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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือการพัฒนาฟลมลดกลิ่นจากน้ํายางธรรมชาติผสมเพอรไลต โดยการเติมสารดูดกลิ่น เพอรไลตใน

อัตราสวนที่แตกตางกัน 4 ตัวอยาง คือ ที่ 5, 10 20  และ 30 phr จากนั้นไดทําการทดสอบแผนฟลมผสมแตละอัตราสวนทางประสาท

สัมผัส คือการตรวจวัดกลิ่นโดยวธิกีารดม เปนการวัดระดับความรูสึกของคนที่มีตอกลิ่นดวยเทคนิคการประเมินดวยประสาทสัมผัส ตาม

มาตรฐาน ASTM STP775 และไดทดสอบความตานทานตอแรงดึง ความแข็ง และการทดสอบโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง

กราด ผลการวิเคราะหการตรวจวัดกลิ่นโดยวิธกีารดม พบวา ผูรวมทดสอบมีความเห็นวา ยางที่เติมเพอรไลต 30 phr เปนยางมีกลิ่นที่

จางท่ีสุด ในทางตรงกันขาม การทดสอบความตานทานตอแรงดึง ยางที่เติมเพอรไลต 5 phr มีความยืดและการทนตอแรงดึงมากที่สุด 

สวนการทดสอบโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด การดิสเพิสชันของเพอรไลตในน้ํายางท่ี 5 และ10 phr มีการกระจายตัว

ที่สม่ําเสมอมากที่สุด  และการทดสอบสมบัติความแข็งยางพบวาการเติมเพอรไลตปริมาณ 10 phr มีความแข็งมากที่สุดนั่นคือดานยางมี

คา 43.1 และดานเพอรไลตมีคา 44.7 
 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to study the development of natural rubber (NR) film which mixed 

with perlite, the odor - reduction substances. Perlite was used in ratio 5, 10, 20 and 30 phr respectively. All of 

composite films were performed the sensory method to test the level of offensive odor according to standard 

method ASTM STP775, by semi-well trained persons. Mechanical testing, in terms of tensile strength, elongation 

at break and hardness, were investigated. Moreover, morphology was studied by the scanning electron 

microscope. The results from the odor evaluation showed that NR film mixed with 30 phr of perlite had the 

lowest level of offensive odor. In the other hand, the NR film mixed with 5 phr of perlite yielded the highest of 

tensile testing value. The NR film mixed with 10 phr of perlite gave the lowest elongation at break. From scanning 

electron micrographs, it is revealed the well dispersion of 5 phr and 10 phr of in the NR phase. The NR film mixed 

with 10 phr of perlite had the highest hardness; 44.0 for rubber side and 44.7 for perlite side. 
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บทนํา 

 ยางธรรมชาติไดมาจากตนยาง Hevea brasiliensis มี

ลักษณะเปนของเหลวสีขาวคลายน้ํานม น้ํายางสดมีปริมาณเน้ือ

ยางรอยละ 30 และสวนที่ไมใชยางไดแก โปรตีน ไขมัน น้ําตาล 

และไอออนของโลหะเปนตน ยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลมี

ลักษณะเปน ซีส-1,4 –โพลิไอโซพรีน (cis-1,4 - polyisoprene) 

ดังแสดงในรูปท่ี 1 เมื่อผานกระบวนการวัลคาไนเซชันแลวให

สมบัติเชิงกลที่ดี แข็งแรง ทนตอการขัดถูและฉีกขาด แตไมทน

น้ํามันและการเกิดออกซิเดชัน 
 

 
รูปที่ 1 โครงสรางยางธรรมชาติแบบ cis-1,4-polyisoprene 

 

