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 กระบวนการผลิตนํ้ายางขนจากนํ้ายางสดสามารถทําได 4 วิธี คือ 1) วิธีระเหยนํ้า (evaporation) 2) วิธีทําใหเกิด
ครีม (creaming) 3) วิธีปนเหว่ียง (centifuging) และ 4) วิธีแยกดวยไฟฟา (electro decantation) วิธีการที่นิยมใชผลิต
นํ้ายางขนของประเทศไทยจะใชวิธีการปนเหว่ียง ซึ่งวิธีการน้ีนอกจากจะไดนํ้ายางขนแลวยังมีนํ้ายางสกิม0

1 แยกออกมาดวย 
การที่ยางสกิมมีปริมาณเน้ือยางนอยและอนุภาคของยางในนํ้ายางสกิมมีขนาดเล็ก การจับตัวเน้ือยางออกจากยางสกิมจึง
ทําไดยาก  

 

 โดยทั่วไปแลววิธีการจับตัวเน้ือยางออกจากยางสกิม ในอุตสาหกรรม
นํ้ายางขนนิยมใชกรดซัลฟวริกเขมขน วิธีการน้ีถึงแมจะมีคาใชจายคอนขางตํ่า
แตมีขอดอยเรื่องประสิทธิภาพในการจับตัวนํ้ายางเน่ืองจากตองใชเวลานาน
หรือหลายช่ัวโมงซึ่งขึ้นกับอายุของยางสกิมและปริมาณแอมโมเนียใน 
นํ้ายางสกิม หลังจากจับตัวเน้ือยางออกจากยางสกิมแลว นํ้าทิ้งที่เหลือก็มี 
การปนเปอนของซัลเฟตสูง ทําใหนํ้าทิ้งมีคาความเปนกรดสูง (pH∼4.5) 
สามารถกอใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (กาซไขเนา) สงกลิ่นเหม็นและยังเปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองมีขั้นตอนการบําบัดเปน
พิเศษกอนที่จะปลอยลงสูบอนํ้าทิ้ง ซึ่งขั้นตอนน้ีมีคาใชจายคอนขางสูง  
 

 

ทีมวิจัยจากหองปฏิบัติการยาง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) จึงไดเริ่มโครงการพัฒนา 
สารจับตัวนํ้ายางสกิมประสิทธิภาพสูง GRASS 0.0 (รูปที่  1) และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของอยางครบวงจรขึ้นต้ังแต 
ป พ.ศ. 2550 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจับตัวนํ้ายางสกิม ลดการใชกรดซัลฟวริก ลดการสูญเสียเน้ือยางในการผลิตให
นอยที่สุด และแกปญหามลพิษตอสิง่แวดลอมที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตนํ้ายางขน โดยไดมีการพัฒนาสาร GRASS 0.0 ใหมีความ
หลากหลายตรงตามความตองการของโรงงาน และมีจุดเดนที่แตกตางกัน 2 ชนิด ไดแก  

 1. GRASS 0.1 คือ สารจับตัวนํ้ายางสกิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมเน้ือยาง สามารถจับตัวเน้ือยางได
เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 5 
 2. GRASS 0.2 คือ สารจับตัวนํ้ายางสกิมเพ่ือสิ่งแวดลอม สามารถลดปริมาณการใชกรดในกระบวนการจับตัว 
นํ้ายางสกิมไดประมาณรอยละ 30 และนํ้าทิ้งมีสภาพเปนกลาง  
 

 นํ้ายางสกิมประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นสามารถจับตัวนํ้ายางสกิมไดอยางรวดเร็วและสมบูรณ ทําใหไดเน้ือยาง
มากกวาการใชกรดซัลฟวริก และสามารถจับตัวนํ้ายางสกิมใหมและนํ้ายางสกิมเกาโดยปราศจากการปนเปอนของซัลเฟต
ในนํ้าทิ้ง ทําใหขั้นตอนการบําบัดงายขึ้น ไมมีกลิ่นเหม็นของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ทางทีมวิจัยไดนําสารจับตัวนํ้ายางสกิม
ประสิทธิภาพสูงน้ีไปใชกับโรงงานผลิตนํ้ายางขนในภาคใตและภาคตะวันออกจํานวน 6 แหง พบวา กระบวนการจับตัว 
นํ้ายางสกิมโดยใชสาร GRASS 0.1 และ GRASS 0.2 เน้ือยางสกิมแหงที่ไดมีปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถา และปริมาณ
ไนโตรเจนตํ่ากวาเน้ือยางแหงที่จับตัวโดยใชกรดซัลฟวริก นอกจากน้ีเน้ือยางสกิมแหงยังมีสีที่ออน มีการปนเปอนของสารที่
ไมใชยาง (non-rubber) นอยลง มีคาความออนตัวเริ่มแรก (P0) และคาความหนืดมูนน่ีตํ่ากวา จึงชวยลดพลังงานที่ใชใน
การบดผสมยางกับสารเคมีในขั้นตอนแปรรูปเปนผลิตภัณฑยาง และมีคาดัชนีความออนตัว (PRI) สูงขึ้น ดังตารางที่ 1 

