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บทนํา
ยางพารา หรือ Para Rubber มาจากคําภาษาอังกฤษ 2 คํา คําวา Para เปนชื่อเมืองทา
ศูนยกลางค ายางในทวีปอเมริ กาใต อยู ริมฝ งแมน้ําอเมซอน ประเทศบราซิล ในสมัยก อนที่
ศูนยกลางการคายางจะยายมาอยูที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต และคําวา Rubber แปลวา ตัวถู
ซึ่ งนักวิทยาศาสตร ชาวอังกฤษผู คนพบกาซออกซิเจน ชื่ อ Joseph Priestley ไดคนพบสมบัติ
ของยางที่สามารถนํามาลบรอยดินสอได โดยคนพบคุณสมบัติดังกลาวเมื่อป พ.ศ. 2313
ยางพาราเป นพื ชพื้ นเมื อ งดั้ งเดิ ม ของภู มิ ภาคในทวี ป อเมริ ก าใต แ ละอเมริ ก ากลาง
ชาวพื้ นเมื องเรี ยกพื ชชนิ ดนี้ วา คาอุ ทชุค (caoutchoue) แปลว า “ตนไม ร องไห ” เนื่ องจาก
เปนพืชที่ถาใชมีดกรีดที่ลําตนแลวจะมีน้ําสีขาวออกมาจากตนได ชาวยุโรปรูจักยางพาราเมื่อกวา
500 ป ที่ ผานมา โดย Christopher Columbus นั กเดิ นเรือชาวอิ ตาลี ผู คนพบทวี ปอเมริ กา
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
นํามาใชประโยชนกับวิถีชีวิตของมนุษยได เชน มีความยืดหยุน กันน้ํา เปนฉนวนกันกระแส
ไฟฟา สามารถพองลม ทําใหนักวิทยาศาสตรทําการวิจัยคนควาเพื่อตองการนําน้ํายางดังกลาว
มาใชประโยชน โดยใชกระบวนการทดลองทางเคมีและฟสิกส จนในป พ.ศ. 2382 หรือหลังจาก
ชาวยุโรปรู จักยางมากวา 300 ป Charles Goodyear นักวิ ทยาศาสตรชาวอเมริกันสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพยางใหสามารถนํามาใชประโยชนได ทําใหเปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมยาง
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ในยุคเริ่ มต นของอุ ตสาหกรรมยางทําให โลกต องการน้ํายางเพิ่ มมากขึ้ น กลุ มประเทศที่
ปลู กยางจึ งได ทําการค นคว าพั นธุ ยางพื้ นเมื องที่ สามารถให น้ํายางมากขึ้ น จนได พ บกั บ ยาง
สายพั นธุ ที่ เจริ ญเติ บโตดี ให ปริ มาณน้ํ ายางมาก โดยกําหนดชื่ อทางพั นธุ ศาสตร ของยางพารา
พันธุใหมนี้วา Hevea brasiliensis ทําใหยางสายพันธนี้ๆ ไดรับความนิยมปลูกอยางแพรหลาย
แมวากลุมในประเทศอเมริกาใต และอเมริกากลาง มีการปลูกยางเพิ่มมากขึ้ น แต ก็ยังไมพอกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมยางในยุโรปและอเมริกา ทําใหประเทศในทวีปยุโรปที่ มีแผนดิน
อาณานิคม ในทวีปเอเชียที่มีภูมิอากาศแบบรอนชื้นสามารถปลูกยางพาราได ก็มีแนวคิดที่จะนํา
พันธุยางจากลุมน้ําอเมซอนไปทดลองปลูกในอาณานิคมของตนเอง โดยประเทศอังกฤษไดนําไป
ทดลองปลูกครั้งแรกในประเทศอินเดียเมื่อป พ.ศ. 2398 ปรากฏวาไมประสบผลสําเร็จ ในป
พ.ศ. 2425 จึงไดนําไปทดลองปลูกในประเทศมาเลเซีย และประเทศฮอลันดานําไปทดลองปลูก
ในประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏวาตนยางพาราที่ปลูกใน 2 ประเทศดังกลาว มีการเจริญเติบโตให
ผลผลิตเปนที่ พอใจ ทําใหยางพาราไดรั บความนิยม ทําการปลูกกันอยางแพรหลายในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่ งเปนเมืองอาณานิ คมของอั งกฤษ และประเทศอินโดนี เซี ยอาณานิ คมของประเทศ
ฮอลั นดา
สําหรับในประเทศไทย ผู สนใจนําตนยางพารามาปลูกในประเทศไทยคนแรกคื อ พระยา
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี หรือคอซิมบี้ ณ ระนอง เจาเมืองตรัง ในขณะที่ทานเดินทางไปดูงาน
ที่รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ทานเห็นวาน้ํายางพาราเปนที่ตองการของตลาดโลกมาก ถาราษฎร
นําไปปลู ก ก็ จะทําให ร าษฎรมี รายได จากยางพารามาก ท านจึ งต อ งการนําพั นธุ ยางมาปลู กใน
ประเทศไทย แตเจ าของสวนซึ่ งเปนชาวอั งกฤษไม ยินยอมให ทานนําพั นธุ ยางออกไปนอกพื้ นที่
ดังนั้นในป พ.ศ.2444 ทานจึงใหพระสถลสถานพิทักษซึ่งเปนหลานของทาน เดินทางไปประเทศ
อิ นโดนี เ ซี ย และสามารถนํากล ายางออกมาจากประเทศอิ นโดนี เ ซี ยกลั บ มาทดลองปลู ก ใน
ประเทศไทยได สําเร็ จโดยทําการปลู กที่ หน าบ านพั กพระสถลฯ อําเภอกั นตั ง จั งหวั ดตรั ง เป น
ที่ แรก หลั งจากนั้ นทานพระยารั ษฏานุ ประดิ ษฐฯ ก็ ไดส งเสริ มใหราษฎรปลู 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 นยวิจัยยางพาราในป พ.ศ. 2508 ทําหน าที่ ศึกษาทดลอง พั ฒนายางพาราที่ เหมาะสม
สําหรับการปลูกในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย และในป พ.ศ. 2521 ก็ไดทดลองนํากลายาง
ไปปลู กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและต อมาไดขยายไปยังภาคเหนื อ ทําให ยางพาราสามารถ
ปลูกไดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
จากนั้ น ยางพาราก็ ได ข ยายไปปลู กในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และ
ประเทศจี นตอนใต ในเขตสิ บสองป นนา มณฑลยู นาน โดยรั ฐบาลจี นส งเสริ มการปลู กอย าง
กว างขวาง ทําให ทางตอนใต ของมณฑลยู นานมี การปลู กยางพาราเปนจํานวนมาก ในอนาคต
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เมื่อสวนยางในประเทศจีนให ผลผลิตไดทั้งหมด จะทําให ประเทศจีนซึ่ งเปนตลาดรับซื้อยางแผน
จากประเทศไทยมากที่ สุ ด จะรั บซื้ อยางจากประเทศไทยน อ ยลง ไปใช ผลผลิ ตยางพาราจาก
ตอนใต ของประเทศมากขึ้ น ส งผลให ตลาดยางพาราของไทยประสบกั บป ญหา และจะส งผล
กระทบโดยตรงกั บเกษตรกรชาวสวนยางไทย ประเทศไทยจึ งต องให ความสําคั ญกั บการสร าง
มู ลค าเพิ่ มให กั บยางแผ นและน้ํายางพาราให มากขึ้ น โดยการสนั บสนุ นให สร างนวั ตกรรมจาก
วัตถุดิบยางพาราใหสามารถเปนสินคาออกแทนยางแผนและน้ํายาง ปจจุบันนับไดวาประเทศไทย
เป นประเทศที่ ผลิ ตยางพาราเป นสิ นค าออกไดมากที่ สุ ดในโลก มี ผลผลิ ตยางพาราออกสู ตลาด
โลกไดเกือบ 4 ลานตัน/ป ซึ่งผลิตไดจากสวนยางพาราทั่วทุกภูมิภาคมากกวา 15 ลานไร โดย
พบวา 75% ของผลผลิตทั้งหมดมาจากสวนยางพาราในภาคใต (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 ง กระบวนการต 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 ง สื อชุ ดความรู ม.อ.: ยางพารา นี้ เป นการรวบรวมองค ความรู ด านยางพาราที่
นั กวิจัยของมหาวิ ทยาลัยได ทําการศึ กษาวิจัยมาอยางต อเนื่ องยาวนานและศึ กษาในทุ กมิติและ
ทุกกระบวนการทั้งจากตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มหาวิทยาลัยเห็นวาผลการศึกษาวิจัย
ดั ง กล าวมี ป ระโยชน ต อ การพั ฒนายางพาราของไทย จึ ง ได รวบรวมนํามาจั ดพิ มพ เ ผยแพร
เนื้อหาที่ นํามารวบรวมในหนังสือชุดความนี้เปนเนื้ อหาโดยยอ ผู สนใจที่ ตองการทราบขอมูล
เพิ่มเติมขอใหติดตอผูเขียนโดยตรง 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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ตนแบบการผลิตน้ํายางขนจากกระบวนการ
ครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรม
อาซีซัน แกสมาน1* เจริญ นาคสรรค2 อดิศัย รุงวิชานิวัฒน3
สมคิด ศรีสุวรรณ4 และ นัจมียะห ยูแม4
M.Sc(Petrochemistry and Polymer Science) รองศาสตราจารย
Ph.D.(Polymer Rheology and Plastic Engineering) รองศาสตราจารย
3
Ph.D.(Polymer Technology) 4นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th
1

2

น้ํายางขนเป นวั ตถุดิบหลักที่ สําคั ญในอุ ตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะผลิ ตภัณฑ
ที่ ไดจากการชุบหรือจุม (dipping products) เชน ถุงมือทางการแพทย ถุงมือใช งานในบาน
ถุ งยางอนามั ย และลู กโป ง เป นต น นอกจากนี้ ยังมี การใช น้ํายางข นปริ มาณสู งในการทํา
ผลิ ตภั ณฑ สายยางยื ด และยางฟองน้ํ า ป จจุ บั นน้ํายางข นส วนใหญ ผลิ ตโดยใช กระบวนการ
ปนแยก (centrifuged process) ซึ่งตองใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรขนาดใหญ และใชเงินลงทุน
คอนขางสูง เหมาะสําหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมที่ ใชวัตถุดิบคือ น้ํายางสด ปริมาณมาก
นอกเหนือจากกระบวนการผลิตน้ํายางขนดวยวิธีการดังกลาวแลวยังมีการผลิตโดยวิธีการทําให
น้ํายางเกิดการแยกชั้นดวยการเกิดครีม (creaming process) โดยการใชสารกอครีม (creaming agent) ชวยเรงการแยกของชั้นของยางและน้ํา (หางน้ํายาง) โดยไมตองใชเครื่องจักรหรือ
เครื่ อ งมื อที่ มีความซั บ ซ อน ใช เงิ นลงทุ นไม มากนั กและมี จุดเด นคื อ ใช พลั งงานในการผลิ ตต่ํา
เหมาะสําหรับการผลิตระดับกลุ มเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก สามารถผลิตน้ํายางขน
ใชเองได
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1. ขั้นตอนการผลิตน้ํายางขนชนิดครีม
การเตรียมน้ํายางครีมโดยใชถังปริมาตร 4,000 ลิตร มีขั้นตอนตามแผนผังกระบวนการ
ผลิต (รูปที่ 1) โดยนําน้ํายางสดที่ เก็ บรักษาดวยแอมโมเนีย กรองสิ่ งปนเป อนดวยตะแกรงใส
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium phosphate, DAP) เพื่อลดปริมาณแมกนีเซียมอิออน
ทดสอบสมบัติเบื้ องตนของน้ํายางสดก อนใส สารก อครีมไดดังนี้ คือ TSC = 36.91%; DRC =
35.46%; VFA = 0.0127 และ Mg2+= 48 ppm นําน้ํายางสดจากถังเก็บสงผานทอเขาสูถัง
กวนสารเคมี (รูปที่ 2) กวนน้ํายางสดกับสารกอครีมจากนั้นปมน้ํายางเขาสูถังแยกน้ํายาง (รูปที่
3) ปลอยใหน้ํายางเกิดการแยกชั้นเปนระยะเวลา 2 วัน มีลักษณะการแยกชั้น (รูปที่ 4) ถาย
ชั้นของเซรั่มออกทางปลายทอขางลาง (รูปที่ 5) และเก็บรวบรวมน้ํายางครีมใสถังเก็บ (รูปที่ 6)
น้ํายางสด
ใสไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต (DAP) เพื่อ
กําจัดแมกนีเซียม

กรองดวย
ตะแกรง 60 เมช
ตั้งทิ้งไว 24 ชั่วโมง

แยกสวนกากขี้แปง
(Sludge) ออก

น้ํายางสดที่มีปริมาณ Mg++ต่ํากวา 50 ppm
ใสสารกอครีม
(Creaming agent)
ถังแยกชั้นน้ํายาง
ตั้งใหแยกชั้น > 24 ชั่วโมง
ถังแยกชั้นน้ํายาง

ตั้งใหแยกชั้น > 24 ชั่วโมง
LA-Creamed latex
หางน้ํายาง (Skim
latex)

น้ํายางขน (Conc.
latex)

MA-Creamed latex
HA-Creamed latex

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมน้ํายางขนชนิดครีม
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รูปที่ 2 ถังกวนน้ํายางสดกับสารเคมีและ
ถั งแยกชั้ นน้ํายางครี ม

รูป ที่ 3 ถังแยกชั้นน้ํายางครีม

รูปที่ 4 ลักษณะการแยกชั้นของน้ํายางครีม
(ชั้นบน) และเซรั่ม (ชั้นลาง)

รูปที่ 5 การแยกเซรั่มออกจากน้ํายางครีม

รูปที่ 6 การรวบรวมน้ํายางครีมลงถังเก็บ

รูปที่ 7 อนุภาคของน้ํายางครีมจากเครื่ อง SEM

นําน้ํายางครี มและเซรั่ มที่ ได ไปทดสอบสมบั ติเบื้ องต นได ผลการทดลองดั งตารางที่ 1 และ
เตรียมเปนน้ํายางขนชนิดครีมชนิดตางๆ ไดผลการทดลองเริ่มตนดังตารางที่ 2
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2. ผลการวิจัย
การตั้ งน้ํายางสดผสมสารกอครีมไวเปนระยะเวลา 2 วัน ทําใหเกิดการแยกชั้นโดยสาร
ก อ ครี มจะทําหน าที่ รวมกั บอนุ ภาคยางกั นอย างหลวมๆ และทําให อ นุ ภาคยางเข ามาใกล กั น
(รูปที่ 7) ส งผลใหคารัศมีของอนุภาคยาง (r) เพิ่ มขึ้ น ทําให ความเร็วในการแยกอนุภาคยาง
ออกจากเซรุม (V) เร็วขึ้นตามกฎของ Stokes คือ V = 2g (Dg-Dr) r2/9
สมบัติของน้ํายางขนชนิดครีมที่ไดจากการแยกชั้นเปนระยะเวลา 2 วัน ตามตารางที่ 1
พบวา ไดน้ํายางขนชนิดครีมที่ไดมี % DRC สูงกวา 60 % เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํายางขนแบบ
ปนแยก (Centrifuged natural latex) ตาม ASTM D1076 ทั้งแบบ Type 1 (HA latex) และ
Type 3 (LA latex) จะเห็นวาไดตามมาตรฐานน้ํายางดังกลาว แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
Type 3 (Creamed natural latex) น้ํายางครีมที่เตรียมไดมี % DRC ต่ํากวาประมาณ 2-3%
(มาตรฐานกําหนดไว ไม นอ ยกว า 64%) นอกจากนี้ ยั งพบว าความหนื ดของน้ํ ายางครี มมี ค า
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับน้ํายางแบบปนแยก สวนคา KOH number และ VFA มีคาเทากับ
0.78 และ 0.090 ตามลําดับเมื่อนํามาเตรียมเปนน้ํายางขนแบบตางคือ น้ํายางขนที่เก็บรักษา
ดวยแอมโมเนียปริมาณต่ํา ปานกลาง และสูง (LA. MA และ HA-creamed latex) ไดสมบัติ
เริ่มตนดังตารางที่ 2

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากการขยายสเกลการผลิตปริมาตร 4,000 ลิตร ไดน้ํายางครีมตอครั้งประมาณ 2,000
ลิตร โดยน้ํายางสดเริ่มตนมี DRC = 37%, Alkalinity = 0.75% ลดปริมาณแมกนีเซียมให
นอยกวา 50 ppm ไดน้ํายางครีมหลังการแยกชั้นน้ํายาง มี DRC = 61.26%, TSC = 62.67%
ตารางที่ 1 สมบัติของเซรั่มและน้ํายางครีม
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Properties

Creamed NR latex

Serum

TSC, %
DRC, %
Alkalinity, %
Viscosity, cps
VFA
KOH number
MST, seconds
Magnesium, ppm

62.67
61.26
0.46
137
0.098
0.78
1315
36

3.44
5.28
0.73
14.1
-

ตารางที่ 2 สมบัติเริ่มตนของน้ํายางขนชนิดครีมเกรดตางๆ
Latex properties

HA-Creamed

MA-Creamed

LA-Creamed

TSC (%)
DRC (%)
Alkalinity (%)
VFA
Magnesium (ppm)
Viscosity (cps)
KOH no.

61.77
60.37
0.68
0.0981
38
137
0.78

62.24
60.88
0.57
0.0992
35
138.5
0.78

62.9
61.54
0.28
0.0997
39
140.2
0.78

ส วนชั้ นเซรั่ มมี % DRC น อยกว ากระบวนการป นแยก 1.8% โดยที่ น้ํายางครี มที่ ได มีความ
เสถียรคอนขางสูง โดยกระบวนการผลิตน้ํายางครีมที่ไดจากผลการวิจัยเปนกระบวนการผลิตที่
ไมซับซอนและใชพลังงานในการผลิตต่ํา ผูประกอบการรายยอย วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร
และผู สนใจทั่ วไปสามารถนํ ากระบวนการผลิ ตน้ํ า ยางข นชนิ ดครี มไปประยุ ก ต ใช ในการผลิ ต
น้ํายางข นขึ้ นใช เองจากน้ํายางสด
และสามารถนําไปต อยอดในการพั ฒนาเป นผลิ ตภั ณฑ
ยางพาราชนิดตางๆ ได เชน ยางฟองน้ํา ถุงมือ เปนตน
ขอขอบคุ ณสํานั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิ จัย (สกว.) ที่ ให การสนับสนุ นงบประมาณ
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง ต นแบบการผลิ ตน้ํ ายางข นจากกระบวนการครี มมิ่ งในระดั บอุ ตสาหกรรม
และตนแบบการประยุกตใชงานในการทําน้ํายางเคลือบสระน้ําและสายยางยืด รหัสโครงการ
RDG5050035
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เทอรโมพลาสติกวัลคาไนซทนไฟปราศจาก
ฮาโลเจนจากการผสมยางธรรมชาติกับ
พอลิโพรไพลีน
อาซีซัน แกสมาน1* ณัฐธิดา หวั่งประดิษฐ2 และ ณฐินี โลหพัฒนานนท3
M.Sc. (Petrochemistry and Polymer Science) รองศาสตราจารย
2
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
3
Ph.D. (Polymer Engineering) สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th
1

เทอร โมพลาสติ กอิ ลาสโตเมอร (Thermoplastic elastomers, TPE) เป นวั สดุ ที่ มี
พฤติ ก รรมการแปรรู ปแบบพลาสติ ก แต มี สมบั ติ เชิ ง กลและความยื ดหยุ นคล ายคลึ งกั บ ยาง
วัลคาไนซ วิธีการผลิตที่ ไดรับความสนใจคือ การผสม หรือการเบลนดในสภาวะหลอมระหวาง
พอลิโอลิ ฟนกั บยาง เนื่ องจากกําหนดสมบั ติตางๆ และใชวิธีการผลิ ตที่ ง าย เทอรโมพลาสติ ก
วั ลคาไนซ (Thermoplastic vulcanizates, TPV) เป นรู ปแบบหนึ่ ง ของเทอร โมพลาสติ ก
อิ ลาสโตเมอร ที่ ได จากการผสมของพอลิ โอลิ ฟ นกั บ ยาง แต ลั ก ษณะทางสั ณฐานวิ ทยามี ความ
แตกต าง กลาวคือ มี เฟสของยางที่ วัลคาไนซ ขนาดเล็ กกระจายในเฟสต อเนื่ องที่ เป นพลาสติ ก
จากโครงสร างเคมี ข องวั สดุ ป ระเภทพอลิ เ มอร เ ป นไฮโดรคาร บ อนซึ่ ง เกิ ดการติ ดไฟได ง าย
การใช ง านวั สดุ ป ระเภทนี้ เ มื่ อ ต อ งการสมบั ติ ก ารการทนไฟจึ ง ต อ งผสมวั สดุ ทนไฟลงไป ซึ่ ง
ส วนใหญ เป นสารประกอบพวกฮาโลเจนร วมกั บและแอนติโมนี่ ไตรออกไซด ซึ่ งมี ข อจํากัดด าน
การกอมลพิษจากสารประกอบฮาโลเจน การใชสารทนไฟชนิดที่ ไม มีฮาโลเจนเปนองคประกอบ
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จะทําให การใช วั สดุ ป ระเภทพอลิ เมอร กว างขวางมากขึ้ นได ผลิ ตภั ณฑ ที่ ทนไฟและเป นมิ ตรกั บ
สิ่ งแวดลอมมากขึ้ น
เพื่ อศึ ก ษาสมบั ติของเทอร โมพลาสติ กวั ลคาไนซ ทนไฟปราศจากฮาโลเจนจากการผสม
ยางธรรมชาติ กั บ พอลิ โพรไพลี น โดยแปรชนิ ดและปริ มาณสารทนไฟ สารตั วเติ มอนิ นทรี ย
ทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติการทนไฟ

1. วีธิการวิจัย
เตรียมยางคอมเปาด จากยางธรรมชาติ โดยใช สูตรดังตารางที่ 1 แปรชนิ ดและปริมาณ
สารตัวเติมอนินทรียหรือสารทนไฟปราศจากฮาโลเจนคือ เคลย (Clay) แคลเซียมคาร บอเนต
(CaCO3) แมกนีเซียมไฮดรอกไซด (Mg(OH)2) และอะลูมินาไตรไฮเดรต (Alumina trihydrate,
ATH) โดยแปรปริมาณสารทนไฟแตละชนิดดังนี้คือ 0, 20, 40 และ 60 สวนตอยางธรรมชาติ
100 ส วน (phr)
โดยใชสูตรเปรียบเทียบคื อ ยางธรรมชาติ ผสมสารทนไฟชนิดแอนติ โมนี่
ไตรออกไซด (Antimony trioxide) รวมกับน้ํามันพาราฟนิกคลอริเนต (อัตราสวน 10/50 phr)
นํายางคอมเปาดที่เตรียมได ไปผสมกั บพอลิโพรไพลีนอัตราส วน 60/40 ส วนโดยน้ําหนัก ดวย
เครื่ องผสมแบบป ดเพื่ อ เตรี ยมเทอร โมพลาสติ กวั ลคาไนซ ขึ้ นรู ปชิ้ น ทดสอบด วยเครื่ องฉี ด
พลาสติ ก เปรี ยบเที ยบสมบั ติตางๆ ของเทอร โมพลาสติ กวั ลคาไนซ ที่ เตรี ยมข างต นโดยการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล และความตานทานการติดไฟ
ตารางที่ 1 สูตรยางคอมเปาวดสําหรับเตรียมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ
Components

phr

RSS 3
Ultralube 220
Paraffinic oil
TMQ
SnCl2
Inorganic fillers
HRJ-10518

100
5
20
1
1
0, 20, 40, 60
12

2. ผลการวิจัย
จากตารางที่ 2 พบวา การใชสารตั วเติมอนินทรียทําใหคา LOI ของเทอรโมพลาสติก
วัลคาไนซ เพิ่ มขึ้ น เมื่ อใชปริมาณมากขึ้ นทําให สมบั ติดังกล าวเพิ่ มขึ้ นตามไปดวย โดยเรี ยงจาก
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ตารางที่ 2 คา LOI ของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ NR/PP โดยแปรปจจัยตางๆ
TPV types

LOI

TPV (NR/PP) : non-flame retardant
Clay 20 phr
Clay 60 phr
Mg(OH)2 20phr
Mg(OH)2 20 phr
ATH 20 phr
ATH 60 phr
TPV + Chlorinated paraffin
TPV + SbCl3+Chlorinated paraffin (10/50)

17-17.5
19-20
20-21
17.5-18
20.5
18
19-19.5
19.5-20
24-25

มากไปนอยดั งนี้ คือ Mg(OH)2, ATH, Clay และไม ใช สารตั วเติ ม นอกจากนี้ พบว า การใช
น้ํามั นพาราฟ นิกคลอริ เนตทําให คา LOI เพิ่ มสูงขึ้ น และถ าใช รวมกั บแอนตี โมนี่ ไตรออกไซด
จะทําใหคา LOI เพิ่มสูงขึ้นไปอีก
จากรูปที่ 1 พบวา การใสสารตัวเติมอนินทรียชนิดตางๆ ลงในเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ
NR/PPปริมาณมากขึ้นทําใหคาโมดูลัสเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงความแข็งของวัสดุเพิ่มมากขึ้นเชนกัน
จากรู ปที่ 2 พบว า เทอร โมพลาสติ กวั ลคาไนซ NR/PP ผสมสารตั วเติ มชนิ ดต างๆ มี ความ
ต านทานต อ แรงดึ งมากกว ากรณี ไม ผ สมสารตั วเติ ม นอกจากนี้ ยั ง พบว าความต านทานต อ

รูปที่ 1 ผลของชนิ ด และปริ ม าณของสารตั ว
เติ มอนิ น ทรี ย ชนิ ด ทนไฟต อโมดู ลั ส ที่
ระยะยืด 100% ของเทอรโมพลาสติก
วัลคาไนซ NR/PP

รูปที่ 2 ผลของชนิ ด และปริ ม าณของสารตั ว
เติ มอนิ นทรี ย ชนิ ดทนไฟต อความ
ตานทานตอแรงดึงของเทอรโมพลาสติก
วัลคาไนซ NR/PP
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รูปที่ 3 ผลของชนิ ด และปริ ม าณของสารตั ว
เติมอนิ นทรี ยชนิดทนไฟตอระยะยืดที่
จุดขาดของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ
NR/PP

รูปที่ 4 ผลของชนิ ด และปริ ม าณของสารตั ว
เติ มอนิ นทรี ย ชนิ ดทนไฟต อความ
สามารถในการคื น กลั บ สู รู ป ร า งเดิ ม
ของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ NR/PP

แรงดึ งมี คาไม เปลี่ ยนแปลงอย างชั ดเจนตามชนิ ดและปริ มาณสารตั วเติ ม เมื่ อพิ จารณาสมบั ติ
ความสามารถในการยื ดจนขาดในรู ป ที่ 3 พบว า การเติ มสารตั วเติ มต างๆ เหล านี้ ปริ มาณ
มากกว า 20 phr ไม ส ง ผลให ความสามารถในการยื ดจนขาดแตกต างกั นอย างชั ดเจน แต
สมบั ติ ดังกล าวนี้ จะลดลงตามปริ มาณ เนื่ องจากการเพิ่ มปริ มาณสารตั วเติ มอนิ นทรี ยมากขึ้ น
ทําให ยางมี ความแข็ ง มากขึ้ น มี ความสามารถในการยื ดออกลงและส งผลให เทอร โมพลาสติ ก
วัลคาไนซขาดได งายขึ้ น
จากรูปที่ 4 พบวา การเพิ่ มปริมาณสารตั วเติมทําใหคาความตึง
(Tension set) ลดลง เนื่องมาจากเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซมีความยืดหยุนลดลง โดยที่การใช
Clay, CaCO3, Mg(OH)2และ ATH ปริมาณเทากัน สามารถเรียงลําดับของคา Tension set
ไดดังนี้คือ CaCO3 < Mg(OH)2 = ATH < Clay จากรูปที่ 5 พบวา การผสมสารตัวเติมชนิด
ต างๆ ทําให เวลาการเผาไหม จนถึงระยะที่ กําหนดมี คาเพิ่ มมากขึ้ น การใช Mg(OH)2 จะมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาคือ ATH, Clay และ CaCO3 ตามลําดับ

รูปที่ 5 เวลาเผาไหมของเทอร โมพลาสติก
วั ลคาไนซ NR/PP ที่ ใช สารตั วเติ ม
อนิ นทรี ย ชนิ ดทนไฟต างๆ ใน
ปริมาณ 20 phr และ 60 phr
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิ จัยสามารถปรั บ ปรุ งสมบั ติ การทนไฟของเทอร โมพลาสติ วั ลคาไนซ โดยใช
สารตั วเติ มอนิ นทรี ยซึ่งปราศจากสารประกอบฮาโลเจน เมื่ อพิ จารณาความตานทานการติ ดไฟ
พบว า แมกนี เ ซี ยมไฮดรอกไซด มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการต านทานต อ การลุ ก ไหม ข องเทอร โม
พลาสติวัลคาไนซดีที่สุด รองลงมาคือ อะลูมิเนียมไตรไฮเดรต เคลย และแคลเซียมคารบอเนต
ตามลําดั บ และการเพิ่ มปริ มาณสารตั วเติ มเหลานี้ ทําให มีความต านทานการติดไฟได มากขึ้ น
และมีคา LOI เพิ่ มสู งขึ้ น สามารถนําผลงานวิ จัยไปใช ประโยชน ในการผลิตเทอร โมพลาสติ ก
วัลคาไนซที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัย เรื่อง สมบัติของเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซทนไฟปราศจากฮาโลเจนจากการเบลนด
ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน: อิทธิพลของปจจัยดานการแปรรูป (Properties of Halogenfree flame retarding thermoplastic vulcanizate based on NR/PP blends: effect of
processing variables)
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E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th
1

2

ในอุ ตสาหกรรมพอลิ เมอร มี ความสนใจเตรี ยมเทอร โมพลาสติ ก วั ลคาไนซ จากการผสม
(blend) ระหวางอิลาสโตเมอรกับพลาสติกมากขึ้น เนื่องจากเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซเปนวัสดุ
ที่ มี สมบั ติ ผ สมผสานระหว างอิ ลาสโตเมอร และพลาสติ ก โดยเทอร โมพลาสติ ก วั ลคาไนซ มี
สมบั ติเชิ งกลและความยื ดหยุ นคล ายคลึ งกั บยางวั ลคาไนซ แต สามารถแปรรู ปได ด วยเทคนิ ค
การแปรรู ป เทอร โมพลาสติ ก ทั่ วไป รวมทั้ ง ยั งสามารถนํ ากลั บ มาใช ใหม ได อี ก สามารถลด
ขั้ นตอนการผลิ ตลงและสามารถผลิตไดง ายและรวดเร็วมากขึ้ น ชวงแรกมี การวิจัยและพัฒนา
วั สดุ ประเภทนี้ จากการผสมพลาสติ กในกลุ มพอลิ โอลิ ฟ นกั บยางสั งเคราะห ส วนพลาสติ กที่ ใช
ในการผสมกั บอิ ลาสโตเมอร นั้ นส วนใหญ จะเป นพลาสติ ก ในกลุ มพอลิ โอลิ ฟ น (Polyolefin)
ในช วงเวลาต อ มามี ความสนใจนํายางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) มาผสมร วมกั บ
พอลิโอลิ ฟนเนื่องจากยางธรรมชาติแสดงสมบัติเชิงกลที่ ดีกวายางสังเคราะห เปนวัสดุที่ใชงาน
เชิ งวิ ศวกรรม โครงสร างของยางธรรมชาติ มีความสม่ําเสมอ และสามารถตกผลึ กได เมื่ อถู ก
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ดึงยืดซึ่ งเป นลั กษณะเฉพาะตัวที่ ทําใหยางชนิดนี้ ถูกนํามาใช งานในดานที่ ตองการความแข็งแรง
และความยืดหยุน เชน ยางลอรถ ยางรองคอสะพาน และยางปองกันการสั่นสะเทือน เปนตน
แตยางธรรมชาติมีสมบัติบางประการที่ดอยกวายางสังเคราะห เชน ความทนทานตอความรอน
และสภาวะแวดลอมต่ําทําใหมีขอจํากัดในการใชงาน การเตรียมเปนเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ
ยางธรรมชาติ (Thermoplastic natural rubber, TPNR) ทําใหเสริมสมบัติใหแกยางธรรมชาติ
และขยายขอบเขตการใช งานของยางธรรมชาติ ได อี กด วย เอทิ ลี นไวนิ ลอะซิ เตทโคพอลิ เมอร
(Ethylene vinyl acetate copolymer, EVA) เปนพลาสติกอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาผสมกับ
ยางธรรมชาติ โดยการผสมยางธรรมชาติ กั บ EVA จะสามารถเพิ่ มความยื ดหยุ นขณะหลอม
และปรั บปรุ งสมบั ติดานความร อนให ดีขึ้ นได โดยความแข็ งแรงขณะหลอมเป นสมบั ติที่ สําคั ญ
ในการเตรี ยมโฟม
โฟมยาง (Rubber foam) เป นผลิตภั ณฑ ที่มีการใช งานกันอยางแพร หลาย ทั้ งในดาน
อุ ตสาหกรรมยานยนต บรรจุ ภัณฑ เรื อดําน้ํา อุ ปกรณ กี ฬา และของเล น ดวยน้ําหนั กที่ เบา
ลอยน้ํา มี ความสามารถในการกั นกระแทกไดดี เป นฉนวนกั นความร อนและเสี ยง และมี
ตนทุนต่ําโดยวัสดุที่สําคัญนิยมใชทําโฟมอยางแพรหลายคือเอทิ ลีนไวนิ ลอะซีเตท เนื่ องจากการ
ทนต อสภาวะสิ่ งแวดล อมและควบคุ มคุ ณ ภาพในการผลิ ตได ง าย ผลิ ตภั ณ ฑ โฟมประเภทหนึ่ ง
ที่ นาสนใจคือ แผนฉนวนกั นความรอน โดยทั่ วไปโฟมที่ ผลิ ตจากยางนั้ นผลิ ตขึ้ นดวยกระบวน
การหลายขั้ นตอน กล าวคื อ การผสมอิ ลาสโตเมอร กั บสารเคมี ชนิ ดตางๆ การวั ลคาไนซ และ
การขึ้ นรู ป และเมื่ อหมดอายุการใช งานแล วไมสามารถนํากลั บมาใช งานใหม ได อีก ดั งนั้ นจึ ง
ได มีความพยายามในการพั ฒนาการทําโฟมให สามารถผลิ ตได ง ายรวดเร็ วขึ้ น และสามารถ
นํากลั บมาใช ใหม ได อีกโดยการผลิตเป นเทอรโมพลาสติ กวั ลคาไนซ
งานวิจัยนี้ สนใจการเตรียมโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ จากการผสมของพอลิเมอร 3
ชนิด (Ternary Blends) คือ NR/EVA/PP โดยการใชเอทิลีนไวนิลอะซิเตทรวมในการเบลนด
ซึ่ งชวยเสริมสมบัติความทนทานตอความรอน ความทนทานการบมเรงและการแปรรูปของยาง
ธรรมชาติ ให ดี ขึ้ นรวมทั้ งศึ ก ษาโดยแปรรู ปด วยเครื่ องเอกซทรู ดซึ่ งสามารถขึ้ นรู ปโฟมเทอร โม
พลาสติกวัลคาไนซแบบตอเนื่อง

1. วีธิการวิจัย
เตรียมโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซจากการเบลนดโดยใชอัตราสวนของ NR/EVA/PP
เทากับ 60/0/40; 48/12/40; 36/24/40; 24/36/40; 12/48/40 และ 0/60/40 % โดยน้ําหนัก
โดยใช ขั้ นตอนและสภาวะการเตรี ยมดั งรู ปที่ 1 และใช เครื่ องมื อแปรรู ป ดั งรู ปที่ 2 และ 3
นําไปวิ เคราะห ลั กษณะสั ณฐานวิ ทยา ปริ มาณเจล ความต านทานต อแรงดึ งและระยะยื ดที่
จุดขาด และสมบัติหลังการบมเรง
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซ

รูปที่ 2 เครื่องผสมแบบปด (Internal mixer) ที่ใชในการเตรียมยางคอมเปาด
และเทอรโมพลาสติ กวัลคาไนซ

รูปที่ 3 เครื่องเอกซทรูดสกรูเดี่ยว (Single screw extruder)
สําหรับการเตรียมโฟมเทอรโมพลาสติกวั ลคาไนซ
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2. ผลการวิจัย
จากรู ป ที่ 4 และ 5 จะเห็ นได ว าโฟมเทอร โมพลาสติ กวั ลคาไนซ มีโครงสร างแบบป ด
(Close-cell structure) เมื่อพิจารณาโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซในรูปที่ 4a ซึ่งมีสวนของ
ยางธรรมชาติและพอลิโพรไพลีน และรูปที่ 4f ซึ่งมี EVA และพอลิโพรไพลีนเปนองคประกอบ
จะเห็นวาฟองกาซของโฟมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซที่ใชเอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับพอลิโพรไพลีน
มีจํานวนมากกวาดังรูปที่ 5 ซึ่ งเปนผลมาจากสารตัวเติมและสารฟูกระจายตัวในเอทิลีนไวนิล
อะซิ เตทได ดีกว ายางธรรมชาติ จึ งสามารถเกิ ดฟองก าซได มากกว า และพบว าฟองก าซยั งมี
ขนาดใหญ เนื่ องจาก EVA และพอลิโพรไพลีนเปนพลาสติกชนิ ดพอลิ โอลิฟน ซึ่ งมีความหนืด
ขณะหลอมต่ํา ฟองกาซจึงสามารถขยายตัวไดงาย และเกิดการแตกรวมกันของฟองกาซขางเคียง
(Cell coalescence) เกิดเปนเซลลขนาดใหญขึ้น
เมื่ อผสมเอทิ ลี นไวนิ ลอะซิ เ ตทกั บ ยางธรรมชาติ ในการเตรี ยมโฟมเทอร โมพลาสติ ก
วั ลคาไนซ (รู ปที่ 4b–4e) พบว าจํานวนฟองกาซเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากสารฟู สามารถกระจายตั ว

รูปที่ 4 ภาพถาย SEM แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโฟมเทอรโมพลาสติวัลคาไนซ
ที่แปรอัตราสวนเบลนด NR/EVA/PP
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รูปที่ 5 ขนาดและความหนาแนนเซลลของโฟมเทอรโมพลาสติวัลคาไนซที่ แปรอั ตราสวน
เบลนดNR/EVA/PP

รูป ที่ 6 ปริมาณเจลของโฟมเทอรโมพลาสติวัลคาไนซที่แปรอัตราสวนเบลนด NR/EVA/PP

ได ดีในเอทิ ลี นไวนิ ลอะซิ เตท จึ ง ทําให ฟองก าซมี ปริ มาณมากขึ้ น และการผสมเอทิ ลี นไวนิ ล
อะซิ เตทยั งทําให ฟองก าซมี ข นาดใหญ ขึ้ น จากการที่ เอทิ ลี นไวนิ ลอะซิ เ ตทมี ความหนื ดต่ํากว า
ยางธรรมชาติ ทําให ความหนื ดของระบบลดลง ฟองก าซสามารถขยายตั วได ง าย นอกจากนี้
ยังเปนผลจากการเพิ่ มเอทิลีนไวนิลอะซิเตททําใหปริมาณพันธะเชื่อมโยงลดลง ซึ่งแสดงดังรูปที่
6 ผนังเซลลซึ่งมีความแข็งแรงนอยลงจึงเกิดการแตกออกไดงาย ฟองกาซจึงมีขนาดใหญ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิจัยสามารถเตรียมโฟมเทอรโมพลาสติวัลคาไนซจากการเบลนด NR/EVA/
PP ดวยเครื่องเอกซทรูดแบบสกรูเดี่ยวแบบตอเนื่อง โดยใชอัตรา NR/EVA/PP ที่เหมาะสมคือ
24/36/40 % โดยน้ําหนัก วัลคาไนซดวยเปอรออกไซดรวมกับโคเอเจนต (DCP = 0.7 +
TMPTMA = 4 % โดยน้ําหนัก) ใชสารฟู ADC = 5 % โดยน้ําหนัก นอกจากนี้ยังผสมน้ํามัน
พาราฟนิกและสารตัวเติมเคลยปริมาณ 80 และ 40 % โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
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ประเทศไทยเปนประเทศซึ่งมีศักยภาพในการผลิตยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR)
เปนอันดับ 1 ของโลก แตการใชยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมกลับเนนไปทําเปนสวนประกอบ
ยางรถยนต ถึ ง 90% เพราะยางธรรมชาติ มีความแข็ งแรงและยื ดหยุ นสู ง
การใช งานใน
ผลิ ตภั ณฑ อื่ นค อนข างน อย เพราะว ายางธรรมชาติ เสื่ อมสภาพได ง ายหากอยู ในสภาวะที่ ตอง
สัมผัสอากาศ ความรอนและน้ํามัน ซึ่งทําใหชิ้นงานเกิดความเสียหาย มีอายุการใชงานสั้น
โฟมยาง จัดเปนผลิตภัณฑจากยางแหงชนิดหนึ่งมีลักษณะเปนรูพรุน เกิดจากการใชสาร
ที่ทําใหเกิดฟองอากาศ หรือฟองกาซในยางที่เรียกวา สารฟู (Blowing agent) โฟมยางที่ผลิต
เชิงการคามีการนําไปใชงานอยางแพรหลาย ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมรถยนตใชวัสดุโฟมยาง
ทําขอบกระจกรถ เพดานหุมดานในรถ และเบาะนั่งของรถยนต ในอุตสาหกรรมกอสรางมีการ

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2 | 19

ใชโฟมยางทําเปนแผนฉนวนกันความรอน โฟมวัสดุกันเสียง ในอุตสาหกรรมกีฬาจะใชโฟมยาง
หรื อโฟมพอลิ เมอรทํารองเท ากี ฬา นอกจากนี้ มี การใช โฟมยางทําเป นวั สดุทุ นลอย โฟมกั น
กระแทกในกระเปาเดินทาง หมวกกันน็อก และของเลน เปนตน
พอลิเอทิลีนไวนิลอะซีเตท (Ethylene-Vinyl Acetate, EVA) เปนพอลิเมอรที่นิยมใช
ทําโฟม เพราะพอลิ เ มอร ชนิ ดนี้ ทนต อสภาวะสิ่ งแวดล อ ม ทนความร อน ทนน้ํ ามั น และเป น
พอลิเมอรที่สามารถควบคุมคุณภาพในการทําผลิตภัณฑโฟมไดงาย ผลิตภัณฑโฟมประเภทหนึ่ ง
ที่ มี ความน าสนใจคื อ แผ นฉนวนกั นความร อน ซึ่ งเป นที่ ทราบกั นดี วาผลิ ตภั ณ ฑ ชนิ ดนี้ จะใช
เอทิลีนไวนิลอะซีเตทเปนวั ตถุดิบหลักในการผลิต เพราะใหโฟมที่ ทนตอความรอน ทนตอสภาพ
แวดล อม มี น้ําหนั กเบา สามารถใช งานทั้ งภายในและภายนอกอาคารได โฟมฉนวนกั นความ
ร อ นต อ งมี ฟ องอากาศจํ านวนมาก เพราะอากาศนํ าความร อ นได ต่ํา และฟองอากาศควรมี
ขนาดเล็ ก จึ งป องกั นความรอนที่ เขาสู ตัวอาคารบ านเรือนได โฟมตองแข็งแรง ยืดหยุ นไม ฉีก
ขาดง าย ดั ง นั้ นการผลิ ตโฟมยางเพื่ อ เป นฉนวนกั นความร อ นต องคํานึ ง ปริ มาณฟองอากาศ
ขนาดฟองอากาศที่กระจายในโฟม โฟมตองเบา แข็งแรง ทนความรอนไดดี ทนน้ํามัน ทนสภาพ
อากาศและมี อายุ การใช งานยาวนาน
ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคในการผลิตโฟมยางฉนวนกันความรอน โดยเลือกใชวัสดุยาง
สองชนิ ดผสมเข าด วยกั นคื อ เอทิ ลี นไวนิ ลอะซี เตทและยางธรรมชาติ การใช วัสดุ ยางทั้ งสอง
จะไดโฟมยางที่มีความยืดหยุนสูง แข็งแรง สามารถกันความรอนไดดี ทนทานตอสภาวะอากาศ
น้ําและน้ํามั น

1. วีธิการวิจัย
1.1 สารเคมีและวัสดุ ประกอบดวย
1) ยางแผนรมควัน (Ribbed smoked sheet, RSS-3) ผลิตโดย ชมรมสหกรณ
ชาวสวนยาง อําเภอโคกโพธิ์-แมลาน จังหวัดปตตานี
2) เอทิลีนไวนิลอะซีเตท (Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer, EVA) สําหรับ
EVA ที่ใชมีปริมาณของไวนิลอะซิเตทอยู 28% โดยน้ําหนัก ผลิตโดยบริษัท POLENE Co., Ltd.
ประเทศไทย
3) อะโซไดคาร บ อนาไมด (Azodicarbonamide) เป นสารฟู ให ก าซไนโตรเจน
คารบอนไดออกไซด และคารบอนมอนอกไซด จัดจําหนายโดยบริษัท Polymer Innovation Co.,
Ltd. ประเทศไทย
4) ซิงคออกไซด (ZnO) และกรดสเตียริก (stearic acid) ทําหนาที่เปนสารชวยฟู
ซึ่งกระตุนการทํางานของสารฟูใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น จัดจําหนายโดยบริษัทเพชรไทยเคมีภัณฑ
จํากั ด
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5) ไตรเมทิล-1, 2-ไดไฮโดรควิโนน (Trimethyl-1,2-dihydroquinoline) เรียกยอวา
TMQ เปนสารปองกันการเสื่อมสภาพ ผลิตโดยบริษัท Flexys ประเทศสหรัฐอเมริกา
6) น้ํามั นพาราฟนิก เป นสารช วยในกระบวนการผลิ ตโฟม จั ดจําหนายโดยบริ ษั ท
Polymer Innovation Co., Ltd. ประเทศไทย
7) ไดคิวมิลเปอรออกไซด (Dicumyl Peroxide, DCP) ทําหนาที่เปนสารวัลคาไนซ
(Vulcanising agent) ผลิตโดยบริษัท Wuzhou International Co., Ltd. ประเทศจีน (GPGrade) นําเขาโดย Gelest, Inc ประเทศไทย
8) ไตรเมทิลลอลโพรเพนไตรเมทาคริเลต (Trimethylol propane trimethacrylate)
เรียกยอวา TMPTMA เปนสารรวมในปฏิกิ ริยาการวัลคาไนซดวยเปอร ออกไซด ผลิตโดย
บริษัท Behn Meyer Chemical Co., Ltd. ประเทศจีน
9) นาโนเคลยเปนสารตัวเติมอนินทรี ย ทําหนาที่ เป นสารช วยกอฟองอากาศ มีชื่อ
ทางการคา คือ Kunipia-F ผลิตโดยบริษัท Kunimine Industries CO., LTD. ประเทศญี่ปุน

1.2 การผลิตโฟมฉนวนกันความรอน
นําเอทิลีนไวนิลอะซีเตทบดผสมกับยางธรรมชาติในเครื่องบดผสมแบบปดที่อุณหภูมิ 70oC
เติมนาโนเคลยและสารเคมีตางๆ โดยใชยางและสารเคมีตามปริมาณที่กําหนดในสูตรยาง และ
ใชขั้ นตอนการผสมยางกับสารเคมีที่แสดงไวในตารางที่ 1 หลังจากนั้ นนําสวนผสมของยางกับ
สารเคมีที่ไดไปผสมกับสารฟู (ADC) ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดฟองอากาศ และใน
งานวิจัยนี้มุงศึกษาผลกระทบของการใชสารฟูปริมาณตางๆ ดังนี้ คือ 1, 3, 5 และ 7% โดย
น้ําหนัก แลวจึงเติมสารชวยวัลคาไนซ (TMPTMA) 4% ตามดวย DCP 0.7% บนเครื่องผสม
สองลู กกลิ้ งที่ อุ ณหภูมิ 70oC โดยใช สูตรการทําโฟมยางและลําดับการผสม ตามที่ แสดงใน
ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีและลําดับการผสมที่ ใชเครื่ องบดผสมแบบปด
ยาง/สารเคมี

ปริมาณที่ ใช
(สวน/ยาง 100 สวน)

เวลาที่ ใชในการผสม
(นาที)

เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
ยางธรรมชาติ
นาโนเคลย
น้ํามั นพาราฟนิก
ซิงคออกไซด
กรดสเตียริก
สารปองกันการเสื่อมสภาพ (TMQ)

60
40
5
20
3
1
2

2
2
8
1
1
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ตารางที่ 2 สูตรโฟมยางและลําดับการผสมที่ ใชเครื่ องบดผสมสองลูกกลิ้ ง
สวนผสม

ปริมาณที่ ใช
(% โดยน้ําหนัก)

เวลาที่ ใชในการผสม
(นาที)

ยางผสมสารเคมี
สารฟู (ACD)
สารชวยวัลคาไนซ (TMPTMA)
สารวัลคาไนซ (DCP)

100
5
4
0.7

1
3
2
1

ตารางที่ 2 ในขั้ นตอนสุ ดท ายนํายางที่ ได ผสมสารฟู และสารวั ลคาไนซ เรี ยบร อ ยแล วไปให
ความรอนที่ อุณหภู มิ 160oC เพื่ อใหสารฟู เกิดการสลายตัวใหก าซ และเพื่ อให โฟมยางที่ ได
แข็งแรงคงรูป

2. ผลการวิจัย
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของฟองอากาศ หรือเซลลในโฟมยางที่ไดจากการใชสารฟูปริมาณ
ตางๆ พบว า เมื่ อใชสารฟูในปริมาณเพิ่ มขึ้ น ทําใหโฟมยางมีฟองกาซแทรกกระจายในเนื้อยาง

รูปที่ 1 ภาพถายจากกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) แสดงลักษณะของ
ฟองอากาศภายในโฟมยาง
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รูป ที่ 2 ภาพถายแสดงลักษณะของโฟมยางที่ใชสารฟูปริมาณตางๆ

มากขึ้ น อี ก ทั้ งฟองอากาศมี ข นาดใหญ ขึ้ น การเพิ่ มฟองอากาศที่ กระจายในโฟมยางทําให
โฟมยางเกิ ดการขยายตั วตามดั งที่ แสดงในรู ปที่ 2 ลั ก ษณะดั งกล าวทําให โฟมยางมี ความ
หนาแนนต่ําเนื่ องจากเนื้อยางถูกแทนที่ ดวยอากาศ ไดผลิตภัณฑโฟมที่ มีน้ําหนักน อย (ตารางที่
3) แตการใสสารฟูในปริมาณที่มากเกินไป เชน การเติมสารฟูดวยปริมาณ 7% ทําใหโฟมเกิด
การยุ บตั วได ง ายและโฟมมี ขนาดของฟองอากาศขนาดเล็ กกระจายร วมกั บฟองอากาศขนาด
ใหญ ซึ่งเปนจุดออน สงผลใหโฟมไมแข็งแรง ฉีกขาดงาย
ตารางที่ 3 ค าความหนาแนนและการนําความรอนของโฟมยาง
โฟมยางที่ ใช สารฟู
ปริมาณตางๆ (%)

ความหนาแน น
(กรัม/ลบ.ซม.)

