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อิทธิพลของร้ำสกัดน้ำมันต่อสมบัติของฟองน้ำยำงธรรมชำติ
Effects of Defatted Rice Bran on Properties of
Natural Rubber Latex Foam

ดริญญา มูลชัย1* และ อรุณศรี เอี่ยมรัมย์1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของร้าสกัดน้้ามันต่อสมบัติของฟองน้้ายางธรรมชาติ โดยใช้ร้าสกัดน้้ามันที่ร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 150 เมช แปรปริมาณดังนี้ 0 10 20 30 และ 40 ส่วนต่อเนื้อยางแห้งหนึ่งร้อยส่วน (phr) จาก
การทดลองพบว่าปริมาณร้าสกัดน้้ามันที่น้ามาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติได้คือไม่เกิน 30 phr เมื่อเพิ่ม
ปริมาณร้าสกัดน้้ามันส่งผลให้การตีฟองยากขึ้น เวลาในการเจล ค่าความหนาแน่น แรงกดที่ท้าให้ฟองน้้ายุบตัว และ
ค่าการยุบตัวจากแรงอัดมีค่าเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามฟองน้้ายางธรรมชาติที่ผสมร้าสกัดน้้ามัน 10 phr มีสมบัติผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 173-2519 สามารถจัดชั้นได้เทียบเท่ากับชั้น RU 20 โดยมีแรงกดที่ท้าให้ความหนา
ลดลง 25 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 2.08 กิโลปาสคาล และมีค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดเท่ากับ 9.20 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนั้นพบว่าการใช้ร้าสกัดน้้ามัน ที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 150 เมช ปริมาณ 10 phr เป็นสารตัวเติมท้าให้
ต้นทุนยางผสมสารเคมีลดลงประมาณ 14 บาทต่อกิโลกรัม
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ABSTRACT
The effects of defatted rice bran (DRB) as a filler for natural rubber latex foam on its
properties were investigated. The contents of DRB which pass through a 150-mesh screen used
were 0, 10, 20, 30 and 40 phr. The maximum content of DRB that can be used as a filler for
natural rubber latex foam was 30 phr. It was found that increasing amount of DRB showed a
difficulty of making natural rubber latex foam. Gellation time, density, indentation force and
compression set of DRB-filled natural rubber latex foam increased with increasing amount of
DRB. However, the properties of natural rubber latex foam filled with 10 phr of defatted rice
bran passed the standard specification of latex foam rubber according to TIS 173-2519. It can be
graded equivalent to RU 20 with indentation force of 2.08 kPa and compression set of 9.20%. In
addition, the cost of rubber compound having 10 phr of DRB which passed through a 150-mesh
screen is lower than that of non-filled rubber compound about 14 baht/kilogram.
ค้ำส้ำคัญ: ฟองน้้ายางธรรมชาติ สารตัวเติม ร้าสกัดน้้ามัน
Keywords: Natural rubber latex foam, Filler, Defatted rice bran

บทน้ำ
ยางฟองน้้า (latex foam) ที่ผลิตจากน้้ายาง
ธรรมชาติโดยตรงมีลักษณะเป็นรูพรุน ผิวหน้าระบาย
อากาศออกได้ สามารถกดหรือบิดได้โดยไม่เสียรูปทรง
นิยมใช้เป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่อรองรับการกระแทก กัน
การลื่น หรือเพื่อ เพิ่มความนุ่ม เช่น ท้าเป็นผลิตภัณฑ์
ตามแบบของแม่พิมพ์ ได้แก่ เบาะรองนั่ง หมอนหนุน ที่
รองนอน ท้าเป็นแผ่นฟองน้้า หรือท้าเป็นฟองน้้าฉาบ
หลังของพวกสิ่งทอต่าง ๆ เป็นต้น (วราภรณ์ , 2537)
กระบวนการผลิต ยางฟองน้้าสามารถท้าได้โดยน้าน้้า
ยางธรรมชาติมาผสมสารเคมีต่าง ๆ เช่น สารท้าให้ยาง
คงรูป สารตัวเร่ง สารกระตุ้น สารท้าให้เกิดฟอง และ
สารตัวเติม เป็นต้น สารตัวเติมนิยมใช้เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต ในการใช้สารตัวเติมต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
เพราะถ้ า ใช้ ม ากเกิ น ไปอาจส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สมบั ติ ข อง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างฟองน้้ า ที่ ไ ด้ ซึ่ ง แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต

