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 การบลูม (blooming) คือ การเกิดการแพรของสารเคมีจากช้ันยาง

ออกมาบนผิวหนายางเกิดการตกผลึกเปนคราบหรือช้ันบางๆ เคลือบบน

ผิวหนายาง ทําใหเกิดรอยตําหนิบนพ้ืนผิวยาง การบลูมสามารถเกิดข้ึนได 

บนผิวหนาของยางคอมพาวดหรือยางวัลคาไนซ 

 

สาเหตุการบลูม 
 

 อาจเกิดจากสารเคมีที่ใชในสูตรเคมียาง หรืออาจเปนสารเคมีที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดปฎิกิริยาวัลคาไนซ  

ซึ่งสารเคมีที่เกิดการบลูมจะขึ้นกับ 

1. ขีดจํากัดความสามารถในการละลายของสารเคมี กลาวคือ สารเคมีที่สามารถละลายไดในยางแตมีขีดจํากัด

ในการละลายของสารเคมีในระดับหน่ึง ถาใชสารเคมีในปริมาณที่สูงกวาปริมาณที่สารเคมีสามารถละลายได  

ณ อุณหภูมิหองของสารเคมีชนิดน้ันๆ ก็อาจสงผลใหเกิดการบลูมขึ้น 

2. อุณหภูมิในกระบวนการผสมยาง กลาวคือ เมื่อทําการผสมยาง ความรอนที่เกิดข้ึนจากการผสมจะทําใหยาง

คอมพาวดมี อุณหภูมิคอนขางสูง สารเคมีที่ เ ติมลงไปสามารถที่จะละลายเขาไปในเน้ือยางไดมากกวาปกติ  

ซึ่งหากผูผลิตมีการเติมสารเคมีลงไปมากกวาความสามารถในการละลายในยาง (ซึ่งในกระบวนการผสมอาจจะเห็นวา

สารเคมียังสามารถละลายในยางได) แตเมื่อยางคอมพาวดเย็นลง สารเคมีที่เกินขีดจํากัดของการละลายเหลาน้ันก็จะ

แพรออกมาสูผิวยาง ทําใหเกิดการบลูมเกิดขึ้น 

 

ชนิดของสารเคมีที่มักจะเกิดการบลูม 
 

1. กํามะถัน   

โดยทั่วไปแลวกํามะถันที่นิยมใชในอุตสาหกรรมยาง มี 2 ชนิด คือ  

1) กํามะถันละลายได (soluble sulfur) หรือกํามะถันรอมบิก (rhombic sulfur) มีโครงสรางเคมีเปน 

วงแหวนที่มีกํามะถันอยู 8 อะตอม สามารถละลายในยางไดระดับหน่ึงและเกิดการตกผลึกได ในอุตสาหกรรมยางจะ

นิยมใชกํามะถันชนิดน้ีเน่ืองจากมีราคาถูก 

2) กํามะถันที่ไมละลาย (insoluble sulfur) หรือกํามะถันอสัณฐาน (amorphous) มีโครงสรางเคมีเปน

สายโซยาว ฉะน้ันจึงไมละลายในยาง ทําใหไมสามารถแพรมาที่ผิวของยางได แตมีขอควรระวังในการใชงานถาอุณหภูมิ

สูงถึง 110 องศาเซลเซียส กํามะถันชนิดน้ีจะเปลี่ยนโครงสรางเปนกํามะถันรอมบิกหรือกํามะถันละลายได ภายในเวลา 

10-20 นาที กํามะถันชนิดน้ีมีราคาคอนขางสูง 
 

อยางไรก็ตาม การละลายของกํามะถันในยางขึ้นอยูกับชนิดของยางและอุณหภูมิของการผสมกับยาง (ดูรูปที่ 1 

ประกอบ) พบวา ที่อุณหภูมิหองกํามะถันจะละลายในยางธรรมชาติ, ยาง SBR และ ยาง BR ไดดี แตละลายในยาง IIR  

และยาง NBR ไดนอย แตเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิใหสูงขึ้น กํามะถันจะสามารถละลายในยางแตละชนิดไดมากขึ้น  
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รูปที่ 1 ความสามารถในการละลายของกํามะถันในยางชนิดตางๆ 

 

การบลูมของกํามะถันทําใหเกิดปญหาตอไปนี้  

  

- สําหรับยางคอมพาวดจะสงผลใหสมบัติความเหนียวติดกันของยางคอมพาวดลดลง ทําใหเกิดปญหาตอ