การนําความร อน
(วัตต/เมตร-เคลวิน)

135
7

0.620.540.27
0.19

0.170.120.11
0.05

เมื่ อ นําโฟมยางที่ ผ ลิ ตได ไปตรวจสอบการนําความร อ นซึ่ ง เป นคุ ณ สมบั ติ ที่ ใช ระบุ การ
ปองกันความรอนของโฟมยาง พบวาการนําความรอนของโฟมยางลดลงเมื่ อเพิ่มปริมาณสารฟู
แสดงใหเห็นวาโฟมยางมีความเปนฉนวนกันความรอนที่ ดีขึ้น

3. สรุปผลการทดลอง
ผลการวิ จัยสรุ ปได วา การผลิ ตโฟมยางธรรมชาติ ผสมเอทิ ลี นไวนิ ลอะซิ เตทเพื่ อใช ทํา
ฉนวนกันความรอนจําเปนตองใชสารฟูในปริมาณที่เหมาะสมไมเกิน 5% เพื่อใหไดโฟมที่แข็งแรง
ไมยุบตัว ไมฉีกขาดงาย มีน้ําหนักเบาและปองกันความรอนที่ดี
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ผลิ ตภั ณฑ เ ป นจํานวนมากมี ส วนประกอบหลายส วนมาประกอบกั นโดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมเฟอรนิเจอร โดยชิ้นสวนตางๆ สามารถยึดติดกันไดดีดวยวัสดุประเภทกาวหรือสารยึดติด
(Adhesives) ซึ่งกาวที่ใชอยูในปจจุบันอาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน
เชน กาวชนิดที่ มีตัวทําละลาย (Solventbasedadhesives) กาวชนิดหลอมด วยความรอน
(Hotmeltadhesives) ปจจุบันกาวที่ไดรับความนิยมมากขึ้นคือ กาวที่มีน้ําเปนตัวกลาง (Waterbasedadhesives) เนื่ องจากเหตุผลทางดานความเปนพิษตอผูใชและสิ่ งแวดลอม โดยเนื้ อกาว
เปนวั สดุประเภทพอลิเมอร กาวประเภทนี้ที่นิยมใชกั นมากและมีจําหนายในทองตลาดคื อ กาว
พอลิไวนิลอะซีเตท (PVAcemulsionadhesives) โดยกาวชนิดนี้มีการใชงานอยางกวางขวางใน
วัสดุที่มีขั้ว (polarsubstrates) โดยเฉพาะวัสดุในกลุมเซลลูโลส (cellulosic-basedsubstrates)
คือ กระดาษ และไม ขอดีของกาวพอลิไวนิลอะซีเตทชนิดนี้คือ การเซ็ตตัวเกิดไดเร็ว ความ
แข็งแรงสูง การยึดติดดีเยี่ยม (ในกรณีที่ใชกับวัสดุประเภทเซลลูโลส เซรามิค คอนกรีต และ
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แกว) น้ําหนักโมเลกุลสู ง และต นทุนหรื อราคาเหมาะสม กาวชนิ ดนี้ ถาเตรียมเปนโคพอลิเมอร
นั้น จะทําใหสามารถยึดติดวัสดุที่ติดไดยาก เชน ฟลมพลาสติก กระดาษเคลือบผิว และผิวโลหะ
โดยสามารถใชงานในอุตสาหกรรมเสนใย กอสราง และบรรจุภัณฑ
ยางธรรมชาติ นอกจากสมบั ติเด นทางด านความทนทานต อแรงดึ ง ความยื ดหยุ น และ
ความกระเดงตัวแลว ยังมีสมบัติเดนทางดานการเหนียวติดที่ดี (Tackability) ซึ่งสามารถนําไป
ใชผลิ ตเปนกาวได การปรับปรุงสมบัติการยึ ดติดใหดีขึ้ นสามารถทําไดโดยเตรี ยมยางธรรมชาติ
กราฟต ดวยไวนิ ลมอนอเมอร ที่ มีขั้ วเช น เมทิ ลเมทาคริ เ ลท ไดเมทิ ลอะมิ โนเอทิ ลเมทาคริ เลท
เปนตน การศึ กษาวิ จัยในการเตรี ยมกราฟตโคพอลิ เมอรของยางธรรมชาติเพื่ อประยุ กต ใช งาน
เป นกาวนั้ นได มีการศึกษาอย างกว างขวาง โดยมี การศึกษาวิ จัยการสังเคราะห พอลิ เมอร ชนิ ด
Acrylicresin แล วนําไปผสมกั บยางธรรมชาติดวยเครื่ องผสมสองลูกกลิ้ งเพื่ อเตรี ยมเปนกาว
ชนิ ด PSA นอกจากนี้ ยั งมี การศึ กษาผลของสารเพิ่ มการยึ ดติ ดแทคคิ ไฟเออร ที่ มีผ ลต อการ
ยึดติดและการลอกออกของกาวที่ เตรี ยมจากน้ํายางธรรมชาติ งานวิจัยนี้ เนนศึกษาการเตรียม
กราฟตโคพอลิเมอรระหวางยางธรรมชาติกับอะคริลิกมอนอเมอร 2 ชนิด คือ เมทิลเมทาคริเลท
และบิ วทิลเมทาคริ เลท โดยใช ระบบการเริ่ มตนปฏิ กิ ริ ยาคื อ คิวมี นไฮโดรเปอร ออกไซด และ
เตตระเอทิ ลี นเพนทามี น ศึ กษาอิ ทธิ พ ลของอั ตราส วนของโคมอนอเมอร อิ ทธิ พลของระบบ
การวัลคาไนซ ดวยกํามะถันโดยแปรระบบสารตั วเร งและกํามะถั น นอกจากนี้ ยังศึ กษาอิทธิ พล
ของชนิ ดและปริ มาณสารเพิ่ มการยึ ดติ ด เชน Coumaroneindeneresin, Woodrosin,
Tamanolresin เปนตน เตรียมเปนกาวน้ํายางเพื่อทดสอบการยึดติดแผนไมอัด

1. วีธิการวิจัย
เตรี ยมกราฟต โคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกั บเมทิ ลเมทาคริ เลท (MMA) และบิวทิล
เมทาคริ เลท (BMA) ในสภาวะน้ํายาง โดยใช คิวมีนไฮโดรเปอร ออกไซด (CHP) และเตตระ
เอทิ ลี นเพนตามี น (TEPA) เป นตั วเริ่ มต นปฎิ กิ ริ ยาแบบรี ดอกซ โดยใช สู ตรดั ง ตารางที่ 1
ศึ กษาอิ ทธิ พ ลของปริ มาณคู มอนอเมอร ตอปฏิ กิ ริ ยากราฟต โคพอลิ เมอไรซ วิ เคราะห สมบั ติ
ของกราฟตโคพอลิเมอรที่เตรียมได โดยเตรียมกราฟต โคพอลิเมอรที่สภาวะการทําปฏิ กิริยาคือ
อุณหภูมิ 50oCเวลา 4 ชั่วโมง และใชอัตราสวนของ CHP:TEPA เทากับ 0.01: 0.015 โมล
โดยแปรปริมาณคูมอนอเมอร MMA:BMA ดั งนี้ คือ 5:2.5, 10:5, 15:7.5 และ 20:10 phr
จากนั้ นนํากราฟต โคพอลิ เมอร ที่ ได ไปเตรี ยมเป นกาวน้ํ ายางโดยศึ กษาอิ ทธิ พลของป จจั ยต างๆ
คือ อัตราสวนและปริมาณมอนอเมอรที่ใช ชนิดของสารเพิ่ มการยึดติด ปริมาณคิวมาโรน
อินดีนเรซิน ปริมาณสารตัวเรงและกํามะถัน ทดสอบการติดประสานของกาวน้ํายางแบบปอก
และเฉือนตามมาตรฐาน ASTMD3807 และ ASTMD2339 ไดผลการวิจัยดังรูปที่ 1-5
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใชเตรียมกราฟต
โคพอลิเมอรของยางธรรมชาติ
Chemicals

parts by weight

60 % HA-NRL
20 % Potassium laurate
85 % TEPA
Water
Methy methacrylate
Butyl methacrylate
80% CHPO

167
5
0.015 mole
34
10
5
0.01 mole

2. ผลการวิจัย
จากรู ปที่ 1 พบว า เมื่ อปริ มาณคู มอนอเมอร เพิ่ มขึ้ นทําให ความแข็ งแรงของการติ ด
ประสานแบบปอกและแบบเฉื อนมี คาเพิ่ มขึ้ นเพราะปริ มาณมอนอเมอร มากขึ้ น ทําให ปริ มาณ
การเกาะติ ดของมอนอเมอร บ นโมเลกุ ลยางธรรมชาติ เพิ่ มขึ้ นตามไปด วย การติ ดประสานที่
เพิ่ มมากขึ้ นเกิดจากมีพันธะเคมีที่เกิดจากหมู ฟ งก ชันที่ ปรากฎในโมเลกุลของมอนอเมอรทั้งสอง
ชนิ ดที่ ใช จากผลการทดลองพบว า น้ํ ายางกราฟต โคพอลิ เมอร ที่ เ หมาะสมในการทํากาวคื อ
ใชปริมาณคูมอนอเมอร MMA/BMA เทากับ 15:7.5 phr (สัดสวนปริมาณสารตางๆ ตอยาง
ธรรมชาติ 100 สวน) เนื่ องจากในขั้ นตอนการสั งเคราะหจะให % Grafting efficiency สูง
รวมทั้ งมี ความแข็ งแรงของการติ ดประสานทั้ งแบบปอกและแบบเฉื อนและได น้ํายางกราฟต โค
พอลิ เมอร ที่ มีความเสถี ยรจากรู ปที่ 2 พบว า ชนิ ดของสารเพิ่ มการยึ ดติ ดที่ ให ความแข็ งแรง
ของการติดประสานทั้งแบบปอกและแบบเฉือนเรียงลําดับไดดังนี้คือ Coumaroneindeneresin

รูปที่ 1 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสาน
แบบเฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรปริมาณคู มอนอเมอร
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รูปที่ 2 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสานแบบ
เฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรชนิดสารเพิ่มการยึดติด

รู ป ที่ 3

ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสานแบบ
เฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรปริมาณสารเพิ่ มการยึดติด

รูปที่ 4 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสานแบบ
เฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรปริมาณสารตัวเรง ZDEC

> Petroleumresin = Tamanolresin > Koresin โดย Coumaroneindeneresin เปนสารเพิ่ม
การยึ ดติ ดที่ ให คาความแข็ งแรงของการติ ดประสานทั้ งแบบปอกและแบบเฉื อนมากที่ สุ ด โดย
เรซินที่ใชในการวิจัยมีหมูฟงกชันที่มีขั้ว จึงสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมูฟงกชันในโมเลกุล
ของกราฟตโคพอลิเมอรและเซลลูโลสได โดยการใชสารเพิ่ มการยึดติดทําใหการติดประสานทั้ ง
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รูปที่ 5 ความแข็งแรงการติดประสานแบบปอกสูงสุด (ซาย) และความแข็งแรงการติดประสานแบบ
เฉือนสูงสุดของกราฟตโคพอลิเมอร (ขวา) โดยแปรปริมาณกํามะถัน

2 แบบเพิ่มมากขึ้น จากรูปที่ 3 พบวา การเพิ่มปริมาณสารเพิ่มการยึดติดชนิด Coumaroneindeneresin ทําให ค าความแข็ งแรงของการติ ดประสานทั้ งแบบปอกและแบบเฉื อนมากขึ้ น
เนื่ องจากเกิ ดพั นธะไฮโดรเจนกั บหมู ไฮดร็ อกซิ ลในโมเลกุ ลเซลลู โลสของไม ดั งนั้ นการเพิ่ ม
ปริ มาณเรซิ นชนิ ดคิ วมาโรนอิ นดี นมากขึ้ น จึ ง ทําให ความแข็ งแรงของการติ ดประสานเพิ่ มขึ้ น
โดยปริ มาณคิ วมาโรนอิ นดี นเรซิ นที่ ให คาความแข็ งแรงของการติ ดประสานทั้ ง แบบปอกและ
แบบเฉือนสูงสุดคือ 80 phr แตเมื่อเพิ่มปริมาณคิวมาโรนอินดีนเรซินมากกวา 80 phr พบวา
สมบัติการติดประสานทั้ งแบบปอกและแบบเฉื อนมี คาลดลง อาจเนื่ องมาจากการเพิ่ มปริมาณ
เรซิ นชนิ ดนี้ ทําให มีข อจํากั ดด านความเข ากั นได ของกราฟต โคพอลิ เมอร กั บเรซิ นชนิ ดดั งกล าว
รวมทั้ งเกิ ดการกระจายตั วได ไม ดี และกาวน้ํ า ยางที่ เ ตรี ยมได มี ส วนของพอลิ เ มอร ห รื อ ยาง
นอยลง ทําใหเกิดการแทรกเข าไปในเนื้ อไมได นอยลง ส งผลให การติดประสานแบบ Mechanicalinterlocking ลดลง จากรูปที่ 4 พบวาการเพิ่มปริมาณสารตัวเรง ZDEC ตั้งแต 0.5-2
phr ทําให ความแข็ งแรงต อการติดประสานทั้ งแบบปอกและแบบเฉื อนเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากสาร
ตั วเรงทําให เกิดพั นธะเชื่ อมโยงระหวางโมเลกุลยางได เร็วขึ้ น และเกิ ดปริ มาณพั นธะเชื่ อมโยง
ไดมาก ทําใหเฟสของยางมีความแข็งแรงมากขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณสารตัวเรง ZDEC มาก
กวา 2 phr ทําใหความแข็งแรงตอการติดประสานทั้งแบบปอกและแบบเฉือนลดลง นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไมมีสารวัลคาไนซในรูปที่ 3 พบวาการใชสารตัวเรง ZDEC ผสมลงไป
ในกาวน้ํายาง ทําใหการติดประสานดอยลง จากรูปที่ 5 พบวาการเพิ่มปริมาณกํามะถันตั้งแต
1-2 phr ทําให ความแข็งแรงตอการติดประสานทั้ งแบบปอกและแบบเฉื อนเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจาก
กํามะถันทําใหเกิดพันธะเชื่ อมโยงระหวางโมเลกุลยางขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณกํามะถันมากกวา
2 phr ทําให ความแข็ งแรงต อการติ ดประสานทั้ งแบบปอกและแบบเฉื อนลดลง โดยการเกิ ด
พั นธะเชื่ อ มโยงของกาวน้ํ ายางกราฟต โคพอลิ เมอร ขึ้ นที่ ตําแหน งพั นธะคู ในโมเลกุ ลของยาง
ธรรมชาติที่เหลือจากการทําปฏิกิ ริยากราฟตโคพอลิเมอไรเซชัน
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3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิ จั ย สามารถเตรี ย มกาวน้ํ า ยางที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ มจากน้ํ า ยาง
ธรรมชาติดัดแปรดวยเมทิลเมทาคริเลทและบิวทิลเมทาคริเลทที่อุณหภูมิ 50oC เวลา 4 ชั่วโมง
โดยการใชอัตราสวน MMA : BMA เทากับ 15 : 7.5 phr ทําใหกาวน้ํายางมีความแข็งแรง
ของการติ ดประสานแบบปอกและแบบเฉื อนดี ที่ สุ ด การใช สารเพิ่ มการยึ ดติ ดชนิ ดคิ วมาโรน
อินดีนเรซินปริมาณ 80 phr ใหการติดประสานดีที่สุ ด สวนการใช กํามะถั นและสารตัวเรง
ZDEC ชนิดละ 2 phr จะใหความแข็งแรงการติดประสานดีที่สุดสําหรับการยึดติดไม สามารถ
นําความรู พื้ นฐานไปทําการวิ จั ยต อ ยอดเพื่ อ ปรั บปรุ ง สมบั ติ ก ารติ ดประสานของแผ นไม และ
มี ความเป นไปได สู ง ในการขยายการผลิ ตเพื่ อ ใช งานจริ งในอุ ตสาหกรรมที่ ใช วั สดุ ประเภทไม
เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ เชน ไมอัด เฟอรนิเจอรไม เปนตน
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิ จัยเรื่ อง อิ ทธิ พลของระบบการวัลคาไนซ ที่ใช กํามะถั นและสารเพิ่ มการยึดติดตอสมบัติ
การยึ ดติ ดของกาวน้ํ ายางจากน้ํ ายางธรรมชาติ กราฟต ด วยเมทิ ลเมทาคริ เลทและบิ วทิ ลเมทา
คริเลท (Effect of sulfur vulcanization systems and tackifier on properties of waterbased adhesive from natural rubber latex grafted with methyl methacrylateand butyl
methacrylate) รหัสโครงการ RDG5050046

30 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

เกลือโลหะของกรดไขมันจากอนุพันธของ
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ประเทศไทยมี การปลู กพื ชที่ ใหน้ํามันหลากหลายชนิด เช น ถั่ วเหลื อง มะพราว ละหุ ง
ปาล ม และสบู ดํา เป นต น โดยทั่ วไปจะใช ผลผลิ ตจากพื ชดั งกล าวในการประกอบอาหาร
ผลิตไบโอดีเซล และการผลิตเครื่องสําอาง การใชงานในอุตสาหกรรมยางมีนอยมาก ไดมีการ
ศึ ก ษาการใช น้ํ า มั นพื ชเพื่ อช วยในการแปรรู ป ยาง เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลทางด านเป นมิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล อม รวมทั้ งแหล งผลิ ตน้ํามั นประเภทนี้ สามารถปลู กใหม ทดแทนได ใช แล วไม หมดไป
ดั งเช นกรณี น้ํามั นจากป โตรเลี ยม จากการศึ กษาวิ จัยข างต นเป นการใช งานโดยตรงไม มีการ
ปรั บปรุ งโครงสร างเคมี ทําให การใช งานยั งไม แพร หลายมากนั ก น้ํามั นพื ชมี องค ประกอบเป น
กรดไขมันอิ่ มตัวชนิดตางๆ ผสมกัน โดยกรดไขมันเหลานี้สามารถทําปฏิกิ ริยากับโลหะออกไซด
หรือโลหะไฮดร็อกไซดเกิ ดเปนเกลือของกรดไขมัน ซึ่ งสารเคมีในกลุ มนี้ มีการใชในอุตสาหกรรม
ยางโดยใช เ ป นสารช วยในการแปรรู ป สารช วยกระจายตั วของสารตั วเติ ม สารช วยหล อลื่ น
โดยทําให สารตัวเติมกระจายตัวไดเร็วและดีขึ้ น ลดความหนืด อุณหภูมิการปลอยยางหลังผสม
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เสร็จ (Dump temperature) ลดลง การเอกซทรูด การรีดแผนงายขึ้น ลดพลังงานในการ
แปรรูป การไหลในเบาพิมพดีขึ้น การแกะออกจากเบางายขึ้น รอบเวลาการอัดเบาสั้นลง
ในงานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษาแนวทางการเตรี ยมสารช วยผสมจากน้ํ ามั นพื ช
หรืออนุพั นธของน้ํามันพืช และศึ กษาอิ ทธิพลของสารเคมีชนิ ดนี้ ตอสมบั ติของยางผสมสารเคมี
เปรียบเทียบกับการใชสารชวยผสมทางการคา

1. วีธิการวิจัย
เตรี ยมเกลื อสั งกะสี จากกรดไขมั นและน้ํามั นพื ชจากน้ํ ามั นมะพร าว และ Palm fatty
acid distillate (PFAD) ดวยวิธีการตกตะกอนโดยใชปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน (รูปที่ 1) คือ ขั้นตอนที่
1: เตรี ยมเกลื อโซเดี ยมของกรดไขมั นจากน้ํามั นพื ชและกรดไขมั นชนิ ดต างๆ ทําปฏิ กิ ริ ยากั บ
โซเดียมไฮดร็ อกไซด นําไปลางดวยสารละลายโซเดียมคลอไรดอิ่ มตัว ขั้ นตอนที่ 2: นําเกลือ
โซเดียมที่ไดไปละลายในน้ํากลั่ น ทําปฏิกิ ริยากับซิงคซัลเฟตที่ 70oC ตั้ งทิ้ งไว ให เย็ น ลางและ
กรองเกลือซิ งค ของกรดไขมั นที่ เตรียมได ดวยน้ํากลั่ น นําไปอบด วยตู อบลดความดันที่ อุ ณหภูมิ
50oC เป นเวลา 24 ชั่ วโมง นําไปวิ เคราะห โครงสร างด วยเครื่ อง FT-IR นําไปผสมกั บยาง
ธรรมชาติ โดยใชสูตรคือ RSS-3 = 100; ZnO = 5; Stearic acid = 2; Ultrasil VN3 = 35;
TESPT = 2.1; TBBS = 0.7; Sulfur = 2.25 และ Zinc of fatty acid = 5 phr เปรียบเทียบกับ
การใช Ultraflow 700s

รูป ที่ 1 ขั้ นตอนการเตรียมเกลือโลหะของกรดไขมันจากอนุพันธของน้ํามันพืช

2. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหโครงสร างของเกลื อสั งกะสี ชนิดตางๆ ที่ สังเคราะหจากน้ํามันพื ชและ
กรดไขมันดวยเครื่อง FT-IR ไดสเปกตรัมดังรูปที่ 2 พบวา เกิดยอด (peak) ลักษณะกวางที่
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รูปที่ 2 อินฟราเรดสเปกตรั มของเกลือสังกะสีที่ เตรียมได จากกรดไขมันและน้ํามันชนิดต างๆ
เปรียบ เทียบกับสารชวยผสมทางการคา Ultraflow 700s

ตําแหนง 3000-3440 cm-1 แตสารทางการคา Ultraflow 700s ไมพบยอดการดูดกลืนดังกลาว
ยอดดังกลาวเปนเลขคลื่ นของ OH stretching ซึ่ งอาจจะเกิดจากหมู Zn(OH)2สวนยอดเลข
คลื่น 1736 cm-1 ใน Ultra flow 700s เปนเลขคลื่นของ C=O แสดงถึงหมูเอสเทอร ซึ่งจะ
ไมพบในเกลือสังกะสีของกรดไขมันจากน้ํามันมะพราว และ PFAD
จากรู ปที่ 3 พบว า ยางผสมด วยเขม าดํามี คาโมดู ลั สสู งกว ายางผสมซิ ลิกา เนื่ องจาก
เขมาดําเป นสารอิ นทรียสามารถเข ากับยางไดดีกว าซิลิ กาซึ่ งเป นสารอนิ นทรี ยจึงมีผลทําใหคา
โมดูลัสของยางที่ใชเขมาดําสูงกวา รวมทั้งอาจเกิดจากกระจายตัวในยางไดดีกวา เมื่อพิจารณา
เกลือสังกะสีของกรดไขมันชนิดตางๆ ที่ใชในยางที่ผสมซิลิกา พบวา เกลือสังกะสีของกรดไขมัน
จากน้ํามันมะพราวมีคาสูงที่สุด รองลงมาคือ PFAD และ Ultraflow 700s ตามลําดับ ซึ่งยาง
ที่ผสมเขมาดําใหผลการทดลองที่มีแนวโนมเดียวกัน จากรูปที่ 4 พบวา ยางที่ใชเขมาดําจะมีคา

รูปที่ 3 ผลของเกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั น รูปที่ 4 ผลของเกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั น
จาก น้ํามันมะพร าวและ PFAD ต อคา
จากน้ํามันมะพราว และ PFAD ตอความ
ต านทานต อ แรงดึ ง ของยางธรรมชาติ
Mooney Viscosity ของยางคอมเปาวด
ที่ใชสารตัวเติมชนิดตางๆ เปรียบเทียบ
ผสมเขมาดําและซิลิกา เปรียบเทียบกับ
Ultra flow 700s
กับ Ultra flow 700s
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รูปที่ 5 ผลของเกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั น รู ป ที่ 6 ผลของเกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั นจาก
จากน้ํามันมะพราว และ PFAD ตอระยะ
น้ํ า มั นมะพร าว และ PFAD ต อ ความ
ยื ด ที่ จุ ด ขาดของยางคอมเปาวด ที่ ใช
ต านท าน ต อ การ ฉี กขา ดขอ งยาง
สารตัวเติ มชนิดต างๆ เปรี ยบเทียบกั บ
ธรรมชาติ ผสมเขม าดํ า และซิ ลิ กา
Ultra flow 700s
เปรียบเทียบกับ Ultra flow 700s

ความต านทานต อแรงดึ งสู ง กว ายางที่ ใช ซิลิ กา เมื่ อ พิ จารณาสารช วยแปรรู ป ที่ ใช ร วมกั บสาร
ตั วเติ มซิ ลิ กา พบว า เกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั นจากน้ํามั นมะพร าวมีคาความต านทานตอแรง
ดึงสูงที่สุด สวน PFAD และ Ultraflow 700s มีคาใกลเคียงกัน และยางที่ผสมเขมาดําใหผล
การทดลองไปในทํานองเดี ยวกั น จากรูปที่ 5 พบว า ยางที่ ใช ซิลิ กาจะมี คาระยะยืดที่ จุดขาด
สูงกวายางที่ใชเขมาดํา เนื่องจากมีความแข็งแรงต่ํากวา เกิดพันธะเชื่อมโยงไดนอยกวาจึงทําให
มี การยื ดออกได มาก เมื่ อพิ จารณาชนิ ดของเกลื อสั งกะสี ของกรดไขมั นที่ มีผลต อยางผสมสาร
ตั วเติ มเขม าดํา พบว า การใช Ultraflow 700s ให สมบั ติ ดังกล าวสู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
เกลือสังกะสีของกรดไขมันจาก PFAD และน้ํามันมะพราว ตามลําดับ และจากรูปที่ 6 พบวา
ยางที่ ใชเขมาดํามี ความต านทานตอการฉีกขาดสูงกวาซิลิ กา เมื่ อพิจารณาสารช วยแปรรูปที่ ใช
ร วมกั บสารตั วเติมเขมาดํา พบว า ยางที่ ใชเกลื อสั งกะสีของกรดไขมั นจากน้ํามั นมะพร าวมีคา
สูงสุด รองลงมาคือ PFAD และ Ultraflow 700s ตามลําดับ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
สามารถเตรี ยมเกลื อหรื อสบู สั ง กะสี จากน้ํ ามั นมะพร าวที่ เตรี ยมจากปฏิ กิ ริ ยาสะปอนิ
ฟเคชันที่อุณหภูมิ 50oC ใหสมบัติการใชงานที่ใกลเคียงกับสารชวยแปรรูปทางการคา Ultraflow
700S โดยทําใหยางผสมสารตัวเติมมีความหนืดลดลง ทําใหการวัลคาไนซ เกิ ดไดอย างรวดเร็ว
สารตั วเติ มกระจายตั วดี ขึ้ น เกิ ดปริ มาณพันธะเชื่ อมโยงได มาก และได ยางวัลคาไนซ ที่มีความ
แข็งแรงสูงจากผลงานวิจัยทําใหสามารถนําผลผลิตทางเกษตรคือ น้ํามันมะพราวหรือกรดไขมัน
จากน้ํามันพืชชนิดตางๆ มาใชประโยชนเปนสารชวยแปรรูปในอุตสาหกรรมยางได
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัย

34 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

ยางคอมเปาดสําหรับทําความสะอาดเบาพิมพ
อาซีซัน แกสมาน1* อับดุลฮากิม มะสะ2 และ เจริญ นาคะสรรค3
M.Sc. (Petrochemistry and Polymer Science) รองศาสตราจารย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)
2
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร 3Ph.D. (Polymer Rheology and Plastic Engineering)
รองศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th
1

กระบวนการแปรรูปยางพารา ประกอบดวย ขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการเตรียมยางและ
สารเคมี การผสมยาง การขึ้นรูปขั้นตนโดยการเอกซทรูด การรีดแผนยาง การวัลคาไนซดวย
กระบวนการแบบต างๆ จนกระทั่ งถึงขั้ นตอนการตกแตงผลิตภัณฑ ขั้ นตอนหนึ่ งที่ สําคั ญใน
การกําหนดคุณลักษณะ สมบัติและความสมบูรณของผลิตภัณฑคือ ขั้นตอนการวัลคาไนซ โดย
ขั้ นตอนดังกล าวส วนใหญ จะใชเบ าพิมพ (Mold) เป นแบบในการกําหนดลักษณะ รู ปร างของ
ผลิตภัณฑ ถาหากเบาพิมพมีขอบกพรองจะสงผลใหผลิตภัณฑยางที่ไดมีตําหนิซึ่งสงผลตอสมบัติ
การใชงานหรือการยอมรับของลูกค า ในขั้นตอนการวัลคาไนซที่ตองใชเบาพิมพนั้นมีระยะเวลา
แตละรอบการผลิตแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะและรูปรางของผลิตภัณฑโดยกําหนดจากเวลา
สุกของยางผสมสารเคมี ดังนั้นเบาพิมพจะถูกใชงานซ้ําๆ ทําใหมีการสะสมของสารเคมีที่ตกคาง
อยูบนผิวเบาพิมพ (Mold fouling) โดยเฉพาะสวนขอบหรือมุมของเบาซึ่งทําใหสงผลตอการ
ทํางาน กลาวคือ ทําใหแกะยางออกจากเบาพิมพยากขึ้น เกิดรอยตําหนิบนชิ้นงาน สาเหตุ
เกิ ดจากการสะสมของสารเคมี และบางครั้ งเกิ ดจากการออกซิ เดชั น (Oxidation) หรื อการ
เสื่อมสลาย (Degradation) ของสารเคมีเหลานั้ น โดยสารเคมีที่สะสมเกิดจากสารตางๆ ที่มี
อยูในยาง สารตัวเติม สารตัวเรง หรือสารปองกันการติดเบา (Release agents) ที่ใชงานกัน
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อย างแพร หลายคื อ ซิลิ โคนอิมัลชั น ดั งนั้ นในกระบวนการผลิตจึ งจําเป นต องมี ขั้ นตอนการ
ทําความสะอาดเบ าพิ มพ ซึ่ งสามารถทําได โดยการถอดเบ าพิ มพ ออกมาพ นทรายเพื่ อกําจั ดสิ่ ง
ตกคางสะสมต างๆ ออกไป แตวิธีการดั งกลาวทําใหตองใชเวลาถอดเบาพิมพและการประกอบ
เขาสูเครื่องอัดใหม รวมทั้งใชเวลาในการพนทราย
เพื่อลดขั้นตอนดังกลาวการทําความสะอาดเบาพิมพ โดยการใชยางคอมปาวดที่มีสมบัติ
ในการกําจัดสิ่ งตกคางอัดเขาไปในเบาพิมพ โดยใชขั้ นตอนเชนเดียวกับการวัลคาไนซผลิตภัณฑ
ยางทั่วไป โดยไมจําเปนตองถอดเบาพิมพออกจากเครื่องอัดเบา ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิ ต และลดการสึกหรอของเบ าพิ มพ ลงได มี การผลิ ตยางคอมปาวด ที่ ใช ในการทํา
ความสะอาดเบาพิมพออกมาในเชิงพาณิชย โดยบริษัทฯ ตางๆ โดยยางดังกลาวสวนใหญจะใช
ยางสั ง เคราะห เป นวั ตถุ ดิ บหลั กในการผลิ ต ซึ่ งยางธรรมชาติ มี สมบั ติ ด านการเหนี ยวติ ดที่ ดี
จึ งมี ความเป นไปได สู งในการนํามาใช ประโยชน ในการเตรี ยมเป นยางคอมเปาด สําหรั บ การทํา
ความสะอาดเบ าพิ มพ ได ดี เมื่ อ เที ยบกั บ ยางสั ง เคราะห รวมทั้ ง เป นการเพิ่ มมู ลค าให กั บ ยาง
ธรรมชาติ ลดปริ มาณการใช ยางสังเคราะห นอกจากนี้ ยังช วยลดขั้ นตอนการทําความสะอาด
เบ าพิ มพ ในอุ ตสาหกรรมยางลงได จากเหตุ ผลขางต นจึ งมี ความน าสนใจอย างยิ่ งในการวิ จัย
และพั ฒนายางคอมปาวดสําหรั บทําความสะอาดเบ าพิมพจากยางธรรมชาติ

2. วีธิการวิจัย
เตรี ยมยางคอมปาวด โดยใชสู ตรยางคอมเปาด ดังตารางที่ 1 โดยแปรปริ มาณของสาร
ตัวเติมซิลิกา (Ultrasil VN3 GR) ดังนี้คือ 20, 40, และ 60phr Z (สัดสวนปริมาณสารตางๆ
เมื่อเทียบกับยาง 100 สวน) และแปรอัตราสวนของ Ultrasil VN3/Clay ดังนี้คือ 60/0, 40/20,
ตารางที่ 1 สูตรยางคอมเปาวดสําหรับเตรี ยมยางทําความสะอาดเบาพิ มพ
สวนผสม

phr (ตอยางธรรมชาติ 100 สวน)

RSS#3
Stearic acid
ZnO
Monoethanolamine (MEA)
Silica (Ultrasil VN3)
Diethylene glycol (DEG)
DCP
Ultraflow 700S

100
2
3
10
20, 40, 60
10
2
1
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รูปที่ 1 ลักษณะของเบาพิมพที่ใชในการทดลอง

20/40, 0/60 phr เก็บยางคอมเปาวดไว 24 ชั่วโมง จากนั้นนํายางคอมเปาวดที่ไดไปประเมิน
ประสิทธิภาพการทําความสะอาดเบ าพิมพ โดยใช เบ าพิมพดังรูปที่ 1 มีชองใสตัวอยางจํานวน
9 ช อง ลักษณะผิวดานในเรียบ และทดสอบการทําความสะอาดเบ าพิ มพที่ใชในการขึ้ นรูป
ยางวั ลคาไนซ

3. ผลการวิจัย
จากตารางที่ 2 พบว า ประสิ ทธิ ภาพการทําความสะอาดเบาพิ มพ โลหะเพิ่ มขึ้ นตาม
ปริ มาณซิ ลิ กา ทั้ งนี้ เนื่ องจากบนพื้ นผิ วของอนุ ภาคซิ ลิ กาประกอบด วยหมู ไซลานอล (-SiOH)
ซึ่ งมี วองไวต อปฏิ กิ ริ ยาเคมี ตางๆ และสามารถดู ดซั บสารเคมี ตางๆ ได จากการศึ กษาพบว า
ปริ มาณของสารตั วเติ มซิ ลิ กา 60 phr ให สมบั ติด านการทําความสะอาดดี ที่ สุ ด และพบว า
ประสิ ทธิ ภาพของการทําความสะอาดเบ าพิ มพ ของสู ตรยางที่ ใช ซิลิ กาดี กว าการใช เคลย ผ สม
ซิลิกาและเคลยเพียงอยางเดียว รูปที่ 2 พบวา การเพิ่มจํานวนครั้งในการทําความสะอาดทําให
เบาพิมพสะอาดเพิ่ มขึ้น และคงที่ เมื่อใช มากกวา 4 ครั้ง จากรูปที่ 3 ชองใสยาง 1, 3 เปน
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพของการทําความสะอาดของยางคอมเปาวด
ที่ใชสารตัวเติมชนิดตางๆ
Fillers types

Mold cleaning effect (Ranking)

20 phr Ultrasil VN3
40 phr Ultasil VN3
60 phr Ultrasil VN3
60 phr Clay
20/40 phr Ultrasil VN3/Clay
40/20 phr Ultrasil VN3/Clay

6
7
8
6
6
7
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รูปที่ 2 ลักษณะเบาพิมพที่ทําความสะอาดดวยยางคอมปาวดจํานวนครั้งตางๆ

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

รูปที่ 4 ลั กษณะของผิ วหน ายางวั ลคาไนซ จากยางคอมเปาด หลั งทําความสะอาดเบ าพิ มพ โดยที่
(1) สูตรยางคอมปาวดปกติ และ (2) สูตรยางคอมปาวดทําความสะอาด

ลั กษณะผิ วเบ าพิ มพ ที่ ใช ยางคอมปาวด ทําความสะอาด พบว า มี ความสะอาดมากกว าช องใส
ยาง 2 ซึ่ งเปนสูตรยางคอมเปาวดปกติ สวนรูปที่ 4 เปนผิวยางวัลคาไนซของสูตรยางทั่ วไป
และสู ตรยางทํ าความสะอาดเบ าพิ มพ พบว า ยางคอมปาวด สู ตรทําความสะอาดเบ าพิ มพ
สามารถดูดซับคราบสกปรกที่ สะสมบนผิวเบาพิมพไดดีกวาการใชสู ตรยางคอมปาวดปกติ
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4. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิ จั ยสามารถเตรี ยมยางทํ าความสะอาดเบ าพิ มพ จากยางธรรมชาติ ผ สม
สารเคมีโดยใชสูตรดังนี้ คือ RSS#3 100; ZnO 3; Stearic acid 2; Silica (VN3 GR) 60;
MEA 10; DEG 10 และ DCP 2 phr มีประสิทธิภาพทําความสะอาดเบาพิมพอยูในสเกลระดับ
8 (เทียบกับเบาพิมพที่ยังไมใชงานสเกล 10) ซึ่งมีประโยชนในการลดขั้นตอนการทําความสะอาด
เบาพิมพ สามารถกําจัดสิ่งตกคางอัดเขาไปในเบาพิมพโดยใชขั้นตอนเชนเดียวกับการวัลคาไนซ
ผลิตภัณฑ ยางทั่ วไปโดยไม จําเป นต องถอดเบ าพิมพออกจากเครื่ องอั ดเบ า ทําให สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต และลดการสึกหรอของเบาพิมพลงได
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัย
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การผลิตยางแผนรมควันความหนืดคงที่
อาซีซัน แกสมาน1* และ มะรอนิง ตูม2ุ
M.Sc.(Petrochemistry and Polymer Science) รองศาสตราจารย
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th
1

2

ประเทศไทยเปนผูผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) เปนอันดับ 1
ของโลก นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ. 2554 มีผลผลิตยางธรรมชาติปริมาณ
3,569,033 ตัน ส งออก 2,952,381 ตัน ใชแปรรู ปเป นผลิ ตภั ณฑ ในประเทศ 486,745 ตั น
โดยการใชยางพาราสวนใหญใชในอุตสาหกรรมยางลอ ทั้ งนี้ เนื่องจากยางพารามีความแข็งแรง
และยื ดหยุ นสู ง ในขั้ นตอนการผสมยางพารากั บ สารเคมี ชนิ ดต างๆ จําเป นต องบดยางให นิ่ ม
เพื่ อทําใหสารเคมีตางๆ โดยเฉพาะสารตัวเติมเกิดการกระจายตัวไดดี ในขั้ นตอนดังกลาวมีการ
ใชพลั งงานในการบดค อนข างสู งทําใหตนทุนในการแปรรู ปยางสูงขึ้ น จากเหตุผลดังกลาวจึงมี
การผลิตยางพาราในรูปแบบยางแทงความหนืดคงที่ (Constant viscosity natural rubber, CV
rubber)ในการผลิ ตยางพาราของกลุ มเกษตรกรยั งมี การผลิ ตยางในรู ปแบบยางแผ นรมควั น
คอนขางมากโดยเฉพาะสหกรณกองทุนสวนยางฯ ตางๆ ซึ่งยางแผนรมควันที่ผลิตขึ้นยังมีความ
หนืดที่ คอนขางสูงยังไมสามารถตอบสนองต อความตองการของผู ใชมากนัก
ในงานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค ในการผลิ ตยางแผ นรมควั นที่ มี ความหนื ดคงที่ โดยทดลอง
ผลิ ตในโรงงานผลิ ตยางแผ นรมควั นของสหกรณ กองทุ นสวนยางฯ เพื่ อให สามารถประยุกต ใช
ไดจริง โดยทดสอบสมบัติเปรียบเทียบกับยางพาราที่ ผลิตทางการคาชนิดตางๆ คือ STR 5LCV60, RSS-3 และ STR 5L
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1. วีธิการวิจัย
เตรี ยมยางแผ นรมควันความหนื ดคงที่ จากน้ํายางสด (Field latex) โดยใช สารเคมี ใน
การควบคุมความหนืดคือ ไฮดรอกซิลลามีน ไฮโดรคลอไรด (Hydroxylamine hydrochloride)
จับตัวดวยกรดฟอรมิก (Formic acid) โดยใชขั้นตอนดังรูปที่ 1 และ 2 จากนั้นนํายางแผน
รมควันที่เตรียมไดไปทดสอบความนิ่ม (Plasticity, Po) ความนิ่มที่คงอยู (Plasticity retention
index, PRI) การเปลี่ ยนแปลงความนิ่ มภายใตสภาวะการเรงด วย P2O5 ที่อุ ณหภูมิ 60oC
ความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity) และปริมาณเจล (Gel content)

รูปที่ 1 ขั้ นตอนการเตรียมยางแผนรมควันความหนืดคงที่

2. ผลการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติตางๆ ของยางแผนรมควันความหนืดคงที่ (RSS3-CV)
ที่ผลิตขึ้นกับยางพาราที่ผลิตทางการคาคือ STR 5L-CV60, RSS-3 และ STR 5L ไดผลการ
ทดลองดังรูปที่ 3-6
จากรูปที่ 3 พบวา คาความนิ่ม (Po) ของยาง RSS3-CV มีคาใกลเคียงกับยางแทง STR
5L-CV60 และมีคาต่ํากวายาง RSS-3 และ STR 5L แสดงใหเห็นวายางแผนรมควันที่เตรียม
ขึ้นสามารถแปรรูปไดงายกวา สวนคาความนิ่มคงที่ (PRI) พบวายาง RSS3-CV และ STR5LCV60 มีคาใกลเคียงกัน และมีคาสูงกวายาง RSS-3 และ STR 5L แสดงว ายางความหนืด
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รูปที่ 2 รูปภาพแสดงการผลิตยางแผนรมควันความหนืดคงที่ในโรงงานสหกรณกองทุนสวนยางฯ

รูปที่ 3 คา Po และ PRI ของยางธรรมชาติ
ประเภทตางๆ

รูปที่ 4 การเปลี่ยนคา Po ของยางธรรมชาติ
ประเภทตางๆ ภายใตสภาวะเรง
(P2O5/60oC)

รูปที่ 5 คา Mooney viscosity ของยาง
ธรรมชาติประเภทตางๆ

รูปที่ 6 ปริมาณเจลในยางธรรมชาติประเภทตางๆ
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คงที่ ทั้งสองชนิดมีความทนทานต อการออกซิเดชันสูงกวา รูปที่ 4 เปนการเปลี่ ยนคาความนิ่ ม
ของยางธรรมชาติ ประเภทตางๆ ภายใต สภาวะเร ง (P2O5/60oC) พบวายางความหนืดคงที่ ทั้ง
สองชนิ ดมี การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ในขณะที่ ยาง RSS-3 และ STR 5L เมื่ อเก็บไวที่
สภาวะดังกลาวจะทําใหคาความนิ่มเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนรูปที่ 5 เปนคาความหนืดของ
ยางพาราชนิ ดต างๆ ซึ่ งให ผลการทดลองที่ สอดคล องกับความนิ่ มในรูปที่ 3 เมื่ อพิ จารณา
ปริมาณเจลในยางชนิ ดตางๆ ไดผลการทดลองดั งรู ปที่ 6 พบว าปริ มาณเจลในยาง STR 5L
มีคาสูงสุด รองลงมาคือยาง RSS-3, STR5L-CV60 และ RSS3-CV ตามลําดับ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
ผลการวิ จั ยสรุ ปได ว า สามารถผลิ ตยางแผ นรมควั นความหนื ดคงที่ (RSS3-CV) ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานสหกรณ กองทุนสวนยางฯ ได โดยยางแผ นรมควั นที่ เตรี ยมขึ้ นมี
สมบัติที่ใกลเคียงกับยางแทงความหนืดคงที่ชนิด STR 5L-CV60
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การประยุกตใชยางพาราในการสรางสระเก็บกักน้ํา
ในพื้นที่เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
อาซีซัน แกสมาน1* อดิศัย รุงวิชานิวัฒน2 อโนมา ธิติธรรมวงศ3
และ สมคิด ศรีสุวรรณ4
M.Sc(Petrochemistry and Polymer Science) รองศาสตราจารย
Ph.D.(Polymer Technology) ผูชวยศาสตราจารย 3Ph.D.(Polymer Technology)
4
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: kazizon@bunga.pn.psu.ac.th
1

2

ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาดานแหลงน้ํา บางฤดูกาลเกิดภาวะน้ําทวม บางฤดูกาล
เกิดภาวการณขาดแคลนน้ําอยางรุนแรง ตองประกาศเขตภัยพิบัติ ซึ่งปญหาสวนใหญเกิดจาก
การซึมของน้ําลงไปยังใตดิน ในการปองกันปญหาดังกลาว บางครั้งมีการใชแผนพลาสติกหรือ
แผนยางสังเคราะห ปูทับลงไปบนพื้ นที่ สระเก็ บน้ําเพื่ อป องกันการซึ มของน้ํา แต แผนพลาสติ ก
อาจเกิดการฉีกขาดไดงาย อายุการใชงานสั้นกวา ประกอบกับประเทศไทยเปนผูผลิตยางพารา
รายใหญ ของโลก การนํายางพารามาประยุ กต ใช ในการทํายางปู สระจะทําใหมีการใชประโยชน
ของยางพาราในประเทศมากขึ้ น สามารถแก ป ญหาด านแหล งน้ํา ในขณะเดี ยวกันยั งทําให ลด
ป ญหาเรื่ องยางพาราราคาตกต่ํา ป ญหายางล นตลาด ซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้ นได ในอนาคตเนื่ องจาก
มีการขยายเขตพื้นที่ ปลูกยางพาราเพิ่ มมากขึ้ นทั่ วทุกภาคของประเทศไทย
การนําน้ํายางพารามาใชจําเปนตองทําใหมีความเขมขนมากขึ้ นซึ่ งสามารถเตรียมไดงาย
ดวยวิธีการทําใหเกิดครีม (Creaming process) โดยการใสสารรักษาความเสถียรและสารกอ
ครีมผสมลงไปในน้ํายางสด ตั้ งทิ้ งไวให เกิ ดการแยกชั้ น โดยชั้ นบนเปนส วนของน้ํายางข นและ
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ชั้ นล างเป นส วนของหางน้ํายางสามารถแยกออกจากกั นได โดยการถ ายเทส วนชั้ นล างออกไป
นําน้ํ ายางข นที่ ผ ลิ ตได มาใช ประโยชน ในการสร างสระเก็ บกั ก น้ํานั้ นจะต องมี การผสมสารเคมี
ชนิดตางๆ ลงไปเพื่อเพิ่ มความแข็งแรงใหแผนยาง รวมทั้ งทําใหอายุการใชงานที่นานขึ้ น และ
เหมาะสําหรับการพ นน้ํายางลงไปยั งแผ นผ าที่ ใชเสริมแรง สารเคมีที่ใช เป นพวกสารเพิ่ มความ
เสถียรของน้ํายาง กํามะถัน สารกระตุน สารตัวเรง สารปองกันการเสื่อม สารตัวเติม และสี
โดยใชกระบวนการไมยุงยาก เพียงนําน้ํายางขนและสารเคมีผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน ตั้งทิ้งไว
24 ชั่วโมง กอนนําไปใชงาน มีขั้นตอนการเตรียมดังรูปที่ 1
น้ํายางสด
สารรักษาความเสถียรและ
สารกอครีม
น้ํายางขนชนิดครีม
สารเคมีชนิดตางๆคือ กํามะถัน สาร
ตัวเรง สารกระตุน สารตัวเติม สาร
ปองกันการเสื่อม สารรักษาความ
เสถียร และเขมาดํา

กวนใหเขากัน ตั้งให
เกิดการแยกชั้นไมนอย
กวา 24 ชั่วโมง

กวนใหเขากัน

บมที่อุณหภูมิหองประมาณ 24 ชั่วโมง
ใสลงไปในชุดอุปกรณืการพนสเปรยน้ํายาง
ลงไปบนชั้นผาใหไดความหนาที่ตองการ

ยางปูสระเก็บกักน้ํา

รูปที่ 1 ขั้ นตอนการเตรียมน้ํายางผสมสารเคมีและการสรางสระเก็บกักน้ํา

1. ขัน้ ตอนการสรางสระเก็บน้ําจากน้ํายางพารา
ในกระบวนการสร างสระเก็ บกั กน้ํ าด วยวิ ธี การพ นสเปรย น้ํายางผสมสารเคมี ลงไปบน
แผนผาที่ปูลงไปบนพื้นที่ที่ตองการเก็บกักน้ํา มีอุปกรณที่จําเปนในขั้นตอนนี้คือ ถังบรรจุน้ํายาง
ป มดู ดน้ํายาง ป มลมสําหรั บอั ดน้ํายางผ านสายยางที่ มีหั วพ นที่ ออกแบบให เกิ ดการพนที่ เป น
ละอองของน้ํายางลงไปยังวัสดุที่เสริมแรง
ส วนขั้ นตอนการสร างไม ได ยุ งยากมากนั กโดยการพ นหรื อสเปรย น้ํายางผสมสารเคมี
ลงไปบนแผนผาที่เย็บติดกัน ตัวอยางการสรางสระ เชน ที่องคการสวนยาง (อสย.) อ.ทุงใหญ
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จ.นครศรีธรรมราช บริษัท ยูเอส บอทอง อินเตอรเนชัลแนล จํากัด ซึ่งไดรับงบประมาณจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเปนสระที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาหรือเก็บน้ํา
สําหรั บเกษตรกรรมในพื้ นที่ ขนาดเล็ ก รวมทั้ งเป นบ อบําบั ดน้ําในโรงงาน อี กตั วอย างหนึ่ งคื อ
การสรางสระเก็บน้ําที่เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งไดรับงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา
ซึ่ งเปนสระที่ มีขนาดค อนข างใหญ เหมาะสําหรั บเก็บน้ําเพื่ อการอุ ปโภค โดยมีขั้ นตอนดังนี้ คือ
การเตรียมพื้นที่ซึ่งไมจําเปนที่ตองมีขนาดที่ แนนอนมากนัก เตรียมแผนผาโดยการเย็บใหติดกัน
ให มีขนาดตามพื้ นที่ ที่ ตองการปู สระด วยยาง ซึ่ งสามารถเย็ บในพื้ นที่ ได เลย จากนั้ นนําน้ํายาง
ผสมสารเคมีใสลงถัง ป มน้ํายางผานทอ และอัดดวยความดันจากป มลมผานสายยางซึ่ งระยะที่
สามารถพนไดในรัศมีประมาณ 30 เมตร พนใหเปนละอองลงบนผาที่ปูลงไป น้ํายางจะเกิดการ
ซึมลงไปในชั้ นของผา บางสวนก็จะซึมลงไปยึดกับชั้นดิน เคลือบที่ผิวของผา พนใหน้ํายาง
กระจายตัวบนแผนผาที่สม่ําเสมอ ไดความหนาที่ตองการ ปลอยใหแหง อาจจะพ นทับลงไปได
อีก ในกรณีที่ตองการความแข็งแรงมากขึ้ นอาจจะเพิ่ มชั้ นของผาไปอีก จากนั้ นพนน้ํายางลงไป
จนได ความหนาตามที่ ตองการและสม่ําเสมอ ปล อยให แห ง ในบริ เวณคั นของสระจําเป นต อง
ตอกหมุ ดเพื่ อให ยึดแผนยางกับพื้ นดิ นไว ปองกับพั งทลายของดิ นได ตั้ งทิ้ งไวให เกิ ดการสุ กของ
ยางที่ อุ ณหภู มิห องไม นอยกว า 3 วั น ก อนปลอยน้ําเขาไปกักเก็ บเพื่ อใชประโยชนตอไป โดย
ขั้นตอนการสรางสระเก็บกักน้ําแสดงดังรูปที่ 2

รูป ที่ 2 รูปภาพแสดงขั้นตอนการสรางสระเก็บกักน้ํา
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2. แนวทางการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิ จัยการสร างสระเก็ บกั กน้ําขนาดใหญ จากน้ํายางพารา สามารถเตรี ยมได
ด วยขั้ นตอนไม ซั บ ซ อน เกษตรกรหรื อ ผู สนใจสามารถเตรี ยมน้ํ ายางข นชนิ ดครี มเพื่ อใช เอง
จากนั้ นผสมสารเคมี ชนิ ดต างๆ ลงไปกวนผสมให เป นเนื้ อเดี ยวกั น ตั้ งทิ้ งไว ให เกิดการสุ กของ
ยางในสภาวะที่ เ ป นน้ํายางใช เวลาประมาณ 24 ชั่ วโมง จากนั้ นพ นหรื อสเปรย ลงบนผื นผ า
ที่ เย็ บ ติ ดกั นหรื ออาจจะต อให ติ ดกั นโดยการซ อ นกั น และใช น้ํายางที่ พ นลงไปเป นสารยิ ดติ ด
พนจนไดความหนาที่ตองการ ตั้ งทิ้ งไวใหแหงและเกิดการสุกของยาง สระเก็บกักน้ําที่ สรางขึ้ น
จากยางพาราสามารถชวยแกไขปญหาเรื่ องการขาดแคลนแหลงน้ําและภั ยแล งได รวมทั้ งเกิด
ประโยชนในการใชยางพาราที่เปนผลผลิตหลั กที่ สําคัญของประเทศ
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การทดแทนน้ํามันอะโรมาติกในสูตรยางคอมปาวด
ดวยน้ํามันปาลมอิพอกซิไดซ และน้ํามันถั่วเหลือง
อิพอกซิไดซ
กรรณิการ สหกะโร1* และ อัมนูวา บือราเฮง2
Ph.D.(Polymer Science and Technology) ผูชวยศาสตราจารย
2
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: skannika@bunga.pn.psu.ac.th
1

การเตรี ยมยางคอมปาวด ที่ ใส สารตั วเติ มปริ มาณมาก จําเป นต อ งมี การใช น้ํา มั นช วย
แปรรูปเพื่ อควบคุ มความหนื ดของยางให สามารถแปรรู ปได งาย และทําให สารตัวเติ มกระจาย
ตั วในยางได ดี ยางที่ ใช ง านกั นโดยทั่ วไปทั้ ง ยางธรรมชาติ แ ละยางสั งเคราะห ชนิ ดต างๆ เช น
ยางสไตรี นบิ วทาไดอี นหรื อ ยางเอสบี อาร และยางบี อ าร มั กมี ก ารใช สารตั วเติ มเสริ มแรง
เขม าดําร วมกั บน้ํามันชวยแปรรูปในสัดสวนที่ เหมาะสม ซึ่ งดั้ งเดิ มแล วชนิ ดของน้ํามันที่ ใช กัน
มากคื อ น้ํามั นอะโรมาติก เพราะมี ความเข ากั นกั บยางได ดี แต จากผลการศึ กษาดานความ
เปนพิษ พบวาน้ํามันชนิดนี้มีองคประกอบของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) ซึ่งพบวามีสารกลุมหนึ่งไดถูกจัดอยูในกลุมของสาร
กอมะเร็ง (Carcinogenic substances) ดังแสดงโครงสรางในรูปที่ 1 จากผลของความเปนพิษ
ดังกลาวทําใหมีการประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป (European Union regulation) ที่ IP/
04/2008 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เพื่อหามการนําเขาผลิตภัณฑยางรถยนตที่มีปริมาณ
PAHs เกิน 3 wt% จากการสกัดด วยสารไดเมทิลซั ลฟอกไซด หรือ DMSO ตามวิ ธี IP346
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รูปที่ 1 สารประกอบ PAHs 8 ชนิดที่จัดวาเปนสารกอมะเร็ง (Directive 2005/69/EC)

ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา จากขอบังคับนี้ทําใหผูผลิต
ยางล อที่ ตองการสงผลิ ตภั ณฑ ไปจําหน ายในสหภาพยุ โรปจําเปนต องใช น้ํามั นช วยแปรรูปชนิ ด
อื่ นทดแทนน้ํามันอะโรมาติก ทําใหมีความจําเปนตองหาน้ํามันชนิดอื่นมาใชทดแทน น้ํามันชนิด
ที่ มี ปริ มาณ PAHs ต่ํ ากว าข อกํ าหนดที่ มี ก ารศึ ก ษาและทดลองใช เ พื่ อ ทดแทนการใช น้ํา มั น
อะโรมาติกมีทั้งน้ํามันที่ไดจากแร (Mineral oils) เชน น้ํามัน Treated distillate aromatic
extract (TDAE) และน้ํามั น Mild extraction solvate (MES) และน้ํามันที่ ไดจากพืช
(Vegetable oils) ทั้ งแบบที่ ไมดัดแปรและดัดแปรงโครงสรางโมเลกุล การใชน้ํามันจากพืชซึ่ง
สามารถปลู กทดแทนใหมได มีขอได เปรียบทั้ งในแงเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดลอม งานวิจัยนี้
จึ ง ต อ งการศึ ก ษาผลจากการใช น้ํ า มั นปาล ม อิ พ อกซิ ไดซ แ ละน้ํ า มั นถั่ วเหลื อ งอิ พ อกซิ ไดซ
เปรียบเทียบกับผลการใช น้ํามันอะโรมาติ กในสู ตรยางคอมปาวดสําหรับดอกยางลอ
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จัย เพื่ อให สามารถใช น้ํามั นปาลมอิ พอกซิ ไดซ และ/หรื อน้ํามั น
ถั่ วเหลื อ งอิ พ อกซิ ไดซ ทดแทนน้ํ ามั นอะโรมาติ ก ในสู ตรยางที่ ใช เขม าดําเป นสารตั วเติ มเพื่ อให
ไดสมบัติตามตองการ

1. วิธีการวิจัย
น้ํ ามั นช วยแปรรู ปที่ ใช ได แก น้ํามั นอะโรมาติ ก (Tudalen 65, H&R Chem Pharm
ประเทศไทย) น้ํามันปาลมอิพอกซิไดซ (Oilflex222, Magnechem Son BhD ประเทศมาเลเซีย)
และน้ํามันถั่วเหลืองอิพอกซิไดซ (บริษัท Kaohiung plant ประเทศไตหวัน) ดังรูปที่ 2 สวน
สารเคมีอื่นๆ ที่ใชในสูตรยางเปนเกรดทั่วไปที่ใชในอุตสาหกรรมยาง
เตรียมยางคอมปาวดโดยใชวิธีการผสมแบบสองขั้นตอนคือ เริ่มตนผสมยางและสารเคมี
โดยใชเครื่องผสมแบบปด ใช Fill factor เทากับ 0.75 อุณหภูมิเริ่มตนการผสม 50oC โดยใช
สู ตรยางคอมปาวด ดังตารางที่ 1 จากนั้ นนํายางที่ ได ไปผสมกั บสารตั วเร งและกํามะถั นด วย
เครื่องบดยางสองลูกกลิ้ง
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รูปที่ 2 น้ํามันชวยแปรรูปชนิดตางๆ ไดแก น้ํามันอะโรมาติก (DAE) น้ํามันปาลมอิพอกซิไดซ (EPO)
และน้ํามันถั่ วเหลืองอิพอกซิไดซ (ESBO)

ตารางที่ 1 สูตรยางที่ ใช ในการศึ กษา
สารเคมี
ยางธรรมชาติ (ยางแผนรมควันชั้น3)
ยางเอสบีอาร (SBR 1502)
เขมาดําเกรด N-330
Oil* (DAE, EPO or ESBO)
ZnO
Stearic acid
6PPD
TMQ
Microcrystalline Wax
Phenolic resin
CBS
DPG
Sulfur

ปริมาณ phr (สวนตอยางหนึ่งรอยสวน)
NR

NR/SBR Blend

SBR

100
60.0
10.0
5.0
1.5
1.5
2.0
0.5
2.0
0.8
0.25
1.9

50.0
50.0
60.0
10.0
5.0
1.5
1.5
2.0
0.5
2.0
0.8
0.25
1.9

100
60.0
10.0
5.0
1.5
1.5
2.0
0.5
2.0
0.8
0.25
1.9

2. ผลการวิจัย
น้ํ ามั นช วยแปรรู ปทั้ งสามชนิ ด มี โครงสร างโมเลกุ ลและสมบั ติ พื้ นฐานทั้ งทางเคมี และ
กายภาพแตกตางกัน ผลการวิเคราะหน้ํามันดวยเทคนิคนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทร
สโกป แสดงดังรูปที่ 3 ในสวนของน้ํามันอะโรมาติก (DAE) แสดงแถบการดูดกลืนของโปรตอน
บนโครงสร างพอลิ ไซคลิ กอะโรมาติ กของสารประกอบที่ จั ดเป นสารก อ มะเร็ ง ในช วง 8.3-9.2
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รูปที่ 3 สเปกตรัม 1H NMR ของน้ํามันอะโรมาติก (DAE) น้ํามันปาลมอิพอกซิไดซ (EPO) และน้ํามัน
ถั่วเหลืองอิพอกซิไดซ (ESBO)

ppm (Coker et al., 1997) อยางชัดเจน สวนน้ํามันที่ไดจากพืชแสดงองคประกอบที่เปนสวน
ของกรดไขมันชนิดตางๆ ไดแก กรดปาลมมิติก กรดโอเลอิ ก กรดลิ โนเลอิกและกรดสเตี ยริก
แตน้ํามัน ESBO จะมีองคประกอบที่เปนกรดไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัวอื่นๆ อีกหลายชนิด ทําให
มีสเปกตรัมซับซอนกวา
ผลการใชน้ํามันชวยแปรรูปในยางคอมปาวด สงผลตอสมบัติของยางดังรูปที่ 4-5
สูตรยางที่ ใชน้ํามัน DAE มี คาความหนืดมูนนี่ ต่ํากวายางที่ใชน้ํามัน EPO และ ESBO
ตามลําดับ โดยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันในทุกชนิดยาง การใชน้ํามัน DAE ใหยาง
คอมปาวด ทุ กชนิ ดมี ค าการเพิ่ มขึ้ นของแรงบิ ดสู งที่ สุ ด โดยมี คาใกล เคี ยงกั บผลการใช น้ํามั น
EPO ในขณะที่ การใชน้ํามัน ESBO มีผลให ยางคอมปาวด ทุกชนิ ดมี คาการเพิ่ มขึ้ นของแรงบิด
ต่ําสุ ด ซึ่ งแสดงให เห็ นว าน้ํามั น ESBO ส งผลกระทบต อปฏิ กิ ริ ยาการวั ลคาไนซ ทําให ระดั บ
การเชื่ อมโยงในยางต่ําที่ สุด

รูปที่ 4 ความหนืดมูนนี่ และคาการเพิ่มขึ้นของแรงบิดจากกราฟการวัลคาไนซ (MH-ML)
(Sahakaro et al., 2011)
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รูปที่ 5 มอดุลัสที่ระยะยืด 100% และความทนทานตอแรงดึงของยางหลังวัลคาไนซ
(Sahakaro et al., 2011)

ยางที่ใชน้ํามัน DAE และ EPO มีคามอดุลัสอยูในระดับที่ใกลเคียงกันและยางวัลคาไนซ
ที่ใชน้ํามัน ESBO มีคามอดุลัสนอยที่สุด โดยมีคาต่ํากวายางที่ใชน้ํามัน DAE และ EPO มาก
สอดคลองกับคาการเพิ่มขึ้นของแรงบิด (รูปที่ 4) แสดงวายางที่ใชน้ํามัน ESBO มีระดับการ
เชื่ อมโยงในยางนอยที่สุ ด นอกจากนี้ เนื่ องจากน้ํามัน ESBO มี ปริ มาณออกซิ เจนในโครงสราง
โมเลกุ ลมากกว าน้ํามั นชนิ ดอื่ นทําให มี ความเข ากั นได กั บยางน อยที่ สุ ดและสารตั วเติ มกระจาย
ตัวไมดี ทําใหเกิดอันตรกริยากับยางไดนอยจึงสงผลใหยางมีสมบัติเชิงกลดอยลงดวย ทั้งนี้ยาง
NR มีสมบัติเชิงกลเดนกวายาง SBR และยางเบลนด NR/SBR
ผลการทดสอบสมบัติอื่นๆ ดังที่ไดรายงานโดย Sahakaro และคณะ (2011) เชน ความ
แข็ง ความทนทานตอการฉีกขาด ความทนทานตอการสึกหรอ และสมบัติเชิงกลพลวัต ใหผล
สอดคล องกับการทดสอบสมบั ติมอดุลัสและความทนทานตอแรงดึ ง โดยการใชน้ํามันถั่วเหลือง
อิพอกซิไดซทําใหยางมีสมบัติเชิงกลดอยกวาสู ตรอื่นๆ

3. สรุปผลการวิจยั และแนวทางการนําไปใชประโยชน
ผลการศึ กษาการใช น้ํามั นปาล มอิ พอกซิ ไดซ (EPO) และน้ํามั นถั่ วเหลื องอิ พอกซิ ไดซ
(ESBO) ทดแทนน้ํามันอะโรมาติก (DAE) ในสูตรยางคอมปาวดของยางธรรมชาติ ยางเอสบีอาร
และยางเบลนด ระหว างยางธรรมชาติ กั บยางเอสบี อาร ที่ สั ดส วน 50/50 เมื่ อใช สารตั วเติ ม
เขมาดําชนิด N-330 พบวา ยางทั้งสามชนิดที่ใชน้ํามัน DAE และ EPO มีคาการเพิ่มขึ้นของ
แรงบิดซึ่งสะทอนถึงระดับการเชื่อมโยงในยาง และสมบัติของยางหลังวัลคาไนซ เชน มอดุลัส
และความต านทานตอแรงดึงใกลเคียงกัน สวนการใชน้ํามัน ESBO ใหยางที่ มีสมบัติดอยที่ สุด
ซึ่ ง จากผลการทดสอบสมบั ติ ต างๆ ของยางจะเห็ นว ามี ความเป นไปได ที่ จะใช น้ํ า มั น EPO
ทดแทนน้ํามัน DAE ในขณะที่น้ํามัน ESBO นั้นไมเหมาะสมที่จะใชในยาง

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2 | 53

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ทุ นสนั บ สนุ นการวิ จั ยจาก สํ านั ก งานกองทุ นสนั บ สนุ นการวิ จั ย (สกว.)
(RDG5250026)

เอกสารอางอิง
Coker, D.T., Kinga, A.G., Mumford, D.L. and Nessel, C.S. 1997. Carcinogenic assessment of petroleum products by nuclear magnetic resonance. Analytical Communications. 34, 137–140.
Directive 2005/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16
November 2005. Official Journal of the European Union. L 323, 51-54.
Sahakaro, K. and Beraheng, A. 2011. Epoxidized natural oils as the alternative safe
process oils in rubber compounds. Rubber Chemistry and Technology. 84(2),
200-214.