(CaCO3) เป็นสารตัวเติมที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรม
ยางเนื่ อ งจากมี ร าคาค่ อ นข้ า งถู ก พรทิ พ ย์ และคณะ
(2552) ศึกษาอิทธิพลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต
ต่อสมบัติทางกายภาพของยางฟองน้้าชนิดตันที่เตรียม
จากน้้ า ยางธรรมชาติ โดยใช้ แ คลเซี ย มคาร์ บ อเนต
ปริมาณ 0 5 10 20 และ 30 ส่วนต่อเนื้อยางแห้งหนึ่ง
ร้อ ยส่ ว น (phr) พบว่ า ยางฟองน้้ าที่ เ ติ ม แคลเซี ย ม
คาร์บอเนตปริมาณ 5 phr มีสมบัติผ่านตามมาตรฐาน
มอก. 1425-2540 วินัยและสิทธิชัย (2550) ศึกษาการ
ท้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างฟองน้้ า รองใต้ เ สื่ อ กระจู ด โดยใช้
แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม แปรปริมาณที่ใช้
10-50 phr พบว่าการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต 10-20
phr จะได้ฟองน้้าที่มีลักษณะสม่้าเสมอ ฟองมีขนาดเล็ก
ฟองน้้าที่คงรูปแล้วมีผิวหน้าเรียบ และไม่เกิดการยุบตัว
แต่เมื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตสูงถึง 40 และ
50 phr จะพบว่าฟองน้้าที่คงรูปแล้วมีผิวหน้าที่ไม่เรียบ
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มีรอยแตกของฟองอากาศ และฟองยางเกิดการยุบตัว
เป็นแอ่งโค้งจากเบ้าพิมพ์
นอกจากแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตแล้ ว ที่ ผ่ า น
มายั ง มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การน้ า วั ส ดุ จ าก
ธรรมชาติมาใช้เป็นสารตัวเติมในการผลิตยางฟองน้้า
ดังเช่นงานวิจัยของ สุรศักดิ์ (2553) ศึกษาผลของสาร
ตั ว เติ ม จากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ต่ อ สมบั ติ ข องฟองน้้ า ยาง
ธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติที่ใช้ ได้แก่ แป้งไม้ และเส้นใย
เปลือกมะพร้าว พบว่าปริมาณสารตัวเติมที่ใช้ในการตี
ฟองได้ดี ไม่มีปัญหาคือที่ปริมาณไม่เกิน 20 phr ถ้าใช้
สารตัวเติมมากกว่านี้ ส่งผลให้ได้ฟองทีไ่ ม่สม่้าเสมอ เกิด
ฟองยากขึ้น ฟองน้้าเกิดการยุบตัวและหดตัวมากขึ้น มี
รอยแตกที่บริเวณผิวหน้าและบริเวณขอบ และฟองน้้า
แข็งขึ้น
ร้ า ส กั ด น้้ า มั น เ ป็ น ผ ล พ ล อ ย ไ ด้ จ า ก
กระบวนการสกั ด น้้ า มั น ร้ า ข้ า วออกจากร้ า ดิ บ ซึ่ ง มี
ส่ ว นประกอบของโปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต เส้ น ใย
(Wiboonsirikul et al., 2007) ภายหลังการสกัดน้้ามัน
ออกไปแล้วท้าให้ร้าสกัดน้้ามันมีส่วนประกอบของไขมัน
น้อย จึงลดปัญหาการเหม็นหืน สามารถเก็บได้นานขึ้น
ที่ผ่านมามีงานวิจัยของ Moonchai et al. (2012)
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ร้าสกัดน้้ามันเป็นสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบสมบัติของยางคงรูปที่ได้กับ
การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม จากผลการ
ทดสอบพื้ นที่ ผิว จ้า เพาะของร้า สกั ดน้้ ามั น ที่ ร่อ นผ่ า น
ตะแกรงขนาด 150 เมช มีค่าเท่ากับ 4.63 ตารางเมตร
ต่อกรัม (m2/g) ซึ่งใกล้เคียงกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่มี
ค่า พื้น ที่ผิ ว จ้า เพาะเท่า กั บ 4.46 ตารางเมตรต่ อกรั ม
(m2/g) ยางผสมร้าสกัดน้้ามันมีค่าความต้านทานแรงดึง
ระยะยื ด เมื่ อ ขาด ความต้ า นทานการฉี ก ขาด ความ
ต้านทานการสึกหรอดีกว่ายางผสมแคลเซียมคาร์บอเนต
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ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะน้ า ร้ า สกั ด น้้ า มั น มา
ทดลองใช้เป็นสารตัวเติมในฟองน้้ายางธรรมชาติ
งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการน้าร้าสกัดน้้ามัน
มาใช้เป็นสารตัวเติมในฟองน้้ายางธรรมชาติโดยใช้ร้า
สกัดน้้ามันที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 150 เมช เนื่องจาก
มี พื้ น ที่ ผิ ว จ้ า เพาะใกล้ เ คี ย งกั บ แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต
(Moonchai et al., 2012) โดยแปรปริมาณ 0-40 phr
และศึกษาพฤติก รรมการเกิดฟอง เวลาเจล ลักษณะ
ฟองน้้าหลังการคงรูป และสมบัติต่างๆของฟองน้้ายาง
ธรรมชาติ รวมทั้ ง ศึ ก ษาดู โ ครงสร้ า งรู พ รุ น ของยาง
ฟองน้้าที่ผสมร้าสกัดน้้ามันในปริมาณต่าง ๆ

