ภัยมืดของสารจับตัวยางก้อนถ้วย สร้างความเสียหายต่อคุณภาพยางไทย
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
นักวิทยาศาสตร์ 8
ผู้อานวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเกษตรกรทางภาคอีสานและภาคเหนือนิยมผลิตยางก้อนถ้วย เนื่องจากใช้น้าน้อย ประหยัดแรงงาน
มีเวลาในการทากิจกรรมอื่น ต้นทุนการผลิตต่า ยางก้อนถ้วยนับว่าเป็นวัตถุดิบยางขั้นต้นที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง โดย
มีปริมาณการผลิตทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 386,173 ตัน และ 55,375 ตัน (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559) หรือร้อยละ 75 และ 70 ตามลาดับ ของผลผลิตยางทั้งหมด อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการผลิตยาง
แท่ง หลายรายมั กประสบปัญ หาเรื่อ งคุณภาพยางก้อนถ้วยที่ ไม่ สม่าเสมอ ส่งผลต่อการนายางแท่ งไปแปรรูป เป็น
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะล้อยางพาหนะ สาเหตุจากการใช้สารจับตัวยางชนิดอื่นที่ไม่ใช่กรดฟอร์มิกในการผลิต ไม่ว่าจะ
เป็นกรดซัลฟิวริก เกลือแคลเซียมคลอไรด์ กรดที่อ้างว่าเป็นกรดอินทรีย์ กรดชีวภาพ กรดออร์แกนิค น้าส้มควันไม้ น้า
หมักชีวภาพ เป็นต้น
ภัยมืดของสารจับตัว
สารจับตัวยางที่จาหน่ายในภาคอีสานและภาคเหนือมีมากกว่า 30 ชนิด บางชนิดใช้สัญญลักษณ์เดียวกันแต่สี
ของสารละลายแตกต่างกันมีตั้งแต่ใสไม่มีสี สีเหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม สีดา เป็นต้น บางชนิดยี่ห้อเดียวกันแต่ มีฉลาก
ระบุสาหรับทายางก้อนถ้วยบ้าง ทายางแผ่นบ้าง มีทั้งระบุและไม่ระบุถึงวิธีการใช้งาน มีทั้งใช้โดยตรงและต้องเจือจาง
น้า ทั้งหมดจะไม่ระบุชนิดของกรด ไม่ระบุวันเดือนปี ที่หมดอายุ ยกเว้นกรดฟอร์มิกที่จะระบุชื่อว่า “ฟอร์มิก” จาก
การสารวจพบว่าเกษตรกรทางภาคอีสานมีปริมาณการใช้กรดซัลฟิวริกถึงร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กรด
ฟอร์มิก จนท าให้ผู้ประกอบการยางแท่งกังวลว่าผู้ผลิตยางล้อ อาจสั่ง ยกเลิกออเดอร์ยางอีสาน เนื่องจากปริมาณ
ซัลเฟตตกค้างในยางสูงจนกลายเป็นปัญหาใหม่ที่กระทบต่ออุ ตสาหกรรมยาง นอกจากนี้ การใช้กรดดังกล่าวยังก่อ
มลพิษต่อสุขภาพของแรงงานตามสวนยางและสถานที่รับซื้อ รวมถึงปัญหาน้ายางเหม็นไหลลงตามถนนจนสร้างความ
เดือดร้อนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและชุมชน
สารจับตัวที่มีส่วนผสมกรดซัลฟิวริก
กรดซัลฟิวริกมีจาหน่ายกันมากทางภาคอีสาน ส่วนใหญ่มกั เป็นสารปลอมปนสารเคมีชนิดอื่นลงไปด้วย สาร
ปลอมปนเหล่านี้สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพของยางก้อนถ้วยทีน่ าไปผลิตเป็นยางแท่งแทบทัง้ สิ้น โดยพบว่าสารจับตัวที่
จาหน่ายในรูปสารละลายมักจะอ้างชื่อต่าง ๆ นานา เช่น กรดออร์แกนิค กรดชีวภาพ กรดซุปเปอร์ชีวภาพ กรด
อินทรีย์ กรดสูฝ้ น ทาให้เกษตรกรหลงเชื่อถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิง่ แวดล้อม จากการศึกษาพบว่าสารจับตัว
ตามที่อ้างมีส่วนผสมของเนื้อกรดซัลฟิวริกร้อยละ 8 – 25 นอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบของเกลือแคลเซียม
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แมกนีเซียม และโซเดียมอีกด้วยส่งผลให้ยางมีความยืดหยุ่นต่าลง ยางแข็ง ค่าความหนืดสูง ยางเสื่อมสภาพเร็ว ทั้งยัง