54 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

เทคโนโลยีซลิ ิกาสําหรับการพัฒนายางลอ
ประหยัดพลังงาน
กรรณิการ สหกะโร1* วิสุทธิ์ แกวสกุล2 และ พรศิริ โตะแอ2
Ph.D.(Polymer Science and Technology) ผูชวยศาสตราจารย
2
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: skannika@bunga.pn.psu.ac.th
1

ปริ มาณการใช ยางทั้ ง หมดในโลกนี้ ซึ่ ง รวมทั้ ง ยางธรรมชาติ ห รื อยางพาราและยาง
สังเคราะหหรือยางเทียมคิ ดเปนประมาณ 25 ลานตัน/ป โดยมีสัดสวนยางธรรมชาติประมาณ
40-45% หรื อประมาณ 10-11 ล านตั น (International Rubber Study Group, 2013)
โดยปริมาณการใช ยางทั้ งหมดประมาณ 70% เป นการใชในอุ ตสาหกรรมผลิตยางล อประเภท
ตางๆ เช น ยางลอรถยนตโดยสาร ยางลอรถบรรทุกขนาดเล็ก ยางล อรถขนาดใหญ ยางลอ
เครื่องบิน ยางลอรถที่ใชทางการเกษตร ยางลอรถจักรยานยนต และยางลอจักรยาน เปนตน
ซึ่ งยางล อแต ละประเภทประกอบด วยองค ประกอบแตกต างกั นไปทั้ งชนิ ดและสั ดส วนของยาง
สารตั วเติ มและสารเติ มแต ง ต างๆ ในสู ตรยางยางล อรถยนต โดยสารประกอบด วยยางผสม
อย างน อยสองชนิ ดเพื่ อ ให ได ยางที่ มี สมบั ติก ารเกาะถนนที่ ดี มี ความทนทานต อการสึ กหรอ
และมีสมบั ติทางเทคนิ คอื่ นๆ ตามต องการ ส วนยางล อขนาดใหญ สําหรั บรถบรรทุ ก และยาง
ล อเครื่ องบิ นจะทําด วยยางธรรมชาติ เนื่ อ งจากให สมบั ติ ความร อ นสะสมในยางต่ํ า มี ความ
แข็ งแรง ทนทานต อการฉี กขาดและต านทานตอการขยายตัวของรอยแตกสู ง ยางล อรถยนต
โดยสารประกอบไปด ว ยยางหลายส วนที่ นํ า มาประกอบเข าด ว ยกั น ในขั้ นตอนการขึ้ นรู ป
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ส วนของยางล อ ที่ สั มผั สกั บพื้ นถนนโดยตรงคื อส วนดอกยาง หากยางมี การเกาะถนนไม ดี จะ
ทําให เกิ ดความไม ปลอดภั ยในการขั บ ขี่ แต หากมี การเกาะถนนมากเกิ นไปหรื อมี แ รงต านการ
หมุนของลอสูงเกินไปจะทําใหสิ้ นเปลืองน้ํามันหรือพลังงานที่ ใช ในชวงแรกของการพัฒนาสูตร
ยางต างๆ เพื่ อใช ผลิ ตยางล อซึ่ งรวมทั้ งสู ตรดอกยางด วยนั้ นได มีการใช สารตั วเติ มเสริ มแรง
ชนิดเขมาดําเพื่อให ไดยางที่ มีสมบัติตามตองการ
อยางไรก็ตาม จุดเปลี่ยนที่สําคัญในการพัฒนาเรื่องสารตัวเติมที่ ใชในยางลอเกิดขึ้นหลัง
จากที่ บริ ษั ทมิ ชลิ น (Michelin) ของประเทศฝรั่ งเศสได พั ฒนาสู ตรดอกยางโดยใช สารตัวเติ ม
ซิ ลิ กาเพื่ อลดแรงต านการหมุ นของล อรถยนต โดยสารและเพิ่ มสมบั ติการยึ ดเกาะถนน ซึ่ ง ได
จดสิทธิบัตรครั้งแรกในป ค.ศ. 1992 (Rauline, 1992) ทั้ งนี้ การใชซิลิกาเปนสารตัวเติมหลัก
ในสู ตรดอกยางรถยนต ทดแทนเขม าดําแบบเดิ มมี ผลทําให ยางที่ ได มี คาความต านทานต อ การ
หมุนของลอ (Rolling resistance) ลดลง และสามารถประหยัดน้ํามันหรือพลังงานไดเพิ่มขึ้น
โดยยางลอที่ใชซิลิกาซึ่งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นนี้ถูกเรียกวา “Green Tire”
การพัฒนายางลอประหยั ดพลังงานโดยเน นการพัฒนาสู ตรดอกยางรถยนตเพื่ อใหมีแรง
ตานการหมุนของลอลดลง เปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ชวยลดการใชพลังงานและลดการปลดปลอย
ก าซคาร บอนไดออกไซด ทําใหผู ใช รถมี ส วนชวยในการรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มีอยู อย าง
จํากั ดและดํารงชี วิตอย างเป นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อ มมากขึ้ น จากแรงขั บเคลื่ อ นหลั ก ของกลุ ม
ประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ในการออกขอกําหนดเรื่องการติดสลากยางลอ (EC Regulation
No.1222/2009) ดังรูปที่ 1 โดยยึดเกณฑการประหยัดพลังงาน (โดยการลดแรงตานการหมุน
ของลอ) ความสามารถในการยึดเกาะถนน (เพื่ อความปลอดภั ยในการขั บขี่ ) และระดั บเสี ยง
ที่ เกิ ดขึ้ นในขณะขั บขี่ ทําให บริ ษั ทผู ผลิ ตยางล อทั่ วโลกโดยเฉพาะบริ ษั ทขนาดใหญ ที่ ส งสิ นค า
เข าไปขายในสหภาพยุ โรปจําเป นต องปรั บเปลี่ ยนการผลิ ตจากเดิ มที่ ใช สารเสริ มแรงเขม าดํา
มาเปนสารเสริมแรงซิลิกา

รูปที่ 1 สลากยางลอตามขอกําหนดของกลุ มประเทศในสหภาพยุโรป
(EU Regulation No.1222/2009)
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ถึ งแม วาเทคโนโลยี การใช ซิ ลิ การ วมกั บสารคู ควบไซเลนจะเป นที่ รู จั กกั นแพร หลายใน
กลุมผู ผลิตขนาดใหญ แตพบวายังเป นเรื่ องยากสําหรั บผู ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่ ยัง
ขาดความรู ความเข าใจในเรื่ อ งของการใช ซิ ลิ ก าในยางคอมปาวด ให ได ผ ลดี ตามที่ ต อ งการ
เนื่ องจากการเปลี่ ยนจากเขม าดํามาใช ซิ ลิ กาในสู ตรคอมปาวด สําหรั บยางล อ นั้ น ต องมี การ
ปรั บเปลี่ ยนขั้ นตอนและสภาวะของการผสม การแก ไขป ญหาความไม เขากั นระหว างยางกั บ
ซิ ลิ กาโดยการเพิ่ มอั นตรกริ ยาทางเคมี ระหว างกั น การทําให ซิ ลิ กากระจายตั วในยางได ดี และ
ไม เ กิ ดการเกาะเป นกลุ มก อนขนาดใหญ หรื อแอกโกลเมอเรตใหม หลั งการผสมและเก็ บ ยาง
คอมปาวด ไว กอนนําไปใช ความเขาใจในปฏิ กิริ ยาทางเคมี ที่เกี่ ยวข องและผลขององคประกอบ
ตางๆ ที่ เลื อกใช ในสูตรยาง โดยเทคโนโลยี ซิลิกากั บสารคู ควบไซเลนสําหรับยางสังเคราะหนั้น
ได มี ความก าวหน าอย างต อเนื่ องและมี การนําไปใช งานจริ งในอุ ตสาหกรรม แต การใช ซิ ลิ กา
เป นสารเสริ มแรงในสู ตรดอกยางรถยนต ที่ ใช ยางธรรมชาติ เป นหลั กนั้ นยั งอยู ในช วงการวิ จัย
และพัฒนา เนื่องจากยางธรรมชาติมีความแปรปรวนของสมบัติตามธรรมชาติและมีคุณลักษณะ
เฉพาะบางประการที่ ส งผลต อการเกิดปฏิ กิริ ยาทางเคมีระหวางหมู ฟ งกชันบนผิวของซิ ลิ กากั บ
ส วนของโมเลกุ ลไซเลน ยางธรรมชาติ มี ความทนทานต อการเสื่ อมภายใต สภาวะการบดผสม
ที่อุณหภูมิสูงดอยกวายางสังเคราะห และมีโปรตีนเปนองคประกอบจากธรรมชาติที่มีผลรบกวน
ตอปฏิกิริยาทางเคมีระหวางซิลิกากับสารคูควบไซเลน (Sarkawi et al., 2012)
ในช วงที่ ผ านมา ทางนั ก วิ จั ยและที มได ทํางานในส วนการศึ ก ษาสภาวะการเตรี ยมที่
เหมาะสมสําหรับสูตรยางคอมปาวดสําหรับยางลอ โดยเนนการศึกษาสูตรยางที่ใชยางธรรมชาติ
ล วนเสริ มแรงด วยซิ ลิ การ วมกั บสารคู ควบไซเลน นอกจากนี้ ได ศึก ษาผลการดั ดแปรสภาพผิ ว
ซิ ลิ กาโดยการเคลื อ บผิ วซิ ลิ กาด วยพอลิ ไอโซพรี น ซึ่ งมี โครงสร างโมเลกุ ลพื้ นฐานเหมื อ นกั บ
ยางธรรมชาติดวยเทคนิคแอดไมเซลลารพอลิเมอไรเซชัน เปรียบเทียบสมบัติของยางที่ใชซิลิกา
ดัดแปรสภาพผิวกับซิ ลิกาที่ ใชทั่วไปร วมกับไซเลนและเขม าดํา โดยความรู ความเขาใจที่ เกิดขึ้ น
จากงานวิจัยนี้คาดวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการยางลอขนาดกลางและเล็ก ผูปฏิบัติงาน
นักวิจัยและนั กวิ ชาการ รวมทั้ งนั กศึ กษาทางดานเทคโนโลยี ยาง โดยสามารถนําความรู ที่ไดไป
ปรับใชตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ใชธรรมชาติร วมกับซิลิกาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วั ตถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ยนี้ เพื่ อศึ ก ษาผลของสภาวะการผสมต อ สมบั ติ ข องยาง
ธรรมชาติเสริ มแรงด วยซิลิการวมกั บสารคู ควบไซเลน และเพื่ อศึกษาเปรียบเที ยบสมบัติของ
ยางธรรมชาติ ที่ ใช ซิลิ กาดั ดแปรสภาพผิ วด วยเทคนิ คแอดไมเซลลาร พอลิ เมอไรเซชั นกั บซิ ลิ กา
ที่ใชรวมกับไซเลน และเขมาดํา
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1. วิธีการวิจัย
ในส วนการศึ กษาผลของสภาวะการผสมยางธรรมชาติ เสริ มแรงด วยซิ ลิ การ วมกั บสาร
คูควบไซเลน ใชสูตรยางคอมปาวดดังตารางที่ 1 (Kaewsakul et al., 2012)
ตารางที่ 1 สู ตรยางคอมปาวด สําหรั บการศึ กษาสภาวะการผสม
องคประกอบ
ยางแผนรมควันชั้น 3
ซิงคออกไซด
กรดสเตียริก
สารตานออกซิเดชัน TMQ
ซิลิกา (เกรด Ultrasil 7005)
สารคูควบไซเลน ชนิด TESPT
น้ํามันชวยแปรรูป ชนิด TDAE
สารตัวเรงทุติยภูมิ ชนิด DPG
สารตัวเรงปฐมภูมิ ชนิด CBS
กํามะถั น

ปริมาณ phr (สวนตอยาง 100 สวน)
100.0
3.0
1.0
1.0
55.0
5.0*
8.0
1.1*
1.5
1.5

หมายเหตุ * ปริมาณสารคูควบไซเลนและสารตัวเรง DPG ไดจากการ
คํานวณโดยใชสูตรดังนี้ (Guy et al., 2009)
ปริมาณ TESPT (phr) = 0.00053xQxCTAB และปริมาณ
DPG (phr) = 0.00012xQxCTAB
เมื่อ Q คือ ปริมาณซิลิกาที่ใช และ CTAB คือพื้นที่ผิวจําเพาะ
(ตร.เมตร/กรัม)
เตรียมยางคอมปาวดโดยผสมดวยเครื่องผสมแบบปดขนาดความจุหองผสม 500 ลบ.ซม.
ใชปริมาตรของยางผสมสารเคมีในหองผสมเทากับ 70% และความเร็วรอบโรเตอร 60 รอบ/
นาที แปรอุ ณหภู มิ ของห องผสมเริ่ มต นที่ ใช ในช วง 50 ถึ ง 140 oC การผสมทําโดยบดยาง
ธรรมชาติกอน 2 นาที แลวใสซิลิกาและไซเลนครึ่งหนึ่งผสมนานเปนเวลาตางกัน ไดแก 2.5, 5,
7.5 และ 10 นาที กอนที่จะใสซิลิกาและไซเลนอีกครึ่งที่เหลือพรอมน้ํามันชวยแปรรูป แลวผสม
นานเทากับเวลาที่ ใชในการบดผสมซิลิกาครึ่งแรก เวลาในชวงการผสมซิลิกาและไซเลนกับยาง
จึงรวมเปน 5, 10, 15 และ 20 นาที ตามลําดับ หลังจากนั้นเติมซิงคออกไซด กรดสเตียริก
สารตานออกซิเดชัน และสารตัวเรง DPG ลงในหองผสม บดยางตออีก 3 นาทีกอนที่จะเทยาง
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ออกจากเครื่ องและรีดใหเปนแผ นด วยเครื่ องบดยางสองลู กกลิ้ ง หลังจากเก็บไวนาน 24 ชม.
นํายางที่เตรียมไดมาผสมสารตัวเรง CBS และกํามะถันบนเครื่องบดยางสองลูกกลิ้ง กอนที่จะ
นํายางคอมปาวดที่ไดไปทดสอบสมบัติตางๆ
ส วนการศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบสมบั ติ ของยางธรรมชาติ ที่ ใช ซิ ลิ ก าดั ดแปรสภาพผิ วด วย
เทคนิคแอดไมเซลลารพอลิ เมอไรเซชั นกั บซิ ลิกาที่ ใชรวมกับไซเลนและเขม าดําใช สูตรดั งตาราง
ที่ 2 (พรศิริ, 2554, Toh-ae et al., 2013)
ตารางที่ 2 สูตรยางคอมปาวดสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบผลของชนิดสารตัวเติมที่ใช*
ปริมาณ phr (สวนตอยาง 100 สวน)
ยางและสารเคมี

ซิลิกา+
ไซเลน

ยางธรรมชาติ
ซิลิกาดัดแปรสภาพผิว
ซิลิกาเกรด Hisil 255
ไซเลนชนิด TESPT
เขมาดํา N-330
น้ํามันชวยแปรรูปชนิด TDAE
ซิงคออกไซด
กรดสเตียริก
สารตานการเสื่อมสภาพ 6PPD
สารตานออกซิเดชัน TMQ
ขีผ้ ึ้ง
สารตัวเรงปฐมภูมิ TBBS
สารตัวเรงทุติยภูมิ DPG
ไดเอทิลีนไกลคอล
กํามะถัน

100.0
60.0
4.8
8.0
4.0
1.5
1.5
2.0
0.5
1.0
0.9
3.6
1.9

ซิลิกาดัดแปร เขมาดําเกรด
สภาพผิว
N-330
100.0
60.0
8.0
4.0
1.5
1.5
2.0
0.5
1.0
0.1
3.6
1.9

100.0
60.0
8.0
4.0
1.5
1.5
2.0
0.5
1.0
0.1
1.9

ซิลิกา+
N330

ซิลิกาดัดแปร +
N330

100.0
30.0
2.4
30.0
8.0
4.0
1.5
1.5
2.0
0.5
1.0
0.45
1.8
1.9

100.0
30.0
30.0
8.0
4.0
1.5
1.5
2.0
0.5
1.0
0.1
1.8
1.9

หมายเหตุ *ปริมาณ DPG และสภาวะการผสมที่ใช กําหนดจากผลการศึกษาในเบื้องตน ทั้งนี้แตละสูตรจะใช
สภาวะการผสมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบสมบัติที่แทจริงของยางที่ใชสารตัวเติม
นั้นๆ

การดั ดแปรสภาพผิ วของซิ ลิ กาด วยเทคนิ คแอดไมเซลลาร พอลิ เมอไรเซชั นเพื่ อเคลื อบ
ผิวของซิลิกาดวยฟลมพอลิเมอรชนิดพอลิไอโซพรีน เตรียมโดยใชกระบวนการเตรียม 4 ขั้นตอน
คือ 1) การทําให เกิ ดแอดไมเซลลหรือการดูดซั บของสารลดแรงตึงผิวชนิ ด Cetyl trimethyl
ammonium bromide (CTAB) แบบสองชั้นบนผิวซิลิกา 2) ขั้นการละลายมอนอเมอรไอโซพรีน
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เข าไปในชั้ นแอดไมเซลล 3) การเกิ ดปฏิ กิ ริ ยาพอลิ เมอไรเซชั นผ านกลไกอนุ มู ลอิ สระโดยมี
โพแทสเซียมเปอรซัลเฟตเป นสารริเริ่ มปฏิกิริยา และ 4) การชะล างสารลดแรงตึงผิวชั้ นนอก
หรื อส วนบนของชั้ นแอดไมเซลล ออกโดยใชน้ําเพื่ อใหชั้ นฟล มพอลิเมอร ที่เคลือบบนพื้ นผิ ววัสดุ
ปรากฏขึ้ น จากนั้ นนําซิ ลิ กาที่ ได ไปอบให แห ง ก อนที่ จะนําไปวิ เคราะห หมู ฟ งก ชันบนผิ วซึ่ งได
แสดงผลในรายงานของ Toh-ae และคณะ (2013)
การเตรี ยมยางคอมปาวด ทําโดยใช เ ครื่ อ งผสมแบบป ดเช นเดี ยวกั บ ขั้ นตอนการศึ ก ษา
สภาวะการผสม ใชปริมาตรของยางผสมสารเคมีในหองผสมเทากับ 70% ความเร็วรอบโรเตอร
60 รอบ/นาที ใชอุณหภูมิของหองผสมเริ่มตนเทากับ 90oC สําหรับสูตรที่ใชเขมาดําและซิลิกา
ร วมกับไซเลน และอุ ณหภู มิ 100oC สําหรับสู ตรที่ ใช ซิลิ กาดั ดแปรสภาพผิ ว แบ งสารตั วเติ ม
เพื่ อใสลงในเครื่องผสมเปนสองชวงเชนเดียวกับการผสมดังที่ไดอธิบายขางตน โดยใชเวลาที่ใช
ในการบดผสมสารตั วเติ มกั บยางรวมเป น 8 นาที สําหรั บ สู ตรที่ ใช เ ขม าดําและซิ ลิ กาดั ดแปร
สภาพผิว และเวลารวม 10 นาทีสําหรับสูตรที่ใชซิลิการวมกับไซเลน กอนที่จะเติมซิงคออกไซด
กรดสเตียริก สารตานออกซิเดชันและสารตัวเรง DPG ลงในหองผสม บดยางตออีก 3 นาที
แลวเทยางออกจากเครื่อง รีดใหเปนแผน เก็บไวนาน 24 ชม. กอนที่จะนํายางที่ไดไปผสมกับ
สารตัวเรง CBS และกํามะถันบนเครื่องบดยางสองลูกกลิ้ง แลวนํายางคอมปาวดที่ไดไปทดสอบ
สมบัติตางๆ

2. ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาสภาวะการผสมยางธรรมชาติ เสริมแรงดวยซิลิ การวมกั บสารคู ควบไซเลน
พบว าอุ ณ หภู มิสุ ดท ายของยางในห องผสมก อนที่ จะเทออกจากเครื่ องมี ผลอย างมากต อสมบั ติ
ของยางที่ ได ทั้ ง ก อ นและหลั งการขึ้ นรู ป วั ลคาไนซ เนื่ องจากอุ ณหภู มิ มี ผ ลต อ ระดั บ การเกิ ด
ปฏิกิริ ยาเคมีระหว างหมู ฟงก ชันบนผิวซิลิ กากับของสารคู ควบไซเลนที่ เรี ยกวาปฏิกิริยาไซลาไน
เซชั น เมื่ อปฏิกิ ริยาเกิดไดดีขึ้ นมีผลทําใหเกิ ดแรงยึดเหนี่ ยวหรือเกิดพั นธะระหว างโมเลกุ ลยาง
กั บอนุ ภาคสารตั วเติ มดีขึ้ น และสารตัวเติมซิ ลิกานั้ นก็สามารถกระจายตัวไดดีสม่ําเสมอในยาง
ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมแรงในยาง ตัวอยางผลการทดสอบสมบัติตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามอุ ณหภู มิสุ ดทายกอนที่ จะเทยางออกจากเครื่ องผสมแสดงดั งรู ปที่ 2-4 ทั้ งนี้ ยางที่ ทดสอบ
เตรี ยมโดยใช ชวงเวลาการผสมยางกับซิ ลิกาก อนที่ จะใสสารเคมีอื่ นๆ ตางกั นเป น 5, 10, 15
และ 20 นาที ดังที่ไดระบุในรูป
ผลการทดสอบหาปริ มาณยางบาวด ห รื อ ปริ มาณยางที่ เกาะเกี่ ยวอย างเหนี ยวแน นบน
กลุ มก อนของซิ ลิ กาโดยไม สามารถถู กละลายออกด วยตั วทําละลายโทลู อี นได ซึ่ งค านี้ บ งบอก
ถึงระดับการเกิดอันตรกริยาระหวางยางกับซิลิกา แสดงไดดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 อิ ทธิ พลของอุ ณหภู มิ สุดท ายก อนที่ จะเทยางออกจากเครื่ องผสมต อปริ มาณยางบาวด บน
ซิลิกา (a) ปริมาณยางบาวดรวม (เสนบน) และปริมาณยางบาวดที่ เกิดจากอันตรกริยา
ทางเคมีเทานั้น (เสนลาง) และ (b) ปริมาณยางบาวดที่เกิดจากอันตรกริยาทางกายภาพ
(Kaewsakul et al., 2012)

การเพิ่ มอุณหภู มิของยางในขณะผสมและทําให อุณหภูมิสุดทายของยางกอนที่ จะเทออก
จากเครื่องผสมมีคาสูงถึงชวง 135-145oC มีผลใหไดยางคอมปาวดที่มีระดับการเกิดอันตรกริยา
ระหวางยางกับซิลิกาสูงสุด ซึ่ งมีผลตอสมบัติเชิงพลวัตและสมบัติเชิงกลของยางหลังวัลคาไนซ
ดังรูปที่ 3 และ 4
ผลการทดสอบ Payne effect หรื ออั นตรกริยาระหว างอนุภาคสารตั วเติมดวยกั น ดัง
แสดงในรู ป ที่ 3(a) แสดงให เห็ นว าเมื่ อ อุ ณ หภู มิ สุ ดท ายก อ นที่ จะเทยางออกจากเครื่ อ งผสม
เพิ่ มขึ้ นทําให ซิลิ กาเกาะกลุ มกั นน อ ยลงหรื อเกิ ดการกระจายตั วในยางได ดี ขึ้ น เมื่ อพิ จารณา

รูปที่ 3 อิทธิพลของอุณหภูมิสุดทายกอนที่จะเทยางออกจากเครื่ องผสมตอสมบัติพลวัต (a) Payne
effect แสดงอันตรกริยาระหวางอนุภาคสารตัวเติมดวยกัน และ (b) คาแทนเจนตสูญเสีย
ที่อุณหภูมิ 60oC เมื่อทดสอบที่ความถี่ 10 Hz (Kaewsakul et al., 2012)
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รูปที่ 4 อิทธิพลของอุณหภูมิสุดทายกอนที่จะเทยางออกจากเครื่องผสมตอสมบัติ (a) ความทนทาน
ตอแรงดึ ง (b) ร อยละที่ ยางยืดจนขาด (c) ดั ชนี การเสริ มแรง และ (d) ความทนทานตอ
การฉีกขาด (Kaewsakul et al., 2012)

ประกอบกั บผลปริ มาณยางบาวด ในรู ปที่ 2 ซึ่ ง แสดงให เห็ นว ายางมี พั นธะทั้ ง ทางเคมี และ
กายภาพระหว างซิ ลิ กากั บยางมากขึ้ น จึ งมี ผลให ยางมี คาแทนเจนต สู ญเสี ยที่ อุ ณหภู มิ 60 oC
ลดลงด วยดั งรู ปที่ 3(b) โดยค านี้ เป นตั วบ งชี้ วายางวั ลคาไนซ จะมี ความต านทานต อการหมุ น
ของล อยางลดลง นอกจากนี้ อุ ณหภู มิ สุ ดท ายก อนที่ จะเทยางออกจากเครื่ องผสมยั งมี ผลต อ
สมบัติเชิงกลดังรูปที่ 4 ซึ่งจะเห็นวาความทนทานตอแรงดึงและระยะที่ยางยืดไดจนขาดเปลี่ ยน
แปลงเพียงเล็กนอย แต ดัชนี การเสริมแรงและความทนทานต อการฉีกขาดของยางมีคาดีที่สุ ด
เมื่อใหอุณหภูมิสุดทายของยางอยูในชวง 135-145oC
จากผลของความไม เ ข ากั น ระหว า งซิ ลิ ก าที่ ชอบน้ํ า กั บ ยางธรรมชาติ ที่ ไม ช อบน้ํ า
การดัดแปรสภาพผิวของซิลิกาดวยเทคนิคแอดไมเซลลารพอลิเมอไรเซชัน ในงานวิจัยนี้เปนการ
ทําใหเกิดชั้ นฟล มพอลิไอโซพรีนเคลือบบนผิวของซิ ลิกาส งผลให มีสภาพความไม ชอบน้ํามากขึ้ น
ผลการทดสอบสมบั ติของยางธรรมชาติ ที่ ใช ซิลิ กาดั ดแปรสภาพผิ วด วยเทคนิ คแอดไมเซลลาร
พอลิ เมอไรเซชั นเปรี ยบเที ยบกั บสมบั ติของยางที่ ใช ซิลิ การ วมกั บไซเลนเขม าดํา และใช สาร
ตัวเติมผสมระหวางซิลิกากับเขมาดํา ไดผลดังรูปที่ 5-6
ความหนื ดมู นนี่ ของคอมปาวด ยางธรรมชาติ ที่ ใช ซิลิ ก าดั ดแปรสภาพผิ วมี คาต่ําสุ ด ดั ง
รู ปที่ 5(a) เนื่ องจากฟ ล มพอลิ ไอโซพรี นบนผิ วซิ ลิ กาทําให กระจายตั วในยางได ดี และโมเลกุ ล
ของยางรอบอนุ ภาคสารตั วเติ มสามารถเคลื่ อนไหวได ง าย ยางธรรมชาติ คอมปาวด ที่ ใช สาร
ตัวเติมตางชนิดกันแสดงเวลาในการวั ลคาไนซไมแตกตางกันมากนักดังรูปที่ 5(b) แตมีแรงบิด
สู งสุ ดและค าการเพิ่ มขึ้ นของแรงบิ ดแตกต างกั นอย างชั ดเจน โดยยางคอมปาวด ที่ ใช ซิ ลิ กา
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รูปที่ 5 ความหนืดมูนนี่ (a) และสมบัติการวัลคาไนซที่อุณหภูมิ 150oC ของยางคอมปาวด (b)

รูปที่ 6 กราฟความเคน-ความเครียดของยางวัลคาไนซ (Toh-ae et al., 2013)

ร วมกั บไซเลนมีแรงบิ ดสู งสุดและการเพิ่ มขึ้ นของแรงบิ ดสูงกว ายางที่ ใช สารตั วเติมอื่ นๆ เนื่ อง
จากผลของการคู ควบระหว างซิ ลิ กากั บ ยางด วยพั นธะทางเคมี ที่ เชื่ อมผ านโมเลกุ ลของไซเลน
และกํามะถั นในไซเลนมี ส วนร วมในปฏิ กิ ริ ยาการวั ลคาไนซ ส งผลให ยางมี ความหนาแน นของ
พันธะเชื่อมโยงเพิ่มขึ้น ยางจึงเกิดการผิดรูปไดยากขึ้น
จากกราฟความเค น-ความเครี ยดในรู ปที่ 6 จะเห็ นว าที่ ระยะยื ดเกิ น 100% ยางที่ ใช
เขม าดํามี มอดุ ลั สสู งกว ายางที่ ใช ซิลิ การ วมกับไซเลนและยางที่ ใช ซิลิ กาดั ดแปรสภาพผิ วอย าง
ชั ดเจน ยางที่ ใช เ ขม าดําซึ่ ง มี ขนาดอนุ ภาคเล็ กและมี โครงสร างส วนใหญ เ ป นคาร บ อนทําให
เขากันไดดีกับยางและรู พรุ น รวมทั้ งลั กษณะของผลึกคาร บอนที่ ผิ วทําให เกิดการเกี่ ยวพั นของ
สายโซ โมเลกุลยางทางกายภาพ มี ผลทําใหตอบสนองต อแรงเค นที่ ระยะการผิดรู ปมากขึ้ นไดดี
ทําให เขม าดําเสริ มแรงในยางได ดี และมี มอดุ ลั สสู ง ส วนยางที่ ใช ซิ ลิ การ วมกั บไซเลนเกิ ดการ
คู ควบระหวางซิ ลิ กากั บยางด วยพั นธะทางเคมี ซึ่ งที่ ระยะการผิ ดรู ปน อยๆ ส วนของชั้ นรอยต อ
ระหวางซิลิกากับยางตอบสนองตอแรงเคนและตานทานการผิดรูปไดดี จึงมีมอดุลัสใกลเคียงกับ
ยางที่ ใช เขม าดํา ในขณะที่ ยางที่ ใช ซิลิ กาดั ดแปรสภาพผิ วมี สมบั ติมอดุ ลั สต่ํากว าสู ตรที่ ใช สาร
ตัวเติมอื่ นๆ เนื่องจากการมีชั้นของสารลดแรงตึงผิวและฟลมพอลิเมอรที่เคลือบผิวซิลิกาสงผล
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ใหในสูตรยางมีปริมาณพอลิเมอรสูงกวาสูตรอื่นๆ และในสภาวะที่ยางมีการผิดรูปสูงขึ้น สายโซ
โมเลกุ ลของพอลิ ไอโซพรี นบนผิ วซิ ลิ กาจะเกิ ดการผิ ดรู ปไปพร อมกั บสายโซ โมเลกุ ลยางด วย
ทําให มีมอดุ ลั สต่ํ า อย างไรก็ ตาม การใช ซิ ลิ กาดั ดแปรสภาพผิ วทําให ยางมี ความทนทานต อ
แรงดึงและระยะยืดจนขาดสูงกวาสูตรอื่ นๆ เมื่อพิจารณาสมบัติของยางกอนและหลังวัลคาไนซ
ที่ ใชซิลิ กาดัดแปรสภาพผิ วด วยเทคนิคแอดไมเซลลาร พอลิเมอไรเซชัน พบวาสารตัวเติมชนิดนี้
มี ผลให ยางมี ความหนื ดต่ํา สามารถแปรรู ปได ง าย มี สมบั ติการทนต อแรงดึ งและสามารถยื ด
ออกได มาก แต เ นื่ อ งจากทําให ยางมี มอดุ ลั สและความแข็ ง ต่ํ ากว าการใช เขม าดํ าและซิ ลิ ก า
รวมกับไซเลนมากจึงทําใหไมเหมาะกับการใชในสูตรดอกยางลอ ซึ่ งการใช ประโยชนของซิลิกา
ดัดแปรสภาพผิวนี้ จึงต องพิจาณาสมบัติเดนของยางที่ ไดเพื่ อให เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑชนิดอื่นๆ
ตอไป

3. สรุปผลการวิจยั และแนวทางการนําไปใชประโยชน
การเตรี ยมยางธรรมชาติคอมปาวดเสริ มแรงดวยซิลิการวมกับสารคู ควบไซเลน จําเปน
ต องมี การควบคุ มอุ ณ หภู มิ ของยางในขณะผสมให เหมาะสมเพื่ อให เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาการเชื่ อมโยง
ระหว างซิ ลิ กากั บยางได ดีซึ่ งจะส งผลต อสมบั ติทั้ งก อนและหลั งวั ลคาไนซ ของยางที่ ได เมื่ อใช
สารคูควบไซเลนชนิด TESPT รวมกับซิลิกา พบวาอุณหภูมิสุดทายของยางกอนที่จะเทออกจาก
เครื่ องผสมควรจะอยู ในช วง 135-145 oC เพื่ อให ซิลิ กากระจายตั วในยางได ดี มี อั นตรกริ ยา
ระหว างซิ ลิ ก ากั บยางสู ง ยางหลั งวั ลคาไนซ มี ดัชนี ก ารเสริ มแรงและความทนทานต อการฉี ก
ขาดสู งสุด และหากใช เป นสู ตรยางล อแล วจะทําให ยางมี ความต านทานต อการหมุ นของล อต่ํา
ส วนการดั ดแปรสภาพผิ วของซิ ลิ ก าให มี ชั้ นฟ ล มพอลิ ไอโซพรี นเคลื อ บบนผิ วทํ าให สามารถ
ผสมซิ ลิกากั บยางได งาย ยางมี ความหนื ดต่ํา แปรรู ปงาย แตยางหลังวั ลคาไนซ มีมอดุ ลัสหรือ
แรงตานการผิ ดรูปดอยจึงยังไมเหมาะกับการประยุ กตใชกับสู ตรดอกยางลอ
การใช ซิ ลิ ก าร วมกั บสารคู ควบไซเลนภายใต ภาวะที่ เหมาะสมสําหรั บสู ตรยางล อ ทําให
ลดพลั งงานที่ สู ญเสี ยไปในระหว างการผิ ดรู ป ของยาง ทําให สามารถประหยั ดพลั งงานที่ ใช
ขับเคลื่อนยานพาหนะได สวนการใชประโยชนซิลิกาดัดแปรสภาพผิวดวยเทคนิคแอดไมเซลลาร
พอลิ เมอไรเซชั นนั้ นน าจะเหมาะกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ ที่ ต องการสมบั ติ ด านมอดุ ลั สและความแข็ งต่ํา
แตตองการความทนทานตอแรงดึ ง ความสามารถในการยืดและการกระเดงกระดอนที่ดี
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ยางธรรมชาติตานการเสือ่ มจากการผสมกับ
ยางอีพดี ีเอ็ม
กรรณิการ สหกะโร1* และ กานดา เซงลอยเลื่อน2
Ph.D.(Polymer Science and Technology) ผูชวยศาสตราจารย
2
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
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1

ยางธรรมชาติ (NR) มี สมบัติทางกายภาพและเชิ งกลที่ ดีเยี่ ยม แต เนื่ องจากโครงสราง
โมเลกุ ลของยางธรรมชาติ ประกอบดวยพันธะคู ของคารบอนหรื อส วนไม อิ่ มตัวในทุกหนวยยอย
ของสายโซ โมเลกุ ลทําให ยางชนิ ดนี้ มี สมบั ติ ด อ ยด านการบ มเร ง ไม ทนทานต อ ออกซิ เ จน
ความร อน และโอโซน จึ งมี ขี ดจํากั ดในการใช งาน การยื ดอายุ การใช งานของผลิ ตภั ณ ฑ ยาง
โดยทั่วไปทําโดยการใสสารตานการเสื่อม ซึ่ งสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงคือสารกลุมอะมีนและ
อนุพันธ แตมีสมบัติการตกสี หรื อทําใหยางมีสี คล้ําทําใหเหมาะกับผลิ ตภั ณฑ ยางที่ มีสี ดําเทานั้ น
ที่ สําคั ญอี กประการคื อ สารเคมี เ หล านี้ มี การเคลื่ อนย ายออกมาที่ ผิ ว ทําให ปริ มาณของสาร
ต านการเสื่ อมสภาพลดลงจากการถู กชะลาง เมื่ อใช ไปนานขึ้ นทําให คุณภาพผลิ ตภั ณฑ ดอยลง
(Waddell 1998; Ignatz-Hoover et al., 2003) และการใชงานในสภาพอากาศรอนจะยิ่งมีผล
ให ก ารเคลื่ อนย ายของสารเคมี เกิ ดได เร็ วขึ้ น นอกจากนี้ สารเคมี ที่ ถู กชะออกมานั้ นยั งมี ความ
เป นพิ ษอี กด วย ทางเลื อกหนึ่ งในการแก ป ญ หาคื อการผสมหรื อการเบลนด ยางธรรมชาติ กั บ
ยางที่ มีสมบัติเดนดานความทนทานตอการเสื่ อมเชนยางสังเคราะหชนิดยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)
โดยใหยางอี พี ดีเอ็มทําหน าที่ เปรี ยบเสมื อนสารต านการเสื่ อมภายในยางคอมปาวด เอง แต
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รูปที่ 1 โครงสรางโมเลกุลของยางธรรมชาติ (NR) และยางอีพีดีเอ็ม (EPDM)

เนื่ องจากความแตกต างทั้ งในดานโครงสรางโมเลกุล (ดั งรูปที่ 1) และลักษณะเฉพาะทางเคมี
การผสมยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มเขาดวยกันจึงมักจะไดยางที่มีสมบัติเชิงกลดอยเนื่องจาก
ความไม เข ากั น ยางธรรมชาติ แ ละยางอี พี ดี เอ็ มมี ร ะดั บของปริ มาณพั นธะคู หรื อ ระดั บ ความ
ไม อิ่ มตั วแตกต างกั นมากทําให ยางผสมที่ ได มีระดั บการวั ลคาไนซ ในยางแต ละชนิ ดแตกต างกั น
นอกจากนี้ความเปนขั้วที่แตกตางกันจะทําใหสารวัลคาไนซโดยเฉพาะสารตัวเรง และสารตัวเติม
เช น เขม าดํา เกิ ดการเลื อกกระจายตั วในเฟสใดเฟสหนึ่ ง มากกว า ส ง ผลให ก ารกระจายตั ว
ของสารเคมีเหลานี้ไมเทากัน
ในงานวิ จัยนี้ ไดศึกษาการผสมยางธรรมชาติกั บยางอี พีดีเอ็ มเพื่ อให ไดยางผสมที่ มีสมบัติ
ความต านทานต อ โอโซนและสภาพแวดล อมได ดีโดยยางผสมที่ ได ยังคงมี สมบั ติเ ชิ งกลที่ ดีด วย
เพื่ อให สามารถลดปริ มาณการใช สารต านการเสื่ อ มในสู ตรยางคอมปาวด ทําให สามารถใช
ยางผสมในการทําผลิ ตภั ณฑ ที่ ไม ตองการให เ กิ ดการตกสี และใช งานนอกอาคารได เช น ยาง
ปูพื้น และยางมุงหลังคา เปนตน ในการศึกษาไดมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการควบคุม
การกระจายตั วของสารเคมี ในเฟสของยางธรรมชาติ และยางอี พี ดีเ อ็ มเพื่ อให เฟสยางทั้ ง สอง
มี ระดั บการวั ลคาไนซ ใกล เคี ยงกั นมากที่ สุ ด รวมทั้ งมี การกระจายตั วของสารตั วเติ มเสริ มแรง
ที่ สม่ําเสมอในทั้ งสองเฟส โดยนั กวิจัยไดเลือกศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคการผสม
แบบรีแอกทีฟ (Sahakaro et al., 2007; 2009) กับการผสมแบบปกติ
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการควบคุมการกระจายตัว
ของสารวั ลคาไนซ และสารตั วเติ มเขม าดําในเฟสของยางธรรมชาติและยางอี พีดีเอ็ ม เพื่ อให
ยางเบลนด หรื อ ยางผสมที่ ได มี สมบั ติตานการเสื่ อมและมี สมบั ติเชิ งกลที่ ดี และเพื่ อใช ยาง
อี พี ดีเอ็ มทดแทนสารต านการเสื่ อมชนิ ดตกสี และเป นพิ ษในยางธรรมชาติ และสามารถใช ยาง
ผสมที่ มียางธรรมชาติเปนองคประกอบหลักในงานที่ตองการสมบัติการทนทานตอการเสื่อมได

1. วิธีการวิจัย
ศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติผสมกับยางอีพีดีเอ็มโดยใชสัดส วนการผสม 70/30 และ
50/50 โดยน้ําหนัก และใชสูตรดังตารางที่ 1 ใชยางธรรมชาติชนิดยางแทงเอสทีอาร 20 (STR
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20) และยางอีพีดีเอ็มเกรดที่มีปริมาณเอธิลิดีนนอรบอนีน (Ethylidene Norbonene หรือ ENB)
ปานกลางคือ 4-5% โดยน้ําหนัก การผสมแบบปกติเปนขั้นตอนการผสมยางโดยทั่วไป โดยนํา
ยางทั้งสองชนิดมาบดผสมกันกอนที่จะใสสารเคมีตางๆ ตามลําดับ สวนการผสมแบบรีแอกทีฟ
เปนการใช เทคนิ คการกระตุ นยางอี พี ดีเอ็ มที่ ไดผสมสารเคมีที่ จําเป นต อปฏิกิ ริ ยาการเกิ ดพันธะ
เชื่ อ มโยงหรื อปฏิ กิ ริ ยาการวั ลคาไนซ เ รี ยบร อยแล วด วยความร อ นเป นระยะเวลาที่ เหมาะสม
เพื่อใหเกิดการกราฟตของสารตัวเรงบนโมเลกุลยางอีพีดีเอ็มกอนที่จะนํามาผสมกับยางธรรมชาติ
เตรี ยมคอมปาวด ข องยางอี พี ดี เอ็ มที่ ป ระกอบด วยสารเคมี ทั้ งหมดที่ ใช ในสู ตรยางดั ง
ตารางที่ 1 ยกเว นยางธรรมชาติ จากนั้ นนํายางอี พี ดี เอ็ มคอมปาวด ที่ ได ไปทดสอบหาเวลา
การขึ้ นรู ปที่ อุ ณหภู มิ 150oC เพื่ อ ที่ จะกําหนดเวลาในการให ความร อนกั บยางอี พี ดีเอ็ ม (ดั ง
ตั วอย างในรูปที่ 2) นํายางอีพี ดีเอ็ มคอมปาวด ไปให ความร อนในเครื่ องอั ดยางที่ อุณหภูมิเดียว
กั บที่ ทดสอบเป นระยะเวลาต างๆ โดยเป นเวลาก อ นและใกล เ คี ยงกั บ เวลาที่ ยางยั ง สามารถ
แปรรู ปได สุดท ายแล วจึ งนํายางคอมปาวด อีพี ดีเอ็ มที่ ผ านการให ความร อนแลวไปผสมกั บยาง
ธรรมชาติ
ศึกษาเปรียบเทียบสมบั ติเชิงกลของยางที่เตรี ยมโดยใชเทคนิคการผสมแบบปกติกับการ
ผสมแบบรี แอกที ฟ นอกจากนี้ เปรี ยบเที ยบผลการใช ยางผสมที่ ใส สารต านการเสื่ อมและไม ใส
สารต านการเสื่ อมกั บสู ตรที่ ใช ยางธรรมชาติ ล วน ทั้ งนี้ ยางผสมเป นยางที่ เตรี ยมโดยใชสภาวะ
การเตรียมที่เหมาะสมที่ สุด

2. ผลการวิจัย
การผสมยางธรรมชาติ กั บยางอี พี ดีเอ็ มแบบรี แอกที ฟทําให ได ยางผสมที่ มี สมบั ติเชิ งกล
ดีขึ้ น ดังจะเห็ นไดจากความทนทานตอแรงดึงดังรูปที่ 3 สมบัติที่เปลี่ ยนแปลงไปสอดคลองกับ
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ทยาของยางผสมที่ วิ เ คราะห ได โดยใช เ ทคนิ คจุ ลทรรศน อิ เ ล็ ก ตรอนแบบ
สแกนนิ่ง หรือ SEM โดยใชชิ้นตัวอยางที่ขาดออกจากกันในขณะดึงทดสอบ ผลการวิเคราะห
ตารางที่ 1 สูตรยางคอมปาวดสําหรั บการวิ จัย
องคประกอบ
ยางธรรมชาติ (STR20)
ยางอีพีดีเอ็ม (Keltan 512)
ซิงคออกไซด
กรดสเตียริก
สารตัวเรง ชนิด TBBS
กํามะถั น

ปริมาณ phr (สวนตอยาง 100 สวน)
70.0
30.0
4.0
2.0
0.9
2.5

50.0
50.0
4.0
2.0
0.9
2.5
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รูปที่ 2 ตัวอยางเสนโคงการวัลคาไนซในชวงเริ่มตนของยางอีพีดีเอ็มที่ใชสารตัวเรง TBBS แสดง
จุดเวลาที่ ใชในการใหความรอนกระตุ นยางอีพีดีเอ็มกอนที่ จะนําไปผสมกับยางธรรมชาติ

รูปที่ 3 ความทนทานตอแรงดึงของยางผสมที่สัดสวน NR/EPDM 50/50 โดยน้ําหนัก เปรียบเทียบ
สมบั ติ ของยางผสมแบบปกติ กั บยางผสมที่ ใช ยางอี พี ดี เอ็ มคอมปาวด ที่ ให ความร อนเป น
เวลาตางๆ กอนผสมกับยาง NR

ชิ้นตัวอยางที่ไดจากการผสมโดยใชสารตัวเรง TBBS และใชเวลาการใหความรอนนาน Ts1-1.5
นาที สําหรั บยางผสมแบบรี แอกที ฟซึ่ งเป นสภาวะที่ ให ความทนทานต อแรงดึ งสู งสุด ได ผลการ
วิเคราะหดังรูปที่ 4
ยางผสมแบบรีแอกทีฟมีลักษณะพื้นผิวแตกตางจากยางผสมที่ เตรียมแบบปกติ จากรูปที่
4 จะเห็นวายางผสมแบบรีแอกทีฟมีพื้นผิวที่ คอนขางเรียบ บงชี้วายางผสมที่ ไดมีความเปนเนื้อ
เดียวกันมากขึ้นหรือทําใหยางทั้งสองชนิดเขากันไดดีขึ้น
เมื่อทดสอบความทนทานตอโอโซนของยางวัลคาไนซตามมาตรฐาน ISO1431 ซึ่งทําโดย
ใช ชิ้นทดสอบขนาดกว าง 1 ซม. หนา 2 มม. นํามายื ดออกเป นระยะเท ากับ 20% จากนั้ น
นําไปแขวนในหองทดสอบที่มีความเขมขนของโอโซน 50 pphm อุณหภูมิ 40oC เปนระยะเวลา
96 ชั่วโมง ไดผลการทดสอบดังตารางที่ 2
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รูปที่ 4 รู ปถ าย SEM ของผิ วยางที่ ขาดจากการดึ งของยางผสมที่ กํา ลั งขยาย 3500 เท า:- ยาง
ผสมแบบปกติสัดสวน NR/EPDM 70/30 (a) และ 50/50 (c); ยางผสมแบบรีแอกทีฟสัดสวน
NR/EPDM 70/30 (b) และ 50/50 (d)

ตารางที่ 2 ความทนทานตอโอโซนของยางผสม (blend)
ชนิดยาง
ยางธรรมชาติ
ยาง NR/EPDM (70/30) แบบปกติและรีแอกทีฟ
ยาง NR/EPDM (50/50) แบบปกติและรีแอกทีฟ
ยางอีพีดีเอ็ม

ลักษณะการเกิดรอยแตก
เกิดรอยแตกจํานวนมาก ความยาวรอยแตกมากกวา 3 มม.
เกิดรอยแตกจํานวนมาก ความยาวรอยแตกมากกวา 3 มม.
ไมปรากฏรอยแตก
ไมปรากฏรอยแตก

จากผลการทดสอบความทนทานต อโอโซนพบว าการผสมยางอี พีดีเอ็ มกั บยางธรรมชาติ
ที่ สั ดส วน 50/50 ให ยางผสมที่ ทนทานต อ การแตกเนื่ อ งจากโอโซนเช นเดี ยวกั บการใช ยาง
อีพีดีเอ็มลวน
ทั้ งนี้ หากการใช ง านมี ความต องการให ยางผสมทนทานต อการเสื่ อมเนื่ องจากการถู ก
ออกซิไดซภายใตอากาศรอนไดดีขึ้น สามารถใสสารตานการเสื่อมเพิ่ มเติมลงไปได ซึ่งสารตาน
การเสื่ อมแต ละชนิดมี ผลต อสีของยางแตกตางกัน ยางผสมที่ ใชสารตานการเสื่ อมชนิดไม ตกสี
(Lowinox CPL และ BHT) ใหสีของยางเหมือนกับยางผสมที่ไมใสสารตานการเสื่อม การใช
สาร TMQ ทําใหยางมีสีเขมขึ้นเล็กนอย แตการใชสารชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงคือ 6PPD มีผล
ใหเกิดการตกสีอยางรุนแรงดังจะเห็นไดจากยางที่มีสีคล้ํามากในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 เปรียบเที ยบสีของยางผสม NR/EPDM เมื่อใชซิลิกา 40 phr กอนและหลั งการวัลคาไนซ
เมื่อแปรชนิดของสารแอนตีออกซิแดนซที่ใช 4 ชนิด ไดแก Lowinox CPL, BHT, TMQ และ
6PPD

3. สรุปผลการวิจยั และแนวทางการนําไปใชประโยชน
การผสมหรื อ เบลนด ยางอี พี ดี เ อ็ มร วมกั บ ยางธรรมชาติ มี ผ ลให ได ยางผสมที่ มี ความ
ทนทานต อการเสื่ อมเนื่ องจากโอโซนได และการใช เ ทคนิ คการผสมแบบรี แ อกที ฟโดยการ
กระตุ นยางคอมปาวด อี พี ดีเอ็ มด วยความร อนเป นระยะเวลาที่ เหมาะสมเพื่ อให เกิ ดการกราฟต
ของสารตัวเรงบนโมเลกุลยางอีพีดีเอ็มก อนที่จะนํามาผสมกับยางธรรมชาติทําใหยางผสมที่ ไดมี
สมบัติเชิงกลดีกวาการผสมแบบปกติ การผสมยางธรรมชาติรวมกับยางชนิดอื่นเพื่ อปรับปรุง
ข อด อยบางประการของยางธรรมชาติ จะทําให สามารถประยุ กต ใช งานยางธรรมชาติสําหรั บ
งานตางๆ ไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ทุ นสนั บ สนุ นการวิ จั ยจาก สํานั ก งานกองทุ นสนั บ สนุ นการวิ จั ย (สกว.)
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ในป จจุ บั นยางธรรมชาติ เป นส วนประกอบสําคั ญในการนําไปผลิ ตเป นผลิ ตภั ณฑ ตางๆ
ที่ นํามาใช ในชีวิตประจําวัน หนึ่ งในผลิตภัณฑนั้ นก็ คือฟองน้ําซึ่ งยางฟองน้ําที่ เตรียมจากน้ํายาง
ธรรมชาติเปนผลิตภัณฑที่นิยมใชงานอยางแพรหลาย อาทิเชน ที่ นอน เบาะ วัสดุกันกระแทก
ฉนวนกั นความร อ น และวั สดุ ตกแต งบ าน เป นต น ทั้ งนี้ เนื่ องจากฟองน้ําที่ ผลิ ตจากน้ํ ายาง
ธรรมชาตินั้นมีสมบัติเดนหลายประการ เชน มีความยืดหยุนที่ดี นุม และทนทานตอแรงกดสูง
แตยังมีขอจํากัดในงานบางประเภท เชน งานที่เกี่ยวของกับความรอนและเปลวไฟได เนื่องจาก
ยางธรรมชาติ สามารถเกิ ดการลุ ก ไหม ได ง าย ซึ่ งเป นสาเหตุ ข องการเกิ ดอั คคี ภั ยได แ ละเกิ ด
ความเสี ยหายมากมาย ยางคลอโรพรี นมี สมบั ติเด นในด านการต านทานการลุ กไหม ไฟ เนื่ อง
จากโครงสรางประกอบดวยคลอรีนอะตอม (Cl) ซึ่งมีคุณสมบัติในการหนวงการติดไฟ (บุญธรรม
และคณะ; 2530) การปรั บปรุ งสมบั ติการต านทานต อการลุ กไหม ของยางฟองน้ําจากน้ํายาง
ธรรมชาติ สามารถทําได โดยการผสม (blend) น้ํ า ยางธรรมชาติ ร วมกั บน้ํ า ยางคลอโรพรี น
โดยมีการเติมแอนติมอนีออกไซด (Sb2O3) ลงไปผสมในน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา
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การเตรียมวัสดุทนไฟจําเปนตองมี ธาตุฮาโลเจน เชน คลอรีน(Cl) อยูดวยในอัตราสวน Sb:Cl
เปน 1:3 เพื่อเปลี่ยนแอนติมอนีออกไซดเปนแอนตีมอนีไตรคลอไรด (SbCl3) (Karak and Maiti;
1998 และฟฎลีนา; 2536) ในขณะที่ยางถูกเผา SbCl3 ซึ่งมีสมบัติเปนกาซที่ไมติดไฟจะทําหนาที่
ป อ งกั นไม ให ก าซออกซิ เจนเข าไปถึ งผิ วของพอลิ เมอร ได ดั งนั้ นเป าหมายงานวิ จั ยในครั้ ง นี้
เพื่ อผลิ ตฟองน้ํ ายางธรรมชาติ ทนไฟจากน้ํ ายางธรรมชาติ ผ สมกั บ น้ํ ายางคลอโรพรี น โดยใช
กระบวนการดันลอป (Dunlop process) (Blackley; 1997, สิริมนต; 2544) โดยศึกษาวิธีการ
เตรียมสมบัติกายภาพของยางฟองน้ําที่เตรียมได และสมบัติการทนไฟของยางฟองน้ํา เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑยางฟองน้ําใหมีสมบัติทนไฟที่มีคุณภาพ