วิธีกำรด้ำเนินกำรวิจัย
1. น้ำยำงและสำรเคมีที่ใช้ในกำรทดลอง
สูตรน้้ายางธรรมชาติและสารเคมีที่ใช้แสดงดัง
ตารางที่ 1 ประกอบด้วย 1) น้้ายางข้นชนิดแอมโมเนีย
สูง (high ammonia concentrated natural rubber
latex) มีปริมาณเนื้อยางแห้ง 60% 2) ก้ามะถัน
(sulphur) ท้าหน้าที่เป็นสารคงรูป ใช้ในรูป 50% ดิส
เพิสชั่น 3) ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ท้าหน้าที่เป็นสาร
กระตุ้นการคงรูป ใช้ในรูป 50% ดิสเพิสชั่น 4) ซิงค์ได
เอททิลไดไธโอคาร์บาเมต (ZDEC) ท้าหน้าที่เป็นสาร
ตัวเร่ง ใช้ในรูป 50% ดิสเพิสชั่น 5) ซิงค์เมอแคปโตเบน
โซไธอาโซล (ZMBT) ท้าหน้าที่เป็นสารตัวเร่ง ใช้ในรูป
50% ดิสเพิสชั่น 6) โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์ (SSF) ท้า
หน้าที่เป็นสารท้าให้เกิดเจล ใช้ในรูป 25% ดิสเพิสชั่น
7) ไดฟินิลกัวนิดีน (DPG) ท้าหน้าที่เป็นสารช่วยการเกิด
เจล ใช้ในรูป 33% ดิสเพิสชั่น 8) ฟีนอลลิก แอนติออก
ซิแดนท์ (polymeric sterically hindered phenol,
Lowinox® CPL) เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพ ใช้
ในรูป 50% ดิสเพิสชั่น โดยที่น้ายางและสารเคมีล้าดับ
ที่ 1-8 จั ด จ้ า หน่ า ยโดยบริ ษั ท ลั ก กี้ โ ฟร์ จ้ า กั ด 9)
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สารละลายโพแทสเซียมโอลิเอต (potassium oleate
solution) เตรียมอยู่ในรูปสารละลาย 10% (w/v) โดย
ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ท้าปฏิกิริยากับกรดโอเลอิก
จัดจ้าหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เวชวิทย์ 10) ร้าสกัด
น้้ามัน (defatted rice bran, DRB) ท้าหน้าที่เป็นสาร
ตัวเติม ก่อนใช้น้าไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด 150 เมช
และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 70 oC เป็นเวลา 17 ชั่วโมง
ผลิตและจ้าหน่ายโดยบริษัทไทยร่วมใจน้้ามันพืช จ้ากัด
2. กำรเตรียมยำงฟองน้ำ
เตรียมยางฟองน้้าโดยใช้สารเคมีตามสูตรดัง
ตารางที่ 1 โดยมีขั้นตอนการตีฟอง (ด้วยเครื่องตี แป้ง
ยี่ห้อ Champ รุ่น CS-B5) ดังนี้
1) ปัน่ น้า้ ยางเพือ่ ไล่แอมโมเนีย ตามด้วยใส่ร้า
สกัดน้้ามัน ปั่นน้้ายางผสมร้าสกัดน้้ามันด้วยความเร็ว
ระดับ 3 (220 รอบต่อนาที) เป็นเวลา 3 นาที
2) ใส่ โ พแทสซี ย มโอลิ เ อต แล้ ว ปั่ น ด้ ว ย
ความเร็วระดับ 1 (140 รอบต่อนาที) เป็นเวลา 1 นาที
ตามด้วยใส่ก้ามะถัน ZDEC ZMBT และ CPL ปั่นด้วย
ความเร็วระดับ 1 นาน 4 นาที และตามด้วยการปั่นซ้้า
ที่ความเร็วระดับ 3 เป็นเวลา 4 นาที
3) ใส่ DPG ZnO และ SSF ตามล้าดับ โดย
หลังจากใส่สารแต่ละชนิดให้ปั่นด้วยความเร็วระดับ 1
เป็นเวลา 1 นาที เมื่อตีฟองเสร็จวัดระดับความสูงของ
ฟองยางที่ได้ เทียบกับความสูงเริ่มต้นของน้้ายาง เพื่อ
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เปรียบเทียบผลของปริมาณร้าสกัดน้้ามันต่อพฤติกรรม
การเกิดฟองของน้้ายางธรรมชาติ
4) น้ายางผสมสารเคมีที่ผ่านการตีฟองเทใส่
เบ้าพิมพ์ อลูมิเนียม ขนาด 15×15×6.5 เซนติเมตร
จนกระทั่งเกิดการเจล ในขั้นตอนนี้จับเวลาในการเจล
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริ มาณร้าสกัดน้้ามันที่ส่งผลต่อ
การเจลของฟองยาง
5) น้ายางฟองน้้าไปคงรูปโดยการนึ่งในหม้อ
นึ่งไอน้้าเป็นเวลา 30 นาที
6) จากนั้นน้ายางฟองน้้าที่ได้ไปล้างสารเคมีที่
ตกค้างออกโดยล้างผ่านน้้าสะอาดจนสังเกตเห็นน้้าล้าง
มีสีใสเป็นเวลาประมาณ 5 นาที และน้าไปอบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 ชั่วโมง เมื่อได้
ยางฟองน้้าแล้วน้าไปทดสอบสมบัติต่าง ๆ
3. กำรทดสอบสมบัตยิ ำงฟองน้ำ
หลั ง จากเตรี ย มยางฟองน้้ า ได้ แ ล้ ว น้ า ยาง
ฟองน้้าไปทดสอบสมบัติต่าง ๆ ได้แก่
1) ความหนาแน่น (density) โดยตัดฟองน้้า
ขนาด 50×50×50 มิลลิเมตร จากนั้นน้าไปชั่งน้้าหนัก
ด้วยเครื่องชั่งความละเอียด 4 ต้าแหน่ง ค้านวณความ
หนาแน่นโดยใช้สมการดังต่อไปนี้ D = M/V เมื่อ D =
ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร, g/cm3)
M = น้้าหนักชิ้นทดสอบ (กรัม, g) และ V = ปริมาตร
ชิ้นทดสอบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร, cm3)

