
55วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

การใชนํ้าหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยางธรรมชาติ
Use of Bio-extract of Pineapple Shell mixed with Pandan as a Natural Rubber 

Coagulant

สายสมร ลําลอง* และ สมนภา คํานัน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34190

*Email: g3936619@hotmail.com

บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้ไดศึกษาการใชนํ้าหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยางธรรมชาติตอสมบัติของยาง
แผนดิบและสมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซเปรียบเทียบกับกรดฟอรมิก สําหรับยางคอมปาวดที่ศึกษามี 2 สูตร (ที่มีและ
ไมมเีขมาดํา) จากการศกึษาพบวา ชนิดของสารจบัตัวนํา้ยางไมมผีลตอสมบตัขิองยางแผนดิบ (ส ีปรมิาณสิง่ระเหย ปรมิาณ
เถา ปริมาณไนโตรเจน และความหนืดมูนนี) แตดัชนีความออนตัวของยางแผนที่ใชกรดฟอรมิกมีคาสูงกวายางแผนที่ใช
นํา้หมกัชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตย สาํหรบัสมบัตเิชงิกลในสูตรเดียวกัน (ความแข็ง การเสียรปูหลังการกด โมดลูสั 
ความทนทานตอแรงดงึ และการยดืจนขาด) ของยางวลัคาไนซทีใ่ชกรดฟอรมกิและนํา้หมกัชวีภาพเปลอืกสับปะรดผสมใบ
เตยไมแตกตางกัน แตความทนทานตอการฉีกขาดของกรดฟอรมิกมีคาสูงกวานํ้าหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตย 
อยางไรก็ตาม สูตรท่ีมีการเติมเขมาดําสมบัติเชิงกลจะดีกวาในแงของความแข็ง ความทนทานตอแรงดึง ความทนทานตอ
การฉีกขาด แตในแงของการเสียรูปหลังการกดและการยืดจนขาดมีคาตํ่ากวาสูตรที่ไมมีการเติมเขมาดํา

คําสําคัญ : นํ้าหมักชีวภาพ ยางดิบ เปลือกสับปะรด ใบเตย สมบัติเชิงกล

Abstract
 This work studied the use of bio-extract of pineapple shell mixed with pandan as a natural rubber coagu-
lant affecting raw rubber sheet and vulcanized rubber properties compared to formic acid. For the rubber 
compound, two formulas (with and without carbon black) were studied. The results showed that types of latex 
coagulant did not affect the properties of raw rubber sheet (color, volatile matter content, ash content, nitrogen 
content, and Mooney viscosity) but the plasticity retention index of rubber sheet from formic acid was higher 
than that of bio-extract of pineapple shell mixed pandan. The mechanical properties for the same formula 
(in terms of hardness, compression set, modulus, tensile strength, and elongation at break) of vulcanized rubber 
from formic acid and bio-extract of pineapple shell mixed with pandan did not differ greatly but the tear strength 
of vulcanized rubber from formic acid was higher than that of bio-extract of pineapple shell mixed with pandan. 

However, the formula with carbon black had better mechanical properties in terms of hardness, modulus, tensile 

strength, and tear strength, but was worse in terms of compression set and elongation at break than that of the 
formula without carbon black. 
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บทนํา

 ยางธรรมชาติสวนมากไดมาจากตนยางพารา (He-

vea brasiliensis L.) ยางพาราเปนพชือุตสาหกรรมท่ีสาํคญั

ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีพื้นท่ี

ปลูกยาง 18.76 ลานไร เปนผูผลิตและสงออกยางมากที่สุด

ของโลก มีปริมาณการผลิต 3.57 ลานตัน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 33 ของปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก สง