 

                                                            
1 นํ้ายางสกิม คือ  นํ้ายางท่ีมีเน้ือยางอยูรอยละ 3-8 โดยนํ้าหนัก และมีสวนประกอบท่ีไมใชยาง เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต นํ้าตาล และสารอนินทรียใน
ปริมาณสูง 

รูปที่ 1 สารจับตัวน้ํายางสกิม
ประสิทธิภาพสูง (GRASS 0.0) 

สารจบัตัวน้ํายางสกมิประสิทธิภาพสงู 
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    ตารางที่ 1 สมบัติของเนือ้ยางแหงที่ไดจากกระบวนการจับตัวน้ํายางสกิมดวยสาร GRASS 0.0 และกรดซัลฟวริก 
 

สมบัติ สารจับตัวนํ้ายางสกิม 
GRASS 0.1 GRASS 0.2 กรดซัลฟวริก 

ปริมาณส่ิงสกปรก (%) 0.067 0.069 0.072 
ปริมาณเถา (%) 0.76 0.77 0.73 
ปริมาณไนโทรเจน (%) 2.45 1.67 2.48 
ความออนตัวเริม่แรก (P0) 45.0 37.5 45.5 
ดัชนีความออนตัว (PRI) 31.0 49.1 30.4 
ความหนืดมูนนี ่ML (1+4) 100oC 94.6 81.0 95.3 

 

 นอกจากน้ี นํ้าทิ้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจับตัวนํ้ายางสกิมดวยสาร GRASS 0.0 มีคาซีโอดี (COD) บีโอดี (BOD) 
และของแข็งละลายนํ้าใกลเคียงกับนํ้าทิ้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจับตัวนํ้ายางสกิมดวยกรดซัลฟวริก แตปริมาณของแข็ง
แขวนลอยมีคาตํ่ากวา สวนปริมาณซัลเฟตและคาความเปนกรด-ดางของนํ้าทิ้งจะข้ึนกับชนิดของสาร GRASS 0.0 ที่เลือกใช 
ดังตารางที่ 2 
 

 ตารางที่ 2 คณุภาพน้าํทิ้งทีเ่กิดขึ้นจากกระบวนการจับตัวน้ํายางสกิมดวยสาร GRASS 0.0 และกรดซัลฟวริก 
 

ดัชนีน้าํทิ้ง สารจับตัวน้าํยางสกิม 
GRASS 0.1 GRASS 0.2 กรดซัลฟวริก 

ซีโอดี (mg/l) 17,280 17,280 17,579 
บีโอดี (mg/l) 10,580 10,340 10,515 
ของแข็งละลายนํ้า (mg/l) 24,780 24,600 24,700 
ของแข็งแขวนลอย (mg/l) 100 140 510 
ซัลเฟต (mg/l) 8,467 5,451 8,210 
คาความเปนกรด-ดาง (pH) 4.5 6.6 4.5 

 

 

รปที่ 2 ยางสกิมบลอก รปที่ 3 ยางสกิมเครฟ 
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ผลงานวิจัยช้ินน้ีไดรับรางวัลโครงการดีเดนของชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2554 จาก
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ภายใตช่ือ “โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือความย่ังยืนของ
อุตสาหกรรมยางพาราไทย” และไดยื่นขอสิทธิบัตรตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

1. สิทธิบัตรไทย เรื่อง “กรรมวิธีการจับตัวเน้ือยางออกจากหางนํ้ายางธรรมชาติที่สามารถลดการสูญเสียเน้ือยาง 
และกําหนดคาความเปนกรดดางของนํ้าทิ้งได” เลขที่คําขอ 0801004463  

2. สิทธิบัตรไทย เรื่อง “กรรมวิธีการจับตัวหางนํ้ายางธรรมชาติที่ไดจากนํ้ายางสดที่มีอายุการเก็บสั้น และหางนํ้า
ยางธรรมชาติที่มีปริมาณแอมโมเนียตํ่า” เลขที่คําขอ 0901003896 

 

-------------------------- 

ปท่ีสําเร็จ :  พ.ศ. 2552 

รางวัล :      รางวัลโครงการดีเดนแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจาํป พ.ศ. 2554 จากสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 

     ภายใตชื่อ “โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือความย่ังยืนของอุตสาหกรรมยางพาราไทย”   
  

แหลงอางอิง 

 ฝายบริหารคลสัเตอรและโปรแกรมวิจัย (CPM), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

  