ตำรำงที่ 1 สูตรน้้ายางผสมสารเคมี
สำรเคมี
น้ำหนักแห้ง
สำรเคมี
น้ำหนักแห้ง
(% ดิสเพิสชั่น)
(phr)
(% ดิสเพิสชั่น)
(phr)
60% น้้ายางข้น
100
50% Lowinox® CPL
1
10% โพแทสเซียมโอลิเอต
1.5
33% DPG
0.8
50% ก้ามะถัน
2.5
50% ZnO
5
50% ZDEC
1
25% SSF
1
50% ZMBT
1
25% DRB
0, 10, 20, 30, 40

งานวิ
งำนวิจจัยัย

วารสารวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่่ 44
วารสารวิ

2) ค่ า แรงกดที่ ท้ า ให้ ค วามหนาของฟองน้้ า
ลดลงร้อยละ 25 ก่อนและหลังอบ (indentation and
accelerated aging tests) ด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส
(texture analyser, รุ่น TA.XT.Plus, Stable Micro
Systems Ltd.) ตามมาตรฐาน มอก. 173-2519
ส้าหรับการทดสอบหาแรงกดภายหลังการอบด้วยความ
ร้อนมีการเตรียมชิ้นทดสอบดังนี้ น้ายางฟองน้้าไปอบใน
ตู้อ บลมร้ อ น (hot air oven, รุ่น 100-800,
Memmert) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ต่อเนื่องกัน 22 ชั่วโมง ก่อนน้าไปทดสอบค่าแรงกดหลัง
อบ
3) ค่ า ก า ร ยุ บ ตั วเ นื่ อ งจ า กแ ร ง กด อั ด
(Compression set) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก.
173-2519
4) ศึ ก ษาลั ก ษณะโครงสร้ า งรู พ รุ น ของยาง
ฟองน้้าด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(scanning electron microscope, รุ่น JSM5410LV, JEOL Ltd.)
ในการรายงานผลจะใช้ค่าเฉลี่ยของผลการ
ทดลองที่ได้จากการทดลองซ้้าจ้านวน 3 ครั้ง

ผลและวิจำรณ์ผลกำรวิจัย
1. ผลของร้ำสกัดน้ำมันต่อพฤติกรรมกำรเกิดฟองและ
ลักษณะของฟองน้ำหลังกำรคงรูป
การใช้ร้ า สกั ดน้้ า มั น เป็ น สารตั ว เติ มส้ า หรั บ
ฟองน้้ า ยางธรรมชาติ พบว่ า ร้ า สกั ด น้้ า มั น สามารถ
กระจายตัวและเข้ากับน้้ายางธรรมชาติได้ดี ไม่พบการ
ตกตะกอนของร้าสกัดน้้ามันในระหว่างกระบวนการตี
ฟอง รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของ
ฟองยางที่ ตี ไ ด้ ก่ อ นการเจลกั บ ปริ ม าณร้ า สกั ด น้้ า มั น
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พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณร้าสกัดน้้ามันมากขึ้น ส่งผลให้การ
ตีฟองยากขึ้น สังเกตจากความสูงของฟองยางมีค่าลดลง
เนื่ อ งจากร้ า สกั ด น้้ า มั น มี ส ถานะเป็ น ของแข็ ง และมี
สมบัติดูดซึมน้้าได้ดีจึงท้าให้ดูดน้้าจากน้้ายางธรรมชาติ
ไปในระหว่างการตีฟองส่งผลให้น้ายางธรรมชาติ เกิด
ฟองได้ยากขึ้น ส้าหรับผลของร้าสกัดน้้ามัน ต่อเวลาใน
การเจลแสดงดังรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณร้า
