรรมชาติชนิดยางแทงเอสทีอาร 20 (STR

รูปที่ 1  โครงสรางโมเลกุลของยางธรรมชาติ (NR) และยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)
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20) และยางอีพีดีเอ็มเกรดท่ีมีปริมาณเอธิลิดีนนอรบอนีน (Ethylidene Norbonene หรือ ENB)
ปานกลางคือ 4-5% โดยนํ้าหนัก การผสมแบบปกติเปนขั้นตอนการผสมยางโดยท่ัวไป โดยนํา
ยางท้ังสองชนิดมาบดผสมกันกอนท่ีจะใสสารเคมีตางๆ ตามลําดับ  สวนการผสมแบบรีแอกทีฟ
เปนการใชเทคนิคการกระตุนยางอีพีดีเอ็มท่ีไดผสมสารเคมีท่ีจําเปนตอปฏิกิริยาการเกิดพันธะ
เช่ือมโยงหรือปฏิกิริยาการวัลคาไนซเรียบรอยแลวดวยความรอนเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสม
เพื่อใหเกิดการกราฟตของสารตัวเรงบนโมเลกุลยางอีพีดีเอ็มกอนท่ีจะนํามาผสมกับยางธรรมชาติ

เตรียมคอมปาวดของยางอีพีดีเอ็มท่ีประกอบดวยสารเคมีท้ังหมดท่ี ใชในสูตรยางดัง
ตารางท่ี 1 ยกเวนยางธรรมชาติ จากน้ันนํายางอีพีดีเอ็มคอมปาวดท่ี ไดไปทดสอบหาเวลา
การขึ้นรูปท่ีอุณหภูมิ 150oC เพื่อท่ีจะกําหนดเวลาในการใหความรอนกับยางอีพีดีเอ็ม (ดัง
ตัวอยางในรูปท่ี 2) นํายางอีพีดีเอ็มคอมปาวดไปใหความรอนในเครื่องอัดยางท่ีอุณหภูมิเดียว
กับท่ีทดสอบเปนระยะเวลาตางๆ โดยเปนเวลากอนและใกลเคียงกับเวลาท่ียางยังสามารถ
แปรรูปได สุดทายแลวจึงนํายางคอมปาวดอีพีดีเอ็มท่ีผานการใหความรอนแลวไปผสมกับยาง
ธรรมชาติ

ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของยางท่ีเตรียมโดยใชเทคนิคการผสมแบบปกติกับการ
ผสมแบบรีแอกทีฟ นอกจากน้ีเปรียบเทียบผลการใชยางผสมท่ีใสสารตานการเส่ือมและไมใส
สารตานการเส่ือมกับสูตรท่ีใชยางธรรมชาติลวน ท้ังน้ียางผสมเปนยางท่ีเตรียมโดยใชสภาวะ
การเตรียมท่ีเหมาะสมท่ีสุด

2. ผลการวิจัย
การผสมยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มแบบรีแอกทีฟทําใหไดยางผสมท่ีมีสมบัติเชิงกล

ดีขึ้น ดังจะเห็นไดจากความทนทานตอแรงดึงดังรูปท่ี 3 สมบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปสอดคลองกับ
ลักษณะสัณฐานวิทยาของยางผสมท่ี วิเคราะห ได โดยใช เทคนิคจุลทรรศนอิ เล็กตรอนแบบ
สแกนน่ิง หรือ SEM โดยใชช้ินตัวอยางท่ีขาดออกจากกันในขณะดึงทดสอบ ผลการวิเคราะห

ตารางที่ 1 สูตรยางคอมปาวดสําหรับการวิจัย

       องคประกอบ             ปริมาณ phr (สวนตอยาง 100 สวน)

ยางธรรมชาติ (STR20) 70.0 50.0
ยางอีพีดีเอ็ม (Keltan 512) 30.0 50.0
ซิงคออกไซด 4.0 4.0
กรดสเตียริก 2.0 2.0
สารตัวเรง ชนิด TBBS 0.9 0.9
กํามะถัน 2.5 2.5
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ช้ินตัวอยางท่ีไดจากการผสมโดยใชสารตัวเรง TBBS และใชเวลาการใหความรอนนาน Ts1-1.5
นาทีสําหรับยางผสมแบบรีแอกทีฟซ่ึงเปนสภาวะท่ีใหความทนทานตอแรงดึงสูงสุด ไดผลการ
วิเคราะหดังรูปท่ี 4

ยางผสมแบบรีแอกทีฟมีลักษณะพื้นผิวแตกตางจากยางผสมท่ีเตรียมแบบปกติ จากรูปท่ี
4 จะเห็นวายางผสมแบบรีแอกทีฟมีพื้นผิวท่ีคอนขางเรียบ บงช้ีวายางผสมท่ีไดมีความเปนเน้ือ
เดียวกันมากขึ้นหรือทําใหยางท้ังสองชนิดเขากันไดดีขึ้น

เม่ือทดสอบความทนทานตอโอโซนของยางวัลคาไนซตามมาตรฐาน ISO1431 ซ่ึงทําโดย
ใชช้ินทดสอบขนาดกวาง 1 ซม. หนา 2 มม. นํามายืดออกเปนระยะเทากับ 20% จากน้ัน
นําไปแขวนในหองทดสอบท่ีมีความเขมขนของโอโซน 50 pphm อุณหภูมิ 40oC เปนระยะเวลา
96 ช่ัวโมง ไดผลการทดสอบดังตารางท่ี 2

รูปที่ 2 ตัวอยางเสนโคงการวัลคาไนซในชวงเร่ิมตนของยางอีพีดีเอ็มที่ใชสารตัวเรง TBBS แสดง
จุดเวลาที่ใชในการใหความรอนกระตุนยางอีพีดีเอ็มกอนที่จะนําไปผสมกับยางธรรมชาติ

รูปที่ 3 ความทนทานตอแรงดึงของยางผสมที่สัดสวน NR/EPDM 50/50 โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบ
สมบัติของยางผสมแบบปกติกับยางผสมที่ใชยางอีพีดีเอ็มคอมปาวดที่ใหความรอนเปน
เวลาตางๆ กอนผสมกับยาง NR
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จากผลการทดสอบความทนทานตอโอโซนพบวาการผสมยางอีพีดีเอ็มกับยางธรรมชาติ
ท่ี สัดสวน 50/50 ใหยางผสมท่ีทนทานตอการแตกเน่ืองจากโอโซนเชนเดียวกับการใชยาง
อีพีดีเอ็มลวน

ท้ังน้ีหากการใชงานมีความตองการใหยางผสมทนทานตอการเส่ือมเน่ืองจากการถูก
ออกซิไดซภายใตอากาศรอนไดดีขึ้น สามารถใสสารตานการเส่ือมเพิ่มเติมลงไปได ซ่ึงสารตาน
การเส่ือมแตละชนิดมีผลตอสีของยางแตกตางกัน ยางผสมท่ีใชสารตานการเส่ือมชนิดไมตกสี
(Lowinox CPL และ BHT) ใหสีของยางเหมือนกับยางผสมท่ีไมใสสารตานการเส่ือม การใช
สาร TMQ ทําใหยางมีสีเขมขึ้นเล็กนอย แตการใชสารชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูงคือ 6PPD มีผล
ใหเกิดการตกสีอยางรุนแรงดังจะเห็นไดจากยางท่ีมีสีคลํ้ามากในรูปท่ี 5

รูปที่ 4 รูปถาย SEM ของผิวยางที่ ขาดจากการดึงของยางผสมที่กําลังขยาย 3500 เทา:- ยาง
ผสมแบบปกติสัดสวน NR/EPDM 70/30 (a) และ 50/50 (c); ยางผสมแบบรีแอกทีฟสัดสวน
NR/EPDM 70/30 (b) และ 50/50 (d)

ตารางที่ 2 ความทนทานตอโอโซนของยางผสม (blend)

                      ชนิดยาง                   ลักษณะการเกิดรอยแตก

ยางธรรมชาติ เกิดรอยแตกจํานวนมาก ความยาวรอยแตกมากกวา 3 มม.
ยาง NR/EPDM (70/30) แบบปกติและรีแอกทีฟ เกิดรอยแตกจํานวนมาก ความยาวรอยแตกมากกวา 3 มม.
ยาง NR/EPDM (50/50) แบบปกติและรีแอกทีฟ ไมปรากฏรอยแตก
ยางอีพีดีเอ็ม ไมปรากฏรอยแตก
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบสีของยางผสม NR/EPDM เมื่อใชซิลิกา 40 phr กอนและหลังการวัลคาไนซ
เมื่อแปรชนิดของสารแอนตีออกซิแดนซที่ใช 4 ชนิด ไดแก Lowinox CPL, BHT, TMQ และ
6PPD

3. สรปุผลการวิจัยและแนวทางการนําไปใชประโยชน
การผสมหรือเบลนดยางอีพี ดีเอ็มรวมกับยางธรรมชาติมีผลใหไดยางผสมท่ี มีความ

ทนทานตอการเส่ือมเน่ืองจากโอโซนได  และการใชเทคนิคการผสมแบบรีแอกทีฟโดยการ
กระตุนยางคอมปาวดอีพีดีเอ็มดวยความรอนเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อใหเกิดการกราฟต
ของสารตัวเรงบนโมเลกุลยางอีพีดีเอ็มกอนท่ีจะนํามาผสมกับยางธรรมชาติทําใหยางผสมท่ีไดมี
สมบัติเชิงกลดีกวาการผสมแบบปกติ  การผสมยางธรรมชาติรวมกับยางชนิดอื่นเพื่อปรับปรุง
ขอดอยบางประการของยางธรรมชาติ จะทําใหสามารถประยุกตใชงานยางธรรมชาติสําหรับ
งานตางๆ ไดหลากหลายมากย่ิงขึ้น

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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จากโครงสรางประกอบดวยคลอรีนอะตอม (Cl) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการหนวงการติดไฟ (บุญธรรม
และคณะ; 2530) การปรับปรุงสมบัติการตานทานตอการลุกไหมของยางฟองนํ้าจากนํ้ายาง
ธรรมชาติสามารถทําไดโดยการผสม (blend) นํ้ายางธรรมชาติรวมกับนํ้ายางคลอโรพรีน
โดยมีการเติมแอนติมอนีออกไซด (Sb2O3)  ลงไปผสมในนํ้ายางธรรมชาติ ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวา
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การเตรียมวัสดุทนไฟจําเปนตองมีธาตุฮาโลเจน เชน คลอรีน(Cl) อยูดวยในอัตราสวน Sb:Cl
เปน 1:3 เพื่อเปล่ียนแอนติมอนีออกไซดเปนแอนตีมอนีไตรคลอไรด (SbCl3) (Karak and Maiti;
1998 และฟฎลีนา; 2536) ในขณะท่ียางถูกเผา SbCl3 ซ่ึงมีสมบัติเปนกาซท่ีไมติดไฟจะทําหนาท่ี
ปองกันไมใหกาซออกซิเจนเขาไปถึงผิวของพอลิเมอรได  ดังน้ันเปาหมายงานวิจัยในครั้งน้ี
เพื่ อผลิตฟองนํ้ายางธรรมชาติทนไฟจากนํ้ายางธรรมชาติผสมกับนํ้ายางคลอโรพรีน โดยใช
กระบวนการดันลอป (Dunlop process) (Blackley; 1997, สิริมนต; 2544) โดยศึกษาวิธีการ
เตรียมสมบัติกายภาพของยางฟองนํ้าท่ีเตรียมได และสมบัติการทนไฟของยางฟองนํ้า เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑยางฟองนํ้าใหมีสมบัติทนไฟท่ีมีคุณภาพ

การเผาไหมของพอลิเมอร
ไดต้ังสมมติฐานวาจะเกิดการเผาไหมของพอลิเมอรตามแผนภูมิในรูปท่ี 1

รูปที่ 1  แผนภูมิแสดงสมมติฐานวาจะเกิดการเผาไหมของพอลิเมอร

แสดงใหเห็นถึงการสลายตัวโดยความรอนของพอลิเมอรจะใหผลิตภัณฑ 3 ชนิด คือ
แกสไมติดไฟ แกสท่ีติดไฟ และเถาถาน แกสท่ีติดไฟก็จะถูกเผาใหความรอนออกมา ซ่ึงจะสง
ไปชวยใหพอลิเมอรเกิดการสลายตัวในวัฏจักรอีกตอไป จนกระท่ังพอลิเมอรถูกเผาจนหมด
การเกิดเปนเถาถานก็เปนส่ิงท่ีเกิดในบางกรณี ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนช้ันท่ีทนความรอนเพื่อปองกัน
พอลิเมอรท่ีอยู ช้ันในอีกช้ันหน่ึง  สวนผลิตภัณฑท่ีเปนแกสไมติดไฟก็จะทําหนาท่ีทําใหแกสท่ี
ติดไฟเจือจางลงและจะทําหนาท่ีปกคลุมบริเวณท่ีถูกเผาไหม เพื่อปองกันไมใหแกสออกซิเจน
เขามาชวยในการเผาไหม  เม่ือตองการทําใหพอลิเมอรทนไฟก็สามารถทําไดโดยการทําลาย
วัฏจักรการเผาไหมน้ี  อาจทําใหเกิดเถาถาน  สําหรับพอลิเมอรบางชนิดการใชสารตัวเติม
ทําใหเกิดแกสท่ีไมติดไฟไปขัดขวางแกสออกซิเจนหรือการเติมสารบางอยางเพื่อไปดูดความรอน
ท่ีเกิดจากการเผาไหม เชน  Alumina trihydrate เปนตน
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1. วิธีการทดลอง
นํานํ้ายาง สบู สารวัลคาไนซ สารตัวเรง และแอนติออกซิแดนท มาผสมกันตามสูตร

ดังตัวอยางตอไปน้ี 60% นํ้ายางขน 70 สวน/ยางธรรมชาติ 100 สวน หรือ 70 phr, 35%
นํ้ายางคลอโรพรีน 30 phr, 20% สบู 2.5 phr, 50% กํามะถัน 2 phr, 50% ZDEC 1.5 phr,
50% ZMBT 1.5 phr, และ50% แอนติออกซิแดนท 1 phr โดยใหเติมสบูลงในนํ้ายาง แลวจึง
เติมสารอื่นๆ ท่ีเหลือ กวน บมเก็บไวท่ีอุณหภูมิหองพรอมๆ กับกวนอยางชาๆ ประมาณ 50
รอบ/นาที เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นํานํ้ายางท่ีผสมสารเคมีแลวไปตีฟองในเครื่องตีฟอง
การตีฟองในตอนแรกจะตีอยางรวดเร็วจนไดปริมาตรตามท่ีตองการ แลวลดความเร็วเพื่อยอย
ฟองยางเปนเวลา 5 นาที จากน้ันจึงเติม zinc oxide ลงไปกวนดวยความเร็วชาเปนระยะเวลา
1 นาที แลวจึงคอยเติม DPG,TETA,CMC และ SSF ตามสูตร ลงไปอยางชาๆ ตามลําดับ
พรอมกวน แลวเทลงเบา เม่ือฟองยางเกิดการเจลนําไปอบไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ 100oC เปนเวลา
45-60 นาที แลวนําไปลางนํ้า จากน้ันนําไปอบแหงท่ีอุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลว
นําไปทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติการทนไฟของผลิตภัณฑ

2. ผลการทดลอง
ผลการศึกษาหาสัดสวนท่ีเหมาะสมของนํ้ายางผสม และผลทดสอบสมบัติการทนไฟใน

แนวด่ิงตามมาตรฐาน UL-94
การศึกษาหาสัดสวนท่ีเหมาะสมของนํ้ายางผสมท่ีมีสมบัติการทนไฟ  โดยการพัฒนา

สูตรฟองนํ้าดังตารางท่ี 1 และมีผลการทดสอบการทนไฟในแนวด่ิงตามมาตรฐาน UL-94 (รูปท่ี
2) สามารถสรุปไดดังน้ี

รูปที่ 2 การจัดเตรียมอุปกรณการทนไฟดวยมาตรฐาน UL-94
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
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มาตรฐาน UL-94, V-0 จะมีคุณภาพดีท่ีสุด
มาตรฐาน UL-94, V-1 จะมีคุณภาพปานกลาง
มาตรฐาน UL-94, V-2 จะมีคุณภาพนอยท่ีสุด

ไดมีการแปรสัดสวนของนํ้ายางผสม (ตารางท่ี 1) ระหวางนํ้ายางธรรมชาติและนํ้ายาง
คลอโรพรีนใหมีสัดสวนเปน สูตรท่ี 1 (75:25), สูตรท่ี 2 (73:27), สูตรท่ี 3 (70:30) และสูตรท่ี 4
(67:33) เพื่อตรวจสอบปริมาณของนํ้ายางคลอโรพรีนท่ีเหมาะสมในการชวยใหฟองนํ้าทนไฟดี
ย่ิงขึ้น และนําไปทดสอบการทนไฟแบบแนวด่ิงตามมาตรฐาน UL-94 พบวา ฟองนํ้า สูตรท่ี 1
(75:25) ไมผาน UL-94 สวนฟองนํ้า   สูตรท่ี 2 (73:27) ทําใหเปลวไฟดับภายใน 10 วินาที
ผาน UL-94 ระดับ V-0 แตยังมีควันนานถึง 3.25 นาที  สวนฟองนํ้า สูตรท่ี 3 (70:30)
มีเปลวไฟดับภายใน 2 วินาที ซ่ึงผาน UL-94 ระดับ V-0 (ดูรูปท่ี 3) และฟองนํ้า สูตรท่ี 4
(67:33) สามารถผาน UL-94 ระดับ V-0 เชนเดียวกัน จึงเห็นวา สูตรท่ี 3 เปนสูตรท่ีเหมาะสม

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราสวนของนํ้ายางผสมตอสมบัติการทนไฟ

         สารเคมี สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4

Part A
60% NR Latex 75 73 70 67
35% CR Latex 25 27 30 33
20% Potassium oleate 2.5 2.5 2.5 2.5
50% Sulphur 2 2 2 2
50% ZDEC 1.5 1.5 1.5 1.5
50% ZMBT 1.5 1.5 1.5 1.5
50% Wing stay L 1 1 1 1
50% Antimony oxide 30 30 30 30
50% ZnO 3.75 3.75 3.75 3.75

Part B
50% ZnO 3.75 3.75 3.75 3.75
10% TETA 0.5 0.5 0.5 0.5
33% DPG 1 1 1 1
2.5% CMC 1.5 1.5 1.5 1.5
20% SSF 1.5 1.5 1.5 1.5
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การมีอะตอมของคลอรีนควบคูกับแอนติมอนีออกไซด (Sb2O3) จึงทําใหเกิดสารประกอบ
ท่ีเรียกวา แอนติมอนีออกซีคลอไรด (Antimony oxychloride, SbOCl) โดยแอนติมอนีออกซี
คลอไรดจะสลายตัวใหสารประกอบแอนติมอนีออกซีคลอไรดอื่นๆ และแอนติมอนีไตรคลอไรด
(SbCl3) ท่ีระเหยงายเม่ือไดรับความรอน ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาดูดความรอน ซ่ึงทําให
เปลวไฟเย็นลง และแอนติมอนีไตรคลอไรด (SbCl3) ซ่ึงระเหยงายจะออกมาคลุมท่ีผิวยาง
ทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน ผิวยางจะไหมเกรียม ซ่ึงชวยปองกันผิวช้ันลางจากการถูกเผาไหม
ได

การทดสอบสมบัติเชงิความรอน โดย Thermogravimetric analysis (TGA)
การทดสอบสมบัติเชิงความรอน โดย Thermogravimetric analysis เพื่อใชประเมิน

เสถียรภาพความรอน  และพฤติกรรมการสูญเสียนํ้าหนักของฟองนํ้า  ภายใตบรรยากาศ
ออกซิเจน จากเทอรโมแกรม TGA (รูปท่ี 4) สามารถสรุปไดวาฟองนํ้ายางธรรมชาติสลายตัว
เกือบหมดท่ีอุณหภูมิ 500oC  สวนฟองนํ้าท่ีเตรียมจากนํ้ายางผสมระหวางนํ้ายางธรรมชาติ
กับนํ้ายางคลอโรพรีนในสัดสวน 70:30  สลายตัวเกือบหมดท่ีอุณหภูมิ 530oC  แตฟองนํ้า
ยางธรรมชาติ จะมีสวนท่ีเหลือจากการเผาไหม 3% สวนฟองนํ้าท่ีเตรียมจากนํ้ายางผสมจะมี
สวนท่ีเหลือจากการเผาไหมมากกวาเปน 17% ท้ังน้ีเน่ืองจากกากท่ีเหลือเปนแอนติมอนีออกไซด
ทําใหมีสวนตกคาง (residue) มากกวา แสดงใหเห็นวาฟองนํ้าท่ีเตรียมจากนํ้ายางผสมทนตอ
การสลายตัวไดดีกวา เพราะสลายตัวไดชากวาและมีสวนตกคาง หรือมีกากมากกวา

รูปที่ 3  ลักษณะกอนและหลังการเผาไหมของชิ้นฟองน้ํา สูตรที่ 3 NR:CR (70:30)  Sb2O3 30 phr
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สมบัตทิางกายภาพของฟองน้ํา
จากตารางท่ี 2 สมบัติของฟองนํ้า เชน การยุบตัว การหดตัวและการยุบตัวเน่ืองจาก

การอัดจะมากขึ้น เม่ือปริมาณสัดสวนของนํ้ายางคลอโรพรีนเพิ่มขึ้น ความหนาแนนของฟองนํ้า
จะเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน

สรปุผลการทดลอง
การเตรียมฟองนํ้าจากนํ้ายางผสมของนํ้ายางธรรมชาติกับนํ้ายางคลอโรพรีนเพื่อทําให

สมบัติการทนไฟของฟองนํ้าสามารถดับไฟเอง ตองใชสัดสวนการผสม 70:30 โดยนํ้าหนัก
และมีสารชวยทนไฟแอนติมอนออกไซดปริมาณ 30 phr (สูตรท่ี 3) จึงผานมาตรฐาน UL-94
ระดับ V-0 และพบวา การใช ZnO โดยแบงใน Part A และ Part B อยางละ 3.75 phr
ทําใหฟองยางมีความเสถียรมากขึ้น สวนการเติมสารเพิ่มความหนืด CMC ในนํ้ายางผสมมี
ความจําเปนท่ีจะทําใหฟองนํ้ามีความเสถียร สมบัติของฟองนํ้า เชน ความหนาแนน การยุบตัว

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของฟองนํ้า

    อัตราสวนนํ้ายาง เวลาเจล ความนาแนน % การหดตัว %การยุบตัว %การยุบตัว
(นาที) (g/cm3) เน่ืองจากการอัด

สูตรท่ี 2 (73:27, A=30) 4 นาที 40 วินาที 0.210±0.020 13.40±1.20 17.60±2.30  4.29±0.25
สูตรท่ี 3 (70:30, A=30) 4 นาที 40 วินาที 0.234±0.030 17.50±1.15 33.30±2.10  8.02±0.27
สูตรท่ี 4 (67:33, A=30) 4 นาที 40 วินาที 0.290±0.025 19.80±1.10 39.60±2.05 12.35±0.15

รูปที่ 4 เทอรโมแกรม TGA ของฟองน้ํายางธรรมชาติกับฟองน้ําที่เตรียมจากน้ํายางผสมระหวาง
น้ํายางธรรมชาติกับน้ํายางคลอโรพรีนในสัดสวน 70:30

กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Weight loss (%) กับ Temperature (oC)
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การหดตัวและการยุบตัวเน่ื องจากการอัดจะมากขึ้ น เม่ื อเพิ่ มปริมาณสัดสวนของนํ้ายาง
คลอโรพรีนมากขึ้น

3. แนวทางการใชประโยชน
เปนความรู เพื่อนําไปใชในการผลิตฟองนํ้ายางธรรมชาติทนไฟ เชน ใชทําเบาะท่ีนอน

ยางธรรมชาติทนไฟ ทําเบาะท่ีน่ังในรถยนตเพื่อลดอุบัติเหตุจากไฟไหม และทําฟองนํ้าทนไฟ
สําหรับรองพรม เปนตน
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ปจจุบันมีการนํายางธรรมชาติไปใชประโยชนในดานอุตสาหกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก
เน่ืองจากยางธรรมชาติมีสมบัติของความเหนียว จึงเปนท่ีนิยมใชเปนกาวไดอยางกวางขวาง
กาวยางธรรมชาติจะมีความเหนียวสามารถยึดติดไดอยางรวดเร็ว  แตกาวยางธรรมชาติมี
ขอจํากัดในการนําไปใชคือ มีสมบัติการติดไฟไดงาย  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการ
ปรับปรุงสมบัติของกาวยางธรรมชาติใหมีสมบัติดีขึ้นในดานการทนไฟ  ปจจุบันมีงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับสารชวยทนไฟออกมามากมาย ไมวาจะเปนสารประกอบพวกเฮไลดหรือสารประกอบ
ฟอสฟอรัส ซ่ึงเปนสารชวยหนวงในการติดไฟเม่ือเกิดการเผาไหม สารหนวงการติดไฟจะชวย
เคลือบสารอินทรียและชวยแยกออกซิเจนในอากาศออกไป (ปยะบุตรี, 2548; Gouri, 2009;
Guo, 2008, Ho, 2009) และการเติมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซค เม่ือไดรับความรอนจะเกิดการ
สลายตัวใหโมเลกุลของนํ้า ซ่ึงนํ้าท่ีเกิดขึ้นจะชวยใหระบบมีอุณหภูมิลดลง ทําใหติดไฟไดยากขึ้น
(Joni, 2010) ในงานวิจัยน้ีไดเลือกใชสารประกอบท่ีมีฟอสฟอรัสเปนสารหนวงในการทํากาวยาง
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ธรรมชาติทนไฟ ซ่ึงจะไดศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติการทนไฟของกาวดังกลาว

1. วิธีการทดลอง
ในการเตรียมกาวในครั้งน้ี  ไดนํายางธรรมชาติเปนวัสดุหลัก  ซ่ึงคุณสมบัติของยาง

ธรรมชาติมีนํ้าหนักโมเลกุลท่ีมาก จึงจําเปนตองทําใหนํ้าหนักของยางธรรมชาติมีนํ้าหนักท่ีนอย
ลงโดยผานกระบวนการบดซ่ึงใชเครื่องบดสองลูกกล้ิง  แลวนําไปละลายดวยโทลูอีน  จากน้ัน
ก็นําไปพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ

2. ผลการทดลอง
1. การพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติทนไฟ

ไดทําการแปรปริมาณสารตางๆ  ดังน้ี  TiO2,  Sulphur,  ZDEC,  ZMBT,  ZnO,
Wingstay L, Wood rosin, Al(OH)3 และ APP  มีผลการพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติบด
ทนไฟสรุปดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 การพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติบด โดยแปรปริมาณ APP

ปริมาณสารเคมี (phr)   สารเคมี
สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3

ยางธรรมชาติบด 100 100 100
TiO2 10 10 10
Sulphur 2.5 2.5 2.5
ZDEC 3 3 3
ZMBT 0.8 0.8 0.8
ZnO 4 4 4
Wingstay L 0.5 0.5 0.5
Wood rosin 3 3 3
Al(OH)3 50 50 50
APP 5 10 15

ผลการพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติบด โดยแปรปริมาณของ Aluminium poly-
phosphate (APP) เพื่อศึกษาสภาวะการทนไฟ โดยการแปรปริมาณ APP เปน 5, 10, 15 สวน
ตอยางธรรมชาติ 100 สวน (phr) ปรากฏวาสูตรกาวยางธรรมชาติบดท่ีประกอบดวย APP
10 phr คือ สูตรท่ี 2 มีสมบัติดีท่ีสุด
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ไดนําผลิตภัณฑตามสูตรท่ี 2 ไปทดสอบความเปนกาว (Simple lap test) ทดสอบ
แรงลอกออก (Peel strength) ทดสอบสมบัติเชิงความรอนโดย Thermogravimetric analysis
และทดสอบสมบัติการทนไฟ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกาวท่ีเตรียมไดโดยการเปรียบเทียบ
กับกาวในทองตลาด

1.1 การทดสอบความเปนกาว (Simple lap test)
เปนการทดสอบเพื่อตองการหาสูตรกาวยางธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติความเปนกาว

ท่ีดีท่ีสุด

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระหวางกาวยางธรรมชาติบด สูตรที่ 2 กับกาวทองตลาด
กอนและหลังการบมเรง

รูป ก. ลักษณะความเสียหายของกาว
ยางธรรมชาติบด สูตรที่ 2
จากการทดสอบ Simple lap test

รูป ข. ลักษณะความเสียหายของกาว
ทองตลาด จากการทดสอบ
Simple lap test

จากรูปท่ี 1 แสดงใหเห็นวา กาวยางธรรมชาติบด สูตรท่ี 2 กอนและหลังทําการบม
เรง จะมีคาแรงเฉือนมากกวากาวทองตลาด สามารถยืนยันดวยภาพผลการทดสอบจากรูป ก.
และ ข.
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1.2 ผลการทดสอบแรงลอกออก (Peel strength)
จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงลอกออกกับระยะลอกออกของกาว

ยางธรรมชาติทนไฟ สูตรท่ี 2 และกาวตามทองตลาด จะเห็นไดวาคาท่ีไดจากแรงลอกออก
เฉล่ียของกาวยางธรรมชาติทนไฟ สูตรท่ี 2 มีคาเริ่มตน 15 N/m2 และมีคาสูงสุดท่ี 23.65
N/m2  สวนกาวยางตามทองตลาดมีคาเริ่มตน 1.8 N/m2   และมีคาสูงสุดท่ี 4.00 N/m2  ซ่ึง
สามารถสรุปไดวากาวยางธรรมชาติทนไฟสูตรท่ี 2 ดีกวา

1.3 การทดสอบสมบตัเิชงิความรอน โดย Thermogravimetric analysis (TGA)
TGA ใชประเมินเสถียรภาพความรอน และพฤติกรรมการสูญเสียนํ้าหนักของ

พอลิเมอร  เทอรโมแกรม  TGA  และ  DTG  ของกาวยางธรรมชาติบดสูตรตางๆ  ภายใต
บรรยากาศออกซิเจน

จากเทอรโมแกรม TGA (รูปท่ี 3) และ DTG (รูปท่ี 4) สามารถสรุปไดวา
สูตรกาวยางธรรมชาติบดแตละสูตร เริ่มสลายตัวท่ีอุณหภูมิ 242oC (on set) และอุณหภูมิ

รูปที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางแรงปอกกับระยะปอกของกาวยาง
ธรรมชาติทนไฟ สูตรที่ 2 กับกาวทองตลาด

รูปที่ 3 เทอรโมแกรม TGA แสดงความสัมพันธระหวางการศูนยเสียน้ําหนักกับอุณหภูมิของกาว
ยางธรรมชาติบดที่ไมเติม APP/Al(OH)3  กาวยางธรรมชาติบดที่ไมเติม TiO2  และกาวยาง
ธรรมชาติบดทนไฟ สูตรที่ 2
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สลายตัวท่ี 320oC ในทํานองเดียวกัน แตสวนท่ีเหลือจากการเผาไหมของสูตรกาวยางธรรมชาติ
บดแตละชนิดจะแตกตางกัน โดยท่ีกาวยางธรรมชาติบดท่ีไมเติม APP/Al(OH)3 และกาวยาง
ธรรมชาติบดท่ีไมเติม TiO2 จะมีสวนท่ีเหลือจากการเผาไหม 20% และ 35% ตามลําดับ
สวนกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ สูตรท่ี 2 จะมีสวนท่ีเหลือจากการเผาไหม 40% ท้ังน้ีเน่ืองจาก
สารประกอบฟอสฟอรัสเกิดการสลายตัวเปนฟอสฟอรัสออกไซด  ทําให เกิดส วนตกค าง
(residue) มากขึ้น ดังน้ันกาวยางธรรมชาติบดสูตรท่ี 2 จะเหลือจากการเผาไหมมาก ถือวา
ดีท่ีสุด

1.4 การทดสอบสมบัติการทนไฟ
เม่ือนํากาวยางธรรมชาติบด 5/50 phr (สูตรท่ี 1) ไปทดสอบการทนไฟปรากฏ

วาไมผานการทดสอบดวยมาตรฐาน UL-94 มีลักษณะการเผาไหมดังรูปท่ี 5A สวนกาวยาง
ธรรมชาติบด 10/50 phr (สูตรท่ี 2) และกาวยางธรรมชาติบด 15/50 phr (สูตรท่ี 3) จะผาน
การทดสอบดวยมาตรฐาน UL-94 ระดับ V-0 มีลักษณะการเผาไหมดังรูปท่ี 5B และรูปท่ี 5C

รูปที่ 4 เทอรโมแกรม DTG แสดงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักอนุพันธุ  กับ
อุณหภูมิของกาวยางธรรมชาติบดที่ไมเติม APP/Al(OH)3  กาวยางธรรมชาติบดที่ไมเติม TiO2
และกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ สูตรที่ 2

ตารางที่ 2 การทดสอบการทนไฟของกาวยางธรรมชาติบด

                 วัสดุพอลิเมอร เวลาไฟดับ (วินาที) UL-94 การหยด

สูตรท่ี 1 กาวยางธรรมชาติบด 5/50 phr 43 V-1 ไม
สูตรท่ี 2 กาวยางธรรมชาติบด 10/50 phr 2 V-0 ไม
สูตรท่ี 3 กาวยางธรรมชาติบด 15/50 phr ดับทันที V-0 ไม

หมายเหตุ: กาวยางธรรมชาติบด 10/50 phr คือ ใช APP 10 phr และ Al(OH)3 50 phr
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สรปุผลการวิจัย
สูตรกาวยางธรรมชาติทนไฟท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ยางธรรมชาติบด 100 phr, TiO2

10 phr, Sulphur 2.5 phr, ZMBT 0.8 phr, ZDEC 3 phr, ZnO 4 phr, Wingstay L 0.5 phr,
Wood rosin 3 phr, APP 10 phr และ Al(OH)3 50 phr เม่ือนําไปทดสอบการเกาะติดระหวาง
กาวกับแผนยาง พบวาแรงเฉือนของกาวยางธรรมชาติบดทนไฟจะมีคาแรงเฉือนท่ีมากกวา
กาวตามทองตลาด  สวนการทดสอบแรงลอกออก (Peel strength) พบวามีคาแรงลอกออก
เฉล่ียอยูท่ี 17.67±4.44 N/m2 และ 3.78±0.29 N/m2 ตามลําดับ และเม่ือนําไปทดสอบสมบัติ
เชิงความรอนดวย Thermogravimetric analysis (TGA) พบวากาวยางธรรมชาติบดทนไฟเริ่ม
สลายตัวท่ีอุณหภูมิ 242oC อุณหภูมิสลายตัวเฉล่ียท่ี 320oC และนํ้าหนักท่ีเหลือจากการเผาไหม
ของกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ จะมีคาเหลือจากการเผา 40% สวนกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ
ท่ีไมเติม TiO2 และกาวยางธรรมชาติบดทนไฟท่ีไมเติม APP และ Al(OH)3 การสลายตัวและ
อุณหภูมิสลายตัวเฉล่ียมีคาใกลเคียงกับกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ และมีนํ้าหนักเหลือจาก
การเผา 35% และ 20% ตามลําดับ เม่ือทดสอบสมบัติการทนไฟดวยมาตรฐาน UL-94 พบวา
กาวยางธรรมชาติบดทนไฟ (TiO2 /APP/Al(OH)3: 10/10/50) ผานการทดสอบดวยมาตรฐาน
UL-94 ในระดับ V-0 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นไดวา กาวยางธรรมชาติทนไฟ สามารถนํามา
เตรียมไดโดยใช ไทเทเนียมไดออกไซด แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต และอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด
โดยท่ีปราศจากสารประกอบท่ีมีฮาโลเจน