การเผาไหมของพอลิเมอร
ไดตั้งสมมติฐานวาจะเกิดการเผาไหมของพอลิเมอรตามแผนภูมิในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงสมมติฐานวาจะเกิดการเผาไหมของพอลิเมอร

แสดงให เ ห็ นถึ งการสลายตั วโดยความร อนของพอลิ เมอร จะให ผลิ ตภั ณฑ 3 ชนิ ด คื อ
แกสไม ติดไฟ แก สที่ ติดไฟ และเถาถาน แกสที่ ติดไฟก็จะถูกเผาให ความรอนออกมา ซึ่ งจะสง
ไปช วยให พอลิ เ มอร เ กิ ดการสลายตั วในวั ฏจั กรอี กต อไป จนกระทั่ งพอลิ เมอร ถู กเผาจนหมด
การเกิดเปนเถาถานก็เปนสิ่งที่เกิดในบางกรณี ซึ่งจะทําหนาที่เปนชั้นที่ทนความรอนเพื่อปองกัน
พอลิ เมอร ที่ อยู ชั้ นในอี กชั้ นหนึ่ ง ส วนผลิ ตภั ณฑ ที่ เป นแก สไม ติดไฟก็ จะทําหน าที่ ทําให แก สที่
ติ ดไฟเจื อจางลงและจะทําหน าที่ ปกคลุ มบริ เวณที่ ถู กเผาไหม เพื่ อป องกั นไม ให แก สออกซิ เจน
เข ามาช วยในการเผาไหม เมื่ อต องการทําให พอลิ เมอร ทนไฟก็ สามารถทําได โดยการทําลาย
วั ฏจั กรการเผาไหม นี้ อาจทําให เกิ ดเถ าถ าน สําหรั บพอลิ เมอร บางชนิ ดการใช สารตั วเติ ม
ทําใหเกิดแกสที่ ไมติดไฟไปขัดขวางแกสออกซิเจนหรือการเติมสารบางอยางเพื่ อไปดูดความรอน
ที่เกิดจากการเผาไหม เชน Alumina trihydrate เปนตน
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1. วิธีการทดลอง
นําน้ํายาง สบู สารวั ลคาไนซ สารตัวเร ง และแอนติออกซิ แดนท มาผสมกันตามสูตร
ดังตัวอยางตอไปนี้ 60% น้ํายางขน 70 สวน/ยางธรรมชาติ 100 สวน หรือ 70 phr, 35%
น้ํายางคลอโรพรีน 30 phr, 20% สบู 2.5 phr, 50% กํามะถัน 2 phr, 50% ZDEC 1.5 phr,
50% ZMBT 1.5 phr, และ50% แอนติออกซิแดนท 1 phr โดยใหเติมสบูลงในน้ํายาง แลวจึง
เติมสารอื่ นๆ ที่ เหลือ กวน บ มเก็บไวที่อุณหภูมิหองพรอมๆ กับกวนอยางช าๆ ประมาณ 50
รอบ/นาที เป นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง นําน้ํายางที่ ผสมสารเคมี แล วไปตี ฟองในเครื่ องตี ฟอง
การตีฟองในตอนแรกจะตีอยางรวดเร็ วจนไดปริมาตรตามที่ ตองการ แล วลดความเร็ วเพื่ อยอย
ฟองยางเปนเวลา 5 นาที จากนั้นจึงเติม zinc oxide ลงไปกวนดวยความเร็วชาเปนระยะเวลา
1 นาที แลวจึงคอยเติม DPG,TETA,CMC และ SSF ตามสูตร ลงไปอยางชาๆ ตามลําดับ
พรอมกวน แล วเทลงเบ า เมื่ อฟองยางเกิดการเจลนําไปอบไอน้ําที่ อุ ณหภูมิ 100 oC เปนเวลา
45-60 นาที แลวนําไปลางน้ํา จากนั้นนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลว
นําไปทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติการทนไฟของผลิตภัณฑ

2. ผลการทดลอง
ผลการศึ กษาหาสั ดส วนที่ เหมาะสมของน้ํายางผสม และผลทดสอบสมบั ติการทนไฟใน
แนวดิ่งตามมาตรฐาน UL-94
การศึ กษาหาสั ดส วนที่ เหมาะสมของน้ํ ายางผสมที่ มี สมบั ติก ารทนไฟ โดยการพั ฒนา
สูตรฟองน้ําดังตารางที่ 1 และมีผลการทดสอบการทนไฟในแนวดิ่งตามมาตรฐาน UL-94 (รูปที่
2) สามารถสรุปไดดังนี้

รูปที่ 2 การจัดเตรียมอุปกรณการทนไฟดวยมาตรฐาน UL-94
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
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มาตรฐาน UL-94, V-0 จะมีคุณภาพดีที่สุด
มาตรฐาน UL-94, V-1 จะมีคุณภาพปานกลาง
มาตรฐาน UL-94, V-2 จะมีคุณภาพนอยที่สุด
ไดมีการแปรสัดสวนของน้ํายางผสม (ตารางที่ 1) ระหวางน้ํายางธรรมชาติและน้ํายาง
คลอโรพรีนใหมีสัดสวนเปน สูตรที่ 1 (75:25), สูตรที่ 2 (73:27), สูตรที่ 3 (70:30) และสูตรที่ 4
(67:33) เพื่ อตรวจสอบปริมาณของน้ํายางคลอโรพรี นที่ เหมาะสมในการชวยใหฟองน้ําทนไฟดี
ยิ่งขึ้น และนําไปทดสอบการทนไฟแบบแนวดิ่งตามมาตรฐาน UL-94 พบวา ฟองน้ํา สูตรที่ 1
(75:25) ไมผาน UL-94 สวนฟองน้ํา สูตรที่ 2 (73:27) ทําใหเปลวไฟดับภายใน 10 วินาที
ผ าน UL-94 ระดับ V-0 แต ยังมี ควั นนานถึ ง 3.25 นาที ส วนฟองน้ํา สูตรที่ 3 (70:30)
มีเปลวไฟดับภายใน 2 วินาที ซึ่งผาน UL-94 ระดับ V-0 (ดูรูปที่ 3) และฟองน้ํา สูตรที่ 4
(67:33) สามารถผาน UL-94 ระดับ V-0 เชนเดียวกัน จึงเห็นวา สูตรที่ 3 เปนสูตรที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราสวนของน้ํายางผสมตอสมบัติการทนไฟ
สารเคมี

สูตรที่ 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

สูตรที่ 4

Part A
60% NR Latex
35% CR Latex
20% Potassium oleate
50% Sulphur
50% ZDEC
50% ZMBT
50% Wing stay L
50% Antimony oxide
50% ZnO

75
25
2.5
2
1.5
1.5
1
30
3.75

73
27
2.5
2
1.5
1.5
1
30
3.75

70
30
2.5
2
1.5
1.5
1
30
3.75

67
33
2.5
2
1.5
1.5
1
30
3.75

Part B
50% ZnO
10% TETA
33% DPG
2.5% CMC
20% SSF

3.75
0.5
1
1.5
1.5

3.75
0.5
1
1.5
1.5

3.75
0.5
1
1.5
1.5

3.75
0.5
1
1.5
1.5
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รูปที่ 3 ลักษณะกอนและหลังการเผาไหมของชิ้นฟองน้ํา สูตรที่ 3 NR:CR (70:30) Sb2O3 30 phr

การมีอะตอมของคลอรีนควบคูกับแอนติมอนีออกไซด (Sb2O3) จึงทําใหเกิดสารประกอบ
ที่เรียกวา แอนติมอนีออกซีคลอไรด (Antimony oxychloride, SbOCl) โดยแอนติมอนีออกซี
คลอไรด จะสลายตั วให สารประกอบแอนติ มอนีออกซีคลอไรด อื่ นๆ และแอนติ มอนี ไตรคลอไรด
(SbCl3) ที่ระเหยงายเมื่อไดรับความรอน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาดูดความรอน ซึ่งทําให
เปลวไฟเย็ นลง และแอนติ มอนี ไตรคลอไรด (SbCl3) ซึ่ งระเหยง ายจะออกมาคลุ มที่ ผิ วยาง
ทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน ผิวยางจะไหมเกรียม ซึ่งชวยปองกันผิวชั้นลางจากการถูกเผาไหม
ได

การทดสอบสมบัติเชิงความรอน โดย Thermogravimetric analysis (TGA)
การทดสอบสมบัติเชิงความรอน โดย Thermogravimetric analysis เพื่ อใชประเมิน
เสถี ยรภาพความร อน และพฤติ ก รรมการสู ญ เสี ยน้ํ าหนั กของฟองน้ํ า ภายใต บรรยากาศ
ออกซิเจน จากเทอรโมแกรม TGA (รูปที่ 4) สามารถสรุปไดวาฟองน้ํายางธรรมชาติสลายตัว
เกื อบหมดที่ อุ ณหภู มิ 500oC ส วนฟองน้ําที่ เตรี ยมจากน้ํายางผสมระหว างน้ํายางธรรมชาติ
กั บน้ํายางคลอโรพรี นในสั ดส วน 70:30 สลายตั วเกื อบหมดที่ อุ ณหภูมิ 530 oC แต ฟองน้ํา
ยางธรรมชาติ จะมีส วนที่ เหลือจากการเผาไหม 3% สวนฟองน้ําที่ เตรียมจากน้ํายางผสมจะมี
สวนที่เหลือจากการเผาไหมมากกวาเปน 17% ทั้งนี้เนื่องจากกากที่เหลือเปนแอนติมอนีออกไซด
ทําใหมีสวนตกคาง (residue) มากกวา แสดงใหเห็นวาฟองน้ําที่ เตรี ยมจากน้ํายางผสมทนตอ
การสลายตั วไดดีกวา เพราะสลายตั วไดชากวาและมี สวนตกค าง หรือมีกากมากกวา
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Weight loss (%) กับ Temperature (oC)

รูปที่ 4 เทอรโมแกรม TGA ของฟองน้ํายางธรรมชาติกับฟองน้ําที่ เตรี ยมจากน้ํายางผสมระหวาง
น้ํายางธรรมชาติกับน้ํายางคลอโรพรีนในสัดสวน 70:30

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของฟองน้ํา
อัตราสวนน้ํายาง

เวลาเจล
(นาที)

ความนาแน น % การหดตัว %การยุ บตั ว %การยุ บตั ว
(g/cm3)
เนื่ องจากการอัด

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

4.29±0.25
8.02±0.27
12.35±0.15

สมบัตทิ างกายภาพของฟองน้ํา
จากตารางที่ 2 สมบัติของฟองน้ํา เชน การยุบตั ว การหดตัวและการยุบตัวเนื่ องจาก
การอัดจะมากขึ้น เมื่อปริมาณสัดสวนของน้ํายางคลอโรพรีนเพิ่มขึ้น ความหนาแนนของฟองน้ํา
จะเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน

สรุปผลการทดลอง
การเตรี ยมฟองน้ําจากน้ํายางผสมของน้ํายางธรรมชาติกั บน้ํายางคลอโรพรีนเพื่ อทําให
สมบั ติก ารทนไฟของฟองน้ํ าสามารถดั บไฟเอง ต อ งใช สั ดส วนการผสม 70:30 โดยน้ํ าหนั ก
และมีสารชวยทนไฟแอนติมอนออกไซดปริมาณ 30 phr (สูตรที่ 3) จึงผานมาตรฐาน UL-94
ระดับ V-0 และพบวา การใช ZnO โดยแบงใน Part A และ Part B อยางละ 3.75 phr
ทําให ฟองยางมี ความเสถี ยรมากขึ้ น ส วนการเติ มสารเพิ่ มความหนื ด CMC ในน้ํ ายางผสมมี
ความจําเปนที่จะทําใหฟองน้ํามีความเสถียร สมบัติของฟองน้ํา เชน ความหนาแนน การยุบตัว
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การหดตั วและการยุ บ ตั วเนื่ อ งจากการอั ดจะมากขึ้ น เมื่ อเพิ่ มปริ มาณสั ดส ว นของน้ํ า ยาง
คลอโรพรีนมากขึ้ น

3. แนวทางการใชประโยชน
เป นความรู เพื่ อนําไปใช ในการผลิ ตฟองน้ํายางธรรมชาติ ทนไฟ เช น ใช ทําเบาะที่ นอน
ยางธรรมชาติ ทนไฟ ทําเบาะที่ นั่ งในรถยนต เพื่ อลดอุ บั ติเหตุ จากไฟไหม และทําฟองน้ําทนไฟ
สําหรับรองพรม เปนตน
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กาวยางธรรมชาติทนไฟ: สารชวยทนไฟชนิดที่
ประกอบดวยฟอสฟอรัส และปราศจาก
สารประกอบฮาโลเจน
แวอาแซ แวหามะ1* ไพโรจน กลิ่นพิทักษ2 นูรียะ ปานเส็ม3
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Ph.D.(Polymer at Interface) ผูชวยศาสตราจารย
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นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
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2

ปจจุบันมีการนํายางธรรมชาติไปใชประโยชนในดานอุตสาหกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก
เนื่ องจากยางธรรมชาติ มีสมบั ติของความเหนี ยว จึ งเป นที่ นิยมใช เป นกาวได อย างกว างขวาง
กาวยางธรรมชาติ จะมี ความเหนี ยวสามารถยึ ดติ ดได อย างรวดเร็ ว แต ก าวยางธรรมชาติ มี
ขอจํากัดในการนําไปใชคือ มีสมบัติการติดไฟไดงาย ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคในการ
ปรั บ ปรุ งสมบั ติของกาวยางธรรมชาติ ให มี สมบั ติ ดีขึ้ นในด านการทนไฟ ป จจุ บั นมี ง านวิ จั ยที่
เกี่ ยวกั บสารช วยทนไฟออกมามากมาย ไม วาจะเปนสารประกอบพวกเฮไลด หรื อสารประกอบ
ฟอสฟอรัส ซึ่ งเปนสารช วยหนวงในการติ ดไฟเมื่ อเกิดการเผาไหม สารหนวงการติดไฟจะชวย
เคลือบสารอินทรียและชวยแยกออกซิเจนในอากาศออกไป (ปยะบุตรี, 2548; Gouri, 2009;
Guo, 2008, Ho, 2009) และการเติมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซค เมื่อไดรับความรอนจะเกิดการ
สลายตัวใหโมเลกุลของน้ํา ซึ่งน้ําที่เกิดขึ้นจะชวยใหระบบมีอุณหภูมิลดลง ทําใหติดไฟไดยากขึ้น
(Joni, 2010) ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชสารประกอบที่มีฟอสฟอรัสเปนสารหนวงในการทํากาวยาง
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ธรรมชาติทนไฟ ซึ่ งจะไดศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติการทนไฟของกาวดังกลาว

1. วิธีการทดลอง
ในการเตรี ยมกาวในครั้ งนี้ ได นํายางธรรมชาติ เป นวั สดุ หลั ก ซึ่ งคุ ณสมบั ติของยาง
ธรรมชาติมีน้ําหนักโมเลกุลที่ มาก จึงจําเปนตองทําให น้ําหนักของยางธรรมชาติมีน้ําหนักที่นอย
ลงโดยผานกระบวนการบดซึ่งใชเครื่องบดสองลูกกลิ้ง แลวนําไปละลายดวยโทลูอีน จากนั้น
ก็นําไปพัฒนาสู ตรกาวยางธรรมชาติ บดทนไฟ

2. ผลการทดลอง
1. การพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติทนไฟ
ไดทําการแปรปริมาณสารตางๆ ดังนี้ TiO2, Sulphur, ZDEC, ZMBT, ZnO,
Wingstay L, Wood rosin, Al(OH)3 และ APP มีผลการพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติบด
ทนไฟสรุปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติบด โดยแปรปริมาณ APP
สารเคมี
ยางธรรมชาติบด
TiO2
Sulphur
ZDEC
ZMBT
ZnO
Wingstay L
Wood rosin
Al(OH)3
APP

สูตร 1

ปริมาณสารเคมี (phr)
สูตร 2

สูตร 3

100
10
2.5
3
0.8
4
0.5
3
50
5

100
10
2.5
3
0.8
4
0.5
3
50
10

100
10
2.5
3
0.8
4
0.5
3
50
15

ผลการพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติ บด โดยแปรปริมาณของ Aluminium polyphosphate (APP) เพื่อศึกษาสภาวะการทนไฟ โดยการแปรปริมาณ APP เปน 5, 10, 15 สวน
ตอยางธรรมชาติ 100 สวน (phr) ปรากฏวาสูตรกาวยางธรรมชาติ บดที่ ประกอบดวย APP
10 phr คือ สูตรที่ 2 มีสมบัติดีที่สุด
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ไดนําผลิตภัณฑตามสูตรที่ 2 ไปทดสอบความเปนกาว (Simple lap test) ทดสอบ
แรงลอกออก (Peel strength) ทดสอบสมบัติเชิงความรอนโดย Thermogravimetric analysis
และทดสอบสมบัติการทนไฟ เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของกาวที่ เตรี ยมได โดยการเปรี ยบเที ยบ
กับกาวในท องตลาด
1.1 การทดสอบความเปนกาว (Simple lap test)
เป นการทดสอบเพื่ อต อ งการหาสู ตรกาวยางธรรมชาติ ที่ มี คุณสมบั ติ ความเป นกาว
ที่ดีที่สุด

รูป ก. ลักษณะความเสียหายของกาว
ยางธรรมชาติบด สูตรที่ 2
จากการทดสอบ Simple lap test

รูป ข. ลักษณะความเสียหายของกาว
ทองตลาด จากการทดสอบ
Simple lap test

รูปที่ 1 แผนภู มิแสดงการเปรียบเที ยบระหว างกาวยางธรรมชาติบด สู ตรที่ 2 กับกาวทองตลาด
กอนและหลังการบมเรง

จากรูปที่ 1 แสดงใหเห็นวา กาวยางธรรมชาติบด สูตรที่ 2 กอนและหลังทําการบม
เรง จะมีคาแรงเฉือนมากกวากาวทองตลาด สามารถยืนยันดวยภาพผลการทดสอบจากรูป ก.
และ ข.
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รูปที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางแรงปอกกับระยะปอกของกาวยาง
ธรรมชาติทนไฟ สูตรที่ 2 กับกาวทองตลาด

1.2 ผลการทดสอบแรงลอกออก (Peel strength)
จากกราฟแสดงความสั มพั นธ ระหว างแรงลอกออกกั บระยะลอกออกของกาว
ยางธรรมชาติ ทนไฟ สู ตรที่ 2 และกาวตามท องตลาด จะเห็ นได วาค าที่ ได จากแรงลอกออก
เฉลี่ ยของกาวยางธรรมชาติ ทนไฟ สู ตรที่ 2 มี คาเริ่ มตน 15 N/m2 และมีคาสูงสุดที่ 23.65
N/m2 สวนกาวยางตามทองตลาดมีคาเริ่มตน 1.8 N/m2 และมีคาสูงสุดที่ 4.00 N/m2 ซึ่ง
สามารถสรุปไดวากาวยางธรรมชาติทนไฟสูตรที่ 2 ดีกวา
1.3 การทดสอบสมบัตเิ ชิงความรอน โดย Thermogravimetric analysis (TGA)
TGA ใชประเมินเสถียรภาพความรอน และพฤติกรรมการสู ญเสียน้ําหนักของ
พอลิเมอร เทอรโมแกรม TGA และ DTG ของกาวยางธรรมชาติบดสูตรตางๆ ภายใต
บรรยากาศออกซิ เจน
จากเทอร โมแกรม TGA (รูปที่ 3) และ DTG (รู ปที่ 4) สามารถสรุปไดวา
สู ตรกาวยางธรรมชาติบดแต ละสู ตร เริ่ มสลายตัวที่ อุณหภู มิ 242 oC (on set) และอุณหภู มิ

รูปที่ 3 เทอร โมแกรม TGA แสดงความสั มพั นธระหว างการศูนย เสี ยน้ําหนักกับอุ ณหภู มิของกาว
ยางธรรมชาติบดที่ไมเติม APP/Al(OH)3 กาวยางธรรมชาติบดที่ไมเติม TiO2 และกาวยาง
ธรรมชาติบดทนไฟ สูตรที่ 2
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รูปที่ 4 เทอร โมแกรม DTG แสดงความสั ม พั น ธ ระหว า งการเปลี่ ยนแปลงน้ํ า หนั ก อนุ พั น ธุ กั บ
อุณหภูมิของกาวยางธรรมชาติบดที่ไมเติม APP/Al(OH)3 กาวยางธรรมชาติบดที่ไมเติม TiO2
และกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ สูตรที่ 2

สลายตัวที่ 320oC ในทํานองเดียวกัน แตสวนที่เหลือจากการเผาไหมของสูตรกาวยางธรรมชาติ
บดแตละชนิดจะแตกตางกัน โดยที่ กาวยางธรรมชาติ บดที่ ไม เติม APP/Al(OH)3 และกาวยาง
ธรรมชาติ บ ดที่ ไม เติ ม TiO2 จะมี ส วนที่ เหลื อจากการเผาไหม 20% และ 35% ตามลําดั บ
สวนกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ สูตรที่ 2 จะมีสวนที่เหลือจากการเผาไหม 40% ทั้งนี้เนื่องจาก
สารประกอบฟอสฟอรั สเกิ ดการสลายตั วเป นฟอสฟอรั สออกไซด ทํ า ให เ กิ ด ส วนตกค าง
(residue) มากขึ้ น ดั งนั้ นกาวยางธรรมชาติ บดสู ตรที่ 2 จะเหลือจากการเผาไหมมาก ถื อวา
ดีที่สุด
1.4 การทดสอบสมบัติการทนไฟ
เมื่อนํากาวยางธรรมชาติบด 5/50 phr (สูตรที่ 1) ไปทดสอบการทนไฟปรากฏ
ว าไม ผานการทดสอบด วยมาตรฐาน UL-94 มีลั กษณะการเผาไหมดังรูปที่ 5A สวนกาวยาง
ธรรมชาติบด 10/50 phr (สูตรที่ 2) และกาวยางธรรมชาติบด 15/50 phr (สูตรที่ 3) จะผาน
การทดสอบดวยมาตรฐาน UL-94 ระดับ V-0 มีลักษณะการเผาไหมดังรูปที่ 5B และรูปที่ 5C
ตารางที่ 2 การทดสอบการทนไฟของกาวยางธรรมชาติบด
วัสดุพอลิเมอร
สูตรที่ 1 กาวยางธรรมชาติบด 5/50 phr
สูตรที่ 2 กาวยางธรรมชาติบด 10/50 phr
สูตรที่ 3 กาวยางธรรมชาติบด 15/50 phr

เวลาไฟดับ (วินาที)

UL-94

การหยด

43
2
ดับทันที

V-1
V-0
V-0

ไม
ไม
ไม

หมายเหตุ: กาวยางธรรมชาติบด 10/50 phr คือ ใช APP 10 phr และ Al(OH)3 50 phr
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รูปที่ 5 ลักษณะการเผาไหมของผลิตภัณฑกาวยางธรรมชาติทนไฟที่ประกอบดวย (A) APP 5 phr
และ Al(OH)3 50 phr (B) APP 10 phr และ Al(OH)3 50 phr (C) APP 15 phr และ Al(OH)3
50 phr

สรุปผลการวิจยั
สู ตรกาวยางธรรมชาติ ทนไฟที่ เ หมาะสมที่ สุ ดคื อ ยางธรรมชาติ บด 100 phr, TiO2
10 phr, Sulphur 2.5 phr, ZMBT 0.8 phr, ZDEC 3 phr, ZnO 4 phr, Wingstay L 0.5 phr,
Wood rosin 3 phr, APP 10 phr และ Al(OH)3 50 phr เมื่อนําไปทดสอบการเกาะติดระหวาง
กาวกั บแผ นยาง พบว าแรงเฉื อนของกาวยางธรรมชาติ บ ดทนไฟจะมี คาแรงเฉื อ นที่ มากกว า
กาวตามทองตลาด สวนการทดสอบแรงลอกออก (Peel strength) พบวามีคาแรงลอกออก
เฉลี่ยอยูที่ 17.67±4.44 N/m2 และ 3.78±0.29 N/m2 ตามลําดับ และเมื่อนําไปทดสอบสมบัติ
เชิงความรอนดวย Thermogravimetric analysis (TGA) พบวากาวยางธรรมชาติบดทนไฟเริ่ม
สลายตัวที่อุณหภูมิ 242oC อุณหภูมิสลายตัวเฉลี่ยที่ 320oC และน้ําหนักที่เหลือจากการเผาไหม
ของกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ จะมีคาเหลือจากการเผา 40% สวนกาวยางธรรมชาติบดทนไฟ
ที่ไมเติม TiO2 และกาวยางธรรมชาติบดทนไฟที่ไมเติม APP และ Al(OH)3 การสลายตัวและ
อุ ณหภู มิ สลายตั วเฉลี่ ยมี คาใกล เคี ยงกั บ กาวยางธรรมชาติ บ ดทนไฟ และมี น้ําหนั ก เหลื อจาก
การเผา 35% และ 20% ตามลําดับ เมื่อทดสอบสมบัติการทนไฟดวยมาตรฐาน UL-94 พบวา
กาวยางธรรมชาติบดทนไฟ (TiO2 /APP/Al(OH)3: 10/10/50) ผานการทดสอบดวยมาตรฐาน
UL-94 ในระดับ V-0 ผลการวิจัยแสดงให เห็นไดวา กาวยางธรรมชาติทนไฟ สามารถนํามา
เตรียมไดโดยใช ไทเทเนียมไดออกไซด แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต และอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด
โดยที่ ปราศจากสารประกอบที่ มีฮาโลเจน

3. แนวทางการนําไปประโยชน
สามารถนําไปทํากาวทนไฟสําหรั บติ ดยางทนไฟและเชื่ อมต อฟองน้ําทนไฟ
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ปจจุบันกาวที่ ใช ในอุตสาหกรรมเฟอร นิเจอรไมยางพาราเปนกาวสังเคราะหที่นําเขาจาก
ต างประเทศจําพวกกาวยู เรี ย-ฟอร มัลดี ไฮด หรื อกาวไอโซไซยาเนต ซึ่ งไอของฟอร มั ลดี ไฮด
หากสู ดดมเข าไปมากๆ อาจทําให มีอาการน้ํ าท วมปอด แน นหน าอก และเสี ยชี วิตได ในที่ สุ ด
(ปรี ชา, 2533) ในส วนของกาวไอโซไซยาเนต ไอของกาวชนิ ดนี้ จั ดเป นสารที่ มีพิ ษต อระบบ
หายใจทําให หลอดลมหดเกร็ งเช นกัน นอกจากนี้ แล วจากขอมู ลการผลิ ตกาวจําพวกกาวยู เรียฟอร มัลดี ไฮด ที่ ผลิ ตจากบริ ษั ทในประเทศไทย โดยนําเข าเฉพาะสารเคมี หลั ก จากต างประเทศ
พบอัตราการผลิตในป 2546 ประมาณ 86,000 ตัน/ป โดยกาวยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮดที่ใชสําหรับ
ผนึ ก ไม ชนิ ดต างๆ มี ราคาประมาณ 38 บาท/กก. หากใช ในการอั ดประสานที่ ตองการความ
แข็งแรงสูง ราคากาวยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮดประมาณ 56 บาท/กก. และตองใชรวมกับ hardener
ตามสัดสวนตางๆ ซึ่งมีราคาประมาณ 181 บาท/กก. (บริษัท National starch and chemical
(Thailand) Ltd) ราคาขายเฉลี่ ยของกาวทั้งสองประเภทประมาณ 80 บาท/กก. ดังนั้นราคา
ขายรวมเบื้องตนประมาณ 6,880 ลานบาท/ป โดยการใชงานสวนใหญของกาวทั้ง 2 ชนิดคือ
ใชกับงานไมทั่วไป งานไมในโรงงานเฟอรนิเจอร งานบรรจุภัณฑที่ใชกระดาษหนา รวมทั้งกลอง
กระดาษตาๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู ใชเฟอรนิเจอรไม และเพื่อลดการสูญเสียเงินจาก
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การนําเข ากาวหรื อ สารเคมี ในการผลิ ตกาวสําหรั บ ติ ดไม ยางพาราที่ ใช อ ยู ในป จจุ บั น จึ งได
พยายามทดลองค นคว าวิ จัยเพื่ อหายางสั งเคราะห ชนิ ดต างๆ มาแทนการใช กาวสั งเคราะห ที่
นําเขาจากตางประเทศ
ผู วิ จั ย จึ ง ทํ า การพั ฒ นาการผลิ ต กาวสํ า หรั บ ใช ใ นงานติ ด ไม ย างพาราจากน้ํ า ยาง
ธรรมชาติ อี พอกไซ โดยมี เ ป าหมายที่ จะส งเสริ มการนําน้ํ ายางธรรมชาติ ไปใช ในการผลิ ตกาว
สําหรั บใชในงานติดไมยางพารา โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม นั่ นคือ การเตรี ยมวัสดุกาวจาก
น้ํายางธรรมชาติซึ่งหลีกเลี่ยงการใชตัวทําละลายอินทรีย (Organic solvent) เชน โทลูอีน หรือ
เฮปเทน ซึ่ งสารเหลานี้ เป นตั วก อใหเกิดมลพิ ษ ประกอบกั บในประเทศไทย โดยเฉพาะ 14
จังหวัดภาคใต มีเกษตกรสวนยางพาราจํานวนมากทําใหน้ํายางธรรมชาติหาไดงายและเปนการ
เพิ่ มมู ลค าให กั บ น้ํ า ยางธรรมชาติ หากสามารถผลิ ตกาวสําหรั บติ ดไม ยางพาราจากน้ํ า ยาง
ธรรมชาติจะช วยให น้ํายางธรรมชาติ เป นที่ ตองการในตลาดวั สดุกาวต อไปในอนาคต ซึ่ งเป น
ผลดี ตอเศรษฐกิ จของประเทศและชาวสวนยางพารา จากการคํานวณราคาต นทุ นต อ 1 กก.
ของสู ตรกาวที่ เสนอผลิ ตในงานวิ จัยครั้ งนี้ โดยไม รวมคาใชจายด านพลั งงาน โดยสารเพิ่ มความ
เหนียวที่ใชคือ Coumarone resin และแปงขาวเหนียว มีราคาประมาณ 200 บาท/กก. โดยมี
สัดสวนการใชน้ํายางธรรมชาติอยู 70 สวน/สารเคมี 30 สวน ซึ่ งหากแนวโนมในการพั ฒนา
การผลิ ตกาวสําหรั บใช ในงานติ ดไม ยางพารามี ผลเป นที่ น าพอใจ ประโยชน ที่ คาดว าจะได รั บ
ก็ จะนํ าไปสู ความสามารถในการเพิ่ มมู ลค าของสิ นค าทางการเกษตรกรรมของประเทศคื อ
ยางพาราและนําไปสู ความก าวหน าเชิ งวิชาการในการผลิ ตสารยึดติ ดที่ ปราศจากตัวทําละลาย
แนวทางในการผลิ ต กาวโดยใช น้ํ า ยางธรรมชาติ อี พ อกไซด ซึ่ งเตรี ย มจากน้ํ า ยาง
ธรรมชาติ โดยใช ก รดฟอร มิ ก และไฮโดรเจนเปอร อ อกไซด ในการทํ าปฏิ กิ ริ ยาอี พ อกชิ เ ดชั น
ซึ่งทําใหเกิดวงแหวนอีพอกไซด (Epoxide rings) ในโมเลกุลยางธรรมชาติซึ่งวงแหวนอีพอกไซด
สามารถแตกออกได งายและเกิ ดอั นตรกิริ ยาตอไดดีโดยเฉพาะกั บหมู ไฮดร็ อกซิ ลในโมเลกุ ลของ
แป ง น้ํายางธรรมชาติ อี พอกไซด ที่ ได เป นวั ตถุดิบหลั กในการผลิ ตกาวตามสู ตรที่ เลื อกใช ตอไป
(วัชรินทร, 2544; พิชชา, 2543; Skeist, 1990)
ผู วิ จั ย เสนอใช น้ํ า ยางธรรมชาติ อี พ อกไซด เ ป น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการผลิ ตกาว โดยมี
Coumarone resin และแปงขาวเหนียวเจลลาติ ไนซ เปนส วนผสมรวมซึ่งทําหนาที่ เพิ่มความ
แข็งแรงในการเกาะติดใหกับกาว นํากาวที่ เตรียมไดทดสอบสมบัติกาว ไดแก ปริมาณเนื้อกาว
ความหนืด ความหนาแนน และความเปนกรด-ดาง และทดสอบคุณภาพรอยต อระหวางกาวที่
ผลิ ตได กั บ ข อต อ ไม ยางพารา โดยทดสอบคุ ณภาพของรอยต อด วยการทดสอบความต านแรง
เฉือน (Shear strength) ความตานแรงลอก (Cleavage peel strength) การดึงขนานเสี้ยน
(Tension parallel to gain) และการดัดสถิตย (Static bending)
กลาวโดยสรุป การวิจัยนี้คือการเตรียมน้ํายางธรรมชาติอีพอกไซดจากน้ํายางธรรมชาติ
สํ า หรั บ ใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในการเตรี ยมกาวยางให ได คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน เพื่ อนํ า ไปใช ใน
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อุ ตสาหกรรมเฟอร นิ เจอร ไม ยางพารา และเพื่ อ เพิ่ มความปลอดภั ยให กั บ ผู อุ ป โภคในการใช
เฟอรนิเจอรไมยางพาราและเพิ่มมูลคาใหกั บน้ํายางธรรมชาติ

1. วิธีการวิจัย
1.1 การเตรียมน้ํายางธรรมชาติอีพอกไซดจากปฏิกิรยิ าอีพอกซิเดชัน
การเตรี ยมน้ํ า ยางธรรมชาติ อี พอกไซด โดยใช สารเคมี ตามอั ตราส วนที่ แ สดงดั ง
ตารางที่ 1 นําน้ํายางขนชนิดแอมโมเนียสูงมาเจือจางใหมีปริมาณเนื้ อยางแหง (Dry Rubber
Content, DRC) ในอัตราส วน 20% โดยน้ําหนัก แลวเติ มลงในปฏิกรณที่มีเครื่ องกวน ปรับ
อุณหภูมิใหได 50oC แลวเติมสบู Teric N30 เขมขน 10% โดยน้ําหนัก เพื่อปองกันไมใหน้ํายาง
จับตัว กวนใหเขากันประมาณ 20 นาที เติมไฮโดรเจนเปอรออกไซดและกรดฟอรมิกแลวปลอย
ใหเกิดปฏิกิริยา 9 ชั่วโมง เก็บตัวอยางประมาณ 10 มล. เพื่อวิเคราะหหาปริมาณหมูอีพอกไซด
ด วยเครื่ องอิ นฟราเรดสเปคโตรโฟโตมิ เตอร (FT-IR) และค าอุ ณ หภู มิคล ายแก วด วยเครื่ อง
ดิ ฟเฟอร เรนเชี ยลสแกนนิ่ ง แคลอริ มิเตอร โดยนําตัวอย างที่ ไดไปจั บตั วด วยเมทานอล รี ดให
เปนแผนบางๆ ลางดวยน้ําหลายๆ ครั้ง หลังจากนั้นนําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 40oC เปนเวลา
36 ชั่ วโมง นําน้ํายางธรรมชาติ อี พอกไซด ที่ ได ไปป นโดยเครื่ องหมุ นเหวี่ ยงที่ อุ ณหภู มิ 2 oC
ความเร็ว 7,000-8,000 รอบ/นาที เปนเวลา 15 นาทีเพื่อปรับคา DRC ใหเปน 60% โดยน้ําหนัก
กอนที่จะนําไปทํากาว (รูปที่ 1)
1.2 การเตรียมสารเคมีสําหรับกาว
- วิงสเตย แอล 50% โดยน้ําหนัก - ไททาเนียมไดออกไซด 50% โดยน้ําหนัก
- ซิงคออกไซด 50% โดยน้ําหนัก - แซดดีอีซี 50% โดยน้ําหนัก
- กํามะถัน 50% โดยน้ําหนัก
สารเคมี ที่ ใชผสมกั บกาวยางจะใช ในรู ปของดิ สเพิ สชั นโดยสารเคมี ที่ใช 50 กรั ม/
น้ํา 48 กรัม/สารชวยในการกระจายตัว 2 กรัม นําไปบดยอยดวยเครื่องบอลมิลเปนเวลา 48
ชั่วโมง ยกเวนกํามะถันที่ตองบดยอยเปนเวลา 72 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 แสดงอั ตราส วนของสารเคมีที่ใช ในการทดลอง
(เจริญ และคณะ, 2544)
สารเคมี

ปริมาณที่ใช (กรัม)

Latex, dry weight
Hydrogen peroxide
Formic acid
Teric N30

115.6
797
174
50

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2 | 93

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

1.3 การเตรียมสารเพิม่ การยึดติด
1) แป งข าวเหนี ยวเจลลาติ ไนซ : ตั วอย างการเตรี ยมแป งข าวเหนี ยวเจลลาติ ไนซ
5% โดยน้ําหนัก ผสมแปงขาวเหนียว 5 กรัม กับน้ํากลั่น 95 กรัม ในบีกเกอรขนาด 250 มล.
กวนผสมบนเครื่องใหความรอนที่อุณหภูมิ 90oC เปนเวลา 30 นาที (รูปที่ 2)

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

2) คิวมาโรนอิมัลชัน (Coumarone emulsion): เตรียมในรูปอิมัลชัน ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีการเตรียมแสดงดังรูปที่ 3
1.4 การเตรียมกาวยางจากน้ํายางธรรมชาติอพี อกไซด
ในส วนการศึ กษาเบื้ อ งต นได ใช กาวยางสู ตรพื้ นฐานตามสู ตรอ างอิ งการผลิ ตกาว
ยางจากน้ํายางเพื่ อใช ในงานทั่ วไป (วราภรณ และวิ ภา, 2541) โดยเลื อกใช เปอร เซ็ นต โมล
อีพอกไซดของน้ํายางธรรมชาติอีพอกไซดที่เหมาะสมเพื่อใชเปนสารตั้งตนสําหรับเตรียมกาวยาง
และทําการศึ กษาปริ มาณของสารเพิ่ มการยึ ดติ ดที่ มีผลต อสมบั ติของกาวจากน้ํายางธรรมชาติ
อี พอกไซด เมื่ อได สั ดส วนของสารเพิ่ มการยึ ดติ ดที่ เ หมาะสมได มีก ารปรั บ ปรุ งกาวยางสู ตร
พื้นฐาน โดยใชชื่อวา กาวยางสูตรปรับปรุงแสดงดังตารางที่ 2 โดยมีการเติม Carboxy methyl
cellulose (CMC) 5% โดยน้ําหนัก เพื่อเพิ่มความหนืดของกาว เพิ่ม Potassium oleate 10%
โดยน้ําหนัก เพื่อเพิ่มความเสถียรและเพิ่ม Salicylic acid 15% โดยน้ําหนัก เพื่อปองกันเชื้อรา
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ขั้ น ตอนที่ 1

ขั้ น ตอนที่ 2

ขั้ น ตอนที่ 3

ขั้ น ตอนที่ 4

รูปที่ 3 แสดงวิธีการเตรียมคิวมาโรนอิมัลชัน

2. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การผสมสารเพิ่มการยึดติดทั้ง 2 ชนิดคือ แปงขาวเหนียวเจลลาติไนซ
และคิวมาโรนอิมัลชันลงในกาวยาง ทําใหความตานแรงลอกของกาวลดลงเนื่ องจากการรวมตัว
เปนกลุ มเล็ กๆ ของอนุภาคในกาวเมื่ อแหง จึงทําให ความเป นสารยืดหยุ น (Elastomer) และ
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราสวนของสารเคมีที่ใชในการเตรียมกาวยางสูตรปรับปรุง
สารเคมี

น้ําหนักแหง (phr)

60% น้ํายางธรรมชาติอีพอกไซด
10% โปแตสเซียมไฮดรอกไซด
50% วิงสเตย แอล
50% ไททาเนียมไดออกไซด
50% ซิงคออกไซด
50% แซดดีอีซี
50% กํามะถัน
5% CMC
10% Potassium oleate
15% Salicylic acid
สารเพิ่ มการยึดติ ดแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซและคิวมาโรนอิมัลชัน

100
0.5
1.5
1.5
2
1
2
3
3
0.3
อัตราสวนตางๆ

ความเปนเนื้ อเดียวกันของกาวลดนอยลง ตรงกันขามกับความตานแรงเฉือน การผสมสารเพิ่ม
การยึ ดติ ดทั้ ง 2 ชนิ ดคื อ แป ง ข าวเหนี ยวเจลลาติ ไนซ แ ละคิ วมาโรนอิ มั ลชั นลงในกาวยาง
ส งผลให ความต านแรงเฉื อนของกาวเพิ่ มขึ้ นโดยคิ วมาโรนอิ มั ลชั นทําให การเพิ่ มขึ้ นของความ
ต านแรงเฉื อนมากกว าแป งข าวเหนี ยวเจลลาติ ไนซ กาวยางที่ ผสมคิ วมาโรนอิ มัลชั นสามารถ
ยึดติดไมไดดีกวากาวยางที่ผสมแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซกับคิวมาโรนอิมัลชัน และกาวยางที่
ผสมแปงขาวเหนียวเจลลาติไนซเพียงอยางเดี ยว ตามลําดับ นอกจากนี้ พบวากาวยางสามารถ
ยึดติดไดดีมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณคิวมาโรนอิมัลชัน ซึ่งปริมาณสูงสุดที่ใชในงานวิจัยนี้คือ 8 phr
(รูปที่ 4) ซึ่ งเปนสูตรกาวที่ ดีที่สุดเนื่ องจากมี เนื้ อกาว ความหนืด และความหนาแน นผ านตาม
มอก. 521-2527 แตคาความเปนกรด-ดางอยูที่ 9.5 ซึ่งสูงกวามอก.181-2530 เนื่องจากมีการ
ปรับความเปนกรด-ดาง เพื่อไมใหกาวยางจับตัวเปนกอน กาวยางผสมคิวมาโรนอิมัลชัน 8 phr
มี คาความต านแรงลอก ความตานแรงเฉื อน แรงดึ งขนานเสี้ ยนสูงสุ ด ค ามอดู ลัสแตกร าวคื อ
0.88x106 kN/m, 5.08x106 N/m2, 28.40x106 N/m2 และ 20.21x106 N/m2 ตามลําดับ
ถึงแมคาที่ กลาวมานอยกวาคาของกาวยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮด (UF) ก็ตาม แตหากไมคิดคาความ
ตานแรงลอก ผลที่ไดมีคาใกลเคียงกับผลของกาว TOA คือ ความตานแรงเฉือน แรงดึงขนาน
เสี้ยนสูงสุด และคามอดูลัสแตกราว 6.2x106 N/m2, 37.21x106 N/m2 และ 23.03x106 N/m2
ตามลําดับ ซึ่งกาว TOA เปนกาวที่นิยมใชสําหรับติดไมในปจจุบัน ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดสูง
ในการพั ฒนากาวชนิ ดนี้ ให สามารถใช ในงานอุ ตสากรรมไม ยางพารา นอกจากนี้ ก าวยางที่
เตรียมไดมีข อดีคือไมเปนอั นตรายกั บผู ใชและไมทําลายสิ่ งแวดล อม เนื่ องจากกาวยางมีน้ําเปน
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รูปที่ 4 แสดงกาวยางผสม แปงขาวเหนียวเจลลาติไนซและคิวมาโรนอิมัลชัน ปริมาณตางๆ

รูป ที่ 5 แสดงลักษณะของชิ้ นทดสอบภายหลั งการทดสอบการดั ดสถิตยของกาวชนิดค างๆ
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สวนประกอบหลัก จากการประเมินต นทุ นในการเตรียมกาวยางผสมคิวมาโรนอิมัลชั น 8 phr
โดยคํานวณค าใช จ ายเฉพาะในส วนของวั ตถุ ดิ บที่ ใช ในการเตรี ยมเท านั้ นไม คํานึ งถึ งค าไฟฟ า
และคาแรงงาน โดยกาวยางที่เตรียมไดมีราคาประมาณ 219 บาท/กก.
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วั สดุ ผสมระดั บนาโนของพอลิ เมอร ที่ เสริ มแรงโดยใช สารเติ มระดั บนาโน (Nanofiller)
ชนิดตางๆ ไดแก เม็ดซิลิกา (Silica bead) และเคลย (Clay) (นิธิมา, 2549) ผงซิลิกา (Precipitated silica) (Motomatsu et al., 1997) และทอนาโนคารบอน (Carbon nanotube) กําลัง
ได รั บความสนใจอย างแพร หลาย โดยสําหรั บ ตั วเติ มระดั บนาโนที่ เ สริ มแรงในวั สดุ ผสมระดั บ
นาโนของพอลิเมอรที่จะกลาวตอไปนี้มี 2 ชนิด ไดแก ทอนาโนคารบอน กับ นาโนเคลย
(Nanoclay)
วั สดุผสมระดับนาโนของพอลิ เมอร กั บเคลย หรื อวั สดุผสมพอลิเมอร นาโนเคลยนั้ นไดรั บ
การกล าวถึ งกั นมากในช วง 10 กว าป มานี้ เมื่ อนั กวิ จัยของศู นย วิจัยกลางบริ ษั ทโตโยต าได
รายงานการเตรียมวัสดุผสมพอลิเมอรนาโนเคลยชนิดแรกคือ วัสดุผสมระดับนาโนของไนลอนเคลย (Nylon-clay nanocomposite) โดยวั สดุ ผสมระดั บนาโนชนิดนี้ มีสมบัติเชิ งกล สมบัติ
การตานทานความรอนที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งๆ ที่มีองคประกอบของเคลยเพียง 4.7% โดย
น้ําหนั กเท านั้ นเอง (นิ ธิมา, 2549) และนอกจากนี้ ยังมี การเตรี ยมวั สดุ ผ สมระดั บนาโนของ
พอลิเมอรกับเคลยอีกหลายชนิด เชน การเตรียมวัสดุผสมระดับนาโนของยางกับเคลย โดยใน
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การทดลองไดใชยาง 4 ชนิดผสมกับเคลย ไดแก ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene butadiene
rubber, SBR) ยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) ยางไนไตรลบิวทาไดอีน (Nitrite
butadiene rubber, NBR) และยางคารบอกซิเลตอะคริโลไนไตรลบิวทาไดอีน (Carboxylated
acrylonitrile butadiene rubber, XNBR) ซึ่งผลการทดลองพบวาสมบัติเชิงกลของวัสดุผสม
ระดับนาโนของยางทั้ง 4 ชนิด กับเคลย มีคาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุผสมระดับไมโคร
(Microcomposite material) ของพอลิเมอรกับเคลยนั้นๆ (Wu et al., 2005)
ในสวนของวัสดุผสมระดับนาโนของพอลิเมอรกับทอนาโนคารบอนนั้น จากการรายงาน
ถึ งสมบัติอั นพิ เศษของท อนาโนคาร บอน ไดแก ค ามอดู ลัสยื ดหยุ นที่ สูงมากกว า 1 TPa เมื่ อ
เทียบกับเพชรซึ่งมีคาเทากับ 1.2 TPa และมีความแข็งแรงมากวาเหล็กกลาถึง 10-100 เทา
เปนตน กระตุนใหนักวิจัยจํานวนมากใหความสนใจในการศึกษาถึงการกระจายตัวอยางเปนเนื้อ
เดียวกั นในเมทริ กที่ เปนพอลิเมอร และกลศาสตรของวั สดุ ผสมจากท อนาโนคาร บอน (เกตุศิริ,
2546) จึ งเป นที่ มาของงานวิ จัยมากมาย เช น งานวิ จัยที่ มีการเติ มท อนาโนคาร บอนลงไปใน
เนื้ อยาง พบวาคามอดูลัสยืดหยุน การนําความรอนและไฟฟาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับยางที่ไมผสม
ท อนาโนคาร บอน (Kim et al., 2006) และยั งมี การศึ กษาลักษณะของวั สดุ ผสมระหว างท อ
นาโนคารบอนกับพอลิ สไตรีน โดยพบวาการผสมท อนาโนคาร บอนเพี ยง 1% โดยน้ําหนักหรือ
ประมาณ 0.5% โดยปริมาณ ทําใหคาความเหนียวของวัสดุผสมเพิ่มขึ้น 36-42% และการ
ทนทานตอแรงดึงเพิ่มขึ้น 25% (เกตุศิริ, 2546)
จากที่ ได ก ล าวมาแล ว จะเห็ นว าการเสริ มแรงพอลิ เมอร ด วยท อนาโนคาร บ อนและ
นาโนเคลยทําใหสมบัติเชิงกลและสมบัติอื่นๆ ของวั สดุผสมมีคาสู งขึ้ น ดังนั้ นจึ งเปนที่ มาในการ
ดําเนินการวิจัยครั้ งนี้ที่จะปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติ โดยการผสมด วยทอนาโนคารบอน
และนาโนเคลย เพื่ อใหยางผสมที่ ไดมีสมบัติที่ดีขึ้ น เพื่อเปนการเพิ่ มมูลคาใหยางพารา ซึ่ งเปน
พื ชเศรษฐกิ จของทางภาคใต และเพื่ อให สามารถนําผลิ ตภั ณฑ ที่ ใช ยางธรรมชาติ เ ป นวั ตถุ ดิบ
ในการผลิตไปใชงานได กว างมากขึ้ น

การเตรียมยางผสมทอนาโนคารบอนและนาโนเคลย
สําหรับการเตรียมยางผสมจะใชสารตัวเติมระดับนาโนเมตร 2 ชนิดคือ ทอนาโนคารบอน
ชนิ ดผนั ง หลายชั้ น (MWCNT) ผลิ ตจาก ภาควิ ชาฟ สิ กส คณะวิ ทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
เชียงใหม (Singjai et al., 2007) โดยมีลักษณะดังรูปที่ 1 และเคลยชนิดมอนตโมริลโลไนต
(NC) และมีขนาดอนุภาคที่ d50 เทากับ 0.197 m และมีขนาดผลึก (Crystallite size) เทากับ
27 nm ขั้นตอนเริ่มตนจากการหากระบวนการผสมสารตัวเติมเขาไปในยางธรรมชาติ 2 ชนิด
คือ ยางแท งเกรด STR 5L และน้ํายางขน 60% DRC ดวยกระบวนการผสมที่ แตกตางกัน
ตั วอย างเช น การผสมด วยกระบวนการหลอม และการผสมด วยกระบวนการทําให เป นสาร
ละลาย หลั งจากได กระบวนการที่ เหมาะสมแล วซึ่ ง พบว ากระบวนที่ เหมาะสมคื อ การเตรี ยม
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รูป ที่ 1 ภาพถาย SEM ของทอนาโนคารบอนชนิดผนังหลายชั้น ที่กําลังขยายตางๆ

โดยใชน้ํายางข นผสมท อนาโนคารบอนแบบแห ง และผสมเคลยในรู ปสเลอรี่ นั่ นคื อจะเตรี ยม
เคลย สเลอรี่ แล วผสมกั บน้ํ า ยางข น ทําให ยางจั บตั วแล วทําให แ ห งก อนการผสมกั บท อ นาโน
คาร บอนและสารเคมี ด วยเครื่ องผสมยางแบบสองลู ก กลิ้ ง มี การแปรค าปริ มาณสารตั วเติ ม
แตละตัวเพื่ อเตรียมเปนชิ้นงานโดยวิธีอัดแบบและวัลคาไนเซชันที่อุณหภูมิ 150oC และทดสอบ
สมบัติตางๆ โดยเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติที่ไมผสมสารตัวเติมตามมาตรฐาน

สมบัตขิ องยางผสมทอนาโนคารบอนและนาโนเคลย
ทอนาโนคาร บอนหรื อเคลย มีผลต อสมบัติตางๆ ของยางผสม นั่ นคื อ การเติมทอนาโน
คาร บอนหรือเคลย หรือการเติมสารทั้ งสองชนิดในปริมาณที่ เหมาะสม เชน การเติมทอนาโน
คารบอน 5/phr (ทอนาโนคารบอน 5 สวน/ยางธรรมชาติ 100 สวน) หรือ เคลย 10 phr
จะสงผลใหการทนทานต อแรงดึ งเพิ่ มขึ้ น 54.64% หรื อ 58.16% ตามลําดั บ ในขณะที่ เติ ม
สารทั้ งสองชนิ ดในปริ มาณ 5 phr เท ากั น จะทําให การทนทานต อแรงดึ ง เพิ่ มขึ้ น 46.01%
สวนสมบัติอื่ นๆ ของยางผสมแสดงดังรูปที่ 2 นอกจากนั้นยังพบวาการเพิ่มปริมาณสารตัวเติม
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดเขาไปในยางธรรมชาติ จะทําใหคาการตานทานตอการฉีกขาด
ความแข็ง มอดูลั ส การเสี ยรู ปหลังการกด และอุณหภูมิ Tg เพิ่ มขึ้ น แตทําให คารอยละการ
บวมตั วทั้ งในน้ํามั นและโทลู อีน และระยะเวลาสกอช (Scorch time) และระยะเวลาบ มหรื อ
ระยะเวลาทําใหยางคงรูป (Cure time) ลดลง การผสมทอนาโนคารบอนและเคลยทั้งสองชนิด
เข าไปในยางธรรมชาติ มี ข อ ดี ก ว าการผสมท อ นาโนคาร บอนหรื อเคลย อย างเดี ยว คื อทําให
คาการตานทานตอการฉีกขาด ความแข็ง มอดูลัส และการเสียรูปหลังการกดเพิ่ มขึ้น ลดการ
บวมตัวในน้ํามันและโทลูอีน ลดระยะเวลาสกอช และระยะเวลาบม ทั้งนี้ เพราะวาการกระจาย
ตั วของท อ นาโนคาร บอนแทรกอยู ในเนื้ อ ยางที่ อ ยู ร ะหว างเคลย อ ย างดี และเกิ ดโครงสร าง
เชื่ อมโยงที่มากขึ้น ทําใหสามารถเสริมความแข็งแกรงของเนื้อยางไดมากขึ้น
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รูป ที่ 2 สมบัติตางๆ ของยางผสมทอนาโนคารบอนและนาโนเคลย