ทาให้ยางคล้า ผิวหน้าเยิ้ม ปริมาณความชื้นมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานทีร่ ะบุ ยิง่ นาสารปลอมปนต่าง ๆ เหล่านี้ไปผลิต
เป็นยางแผ่นดิบจะเห็นผลชัดเจนขึ้นคือยางจะย้วยและอ่อนตัว ไม่สามารถจัดเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีได้ ข้อดีของ
กรดซัลฟิวริกมีข้อเดียวคือยางจับตัวเร็วภายใน 30 นาที นอกนั้นเป็นข้อเสียของกรดซัลฟิวริกทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการทายางก้อนถ้วยเกษตรกรจะต้องหยอดน้ากรดลงในถ้วยรองรับน้ายาง
การใช้กรดซัลฟิวริกทีเ่ ป็นกรดแก่
แม้ว่าจะเจือจางแล้วก็ตาม โอกาสที่ไอของน้ากรดไปสัมผัสกับหน้ายางกรีดหรือกระเด็นไปโดยหน้ายางจะทาให้หน้า
กรีดสีคล้าและมีโอกาสที่ยางเกิดอาการเปลือกแห้ง ต้นยางกรีดได้อายุสั้นลง
ยกตัวอย่างสารออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่งระบุว่า "สามารถใช้แทนกรดน้าส้มได้เป็นอย่างดีมีราคาถูกกว่า ปลอดภัย
กว่า น้ายางสามารถจับตัวแข็งตัวไวกว่า ก้อนยางสีสวย ไม่ติดก้นถ้วย ไม่มีกลิ่นของสารระเหยที่รนุ แรงกับจมูก ไม่แสบ
คันเมื่อสัมผัส ขี้ยางไม่มีกลิ่นเหม็น" จากที่การศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบของกรดซัลฟิว ริกเป็นหลัก นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วยกรดอะซีติกในปริมาณเล็กน้อยและกรดฟอร์มิกในปริมาณที่น้อยมาก และเมื่ อทดลองใช้กรดออร์แก
นิคตามที่อ้างเปรียบเทียบกับการใช้กรดฟอร์มิกเกรดทางการค้าในยางก้อนถ้วยพบว่ายางแห้งช้า เหนียวเยิ้มที่ผิวของ
ก้อนยาง และเมื่อทดลองนามาผลิตยางแผ่น ยางที่ใช้กรดออร์แกนิคจะมีสมบัติทางกายภาพต่ากว่ามาตรฐานยาง
แท่ง STR20 โดยเฉพาะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) ต่ากว่าการใช้กรดฟอร์มิกประมาณ 10 หน่วย มีค่าความหนืด
ต่ากว่าประมาณ 20 หน่วย และมีปริมาณความชื้นที่เกินกว่ามาตรฐานที่ระบุในมาตรการยางแท่ง STR นอกจากนี้ยัง
ไม่มีความสามารถในการดึงปริมาณแคลเซียมออกจากเนื้อยางทั้ง ๆ กรดออร์แกนิค ตามที่อ้างพบว่ามีแคลเซียมเป็น
องค์ประกอบซึ่งเป็นสาเหตุให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่าปกติ และสีของยางก้อนถ้วยยังคงขาวขุ่นทั้ง ๆ ที่ตั้ง
ทิ้งไว้นานนับเดือน ทาให้ยางแผ่นดิบที่ใช้กรดออร์แกนิคชนิดนีใ้ นการจับตัวยางเนื้อยางไม่แข็งแรง แผ่นยางเกิดการ
ย้อยตัว ซึ่งสรุปได้ว่าไม่แนะนาให้ใช้กรดออร์แกนิคตามที่อ้างในการผลิตยางดิบทุกประเภท รวมทั้งสารอื่น ๆ ที่มักพบ
ทั้งในรูปสารละลายและที่เป็นผง ส่งผลต่อการนายางก้อนถ้วยไปผลิตเป็นยางแท่ง โดยเฉพาะสารซัลเฟตที่ตกค้าง
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระบวนการผลิตทาให้เครื่องจักรสึกกร่อนเร็วขึ้น ใช้พลังงานสูงขึ้น ส่วนน้าเสียที่เกิดขึ้นมีสี
คล้ายากต่อการบาบัดและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากยางแห้งที่ทาให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ได้เร็วขึ้น
น้าหมักชีวภาพ น้าส้มควันไม้
สถาบันวิจัยยาง ได้กาหนดมาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพดี ด้วยกรรมวิธีที่ใช้กรดอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย เช่น
กรดฟอร์มิก ในการจับตัวยางเพื่อให้ได้ยางแผ่นที่มีสีสวย ไม่มีสารตกค้างในแผ่นยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทายาง
แผ่นให้มีความสะอาดนั้นจะต้องพิถีพิถันในขั้นตอนการกรอง การใช้น้าสะอาด แต่ การทายางแผ่นดิบของเกษตรกร