3. แนวทางการนําไปประโยชน
สามารถนําไปทํากาวทนไฟสําหรับติดยางทนไฟและเช่ือมตอฟองนํ้าทนไฟ

รูปที่ 5 ลักษณะการเผาไหมของผลิตภัณฑกาวยางธรรมชาติทนไฟที่ประกอบดวย (A) APP 5 phr
และ Al(OH)3 50 phr (B) APP 10 phr และ Al(OH)3 50 phr (C) APP 15 phr และ Al(OH)3
50 phr
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ปจจุบันกาวท่ีใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพาราเปนกาวสังเคราะหท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศจําพวกกาวยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮด หรือกาวไอโซไซยาเนต ซ่ึงไอของฟอรมัลดีไฮด
หากสูดดมเขาไปมากๆ อาจทําใหมีอาการนํ้าทวมปอด แนนหนาอก และเสียชีวิตไดในท่ีสุด
(ปรีชา, 2533) ในสวนของกาวไอโซไซยาเนต ไอของกาวชนิดน้ีจัดเปนสารท่ีมีพิษตอระบบ
หายใจทําใหหลอดลมหดเกร็งเชนกัน นอกจากน้ีแลวจากขอมูลการผลิตกาวจําพวกกาวยูเรีย-
ฟอรมัลดีไฮดท่ีผลิตจากบริษัทในประเทศไทย โดยนําเขาเฉพาะสารเคมีหลักจากตางประเทศ
พบอัตราการผลิตในป 2546 ประมาณ 86,000 ตัน/ป โดยกาวยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮดท่ีใชสําหรับ
ผนึกไมชนิดตางๆ มีราคาประมาณ 38 บาท/กก. หากใชในการอัดประสานท่ีตองการความ
แข็งแรงสูง ราคากาวยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮดประมาณ 56 บาท/กก. และตองใชรวมกับ hardener
ตามสัดสวนตางๆ ซ่ึงมีราคาประมาณ 181 บาท/กก. (บริษัท National starch and chemical
(Thailand) Ltd) ราคาขายเฉล่ียของกาวท้ังสองประเภทประมาณ 80 บาท/กก. ดังน้ันราคา
ขายรวมเบื้องตนประมาณ 6,880 ลานบาท/ป โดยการใชงานสวนใหญของกาวท้ัง 2 ชนิดคือ
ใชกับงานไมท่ัวไป งานไมในโรงงานเฟอรนิเจอร งานบรรจุภัณฑท่ีใชกระดาษหนา รวมท้ังกลอง
กระดาษตาๆ ดังน้ันเพื่อความปลอดภัยของผูใชเฟอรนิเจอรไม และเพื่อลดการสูญเสียเงินจาก
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การนําเขากาวหรือสารเคมีในการผลิตกาวสําหรับติดไมยางพาราท่ีใชอยู ในปจจุบัน  จึงได
พยายามทดลองคนควาวิจัยเพื่อหายางสังเคราะหชนิดตางๆ มาแทนการใชกาวสังเคราะห ท่ี
นําเขาจากตางประเทศ

ผู วิ จั ยจึงทําการพัฒนาการผลิตกาวสําหรั บใช ในงานติดไม ยางพาราจากนํ้ายาง
ธรรมชาติอีพอกไซ โดยมีเปาหมายท่ีจะสงเสริมการนํานํ้ายางธรรมชาติไปใชในการผลิตกาว
สําหรับใชในงานติดไมยางพารา โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม น่ันคือ การเตรียมวัสดุกาวจาก
นํ้ายางธรรมชาติซ่ึงหลีกเล่ียงการใชตัวทําละลายอินทรีย (Organic solvent) เชน โทลูอีน หรือ
เฮปเทน ซ่ึงสารเหลาน้ีเปนตัวกอใหเกิดมลพิษ   ประกอบกับในประเทศไทย โดยเฉพาะ 14
จังหวัดภาคใต มีเกษตกรสวนยางพาราจํานวนมากทําใหนํ้ายางธรรมชาติหาไดงายและเปนการ
เพิ่ มมูลคาใหกับนํ้ายางธรรมชาติ หากสามารถผลิตกาวสําหรับติดไมยางพาราจากนํ้ายาง
ธรรมชาติจะชวยใหนํ้ายางธรรมชาติเปนท่ีตองการในตลาดวัสดุกาวตอไปในอนาคต  ซ่ึงเปน
ผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศและชาวสวนยางพารา จากการคํานวณราคาตนทุนตอ 1 กก.
ของสูตรกาวท่ีเสนอผลิตในงานวิจัยครั้งน้ีโดยไมรวมคาใชจายดานพลังงาน โดยสารเพิ่มความ
เหนียวท่ีใชคือ Coumarone resin และแปงขาวเหนียว มีราคาประมาณ 200 บาท/กก. โดยมี
สัดสวนการใชนํ้ายางธรรมชาติอยู 70 สวน/สารเคมี 30 สวน ซ่ึงหากแนวโนมในการพัฒนา
การผลิตกาวสําหรับใชในงานติดไมยางพารามีผลเปนท่ีนาพอใจ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ก็จะนําไปสู ความสามารถในการเพิ่ มมูลคาของสินคาทางการเกษตรกรรมของประเทศคือ
ยางพาราและนําไปสูความกาวหนาเชิงวิชาการในการผลิตสารยึดติดท่ีปราศจากตัวทําละลาย

แนวทางในการผลิตกาวโดยใช นํ้ายางธรรมชาติอี พอกไซด ซ่ึ งเตรี ยมจากนํ้ายาง
ธรรมชาติโดยใชกรดฟอร มิกและไฮโดรเจนเปอรออกไซด ในการทําปฏิกิริยาอีพอกชิเดชัน
ซ่ึงทําใหเกิดวงแหวนอีพอกไซด (Epoxide rings) ในโมเลกุลยางธรรมชาติซ่ึงวงแหวนอีพอกไซด
สามารถแตกออกไดงายและเกิดอันตรกิริยาตอไดดีโดยเฉพาะกับหมูไฮดร็อกซิลในโมเลกุลของ
แปง นํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซดท่ีไดเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตกาวตามสูตรท่ีเลือกใชตอไป
(วัชรินทร, 2544; พิชชา, 2543; Skeist, 1990)

ผู วิ จัยเสนอใช นํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซด เปนวัตถุ ดิบหลักในการผลิตกาว โดยมี
Coumarone resin และแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซ เปนสวนผสมรวมซ่ึงทําหนาท่ีเพิ่มความ
แข็งแรงในการเกาะติดใหกับกาว นํากาวท่ีเตรียมไดทดสอบสมบัติกาว ไดแก ปริมาณเน้ือกาว
ความหนืด ความหนาแนน และความเปนกรด-ดาง และทดสอบคุณภาพรอยตอระหวางกาวท่ี
ผลิตไดกับขอตอไมยางพารา โดยทดสอบคุณภาพของรอยตอดวยการทดสอบความตานแรง
เฉือน (Shear strength) ความตานแรงลอก (Cleavage peel strength) การดึงขนานเส้ียน
(Tension parallel to gain) และการดัดสถิตย (Static bending)

กลาวโดยสรุป การวิจัยน้ีคือการเตรียมนํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซดจากนํ้ายางธรรมชาติ
สําหรับใช เปนวัตถุ ดิบในการเตรียมกาวยางให ได คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่ อนําไปใช ใน
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อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา และเพื่อเพิ่ มความปลอดภัยใหกับผูอุปโภคในการใช
เฟอรนิเจอรไมยางพาราและเพิ่มมูลคาใหกับนํ้ายางธรรมชาติ

1. วิธีการวิจัย
1.1 การเตรียมนํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซดจากปฏิกิริยาอีพอกซิเดชัน

การเตรียมนํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซด โดยใชสารเคมีตามอัตราสวนท่ีแสดงดัง
ตารางท่ี 1 นํานํ้ายางขนชนิดแอมโมเนียสูงมาเจือจางใหมีปริมาณเน้ือยางแหง (Dry Rubber
Content, DRC) ในอัตราสวน 20% โดยนํ้าหนัก แลวเติมลงในปฏิกรณท่ีมีเครื่องกวน ปรับ
อุณหภูมิใหได 50oC แลวเติมสบู Teric N30 เขมขน 10% โดยนํ้าหนัก เพื่อปองกันไมใหนํ้ายาง
จับตัว กวนใหเขากันประมาณ 20 นาที เติมไฮโดรเจนเปอรออกไซดและกรดฟอรมิกแลวปลอย
ใหเกิดปฏิกิริยา 9 ช่ัวโมง เก็บตัวอยางประมาณ 10 มล. เพื่อวิเคราะหหาปริมาณหมูอีพอกไซด
ดวยเครื่องอินฟราเรดสเปคโตรโฟโตมิเตอร (FT-IR) และคาอุณหภูมิคลายแกวดวยเครื่อง
ดิฟเฟอรเรนเชียลสแกนน่ิง แคลอริมิเตอร โดยนําตัวอยางท่ีไดไปจับตัวดวยเมทานอล รีดให
เปนแผนบางๆ ลางดวยนํ้าหลายๆ ครั้ง หลังจากน้ันนําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 40oC เปนเวลา
36 ช่ัวโมง  นํานํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซดท่ีไดไปปนโดยเครื่องหมุนเหว่ียงท่ีอุณหภูมิ 2oC
ความเร็ว 7,000-8,000 รอบ/นาที เปนเวลา 15 นาทีเพื่อปรับคา DRC ใหเปน 60% โดยนํ้าหนัก
กอนท่ีจะนําไปทํากาว (รูปท่ี 1)

1.2 การเตรียมสารเคมสํีาหรับกาว
- วิงสเตย แอล 50% โดยนํ้าหนัก - ไททาเนียมไดออกไซด 50% โดยนํ้าหนัก
- ซิงคออกไซด 50% โดยนํ้าหนัก - แซดดีอีซี 50% โดยนํ้าหนัก
- กํามะถัน 50% โดยนํ้าหนัก
สารเคมีท่ีใชผสมกับกาวยางจะใชในรูปของดิสเพิสชันโดยสารเคมีท่ีใช 50 กรัม/

นํ้า 48 กรัม/สารชวยในการกระจายตัว 2 กรัม นําไปบดยอยดวยเครื่องบอลมิลเปนเวลา 48
ช่ัวโมง ยกเวนกํามะถันท่ีตองบดยอยเปนเวลา 72 ช่ัวโมง

ตารางที่ 1 แสดงอัตราสวนของสารเคมีท่ีใชในการทดลอง
(เจริญ และคณะ, 2544)

      สารเคมี ปริมาณท่ีใช (กรัม)

Latex, dry weight 115.6
Hydrogen peroxide 797
Formic acid 174
Teric N30 50
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1.3 การเตรียมสารเพ่ิมการยึดติด
1) แปงขาวเหนียวเจลลาติไนซ: ตัวอยางการเตรียมแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซ

5% โดยนํ้าหนัก ผสมแปงขาวเหนียว 5 กรัม กับนํ้ากล่ัน 95 กรัม ในบีกเกอรขนาด 250 มล.
กวนผสมบนเครื่องใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 90oC เปนเวลา 30 นาที (รูปท่ี 2)

รูปที่ 1 แสดงลักษณะน้ํายางขน (ซาย) และ ลักษณะน้ํายางธรรมชาติอีพอกไซด
จากปฏิกิริยาอีพอกซิเดชันโดยใชกรดเปอรฟอรมิก (ขวา)

รูปที่ 2  แสดงคิวมาโรน อินดีน เรซินในรูปอิมัลชัน (1) แปงขาวเหนียวเจลลาติไนซ (2)

2) คิวมาโรนอิมัลชัน (Coumarone emulsion): เตรียมในรูปอิมัลชัน ซ่ึงมีขั้นตอน
และวิธีการเตรียมแสดงดังรูปท่ี 3

1.4 การเตรียมกาวยางจากนํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซด
ในสวนการศึกษาเบื้องตนไดใชกาวยางสูตรพื้นฐานตามสูตรอางอิงการผลิตกาว

ยางจากนํ้ายางเพื่อใชในงานท่ัวไป (วราภรณ และวิภา, 2541) โดยเลือกใชเปอรเซ็นตโมล
อีพอกไซดของนํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซดท่ีเหมาะสมเพื่อใชเปนสารต้ังตนสําหรับเตรียมกาวยาง
และทําการศึกษาปริมาณของสารเพิ่มการยึดติดท่ีมีผลตอสมบัติของกาวจากนํ้ายางธรรมชาติ
อีพอกไซด  เม่ือไดสัดสวนของสารเพิ่มการยึดติดท่ีเหมาะสมไดมีการปรับปรุงกาวยางสูตร
พื้นฐาน โดยใชช่ือวา กาวยางสูตรปรับปรุงแสดงดังตารางท่ี 2 โดยมีการเติม Carboxy methyl
cellulose (CMC) 5% โดยนํ้าหนัก เพื่อเพิ่มความหนืดของกาว เพิ่ม Potassium oleate 10%
โดยนํ้าหนัก เพื่อเพิ่มความเสถียรและเพิ่ม Salicylic acid 15% โดยนํ้าหนัก เพื่อปองกันเช้ือรา
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2. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การผสมสารเพิ่มการยึดติดท้ัง 2 ชนิดคือ แปงขาวเหนียวเจลลาติไนซ

และคิวมาโรนอิมัลชันลงในกาวยาง ทําใหความตานแรงลอกของกาวลดลงเน่ืองจากการรวมตัว
เปนกลุมเล็กๆ ของอนุภาคในกาวเม่ือแหง จึงทําใหความเปนสารยืดหยุน (Elastomer) และ

ขั้นตอนที่  1

ขั้นตอนที่  2

ขั้นตอนที่  3

ขั้นตอนที่  4

รูปที่ 3  แสดงวิธีการเตรียมคิวมาโรนอิมัลชัน
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ความเปนเน้ือเดียวกันของกาวลดนอยลง ตรงกันขามกับความตานแรงเฉือน การผสมสารเพิ่ม
การยึดติดท้ัง 2 ชนิดคือ แปงขาวเหนียวเจลลาติไนซและคิวมาโรนอิมัลชันลงในกาวยาง
สงผลใหความตานแรงเฉือนของกาวเพิ่มขึ้นโดยคิวมาโรนอิมัลชันทําใหการเพิ่มขึ้นของความ
ตานแรงเฉือนมากกวาแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซ กาวยางท่ีผสมคิวมาโรนอิมัลชันสามารถ
ยึดติดไมไดดีกวากาวยางท่ีผสมแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซกับคิวมาโรนอิมัลชัน และกาวยางท่ี
ผสมแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซเพียงอยางเดียว ตามลําดับ นอกจากน้ีพบวากาวยางสามารถ
ยึดติดไดดีมากขึ้นเม่ือเพิ่มปริมาณคิวมาโรนอิมัลชัน ซ่ึงปริมาณสูงสุดท่ีใชในงานวิจัยน้ีคือ 8 phr
(รูปท่ี 4) ซ่ึงเปนสูตรกาวท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากมีเน้ือกาว ความหนืด และความหนาแนนผานตาม
มอก. 521-2527 แตคาความเปนกรด-ดางอยูท่ี 9.5 ซ่ึงสูงกวามอก.181-2530 เน่ืองจากมีการ
ปรับความเปนกรด-ดาง เพื่อไมใหกาวยางจับตัวเปนกอน กาวยางผสมคิวมาโรนอิมัลชัน 8 phr
มีคาความตานแรงลอก ความตานแรงเฉือน แรงดึงขนานเส้ียนสูงสุด คามอดูลัสแตกราวคือ
0.88x106 kN/m, 5.08x106 N/m2, 28.40x106 N/m2 และ 20.21x106 N/m2 ตามลําดับ
ถึงแมคาท่ีกลาวมานอยกวาคาของกาวยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮด (UF) ก็ตาม แตหากไมคิดคาความ
ตานแรงลอก ผลท่ีไดมีคาใกลเคียงกับผลของกาว TOA คือ ความตานแรงเฉือน แรงดึงขนาน
เส้ียนสูงสุด และคามอดูลัสแตกราว 6.2x106 N/m2, 37.21x106 N/m2 และ 23.03x106 N/m2

ตามลําดับ ซ่ึงกาว TOA เปนกาวท่ีนิยมใชสําหรับติดไมในปจจุบัน ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดสูง
ในการพัฒนากาวชนิดน้ีใหสามารถใชในงานอุตสากรรมไมยางพารา  นอกจากน้ีกาวยางท่ี
เตรียมไดมีขอดีคือไมเปนอันตรายกับผูใชและไมทําลายส่ิงแวดลอม เน่ืองจากกาวยางมีนํ้าเปน

ตารางที่ 2 แสดงอัตราสวนของสารเคมีท่ีใชในการเตรียมกาวยางสูตรปรับปรุง

                               สารเคมี นํ้าหนักแหง (phr)

60% นํ้ายางธรรมชาติอีพอกไซด 100
10% โปแตสเซียมไฮดรอกไซด 0.5
50% วิงสเตย แอล 1.5
50% ไททาเนียมไดออกไซด 1.5
50% ซิงคออกไซด 2
50% แซดดีอีซี 1
50% กํามะถัน 2
5% CMC 3
10% Potassium oleate 3
15% Salicylic acid 0.3
สารเพิ่มการยึดติดแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซและคิวมาโรนอิมัลชัน อัตราสวนตางๆ
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รูปที่ 4  แสดงกาวยางผสม แปงขาวเหนียวเจลลาติไนซและคิวมาโรนอิมัลชัน ปริมาณตางๆ

รูปที่ 5  แสดงลักษณะของชิ้นทดสอบภายหลังการทดสอบการดัดสถิตยของกาวชนิดคางๆ
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สวนประกอบหลัก จากการประเมินตนทุนในการเตรียมกาวยางผสมคิวมาโรนอิมัลชัน 8 phr
โดยคํานวณคาใชจายเฉพาะในสวนของวัตถุดิบท่ีใชในการเตรียมเทาน้ันไมคํานึงถึงคาไฟฟา
และคาแรงงาน โดยกาวยางท่ีเตรียมไดมีราคาประมาณ 219 บาท/กก.
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สมบัตขิองยางธรรมชาติ
ทีผ่สมทอนาโนคารบอนและนาโนเคลย

เล็ก สีคง1*  กัลยาณี  คุปตานนท2 และ วีระชัย  แสงฉาย3
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2D.E.A.(Organomet. Chem) รองศาสตราจารย, 3นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
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วัสดุผสมระดับนาโนของพอลิเมอรท่ีเสริมแรงโดยใชสารเติมระดับนาโน (Nanofiller)
ชนิดตางๆ ไดแก เม็ดซิลิกา (Silica bead) และเคลย (Clay) (นิธิมา, 2549) ผงซิลิกา (Precipi-
tated silica) (Motomatsu et al., 1997) และทอนาโนคารบอน (Carbon nanotube) กําลัง
ไดรับความสนใจอยางแพรหลาย โดยสําหรับตัวเติมระดับนาโนท่ีเสริมแรงในวัสดุผสมระดับ
นาโนของพอลิเมอรท่ีจะกลาวตอไปน้ีมี  2  ชนิด  ไดแก  ทอนาโนคารบอน  กับ  นาโนเคลย
(Nanoclay)

วัสดุผสมระดับนาโนของพอลิเมอรกับเคลยหรือวัสดุผสมพอลิเมอรนาโนเคลยน้ันไดรับ
การกลาวถึงกันมากในชวง 10 กวาปมาน้ี  เม่ือนักวิจัยของศูนยวิจัยกลางบริษัทโตโยตาได
รายงานการเตรียมวัสดุผสมพอลิเมอรนาโนเคลยชนิดแรกคือ วัสดุผสมระดับนาโนของไนลอน-
เคลย (Nylon-clay nanocomposite) โดยวัสดุผสมระดับนาโนชนิดน้ีมีสมบัติเชิงกล สมบัติ
การตานทานความรอนท่ีดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ท้ังๆ ท่ีมีองคประกอบของเคลยเพียง 4.7% โดย
นํ้าหนักเทาน้ันเอง (นิธิมา, 2549)  และนอกจากน้ียังมีการเตรียมวัสดุผสมระดับนาโนของ
พอลิเมอรกับเคลยอีกหลายชนิด เชน การเตรียมวัสดุผสมระดับนาโนของยางกับเคลย โดยใน
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การทดลองไดใชยาง 4 ชนิดผสมกับเคลย ไดแก ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene butadiene
rubber, SBR)   ยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR)   ยางไนไตรลบิวทาไดอีน (Nitrite
butadiene rubber, NBR)  และยางคารบอกซิเลตอะคริโลไนไตรลบิวทาไดอีน (Carboxylated
acrylonitrile butadiene rubber, XNBR) ซ่ึงผลการทดลองพบวาสมบัติเชิงกลของวัสดุผสม
ระดับนาโนของยางท้ัง 4 ชนิด กับเคลย มีคาสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับวัสดุผสมระดับไมโคร
(Microcomposite material) ของพอลิเมอรกับเคลยน้ันๆ  (Wu et al., 2005)

ในสวนของวัสดุผสมระดับนาโนของพอลิเมอรกับทอนาโนคารบอนน้ัน จากการรายงาน
ถึงสมบัติอันพิเศษของทอนาโนคารบอน ไดแก คามอดูลัสยืดหยุนท่ีสูงมากกวา 1 TPa เม่ือ
เทียบกับเพชรซ่ึงมีคาเทากับ 1.2 TPa และมีความแข็งแรงมากวาเหล็กกลาถึง 10-100 เทา
เปนตน กระตุนใหนักวิจัยจํานวนมากใหความสนใจในการศึกษาถึงการกระจายตัวอยางเปนเน้ือ
เดียวกันในเมทริกท่ีเปนพอลิเมอร และกลศาสตรของวัสดุผสมจากทอนาโนคารบอน (เกตุศิริ,
2546) จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยมากมาย เชน งานวิจัยท่ีมีการเติมทอนาโนคารบอนลงไปใน
เน้ือยาง พบวาคามอดูลัสยืดหยุน การนําความรอนและไฟฟาสูงขึ้น เม่ือเทียบกับยางท่ีไมผสม
ทอนาโนคารบอน (Kim et al., 2006) และยังมีการศึกษาลักษณะของวัสดุผสมระหวางทอ
นาโนคารบอนกับพอลิสไตรีน โดยพบวาการผสมทอนาโนคารบอนเพียง 1% โดยนํ้าหนักหรือ
ประมาณ 0.5% โดยปริมาณ  ทําใหคาความเหนียวของวัสดุผสมเพิ่มขึ้น 36-42%  และการ
ทนทานตอแรงดึงเพิ่มขึ้น 25% (เกตุศิริ, 2546)

จากท่ีไดกลาวมาแลว  จะเห็นวาการเสริมแรงพอลิเมอรดวยทอนาโนคารบอนและ
นาโนเคลยทําใหสมบัติเชิงกลและสมบัติอื่นๆ ของวัสดุผสมมีคาสูงขึ้น ดังน้ันจึงเปนท่ีมาในการ
ดําเนินการวิจัยครั้งน้ีท่ีจะปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติ โดยการผสมดวยทอนาโนคารบอน
และนาโนเคลย เพื่อใหยางผสมท่ีไดมีสมบัติท่ีดีขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหยางพารา ซ่ึงเปน
พืชเศรษฐกิจของทางภาคใต และเพื่อใหสามารถนําผลิตภัณฑท่ีใชยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตไปใชงานไดกวางมากขึ้น

การเตรยีมยางผสมทอนาโนคารบอนและนาโนเคลย
สําหรับการเตรียมยางผสมจะใชสารตัวเติมระดับนาโนเมตร 2 ชนิดคือ ทอนาโนคารบอน

ชนิดผนังหลายช้ัน (MWCNT) ผลิตจาก ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (Singjai et al., 2007) โดยมีลักษณะดังรูปท่ี 1 และเคลยชนิดมอนตโมริลโลไนต
(NC)  และมีขนาดอนุภาคท่ี d50 เทากับ 0.197 m และมีขนาดผลึก (Crystallite size) เทากับ
27 nm ขั้นตอนเริ่มตนจากการหากระบวนการผสมสารตัวเติมเขาไปในยางธรรมชาติ 2 ชนิด
คือ ยางแทงเกรด STR 5L และนํ้ายางขน 60% DRC ดวยกระบวนการผสมท่ีแตกตางกัน
ตัวอยางเชน การผสมดวยกระบวนการหลอม และการผสมดวยกระบวนการทําใหเปนสาร
ละลาย หลังจากไดกระบวนการท่ีเหมาะสมแลวซ่ึงพบวากระบวนท่ีเหมาะสมคือ การเตรียม
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โดยใชนํ้ายางขนผสมทอนาโนคารบอนแบบแหง และผสมเคลยในรูปสเลอรี่ น่ันคือจะเตรียม
เคลยสเลอรี่แลวผสมกับนํ้ายางขน ทําใหยางจับตัวแลวทําใหแหงกอนการผสมกับทอนาโน
คารบอนและสารเคมีดวยเครื่องผสมยางแบบสองลูกกล้ิง มีการแปรคาปริมาณสารตัวเติม
แตละตัวเพื่อเตรียมเปนช้ินงานโดยวิธีอัดแบบและวัลคาไนเซชันท่ีอุณหภูมิ 150oC และทดสอบ
สมบัติตางๆ โดยเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติท่ีไมผสมสารตัวเติมตามมาตรฐาน

สมบัตขิองยางผสมทอนาโนคารบอนและนาโนเคลย
ทอนาโนคารบอนหรือเคลยมีผลตอสมบัติตางๆ ของยางผสม น่ันคือ การเติมทอนาโน

คารบอนหรือเคลย หรือการเติมสารท้ังสองชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสม เชน การเติมทอนาโน
คารบอน 5/phr (ทอนาโนคารบอน 5 สวน/ยางธรรมชาติ 100 สวน) หรือ เคลย 10 phr
จะสงผลใหการทนทานตอแรงดึงเพิ่มขึ้น 54.64% หรือ 58.16% ตามลําดับ  ในขณะท่ีเติม
สารท้ังสองชนิดในปริมาณ 5 phr เทากัน จะทําใหการทนทานตอแรงดึงเพิ่มขึ้น 46.01%
สวนสมบัติอื่นๆ ของยางผสมแสดงดังรูปท่ี 2 นอกจากน้ันยังพบวาการเพิ่มปริมาณสารตัวเติม
ชนิดใดชนิดหน่ึงหรือท้ังสองชนิดเขาไปในยางธรรมชาติ จะทําใหคาการตานทานตอการฉีกขาด
ความแข็ง มอดูลัส การเสียรูปหลังการกด และอุณหภูมิ Tg เพิ่มขึ้น แตทําใหคารอยละการ
บวมตัวท้ังในนํ้ามันและโทลูอีน และระยะเวลาสกอช (Scorch time) และระยะเวลาบมหรือ
ระยะเวลาทําใหยางคงรูป (Cure time) ลดลง การผสมทอนาโนคารบอนและเคลยท้ังสองชนิด
เขาไปในยางธรรมชาติ มีขอดีกวาการผสมทอนาโนคารบอนหรือเคลยอยางเดียว คือทําให
คาการตานทานตอการฉีกขาด ความแข็ง มอดูลัส และการเสียรูปหลังการกดเพิ่มขึ้น ลดการ
บวมตัวในนํ้ามันและโทลูอีน ลดระยะเวลาสกอช และระยะเวลาบม ท้ังน้ีเพราะวาการกระจาย
ตัวของทอนาโนคารบอนแทรกอยู ในเน้ือยางท่ีอยูระหวางเคลยอยางดี และเกิดโครงสราง
เช่ือมโยงท่ีมากขึ้น ทําใหสามารถเสริมความแข็งแกรงของเน้ือยางไดมากขึ้น

รูปที่ 1  ภาพถาย SEM ของทอนาโนคารบอนชนิดผนังหลายชั้น ที่กําลังขยายตางๆ
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ดังน้ัน หากตองการใชงานยางผสมในงานท่ีตองการการทานตอแรงดึงสูงๆ น้ัน ควร
เลือกใชงานยางผสมทอนาโนคารบอน 5 phr หรือยางผสมเคลย 10 phr เพราะมีคาการ
ทนทานตอแรงดึงท่ีสูง (25.6 MPa และ 26.2 MPa ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น 54.6% และ 58.2%
ตามลําดับ) แตหากมีปจจัยเรื่องตองการลดตนทุนในการผลิตเพิ่มเขามาดวยน้ัน ขอแนะนํา
ใหใชยางผสมเคลย เพราะวาราคาของเคลยถูกกวาทอนาโนคารบอนมาก แตหากตองการ
ใชงานท่ีตองการคามอดูลัสสูงๆ และมีสมบัติอื่นๆ ไมดอยมากนัก และตนทุนในการผลิตไมสูง

รูปที่ 2  สมบัติตางๆ ของยางผสมทอนาโนคารบอนและนาโนเคลย
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น้ัน ควรใชงานยางผสมทอนาโนคารบอนและเคลยท่ีปริมาณของทอนาโนคารบอนและเคลย
เทากับ 10 phr และ 30 phr ตามลําดับ เพราะมีคามอดูลัสและการทนทานตอแรงดึงเพิ่มขึ้น
ถึง 315.0% และ 36.5% ตามลําดับ จากตัวอยางท่ีนําเสนอเปนเพียงการยกตัวอยางท่ีตองการ
ใชงานยางผสมในบางงานบางภาวะเทาน้ัน หากตองการใชงานยางผสมท่ีภาวะอื่นๆ ท่ีตองการ
สมบัติเดนดานอื่นๆ เชน ตองการคามอดูลัสสูงๆ ก็ควรเลือกยางท่ีผสมดวยทอนาโนคารบอน
และนาโนเคลยควบคู กันในปริมาณท่ี เพิ่ มขึ้ น ปริมาณทอนาคารบอนและเคลย ท่ี เหมาะสม
มีผลตอการเกิดโครงสรางเช่ือมโยง เน่ืองจากสารตัวเติม (Filler network) ในยางผสมเพิ่มขึ้น
ซ่ึงทําใหยางผสมแข็งแรงมากขึ้น

ส่ิงหน่ึงท่ีตองคํานึงถึงในการผสมวัสดุนาโนลงไปในเน้ือยางคือกระบวนการท่ีจะทําให
เกิดการกระจายตัวของวัสดุนาโนในเน้ือยางใหมากท่ีสุดก็จะเกิดการเสริมแรงขึ้นได ดังแนวคิด
ในรูปท่ี 3

รูปที่ 3  แนวคิดการเขาไปแทรกตัวของสารตัวเติมในเนื้อยางธรรมชาติ

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณ  ศูนยเครือขายความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีนาโน  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ท่ีใหทุนสนับสนุน
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ยางธรรมชาติจัดเปนพืชเศรษฐกิจท่ี สําคัญของประเทศไทย  ปจจุบันมีการนํายาง
ธรรมชาติไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ มากมาย สมบัติท่ีเดนของยางธรรมชาติ ไดแก การทน
ตอแรงดึง (Tensile strength) แมไมไดเติมสารเสริมแรง  มีสมบัติเชิงพลวัต (Dynamic prop-
erties) ท่ีดี  มีความยืดหยุน (Elasticity) สูง  ความรอนภายใน (Heat build-up) ท่ีเกิดขณะ
ใชงานตํ่า และมีสมบัติการเหนียวติดกัน (Tack) ท่ีดี จึงเหมาะสําหรับการผลิตยางรถบรรทุก
ยางลอเครื่องบิน หรือใชผสมกับยางสังเคราะหในการผลิตยางรถยนต นอกจากน้ันยังมีความ
ตานทานตอการฉีกขาด (Tear resistance) สูง ท้ังท่ีอุณหภูมิตํ่าและอุณหภูมิสูง (พงษธร, 2548)
แมวายางธรรมชาติจะมีสมบัติท่ีดีเหมาะสําหรับการผลิตผลิตภัณฑยางตางๆ มากมาย แตยาง
ธรรมชาติก็มีขอเสียหลักคือ  การเส่ือมสภาพเร็วภายใตแสงแดด  ออกซิเจน  โอโซน  และ
ความรอน เน่ืองจากโมเลกุลของยางธรรมชาติมีพันธะคู (double bond) อยูมาก ทําใหยาง
วองไวตอการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและโอโซนโดยมีแสงแดดและความรอนเปนตัวเรง
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ปฏิกิริยา ดังน้ันในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากยางจึงตองมีการเติมสารเคมีบางชนิด (สาร
ในกลุมของ antidegradants) เพื่อยืดอายุการใชงาน นอกจากน้ียางธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพ
การทนตอสารละลายไมมีขั้ ว นํ้ามันและสารเคมีตํ่า จึงไมสามารถใชในการผลิตผลิตภัณฑ
ท่ีตองสัมผัสกบัสารเคมีดังกลาวได (http://rubber.sc.mahidol.ac.th/rtu/information3_6.htm,
2551) ดังน้ันในการแกไขขอดอยเหลาน้ี สามารถทําไดโดยการเลือกเอาสมบัติท่ี ดีจากยาง
สังเคราะหชนิดอื่นมาทดแทน  เชน  สมบัติดานความทนทานตอการขัดถูของยางบิวตาไดอีน
(BR) สมบัติความทนทานตอนํ้ามันของยางไนไตรล (NBR) สมบัติความทนทานตอความรอน
และโอโซนของยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM) เปนตน โดยการผสมยางธรรมชาติกับ
ยางสังเคราะหเหลาน้ีเขาดวยกัน แตการท่ีจะผสมใหเขากันได น้ันยางสังเคราะหชนิดน้ันๆ
ตองไมมีความเปนขั้วเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงจะทําใหยางผสมรวมเขากันเปนเน้ือเดียวกัน
ไดดีขึ้น เชน ยาง BR, NBR, EPDM และ SBR

(http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87)
ยางเอสบีอาร (สไตรีนบิวตาไดอีน, SBR) ถือวาเปนยางสังเคราะหท่ีสําคัญและใชกัน