สกั ด น้้ า มั น มากขึ้ น เวลาในการเจลกลั บ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น
ตรงกันข้ามกับการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัว
เติ ม จะท้ า ให้ เ วลาในการเจลมี ค่ า ลดลงตามปริ ม าณ
แคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าความตึงผิว
ของน้้ า ยางธรรมชาติ มี ค่ า สู ง ขึ้ น ตามปริ ม าณของ
แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต เพราะการใส่ แ คลเซี ย ม
คาร์บอเนตลงไปในน้้ายาง ท้าให้คาร์บอเนตอิออนซึ่งมี
ประจุบวกในแคลเซียมคาร์บอเนตรวมตัวกับสบู่ ท้าให้
สบู่ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวที่อยู่ในน้้ายางสูญเสียสภาพ
ส่งผลให้เวลาในการเจลของฟองยางเร็วขึ้น (เสาวนีย์
และนทีภัทร, 2549) ลักษณะฟองน้้ายางธรรมชาติหลัง
การคงรูปแสดงดังรูปที่ 3 ฟองน้้าที่ผสมร้าสกัดน้้ามัน
ปริมาณ 10 phr (b) ยังมีลักษณะใกล้เคียงกับฟองน้้า
ยางธรรมชาติที่ไม่ได้ผสมร้าสกัดน้้ามัน (a) คือ ฟองน้้า
เกิดการหดตัวไม่มาก มีลักษณะยืดหยุ่นดี นิ่ม แต่มีสีเข้ม
ขึ้นเล็กน้อย ที่ร้าสกัดน้้ามัน ปริมาณ 20 และ 30 phr
ฟองน้้ า จะมี ค วามแข็ ง มากขึ้ น ความนุ่ ม และความ
ยืดหยุ่นลดลง เกิดการหดตัวและมีสีเข้มขึ้น ตามล้าดับ
(c และ d) และที่ปริมาณร้าสกัดน้้ามัน 40 phr (e)
พบว่า ฟองน้้า เกิ ดการยุ บตั วอย่ างมาก สู ญเสีย สมบั ติ
ความยื ด หยุ่ น ของยางฟองน้้ า ดั ง นั้ น ปริ ม าณร้ า สกั ด
น้้ า มั น ที่ ส ามารถน้ า ไปใช้ ส้ า หรั บ ผลิ ต ฟองน้้ า ยาง
ธรรมชาติอยู่ที่ปริมาณไม่เกิน 30 phr
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รูปที่ 1 ความสูงของฟองยางที่ตีได้เมื่อใช้ร้าสกัดน้้ามันในปริมาณต่าง ๆ
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รูปที่ 2 เวลาในการเจลของฟองน้้ายางธรรมชาติเมื่อใช้ร้าสกัดน้้ามันในปริมาณต่าง ๆ
2. ผลของร้ำสกัดน้ำมันต่อสมบัติของฟองน้ำยำง
ธรรมชำติ
รู ป ที่ 4 แสดงค่ า ความหนาแน่ น ของยาง
ฟองน้้า จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณร้าสกัดน้้ามันส่งผลให้
ยางฟองน้้ า มี ค วามหนาแน่ น เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากร้าสกัดน้้ามันเข้าไปแทนที่น้ายางธรรมชาติ
บางส่วน หมายความว่าฟองน้้าจะมีทั้งส่วนของยางและ
สารตัวเติม จึงท้าให้เกิดเป็นฟองยากขึ้น และโครงสร้าง
เซลล์ ที่ ไ ด้ จ ะอั ด ตั ว กั น แน่ น กว่ า เป็ น เหตุ ใ ห้ ค วาม
หนาแน่นของฟองน้้าเพิ่มขึ้น ค่าแรงกดของยางฟองน้้า
ทั้งก่อนและหลังอบเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของ
ร้าสกัดน้้ามัน แสดงดังรูปที่ 5 เกิดจากการที่สารตัวเติม

