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บทนํา
ยางพารา หรือ Para Rubber มาจากคําภาษาอังกฤษ 2 คํา คําวา Para เปนชื่ อ
เมื องท าศูนย กลางค ายางในทวี ปอเมริ กาใต อยู ริ มฝ งแมน้ําอเมซอน ประเทศบราซิ ล ในสมั ย
กอนที่ศูนยกลางการคายางจะยายมาอยูที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต และคําวา Rubber แปลวา
ตัวถู ซึ่งนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษผู คนพบกาซออกซิ เจน ชื่ อ Joseph Priestley ได คนพบ
สมบัติของยางที่สามารถนํามาลบรอยดินสอได โดยคนพบคุณสมบัติดังกลาวเมื่อป พ.ศ. 2313
ยางพาราเป นพื ชพื้ นเมื อ งดั้ งเดิ ม ของภู มิ ภาคในทวี ป อเมริ ก าใต แ ละอเมริ ก ากลาง
ชาวพื้ นเมืองเรียกพืชชนิ ดนี้ วา คาอุ ทชุค (caoutchoue) แปลวา “ตนไมร องไห ” เนื่ องจาก
เป นพื ชที่ ถ าใชมีดกรี ดที่ ลําต นแล วจะมี น้ําสีขาวออกมาจากต นได ชาวยุ โรปรู จักยางพาราเมื่ อ
กวา 500 ปที่ผานมา โดย Christopher Columbus นักเดินเรือชาวอิตาลีผูคนพบทวีปอเมริกา
ภายใตการสนับสนุนของราชอาณาจักรสเปน เมื่อเขาไดเดินทางไปยังทวีปอเมริกาครั้งที่ 2 ในป
พ.ศ. 2036 เขาไดเห็นชาวพื้ นเมือง Maya ใชน้ํายางจากต นไมชนิดหนึ่ งมาทํารองเทา ทําผา
กันฝน ทําเปนลูกบอลที่สามารถกระเดงขึ้นลงเพื่อสักการะเทพเจาของมายาได เมื่อเขาเดินทาง
กลับยุ โรป เขาได นําผลิ ตภั ณฑที่ ทําจากตนไมดังกลาวกลับไปเผยแพรในยุโรป ทําใหชาวยุโรป
เริ่มรูจักกับตนไมรองไห
นักวิทยาศาสตรในยุ โรปสมัยนั้ นเห็นว าน้ํายางที่ ไดจากตนไม รองไหมีคุณสมบัติที่สามารถ
นํามาใชประโยชน กั บวิ ถี ชีวิตของมนุ ษย ได เช น มี ความยืดหยุ น กั นน้ํา เป นฉนวนกันกระแส
ไฟฟา สามารถพองลม ทําใหนักวิทยาศาสตรทําการวิจัยคนควาเพื่อตองการนําน้ํายางดังกลาว
มาใชประโยชน โดยใชกระบวนการทดลองทางเคมีและฟสิกส จนในป พ.ศ. 2382 หรือหลังจาก
ชาวยุโรปรู จักยางมากวา 300 ป Charles Goodyear นักวิ ทยาศาสตรชาวอเมริกันสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพยางใหสามารถนํามาใชประโยชนได ทําใหเปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมยาง
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ในยุ คเริ่ มต นของอุ ตสาหกรรมยางทําให โลกต องการน้ํายางเพิ่ มมากขึ้ น กลุ มประเทศ
ที่ ป ลู กยางจึ งได ทําการค นคว าพั นธุ ยางพื้ นเมื องที่ สามารถให น้ํายางมากขึ้ น จนได พบกั บยาง
สายพั นธุ ที่ เจริ ญเติ บโตดี ให ปริ มาณน้ํ ายางมาก โดยกําหนดชื่ อทางพั นธุ ศาสตร ของยางพารา
พันธุใหมนี้วา Hevea brasiliensis ทําใหยางสายพันธนี้ๆ ไดรับความนิยมปลูกอยางแพรหลาย
แมวากลุ มในประเทศอเมริ กาใต และอเมริ กากลางมีการปลูกยางเพิ่ มมากขึ้ น แต ก็ ยังไม พอกั บ
ความตองการของอุตสาหกรรมยางในยุโรปและอเมริกา ทําใหประเทศในทวีปยุโรปที่ มีแผนดิน
อาณานิ คมในทวี ปเอเชี ยที่ มีภู มิอากาศแบบร อนชื้ นสามารถปลู ก ยางพาราได ก็ มีแนวคิ ดที่ จะ
นําพั นธุ ยางจากลุ มน้ําอเมซอนไปทดลองปลู กในอาณานิ คมของตนเอง โดยประเทศอั งกฤษได
นําไปทดลองปลู กครั้ งแรกในประเทศอินเดี ยเมื่ อป พ.ศ. 2398 ปรากฏว าไมประสบผลสําเร็ จ
ในป พ.ศ. 2425 จึงไดนําไปทดลองปลูกในประเทศมาเลเซีย และประเทศฮอลันดานําไปทดลอง
ปลูกในประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏวาตนยางพาราที่ ปลูกใน 2 ประเทศดังกลาว มีการเจริญ
เติ บโตให ผลผลิ ตเป นที่ พอใจ ทําให ยางพาราได รั บความนิ ยม ทําการปลู กกั นอย างแพร หลาย
ในประเทศมาเลเซียซึ่ งเปนเมืองอาณานิคมของอังกฤษ และประเทศอินโดนีเซียอาณานิคมของ
ประเทศฮอลันดา
สําหรับในประเทศไทย ผู สนใจนําตนยางพารามาปลูกในประเทศไทยคนแรกคื อ พระยา
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภั กดี หรือ คอซิ มบี้ ณ ระนอง เจาเมื องตรั ง ในขณะที่ ทานเดินทางไป
ดู งานที่ รั ฐเปรัค ประเทศมาเลเซี ย ทานเห็ นวาน้ํายางพาราเปนที่ ตองการของตลาดโลกมาก
ถ าราษฎรนําไปปลู กก็ จะทําให ราษฎรมี ร ายได จากยางพารามาก ท านจึ ง ต องการนําพั นธุ ยาง
มาปลู กในประเทศไทย แต เจาของสวนซึ่ งเป นชาวอั งกฤษไมยินยอมให ทานนําพั นธุ ยางออกไป
นอกพื้นที่ ดังนั้นในป พ.ศ. 2444 ทานจึงใหพระสถลสถานพิทักษซึ่งเปนหลานของทาน เดินทาง
ไปประเทศอิ นโดนี เซี ย และสามารถนํากล ายางออกมาจากประเทศอิ นโดนี เซี ยกลับมาทดลอง
ปลูกในประเทศไทยไดสําเร็จ โดยทําการปลูกที่หนาบานพักพระสถลฯ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เปนที่ แรก หลังจากนั้ นท านพระยารัษฏานุประดิษฐฯ ก็ไดสงเสริมใหราษฎรปลู กยางพาราเพิ่ ม
มากขึ้ นเกื อบทุ กจั งหวั ดในภาคใต และไดขยายพื้ นที่ ปลูกไปยั งภาคตะวันออกที่ จังหวั ดจั นทบุ รี
ในป พ.ศ.2451 และในป 2476 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ไดจัดตั้งสถานีทดลองยางพาราขึ้นที่
ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จั งหวั ดสงขลา และได เปลี่ ยนชื่ อจากสถานี ทดลองยางพารา
เป นศู นย วิ จัยยางพาราในป พ.ศ. 2508 ทําหน าที่ ศึก ษาทดลองพั ฒนายางพาราที่ เ หมาะสม
สําหรับการปลูกในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย และในป พ.ศ. 2521 ก็ไดทดลองนํากลายาง
ไปปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอมาไดขยายไปยังภาคเหนือ ทําใหยางพาราสามารถ
ปลูกไดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
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ป จจุ บั นนั บได ว า ประเทศไทยเป นประเทสที่ ผลิ ตยางพาราเป นสิ นค าออกได มากที่ สุ ด
ในโลก มีผลผลิตยางพาราออกสู ตลาดโลกไดเกือบ 4 ลานตัน/ป ซึ่ งผลิตไดจากสวนยางพารา
ทั่ วทุกภูมิภาคมากกวา 15 ลานไร โดยพบว า 75% ของผลผลิตทั้ งหมดมาจากสวนยางพารา
ในภาคใต (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร เป นมหาวิ ทยาลั ยหลั ก ในภาคใต จึ งเป นที่ คาดหวั ง ของ
ชาวสวนยางพาราให มหาวิ ทยาลั ยทําหน าที่ วิจั ยและพั ฒนา เพื่ อเพิ่ มมู ลค ายางพาราของไทย
และมหาวิ ทยาลั ยก็ มี นัก วิ จัยหลากหลายสาขาที่ จะสามารถศึ กษาวิ จั ยทุ กกระบวนการพั ฒนา
ยางพาราไทย ทั้ งกระบวนการต นน้ํา, กลางน้ํา และปลายน้ํา เริ่ มจากการศึ กษาวิ จัยในห อง
ทดลองเพื่ อหาพันธุ ยางที่ มีประสิ ทธิ ภาพสูง การดูแลสวนยาง ระบบการกรีดยาง การทํา
น้ํายางสด การทํายางแผน นวัตกรรมเพื่อนํามาเปนผลิตภัณฑตางๆ จากยางพารา การจัดการ
สิ่ ง แวดล อมจากอุ ตสาหกรรมยาง เศรษฐศาสตร ยางพารา ตลอดจนสุ ขภาพของชาวสวน
ยางพารา
หนั งสื อชุ ดความรู ม.อ. : ยางพารา นี้ เป นการรวบรวมองค ความรู ดานยางพารา
ที่ นั กวิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ยได ทําการศึ ก ษาวิ จั ยมาอย างต อ เนื่ อ งยาวนานและศึ กษาในทุ ก มิ ติ
และทุ กกระบวนการทั้ งจากต นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํ า มหาวิ ทยาลั ยเห็ นว าผลการศึ กษา
วิจัยดังกลาว มีประโยชนตอการพัฒนายางพาราของไทย จึงไดรวบรวมนํามาจัดพิมพเผยแพร
เนื้ อหาที่ นํามารวบรวมในหนั งสือชุ ดความนี้ เปนเนื้ อหาโดยย อ ผู สนใจที่ ตองการทราบขอมู ล
เพิ่มเติม ขอใหติดตอผูเขียนโดยตรง ซึ่งไดระบุ E-mail และที่อยูในหนาแรกของแตละเรื่องแลว
หนังสือชุดความรู ม.อ. : ยางพารา นี้แบงออกเปน 2 เลม ดังนี้
เลม 1. เป นองค ความรู ยางพาราในกระบวนการต นน้ํา และกลางน้ํ า ใช ชื่ อเล มว า
“สวนยาง ไมยาง น้ํายางและยางแผน”
เลม 2. เปนองคความรูในกระบวนการปลายน้ํา ใชชื่อเลมวา “จากน้ํายางสูผลิตภัณฑ
ยาง”
นิรันดร สุมาลี
บรรณาธิการ
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ในอดี ต การคัดเลื อกและปรั บปรุงพั นธุ ยางพาราจะให ความสําคั ญกับเรื่ องของพั นธุ ดี
ที่จะนํามาติดตาบนตนตอ ไมวาจะเปนการคัดเลือกพันธุที่ใหผลผลิตน้ํายางหรือเนื้อไมสูง รวมไป
ถึงลักษณะอื่นๆ ที่เปนเปาหมายของนักปรับปรุงพันธุ เชน ตานทานตอการเขาทําลายของโรค
สําคัญของยางพารา การปรั บตัวต อสภาพแวดลอมที่ แตกต างกั น เป นตน แต ในระยะหลั งที่
ประเทศไทยมี นโยบายขยายพื้ นที่ ปลู กยางพารา จากเดิ มที่ ปลู กกั นมากทางภาคใต และสาม
จั ง หวั ดในภาคตะวั นออกไปยั งภู มิ ภาคอื่ นๆ ของประเทศ เช น ภาคเหนื อและภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือ รวมทั้งการปลูกทดแทนสวนยางเกาและขยายพื้นที่ในภาคใตเอง เนื่องจากแรงจูงใจ
ในเรื่ องของราคายางที่ ค อนข างสู ง ทําให ความต องการวั สดุ ปลู กยางพารา ซึ่ งได แก ต นตอ
ตายาง หรือยางชําถุ งสู งขึ้ นอยางมาก ในทางกลั บกั นตนยางพันธุ พื้ นเมื องหรือพันธุ ดั้งเดิมที่
เคยใช เปนตนตอคอยๆ หายไปเพราะถูกโคนเกือบหมด เหลืออยู บางเฉพาะในบางพื้ นที่ เท านั้ น
ประโยชนที่ชัดเจนของการใช ยางพื้ นเมื องเปนตนตอ เนื่ องจากพันธุ เหล านั้ นเปนพันธุ ผสมเปด
มีฐานพันธุกรรมกวาง ระบบรากมีความแข็งแรง ทนทานต อโรครากได ดี ในป จจุบั นคาดกันวา
ยางที่ปลูกในประเทศไทยขณะนี้ ประมาณ 75% เปนพันธุ RRIM 600 ที่เหลือเปนพันธุดีชนิดอื่น
เชน RRIT 251 BPM 24 และ GT1 เปนตน ดังนั้นตนตอสวนใหญในปจจุบันจึงไดมาจาก
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เมล็ดของตนยางพันธุดีคือ RRIM 600 ตนกลาเหลานี้ จะไม มีปญหาเรื่ องการเขากันไมไดกับ
ตาของต นพั นธุ ดี เพราะมาจากพั นธุ เดี ยวกั น แต ป ญ หาสําคั ญคื อ ส วนใหญ ร ะบบรากของยาง
พั นธุ ดี จะมี ความแข็ ง แรงน อ ยกว าพั นธุ พื้ นเมื อ งมาก มั ก มี ป ญ หาเมื่ อปลู ก ในสภาพดิ นที่ มี
ธาตุ อาหารต่ํา และในอนาคตสิ่ งที่ ควรระมั ดระวั ง เป นอย างยิ่ งคื อ หากเกิ ดมี การระบาดของ
โรคราก ต นตอพั นธุ ดี ทั้ ง หมดอาจถู กทําลายได เนื่ อ งจากมี พั นธุ ก รรมที่ ใกล เ คี ยงกั น เพราะ
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเขาทําลายของโรคราก เชน โรครากขาว (white root rot disease)
พบวาไมมียางพันธุ ดีหรือพันธุแนะนําใดที่ ตานทานตอการเขาทําลายของเชื้ อสาเหตุ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ งพันธุ RRIM 600 มีความออนแอมาก (อุไร และคณะ, 2538) ซึ่งจะเกิดผลเสียหาย
รายแรงสําหรั บการปลูกยางในประเทศ ในหลายปที่ผานมา สวนยางเริ่ มได รับความเสียหาย
จากโรครากขาวมากขึ้ น จากการศึ กษาของ อยุ ทธ และเสมอใจ (2554) ที่ ป ระเมิ นความ
เสี ยหายทางเศรษฐกิ จของชาวสวนยางในภาคใต เนื่ องจากการเข าทําลายของโรครากขาว
พบการระบาดของโรคในสวนยางทุ ก จั งหวั ด จากเหตุ ผลดั งกล าวข างต นทําให เราต อ งหั นมา
ใหความสําคั ญกับยางพาราพั นธุ พื้ นเมืองหรือพันธุใดๆ ที่ มีความเหมาะสมสําหรั บเปนตนตอที่ดี
เพื่อใหการปลูกสรางสวนยางเปนไปอยางยั่งยืน

วัสดุปลูกยางพารา
โดยทั่วไปในการปลูกสรางสวนยางพารา มีการใชวัสดุปลูก 3 ประเภทดังตอไปนี้
1) ตนตอตายาง (budded stump) ไดจากการนําเมล็ดยางมาเพาะ จนตนกลาอายุ
ประมาณ 6-8 เดือนจึงติดตาดวยยางพันธุดี เมื่อตาติดเรียบรอยแลวแตยังไมแตกเปนกิ่งออกมา
ทําการถอนตนกลาจากดิ นเพื่ อนําไปปลูกลงแปลง ตนตอยางเปนวิธีที่ไดรับความนิ ยมมากที่ สุด
เพราะงายตอการปฏิบัติ
2) ยางชําถุง ไดจากการนําตนตอตาจากขอ 1 มาปลูกในถุงที่บรรจุดินขนาดประมาณ
4.5x14 นิ้ว หรือ 5x15 นิ้ว ปลูกในถุงประมาณ 2-3 เดือน จนตาพันธุดีที่ติดไวแตกใบออน 1-2
ฉัตร จึงยายปลูก หรืออาจใชวิธีการเพาะเมล็ดในถุงจนไดขนาดติดตา จึงทําการติดตาในถุงก็ได
ต นยางชําถุ ง เป นวั สดุ ป ลู กที่ ต อ งลงทุ นสู งกว าวั สดุ ป ลู กชนิ ดอื่ นแต ประสบความสําเร็ จสู งสุ ด
เพราะตนยางจะเจริญเติบโตสม่ําเสมอ
3) ต นติ ดตาในแปลง วิ ธีการนี้ ทําการเพาะเมล็ ดในแปลงปลูกโดยตรง หลั งจากที่ ตน
เจริญเติบโตไดขนาด จึงทําการติดตาในแปลง
วัสดุปลูกแตละชนิดจะตองมี มาตรฐานที่ กรมวิชาการเกษตรกําหนด ซึ่งเกษตรกรจะตอง
ตั ดสิ นใจเลื อกวั สดุ ปลู กจากข อดี ข อเสี ยของแต ละชนิ ด รวมไปถึ งสภาพพื้ นที่ ปลู ก และต นทุ น
อย างไรก็ ตามไม ว าจะเป นวั สดุ ป ลู กประเภทใด ความสําคั ญมี อยู สองส วนคื อส วนต นตอ และ
ส วนพั นธุ ดี พั นธุ ยางที่ จะนํามาเป นต นตอจะต องมี คุ ณสมบั ติที่ เหมาะสม ซึ่ งคุ ณสมบั ติข อง
ตนตอโดยทั่วไป ควรมีลักษณะสําคัญคือมีระบบรากแข็งแรง สามารถเจริญไดแมในสภาพดินที่มี
ธาตุอาหารนอย มีความทนทานตอโรคราก เปนตน
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โรครากขาว
โรครากขาวเกิ ดจากเชื้ อรา Riginoporus microporus เชื้ อราโรครากขาวสามารถ
เขาทําลายรากยางพาราไดทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแตอายุ 1 ปขึ้นไป ในระยะเริ่มแรกจะ
ไมเห็ นลักษณะผิดปกติของตนยางพาราส วนที่ อยู เหนือพื้ นดิ น เมื่ อสวนรากถูกทําลายเสี ยหาย
จนไม สามารถดู ดน้ํ า และธาตุ อาหารได จึ ง แสดงอาการอาการที่ ปรากฏคื อใบมี ข นาดเล็ กลง
สี เหลื อง ทรงพุ มมี ขนาดเล็ก ต อมายื นต นตาย เมื่ อขุ ดดูรากจะปรากฏเส นใยสี ขาวเจริ ญแนบ
กั บราก (รู ปที่ 1A) จึ งมี ชื่ อเรี ยกโรครากขาวตามสี ของเชื้ อสาเหตุ เมื่ อพื ชแสดงอาการโรค
ระยะหนึ่งกอนหรือหลังพืชตาย จะพบดอกเห็ดสีสมที่โคนตน (รูปที่ 1B) มีลักษณะเปนครึ่งวงกลม
ไมมีกาน เจริญซอนกันเปนชั้นๆ ระยะนี้ใบยางจะรวงและตายในที่สุด (Kaewchai et al., 2010)

รูปที่ 1 การเขาทําลายของเชื้ อราโรครากขาว จะเห็นเสนใยสีขาวขึ้นปกคลุมบริเวณราก
(A) และลักษณะดอกเห็ดบริเวณโคนตนยางที่ถูกเชื้อเขาทําลาย (B)

วัตถุประสงคของงานวิจยั
เพื่ อคัดเลือกพันธุ ยางพาราที่มีระบบรากแข็งแรง ทนทานตอการเขาทําลายของโรคราก
โดยเฉพาะโรครากขาว สําหรับใชเปนตนตอในการปลูกสรางสวนยางอยางยั่ งยืน

การคัดเลือกพันธุย างพาราสําหรับใชเปนตนตอและทนทานตอโรครากขาว
ทําการรวบรวมเมล็ดยางพันธุพื้นเมืองจากแหลงตางๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัด
ตรังนําเมล็ดมาเพาะ ในเบื้องตนทําการจําแนกพันธุ โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ หลังจากนั้น
เมื่อตนกลาอายุไดประมาณ 6 เดือนจึงยายลงปลูกในไรโซตรอน ที่มีระบบการใหน้ําแบบน้ําหยด
(รู ปที่ 2) เพื่ อศึ กษาการพั ฒนาและการเจริ ญเติ บโตของระบบรากยางแต ละกลุ ม วางแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณจํานวน 12 สายพันธุๆ ละ 4 ซ้ําๆ ละ 1 ตน
จากผลการศึ กษาการเจริ ญของระบบรากต นกลายางพาราจํานวน 12 สายพั นธุ (รวม
GT1 และ RRIM 600) พบการแผ กระจายของรากในทุ กสายพันธุ มากที่ สุ ดที่ ระดับความลึ ก
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รูปที่ 2 การเตรียมไรโซตรอนและการปลู กตนกลายางพาราในไรโซตรอน
เพื่อศึกษาการเจริญของระบบราก

ของดิน 45-60 ซม. ยกเวนพันธุ RRIM 600 ที่ความหนาแนนของรากพบมากที่ระดับความลึก
ของดินชวง 10-20 ซม. และ GT1 ที่ ระดับความลึก 60-90 ซม. เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ ย
ความหนาแน นของรากพบว าใกล เคียงกัน ยกเวนต นกล าจากสายพั นธุ ที่ 4 และ 10 ซึ่ งเป น
สายพันธุจากจังหวัตตรังที่มีความหนาแนนของรากสูงกวาตนกลากลุมอื่นๆ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 คาเฉลี่ ยความยาวรากของต นกลายางพาราจากสายพันธุ ต างๆ
ในระยะเวลา 5 เดือนหลังยายปลูก

หลังจากที่ ยายต นกลายางลงปลูกในไรโซตรอนประมาณ 5 เดือน จึ งทําการปลู กเชื้ อ
Rigidoporus microporus ตรงบริ เวณรากของต นกล ายาง ปล อยให เชื้ อราเจริ ญและแพร
กระจาย พบการแพร ก ระจายของเชื้ อราหนาแน นที่ รากบริ เ วณระดั บ ความลึ ก 30-45 ซม.
เปนตนไป หลังจากนั้นจึงใหคะแนนการเขาทําลายของเชื้อรา 1-5 คะแนน (จากนอยไปหามาก
รู ปที่ 4A-4E) ซึ่ งพบว าหลังจากปลูกเชื้ อเป นเวลา 8 สั ปดาห ยางพาราจะเริ่ มแสดงอาการ
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รูปที่ 4 ลักษณะอาการของตนยางจากการเข าทําลายของโรครากขาวที่ ระดับการใหคะแนน
ตั้งแต 1-5 A : 1 B : 2 C : 3 D : 4 E: 5 (0 = ใบและตนปกติ)

ที่ สวนยอด โดยใบจะเปลี่ ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง แหง ขอบใบมวน (รูปที่ 4A) จากการ
ทดสอบความทนทานโรครากขาวของต น กล าทั้ ง หมด พบว าต นกล ายางพาราจากแต ละ
สายพันธุ มีความทนทานตอโรคแตกตางกัน (ตารางที่ 1) โดยตนกลายางพาราจากพันธุดั้งเดิม
ในมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร 2 สายพั นธุ และจากจั ง หวั ดตรั งอี ก 2 สายพั นธุ ไม แสดง
ตารางที่ 1 การประเมินการเข าทําลายของโรครากขาวในต นกล ายางพาราแต ละสายพั นธุ
สายพันธุ
#1 (PSU1)
#2 (PSU2)
#3 (Trang1)
#4 (Trang2)
#5 (Trang3)
#6 (Trang4)
#7 (Trang5)
#8 (Trang6)
#9 (Trang7)
#10(Trang8)
GT 1
RRIM 600

จํานวนตนที่ถูกเชื้อโรครากขาว/
จํานวนตนทั้งหมด
0/4
0/4
2/4
1/4
0/4
0/4
2/4
1/4
1/4
1/4
2/4
1/4

คะแนนความรุ นแรงของโรค
(16 สัปดาห)
0
0
4
2
0
0
4
4
4
4
4
4
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อาการของโรคใหเห็นในระยะเวลาที่มีการประเมิน (16 สัปดาหหลังปลูกเชื้อ) ทั้งที่บริเวณราก
มีการแพรกระจายของเชื้ อราอยางชัดเจน
อยางไรก็ตามการทดลองครั้งนี้ใชเวลาเพียง 16 สัปดาห หรือ 4 เดือนหลังจากปลูกเชื้อ
ในการประเมินการเข าทําลายของโรค ซึ่ งอาจจะสั้ นเกิ นไป เนื่ องจากมีรายงานวาต นกล ายาง
จะแสดงอาการของโรคและตายเพิ่ มขึ้ นตามเวลาหลั งปลู กเชื้ อ (อารมณ , 2541) นอกจากนี้
การระบาดและความรุ นแรงของโรครากขาวยั ง ขึ้ นอยู กั บป จจั ยสิ่ ง แวดล อ มหลายประการ
อาทิเชน ลักษณะดิน pH ปริมาณน้ําในดิน และปริมาณฝน (Soekirman, 2006)

แนวทางในการนําไปใชประโยชน
การทดลองครั้ งนี้ ในเบื้ องต นสามารถคั ดเลื อ กสายพั นธุ ยางพาราที่ มี ความทนทานต อ
โรครากขาวไดในระดับหนึ่ง และจะศึกษาเชิงลึกเพื่อยืนยันผลที่ชัดเจนอีกครั้ง พันธุที่มีศักยภาพ
สามารถนําไปใชในการผลิ ตตนตอยางพาราที่ มีคุณภาพตอไป

คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณบุญเกิด อังกิตติสวัสดิ์ คุณชํานาญ ธนะภพ และเจาหนาที่
ของสํานั กงานกองทุ นสงเคราะห การทําสวนยางจั งหวัดตรังทุ กทานที่ มีสวนในการเก็บรวบรวม
เมล็ดยางพันธุดั้งเดิมสําหรับใชในการทดลองครั้งนี้
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การสูญเสียความงอกของเมล็ดพันธุย างพารา
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ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull-Arg.) เปนพืชเศรษฐกิจและเปนพืชอุตสาหกรรม
ที่ สําคัญของประเทศไทย โดยสามารถผลิตยางธรรมชาติไดเปนอันดับหนึ่ งของโลก การปลูก
ยางพาราทําได 3 วิธี คือ การปลูกดวยเมล็ดแลวติดตาในภายหลัง การปลูกดวยตนติดตา และ
การปลู กดวยยางชําถุ ง (คณาจารย ภาควิ ชาพืชไร นา, 2542) ซึ่ งทุ กวิธีนี้ตองอาศั ยเมล็ ดพั นธุ
จํานวนมากเพื่อใหงอกเปนตนตอ ในป 2545 ประเทศไทยตองใชตนพันธุยางสําหรับปลูกไมต่ํา
กวา 35 ลานตน (ศูนยวิจัยยางสงขลา และศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี, 2546) ดังนั้นเมล็ดพันธุ
จึงมีความสําคัญตอการเพาะปลูกยางเปนอยางมาก และในปจจุบันมีความตองการตนพันธุและ
เมล็ ดพั นธุ สํ าหรั บผลิ ตเป นต นตอเพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากการขยายพื้ นที่ ป ลู ก ยางพาราไปยั ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้ น
แตปญหาประการหนึ่ งคือ
เมล็ ดพั นธุ ยางพาราที่ ห ล นจากต นจึ งเสื่ อมความงอกอย างรวดเร็ วภายในระยะเวลาประมาณ
20 วัน เทานั้น (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2541) ทําใหบอยครั้งที่เมล็ดพันธุที่เก็บรวบรวม
มาไดมีปญหาเรื่องความงอกต่ํา หรือสูญเสียความงอกไปอยางรวดเร็ว การศึกษาวิจัยนี้จึงมี
วั ตถุ ประสงค เพื่ อให ทราบข อ มู ลเบื้ องต นเกี่ ยวกั บการสู ญเสี ยความงอกหลั งจากการร วงหล น
จากตนแม เพื่อเปนแนวทางใหเกษตรกรพิจารณาการใชเมล็ดพันธุยางเพื่อการขยายพันธุตนตอ
สําหรั บการติ ดตาตอไป
ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 9

1. วิธีการวิจัย
เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุยางพาราพันธุ RRIM 600 จากสวนยางของเกษตรกรในจังหวัด
ยะลาโดยเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุที่รวงใหมทุกวันในชวงเวลาประมาณ 5 วัน จากนั้นนําเมล็ดพันธุ
มาคัดแยกเมล็ดที่ไมมีคุณภาพ เชน เปนโรค เกา แตกราว ทิ้ง นําเมล็ดพันธุที่ดีมาลางน้ําให
สะอาด ผึ่ งเมล็ดพันธุ ไวในที่ รมเพื่ อใหผิวเปลือกเมล็ดแห ง จากนั้ นจึงนําเมล็ ดพันธุไปเก็บรักษา
ในสภาพตางๆ 2 สภาพ (เก็บรักษาเมล็ดพันธุประมาณ 5 กก./สภาพการเก็บรักษา) คือ 1) ใน
สภาพแหงที่วางในตะกราพลาสติกที่อุณหภูมิหองประมาณ 28oC 2) สภาพชื้นที่วางเมล็ดพันธุ
ในตะกร าพลาสติ ก ที่ วางอยู เหนื อน้ําภายในกล องพลาสติ กขนาด 50x75x50 ซม. (ปกติ เป น
ภาชนะใช สําหรั บบรรจุ น้ําแข็ง) และปดฝาไว ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษาเพื่ อใหมีสภาพ
ความชื้นของอากาศสูงและวางกลองที่ บรรจุเมล็ดพันธุในสภาพดังกลาวไวที่อุณหภูมิหอง
การทดสอบคุณภาพเมล็ ดพั นธุ ดําเนินการโดยทําการสุ มเมล็ดพันธุ ที่ผ านการเก็ บรั กษา
นาน 0 7 14 และ 30 วันหลังเก็บรักษา มาทดสอบคุณภาพดังนี้
1. ความชื้น นําเมล็ดพันธุ จํานวน 5 เมล็ด ทํา 4 ซ้ํา รวม 20 เมล็ด มาทุบใหเปลือก
แตก ชั่ งน้ําหนักสดเมล็ดพั นธุ อบที่ อุณหภูมิ 105oC นาน 48 ชั่ วโมง จากนั้ นชั่ งน้ําหนักแหง
คํานวณความชื้ นของเมล็ดพันธุโดยอาศัยน้ําหนักสดเปนเกณฑ
2. ความงอก ทําโดยเพาะเมล็ดพันธุ ทั้งเปลือกในทรายในตะกราพลาสติก จํานวน 50
เมล็ ด ทํา 4 ซ้ํา รวม 200 เมล็ ด วางกระบะเพาะในโรงเรื อนพลาสติ ก ให น้ําสม่ําเสมอ
การประเมินความงอกของเมล็ ดพั นธุ ยางพารา ทําโดยการตรวจนับต นกลาที่ งอกโผล พนทราย
และมีลักษณะสมบูรณแข็งแรง ในวันที่ 14 และ 21 วันหลังเพาะ (Chin and Roberts, 1980)
3. ความสู งและน้ํา หนั กแห งต นกล า สุ มวั ดความสู งของต นกล าที่ ได จากการทดสอบ
ความงอก จํานวน 5 ตน ทํา 4 ซ้ํา โดยวัดในวันที่ 21 หลังเพาะ จากนั้นตัดตนกลาดังกลาว
ที่ระดับผิวทราย นําไปอบที่อุณหภูมิ 80oC นาน 24 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักแหง คํานวณหาน้ําหนัก
แหงของตนกลาตอตน

2. ผลการวิจัย
2.1 การเก็บรักษาในสภาพแหงที่อุณหภูมิหอง
เมล็ดพันธุยางพาราที่เก็บรักษาในสภาพแหงที่อุณหภูมิหอง มีความชื้น ลดลงตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 7-30 วัน เหลือเพียง 17.97 14.27 และ 10.28% ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 1) เมล็ดพันธุ กอนการเก็บรักษามีความงอก 87.00% จากนั้นลดลงอยางมาก เหลือเพียง
6.00-9.00% หลังจากเก็บรักษานาน 7-14 วัน และเมล็ดพันธุสูญเสียความงอกทั้งหมดหลังจาก
เก็บรักษานาน 30 วัน ความสูงของตนกลาลดลงจาก 33.84 ซม. เหลืออยูในชวง 15.89-20.27
ซม. หลังเก็บรักษานาน 7-14 วัน และน้ําหนักแหงของตนกลาลดลงจาก 0.34 กรัม/ตน เปน
0.13-0.08 กรัม/ตน การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในสภาพแหงที่อุณหภูมิหองทําใหเมล็ดพันธุสูญเสีย
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ตารางที่ 1 ความชื้นเมล็ด ความงอก ความสูงตนกลา และน้ําหนักแหงตนกลาของเมล็ดพันธุ
ยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่เก็บรักษาในสภาพแหงที่อุณหภูมิหองนาน 0-30 วัน
อายุการเก็บ
รักษา (วัน)

ความชื้ นเมล็ด
(%)

ความงอก
(%)

ความสูงตนกลา
(ซม)

น้ําหนักแหงตนกลา
(กรั ม/ตน)

0
7
14
30

24.18 a
17.97 b
14.27 c
10.28 d

87.00 a
9.00 b
6.00 b
0.00 b

33.84 a
20.27 b
15.89 b
0.00 c

0.34 a
0.13 b
0.08 b
0.00 c

คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกัน แตกตางกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test
ที่มา: วิชัย และคณะ (2552)

ความชื้ นของเมล็ ดจนทําให เมล็ ดพั นธุ แห งจนเป นอั นตรายต อความมี ชี วิ ตของเมล็ ดพั นธุ ยาง
โดยเมล็ดพันธุยางจะตายถามีความชื้นในเมล็ดต่ํากวา 20% (Chin et al., 1981)
2.2 การเก็บรักษาในสภาพชื้นที่อุณหภูมิหอง
เมล็ดพั นธุ ยางพาราที่ เก็ บรั กษาในสภาพชื้ นที่ อุ ณหภู มิหอง มี ความชื้ นเริ่ มต นก อน
การเก็บรักษา 24.18% (ตารางที่ 2) และตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 30 วัน เมล็ดพันธุ
ยังคงมีความชื้นอยูในระดับ 24.42-25.76% เมล็ดพันธุกอนการเก็บรักษามีความงอก 87.00%
ลดลงเหลือเพียง 24.00-43.00% หลังจากเก็บรักษานาน 7-30 วัน ความสูงของตนกลาที่ ได
จากเมล็ดพันธุที่มีอายุการเก็บรักษา 0-30 วันไมแตกตางกัน โดยมีความสูงอยูระหวาง 25.5833.84 ซม. แตน้ําหนักแหงของตนกลาลดลงมากจาก 0.34 กรัม/ตน เปน 0.19-0.24 กรัม/
ตนหลังเก็ บรั กษานาน 7-30 วัน จากผลการทดลองจะเห็นวาแมเมล็ ดพั นธุ ยางพารายังคงมี
ความชื้ นเมล็ดสูงตลอดระยะเวลาของการเก็ บรักษาในสภาพชื้ นที่ อุ ณหภูมิหอง แตมีความงอก
ลดลงอย างมาก ซึ่ งการสูญเสี ยความงอกของเมล็ ดพั นธุ ที่ เก็ บรักษาในสภาพนี้ อาจจะเปนผล
จากการลดลงของอาหารสะสมในเมล็ ดพั นธุ (Willan, 1985) จากอั ตราการหายใจที่ สู งขึ้ น
เนื่ องจากเมล็ดพันธุอยู ในสภาพรอนและชื้น

3. แนวทางการใชประโยชน
จะเห็ นว าเมล็ ดพั นธุ ยางแม มี ความงอกสู ง ขณะตกร วงลงมาจากต นยาง แต หากอยู ใน
สภาพแหงและมีอุณหภูมิสูงประมาณ 28oC หรือสูงกวานี้ จะสูญเสียความงอกไปอยางรวดเร็ว
ภายใน 7 วั น เมล็ ดพั นธุ ยางที่ เ ก็ บไว นานกว า 7 วั นในสภาพนี้ ให ต นกล าที่ มีความสู ง และ
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ตารางที่ 2 ความชื้นเมล็ด ความงอก ความสูงตนกลา และน้ําหนักแหงตนกลาของเมล็ดพันธุ
ยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่เก็บรักษาในสภาพชื้นที่อุณหภูมิหองนาน 0-30 วัน
อายุการเก็บ
รักษา (วัน)

ความชื้ นเมล็ด
(%)

ความงอก
(%)

ความสูงตนกลา
(ซม)

น้ําหนักแหงตนกลา
(กรั ม/ตน)

0
7
14
30

24.18
24.82
24.42
25.76

87.00 a
24.00 b
37.00 b
43.00 b

33.84
26.33
25.58
28.33

0.34 a
0.19 b
0.19 b
0.24 b

คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกัน แตกตางกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test
ที่มา: วิชัย และคณะ (2552)

น้ํ าหนั กแห งในสภาพโรงเรื อ นลดลง กล าวคื อ ต นกล ายางมี ความสู งและน้ําหนั กแห งต่ํากว า
เมล็ ดพั นธุ ใหม ๆ ดั งนั้ นการใช เ มล็ ดพั นธุ ยางที่ ตกลงมาจากต นแม ใหม ๆ (ตกไม นาน) จะได
เมล็ ดพั นธุ ยางที่ มีความงอกสู ง และแข็ งแรงสําหรั บใช ขยายพั นธุ เป นต นตอยางเพื่ อการติ ดตา
ยางพันธุ ดีตอไป
ส วนการพยายามช วยให เมล็ ดยางที่ ตกจากต นแม ยั ง คงมี ความชื้ นสู ง ชั่ วขณะไม ว าจะ
เพื่ อวั ตถุ ประสงคในการรวบรวม การขนสง หรือรอเพาะ จากข อมู ลที่ ไดจากการทดลองไม ได
ชวยใหเมล็ดพันธุ คงความมีชีวิตอยูไดในระดับที่ เปนประโยชนมากนัก
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ยางพารา (Hevea brasiliensis) เปนพืชเศรษฐกิจที่ สําคั ญของประเทศไทย สามารถ
ปลู กได ในทุ ก ภู มิ ภาคของประเทศ ปลู กกั นมากในภาคใต เ พราะมี สภาพภู มิ อากาศที่ เหมาะสม
น้ํายางพาราได จากการกรี ดต นยางพารา ทําให เชื้ อโรคตางๆ สามารถผ านเข าทางบาดแผลที่
ถูกกรีด กอใหเกิดการติดเชื้อขึ้นได
Phytophthora palmivora เปนราชั้นต่ํา (oomycete) ที่กอใหเกิดโรคใบรวง และเสนดํา
ในลําตนยางพารา ผลเสียที่ตามมาคือตนยางมีใบรวงกอนเวลาอันควร ทําใหหนายางเสีย กรีด
ไมได น้ํายางลดลง สงผลกระทบต ออุ ตสาหกรรมยางพาราในระดับประเทศ ปญหาดั งกลาว
สามารถแก ไขรักษาโดยการใชสารเคมี แตเนื่ องจากการใชสารเคมีสามารถควบคุ มเชื้ อราไดใน
ระยะสั้ นเทานั้ น จึงควรเลือกวิ ธีป องกั นมากกว าการรั กษา การปองกั นที่ ดีคือการชั กนําให
ยางพารามีความตานทานโรคอยางตอเนื่ อง
เมื่ อเชื้ อโรคเจาะผ านโครงสร างของพื ช จะมี ปฏิ กิ ริ ยาโต ตอบทั้ งแบบรวดเร็ ว (rapid
active resistance) และแบบชาๆ (delayed active resistance) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแบบ
รวดเร็ว ไดแก การสราง cork layers, การเกิดปลอกหอหุม (sheath) เสนใยของเชื้อ การทําให
เซลลที่กําลังติดเชื้อและเซลลที่อยูขางเคียงตาย เรียกวา “hypersensitive cell death” โดย
สังเกตเห็นเปนรอยไหมสี น้ําตาล (necrosis) การสร างไฟโตอเล็ กซิ นซึ่ งเปนสารปฏิชีวนะที่
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สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ อโรค การสรางสารประกอบฟนอลิ กซึ่ งอาจทําหนาที่เปน
ไฟโตอเล็กซิน หรือเปนสารตั้ งต นในการสร างลิ กนินเพื่ อกักบริเวณเชื้ อโรคไม ใหลุ กลามไปยั ง
เซลลขางเคียง สวนปฏิกิริยาโตตอบที่เกิดขึ้นแบบชาๆ ไดแกการสราง Pathogenesis related
– proteins (PR-proteins) ไดแก เอนไซมเบตา-1,3-กลูคาเนส ไคติเนส และเปอรออกซิเดส
และการเกิดกลไกการตานทานโรคแบบทั้งระบบ หรือที่เรียกวา Systemic Acquired Resistance (SAR) ซึ่งเปนกลไกที่ทําใหพืชมีภูมิคุมกันตอการติดเชื้อครั้งใหม (Guest and Brown,
1997)
ยางพาราก็ มี กลไกการตอบสนองต อ เชื้ อโรคต างๆ เช นเดี ยวกั บพื ชทั่ วๆ ไป จากการ
วิ จั ยพบว าใบยางพารามี การสะสมของไฟโตอเล็ ก ซิ น ชื่ อ สคอพอลิ ติ น (Scopoletin, Scp)
เมื่อบมดวยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Microcyclus ulei และยังพบวา
ซูโอสปอรของเชื้อ P. palmivora สามารถกระตุนใหมีการสราง Scp ในใบยางพันธุตานทาน
สูงกวาใบยางพันธุตานทานปานกลางและพันธุออนแอ (Churngchow และ Rattarasarn, 2001)
เมื่อเลี้ยงเชื้อกลุม Phytophthora ไดแก P. parasitica, P. cryptogea, P. cinnamomi
และ P. palmivora ในอาหารเหลวที่เหมาะสม พบวามีการผลิตโปรตีนขนาด 10 kDa ซึ่งมีชื่อ
เรียกรวมกันวาอิลิซิติน (Nespoulous et al., 1992; Huet and Pernollet, 1989; Churngchow
and Rattarasarn, 2000) เมื่อนําอิลิซิตินบริสุทธิ์จากเชื้อ P. palmivora (palmivorein) มา
กระตุนใบยางพารา พบวามีการเพิ่มขึ้นของ Scp, เอนไซมเบตา-1,3-กลูคาเนส,ไคติเนส (PRproteins) และลิกนิน (นันทา, 2545; Rattarasarn, 2003) ตอมา Wang และคณะ (2003)
ได เตรี ยมอิ ลิ ซิเตอร ชนิ ดใหม (PB90) ให บริ สุ ทธิ์ จากน้ําเลี้ ยงเชื้ อ P. boehmeriae พบว ามี
ประสิทธิภาพสูงกวาอิลิซิตินเมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบในใบยาสูบ
ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะเตรียมอิลิซิเตอรชนิดใหมจากน้ําเลี้ยงเชื้อ P. palmivora ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว าอิ ลิซิติน เพื่ อนําไปชักนําใหเกิ ดการต านทานโรคในยางพาราแบบเฉพาะที่
(local resistance) รวมทั้งศึกษาการเพิ่มขึ้นของสารประกอบฟนอลิกและเอนไซมเปอรออกซิเดส
ซึ่ งอิ ลิ ซิเตอร ชนิ ดใหมที่ ไดอาจนําไปประยุกต ใชเพื่ อชักนําใหเกิ ดการต านทานโรคแบบทั้ งระบบ
(SAR) ในตนยางพาราตอไป

1. วิธีวิจัย
1.1 การเตรียมน้ําเลี้ยงเชื้อ (culture filtrate) ของเชื้อ P. palmivora
1.1.1 การเตรียมเชื้อ P. palmivora ใหบริสุทธิ์ นําเชื้อ P. palmivora จากศูนย
วิจัยยางสงขลา ซึ่ งแยกจากกานใบยางพาราที่ เปนโรคใบร วงมาแยกอีกครั้ ง โดยการกระตุ น
ใหมีการสรางสปอรแรงเจียมในอาหารสูตร V8 แลวเกลี่ยซูโอสปอรเดี่ยว (monospore) ลงบน
อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) จากนั้นยายโคโลนีเดี่ยวที่ไดมาเลี้ยงบนอาหาร PDA
อีก 5 วัน ก็จะสามารถนําไปใชงานได
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1.1.2 การเตรียมน้ําเลี้ยงเชื้อ ตัด mycelium ของเชื้อ P. palmivora บนอาหาร
แข็ง PDA (ขอ 1.1.1) บริเวณขอบนอกที่กําลังเจริญเติบโตดี ดวย cork borer ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.5 ซม. แลวยายลงในอาหารเหลว PDB (Potato Dextrose Broth) โดยใชเชื้อ 15
ชิ้น/อาหารเหลว 150 มล. หลังจากนั้นนําไปเขยาเลี้ยงดวยความเร็ว 80 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ
25-27oC เปนเวลา 21 วัน เชื้อจะคอยๆ ผลิตอิลิซิเตอรออกมาในน้ําเลี้ยง สําหรับอาหารเหลว
สูตร Henninger (ตารางที่ 1) ทําการทดลองเหมือนกับการเลี้ยงในอาหาร PDB แตเขยาเลี้ยง
เพียง 15 วัน เก็บน้ําเลี้ยงเชื้อไวที่อุณหภูมิ -20oC เพื่อใชเตรียมอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหม
ใหบริสุทธิ์ตอไป
ตารางที่ 1 องคประกอบของอาหารสูตร Henninger
องคประกอบ
KH2PO4
MgSO4.7H2O
Asparagine
Thiamine
Yeast extract
Glucose

(ปริมาณ/ล. ของน้ํากลั่น)
0.5
0.25
1.0
1.0
0.5
25.0

กรัม
กรัม
กรัม
มก.
กรัม
กรัม

1.2 การเตรียมอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหมจากน้ําเลี้ยงเชื้อใหบริสุทธิ์
นําน้ําเลี้ยงเชื้อจากขอ 1.1.2 ปริมาตร 1 ลิตร มาตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียม
ซัลเฟต(NH4)2SO4 ที่ความอิ่ มตัว 90% แลวนําไปหมุนเหวี่ ยงดวยเครื่องเซนตริฟวจ ความเร็ว
12,000 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 4oC เปนเวลา 20 นาที นําสวนที่เปนตะกอนละลายกลับใน
น้ํากลั่ นให มีปริ มาตร 10 มล. จากนั้ นนําสารละลายโปรตี นที่ ได มากําจั ดเอาเกลื อออกด วย
คอลัมน PD-10 ซึ่งเปนคอลัมนสําเร็จรูปที่บรรจุ Sephadex G-25 รวมสารละลายในหลอดที่
ใหคาการดูดกลืนแสงสูงและสามารถทําใหใบยางเกิด hypersensitive cell death เขาดวยกัน
(ดูการยอม cell death ดวยสียอม Trypan blue ในขอ 1.3) จากนั้นนําไปผานคอลัมน DEAE
cellulose ซึ่ งปรับสภาพในบัฟเฟอร 20 mM Tris-HCl, pH 7.5 หลังจากล างคอลัมนดวย
บั ฟเฟอร ดังกล าวประมาณ 3 เท าของปริ มาตรคอลั มน ทําการชะอิลิ ซิตินและอิ ลิซิเตอรชนิ ด
ใหมออกมาดวยบัฟเฟอรเดิม ซึ่งมีเกลือ 0.1 M NaCl และ 0.3 M NaCl ตามลําดับ นําหลอด
ที่ มีอิลิ ซิเตอรชนิดใหมไปผานคอลัมน hydrophobic (HiTrap Phenyl FF) ซึ่ งปรับสภาพใน
บัฟเฟอร 20 mM Tris-HCl, pH 7.5 ที่มี 1 M (NH4)2SO4 ลางคอลัมนดวยบัฟเฟอรชนิด
เดียวกันแตมี (NH4)2SO4 เพียง 0.5 M หลังจากลางไปประมาณ 3 เทาของปริมาตรคอลัมน
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ชะดวยบัฟเฟอรเดิมแตมี (NH4)2SO4 เพียง 0.3 M นําอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหมไปตรวจ
หาความบริสุทธิ์ดวยวิธี Tricine-SDS-PAGE
1.3 ปฏิกริ ยิ าตอบสนอง (defense response) ทีใ่ ชในการติดตามแอคติวิตขี องอิลซิ ติ นิ
และอิลซิ ิเตอรชนิดใหม
ยอมดู hypersensitive cell death ดวยสี Trypan blue โดยใชใบยางพาราพันธุ
BPM-24 ซึ่ งเป นพั นธุ ตานทาน เพราะมีปฏิกิ ริ ยาตอบสนองที่ ชัดเจนกวาพั นธุ ออนแอ โดยนํา
ใบยางมาตัดเปนชิ้นขนาด 1.5x1.5 ซม. แลวแชใน 500 ไมโครลิตรของสารละลายแตละหลอด
ในขอ 1.2 เปนเวลา 2 ชม. ใชบัฟเฟอรที่ชะสารตัวอยางเปนชุดควบคุม จากนั้นวางชิ้นใบยาง
ไวบนกระดาษกรองที่ มีความชื้ นอี ก 10 ชม. ก อนยอมด วยสี Trypan blue โดยนํามาแชใน
0.1% Triton X-100 เปนเวลา 20 วินาที เพื่อลดแรงตึงผิวของใบ แลวนํามาแชตอใน 0.5%
Trypan blue อีก 30 นาที เพื่อยอมเซลลที่ตาย หลังจากลางดวยน้ํากลั่นจนสีที่ไมไดทํา
ปฏิกิริยาหลุดออกไป เซลลที่ตายจะติดเปนสีน้ําเงิน สังเกตผลภายใตกลองจุลทรรศน
1.4 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของอิลิซิตินและอิลิซิเตอรชนิดใหม
ใชวิธี Tricine-SDS-PAGE (Tricine-Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylmide
Gel Electrophoresis) ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีของ Schagger และ Von Jagow (1987) และ
ยอมเจลดวยซิลเวอรไนเตรต
1.5 การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอิลิซิเตอรทั้งสองและตนกลายางพารา
1.5.1 การฉีดพนตนกลายางพาราดวยอิลิซิเตอรทั้งสอง เพื่อศึกษาการชักนําให
เกิดการตานทานโรคแบบเฉพาะที่ ใชตนกลายางพาราพันธุ RRIM600 อายุประมาณ 8-10
วัน หลังผลิใบ (stage B1) ทําการฉีดพนดวย 1% Triton X-100 (5 มล./ตน) หลังจากทิ้งไว
ประมาณ 15 นาที ฉีดพนดวยอิลิซิตินความเขมขน 0.5, 1, 2, 4, 8 nM แตละความเขมขน
ฉีดพน 5 ตน สําหรับอิลิซิเตอรชนิดใหมใชความเขมขน 0.25, 0.5, 1, 2, 4 nM และใชน้ํากลั่น
เปนชุ ดควบคุม เมื่ อเวลาผ านไป 2 วั น ทําการฉี ดพนด วยเชื้ อ P. palmivora ความเข มข น
1x104 ซูโอสปอร/มล. สังเกตการเกิดโรคหลังจากการพนเชื้อ 2 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม
ทดลองแบบเดิมทั้งหมด 3 ครั้ง
1.5.2 การฉีดพนใบของตนกลายางพาราดวยอิลิซิเตอรทั้ งสองเพื่ อเตรียมสาร
สกัดใบยางพารา ใชตนกลายางพาราพันธุ RRIM600 อายุประมาณ 8-10 วันหลังผลิใบ
(stage B1) ทําการฉีดพนดวย 1% Triton X-100 (5 มล./ตน) หลังจากทิ้งไว 15 นาที ฉีดพน
ดวยอิลิซิตินความเขมขน 1 nM สําหรับอิลิซิเตอรชนิดใหมใชความเข มข น 0.5 nM และใช
น้ํากลั่นเปนชุดควบคุม แตละอิลิซิเตอรใชยางตนกลา 26 ตน เก็บใบยางครั้งละ 2 ตน เมื่อเวลา
ผานไป 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 ชม. ทดลองแบบเดิมทั้งหมด
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3 ครั้ง จากนั้นทําการสกัดใบยางดวย 100 mM Tris-HCl pH 7.5 อัตราสวน 1 : 2 w/v
แลวนําไปวัดปริมาณการสังเคราะหของสารประกอบฟนอลิกและเอนไซมเปอรออกซิเดส
1.6 วัดปริมาณการสังเคราะหของสารประกอบฟนอลิก
ดัดแปลงมาจากวิธีของ Torres และคณะ (1987) โดยบม 1 มล. ของ 1 N Folin’s
reagent กับ 10 ไมโครลิตรของสารสกัดใบยางที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที จากนั้นเติม
2 มล.ของ 20% Na2CO3 แลวทิ้งไวอีก 15 นาที กอนนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 730 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ gallic acid (1-10
ไมโครกรั ม)
1.7 วัดปริมาณการสังเคราะหเอนไซมเปอรออกซิเดส
ดัดแปลงมาจากวิธีของ Shannon และคณะ (1966) โดยผสมสารสกัดใบยาง
ปริมาตร 25 ไมโครลิตร กับบัฟเฟอร 0.05 M sodium acetate, pH 5.4 ปริมาตร 2.775 มล.
และ 0.25% o-dianisidine 0.1 มล. หลังจากนั้นเติม 0.1 M H2O2 0.1 มล. ผสมใหเขากัน
อีกครั้ง วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร

2. ผลการวิจัย
2.1 ผลการเตรียมอิลิซิตินและอิลซิ ิเตอรชนิดใหมใหบริสุทธิ์
2.1.1 ผลการตรวจสอบความบริสุ ทธิ์ ของอิ ลิซิ ติ น หลังจากตกตะกอนน้ําเลี้ ยง
เชื้อดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความอิ่มตัว 90% กําจัดเกลือดวยคอลัมน PD-10 และนํา
มาแยกใหบริสุทธิ์ดวยคอลัมน DEAE cellulose ตรวจพบอิลิซิตินเมื่อชะดวยบัฟเฟอรประมาณ
2 เทาของปริมาตรคอลัมน หลังจากตรวจสอบความบริสุทธิ์ โดยการทําอิเล็กโทรฟอรีซิสแบบ
Tricine-SDS-PAGE และยอมเจลดวยซิลเวอรไนเตรต พบวามีแถบโปรตีนเพียง 1 แถบ ซึ่งมี
น้ําหนักโมเลกุลประมาณ 10 kDa (รูปที่ 1) การทดลองนี้ดัดแปลงและพัฒนาวิธีการจากการ
เตรี ยมอิลิ ซิตินใหบริสุ ทธิ์ โดย Churngchow และ Rattarasarn (2000) กลาวคือ การวิ จัย
ครั้งนี้เปลี่ ยนมาใชอาหารเหลว Henninger แทนอาหารเหลว PDB ซึ่ งทําใหมีโปรตีนอื่นๆ ที่
ไมใชโปรตีนเปาหมายปะปนในน้ําเลี้ยงเชื้อนอยลง การเขยาเลี้ยงก็ลดลงจาก 21 วันเปน 15
วัน และอาหารเหลว Henninger มีราคาถูกกวาอาหารเหลว PDB ดวย นอกจากนี้การเตรียม
อิลิซิตินโดยผานคอลัมน DEAE cellulose เพียงอยางเดียวก็บริสุทธิ์เพียงพอ ซึ่งแตกตางจาก
เดิม (Churngchow และ Rattarasarn, 2000) ที่ตองผานถึง 2 คอลัมนคือ DEAE cellulose
และ Sephadex G-50
2.1.2 ผลการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของอิลิซิเตอรชนิดใหม นําคอลัมน DEAE
cellulose ในขอ 1.2 ซึ่งชะอิลิซิตินออกไปแลวดวยบัฟเฟอร 20 mM Tris-HCl, pH 7.5 ที่มี
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เกลือ NaCl 0.1 M มาชะตอดวยบัฟเฟอรเดิมแตมีความเขมขนของเกลือ NaCl 0.3 M พบวา
อิ ลิซิเตอร ชนิ ดใหม ยังมี โปรตี นชนิ ดอื่ นปะปน จึ งตองนําไปแยกให บริ สุ ทธิ์ มากขึ้ นด วยคอลัมน
hydrophobic โดยตรวจพบอิลิซิเตอรชนิดใหม เมื่อชะคอลัมนดวยบัฟเฟอร 20 mM Tris-HCl,
pH 7.5 ที่มีเกลือ (NH4)2SO4 0.3 M หลังจากตรวจสอบความบริสุทธิ์ดวย Tricine-SDS-PAGE
และยอมเจลดวยซิลเวอรไนเตรต พบวามีแถบโปรตีนเพียง 1 แถบ ซึ่งมีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ
75 kDa (รูปที่ 2)
ผู วิจัยได นําอิ ลิ ซิเตอร ทั้ งสองไปเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพในต นกล ายางพาราเพื่ อ
เปนแนวทางในการศึกษาการชักนําการตานทานโรคแบบทั้งระบบ (Systemic Acquired Resistance, SAR) โดยเบื้องตนไดทดสอบการชักนําการตานทานโรคแบบเฉพาะที่ (local resistance)
เท านั้ น คื อฉี ดพ นอิ ลิซิเตอร บนใบอ อนยางพาราทุ กใบก อนพ นตามด วยเชื้ อก อโรค แล วดู การ
ติดเชื้อที่ลดลง หากตองการศึกษา SAR ตองฉีดพนอิลิซิเตอรบนใบออนยางพาราเพียงบางใบ
แลวดูการติดเชื้อที่ ลดลงทั้ งของใบขางเคียงและใบที่ ถูกฉีดพนดวยอิลิซิเตอรโดยตรง
2.2 ผลการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอิลิซิเตอรทั้งสองและตนกลายางพารา
ผู วิจัยเลือกใชตนกลายางพาราพั นธุ RRIM600 ในการทดลองนี้ เพราะจากงาน
วิจัยที่ผานมาและผลสํารวจของศูนยวิจัยยาง พบวายางพาราพันธุ RRIM600 มีความตานทาน
รูปที่ 1 Tricine-SDS-PAGE ของอิลิซิตินที่แยกใหบริสุทธิ์จาก
น้ําเลี้ยงเชื้อ P. palmivora ชองที่ 1 และ 2: อิลิซิติน
น้ําหนักโมเลกุล 10 kDa ชองที่ 3: โปรตีนมาตรฐาน
ขนาด 6.5-200 kDa

รูปที่ 2 Tricine-SDS-PAGE ของอิลิ ซิ เตอร ชนิ ดใหม ที่ แยก
ใหบริสุทธิ์จากน้ําเลี้ยงเชื้อ P. palmivora ชองที่ 1
และ 2: อิลิซิเตอรชนิดใหมน้ําหนักโมเลกุล 75 kDa
ชองที่ 3: โปรตีนมาตรฐานขนาด 6.5-200 kDa
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ตอเชื้อ P. palmivora นอยที่สุด จึงเปนพันธุที่จะเห็นปรากฏการณการชักนําใหมีความตานทาน
(induced resistance) ไดชัดเจนหลังจากผานการฉีดพนดวยอิลิซิเตอร นอกจากนี้ยังเปนพันธุ
ที่ เ กษตรกรนิ ยมปลู กกั นมากที่ สุ ดเพราะเป นพั นธุ ที่ เ จริ ญ เติ บโตเร็ วและให ปริ มาณน้ํ า ยางสู ง
ดังนั้นหากสามารถกระตุนใหพันธุที่นิยมปลูกมีระบบภูมิคุมกันที่ดีขึ้นก็จะมีประโยชนตอเกษตรกร
สวนการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพันธุ BPM-24 ซึ่งตานทานโรคดีกวา แตเกษตรกรไมนิยม
ปลู ก ยางพั นธุ นี้ เพราะเป นพั นธุ ที่ เจริ ญเติ บโตช า ทําให ตองดู แลสม่ํ าเสมอและสิ้ นเปลื อง
คาใชจายในการบํารุงรั กษาก็ ตองทําควบคูกั นไปดวย
2.2.1 การชักนําใหเกิดการตานทานโรคในยางพาราแบบเฉพาะที่ ความเขมขน
ของอิลิซิตินชวงที่สามารถทําใหยางตนกลามีความตานทานตอเชื้อ P. palmivora ไดดี คือ 1-4
nM (รูปที่ 3A) และชวงความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับอิลิซิเตอร 75 kDa คือ 0.5-2 nM (รูป
ที่ 3B) อยางไรก็ตามหากใชความเขมขน 4 nM สําหรับอิลิซิติน และ 2 nM สําหรับอิลิซิเตอร
75 kDa ใบยางพาราจะมีการสูญเสียน้ําและมีอาการเหี่ยว ความเขมขนต่ําสุดของอิลิซิเตอรที่
สามารถชักนําการตานทานโรคได คือ 1 nM สําหรับอิลิซิตินและ 0.5 nM สําหรับอิลิซิเตอร 75
kDa และเป นความเข มขนที่ ผู วิจัยเลื อกใช ในการศึกษาการเกิ ดปฏิกิ ริ ยาตอบสนองอื่ นๆ ใน
ใบยางพาราหลังจากกระตุ นด วยอิลิ ซิเตอร ทั้ งสอง ได แก การสะสมของสารประกอบฟ นอลิ ก
และเอนไซมเปอรออกซิเดส (ดูขอ 2.2.2-2.2.3)

รูปที่ 3 การชักนําการตานทานโรคแบบเฉพาะที่ (local resistance) ในใบยางพาราพันธุ RRIM600 (A)
เมื่อกระตุนดวยอิลิซิติน (B) เมื่อกระตุนดวยอิลิซิเตอร 75 kDa ความเขมขนตางๆ กัน เปน
เวลา 2 วันกอนฉีดพนดวยซูโอสปอรของเชื้อ P. palmivora
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2.2.2 การสังเคราะหของสารประกอบฟนอลิก นําตนกลายางพารามาฉีดพนดวย
1 nM ของอิลิซิติน หรือ 0.5 nM ของอิลิซิเตอร 75 kDa จากนั้นเก็บใบยางไปสกัดและ
วิเคราะหหาปริมาณของสารประกอบฟนอลิก หลังจากเวลาผานไป 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48,
56, 64, 72, 80, 88, 96 ชม. อิลิซิเตอรทั้งสองกระตุนใหมีการสะสมสารประกอบฟนอลิกดวย
ความเร็ วและปริ มาณที่ คล ายคลึ งกัน คื อ มี การเพิ่ มขึ้ นสู งสุ ดที่ 40 ชม. ซึ่ งมี คาเท ากั บ 6.7
ไมโครกรัม/ 1 ก.ใบยาง และลดลงมีคาใกลเคียงกับชุดควบคุมที่ 64 ชม. (รูปที่ 4)
2.2.3 การสังเคราะหเอนไซมเปอรออกซิเดส นําสารสกัดใบยางที่เวลาตางๆ มา
วัดคาความวองไวของเอนไซมเปอรออกซิเดส อิลิซิเตอรทั้งสองกระตุ นใหมีการสรางเอนไซม

รูปที่ 4 การสะสมของสารประกอบฟนอลิกในใบยางพาราพันธุ RRIM600 ที่เวลาตางๆ กัน หลังจาก
ผานการฉีดพนดวย 1 nM ของอิลิซิติน หรือ 0.5 nM ของอิลิซิเตอร 75 kDa โดยฉีด
น้ํากลั่ นเปนชุดควบคุ ม

รูปที่ 5 การเพิ่ มขึ้ นของเอนไซม เปอร ออกซิ เดสในใบยางพาราพั นธุ RRIM600 ที่ เวลาต างๆ กั น
หลังจากผานการฉีดพนดวย 1 nM ของอิลิซิติน หรือ 0.5 nM ของอิลิซิเตอร 75 kDa โดย
ฉี ดน้ํา กลั่ นเป นชุดควบคุ ม
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เปอร ออกซิ เ ดสด วยความเร็ วและปริ มาณที่ คล ายคลึ งกั นคื อ มี การเพิ่ มขึ้ นสู งสุ ดที่ 48 ชม.
ซึ่งมีคาเทากับ 1x105 ยูนิต/ 1 มก.ของโปรตีน และลดลงในเวลาตอมา (รูปที่ 5)
การชั ก นํ าให เ กิ ดการต านทานโรคในยางพาราแบบเฉพาะที่ สอดคล อ งกั บการ
เพิ่ มขึ้ นของสารประกอบฟ นอลิ กและเอนไซม เปอร ออกซิ เดส จากผลการทดลองข างต นสรุ ป
ไดวาประสิทธิภาพของอิลิซิเตอรทั้งสองในใบยางพาราแตกตางกันประมาณ 2 เทา นอกจากนี้
ผู วิ จั ยพบว าหากพ นเชื้ อ หลั งจากฉี ดพ นอิ ลิ ซิ เ ตอร เ พี ยง 24 ชม. ใบยางพาราจะไม สามารถ
ต านเชื้ อได ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจากชวงที่ ใบยางพารามีปฏิ กิริ ยาตอบสนองสู งสุ ด (ในการทดลองนี้
ดู จากการเพิ่ มขึ้ นสารประกอบฟ นอลิกและเอนไซมเปอรออกซิ เดส) คือ 40-56 ชม. ดั งนั้ น
จึ งอาจกลาวได วาปฏิ กิริ ยาตอบสนองที่ ถูกกระตุ น คือเหตุ ผลหนึ่ งที่ ทําให เกิดสภาวะที่ สามารถ
ต านทานโรคได