น้ํายางขน (concentrated latex) เปนวัตถุดิบในการ

ผลิตผลิตภัณฑยางหลากหลายประเภท เชน ถุงมือยาง ถุงยาง

อนามัย เสนดายยางยืด หัวนมยาง ลูกโปง และจากขอมูลการ

ผลิตและการใชน้ํายางขนของสถาบันวิจัยยางในป 2558 พบวา 

ประเทศไทยถือเปนประเทศ ผูสงออกน้ํายางขนเปนอันดับ 1 ของ

โลก มีสวนแบงตลาดโลกถึงรอยละ 82.81 การพัฒนาผลิตภัณฑ

จากนํ้ายาง เพื่อเ พ่ิมมูลคานํ้ายางพาราจึงเปนสิ่งสําคัญ แต

อุตสาหกรรมยาง เปนอุตสาหกรรมที่มีกลิ่นไมพึงประสงค อยาง

รุนแรง จากการศึกษาของจิตตลัดดา (2553) พบวาในยางแหง 

กลิ่นที่ไมพึงประสงคนี้ เกิดจากการบูดเนาขององคประกอบที่

ไมใชยาง กลิ่นไม พึงประสงคหรือกลิ่นฉุนเหลานี้กอให เกิด

มลภาวะทางอากาศและสรางความรําคาญใหกับผูที่ทํางานใน

โรงงานผลิตยางแหง รวมถึงชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียง 

Hoven (2004) ไดมีการศึกษาการลดกลิ่น และ

พยายามลดกลิ่นดวยสารดูดซับกลิ่นดวยไคโตซาน, ถานกัมมันต 

และ ซีโอไลตในยางธรรมชาติ STR20 และ RSS5 จากการศึกษา

ดวยเทคนิค GC และ GC/MS พบวาไคโตซาน และ ซีโอไลต

สามารถลดกลิ่นกรดแอซิติก ท่ีเปนตัวแทนของกลิ่นที่ ไมพึง

ประสงคได และจากการศึกษาดวยวิธีดมกลิ่น พบวาการใช

ถานกัมมันต ซึ่งมีโครงสรางเปนรูพรุน และมีพื้นท่ีผิวสูงสามารถ

ลดกลิ่นไมพึงประสงคไดดี นอกจากนี้ Ratanaplome et al. 

(2015) ไดมีการนําเพอรไลตท่ีมีลักษณะเปนรูพรุน และมีราคาถูก

กวาถานกัมมันต มาเปนสารตัวเติม เพ่ือลดกลิ่นยางธรรมชาติ 

STR20 และ RSS5 และทดสอบการลดกลิ่นดวยเทคนิคการดม

กลิ่นและ GC-MS ซึ่งเพอรไลตมีความสามารถในการลดกลิ่นกลุม 

Thiourea และ Benzothiazole ได 

ฐิตินันท และคณะ (2550) ไดศึกษาการเติมสารตัว

เติมอนินทรียในน้ํายาง ไดแก โซเดียมมอนทมอริลโลไนท ไททา-

เนียมไดออกไซด และเถาลอย พบวาปริมาณสารตัวเติมท่ีใสได

โดยไมตกตะกอน คือ 5-10 phr และพบวาฟลมยางพาราท่ีเติม

เถาลอยท่ีปรับปรุงพื้นผิวดวยไซเลนใหความทนแรงดึงสูงสุดที่ 

22.65 MPa เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยาระหวางยางกับสารตัวเติมไดดี

ขึ้น 

พงศยุทธ (2554) ไดพัฒนาสารเคลือบบรรจุภัณฑ

กระดาษจากน้ํายางพาราผสมกับน้ํามันหอมระเหย โดยผสมสาร

เคลือบผิวกระดาษที่มีสวนประกอบของน้ํายางพารา และน้ํามัน

หอมระเหยผสม 3 สูตร ปริมาณน้ํามันหอมระเหย 2.5 %, 5 %, 

และ 10 % จากนั้นนําไปเคลือบลงบนกระดาษคราฟ (KA) พบวา 

น้ํายางพาราผสมกับน้ํามันหอมระเหย สามารถนํามาใชเปน

สวนประกอบของสารเคลือบผิวกระดาษได  สามารถเ พ่ิม

คุณสมบัติดานความตานทานน้ํา และความตานทานตอการขัดถู

ของกระดาษได รวมทั้งมีความสามารถในการปองกันมดของสาร

เคลือบผิวได โดยข้ึนอยูกับปริมาณของน้ํามันหอมระเหย สาร

เคลือบที่มีปริมาณของน้ํามันหอมระเหยผสมอยูจํานวนมากนั้น 

สามารถที่จะปองกันมดไดนานท่ีสุด ผลจากการสํารวจความพึง

พอใจของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม พบวากลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม

พึงพอใจมากที่สุดถามีบรรจุภัณฑกระดาษที่สามารถปองกัน

ความช้ืน และปองกันมดได 

เพอรไลต หมายถึงหินภูเขาไฟเนื้อแกวทุกชนิด เมื่อ

นําไปเผาท่ีอุณหภูมิที่เหมาะสมในเวลาที่รวดเร็วจะขยายตัว มี

น้ําหนักเบา และมีความพรุนสูง และมีลักษณะคลายหินพัมมิส 

(สํานักเหมืองแรและสัมปทาน, 2546) เพอรไลตมีซิลิกาเปน

องคประกอบหลัก เพอรไลตสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้ง

ทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เชน ใชขจัดกลิ่นเหม็นของ
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แกสแอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตัวดูดความชื้นไดดี 

หรือ ใชเปนตัวปรับสภาพความเปนกรดดางในน้ําได เปนตน 

งานวิจัยดานการลดกลิ่นไมพึงประสงคในน้ํายางยังมี

นอย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการพัฒนาฟลมลดกลิ่นจากน้ํา

ยางธรรมชาติผสมเพอรไลต เนื่องจากเพอรไลตมีลักษณะเดน

หลายอยาง เชน เปนฉนวน น้ําหนักเบา เก็บความช้ืน ดูดซับกลิ่น 

และมีสวนประกอบของซิลิกา ซึ่งเปนสารชวยเสริมแรงอีกดวย 

งานวิจัยนี้จึงนําคุณสมบัติเหลานี้มาใชประโยชนในการลดกลิ่น

ของน้ํายาง เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑยางใหมีความสามารถในการ

แขงขันในตลาดตอไป 
 

วัสดุอปุกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

เครื่องมือ ไดแก เครื่องทดสอบโดยใชกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope: 

SEM) บริษัท JEOL รุน JSM-5410 LV Scanning Microscope  

เครื่องทดสอบความแข็งยาง (Hardness) บริษัท Bareiss รุน  

0-89160  เครื่องทดสอบความตานทานตอแรงดึง (Tensile) 

บริษัท GUNT รุน WP300 Universal Material Tensile 

testing  เครื่องเคลือบผิวชิ้นงาน ยี่หอ JEOL รุน JFC-1200  

ตูอบความรอน ยี่หอ Venticell  เครื่องบดสารเคมี (Ball mill) 

สารเคมี น้ํายางขน (60%) ชนิดปริมาณแอมโมเนียสูง  

ดิสเพิสชั่นกํามะถัน (Sulphur: S) 50%  ดิสเพิสชั่นแซดอีซีดี 

(Zinc diethyl dithiocarbamate ,ZDEC: [(C2H5)2NCS2]2Zn 

50%  ดิสเพิสชั่นซิงค ออกไซด (Zinc oxide: ZnO) 50%   

ดิสเพิสชั่นแอนติออกซิแดนท (CPL) 50% จากบริษัทลักก้ีโฟร

จํากัด  เพอรไลต (Perlite) จก.คลองยาง โดยมีการรายงาน

สวนประกอบทางเคมีของเพอรไลต โดยวิธี X-ray fluorescence 

โดย Rattanaplome et al. (2013) ดังแสดงในตารางที่ 1  

และ 2 

 

ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของเพอรไลต (Rattanaplome et al. 2013). 

