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 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยโดยใน 

ป พ.ศ.2558 มีผลผลิตยางธรรมชาติในประเทศถึง 4.5 ลานตัน0

1 และ

สรางรายไดจากการสงออกถึง 5,765.9 ลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม 

ในกระบวนการเก็บเกี่ยวนํ้ายางไปจนถึงกระบวนการแปรรูปใน

โรงงานมักจะมีการสูญเสียนํ้ายางเกิดข้ึนเสมอ เน่ืองจากสมบัติ 

การยึดเกาะของนํ้ายางบนพ้ืนผิวภาชนะ ซึ่งเกิดขึ้นต้ังแตกระบวนการ

เก็บเกี่ยวนํ้ายางสดในสวนยางพาราของเกษตรกร โดยนํ้ายางที่เหลือติด

ถวยรองรับนํ้ายางจะแหงกลายเปนเศษยางหรือขี้ยางติดที่ผิวภาชนะภายใน 6 ช่ัวโมง ซึ่งเศษยางหรือขี้ยาง 

ในลักษณะดังกลาวเกษตรกรจะขายไดราคาถูกเน่ืองจากมีคุณภาพตํ่า และเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศจะมี

ปริมาณยางที่สูญเสียถึง 320,000 ตันตอป 1 2 จึงทําใหสูญเสียรายไดอยางมากเชนเดียวกัน ในขณะเดียวกันนํ้ายางสดที่

ปอนเขาสูระบบการผลิตในโรงงานนํ้ายางขนผานการบรรทุกโดยใชรถหลายขนาดในการขนสงและใชถังเหล็กเคลือบอีพ็อกซี

ใสนํ้ายางสดเพ่ือชวยในการลอกเศษยางออก แตก็จะใชเวลานานในการลอก และไดเศษยางเปนจํานวนมาก ทําใหตองใช

แรงงาน เวลา อีกทั้งสูญเสียพลังงานในขั้นตอนการดูแลทอและสายพานลําเลียงนํ้ายางในโรงงานอันเกิดจากยางที่เกาะ

และติดคางออกเพ่ือไมใหเกิดการอุดตัน ซึ่งทําใหสูญเสียคาใชจายจากกระบวนการน้ีเปนจํานวนมาก   
   

  จากปญหาดังกลาว ในป พ.ศ.2557 สถานวิจัยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีเพ่ือการพลังงาน หรือ CENE 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนํามาเปนโจทยวิจัยและมอบหมายให ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม จากภาควิชาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พัฒนางานวิจัย "นํ้ายาพนเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติไมชอบนํ้ายางอยาง

ย่ิงยวด" เปนรายแรกของประเทศเพ่ือลดความสูญเสียดังกลาว โดยการผสานวิทยาการดานนาโนเทคโนโลยี ฟสิกส เคมี 

และวัสดุเขาดวยกัน โดยทําการคิดคนวิจัยสารเคลือบหรือนํ้ายาที่นํามาใชกับจอกยางหรือภาชนะรองรับนํ้ายางโดยวิธี

พนเคลือบเพ่ือไมใหนํ้ายางติดผิว และใหสามารถเทออกจากจอกยางไหลลงภาชนะอ่ืนๆ ไดงายโดยไมตองพ่ึงพาไมปาดยาง  
     

 หลักการของการเคลือบผิวที่กันการติดของนํ้ายางอยางย่ิงยวด (super latex-repellent coating) เปนการทํา

ใหพ้ืนผิวที่เคลือบสามารถทําความสะอาดตัวเอง (self-cleaning) กลาวคือ หยดนํ้ายางจะไมสามารถแผออกและเปยก

พ้ืนผิวได แตจะมีลักษณะเปนหยดกลมกลิ้งออกจากพ้ืนผิวไดอยางงายดาย โดยผิวเคลือบน้ีใหมุมสัมผัส (contact angle) 

ของหยดนํ้ายางสดโตกวา 150ο และใหมุมเอียงของพ้ืนที่หยดนํ้ายางเริ่มกลิ้งออก (droplet roll-off angle) ตํ่ากวา 3ο 

ดังน้ัน การเอียงถวยรองรับนํ้ายางที่เคลือบแลวเปนมุมเอียงเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหนํ้ายางไหลและกลิ้งออกจนหมด

โดยไมจําเปนตองใชไมปาดนํ้ายางใหไหลออกมาจากกนถวย ซึ่งเปนการเลียนแบบผิวสัมผัสของใบบัว ซึ่งจะขรุขระ นํ้าและ

ของเหลวไมยึดเกาะติดผิว2
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 พ้ืนผิวที่มีสมบัติกันการเกาะติดของนํ้ายางอยางยิ่งยวดน้ัน

จําเปนตองมีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ 1) โมเลกุลช้ันนอกสุด

จําเปนตองมีพลังงานพ้ืนผิวที่ตํ่ามาก และ 2) พ้ืนผิวตองมีความขรุขระ

หลายระดับทั้งระดับไมโครเมตรและนาโนเมตรรวมกันเพ่ือลดการสัมผัส

โดยตรงระหวางนํ้ายางกับพ้ืนผิว ซึ่งนํ้ายาที่พัฒนาขึ้นจะเปนอนุภาค

แขวนลอยในตัวทําละลายอินทรียที่สามารถนําไปใชงานไดทันที  

ซึ่งเหมือนกับการฉีดสีพนสเปรยทั่วไป นํ้ายามีลักษณะเปนสีขาวขุน จึงทําให

ไดช้ันเคลือบสีขาวดานที่เมื่อแหงสนิทแลวนํ้ายางจะไมเกาะติดภาชนะ 3

4 ซึ่งนักวิจัยกลาววาเมื่อนํามาใชกับภาชนะหรือ 

จอกยางที่เกษตรกรใช หรือเรียกวา “จอกยางเคลือบสารนาโน” จะสามารถชวยลดการสูญเสียนํ้ายางที่ติดภาชนะ  