ออก 2.95 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 36 ของปริมาณ

การสงออกยางธรรมชาติของโลก ในป 2554 ประเทศไทย

เปนผูใชยางอันดับที่ 5 ของโลก ดวยปริมาณ 486,475 ตัน
หรือรอยละ 13.6 ของปริมาณการผลิตยางในประเทศ การ
สงออกยางธรรมชาติของไทย สงออกในรูปของวัตถุดิบ 
ผลติภณัฑยาง ไมยางพาราแปรรูปและผลติภัณฑไม ทาํราย
ไดใหแกประเทศ คิดเปนมูลคา 678,942 ลานบาท ผลผลิต
เฉล่ีย 276 กิโลกรัมตอไรตอป [1]
 นํา้หมกัชวีภาพ (Bio-extract) เปนของเหลวทีไ่ดจาก
การยอยสลายสารอินทรียเหลือใชจากสวนตางๆ ของพืช
และสัตว โดยผานกระบวนการหมักในสภาพไรออกซิเจน 
โดยมีจลุนิทรียในธรรมชาติและท่ีตดิมากับวสัดุทีน่าํมาหมัก 
ทําหนาที่ยอยสลายโดยใชกากนํ้าตาลและสารประกอบ
อนิทรียจากวัสดุเหลานัน้เปนแหลงอาหารและพลังงาน โดย
จุลินทรียแตละชนิดจะทําการยอยสลายวัสดุอินทรียใหมี
โมเลกุลเล็กลงตามลําดับ ของเหลวหรือน้ําหมักที่ไดนี้ 
 จะมทีัง้จลุนิทรยีธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้หลากหลายชนดิ 
รวมท้ังมีสารประกอบท่ีสกัดไดจากเซลลพืชและเซลลสัตว
ชนดิตางๆ ไดแก สารพวกคารโบไฮเดรท โปรตีน กรดอะมโิน 
ฮอรโมน เอนไซม และอ่ืน ๆ  เนือ่งจากขบวนการทําในระยะ
แรกเก่ียวของกับขบวนการสกัดนํ้าเลี้ยงจากเซลลทาง
ชวีภาพและในชวงหลงัเกีย่วของกบัขบวนการหมกั นํา้หมกั
ชีวภาพเปนทางเลือกหนึ่งท่ีใชในการเรงอัตราการเจริญ
เตบิโตของพชื เพ่ิมคณุภาพของผลผลติของพชืใหดขีึน้โดย

การใชวัสดุเหลือใชในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุดเชน 
ขยะสดจากตลาด จากครวัเรือน เศษวัสดุจากโรงงานแปรรูป

อาหาร โรงงานปลากระปอง เศษปลาจากตลาด หอยเชอร่ี 
นํา้หมกัชีวภาพจะมีธาตอุาหารหลกั อาหารรอง กรดอะมโิน
และอื่น ๆ ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชในการหมัก [2]

 สายสมร ลําลอง และจารวี นามวิชัย [3] ศึกษา
ประสิทธิภาพของสารจับตัวนํ้ายาง ซึ่งสารจับตัวนํ้ายาง 

ไดแก กรดฟอรมิก นํ้าหมักชีวภาพจากมะเฟองหัวเชื้อและ

สมโอ พบวาปริมาณสารจบัตวันํา้ยางทีเ่หมาะสมตอนํา้ยาง
สด 100 กรัม สําหรับกรดฟอรมิก นํ้าหมักชีวภาพจาก

มะเฟองหัวเช้ือและสมโอ เทากับ 9, 7 และ 20 มิลลิลิตร 

ตามลําดับ ยางคอมพาวดสูตรที่มีเขมาดําจะใชเวลาในการ

วลัคาไนซเร็วกวายางสูตรทีไ่มมเีขมาดํา สมบัตเิชิงกล ไดแก 

ความแขง็ การเสยีรปูหลงัการกดอดั ความตานทานตอแรง

ดึงที่ระยะยดื 100% และ 300% ความตานทานตอแรงดึง

จนขาดของยางวัล-คาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมัก

ชีวภาพมะเฟองหัวเช้ือเปนสารจับตัวยางแตละสูตรไม

แตกตางกัน อยางไรก็ตามยางสูตรท่ีมีเขมาดําจะมี

คุณสมบัติเชิงกลดีกวา เชน ความแข็ง การเสียรูปหลังการ

กดอัด ความตานทานตอแรงดึงทีร่ะยะยืด 100% และ 300% 

ความตานทานตอแรงดึงจนขาด แตการยืดจนขาดมีคา
ตํ่ากวายางสูตรท่ีไมมีเขมาดํา Saisamorn Lumlong and 
et al. [4] ศึกษาผลของสารจับตัวนํ้ายางตอสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติเชิงกลของยางแผน ซึ่งสารจับตัวยาง 
ไดแก กรดฟอรมิก นํ้าหมักชีวภาพมะมวงดิบและน้ําหมัก
ชวีภาพแตงโม พบวา ปริมาณสารจับตัวนํ้ายางที่เหมาะสม
ตอนํา้ยางสด 200 กรมั สาํหรบักรดฟอรมกิ นํา้หมกัชวีภาพ
มะมวงดิบและนํ้าหมักชีวภาพแตงโม เทากับ 10, 20 และ 
20 มิลลิลิตร ตามลําดับ ยางแผนดิบมีสมบัติทางกายภาพ 
ไดแก สี ปริมาณสิ่งระเหย ปริมาณเถา ปริมาณไนโตรเจน 
และ ความหนืดมูนนี่ใกลเคียงกันแตยางที่ใชกรดฟอรมิก
เปนสารจับตัวยางมีดัชนีความออนตัวมากกวายางที่ใช
นํ้าหมักชีวภาพ ชนิดของสารจับตัวนํ้ายางไมมีผลตอเวลา
ในการวัลคาไนซ สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล 
(ความแข็ง โมดูลัสที่ระยะยืด 300 % ความตานทานตอ
แรงดงึจนขาด ความตานทานการฉกีขาด ความยดืจนขาด) 
ของยางวัลคาไนซ พบวา มีสมบัติแตกตางกันเล็กนอยเมื่อ
เทียบในสูตรเดียวกัน แตสมบัติความยืดหยุนของยางที่
เตรยีมจากกรดฟอรมกิและน้ําหมกัชีวภาพแตงโมดีกวายาง
แผนที่เตรียมจากนํ้าหมักชีวภาพมะมวงดิบ อยางไรก็ตาม
ปรดีิเ์ปรม ทศันกลุ [5] ศกึษาการใชนํา้หมกัชวีภาพทดแทน
การใชกรดในการเตรียมยางแผนพบวาหากใชปริมาณนํ้า

