โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผา
เพิ่มคุณภาพยางแผ่นดิบในช่วงวันไม่มีแดด
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
นักวิทยาศาสตร์ ๘
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ทาให้สงิ่ แวดล้อมเป็นพิษและมีทดแทนได้
อย่างไม่จากัด ในการเพิ่มคุณภาพยางแผ่นดิบด้วยโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้พลังงานความร้อน
จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อทาให้ยางแผ่นแห้งสนิท ไม่เกิดเชื้อรา และได้ยางแผ่นคุณภาพดี สีสวย แต่
ในช่วงที่ไม่มีแดดหรือฤดูฝนจะใช้พลังงานความร้อนจากการเผาฟืนในเตาเผาเป็นการไล่ความชื้นในห้องอบและ
ความชื้นในแผ่นยางทาให้ยางแห้งได้เร็วขึ้น
ในการท ายางแผ่นคุณภาพดีมี ขั้นตอนที่ ส าคัญ คื อ
การกรอง การเจื อ จางน้ าที่ ส ะอาด การใช้ ก รดที่ ถู ก
สัดส่วน นอกจากนี้การปาดฟอง การรีด เป็นสิ่งที่ควรให้
ความสาคัญ ด้วยเช่นกั น หลัง จากรีดแผ่นแล้วนาไปผึ่ง
เพื่อให้ยางแห้ง ก่ อนที่ จ ะนาไปจ าหน่าย โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรมั ก นายางแผ่ น ไปตากแดดซึ่ง ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
คุณภาพยางเพราะทาให้แผ่นยางเหนียวเยิ้มและมีสีคล้า
จากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และต้องผึ่งยางจนระดับ
ความชื้นลดลงจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน หากฝนตก
หรืออากาศชื้น ยางแห้งยาก ยางแผ่นมีระดับความชื้น
การนายางแผ่นดิบตากแดดเป็ นสาเหตุให้ยางเหนียว สี คล้ า

มากกว่า 5% ทาให้เสียเปรียบในการขาย การอบยางในโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาเป็นการอบ
ยางที่ใช้ระยะเวลาสั้นไม่เกิน 4 วัน และอบยางได้ในทุกสภาพอากาศ ในช่วงที่มีแดด แสงแดดจะส่องผ่านแผงรับ
ความร้อนซึ่งมีทราย และหิน เป็นตัวกักเก็บความร้อน แล้วระบายความร้อนเข้าสู่ห้องอบ ความชื้นจากยางแผ่นที่
อยู่ในห้องอบจะระบายออกทางปล่องระบายความชื้น นอกจากนี้แสงแดดที่ส่องผ่านแผงรับความร้อนและตก
กระทบบริเวณผนังของโรงอบที่ทาด้วยสังกะสีทาสีดา ขณะเดียวกันลมที่พัดผ่านช่องระบายอากาศตรงส่วนฐาน
ล่างของพื้นที่ลาดเทต่าจะช่วยให้ลมร้อนระบายเข้าสู่ห้องอบได้เร็วขึ้น ยางจึงแห้ งเร็วขึ้น แต่ถ้าไม่มีแดดจะใช้
พลังงานความร้อนจากการเผาไม้ฟืนให้มีความร้อนเพียงพอที่จะทาให้ยางแผ่นแห้งได้
โรงอบยางพลังงานแสงอาทิ ตย์ร่วมกับ ติดตั้ง
เตาเผา เป็นโรงอบที่ต่อยอดมาจากโรงอบยางพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงฝนตก ลักษณะเป็น
โรงอบเป็นทรงสี่เหลียม ใช้โครงเหล็กขนาด2 ม. x 5
ม. สูง 3 ม. ผนังและหลังคาบุด้วยสังกะสีทาสีดาเพื่อ
รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้มากที่สุดและป้องกั น
แสงอัล ตราไวโอเลต ที่ จ ะสัม ผัส กั บ ผิวยางเป็นการ
ป้องกันยางเสื่อมสภาพ มีปล่องระบายความชื้นอยู่
บริเวณหลังคา โรงอบทั้ง 4 ด้านมีแผงสาหรับรับความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ทาด้วยแผ่นพลาสติกใส มีพื้นที่
โครงสร้างโรงอบ
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78 ตร. ม. เพื่อให้แสงอาทิตย์ตกกระทบและกักเก็บความร้อนเท่าที่จะรับได้แล้วระบายความร้อนเข้าห้องอบ