กระบวนการที่จะนํายางไปประกอบช้ินสวน โดยจะเกิดปญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ตองประกอบช้ินสวน

หลายช้ินเขาดวยกัน ซึ่งสามารถแกปญหาโดยการผสมกํามะถันเขาไปในยางที่อุณหภูมิตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได หรือเปลี่ยน

ชนิดกํามะถันจากกํามะถันรอมบิกมาเปนกํามะถันอสันฐาน 

-  สําหรับยางวัลคาไนซที่มีการใสกํามะถันมากเกินไปจะเหลือกํามะถันที่ไมเกิดปฏิกิริยาอยู ทําใหกํามะถันบลูม 

ออกมา สงผลใหความสวยงามของผลิตภัณฑเสียไป ในการแกไขปญหาอาจทําไดโดยการอบใหความรอนซ้ําอีกครั้ง 
 

การแกไขปญหาการบลูมจากกํามะถัน 
 

- การเปลี่ยนมาใชกํามะถันอสัณฐานที่มีลักษณะโครงสรางเปนพอลิเมอรที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง ซึ่งจะไมละลาย

ในยางและตัวทําละลายและยากที่จะเคลื่อนมาที่ผิวบาง แตขอควรระวังคือ ตองควบคุมอุณหภูมิในระหวางการผสมให

คงที่ ถาอุณหภูมิระหวางกระบวนการผลิตสูงเกิน 99-105 องศาเซลเซียส จะทําใหกํามะถันชนิดน้ีเปลี่ยนกลับมาเปน

กํามะถันรอมบิกได และตองระวังสารเคมีที่มีฤทธ์ิเปนดาง (เชน สารตัวเรงปฏิกิริยาในกลุมซัลฟนาไมด) เพราะวาเอมีน

จากซัลฟนาไมดจะชวยเรงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากกํามะถันอสัณฐานเปนกํามะถันรอมบิกได 

- การใชกํามะถันทั้งรอมบิกและกํามะถันอสัณฐานรวมกัน โดยการใชกํามะถันรอมบิกในปริมาณที่ตํ่ากวา

ขีดจํากัดความสามารถในการละลายในยางได ณ อุณหภูมิหอง แลวใชปริมาณกํามะถันอสัณฐานในปริมาณสวนเกินที่

กํามะถันรอมบิกจะละลายไดที่อุณหภูมิหอง โดยทั่วไปมักจะใชกํามะถันอสัณฐานในสัดสวนปริมาณรอยละ 60-70 ของ

กํามะถันที่ตองใชทั้งหมดเพ่ือปองกันการเกิดการบลูม 

- การเลือกใชสารใหกํามะถัน (sulfur donor) แทนการใชกํามะถันโดยตรงในการวัลคาไนซยาง เชน carpolactamdisulfide 

(CLD), morpholino-dithio-benzothiazole (MBSS), dithiodimorpholine (DTDM) เปนตน 

- การเลือกใชสารเคมีที่ลดการบลูม เชน sodium ethylxanthante (C3H5NaOS2), potassium ethylxanthate 

(C3H5KOS2), diphenylthiocarbamate (C13H12N4S) การใชงานสารเหลาน้ีมีการแนะนําใหใชในชวงรอยละ 0.1-10 โดยนํ้าหนัก
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ของปริมาณกํามะถัน ซึ่งสารเคมีดังกลาวมีความวองไวที่พ้ืนผิวสูงและมีหมูฟงกชันที่เปนโอลิโอโฟบิค (oleophobic 

group) ที่สามารถเขากับกํามะถันไดดี เมื่อเติมสารเคมีเหลาน้ีในปริมาณเพียงเล็กนอย สารเคมีเหลาน้ีสามารถไปจับกับ

กํามะถันที่มีอยูเกินขีดจํากัดแลวเกิดเปนนิวเคลียสของผลึกจํานวนมากอยูในเน้ือยาง สงผลใหอัตราการแพรของกํามะถันไป

ยังผิวยางลดลง จึงอาจชวยลดการเกิดการบลูมลง แตถาเติมสารเคมีเหลาน้ีนอยเกินไปก็จะไมสามารถไปจับกับกํามะถัน

แลวเกิดเปนนิวเคลียสได แตถาเติมสารเหลาน้ีมากเกินไปก็จะทําใหเกิดนิวเคลียสจํานวนมาก 
 

ตารางที่ 1 การละลายของกํามะถันในยางแตละชนิด ที่อุณหภูมิตางๆ 
 

อุณหภูมิในการผสม (°C) 
ปริมาณ (phr) 