หมกัชวีภาพมากจะทาํใหนํา้ยางจบัตวัไดเรว็ข้ึนแตยางแผน
จะมีสีคล้ํามาก

 ในงานวจิยันีต้องการนาํนํา้หมกัชีวภาพมาใชเปนสาร
จบัตัวนํา้ยาง อยางไรกต็ามนํา้หมกัชีวภาพจะมสีารอนิทรยี

เจอืปนอยูคอนขางมาก รวมทัง้เช้ือจลุนิทรยีประเภทตาง ๆ  

เชน เชื้อรา แบคทีเรีย และสารแขวนลอยตาง ๆ ปะปนอยู 
หากนาํนํา้หมกัชีวภาพมาใชเปนสารจบัตวัยางอาจทาํใหสิง่

เจอืปนท่ีมอียูในนํา้หมกัชีวภาพตกคางอยูในยางท่ีจบัตัวได 

สงผลตอสมบัติของยางธรรมชาติที่ใชทําผลิตภัณฑ ดังนั้น
ในงานวิจยันีจ้ะศกึษาการใชนํา้หมักชีวภาพเปลือกสับปะรด

ผสมใบเตยเปนสารจับตัวยางเปรียบเทียบกับสารละลาย
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กรดฟอรมิกมาตรฐานท่ีใชในการจับตัวน้ํายางท่ีมีอยูเดิม 

และผลการใชนํ้าหมักชีวภาพตอสมบัติของยางคอมพาวด

และยางวัลคาไนซ เน่ืองจากเปลือกสับปะรดเปนขยะเปยก

จากครวัเรอืน หากสามารถนาํมาใชเปนวตัถดุบิในการหมกั

จะเปนการลดขยะในครัวเรือน สวนใบเตยเปนพืชที่หาได

งาย จงึนาํมาศึกษาเพ่ือหาความเปนไปไดในการนําพืชและ

ขยะในครัวเรือนมาใชในการเตรียมนํ้าหมักชีวภาพเพื่อใช

เปนสารจับนํ้ายางแทนสารเคมี

วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
สารเคมี
นํ้ายางสดที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดมาจากคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรดฟอรมิก 3%
Zinc Oxide (ZnO) 
Stearic acid 
กํามะถัน 
2-mercaptobenzothiazole (MBT)
N-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide (TBBS)
เขมาดํา HAF (N330)

การเตรียมนํา้หมักชวีภาพเปลือกสบัปะรดผสมใบเตย 
(1:1)
 นําเปลือกสับปะรดและใบเตยมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ 
แลวชั่งใหไดนํ้าหนักอยางละ 200 กรัม บรรจุลงในถังหมัก 
(ขวดพลาสติกขนาด 6 ลิตร) เติมนํ้าตาลทรายแดงใน
ปริมาณ 400 กรัม เติมน้ํากลั่น 4 ลิตร ปดฝาเขยาใหเขากัน 
ตัง้ทิง้ไวในทีร่ม วดัความเปนกรด-ดางทกุสปัดาห เปนระยะ
เวลา 3 เดือน นํานํ้าหมักมากรองผานสําลีหลายๆ ครั้ง จน

ไดนํ้าหมักใส กอนนําไปจับตัวน้ํายาง
การเตรียมยางแผน
 ชัง่นํา้ยางสด [Dry rubber content (DRC) = 41.17%] 

100 กรัม เติมนํ้า 30 มิลลิลิตร สารจับตัวยาง 10 มิลลิลิตร 

คนใหเขากัน ทิ้งใหจับตัวอยางสมบูรณ 1 ชั่วโมง รีดเปน
แผนบาง อบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

สมบัติยางแผนดิบ

ทดสอบสีตามวิธี ASTM D3157-84
ทดสอบปรมิาณสิง่ระเหยและเถาตามวธิ ีASTM D1278-9a

ทดสอบปริมาณไนโตรเจนตามวิธี ASTM D3533-90

ทดสอบดัชนีความออนตัวตามวิธี ASTM D3194-84
ทดสอบความหนืดมูนนีตามวิธี ASTM D1646-94

