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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมน้ าหมักชีวภาพจากสับปะรดผสมใบสะเดา และใบยูคาลิปตัส เป็นสารช่วยในการ
จับตัวน้ ายางสดส าหรับการผลิตยางแผ่น และยังศึกษาชนิดและปริมาณของกรดที่มีอยู่ในน้ าหมัก และศึกษาการ
ต้านทานการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางดิบที่จับตัวด้วยน้ าหมักชีภาพเปรียบเทียบกับยางแผ่นดิบท่ีจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก 
จากผลการทดลองพบว่าน้ าหมักชีวภาพทั้ง 2 ชนิด สามารถใช้จับตัวน้ ายางธรรมชาติเพื่อผลิตเป็นยางแผ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ยางแผ่นดิบที่มีสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับกรดฟอร์มิก โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ า
ยางสดต่อน้ าหมักชีวภาพ คือ 3 L ต่อ 600 mL ในขณะที่อัตราส่วนส าหรับน้ ายางสดต่อกรดฟอร์มิก (เข้มข้น 3%) ที่
เหมาะสม คือ 3 L ต่อ 270 mL ในการผลิตยางแผ่นดิบ 1 แผ่น (ประมาณ 1 กิโลกรัม) นอกจากน้ีน้ าหมักทั้ง 2 ชนิด 
มีชนิดและปริมาณกรดที่ใกล้เคียงกัน โดยน้ าหมักสับปะรดมีกรดหลกั คือกรดแลกติก ผสมกับใบยูคาลิปตัสซึง่มีน้ ามนั
หอมระเหยในการออกฤทธิ์ต่อต้านเช้ือราที่เรียกว่า 1,8 Cineole และผสมกับใบสะเดาซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่เรียกว่า 
Nimbin และ Azadirachtin สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิด Aspergillus sp. และ Penicillium sp. 
ได้ ในขณะที่ยางแผ่นดิบท่ีจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิด Penicillium sp. ได้
เพียงชนิดเดียว 
ค้าส้าคัญ : น้ ายางธรรมชาติ / น้ าหมักชีวภาพ / การจับตัว / การยับยั้งเชื้อรา 
 

Abstract 
This research studied the preparation of bio- extracts from pineapple mixed with 

Azadirachta indica leaves and eucalyptus camaldulensis leaves as a substance that helps to 
capture fresh latex for the production of rubber sheets.  And also study the type and amount of 
acid contained in the bio- extracts and to study the resistance to fungus formation on raw rubber 
sheets captured by the bio-extracts comparing with the raw rubber sheets captured by formic acid. 
Natural rubber latex for the production of rubber sheets effectively and obtained raw rubber sheets 
with physical properties as well as using formic acid.  The optimum ratio of fresh latex to bio-
fermented water is 3 L :  600 mL while the ratio for fresh latex to formic acid ( 3% by volum)  is 
appropriate, 3 L : 270 mL in rubber production for a piece of raw sheet (~1 Kg). In addition, both 
types of the fermented have same type and amount of acid. The main acid-type in the fermented 
of pineapple juice is lactic acid, the mixed with eucalyptus camaldulensis leaves, which contain 
essential oils in an anti-fungal action called 1,8 Cineole and mixed with eucalyptus camaldulensis 
leaves which contain an active ingredient called Nimbin and Azadirachtin found that it was able to 
inhibit the fungi growth of Aspergillus sp.  and Penicillium sp.  While the raw rubber sheets caught 
with formic acid found that able to inhibit the fungi growth only one type of Penicillium sp. 
Keywords : Natural Rubber Latex / Bio-organic / Coagulated / Antifungal 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  
 ยางพาราเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง  พบว่ามีเกษตรกรตลอดจนผู้ที่
ท าธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดบั 1 ของโลก  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา   โดยใน พ.ศ. 2552 
ประเทศไทยมีการผลิตยางพารา จ านวน 3.16 ล้านตัน มีการส่งออก จ านวน 2.73 ล้านตัน (ร้อยละ 86 ของผลผลิต
ทั้งหมด) ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ จ านวน 399 ,415 ตัน (ร้อยละ 12 ของผลผลิตทั้งหมด) ซึ่งสามารถท ารายได้เข้า
ประเทศได้ปีละกว่า 400,000 ล้านบาท แต่การส่งออกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น ซึ่งมี
มูลค่าเพิ่มต่ า เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ ายางข้น ท าให้มีผลต่อการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและการ
ยกระดับรายได้ของเกษตรกรไม่มากเท่าที่ควร และหากเรื่องนี้ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะส่งผลดี
ต่อประเทศและเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างมหาศาล  ดังนั้นยางพาราก็ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความ
จ าเป็นในการส่งเสริมอาชีพและมีโอกาสในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 การท ายางแผ่นนั้นจะต้องมีการการจับตัวน้ ายางธรรมชาติให้เป็นยางแห้งในปัจจุบันนี้โดยทั่วไปแล้วใช้กรด
ในการจับตัว ซึ่งโดยวิธีนี้จะท าให้มีกรดเป็นสารตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์และยังท าให้มีปริมาณกรดหลงเหลือในส่วน
ของซีรั่มซึ่งถูกปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งนับว่าเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรื่องโรคระบาดในระยะใดระยะ
หนึ่งของการท าสวนยาง โรคยางพาราที่พบในประเทศไทย  เกิดขึ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโต และทุกส่วนของต้น
ยาง แม้ว่ายางพาราจะมีโรคระบาดอยู่หลายชนิด และพันธุ์ยางที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะอ่อนแอ ต่อโรคที่ส าคัญแต่
ความรุนแรง และความส าคัญทางเศรษฐกิจของโรคขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตามธรรมชาติของต้นยางซึ่งมีสภาพ
ภูมิอากาศและการปฏิบัติดูแลรักษาของเกษตรกรเป็นปัจจัยส่งเสริมหรือจ ากัดโรคยางพาราที่ระบาดในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อรา  