3. แนวทางการใชประโยชน
สามารถนําอิลิ ซิเตอร ทั้งสองไปชั กนําใหเกิดการต านทานโรคในยางพาราได ทั้ งอิ ลิซิติน
(10 kDa) และอิลิซิเตอรชนิดใหม (75 kDa) เปนไบโอติกอิลิซิเตอรประเภทโปรตีน/โพลีเปปไทด
(เพราะสูญเสียแอคติวิตีหลังจากยอยดวย protenase K) ที่ มีลักษณะพิเศษ คือมีความเสถียร
ต อ ความร อนและ pH ดี มาก (90-100oC และ pH 2-10 ตามลําดั บ, Chinnapun และ
Churngchow, 2008) จึ งสะดวกตอการเก็บรักษาและการนําไปใชงาน แตการเตรียมสารให
บริสุทธิ์มีความยุงยากและสิ้นเปลือง จึงควรคัดเลือกอิลิซิเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคา
ถูกกวา รวมทั้งเปนสารที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ไดแก ฮอรโมนพืชบางชนิด และสารสกัด
จากสาหร าย เป นต น อย างไรก็ ตามนั กวิ จัยรุ นใหม สามารถนําวิ ธีการทดลองข างต นมาเป น
โมเดล ในการค นหาอิ ลิ ซิเ ตอร ที่ เหมาะสมเพื่ อชั กนําให เกิ ดการต านทานโรคในยางพาราและ
พืชอื่นๆ ตอไป
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โรครากขาวเกิ ดจากเชื้ อรา ซึ่ งมี ชื่ อ ทางวิ ทยาศาสตร ว า Rigidoporus microporus
(ริจิโดพอรัส ไมโครพอรัส) ชื่อเดิม Rigidoporus lignosus เปนประเภทเห็ดรา ดังนั้น เมื่อพืช
เป นโรคระยะหนึ่ งกอนหรื อหลั งตนยางพาราตาย เรามั กพบดอกเห็ ดสี ส มที่ โคนตน ดอกเห็ดมี
ลักษณะเปนแผนครึ่งวงกลม ไมมีกาน ขึ้นซอนๆ กัน ดอกออนมีสีสม จับดูรูสึกลื่นมือ เมื่อ
ดอกแก จะแข็ งกระด างมี สี น้ําตาลแดงหรื อน้ํ าตาลเหลื องสลั บกั น ขอบดอกมี สี ขาว ใต ดอกมี
สี ส มแดงหรือน้ําตาลเป นส วนที่ สรางสปอร จํานวนมหาศาล (รู ปที่ 1) เมื่ อสปอรปลิ วไปตกใน
ที่เหมาะสม ก็เจริญเปนเสนใยและสรางดอกเห็ดใหมได
การเขาทําลายของโรครากขาวในสวนยางพาราที่ปลูกครั้งแรก มักพบในตนยางอายุ 15
ปขึ้นไป สวนในสวนที่ปลูกเปนรอบที่ 2 และไมไดกําจัดตอยางเกาจะพบเร็วขึ้นคือ เมื่อยางอายุ
1 ถึง 5 ป ขึ้นอยูกับการสะสมของเชื้อในดินในสวนยางนั้น
สวนยางพาราที่ ปลูกในรอบที่ 2 มีโอกาสเปนโรครากขาวเร็วกว ายางที่ ปลูกในรอบแรก
เพราะเมื่อตนยางในรอบแรกเปนโรค แลวไมไดทําลายเชื้อโรค ไมไดขุดรากถอนโคนและเผาทิ้ง
หรือตัดตนขายแลว แตไมไดสุมไฟเผาราก ไมไดทําลายดอกเห็ด เชื้ อราจึงสะสมอยู ในสวนยาง
เมื่อปลูกยางรอบใหม เชื้อราจึงเขาทําลายยางที่ปลูกใหมนั้นไดในปแรกๆ
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รูป ที่ 1 ลักษณะดอกเห็ดบริเวณโคนตนยาง

เนื่องจากเชื้ อราโรครากขาวเข าทําลายทางราก และแทงเส นใยเขาไปในเนื้อเยื่อ ทําให
การทํางานของเซลล รากเสี ยหาย การดู ดน้ําดู ดอาหารจึ งเป นไปไม เต็ มที่ การสั งเคราะห แสง
ของใบยางจึงคอยๆ ลดลง ต นยางแสดงอาการไม สมบูรณตามปกติ โดยพบวาใบใหมหลังจาก
การผลั ดใบในแต ละรุ น มี ขนาดเรี ยวเล็ กลง ทรงพุ มเล็ กลง ต นตาย ในขณะก อนหรื อระยะ
เดียวกับที่ตนยางแสดงอาการใบเหลือง หากขุดดูรากจะพบเสนใยราสีขาวแตกสาขาเปนรางแห
ครอบคลุ มรากยาง ทําให เ ห็ นรากยางเป นสี ขาว (รู ป ที่ 2) โรคนี้ จึ งมี ชื่ อ เรี ยกโรครากขาว
เมื่ อ เส นใยของรามี อายุ มากขึ้ นจะมี ลั กษณะนู นกลม เปลี่ ยนสี จากขาวเป นสี เหลื องครี มและ
น้ํ าตาลอ อน เนื้ อไม ข องรากที่ เ ป นโรคในระยะลุ กลามมี สี ข าวหรื อ ครี ม และยั งแข็ ง เป นปกติ
สวนตนยางที่ เปนโรคก็จะตายลง

รูป ที่ 2 ลักษณะเสนใยเชื้อโรครากขาวที่เจริญเกาะบนรากยาง

นอกจากต นยางพาราแลว เชื้ อโรคชนิ ดนี้ ยังเข าทําลายพืชอื่ นๆ ไดอีก พื ชที่ สถาบัน
วิจัยยางไดรายงานไว ไดแก มันสําปะหลัง โกโก เนียงนก กาแฟ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มังคุด
มะพร าว พริ กไทย ดั งนั้ น ไม ควรปลู กยางในแหล งที่ พบว าพื ชดั งกล าวข างต นตาย และมี
ดอกเห็ดเช นเดียวกั บที่ พบในยางพารา หากไม กําจั ดต นที่ ตาย เมื่ อปลู กยางพาราในที่ ดินนี้
ไปสักระยะหนึ่ง เชื้ออาจเจริญและเขาทําลายตนยางทําใหยางตายได
สําหรับการปองกันโรคจากเชื้อราดังกลาว ตองใชหลายวิธีรวมกัน ควรดําเนินการตั้งแต
ก อนปลู ก ระหว างปลู ก ตลอดการให ผลผลิ ต หลั กการคื อ ต องกําจั ดและลดปริ มาณเชื้ อให
เหลือนอยที่สุดหรือตองทําใหไมมีเลย ไดแก
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1. ในกรณีที่ปลูกยางรอบที่ 2 หรือ 3 ใหขุดตอยางพาราโดยใชเครื่องจักร และเผา
สวนที่ไมนําไปใชประโยชน เพื่อลดความเสี่ยงในการเปนที่พักพิงของเชื้อรา
2. หมั่นตรวจดูตนที่เปนโรค และตนขางเคียง
3. แปลงที่ พบโรคต องดู แลเป นพิ เศษ ขุ ดตอเผาราก และใชสารเคมี เพื่ อฆ าเชื้ อที่ อาจ
ตกคางในดิน
4. แปลงยางเกา หากเปนไปไดใหงดปลูกยาง 1-2 ป เพื่อตัดวงจรชีวิตของเชื้อโรค หรือ
ลดเชื้ อในดิน
5. สารเคมีที่ใชในการกําจัด ใหใชดังนี้
ไซโปรโคนาโซล 5-10 ซีซี / น้ํา 1 ลิตร
ไตรอะไดเมฟอน 15-20 กรัม / น้ํา 1 ลิตร
โปรคลอราช 15-20 ซีซี / น้ํา 1 ลิตร วิธีการใชสารเคมีใหขุดรองเล็กๆ รอบโคนตน
ยางพารา กวาง 15-20 ซม. ราดสารเคมีลงในรองรอบโคนตนยางที่เปนโรค และตนขางเคียง
ในแถวเดี ยวกั น เนื่ องจากเชื้ อโรคอาจลุ กลามไปถึ งต นใกล เคี ยงแล ว ต องให ยาสั มผั สกั บราก
ที่มีเชื้อเกาะอยูใหมากที่สุด ใชสารเคมีทุก 6 เดือน เปนเวลา 2 ป
6. ควบคุมรากโดยชี ววิ ธี ซึ่ งเป นการควบคุ มโรคโดยใช สิ่ งมี ชีวิต กรณี นี้ใช เชื้ อปฏิป กษ
ควบคุมเชื้อโรค (เชื้อดีควบคุมเชื้อราย) คณะผูวิจัยไดวิจัยและคนพบเชื้อดี 2 ชนิด ที่สามารถ
ควบคุมเชื้อโรครากขาวของยางพาราคือ สเตรปโตมัยซีส (Streptomyces) และไตรโคเดอรมา
(Trichoderma) ซึ่งจากการวิเคราะหโดยใชเชื้อสดในหลอดทดลอง พบวา สามารถยับยั้งเชื้อรา
ดังกลาวไดเกือบรอยเปอรเซ็นต (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การทดสอบการยับยั้ งเชื้ อรารากขาวในดินใน
หลอดทดลอง
ก. ดินอยางเดียว+เชื้อรารากขาว
ข. ดินผสมเชื้ อสเตรปโตมัยซี ส+เชื้ อรารากขาว
ค. ดินผสมเชื้อไตรโคเดอรมา+เชื้อรารากขาว

ขณะนี้ คณะผูวิจัยกําลังศึกษาถึ งการผลิตเป นเชื้อยาชนิดผง (สารชีวภัณฑ) ที่สามารถ
นําไปใช ได อ ย างสะดวกและเก็ บได นาน
นอกเหนื อจากการผลิ ตเป นเชื้ อยาชนิ ดผงแล ว
คณะผู วิจัยกําลังศึกษาหาพันธุ ตนตอยางพันธุ พื้ นเมืองที่ ตานทานตอเชื้ อรากขาว เพราะวายาง
RRIM 600 ซึ่งระยะหลังนี้เกษตรกรมักนํามาใชเปนตนตอ เปนพันธุออนแอตอเชื้อโรครากขาว
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มาก ซึ่ งจากการศึ กษาก็ มีแนวโน มว าจะไดพั นธุ พื้ นเมื องที่ ตานทานเพื่ อนํามาใช เป นตนตอและ
ขยายพันธุ ตอไป
กลาวโดยสรุป โรครากขาวเปนโรคที่สําคัญมากตอสวนยางพารา เพราะวาทําใหตนยาง
ตาย ในการปลู กรอบ 2 หรือรอบ 3 มี โอกาสเป นโรครากขาวเร็วกวายางรุ นแรก จึ งจําเปน
อยางมากๆ ที่ ตองขุดตนตอโดยเฉพาะตนตอที่ เปนโรค เพื่อเอาเชื้ อออกจากแปลง เผาชิ้นราก
เล็กๆ ที่ ตกคาง ซึ่ งถาปลูกซ้ําลงไปก็จะเกิดโรคได ใหม ใน 1-3 ป และยากที่ จะกําจัดโรคนี้
หากไมเอารากที่ติดเชื้ อออกไป
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โรครากขาวในต นยางพารา เกิ ดจากเชื้ อ ประเภทเห็ ดราเข าทําลายทางรากและแทง
เสนใยเข าไปในต นยางทําให รากเสียหาย ส งผลใหตนยางดู ดน้ําและอาหารไดไม เต็ มที่ ใบมี
สีเหลือง มีขนาดเรียวลง ทรงพุมเล็กลงและตนยางตายไปในที่สุด ในระยะกอนหรือระยะเดียว
กั บที่ พื ชแสดงอาการใบเหลื อง หากนํารากต นยางมาพิ จารณาจะพบเส นใยราสี ขาวกระจาย
เปนรางแหเจริญแนบไปกับรากยาง จึงเปนที่มาของชื่อเรียกโรครากขาว
เมื่ อ เส นใยราสี ข าวมี อายุ มากขึ้ น การทําลายก็ มี มากขึ้ นตามลําดั บ ทําให ต นยางตาย
และเนื้อไมบริเวณโคนตนยุยและเบา สามารถหยิบและขยี้ไดดวยมือ และพบดอกเห็ดแผขยาย
รอบโคนตน ขนาดของดอกเห็ดแตกตางกันไปขึ้นอยู กับอายุของตนยาง ความชื้น และสภาพ
แวดลอมอื่นๆ (รูปที่ 1)
เชื้ อ ราสาเหตุ โรครากขาวแพร กระจายได โดยการสั มผั สระหว างรากของต นที่ เป นโรค
กั บรากของต นปกติ หรือเชื้ อราปลิ วไปตามลม หรือจากพาหะนําพาอื่ นๆ การระบาดเกิดได
ตลอดทั้ งป แตจะระบาดอยางรวดเร็วในฤดูฝน และระบาดไดทั้งในตนยางขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญ (รูปที่ 2) โดยในตนยางที่ปลูกในสวนยางใหมนั้น การเกิดโรคมักพบในยางอายุ 15 ปขึ้นไป
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รูป ที่ 1 ลักษณะดอกเห็ดที่เกิดจากเชื้อราโรครากขาวในยางพารา

รูป ที่ 2 อาการของโรคตามระยะเวลาในการเขาทําลาย

ส วนสวนยางที่ เคยปลู กมาแล ว 2 หรื อ 3 ครั้ ง และสวนยางที่ ไม ได กําจั ดตอยางเก าออกไป
มักพบตั้ งแตตนยางอายุนอยระหวาง 1 ถึง 5 ป แลวแตการสะสมของเชื้ อราในดิน สวนยาง
ที่ พบการระบาดของโรครากขาว มั กจะทําให ตนยางตายเป นแถวในแนวเดี ยวกั นหรื ออาจตาย
เปนรัศมีวงกลม
การวิจัยนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่ อวิ เคราะหป จจั ยที่ มีผลตอการเข าทําลายของโรครากขาวใน
สวนยางพารา และเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคดั งกลาวใน
8 จังหวัดภาคใต

1. วิธีการวิจัย
ขอมู ลที่ ใช ในการวิจัย ไดจากการนําข อมู ลของหนวยงานที่ เกี่ ยวข องกั บการทําสวนยาง
พารา และโรครากขาวที่เกิดขึ้นกับยางพารา ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ที่ เกี่ยวของโดยเชื่อมโยง
ความสั มพั นธ ของลั ก ษณะทางกายภาพของพื้ นที่ ในการผลิ ตยางพารา ตลอดจนลั ก ษณะทาง
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ภูมิอากาศ ภาวะฝนตกและฤดูกาล และพื้นที่ปลูกยางในจังหวัดตางๆ ที่มีความเกี่ยวพันกับการ
เกิ ดโรคและความรุ นแรงของการระบาด และข อ มู ลที่ ผู วิ จั ยได ทําการรวบรวมโดยการสุ ม
ตั วอย างจากประชากรที่ เ ป นเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต ที่ ป ระสบป ญ หาจากการ
ระบาดของโรครากขาว โดยสุ มเลื อกพื้ นที่ แบบเฉพาะเจาะจงเป นตั วแทนของจั งหวั ดภาคใต
ฝ งตะวั นออก 4 จั งหวั ด ได แก จั งหวั ดชุ มพร สุ ราษฎร ธานี นครศรี ธรรมราช และสงขลา
และตัวแทนของภาคใตฝงตะวันตก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล
การคัดเลือกเกษตรกรที่ ประสบปญหาโรครากขาวในสวนยางพารา ไดจากการสอบถาม
เจาหนาที่ กองทุ นสงเคราะหการทําสวนยางของทุกจั งหวั ดเกี่ ยวกับพื้ นที่ ที่ มีการระบาดของโรค
หลั งจากนั้ นจึ ง เลื อกตั วอย างแบบลู กโซ หรื อ บอกต อ และเก็ บรวบรวมข อมู ลใช แบบสั มภาษณ
รายบุ คคล และแบบสอบถามเชิ ง โครงสร าง สําหรั บ ข อ มู ลเชิ งลึ กด านต นทุ นการผลิ ตและ
ผลตอบแทนจากการปลู กยางพารา
เนื่ องจากยางพาราเป นพื ชที่ มี อ ายุ ยื น การประมาณการความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จ
จึ ง ต องคํานึ ง ถึ ง องค ประกอบของเวลาเกี่ ยวกั บ ค าเสี ยโอกาสของเงิ น ดั ง นั้ นการวิ เคราะห
กระแสตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกร ดวยตัวชี้วัดมูลคาปจจุบันสุทธิรวมกับ
การประมาณการการเข าทํ า ลายของเชื้ อราภายใต ส ถานการณ ก ารเข า ทํ าลายในแต ละป
จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้
การวิเคราะหขอมูลกระแสตนทุนและกระแสผลตอบแทน ใชตนทุนคาใชจายในการปลูก
การดู แ ลรั ก ษาสวนยาง รวมไปถึ ง ต นทุ นค าใช จ ายเมื่ อทํ าการกรี ดยางตั้ งแต อ ายุ 7-25 ป
ในการวิ เคราะห กระแสผลตอบแทน ใช ข อมูลผลผลิ ตและราคาจําแนกตามพื้ นที่ และผลผลิ ต
หลักของแตละจังหวัด ไดแก ยางแผนดิบ น้ํายางสด และเศษยาง

2. ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห อั ตราการเข าทําลายของเชื้ อราโรครากขาวในสวนยางพารา ถ าอายุ
ตนยางพารามากขึ้น จํานวนตนที่ถูกทําลายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย และการปลูกยางในรุ นที่ 2
เปนตนไป การเขาทําลายเพิ่มขึ้นเกือบสองเทาตัว และพบวาจังหวัดสุราษฎรธานี ระนอง สตูล
และชุ มพร มี จํานวนต นยางที่ ถูกทําลายไม ตางกั น สวนจังหวั ดอื่ นๆ ได แก จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ และ สงขลา มีจํานวนตนยางที่ถูกทําลายสูงกวา 4 จังหวัดแรก (รูปที่ 3)
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนเกษตรกรนั้ น ขึ้นอยูกับอายุของตนยาง
ที่ เชื้ อราเขาทําลาย และขึ้นอยูกับความรุนแรงที่ เกิดจากปจจัยต างๆ ที่ตางกัน มูลคาความ
เสียหายทางเศรษฐกิจในตนยางพาราอายุตางกัน แสดงในตารางที่ 1 พบวาสวนยางในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีมูลคาความเสียหายมากที่สุดถึงประมาณ 478,930 บาท/ไร และในจังหวัด
ระนอง มีมูลคาความเสียหายนอยที่สุดถึงประมาณ 24,602 บาท/ไร เปนตน โดยความสูญเสีย
ลดลง เมื่อมีการเขาทําลายของเชื้อราในตนยางที่มีอายุมากขึ้น
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รูปที่ 3 การระบาดของโรครากขาวในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
การประเมิ นการแพรระบาดของโรครากขาว แสดงให เห็ นวา อายุ ของยางพารา รอบ
การผลิ ต และลั กษณะพื้ นที่ ของแต ละจังหวั ดที่ ปลูกยางพารา เปนตั วแปรสําคั ญที่ ผู เกี่ ยวข อง
โดยเฉพาะนั กวิ ชาการด านยางพาราสามารถนําไปเป นข อมู ลพื้ นฐานเพื่ อการวางแผนป อ งกั น
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากโรครากขาวในยางพาราในภาคใตและภาคอื่ นๆ ของประเทศตอไป
การประเมิ นความเสี ยหายทางเศรษฐกิจที่ เกษตรกรระดั บครัวเรื อนมีความเสี่ ยงที่ จะเสียหายได
หากไมมีการจัดการที่ ถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในสภาพปจจุบันการแกไขปญหา
การทําลายของเชื้อราโรครากขาวนั้น ยังไมมีวิธีการจัดการที่เด็ดขาด การใชสารเคมีมีขอจํากัด
คือ ราคาสูง และสารเคมีที่ใชนั้นไมสามารถทําลายเชื้อไดทั่วถึง เกษตรกรจํานวนมากไมทราบ
วาดอกเห็ ดสีส มขอบขาวที่ ปรากฏที่ โคนตนยางที่ตายนั้ นคือสวนขยายพันธุของเชื้ อโรค และยัง
ไม ทราบว าการไม ขุ ดตอต นที่ เป นโรคจะก อให เกิ ดป ญหาในอนาคต และอื่ นๆ ดั งนั้ น การให
ความรู แก เ กษตรกรที่ ถู กต องในจั ดการป องกั นและแก ป ญหาอย างเหมาะสม มี ประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจนอยที่สุดจึงเปนความจําเปนเรงดวน
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905,569.45
1,433,854.49
697,594.94
1,185,897.93
1,391,721.92
796,412.07
842,318.42
1,015,352.75
1,033,641.08
920,784.29
778,374.47

1,493,050.76

979,321.23
1,664,827.18

1,536,860.47

821,014.66

931,333.72
1,122,654.12

1,190,308.50
1,060,346.16

815,451.96

เขาทําลายเมื่อ
ยางอายุ 1 ป

959,784.23

เมื่อไมถูก
ทําลาย

ที่มา: อยุทธ นิสสภา และ เสมอใจ ชื่นจิตต, 2554

1. ชุ มพร
- น้ํายางสด
2. สุราษฎรธานี
- ยางแผนดิบ
3. นครศรีธรรมราช
- ยางแผนดิบ
- น้ํายางสด
4. สงขลา
- น้ํายางสด
5. ระนอง
- ยางแผนดิบ
6. กระบี่
- ยางแผนดิบ
- เศษยาง
7. ตรัง
- ยางแผนดิบ
- น้ํายางสด
8. สตูล
- น้ํายางสด

จังหวัด

37,077.49

156,667.41
139,561.88

89,015.30
107,301.38

24,602.59

145,138.54

281,726.29
478,929.26

59,196.27

54,214.78

795,140.67

1,104,485.08
983,893.27

882,570.57
1,063,873.74

807,537.20

1,457,352.64

824,989.77
1,402,466.67

1,460,622.66

930,085.03

20,311.29

85,823.41
76,452.89

48,763.15
58,780.38

13,477.46

79,507.82

154,331.47
262,360.51

32,428.10

29,699.20

มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท/ไร)
ความ
เขาทําลายเมื่อ
ความ
เสียหาย
ยางอายุ 13 ป
เสียหาย

813,847.70

1,183,529.84
1,054,307.63

927,482.22
1,118,011.43

819,950.16

1,530,580.64

967,131.55
1,644,104.96

1,490,489.47

957,438.47

เขาทําลายเมื่อ
ยางอายุ 25 ป

ตารางที่ 1 การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรครากขาวในยางพารา พื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต

1,604.26

6,778.66
6,038.54

3,851.50
4,642.70

1,064.50

6,279.83

12,189.68
20,722.23

2,561.29

2,345.76

ความ
เสียหาย
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วิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอรา
(Phytophthora spp.) ในยางพารา
นิอร จิรพงศธรกุล1* กิตติชนม อุเทนะพันธุ2 และ นันทา เชิงเชาว 3
ปร.ด. (ชีวเคมี) 3Ph.D. (Biochemistry) รองศาสตราจารย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
2
ปร.ด. (ประมง) คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
Corresponding e-mail: nion.c@psu.ac.th
1

ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull-Arg.) เปนพืชที่มีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยสงผลตอชีวิตความเปนอยู ของเกษตรกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมตอเนื่ อง
ประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑยางพารารายใหญอันดับ 1 ของโลก คือ ประมาณ 3 ลานตัน/
ป คิดเปน 40% ของการสงออกยางทั้ งหมดของโลก ดวยเหตุนี้ทําใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ยางพาราหลายสาขาเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยางพาราในดานตางๆ ทั้งที่ เกี่ยวของกับการ
วิจัยและพัฒนาผลผลิตจากน้ํายางพารา การเพิ่มคุณภาพน้ํายางพารา การคัดเลือกและพัฒนา
สายพั นธุ ยางพาราเพื่ อให มีความทนทานสูงและผลิ ตน้ํายางปริ มาณมาก รวมถึงโรคและป จจั ย
ที่ ส งผลกระทบต อต นยางและการผลิ ตน้ํายางพารา ซึ่ งมี ความสําคั ญอย างมากต อการพั ฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราของไทยอย างยั่ งยืน
ผลผลิ ตยางพาราส วนใหญ ข องไทยมาจากแหล ง ผลิ ตทางภาคใต แต เนื่ อ งจากสภาพ
อากาศในภาคใต มีความชื้ นสู งและฝนตกชุ กตลอดป ทําให การปลู กยางพาราในภาคใต ประสบ
ป ญหาการเกิ ดโรคระบาดของเชื้ อ Oomycete ในกลุ มไฟทอปทอรา (Phytophthora spp.)
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โดยสายพันธุที่ทําใหเกิดโรคในยางพารามีอยูหลายชนิด แตในประเทศไทยพบวาสายพันธุที่ทําให
เกิดโรคในยางพารา คือ P. palmivora และ P. botryosa (Erwin และ Ribeiro, 1996) โดย
เฉพาะ P. palmivora ซึ่งเปนเชื้อที่มีการแพรระบาดอยางกวางขวาง โดยกอใหเกิดโรคใบรวง
และเสนดําในยางทุกสายพันธุ ความรุนแรงของเชื้ อไฟทอปทอร าขึ้ นอยูกั บพั นธุ ยางที่ ปลูกและ
สภาวะแวดลอม ซึ่ งโรคใบรวงส งผลกระทบโดยตรงตอตนยาง ทําใหตนยางออนแอ ผลผลิต
น้ํายางพาราลดลงอย างชั ดเจน หากติ ดเชื้ อรุ นแรงจะทําให ตนยางพาราตายได ในขณะที่
โรคเสนดําถื อเปนโรคทางลําต นที่ มีความสําคัญมาก เนื่ องจากทําลายหน ากรีดซึ่ งเป นบริ เวณที่
เก็ บเกี่ ยวผลผลิ ต จึ งไม สามารถกรี ดยางซ้ําบนหน าที่ เป นเปลื อกงอกใหม ได ทําให ระยะเวลา
ในการใหผลผลิตสั้ นลง มีผลกระทบตอเกษตรกรและภาคการผลิตยางพาราของประเทศไทย
จากการสํารวจของศู นย วิจัยยางสงขลา รายงานว าแปลงขยายพั นธุ กิ่ งยางและแปลง
เพาะยางชําถุงจากพันธุ RRIM600 มีความออนแอมากตอเชื้อ Phytophthora spp. ซึ่งยาง
พั นธุ นี้ เป นพั นธุ ที่ นิยมปลู กมากเนื่ องจากให ผ ลผลิ ตต อหน วยต นยางในปริ มาณสู ง ทําให อ าจ
ก อ ให เ กิ ดความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จต อแปลงขยายพั นธุ กิ่ งตายางและแปลงเพาะยางชําถุ ง
เปนอยางมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อในกลุมไฟทอปทอรา
(Phytophthora spp.) โดยใชวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) เพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ
(DNA) บริเวณ internal transcribed spacer (ITS) และ ribosomal DNA (rDNA) เนื่องจาก
บริ เ วณดั งกล าวมี ความจําเพาะสู งในสิ่ งมี ชี วิ ตชนิ ดหนึ่ ง ๆ และจะแตกต างไปในสิ่ งมี ชี วิตต าง
ชนิดกัน วิธี PCR นี้มีความแมนยําและวองไวสูงเนื่องจากสามารถตรวจพบเชื้อในปริมาณนอยๆ
ได และยังตรวจสอบยืนยันผลไดอย างรวดเร็วใช เวลาไม เกิ น 24 ชั่ วโมง ซึ่ งการศึกษานี้ จะใช
เชื้ อบริสุทธิ์ รวมถึงตัวอยางพืชที่ทําใหติดเชื้อในหองปฏิบัติการเปนแมแบบทดสอบเพื่อหาสภาวะ
ในการตรวจวิ นิ จฉั ยที่ เ หมาะสม ข อมู ลที่ ได จะเป นวิ ธี สําหรั บตรวจหาการระบาดและการ
ปนเป อนของเชื้ อดังกลาวในบริเวณปลูกรวมถึงตนพันธุ ยาง ขอมูลการตรวจพบและการแพร
กระจายของเชื้ อไฟทอปทอร าจะนํามาใชสําหรับวางแผนเพื่ อการป องกันโรคในยางพาราต อไป

1. วิธีการวิจัย
1) สกัดดีเอ็นเอ (DNA) จากเชื้อไฟทอปทอราสายพันธุตางๆ ไดแก P. palmivora,
P. botryosa และ P. infestans และเชื้อราอื่นๆ ไดแก Penicillium funiculosum, Aspergilus
niger, Fusarium solani และ Colletotrichum gloeosporioides เพือ่ ใชเปนแมแบบ (template)
ในการตรวจสอบความจําเพาะของวิธีการตรวจวินิจฉัยดวยวิธี PCR โดยสารเริ่ม (primer) ที่ใช
สําหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อสกุลไฟทอปทอรา ไดจากการอางอิงขอมูลการวิจัยของ Tsai และคณะ
(2006) แลวทําการเพิ่ มปริมาณดีเอ็นเอดวยเครื่ อง Thermal cycler โดยตั้ งโปรแกรม PCR
ดังนี้
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โปรแกรมที่ 1 Initial denaturation ที่ 95oC เปนเวลา 5 นาที 1 รอบ
โปรแกรมที่ 2 Denaturation
ที่ 95oC เปนเวลา 1 นาที 30 รอบ
Annealin
ที่ 55oC เปนเวลา 1 นาที
Extension
ที่ 72oC เปนเวลา 1 นาที
โปรแกรมที่ 3 Extension
ที่ 72oC เปนเวลา 10 นาที 1 รอบ
โปรแกรมที่ 4 Hold
ที่ 4oC
แลวตรวจสอบผลที่ไดจากการทํา PCR ดวยวิธี Agarose Gel Electrophoresis โดย
พิจารณาจากขนาดของแถบดีเอ็นเอที่เพิ่มจํานวนได
2) ตรวจสอบสภาพไว (Sensitivity) ของสภาวะการทํา PCR ขางตน โดยใชดีเอ็นเอ
ของเชื้อ P. palmivora เจือจางใหมีปริมาณตางๆ (40 ng, 8 ng, 4 ng, 800 pg, 400 pg, 40 pg
และ 4 pg) เปนแมแบบ ทํา PCR แลวตรวจสอบผลดวยวิธี Agarose Gel Electrophoresis
3) ตรวจสอบว าสภาวะการทํา PCR ข างต นสามารถตรวจพบเชื้ อ ไฟทอปทอร าที่ มีใน
ตัวอยางใบยางพาราและดิ นที่ บมดวยเชื้ อ P. palmivora ที่ เวลาต างๆ ได โดยทําการสกั ด
ดีเอ็นเอจากตัวอยางใบที่บมดวยเชื้อเปนเวลา 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง และใบที่ไมบมเชื้อเปน
ชุดควบคุม ในขณะที่ตัวอยางดิน จะนําดินมาฆาเชื้อกอนแลวบมดวยเสนใยของ P. palmivora
เป นเวลา 1 และ 2 สั ปดาห และใช ดินที่ ปราศจากเชื้ อเป นชุ ดควบคุ ม หลั งจากนั้ นจึ งสกั ด
ดีเอ็นเอจากตัวอยางดินทั้งหมด แลวนํามาทํา PCR และตรวจสอบผลดวยวิธี Agarose Gel
Electrophoresis

2. ผลการวิจัย
2.1 ความจําเพาะของไพรเมอรและวิธี PCR ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอรา
วิธี PCR และไพรเมอร ที่ใช มีความจําเพาะตอเชื้ อในกลุ มไฟทอปทอรา โดยพบวา
จะมีเพียง 1 แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 1000 คู เบส เมื่อใชแมแบบเปนดีเอ็นเอของเชื้ อใน
กลุมไฟทอปทอรา คือ P. palmivora, P. botryosa และ P. infestans เทานั้น และไมพบแถบ
ดังกลาวเมื่อใชดีเอ็นเอจากเชื้อราอื่นๆ เปนแมแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1 นอกจากนี้ไดทําการสง
ตัวอย างแถบที่ ไดจากการเพิ่ มจํานวนดวยวิธี PCR ไปหาลําดับนิวคลีโอไทด เพื่ อยืนยั นว าเปน
ดีเอ็นเอของเชื้อไฟทอปทอรา (Chirapongsatonkul et al., 2010)
2.2 สภาพไว (Sensitivity) ของวิธี PCR ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอรา
เมื่ อใชดีเอ็นเอของเชื้ อตั วอย างในกลุ มไฟทอปทอรา คื อ P. palmivora ปริมาณ
ตางๆ ไดแก 40 ng, 8 ng, 4 ng, 800 pg, 400 pg, 40 pg และ 4 pg เปนแมแบบในการทํา
PCR พบวาแถบดีเอ็นเอจะจางลงตามปริมาณดีเอ็ นเอแมแบบ (รูปที่ 2) และปริมาณดีเอ็นเอ
ต่ําสุดที่วิธีนี้ตรวจสอบไดคือ 40 pg (ชองที่ 6) ซึ่งถือวานอยมาก โดยจะเห็นแถบดีเอ็นเอบางๆ
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รูปที่ 1 ผลการทดสอบความจําเพาะของสารเริ่ ม (Primer) และวิ ธี PCR เมื่ อใชดี เอ็ นเอจากเชื้ อ
ไฟทอปทอราและเชื้อราอื่นๆ เปนแมแบบ ชองที่ 1: C. gloeosporioides; 2: A. niger;
3: Penicillium funiculosum; 4: F. solani; 5: P. botryose; 6: P. infestans; 7: P. palmivora;
8: น้ํากลั่น และ M: ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp Plus DNA Ladder).

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

2.3 การตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอราในตัวอยางใบยางพาราและดิน
หลั งจากทดสอบความจําเพาะและสภาพไวของวิ ธี PCR ในการตรวจวิ นิ จฉั ยเชื้ อ
ไฟทอปทอร าแล ว จะทําการทดสอบว าวิ ธี ดั ง กล าวสามารถตรวจติ ดตามการมี อ ยู ข องเชื้ อ
ดั งกล าวในตั วอย างธรรมชาติ หรื อไม ในการทดลองนี้ เลื อกใบยางพาราและดิ นเป นตั วอย าง
สําหรับทดสอบ โดยบมเชื้อ P. palmivora บนใบและในดิน แลวเก็บตัวอยางที่เวลาตางๆ มา
สกัดดีเอ็นเอเพื่อใชเปนแมแบบในการทํา PCR โดยจะเปรียบเทียบกับเมื่อใชดีเอ็นเอที่สกัดจาก
เชื้อ P. palmivora มาเปนชุด positive control ผลการทดลอง (รูปที่ 3) พบวา ในตัวอยาง
ใบที่ ไมติดเชื้ อหรือไม ได บ มเชื้ อ จะไม มีแถบดี เอ็ นเอ (ชองที่ 2) แต จะปรากฏแถบดี เอ็ นเอใน
ตัวอยางใบที่บมดวยเชื้อ P. palmivora เปนเวลา 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง (ชองที่ 3-6 ตาม
ลําดับ) เชนเดียวกับผลการทํา PCR เมื่อใชดีเอ็นเอที่สกัดจากดินที่บมดวยเชื้อ P. palmivora
(ชองที่ 8-9) แตไมพบแถบใดๆ เมื่อใชดีเอ็นเอจากดินปราศจากเชื้อ (ชองที่ 10) โดยแถบ
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รูปที่ 3 ผลการทํา PCR เมื่อใชดีเอ็นเอจากใบยางพาราและดินที่บมดวยเชื้อ P. palmivora ที่เวลา
ตางๆ ชองที่ 1 และ 7: ดีเอ็นเอจากเชื้อ P. palmivora (ปริมาณ 400 pg) สําหรับเปน positive
control; 2: ใบยางพาราที่ไมบมเชื้อ; 3: ใบยางพาราที่บมดวยเชื้อที่ 6 ชั่วโมง; 4: ใบยาง
พาราที่บมดวยเชื้อที่ 12 ชั่วโมง; 5: ใบยางพาราที่บมดวยเชื้อที่ 18 ชั่วโมง; 6: ใบยางพารา
ที่บมดวยเชื้ อที่ 24 ชั่วโมง; 8: ดินที่บมดวยเชื้ อเปนเวลา 1 สัปดาห; 9: ดินที่ บมดวยเชื้อ
เปนเวลา 2 สัปดาห; 10: ดินที่ไมบมเชื้อ; 11: น้ํากลั่น และ M: ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp
Plus DNA Ladder).

ดี เอ็ นเอที่ ปรากฏทั้ งหมดจะตรงกั บแถบดี เอ็ นเอของเชื้ อ P. palmivora (ช องที่ 1 และ 7)
นอกจากนี้ ยั งสั งเกตพบว าความเข มของแถบที่ ปรากฏจะสั มพั นธ กั บปริ มาณดี เอ็ นเอแม แ บบ
สอดคลองกับผลการทดสอบสภาพไวขางตน (รูปที่ 2)

3. แนวทางการใชประโยชน
วิธี PCR ที่ทําการศึกษานี้เหมาะสําหรับใชตรวจวินิจฉัยเชื้อไฟทอปทอราไดอยางแมนยํา
และรวดเร็ว เนื่องจากวิธีนี้มีความจําเพาะตอเชื้อในกลุมไฟทอปทอรา และยังมีสภาพไวสูง คือ
ตรวจพบเชื้ อได ในปริ มาณที่ นอยมาก (40 ng) ซึ่ งถื อว าว องไวกว าวิ ธีการตรวจวิ นิ จฉั ยอื่ นๆ
โดยเฉพาะการเพาะแยกเชื้ อบนอาหารเลี้ ยงเชื้ อที่ จําเปนต องมี ปริมาณเชื้ อมากพอ นอกจากนี้
วิธี PCR ยังใหผลการตรวจสอบไดในระยะเวลาสั้น รวดเร็วกวาวิธีการเพาะเชื้อมาก และจาก
การทดลองพบว าหากมีเชื้ อดังกล าวในตัวอยางพืชหรื อดินจริ งๆ ก็ ตรวจพบไดดวยวิธีนี้ ดังนั้ น
สามารถนําวิ ธี PCR ไปใชตรวจตั วอยางที่ เก็บมาจากธรรมชาติ จริงๆ หรื อใช สําหรั บตรวจหา
การระบาดและการปนเป อนของเชื้ อดั งกลาวในบริ เวณปลู กรวมถึ งตนพั นธุ ยาง เพื่ อใชข อมู ล
สําหรับวางแผนการป องกันโรคในยางพาราต อไป
นอกจากนี้ ผู วิจัยกําลั งพั ฒนาวิ ธีการตรวจวิ นิจฉั ยที่ สามารถระบุ ในเวลาเดี ยวกั นว าเป น
เชื้อไฟทอปทอราหรือไม และแยกชนิด (Species) ของเชื้ อไฟทอปทอรานั้ นวาเป นชนิดอะไร
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกวาพืชหรือบริเวณปลูกนั้นๆ มีการแพรระบาดของเชื้อชนิดไหน
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ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใตและภาคตะวันออก
ซึ่งจากการสํารวจในป พ.ศ. 2554 พบวา มีพื้นที่ปลูก 18.46 ลานไร (ขอมูลป 2550 มี 10.96
ลานไร) ในปจจุบันไดขยายพื้นที่การปลูกออกไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศ เชน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนืออยางตอเนื่อง ปญหาที่ สําคัญของยางพารา ไดแก แมลงที่เปนศัตรู
ของยางพาราและเปนแมลงศัตรูปาไมดวย ไดแก ปลวก ซึ่งพบวา ปลวกชนิด Coptotermes
curvignathus (Holmgren) เปนแมลงที่ เขาทําลายไมยางพาราสด โดยปลวกงานกัดกิ นสวน
รากของต นยางที่ มี ชีวิ ต นอกจากเป นอั นตรายกั บ ต นยางทุ ก ระยะการเจริ ญเติ บ โตของต น
ยางพาราแล ว ปลวกชนิ ดนี้ ยังทําลายพื ชอื่ นอี กหลายชนิ ด การควบคุ มปลวกชนิ ดดั งกล าว
สถาบันวิจัยยาง (2549) แนะนําใหใชสารฆ าแมลงคาร โบซัลแฟน อัตรา 40-80 มล./น้ํา 20
ลิตร หรือสารฟโปรนิล อั ตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร ราดรอบๆ โคนตนยางพาราที่ ถูกปลวก
ทําลายและตนขางเคียง ต นละ 1-2 ลิตร แตอยางไรก็ตาม ไม สามารถกําจัดปลวกไดทั้งรัง
เนื่ องจากปลวกสร างรั งใต ดิ นและรั งปลวกอาจอยู ไกลจากบริ เวณต นพื ชที่ ปลวกเข ามากั ดกิ น
ปจจุบั นมี การนําสารยับยั้ งการเจริญเติ บโตของแมลงมาใช ควบคุมปลวกในบ านเรือนในรูปแบบ
เหยื่ อพิ ษ ซึ่ งสามารถลดประชากรได ผ ลดี แ ต ต องใช ระยะเวลานานในการควบคุ ม เนื่ องจาก
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สารกลุ มดังกลาวออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก โดยหลังจากปลวกไดรับสารกลุมนี้
แลวจะไมตายทั นที แตจะเดิ นทางกลับสู รั งพรอมกับนําสารฆาแมลงที่ อยู ในเหยื่ อพิษกลับเขาสู
รั ง ด วย เนื่ องจากปลวกมี พฤติ ก รรมการถ ายทอดอาหารจากปากของปลวกงานไปยั งปลวก
ตั วอื่ นๆ ทําให สารฆ าแมลงถูกถ ายทอดไปสู ปลวกตั วอื่ นๆ ได ดวย นอกจากนี้ สารยับยั้ งการ
เจริ ญเติ บ โตของแมลงออกฤทธิ์ เ ฉพาะเจาะจงกั บ แมลงบางกลุ ม จึ งมี ความปลอดภั ยกว า
สารคาร โบซั ลแฟนหรื อสารฟ โปรนิ ลที่ ออกฤทธิ์ ฤทธิ์ ฆ าแมลงรวมทั้ งสิ่ งมี ชีวิตอื่ นๆ หลายกลุ ม
ดั งนั้ นจึ งได ศึกษาการออกฤทธิ์ แบบกิ นตายของสารยั บยั้ งการเจริ ญเติ บโตของแมลงบางชนิ ด
ในรูปของเหยื่ อพิ ษที่ มีตอปลวก C. curvignathus ในหองปฏิบัติการ เพื่ อเปนข อมูลเบื้ องตน
ในการนําสารกลุ มดั งกล าวมาใช ควบคุ มปลวกชนิ ดนี้ ในสวนยางพาราตอไปในอนาคต

1. วิธีการวิจัย
แมลงที่ใชทดสอบ
เก็บตัวอยางปลวก Coptotermes curvignathus (Holmgren) จากสวนยางของ
เกษตรกรในจั งหวัดสงขลา และนํามาเลี้ ยงในหองปฏิ บัติการ โดยเลี้ ยงในกลองพลาสติ กเลี้ ยง
แมลงขนาด 18x20x10 ซม. ซึ่งรองพื้นกลองดวยดินรวนที่เก็บจากแปลงยางพาราและขี้เลื่อย
หรือเศษไมยางพารา จากนั้นรดน้ําใหทั่วแลวตั้งทิ้งไว 4-6 ชั่วโมงกอนนําปลวกใสลงไปในกลอง
นํากลองใส ในกรงและนําไปเก็บไว ในที่ มืดที่ อุ ณหภู มิ 25-28oC และความชื้ นสัมพั ทธ 70-85%
(Owusu et al., 2008)
สารที่ใชทดสอบ
ใชสารฆาแมลงกลุมยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง 5 ชนิด ไดแก สาร buprofezin,
chlorfluazuron, flufenoxuron, lufenuron และ novaluron
วิธีการทดสอบความเปนพิษ
ทดสอบการออกฤทธิ์ แบบกิ นตายโดยใช เหยื่ อล อทําด วยกระดาษตั ดเป นชิ้ นเล็ กๆ ก อน
นําไปปนรวมกับสารฆาแมลงที่ใชทดสอบที่ความเขมขนตางๆ ไดแก 0, 50 100, 500, 1,000,
1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 และ 5,000 ppm บรรจุกระดาษที่ปนแลวลงในกระบอก
ไมไผ แตละความเขมขนทํา 5 ซ้ํา หลังจากนั้นจึงปลอยปลวกงาน C. curvignathus เขาไปใน
กระบอกไมไผจํานวน 20 ตัว/กระบอก นําไปเก็บในที่มืด (รูปที่ 1) ที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนับ
จํานวนปลวกที่ตายหลังจากทดสอบที่เวลา 24, 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง คํานวณเปอรเซ็นต
การตายของปลวกในแตละความเขมข นของสารทดสอบแตละชนิด
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รูปที่ 1 การทดสอบแบบกินตาย (Stomach poison)

2. ผลการวิจัย
จากผลการทดสอบการออกฤทธิ์ ฆ าปลวก C. curvignathus โดยให ปลวกกิ นสารฆ า
แมลงกลุมยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง 5 ชนิด พบวา สารฆาแมลงกลุม IGRs ออกฤทธิ์ชา
ในการฆาปลวก โดยพบวาเปอรเซ็นตการตายของปลวกในสารทดสอบทุกชนิดต่ํากวา 20% ที่
24 ชั่วโมง และเปอรเซ็นตการคอยๆ เพิ่มขึ้นที่เวลา 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง ตามลําดับ
โดยสาร lufenuron ที่ 5,000 ppm ซึ่งออกฤทธฆาไดดีที่สุดนั้นสงผลใหปลวกตาย 100% ที่เวลา
96 ชั่วโมง

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
กําจัดปลวกโดยใชเหยื่อพิษ เปนแนวทางใหมในการปองกันกําจัดปลวก ในประเทศไทย
มี ก ารนํ าเทคนิ คการใช เ หยื่ อพิ ษผสมกั บสารยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของแมลงในการควบคุ ม
ปลวกในบานเรื อน โดยมีหลักการดั งนี้ คือ การใช สารยั บยั้ งการเจริ ญเติ บโตของแมลงซึ่ งออก
ฤทธิ์ ช าและมี ความเป นพิ ษต อ สิ่ งมี ชีวิ ตและสิ่ งแวดล อมค อนข างต่ํา แต มี ประสิ ทธิ ภาพในการ
ยั บยั้ งกระบวนการสร างผนั งลําตั วของแมลง ทําให ก ระบวนการเจริ ญเติ บโตตามธรรมชาติ
ของปลวกถู กยั บ ยั้ ง และตายในที่ สุ ด ในกรณี ของปลวกที่ เข าทําลายต นยางพารานั้ นมี ความ
เป นไปได ที่ จะนําสารฆ าแมลงกลุ มนี้ มาผสมกั บ เหยื่ อ ของปลวกซึ่ งทําด วยกระดาษลั งผสมกั บ
ขี้เลื่อยไมยางพารา จากนั้นนําเหยื่อไปใสในกวางกระบอกไมไผนําไปฝงลงไปในดิน วางกระบอก
ไม ไผ ตามแนวนอนที่ ความลึ ก ประมาณ 3 นิ้ ว รอบต นยางพาราที่ พบปลวกเข าทําลายให มี
ระยะหางจากตนยางพารา 60 ซม. โดยฝงเหยื่อลอจํานวน 4 จุดรอบตนยางพาราตามตําแหนง
ของทิศทั้งสี่คือ เหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก ดังรูปที่ 2 หลังจากนั้นใหเปลี่ยนเหยื่อลอ
ทุกๆ ครึ่งเดือนตอเนื่องเปนเวลานาน 3-6 เดือน จนกระทั่งจํานวนประชากรปลวกลดลงจนถึง
ระดั บที่ ไม กอใหเกิดความเสียหาย ในตางประเทศทั้ งในประเทศจีน อเมริกาและออสเตรเลีย
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รูปที่ 2 ลักษณะเหลื่ อลอและการวางเหลื่ อล อปลวกในสถานที่ จริ งตามแนวทิศทางของโลก
ทิศเหนือ (N) ทิศใต (S) ทิศตะวันออก (W) ทิศตะวันตก (E)

มีการใชเหยื่อพิษในการกําจัดปลวก โดยมีการผลิตเหยื่อลอออกมาหลายรูปแบบ ไดแก แบบผง
เม็ ดกลม เม็ ดแบนและกระดาษ วั ตถุ ดิบที่ ใช เป นเหยื่ อล อปลวกทําจากวั สดุ หลายชนิ ดที่ ปลวก
ชอบ เชน เศษไมสน กากออย กระดาษชําระ แกนขาวโพด (ใจจื้อหยง, 2550)
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ในชวง 10 ปที่ผานมา ราคายางพาราไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนราคาขึ้นสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ 2554 ทั้ งนี้เปนเพราะความตองการจากตางประเทศสูงขึ้ น โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
อุ ตสาหกรรมยานยนต ที่ เติ บ โตอย างรวดเร็ วในประเทศจี นและอิ นเดี ย ดั ง นั้ นในป 2554
ประเทศไทยส งออกยางพารามากถึ ง 3.6 ลานตั น และทํารายได เข าประเทศไทยสูงถึ ง 6.7
แสนล านบาท (สถาบั นวิจัยยาง, 2554) จากราคายางที่ สู งขึ้ นในชวงที่ ผ านมา เกษตรกร
ชาวสวนยางจึ งได พยายามเพิ่ มผลผลิ ตเพื่ อให ได ผลตอบแทนที่ สู ง แต เนื่ องจากสวนยางพารา
สวนใหญ 90% เปนสวนยางพาราขนาดเล็ก มีเนื้อที่รายละประมาณ 10 ไร ดังนั้นเกษตรกร
จึงใชระบบการกรีดถี่ เพื่ อใหไดปริมาณน้ํายางสูง แตกลับพบวามีผลกระทบในดานลบคือ ทําให
ผลผลิ ตตอครั้ งกรี ดลดลง ปริ มาณเนื้ อยางแห งลดลง อั ตราการเติ บโตของตนยางพาราลดลง
ความสิ้นเปลืองเปลือกสูง อาการเปลือกแหงสูงขึ้นจนสงผลใหอายุการกรีดยางสั้นลง นอกจากนี้
ทําใหคุณภาพไมยางลดลงดวย อเนกและคณะ (2548) ไดรายงานวาในพื้นที่ภาคใต 8 จังหวัด
เกษตรกรชาวสวนยางนิยมใช ระบบกรีดถี่ เปนสวนมากคือ ระบบกรี ดหนึ่งในสามของลําตนและ
กรีดครึ่งลําตน โดยกรีดสามวันหยุดหนึ่งวันมากถึง 54% และบางรายกรีดติดตอกันเกือบทุกวัน
25% ขณะที่ระบบกรีดที่สถาบันวิจัยยางแนะนําคือ กรีดวันเวนวันและกรีดสองวันเวนวัน พบวา
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มีเพียง 18% เทานั้น จึงสงผลกระทบในวงกวาง ดวยเหตุนี้จึงไดมีการพยายามพัฒนาระบบกรีด
แบบ 2 รอยกรีด เพื่อลดผลกระทบดังกลาว
นอกจากนี้ ยังมี อี กประเด็ นของผลกระทบจากที่ เกษตรกรชาวสวนยางไดนําเทคโนโลยี
การอัดแก สเอทธิ ลี นเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตน้ํายาง เนื่ องจากในช วงที่ ยางพารามี ราคาสู ง เกษตรกร
ยอมลงทุนเพิ่มคาใชจายในการซื้ออุปกรณ เพื่อหวังใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้ นโดยที่ยังขาดความ
เขาใจถึงข อดี ขอเสี ย ทําใหส งผลกระทบคื อ น้ํายางมี ปริมาณเนื้ อยางแหงลดลงมาก และ
บางรายประสบปญหารุนแรงคือ ตนยางพารามีอาการเปลือกแหง จากผลกระทบทั้ง 2 ประเด็น
ดั ง กล าว ทางภาควิ ชาพื ชศาสตร คณะทรั พยากรธรรมชาติ มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร
จึงไดดําเนินการวิจัยรวมกับทางองคกร CIRAD ประเทศฝรั่งเศส เพื่อทําการวิจัยที่ สถานีวิจัย
และฝกภาคสนามเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อใหไดแนวทางเพื่ อใชในการแนะนําตอ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต

1. วิธีการวิจัย
1.1 การทดสอบระบบกรีดแบบสองหนากรีด
ระบบกรี ดแบบสองหน ากรี ดนี้ เป นวิ ธีการเป ดกรี ดหน ายางสองหน ากรี ด โดยหน า
กรีดที่ 1 เปดกรีดที่รอยกรีดต่ํา ระดับความสูง 80 ซม. จากพื้นดิน หนากรีดที่ 2 เปดกรีดที่
รอยกรีดสูง ระดับความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน (รูปที่ 1) โดยควบคุมระยะหางระหวาง 2
รอยกรีด ประมาณ 75-80 ซม. เพื่อลดการแกงแยงระหวางหนากรีดยาง พื้นที่การใหน้ํายาง
ไมซ้ําซอน และทําใหตนยางมีเวลาพักในการสรางน้ํายาง เพื่ อใหไดผลผลิตที่ สูงขึ้ น ระบบกรีด
แบบ 2 รอยกรีด มีหลักการในการเพิ่ มเวลาในการสรางน้ํายาง โดยการสลั บกรีดระหวาง
สองรอยกรี ดที่ อยู ตางระดั บกัน เปนการหลี กเลี่ ยงการแข งขั นของสองรอยกรีดในการแย ง

รูปที่ 1 เปรียบเทียบระบบกรีดแบบหนากรีดเดียว (ก) และระบบกรีดแบบสองหนากรีด (ข)
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คาร โบไฮเดรต น้ํา และธาตุ อาหารต างๆ สําหรั บต นทุ นการกรี ดโดยเพิ่ มขดลวดแขวนถ วย
น้ํายางอีก 1 ขด สวนถวยรองรับน้ํายางใชเพียงถวยเดียวสลับที่ในการรองรับน้ํายาง
จึงทําการทดสอบระบบกรีดแบบสองหนากรีดเปรียบเทียบกับระบบกรีดที่เกษตรกร
ใช โดยทําการทดลองในชวงป พ.ศ. 2550-2553 ในพันธุ RRIM 600 โดยมี 4 วิธีเปรียบเทียบ
ดังนี้
1. กรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน (1/2S d/2)
2. กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน (2x1/2S d4)
3. กรีดหนึ่งในสามลําตน สามวันเวนวัน (1/3S 3d/4)
4. กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน วันเวนสองวัน (2x1/3S d/2.d/3)
ซึ่งมีตารางการกรีดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลําดับการกรี ดในการทดลอง
ระบบกรีด
1. กรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน
2. กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร


**
3. กรีดหนึ่งในสามของลําตน สามวันเวนวัน 
4. กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน วันเวนสองวัน
**
หมายเหตุ:  คือ สัญลักษณวันกรีด
* คือ กรีดหนาบน

หยุด 
หยุด *

หยุด
หยุด


*

หยุด
หยุด
หยุด


**

 หยุด
หยุด
**
 
*
**


*

หยุด
หยุด


*

หยุด
หยุด
หยุด

หยุด คือ วันหยุดกรีดยาง
** คือ กรีดหนาลาง

1.2 การทดสอบการใชแกสเอทธิลีนเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํายาง
เนื่องจากระบบการใชแกสเอทธิลีนที่นํามาใชในจังหวัดสงขลามี 3 ระบบคือ ริมโฟลว
(RRIMFLOW) เลทไอ (LET I) และดับเบิลเท็กซ (Double Tex) ดังนั้น จึงนํามาเปรียบเทียบ
กั บ ระบบกรี ดปกติ ที่ เ กษตรกรใช โดยทดสอบในยางพาราพั นธุ RRIM 600 อายุ 21 ป
และทําการทดสอบในป 2553-2554 ระบบกรีดที่เปรียบเทียบมีดังนี้
1. ระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตนกรีดขึ้น สองวันเวนวัน (1/3S  2d/3)
2. ระบบกรีดหนึ่งในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณริมโฟลว
(1/8S  d/3+RRIMFLOW)
3. ระบบกรีดหนึ่ งในแปดของลําตนกรีดขึ้ น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณเลทไอ
(1/8S  d/3+LET I)
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4. ระบบกรีดหนึ่งในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณดับเบิล
เท็กซ (1/8S  d/3+Double Tex)
การติดตั้งการใชวิธีอัดแกส ดังรูปที่ 2

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

2. ผลการวิจัย
2.1 การทดสอบระบบกรีดแบบสองหนากรีด
พบวาระบบกรีดแบบสองหนากรีด วันเวนวัน ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบ
เทียบกับระบบกรีดครึ่ งลําตน วันเว นวัน นอกจากนี้ ระบบกรีดแบบสองหนากรีด วันเวนวัน
วั นเว นสองวั น ให ผลผลิ ตเพิ่ มขึ้ น 16% เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บระบบกรี ดหนึ่ งในสามของลําต น
สามวั นเวนวั น (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองนี้ แสดงให เห็นว าระบบกรี ดแบบสองหน ากรี ด
ที่ใชกับพันธุยาง RRIM 600 สามารถเพิ่มผลผลิตไดโดยไมตองใชสารเคมีเรงน้ํายาง
ผลการทดลองดั งกล าว สอดคล องกั บ Vaysse และคณะ (2006) ซึ่ งไดทดสอบ
ระบบสองหนากรีดที่จังหวัดระยอง โดยใชระบบสองรอยกรีดครึ่ งลําตน วันเวนวัน ใหผลผลิต
(กรัม/ตน) เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน และสอดคลองกับ
การทดสอบที่ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา โดยใชระบบสองรอยกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน เปนเวลา
3 ป ใหผลผลิต (กก./ตน/ป) เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน
(พิศมัย และคณะ, 2549) และ (Gohet and Chantuma, 2004)
2.2 การทดสอบการใชแกสเอทธิลีนเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํายาง
ผลการทดลองแสดงให เ ห็ นว า การใช ระบบกรี ดหนึ่ งในแปดของลํ าต นกรี ดขึ้ น
วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณริมโฟลว ใหผลผลิตตอครั้งกรีด 137.70 กรัม/ตน/ครั้งกรีด และ
ใหผลผลิตสะสมกรัม/ตน/ป 5,921.10 กรัม/ตน ซึ่ งใหปริมาณผลผลิตตอครั้ งกรีดและปริมาณ
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ตารางที่ 2 ผลผลิตยางกอนในชวง 3 ป ของการจัดการหนากรีดในแตละสิ่งทดลอง
ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ผลผลิตสะสม

วิธีการ
กรีดยาง

กก./ตน

%

กก./ตน

%

กก./ตน

%

กก./ตน

%

1
2
3
4

4.05d
4.90c
5.16b
6.09a

100
121
100
118

2.69c
3.27ab
3.04b
3.05a

100
122
100
115

4.81c
5.92ab
5.25bc
6.07a

100
123
100
116

11.54c
14.09b
13.45b
15.65a

100
122
100
116

เปรียบเที ยบความแตกต างคาเฉลี่ ยในสดมภที่ ตามหลั งด วยอั กษรเหมื อนกันไม แตกต างกันทาง
สถิติโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
หมายเหตุ:
วิธีกรีดยางหมายเลข 1 คือ กรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน (1/2S d/2)
2 คือ กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน (2x1/2S d4)
3 คือ กรีดหนึ่งในสามลําตน สามวันเวนวัน (1/3S 3d/4)
4 คือ กรีดสองรอยกรีด วันเวนวัน วันเวนสองวัน (2x1/3S d/2.d/3)
ที่มา: Sdoodee et al. (2012)
ผลผลิ ตสะสมสู งกว าการใช ระบบกรี ดปกติ (Sainoi et al., 2012) ที่ ใหผลผลิตรองลงมาคื อ
ระบบกรีดที่ใชรวมกับอุปกรณเลทไอและดับเบิลเท็กซ (รูปที่ 3) แตการใชระบบกรีดที่มีเอทธิลีน
ใหปริมาณเนื้ อยางแห งที่ ไดมีเปอรเซ็นตที่ต่ํากวาการใชระบบกรี ดปกติ ข อดีของการใชระบบ
กรี ดร วมกั บ การใช แ ก สเอทธิ ลี นคื อ ลดการสิ้ นเปลื องเปลื อก และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพต อ ครั้ ง
กรีดให สูงขึ้ นโดยไมสงผลกระทบตอการเจริญเติ บโต แตข อควรระวังคือ มีผลกระทบที่ ทําให
ปริมาณซูโครสลดลง และปริมาณเนื้อยางแหงลดลงดวย (Sainoi and Sdoodee, 2012)

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
3.1 ระบบกรีดแบบสองหนากรีด
สื บเนื่ องจากข อดี ของระบบนี้ ที่ ชวยใหผลผลิ ตยางเพิ่ มขึ้ นจากระบบกรี ดแบบหน า
เดียว โดยไมตองใชสารกระตุนเรงน้ํายางเพิ่มเติม นอกจากนี้การใชระบบกรีดแบบสองหนากรีด
ไม ส ง ผลกระทบต ออั ตราการเจริ ญเติ บโตของลําต นยางพารา และลดการเกิ ดอาการเปลื อก
แหงได โดยระบบนี้สามารถปรับเขากับระบบกรีดที่เกษตรกรใชโดยไมทําใหจํานวนวันกรีดลดลง
วิธีการปฏิ บัติไม ยุงยากเพียงเพิ่ มขดลวดแขวนถวยยาง เนื่ องจากมี 2 ตําแหนงรอยกรีด และ
ใชถวยยางเพียงถวยเดียวโดยวางสลับระหวางหนากรี ดที่ 1 และหนากรีดที่ 2 ได สวนการ
จัดหนากรีดในระยะยาวสามารถจัดระบบดังที่แสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบผลผลิตยางกอนเฉลี่ย (ก) ปริมาณเนื้อยางแหงเฉลี่ย (ข) และปริมาณน้ําตาล
ซูโครสเฉลี่ย (ค) ของตนยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ 21 ป ที่ใชระบบกรีด 4 วิธี
สิ่งทดลองที่ 1 ระบบกรีดหนึ่ งในสามของลําตนกรีดขึ้น สองวันเวนวัน
สิ่งทดลองที่ 2 ระบบกรีดหนึ่งในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณ
ริมโฟลว
สิ่งทดลองที่ 3 ระบบกรีดหนึ่งในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณ
เลท ไอ
สิ่งทดลองที่ 4 ระบบกรีดหนึ่งในแปดของลําตนกรีดขึ้น วันเวนสองวัน รวมกับอุปกรณ
ดับเบิลเท็ กซ
ที่มา: Doungmusik and Sdoodee (2012)
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A = หนากรีดที่ 1, B = หนากรีดที่ 2, C = หนากรีดที่ 3 และ Y = ปที่กรีด
รูปที่ 4 เปรี ยบเทียบการเป ดกรี ดและการเปลี่ ยนรอยกรีดของระบบกรีดแบบรอยกรีดเดี ยว 1/2S
(ก) กับระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 1/2S (ข) และระหวางระบบกรีดแบบรอยกรีดเดียว 1/3S
(ค) กับระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 1/3S (ง) ในแตละปกรีด

3.2 การใชระบบกรีดรวมกับการใชแกสเอทธิลีน
สําหรับระบบนี้ แนะนําให ใชกั บตนยางพาราที่ มีอายุมากกวา 15 ปขึ้ นไป หรือการ
กรีดกอนโคน ใชไดกับยางพาราพันธุ RRIM 600 คุณสมบัติของเอทธิลีนจะไปชวยในการดูดซับ
น้ําจากเซลล ขางเคี ยงสู ทอน้ํายางมีผลทําให การไหลของน้ํายางนานกวาปกติ ระบบการกรี ดนี้
เนื่ องจากนิยมใชกั บต นยางแก ซึ่ งกรี ดยางหนาสูงดวยรอยกรีดสั้ นเพี ยง 4 นิ้ ว และกรีดแบบ
1 วันเวน 2 วัน ส วนการเลื อกระบบการใช แก สเอทธิ ลี น เนื่ องจากมี หลายระบบทางการค า
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ควรพิ จารณาถึ งความสะดวกในการติ ดตั้ งอุ ป กรณ การอั ดแก ส และราคาอุ ปกรณ ประกอบ
การตัดสินใจ นอกจากนี้ตองคํานึงถึงผลกระทบดวย ดังนั้ นตองมีการบํารุงรักษาตนใหสมบูรณ
และถ าพบวาค าปริมาณเนื้ อยางแห งลดลงมาก หรื อเริ่ มมีอาการเปลือกแห ง ควรหยุ ดพั กการ
ใชระบบอั ดแก ส มิ เชนนั้ นจะส งผลใหเกิ ดอาการเปลือกแหงถาวรได จากข อมู ลดังกลาวแสดง
ให เห็ นว าการจั ดการระบบกรี ดที่ ดีชวยเพิ่ มศั กยภาพในการเพิ่ มผลผลิ ตได และยั งสามารถนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการกรีดหรือชวยลดแรงงานในการกรีดได

เอกสารอางอิง
พิศมัย จันทุมา Gohet., E. และ Thaler, P. 2549. ระบบกรีดสองรอยกรีด. ว.ยางพารา.
22-27: 47-61.
สถาบันวิจัยยาง. 2554. สถิติยางพาราไทย. สถาบันวิจัยยาง กรมวิ ชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ.
อเนก กุณาละสิริ สุภาพร บัวแกว พัชรินทร ศรีวารินทร และ จุมพฏ สุขเกื้อ. 2548. ศึกษา
ผลกระทบจากการใช เ ทคโนโลยี การผลิ ตยางของเกษตรกร. สถาบั นวิ จัยยาง กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
Doungmusik, A. and Sdoodee, S. 2012. Enhancing the latex productivity of Hevea
brasiliensis clone RRIM 600 using ethylene stimulation. Journal of Agricultural
Technology 8:2033-2042.
Gohet, E. and Chantuma, P. 2004. Double cut alternative tapping system (DCA):
Towards improvement of yield and labour productivity of Thailand rubber
smallholdings. CIRAD-CP, CIRAD Thailand, Doras centre, Bangkok &
Chachoengsao Rubber Research Center, Chachoengsao, Thailand.
Sdoodee, S., Leconte, A., Rongsawat, S., Rukkhun, J., Huaynui, T., and Chinatiam, H.
2012. First tests of double cut alternative rubber tapping system in southern
Thailand. Kasetsart Journal (Natural Science) 46: 33-38.
Sainoi, T., Doungmusik, A. and Sdoodee, S. 2012. Testing of ethylene stimulation
to enhance latex yield of Hevea brasiliensis clone RRIM 600 in southern
Thailand. In: Proceeding of 2nd Annual International Conference Syiah Kuala
University in Conjunction with 8th IMT-GT Uninet Bioscience Conference. 2225 November 2012, Kopelma Darussalam-Banda Aceh, Indonesia. pp. 1-5.
Sainoi, T. and Sdoodee, S. 2012. The impact of ethylene gas application on youngtapping rubber trees. Journal of Agricultural Technology 8: 1497-1507.