อยางแพรหลายท่ีสุดในวงการอุตสาหกรรมยาง เน่ืองจากยางชนิดน้ีราคาไมแพงอีกท้ังสามารถ
แปรรูปไดงายจึงทําใหประหยัดท้ังตนทุนวัตถุดิบและแรงงานการผลิต และมีขอดีกวายาง
ธรรมชาติคือ มีคุณภาพสมํ่าเสมอกวา มีส่ิงเจือปนนอยกวา ไมตองบดยางใหน่ิมกอนทําการ
ผสมเคมียาง เน่ืองจากยางชนิดน้ีถูกสังเคราะหมาใหมีนํ้าหนักโมเลกุลท่ีไมสูงมากนัก จึงมีความ
หนืดท่ีเหมาะสมทําใหสารเคมีกระจายตัวไดดี ไหลไดงายในระหวางการขึ้นรูป มีแนวโนมท่ียาง
จะเกิดการคงรูปในระหวางกระบวนการผลิตนอยกวา มีอัตราเร็วในการคงรูปชากวา และถูก
ออกซิไดซไดชากวายางธรรมชาติ ทําใหสามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปดท่ีอุณหภูมิสูง
กวาได และยางชนิดน้ีมีความเปนฉนวนสูง มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการใชงานต้ังแต -50oC ถึง
100oC (http://th.wikipedia.org/wiki,2551) ยางเอสบีอารจะมีสมบัติดอยในดานการเหนียว
ติด จึงจําเปนตองใชสารเพิ่มความเหนียวติดในการผลิตผลิตภัณฑบางชนิด เชน ยางรถยนต
ความยืดหยุนจะขึ้นอยูกับปริมาณสไตรีนในโครงสราง  โดยถาปริมาณสไตรีนสูงขึ้น  ความ
ยืดหยุนก็จะลดลง และการกระเดงตัวตํ่ากวายางธรรมชาติ  นอกจากน้ียางเอสบีอารมีคา
ความทนตอแรงดึงและความทนตอการฉีกขาดตํ่ากวายางธรรมชาติ เน่ืองจากไมสามารถเกิด
การตกผลึกไดเม่ือถูกยืด เวลาใชงานจึงจําเปนตองมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรง (Reinforcing
filler) เขาชวย ก็จะทําใหไดสมบัติดีเทียบเทากับยางธรรมชาติได เชน การเติมเขมาดําจะทําให
ยางมีความทนทานตอการขัดสี  ยางเอสบีอารสามารถนําไปใชงานไดหลากหลาย เชน การ
ผลิตสายพานลําเลียง ทอยาง พื้นรองเทา ฉนวนหุมสายไฟ ผลิตภัณฑทางการแพทย เปนตน
(http://rubber.sc.mahidol.ac.th/rtu/information3_6.htm, 2551)

ปจจุบันมีการผลิตวัสดุผสมท่ีมีสวนผสมของพอลิเมอรและทอนาโนคารบอน (Carbon
nanotube, CNTs) อาทิเชน CNTs เสริมแรงใน Ethylene tetrafluoroethylene หรือ poly-



ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2 | 107

vinylidene fluoride เพื่อนํามาใชในรถยนต ใชเปนช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องใชไฟฟา
ดวยสมบัติท่ีทนตอสารเคมี ทนตอการหลุดลอก รวมถึงปองกันไฟฟาสถิตยไดมากขึ้น นอกจากน้ี
ยังนําไปใชประโยชนสําหรับการสรางจอภาพชนิดแบน และเซลลเช้ือเพลิง  (Fuel cells) ได
อีกดวย (http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocument/carbonnanotube.ppt)
ดังน้ันการพัฒนาการผลิตวัสดุผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางเอสบีอารเพื่อนําเอาขอดีของ
ยางท้ังสองชนิดรวมกัน  โดยศึกษาและพัฒนากระบวนการในการผสมและการขึ้ นรูปยาง
คอมเปานดท่ีเสริมแรงดวยทอนาโนคารบอน เพื่อศึกษาผลของการใชทอนาโนคารบอน เปนสาร
เสริมแรงในยางคอมเปานดระหวางยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร เทียบกับเขมาดําตอสมบัติ
การวัลคาไนเซช่ัน การขึ้นรูปและสมบัติตางๆ ของยางผสม

การเตรยีมยางคอมเปานด (Rubber compound)
มีขั้นตอนการเตรียมดังน้ี
1. สวนผสมของสูตรยาง  ประกอบดวย  ยางแผนรมควัน  เอสทีอาร 5 เอล  ยาง

เอสบีอาร ซิงคออกไซด กรดสเตียริก เมอรแคปโทเบนโซไธอาโซล (MBTS) ไดฟนิวกัวอะไนดีน
(DPG) เอ็น 1, 3 ไดเมทีลบิวทีลฟนีลพาราฟนีลลีนไดเอมีน (6PPD) ทอนาโนคารบอน (รูปท่ี 1)
กํามะถัน เม่ือไดสูตรท่ีเหมาะสมแลว  ขั้นตอนตอไปคือ การบดผสมสารเคมีตางๆ ใหเขากับ
เน้ือยางโดยการผสมยางกับสารเคมีดวยเครื่องบด 2 ลูกกล้ิง (รูปท่ี 2) ตามขั้นตอนลําดับการ
ใสสารเคมี ดังแสดงในตารางท่ี 1

2. หาเวลาท่ียางทําปฏิกิริยากับกํามะถันในปริมาณท่ีพอเหมาะดวยเครื่องทดสอบเวลา
การวัลคาไนซของยาง ท่ีอุณหภูมิ 160oC

3. ขึ้นรูปยางคอมเปานดดวยวิธีการอัดเบาท่ีอุณหภูมิ 160oC เปนเวลา 3-6 นาที
4. ถอดช้ินงานออกจากเบา ตกแตงผิวช้ินงาน เพื่อนําไปทดสอบสมบัติตางๆ

สมบัติของยางคอมเปานด
จากการศึกษาผลของปริมาณสัดสวนยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร และปริมาณการ

เติมทอนาโนคารบอน พบวา การใชยางเอสบีอารในปริมาณ 75-100 phr (สัดสวนปริมาณสาร
ตางๆ เม่ือเทียบกับยาง 100 สวน) และเพิ่มปริมาณทอนาโนคารบอนจะทําใหชวงระยะเวลา
ยาวนานขึ้นกอนท่ียางคงรูป สงผลใหดัชนีอัตราการคงรูป (CRI) ลดลง ซ่ึงมีผลดีตอกระบวน
การขึ้นรูปยาง

การเติมทอนาโนคารบอนมีผลตอสมบัติเชิงกลคือ เพิ่มคาความทนทานตอแรงดึง มอดูลัส
(เปนคาบอกระดับความแข็งแกรงของวัสดุ) ความทนทานการฉีกขาด การเสียรูปหลังการกด
และความแข็ง  จากการวิจัยน้ีพบวาคาความทนทานตอแรงดึงจะมีคาสูงสุดในสูตรยางท่ี มี
ปริมาณยางธรรมชาติ 75-100 phr และเติมทอนาโนคารบอนในปริมาณ 3 phr สวนคามอดูลัส
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการผสมและลําดับการใสสารเคมีในการผสมยางคอมเปานด

เวลา (นาที)            ขั้นตอนการผสม

0 บดยางจนพันลูกกล้ิงและมีผิวเรียบสมํ่าเสมอ
2.0 เติม ZnO
4.0 ใส Stearic Acid
14.0 ใส สาร reinforce filler
15.0 ใส 6PPD
17.0 ใส DPG
18.0 เติม MBTS
19.0 เติมกํามะถัน
20.0 มวนยางผานลูกกล้ิง 10 ครั้ง

รูปที่ 1  เคร่ืองบดยางสองลูกกลิ้ง (Two roll mill)

รูปที่ 2  ทอนาโนคารบอนที่ใช
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จะมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติมทอนาโนคารบอน การบวมตัวของยางคอมเปานดในนํ้ามัน
และโทลูอีน จะลดลงตามปริมาณของยางเอสบีอารและทอนาโนคารบอนท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงวา
ยางเอสบีอารสามารถชวยลดการบวมตัวของยางในสารละลายไดดีกวายางธรรมชาติ เพราะ
ยางเอสบีอารและทอนาโนคารบอนชวยเพิ่มคาความหนาแนนของการเช่ือมขวางในโครงสราง
ของยางผสม  นอกจากน้ียางเอสบีอารและทอนาโนคารบอน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทนทานตอความทนความรอนไดดีขึ้นในยาง

จากการวิเคราะหทางกลศาสตรความรอนเชิงพลวัตของยางคอมเปานดดวยเครื่ อง
DMTA พบวา คามอดูลัสสะสมและแทนเดลตา (tan ) ของยางเอสบีอารมีคาสูงกวายาง
ธรรมชาติ จึงทําใหยางเอสบีอารมีความแข็งแรงนอยกวายางธรรมชาติน่ันเอง และพบวาคา
แทนเดลตาสําหรับยางผสมจะตํ่าลงเม่ือเติมทอนาโนคารบอนในปริมาณท่ีเหมาะสม จึงทําให
ยางผสมแข็งแรงขึ้ น นอกจากน้ีความแข็งแรงยังขึ้ นอยู กับการกระจายตัวของสารตัวเติม
ในยางคอมเปานดดวย ซ่ึงพบวาการเติมทอนาโนคารบอน 3 phr สามารถกระจายตัวในเน้ือ
ของยางคอมเปานดไดอยางดี

การปรับผิวทอนาโนคารบอน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมแรงในยางคอมเปานดได
จากการศึกษาในงานวิจัยน้ีพบวา การปรับผิวดวยไซเลน (3-aminopropyltriethoxysilane)
สงผลใหยางคอมเปานดมีดัชนีอัตราการคงรูปและสมบัติเชิงกลท่ีสูงกวาการปรับผิวดวยกรด
โดยการปรับผิวซ่ึงมีอัตราสวนของทอนาโนคารบอนตอไซเลน เทากับ 1:1  และใชปริมาณ

รูปที่ 3  สมบัติบางประการของยางคอมเปานด
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กํามะถัน 2 phr ในการวัลคาไนซ ทําใหยางคงรูป เม่ือเปรียบเทียบลักษณะการคงรูปของยาง
คอมเปานดท่ีเสริมแรงดวยทอนาโนคารบอนกับผงเขมาดํา พบวาการเสริมแรงดวยทอนาโน
คารบอนจะเพิ่ มระยะเวลากอนท่ียางจะเริ่ มเกิดปฏิกิริยาคงรูปใหยาวนานกวาการเสริมแรง
ดวยผงเขมาดํา อีกท้ังการเติมทอนาโนคารบอนจะใหคาสมบัติเชิงกลตางๆ ท่ีใกลเคียงกับการ
เติมผงเขมาดําโดยใชทอนาโนคารบอนในปริมาณท่ีนอยกวา ผงเขาดําประมาณ 40-50 เทา

ชนิดของสารเสริมแรงสงผลตอการนําไฟฟาในยางคอมเปานดจากการศึกษาพบวา
ทอนาโนคารบอนมีประสิทธิภาพในการนําไฟฟาท่ีดีกวาผงเขมาดํา โดยคาสภาพการนําไฟฟา
จะสูงขึ้นตามปริมาณของทอนาโนคารบอนในเน้ือยาง

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนวิจัยแหงชาติ (สกว) ท่ีใหทุนสนับสนุนการวิจัย

เอกสารอางอิง
พงษธร แชอุย. สารเคมียาง, ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) พิมพครั้งท่ี 1, 2548.
http://www.Digital Library.htm “Carbon nanotube”
http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocument/carbonnanotube.ppt)
http://www.nsru.ac.th/science/article/showarticle.asp?id=0000000012 “Carbon

nanotube”
http://rubber.sc.mahidol.ac.th/rtu/information3_6.htm, 2551
http://www.thaiscience.com/lab.vol/p13cabon%20nanotubes.htm “Carbon nanotube”
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki,2551
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การใชเยื่อกระดาษหนังสือพมิพ
เปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ

เสาวนีย กอวุฒิกุลรังษี1* และ กนกวรรณ หัตถิยา2

1M.Sc.(Polymer Science and Technology) ผูชวยศาสตราจารย  2นักศึกษา
ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

กระดาษหนังสือพิมพมีการผลิตออกมาใชเปนจํานวนมากในแตละวัน หลังการใชเสร็จ
แลวก็ท้ิงไปกลายเปนขยะไมกอใหเกิดประโยชน สงผลทําใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอม หากนํา
กระดาษหนังสือพิมพกลับมาใชใหมจะตองมีการฟอกสีกระดาษ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีคอนขาง
ซับซอน โดยสวนประกอบสําคัญท่ีใชผลิตกระดาษหนังสือพิมพสวนใหญทําจากเย่ือไม (>70%)
บดจนเปนเสนใย มีท้ังเย่ือใยส้ันและเย่ือใยยาวผสมกัน ซ่ึงเสนใยเหลาน้ีสามารถนํามาผลิตใช
ใหมไดอีก สําหรับงานวิจัยน้ี จึงไดนํากระดาษหนังสือพิมพกลับมาใชประโยชนใหมในรูปของ
สารตัวเติมใสในยางธรรมชาติ โดยนํากระดาษมายอยใหมีขนาดเล็กลงหรือทําใหมีสภาพเปน
เย่ือกระดาษกอน  แลวจึงนํากระดาษมาใสเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ  ใชระบบการ
วัลคาไนซยางดวยกํามะถันเพื่อทําเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีราคาถูก ไมมีการระบุมาตรฐานแนนอน
ในทางการคา เชน ยางปูพื้น ทําใหสามารถเพิ่มมูลคากระดาษ ลดปญหาส่ิงแวดลอม

1. วิธีการวิจัย
นํากระดาษหนังสือพิมพมาฉีกเปนช้ินใหมีขนาดเล็กลง แลวนํามาเขาเครื่องปนใหเปนผง

ละเอียด ตอจากน้ันนํามารอนผานตะแกรงขนาด 10 และ 50 เมช เพื่อแยกขนาด อบดวย
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ความรอนท่ีอุณหภูมิประมาณ 70oC ใหมีความช้ืนนอยกวา 0.8% แลวนํามาใชเปนสารตัวเติม
ในยางธรรมชาติ โดยแปรปริมาณของกระดาษหนังสือพิมพ 0, 10, 20 และ 40 สวน/ยาง
ธรรมชาติ 100 สวน (phr) และใชยางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR) ท่ีมีปริมาณหมูอิพอกไซด
ระดับ 10, 20 และ 30 % โมล  เตรียมยางคอมพาวนดดวยเครื่องบดสองลูกกล้ิง โดยใชเวลา
ในการผสมประมาณ 20 นาที/สูตร

สมบัติยางคอมพาวนดท่ีทดสอบ  ไดแก  ความหนืดมูนน่ี (Mooney viscosity ตาม
มาตรฐาน ASTM D 1646); ลักษณะการวัลคาไนซของยาง (ตามมาตรฐาน ASTM D2084)
ความถวงจําเพาะ (ใชหลักการแทนท่ีนํ้า) สมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ (ตามมาตรฐาน ASTM
D412) ไดแก 100%มอดุลัส, ความทนทานตอแรงดึง และความสามารถยืดยางจนขาด ความ
ทนทานการฉีกขาด (ตามมาตรฐาน ASTM D624 : die B);  ความแข็ง (ตามมาตรฐาน ASTM
D2240);  การบมเรงดวยอากาศรอน (ตามมาตรฐาน ASTM D 573);  การดูดซึมนํ้า  และ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

2. ผลการทดลอง
นํากระดาษหนังสือพิมพมาตัดใหมีขนาดเล็ก ยอยดวยเครื่องปนใหเปนผงละเอียด และ

รอนผานตะแกรงขนาด 10 และ 50 เมช ไดเย่ือกระดาษหนังสือพิมพท่ีมีลักษณะคลายเสนใย
ดังรูปท่ี 1 แลวนําเย่ือกระดาษไปอบท่ีอุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง วัดความช้ืนได 0.32%

รูปที่ 1  ลักษณะของกระดาษหนังสือพิมพขนาด (a) 10 เมช (b)  50 เมช

2.1 สมบัตยิางคอมพาวนดผสมผงกระดาษหนังสือพิมพ
1) ความหนืดมูนน่ี

ยางคอมปาวด มีคาความหนืด (ML1+4) 100oC เพิ่มขึ้นตามปริมาณกระดาษ
และปริมาณหมูอิพอกไซด เน่ืองจากเย่ือกระดาษท่ีเติมลงไปจะเกิดการแทรกเขาไประหวาง
โมเลกุลยางทําใหยางไหลยากขึ้น และหมูอิพอกไซดในโครงสรางยางจะขัดขวางการเคล่ือนท่ี
ของโมเลกุลยาง  โดยยาง ENR มีคาความหนืดสูงกวายาง STR 5L  ยางท่ีใสเย่ือกระดาษ
ขนาด 10 เมช มีคาความหนืดมากกวาขนาด 50 เมช ท้ังในยาง STR 5L และยาง ENR
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เน่ืองจากเย่ือกระดาษขนาด 10 เมช มีขนาดใหญกวา  สามารถขัดขวางการไหลของยางได
ดีกวา สงผลใหคาความหนืดของยางมีคาสูงกวาเล็กนอย

2) ลักษณะการวัลคาไนซ
ยางคอมพาวนดทดสอบดวยเครื่อง Oscillating Disk Rheometer 100s (ODR)

ท่ีอุณหภูมิ 150oC พบวายางคอมพาวนดเริ่มตนเกิดปฎิกิริยา (Induction time) เร็วขึ้น หาก
พิจารณาโครงสรางโมเลกุลของเย่ือกระดาษมีหมูไฮดรอกซิลอยู จึงมีสภาพเปนดาง ทําใหเกิด
ปฎิกิริยาการวัลคาไนซเร็วขึ้น  อยางไรก็ตาม ปริมาณเย่ือกระดาษท่ีใชเปนสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติมีปริมาณนอย (10-40 phr) ดังน้ันคา Scorch time (ts1) และ Cure time (t95) จึง
มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  ขนาดเย่ือกระดาษท่ีมีขนาดเล็ก (50 เมช) มีผลทําให
คาเวลาของการสกอตและเวลาวัลคาไนซยางส้ั นกวาเย่ื อกระดาษหนังสือพิมพขนาดใหญ
(10 เมช) เน่ืองจากเย่ือกระดาษมีสมบัติเปนดาง และการเติมเย่ือกระดาษชนิดท่ีมีขนาดอนุภาค
เล็ก ปริมาณ 40 phr มีผลทําใหความรอนเกิดขึ้นขณะผสมยางมากกวา และกระจายตัวใน
ยางไดสมํ่าเสมอ มีผลทําใหเวลาในการวัลคาไนซเร็วกวาเย่ือกระดาษท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ

2.2 สมบัติยางวัลคาไนซ
1) ความถวงจําเพาะ

ความถวงจําเพาะยางวัลคาไนซ STR 5L และยางธรรมชาติ ENR-10, ENR-
20 และ ENR-30 ท่ีไมใสเย่ือกระดาษ มีแตกตางกันนอยมาก (STR 5L = 0.96, ENR-10 =
0.97, ENR-20 = 0.98 และ ENR-30 = 1.00) การเพิ่มปริมาณเย่ือกระดาษในสวนผสมยาง
มีผลทําใหคาความถวงจําเพาะของยางเพิ่มขึ้นดวย เน่ืองจากเย่ือกระดาษมีคาความถวงจําเพาะ
สูงกวายางธรรมชาติ (ถพ. กระดาษหนังสือพิมพ 1.05, ถพ. ยางธรรมชาติ = 0.93)

2) สมบัติแรงดึง และการยืด
ยางวัลคาไนซท่ี เติมเย่ือกระดาษ มีความทนทานตอแรงดึงท่ีระยะยืดกําหนด

(100-200% มอดูลัส) เพิ่มขึ้น สวนความทนทานตอแรงดึงและความสามารถยืดยางจนขาด
มีคาลดลง การปรับสภาพยางใหมีขั้วมากขึ้น เชน เพิ่มหมูอิพอกไซดในยางธรรมชาติ (ENR)
หรือใสสารเพิ่มการเกาะติด (Tackifier) ลงในสวนผสมของยางคอมพาวนด  จะทําใหเย่ือ
กระดาษยืดติดกับยางธรรมชาติดีขึ้น อยางไรก็ตามหากเติมเย่ือกระดาษปริมาณมาก เชน 40
phr การกระจายตัวของเย่ือกระดาษในยางไมดี กระดาษอาจเกิดการอัดตัวกันเอง การยึดติด
ของกระดาษกับยางไมดี มีผลทําใหสมบัติความทนทานตอแรงดึงและความสามารถยืดยาง
จนขาดมีคาลดลงได

3) ความทนทานการฉีกขาด
การใสเย่ือกระดาษปริมาณเพียงเล็กนอย 10 phr ทําใหคาความทนทานการ

ฉีกขาดเพิ่ มขึ้น เน่ืองจากเย่ือกระดาษเปนเสนใยเล็กๆ สามารถขัดขวางแนวฉีกของยางได
การเพิ่มปริมาณผงกระดาษมีผลตอคาความตานทานการฉีกขาดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทาน้ัน
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และมีความเปนไปไดท่ีคาความตานทานการฉีกขาดจะลดตํ่าลงหากเสนใยไมแข็งแรงและการ
ยึดติดระหวางยางและเย่ือกระดาษไมดี  การปรับสภาพยางดวยการเพิ่มหมูอิพอกไซดหรือ
เพิ่มความเปนขั้วในโครงสรางโมเลกุลยาง ทําใหคาความตานทานการฉีกขาดของยางธรรมชาติ
มีคาเพิ่มขึ้นดวย  เน่ืองจากความเปนขั้วของหมูอิพอกไซดทําใหยางมีแรงยึดเหน่ียวภายใน
โมเลกุลเพิ่มสูงขึ้น

4) ความแข็ง
ยางธรรมชาติท่ีมีเย่ือกระดาษผสมมีความแข็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณเย่ือกระดาษ

เน่ืองจากเย่ือกระดาษเปนวัสดุสวนท่ีแข็งทําหนาท่ีเปนสารตัวเติม เม่ือใสเขาไปในยางจะแทรก
อยูระหวางโครงสรางโมเลกุลยาง ทําใหความยืดหยุนของยางลดลง สงผลใหยางท่ีวัลคาไนซ
มีความแข็งเพิ่มสูงขึ้น สวนขนาดของเย่ือกระดาษ (10 และ 50 เมช) มีผลตอความแข็งนอย
มาก

5) การดูดซึมนํ้า
ยางวัลคาไนซท่ีใสเย่ือกระดาษ มีการดูดซึมนํ้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณเย่ือกระดาษ

ท่ีเพิ่ม เน่ืองจากเย่ือกระดาษมีองคประกอบเปนเสนใยประเถทเซลลูโลสท่ีมีหมู ไฮดรอกซิล
ซ่ึงชอบนํ้าจึงทําใหเย่ือกระดาษดูดซึมนํ้าไดมากขึ้น สงผลใหยางท่ีใสเย่ือกระดาษมีอัตราการ
ดูดซับนํ้าเพิ่มขึ้น และการดูดซึมนํ้าจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการแชยางในนํ้า เพิ่มความชุมช้ืน
ใหกับสภาวะแวดลอมหรือบรรยากาศท่ีใชผลิตภัณฑยางท่ีใสเย่ือกระดาษ

6) การบมเรงดวยอากาศรอน
การบมยางท่ีอุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 72 ช่ัวโมง มีผลทําใหโมเลกุลของยาง

กับสารเคมีจะเกิดการเช่ือมพันธะกันอีก ทําใหยางมีความแข็งมากขึ้น สมบัติ 100% มอดูลัส
ของยางวัลคาไนซมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณเย่ือกระดาษท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากยางธรรมชาติ
มีโครงสรางพันธะ  ทําใหยางถูกออกซิไดซไดงาย  เกิดการเส่ือมไดงาย  สามารถเพิ่มความ
ทนทานตอการเส่ือมสภาพไดดวยการใสสารแอนต้ีออกซิเด็นหรือสารแอนต้ืโอโซน

7) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ขนาดของเย่ือกระดาษมีผลตอสมบัติเชิงกลของยางคอนขางมาก เย่ือกระดาษ

ท่ีเติมลงในยาง ENR จะมีการเกาะติดกับยางมากกวาการใสเย่ือกระดาษในยาง STR 5L
เน่ืองจากการมีหมูอิพอกไซดเปนการเพิ่มความเปนขั้วในยางธรรมชาติ สงผลใหยางอิพอกไซด
มีแรงยึดเหน่ียวของขั้วในโครงสรางกับเย่ือกระดาษไดดีขึ้น เย่ือกระดาษท่ีมีขนาดเล็กสามารถ
แทรกตัวเขากับยางไดดีกวาเย่ือกระดาษท่ีมีขนาดใหญ และเย่ือกระดาษขนาดเล็กจะมีพื้นท่ี
ผิวสัมผัสยางมากกวาเย่ือกระดาษขนาดใหญ  ทําใหเกิดชองวางระหวางยางกับเย่ือกระดาษ
หนังสือพิมพนอยลง ดังรูปท่ี 2
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3. การนําไปใชประโยชน
กระดาษหนังสือพิมพท่ี ใชแลว นํามาผานกระบวนการบดและยอยใหไดผงกระดาษท่ีมี

ขนาดเล็ก มีลักษณะคลายเย่ือกระดาษ หลังจากอบไลความช้ืนใหมีคาตํ่ากวา 0.8% แลวนํามา
ใชเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ ซ่ึงยางธรรมชาติท่ีปรับสภาพใหมีความเปนขั้ ว (ENR)
สามารถยืดติดกับวัสดุท่ีมีความเปนขั้วไดดี ยางคอมพาวนดสามารถวัลคาไนซไดในระยะเวลา
ท่ี ส้ันลง  สามารถนํามาใชเปนสวนผสมในการทําผลิตภัณฑท่ี มียางพาราเปนสวนผสม เชน
ยางปูพื้นอาคาร ยางปูพื้นสนามเด็กเลน เปนผลิตภัณฑท่ีมีความยืดหยุน ทําใหลดการบาดเจ็บ
เน่ืองจากอุบัติเหตุการหกลมได (รูปท่ี 3)

รูปที่ 3  ผลิตภัณฑยางปูพื้นจากยางธรรมชาติ ที่เติมเย่ือกระดาษหนังสือพิมพ

รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยางธรรมชาติที่เติมเย่ือกระดาษในขนาดตางๆ
(a) ขนาด 10 เมช และ(b) ขนาด 50 เมช ปริมาณ 40 phr  ที่กําลังขยาย 1000 เทา

4. สรุปผลการวิจัย
การใชเย่ือกระดาษหนังสือพิมพเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ (STR 5L และ ENR)

มีผลทําใหสมบัติของยางคอมพาวนดและยางวัลคาไนซเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของเย่ือ
กระดาษท่ีใส (0, 10, 20 และ 40 phr)   สามารถนํามาใชประโยชนเปนสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ ทําผลิตภัณฑยางธรรมชาติรูปแบบใหม กระดาษท่ีจะนํามาใส ในยางธรรมชาติ
จะตองยอยใหมีขนาดอนุภาคเล็ก มีความช้ืนไมเกิน 0.8% สามารถขึ้นรูปทําผลิตภัณฑยาง
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ทําใหเพิ่มมูลคากระดาษ ลดปญหาส่ิงแวดลอม  การใสกระดาษเปนสารตัวเติมสามารถลด
ราคาตนทุนการผลิตสินคาประเภทเดียวกันได
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ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีสนับสนุนใหทุนวิจัย (สัญญา

เลขท่ี  RDG4950025)

เอกสารอางอิง
ASTM D 412.-Standard Test Method for Vulcanized Rubber and Thermoplastic

Elastomer-Tension, Annual Book of ASTM Standards. 2000: 09.01.
ASTM D 573. Rubber-Deterioration in an air oven. 2000: 09.01.
ASTM D 624. Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized

Rubber  and  Thermoplastic  Elastomers.  Annual  Book  of  ASTM  Standards.
2000: 09.01

ASTM  D  1646.  Standard  Test  Method  for  Rubber  Property-Viscosity,  Stress
Relaxation, and Pre-Vulcanization Characteristic (Mooney Viscometer), Annual
Book of ASTM Standards. 2000: 09.01

ASTM D 2084. Standard Test Method for Rubber Property-Vulcanization Using
Oscillating Disk Cure Meter, Annual Book of ASTM Standards. 2000: 09.01

ASTM D 2240.: Standard Test Method. for Rubber Property Durometer Hardness,
Annual Book of ASTM Standards. 2000: 09.01



ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2 | 117

การพฒันาเซรามกิเมมเบรนชนดิอลูมินาระดับ
ไมโครแบบทอกลวงเพ่ือการทําน้ํายางสดใหเขมขน

ดรุณี ผองสุวรรณ1*  และ วิรัช ทวีปรีดา2

1M.Eng.(Nuclear Technology) ผูชวยศาสตราจารย
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน 2 Ph.D.(Theoretical and Physical Chemistry)

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

E-mail: darunee.b@psu.ac.th

อุตสาหกรรมนํ้ายางขนเปนหน่ึงในกลุมอุตสาหกรรมยางแปรรูปท่ีมีการขยายตัวในพื้นท่ี
จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล  สุราษฎรธานี และชุมพร เปนตน   นํ้ายางขนเปนสินคา
เศรษฐกิจและประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกนํ้ายางขนเปนอันดับหน่ึงของโลก องคประกอบ
สวนท่ีเปนเน้ือยางหรืออนุภาคยางมีอยูประมาณ 33% ของนํ้ายางสด เปนสวนท่ีตองแยกออก
จากองคประกอบท่ีเปนของเหลวใหอยูในรูปเน้ือยางเขมขนประมาณ 60% กอนจําหนายใหกับ
โรงงานอุตสาหกรรมทําการแปรรูปผลิตภัณฑยางชนิดอื่นๆ ตอไป  โดยท่ัวไปแลวโรงงานใช
รูปแบบกระบวนการผลิตนํ้ายางขนดวยวิธีปนแยกดวยความเร็วสูง แตรูปแบบวิธีการผลิตแบบ
ท่ัวไปท่ีใชอยูน้ี จะไมสามารถนํากลับเอาสวนของซีรั่มท่ีมีคุณภาพและมีมูลคามาใชประโยชนได
เน่ืองจากโปรตีนจะถูกทําลายระหวางขั้นตอนการผลิตนํ้ายางขน เน่ืองจากการเติมสารเคมี
และความรอนท่ีเกิดขึ้นขณะปนแยกเน้ือยาง จึงถูกท้ิงเปนนํ้าเสียท่ีมีความปนเปอนสูง ทําใหเกิด
ปญหามลพิษทางนํ้า (นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตมีสารอินทรียและไนโตรเจนสูงมาก) มลพิษ
ทางอากาศ (ไอระเหยของสารเคมี เชน แอมโมเนีย กรดซัลฟุริกเขมขน กล่ินกาซไขเนาจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสีย แบบบอหมัก) และขยะของเสีย (ขี้ยาง เศษยาง ท่ีหมัก และบูดเนา) เปนตน
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กระบวนการแยกโดยเทคโนโลยีเมมเบรนแบบใชแรงดันขับ โดยแบงระดับตามขีดความ
สามารถในการแยกของขนาดของรูเย่ือกรองท่ีคัดแยกอนุภาค  โมเลกุล  อิออนตางๆ  ใน
ของเหลว จากขนาดหยาบไปสูขนาดละเอียด แบงไดเปน 4 ระดับ คือ ระดับไมโครฟลเตรช่ัน
(Microfiltration)   อัลตราฟลเตรช่ัน (Ultrafiltration)   นาโนฟลเตรช่ัน (Nanofiltration)    และ
รีเวอรสออสโมซิศ (Reverse Osmosis)  (Mulder, 1996; Howell, 2004) เทคโนโลยีเมมเบรน
เปนเทคโนโลยีทางเลือกหน่ึงท่ีถูกนํามาประยุกตใช หรือใชในรูปแบบผสมผสานกับวิธีการผลิต
แบบท่ัวไปในอุตสาหกรรมตางๆ  เพื่อแยกองคประกอบในรูปสารแขวนลอย  คอลลอยด  สาร
ละลาย โมเลกุล และอิออนตางๆ ออกจากสวนท่ีเปนของเหลวหรือกาซ  การศึกษาเบื้องตน
ของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อนํากลับเน้ือยางในหางนํ้ายาง การปรับสภาพหางนํ้ายาง
รวมกับกระบวนการไมโครฟวเตรชัน ภายใตยุทธศาสตรท่ีภาครัฐสงเสริมทําใหมีการขยายตัว
ของกลุมอุตสาหกรรมนํ้ายางขน ซ่ึงเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีใหกับโรงงานอุตสาหกรรมคือการลด
ของเสียท่ีตนทาง การลดการใชนํ้าและพลังงาน รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการ
ผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาและนํากลับเอาส่ิงท่ีเปนของเสียท้ิงกลับมาใชใหม ซ่ึงเปนแนวทางเชิงรุก
ของการปองกันหรือลดผลกระทบส่ิงแวดลอมจากภาคอุตสาหกรรม

คณะผู วิจัยจึงได เล็งเห็นความเปนไปไดในการนําขอเดนของการประยุกต ใช เทคนิค
กระบวนการแยกอนุภาคยางออกจากนํ้ายางธรรมชาติ เพื่ อทําให นํ้ายางมีความเขมขนขึ้ น
(การผลิตนํ้ายางขน) ดวยการใชเมมเบรนระดับไมโครฟลเตรช่ัน เน่ืองจากสามารถแยกสวน
ท่ีเปนอนุภาคยางท่ีมีขนาดชวงกวางออกจากสวนท่ีเปนของเหลวไดมากท่ีสุดในระดับไมโครและ
ระดับอัลตรา และโอกาสของการใชเทคโนโลยีเมมเบรนภายใตแนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด
ในการวิจัยจะทําการเตรียมแผนเซรามิกพรุนจากวัตถุดิบหลักชนิดอลูมินา (Al2O3) ประกอบ
ดวยการเลือกสวนผสมท่ีเหมาะสม ท่ีมีขนาดรูพรุนในชวง 0.1-5 ไมครอน ความพรุนตัวในชวง
50-55% และขึ้นรูปช้ินงานโดยการหลอนํ้าสลิปแบบทอกลวง แปรคาอุณหภูมิในการอบผนึก
1000-1200oC ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติดานการกรองนํ้า และเพิ่มความ
เขมขนของนํ้ายาง งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตเมมเบรนเซรามิกชนิดรูพรุน ใชสําหรับ
การกรองระดับไมโครฟลเตรช่ันและเพื่ อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเมมเบรน  ให เปน
ทางเลือกใหมสําหรับการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากนํ้ายางสด