จุลินทรีย์ที่เจริญบนยางแผ่นมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ย่อยเนื้อยางไม่ได้ แต่เป็นพวก ใช้
สารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในยางแผ่นและอีกกลุ่มเป็นจุลินทรีย์ย่อยเนื้อยาง ยางแผ่นที่ไม่แห้งจะมีการเจริญของ
แบคทีเรียและเช้ือราแบคทีเรียที่พบเจริญบนแผ่นยางมักอยู่ ในพวก Actinomycetes เช่น Streptomyces, 
Amycolatopsis และ Nocardia และยังพบ Gordania, Mycobacterium และ Micromonospora, Nocardia, 
strain 835A สามารถเจริญบนยางธรรมชาติวัลคาไนซ์โดยใช้เนื้อยางเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอน ท าให้
น้ าหนักเนื้อยางหายไป 75% ภายใน 2 สัปดาห์ และยังพบว่า Xantnomonassp. strain 35Y ก็สามารถเจริญในน้ า
ยางธรรมชาติได้  เ ช้ือราที่พบมีการเจริญบนยางแผ่น คือ Aspergillus, Paecilomyces, Penicillium และ 
Trichoderma ซึ่งก่อนที่ชาวสวนจะน าแผ่นยางไปขายจะมีการก าจัดเช้ือราบนแผ่นยางโดยวิธีการสลัดเช้ือราหรือน า
แผ่นยางไปฟาดกับต้นไม้ จึงท าให้เช้ือราเกิดการฟุ้งกระจาย หากชาวสวนสูดดมเข้าไปในระยะเวลานานๆ เกิดการ
สะสมเช้ือโรค จะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของชาวสวนและเกษตรกรดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวจึงมี
งานวิจัยหลากหลายในการน าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนกรดสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นน้ า
หมักชีวภาพจากผลไม้ที่มีกรดสูง เช่น สัปปะรด โดยผสมกับใบพืชสมุนไพรที่มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อราได้ เช่น สะเดา 
(สายสมร ล าลอง และนิตยา ค าพันธ์, 2560) ยูคาลิปตัส (สุธีรา วิทยากาญจน์ และคณะ, 2557) โดยในงานวิจัยนี้
กลุ่มผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ าหมักสับปะรดผสมกับพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเช้ือราได้ 
โดยพืชสมุนไพรที่ใช้ได้แก่ใบสะเดา และใบยูคาลิปตัส ท้ังนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าน้ าหมักสับปะรดหมักควบคู่กับพืช
สมุนไพรสามารถยับยั้งเชื้อรา และสามารถท าให้น้ ายางสดจับตัวได ้ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรบัเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเตรียมน้ าหมักชีวภาพจากสับปะรดผสมใบสะเดา และใบยูคาลิปตัส เป็นสารช่วยในการจับ
ตัวน้ ายางสดส าหรับการผลิตยางแผ่น  