NR SBR NBR 
10 0.8 0.5 0.2 
30 1.5 1.0 0.3 
50 3.0 3.0 0.6 
70 4.0 4.5 1.0 
90 7.0 8.0 2.0 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาการละลายของกํามะถันในยางที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ปริมาณกํามะถันที่สามารถ

ละลายไดในยาง NR หรือยาง SBR สามารถละลายไดในปริมาณ 1-1.5 phr แตสําหรับยาง NBR การละลายของกํามะถัน

จะละลายไดนอย แตเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นกํามะถันสามารถละลายในยางไดมากขึ้น 
 

2. สารตัวเรงปฏิกิริยา 

สาร tetramethyl thiuram disulfide; TMTD มักจะเกิดปญหาการบลูมเมื่อใชในระบบวัลคาไนซดวย

กํามะถัน การแกไขปญหาอาจทําโดยการใช TETD หรือ DDTS (dimethyl diphenyl thiuram disulfide) มาทดแทน 

TMTD บางสวน  

 

แตอยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนสารเคมีตางๆ ตองพิจารณาถึงสูตรผสมเคมียาง รวมถึงสมบัติของยางที่

ตองการดวย นอกจากน้ี ตองคํานึงถึงปริมาณสารเคมีสูงสุดที่สามารถเติมลงในสูตรยางได ดังตารางที่ 2 เปนตัวอยางปริมาณ

ของสารเคมีที่สามารถเติมลงไปในยางคอมพาวดไดสูงสุดที่อุณหภูมิหอง0

1  
 

ตารางที่ 2 ขีดจํากัดสูงสุดของความสามารถในการละลายของสารเคมี 
 

สารเคมี 
ความสามารถในการละลายใน 

ยางคอมพาวด NR, SBR, BR, EPDM 
(phr) 

MBT 3.0 
MBTS 3.0 
TMTD 0.5 
TMTM 0.7 

                                                            
1 ambient temperature ตามมาตรฐาน ISO 188 ระบุวา คือ อุณหภูมิ 23 องศาเซลซียส 
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สารเคมี 
ความสามารถในการละลายใน 

ยางคอมพาวด NR, SBR, BR, EPDM 
(phr) 

CBS 2.5 
TBBS 2.5 
ZDEC 0.8 
ZDBC 2.0 
PVI/CTP 0.5 
Stearic acid 2.0 

สารเคมี 
ความสามารถในการละลายใน 
ยางคอมพาวด NBR (phr) 

TMTD 2.0-3.0 
TMTM 2.0-3.0 

 
3. น้ํามัน  

หลักการเลือกใชนํ้ามัน จะตองทําการเลือกนํ้ามันที่มีความเปนข้ัวเหมือนยาง เพ่ือใหเขากับยางไดมากที่สุด

กลาวคือนํ้ามันที่มีขั้วกับยางที่มีขั้ว และนํ้ามันไมมีขั้วกับยางที่ไมมีขั้ว ตารางที่ 3 แสดงความเขากันไดของนํ้ามันกับยาง

ชนิดตางๆ โดยทั่วไปแลวปริมาณของนํ้ามันที่ใชในยางคือ 5-30 phr  
 

ตารางที่ 3 ความเขากันไดของน้ํามันกับยางชนิดตางๆ 
 

น้ํามัน/ยาง NR SBR BR NBR CR CSM EPDM IIR 
พาราฟนิก + + + - - - + + 
แนฟทินิก + + + 0 0 - + 0 
อะโรมาติก + + + + + + 0 - 

หมายเหตุ: + คือ เขากันไดดี    - คือ ไมเขากัน    0 คือเขากันไดบางสภาวะ  

  

ถาผูประกอบการเลือกใชนํ้ามันพาราฟนิกกับยาง NBR (จากตารางจะเห็นวานํ้ามันพาราฟนิกไมเขากับยาง NBR) 

ถึงแมจะใชนํ้ามันพาราฟนิกเพียง 2 phr ก็ทําใหนํ้ามันซึม (bleeding) ออกมาบนผิวยาง สําหรับยาง CR เปนยางที่มีขั้ว 

ดังน้ัน การเลือกใชนํ้ามันที่เหมาะสม คือ นํ้ามันอะโรมาติก แตยาง CR ก็สามารถใชนํ้ามันแนฟทินิกไดในปริมาณ 20-25 phr 