1. วิธีการวิจัย
1.1 เตรียมเซรามกิพรุน

งานวิจัยน้ีเลือกสวนผสมท่ีเหมาะสม   โดยเตรียมวัตถุดิบเริ่มตนตามสวนผสมใน
ปริมาณตางๆ จํานวน 7 สูตร ท่ีมีสวนผสมของอลูมินา Bentonite และ CaCO3 ท่ีแตกตางกัน
ขึ้นรูปช้ินงานโดยการหลอนํ้าสลิปแบบทอกลวง เสนผาศูนยกลาง 16-17 มล. ความยาว 180-
200 มล. (รูปท่ี 1 (a)) แปรคาอุณหภูมิในการอบผนึก 1000, 1100, 1200 และ 1300oC
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1.2 ศึกษาสมบัติของเซรามิกเมมเบรน
ศึกษาสมบัติทางกายภาพ (การหดตัว นํ้าหนักท่ีหายไป การดูดซึมนํ้า ความพรุนตัว

ความหนาแนนโดยรวม) และสมบัติเชิงกล (ความแข็งแรงตอการดัดโคง)
1.3 การทดสอบวัดสภาพการยอมใหนํ้าผาน (Hydraulic Permeability; Lp)

ทดสอบความสามารถในการไหลผาน (permeability) ของนํ้าผานช้ันเมมเบรน
โดยนําทอกรองเซรามิกประกอบกับชุดทดสอบระบบการกรองแบบไหลขวาง และทดสอบการ
กรอง (รูปท่ี 2) โดยประกอบเมมเบรนกับโมดูล หรือทอ Housing เมมเบรนท่ีใชเปนเซรามิก
เมมเบรนชนิดทอกลวง (tubular)  มีพื้นท่ีเมมเบรน  0.012  ตร.เมตร  ประกอบอยูภายใน
เปนการกรองจากผิวดานนอกสูดานในของเมมเบรน  สารละลายหรือนํ้าจะไหลผานเมมเบรน
สวนท่ีนํ้าผานเมมเบรนคือเพอมีเอท (permeate) วัดโดยการช่ังนํ้าหนักของเหลวท่ีได สวนท่ี
เหลือ (ไมผานเมมเบรน) จะไหลกลับสูถังใสสารเริ่มตนเปนรีเทนเทจ (retentate) ในการทดลอง
จะใชวิธีหาฟลักซของของเหลว (ใชนํ้าเปนหลัก) ผานเมมเบรนท่ีความดันตางๆ  แลวนํามา

รูปที่ 1 อลูมินาเมมเบรนสูตร 7B ทอกลวงกอนกรองน้ํายางสด 30% (a) และหลังกรอง (b) และ (c)

รูปที่ 2  ชุดการทดสอบการกรองแบบไหลขวาง โดยใช Diaphragm pump เปนตัวใหความดัน



 120 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

เขียนกราฟระหวางคาฟลักซเทียบกับความดัน จะไดความชันของรูปซ่ึงหมายถึงสภาพนํานํ้า
หรือสภาพยอมใหนํ้าผาน (Lp)

1.4 ความสามารถในการกักกัน (% rejection)
ทําการวิเคราะหขนาดอนุภาค (Particle Size) ของอนุภาคสารคอลอลยเบนโทไนต

กอนและหลังกรอง โดยใช Laser Particle Size Analyzer (COULTER LS 230) วิเคราะห
โดยการกระจายตัวของอนุภาคตัวอยางดวยลําแสงเลเซอร วัดการกระจายของขนาดอนุภาค
ตัวอยาง

1.5 ศึกษาการกรองนํ้ายางสดดวยเมมเบรน
ในการทดลองจะใชนํ้ายางสดท่ีมีเน้ือยาง 30-35% (นํ้ายางสดจากโรงงาน), 15-

16% (จากการเจือจางของนํ้ายางสด 30 %) และหางนํ้ายางท่ีมีเน้ือยาง 5% (หางนํ้ายางจาก
โรงงาน) กรองผานเมมเบรน ทําการเก็บตัวอยางคือ นํ้ายางสดต้ังตน เพอมีเอท และรีเทนเทจ
เพื่อศึกษาสมบัติของนํ้ายาง และหาคาฟลักซในการกรอง ทําการปรับสภาพนํ้ายางโดยเติม 1%
SDS  ท่ี  pH 10  ใชเซรามิกเมมเบรนชนิดทอกลวง  สูตร 7B, 2CC5B และ 6CC5B  พื้นท่ี
เมมเบรน 9.0x10-3 ตร.เมตร และศึกษาสภาวะท่ีแชทอกรองเซรามิกดวย 10% SDS

1) ศึกษาปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีมีในนํ้ายาง (Total solids content, TSC) และ
ปริมาณเน้ือยางแหงในนํ้ายางสดกอนกรอง (Dry rubber content, DRC) โดยปรับคาความ
เปนดางของหางนํ้ายาง และนํ้ายางสดใหมีคาอยูระหวาง pH 10.03-10.06  หาคา % TSC
และ DRC ของนํ้ายางสดท่ีความเขาขนตางๆ กอนและหลังเติม 1%SDS

2) ศึกษาคาฟลักซของนํ้ายางและคาการกักกัน TSC ในนํ้ายางของทอกรองผาน
การแช 10% SDS และไมแช 10% SDS ในการทดลองจะใชวิธีหาฟลักซ นํ้ายางสดท่ีความ
เขมขนของเน้ือยางจํานวน 3 คา คือ 5% , 15% และ 30% ปรับสภาพนํ้ายางโดยการปรับ pH
นํ้ายาง 10.03-10.06 และเติม 1% SDS ในนํ้ายางในการทดสอบการกรองจะใชชุดการทดสอบ
การกรองระบบแบบไหลขวาง โดย Diaphragm pump เปนตัวใหความดันดังรูปท่ี 2

2. ผลการทดลอง
การทดลองแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมเมมเบรนชนิดทอกลวง และ

ขั้นตอนการกรองหางนํ้ายางสด การทดลองมีผลโดยสรุปดังน้ี
2.1 การเตรียมเมมเบรนชนิดทอกลวง

สามารถเตรียมเซรามิกเมมเบรนชนิดทอกลวงขนาดเสนผาศูนยกลาง 16-17 มล.
ความยาว 180-200 มล. จากสวนผสมของ อลูมินา เบนโทไนตและแคลเซียมคารบอเนต
ขึ้นรูปช้ินงานโดยการหลอนํ้าสลิปแบบทอกลวงอุณหภูมิในการอบผนึก 1200oC

- ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกลและสมบัติในการกรอง พบวาอัตราสวน
ท่ีเหมาะสมคือสูตร 7B และ 4CC5B ท่ีอุณหภูมิอบผนึกท่ี 1200oC ท่ีอัตราสวนผสมและ
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อุณหภูมิน้ีจะทําใหมีความพรุนตัวอยูในชวง 50%
- การศึกษาการกรองโดยการทดสอบหาคาฟลักซนํ้าสูตร 4CC5B และ 7B มีคา

664 และ 808 L.m-2.h-1 ท่ีความดัน 20 psi และคายอมใหนํ้าผาน (Lp) สูตร 7B มีคา Lp
มากท่ีสุดคือ 1.68x10-9 m.s-1.Pa-1 สวนสูตร 4CC5B มีคา Lp รองลงเหมาะสมท่ีจะนํามาทํา
การศึกษาการกักกันสารตอไป

- การศึกษาการกักกันอนุภาคผานเมมเบรน ผลการกรองสารคอลลอยดเบนโทไนต
ผลท่ีไดหลังการกรองจะไดสารละลายใส  และไมพบขนาดอนุภาคใหญกวา 0.04 ไมครอน
ในเพอมิเอจแสดงถึงทอกรองท่ีเตรียมไดสามารถกักกันขนาดอนุภาคท่ีใหญกวา 0.04 ไมครอน
ไดโดยท่ีขนาดรูทอกรองเฉล่ียอยูในชวง 0.6-0.8 ไมครอน เน่ืองจากอนุภาคเบนโทไนตจะทําการ
เคลือบผิวบนทอกรองทําหนาท่ีกักกันอนุภาคท่ีเล็กกวา 0.6 ไมครอนไดเม่ือหาคา TS ในสาร
กอนกรองและหลังกรอง พบวาสามารถกักกันอนุภาคคอลลอยดในนํ้าหรือกักกันสารท้ังหมด
ในสารละลายไดในชวง 91-94% ผลขนาดรูพรุนเฉล่ียขอทอ 7B และ 4CC5B ทดสอบดวยวิธี
Mercury Pore Seizer ไดขนาดของรูเฉล่ีย ทอ 7B-1200 และทอ 4CC5B-1200 มีคา 0.73
และ 0.67 ไมครอน ความพรุนตัว 50%

2.2 การกรองหางนํ้ายางสด
- สาร SDS เปนสารลดแรงตึงผิวท่ี มีประจุลบ  จะทําหนาท่ีรักษาเสถียรภาพ

หางนํ้ายาง และยังชวยไมใหอนุภาคยางเกิดการจับกลุมกันหรือรวมตัวกัน มีผลใหอนุภาคยาง
มีการสะสมท่ีผิวไสกรองนอยลง และสงผลใหเวลาในการซึมผาน (Permeate) เร็วขึ้น

- ขนาดอนุภาคนํ้ายางสดในธรรมชาติ ขนาดอนุภาคเฉล่ียของหางนํ้ายางกอน
กรองและเซรั่ มท่ี ไดหลังกรอง พบวาขนาดอนุภาคท้ัง 2 ตัวอยางมีขนาดตางกันเล็กนอย
หากพิจารณาตัวอยางหลังกรอง พบวาตัวอยางหลังกรองจะมีขนาดอนุภาคท่ีเล็กกวานํ้ายาง
กอนกรอง และมีปริมาณอนุภาคขนาดเล็กมากกวาขนาดใหญเน่ืองจากขนาดรูพรุนของทอกรอง
และการเติมสาร SDS และผลของการแชทอกรองดวย 10% SDS จะชวยลดการเกิดการ
จับตัวของอนุภาคยาง  และชวยผลักอนุภาคนํ้ายางไมใหเกิดการเกาะท่ีผิวทอกรอง  ทําให
อนุภาคยางขนาดเล็กผานรูไสกรองออกมาไดดีกวาอนุภาคใหญ

- ผลฟลักซของนํ้ายางสด และคาการกักกัน TSC รูปท่ี  1, 3 และรูปท่ี  4
ผลของคาฟลักซของนํ้ายางสดท่ีความเขมขน 5%, 15% และ 30% โดยเติม 1 % SDS เปน
เวลา 120 นาที โดยใชทอกรองสูตร 7B และ 4CC5B (ขนาดรูพรุน 0.7 และ 0.6 ไมครอน)
โดยแชทอกรองดวยสารละลาย SDS 10% และแบบไมแชทอกรอง ทอท่ีแชดวย 10% SDS
จะใหคาฟลักซมากกวาคือ 11-14, 1.52-1.93 และ 1.52-1.23 L.m-2.h-1 ของทอกรองสูตร 7B
จากนํ้ายางสดท่ีความเขมขน 5%, 15% และ 30% ท่ีความดัน 80 psi ตามลําดับ คาฟลักซ
ของนํ้ายางจะมีปริมาณนอยเม่ือนํ้ายางสดมีความเขมขนมากขึ้น และผลของฟลักซจะลดลง
เม่ือเวลาเพิ่มขึ้น คาเปอรเซ็นตการแยกโดยหาจากคา TSC ในนํ้ายางจะใหคา การแยกไดมาก
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กวา 80% ขึ้นไป   สวนคาขนาดอนุภาคนํ้ายางกอนกรองและหลังกรองวิเคราะหดวยเครื่อง
Laser particle size analyzer (Coulter LS 230) ขนาดอนุภาคยางเฉล่ียกอนกรอง 1.201
ไมครอน และหลังกรอง 0.4-0.2 ไมครอน ดังน้ันการแยกนํ้ายางสดหรือการเพิ่มความเขมขน
ของนํ้ายางสามารถทําได  แตคาฟลักซท่ีไดยังตํ่าอยู  จึงตองเพิ่มพื้นท่ีเมมเบรนเพื่อศึกษาใน
สเกลใหญตอไปและเรื่องของการถอดลางทําความ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
ผลการทดลองน้ีไดผลิตไสกรองท่ีสามารถเพิ่มความเขมขนของเน้ือยางได ซ่ึงเปนขอมูล

เบื้องตน  ดังน้ันจึงควรจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาตอไปเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
สูอุตสาหกรรมยางพาราตอไป

สําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยคณะผู วิจัยไดมีการจัดอบรมเพื่ อถายทอดเทคโนโลยี
ในหัวขอ “การแยกสวนท่ีเปนยางออกจากสวนท่ีไมใชยางโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรน” ใหแก
ผูสนใจจากโรงงานผลิตนํ้ายาพาราในพื้นท่ีเขตจังหวัดสงขลา  เพื่อใหเขาใจถึงขอดีและขอเสีย
หากจะมีการนําเทคโนโลยีเมมเบรนไปใชเปนสวนหน่ึงของกระบวนการผลิตนํ้ายางพารา

รูปที่ 3 น้ํายางสด 30% กอนกรอง (a) ผานการกรองหลังจาก 0-2 ชั่วโมง (b) ผานการกรองหลัง
จาก 2-4 ชั่วโมง (c) สวนที่คางอยูในทอ (d) และเปนสวนที่เคลือบอยูบนผิวทอกรอง (e)

รูปที่ 4 น้ํายางสด 15% กอนกรอง (a) และหลังกรองกรอง (b) ดวยระบบไหลขวาง
ทอกรองเซรามิกขนาดรู 0.7 ไมครอน ผานการแชทอดวยสารละลาย SDS 10%
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การเตรียมน้ํายางพารากําจดัโปรตีน
สําหรบัผลติภณัฑทางเภสชักรรมและเครือ่งสําอาง

วิวัฒน พิชญากร1*  ประภาพร บุญมี2 และ วิรัช ทวีปรีดา3

1Ph.D. (Pharmaceutics) ผูชวยศาสตราจารย 2Ph.D. (Pharmaceutics) รองศาสตราจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

3Ph.D. (Theoretical and Physical Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

E-mail: wiwat.p@psu.ac.th

นํ้ายางพารา  ไดจากการกรีดเปลือกตนยางพารา  (Hevea  brasiliensis)  ซ่ึงเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยชนิดหน่ึง มีลักษณะเปนของเหลวสีขาวคลายนํ้านม สภาพ
เปนคอลลอยดหรือสารแขวนลอย องคประกอบหลักในนํ้ายาง ประกอบดวยสวนท่ีเปนอนุภาค
ยางประมาณ 35% สารอื่นๆ 5% เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต และนํ้าอีก 60% โครงสราง
โมเลกุลของยางประกอบดวยหนวยยอยของพอลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene) ซ่ึงมีสมบัติ
ทางกายภาพท่ีดีคือ มีความยืดหยุน ทนตอแรงดึงไดดี มีการยึดเกาะไดดี มีการสะสมความ
รอนตํ่า (บุญธรรม และคณะ, 2543; เสาวนีย, 2546; สุนิสา, 2548; สถาบันวิจัยยาง, 2552;
สมาคมยางไทย, 2552) ในทางการคามีการเตรียมนํ้ายางพาราในรูปนํ้ายางขนท่ีมีแอมโมเนีย
เปนสารเพิ่มความคงสภาพ หรือแปรรูปเปนยางแผน ยางแทง หรือรูปแบบอื่นๆ

นํ้ายางพาราเปนวัตถุ ดิบหน่ึ งท่ีนาสนใจในการนํามาพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ
ในทางการแพทยมีการใชพอลิเมอรยางพาราในการเตรียมเปนถุงมือแพทย ถุงยางอนามัย
อุปกรณส่ือการสอนทางการแพทย เชน หุนคน อวัยวะเทียมตางๆ เพื่อใชในการฝกรักษาผูปวย
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ของนักศึกษาแพทย พยาบาล เชน การฝกหัดฉีดยา การเย็บแผล การสวนปสสาวะ และการ
ปมหัวใจ เปนตน (เครือวัลย, 2547) อยางไรก็ตาม โปรตีนหลายชนิดในนํ้ายางพาราสามารถ
กอใหเกิดการแพอยางรุนแรงได ดังน้ันการนํานํ้ายางพารามาใชในผลิตภัณฑท่ีใชกับรางกายคน
อาจตองคํานึงถึงปริมาณโปรตีนกอแพท่ีอยูในนํ้ายางดวย การเลือกใชนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน
จึงเปนอีกทางเลือกท่ีนาสนใจในการนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑกลุมน้ี (ไพโรจน และ
คณะ, 2538)

แนวคิดในการนํานํ้ายางพารากําจัดโปรตีนมาใช ในทางเภสัชกรรมและเครื่ องสําอาง
มีความเปนไปไดเน่ืองจากสมบัติท่ี ดีดานความยืดหยุนและการเกิดเปนฟลมไดงาย จึงเหมาะ
สําหรับการนํามาใชในรูปผลิตภัณฑทางผิวหนังหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถเตรียมไดงาย และ
มีความปลอดภัยในการใชสูง แตเน่ืองจากขอกําหนดของผลิตภัณฑทางผิวหนังท่ีระบุวาวัตถุดิบ
ท่ีใชตองไมมีแอมโมเนียเปนสวนประกอบ ดังน้ันในการศึกษาน้ีจึงไมสามารถเลือกใช นํ้ายาง
ชนิดตางๆ ท่ีมีขายในทองตลาดซ่ึงใชแอมโมเนียเปนสารเพิ่มความคงสภาพเปนวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมและเครื่องสําอางได ดังน้ันการวิจัยน้ีจึงมุงเนนการพัฒนากระบวนการ
เตรียมนํ้ายางพารากําจัดโปรตีนจากนํ้ายางสด และเลือกใชสารเพิ่มความคงสภาพของนํ้ายาง
สด และสารกันเสียท่ีมีความปลอดภัยในการใชตอผิวหนัง โดยเลือกใชสารท่ีนิยมใชในทาง
เภสัชกรรมและผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

1. วิธีการวิจัย
เตรียมนํ้ายางพารากําจัดโปรตีนจากนํ้ายางสด โดยวิธีการยอยดวยเอนไซมอัลคาเลส

ใชโซเดียมโดดีซิลซัลเฟตเปนสารเพิ่มความคงสภาพ และยูนิเฟน พี-23 (สารประกอบกลุม
พาราเบน) เปนสารกันเสีย รวมกับการปนแยกโปรตีนสวนท่ีละลายนํ้าและลางนํ้าซํ้าดวยเครื่อง
ปนเหว่ียงความเร็วสูง นําเน้ือยางไปกระจายตัวในนํ้ากล่ัน เก็บในภาชนะสะอาด ปดสนิท ใน
ตูเย็น เพื่อใชในการศึกษาตอไป (รูปท่ี 1)

รูปที่ 1  กระบวนการเตรียมน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
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ทําการศึกษาสมบัติของนํ้ายางกําจัดโปรตีน ในหัวขอ
1) พีเอช ดวยเครื่อง SevenEasy S-20 pH meter (Mettler Toledo, Switzerland)
2) ความหนืดและรูปแบบการไหล ดวยเครื่อง Brookfield DV-III ULTRA Program-

mable-Rheometer (Brookfield engineering laboratories, Inc. USA.) ท่ีอุณหภูมิหอง
3) ปริมาณโปรตีน โดยใชวิธีเจดาลห (Kjeldahl Method) เพื่อทดสอบหาปริมาณโปรตีน

ตามมาตรฐาน The Association of Official Agricultural Chemists (AOAC)
4) ประจุท่ีผิวของอนุภาค รวมถึงขนาดและการกระจายขนาดของอนุภาค ดวยเครื่อง

Zeta Potential Analyzer, Model ZetaPALS, Brookhaven
5) ปริมาณของแข็งท้ังหมด (Total solid content, TSC)  โดยวิธีของ American

Society of Testing Materials (ASTM) International (ASTM D1076, 2005)

2. ผลการวิจัย
สามารถเตรียมนํ้ายางกําจัดโปรตีน โดยวิธีการยอยดวยเอนไซมอัลคาเลสรวมกับการ

ปนแยก ซ่ึงนํ้ายางกําจัดโปรตีนท่ีไดมีปริมาณโปรตีนลดลงถึง 83.21% (ตารางท่ี 1) แตยังคง
นอยกวาท่ีเคยมีรายงานกอนหนา ซ่ึงใชวิธีการยอยดวยเอนไซมเชนเดียวกัน แตสามารถลด
ปริมาณโปรตีนไดถึง 99% (Parrella and Gaspari, 2002) อยางไรก็ตาม ปริมาณไนโตรเจน
หลังจากกระบวนการกําจัดโปรตีนท่ีวัดไดมีเพียง 0.04% ซ่ึงเปนปริมาณท่ีไมเกินเกณฑกําหนด
ท่ีจะทําใหผูปวยท่ีมีความไวตอยางพารามีอาการแพ (ไมเกิน 0.1%) เม่ือทดสอบการแพทาง
ผิวหนัง (Perrella and Gaspari, 2002) นํ้ายางกําจัดโปรตีนมีปริมาณของแข็งท้ังหมด 45.62%
ซ่ึงของแข็งท่ีเหลือสวนใหญจะเปนเน้ือยาง  สวนโปรตีน นํ้าตาล และสารอื่นๆ ท่ีสามารถ
ละลายนํ้าไดจะถูกปนแยกและกําจัดออกในระหวางกระบวนการเตรียมนํ้ายางกําจัดโปรตีน

ตารางที่ 1 ปริมาณโปรตีนในนํ้ายางวัดโดยวิธีเจดาลห

    ชนิดของนํ้ายาง ปริมาณไนโตรเจน (%) ปริมาณโปรตีน (%)

นํ้ายางสด 0.245 1.531
นํ้ายางพารากําจัดโปรตีน 0.043 0.257

             ปริมาณโปรตีนท่ีลดลง(%) 83.21

นํ้ายางพารากําจัดโปรตีนดังกลาว มีสมบัติไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก โดยคา
พีเอชของนํ้ายางสดเปนกรดเล็กนอย (6.59) แตเม่ือผานกระบวนการลดโปรตีนโดยใชเอนไซม
อัลคาเลส นํ้ายางกําจัดโปรตีนมีพีเอชท่ีสูงขึ้น (7.36) เพราะมีการปรับพีเอชดวยสารละลาย
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โซเดียมไฮดรอกไซดเพื่อใหเอนไซมทํางานยอยโปรตีนไดดี  และนํ้ายางกําจัดโปรตีนยังคงมี
ความหนืดตํ่า มีรูปแบบการไหลท่ีมีแนวโนมเปนเสนตรง มีความชันคงท่ี น่ันคือ มีการไหลแบบ
นิวโตเนียน (รูปท่ี 2) ความหนืดของนํ้ายางพารากําจัดโปรตีนจะมีคาคงท่ี ไมเปล่ียนแปลงตาม
ขนาดของแรงท่ีไดรับ

นํ้ายางกําจัดโปรตีนมีขนาดอนุภาคท่ีใหญกวานํ้ายางสดเล็กนอย (ตารางท่ี 2) เน่ืองจาก
การใชแรงหมุนเหว่ียงนํ้ายางในขั้นตอนการลดปริมาณโปรตีน ทําใหอนุภาคเกิดการเกาะติด
กันขึ้น มีการกระจายขนาดอนุภาคยางท่ีใกลเคียงกัน คาประจุท่ีผิวอนุภาคของนํ้ายางมีการ
เปล่ียนแปลงไปเล็กนอยหลังจากลดปริมาณโปรตีน โดยคาประจุท่ีผิวอนุภาคของนํ้ายางกําจัด
โปรตีนมีคาท่ีเปนลบมากขึ้นเล็กนอย แตประจุท่ีเปนลบมากน้ี สามารถปองกันการจับกลุมกัน
ของอนุภาคไดดี จึงเกิดการกระจายตัวของอนุภาคอยางมีเสถียรภาพโดยไมเกิดการตกตะกอน
ในระยะเวลานาน ซ่ึงพบวาสามารถเก็บนํ้ายางกําจัดโปรตีนไวในตู เย็นไดเปนเวลานานกวา
4 เดือน โดยไมเกิดการเปล่ียนแปลง ดังน้ันนํ้ายางกําจัดโปรตีนท่ีเตรียมไดน้ีจึงมีความเหมาะสม
สําหรับใชเปนวัตถุดิบในการเตรียมผลิตภัณฑตอไป

รูปที่ 2  รูปแบบการไหลของน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

ตารางที่ 2 คาประจุท่ีผิวอนุภาค, ขนาดอนุภาค และการกระจายขนาด (Polydispersity
index; PI) ของนํ้ายางสดและนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน

     ประจุท่ีผิวอนุภาค (mV)      ขนาดอนุภาค

             นํ้ายางสด     นํ้ายางพารากําจัดโปรตีน
ขนาด (nm) PI ขนาด (nm) PI

Mean - 41.64 - 42.53 347.1 0.278 441.0 0.240
SD 0.85 1.25 2.3 0.006 8.5 0.010

นํ้ายางสด นํ้ายางพารา
กําจัดโปรตีน
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สรปุผลการวิจัย
สามารถเตรียมนํ้ายางกําจัดโปรตีนจากนํ้ายางสด  โดยยอยดวยเอนไซมอัลคาเลสเพื่อ

กําจัดปริมาณโปรตีนกอแพ ในนํ้ายางไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถหลีกเล่ียงการใช
แอมโมเนียเปนสารเพิ่มความคงสภาพของนํ้ายาง ซ่ึงนํ้ายางพารากําจัดโปรตีนท่ีเตรียมไดยังคง
มีสมบัติตางๆ ใกลเคียงกับนํ้ายางสด สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับเตรียมผลิตภัณฑ
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมและเครื่องสําอางท่ีตองการวัตถุดิบ
ท่ีมีความปลอดภัยในการใชทางผิวหนังและอวัยวะอื่นๆ ตอไป

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนากรรมวิธีการเตรียมนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน เพื่อหลีกเล่ียง

การใชแอมโมเนียเปนสารเพิ่มความคงสภาพ มุงหมายสําหรับการใชประโยชนเปนวัตถุดิบใน
ทางเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง การพัฒนากระบวนการดังกลาวมีความเปนไปไดสูงในการ
ตอยอดสู การใชงานจริง และสามารถพัฒนาตอยอดในระดับอุตสาหกรรมไดตอไป ดังราย
ละเอียดในสิทธิบัตรการประดิษฐ

ประภาพร บุญมี, วิวัฒน พิชญากร, และ วิรัช ทวีปรีดา. กรรมวิธีการเตรียมนํ้ายาง
ธรรมชาติโปรตีนตํ่าจากนํ้ายางสด. สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขท่ีคําขอ 1101000718 วันท่ีรับ
คําขอ 26/05/2554 เลขท่ีประกาศโฆษณา 121731 วันท่ีประกาศ 28/02/2556

เน้ือหาในบทความน้ี ไดรับการเผยแพรแลวในวารสารทางวิชาการ ดังน้ี
Prapaporn Boonme, Wirach Taweepreda, and Wiwat Pichayakorn. 2014. Novel

process in preparation of deproteinized natural rubber latex, Advanced Materials
Research, 844: 462-465.

คําขอบคุณ
งานวิจัยน้ี เปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปงบประมาณ 2552
รหัสโครงการ PHA520078S เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชยางธรรมชาติ
เปนสารกอฟลมในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

เอกสารอางอิง
เครือวัลย กัลยาศิริ. 2547. การพัฒนาวัสดุชวยสอนทางการแพทยจากนํ้ายางธรรมชาติ.

วิทยานิพนธ  สาขาเทคโนโลยียาง  ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.



 128 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

บุญธรรม นิธิอุทัย, พรพรรณ นิธิอุทัย และ ปรีชา ปองภัย. 2543. เทคโนโลยีนํ้ายางขน. คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

ไพโรจน กล่ินพิทักษ, พรสิทธ์ิ วงศบุญฑริก และ โยธิน ชิรงค. 2538. การผลิตยางโปรตีนตํ่า
จากยางพาราโดยใชเอ็นไซมปาเปนและอัลคาเลส. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร.  สถิติยางไทย.  2552.  Available: http://www.
rubberthai.com. [access December 20, 2009].

สมาคมยางไทย. สถิติยางไทย. 2552. Available: http://www.rubberthai.com. [access
December 20, 2009].

เสาวนีย กอวุฒิกุลรังสี. 2546. การผลิตยางธรรมชาติ. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.

สุนิสา สุชาติ. 2548. ยางธรรมชาติ (Natural Rubber). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
Perrella, F.W. and Gaspari, A.A. 2002. Natural rubber latex protein reduction with

an emphasis on enzyme treatment. Methods, 27, 77-86.



ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2 | 129

มาสคพอกหนาและแผนขจัดสิวเสีย้น
จากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

วิวัฒน พิชญากร1*  ประภาพร บุญมี2  วิรัช ทวีปรีดา3  การะเกด แซจิว4

ณัฐกานต ทวีชื่น4  กฤติยา ศรีสุวรรณวิเชียร4  จาริกา แกวบรรจง4

และ นพพล คณาญาติ4

1Ph.D. (Pharmaceutics) ผูชวยศาสตราจารย 2Ph.D. (Pharmaceutics) รองศาสตราจารย
4นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

3Ph.D. (Theoretical and Physical Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

E-mail: wiwat.p@psu.ac.th

อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนอีกภาคอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีการเติบโตและมูลคาทาง
การตลาดท่ีสูงมาก เน่ืองจากประชาชนใหความสนใจดานคุณภาพชีวิตและความสวยงามมาก
ย่ิงขึ้น มีผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ วางจําหนายในทองตลาดเปนจํานวนมาก แตผลิตภัณฑ
ดังกลาวสวนใหญผลิตจากตางประเทศ หรือใชวัตถุดิบจากตางประเทศ ทําใหไทยตองสูญเสีย
ดุลการคาในดานน้ีเปนจํานวนมาก

นํ้ายางพาราท่ีไดจากการกรีดเปลือกตนยางพารา (Hevea brasiliensis) มีลักษณะเปน
ของเหลวสีขาวคลายนํ้านม สภาพเปนคอลลอยดหรือสารแขวนลอย องคประกอบหลักใน
นํ้ายางคือ cis-1,4-polyisoprene ซ่ึงมีสมบัติทางกายภาพท่ีดี คือ มีความยืดหยุน ทนตอแรง
ดึงไดดี มีการยึดเกาะไดดี มีการสะสมความรอนตํ่า เหมาะแกการผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีตองการ
ความบาง แตแข็งแรง เตรียมเปนแผนฟลมไดงาย นํ้ายางพาราจึงเปนอีกวัตถุดิบหน่ึงท่ีนาสนใจ
ในการนํามาพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางในรูปแบบตางๆ   ปจจุบันไดมีการใชสารสกัดจาก
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ซีรัมยางพาราในทางเครื่องสําอางในรูปครีม ซ่ึงจะชวยใหใบหนามีความขาวใสมากขึ้น จึงเปน
แนวทางใหมีการผลิตและพัฒนาเครื่องสําอางในรูปแบบอื่นๆ อีก  เชน  มาสคพอกหนาและ
แผนขจัดสิวเส้ียน

มาสคพอกหนาชนิดลอกออก (Peel-off mask) เปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับทํา
ความสะอาดผิวหนา มีลักษณะเปนรูปแบบเพสต หรือของเหลวหนืดท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิท
สําหรับใชเพียงครั้งเดียว เม่ือนํามาทาบางๆ บนผิวหนา ตัวทําละลายจะระเหยชาๆ เกิดเปน
แผนฟลมบางๆ บนผิวหนา และสารออกฤทธ์ิจะเกิดการซึมผานเขาสูผิวหนัง (พิมพร, 2529;
2532; อรัญญา และ จีรเดช, 2535; ฤดีกร, 2538; Slavtcheff and Conn, 1998; Bissett
et al., 2004) หรืออีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเปนแผนฟลมสําเร็จรูปท่ีใชพอกหนาไดโดยตรง เม่ือลอก
แผนฟลมออกสามารถขจัดส่ิงสกปรกบนผิวหนา ผลัดเซลลผิวท่ีเส่ือมสภาพ ทําใหผิวหนาสะอาด
และกระชับ (กุลวัลย และคณะ, 2547; พิมพร, 2529; 2532; Amnuaikit et al., 2011;
Slavtcheff and Conn, 1998) สวนแผนขจัดสิวเส้ียน (Pore pack) เปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
สําหรับขจัดสิวเส้ียนบริเวณจมูก มีลักษณะเปนแผนฟลมขนาดเล็ก เม่ือสัมผัสกับความช้ืนจะ
สามารถเกาะติดผิวหนาไดดี และเม่ือลอกออกจะสามารถดึงสิวเส้ียนออกมาพรอมกับแผน
ฟลมได   ผลิตภัณฑท้ังสองรูปแบบน้ีมีจําหนายในทองตลาดในช่ือการคาตางๆ หลายย่ีหอ
สวนใหญนําเขาจากตางประเทศหรือผลิตภายใตการควบคุมของบริษัทตางประเทศ ดังน้ัน
การเตรียมผลิตภัณฑท้ังสองรูปแบบน้ีจากนํ้ายางพารา จึงเปนการประยุกตใชนํ้ายางพาราใน
ทางเครื่องสําอางอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถเตรียมไดงาย โดยเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศ
ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม ยังไมพบรายงานการนํานํ้ายางพารามาประยุกตใชในการเตรียม
มาสคพอกหนาและแผนขจัดสิวเส้ียนแตอยางใด

อยางไรก็ตาม การนํานํ้ายางพารามาใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ตองคํานึงถึงปริมาณ
โปรตีนกอแพท่ีอยูในนํ้ายางดวย การเลือกใชนํ้ายางกําจัดโปรตีน (Deproteinized natural
rubber latex) จึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจ (ไพโรจน และคณะ, 2538) การศึกษาน้ีจึงมีแนวคิด
ในการนํานํ้ายางพารากําจัดโปรตีนมาเตรียมเปนมาสคพอกหนาและแผนขจัดสิวเส้ียน  โดย
เลือกใชนํ้ายางกําจัดโปรตีนท่ีปราศจากแอมโมเนีย ซ่ึงเตรียมขึ้นเองโดยการยอยดวยเอนไซม
อัลคาเลสเพื่อยอยและกําจัดโปรตีนท่ีอาจกอใหเกิดอาการแพออก และเลือกใชสารเพิ่มความ
คงตัวของนํ้ายางธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัยในการใชตอผิวหนัง

1. วิธีการวิจัย
1.1 การเตรียมมาสคพอกหนาจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน

ผสมนํ้ายางกําจัดโปรตีนกับพลาสติไซเซอร (ไดแก กลีเซอรีน, โพรพิลีนไกลคอล)
และสารละลายของพอลิเมอรตางๆ (ไดแก พอลิไวนิลแอลกอฮอล, เมทิลเซลลูโลส, ไฮดรอกซี
โพรพิลเมทิลเซลลูโลส, โซเดียมอัลจิเนต) และใชพาราเบนเขมขนเปนสารกันเสีย นอกจากน้ัน
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อาจเติมสารออกฤทธ์ิตางๆ ไดแก วิตามินบี 3, วิตามินอี, วิตามินซี, วานหางจระเข, นํ้ามัน
มะกอก, นํ้ามันโจโจบา, สารสกัดมะขาม และสารสกัดบัวบก รวมถึงสารเพิ่มความคงตัว ไดแก
ทวีน 80 ดังรูปท่ี 1

รูปที่ 1  การเตรียมมาสคพอกหนาจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

1.2 การเตรียมแผนขจัดสิวเส้ียนจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน
ผสมนํ้ายางกําจัดโปรตีนกับพลาสติไซเซอร  (ไดแก  ซอรบิทอล,  กลีเซอรีน,

โพรพิลีนไกลคอล, ไตรเอทิลซิเตรต) และสารละลายของพอลิเมอรตางๆ (ไดแก พอลิไวนิล
ไพโรลิโดน เค-30,  เมทิลเซลลูโลส,  ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส,  โซเดียมอัลจิเนต,
คารโบพอล 940, ไคโตแซน)  สารทึบแสง (ไทเทเนียมไดออกไซด, แปงขาวโพด)  และใช
พาราเบนเขมขนเปนสารกันเสีย  นอกจากน้ันอาจเติมสารออกฤทธ์ิตางๆ ไดแก วิตามินบี 3,
วานหางจระเข, และสารสกัดมะขาม รวมถึงสารเพิ่มความคงตัว ไดแก ทวีน 80 ช่ังนํ้าหนัก
ของสารผสมท่ีไดแผลงในจานแกว อบแหงท่ีอุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ตัดเปนรูปราง
ตามตองการ ดังรูปท่ี 2

1.3 การประเมินมาสคพอกหนาและแผนขจัดสิวเส้ียนจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน
1) สมบัติของผลิตภัณฑมาสคพอกหนาในรูปเพสต

ทําการประเมินสมบัติทางเคมีกายภาพ โดยศึกษาพีเอชของผลิตภัณฑ ท้ังท่ี
ไมมีสารออกฤทธ์ิและท่ีมีการผสมสารออกฤทธ์ิดวยเครื่อง SevenEasy S-20 pH meter

รูปที่ 2  การเตรียมแผนขจัดสิวเสี้ยนจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
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(Mettler Toledo, Switzerland) และศึกษาความหนืดของผลิตภัณฑดวยเครื่อง Brookfield
DV-III ULTRA Programmable-Rheometer (Brookfield engineering laboratories, Inc.
USA.)