ดั งนั้ น หากต องการใช งานยางผสมในงานที่ ตองการการทานต อแรงดึ งสู งๆ นั้ น ควร
เลื อกใช งานยางผสมท อนาโนคาร บอน 5 phr หรื อยางผสมเคลย 10 phr เพราะมี คาการ
ทนทานตอแรงดึงที่สูง (25.6 MPa และ 26.2 MPa ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น 54.6% และ 58.2%
ตามลําดั บ) แต หากมี ป จจั ยเรื่ องต องการลดต นทุ นในการผลิ ตเพิ่ มเข ามาด วยนั้ น ขอแนะนํา
ให ใช ยางผสมเคลย เพราะว าราคาของเคลย ถู ก กว าท อนาโนคาร บ อนมาก แต หากต อ งการ
ใชงานที่ ตองการคามอดู ลัสสูงๆ และมี สมบัติอื่ นๆ ไม ดอยมากนัก และต นทุ นในการผลิตไม สูง
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นั้ น ควรใช งานยางผสมท อนาโนคาร บอนและเคลย ที่ ปริ มาณของท อนาโนคาร บอนและเคลย
เทากับ 10 phr และ 30 phr ตามลําดับ เพราะมีคามอดูลัสและการทนทานตอแรงดึงเพิ่มขึ้น
ถึง 315.0% และ 36.5% ตามลําดับ จากตัวอยางที่นําเสนอเปนเพียงการยกตัวอยางที่ตองการ
ใชงานยางผสมในบางงานบางภาวะเทานั้น หากตองการใชงานยางผสมที่ภาวะอื่นๆ ที่ตองการ
สมบั ติเดนดานอื่ นๆ เช น ตองการคามอดูลั สสู งๆ ก็ควรเลือกยางที่ ผสมดวยท อนาโนคาร บอน
และนาโนเคลย ควบคู กั นในปริ มาณที่ เ พิ่ มขึ้ น ปริ มาณท อ นาคาร บ อนและเคลย ที่ เ หมาะสม
มีผลตอการเกิดโครงสรางเชื่อมโยง เนื่องจากสารตัวเติม (Filler network) ในยางผสมเพิ่มขึ้น
ซึ่งทําใหยางผสมแข็งแรงมากขึ้น
สิ่ งหนึ่ ง ที่ ต องคํานึ งถึ งในการผสมวั สดุ นาโนลงไปในเนื้ อยางคื อ กระบวนการที่ จะทําให
เกิดการกระจายตัวของวั สดุนาโนในเนื้อยางให มากที่ สุดก็จะเกิดการเสริมแรงขึ้ นได ดังแนวคิด
ในรูปที่ 3

รูป ที่ 3 แนวคิดการเขาไปแทรกตัวของสารตัวเติมในเนื้อยางธรรมชาติ
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ยางธรรมชาติ จั ดเป นพื ชเศรษฐกิ จที่ สํ าคั ญ ของประเทศไทย ป จจุ บั นมี ก ารนํ ายาง
ธรรมชาติไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ มากมาย สมบัติที่เดนของยางธรรมชาติ ไดแก การทน
ตอแรงดึง (Tensile strength) แมไมไดเติมสารเสริมแรง มีสมบัติเชิงพลวัต (Dynamic properties) ที่ดี มีความยืดหยุน (Elasticity) สูง ความรอนภายใน (Heat build-up) ที่เกิดขณะ
ใชงานต่ํา และมีสมบั ติการเหนี ยวติดกัน (Tack) ที่ ดี จึงเหมาะสําหรับการผลิตยางรถบรรทุก
ยางลอเครื่ องบิน หรือใชผสมกับยางสังเคราะหในการผลิ ตยางรถยนต นอกจากนั้ นยังมีความ
ตานทานตอการฉีกขาด (Tear resistance) สูง ทั้งที่อุณหภูมิต่ําและอุณหภูมิสูง (พงษธร, 2548)
แมวายางธรรมชาติจะมีสมบัติที่ดีเหมาะสําหรั บการผลิตผลิตภั ณฑ ยางตางๆ มากมาย แต ยาง
ธรรมชาติก็มีขอเสียหลักคือ การเสื่อมสภาพเร็วภายใตแสงแดด ออกซิเจน โอโซน และ
ความรอน เนื่ องจากโมเลกุ ลของยางธรรมชาติ มีพันธะคู (double bond) อยู มาก ทําให ยาง
ว อ งไวต อ การทํ าปฏิ กิ ริ ยากั บ ออกซิ เ จนและโอโซนโดยมี แ สงแดดและความร อ นเป นตั วเร ง
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ปฏิกิริยา ดังนั้ นในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากยางจึงตองมีการเติมสารเคมีบางชนิด (สาร
ในกลุมของ antidegradants) เพื่อยืดอายุการใชงาน นอกจากนี้ยางธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพ
การทนต อสารละลายไม มี ขั้ ว น้ํ า มั นและสารเคมี ต่ํา จึ งไม สามารถใช ในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ
ที่ตอ งสัมผัสกับสารเคมีดงั กลาวได (http://rubber.sc.mahidol.ac.th/rtu/information3_6.htm,
2551) ดั งนั้ นในการแก ไขข อด อยเหล านี้ สามารถทําได โดยการเลื อกเอาสมบั ติ ที่ ดี จากยาง
สังเคราะหชนิดอื่นมาทดแทน เชน สมบัติดานความทนทานตอการขัดถูของยางบิ วตาไดอีน
(BR) สมบั ติความทนทานต อน้ํามั นของยางไนไตรล (NBR) สมบั ติความทนทานต อความร อน
และโอโซนของยางเอทธิ ลี นโพรพิ ลี นไดอี น (EPDM) เป นต น โดยการผสมยางธรรมชาติ กั บ
ยางสั งเคราะห เ หล านี้ เ ข าด วยกั น แต ก ารที่ จะผสมให เ ข ากั นได นั้ นยางสั ง เคราะห ชนิ ดนั้ นๆ
ตองไมมีความเป นขั้ วเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงจะทําใหยางผสมรวมเขากันเปนเนื้ อเดียวกัน
ไดดีขึ้น เชน ยาง BR, NBR, EPDM และ SBR
(http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87)
ยางเอสบีอาร (สไตรีนบิ วตาไดอี น, SBR) ถื อว าเปนยางสั งเคราะห ที่ สําคั ญและใช กั น
อยางแพรหลายที่ สุดในวงการอุตสาหกรรมยาง เนื่ องจากยางชนิดนี้ ราคาไมแพงอีกทั้งสามารถ
แปรรู ป ได ง ายจึ ง ทําให ป ระหยั ดทั้ ง ต นทุ นวั ตถุ ดิ บและแรงงานการผลิ ต และมี ข อ ดี ก ว ายาง
ธรรมชาติ คือ มีคุณภาพสม่ําเสมอกว า มี สิ่ งเจือปนน อยกว า ไม ตองบดยางใหนิ่ มก อนทําการ
ผสมเคมียาง เนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะหมาใหมีน้ําหนักโมเลกุลที่ไมสูงมากนัก จึงมีความ
หนืดที่ เหมาะสมทําใหสารเคมีกระจายตัวไดดี ไหลได งายในระหวางการขึ้ นรู ป มีแนวโนมที่ ยาง
จะเกิ ดการคงรู ปในระหว างกระบวนการผลิตนอยกวา มีอั ตราเร็วในการคงรู ปช ากว า และถูก
ออกซิ ไดซ ได ชากวายางธรรมชาติ ทําให สามารถผสมยางในเครื่ องผสมระบบป ดที่ อุ ณหภูมิสู ง
กวาได และยางชนิดนี้มีความเปนฉนวนสูง มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใชงานตั้งแต -50oC ถึง
100oC (http://th.wikipedia.org/wiki,2551) ยางเอสบีอารจะมีสมบัติดอยในดานการเหนียว
ติ ด จึ งจําเป นต องใช สารเพิ่ มความเหนี ยวติ ดในการผลิตผลิตภั ณฑบางชนิ ด เช น ยางรถยนต
ความยื ดหยุ นจะขึ้ นอยู กั บปริ มาณสไตรี นในโครงสร าง โดยถ าปริ มาณสไตรี นสู งขึ้ น ความ
ยื ดหยุ นก็ จะลดลง และการกระเด งตั วต่ํ ากว ายางธรรมชาติ นอกจากนี้ ยางเอสบี อ าร มีค า
ความทนต อแรงดึ งและความทนต อการฉี กขาดต่ํากว ายางธรรมชาติ เนื่ องจากไม สามารถเกิ ด
การตกผลึกไดเมื่อถูกยืด เวลาใชงานจึงจําเปนตองมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรง (Reinforcing
filler) เขาชวย ก็จะทําใหไดสมบัติดีเทียบเทากับยางธรรมชาติได เชน การเติมเขมาดําจะทําให
ยางมี ความทนทานตอการขั ดสี ยางเอสบี อาร สามารถนําไปใช งานได หลากหลาย เชน การ
ผลิตสายพานลําเลียง ทอยาง พื้นรองเทา ฉนวนหุมสายไฟ ผลิตภัณฑทางการแพทย เปนตน
(http://rubber.sc.mahidol.ac.th/rtu/information3_6.htm, 2551)
ป จจุ บั นมี การผลิ ตวั สดุผสมที่ มีส วนผสมของพอลิ เมอร และท อนาโนคาร บอน (Carbon
nanotube, CNTs) อาทิเชน CNTs เสริมแรงใน Ethylene tetrafluoroethylene หรือ poly-
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vinylidene fluoride เพื่ อนํามาใชในรถยนต ใชเปนชิ้ นสวนอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่ องใชไฟฟา
ดวยสมบัติที่ทนตอสารเคมี ทนตอการหลุดลอก รวมถึงปองกันไฟฟาสถิตยไดมากขึ้น นอกจากนี้
ยังนําไปใชประโยชนสําหรับการสรางจอภาพชนิดแบน และเซลลเชื้ อเพลิ ง (Fuel cells) ได
อีกดวย (http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocument/carbonnanotube.ppt)
ดั งนั้ นการพั ฒนาการผลิ ตวั สดุ ผสมระหวางยางธรรมชาติกั บยางเอสบีอาร เพื่ อนําเอาข อดีของ
ยางทั้ ง สองชนิ ดรวมกั น โดยศึ ก ษาและพั ฒนากระบวนการในการผสมและการขึ้ นรู ป ยาง
คอมเปานดที่เสริมแรงดวยทอนาโนคารบอน เพื่อศึกษาผลของการใชทอนาโนคารบอน เปนสาร
เสริ มแรงในยางคอมเปานดระหวางยางธรรมชาติกั บยางเอสบี อาร เทียบกับเขมาดําตอสมบัติ
การวัลคาไนเซชั่น การขึ้นรูปและสมบัติตางๆ ของยางผสม

การเตรียมยางคอมเปานด (Rubber compound)
มีขั้นตอนการเตรียมดังนี้
1. สวนผสมของสูตรยาง ประกอบดวย ยางแผนรมควัน เอสทีอาร 5 เอล ยาง
เอสบีอาร ซิงคออกไซด กรดสเตียริก เมอรแคปโทเบนโซไธอาโซล (MBTS) ไดฟนิวกัวอะไนดีน
(DPG) เอ็น 1, 3 ไดเมทีลบิวทีลฟนีลพาราฟนีลลีนไดเอมีน (6PPD) ทอนาโนคารบอน (รูปที่ 1)
กํามะถัน เมื่ อไดสู ตรที่ เหมาะสมแลว ขั้ นตอนต อไปคือ การบดผสมสารเคมีตางๆ ให เข ากับ
เนื้อยางโดยการผสมยางกับสารเคมีดวยเครื่องบด 2 ลูกกลิ้ง (รูปที่ 2) ตามขั้นตอนลําดับการ
ใสสารเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1
2. หาเวลาที่ ยางทําปฏิกิ ริยากั บกํามะถันในปริ มาณที่ พอเหมาะด วยเครื่ องทดสอบเวลา
การวัลคาไนซของยาง ที่อุณหภูมิ 160oC
3. ขึ้นรูปยางคอมเปานดดวยวิธีการอัดเบาที่อุณหภูมิ 160oC เปนเวลา 3-6 นาที
4. ถอดชิ้นงานออกจากเบา ตกแตงผิวชิ้นงาน เพื่อนําไปทดสอบสมบัติตางๆ

สมบัติของยางคอมเปานด
จากการศึ กษาผลของปริมาณสั ดสวนยางธรรมชาติและยางเอสบี อาร และปริมาณการ
เติมทอนาโนคารบอน พบวา การใชยางเอสบีอารในปริมาณ 75-100 phr (สัดสวนปริมาณสาร
ตางๆ เมื่ อเที ยบกับยาง 100 ส วน) และเพิ่ มปริมาณทอนาโนคาร บอนจะทําใหชวงระยะเวลา
ยาวนานขึ้ นกอนที่ยางคงรูป สงผลใหดัชนีอัตราการคงรูป (CRI) ลดลง ซึ่ งมี ผลดีตอกระบวน
การขึ้ นรูปยาง
การเติมทอนาโนคารบอนมีผลตอสมบัติเชิงกลคือ เพิ่มคาความทนทานตอแรงดึง มอดูลัส
(เปนค าบอกระดั บความแข็งแกรงของวั สดุ) ความทนทานการฉี กขาด การเสี ยรู ปหลั งการกด
และความแข็ ง จากการวิ จั ยนี้ พ บว าค าความทนทานต อ แรงดึ งจะมี ค าสู งสุ ดในสู ตรยางที่ มี
ปริมาณยางธรรมชาติ 75-100 phr และเติมทอนาโนคารบอนในปริมาณ 3 phr สวนคามอดูลัส
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รูปที่ 1 เครื่องบดยางสองลูกกลิ้ง (Two roll mill)

รูปที่ 2 ทอนาโนคารบอนที่ใช

ตารางที่ 1 ขั้ นตอนการผสมและลําดั บการใส สารเคมีในการผสมยางคอมเปานด
เวลา (นาที)
0
2.0
4.0
14.0
15.0
17.0
18.0
19.0
20.0
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ขั้นตอนการผสม
บดยางจนพันลูกกลิ้งและมีผิวเรียบสม่ําเสมอ
เติม ZnO
ใส Stearic Acid
ใส สาร reinforce filler
ใส 6PPD
ใส DPG
เติม MBTS
เติมกํามะถัน
มวนยางผานลูกกลิ้ง 10 ครั้ง

จะมีคาเพิ่ มขึ้ นตามปริ มาณการเติ มท อนาโนคาร บอน การบวมตัวของยางคอมเปานด ในน้ํามั น
และโทลูอีน จะลดลงตามปริมาณของยางเอสบีอารและทอนาโนคารบอนที่ เพิ่มขึ้น ซึ่ งแสดงวา
ยางเอสบี อาร สามารถช วยลดการบวมตั วของยางในสารละลายไดดีกว ายางธรรมชาติ เพราะ
ยางเอสบีอารและท อนาโนคาร บอนชวยเพิ่ มคาความหนาแน นของการเชื่ อมขวางในโครงสราง
ของยางผสม นอกจากนี้ ยางเอสบี อาร และท อนาโนคาร บอน ช วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทนทานต อความทนความรอนไดดีขึ้ นในยาง
จากการวิ เ คราะห ทางกลศาสตร ความร อ นเชิ งพลวั ตของยางคอมเปานด ด วยเครื่ อ ง
DMTA พบว า คามอดู ลั สสะสมและแทนเดลต า (tan ) ของยางเอสบี อารมีคาสู งกว ายาง
ธรรมชาติ จึ งทําให ยางเอสบี อาร มีความแข็ งแรงน อยกวายางธรรมชาติ นั่ นเอง และพบวาค า
แทนเดลต าสําหรั บ ยางผสมจะต่ํ าลงเมื่ อเติ มท อนาโนคาร บอนในปริ มาณที่ เ หมาะสม จึ ง ทําให
ยางผสมแข็ ง แรงขึ้ น นอกจากนี้ ความแข็ ง แรงยั งขึ้ นอยู กั บ การกระจายตั วของสารตั วเติ ม
ในยางคอมเปานดดวย ซึ่ งพบวาการเติมทอนาโนคาร บอน 3 phr สามารถกระจายตัวในเนื้ อ
ของยางคอมเปานดไดอยางดี
การปรั บผิวท อนาโนคารบอน ช วยเพิ่ มประสิ ทธิภาพการเสริ มแรงในยางคอมเปานดได
จากการศึ กษาในงานวิ จัยนี้ พบวา การปรั บผิ วด วยไซเลน (3-aminopropyltriethoxysilane)
ส งผลให ยางคอมเปานด มีดัชนี อั ตราการคงรู ปและสมบั ติเชิ ง กลที่ สู งกว าการปรั บผิ วด วยกรด
โดยการปรั บ ผิ วซึ่ งมี อั ตราส วนของท อนาโนคาร บอนต อไซเลน เท ากั บ 1:1 และใช ปริ มาณ

รูป ที่ 3 สมบัติบางประการของยางคอมเปานด
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กํามะถัน 2 phr ในการวัลคาไนซ ทําใหยางคงรูป เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการคงรูปของยาง
คอมเปานด ที่ เสริ มแรงด วยท อนาโนคาร บอนกั บผงเขม าดํา พบว าการเสริ มแรงด วยท อนาโน
คาร บอนจะเพิ่ มระยะเวลาก อ นที่ ยางจะเริ่ มเกิ ดปฏิ กิ ริ ยาคงรู ป ให ยาวนานกว าการเสริ มแรง
ดวยผงเขมาดํา อีกทั้ งการเติมทอนาโนคารบอนจะใหคาสมบัติเชิงกลตางๆ ที่ ใกล เคียงกับการ
เติมผงเขมาดําโดยใชทอนาโนคารบอนในปริมาณที่นอยกวา ผงเขาดําประมาณ 40-50 เทา
ชนิ ดของสารเสริ มแรงส ง ผลต อ การนํ าไฟฟ าในยางคอมเปานด จากการศึ ก ษาพบว า
ท อนาโนคาร บอนมี ประสิ ทธิ ภาพในการนําไฟฟ าที่ ดีกว าผงเขม าดํา โดยค าสภาพการนําไฟฟ า
จะสูงขึ้ นตามปริมาณของทอนาโนคารบอนในเนื้ อยาง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนวิจัยแหงชาติ (สกว) ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย
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การใชเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ
เปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
เสาวนีย กอวุฒิกุลรังษี1* และ กนกวรรณ หัตถิยา2
1

M.Sc.(Polymer Science and Technology) ผูชวยศาสตราจารย 2นักศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
E-mail: ksaovane@bunga.pn.psu.ac.th

กระดาษหนั งสื อพิ มพ มีการผลิ ตออกมาใช เป นจํานวนมากในแต ละวั น หลั งการใช เสร็ จ
แลวก็ทิ้งไปกลายเปนขยะไม กอใหเกิดประโยชน สงผลทําใหเกิดปญหาตอสิ่ งแวดล อม หากนํา
กระดาษหนังสือพิมพกลับมาใชใหมจะต องมีการฟอกสีกระดาษ ซึ่ งเปนกระบวนการที่ คอนขาง
ซับซอน โดยสวนประกอบสําคัญที่ ใชผลิตกระดาษหนั งสือพิมพสวนใหญทําจากเยื่ อไม (>70%)
บดจนเปนเสนใย มี ทั้งเยื่ อใยสั้ นและเยื่ อใยยาวผสมกั น ซึ่ งเส นใยเหล านี้ สามารถนํามาผลิ ตใช
ใหม ได อี ก สําหรั บงานวิ จั ยนี้ จึ งได นํากระดาษหนั งสื อพิ มพ กลั บมาใช ป ระโยชน ใหม ในรู ปของ
สารตั วเติ มใส ในยางธรรมชาติ โดยนํากระดาษมาย อยให มีขนาดเล็ กลงหรื อทําให มีสภาพเป น
เยื่ อกระดาษก อน แล วจึ งนํากระดาษมาใส เ ป นสารตั วเติ มในยางธรรมชาติ ใช ระบบการ
วัลคาไนซยางดวยกํามะถันเพื่อทําเปนผลิตภัณฑใหมที่มีราคาถูก ไมมีการระบุมาตรฐานแนนอน
ในทางการคา เชน ยางปูพื้น ทําใหสามารถเพิ่มมูลคากระดาษ ลดปญหาสิ่งแวดลอม

1. วิธีการวิจัย
นํากระดาษหนังสือพิมพมาฉีกเปนชิ้นใหมีขนาดเล็กลง แลวนํามาเขาเครื่องปนใหเปนผง
ละเอียด ตอจากนั้ นนํามาร อนผ านตะแกรงขนาด 10 และ 50 เมช เพื่ อแยกขนาด อบดวย
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ความรอนที่ อุณหภูมิประมาณ 70oC ใหมีความชื้นนอยกวา 0.8% แลวนํามาใชเปนสารตัวเติม
ในยางธรรมชาติ โดยแปรปริ มาณของกระดาษหนั งสื อพิ มพ 0, 10, 20 และ 40 ส วน/ยาง
ธรรมชาติ 100 สวน (phr) และใชยางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR) ที่มีปริมาณหมูอิพอกไซด
ระดับ 10, 20 และ 30 % โมล เตรียมยางคอมพาวนดดวยเครื่องบดสองลูกกลิ้ง โดยใชเวลา
ในการผสมประมาณ 20 นาที/สูตร
สมบั ติยางคอมพาวนด ที่ทดสอบ ไดแก ความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity ตาม
มาตรฐาน ASTM D 1646); ลักษณะการวัลคาไนซของยาง (ตามมาตรฐาน ASTM D2084)
ความถวงจําเพาะ (ใชหลักการแทนที่น้ํา) สมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ (ตามมาตรฐาน ASTM
D412) ไดแก 100%มอดุลัส, ความทนทานตอแรงดึง และความสามารถยืดยางจนขาด ความ
ทนทานการฉีกขาด (ตามมาตรฐาน ASTM D624 : die B); ความแข็ง (ตามมาตรฐาน ASTM
D2240); การบมเรงดวยอากาศรอน (ตามมาตรฐาน ASTM D 573); การดูดซึมน้ํา และ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

2. ผลการทดลอง
นํากระดาษหนังสือพิมพมาตัดใหมีขนาดเล็ก ยอยดวยเครื่ องป นใหเปนผงละเอียด และ
รอนผานตะแกรงขนาด 10 และ 50 เมช ไดเยื่อกระดาษหนังสือพิมพที่มีลักษณะคลายเสนใย
ดังรูปที่ 1 แลวนําเยื่อกระดาษไปอบที่อุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 3 ชั่วโมง วัดความชื้นได 0.32%

รูปที่ 1 ลักษณะของกระดาษหนังสือพิมพขนาด (a) 10 เมช (b) 50 เมช
2.1 สมบัตยิ างคอมพาวนดผสมผงกระดาษหนังสือพิมพ
1) ความหนืดมูนนี่
ยางคอมปาวด มีคาความหนืด (ML1+4) 100oC เพิ่มขึ้นตามปริมาณกระดาษ
และปริ มาณหมู อิ พอกไซด เนื่ อ งจากเยื่ อกระดาษที่ เติ มลงไปจะเกิ ดการแทรกเข าไประหว าง
โมเลกุ ลยางทําให ยางไหลยากขึ้ น และหมู อิ พอกไซด ในโครงสร างยางจะขั ดขวางการเคลื่ อนที่
ของโมเลกุลยาง โดยยาง ENR มีคาความหนืดสูงกวายาง STR 5L ยางที่ใสเยื่อกระดาษ
ขนาด 10 เมช มี คาความหนื ดมากกว าขนาด 50 เมช ทั้ งในยาง STR 5L และยาง ENR
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เนื่ องจากเยื่ อกระดาษขนาด 10 เมช มี ขนาดใหญกวา สามารถขั ดขวางการไหลของยางได
ดีกวา สงผลใหคาความหนืดของยางมีคาสูงกวาเล็กนอย
2) ลักษณะการวัลคาไนซ
ยางคอมพาวนดทดสอบดวยเครื่อง Oscillating Disk Rheometer 100s (ODR)
ที่อุณหภูมิ 150oC พบวายางคอมพาวนดเริ่มตนเกิดปฎิกิริยา (Induction time) เร็วขึ้น หาก
พิจารณาโครงสรางโมเลกุลของเยื่ อกระดาษมีหมูไฮดรอกซิ ลอยู จึ งมี สภาพเปนดาง ทําใหเกิด
ปฎิกิ ริยาการวัลคาไนซเร็วขึ้ น อยางไรก็ ตาม ปริ มาณเยื่ อกระดาษที่ ใชเปนสารตั วเติมในยาง
ธรรมชาติมีปริมาณนอย (10-40 phr) ดังนั้นคา Scorch time (ts1) และ Cure time (t95) จึง
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น ขนาดเยื่อกระดาษที่มีขนาดเล็ก (50 เมช) มีผลทําให
ค าเวลาของการสก อ ตและเวลาวั ลคาไนซ ยางสั้ นกว าเยื่ อ กระดาษหนั ง สื อ พิ มพ ข นาดใหญ
(10 เมช) เนื่องจากเยื่อกระดาษมีสมบัติเปนดาง และการเติมเยื่อกระดาษชนิดที่มีขนาดอนุภาค
เล็ ก ปริ มาณ 40 phr มี ผลทําให ความรอนเกิ ดขึ้ นขณะผสมยางมากกว า และกระจายตั วใน
ยางไดสม่ําเสมอ มีผลทําใหเวลาในการวัลคาไนซเร็วกวาเยื่ อกระดาษที่ มีขนาดอนุภาคใหญ
2.2 สมบัติยางวัลคาไนซ
1) ความถวงจําเพาะ
ความถวงจําเพาะยางวัลคาไนซ STR 5L และยางธรรมชาติ ENR-10, ENR20 และ ENR-30 ที่ไมใสเยื่อกระดาษ มีแตกตางกันนอยมาก (STR 5L = 0.96, ENR-10 =
0.97, ENR-20 = 0.98 และ ENR-30 = 1.00) การเพิ่มปริมาณเยื่อกระดาษในสวนผสมยาง
มีผลทําใหคาความถวงจําเพาะของยางเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากเยื่อกระดาษมีคาความถวงจําเพาะ
สูงกวายางธรรมชาติ (ถพ. กระดาษหนังสือพิมพ 1.05, ถพ. ยางธรรมชาติ = 0.93)
2) สมบัติแรงดึง และการยืด
ยางวั ลคาไนซ ที่ เติ มเยื่ อ กระดาษ มี ความทนทานต อ แรงดึ งที่ ร ะยะยื ดกําหนด
(100-200% มอดู ลั ส) เพิ่ มขึ้ น ส วนความทนทานต อแรงดึ งและความสามารถยื ดยางจนขาด
มีคาลดลง การปรั บสภาพยางให มีขั้ วมากขึ้ น เชน เพิ่ มหมู อิ พอกไซดในยางธรรมชาติ (ENR)
หรื อใส สารเพิ่ มการเกาะติ ด (Tackifier) ลงในส วนผสมของยางคอมพาวนด จะทําให เยื่ อ
กระดาษยื ดติดกับยางธรรมชาติดีขึ้ น อยางไรก็ตามหากเติมเยื่ อกระดาษปริมาณมาก เชน 40
phr การกระจายตัวของเยื่ อกระดาษในยางไมดี กระดาษอาจเกิดการอั ดตัวกันเอง การยึดติด
ของกระดาษกั บยางไม ดี มี ผลทําให สมบั ติ ความทนทานต อ แรงดึ ง และความสามารถยื ดยาง
จนขาดมีคาลดลงได
3) ความทนทานการฉีกขาด
การใส เยื่ อกระดาษปริ มาณเพี ยงเล็ กน อย 10 phr ทําใหคาความทนทานการ
ฉี กขาดเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากเยื่ อ กระดาษเป นเส นใยเล็ ก ๆ สามารถขั ดขวางแนวฉี กของยางได
การเพิ่ มปริ มาณผงกระดาษมี ผลต อค าความต านทานการฉี กขาดเพิ่ มขึ้ นเพี ยงเล็ กน อยเท านั้ น
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และมี ความเป นไปได ที่ คาความต านทานการฉี กขาดจะลดต่ํ าลงหากเส นใยไม แข็ งแรงและการ
ยึ ดติ ดระหว างยางและเยื่ อกระดาษไม ดี การปรั บสภาพยางด วยการเพิ่ มหมู อิ พอกไซด ห รื อ
เพิ่ มความเปนขั้วในโครงสรางโมเลกุลยาง ทําใหคาความตานทานการฉีกขาดของยางธรรมชาติ
มี คาเพิ่ มขึ้ นด วย เนื่ องจากความเป นขั้ วของหมู อิ พ อกไซด ทําให ยางมี แรงยึ ดเหนี่ ยวภายใน
โมเลกุลเพิ่มสูงขึ้น
4) ความแข็ง
ยางธรรมชาติที่ มีเยื่ อกระดาษผสมมีความแข็ งเพิ่ มขึ้ นตามปริมาณเยื่ อกระดาษ
เนื่องจากเยื่ อกระดาษเปนวัสดุสวนที่ แข็งทําหน าที่ เปนสารตั วเติม เมื่ อใสเขาไปในยางจะแทรก
อยู ระหว างโครงสร างโมเลกุ ลยาง ทําใหความยืดหยุ นของยางลดลง สงผลใหยางที่ วัลคาไนซ
มีความแข็งเพิ่มสูงขึ้น สวนขนาดของเยื่อกระดาษ (10 และ 50 เมช) มีผลตอความแข็งนอย
มาก
5) การดูดซึมน้ํา
ยางวัลคาไนซที่ใสเยื่ อกระดาษ มี การดู ดซึมน้ําเพิ่ มขึ้นตามปริมาณเยื่อกระดาษ
ที่ เ พิ่ ม เนื่ อ งจากเยื่ อ กระดาษมี องค ประกอบเป นเส นใยประเถทเซลลู โลสที่ มี ห มู ไฮดรอกซิ ล
ซึ่ งชอบน้ําจึ งทําให เยื่ อกระดาษดู ดซึ มน้ําได มากขึ้ น ส งผลให ยางที่ ใส เยื่ อกระดาษมี อั ตราการ
ดูดซับน้ําเพิ่ มขึ้ น และการดูดซึมน้ําจะเพิ่ มขึ้ นตามระยะเวลาการแชยางในน้ํา เพิ่ มความชุ มชื้ น
ใหกับสภาวะแวดลอมหรือบรรยากาศที่ ใชผลิตภั ณฑยางที่ ใสเยื่อกระดาษ
6) การบมเรงดวยอากาศรอน
การบมยางที่อุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 72 ชั่วโมง มีผลทําใหโมเลกุลของยาง
กับสารเคมี จะเกิดการเชื่ อมพันธะกันอีก ทําใหยางมีความแข็งมากขึ้ น สมบั ติ 100% มอดู ลัส
ของยางวัลคาไนซมีแนวโน มเพิ่ มขึ้ นตามปริ มาณเยื่ อกระดาษที่ เพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากยางธรรมชาติ
มีโครงสร างพันธะ ทําใหยางถูกออกซิไดซไดงาย เกิ ดการเสื่ อมได งาย สามารถเพิ่ มความ
ทนทานตอการเสื่ อมสภาพไดดวยการใสสารแอนตี้ ออกซิเด็นหรือสารแอนตื้ โอโซน
7) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ขนาดของเยื่ อกระดาษมีผลตอสมบัติเชิงกลของยางคอนขางมาก เยื่ อกระดาษ
ที่ เติ มลงในยาง ENR จะมี การเกาะติ ดกั บยางมากกว าการใส เยื่ อกระดาษในยาง STR 5L
เนื่ องจากการมีหมู อิ พอกไซดเปนการเพิ่ มความเปนขั้ วในยางธรรมชาติ สงผลใหยางอิพอกไซด
มีแรงยึ ดเหนี่ ยวของขั้ วในโครงสร างกับเยื่ อกระดาษไดดีขึ้ น เยื่ อกระดาษที่ มีขนาดเล็กสามารถ
แทรกตั วเข ากั บยางได ดีกว าเยื่ อกระดาษที่ มีขนาดใหญ และเยื่ อกระดาษขนาดเล็ กจะมี พื้ นที่
ผิ วสัมผั สยางมากกว าเยื่ อกระดาษขนาดใหญ ทําใหเกิ ดช องวางระหว างยางกั บเยื่ อกระดาษ
หนังสือพิมพนอยลง ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยางธรรมชาติที่ เติมเยื่ อกระดาษในขนาดต างๆ
(a) ขนาด 10 เมช และ(b) ขนาด 50 เมช ปริมาณ 40 phr ที่กําลังขยาย 1000 เทา

3. การนําไปใชประโยชน
กระดาษหนั งสื อพิ มพ ที่ ใช แล ว นํามาผ านกระบวนการบดและย อยให ได ผงกระดาษที่ มี
ขนาดเล็ก มีลักษณะคลายเยื่อกระดาษ หลังจากอบไลความชื้นใหมีคาต่ํากวา 0.8% แลวนํามา
ใช เป นสารตั วเติ มในยางธรรมชาติ ซึ่ ง ยางธรรมชาติ ที่ ป รั บ สภาพให มี ความเป นขั้ ว (ENR)
สามารถยื ดติ ดกั บวัสดุ ที่ มีความเป นขั้ วได ดี ยางคอมพาวนด สามารถวั ลคาไนซ ได ในระยะเวลา
ที่ สั้ นลง สามารถนํามาใช เป นส วนผสมในการทําผลิ ตภั ณฑ ที่ มี ยางพาราเป นส วนผสม เช น
ยางปูพื้ นอาคาร ยางปูพื้ นสนามเด็กเลน เปนผลิตภัณฑที่มีความยืดหยุ น ทําใหลดการบาดเจ็บ
เนื่องจากอุบัติเหตุการหกลมได (รูปที่ 3)

รูป ที่ 3 ผลิตภัณฑยางปูพื้นจากยางธรรมชาติ ที่เติมเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ

4. สรุปผลการวิจัย
การใชเยื่ อกระดาษหนังสือพิมพเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ (STR 5L และ ENR)
มี ผลทําให สมบั ติ ข องยางคอมพาวนด และยางวั ลคาไนซ เปลี่ ยนแปลงไปตามปริ มาณของเยื่ อ
กระดาษที่ ใส (0, 10, 20 และ 40 phr) สามารถนํามาใชประโยชนเปนสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ ทําผลิ ตภั ณ ฑ ยางธรรมชาติ รู ป แบบใหม กระดาษที่ จะนํ ามาใส ในยางธรรมชาติ
จะต องย อยให มี ขนาดอนุ ภาคเล็ ก มี ความชื้ นไม เกิ น 0.8% สามารถขึ้ นรู ป ทําผลิ ตภั ณฑ ยาง
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ทําให เพิ่ มมู ลค ากระดาษ ลดป ญ หาสิ่ งแวดล อม การใส กระดาษเป นสารตั วเติ มสามารถลด
ราคาตนทุนการผลิตสินคาประเภทเดียวกันได
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อุตสาหกรรมน้ํายางขนเปนหนึ่ งในกลุ มอุตสาหกรรมยางแปรรู ปที่ มีการขยายตัวในพื้ นที่
จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล สุราษฎรธานี และชุมพร เปนตน น้ํายางขนเปนสินคา
เศรษฐกิจและประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกน้ํายางขนเปนอันดับหนึ่งของโลก องคประกอบ
สวนที่เปนเนื้อยางหรืออนุภาคยางมีอยูประมาณ 33% ของน้ํายางสด เปนสวนที่ตองแยกออก
จากองคประกอบที่ เปนของเหลวใหอยู ในรูปเนื้อยางเขมขนประมาณ 60% กอนจําหนายใหกับ
โรงงานอุ ตสาหกรรมทําการแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ ยางชนิ ดอื่ นๆ ต อไป โดยทั่ วไปแล วโรงงานใช
รูปแบบกระบวนการผลิตน้ํายางขนดวยวิธีปนแยกดวยความเร็วสูง แตรูปแบบวิธีการผลิตแบบ
ทั่ วไปที่ใชอยู นี้ จะไมสามารถนํากลับเอาส วนของซีรั่ มที่ มีคุณภาพและมีมูลคามาใชประโยชนได
เนื่ องจากโปรตี นจะถู กทําลายระหว างขั้ นตอนการผลิ ตน้ํายางข น เนื่ องจากการเติ มสารเคมี
และความรอนที่เกิดขึ้นขณะปนแยกเนื้อยาง จึงถูกทิ้งเปนน้ําเสียที่มีความปนเปอนสูง ทําใหเกิด
ปญหามลพิษทางน้ํา (น้ําเสียจากกระบวนการผลิตมีสารอินทรียและไนโตรเจนสูงมาก) มลพิษ
ทางอากาศ (ไอระเหยของสารเคมี เชน แอมโมเนีย กรดซัลฟุริกเขมขน กลิ่นกาซไขเนาจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย แบบบอหมัก) และขยะของเสีย (ขี้ยาง เศษยาง ที่หมัก และบูดเนา) เปนตน
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กระบวนการแยกโดยเทคโนโลยีเมมเบรนแบบใชแรงดันขับ โดยแบงระดับตามขี ดความ
สามารถในการแยกของขนาดของรู เยื่ อกรองที่ คัดแยกอนุ ภาค โมเลกุ ล อิ ออนต างๆ ใน
ของเหลว จากขนาดหยาบไปสูขนาดละเอียด แบงไดเปน 4 ระดับ คือ ระดับไมโครฟลเตรชั่น
(Microfiltration) อัลตราฟลเตรชั่น (Ultrafiltration) นาโนฟลเตรชั่น (Nanofiltration) และ
รีเวอรสออสโมซิศ (Reverse Osmosis) (Mulder, 1996; Howell, 2004) เทคโนโลยีเมมเบรน
เปนเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่ งที่ ถูกนํามาประยุ กต ใช หรือใช ในรูปแบบผสมผสานกับวิ ธีการผลิต
แบบทั่วไปในอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อแยกองคประกอบในรูปสารแขวนลอย คอลลอยด สาร
ละลาย โมเลกุล และอิ ออนตางๆ ออกจากสวนที่ เปนของเหลวหรือก าซ การศึกษาเบื้ องตน
ของการปรั บปรุ งกระบวนการเพื่ อ นํากลั บเนื้ อ ยางในหางน้ํ ายาง การปรั บ สภาพหางน้ํ ายาง
ร วมกั บกระบวนการไมโครฟ วเตรชั น ภายใต ยุทธศาสตร ที่ ภาครั ฐส งเสริ มทําให มีการขยายตั ว
ของกลุ มอุ ตสาหกรรมน้ํายางข น ซึ่ งเสนอแนวปฏิ บั ติที่ ดีให กั บโรงงานอุ ตสาหกรรมคื อการลด
ของเสียที่ ตนทาง การลดการใช น้ําและพลั งงาน รวมถึงการปรั บเปลี่ ยนรูปแบบกระบวนการ
ผลิ ตเพื่ อเพิ่ มมู ลค าและนํากลั บเอาสิ่ งที่ เป นของเสี ยทิ้ งกลั บมาใช ใหม ซึ่ ง เป นแนวทางเชิ งรุ ก
ของการปองกันหรือลดผลกระทบสิ่ งแวดล อมจากภาคอุ ตสาหกรรม
คณะผู วิ จั ยจึ ง ได เล็ ง เห็ นความเป นไปได ในการนํ าข อ เด นของการประยุ ก ต ใช เ ทคนิ ค
กระบวนการแยกอนุ ภาคยางออกจากน้ํ า ยางธรรมชาติ เพื่ อ ทําให น้ํา ยางมี ความเข มข นขึ้ น
(การผลิ ตน้ํายางข น) ดวยการใช เมมเบรนระดั บไมโครฟ ลเตรชั่ น เนื่ องจากสามารถแยกส วน
ที่ เปนอนุ ภาคยางที่ มีขนาดชวงกวางออกจากสวนที่เปนของเหลวไดมากที่สุ ดในระดั บไมโครและ
ระดั บ อั ลตรา และโอกาสของการใช เทคโนโลยี เมมเบรนภายใต แนวคิ ดของเทคโนโลยี สะอาด
ในการวิ จัยจะทําการเตรี ยมแผ นเซรามิ กพรุ นจากวั ตถุ ดิบหลั กชนิ ดอลู มินา (Al2O3) ประกอบ
ดวยการเลือกสวนผสมที่เหมาะสม ที่มีขนาดรูพรุนในชวง 0.1-5 ไมครอน ความพรุนตัวในชวง
50-55% และขึ้ นรู ปชิ้ นงานโดยการหล อน้ําสลิ ปแบบท อกลวง แปรคาอุ ณหภู มิในการอบผนึ ก
1000-1200oC ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติดานการกรองน้ํา และเพิ่มความ
เข มข นของน้ํายาง งานวิ จัยนี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อผลิ ตเมมเบรนเซรามิ กชนิ ดรู พรุน ใช สําหรั บ
การกรองระดั บ ไมโครฟ ลเตรชั่ นและเพื่ อพั ฒนากระบวนการเทคโนโลยี เมมเบรน ให เป น
ทางเลือกใหมสําหรับการเพิ่มมูลค าผลิตภั ณฑจากน้ํายางสด

1. วิธีการวิจัย
1.1 เตรียมเซรามิกพรุน
งานวิ จัยนี้ เลื อกส วนผสมที่ เหมาะสม โดยเตรี ยมวั ตถุดิบเริ่ มต นตามสวนผสมใน
ปริมาณตางๆ จํานวน 7 สูตร ที่มีสวนผสมของอลูมินา Bentonite และ CaCO3 ที่แตกตางกัน
ขึ้นรูปชิ้นงานโดยการหลอน้ําสลิปแบบทอกลวง เสนผาศูนยกลาง 16-17 มล. ความยาว 180200 มล. (รูปที่ 1 (a)) แปรคาอุณหภูมิในการอบผนึก 1000, 1100, 1200 และ 1300oC
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รูปที่ 1 อลูมินาเมมเบรนสูตร 7B ทอกลวงกอนกรองน้ํายางสด 30% (a) และหลังกรอง (b) และ (c)

1.2 ศึกษาสมบัติของเซรามิกเมมเบรน
ศึกษาสมบัติทางกายภาพ (การหดตัว น้ําหนักที่หายไป การดูดซึมน้ํา ความพรุนตัว
ความหนาแนนโดยรวม) และสมบัติเชิงกล (ความแข็งแรงตอการดัดโคง)
1.3 การทดสอบวัดสภาพการยอมใหน้ําผาน (Hydraulic Permeability; Lp)
ทดสอบความสามารถในการไหลผ าน (permeability) ของน้ํ าผ านชั้ นเมมเบรน
โดยนําทอกรองเซรามิกประกอบกั บชุดทดสอบระบบการกรองแบบไหลขวาง และทดสอบการ
กรอง (รูปที่ 2) โดยประกอบเมมเบรนกับโมดูล หรือทอ Housing เมมเบรนที่ใชเปนเซรามิก
เมมเบรนชนิดทอกลวง (tubular) มีพื้นที่เมมเบรน 0.012 ตร.เมตร ประกอบอยูภายใน
เปนการกรองจากผิวดานนอกสู ดานในของเมมเบรน สารละลายหรือน้ําจะไหลผ านเมมเบรน
ส วนที่ น้ําผานเมมเบรนคื อเพอมี เอท (permeate) วัดโดยการชั่ งน้ําหนักของเหลวที่ ได ส วนที่
เหลือ (ไมผานเมมเบรน) จะไหลกลับสูถังใสสารเริ่มตนเปนรีเทนเทจ (retentate) ในการทดลอง
จะใช วิธีหาฟลั กซ ของของเหลว (ใช น้ําเป นหลั ก) ผ านเมมเบรนที่ ความดั นต างๆ แล วนํามา

รูปที่ 2 ชุดการทดสอบการกรองแบบไหลขวาง โดยใช Diaphragm pump เปนตัวใหความดัน
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เขี ยนกราฟระหว างค าฟลั กซ เที ยบกั บความดั น จะได ความชั นของรู ปซึ่ งหมายถึ งสภาพนําน้ํา
หรือสภาพยอมใหน้ําผาน (Lp)
1.4 ความสามารถในการกักกัน (% rejection)
ทําการวิเคราะหขนาดอนุภาค (Particle Size) ของอนุภาคสารคอลอลยเบนโทไนต
กอนและหลังกรอง โดยใช Laser Particle Size Analyzer (COULTER LS 230) วิเคราะห
โดยการกระจายตั วของอนุ ภาคตั วอย างด วยลําแสงเลเซอร วั ดการกระจายของขนาดอนุ ภาค
ตัวอยาง
1.5 ศึกษาการกรองน้ํายางสดดวยเมมเบรน
ในการทดลองจะใช น้ํายางสดที่ มีเนื้ อยาง 30-35% (น้ํายางสดจากโรงงาน), 1516% (จากการเจือจางของน้ํายางสด 30 %) และหางน้ํายางที่มีเนื้อยาง 5% (หางน้ํายางจาก
โรงงาน) กรองผานเมมเบรน ทําการเก็บตัวอยางคือ น้ํายางสดตั้งตน เพอมีเอท และรีเทนเทจ
เพื่อศึกษาสมบัติของน้ํายาง และหาคาฟลักซในการกรอง ทําการปรับสภาพน้ํายางโดยเติม 1%
SDS ที่ pH 10 ใชเซรามิกเมมเบรนชนิดทอกลวง สูตร 7B, 2CC5B และ 6CC5B พื้นที่
เมมเบรน 9.0x10-3 ตร.เมตร และศึกษาสภาวะที่แชทอกรองเซรามิกดวย 10% SDS
1) ศึกษาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ํายาง (Total solids content, TSC) และ
ปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายางสดกอนกรอง (Dry rubber content, DRC) โดยปรับคาความ
เปนดางของหางน้ํายาง และน้ํายางสดใหมีคาอยูระหวาง pH 10.03-10.06 หาคา % TSC
และ DRC ของน้ํายางสดที่ความเขาขนตางๆ กอนและหลังเติม 1%SDS
2) ศึกษาคาฟลักซของน้ํายางและคาการกั กกั น TSC ในน้ํายางของทอกรองผาน
การแช 10% SDS และไม แช 10% SDS ในการทดลองจะใชวิธีหาฟลักซ น้ํายางสดที่ ความ
เขมขนของเนื้อยางจํานวน 3 คา คือ 5% , 15% และ 30% ปรับสภาพน้ํายางโดยการปรับ pH
น้ํายาง 10.03-10.06 และเติม 1% SDS ในน้ํายางในการทดสอบการกรองจะใชชุดการทดสอบ
การกรองระบบแบบไหลขวาง โดย Diaphragm pump เปนตัวใหความดันดังรูปที่ 2

2. ผลการทดลอง
การทดลองแบ งเป น 2 ขั้ นตอน คื อ ขั้ นตอนการเตรี ยมเมมเบรนชนิ ดท อกลวง และ
ขั้นตอนการกรองหางน้ํายางสด การทดลองมีผลโดยสรุปดังนี้
2.1 การเตรียมเมมเบรนชนิดทอกลวง
สามารถเตรียมเซรามิกเมมเบรนชนิดทอกลวงขนาดเสนผาศูนย กลาง 16-17 มล.
ความยาว 180-200 มล. จากส วนผสมของ อลู มิ นา เบนโทไนต แ ละแคลเซี ยมคาร บอเนต
ขึ้นรูปชิ้นงานโดยการหลอน้ําสลิปแบบทอกลวงอุณหภูมิในการอบผนึก 1200oC
- ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกลและสมบัติในการกรอง พบวาอัตราสวน
ที่ เหมาะสมคื อ สู ตร 7B และ 4CC5B ที่ อุ ณ หภู มิ อบผนึ ก ที่ 1200oC ที่ อั ตราส วนผสมและ
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อุณหภูมินี้จะทําใหมีความพรุนตัวอยูในชวง 50%
- การศึกษาการกรองโดยการทดสอบหาคาฟลักซน้ําสูตร 4CC5B และ 7B มีคา
664 และ 808 L.m-2.h-1 ที่ความดัน 20 psi และคายอมใหน้ําผาน (Lp) สูตร 7B มีคา Lp
มากที่สุดคือ 1.68x10-9 m.s-1.Pa-1 สวนสูตร 4CC5B มีคา Lp รองลงเหมาะสมที่จะนํามาทํา
การศึ กษาการกั กกันสารตอไป
- การศึกษาการกักกันอนุภาคผานเมมเบรน ผลการกรองสารคอลลอยดเบนโทไนต
ผลที่ ได ห ลั งการกรองจะได สารละลายใส และไม พบขนาดอนุ ภาคใหญ กว า 0.04 ไมครอน
ในเพอมิเอจแสดงถึงทอกรองที่ เตรียมไดสามารถกักกันขนาดอนุภาคที่ ใหญกวา 0.04 ไมครอน
ไดโดยที่ขนาดรูทอกรองเฉลี่ยอยูในชวง 0.6-0.8 ไมครอน เนื่องจากอนุภาคเบนโทไนตจะทําการ
เคลื อบผิ วบนทอกรองทําหน าที่ กั กกันอนุ ภาคที่ เล็กกวา 0.6 ไมครอนไดเมื่ อหาค า TS ในสาร
ก อนกรองและหลั งกรอง พบว าสามารถกั กกั นอนุ ภาคคอลลอยด ในน้ําหรื อกั กกั นสารทั้ งหมด
ในสารละลายไดในชวง 91-94% ผลขนาดรูพรุนเฉลี่ยขอทอ 7B และ 4CC5B ทดสอบดวยวิธี
Mercury Pore Seizer ไดขนาดของรูเฉลี่ย ทอ 7B-1200 และทอ 4CC5B-1200 มีคา 0.73
และ 0.67 ไมครอน ความพรุนตัว 50%
2.2 การกรองหางน้ํายางสด
- สาร SDS เป นสารลดแรงตึ งผิ วที่ มีประจุ ลบ จะทําหน าที่ รั กษาเสถี ยรภาพ
หางน้ํายาง และยั งช วยไมใหอนุ ภาคยางเกิ ดการจับกลุ มกั นหรือรวมตัวกัน มี ผลใหอนุ ภาคยาง
มีการสะสมที่ผิวไสกรองนอยลง และสงผลใหเวลาในการซึมผาน (Permeate) เร็วขึ้น
- ขนาดอนุ ภาคน้ํ ายางสดในธรรมชาติ ขนาดอนุ ภาคเฉลี่ ยของหางน้ํ ายางก อน
กรองและเซรั่ มที่ ได ห ลั ง กรอง พบว าขนาดอนุ ภาคทั้ ง 2 ตั วอย างมี ขนาดต างกั นเล็ ก น อ ย
หากพิ จารณาตั วอย างหลั งกรอง พบว าตั วอย างหลั งกรองจะมี ขนาดอนุ ภาคที่ เล็ กกว าน้ํายาง
กอนกรอง และมีปริมาณอนุภาคขนาดเล็กมากกวาขนาดใหญเนื่องจากขนาดรูพรุนของทอกรอง
และการเติ มสาร SDS และผลของการแช ทอกรองด วย 10% SDS จะช วยลดการเกิ ดการ
จั บตั วของอนุ ภาคยาง และช วยผลั กอนุ ภาคน้ํ ายางไม ให เกิ ดการเกาะที่ ผิ วท อกรอง ทําให
อนุภาคยางขนาดเล็กผานรูไสกรองออกมาได ดีกวาอนุ ภาคใหญ
- ผลฟลั ก ซ ข องน้ํ า ยางสด และค าการกั ก กั น TSC รู ป ที่ 1, 3 และรู ป ที่ 4
ผลของคาฟลักซของน้ํายางสดที่ความเขมขน 5%, 15% และ 30% โดยเติม 1 % SDS เปน
เวลา 120 นาที โดยใชทอกรองสูตร 7B และ 4CC5B (ขนาดรูพรุน 0.7 และ 0.6 ไมครอน)
โดยแชทอกรองด วยสารละลาย SDS 10% และแบบไมแชทอกรอง ทอที่ แชดวย 10% SDS
จะใหคาฟลักซมากกวาคือ 11-14, 1.52-1.93 และ 1.52-1.23 L.m-2.h-1 ของทอกรองสูตร 7B
จากน้ํายางสดที่ความเขมขน 5%, 15% และ 30% ที่ความดัน 80 psi ตามลําดับ คาฟลักซ
ของน้ํายางจะมี ปริ มาณน อ ยเมื่ อน้ํ ายางสดมี ความเข มข นมากขึ้ น และผลของฟลั ก ซ จะลดลง
เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น คาเปอรเซ็นตการแยกโดยหาจากคา TSC ในน้ํายางจะใหคา การแยกไดมาก
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รูปที่ 3 น้ํายางสด 30% กอนกรอง (a) ผานการกรองหลังจาก 0-2 ชั่วโมง (b) ผานการกรองหลัง
จาก 2-4 ชั่วโมง (c) สวนที่คางอยูในทอ (d) และเปนสวนที่เคลือบอยูบนผิวทอกรอง (e)

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

กวา 80% ขึ้ นไป ส วนคาขนาดอนุ ภาคน้ํายางกอนกรองและหลังกรองวิเคราะหดวยเครื่อง
Laser particle size analyzer (Coulter LS 230) ขนาดอนุภาคยางเฉลี่ยกอนกรอง 1.201
ไมครอน และหลังกรอง 0.4-0.2 ไมครอน ดังนั้ นการแยกน้ํายางสดหรือการเพิ่ มความเขมขน
ของน้ํายางสามารถทําได แตคาฟลักซที่ไดยังต่ําอยู จึงตองเพิ่ มพื้ นที่ เมมเบรนเพื่ อศึกษาใน
สเกลใหญตอไปและเรื่ องของการถอดลางทําความ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
ผลการทดลองนี้ไดผลิตไสกรองที่ สามารถเพิ่ มความเขมขนของเนื้อยางได ซึ่ งเปนขอมูล
เบื้ องต น ดังนั้ นจึงควรจะมี การศึกษาวิจัยเพื่ อการพัฒนาต อไปเพื่ อเป นแนวทางในการพั ฒนา
สู อุ ตสาหกรรมยางพาราตอไป
สําหรั บการเผยแพร ผ ลงานวิ จั ยคณะผู วิ จั ยได มี ก ารจั ดอบรมเพื่ อถ ายทอดเทคโนโลยี
ในหั วข อ “การแยกส วนที่ เป นยางออกจากส วนที่ ไม ใช ยางโดยใช เทคโนโลยี เมมเบรน” ให แก
ผู สนใจจากโรงงานผลิตน้ํายาพาราในพื้ นที่ เขตจังหวัดสงขลา เพื่อใหเขาใจถึงขอดีและขอเสีย
หากจะมีการนําเทคโนโลยีเมมเบรนไปใชเปนสวนหนึ่ งของกระบวนการผลิตน้ํายางพารา
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น้ํายางพารา ไดจากการกรีดเปลือกตนยางพารา (Hevea brasiliensis) ซึ่งเปนพืช
เศรษฐกิ จที่ สําคั ญของประเทศไทยชนิ ดหนึ่ ง มี ลักษณะเปนของเหลวสี ขาวคล ายน้ํานม สภาพ
เปนคอลลอยดหรือสารแขวนลอย องคประกอบหลักในน้ํายาง ประกอบดวยสวนที่ เปนอนุภาค
ยางประมาณ 35% สารอื่นๆ 5% เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต และน้ําอีก 60% โครงสราง
โมเลกุลของยางประกอบดวยหนวยยอยของพอลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene) ซึ่งมีสมบัติ
ทางกายภาพที่ ดีคือ มี ความยื ดหยุ น ทนต อแรงดึ งได ดี มี การยึ ดเกาะได ดี มี การสะสมความ
รอนต่ํา (บุญธรรม และคณะ, 2543; เสาวนีย, 2546; สุนิสา, 2548; สถาบันวิจัยยาง, 2552;
สมาคมยางไทย, 2552) ในทางการค ามีการเตรี ยมน้ํายางพาราในรู ปน้ํายางข นที่ มีแอมโมเนี ย
เปนสารเพิ่มความคงสภาพ หรือแปรรูปเปนยางแผน ยางแทง หรือรูปแบบอื่นๆ
น้ํ า ยางพาราเป นวั ตถุ ดิ บ หนึ่ ง ที่ น าสนใจในการนํ ามาพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑ รู ป แบบต างๆ
ในทางการแพทย มี ก ารใช พ อลิ เ มอร ยางพาราในการเตรี ยมเป นถุ งมื อ แพทย ถุ งยางอนามั ย
อุปกรณสื่อการสอนทางการแพทย เชน หุนคน อวัยวะเทียมตางๆ เพื่อใชในการฝกรักษาผูปวย
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ของนักศึกษาแพทย พยาบาล เชน การฝกหัดฉีดยา การเย็บแผล การสวนปสสาวะ และการ
ปมหัวใจ เปนตน (เครือวัลย, 2547) อยางไรก็ตาม โปรตีนหลายชนิดในน้ํายางพาราสามารถ
กอใหเกิดการแพอยางรุนแรงได ดังนั้นการนําน้ํายางพารามาใชในผลิตภัณฑที่ใชกับรางกายคน
อาจตองคํานึงถึงปริมาณโปรตีนกอแพที่อยูในน้ํายางดวย การเลือกใชน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
จึงเปนอีกทางเลือกที่ นาสนใจในการนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑกลุมนี้ (ไพโรจน และ
คณะ, 2538)
แนวคิ ดในการนําน้ํ า ยางพารากําจั ดโปรตี นมาใช ในทางเภสั ชกรรมและเครื่ อ งสํ าอาง
มี ความเป นไปได เนื่ องจากสมบั ติที่ ดีดานความยื ดหยุ นและการเกิ ดเป นฟ ล มได ง าย จึ งเหมาะ
สําหรั บการนํามาใช ในรู ปผลิ ตภั ณฑ ทางผิ วหนั งหลายรู ปแบบ ซึ่ งสามารถเตรี ยมได ง าย และ
มีความปลอดภัยในการใชสูง แตเนื่ องจากขอกําหนดของผลิตภัณฑทางผิวหนังที่ ระบุวาวัตถุดิบ
ที่ ใช ตองไม มี แอมโมเนี ยเป นส วนประกอบ ดั งนั้ นในการศึ กษานี้ จึ งไม สามารถเลื อ กใช น้ํายาง
ชนิดตางๆ ที่ มีขายในท องตลาดซึ่ งใช แอมโมเนียเป นสารเพิ่ มความคงสภาพเป นวั ตถุ ดิบสําหรับ
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมและเครื่องสําอางได ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุงเนนการพัฒนากระบวนการ
เตรี ยมน้ํายางพารากําจั ดโปรตีนจากน้ํายางสด และเลือกใช สารเพิ่ มความคงสภาพของน้ํายาง
สด และสารกั นเสี ยที่ มี ความปลอดภั ยในการใช ต อ ผิ วหนั ง โดยเลื อกใช สารที่ นิ ยมใช ในทาง
เภสัชกรรมและผลิตภัณฑเครื่ องสําอาง

