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 นํ้ายางธรรมชาติมีองคประกอบทั้งที่เปนยางและไมใชยาง ซึ่งนํ้ายางธรรมชาติ

แตละพันธุจะมีองคประกอบที่แตกตางกัน องคประกอบในนํ้ายางที่ทําใหยางเกิดสี

คล้ํา ไดแก สารประกอบพอลิฟนอล คาโรทีนอยด เอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส เปนตน 

ดังน้ันเมื่อนํานํ้ายางมาผลิตยางแหงก็อาจสงผลใหยางแหงมีสีคล้ํา ซึ่งถือวาเปน

ปญหาหน่ึงของอุตสาหกรรมยางที่ตองการผลิตผลิตภัณฑที่มีสีออนหรือผลิตภัณฑ 

ที่ตองการสีสัน เชน ลูกโปง ลูกบอลยาง ขอบรองเทา อุปกรณกีฬา อุปกรณทาง

การแพทย เชน พลาสเตอรยา   

ตารางที่ 1 ตัวอยางสขีองน้าํยางพนัธุตางๆ 
 

สีขาว เหลืองออน เหลือง 
AVROS 50,152,157 AVROS 256 AVROS 49 
BD 5, Ch30, Gl 1 Ch26,32 PB25, 186,28/59,5/63,5/76,T207 
LBC1320 GT1,Lun N Rub 393, Sab24 
PB23,86,28/83,T495 PB T 157, PB551 War 4 
Pil. A 44, PR107, S Pil.B84, Tjir 1 RRIM500,504,505,523,525,526,

527,529 
Reko 9, Tjir 16, War 1 RRIM 501,506,508,509,510, 

515,528 
RRIM 601,604,605,607,608, 
610,619,629,631 

RRIM 502, 511, 512, 513, 524 RRIM 602,606,609,611,615,617 
,623,624,625,627,628,630,632 

RRIM 700 

RRIM 600,603,612,613,614,618 
620,621,622,626,633,635,636 

- - 

RRIM 701, 702, 
703,704,705,706,707 

- - 

 
ตารางที่ 2 สัดสวนขององคประกอบในน้าํยางสด 

 

องคประกอบ สัดสวน (รอยละโดยน้าํหนัก) 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (สวนที่เปนเน้ือยางและไมใชเน้ือยาง)* 36 
สารประเภทโปรตีน 1-1.5 
สารประเภทเรซิน 1-.25 
เถา สูงถึง 1 
นํ้าตาล 1 
นํ้า (ปริมาณทีร่วมกับสารอ่ืนเปน 100)  

 

หมายเหต:ุ *ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้ํายางสด มีสวนท่ีเปนเนื้อยางแหง (dry rubber) ประมาณ 33% สวนท่ีไมใชยาง (non-rubber) 3%  

 

สารฟอกสียาง 
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ปฏิกิริยาที่ทําใหยางเกิดสีคล้าํ 
 

 ปฏิกิริยาที่มีเอนไซม 
 

 ปฏิกิริยาน้ีเกิดจากสารในกลุมมอนอฟอนิก (monophonic) ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ โดยมีเอนไซม 

พอลิฟนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase) เปนตัวเรงใหเกิดออกซิเดชัน เกิดเปนสารออรโทควิโนน (o-quinone) 

ซึ่งสารควิโนนที่เกิดขึ้นจะทําปฏิกิริยากับสารประกอบฟนอลิก (phenolic) หรือทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนหรือโปรตีน

ทําใหเกิดสารสีขึ้น ทําใหยางมีสีคล้ํา สามารถแกไขโดยใชสารยับย้ัง (inhibitor) เอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส เชน  

4-hexylresocinol สวนวิธีการลดสารฟนอลโดยวิธีการดูดซับฟนอลดวยการใชเบนทอไนตดัดแปร (modified bentonite) 

หรือเคลยดัดแปร (modified clay) ตามรายงานผลการวิจัยการใชเบนทอไนตที่ใชเปนสารดูดซับที่ผานการปรับสภาพผิว 

ดวยกรดไนตริกหรือการปรับสภาพผิวดวยเฮกซะเดกซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด (HDTMA) ของยุสรี ในป พ.ศ. 2555 

พบวา การใชเบนทอไนตที่ผานการปรับสภาพผิวดวยกรดไนตริกสามารถใชเปนสารดูดซับได ซึ่งสามารถชวยลดความเขมขน