เข้าไปแทรกอยู่ในยาง ท้าให้ยางฟองน้้ามีทั้งส่วนที่เป็น
ยางและสารตัวเติมอยู่ จึงเป็นการเสริมความแข็งให้กับ
ยางฟองน้้า (อาซีซันและคณะ, 2548)
ส้าหรับค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของยาง
ฟองน้้าแสดงดังรูปที่ 6 เมื่อเพิ่มปริมาณร้าสกัดน้้ามัน
ท้าให้ค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดเพิ่มขึ้น การที่เมื่อ
เพิ่มปริมาณสารตัวเติมท้าให้ยางเสียรูปหลังได้รับแรงอัด
มากขึ้น เนื่องจากเมื่อผสมสารตัวเติมเข้าไปในสูตรยาง
ฟองน้้า ท้ าให้ การเกิด ฟองยางยากขึ้น ฟองน้้ าที่ ไ ด้ มี
โครงสร้ า งเซลล์ น้ อ ยลง ขนาดของเซลล์ ฟ องน้้ า ไม่
สม่้าเสมอ (รูปที่ 7) และความยืดหยุ่นของยางฟองน้้า
ลดลง

งานวิจัย
งำนวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 4
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รูปที่ 3 ลักษณะฟองน้้ายางธรรมชาติหลังการคงรูปเมื่อใช้ร้าสกัดน้้ามันปริมาณ (a) 0 phr (b) 10 phr (c) 20
phr (d) 30 phr (e) 40 phr
ควำมหนำแน่น (g/cm3)
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รูปที่ 4 ความหนาแน่นของฟองน้้ายางธรรมชาติเมื่อใช้ร้าสกัดน้้ามันในปริมาณต่าง ๆ
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รูปที่ 5 แรงกดท้าให้ความหนาฟองน้้ายางธรรมชาติลดลงร้อยละ 25 ก่อนและหลังอบที่ปริมาณร้าสกัดน้้ามันต่าง ๆ
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รูปที่ 6 ค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของฟองน้้ายางธรรมชาติเมื่อใช้ร้าสกัดน้า้ มันในปริมาณต่าง ๆ