2) สมบัติของฟลมที่เกิดจากมาสคพอกหนา และผลิตภัณฑแผนขจัดสิวเส้ียน
ทําการประเมินสมบั ติทางเคมีกายภาพ โดยสังเกตลักษณะของแผนฟลมท่ี

เตรียมไดดวยตาเปลา และภายใตกลองจุลทรรศน  วัดความหนาดวยเครื่อง Micrometer,
วัดความสมํ่าเสมอของแผนฟลมดวยการช่ังนํ้าหนัก และวัดพีเอชของผิวแผนฟลมท่ีจะสัมผัส
กับผิวหนังโดยตรง โดยทําใหช้ืนดวยนํ้ากล่ัน วัดคาพีเอชโดยใช pH paper

ทําการประเมินสมบัติทางกล โดยศึกษาความยืดหยุนของแผนฟลมดวยเครื่อง
Tensile tester คํานวณเปนคาโมดูลัสท่ีทําใหแผนฟลมยืดในชวงเริ่มตน คาความตานทานตอ
การดึงช้ินแผนฟลมยืดจนขาด และคาความสามารถในการยืดจนขาด, ศึกษาความสามารถ
ในการเกาะติดผิวและการลอกออกจากผิวของแผนฟลมดวยเครื่อง Tensile tester (ASTM
D1876, 2005)

3) ความคงตวั
เก็บผลิตภัณฑมาสคพอกหนาและแผนขจัดสิวเส้ียนท่ีเตรียมไดในภาชนะท่ีปด

สนิท ต้ังท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 1 เดือน จากน้ันสังเกตลักษณะภายนอก การปนเปอนเช้ือ
วัดพีเอชและความหนืด รวมถึงลักษณะของแผนฟลม เปรียบเทียบกับผลของผลิตภัณฑหลัง
เตรียมใหมๆ

4) การกอระคายเคืองตอผิวหนังในกระตาย
ทําการทดสอบการกอระคายเคืองตอผิวหนังของมาสคพอกหนาและแผนขจัด

สิวเส้ียนในกระตาย โดยไดสงใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
เปนผูทดสอบ ซ่ึงดําเนินการตามวิธีการทดสอบตามหมายเลข 404: Acute Dermal Irritation/
Corrosion ของ OECD Guidelines for Testing of Chemicals (2002)

5) การกอระคายเคืองและความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในอาสาสมัคร
ทําการประเมินการกอระคายเคืองและความพึงพอใจตอผลิตภัณฑมาสคพอก

หนาและแผนขจัดสิวเส้ียนในอาสาสมัครจํานวน 20 ราย   โดยไดผานการพิจารณาและให
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

2. ผลการวิจัย
2.1 มาสคพอกหนาจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน

ลักษณะของตํารับมาสคพอกหนาและฟลมท่ีเกิดขึ้น เม่ือผสมพลาสติไซเซอรและ
พอลิเมอรผสมชนิดตางๆ ลงในนํ้ายางกําจัดโปรตีน รวมถึงสารกันเสียและสวนประกอบอื่นๆ
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(รูปท่ี 3) พบวา มาสคพอกหนาท่ีไดเปนของเหลวหนืด สีขาว ซ่ึงความหนืดขึ้นกับชนิดและ
ปริมาณของพอลิเมอรผสมท่ีใช โดยโซเดียมอัลจิเนตทําใหมาสคพอกหนามีความหนืดนอยท่ีสุด
สวนเมทิลเซลลูโลสทําใหมาสคพอกหนามีความหนืดมากท่ีสุด แตหากใชในปริมาณมากเกินไป
จะทําใหเกิดฟองในเน้ือมาสคพอกหนามากท่ีสุด ซ่ึงลักษณะของมาสคพอกหนาดังกลาวจะมีผล
ตอลักษณะของฟลมท่ีเกิดขึ้นดวย โดยสูตรตํารับมาสคพอกหนาท่ีมีลักษณะดีท่ีสุด ประกอบ
ดวยนํ้ายางกําจัดโปรตีน พอลิไวนิลแอลกอฮอล และเมทิลเซลลูโลส ทําหนาท่ีเปนสารกอฟลม,
โพรพิลีนไกลคอลและกลีเซอรีน ทําหนาท่ีเปนสารเพิ่มความยืดหยุน  พาราเบนเขมขน ทําหนาท่ี
เปนสารกันเสีย  ทวีน 80 ทําหนาท่ีเปนสารเพิ่มความคงตัว  นอกจากน้ันพบวาวิตามินบี 3
ทําใหเกิดการตกผลึกของสารสําคัญออกจากแผนฟลมท่ีเกิดจากตํารับมาสคพอกหนา สวน
วิตามินซีทําใหเกิดการจับตัวเปนกอนของนํ้ายางโปรตีนตํ่า จึงไมสามารถผสมสารออกฤทธ์ิ
ท้ังสองชนิดน้ีลงในสูตรตํารับมาสคพอกหนาได ซ่ึงสารออกฤทธ์ิท่ีเหมาะสม ไดแก วิตามินอี
วานหางจระเข นํ้ามันโจโจบา สารสกัดมะขาม และสารสกัดบัวบก

พีเอชของมาสคพอกหนาสูตรท่ีไมมีสารออกฤทธ์ิ มีคา 7.03   แตเม่ือเติมสาร
ออกฤทธ์ิทําใหพีเอชลดลงเปน 5.69 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในทองตลาด
2 ย่ีหอ (5.26 และ 4.25 ตามลําดับ) สวนคาความหนืดของผลิตภัณฑ พบวามาสคพอกหนา
สูตรท่ีไมมีสารออกฤทธ์ิ มีความหนืดสูงท่ีสุด (35,833 เซนติพอยส) แตเม่ือเติมสารออกฤทธ์ิ
ทําใหความหนืดลดลงเปน 28,100 เซนติพอยส ซ่ึงมีคาสูงกวาผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในทอง
ตลาด 2 ย่ีหอ (19,867 และ 10,300 เซนติพอยส ตามลําดับ) แตไมเปนปญหาในการใชงาน
โดยทุกๆ ผลิตภัณฑมีรูปแบบการไหลชนิด Pseudoplastic ซ่ึงมีความหนืดลดลงเม่ือมีแรงกระทํา
หลังจากเก็บผลิตภัณฑตํารับมาสคพอกหนาท่ีมีสารออกฤทธ์ิไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 1 เดือน
พบวาผลิตภัณฑมีสีคงเดิม ไมพบการตกตะกอน หรือการแยกตัวของสวนประกอบในตํารับ
คาพีเอชและความหนืดลดตํ่าลงเล็กนอย แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

สวนแผนฟลมท่ีเกิดจากมาสคพอกหนา  มีลักษณะสีขาวขุนสมํ่าเสมอท่ัวท้ังแผน
อาจมีฟองอากาศแทรกอยูบาง ยืดหยุนดี โดยไมมีการตกผลึกของสารใดๆ เกิดขึ้น มีความหนา

รูปที่ 3 ลักษณะของมาสคพอกหนาที่ เตรียมจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน: a ลักษณะของตํารับ
เมื่อเทลงบนจานแกว,  b ลักษณะของแผนฟลมที่เกิดขึ้นหลังจากทําใหแหง,  c ลักษณะ
ของผลิตภัณฑที่ เตรียมได,  d ลักษณะของผลิตภัณฑที่ทําการทดสอบโดยการทาลงบน
ทองแขนดานในของอาสาสมัคร,  e ลักษณะของแผนฟลมที่เกิดขึ้นและการลอกออกจาก
ทองแขนดานในของอาสาสมัคร
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และความสมํ่าเสมอท่ัวท้ังแผน มีความยืดหยุนดี คาความสามารถในการเกาะติดผิวไมมาก
และสามารถลอกออกจากผิวไดงาย

การทดสอบการกอความระคายเคืองตอผิวหนังในกระตาย พบวาผลิตภัณฑตํารับ
มาสคพอกหนาท่ีมีสารออกฤทธ์ิ ทําใหเกิดอาการแดงในกระตายท้ัง 3 ตัว โดยไมเกิดอาการ
บวม โดยกระตาย 2 ตัวหายจากอาการแดงภายใน 2 วัน สวนอีก 1 ตัวหายจากอาการแดง
ภายใน 6 วัน ซ่ึงถือวามีการกอระคายเคืองนอยมาก และไมเกิดอันตรายใดๆ แตจําเปนตองมี
การเตือนใหระวังในการใชในผูท่ีมีผิวแพงาย

ผลการทดสอบการใชผลิตภัณฑในอาสาสมัคร พบวา ไมเกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
บริเวณผิวหนังท่ีทําการทดสอบ  น่ันคือ  ไมพบอาการแดง  บวม  ผื่น  หรือการระคายเคือง
ในอาสาสมัครท้ัง 20 คน รวมถึงหลังใชผลิตภัณฑเปนเวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในดานตางๆ โดยเฉล่ียของอาสาสมัคร แสดงในตารางท่ี 1 พบวามีความพึงพอใจ
หลังใชผลิตภัณฑโดยรวมอยู ในเกณฑดี ยกเวนความเร็วในการเกิดเปนแผนฟลม ซ่ึงพบวามี
คะแนนอยูในเกณฑพอใช

2.2 แผนขจัดสิวเส้ียนจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน
นํ้ายางกําจัดโปรตีน สามารถนํามาขึ้นรูปฟลมได โดยเกิดเปนแผนฟลมบาง ใส

สีเหลือง ความหนาและนํ้าหนักของฟลมท่ีได ขึ้นกับปริมาณของนํ้ายางท่ีเทลงในจานแกว พบวา
คารโบพอล 940 และไคโตแซน ไมสามารถเขากันกับนํ้ายางกําจัดโปรตีน ทําใหเกิดเปนกอน

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจเม่ือใชผลิตภัณฑมาสคพอกหนาและแผนขจัด
สิวเส้ียนในอาสาสมัคร

              หัวขอท่ีประเมิน มาสคพอกหนา แผนขจัดสิวเส้ียน

ความเนียนของผลิตภัณฑ 7.55±1.23 6.80±1.44
การแผกระจายเม่ือเกล่ียบนผิว 7.05±1.54 -
การเคลือบติดผิว/การแนบติดผิว 7.95±1.32 6.15±1.90
ความเร็วในการเกิดเปนแผนฟลม 6.15±1.31 -
ความตอเน่ืองของแผนฟลมขณะลอกออก/
   ความเหนียวของแผนฟลม 8.10±1.80 6.50±1.15
ความรูสึกขณะลอกแผนฟลมออก 7.90±1.02 6.80±1.85
ความสะอาดของผิว 7.45±1.73 5.70±1.72
การกระชับผิว 7.45±1.57 5.95±1.50
ความชุมช้ืนของผิว 7.35±1.56 6.45±1.10
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ของเน้ือยาง  สวนเมทิลเซลลูโลสใหฟลมท่ีมีฟองอากาศเยอะ ไมทนตอแรงดึง  สวนพลาสติ-
ไซเซอร พบวา ซอรบิทอล กลีเซอรีน และโพรพิลีนไกลคอล เขากันไดกับสวนผสม  แตไตรเอทิล
ซิเตรตไมสามารถเขากันไดกับสวนอื่นๆ ในสูตรท่ีนาพึงพอใจ ประกอบดวยโซเดียมอัลจิเนต
พอลิไวนิลไพโรลิโดน เค-30 และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส เปนพอลิเมอรผสม กลีเซอรีน
เปนพลาสติไซเซอร พาราเบนเขมขนเปนสารกันเสีย ทวีน 80 เปนสารลดแรงตึงผิว ซ่ึงจะชวย
ใหสารบํารุงสามารถเขาสูเซลลผิวหนังไดดีขึ้น  แปงขาวโพดเปนสารทึบแสง ชวยใหตํารับมี
สีขาว เพิ่มความสวยงามใหกับผลิตภัณฑ และยังไดมีการเติมสารบํารุงผิวตางๆ ลงไปในตํารับ
เชน วานหางจระเข วิตามินบี 3 และสารสกัดจากมะขาม ซ่ึงจะชวยใหความชุมช้ืน บํารุงผิว
และผลัดเซลลผิวอีกดวย

ลักษณะของแผนขจัดสิวเส้ียนท่ีเตรียมได มีสีขาว ผิวเรียบเนียน ดังรูปท่ี 4 แผน
ฟลมมีความหนาและความสมํ่าเสมอท่ีดีท่ัวแผน เม่ือทดสอบความเปนกรด-ดางของตํารับโดย
ใช pH paper จะเห็นไดวาตํารับคอนขางเปนกลาง (พีเอช 6.5-7.0) ซ่ึงจะทําใหเกิดการระคาย
เคืองบนผิวหนังไดนอย

รูปที่ 4  ลักษณะของแผนขจัดสิวเสี้ยนที่เตรียมจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

ในดานสมบัติเชิงกล พบวา การผสมโซเดียมอัลจิเนตและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิล
เซลลูโลส ทําใหแผนฟลมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น แตมีความยืดหยุนลดลง ในขณะท่ีเม่ือมีการ
เติมกลีเซอรีนทําใหแผนฟลมยังคงมีความแข็งแรงท่ีดี และมีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น  สวน
การเติมพอลิไวนิลไพโรลิโดน เค-30 จะทําใหแผนฟลมมีความสามารถในการยึดติดเพิ่มขึ้นดวย
แตจะทําใหความยืดหยุนลดลง ดังน้ันจึงควรใชปริมาณของพอลิเมอรผสมแตละชนิดในสัดสวน
ท่ีเหมาะสม จึงจะใหแผนฟลมท่ีมีสมบัติท่ีดี

ผลิตภัณฑแผนขจัดสิวเส้ียนมีความคงตัวดี และมีสมบัติไมแตกตางจากเดิมมากนัก
เม่ือเก็บไวเปนเวลา 1 เดือน มีลักษณะเปนแผนฟลมสีขาวเหลือง ผิวเรียบเนียน และความ
เหนียวของตํารับใกลเคียงกัน ไมมีการเจริญของเช้ือบนแผนฟลม แตมีกล่ินของยางชัดเจนขึ้น
ซ่ึงอาจจําเปนตองมีการเติมสารแตงกล่ินเพื่อใหผลิตภัณฑมีความนาใชมากขึ้น

เม่ือนําผลิตภัณฑไปทดสอบการกอระคายเคืองผิวหนังในกระตาย  และสังเกต
ความผิดปกติของผิวหนังกระตายท่ีระยะเวลา 1, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง พบวาไมเกิดอาการ
แดงและอาการบวมของผิวหนังกระตายแตอยางใด แสดงวาผลิตภัณฑท่ีไดไมกอใหเกิดการ
ระคายเคืองตอผิวหนัง จึงมีความปลอดภัยในการทดสอบกับคนตอไป
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การทดสอบในอาสาสมัครจํานวน 20 ราย พบวามีอาสาสมัคร 1 คนท่ีมีอาการ
บวมและแดงอยางเห็นไดชัด  แตหายเองไดภายใน 2-3 นาที  และมีอาสาสมัครอีก 1 คน
มีอาการแดงเล็กนอย อาการดังกลาวเกิดขึ้นเพียงแค 2-3 นาทีเชนกัน ซ่ึงอาการดังกลาวนาจะ
เกิดจากผิวหนังของอาสาสมัครมีความไวตอแรงดึงลอกแผนฟลมมากกวาการแพ เน่ืองจาก
อาการแดงหายไปไดอยางรวดเร็ว สวนการประเมินความพึงพอใจ พบวาอาสาสมัครมีความ
พึงพอใจหลังใชผลิตภัณฑแผนขจัดสิวเส้ียนอยูในเกณฑดี (ตารางท่ี 1)

สรปุผลการวิจัย
สามารถเตรียมผลิตภัณฑมาสคพอกหนาและแผนขจัดสิวเส้ียน จากนํ้ายางพารากําจัด

โปรตีน ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีเตรียมไดท้ังสองรูปแบบ มีลักษณะดี นาใช มีความคงตัว และไดรับ
ความพึงพอใจในการใชงานจากอาสาสมัครผูประเมินคุณภาพ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
งานวิจัยน้ี เปนการริเริ่มนําพอลิเมอรจากยางพารากําจัดโปรตีนมาเตรียมเปนผลิตภัณฑ

ทางเครื่องสําอาง และมีการปรับปรุงดานสมบัติของนํ้ายางใหมีความปลอดภัยในการใชมากขึ้น
และเพิ่มรูปแบบการประยุกตใหมากขึ้น รวมถึงทําการประเมินครอบคลุมถึงความปลอดภัย
ในการใช และความพึงพอใจในการใชงานจริง ทําใหไดขอมูลการศึกษาท่ีครบถวน ช้ีใหเห็นวา
การประยุกตดังกลาวมีความเปนไปไดสูง  และสามารถพัฒนาตอยอดในระดับอุตสาหกรรม
ไดตอไป ดังรายละเอียดในสิทธิบัตรการประดิษฐ

1) วิวัฒน พิชญากร, ประภาพร บุญมี, และ วิรัช ทวีปรีดา. มาสคพอกหนาแบบเพสต
ท่ีเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่าและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑดังกลาว.  สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ เลขท่ีคําขอ 1101000719 วันท่ีรับคําขอ 26/05/2554

2) วิวัฒน พิชญากร, ประภาพร บุญมี, และ วิรัช ทวีปรีดา. แผนขจัดสิวเส้ียนท่ีเตรียม
จากนํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า. สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขท่ีคําขอ 1101001546 วันท่ีรับคําขอ
16/08/2554

เน้ือหาในบทความน้ี ไดรับการเผยแพรแลวในวารสารทางวิชาการ ดังน้ี
1) Wiwat Pichayakorn, Prapaporn Boonme, and Wirach Taweepreda. 2013.

Preparation of Peel-off Mask from Deproteinized Natural Rubber Latex, Advanced
Materials Research, 747: 95-98.

2) Wiwat Pichayakorn, Prapaporn Boonme, and Wirach Taweepreda. 2014.
Cosmetic pore packs from deproteinized natural rubber latex, Advanced Materials
Research, 844: 466-469.
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การสูบบุหรี่ เปนสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังตางๆ หลายชนิด เชน โรคถุงลม
โปงพอง โรคมะเร็งในทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ในปจจุบันมีการรณรงคเกี่ยวกับ
พิษภัยของบุหรี่ท้ังตอตัวผูเสพเองและตอบุคคลรอบขาง ทําใหมีผูตองการเลิกสูบบุหรี่กันอยาง
จริงจัง การใชยาชวยลดความตองการบุหรี่ เปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีชวยใหการเลิกบุหรี่ประสบ
ความสําเร็จไดงายขึ้ น พบวา สารนิโคตินเปนสารท่ีชวยลดความตองการบุหรี่ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2010)

นิโคติน เปนสารสกัดจากใบยาสูบ ดูดซึมผานเน้ือเย่ือไดดีมาก กระจายในกระแสเลือด
ไดอยางรวดเร็ว และผานเย่ือกั้นในสมองไดดี มีผลกระตุนใหมีการหล่ังสารโดปามีน ทําใหเกิด
ความรูสึกพึงพอใจ มีความสุข ผูสูบบุหรี่จึงเกิดการติดยา เม่ือหยุดสูบบุหรี่สารน้ีจะมีปริมาณ
ลดลง   ทําใหเกิดอาการถอนนิโคติน ไดแก อาการกระวนกระวาย ฉุนเฉียว หงุดหงิดงาย
นอนหลับยาก ไมมีสมาธิ เบื่อหนาย ซึมเศรา เหน่ือยงาย เหงื่อออก ปวดศีรษะ และมีความ
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อยากบุหรี่อีก (Burns, 2004) ดังน้ันการใชผลิตภัณฑนิโคตินทดแทนบุหรี่สามารถลดอาการ
ถอนนิโคตินได จึงมีผลิตภัณฑนิโคตินจําหนายเพื่อการเลิกบุหรี่หลายรูปแบบ เชน หมากฝรั่ง
เค้ียว แผนแปะผิวหนัง และยาพนจมูก

หมากฝรั่งเค้ียว เปนแนวทางท่ีนาสนใจในการนําสงนิโคติน เน่ืองจากเปนรูปแบบยาท่ี
ผูท่ีตองการหยุดบุหรี่สามารถใชเองไดอยางสะดวกและปลอดภัย หมากฝรั่งเค้ียวนิโคตินหลาย
ย่ีหอ เชน Nicorette® Nicotinell® เตรียมจากกัมเบสชนิดพอลิเมอรสังเคราะห เชน พอลิ
ไอโซบิวทีลิน (Polyisobutylene)   และพอลิสไตรีนบิวตะไดอีน (Polystyrene Butadiene)
ในประเทศไทยก็มีการเตรียมหมากฝรั่ งเค้ียวนิโคติน และจําหนายในช่ือการคา นิโคมายด
ซ่ึงใชเรซินท่ีเปนพอลิเมอรนําเขาจากตางประเทศเปนกัมเบส (ยงยุทธ, 2010) จากสมบัติความ
ยืดหยุนสูงของพอลิเมอรจากยางพารา ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกัมเบสในผลิตภัณฑหมากฝรั่ง จึงมี
การศึกษาเกี่ยวกับการใชยางสกิมเพื่อเปนวัตถุดิบในการเตรียมหมากฝรั่งเปนผลสําเร็จมาแลว
(จิตตลัดดา, 2008)

งานวิจัยน้ีมีแนวคิดในการใช นํ้ายางพารากําจัดโปรตีนเปนกัมเบสในหมากฝรั่ งนิโคติน
สําหรับอดบุหรี่ ใหมีลักษณะท่ีนาใช มีความคงตัว สามารถนําสงสารนิโคตินสําหรับผูปวยท่ี
ตองการเลิกบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําการศึกษาสมบัติพื้นฐานของนํ้ายางพารากําจัด
โปรตีน  การผสมนิโคตินในกัมเบสท่ีเตรียมจากยาง  การดัดแปรสมบัติของยางใหมีสมบัติ
เหมาะสมในการใชเปนหมากฝรั่งเค้ียว สมบัติของหมากฝรั่งเค้ียวนิโคติน และประเมินความ
เปนไปไดในการพัฒนาสูระดับอุตสาหกรรมตอไป

1. วิธีการวิจัย
1.1 การเตรียมหมากฝร่ังจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน

เตรียมหมากฝรั่ งโดยวิธีการหลอมดวยความรอน (รูปท่ี  1) โดยใหความรอน
นํ้ายางกําจัดโปรตีน เติมสวนประกอบตางๆ ลงไปผสมใหเขากัน ไดแก สารแตงรสหวาน (ซูโครส,
แมนนิทอล, ไซลิทอล และ/หรือ สารแตงรสหวานสังเคราะหอื่นๆ เชน โซเดียมแซคคาริน)
สารเพิ่มความออนนุมของกัมเบส (โพรพิลีนไกลคอล, พอลิเอทิลีนไกลคอล 400, กลีเซอรีน,

รูปที่ 1  การเตรียมหมากฝร่ังเค้ียวนิโคตินจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
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ไตรเอทิลซิเตรต, นํ้ามันมะกอก, นํ้ามันละหุง) สารแตงกล่ิน (นํ้ามันเปปเปอรมินต) และสาร
ดูดซับ (เจลาติน, เมทิลเซลลูโลส, โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส) รวมถึงสวนประกอบอื่นๆ
เชน ทวีน 80 และกรดซิตริก คนจนจับตัวกันคลายกอนแปง ต้ังท้ิงไวใหเย็น รีดเปนแผน ตัดเปน
ช้ินตามตองการ

เลือกสูตรตํารับกัมเบสท่ีมีลักษณะภายนอกท่ีดี มีรสชาติดี มีความออนนุม และ
ยืดหยุนดีขณะเค้ียว มาเตรียมเปนหมากฝรั่งนิโคติน โดยเติมสารละลายนิโคตินเพื่อผสมเขา
เปนเน้ือเดียวกันในระหวางการเตรียม โดยแตละช้ินจะมีขนาดของนิโคติน 4 มก.

1.2 การประเมินสมบัติของหมากฝร่ังนิโคติน
ทําการประเมินสมบัติทางเคมีกายภาพ  โดยศึกษา  1) ลักษณะภายนอกของ

หมากฝรั่ง เชน สี, ลักษณะเน้ือ โดยการสังเกตดวยตาเปลา และการดมกล่ิน, 2) รสชาติของ
หมากฝรั่ง โดยการชิมรสชาติ และบันทึกความรูสึกขณะเค้ียว เชน ความออนนุม ความยืดหยุน
และ 3) พีเอช ดวยเครื่อง SevenEasy S-20 pH meter (Mettler Toledo, Switzerland)

ทําการประเมินสมบัติทางกล โดยศึกษา 1) ความแข็งของช้ินหมากฝรั่งดวยเครื่อง
Hardness Shore A 2) ความยืดหยุนของช้ินหมากฝรั่ง ดวยเครื่อง Tensile tester คํานวณ
เปนคาโมดูลัสท่ีทําใหหมากฝรั่งยืดในชวงเริ่มตน คาความตานทานตอการดึงช้ินหมากฝรั่งยืด
จนขาด และคาความสามารถในการยืดจนขาด

ทําการประเมินสมบัติทางเคมี โดยศึกษา 1) ปริมาณนิโคตินท่ีเหลือในหมากฝรั่ง
แตละช้ิน ดวยเทคนิคเชิงแสง   2) การปลดปลอยยานิโคตินออกจากหมากฝรั่ง (In vitro
release study) ในนํ้าลายเทียม โดยการใหแรงบีบหมากฝรั่งอยางสมํ่าเสมอเลียนแบบการเค้ียว
หมากฝรั่งในชองปากเพื่อใหตัวยาปลดปลอยออกมา และ 3) ความคงตัวของหมากฝรั่งนิโคติน
ท่ีเก็บในหอปดสนิท ปองกันแสง เก็บไวในภาชนะปดสนิทท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 1 เดือน
วิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญท่ีเหลือ และสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑภายนอก

2. ผลการวิจัย
2.1 การเตรียมหมากฝร่ังจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน

ในการเตรียมหมากฝรั่งโดยการหลอมดวยความรอน พบวา เม่ือนํานํ้ายางกําจัด
โปรตีนมาใหความรอน แลวเติมนํ้าตาลซูโครสลงไปผสมจนหมากฝรั่งจับตัวเปนกอน จะไดกอน
หมากฝรั่งท่ีแข็งมาก รีดเปนแผนไดยาก ผิวหนาไมเรียบ จึงมีการปรับปรุงสูตรโดยการเติมสาร
เพิ่มความออนนุม พบวา นํ้ามันมะกอก นํ้ามันละหุง กลีเซอรีน และไตรเอทิลซิเตรต ทําใหได
หมากฝรั่งท่ีออนนุมเหมาะสม แตกลีเซอรีนดูดความช้ืน จึงทําใหหมากฝรั่งเย้ิมเหนียว   สวน
ไตรเอทิลซิเตรตสามารถเติมนํ้าตาลในสูตรตํารับไดนอยเกินไป ทําใหรสชาติของหมากฝรั่งไมดี
จึงไมเหมาะแกการนํามาใช ในขณะท่ีโพรพิลีนไกลคอล และพอลิเอทิลินไกลคอล 400 ไมได
ทําใหหมากฝรั่งออนนุมขึ้น โดยยังคงจับตัวเปนกอนแข็งมาก
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การเพิ่มปริมาณสารเพิ่มความออนนุมท่ีเลือกใชสามชนิด (นํ้ามันมะกอก นํ้ามัน
ละหุง และกลีเซอรีน) และการใชรวมกัน พบวากลีเซอรีนซ่ึงสามารถดูดความช้ืนได จึงเปน
สาเหตุใหหมากฝรั่งเหนียวเหนอะหนะ และเย้ิมเหลวไดงาย จึงไมนํามาเตรียมหมากฝรั่งตอไป
สวนการใชนํ้ามันมะกอกและนํ้ามันละหุงรวมกันไมไดทําใหสมบัติของหมากฝรั่งดีขึ้น แตเน่ือง
จากนํ้ามันละหุงมีฤทธ์ิระบายออนๆ จึงเลือกใชนํ้ามันมะกอกแทน นอกจากน้ันการใชสารนํ้ามัน
ในปริมาณมากทําใหเกิดการแยกออกจากตํารับท่ีมีนํ้าเปนสวนประกอบไดงาย จึงพิจารณาลด
ปริมาณนํ้ามันลง และเติมทวีน 80 เพื่อเปนสารลดแรงตึงผิวใหนํ้ามันเขากันในตํารับงายขึ้น

และนอกจากน้ัน พิจารณาเลือกใชสารดูดซับเพื่อลดความเปยกหรือเย้ิมเหลวของ
กอนหมากฝรั่ง โดยเลือกใชพอลิเมอร 3 ชนิด ไดแก เจลาติน เมทิลเซลลูโลส และโซเดียม
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส พบวาเจลาตินไมสามารถทําใหกอนหมากฝรั่งแหงสนิท สวนเม่ือใช
เมทิลเซลลูโลส และโซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส ควรทําใหพอลิเมอรพองตัวเต็มท่ีในนํ้า
กอนเพื่อใหกระจายตัวไดดีในนํ้ายาง แลวคอยใหความรอน ซ่ึงหมากฝรั่งท่ีไดจับตัวเปนกอนชา
ตองใหความรอนนานขึ้น แตใหหมากฝรั่งท่ี มีลักษณะดี เน้ือของหมากฝรั่งเนียนละเอียดขึ้น
สามารถเค้ียวได ยืดหยุนดี การใชโซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสเด่ียวๆ จะใหผลดีกวาการ
ใชสารดูดซับสองชนิดรวมกัน โดยสามารถลดปริมาณการใชโซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส
เหลือเพียง 2.5% ของเน้ือยางเทาน้ัน หากใชในปริมาณมากเกินไปจะทําใหหมากฝรั่งไมมีความ
ยืดหยุน ยุยขาดงายในขณะเค้ียว แตหากใชในปริมาณนอยเกินไปจะดูดซับความเย้ิมเหลวได
ไมหมด สวนการเติมกรดซิตริกเพื่อชวยใหกอนหมากฝรั่งจับตัวเร็วขึ้นน้ัน จะทําใหหมากฝรั่ง
เย้ิมเหลว และเหนียวมากขึ้น

การเพิ่มขั้นตอนสุดทายดวยการนวดดวยแมนนิทอลกอนท่ีจะรีดเปนแผน จะทําให
ไดหมากฝรั่งท่ีมีรสชาติดีย่ิงขึ้น และพบวาการใชนํ้ามันมะกอกประมาณ 50-70% ของเน้ือยาง
จะทําใหหมากฝรั่งท่ีไดมีความออนนุม นาเค้ียว ในระดับท่ีเหมาะสม   อยางไรก็ตาม มีการ
เย้ิมเหลวและเหนียวขึ้นของหมากฝรั่งเกิดขึ้นเน่ืองจากนํ้าตาลซูโครสซ่ึงมีสมบัติดูดความช้ืน
ดังน้ันจึงเปล่ียนจากการใชนํ้าตาลซูโครสมาเปนแมนนิทอล ไซลิทอล และโซเดียมแซคคาริน
พบวาการใชสารใหความหวานรวมกันจะใหหมากฝรั่งท่ีมีลักษณะและรสชาติดี

2.2 การประเมินสมบัติของหมากฝร่ังนิโคติน
กัมเบสหมากฝรั่ งท่ี เตรียมไดมีลักษณะดี มีสีขาว ผิวดูเรียบเนียน ไมเย้ิมเหลว

เหนียวเล็กนอย  มีความยืดหยุนดี  ออนนุม  มีรสชาติท่ีเหมาะสม  หอมกล่ินเปปเปอรมินต
สวนหมากฝรั่งนิโคตินมีสีขาวหมนขึ้นเล็กนอย  ตัวยาเขากับสวนประกอบอื่นๆ ในตํารับไดดี
ผิวเรียบเนียน ไมเย้ิมเหลว เหนียวเหนอะหนะขึ้นเล็กนอย หอมกล่ินเปปเปอรมินต (รูปท่ี 2
และตารางท่ี 1)

ปริมาณนิโคตินในหมากฝรั่งหลังจากเตรียมเสร็จ มีตัวยาสําคัญคงเหลือ 72.70%
ซ่ึงปริมาณตัวยาสําคัญน้ันอาจสูญเสียในระหวางกระบวนการเตรียม เน่ืองจากนิโคตินเปนยา
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ท่ีระเหยไดงาย ซ่ึงการเตรียมดวยวิธีการน้ีอาจไมเหมาะกับตัวยาท่ีสลายตัวไดงายและไมทน
ตอความรอน เน่ืองจากในกระบวนการเตรียมตองใชความรอนเพื่อใหหมากฝรั่งจับตัวเปนกอน
จึงสงผลใหมีการสูญเสียปริมาณตัวยาสําคัญได