52 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

Vaysse, L., Leconte, A., Santisopasri, V., Kaewcharoensombat, U., Gohet, E. and
Bonfils, F. 2006. On farm testing double cut alternative tapping system (DCA),
effect on rubber production and quality of rubber. Seminar on Thai – French
Rubber Cooperation, 1-2 June 2006, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand,
pp. 1-13.

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 53

54 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

ระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย
สําหรับการจัดการในสวนยางพารา
วรรณรัช สันติอมรทัต1* และ มัลลิกา อุณหวิวรรธน2
Ph.D. (Computer Science) 2M.Sc. (Information Technology)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Corresponding e-mail: wannarat@coe.psu.ac.th
1

การทําเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยส วนใหญ เป นการใช วิ ธี เ กษตรกรรมแบบพึ่ งพา
ธรรมชาติ ไม ได มี ก ารควบคุ มหรื อคํ านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและปริ มาณของผลผลิ ตด วยเทคโนโลยี
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จริ ง ๆ ไม ใช เ ป นสภาพอากาศทั่ วไปที่ ได จากกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาที่ เ ป นข อมู ลตั วแทนของแต ละ
อําเภอ (ใชตัวแทนของพื้นที่ขนาดใหญมาก) ทําใหไมมีความแมนยํา อีกทั้งเครื่องมือยังตองซื้อ
และนําเข าจากต างประเทศทําให มีราคาแพง
ขอมู ลแบบต อเนื่ องที่ ได มานี้ สามารถช วยให
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นั ก วิ ชาการเกษตรคาดการณ โอกาสของการระบาดของโรคในพื ชที่ จะเกิ ดขึ้ น หรื อ ปริ มาณ
ผลผลิต หรือสามารถตรวจสอบชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการกรีดยาง เปนตน
ระบบเครื อขายเซนเซอร ไร สายเปนเทคโนโลยี ที่ชวยเพิ่ มความสามารถของเซนเซอรให
สามารถเชื่ อมต อและรับส งข อมูลผ านเครื อข ายแบบไร สาย ทําให สามารถขยายพื้ นที่ ของการ
เก็ บข อมู ลจากเซนเซอร ได อย างไม จํากั ด สะดวก มี ขนาดเล็ ก และประหยั ดพลั งงาน ทําให
สามารถใชงานจากถานแบตเตอรี่ หรือพลังงานแสงอาทิตยได โดยองคประกอบที่สําคัญของ
เครื อขายเซนเซอรไรสายคื ออุปกรณ ขนาดเล็ กที่ เรี ยกว า โหนด (node) ซึ่ งทําหน าที่ เชื่ อมต อ
เครือขาย ประกอบดวยสวนสําคัญหลักคือ ไมโครคอนโทรลเลอร ภาครับสงคลื่นวิทยุ เซนเซอร
และแหลงจ ายพลั งงาน งานวิ จัยนี้ จึงมีวัตถุ ประสงค เพื่ อสร างระบบเครื อข ายเซนเซอร ไร สาย
สําหรั บตรวจวั ดอุ ณหภู มิ ความชื้ นในอากาศ ความเข มแสง และปริ มาณน้ําฝน โดยทําการ
สรางตนแบบของอุปกรณวัดแบบไรสายที่สามารถเชื่อมตอขอมูลแบบเครือขายไดเอง พรอมทั้ง
พัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลแบบตอเนื่องที่ได

1. วิธีการวิจัย
1.1 ออกแบบและพั ฒนาอุปกรณ ขนาดเล็ กที่ ชื่อว าโหนด ทําหน าที่ เชื่ อมตอตัวตรวจวัด
หรือเซนเซอร และรับส งข อมูลแบบไรสายผ านคลื่ นวิ ทยุ ที่ความถี่ 2.4 GHz และรองรั บการ
เชื่อมตอแบบเครือขายบนมาตรฐาน IEEE 802.15.4
1.2 พัฒนาเกณฑวิธี (protocol) การเชื่อมตอแบบเครือขายระหวางโหนด
1.3 พัฒนาระบบเครือขายเซนเซอรไรสาย สรางการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางเครื่อง
แมขายกับโหนดโดยเซนเซอร โหนดทําการสงขอมูลที่ตรวจวัดไดจากเซนเซอรอุณหภูมิ ความชื้น
และความเข มแสงไปยั งเครื่ องคอมพิวเตอร บนหนาจอคอมพิ วเตอรสามารถนําข อมูลจากการ
ตรวจวัดแสดงผลขอมูลในลั กษณะกราฟก
1.4 ทดสอบการติดตั้งระบบเครือขายเซนเซอรไรสายในหองปฏิบัติการ
1.5 ทดสอบการติดตั้งระบบเครือขายเซนเซอรไร สายในสวนยางพารา (บริเวณอาคาร
ปฏิบัติการ)
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2. ผลการทดลอง

รูปที่ 1 โครงสรางของระบบ

โครงสรางของระบบ (รูปที่ 1) แบงออกเปน 5 สวน คือ 1) ระบบเครือขายเซนเซอร
ไรสาย (Wireless sensor networks) ที่มีโหนดดังรูปที่ 2 ติดตัวตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นใน
อากาศ และความเข มแสง 2) อุ ปกรณ เชื่ อมต อระหว างเครื อข ายเซนเซอร ไร สายกั บระบบ
เครือขายทั่ วไป หรือที่เรียกสั้นๆ วา เกตเวย (gateway) 3) ฐานขอมูล 4) โปรแกรมแสดง
ขอมูลที่ รั บเขามาอย างตอเนื่ อง 5) ระบบแจ งเตื อนที่ ใหผู ใชสามารถตั้ งค าขั้ นต่ําได เชน ให
แจ งเตื อนเมื่ อมี ความชื้ นในอากาศสู ง เพื่ อให เกษตรกรทราบถึ งสภาพความชื้ นที่ สู งขึ้ นในสวน
ยางพารา เปนตน
โหนดที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยไมโครคอนโทรลเลอร MSP430F1611 มีขนาดของ RAM
สูงที่สุดที่ 10KB มีชิปสื่อสาร CC2420 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สงขอมูลที่อัตรา 250
kbps ใชชิป SHT11 เป นเซนเซอรตรวจวั ดอุณหภูมิและความชื้ นในอากาศ โดยที่ สามารถวัด
อุณหภูมิไดตั้งแตในชวง -40 – 123oC (+/- 1oC สําหรับวัดคาในชวง 0-40oC) สําหรับความชื้น
ในอากาศอยูในชวง 0–100 %RH (+/- 3% สําหรับวัดคาในชวง 20-80%RH) พัฒนาโปรแกรม
และโพรโทคอลสื่อสารบนระบบปฏิบัติการ TinyOS ดวยภาษา NesC

รูปที่ 2 โหนด (node) ที่ทีมงานวิจัยพัฒนาขึ้น
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
นําอุ ปกรณ ตรวจวั ดอุ ณหภู มิ ความชื้ นในอากาศ และความเข มแสง ติ ดตั้ งในสวนยาง
พารา หรื อ แปลงพื ชอื่ นๆ ตามที่ นั กวิ ชาการเกษตรหรื อ เกษตรกรต อ งการเก็ บข อมู ล โดย
สามารถติ ดตั้ งกระจายในพื้ นที่ เพาะปลู กหรื อจุ ดที่ ตองการตรวจวั ด อุ ปกรณ แตละจุ ดสามารถ
ใชพลังงานจากถาน Lithium Polymer และแตละจุดจะสื่อสารถึงกันเองไดภายในรัศมีประมาณ
150 เมตร ขอมูลเซนเซอรในแตละจุดจะถูกสงกลับไปยังเครื่องแมขายที่ไดมีการติดตั้งโปรแกรม
ที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่ออานคาจากเซนเซอรที่ติดตั้งแสดงดังรูปที่ 3
ในป จจุบั นงานวิ จัยนี้ ยังได รั บการพัฒนาอย างต อเนื่ องโดยการเพิ่ มตั วตรวจวั ดความชื้ น
ในดิน และถ ายทอดให นักวิ ชาการเกษตรได ใชงานจริง และขยายความสามารถให ใช พลั งงาน
จากแสงอาทิตย หรือ Solar Cell

รูปที่ 3 โปรแกรมอานคาจากโหนดที่มีเซนเซอร อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศและความเขมแสง
พรอมขอความแจงเตือนผาน SMS

58 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

ภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงกระทบตอ
ผลผลิตยางพาราในภาคใต
สายัณห สดุด1ี * และ อัศมน ลิ่มสกุล2
Ph.D. (Agricultural Science) รองศาสตราจารย
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
2
D.Sc. (Planetary Earth Science) ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Corresponding e-mail: sayan.s@psu.ac.th
1

ยางพาราเป นพื ชเศรษฐกิ จหลั กของประเทศไทย มี ปริ มาณการส งออกมากที่ สุ ดในโลก
โดยมีภาคใตเปนแหลงปลูกสําคัญ มีพื้นที่ปลูก 11.9 ลานไร หรือประมาณ 63% ของพื้นที่ปลูก
ยางพาราในประเทศ (สถาบั นวิ จัยยาง, 2554) เนื่ องจากเปนภูมิภาคที่ มีสภาพภู มิอากาศแบบ
ร อนชื้ น มี ปริ มาณน้ําฝนสู งเหมาะสมต อการเจริ ญเติ บโตของยางพารา ซึ่ งเป นพื ชที่ ปลู กโดย
อาศัยน้ําฝน ดั งนั้ นการเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ตของยางพาราจึงขึ้ นอยู กั บสภาพของลมฟ า
อากาศ แต ในช วง 5 ป ที่ ผ านมาความแปรปรวนและเปลี่ ยนแปลงของภู มิอากาศในภาคใต
ปรากฏใหเห็ นเดนชัดขึ้ น รวมทั้ งสภาวะความรุนแรงของลมฟ าอากาศในรูปแบบตางๆ ย อมสง
ผลกระทบตอสรีรวิทยาการเจริญเติบโต รวมไปถึงผลผลิตที่อาจจะผันผวนลดลงได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพื้นที่ภาคใตจัดวาเปนพื้นที่ที่ออนไหวตอความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
รวมทั้ งสภาวะความรุ นแรงของลมฟ าอากาศที่ เ กี่ ยวข องกั บลมมรสุ มตะวั นตกเฉี ยงใต และลม
มรสุมตะวั นออกเฉียงเหนือ ด วยเหตุ ผลดั งกล าวผลของความแปรปรวนและการเปลี่ ยนแปลง
ภู มิ อากาศในภาคใต ของประเทศไทยที่ มี ต อยางพารา จึ งเป นประเด็ นที่ มี ความจําเป นในการ
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ศึ กษาวิ จัย ทั้ งนี้ เพื่ อสร างความรู ความเข าใจรวมทั้ งจั ดทําฐานข อมู ลที่ ถู กต องและน าเชื่ อถื อ
ที่ สามารถนําไปใชประกอบในการวางแผน การสรรหาแนวทางและมาตรการเพื่ อจั ดการแกไข
และบรรเทาหยุดยั้ งผลกระทบและความเสี ยหายที่ อาจจะเกิดขึ้ นต อเกษตรกรชาวสวนยางและ
เศรษฐกิ จจากอุ ตสาหกรรมยางพาราของประเทศได อ ย างเป นรู ป ธรรมและมี ประสิ ทธิ ภาพ
บนพื้ นฐานการนํางานวิ จัยไปใชประโยชนสําหรับบริหารจัดการของผู มีสวนไดส วนเสี ยในระดั บ
พื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ งเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต

1. วิธีการวิจัย
การศึกษานี้ ถือเปนสวนหนึ่ งภายใตโครงการศึ กษาความแปรปรวนและการเปลี่ ยนแปลง
ภู มิ อากาศในภาคใต ข องประเทศไทยที่ มีผลต อการผลิ ตยางพาราซึ่ งดําเนิ นการในช วงป พ.ศ.
2554-2556 โดยมี กิ จกรรมหลั กในการศึ กษาดั ง ต อไปนี้ คื อ การวิ เ คราะห ความแปรปรวน
การเปลี่ ยนแปลงของตั วแปรภู มิ อ ากาศ และความสั มพั นธ กั บ การผลิ ตยางพาราในบริ เวณ
ภาคใต ข องประเทศไทย รวมไปถึ ง การศึ ก ษาการตอบสนองทางสรี ร วิ ทยาของยางพารา
ความสั มพั นธ กั บ ลมฟ าอากาศ ผลผลิ ตและการเกิ ดโรคระบาดในสวนทดลองจริ ง ในภาคใต
รวมทั้ งวิ เ คราะห แนวโน มของผลกระทบและความเสี ยหาย อั นเนื่ องมาจากความแปรปรวน
ภู มิอากาศและสภาวะความรุ นแรงของลมฟ าอากาศ ทั้ งนี้ เพื่ อแสดงถึ งความเชื่ อมโยงต อ
แนวโนมผลกระทบในดานตางๆ ของยางพารา
ในระยะแรกของโครงการ ไดดําเนินการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ ยนแปลงในระยะยาว
ของดั ชนี สภาวะความรุ นแรงของฝนและอุ ณ หภู มิ ที่ สําคั ญในภาพรวมของภาคใต ตลอดจน
วิเคราะหความถี่และความรุนแรงของเหตุการณน้ําทวมใน 7 จังหวัดภาคใตในรอบ 5 ปที่ผานมา
ซึ่ ง ดั ชนี สภาวะความรุ นแรงของฝนและอุ ณหภู มิ ที่ ทําการวิ เ คราะห จากข อ มู ลรายวั นในช วง
ระหว างป พ.ศ. 2513-2554 ประกอบด วย ความแรงของฝนในรู ปดั ชนี ความหนาแน นของ
ฝนรายวัน (Simple Daily Intensity Index, SDII) ปริมาณฝนที่เกิดจากเหตุการณฝนตกหนัก
ที่มากกวา 95 เปอรเซนไทล (R95p) ปริมาณฝนในชวงฤดูรอน (Summer rain) และจํานวน
วั นที่ อุ ณหภู มิสูงสุ ด สู งกวาหรื อเท ากั บ 38oC โดยแนวโน มการเปลี่ ยนแปลงในระยะยาวหรื อ
เชิงเสนตรง (linear trend) ของดัชนีดังกลาวขางตน ไดถูกวิเคราะหดวยวิธี Non-parametric
Kendall’s tau based slope estimator (Sen, 1968) เนื่องจากเปนเทคนิค Non-parametric
statistical method ที่สามารถจัดการกับ autocorrelation ที่มักปรากฏในอนุกรมขอมูลไดดี
รวมทั้ งมี ความทนทานและไม ได รั บผลกระทบจากค าผิ ดปกติ (outliers) และการกระจายตั ว
ของขอมูลที่ไมสมมาตร (non-normal distribution) (Wang and Sawi, 2001) โดย Kendall
Tau test ใชในการประเมินนัยสําคัญทางสถิติของแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (p-value) ซึ่งเปน
เทคนิคที่ เหมาะสมต อขอมู ลที่ มีลั กษณะการกระจายตัวที่ ไมสมมาตร อย างเช น อนุ กรมขอมู ล
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รายวั นในการศึ กษานี้ ทั้ งนี้ ไดกําหนดระดั บความเชื่ อมั่ นที่ 95% และระดั บนั ยสําคั ญที่ 0.05
(5%) เพื่อแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในเชิงเสนตอหนวยเวลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

2. ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะหดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนและอุณหภูมิ และความถี่และความ
รุ นแรงของเหตุ การณ น้ําทวมในเบื้ องต น ได แสดงถึ งแนวโน มที่ อาจส งผลกระทบต อสรี รวิ ทยา
การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราในภาคใต ในหลายประเด็นดังนี้
2.1 ผลกระทบโดยตรง เนื่ องจากพายุ แ ละฝนหนั กที่ ทําให เกิ ดการโค นล มของต นยาง
และการเกิ ดน้ํ าท วมไหลบ าและน้ํ าท วมขั ง การกั ดเซาะพั งทลายที่ เกิ ดกั บ สวนยางบริ เวณที่
ลาดเอียงเชิงเขา
อุทกภัยเนื่ องมาจากพายุและเหตุการณฝนตกหนัก นับเปนสภาวะความรุนแรงของ
ลมฟาอากาศ (weather extreme) ที่สงผลกระทบอยางมีนัยตอสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและ
ผลผลิ ตของยางพารา หลั กฐานจากสถิ ติข อมู ลที่ ได บั นทึ กโดยหนวยงานต างๆ ที่ เกี่ ยวข อง
ภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ ระบุ ถึ งเหตุ การณ อุ ทกภั ยในพื้ นที่ 7 จั ง หวั ดภาคใต ซึ่ งเป นพื้ นที่ ที่ มี
สวนยางพารามากถึง 8.3 ลานไร หรือ 45% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดของประเทศ มีความถี่
และความรุนแรงเพิ่มขึ้นในชวง 2550-2554 โดยเฉพาะเหตุการณอุทกภัยที่เกิดจากพายุฤดูรอน
เมื่ อตนป 2554 สงผลกระทบเปนบริเวณกวางครอบคลุ มพื้ นที่ 7 จังหวัดทั้ งฝ งอันดามั นและ
ฝงอาวไทย เหตุการณวาตภัยและอุทกภัยเฉพาะที่เกิดขึ้น ในป พ.ศ. 2553 (รูปที่ 1) ไดสราง
ความเสียหายตอพื้นที่สวนยางพาราใน 9 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี ตรัง
สงขลา ชุมพร ปตตานี ยะลา และสตูล) รวมพื้นที่ประมาณ 145,988 ไร (สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง, 2553) สงผลใหมีการโคนลมของตนยางพาราเปนพื้นที่บริเวณกวาง

รูปที่ 1 พื้นที่สวนยางที่โดนพายุดีเปรสชั่นเขาทําลาย (ก) และพื้นที่ที่โดนน้ําทวม
(ข) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 61

รูปที่ 2 แสดงพื้นที่สวนยางพาราที่เสียหายจากวาตภัยและอุทกภัยในป พ.ศ. 2553

และมีน้ําทวมขัง โดยพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง ไดรับความเสียหายสูงสุดประมาณ 10% ของพื้ นที่
ปลูกยางทั้งหมดของจังหวัด (รูปที่ 2)
นอกจากเหตุ การณอุ ทกภั ยแลว การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะความรุ นแรงของฝน
ในแง ปริ มาณ ความถี่ และความแรง โดยเฉพาะอย างยิ่ งการเพิ่ มขึ้ นของปริ มาณฝนในช วง
ฤดูรอน (Summer rain) ความแรงของฝนและเหตุการณฝนตกหนักในพื้ นที่ ภาคใต ยังสงผล
กระทบเชิ งซ อนและแบบลู กโซ นานั บประการต อสรี ร วิ ทยาและผลผลิ ตของยางพารา ผลการ
วิเคราะหขอมูลฝนรายวันของสถานีผิวพื้น พบวาความแรงของฝนในรูปของดัชนีความหนาแนน
ของฝนรายวั นในภาพรวมของพื้ นที่ ภาคใต มีแนวโนมเพิ่ มขึ้ นอย างมีนัยสําคัญทางสถิ ติในอั ตรา
0.034 มม./ป ในรอบ 4 ทศวรรษที่ ผานมา (รูปที่ 3) โดยการเปลี่ ยนแปลงความแรงของฝน
เกิดขึ้ นควบคูกับการเพิ่ มขึ้ นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของปริมาณฝนที่ เกิ ดจากเหตุการณฝนตก
หนักที่มากกวา 95 เปอรเซนไทล (R95p) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้น 3.9 มม./ป (รูปที่ 4) ประเด็น
หนึ่ งที่ น าสนใจของการเปลี่ ยนแปลงของฝนที่ ส ง ผลกระทบต อการตอบสนองที่ ผิ ดปกติ ของ

รูปที่ 3 ดัชนีความแรงของฝนในรูปของ Simple Daily Intensity Index (SDII) ในพื้นที่ภาคใต
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ยางพารา คือ ปริมาณฝนในเดือนมีนาคมซึ่งปกตินับวาเปนฤดูแลงในภาคใต มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางมี นัยสําคัญทางสถิติในระดั บความเชื่ อมั่ นที่ มากกวา 99% ในอั ตรา 3.2 มม./ป ในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2513-2554 โดยปริมาณฝนในเดือนมีนาคมของป พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนชวงที่เกิด
พายุฤดูรอนเพิ่มขึ้นประมาณ 730 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยในชวง ป พ.ศ. 2513-2554
หรือในระดับปริมาณฝนที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้งในรอบ 1000 ป (1000 year return period) (รูปที่ 5)
2.2 ฝนตกในชวงฤดูรอนที่ทําใหการผลัดใบของยางพาราผิดปกติ เนื่องจากมีโรคระบาด
ทางใบ เชน โรคราแปง (powdery mildew) เกิดจากเชื้อรา Oidium heveae Steinm ระบาด
บนใบออนที่แตกออกใหมภายหลังจากการผลัดใบ สงผลใหใบยางรวงซ้ําอีกครั้ง ดังนั้นจะสงผล
กระทบต อการพัฒนาในรอบป (phenological development) ของยางพารา (GuardiolaClaramonte et al., 2010) ซึ่ ง นอกจากทําให เกิ ดอาการใบร วงแล วยั ง ทําให ดอกร วงด วย
ทําให สูญเสียเมล็ ดในการขยายพันธุ (สถาบั นวิ จัยยาง, 2551) สงผลกระทบต อผู ผลิ ตตนกลา
ยางพารา ต อ งสั่ ง ซื้ อ เมล็ ดพั นธุ จากภาคอี สาน นอกจากนี้ ทําให วั นเริ่ มเป ดกรี ดเลื่ อนออกไป
สงผลใหวันกรีดลดลงดวย
2.3 ป จจุ บั นปริ มาณน้ํ า ฝนรายป ในภาคใต เพิ่ มขึ้ นส ง ผลโดยตรงต อจํ านวนวั นกรี ดใน
รอบปดวย ปจจุบันบางพื้นที่วันกรีดเหลือเพียง 110 วัน จากในอดีตที่ควรกรีดไดประมาณ 150

รูปที่ 4 ดัชนีปริมาณฝนที่เกิดจากเหตุการณฝนตกหนัก (R95p) ในพื้นที่ภาคใต

รูปที่ 5 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนในเดือนมีนาคม ในพื้นที่ภาคใต

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 63

รูปที่ 6 ลักษณะของดอกเห็ดที่ เกิดโรครากขาว (ก) และตนยางที่ ลมซึ่ งเกิดจากการเขาทําลาย
ของโรครากขาว (ข)

วั น นอกจากนี้ สงผลต อคุ ณภาพน้ํายางดวยคื อ ทําให คาปริ มาณเนื้ อยางแห ง (dry rubber
content หรือ DRC) ต่ําทําใหรายไดเกษตรกรลดลง สอดคลองกับรายงานของ Sdoodee และ
Rongsawat (2012)
2.4 ฝนที่ ตกหนั ก มากในช วงฤดู ฝ นและความชื้ นอากาศสู งของภาคใต ส ง ผลให มี การ
ระบาดของโรคทางดิ นรุ นแรง เช น โรครากขาว (white root disease) ซึ่ งเกิ ดจากเชื้ อรา
Rigidoporus lignosus (Klotzsch) Imagzki สถาบันวิจัยยาง (2551) รายงานว าโรคนี้
สามารถเข าทําลายต นยางได ทุ กระยะการเจริ ญเติ บโตตั้ งแต อายุ 1 ป ขึ้ นไป เมื่ อระบบราก
ถู ก ทําลายจะแสดงอาการที่ พ บได คื อ ใบร วงมาก ซึ่ ง เป นระยะรุ นแรงที่ ไม สามารถรั ก ษาได
บริเวณรากที่ ถูกทําลายจะปรากฏกลุ มเส นใยสีขาว และดอกเห็ดมีลักษณะเปนแผ นครึ่ งวงกลม
แผนเดียวหรือซอนกันเปนชั้นๆ (รูปที่ 6ก) และสงผลใหตนยางพาราลมตาย (รูปที่ 6ข) เนื่อง
จากรากถู กทําลาย Jayasinghe (2012) รายงานวาโรคนี้ เปนภัยเงียบที่มีการระบาดรุนแรง
ในหลายประเทศแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต เช น อิ นโดนี เซีย และมาเลเซี ย เป นต น
เป นเชื้ อราในดิ นยากต อการป องกั นกําจั ด ทําให เกษตรกรบางรายเปลี่ ยนไปปลู กปาล มน้ํามั น
เนื่องจากเปนพืชที่ใหผลตอบแทนใกลเคียงกับการปลูกยางพารา (Feintrenie et al., 2011)
2.5 อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบตอการสังเคราะหแสงของยางพารา เพราะถาอุณหภูมิ
สูงกวา 38oC ประสิทธิภาพการสั งเคราะหแสงลดลง ซึ่ งจะสงผลต อการผลิตน้ํายางโดยทําให
ผลผลิตลดลง (Kositsup et al., 2007) และจากการวิเคราะหขอมูลจํานวนวันที่อุณหภูมิสูงสุด
ในภาคใตสูงกวาหรือเทากับ 38oC พบวาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (รูปที่ 7) ดังนั้นจะมีผลกระทบ
ตอสรีรวิทยาของตนยางพารา ในประเด็นนี้ อรรถชัย (2554) อธิบายวาพืชแตละชนิดมีความ
อ อนไหวตอปจจั ยทางด านภู มิอากาศต างกั น ขึ้ นกับกระบวนการทางสรี รวิทยาของพื ชชนิ ดนั้ น
นอกจากนี้ ในประเทศอิ นเดี ย มี ก ารศึ ก ษาผลจากความแปรปรวนของอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด และ
อุ ณหภู มิต่ําสุ ดที่ มีผลกระทบต อผลผลิ ตยางพารา โดยพบว าอุ ณหภู มิสูงสุ ดและอุ ณหภู มิต่ําสุ ด
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รูปที่ 7 แนวโนมจํานวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดในภาคใตสูงกวาหรือเทากับ 38oC
ที่ เพิ่ มขึ้น 1oC มีผลทําใหผลผลิตยางลดลง 9-16% ในพื้ นที่ที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสม เชน
เมือง Kerala ทางตอนใตของประเทศอินเดีย และในพื้นที่แหงแลง เชน พื้นที่ North Konkan
จะทําใหผลผลิตลดลง 11% (Satheesh and Jacob, 2011)

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต นดั ง กล าว แสดงให เ ห็ นว าผลจากความแปรปรวนและการ
เปลี่ ยนแปลงของภู มิ อ ากาศในภาคใต มี แนวโน มที่ จะส ง ผลกระทบโดยตรงต อ สวนยางพารา
อันเนื่ องมาจากวาตภัยและอุ ทกภัยที่ ทําให เกิ ดการโค นล มของตนยางพารา น้ําทวมขั งและการ
ชะลางพั งทลายของพื้ นที่ปลูกยางพาราบริ เวณที่ ลาดเชิ งเขา เพราะปริมาณความถี่ และความ
แรงของฝนมีแนวโนมเพิ่ มขึ้ นอยางต อเนื่ อง รวมไปถึงฝนในชวงฤดูร อนที่ ส งผลกระทบตอการ
พั ฒนาในรอบป ปริ มาณน้ํ า ฝนรายป ที่ เ พิ่ มขึ้ นจะส ง ผลให จํานวนวั นกรี ดลดลง ผลผลิ ตและ
คุ ณภาพน้ํายางลดลงด วย รวมไปถึ งการเกิ ดโรคระบาด นอกจากนี้ อุ ณหภู มิที่ สู งขึ้ นส งผล
กระทบตอสรีรวิทยาของตนยางพาราอันจะสงผลตอผลผลิตของยางพาราในภาคใตที่มีแนวโนม
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ตั้ งแต กลางป 2545 เป นต นมา ราคายางพาราสู งขึ้ นเป นลําดั บจากระดั บ 30 บาท
เปนกวา 100 บาท/กก. ในป 2554 เปนเหตุจูงใจใหในระยะ 10 ปดังกลาวมีการขยายพื้นที่
เพาะปลู กยางพารากั นอย างกว างขวางไปทั่ วทุ กภู มิภาคของประเทศ ในขณะที่ ผลิ ตภาพที่ ดิน
ของสวนยางพาราไทย (ผลผลิตตอไร) ในชวงระยะเวลาเดียวกันกลับลดลงเปนลําดับ จึงจําเปน
ที่จะตองตรวจสอบกันวาแผนพัฒนายางพาราของประเทศในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนอยางไร
มีความครบถวนทั้ งในระดับตนน้ํา (ที่ ตั้งสวนยาง) กลางน้ํา (ระดั บสวนยาง) และปลายน้ํา
(ระดั บอุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ ยาง) หรื อไม ทั้ งนี้ เพราะการพั ฒนาต นน้ํ าและกลางน้ํ าเป น
ปจจัยสําคัญในการกําหนดระดับผลิตภาพของที่ ดินนั่ นเอง

1. ขอสังเกตตอแผนพัฒนายางพาราไทยชวงป 2542-2556
ในระยะเวลากวา 10 ป ที่ผานมา ประเทศไทยมีแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับยางพารา 4 ฉบับ
คือ (1) ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (2542-2546) (2) ยุทธศาสตรการเปน
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ศูนยกลางยางพาราโลก ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548-2551) กลุมสงขลา-สตูล (3) การ
ปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง 2549-2551 และ (4) ยุทธศาสตรการพัฒนายางพารา
พ.ศ. 2552-2556 ผูเขียนมีขอสังเกตตอแผนพัฒนายางพาราของรัฐทั้ง 4 ฉบับโดยรวมดังนี้
1) ในแผนพั ฒนาทั้ ง 4 แผนฯ ประเทศไทยให ความสําคั ญกั บ การพั ฒนาในระดั บ
ปลายน้ําเป นหลัก กลาวคือ เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเพื่อเพิ่มมูลค า และลด
การพึ่ งพาการส ง ออกวั ตถุ ดิบยาง ซึ่ งถื อว าเป นแนวทางที่ ถู กต อง และก็ ได ผลดี ในระดั บหนึ่ ง
และเปนประเด็นที่ควรใหความสําคัญตอไป
2) แผนพัฒนาทั้ง 4 แผนฯ ไมปรากฏกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนายางพาราในระดับ
ตนน้ําหรือในระดับพื้นที่ที่ตั้งสวนยาง ซึ่งอาจเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก
ยางพารากันอยางกวางขวางในชวงที่ ผานมา
3) แผนพัฒนา 3 แผนฯ แรก ใหความสําคัญนอยมากกับการพัฒนายางพาราในระดับ
กลางน้ํา ซึ่งในที่นี้หมายถึงงานปฏิบัติระดับสวนยาง ตั้งแตคุณภาพกลายาง การบํารุงสวนยาง
การควบคุมวัชพืช การปลูกพืชคลุมดิน ระบบกรีดที่ดี พืชรวมยาง เปนตน ทั้งๆ ที่เปนประเด็น
สําคั ญที่ จะนําความยั่ งยืนมาสู ระบบการผลิ ตยางและสั งคมชาวสวนยางในที่ สุด
4) แผนพัฒนา 3 แผนฯ แรก ไมปรากฏกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาที่ตัวเกษตรกร
ชาวสวนยาง ทั้งในมิติวิถีชีวิตชุมชน และสังคมชาวสวนยาง
5) เฉพาะแผนพัฒนาที่ 4 หรือยุทธศาสตรการพัฒนายาง พ.ศ. 2552-2556 เทานั้นที่
ดูเหมือนจะใหความสําคัญหรือมีแนวทางการพัฒนายางพาราในระดับกลางน้ํา ตามกลยุทธที่ 1
และมี แนวทางการเสริ มสร างรายได และยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตเกษตรกรชาวสวนยาง ตาม
กลยุ ทธ ที่ 7 (คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ , 2553) แต ก็ ต องติ ดตามกั นต อไปว าจะ
ปฏิบัติไดจริงแคไหน
6) ทุกแผนพั ฒนายางพาราที่ ผานมา สังเกตไดวารั ฐบาลยังขาดความจริ งจัง และขาด
ความตอเนื่ องในการพัฒนาดานตางๆ ที่ กําหนดไวในแผนฯ งบประมาณที่ตั้งไวเพื่อนําแผนไปสู
การปฏิบั ติไมเคยเปนจริง เชน ยุทธศาสตร การเป นศู นยกลางยางพาราโลก ที่ ตั้งงบประมาณ
ไวกวาหมื่นลานบาท แตจัดสรรลงมาจริงเพียงหลักรอยลานบาทเทานั้น
7) ตั้ ง แต ในอดี ตที่ ผ านมา ช วงที่ ร าคายางอยู ในช วงขาขึ้ น รั ฐ บาลจะขาดความ
กระตื อรื อร นในการกระตุ นให หน วยงานที่ เกี่ ยวข องได นําแผนพั ฒนาที่ จั ดทําไว ไปสู การปฏิ บั ติ
หรืออาจกลาวไดวาไมมีนโยบายยางพาราในชวงราคายางอยูในชวงขาขึ้ น ทั้ งๆ ที่เปนชวงเวลา
ที่ รั ฐบาลมี รายได จากภาษี เงิ นสงเคราะห ในการส งออกยางสู ง มาก (โดยเฉพาะในช วงที่ ร าคา
ยางอยูในระดับ 100 บาท/กก.ขึ้นไป ภาษีเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บจากการสงออกยางจะอยูที่
5 บาท/กก. หากไทยส งออกยาง 2.7 ล านตั น ก็จะมี รายไดเข ารัฐสู งถึ ง 13,500 ล านบาท)
โอกาสที่ รั ฐ บาลจะทํ าอะไรให กั บ อุ ตสาหกรรมยางพาราทั้ ง ระบบน าจะมี ความเป นไปได มาก
เพราะเปนการทําในภาวะที่ ไมมีแรงกดดันแตอยางใด
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8) ในช วงราคายางอยู ในช วงขาขึ้ น รั ฐ บาลมั กจะคิ ดได เพี ยงโครงการขยายพื้ นที่
เพาะปลูกในพื้นที่แหงใหม เชน โครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกยาง 1,000,000 ไร ในป 2547
โดยสนับสนุนใหปลู กในพื้ นที่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ดําเนินการโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราระยะที่ 3 (2554-56) จํานวน
800,000 ไร ดําเนิ นการโดยสํานั กงานกองทุ นสงเคราะห การทําสวนยาง สนับสนุ นให ปลูกใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนหลัก
9) ในทางตรงขามในชวงที่ ราคายางอยู ในชวงขาลง รั ฐบาลกลั บมี ความขยั นเปนพิ เศษ
เพราะกลั วเกษตรกรจะออกมาเดิ นขบวนประท วง การแก ป ญหาในช วงที่ ราคายางอยู ในช วง
ขาลง หน วยงานที่ รั บผิ ดชอบจะดําเนิ นงานโครงการในสภาวะที่ ไม นิ่ ง และมี แรงกดดั นมาก
ประสิทธิภาพของโครงการก็จะต่ํา เชน โครงการแทรกแซงราคายางในชวงประมาณป 25362543 รัฐบาลดําเนินโครงการขาดทุนประมาณ 10.50 บาท/กก. ในทุกๆ กิโลกรัมที่เขาแทรกแซง

2. การขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกแบบกระแสตืน่ ยาง
ระหว างป 2542-2554 เป นช วงที่ ราคายางพาราสู งขึ้ นอย างมาก จนกล าวได ว าเป น
ยุ คทองของราคายางพาราอย างแท จริ ง กล าวคื อ ราคายางแผ นดิ บชั้ น 3 ที่ ตลาดหาดใหญ
เคยอยูที่ 18 บาท/กก. ในป 2542 เพิ่มขึ้นเปน 28 บาท ในป 2545 จากนั้นราคายังเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่ องไปอยู ที่ 77 บาทในป 2551 แตวิกฤติเศรษฐกิจปลายป 2551 ในสหรัฐอเมริกา
สงผลใหราคาตกลงมาเหลือ 57 บาท ในป 2552 จากนั้นราคาขยับสูงขึ้นเปน 129 บาท/กก.
ในป 2554 โดยอัตราเพิ่มของราคาระหวางป 2542-2554 อยูที่ 16.77%/ป (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การสูงขึ้นของราคายางแผนดิบชั้น 3 ตลาดหาดใหญ ป 2542-2554
หมายเหตุ : * อัตราเพิ่มเปน % ตอป ระหวาง ป 2542-2554 ผูเขียนคํานวณโดยใชสมการ
Logarithmic Exponential Curve หรือสมการ Y = abT โดยใชฐานขอมูลจาก
สถาบันวิจัยยาง, 2555(ก.)
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ดวยอัตราเพิ่มของราคายางพาราที่สูงมากดังกลาว เปนมูลเหตุจูงใจสําคัญใหรัฐบาลไทย
ส งเสริ มการเพาะปลู กยางในพื้ นที่ ปลู กแห งใหม กั นเป นการใหญ โดยเฉพาะในภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศ รวมทั้งเกษตรกรอาชีพตางๆ และปจเจกบุคคลโดยทั่วไป
ตางก็หั นมาปลูกยางพารากั นอย างเปนล่ําเปนสั น เปนเหตุ ใหพื้ นที่ เพาะปลูกยางพาราของไทย
ขยายตัวสูงขึ้นจาก 14.36 ลานไรในป 2549 ไปอยูในระดับ 18.76 ลานไร ในป 2554 โดย
ภาคเหนื อมี อั ตราเพิ่ มต อป ระหว างช วงป 2549-2554 สู งสุ ดที่ 29.54% ในขณะที่ ภาคใต
มีอั ตราเพิ่ มต อปต่ําสุ ดที่ 1.94% (ตารางที่ 1)
ที่ นาเปนหวงคื อ จํานวนไมนอยขยายการ
เพาะปลูกเขาไปในเขตปา และการยกรองเพาะปลูกในที่ นา ซึ่ งเปนที่ ที่ไมเหมาะสมตอการปลูก
ยางพารา
ตารางที่ 1 พื้นที่เพาะปลูกยางพาราไทย(ไร) จําแนกตามภาค ป 2549-2554
ป

เหนือ

อี สาน

กลาง

ใต

รวม

2549
2550
2551
2552
2553
2554
อัตราเพิ่ม(%/ป)*

218,837
399,477
600,578
693,812
785,211
867,402
29.54

1,539,623
2,143,216
2,799,209
2,984,097
3,161,871
3,477,303
19.37

1,644,704
1,706,067
1,978,660
2,063,418
2,163,161
2,509,644
7.66

10,955,548
11,113,316
11,339,698
11,512,990
11,849,160
11,906,882
1.94

14,358,712
15,362,076
16,718,145
17,254,317
17,959,403
18,761,231
5.79

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

3. ผลิตภาพของที่ดิน ตัวบงชี้ความสามารถในการแขงขัน
ผลิ ตภาพของที่ ดินหรื อผลผลิ ตต อ ไร เป นตั วชี้ วัดหนึ่ งที่ แสดงถึ งความสามารถในการ
แขงขัน หากจําแนกชวงเวลาการพัฒนาผลิตภาพของที่ดินจากป 2505 ถึง 2553 ออกเปน 3
ระยะ (รูปที่ 2) พบวา ระยะที่ 1 (ป 2505-2527) ผลผลิตตอไรของยางพาราไทยเพิ่มขึ้นจาก
57 เปน 72 กก. หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียง 0.68 กก./ป ซึ่งก็เขาใจไดไมยากวาเปนเพราะการ
ทดแทนยางพันธุ พื้ นเมืองดวยยางพันธุ ลูกผสมของสํานักงานกองทุ นสงเคราะห การทําสวนยาง
ยังดําเนินมาไดไมนานนัก ระยะที่ 2 (ป 2527-2547) ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นจาก 72 เปน 291
กก. หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10.95 กก./ ป ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มที่นาพอใจทีเดียว อยางไรก็ตาม
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รูปที่ 2 พัฒนาการของผลผลิตตอไรของยางพาราไทย ป 2505-2553
หมายเหตุ: ผู เขียนวิเคราะหโดยใชฐานขอมู ลจาก FAO, 2012

ระยะที่ 3 (ป 2547-2553) หรือระยะปจจุบัน ผลผลิตตอไรกลับลดลงตามลําดับ จาก 291 เหลือ
253 กก.
การลดลงของผลผลิ ตต อไร ข องยางพาราไทยดั งกล าวเป นเพราะเหตุ ใด หรื อเกิ ดจาก
ปจจัยอะไร จึงเปนคําถามเชิงเทคนิควิชาการที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรจะชวยกันหาคําตอบ
เชน อาจจะเปนเพราะปญหาการปลูกยางในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม พันธุยางไมดี กลายางขาด
คุณภาพ การบํารุงรักษาสวนยางไม ถูกตอง ระบบกรี ดไมเหมาะสม หรือขาดความประณีต
ในการกรี ด นอกจากจะทําให ตนยางบอบช้ํา ลําต นจะไม คอยโตแล ว ยั งทําให ได ผลผลิ ตน อย
หรือไมใหผลผลิตเลยก็เปนได (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ความประณีต (ก.) และความไมประณีต (ข.และ ค.) ในการกรีดยาง
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4. บทสรุป
ด วยอั ตราเพิ่ มของราคาระหว างป 2542-2554 สู งถึ ง 16.77%/ป เป นเหตุ ให พื้ นที่
เพาะปลูกยางพาราไทยขยายตัวอยางกวางขวาง ในขณะที่ผลผลิตภาพของที่ดินตั้งแตป 2547
เปนตนมาลดลงเปนลําดับ จาก 291 เหลือ 253 กก./ไร ในป 2553 ผูเขียนมีขอสังเกตตอ
แผนพัฒนายางพาราไทยที่เกี่ยวของกับผลิตภาพของที่ดิน 2 ประการสําคัญ คือ
1. แผนพัฒนาทั้ง 4 แผนฯ ไมปรากฏกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนายางพาราในระดับ
ตนน้ําหรือในระดับที่ตั้งสวนยาง ประกอบกับในเชิงปฏิบัติในชวงราคายางพาราอยูในชวงขาขึ้น
ดู เหมื อนรั ฐบาลจะปล อยอิ สระให เกษตรกรหรื อป จเจกบุ คคลปลู กยางในพื้ นที่ ใหม โดยขาดการ
ควบคุ ม ซึ่ งอาจจะเป นตนเหตุ ให มีการขยายการปลู กยางพาราในพื้ นที่ ที่ไม เหมาะสม ไม วาจะ
เปนการรุ กของสวนยางพาราเขาไปในเขตปา หรือการยกรองปลู กยางในที่ นาตามที่ พบเห็ นได
โดยทั่ วไป
2. แผนพั ฒนาทั้ ง 4 แผนฯ ให ความสําคั ญน อยมากกั บการพั ฒนายางพาราในระดั บ
กลางน้ํา ซึ่งในที่นี้หมายถึง การปฏิบัติระดับสวนยาง ตั้งแตกลายาง คุณภาพกลายาง การบํารุง
สวนยาง การควบคุ มวั ชพืช ปญหาโรคยาง ระบบกรีดที่ ดี ความประณี ตในการกรี ด และพื ช
รวมยาง ซึ่ งทั้ ง 2 ประการดังกลาวอาจสงผลอย างมีนัยสําคัญตอผลิตภาพของที่ ดิน ซึ่งกําลัง
ลดต่ําลงเปนลําดับในปจจุบันก็เปนได
จึ ง มี ข อเสนอแนะเชิ งนโยบายว า แผนพั ฒนายางพาราไทยต องให น้ําหนั ก ความสําคั ญ
กับระดับตนน้ําและระดับกลางน้ําในประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตน และขับเคลื่อนใหแผนพัฒนา
ไปสู ปฏิ บั ติอย างเป นรู ปธรรม ทั้ งนี้ เพื่ อยกระดั บผลิ ตภาพของที่ ดินในการทําสวนยางพาราให
สู งขึ้ นควบคู กั บการพั ฒนาระดั บปลายน้ํา (ซึ่ งรั ฐบาลให ความสําคั ญอยู แล ว) เพื่ อความยั่ งยื น
ของอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบ
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ประเทศไทยเป นผู ผลิ ตและส ง ออกยางพารารายใหญ ที่ สุ ดของโลก ทํารายได เข าสู
ประเทศปละหลายแสนลานบาท โดยเฉพาะภาคใตซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดของประเทศ
ป จจุ บั นราคายางธรรมชาติ มี ความผั นผวนมาก ทําให เ กษตรกรชาวสวนยางต อ งเผชิ ญ กั บ
ความเสี่ ยงที่ อาจไม สามารถขายยางไดในราคาที่ เกษตรกรตองการ ในขณะเดี ยวกันสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห การทําสวนยาง (สกย.) และกลุมพัฒนาสวนสงเคราะห ที่ ตองรับซื้ อน้ํายาง
จากสมาชิ ก เพื่ อนํามาแปรรู ปเป นยางแผ นรมควั น ก็ ประสบป ญหาไม สามารถควบคุ มราคา
วัตถุดิบ (น้ํายางสด) ได
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (The Agricultural Future Exchange of
Thailand, AFET) ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผันผวนของราคา เพิ่ มความคลองตั วในการซื้ อขาย โดยผู ที่จะได รับประโยชน ได แก กลุ ม
ผู ประกันความเสี่ ยง (Hedger) ได แก เกษตรกร กลุ มเกษตรกร สหกรณการเกษตร พ อค า
ผู แปรรู ป และผู ส งออกและกลุ มผู แสวงหากําไรจากส วนต างของราคา (Speculator) ได แ ก
นักลงทุนทั่วไป (มนยศ, 2548) แตจากการดําเนินงานของตลาดฯ ที่ผานมา กลับพบวาผูที่
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เกี่ยวของ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง สหกรณและกลุมเกษตรกรชาวสวนยางไมสามารถ
เขาถึ งและใชประโยชนจากตลาดสินค าเกษตรล วงหน าได เนื่ องจากขาดความรู เกี่ ยวกั บตลาด
สิ นค าเกษตรล วงหน า ตลอดจนการเข าถึ ง ข อ มู ลและป ญ หาด านระบบการติ ดต อ สื่ อ สาร
(กุลภัทรา, 2547)
ดั ง นั้ น การศึ ก ษารู ปแบบของสื่ อ และเนื้ อ หาเกี่ ยวกั บ ตลาดสิ นค าเกษตรล วงหน าที่
เหมาะสมกับเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผูนํา
เกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต ระดับการรับรู ทัศนคติตอสื่อรูปแบบตางๆ และความตองการ
ข อมู ลเกี่ ยวกั บตลาดสิ นค าเกษตรล วงหน าแห งประเทศไทยของผู นําเกษตรกรชาวสวนยางใน
ภาคใต ตลอดจนป ญหาอุ ปสรรคของการรั บรู ข อ มู ลเกี่ ยวกั บตลาดสิ นค าเกษตรล วงหน าแห ง
ประเทศไทย

1. วิธกี ารศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ ใช ข อมู ลทุ ติยภูมิและปฐมภู มิ สําหรับข อมู ลปฐมภู มิเก็บรวบรวมโดยใช
แบบสอบถามเชิงโครงสรางจากผูนําเกษตรกรชาวสวนยาง 200 ตัวอยาง กระจายใน 5 จังหวัด
ไดแก จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี จังหวัดละ 40 ตัวอยาง
เพื่ อนําข อมูลจากแบบสอบถามมาวิ เคราะห โดยใช สถิติเชิ งพรรณนา และการอภิ ปรายผลตาม
หลักเหตุและผล

2. ผลการศึกษา
ผู นําเกษตรกรชาวสวนยางส วนใหญ เป นเพศชาย มี อายุ เฉลี่ ย 46.75 ป มี การศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ซึ่งเป นกลุมที่ มีศักยภาพในการเรี ยนรูสิ่ งใหมไดดี เนื่ องจาก
มีพื้นฐานการศึกษาคอนขางสูง มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.75 คน ประกอบอาชีพ
ทําสวนยางเปนอาชีพหลัก มีประสบการณในการเปนผูนําเฉลี่ย 6.43 ป
สําหรับพฤติกรรมการรั บขอมู ลข าวสารของผู นําเกษตรกรชาวสวนยาง พบว าช องทาง
การนําเสนอสื่ อที่ สามารถเข าถึ งเกษตรกรได ง ายและทั่ วถึ งมากที่ สุ ดคื อ สื่ อทางโทรทั ศน และ
โทรศั พท มือถื อ ซึ่ งสอดคล องกั บผลจากการสํารวจช องทางการรั บสื่ อที่ เกษตรกรนิ ยมใช หรื อ
เป นช องทางที่ เกษตรกรได รั บสื่ อ/ข อมู ลข าวสารมากที่ สุ ด 3 อั นดั บแรก ได แก สื่ อโทรทั ศน
เนื่ องจากมี ความหลากหลายของรู ปแบบรายการ และมี ความน าสนใจ รองลงมาคื อ วิ ทยุ
เนื่ องจากเป นสื่ อที่ ใช งายและมี ความสะดวก สามารถเป ดฟ งได โดยไม รบกวนเวลาการทํางาน
และสื่ออันดับที่ 3 คือ หนังสือพิมพและหนังสือประเภทตางๆ เนื่องจากเปนสื่อที่ประหยัด
ใชง ายและมี ความสะดวกในทุกสถานที่
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โดยช วงเวลาที่ ผู นําเกษตรกรชาวสวนยางเป ดรั บข อมู ลข าวสารมากที่ สุ ด ได แก ช วง
กลางคืนเวลา 18.01–20.00 น. รองลงมาเปนชวงเชาเวลา 6.00-8.00 น. ชวงบาย เวลา
12.00-14.00 น. และชวงเย็น เวลา 16.00-18.00 น. ตามลําดับ จะสังเกตไดวาชวงเวลาที่ผูนํา
เกษตรกรเปดรั บขอมู ลข าวสารเปนช วงเวลาที่ สื่ อโทรทั ศนนําเสนอรายการขาว ซึ่ งสอดคล อง
กั บ ลั ก ษณะทางสั งคมของคนใต โดยเฉพาะผู นําเกษตรกรซึ่ งส วนใหญ นิ ยมติ ดตามข าวสาร
มากกว ารายการอื่ นๆ และสอดคล อ งกั บกิ จวั ตรประจําวั นของผู นําเกษตรกรส วนใหญ ดั ง นี้
ในชวงเชาตั้งแตเวลา 4.00–12.00 น. เปนชวงที่ผูนําเกษตรกรประกอบอาชีพเกี่ยวกับสวนยาง
เชน กรีดยาง เก็ บน้ํายาง ซื้ อขายน้ํายางสด ทํายางแผน และทํางานที่ กลุ ม/สหกรณ โดยใน
ช วงเวลาดั งกลาว เกษตรกรจะไม คอยรั บสื่ อตางๆ เนื่ องจากมี ภารกิ จค อนข างยุ ง แต ในช วง
เวลาบาย กลางคืน คือเวลา 13.00-20.00 น. เปนชวงที่ผูนําเกษตรกรรับชมขาวโทรทัศนหรือ
เขารวมประชุมเพื่ อแลกเปลี่ ยนข อมู ลข าวสาร โดยเฉพาะในชวงเวลา 16.00–20.00 น. เปน
ชวงที่ ผูนําเกษตรกรส วนใหญดูรายการโทรทัศนมากที่ สุด
ดั งนั้ น หากตลาดสิ นคาเกษตรล วงหนาต องการนําเสนอผานสื่ อควรเลือกช วงเวลาเย็ น
จนถึ งค่ํ า ซึ่ งเป นช วงเวลาที่ เกษตรกรว างจากการทํางานและสะดวกที่ จะรั บรู ข อมู ลข าวสาร
ตางๆ โดยผูนําเกษตรกรสวนใหญตองการใหนําเสนอในรูปแบบของขาว หรือรายการวิเคราะห
ข าว เพราะมี ความน าเชื่ อถื อ และได ข อมู ลที่ ทันสมั ย แต ที่สําคั ญเนื้ อหาที่ จะนําเสนอผานสื่ อ
ดั งกล าวต องทําให เกษตรกรเข าใจได ง าย ไม ใช ศัพท เทคนิ คมากเกิ นไป และควรมี ตัวอย าง
ประกอบการอธิบายดวย
สํ าหรั บ การรั บ รู ข อ มู ลข าวสารเกี่ ยวกั บ ตลาดซื้ อ ขายสิ นค าเกษตรล วงหน า พบว า
ผู นําเกษตรกรส วนใหญ ทราบว ามีการจั ดตั้ งและดําเนิ นงานของตลาดซื้ อขายสิ นค าล วงหน าใน
ประเทศไทยแลว จากสื่ อโทรทัศน การบอกเลาจากเจาหนาที่ ของรัฐ เชน เจาหนาที่สํานักงาน
กองทุ นสงเคราะห การทําสวนยาง และจากบริษั ทนายหนา แตจากการสํารวจทั ศนคติตอผู นํา
เกษตรกรเกี่ ยวกับตลาดสินคาเกษตรลวงหน า พบว าผู นําเกษตรกรมีทัศนคติตอตลาดลวงหนา
ที่ ไมสู ดี ( X = 2.8) โดยเฉพาะรูปแบบและเนื้อหาของสื่อเกี่ ยวกับตลาดลวงหนา ซึ่ งคอนขาง
เข าใจยากและเป นศั พท เทคนิ คเชิ งวิ ชาการและเป นภาษาอั งกฤษมากเกิ นไป ทําให เกษตรกร
รู สึ กวาตลาดล วงหน าเป นเรื่ องที่ ยุงยาก เกษตรกรทั่ วไปไม สามารถเข าถึ งและนําขอมู ลของ
ตลาดล วงหน ามาใช ประโยชน ได เนื่ องจากไม เ ข าใจข อมู ลต างๆ แต อย างไรก็ ตามเกษตรกร
ยังคงต องการที่ จะรั บรู และทําความเขาใจเกี่ ยวกับตลาดล วงหนา เพื่ อนําขอมูลมาใชประโยชน
โดยเนื้ อหาของสื่ อที่ ผู นําเกษตรกรต อ งการทราบมากที่ สุ ด ได แก วิ ธี การขั้ นตอนการเข าไป
ซื้ อขายยางในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา เนื่ องจากเกษตรกรสวนใหญรับทราบข อมูลเบื้ องตน
และประโยชนของตลาดลวงหนามาแลว จึงตองการเขาไปใชประโยชนในการประกันความเสี่ยง
ดานราคา รองลงมา ไดแก เทคนิคการวิเคราะหราคาลวงหนา เพื่ อนํามาใชในการกําหนด
ราคาซื้ อขายยาง
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สําหรั บป ญ หาและข อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การรั บ รู ข อ มู ลเกี่ ยวกั บ ตลาดสิ นค าเกษตรล วงหน า
พบประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) เกษตรกรไม มี ความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บตลาดสิ นค าเกษตรล วงหน า และไม มี
ที่ ปรึกษาที่ คอยช วยเหลื อให คําแนะนํา ซึ่ งสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรที่ ตองการ
ใหมีการแนะนําใหความรูเกี่ยวกับตลาดลวงหนา โดยควรอยูในลักษณะที่เขาใจงาย เห็นตัวอยาง
ชัดเจน โดยเกษตรกรเสนอใหมีนําเสนอโดยใช ภาษาทองถิ่ นและเป นภาษาง ายๆ ตลอดจนการ
จัดตั้งศูนยสาธิตทดลองการซื้อขายเพื่อแสดงใหเห็นถึงขั้ นตอนตางๆ ในการซื้อขายลวงหนา
2) ป ญ หาการขาดความรู และข อ มู ล ในการวิ เ คราะห ร าคาล ว งหน า และเกษตรกร
ตองการใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร แนวโนมราคา ผานสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตางๆ
หรื อสื่ อรู ปแบบอื่ นๆ เช น SMS ทางโทรศั พท มือถื อ รายการข าววิ ทยุ ทองถิ่ น หรื อผานทาง
เจาหนาที่สกย. ที่มีความใกลชิดกับเกษตรกรอยูแลว
3) ปญหารูปแบบของสื่ อที่ นําเสนอตลอดจนผู ที่นําเสนอ เชน พนักงานบริษั ทนายหนา
ไม สามารถนําเสนอให ผู นําเกษตรกรเข าใจถึ งวิ ธีก ารและขั้ นตอนในการเข าไปใช ประโยชน ใน
การประกั นความเสี่ ยงด านราคาได นอกจากนั้ นยั งส งผลให เกิ ดทั ศนคติ ทัศนคติ ที่ ไม ดีเกี่ ยวกั บ
การซื้ อขายล วงหน าว าเป นการเข าไปเก็ งกําไร ทําให ราคาผั นผวน ในขณะที่ คนที่ เดื อดร อน
จากการที่ราคายางผันผวนคือ เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
จากความเปนจริงดังนั้นแนวทางแกไข จึงควรเริ่ มจากการสรางความเขาใจที่ ถูกตอง ตลอดจน
สร างทั ศนคติ ที่ ดีต อตลาดล วงหน า เพื่ อให เกษตรกรเป ดใจกว างในการยอมรั บตลาดสิ นค า
เกษตรลวงหนาตอไป

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
หน วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ ตอ งการนําเสนอข อมู ลให เข าถึ งเกษตรกรชาวสวนยาง
สามารถเลือกชองทางการนําเสนอขอมูลที่สอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคสื่ อของเกษตรกร
ชาวสวนยาง ซึ่ งจะส งผลใหเกษตรกรชาวสวนยางรั บรู ขอมู ลและนําไปใชประโยชนเพื่ อพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรตอไป
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ป จจุ บันไมยางพารามีบทบาทสําคั ญอย างยิ่ งในแงวัสดุทดแทนไมจากป าธรรมชาติ และ
ยังจัดเปนวัสดุที่เปนมิตรตอสภาพแวดล อมเนื่ องจากไมยางพาราไดจากตนยางพาราที่ หมดอายุ
การกรี ด มี การปลู กทดแทนอย างต อเนื่ อง ไมยางพาราสามารถนํามาใช ในอุ ตสาหกรรมไม ได
หลากหลาย ในป จจุ บั นมี ความสําคั ญ ไม ยิ่ งหย อ นไปกว าน้ํายางซึ่ งเป นผลผลิ ตหลั ก ถึ งแม วา
ไม ย างพาราจะเป น วั ตถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลายประการเหมาะสมต อ การใช ป ระโยชน ใ น
อุตสาหกรรมไม แตอยางไรก็ตาม การใชไมยางพาราก็มีขอจํากัดเนื่ องจากมีความทนทานตอ
เชื้ อรา และมอดทําลายเนื้ อไมคอนขางต่ํา มีความทนทานตามธรรมชาติต่ํากว าสองป ไมที่จะ
นําไปใชตองผานการอาบน้ํายาป องกันรักษาไม ซึ่ งสวนใหญจะเปนพิษต อผู บริโภค และในบาง
ผลิ ตภั ณฑ การใช สารเหล านี้ ก็ ถู กจํากั ด ไม ยางพารามี ปริ มาณแป งและน้ําตาลสู งเหมาะสมต อ
การเจริ ญเติ บโตและทําลายของมอด ในประเทศไทยมี รายงานชนิ ดมอดที่ เข าทําลายไม ยาง
พาราแปรรู ปจํานวน 13 ชนิด โดยสามารถแบ งแมลงเหลานี้ ออกเป นสองกลุ มใหญ ๆ ไดแก
กลุมมอดเอมโบรเซียในวงศยอย Platypodinae (มอดรูเข็ม) และวงศยอย Scolytinae (shot
hole borer) และกลุมมอดขี้ขุย วงศ Bostrichidae โดยแมลงกลุมที่สรางความเสียหายรุนแรง
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ไดแก มอดขี้ขุยในสกุล (Genus) Heterobostrychus และ Sinoxylon แมลงในแตละวงศมี
ลั ก ษณะหรื อความชอบในการเข าทําลายไม ยางพาราแตกต างกั น โดยมี ป จจั ยที่ ส งผลต อ การ
เข าทําลายของมอดแตละกลุ ม ได แก ความชื้ นในเนื้ อไม ปริ มาณแป งในเนื้ อไม และลักษณะ
โครงสรางของพื้ นผิวของไมแปรรูปและผลิตภัณฑ

สวนที่ 1 ชนิดและความหลากหลายของมอดทําลายไมยางพาราในประเทศไทย
1. วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่ อศึ กษาชนิ ด และความหลากหลายของมอดทําลายไม ยางพาราแปรรู ปในพื้ นที่ ปลู ก
ยางพาราดั้ งเดิ มของไทย (ภาคใต และภาคตะวั นออก) รวมทั้ งจั ดทํารู ปวิ ธานการจําแนกชนิ ด
ของมอดกลุ มที่เปนศัตรูหลักของไมยางพาราแปรรูปในประเทศไทย
2. วิธีการวิจัย
สํารวจชนิดมอดที่เขาทําลายไมยางพาราแปรรูปในพื้นที่ปลูกยางพาราหลักใน 8 จังหวัด
ของภาคใต ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล
โดยสุ มเลื อกโรงเลื่ อยแปรรูปไมยางพาราในพื้ นที่ ศึกษาจํานวน 20 โรง เก็ บตั วอยาง 3 ครั้ ง
ในเดือนกรกฎาคม 2550 พฤศจิกายน 2550 และมีนาคม พ.ศ. 2551 และในภาคตะวันออก
และพื้ นที่ รอบอ าวไทย 5 จั งหวั ด ได แก สมุ ทรสงคราม ชลบุ รี ระยอง ตราด และชุ มพร
โดยสุมเลือกโรงเลื่อยแปรรูปไมยางพาราจังหวัดละ 2 โรง เก็บตัวอยาง 1 ครั้งในเดือนมิถุนายน
2551 เก็ บตั วอย างไม แปรรู ปขนาด 5x100x3 ลบ.ซม. ที่ มีร องรอยการเข าทําลายของมอด
โรงเลื่ อ ยละ 10 ชิ้ น นําไม จากการสุ มแยกเป นชิ้ นเดี่ ยวๆ ใส ในกล องดั กจั บแมลงเพื่ อดั กจั บ
แมลงที่ บินออกจากไม ยางพาราที่ ถู กทําลาย
3. ผลการวิจัย
3.1 มอดทําลายไมยางพาราแปรรูป
ในพื้ นที่ ป ลู กยางพาราดั้ งเดิ ม (ภาคใต และภาคตะวั นออก รวมทั้ งพื้ นที่ แปรรู ปไม
รอบอาวไทย) พบมอดทําลายไมยางพาราทั้งสิ้น 30 ชนิด จําแนกเปน มอดเอมโบรเซีย 18 ชนิด
และมอดขี้ ขุ ยจํานวน 12 ชนิ ด (ตารางที่ 1) โดยในพื้ นที่ ภาคใต พบมอดจํานวน 22 ชนิ ด
จําแนกเปนมอดขี้ขุยในวงศ Bostrichidae 9 ชนิด และมอดเอมโบรเซีย วงศ Curculionidae
13 ชนิ ด จั ดเป นมอดชนิ ดที่ ร ายงานการเข าทําลายไม ยางพาราเป นครั้ ง แรกในไทยจํานวน
14 ชนิ ด โดยมอดที่ พบในปริ มาณมาก หรือมอดชนิ ดหลั ก ได แก Sinoxylon anale และ
Sinoxylon unidentatum (= S. conigerum) ชนิดรอง 2 ชนิดไดแก Heterobostrychus
aequalis และ Lyctoxylon dentatum (รูปที่ 1) โดยมอดชนิดหลักและชนิดรองทั้งสี่ชนิด
มีสัดสวนมากกวา 75% ของแมลงที่พบเขาทําลายไมยางพาราทั้งหมด
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ตารางที่ 1 ชนิดของมอดทําลายไมยางพาราแปรรูปในพื้ นที่ ปลูกยางพาราดั้งเดิม (ภาคใต
และภาคตะวันออก) ของประเทศไทย
ชนิดของศัตรู
ชนิดหลัก