โดยไมเกิดการบลูม แตถาใชนํ้ามันพาราฟนิกเพียง 5 phr จะทําใหยางเกิดการบลูมอยางชัดเจน 
 

 นอกจากการบลูมที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตนแลว ยังมีลักษณะคลายการบลูมเกิดขึ้นไดอีก ไดแก 
 

1. pseudo bloom หรือ frosting  

ลักษณะน้ีมักจะเกิดกับสารตัวเติมที่ เปนของแข็ง จึงไมสามารถที่จะเกิดการเคลื่อนยายมาบน 

ผิวยางและเกิดการบลูมได แตสารตัวเติมมักจะเกิดฟรอสติง (frosting) หรือลักษณะคลายการบลูม (pseudo bloom) 

ที่บริเวณพ้ืนผิวยาง ทําใหผิวยางมีลักษณะดาน ไมเงา หรืออาจเกิดเปนจุดบนพ้ืนผิวยาง บางครั้งผูประกอบการมักเขาใจ

ผิดคิดวาการเกิดฟรอสติงของสารตัวเติมคือ การเกิดการบลูมของสารตัวเติม ซึ่งการเกิดฟรอสติงของสารตัวเติมเกิดจาก 
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การเสื่อมสภาพของยางที่บริเวณรอบสารตัวเติม ทําใหสารตัวเติมหลุดจากเน้ือยางมาอยูตามผิวหนายาง บางคร้ังสารตัวเติม

ที่เปนสีขาว เชน แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ซิงกคารบอเนต (ZnCO3) อาจจะปรากฏบนพ้ืนผิวมีลักษณะคลาย

นํ้าคางแข็งเกาะบนผิวยาง  

2. modified bloom 

เปนการเกิดคราบบนผิวยางที่ไมไดเกิดจากสารเคมีที่ใชในสูตรยางโดยตรง แตเกิดจากการทําปฏิกิริยาของ

สารเคมีที่ผิวยางกับสารอ่ืน เชน สารปองกันการเสื่อมสภาพจากโอโซน (anti-ozonant) ไดแก paraphenylenediamine 

(PPD) ซึ่งสารเคมีกลุมน้ีจะทําปฏิกิริยากับโอโซนบริเวณผิวของยาง เกิดเปนสารประกอบ ozonized p-phenylene 

diamine เคลือบบนผิวยางจนหนาขึ้นเพ่ือชวยปองกันการเกิดปฏิกิริยากับโอโซน นอกจากสารดังกลาวขางตนแลว 

ซิงกสเตียเรต (zinc stearate) ก็จะเกิดโมดิฟายดบลูมได โดยทั่วไปแลว ซิงกสเตียเรตจะสามารถละลายในยางธรรมชาติ 

ไดเพียงรอยละ 0.3 ซึ่งถือวานอยมาก โดยปกติการออกสูตรยางมักมีการเติมซิงกสเตียเรตในปริมาณมากกวารอยละ 1  

สงผลใหเกิดการบลูมของซิงกสเตียเรตเกิดขึ้น ดังน้ัน การออกสูตรเพ่ือใหซิงกสเตียเรตสามารถที่จะละลายในยางไดเพ่ิมขึ้น

โดยที่การออกสูตรที่มีสารประกอบเอมีนรวมดวย ซึ่งซิงกสเตียเรตจะทําปฏิกิริยากับสารประกอบเอมีนเปนสารประกอบ

เชิงซอนที่สามารถละลายในยางได แตเมื่อไรก็ตาม ถาบริเวณพ้ืนผิวยางไดรับไอนํ้า ซิงกสเตียเรตก็จะทําปฏิกิริยากับไอนํ้า

บริเวณผิวยางก็จะเปนซิงกสเตียเรตที่ไมละลาย (insoluble basic zinc strearate) เกิดการตกผลึกบนผิวยาง ซึ่งจะมี

ลักษณะเหมือนการบลูมจริง  
 

สารเคมีที่ทําใหเกิดโมดิฟายดบลูมสามารถเกิดการบลูมจริง (true bloom) ถาใชสารเคมีน้ันๆ ในปริมาณมาก

เกินความสามารถที่จะละลายในยางได 

3. surface contamination 

คราบบนผิวยางอาจเกิดจากการปนเปอนของสารอ่ืนบนผิวยาง ทําใหบางคร้ังอาจระบุไดคอนขางยากวาเกิด

จากการบลูม (เปอนมาจากดานในของช้ินงานยาง) หรือเกิดจากการปนเปอนของสารเคมีจากจากภายนอก โดยทั่วไปแลว 