บางรายพบว่ามีการใช้สารที่สกัดจากธรรมชาติหรือสารชีวภาพ เช่น น้าส้มควันไม้และ น้าหมักชีวภาพ ทดแทนการ
ใช้กรดในการจับตัว โดยมีรายงานว่าน้าส้มควันไม้สามารถยับยั้งเชื้อราได้ ส่วนน้าหมักชีวภาพมีความเป็นกรดสูงใช้
จับตัวยางได้เช่นกัน ทาให้มีผู้ประกอบการหลายรายจาหน่ายทั้งน้าส้มควันไม้และน้าหมักชีวภาพเพื่อนามาจับตัวยาง
ก้อนถ้วย โดยให้เหตุผลว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่น ยางไม่ขึ้นรา จับตัวเร็ว
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มีก ารใช้น้าหมัก ชีวภาพทั้ ง ในรูป ยางแผ่นดิบ และยางก้ อนถ้วย โดยพบว่าระยะเวลาการจับ ตัวขึ้นอยู่กั บ
ปริมาณของน้าหมักชีวภาพที่ใช้ หากใช้ในปริมาณมากสามารถจับตัวได้เร็วขึ้น แต่ยางแผ่นดิบที่ได้จะ มีสีคล้ามาก เมื่อ
นาไปจัดชั้นยางจะได้ยางแผ่นคุณภาพคละ และจากการทดลองนาน้าหมั กชีวภาพผลิตยางก้อนถ้วยจะต้องใส่ใน
ปริมาณมากถึง 50 ซีซี ยางจะจับตัวได้อย่างสมบูรณ์ ก้อนยางสีคล้า เมื่อนาไปผลิตเป็นยางแท่งจัดได้ยางแท่งชั้น
STR20 หากเปรียบเทียบกับยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจะสามารถจัดเป็นชั้น STR10 ได้ จึงไม่แนะนาให้ใช้
ส่วนมากเกษตรกรมักใช้น้าส้มควันไม้ในการทายางแผ่นเนื่องจากคิดว่า แผ่นยางไม่ขึ้นรา แต่จากการศึกษา
การใช้น้าส้มควันไม้ทั้งใส่ จุ่ม แช่ ในยางแผ่นดิบ พบว่าไม่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ทุกกรณี ยางแผ่นดิบที่ได้จัดเป็น
คุณภาพคละ โดยมีปริมาณสิ่งสกปรกในแผ่นยางมากกว่ายางแผ่นดิบที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิกทั้งยังทาให้ยางแผ่นมีสี
คล้า ด่าง ดา การใช้น้าส้มควันไม้จับตัวในปริมาณที่มากเกินพอจะเสียค่าใช้จ่ายในการทายางแผ่นเพิ่มขึ้น น้าส้ม ควัน
ไม้ 1 ลิตร ราคา 100 บาท หากเกษตรกรใส่ในอัตรา 90 มล. ต่อน้าหนักยางแผ่น 1 กก. จะเสียค่าใช้จ่ายในการทา
ยางแผ่นถึง 9 บาท/กก. ขณะที่ ใส่กรดฟอร์มิ ก 1 ลิตร ราคา 50 บาท มีต้นทุนการใช้กรดไม่เ กิน 0.32 บาท/กก.
ดังนั้นการผลิตยางแผ่นดิบจึงไม่แนะนาให้ใส่น้าส้มควันไม้ นอกจากจะส่งผลต่อสมบัติยางแผ่นดิบ แล้วยังทาให้ต้นทุน
การผลิตสูงกว่าการจับตัวด้วยกรดอีกด้วย
เกลือแคลเซียม
เกลือที่มักจาหน่ายเพื่อจับตัวยางก้อนถ้วยอยู่ในรูปแคลเซียมคลอไรด์ โดยโฆษณาข้างขวดว่าได้น้าหนักดี เป็น
สูตรสู้ฝน ยางจับตัวดี เป็นต้น ทาให้เกษตรกรบางรายหลงเชื่อ ใช้เกลือชนิดนี้แทนกรดฟอร์มิก จากการศึกษาพบว่า
ยางที่จับตัวด้วยแคลเซียมคลอไรด์จะแข็งกระด้าง ขาดความยืดหยุ่น ผิวหน้าก้อนยางเหนียวเยิ้ม สีดา คล้า หลังจาก
ที่ตั้งทิ้งไว้นานกว่า 7 วัน พบว่า ก้อนยางมีสีคล้ามากขึ้นและผิวหน้ายังคงเหนียวเยิ้ม ขณะที่ยางก้อนที่จับตัวด้ วยกรด
ฟอร์มิ ก จะได้ เ นื้อ ยางที่ จับ ตัวแน่ นสมบู ร ณ์ ความยืด หยุ่นดี นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมบั ติเ ชิง วิท ยาศาสตร์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานยางแท่ง STR10 พบว่า ยางก้อนถ้วยที่ใส่เกลือแคลเซียมคลอไรด์มีปริมาณความชื้นสูงมาก
ปริมาณความอ่อนตัวเริ่มแรก และดัชนีความอ่อนตัวต่ากว่า มาตรฐาน ซึ่งบ่งชี้ถึงยางขาดความยืดหยุ่น ทาให้ยางมี
ลักษณะเปื่อยยุ่ย ขาดความคงทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าความหนืดต่ามากแสดงถึงโมเลกุลยางถูกทาลาย อย่างไรก็
ตามผลการทดสอบสมบัติการคงรูปเป็นข้อแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่ายางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยเกลือแคลเซียมคลอ
ไรด์มีค่าความทนแรงดึง การทนต่อแรงยืดจนขาดทั้งก่อนบ่มเร่งและหลังบ่มเร่งต่ากว่ายางก้อนที่ใช้กรดฟอร์มิกในการ
จับตัวมาก ส่งผลให้ค่าความหนืดต่า ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการนายางเหล่านี้ไปทาเป็นผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกระบวนการผลิตและผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่นายางไปใช้
กรดฟอร์มิกตามค้าแนะน้า
สถาบันวิจัยยางได้แนะนาให้ใช้กรดฟอร์มิกหรือที่เรียกกรดมดเป็นสารจับตัวยาง เนื่องจากเป็นสารอินทรียท์ ี่
ระเหยได้ง่าย มีสูตรโครงสร้างทางเคมี HCOOH
มีคาร์บอนเพียงตัวเดียวจึงนับว่าเป็นกรดอ่อนทีม่ ีความแรงของ
กรดไม่มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับกรดชนิดอื่น ในทางการค้ามีความเข้มข้น 94% หรือ 90% ขึ้นอยู่กับบริษัทผูผ้ ลิต
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นับว่ากรดฟอร์มิกเป็นกรดอินทรีย์ชนิดเดียวทีจ่ ับตัวยางได้อย่างสมบูรณ์
เนื้อยางมีความยืดหยุ่นดีซึ่งเป็นสมบัติที่
สาคัญทีส่ ุดของยางธรรมชาติ อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ตกค้างในยางมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง
ในวงการอุตสาหกรรมด้านยางพารา กรดฟอร์มิกเป็นสารจับตัวยางใช้ในการผลิตยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย
และยางแท่ง STR5L สามารถจับตัวสมบูรณ์ได้ภายใน 45 นาที สีของยางที่แห้งแล้วเหลืองสวย ไม่คล้า ยางแห้งเร็ว
ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่ยังพบเกษตรกรรายย่อยยังคงใช้กรดซัลฟิวริกหรือทีเ่ รียกกรดกามะถันในการทายางแผ่นซึ่ง
กรดชนิดนี้เป็นกรดแก่ค่อนข้างอันตราย มีกลิ่นเหม็นแสบจมูก หากจะใช้ในการทายางก้อนถ้วยจะส่งผลกระทบต่อ
หน้ายางเกิดสีดาคล้า เพราะไอของกรดมีเกลือซัลเฟตจะเปลี่ยนสภาพเป็นซัลไฟด์ทมี่ ีสีคล้า และยังพบว่าเกษตรกรมัก
ใช้ในอัตราที่มากกว่ากาหนดซึ่งส่งผลให้แผ่นยางมีสีคล้า เกิดฟองอากาศ แผ่นยางเหนียว แห้งช้า เนื้อแข็งกระด้าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเกษตรกรนายางไปตากแดด ยิ่งทาให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นจัดเป็นยางคุณภาพคละ ซึ่งขาย
ได้ราคาต่ากว่ายางคุณภาพดีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.20 บาท สาหรับต้นทุนของกรดฟอร์มกิ อยู่ที่ 0.32 บาท/กก. ในขณะ
ที่กรดซัลฟิวริกมีต้นทุนไม่เกิน 0.15 บาท/กก. ในท้องตลาดมักพบสารละลายกรดซัลฟิวริกทีเ่ จือจางแล้วเข้มข้น 5 10% พร้อมใช้บรรจุในขวดขนาด 750 ซีซี ราคาจาหน่ายขวดละ 15-20 บาท หากจะเปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิก
เกรดทางการค้าแล้วพบว่ามีราคาสูงกว่าถึง 5 เท่าเลยทีเดียว
กรดอะซีติก
กรดอะซีติกหรือที่เรียกกรดน้าส้มสามารถจับตัวยางได้เช่นกันแต่กรดชนิดนี้เป็นกรดอ่อนกว่ากรดฟอร์มิก มี
กลิ่นฉุน กรดอะซีติกทางการค้าความเข้มข้น 99.85% แกลลอนขนาด 30 กิโลกรัม ราคา 900 บาท ส่วนกรดฟอร์มิก
ความเข้มข้น 94% แกลลอนขนาด 35 กิโลกรัม ราคา 1,300 บาท แต่ในการทาแผ่นต้องใช้ปริมาตรของกรดอะซีติก
มากกว่าฟอร์มิกถึง 2 เท่า จึงทาให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าและในการจับตัวยางยังต้องใช้ระยะเวลาการจับตัวนานกว่า
ซึ่งหากเกษตรกรจะใช้ระยะเวลาในการจับตัวเท่ากับที่เคยใช้กรดฟอร์มิกจับตัวยางแล้วเนื้อยางจะจับตัวไม่สมบูรณ์ น้า