2. ศึกษาชนิดและปริมาณของกรดที่มีอยู่ในน้ าหมัก  
3. ศึกษาการต้านทานการเกิดเช้ือราบนแผ่นยางดิบที่จับตัวด้วยน้ าหมักชีภาพเปรียบเทียบกับยางแผ่นดิบท่ี

จับตัวด้วย กรดฟอร์มิก 
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วิธีด้าเนินการวิจัย  
  1. การเตรียมน้ าหมักส าหรับจับตัวยาง 
    ผสมน้ า น้ าตาลทราย และหัวเช้ือ พด.2 ตามปริมาณที่ก าหนด ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้น
เช้ือ จากนั้นค่อยๆ เติมน้ าสับปะรดที่เตรียมไว้ลงไป หลังจากเติมน้ าสับปะรดจนหมดจึงเติมใบพืชแก่จัด ได้แก่ ใบ
สะเดา และใบยูคาลิปตัส โดยหั่นเป็นช้ินเล็กๆ ลงไปผสมรวมกัน (ดังแสดงในตารางที่ 1) โดยน้ าหมักที่เตรียมในข้ัน
แรกจะท าการวัดสมบัติต่างๆ ซึ่งได้แก่การวัดค่าความหวาน (%Brix) และค่าความเป็นกรด-เบส (ค่า pH) ทุกวันเป็น
เวลา 30 วัน  
 ท าการหมักอีกครั้งตามเวลาที่ก าหนดที่ได้จากผลการทดลองที่ผ่านมา น้ าหมักที่เตรียมได้จะท าการวัดค่า pH 
ค่าความหวาน การหาชนิด และปริมาณกรดในน้ าหมัก  
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมการเตรียมน้ าหมักจากน้ าสับปะรดหมักใบสะเดาและน้ าสับปะรดหมักใบยูคาลิปตัส 
 

สูตร น้้าประปา 
(L) 

น้้าตาล
ทราย (g) 

น้้าสับปะรด 
(L) 

พืช 
(g) 

สารเร่งพด.2 
(g) 

รวม 
(L) 

น้ าหมักสะเดา 5 250 2 200 12.5 7 
น้ าหมักยูคา

ลิปตสั 
5 250 2 200 12.5 7 

 
 2. การจับตัวยางแผ่น 
  น าน้ าหมักปริมาณ 600 mL เทใส่ถาดที่มีน้ ายางสดปริมาณ 3 L คนให้เข้ากันทิ้งไว้จนยางจับตัวเป็นก้อน 
น ายางที่ได้ไปรีดน้ าออกโดยการรีดหยาบ และรีดดอก ตามล าดับ จากนั้นน าแผ่นยางที่เตรียมได้ไปล้างด้วยน้ าเพื่อ
ก าจัดกรดตกค้าง ผึ่งลมไว้จนสะเด็ดน้ า แล้วจึงน าไปอบให้แห้งในโรงอบยาง โดยใช้อุณหภูมิจากแสงแดดตาม
ธรรมชาติ  
 3. การทดสอบสมบัติของน้ าหมัก 
  3.1 การหาค่า (pH): ท าโดยวัดค่า pH ของน้ าหมักปริมาตร 3 mL โดย pH-meter  
  3.2 การหาชนิดและปริมาณของกรดในน้ าหมักด้วยเทคนิค HPLC 
ระบบการแยกประกอบด้วยชุด HPLC บริษัท Perkin Elmer รุ่น Series 200 โดยใช้ท าการแยกโดยคอลัมน์ C18 มี 
Potassium dihydrogen phosphate pH 2.4 (ปรับ pH ด้วยกรดฟอสฟอริก) เป็นเฟสเคลื่อนที่ โดยมีอัตราการ
ไหลเท่ากับ 0.8 mL/min ตรวจวัดด้วย UV detector ที่ความยาวคลื่น 214 nm ฉีดสารละลายมาตรฐาน 6 ชนิด 
คือ กรดฟอร์มิก กรดซิตริก กรดมาลิก กรดออกซาลิก กรดอะซิติก และกรดแลกติก โดยแต่ละชนิดปรับให้มีความ
เข้มข้น 5, 10, 25 และ 100 ppm และน้ าหมักที่เตรียมได้จากสูตรตารางที่ 2 ตามระยะเวลาที่ก าหนด หาชนิดและ
ปริมาณของกรดในน้ าหมักที่เตรียมได้เทียบกับสารมาตรฐาน 
 4. การทดการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางดิบ 