การเตรียมยางคอมพาวด

 เตรียมยางคอมพาวด 2 สูตร คือ สูตรที่ไมมีเขมาดํา 

(สูตรที่ 1) และไมมีเขมาดํา (สูตรที่ 2) โดยใชเครื่องผสม

แบบสองลูกกล้ิง ซึ่งมีสวนผสมดังตารางท่ี 1 หลังจากน้ัน

ทดสอบเวลาในการข้ึนรูปดวยเคร่ือง Oscillating Disc 

Rheometer

ตารางที่ 1 สูตรยางคอมพาวด

ศึกษาสมบัติเชิงกล
 นาํยางคอมพาวดรดีผานลกูกลิง้เพือ่ใหไดความหนา 
5-10 มิลลิเมตร อัดดวยเคร่ืองอัดที่อุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียสตามระยะเวลาของยางแตละสูตร หลังจากนั้นนํา
ยางท่ีผานการวัลคาไนซไปตดัช้ินทดสอบ นาํช้ินทดสอบไป
ศึกษาสมบัติเชิงกลดวยเครื่อง Tensometer ดึงดวย
ความเร็ว 500 มลิลเิมตรตอนาที วดัคาความทนตอระยะยดื
ที่ 100% และ 300% ความทนทานตอแรงดึง คาการยืดจน
ขาด

ผลการวิจัย
 สมบัติทางกายภาพของยางแผนดิบที่เตรียมโดยใช

กรด- ฟอรมิกและน้ําหมักชีวภาพเปนสารจับตัวยาง

ธรรมชาติไมคอยแตกตางกัน ไดแก สี ปริมาณส่ิงระเหย 

ปริมาณเถา ปริมาณไนโตรเจน ความหนืดมูนนี แตดัชนี
ความออนตัวของยางที่ใชกรดฟอรมิกสูงกวายางแผนที่ใช

นํ้าหมักชีวภาพ ดังตารางที่ 2

ยางและสารเคมี สูตรที่ 1 สูตรที่ 2

ยางธรรมชาติ 100.00 100.00

Zinc Oxide 6.00 5.00

Stearic acid 0.50 2.00

กํามะถัน 3.50 -

MBT 0.50 2.25

TBBS - 0.70

เขมาดํา - 35.00
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ตารางที่ 2 สมบัติของยางดิบ

สมบัติของยางคอมพาวด
 เพือ่ศกึษาชนดิของสารจบัตวัยางธรรมชาตติอสมบตัิ
ของยางคอมพาวด จงึนาํยางแผนทีเ่ตรยีมโดยใชสารจบัตัว
ยาง คือ กรดฟอรมิก 3% และน้ําหมักชีวภาพเปลือก
สบัปะรดผสมใบเตยมาเตรยีมเปนยางคอมพาวด 2 สตูรโดย
สูตรที่ 1 เปนสูตรที่ไมมีสารเสริมแรง ประกอบดวย ยาง
ธรรมชาติ 100 phr Zinc Oxide 6.0 phr และ Stearic acid 
0.5 phr ทําหนาที่เปนตัวกระตุนตัวเรงปฏิกิริยา กํามะถัน 
3.5 phr ทําหนาที่เปนสารชวยในการเชื่อมโยงสายโซ และ 
MBT 0.5 phr ทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา สําหรับสูตรท่ี 
2 มีการเติมสารเสริมแรง ประกอบดวย ยางธรรมชาติ 100 
phr Zinc Oxide 5.0 phr และ Stearic acid 2.0 phr กาํมะถนั 
2.25 phr และ TBBS 0.7 phr ทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา 
และเขมาดํา HAF (N 330) ทําหนาที่เปนสารเสริมแรง
 เพ่ือศึกษาเวลาท่ีใชในการวัลคาไนซ จึงนํายางคอม
พาวดมาวัดโดยใชเครื่อง Oscillating Disc Rheometer 

(ODR) ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส หาเวลาในการขึ้น
รูปยาง Scorch time (t5) คือ คามูนนี่ที่สูงกวาคาตํ่าสุด 
5 หนวย เปนระยะเวลาทีย่างเริม่จะเกดิการคงรปู หรอืบอก

ถึงระยะเวลาทีย่างสามารถไหลไดในขณะผลติกอนเกดิการ

คงรูป และ Cure time (t90) คือ เวลาท่ีใชในการวัลคาไนซ

ยาง พบวา สาํหรับสตูรเดียวกันยางคอมพาวดทีม่าจากยาง
แผนทีเ่ตรียมโดยใชกรดฟอรมกิ และน้ําหมกัชวีภาพเปลือก

สับปะรดผสมใบเตยมีคา Scorch time และ Cure time ใกล
เคียงกัน นั่นคือ ชนิดของสารจับตัวยางไมคอยมีผลตอการ