ของโปรตีนและพอลิฟนอลที่เปนสารสีในยางได 
 

  ปฏิกิริยาที่ไมมีเอนไซม 
 

ปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากโปรตีนและกรดอะมิโนทําปฏิกิริยากับ

สารประกอบคารบอนิลจากนํ้าตาล อัลดีไฮด หรือคีโตน ทําใหเกิดสารเมลานอยดิน (melanoidin) ที่ทําใหเกิดสีคล้ํา 

สารสีที่พบในนํ้ายางธรรมชาติ เชน เบตา-แคโรทีน (β-carotene) เปนสารประกอบอินทรียที่มีโครงสรางพันธะคู

แบบคอนจูเกต (conjugated double bonds) และเปนโครงสรางโมเลกุลที่ไมอ่ิมตัว จะถูกออกซิไดซดวยออกซิเจนใน

อากาศ ทําใหยางมีสีคล้ําได  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 สูตรโครงสรางโมเลกุลของเบตา-แคโรทีน 

 

ดังน้ันวิธีการลดสียางหรือการเตรียมยางสีออนสามารถทําไดต้ังแตกระบวนการเตรียมนํ้ายางกอนที่จะนําไป

ผลิตยางแหงหรือยางแผน หรือการใชสารเคมีเพ่ือฟอกสียาง 

 

สารเคมีทีน่ิยมใชเปนสารฟอกส ี
 

1. โซเดียมเมตะไบซลัไฟต (sodium metabisulfite; Na2S2O5) มลีักษณะเปนผงสขีาว มสีมบัติเปนกรด สามารถ

ทําลายแบคทีเรียไดบาง และทําลายเอ็นไซมที่ทําใหยางมสีีคล้ํา  



3 

 

2. สารฟอกสี emulsion A ประกอบดวย  

  - 32% xylyl mercaptan (active consitituent) 

 - 4% Dupanol OS (emulsifying agent) 

 - 64% inert hydrocarbon solvent (carrier) 

ซึ่ง xylyl mercaptan ทําปฏิกิริยากับยางที่มีสารสีเหลืองทําใหเกิดการฟอกสีขึ้น 

3. สารในกลุมสารประกอบเมอรแคปแทน จะทําหนาที่เปนสารแลกเปลี่ยนสายโซ (chain transfer agent) 

โดยจะทําลายโครงสรางพันธะคูแบบคอนจูเกตของเบตาแคโรทีนใหสั้นลงดวยการเกิดพอลิเมอรแบบอนุมูลอิสระ 

(radical polymerization) ซึ่งหากพันธะคูแบบคอนจูเกตตอกันนอยกวา 8 พันธะ จะทําใหนํ้ายางไมมีสี แตขอจํากัด

ของการฟอกสีนํ้ายางดวยเมอรแคปแทนคือ อาจมีการตัดสายโซโมเลกุลยางรวมดวย สงผลใหคาความหนืดของยาง

ลดลง 
 

เน่ืองจากสารฟอกสีที่ใชในประเทศตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสารฟอกสีทดแทน 

การนําเขา โดยในป พ.ศ. 2553 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค และคณะ ไดทําการศึกษาและพัฒนาสารฟอกสีชนิดใหม  

โดยศึกษาการใชสารฟอกสีที่เตรียมขึ้น 5 สูตร ดังน้ี สูตร M1 สูตร M2 และสูตร M3  เปนสูตรที่ใชสารละลายเมอรแคปแทน 

ซึ่งแตละสูตรมีโครงสรางทางเคมีของเมอรแคปแทนที่ตางกัน สําหรับสูตร M1s และสูตร M2s เปนสูตรที่มีสารผสมของ

สารละลายเมอรแคปแทนกับสารลดแรงตึงผิว และคณะวิจัยไดศึกษาการใชสารฟอกสีในการผลิตยางเครพขาวพบวา 

สารฟอกสีสูตร M2 ที่มีสารเมอรแคปแทนที่มีสูตรโครงสรางที่ประกอบดวยสารในกลุมอะโรมาติกไทออล สามารถฟอกสี

ยางเครพขาวไดดีกวาสารฟอกสีสูตร M1 ที่มีสารเมอรแคปแทนที่มีสูตรโครงสรางที่ประกอบดวยสารกลุมอะลิฟาติกไทออล 

แตสําหรับสารฟอกสีสูตร M3 ซึ่งมีสารเมอรแคปแทนที่มีสูตรโครงสรางเปนวงแหวนคลายสูตร M1 แตสารฟอกสีของ

