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ทะเบียนวจัิยเลขที ่  56-56-05-12-10001-012-102-03-11 

ช่ือชุดโครงการวจัิย/โครงการวจัิย  

 การใชก้รดอินทรียจ์ากน ้าหมกัชีวภาพเพื่อทดแทนกรดฟอร์มิกสังเคราะห์ในการผลิตยางกอ้นถว้ย 

 Use of organic acids instead of synthetic formic acid for cup lump making 

สถานทีด่ าเนินการ หมู่ท่ี 6  บา้นท่าศาลา  ต าบลร าพนั  อ าเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 

ผู้ด าเนินการ  นายวโิรจน์  เผา่วฒันา 

บทคัดย่อ 

 โดยทัว่ไปชาวสวนยางพาราท่ีท ายางกอ้นถว้ยนะใชก้รดฟอร์มิกสังเคราะห์ ความเขม้ขน้ 2-5 เปอร์เซ็นต ์

ใส่ในน ้ายางพารา คนใหท้ัว่เพื่อใหน้ ้ายางพาราจบัเป็นกอ้น ในการทดลองใชน้ ้าหมกัชีวภาพซ่ึงมีสภาพความเป็น

กรดอินทรีย ์น ามาใชใ้นการท ายางกอ้นถว้ย โดยวสัดุใชห้มกั 6 ชนิด เลือกหยวกกลว้ยและแตงกวาเป็นวสัดุหมกั

สีขาว กลว้ยสุกและมะละกอเป็นวสัดุหมกัสีเหลืองส้ม ผกับุง้และกะหล ่าปลีเป็นวสัดุหมกัสีเขียว การใชน้ ้ าตาลท่ี

จะเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรีย ์2 ชนิด ไดแ้ก่ น ้าตาลทรายท่ีจะละลายน ้ าเป็นสีใส ขณะท่ีกากน ้ าตาลจะมีสี

น ้าตาลเขม้เกือบด า ส าหรับปริมาณการใชน้ ้าหมกัชีวภาพ จะมี 3 ระดบั คือ 5,15 และ 25 มิลลิลิตรต่อน ้ ายางพารา 

100 มิลลิลิตร 

 ผลการทดลองของน ้ าหมกัชีวภาพท่ีท าจากวสัดุต่างชนิดกนั พบวา่ น ้ าหมกัชีวภาพจากกลว้ยสุก, หยวก

กลว้ย, มะละกอ,กรดฟอร์มิกสังเคราะห์,แตงกวา, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี ท าให้น ้ ายางพาราแข็งตวัในเวลา 6.8, 

12.2, 12.6, 13.6, 15.1, 15.3 และ 15.9 นาทีตามล าดบั ส าหรับปริมาณการใชก้รดเพื่ อให้น ้ ายางพาราจบัตวัเป็น

ยางกอ้นถว้ย การใชป้ริมาณ 25, 15 และ 5 มิลลิลิตรต่อน ้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร ท าให้น ้ ายางพาราแข็งตวัใน

เวลา 6.0, 6.7 และ 26.6 นาทีตามล าดบั ส่วนการใชน้ ้ าตาลเป็นแหล่งพลงังานให้กบัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั 

การใชก้ากน ้าตาล และน ้าตาลทราย ท าใหน้ ้ายางพาราแขง็ตวัในเวลา 9.6 และ 12.7 นาทีตามล าดบั 
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หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัชาวสวนยางพาราท่ีท ายางกอ้นถว้ยจะใชก้รดฟอร์มิกสังเคราะห์ ท าใหเ้ป็นสารละลายความ
เขม้ขน้ 2-5 เปอร์เซ็นต ์ ใส่ในน ้ายางแลว้คนใหท้ัว่ เพื่อใหน้ ้ายางจบัตวัแขง็เป็นกอ้น ทวา่ขณะน้ีมีภูมิปัญญา
ชาวบา้นซ่ึงทราบวา่น ้าหมกัชีวภาพมีความเป็นกรดสูง ไดท้ดลองน ามาใชใ้นการท าให้น ้ายางจบัตวั  ดงันั้น เพื่อ
เป็นการต่อยอดการใชป้ระโยชน์ของน ้าหมกัชีวภาพในทางการเกษตร จึงน ามาซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อใหท้ราบ
ถึงชนิดวสัดุและช่วงระยะเวลาในการหมกั ท่ีจุลินทรียส์ร้างกรดอินทรียท่ี์เหมาะสมส าหรับท าใหน้ ้ายางจบัตวัใน
การท ายางกอ้นถว้ย 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อหาชนิดของวสัดุหมกัท่ีเหมาะสมท าน ้าหมกัชีวภาพท่ีเป็นกรดอินทรียไ์ปท าใหน้ ้ายางจบัตวั 
 2. เพื่อหาระยะเวลาการหมกัส าหรับการสร้างกรดอินทรียใ์หมี้ปริมาณความเขม้ขน้เหมาะสมในการท า 
ใหน้ ้ายางจบัตวั และระยะเวลาการใชง้านของกรดอินทรียใ์นน ้าหมกัชีวภาพก่อนเส่ือมสภาพ 
 3. เพื่อประเมินผลการยอมรับของเกษตรกรผูผ้ลิตยางกอ้นถว้ยและผูค้า้ในทอ้งถ่ิน เม่ือมีการใชก้รด 
อินทรียใ์นน ้าหมกัชีวภาพทดแทนการใชก้รดฟอร์มิกสังเคราะห์ ในเร่ืองของคุณภาพและสีของยางกอ้นถว้ย 