1. วิธีการวิจัย
เตรี ยมน้ํายางพารากําจั ดโปรตี นจากน้ํายางสด โดยวิ ธี การย อยด วยเอนไซม อั ลคาเลส
ใช โซเดี ยมโดดี ซิ ลซั ลเฟตเป นสารเพิ่ มความคงสภาพ และยู นิเ ฟน พี -23 (สารประกอบกลุ ม
พาราเบน) เปนสารกันเสีย รวมกับการปนแยกโปรตีนสวนที่ละลายน้ําและลางน้ําซ้ําดวยเครื่อง
ป นเหวี่ ยงความเร็ วสูง นําเนื้ อยางไปกระจายตั วในน้ํากลั่ น เก็ บในภาชนะสะอาด ปดสนิ ท ใน
ตูเย็น เพื่อใชในการศึกษาตอไป (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 กระบวนการเตรียมน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
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ทําการศึกษาสมบัติของน้ํายางกําจัดโปรตีน ในหัวขอ
1) พีเอช ดวยเครื่อง SevenEasy S-20 pH meter (Mettler Toledo, Switzerland)
2) ความหนืดและรูปแบบการไหล ดวยเครื่อง Brookfield DV-III ULTRA Programmable-Rheometer (Brookfield engineering laboratories, Inc. USA.) ที่อุณหภูมิหอง
3) ปริมาณโปรตีน โดยใชวิธีเจดาลห (Kjeldahl Method) เพื่อทดสอบหาปริมาณโปรตีน
ตามมาตรฐาน The Association of Official Agricultural Chemists (AOAC)
4) ประจุที่ผิ วของอนุ ภาค รวมถึ งขนาดและการกระจายขนาดของอนุภาค ด วยเครื่ อง
Zeta Potential Analyzer, Model ZetaPALS, Brookhaven
5) ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid content, TSC) โดยวิธีของ American
Society of Testing Materials (ASTM) International (ASTM D1076, 2005)

2. ผลการวิจัย
สามารถเตรี ยมน้ํ ายางกําจั ดโปรตี น โดยวิ ธี การย อยด วยเอนไซม อั ลคาเลสร วมกั บการ
ปนแยก ซึ่งน้ํายางกําจัดโปรตีนที่ ไดมีปริมาณโปรตีนลดลงถึง 83.21% (ตารางที่ 1) แตยังคง
น อยกว าที่ เคยมี รายงานก อนหน า ซึ่ งใช วิธีการย อยด วยเอนไซม เช นเดี ยวกั น แต สามารถลด
ปริมาณโปรตีนไดถึง 99% (Parrella and Gaspari, 2002) อยางไรก็ตาม ปริมาณไนโตรเจน
หลังจากกระบวนการกําจั ดโปรตีนที่วัดไดมีเพียง 0.04% ซึ่ งเปนปริมาณที่ ไมเกินเกณฑกําหนด
ที่ จะทําให ผู ป วยที่ มีความไวต อยางพารามี อาการแพ (ไม เกิ น 0.1%) เมื่ อทดสอบการแพ ทาง
ผิวหนัง (Perrella and Gaspari, 2002) น้ํายางกําจัดโปรตีนมีปริมาณของแข็งทั้งหมด 45.62%
ซึ่ ง ของแข็ งที่ เหลื อ ส วนใหญ จะเป นเนื้ อยาง ส วนโปรตี น น้ํ าตาล และสารอื่ นๆ ที่ สามารถ
ละลายน้ําได จะถู กป นแยกและกําจัดออกในระหวางกระบวนการเตรียมน้ํายางกําจั ดโปรตีน
ตารางที่ 1 ปริมาณโปรตีนในน้ํายางวัดโดยวิธีเจดาลห
ชนิดของน้ํายาง

ปริมาณไนโตรเจน (%)

ปริมาณโปรตีน (%)

น้ํายางสด
น้ํายางพารากําจัดโปรตี น

0.245
0.043

1.531
0.257

ปริมาณโปรตีนที่ลดลง(%)

83.21

น้ํายางพารากําจั ดโปรตี นดั งกล าว มี สมบั ติไม เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มมากนั ก โดยค า
พีเอชของน้ํายางสดเปนกรดเล็กนอย (6.59) แตเมื่อผานกระบวนการลดโปรตีนโดยใชเอนไซม
อั ลคาเลส น้ํายางกําจัดโปรตี นมี พี เอชที่ สู งขึ้ น (7.36) เพราะมี การปรับพี เอชด วยสารละลาย
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รูปที่ 2 รูปแบบการไหลของน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

โซเดี ยมไฮดรอกไซด เพื่ อให เอนไซม ทํางานย อยโปรตี นได ดี และน้ํายางกําจั ดโปรตี นยั งคงมี
ความหนืดต่ํา มีรูปแบบการไหลที่มีแนวโนมเปนเสนตรง มีความชันคงที่ นั่นคือ มีการไหลแบบ
นิวโตเนียน (รูปที่ 2) ความหนืดของน้ํายางพารากําจัดโปรตีนจะมีคาคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงตาม
ขนาดของแรงที่ ไดรับ
น้ํายางกําจัดโปรตีนมีขนาดอนุภาคที่ใหญกวาน้ํายางสดเล็กนอย (ตารางที่ 2) เนื่องจาก
การใช แรงหมุ นเหวี่ ยงน้ํายางในขั้ นตอนการลดปริ มาณโปรตี น ทําให อนุ ภาคเกิ ดการเกาะติ ด
กั นขึ้ น มี การกระจายขนาดอนุ ภาคยางที่ ใกล เคี ยงกั น ค าประจุ ที่ ผิ วอนุ ภาคของน้ํายางมี การ
เปลี่ ยนแปลงไปเล็กนอยหลังจากลดปริมาณโปรตีน โดยคาประจุ ที่ผิ วอนุ ภาคของน้ํายางกําจั ด
โปรตี นมี คาที่ เปนลบมากขึ้ นเล็กนอย แต ประจุที่เปนลบมากนี้ สามารถปองกันการจับกลุ มกัน
ของอนุภาคได ดี จึ งเกิดการกระจายตั วของอนุภาคอยางมีเสถียรภาพโดยไมเกิ ดการตกตะกอน
ในระยะเวลานาน ซึ่ งพบว าสามารถเก็ บน้ํ า ยางกําจั ดโปรตี นไว ในตู เ ย็ นได เ ป นเวลานานกว า
4 เดือน โดยไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นน้ํายางกําจัดโปรตีนที่เตรียมไดนี้จึงมีความเหมาะสม
สําหรับใชเปนวัตถุดิบในการเตรียมผลิตภัณฑตอไป
ตารางที่ 2 คาประจุที่ผิวอนุภาค, ขนาดอนุภาค และการกระจายขนาด (Polydispersity
index; PI) ของน้ํายางสดและน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ประจุที่ผิวอนุภาค (mV)

ขนาดอนุภาค

น้ํายางสด
น้ํายางสด น้ํายางพารา
กําจัดโปรตีน ขนาด (nm) PI
Mean
SD

- 41.64
0.85
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- 42.53
1.25

347.1
2.3

0.278
0.006

น้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ขนาด (nm)
PI
441.0
8.5

0.240
0.010

สรุปผลการวิจยั
สามารถเตรียมน้ํายางกําจั ดโปรตีนจากน้ํายางสด โดยย อยด วยเอนไซมอั ลคาเลสเพื่ อ
กําจั ดปริ มาณโปรตี นก อ แพ ในน้ํ า ยางได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ โดยสามารถหลี ก เลี่ ยงการใช
แอมโมเนียเปนสารเพิ่มความคงสภาพของน้ํายาง ซึ่งน้ํายางพารากําจัดโปรตีนที่เตรียมไดยังคง
มี สมบั ติ ตางๆ ใกล เคี ยงกั บน้ํ ายางสด สามารถนําไปใช เป นวั ตถุ ดิบสําหรั บเตรี ยมผลิ ตภั ณ ฑ
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ งผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมและเครื่ องสําอางที่ ตองการวัตถุดิบ
ที่มีความปลอดภัยในการใชทางผิวหนังและอวัยวะอื่นๆ ตอไป

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
งานวิ จัยนี้ เป นการพั ฒนากรรมวิ ธีการเตรี ยมน้ํายางพารากําจั ดโปรตี น เพื่ อหลี กเลี่ ยง
การใช แอมโมเนี ยเป นสารเพิ่ มความคงสภาพ มุ งหมายสําหรั บการใช ประโยชน เป นวั ตถุ ดิบใน
ทางเภสั ชกรรมและเครื่ องสําอาง การพั ฒนากระบวนการดั งกล าวมี ความเป นไปได สู งในการ
ต อ ยอดสู การใช งานจริ ง และสามารถพั ฒนาต อ ยอดในระดั บ อุ ตสาหกรรมได ต อ ไป ดั ง ราย
ละเอียดในสิทธิบัตรการประดิษฐ
ประภาพร บุญมี, วิวัฒน พิชญากร, และ วิ รัช ทวี ปรีดา. กรรมวิธีการเตรียมน้ํายาง
ธรรมชาติโปรตีนต่ําจากน้ํายางสด. สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่คําขอ 1101000718 วันที่รับ
คําขอ 26/05/2554 เลขที่ประกาศโฆษณา 121731 วันที่ประกาศ 28/02/2556
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อุ ตสาหกรรมเครื่ องสําอาง เป นอี กภาคอุ ตสาหกรรมหนึ่ งที่ มีการเติ บโตและมู ลค าทาง
การตลาดที่ สู งมาก เนื่ องจากประชาชนให ความสนใจด านคุ ณภาพชี วิตและความสวยงามมาก
ยิ่งขึ้น มีผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ วางจําหนายในทองตลาดเปนจํานวนมาก แตผลิตภัณฑ
ดังกลาวสวนใหญผลิ ตจากต างประเทศ หรือใชวัตถุดิบจากต างประเทศ ทําให ไทยตองสูญเสีย
ดุลการคาในด านนี้ เปนจํานวนมาก
น้ํายางพาราที่ไดจากการกรีดเปลือกตนยางพารา (Hevea brasiliensis) มีลักษณะเปน
ของเหลวสี ข าวคล ายน้ํ า นม สภาพเป นคอลลอยด หรื อ สารแขวนลอย องค ประกอบหลั กใน
น้ํายางคือ cis-1,4-polyisoprene ซึ่งมีสมบัติทางกายภาพที่ดี คือ มีความยืดหยุน ทนตอแรง
ดึงไดดี มีการยึดเกาะไดดี มีการสะสมความรอนต่ํา เหมาะแกการผลิตเปนผลิตภัณฑที่ตองการ
ความบาง แตแข็งแรง เตรียมเปนแผนฟลมไดงาย น้ํายางพาราจึงเปนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่นาสนใจ
ในการนํามาพั ฒนาผลิตภัณฑเครื่ องสําอางในรู ปแบบต างๆ ป จจุ บันไดมีการใช สารสกั ดจาก
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ซีรั มยางพาราในทางเครื่ องสําอางในรู ปครีม ซึ่ งจะชวยให ใบหน ามี ความขาวใสมากขึ้ น จึงเปน
แนวทางใหมีการผลิตและพัฒนาเครื่ องสําอางในรูปแบบอื่ นๆ อีก เชน มาสคพอกหนาและ
แผนขจัดสิวเสี้ยน
มาสคพอกหน าชนิดลอกออก (Peel-off mask) เปนผลิตภัณฑเครื่ องสําอางสําหรับทํา
ความสะอาดผิ วหนา มีลักษณะเปนรูปแบบเพสต หรือของเหลวหนื ดที่ บรรจุในภาชนะปดสนิท
สําหรั บใช เพี ยงครั้ งเดียว เมื่ อนํามาทาบางๆ บนผิ วหน า ตั วทําละลายจะระเหยชาๆ เกิ ดเป น
แผนฟลมบางๆ บนผิวหนา และสารออกฤทธิ์ จะเกิดการซึมผานเข าสู ผิ วหนัง (พิมพร, 2529;
2532; อรัญญา และ จีรเดช, 2535; ฤดีกร, 2538; Slavtcheff and Conn, 1998; Bissett
et al., 2004) หรืออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเปนแผนฟลมสําเร็จรูปที่ใชพอกหนาไดโดยตรง เมื่อลอก
แผนฟลมออกสามารถขจัดสิ่งสกปรกบนผิวหนา ผลัดเซลลผิวที่เสื่อมสภาพ ทําใหผิวหนาสะอาด
และกระชับ (กุ ลวั ลย และคณะ, 2547; พิมพร, 2529; 2532; Amnuaikit et al., 2011;
Slavtcheff and Conn, 1998) สวนแผนขจัดสิวเสี้ยน (Pore pack) เปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
สําหรับขจั ดสิ วเสี้ ยนบริเวณจมู ก มี ลั กษณะเป นแผ นฟ ล มขนาดเล็ ก เมื่ อสั มผั สกั บความชื้ นจะ
สามารถเกาะติ ดผิ วหน าได ดี และเมื่ อ ลอกออกจะสามารถดึ ง สิ วเสี้ ยนออกมาพร อ มกั บ แผ น
ฟ ล มได ผลิ ตภั ณ ฑ ทั้ ง สองรู ปแบบนี้ มีจําหน ายในท องตลาดในชื่ อการค าต างๆ หลายยี่ ห อ
ส วนใหญ นําเข าจากต างประเทศหรื อผลิ ตภายใต การควบคุ มของบริ ษั ทต างประเทศ ดั งนั้ น
การเตรี ยมผลิ ตภัณฑ ทั้ งสองรู ปแบบนี้ จากน้ํายางพารา จึงเป นการประยุ กต ใช น้ํายางพาราใน
ทางเครื่องสําอางอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเตรียมไดงาย โดยเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศ
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม ยังไมพบรายงานการนําน้ํายางพารามาประยุกตใชในการเตรียม
มาสคพอกหนาและแผนขจัดสิวเสี้ ยนแตอยางใด
อยางไรก็ตาม การนําน้ํายางพารามาใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ตองคํานึงถึงปริมาณ
โปรตี นก อแพ ที่ อยู ในน้ํายางด วย การเลื อกใช น้ํายางกําจั ดโปรตีน (Deproteinized natural
rubber latex) จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ (ไพโรจน และคณะ, 2538) การศึกษานี้จึงมีแนวคิด
ในการนําน้ํายางพารากําจั ดโปรตี นมาเตรี ยมเป นมาสค พอกหน าและแผ นขจั ดสิ วเสี้ ยน โดย
เลื อกใช น้ํายางกําจั ดโปรตี นที่ ปราศจากแอมโมเนี ย ซึ่ งเตรี ยมขึ้ นเองโดยการยอยด วยเอนไซม
อั ลคาเลสเพื่ อย อยและกําจัดโปรตี นที่ อาจกอให เกิ ดอาการแพ ออก และเลือกใช สารเพิ่ มความ
คงตัวของน้ํายางธรรมชาติที่มีความปลอดภัยในการใชตอผิวหนัง

1. วิธีการวิจัย
1.1 การเตรียมมาสคพอกหนาจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ผสมน้ํายางกําจัดโปรตี นกั บพลาสติไซเซอร (ไดแก กลีเซอรี น, โพรพิลี นไกลคอล)
และสารละลายของพอลิเมอรตางๆ (ไดแก พอลิไวนิลแอลกอฮอล, เมทิลเซลลูโลส, ไฮดรอกซี
โพรพิลเมทิลเซลลูโลส, โซเดียมอัลจิเนต) และใชพาราเบนเขมขนเปนสารกันเสีย นอกจากนั้น
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อาจเติมสารออกฤทธิ์ ตางๆ ไดแก วิตามิ นบี 3, วิตามินอี, วิตามินซี, วานหางจระเข , น้ํามัน
มะกอก, น้ํามันโจโจบา, สารสกัดมะขาม และสารสกัดบัวบก รวมถึงสารเพิ่มความคงตัว ไดแก
ทวีน 80 ดังรูปที่ 1

รูป ที่ 1 การเตรียมมาสคพอกหนาจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

1.2 การเตรียมแผนขจัดสิวเสี้ยนจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ผสมน้ํ ายางกําจั ดโปรตี นกั บพลาสติ ไซเซอร (ได แก ซอร บิ ทอล, กลี เซอรี น,
โพรพิ ลี นไกลคอล, ไตรเอทิ ลซิ เตรต) และสารละลายของพอลิ เมอร ตางๆ (ได แก พอลิ ไวนิ ล
ไพโรลิโดน เค-30, เมทิ ลเซลลู โลส, ไฮดรอกซี โพรพิ ลเมทิลเซลลู โลส, โซเดี ยมอั ลจิ เนต,
คารโบพอล 940, ไคโตแซน) สารทึ บแสง (ไทเทเนียมไดออกไซด , แป งข าวโพด) และใช
พาราเบนเขมขนเปนสารกันเสีย นอกจากนั้นอาจเติมสารออกฤทธิ์ ตางๆ ไดแก วิตามินบี 3,
วานหางจระเข, และสารสกัดมะขาม รวมถึงสารเพิ่มความคงตัว ไดแก ทวี น 80 ชั่ งน้ําหนัก
ของสารผสมที่ไดแผลงในจานแกว อบแหงที่อุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 4 ชั่วโมง ตัดเปนรูปราง
ตามตองการ ดังรูปที่ 2
1.3 การประเมินมาสคพอกหนาและแผนขจัดสิวเสี้ยนจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
1) สมบัติของผลิตภัณฑมาสคพอกหนาในรูปเพสต
ทําการประเมิ นสมบั ติ ทางเคมี กายภาพ โดยศึ กษาพี เอชของผลิ ตภั ณ ฑ ทั้ งที่
ไม มี สารออกฤทธิ์ และที่ มี การผสมสารออกฤทธิ์ ดวยเครื่ อง SevenEasy S-20 pH meter

รูป ที่ 2 การเตรียมแผนขจัดสิวเสี้ยนจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
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(Mettler Toledo, Switzerland) และศึกษาความหนืดของผลิตภัณฑดวยเครื่ อง Brookfield
DV-III ULTRA Programmable-Rheometer (Brookfield engineering laboratories, Inc.
USA.)
2) สมบัติของฟลมที่เกิดจากมาสคพอกหนา และผลิตภัณฑแผนขจัดสิวเสี้ยน
ทํ าการประเมิ นสมบั ติ ทางเคมี กายภาพ โดยสั ง เกตลั ก ษณะของแผ นฟ ล มที่
เตรี ยมได ดวยตาเปล า และภายใต กลองจุ ลทรรศน วั ดความหนาด วยเครื่ อง Micrometer,
วั ดความสม่ําเสมอของแผนฟ ล มด วยการชั่ งน้ําหนั ก และวั ดพี เอชของผิวแผ นฟ ล มที่ จะสั มผั ส
กับผิวหนังโดยตรง โดยทําใหชื้นดวยน้ํากลั่น วัดคาพีเอชโดยใช pH paper
ทําการประเมินสมบัติทางกล โดยศึ กษาความยืดหยุ นของแผนฟลมด วยเครื่ อง
Tensile tester คํานวณเปนค าโมดู ลัสที่ ทําใหแผนฟลมยืดในชวงเริ่มตน ค าความตานทานตอ
การดึ งชิ้ นแผ นฟ ล มยื ดจนขาด และค าความสามารถในการยื ดจนขาด, ศึ กษาความสามารถ
ในการเกาะติ ดผิ วและการลอกออกจากผิวของแผ นฟ ลมดวยเครื่ อง Tensile tester (ASTM
D1876, 2005)
3) ความคงตัว
เก็ บผลิ ตภั ณฑ มาสค พอกหน าและแผ นขจั ดสิ วเสี้ ยนที่ เ ตรี ยมได ในภาชนะที่ ป ด
สนิท ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 เดือน จากนั้นสังเกตลักษณะภายนอก การปนเปอนเชื้อ
วั ดพี เอชและความหนื ด รวมถึ งลั กษณะของแผ นฟ ล ม เปรียบเที ยบกั บผลของผลิตภั ณฑ หลั ง
เตรียมใหมๆ
4) การกอระคายเคืองตอผิวหนังในกระตาย
ทําการทดสอบการก อระคายเคื องต อผิวหนั งของมาสค พอกหน าและแผ นขจั ด
สิวเสี้ยนในกระตาย โดยไดสงใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
เปนผูทดสอบ ซึ่งดําเนินการตามวิธีการทดสอบตามหมายเลข 404: Acute Dermal Irritation/
Corrosion ของ OECD Guidelines for Testing of Chemicals (2002)
5) การกอระคายเคืองและความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในอาสาสมัคร
ทําการประเมิ นการก อระคายเคื องและความพึ งพอใจต อผลิ ตภั ณฑ มาสค พอก
หน าและแผ นขจั ดสิ วเสี้ ยนในอาสาสมั ครจํานวน 20 ราย โดยได ผานการพิ จารณาและให
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในการวิ จั ย คณะเภสั ชศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร

2. ผลการวิจัย
2.1 มาสคพอกหนาจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ลั กษณะของตํารั บมาสค พอกหน าและฟ ล มที่ เกิ ดขึ้ น เมื่ อผสมพลาสติ ไซเซอร และ
พอลิ เมอร ผสมชนิดต างๆ ลงในน้ํายางกําจั ดโปรตี น รวมถึ งสารกั นเสี ยและส วนประกอบอื่ นๆ

132 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

รูปที่ 3 ลั กษณะของมาสค พอกหน าที่ เตรี ยมจากน้ํา ยางพารากําจั ดโปรตี น: a ลั กษณะของตํารั บ
เมื่อเทลงบนจานแกว, b ลักษณะของแผนฟล มที่ เกิดขึ้นหลังจากทําใหแหง, c ลักษณะ
ของผลิ ตภั ณฑ ที่ เตรี ยมได , d ลั กษณะของผลิ ตภั ณฑ ที่ ทําการทดสอบโดยการทาลงบน
ทองแขนดานในของอาสาสมัคร, e ลักษณะของแผนฟลมที่เกิดขึ้ นและการลอกออกจาก
ท องแขนดานในของอาสาสมั คร

(รู ปที่ 3) พบว า มาสคพอกหน าที่ ไดเป นของเหลวหนืด สี ขาว ซึ่ งความหนื ดขึ้ นกั บชนิ ดและ
ปริมาณของพอลิเมอรผสมที่ ใช โดยโซเดียมอัลจิ เนตทําให มาสคพอกหน ามีความหนืดน อยที่ สุด
ส วนเมทิ ลเซลลู โลสทําให มาสค พอกหน ามี ความหนืดมากที่ สุ ด แตหากใชในปริ มาณมากเกินไป
จะทําใหเกิดฟองในเนื้ อมาสคพอกหน ามากที่ สุด ซึ่ งลักษณะของมาสคพอกหนาดั งกลาวจะมีผล
ต อลั ก ษณะของฟ ล มที่ เกิ ดขึ้ นด วย โดยสู ตรตํารั บมาสค พอกหน าที่ มีลั ก ษณะดี ที่ สุ ด ประกอบ
ดวยน้ํายางกําจัดโปรตีน พอลิไวนิลแอลกอฮอล และเมทิลเซลลูโลส ทําหนาที่เปนสารกอฟลม,
โพรพิลีนไกลคอลและกลีเซอรีน ทําหนาที่เปนสารเพิ่มความยืดหยุน พาราเบนเขมขน ทําหนาที่
เปนสารกันเสี ย ทวีน 80 ทําหนาที่ เป นสารเพิ่ มความคงตั ว นอกจากนั้ นพบว าวิ ตามินบี 3
ทําให เ กิ ดการตกผลึ ก ของสารสําคั ญออกจากแผ นฟ ล มที่ เกิ ดจากตํารั บมาสค พ อกหน า ส วน
วิ ตามิ นซี ทําให เกิ ดการจั บตั วเป นก อ นของน้ํ ายางโปรตี นต่ํ า จึ งไม สามารถผสมสารออกฤทธิ์
ทั้ งสองชนิ ดนี้ ลงในสู ตรตํารั บมาสค พอกหน าได ซึ่ งสารออกฤทธิ์ ที่ เหมาะสม ได แก วิ ตามิ นอี
วานหางจระเข น้ํามันโจโจบา สารสกัดมะขาม และสารสกัดบัวบก
พี เอชของมาสค พอกหน าสู ตรที่ ไม มีสารออกฤทธิ์ มี คา 7.03 แต เมื่ อเติ มสาร
ออกฤทธิ์ ทําให พี เอชลดลงเป น 5.69 ซึ่ งมี คาใกล เคี ยงกั บผลิ ตภั ณฑ ที่ มีจําหน ายในท องตลาด
2 ยี่หอ (5.26 และ 4.25 ตามลําดับ) สวนคาความหนืดของผลิตภัณฑ พบวามาสคพอกหนา
สูตรที่ ไมมีสารออกฤทธิ์ มีความหนืดสู งที่ สุ ด (35,833 เซนติพอยส) แต เมื่ อเติมสารออกฤทธิ์
ทําให ความหนื ดลดลงเป น 28,100 เซนติ พอยส ซึ่ งมี คาสู งกว าผลิ ตภัณฑ ที่ มีจําหน ายในท อง
ตลาด 2 ยี่หอ (19,867 และ 10,300 เซนติพอยส ตามลําดับ) แตไมเปนปญหาในการใชงาน
โดยทุกๆ ผลิตภัณฑมีรูปแบบการไหลชนิด Pseudoplastic ซึ่งมีความหนืดลดลงเมื่อมีแรงกระทํา
หลังจากเก็บผลิตภัณฑตํารับมาสคพอกหนาที่มีสารออกฤทธิ์ไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 เดือน
พบว าผลิ ตภั ณฑ มีสี คงเดิ ม ไม พบการตกตะกอน หรื อการแยกตั วของส วนประกอบในตํารั บ
คาพีเอชและความหนืดลดต่ําลงเล็กน อย แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ส วนแผ นฟล มที่ เกิ ดจากมาสคพอกหน า มี ลั กษณะสีขาวขุ นสม่ําเสมอทั่ วทั้ งแผ น
อาจมีฟองอากาศแทรกอยูบาง ยืดหยุนดี โดยไมมีการตกผลึกของสารใดๆ เกิดขึ้น มีความหนา
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และความสม่ํ าเสมอทั่ วทั้ ง แผ น มี ความยื ดหยุ นดี ค าความสามารถในการเกาะติ ดผิ วไม มาก
และสามารถลอกออกจากผิ วได ง าย
การทดสอบการก อความระคายเคื องต อผิ วหนั งในกระต าย พบว าผลิ ตภั ณฑ ตํารั บ
มาสคพอกหนาที่ มีสารออกฤทธิ์ ทําใหเกิ ดอาการแดงในกระตายทั้ ง 3 ตั ว โดยไมเกิ ดอาการ
บวม โดยกระตาย 2 ตัวหายจากอาการแดงภายใน 2 วัน สวนอีก 1 ตัวหายจากอาการแดง
ภายใน 6 วัน ซึ่งถือวามีการกอระคายเคืองนอยมาก และไมเกิดอันตรายใดๆ แตจําเปนตองมี
การเตือนใหระวังในการใชในผูที่มีผิวแพงาย
ผลการทดสอบการใช ผ ลิ ตภั ณ ฑ ในอาสาสมั คร พบว า ไม เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่
บริเวณผิวหนังที่ทําการทดสอบ นั่นคือ ไมพบอาการแดง บวม ผื่น หรือการระคายเคือง
ในอาสาสมัครทั้ง 20 คน รวมถึงหลังใชผลิตภัณฑเปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในดานตางๆ โดยเฉลี่ยของอาสาสมัคร แสดงในตารางที่ 1 พบวามีความพึงพอใจ
หลั งใช ผลิ ตภั ณฑ โดยรวมอยู ในเกณฑ ดี ยกเว นความเร็ วในการเกิ ดเป นแผ นฟ ล ม ซึ่ งพบว ามี
คะแนนอยู ในเกณฑพอใช
2.2 แผนขจัดสิวเสี้ยนจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
น้ํ ายางกําจั ดโปรตี น สามารถนํามาขึ้ นรู ปฟ ล มได โดยเกิ ดเป นแผ นฟ ล มบาง ใส
สีเหลือง ความหนาและน้ําหนักของฟลมที่ได ขึ้นกับปริมาณของน้ํายางที่เทลงในจานแกว พบวา
คาร โบพอล 940 และไคโตแซน ไม สามารถเขากันกับน้ํายางกําจัดโปรตีน ทําใหเกิดเปนกอน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจเมื่ อใชผลิตภั ณฑ มาสค พอกหนาและแผ นขจัด
สิวเสี้ ยนในอาสาสมัคร
หัวขอที่ประเมิน

มาสค พอกหน า

แผนขจัดสิวเสี้ยน

ความเนียนของผลิตภัณฑ
การแผกระจายเมื่ อเกลี่ ยบนผิว
การเคลือบติดผิว/การแนบติดผิว
ความเร็วในการเกิดเปนแผนฟลม
ความต อเนื่องของแผนฟลมขณะลอกออก/
ความเหนียวของแผนฟลม
ความรู สึ กขณะลอกแผ นฟล มออก
ความสะอาดของผิ ว
การกระชั บผิว
ความชุ มชื้ นของผิว

7.55±1.23
7.05±1.54
7.95±1.32
6.15±1.31

6.80±1.44
6.15±1.90
-

8.10±1.80
7.90±1.02
7.45±1.73
7.45±1.57
7.35±1.56

6.50±1.15
6.80±1.85
5.70±1.72
5.95±1.50
6.45±1.10
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ของเนื้อยาง สวนเมทิลเซลลูโลสใหฟลมที่มีฟองอากาศเยอะ ไมทนตอแรงดึง สวนพลาสติไซเซอร พบวา ซอรบิทอล กลีเซอรีน และโพรพิลีนไกลคอล เขากันไดกับสวนผสม แตไตรเอทิล
ซิ เตรตไม สามารถเข ากั นได กั บส วนอื่ นๆ ในสู ตรที่ นาพึ งพอใจ ประกอบด วยโซเดี ยมอั ลจิ เนต
พอลิไวนิลไพโรลิโดน เค-30 และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส เปนพอลิเมอรผสม กลีเซอรีน
เปนพลาสติไซเซอร พาราเบนเขมขนเปนสารกันเสีย ทวีน 80 เปนสารลดแรงตึงผิว ซึ่งจะชวย
ให สารบํารุงสามารถเข าสู เซลล ผิวหนั งได ดีขึ้ น แปงข าวโพดเป นสารทึ บแสง ช วยให ตํารับมี
สีขาว เพิ่ มความสวยงามใหกับผลิตภัณฑ และยังไดมีการเติมสารบํารุงผิวตางๆ ลงไปในตํารับ
เชน วานหางจระเข วิตามินบี 3 และสารสกัดจากมะขาม ซึ่งจะชวยใหความชุมชื้น บํารุงผิว
และผลั ดเซลลผิ วอี กดวย
ลักษณะของแผนขจัดสิวเสี้ยนที่เตรียมได มีสีขาว ผิวเรียบเนียน ดังรูปที่ 4 แผน
ฟ ลมมี ความหนาและความสม่ําเสมอที่ ดีทั่วแผ น เมื่ อทดสอบความเปนกรด-ด างของตํารั บโดย
ใช pH paper จะเห็นไดวาตํารับคอนขางเปนกลาง (พีเอช 6.5-7.0) ซึ่งจะทําใหเกิดการระคาย
เคืองบนผิวหนังไดนอย

รูปที่ 4 ลักษณะของแผนขจัดสิวเสี้ ยนที่ เตรียมจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

ในด านสมบัติเชิ งกล พบว า การผสมโซเดี ยมอั ลจิเนตและไฮดรอกซี โพรพิ ลเมทิ ล
เซลลูโลส ทําใหแผนฟ ลมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้ น แตมีความยืดหยุ นลดลง ในขณะที่ เมื่ อมี การ
เติ มกลี เซอรีนทําให แผนฟ ล มยังคงมี ความแข็ งแรงที่ ดี และมี ความยื ดหยุ นเพิ่ มมากขึ้ น ส วน
การเติมพอลิไวนิลไพโรลิโดน เค-30 จะทําใหแผนฟลมมีความสามารถในการยึดติดเพิ่มขึ้นดวย
แตจะทําใหความยืดหยุนลดลง ดังนั้ นจึงควรใชปริมาณของพอลิเมอรผสมแตละชนิ ดในสั ดสวน
ที่เหมาะสม จึงจะใหแผนฟลมที่มีสมบัติที่ดี
ผลิตภัณฑแผนขจัดสิวเสี้ยนมีความคงตัวดี และมีสมบั ติไมแตกตางจากเดิมมากนัก
เมื่ อเก็บไวเป นเวลา 1 เดื อน มี ลักษณะเป นแผ นฟล มสี ขาวเหลือง ผิวเรียบเนียน และความ
เหนียวของตํารับใกลเคียงกัน ไม มีการเจริญของเชื้อบนแผนฟลม แตมีกลิ่ นของยางชัดเจนขึ้ น
ซึ่งอาจจําเปนตองมีการเติมสารแตงกลิ่ นเพื่อใหผลิตภัณฑมีความนาใชมากขึ้น
เมื่ อนําผลิ ตภั ณ ฑ ไปทดสอบการก อระคายเคื อ งผิ วหนั งในกระต าย และสั งเกต
ความผิดปกติของผิวหนังกระตายที่ระยะเวลา 1, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง พบวาไมเกิดอาการ
แดงและอาการบวมของผิ วหนั งกระต ายแต อย างใด แสดงว าผลิ ตภั ณฑ ที่ ได ไม ก อให เกิ ดการ
ระคายเคืองตอผิวหนัง จึงมีความปลอดภัยในการทดสอบกับคนตอไป
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การทดสอบในอาสาสมั ครจํานวน 20 ราย พบว ามี อาสาสมั คร 1 คนที่ มีอาการ
บวมและแดงอย างเห็ นได ชัด แต หายเองไดภายใน 2-3 นาที และมีอาสาสมัครอีก 1 คน
มีอาการแดงเล็กนอย อาการดังกลาวเกิดขึ้นเพียงแค 2-3 นาทีเชนกัน ซึ่งอาการดังกลาวนาจะ
เกิ ดจากผิ วหนั งของอาสาสมั ครมี ความไวต อแรงดึ งลอกแผ นฟ ล มมากกว าการแพ เนื่ องจาก
อาการแดงหายไปได อย างรวดเร็ ว ส วนการประเมิ นความพึ งพอใจ พบว าอาสาสมั ครมี ความ
พึงพอใจหลังใชผลิตภัณฑแผนขจัดสิวเสี้ยนอยูในเกณฑดี (ตารางที่ 1)

สรุปผลการวิจยั
สามารถเตรี ยมผลิ ตภั ณฑมาสค พอกหน าและแผ นขจั ดสิ วเสี้ ยน จากน้ํายางพารากําจั ด
โปรตี น ซึ่ งผลิ ตภั ณฑ ที่เตรี ยมได ทั้ งสองรู ปแบบ มี ลั กษณะดี น าใช มี ความคงตั ว และได รั บ
ความพึงพอใจในการใช งานจากอาสาสมั ครผู ประเมิ นคุ ณภาพ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
งานวิจัยนี้ เปนการริเริ่มนําพอลิเมอรจากยางพารากําจัดโปรตีนมาเตรียมเปนผลิตภัณฑ
ทางเครื่ องสําอาง และมีการปรับปรุงดานสมบัติของน้ํายางใหมีความปลอดภัยในการใชมากขึ้น
และเพิ่ มรู ปแบบการประยุ กต ให มากขึ้ น รวมถึ งทําการประเมิ นครอบคลุ มถึ งความปลอดภั ย
ในการใช และความพึงพอใจในการใชงานจริ ง ทําให ไดข อมูลการศึกษาที่ครบถวน ชี้ ใหเห็นวา
การประยุ กต ดั งกล าวมี ความเป นไปได สู ง และสามารถพั ฒนาต อยอดในระดั บอุ ตสาหกรรม
ไดตอไป ดังรายละเอียดในสิทธิบัตรการประดิษฐ
1) วิวัฒน พิชญากร, ประภาพร บุญมี, และ วิรัช ทวีปรีดา. มาสคพอกหนาแบบเพสต
ที่ เตรี ยมจากน้ํายางธรรมชาติ โปรตี นต่ํ าและกรรมวิ ธีผลิ ตผลิ ตภั ณฑ ดั งกล าว. สิ ทธิ บั ตรการ
ประดิษฐ เลขที่คําขอ 1101000719 วันที่รับคําขอ 26/05/2554
2) วิวัฒน พิชญากร, ประภาพร บุญมี, และ วิรัช ทวีปรีดา. แผนขจัดสิวเสี้ยนที่เตรียม
จากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนต่ํา. สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่คําขอ 1101001546 วันที่รับคําขอ
16/08/2554
เนื้อหาในบทความนี้ ไดรับการเผยแพรแลวในวารสารทางวิชาการ ดังนี้
1) Wiwat Pichayakorn, Prapaporn Boonme, and Wirach Taweepreda. 2013.
Preparation of Peel-off Mask from Deproteinized Natural Rubber Latex, Advanced
Materials Research, 747: 95-98.
2) Wiwat Pichayakorn, Prapaporn Boonme, and Wirach Taweepreda. 2014.
Cosmetic pore packs from deproteinized natural rubber latex, Advanced Materials
Research, 844: 466-469.
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การสูบบุหรี่ เปนสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังตางๆ หลายชนิด เชน โรคถุงลม
โปงพอง โรคมะเร็งในทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ในปจจุบันมีการรณรงคเกี่ยวกับ
พิษภัยของบุหรี่ ทั้งตอตั วผู เสพเองและตอบุคคลรอบขาง ทําใหมีผู ตองการเลิกสูบบุหรี่กันอยาง
จริ งจั ง การใชยาช วยลดความต องการบุ หรี่ เปนอี กแนวทางหนึ่ งที่ ชวยให การเลิ กบุ หรี่ ประสบ
ความสํ าเร็ จได ง ายขึ้ น พบว า สารนิ โคติ นเป นสารที่ ช วยลดความต อ งการบุ ห รี่ ได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2010)
นิโคติน เปนสารสกัดจากใบยาสูบ ดูดซึมผานเนื้ อเยื่ อไดดีมาก กระจายในกระแสเลือด
ไดอยางรวดเร็ว และผานเยื่ อกั้ นในสมองไดดี มีผลกระตุ นใหมีการหลั่ งสารโดปามีน ทําใหเกิด
ความรู สึกพึ งพอใจ มีความสุ ข ผู สู บบุ หรี่ จึงเกิดการติดยา เมื่ อหยุดสูบบุหรี่ สารนี้ จะมีปริ มาณ
ลดลง ทําใหเกิ ดอาการถอนนิโคติ น ได แก อาการกระวนกระวาย ฉุ นเฉี ยว หงุ ดหงิ ดง าย
นอนหลับยาก ไมมีสมาธิ เบื่ อหนาย ซึมเศรา เหนื่ อยงาย เหงื่อออก ปวดศีรษะ และมีความ
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อยากบุหรี่ อี ก (Burns, 2004) ดังนั้ นการใชผลิ ตภั ณฑ นิโคติ นทดแทนบุหรี่ สามารถลดอาการ
ถอนนิ โคติ นได จึงมี ผลิ ตภัณฑ นิโคตินจําหน ายเพื่ อการเลิ กบุหรี่ หลายรูปแบบ เชน หมากฝรั่ ง
เคี้ยว แผนแปะผิวหนัง และยาพนจมูก
หมากฝรั่ งเคี้ ยว เป นแนวทางที่ นาสนใจในการนําส งนิโคติ น เนื่ องจากเป นรูปแบบยาที่
ผู ที่ตองการหยุดบุหรี่ สามารถใชเองไดอยางสะดวกและปลอดภัย หมากฝรั่ งเคี้ยวนิโคตินหลาย
ยี่ หอ เชน Nicorette® Nicotinell® เตรียมจากกัมเบสชนิดพอลิเมอรสังเคราะห เชน พอลิ
ไอโซบิวทีลิน (Polyisobutylene) และพอลิสไตรีนบิวตะไดอีน (Polystyrene Butadiene)
ในประเทศไทยก็ มี ก ารเตรี ยมหมากฝรั่ งเคี้ ยวนิ โคติ น และจําหน ายในชื่ อ การค า นิ โคมายด
ซึ่งใชเรซินที่เปนพอลิเมอรนําเขาจากตางประเทศเปนกัมเบส (ยงยุทธ, 2010) จากสมบัติความ
ยืดหยุนสูงของพอลิเมอรจากยางพารา ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัมเบสในผลิตภัณฑหมากฝรั่ ง จึงมี
การศึกษาเกี่ ยวกั บการใช ยางสกิ มเพื่ อเป นวั ตถุ ดิบในการเตรียมหมากฝรั่ งเปนผลสําเร็จมาแลว
(จิตตลัดดา, 2008)
งานวิ จั ยนี้ มีแ นวคิ ดในการใช น้ํายางพารากําจั ดโปรตี นเป นกั มเบสในหมากฝรั่ งนิ โคติ น
สําหรั บอดบุ หรี่ ให มีลั กษณะที่ นาใช มี ความคงตั ว สามารถนําส งสารนิ โคติ นสําหรั บผู ป วยที่
ตองการเลิ กบุหรี่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําการศึกษาสมบัติพื้นฐานของน้ํายางพารากําจัด
โปรตี น การผสมนิ โคติ นในกั มเบสที่ เตรี ยมจากยาง การดั ดแปรสมบั ติของยางให มีสมบั ติ
เหมาะสมในการใช เป นหมากฝรั่ งเคี้ ยว สมบั ติของหมากฝรั่ งเคี้ ยวนิ โคติ น และประเมิ นความ
เปนไปไดในการพัฒนาสู ระดับอุตสาหกรรมตอไป

1. วิธีการวิจัย
1.1 การเตรียมหมากฝรั่งจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
เตรี ยมหมากฝรั่ ง โดยวิ ธี ก ารหลอมด วยความร อ น (รู ปที่ 1) โดยให ความร อ น
น้ํายางกําจัดโปรตีน เติมสวนประกอบตางๆ ลงไปผสมใหเขากัน ไดแก สารแตงรสหวาน (ซูโครส,
แมนนิ ทอล, ไซลิ ทอล และ/หรื อ สารแต งรสหวานสั งเคราะห อื่ นๆ เช น โซเดี ยมแซคคาริ น)
สารเพิ่ มความอ อนนุ มของกัมเบส (โพรพิ ลีนไกลคอล, พอลิเอทิลี นไกลคอล 400, กลีเซอรีน,

รูป ที่ 1 การเตรียมหมากฝรั่งเคี้ยวนิโคตินจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
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ไตรเอทิ ลซิ เตรต, น้ํามันมะกอก, น้ํามันละหุ ง) สารแตงกลิ่ น (น้ํามั นเปปเปอรมินต) และสาร
ดูดซับ (เจลาติน, เมทิลเซลลูโลส, โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส) รวมถึงสวนประกอบอื่นๆ
เชน ทวีน 80 และกรดซิตริก คนจนจับตัวกันคลายกอนแปง ตั้งทิ้งไวใหเย็น รีดเปนแผน ตัดเปน
ชิ้ นตามตองการ
เลื อกสู ตรตํารั บกั มเบสที่ มีลั กษณะภายนอกที่ ดี มี รสชาติ ดี มี ความอ อนนุ ม และ
ยื ดหยุ นดี ขณะเคี้ ยว มาเตรี ยมเป นหมากฝรั่ งนิ โคติ น โดยเติ มสารละลายนิ โคติ นเพื่ อผสมเข า
เปนเนื้อเดียวกันในระหวางการเตรียม โดยแตละชิ้นจะมีขนาดของนิโคติน 4 มก.
1.2 การประเมินสมบัติของหมากฝรั่งนิโคติน
ทําการประเมิ นสมบั ติ ทางเคมี ก ายภาพ โดยศึ กษา 1) ลั กษณะภายนอกของ
หมากฝรั่ง เชน สี, ลักษณะเนื้อ โดยการสังเกตดวยตาเปลา และการดมกลิ่น, 2) รสชาติของ
หมากฝรั่ง โดยการชิมรสชาติ และบันทึกความรูสึกขณะเคี้ยว เชน ความออนนุม ความยืดหยุน
และ 3) พีเอช ดวยเครื่อง SevenEasy S-20 pH meter (Mettler Toledo, Switzerland)
ทําการประเมินสมบัติทางกล โดยศึกษา 1) ความแข็งของชิ้นหมากฝรั่งดวยเครื่อง
Hardness Shore A 2) ความยืดหยุนของชิ้นหมากฝรั่ง ดวยเครื่อง Tensile tester คํานวณ
เป นคาโมดู ลั สที่ ทําให หมากฝรั่ งยื ดในช วงเริ่ มต น ค าความต านทานต อการดึงชิ้ นหมากฝรั่ งยื ด
จนขาด และคาความสามารถในการยืดจนขาด
ทําการประเมิ นสมบั ติทางเคมี โดยศึกษา 1) ปริ มาณนิ โคติ นที่ เหลือในหมากฝรั่ ง
แต ละชิ้ น ดวยเทคนิคเชิ งแสง 2) การปลดปล อยยานิ โคติ นออกจากหมากฝรั่ ง (In vitro
release study) ในน้ําลายเทียม โดยการใหแรงบีบหมากฝรั่งอยางสม่ําเสมอเลียนแบบการเคี้ยว
หมากฝรั่งในชองปากเพื่ อใหตัวยาปลดปลอยออกมา และ 3) ความคงตัวของหมากฝรั่งนิโคติน
ที่ เก็ บในห อป ดสนิ ท ป องกั นแสง เก็ บไว ในภาชนะป ดสนิ ทที่ อุ ณหภู มิ ห องเป นเวลา 1 เดื อน
วิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญที่เหลือ และสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑภายนอก

2. ผลการวิจัย
2.1 การเตรียมหมากฝรั่งจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ในการเตรี ยมหมากฝรั่ งโดยการหลอมด วยความร อน พบว า เมื่ อนําน้ํายางกําจั ด
โปรตีนมาใหความรอน แลวเติมน้ําตาลซูโครสลงไปผสมจนหมากฝรั่งจับตัวเปนกอน จะไดกอน
หมากฝรั่งที่แข็งมาก รีดเปนแผนไดยาก ผิวหนาไมเรียบ จึงมีการปรับปรุงสูตรโดยการเติมสาร
เพิ่มความออนนุ ม พบวา น้ํามันมะกอก น้ํามันละหุง กลีเซอรีน และไตรเอทิลซิเตรต ทําใหได
หมากฝรั่ งที่ ออนนุมเหมาะสม แตกลีเซอรีนดูดความชื้น จึงทําใหหมากฝรั่งเยิ้ มเหนียว สวน
ไตรเอทิลซิเตรตสามารถเติมน้ําตาลในสูตรตํารับไดนอยเกิ นไป ทําใหรสชาติของหมากฝรั่ งไมดี
จึ งไมเหมาะแก การนํามาใช ในขณะที่ โพรพิ ลีนไกลคอล และพอลิ เอทิ ลิ นไกลคอล 400 ไม ได
ทําใหหมากฝรั่งออนนุมขึ้น โดยยังคงจับตัวเปนกอนแข็งมาก
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การเพิ่ มปริ มาณสารเพิ่ มความอ อนนุ มที่ เลื อกใช สามชนิ ด (น้ํามั นมะกอก น้ํ ามั น
ละหุ ง และกลี เซอรี น) และการใชร วมกัน พบวากลี เซอรี นซึ่ งสามารถดู ดความชื้ นได จึ งเป น
สาเหตุใหหมากฝรั่ งเหนียวเหนอะหนะ และเยิ้ มเหลวได งาย จึ งไมนํามาเตรี ยมหมากฝรั่ งต อไป
ส วนการใชน้ํามั นมะกอกและน้ํามันละหุ งร วมกันไม ได ทําใหสมบั ติของหมากฝรั่ งดี ขึ้ น แต เนื่ อง
จากน้ํามันละหุงมีฤทธิ์ ระบายออนๆ จึงเลือกใชน้ํามันมะกอกแทน นอกจากนั้นการใชสารน้ํามัน
ในปริ มาณมากทําให เกิ ดการแยกออกจากตํารับที่ มีน้ําเป นส วนประกอบไดง าย จึ งพิจารณาลด
ปริมาณน้ํามันลง และเติมทวีน 80 เพื่อเปนสารลดแรงตึงผิวใหน้ํามันเขากันในตํารับงายขึ้น
และนอกจากนั้ น พิจารณาเลือกใช สารดูดซับเพื่ อลดความเปยกหรือเยิ้ มเหลวของ
กอนหมากฝรั่ ง โดยเลือกใชพอลิ เมอร 3 ชนิด ไดแก เจลาติน เมทิลเซลลูโลส และโซเดียม
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส พบว าเจลาตินไม สามารถทําใหก อนหมากฝรั่ งแหงสนิ ท ส วนเมื่ อใช
เมทิลเซลลูโลส และโซเดียมคารบอกซีเมทิ ลเซลลู โลส ควรทําใหพอลิ เมอร พองตั วเต็มที่ ในน้ํา
กอนเพื่ อใหกระจายตัวไดดีในน้ํายาง แลวคอยใหความรอน ซึ่งหมากฝรั่ งที่ ไดจับตัวเปนกอนชา
ต องให ความร อนนานขึ้ น แต ให หมากฝรั่ งที่ มีลั ก ษณะดี เนื้ อของหมากฝรั่ งเนี ยนละเอี ยดขึ้ น
สามารถเคี้ ยวได ยืดหยุนดี การใชโซเดียมคารบอกซีเมทิ ลเซลลูโลสเดี่ ยวๆ จะใหผลดี กวาการ
ใชสารดูดซั บสองชนิดรวมกั น โดยสามารถลดปริ มาณการใชโซเดี ยมคาร บอกซี เมทิ ลเซลลูโลส
เหลือเพียง 2.5% ของเนื้อยางเทานั้น หากใชในปริมาณมากเกินไปจะทําใหหมากฝรั่งไมมีความ
ยื ดหยุ น ยุ ยขาดง ายในขณะเคี้ ยว แต หากใชในปริ มาณน อยเกิ นไปจะดู ดซั บความเยิ้ มเหลวได
ไม หมด ส วนการเติ มกรดซิ ตริ กเพื่ อช วยให ก อนหมากฝรั่ งจั บตัวเร็ วขึ้ นนั้ น จะทําให หมากฝรั่ ง
เยิ้มเหลว และเหนียวมากขึ้น
การเพิ่ มขั้ นตอนสุดท ายดวยการนวดดวยแมนนิ ทอลกอนที่ จะรีดเปนแผ น จะทําให
ไดหมากฝรั่งที่ มีรสชาติดียิ่งขึ้น และพบวาการใชน้ํามันมะกอกประมาณ 50-70% ของเนื้ อยาง
จะทําให หมากฝรั่ งที่ ไดมีความอ อนนุ ม นาเคี้ ยว ในระดั บที่ เหมาะสม อยางไรก็ตาม มีการ
เยิ้ มเหลวและเหนี ยวขึ้ นของหมากฝรั่ ง เกิ ดขึ้ นเนื่ อ งจากน้ํ าตาลซู โครสซึ่ งมี สมบั ติ ดูดความชื้ น
ดั งนั้ นจึ งเปลี่ ยนจากการใช น้ําตาลซู โครสมาเป นแมนนิ ทอล ไซลิ ทอล และโซเดี ยมแซคคาริ น
พบว าการใช สารใหความหวานรวมกันจะให หมากฝรั่ งที่ มีลักษณะและรสชาติดี
2.2 การประเมินสมบัติของหมากฝรั่งนิโคติน
กั มเบสหมากฝรั่ ง ที่ เ ตรี ยมได มี ลั กษณะดี มี สี ขาว ผิ วดู เ รี ยบเนี ยน ไม เ ยิ้ มเหลว
เหนียวเล็กนอย มีความยืดหยุนดี ออนนุม มีรสชาติที่เหมาะสม หอมกลิ่ นเปปเปอรมินต
ส วนหมากฝรั่ งนิ โคติ นมี สี ขาวหม นขึ้ นเล็ กน อย ตั วยาเขากั บส วนประกอบอื่ นๆ ในตํารั บได ดี
ผิ วเรี ยบเนี ยน ไมเยิ้ มเหลว เหนี ยวเหนอะหนะขึ้ นเล็กนอย หอมกลิ่ นเปปเปอรมินต (รูปที่ 2
และตารางที่ 1)
ปริมาณนิโคติ นในหมากฝรั่ งหลังจากเตรี ยมเสร็ จ มี ตัวยาสําคั ญคงเหลือ 72.70%
ซึ่ งปริ มาณตั วยาสําคั ญนั้ นอาจสู ญเสี ยในระหว างกระบวนการเตรียม เนื่ องจากนิ โคติ นเป นยา
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รูปที่ 2 ลักษณะภายนอกของกัมเบสหมากฝรั่ง (ซาย) และหมากฝรั่งนิโคติน (ขวา)
จากสูตรตํารับที่ เลือกมา

ตารางที่ 1 คาพีเอชและสมบัติเชิงกลดานความยืดหยุ นของหมากฝรั่ ง
ตํารับ

พีเอช

ความแข็ง
(Shore A)

โมดู ลัส
(MPa)

กัมเบส
6.85±0.05 32.22±1.77 0.063±0.021
หมากฝรั่งนิโคติน 8.54±0.05 33.14±2.47 0.065±0.013

คาความตานทาน คาความสามารถ
ตอการดึง (MPa) ในการยืดจนขาด (%)
0.035±0.005
0.016±0.003

312.608±30.881
488.544±41.843

ที่ ระเหยได ง าย ซึ่ งการเตรี ยมด วยวิ ธีการนี้ อาจไม เหมาะกั บตั วยาที่ สลายตั วได ง ายและไม ทน
ตอความรอน เนื่องจากในกระบวนการเตรียมตองใชความรอนเพื่ อใหหมากฝรั่ งจั บตัวเปนกอน
จึงสงผลใหมีการสู ญเสียปริมาณตัวยาสําคัญได
หมากฝรั่งนิโคตินที่วางขายอยูในทองตลาด มีขอแนะนําในการใชโดยใหผูที่ตองการ
เลิกบุหรี่เคี้ยวเปนเวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งคาดวาการเคี้ยวในระยะเวลาดังกลาวไมนาจะเกิน
500 ครั้ง ในการศึกษานี้จึงทําการทดสอบการปลดปลอยตัวยาสําคัญออกจากหมากฝรั่ง (Kvist
et al., 1999, 2000; Morjaria, 2004) โดยไดดัดแปลงเครื่ องมือที่ ใช ทดสอบขึ้ นเอง พบวา
ตัวยาในหมากฝรั่งนิโคตินมีรอยละการปลดปลอยออกมาเปน 67.74% และมีการปลดปลอยยา
ออกมาอย างชาๆ ดั งรูปที่ 3 อย างไรก็ ตาม หมากฝรั่ งนิ โคตินยั งไมสามารถปลดปล อยตัวยา
ออกมาไดทั้งหมด