หลังจากจับน้ ายางแล้ว น าแผ่นยางไปล้างให้สะอาดแล้วน าแผ่นยางไปรีดไล่น้ า การรีดน้ าออกจะช่วยให้
แผ่นยางแห้งเร็วขึ้นเมื่อน าไปอบ จากนั้นก็น าแผ่นยางไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นานประมาณ 16-
20 ช่ัวโมง หรือจนกว่าแผ่นยางแห้งโดยจะเห็นแผ่นยางเป็นแผ่นใส ไม่มีจุดขาว น าแผ่นยางที่อบเสร็จไปใส่
ถุงพลาสติกทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอสังเกตผล เพื่อดูการเกิดเช้ือราว่าในช่วงแต่ละเดือนเชื้อราจะเกิดขึ้นหรือไม่ และ
จะศึกษาดูว่าพืชทั้ง 2 ชนิดที่น ามาชนิดใดจะมีการป้องกันการเกิดเช้ือราได้ดีกว่ากันโดยดูจากระยะเวลาในการเก็บ
แผ่นยาง 
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาปริมาณน้ าตาล (%Brix) และค่า pH ของน้ าหมักชีวภาพ 
  จากผลการทดลองชุดที่ 1 พบว่าปริมาณน้ าตาล (%Brix) มีค่าลดลงและเริ่มคงท่ีเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 
13–15 วัน การลดลงของค่า %Brix อาจกล่าวได้ว่าจุลินทรีย์มีการใช้น้ าตาลในกระบวนการหมัก นอกจากนี้เมื่อ
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ท าการศึกษาค่า pH ของน้ าหมักพบว่ามีค่า pH ค่อนข้างคงที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยหลังจาก 15 วัน                 
น้ าหมักสับปะรดผสมใบสะเดาและน้ าหมักสับปะรดผสมใบยูคาลิปตัสมีค่า pH เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ าหมักสับปะรด
ผสมใบสะเดา (ภาพ 1 b) ทั้งนี้การลดลงของ %Brix และการเพิ่มขึ้นของค่า pH ในช่วงท้ายของการหมัก อาจมี
สาเหตุมาจากการเปิดฝาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากภายนอก ท าให้เกิด
การบูดเน่าของน้ าหมักในช่วงท้ายของการทดลองน้ าหมักชุดที่ 1 และชุดที่ 2  
  เมื่อน าน้ าหมักในชุดที่ 2 ที่หมักครบ 15 วัน และ 30 วัน ไปทดสอบการจับตัวน้ ายาง โดยใช้อัตราส่วนน้ ายาง
สด 100 mL ต่อน้ าหมักอัตราส่วนต่างๆ กัน พบว่าเมื่อใช้น้ าหมักท้ัง 2 ชนิด ปริมาตร 20-25 mL ทั้งการหมัก 15 วัน 
และ 30 วัน สามารถจับตัวยางได้ดี น้ าที่เหลือจากการจับตัวไม่ใสจนเกินไป ในขณะที่อัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้
กรดฟอร์มิก (3%) คือ 9 mL ทั้งนี้ปริมาณเนื้อยางแห้งที่ได้รับจากการใช้น้ าหมักชีวภาพในการจับตัวยางทั้ง 2 ชนิด 
พบว่าไม่แตกต่างกับการใช้กรดฟอร์มิก โดยมีค่าปริมาณยางแห้งอยู่ระหว่าง 29–31 %DRC (ดังแสดงในตาราง 2)  
  ทั้งนี้ลักษณะที่ดีของการจับตัวน้ ายางคือเซรั่มที่เหลือจากการจับตัวน้ ายางจะต้องมีสีไม่ใสหรือขาวขุ่น 
เพราะถ้าเซรั่มที่เหลือจากการจับตัวน้ ายางใสจะบ่งบอกถึงกรดที่ใช้จับตัวมีปริมาณมากจนเกินไปหรือเรียกว่าแก่กรด 
แต่ถ้าเซรั่มที่เหลือจากการจับตัวมีสีเหลืองขุ่นจะแสดงถึงกรดที่ใช้มีปริมาณน้อยเกินไปหรือเรียกว่าอ่อนกรด โดย
ลักษณะการจับตัวยางที่ดีน้ าเซรั่มที่เหลืออยู่ต้องปรากฏลักษณะสีเหลืองอ่อนใส ซึ่งอัตราส่วนน้ ายางสดต่อน้ าหมัก
ชีวภาพท่ีใช้ในการจับตัวยางและลักษณะของน้ าเซรั่มที่เหลือจากการจับตัวยางดิบ ดังแสดงในตาราง 3 และยางแผ่น
ที่ได้จากการจับตัวด้วยน้ าหมักชนิดต่างๆ ที่หมักเป็นเวลา 15 วัน และ 30 วัน  
 