วัลคาไนซของยาง ดังตารางท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบสูตรท่ีมี

เขมาดําและไมมีเขมาดํา พบวา Cure time ของยาง
คอมปาวดสูตรท่ีมีเขมาดํานอยกวาสูตรท่ีไมมีเขมาดํา 

เนื่องจากเขมาดําที่เติมเขาไปในสูตรยางน้ีมีขนาดเล็ก 

สามารถกระจายตัวในเมตริกซยางไดดี และเขมาดํานี้เปน

ตัวดูดความรอนไดดีซึ่งอาจใชเวลาเพียงเล็กนอยก็ทําให

อุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหยางสูตรที่ 2 ใชเวลาใน

การวัลคาไนซยางนอยกวาสูตรที่ไมมีเขมาดํา

ตารางที่ 3 เวลาการขึ้นรูปของยางคอมปาวด

สมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ
ความแข็ง (Hardness)
 ความแข็งเป นการวัดความต านทานต อการ
เปล่ียนแปลงรูปรางเฉพาะท่ีบริเวณพื้นผิวเทานั้น ทดสอบ
ดวยเครือ่ง Durometer พบวา สตูรทีไ่มมกีารเตมิเขมาดาํ มี
ความแข็ง (ในหนวย Shore A) ของยางวัลคาไนซที่ใชกรด
ฟอรมกิและนํา้หมกัชวีภาพเปลอืกสบัปะรดผสมใบเตยเปน
สารจับตัวยางมีคาเทากับ 34.6 และ 33.6 ตามลําดับ ซึ่ง
ความแข็งของยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและน้ําหมัก
ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยางมีคา
ใกลเคียงกัน นั่นคือชนิดของสารจับตัวนํ้ายางไมมีผลตอ
ความแข็งของยางวัลคาไนซที่ไมมีการเติมเขมาดํา สําหรับ
ยางวัลคาไนซสูตรที่มีการเติมเขมาดํา ความแข็งของยาง
วัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมักชีวภาพเปลือก
สบัปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตวัยางมีคาเทากับ 61.2 และ 
59.4 ตามลําดับ ซึ่งความแข็งของยางวัลคาไนซที่ใช

กรดฟอรมกิและนํา้หมกัชวีภาพเปลอืกสบัปะรดผสมใบเตย
เปนสารจับตัวยางมีคาใกลเคียงกัน นั่นคือชนิดของสารจับ
ตัวนํ้ายางไมมีผลความแข็งของยางวัลคาไนซที่มีการเติม

เขมาดําอยางไรก็ตามความแข็งของยางวัลคาไนซสูตรท่ีมี

การเตมิเขมาดาํและสตูรทีไ่มมกีารเตมิเขมาดาํมคีาแตกตาง

กัน เนื่องจากเขมาดําเปนสารตัวเติมที่เสริมแรงจึงทําใหคา
ความแข็งของยางเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 1

สารจับตัว

นํ้ายาง

Scorch time (นาที) Cure time (นาที)

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 1 สูตรที่ 2

กรดฟอรมิก 1.51 1.59 8.40 4.32

นํ้าหมัก

ชีวภาพ 

1.43 1.80 6.95 5.01

สมบัติของยางดิบ กรดฟอรมิก นํ้าหมัก

ชีวภาพ

สี 8.0 8.0

ปริมาณสิ่งระเหย (%wt) 0.28 0.31

ปริมาณเถา (%wt) 0.36 0.40

ปริมาณไนโตรเจน (%wt) 0.39 0.33

ความออนตัวเริ่มแรก (P0) 42.5 47.0

ดัชนีความออนตัว (PRI) 91.8 88.3

ความหนืดมูนนี 76.0 80.5



59วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

รูปที่ 1 ความแข็งของยางวัลคาไนซ

การเสียรูปหลังการกด (Compression set)
 การเสยีรปูหลงัการกดของยางวลัคาไนซ เปนการวดั
ความสามารถของยางในการรักษาสมบัตคิวามยืดหยุนภาย
หลังจากที่ยางไดรับแรงกดเปนระยะเวลาหน่ึง จึงนํายาง
วัล-คาไนซมากดอัดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส พบวา 
ยางวลัคาไนซสตูรทีไ่มมเีขมาดาํ การเสยีรูปหลงัการกดของ
ยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและน้ําหมักชีวภาพเปลือก
สบัปะรดผสมใบเตยเปนสารจบัตวัยาง มคีาเทากบั 32.42% 
และ 30.62% ตามลําดับ ซึ่งคาการเสียรูปหลังการกดของ
สารจับตัวทั้ง 2 ชนิด มีคาไมแตกตางกัน สําหรับยาง
วัลคาไนซสูตรท่ีมีเขมาดํา การเสียรูปหลังการกดของยาง
วัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมักชีวภาพเปลือก
สบัปะรดผสมใบเตยเปนสารจบัตวัยาง มคีาเทากบั 41.17% 
และ 40.49% ตามลําดับ ซึ่งคาการเสียรูปหลังการกดของ
สารจับตัวทั้ง 2 ชนิด มีคาไมแตกตางกัน แสดงวาชนิดของ
สารจับตัวยางไมมีผลตอการเสียรูปหลังการกดของยางวัล
คาไนซ การเสียรูปหลังการกดของยางวัลคาไนซสตูรท่ีไมมี
การเติมเขมาดํามีคานอยกวายางสูตรที่มีการเติมเขมาดํา 
แสดงวายางสตูรท่ีไมมเีขมาดาํมกีารคนืตัวไดดกีวายางสตูร
ที่มีเขมาดํา ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเสียรูปหลังการกดของยางวัลคาไนซ