เซรั่มยังคงขาวขุ่นจะได้เนื้อยางอ่อนส่วนสีของแผ่นจะมีสีเหลืองใสเช่นเดียวกับ ฟอร์มิกส่วนความยืดหยุ่นต่ากว่า ฟอร์
มิก และน้าเสียที่เกิดจากการใช้กรดอะซีติกมีกลิ่นเหม็นฉุนจากกรดน้าส้มที่ยังคงตกค้างอยู่
สรุปและข้อเสนอแนะ
กรดฟอร์มิกเป็นสารจับตัวยางทีด่ ีที่สดุ สาหรับทายางทุกชนิดเนื่องจากเป็นกรดอินทรีย์ที่ระเหยง่าย ปลอดภัย
ต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม สามารถจับตัวสมบูรณ์ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง เนื้อยางมีความยืดหยุ่นดี สีสวย เหมาะในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด
กรดอะซีติก ถึงแม้ว่าจะเป็นกรดอ่อน แต่มีกลิ่นฉุน ใช้ระยะเวลาการจับตัวที่นานกว่า มีราคาแพงกว่ากรด
ฟอร์มิค
กรดซัลฟิวริกเป็นกรดอนินทรีย์ จัดว่าเป็นกรดแก่ที่อันตราย มีปริมาณซัลเฟตตกค้างในยางก้อนถ้วยมาก ยาก
ต่อการสลายตัว ถึงแม้ว่าจะจับตัวยางได้เร็วกว่ากรดชนิ ดอื่นแต่ทาให้ยางรัดตัวแน่น แข็ง ปริมาณความชื้นในยางสูง
จากปริมาณซัลเฟตที่ดูดความชื้นจากอากาศ ยางจึงเหนียวเยิ้มและมีสีคล้า ในทางการค้ามักมีการเติมเกลือแคลเซียม
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คลอไรด์จึงทาให้ยางมีความยืดหยุ่นต่า สร้างความเสียหายอย่างมากต่อผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรที่สึกกร่อนเร็ วอีกทั้ง
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
น้าส้มควันไม้และน้าหมักชีวภาพ ถึงแม้ว่าจะเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติมีฤทธิ์เป็นกรด แต่ก็ส่งผลต่อสมบัติ
ทางกายภาพของยาง ทาให้มีปริมาณสิ่งสกปรกในยางสูง ความหนืดสูง และมีต้นทุนการผลิตมากกว่ากรดฟอร์มิก
เกลือแคลเซียมคลอไรด์ ทาให้ก้อนยางเหนียวเยิ้ม สีดา คล้าส่งผลต่อยางแข็งกระด้าง ความหนืดสูง ความ
ต้านทานต่อการเสื่อมสภาพต่า ปริมาณความชื้นสูง หากนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องใช้พลังงานในการบดยางสูง
โอกาสที่บดผสมยางกับสารเคมียาก และได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพต่า
ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการซื้อสารจับตัวยางควรศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีและความเข้มข้นที่ระบุข้าง
ขวดเท่านั้น แต่หากไม่มีก็ไม่ควรใช้และหันไปใช้กรดฟอร์มิกซึ่งจะระบุชื่อ ความเข้มข้นอย่างชัดเจน และจากการที่ใช้
สารจับตัวยางชนิดที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อการนายางก้อนถ้วยไปแปรรูปยางแท่งและผลิต ภัณฑ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะที่มีปริมาณการใช้จากยางแห้งมากที่สุดและควรช่วยกันรณรงค์มาใช้กรดฟอร์มิกซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีสารจับตัวยางที่มีราคาถูกกว่าและคุณภาพดีกว่า นอกจากนี้ควรนึกถึงภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายยางที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก
ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานยางแท่งของยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิกเปรียบเทียบกับกรดซัลฟิวริกและสาร
ชนิดอื่น
ชนิดสารจับตัว
ฟอร์มิก แนะนา
ฟอร์มิกยี่ห้อ1
ฟอร์มิก+CaCl2
ยี่ห้อ2
ฟอร์มิก+CaCl2
ยี่ห้อ3
ซัลฟูริกยี่ห้อ1
ซัลฟูริกยี่ห้อ2
ซัลฟูริกยี่ห้อ3
ซัลฟูริกยี่ห้อ4
น้าส้มควันไม้
น้าหมักชีวภาพ
มาตรฐานSTR10