 

 
(a) 

 
(b) 

ภาพที่ 1 ค่า pH และ ค่า %Brix น้ าหมักสตูรต่างๆ ที่ท าการหมักเปน็เวลา 30 วัน  
โดยตดิตามการเปลี่ยนแปลงทุกวัน 



 
 

 
 

1120 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ตารางที่ 2 ค่า %Brix ค่า pH และปริมาณเนื้อยางแห้ง (%DRC) ของการใช้น้ าหมักสูตรต่างๆ ที่ท าการหมัก 15 วัน 
และ 30 วัน เทียบกับกรดฟอร์มิก 
 

ชนิดของสารจับตัวยาง %Brix pH %DRC 
น้ าหมักสับปะรด+ใบสะเดา 15 วัน 2.07 3.28 29.42 
น้ าหมักสับปะรด+ใบสะเดา 30 วัน 2.06 3.27 29.35 

น้ าหมักสับปะรด+ใบยูคาลิปตัส 15 วัน 6.52 2.78 27.57 
น้ าหมักสับปะรด+ใบยูคาลิปตัส 30 วัน 5.89 3.00 27.68 

กรดฟอร์มิก - - 30.15 
 
ตารางที่ 3 สีของน้ าเซรั่มที่เหลือจากการจับตัวยางดิบที่อัตราส่วนระหว่างน้ ายางสดต่อน้ าหมักชีวภาพชนิดต่างๆ                 
ที่ใช้ในการจับตัวยาง 
 

           ปริมาณน้้ายางสด    
              ต่อน้้าหมักโดย 

                  ปริมาตร(ml) 
 