ตรวจเอกสาร 

 การผลิตยางกอ้นถว้ยใหใ้ชก้รดฟอร์มิกเขม้ขน้ 94 เปอร์เซ็นต ์ท าใหเ้ป็นสารละลายเจือจางเหลือเพียง 3 
เปอร์เซ็นต ์ปริมาณการใช ้15-20 มิลลิลิตร คนใหก้รดกบัน ้ายางขน้เขา้กนั ยางจะจบัตวัสมบูรณ์ในเวลา 45 นาที 
(สถาบนัวจิยัยาง, 2553)  ประธานกลุ่มศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นในไร่ คุณจรณะ มุขวฒัน์ ผูมี้ความเช่ียวชาญท า
การเกษตรแบบอินทรียชี์วภาพ ทดลองใชสู้ตรน ้าหมกักลว้ยซ่ึงใชใ้นการท าน ้ายางพาราใหแ้ขง็ตวั และสามารถ
ใชแ้ทนกรดฟอร์มิกในการท ายางกอ้นถว้ย โดยมีวธีิท าดว้ยการเตรียมส่วนผสมใชก้ลว้ยน ้าวา้ 3 กิโลกรัม 
กากน ้าตาล 1 กิโลกรัม น ้า 10 ลิตร หัน่กลว้ยทั้งเปลือก หมกัไว ้21 วนั พอกรีดยางเสร็จใหห้ยอดลงไปในถว้ยใส่
น ้ายางพอประมาณจะท าใหน้ ้ ายางมีสีเขม้ข้ึนและแขง็ตวัเร็ว ใชแ้ทนกรดฟอร์มิกหรือท่ีเรียกวา่น ้าส้มฆ่ายาง ใน
ฤดูฝนท าใหน้ ้ายางเขง็ตวัเร็วข้ึน เม่ือน ้าหมกักลว้ยตกท่ีพื้นดินยงัจะช่วยท าใหเ้พิ่มจุลินทรียใ์นดินไดอี้กดว้ย 
(เกษตรแผน่ดินทอง. มปป.) 

ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ เร่ิมตน้เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555  
   ส้ินสุดเดือน  กนัยายน พ.ศ. 2556 
สถานทีด่ าเนินการ หมู่ท่ี 6 บา้นท่าศาลา ต าบลร าพนั อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

1. อุปกรณ์ 

 อุปกรณ์จ าเป็นท่ีใชใ้นงานวจิยั 

  1. วสัดุหมกั หยวกกลว้ย แตงกวา ผลกลว้ยสุก ผลมะละกอสุก ผกับุง้ และกะหล ่าปลี 
  2. กากน ้าตาล และน ้าตาลทราย 
  3. สารเร่งซุปเปอร์พด.2 เช้ือจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการท าน ้าหมกัชีวภาพ 
  4. ถงัหมกัขนาด 120 ลิตร พร้อมฝาปิด 
  5. ภาชนะแกว้ (beager) 
  6. หลอดแกว้ (test tube) 
  7. แกว้ตวง 
  8. ถว้ยรองรับน ้ายาง 
  9. นาฬิกาจบัเวลา 
  10. น ้ายางพารา 

2. วธีิการ 
 1. วางแผนการทดลอง ปฏิบติัการในสถานท่ีเตรียมไวเ้พื่อให้วิธีการด าเนินงานและการวดัค่าเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งเท่ียงตรง  
 2. เน่ืองจากสีของผลผลิตน ้ายางกอ้นถว้ยมีผลต่อราคารับซ้ือของผูค้า้ ดงันั้นในการคดัเลือกวสัดุจึงเลือก
หยวกกลว้ยและแตงกวาเป็นตวัแทนวสัดุสีขาว เลือกผลกลว้ยและมะละกอเป็นตวัแทนวสัดุสีเหลืองส้ม อีกทั้ง
เลือกผกับุง้และกะหล ่าปลีเป็นตวัแทนวสัดุสีเขียว วสัดุท่ีใช้หมกัเหล่าน้ีเป็นวสัดุท่ีหาได้ง่ายและมีราคาถูก 
ขณะเดียวกนัการเลือกใชว้สัดุให้พลงังานแก่จุลินทรียใ์นขบวนการหมกั โดยจะมีการเปรียบเทียบสีของน ้ าหมกั
ชีวภาพท่ีเป็นผลมาจากการใช้กากน ้ าตาลท่ีมีสีน ้ าตาลเขม้เกือบด า และน ้ าตาลทรายท่ีเม่ือเป็นท าเป็นสารละลาย
จะมีสีใส 
 3. การท าน ้ าหมกัชีวภาพ เตรียมถงัพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ชัง่วสัดุหมกัสภาพสดใหม่ จ านวน 80 
กิโลกรัม น ามาสับให้เป็นช้ินเล็กขนาดประมาณ 1-2 น้ิว บรรจุลงไปในถึงหมกั ละลายกากน ้ าตาลจ านวน 10 
กิโลกรัม และน ้าตาลจ านวน 2 กิโลกรัมลงในน ้ า 20 ลิตร ใส่สารเร่งซุปเปอร์พด.2 จ านวน 2 ซอง คนในเขา้กนั 5 
นาทีก่อนน าไปเทลาดบนดินวสัดุหมักในถังตามวิธีการ  ปิดฝาถังโดยเผยอเล็กน้อย  เอาไวร้ะบาย
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากขบวนการหมกัออกไปเพื่อป้องกนัถงับวม 
 4. ช่วงระยะเวลาในการหมกั      เพื่อใหท้ราบถึงช่วงระยะการหมกัท่ีใหป้ริมาณกรดอินทรียส์ามารถท า 
ใหน้ ้ายางจบัตวั และอายกุารใชง้านของน ้าหมกัชีวภาพก่อนเส่ือมสภาพ การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดก้ าหนดช่วงเวลาเก็บ
ขอ้มูล 6 ระยะ เม่ือขบวนการหมกัอยูท่ี่ระยะ 1 สัปดาห์, 1 เดือน และ 2 เดือน 
 5. แผนการทดลองใชก้รดอินทรียใ์นน ้าหมกัชีวภาพ ท่ีท าใหน้ ้ายางจบัตวัเป็นการหาปริมาณท่ีเหมาะสม 