สาหรับแผงรับความร้อนหากมีพื้นที่มากเท่าใดยิ่งดีเพราะจะได้รับความร้อนอย่างเต็มที่ ด้านล่างปู ด้วย
ทราย และหิน ตามลาดับ หนาประมาณ 10 ซม. เพื่อเป็นตัวกักเก็บความร้อน และปรับให้มีความลาดชัน
15o เพื่อให้อากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้องอบได้สะดวก ตัวโรงอบมีประตูเข้าออก 2 ด้าน เพื่อความ
สะดวกในการนายางเข้าอบและนายางที่แห้งแล้วออกอีกด้านหนึ่ง ด้านในมีรถตากยางทาด้วยโครงเหล็กขนาด
1.80 ม. x 2.0 ม. สูง 2.20 ม. จานวน 2 คันประกอบด้วยราวตากยาง 4 ชั้น ที่วางราวได้ 124
ท่อน ราว 1 ท่อนตากยางได้ 3 แผ่น เพื่อตากยาง
ได้ทั้งสิ้น 744 แผ่น เหมาะสาหรับเกษตรกรที่มีสวน
ยางขนาด 75 – 100 ไร่
ส่วนที่ ส าคัญ ของโรงอบนี้คือเตาเผา ลัก ษณะ
เตาเผามีขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 0.80
ม. ภายในปูด้วยอิฐทนความร้อนจนเต็มทุ กด้าน ส่วน
ประตูเตา ทาด้วยแผ่นเหล็กหนา 4 มม. เชื่อมติดกับ
วงกบ มีช่องหน้าต่างสาหรับเลื่อนปิดเปิดได้ นอกจากนี้
หัวเตาภายในปูด้วยอิฐทนความร้อน ส่วนพื้นด้านล่าง
ลาดเอียงขึ้นด้านบนท้ายเตาประมาณ 15o สาหรับ
ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ลาดเอียงเข้าท้ายเตา ด้านบนก่อด้วยอิฐทนไฟจนปิดสนิท หลังเตาให้เจาะต่อเชื่อมด้วย
ท่อโลหะขนาด Ø 20 ซม. สูงจากพื้นเตา 40 ซม. ก่ออิฐมอญด้านที่เชื่อมต่อกับท่อเหล็กส่วนของท่อเหล็ก
ขนาด Ø 20 ซม. (1) เชื่อมต่อกับเตาเผาทอดใต้ฐานและไปเชื่อมต่อกับท่อกระจายความร้อน (2) ซึ่งวางตาม
ความยาวของโรงอบ
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ท่อเหล็กส่ วนที่ต่อจากเตาเผา

เตาเผา
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อุณหภูมิ (oC)

ความชื้ น(%)

การอบยางในโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับติดตั้งเตาเผา
ยางแผ่นเมื่อรีดเสร็จใหม่ๆยางจะมีความชื้นสูงถึง
เปรี ยบเทียบการคายความชื้ นของยางแผ่นที่ ผ่ ึงในโรงอบ/เตาเผากับบรรยากาศภายนอก
เกือบ 30% ความชื้นจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง
30
ในโรงอบ/เตาเผา
2 วันแรก จากนั้นความชื้นจึงจะคงที่ไปเรื่อย ๆ ใน
25
บรรยากาศภายนอก
20
ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน จนมีระดับ
15
ความชื้น 1-3% แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ ับปัจจัยทีเ่ ป็น
10
ตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ ความหนาของแผ่นยาง
5
0
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ อุณหภูมิภายนอก
1
2
3
4
5
6
7
8
การเคลื่อนที่ของมวลอากาศในห้อง
เป็นต้น
วัน
หลังจากที่รีดยางแผ่นผึ่งให้สะเด็ดน้า 30 นาที นา
ยางเข้าอบในโรงอบโดยใช้ระยะเวลาอบนาน 3 วัน ในสภาพแดดจัดภายในโรงอบจะมีอุณหภูมิอยู่ทรี่ ะดับ
46oC – 52oC โดยที่อุณหภูมิภายในสูงกว่าภายนอกประมาณ 14 - 18oC ปริมาณความชื้นในยางแผ่นน้อย
กว่า 1% จึงทาให้ได้ยางคุณภาพดี สีสวย
เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์/เตาเผากับอุณหภูมิภายนอก
ไม่ขึ้นรา แต่หากฝนตกจะใช้ความร้อนจาก
50