หมากฝรั่งนิโคตินท่ีวางขายอยูในทองตลาด มีขอแนะนําในการใชโดยใหผูท่ีตองการ
เลิกบุหรี่เค้ียวเปนเวลาประมาณ 30 นาที ซ่ึงคาดวาการเค้ียวในระยะเวลาดังกลาวไมนาจะเกิน
500 ครั้ง ในการศึกษาน้ีจึงทําการทดสอบการปลดปลอยตัวยาสําคัญออกจากหมากฝรั่ง (Kvist
et al., 1999, 2000; Morjaria, 2004) โดยไดดัดแปลงเครื่องมือท่ีใชทดสอบขึ้นเอง พบวา
ตัวยาในหมากฝรั่งนิโคตินมีรอยละการปลดปลอยออกมาเปน 67.74% และมีการปลดปลอยยา
ออกมาอยางชาๆ ดังรูปท่ี 3 อยางไรก็ตาม หมากฝรั่งนิโคตินยังไมสามารถปลดปลอยตัวยา
ออกมาไดท้ังหมด

รูปที่ 2 ลักษณะภายนอกของกัมเบสหมากฝร่ัง (ซาย) และหมากฝร่ังนิโคติน (ขวา)
จากสูตรตํารับที่เลือกมา

ตารางที่ 1 คาพีเอชและสมบัติเชิงกลดานความยืดหยุนของหมากฝรั่ง

      ตํารับ พีเอช ความแข็ง โมดูลัส คาความตานทาน คาความสามารถ
(Shore A) (MPa) ตอการดึง (MPa) ในการยืดจนขาด (%)

กัมเบส 6.85±0.05 32.22±1.77 0.063±0.021 0.035±0.005 312.608±30.881
หมากฝร่ังนิโคติน 8.54±0.05 33.14±2.47 0.065±0.013 0.016±0.003 488.544±41.843

รูปที่ 3  การปลดปลอยนิโคตินออกจากหมากฝร่ัง
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การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑหมากฝรั่งนิโคติน พบวา ความคงตัวท้ังทาง
กายภาพและทางเคมี ขึ้นกับการเก็บบรรจุและการเก็บรักษาโดยตรง

สรปุผลการวิจัย
สามารถนํานํ้ายางกําจัดโปรตีนมาเตรียมเปนกัมเบสในหมากฝรั่ งเค้ียวเพื่ออดบุหรี่ ได

โดยมีตัวยาสําคัญคือ นิโคติน และสวนประกอบอื่นๆ ไดแก นํ้ามันมะกอกเปนพลาสติไซเซอร
ทวีน 80 เปนสารลดแรงตึงผิว  โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสเปนสารดูดซับ  แมนนิทอล
ไซลิทอลและโซเดียมแซคคาริน เปนสารใหความหวาน  และนํ้ามันเปปเปอรมินตเปนสารแตง
กล่ิน   ผลิตภัณฑท่ีเตรียมไดเปนช้ินหมากฝรั่งสีขาว ผิวเรียบเนียน ไมเย้ิมเหลว ไมเหนียว
เหนอะหนะ หอมกล่ินเปปเปอรมินต มีพีเอชประมาณ 8.4-8.5 มีความออนนุมและความยืดหยุน
ดี  ปลดปลอยตัวยาสําคัญออกมาไดอยางชาๆ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
งานวิ จัยน้ี เปนการริ เริ่ มนํานํ้ายางพารากําจัดโปรตีนมาใช ในผลิตภัณฑทางยาคือ

หมากฝรั่ งเค้ียวนิโคติน สําหรับใชกับผูปวยท่ีตองการอดบุหรี่   และผลจากงานวิจัยน้ีมีการ
ปรับปรุงสมบั ติของนํ้ายางให มีความปลอดภัยในการใชทางเภสัชกรรม และมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุมการปลดปลอยยาออกจากกัมเบส ช้ีใหเห็นวาการประยุกตดังกลาว
มีความเปนไปได สูงในการตอยอดสู การใชงานจริง  และสามารถพัฒนาตอยอดในระดับ
อุตสาหกรรมไดตอไป ดังรายละเอียดในสิทธิบัตรการประดิษฐ
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การนําสงยาทางผิวหนัง เปนการนําสงยาเขาสูกระแสเลือดท่ีผูปวยสามารถใชยาได
อยางสะดวกและปลอดภัย สามารถกําหนดระดับยาในกระแสเลือดไดแนนอน โดยท่ียาจะไม
ถูกทําลายในระบบทางเดินอาหาร ทําใหมีประสิทธิภาพในการใหยาสูง (Barry, 2001) ซ่ึงหาก
มีผลเสียใดๆ จากการใชยา สามารถหยุดการใหยาโดยเอาระบบนําสงยาออกจากผิวหนังได
ทันที (Stamatialis et al., 2008) ซ่ึงการนําสงยาทางผิวหนังอาจมีไดหลายรูปแบบ เชน โลช่ัน
ครีม เจล ยาขี้ผึ้ง ซ่ึงอาจไมสามารถควบคุมปริมาณยาท่ีดูดซึมเขาสูผิวหนังไดแนนอน หรือ
ระบบนําสงยารูปแบบอื่นๆ ท่ีสามารถกําหนดขนาดยาไดแนนอนกวา เชน แผนแปะผิวหนัง ซ่ึง
แบงออกไดเปน 2 ลักษณะหลัก ไดแก (1) แผนแปะชนิดเมทริกซ ซ่ึงยาจะละลายหรือกระจาย
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ตัวในพอลิเมอร และอาจมีช้ันยึดติดแยกตางหาก หรือยาอยู ในพอลิเมอรท่ีสามารถยึดติดได
เองก็ได และ (2) แผนแปะชนิดถุงกักเก็บ ซ่ึงยาจะถูกเก็บอยูในถุงของฟลมพอลิเมอร ดังรูปท่ี 1
(Nakamura et al., 1996)

รูปที่ 1  แผนแปะผิวหนังชนิดตางๆ

นอกจากน้ัน ยังมีระบบนําสงยาทางผิวหนังในรูปแบบใหมท่ีแตกตางออกไป เชน สาร
ละลายพอลิเมอรเกิดฟลม (Film-forming polymeric systems) ชนิดของเหลวกระจายตัว
ซ่ึงเปนผลิตภัณฑรูปแบบใหมท่ีสามารถเตรียมไดงาย สะดวกในการใชงาน และสามารถควบคุม
การปลดปลอยยาออกมาจากระบบไดเปน 2 ชวง คือ เกิดการปลดปลอยคอนขางเร็วในชวง
แรกจากสวนของยาท่ีละลายในสารละลายพอลิเมอร  และการปลดปลอยอยางชาๆ  จาก
แผนฟลมในชวงท่ีพอลิเมอรเกิดฟลมอยางสมบูรณแลว (Misra et al., 1996; Schroeder et al.,
2007a, 2007b)

ในระบบนําสงยาทางผิวหนัง พอลิเมอรเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เน่ืองจากจะเปน
ตัวกําหนดสมบัติทางเคมีกายภาพ การเกาะติด ความเขากันของสวนประกอบ อัตราการ
ปลดปลอยยา และความคงตัวของผลิตภัณฑ    มีพอลิเมอรหลายชนิดท่ีสามารถใชไดใน
ผลิตภัณฑทางผิวหนังน้ี ซ่ึงสวนใหญเปนพอลิเมอรสังเคราะห  สวนพอลิเมอรจากธรรมชาติท่ี
นิยมใช  ไดแก  เพคติน (Kumar et al., 2010)  ไคโตแซน (He et al., 2009)  และอัลจิเนต
(Elmotasem, 2008)

พอลิไอโซพรีน  (cis-1,4-polyisoprene)  เปนพอลิเมอรจากยางพารา  (Hevea
brasiliensis) ซ่ึงมีสมบัติดีหลายประการ เชน ราคาไมแพง สามารถผสมเขากับสารไดหลาย
ชนิด สามารถขึ้นรูปเปนแผนฟลมไดงาย มีสมบัติเชิงกลท่ีดี และไมยอมใหของเหลวหรือกาซ
ผานไดงาย (Roberts, 1998) จึงเหมาะท่ีจะนํามาใชเปนพอลิเมอรในการนําสงยาทางผิวหนัง
แตอยางไรก็ตาม ในนํ้ายางพารามีสวนประกอบอื่นๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอาการแพจากการใชทาง
ผิวหนังได เชน สารกอแพ Hev B1-14 (WHO/IUIS, 1984) ซ่ึงจําเปนตองมีการกําจัดโปรตีน
ออกจากนํ้ายางกอนนํามาใชในการเตรียมเปนระบบนําสงยาทางผิวหนัง (Pichayakorn et al.,
2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 2013b; Suksaeree et al., 2012)
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นิโคติน เปนยาท่ีสามารถดูดซึมผานผิวหนังไดงาย เหมาะท่ีจะใชในการนําสงทางผิวหนัง
สําหรับผูปวยท่ีตองการเลิกบุหรี่ ในปจจุบันมีผลิตภัณฑนิโคตินในรูปแผนแปะผิวหนังหลายย่ีหอ
ไดแก Habitrol®, Nicoderm® CQ, Nicoderm® CQ clear, Nicotrol®, Prostep®, Nicotinell®-
TTS   งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดในการใชนํ้ายางพารากําจัดโปรตีนเปนพอลิเมอรในการเตรียม
ระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังใหมีลักษณะท่ีนาใช มีความคงตัว สามารถนําสงสารนิโคติน
สําหรับผูปวยท่ีตองการเลิกบุหรี่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําการเตรียมเปนระบบนําสงยา
ทางผิวหนังท่ีแตกตางกัน 3 รูปแบบ ไดแก รูปสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลม รูปแผนแปะชนิด
เมทริกซ และรูปแผนแปะชนิดถุงกักเก็บ  ทําการประเมินสมบัติของระบบนําสงนิโคตินท้ัง 3
รูปแบบ และประเมินความเปนไปไดในการพัฒนาสูระดับอุตสาหกรรมตอไป

1. วิธีการวิจัย
1.1 การเตรียมสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมนิโคตินจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน

ทําการผสมนํ้ายางกําจัดโปรตีนกับสวนประกอบอื่นๆ ไดแก พอลิเมอรผสม (เมทิล
เซลลูโลส,  ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (HPMC),  โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส,
พอลิไวนิลแอลกอฮอล (PVA),  พอลอกซาเมอร407,  โซเดียมอัลจิเนต)  พลาสติไซเซอร
(ไดบิวทิลพทาเลต (DBP),  ไดเอทิลพทาเลต,  ไดบิวทิลซีบาเคต,  กลีเซอรีน (GLY),  ไตรเอทิล
ซิเตรต) สารกันเสีย (พาราเบนเขมขน) และนิโคติน ดังรูปท่ี 2

รูปที่ 2  การเตรียมสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมนิโคตินจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

1.2 การเตรียมแผนแปะผิวหนังนิโคตินชนิดเมทริกซจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน
ทําการผสมนํ้ายางกําจัดโปรตีนกับสวนประกอบอื่ นๆ  ไดแก  พอลิเมอรผสม

พลาสติไซเซอร สารกันเสีย และนิโคติน  เทสารผสมลงในจานแกว อบท่ีอุณหภูมิ 70oC เปน
เวลา 4 ช่ัวโมง  อาจมีการเทช้ันยึดเกาะเพิ่มเขาไปดวย ดังรูปท่ี 3 ตัดเปนรูปแผนแปะตาม
ตองการ
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1.3 การเตรียมแผนแปะผิวหนังนิโคตินชนิดถุงกักเก็บจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน
ทําการผสมนํ้ายางกําจัดโปรตีนกับสวนประกอบอื่ นๆ  ไดแก  พอลิเมอรผสม

พลาสติไซเซอร สารกันเสีย เทสารผสมลงในจานแกว อบท่ีอุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 4 ช่ัวโมง
จากน้ันนํามาประกบกับแผนกั้นยาชนิดตางๆ ปดรอบดวยความรอนใหเกิดเปนถุงกักเก็บ บรรจุ
ยานิโคตินผานเข็มฉีดยาเขาภายในถุง แลวปดใหสนิทอีกครั้งดวยความรอน ดังรูปท่ี 4

รูปที่ 3  การเตรียมแผนแปะผิวหนังนิโคตินชนิดเมทริกซจากยางพารากําจัดโปรตีน

รูปที่ 4  การเตรียมแผนแปะผิวหนังนิโคตินชนิดถุงกักเก็บจากยางพารากําจัดโปรตีน

1.4 การประเมินสมบัติของระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนัง
1) ศึกษาลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ  เชน  สี  ลักษณะเน้ือ  ความเขากัน

โดยการสังเกตดวยตาเปลา
2) ศึกษาปริมาณตัวยาสําคัญ โดยวิเคราะหหาปริมาณนิโคตินในผลิตภัณฑ
3) ศึกษาการปลดปลอยยาในหลอดทดลอง โดยใชเครื่องทดสอบการปลดปลอย

ยาทางผิวหนัง  ในกรณีของสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมจะใชเย่ือเลือกผานกั้นผลิตภัณฑกับ
สารละลายตัวกลาง  สวนกรณีของแผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ และชนิดถุงกักเก็บ จะทํา
การศึกษาการปลดปลอยโดยไมมีเย่ือกั้น

4) ศึกษาการซึมผานผิวหนังลูกหมูแรกเกิด โดยใชเครื่องทดสอบการปลดปลอย
ยาทางผิวหนัง และใชผิวหนังลูกหมูแรกเกิดเปนช้ันกั้นผลิตภัณฑกับสารละลายตัวกลาง
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5) ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ โดยเก็บผลิตภัณฑไวท่ีอุณหภูมิ 4oC, อุณหภูมิ
หอง, และ 45oC เปนเวลา 3 เดือน วิเคราะหหาปริมาณนิโคตินในผลิตภัณฑท่ีเวลาตางๆ รวมถึง
สังเกตความคงตัวทางกายภาพดวย

6) ศึกษาการกอระคายเคืองตอผิวหนังในกระตาย  โดยทําการทดสอบการกอ
ระคายเคืองตอผิวหนังของผลิตภัณฑในกระตาย โดยไดสงใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนผูทดสอบ ซ่ึงดําเนินการตามวิธีการทดสอบตามหมายเลข
404: Acute Dermal Irritation / Corrosion ของ OECD Guidelines for Testing of Chemi-
cals (2002)

2. ผลการวิจัย
2.1 การเตรียมระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีน

สามารถเตรียมระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีนในท้ัง 3
รูปแบบ ซ่ึงสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมจะมีลักษณะเปนของเหลวสีขาวขุน สามารถเกิดเปน
ฟลมบางบนผิวหนังไดภายในเวลาประมาณ 15-20 นาที ฟลมท่ีไดบางใส เกาะติดผิวหนังไดดี
และลอกออกเปนแผนไดโดยไมขาด สวนแผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซมีลักษณะเปนฟลมใส
สีเหลืองออน มีความยืดหยุน และเหนียวติดผิวหนังได  ในขณะท่ีแผนแปะผิวหนังชนิดถุง
กักเก็บจะมีสารละลายนิโคตินอยูภายในถุงโดยไมมีการรั่วซึมออกมา โดยชนิดและปริมาณของ
พอลิเมอรผสม และพลาสติไซเซอร มีผลตอสมบัติของฟลมยางพาราท่ีเตรียมได โดยระบบ
ท่ีใหลักษณะดีท่ีสุด ประกอบดวย ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส หรือพอลิไวนิลแอลกอฮอล
เปนพอลิเมอรผสม และไดบิวทิลพทาเลต หรือกลีเซอรีน เปนพลาสติไซเซอร

ปริมาณตัวยาสําคัญในตํารับสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลม มีคาใกลเคียงกับปริมาณ
ท่ี เติมลงในตํารับ เน่ืองจากเปนการเติมสารละลายนิโคตินลงไปผสมโดยตรง จึงไมมีตัวยา
สูญเสียไป ในขณะท่ีปริมาณตัวยาสําคัญในแผนแปะชนิดเมทริกซมีเพียง 55.35-58.17% เทาน้ัน
เน่ืองจากนิโคตินสามารถระเหยไปไดในขณะทําการอบแหงแผนฟลมเปนแผนแปะระบบเมทริกซ
จึงจําเปนตองเติมนิโคตินลงในตํารับมากกวาปกติเพื่อใหไดปริมาณยาท่ีเหลือในแผนแปะใน
ปริมาณตามตองการ  สวนปริมาณตัวยาสําคัญในแผนแปะชนิดถุงกักเก็บ ก็ไมเกิดการสูญเสีย
ตัวยา เน่ืองจากทําการปดถุงกักเก็บใหสนิททันทีท่ีทําการบรรจุสารละลายยาเขาในถุงกักเก็บ

การปลดปลอยนิโคตินออกจากระบบนําสงยาทางผิวหนัง  พบวาสารละลาย
พอลิเมอรเกิดฟลมมีการปลดปลอยอยางรวดเร็วในชวงแรก และปลดปลอยอยางชาๆ เม่ือ
เกิดเปนแผนฟลมท่ีสมบูรณ ในขณะท่ีการปลดปลอยนิโคตินจากแผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ
และชนิดถุงกักเก็บ มีการปลดปลอยอยางชาๆ โดยท่ีแผนแปะชนิดถุงกักเก็บมีการปลดปลอย
ชาท่ีสุด  สวนการดูดซึมนิโคตินผานผิวหนังลูกหมูแรกเกิด พบวาสารละลายพอลิเมอรเกิด
ฟลมมีการดูดซึมเร็วในชวงแรกเชนกันและเริ่มชาลงเม่ือเวลาผานไป ในขณะท่ีการดูดซึมนิโคติน
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ของแผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซและชนิดถุงกักเก็บ มีอัตราการดูดซึมคงท่ีตลอดชวงท่ีทําการ
ทดสอบ ทําใหสามารถกําหนดอัตราการปลดปลอยยาไดงาย ดังรูปท่ี 5   จากผลการวิจัยน้ี
ทําใหสามารถออกแบบระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังท่ีมีการดูดซึมผานผิวหนังใกลเคียงกับ
ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายเชิงพาณิชยได

รูปที่ 5 การปลดปลอย (ซาย) และการซึมผานผิวหนัง (ขวา) ของนิโคตินออกจากพอลิเมอรเกิดฟลม
(บน), แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ (กลาง), และแผนแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บ (ความ
หนาของชั้นกั้นยา 200 ไมโครเมตร) (ลาง) เปรียบเทียบกับสารละลายนิโคติน แผนฟลม
ยางกําจัดโปรตีน และผลิตภัณฑทางการคา Nicotinell TTS-20
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สวนการศึกษาความคงตัวของยาในระบบนําสงยาทางผิวหนังชนิดตางๆ  พบวา
นิโคตินในสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมมีความคงตัวตํ่าในทุกอุณหภูมิ โดยไมสามารถเก็บได
นานถึง 3 เดือน (มีปริมาณนิโคตินเหลืออยูนอยกวา 90% จากเริ่มตน) ซ่ึงตองมีการแกไขตอไป
สวนนิโคตินในแผนแปะผิวหนังในรูปเมทริกซ และรูปถุงกักเก็บ มีความคงตัวเม่ือเก็บในอุณหภูมิ
4oC และเก็บในอุณหภูมิหอง แตไมคงตัวเม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 45oC ดังรูปท่ี 6 ซ่ึงพบวาหากเก็บ
ในสภาวะแวดลอมท่ีดีขึ้นจะสามารถรักษาสภาพความคงตัวของนิโคตินไดดีขึ้น

ผลการศึกษาการกอระคายเคืองในผิวหนังกระตาย พบวาสารละลายพอลิเมอร
เกิดฟลมทําใหเกิดการแดงขึ้นเพียงเล็กนอยโดยไมเกิดอาการบวมในกระตาย 2 ใน 3 ตัวภายใน
1 ช่ัวโมงแรก และยังคงแดงอยูใน 24 และ 48 ช่ัวโมง และหายไดเองในเวลาตอมา  สวน
กระตายอีก 1 ตัวไมเกิดความผิดปกติใดๆ แสดงวาสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมอาจทําใหเกิด
การระคายเคืองไดบางในปริมาณเล็กนอย แตไมมีอันตรายรุนแรง สวนแผนแปะผิวหนังชนิด
เมทริกซ และชนิดถุงกักเก็บ ท้ังท่ีมีการเคลือบและไมเคลือบช้ันเพิ่มการยึดติด พบวาผิวหนัง

รูปที่ 6 ปริมาณนิโคตินที่เหลืออยูในพอลิเมอรเกิดฟลม (บน), แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ (กลาง),
และแผนแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บ (ลาง) หลังศึกษาความคงตัวที่อุณหภูมิตางๆ เปนเวลา
3 เดือน
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กระตายท้ัง 3 ตัว ไมแสดงอาการแดงและบวมของผิวหนัง แสดงวาแผนแปะผิวหนังท้ังสอง
ชนิดไมทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังกระตาย จึงสามารถใชกับผิวหนังไดอยางปลอดภัย

สรปุผลการวิจัย
สามารถเตรียมระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังจากนํ้ายางพารากําจัดโปรตีนได ใน 3

รูปแบบ ไดแก สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลม แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ และแผนแปะ
ผิวหนังชนิดถุงกักเก็บ โดยระบบนําสงยาท้ัง 3 รูปแบบมีขอดี-ขอเสียท่ีแตกตางกัน เชน สาร
ละลายพอลิเมอรเกิดฟลมเตรียมไดงายท่ีสุด  และมีรูปแบบการปลดปลอยยาและการดูดซึม
ผานผิวหนังเปน 2 แบบ คือ ปลดปลอยยาและดูดซึมไดรวดเร็วในชวงแรก และชาลงเม่ือเกิด
เปนฟลมท่ีสมบูรณในเวลาตอมา แตเปนระบบท่ีมีความคงตัวตํ่า และอาจทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอผิวหนังไดบาง สวนแผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซและชนิดถุงกักเก็บ ไมทําใหเกิดการ
ระคายเคืองตอผิวหนัง มีรูปแบบการปลดปลอยยาและการดูดซึมผานผิวหนังในลักษณะเดียว
กัน ซ่ึงสามารถกําหนดอัตราการดูดซึมยาไดงาย และทําใหตัวยามีความคงตัวไดมากกวา
แตมีขั้นตอนการเตรียมท่ียุงยากกวาโดยเฉพาะอยางย่ิงชนิดถุงกักเก็บ  สวนชนิดเมทริกซจะ
ทําใหสูญเสียตัวยาในระหวางการเตรียมไดมาก

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
งานวิจัยน้ีเปนการริเริ่มนํานํ้ายางพารากําจัดโปรตีนมาใชในผลิตภัณฑทางยาคือ ระบบ

นําสงนิโคตินทางผิวหนัง สําหรับใชกับผูปวยท่ีตองการอดบุหรี่   และผลจากงานวิจัยน้ีมีการ
ปรับปรุงสมบัติของนํ้ายางใหมีความปลอดภัยในการใชทางเภสัชกรรม  และมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุมการปลดปลอยยาออกจากกัมเบส ช้ีใหเห็นวาการประยุกตดังกลาว
มีความเปนไปได สูงในการตอยอดสู การใชงานจริง  และสามารถพัฒนาตอยอดในระดับ
อุตสาหกรรมไดตอไป ดังรายละเอียดในสิทธิบัตรการประดิษฐ

1) วิวัฒน พิชญากร,  ประภาพร บุญมี,  จิระพรชัย สุขเสรี,  วิรัช ทวีปรีดา,  และ
กาญจนพิมล ฤทธิเดช. แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซท่ีใชทางยาซ่ึงเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติ
โปรตีนตํ่า. อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1203000176 วันท่ีรับคําขอ 22/02/2555

2) วิวัฒน พิชญากร,  ประภาพร บุญมี,  จิระพรชัย สุขเสรี,  วิรัช ทวีปรีดา,  และ
กาญจนพิมล ฤทธิเดช. แผนแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บท่ีใชทางยาซ่ึงเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติ
โปรตีนตํ่าและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑดังกลาว. อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1203000282 วันท่ี
รับคําขอ 20/03/2555

3) วิวัฒน พิชญากร,  ประภาพร บุญมี,  จิระพรชัย สุขเสรี,  วิรัช ทวีปรีดา,  และ
กาญจนพิมล ฤทธิเดช. สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมท่ีใชทางยาซ่ึงเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติ
โปรตีนตํ่า. อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1203000414 วันท่ีรับคําขอ 25/04/2555
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ยางพารา (Hevea brasiliensis) เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก ปจจุบันประเทศ
ไทยสามารถผลิตนํ้ายางสดไดประมาณปละกวา 9,000 ลานลิตร ซ่ึงเม่ือทําเปนผลผลิตยางแหง
จะไดประมาณ 3 ลานตัน นํ้ายางสดท่ีไหลออกมาจากทอนํ้ายางจัดเปนกลุมสารชีวเคมีท่ีตนยาง
สรางขึ้นมาเพื่อทําหนาท่ีรักษาบาดแผลและสรางเน้ือเย่ือเปลือกใหมขึ้นมาทดแทนสวนท่ีถูกกรีด
ออกไป   โดยสามารถแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ 1) สวนท่ีเปนอนุภาคยาง (rubber
particles) ในทอนํ้ายาง ซ่ึงกวา 95% เปนอนุภาคระดับนาโน ท่ีจะถูกเหน่ียวนําใหจับตัวเปน
กอนยาง เพื่อทําหนาท่ีอุดตันทอนํ้ายาง พรอมท้ังเปนกาวยางปดบาดแผลสดของเปลือกยาง
ท่ีเกิดจากการกรีด  และ 2) สวนสารชีวเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากอนุภาคยาง ซ่ึงอยูในสวนของ
ของเหลว หรือเซรั่มใสในนํ้ายาง จะทําหนาท่ีทําลายเช้ือจุลชีพเพื่อตอตานการบุกรุก พรอม
เยียวยารักษาบาดแผลพรอมกระตุนการสรางเน้ือเย่ือเปลือกและทอนํ้ายางขึ้ นมาใหมเพื่ อ
ทดแทนสวนท่ีถูกเฉือนออกไปจากการกรีด โดยเกษตรกรชาวสวนยางรูดีวาเม่ือทําการกรีดยาง
แลวจะตองรอนานนับสิบปถึงจะสามารถกลับมากรีดซํ้ารอยเดิมไดอีก

จากหนาท่ี จําเปนของกลุมสารชีวเคมีในเซรั่ มนํ้ายางท่ีตองตอบสนองการถูกคุกคาม
จากการถูกกรีดดานการเยียวยารักษาบาดแผล ทีมวิจัยจึงไดสรางมูลคาใหมใหกับนํ้ายางพารา
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โดยการประยุกตใชวัตถุดิบเซรั่มนํ้ายาง ไปเปนสารต้ังตนในการผลิตสารสกัดยางพารา (Hb
Extract) เพื่อนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยดานเวชสําอางสุขภาพผิว โดยขั้นตอนการผลิตจะ
รวมถึงการทําใหสารสกัดดังกลาวปลอดจากสารท่ีไมพึงประสงค เชน โปรตีนท่ีทําใหเกิดการแพ
และสารท่ีออกฤทธ์ิทําใหสีผิวเขมขึ้น พรอมกับไดพบวาผลิตภัณฑสารสกัดยางพาราอุดมไป
ดวยกลุมสารสําคัญนานาชนิดท่ีสามารถทําหนาท่ีปรับปรุงสุขภาพผิวดังน้ี

1) กลุมสารที่ทําใหหนาขาวข้ึนและฝาจางลง ไดแก สารสําคัญ เชน โปรตีเอสอิน
ฮิบิเตอร (protease inhibitor),  คอมเพลกซ Zn-glycine, NAD (nicotinamide adenine
dinucleotide) และกลุมสารดูดซับ หรือปองกันรังสียูวี ซ่ึงไดแก เบตา-กลูแคน และกรดอะมิโน
tyrosine, phenylalanine และ tryptophan

2) กลุมสารที่ชวยเรงการผลัดผิวทําใหผิวดูใสข้ึน ไดแก กรด AHA (alpha hydroxy
acid)  ซ่ึงไดแก  malate, citrate และ BHA (beta hydroxy acid) ซ่ึงไดแก salicylate ท่ี
สามารถซึมเขาผลัดผิวรูขุมขนไดดวย

3) กลุมสารตางๆที่เพ่ิมความชุมชื้นใหแกผิวทําใหหนาเรียบเนียนข้ึน ไดแก กลุมสาร
นํ้าตาล ไดแก L-quebrachitol, sucrose และ fructose; กลุมสารกรดอะมิโน 18 ชนิด ดังน้ี
lysine, arginine, histidine, aspartate, glutamate, serine, glycine, alanine, threonine,
proline, tyrosine, cystine, valine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine และ
tryptophan และกลุมสารแรธาตุ ไดแก Cr, Cu, Mn, Mg, Ca, Se และ Zn  นอกจากน้ัน
สารโปรตีเอสอินฮิบิเตอรก็ยังสามารถยับย้ังแอคติวิตีของเอนไซมโปรตีเอสท่ีมีอยูบริเวณผิว
ทําใหผิวดูเรียบเนียนขึ้นอีกดวย

4) กลุมสารที่ชวยใหปริมาณสิวและการอักเสบลดลง ไดแก salicylate, L-ergothio-
nine,  สารเบตา-กลูแคน,  คอมเพลกซ: Zn-aspartate,  Zn-glutmate,  Zn-histidine  และ
arginine รวมท้ังแรธาตุกลุม trace elements ท่ีจําเปนตอกิจกรรมของเอนไซมตานอนุมูลอิสระ
ซ่ึงไดแก Cu, Zn, Mn และ Se เปนตน

5) สารที่ลดความมันบนใบหนา ไดแก แรธาตุ Zn
6) สารเสริมสุขภาพภูมิคุมกันผิว ไดแก เบตา-กลูแคน
ซ่ึงจะเห็นวาสารสกัดยางพาราเพรียบพรอมไปดวยสารสําคัญนานาชนิดสําหรับการ

ปรับปรุงสุขภาพผิว คงไมมีพืชชนิดใดอีกแลวในโลกน้ีท่ีจะสามารถผลิตสารเหลาน้ีไดครบครัน
เทาตนยางพารา ซ่ึงจะตองทําหนาท่ีรับผิดชอบในการผลิตสารดังกลาวอยูตลอดเวลา เพื่อนํา
ไปใชเพื่อความอยูรอดจากการถูกคุกคามโดยการทําใหเกิดบาดแผลสดจากการกรีดแทบทุกวัน

เน่ืองจากสารสกัดยางพารา (Hb Extract) เปนผลิตภัณฑเวชสําอางตัวใหมท่ีมีลักษณะ
เปนผงสีนํ้าตาลเหลือง (รูปท่ี 1) และเปนสารสกัดท่ีมีเอกลักษณสเปคตรัมโปรตรอนเอ็นเอ็มอาร
เฉพาะตัว (รูปท่ี 2) ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพดานการปรับปรุงสุขภาพผิว
โดยผลการทดสอบเบื้องตนในระดับสัตวทดลองจากการนําสารสกัดยางพาราไปทาผิวหนูขาว
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พันธุ Wistar rat พบวาสุขภาพผิวดูดีขึ้นมาก จึงไดนําไปทําเปนผลิตภัณฑนํารองครีมยางพารา
ท่ีมีเน้ือสารสกัดอยู 5 กรัม/ครีม 100 กรัม  แลวทําการทดสอบในระดับพรีคลินิค  โดยให
อาสาสมัครท่ีมีปญหาหนาเปนฝาและสิวใชทาผิวหนาเปนเวลา 9 สัปดาห พบวาในกลุมอาสา
สมัครท่ีหนาเปนฝาจํานวน 64 คน มีหนาขาวขึ้น 98.4%, ฝาจางลง 96.8%, หนาเรียบเนียนขึ้น
92.2% และมีความมันบนใบหนาลดลง 53.1% และในกลุมอาสาสมัครท่ีหนาเปนสิวจํานวน 36
คน พบวามีการลดลงของการอักเสบจากสิว 100%, ลดลงของปริมาณสิว 100%, ลดลงของ
ความมันบนใบหนา 88.9% และลดลงของรอยดางดําจากสิว 86.1% พรอมท้ังไดใหศูนยเครื่อง
สําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําการการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพ
ครีมยางพาราในระดับคลินิค โดยใหอาสาสมัคร 88 คน ใชทาหนา ผลท่ีไดจากการวิเคราะห
ผิวหนาดวยเครื่องมือวัดชนิดตางๆ พบวาครีมยางพาราปลอดภัยสําหรับผู ใช (Tewameter)
และสามารถปรับปรุงใหผิวหนามีความชุมช้ืนขึ้น (Corneometer),  ขาวขึ้น (Mexameter)
มีความมันนอยลง (Sebumeter) และผลประเมินโดยแพทยผิวหนัง พบวามีการลดลงของ
ปริมาณสิวและการอักเสบจากสิว  ผลการทดลองระดับคลินิคท่ีไดน้ี ซ่ึงสอดคลองกับท่ีพบใน
ระดับพรีคลินิค ซ่ึงสามารถสนับสนุนขอบงช้ีวาสารสกัดยางพาราสามารถปรับปรุงสุขภาพผิว
ไดเปนอยางดี พรอมกับไดประสบผลสําเร็จเกินคาดในการนําผลิตภัณฑนํารองครีมยางพารา
(Hb Cream) ไปเปดตัว จําหนายในเชิงพาณิชยในงาน BioAsia 2008 โดยศูนยบมเพาะ

รูปที่ 1  สารสกัดยางพารา (Hb Extract)

รูปที่ 2  สารสกัดยางพาราที่มีเอกลักษณสเปคตรัมโปรตอน NMR เฉพาะตัว
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ผลิตภัณฑสารสกัดยางพารา (Hb Extract) จึงนาจะมีศักยภาพ
ในการเปนสินคาตัวใหมจากนํ้ายางพารา  นอกเหนือจากตัวเน้ือยางซ่ึงเปนสวนท่ีมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจอยูในปจจุบัน

ประเทศไทยไดกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุพรอมๆ กับหลายๆ ประเทศท่ัวโลก   โรคท่ี
สามารถพบไดบอยในกลุมผู สูงอายุคือ โรคผิดปกติทางผิวหนัง (dermatitis) ท้ังน้ี เพราะ
ประสิทธิภาพการทํางานของเซลลผิวหนังท่ีเส่ือมถอยลง พรอมๆ กับจํานวนประชากรของ
เซลลดังกลาวท่ีมีจํานวนลดนอยลงดวย  ทีมวิจัยจึงไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑนํารอง เซรั่ม
ยางพาราพลัสทู (Hb plus 2 Serum) สําหรับเปนผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวประเภทชะลอวัย
หรือแอนต้ีเอจจ้ิง (anti-aging)  ซ่ึงนอกเหนือจากจะมีสวนประกอบของสารสกัดยางพารา (Hb
Extract) ท่ีมีสวนประกอบสําคัญหลายชนิดสําหรับปรับปรุงสุขภาพผิวโดยรวมแลว  ในเซรั่ม
ยางพาราพลัสทู ไดมีการเพิ่มเติมสารสําคัญเพื่อเนนการชวยลดริ้วรอยแหงวัยอีก 2 ชนิด คือ
สารเบตา 1,3/1,6 กลูแคน ขนาดเล็กท่ีละลายนํ้าได (low molecular weight soluble beta
1,3/1,6 glucan หรือ SBG) และสารนํ้าตาลอะมิโน N-acetylglucosamine (NAG)

โดยทางทีมวิจัยไม ได ใชกระบวนการทางเคมีท่ี อาจมีการตกคางของสารพิษท่ี ไมพึง
ประสงคในการผลิตสาร SBG และ NAG ขึ้นมาจากจากสารต้ังตนเบตากลูแคนท่ีสกัดจาก
ผนังเซลลของเบเกอรยีสต และพอลิเมอรไคตินท่ีสกัดจากแกนปลาหมึก ตามลําดับ แตไดทํา
การผลิตโดยนําสารต้ังตนเบตากลูแคนและไคตินดังกลาวไปทําการยอยสลายดวยเอนไซมกลุม
ไฮโดรไลติก จําพวก -glucanase และ chitinase ท่ีสามารถเตรียมขึ้นมาไดจากเซรั่มนํ้ายาง
พารา ท้ังน้ีเพราะทุกๆ ครั้งท่ีมีการเกิดบาดแผลเน่ืองจากมีการกรีดท่ีมีการกําจัดช้ินสวนบางๆ
ของเน้ือเย่ือเปลือกออกไป เพื่อเปดทางใหนํ้ายางสามารถไหลออกจากทอนํ้ายางน้ัน ตนยาง
จะถูกกระตุนใหสรางสารโปรตีนกลุมไฮโดรไลติกเอนไซมจําพวก -glucanase และ chitinase
ขึ้นมาเพื่อจะไดนําไปใชในการยอยสลายผนังเซลล (ซ่ึงประกอบดวยสารพอลิเมอรเบตากลูแคน
และไคติน) ของเช้ือจุลชีพท่ีบุกรุก เพื่อใหกลายเปนสารโอลิโกเมอรกลูแคนและไคตินท่ีมีขนาด
เล็กลง และสามารถนําไปใชเปนตัวกระตุน(elicitor) กระบวนการสรางสาร phytoalexins
(สารแอนตีบอดีพืช) ท่ีสามารถออกฤทธ์ิฆาเช้ือจุลชีพท่ีบุกรุกเขามาทางบาดแผลท่ีเกิดจาก
การกรีด ท้ังน้ีเพื่อการอยูรอดของตนยาง

โดยปกติสาร SBG เปนสารเสริม (ฟนฟู)สุขภาพภูมิคุมกัน (immune modulator) ของ
รางกายรวมท้ังอวัยวะผิวหนัง ผลการทดลองในระดับเซลลเพาะเล้ียงผิวหนัง โดยคณะวิจัย
พบวา สาร SBG ท่ีผลิตได สามารถกระตุนการเจริญของเซลลผิวหนังท้ังในช้ันหนังกําพรา
(epidermis) คือเซลลเคอราติโนไซท (keratinocyte) และในช้ันหนังแท (dermis) คือ เซลล
ไฟโบรบลาสต (fibroblast) การท่ีเซลลผิวหนังสามารถเจริญเติบโตไดดีก็จะสงผลใหสุขภาพผิว
ดูดีขึ้น ท้ังน้ีเพราะเซลลเคอราติโนไซทท่ีถูกสรางขึ้นบริเวณช้ันในของหนังกําพราจะคอยๆ แปลง
สภาพพรอมเคล่ือนท่ีไปเปนสวนของผิวหนังช้ันนอกสุด (stratum corneum) ซ่ึงมีความสําคัญ
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ท่ี สุดดานความงาม เพราะเปนช้ันท่ีสามารถสะทอนใหเราเห็นถึงภาวะสุขภาพผิวได น่ันเอง
สวนเซลลไฟโบรบลาสตจะทําหนาท่ีสรางสารชีวโมกุลขนาดใหญท่ี สําคัญตอสุขภาพผิวถึง 3
ชนิดดวยกันคือ สายใยโปรตีนคอลลาเจน (collagen) เพื่อชวยใหผิวแข็งแรง เตงตึง และกระชับ
โปรตีนอีลาสติน (elastin)  เพื่อชวยในเรื่องความยืดหยุนของผิว (หนาเดง)  และกรดไฮยาลูรอนิค
(hyaluronic acid) ท่ีมีลักษณะเปนวุนอยูระหวางสายใยคอลลาเจนและอีลาสติน เพื่อชวย
ลําเลียงสารอาหารตางๆ ท่ีจําเปนจากกระแสเลือดไปยังเซลลตางๆ พรอมท้ังชวยทําใหผิวชุมช้ืน
โดยการกักเก็บนํ้าไวใตผิว  ผิวท่ีบริบูรณไปดวยความชุมช้ืนจะดูดี มีชีวิตชีวา นุมนวล เยาววัย
เนียนเรียบ และยืดหยุนขึ้น รวมท้ังริ้วรอยแหงวัยก็จะดูลดลง โดยจากผลการทดลองในระดับ
เซลลเพาะเล้ียงพบวาสาร SBG ท่ีผลิตขึ้นก็สามารถไปกระตุนกิจกรรมการสรางคอลลาเจนของ
เซลลไฟโบรบลาสตไดดวย และสําหรับสาร NAG ท่ีนอกเหนือจากคุณสมบัติโครงสรางทาง
เคมีท่ีเอื้อตอการสรางความชุมช้ืนใหกับผิว  พรอมท้ังทําหนาท่ีลดประสิทธิภาพของเอนไซม
สรางเม็ดสี ทําใหผิวขาวขึ้น แลวสาร NAG ยังจะสามารถทําหนาท่ีชวยเปนแหลงของสาร
ต้ังตนสําหรับการสรางกรดไฮยาลูรอนิค ซ่ึงเปนสายพอลิเมอรท่ีประกอบดวย glucuronate
สลับกับ NAG ท่ีผลิตโดยเซลลไฟโบรบลาสต

ดังน้ันเซรั่มยางพาราพลัสทู จึงพรั่งพรอมไปดวยสารสําคัญนานาชนิดท่ีสามารถดูแล
สุขภาพผิวใหดูดี สดใส และเยาววัย ขึ้น  และนาจะมีประสิทธิภาพไมแพผลิตภัณฑชะลอวัย
แบรนดเนมจากตางประเทศ  แถมยังมีขอเดนตรงท่ีสารสําคัญท้ังหมดเราสามารถผลิตขึ้นมา
ใชไดเองจากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินทางปญญาภายในประเทศไทยของเราเอง
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ปญหาการทําการเกษตรท่ีเกษตรกรพบไดบอยคือ ปญหาของแมลงศัตรูพืชท่ีเขาทําลาย
พืชเศรษฐกิจ ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีในการกําจัด ทําใหเสียคาใชจายสูง บางครั้งเสีย
คาใชมากกวา 50% ของตนทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจและเปนอันตรายตอเกษตรกรผู ใชเอง
ตลอดจนส่ิงแวดลอมดวย  การลดใชสารเคมีจึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายดังกลาว
วิธีการหน่ึ งท่ี สามารถลดอันตรายจากสารเคมีได  คือการใชสารสกัดจากพืชมาใชทดแทน
สารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชมีหลายชนิดแตละชนิดมีผลตอแมลง
ศัตรูพืชตางกันออกไป แตสวนใหญมักพบวาการควบคุมประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิของสาร
กําจัดแมลงศัตรูพืชไมไดเปนไปตามท่ีคาดหวัง  เกษตรกรจึงมักเพิ่มปริมาณการใชสารเคมี
มากขึ้นเพื่ อใหไดประสิทธิภาพตามตองการ  สาเหตุหลักของประสิทธิภาพการใชสารสกัด
ทดแทนสารเคมีน้ัน เน่ืองจากความไมเสถียรภาพของสารสกัดกําจัดแมลงศัตรูพืช ซ่ึงจะทําให
ประสิทธิภาพของสารกําจัดแมลงศัตรูพืชท่ีใชจริงในแปลงเกษตรจะตํ่ากวาการทดสอบในหอง
ปฏิบัติการ  ปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสลายตัวของสารกําจัดแมลงศัตรูพืชมักเกิดจาก
แสงแดด ความรอน ความช้ืน ตลอดจนการซะลาง และการพัดพาไปของฝนและลม ซ่ึงกอให
เกิดมลภาวะท่ีเปนพิษในส่ิงแวดลอม ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาเพื่อแกปญหาดังกลาวโดยทํา
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การศึกษาการหอหุ มสารสกัดจากลูกสะเดา (รูปท่ี 1) ท่ี มีองคประกอบหลักคือสารอะซาดิ
แรคติน “Azadiracthin”

โดยสารชนิดน้ีมีผลตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของศัตรูพืช แตเน่ืองจากสารชนิดน้ีไม
ทนทานตอสภาวะแวดลอมภายนอก เชน แสงแดด และความรอน จึงไดศึกษาวิธีการหอหุม
สารสกัดสะเดาเพื่อใหสามารถทนทานตอสภาพแวดลอม เหมาะสมท่ีจะนําไปใชงานเกษตร-
กรรมตอไป ขั้นตอนการทํางานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความรูพื้นฐานการเตรียมเทคนิคการหอหุม
สารสกัดสะเดาดวยวิธีใหม โดยใชพอลิเมอรจากธรรมชาติ เชน ยางพารา โซเดียมอัลจิเนต
(รูปท่ี  2) แสดงแบบจําลองการหอหุ มสารสกัดสะเดาดวยพอลิเมอร ชีวภาพท่ี เคลือบดวย
ยางพาราซ่ึงเรียกวาแคปซูลสารสกัดสะเดา ซ่ึงภาพถายกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนของแคปซูล
สารสกัดสะเดาแสดงดังรูปท่ี 3 ลักษณะของแคปซูลมีรูปลักษณะเปนทรงรี ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสูตร
ท่ีใชในการเตรียมแคปซูล

ประโยชนท่ีไดของงานวิจัยน้ีคือชวยลดปญหาการสลายตัวของอะซาไดแรคติน เพราะ
วาสารน้ีเม่ือไดสัมผัสกับความรอนหรือแสงแดดจะสลายตัวอยางรวดเร็ว  ดังน้ันตองหอหุม
สารเหลาน้ีเพื่อใหใชงานไดยาวนานขึ้น จึงสามารถชวยแกปญหาการเก็บสารสกัดจากสะเดา

รูปที่ 1  ผลของสะเดา

รูปที่ 2  แบบจําลองการหอหุมสารสกัดสะเดาดวยพอลิเมอรชีวภาพ
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รูปที่ 3  ภาพถายแคปซูลสารสกัดสะดาท่ีหอหุมดวยพอลิเมอรชีวภาพ

อีกแนวทางหน่ึงอีกดวย นอกจากน้ันงานวิจัยน้ีไดมุงเนนใหผลิตภัณฑท่ีไดมีมาตรฐานดีเหมาะสม
ตอการนําไปใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนการดําเนินธุรกิจเกษตรท่ีพึ่ งพาวัตถุดิบท่ี มี
ภายในประเทศ เปนการลดอัตราการนําเขาสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช และชวย
ทําใหสมดุลธรรมชาติท่ีสูญเสียไปกลับคืนมา ขอดีของผลการวิจัยน้ีคือสามารถควบคุมอัตรา
การปลดปลอยของสารออกฤทธ์ิหรือสารสกัดจากสะเดาใหเปนไปตามตองการ เพื่อลดความ
เปนพิษตอมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม   และงานวิจัยน้ียังสามารถนําไปประยุกตเพื่อให
สามารถนําแคปซูลดังกลาวไปใช เพื่ อใหออกฤทธ์ิ ในการกําจัดยุงลายซ่ึ งเปนตัวกอปญหา
ไขเลือดออกของประชากรในประเทศไทยอีกดวย

งานวิจัยไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ เรื่อง ศึกษาแบบจําลองพื้นฐานการควบคุมการปลดปลอยของสารสกัดสะเดา
โดยใชพอลิเมอรชีวภาพเม่ือป 2554
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โฟมพอลิสไตลีนถูกนําไปใชขึ้นรูปเปนกลองโฟมใสอาหาร ใชงานเพียงครั้งเดียวก็ถูกท้ิง
กลายเปนขยะท่ีไมเนาเปอยหรือยอยสลายไดชามาก หากใชวิธีเผาทําลาย กลองโฟมซ่ึงผลิต
ขึ้นจากปโตรเลียมก็จะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา รวมท้ังสารท่ีใชในกระบวน
การผลิตเพื่อทําใหเกิดการพองตัวของโฟมก็เปนตัวเรงทําลายโอโซนในบรรยากาศ และเปน
สาเหตุของภาวะโลกรอน แตเม่ือนําโฟมมาผสมกับเซลลูโลสจากใบพืช เชน ออยหรือขาวโพด
รวมดวยนํ้ายางพารา พบวาจะไดผลิตภัณฑมีความแข็งแรงและยืดหยุนกวา รวมท้ังมีนํ้าหนัก
เบาและมีลวดลายตามธรรมชาติดวย

งานวิจัยน้ีไดคิดหาวิธีนํากลองโฟมใชแลวมาใชประโยชนซํ้า ดวยการผสมเขากับนํ้ายาง
พาราท่ีเติมสารเช่ือมขวาง และเสริมแรงดวยใบขาวโพดหรือใบออย (รูปท่ี 1) นํามาแปรรูป
เปนวัตถุต้ังตนเพื่อทําผลิตภัณฑตางๆ เชน กรอบรูป จอกยาง แผนรองพื้น ขาเทียม ฯลฯ
ขอดีของผลิตภัณฑดังกลาวคือมีนํ้าหนักเบา เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยท่ัวไปหากนํากลองโฟม
ใชแลวมาแปรรูป ผลิตภัณฑท่ีไดจะมีความแข็งและเปราะ แตเม่ือนําไปผสมกับยางพารา และ
ช้ินสวนจากใบพืช ซ่ึงมีเซลลูโลสชวยเพิ่มความแข็งแรงและมีความยืดหยุนสูง เน่ืองจากใบพืช
มีเซลลูโลสมากจะมีความเหนียว ฉีกขาดยาก เหตุผลในการเลือกใบออยหรือใบขาวโพดเปน
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วัตถุดิบ เน่ืองจากใบออยและใบขาวโพดมีเซลลูโลสสูง  อีกท้ังประเทศไทยยังมีพื้นท่ีปลูกออย
อยูถึง 9 ลานไร หลังเก็บเกี่ยวแลวมีใบออยเหลือท้ิงเปนจํานวนมาก โดยท่ัวไปใบออยท่ีเหลือท้ิง
มักถูกกําจัดดวยวิธีการเผา กอใหเกิดควันไฟซ่ึงจะสงผลตอภาวะโลกรอน

กอนหนาน้ีก็เคยมีผูทดลองนํากลองโฟมใชแลวมาแปรรูป แตใชสัดสวนของกลองโฟม
สูงมาก ประมาณ 95% และไมมีการผสมเซลลูโลสจากพืชแตอยางใด การใสเซลลูโลสจาก
พืชคือใบออยหรือใบขาวโพดลงไปในอัตราสวนสูงสุดถึงครึ่งหน่ึง  ในการวิจัยน้ีไดทดลองใช
สวนผสมหลายสูตร ขึ้นอยูกับวาตองการใหผลิตภัณฑมีสมบัติอยางไร โดยปริมาณใบออยท่ีใช
สูงสุดมีสัดสวนราวครึ่งหน่ึง หมายถึง ถามีการใชกลองโฟมเปนสวนประกอบ 50 กรัม รวมกับ
นํ้ายางพารา 50 กรัม ก็จะมีใบออย 100 กรัม สวนสูตรท่ีใชใบออยนอยท่ีสุดจะมีใบออยรวม
อยู 10%

อีกส่ิงหน่ึงท่ีนายินดีสําหรับการวิจัยครั้งน้ีคือทีมวิจัยสามารถหาเทคนิคการนําเซลลูโลส
จากพืชมาใชประโยชน โดยสามารถตานทานเช้ือแบคทีเรีย Escherichia coli ATCC 25922
ได เน่ืองจากโดยท่ัวไปกระบวนการนําเซลลูโลสจากพืชมาใชมักพบปญหาการเกิดเช้ือราหรือ
แบคทีเรียตามมา การคนพบน้ีทีมวิจัยเตรียมนําไปจดสิทธิบัตรตอไป

ดานผลผลิตท่ีไดจากการวิจัยคือพอลิเมอรผสมจากกลองโฟม ใบออยหรือใบขาวโพด
และนํ้ายางพารา  เม่ือนําไปศึกษาเรื่องการทนทานแรงกระแทก  การตานทานการลามไฟ
พบวามีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณเซลลูโลสจากใบพืช และสามารถทนตอความรอนและการยอย
สลายไดตามธรรมชาติ เม่ือพิจารณาปจจัยดานการตลาดพบวาเหมาะท่ีจะใชเปนวัตถุดิบทํา
เฟอรนิเจอร กรอบรูป แผนปูพื้น วัสดุกอสราง รวมท้ังทํากายอุปกรณ เชน ขาเทียม ดังตัวอยาง
ในรูปท่ี 2

พอลิเมอรผสมท่ีออกมาอยูในรูปอิมัลชันงายตอการขึ้นรูปขาเทียม ดวยวิธีเดียวกับการ
หลอเรซิน เบื้องตนงานวิจัยน้ียังพบวาราคาวัสดุถูกกวาราคาขาเทียมทางการคาถึง 2-3 เทา

หมายเหตุ: งานวิจัยเรื่อง “การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอรแบบกึ่งสอดไขวจาก
ยางธรรมชาติและโฟมพอลิสไตรีนท่ีเสริมแรงดวยเซลลูโลสดัดแปร”  โดย  อิศรา อินทฤทธ์ิ,
ดลยา สาบวช   ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการ รางวัลความคิดริเริ่มทาง

รูปที่ 1  ใบออย
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังย่ืน (STISA)  ครั้งท่ี 5  ประจําป 2555
จัดโดยบริ ษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมกับบริ ษัทเอสซีจี เคมิคอลส และ สมาคม
วิศวเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย (สวคท.)

รูปที่ 2  ตัวอยางผลิตภัณฑพอลิเมอรเชิงประกอบ
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การเตรียมเม็ดปุยจากน้ํายางพารา
ทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม

สอาด ริยะจันทร
Ph.D (Polymer Science and Technology) รองศาสตราจารย

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

Email: saadriyajan@hotmail.com

ปจจุบันประชากรโลกมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองผลิต
อาหารใหเพียงพอกับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการผลิตอาหารในการทําการเกษตรน้ัน การใชปุยเปนส่ิงจําเปนมาก
การใชปุยเคมีของเกษตรกรน้ัน พบวาพืชสามารถใชปุยเคมีไดเพียง 20-40% เทาน้ัน เน่ืองจาก
ปุยเคมีสูญเสียโดยการระเหิดจากแสงแดดและความรอน ถูกซะลางโดยนํ้าฝนไปตามแมนํ้า
ลําคลอง ซ่ึงสงผลตอมลภาวะกับส่ิงแวดลอม การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิง
จําเปน กลาวคือ ใหพืชดูดธาตุอาหารใหเพียงพอตอความตองการของพืชแตละชนิด และให
สามารถลดการสูญเสียจากกระบวนการใหปุยใหมากท่ีสุด ดังน้ันงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุม
การปลดปลอยปุยเคมีจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงสําหรับประเทศไทยท่ีเปนเมืองเกษตรกรรม
นักวิจัยพอลิเมอรหลายกลุมไดพยายามควบคุมการปลดปลอยปุยดวยวิธีการตางๆ เชน การ
เคลือบหรือการหอหุมปุย การเคลือบดวยกํามะถัน  ปญหาท่ีพบจากการใชปุยดังกลาวก็คือ
ทําใหดินเปนกรด และตนทุนการผลิตสูง ไมเหมาะกับการทําเกษตรกรรมในเชิงการคา  อีก
วิธีการหน่ึงคือการควบคุมการปลดปลอยของปุยยูเรียทําโดยการนํายูเรียละลายในนํ้ายางพารา
จากน้ันนํานํ้ายางท่ีเติมปุยยูเรียมาหยดในสารละลายกรดอะซิติก ไดเม็ดแคปซูลปุยมีขนาด 2-3
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มม. ผลการทดลองน้ีพบวา 80% ปริมาณปุยยูเรียออกมามากในชวงวันแรก 1-5 วัน เทาน้ัน
และนักวิจัยไดมีการพัฒนาการเตรียมแคปซูลตอโดยการเคลือบผิวยางแคปซูลดวยโซเดียม
อัลจิเนต ผลการทดลองพบวาการปลดปลอยของยูเรียจากแคปซูลโดยวิธีน้ียังไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร งานวิจัยน้ีไดพัฒนาวิธีการควบคุมการปลดปลอยของปุยโดยใชนํ้ายางพารา และใช
เทคนิคการเคลือบโดยตรงและวิธีโฟมมาควบคุมการปลดปลอยของปุยยูเรียจากแคปซูลปุย

ปญหาการใชปุยในการเกษตรกรรมคือการสูญเสียปุยจากวิธีการระเหิดของปุย และ
การชะลางของปุยโดยนํ้าฝน นําไปสูปญหามลภาวะสารตกคางตอส่ิงแวดลอม ดังน้ันวิธีการ
แกปญหาดังกลาวก็คือวิธีการหอหุมปุยยูเรียดวยพอลิเมอร ซ่ึงพอลิเมอรน้ีจะทําหนาท่ีเปน
เมนเบรนเพื่อควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหารของปุยยูเรีย งานวิจัยน้ีทําการศึกษาการเตรียม
แคปซูลปุ ยยูเรียโดยการเอาเม็ดปุ ยมาเคลือบสารเคลือบท่ียอยสลายท่ี ทํามาจากยางพารา
เทคนิคน้ี เปนวิธีการท่ีเหมาะสมในการเตรียมแคปซูล  จากน้ันไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ปลดปลอยของปุยยูเรียจากแคปซูลปุย เชน ชนิดของสารเคลือบ ความเขมขนของนํ้ายางพารา
จํานวนช้ันของสารเคลือบ และการเช่ือมขวางโมเลกุลของยาง   ไดศึกษาการควบคุมการ
ปลดปลอยปุยยูเรียจากแคปซูลท้ังตัวกลางในนํ้าและในดิน ผลการทดลองพบวาวิธีการเตรียม
แคปซูลปุยโดยการเคลือบโดยตรงดวยนํ้ายางธรรมชาติมีอัตราการปลดปลอยของแคปซูลลดลง
ตัวอยางแคปซูลปุ ยยูเรียแสดงดังรูปท่ี  1 ซ่ึงแคปซูลปุยยูเรียท่ีผลิตไดสามารถควบคุมการ
ปลดปลอยไดดี

รูปที่ 1  ภาพถายแสดงตัวอยางปุยยูเรีย

ประโยชนจากงานวิจัยนี้
1. ไดแคปซูลปุยยูเรียจากการเตรียมแคปซูลปุย ดวยวิธีการเคลือบดวยยางธรรมชาติ

โดยตรง รวมกับการเคลือบยางธรรมชาติเพื่อนําไปใชงานดานการเกษตรกรรม
2. ทําใหเกิดการใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติในรูปแบบใหม และสามารถยอยสลาย

ตัวได
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สารพรีไบโอติกทีส่กัดจากข้ีเลื่อยไมยางพารา
ดวงกมล ลําทุมลักษณ1 และ สันทัด วิเชียรโชติ2

1 สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
2 Ph.D. (Biotechnology) ผูชวยศาสตราจารย

สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110

 Email : santad.w@psu.ac.th

หากเอยถึงขี้เล่ือยเช่ือวาหลายทานคงไมมีใครท่ีไมรูจัก อาจจะรูจักในลักษณะเศษผงฝุน
เล็กๆ ของไม ท่ี เกิดจากการแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปไมเปนเฟอรนิเจอร ซ่ึงเปนวัสดุ
เศษเหลือท่ีไรคา อาจจะนําไปใชประโยชนเปนวัสดุเพาะเห็ด วัสดุในการกอสราง เชน ไมอัด อิฐ
ผสมในเครื่องปนดินเหนียวเพื่อชวยในการขึ้นรูป สวนประกอบในการทําธูป หรืออัดแทงเปน
ถานเพื่อใชเปนวัสดุชีวมวล แตใครบางจะคิดวาขี้เล่ือยสามารถนํามาเพิ่มมูลคาไดมากกวาน้ัน

ขี้เล่ือยไมยางพารามีสารอินทรียเปนองคประกอบหลัก ไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
และลิกนิน ในตางประเทศมีการนําไมเบิรชวูดมาผลิตเปนไซแลนและไซโลโอลิโกแซคคาไรด
ท่ีมีมูลคาสูง สําหรับประเทศไทยยังไมมีงานวิจัยใดท่ีทําการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรดท่ีไดจาก
การยอยไซแลนจากขี้เล่ือย
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ในดานการวิ จัยท่ี ผ านมาไดกล าวถึ งการใชประโยชนจากวัสดุ เศษเหลือท่ี เกิดจาก
อุตสาหกรรมยางพารายังมีอยูนอย โดยเฉพาะวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปไมยางพารา ไดแก
ขี้เล่ือย เศษไม ปกไม ปจจุบันการใชประโยชนขี้เล่ือยไมยางพารามักนํามาใชเปนวัสดุชีวมวล
หรือเช้ือเพลิง การผลิตผงถานกัมมันต การแปรรูปไมอัด ใชเปนวัสดุเพาะเห็ด เปนตน จะเห็น
ไดวาขี้เล่ือยเปนส่ิงท่ีมีมูลคาตํ่า อีกท้ังยังคงเหลือในรูปของเศษวัสดุเหลือท้ิง โรงงานบางแหง
อาจนําขี้ เล่ือยไปเผาทําลาย  ทําใหเกิดภาวะโลกรอน  นักวิจัยจึงไดเริ่มศึกษาหาขอมูลของ
ขี้เล่ือยในเชิงลึกเพื่อใหสามารถนําวัสดุดอยคาน้ีกลับมาใหมีคุณคาและมูลคาเพิ่มมากขึ้น

จากการศึกษาพบวา โดยปกติขี้เล่ือยเปนส่ิงท่ีระบบทางเดินอาหารของมนุษยไมสามารถ
ยอย ดูดซึม และเกิดการหมักโดยจุลินทรียในลําไสได  เน่ืองจากมีองคประกอบหลักเปน
ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) อยางไรก็ตามรางกายมนุษยสามารถนําสารน้ีมาใชประโยชน
ไดหากเปล่ียนโครงสรางทางเคมี องคประกอบและขนาดโมเลกุลใหมีขนาดเล็กลง การผลิต
ไซโลโอลิโกแซคคคาไรดในทางการคาก็ใชหลักการเดียวกันน้ีแตวัตถุดิบท่ีใชตางจากท่ี ใชใน
การวิจัยครั้งน้ี  งานวิจัยน้ีมีเปาหมายเพื่อใหไดนวัตกรรมใหมของกระบวนการผลิตไซโลโอลิโก
แซคคาไรด (xylooligosaccharides) เพื่อนําไปใชเปนองคประกอบอาหาร (food ingredient)
เปนแหลงของกากใยอาหาร (dietary fiber) ท่ีมีสมบัติเปนพรีไบโอติก (prebiotic) ซ่ึงมีประโยชน
ตอสุขภาพระบบทางเดินอาหารของผูบริโภค

พรีไบโอติก (prebiotic) หมายถึง สารอาหารท่ีไมสามารถยอยไดในระบบทางเดินอาหาร
แตเปนประโยชนตอมนุษยหรือสัตวโดยไปกระตุนการเจริญและหรือกิจกรรมของจุลินทรียบาง
กลุม หรือไปยับย้ังการเจริญของจุลินทรียบางกลุมในลําไสใหญ ซ่ึงมีผลทําใหสุขภาพของมนุษย
หรือสัตว น้ันๆ มีสุขภาพดี ท้ังน้ีพรีไบโอติกจะตองมีคุณสมบัติทนตอการยอยดวยกรดและ
เอนไซมในกระเพาะอาหารไมถูกดูดซึมในลําไสเล็กและผานลงไปในลําไสใหญ  นอกจากน้ียัง
สงเสริมการเจริญของจุลินทรียกลุมโพรไบโอติกท่ีเปนประโยชนในลําไสใหญ  เชน  ไบฟโด
แบคทีเรีย (bifidobacteria) และแลคโตบาซิลลัส (lactobacilli) (Roberfroid, 2001)

โพรไบโอติก (probiotic) หมายถึง จุลินทรีย ท่ี มีชีวิตเม่ือรางกายไดรับในปริมาณท่ี
เพียงพอจะชวยรักษาสมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร จุลินทรียกลุมท่ีมีประโยชนน้ี
ปจจุบันพบวามี 2 กลุมหลัก คือ ไบฟโดแบคทีเรีย และแลคโตบาซิลลัส  สวนคําวาซินไบโอติก
(synbiotic) หมายถึง ของผสมระหวางพรีไบโอติกและโพรไบโอติกท่ีไปสงเสริมการอยูรอด
และเปนอาหารของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารของมนุษยและสัตว

โอลิโกแซคคาไรดเปนนํ้าตาลท่ีประกอบดวยนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 2 ถึง 10 หนวย
ในทางการคาสามารถผลิตไดโดยการยอยพอลิแซคคาไรด หรือเกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลตํ่ามา
ตอกันโดยอาศัยการทํางานของเอนไซม คุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรดท่ีไดน้ีสามารถทดสอบ
ไดในหองปฏิบัติการ (in vitro) เชน การเล้ียงแบบกะ และการเล้ียงแบบตอเน่ือง 3 ขั้นตอน
และในมนุษยหรือสัตว (in vivo) เชน สัตวทดลอง เชน หนู หมู สุนัข และการทดลองในมนุษย
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(Human clinical trials) (Rastall, 2000)  พรีไบโอติกทางการคาท่ีใชสําหรับมนุษยทุกชนิด
จัดอยูในกลุมโอลิโกแซคคาไรด ยกเวนอินนูลินท่ีจัดอยูในกลุมพอลิแซคคาไรด  พรีไบโอติก
ทางการคาในปจจุบันประกอบดวยอินนูลิน, ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด, กาแลคโตโอลิแซคคาไรด,
แลกโตซูโครส, ไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด, ซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด และไซโลโอลิโก
แซคคาไรด (Gibson and Rastall, 2006) การศึกษาเบื้องตนพบวาในขี้เล่ือยมีองคประกอบ
ของไซแลนในเน้ือไมอยูในปริมาณสูง ซ่ึงเม่ือนําไซแลนเหลาน้ีมายอยใหโมเลกุลมีขนาดเล็กลง
จะทําใหไดเปนไซโลโอลิโกแซคคาไรดซ่ึงมีคุณสมบัติเปนสารพรีไบโอติก

การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรดจากขี้เล่ือยไมยางพารา มีวิธีการวิจัยดังน้ีคือ นําขี้เล่ือย
ไมยางพาราท่ีไมผานสารเคมี  สารกันรา  สารกันแมลง  โดยนํามาสกัดดวยกรดหรือดาง
การสกัดดวยกรดจะใชกรดอะซิติก (CH3COOH) ความเขมขน 0%, 2.5% และ 5% ท่ีอุณหภูมิ
100, 150 และ 200oC ระยะเวลา 0, 60 และ 120 นาที สกัดในหมอยอยเย่ือใยท่ีมีความดัน
รวมดวย ทําใหเพิ่ มประสิทธิภาพในการสกัด    สวนการสกัดดวยดางโดยใชโพแตทเซียม
ไฮดรอกไซด (KOH) 24% ผสมกับโซเดียมโบโรไฮดราย (NaBH4) 1% เปนระยะเวลา 6 ชม.
นําตัวอยางท่ีสกัดไดวิ เคราะหดวยเครื่อง HPLC  ผลการวิจัยพบวา ตัวอยางท่ีสกัดดวย
โพแตทเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 24% ผสมกับโซเดียมโบโรไฮดราย (NaBH4) 1% เปนระยะ
เวลา 6 ชม. ผลิตไซแลนไดมากท่ีสุด และเม่ือนํามายอยโดยใชเอนไซมไซแลนเนส  จากน้ัน
ทําบริสุทธ์ิสารสกัดท่ีไดโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรน และสุดทายจะไดไซโลโอลิโกแซคคาไรดท่ีมี
ขนาด DP ประมาณ 10 ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรดสูง หลังจากเตรียมไซโล
โอลิโกแซคคาไรดไดจะนํามาทําแหงดวยเครื่องพนแหง (spray dryer) ไดผลิตภัณฑสุดทายคือ
ไซโลโอลิโกแซคคาไรดชนิดผงแหง ซ่ึงงายตอการเก็บรักษา สะดวกในการขนสง และนําไป
ใชไดงายกวาในรูปของเหลว

จากการศึกษาพบวาไซโลโอลิโกแซคคาไรดและพรี ไบโอติกชนิดอื่ นๆ สามารถยับย้ัง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ชวยกระตุนใหเซลลหยุดการเจริญเติบโต ชวยเพิ่มการตายตาม
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ธรรมชาติของเซลล  หยุดการเปล่ียนแปลงของเซลล  ชวยปองกันอาการทองเสียท่ีเกิดจาก
จุลินทรีย บรรเทาอาการทองผูก ลดความเส่ียงตอโรคกระดูกพรุน สังเคราะหกรดไขมันสาย
โซส้ัน ลดความเส่ียงตอโรคมะเร็ง

ไซโลโอลิโกแซคคาไรดเปนสารพรีไบโอติกท่ีมีราคาสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับพรีไบโอติกชนิด
อื่นๆ กระบวนการสกัดท้ังหมดน้ีสามารถนําไปใชประโยชนเปนสารเติมแตงอาหาร (food addi-
tive) ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยการเติมในผลิตภัณฑตางๆ เชน ผลิตภัณฑนม
ไอศกรีม เยลลี เบเกอรรี่ และผลิตภัณฑประเภทนํ้าผลไมตางๆ เปนตน  การเติมไซโลโอลิโก
แซคคาไรดไมไดทําใหกล่ินรสของผลิตภัณฑน้ันๆ เปล่ียนไป หากแตเพิ่มคุณคาและคุณภาพให
แกผลิตภัณฑเหลาน้ัน  มีประโยชนตอผูบริโภค  เสริมสรางภูมิคุมกัน  และเสริมสรางระบบ
ทางเดินอาหารท่ีดีดวย

ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด
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หมอนรองศีรษะจากพอลยิูรเีทนเจลและ
ยางพาราแปรรปูปองกนัแผลกดทบัจากการผาตัด
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แผลกดทับ (pressure ulcer) เกิดจากแรงกดจากภายนอกกระทําตอผิวหนัง ทําใหเกิด
ความดันกดทับระหวางผิวสัมผัส โดยเฉพาะผิวหนังสวนท่ีหอหุมบริเวณปุมกระดูกตางๆ มักพบ
ในผูปวยท่ีอยูน่ิงในทาเดิมนานๆ เชน ผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต เจ็บปวยรุนแรง หรือผูปวยท่ีมี
กระดูกหักไมสามารถพลิกขยับตัวไดสะดวก ทําใหเกิดความดันกดบริเวณผิวหนังสวนตางๆ
อยูนาน และความดันท่ีกดจะสูงย่ิงขึ้นบริเวณผิวหนังสวนท่ีหุมปุมกระดูกตางๆ ซ่ึงจะทําใหเกิด
เปนแผลกดทับ   ปกติความดันเลือดในหลอดเลือดฝอย (capillary blood flow pressure)
ประมาณ 22-32 mmHg ถามีแรงกดจากภายนอกท่ีสูงกวาความดันในหลอดเลือดฝอยจะ
ทําใหเลือดไปเล้ียงบริเวณผิวหนังลดลงเม่ือผิวหนังขาดเลือด (ischemia) จะทําใหเน้ือเย่ือ
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ใตผิวหนังตายและเกิดเปนแผลในท่ีสุด โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีความเส่ียงในการเกิดแผลกดทับ
เชน ผูปวยสูงอายุ (อายุมากกวา 40 ป)  ผูปวยขาดสารอาหาร  ผูปวยท่ีผาตัดนานมากกวา
2 ช่ัวโมง และผาตัดใหญ เชน การผาตัดทางหัวใจและหลอดเลือด ผูปวยท่ีมีปญหาทางดาน
หลอดเลือดอยูกอน  เชน  ผูปวยเบาหวานหรือสูบบุหรี่ จัดจะมีโอกาสเกิดแผลกดทับไดงาย
ซ่ึงจะทําใหเสียคาใชจายในการดูแลรักษา โดย Wist P และคณะไดทําการศึกษาถึงคาใชจาย
ในการดูแลรักษาแผลกดทับในป 2537 ท่ีอังกฤษพบวาสูงถึง 755 ลานปอนด/ป และยังตอง
ใชบุคลากรหลายฝายในการดูแลรักษา ดังน้ันถาปองกันไมให เกิดแผลกดทับไดยอมดีกวา
สวนใหญมักคิดวาการเกิดแผลกดทับจะเกิดกับผูปวยท่ีขยับตัวไมไดเปนเวลานานเทาน้ัน แตจาก
การศึกษาของ Kemp และคณะไดทําการศึกษาในป 2533 พบวามีอุบัติการณการเกิดแผล
กดทับในระหวางผาตัดสูงถึง 12% และพบบอยในผูปวยสูงอายุ

คณะผู วิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัยน้ีขึ้น เพื่อผลิตหมอนรองศีรษะสําหรับลดความดัน
กดทับตอผิวหนังระหวางการผาตัดในทาควํ่าหรือทาตะแคง โดยเนนการเลือกใชวัสดุ เชน
ยางพารา  ศึกษาถึงคุณสมบัติของยางพาราในการลดหรือกระจายแรงกดและประดิษฐขึ้น
แทนวัสดุราคาแพงท่ีตองส่ังซ้ือจากตางประเทศ เน่ืองจากยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจของภาคใต
นํ้ายางสามารถทําเปนวัสดุท่ีมีความน่ิมและหนืดคลาย viscoelastic จึงคิดวานาจะนํามาใช
ทดแทนกันได จากน้ันนําวัสดุท่ีประดิษฐไดมาปรับพัฒนารูปทรงเปนหมอนท่ีเหมาะสําหรับการ
ใชงานในหองผาตัด และเหมาะสมกับสรีระวิทยาของผูปวย เพื่อใหเหมาะในการจัดทาและจัด
องคประกอบในการดมยาสลบ เชน ใหมีทางผานของทอชวยหายใจ ไมใหเกิดการพับงอและ
สามารถดูดเสมหะจากทอชวยหายใจไดงายในระหวางการดมยาสลบ โดยเฉพาะในทาควํ่า
และศึกษาวาสามารถใชงานไดดีในผูปวยจริง นอกจากน้ีวัสดุแปรรูปจากยางพาราท่ีคิดคนขึ้น
ยังสามารถประดิษฐอุปกรณสําหรับใชรองรับจุดท่ีจะเกิดแรงกดสูงในทาควํ่า  เชน  หนาอก
หัวเขา และสะโพกไดดวย หรือประดิษฐเพื่อรองรับปุมกระดูกท่ีมีโอกาสเกิดแผลกดทับไดงาย
ในผูปวยท่ีไมสามารถขยับตัวเอง หรือประดิษฐเปนท่ีนอน หรือท่ีน่ังสําหรับผูปวยอัมพาต เพื่อ
ปองกันการเกิดแผลกดทับ ซ่ึงตองพัฒนาตอไปในอนาคต โดยโครงการวิจัยน้ีพยายามประดิษฐ
หมอนรองรับดวยวัสดุท่ีสามารถลดความดันกดทับไดดีกวาหมอนท่ัวไปท่ีใชในการผาตัดเพื่อ
ลดอุบัติการณของการเกิดแผลกดทับ (รูปท่ี 1)

คณะผู วิ จัยจึงไดพยายามประดิษฐหมอนเจลท่ีสามารถลดความดันกดทับไดดวยวัสดุ
ภายในประเทศ เพื่อลดคาใชจาย และลดการนําเขา  ซ่ึงวัสดุทางการแพทยในปจจุบันมักตอง
นําเขาจากตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี

1. เพื่ อผลิตหมอนรองศีรษะจากยางพาราสําหรับลดความดันกดทับ (interface
pressure) ระหวางผาตัด

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความดันกดทับท่ีเกิดจากการใชหมอนนําเขาจากตางประเทศ
หมอนท่ัวไปในหองผาตัด และหมอนท่ีประดิษฐขึ้นจากการศึกษาน้ี
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3. ศึกษาความดันกดทับเม่ือนําหมอนท่ีประดิษฐขึ้นมาใชกับผูปวยจริง และศึกษาความ
ปลอดภัยตอผูปวย

4. ศึกษาความสะดวกและความพึ งพอใจของบุคลากรในการใชหมอนแปรรูปจาก
ยางพารา

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั
ก. ประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม

1. ทําใหไดหมอนรองศีรษะท่ีสามารถลดหรือกระจายความดันกดทับ เพื่อชวยลด
อุบัติการณการเกิดแผลกดทับได

2. เปนหมอนท่ีผลิตขึ้นมาใหมดวยวัตถุดิบภายในประเทศสามารถนําไปจดสิทธิบัตร
ได

3. สามารถนําไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและขยายผลทําเปนรูปแบบตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการลดแผลกดทับในผูปวยท่ีมีความเส่ียง เชน ผูปวยท่ีไมสามารถขยับตัวได

4. ลดการเสียดุลการคาจากการนําเขาเครื่องมือแพทยจากตางประเทศ

ข. ประโยชนในเชิงการศึกษา
1. ทําใหไดความรูเพื่อนําไปเผยแพรในระดับประเทศหรือนานาชาติ
2. ทําใหผูวิจัยมีความรูดานปจจัยในการเกิดแผลกดทับและการปองกัน
3. ทําใหผูวิจัยไดองคความรูเพิ่มเติมในการวัดความดันกดทับ

รูปที่ 1 ลักษณะของแผลกดทับ
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4. ทําให เกิดความรู ในเรื่ องสมบั ติการยืดหยุ นของโพลี ยู รี เทนและยางพารา
ธรรมชาติ

5. ไดองคความรูในการปรับโครงสรางของยางพารา

ค. ประโยชนในเชิงการรักษาพยาบาล
1. สามารถปองกันการเกิดแผลกดทับในระหวางผาตัดได
2. สามารถขยายผลการรักษาโดยออกแบบและนําไปใชกับผู ปวยท่ี มีความเส่ียง

ตอการเกิดแผลกดทับสูง เชน การประดิษฐเปนท่ีรองน่ังหรือท่ีนอน
3. เปนจุดเริ่มตนในการนําวัสดุท่ีมีอยูในธรรมชาติมาประยุกตใชในการดูแลรักษา

ผูปวย
4. ทําใหเกิดประโยชนในการรักษาสูงสุดโดยลดคาใชจายดานการนําเขาวัสดุการ

แพทยจากตางประเทศ

ข้ันตอนการประดษิฐ
การเตรียมวัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผูปวยขณะผาตัดน้ัน จะตองใชเบาท่ีมีผิวเรียบ

ในการขึ้นรูป (รูปท่ี 2) โดยรูปแบบของเบาขึ้นอยูกับอวัยวะท่ีจะรองรับและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ
กับการผาตัด ในการเตรียมน้ันจะตองขึ้นรูปสวนหอหุมจากยางพารากอน โดยทําตามขั้นตอน
ตอไปน้ี คือ

รูปที่ 2  เบาสําหรับขึ้นรูปหมอนรองศีรษะ

นํานํ้ายางพาราท่ีปรับปรุงสมบัติดวยวิธีการพรีวัลคาไนซแลว (ทางการคาเรียก นํ้ายาง
ทําพิมพ หรือนํ้ายางพรีวัลคาไนซ) เทใสในเบาใหเต็มแลวต้ังท้ิงไว 30-120 วินาที เทนํ้ายาง
ออกจากเบาแลวนําเบาเขาอบในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 70-90oC เปนเวลา 6-12 ช่ัวโมง เพื่อ
ใหไดแผนยางพาราหนา 0.1-0.2 มม. ทําซํ้าเพื่อเพิ่มความหนาแผนยางพาราถาจําเปน

การสังเคราะหพอลียูรีเทนเจลน้ันสารเคมีทุกตัวท่ีใชจําเปนตองไลความช้ืนออกโดยการ
นําสารเคมีไปอบภายใตสภาวะสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 80oC เปนระยะเวลา 48 ช่ัวโมงกอนการ
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ใชงาน การเตรียมเจลทําโดยนําพอลิอีเทอร พอลิออล (Sannix FA-703) สารตัวเรงปฏิกิริยา
(Stannous Octoate, Dabco T-9) และ Polymeric MDI (Lupranate M 20 S) มากวนผสม
เขาดวยกัน แลวเทสวนผสมท่ีไดลงเบาท่ีเคลือบผิวดวยยางแลว นําเขาตู สุญญากาศเพื่อไล
ฟองอากาศท่ีเกิดขึ้น จากน้ันนําไปอบตอดวยอุณหภูมิ 80oC เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (รูปท่ี 3)

คุณสมบัติของพอลิยูริเทนเจล
จากรูปท่ี 4 และ 5 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุพอลิยูรีเทนเจลท่ีเตรียมได พบวาเม่ือเพิ่ม

สัดสวน NCO index  ในชวงต้ังแต 45-60 (NCO index หมายถึงดัชนีไอโซไซยาเนทซ่ึงเปน
สัดสวนระหวางปริมาณ Isocyanate equivalents ตอ hydroxyl equivalents จะทําใหคา
compression indentation และมอดูลัส (Modulus) ท่ีระยะยืด 100, 200 และ 300%
มีคาเพิ่มขึ้นในขณะท่ีคาระยะยืดจนขาด (Elongation at break) จะลดลงหมอนรองศีรษะ
จากพอลิยูริเทนเจลสามารถเตรียมไดโดย เคลือบผิวเบาดวยดวยนํ้ายางพรีวัลคาไนซแลวนําไป
อบท่ีอุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง กอนเทสวนผสมพอลิยูริเทนลงไปตามปกติ และมี
สมบัติการคงรูป (Compression Set) ท่ีดีน่ันคือ นอยกวา 5% ในขณะท่ีวัสดุนําเขามีคาสมบัติ
การคงรูปประมาณศูนย

รูปที่ 3  ตัวอยางพอลิยูริเทนเจลภายหลังการวัลคาไนซ

รูปที่ 4  ปริมาณ NCO Index ตอคุณสมบัติการรับแรงกดของพอลิยูริเทนเจล
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ในการประดิษฐไดพยายามปรับความน่ิมของเจลใหเหมาะสมตอการใชงาน และหอหุม
ดวยยางพาราแปรรูปท่ีปรับโมเลกุลใหสามารถยืดหยุนไดตามแรงกด เพื่อกระจายแรงกดไป
ตามเจลท่ีอยู ภายใน รูปทรงของหมอนออกแบบเพื่ อรองรับศีรษะสําหรับใช ในการผ าตัด
ทานอนตะแคงและควํ่า เพื่อลดแรงกดท่ีกระทําตอบริเวณใบหนา หนาผาก แกม และลูกตา
จะตองมีชองสําหรับใหทอชวยหายใจพาดผานเพื่อดูแลผูปวยไดสะดวกย่ิงขึ้น เปนตนดังรูปท่ี 6

หลังจากประดิษฐหมอนแลวนําหมอนท่ีไดไปวัดความดันกดทับดวยเครื่องมือวัดความดัน
กดทับ Flexforce (รูปท่ี 7-8) โดยใชนํ้าหนัก 7.25 กก. (ซ่ึงใกลเคียงกับนํ้าหนักศีรษะผูปวย
ท่ีนอนทาตะแคง) กดลงไป (รูปท่ี9) โดยเทียบระหวางพื้นผิวปกติและหมอนเจล

โดยคาท่ีวัดไดนํามาคํานวณตามคาความสัมพันธระหวางคาสัญญาณกับ sensor-load
แสดงดังกราฟรูปท่ี 10

จากการวัดและคํานวณคาพบวา หากใชนํ้าหนัก 7.25 กก. กดทับบนพื้นผิวตาง ๆ พบวา
- บนพื้นผิวปกติวัดคาความดันกดทับไดเทากับ 2.9 กก./ตร.ซม.
- บนหมอนท่ีประดิษฐขึ้นวัดคาความดันกดทับไดเทากับ 1.5 กก./ตร.ซม.

รูปที่ 5  ปริมาณ NCO Index ตอคุณสมบัติการรับแรงดึงของพอลิยูริเทนเจล

รูปที่ 6  ภาพหมอนที่ประดิษฐไดจากการศึกษานี้
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พบวาหมอนเจลท่ีประดิษฐขึ้นสามารถลดความดันกดทับไดจริง จึงนําหมอนท่ีประดิษฐ
ไดมาใชกับผูปวยจริงดังรูปท่ี 11-12

รูปที่ 7  ตัววัดสัญญาณแรงกด

รูปที่ 8  ตัววัดสัญญาณตอกับคอมพิวเตอร

รูปที่ 9  น้ําหนักที่ใชในการวัดหมอน
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รูปที่ 10  แสดงความสัมพันธระหวางคาสัญญาณกับ sensor-load ของตัวรับสัญญาณแตละตัว

รูปที่ 11  แสดงภาพหมอนเมื่อวางบนเตียงผาตัด
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การนําหมอนเจลออกเผยแพรใหเปนทีรู่จัก
ทางราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทยมีการจัดประชุมวิชาการขึ้นเปนประจํา

ทุกป ซ่ึงงานวิจัยน้ีไดรับเกียรติใหจัดแสดงในงานประชุมวิชาการประจําปครั้งท่ี 69 วันท่ี 28-29
มีนาคม 2552  ณ โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช พัทยา

ในงานน้ีไดรับความสนใจจากวิสัญญีแพทยและโรงพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ เน่ืองจาก
หมอนเจลท่ีทางคณะผู ประดิษฐผลิตไดเอง สามารถใชงานได เทาเทียมกับของตางประเทศ
แต มีราคาถูกกวาตางประเทศมากกวา 50% และลดการนําเขาผลิตภัณฑทางการแพทย
ดวยเหตุผลน้ีทางโรงพยาบาลตางๆ กวา 20 โรงท่ัวประเทศไดส่ังผลิตหมอนเจลเพื่อนําไปใช
งานกับผูปวย

สถานภาพการใชผลงานในปจจุบัน
ปจจุบันหมอนเจลท่ีประดิษฐขึ้นไดใชงานในหองผาตัดใหญของ
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร
- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
- โรงพยาบาลเชียงใหม ซ่ึงทางโรงพยาบาลเชียงใหมไดมีการนําไปใชท่ีหอผูปวยตา

ดวย และจนถึงปจจุบันน้ีมีโรงพยาบาลสนใจส่ังซ้ือหมอนไปใชกับผูปวยท่ัวประเทศอีกมากกวา
100 โรงพยาบาล  ไดติดตอเขามาเพื่อขอซ้ือหมอนเจลไปใช  ซ่ึงทางคณะผูประดิษฐไดทยอย
จัดสงเพื่อใหมีการใชงานอยางแพรหลาย เน่ืองจากสามารถลดการนําเขาผลิตภัณฑทางการ
แพทยชนิดน้ีจากตางประเทศได    และจากผลตอบรับอันดีจากผูใชงานทางคณะผูประดิษฐ
จึงคิดจะประดิษฐอุปกรณรูปแบบอื่นๆ ท่ีใชสําหรับรองรับอวัยวะตางๆ ของรางกาย เพื่อลด
ความดันกดทับเพื่อใชในหองผาตัดตอไป และขยายผลตอเน่ืองเปนท่ีนอนและท่ีรองน่ังกรณี
ผูปวยเปนอัมพฤกษหรืออัมพาตตอไป

รูปที่ 12  การใชหมอนเพื่อจัดทาผูปวยในทานอนควํ่า และตะแคง
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ผลตอชมุชนทีเ่กดิข้ึนจากการประดษิฐหมอนรองศรีษะนี้
 ผลตอชุมชนระดับทองถิ่น

- จากผลงานการประดิษฐและผลตอบรับจากการใชงานท่ัวประเทศสามารถขยาย
ผลไปสูการผลิตทางภาคอุตสาหกรรมได

- กอใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นในชุมชน ท้ังการขยายงานทางภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมยางพารา

- ทําใหยกระดับยางพาราใหเปนผลิตภัณฑทางการแพทย
- เพิ่มมูลคาของยางพารา เน่ืองจากหากสามารถมาใชผลิตเปนผลิตภัณฑทางการ

แพทยจะทําใหราคาของยางพาราสูงขึ้น
- เกิดการต่ืนตัวในการผลิตนํ้ายางท่ีมีคุณภาพเน่ืองจากในการผลิตหมอนเจลตอง

เลือกใชนํ้ายางท่ีมีคุณภาพ จึงจะไดราคาดี ซ่ึงมีสวนยางบางแหงมาแสดงความจํานงท่ีจะผลิต
นํ้ายางท่ีมีคุณภาพสงใหทางคณะผูประดิษฐ

 ผลกระทบตอชุมชนระดับประเทศ
- ทําใหลดงบประมาณในการซ้ือวัสดุหมอนรองศีรษะเพื่อลดความดันกดทับจาก

ตางประเทศลงไดถึงกวา 50% หากคํานวณคราวๆ จํานวนโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมากกวา
100 โรง และแตละโรงพยาบาลมีหองผาตัดมากกวา 1 หอง หากคํานวณการซ้ือหมอนจาก
ตางประเทศเพียง 1,000 ใบ ตองใชงบประมาณถึง 10,000,000 บาท หากเปนหมอนท่ีประดิษฐ
ไดเองทางโครงการขายเพียงใบละ 3,000 บาท ดังน้ันจะใชงบประมาณเพียง 3,000,000 บาท
สามารถประหยัดงบประมาณไดถึง 7,000,000 บาท และหากสามารถขยายรูปแบบการผลิต
ท่ีตอบสนองความตองการมากขึ้น จะย่ิงสามารถลดการใชงบประมาณในการวัสดุเหลาน้ีจาก
ตางประเทศได

- เน่ืองจากอุปกรณชนิดน้ีสามารถลดความดันกดทับไดทําใหลดอุบัติการณการ
เกิดแผลกดทับ ซ่ึงการเกิดแผลกดทับทําใหส้ินเปลืองงบประมาณในการรักษาดังไดกลาวไป
ขางตน  ผูปวยตองนอนโรงพยาบาลนานขึ้น  ตองใชบุคลากรและทรัพยากรทางการแพทย
ในการดูแลรักษามากขึ้น

แผลกดทับท่ีเกิดขึ้นหากมีภาวะแทรกซอนอาจกอใหเกิดความพิการแกผูปวยตาม
มาได เชน อาจทําใหเกิดแผลเปนบริเวณใบหนา ทําใหเกิดการฟองรองตามมา ดังน้ันการปองกัน
ยอมมีประโยชนมากกวา
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สรปุ
จากผลงานการประดิษฐสามารถขยายผลสูภาคอุตสาหกรรม และกอใหเกิดประโยชน

ตอชุมชนในท้ังระดับทองถิ่นและระดับประเทศ  อีกท้ังยังสามารถปรับปรุงและขยายรูปแบบ
การผลิตอยางตอเน่ืองตอไปได ตราบเทาท่ียังมีการเกิดแผลกดทับเม่ือผูปวยตองนอนน่ิงเปน
เวลานาน และดวยราคาท่ีไมสูงมากจนเกินไปเม่ือเทียบกับอุปกรณปองกันแผลกดทับชนิดอื่น
เชน เตียงท่ีตองใชมอเตอรในการขยับเปล่ียนตําแหนง ทําใหมีประชาชนท่ัวไปท่ีมีญาติเปน
อัมพฤกษ อัมพาต และอาสาสมัครประจําตําบลท่ีตองดูแลผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต สามารถ
มีกําลังในการซ้ือหาได ซ่ึงเปนการขยายผลการใชงานอีกขั้นหน่ึง

กติตกิรรมประกาศ
ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีเอื้อเฟอเครื่องมือ Flexforce สําหรับใชวัด
คาความดันกดทับในการวิจัยน้ี
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เทา เปนอวัยวะสําคัญของรางกายท่ีใชในการยืน เดิน ว่ิง เปนประจําทุกวัน ทําใหมี
โอกาสเกิดการอักเสบและเจ็บสนเทาได  จากรายงานทางการแพทยพบวามีผูปวยเจ็บสนเทา
(Plantar heel pain) ถึง 10% ของประชากร อันเปนผลมาจากการเดิน ว่ิง และกระโดด
ท่ีทําใหเทาตองรับนํ้าหนักจากแรงกระแทกมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสนเทา เชน ในขณะเดิน
ท่ีอาจเพิ่มแรงกระแทกมากขึ้นถึง 3 เทาของนํ้าหนักตัว และอาจสูงเปน 4 เทาในขณะว่ิง อันเปน
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหนักกีฬา ผูท่ีเดิน ว่ิง หรือออกกําลังกายบอยๆ มักมีอาการปวดเทาอยูเสมอ
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ในทางการแพทยพบวาการใชอุปกรณรองสนเทาสามารถชวยลดอาการปวดไดถึงกวา 90%
โครงการวิจัยน้ีจึงมุงเนนการพัฒนาวัสดุจากยางธรรมชาติผนวกกับการออกแบบอุปกรณหนุน
สนเทาเพื่อลดความดันท่ีกอตัวในสนเทาในขณะท่ีใชงาน โดยอุปกรณหนุนชนิดใหมน้ีจะสามารถ
ทดแทนอุปกรณเสริมสนเทาจากซิลิโคนท่ีมีราคาสูงถึงคูละ 600-1,200 บาท และสวนใหญตอง
นําเขาจากตางประเทศได

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จากคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ
แพทยศาสตรไดรวมกันทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณรองสนเทาเพื่อ
ลดความดันกอตัวในสนเทาสําหรับรักษาผูปวย และไดรับการสงเสริมและผลักดันเปนอยางดี
จากหนวยงานในมหาวิทยาลัย ท้ังทางศูนยบมเพาะวิสาหกิจและอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต
โดยผูมีสวนรวมในการวิจัยดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑยางรองสนเทาใหออกสูตลาด ท่ีผานมา
ผลิตภัณฑยางรองสนเทาจากผลงานของนักวิจัยถูกนําไปทดลองใชสําหรับผูปวยโรคปวดสนเทา
ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และใหผลการรักษาอาการปวดสนเทาอยู
ในระดับท่ีนาพอใจ ทําใหผูท่ีเกี่ยวของทางการแพทยมีความสนใจในการนําไปใชปองกันโรคปวด
สนเทาสําหรับบุคคลท่ัวไปท้ังคนทํางานและนักกีฬาตางๆ ท่ีตองเดิน ยืนเปนเวลานานๆ หรือ
ตองรับแรงกระแทกสูง ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงมีการผลิตผลิตภัณฑยางรองสนเทาออก
จําหนาย พรอมกับประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ และมีการตอบรับท่ีดี สําหรับกลุมเปาหมายคือ
บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ท้ังเพศหญิงและเพศชาย ท่ีประสบปญหาเกี่ยวกับการปวดสนเทาได
โดยเฉพาะนักกีฬาหรือผู ท่ีออกกําลังกายบอยมักจะพบกับปญหาน้ี ซ่ึงยางรองสนเทาท่ีคณะ
ผู วิจัยไดประดิษฐขึ้นน้ีจะชวยบรรเทาและปองกันอาการปวดเทา รวมท้ังท่ีอาจมีผลตอขอเทา
หัวเขา สะโพก และหลังได อันเน่ืองมาจากการน่ัง การยืน การเดิน การว่ิง การเลนกีฬา หรือ
ออกกําลังกายท่ีผิดลักษณะ

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี เพื่ อวิ จัยและผลิตอุปกรณหนุนเทาทําจากยางธรรมชาติ
สําหรับลดความดันในสนเทาอันจะเปนการชวยใหผูปวยและผู มีอาการปวดสนเทาสามารถมี
ชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถใชอุปกรณบําบัดและรักษาท่ีมีราคาถูกได สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาผลิต
ไดในประเทศและศักยภาพในการแขงขันได

วิธีดําเนนิการ
การวิจัยท่ีผานมาไดเลือกใชยางธรรมชาติ (ยางพารา) ซ่ึงเปนวัตถุดิบในประเทศ สามารถ

จัดหาไดงายและราคาถูกกวายางสังเคราะหจําพวกซิลิโคน (ใชงานกันมากในการผลิตอุปกรณ
รองสนเทาและฝาเทา) ผนวกกับการใชความรูดานเทคโนโลยียางเพื่อปรับสมบัติของยางให
ใกลเคียงกับเน้ือเย่ือสนเทาท่ีปกติของมนุษยโดยทําการเปรียบเทียบกับสมบัติเน้ือเย่ือสนเทา
จากรายงานการวิจัยท่ีมีผู นําเสนอกอนหนาน้ี  การปรับสมบัติดังกลาวทําใหไมรู สึกถึงความ
ผิดปกติในขณะสวมใส  คณะนักวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑอุปกรณรองสนเทาจากยางพารา
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โดยต้ังช่ือผลิตภัณฑดังกลาววา PSU-Heel Soother โดยไดทําการออกแบบใหถูกตองตาม
หลักทางการแพทย ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะตัวเปนแบบ “Double-
layer waffle technology” การกระจายแรงแบบสองช้ันซ่ึงชวยลดแรงกดเฉพาะท่ี บริเวณ
ของจุดเสนเอ็นอักเสบทําใหลดอาการเจ็บจากโรคพังผืดสนเทาอักเสบหรือโรครองชํ้า (Plantar
fasciitis) ซ่ึงรูปแบบดังกลาวออกแบบโดยทีมแพทยและวิศวกรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผลจากการศึกษาพบวารูปแบบพิเศษน้ีชวยลดแรงกดทับบริเวณสนเทาไดเปนอยางดี นอกจากน้ี
ในทีมวิจัยยังไดรวมกันพัฒนารูปแบบและองคประกอบพิเศษของแผนยางรองสนเทา PSU-Heel
Soother ซ่ึงเปนนวัตกรรมการออกแบบเพิ่มเติม เชน

 ขอบปกปองทางดานหลัง (Posterior rim) เปนขอบปกปองทางดานหลังชวยเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการโอบอุมรอบสนเทา สอดรับกับสวนของสนเทา ปองกันการเล่ือนท่ี
ของอุปกรณ และงายในการหยิบใสและปรับเปล่ียนการใชงาน

 ขอบเปดดานขาง (Side rim) ดานขางเปดอิสระเพื่ อเพิ่ มความคลองตัวในการ
เคล่ือนไหว ลักษณะเปนพื้นราบเพื่อใหเกิดการสัมผัสท่ีสมดุลไมเอียงซาย-ขวาเม่ือใชงาน

นอกจากอุปกรณรองชวยลดความดันในเทาทําจากยางธรรมชาติมีความเปนเอกลักษณ
ในการออกแบบแลว   ผลิตภัณฑยังผานการทดสอบในหองปฏิบั ติการแลววาสามารถลด
ความดันกดทับไดถึง 3-4 เทา และกระจายความดันกดทับไดดีเม่ือเทียบกับไมมีแผนรอง
หรือสามารถลดความดันกดทับไดเพียง 2-3 เทา เม่ือเทียบกับแผนรองท่ีไมมีรูปแบบของ waffle
pattern นอกจากน้ีอุปกรณดังกลาวยังมีความยืดหยุนดี ทนทาน สวมใสสบาย และทําจาก
วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถใหผลปองกันและรักษาอาการปวดสนเทาเรื้อรังได

รูปที่ 1  รูปลักษณการออกแบบ PSU Heel Soother
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กระบวนการผลิตและทดสอบ
เริ่มดวยการออกสูตรยางซ่ึงเปนการเลือกชนิดของสารเคมีท่ีใชสําหรับการผสมกับยาง

ธรรมชาติ รวมไปถึงการกําหนดปริมาณของสารเคมีตางๆ ท่ีใช การทํายางคอมพาวนดเปนการ
นํายางธรรมชาติและสารเคมีท่ีไดจากการออกสูตรยางมาบดผสมกันดวยเครื่ องบดผสมยาง
แลวนําไปขึ้นรูปและวัลคาไนซในแมพิมพ เปนการทําใหยางคงรูปดวยเครื่องอัดเบายางภายใต
ความดันและความรอนในเวลาท่ีกําหนด ดังแสดงในรูปท่ี 2

รูปที่ 2  การขึ้นรูปและวัลคาไนซเพื่อทําผลิตภัณฑยาง

ผลการวิจัย ทดสอบในหองปฏบัิตกิาร
หลังการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของยางธรรมชาติโดยปรับสูตรยางใหเกิดการ

รับและกระจายแรงใกลเคียงเน้ือเย่ือวัสดุสนเทา และมีการดูดซับพลังงานท่ีสูง (ดูดซับพลังงาน
ไดถึง 40-60%) มีความยืดหยุนและเปล่ียนรูปไดดี (ความเครียดสูง) อีกท้ังยังน่ิมและใหสมบัติ
ท่ีใกลเคียงกับเน้ือเย่ือสนเทา จากน้ันไดนําสูตรยางดังกลาวไปขึ้นรูป ผลิตภัณฑท่ีผลิตขึ้นจะถูก
ผานการทดสอบในหองปฏิบัติดังแสดงในรูปท่ี 3 เพื่อทดสอบความสามารถในการลดและการ
กระจายความดันกดทับไดดีกวาเม่ือเทียบกับไมมีแผนรองและเทียบกับแผนรองท่ีไมมีรูปแบบ
วัฟเฟล (waffle pattern) นอกจากน้ียังพบวาอุปกรณดังกลาวยังมีความยืดหยุนดี ทนทาน
สวมใสสบาย  และทําจากวัสดุธรรมชาติท่ีสามารถใหผลปองกันและรักษาอาการปวดสนเทา
เรื้อรังได

การศกึษาการใชงานอุปกรณรองสนเทาในผูปวยสนเทาอักเสบ
ผลศึกษาการรักษาในผูปวยสนเทาอักเสบโดยเปรียบเทียบการใชกับไมใชอุปกรณรอง

สนเทา PSU Heel Soother ซ่ึงผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคสนเทาอักเสบแบงออกเปนสองกลุม
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คือ กลุม A รักษาดวยการใสอุปกรณรองสนเทา PSU Heel Soother รวมกับการยืดเอ็นฝาเทา
และการทานยาลดอาการปวดสนเทา และกลุม B รักษาดวยการยืดเอ็นฝาเทาและการทานยา
ลดอาการปวดสนเทา โดยไดวัดระดับอาการปวดฝาเทากาวแรกของวัน และตอบแบบสอบถาม
โดยติดตามผลการรักษาท่ี 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ผลการศึกษาปรากฏวากลุม A และ
กลุม B สามารถรักษาและลดอาการเจ็บปวดไดดีถึง 68 % และพบวากลุม A ซ่ึงใสอุปกรณ
รองสนเทา PSU Heel Soother มีแนวโนมลดการทานยาท้ังสองชนิดไดมากกวากลุม B และ
มีระดับสุขภาพเทาท่ี ดีกวา โดยเฉพาะสุขภาพเทาดานการทํางานของเทาของกลุม A ท่ีใส
อุปกรณรองสนเทา PSU Heel soother ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยดังกลาว
สรุปไดวา อุปกรณรองสนเทา PSU Heel Soother สามารถชวยลดอาการปวดในการรักษา
โรคสนเทาอักเสบไดดี และชวยลดการทานยาไดมาก สงผลใหการใชงานของเทาดีขึ้น

การนําไปใชประโยชน
ปจจุบันคนสวนใหญหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้ น โดยการออกกําลังกายท้ั งการว่ิง

การเดิน หรือการเตนแอโรบิค ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีนิยมกันมาก   การออกกําลังกายเหลาน้ี
หากผู ออกกําลังกายปฏิบัติไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายได
โดยเฉพาะการปวดสนเทาเน่ืองมาจากเอ็นฝาเทาอักเสบ ซ่ึงสาเหตุของปญหามาจากการสวม
ใส รองเท าท่ี ไม เหมาะสม และบางคนท่ี มี นํ้าหนักตัวท่ี มากเกินไปก็อาจจะเกิดอาการน้ี ได
ยางรองสนเทาน้ีจะชวยบรรเทาและปองกันอาการปวดสนเทา อันเน่ืองมาจากการเดิน การว่ิง
การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายท่ีผิดสุขลักษณะ อีกท้ังชวยจัดวางตําแหนงของเทาใหอยู ใน
ตําแหนงท่ีถูกตองในขณะเคล่ือนไหว จึงชวยผอนคลายความตึงเครียดและความลา ในขณะเดิน
ว่ิง หรือเคล่ือนไหวอยางไดผล

รูปที่ 3  แสดงวิธีและผลทดสอบในหองปฏิบัติการ
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