ภาคใต

ภาคตะวันออก
(รวมสมุทรสงคราม และชุมพร)

Sinoxylon anale,
Sinoxylon unidentatum
-

Sinoxylon unidentatum

มอดขี้ ขุย

Heterobostrychus aequalis,
Lyctoxylon dentatum

มอดเอมโบรเซีย

-

Sinoxylon anale,
Heterobostrychus aequalis,
Dinoderus minutus
-

มอดขี้ ขุย
มอดเอมโบรเซีย

ชนิดรอง

ชนิดที่พบนอย มอดขี้ ขุย

มอดเอมโบรเซีย

Xylopsocus capucinus,
Xylothrips flavipes,
Dinoderus minutes,
Minthea reticulata,
Cephalotoma tonkinea
Xyleborus affinis,
Hypothenemus eruditus,
Xyleborus perforans,
Xyleborus similis,
Xylosandrus crassiusculus,
Hypothenemus areccae,
Hypothenemus birmanus,
Euwallacea interjectus

-

Xylothrips flavipes,
Lyctoxylon dentatum,
Lyctus africanus ,
Lyctus caribeanus ,
Minthea reticulata,
Lyctoderma coomani
Crossotarsus externedentatus,
Euplatypus parallelus,
Hypothenemus eruditus ,
Arixyleborus malayensis,
Eccoptopterus spinosus,
Xyleborinus exiguous,
Xyleborus affinis,
Xyleborus perforans,
Xyleborus similis,
Xylosandrus crassiusculus,
Xylosandrus mancus

ในพื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่บริเวณรอบอาวไทย (รวมสมุทรสงครามและชุมพร)
พบมอดเขาทําลายไมยางพาราแปรรูปทั้ งสิ้น 21 ชนิด จัดเปนกลุ มมอดเอมโบรเซีย 11 ชนิด
และมอดขี้ ขุ ย 10 ชนิ ด โดยมากกว า 90% ของจํานวนมอดที่ พบทําลายไมยางพาราแปรรู ป
ทั้ ง หมดในพื้ นที่ ศึกษาเป นมอดขี้ ขุ ย ซึ่ งมอดที่ พบในปริ มาณมาก หรื อมอดชนิ ดหลั กในพื้ นที่
ภาคตะวันออกและอาวไทย ไดแก S. unidentatum ชนิดรอง 3 ชนิด ไดแก S. anale H.
aequalis และ Dinoderus minutus
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รูปที่ 1 มอดชนิดที่เปนศัตรูหลักของไมยางพาราแปรรูป a) Sinoxylon anale
b) Sinoxylon unidentatum c) Heterobostrychus aequalis และ
d) Lyctoxylon dentatum
ที่มา: Sittichaya และคณะ (2009)

จากการสํ า รวจ สามารถแบ ง มอดที่ พบเข า ทํ า ลายไม ย างพาราแปรรู ป และ
ผลิ ตภัณฑ จากไม ยางพาราตามลักษณะการเขาทําลายและชนิ ดของอาหาร ออกเป น 2 กลุ ม
ไดแก มอดขี้ขุย (Powder post beetles) และมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles)
กลุ มมอดขี้ ขุยในวงศ Bostrichidae มอดในกลุ มนี้ กัดกินเนื้ อไมและใชแปงใน
เนื้ อไม เป นอาหาร มอดชอบทําลายไม แห งที่ มีความชื้ นต่ําประมาณ 12-30% ลั กษณะการ
ทําลายของมอดขี้ ขุ ยสามารถแยกจากมอดกลุ มอื่ นๆ ได จากลั กษณะขี้ ขุ ยที่ มอดขั บออกมา
มีลักษณะแหง ละเอียดคลายผงแปง เมื่อบี้ขี้ ขุยดวยนิ้ วมือสังเกตุจะไมพบเศษไม รูทางเดิน
ของตัวหนอนในเนื้อไมจะมีขี้ขุยอุดแนนเต็มทางเดิน (รูปที่ 2) มอดขี้ขุยสามารถแบงออกเปน 2
กลุมยอย ไดแก

รูปที่ 2 ลักษณะการทําลายของมอด a) ลักษณะขุยละเอียดคลายแปงจากการทําลายของมอดขี้ขุย
b) ลั กษณะรู ของตั วหนอนมอดขี้ ขุ ยมี ขี้ ขุ ยอุดเต็ มทางเดิน c) ขุ ยที่ เกิ ดจากการเข าทําลาย
ของมอดเอมโบรเซียมีลักษณะเปนเกล็ดขนาดเล็กหรืออาจเกาะกันเปนเสนยาวๆ คลายทอ
d) ลักษณะไมยางพาราที่ ถูกมอดเอมโบรเซียทําลายจะเกิดการยอมสีของเนื้ อไม
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กลุมที่ 1 มอดขี้ขุยแท (true powder post beetles) ในวงศยอย Lyctinae (วงศ
Lyctidae เดิม) มอดสามารถเขาทําลายไมที่มีความชื้น 8-30% แตสวนใหญจะชอบเขาทําลาย
ไม ที่ มี ความชื้ น 12-15% โดยมอดขี้ ขุ ยแท จะทํ าลายไม ยางพาราได เ ฉพาะระยะตั วหนอน
ตั วเต็ มวั ยไม กั ดกิ นเนื้ อ ไม (อาจพบมอดตั วเต็ มวั ยแทะผิ วไม เ ป นรอยตื้ นๆ เป นครั้ ง คราว)
ตัวเต็มวั ยผสมพันธุ และวางไข ในท อลําเลียงน้ําบริ เวณหั วไม หรื อบนรอยแตกของไม มอดใน
กลุ มนี้ ที่ พบทําลายไม ยางพาราแปรรู ป ในประเทศไทย ได แก สมาชิ กในสกุ ล Cephalotoma
Lyctus Lyctoderma Lyctoxylon และ Minthea
กลุมที่ 2 มอดขี้ขุยเทียม (False powder post beetles) ไดแก มอดทุกชนิดในวงศ
Bostrichidaeเดิม กลุมที่พบบอย ไดแก มอดในวงศยอย Bostrichinae และ Dinoderinae
มอดกลุ มนี้ ชอบเข าทําลายทั้ ง ไม ที่ มี ความชื้ นต่ํ าประมาณ 15-30% และสามารถเข าทําลาย
ไมสดที่ แปรรูปใหม ๆ หรื อไม ทอนบนลานไมแต พบไม บ อยนั ก มอดสามารถทําลายไมยางพารา
ไดทั้งตัวหนอน และตั วเต็มวัย ตัวเต็มวัยวางไขทั้งภายนอกบริเวณรอยแตกของไม และเจาะ
เขาไปในเนื้อไมเพื่อวางไข
กลุมมอดเอมโบรเซีย (ambrosia beetles) ไดแก มอดทุกชนิดในวงศยอย
Platypodinae (วงศ Platypodidae เดิม) มอดบางชนิดในสกุล Hypothenemus และทุกชนิด
ในเผาพันธุ Xyleborini ในวงศยอย Scolytinae (วงศ Scolytidae เดิม) มอดกลุมนี้ชอบเขา
ทําลายไมที่ มีความชื้ นสู งกวา 60% มอดตัวเต็มวั ยเจาะเข าไปในเนื้ อไมเพื่ อทํารัง แตไมกิ น
เนื้ อไม เป นอาหาร เนื่ องจากมอดอยู ร วมกั บราแบบพึ่ งพาอาศั ย และกินราเป นอาหาร ดังนั้ น
มอดเอมโบรเซียจึงไม เขาทําลายไมที่มีความชื้ นต่ําเนื่องจากไมเหมาะสมต อการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา มอดบางสวนในกลุมนี้คนไทยรูจักกันดีในชื่อมอดรูเข็ม (pin hole borer) ซึ่งเปนชื่อที่ใช
เรียกมอดในวงศยอย Platypodinae เทานั้น ไมรวมมอดในวงศยอย Scolytinae ซึ่งมีชื่อสามัญ
วา Shot hole borer ลักษณะการทําลายของมอดเอมโบรเซียสามารถแยกออกจากมอดขี้ขุย
ไดโดยสั งเกตุ จากขี้ ขุยที่ มีลักษณะหยาบเปนเกล็ดสั้ นๆ ไมเป นผงละเอียด เมื่ อเอามื อบี้ จะรู สึก
หยาบเปนเสนใย ลักษณะของรูที่มอดเจาะจะกลวงไมมีขี้ขุย และผนังรูจะเกิดการยอมสี (รูปที่
2c และ 2d) มอดตัวออนจะไมกัดกินเนื้อไมแตจะกินราภายในรัง
3.2 ชนิดมอดที่เขาทําลายไมทอนบนลานไม
ไม ทอนที่ กองไว บนลานไมเพื่ อรอการแปรรู ป หรือไม ที่กองไวในสวนเป นเวลานาน
เพื่ อรอการขนย ายจะมี มอดเข าทําลาย จากผลการสํารวจไม ทอนบนลานไม ภายในโรงเลื่ อย
พื้นที่ภาคใต พบเฉพาะมอดเอมโบรเซียเทานั้นที่เขาทําลายไมดังกลาว เนื่องจากไมมีความชื้นสูง
มอดส วนใหญ เข าทําลายไม ทอนบริ เ วณหั วไม ห รื อรอยแผลที่ เปลื อกถู กเป ดออก โดยมอดเริ่ ม
เข าทําลายไม ท อนหลั ง จากนําไม เข าลานประมาณ 24-48 ชั่ วโมง มอดชนิ ดที่ พบเข าทําลาย
ไม ท อนบนลานไม มากที่ สุ ด ได แก มอดชนิ ด Euplatypus parallelus (รู ปที่ 3) ชนิ ดอื่ นๆ
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รูปที่ 3 a) ลักษณะหัวไมทอนบนลานที่ถูกมอดเอมโบรเซียเจาะทําลาย b) มอดเอมโบรเซียชนิด
E. parallelus (เพศผู) แมลงศัตรูหลักทําลายไมทอนบนลานไม

สวนใหญพบในปริมาณเล็กนอย ไดแก Xyleborus affinis X. perforans และ Dinoplatypus
cupulatus อย างไรก็ ตาม มอดในกลุ มนี้ ไม มีความจําเพาะต อพื ชอาหาร ดั งนั้ นอาจพบมอด
เอ็มโบรเซียชนิดอื่ นๆ เขาทําลายไมยางพาราไดหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ งมอดชนิด
ที่พบบอยในพื้นที่เกษตร ไดแก Crossotarsus externedentatus X. affinis X. perforans และ
Xylosandrus mancus

สวนที่ 2 องคประกอบทางเคมีของไมยางพารา และผลตอการทําลายและสืบพันธุ
ของมอดขี้ขุย
ไม ยางพาราแต ละสายพั นธุ มีคุ ณสมบั ติ ทางเคมี แตกต างกั น ปริ มาณสารเคมี เหล านี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณแปงและน้ําตาลอิสระมีผลตอความชอบในการเขาทําลาย การเจริญ
เติบโตและจํานวนประชากรรุ นลู กของมอด การศึ กษาสวนใหญ รายงานวามอดขี้ ขุยจะไม เข า
ทําลายไม ที่มีปริ มาณแป งในเนื้ อไมนอยกว า 3% อย างไรก็ตามปริ มาณแป งในเนื้ อไม ที่ ได จาก
การวิเคราะหอาจแตกต างกั นตามวิ ธีวิเคราะห การศึ กษาในส วนนี้ ได คัดเลื อกไมยางพาราอายุ
25 ป สายพันธุที่นิยมปลูก 2 สายพันธุ ไดแก RRIM600 (ลําตนและกิ่ง) และ PB235 (ลําตน)
มาวิเคราะหปริมาณแปง [ดวยวิธี Humphreys and Kelly (1961)] ลิกนิน และสารแทรก และ
นําไม ยางพาราแปรรู ป จาก 2 สายพั นธุ ดัง กล าวมาทดสอบความชอบในการเข าทําลายและ
เปรียบเทียบจํานวนประชากรรุนลูกของมอดขี้ขุยชนิด Sinoxylon anale (ศัตรูสําคัญที่สุดของ
ไมยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ)

ผลการวิจยั
คุณสมบัติทางเคมีของไมยางพาราแปรรูป (อบที่ความชื้น 15%) มีความแตกตางระหวาง
สายพันธุ และระหวางลําตนและกิ่งในสายพันธุเดียวกัน โดยยางพาราพันธุ PB235 มีปริมาณ
แปงและสารแทรกสูงกวาพั นธุ RRIM 600 (ลําต นและกิ่ ง) ในขณะที่ ปริมาณลิกนินไมมีความ
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ตารางที่ 2 ปริมาณแปง ลิกนินและสารแทรกของไมยางพาราแปรรูป (% + SD)
พันธุยางพารา
RRIM600-ลําตน
RRIM600-กิ่ง
PB235

เคมีของเนื้อไมยางพาราแปรรูป
แปง

ลิกนิน

สารแทรก

2.26+0.09
2.95+0.21
3.11+0.16

25.47+1.65
25.93+1.01
24.75+1.55

10.67+0.48
10.86+0.69
11.61+0.4

แตกตางกันระหวางสายพันธุ (ตารางที่ 2) ปริมาณเคมีของไมยางพาราที่ วิเคราะหได มีความ
สอดคล อ งกั บความชอบในการเข าทําลาย ปริ มาณการทําลายของมอดในไม ยางพารา และ
จํานวนประชากรรุ นลูกที่เลี้ยงทดสอบดวยไมยางพาราแปรรูปดังกลาว
มอดขี้ ขุ ยชนิ ดที่ ใช ทดสอบ (S. anale) ใชระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตในไม ยางพารา
พั นธุ RRIM600 (กิ่ งและลําต น) ไม แตกต างกั นจากพั นธุ PB235 โดยในไม ยางพาราพั นธุ
RRIM600 RRIM600 (กิ่ง) และ PB235 มอดใชระยะเวลาในการเจริญเติบโต (ตั้งแตปลอย
ตัวเต็มวัยเขาไปวางไขจนถึงรุนลูกตัวแรกบินออกจากรัง) 74 วัน 77 วัน และ 74 วัน ตามลําดับ
มอดขี้ขุย S. anale ใชระยะเวลาเจริญเติบโตเฉลี่ย 88.13+11.38 วัน และ 86.31+12.56 วัน
ในไมยางพาราพันธุ RRIM600 (ลําตน) และ PB235 ตามลําดับ จํานวนประชากรรุนลูกของ
มอด S. anale ที่เลี้ยงทดสอบดวยไมยางพาราทั้ง 2 พันธุมีความแตกตางอยางชัดเจนระหวาง
ไมยางพาราพันธุ PB235 และพันธุ RRIM600 (กิ่งและลําตน) โดยมอดที่เลี้ยงในไมยางพารา
พั นธุ PB235 มี คาเฉลี่ ยจํานวนประชากรรุ นลู กตอตั วเต็ มวั ย 39.07+17.30 ตั ว มากกว าใน
ไมยางพาราพันธุ RRIM600 และ RRIM600 (กิ่ง) ที่มีคาเฉลี่ย 25.73+8.41 ตัว และ 22.47+
7.23 ตัว ตามลําดับ (รูปที่ 4) จากการศึกษาพบวาจํานวนประชากรรุนลูกตอตัวเต็มวัยเพศเมีย

รูปที่ 4 จํานวนประชากรรุนลูกเฉลี่ ยของมอดขี้ขุยชนิด S. anale ที่ เลี้ ยงทดสอบดวย
ไมยางพาราพันธุตางๆ
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(หนึ่ งตั ว) และระยะเวลาเจริ ญเติ บโตเฉลี่ ย (วงจรชี วิต) ที่ มอดใช ในการเจริญเติ บโต มี ความ
สอดคลองกับปริมาณแปงในเนื้อไม
ผลการทดสอบความชอบในการเข าทําลายของมอด S. anale พบวามอดที่ ใช ทดสอบ
ทั้ งหมดชอบเขาทําลายไมที่มีผิวขรุขระและไม พบมอดเข าทําลายไมผิวเรียบที่ ผานการใสหนาไม
เรี ยบร อยแล ว จากการสั งเกตในโรงเก็ บไม พบว าหากไม มีการใสหน าแล วมอดจะเริ่ มทําลาย
บริเวณเหลี่ ยมของไม กอน หรื อในกรณีมอดขี้ ขุ ยแทมอดจะวางไข บริ เวณหั วไมแลวคอยลุกลาม
ไปยังส วนตางๆ นอกจากนี้ ผลการทดสอบความชอบในการเข าทําลายในไม ยางพาราแต ละ
พั นธุ พบว าสอดคล องกั บปริ มาณประชากรรุ นลู ก โดยมอดเลื อกเข าทําลายและมี อั ตราการ
ทําลาย (อัตราการกั ดกิ นเนื้ อไม ) ในพั นธุ PB235 สู งสุ ด รองลงมาไดแก พั นธุ RRIM600
กิ่ งและลําต น ตามลําดั บ และอั ตราการเลื อกเข าทําลายและอั ตราการกิ นดั งกล าวมี ความ
สัมพันธทางบวกกับปริมาณแปงในเนื้อไมยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากการสํารวจชนิ ดและความหลากหลายของมอดทําลายไม ยางพาราแปรรู ปในครั้ งนี้
ชวยปรั บปรุงและทําใหฐานขอมูลแมลงทําลายไมยางพาราแปรรูปทันสมั ยยิ่ งขึ้ น ผลการศึ กษา
พบมอดจํานวนมากที่ จัดเปนเปนรายงานการเขาทําลายไม ยางพาราเปนครั้ งแรก และมีข อมู ล
ชนิ ดเด น การกระจายในแต ละชนิ ดที่ เด นชั ดยิ่ ง ขึ้ น จากการศึ กษาพบว าชนิ ดของมอดที่ เข า
ทําลายไม ยางพาราส วนใหญ เ ป นคนละชนิ ดกั บ รายงานที่ มี อ ยู เ ดิ ม โดยสามารถศึ ก ษาราย
ละเอียดเพิ่ มเติมได ในรายงานฉบั บสมบูรณหรือผลงานตีพิ มพ ของผู วิจัย นอกจากนี้ ผู วิจัยยังได
จั ดทําวิ ธี การ (รู ปวิ ธาน) สําหรั บใช ในการจําแนกชนิ ดของมอดขี้ ขุ ยศั ตรู ไม ยางพาราแปรรู ป
ในประเทศไทยครอบคลุ มทั้ งชนิ ดที่ มีรายงานเดิ มและรายงานใหม โดยสามารถดู รายละเอี ยด
ไดในผลงานตีพิ มพ ของผู วิจัย Sittichaya และคณะ (2009) การศึ กษาองค ประกอบทางเคมี
ของไม ยางพาราและผลต อการทําลายและสื บพั นธุ ของมอดขี้ ขุ ย เป นการศึ ก ษาชี ววิ ทยาและ
ความชอบในการทําลายไม ยางพารา ทําใหทราบวงจรชี วิตของมอดชนิ ดเด นในสภาพแวดล อม
เขตร อนชื้ น และทราบผลของสายพั นธุ แ ละปริ มาณแป งในเนื้ อ ไม ตอการเข าทําลายของมอด
นอกจากนี้ ผู วิจัยยังมี ผลงานวิ จัยทางด านการลดการปนเป อนของแมลงในคลั งพั สดุเก็ บไมยาง
พาราและผลิตภัณฑจากไมยางพาราเพื่อการสงออกที่ทํารวมกับภาคเอกชน โดยผูสนใจสามารถ
ติดตอขอรับขอมู ลบางสวนไดโดยตรงจากผู วิจัย
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ไมยางพารานับเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของประเทศ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ไดตั้งแตสิ่งกอสรางขนาดใหญไปถึงการจัดทําของที่ระลึกขนาดเล็กๆ รวมถึงของเด็กเลน เปนตน
ดั ง นั้ นอุ ตสาหกรรมแปรรู ป ไม ยางพาราจึ ง เป นอุ ตสาหกรรมที่ มี ก ารขยายตั วอย างรวดเร็ ว
มีผลิตภัณฑซึ่งเปนที่ นิยมทั้งในและตางประเทศ อยางไรก็ตาม ไมยางพารานับเปนทรัพยากร
ที่ มีความทนทานตามธรรมชาติ ต่ํา ถูกทําลายด วยแมลง มอดและราได งาย รวมถึงเป นไมที่ มี
ปริมาณแปงและน้ําตาลสูง จึงกลายเปนอาหารของพวกแมลงและเชื้อรา ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญ
ของผู ประกอบการอุตสาหกรรมไมยางพารา การปองกันการผุพังจากการเขาทําลายของแมลง
เชื้ อราและศั ตรู ทําลายไม อื่ นๆ ด วยการนําสารประเภทกําจั ดเชื้ อราและแมลงเพื่ อช วยยืดอายุ
การใชงานของไม โดยการใชน้ํายาเคมีซึ่งเปนสารที่ มีประสิทธิ ภาพในการปองกั นรักษาเนื้อไม
ให แทรกซึ มเข าไปในเนื้ อไม ได มากที่ สุ ดและคงทนติ ดกั บเนื้ อไม โดยการอั ดน้ํ า ยาด วยแรงดั น
ซึ่ งจะช วยใหน้ํายาเขาไปในเนื้ อไมไดลึกและทั่ วถึงภายในเวลาอันรวดเร็ว หากน้ํายาสามารถซึม
เขาไปถึงใจกลางไมไดจะเปนการปองกันที่ดีที่สุด (ศรีวรรณ ศรีใส, 2550) ผลจากการอัดน้ํายา
ทําใหไมยางพารามีความชื้ นสู ง จําเปนตองผานขั้ นตอนการอบไมซึ่งเปนการทําให ไมมีความชื้ น
ตามที่ ตองการโดยการขับน้ําที่ มีอยู ในไม ออกมาในอั ตราที่ ไม ทําให ไม เสี ย การระเหยของน้ําจะ
เริ่ มขึ้นที่ผิวกอนโดยน้ําที่อยูในสวนลึกเขาไปในเนื้ อไมจะเริ่ มเคลื่อนที่ออกมาสูผิวนอกแลวระเหย
ออกไปสู อากาศเป นไปดั งนี้ เรื่ อยๆ จนกระทั่ งไม นั้ นมี ปริ มาณความชื้ นเท าๆ กั บความชื้ นของ
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บรรยากาศที่ อยู ในห องอบก็ จะไมมีการระเหยของน้ําจากไม อีก เรียกวา ไมมีปริมาณความชื้ น
สมดุลย (Equilibrium Moisture Content; EMC) (Brown, 1965) จากนั้นจึงสามารถนําไม
ที่ มี ปริ มาณความชื้ นสมดุ ลย นี้ เ ข าสู ก ระบวนการผลิ ตเฟอร นิ เจอร หรื อ ผลิ ตภั ณฑ อื่ นๆ ต อ ไป
อยางไรก็ตาม ในกระบวนการอบไมโดยทั่วไปตองใชพลังงานความรอนเพื่อไลความชื้นเปนระยะ
เวลาหลายวั น ทําให เกิ ดค าใช จายสู ง ดั งนั้ นการรั กษาสภาพไม ยางพาราให สามารถใช งานได
โดยไม ใช สารเคมี แล วใช ระยะเวลาในการอบที่ เหมาะสมจึ งเป นป จจั ยสําคั ญ ต ออุ ตสาหกรรม
ไมยางพาราเปนอยางยิ่ง
ป จจุ บั นโรงงานแปรรูปไม ยางพาราใช กรรมวิ ธีในการอาบน้ํายาไมดวยกําลั งอั ด หรื อที่
เรียกกันโดยทั่ วไปวาการอั ดน้ํายาไม ซึ่ งเป นการอาบน้ํายาโดยใช เครื่ องมือพิเศษ เริ่ มจากการ
เอาไม ที่ ผ านการแปรรู ปแล วเข าไปในท อ เหล็ กที่ มี ฝาเป ดป ดได มิ ดชิ ดและมี ความต านทานต อ
กําลังอัด (Pressure) ไดสูง หลังจากนั้นสูบเอาอากาศออกแลวจึงปลอยน้ํายาเขาไปในทอเหล็ก
และใช แรงดั นอั ดน้ํ ายาเข าไป น้ํายาเคมี ที่ ใช อั ดเข าเนื้ อไม มีหลายชนิ ด ข อสําคั ญ ของการ
อาบน้ํายาไม คือเลือกใชชนิ ดของน้ํายาใหเหมาะสมกับลั กษณะและคุ ณภาพที่ จะใช งาน น้ํายา
ที่ ใชเปนสารเคมี ซึ่งมีประสิทธิ ภาพในการปองกันรักษาเนื้ อไมไดเปนอยางดีไดถูกพัฒนาไปอยาง
กว างขวาง โดยเน นการสร างความเป นพิ ษต อศั ตรู ทําลายไม แต สารเคมี ที่ ใช มี ผลกระทบต อ
ผู ใช และสิ่ ง แวดล อม โดยเฉพาะพิ ษเฉี ยบพลั นและพิ ษเรื้ อ รั งต อผู ใช หลั งจากได รั บสารเคมี
เปนเวลานาน
ป จจุ บั นได มี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งพิ ษของสารเคมี แ ละผลกระทบที่ มี ต อ สภาพแวดล อ ม
และมนุ ษย รวมถึ งมี องค กรเพื่ อสิ่ งแวดล อมทั่ วอเมริ กาได ร วมตั วกั นห ามใช สารป องกั นรั กษา
เนื้อไม (Wood preservatives) 3 ชนิด ซึ่งเปนที่รูจักกันเปนอยางดีในวงการอุตสาหกรรมไมคือ
Chromated Copper Arsenate (CCA), Pentachlorcphenol (PCP) และ Creosote ซึ่งกลาว
ถึงอันตรายของสารเหลานี้ ที่มีตอสิ่ งแวดลอมและรางกายของมนุษย โดยกําหนดใหหามใชทันที
หรือระงับใชชั่วคราว เปนที่ทราบกันดีวา CCA และ PCP เปนสารที่มีอันตรายตอมนุษยเปน
อยางมาก กอใหเกิดโรคมะเร็ง เปนอันตรายตอทารกในครรภ ทําลายตั บ ไต ระบบประสาท
(นิรันดร มาแทน, 2546) จากเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดการคนควาน้ํายาที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ
ต อสิ่ ง แวดล อมและไม เป นอั นตรายต อร างกายมนุ ษย แ ต ยัง คงคุ ณ สมบั ติ ข องการทําลายศั ตรู
ของไม จําพวกเชื้ อราและแมลงสู ง อีกทั้ งสามารถคงทนในเนื้ อไม ไดดี ดังนั้ นการหาสิ่ งทดแทน
สารเคมี เหล านี้ จึงเป นสิ่ งจําเป นและช วยลดมลภาวะในสิ่ งแวดล อม ป จจุ บั นมี การวิ จัยเพื่ อหา
สิ่ งทดแทนสารเคมี รั ก ษาเนื้ อไม กั นอย างแพร หลาย เช น สถาบั นวิ จัยด านป าไม ของประเทศ
นิ วซีแลนด ได มีการใช โฟมอั ดเข าไปในเนื้ อไม เพื่ อปองกั นเชื้ อราไม และลดการสู ญเสี ยค าใชจาย
ในการใช สารเคมี ที่ มี ราคาแพงอี กด วย (Anon, 1988) กองวิ จัย กรมป าไม ของประเทศไทย
ไดทําการศึ กษาการใชขี้ ผึ้ งในการเคลือบผิวไมเพื่ อป องกั นเชื้ อราทําลายไม และเปรียบเที ยบกั บ
การใช สารเคมี พบว าไม ที่ เคลื อบด วยขี้ ผึ้ ง สามารถป องกั นเชื้ อราได ซึ่ งได ผลดี เท าเที ยมกั บ
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การใชสารเคมี (สุธาทิพย แสงกุล, 2532)
น้ําสมควันไม (Wood vinegar) เปนสารที่ไดจากธรรมชาติที่มีความเปนไดในการรักษา
สภาพไม ยางพารา น้ําสมควั นไม เป นของเหลวที่ ได จากกระบวนการสลายตั วของไม ดวยความ
รอนเพียงอยางเดียว โดยการดักเก็บควันขณะที่ทําการเผาถาน อุณหภูมิในเตาอยูระหวาง 300400oC น้ํ า ส มควั นไม มี สี เหลื อ งปนน้ํ า ตาล มี ก ลิ่ นควั นไฟ มี ค าความเป นกรดประมาณ 3
ความถวงจําเพาะประมาณ 1.02 แตกตางกันไปตามชนิดของไม น้ําสมควันไมมีสารประกอบ
ตางๆ มากกวา 200 ชนิด เชน กรดอะซิติก กรดฟอรมิก เมธานอล ฟอรมัลดีไฮด อะซิโตน
ฟนอล สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายดาน เชน การเกษตร ครัวเรือน ปศุสัตว ในประเทศ
ญี่ ปุ นได มีการนําน้ําส มควั นไมผลิ ตเป นผลิ ตภัณฑ ตางๆ ไดแก สารดับกลิ่ นตั ว สารปรับผิ วนุ ม
สารปองกันเนื้อไมจากรา แมลงและยารักษาโรคผิวหนัง เปนตน รวมถึงงานวิจัยที่มีการศึกษา
ประสิทธิภาพของน้ําส มควันไมตอการทนเชื้ อราและปลวก ผลปรากฏวาเมื่ อนําไม มาอาบน้ํายา
ด วยน้ํ าส มควั นไม แล วทําให ไม สามารถเพิ่ มการทนทานต อเชื้ อ ราได (Kartal et al., 2004)
และมี การศึ กษาค นคว าเกี่ ยวกั บสารที่ มีความปลอดภั ยโดยไม ต องใช ครี โอโสตมาอาบน้ํายาไม
สารนั้ นคื อน้ําสมควั นไม ซึ่ งเป นอั นตรายต อศั ตรู ไม ทําให สามารถใช ในการรั กษาสภาพเนื้ อไม ได
(Yumiko, 2005) จะเห็นไดวาน้ําสมควั นไมมีองคประกอบและการนําไปใชประโยชน ในหลายๆ
ด าน แสดงให เห็ นแนวโน มในการป องกั นศั ตรู ทําลายเนื้ อไม และน้ํ าส มควั นไม ที่ เ ป นสารกลั่ น
ไดจากธรรมชาติ ไมเปนพิษตอสิ่ งแวดลอม ลดความเสี่ ยงของสารตกค าง ดังนั้ นหากสามารถ
นํ าน้ํ า ส มควั นไม มาใช ในการรั ก ษาสภาพเนื้ อ ไม ยางพารา จะส ง ผลต อ วงการอุ ตสาหกรรม
แปรรู ปไม ยางพาราทั้ งในดานการรั กษาสภาพแวดล อม ลดการใชสารเคมี และสนับสนุนการใช
วัตถุดิบจากธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลการศึกษาสมบัติเบื้องตนทางกายภาพของน้ําสมควันไม ไดแก สี คาความถวงจําเพาะ
และค าความเป นกรด-ด างของน้ําส มควั นไม จากไผ กระถิ นและยู คาลิ ปตั ส ดั งรู ปที่ 1 และ
ตารางที่ 1 พบวาน้ําสมควันไมแตละชนิดมีสีที่แตกตางกันออกไป เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิต
น้ําสมควั นไม แต ละชนิ ดไมเหมื อนกัน ซึ่ งน้ําส มควั นไม จากไผ เปนผลพลอยได จากการผลิ ตถ าน
จากไม ไผ น้ําส มควั นไม ก ระถิ นเป นผลพลอยได จากการผลิ ตถ านจากไม จากกระถิ นและน้ําส ม
ควั นไม จากยู คาลิ ปตั สเป นผลพลอยได จากการผลิ ตถ านจากไม ยูคาลิ ปตั ส โดยที่ น้ําส มควั นไม
จากไผ มี สี เ ข มมากกว าน้ํ าส มควั นไม กระถิ นและน้ํ าส มควั นไม ยู คาลิ ปตั ส พบว าสี ข องน้ํ าส ม
ควั นไม ที่ นํามาทดสอบมี ความสอดคล องกั บสี โดยทั่ วไปของน้ํ าส มควั นไม น้ํ า ส มควั นไม ที่ มี
คุณภาพควรมีสี อยู ในชวงสี เหลืองน้ําตาลถึงสีแดงน้ําตาล สี จะคลายกั บสี ของชาดํา เบียรหรือ
ไวน น้ําสมควั นไมทั้ ง 3 ชนิ ด มีคาความถ วงจําเพาะอยู ในช วง 1.01-1.03 พบว ามีความ
สอดคล อ งกั บ ค าความถ วงจํ าเพาะโดยทั่ วไปของน้ํ า ส มควั นไม ซึ่ ง จะมี ค าประมาณ 1.015
น้ําส มควั นไม ไผ มี คาความเป นกรด-ด าง สู งกว าน้ําส มควั นไม อี ก 2 ชนิ ด และน้ําส มควั นไม
กระถิ นกั บ น้ําส มควั นไม ยูคาลิ ปตั สมี ค าค อนข างใกล เคี ยงกั นและพบว าสอดคล องกั บค าความ
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รูปที่ 1 สีของน้ําสมควันไม (a) ไผ (b) กระถิน และ (c) ยูคาลิปตัส

ตารางที่ 1 สมบั ติทางกายภาพของน้ําส มควันไม
น้ําสมควันไม

สี

ค าความถวงจําเพาะ

คาความเป นกรด-ดาง

ไผ
กระถิ น
ยูคาลิปตัส

น้ําตาลเขม
เหลืองเขม
ส ม

1.03
1.01
1.02

3.81
3.69
3.63

เปนกรด-ดาง โดยทั่วไปของน้ําสมควันไมซึ่งจะมีคาประมาณ 3
สําหรับการวิเคราะหสมบัติทางเคมีเพื่ อหาปริมาณกรดอะซิติก ฟนอลและอะซิโตน ของ
น้ําส มควั นไม จากไผ กระถิ นและยู คาลิ ปตั ส (ตารางที่ 2) เพื่ อให ทราบถึ งแนวโน มการนําไป
ประยุ กต ใช ข องน้ํ าส มควั นไม แต ละชนิ ดเนื่ อ งจากสารประกอบแต ละชนิ ดมี สมบั ติแตกต างกั น
ดังนี้
- กรดอะซิติก เปนสารกลุมออกฤทธิ์ฆาเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส
- ฟนอล เปนสารกลุมควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และมีฤทธิ์ฆาเชื้อ
- อะซิโตน เปนสารกลุมตัวทําละลาย ใชในการชะลาง เปนสารไลน้ํา
ผลการวิเคราะหปริมาณของกรดอะซิติก ฟนอลและอะซิโตนของน้ําสมควันไมทั้ง 3 ชนิด
พบวากรดอะซิติกมีปริมาณสูงที่ สุดเมื่ อเที ยบกับฟนอลและอะซิ โตน ซึ่ งสอดคลองกับการศึกษา
ตารางที่ 2 ปริมาณองคประกอบหลักของน้ําสมควันไม
น้ําสมควันไม
ไผ
กระถิ น
ยูคาลิปตัส
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องคประกอบที่วิเคราะห (%) โดยปริมาตร
กรดอะซิ ติก

ฟนอล

อะซิ โตน

อื่นๆ

8.243
5.291
5.059

0.248
0.043
0.032

0.029
0.021
0.046

91.480
94.645
94.863

ของพุฒินันท (2543) และเมื่อเปรียบเทียบระหวางน้ําสมควันไมทั้ง 3 ชนิด พบวา น้ําสมควันไม
จากไผ มีปริ มาณของกรดอะซิ ติกและฟ นอลสู งกว าน้ําสมควั นไม อี ก 2 ชนิ ด ส วนปริมาณของ
อะซิ โตนของน้ําส มควันไมทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณใกล เคี ยงกัน ผลการวิ เคราะหทางเคมี พบวา
มีปริมาณกรดอะซิติกในน้ําส มควันไมแตละชนิดมากที่ สุ ด ซึ่ งกรดอะซิติกเปนสารกลุ มออกฤทธิ์
ฆาเชื้อโรค เชื้อรา ดังนั้นน้ําสมควันไมจึงมีแนวโนมในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและ
สามารถนําไปรักษาสภาพเนื้ อไมได
เมื่ อทํ า การศึ ก ษาความเป นไปได ในการรั ก ษาสภาพไม ย างพาราด วยน้ํ า ส ม ควั น ไม
โดยแสดงคาน้ําหนักที่สูญเสียของไมยางพารา (Weight loss) หลังผานการอาบน้ํายาแลวนําไป
ทดสอบกั บเชื้ อราไม เป นเวลา 8 สั ปดาห และนั บจํานวนวั นที่ ไม ยางพาราทนต อเชื้ อราไม ได
พบว าเปอร เซ็ นต ก ารสู ญเสี ยน้ํ าหนั กของไม ยางพาราหลั ง อาบน้ํายาน้ํ าส มควั นไม ไผ กระถิ น
ยูคาลิปตัส มีคาต่ํากวาไมยางพาราที่ไมอาบน้ํายา (ตารางที่ 3) ดังนั้นจึงกลาวไดวาไมยางพารา
ที่ อ าบด วยน้ํ า ส มควั นไม สามารถทนทานต อเชื้ อ ราไม ได ดี ก ว าไม ยางพาราที่ ไม ผ านการอาบ
น้ํ ายาเลย โดยไม ยางพาราที่ อาบด วยน้ํ าส มควั นไม ไผ มี เปอร เซ็ นต การสู ญเสี ยน้ําหนั กของไม
ต่ําที่สุด และเมื่ อเปรียบเทียบผลของจํานวนวันที่ ไมยางพาราสามารถทนตอเชื้อราไมได พบวา
ไม ยางพาราที่ อาบด วยน้ําส มควั นไม ไผ สามารถทนต อการเกิ ดเชื้ อราไมได นานที่ สุ ดคื อ 40 วั น
และเมื่อครบ 8 สัปดาห เชื้อราไมที่พบบนผิวเนื้อไมมีปริมาณนอยมาก (รูปที่ 2 และ 3) ดังนั้น
ไม ยางพาราที่ อาบด วยน้ํ าส มควั นไม ไผ ทนทานต อเชื้ อราไม ได สู ง กว าไม ยางพาราที่ อาบด วย
น้ําส มควั นไม กระถินและยู คาลิ ปตัส
ผลการศึกษาสรุปไดวาน้ําสมควันไมไผ กระถินและยู คาลิปตัส มีสี อยู ในช วงสีเหลื องถึง
สีแดงน้ําตาล คาความถวงจําเพาะอยูระหวาง 1.01-1.03 และคาความเปนกรด-ดาง ประมาณ
3 ซึ่ งเป นสมบั ติข องน้ํ าส มควั นไม ที่ มีคุณ ภาพดี และเมื่ อวิ เคราะห ป ริ มาณกรดอะซิ ติ ก ฟ นอล
และอะซิโตน พบวาในน้ําสมควันไมทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณกรดอะซิติกมากที่สุด และพบมากที่สุด
ในน้ํ าส มควั นไม ไผ เมื่ อนําไม ยางพาราที่ อ าบด วยน้ํ าส มควั นไม ไผ กระถิ น และยู คาลิ ปตั ส
ตารางที่ 3 น้ําหนักที่สูญเสีย (%) และจํานวนวันที่ไมปองกันเชื้อรา เมื่ออาบดวยน้ําสม
ควันไม
สารที่ อาบไม ยางพารา

ความเขมขน
(% โดยปริมาตร)

น้ําสมควันไม ไผ
น้ําส มควันไมกระถิน
น้ําสมควั นไมยูคาลิปตัส
ไม ใช น้ํายา

100
100
100
-

ไมทนการขึ้ นรา น้ําหนักที่สูญเสีย
(วัน)
(%)
40
12
13
3

8.37+1.71
12.66+0.66
10.86+2.22
20.58+1.26
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รูปที่ 2 ไมยางพาราเมื่ออาบดวยน้ําสมควันไมหลังทดสอบกับเชื้อราไม 1 สัปดาห

รูปที่ 3 ไมยางพาราเมื่ออาบดวยน้ําสมควันไมหลังทดสอบกับเชื้อราไม 8 สัปดาห

ทดสอบกั บ เชื้ อราพบว าไม มีก ารสู ญ เสี ยของน้ํ าหนั ก เท ากั บ 8.37% 12.66% และ 10.86%
ตามลําดั บ โดยมี ค าน อ ยกว าไม ยางพาราที่ ไม อ าบน้ํ ายาซึ่ งมี ก ารสู ญเสี ยของน้ํ าหนั กเท ากั บ
20.58% และเมื่ อวั ดผลจากความสามารถของไมยางพาราในการปองกั นเชื้ อรา พบว าไมยาง
พาราที่ อาบด ว ยน้ํ า ส ม ควั น ไม ไผ ส ามารถทนต อ การขึ้ นของเชื้ อ ราในสภาวะการทดลองที่
สมบู รณ ได นานที่ สุ ดถึ ง 40 วั น ส วนไม ยางพาราที่ อาบด วยน้ําส มควั นไม กระถิ น ยู คาลิ ปตั ส
และการไมใช สารรักษาสภาพเนื้ อไม สามารถทนตอการขึ้ นของเชื้ อราไดเพียง 12 วัน 13 วัน
และ 3 วั น ตามลําดั บ ดั ง นั้ นน้ํ าส มควั นไม มี คุณสมบั ติในการรั กษาสภาพไม ยางพารา และ
น้ําส มควั นไม จากไผ เป นสารรั กษาสภาพเนื้ อไม ได ดีที่ สุ ดเมื่ อเที ยบกั บ น้ําส มควั นไม จากกระถิ น
และยูคาลิปตัส อยางไรก็ตาม หลังจากการอัดน้ํายาเพื่ อรักษาสภาพไมยางพารา ค าความชื้ น
ของเนื้ อไม จะเพิ่ มสู งมากขึ้ นจนไมสามารถนําไปใช งานได จําเป นต องผ านกระบวนการอบเพื่ อ
ไล ความชื้ นซึ่ งใช พ ลั ง งานสู งในระยะเวลาหลายวั น ความสามารถในการลดระยะเวลาอบไม
ยางพาราจั ดเป นป จจั ยสําคั ญในการลดต นทุ นการผลิ ต และเป นการเพิ่ มความสามารถในการ
แขงขันของอุ ตสาหกรรมไมยางพาราได
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การอบไม ยางพาราเป นขั้ นตอนสําคั ญ ในกระบวนการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ จากไม ยางพารา
เนื่องจากตองใชเวลาและพลังงานสูง (Yamsaengsung and Buaphud, 2006) แตผลการ
ศึกษาพบวากระบวนการอบยังไม มีการจั ดตารางการอบที่ ชัดเจน แตอาศัยความเชี่ ยวชาญจาก
ประสบการณของผูอบเทานั้น เชน อาศัยการนับจํานวนวันในการอบ โดยเมื่อครบกําหนดตาม
วั นที่ ระบุ จึงจะทําการเป ดเตาเพื่ อนําไม ออกมาตรวจวั ดความชื้ น อย างไรก็ตามหากไม ที่ทําการ
ตรวจวัดไมไดคาความชื้นตามที่กําหนดคือ อยูในชวง 8-12% สําหรับไมที่นําไปใชทําเฟอรนิเจอร
และอุปกรณเครื่องใชตางๆ (ไม AB) และ 15% สําหรับไมที่ใชทําไมรองหรือไมลังรองอุปกรณ
เครื่ องจักร (ไม P) (เกรี ยงศั กดิ์ , 2547) ก็จะทําการอบตอไปจนกว าจะได คาความชื้ นไมตาม
ตองการ หรือในบางครั้งอาจใชการดมกลิ่นหรือการฟงเสียงจากการเคาะไมวาผานเกณฑหรือไม
(ฐานั นดร ศักดิ์ , 2541) นั บได วาเป นวิ ธีการที่ ไม เป นมาตรฐานซึ่ งจะส งผล ต อคุณภาพของไม
โดยตรง เช น การเกิดการแตก บิ ด โคง โกงหรืองอของชิ้นไมหลังการอบ นอกจากนี้ยังอาจ
สงผลกระทบตอสีของชิ้ นไมที่โดยทั่ วไปตองการใหไดสีขาวนวล เพื่อใหไดคุณภาพไมที่ดีในระยะ
เวลาที่กําหนด (Theppay and Prasertsan, 2002) การศึกษาเพื่อกําหนดตารางการอบไม
เพื่อควบคุมอัตราการคายตั วของน้ําในชิ้ นไมจึงยังคงเปนสิ่ งจําเปนต ออุ ตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
ไม ยางพาราเป นอย างยิ่ ง อี กทั้ งในส วนของวิ ธี การวั ดค าความชื้ นไม โดยต อ งทําการเป ดเตา
เพื่ อ นําไม ออกมาตรวจสอบความชื้ น ส งผลให เกิ ดการสู ญเสี ยพลั งงานความร อน นั บเป นอี ก

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 95

สาเหตุหนึ่งที่ ทําใหระยะเวลาในการอบนานขึ้ น ทําใหสูญเสียคาใชจายทั้ งดานแรงงานและเวลา
นอกจากนี้ ยังสงผลใหจํานวนรอบในการใชเตาลดลง
กระบวนการอบไม ยางพาราส วนใหญ ในโรงงานแปรรู ปไม ยางพารามั กจะมี ตารางการ
อบที่แตกตางกันขึ้นกับประสบการณของผูควบคุมเปนหลัก การศึกษาและวิเคราะหตารางการ
อบที่ใชในปจจุบันจึงเปนสิ่งจําเปน สําหรับโรงงานแปรรูปไมยางพาราที่ใชเปนโรงงาน กรณีศึกษา
ใชเตาอบขนาด 6 x 6 x 7 เมตร3 ใหพลั งงานความร อนด วยไอน้ําจากหม อไอน้ํา (Boiler)
โดยแหลงกําเนิดพลังงานจะไดจากวัตถุดิบที่ ปอนเขาเตาเผาไหม 2 สวนคือ จากไมที่เหลือจาก
การแปรรูปหรือปกไมและขี้เลื่อยจากกระบวนการแปรรูปเพื่อทําการอบไมยางพารา (เกรด AB)
ซึ่งผานการอัดน้ํายามาแลว 3 ขนาด คือไมขนาด 1 x 1 x 47.24 นิ้ว3 (หนา x กวาง x ยาว)
หรือเรียกตามความหนาของไมขนาด 1 นิ้ ว 1.5 นิ้ ว และ 2 นิ้วตามลําดับ เก็บบันทึกขอมูล
ซึ่ งครอบคลุมป จจัยพื้ นฐานในการอบคื อ ความชื้ นของไม อุณหภู มิ ความชื้ นสั มพัทธ และการ
หมุนเวียนอากาศภายในเตาอบ
สําหรับการวัดความชื้นของไมซึ่งจากเดิมจะทําการตรวจสอบกอนนําไมออกจากเตา 1-2
วั น (ฐานั นดร ศั ก ดิ์ , 2541) ทํ าให ไม สามารถทราบข อ มู ลความชื้ นของไม ตลอดการอบได
เนื่ องจากไม ตองการเป ดและป ดเตาบ อยๆ ในการดึ งชิ้ นไม ตั วอย างออกมาทําการวั ด เพราะ
นอกจากจะเสี ยเวลาและแรงงานแล วยั งสู ญเสี ยพลั งงานความร อนไปด วย นอกจากนี้ จํานวน
ชิ้ นตั วอย างก็ ไม ครอบคลุ มทั่ วทั้ งเตาเนื่ องจากสามารถดึ งเอาตั วอย างไม ได จากบริ เวณใกล กั บ
ประตู เท านั้ น ดั ง นั้ นจึ ง ทําการปรั บปรุ ง วิ ธีก ารบั นทึ ก ค าความชื้ นโดยใช สายไฟตอกบนชิ้ นไม
ตั วอย างโดยมี ก ารกระจายตั วอย างไม ให ครอบคลุ มทั่ วทั้ งเตาอบแล วทําการลากสายออกมา
หน าเตาอบ เมื่ อต องการวั ดค าความชื้ นก็ เพี ยงใช เครื่ องมื อวั ดมาทําการวัดค าและบั นทึ กคาได
โดยไม ตองเปด-ปดเตา (รู ปที่ 1) ทําให สามารถบั นทึกค าความชื้ นได ตั้งแตเริ่ มต นอบ ทั้ งนี้ ได
ทําการตรวจสอบวิ ธี ก ารวั ดแล วพบว าค าความชื้ นที่ วั ดโดยตรงลงบนเนื้ อไม แ ละการวั ดผ าน
สายไฟให คาที่ ไม แตกต างกั น ผลการเก็ บข อมู ลการอบที่ ใช ในป จจุ บั นถู กนํามาวิ เคราะห เพื่ อ
ปรั บปรุ งตารางการอบตามแต ข นาดของไม ทําการทดลองตามตารางการอบที่ ป รั บปรุ ง
ตรวจสอบสภาพไม ห ลั ง การอบพร อ มทั้ ง เปรี ยบเที ย บผลที่ ได ทั้ งจากการอบก อ นและหลั ง
ปรั บปรุ งเพื่ อสรุ ปแนวทางการปรั บปรุ งตารางการอบไม เพื่ อลดเวลาในการอบและคงคุ ณภาพ

รูปที่ 1 กอนและหลังปรับปรุงวิธีการวัดความชื้นไมยางพารา
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ของไมไมเกินคาที่ ยอมรับในอุตสาหกรรมซึ่งจะชวยลดพลังงานในการอบไมและจะชวยลดตนทุน
การผลิต (Chandrachai et al., 2001)
ผลการศึกษาวิธีการอบไมยางพาราในโรงงานกรณีศึกษา พบวาใชเวลาในการอบไมนอย
กวา 9 วัน (216 ชม.) 12 วัน (288 ชม.) และ 14 วัน (336 ชม.) สําหรับไมขนาด 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว
และ 2 นิ้วตามลําดับ โดยมีตัวอยางตารางการอบไมขนาด 1 นิ้วแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเริ่มตน
การอบที่ อุณหภู มิ 70oC โดยไม มีการพ นไอน้ําตลอดระยะเวลาในการอบ สําหรั บในวั นที่ สอง
ของการอบจะเริ่มมีการเปดปลองระบาย (Damper) เปนระยะเวลา 3 นาที และปดอีก 6 นาที
ทําสลั บกั นอย างตอเนื่ องจนได ไมที่มีความชื้ นตามที่ กําหนด ขณะที่ มีการเป ดพั ดลมใหหมุนกลับ
ทิศทางทุกๆ 3 ชั่วโมงที่ความเร็วลมเฉลี่ยทั่วหอง 3-5 เมตร/วินาที เมื่ออบไมไปถึงวันที่ 8 จึง
นําไม อ อกมาตรวจสอบค าความชื้ น หากยั งไม ได จะทําการอบต อไปตามเงื่ อนไขเดิ มจนกว าจะ
ไดคาความชื้นที่กําหนด ผลจากการอบไมตามตารางที่ 1 (กอนปรับปรุง) สามารถแสดงความ
ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความชื้นภายในเตาอบและความชื้นไมไดดังรูปที่ 2 โดยในชวงแรก
ของการอบซึ่งเปนการขับน้ํานอกผนังเซลลออกจากไมใชระยะเวลาประมาณ 100 ชั่วโมง หรือ
เกือบครึ่งหนึ่งของระยะเวลาในการอบทั้งหมดเพื่อไลความชื้นไมใหลดลงต่ํากวา 80% (คาความ
ชื้ นไม มีคาคงที่ ที่ 80% ในช วงแรกเป นผลมาจากข อจํากั ดของเครื่ องมื อวั ดซึ่ งวั ดค าได ในช วง
ความชื้ น 5-80%) จะเห็ นว าสามารถเพิ่ มอั ตราการถ ายเทน้ํ าได ในระยะเริ่ มแรกของการอบ
เนื่องจากยังไมถึงจุดหมาดของไม (Fiber Saturation Point; FSP) คือที่คาความชื้นไมประมาณ
25-35% (ปฤญจ, 2542) ซึ่งเปนจุดที่น้ํานอกผนังเซลลออกมาหมดในขณะที่มีน้ําอยูเต็มในผนัง
เซลลซึ่งจะมีผลตอการหดตั วและพองตัวของเนื้ อไมขณะที่น้ํานอกผนังเซลลนี้จะมีผลตอน้ําหนัก
ตารางที่ 1 ตารางการอบไมขนาด 1 นิ้วกอนและหลังการปรับปรุง
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กอนปรับปรุง
อุณหภูมิ ปลองระบาย (นาที)
(oC)
เปด
ปด
70
70
70
70
70
70
70
70

0
3
3
3
3
3
3
3

0
6
6
6
6
6
6
6

หลังปรับปรุง
อุณหภูมิ ปลองระบาย (นาที)
(oC)
เปด
ปด
70
80
80
80
80
75
75
75

0
6
6
6
6
6
6
6

0
6
6
6
6
6
6
6
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ของไม ดั ง นั้ นช วงความชื้ นต่ํ า กว าจุ ดหมาดจึ ง เป นช วงที่ ไม เ หมาะต อการเร ง การถ ายเท
ความชื้ นในเนื้ อไม เพราะจะทําให ไม เสี ยหายได นอกจากนี้ ในการศึ กษาการอบไม Spruce ที่
อุณหภูมิ 100oC 150oC และ 200oC เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดย Bekhta และ Niemz (2003)
พบวาไมที่ผานการอบจะมีสีคล้ําขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อุณหภูมิ 200oC
ความเขมของสีไมจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาความเปนไปไดในการเรงอัตราการถายเท
ความชื้ นในเนื้ อ ไม โดยการเพิ่ มอุ ณหภู มิ ในช วงต นของการอบไม ซึ่ ง จะสามารถเร ง อั ตราการ
ถ ายเทน้ําออกจากไม เพิ่ มขึ้ นอี กไดโดยไม ทําให เกิ ดความเสี ยหายตอไม เช น เกิ ดการแตกหรื อ
สีไมเปลี่ ยนไป สําหรับการอบไมขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่ งยังคงถูกจัดเปนไมขนาดบาง (ไมขนาดบาง
มี ความหนาน อยกว า 1.5 นิ้ ว) จึ งมี แนวทางการอบในรู ปแบบเดี ยวกั น ส วนไม ขนาด 2 นิ้ ว
มีตารางการอบกอนปรับปรุง (ตารางที่ 2) พบวาตองใชเวลา 150 ชั่วโมง และ 180 ชั่วโมง
เพื่อใหความชื้นไมเริ่มลดต่ําลงกวา 80% สําหรับไมขนาด 1.5 นิ้วและ 2 นิ้ว ตามลําดับ ซึ่งเปน
ระยะเวลาเกื อบครึ่ งหนี่ งของระยะเวลาการอบทั้ งหมดเช นเดี ยวกั นกับไม ขนาด 1 นิ้ ว ดังนั้ น
จึงสามารถประยุกตแนวทางเดียวกันเพื่อปรับปรุงตารางการอบสําหรับไมทั้ง 3 ขนาด
ตารางที่ 2 ตารางการอบไมขนาด 2 นิ้วกอนและหลังการปรับปรุง
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
วันที่ อบ อุณหภูมิ สเปรยไอน้ํา ปลองระบาย อุณหภูมิ สเปรยไอน้ํา ปลองระบาย
(oC)
(นาที )
(นาที )
(oC)
(นาที )
(นาที )
เป ด ป ด เป ด ป ด
เป ด ป ด เป ด ป ด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

65
65
65
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-

15
15
15
15
15
15
15
15
15
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

65
65
75
75
75
75
75
75
65
65
65
65
65
65

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-

15
15
15
15
15
15
15
-

0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ผลการวิ เคราะหวิธีการอบไม ในปจจุ บัน ทําให ไดแนวทางการปรับปรุงตารางการอบไม
โดยการเพิ่ มอุ ณหภู มิของเตาอบให สูงขึ้ นในชวงแรกของการอบจะชวยเร งการถ ายเทความชื้ น
ในเนื้ อไม ให เพิ่ มสู งขึ้ นจากเดิ มได ส ง ผลให ความชื้ นภายในเตาอบมี คาสู งขึ้ น จําเป นต อ งเพิ่ ม
อั ตราการระบายความชื้ นออกจากเตาอบด วยการเป ด-ป ดปล องระบายให บ อยขึ้ น (Brown,
1965) และให อากาศภายในเตาอบมีการหมุนเวี ยนอย างสม่ําเสมอ หากอากาศรอบๆ กองไม
อยู นิ่ ง ภายในห อ งอบที่ มีพื้ นที่ จํากั ดเมื่ อความชื้ นถู กระบายออกจากเนื้ อไม จะส ง ผลให อากาศ
ภายในเตาเกิ ดสภาพอิ่ มตั วและไม สามารถรั บ ความชื้ นจากเนื้ อ ไม ได อี ก ถึ ง แม วาจะมี อากาศ
เคลื่ อนที่ ผานผิ วไมอยางชาๆ แตผิวของไมก็จะยังคงแหงชาเนื่ องจากอากาศที่ ผ านไปนั้ นอุ มน้ํา
ที่ ระเหยออกมาจากไมไวดวย (Brown, 1965) จากการตรวจสอบความเร็วลมของเตาอบที่ ใช
ในการหมุนเวียนเพื่อระบายอากาศภายในเตาใชความเร็วลมในชวง 2-6 เมตร/วินาที จากผล
การศึกษาของ Kollmann และ Cote (1968) ไดทําการทดลองโดยใชอัตราความเร็วลมตั้งแต
1.2-11 เมตร/วินาที พบวาความเร็วของอากาศจะมีผลตออัตราแหง (Drying rate) ในระยะ
แรกที่ น้ําระเหยออกจากไม เท านั้ น หลั งจากนั้ นอิ ทธิ พลของความเร็วของอากาศจะลดน อยลง
ดั ง นั้ นจึ งเลื อกใช ความเร็ วลมประมาณ 2 เมตร/วิ นาที เพื่ อช วยให ระบบการหมุ นเวี ยนของ
อากาศสม่ําเสมอตลอดทั่วทั้งเตาและทําการหมุนกลับดานทุกๆ 3 ชั่วโมง และหยุดพัก 5 นาที
เพื่อใหพัดลมหยุดนิ่งแลวจึงหมุนกลับทิศทาง ทั้งนี้การเลือกใชความเร็วลมที่ต่ําจะชวยประหยัด
พลังงานอีกดวย ดังนั้นการอบไมขนาด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว ซึ่งมีแนวทางการอบในรูปแบบ
เดียวกัน โดยแสดงตัวอยางตามตารางที่ 1 (หลังปรับปรุง) สําหรับไมขนาด 1 นิ้ว จะเริ่มทํา
การอบในวันแรกที่ อุณหภูมิ 70oC และจะเพิ่ มเปน 80oC ในวันถัดๆ ไป พรอมเพิ่มระยะเวลา
การเปดปลองระบายใหนานขึ้นอีก 3 นาที จากนั้นจึงลดอุณหภูมิลงเหลือ 75oC จนกวาไมจะได
ค าความชื้ นที่ ตองการ ส วนการอบไม ขนาด 2 นิ้ วซึ่ งจั ดเป นไม หนาตามตารางที่ 2 (หลั ง

รูปที่ 2 ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความชื้นภายในเตาอบและความชื้นไมขนาด 1 นิ้ว
กอนการปรับปรุง
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ปรั บปรุ ง ) ต อ งให ก ารระบายความชื้ นช าลงกว าไม บางเนื่ องจากเมื่ อทําการอบซึ่ งจะเกิ ดการ
ดึ งน้ํ าออกจากเนื้ อไม ทําให ผิ วนอกของไม แห ง และเกิ ดการคงรู ปในขณะที่ ผิ วชั้ นในยั งไม แห ง
ส ง ผลให เ กิ ด การหดตั ว ไม เ ท า กั น และเกิ ดแรงเค น ในเนื้ อไม ขึ้ น เรี ย กว า การแข็ ง นอก
(Casehardening) (ปฤญจ, 2542) นอกจากนี้บริเวณผิวหนาของไมยังเกิดการปดกั้นการระบาย
ของน้ําในผนังเซลลทําใหไมสามารถอบไมใหไดคาความชื้ นที่ ตองการ
ดั งนั้ นในการอบไม แบบหนาจําเป นตองมี การใช ไอน้ําพนเพื่ อทําใหบริ เวณผิ วหน าของไม
มี อั ตราการแห งไปพร อมกั นกั บภายในเนื้ อไม และในช วงปลายของการอบไม จะต องปรั บ
อุ ณหภู มิให ต่ําลง ไม เรงให ไม ถ ายเทน้ําออกมาเร็ วเกิ นไปเพราะจะส งผลให ไม เกิ ดความเครี ยด
ขึ้นทําใหเกิดการบิดเบี้ยวและระเบิดภายในได สําหรับไมบางไมจําเปนตองทําการพนในระหวาง
การอบ จะเห็นไดวาตารางอบไมขนาด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว หลังปรับปรุงจะใชอุณหภูมิในชวง
5-6 วันแรก สูงกวาตารางกอนการปรับปรุงประมาณ 10oC แตในกรณีไม 2 นิ้ว อุณหภูมิจะ
เพิ่ มขึ้ นเพี ยง 5oC เพื่ อรั กษาความสมดุ ลความชื้ นของไม และจะถู กลดลงอี ก 10 oC ในช วง
สุดทายของการอบ โดยจะทําการอบอยางตอเนื่องจนกระทั่งไมไดความชื้ นตามที่กําหนด
จากการทดลองอบไมตามตารางที่ 1 และ 2 (หลังปรับปรุง) สามารถแสดงการเพิ่มขึ้น
ของอุ ณหภู มิภายในเตาอบของไม ขนาด 1 นิ้ ว เพื่ อยื นยั นความถู กตองของการตั้ งคาอุณหภูมิ
และความสามารถในการใหความรอนของเตาอบดังแสดงในรูปที่ 3 จะเห็นวาการเพิ่ มขึ้ นของ
อุณหภูมิมีความสอดคลองกับชวงอุณหภูมิที่กําหนดไวในตาราง นั่นคือ อุณหภูมิของไมขนาด
1 นิ้ว จะสูงขึ้นถึง 70oC ในวันแรกของการอบ และจะเพิ่มเปน 80oC และรักษาระดับอุณหภูมิ
ไวในชวงวันที่ 2 ถึง 5 สวนวันที่เหลือจะลดอุณหภูมิลงเหลือ 75oC จนกวาไมจะไดคาความชื้น
ที่ ตอ งการ สําหรั บความสั มพั นธ ของเปอร เซ็ นต ความชื้ นไม ที่ ลดลงกั บระยะเวลาแสดงได ดั ง
รู ปที่ 4 โดยความชื้ นของไมขนาด 1 นิ้ วหลั งการปรั บปรุ งจะลดลงอย างรวดเร็ วในช วงระยะ
สี่ วันแรก และจะมี อัตราการคายความชื้ นลดน อยลงจนกระทั่ งไดคาความชื้ นไม ที่ 8% โดยใช
เวลา 172 ชม. ซึ่ งสอดคล องกับงานวิ จัยของ Yamsangsung และ Sattho (2008) และ

รูป ที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตาอบตามตารางการอบหลังปรับปรุง
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รูป ที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคาความชื้นไมกอนและหลังการปรับปรุง

Yamsangsung และ Buaphud (2006) ที่ ทําการอบไม ยางพาราด วยไอน้ํ ายิ่ งยวด โดยมี
ลักษณะการลดลงของความชื้ นในรูปแบบเดียวกันขณะที่ ก อนการปรั บปรุงตารางอบจะใช เวลา
224 ชม. ซึ่ ง สามารถลดระยะเวลาในการอบได ถึ ง 23% ในขณะที่ ไม เ สี ยที่ เกิ ดขึ้ นก อนและ
หลังการปรับปรุงมีคา 1.7% และ 0.7% ตามลําดับ ซึ่งจะนับรวมไมเสียที่เกิดจากกระบวนการ
อบเท านั้ น เช น การโก ง โค ง บิ ด ห อหรื อปลายไม แตก แต จะไม นับรวมความเสียหายจาก
เชื้อรา การตกขนาดหรือการมีตาดําบนผิวไม เปนต น ทั้ งนี้ชวงการยอมรั บการเกิดไมเสียใน
อุ ตสาหกรรมไม เกิ น 2% ซึ่ ง ผลการทดลองยั งคงรั ก ษาคุ ณ ภาพไม ให อ ยู ในช วงที่ ยอมรั บ ได
สําหรับไมขนาด 1.5 นิ้วและ 2 นิ้วสามารถลดระยะเวลาในการอบลงได 21.8% และ 15.6%
ตามลําดับ ในขณะที่มีอัตราการลดลงของไมเสียจาก 1.9% เหลือ 1.2% สําหรับไมขนาด 1.5
นิ้ว และลดลงจาก 2.0% เหลือ 1.4% สําหรับไมขนาด 2 นิ้ว (ตารางที่ 3) สําหรับความเสียหาย
ของไม เสี ยโดยส วนใหญ เกิ ดบริ เวณปลายไม เนื่ องจากการกระทบกั นเองระหว างท อนไม และ
การขนย ายขึ้ นลงจากรถบรรทุ กซึ่ งอาจเกิ ดการกระแทกกั บพื้ นทําให เกิ ดรอยร าว นําไปสู การ
แตกได ง ายขึ้ นเมื่ อมี ก ารคายความชื้ นเนื่ อ งมาจากกระบวนการอบหรื ออาจเกิ ดการแตกเนื่ อง
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบผลการอบกอนและหลังการปรับปรุง
ขนาดไม (นิ้ว)
1
1.5
2

ระยะเวลาในการอบ (ชม.)