5 
 

ของกรดท่ีใชใ้นแต่ละคร้ังและเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางจบัตวัโดยในแต่ละช่วงระยะหมกัใชป้ริมาณน ้าหมกัชีวภาพ 3  
ระดบัไดแ้ก่ 5, 15, และ 25 มิลลิลิตร ต่อน ้ายาง 100 มิลลิลิตร มีต ารับการทดลอง ดงัน้ี 
  ต ารับท่ี 1 ใส่กรดฟอร์มิกความเขม้ขน้ 3 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณ 15 มิลลิลิตร 
  ต ารับท่ี 2 ใส่กรดอินทรียจ์ากน ้าหมกัชีวภาพหยวกกลว้ย ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร 
  ต ารับท่ี 3 ใส่กรดอินทรียจ์ากน ้าหมกัชีวภาพแตงกวา ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร 
  ต ารับท่ี 4 ใส่กรดอินทรียจ์ากน ้าหมกัชีวภาพผลกลว้ยสุก ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร 
  ต ารับท่ี 5 ใส่กรดอินทรียจ์ากน ้าหมกัชีวภาพผลมะละกอสุก ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร 
  ต ารับท่ี 6 ใส่กรดอินทรียจ์ากน ้าหมกัชีวภาพผกับุง้ ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร 
  ต ารับท่ี 7 ใส่กรดอินทรียจ์ากน ้าหมกัชีวภาพกะหล ่าปลี ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร 
หมายเหตุ :  
  1. แต่ละช่วงระยะการหมกัจะมี 7 ต ารับการทดลอง จ านวน 4 ซ ้ า มี 3 ระดบัปริมาณการใส่กรด 
      อินทรีย ์และน ้าตาล 2 ชนิด รวมเป็น 156 การทดลอง โดยช่วงระยะการหมกัมี 3 ระยะ ดงันั้น 
      รวมทั้งหมดตลอดการทดลองมี 468 งานทดลอง 
  2. ค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยางในการท าใหน้ ้ายางจบัตวั โดยการใส่กรดฟอร์มิกความเขม้ขน้  
      3 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณ 0.4 เปอร์เซ็นต ์ของเน้ือยางแหง้ (DRC : Dry Rubber Content) 
  3. น ้ายางสดจะมีเน้ือยางแหง้ 30-35 เปอร์เซ็นต ์
  4. จะเป็นปริมาณการใชก้รดฟอร์มิกสังเคราะห์ หรือปริมาณกรดอินทรียโ์ดยไม่มีการเจือจาง 15  
      มิลลิลิตรต่อน ้ายางสด 100  มิลลิลิตร 
 6. การวดัเวลาท่ีน ้ายางแขง็ตวั เป็นการวดัคุณภาพของน ้าหมกัชีวภาพท่ีท าใหน้ ้ายางจบัตวัท าการจบัเวลา 
ภายในระยะตั้งแต่หลงัการใส่กรดและคนใหเ้ขา้กนัดีแลว้ จนกระทัง่น ้ายางจบัตวัเป็นกอ้นยางอยา่งสมบูรณ์  

ผลการวจัิย 

 การวดัค่าความเป็นกรดของกรดฟอร์มิกสังเคราะห์และน ้าหมกัชีวภาพจากวสัดุหมกัต่างชนิดกนั ท่ีระยะ

หลงัเตรียมการก่อนการใชใ้นการทดทอง 1 สัปดาห์ พบวา่ กรดฟอร์มิกสังเคราะห์มีค่าความเป็นกรดเท่ากบั 1.95  

ขณะท่ีการใชน้ ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใช้

น ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั จะมีค่าความเป็นกรดอยูใ่นช่วง 3.10-3.61 ส่วน

ท่ีใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั จะมีค่าความเป็นกรดอยูใ่นช่วง 3.35-3.77 

(ตารางท่ี 1)  ท่ีระยะการหมกั 1 เดือน กรดฟอร์มิกสังเคราะห์มีค่าความเป็นกรดเท่ากบั 1.87 ขณะท่ีการใชน้ ้า

หมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็น

แหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั จะมีค่าความเป็นกรดอยูใ่นช่วง 3.06-3.58  ส่วนท่ีใชก้ากน ้าตาล