ชนิดน้้าหมัก 

สีของน้้าเซร่ัม 

100 : 1 
ml 

100 : 5 
ml 

100 : 
10 ml 

100 : 
15 ml 

100 : 
20 ml 

น้ าหมักสับปะรดใบสะเดา 
15 วัน 

สีเหมือน
น้ านม 

สีเหมือน
น้ านม 

สีเหมือน
น้ านม 

เหลืองใส เหลือง
ใส 

น้ าหมักสับปะรดใบสะเดา 
30 วัน 

สีเหมือน
น้ านม 

สีเหมือน
น้ านม 

สีเหมือน
น้ านม 

เหลืองใส เหลือง
ใส 

น้ าหมักสับปะรดใบยูคาลิปตัส
15 วัน 

สีเหมือน
น้ านม 

สีเหมือน
น้ านม 

สีเหมือน
น้ านม 

เหลือง
อ่อน 

เหลือง
ใส 

น้ าหมักสับปะรดใบยูคาลิปตัส 
30 วัน 

สีเหมือน
น้ านม 

สีเหมือน
น้ านม 

สีเหมือน
น้ านม 

เหลือง
อ่อน 

เหลือง
ใส 

  
 จากผลการทดลองในตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า น้ าหมักชีวภาพให้ประสิทธิผลในการจับตัวยางดิบ ปริมาณเนื้อ
ยางแห้ง และสีของช้ินงานใกล้เคียงกับการใช้กรดฟอร์มิก เนื่องจากสีของน้ าเซรั่มจะบ่งบอกถึงการจับตัวของน้ ายาง
ว่าจับตัวได้หมดหรือไม่ ถ้าหากจับตัวได้หมดน้ าเซรั่มจะใส และถ้าจับตัวได้ไม่หมดน้ าเซรั่มจะขุ่น นอกจากนี้ยังพบว่า
น้ าหมักทั้ง 2 สูตร ที่ท าการหมักเป็นเวลา 15 วัน และ 30 วัน ให้ผลไม่ต่างกันมากนัก การศึกษาในข้ันต่อไปจึงใช้น้ า
หมักที่เตรียมเพียง 15 วันเท่านั้น ทั้งนี้น้ าหมักที่เตรียมตามอัตราส่วนที่ให้ไว้ในตาราง 1 พบว่าจะได้น้ าหมักส าหรับ
จับตัวยางประมาณ 7 ลิตร สามารถใช้ในการเตรียมยางแผ่นได้ประมาณ 11 แผ่น (น้ าหนักรวมของยางแผ่นแห้ง
ประมาณ 13 กิโลกรัม) ซึ่งเมื่อคิดต้นทุนในการเตรียมน้ าหมัก พบว่า น้ าหมักสับปะรด ใช้ต้นทุนประมาณ 5.25 บาท 
เนื่องจากใช้สับปะรด ซึ่งเมื่อคิดต้นทุนต่อ 1 กิโลกรัม ของยางแห้งพบว่า น้ าหมักสับปะรด จะใช้ต้นทุนประมาณ 8.63 
บาท ในขณะที่การใช้กรดฟอร์มิก พบว่ามีต้นทุนประมาณ 0.20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัมของยางแห้ง และแม้ว่าการใช้น้ า
หมักชีวภาพจะยุ่งยากและมีราคาแพงกว่าการใช้กรดฟอร์มิก แต่น้ าหมักชีวภาพจะเป็นตัวช่วยที่ส าคัญส าหรับผลไม้
ตามฤดูกาลที่มีราคาถูก หรือผลไม้คัดทิ้งซึ่งเป็นปัญหาขยะส าคัญที่ต้องก าจัดทิ้งของทั้งผู้ขายและตลาด ทั้งน้ าหมัก
ชีวภาพยังมีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะดินและแหล่งน้ าใกล้สวนยาง และเกษตรกร
ชาวสวนยางในระยะยาวอีกด้วย นอกจากนี้น้ าหมักที่เหลือจากการหมักครั้งแรกยังสามารถใช้เป็นหัวเช้ือต่อส าหรับ
การหมักในครั้งต่อไปได้อีกประมาณ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องใช้หัวเชื้อ (พด.2) ในการหมัก และสามารถลดการใช้ปริมาณ
น้ าตาลทรายลงได้ ท าให้ต้นทุนในการเตรียมน้ าหมักยิ่งมีค่าลดลงตามปริมาณน้ าตาลทรายที่ใช้ลดลงอีกด้วย 
 



 
 

 
 

1121 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

 2. การจับตัวยางแผ่น 
    งานวิจัยนี้ท าการจับตัวยางเลียนแบบการจับยางก้อนถ้วย คือใช้เฉพาะน้ ายางสด สารช่วยในการจับตัวซึ่ง
ได้แก่ น้ าหมักชีวภาพ และกรดฟอร์มิก แต่ท าในถาดส าหรับท ายางแผ่น โดยเทน้ ายางสดประมาณ 3,000 mL ลงไป
ในถาด จากนั้นเติมน้ าหมัก และกรดฟอร์มิก ประมาณ 600 และ 270 mL ลงไปตามล าดับ คนให้เข้ากัน รอให้ยาง
จับตัวเป็นก้อน น ามารีดน้ าออก รีดหยาบ และรีดดอก ตามล าดับ 
    การศึกษาในขั้นตอนนี้ จะใช้น้ าหมักที่ท าการหมักเป็นเวลา 15 วัน โดยท าการเปิดเพื่อไล่แก๊สทุก 5 วัน    
ค่า %Brix ค่า pH และน้ าหนักเฉลี่ยของยางแผ่นที่จับตัวด้วยน้ าหมักชีวภาพชนิดต่างๆ และกรดฟอร์มิก แสดง                 
ดังตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 %Brix ค่า pH และน้ าหนักของยางแผ่นท่ีจับตัว โดยน้ าหมักชีวภาพ และกรดฟอร์มิก  
 

ชนิดของสารจับตัวยาง % Brix pH น้้าหนักยางแผ่นแห้ง (g) ต่อ 1 แผ่น 
น้ าหมักใบสะเดา 15  2.44 2.62 1175 
น้ าหมักใบสะเดา 30 0.46 2.38 1170 
น้ าหมักใบยูคาลิปตัส15 วัน 2.93 2.86 1096 
น้ าหมักใบยูคาลิปตัส30 วัน 1.32 3.07 1084 
กรดฟอร์มิก - - 986 

  
 จากผลการทดลองทั้งหมดที่ผ่านมา จะเห็นว่าค่า % Brix และค่า pH ไม่สามารถใช้ท านายประสิทธิผลของ
น้ าหมักที่ใช้ในการจับตัวยางได้ โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพทั้ง 2 ชนิด ให้ผลของปริมาณเนื้อยางแห้งที่ได้ไม่แตกต่าง
กันมากนัก ยกเว้นสีของยางแผ่นที่ได้ ซึ่งจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่ายางที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิกให้สีของยาง
แผ่นดีที่สุด คือมีสีเหลืองอ่อน รองลงไปคือ ยางที่จับตัวด้วยน้ าหมักสับปะรดใบยูคาลิปตัส และน้ าหมักสับปะรดใบ
สะเดา ตามล าดับ ภาพถ่ายช้ินงานที่ได้จากการเตรียมแผ่นยางด้วยน้ าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ และกรดฟอร์มิก                   
ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
จับตัวด้วยน้ าหมักสับปะรดใบยูคาลิปตสั     
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จับตัวด้วยน้ าหมักสับปะรดใบสะเดา 