ไมเสีย (รอยละ)

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลง (รอยละ) กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง
224
284
347

172
222
293

23.2
21.8
15.6

1.7
1.9
2.0

0.7
1.2
1.4
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มาจากไม มี ไส นอกจากนี้ ยั ง เกิ ดการบิ ด โค ง โก ง งอของไม โดยอาจมี สาเหตุ มาจากการ
วางไม ระแนงซึ่ งทําหน าที่ คั่ นระหว างชั้ นไม ไม เป นแนวเดี ยวกั น หรื อ การที่ ไม ร ะแนงมี ขนาด
ไมเทากันก็อาจเปนอีกสาเหตุหนึ่ งที่ทําใหไมที่ผานการอบเกิดการโกงงอได
ผลการศึ กษาและการปรั บปรุ ง กระบวนการอบไม ยางพารา พบว า สามารถลดระยะ
เวลาการอบไมได 52 ถึง 62 ชั่วโมง ขึ้นกับขนาดไมเพื่ อใหความชื้นไมลดลงเหลือไมเกิน 8%
โดยไมขนาด 1 นิ้ว มีระยะเวลาการอบลดลงสูงสุดถึง 23.2% จะใชอุณหภูมิในการอบอยูในชวง
70-80oC เชนเดียวกันกับไมขนาด 1.5 นิ้ ว โดยไมมีการพนไอน้ําทั้ งสองขนาด สวนไมขนาด
2 นิ้ว ใชอุณหภูมิอยูระหวาง 65-75oC และตองมีการพนไอน้ําในระหวางการอบเพื่อลดความ
เสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ ยั งมี การเป ดป ดปล องระบายซึ่ ง จะป ดตลอดในช วงวั นแรก
และเปดในวันที่สอง โดยจะเปด-ปดสลับกันทุกๆ 6 นาที และมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของพัดลม
ทุกๆ 3 ชั่ วโมง ในส วนคุ ณภาพของไมหลังการอบยังอยู ในระดับยอมรั บได ผลการศึ กษาชวย
ทํ าให อุ ตสาหกรรมไม ยางพาราสามารถนําไปในโรงงาน ซึ่ ง จะช วยทํ าให สามารถลดต นทุ น
ในการผลิ ตเนื่ อ งจากระยะเวลาในการอบลดลง อี ก ทั้ งยั ง ทําให สามารถทําให อั ตราการใช
เตาอบเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย อยางไรก็ตาม การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบไมนอกจากจะปรับปรุง
จากแผนการอบไม แ ล วยั งสามารถทําได โดยใช เทคนิ คอื่ นๆ เช น การอบไม ดวยลมร อน หรื อ
การใชคลื่ นความรอนจากไมโครเวฟ ซึ่ งจะเปนเทคนิคการอบไมทางเลือกไดในอนาคต
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การทดสอบสั งกะสี ภาคสนามทางการเกษตร เช น ในน้ํ ายางพารา ในดิ น และในปุ ย
เป นป ญหาที่ เกิ ดขึ้ นอย างต อเนื่ องและส งผลกระทบโดยตรงต อภาคอุ ตสาหกรรมและภาคการ
เกษตร ตั วอย างในภาคอุ ตสาหกรรม เช น การผลิ ตจุ กนมยางในกระบวนการผลิ ตจะเติ มตั ว
กระตุ นซิ งค ออกไซด (ZnO) ในน้ํายางคอมปาวด โดยน้ํายางคอมปาวด กอนเข ากระบวนการ
ผลิตตองมีปริมาณสังกะสีไมเกิน 10 ppm เนื่องจากหากมีมากกวา 10 ppm น้ํายางจะหนืด
เกินไป และจะเกิดครี มแข็งขณะใหความรอนในกระบวนการขึ้ นรูป สงผลใหผลิ ตภัณฑไมได
มาตรฐาน ในบางกรณี ตองยกเลิกการผลิต ขณะที่ ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้ นที่ เพาะปลูก
พืชที่ไวตอภาวะขาดธาตุสังกะสี เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ถั่ว ชา กาแฟ เปนตน หากพืช
ไดรับสังกะสีในปริมาณที่ไมเพียงพอจะทําใหระบบชีวเคมีถูกทําลาย สงผลใหเติบโตไดไมสมบูรณ
ผลผลิตต่ํา คุณภาพไมดี เปนโรคไดงาย ในกรณีรุนแรงจะแคระแกร็น ดังนั้นการทดสอบ
สั ง กะสี ในดิ นภาคสนามจึ ง มี ความสําคั ญ และจําเป นต องทําอย างต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให เ กษตรกร
สามารถติดตามสภาวะของธาตุสั งกะสี ในดิน ในกรณีที่ดินขาดธาตุสังกะสี เกษตรกรจะใชปุ ย
ที่ มีสวนผสมของธาตุ สังกะสีหรื อปุ ยสังกะสี (ซิงกซัลเฟต) และเนื่องจากราคาปุ ยมี การปรับตัว
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สู งขึ้ นทําให มีการผลิ ตและการจําหน ายปุ ยปลอมเพิ่ มขึ้ น (ปุ ยปลอม คือ ปุ ยที่ มีปริ มาณธาตุ
อาหารพืชไมถึง 90% ของปริมาณที่ระบุไวบนฉลากสินคา [วิเชียร]) ดังนั้ นการทดสอบสังกะสี
ในปุ ยจึ งมี ความสําคั ญต อเกษตรกรเพื่ อใช ในการตั ดสิ นใจเลื อกซื้ อ และต อเจ าหน าที่ ของรั ฐที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพื่อใชในการเฝาระวัง และจับกุมผู กระทําผิด
ดั ง นั้ นคณะผู วิ จั ยจึ ง สนใจที่ จะประดิ ษฐ ชุ ดทดสอบสั งกะสี ภาคสนามด านการเกษตร
ที่ใชงานงายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ไดผลรวดเร็ว ใชสารเคมีนอย ราคาถูก
ลดการนําเขาจากตางประเทศ และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขนตางๆ
ไดตามความตองการ ไมวาจะเป นการทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา ในดิน และในปุ ย และ
เพื่ อเป นการประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช งานชุดทดสอบสั งกะสีภาคสนามที่ ประดิ ษฐ ขึ้ น ผู วิจัย
ได ทดสอบชุ ดทดสอบดั งกล าวในตั วอย างน้ํายางพารา ดิ น และปุ ย และเปรี ยบเที ยบผลการ
ทดสอบที่ ได กั บเทคนิ คมาตรฐานอิ นดั กที ฟรี่ คัฟเป ลพลาสมาออพติ คัลอี มิสชั่ นสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)

วิธกี าร
ชุดทดสอบสังกะสี ภาคสนามที่ ประดิ ษฐ ขึ้ นมี 2 ชุ ด ไดแก ชุ ดทดสอบสังกะสีในน้ํายาง
พารา (วรากร และคณะ, 2555; วรากร และคณะ, 2556) และชุดทดสอบสังกะสีในดินและ
ในปุย (วรากร, 2550) โดยทั้ง 2 ชุดมีวิธีการทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมตัวอยาง
และขั้ นการทดสอบสังกะสี
1. ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา
ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา (รูปที่ 1) ประกอบดวย
- สารละลาย Zn-ก
- สารละลาย Zn-ข
- สาร Zn-ค
- สารละลาย Zn-ง
- กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 3 และ 10 มล.
- หลอดทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ 15 มล.
- คู มือ
วิธีการทดสอบ (รูปที่ 2)
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัวอยาง
1.1 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 2.8 มล. ใสในน้ํายางตัวอยาง
0.2 มล. แลวเขยา ในขั้นนี้เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกจากน้ํายางโดยการตกตะกอน
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รูปที่ 1 แสดงชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

รูป ที่ 2 แสดงวิธีการทดสอบชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

1.2 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริ มาตร 7 มล. เติมลงในสารละลาย
ในขอ 1.1 แลวเขยา ในขั้ นนี้ เปนการแยกอนุ ภาคยางออกจากน้ํายางโดยอนุภาคยางจะจับตัว
เปนก อนยางและแยกออกจากสารละลาย
1.3 ฉีกซองสาร Zn-ค และเทลงในสารละลายในขอ 1.2 แลวเขยา ในขั้นนี้เปนการ
กําจั ดไอออนโลหะชนิดอื่ นออกโดยไอออนโลหะจะเกิ ดปฏิกิ ริยารี ดักชันกลายเปนโลหะ
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ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบ
2.1 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ง ปริมาตร 0.8 มล. ใสในหลอดทดสอบ
2.2 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายที่ไดจากขั้ นตอนที่ 1 ปริมาตร 0.2 มล. ใสใน
สารละลายขอ 2.1 เขยาอยางแรงดวยมือ 5 วินาที
2.3 ประเมิ นผลการทดสอบโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายโดย
- หากความเข มข นของไอออนสั ง กะสี ในตั วอย างมี คาน อยกว าค าที่ ตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟา
- หากความเข มข นของไอออนสั ง กะสี ในตั วอย างมี ค าเท ากั บ ค าที่ ต อ งการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟาอมมวง
- หากความเข มข นของไอออนสั งกะสี ในตั วอย างมี คามากกว าค าที่ ต องการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีมวงแดง
2. ชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย
ชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย (รูปที่ 3) ประกอบดวย
- สารละลาย Zn-ก
- สารละลาย Zn-ข
- สาร Zn-ค
- สารละลาย Zn-ง
- กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 และ 5 มล.
- หลอดทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ 15 มล.
- คู มือ

รูป ที่ 3 แสดงชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย
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รูป ที่ 4 แสดงวิธีการทดสอบชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย

วิธีการทดสอบ (รูปที่ 4)
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัวอยาง
1.1 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 5 มล. ใสในดินตัวอยาง 1 กรัม
หรือในปุยน้ํา 1 มล. แลวเขยา ในขั้นนี้เปนการสกัดสังกะสีออกมาจากตัวอยางดิน หรือตัวอยาง
ปุ ยโดยใช สารละลายกรด
1.2 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 4.5 มล. ใสในหลอดทดสอบ
1.3 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายขอ 1.1 ปริมาตร 0.5 มล. เติมลงในสารละลาย
ในขอ 1.2 แลวเขยา ในขั้นนี้เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกจากน้ํายางโดยการตกตะกอน
และเปนการปรับ pH ของสารใหอยูในสภาวะเบส
1.4 ฉี กซองสาร Zn-ค และเทลงในสารละลายในข อ 1.2 เขย า ในขั้ นนี้ เปนการ
กําจั ดไอออนโลหะชนิดอื่ นออกโดยไอออนโลหะจะเกิ ดปฏิกิ ริยารี ดักชันกลายเปนโลหะ
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบ
2.1 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ง ปริมาตร 0.8 มล. ใสในหลอดทดสอบ
2.2 ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายที่ไดจากขั้ นตอนที่ 1 ปริมาตร 0.2 มล. ใสใน
สารละลายขอ 2.1 แลวเขยาอยางแรงดวยมือ 5 วินาที
2.3 ประเมิ นผลการทดสอบโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายโดย
- หากความเข มข นของไอออนสั ง กะสี ในตั วอย างมี คาน อยกว าค าที่ ตองการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟา
- หากความเข มข นของไอออนสั ง กะสี ในตั วอย างมี ค าเท ากั บ ค าที่ ต อ งการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีฟาอมมวง
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- หากความเข มข นของไอออนสั งกะสี ในตั วอย างมี คามากกว าค าที่ ต องการ
ทดสอบ สารละลายจะมีสีมวงแดง

การนําไปใชประโยชน
ได ใช ชุ ดทดสอบสั ง กะสี ภาคสนามที่ ป ระดิ ษฐ ขึ้ นนี้ ทดสอบสั งกะสี ในน้ํ ายางพารา 15
ตัวอยาง ในดิน 10 ตัวอยาง และในปุยชนิดน้ํา 3 ตัวอยาง และเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได
กับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟรี่คัฟเปลพลาสมาออพติคัลอีมิสชั่ นสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) ผลจากชุดทดสอบ
และจากวิธีมาตรฐาน ทั้ งในตัวอยางน้ํายางพารา ดิ น และปุ ย พบวาใหผลไมแตกตางกัน ซึ่ ง
ขอมูลที่ ไดจากการทดสอบสั งกะสี ภาคสนามมีประโยชนอยางยิ่ งตอ
- โรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑจากยางพาราเพื่ อนําไปใช พิ จารณาแก ไขหรื อดําเนิ น
การปรับความเขมขนของสังกะสีในน้ํายางกอนสงเขากระบวนการผลิต
- เกษตรกรเพื่ อใชในการประเมินหรื อติ ดตามภาวะขาดธาตุ สั งกะสีในดิ นเพื่ อสามารถ
แกปญหาไดทันทวงที
- เกษตรกรเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อปุย
- เจาหนาที่ ของรั ฐที่ เกี่ ยวของกับการตรวจสอบปุ ยปลอมเพื่ อใช ในการเฝาระวัง และ
จับกุมผูกระทําผิด

ประโยชนทไี่ ดรบั
ชุ ดทดสอบสั งกะสี ภาคสนามเป นชุ ดทดสอบที่ ผลิ ตขึ้ นเองในประเทศไทย ราคาถู ก กว า
ชุ ดทดสอบที่ นําเข าจากตางประเทศ 2-5 เท า มี คูมือการใชงานที่ เขาใจไดง าย ผู ใช ไมจําเป น
ตองมีความชํานาญก็สามารถใชชุดทดสอบนี้ ได สามารถใชชุดทดสอบไดทั้งในและนอกสถานที่
พกพาไดสะดวก ใชสารเคมี นอย ใหผลการทดสอบที่ รวดเร็วภายใน 5 วินาทีหลังจากเติมสาร
ละลายที่ ได จากขั้ นเตรี ยมตั วอย าง สามารถทดสอบสั งกะสี เชิ งคุ ณภาพที่ ระดั บความเข มข น
ตางๆ ตามความตองการ ไมตองทํา standard calibration curve สามารถใชทดสอบสังกะสี
ในตัวอยางดานการเกษตร ไดแก การทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา ในดิน และในปุย รวมทั้ง
ทดสอบสังกะสีในตัวอยางอื่นที่เปนสารละลาย
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เครื่องวัดเนื้อยางในน้ํายางพาราดวยคลื่นความถี่สูง
สากล จุลรัตน1 และ มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ2
Ph.D.( Electrical Engineering) รองศาสตราจารย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
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น้ํ า ยางพารา เป นผลิ ตภั ณ ฑ จากยางพาราที่ มี ก ระบวนการแปรรู ปน อ ยเมื่ อ เที ยบกั บ
ยางแผนดิ บรมควัน ในการซื้ อขายน้ํายาง เกษตรกรในฐานะผู ขายได ประโยชน เพราะไม ตอง
เสียเวลาและแรงงานในการแปรรูปเหมือนกรณียางแผน นอกจากนี้ เกษตรกรยังไดเงินเร็วกวา
จึ งไม เสี ยโอกาสนําเงิ นไปใช จ ายหรื อ ลงทุ น ในส วนของผู ซื้ อ น้ํ ายางสด เป นผลิ ตภั ณ ฑ ที่
อุตสาหกรรมยางพาราตองการเพื่อนําไปผลิตเปนน้ํายางขนซึ่งสามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑ
ยางพาราไดหลายอยาง สําหรับภาครัฐเองก็ไดประโยชนเชนกัน เพราะการซื้ อขายน้ํายางสด
จะสงเสริมความเขมแข็งทั้ งภาคเกษตรและภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้ น กลาวไดวา
ตลาดซื้อขายน้ํายางพาราสดเปนตลาดที่ ทั้งผู ซื้อ ผูขายและภาครัฐตางไดประโยชนทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ยังเชื่ อกันวาตลาดซื้อขายน้ํายางสดเปนตลาดที่ สามารถสงเสริมใหเกษตรกร
ใสใจตอการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เพราะราคารับซื้อน้ํายางขึ้ นกับราคากลางและคุณภาพ
น้ํายาง ราคากลางเปนราคาที่แปรผันตามราคาที่ ตลาดยางพาราประกาศในแตละวัน ราคานี้
คาดเดาได ยาก ซั บ ซ อน และมี หลายป จจั ยมาเกี่ ยวข อง ขณะที่ คุ ณภาพน้ํ า ยางจะวั ดจาก
ปริ มาณเนื้ อยางแห ง เกษตรกรจะได เงิ นมากหรื อน อยขึ้ นกั บคุ ณภาพและราคาซื้ อขายน้ํายาง
ที่ ได ประกาศในแต ละวั น
วิ ธีวัดคุ ณภาพน้ํายางสดที่ ใช กั นอยู ในตลาดซื้ อขายคล ายคลึงกั บวิธีมาตรฐานสําหรับวั ด
เนื้ อยางแห งในน้ํายาง อย างไรก็ ดี วิ ธีมาตรฐานจะวั ดเฉพาะยางแห ง แต วิธีในตลาดซื้ อขาย
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น้ํายางจะวัดทั้ งยางแห งและสารอื่ นๆ ที่ ปนในน้ํายาง นอกจากนี้ ขั้ นตอนของวิ ธีมาตรฐานก็
แตกต างจากวิ ธีวั ดในตลาดซื้ อ ขาย รวมไปถึ งห องปฏิ บั ติ การที่ ตอ งมี เครื่ อ งมื อชั้ นสู ง วิ ธี
มาตรฐานนั้ นมี ความแม นยําและทั่ วโลกเชื่ อถื อ แต ใช ในตลาดซื้ อขายไม ได เพราะต องใช เวลา
มาก ตองการห องปฏิบั ติการและเครื่ องมือราคาแพง ตลอดจนค าใช จายในการบํารุงรักษาสูง
ทํ าให ก ารวั ด คุ ณ ภาพในตลาดซื้ อขายน้ํ า ยางพาราในป จ จุ บั นจํ า ต อ งใช วิ ธี ก ารที่ เ ลี ย นแบบ
กระบวนการมาตรฐานและต องใช เครื่ อ งมื อที่ อาจไม ได มาตรฐาน สิ่ งเหล านี้ ก อให เกิ ดความ
ไมมั่นใจของเกษตรกรผูขายน้ํายางพาราอยูเสมอ ขณะเดียวกันน้ํายางที่รับซื้อ เมื่อนําไปขายตอ
ให กั บอุ ตสาหกรรมแปรรู ปน้ํ ายางก็ จะต องถู ก ตรวจสอบคุ ณ ภาพอี กครั้ ง ด วยวิ ธีการมาตรฐาน
โดยเหตุนี้เอง ในตลาดซื้ อขายน้ํายาง ผูรับซื้อจึงจําเปนตองลดทอนคาเนื้ อยางแหงที่ วัด ทําให
เกษตรกรไม คอ ยตอบรั บนโยบายส งเสริ มซื้ อ ขายน้ํายางพารา และทําให เกษตรกรไม พั ฒนา
ที่ จะเพิ่ มคุ ณภาพของน้ํายางพารามากนัก
ป จจุ บัน วิ ธีในตลาดซื้ อขายน้ํายางใชวิธีอบแห งด วยเตาอบไมโครเวฟโดยมี ขั้ นตอนดั งนี้
เริ่ มจากผูทดสอบตองกวนน้ํายางที่ ตองการวัดใหเขากัน จากนั้นจึงตักน้ํายางสวนหนึ่งและนําไป
ชั่งพรอมบันทึกน้ําหนัก นําตัวอยางที่ชั่งแลวไปอบดวยเตาอบดวยไมโครเวฟจนแหง ชั่งน้ําหนัก
ผงสารที่ ไดจากการอบบั นทึ กค าน้ําหนั ก ขั้ นตอนสุ ดทายคื อการคํานวณสั ดสวนค าน้ําหนั กหลั ง
และก อนอบ ทั้ งนี้ น้ํ าหนั ก หลั งอบจะถู กทําการปรั บลดเพราะวิ ธี วัดแบบนี้ จะวั ดทั้ ง ยางแห ง
และสารอื่ นที่ ปนมากั บน้ํ ายาง สารอื่ นๆ ที่ เจื อปนนี้ อาจเป นแอมโมเนี ย (หรื อ ที่ เกษตรกรมั ก
เรียกวาแอมน้ํา) รวมถึงสารแปลกปลอมอื่นๆ เชน ดิน ทราย แปง เปนตน สัดสวนน้ําหนัก
หลังอบและกอนอบจะคิดเปนเปอรเซ็นตเพื่อบอกถึงคุณภาพน้ํายางนั้น
หากแยกน้ํายางที่ กรีดจากตนยางพาราจะพบส วนของน้ํา แรธาตุ และยาง นอกจากนี้
เกษตรกรตองเติ มแอมโมเนียในน้ํายางเพื่ อปองกันไม ใหน้ํายางจับตัวเป นกอน องคประกอบ 3
ส วนตามธรรมชาติ และแอมโมเนี ยต างก็ มี สมบั ติ ทางไฟฟ าที่ แ ตกต างกั น ตั วอย างเช น ยาง
ธรรมชาติไมนําไฟฟา ความรู นี้ทําใหเรานํายางไปผลิตเปนปลอกหุ มสายไฟฟา เมื่ อเราจั บสาย
ไฟฟ าที่ มีป ลอกยางหุ มจึ งไม ได รั บอั นตรายจากกระแสไฟฟ า น้ํ าตามแหล ง ธรรมชาติ นําไฟฟ า
ได เพราะมีแร ธาตุที่ นําไฟฟ าได เจื อปนอยู ตั วแรธาตุ ดังกล าวจะทําหนาที่ เป นประจุ ไฟฟาบวก
หรือลบ แลวแตชนิดของแรธาตุและจะนําไฟฟาไดหากปอนแหลงจายไฟฟากระแสสลับความถี่ต่ํา
แตหากเปนน้ําบริสุทธิ์ที่ไมมีแรธาตุเจือปนจะไมนําไฟฟาไดเลยในชวงความถี่ต่ํา!!
หากใช กล องขยายน้ําประมาณ 500 ล านเท า จะเห็ นหนวยเล็ กๆ ของน้ําซึ่ งก็ คือกลุ ม
โมเลกุลน้ําหรือโมเลกุลเดี่ยว (ดังรูปที่ 1) โมเลกุลน้ําซึ่งถือวาเปนน้ําหนวยเล็กที่สุด ประกอบ
ดวยก าซไฮโดรเจน 2 ตัวและกาซออกซิเจน 1 ตั ว โมเลกุลน้ําหนึ่ งโมเลกุลสามารถเกาะกลุ ม
กันเป นกอนโมเลกุลไดดวยแรงดึงดู ดทางไฟฟาระหวางอะตอมของธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจน
เป นหลั ก โมเลกุ ลน้ํ ามี ขั้ วทางไฟฟ า ขั้ วบวกเกิ ดจากไฮโดรเจนและขั้ วลบจากออกซิ เจน
โมเลกุ ลน้ํ า เบามากจึ ง ถู ก กระตุ นด วยพลั ง งานจากภายนอกได ง าย พลั ง งานภายนอกที่ ไป
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รูป ที่ 1 ภาพจําลองโมเลกุลและกลุมโมเลกุลน้ํา

กระตุนอาจมาจากความรอน การเคลื่อนไหว ไฟฟา หรือคลื่นความถี่สูง ก็ได ดังนั้น น้ําซึ่งดู
เสมื อ นว าหยุ ดนิ่ ง แต ถ าเราใช กล องขยายระดั บ 500 ล านเท า เราจะเห็ นกลุ มโมเลกุ ลและ
โมเลกุลน้ําหมุน เคลื่อนที่ และชนกันเองตลอดเวลา อันเนื่องจากความรอนภายนอกที่ไปกระตุน
ปรากฏการณ ที่ นาประหลาดใจคื อเราสามารถควบคุ มการขยั บของกลุ มโมเลกุ ลน้ําได ดวยการ
ปอนคลื่นความถี่ สูงใหกับน้ํา
คลื่ นความถี่ สู งเป นคลื่ นที่ มี ทั้ ง พลั งงานสนามแม เหล็ กและสนามไฟฟ าจึ งเรี ยกคลื่ นที่ มี
พลังงานทั้ งสองวาคลื่ นแมเหล็กไฟฟา คลื่นประเภทนี้มีอยูรอบตัวเรา เชน คลื่นวิทยุโทรทัศน
เสาไฟฟา ดาวเทียม เตาไมโครเวฟ โทรศัพทมือถือ เปนตน พลังงานสนามไฟฟาในคลื่นความถี่
สู งสามารถขยั บ โมเลกุ ลและกลุ มโมเลกุ ลของน้ํ า ให ห มุ นตามทิ ศสนามพลั ง ได เพราะก าซ
ออกซิ เจนในน้ําเปนประจุ ลบ สวนไฮโดรเจนเป นประจุบวก สวนสนามไฟฟ าก็ มีขั้ วบวกและลบ
โมเลกุ ลและกลุ มโมเลกุ ลน้ําขยั บ เร็ วมากเพี ยงเศษหนึ่ งส วนแสนล านวิ นาที หลั ง จากที่ เราป อน
คลื่ นความถี่ สู ง ในทางกลั บกั น โมเลกุ ลยางเป นโมเลกุ ลที่ ไม หมุ นตามสนามไฟฟ าจากคลื่ น
ความถี่ สู ง เนื่ องจากโมเลกุ ลยางไม มีประจุ ไฟฟ า นอกจากนี้ โมเลกุลยางมี ขนาดใหญ และหนั ก
กว าโมเลกุ ลน้ํ าเกื อ บ 3200 เท า ดั งนั้ นพลั งงานสนามไฟฟ าจึ งขยั บโมเลกุ ลยางยากกว า
โมเลกุ ลน้ํ า มาก สํ าหรั บ แร ธาตุ ที่ อ ยู ในน้ํ า ยางแม จะนํ าไฟฟ าได แต ก็ เ ฉพาะช วงความถี่ ต่ํา
ดั งนั้ นหากป อนพลั งงานคลื่ นความถี่ ที่ สู ง มากพอให กั บน้ํ ายาง พลั ง งานนั้ นก็ จะขยั บ โมเลกุ ล
และกลุ มโมเลกุลของน้ํา ไมมีผลกระทบตอโมเลกุลยางและแรธาตุในน้ํายาง
น้ํายางมีโมเลกุ ลน้ํา ยาง และแรธาตุผสมกัน หากเรามองดวยตาเปลาจะเห็นเปนเนื้ อ
เดี ยวกั น จํานวนโมเลกุ ลน้ํ าและโมเลกุ ลยางมี มากกว าแร ธาตุ มากๆ หากตั กน้ํ า ยางและนั บ
จํานวนโมเลกุ ลน้ํ ากั บจํานวนโมเลกุ ลยาง ค านี้ จะสามารถบ ง ชี้ ถึ ง ปริ มาณยางในน้ํายางนั้ นได
แตเราคงทําไม ไดเพราะต องใชเครื่องมือขั้ นสูง ในความเปนจริง โมเลกุลยางใหญมากถาเทียบ
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โมเลกุลน้ําและใหญกวาถึง 3600 เทา ดังนั้นถาเราตรวจดูน้ํายางผานกลองกําลังขยาย 500
ล านเท า ก็ จะสั งเกตพบโมเลกุ ลยางง ายกว าโมเลกุ ลน้ําเพราะโมเลกุ ลยางใหญ กว าน้ํ ายางที่ มี
เนื้ อ ยางมาก จํานวนโมเลกุ ลยางย อมมาก ปริ มาตรในน้ํ ายางก็ จะยิ่ งแออั ดด วยโมเลกุ ลยาง
ทําใหเหลือชองพื้นที่สําหรับโมเลกุลน้ําที่จะขยับและหมุนแคบลง ตางจากกรณีน้ํายางที่มีปริมาณ
ยางน อยซึ่ งพื้ นที่ ใหโมเลกุลน้ําหมุนตั วตามแรงจากพลั งงานสนามไฟฟ าของคลื่ นความถี่ สู งจะมี
มากกว า
หากเราปล อยคลื่ นความถี่ สู งให กั บ น้ํายาง โมเลกุ ลน้ําและกลุ มโมเลกุ ลน้ําจะหมุ นตั ว
ตามทิศของสนามพลังงานไฟฟ าและหมุนควางรอบตัวเองตามความเร็ วของคลื่ นสนามพลังงาน
ขณะที่ โมเลกุ ลยางจะไม ขยั บ การหมุ นของโมเลกุ ลและกลุ มโมเลกุ ลน้ํ าอาจชนกั บโมเลกุ ลน้ํา
กลุ มโมเลกุ ลน้ําที่ กําลั งหมุน หรือโมเลกุ ลยางก็ได การชนกันระหว างโมเลกุลน้ําและยางจะ
ทําให การหมุ นช าลงจากเดิ มที่ ควรจะหมุ นด วยความเร็ วเท ากั บ ความเร็ วคลื่ นสนามพลั ง งาน
ยิ่งมีเนื้อยางในน้ํายางมากขึ้นเทาใด นั่นหมายความวาจํานวนโมเลกุลยางก็ยิ่งมากตามขึ้นไปดวย
ความเร็วในการหมุนก็ยิ่งลดลงมาก คุณลั กษณะโดดเดนตามธรรมชาตินี้เองที่ ใช เป นหลักการ
พื้นฐานในการออกแบบเครื่องมือวัดปริมาณยางแหงในน้ํายางโดยการปอนคลื่ นความถี่ สูงที่ เปน
คลื่นพลังงานสนามแมเหล็กไฟฟาใหกับน้ํายางที่ ตองการวัดทดสอบหาปริมาณยาง

รูปที่ 2 ภาพเครื่องตนแบบ

ในรู ปที่ 2 แสดงเครื่ องต นแบบวั ดปริ มาณยางในน้ํ ายางที่ นักวิ จั ยได สร างขึ้ น โดยได
ออกแบบใหใชพลังงานจากแบตเตอรี่ เพื่อพกพาไดสําหรับงานภาคสนาม ภายในเครื่ องตนแบบ
ประกอบด วยเครื่ องสร างพลั งงานคลื่ นความถี่ สู ง วงจรไฟฟ าที่ ตรวจจั บพลั งงานคลื่ นสะท อน
กลั บ และสมองกลคอมพิ วเตอร ที่ คํานวณและควบคุ มให แสดงผลลั พธ เป นร อยละของยางใน
น้ํายางพารา กระแสไฟฟาความถี่ สูงถูกปลอยจากเครื่ องสร างพลังงานคลื่ นและถูกเปลี่ ยนเปน
คลื่ นแม เหล็ กไฟฟ าด วยหั ววั ดทองเหลื อง ลั กษณะสนามพลั งงานไฟฟ าของคลื่ นจะปล อยออก
จากแกนกลางหั ววั ด ทิ ศสนามไฟฟ าจะบิ ดโค งเป นรู ปครึ่ ง วงรี ในน้ํ ายางไปจรดสิ้ นสุ ดที่ กรอบ
ทองเหลืองรอบหัววัด วงรัศมีนี้ปรากฏรายรอบเสมือนน้ําพุที่พุงจากแกนกลางและกระจายรอบ
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ฐานน้ํ า พุ วงรั ศมี สนามไฟฟ านี้ มี ห ลายชั้ น จํานวนชั้ นจะมี มากตามความเข มสนามพลั ง งาน
ลั ก ษณะรั ศมี ก ารบิ ด โค ง ของสนามพลั ง งานไฟฟ าขึ้ นกั บ สั ด ส วนน้ํ า และยางในน้ํ า ยางที่ วั ด
พลังงานคลื่ นสะท อนกลับที่ หั ววั ดจะมี ขอมูลความเร็วในการเคลื่ อนตั วของโมเลกุลน้ํา ซึ่ งวงจร
ตรวจจั บจะดั กพลั งงานคลื่ นสะท อนกลั บนี้ และส งค านี้ ให สมองกลคอมพิ วเตอร วิเคราะห และ
แปลผลในรู ปของค าร อ ยละยางในน้ํ ายางอย างรวดเร็ ว ผลลั พธ พร อมอุ ณหภู มิ ขณะวั ดซึ่ ง วั ด
จากอุปกรณวัดอุณหภู มิจะไปปรากฏบนจอผลึกเหลวใหผู ตรวจวัดอานค าภายในเสี้ ยววินาทีและ
นําไปใช ได
เครื่ องต นแบบวั ดน้ํ ายางที่ สร างขึ้ นได นําไปทดสอบวั ดจริ งกั บน้ํ ายางข นและน้ํายางสด
จากสถานที่ ตางๆในสภาพอุ ณหภู มิตั้ งแต 15–42oC ซึ่ งเป นช วงอุ ณหภู มิ ของประเทศไทยใน
สภาพอากาศปกติ ผลวัดของเครื่ องในหองปฏิ บัติการถูกเที ยบเคี ยงกั บวิธีมาตรฐานระดับโลก
(ISO 126:1972 Dry rubber content, DRC) และคลาดเคลื่อนเพียง 0.36% และ 0.95%
สําหรับกรณีวัดน้ํายางขนและน้ํายางสด ในขณะนี้ผูวิจัยกําลังนําเครื่องดังกลาวออกภาคสนาม
ตามสหกรณตางๆ และคาดวานาจะเสร็จสมบูรณพรอมใชงานไดจริงภายในปพุทธศักราช 2556
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กากขี้ แ ป ง เป นของเสี ยจากกระบวนการของโรงงานการทําน้ํ ายางข นในอุ ตสาหกรรม
น้ํายางพารา มี ประมาณ 1-2% โดยน้ําหนักของน้ํายางสดที่ นํามาผลิ ต มี ลักษณะเปนตะกอน
สี ขาวปนเหลื องอ อนหรื อสี น้ําตาลคล้ํา ส วนใหญ เกิ ดจากการเติ มสารเคมี (ไดแอมโมเนี ยม
ไฮโดรเจนฟอสเฟต) ลงไปในน้ํ ายางสดในขั้ นตอนการทําน้ํ ายางข น ทําให แมกนี เซี ยมไอออน
ที่อยูในน้ํายางเกิดตกตะกอนลงกนถังหลังทิ้งไวขามคืน นอกจากนี้ ยังมีสารพวกแปง ฝุนไขมัน
โปรตีน สารประกอบไนโตรเจน และมีสิ่งเจือปนอื่น รวมทั้งอนุภาคยางที่จับตัวที่ มีอยูในน้ํายาง
สารเหลานี้ จะตกตะกอนแยกตั วออกมาอยู ในส วนของก นถั งพั กน้ํายางกอนการป น หรืออยู ใน
หมอเครื่ องปนระหวางการปนน้ํายางขน ตะกอนแข็งที่ ออกมาเรียกวา “กากขี้แปง” สวนใหญ
จะกําจัดทิ้งไปโดยการนําไปถมที่ ถมถนน หรือเผาทิ้ งไป ซึ่งถือวาไมเหมาะสม กอใหเกิดมลพิษ
ต อสิ่ งแวดล อมด วย จากการศึ กษาพบว าในกากขี้ แ ป งมี องค ป ระกอบของธาตุ อาหารที่ สําคั ญ
ของพืช คือ N, P, K การนํากากขี้แปงจากอุตสาหกรรมน้ํายางขนมาใชประโยชนจึงเปนไปได
ดั งนั้ น จึงได ทําการแปรสภาพกากขี้ แป ง ด วยการนํากากขี้ แป งมาผสมกั บขี้ ไก ขี้ เลื่ อย และ
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รําขาว รวมกับการใชจุลินทรีย EM ขยายสวน แลวสามารถนํามาใชประโยชนเปนสารปรับปรุง
ดิน เปนการเพิ่มมูลคากากขี้แปง และชวยลดปญหาขยะซึ่งกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมได

วิธีการวิจยั
เก็บตัวอยางกากขี้ แปงน้ํายางขนจากบริเวณถั งพักและถั งป นน้ํายางของโรงงานน้ํายาง
ขนในเขตพื้ นที่ จังหวั ดป ตตานี และสงขลา กากน้ําตาล กากอิ นทรี ย พวกมู ลไก ขี้ เลื่ อยไมยาง
พารา และรําข าว เก็ บ ตั วอย างจากโรงงานอาหารสั ตว และฟาร มสั ตว ในเขตท องถิ่ นภาคใต
นําหัวเชื้ออีเอ็ม (EM) จากบริษัทอี เอ็ม คิวเซ จํากัด มาขยายสวนในภาชนะปด เปนเวลา 1
สัปดาห โดยใชสัดสวน EM: กากน้ําตาล: น้ํา = 1:1:20 โดยน้ําหนัก แลวนํากากขี้แปง EM
ขยายสวน และกากอินทรียผสมคลุกใหเขากัน โดยแปร 5 อัตราสวน คือ กากขี้แปง : กาก
อินทรีย : EM = 3:1:1, 3:2:1, 4:1:1, 4:2:1, 4:3:1 โดยปริมาตร ตามลําดับ วิเคราะหปริมาณ
ธาตุอาหารตามวิธีการของ AOAC (1990) หลังการหมัก 24 วัน
นํ ากากขี้ แ ป งที่ ทําการผสมแล ว มาใช เป นสารบํ ารุ ง ดิ นโดยการนํามาผสมกั บ ดิ นที่ มี
ปริมาณธาตุอาหารนอย โดยใหมีสัดสวนการผสมกากขี้แปงที่แปรสภาพตอดิน เทากับ 1:2, 1:3
และ 1:4 แลวนํามาปลูกตนทานตะวัน Heliaths annus L. สายพันธุ Sun-smile ชุดการทดลอง
ละ 10 ตน เปรียบเทียบผลการปลูกกับกลุมควบคุมที่ใสปุยเคมี ติดตามการเจริญเติบโตเปน
เวลา 60 วัน

ผลการวิจยั
1. กากขี้แปงและกากอินทรีย
1.1 สมบัติทางกายภาพ
กากขี้ แปงมีคา pH คอนขางเปนเบส มีความหนาแนนอยูในชวง 1.02-1.26
กรัม/มล. ปริ มาณของแข็ งทั้ งหมดในกากขี้ แปง ประกอบดวย ฟอสฟอรั ส และแมกนี เซียม
สวนองคประกอบอื่น ไดแก โปรตีน และไขมัน เปนตน หลังการเผากากขี้แปงที่อุณหภูมิ 550+
50oC พบวา ประกอบดวยสารพวกขี้เถา คารบอนและโลหะหนักซึ่งเปนของแข็งที่ คงอยู สวน
ของแข็ งที่ ระเหยได ซึ่งเป นสารอินทรี ยอื่นที่ เจื อปนอยู จะระเหยไป สําหรับมูลไก พบวาปริมาณ
ของแข็งที่ คงอยู มีปริ มาณนอยที่ สุด เนื่ องจากองค ประกอบของมู ลไกส วนใหญเปนสารอินทรีย
ที่ระเหยได สวนขี้เลื่อยมีของแข็งที่คงอยูต่ําที่สุดคือ 10% และของแข็งที่ระเหยได มีปริมาณ
สูงสุดคือ 90% เนื่ องจากขี้ เลื่ อยประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอน หลังการเผาไหม ที่
อุณหภูมิสูงจะกลายเปนขี้เถา
1.2 สมบัติทางเคมี
กากขี้ แ ป ง มี ธาตุ อาหารที่ เ ป นประโยชน ทางเกษตร โดยมี ปริ มาณไนโตรเจน
ทั้งหมด (TKN) ไมแตกตางกัน สวนใหญเปนองคประกอบของโปรตีน และ NH3 ที่รวมกับ Mg
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ในรูปตะกอนโลหะไอออนในน้ํายาง สวน K เป นองค ประกอบของธาตุอาหารในดิ น ซึ่ งราก
ดู ดซึ มมาเลี้ ยงลําต น มี ปริ มาณมากเพี ยงพอจึ งเหลื ออยู ในส วนของน้ํ ายาง ธาตุ โพแทสเซี ยม
สามารถละลายน้ําออกไป สวนที่ เหลือซึ่งปนอยูในกากขี้ แปงหลังการหมุนเหวี่ยง (Centrifuge)
จึงมีปริมาณนอย
Mg ที่พบในกากขี้แปงสวนใหญเปนตะกอนของ (NH4)2HPO4 มีปริมาณสูง (515%) สวน Zn สวนใหญมาจากสารเคมีเก็บรักษาน้ํายางที่เติมลงไประหวางการเก็บรักษาน้ํายาง
ซึ่ งแหล งที่ มาน้ํายางและกระบวนการผลิตน้ํายางขนของแตละโรงงานจะแตกตางกัน โดย Zn
ในน้ํายางสวนใหญเปนสารประกอบ Zn ที่เติมลงไปในน้ํายาง เชน ZnO นอกจากนี้ Zn ที่พบ
จะเปนองคประกอบของเอนไซมหลายชนิดในเซลลพืช สําหรับไอออนของ Zn ที่มีอยูในน้ํายาง
ทําใหอนุภาคยางจับตั วและแยกตัวลงสู กนภาชนะ
สําหรับธาตุอาหารในกากอินทรียผสม 3 ชนิด คือ รําขาว มูลไก และขี้เลื่ อย
พบวา ธาตุอาหาร TKN และ K ในรําขาวมีปริมาณสูงประมาณ 3% โดยน้ําหนัก รองลงมาคือ
มู ลไก และขี้ เลื่ อยตามลําดั บ สวน TP ในมูลไก มีปริ มาณสู งกว ารําข าวและขี้ เลื่ อยเล็ กนอย
หากเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในกากขี้แปงกับกากอินทรีย พบวากากขี้ แป งมีธาตุอาหาร
TKN, TP, Mg และ Zn ปริมาณสูงกวามูลไก ขี้เลื่อย และรําขาวคอนขางมาก สวนรําขาวมี
K ปริมาณมากกวากากขี้แปงเล็กนอย ดังนั้ นการเติ มมูลไก ขี้ เลื่ อย และรําขาว ลงในกาก
ขี้ แป งหมั ก จึ งเป นการเพิ่ มปริมาณธาตุ อาหารที่ จําเป นลงไปในกากขี้ แป งชวงที่ แปรสภาพกาก
ขี้ แปงโดยการหมัก
2. การแปรสภาพกากขี้แปงโดยการหมักดวย EM
กากขี้แปงนํามาแปรสภาพโดยเลือกอัตราสวนการหมัก คือ กากขี้แปง : กากอินทรีย
ผสม : EM ขยายสวน= 3:1:1, 3:2:1, 4:1:1, 4:2:1 และ 4:3:1 มีความชื้นอยูในชวง 50-60%
หากอัตราสวนผสมมีความชื้นนอยกวา 50% จะสงผลใหความสามารถทํางานของจุลินทรียลดลง
หากมี ความชื้ นมากกวา 60% จะมีผลให ออกซิ เจนเคลื่ อนที่ เข ามาในระบบได ยาก ทําให กลาย
เปนการหมักแบบไมใชอากาศ (Das and Keener, 1997)
2.1 สมบัติทางกายภาพกอนและหลังการหมัก
กอนทําการหมัก พบวา ของแข็งทั้ งหมด ความชื้ น ของแข็งที่ ระเหยได และ
ของแข็งที่คงอยู มีคาอยู ในชวง 42.8-49.8, 50.2-57.2, 47.8-52.1 และ 43.2-54.8% โดย
น้ําหนักแหง ตามลําดับ หลังหมักกากขี้แปงในระบบเปดเปนเวลา 24 วัน พบวาปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด และของแข็งที่ระเหย มีคาลดลง ชวง 0.4-12.5 และ 19.1-43.8% สวนความชื้นและ
ของแข็งที่คงอยู มีคาเพิ่มขึ้นในชวง 0.3-12.5 และ 18.9-47.7% ตามลําดับ เนื่องจากจุลินทรีย
ย อยสลายอินทรี ยคาร บอนที่ มีสายโซ โมเลกุ ลใหญ ให กลายเป นคาร บอนที่ ขนาดโมเลกุ ลเล็ กลง
ซึ่ งจะสามารถระเหยได ง าย ทําใหปริ มาณของแข็ งทั้ งหมดลดลง และของแข็งที่ ระเหยได มีคา
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เพิ่มมากขึ้น (Bernal et al, 2009) สวนในระบบปด ของแข็งทั้งหมด ความชื้น ของแข็งที่
ระเหยได และของแข็งที่คงอยู มีคาเปลี่ยนแปลงนอยมาก เนื่องจากในระหวางการหมักเปนเวลา
24 วัน กระบวนการยอยสลายเกิดขึ้นนอย
2.2 ธาตุอาหารกอนและหลังการหมัก
กอนหมักกากขี้แปง ธาตุ TKN, TP และ K มีปริมาณอยูในชวง 3.26-3.36,
5.12-7.80 และ 0.27-0.47 %โดยน้ําหนักแหง ตามลําดับ สวนธาตุอาหารรอง Mg และ Zn
มีปริมาณอยูในชวง 3.60-3.95 และ 0.11-0.26 %โดยน้ําหนัก
หลังจากหมักกากขี้แปงในระบบเปดเปนเวลา 24 วัน พบวา TKN, TP และ K
มีคาอยูในชวง 2.1-2.3, 7.9-11.7 และ 0.3-0.5% ตามลําดับ แสดงวา TKN มีปริมาณลดลง
28.7-32.3% เนื่ องจากสารอิ นทรี ยที่ มีไนโตรเจนเป นองค ประกอบถู กย อยสลายโดยจุ ลิ นทรี ย
ไนโตรเจนจะถู กเปลี่ ยนไปอยู ในรูปแอมโมเนียมไอออน (NH4+) ส วนธาตุ TP และ K มี คา
เพิ่มขึ้นอยูในชวง 38.3-73.9 และ 5.8-30.4% เนื่องจากในระหวางการหมัก อินทรียวัตถุจะถูก
ย อยสลายด วยจุ ลิ นทรี ย ทําให ธาตุอาหารตางๆ ที่ จับตั วกันแน นหรื อแตกตัวได ยากถู กเปลี่ ยน
เป นสารที่ มี โมเลกุ ลเล็ ก ลง นอกจากนี้ สารอิ นทรี ย ป ระเภทคาร บอนจะมี ปริ มาณลดลงด วย
โดยการลดลงของอิ นทรี ยวัตถุ ตรวจสอบได จากน้ําหนั กแหงที่ ลดลง และผลจากน้ําหนั กแหงที่
ลดลงระหวางการหมัก ทําใหความเขมขนของธาตุตางๆ มีคาเพิ่มขึ้น สําหรับธาตุอาหารรอง
ไดแก Mg และ Zn พบวามีปริมาณเพิ่มขึ้นอยูในชวง 4.9-9.6 และ 34.9-97.8% ตามลําดับ
ซึ่งมีความเขมขนคอนขางสูง

การใชประโยชนกากขีแ้ ปง
ดิ นที่ มี ธาตุ อ าหารน อย มี คา pH 6.84+0.07 ความหนาแน น 1.12+0.01 กรั ม/มล.
ปริมาณของแข็งทั้งหมด ความชื้น ของแข็งที่ระเหยได และของแข็งที่คงอยู มี 48.3+1.6, 51.7+
1.6, 56.4+0.6 และ 43.6+0.6 % โดยน้ําหนัก ปริมาณธาตุอาหารตางๆ ในดินเปรียบเทียบ
กับกากขี้แปงที่แปรสภาพแลว พบวากากขี้แปงแปรสภาพแลวมีธาตุอาหารหลัก N, P และ K
ปริมาณสูงกวาในดินประมาณ 25 เทา 275 เทา และ 10 เทา ตามลําดับ สวนธาตุอาหารรอง
Mg และ Zn มีปริมาณสู งกวาในดินประมาณ 200 เทา ดังนั้ นจึงนํากากขี้แปงที่ แปรสภาพ
มาใชประโยชนเปนสารบํารุงดินดวยการผสมดินกอนจึงใช ทดลองปลูกตนทานตะวันตอไป
นํากากขี้ แป งที่ แปรสภาพแล วผสมกั บดิ นอัตราส วน 1:2, 1:3 และ 1:4 โดยปริมาตร
โดยเตรียมปริมาตรรวม 2 ลิตร นํามาปลูกตนทานตะวันพันธุ Sun-smile โดยปลูกชุดการ
ทดลองละ 10 ตน
การเจริญเติบโตของตนทานตะวัน เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมซึ่งปลูกโดยการใสปุยเคมี
สูตร 15-15-15 ในอัตรา 0.06 กก./พื้นที่ปลูก 2.4 ตร.เมตร หรือ 6 กรัม/ตน โดยใสรองพื้น
กอนปลูก และหลังปลูก 30 วัน ใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 0.0375 กก. /พื้นที่ 2.4 ตร.เมตร
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รูปที่ 1 ตนทานตะวันปลูกในดินผสมกากขี้แปง

หรือ 3.75 กรัม/ตน การเจริญเติบโตของตนทานตะวันที่ปลูก พบวากากขี้แปงแปรสภาพ สูตร
1:3:1 สัดสวนที่ดีที่สุดคือ 1:3 ดังแสดงในรูปที่ 1
เมื่ อตรวจวั ดความสู งของต น ขนาดลําตน (หรื อเสนรอบวง) และนับจํานวนใบของต น
ทานตะวันหลัง ปลูก 60 วัน พบวา ตนทานตะวันปลูกในดินผสมกากขี้แปงแปรสภาพ (กากขี้แปง:
กากอินทรีย: EM ขยายสวน เทากับ 4:3:1) สัดสวน 1 : 3 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด คาเฉลี่ย
ของความสูง ขนาดลําตน และจํานวนใบ เทากับ 52.8+5.3, 0.8+0.2 ซม. และ 18+1 ใบ ตาม
ลําดับ เทียบเทาตนทานตะวันที่ปลูกโดยใสปุยเคมี มีความสูง ขนาดลําตน และจํานวนใบ เทากับ
54.5+2.2, 0.8+0.1 ซม. และ 19+1 ใบ ตามลําดับ

สรุปผลการวิจยั
กากขี้แปงน้ํายางขนแปรสภาพ โดยการหมักสัดสวนของกากขี้แปง : กากอินทรียผสม :
EM ขยายสวน เทากับ 4:3:1 สวนโดยปริมาตรในระบบเปด เปนเวลา 24 วัน สามารถนํามา
ใชประโยชน เปนสารบํารุ งดิ นปลู กต นทานตะวันไดผลผลิ ตดีไดผลดีที่สุด สัดสวนผสมสารบํารุง
ดิ นต อดิ นที่ เหมาะสมเท ากั บ 1:3 ส วนโดยปริ มาตร สามารถนําของเสี ยจากอุ ตสาหกรรม
น้ํายางข นมาใชประโยชนได
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กากขี้ แปงเปนของเสี ยที่ เกิ ดจากโรงงานผลิ ตน้ํายางขน ซึ่ งมี อยู ประมาณ 77 โรงงาน
ทั่วประเทศ โดยมีกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเฉลี่ยประมาณ 77 ตัน/วัน ซึ่งจัดวา
มีอยู ในปริ มาณมากพอสมควร การศึกษานี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาหาแนวทางในการใช กาก
ขี้แปงเปนสารปรับปรุงดินสําหรับการเพาะปลูกพืช
การศึ กษานี้ ได ใช กากขี้ แป งจากโรงานผลิ ตน้ํายางข นขององค ก ารสวนยาง อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช โดยการเก็บตัวอยางกากขี้แปงที่มีอายุ 1 วัน 1-2 ป 2-3 ป 3-4 ป และ
มากกวา 20 ป แล วนํามาวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (ธาตุอาหารพื ช) ผลการศึ กษาพบวา
ธาตุอาหารพืชสวนใหญในกากขี้แปงมีปริมาณลดนอยลงตามอายุของกากขี้แปง และกากขี้แปง
อายุ 1-2 ป มีอายุเหมาะสมที่สุดสําหรับการนํามาใชในการทดลองศึกษาและเหมาะสมสําหรับ
ใช เป นวั สดุ ปรั บปรุ งดิ น เนื่ องมาจากกากขี้ แป งเหล านี้ ได ยอยสลายตั วไปแล วในระดั บที่ จะไม
ปลดปลอยกาชหรือความรอนที่ทําอันตรายตอรากพืช ประกอบกับกากขี้แปงอายุ 1-2 ป ยังคง
มีธาตุอาหารพืชอยูในปริมาณสูงใกลเคียงกับกากขี้แปงอายุ 1 วัน ผลจากการทดลองใสกาก
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ขี้ แป งในอั ตราส วน 0% 0.1% 0.2% 0.3% และ 0.5% โดยน้ําหนั ก ในดิ นชุ ดบ านทอน
(ดิ นทรายจั ดที่ มีความอุ ดมสมบู รณ ต่ํามาก พื ชเศรษฐกิ จไม สามารถเจริ ญเติ บโตให ผ ลผลิ ตได
ในดิ นชุ ดนี้ ) และดิ นชุ ดอหงส (ดิ นร วนปนทรายที่ นิ ยมใช ป ลู ก ยางพารา) แล วทําการปลู ก
ข าวโพดและยางพารา พบว า ในดิ นชุ ดบ านทอนและดิ นชุ ดคอหงส ข าวโพดเจริ ญเติบโตได ดี
ที่สุดเมื่ อใสกากขี้แปง 0.2% โดยน้ําหนัก ในขณะที่สัดสวนที่ เหมาะสมสําหรับตนกลายางพารา
อยูประมาณ 0.1-0.2% โดยน้ําหนัก ในดินชุดคอหงสและดินชุดบานทอนตามลําดับ ผลจาก
การทดลองนี้พบวาขาวโพดแสดงอาการขาด Ca (มีปลายใบของยอดออนมวนตัว) และใบออน
ของต นยางพาราแสดงอาการขาดคลอโรฟ ลล (Chlorosis) อั นเป นผลมาจากปริ มาณ Mg
ที่มีอยูมากในกากขี้แปงทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารพืช (สัดสวนระหวาง Ca กับ Mg
ให ดิน) ดั งนั้ นจึ งมีการใส ยิปซั่ มในอั ตรา 1 กรั ม/ดิ น 1 กก. ในการศึ กษาทดลองในทุ กการ
ทดลองเพื่อแกไขปญหาการขาดธาตุ Ca ในดิน
ผลจากการศึ กษาหาชนิ ดของวั สดุ ป ลู กที่ เหมาะสมเพื่ อช วยในการดู ดความเค็ ม พบว า
ในดิ นชุ ดบ านทอนการใส กากขี้ แป ง 0.3% โดยน้ํ าหนั ก ร วมกั บ แกลบดิ บ 8% โดยน้ํ าหนั ก
ทําให ข าวโพดเจริ ญเติ บโตได ดีที่ สุ ดในขณะที่ ดินชุ ดคอหงส ข าวโพดเจริ ญเติ บโตดี ที่ สุ ดเมื่ อใส
กากขี้แปง 0.1% และแกลบเผา 8% โดยน้ําหนัก โดยเมื่อใสขุยมะพราวรวมกับกากขี้แปงใน
ดินขาวโพดจะเจริญเติบโตต่ําที่สุด เนื่ องมาจากการใสขุยมะพราวไปเพิ่ มความเค็มใหแกดิน
ผลการศึ ก ษาการใช ป ระโยชน ข องกากขี้ แ ป ง สํ าหรั บ ทํ า ดิ นกระถางจํ าหน ายโดยใช
ขาวโพดและแพงพวยเปนพืชทดลอง พบวา เมื่อนําแกลบดิบ 8% (โดยน้ําหนัก) มาผสมกับดิน
ชุ ดคอหงส แ ละกากขี้ แ ป งในอั ตราส วน 0.3% หรื อดิ นชุ ดบ านทอนในอั ตราส วน 0.1% โดย
น้ําหนั ก พบว าข าวโพดเจริ ญเติบโตได ดีใกล เคี ยงกับดิ นกระถางที่ มีจําหนายในท องตลาด และ
เมื่ อใชแพงพวยเป นพืชทดลอง พบว าเมื่ อนําแกลบดิบ 8% โดยน้ําหนั กมาผสมกั บดินคอหงส
หรือดินบานทอนและกากขี้แปง 0.05% โดยน้ําหนัก ทําใหแพงพวยเจริญเติบโตดีกวาดินกระถาง
ที่ มีจําหนายในทองตลาด
ผลการศึ ก ษาของกากขี้ แป งต อ การปลดปล อยธาตุ อาหารของดิ น พบว า กากขี้ แป ง
สามารถเปนแหลงของธาตุอาหารพืช (P และ N) ในดินไดโดยเฉพาะอยางยิ่ ง P ซึ่งมีอยูเปน
จํานวนมากในกากขี้แปง ดังนั้นจึงสามารถใชกากขี้ แปงเปนวัสดุเพิ่มปริมาณ P และ N ใหแก
ดินเพื่อปลูกพืชได
ผลของการศึกษาธาตุ อาหารพื ชในดิ นก อนและหลั งปลูกข าวโพด ในการศึกษาการใช
ประโยชน ของกากขี้ แป งสําหรั บทําดิ นกระถางจําหน ายพบว าดิ นชุ ดบ านทอนและชุ ดคอหงส ที่
ใสกากขี้แปงมีปริมาณ N ทั้งหมด และ P ที่เปนประโยชนสูงกวาดินที่ ไมใสกากขี้ แปงทั้งกอน
และหลั งปลู กข าวโพด โดยเฉพาะดิ นที่ ใส กากขี้ แป งมี ปริ มาณ P ที่ เป นประโยชน คอนข างสู ง
โดยมี ปริ มาณ P ที่ เป นประโยชน ที่สูงกวาดิ นกระถางที่ มีจําหนายในท องตลาดของบริ ษัทที่ 1)
แตต่ํากวาดินกระถางที่ มีจําหน ายในท องตลาดของบริษัทที่ 2) ในขณะที่ ปริ มาณ N ทั้ งหมด
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ของดินที่ใสกากขี้ แป งจะมี ปริมาณต่ํากวาดิ นกระถางที่ มีจําหนายในทองตลาดของทั้ งสองบริษัท
ซึ่ ง แสดงว ากากขี้ แป ง มี ศัก ยภาพเป นแหล ง P ให แก ดิ นและพื ชได ในปริ มาณมากพอสมควร
มี ศักยภาพที่ จะปลดปล อย N ให แกดินและพื ชได บ างแตไม มากนัก ผลการทดลองนี้ กับยาง
พาราก็ไดผลในทํานองเดียวกัน ปริมาณ K ที่แลกเปลี่ยนไดในดินชุดบานทอนและชุดดินคอหงส
ที่ ใส กากขี้ แป งก อนและหลังปลู กขาวโพดและยางพาราไม แตกตางกั บดินชุ ดบ านทอน และดิ น
ชุ ดคอหงส ที่ไม ใส กากขี้ แป ง แต การใส วัสดุ ปลู ก (ขุ ยมะพร าวหรื อแกลบเผา และแกลบดิ บ)
ไดเพิ่มปริมาณ K ที่แลกเปลี่ยนไดใหแกดิน
ผลการศึกษาของการใสกากขี้ แปงตอความเขมขนของธาตุอาหาร (N, P, K, Ca, Mg
และ S) ในขาวโพดและยางพาราก็สนับสนุนวากากขี้แปงเปนแหลง P และ Mg ที่สําคัญแก
ดินและพื ช และมีศักยภาพในการปลดปลอย N และ K ใหแก ดินได บางแต ไม มากนัก และ
กากขี้แปงไมไดเปนแหลงให Ca และ S แกดินและพืช และมีขอควรระวังคือการใสกากขี้แปง
จะไปเพิ่ มความเค็ มให แ ก ดิ น ดั งนั้ นการใส กากขี้ แ ป ง ต อ งไม ใส เ กิ นอั ตราที่ กําหนดไว ในการ
ศึกษานี้เพราะอาจสงผลกระทบตอพืชที่ ปลู กหรือทําใหพืชที่ปลูกตายได

ขอเสนอแนะ
การนํากากขี้แปงมาใชประโยชนดานการเพาะปลู กพืช สามารถทําไดดังนี้
1. ทําดิ นกระถางสําหรั บปลู กไมดอกและไมประดั บไว เพื่ อจําหน าย สามารถทําได
โดยมีสวนผสมดังนี้
ดิน + แกลบดิบ 8% โดยน้ําหนัก + กากขี้แปง 0.1–0.3% โดยน้ําหนัก + ยิปซั่มใน
อัตรา 1 กรัม/ดิน 1 กก.
ดินที่ใชนี้สามารถใชดินชุดใดก็ไดยกเวนดินอินทรีย (Peat and muck soil) มาผสม
กั บ แกลบดิ บ กากขี้ แ ป ง และยิ ป ซั มในอั ตราส ว นดั ง กล าว ก็ จะสามารถผลิ ตดิ นกระถางที่ มี
คุ ณ สมบั ติของดิ นสําหรั บปลู กไม ดอกและไม ประดั บใกล เ คี ยงกั บดิ นกระถางที่ จําหน ายในท อง
ตลาด ตามผลการศึ กษาที่ ได ดําเนิ นการทดลองกั บดินชุ ดบานทอนและดิ นชุ ดคอหงส โดยการ
ปลู กข าวโพดและแพงพวย การนํากากขี้ แป งมาใช ประโยชน ในการทําดิ นกระถางสําหรั บ
จําหน ายนี้ ก็ ใช สู ตรอย างง าย ใช วัตถุ ดิ บ แกลบดิ บ และยิ ปซั่ มที่ มีร าคาถู ก และหาได ง ายใน
ท องถิ่ นมาผสมกั บดินชุ ดใดก็ ได ยกเว นดินอินทรี ย นอกจากนี้ การผลิ ตดินกระถางจําหน ายก็
ไมตองจดทะเบียนและมี การประกั นคุ ณภาพ และต องตรวจสอบรั บรองปริ มาณธาตุอาหารพื ช
ที่ มีอยู ในดิ นโดยหน วยงานตรวจสอบของกรมวิ ชาการเกษตรไม เหมื อนกั บการผลิ ตปุ ยอิ นทรี ย
จําหนาย ที่ จะต องจดทะเบี ยนและมีการตรวจสอบรั บรองปริ มาณธาตุอาหารพื ชในปุ ยอิ นทรี ย
โดยหน วยงานทางราชการทําใหการใช กากขี้ แปงสําหรั บจําหนาย จึงมีตนทุนต่ําและมีศักยภาพ
ที่จะผลิตมาจําหนาย แขงขันกับดินกระถางที่มีจําหนายในทองตลาดได
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2. การนํากากขี้แปงไปใชทดแทนปุย P ในสวนยางพารา
ผลจากการศึกษาพบว ากากขี้ แปงมี P ที่เปนประโยชนตอพืชในปริมาณคอนขางสูง
และพืชทดลอง (ขาวโพด ยางพารา และแพงพวย) สามารถดูดนําไปใชประโยชนในการเจริญ
เติบโตได และเนื่องจากปุ ยเคมี P ที่มีจําหนายในท องตลาดมีราคาสูง จึงมีความเปนไปไดทาง
เศรษฐกิจที่จะนํากากขี้แปงมาใชทดแทนการซื้อปุยเคมี P มาใช คณะผูวิจัยขอนําเสนอตัวอยาง
วิธีการคํานวณเพื่อนํากากขี้แปงมาใชทดแทนปุย P ในสวนยางพารา
การคํานวณอัตราการใชกากขี้แปงเพื่อใหได P2O5 เทากับที่ ไดรับจากปุยเคมี P ใน
สวนยางพารา
ตัวอยางยางพาราอายุ 2 เดือน ปลูกในดินรวนเหนียว ตองใสปุย 20-8-20 อัตรา 70
กรัม/ตน (สถาบันวิจัยยาง)
ปุย 20-8-20 100 กรัม มี P2O5
8 กรัม
ปุย 20-8-20 70 กรัม มี P2O5
8 x 70/100 = 5.6 กรัม
กากขี้แปงมี Total P = 9.1% หรือ มี P2O5 9.1 x 2.29 = 20.83%
ได P2O5 20.83 กรัม จากกากขี้แปง
100 กรัม
ได P2O5 5.6 กรัม จากกากขี้แปง
100 x 5.6/20.83 = 26.88 กรัม
หากปลูกยางแบบ 2.5 x 8 เมตร จะมีตนยาง 80 ตน/ไร ดังนั้นใชกากขี้แปง 26.88
x 80 = 2150.4 กรัม รวมกับปุยที่ใหไนโตรเจนและโพแทสเซียม
คาเฉลี่ยของความหนาแนนรวม (Bulk density) ของดิน 1.4 กรัม/ลบ.ซม. กําหนด
ดินลึก 15 ซม.
จะใหดินหนัก 336,000 กก./ไร
อาจจะประมาณไดวา ใสกากขี้ แปง = 2.15x100/ 336000
= 0.00063% by wt
คาที่ ไดต่ํากว าอั ตราที่ เหมาะสมที่ ไดจากผลการศึ กษานี้ ที่ทําในกระถางคือ 0.1-0.2%
โดยน้ําหนัก หรือเฉลี่ ย 0.15% โดยน้ําหนัก อยางไรก็ตาม สภาพในกระถางและในแปลง
ตางกันมาก ในแปลงใสปุยบริเวณทรงพุม และไมไดคลุกเคลากับดินจนถึงความลึก 15 ซม.
ดังนั้ น ถานําค าอั ตรากากขี้ แปงที่ ใสทดแทนปุ ย P คํานวณบนพื้ นฐานอัตราปุ ยของ
สถาบันวิจัยยาง ซึ่งมีคา 0.00063% กับอัตราการใสกากขี้แปงที่เหมาะสมที่ไดจากผลการศึกษา
ในกระถางมาคํานวณค าเฉลี่ ยได = 0.00063  0.15 % โดยน้ําหนัก
2
= 0.075% by wt
เพราะฉะนั้น อัตราการใสกากขี้แปงเฉลี่ย =