โมดูลัสที่ระยะยืด 100% และ 300%

 เพื่อศึกษาโมดูลัสที่ระยะยืด 100% และ 300% ของ

ยางวัล-คาไนซเปนการวัดความสามารถของการรักษารูป

รางเดิมหลังไดรับแรงดึงมากระทําใหเสียรูปดวยอัตราเร็ว

คงที่ จึงนํายางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมัก

ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยางมา

ทดสอบโดยใชเคร่ือง Tensometer พบวา โมดูลสัทีร่ะยะยืด 

100% ของยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมัก

ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยาง สูตร

ที่ไมมีการเติมเขมาดํา มีคาเทากับ 0.58 MPa และ 0.59 
MPa ตามลําดับ จะเห็นวาโมดูลัสที่ระยืด 100% ของยาง
วลัคา-ไนซมคีาใกลเคยีงกัน สาํหรับโมดูลสัท่ีระยะยืด 300% 
ของยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมักชีวภาพ
เปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยาง มีคาเทากับ 
1.13 MPa และ 1.27 MPa ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา
โมดูลัสที่ระยะยืด 300% มีคาใกลเคียงกัน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3  โมดูลัสที่ระยะยืด 100% และ 300% ของยางวัล-
 คาไนซ สูตรที่ไมมีเขมาดํา

 สําหรับโมดูลัสที่ระยะยืด 100% ของยางวัลคาไนซ
ที่ใชกรดฟอรมิกและน้ําหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสม

ใบเตยเปนสารจับตัวยาง สูตรที่มีการเติมเขมาดํา มีคา
เทากับ 1.99 MPa และ 2.14 MPa ตามลําดับ จะเห็นวา

โมดูลัสที่ระยืด 100% ของยางวัลคาไนซมีคาใกลเคียงกัน 

สวนโมดูลัสที่ระยะยืด 300% ของยางวัลคาไนซที่ใชกรด
ฟอรมกิและนํา้หมกัชวีภาพเปลอืกสบัปะรดผสมใบเตยเปน

สารจับตัวยาง มีคาเทากับ 8.38 MPa และ 9.09 MPa ตาม
ลาํดบั ซึง่จะเหน็ไดวาโมดลูสัทีร่ะยะยืด 300% มคีาใกลเคยีง

กัน แสดงวาชนิดของสารจับตัวยางไมมีผลตอโมดูลัสที่

ระยะยืด 100% และ 300% ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 โมดูลัสที่ระยะยืด 100% และ 300% ของยางวัล-
   คาไนซ สูตรที่มีเขมาดํา

 เมือ่เปรยีบเทียบสตูรทีไ่มมเีขมาดาํและสตูรทีม่เีขมา
ดํา จะเห็นไดวาโมดูลัสที่ระยะยืด 100% และ 300% ของ
ยางวัล-คาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมักชีวภาพเปลือก
สับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยาง สูตรที่ไมมีการเติม
เขมาดาํมคีาแตกตางจากสตูรทีม่กีารเตมิเขมาดาํ โมดลูสัที่
ระยะยืด 100% และ 300% ของยางวัลคาไนซสูตรท่ีมีการ
เติมเขมาดําสูงกวาสูตรที่ไมมีการเติมเขมาดํา เนื่องจาก
เขมาดําเปนสารตัวเติมเสริมแรง เม่ือเติมลงในยางจะทําให
สมบัติเชิงกลของยางเพ่ิมขึ้น จึงทําใหโมดูลัสที่ระยะยืด 
100% และ 300% ยางวัลคาไนซสูตรท่ีมีการเติมเขมาดํามี
คาสูงกวาสูตรที่ไมเติมเขมาดํา

ความทนทานตอแรงดึง (Tensile strength)
 การศึกษาความทนทานตอแรงดงึของยางวัลคาไนซ 
เปนการวัดความสามารถในการตานทานการลมเหลวของ
ชิน้งานอนัเนือ่งมาจากแรงทีม่ากระทาํดวยอัตราเรว็คงท่ี จงึ