เป็นแหล่งพลงังานในกบัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั จะมีค่าความเป็นกรดอยูใ่นช่วง 3.58-3.71 (ตารางท่ี 1)   ท่ี
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ระยะการหมกั 2 เดือน กรดฟอร์มิกสังเคราะห์มีค่าความเป็นกรดเท่ากบั 2.06   ขณะท่ีการใชน้ ้าหมกัชีวภาพท่ี

ผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังาน

ใหก้บัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั จะมีค่าความเป็นกรดอยูใ่นช่วง 2.99-3.52  ส่วนท่ีใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่ง

พลงังานในขบวนการหมกั จะมีค่าความเป็นกรดอยูใ่นช่วง 3.56-3.78 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1  ค่าความเป็นกรดของกรดฟอร์มิคสังเคราะห์และน ้าหมกัชีวภาพจากวสัดุหมกัต่างชนิดกนั    

     ท่ีระยะเวลาการหมกั 1 สัปดาห์, 1 เดือน และ 2 เดือน 

วธีิการ 
ค่าความเป็นกรดตามระยะเวลาการหมัก 

1 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 
    กรดฟอร์มิคสังเคราะห์ 1.95 1.87 2.06 
    หยวกกลว้ย  + น ้าตาลทราย 3.10 3.06 2.99 
    แตงกวา      + น ้าตาลทราย 3.13 3.20 3.20 
    กลว้ยสุก     + น ้าตาลทราย 3.61 3.58 3.52 
    มะละกอ     + น ้าตาลทราย 3.26 3.30 3.28 
    ผกับุง้        + น ้าตาลทราย 3.39 3.42 3.35 
    กะหล ่าปลี  + น ้าตาลทราย 3.17 3.26 3.34 
    หยวกกลว้ย  + กากน ้าตาลทราย 3.89 3.71 3.70 
    แตงกวา      + กากน ้าตาลทราย 3.77 3.64 3.66 
    กลว้ยสุก     + กากน ้าตาลทราย 3.69 3.66 3.67 
    มะละกอ     + กากน ้าตาลทราย 3.55 3.58 3.56 
    ผกับุง้        + กากน ้าตาลทราย 3.73 3.66 3.78 
    กะหล ่าปลี  + กากน ้าตาลทราย 3.57 3.59 3.69 
 

 การเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดของน ้าหมกัชีวภาพจากวสัดุหมกัต่างชนิดกนั พบวา่ น ้าหมกัชีวภาพท่ี

ผลิตจากหยวกกลว้ย น ้าหมกัชีวภาพจากมะละกอ น ้าหมกัชีวภาพจากกะหล ่าปลี น ้าหมกัชีวภาพจากแตงกวา น ้า

หมกัชีวภาพจากผกับุง้ และน ้าหมกัชีวภาพจากกลว้ยสุก มีค่าเฉล่ียความเป็นกรดเท่ากบั 3.40, 3.42, 3.43, 3.43, 

3.55 และ 3.62 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  ส าหรับค่าความเป็นกรดของน ้าหมกัชีวภาพท่ีใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่ง

พลงังานใหก้บัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั จะมีค่าเฉล่ียความเป็นกรดเท่ากบั 3.28  ส่วนค่าความเป็นกรดของน ้า

หมกัชีวภาพท่ีใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั จะมีค่าเฉล่ียความเป็นกรด

เท่ากบั 3.66 (ตารางท่ี 2)  
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบค่าความเป็นกรดของน ้าหมกัชีวภาพเมือใชว้สัดุหมกัและกากน ้าตาลต่างชนิดกนั  

วสัดุหมัก 
ค่าความเป็นกรดตามระยะเวลาการหมัก 

1 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 
 หยวกกลว้ย  3.05 3.76 3.40 
 แตงกวา      3.17 3.69 3.43 
 กลว้ยสุก     3.57 3.67 3.62 
 มะละกอ     3.28 3.56 3.42 
 ผกับุง้        3.38 3.72 3.55 
 กะหล ่าปลี  3.25 3.61 3.43 

เฉลีย่ 3.28 3.66 3.47 
 

 การเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดท่ีระยะเวลาการหมกัต่างกนั ค่าความเป็นกรดของน ้ าหมกัชีวภาพต่าง

ชนิดกนัท่ีระยะการหมกั 1 สัปดาห์ จะใหค้่าเฉล่ียความเป็นกรดเท่ากบั 3.48  ท่ีระยะการหมกั 1 เดือน จะให้

ค่าเฉล่ียความเป็นกรดเท่ากบั 3.47 และท่ีระยะการหมกั 2 เดือน จะใหค้่าเฉล่ียความเป็นกรดเท่ากบั 3.47   (ตาราง

ท่ี 3) 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบค่าความเป็นกรดของน ้าหมกัชีวภาพจากวสัดุหมกัต่างชนิดกนั ท่ีระยะเวลาการหมกั

     ต่างกนั 

วสัดุหมัก 
ค่าความเป็นกรดตามระยะเวลาการหมัก 

1 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 
 หยวกกลว้ย  3.49 3.38 3.34 
 แตงกวา      2.45 3.42 3.43 
 กลว้ยสุก     3.65 3.62 3.59 
 มะละกอ     3.40 3.44 3.42 
 ผกับุง้        3.56 3.54 3.56 
 กะหล ่าปลี  3.37 3.42 3.51 

เฉลีย่ 3.48 3.47 3.47 
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 ระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย เม่ือใชป้ริมาณกรดฟอร์มิกสังเคราะห์ หรือน ้าหมกั