2150 x 0.075
 255,952 กรัม/ไร (80 ตน/ไร)
0.00063

= 3,200 กรัม/ตน
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เนื่ องมาจากกากขี้แปงมีปริมาณ N และ K ในปริมาณไมมากนัก การใสกากขี้แปง
อาจทําใหตนยางพาราขาด N และ K ดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองใสปุย N (Urea) และปุย K
(KCl) รวมดวย
อัตราปุยที่แนะนําสําหรับตนยางพาราอายุ 2 เดือน ปลูกในดินรวนเหนียวตองใสปุย
20-8-20 อัตรา 70 กรัม/ตน (80 ตน/ไร) (สถาบันวิจัยยาง)
ปุย 20-8-20 100 กรัม มี N
20 กรัม
20 x 70  14
ปุย 20-8-20 70 กรัม มี N
กรัม
100

N 46 กรัม มาจากปุย Urea
N 14 กรัม มาจากปุย Urea
เพราะฉะนั้น ตองใสปุย Urea
ปุย 20-8-20 100 กรัม มี K2O
ปุย 20-8-20 70 กรัม มี K2O
K2O 60 กรัม มาจากปุย KCl
K2O 14 กรัม มาจากปุย KCl
เพราะฉะนั้น ตองใสปุย KCl

100 กรัม
100 x14  30 กรัม
46

30 กรัม/ตน
20 กรัม
20 x 70 14
100

100 กรัม
100 x14  23
60

กรัม

กรัม

23 กรัม/ตน

ผลจากการศึกษาในโครงการนี้จําเปนตองใสยิปซัม (CaSO4.2H2O) ในอัตราสวน 1 กรัม/
ดิน 1 กก. หรือ 0.1% โดยน้ําหนัก เมื่อมีการใสกากขี้แปง 0.15% โดยน้ําหนัก เพื่อแกไขปญหา
การขาด Ca ในดิ นที่ ใส กากขี้ แป ง อั นเนื่ องมาจากความไม สมดุ ลของสั ดส วนของธาตุ อาหาร
(Ca : Mg) อันเกิดจากการมีปริมาณ Mg สูงในกากขี้แปง
3,200 x 0.1  2,133
ดังนั้น ตองมีการใสยิปซัม =
กรัม/ตน
0.15

ดังนั้น จากการคํานวณขางตนสรุปไดวา อัตราการใชกากขี้แปง ปุย Urea ปุย KCl
และยิปซัม ที่ใชกับยางพารา มีดังนี้
กากขี้ แปงใส = 3.2 กก./ตน
ปุย Urea
= 30 กรัม/ตน
ปุย KCl
= 23 กรัม/ตน
ยิปซัม
= 2.1 กก./ตน
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อั ตราดั งกล าวข างต นเป นผลที่ ได จากการคํานวณที่ ได จากการทดลองใส กากขี้ แป ง ใน
กระถางเพื่ อ ปลู กยางพารา แต ในสภาพแปลงปลู ก ในสวนยางพารามี ความแตกต างกั นมาก
ดังนั้ นอัตราดังกลาวขางตนจะตองมีการทดลองใสลงในสวนยางพาราในสภาพจริง เพื่ อทดสอบ
กอนโดยใสกากขี้แปงในการทดลองในแปลงจริง โดยใชอัตราการใสกากขี้แปง ปุย N, K และ
ยิปซัม ที่คํานวณไดเปนหลัก แลวทําการทดลองใสในอัตราที่สูงกวาและต่ํากวาที่คํานวณได อาทิ
อาจจะทําการทดลองใสกากขี้ แปงแปลงปลูกยางพาราจริงในอัตรา ดังนี้
ตัวอยาง แผนการทดลองใสกากขี้แปงในแปลงสวนยางพาราในปที่ 1

กากขี้ แปง
ปุย Urea
ปุย KCl
ยิปซัม

แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

แปลงที่ 3

2 กก./ตน
30 กรัม/ตน
23 กรัม/ตน
1.3 กก./ตน

3 กก./ตน
30 กรัม/ตน
23 กรัม/ตน
2 กก./ตน

4 กก./ตน
30 กรัม/ตน
23 กรัม/ตน
2.7 กก./ตน

ทุกแปลงทํา 5 ซ้ํา
แผนการทดลองใสกากขี้แปงในแปลงสวนยางพาราในปที่ 2

กากขี้ แปง
ปุย Urea
ปุย KCl
หินปูนฝุน(CaCO3 Powder)

แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

แปลงที่ 3

2 กก./ตน
30 กรัม/ตน
23 กรัม/ตน
0.8 กก./ตน

3 กก./ตน
30 กรัม/ตน
23 กรัม/ตน
1.2 กก./ตน

4 กก./ตน
30 กรัม/ตน
23 กรัม/ตน
1.5 กก./ตน

ทุกแปลงทํา 5 ซ้ํา
หมายเหตุ ควรใสแกลบดิบในอัตราสวนที่เหมาะสมรวมดวย เพื่อแกไขปญหา
ดินแข็งและแนนทึบ
เนื่ องจากการใสปุยยูเรีย และ KCl เปนระยะเวลานาน อาจเปนผลทําใหดินมีฤทธิ์ เปน
กรดและดินมีความแนนทึบและแข็ง ดังนั้นในปที่ 2 ที่ทดลองในแปลงก็ควรใสหินปูนฝุน (CaCO3
Powder) เพื่อให Ca แกดินแทนยิปซัม (CaSO4.2H2O) สมมุติวาปริมาณยิปซัมที่ใช 2.1 กก./ตน
ปริมาณหินปูนฝุนที่จะใชแทนยิปซัม คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
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ปริมาณหินปูนที่ใช = ปริมาณ ยิปซัม x น.น.โมเลกุลของ CaCO3
น.น.โมเลกุลของ ยิปซัม
=

2.1x100
 1.22 กก./ตน
172

ดังนั้น จึงควรใสหินปูนฝุนปริมาณ 1.22 กก./ตน แทนยิปซัม รวมกับแกลบดิบในปที่ 2
ดวย เพื่อปองกันความเปนกรดและการแข็งตัวของดิน ซึ่งการใสยิปซัมสลับกับการใสหินปูน
ฝุน + แกลบดิบ เมื่อทําครบ 2 รอบ (4 ป) ถาผลการทดลองไดผลดีก็สามารถนําไปเผยแพร
ใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราใช ได ตอไป
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การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินสําหรับ
ปลูกตนยางพาราจากกากขี้แปงสด
วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม1 และ สมศักดิ์ งามประดิษฐ2
Ph.D. (Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย หนวยวิจัยเคมีวิเคราะหและสิ่งแวดลอม
แผนกวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
2
องคการสวนยาง กรมวิชาการเกษตร ต.ชางกลาง อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช
Email: cwilai@bunga.pn.psu.ac.th
1

ป จจุ บั นการจัดการกากของเสียน้ําทิ้ งของโรงงานผลิตน้ํายางขน สวนใหญ เปนแบบที่
ตองใชระยะเวลาและพื้นที่ ซึ่งหมายถึงตนทุนคาที่ดินที่สูงและไมมีผลตอบแทนคืนกลับ ตัวอยาง
เชน การถมพื้นที่ ใกลเคียงโรงงานดวยกากขี้แปง การบําบัดน้ําทิ้งแบบตาก หรือแบบตีอากาศ
ซึ่งไมเพียงแตจะตองเพิ่มรายจายในการจัดซื้อพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังสงผลเสียตอทั้งภาพลักษณ
และสิ่ งแวดลอม
เพื่ อศึ กษาหาแนวทางที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการกากของเสียของโรงงานน้ํายางข น
รวมทั้ งตองเปนแนวทางที่ สามารถใหผลตอบแทนจากการจัดการคื นกลับแกผู ประกอบการและ
เกษตรกร ผูวิจัยจึงไดดําเนินการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมบัติของกากของเสียและการ
จัดการ พบมีงานวิจัยหลายชิ้นที่รายงานวากากของเสียจากโรงงานผลิตน้ํายางขน หรือที่เรียก
วากากขี้แปง มีองคประกอบของธาตุอาหารสําหรับพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัส ผูวิจัยไดมองเห็น
แนวทางหนึ่ งที่ น าสนใจในการจั ดการและการใช ประโยชน จากกากอิ นทรี ย ข องของเสี ยจาก
โรงงานน้ํายางขน คือการเตรียมวัสดุปรับปรุงดิน (Soil conditioner หรือ soil amendment)
แบบเม็ ดที่ มีปริ มาณธาตุ อาหารสม่ําเสมอและสะดวกต อการจั ดเก็ บและขนส ง เพื่ อใช สําหรั บ
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เตรี ยมหลุมในการปลู กตนยางพารา โดยวั สดุปรับปรุงดินที่ เตรี ยมขึ้ นนี้ จะมีปริมาณธาตุอาหาร
หลั กของพื ช เที ยบเท าหรื อมากกว าการใช หิ นฟอสเฟตร วมกั บปุ ยอิ นทรี ย ตามที่ กรมวิ ชาการ
เกษตรแนะนําในการปลูกตนยางพารา (กรมวิชาการเกษตร, 2549) โดยมุงหวังใหโรงงานผลิต
น้ํายางขนหรือเกษตรกรใกลเคียงโรงงานเปนผู ผลิ ต และเกษตรกรที่ มาขายน้ํายางสามารถซื้ อ
กลับไปใช ไดเมื่ อมาขายน้ํายางที่ โรงงานในราคาต่ํากว าการซื้ อปุยเคมี
นอกเหนื อ จากปริ มาณธาตุ อาหารแล ว คณะผู วิ จัยยั งมี ความสนใจในเรื่ องของระดั บ
ปริมาณธาตุแมกนีเซียม สารสังกะสีออกไซด (Zinc oxide, ZnO) หรือทีเอ็มทีดี (Tetramethyl
thiuram disulfide, TMTD) ซึ่ งเป นสารที่ เกี่ ยวของในกระบวนการผลิ ตน้ํายางขน ทั้ งนี้ เพื่ อ
ตอบคําถามให ผู ที่ เ กี่ ยวข องคลายความกั งวลใจว าจะสามารถนํากากขี้ แ ป งไปใช ในการปลู ก
ตนยางไดหรือไม
งานวิ จั ยนี้ จึ ง มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ได สู ต รและวิ ธี ก ารในการเตรี ยมผลิ ต ภั ณ ฑ วั สดุ
ปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟตจากกากขี้ แปงสําหรับใชทดแทนหิ นฟอสเฟตและปุ ยอินทรียหรือเคมี
ในการเตรียมหลุมปลูกตนยางพารา

1. อุปกรณและวิธีการ
1.1 สมบัติ ทางเคมีและกายภาพบางประการและปริ มาณธาตุ อาหารสําหรั บพืชใน
กากขี้แปง
ได ทําการเก็ บ ตั วอย างกากขี้ แ ป ง จากโรงงานผลิ ตน้ํ า ยางข นในจั ง หวั ดนครศรี ธรรมราช พัทลุง และปตตานี โรงงานละ 3 ครั้ง โดยทําการเก็บจากหัวปนเหวี่ยงภายใน 24-48
ชั่วโมงหลังการปนเหวี่ยง ศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการ ไดแก ความเปนกรดดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณความชื้น ปริมาณของแข็งทั้ งหมด ของแข็งที่ ระเหยได และเถา
และปริ มาณธาตุ อาหารสําหรั บ พื ช ได แ ก ปริ มาณเจลดาห ลไนโตรเจน ปริ มาณฟอสฟอรั ส
ทั้ งหมดและที่ พื ชนําไปใช ได ปริ มาณโพแทสเซี ยมทั้ งหมดและที่ พื ชนําไปใช ได และปริ มาณ
แมกนี เซี ยมทั้ งหมด นอกจากนี้ เพื่ อตอบคําถามเกี่ ยวกั บสารที่ อาจตกค างในกากขี้ แป ง ยั งได
ทําการศึ กษาปริ มาณสั งกะสี ทั้ ง หมด และปริ มาณสั ง กะสี ที่ พื ชนําไปใช ป ระโยชน ได ปริ มาณ
โลหะแคดเมี่ยมทั้ งหมด และปริมาณสารทีเอ็มทีดีและการสลายตัวของสารทีเอ็มทีดี
1.2 การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินจากกากขี้แปงสําหรับการปลูกตนยางพารา
หลังทราบองคประกอบทางธาตุอาหารและทางเคมีบางประการของกากขี้ แปงแลว
ได ทําการคํานวณหาส วนผสมที่ เ ป นวั สดุ เ ศษเหลื อจากการเกษตร และทําการออกสู ตรการ
เตรียมกากขี้ แปงที่ทําใหสามารถนําไปเตรียมขึ้ นรูปใหอยู ในรูปเม็ดได
1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยางพารา
1) ประสิทธิภาพวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยางพาราในระดับแปลงทดลอง
ทําการปลูกตนกลายางพาราสายพันธุ RRIM 600 ณ แปลงทดลองขององคการ
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สวนยาง กรมวิชาการเกษตร อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โดยมีการเตรียมหลุมขนาดกวาง
x ยาว x สูง เทากับ 0.5 x 0.5 x 0.5 เมตร และวางแผนการปลูกตนยางแบบ CRD
(Completely randomized design) ระยะปลูก 3x7 เมตร วัสดุรองหลุม 4 ชุดการทดลอง
(Treatment) ชุดการทดลองละ 4 กลุม (Block) คือชุดการทดลอง T1 ไมมีการเติมวัสดุใดๆ
ชุดการทดลอง T2 หินฟอสเฟต หลุมละ 170 กรัม ชุดการทดลอง T3 วัสดุปรับปรุงดินสูตร
ที่ 1 (SC1) และชุดการทดลอง T4 เปนวัสดุปรับปรุงดินสูตรที่ 2 (SC2) โดยทําการทดลอง
ชุ ดละ 4 กลุ มๆ ละ 10 ต น ทําการศึ กษาการเจริญเติ บโตของตนยางจากอั ตราการรอด
ความสูงและเส นผ านศู นย กลางลําต นที่ ระดั บ 10 ซม.เหนื อพื้ นดิ น หลังการปลู กที่ 2 และ
8 เดือน
2) ประสิ ท ธิ ภาพของวั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ นในการปลู ก ต น ยางพาราในระดั บ เรื อ น
เพาะชํา
เพื่ อให ผลการศึ กษาการใช กากขี้ แ ป งเป นวั สดุ ปรั บ ปรุ ง ดิ นในการปลู ก ต นยาง
พารามีความนาเชื่ อถือมากขึ้ น จึงไดทําการทดลองการปลู กต นยางพาราในระดั บเรือนเพาะชํา
ซ้ําอีกครั้งหนึ่ ง สําหรับการศึกษานี้ไดโดยเพิ่มชุดการทดลองอีก 1 ชุดคือ การใชกากขี้ แปงสด
(LS, Latex sludge) คลุกเคลากับดินที่ใชปลูกโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรที่
อยู หางไกลจากแหลงวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร

2. ผลการศึกษา
สมบั ติทางเคมี และกายภาพบางประการและปริมาณธาตุ อาหารสําหรั บพืชในกากขี้ แปง
จากโรงงานผลิตน้ํายางขนจํานวน 3 โรงงาน พบมีคาความดางอยูในชวงเดียวกันคือ อยูระหวาง
8.71–8.99 หรือเฉลี่ย 8.85±0.11 คาการนําไฟฟาอยูในชวง 4.58-7.19 เฉลี่ย 5.54±3.72
มิลลิ ซีเมน/ซม. ปริ มาณของแข็งทั้ งหมด ของแข็ งที่ ระเหยได และเถามีคาอยู ในชวง 61.06–
68.42 เฉลี่ย 64.56±1.26, 36.21–50.37 เฉลี่ย 44.91±2.26 และ 13.85–24.85 เฉลี่ย 19.66
±1.79 กรัม/กรัม น้ําหนักเปยก ตามลําดับ
ปริมาณธาตุอาหารทั้งสามชนิดจากสามโรงงาน พบอยูที่ระดับเดียวกันโดยมีคาเจลดาหล
ไนโตรเจนอยูในชวง 2.14–2.53 เฉลี่ย 2.36±0.28 กรัม/กรัม น้ําหนักแหง รอยละของฟอสฟอรัส
ที่พืชนําไปใชประโยชนไดในรูป P2O5 อยูในชวง 2.32-3.91 เฉลี่ย 2.91±0.87 กรัม/กรัม น้ําหนัก
แหง รอยละฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูป P2O5 อยูในชวง 20.79-24.24 เฉลี่ย 22.24±1.79 กรัม/
กรัม น้ําหนักแหง โพแทสเซียมที่พืชนําไปใชไดในรูปของ K2O อยูในชวง 0.51-0.82 กรัม/กรัม
น้ําหนักแหง หรือเฉลี่ย 0.66±0.33 กรัม/กรัม น้ําหนักแหง ปริมาณรอยละโพแทสเซียมทั้งหมด
ในรูป K2O อยูในชวง 1.06-1.95 เฉลี่ย 1.48±0.29 กรัม/กรัม น้ําหนักแหง ผลจากการศึกษา
พบว ากากขี้ แป งสดมีปริมาณธาตุอาหารหลั กทั้ งสามชนิ ดอยู ในระดับใกล เคี ยงกั บที่ รายงานโดย
วิภาพรรณ และคณะ (2549) และ Sathyaseelan (2006) ยกเวนปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
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ในกากขี้แปง Sathyaseelan (2006) พบสูงถึง 6.50% สําหรับปริมาณแมกนีเซียมในรูปที่พืช
นําไปใชได เฉลี่ยของโรงงานแตละจังหวัดอยูในระดับเดียวกัน พบอยู ในชวง 0.13-0.35 กรัม/
กรัม น้ําหนักแหง หรือเฉลี่ย 0.24±0.16 กรัม/กรัม น้ําหนักแหง ในขณะที่มีปริมาณรอยละ
แมกนีเซียมทั้งหมดเฉลี่ยของโรงงานแตละจังหวัดอยูในระดับเดียวกันเชนกันคือ อยูในชวง 4.916.56 เฉลี่ย 5.95±0.84 กรัม/กรัม น้ําหนักแหง
2.1 ปริมาณโลหะหนักและสารปนเปอนในกากขี้แปง
ปริ ม าณสั ง กะสี ใ นกากขี้ แป ง จากโรงงานผลิ ต น้ํ า ยางข นจากจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราชไม มีความแตกตางอย างมี นัยสําคัญกับที่ พบในกากขี้ แปงจากจังหวัดพัทลุง คือพบอยู
ในชวง 0.15-0.29% และ 0.26-0.63 กรัม/กรัม น้ําหนักแหง ตามลําดับ แตปริมาณสังกะสีใน
กากขี้แปงจากจังหวัดปตตานีมีปริมาณสูงกวาจากทั้งสองจังหวัดประมาณกวา 1 เทา (p<0.05)
ในขณะที่ ปริ มาณสั งกะสี ที่ พื ชนําไปใช ประโยชน ได หรื อที่ สามารถเข าสู เซลล พื ชหรื อสั ตว ขนาด
เล็ กได ในทุ ก ตั วอย างที่ ทําการศึ กษามี น อยกว า 0.4% ของปริ มาณสั งกะสี ทั้ งหมด สําหรั บ
ปริ มาณแคดเมี ยมจากการสื บค นงานวิ จั ยเกี่ ยวกั บปุ ยหิ นฟอสเฟตในวารสารต างๆ ทั้ งในและ
ต างประเทศ พบว าในประเทศที่ พั ฒนาแล ว เช น ประเทศเดนมาร กจะมี ความเข มงวดในด าน
ปริ มาณแคดเมี ยมที่ มีอยู ในปุ ยฟอสเฟตมาก ทั้ งนี้ เนื่ องจากในโลหะหนั กประเภทแคดเมี ยมมั ก
พบจับตั วอยู กับหมู ฟอสเฟต คือแคดเมี ยม และพบปุ ยหินฟอสเฟตที่ ซื้ อจากร านค า มี ปริมาณ
โลหะแคดเมียมสูงถึง 49.6±11.5 มล./กก. ในขณะที่ตรวจไมพบโลหะชนิดนี้ในกากขี้แปงสด ดัง
รูปที่ 1

รูป ที่ 1 ปริมาณสังกะสีในกากขี้แปง (ซาย) และแคดเมียมในกากขี้แปงและปุยหินฟอสเฟต(ขวา)

สําหรั บปริ มาณสารเตตระเมธิ ลไทยู แ รมไดซั ลไฟด และการสลายตั วในกากขี้ แป ง
สด ใช เทคนิ คโครมาโทกราฟ สมรรถนะสู งตามวิ ธีก ารของวิ ไลรั ตน (2549) พบระดั บของ
ที เอ็ มที ดีในทุ กตั วอย างที่ ทําการวิ เคราะห อยู ที่ ระดั บความเข มข นต่ํากว า 0.001% กรั ม/กรั ม
น้ําหนั กเปยก และจากการศึกษาการสลายตั วของสารทีเอ็มที ดีในกากขี้ แปงสด (รู ปที่ 2) พบ
การสลายตั วครึ่ งหนึ่ ง หรื อครึ่ งชี วิต (Half life) อยู ที่ ประมาณ 20 ชั่ วโมง องค การพิ ทักษ
สิ่ งแวดล อมประเทศสหรั ฐอเมริ กา (USEPA, 2004) ได ระบุ วาสารทีเอ็ มที ดีสลายตั วเร็วมาก
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โดยภายใต การสลายตั วด วยน้ํามี คาครึ่ งชี วิตเพี ยง 3.5 วัน และการสลายตั วของทีเอ็ มที ดีใน
ดินที่มีการสเปรยถึงแปดครั้งในรัฐแคลิฟอรเนีย โดยแตละครั้งมีความเขมขน 10.3 lbs a.i./A
พบทีเอ็มทีดีมีคาครึ่งชีวิตที่ 27.4 วัน ในดินรวนปนทรายที่มีคา pH อยูระหวาง 8.2 ถึง 9.6

รูปที่ 2 การสลายตัวของสารทีเอ็มทีดีในกากขี้แปงสด

2.2 การเตรียมวัสดุปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟตจากกากขี้แปงสําหรับการปลูกตนยาง
พารา
1) การออกสูตรและการเตรียมวัสดุปรับปรุงดินเสริมฟอสเฟต
เพื่อเปนการเพิ่มธาตุอาหารประเภทไนโตรเจนจึงไดมีการผสมดวยกากของแข็ง
จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากธรรมชาติ และใชวัสดุเศษเหลือเปนวัสดุเจือจางธาตุอาหารและ
แรธาตุตางๆ ในกากขี้แปงในสู ตรที่ 1 (SC1) สําหรับสูตรที่ 2 (SC2) ในกรณีที่เกษตรกรอยู
หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากธรรมชาติ อาจทําใหราคาวัสดุปรับปรุงดินสูงขึ้น
ทําการผสมและขึ้ นรูปเปนเม็ดดวยอุปกรณที่ใชในการเตรียมอาหารสัตว
2.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกตนยางพารา
1) การทดสอบประสิ ทธิ ภาพวั สดุ ป รั บปรุ ง ดิ นในการปลู ก ต นยางพารา ในระดั บ
แปลงทดลอง
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนยาง จํานวน 2 ครั้ง กอนตนยางอายุ 3
เดื อน พบอั ตราการรอดไม มีความแตกต างกั นอย างมีนัยสําคั ญอยู ในช วง 98-100 ในชุดของ
ตนยางที่ปลูกทุกประเภท
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนยางจากสวนตางของความสูง (Height,
cm) ของตนยางที่ ระหว างอายุ 2 และ 8 เดือน พบว าแตละชุดการทดลองที่ มีวัสดุรองหลุม
แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในดานอัตราการรอด สวนตางของความสูง
สวนตางของขนาดเสนผานศู นย กลางของลําตน โดยคาสวนตางของความสูงในชุ ดการทดลอง
T1, T2, T3 และ T4 เฉลี่ยเทากับ 178±24, 188±23, 176±11 และ 179±10 ซม. ตามลําดับ
คาสวนตางของเสนผานศูนยกลางในชุดการทดลอง T1, T2, T3 และ T4 เฉลี่ยเทากับ 1.30±
0.32, 1.25±0.28, 1.23±0.18 และ 1.16±0.20 ซม. ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 3 ใกลเคียงกับ
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รูปที่ 3 สวนต างของความสูงของตนยาง (ซาย) และสวนตางของขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของตนยาง (ขวา)

ที่ Dea และคณะ (2001) รายงานไววาตนยางอายุ 1 ปมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 180 ซม.
และเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5 ซม.
ป จจั ยหลั กอย างหนึ่ งที่ ทําให ส วนต างของความสู งและเส นผ านศู นย กลางของ
ต นยาง ทั้ ง 4 ชุ ดการทดลองไม มี ความแตกต างกั นอย างมี นั ยสําคั ญทางสถิ ติ เนื่ อ งมาจาก
ปริ มาณฟอสเฟตที่ แนะนําให ใช กั นในป จจุ บั นอาจไม เพี ยงพอเมื่ อนํามาใช ในบางพื้ นที่ ซึ่ งอาจมี
องค ประกอบอื่ นๆ ของดินในปริมาณที่ สูง เชน แคตไอออนหลายๆ ชนิดที่ จับกับฟอสเฟตไดดี
ทําใหฟอสเฟตที่พืชจะดึงไปใชในระดับแปลงมีระดับที่ไมเพียงพอที่จะสงผลใหเห็นความแตกตาง
อยางมีนัยสําคั ญ โดย Busman และคณะ (2008) ไดเสนอว าชวงที่ ฟอสฟอรัสจะอยู ในรู ปที่
สลายตัวไดมากที่สุดอยูในชวงดินที่ มีความเปนกรด-ดาง 5.5-7.0 สําหรับดินที่ ทําการศึกษามีคา
ความเปนกรด-ดางอยูที่ 4.33-4.38
2) ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวั สดุ ปรั บ ปรุ งดิ นในการปลู กต นยางพาราใน
ระดับเรือนเพาะชํา
เพื่ อทําการตรวจสอบยื นยั นผลการใช วัสดุ ปรั บปรุ งดิ นที่ เตรี ยมจากกากขี้ แป ง
สด และทดสอบการเพิ่ มระดับความเขมขนของปริมาณธาตุอาหาร พบหลังการปลูก 5 เดือน
ตนยางยังมีอัตราการรอดที่สูงกวา 90% ในทุกชุดการทดลอง และมีลักษณะใบและตนที่สมบูรณ
ไมพบความผิดปกติ ใดๆ แมแตตนยางที่ มีการเติ มกากขี้ แป งสดเพี ยงอยางเดียวในปริมาณ 2.7
กก./ตน หรือประมาณ 10% ของดิ นที่ ใชปลูก อยางไรก็ตาม เมื่อทําการศึกษาสวนตางของ
ความสู ง ของต นยางเมื่ อเริ่ มปลู กและหลั ง ปลู กเป นเวลา 5 เดื อน พบทุ ก ชุ ดการทดลองไม มี
ความแตกต างกั นอย างมี นัยสําคั ญ ยกเว นชุ ดที่ มีก ารใช หิ นฟอสเฟต มี ส วนต างของความสู ง
ต่ํากวาชุดอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) หรือต่ํากวาชุดอื่ นๆ กวา 2 เทา โดยมี คาเฉลี่ ย
ของทั้ง 5 ชุด คือ C, RP, SC2, 2xSC2 และ LS เปน 25±5, 9±6, 27±16, 30±13 และ 39±20
ซม. ตามลําดับ ดั งรู ปที่ 4 ซึ่ งอาจเปนผลเนื่ องมาจากสั ดสวนหรื อความเขมข นของปุ ยหิน
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รูปที่ 4 สวนตางของความสูงของตนยางหลังปลูกในเรือนเพาะชําชุดที่ สอง

ฟอสเฟตต อดิ นในกระถางที่ มี มากกว าการปลู กในระดั บแปลงทดลอง และระดั บ ความเข มข น
ของแคดเมี่ยมซึ่งปกติมีพิษตอพืชสูงกวาสังกะสีกวา 10 เทา (Hu et al., 2009)

3. วิจารณและสรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา วัสดุปรับปรุงดินจากกากขี้แปงที่ใชในการปลูกตนยางพาราในระดับ
แปลงทดลอง มี อั ตราการรอดของต นยางหลั ง ปลู ก 1 เดื อ น ไม มี ความแตกต างกั นอย างมี
นัยสําคัญกับชุดควบคุมคือ พบอยูในชวง 98-100% ในชุดการทดลอง รวมทั้งการเจริญเติบโต
ของตนยางโดยศึกษาจากสวนต างของความสู งและเส นผ านศู นย กลางของลําตนของต นยางที่
ระหวางอายุ 2 และ 8 เดือน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน ซึ่งอาจ
เป นผลเนื่ องมาจากปริ มาณฟอสเฟตในรู ปที่ พื ชนําไปใช ได อาจไม เพี ยงพอสําหรั บดิ นบริ เวณที่
ศึกษา ทําใหไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับแปลงที่จะสงผลใหเห็นความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
แต เมื่ อทําการเพิ่ มปริมาณฟอสเฟตจากกากขี้ แป งสดปริ มาณสองเท าของที่ แนะนําให ใช ในการ
ปลูกยาง พบตนยางในระดับเรือนเพาะชํามีความสูงเพิ่มขึ้นกวาหนึ่งเทา
สําหรั บปริ มาณสั งกะสี ในกากขี้ แป ง พบว ามี ระดั บ อยู ในช วงที่ USEPA ยอมให นํากาก
ตะกอนไปใช ประโยชน ทางการเกษตรได การติ ดตามการสลายตั วสารที เอ็ มที ดี ในกากขี้ แป ง
พบมีครึ่งชีวิตที่ประมาณ 20 ชั่วโมง ไมสงผลใดตอตนยางซึ่งเปนพืชยืนตน
งานวิ จัยนี้ เป นงานวิ จัยแรกที่ เ สนอให มีการใช กากขี้ แป งสดในการปลู กต นยางโดยตรง
แทนการขุ ดกากขี้ แปงที่ กองทิ้ งไวในโรงงานที่ ไมทราบอายุและการสลายตัวที่แนนอนมาใช
ผู สนใจเทคโนโลยี การเตรียมและวิธีการใชวัสดุ ปรับปรุงดิน สามารถติ ดตอโดยตรงได ที่
บริษัท ซี ไซเอนซ แอนด คอนซัลแทนต จํากัด 306 หมู 4 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
หรือที่ cscience2008@hotmail.com
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ชุดกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดความเขมขนสูง
ในกาซชีวภาพจากโรงงานผลิตน้ํายางขน
จันทิมา ชั่งสิริพร1 และ พฤกระยา พงศยี่หลา2
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E-mail: juntima.c@psu.ac.th
1

กาซชีวภาพหรือไบโอกาซ (biogas) สามารถผลิตไดจากการยอยสลายของสารอินทรีย
ในมูลสัตว ของเสี ยชีวมวล และน้ําเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุ ตสาหกรรม ด วยการ
ย อยสลายของแบคที เรี ยในสภาวะไร อากาศ

องคประกอบหลักของกาซชีวภาพที่ผลิตได คือ กาซมีเทน (60-70%) กาซคารบอนไดออกไซด (28-38%) และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือกาซไขเนา (0.1-2.0%) เนื่องจาก
กาซชีวภาพมีกาซมีเทนเปนองค ประกอบหลักที่ สามารถจุ ดติดไฟไดดี ทําใหมีการใชกาซชีวภาพ
เปนพลั งงานทดแทนในการผลิ ตกระแสไฟฟ า ให ความรอน และขับเคลื่ อนเครื่ องยนตแทน
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น้ํามันเบนซินหรือดีเซล เปนตน นอกจากนั้นการผลิตกาซชีวภาพยังชวยแกปญหากลิ่นเนาเหม็น
จากมู ลสั ตว ของเสี ย และน้ํ าเสี ยของโรงงาน อี ก ทั้ งยั งช วยลดป ญหาการปล อยก าซมี เทน
ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศไดอีกดวย

1. ปญหาการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ํายางขน
น้ํ า เสี ยจากกระบวนการผลิ ตของโรงงานผลิ ตน้ํ า ยางข นสามารถใช ในการผลิ ตก าซ
ชีวภาพไดเปนอยางดี โดยตองมีการดูแลกระบวนการเปนพิเศษเนื่ องจากการปนเป อนของกรด
ซั ลฟูริ กในน้ําเสีย และยั งส งผลให เกิ ดป ญหาการปนเป อนของก าซไฮโดรเจนซั ลไฟด ในก าซ
ชี วภาพที่ ความเข มข นสู ง ถึ ง 1.0-2.0% จากการย อยสลายของสารอิ นทรี ย ที่ มีซั ลเฟอร เป น
องค ประกอบด วยแบคที เรี ยชนิ ดไมใช ออกซิ เจนในสภาวะไรอากาศ ซึ่ งนับเป นอุ ปสรรคสําคั ญ
ในการนํ า ก าซชี วภาพไปใช ป ระโยชน เนื่ อ งจากไฮโดรเจนซั ลไฟด มี คุ ณ สมบั ติ เ ป นก าซพิ ษ
มี อันตรายต อสุ ขภาพ มีกลิ่ นเหม็นรบกวน และเมื่ อสั มผั สกับน้ําหรื อไอน้ําจะเปลี่ ยนสภาพเป น
กรดซัลฟูริก (H2SO4) ที่เปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาการกัดกรอนตออุปกรณเครื่องจักรที่นํากาซ
ชีวภาพไปใชประโยชน โดยทําใหอายุการใชงานของเครื่ องจักรสั้ นลง ดังนั้นผู ผลิตกาซชีวภาพ
จึ ง ต อ งบําบั ดหรื อ ควบคุ มปริ มาณของก าซไฮโดรเจนซั ลไฟด ให ลดลงก อ นนํ าไปใช ป ระโยชน
ซึ่ งโดยทั่ วไปเครื่ องยนต ผลิตกระแสไฟฟ าหรื อเครื่ องยนตแปลงขนาดใหญ สามารถใช งานไดกั บ
กาซชีวภาพที่ความเขมขนของไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน 200 ppm

2. การวิเคราะหความเขมขน
ไฮโดรเจนซัลไฟดดวยวิธีทางเคมี

การเก็ บตั วอย างก าซชี วภาพเพื่ อ การวิ เ คราะห ความเข มข นไฮโดรเจนซั ลไฟด ในก าซ
ชีวภาพด วยวิธีทางเคมี ดําเนินการโดยใช ปมเก็ บตัวอยางกาซเพื่ อเก็บก าซชีวภาพ โดยกําหนด
ใหอัตราการไหลของกาซชีวภาพที่ผานปมเก็บตัวอยางที่ 1 ลิตร/นาที
ตัวอยางกาซชีวภาพที่ เก็บไดถู กปอนเข าสู ขวดดูดซึม (Impinger) ที่ บรรจุ ดวยสารเคมี
ที่ สามารถดักจั บไฮโดรเจนซัลไฟดที่ ไหลผานได ตามเวลาที่ กําหนด และนําไปวิ เคราะห หาความ
เขมขนดวยการไตเตรทและคํานวณดวยวิธี Iodometric Method ซึ่งสารเคมีที่ผานการดักจัด
กาซแลวจะเปลี่ ยนเปนสีเหลืองของตะกอนซัลเฟอร อันจะบงบอกเบื้ องตนวาในกาซชีวภาพนั้ น
มี ไฮโดรเจนซั ลไฟดอยู มากน อยเพี ยงไร วิ ธีการวิ เคราะหความเขมข นไฮโดรเจนซั ลไฟด ดวยวิ ธี
ทางเคมี นี้ เป นวิ ธีการที่ ง ายและราคาถู ก แต ตองการความละเอี ยดและทั กษะในการวิ เคราะห
เพื่อให ไดคาที่ มีความแมนยําสูง
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3. วิธกี ารกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพแบบทัว่ ไป
ในการกํ าจั ดก าซไฮโดรเจนซั ลไฟด สามารถทําได ห ลายวิ ธี เช น ระบบกรองชี วภาพ
การแยกดวยเมมเบรน การดักจับทางเคมีดวยสารละลายดางหรือเอมีนในหอดูดซึม และระบบ
ปฏิกิริยารีดอกซ เปนตน พบวาระบบกรองชีวภาพเปนระบบที่มีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา
สามารถกําจั ดไฮโดรเจนซั ลไฟด ในก าซชี วภาพได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ แต วิธี การนี้ เ หมาะกั บ
ก าซชี วภาพที่ มีการปนเป อนไฮโดรเจนซั ลไฟด ที่ความเข มขนต่ํา ใช เวลานานในการเริ่ มต นเดิ น
ระบบ ส วนระบบการใช ปฏิ กิ ริ ยาเคมี ที่ มีการใช ระบบหอดู ดซึ มดั งภาพ เป นการถ ายโอนมวล
สารของไฮโดรเจนซั ลไฟด จากก าซชี วภาพไปยั งสารดู ดซึ มเคมี ด วยการไหลสวนทางกั นผ าน
วั สดุ ตั วกลางภายในหอดู ดซึ มเพื่ อเพิ่ มพื้ นที่ ผิ วสั มผั สระหว างของไหลทั้ งสอง เมื่ อไฮโดรเจน
ซั ลไฟดละลายในสารดู ดซึ มจะเกิดปฏิ กิ ริ ยาเคมี ให เปนสารชนิ ดอื่ น ซึ่ งระบบนี้ ให ประสิทธิ ภาพ
ที่สูงและสามารถเดินระบบไดอยางรวดเร็ว แตสิ้นเปลืองคาใชจายของสารเคมีที่เติมเขาสูระบบ
เนื่ อ งจากสารเคมี ถู ก ใช แ ล วหมดไป โดยเฉพาะหากมี ก ารปนเป อ นไฮโดรเจนซั ลไฟด ที่ ความ
เขมขนสูง ก็จะทําใหเกิดคาใชจายที่ มากตามไปดวย
จึ ง มี ความจํ าเป นในการหาระบบที่ มี ความเหมาะสม
สําหรับการทําความสะอาดก าซชีวภาพที่ ผลิตจากน้ําเสียของ
โรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ตน้ํายางข น ซึ่ งมี ค าใช จ ายต่ําและมี
ขั้นตอนที่ ไมซับซอน จากการศึกษาพบวากระบวนการรีดอกซ
ด วยสารละลายเหล็ ก เป นวิ ธี ก ารที่ สามารถทําปฏิ กิ ริ ยากั บ
ไฮโดรเจนซั ลไฟด และทําการฟ นฟู สภาพของสารเคมี ได อย าง
ต อเนื่ องด วยออกซิ เจนในอากาศ ซึ่ งจะทําให สารละลายกลั บ
คืนสูสภาพเดิมที่ พรอมจะเขาทําปฏิกิริยาไดใหม

4. การเกิดปฏิกริ ยิ ารีดอกซสําหรับกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด
ปฏิ กิ ริ ยารี ดอกซ ข องสารละลายเหล็ ก ในการกํ าจั ดไฮโดรเจนซั ลไฟด ในก าซชี วภาพ
แสดงปฏิกิริยารวมดังสมการ
2H2S + O2 
 2Ssolid + 2H2O
สารละลายเหล็ กที่ มีความเสถียรที่ ใชในผลงานนี้ เป นชนิ ดไอรอนคีเลต (Iron Chelate)
ที่ เกิดจากการรวมตัวของสารเฟอริกไออน (Ferric ion, Fe3+) ที่ สร างคอมเพลก (complex)
กับสาร EDTA ในตัวทําละลายชนิดน้ํา ซึ่งจะถูกนํามาใชเปนสารดูดซึมในหอดูดซึม เพื่อใหเกิด
การดั กจั บไฮโดรเจนซั ลไฟด เกิ ดปฏิ กิ ริ ยา และเกิ ดการฟ นฟู สภาพด วยออกซิ เ จนที่ ทําให เกิ ด
เปนอนุภาคของแข็ งซั ลเฟอร (Ssolid) ที่ เปนผลผลิ ตพลอยได เกิดขึ้ นและต องกําจัดออกจากสาร
ดู ดซึ ม
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5. กระบวนการปฏิกริ ยิ ารีดอกซกบั การทําความสะอาดกาซชีวภาพ

กระบวนการที่ ดําเนิ นการด วยปฏิ กิ ริ ยารี ดอกซ จะประกอบด วย 2 หน วยหลั ก คื อ
หอดู ดซึ มและหอฟ นฟูสภาพ โดยทั้ ง 2 หอจะบรรจุ ดวยวัสดุตัวกลางที่ ชวยเพิ่ มพื้ นที่ ผิ วในการ
สั มผั สระหว างเฟสก าซและเฟสของเหลว โดยหอดู ดซึ มจะออกแบบให มีการป อนก าซชี วภาพ
เข า ด า นล า งและไหลสวนทางกั บ สารดู ด ซึ ม ไอรอนคี เ ลตที่ สเปรย ม าจากด า นบนของหอ
เมื่ อสารดู ดซึ มทําปฏิ กิ ริ ยากั บไฮโดรเจนซั ลไฟด จะเกิ ดเป นอนุ ภาคของซั ลเฟอร ที่ ต องทําการ
กรองออกดวยถุงกรองผาก อนป อนสารดูดซึ มเข าหอฟ นฟูสภาพที่ ออกแบบในลั กษณะเดี ยวกั บ
หอดู ดซึม สวนของกาซชีวภาพที่ ผ านการดั กจับไฮโดรเจนซัลไฟด แลว จะถูกส งออกจากระบบ
ที่ดานบนของหอดูดซึมเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
สารดู ดซึ มไอรอนคี เลตที่ ผ านการกรองตะกอนออกแล วจะถู ก ป อนเข าหอฟ นฟู สภาพ
ด วยการสเปรย ให ไหลสวนทางกั บอากาศที่ ป อนเข าทางด านล างของหอ ทําให เกิ ดการฟ นฟู
สภาพของสารเคมีกลับสู สภาพเดิ มที่ พรอมจะเขาทําปฏิ กิริยาใหมและส งต อกลับไปยั งหอดูดซึม
ต อ ไป กระบวนการเช นนี้ จะดําเนิ นไปอย างต อเนื่ องที่ จะสามารถทําความสะอาดก าซชี วภาพ
ไดอยางมี ประสิทธิภาพ โดยมีการเสื่ อมสภาพของสารดู ดซึ มไอรอนคีเลตบางส วนที่ จะตองทํา
การเติมสารใหมในทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อรักษาใหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ชุดกําจัดกลิ่นเหม็นและมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมยางพาราดวยระบบแบบใชแสง
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1. ปญหาการปลอยกลิน่ สูสงิ่ แวดลอมของอุตสาหกรรมยางพารา
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขนมีการใช แอมโมเนีย (ammonia) เป นสวนประกอบ
ในทุ กขั้ นตอนของกระบวนการผลิ ตตั้ งแต การรั บน้ํ ายางสด การป นแยกน้ํายาง การควบคุ ม
ความเข มข นของแอมโมเนี ยในผลผลิ ตน้ํ ายางข น และการลดความเข มข นของแอมโมเนี ยใน
หางน้ํายางด วยการไล แอมโมเนี ยใหระเหยออกสู บรรยากาศ จากการใช แอมโมเนี ยในปริ มาณ
มากและมี ความเข มข นสูง ทําใหมีการระเหยของแอมโมเนี ยสู สิ่ งแวดล อมตลอดเวลาและด วย
ความเขมข นสูง ซึ่ งทําใหเกิดเปนปญหากลิ่ นเหม็นและมลพิษทางอากาศที่ กอใหเกิดผลเสียหาย
ในดานตางๆ ไดแก อันตรายตอสุขภาพของคน สัตว ทําลายพืช ทําใหเกิดผลเสียหายตอสภาพ
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ภูมิอากาศ และยังเปนสาเหตุหนึ่งในการเกิดปญหาภาวะโลกรอน สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่สําคัญ
ที่ ต องแก ไขอย างเร งด วน นอกจากนั้ นโรงงานอุ ตสาหกรรมยางแท งก็ มีป ญหาที่ เกี่ ยวกั บการ
ปลอยกลิ่นเหม็นจากเตาอบยางที่สวนประกอบหลักของกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนใกลเคียงโรงงาน
คือ แอมโมเนีย กรดอะซิติก และไฮโดรเจนซัลไฟด ที่มีความจําเปนที่ตองแกปญหาเชนกัน

2. ปญหาและเทคโนโลยีทวั่ ไปในการบําบัดกลิน่ ในอากาศเสีย
กระบวนการที่ ใช ในการบําบั ดกลิ่ นของแอมโมเนี ยและสารระเหยที่ ปนเป อนเป นมลพิ ษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมต างๆ ที่มีการใชอยู ทั่วไปในปจจุบัน ไดแก ระบบควบแนนสารระเหย
ระบบพลาสมา ระบบการดูดซั บด วยถ านกั มมั นต การดู ดซึ มดวยน้ําและสารเคมีกรดหรื อด าง
แล วแต ชนิ ดของสารมลพิ ษในอากาศเสี ย พบว า วิ ธี ก ารบางชนิ ดที่ ใช งานอยู มีความยุ งยาก
ซับซอน เปนวิธีการที่ ไมไดเกิดการทําลายสารมลพิษ แตเปนเพียงการถายโอนมวลจากอากาศ
เสี ยไปยั งตั วกลางอื่ น ระบบพลาสมาเป นวิ ธีที่ ใช เงิ นลงทุ นตั้ งต นสู งและมี การใช พลั ง งานมาก
สวนระบบการดูดซับและดู ดซึมจะตองมีการจัดการกับสารที่ดักจับมาไดจากอากาศเสีย ซึ่งจาก
ป ญหาเหล านี้ ทําให โรงงานอุ ตสาหกรรมหลายแห ง ไม สามารถกําจั ดกลิ่ นและมลพิ ษในอากาศ
ได อ ย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทําให ปล อ ยอากาศเสี ยและกลิ่ นอั นไม พึ ง ประสงค สู สิ่ งแวดล อ มโดย
ไมผานการบําบัด
จากป ญหาดั งกล าว จึงนําไปสู การคิ ดค นพั ฒนาเทคโนโลยี เพื่ อการแก ป ญหาการกําจั ด
กลิ่ นและมลพิ ษที่ ให ประสิ ทธิ ภาพสู ง ใช พลั งงานต่ํา ไม เกิ ดมลพิ ษใหม และสามารถใช งานได
อยางตอเนื่ อง เพื่ อการลดคาใชจายในการบําบั ดอากาศเสี ย วิ ธีการหนึ่ งที่ มีความเปนไปได สูง
และตรงกับความตองการของโรงงานคือ ระบบที่ใชแคตะลิสตรวมกับการใชแสงที่เรียกวาระบบ
โฟโตแคตะไลติก (photocatalytic) สําหรับการบําบัดกลิ่นในอากาศที่มีการปนเปอนแอมโมเนีย
เปนสารมลพิษหลัก ซึ่ งทําใหไดผลิตภัณฑจากการบําบัดเป นไนโตรเจนและน้ําที่ ไม เป นอันตราย
ต อสิ่ ง แวดล อม นอกจากนั้ นยั งสามารถกําจั ดสารมลพิ ษชนิ ดอื่ นๆ ที่ เ ป นสาเหตุ ข องกลิ่ นใน
อากาศเสี ยได อี กด วย เช น กรดอะซิ ติกและสารระเหยบางชนิ ด ทําให ระบบนี้ ชวยลดป ญหา
กลิ่ นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีประสิ ทธิ ภาพ

3. ระบบโฟโตแคตะไลติกสําหรับการบําบัดกลิน่ และมลพิษในอากาศ
ระบบโฟโตแคตะไลติกเป นระบบบําบั ดกลิ่ นและมลพิ ษในอากาศเสี ยแบบใช แสงที่ มีสวน
ประกอบสําคัญคือ โฟโตแคตะลิสต (photo-catalyst) หรือตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงและแหลง
กําเนิดแสงอั ลตราไวโอเลต (UV) (รูปที่ 1) โดยเมื่ อโฟโตแคตะลิสต ไดรั บการกระตุ นด วยแสง
จากหลอด UV ก็จะเกิดปฏิกิริยาที่ สามารถออกซิ ไดซหรือทําลายแอมโมเนียและส วนประกอบ
ของกลิ่ นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รูป ที่ 1 คอลัมนพรอมหลอดยูวี

โดยโฟโตแคตะลิสตที่ใชเปนสารชนิดไทเทเนียมไดออกไซด (Titanium dioxide, TiO2)
ที่ เคลือบบนวัสดุตัวกลางใหสั มผัสกับแสง UV ไดอยางทั่ วถึง สามารถใชงานไดอย างตอเนื่ อง
ด วยการกระตุ นและฟ นฟู สภาพด วยแสงตลอดเวลาการใช งาน ส งผลให เ กิ ดค าใช จ ายในการ
ดําเนินการที่ต่ําจากคาไฟฟาของการเปดหลอด UV สวนในเรื่องของแคตะลิสตชนิดไททาเนียม
ไดออกไซด ที่ ใช ตองมี ราคาถู ก มี ความเสถี ยร ใช งานได นาน และให ประสิ ทธิ ภาพสู ง ซึ่ งโดย
ทั่ วไปการผลิ ตตั วกลางไททาเนี ยมไดออกไซด จะใช สารตั้ งต นที่ มีราคาแพง จึ งไม นิยมนํามาใช
ในงานดานสิ่งแวดลอมที่รองรับอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมมากนัก ผลงานวิจัยนี้จึงได
มี การพั ฒนานวั ตกรรมการเตรี ยมไททาเนี ยมไดออกไซด ด วยวิ ธีก ารใหม ที่ ง ายและเหมาะกั บ
การนําไปใชงานในการกําจัดแอมโมเนียและกลิ่นในอากาศเสีย โดยเลือกใชสารตั้งตนในรูปแบบ
ที่ มีราคาถู ก

4. รายละเอียดการเตรียมโฟโตแคตะลิสต
การเตรี ยมโฟโตแคตะลิ สต สําหรั บกําจั ดแอมโมเนี ยและกลิ่ นในอากาศเสี ย ได ผ านการ
พัฒนาเพื่ อใชงานกับการแกปญหาสิ่ งแวดลอม ดวยการนําไทเทเนียมไดออกไซด ที่มีความไวตอ
แสงมาใชในการบําบัดกลิ่นในอากาศเสีย โดยทําการเตรียมแคตะลิสตจากไททาเนียมไดออกไซด
ชนิดผง (powder) (รูปที่ 2) ที่มีราคาถูกและมีขายโดยทั่วไป

รูปที่ 2 TiO2 ผง

ทําให ได ไทเทเนี ยมไดออกไซด ที่ ยึดเกาะบนตั วกลางเซรามิ กที่ มีรูพรุ นและมี รู ปแบบเป น
วงแหวนที่ ตั ดแบ งเป นชิ้ นส วนขนาดเล็ กเพื่ อเพิ่ มพื้ นที่ ผิ ว (รู ปที่ 3) สําหรั บ วิ ธี การเตรี ยม
แคตะลิ สต ทําได โดยใช วิธี สารแขวนลอยของผงไททาเนี ยมไดออกไซด ในน้ํ าแทนการใช ตั วทํา
ละลายเอธานอลที่ มีการใชกั นอยู ทั่ วไป เนื่ องจากน้ํามีราคาถู กและไม เกิ ดมลพิษในระหวางการ
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รูปที่ 3 โฟโตแคตะลิสต TiO2 บนเซรามิก

เตรี ยม เมื่ อเตรี ยมสารแขวนลอยได แล วจึ งทําการจุ มเคลื อบบนพื้ นผิ วตั วกลางเซรามิ ก และ
อบแหงตัวกลางใหเกิดการยึดเกาะที่แนนหนาของผงไทเทเนียมไดออกไซด

5. การออกแบบระบบบําบัดอากาศเสียดวยโฟโตแคตะไลติก
การพั ฒนาการออกแบบระบบบําบั ดอากาศเสียดวยแสงที่ เหมาะสมกับตัวกลางเซรามิก
ที่ เคลื อบดวยแคตะลิ สต ที่ ผลิ ตไดในผลงานนี้ กั บการใช งานกําจั ดแอมโมเนี ยและกลิ่ นในอากาศ
เสี ยจริงของโรงงานอุ ตสาหกรรมเป นสิ่ งสําคั ญ ซึ่ งผลงานวิ จัยนี้ ได มีแนวคิดการออกแบบที่ ได
ผ านการพั ฒนาและทดสอบด วยชุ ดทดลองระดั บห องปฏิบั ติการ (รู ปที่ 4) ด วยการออกแบบ
ให แคตะลิสต บรรจุ อยู ภายในคอลั มน ทรงกระบอก ทําการติ ดตั้ งหลอด UV ภายนอกคอลั มน
เพื่อใหแคตะลิสตสัมผัสกับแสง UV และเกิดการกระตุนดวยแสงอยางทั่วถึง อากาศที่ปนเปอน
มลพิ ษจะไหลเข าระบบและสั มผัสกับพื้ นผิวแคตะลิ สต อยางต อเนื่ อง ทําให เกิ ดการทําปฏิกิ ริยา
การกําจัดมลพิ ษอยางมี ประสิทธิ ภาพ

รูปที่ 4 แนวคิดการออกแบบระบบ

จากการออกแบบระบบและการดําเนิ นการในห อ งปฏิ บั ติ การของ “ชุ ดบําบั ดกลิ่ นใน
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมยางดวยระบบแบบใชแสง” พบวาระบบใหประสิทธิภาพสูง
ในการบําบั ดอากาศเสี ยจําลองที่ ป นเป อนแอมโมเนี ย และได มีการนําชุ ดทดลองไปติ ดตั้ งและ
ทดสอบการบําบัดกลิ่ นในอากาศเสียจริ งของโรงงานผลิตยางแทง พบวา ระบบสามารถกําจัด
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กลิ่ นในอากาศเสี ยได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพด วยการวั ดประเมิ นผลจากการวั ดความเข มข นของ
สวนประกอบของกลิ่นที่ประกอบดวยแอมโมเนีย กรดอะซิติก และไฮโดรเจนซัลไฟด (รูปที่ 5)
จากผลการดําเนินการที่ ผ านการทดสอบทั้ งอากาศเสียสังเคราะหและการใชอากาศเสีย
จริ ง จึ งทําให มั่ นใจได ว าระบบชุ ดบําบั ดกลิ่ นในอากาศเสี ยจากโรงงานอุ ตสาหกรรมยางพารา
ด ว ยแสงสามารถนํ า ไปประยุ ก ต สู การใช ง านได จ ริ ง ที่ รองรั บ อากาศเสี ย ในระดั บ โรงงาน
อุ ตสาหกรรมได

รูปที่ 5

การทดสอบบําบัดกลิ่นในโรงงานยางแทง

6. แนวทางการออกแบบระบบสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
การนําเสนอแนวทางการออกแบบระบบสําหรับรองรับการบําบัดแอมโมเนียและกลิ่ นใน
อากาศเสียที่อัตราการไหลสูงจากโรงงานอุตสาหกรรมยาง สามารถแสดงไดอะแกรม (รูปที่ 6)
ซึ่ งมี การบรรจุ แคตะลิ สต ชนิ ดไททาเนี ยมไดออกไซด ที่ เคลื อบบนเซรามิ กไว ภายในคอลั มน ที่ มี
การติดตั้งหลอด UV ชนิด Black light ไวภายในคอลัมนสลับกัน ดวยจํานวนแคตะลิสตและ
หลอด UV ที่ เหมาะสมกั บอั ตราการไหลและความเข มข นของสารมลพิ ษ การออกแบบใน
ลักษณะนี้จะทําใหชวยเพิ่มพื้นที่ผิวการสัมผัสของแสง แคตะลิสต และอากาศเสีย
การดําเนิ นการตามการออกแบบของระบบนี้ ทําไดโดยทําการป อนอากาศเสี ยที่ ผานการ
ดักจับน้ําดวยชุด Water trap เขาทางดานลางของระบบอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหน้ําและ
สิ่งปนเปอนเขาไปสะสมในระบบอันจะสงผลทําใหระบบมีประสิทธิภาพที่ลดลง อากาศที่ไหลผาน
ระบบนี้ จะทําให มี ความเข มข นของแอมโมเนี ยและสารที่ ทําให เกิ ดกลิ่ นลดลง อั นจะส งผลให
ปญหาการปลอยกลิ่ นของโรงงานอุตสาหกรรมยางลดลงด วย ซึ่ งจากความสําเร็ จของผลงานนี้
จะนําไปสู การต อยอดเพื่ อการใชงานจริ งในระดั บอุ ตสาหกรรมยางพาราต อไป และยั งส งผล
ตอการนําไปประยุกตใชงานในการกําจัดมลพิษทางอากาศของโรงงานอื่ นๆ ตอไปไดอีกดวย

รูปที่ 6 ไดอะแกรมชุดบําบัดแอมโมเนียและกลิ่ น
จากโรงงานยาง
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การใชน้ําหมักชีวภาพเปนสารจับตัวน้ํายางธรรมชาติ
เสาวนีย กอวุฒิกุลรังษี1 ยุพดี ชัยสุขสันต2 สมพร ประเสริฐสงสกุล3
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อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
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ยางธรรมชาติ เป นพื ชเศรษฐกิจที่ สําคั ญของไทย มีพื้ นที่ ปลูกตนยางทั่ วประเทศมากกวา
18 ลานไร ในป 2554 มี ผลผลิ ตในรูปของยางแหงและน้ํายาง ทํารายไดใหแกประเทศและ
เกษตรกรเปนจํานวนมาก ผลผลิตสวนใหญอยูในรูปของยางแหงหรือยางดิบที่ผลิตเปนยางแทง
และยางแผ นรมควั น เกษตรกรจะมี การเตรี ยมยางดิ บในรู ปของยางแผ นและยางก อนจั บตั ว
โดยวิ ธี ก ารปล อ ยให น้ํ า ยางจั บ ตั ว เองตามธรรมชาติ จะได ก อ นยางที่ มี คุ ณ ภาพค อ นข างดี
แต หากปล อยยางก อนจั บตั วไว นาน ยางจะมี สี คล้ํา สมบั ติเปลี่ ยนไป และก อนยางธรรมชาติ
ที่แหงแลวสงกลิ่นเหม็น
สําหรั บยางก อนจั บตั วด วยกรดกํามะถั น กรดฟอร มิก หรื อ กรดแอซิ ติก จะต องใช น้ํา
จํานวนมากเพื่ อลางกรดออกในระหวางกระบวนการผลิต หากมีกรดเหลือตกคางอยู จะทําให
ผิ วยางมี สี คล้ํ าและยางเยิ้ มเหนี ยวหลั ง อบแห งได นอกจากนี้ ในบริ เ วณสวนยาง หากมี การ
ปลอยน้ําที่ ล างยางซึ่ งมี กรดเจือปนอยู จะทําให ตนยางในบริเวณโดยรอบตายได กรดที่ ใชอาจ
ทําใหเกิดอาการคันที่มือหรือบริเวณผิวหนังที่สัมผัส นอกจากนี้ น้ําที่มีกรดเจือปนที่ ปลอยทิ้งและ
เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอมได

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1 | 151

กรดที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน กรดจากผลไม หรือพืชสวนครัว สามารถนํามาใช
เป นสารช วยจั บตั วยางได แต กรดที่ เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ มีอายุ การเก็ บรั กษาค อนข างสั้ น
การแปรรู ปกรดที่ เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ ให อ ยู ในรู ปของน้ําหมั กชี วภาพ ทําให อายุ การเก็ บ
รักษาน้ํากรดจากผลไมหรือพืชสวนครัวไดนานขึ้ น และสามารถนํามาใช เป นสารชวยจั บตัวยาง
ได
น้ําหมักชี วภาพสามารถทําให น้ํายางสดจั บกอนได เนื่ องจากน้ําหมั กชี วภาพมี ความเป น
กรด การใช น้ําหมั กชีวภาพเพื่ อจั บตัวยางแทนน้ํากรดฟอร มิก ทําให น้ํายางจับตั วได ไมมีกลิ่ น
และน้ําหมักชีวภาพไมทําใหแสบตา ไม มีอันตรายตอผู ใช และเซรุ มที่ ได จากการจับตัวกอนยาง
ไม เ ป นพิ ษ แต กลั บเป นประโยชน ต อสิ่ ง แวดล อมด วย และเชื่ อว าไม เ ป นอั นตรายต อต นยาง
ส วนการใช น้ํ า กรดฟอร มิ ก ในการจั บ ตั วยางก อ นถ วยจะไม เ หมาะสม หากมี ก ารเทน้ํ า กรด
บริ เวณรอบต นยาง จะทําให ตนยางอาจตายได แต การใช น้ําหมั กชี วภาพจั บตั วและเทน้ําที่
เกิดจากการจับตัวจะกลายเปนปุ ยแกตนยางไดดวย ทําใหไมตองเสียคาใชจายซื้อน้ํากรด
งานวิ จั ยนี้ จะศึ ก ษาการใช น้ํา หมั ก ชี วภาพเป นสารจั บ น้ํ า ยางธรรมชาติ เปรี ยบเที ยบ
คุ ณภาพของยางก อนและยางแผ นดิบกั บยางดิบที่ จับตั วดวยกรดฟอรมิก ทําให สามารถใช เป น
แนวทางการพิ จารณาใชน้ําหมักชีวภาพเปนสารจับตั วยางของเกษตรกรชาวสวนยาง กอนที่จะ
นํายางธรรมชาติ ที่ จับตั วสู อุ ตสาหกรรมยางดิ บและอุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ ยางต อไป ซึ่ งมี ผล
ตอเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศอยางมาก

1. วิธีการวิจัย
นําหัวเชื้อจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาขยายสวนในน้ํามะพราว อัตราสวน 1/20
มีน้ําตาลเปนสารอาหารเลี้ ยงเชื้ อ เตรี ยมน้ําหมักชีวภาพจากผลไม 3 ชนิด คื อ น้ํามะพราว
สับปะรด และมะละกอ โดยการใสเศษผลไมที่หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ผสมกับ EM ขยายสวน อัตราสวน 1:1 นํามาผสมใหเขากันในขวดที่มีปากกว าง มีฝาปดสนิท อยาใหอากาศเขา ปดฝาให
สนิท ตั้ งทิ้ งไวที่ อุณหภู มิห องอยาให ถูกแสงแดด หมั่ นเป ดฝา คลายแก สออก และป ดกลับให
สนิททันที เก็บไว เปนเวลา 7 วัน แลวนํามาขยายสวนตอดวยน้ํามะพราวอัตราส วน 1:20
ทําการหมั กเจื อจางดวยน้ํามะพร าว เปนเวลา 21-35 วั น ตรวจสอบสมบั ติน้ําหมั ก ได แก
คาการนําไฟฟา พีเอช ปริมาณน้ําตาล จุลินทรีย กรดที่เกิดขึ้นในน้ําหมักชีวภาพผลไม
นําน้ํ าหมั กชี วภาพที่ เตรี ยมได มาใช ประโยชน โดยการนํามาจั บตั วน้ํ ายางสดในรู ป ของ
ยางกอนและยางแผน
ตรวจสอบสมบัติยางดิบที่ จับตั วดวยน้ําหมักและกรดฟอรมิก โดยสมบัติที่ทดสอบ ไดแก
สีเบอรโลวิบอนด (ISO 4660 : 1999) คาพลาสติกซิตี้ (Po และ PRI) (ISO 2930 : 1995)
ปริมาณขี้เถา (ISO 247 : 1990) ปริมาณไนโตรเจน (ISO 1656 : 1996) ปริมาณสิ่งระเหย
(ISO 248 : 2005) มูนี่วิสโคซิตี้ (ML1+4) 100oC (ISO 289-1 : 2005)
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2. ผลการวิจัย
น้ํ ามะพร าวที่ เ ก็ บจากแม ค าในตลาด อ.เมื อง จ.ป ตตานี เป นน้ํ ามะพร าวแก ที่ ตอกทิ้ ง
มีขนาดทั้งลูกใหญและเล็กตางกัน ซึ่งน้ํามะพราว 1 ลิตร จะไดจากจํานวนลูกมะพราวประมาณ
2-4 ลูก สําหรับการเตรียมน้ําหมักจึงใชวิธีการชั่งน้ําหนักน้ํามะพราวแทน และน้ําตาลที่ใชเปน
น้ําตาลทรายขาวที่ ซื้ อจากตลาดซึ่ งใช ทั่ วไปในครั วเรื อน นําน้ํามะพร าวมากรองเอาสิ่ งสกปรก
ออกไปกอน แลวตรวจสอบสมบัติที่อุณหภูมิ 27-30oC พบวามีคาการนําไฟฟา (EC) อยูในชวง
6.8-7.4 mS/cm คาความเปนกรด-ดาง (pH) 5.2-5.7 และมีปริมาณน้ําตาล 2-4 %Brix
ใสเศษผลไมที่หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ลงในน้ําหมักชีวภาพ ผสมกับ EM ขยายสวน อัตราสวน
1:1 นํามาผสมใหเขากันในขวดที่มีปากกวาง ดังแสดงในรูปที่ 1

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

น้ํ าหมั ก ชี วภาพผลไม ทั้ ง 4 ชุ ด ได แก มะละกอ สั บปะรด สั บ ปะรด+มะละกอ และ
มะพราว มีคา pH อยูในชวง 3-4 ซึ่งเปนชวง pH ที่เหมาะสมในการใชจับตัวยาง แตน้ําหมัก
ผลไมจะมีสี เข ม และมีเชื้ อจุลิ นทรียเกิ ดขึ้ นมาก ซึ่ งเชื้ อจุ ลินทรี ยนี้ยังสามารถเจริญเติ บโตแลว
ยอยสารอิ นทรี ยเพื่ อใหกรดเกิ ดขึ้ นได อีก จากการทดลองพบว า ค า pH ที่ หมั กในช วงแรกจะ
คอยๆ ลดลง เนื่ องจากจุลิ นทรี ยอยู ในช วงที่ เจริ ญเติ บโตดี ซึ่ งจุลินทรียที่ใส ในน้ําหมักเลือกใช
จุ ลิ นทรี ยที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ (5%EM) ซึ่ งจุ ลิ นทรี ยกลุ มที่ ผลิ ตแลกติ กจะเป นจุ ลิ นทรี ยที่ สําคั ญ
ก อให เกิดกลไกการหมัก เปลี่ ยนน้ําตาลให เปนกรดแลกติ ก ดั งนั้ นในการหมัก pH จะมี คาลด
ต่ําลง
ในช วงที่ ห มั ก น้ํ าผลไม ชนิ ดต างๆ พบว า น้ํ า หมั ก สั บปะรดมี ปริ มาณน้ํ า ตาลน อ ยที่ สุ ด
สวนน้ําหมักมะละกอ สับปะรด+มะละกอ และน้ํามะพราว มีปริมาณน้ําตาลลดลงใกล เคี ยงกัน
โดยช วงแรกของการหมั ก จะมี ปริ มาณน้ํ าตาลต างกั นบ างเล็ กน อย เนื่ องจากองค ป ระกอบใน
ผลไม แตกต างกั น เช น น้ํ าตาลหรื อสารอิ นทรี ย ซึ่ ง น้ํ าตาลจั ดเป นสารอาหารสําคั ญต อการ
เจริ ญเติ บโตของจุ ลิ นทรี ยในระหว างกระบวนการหมั ก ดั งนั้ นเพื่ อให การหมั กมี ประสิ ทธิ ภาพ
จึงจําเปนจะตองใสสารอาหารคือน้ําตาล เพื่อเปนแหลงพลังงานในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
เมื่ อระยะเวลาในการหมั กเพิ่ มขึ้ นปริ มาณน้ําตาลจะลดลง เนื่ องจากจุ ลิ นทรี ยได ใช สารอาหาร
ในผลไมในการเจริญเติบโต
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ติดตามคา pH ที่ เปลี่ ยนแปลงของน้ําหมักผลไม ทั้ง 4 ชุ ด ทําใหทราบวาหลังการหมัก
ครั้งแรก เปนเวลา 7 วัน เปนชวงที่เหมาะสมที่สุดที่จุลินทรียจะสามารถเจริญเติบโตตอไปไดดี
ดั งนั้ นจึงนําน้ําหมั กชี วภาพที่ เตรี ยมครั้ งแรกมาขยายสวนด วยน้ํามะพร าวและหมักต อเป นเวลา
21-35 วัน จะไดเปนน้ําหมักชีวภาพเจือจาง สามารถนําไปใชจับตัวน้ํายางธรรมชาติ ดังแสดง
ในรูปที่ 2

รูปที่ 2 น้ําหมักชีวภาพ หลังการหมัก และเจือจาง
เปนเวลา 21 วัน (ใชจับตัวยาง)

สมบัติน้ําหมักชีวภาพ มีชวงการนําไฟฟาขึ้นกับชนิดของผลไมที่ใชหมัก มีสภาพเปนกรด
ออน pH มีคาระหวาง 3.0-4.0 เมื่อหมักนานขึ้นคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวน pH จะ
ลดลง (เปนกรดเพิ่ มขึ้ น) ปริมาณน้ําตาลจะลดลงหลังการหมัก ซึ่ งจะเหลืออยู นอยมากหลัง
การหมั ก

3. การนําไปใชประโยชน
น้ําหมักชีวภาพเจือจาง หมักเปนเวลา 21-35 วัน สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับ
จับตัวน้ํายางสดยางธรรมชาติได ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การใชประโยชนน้ําหมักชีวภาพมาจับตัวยาง (a) สวนยางพารา (b) ยางจับตัวแบบกอน
(c) การจับตัวยางแบบยางแผน (d) ยางแผนกอนและหลังอบแหง
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น้ํายางสดจากสวนในเขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี มีปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ํายาง
(TSC) เทากับ 41.24% และปริมาณเนื้อยางแหง (DRC) เทากับ 39.01% ทําการจับตัวยาง
แบบกอนและยางแผน ดวยน้ําหมักชีวภาพ 4 ชนิด และกรดฟอรมิกมาตรฐาน ทําการรีดยาง
เป นแผ น ล างน้ํ า แขวนบนราวไม ปล อยให เสด็ จน้ํา แล วนําเข าห องอบแห งด วยความร อน
อุณหภูมิ 60-65๐C เปนเวลา 4 วัน ลักษณะของยางดิบแหงดังแสดงในรูปที่ 4-5

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

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

ตารางที่ 1 สมบัติยางดิบที่จับตัวดวยน้ําหมักชีวภาพและกรดฟอรมิก
ชนิดของ
น้ํายางดิบ

Lovibond Po
(Unit)
(% )

ยางกอน
มะละกอ
สับปะรด
สั บปะรด+มะละกอ
มะพร าว
ยางแผน
มะละกอ
สับปะรด
สั บปะรด+มะละกอ
มะพร าว
กรดฟอร มิก

PRI
(% )

Ash
(% )

N
(% )

VM
(% )

MV
(Unit)

4
4
4
4

41
42
40
42

87.8
95.2
92.5
95.2

0.15
0.19
0.15
0.15

0.37
0.36
0.39
0.43

0.39
0.33
0.30
0.31

77.6
80.3
79.0
78.4

6
4
4
4
4.5

45
44
47
49
41

97.8
97.0
93.6
85.7
97.6

0.20
0.16
0.14
0.14
0.13

0.36
0.42
0.36
0.38
0.32

0.37
0.32
0.29
0.30
0.37

85.0
78.3
79.9
82.9
75.6
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สมบั ติ ของยางดิ บที่ ได จากการจั บ ตั วน้ํ า ยางด วยน้ํ า หมั ก จากตั วอย างผลไม 4 ชนิ ด
(มะละกอ สับปะรด มะละกอ+สับปะรด และน้ํามะพราว) ซึ่งจับตัวในรูปของยางกอนถวยและ
ยางแผน มีสมบัติเปรียบเทียบกับยางดิบที่จับตัวดวยกรดฟอรมิก แสดงดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 และรูปที่ 4-5 จะเห็นวาน้ําหมักชีวภาพผลไมทั้ง 4 ชนิด คือ มะละกอ
สับปะรด สับปะรด+มะละกอ และมะพราว ใชจับตัวน้ํายางสดในรูปของยางกอนและยางแผน
เปรียบเทียบสมบัติยางดิบที่ จับตั วดวยน้ําหมั กชีวภาพผลไม ทั้ง 4 ชนิดกั บกรดฟอรมิก พบว า
ยางดิบมีสีโลวิบอนด (Lovibond) อยูในชวง 4-6 ผานมาตรฐานยางแทง STR 5L สวนสมบัติ
ยางดิบอื่น เชน Ash, N, Po, PRI และ MV มีสมบัติใกลเคียงกับยางดิบจับตัวดวยกรดฟอรมิก

4. สรุปผลการวิจัย
น้ําหมักชีวภาพผลไม 4 ชนิด ไดแก มะละกอ สับปะรด สับปะรด+มะละกอ และมะพราว
มี ค า pH อยู ในช วง 3-4 สามารถใช เป นสารจั บตั วน้ํ ายางธรรมชาติ ในรู ปของยางก อ นและ
ยางแผน มีสมบัติใกลเคียงกับยางดิบจับตัวดวยกรดฟอรมิก

กิตติกรรมประกาศ
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วิจัยแหงชาติ: ยางพารา ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5) โครงการวิจัยขนาดใหญ เรื่องยางพารา
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การบําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานน้ํายางขนแบบชีววิธี
ดวยการใชสาหรายและแพลงตอนสัตว
ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม1 และ วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม2
Ph.D. (Fish Biology and Nutrition) ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2
Ph.D. (Chemistry) ผูชวยศาสตราจารย หนวยวิจัยเคมีวิเคราะหและสิ่งแวดลอม แผนกวิชาเคมี
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: cchonlat@bunga.pn.psu.ac.th
1

จากการสั ง เกตปรากฏการณ ทางชี วภาพที่ เ กิ ดขึ้ นในบ อ บํ าบั ดน้ํ า ทิ้ ง ในโรงงานผลิ ต
น้ํายางขนในปจจุบัน พบมีสาหรายหลายชนิดสามารถเติบโตไดในบอดังกลาว จึงเปนที่นาสนใจ
ที่ จะทํ าการศึ ก ษาความเป นไปได ในการนําเอาสาหร ายที่ มี ในบ อบํ าบั ดน้ํ า ทิ้ ง มาใช ป ระโยชน
ซึ่งจะเปนการบําบัดน้ําทิ้งอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มศักยภาพในการชวยลดปริมาณ
ธาตุอาหารจากน้ําทิ้ งที่ ปล อยออกจากโรงงานโดยตรง โดยประโยชนที่ คาดว าจะได รับจากการ
ศึ กษาดั งกลาว นอกจากจะชวยในการลดปริมาณสารต างๆ ในน้ําทิ้ งจากโรงงานแลว ยั งเป น
โอกาสและแนวทางหนึ่ ง ที่ จะช วยในการเพิ่ มมู ลค าน้ํ า ทิ้ ง โดยการนําสาหร ายที่ เกิ ดขึ้ นไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป
จากการศึกษาสมบัติน้ําทิ้งจากโรงงานผลิตน้ํายางขนในโรงงาน 3 แหง ซึ่ งกระจายอยู
ในจั ง หวั ดนครศรี ธรรมราช พั ทลุ ง และป ตตานี พบว ามี ความแปรปรวนและแตกต างกั นไป
ตามสภาพพื้ นที่ และระบบการจั ดการภายในโรงงาน สมบั ติโดยภาพรวมของน้ําทิ้ งจากโรงงาน
น้ํายางขนสรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สมบัติน้ําทิ้งบางประการจากโรงงานผลิตน้ํายางขน 3 โรงงานในภาคใต
ตัวแปร

ชวงความแตกตาง

คาเฉลี่ ย

ความเปนกรด-ดาง
ค าการนําไฟฟา(mS/cm)
ซีโอดี (มก./ลิตร)
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (มก./ลิตร)
ไนโตรเจนรวม (มก./ลิตร)

1.36–6.25
3.49–51.37
4,060–16,028
5,073–61,742
1,778–9,993

4.1±0.22
1.38±2.10
9,041±387
23,257±2,382
4,072±304

เมื่ อ นําน้ํ า ทิ้ ง จากบ อ รวมหลั ง จากการดั ก แยกเนื้ อยางสกิ ม ซึ่ งเป นบ อที่ ยั ง ไม ได ผ าน
กระบวนการบําบั ดมาปรั บสภาพให เหมาะสมด วยการเจื อ จางด วยน้ํา ผ านเข าสู กระบวนการ
บําบั ดด วยสาหร าย พบสาหร ายที่ คัดเลื อ กไว สามารถเติ บโตได ดี และสามารถดึ งธาตุ อ าหาร
และสารอนินทรียที่ละลายอยูในน้ําทิ้งออกไปไดในระดับคาซีโอดี ระหวาง 500-1,200 มก./ลิตร
ภายในระยะเวลา 3-5 วั น ผลพลอยได จากกระบวนการดั งกล าว นอกจากได ผลผลิ ตมวล
ชี วภาพจากสาหร ายเซลล เดี ยวแล ว ยั งช วยลดกลิ่ นเหม็ นที่ เกิ ดจากการหมั ก การย อยสลาย
สารอินทรียใหเกิดการเนาเสียของน้ําทิ้ งในบอรวมโดยจุลินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลังจากสาหรายเติ บโตเต็ มที่ ในชุดการศึกษาของระบบบําบั ดของเสียแลว มวลชีวภาพ
ของสาหร ายจะถู ก ส ง ไปกํ า จั ด ต อ ไปด วยการนํ า ไปเป นอาหารให กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ตขั้ นสู ง กว า ที่
สามารถพบได ในแหล งน้ําซึ่ งก็ คือแพลงตอนสัตว ผลจากการศึกษาพบแพลงตอนสั ตว สามารถ
เติบโตดวยการกินสาหรายจากระบบบําบัดไดทุกชวงซีโอดี ผลผลิตของแพลงตอนสัตวที่เกิดขึ้น
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.22 กรัม/ลิตร และใหผลผลิตสูงสุด เทากับ 0.45 กรัม/ลิตร (ตารางที่ 2)
นอกจากนี้ จากการติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณธาตุ อาหารไนโตรเจนและซั ลเฟต
ในระบบบําบั ดน้ําทิ้ ง เริ่ มตั้ งแต การใช สาหรายในการดึ งธาตุ อาหารหรื อสารเคมี ที่ มีประโยชน
สําหรั บพื ชออกจากน้ํ าทิ้ งเพื่ อการเติ บโต ผลการศึ กษาพบทั้ งไนโตรเจนและซั ลเฟตมี ปริ มาณ
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนั้น เมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดางในน้ําทิ้ง
ตารางที่ 2 ผลผลิตมวลชีวภาพสาหรายและแพลงตอนสัตว จากระบบบําบัดน้ําทิ้ งของ
โรงงานผลิตน้ํายางขน
ผลผลิตมวลชีวภาพ

เฉลี่ย

สูงสุด

ต่ําสุ ด

น้ําหนักแพลงตอนสัตวเริ่มตน (กรัม)
จํานวนเซลลสาหรายเริ่มตน (x 106 เซลล/มล.)
น้ําหนักแพลงตอนสัตวเมื่อเก็บเกี่ยว (กรัม/150 ลิตร)

4.2±0.1
3.0±0.0
33.8±0.1

16.6
4.5
68.6

5.1
1.5
9.9
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หลังผานกระบวนการบําบัดแลว พบวามีคาที่ เพิ่ มสูงขึ้ น และการเปลี่ ยนแปลงคาการนําไฟฟา
ในน้ํ าทิ้ ง หลั ง กระบวนการบําบั ดก็ มี แนวโน มที่ ลดลงอย างเห็ นได ชั ด ปรากฏการณ ดัง กล าว
แสดงใหเห็นวากระบวนการบําบัดน้ําทิ้ งจากโรงงาน้ํายางข นด วยการใช สาหรายและแพลงตอน
สัตว ซึ่งพบวาสามารถดึงธาตุไนโตรเจนและซัลเฟตออกมาจากน้ําทิ้งเพื่ อการเติบโตได จึงสรุป
ไดวาวิธีการบําบัดน้ําทิ้ งจากโรงงานน้ํายางขนดวยการใช สาหรายและแพลงตอนสัตว สามารถ
นํามาประยุ กต ใช ให เกิ ดผลในทางปฏิ บั ติ เพื่ อการบําบั ดน้ําทิ้ งให กั บโรงงานผลิ ตน้ํายางข นได
ซึ่ งน้ําที่ ผานกระบวนการบําบั ดนี้ ยังสามารถนําเวียนกลับไปใชเพื่ อการทําความสะอาดโรงงาน
ไดอีกครั้ งหนึ่ง นอกจากนี้แพลงตอนสัตวที่เกิดขึ้นยังสามารถนําไปใชเป นอาหารสําหรั บสัตวน้ํา
ได อีกด วย
เมื่ อพิ จารณาถึ งปริมาณน้ําทิ้ งที่ ปล อยออกมาจากโรงงานผลิ ตน้ํายางข นโดยเฉลี่ ยวันละ
กวา 100 ลบ.เมตร หากมีการนําไปผานกระบวนการบําบัดที่ เหมาะสมเพื่อการผลิตแพลงตอน
สัตวสําหรับเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํา มีความเปนไปได วาจะสามารถผลิ ตแพลงตอนสัตวไดมาก ทําให
สามารถเกิ ดเป นมู ลคาเพิ่ มของโรงงานน้ํายางข น ซึ่ งวิ ธีการเดิ มต องสิ้ นเปลื องทั้ งทรั พยากร
ตนทุนพลังงานและปลอยทิ้งไปเปนปญหาดานสิ่งแวดลอม
ผู สนใจนําเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้ นไปใชในการจัดการน้ําทิ้ งจากโรงงานผลิตน้ํายางขนหรือ
น้ําทิ้ งจากอุ ตสาหกรรมจากน้ํายางพาราชนิ ดต างๆ สามารถติ ดต อฝ ายทรั พย สิ นทางป ญญา
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร
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การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่สามารถควบคุม
เชื้อราที่ปนเปอ นบนแผนยางพารา
เสาวลักษณ พงษไพจิตร1* วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล2
และ อรัญ หันพงศกิตติกูล3
D.sc.hum (Microbiology) รองศาสตราจารย ภาควิชาจุลชีววิทยา
Ph.D (Organic Chemical) ศาสตราจารย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
3
Ph.D (Biotechnology) รองศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
Corresponding email: souwalak.p@psu.ac.th
1

2

ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตยางธรรมชาติแปรรูปรายใหญที่สุดของโลก มีปริมาณการ
ผลิตราว 4 ลานตัน/ป แมวาจะเปนผู นําในการผลิตและการสงออกยางธรรมชาติ แตก็ยังพบ
ปญหาในการผลิตยางแผนดิบ โดยพบมีเชื้ อราขึ้นอยู บนยางแผน ทําใหไดยางแผนคุณภาพไมดี
และขายไดราคาต่ํา สงผลใหเกษตรกรผูผลิตยางแผนไดรับผลกระทบจากราคาซื้ อขายในตลาด
ด วย
การเกิดเชื้ อราบนยางแผ นมาจากหลายสาเหตุ เช น ยางแผ นและบรรยากาศโดยรอบ
มีความชื้ นสู งสงเสริ มการเจริ ญของเชื้ อรา ขั้ นตอนการผลิตยางแผนทั้ งหมดตั้ งแต การกรีด
น้ํายาง การขนส ง รวมทั้ งอุ ปกรณที่ ใช ในการผลิ ตมี เชื้ อราปนเป อน นอกจากนี้ ยังพบว า
องค ป ระกอบของน้ํ า ยางมี สารอาหารที่ เ ชื้ อ ราสามารถใช เ ป นอาหารได เชื้ อ ราจึ งเจริ ญได
การควบคุ มและป องกั นการเกิ ดเชื้ อราทําได โดยการเติ มสารพาราไนโตรฟ นอลในขั้ นตอนการ
ผลิตยางแผน แตปจจุบันพบวาพาราไนโตรฟนอลนั้ นเปนสารที่ เปนอันตรายตอคน และยังเปน
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สารก อมะเร็ งด วย ทําให ตองเลิ กใช สารเคมี ชนิ ดนี้ ไป จึ งยั งไม มีวิธี การป องกั นการเจริ ญของ
เชื้ อราบนยางแผนได
จุลิ นทรี ยเปนแหล งของสารปฏิ ชีวนะที่ มีฤทธิ์ ตานเชื้ อจุลิ นทรียตางๆ รวมทั้ งเชื้ อราดวย
ดั งนั้ นโครงการวิจัยนี้ จึงสนใจศึกษาเพื่ อคั ดเลื อกหาเชื้ อจุ ลินทรียที่สามารถสรางสารยั บยั้ งการ
เจริ ญของเชื้ อราบนยางแผน ซึ่ งเปนอีกทางเลือกหนึ่ งที่ อาจนํามาใชควบคุ มและป องกันเชื้ อรา
บนยางแผนได

1. วิธีการวิจัย
ทําการแยกเชื้ อแบคที เรียในสกุ ลบาซิ ลลั ส และในกลุ มแอคติ โนมั ยสีทส จากดินและจาก
ยางแผน นํามาทดสอบฤทธิ์ตา นราเบื้องตน โดยทดสอบกับเชือ้ ราที่แยกไดยางแผนจากแหลงตางๆ
ในภาคใต (รูปที่ 1) และคัดเลือกเชื้ อที่ ยับยั้ งเชื้อราไดดีในหลอดทดลองมาทดสอบกับยางแผน
โดยนํายางแผนมาจุมในน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียและสารสกัด จากนั้นสังเกตการเจริญของเชื้อรา

รูปที่ 1 การทดสอบฤทธิ์ ตานราเบื้ องตนของเชื้ อแบคที เรี ยกลุ มแอคติโนมั ยสี ทส
แถวบน: ชุดควบคุม แถวลาง: ชุดทดสอบ

2. ผลการวิจัย
แบคที เรี ยกลุ มแอคติโนมั ยสี ทส สามารถยั บยั้ งเชื้ อราได ดีกว าเชื้ อบาซิ ลลั ส เชื้ อแอคติ โนมัยสีทสที่คัดเลือกไดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดมากกวา 90%
สารสกั ดจากแอคติ โนมั ยสี ทส ที่ คั ดเลื อ กได สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ราได
ใกล เคียงกับพาราไนโตรฟ นอลในหลอดทดลอง
เมื่ อนําแผ นยางที่ จุ มและไม ได จุ มน้ํ าเลี้ ยงเชื้ อ หรื อ สารสกั ดจากแอคติ โนมั ยสี ทส ที่ คัด
เลื อกไดไปวางไว ในสภาวะธรรมชาติ เพื่ อให เกิ ดเชื้ อรา พบว า น้ําเลี้ ยงเชื้ อไม สามารถป องกั น
การเกิ ดเชื้ อราได แต สารสกั ดความเข มข นสู ง สามารถชะลอการเกิ ดเชื้ อ ราได ใกล เคี ยงกั บ
พาราไนโตรฟนอล โดยเกิดเชื้อราชากวาแผนยางที่ไมไดจุมสาร 1 สัปดาห
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
หากสามารถผลิ ตสารสกั ดจากแอคติ โนมั ยสี ทส ที่ คั ดเลื อ กได ในปริ มาณมาก อาจนําไป
ใชชะลอการเกิดเชื้ อราบนยางแผนได โดยการนํายางแผนมาจุ มสารสกัดและผึ่ งใหแหง
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กระบวนการอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ :
การทําแหงยาง ยางแผนผึ่งแหง และยางแทง
สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล1 และ ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล2
Ph.D. (Energy Technology) รองศาสตราจารย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
2
Ph.D. (Energy Technology) รองศาสตราจารย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
E-mail : supawan.t@psu.ac.th , yutthana.t@psu.ac.th
1

ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับหนึ่งของประเทศ และประเทศไทยจัดเปน
ผู สงออกยางพารารายใหญที่สุดในโลก มีมูลคารวมกวา 1 แสนล านบาท/ป และยังเกี่ ยวของ
กับเกษตรกรชาวสวนยางไมต่ํากว า 6 ลานคน ในปจจุบันพื้ นที่ ปลูกยางพาราของประเทศไทย
กระจายไปทั่ วภู มิภาค ทําให ผลผลิ ตยางพาราธรรมชาติ ในรู ปของน้ํายางจะมี ปริ มาณมากขึ้ น
หากมีกระบวนการการจัดการที่เหมาะสมไมวาจะเปนกระบวนการสงออกในรูปน้ํายางขน (Concentrated latex) การสงออกในรูปยางแผนผึ่งแหง (Air dried sheet, ADS) ยางแผนรมควัน
(Ribbed smoke sheet, RSS) ยางแทงมาตรฐานไทย (Standard Thai rubber, STR) และ
ยางเครป (Crepe rubber) เปนตน เชื่อไดวาเราจะเปนประเทศผูผลิตที่สามารถครองสวนแบง
ของตลาดการคายางธรรมชาติมากขึ้นและสงผลตออํานาจการตอรองทางการคาได นอกจากนี้
นโยบายการส งเสริ มการปลู กยางของภาครั ฐ ก็ เป นป จจั ยหนึ่ งที่ ทําให เกษตรกรในทั่ วภู มิภาค
หั นมาปลูกยางพารามากขึ้ น อยางไรก็ดี หากพิ จารณามูลค าการส งออกยางพาราธรรมชาติ
ในรูปน้ํายางข นหรือยางแหงดังที่ กลาวมาแลวข างตน เปรียบเทียบกับมูลคาการนําน้ํายางหรือ
ยางแห งไปแปรรู ปจะพบวามี ความแตกต างกั นอย างมาก กําไรส วนต างมหาศาลนี้ มักจะตกกั บ
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ประเทศที่ ซื้อวัตถุดิบยางธรรมชาติจากประเทศไทยเรา เชน การนํายางไปเป นสวนผสมในการ
ผลิตยางล อรถยนต และจักรยานยนต การนําองค ประกอบทางเคมีที่ สําคัญในน้ํายางธรรมชาติ
ไปใชผลิ ตเป นสิ นค าเครื่ องสําอาง ดวยเหตุนี้ จึงเป นประเด็ นหนึ่ งที่ สําคั ญที่ เราควรจะร วมกั น
พั ฒนาระบบแปรรู ป ยางธรรมชาติ แ ละการใช ยางธรรมชาติ ให เ พิ่ มขึ้ นในประเทศของเราเอง
เพื่ อเพิ่ มมู ลคาของยางพาราและเพื่ อลดความผั นผวนจากราคายางในตลาดโลก
การทําสวนยางพาราในภาคอื่ นๆ ของประเทศไทย พบว าในภาคเหนื อจะมี การปลูกยาง
พารามากขึ้ น โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนล าง ไดแก จังหวัดพิ ษณุ โลก และรวมไปถึง
จังหวัดเพชรบูรณ เกษตรกรจะขายยางในรูปยางแผนผึ่ งแหง ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมี ผลผลิตยางธรรมชาติ ในรูปของยางกนถวยที่ นําน้ํายางดิ บมาผสมกรดให เกิ ดการจับตัวเปน
กอน กอนสงขายเขาโรงงานอบแหงเปนยางแทงคุณภาพสูงจําพวกเอสทีอาร 5 และบางพื้ นที่
เชน ที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย เกษตรกรก็มีการทํายางแผนผึ่งแหง เหมือนภาคเหนือตอน
ล าง ขณะที่ ในพื้ นที่ ภาคใต เกษตรกรจะผลิตยางแผ นดิบ (Unsmoked sheet, USS) เพื่ อ
อุ ตสาหกรรมยางแผ นรมควั นหรื อขายเป นน้ํายางสด ให อุ ตสาหกรรมโรงงานน้ํ ายางข นหรื อ
โรงงานผลิ ตยางแทงคุณภาพสูง อี กส วนหนึ่ งจะนําเขาสู อุตสาหกรรมยางแทงคุณภาพต างๆ
ซึ่งมีทั้งยางแทงคุณภาพต่ํา เอสทีอาร 20 (STR 20) ไปถึงคุณภาพสูงพวกเอสทีอาร 5 (STR 5
และ STR 5L)
กรรมวิธีการผลิตยางดิบแหงจากยางธรรมชาติ เริ่มตนจากขั้นตอนการกรีดยาง รวบรวม
น้ํ ายาง ทําให ยางจั บตั วด วยการเติ มสารเคมี แล วทําให เป นแผ น จากนั้ นจะนําไปตากแห ง
นานสองแดด และเก็ บ ตากในที่ ร มเพื่ อลดความชื้ นให ยางแผ นแห ง ให เ หลื อประมาณ 1-5%
มาตรฐานแหง (มีน้ําในเนื้อยางแผน 1-5% โดยน้ําหนักของยางหนึ่งแผน ซึ่งหนักประมาณ
1 กก. หรื อมี น้ําในเนื้ อยางประมาณ 10-50 กรัม/ยางหนึ่ งแผน) ที่ ความชื้ นระดั บนี้ ยางแผน
ผึ่งแหงสามารถเก็บไดเปนระยะเวลาหลายเดือน โดยเก็บไวในที่ ๆ มีลมถายเท จะสามารถชวย
ลดปญหาการเกิดเชื้อราบนแผนยางได สําหรับกระบวนการผลิตยางดิบแหงอาจแบงออกเปน
2 ลักษณะใหญๆ คือ ทําในรูปยางแผนดิบและน้ํายางสด ซึ่งไดมีการรวบรวมและแบงขั้ นตอน
การผลิตยางโดยศูนยวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (วราภรณ, 2544)
โดยปกติ กระบวนการลดความชื้นยางแผนดิบของเกษตรกรหรือการทําแหงยางแผนดิบ
จะดําเนินการหลังจากเก็บน้ํายางมาผสมกรดฟอรมิคและกรดกํามะถัน จากนั้ นจะรีดขึ้ นรูปเปน
ยางแผนดิบ นําแผนยางดิบไปตากผึ่งในที่รมที่ มีแดด โดยจะใชเวลาในการตากประมาณ 2 ถึง
3 วั น (ขึ้ นกั บสภาวะอากาศ) ลั กษณะการตากจะวางพาดบนไม ไผ ห รื อไม รวกราวคู กั น โดย
ไมรวกควรมีลําปลองเสนผาศูนย กลางมากกวา 1 นิ้ ว (ราวคู ควรวางหางกันประมาณ 14-15
ซม.) เพื่ อกั นยางแผ นเกาะติ ดกั นหลั งยางแผ นดิ บแห ง แล ว ยางแผ นดิ บจะมี ความชื้ นสู งมาก
โดยทั่วไปยางแผนดิบหลังการรีดขึ้นดอกยางแลวจะมีความชื้ นอยูประมาณ 50-60% มาตรฐาน
แหง หรือมีปริมาณน้ําปนอยู ในเนื้อยาง 0.5-0.6 กก./เนื้อยางแหง 1 กก. เมื่อนํามาแขวนใน
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ที่รมในที่มีอากาศถายเทสะดวก น้ําในเนื้อยางจะซึมออกมาและหยดลงพื้นจนกระทั่งยางแผนดิบ
เริ่มสะเด็ดน้ํา ใชเวลา 2-3 ชม. ยางแผนดิบขณะนี้จะมีปริมาณน้ําเหลืออยูประมาณ 40% หรือ
ที่ เรียกวายางมี ความชื้ น 40% มาตรฐานแห ง ตามปกติ โรงรมยางแผนสหกรณจะแขวนยาง
แผนดิบใหสะเด็ดน้ําประมาณ 6-12 ชม. กอนนําเขาหองรมควัน
ป ญหาสําคั ญ ของคุ ณภาพยางแผ นดิ บที่ พบก็ คื อ ความชื้ นของยางแผ น ซึ่ ง เป นป จจั ย
สําคั ญที่ มี ผลต อการใช พ ลั ง งานความร อ น อาทิ เ ช น ในการอบแห ง ยางแผ นดิ บ ในช วงแรก
ควรใช อุ ณ หภู มิเท าไหร ในการอบแห ง หรื อการตากแดดเพื่ อให แห ง คุ ณภาพยางแผ นดิ บจะมี
การเปลี่ยนแปลงไดหากไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยโดยตรงขณะการตากแหง อีกทั้งความชื้น
ของยางแผ นที่ ตากในที่ ร มมี ค าไม สม่ํ า เสมอตลอดทั่ วทั้ งแผ นทําให เป นด างและขึ้ นราได ง าย
ในบริเวณที่มีความชื้นสูง เปนตน คุณภาพยางแผนดิบไดรับอิทธิพลจากการตากแดดโดยตรงนั้น
เป นโจทย วิจัยที่ ตั้ งมาจากข อสั งเกตของกลุ มเกษตรกรสวนยาง กล าวคื อ ลั กษณะยางแผ นที่
ตากแดดในช วงระยะเวลาหนึ่ ง มี ความแตกต างกั บ ยางแผ นที่ ตากแห ง ในที่ ร ม โดยเฉพาะ
ยางแผ นที่ ตากกลางแดดจ าเป นช วงระยะนานจะมี คุณ ภาพต่ํ ากว ายางแผ นดิ บที่ ตากแห งด วย
แสงอาทิ ตย แบบออนๆ หรื อตากในที่ รม เชน มี ความยื ดหยุ นลดลงและมี สีคล้ํามากขึ้ น แสดง
ใหเห็นวาสมบัติบางประการของยางแผนดิบที่มีแนวโนมเสื่อมลง (degradation) ซึ่งนาจะมีผล

รูปที่ 1 การแปรรูปยางธรรมชาติในรูปยางแผนผึ่งแหงและยางแผนรมควันในพื้นที่ภาคตาง ๆ
ในประเทศไทย
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มาจากการไดรับรังสีของแสงอาทิตยโดยตรง (direct incidence of solar irradiation) และ
มี ข อมู ลเชิ งวิ ชาการรายงานว า พลั งงานแสงอาทิ ตย หรื อคลื่ นแม เหล็ กไฟฟ าจากแสงอาทิ ตย
ส งผลกระทบตอคุ ณภาพยางแผ นดิ บ แต ไมพบในรายงานว าใช ระยะเวลานานเท าไรที่ จะสงผล
ตอคุ ณภาพยางแผ นดิ บ ซึ่ งโดยความเป นจริ งตามที่ เกษตรกรพบนี้ จัดไดวาเป นโจทย วิจัยที่ นา
สนใจ เพราะถือได วารั งสี จากแสงอาทิ ตยมีอิทธิ พลต อการเรงการเสื่ อมสภาพของยางแผ นดิ บ
ทั้ งนี้ เป นที่ เชื่ อกั นว าพลังงานจากแสงอาทิตย นาจะสงผลตอโซโพลิ เมอร ในยางแผ น และทําให
ยางแผนมีสีคล้ําขึ้ น
จะเห็ นได วาในช วงแรกของการทํายางแผ นดิ บนั้ น โดยทั่ วไปยางแผ นดิ บที่ ผ านการรี ด
จากเครื่ องรีดจะมีความชื้ นอยู ประมาณ 60% มาตรฐานแหงหรือมีน้ําอยู ในเนื้ อยาง 0.6 กก./
เนื้ อยางแหง 1 กก. เมื่ อนํามาแขวนในที่ รมในที่ มีอากาศถายเทสะดวกจะทําใหน้ําในเนื้ อยาง
ซึมออกมาจนกระทั่งสะเด็ดน้ํา ใชเวลาประมาณ 2 ชม. ยางแผนจะมีน้ําเหลืออยูประมาณ 40%
ซึ่งยังเปนปริมาณที่ สูงอยู คณะวิจัยจึงไดออกแบบเครื่องอบแหงยางแผนดิบเพื่อใชลดความชื้ น
ยางแผนเพื่อผลิตเปนยางแผนผึ่งแหง (ADS) หรือเพื่อใชลดความชื้นยางแผนดิบในชวงรอการ
ทํายางแผนรมควันในหองรมควันตอไป (รูปที่ 2) ทําใหในขั้ นตอนการทํายางแผนรมควัน ก็จะ
ลดความสิ้ นเปลื องพลั งงานจากไมฟ นไดเช นกัน ขนาดความจุของเครื่ องที่ อบแห งยางแผนที่
สรางขึ้ นนี้ สามารถใช อบแหงยางได 5-25 แผน/งวด ใชระยะเวลาในการอบแหงสั้ นกวาการ
ผึ่ งยางแผ นตามวิธีดั้งเดิ มที่ เกษตรกรใช งานกัน และสามารถควบคุ มความสม่ําเสมอของความ
ชื้ นในเนื้ อยางแผ นได ดีเพราะภายในห องอบแห ง จะมี อุ ณหภู มิคอนข างสม่ําเสมอและคงที่ กว า

รูปที่ 2 โรงเรือนอบแหงพลังงานความรอนรวมและเตาเผาชีวมวล
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การตากลมและตากแดดในสภาวะแวดล อมทั่ วๆ ไป โดยเครื่ องอบแหงนี้ มีข อดี ตรงที่ สามารถ
เลื อกใช แหล งพลั ง งานความร อนจากแสงอาทิ ตย มาเสริ มการอบแห ง ด วยลมร อ นจากฟ นไม
ทําใหลดความสิ้ นเปลืองไมฟน
เตาเผาชี วมวลที่ออกแบบขึ้ นในโครงการวิจัยนี้ เปนขนาดที่ เหมาะสมกับขนาดของเครื่อง
อบแหงที่ สรางขึ้ น ซึ่ งหากต องการขยายสเกลของเครื่ องอบแห งก็ สามารถขยายสเกลเตาเผา
ใหเหมาะสมไดตามตองการ สําหรับการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนนั้น ไดออกแบบ
แผงรับรังสีความรอนจากแสงอาทิตย โดยทําเปนแผงเอียงประกอบเขาทั้ งสองดานขางของตัว
โรงเรือนอบแห ง ทําจากวัสดุเหล็กฉากหุ มด วยสั งกะสีเหมือนกลอง โดยพื้ นภายในกลองจะทา
สี ดําเพื่ อให เกิ ดการดู ดซั บรั งสีความร อนจากแสงอาทิ ตย ไดมากและมี การเพิ่ มความสามารถใน
การกั กเก็บความรอนโดยการเพิ่ มกระปองนมสังกะสี พนสีดําวางบนพื้ นของกลองเพื่ อเพิ่ มพื้ นที่
ในการกักเก็บความรอนและทําใหไดอุณหภูมิสม่ําเสมอกวาการไมมีกระปอง (รูปที่ 2) ภายหลัง
ทําการศึกษาประสิทธิภาพการใชงานของโรงเรือนไประยะเวลาหนึ่ง จึงไดมีการปรับปรุงในสวน
ของการระบายความชื้ นของยางแผ นในโรงเรื อ นอบแห ง โดยเพิ่ มช องลมถ วยหมุ นบนหลั งคา
โรงเรือนอบแหง พบวาสามารถระบายความชื้นจากยางแผนไดดีขึ้น
ขอดีของโครงการวิจัยนี้ มีสองสวนคื อ เป นการพั ฒนาเครื่ องอบแห งแบบพลังงานความ
รอนรวมเหมาะสําหรับเกษตรกรระดับพื้ นที่เพาะปลูกยางประมาณ 10-30 ไร ซึ่งมีปญหาเรื่ อง
การทําแห งยางแผ นดิ บเพื่ อผลิ ตยางแผ นผึ่ งแห ง และ 2 เตาเผาชี วมวลนี้ สามารถทํางานได
สองรู ป แบบ กล าวคื อ สามารถนําเฉพาะลมร อ นเพี ยงอย างเดี ยวมาใช ในการอบแห ง และ
รู ปแบบที่ สองสามารถนําลมร อนและควั นจากไม ฟ นยางพารามาใช ในการรมควั นเพื่ อผลิ ตยาง
แผนผึ่ งแหงได สําหรับการขยายสเกลสําหรั บอุ ตสาหกรรมยางแผนรมควันก็สามารถทําไดโดย
การขยายห องอบแหงและเลื อกใชพลั งงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานเสริ มในการลดความชื้ น
ยางแผนดิบที่ ตากบนราวตากยางกอนนําเข าห องรมควันตอไป ในสวนนี้ อาจไมตองสร างหอง
อบแห งขึ้ นมาใช งาน เพี ยงแต พั ฒนาระบบกั กเก็ บความร อนพลั งงานแสงอาทิ ตย (แผงรั บ
พลังงานแสงอาทิ ตย) ซึ่ งสามารถดั ดแปลงไดจากหลั งคาของโรงเรือนอบแหงรมควัน ซึ่ งคณะ
ผูวิจัยกําลังทดสอบความเปนไปไดในสหกรณสวนยางในพื้ นที่ ภาคใต
สําหรับวิธีการผลิตยางดิบแหงจากยางธรรมชาตินั้น มีกรรมวิธีการผลิตโดยเริ่ มตนจาก
การตั ดหรื อ ย อยยางดิ บแห งให เป นชิ้ นเล็ กๆ จากนั้ นนําไปผ านกระบวนการล างและทําความ
สะอาด แลวจึ งนําไปอบให แหงและอัดเป นแท งที่ เรี ยกว า ยางแทง (Block rubber) ซึ่ งเป น
ลั กษณะของผลผลิตขั้ นสุดท ายที่ เป นรู ปแท ง โดยยางแท งที่ ผลิ ตในประเทศไทยจะแบ งชั้ นยาง
ตามมาตรฐานของยางแท งไทย (STR) ซึ่ งขึ้ นกับวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิ ต วัตถุดิบในการ
ผลิตยางแทงจากยางแหง ไดแก ยางกนถวยและเศษยางตางๆ รวมไปถึงพวกเศษยางแผนดิบ
และเศษยางแผนรมควัน อาจเรี ยกรวมๆ ว า เศษยางจั บตั ว (Scrap) หรือเรียกวา เศษยาง
ลั กษณะของเศษยางก นถ วย และเศษยางแผ นแสดงดั งรู ปที่ 3 (โดยปกติ กรรมวิ ธีการผลิ ต
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รูปที่ 3 ลักษณะของขี้ยางดิบ และยางแผนดิบ ที่ใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยางแทง STR20
ก อนและหลั งทําความสะอาด

ยางแทงดวยเศษยางแหงนี้จะไดยางแทงชั้นยางเอสทีอาร 20 และเอสทีอาร 10) เศษยางแหง
ที่ ได มาเพื่ อใช เป นวั ตถุ ดิ บมั กจะมี ความแตกต างกั นในด านขนาด ความสกปรก และคุ ณภาพ
ดังนั้ นจะถูกนํามาเตรียมเปนวัตถุดิบขนาดเหมาะสมกอนเริ่มการอบแหง ซึ่งยางแหงที่ ไดจะตอง
นํามาทําความสะอาดโดยผานการแชน้ําในคลายตัวและลดสิ่ งเจือปน จากนั้ นแล วจะสงผ านไป
ยังเครื่องตัดยอยใหเปนชิ้นเล็กๆ เชนเดียวกับการผลิตยางแทงจากน้ํายางสด และผานกระบวน
การบดรีด การตัดยอยและทําความสะอาดหลายๆ รอบ จนไดเศษยางที่สะอาดและมีขนาดเล็ก
ง ายต อการบรรจุ ลงในกระบะเพื่ อเข าห องอบแห งต อไป อย างไรก็ ดีหากเศษยางแห งที่ ได มามี
คุ ณภาพต่ํามากๆ บางครั้ งผู ผลิ ตจะมี การผสมเศษยางแผ นดิ บเพิ่ มเข าไปในขั้ นตอนการผลิ ต
วั ตถุ ดิบสําหรั บทํายางแท ง โดยผ านขั้ นตอนการทําสะอาด ตั ดยอยและบดรี ดร วมกับเศษยาง
แหงเดิมทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของยางใหไดตามมาตรฐานของยางแทงเอสทีอาร
งานวิ จัยนี้ สามารถแยกการวิ เคราะห ได เ ป นสามส วนคื อ การทดสอบเครื่ อ งอบแห งที่
สร างขึ้ น การศึ ก ษาพารามิ เ ตอร พื้ นฐานที่ จําเป นสําหรั บ การวิ เ คราะห การอบแห ง และการ
วิ เ คราะห ผลที่ ได จากการทดลองอบแห งยางแท ง ซึ่ งสามารถสร างเครื่ องอบแห งที่ เหมาะสม
ในการอบแหงยางแทงปริ มาณ 1 กอน ซึ่ งมี น้ําหนักเฉลี่ ยประมาณ 33.3 กก. โดยออกแบบ
และสรางขึ้นดังแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4-6
จากผลการศึ กษาภายใตเงื่ อนไขการอบแห งตางๆ โดยศึกษาปจจั ยของความชื้ นเริ่ มต น
ทิ ศทางการไหลของอากาศ อั ตราการไหลของอากาศ ร อ ยละของการวนอากาศกลั บ มาใช
ความหนาของชั้ นเม็ดยางดิ บ และป จจั ยสําคั ญอื่ นๆ เช น การแพร ความชื้ นของเม็ ดยางดิ บ
เปนตน และเมื่ อนําผลการทดลองไปเทียบกับแบบจําลองทางคณิ ตศาสตรที่สรางขึ้น สามารถ
สรุปและเสนอแนะผูประกอบการการตัดสินใจดําเนินการอบแหงยางแทงไดดังนี้
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รูป ที่ 4 เครื่องอบแหงเม็ดยางเพื่อผลิตยางแทง

รูปที่ 5 ภาพถายฐานรองรับกระบะอบแหงเม็ดยางดิบเพื่อผลิตยางแทง

รูปที่ 6 ภาพการปรับปรุงสวนความยาวทอของระบบอบแหงเพื่ อใหสามารถบังคับทิศทางลม
ใหไหลเขากระบะยางได 2 ทิศทาง ทั้งดานบนและดานลาง

1. การอบแหงเม็ดยางดิบเพื่อผลิตยางแทงเอส ที อาร 20 ควรแบงออกเปน 2 ชวง
โดยชวงที่ 1 ใช อุ ณหภู มิอบแห งสู งเพื่ อให อัตราการอบแห งลดลงอย างรวดเร็ว ซึ่ งจะชวยลด
ความสิ้นเปลืองพลังงานมากกวากรณีที่อบแหงดวยอุณหภูมิต่ํา ในชวงที่ 1 ในชวงเวลาประมาณ
30-40 นาที ชวยลดปญหาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของระบบ
2. และหลั งจากนั้ นอบแห งในช วงที่ 2 ในช วงนี้ สามารถลดอุ ณหภู มิลมร อนที่ ผ านชั้ น
ยางดิบลงมาประมาณ 90-120oC โดยใชเวลาในการอบแหงประมาณ 100-150 นาที เพื่อรักษา
คุณภาพของยางใหไดตามมาตรฐานของยางแทงเอส ที อาร 20
3. การอบแห งในชวงที่ 1 และช วงที่ 2 ควรกลั บทิ ศทางลมร อนเพื่ อให มีการกระจาย
ของลมรอนไดอยางสม่ําเสมอ
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4. อั ตราการไหลของลมร อนและการวนอากาศรอนกลั บมาใช เป นเงื่ อนไขที่ สําคั ญใน
การลดความสิ้ นเปลืองพลั งงาน กลาวคื อ ที่ อัตราการไหลของอากาศสู งขึ้ น มีแนวโนมวาการ
อบแหงจะใชเวลาสั้นลง ขณะที่มีความสิ้ นเปลื องพลังงานจําเพาะก็สูงขึ้น โดยเฉพาะหากมีการ
ขยายขนาดของระบบอบแหงเพื่ อใชกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ทั้งนี้เพราะจะมีคาใชจายในการ
จัดหาพัดลมขนาดความเร็วรอบสู ง จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร พบว าอั ตราการไหลของ
อากาศที่ แนะนําไมควรสูงกว า 5 m/s จะมีความสิ้ นเปลืองพลั งงานไม แตกตางกับที่ อัตราการ
ไหลของอากาศในชวง 2.5 m/s
5. สําหรั บ โรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ นั้ น หากเลื อก
ที่ จะนําอากาศร อนที่ ผานการอบแห งกลั บมาใช ควรเลื อกใช ร อยละการวนอากาศร อนกลับมา
ใช ในช วง 85-95 จะลดความสิ้ นเปลื องพลั งงานจําเพาะได ดี และถ าค ารอยละการวนอากาศ
ร อนกลั บมาใช สู งกว า 95 จะมี ความสิ้ นเปลื องพลั งงานจําเพาะสู งเกิ นไป เพราะอากาศที่ วน
กลับมาใช มี ปริมาณความชื้ นสู งเกินกว าที่ กลับไปรับความชื้ นออกจากยางดิบในกระบะอบแหง
ได อี ก
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1. หองรมควันยางพารา
อุ ตสาหกรรมยางธรรมชาติ เป นอุ ตสาหกรรมต นน้ํ าที่ สําคั ญ ของประเทศ กระบวนการ
แปรรูปยางธรรมชาติสามารถทําไดหลายวิธี วิธีหนึ่ งคือการผลิตยางแผนรมควัน ฐานการผลิต
ยางแผนรมควั นของประเทศอยู ที่สหกรณกองทุนสวนยาง ซึ่ งรับซื้ อน้ํายางดิ บจากสมาชิกแลว
แปรรูปเปนยางแผน สามารถผลิตไดทั้งยางแผนรมควัน (Ribbed smoked sheet, RSS) และ
ยางแผนผึ่งแหง (Air dried sheet, ADS) แตสวนใหญสหกรณผลิตยางแผนรมควันแทบทั้งสิ้น
มีรายไดจากการแปรรูปน้ํายางสดเปนยางแผนรมควันประมาณ 3-5 บาท/กก. ขึ้นอยูกับความ
ต องการของตลาด
การผลิ ตยางแผ นรมควั นเริ่ มจากชาวสวนยางพาราที่ เป นสมาชิ กสหกรณ ฯ จะจั ดส ง
น้ํายางสดถึงโรงรมทุกเช า ราคารับซื้ อน้ํายางสดขึ้ นอยู กั บเปอร เซ็นต ของเนื้ อยาง หรื อ Dry
Rubber Content (DRC) โดยปกติมีคาประมาณ 30% น้ํายางที่รับซื้อนํามารวมในถัง จากนั้น
นําไปผสมกับน้ําและน้ํากรดในตะกง กวนจนผสมเข ากั นดี กวาดฟองที่ ผิวน้ํายางออก แล วใส
แผนเสียบในรองเพื่ อแยกน้ํายางใหเปนแผนหนา 1 นิ้ ว ปลอยใหยางแข็งตัวประมาณ 2-4
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ชั่วโมง หลังจากยางแข็งตัวดีแลวจึงลําเลียงเขาเครื่องรีดซึ่งมีลูกรีด 5 คู เพื่อรีดเปนแผนบาง
มีความหนาประมาณ 3 มม. ยางแผนดิบที่รีดแลวถูกนําขึ้นแขวนบนรถแขวนยางและผึ่งไวนาน
ประมาณ 2-6 ชม. เพื่อใหน้ําที่อยูบนแผนระเหยออกจนยางแหง กอนนําเขาหองรมซึ่งใชไมฟน
เปนเชื้อเพลิง โดยใหความรอนและควันจากการเผาไหมในหองรมที่อุณหภูมิ 50-60oC ใชเวลา
ในการรมประมาณ 3-4 วั นยางจึ งจะแห งสนิ ท ยางแผ นรมควันที่ แห งจะนํามาคัดคุ ณภาพ
ตัดเศษสกปรก สวนที่เปนฟองอากาศ และสวนที่ไมแหงสนิทออกไป แลวสงไปขายที่ตลาดกลาง
ยางพารา หรือสงโรงงาน
หองรมยางแผนของสหกรณมี 2 รุน คือ รุนป 2537 และ 2538 หองรมรุนป 2537
มีขนาด 2.5 เมตร x 3 เมตร x 5 เมตร มีกําลังผลิตประมาณ 1,500 กก. ยางแหง/หอง
สวนหองรมยางรุนป 2538 มีขนาดใหญกวา 2 เทา หองรมยางรุนป 2537 มีลักษณะดังรูปที่ 1
คือ มีบานระบายความชื้น (ventilating lids) 2 บานดานบน และทอกาซดานล าง (gas
supply ducts) สําหรับนําความรอนและควันเขาสูโรงรมจํานวน 12 ชอง มีปลองระบายควัน
(chimney) ซึ่ งเป นสาเหตุ สําคั ญของการสูญเสียความร อนของโรงรมยาง จากการเก็ บข อมูล
การกระจายความร อนในโรงรมยางรู ป แบบนี้ พบว า อุ ณหภู มิ ในโรงรมแตกต างกั น 1-15 oC
(Promtong, and Tekasakul, 2007) บริเวณที่อยูใกลเตาไฟจะมีอุณหภูมิสูงกวามาก สงผลให
คุ ณภาพยางแผ นไม สม่ําเสมอ สําหรั บยางที่ ยังไม แห งสหกรณ ตองนําไปรมใหม อี กครั้ ง ทําให
สิ้นเปลืองไมฟนซึ่งเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ดั งนั้ นงานวิ จัยนี้ จึงได ทําการศึกษาห องรมยางที่ มีการกระจายอุ ณหภู มิและความเร็ วลม
สม่ําเสมอ ดวยการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหลเพื่ อให ยางที่ รมควันแห งสม่ําเสมอทั่ วทั้ งหอง
สามารถประหยั ดการใช พลั งงาน รวมทั้ ง ออกแบบเตาเผาฟ นประหยั ดพลั ง งานที่ สามารถ
ควบคุมการเผาไหม ได

รูปที่ 1 การทํางานของหองรมยางรุนป 2537

2. ผลการศึกษาวิจัย
2.1 หองรมยางในปจจุบัน
จากการศึ ก ษาการกระจายของความเร็ ว ลมและอุ ณ หภู มิ ใ นห อ งรมยางของ
สหกรณกองทุนสวนยางรุนป 2537 ดวยวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล (Promtong and
Tekasakul, 2007; Tekasakul, and Promtong, 2008) พบวาการกระจายของความเร็วลม
และอุณหภูมิไมสม่ําเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุดในหองรม
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รูปที่ 2 ความเร็วลมในหองรมยางรุนป 2537 ปจจุบัน

รูปที่ 3 อุณหภูมิในหองรมยางรุนป 2537 ปจจุบัน (ก) ในระนาบที่ไมตัดผานบานระบายความชื้น
(ข) ในระนาบที่ตัดผานบานระบายความชื้น
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มีคาสูงถึง 15oC ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลอง ทําใหยางในหองสุกไมพรอมกัน กวาจะทําให
ยางสุ กหมดต องใช เวลานาน จึ งทําให สิ้ นเปลื อ งเชื้ อเพลิ ง หากต องการลดเชื้ อ เพลิ งจําเป น
ตองปรับปรุงการกระจายของความเร็ วลมและอุณหภูมิในหองรมใหมีความสม่ําเสมอมากขึ้ น
2.2 หองรมยางที่ปรับปรุงแลว
จากการศึ กษาวิ จั ยด วยการจําลองทางคอมพิ วเตอร โดยการลดขนาดของช อ ง
ปลอยควันเข าห องรม รวมถึงเพิ่ มจํานวนใหกระจายทั่ วหอง ซึ่ งแตเดิ มช องปลอยควันมี ขนาด
ใหญและมีเพียง 12 ชองเทานั้น และมีหลายรูปแบบ พบวารูปแบบที่แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งมีทอ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว (50 มม) นําความรอนกระจายที่พื้นอยางสม่ําเสมอจํานวน 154
ทอ ลดขนาดบานระบายความชื้นและเพิ่มจํานวนจาก 2 บานเปน 8 บาน (ขนาด 0.25 ม x
0.25 ม จํานวน 4 บาน และ ขนาด 0.25 ม x 0.20 ม จํานวน 4 บาน) พบวาการกระจาย
ความเร็ วและอุ ณหภู มิในห องรมมี ความสม่ําเสมอมากขึ้ น ดั งแสดงในรู ปที่ 5 และ 6 ความ
แตกต างของอุ ณหภู มิ สู งสุ ดในห อ งรมมี คาไม เ กิ น 5 oC ทําให ยางในห องสุ กค อ นข างพร อมกั น
จึ งสามารถลดการใช เชื้ อเพลิ งลงได โดยผลจากการจําลองด วยคอมพิ วเตอร จะสามารถลดได
ลงถึง 30% (Tekasakul and Promtong, 2008)

รูป ที่ 4 แผนผังการกระจายชองปลอยแกสและบานระบายความชื้นในหองรมที่ทําการปรับปรุง

รูปที่ 5 ความเร็วลมในหองรมที่ทําการปรับปรุง

176 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 1

รูปที่ 6 อุณหภูมิในหองรมที่ทําการปรับปรุง (ก) ในระนาบที่ไมตัดผานบานระบายความชื้น
(ข) ในระนาบที่ตัดผานบานระบายความชื้น

2.3 หองรมยางตนแบบ
สําหรั บ ห องรมต นแบบที่ สร างเสร็ จแล วนั้ น ตั้ งอยู ที่ สหกรณ กองทุ นสวนยาง
บานทรายขาว อ.เมือง จ.สงขลา แสดงในรูปที่ 7 โดยมีการปรับการกระจายชองนําความรอน
จากแบบจําลองเหลือ 98 ชอง เพื่อใหสะดวกกับการกอสราง สวนบานระบายความชื้นใชแบบ
ที่ ไดจากผลการวิ จัย
ผลการทดลองปริมาณการใชเชื้ อเพลิงในการรมยางด วยห องรมยางใหม แสดงใน
ตารางที่ 1 พบวามีคาการใชเชื้อเพลิงเฉลี่ย 0.480 เชื้อเพลิง/กก ยางแหง เมื่อเทียบกับปริมาณ
การใชเชื้ อเพลิ งของหองรมยางแบบเดี ยวกันมี คาเฉลี่ ย 0.856 กก. เชื้ อเพลิง/กก. ยางแห ง
(พีระพงศ และคณะ, 2548) จะสามารถประหยัดการใชเชื้อเพลิงไดถึง 44% สวนการกระจาย
อุณหภูมิสวนใหญอยูในชวง 5oC ยกเวน 1-2 ตําแหนง ดังแสดงในรูปที่ 8
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ตารางที่ 1 ปริมาณการใชเชื้ อเพลิงในการรมยางดวยหองรมยางใหม
ครั้งที่

ปริมาณยางแหง
(กก)

ปริมาณไม ฟน
(กก)

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง
(กก เชื้อเพลิง/กก ยางแหง)

1
2
3

1200
1200
1286

650
550
550

0.54
0.46
0.43

เฉลี่ย

0.48

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

2.4 เตาเผาฟนควบคุมการเผาไหม
เตาเผาฟ นเป นป จจั ยสําคั ญป จจั ยหนึ่ งที่ มีผลต อการใช พลั งงาน เตาที่ ออกแบบ
ถู กต องตามหลั กการจะเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช พลั งงาน ป จจุ บั นเตาเผาฟ นของสหกรณ เป น
แบบอุ โมงค สร างด วยอิ ฐ ทนไฟ ประตู เป นบานเหล็ กขนาดใหญ ไม สามารถควบคุ มอั ตราการ
เผาไหม ให เร็ วหรื อช าตามความต องการได ทําให สิ้ นเปลื องเชื้ อเพลิ งเป นอย างมาก ลั กษณะ
ดังแสดงในรูปที่ 9
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รูปที่ 8 อุณหภูมิในหองรมยาง

รูปที่ 9 เตาเผาฟนของสหกรณปจจุบัน

ดังนั้นจึงไดพัฒนาเตาเผาไมฟนใหประหยัดเชื้อเพลิง โดยไดเนน 2 ประเด็นหลัก คือ
(1) ลดการใชเชื้ อเพลิงไมฟน โดยปรับระบบการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถ
ควบคุมการเผาไหม ได และ (2) เพิ่ มอุ ปกรณสําหรับรองรับเชื้ อเพลิงทางเลือกที่ ผลิตโดยถาน
ผสมอัดแทง อยางไรก็ตาม สําหรับสหกรณกองทุนสวนยางนั้น ควรจะมีการติดตั้งเพียงระบบ
เตาที่ ประหยั ดเชื้ อเพลิ งไม ฟ นเพี ยงอย างเดี ยว เนื่ องจากข อจํากั ดทางด านเชื้ อเพลิ งอั ดแท ง
ซึ่ ง ยั ง มี ต นทุ นสู ง และจากการศึ กษาเบื้ องต นพบว า ด วยระบบใช ไม ฟ นเพี ยงอย างเดี ยวนี้
ก็สามารถลดการใชไมฟนลงไดประมาณ 15-30% โดยตัวเตาเผาฟนตนแบบประกอบดวย
- หองเติมเชื้อเพลิง
- ทอระบายความรอนออกจากเตาเติมเชื้อเพลิง
- มอเตอร ขนาด 3 แรงมา (2.2 กิโลวัตต) และพัดลมเปาอากาศ (Blower)
- ทอสงความรอนเขาหองรมยาง
- ทอกระจายความรอนในหองรมยาง
- ชองเปดระบายความชื้น
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- ตูควบคุม
- ไซโคลน
ซึ่งทุกสวนประกอบกัน แสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 เตาเผาฟนตนแบบ

หองเติมเชื้อเพลิง ประกอบดวย ชองเติมฟน 1 ชอง ดังรูปที่ 11 มีประตูเปด-ปด
เพื่ อเติมฟนไวบนช องตะแกรง และหลังการเผาไหมเถาจากฟนจะตกอยู ใต ตะแกรง แลวกวาด
ออกนอกชองดังกลาวเพื่ อปองกันเขมาเขาหองรมยาง และเปนการเปดชองใหอากาศไหลเขาสู
หองเผาไหมไดอยางตอเนื่องและสะดวก

รูปที่ 11 หองเติมเชื้อเพลิง

ทอระบายความรอนออกจากเตาเติมเชื้อเพลิง ประกอบดวย ทอ และวาลวเปด-ปด
3 ตําแหน ง เพื่ อใช ควบคุ มอั ตราการไหลของอากาศ และเป นการระบายความร อนออกนอก
ตัวหองเผาไหมในเตากรณีที่ไฟฟาดับ อยางไรก็ตาม ในการปรับปรุง version 2 นั้น จะมีการ
ติ ดตั้ งใช ตัวผกผั น (inverter) ควบคุ มความเร็ วของพั ดลมที่ ดูดลมเข าสู ห องเผาไหม ร วมด วย
ดังแสดงในรูปที่ 12
มอเตอร จะทํางานรวมกั บพั ดลมเป าอากาศ (Blower) หมายเลข 1 เพื่ อสงความ
ร อนเข าห องรมยาง ดั งรู ปที่ 13 และมอเตอร ทํางานร วมกั บพั ดลมเป าอากาศ หมายเลข 2
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รูป ที่ 12 ทอระบายความรอนออกจากเตาเติมเชื้อเพลิง

รูปที่ 13 พัดลมเปาอากาศ และมอเตอร
(หมายเลข 1)

รูปที่ 14 พัดลมเปาอากาศและมอเตอร
(หมายเลข 2)

เพื่ อดู ดอากาศภายในห องรมยางย อ นกลั บเข าสู ห อ งรมยางอี กครั้ ง ในวั นหลั งๆ ของการรม
แต ป จจุ บั นพบป ญหาในการควบคุ มปริ มาณอากาศร อ นไหลกลั บจึ งไม จําเป นต องใช พั ดลมเป า
อากาศหมายเลข 2 โดยควั นจากห องรมควั นจะถู กดั นออกภาคผนวกด วยพั ดลมหมายเลข 1
ไดเอง ดังรูปที่ 14
เตาเผาไม ฟ นที่ อ อกแบบนี้ จะสามารถใช กั บห องรมยางขนาด 2.5 ตั น จํานวน
2 หอง ทอสงความรอนเขาหองรมยาง ประกอบดวย ทอสงความรอนเขาเขาหองรมยางที่ 1
และ 2 โดยความร อ นถู ก ส งผ านเข าห องรมยางจากการทํางานของมอเตอร แ ละพั ดลมเป า
อากาศ ซึ่ งควบคุมการทํางานโดยเปด-ปดวาลว เมื่ อมี การใชงานหองรมควันยาง ดั งแสดงใน
รูปที่ 15
ตู ควบคุมการทํางานของอุปกรณ ตางๆ ประกอบดวย สวิตซเปด-ปด ควบคุมการ
ทํางานของมอเตอรและพัดลมเปาอากาศทั้ง 2 ชุด และหนาจอแสดงคาอุณหภูมิในหองรมยาง
จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก ผนังหลังหองและผนังหนาประตูของหองรมยาง และอุณหภูมิในทอ
สงความรอนเขาหองรมยาง รูปที่ 16
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รูปที่ 15 ทอสงความรอนเขาหองรมยาง