Chemical 

composition (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MnO2 CaO MgO K2O Na2O LOl 

Expand Perlite 72.59 14.09 1.59 0.31 0.05 1.08 0.41 3.30 5.37 1.21 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เตรียมน้ํายางกับสารเคมี เรียกวา น้ํายางคอมพาวนด 

ประกอบดวยดวยน้ํายาง สารกระตุนปฏิกิริยา (ZnO) สารตัวเรง

ปฏิกิริยาคือ (ZDEC) สารปองกันการเสื่อมสภาพ (CPL) สารทํา

ใหยางคงรูป (Sulphur) และสารตัวเติมคือเพอรไลต ในการวจิัยนี้

จะเติมสารตัวเติมในอัตราสวนที่ตางกันเปนจํานวนทั้งหมด 5 สูตร 

การทําน้ํายางคอมพาวนดสามารถเตรียมไดดังตารางท่ี 3 และทํา

การวิเคราะหหาสมบัติทางกายภาพของเพอรไลต โดย วิธีการหา

ขนาดของอนุภาค ปริมาณพื้นท่ีผิว BET และความเปนรูพรุนดวย

เครื่องดูดซับดวยไนโตรเจน ตามมาตรฐาน ISO 9277 และ

รายงานผลดังแสดงในตารางที่ 2 และจากสูตรการเตรียมน้ํายาง

คอมพาวนด มีขั้นตอนการผสมน้ํายางและสารเคมีดังแสดง

แผนภาพในรูปที่ 2 การทดสอบคลอโรฟอรมคือการตรวจสอบ

ระดับการวัลคาไนซนํ้ายาง สามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกต

การจับตัวของกอนยางดวยคลอโรฟอรม และวัดระดับเลข

คลอโรฟอรมใหเหมาะสม จากน้ันนํานํ้ายางคอมพาวนดที่บม 

จนกระท่ังผานทดสอบคลอโรฟอรมแลว นํามาเทลงในแมพิมพ

อลูมิเนียม ไดเปนแผนฟลมดังแสดงแผนภาพในรูปที่ 3 และ

แสดงผลลักษณะฟลมยางในรูปท่ี 4 หลังจากไดแผนฟลมแลว  

นําแผนฟลมท่ีไดไปทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการดมกลิ่น 

ความคงรูป ความตานทานตอแรงดึง ความแข็งของยาง และการ

ทดสอบโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดเพ่ือดูการ

กระจายของเพอรไลตในยางคอมพาวนด โดยการเตรียมชิ้นงาน

ทําโดยจุมชิ้นงานในไนโตรเจนเหลว แลวหักชิ้นงานขณะเปราะ 

นําไปเคลือบทอง และนําไปสังเกต ลักษณะสัณฐานวิทยา ตอไป 

 
 

ตารางที่ 2 สมบัติกายภาพของเพอรไลต (Rattanaplome et al., 2013) 

 Particle size (µm) Specific surface area (m2/g) Pore volume (cc/g) Pore diameter (oA) 

เพอรไลต 32.02 3.49 0.0127 57.65 
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ตารางที่ 3 สวนผสมนํ้ายางคอมพาวนด ของเพอรไลต (น้ําหนักแหง) 

สารเคมี 

น้ําหนักแหง (phr) 

สูตร 1 

Control 

สูตร 2 

5 phr 

สูตร 3 

10 phr 

สูตร 4 

20 phr 

สูตร 5 

30 phr 

60% Natural rubber latex 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

50% ZnO dispersion 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

50% ZDEC dispersion 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

50% CPL dispersion 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

50% Sulphur dispersion 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

20% Perlite 0.0 5.0 10.0 20.0 30.0 

 

 

 

กวนดวยความเร็วสม่าํเสมอ 

อยางนอย 5 นาท ี

    - 50% Dispersion sulphur 

    - 50% Dispersion ZDC 

    - 50% Dispersion CPL 

    - 50% Dispersion ZnO 

    - Dispersion perlite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพการทําน้าํยางคอมพาวนด 

 

 

 

 

 