ชีวภาพท่ีผลิตจากวสัดุหมกัต่างชนิดกนั การน าไปใชห้ลงัการเตรียมท าการหมกั 1 สัปดาห์ จบัเวลาการแขง็ตวั

ของน ้ายางพาราท่ีปริมาณการใช ้ 5 มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร พบวา่ กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ใช้

ระยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 12.0 นาท่ี (ตารางท่ี 4)  ขณะท่ีการใชน้ ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวก

กลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี จะเห็นวา่การใชน้ ้าหมกัชีวภาพ 5 มิลลิลิตรต่อน ้า

ยางพารา 100 มิลลิลิตร จะไมท่  าใหน้ ้ายางพาราแขง็ตวั เน่ืองจากรอจนกระทัง่ 2 ชัว่โมงผา่นไป น ้ายางพารายงัไม่

จบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย (ตารางท่ี 4)  ส าหรับปริมาณการใช ้15 มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์

มิกสังเคราะห์ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 10.0 นาที (ตารางท่ี 4)  ขณะท่ีน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิต

จากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังาน

ใหก้บัจุลินทรียใ์นการหมกั ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพาราอยูใ่นช่วง 2.7-3.0 นาที (ตารางท่ี 4)   

ส่วนท่ีใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรียใ์นการหมกั ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา

อยูใ่นช่วง 2.7-4.0 นาที (ตารางท่ี 4)  ท่ีปริมาณการใช ้ 25 มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์มิก

สังเคราะห์ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 15.0 นาที (ตารางท่ี 4)  ส าหรับน ้าหมกัชีวภาพท่ีใหน้ ้าตาล

ทรายเป็นแหล่งพลงังานใหจ้ะลินทรีย ์ใชเ้วลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพาราอยูใ่นช่วง 3.3-8.7 นาที (ตารางท่ี 4)   

ส่วนน ้าหมกัชีวภาพท่ีใชก้ากน ้าตาลเป็นพลงังานใหจุ้ลินทรีย ์ ใชเ้วลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพาราอยูใ่นช่วง 

2.0-3.3 นาที (ตารางท่ี 4) 

 การน าไปใชห้ลงัการหมกั 1 เดือน พบวา่ เวลาการแขง็ตวัของน ้ายางพาราท่ีปริมาณการใช ้ 5 มิลลิลิตร

ต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 9.5 นาที (ตาราง

ท่ี 5 )  ขณะท่ีการใชน้ ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี 

โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในกรแขง็ตวัของน ้ายางพารา 17.5-62.5 นาที 

(ตารางท่ี 5)  ส่วนท่ีใชก้ากน ้ าตาลเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 

6.5-6.6 นาที (ตารางท่ี 5)   ท่ีปริมาณการใช ้15 มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ใช้

ระยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 8.3 นาที (ตารางท่ี 5)  ขณะท่ีน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, 

แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรีย ์ ใช้

ระยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพาราอยูใ่นช่วง 7.3-10.3 นาที (ตารางท่ี 5) ส่วนน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจาก

หยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานใหก้บั

จุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพาราอยูใ่นช่วง 4.7-12.7 นาที (ตารางท่ี 5) ท่ีปริมาณการใช ้ 25 

มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 7.3 
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นาที (ตารางท่ี 5)  ขณะท่ีน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และ

กะหล ่าปลี โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพาราอยู่

ในช่วง 4.5-5.5 นาที (ตารางท่ี 5)  ส่วนน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, 

ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้า

ยางพาราอยูใ่นช่วง 3.0-6.3 นาที (ตารางท่ี 5)  

 การน าไปใชห้ลงัการหมกั 2 เดือน พบวา่ เวลาการแขง็ตวัของน ้ายางพาราท่ีปริมาณการใช ้ 5 มิลลิลิตร
ต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 13.0 นาที 
(ตารางท่ี 6) ขณะท่ีการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และ
กะหล ่าปลี โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 
10.5-30.3 นาที (ตารางท่ี 6)  ส่วนท่ีใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานใหก้บัจุลินทรียใ์ชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวั
ของน ้ายางพารา 4.5-16.0 นาที (ตารางท่ี 6)   ท่ีปริมาณการใช ้15 มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์
มิกสังเคราะห์ใชเ้วลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 20.2 นาที (ตารางท่ี 6)  ขณะท่ีน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจาก
หยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังานใหก้บั
จุลินทรีย ์ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 7.3-10.0 นาที (ตารางท่ี 6)  ส่วนน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจาก
หยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี โดยใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่งพงังานใหก้บั
จุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพาราอยูใ่นช่วง 2.0-4.8 นาที (ตารางท่ี 6)  ท่ีปริมาณการใช ้ 25 
มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ใชเ้วลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพารา 27.5 นาที 
(ตารางท่ี 6)  ขณะท่ีน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และกะหล ่าปลี 
โดยใชน้ ้าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังานในกบัจุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ ายางพาราอยูใ่นช่วง 4.0-
6.8 นาที (ตารางท่ี 6)  ส่วนน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากหยวกกลว้ย, แตงกวา, กลว้ยสุก, มะละกอ, ผกับุง้ และ
กะหล ่าปลี โดยใชก้ากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานในกบัจุลินทรีย ์ ใชร้ะยะเวลาในการแขง็ตวัของน ้ายางพาราอยู่
ในช่วง 2.3-6.0 นาที (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 4  ระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย เม่ือใชป้ริมาณกรดฟอร์มิคสังเคราะห์หรือน ้า