รูปที่ 16 ตูควบคุมการทํางานของเปด-ปดมอเตอร
และแสดงคาอุณหภูมิตามจุดตางๆ

3. การนําไปใชประโยชน
เนื่ องจากหองรมยางแบบใหมและเตาควบคุมการเผาไหมเปนระบบที่แยกสวนกัน ดังนั้น
จึงไมจําเปนตองปรับปรุงทั้ ง 2 สวนพรอมกัน หากงบประมาณในการลงทุนไม เพียงพออาจจะ
เลือกปรับปรุงระบบใดระบบหนึ่งก็ได ปจจุบันมีการใชประโยชนจากผลงานนี้แลวที่
- หองรมตนแบบที่ สกย.บานทรายขาว อ.เมือง จ.สงขลา
- ออกแบบโรงรมยางเต็มรูปแบบ (หองรมและเตา) ที่ สกย.บานบอน้ํารอน อ.เบตง
จ.ยะลา และที่ สกย.ไชยภักดี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
- สรางเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหมที่ สกย.บานบอทอง อ.สะบายอย จ.สงขลา และ
ที่ สกย. บานควนหมากพัฒนา อ.เทพา จ.สงขลา

4. บทสรุป
ห องรมยางแบบใหม นี้ เป นห องรมยางที่ ได ทําการวิ จัย คิ ดค น และออกแบบ ด วยการ
จําลองโดยใชวิธีพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computatuional fluid dynamics) เพื่อให
มีการกระจายอุ ณหภูมิและความเร็วลมสม่ําเสมอ พบวาสามารถลดความแตกตางของอุณหภูมิ
สู งสุ ดในห องรมมี ค าสู งถึ ง 15oC ให ค าไม เกิ น 5 oC ทําให ยางในห องสุ กค อ นข างพร อมกั น
จึ ง สามารถลดการใช เชื้ อเพลิ งลงได และจากการทดลองสามารถสามารถลดการใช พลั ง งาน
ไดถึง 44% โดยไมไดติดตั้งเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหม
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และสําหรั บเตาเผาฟ นนั้ นได ปรั บปรุ งโดยปรับระบบการเผาไหมให มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้ น
และสามารถควบคุ มการเผาไหม ได ซึ่ งเป นป จจั ยสําคั ญที่ ทําให ประหยั ดต นทุ น และจากการ
ศึกษาเบื้องตน พบวาดวยระบบนี้จะสามารถลดการใชไมฟนลงไดประมาณ 15-30%
หากปรับปรุงหองรมเพียงอยางเดียวตามวิธีนี้ทําใหตนทุนการผลิตยางแผนรมควันต่ําลง
สหกรณ มีผลกําไรมากขึ้ น ซึ่ งทําให สมาชิกสหกรณ มีเงินป นผลเพิ่ มขึ้ นด วย โดยทั่ วไปสหกรณ
จะมีคาใชจายตนทุนไม ฟนปละ 300,000-500,000 บาท หากสามารถลดตนทุนได 44% ก็จะ
สามารถลดค าใช จ ายได ประมาณ 132,000-220,000 บาท/ป (กรณี ไม ได ติ ดตั้ งเตาเผาฟ น
ควบคุมการเผาไหม) ตนทุนในการปรับปรุงหองรมประมาณ 100,000 บาท/หอง หากปรับปรุง
จากหองรมเดิม สวนตนทุนการติ ดตั้ งเตาเผาฟ นควบคุมการเผาไหมประมาณ 500,000 บาท/
เตา สําหรับหองรมรุนป 2538 สามารถใชแนวทางเดียวกันในการปรับปรุงได
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การใชแบคทีเรียสังเคราะหแสงและน้ําหมักชีวภาพ

ในการบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศจากการทํายางแผน
ของสหกรณโรงรมยาง
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E-mail: duangporn.k@psu.ac.th
1

3

ยางพาราจัดเป นพื ชเศรษฐกิ จที่ สําคั ญของไทย และรั ฐบาลมี นโยบายจั ดตั้ งสหกรณ
โรงอบ/รมยาง โดยกอสรางในพื้ นที่ แหงละประมาณ 3 ไร มีขนาดกําลั งการผลิต 2 ตั น/วั น
ซึ่ งผลที่ ตามมาจากกระบวนการผลิตยางพาราแผ นคื อน้ําทิ้ งที่ มีปริมาณสูง ถาหากบําบัดไมถู ก
วิ ธีย อมก อให เกิ ดป ญหาสิ่ งแวดล อ ม โดยเฉพาะจั ง หวั ดสงขลาซึ่ งมี พื้ นที่ ปลู กยางพาราเป น
อั นดั บ ที่ 2 ของภาคใต (http://www.rubberthai.com/Information/Wichakan/6.pdf)
สภาพปจจุบันน้ําทิ้งเหลานี้ไมไดรับการบําบัดที่ถูกตองโดยดําเนินการเพียงแคปลอยใหไหลไปพัก
ที่ บ อพักน้ําเสี ย จากนั้ นให ซึมลงดินตามธรรมชาติ ทั้ งขนาดและจํานวนบ อไม มีความเหมาะสม
กับกําลังการผลิต น้ําเสียจึงเออลนจากบอ สงกลิ่ นเหม็นรบกวนตอผูอาศัยอยู บริเวณนั้น และ
บางแห งอยู ใกล บริเวณผลิ ตน้ําประปา หมู บานหรือแหล งน้ําธรรมชาติ จึ งก อให เกิ ดมลพิษต อ
แหล งน้ํ าอุ ปโภคบริ โภคของชุ มชนนั้ นๆ ได ดั งนั้ นการเสนอระบบบําบั ดน้ําเสี ยที่ เหมาะสม
ที่ งายในการดําเนินการ ตนทุนต่ํา ประสิทธิภาพสูงในการบําบัด และมีผลพลอยไดเปนสิ่ ง
ตอบแทน ย อมกระตุ นให สหกรณ โรงรมยางบําบั ดน้ํ าเสี ยเลื อกใช วิธีบําบั ดน้ําเสี ยด วยความ
สมัครใจ
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แบคทีเรียสังเคราะหแสงกลุมสีมวงที่ไมสะสมซัลเฟอร (Purple Non-Sulfur Bacteria:
PNSB) มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียไดเปนอยางดี Kantachote และคณะ (2005) ไดใช
แบคที เ รี ยสั งเคราะห แสงกลุ มที่ คัดแยกได ในสภาพเชื้ อ เดี่ ยวและผสมกั บเชื้ อ ธรรมชาติ ไปใช
บําบัดน้ําเสียจากสหกรณโรงรมยาง พบวา สามารถลดคา BOD (Biochemical Oxygen
Demand) ได 90% ขณะที่ เชื้ อตามธรรมชาติ ลดได เพี ยง 70% เนื่ องจากเชื้ อกลุ มนี้ มีความ
หลากหลายทางสรีรวิทยา เจริญไดดีทั้งในสภาวะมีแสง ไรอากาศ ดวยการสังเคราะหดวยแสง
และภายใต สภาวะไร แสง-มี อากาศโดยกระบวนการหมั ก นอกจากนี้ เชื้ อกลุ มนี้ ยังมี ศักยภาพ
ในการนําไปใช เป นปุ ยชี วภาพ (Biofertilizer) เพราะสามารถตรึ งแก สไนโตรเจนได รวมถึ ง
ผลิตฮอรโมนพืช เชน cytokinins และ auxins และเปนแหลงอาหารโปรตีนสําหรับสัตว เชน
สั ตว น้ําและสั ตว ป ก เป นต น และที่ นาสนใจบางชนิ ดของเชื้ อกลุ มนี้ สามารถให แก สไข เน า
(Hydrogen sulfide) ที่เปนสาเหตุของกลิ่นเหม็นซึ่งพบเสมอในระบบบําบัดน้ําเสียของสหกรณ
โรงรมยาง
น้ําหมั กชี วภาพหรื อน้ําสกั ดชี วภาพหมายถึ งของเหลวที่ ได จากการย อยสลายวั สดุ เหลื อ
ใช จากส วนของพื ชหรือสั ตว โดยผ านกระบวนการหมั กที่ จํากั ดปริมาณอากาศ ประโยชน ของ
น้ําหมักชีวภาพมี 3 ดานหลักๆ ไดแก ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปุยเคมีบางสวน หรือทดแทน
ยาฆ าแมลง ทางด านสิ่ งแวดล อมเป นการบําบั ดน้ําเสี ยกําจั ดกลิ่ นเหม็ นของมู ลสั ตว หรื อจาก
ระบบไรอากาศ และยังสามารถใชเปนเครื่ องดื่ มเสริมสุ ขภาพ ซึ่ งในกรณีหลังนี้ จําเป นต องใช
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและควบคุมการผลิตใหถูกหลั กสุขาภิ บาล (ดวงพร, 2548) น้ําหมั กชีวภาพ
จากพื ชมี ความเป นกรดสู งซึ่ งเกิ ดจากการหมั กโดยแบคที เรี ยผลิ ตกรดแลกติ กที่ ใช น้ําตาลและ
สารอาหารจากพืชหรือสัตวแลวเกิดกรดอินทรีย เชน กรดแลกติกและอะซีติก ซึ่งกรดดังกลาว
สามารถใชไดโดยแบคที เรียสังเคราะหแสงกลุ ม PNSB ดังนั้นการใช น้ําหมักจึงเปนการกระตุ น
การเจริญของเชื้อ PNSB
น้ําเสียจากการทํายางพาราแผนมีคา BOD อยูในชวง 2,000–5,000 มล./ลิตร และมี
สภาพเปนกรด (pH ประมาณ 5.9) ที่เกิดจากการใชกรดมดหรือกรดฟอรมิกเพื่อใหยางแข็งตัว
กรดฟอร มิ กสามารถใช เป นแหล งคาร บ อนของเชื้ อ บางชนิ ดในแบคที เ รี ยสั ง เคราะห แสงกลุ ม
PNSB และด วยธรรมชาติ ที่ แบคที เรี ยเหล านี้ ชอบที่ จะเจริ ญในน้ําที่ มีสารอิ นทรี ยพอประมาณ
มีปริ มาณอากาศนอย ดั งนั้ นแบคทีเรี ยสั งเคราะห แสงกลุ ม PNSB จึ งมีศักยภาพในการบําบัด
น้ํ าเสี ยของสหกรณ โรงรมยางได ดวยต นทุ นที่ ต่ํา เพราะสามารถใช บ อเดิ มที่ มีอยู แล ว อี กทั้ ง
การเจริ ญของเชื้ อเหล านี้ ไม ตองการอากาศในช วงที่ มีแสง และต องการอากาศเพี ยงเล็ กน อย
ภายใตสภาวะไรแสง แตเพื่ อใหตนทุ นการบําบั ดต่ําลงการใช เชื้ อปริ มาณต่ําจึ งเป นสิ่ งจําเป น
ดั งนั้ นการนําน้ําหมั กชีวภาพจากพื ชมาใช ร วมเพื่ อลดปริ มาณกล าเชื้ อแบคที เรียสั งเคราะหแสง
กลุม PNSB และในขณะเดียวกันชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด ซึ่งเปนที่มาของการวิจัยนี้
และเพื่ อให บรรลุ เป าหมาย ดั งนั้ นในการศึ กษานี้ จึงได แยกและคั ดเลื อกกล าเชื้ อจากบ อบําบั ด
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น้ํ าเสี ยจากสหกรณ โรงรมยาง สภาวะที่ เ หมาะสมต อการเจริ ญของเชื้ อ ตลอดจนหาสั ดส วน
ที่ เหมาะสมระหว างกล าเชื้ อและน้ําหมั กชี วภาพจากพื ชในระดั บห องปฏิ บั ติการก อนการขยาย
ระดับสูโรงงานผลิตยางแผน

วิธีการวิจยั
1. การหมักน้ําหมักชีวภาพสับปะรด
การทําน้ําหมักใชอั ตราสวนผสมแกนสับปะรด : น้ํา : กากน้ําตาล เทากับ 3:10:1
(w/v/w) และมีขั้นตอนการทําตามรูปที่ 1 เมื่อน้ําหมักมีอายุการหมัก 2 เดือน ตรวจวัดปริมาณ
น้ําตาลทั้งหมดที่เหลือ ปริมาณกรดทั้งหมด ตลอดจนปริมาณแบคทีเรียผลิต กรดแลกติก และ
ยีสต

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทําน้ําหมักชีวภาพ

2. การเตรียมน้ําเสีย
น้ําเสี ยที่ ใช ในการทดลอง นํามาจากบอบําบัดน้ําเสียสหกรณโรงรมยางบ านยูงทอง
ม.3 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา กอนนําน้ําเสียไปใชกรองดวยผาขาวบาง เพื่อเอาตะกอน
ขนาดใหญออก วางใหตกตะกอน แลวนําสวนใสของน้ําเสียมาบรรจุในขวดที่นึ่งฆาเชื้อ แลวนํา
ไปใช ในการทดสอบ
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3. การเตรียมกลาเชื้อ
นําแบคที เรียสั งเคราะหแสงกลุ ม PNSB ที่ ผานการคั ดเลือก ไดแก สายพั นธุ P1
เลี้ ยงในอาหาร G-5 broth ที่บรรจุอยู จนเกือบเต็มหลอดฝาเกลียว แลวนําเชื้อไปบมโดยสอง
ดวยหลอดไฟทังสเตน 100 วัตต ที่อุณหภูมิหอง 48 ชั่วโมง เตรียมกลาเชื้อโดยนําเชื้อที่เตรียม
ไวมาวัดคาความขุนที่ OD 660 nm ปรับความขุนของเชื้อใหได 0.5 โดยใชน้ํากลั่นปราศจาก
เชื้อ
4. การบําบัดโดยใชน้ําหมัก กลาเชื้อ P1 และการใชรวมกัน
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ลโดยใช วิ ธี ก ารตอบสนองพื้ นผิ ว (Response Surface
Methods) แบบ Central Composite design (CCD) เพื่อดูผลของ 2 ตัวแปร (ปริมาณ
กลาเชื้ อไอโซเลท P1 และความเขมขนของน้ําหมักสับปะรด โดยศึกษา 3 ระดับความเขมขน
ที่ มีตอประสิทธิภาพการบําบั ดน้ําเสียจากการทํายางแผ นภายใตสภาวะมี อากาศเล็ กน อย-มี แสง
ทําให ทราบว าสั ดส วนที่ เหมาะสมระหว างกล าเชื้ อ P1 กั บน้ํ าหมั ก ชี วภาพสั บปะรด จากนั้ น
ทดสอบสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อการยืนยัน โดยชุดการทดสอบประกอบดวย
- น้ําเสียตัวอยาง (เชื้อธรรมชาติ)
- น้ําเสียที่ เติมกลาเชื้อในปริมาตรที่เหมาะสม
- น้ําเสียที่เติมน้ําหมักชีวภาพสับปะรดตามปริมาณที่ เหมาะสม
- น้ําเสียที่ เติมกลาเชื้อรวมกับน้ําหมักชีวภาพสับปะรดในสัดสวนที่เหมาะสม
ในการศึกษานี้ ทําในขวดแกวแบนปริมาตร 370 มล. และนําขวดไปบมโดยสองดวย
หลอดไฟทังสเตน 100 วัตต ความเขมแสง 3,500 ลักซ อุณหภูมิ 33oC (รูปที่ 2) และประเมิน
ประสิทธิภาพการบําบัดโดยติดตามคา พีเอช Chemical Oxygen Demand (COD), ของแข็ง
แขวนลอย (Suspended Solids: SS), ซัลไฟด (S2-), แบคทีเรียทั้งหมด (Total bacterial count:
TBC), แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Lactic acid bacteria: LAB), และ PNSB โดยวิเคราะห
ที่เวลาเริ่มตน และบําบัดไปได 72 ชม. 96 และ 120 ชม. ทํา 3 ซ้ําในแตละชุดการทดสอบ
จากนั้ นนําชุ ดที่ มีประสิทธิภาพสู งสุ ดไปทดสอบความเปนพิษตอพืชโดยพิจารณาจากการกระตุ น
การงอกของเมล็ดขาว และเทียบเคียงกลาเชื้อ P1 โดยใชยีนส 16S rRNA และวิธีการแบบ
ดั้งเดิม

รูปที่ 2 การบําบัดน้ําเสียโดยใชกลาเชื้อ PNSB
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ผลการวิจยั
จากการศึกษาโดยใชวิธีการตอบสนองพื้นผิวแบบ CCD เพื่อดูผลของ 2 ตัวแปรที่มีตอ
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียจากการทํายางแผนภายใตสภาวะมีอากาศเล็กนอย-มีแสง พบวา
คาที่เหมาะสมคือใชกลาเชื้อ P1 3% และน้ําหมัก 0.13% เมื่อใชเวลา 72 ชม. กําจัดคา COD
ได 80% ของแข็งแขวนลอย 82% และแกสไขเนาในน้ําเสียได 85% จากนั้นสภาวะที่เหมาะสม
ถูกยืนยันผลโดยเพิ่มระยะเวลาการบําบัด (ตารางที่ 1) พบวาที่ 96 ชม. ใหผลการบําบัดดีที่สุด
โดยลดคา COD ได 92% ของแข็งแขวนลอยได 87% และแกสไขเนา 83% และน้ําทิ้ งที่ ได
ผ านมาตรฐานสําหรั บ น้ํ า ทิ้ ง ทางอุ ตสาหกรรมและน้ํ า ทิ้ ง ทางชลประทานสําหรั บ การเกษตร
โดยน้ําทิ้งที่ไดในรูปที่ไมไดเจือจางและเจือจางระหวาง 1:25 และ 1:200 พบวาไมมีความเปนพิษ
ต อพื ชและยั งกระตุ นการงอกของเมล็ ดข าวโดยพิ จารณาจากค าดั ชนี การงอกเมื่ อเปรียบเที ยบ
กับน้ํากลั่น พบวา การเติมกลาเชื้อ P1 3% เพียงอยางเดียวหรือรวมกับน้ําหมัก ผลการบําบัด
ไดน้ําทิ้ งที่ ผ านเกณฑ ภายใน 72 ชม. แตการใชน้ําหมั กเพี ยงอยางเดี ยวต องใชเวลาการบําบัด
96 ชม. จากผลการเทียบเคียงไอโซเลท P1 สามารถจัดอยูในสมาชิกของ Rhodopseudomonas
palustris
ตารางที่ 1 ลักษณะของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดโดยใชน้ําหมักสับปะรด กลาเชื้อ P1 และการ
ใชรวมกันในชุดยืนยันผลการทดลอง ที่เวลาการบําบัด 72 และ 96 ชั่วโมง
รอยละการลด

พารามิ เตอร
มล./ลิ ตรก
[pH]
BOD
COD
SS
UHS (H2S in water)
H2S in head space
[HPC] (log cfu/ml)
[LAB] (log cfu/ml)
[PNSB] (logcfu/ml)
ก

[น้ําเสีย]

ชุดควบคุม

0.134%
น้ําหมัก

เริ่ มตน

96 ชม

96 ชม

3%
ชุดยืนยัน,
กลาเชื้อ P1 0.134%
96 ชม

96 ชม

7.06±0.01 7.52±0.03 7.48±0.02 7.49±0.01 7.48±0.02
nd
nd
nd
nd
97
1457
58.1
73.4
81.0
92.2
48
31.9
42.6
75.0
87.3
3.97
61.8
70.0
77.6
83
3
100
100
100
100
7.8±0.1 7.4±0.1
7.3±0.1
6.4±0
6.9±0.1
0
0
0
0
0
0
6.1±0.1
7.5±0.1
8.4±0
8.7±0

น้ําหมัก +
3% P1
72 ชม
7.51±0.02
nd
84.0 (79.9)
79.0 (82.7)
78.0 (84.5)
100
7.0±0
0
8.5±0

เวนแตมีการระบุไว, nd = not determined (ไมไดวิเคราะห), ตัวเลขในวงเล็บคือรอยละการลดของชุด
ที่เหมาะสมจากการทดลองของชุด CCD สวนตัวเลขของพารามิเตอรที่กํากับโดยปกกาเปนคาเฉลี่ย ±
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากจํานวน 3 ซ้ํา
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แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการทดลองที่ ได พบว า การใช น้ําหมั กแกนสับปะรดเพียงอย างเดี ยวในปริมาณ
เพี ยงเล็ ก น อ ย (0.134%) สามารถบํ าบั ดน้ํ า ทิ้ ง จากการแปรรู ป น้ํ า ยางพาราให ผ านเกณฑ
มาตรฐานน้ําทิ้งไดแมตองใชเวลาการบําบัด 4 วัน ซึ่งนานกวาการใชกลาเชื้ อ P1 หรือการใช
รวมกันระหวางน้ําหมักกับกลาเชื้อ ซึ่ งใชเวลาเพียง 3 วัน แตการใชกลาเชื้อจําเปนตองมีการ
วิ จัยต อว าจะมีวิธีการอย างไรที่ ให ชาวบ านเตรี ยมกล าเชื้ อได เองซึ่ งอยู ระหวางการศึ กษา และ
จะนําไปถ ายทอดเทคโนโลยี สู ชุมชน จากผลการวิ จัยนี้ กลาวไดวาน้ําทิ้ งที่ บําบัดแล วมี ศักยภาพ
ที่จะนําไปใชกับการเกษตร เชน นาขาวได
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อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
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ยางพาราถื อ เป นพื ชเศรษฐกิ จที่ สํ าคั ญ ชนิ ดหนึ่ ง ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2553
ประเทศไทยมีเนื้อที่กรีดยางได 17,959,402 ไร ใหผลผลิต 3,051,781 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553) มีมูลคาการสงออกรวม 249,262.50 ลานบาท ในป พ.ศ. 2553 (กรม
ศุลกากร, 2554) ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยนั้นสามารถแบงไดหลายประเภท ไดแก
ยางแผนรมควั น ยางแทง น้ํายางข น ยางผสม และอื่ นๆ ในกลุ มผลิตภั ณฑ ยางธรรมชาติ นี้
ยางแผนรมควันเกือบทั้งหมดจะถูกผลิตขึ้ นมาจากกลุมเกษตรกรในรูปวิสาหกิจชุมชนซึ่งเปนการ
รวมตั วกั นในรู ปแบบสหกรณ กองทุ นสวนยางจํากั ด เพื่ อ ผลิ ตยางแผ นรมควั นที่ มี คุ ณภาพสู ง
เป นวั ตถุ ดิบสําคั ญสําหรั บการผลิ ตยางรถยนต และผลิ ตภั ณฑ ยางที่ มี คุณภาพสู งชนิ ดต างๆ
การรวมกลุ มการผลิตนี้ทําใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองกับกลุ มพอคาคนกลางผูรับซื้อยาง
และเกิดความเขมแข็งในชุมชนดวยระบบสหกรณ ในระยะเวลาที่ผานมาตั้งแตเริ่มสรางสหกรณ
ในป พ.ศ. 2537-2538 จํานวนสหกรณทั้งสิ้น 695 แหง แตเกือบกึ่งหนึ่งไดหยุดดําเนินกิจการ
ดวยการที่ไมสามารถบริหารองคกรและตนทุนการผลิตได อยางไรก็ตาม สหกรณที่อยู รอดทั่ว
ประเทศมีประมาณ 400 แหง ที่มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 2-3 แสนตัน/ปนั้น กอผลกระทบ
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ต อชุ มชนและสิ่ งแวดล อมด วยมลพิ ษอิ นทรี ยทางน้ําในลั กษณะที่ เป นจุ ด (point source) ใน
ปริมาณมาก มลพิษดังกลาวสงผลกระทบทางน้ําและทางอากาศ สงกลิ่นเหม็นรบกวนตอชุมชน
รอบขางและคูคลอง ไรนาใกลเคียงโดยตรง แมวาโรงผลิตยางแผนนี้จะมีระบบบําบัดน้ําเสียอยู
แต ก็ ไม มีประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอต อการจั ดการมลพิ ษนี้ ได อย างยั่ งยื นและมี ปญหาการร องเรี ยน
จากชุมชนเปนประจํา
กระบวนการผลิ ตยางแผ น รมควั น จากน้ํ า ยางสดของสหกรณ โรงอบ/รมยางแผ น
มีขั้นตอนการผลิตประกอบดวย (1) การรับซื้อน้ํายางสดจากสมาชิก (2) กรองแยกสิ่งสกปรก
(3) นําน้ํายางผสมกรดและน้ํา (4) กวนผสมให เขากัน (5) กวาดฟองยางบนผิ วของตะกง
(6) ใสแผนเสียบยางแตละชองของตะกงทิ้งไว 4 ชั่วโมง (7) ลางกรดและสิ่งสกปรกจากยางที่
แข็งตัว (8) นํายางมารีดเปนแผน (9) ผึ่งแผนยางใหสะเด็ดน้ําประมาณ 1 คืน (10) รมควัน
ที่อุณหภูมิประมาณ 50-70oC ประมาณ 3-4 วัน จากขั้ นตอนการผลิตดังกลาวจะเห็นไดวามี
ขั้นตอนที่ ใชไมฟนจากไมยางพาราในการรมควัน ซึ่งเปนตนทุนสําคัญของการผลิต เพราะไมฟน
มีไมเพียงพอและมีราคาแพงขึ้ นโดยเฉลี่ ย 1.00-2.00 บาท/กก. (ป พ.ศ.2555) โดยปจจุบัน
ไดมีการตัดไมปาชนิดอื่นมาทําฟนแทนซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรปาไมของประเทศ
ในระยะยาว
เนื่ องจากวิ กฤตการณ พ ลั ง งานที่ ป ระเทศประสบอยู ในป จจุ บั นส ง ผลกระทบต อ ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดั บมหภาค รัฐบาลได มีแนวนโยบายในการลดและประหยัด
การใช พลั งงานในทุ ก ภาคส วน และจากการสํารวจความต องการของกลุ มวิ สาหกิ จชุ มชนใน
รู ป แบบสหกรณ ผ ลิ ตยางแผ นรมควั น พบว ามี ก ารตื่ นตั ว ด านการผลิ ตพลั ง งานทดแทนใน
รูปแบบตางๆ จากวัสดุหรือของเสียที่มีในพื้ นที่ ทางผูวิจัยไดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบผลิ ตพลั ง งานก าซชี วภาพจากอุ ตสาหกรรมยางพารามาอย างต อเนื่ อง จากทุ นวิ จั ยของ
สกว. เพื่ อให ได ข อมู ลทางทฤษฏี ตามด วยทุ นวิ จัยจากการไฟฟ าฝ ายผลิ ตแห งประเทศไทย
ซึ่ งเนนกระบวนการทางสั งคมเพื่ อสร างการยอมรั บโดยผ านการระดมสมองจากเกษตรกรและ
สมาชิกในเครือขายของสหกรณ สกย. จนกระทั่งนําไปสรางเปนระบบตนแบบขนาด full-scale
ที่ สกย. บานเการาง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา และนําไปสูการสงเสริมสนับสนุนตอเนื่องจาก
กระทรวงพลังงาน โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให สรางอีก 10 แห ง ในลักษณะ
งบประมาณสมทบแบบสงเสริมสาธิตแกกลุมสหกรณทั่วประเทศ

1. กระบวนการผลิตยางแผนรมควัน
ในการผลิ ตยางแผ นรมควั นของสหกรณ โรงอบ/รมยาง จากการรั บ ซื้ อน้ํ ายางสดจาก
สมาชิ กของสหกรณ และนําน้ํ า ยางสดที่ ได มากรองแยกสิ่ ง สกปรกออกจากน้ํ า ยาง จากนั้ น
นําน้ํายางมาผสมน้ําและกรดฟอร มิกในอั ตราสวนที่ เหมาะสมใหเขากัน กวาดฟองยางที่ เกิดขึ้ น
ออกกอนที่ จะใสแผ นเสี ยบยางแต ละช องของตะกงเพื่ อใหแผ นยางมีขนาดที่ เทาๆ กั น รอให
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ยางแข็ ง ตั วประมาณ 3-4 ชั่ วโมง ถอดแผ นเสี ยบยางออก จากนั้ นยกยางออกจากตะกงมา
ลางกรดและสิ่ งสกปรกแลวจึงนํายางที่ ไดเขาเครื่องรีดยาง โดยในขั้นตอนการรีดยางจะเปดน้ํา
เพื่อใชหลอลื่นลูกจักรรีดยางไปพรอมๆ กัน เมื่ อรีดยางเสร็จตากแผนยางบนราวไมไผผึ่งใหแหง
ประมาณ 1 คื น แล วนําเข าห องรมที่ อุ ณหภู มิประมาณ 40-60 oC เป นระยะเวลา 3-4 วั น
เพื่อใหยางสุก ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตยางแผนรมควันจากน้ํายางสด

2. การจัดการน้ําเสียของสหกรณกองทุนสวนยาง
สหกรณ โรงอบ/รมยาง มี ระบบบําบั ดน้ําเสี ยเป นระบบบ อซึ่ งมี 2 รุ น ออกแบบตามป
ที่สรางสหกรณ โดยรูปแบบในรุนป พ.ศ. 2537 ประกอบดวย บอบําบัดขั้นตน 1 บอ บอเติม
อากาศ 2 บอ และบอผึ่ง 1 บอ และระบบบําบัดน้ําเสียในสหกรณรุนป พ.ศ. 2538 ประกอบ
ดวย บอบําบัดขั้นตน บอหมักไรอากาศ บอเติมอากาศ และบอผึ่ง ซึ่ งระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง
2 รู ปแบบนี้ ได ประสบกั บป ญหาเศษยางเข าไปอุ ดตั นในเครื่ องเติ มอากาศบ อยครั้ ง ทําให เสี ย
ค าใช จายในซ อมบํารุ ง ทางสหกรณ โรงอบ/รมยางจึ งได หยุ ดการเติ มอากาศในบ อเติ มอากาศ
บ อดั งกล าวจึ งแปรสภาพไปเป นบ อไร อากาศ ทําให เกิ ดกลิ่ นเหม็ น และน้ําทิ้ งดั งกล าวไม ผ าน
เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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น้ําเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการผลิ ตของสหกรณ จะผ านบ อดั ก เศษขยะและเศษยาง
แลวจึงผานเขาสูบอหมักกาซชีวภาพ ซึ่งมี HRT เทากับ 26 วัน โดยบอรวมน้ําเสียมีปริมาตร
ประมาณ 51 ลบ.เมตร อัตราการก อน้ําเสียเฉลี่ ยจากสหกรณยูงทองมีประมาณ 9.28 m3/d
จากการเก็บตัวอยางน้ําเสียจากบอรวมน้ําเสียของสหกรณโรงอบ/รมยาง บานยูงทอง ต.ทาชาง
อ.บางกล่ํา จ.สงขลา ตลอดการทดลองระหวางเดินระบบ MCL และ MABR ซึ่งเปนการเก็บ
จวง (Grab Sampling) จํานวน 33 ครั้ง (ตั้งแตเดือน ม.ค. 50 - ส.ค. 51) พบวา น้ําเสียมี pH
เฉลี่ ยเท ากั บ 5.57±0.34 ส วนความเข มข นของสารอิ นทรี ย ในรู ปของ TCOD และ BOD5
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3,710±900 และ 2,608±705 มก./ลิตร ตามลําดับ เมื่อคิดเปนสัดสวน BOD5 :
TCOD ซึ่ ง แสดงถึ งความสามารถในการย อ ยสลายทางชี วภาพ โดยน้ํ า เสี ยมี ค าสั ดส วนอยู
ระหว าง 0.76-0.50 แสดงว าน้ํ าเสี ยมี สารประกอบที่ ง ายต อการย อยสลายทางชี วภาพ และ
นอกจากนี้ จะเห็ นว ามีความเขมข นของ VFA เฉลี่ ย 1,128±492 มก./ลิตร as CH3COOH
เนื่องจากบอที่เก็บตัวอยางน้ําเสีย (บอรวมน้ําเสีย) เกิดการหมักหมมของน้ําเสีย อีกทั้งมีการใช
กรดฟอร มิก (HCOOH) ในกระบวนการผลิ ต ส งผลให ความเข มข น VFA มี คาค อนข างสู ง
แต กรดฟอร มิกนี้ สามารถย อยสลายได ง าย ไม ก อให เกิ ดป ญหาเรื่ องกลิ่ นเหม็ นของก าซไข เน า
(H2S) ที่ จะส งผลกระทบต อ สิ่ งแวดล อมบริ เวณข างเคี ยง แต ในน้ํ าเสี ยยั ง พบซั ลเฟต (SO2-4)
อยูบางซึ่งเปนสวนประกอบของน้ํายางธรรมชาติ ลักษณะน้ําเสียทางเคมีสรุปไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากสหกรณโรงอบ/รมยาง ยูงทอง จํากัด
ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา ที่ใชในการศึกษา
พารามิเตอร
Temperature (oC)
pH
Alkalinity (mg/L as CaCO3)
VFA (mg/L as CH3COOH)
BOD5 (mg/L)
TCOD (mg/L)
SCOD (mg/L)
SS (mg/L)
TKN (mg/L)
NH4+-N (mg/L)
SO2-4 (mg/L)
TP (mg/L)
NO-3 (mg/L)
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ชวงคา
24.40-32.20
5.09-6.58
200-1,350
140-2,130
1,362-3,554
1,782-6,811
846-4,798
123-558
62-195
41-165
38-179
33-115
0.08-0.44

X  SD

28.19±1.83
5.57±0.34
845±274
1,128±492
2,608±705
3,710±900
2,520±922
313±103
128±48
101±33
106±53
77±25
0.24±0.17

3. การบําบัดน้ําเสียโดยวิธที างชีวภาพ
กระบวนการยอยสลายสารมลพิษในน้ําเสียทางชีวภาพสามารถจําแนกได 2 แบบหลักๆ
คื อ กระบวนการแบบใช อากาศ (aerobic) และแบบไรอากาศ (anaerobic) การย อยสลาย
แบบใช อากาศนั้ นได ถู กพั ฒนาประยุ กต ใช อย างแพร หลายในการบําบั ดน้ํ าเสี ยต างๆ โดยจะมี
การเติ มอากาศเพื่ อให จุ ลิ นทรี ย ที่ ดํ ารงชี พ ด วยการย อ ยสลายและดู ดซั บ สารอิ นทรี ย แ ละ
อนิ นทรี ย ที่ ต องใช อ ากาศหายใจดําเนิ นกระบวนการย อยสลายนี้ อย างต อเนื่ อง ในการนี้ ก าร
เติ มอากาศลงสู น้ําเสี ยอย างสม่ําเสมอมี ความจําเป นอยางยิ่ งเพื่ อดํารงไว ซึ่งสภาวะที่ เหมาะสม
ต อจุลิ นทรียจําพวกนี้ เป นผลทําให คาใช จายโดยเฉพาะค าไฟฟ าและค าซ อมบํารุ งระบบเครื่ อง
เติมอากาศนั้นสูง จนในบางสถานการณหรือในอุตสาหกรรมบางประเภทไมสามารถที่จะดําเนิน
การต อเนื่ องได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ในทางตรงกั นข ามจุ ลิ นทรี ย จําพวกหนึ่ งสามารถเจริ ญ
เติ บ โตได ในสภาวะไร อากาศ และสามารถย อยสลายสารมลพิ ษต างๆ ได เช นเดี ยวกั น แต จะ
มี พ ลอยได คือ ก าซชี วภาพที่ สามารถใช เ ป นเชื้ อเพลิ งทดแทนได และจะเห็ นว าระบบบําบั ด
ประเภทนี้ ไม มี ความจําเป นในการเติ มอากาศ จึ ง สามารถช วยประหยั ดค าใช จ ายในส วนค า
ไฟฟ าและค าบํารุ งรั กษาระบบเครื่ องเติ มอากาศ อนึ่ งข อเสี ยของระบบไร อากาศคื อการที่
กระบวนการยอยสลายนั้ นดําเนินช ากว าแบบเติ มอากาศ ฉะนั้ นการบําบั ดน้ําเสี ยปริ มาณเดียว
กั น ระบบไร อากาศจะตองการระยะเวลานานกว า ซึ่ งก็ ถือว าเปนข อแลกเปลี่ ยนกับค าใชจาย
ที่ลดลงนั้น
โดยทั่ วไปแล วระบบบําบั ดแบบไร อากาศ อย างเช น ระบบบ อไร อากาศ (anaerobic
pond) และถังหมักไรอากาศ (anaerobic digester) ไดถูกนํามาใชในสวนตนของระบบบําบัด
น้ํ าเสี ยที่ มีความเข มข นสู งเพื่ อเป นการลดโหลดหรื อภาระบรรทุ ก สารอิ นทรี ย สําหรั บ ขั้ นตอน
ตอไปในระบบบําบั ดซึ่ งส วนมากที่ ใชจะเปนระบบแบบเติ มอากาศ ฉะนั้ นจึงสามารถลดการเติม
อากาศลงได เป นอย างมากเพราะน้ํ าเสี ยนั้ นมี ความสกปรกลดลง หรื อแม ในกรณี ที่ เ ป นระบบ
บ อผึ่ งที่ อาศั ยการละลายของออกซิ เจนในอากาศสู น้ําตามธรรมชาติ ก็ จะทําให ความต องการ
ปริมาตรของบ อลดลง ระบบหมั กไรอากาศสามารถกําจัดความสกปรกในรู ปของสารอิ นทรีย
ไดมากในน้ําเสียจากอุตสาหกรรม เชน ในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมสามารถกําจัดไดถึง 80-95%
ที่ระยะเวลาเก็บกัก 30-60 วัน (Southworth, 1979; Thanh, 1980; Ng et al., 1984; Hashim
et al., 1986) และสามารถประยุกตใชไดกับน้ําเสียหลากหลายชนิด โดยในระบบหมักไรอากาศ
ปจจุ บันไดเนนการเก็บกั กเซลของตะกอนจุ ลชี พให อยู ในระบบนานขึ้ น ซึ่ งเทากับเปนการทําให
ผลตางของระยะเวลาการกักเก็บของตะกอน (Solid Retention Time) และระยะเวลากักเก็บ
ของน้ํา (Hydraulic Retention Time) ในระบบกวางขึ้นและนําไปสูอัตราการยอยสลายที่เร็ว
ขึ้ นได ซึ่ งหลั กการดั งกล าวจะถู กนํามาประยุ กต ใชในการปรั บปรุงระบบบําบั ดที่ ใช ในการศึ กษา
ครั้งนี้ดวย
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4. กลไกและปจจัยทีม่ ีผลตอประสิทธิภาพการยอยสลายทางชีวภาพแบบไรอากาศ
การบําบั ดน้ําเสี ยแบบไร อากาศเป นวิธีการที่ ได รับความนิยมมากที่ สุ ดสําหรั บการบําบั ด
น้ําทิ้ งที่ มีความเข มข นสูง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545) ความแตกต างระบบยอยสลาย
สารอินทรียในสภาวะไรอากาศ (หรือไรออกซิเจน) จากระบบแบบเติมอากาศคือ การยอยสลาย
สารอิ นทรียในสภาวะไร อากาศจะไม มีออกซิ เจนอิ สระเป นตั วรั บอิเล็ กตรอน แต จะใช คาร บอน
ไดออกไซดและซัลเฟตเป นตัวรับอิเล็กตรอน ซึ่ งจะทําใหไดกาซมี เทนและกาซไฮโดรเจนซั ลไฟด
เป นผลผลิ ต การบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศแบงตามปฏิกิ ริ ยาชี วเคมี ได 4 ขั้ นตอน โดยใน
ขั้ นตอนแรกเปนกระบวนการไฮโดรไลซิ ส (Hydrolysis) โดยจุลิ นทรียจะปล อยเอนไซมออกมา
ยอยสารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญ เชน คารโบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน ใหเปนสารโมเลกุลเล็ก
เชน น้ําตาลกลูโคส กรดอะมิโน และกรดไขมัน ในขั้นตอนที่ 2 เปนกระบวนการสรางกรด
(Acidogenesis) ซึ่ งจุ ลิ นทรียที่ สรางกรด (Acidogens) จะเปลี่ ยนรู ปสารที่ เป นผลผลิตจาก
ขั้ นแรกไปเปนกรดไขมันระเหยงาย (Volatile Fatty Acids, VFA) เชน กรดอะเซติก กรด
โพไพโอนิก และกรดบิ วไทริ ก เปนต น ถึงขั้ นตอนนี้ ยังไมเกิ ดการกําจั ดสารอินทรียเปนเพียง
การแปรรูปใหสามารถยอยสลายไดในขั้ นตอนต อไป ขั้ นต อมาเปนการเปลี่ ยนกรดไขมันระเหย
ง ายประเภทอื่ นไปเป นกรดอะเซติ ก ซึ่ งขั้ นตอนนี้ จะได คาร บอนไดออกไซด และไฮโดรเจนด วย
โดยมีจุลินทรียกลุม Acetogens ทําหนาที่นี้ และสารที่ไดจะเปนสวนประกอบสําคัญที่จุลินทรีย
กลุม Methanogens นําไปเปลี่ยนเปนกาซมีเทน (CH4) ขึ้นมาในขั้นตอนสุดทาย (Tchobanoglous, 1991) หรืออาจสามารถแยกการยอยสลายใน 4 ขั้นตอนดังกลาวไดเปน 2 ระยะ (รูปที่
2) คือระยะปฏิกิริยาการสรางกรด (Acid Formation Phase) ในชวงตนโดยจุลินทรียแอซิด
ฟอรเมอรที่สามารถทนตอสภาวะแวดลอมที่ เปนกรดไดดี ซึ่งจะเหมาะสมกับน้ําเสียจากสหกรณ
โรงอบ/รมยางแผ นที่ มี ความเป นกรดอยู เ ล็ กน อ ยเพราะมี ก ารใช กรดฟอร มิ ก ในขั้ นตอนการ
จับตัวเนื้อยาง และระยะปฏิกิริยาการสรางกาซมีเทน (Methane Formation) ซึ่งจุลินทรีย
กลุมสรางมีเทนจะใชกรดที่ถูกผลิตขึ้นในขั้นตอนแรก โดยจุลินทรียกลุมสรางมีเทนนี้ตองการ pH
ในชวงที่เปนกลางซึ่งหากน้ําเสียมีความเปนดาง (Alkalinity) เพียงพอ ระบบก็จะรักษาระดับ
pH ภายในไวได

รูปที่ 2 ปฏิกิริยาชีวเคมีในระบบไรอากาศ
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การย อ ยสลายแบบไร อ ากาศนี้ เ ป นการทํ างานร วมกั นของจุ ลิ นทรี ย ห ลายกลุ ม ซึ่ ง
ลั กษณะการทํางานจะเป นแบบสายโซ ตอเนื่ องคื อจุ ลิ นทรี ยกลุ มที่ สองต องรอให อี กกลุ มที่ หนึ่ ง
ยอยสารใหเปนสารที่ ตนสามารถยอยไดกอน จึงเป นกระบวนการที่ตองพึ่ งพากั นอยางตอเนื่อง
ดังนั้ นสภาวะแวดล อมในถังปฏิ กรณตองให เหมาะสมกับการดํารงอยู ของจุ ลินทรียทุกกลุ มอยาง
สมดุล มิฉะนั้ นระบบยอยสลายแบบไร อากาศจะไมสามารถดําเนิ นไปได ป จจัยที่ มีผลต อระบบ
การยอยสลายเปนไรอากาศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545) มีดังนี้คือ
(1) อุณหภูมิ โดยมีชวงที่เหมาะสม 2 ชวงคือชวง Mesophilic ที่ 30-40oC และชวง
Thermophilic ที่ 45-55oC ถึ งกระนั้ นปฏิกิ ริยาการยอยสลายแบบไร อากาศก็ สามารถที่ จะ
ดําเนิ นไปได ที่ ระดั บ อุ ณหภู มินอกช วงทั้ งสองนี้ ได แต ประสิ ทธิ ภาพอาจไม สู งเท ากั บทั้ ง สองช วง
ดังกลาว
(2) pH ที่ เหมาะสมสําหรับการยอยสลายแบบไรอากาศในถั งเดี่ ยวคือ 6.7-7.4 การที่
คา pH ในระบบลดต่ําลงอาจเปนผลมาจากการสะสมของกรดไขมันซึ่งเปนสารผลผลิตตัวกลาง
(intermediates) ระหว างกระบวนการย อยสลายแบบไร อากาศ ลั กษณะที่ มีการสะสมของ
กรดไขมั นเช นนี้ เป นแสดงถึงความไม สมดุลของการทํางานของจุ ลิ นทรี ยกลุ มสร างมีเทนในการ
เปลี่ยนกรดไขมันใหเปนมีเทน
(3) ระยะเวลากักเก็บชลศาสตร (Hydraulic Retention Time, HRT) เปนระยะเวลา
เฉลี่ ยที่ น้ําอยู ในถั งปฏิ กรณหรือคื อเวลาที่ น้ําเสี ยสัมผั สกั บจุลิ นทรี ย ระบบที่ มี HRT ต่ํา จะมี
ขนาดถั งเล็กลงแตถ า HRT ต่ําเกินไปจะทําให ระบบรับภาระการบําบัดสูงเกินไปและอาจทําให
สูญเสียตะกอนจุลินทรีย จนนําไปสู ความลมเหลวในการเดินระบบ ฉะนั้ นระบบที่ ดีควรมี HRT
ต่ําพอและสามารถคงระบบใหเดิ นได โดยสมดุ ล
(4) ระยะเวลากั กพักตะกอน (SRT) หรืออายุสลั ดจ เป นระยะเวลาเฉลี่ยที่ อนุภาคของ
ตะกอนอยู ในถั งปฏิ กรณ ซึ่ งวั ดจากปริ มาณตะกอนที่ มีอยู ในถั งปฏิกรณ ทั้ งหมดต อการสูญเสี ย
ตะกอนออกนอกถังใน 1 วัน การที่ ระบบมี ปริมาณสลัดจหรือตะกอนจุลินทรี ยอยู สูงมิไดแสดง
ว าระบบนั้ นจะมี ความเสถี ยร เพราะหากปริ มาณตะกอนที่ หลุ ดออกมากั บน้ําทิ้ งมี สู งจะทําให
ระบบเกิดการสูญเสียตะกอนโดยรวม และเนื่ องจากตะกอนในระบบไรอากาศมี อัตราการเจริญ
ต่ํา เมื่อมีการสูญเสียตะกอนเกินกวาที่เกิดขึ้นใหมในระบบจะทําใหระบบลมเหลวไดในที่สุด
(5) สภาพความเป นด าง (Alkalinity) เป นความสามารถที่ ร ะบบจะต อต านหรื อเป น
บั ฟเฟอรกั บการลดลงของ pH ซึ่ งโดยมากจะเกิ ดจากการสะสมของกรดไขมันที่ ถู กผลิตขึ้ นใน
ขั้ นตอนการสรางกรดในระหวางการยอยสลายแบบไร อากาศ การสะสมของกรดไขมันในระบบ
บงถึงสภาวะที่ จุลิ นทรียประเภทสร างมีเทนไมสามารถทําการเปลี่ ยนกรดไขมั นใหเปนกาซมี เทน
ไดทันอั นเนื่องมาจากความไมสมดุลของระบบ หรื อการเกิ ดภาระบรรทุกเกิ นความสามารถของ
ระบบ (shock load)
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(6) ความเปนพิษ (Toxicity) เกิดจากสารทั้งที่เกิดขึ้ นเองในระบบและสารที่เติมเขาไป
ในระบบ กรดไขมั นดั งที่ ได ก ล าวข างต นแล วเมื่ อเกิ ดการสะสมจะทําให เป นพิ ษต อจุ ลิ นทรี ย
ประเภทสรางมีเทน โดยทั่ วไปควรอยู ในชวง 50-500 มก./ลิ ตร ปริมาณความเขมข นของ
แอมโมเนียที่ มาจากการยอยสลายของโปรตีนและสารอินทรียตางๆ ในรูป NH3 จะมีความเปน
พิษมากกวารูป NH4+ ฉะนั้ นถา pH มีคาต่ํากว า 7.2 ระบบจะเผชิญกั บความเปนพิษของ
แอมโมเนียคอนขางต่ําเพราะแอมโมเนี ยจะอยู ในรูป NH4+ ซัลไฟดเปนสารอีกตัวหนึ่ งที่ มีความ
เปนพิษตอจุลินทรียในระบบทั้งพวกสรางกรดและสรางมีเทน การเกิดซัลไฟดเปนผลมาจากการ
ที่ มี ซั ลเฟตอยู ในน้ํ าเสี ยสู งทําให เ กิ ดปฏิ กิ ริ ยารี ดั กชั่ นของซั ลเฟตโดยจุ ลิ นทรี ย กลุ ม Sulfate
Reducing Bacteria กาซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้มีกลิ่นเหม็นเหมือนไขเนา ซึ่งเปนพิษหาก
สูดดมและยังเปนพิษตอจุลิ นทรียกลุ มตางๆ ในระบบอีกดวย อีกกลุ มหนึ่ งของสารที่ เปนพิษคือ
โลหะหนัก เชน เหล็ก โคบอลท นิกเกิล และแคดเมียม แมจะเปนที่ตองการของจุลินทรียแตใน
ปริมาณที่นอยมาก (Trace Elements) ความเปนพิษจะเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณสูงเกินไป

5. ผลพลอยไดจากกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ
จากการสํารวจของผู วิ จั ยพบว าน้ํ าเสี ยของสหกรณ โรงอบ/รมยางแผ นมี ความเข มข น
ในรูป COD เฉลี่ยสูงถึงประมาณ 5,000 มก./ลิตร (สายัณห และคณะ, 2548) ซึ่งมีศักยภาพ
ในการผลิตกาซชีวภาพที่สามารถใชเปนเชื้อเพลิงขั้นต่ําไดประมาณ 15 m3/d โดยกาซชีวภาพนี้
มีคาการใหความรอนตอ 1 ลบ.เมตร อยูที่ประมาณ 6,000 kcal ซึ่งเทียบเทากับกาซหุงตม
(LPG) 0.46 กก. หรือน้ํามันดีเซล 0.60 ลิตร หรือไมฟนแหง 1.5 กก. หรือไฟฟา 1.2 กิโลวัตตชั่วโมง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2548) ในสวนของไนโตรเจนซึ่งเปน
สารอาหารพื ชนั้ นระบบไร อากาศไมได กําจั ดออกไปจากน้ําเสี ย ซึ่ งจะต างจากระบบบําบั ดแบบ
เติมอากาศที่ จุลินทรียประเภท Nitrifiers สามารถเปลี่ยนรู ปแอมโมเนียไนโตรเจนเป นไนเตรท
ซึ่ งเมื่ อน้ํานั้ นอยู ในสภาพที่ หยุ ดเติ มอากาศ จุ ลิ นทรี ยอี กกลุ มหนึ่ งจะทําการเปลี่ ยนไนเตรทไป
เป นก าซไนโตรเจนหลุ ดออกไปจากน้ํ า นอกจากนี้ จะมี การระเหยของไนโตรเจนจากน้ํ าในรู ป
ของแอมโมเนียจากการเติ มอากาศด วย ซึ่ งกลไกดั งกล าวจะเป นการกําจั ดไนโตรเจนในน้ําเสี ย
ซึ่ งเป นสารอาหารสําคัญของพื ชไปสู บรรยากาศ ทําให การนําน้ําทิ้ งจากระบบเติมอากาศไปใช
เปนปุ ยสําหรับให กับตนพืชดอยคุณคาลง ดังนั้นน้ําที่ออกจากระบบหมักไรอากาศจึงมี ศักยภาพ
ที่ จะใหไนโตรเจนแกพืชสูงกวา

6. กลิน่ จากน้ําเสีย
กลิ่ นที่ เกิ ดจากระบบบําบัดน้ําเสี ยในโรงงานยางส วนใหญ มีแหล งกําเนิดมาจากบ อบําบัด
ไร อากาศ ทั้ งนี้ เพราะในน้ําเสียมี ปริ มาณสารอิ นทรี ยอยู สู งมากจากสวนที่ เป นน้ําซี รั่ มซึ่ งได ถู ก
แยกออกมาในขั้นตอนการผลิตยาง รวมถึงการที่น้ําเสียมีซัลเฟต (SO42-) ซึ่งเปนสวนประกอบ
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ในน้ํายางเองและจากกรดซั ลฟู ริ กที่ นิยมเติ มในการทํายางบางประเภท ตั วสารซั ลเฟตเองนั้ น
ไมไดมีผลร ายโดยตรงกับสิ่ งแวดล อมเนื่ องจากที่ เปนสารค อนข างเฉื่ อย ไม ระเหย และไม คอย
มีความเปนพิษ (Lens et al., 1998) แต เมื่ อน้ําเสี ยมี ปริ มาณสารอิ นทรี ยสูงอยู ในสภาวะที่ มี
อากาศไมพอเพียงตอการทํางานของจุลินทียแบบใชอากาศ ก็จะกอใหเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นของ
ซั ลเฟตขึ้ น เกิ ดเป นกาซไฮโดรเจนซั ลไฟด (H2S) หรื อก าซไข เน าที่ เป นพิ ษ โดยทั่ วไปแล ว
อุ ตสาหกรรมหรื อ โรงงานที่ ก อ น้ํ าเสี ยที่ มี ปริ มาณมลสารอิ นทรี ย สู ง จะพิ จารณาใช เทคโนโลยี
การบําบัดประเภทไรอากาศเนื่ องจากคาใชจายคาไฟฟา และค าบํารุงรั กษาระบบที่ ต่ํากว ามาก
เทียบกับระบบแบบเติมอากาศ ในกรณีของน้ําเสียของสหกรณโรงงานอบ/รมยางแผนแทบทุก
แหงจะใชบอหมักไรอากาศ (แบบเปด) ซึ่งจะเกิดปฏิกิ ริยายอยสลายสารอิ นทรียแบบไรอากาศ
และปฏิ กิ ริ ยารี ดั กชั่ นของซั ลเฟตขึ้ นได ก าซไข เน าที่ ไม พึ่ งปรารถนา มี กลิ่ นเหม็ น และด วย
ลักษณะที่เปนระบบบอเป ดกาซตางๆ สามารถระบายออกสูชั้นบรรยากาศและสงผลใหบริเวณ
ขางเคียงของโรงงานไดรับกลิ่นเหม็นได กอใหเกิดปญหาเดือดรอนรําคาญเปนประจํา

7. การประยุกตระบบบอหมักไรอากาศสําหรับสหกรณกองทุนสวนยาง
สหกรณโรงอบ/รมยาง มีระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบบอ ซึ่งมี 2 รุนออกแบบตามปที่
สรางสหกรณ โดยรูปแบบในรุนป พ.ศ. 2537 ประกอบดวย บอบําบัดขั้นตน 1 บอ บอเติม
อากาศ 2 บอ และบอผึ่ง 1 บอ และระบบบําบัดน้ําเสียในสหกรณรุนป พ.ศ. 2538 ประกอบ
ดวย บอบําบัดขั้นตน บอหมักไรอากาศ บอเติมอากาศ และบอผึ่ง ซึ่งระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง
2 รู ปแบบนี้ ได ประสบกั บป ญหาเศษยางเข าไปอุ ดตั นในเครื่ องเติ มอากาศบ อยครั้ ง ทําให เสี ย
ค าใช จายในซอมบํารุง ทางสหกรณโรงอบ/รมยางจึ งไดหยุ ดการเติมอากาศในบ อเติ มอากาศ
บ อดั งกล าวจึ งแปรสภาพไปเป นบ อไร อากาศ ทําให เกิ ดกลิ่ นเหม็ น และน้ําทิ้ งดั งกล าวไม ผ าน
เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7.1 ประเภทระบบบอหมักไรอากาศ
ในระบบแบบเติ มอากาศนั้ นปริ มาณอากาศที่ ต องเติ มเข าสู ร ะบบเป นสั ดส วนกั บ
ปริมาณความสกปรกในน้ําเสีย ค าพลังงานในการเติมอากาศนี้ จะเปนสัดสวนที่ สู งเมื่ อเทียบกับ
ค าดําเนิ นการอื่ นในการเดิ นระบบ จากความได เปรี ยบทางด านค าเดิ นระบบที่ ต่ําระบบบําบั ด
แบบไรอากาศจึงไดรับความนิยมสําหรับน้ําเสียที่มีปริมาณความสกปรกสูง เพื่อลดภาระบรรทุก
ขั้นตนกอนเขาระบบบําบัดแบบเติมอากาศในขั้นถัดไป (Tchobanoglous, 1991) ในระยะเวลา
ที่ ผานมาได มีการพั ฒนาระบบการบําบัดแบบไร อากาศหลากหลายรู ปแบบโดยมี จุดประสงค จะ
ลดขอด อยด านการเจริ ญและการทํางานของจุ ลินทรียที่ชาซึ่ งทําให ตองการปริ มาตรของระบบ
สู ง (HRT ต่ํา) ฉะนั้ นระบบบําบั ดที่ ได พั ฒนาขึ้ นได พยายามเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบําบั ดและ
เพิ่ มอั ตราความเร็ วในการบําบั ด ระบบบําบั ดแบบไร อากาศมี ดวยกั นหลายประเภทโดยที่ นิยม
ใชกันในน้ําเสียประเภทตางๆ ไดแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศประเภทตางๆ
ประเภท
บอแอนแอโรบิกหรือบอเหม็น (Anaerobic Ponds)
ระบบบอแอนเอโรบิกแบบมีแผนคลุม (Covered Anaerobic Lagoon)
ถังหมักแบบธรรมดา (Conventional Anaerobic Digester)
ถังยอยแบบสัมผัส (Anaerobic Contact)
ถังยอยแบบแยกเชื้อ (Acidogenic-Methanogenic Reactors)
ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter)
ระบบชั้นลอยตัวไรอากาศ (Anaerobic Fluidized Bed, AFB)
ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)
ระบบแผนหมุนชีวภาพไรอากาศ (Anaerobic Rotating Biological Contactor, AnRBC)
ระบบแผนกั้นไรอากาศ (Anaerobic Baffled Reactor, ABR)

อัตราการกําจัด
สูง
ต่ํา














ระบบหมักไรอากาศแบบอัตราสูงดังในตารางที่ 2 ที่นิยมใชกันมาก เชน ระบบยูเอเอสบี
(UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ระบบแผนกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter)
ระบบชั้นลอยขยาย (Fluidized Bed Reactor) ซึ่งไดพิสูจนถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในน้ําเสีย
บางประเภทและไดถูกนําไปใชในระดับจริง (full scale) (Palns et al., 1987; AustermannHaun et al., 1999; Omil et al., 2003; Parawira et al., 2005) สําหรับน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมยางนั้น Pimolthai (2003) ไดศึกษาการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมน้ํายางขน
โดยใชระบบบอเปดแบบไรอากาศ ณ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พบวา มีประสิทธิภาพการกําจัด BOD สูงถึง 67-83% และกําจั ด COD 50-77% ที่ภาระ
บรรทุก 100-400 gBOD/m3/d และสําหรับน้ําเสียจากสหกรณผลิ ตยางแผ นรมควันนั้ น ในป
2541 ไดมีการศึกษาถึงประสิ ทธิภาพการบําบัดในระบบถังหมักไรอากาศแบบยูเอเอสบี พบวา
มีประสิทธิภาพในการกําจัด COD, BOD และ SS สูงถึง 47-66%, 45-59% และ 48-68%
ตามลําดับ ที่ระยะเวลากักเก็บชลศาสตรระหวาง 5-20 วัน (ชอบ บุญชวย, 2541) แมถังหมัก
หรื อ ถั งปฏิ ก รณ เหล านี้ จะมี ประสิ ทธิ ภาพสู งและสามารถเก็ บกั กตะกอนจุ ลชี พได ดี แต ราคา
ค อนข างสู ง ต องการออกแบบก อ สร างและการเดิ นระบบที่ ค อนข างซั บ ซ อ นเหมาะสําหรั บ
โรงงานที่มีผูควบคุมโดยเฉพาะ และยังตองการพลังงานในการทําใหตะกอนแขวนลอยอยู ตลอด
เวลา และในกรณี ของระบบแผนกรองไร อากาศนั้ นก็ สามารถจะอุดตันไดตองมี การซอมบํารุง
เปนครั้ งคราว การจะนําไปประยุกตใชกับสหกรณโรงอบ/รมยางแผ นระดั บชุ มชนนั้ นตองคํานึง
ถึงความง ายต อการเดิ นระบบ การบํารุงรักษา และที่ สําคัญคื อค าใช จายการสรางและเดิน
ระบบดวย ซึ่งหากสามารถประยุกตปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของสหกรณที่มีอยูเดิมก็สามารถ
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รูปที่ 3 ระบบบําบัดแบบบอแอนเอโรบิกแบบมีแผนคลุม
(Anaerobic Covered Lagoon)

ที่ จะลดค าใช จายในการกอสรางใหม ได ในประเทศสหรั ฐอเมริกานั้ นระบบบอบําบั ดไร อากาศ
แบบมีแผนคลุม (Anaerobic Covered Lagoon; AL) ไดถูกนําไปใชอยางแพรหลายสําหรับ
ฟารมสุกรเพราะมีคาลงทุนการสรางที่ต่ํา (รูปที่ 3) แตในประเทศไทยนั้นระบบนี้ยังเพิ่งเริ่มไดรับ
ความสนใจมากขึ้ นในชวงประมาณ 4-5 ปที่ผานมา ข อด อยของระบบบ อบําบัดไรอากาศแบบ
มี แผ นคลุ มโดยทั่ วไปแล วคื อ การที่ ไม มี การป อ งกั นการปนเป อ นน้ํ า ใต ดิ นเพราะบ อที่ ใช เป น
บ อดิ นที่ ไม มีการดาดหรื อปู พลาสติ กที่ พื้ นบ อ โดยในสภาพของบ อบําบั ดในสหกรณ โรงอบและ
รมยางแผ นแล วจะไม มีผ ลแตกต างในแง การปนเป อนน้ํ าใต ดินเนื่ องจากสภาพบ อเดิ มก็ ไม ได มี
การป องกันการซึ มอยู แลว ซึ่ งคาดว ากระรั่ วซึ มของบอจะต่ําเนื่ องจากการอุดตั นของตะกอน
บริเวณกนบอ หรือถาจะปรับปรุงใหมีชั้นปองกั นการรั่วซึมก็สามารถกระทําไดโดยงายและมีคา
ใชจายที่ ต่ําเมื่ อเทียบกับการสร างระบบที่ มีโครงสร างเปนคอนกรี ตชนิ ดอื่ นๆ ดังเชน ระบบ
บอหมักแบบรางหรือระบบยูเอเอสบี ที่ สถานเทคโนโลยีกาซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
สงเสริ มในฟาร มสุ กรขนาดกลางและใหญ เปนตน (การุณ, 2548) ดั งนั้ นผู วิจัยจึงเห็ นวาการ
ประยุ กตใช ระบบบ อบําบั ดไร อากาศแบบมีแผ นคลุ ม น าจะมีความเหมาะสมทั้ งในแงการลงทุ น
และความเป นไปได ความสะดวกในการปรั บ ใช ร ะบบบ อที่ มีอ ยู เ ดิ มโดยไม ตอ งใช พื้ นที่ เ พิ่ มใน
การสราง และยังสามารถปรับปรุ งสร างได ง ายไมกระทบต อกระบวนการผลิ ต ไม ตองการ
ความเชี่ ยวชาญในการดู แลรั กษามาก ซึ่ งนาจะเปนแนวทางที่ เหมาะสมตอสภาพของสหกรณ
โรงอบ/รมควันยางแผน
ระบบบอหมั กไร อากาศแบบแผนคลุ ม (Anaerobic Covered Lagoon) เป นระบบที่
พัฒนาและปรับปรุงมาจากระบบบอปดแบบ Covered Lagoon สวนลักษณะเปนรูปสี่ เหลี่ยม
ผื นผ า ความลึ กของบ อ ไม ต่ํากว า 6 เมตร หรื ออาจปรั บได ตามสภาพพื้ นที่ สามารถรองรั บ
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรียไดสูงสุดประมาณ 1-2 kgCOD/m3.d (สํานักวิจัย คนควาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2549) กรณีที่เปนบอดินขุดอาจปูดวยแผน PE
(Polyethylene) HDPE (High Density Polyethylene) หรือแผนพีวีซี (PVC) เพื่อไมใหเกิด
การรั่วซึมของน้ําเสียลงใตดิน (ศูนยประสานงานโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ, 2551)
สวนสําคัญของระบบนี้คือการปดบอโดยใชแผนใยสังเคราะห เชน PE, HDPE หรือแผน PVC
เพื่อใหเกิดสภาพไรอากาศและรวบรวมกาซชีวภาพที่เกิดขึ้น ทําใหลดปญหาเรื่องกลิ่น และสราง
ใกลพื้ นที่ ชุมชนได
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