รูปที่ 7 ลักษณะโครงสร้างรูพรุนของฟองน้ายางธรรมชาติเมื่อใช้ร้าสกัดน้ามันในปริมาณ (a) 0 phr, (b) 10 phr, (c)
20 phr และ (d) 30 phr

งานวิ
งำนวิจจัยัย
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3. ผลของร้ ำ สกั ด น้ ำ มั น ต่ อ โครงสร้ ำ งรู พ รุ น ของ
ฟองน้ำยำงธรรมชำติ
ผลของร้าสกัดน้้ามันต่อโครงสร้างรูพรุนของ
ยางฟองน้้ า แสดงดั ง รู ป ที่ 7 จะเห็ น ว่ า การใช้ ร้ า สกั ด
น้้ามันปริมาณ 10 phr ลักษณะเซลล์มีขนาดสม่้าเสมอ
ใกล้เคียงกับกรณีที่ไม่ใช้สารตัวเติม แต่เมื่อเพิ่มปริมาณ
สารตัวเติม พบว่าลักษณะเซลล์จะไม่สม่้าเสมอ และที่
ปริมาณร้าสกัดน้้ามัน 30 phr พบว่าเซลล์มีลักษณะต่าง
ออกไป เซลล์จะมีลักษณะถูกอัดแน่น ขนาดรูพ รุนเล็ก
ลง เนื่องจากร้าสกัดน้้ามันท้าให้น้ายางเกิดเป็นฟองยาก
ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ไ ด้ โ ครงสร้ า งเซลล์ ที่ อั ด ตั ว กั น แน่ น
สอดคล้องกับค่าความหนาแน่นของยางฟองน้้าที่เพิ่ม
สูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณร้าสกัดน้้ามัน
4. กำรจัดชันฟองน้ำยำงธรรมชำติผสมร้ำสกัดน้ำมัน
เทียบกับมำตรฐำน มอก. 173-2519
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาสมบั ติ ย างฟองน้้ า ตาม
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมยางฟองน้้ า มอก.
173-2519 สมบัติที่ทดสอบได้แก่ แรงกดที่ท้าให้ความ
หนาลดลง 25% ค่าแรงกดที่เปลี่ยนไปหลังการอบด้วย
ความร้อน และค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ผลการ
ทดสอบที่ได้เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.
173-2519 ได้ผลดังตารางที่ 2 ฟองน้้ายางธรรมชาติที่
ไม่ผสมร้าสกัดน้้ามันจัดเป็นชั้น RU 11 ส่วนยางฟองน้้า
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ผสมร้าสกัดน้้ามันเมื่อน้าไปจัดชั้นตามมาตรฐาน มอก.
แล้ว พบว่าสูตรที่ใช้ร้าสกัดน้้ามัน 10 phr สามารถจัด
ชั้น คุ ณ ภาพได้ ตามสมบัติ ที่ ก้ า หนด คื อชั้ น RU 20
ขณะที่สูตรที่ใช้ร้าสกัดน้้ามัน 20 และ 30 phr นั้น เมื่อ
น้ามาจัดชั้นจะได้คุณภาพใกล้เคียงกับชั้น RU 55 และ
RU 150 ตามล้าดับ โดยมีค่าแรงกดที่ท้าให้ความหนา
ลดลงร้ อ ยละ 25 กั บ ค่ า ที่ เ ปลี่ ย นไปหลั ง การอบด้ ว ย
ความร้อนเป็นไปตามลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน
ของชั้นคุณภาพทั้งสอง แต่ค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
มีค่าเกินจากที่มาตรฐานก้าหนด
5. กำรเปรียบเทียบต้นทุนรำคำยำงผสมสำรเคมี
ตารางที่ 3 แสดงการคิดต้นทุนราคายางผสม
สารเคมี ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต ฟองน้้ า ยางธรรมชาติ พบว่ า
ตัว อย่า งยางฟองน้้ าที่ ไ ม่เ ติ มร้ า สกั ด น้้ ามั น จ้ า นวน 1
กิโ ลกรั ม มี ต้ น ทุ น ราคายางผสมสารเคมี อ ยู่ ที่ 209.9
บาทต่อกิโลกรัม ส่วนตัวอย่างยางฟองน้้าที่เติ มร้าสกัด
น้้ามันขนาด 150 เมช ปริมาณ 10 phr ต้นทุนราคายาง
ผสมสารเคมีอยู่ที่ 195.7 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นในการ
ผลิตยางฟองน้้า 1 กิโลกรัม ถ้าใช้ร้าสกัดน้้ามัน ที่ร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 150 เมช ปริมาณ 10 phr ต้นทุน
ราคายางผสมสารเคมีจะลดลงประมาณ 14 บาทต่อ
กิโลกรัม