รูปที่ 3 การปลดปลอยนิโคตินออกจากหมากฝรั่ง
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การศึ กษาความคงตั วของผลิ ตภั ณฑ หมากฝรั่ งนิ โคติ น พบว า ความคงตั วทั้ งทาง
กายภาพและทางเคมี ขึ้นกับการเก็บบรรจุและการเก็บรักษาโดยตรง

สรุปผลการวิจยั
สามารถนําน้ํ ายางกําจั ดโปรตี นมาเตรี ยมเป นกั มเบสในหมากฝรั่ งเคี้ ยวเพื่ อ อดบุ หรี่ ได
โดยมีตัวยาสําคัญคือ นิ โคติน และส วนประกอบอื่ นๆ ไดแก น้ํามั นมะกอกเป นพลาสติไซเซอร
ทวีน 80 เปนสารลดแรงตึงผิว โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสเปนสารดูดซับ แมนนิทอล
ไซลิทอลและโซเดียมแซคคาริน เปนสารใหความหวาน และน้ํามันเปปเปอรมินตเปนสารแตง
กลิ่ น ผลิ ตภัณฑ ที่ เตรี ยมได เปนชิ้ นหมากฝรั่ งสีขาว ผิ วเรียบเนี ยน ไม เยิ้ มเหลว ไม เหนี ยว
เหนอะหนะ หอมกลิ่นเปปเปอรมินต มีพีเอชประมาณ 8.4-8.5 มีความออนนุมและความยืดหยุน
ดี ปลดปลอยตัวยาสําคัญออกมาไดอยางชาๆ

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
งานวิ จั ยนี้ เป น การริ เ ริ่ มนํ า น้ํ า ยางพารากํ า จั ดโปรตี นมาใช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ทางยาคื อ
หมากฝรั่ งเคี้ ยวนิ โคติ น สําหรั บใช กั บผู ป วยที่ ตอ งการอดบุ หรี่ และผลจากงานวิ จัยนี้ มี การ
ปรั บปรุ ง สมบั ติ ข องน้ํ า ยางให มี ความปลอดภั ยในการใช ทางเภสั ชกรรม และมี ก ารทดสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุมการปลดปลอยยาออกจากกัมเบส ชี้ใหเห็นวาการประยุกตดังกลาว
มี ความเป น ไปได สู ง ในการต อ ยอดสู ก ารใช ง านจริ ง และสามารถพั ฒนาต อ ยอดในระดั บ
อุตสาหกรรมไดตอไป ดังรายละเอียดในสิทธิบัตรการประดิษฐ
วิวัฒน พิชญากร, ประภาพร บุญมี, และ วิรัช ทวี ปรีดา. หมากฝรั่ งเคี้ยวที่ใชทางยา
ซึ่งเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนต่ํา. เลขที่คําขอ 1101001547 วันที่รับคําขอ 16/08/2554
เนื้อหาในบทความนี้ ไดรับการเผยแพรแลวในวารสารทางวิชาการ ดังนี้
Wiwat Pichayakorn, Prapaporn Boonme, and Wirach Taweepreda. 2014.
Deproteinized natural rubber as chewing gum base for nicotine delivery, Advanced
Materials Research, 844: 470-473.
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การนําส งยาทางผิ วหนั ง เป นการนําส งยาเข าสู กระแสเลื อ ดที่ ผู ป วยสามารถใช ยาได
อย างสะดวกและปลอดภั ย สามารถกําหนดระดั บยาในกระแสเลื อดได แ น นอน โดยที่ ยาจะไม
ถูกทําลายในระบบทางเดินอาหาร ทําใหมีประสิทธิภาพในการใหยาสูง (Barry, 2001) ซึ่งหาก
มี ผ ลเสี ยใดๆ จากการใช ยา สามารถหยุ ดการให ยาโดยเอาระบบนําส งยาออกจากผิ วหนั ง ได
ทันที (Stamatialis et al., 2008) ซึ่งการนําสงยาทางผิวหนังอาจมีไดหลายรูปแบบ เชน โลชั่น
ครี ม เจล ยาขี้ ผึ้ ง ซึ่ งอาจไม สามารถควบคุ มปริมาณยาที่ ดูดซึ มเข าสู ผิวหนั งได แน นอน หรื อ
ระบบนําสงยารูปแบบอื่นๆ ที่สามารถกําหนดขนาดยาไดแนนอนกวา เชน แผนแปะผิวหนัง ซึ่ง
แบงออกไดเปน 2 ลักษณะหลัก ไดแก (1) แผนแปะชนิดเมทริกซ ซึ่งยาจะละลายหรือกระจาย
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ตั วในพอลิ เมอร และอาจมี ชั้ นยึ ดติ ดแยกต างหาก หรื อยาอยู ในพอลิ เมอร ที่ สามารถยึ ดติ ดได
เองก็ได และ (2) แผนแปะชนิดถุงกักเก็บ ซึ่งยาจะถูกเก็บอยูในถุงของฟลมพอลิเมอร ดังรูปที่ 1
(Nakamura et al., 1996)

รูปที่ 1 แผนแปะผิวหนังชนิดตางๆ

นอกจากนั้ น ยังมี ระบบนําส งยาทางผิวหนังในรูปแบบใหม ที่แตกตางออกไป เช น สาร
ละลายพอลิเมอรเกิดฟลม (Film-forming polymeric systems) ชนิดของเหลวกระจายตัว
ซึ่งเปนผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่สามารถเตรียมไดงาย สะดวกในการใชงาน และสามารถควบคุม
การปลดปลอยยาออกมาจากระบบไดเปน 2 ชวง คือ เกิดการปลดปล อยคอนขางเร็วในชวง
แรกจากส วนของยาที่ ละลายในสารละลายพอลิ เมอร และการปลดปล อยอย างช าๆ จาก
แผนฟลมในชวงที่พอลิเมอรเกิดฟลมอยางสมบูรณแลว (Misra et al., 1996; Schroeder et al.,
2007a, 2007b)
ในระบบนําสงยาทางผิวหนัง พอลิเมอรเปนสวนประกอบที่ สําคัญที่สุด เนื่องจากจะเปน
ตั วกําหนดสมบั ติ ทางเคมี ก ายภาพ การเกาะติ ด ความเข ากั นของส วนประกอบ อั ตราการ
ปลดปล อยยา และความคงตั วของผลิ ตภั ณ ฑ
มี พ อลิ เมอร หลายชนิ ดที่ สามารถใช ได ใน
ผลิตภัณฑทางผิวหนังนี้ ซึ่ งส วนใหญเปนพอลิเมอรสังเคราะห สวนพอลิเมอรจากธรรมชาติที่
นิยมใช ไดแก เพคติน (Kumar et al., 2010) ไคโตแซน (He et al., 2009) และอัลจิเนต
(Elmotasem, 2008)
พอลิ ไอโซพรี น (cis-1,4-polyisoprene) เป นพอลิ เ มอร จากยางพารา (Hevea
brasiliensis) ซึ่ งมีสมบัติดีหลายประการ เช น ราคาไมแพง สามารถผสมเขากับสารไดหลาย
ชนิด สามารถขึ้ นรูปเปนแผนฟล มได งาย มี สมบั ติเชิงกลที่ ดี และไมยอมให ของเหลวหรื อกาซ
ผานไดง าย (Roberts, 1998) จึ งเหมาะที่ จะนํามาใชเป นพอลิเมอรในการนําส งยาทางผิ วหนัง
แตอย างไรก็ตาม ในน้ํายางพารามีสวนประกอบอื่นๆ ที่ อาจกอใหเกิดอาการแพจากการใชทาง
ผิวหนังได เชน สารกอแพ Hev B1-14 (WHO/IUIS, 1984) ซึ่งจําเปนตองมีการกําจัดโปรตีน
ออกจากน้ํายางกอนนํามาใชในการเตรียมเปนระบบนําสงยาทางผิวหนัง (Pichayakorn et al.,
2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 2013b; Suksaeree et al., 2012)
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นิโคติน เปนยาที่สามารถดูดซึมผานผิวหนังไดงาย เหมาะที่จะใชในการนําสงทางผิวหนัง
สําหรับผูปวยที่ตองการเลิกบุหรี่ ในปจจุบันมีผลิตภัณฑนิโคตินในรูปแผนแปะผิวหนังหลายยี่หอ
ไดแก Habitrol®, Nicoderm® CQ, Nicoderm® CQ clear, Nicotrol®, Prostep®, Nicotinell®TTS งานวิ จัยนี้ จึงมี แนวคิ ดในการใช น้ํายางพารากําจั ดโปรตี นเป นพอลิ เมอร ในการเตรี ยม
ระบบนําส ง นิ โคติ นทางผิ วหนั ง ให มี ลั กษณะที่ น าใช มี ความคงตั ว สามารถนําส งสารนิ โคติ น
สําหรั บผู ป วยที่ ตองการเลิ กบุ หรี่ ไดอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยทําการเตรี ยมเป นระบบนําส งยา
ทางผิวหนังที่แตกตางกัน 3 รูปแบบ ไดแก รูปสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลม รูปแผนแปะชนิด
เมทริกซ และรูปแผ นแปะชนิดถุงกักเก็ บ ทําการประเมินสมบัติของระบบนําส งนิโคตินทั้ ง 3
รูปแบบ และประเมินความเปนไปไดในการพัฒนาสู ระดับอุตสาหกรรมตอไป

1. วิธีการวิจัย
1.1 การเตรียมสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมนิโคตินจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ทําการผสมน้ํายางกําจัดโปรตีนกับสวนประกอบอื่นๆ ไดแก พอลิเมอรผสม (เมทิล
เซลลู โลส, ไฮดรอกซี โพรพิ ลเมทิลเซลลู โลส (HPMC), โซเดี ยมคาร บอกซี เมทิ ลเซลลู โลส,
พอลิ ไวนิ ลแอลกอฮอล (PVA), พอลอกซาเมอร407, โซเดี ยมอั ลจิ เนต) พลาสติ ไซเซอร
(ไดบิวทิลพทาเลต (DBP), ไดเอทิลพทาเลต, ไดบิวทิลซีบาเคต, กลีเซอรีน (GLY), ไตรเอทิล
ซิเตรต) สารกันเสีย (พาราเบนเขมขน) และนิโคติน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเตรียมสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมนิโคตินจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน

1.2 การเตรียมแผนแปะผิวหนังนิโคตินชนิดเมทริกซจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ทําการผสมน้ํ า ยางกําจั ดโปรตี นกั บ ส วนประกอบอื่ นๆ ได แ ก พอลิ เ มอร ผสม
พลาสติไซเซอร สารกันเสีย และนิโคติน เทสารผสมลงในจานแกว อบที่อุณหภูมิ 70oC เปน
เวลา 4 ชั่ วโมง อาจมีการเทชั้ นยึดเกาะเพิ่มเขาไปดวย ดังรูปที่ 3 ตัดเปนรูปแผนแปะตาม
ต องการ
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รูป ที่ 3 การเตรียมแผนแปะผิวหนังนิโคตินชนิดเมทริกซจากยางพารากําจัดโปรตีน

1.3 การเตรียมแผนแปะผิวหนังนิโคตินชนิดถุงกักเก็บจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
ทําการผสมน้ํ า ยางกําจั ดโปรตี นกั บ ส วนประกอบอื่ นๆ ได แ ก พอลิ เ มอร ผสม
พลาสติไซเซอร สารกันเสีย เทสารผสมลงในจานแกว อบที่อุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 4 ชั่วโมง
จากนั้นนํามาประกบกับแผนกั้นยาชนิดตางๆ ปดรอบดวยความรอนใหเกิดเปนถุงกักเก็บ บรรจุ
ยานิโคตินผานเข็มฉีดยาเขาภายในถุง แลวปดใหสนิทอีกครั้งดวยความรอน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การเตรียมแผนแปะผิวหนังนิโคตินชนิดถุงกักเก็บจากยางพารากําจัดโปรตีน

1.4 การประเมินสมบัติของระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนัง
1) ศึกษาลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ เชน สี ลักษณะเนื้อ ความเขากัน
โดยการสังเกตดวยตาเปลา
2) ศึกษาปริมาณตัวยาสําคัญ โดยวิเคราะหหาปริมาณนิโคตินในผลิตภัณฑ
3) ศึ กษาการปลดปล อยยาในหลอดทดลอง โดยใช เครื่ องทดสอบการปลดปล อย
ยาทางผิวหนัง ในกรณี ของสารละลายพอลิเมอรเกิดฟ ลมจะใชเยื่ อเลือกผานกั้ นผลิตภัณฑกับ
สารละลายตัวกลาง ส วนกรณี ของแผ นแปะผิ วหนั งชนิดเมทริกซ และชนิ ดถุ งกั กเก็ บ จะทํา
การศึกษาการปลดปล อยโดยไม มีเยื่อกั้ น
4) ศึ กษาการซึ มผ านผิ วหนั งลู ก หมู แรกเกิ ด โดยใช เครื่ องทดสอบการปลดปล อย
ยาทางผิวหนัง และใชผิวหนังลูกหมูแรกเกิดเปนชั้นกั้นผลิตภัณฑกับสารละลายตัวกลาง
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5) ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ โดยเก็บผลิตภัณฑไวที่อุณหภูมิ 4oC, อุณหภูมิ
หอง, และ 45oC เปนเวลา 3 เดือน วิเคราะหหาปริมาณนิโคตินในผลิตภัณฑที่เวลาตางๆ รวมถึง
สังเกตความคงตัวทางกายภาพดวย
6) ศึ กษาการก อ ระคายเคื อ งต อผิ วหนั งในกระต าย โดยทําการทดสอบการก อ
ระคายเคื องต อผิ วหนั ง ของผลิ ตภั ณ ฑ ในกระต าย โดยได ส งให สถาบั นวิ จั ยวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนผูทดสอบ ซึ่งดําเนินการตามวิธีการทดสอบตามหมายเลข
404: Acute Dermal Irritation / Corrosion ของ OECD Guidelines for Testing of Chemicals (2002)

2. ผลการวิจัย
2.1 การเตรียมระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีน
สามารถเตรียมระบบนําสงนิโคตินทางผิวหนังจากน้ํายางพารากําจัดโปรตีนในทั้ง 3
รูปแบบ ซึ่ งสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมจะมีลักษณะเปนของเหลวสีขาวขุ น สามารถเกิดเปน
ฟลมบางบนผิวหนังไดภายในเวลาประมาณ 15-20 นาที ฟลมที่ไดบางใส เกาะติดผิวหนังไดดี
และลอกออกเป นแผ นได โดยไม ขาด ส วนแผ นแปะผิ วหนั งชนิ ดเมทริ กซ มี ลั กษณะเป นฟ ล มใส
สี เหลื องอ อน มี ความยื ดหยุ น และเหนี ยวติ ดผิ วหนั งได ในขณะที่ แ ผ นแปะผิ วหนั งชนิ ดถุ ง
กักเก็บจะมีสารละลายนิโคติ นอยู ภายในถุ งโดยไมมีการรั่ วซึมออกมา โดยชนิดและปริ มาณของ
พอลิ เ มอร ผสม และพลาสติ ไซเซอร มี ผลต อสมบั ติข องฟ ล มยางพาราที่ เตรี ยมได โดยระบบ
ที่ใหลักษณะดีที่สุด ประกอบดวย ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส หรือพอลิไวนิลแอลกอฮอล
เปนพอลิเมอรผสม และไดบิวทิลพทาเลต หรือกลีเซอรีน เปนพลาสติไซเซอร
ปริมาณตัวยาสําคัญในตํารับสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลม มีคาใกลเคียงกับปริมาณ
ที่ เติ มลงในตํารั บ เนื่ อ งจากเป นการเติ มสารละลายนิ โคติ นลงไปผสมโดยตรง จึ งไม มี ตั วยา
สูญเสียไป ในขณะที่ปริมาณตัวยาสําคัญในแผนแปะชนิดเมทริกซมีเพียง 55.35-58.17% เทานั้น
เนื่ องจากนิโคตินสามารถระเหยไปไดในขณะทําการอบแหงแผนฟลมเปนแผนแปะระบบเมทริกซ
จึ งจําเป นต องเติ มนิ โคติ นลงในตํารั บมากกว าปกติ เ พื่ อให ได ป ริ มาณยาที่ เ หลื อในแผ นแปะใน
ปริมาณตามตองการ สวนปริมาณตัวยาสําคัญในแผนแปะชนิดถุงกักเก็บ ก็ไมเกิดการสูญเสีย
ตัวยา เนื่องจากทําการปดถุงกักเก็บใหสนิททันทีที่ทําการบรรจุสารละลายยาเขาในถุงกักเก็บ
การปลดปล อ ยนิ โคติ นออกจากระบบนํ าส ง ยาทางผิ วหนั ง พบว า สารละลาย
พอลิ เมอร เกิ ดฟ ล มมี การปลดปล อยอย างรวดเร็ วในช วงแรก และปลดปล อยอย างช าๆ เมื่ อ
เกิดเปนแผ นฟล มที่ สมบูรณ ในขณะที่ การปลดปลอยนิโคตินจากแผนแปะผิวหนังชนิดเมทริ กซ
และชนิดถุงกักเก็ บ มีการปลดปล อยอยางช าๆ โดยที่ แผ นแปะชนิดถุงกั กเก็บมีการปลดปลอย
ช าที่ สุ ด ส วนการดู ดซึ มนิ โคติ นผ านผิ วหนั งลู กหมู แรกเกิ ด พบว าสารละลายพอลิ เ มอร เ กิ ด
ฟลมมีการดูดซึมเร็วในชวงแรกเชนกันและเริ่มชาลงเมื่อเวลาผานไป ในขณะที่การดูดซึมนิโคติน
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ของแผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซและชนิดถุงกักเก็บ มีอัตราการดูดซึมคงที่ตลอดชวงที่ ทําการ
ทดสอบ ทําใหสามารถกําหนดอัตราการปลดปลอยยาไดง าย ดังรูปที่ 5 จากผลการวิ จัยนี้
ทําให สามารถออกแบบระบบนําส ง นิ โคติ นทางผิ วหนั งที่ มี การดู ดซึ มผ านผิ วหนั งใกล เคี ยงกั บ
ผลิตภัณฑที่มีจําหนายเชิงพาณิชยได

รูปที่ 5 การปลดปลอย (ซาย) และการซึมผานผิวหนัง (ขวา) ของนิโคตินออกจากพอลิเมอรเกิดฟลม
(บน), แผนแปะผิวหนังชนิ ดเมทริกซ (กลาง), และแผนแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็ บ (ความ
หนาของชั้นกั้นยา 200 ไมโครเมตร) (ลาง) เปรียบเทียบกับสารละลายนิโคติน แผนฟลม
ยางกําจัดโปรตีน และผลิตภัณฑทางการคา Nicotinell TTS-20

152 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

ส วนการศึ กษาความคงตั วของยาในระบบนําส งยาทางผิ วหนั งชนิ ดต างๆ พบว า
นิ โคติ นในสารละลายพอลิ เมอร เกิ ดฟ ล มมี ความคงตั วต่ํ าในทุ กอุ ณหภู มิ โดยไม สามารถเก็ บได
นานถึง 3 เดือน (มีปริมาณนิโคตินเหลืออยูนอยกวา 90% จากเริ่มตน) ซึ่งตองมีการแกไขตอไป
สวนนิโคตินในแผนแปะผิวหนังในรูปเมทริกซ และรูปถุงกักเก็บ มีความคงตัวเมื่อเก็บในอุณหภูมิ
4oC และเก็บในอุณหภูมิหอง แตไมคงตัวเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 45oC ดังรูปที่ 6 ซึ่งพบวาหากเก็บ
ในสภาวะแวดลอมที่ ดีขึ้ นจะสามารถรักษาสภาพความคงตั วของนิ โคติ นไดดีขึ้ น
ผลการศึ กษาการก อระคายเคื องในผิ วหนั งกระต าย พบว าสารละลายพอลิ เมอร
เกิดฟลมทําใหเกิดการแดงขึ้นเพียงเล็กนอยโดยไมเกิดอาการบวมในกระตาย 2 ใน 3 ตัวภายใน
1 ชั่ วโมงแรก และยังคงแดงอยูใน 24 และ 48 ชั่ วโมง และหายไดเองในเวลาตอมา สวน
กระตายอีก 1 ตัวไมเกิดความผิดปกติใดๆ แสดงวาสารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมอาจทําใหเกิด
การระคายเคื องไดบ างในปริ มาณเล็ กน อย แต ไมมีอั นตรายรุ นแรง สวนแผนแปะผิวหนั งชนิ ด
เมทริกซ และชนิดถุงกักเก็บ ทั้ งที่ มีการเคลื อบและไมเคลือบชั้ นเพิ่ มการยึดติด พบวาผิวหนัง

รูปที่ 6 ปริมาณนิโคตินที่เหลืออยูในพอลิเมอรเกิดฟลม (บน), แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ (กลาง),
และแผนแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บ (ลาง) หลังศึกษาความคงตัวที่อุณหภูมิตางๆ เปนเวลา
3 เดือน
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กระต ายทั้ ง 3 ตัว ไม แสดงอาการแดงและบวมของผิวหนัง แสดงวาแผนแปะผิ วหนั งทั้ งสอง
ชนิดไมทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังกระตาย จึงสามารถใชกับผิวหนังไดอยางปลอดภัย

สรุปผลการวิจยั
สามารถเตรี ยมระบบนําส งนิ โคติ นทางผิ วหนั ง จากน้ํ า ยางพารากํ าจั ดโปรตี นได ใน 3
รู ปแบบ ได แก สารละลายพอลิ เมอร เกิ ดฟ ล ม แผ นแปะผิ วหนั งชนิ ดเมทริ กซ และแผ นแปะ
ผิวหนังชนิดถุงกักเก็บ โดยระบบนําสงยาทั้ง 3 รูปแบบมีขอดี-ขอเสียที่แตกตางกัน เชน สาร
ละลายพอลิ เมอร เกิ ดฟล มเตรี ยมได งายที่ สุ ด และมี รู ปแบบการปลดปล อยยาและการดู ดซึ ม
ผานผิวหนังเปน 2 แบบ คือ ปลดปลอยยาและดูดซึมไดรวดเร็วในชวงแรก และชาลงเมื่อเกิด
เปนฟลมที่ สมบูรณในเวลาตอมา แต เปนระบบที่ มีความคงตัวต่ํา และอาจทําใหเกิดการระคาย
เคืองต อผิ วหนังไดบาง สวนแผ นแปะผิ วหนังชนิดเมทริกซและชนิดถุงกักเก็บ ไม ทําใหเกิดการ
ระคายเคื องต อผิวหนั ง มี รูปแบบการปลดปล อยยาและการดู ดซึมผ านผิ วหนังในลักษณะเดียว
กั น ซึ่ ง สามารถกํ าหนดอั ตราการดู ดซึ มยาได ง าย และทํ าให ตั วยามี ความคงตั วได มากกว า
แต มีขั้ นตอนการเตรี ยมที่ ยุ งยากกว าโดยเฉพาะอย างยิ่ งชนิ ดถุงกั กเก็ บ ส วนชนิดเมทริ กซ จะ
ทําให สูญเสียตัวยาในระหว างการเตรี ยมไดมาก

3. แนวทางการนําไปใชประโยชน
งานวิ จัยนี้ เปนการริ เริ่ มนําน้ํายางพารากําจัดโปรตี นมาใชในผลิ ตภั ณฑทางยาคือ ระบบ
นําสงนิโคตินทางผิวหนัง สําหรับใช กับผู ปวยที่ ตองการอดบุ หรี่ และผลจากงานวิจัยนี้ มีการ
ปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ของน้ํ า ยางให มี ความปลอดภั ยในการใช ทางเภสั ชกรรม และมี การทดสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุมการปลดปลอยยาออกจากกัมเบส ชี้ใหเห็นวาการประยุกตดังกลาว
มี ความเป น ไปได สู ง ในการต อ ยอดสู ก ารใช ง านจริ ง และสามารถพั ฒนาต อ ยอดในระดั บ
อุตสาหกรรมไดตอไป ดังรายละเอียดในสิทธิบัตรการประดิษฐ
1) วิวัฒน พิชญากร, ประภาพร บุญมี, จิระพรชัย สุขเสรี, วิรัช ทวีปรีดา, และ
กาญจนพิมล ฤทธิเดช. แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซที่ใชทางยาซึ่งเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ
โปรตีนต่ํา. อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1203000176 วันที่รับคําขอ 22/02/2555
2) วิวัฒน พิชญากร, ประภาพร บุญมี, จิระพรชัย สุขเสรี, วิรัช ทวีปรีดา, และ
กาญจนพิมล ฤทธิเดช. แผนแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บที่ใชทางยาซึ่งเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ
โปรตีนต่ําและกรรมวิธีผลิตผลิ ตภัณฑดังกล าว. อนุ สิทธิบั ตร เลขที่ คําขอ 1203000282 วันที่
รับคําขอ 20/03/2555
3) วิวัฒน พิชญากร, ประภาพร บุญมี, จิระพรชัย สุขเสรี, วิรัช ทวีปรีดา, และ
กาญจนพิมล ฤทธิเดช. สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมที่ใชทางยาซึ่งเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ
โปรตีนต่ํา. อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1203000414 วันที่รับคําขอ 25/04/2555
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ยางพารา (Hevea brasiliensis) เป นพื ชเศรษฐกิจที่ สําคั ญของโลก ป จจุบั นประเทศ
ไทยสามารถผลิตน้ํายางสดไดประมาณปละกวา 9,000 ลานลิตร ซึ่งเมื่อทําเปนผลผลิตยางแหง
จะไดประมาณ 3 ลานตัน น้ํายางสดที่ไหลออกมาจากทอน้ํายางจัดเปนกลุมสารชีวเคมีที่ตนยาง
สรางขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ รักษาบาดแผลและสรางเนื้อเยื่อเปลือกใหมขึ้นมาทดแทนสวนที่ถูกกรีด
ออกไป โดยสามารถแบ งออกเป น 2 ส วนหลักๆ คื อ 1) ส วนที่ เปนอนุ ภาคยาง (rubber
particles) ในทอน้ํายาง ซึ่งกว า 95% เปนอนุภาคระดับนาโน ที่ จะถูกเหนี่ ยวนําใหจับตัวเปน
ก อนยาง เพื่ อทําหน าที่ อุ ดตั นท อน้ํายาง พรอมทั้ งเปนกาวยางปดบาดแผลสดของเปลือกยาง
ที่เกิดจากการกรีด และ 2) สวนสารชีวเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากอนุภาคยาง ซึ่งอยูในสวนของ
ของเหลว หรื อเซรั่ มใสในน้ํายาง จะทําหน าที่ ทําลายเชื้ อจุ ลชี พเพื่ อตอต านการบุ กรุ ก พร อม
เยี ยวยารั กษาบาดแผลพร อ มกระตุ นการสร างเนื้ อ เยื่ อ เปลื อ กและท อน้ํ า ยางขึ้ นมาใหม เ พื่ อ
ทดแทนสวนที่ถูกเฉือนออกไปจากการกรีด โดยเกษตรกรชาวสวนยางรูดีวาเมื่ อทําการกรีดยาง
แลวจะต องรอนานนับสิ บปถึงจะสามารถกลับมากรีดซ้ํารอยเดิ มไดอีก
จากหน าที่ จําเป นของกลุ มสารชี วเคมี ในเซรั่ มน้ํ า ยางที่ ต อ งตอบสนองการถู ก คุ ก คาม
จากการถูกกรีดดานการเยียวยารักษาบาดแผล ทีมวิจัยจึงไดสรางมูลคาใหมใหกับน้ํายางพารา
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โดยการประยุ กต ใช วัตถุ ดิบเซรั่ มน้ํายาง ไปเป นสารตั้ งต นในการผลิ ตสารสกั ดยางพารา (Hb
Extract) เพื่ อนําไปใชประโยชนเชิ งพาณิ ชยดานเวชสําอางสุขภาพผิว โดยขั้ นตอนการผลิตจะ
รวมถึงการทําใหสารสกัดดังกลาวปลอดจากสารที่ไมพึงประสงค เชน โปรตีนที่ทําใหเกิดการแพ
และสารที่ ออกฤทธิ์ ทําให สี ผิ วเข มขึ้ น พร อมกั บได พบว าผลิ ตภั ณฑ สารสกั ดยางพาราอุ ดมไป
ดวยกลุมสารสําคัญนานาชนิดที่ สามารถทําหนาที่ปรับปรุงสุ ขภาพผิวดังนี้
1) กลุ มสารที่ ทําให หนาขาวขึ้ นและฝ าจางลง ไดแก สารสําคั ญ เช น โปรตี เอสอิ น
ฮิบิเตอร (protease inhibitor), คอมเพลกซ Zn-glycine, NAD (nicotinamide adenine
dinucleotide) และกลุมสารดูดซับ หรือปองกันรังสียูวี ซึ่งไดแก เบตา-กลูแคน และกรดอะมิโน
tyrosine, phenylalanine และ tryptophan
2) กลุมสารที่ชวยเรงการผลัดผิวทําใหผิวดูใสขึ้น ไดแก กรด AHA (alpha hydroxy
acid) ซึ่งไดแก malate, citrate และ BHA (beta hydroxy acid) ซึ่งไดแก salicylate ที่
สามารถซึ มเขาผลัดผิวรูขุ มขนไดดวย
3) กลุมสารตางๆที่เพิ่มความชุมชื้นใหแกผิวทําใหหนาเรียบเนียนขึ้น ไดแก กลุมสาร
น้ําตาล ไดแก L-quebrachitol, sucrose และ fructose; กลุมสารกรดอะมิโน 18 ชนิด ดังนี้
lysine, arginine, histidine, aspartate, glutamate, serine, glycine, alanine, threonine,
proline, tyrosine, cystine, valine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine และ
tryptophan และกลุมสารแรธาตุ ไดแก Cr, Cu, Mn, Mg, Ca, Se และ Zn นอกจากนั้น
สารโปรตี เอสอิ นฮิ บิ เ ตอร ก็ ยั งสามารถยั บยั้ งแอคติ วิ ตีข องเอนไซม โปรตี เอสที่ มีอยู บริ เวณผิ ว
ทําใหผิวดูเรียบเนียนขึ้นอีกดวย
4) กลุมสารที่ชวยใหปริมาณสิวและการอักเสบลดลง ไดแก salicylate, L-ergothionine, สารเบตา-กลูแคน, คอมเพลกซ: Zn-aspartate, Zn-glutmate, Zn-histidine และ
arginine รวมทั้งแรธาตุกลุม trace elements ที่จําเปนตอกิจกรรมของเอนไซมตานอนุมูลอิสระ
ซึ่งไดแก Cu, Zn, Mn และ Se เปนตน
5) สารที่ลดความมันบนใบหนา ไดแก แรธาตุ Zn
6) สารเสริมสุขภาพภูมิคุมกันผิว ไดแก เบตา-กลูแคน
ซึ่ ง จะเห็ นว าสารสกั ดยางพาราเพรี ยบพร อ มไปด วยสารสํ าคั ญ นานาชนิ ดสําหรั บ การ
ปรับปรุ งสุขภาพผิ ว คงไม มีพืชชนิดใดอี กแล วในโลกนี้ ที่ จะสามารถผลิ ตสารเหลานี้ ได ครบครั น
เทาตนยางพารา ซึ่ งจะตองทําหนาที่ รับผิดชอบในการผลิตสารดังกลาวอยู ตลอดเวลา เพื่ อนํา
ไปใช เพื่ อความอยู รอดจากการถูกคุกคามโดยการทําใหเกิดบาดแผลสดจากการกรีดแทบทุ กวัน
เนื่องจากสารสกัดยางพารา (Hb Extract) เปนผลิตภัณฑเวชสําอางตัวใหมที่มีลักษณะ
เปนผงสีน้ําตาลเหลือง (รูปที่ 1) และเปนสารสกัดที่มีเอกลักษณสเปคตรัมโปรตรอนเอ็นเอ็มอาร
เฉพาะตัว (รูปที่ 2) ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพดานการปรับปรุงสุขภาพผิว
โดยผลการทดสอบเบื้ องต นในระดั บสั ตว ทดลองจากการนําสารสกั ดยางพาราไปทาผิ วหนู ขาว
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รูปที่ 1 สารสกัดยางพารา (Hb Extract)

รูปที่ 2 สารสกัดยางพาราที่มีเอกลักษณสเปคตรัมโปรตอน NMR เฉพาะตัว

พันธุ Wistar rat พบวาสุขภาพผิวดูดีขึ้นมาก จึงไดนําไปทําเปนผลิตภัณฑนํารองครีมยางพารา
ที่ มีเนื้ อสารสกัดอยู 5 กรัม/ครี ม 100 กรัม แล วทําการทดสอบในระดั บพรี คลิ นิค โดยให
อาสาสมัครที่ มีป ญหาหน าเป นฝ าและสิวใชทาผิ วหน าเป นเวลา 9 สั ปดาห พบวาในกลุ มอาสา
สมัครที่หนาเปนฝาจํานวน 64 คน มีหนาขาวขึ้น 98.4%, ฝาจางลง 96.8%, หนาเรียบเนียนขึ้น
92.2% และมีความมันบนใบหนาลดลง 53.1% และในกลุมอาสาสมัครที่หนาเปนสิวจํานวน 36
คน พบวามีการลดลงของการอักเสบจากสิว 100%, ลดลงของปริมาณสิว 100%, ลดลงของ
ความมันบนใบหนา 88.9% และลดลงของรอยดางดําจากสิว 86.1% พรอมทั้งไดใหศูนยเครื่อง
สําอางและผลิ ตภั ณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําการการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพ
ครีมยางพาราในระดับคลิ นิค โดยใหอาสาสมั คร 88 คน ใชทาหน า ผลที่ ไดจากการวิเคราะห
ผิ วหน าด วยเครื่ องมื อวั ดชนิ ดต างๆ พบว าครี มยางพาราปลอดภั ยสําหรั บผู ใช (Tewameter)
และสามารถปรั บปรุ งให ผิ วหน ามี ความชุ มชื้ นขึ้ น (Corneometer), ขาวขึ้ น (Mexameter)
มี ความมั นน อยลง (Sebumeter) และผลประเมิ นโดยแพทย ผิ วหนั ง พบว ามี การลดลงของ
ปริ มาณสิ วและการอั กเสบจากสิ ว ผลการทดลองระดั บคลิ นิคที่ ได นี้ ซึ่ งสอดคล องกั บที่ พบใน
ระดับพรีคลินิค ซึ่ งสามารถสนับสนุนข อบงชี้ วาสารสกัดยางพาราสามารถปรับปรุงสุขภาพผิ ว
ได เป นอย างดี พร อมกั บได ประสบผลสําเร็ จเกิ นคาดในการนําผลิ ตภั ณฑ นํารองครี มยางพารา
(Hb Cream) ไปเป ดตั ว จําหน ายในเชิ งพาณิ ชย ในงาน BioAsia 2008 โดยศู นย บ มเพาะ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลิตภัณฑสารสกัดยางพารา (Hb Extract) จึงนาจะมีศักยภาพ
ในการเป นสิ นค าตั วใหมจากน้ํายางพารา นอกเหนื อจากตั วเนื้ อยางซึ่ งเป นสวนที่ มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจอยูในปจจุบัน
ประเทศไทยได ก าวเข าสู สั งคมผู สู งอายุ พร อมๆ กั บหลายๆ ประเทศทั่ วโลก โรคที่
สามารถพบได บ อยในกลุ มผู สู งอายุ คื อ โรคผิ ดปกติ ทางผิ วหนั ง (dermatitis) ทั้ ง นี้ เพราะ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเซลล ผิ วหนั ง ที่ เสื่ อ มถอยลง พร อ มๆ กั บ จํานวนประชากรของ
เซลล ดังกล าวที่ มีจํานวนลดน อยลงด วย ที มวิ จัยจึ งได ทําการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ นําร อง เซรั่ ม
ยางพาราพลัสทู (Hb plus 2 Serum) สําหรับเปนผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวประเภทชะลอวัย
หรือแอนตี้เอจจิ้ง (anti-aging) ซึ่งนอกเหนือจากจะมีสวนประกอบของสารสกัดยางพารา (Hb
Extract) ที่ มีส วนประกอบสําคัญหลายชนิ ดสําหรั บปรับปรุงสุขภาพผิวโดยรวมแลว ในเซรั่ ม
ยางพาราพลัสทู ไดมีการเพิ่มเติมสารสําคัญเพื่อเนนการชวยลดริ้ วรอยแหงวัยอีก 2 ชนิด คือ
สารเบตา 1,3/1,6 กลูแคน ขนาดเล็กที่ละลายน้ําได (low molecular weight soluble beta
1,3/1,6 glucan หรือ SBG) และสารน้ําตาลอะมิโน N-acetylglucosamine (NAG)
โดยทางที มวิ จั ยไม ได ใช ก ระบวนการทางเคมี ที่ อ าจมี ก ารตกค างของสารพิ ษที่ ไม พึ ง
ประสงค ในการผลิ ตสาร SBG และ NAG ขึ้ นมาจากจากสารตั้ งต นเบต ากลู แคนที่ สกั ดจาก
ผนังเซลล ของเบเกอรยีสต และพอลิ เมอร ไคติ นที่ สกั ดจากแกนปลาหมึ ก ตามลําดับ แตไดทํา
การผลิตโดยนําสารตั้ งต นเบตากลูแคนและไคติ นดังกลาวไปทําการยอยสลายดวยเอนไซมกลุ ม
ไฮโดรไลติก จําพวก -glucanase และ chitinase ที่สามารถเตรียมขึ้นมาไดจากเซรั่มน้ํายาง
พารา ทั้ งนี้เพราะทุกๆ ครั้ งที่ มีการเกิ ดบาดแผลเนื่องจากมีการกรีดที่ มีการกําจั ดชิ้ นสวนบางๆ
ของเนื้ อเยื่ อเปลื อกออกไป เพื่ อเป ดทางใหน้ํายางสามารถไหลออกจากทอน้ํายางนั้ น ต นยาง
จะถูกกระตุนใหสรางสารโปรตีนกลุมไฮโดรไลติกเอนไซมจําพวก -glucanase และ chitinase
ขึ้นมาเพื่อจะไดนําไปใชในการยอยสลายผนังเซลล (ซึ่งประกอบดวยสารพอลิเมอรเบตากลูแคน
และไคติน) ของเชื้ อจุลชีพที่บุ กรุก เพื่อใหกลายเปนสารโอลิโกเมอรกลูแคนและไคตินที่มีขนาด
เล็ กลง และสามารถนําไปใช เป นตั วกระตุ น(elicitor) กระบวนการสร างสาร phytoalexins
(สารแอนตี บ อดี พื ช) ที่ สามารถออกฤทธิ์ ฆ าเชื้ อจุ ลชี พที่ บุ กรุ ก เข ามาทางบาดแผลที่ เกิ ดจาก
การกรีด ทั้งนี้เพื่อการอยูรอดของตนยาง
โดยปกติสาร SBG เปนสารเสริม (ฟนฟู)สุขภาพภูมิคุมกัน (immune modulator) ของ
ร างกายรวมทั้ งอวั ยวะผิ วหนั ง ผลการทดลองในระดั บเซลล เ พาะเลี้ ยงผิ วหนั ง โดยคณะวิ จัย
พบว า สาร SBG ที่ ผลิ ตได สามารถกระตุ นการเจริ ญของเซลล ผิ วหนั งทั้ งในชั้ นหนั งกําพร า
(epidermis) คือเซลลเคอราติโนไซท (keratinocyte) และในชั้นหนังแท (dermis) คือ เซลล
ไฟโบรบลาสต (fibroblast) การที่เซลลผิวหนังสามารถเจริญเติบโตไดดีก็จะสงผลใหสุขภาพผิว
ดูดีขึ้น ทั้งนี้เพราะเซลลเคอราติโนไซทที่ถูกสรางขึ้นบริเวณชั้นในของหนังกําพราจะคอยๆ แปลง
สภาพพรอมเคลื่อนที่ไปเปนสวนของผิวหนังชั้นนอกสุด (stratum corneum) ซึ่งมีความสําคัญ
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ที่ สุ ดด านความงาม เพราะเป นชั้ นที่ สามารถสะท อ นให เ ราเห็ นถึ งภาวะสุ ขภาพผิ วได นั่ นเอง
ส วนเซลล ไฟโบรบลาสต จะทําหน าที่ สร างสารชี วโมกุ ลขนาดใหญ ที่ สําคั ญ ต อสุ ขภาพผิ วถึ ง 3
ชนิดดวยกันคือ สายใยโปรตีนคอลลาเจน (collagen) เพื่อชวยใหผิวแข็งแรง เตงตึง และกระชับ
โปรตีนอีลาสติน (elastin) เพื่อชวยในเรื่องความยืดหยุนของผิว (หนาเดง) และกรดไฮยาลูรอนิค
(hyaluronic acid) ที่ มีลั กษณะเป นวุ นอยู ระหว างสายใยคอลลาเจนและอี ลาสติ น เพื่ อช วย
ลําเลียงสารอาหารตางๆ ที่จําเปนจากกระแสเลือดไปยังเซลลตางๆ พรอมทั้งชวยทําใหผิวชุมชื้น
โดยการกักเก็บน้ําไวใตผิว ผิวที่บริบูรณไปดวยความชุมชื้นจะดูดี มีชีวิตชีวา นุมนวล เยาววัย
เนียนเรียบ และยืดหยุนขึ้ น รวมทั้ งริ้ วรอยแหงวั ยก็จะดูลดลง โดยจากผลการทดลองในระดับ
เซลลเพาะเลี้ยงพบวาสาร SBG ที่ผลิตขึ้นก็สามารถไปกระตุนกิจกรรมการสรางคอลลาเจนของ
เซลล ไฟโบรบลาสต ได ดวย และสําหรั บสาร NAG ที่ นอกเหนื อจากคุ ณสมบั ติโครงสร างทาง
เคมี ที่ เอื้ อต อการสร างความชุ มชื้ นให กั บผิ ว พร อมทั้ งทําหน าที่ ลดประสิ ทธิ ภาพของเอนไซม
สร างเม็ ดสี ทําให ผิ วขาวขึ้ น แล วสาร NAG ยั งจะสามารถทําหน าที่ ชวยเป นแหล งของสาร
ตั้ งต นสําหรั บการสร างกรดไฮยาลู รอนิค ซึ่ งเป นสายพอลิ เมอร ที่ ประกอบด วย glucuronate
สลับกับ NAG ที่ผลิตโดยเซลลไฟโบรบลาสต
ดั ง นั้ นเซรั่ มยางพาราพลั สทู จึ งพรั่ ง พร อมไปด วยสารสําคั ญนานาชนิ ดที่ สามารถดู แล
สุขภาพผิ วให ดูดี สดใส และเยาววัย ขึ้ น และนาจะมีประสิ ทธิภาพไม แพ ผลิตภัณฑ ชะลอวัย
แบรนด เนมจากต างประเทศ แถมยั งมี ขอเด นตรงที่ สารสําคัญทั้ งหมดเราสามารถผลิ ตขึ้ นมา
ใชไดเองจากทรั พยากรธรรมชาติและทรัพยสินทางปญญาภายในประเทศไทยของเราเอง
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แคปซูลสารสกัดสะเดา
ทีเ่ คลือบดวยยางพาราทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
สอาด ริยะจันทร
Ph.D.(Polymer Science and Technology) รองศาสตราจารย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail: sa-ad.r@psu.ac.th

ปญหาการทําการเกษตรที่เกษตรกรพบไดบอยคือ ปญหาของแมลงศัตรูพืชที่เขาทําลาย
พืชเศรษฐกิจ ซึ่งเกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีในการกําจัด ทําใหเสียคาใชจายสูง บางครั้งเสีย
ค าใช มากกว า 50% ของต นทุ นการผลิ ตพื ชเศรษฐกิ จและเป นอั นตรายต อเกษตรกรผู ใช เอง
ตลอดจนสิ่ งแวดล อมด วย การลดใช สารเคมี จึงเป นสิ่ งจําเป นเพื่ อมิ ให เ ป นอั นตรายดั งกล าว
วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ สามารถลดอั นตรายจากสารเคมี ได คื อ การใช สารสกั ดจากพื ชมาใช ทดแทน
สารเคมี เพื่ อกําจั ดศั ตรู พื ช สารกําจั ดแมลงและศั ตรู พื ชมี หลายชนิ ดแต ละชนิ ดมี ผลต อแมลง
ศั ตรู พื ชต างกั นออกไป แต ส วนใหญ มัก พบว าการควบคุ มประสิ ทธิ ภาพการออกฤทธิ์ ข องสาร
กําจั ดแมลงศั ตรู พื ชไม ได เ ป นไปตามที่ คาดหวั ง เกษตรกรจึ งมั ก เพิ่ มปริ มาณการใช สารเคมี
มากขึ้ นเพื่ อ ให ได ประสิ ทธิ ภาพตามต องการ สาเหตุ หลั ก ของประสิ ทธิ ภาพการใช สารสกั ด
ทดแทนสารเคมีนั้น เนื่ องจากความไม เสถียรภาพของสารสกัดกําจัดแมลงศัตรูพื ช ซึ่ งจะทําให
ประสิ ทธิ ภาพของสารกําจัดแมลงศั ตรู พื ชที่ ใช จริ งในแปลงเกษตรจะต่ํากว าการทดสอบในห อง
ปฏิ บั ติการ ป จจั ยต างๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บการสลายตั วของสารกําจั ดแมลงศั ตรู พื ชมักเกิ ดจาก
แสงแดด ความรอน ความชื้น ตลอดจนการซะลาง และการพัดพาไปของฝนและลม ซึ่งกอให
เกิดมลภาวะที่ เป นพิษในสิ่ งแวดลอม ดั งนั้ นงานวิจัยนี้ จึงไดศึกษาเพื่ อแกป ญหาดังกลาวโดยทํา
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รูปที่ 1 ผลของสะเดา
การศึ ก ษาการห อหุ มสารสกั ดจากลู กสะเดา (รู ป ที่ 1) ที่ มีอ งค ป ระกอบหลั ก คื อสารอะซาดิ
แรคติน “Azadiracthin”
โดยสารชนิดนี้ มีผลตอการยับยั้ งการเจริญเติบโตของศัตรู พืช แต เนื่ องจากสารชนิดนี้ ไม
ทนทานตอสภาวะแวดลอมภายนอก เช น แสงแดด และความร อน จึ งได ศึกษาวิ ธีการหอหุ ม
สารสกั ดสะเดาเพื่ อให สามารถทนทานต อ สภาพแวดล อม เหมาะสมที่ จะนําไปใช งานเกษตรกรรมตอไป ขั้ นตอนการทํางานวิจัยนี้เปนการศึกษาความรู พื้นฐานการเตรียมเทคนิคการหอหุ ม
สารสกั ดสะเดาด วยวิ ธีใหม โดยใช พอลิ เมอร จากธรรมชาติ เช น ยางพารา โซเดี ยมอัลจิ เนต
(รู ป ที่ 2) แสดงแบบจํ าลองการห อ หุ มสารสกั ดสะเดาด วยพอลิ เ มอร ชี วภาพที่ เคลื อ บด วย
ยางพาราซึ่งเรียกวาแคปซูลสารสกัดสะเดา ซึ่งภาพถายกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนของแคปซูล
สารสกัดสะเดาแสดงดังรูปที่ 3 ลักษณะของแคปซูลมีรูปลักษณะเปนทรงรี ทั้ งนี้ ขึ้นอยูกับสูตร
ที่ ใช ในการเตรียมแคปซูล
ประโยชน ที่ได ของงานวิ จัยนี้ คือช วยลดป ญหาการสลายตั วของอะซาไดแรคติ น เพราะ
ว าสารนี้ เมื่ อได สั มผั สกั บความร อนหรื อแสงแดดจะสลายตั วอย างรวดเร็ ว ดั งนั้ นต องห อหุ ม
สารเหล านี้ เพื่ อให ใชงานได ยาวนานขึ้ น จึ งสามารถช วยแก ป ญหาการเก็ บสารสกั ดจากสะเดา

รูปที่ 2 แบบจําลองการหอหุมสารสกัดสะเดาดวยพอลิเมอรชีวภาพ

166 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

รูปที่ 3 ภาพถายแคปซูลสารสกัดสะดาที่หอหุมดวยพอลิเมอรชีวภาพ
อีกแนวทางหนึ่งอีกดวย นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ไดมุงเนนใหผลิตภัณฑที่ไดมีมาตรฐานดีเหมาะสม
ต อการนําไปใช ในการป อ งกั นกําจั ดศั ตรู พื ช เป นการดําเนิ นธุ ร กิ จเกษตรที่ พึ่ งพาวั ตถุ ดิ บที่ มี
ภายในประเทศ เป นการลดอั ตราการนําเข าสารเคมี ในการป อ งกั นกํ าจั ดศั ตรู พื ช และช วย
ทําให สมดุ ลธรรมชาติ ที่ สู ญเสี ยไปกลั บคื นมา ข อดี ของผลการวิ จัยนี้ คือสามารถควบคุ มอั ตรา
การปลดปล อยของสารออกฤทธิ์ หรื อสารสกั ดจากสะเดาให เป นไปตามต องการ เพื่ อลดความ
เป นพิ ษต อมนุ ษย สั ตว และสิ่ งแวดล อม และงานวิ จั ยนี้ ยังสามารถนําไปประยุ กต เพื่ อ ให
สามารถนํ าแคปซู ลดั ง กล าวไปใช เ พื่ อ ให อ อกฤทธิ์ ในการกํ าจั ด ยุ ง ลายซึ่ งเป น ตั วก อ ป ญ หา
ไขเลือดออกของประชากรในประเทศไทยอีกดวย
งานวิจัยไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากคณะกรรมการ
วิ จัยแห งชาติ เรื่ อ ง ศึ กษาแบบจําลองพื้ นฐานการควบคุ มการปลดปล อยของสารสกั ดสะเดา
โดยใชพอลิเมอรชีวภาพเมื่อป 2554

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2 | 167

168 | ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2

พอลิเมอรเชิงประกอบจากโฟมใชแลว
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โฟมพอลิ สไตลีนถูกนําไปใช ขึ้ นรู ปเปนกลองโฟมใสอาหาร ใชงานเพียงครั้ งเดียวก็ถูกทิ้ ง
กลายเป นขยะที่ ไม เนาเป อยหรื อย อยสลายไดชามาก หากใช วิธีเผาทําลาย กล องโฟมซึ่ งผลิ ต
ขึ้ นจากป โตรเลี ยมก็ จะปลดปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ออกมา รวมทั้ งสารที่ ใช ในกระบวน
การผลิ ตเพื่ อ ทําให เกิ ดการพองตั วของโฟมก็ เ ป นตั วเร งทําลายโอโซนในบรรยากาศ และเป น
สาเหตุของภาวะโลกรอน แตเมื่อนําโฟมมาผสมกั บเซลลูโลสจากใบพืช เชน ออยหรือขาวโพด
ร วมด วยน้ํายางพารา พบว าจะได ผลิตภั ณฑ มีความแข็งแรงและยื ดหยุ นกว า รวมทั้ งมี น้ําหนั ก
เบาและมี ลวดลายตามธรรมชาติดวย
งานวิจัยนี้ ไดคิดหาวิ ธีนํากลองโฟมใชแลวมาใชประโยชนซ้ํา ดวยการผสมเขากับน้ํายาง
พาราที่ เติมสารเชื่ อมขวาง และเสริมแรงดวยใบขาวโพดหรื อใบอ อย (รู ปที่ 1) นํามาแปรรู ป
เป นวั ตถุ ตั้ งต นเพื่ อ ทําผลิ ตภั ณฑ ตางๆ เช น กรอบรู ป จอกยาง แผ นรองพื้ น ขาเที ยม ฯลฯ
ขอดีของผลิตภัณฑดังกลาวคือมีน้ําหนักเบา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปหากนํากลองโฟม
ใชแลวมาแปรรูป ผลิตภั ณฑที่ไดจะมีความแข็งและเปราะ แตเมื่ อนําไปผสมกับยางพารา และ
ชิ้ นส วนจากใบพืช ซึ่ งมีเซลลูโลสชวยเพิ่ มความแข็งแรงและมีความยืดหยุ นสูง เนื่องจากใบพืช
มี เซลลู โลสมากจะมี ความเหนี ยว ฉี กขาดยาก เหตุ ผลในการเลื อกใบอ อยหรื อใบข าวโพดเป น
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รูปที่ 1 ใบออย

วัตถุดิบ เนื่ องจากใบออยและใบขาวโพดมีเซลลูโลสสูง อีกทั้งประเทศไทยยังมี พื้นที่ ปลู กออย
อยูถึง 9 ลานไร หลังเก็บเกี่ยวแลวมีใบออยเหลือทิ้งเปนจํานวนมาก โดยทั่วไปใบออยที่เหลือทิ้ง
มักถูกกําจัดดวยวิธีการเผา กอใหเกิดควันไฟซึ่งจะสงผลตอภาวะโลกรอน
ก อนหน านี้ ก็ เคยมี ผู ทดลองนํากล องโฟมใช แล วมาแปรรู ป แต ใช สั ดส วนของกล องโฟม
สู งมาก ประมาณ 95% และไม มีการผสมเซลลู โลสจากพื ชแต อย างใด การใส เซลลู โลสจาก
พื ชคื อใบอ อยหรื อใบข าวโพดลงไปในอั ตราส วนสู งสุ ดถึ งครึ่ งหนึ่ ง ในการวิ จัยนี้ ได ทดลองใช
สวนผสมหลายสู ตร ขึ้ นอยู กับวาตองการใหผลิตภัณฑมีสมบัติอย างไร โดยปริ มาณใบออยที่ ใช
สูงสุดมีสัดสวนราวครึ่งหนึ่ง หมายถึง ถามีการใชกลองโฟมเปนสวนประกอบ 50 กรัม รวมกับ
น้ํายางพารา 50 กรัม ก็จะมีใบออย 100 กรัม สวนสูตรที่ใชใบออยนอยที่ สุดจะมีใบออยรวม
อยู 10%
อี กสิ่ งหนึ่ งที่ นายิ นดี สําหรั บการวิ จัยครั้ งนี้ คือที มวิจัยสามารถหาเทคนิ คการนําเซลลูโลส
จากพืชมาใชประโยชน โดยสามารถตานทานเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ATCC 25922
ได เนื่ องจากโดยทั่ วไปกระบวนการนําเซลลู โลสจากพื ชมาใช มักพบป ญหาการเกิ ดเชื้ อราหรื อ
แบคทีเรียตามมา การคนพบนี้ทีมวิจัยเตรียมนําไปจดสิทธิบัตรตอไป
ด านผลผลิ ตที่ ได จากการวิ จัยคื อพอลิ เมอร ผสมจากกล อ งโฟม ใบอ อยหรื อใบข าวโพด
และน้ํายางพารา เมื่ อนําไปศึ กษาเรื่ องการทนทานแรงกระแทก การต านทานการลามไฟ
พบว ามี คาเพิ่ มขึ้ นตามปริ มาณเซลลู โลสจากใบพื ช และสามารถทนตอความร อนและการย อย
สลายได ตามธรรมชาติ เมื่ อพิ จารณาป จจั ยด านการตลาดพบว าเหมาะที่ จะใช เป นวั ตถุ ดิบ ทํา
เฟอรนิเจอร กรอบรูป แผนปูพื้น วัสดุกอสราง รวมทั้งทํากายอุปกรณ เชน ขาเทียม ดังตัวอยาง
ในรูปที่ 2
พอลิ เมอรผสมที่ ออกมาอยู ในรูปอิมัลชันงายตอการขึ้ นรู ปขาเที ยม ดวยวิธีเดียวกับการ
หลอเรซิน เบื้องตนงานวิจัยนี้ยังพบวาราคาวัสดุถูกกวาราคาขาเทียมทางการคาถึง 2-3 เทา
หมายเหตุ : งานวิ จัยเรื่ อง “การเตรี ยมและสมบั ติ ของพอลิ เมอร แ บบกึ่ ง สอดไขว จาก
ยางธรรมชาติและโฟมพอลิสไตรีนที่ เสริมแรงดวยเซลลูโลสดั ดแปร” โดย อิ ศรา อินทฤทธิ์ ,
ดลยา สาบวช ได รั บรางวั ลชมเชยจากการประกวดโครงการ รางวั ลความคิ ดริ เ ริ่ มทาง
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รูป ที่ 2 ตัวอยางผลิตภัณฑพอลิเมอรเชิงประกอบ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่ งยื่ น (STISA) ครั้ งที่ 5 ประจําป 2555
จั ดโดยบริ ษั ทดาว เคมิ คอล ประเทศไทย ร วมกั บบริ ษั ทเอสซี จี เคมิ คอลส และ สมาคม
วิศวเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย (สวคท.)
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การเตรียมเม็ดปุย จากน้ํายางพารา
ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
สอาด ริยะจันทร
Ph.D (Polymer Science and Technology) รองศาสตราจารย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Email: saadriyajan@hotmail.com