ไดน้ํายางที่มีลักษณะขุน สารเคมีที่เติมผสมในน้ํา

ยางเขากันอยางดี 

น้ํายางคอมพาวนด 

นําไปบมที่อุณหภูมิหอง 
ทําการทดสอบ

คลอโรฟอรม 

น้ํายาง 
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- เทน้ํายางใสถาดอะลูมิเนยีม 

- อบในตูอบลมรอนที ่30 °C เปนเวลา 96 ชั่วโมง 

- อบใหแหงท่ี 70 °C เปนเวลา 48 ช่ัวโมง 

- นํามาวัลคาไนซในตูอบลมรอนที่ 110 °C เปนเวลา 1ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

            

 

รูปที่ 3 แผนภาพการเตรียมแผนฟลม 

 

 
 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการเตรียมแผนฟลมในแมพิมพถาดอะลมูิเนียม 
 

ผลการวิจัย 

การทดสอบทางประสาทสัมผสั (Sensory method) 

เปนการทดสอบในเรื่องของกลิ่น ดวยเทคนิคการ

ประเมินดวยประสาทสัมผัส ตามมาตรฐาน ASTM STP775 โดย

ใชประสาทสัมผัสนี ้(ดมดวยจมูก) ตัวอยางท่ีทดสอบคือแผนฟลม

ที่ไมเติมเพอรไลต แผนฟลมท่ีเติมเพอรไลต  10, 20 และ 30 phr 

ในการเตรียมชิ้นทดสอบในการทดสอบกลิ่น เริ่มจากนํายางคงรูป

ที่ไดมาตัดใหมีลักษณะเปนลูกเตาขนาดเล็ก ๆ โดยน้ําหนักรวม 

10 กรัม แล วนํามาใสหลอดทดลองขนาดความยาว 15 

เซนติเมตร โดยเมื่อเทยางลงในหลอดทดลอง โดยใหยางมีความ

สูงจากกนหลอดทดลองสูง 10 เซนติเมตร เพ่ือเหลือใหมีพ้ืนที่ใน

การดมกลิ่มยาง (ในกรณีตัดยางและเทยางลงในการทดลอง  

ผูปฏิบัติการควรสวมถุงมือแพทยเพ่ือปองกันการสัมผัสโดยตรง

หรือปองกันเหงื่อจากมือที่สัมผัสยางหรือสิ่งสกปรกไปปนเปอนใน

ยางหรืออาจมีผลตอกลิ่นของช้ินทดสอบได) หลังจากน้ันทําการ

ปดฟอลยดานนอกของหลอดทดลองทุกหลอดทดลอง เพื่อไมใหผู

ทดสอบเห็นลักษณะสีของยางเนื่องจากสีมีผลตอผูทดสอบ 

กลาวคือ ถาชิ้นทดสอบมีสีเขมผูทดสอบอาจคิดวาสเีขมจะมีกลิ่นที่

แรงหรือถาชิ้นทดสอบมีสีจางผูทดสอบอาจคิดไดวาสีจางจะมีกลิ่น

ที่ออนกวา หลังจากนั้นปดปากหลอดทดลองดวยจุกยาง เก็บชิ้น

ทดสอบทุกหลอดทดลอง (ดังแสดงในรูปที่ 6) ในโถดูดความชื้น 

การทดสอบการดมกลิ่นจะฝกผูทดสอบจํานวน 20 คนใหจํากลิ่น

ที่มีระดับความรุนแรง 5 ระดับไดและทดสอบในหองระบบปด 

โดยท่ีผูทดสอบจะเปนชาย 10 คน หญิง 10 คน อายุใกลเคียงกัน

น้ํายางคอมพาวนด 

ยางวัลคาไนซ 

นําไปทดสอบคุณสมบัติการลดกล่ิน การทดสอบโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

การทดสอบความตานทานตอแรงดึง และการทดสอบความแข็ง 
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ประมาณ 20-25 ป ผูทดสอบตองมีการเตรียมตัวในวันที่มาทํา