 
จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก 

 
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายแผ่นยางหลังอบแห้งที่ได้จากการจับตัวน้ ายางสดด้วยน้ าหมักสับปะรด     ใบยูคาลปิตัส น้ าหมัก

สับปะรดใบสะเดา และกรดฟอร์มกิ  
 3. การหาชนิดและปริมาณของกรดในน้ าหมัก 
     จากการศึกษาชนิดและปริมาณของกรดที่เกิดจากการหมักสัปปะรดด้วยเครื่อง HPLC โดยเทียบกับกรด
มาตรฐาน 6 ชนิด คือ กรดออกซาลิก กรดฟอร์มิก กรดแลกติก กรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดมาลิก ซึ่งเตรียม
กราฟมาตรฐานโดยใช้กรดมาตรฐานความเข้มข้น 5, 10, 25, 50 และ 100 ppm มี Potassium dihydrogen 
phosphate ที่ปรับความเป็นกรดด้วย Potassium Phosphate ให้มี pH 2.4 เป็นเฟสเคลื่อนที่ 
     จากผลการทดลองพบว่า น้ าหมักสับปะรด พบสัญญาณหลัก 2 สัญญาณที่เวลา 4.1 และ 4.5 นาที ซึ่ง
เป็นสัญญาณของกรดแลกติก และกรดไม่ทราบชนิด ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้น้ าหมักทั้ง 2 ชนิดยังพบว่า
การหมักเป็นเวลา 15 วัน ให้ปริมาณกรดหลักสูงกว่าการหมักเป็นเวลา 30 วัน โดยชนิดและปริมาณกรดในน้ าหมัก
ชนิดต่างๆ ดังแสดงในตาราง 5 
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ตารางที่ 5 ชนดิและปริมาณกรดในน้ าหมักชีวภาพ ที่ท าการวิเคราะห์โดยเครื่อง HPLC 
 

ชนิดของน้ าหมัก
ชีวภาพ 

ชนิดและปริมาณของกรด (ppm) ที ่Retention time (นาที) ต่างๆ 
ออก 
ซาลิก 
(2.3 
นาที) 

ฟอร์มิก 
(2.8 
นาที) 

แลกติก 
(4.1 
นาที) 

Unkno
wn 
(4.5 
นาที) 

อะซิติก 
(4.6 
นาที) 

Unkn
own 
(5.2 
นาที) 

ซิตริก 
(6.9 
นาที) 

มาลิก 
(7.8 
นาที) 

น้ าหมักสับปะรด+
สะเดา 15 วัน 

136 750 21,963 - -  - 428 

น้ าหมักสับปะรด+
สะเดา 30 วัน 

132 993 18,468 - -  21 318 

น้ าหมักสับปะรด+ยู
คาลิปตัส 15 วัน 

99 510 14,034  - - 17 231 

น้ าหมักสับปะรด+ยู
คาลิปตัส 30 วัน 

66 - 8,199  - - 39 105 

 
หมายเหตุ :  หมายถึง พบสัญญาณที่ต าแหน่งดังกล่าว แต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณของกรดชนิดนั้น 
 
 4. ผลการยับยั้งเชื้อราของยางดิบท่ีได้จากการจับตัวด้วยน้ าหมักชีวภาพ 
     ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือราบนยางแผ่นที่ได้จากการจับตัวยางด้วยสารจับตัวยางชนิดต่างๆ 
โดยน าเชื้อราที่ขึ้นบนแผ่นยางที่ได้จากการจับตัวด้วยกรดซัลฟิวริกมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ พร้อมจ าแนกชนิดของ
เช้ือรา โดยอาศัยความแตกต่างทางสัณฐานวิทยา พบว่า สามารถจ าแนกได้ทั้งสิ้น 4 Isolate ดังแสดงในตารางที่ 6 
จากนั้นน าเชื้อดังกล่าวไปทดสอบกับยางแผ่นดิบท่ีได้จากการจับตัวด้วยน้ าหมักชีวภาพ และกรดฟอร์มิก 
 
 
ตารางที่ 6 ชนิดของเชื้อราที่พบบนแผ่นยางดิบที่จับตัวด้วยน้ าหมักชีวภาพ 
 

ล้าดับที ่ ชนิดของเชื้อราท่ีพบบนแผ่นยางดิบจากผลจาก
การจัดจ้าแนก 

Isolate ที ่1 Aspergillus sp. 
Isolate ที ่2 Penicillium sp. (1) 
Isolate ที ่3 Penicillium sp. (2) 
Isolate ที ่4 Trichoderma sp. 