ปริมาณสิ่งสกปรก
(%)
0.005
0.010
0.015

ปริมาณสิ่งระเหย ปริมาณเถ้า
(%)
(%)
0.38
0.47
0.41
0.44
1.29
0.56

ปริมาณไนโตรเจน
(%)
0.47
0.46
0.44

ความอ่อนตัวยาง
เริ่มแรก (Po)

50.0
46.0
48.5

ดัช นี ค วามอ่ อ น ความหนืดมูนนี่
ตัว (PRI)
(ML1+4)100oC
68.01
85.7
69.57
78.7
28.56
82.3

0.025

1.18

0.52

0.43

50.0

26.56

82.8

0.008
0.016
0.009
0.006
0.041
0.025
ไม่เกิน0.080

1.62
1.40
1.07
1.32
0.34
0.47
ไม่เกิน0.50

0.44
0.47
0.45
0.57
0.51
0.52
ไม่เกิน0.60

0.55
0.55
0.42
0.53
0.46
0.45
ไม่เกิน0.60

21.0
22.0
50.0
31.0
48.4
46.7
ไม่ต่ากว่า30

50.00
56.82
59.00
87.10
62.1
64.6
ไม่ต่ากว่า30

42.0
59.0
85.1
47.0
80.8
82.3
ไม่ระบุ
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