นํายางวัลคาไนซที่ไดจากสารจับตัวยางชนิดตางๆ มา
ทดสอบโดยเครื่อง Tensometer พบวา ความทนทานตอ
แรงดึงของยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและน้ําหมัก

ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยาง สูตร

ที่ไมมีการเติมเขมาดํา มีคาเทากับ 14.67 MPa และ14.63 
MPa ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาความทนทานตอแรงดึงของ
ยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและน้ําหมักชีวภาพเปลือก

สับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวนํ้ายางมีคาใกลเคียงกัน 
สาํหรับความทนทานตอแรงดึงของยางวัลคาไนซทีใ่ชกรด-

ฟอรมกิและนํา้หมกัชวีภาพเปลอืกสบัปะรดผสมใบเตยเปน

สารจับตวันํา้ยาง สตูรท่ีมกีารเติมเขมาดํา มคีาเทากบั 22.83 
MPa และ 22.23 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาความทนทานตอ

แรงดึงของยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและน้ําหมัก

ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยางมีคา

ใกลเคยีงกนั ดงันัน้สําหรบัสตูรเดยีวกนั ชนดิของสารจบัตวั

ยางไมมผีลตอความทนทานตอแรงดงึของยางวัลคาไนซ ดงั

รูปที่ 5

 เมือ่เปรยีบเทยีบสตูรทีไ่มมเีขมาดาํและสตูรทีม่เีขมา

ดําพบวาความทนทานตอแรงดึงของยางวัลคาไนซที่ใช

กรด-ฟอรมกิและน้ําหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตย

เปนสารจับตัวยางสูตรที่ไมมีการเติมเขมาดําและสูตรที่มี

การเติมเขมาดํามีคาแตกตางกัน ความทนทานตอแรงดึง

ของยางวัลคาไนซสตูรทีม่กีารเตมิเขมาดาํสงูกวาสตูรทีไ่มมี
การเตมิเขมาดาํ เนือ่งจากเขมาดาํเปนสารตวัเตมิเสรมิแรง 
สงผลใหยางวัลคาไนซสูตรท่ีมีการเติมเขมาดํามีความ
ทนทานตอแรงดึงสูงกวาสูตรที่ไมเติมเขมาดํา

รูปที่ 5 ความทนทานตอแรงดึงของยางวัลคาไนซ

การยืดจนขาด (Elongation at break)
 เพื่อศึกษาการยืดจนขาดของยางวัลคาไนซ จึงนํา
ยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมักชีวภาพเปลือก
สับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวนํ้ายาง มาทดสอบโดย
เครื่อง Tensometer พบวา การยืดจนขาดยางวัลคาไนซที่

ใชกรด-ฟอรมิกและน้ําหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบ

เตยเปนสารจับตัวยาง สูตรที่ไมมีการเติมเขมาดํา มีคา

เทากับ 772% และ 700% ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาการยืด

จนขาดของยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมัก
ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยาง มีคา

ไมคอยแตกตางกัน สําหรับการยืดจนขาดยางวัลคาไนซที่
ใชกรด-ฟอรมิกและน้ําหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบ

เตยเปนสารจบัตวัยาง สตูรทีม่กีารเติมเขมาดาํ มคีาเทากับ 

591% และ 552% ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาการยืดจนขาด
ของยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมักชีวภาพ

เปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวนํ้ายาง มีคาไม
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แตกตางกนั ดงันัน้สาํหรบัสูตรเดยีวกนั ชนิดของสารจบัตวั

ยางไมมีผลตอการยืดจนขาดของยางวัลคาไนซ ดังรูปที่ 6

 การยืดจนขาดของยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิก

และน้ําหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับ

ตวัยาง สตูรทีไ่มมกีารเตมิเขมาดาํและสตูรท่ีมกีารเตมิเขมา

ดาํมคีาแตกตางกนั การยดืจนขาดของยางวลัคาไนซสตูรที่

มีการเติมเขมาดําต่ํากวาสูตรที่ไม มีการเติมเขมาดํา 

เนื่องจากเขมาดําเปนสารตัวเติมเสริมแรง เม่ือใสลงไปใน

ยางอนุภาคของเขมาดาํจะแทรกตัวระหวางโมเลกลุของยาง 

ทาํใหชองวางระหวางเฟสของยางลดลง สงผลใหยางมีความ
แข็งเพิ่มขึ้น ความยืดหยุนลดลง จึงขาดไดงายกวาสูตรที่
ไมมีการเติมเขมาดํา
 

รูปที่ 6 การยืดจนขาดของยางวัลคาไนซ

ความทนทานตอการฉีกขาด (Tear strength)
 การทดสอบความทนทานตอการฉีกขาดของยาง
สามารถทําไดโดยวัดแรงสูงสดุทีท่าํใหชิน้งานขาดออกจาก
กัน พบวา ยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมัก
ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยาง สูตร