  
    น าราที่ขึ้นบนยางแผ่นดิบท่ีจับตัวด้วยกรดซัลฟิวริกจ านวน 4 Isolate มาป้ายบนช้ินยางที่ได้จากการจับตัว
ด้วยน้ าหมักชีวภาพ 2 ชนิด และยางที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก เพื่อทดสอบความสามารถในการต้านการเจริญเติบโต
ของเช้ือรา จากผลการทดลองพบว่ายางที่จับตัวด้วยน้ าหมักสับปะรดต้านการเจริญเติบโตของเช้ือรา 2 Isolate น้ า
หมักสับปะรดผสมใบสะเดา และน้ าหมักสับปะรดผสมใบยูคา มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือราสายพันธ์ 
Aspergillus sp. และ Penicillium sp. (1) ได้ในขณะที่ยางดิบท่ีได้จากการจับตัวด้วยกรดฟอร์มิกเมื่อน าไปทดสอบ
การต้านการเจริญเติบโตของเช้ือรา พบว่าสามารถต้านการเจริญเติบโตของเช้ือราได้เพียงชนิดเดี ยวคือเช้ือราสาย
พันธ์ Penicillium sp. (2) 
 
สรุปผลการทดลอง  

จากการทดลองพบว่า น้ าหมักจากสับปะรดผสมใบสะเดา และใบยูคา ที่หมักเป็นเวลา 15 วัน สามารถใช้
จับตัวน้ ายางสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่แตกต่างจากการใช้กรดฟอร์มิก โดยได้ปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) 
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ประมาณ 27.57-29.42% และสีของยางดิบที่ได้จากการจับตัวด้วยน้ าหมักสับปะรดผสมกับใบยูคาให้สีใกล้เคียงกับ
ยางท่ีจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก มากที่สุด ในขณะที่ยางที่จับตัวด้วยน้ าหมักสับปะรดผสมสะเดาได้ยางแผ่นท่ีมีสีคล้ ากว่า 
นอกจากน้ียังพบว่าน้ าหมักท้ังสองชนิดมีกรดหลักที่เหมือนกัน ซึ่งกรดหลักท่ีเหมือนกันน้ี ส่งผลต่อสมบัติในการยับยั้ง
การเกิดของเชื้อราบนแผ่นยางได้คล้ายกัน พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิด Aspergillus sp. และ 
Penicillium sp. (1) ได้ ในขณะที่ยางแผ่นดิบที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
ราชนิด Penicillium sp. (1) ได้เพียงชนิดเดียว ทั้งนี้ยางแผ่นดิบท่ีได้มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ใกล้เคียงกัน
ในแต่ละสูตร และมีค่าไม่แตกต่างจากการใช้กรดฟอร์มิก 
 
อภิปรายผล  
 งานวิจัยนี้เป็นการน าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนกรดสังเคราะห์ โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการน า
น้ าหมักจากผลไม้ซึ่งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกับชาวสวน มาใช้เป็นสารช่วยในการจับตัวของน้ ายางสด
แทนการใช้กรดสังเคราะห์ เพราะปัจจุบันน้ าหมักเข้ามามีบทบาทอย่างมากในหลายๆ ด้านส าหรับเกษตรกร ทั้ง
เกษตรกรยังสามารถเตรียมเองได้โดยง่าย โดยน้ าหมักในงานวิจัยนี้เตรียมจากสับปะรดมีกรดหลัก คือกรดแลกติก 
ผสมกับใบยูคาลิปตัสซึ่งมีน้ ามันหอมระเหยในการออกฤทธิ์ต่อต้านเช้ือราที่เรียกว่า 1,8 Cineole (สุธีรา วิทยา
กาญจน์ และคณะ, 2557) และผสมกับใบสะเดาซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่เรียกว่า Nimbin และ Azadirachtin (สายสมร 
ล าลอง และนิตยา ค าพันธ์, 2560) สามารถออกฤทธิ์ในการยังยั้งเชื้อราได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าน้ าหมักจากผลไม้ผสมกับ
พืชทั้ง 2 ชนิด สามารถท าให้น้ ายางสดจับตัวได้ใกล้เคียงกับการใช้กรดฟอร์มิก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อไป 
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