ตำรำงที่ 2 การจัดชั้นฟองน้้ายางธรรมชาติผสมร้าสกัดน้้ามันเทียบกับลักษณะฟองน้้าตามมาตรฐาน มอก. 173-2519
ลักษณะที่ต้องกำรตำม มอก. 173-2519
DRB จัดเป็นฟองน้ำชนิดตันชัน
ค่ำที่เปลี่ยนไปหลังกำรอบด้วย
แรงกดที่ท้ำให้ควำมหนำ
ค่ำกำรยุบตัวเนื่องจำกแรงอัด
(phr)
คุณภำพ
ควำมร้อน
ลดลง 25%
(ไม่เกิน, %)
(กิโลปำสคำล, kPa)
(ไม่เกิน, %)
0
RU 11
1.5±0.6 (1.36)
±20 (11.25)
10 (7.38)
10
RU 20
2.8±0.7 (2.08)
±20 (8.52)
10 (9.20)
20*
RU 55
7.7±1.4 (7.47)
±20 (14.79)
10 (12.82)
30*
RU 150
20.8±7.7 (13.97)
±20 (-21.26)
10 (22.46)
หมำยเหตุ: ค่าใน ( ) = ค่าที่ได้จากการทดสอบ, *DRB 20 และ 30 phr จัดชั้นตามค่าแรงกดที่ท้าให้ความหนาลดลง 25% แต่การยุบตัวเนื่องจาก
แรงอัดมีค่ามากกว่าที่ก้าหนดในมาตรฐาน มอก. 173-2519
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ตำรำงที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนราคายางผสมสารเคมี
สำรเคมี

น้ำหนักแห้ง (กิโลกรัม)

60% น้้ายางข้นแอมโมเนียสูง
10% โพแทสเซียมโอลิเอต
50% ก้ามะถัน
50% ZDEC
50% ZMBT
50% Lowinox® CPL
33% DPG
50% ZnO
25% SSF
25% ร้าสกัดน้้ามัน (150 mesh)
ยางฟองน้้าที่ไม่เติมร้าสกัดน้้ามัน
ยางฟองน้้าที่เติมร้าสกัดน้้ามัน 10 phr

100
1.5
2.5
1
1
1
0.8
5
1
10
113.8
123.8

รำคำน้ำหนักแห้ง
(บำทต่อกิโลกรัม)
167
3,500
110
145
185
450
215
125
84
34
209.9
195.7

คิดเป็น
(บำท)
16,700
5,250
275
145
185
450
172
625
84
340
23,886
24,226

หมำยเหตุ: ราคาร้าสกัดน้้ามัน 34 บาทต่อกิโลกรัม คิดจากการที่ร้าสกัดน้้ามัน 1 กิโลกรัมร่อนได้ร้าขนาด 150 เมช 0.25 กิโลกรัม ดังนั้นจากราคา
ร้าสกัดน้้ามัน 8.5 บาทต่อกิโลกรัม จึงได้ราคาร้าสกัดน้้ามันขนาด 150 เมช เท่ากับ 34 บาทต่อกิโลกรัม

สรุปผลกำรวิจัย
จากการศึกษาการน้าร้าสกัดน้้ามันที่ร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 150 เมช มาใช้เป็นสารตัวเติมส้าหรับ
การผลิ ต ฟองน้้ า ยางธรรมชาติ ใ นปริ ม าณ 0-40 phr
พบว่าร้าสกัดน้้ามันสามารถน้ามาเป็นสารตัวเติมในการ
ผลิตฟองน้้ายางธรรมชาติได้ในปริมาณไม่เกิน 30 phr
และเมื่อน้าสมบัติของฟองน้้ายางธรรมชาติ ผสมร้าสกัด
น้้ามันในปริมาณต่าง ๆ ไปเปรียบเทียบกับค่าตามเกณฑ์
ของมาตรฐานยางฟองน้้ า มอก. 173-2519 พบว่ า
ฟองน้้า ยางธรรมชาติ ที่ผสมร้าสกัดน้้า มั นปริมาณ 10
phr มีสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จัดเป็นยางฟองน้้าชั้น
RU 20
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