ทีไ่มมกีารเติมเขมาดาํ มคีาเทากบั 25.75 N/mm และ 22.13 
N/mm ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวายางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอร

มกิมคีาความทนทานตอการฉกีขาดสงูกวายางวลัคาไนซที่
ใชนํา้หมกัชีวภาพเปลอืกสบัปะรดผสมใบเตยเปนสารจบัตัว
ยาง

 สําหรับยางวัลคาไนซที่ใชกรดฟอรมิกและน้ําหมัก
ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยาง สูตร

ที่มีการเติมเขมาดํา มีคาเทากับ 83.44 N/mm และ 68.31 

N/mm ตามลําดับ จะเห็นวาความทนทานตอการฉีกขาด
ของยางวัลคาไนซมีคาแตกตางกัน ยางวัลคาไนซที่ใชกรด

ฟอร-มิกมีคาความทนทานตอการฉีกขาดสูงกวายางวัลคา

ไนซทีใ่ชนํา้หมกัชวีภาพเปลอืกสบัปะรดผสมใบเตยเปนสาร

จับตัวยาง ดังรูปที่ 7

 เมือ่เปรยีบเทยีบสตูรทีไ่มมเีขมาดาํและสตูรทีม่เีขมา

ดําพบวาความทนทานตอการฉีกขาดของยางวัลคาไนซที่

ใชกรดฟอรมิกและนํ้าหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสม

ใบเตยเปนสารจับตัวยางสูตรท่ีไมมกีารเติมเขมาดาํและสูตร

ที่มีการเติมเขมาดํามีคาแตกตางกัน ความทนทานตอการ

ฉีกขาดของยางวัลคาไนซสูตรที่มีการเติมเขมาดําสูงกวา

สตูรท่ีไมมกีารเติมเขมาดาํ เนือ่งจากเขมาดาํเปนสารตัวเติม

เสริมแรง สงผลใหยางวัลคาไนซสูตรที่มีการเติมเขมาดํามี
ความทนทานตอการฉีกขาดสูงกวาสูตรที่ไมเติมเขมาดํา 

รูปที่ 7 ความทนทานตอการฉีกขาดของยางวัลคาไนซ

สรุปและเสนอแนะ 
 ชนิดของสารจับตัวยางธรรมชาติไมมีผลตอปริมาณ
เถา ปริมาณสิ่งระเหย ปริมาณไนโตรเจนและคาความหนืด

มูนนี่ ยกเวนดัชนีความออนตัวของยางแผนดิบที่ใชกรด
ฟอรมิกมีคาสูงกวายางแผนดิบที่ใชนํ้าหมักชีวภาพเปลือก

สบัปะรดผสมใบเตย ในสูตรเดียวกัน ชนดิของสารจับนํา้ยาง
ไมมีผลตอคา Scorch time และ Cure time ของยาง

คอมพาวด อยางไรก็ตามยางคอมพาวดสูตรที่ไมมีเขมาดํา
จะใชเวลาในการวัลคาไนซเร็วกวาสูตรท่ีไมเติมเขมาดํา 

เนือ่งจากเขมาดาํสามารถดดูความรอนไดด ีทาํใหปฏกิริยิา

การวลัคาไนซเกิดไดเรว็ขึน้ ในสตูร 1 ทีไ่มมกีารเตมิเขมาดํา 
ชนิดของสารจับตัวยางไมมีผลตอสมบัติเชิงกล (ความแข็ง 

การเสียรูปหลังการกด โมดูลัสที่ 100% และ 300% ความ

ทนทานตอแรงดงึ การยดืจนขาด และความทนทานตอการ
ฉีกขาด) ของยางวัลคาไนซ ในสูตรที่ 2 ที่มีการเติมเขมาดํา 

ชนิดของสารจับตัวยางไมมีผลตอสมบัติเชิงกล
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(ความแข็ง การเสียรูปหลังการกด โมดูลัสที่ 100% และ 

300% ความทนทานตอแรงดงึ และการยดืจนขาด) ของยาง

วัลคาไนซ แตความทนทานตอการฉีกขาดของยางวัลคา-

ไนซที่ใชกรดฟอรมิกมีคาสูงกวายางวัลคาไนซที่ใชนํ้าหมัก

ชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเปนสารจับตัวยาง จะ

เห็นไดวานํ้าหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยมีแนว

โนมที่จะนํามาใชเปนสารจับตัวยาง เนื่องจากมีสมบัติของ

ยางดิบ ยางคอมพาวดและยางวัลคาไนซใกลเคียงกัน 

นอกจากนี้อาจศึกษาการนําขยะเปยกชนิดอื่นมาใชเตรียม

นํ้าหมักชีวภาพตอไป
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