หนาที่ทดสอบกลิ่น ดังนี้ ตองไมสระผมดวยแชมพูท่ีมีกลิ่นแรง 

ตองไมใชนํ้าหอม แปงท่ีมีกลิ่น หรือเครื่องประทินผิวที่มีกลิ่นหอม 

ตองไมรับประทานอาหารท่ีมีรสจัด ตองไมสวมใสเสื้อผาทําจาก

วัสดุท่ีมีกลิ่น เชน หนังสัตว การปฏิบัติตัวในชวงเวลากอนท่ีจะทํา

หนาท่ีทดสอบกลิ่น ตองไมสูบบุหรี่ หามดื่มกาแฟ น้ําชา หรือน้ํา

โซดา หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารใดๆ อยางหนักในชวงเวลา

หน่ึงชั่วโมง กอนท่ีจะทําหนาท่ีประเมินตัดสินเรื่องกลิ่น และตอง

ไมเคี้ยวหมากฝรั่ง เมื่อเริ่มการทดสอบใหผูทดสอบกลิ่นดมกลิ่น

กาแฟจากเมล็ดกาแฟกอนทุกครั้งเพ่ือเปนการดับกลิ่น หลังจาก

นั้นผูทดสอบจะดมช้ินทดสอบ ในการเก็บขอมูลจะมีลักษณะเปน

แบบสอบถามโดยมีสเกลสําหรับใหคะแนนการลดกลิ่น (วิวัฒน, 

2550, Meilgaard, 1992 และ Manikandan, 2011) จากการ

ทดสอบกลิ่ นยางธรรมชาติผสมเพอรไลต  เพื่ อหาคนที่ มี

ความสามารถ ในการทดสอบกลิ่น พบวาผูรวมทดสอบสามารถ

แยกแยะกลิ่นได และรายงานระดับความรนุแรงของกลิ่น ดังแสดง

ในตารางท่ี 4   จะเห็นวาการเติมเพอรไลตเพ่ือดูดซับกลิ่น ชวยให

ระดับความรุนแรงของกลิ่นลดลง และยิ่งปริมาณเพอรไลตมากจะ

ชวยดูดซับกลิ่นมากขึ้นตามลําดับ อาจเปนเพราะพื้นที่ผิว และ

ปริมาณรูพรุนในการดูดซับกลิ่นเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ Ratanaplome et 

al. (2015) ก็ไดรายงานวาปริมาณเพอรไลตท่ีชวยลดกลิ่นรุนแรง

ของยางแทง STR 20 ไดดีและยังความทนแรงดึงสูงคือ 30 phr  

ซึ่ง Ratanaplome et al. (2015) ไดทําการทดสอบ

ประสิทธิภาพการลดกลิ่นของเพอรไลตดวยเทคนิค Gas 

chromatography-mass spectrometry พบวาการใสเพอรไลต

ในยางคงรูป จะทําใหพีคของไทโอยูเรีย (thiourea) และเบนโซ-

ไทอะโซล (benzothiazole) ซึ่งเปนกลุมสารทําใหเกิดกลิ่นในยาง

คงรูปลดลง อาจเกิดจากพันธะไฮโดรเจนระหวาง กลุมไฮดรอกซิล 

(hydroxyl group) ของเพอรไลต กับอิเล็คตรอนคูโดดเดี่ยวของ

ไนโตรเจนในไทโอยูเรีย และเบนโซไทอะโซล ในยางคงรูป 

นอกจากนี้ Doğan et al. (2004) ไดกลาววา บนผิวหนาของ

เพอรไลต ประกอบไปดวย silanol group (Si-OH) และ 

alumina hydrous oxide (Al-OH) ซึ่งเปนกลุมสารสําคัญท่ีทํา

ให perlite สามารถดูดซับ methylene blue ไวได ดังน้ันเพอร

ไลตก็อาจดูดซับกลิ่นจากสาร ZDEC ไวไดเชนกัน 

 