สารละลายสูตร M3 มีสีเหลืองใสจึงสงผลใหคาสีเฉลี่ยของยางเครพขาวสูง (ดังรูปที่ 2) ซึ่งคาสีเฉลี่ยตามมาตรฐานยาง

ไทยจะตองมีคานอยกวา 3 ดังน้ัน ปริมาณสารฟอกสสีูตร M1 สูตร M2 และสูตร M3 ที่ใช คือ 0.4, 0.27 และ 0.8 กรัม 

ตามลําดับ จะใหคาสีเฉลี่ยที่ 2.5 และเมื่อเติมสารฟอกสีในปริมาณเพ่ิมขึ้นจะสงผลใหยางเครพขาวมีคาสีเฉลี่ยลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2 คาสเีฉลี่ยของยางเครพขาวที่ฟอกสีดวยสารฟอกสีทดแทน สตูร M1 สูตร M2 และสูตร M3 

คาสีเฉลี่ย (Lovibond units) 

ปริมาณสารฟอกสี (กรัม) 
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เมื่อศึกษาคาความหนืดมูนน่ีที่ไดทําการเปรียบเทียบระหวางยางเครพที่ไมไดใชสารฟอกสีกับยางเครพที่ใช 

สารฟอกสีสูตร M1 และสูตร M2 พบวา การเติมสารฟอกสีในปริมาณที่สูงข้ึนทําใหคาความหนืดมูนน่ีเปลี่ยนแปลงเพียง

เล็กนอย กลาวคือ ยางเครพสูตรที่ใชสารฟอกสีสูตร M2 มีคาความหนืดมูนน่ีลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับยางเครพที่ไมไดใช

สารฟอกสี แสดงใหเห็นวาสารเมอรแคปแทนในสารฟอกสีสูตร M2 มีผลตอการตัดสายโซโมเลกุลของยางดวย สําหรับ

ยางเครพสูตรที่ใชสารฟอกสีสูตร M1 มีคาความหนืดมูนน่ีเกือบคงที่เมื่อเทียบกับยางเครพที่ไมไดใชสารฟอกสี 
 

ตอมาคณะวิจัยไดศึกษาการใชสารลดแรงตึงผิวรวมกับสารฟอกสี คือ สูตร M1s และสูตร M2s พบวา ยางเครพ 

สูตรที่ใชสารลดแรงตึงผิวรวมกับสารฟอกสีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟอกสีและลดโอกาสในการตัดทอนสายโซได 

แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพยางเครพขาว (ทดสอบที่ปริมาณเนื้อยางแหง 15.3 กิโลกรัม) 
 

ชนิดของสารฟอกส ี
คาความออนตัว 

คาความหนืดมูนนี่เฉลี่ย คาสีเฉลี่ย 
P0 % PRI 

ไมเติมสารฟอกส ี 36.5 98.6 59.5 2.5 
สารฟอกสีนําเขา 37.3 99.6 59.3 2.5 
สารฟอกสีสูตร M1s 36.3 96.8 58.7 2.0 
สารฟอกสีสูตร M2s 35.5 96.7 59.0 2.0 

 

หมายเหต:ุ ยางเครพขาวท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพใชน้ํายางสดพันธุ RRIM 600 
  

จากตารางที่ 2 เมื่อทําการเปรียบเทียบคาความออนตัวและคาความหนืดมูนน่ีของยางเครพที่ไมเติมสารฟอกสี

กับยางเครพที่มีการเติมสารฟอกสี  พบวา คา P0, % PRI และคาความหนืดมูนน่ีของยางเครพที่ไมเติมสารฟอกสีกับ

ยางเครพที่เติมสารฟอกสี คาที่ไดใกลเคียงกัน สําหรับการวัดคาสีเฉลี่ย พบวา ยางเครพที่ฟอกสีดวยสารฟอกสีสูตร M1s 

และสูตร M2s มีคาสีเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับยางเครพที่ไมเติมสารฟอกสีและยางเครพที่ใชสารฟอกสีนําเขา จากงานวิจัย

ดังกลาวผูวิจัยไดวิเคราะหราคาสารฟอกสีตางๆ ตอเน้ือยางแหง 100 กรัม ซึ่งระบุวา สารฟอกสียางสูตร M1s มีราคา 

111.39 บาท สูตร M2s มีราคา 94.72 บาท ซึ่งราคาถูกกวาสารฟอกสีนําเขาที่มีราคา 189.90 บาท ดังน้ันการใชสารฟอกสี

ดังกลาวเพ่ือทดแทนสารฟอกสีนําเขาสามารถชวยลดตนทุนการผลิตยางเครพขาวได  
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