การปนเปอนภายนอกที่มักจะพบ เชน การปนเปอนของนํ้ามันซิลิโคน (silicone oil) ที่ใชเปนสารชวยถอดแบบ (mold 

release agent) ซึ่งการปนเปอนนํ้ามันซิลิโคนจะทําใหผิวหนายางมัน ทําใหฝุนหรือสิ่งสกปรกมาติดบนผิวยาง นอกจากน้ี 

การปนเปอนของเช้ือราที่พบบนผิวของยางดิบถือเปนการปนเปอนบนพ้ืนผิวเชนกัน 
 

4. hazing  

ลักษณะที่ยางเกิดการขุน (hazing) จะสังเกตไดชัดในยางหรือผลิตภัณฑที่ใส ยางที่เกิดการขุนเกิดจาก

อนุภาคของสารหรือการเกิดหยดของเหลวที่ไมละลายหรือไมเขากันกับยาง โดยที่มีดัชนีหักเหของแสง (refractive 

index) ที่ตางจากยาง ดังน้ัน เมื่อแสงตกกระทบทําใหอนุภาคสารหรือหยดของเหลวเกิดการกระเจิงแสง ทําใหเกิด 

ความขุนในยาง กรณีที่ผลิตภัณฑยางเกิดการขุนอาจเกิดจากซิงกออกไซดที่มีการใชในปริมาณที่สูง หรือการเลือกใชเกรด

ของซิงกออกไซดไมเหมาะสม นอกจากน้ี การใชแคลเซียมออกไซด (CaO) เพ่ือใชเปนสารดูดความช้ืน อาจเกิดการกระจายตัว

ในยางไมดี สงผลใหยางขุนไดเชนกัน 
 

5. staining/discoloration 

การตกสี คือ การเปอนสีอันเน่ืองมาจากสารเคมีมาสัมผัสกับยาง อาจเกิดจากสาร dithiocarbamates 

หรือกํามะถันที่มีอยูในยางมาทําปฏิกิริยากับทองแดงเกิดเปน copper dithiocarbamate หรือ copper sulfide ทําให
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เกิดสีคล้ํา นอกจากน้ี โลหะ เชน เหล็ก ทองแดง ที่อาจปนอยูในสารตัวเติม เชน เคลย แคลเซียมคารบอเนต หรือการ

ปนเปอนของตะกั่วในซิงกออกไซด หรือการปนเปอนของแมงกานีสหรือเหล็กปนเปอนในไททาเนียมไดออกไซดก็อาจทํา

ใหเกิดสีได  
 

นอกจากน้ี การใชสารปองกันการเสื่อมสภาพชนิดตกสี (staining antioxidant) ในกลุม paraphenylene diamines 

ทําใหยางที่มีสีออนเปลี่ยนเปนสีออกมวง นํ้าเงิน หรือนํ้าตาล นอกจากน้ี สารปองกันการเสื่อมสภาพในกลุม phenolic 

ก็อาจทําใหยางที่มีสีออนเปลี่ยนเปนสีชมพูออน สําหรับผลิตภัณฑจากนํ้ายาง เมื่อใช zinc diethyl dithiocarbamate 

ทําใหผลิตภัณฑยางเปลี่ยนเปนสีชมพู ซึ่งสีชมพูที่เกิดขึ้นสามารถลางออกไดดวยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเจือจาง  
 

สําหรับการวิเคราะหวาการบลูมที่เกิดขึ้นเกิดจากสารเคมีชนิดใด สามารถวิเคราะหบนผิวยางโดยตรงหรือโดย

การสกัดสารเคมีที่เกิดการบลูมแลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร เชน เครื่อง multiple internal reflectance 

infra-red spectrometer (MIR) หรือเคร่ือง scanning electron microscope (SEM) แตการวิเคราะหดวยเครื่องมือ

วิเคราะหดังกลาวมีคาใชจายในการวิเคราะหคอนขางสูง ดังน้ัน ผูประกอบการอาจทําการวิเคราะหการเกิดการบลูมเพ่ือหา

สาเหตุการบลูมที่เกิดขึ้นในเบ้ืองตน ซึ่งอาจเกิดจากการปนเปอนสารเคมี การเปลี่ยนสี หรือการบลูมจริง เพ่ือให

ผูประกอบการสามารถแกไขการเกิดบลูมไดในเบ้ืองตนกอน (ดูรูปที่ 2) 
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รูปที่ 2 แผนผงัการวิเคราะหการเกิดการบลูม 
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