ตารางที่ 4 คาระดับความรุนแรงของกลิ่นของยางคงรูปจากวิธีการดมกลิ่น 

ชนิดยางคงรูป ระดับความรุนแรงของกลิ่น 

ยางคงรูปไมเติมเพอรไลต 4 

ยางคงรูปผสมเพอรไลต ปริมาณ 10 phr 3 

ยางคงรูปผสมเพอรไลต ปริมาณ 20 phr 3 

ยางคงรูปผสมเพอรไลต ปริมาณ 30 phr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 การเตรียมหลอดทดลองสําหรับการทดสอบการลดกลิ่น 
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การทดสอบสมบัติความตานทานตอแรงดึง 

การทดสอบสมบัติความตานทานตอแรงดึงทําตาม

มาตรฐาน ASTM D412 จากการวิจัยนี้ไดเลือกใชแผนฟลมที่เติม

เพอรไลต 5 phr และ ที่เติมเพอรไลต 10 phr เพราะ แผนฟลม

จากสูตรการเติมเพอรไลตที่ 20 phr และ 30 phr น้ัน แผนฟลม

มีการแยกชั้นระหวางเพอรไลตและยาง แสดงถึงการไมเขากันของ

น้ํายางและเพอรไลต การแทรกตัวของเพอรไลตในน้ํายางท่ีเติม

เพอรไลต 5 phr และ ที่เติมเพอรไลต 10 phr แทรกตัวไดดีกวา

การเติมเพอรไลตท่ี  20 และ 30 phr เนื่องจากปริมาณเพอรไลต

ที่มากขึ้น เพอร ไลต เข ากับยางไดยาก เพอร ไลตจึ งมีการ

ตกตะกอนอยูผิวดานลางของแผนฟลม ดังแสดงในรูปที่  5 

แผนฟลมที่ไดนําไปทดสอบความทนแรงดึง โดยแผนฟลมหนา

ประมาณ 2 มิลลิเมตร ไดผลดังรูปที ่7 และ 8 ลักษณะกราฟและ

คาที่ไดของแตละสัดสวนใกลเคียงกัน  แสดงวาแผนฟลม ยางและ

เพอรไลตเขากันไดดี สวนผลการทดสอบความตานทานตอแรงดึง

แสดงไดดังตารางที่ 5 พบวาการเติมเพอรไลตปริมาณ 5 phr ทํา

ใหความตานทานแรงดึงเพิ่มข้ึนกวาที่ไมใส แตเมื่อใสปริมาณมาก 

ความทนตอแรงดึงลดลง สวนการเติมสารตัวเติมเพอรไลตทําให

ฟลมผสม (composite film) มีคา 100 % Modulus และ 300 

% Modulus เพ่ิมมากข้ึน แสดงวาฟลมผสมมีความแข็งตึง 

(stiffness) มากขึ้น ท้ังนี้ ฐิตินันท  รัตนพรหม และคณะ (2550) 

คนพบเชนเดียวกันวาคามอดุลัสเพ่ิมข้ึน เมื่อเติมสารตัวเติม 

อนินทรีย 

การทดสอบสมบัติความแข็งยาง 

จากการเตรียมชิ้นงานหนา 8 มิลลิเมตรเพื่อทดสอบ

ความแข็งตามมาตรฐานการวัด ความแข็ง Shore A Hardness 

ASTMD 2240 ดังแสดงวิธีวัดในรูปท่ี 9 พบวาเกิดการตกตะกอน

บางสวนเมื่อเตรียมยางท่ีเติมเพอรไลต 5 และ 10 phr จึงไดวัด

ความแข็งดานที่มียาง และดานท่ีมีเพอรไลต และไดผลการวัด

ความแข็งแสดงไดดังกราฟรูปที่ 10 จากกราฟพบวาสมบัติความ

แข็งของแผนฟลมยางที่ผสมเพอรไลต 5 phr มีความแข็งนอยกวา

แผนฟลมยางท่ีผสมเพอรไลต 10 phr เนื่องจากสารตัวเติมมีความ

แข็ง เมื่อเติมปริมาณมากก็จะมีความแข็งมากกวาการเติมปริมาณ

นอย 

การทดสอบโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด  

การวิจั ยนี้ จะใชแผนฟลมยางที่ ไม เติมเพอร ไลต 

แผนฟลมที่เติมเพอรไลต 5 phr และ 10 phr เพ่ือทดสอบหาการ

กระจายตัวของเพอรไลตท่ีนําลงไปผสมกับน้ํายาง โดยใชกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสงกราด ดังแสดงในรูปที่ 11-12 จาก

การทดสอบโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสงกราด ที่

กําลังขยาย 1,000 เทา ตามรูปขางตน พบวา ยางมีการกระจาย

ตัวของเพอรไลตไดดีทั่วแผนฟลมเชนกัน 
 

ตารางที่ 5 คาสมบัติความตานทานตอแรงดึงของฟลมยางผสมเพอรไลตที่สัดสวนตางๆ 

aขอมูลจาก ฐิตนิันท และคณะ (2550) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
Tensile Strength 

(MPa) 

Elongation At break 

(%) 
100% Modulus (MPa) 300% Modulus (MPa) 

NRa 13.7 ± 1.5 800 ± 27 0.7 ± 0.02 1.2 ± 0.04 

NR-Perlite 5 phr 22.9 ± 0.2 781 ± 21 0.81 ± 0.02 1.62 ± 0.06 

NR-Perlite 10 phr 17.9 ± 0.9 715 ± 38 1.01 ± 0.04 2.03 ± 0.11 
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(ก) 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

 

 

 

 

 
 

(ค) 

 

 

 

 

 
 

(ง) 

 

 

 

 

 

 

(จ) 

รูปที่ 5 รูปแผนฟลมยางผสมเพอรไลทชนิดหนา 8 มิลลิเมตรที่มีเพอรไลตอัตราสวน (ก) 0 phr (ข) 5 phr (ค) 10 phr (ง) 20 phr 

 (จ) 30 phr 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงผลการทดสอบของแผนฟลม NR ที่เติมเพอรไลต 5 phr 

 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงผลการทดสอบของแผนฟลมยางที่เตมิเพอรไลต 10 phr 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 9 รูปแสดงการทดสอบความแข็งของยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธความแขง็ของยางระหวางดานยางและดานเพอรไลต 
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รูปที่ 11 ภาพถาพ SEM แสดงการกระจายตวัและรูปรางของยาง ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 

 

 
     (ก)              (ข) 

รูปที ่12 ภาพถาย SEM แสดงการกระจายตัวและรูปรางของ (ก) ดิสเพิสช่ันเพอรไลต 5 phr ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 

(ข) ดิสเพิสช่ันเพอรไลต 10 phr ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 
 

สรุปและเสนอแนะ 

เพอรไลตสามารถใชเปนสารตัวเติมลดกลิ่นโดยดูดซับ

กลิ่นที่รุนแรงของผลิตภัณฑจากน้ํายางพาราได แมวาการใช

ปริ ม าณ เพอร ไ ลตม ากจะช วยดู ดซั บกลิ่ นม ากขึ้ น แต ใ น

ขณะเดียวกันเพอรไลตเขากับน้ํายางไดยาก จึงสามารถใสไดเพียง 

5 และ 10 phr โดยที่สมบัติความตานทานแรงดึงและความแข็ง

อยูในเกณฑดี และมีการกระจายตัวในเน้ือยางดี อาจเปนเพราะ

ขนาดเพอรไลตยังมีขนาดใหญ เขากับยางไดยาก หากทําใหมี

ขนาดเล็กลงกวานี้ หรือปรับปรุงพื้นผิวของเพอรไลตอาจใสไดใน

ปริมาณมากขึ้น และเสริมแรงไดดีขึ้น 

นอกจากนี้ควรมีการประเมินความสามารถในการลด

กลิ่นของยางดวยเพอรไลต ดวยเทคนิค GC-MS เพ่ือยืนยันผลการ

ลดกลิ่นยางของเพอรไลตจากเทคนิคการประเมินดวยประสาท

สัมผัสที่ไดทําไปในการวจิัยนี้ตอไป 
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