เตาเผา ดังนั้นอุณหภูมทิ ี่เหมาะสมเป็นสิ่งต้อง
47
44
41
คานึงเป็นอย่างยิ่ง ความร้อนที่ใช้ในการอบยาง
38
35
แผ่นที่มีความหนา 3.2 – 3.8 มม. ไม่ควร
32
29
เกิน 50oC การควบคุมอุณหภูมิของห้องอบ
26
23
20
ทาได้ค่อนข้างยาก ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ฟืน
0
1
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องอบ การควบคุมการ
วัน
ลุกไหม้ เป็นต้น วิธีการให้ความร้อน โดยอุ่น
เตาก่อนให้มีร้อนประมาณ 45oC ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง เมื่อนายางเข้าอบแล้ว ระยะแรกแผ่นยางทีม่ ีร ะดับ
ความชื้นเฉลี่ย 28% เมื่อกระทบกับความร้อน น้าในแผ่นยางจะเริ่มระเหยออกพร้อมกับเนื้อยางมีการหด
ตัวอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิในช่วงระยะนีจ้ ะลดลงประมาณ 10 oC -15oC อาจใช้เวลา 10-12 ชั่วโมง
อุณหภูมิจงึ จะเริม่ สูงขึ้น รักษาอุณหภูมิในห้องไว้ประมาณ 50oC เป็นระยะเวลานาน 3 วัน หรือใส่ฟืนในอัตรา
0.5 กก. ต่อยางแผ่น 1 กก. ตลอดทัง้ 3 วัน
อุณหภู มิภายในเตา
อุณหภู มิภายนอก
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ในสภาพแดดจัดสามารถอบยางแผ่นแห้งได้ใช้ระยะเวลาเพียง 3 วันหากมีฝนใช้ความร้อนจากเตาเผาอบยางแห้ง
ในระยะเวลา 4 วัน ได้ยางแผ่นสีสวย ไม่ขึ้นรามีระดับ
ความชื้นต่ากว่า 1% จัดเป็นยางแผ่นคุณภาพดี
ยางแผ่นอบแห้งนี้มรี ะดับความชื้นในแผ่นน้อยกว่า
1% สามารถนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
ถ้าหากจะทาเป็นยางแผ่นรมควันด้วย ให้นายางเข้าอบ
จะในเวลาไม่เกิน 3 วัน จากนั้นนาไปรมควันในห้อง
รมควันต่างหาก โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันเท่านั้น
ยางก็จะสุกทั่วแผ่น ซึ่งจากเดิมทีร่ มควันในยางแผ่นดิบ
ทั่วไปจะใช้เวลานาน 3 – 4 วัน จึงลดต้นทุนการ
รมควันได้ถึง 3
เท่า อีกทั้งเป็นการลดปริมาณ
คาร์บอนทีส่ ่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมได้อีกด้วย
ดังนั้น โรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับติดตัง้ เตาเผาขนาดความจุ 744 แผ่น ที่มีสวนยาง
ขนาด 75 – 100 ไร่ นายางเข้าอบเฉลี่ยวันละ 248 แผ่น สามารถผลิตยางแผ่นอบแห้งได้ปลี ะ 29,760
กิโลกรัม ในช่วงฝนตกสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิภายนอกราว 26oC ภายในโรงอบยางติดตั้งเตาเผาจะใช้
อุณหภูมิ 45 - 50oC สามารถทาให้ยางแผ่นแห้งได้ภายในไม่เกิน 4 วัน เมื่อนาไปรมควันจะใช้ระยะเวลาเพียง
1 วันเท่านั้น ทาให้ลดต้นทุนการรมควันได้ถึง 3 เท่า ราคาจาหน่ายยางแผ่นอบแห้งได้สูงกว่ายางแผ่นดิบใน
ท้องตลาดเฉลี่ยกิโลกรัม ละ 2.38 บาท ใน 1 ปี มีมูลค่าเพิม่ 70,828.80 บาท สาหรับต้นทุน
ดาเนินการก่อสร้างโรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับติดตั้งเตาเผา 120,000 บาท จะคุ้มทุนภายใน
1.7 ปี อย่างไรก็ตามเกษตรกรสามารถหาวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นจะสามารถลดต้นทุนการสร้างโรงอบได้ต่า
กว่านี้
เกษตรกรหรือผู้สนใจท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการ
ทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
โทร. 0-๗๔๘๙๔๓๐๖-๗ ได้ในเวลาราชการ