     หมกัชีวภาพ ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลิลิตร ในช่วงอายกุารหมกั               

     1 สัปดาห์ 

วธีิการ 
ระยะเวลาการแข็งตัวของน า้ยางพารา (นาท)ี 

ปริมาณ 5 มล. ปริมาณ 15 มล. ปริมาณ 25 มล. 
    กรดฟอร์มิคสังเคราะห์ 12.0 10.0 15.0 
    หยวกกลว้ย  + น ้าตาลทราย > 2 ชม. 3.0 4.3 
    แตงกวา      + น ้าตาลทราย > 2 ชม. 2.0 4.0 
    กลว้ยสุก     + น ้าตาลทราย > 2 ชม. 4.3 3.5 
    มะละกอ     + น ้าตาลทราย > 2 ชม. 2.3 3.3 
    ผกับุง้        + น ้าตาลทราย > 2 ชม. 2.7 3.5 
    กะหล ่าปลี  + น ้าตาลทราย > 2 ชม. 3.0 8.7 
    หยวกกลว้ย  + กากน ้าตาลทราย > 2 ชม. 4.0 3.0 
    แตงกวา      + กากน ้าตาลทราย > 2 ชม. 2.7 3.0 
    กลว้ยสุก     + กากน ้าตาลทราย > 2 ชม. 3.7 3.3 
    มะละกอ     + กากน ้าตาลทราย > 2 ชม. 2.7 2.7 
    ผกับุง้        + กากน ้าตาลทราย > 2 ชม. 3.0 2.0 
    กะหล ่าปลี  + กากน ้าตาลทราย > 2 ชม. 2.7 2.3 
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ตารางท่ี 5  ระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย เม่ือใชป้ริมาณกรดฟอร์มิคสังเคราะห์หรือน ้า

     หมกัชีวภาพ ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลิลิตร ในช่วงอายกุารหมกั 1 เดือน 

วธีิการ 
ระยะเวลาการแข็งตัวของน า้ยางพารา (นาท)ี 

ปริมาณ 5 มล. ปริมาณ 15 มล. ปริมาณ 25 มล. 
    กรดฟอร์มิคสังเคราะห์ 9.5 8.3 7.3 
    หยวกกลว้ย  + น ้าตาลทราย 17.5 7.3 5.5 
    แตงกวา      + น ้าตาลทราย 39.5 7.7 4.5 
    กลว้ยสุก     + น ้าตาลทราย 21.5 7.3 5.0 
    มะละกอ     + น ้าตาลทราย 62.5 13.0 4.8 
    ผกับุง้        + น ้าตาลทราย 61.0 14.0 5.0 
    กะหล ่าปลี  + น ้าตาลทราย 59.5 10.3 4.8 
    หยวกกลว้ย  + กากน ้าตาลทราย 58.5 5.3 5.0 
    แตงกวา      + กากน ้าตาลทราย 66.5 12.7 6.3 
    กลว้ยสุก     + กากน ้าตาลทราย 6.5 4.7 4.3 
    มะละกอ     + กากน ้าตาลทราย 25.0 7.3 3.0 
    ผกับุง้        + กากน ้าตาลทราย 48.0 5.3 3.0 
    กะหล ่าปลี  + กากน ้าตาลทราย 57.5 5.0 3.0 
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ตารางท่ี 6  ระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย เม่ือใชป้ริมาณกรดฟอร์มิคสังเคราะห์หรือน ้า

     หมกัชีวภาพ ปริมาณ 5, 15 และ 25 มิลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลิลิตร ในช่วงอายกุารหมกั 2 เดือน 

วธีิการ 
ระยะเวลาการแข็งตัวของน า้ยางพารา (นาท)ี 

ปริมาณ 5 มล. ปริมาณ 15 มล. ปริมาณ 25 มล. 
    กรดฟอร์มิคสังเคราะห์ 13.0 20.0 27.5 
    หยวกกลว้ย  + น ้าตาลทราย 12.3 10.0 6.8 
    แตงกวา      + น ้าตาลทราย 17.8 8.3 4.8 
    กลว้ยสุก     + น ้าตาลทราย 10.5 6.3 4.5 
    มะละกอ     + น ้าตาลทราย 20.5 8.0 4.0 
    ผกับุง้        + น ้าตาลทราย 30.3 8.3 4.8 
    กะหล ่าปลี  + น ้าตาลทราย 29.3 7.3 4.3 
    หยวกกลว้ย  + กากน ้าตาลทราย 16.0 3.8 4.3 
    แตงกวา      + กากน ้าตาลทราย 14.8 4.0 4.3 
    กลว้ยสุก     + กากน ้าตาลทราย 5.0 4.8 6.0 
    มะละกอ     + กากน ้าตาลทราย 4.5 3.5 4.3 
    ผกับุง้        + กากน ้าตาลทราย 6.5 2.3 2.3 
    กะหล ่าปลี  + กากน ้าตาลทราย 7.0 2.0 3.3 
 

 การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย การใชก้รดท่ีท าใหน้ ้ายางพารา
แขง็ตวัต่างชนิดกนั พบวา่ ค่าเฉล่ียน ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากกลว้ยสุก  น ้าหมกัชีวภาพจากหยวกกลว้ย น ้าหมกั
ชีวภาพจากมะละกอ  กรดฟอร์มิกสังเคราะห์  น ้าหมกัชีวภาพจากแตงกวา น ้าหมกัชีวภาพจากผกับุง้  และน ้า
หมกัชีวภาพจากกะหล ่าปลี  ใชเ้วลาในการท าใหน้ ้ายางพาราแขง็ตวัเฉล่ีย 6.8, 12.2, 12.6, 13.6, 15.1, 15.3 และ 
15.9 นาที ตามล าดบั (ตารางท่ี 7) 

 การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย การใชก้รดท่ีท าใหน้ ้ายางพารา

แขง็ตวั เม่ือปริมาณการใชส้ารต่างกนั พบวา่ ค่าเฉล่ียการใชส้ารปริมาณ 25 มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 

มิลลิลิตร ท าการใชส้ารปริมาณ 15 มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร  และการใชส้ารปริมาณ 5 มิลลิลิตร 

ต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร ท าใหน้ ้ายางพาราแขง็ตวัในเวลา 6.0, 6.7 และ 26.6 นาที ตามล าดบั (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย จากการใชก้รดต่างชนิดและปริมาณ

     การใชต่้างกนั 

วธีิการ 
ระยะเวลาการแข็งตัวของน า้ยางพารา (นาท)ี 

ปริมาณ 5 มล. ปริมาณ 15 มล. ปริมาณ 25 มล. เฉลีย่ 
 กรดฟอร์มิคสังเคราะห์ 11.5 12.8 16.6 13.6 
 น ้าหมกัจากหยวกกลว้ย  26.1 5.6 4.8 12.2 
 น ้าหมกัจากแตงกวา      34.7 6.2 4.5 15.1 
 น ้าหมกัจากกลว้ยสุก     10.9 5.2 4.4 6.8 
 น ้าหมกัจากมะละกอ     28.1 6.1 3.7 12.6 
 น ้าหมกัจากผกับุง้        36.5 5.9 3.4 15.3 
 น ้าหมกัจากกะหล ่าปลี  38.3 5.1 4.4 15.9 

เฉลีย่ 26.6 6.7 6.0 - 
 

หมายเหตุ :  การหาค่าเฉล่ียของน ้าหมกัชีวภาพท่ีปริมาณการใช ้5 มิลลิลิตรต่อน ้ายาง 100 มิลลิลิตร ไม่ไดน้ าค่า

       ของระยะเวลาการหมกั 1 สัปดาห์มาใช ้เน่ืองจากไม่ท าใหเ้กิดการจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย จึงใชค้่า

       จากระยะเวลาการหมกั 1 เดือน และ 2 เดือน ซ่ึงเกิดการจบัตวั 

 การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย เม่ือใชน้ ้าตาลต่างชนิดกนัท่ีเป็น

แหล่งพลงังานใหจุ้ลินทรียใ์นการท าน ้าหมกัชีวภาพ พบวา่ ค่าเฉล่ียการใชก้ากน ้าตาลใชเ้วลาในการท าใหน้ ้า

ยางพาราแขง็ตวั 9.6 นาที   ส่วนการใชน้ ้าตาลทรายใชเ้วลา 12.7 นาที (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย เม่ือใชว้สัดุหมกัและน ้าตาลต่าง

     ชนิดกนัในการท าน ้าหมกัชีวภาพ 

วสัดุหมัก 
ระยะเวลาการแข็งตัวของน า้ยางพารา (นาท)ี 

+ น า้ตาลทราย + กากน า้ตาล 
 น ้าหมกัจากหยวกกลว้ย  8.3 12.5 
 น ้าหมกัจากแตงกวา      11.1 14.3 
 น ้าหมกัจากกลว้ยสุก     7.9 4.8 
 น ้าหมกัจากมะละกอ     14.8 6.6 
 น ้าหมกัจากกบุง้        16.2 9.1 
 น ้าหมกัจากกะหล ่าปลี  15.9 10.4 