ซึ่งประเทศไทยพบวามีปริมาณการสูญเสียนํ้ายางในกระบวนการน้ีมากกวา 340,000 ตันตอป หรือคิดเปนมูลคา 

นับหมื่นลานบาท   
 

 ผลสําเร็จของงานวิจัยดังกลาวทําใหการเก็บนํ้ายางงายขึ้นและนํ้ายางไมเกาะติดกับผิวของจอกยาง ซึ่งนอกจากจะ

ชวยลดตนทุนการผลิตและลดการสูญเสียระหวางการเก็บเกี่ยวนํ้ายางสดแลว ยังชวยลดการปนเปอนจากนํ้ายางสดที่

คางในจอกยางจนเกิดเปนขี้ยาง เพราะเมื่อใชซ้ํากันบอยครั้งจะทําใหเกิดเช้ือและปนเปอนมาที่นํ้ายางสดเรียกวา VFA 

หรือ volatile fatty acid นํ้ายางจะถูกเช้ือทําลายจนเกิดการเสียสภาพ สงผลตอคุณภาพของนํ้ายางโดยตรง และ 

ยังสงผลตอเน่ืองไปถึงคุณภาพผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากนํ้ายาง เชน ถุงมือยาง หรือถุงยางอนามัย ที่จะเปนรูหรือรั่วงาย 
 

 ดวยประสิทธิภาพที่ ดีของนํ้ายาเคลือบผิวทําใหบริษัท  วอนนาเทค  จํากัด  ขออนุญาตใชสิท ธิจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนําอนุสิทธิบัตรการเตรียมและกรรมวิธีการผลิตนํ้ายาเคลือบผิวดังกลาวเพ่ือตอยอดธุรกิจ

นําไปผลิตผลิตภัณฑ 2 ประเภท ภายใตช่ือทางการคาวา “ฟาสซี่ (Fazzy)” สําหรับเคลือบผิวจอกยาง และ “แล็กซ 

(Lax)” สําหรับเคลือบผิวภาชนะที่เกี่ยวของกับกระบวนการแปรรูปนํ้ายางพารา เชน ถังบรรจุนํ้ายาง รางหรือทอที่ตองการ

ใหนํ้ายางไหลผานโดยการพนเคลือบและการจุมเคลือบ 
  

นอกจากน้ี สถานวิจัยความเปนเลิศฯ ยังไดรับการสนับสนุนทุน 

“แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ NIA เพ่ือพัฒนาการใชสารเคลือบผิวจอกยางและภาชนะบรรจุนํ้ายาง 

โดยใชนาโนเทคโนโลยี เพ่ือใหสามารถพัฒนากําลังการผลิตและบุคลากรเพ่ือ

รองรับการนําใชประโยชนในโรงงานอุตสาหกรรมได โดยเปนการสนับสนุนทุนแบบ

ใหเปลา วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ระยะเวลาไมเกิน 5 ป ทําใหสารเคลือบผิวโดย

ใชนาโนเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมทั้งเริ่มมีการใชจริงใน 

กลุมเกษตรกรชาวสวนยางจนไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากชวยลด

ความสูญเสียยาง ไมทําใหนํ้ายางสดกลายเปนยางแหงเกรอะกรังติดจอกยาง นํ้ายางมีความสะอาด และประหยัดเวลาใน

การรวบรวมนํ้ายาง 
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อยางไรก็ตาม การใชสารเคลือบนาโนดังกลาวยังไมไดรับการตอบรับในภาคอุตสาหกรรมมากนัก เน่ืองจาก 

หากตองการผลิตสารจํานวนมากตองใชตนทุนในการผลิตสูง และโรงงานยังไมมั่นใจในคุณสมบัติของสารเคลือบที่อาจ

กระทบตอคุณภาพของนํ้ายาง ทางสถาบันวิจัยความเปนเลิศฯ จึงไดขอความรวมมือจากบริษัท ฉลองอุตสาหกรรม 

นํ้ายางขน จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมนํ้ายางขนในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือใชสารเคลือบนาโน

สําหรับเคลือบผิวภาชนะที่เกี่ยวของกับกระบวนการแปรรูปนํ้ายางพารา เชน ถังบรรจุนํ้ายาง รางหรือทอที่ตองการใหนํ้ายาง

ไหลผาน จึงนับไดวาเปนโรงงานแหงแรกที่นํานวัตกรรมน้ีไปใชในกระบวนการแปรรูปในโรงงาน  
 

นักวิจัยไดทําการพัฒนาสารเคลือบนาโนอยางตอเน่ือง ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการพัฒนาการยึดติดของสารเคลือบให

นานย่ิงขึ้นและไมลอกเพ่ือยืดอายุการใชงานของจอกยางนาโน และไดมีการสงจอกยางนาโนทดสอบการใชงานจริงเพ่ือ

นําไปพัฒนาใหดีขึ้นตอไป  
 

ผลงานวิจัยช้ินถือไดวาเปนผลงานที่มีศักยภาพสูงทั้งการตอยอดในเชิงพาณิชย สรางประโยชนอยางมากในลด
การสูญเสียนํ้ายางต้ังแตการเก็บเกี่ยวในสวนยางพาราจนถึงระบบการผลิตนํ้ายางขนในระดับอุตสาหกรรม และยัง
สามารถพัฒนาตอไปไดอีกมากเพ่ือแกปญหาอุตสาหกรรมยางของไทย ที่สําคัญยังชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศอยางมากทั้งในระดับหนวยผลิตและระดับประเทศ  

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