ปจจุบันประชากรโลกมีจํานวนเพิ่ มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองผลิต
อาหารให เพี ยงพอกั บจํานวนประชากรที่ เ พิ่ มขึ้ น โดยเฉพาะการเพิ่ มผลผลิ ตทางการเกษตร
ซึ่ งเป นพื้ นฐานสําคั ญในการผลิ ตอาหารในการทําการเกษตรนั้ น การใช ปุ ยเป นสิ่ งจําเป นมาก
การใชปุยเคมีของเกษตรกรนั้น พบวาพืชสามารถใชปุยเคมีไดเพียง 20-40% เทานั้น เนื่องจาก
ปุ ยเคมี สู ญเสี ยโดยการระเหิ ดจากแสงแดดและความร อ น ถู กซะล างโดยน้ํ าฝนไปตามแม น้ํา
ลําคลอง ซึ่ ง ส ง ผลต อมลภาวะกั บสิ่ ง แวดล อ ม การใช ปุ ยเคมี อย างมี ประสิ ทธิ ภาพจึ ง เป นสิ่ ง
จําเปน กล าวคื อ ให พืชดู ดธาตุอาหารใหเพี ยงพอต อความตองการของพื ชแต ละชนิ ด และให
สามารถลดการสูญเสี ยจากกระบวนการให ปุ ยใหมากที่ สุ ด ดั งนั้ นงานวิ จัยเกี่ ยวกั บการควบคุ ม
การปลดปล อยปุ ยเคมี จึง เป นสิ่ งจําเป นอย างยิ่ งสําหรั บ ประเทศไทยที่ เ ป นเมื อ งเกษตรกรรม
นั กวิ จัยพอลิ เมอร หลายกลุ มได พยายามควบคุ มการปลดปล อยปุ ยด วยวิ ธีการต างๆ เช น การ
เคลื อบหรื อการหอหุ มปุ ย การเคลื อบด วยกํามะถั น ป ญหาที่ พบจากการใช ปุ ยดั งกล าวก็ คือ
ทําใหดินเป นกรด และต นทุ นการผลิ ตสูง ไม เหมาะกั บการทําเกษตรกรรมในเชิ งการค า อี ก
วิธีการหนึ่งคือการควบคุมการปลดปลอยของปุยยูเรียทําโดยการนํายูเรียละลายในน้ํายางพารา
จากนั้นนําน้ํายางที่เติมปุยยูเรียมาหยดในสารละลายกรดอะซิติก ไดเม็ดแคปซูลปุยมีขนาด 2-3
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มม. ผลการทดลองนี้พบวา 80% ปริมาณปุ ยยูเรียออกมามากในชวงวันแรก 1-5 วัน เทานั้น
และนั ก วิ จั ยได มี ก ารพั ฒนาการเตรี ยมแคปซู ลต อโดยการเคลื อบผิ วยางแคปซู ลด วยโซเดี ยม
อัลจิเนต ผลการทดลองพบวาการปลดปลอยของยูเรียจากแคปซูลโดยวิธีนี้ยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ ควร งานวิ จัยนี้ ไดพัฒนาวิธีการควบคุมการปลดปลอยของปุ ยโดยใชน้ํายางพารา และใช
เทคนิคการเคลือบโดยตรงและวิธีโฟมมาควบคุมการปลดปลอยของปุยยูเรียจากแคปซูลปุ ย
ป ญ หาการใช ปุ ยในการเกษตรกรรมคื อ การสู ญเสี ยปุ ยจากวิ ธี การระเหิ ดของปุ ย และ
การชะล างของปุ ยโดยน้ําฝน นําไปสู ป ญหามลภาวะสารตกค างต อสิ่ งแวดล อม ดั งนั้ นวิ ธีการ
แก ป ญ หาดั งกล าวก็ คื อวิ ธี การห อ หุ มปุ ยยู เรี ยด วยพอลิ เมอร ซึ่ ง พอลิ เมอร นี้ จะทําหน าที่ เป น
เมนเบรนเพื่อควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหารของปุยยูเรีย งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการเตรียม
แคปซู ลปุ ยยู เ รี ยโดยการเอาเม็ ดปุ ยมาเคลื อ บสารเคลื อ บที่ ย อ ยสลายที่ ทํามาจากยางพารา
เทคนิ คนี้ เป นวิ ธี การที่ เ หมาะสมในการเตรี ยมแคปซู ล จากนั้ นได ศึ กษาป จจั ยที่ มี ผ ลต อการ
ปลดปลอยของปุยยูเรียจากแคปซูลปุย เชน ชนิดของสารเคลือบ ความเขมขนของน้ํายางพารา
จํานวนชั้ นของสารเคลื อบ และการเชื่ อมขวางโมเลกุ ลของยาง ได ศึ กษาการควบคุ มการ
ปลดปล อยปุ ยยู เรี ยจากแคปซู ลทั้ งตัวกลางในน้ําและในดิ น ผลการทดลองพบวาวิธีการเตรียม
แคปซูลปุ ยโดยการเคลือบโดยตรงดวยน้ํายางธรรมชาติมีอัตราการปลดปลอยของแคปซูลลดลง
ตั วอย างแคปซู ลปุ ยยู เรี ยแสดงดั งรู ปที่ 1 ซึ่ งแคปซู ลปุ ยยู เรี ยที่ ผลิ ตได สามารถควบคุ มการ
ปลดปลอยไดดี

รูปที่ 1 ภาพถายแสดงตัวอยางปุยยูเรีย

ประโยชนจากงานวิจยั นี้
1. ไดแคปซู ลปุ ยยู เรียจากการเตรียมแคปซูลปุ ย ด วยวิ ธีการเคลือบดวยยางธรรมชาติ
โดยตรง รวมกับการเคลือบยางธรรมชาติเพื่ อนําไปใชงานดานการเกษตรกรรม
2. ทําให เกิ ดการใชประโยชน จากวั สดุ ธรรมชาติ ในรู ปแบบใหม และสามารถยอยสลาย
ตั วได
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สารพรีไบโอติกทีส่ กัดจากขี้เลื่อยไมยางพารา
ดวงกมล ลําทุมลักษณ1 และ สันทัด วิเชียรโชติ2
สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
2
Ph.D. (Biotechnology) ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Email : santad.w@psu.ac.th
1

หากเอยถึงขี้เลื่ อยเชื่ อวาหลายทานคงไม มีใครที่ ไมรูจัก อาจจะรูจักในลักษณะเศษผงฝุ น
เล็ กๆ ของไม ที่ เกิ ดจากการแปรรู ปในอุ ตสาหกรรมแปรรู ป ไม เป นเฟอร นิ เ จอร ซึ่ ง เป นวั สดุ
เศษเหลือที่ไรคา อาจจะนําไปใชประโยชนเปนวัสดุเพาะเห็ด วัสดุในการกอสราง เชน ไมอัด อิฐ
ผสมในเครื่ องป นดิ นเหนียวเพื่ อช วยในการขึ้ นรู ป สวนประกอบในการทําธู ป หรื ออัดแท งเป น
ถานเพื่อใชเปนวัสดุชีวมวล แตใครบางจะคิดวาขี้ เลื่ อยสามารถนํามาเพิ่ มมูลคาไดมากกวานั้ น

ขี้ เลื่ อยไมยางพารามีสารอินทรียเป นองค ประกอบหลัก ไดแก เซลลูโลส เฮมิ เซลลูโลส
และลิ ก นิ น ในต างประเทศมี การนําไม เบิ ร ชวู ดมาผลิ ตเป นไซแลนและไซโลโอลิ โกแซคคาไรด
ที่ มีมูลคาสูง สําหรับประเทศไทยยังไมมีงานวิจัยใดที่ ทําการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรดที่ไดจาก
การย อยไซแลนจากขี้ เลื่ อย
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ในด า นการวิ จั ยที่ ผ านมาได ก ล าวถึ ง การใช ป ระโยชน จากวั สดุ เ ศษเหลื อ ที่ เกิ ดจาก
อุตสาหกรรมยางพารายังมีอยูนอย โดยเฉพาะวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปไมยางพารา ไดแก
ขี้ เลื่ อย เศษไม ปกไม ปจจุบั นการใชประโยชนขี้ เลื่ อยไมยางพารามั กนํามาใชเปนวัสดุ ชีวมวล
หรือเชื้อเพลิง การผลิตผงถานกัมมันต การแปรรูปไมอัด ใชเปนวัสดุเพาะเห็ด เปนตน จะเห็น
ไดวาขี้ เลื่ อยเปนสิ่ งที่ มีมูลคาต่ํา อี กทั้ งยังคงเหลือในรูปของเศษวัสดุเหลือทิ้ ง โรงงานบางแหง
อาจนําขี้ เลื่ อยไปเผาทําลาย ทําให เกิ ดภาวะโลกร อน นั กวิ จัยจึ งได เริ่ มศึ กษาหาข อมู ลของ
ขี้ เลื่ อยในเชิงลึกเพื่ อใหสามารถนําวัสดุดอยคานี้กลับมาใหมีคุณคาและมูลคาเพิ่ มมากขึ้ น
จากการศึกษาพบวา โดยปกติขี้เลื่อยเปนสิ่งที่ระบบทางเดินอาหารของมนุษยไมสามารถ
ย อ ย ดู ดซึ ม และเกิ ดการหมั ก โดยจุ ลิ นทรี ย ในลําไส ได เนื่ อ งจากมี องค ป ระกอบหลั กเป น
ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) อยางไรก็ตามรางกายมนุษยสามารถนําสารนี้ มาใชประโยชน
ได หากเปลี่ ยนโครงสร างทางเคมี องค ประกอบและขนาดโมเลกุ ลให มี ขนาดเล็ กลง การผลิ ต
ไซโลโอลิ โกแซคคคาไรด ในทางการค าก็ ใช ห ลั กการเดี ยวกั นนี้ แ ต วั ตถุ ดิ บ ที่ ใช ต างจากที่ ใช ใน
การวิจัยครั้งนี้ งานวิจัยนี้ มีเปาหมายเพื่อใหไดนวัตกรรมใหมของกระบวนการผลิตไซโลโอลิโก
แซคคาไรด (xylooligosaccharides) เพื่อนําไปใชเปนองคประกอบอาหาร (food ingredient)
เปนแหลงของกากใยอาหาร (dietary fiber) ที่มีสมบัติเปนพรีไบโอติก (prebiotic) ซึ่งมีประโยชน
ตอสุขภาพระบบทางเดินอาหารของผู บริโภค
พรีไบโอติก (prebiotic) หมายถึง สารอาหารที่ไมสามารถยอยไดในระบบทางเดินอาหาร
แตเป นประโยชนตอมนุ ษยหรือสั ตว โดยไปกระตุ นการเจริญและหรื อกิ จกรรมของจุลิ นทรี ยบาง
กลุม หรือไปยับยั้งการเจริญของจุลินทรียบางกลุมในลําไสใหญ ซึ่งมีผลทําใหสุขภาพของมนุษย
หรื อ สั ตว นั้ นๆ มี สุ ข ภาพดี ทั้ งนี้ พ รี ไบโอติ ก จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทนต อ การย อ ยด วยกรดและ
เอนไซม ในกระเพาะอาหารไม ถู กดู ดซึ มในลําไส เล็ กและผ านลงไปในลําไส ใหญ นอกจากนี้ ยัง
ส งเสริ มการเจริ ญของจุ ลิ นทรี ยกลุ มโพรไบโอติ กที่ เป นประโยชน ในลําไส ใหญ เช น ไบฟ โด
แบคทีเรีย (bifidobacteria) และแลคโตบาซิลลัส (lactobacilli) (Roberfroid, 2001)
โพรไบโอติ ก (probiotic) หมายถึ ง จุ ลิ นทรี ย ที่ มี ชี วิ ตเมื่ อร างกายได รั บ ในปริ มาณที่
เพียงพอจะชวยรักษาสมดุ ลของจุ ลินทรี ยในระบบทางเดินอาหาร จุลิ นทรียกลุ มที่ มีประโยชน นี้
ปจจุบันพบวามี 2 กลุมหลัก คือ ไบฟโดแบคทีเรีย และแลคโตบาซิลลัส สวนคําวาซินไบโอติก
(synbiotic) หมายถึ ง ของผสมระหว างพรี ไบโอติ ก และโพรไบโอติ ก ที่ ไปส งเสริ มการอยู รอด
และเปนอาหารของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารของมนุษยและสัตว
โอลิ โกแซคคาไรด เ ป นน้ํ า ตาลที่ ป ระกอบด วยน้ํ า ตาลโมเลกุ ลเดี่ ยว 2 ถึ ง 10 หน วย
ในทางการค าสามารถผลิ ตได โดยการย อยพอลิ แซคคาไรด หรื อเกิ ดจากน้ําตาลโมเลกุ ลต่ํามา
ตอกันโดยอาศัยการทํางานของเอนไซม คุ ณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรดที่ไดนี้สามารถทดสอบ
ไดในหองปฏิบัติการ (in vitro) เชน การเลี้ยงแบบกะ และการเลี้ยงแบบตอเนื่อง 3 ขั้นตอน
และในมนุษยหรือสัตว (in vivo) เชน สัตวทดลอง เชน หนู หมู สุนัข และการทดลองในมนุษย
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(Human clinical trials) (Rastall, 2000) พรีไบโอติกทางการคาที่ใชสําหรับมนุษยทุกชนิด
จั ดอยู ในกลุ มโอลิ โกแซคคาไรด ยกเว นอิ นนู ลิ นที่ จัดอยู ในกลุ มพอลิ แซคคาไรด พรี ไบโอติ ก
ทางการคาในปจจุบันประกอบดวยอินนูลิน, ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด, กาแลคโตโอลิแซคคาไรด,
แลกโตซู โครส, ไอโซมอลโตโอลิ โกแซคคาไรด , ซอยบี นโอลิ โกแซคคาไรด และไซโลโอลิ โก
แซคคาไรด (Gibson and Rastall, 2006) การศึกษาเบื้ องตนพบวาในขี้เลื่อยมีองคประกอบ
ของไซแลนในเนื้ อไม อยู ในปริมาณสูง ซึ่ งเมื่ อนําไซแลนเหล านี้ มาย อยใหโมเลกุ ลมีขนาดเล็กลง
จะทําใหไดเปนไซโลโอลิโกแซคคาไรดซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารพรีไบโอติก

การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรดจากขี้เลื่ อยไมยางพารา มีวิธีการวิ จัยดังนี้คือ นําขี้เลื่อย
ไม ยางพาราที่ ไม ผ านสารเคมี สารกั นรา สารกั นแมลง โดยนํามาสกั ดด วยกรดหรื อด าง
การสกัดดวยกรดจะใชกรดอะซิติก (CH3COOH) ความเขมขน 0%, 2.5% และ 5% ที่อุณหภูมิ
100, 150 และ 200oC ระยะเวลา 0, 60 และ 120 นาที สกัดในหมอยอยเยื่อใยที่มีความดัน
ร วมด วย ทําให เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการสกั ด
ส วนการสกั ดด วยด างโดยใช โพแตทเซี ยม
ไฮดรอกไซด (KOH) 24% ผสมกับโซเดียมโบโรไฮดราย (NaBH4) 1% เปนระยะเวลา 6 ชม.
นําตั วอย างที่ สกั ดได วิ เคราะห ด วยเครื่ อ ง HPLC ผลการวิ จั ยพบว า ตั วอย างที่ สกั ดด วย
โพแตทเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 24% ผสมกับโซเดียมโบโรไฮดราย (NaBH4) 1% เปนระยะ
เวลา 6 ชม. ผลิตไซแลนได มากที่ สุ ด และเมื่ อนํามาย อยโดยใชเอนไซม ไซแลนเนส จากนั้ น
ทําบริสุ ทธิ์ สารสกัดที่ ได โดยใช เทคโนโลยี เมมเบรน และสุดท ายจะได ไซโลโอลิโกแซคคาไรด ที่มี
ขนาด DP ประมาณ 10 ซึ่ งมีปริมาณผลผลิตไซโลโอลิ โกแซคคาไรด สูง หลั งจากเตรียมไซโล
โอลิโกแซคคาไรดไดจะนํามาทําแหงดวยเครื่ องพนแหง (spray dryer) ไดผลิตภัณฑสุดทายคือ
ไซโลโอลิ โกแซคคาไรด ชนิ ดผงแห ง ซึ่ งง ายต อการเก็ บรั กษา สะดวกในการขนส ง และนําไป
ใชไดงายกวาในรูปของเหลว
จากการศึ กษาพบว าไซโลโอลิ โกแซคคาไรด แ ละพรี ไบโอติ ก ชนิ ดอื่ นๆ สามารถยั บยั้ ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ชวยกระตุนใหเซลลหยุดการเจริญเติบโต ชวยเพิ่ มการตายตาม
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ภาพแสดงขั้ นตอนการผลิ ตไซโลโอลิโกแซคคาไรด

ธรรมชาติของเซลล หยุดการเปลี่ ยนแปลงของเซลล ชวยปองกั นอาการท องเสียที่ เกิดจาก
จุ ลินทรีย บรรเทาอาการทองผู ก ลดความเสี่ ยงต อโรคกระดู กพรุน สังเคราะห กรดไขมั นสาย
โซสั้น ลดความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง
ไซโลโอลิโกแซคคาไรดเป นสารพรี ไบโอติกที่ มีราคาสูงที่ สุ ดเมื่ อเทียบกั บพรี ไบโอติ กชนิ ด
อื่นๆ กระบวนการสกัดทั้งหมดนี้สามารถนําไปใชประโยชนเปนสารเติมแตงอาหาร (food additive) ในอุ ตสาหกรรมอาหารเพื่ อสุ ขภาพ โดยการเติ มในผลิ ตภั ณฑ ตางๆ เช น ผลิ ตภั ณฑ นม
ไอศกรีม เยลลี เบเกอรรี่ และผลิตภัณฑประเภทน้ําผลไมตางๆ เปนตน การเติมไซโลโอลิโก
แซคคาไรด ไม ไดทําให กลิ่ นรสของผลิตภัณฑ นั้นๆ เปลี่ ยนไป หากแต เพิ่ มคุณคาและคุ ณภาพให
แกผลิตภัณฑ เหลานั้ น มีประโยชนตอผูบริโภค เสริมสรางภูมิคุมกัน และเสริมสรางระบบ
ทางเดินอาหารที่ดีดวย
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หมอนรองศีรษะจากพอลิยูรเี ทนเจลและ
ยางพาราแปรรูปปองกันแผลกดทับจากการผาตัด
นลินี โกวิทวนาวงษ1* ณัฐพงศ นิธิอุทัย2 เจริญยุทธ เดชวายุกุล3
และ วิทูร ลีลามานิตย4
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แผลกดทับ (pressure ulcer) เกิดจากแรงกดจากภายนอกกระทําตอผิวหนัง ทําใหเกิด
ความดันกดทับระหวางผิวสัมผัส โดยเฉพาะผิวหนังสวนที่หอหุ มบริเวณปุมกระดูกตางๆ มักพบ
ในผูปวยที่อยู นิ่งในทาเดิมนานๆ เชน ผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต เจ็บปวยรุนแรง หรือผู ปวยที่ มี
กระดู ก หั กไม สามารถพลิ กขยั บตั วได สะดวก ทําให เ กิ ดความดั นกดบริ เวณผิ วหนั งส วนต างๆ
อยูนาน และความดันที่ กดจะสูงยิ่ งขึ้ นบริเวณผิวหนังส วนที่ หุมปุ มกระดูกตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิด
เปนแผลกดทับ ปกติความดันเลือดในหลอดเลือดฝอย (capillary blood flow pressure)
ประมาณ 22-32 mmHg ถ ามี แ รงกดจากภายนอกที่ สู ง กว าความดั นในหลอดเลื อดฝอยจะ
ทําให เลื อดไปเลี้ ยงบริ เวณผิ วหนั งลดลงเมื่ อ ผิ วหนั งขาดเลื อด (ischemia) จะทําให เนื้ อเยื่ อ
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ใต ผิ วหนั งตายและเกิ ดเป นแผลในที่ สุ ด โดยเฉพาะผู ป วยที่ มีความเสี่ ยงในการเกิ ดแผลกดทั บ
เชน ผูปวยสูงอายุ (อายุมากกวา 40 ป) ผูปวยขาดสารอาหาร ผูปวยที่ผาตัดนานมากกวา
2 ชั่ วโมง และผาตัดใหญ เชน การผ าตั ดทางหั วใจและหลอดเลื อด ผู ปวยที่ มีปญหาทางดาน
หลอดเลื อดอยู กอน เช น ผู ป วยเบาหวานหรือสู บบุ หรี่ จัดจะมี โอกาสเกิ ดแผลกดทั บได ง าย
ซึ่ งจะทําใหเสี ยค าใชจายในการดู แลรักษา โดย Wist P และคณะไดทําการศึกษาถึ งคาใช จาย
ในการดูแลรักษาแผลกดทับในป 2537 ที่ อังกฤษพบวาสูงถึง 755 ลานปอนด/ป และยังตอง
ใช บุ คลากรหลายฝ ายในการดู แ ลรั ก ษา ดั ง นั้ นถ าป องกั นไม ให เกิ ดแผลกดทั บได ย อ มดี ก ว า
สวนใหญมักคิดวาการเกิดแผลกดทับจะเกิดกับผูปวยที่ขยับตัวไมไดเปนเวลานานเทานั้น แตจาก
การศึ กษาของ Kemp และคณะได ทําการศึ กษาในป 2533 พบว ามี อุ บั ติการณ การเกิ ดแผล
กดทับในระหวางผาตัดสูงถึง 12% และพบบอยในผูปวยสูงอายุ
คณะผู วิจัยจึ งได จัดทําโครงการวิ จัยนี้ ขึ้ น เพื่ อผลิ ตหมอนรองศี รษะสําหรั บลดความดั น
กดทั บต อ ผิ วหนั ง ระหว างการผ าตั ดในท าคว่ํ าหรื อ ท าตะแคง โดยเน นการเลื อกใช วั สดุ เช น
ยางพารา ศึ กษาถึ งคุ ณสมบั ติ ของยางพาราในการลดหรื อ กระจายแรงกดและประดิ ษฐ ขึ้ น
แทนวัสดุราคาแพงที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ เนื่องจากยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจของภาคใต
น้ํายางสามารถทําเป นวั สดุ ที่ มีความนิ่ มและหนื ดคล าย viscoelastic จึ งคิ ดว าน าจะนํามาใช
ทดแทนกันได จากนั้ นนําวัสดุที่ประดิษฐได มาปรับพั ฒนารูปทรงเปนหมอนที่ เหมาะสําหรั บการ
ใชงานในหองผ าตัด และเหมาะสมกับสรี ระวิ ทยาของผู ปวย เพื่ อใหเหมาะในการจั ดท าและจัด
องคประกอบในการดมยาสลบ เช น ให มีทางผานของทอช วยหายใจ ไม ใหเกิ ดการพั บงอและ
สามารถดู ดเสมหะจากท อ ช วยหายใจได ง ายในระหว างการดมยาสลบ โดยเฉพาะในท าคว่ํา
และศึกษาว าสามารถใช งานไดดีในผู ป วยจริง นอกจากนี้ วัสดุ แปรรูปจากยางพาราที่ คิดค นขึ้ น
ยั งสามารถประดิษฐ อุปกรณ สําหรั บใช รองรั บจุดที่ จะเกิ ดแรงกดสูงในทาคว่ํา เชน หนาอก
หัวเขา และสะโพกไดดวย หรื อประดิษฐเพื่ อรองรับปุ มกระดู กที่ มีโอกาสเกิ ดแผลกดทับไดงาย
ในผู ปวยที่ไมสามารถขยับตัวเอง หรือประดิษฐเปนที่นอน หรือที่ นั่งสําหรับผูปวยอัมพาต เพื่ อ
ปองกันการเกิดแผลกดทับ ซึ่งตองพัฒนาตอไปในอนาคต โดยโครงการวิจัยนี้พยายามประดิษฐ
หมอนรองรั บด วยวั สดุ ที่ สามารถลดความดั นกดทั บได ดี กว าหมอนทั่ วไปที่ ใช ในการผ าตั ดเพื่ อ
ลดอุบัติการณของการเกิดแผลกดทับ (รูปที่ 1)
คณะผู วิ จั ยจึ งได พยายามประดิ ษฐ ห มอนเจลที่ สามารถลดความดั นกดทั บ ได ด วยวั สดุ
ภายในประเทศ เพื่อลดคาใชจาย และลดการนําเขา ซึ่งวัสดุทางการแพทยในปจจุบันมักตอง
นําเขาจากตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อผลิ ต หมอนรองศี ร ษะจากยางพาราสํ า หรั บ ลดความดั นกดทั บ (interface
pressure) ระหวางผาตัด
2. เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบความดันกดทับที่ เกิ ดจากการใชหมอนนําเข าจากต างประเทศ
หมอนทั่วไปในหองผาตัด และหมอนที่ประดิษฐขึ้นจากการศึกษานี้
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รูปที่ 1 ลั กษณะของแผลกดทั บ

3. ศึกษาความดันกดทับเมื่ อนําหมอนที่ ประดิษฐ ขึ้นมาใชกับผูป วยจริง และศึ กษาความ
ปลอดภัยตอผูปวย
4. ศึ ก ษาความสะดวกและความพึ ง พอใจของบุ คลากรในการใช ห มอนแปรรู ป จาก
ยางพารา

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
ก. ประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม
1. ทําให ได หมอนรองศี ร ษะที่ สามารถลดหรื อกระจายความดั นกดทั บ เพื่ อช วยลด
อุบัติการณการเกิดแผลกดทับได
2. เปนหมอนที่ ผลิตขึ้ นมาใหมดวยวั ตถุดิบภายในประเทศสามารถนําไปจดสิ ทธิ บัตร
ได
3. สามารถนําไปผลิ ตในเชิ ง อุ ตสาหกรรมและขยายผลทําเป นรู ปแบบต างๆ เพื่ อ
ประโยชนในการลดแผลกดทับในผูปวยที่มีความเสี่ยง เชน ผูปวยที่ไมสามารถขยับตัวได
4. ลดการเสียดุลการค าจากการนําเขาเครื่ องมื อแพทยจากต างประเทศ
ข. ประโยชนในเชิงการศึกษา
1. ทําใหไดความรู เพื่อนําไปเผยแพร ในระดับประเทศหรือนานาชาติ
2. ทําใหผูวิจัยมีความรูดานปจจัยในการเกิดแผลกดทับและการปองกัน
3. ทําใหผูวิจัยไดองค ความรูเพิ่มเติมในการวัดความดันกดทับ
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4. ทํ า ให เ กิ ด ความรู ในเรื่ องสมบั ติ ก ารยื ด หยุ นของโพลี ยู รี เ ทนและยางพารา
ธรรมชาติ
5. ไดองคความรู ในการปรับโครงสรางของยางพารา
ค. ประโยชนในเชิ งการรั กษาพยาบาล
1. สามารถปองกันการเกิดแผลกดทับในระหวางผาตัดได
2. สามารถขยายผลการรั กษาโดยออกแบบและนําไปใช กั บ ผู ป วยที่ มี ความเสี่ ยง
ตอการเกิดแผลกดทับสูง เชน การประดิษฐเปนที่รองนั่งหรือที่นอน
3. เป นจุ ดเริ่ มต นในการนําวั สดุ ที่ มีอ ยู ในธรรมชาติ มาประยุ กต ใช ในการดู แลรั กษา
ผูปวย
4. ทําให เกิ ดประโยชน ในการรั ก ษาสู ง สุ ดโดยลดค าใช จายด านการนําเข าวั สดุ การ
แพทยจากตางประเทศ

ขัน้ ตอนการประดิษฐ
การเตรี ยมวั สดุ รองรั บแรงกดทับอวัยวะผู ป วยขณะผาตั ดนั้ น จะตองใชเบ าที่ มีผิ วเรียบ
ในการขึ้นรูป (รูปที่ 2) โดยรูปแบบของเบาขึ้นอยูกับอวัยวะที่จะรองรับและอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับการผ าตั ด ในการเตรียมนั้ นจะตองขึ้ นรู ปส วนหอหุ มจากยางพารากอน โดยทําตามขั้ นตอน
ตอไปนี้ คือ

รูปที่ 2 เบาสําหรับขึ้นรูปหมอนรองศีรษะ

นําน้ํายางพาราที่ ปรับปรุงสมบั ติดวยวิธีการพรีวัลคาไนซแลว (ทางการค าเรียก น้ํายาง
ทําพิมพ หรือน้ํายางพรีวัลคาไนซ) เทใสในเบาใหเต็ มแล วตั้ งทิ้ งไว 30-120 วิ นาที เทน้ํายาง
ออกจากเบาแลวนําเบาเขาอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 70-90oC เปนเวลา 6-12 ชั่วโมง เพื่อ
ใหไดแผนยางพาราหนา 0.1-0.2 มม. ทําซ้ําเพื่อเพิ่มความหนาแผนยางพาราถาจําเปน
การสั งเคราะห พอลียูรีเทนเจลนั้ นสารเคมี ทุกตั วที่ ใช จําเปนต องไลความชื้ นออกโดยการ
นําสารเคมีไปอบภายใตสภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80oC เปนระยะเวลา 48 ชั่วโมงกอนการ
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รูปที่ 3 ตัวอยางพอลิยูริเทนเจลภายหลังการวัลคาไนซ

ใชงาน การเตรียมเจลทําโดยนําพอลิอีเทอร พอลิออล (Sannix FA-703) สารตัวเรงปฏิกิริยา
(Stannous Octoate, Dabco T-9) และ Polymeric MDI (Lupranate M 20 S) มากวนผสม
เข าด วยกั น แล วเทส วนผสมที่ ได ลงเบ าที่ เคลื อบผิ วด วยยางแล ว นําเข าตู สุ ญญากาศเพื่ อ ไล
ฟองอากาศที่เกิดขึ้น จากนั้นนําไปอบตอดวยอุณหภูมิ 80oC เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง (รูปที่ 3)

คุณสมบัติของพอลิยูริเทนเจล
จากรูปที่ 4 และ 5 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุพอลิยูรีเทนเจลที่เตรียมได พบวาเมื่อเพิ่ม
สัดสวน NCO index ในชวงตั้งแต 45-60 (NCO index หมายถึงดัชนีไอโซไซยาเนทซึ่งเปน
สัดสวนระหวางปริมาณ Isocyanate equivalents ตอ hydroxyl equivalents จะทําใหคา
compression indentation และมอดู ลั ส (Modulus) ที่ ระยะยื ด 100, 200 และ 300%
มี คาเพิ่ มขึ้ นในขณะที่ ค าระยะยื ดจนขาด (Elongation at break) จะลดลงหมอนรองศี รษะ
จากพอลิยูริเทนเจลสามารถเตรียมไดโดย เคลือบผิวเบาดวยดวยน้ํายางพรีวัลคาไนซแลวนําไป
อบที่ อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 24 ชั่ วโมง กอนเทสวนผสมพอลิ ยูริเทนลงไปตามปกติ และมี
สมบัติการคงรูป (Compression Set) ที่ดีนั่นคือ นอยกวา 5% ในขณะที่วัสดุนําเขามีคาสมบัติ
การคงรูปประมาณศูนย

รูปที่ 4 ปริมาณ NCO Index ตอคุณสมบัติการรับแรงกดของพอลิยูริเทนเจล
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รูปที่ 5 ปริมาณ NCO Index ตอคุณสมบัติการรับแรงดึงของพอลิยูริเทนเจล

รูปที่ 6 ภาพหมอนที่ประดิษฐไดจากการศึกษานี้

ในการประดิ ษฐ ได พยายามปรั บความนิ่ มของเจลให เหมาะสมต อการใชงาน และหอหุ ม
ด วยยางพาราแปรรู ปที่ ปรั บโมเลกุ ลให สามารถยื ดหยุ นได ตามแรงกด เพื่ อกระจายแรงกดไป
ตามเจลที่ อ ยู ภายใน รู ป ทรงของหมอนออกแบบเพื่ อรองรั บ ศี ร ษะสํ า หรั บ ใช ในการผ าตั ด
ท านอนตะแคงและคว่ํา เพื่ อลดแรงกดที่ กระทําต อบริเวณใบหน า หนาผาก แก ม และลู กตา
จะตองมีชองสําหรับใหทอชวยหายใจพาดผานเพื่อดูแลผูปวยไดสะดวกยิ่งขึ้น เปนตนดังรูปที่ 6
หลังจากประดิ ษฐหมอนแลวนําหมอนที่ ไดไปวัดความดันกดทับดวยเครื่ องมื อวั ดความดัน
กดทับ Flexforce (รูปที่ 7-8) โดยใชน้ําหนัก 7.25 กก. (ซึ่งใกลเคียงกับน้ําหนักศีรษะผู ปวย
ที่นอนทาตะแคง) กดลงไป (รูปที่9) โดยเทียบระหวางพื้นผิวปกติและหมอนเจล
โดยค าที่ วัดได นํามาคํานวณตามค าความสั มพั นธ ระหว างค าสั ญญาณกั บ sensor-load
แสดงดังกราฟรูปที่ 10
จากการวัดและคํานวณคาพบวา หากใชน้ําหนัก 7.25 กก. กดทับบนพื้นผิวตาง ๆ พบวา
- บนพื้นผิวปกติวัดคาความดันกดทับไดเทากับ 2.9 กก./ตร.ซม.
- บนหมอนที่ประดิษฐขึ้นวัดคาความดันกดทับไดเทากับ 1.5 กก./ตร.ซม.
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รูปที่ 7 ตัววัดสัญญาณแรงกด

รูปที่ 8 ตัววัดสัญญาณตอกับคอมพิวเตอร

รูปที่ 9 น้ําหนักที่ใชในการวัดหมอน

พบวาหมอนเจลที่ ประดิ ษฐขึ้ นสามารถลดความดันกดทั บได จริง จึ งนําหมอนที่ ประดิษฐ
ไดมาใชกับผูปวยจริงดังรูปที่ 11-12

ชุดความรู ม.อ. : ยางพารา เลม 2 | 185

รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางคาสัญญาณกับ sensor-load ของตัวรับสัญญาณแตละตัว

รูป ที่ 11 แสดงภาพหมอนเมื่อวางบนเตียงผาตัด
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รูปที่ 12 การใชหมอนเพื่อจัดทาผูปวยในทานอนคว่ํา และตะแคง

การนําหมอนเจลออกเผยแพรใหเปนทีร่ จู กั
ทางราชวิ ทยาลั ยวิ สั ญญี แพทย แห งประเทศไทยมี การจั ดประชุ มวิ ชาการขึ้ นเป นประจํา
ทุกป ซึ่งงานวิจัยนี้ไดรับเกียรติใหจัดแสดงในงานประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 69 วันที่ 28-29
มีนาคม 2552 ณ โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช พัทยา
ในงานนี้ไดรับความสนใจจากวิสัญญีแพทยและโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ เนื่องจาก
หมอนเจลที่ ทางคณะผู ประดิ ษฐ ผ ลิ ตได เ อง สามารถใช ง านได เท าเที ยมกั บของต างประเทศ
แต มี ร าคาถู ก กว าต างประเทศมากกว า 50% และลดการนํ าเข าผลิ ตภั ณ ฑ ทางการแพทย
ด วยเหตุ ผลนี้ ทางโรงพยาบาลต างๆ กว า 20 โรงทั่ วประเทศได สั่ งผลิ ตหมอนเจลเพื่ อนําไปใช
งานกับผูปวย

สถานภาพการใชผลงานในปจจุบนั
ปจจุบันหมอนเจลที่ประดิษฐขึ้นไดใชงานในหองผาตัดใหญของ
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร
- โรงพยาบาลศิ ริราช
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
- โรงพยาบาลเชี ยงใหม ซึ่ งทางโรงพยาบาลเชี ยงใหม ได มีการนําไปใช ที่ หอผู ป วยตา
ดวย และจนถึ งป จจุ บันนี้ มีโรงพยาบาลสนใจสั่ งซื้ อหมอนไปใชกั บผู ป วยทั่ วประเทศอีกมากกวา
100 โรงพยาบาล ไดติดตอเขามาเพื่อขอซื้ อหมอนเจลไปใช ซึ่งทางคณะผูประดิษฐไดทยอย
จั ดส งเพื่ อให มีการใช งานอย างแพร หลาย เนื่ องจากสามารถลดการนําเข าผลิ ตภั ณฑ ทางการ
แพทย ชนิ ดนี้ จากต างประเทศได
และจากผลตอบรั บอันดี จากผู ใชงานทางคณะผู ประดิษฐ
จึ งคิดจะประดิษฐ อุ ปกรณ รู ปแบบอื่ นๆ ที่ ใช สําหรับรองรั บอวั ยวะต างๆ ของรางกาย เพื่ อลด
ความดั นกดทั บเพื่ อใช ในห องผ าตั ดต อไป และขยายผลต อ เนื่ องเป นที่ นอนและที่ รองนั่ งกรณี
ผูปวยเปนอัมพฤกษหรืออัมพาตตอไป
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ผลตอชุมชนทีเ่ กิดขึน้ จากการประดิษฐหมอนรองศีรษะนี้
ผลตอชุมชนระดับทองถิ่น
- จากผลงานการประดิษฐและผลตอบรับจากการใช งานทั่ วประเทศสามารถขยาย
ผลไปสู การผลิตทางภาคอุ ตสาหกรรมได
- ก อให เกิ ดการจ างงานเพิ่ มขึ้ นในชุ มชน ทั้ งการขยายงานทางภาคอุ ตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมยางพารา
- ทําใหยกระดับยางพาราใหเปนผลิตภัณฑทางการแพทย
- เพิ่มมูลคาของยางพารา เนื่ องจากหากสามารถมาใช ผลิตเปนผลิตภัณฑทางการ
แพทย จะทําให ราคาของยางพาราสูงขึ้ น
- เกิ ดการตื่ นตั วในการผลิ ตน้ํายางที่ มีคุณภาพเนื่ องจากในการผลิ ตหมอนเจลต อง
เลือกใชน้ํายางที่ มีคุณภาพ จึ งจะได ราคาดี ซึ่ งมี สวนยางบางแห งมาแสดงความจํานงที่ จะผลิต
น้ํายางที่ มีคุณภาพสงใหทางคณะผูประดิษฐ


ผลกระทบตอชุมชนระดับประเทศ
- ทําให ลดงบประมาณในการซื้ อวั สดุ หมอนรองศี รษะเพื่ อลดความดั นกดทั บจาก
ตางประเทศลงไดถึงกวา 50% หากคํานวณคราวๆ จํานวนโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมากกวา
100 โรง และแตละโรงพยาบาลมีห องผาตั ดมากกวา 1 ห อง หากคํานวณการซื้ อหมอนจาก
ตางประเทศเพียง 1,000 ใบ ตองใชงบประมาณถึง 10,000,000 บาท หากเปนหมอนที่ประดิษฐ
ไดเองทางโครงการขายเพียงใบละ 3,000 บาท ดังนั้นจะใชงบประมาณเพียง 3,000,000 บาท
สามารถประหยัดงบประมาณได ถึง 7,000,000 บาท และหากสามารถขยายรูปแบบการผลิต
ที่ ตอบสนองความต องการมากขึ้ น จะยิ่ งสามารถลดการใช งบประมาณในการวั สดุ เหลานี้ จาก
ตางประเทศได
- เนื่ องจากอุ ป กรณ ชนิ ดนี้ สามารถลดความดั นกดทั บได ทําให ลดอุ บั ติ การณ ก าร
เกิ ดแผลกดทั บ ซึ่ งการเกิ ดแผลกดทั บทําให สิ้ นเปลื องงบประมาณในการรั ก ษาดั งได กล าวไป
ข างตน ผู ป วยต องนอนโรงพยาบาลนานขึ้ น ตองใช บุ คลากรและทรั พยากรทางการแพทย
ในการดู แลรั กษามากขึ้ น
แผลกดทั บที่ เกิ ดขึ้ นหากมี ภาวะแทรกซ อนอาจก อ ให เกิ ดความพิ ก ารแก ผู ป วยตาม
มาได เชน อาจทําใหเกิดแผลเปนบริเวณใบหนา ทําใหเกิดการฟองรองตามมา ดังนั้นการปองกัน
ย อมมี ประโยชน มากกว า
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สรุป
จากผลงานการประดิ ษฐ สามารถขยายผลสู ภาคอุ ตสาหกรรม และก อให เกิ ดประโยชน
ต อชุมชนในทั้ งระดับท องถิ่ นและระดั บประเทศ อี กทั้ งยั งสามารถปรั บปรุ งและขยายรูปแบบ
การผลิ ตอย างต อเนื่ องต อไปได ตราบเทาที่ ยังมี การเกิดแผลกดทับเมื่ อผู ป วยต องนอนนิ่ งเป น
เวลานาน และด วยราคาที่ ไม สู งมากจนเกิ นไปเมื่ อเที ยบกับอุ ปกรณป องกั นแผลกดทั บชนิดอื่ น
เช น เตี ยงที่ ตองใช มอเตอร ในการขยั บเปลี่ ยนตําแหน ง ทําให มีประชาชนทั่ วไปที่ มีญาติ เป น
อัมพฤกษ อัมพาต และอาสาสมัครประจําตําบลที่ ตองดูแลผู ป วยอั มพฤกษ อัมพาต สามารถ
มีกําลังในการซื้อหาได ซึ่งเปนการขยายผลการใชงานอีกขั้นหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ
ทางคณะผู วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เอื้อเฟ อเครื่ องมือ Flexforce สําหรับใชวัด
คาความดั นกดทับในการวิจัยนี้
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อุปกรณรองสนเทาจากยางธรรมชาติ
วิริยะ ทองเรือง1* เจริญยุทธ เดชวายุกุล2 อาทิตย สวัสดิรักษา3
สุนทร วงษศิร4ิ และ บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช5
1

Ph.D.(Matherial Science Science and Engineering) รองศาสตราจารย
2
Ph.D(Mechanical Engineering) รองศาสตราจารย 3นักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
4
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) ผูชวยศาสตราจารย
5
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) รองศาสตราจารย
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
E-mail: twiriya@me.psu.ac.th

เท า เป นอวั ยวะสําคั ญของร างกายที่ ใช ในการยื น เดิ น วิ่ ง เป นประจําทุ กวั น ทําให มี
โอกาสเกิ ดการอั กเสบและเจ็ บส นเทาได จากรายงานทางการแพทยพบวามีผู ป วยเจ็บสนเทา
(Plantar heel pain) ถึ ง 10% ของประชากร อั นเป นผลมาจากการเดิ น วิ่ ง และกระโดด
ที่ ทําใหเทาตองรับน้ําหนักจากแรงกระแทกมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสนเทา เชน ในขณะเดิน
ที่อาจเพิ่มแรงกระแทกมากขึ้นถึง 3 เทาของน้ําหนักตัว และอาจสูงเปน 4 เทาในขณะวิ่ง อันเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหนักกีฬา ผูที่เดิน วิ่ง หรือออกกําลังกายบอยๆ มักมีอาการปวดเทาอยูเสมอ
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ในทางการแพทย พบว าการใช อุ ปกรณ รองส นเท าสามารถช วยลดอาการปวดได ถึ งกว า 90%
โครงการวิ จัยนี้ จึงมุ งเน นการพั ฒนาวัสดุ จากยางธรรมชาติผนวกกั บการออกแบบอุ ปกรณ หนุ น
สนเทาเพื่อลดความดันที่กอตัวในสนเทาในขณะที่ ใชงาน โดยอุปกรณหนุนชนิดใหมนี้จะสามารถ
ทดแทนอุปกรณเสริมสนเทาจากซิลิโคนที่มีราคาสูงถึงคูละ 600-1,200 บาท และสวนใหญตอง
นําเขาจากตางประเทศได
ที มนั ก วิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร จากคณะวิ ศวกรรมศาสตร และคณะ
แพทยศาสตรไดรวมกันทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณรองสนเทาเพื่ อ
ลดความดั นกอตั วในส นเทาสําหรับรั กษาผู ป วย และไดรั บการส งเสริมและผลักดั นเป นอยางดี
จากหน วยงานในมหาวิ ทยาลั ย ทั้ งทางศู นย บ มเพาะวิ สาหกิ จและอุ ทยานวิ ทยาศาสตร ภาคใต
โดยผู มีสวนรวมในการวิจัยดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑยางรองส นเทาใหออกสู ตลาด ที่ ผานมา
ผลิตภัณฑยางรองสนเทาจากผลงานของนักวิจัยถูกนําไปทดลองใชสําหรับผู ปวยโรคปวดสนเทา
ที่ เ ข ารั บ การรั กษาในโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร และให ผลการรั กษาอาการปวดส นเท าอยู
ในระดับที่นาพอใจ ทําใหผูที่เกี่ ยวของทางการแพทยมีความสนใจในการนําไปใชปองกันโรคปวด
ส นเท าสําหรั บบุ คคลทั่ วไปทั้ งคนทํางานและนักกี ฬาต างๆ ที่ ตองเดิ น ยืนเป นเวลานานๆ หรื อ
ตองรั บแรงกระแทกสูง ด วยเหตุผลดังกลาวข างตนจึงมีการผลิ ตผลิตภัณฑยางรองส นเทาออก
จําหนาย พรอมกับประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ และมีการตอบรับที่ดี สําหรับกลุมเปาหมายคือ
บุ คคลทุ กเพศ ทุ ก วั ย ทั้ งเพศหญิ ง และเพศชาย ที่ ประสบป ญ หาเกี่ ยวกั บการปวดส นเท าได
โดยเฉพาะนั กกี ฬาหรื อ ผู ที่ ออกกําลั งกายบ อยมั กจะพบกั บป ญหานี้ ซึ่ ง ยางรองส นเท าที่ คณะ
ผู วิจัยไดประดิ ษฐ ขึ้ นนี้ จะช วยบรรเทาและป องกั นอาการปวดเท า รวมทั้ งที่ อาจมี ผลต อข อเท า
หัวเขา สะโพก และหลังได อันเนื่องมาจากการนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง การเลนกีฬา หรือ
ออกกําลังกายที่ ผิดลักษณะ
วั ตถุ ป ระสงค ข องงานวิ จั ยนี้ เพื่ อวิ จั ยและผลิ ตอุ ป กรณ ห นุ นเท าทําจากยางธรรมชาติ
สําหรั บลดความดั นในส นเท าอั นจะเป นการช วยให ผู ป วยและผู มี อาการปวดส นเท าสามารถมี
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใชอุปกรณบําบัดและรักษาที่มีราคาถูกได สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาผลิต
ไดในประเทศและศักยภาพในการแข งขั นได

วิธดี ําเนินการ
การวิจัยที่ผานมาไดเลือกใชยางธรรมชาติ (ยางพารา) ซึ่งเปนวัตถุดิบในประเทศ สามารถ
จัดหาได งายและราคาถูกกว ายางสังเคราะห จําพวกซิ ลิโคน (ใช งานกันมากในการผลิตอุปกรณ
รองส นเท าและฝ าเท า) ผนวกกั บการใช ความรู ดานเทคโนโลยี ยางเพื่ อ ปรั บสมบั ติของยางให
ใกล เคี ยงกั บเนื้ อเยื่ อส นเท าที่ ปกติ ของมนุ ษย โดยทําการเปรี ยบเที ยบกั บสมบั ติเนื้ อเยื่ อส นเท า
จากรายงานการวิ จัยที่ มีผู นําเสนอก อนหน านี้ การปรั บสมบั ติดังกล าวทําให ไม รู สึ ก ถึ งความ
ผิ ดปกติ ในขณะสวมใส คณะนั กวิ จัยได ออกแบบผลิ ตภั ณฑ อุ ปกรณ ร องส นเท าจากยางพารา
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โดยตั้ งชื่ อผลิ ตภั ณฑ ดั งกล าวว า PSU-Heel Soother โดยได ทําการออกแบบให ถู กต องตาม
หลักทางการแพทย ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะตัวเปนแบบ “Doublelayer waffle technology” การกระจายแรงแบบสองชั้ นซึ่ งชวยลดแรงกดเฉพาะที่ บริ เวณ
ของจุดเสนเอ็นอักเสบทําใหลดอาการเจ็บจากโรคพังผืดสนเทาอักเสบหรือโรครองช้ํา (Plantar
fasciitis) ซึ่งรูปแบบดังกลาวออกแบบโดยทีมแพทยและวิศวกรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผลจากการศึกษาพบวารูปแบบพิเศษนี้ชวยลดแรงกดทับบริเวณสนเทาไดเปนอยางดี นอกจากนี้
ในทีมวิจัยยังไดรวมกันพัฒนารูปแบบและองคประกอบพิเศษของแผนยางรองสนเทา PSU-Heel
Soother ซึ่งเปนนวัตกรรมการออกแบบเพิ่มเติม เชน
 ขอบปกปองทางดานหลั ง (Posterior rim) เปนขอบปกป องทางด านหลังช วยเพิ่ ม
ความสะดวกสบายในการโอบอุ มรอบส นเท า สอดรั บกั บส วนของส นเท า ป องกั นการเลื่ อนที่
ของอุปกรณ และงายในการหยิบใสและปรับเปลี่ยนการใชงาน
 ขอบเป ด ด านข า ง (Side rim) ด านข างเป ดอิ ส ระเพื่ อ เพิ่ มความคล อ งตั ว ในการ
เคลื่อนไหว ลักษณะเปนพื้นราบเพื่อใหเกิดการสัมผัสที่สมดุลไมเอียงซาย-ขวาเมื่อใชงาน
นอกจากอุปกรณรองชวยลดความดั นในเท าทําจากยางธรรมชาติ มีความเป นเอกลั กษณ
ในการออกแบบแล ว ผลิ ตภั ณ ฑ ยั ง ผ านการทดสอบในห อ งปฏิ บั ติ การแล วว าสามารถลด
ความดั นกดทั บได ถึ ง 3-4 เท า และกระจายความดั นกดทั บได ดี เ มื่ อเที ยบกั บไม มี แ ผ นรอง
หรือสามารถลดความดันกดทับไดเพียง 2-3 เทา เมื่อเทียบกับแผนรองที่ไมมีรูปแบบของ waffle
pattern นอกจากนี้ อุ ปกรณ ดังกล าวยั งมี ความยื ดหยุ นดี ทนทาน สวมใส สบาย และทําจาก
วัสดุธรรมชาติที่สามารถใหผลปองกันและรักษาอาการปวดสนเทาเรื้ อรังได

รูปที่ 1 รูปลักษณการออกแบบ PSU Heel Soother
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กระบวนการผลิตและทดสอบ
เริ่ มด วยการออกสู ตรยางซึ่ งเป นการเลื อกชนิ ดของสารเคมี ที่ใช สําหรั บการผสมกั บยาง
ธรรมชาติ รวมไปถึงการกําหนดปริมาณของสารเคมีตางๆ ที่ใช การทํายางคอมพาวนดเปนการ
นํายางธรรมชาติ และสารเคมี ที่ ได จากการออกสู ตรยางมาบดผสมกั นด วยเครื่ องบดผสมยาง
แลวนําไปขึ้ นรูปและวัลคาไนซในแมพิ มพ เปนการทําใหยางคงรูปดวยเครื่ องอัดเบายางภายใต
ความดันและความรอนในเวลาที่กําหนด ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การขึ้นรูปและวัลคาไนซเพื่อทําผลิตภัณฑยาง

ผลการวิจัย ทดสอบในหองปฏิบัตกิ าร
หลังการวิจัย ปรั บปรุงและพัฒนาสมบั ติของยางธรรมชาติโดยปรั บสู ตรยางให เกิ ดการ
รับและกระจายแรงใกลเคียงเนื้อเยื่อวัสดุสนเทา และมีการดูดซับพลังงานที่สูง (ดูดซับพลังงาน
ไดถึง 40-60%) มีความยืดหยุนและเปลี่ยนรูปไดดี (ความเครียดสูง) อีกทั้งยังนิ่มและใหสมบัติ
ที่ใกลเคียงกับเนื้ อเยื่ อสนเทา จากนั้นไดนําสูตรยางดังกลาวไปขึ้นรูป ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจะถูก
ผานการทดสอบในห องปฏิบั ติดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่ อทดสอบความสามารถในการลดและการ
กระจายความดั นกดทั บได ดีกว าเมื่ อเที ยบกั บไมมีแผ นรองและเที ยบกั บแผ นรองที่ ไม มีรู ปแบบ
วั ฟเฟ ล (waffle pattern) นอกจากนี้ ยังพบวาอุ ปกรณ ดังกล าวยั งมี ความยื ดหยุ นดี ทนทาน
สวมใส สบาย และทําจากวั สดุ ธรรมชาติที่ สามารถใหผลป องกั นและรั กษาอาการปวดส นเท า
เรื้อรังได

การศึกษาการใชงานอุปกรณรองสนเทาในผูป ว ยสนเทาอักเสบ
ผลศึ กษาการรั กษาในผู ป วยส นเท าอั กเสบโดยเปรี ยบเที ยบการใช กั บไม ใช อุ ปกรณ รอง
สนเทา PSU Heel Soother ซึ่งผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรคสนเทาอักเสบแบงออกเปนสองกลุม
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รูปที่ 3 แสดงวิธีและผลทดสอบในหองปฏิบัติการ

คือ กลุม A รักษาดวยการใสอุปกรณรองสนเทา PSU Heel Soother รวมกับการยืดเอ็นฝาเทา
และการทานยาลดอาการปวดสนเทา และกลุม B รักษาดวยการยืดเอ็นฝาเทาและการทานยา
ลดอาการปวดสนเทา โดยไดวัดระดับอาการปวดฝาเทากาวแรกของวัน และตอบแบบสอบถาม
โดยติดตามผลการรักษาที่ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ผลการศึกษาปรากฏวากลุม A และ
กลุ ม B สามารถรักษาและลดอาการเจ็บปวดไดดีถึง 68 % และพบวากลุม A ซึ่งใสอุปกรณ
รองสนเทา PSU Heel Soother มีแนวโนมลดการทานยาทั้งสองชนิดไดมากกวากลุม B และ
มี ระดั บสุ ขภาพเท าที่ ดี กว า โดยเฉพาะสุ ขภาพเท าด านการทํางานของเท าของกลุ ม A ที่ ใส
อุปกรณรองสนเทา PSU Heel soother ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยดังกลาว
สรุปไดวา อุปกรณรองสนเทา PSU Heel Soother สามารถชวยลดอาการปวดในการรักษา
โรคสนเทาอักเสบไดดี และชวยลดการทานยาไดมาก สงผลใหการใชงานของเทาดีขึ้น

การนําไปใชประโยชน
ป จจุ บั นคนส วนใหญ หั นมาดู แ ลสุ ข ภาพกั นมากขึ้ น โดยการออกกํ าลั ง กายทั้ งการวิ่ ง
การเดิ น หรื อการเต นแอโรบิ ค ซึ่ งเป นกิ จกรรมที่ นิ ยมกั นมาก การออกกําลั งกายเหล านี้
หากผู ออกกําลั ง กายปฏิ บั ติ ไม เ หมาะสมอาจก อให เกิ ดการบาดเจ็ บ จากการออกกําลั ง กายได
โดยเฉพาะการปวดส นเท าเนื่ องมาจากเอ็นฝ าเท าอักเสบ ซึ่ งสาเหตุ ของป ญหามาจากการสวม
ใส ร องเท าที่ ไม เ หมาะสม และบางคนที่ มี น้ํ า หนั ก ตั วที่ มากเกิ นไปก็ อ าจจะเกิ ดอาการนี้ ได
ยางรองสนเทานี้จะชวยบรรเทาและปองกันอาการปวดสนเทา อันเนื่ องมาจากการเดิน การวิ่ง
การเล นกี ฬาหรื อออกกําลั ง กายที่ ผิ ดสุ ขลั กษณะ อี ก ทั้ งช วยจั ดวางตําแหน ง ของเท าให อยู ใน
ตําแหนงที่ถูกตองในขณะเคลื่อนไหว จึงชวยผอนคลายความตึงเครียดและความลา ในขณะเดิน
วิ่ง หรือเคลื่อนไหวอยางไดผล
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