เฉลีย่ 12.7 9.6 
 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ค่าความเป็นกรดของกรดฟอร์มิกสังเคราะห์จะมีความเป็นกรดสูงกวา่น ้าหมกัชีวภาพ โดยท่ีระยะเวลา
การหมกั 1 สัปดาห์ ค่าความเป็นกรดของกรดฟอร์มิกสังเคราะห์เท่ากบั 1.95  ขณะท่ีค่าเฉล่ียความเป็นกรดของ
น ้ าหมกัชีวภาพจะเป็น 3.48  ส าหรับท่ีระยะเวลาการหมกั 1 เดือน ค่าความเป็นกรดของกรดฟอร์มิกสังเคราะห์
เท่ากบั 1.87  ขณะท่ีค่าเฉล่ียความเป็นกรดของน ้ าหมกัชีวภาพจะเป็น 3.47     ส่วนท่ีระยะเวลาการหมกั 2 เดือน 
ค่าความเป็นกรดของกรดฟอร์มิกสังเคราะห์เท่ากบั 2.06   ขณะท่ีค่าเฉล่ียความเป็นกรดของน ้ าหมกัชีวภาพจะ
เป็น 3.47  
 2. ค่าความเป็นกรดของน ้าหมกัชีวภาพท่ีใชน้ ้ าตาลทรายเป็นแหล่งพลงังานให้กบัจุลินทรีย ์จะมีค่าเฉล่ีย
ความเป็นกรด 3.28   ส่วนน ้ าหมกัชีวภาพท่ีใช้กากน ้ าตาลเป็นแหล่งพลงังานให้กบัจุลินทรีย ์จะมีค่าเฉล่ียความ
เป็นกรด 3.66 
 3. ระยะเวลาท่ีท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นกอ้นถว้ยเม่ือใชว้ธีิต่างกนั จะเห็นไดว้า่ การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ
จากกลว้ยสุกใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด 6.8 นาที  การใชน้ ้าหมกัชีวภาพจากหยวกกลว้ย ใชเ้วลา 12.2 นาที  การใชน้ ้ าหมกั
ชีวภาพจากมะละกอ ใชเ้วลา 12.6 นาที  การใชก้รดฟอร์มิกสังเคราะห์ ใชเ้วลา 13.6 นาที  การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ
จากแตงกวา ใช้เวลา 15.1 นาที  การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพจากผกับุง้ ใชเ้วลา 15.3 นาที  การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพจาก
กะหล ่าปลี ใชเ้วลา 15.9 นาที  
 4. ระยะเวลาท่ีท าให้น ้ ายางพาราจบัตวัเป็นยางก้อนถ้วย เม่ือใช้ปริมาณต่างกัน จะเห็นได้ว่า การใช้
ปริมาณ 25 มิลลิลิตรต่อน ้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร ค่าเฉล่ียการจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ยจะใช้เวลาน้อยท่ีสุด 6.0 
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นาที  การใชป้ริมาณ 15 มิลลิลิตรต่อน ้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร ใชเ้วลาเฉลีีี ่ย 6.7 นาที และการใชป้ริมาณ 25 
มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร ใชเ้วลาเฉล่ีย 6.6 นาที 
 5. ระยะเวลาท่ีท าให้น ้ ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย เม่ือใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท่ีมีแหล่งน ้ าตาลต่างกนั 

จะเห็นไดว้า่ การใชน้ ้าหมกัชีวภาพท่ีใชก้ากน ้าตาลเป็นพลงังานใหจุ้ลินทรียใ์นขบวนการหมกั ใชเ้วลาท่ีท าให้น ้ า

ยางพาราจบัตวัเป็นยางก้อนถว้ยน้อยกว่าใช้น ้ าตาลทราย  โดยกากน ้ าตาลใช้เวลาเฉล่ีย 9.6 นาที  ส่วนน ้ าตาล

ทรายใชเ้วลาเฉล่ีย 12.7 นาที 
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เอกสารอ้างองิ 

เกษตรแผนดินทอง. มปป. น า้หมักกล้วยใช้แทนน า้ส้มฆ่ายาง. http://www.rakbankerd.com/agricutture/ 
 open.php?id=1224&s=tblplant สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17  สิงหาคม 2553 
สถาบนัวจิยัยาง.2553. เวบ็บอร์ดตอบปัญหายางพารา. กรมวชิาการเกษตร>หมวดหมู่ทัว่ไป>ถาม-ตอบ 
 ปัญหายางพารา>ฟอร์มิค_ซลัฟูริค_ แอซิตริก http://www.rubberthai.com/board/ สืบคน้เม่ือ 
 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2553 

 

 

  

http://www.rubberthai.com/board/
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ภาคผนวก 

  

การใชก้รดฟอร์มิกสังเคราะห์ 
ในการท าน ้ายางกอ้นถว้ย 

กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ 

เคร่ืองมือวดัความเป็นกรด กรดฟอร์มิกสังเคราะห์  
ความเขม้ขน้ 3 เปอร์เซ็นต์ 
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เคร่ืองมือใชจ้บัเวลาในการท าใหน้ ้ายางพารา
จบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย 

เช้ือจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการท าน ้ าหมกัชีวภาพ 

เติมน ้าตาลทรายส าหรับเป็นแหล่งพลงังาน

ใหก้บัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั 

เติมกากน ้าตาลส าหรับเป็นแหล่งพลงังาน
ใหก้บัจุลินทรียใ์นขบวนการหมกั 

กรดฟอร์มิกสังเคราะห์  
และน ้าหมกัชีวภาพท่ีใชว้สัดุหมกัต่างชนิดกนั 

การเตรียมภาชนะท่ีวดัปริมาณ 100 มิลลิลิตร
ไวส้ าหรับวดัปริมาตรน ้ายางพารา  
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เลือกหยวกกลว้ยเป็นวสัดุหมกัสีขาว เลือกแตงกวาเป็นวสัดุหมกัสีขาว 
 

เลือกกลว้ยสุกเป็นวสัดุหมกัสีเหลืองส้ม 
 

เลือกมะละกอเป็นวสัดุหมกัสีเหลืองส้ม 

เลือกผกับุง้เป็นวสัดุหมกัสีเขียว เลือกกะหล ่าปลีเป็นวสัดุหมกัสีเขียว 

 



20 
 

  

การหมกัท่ีใชห้ยวกกลว้ยเป็นวสัดุ การหมกัท่ีใชแ้ตงกวาเป็นวสัดุ 
 

การหมกัท่ีใชก้ลว้ยสุกเป็นวสัดุ 
 

การหมกัท่ีใชม้ะละกอเป็นวสัดุ 
 

การหมกัท่ีใชผ้กับุง้เป็นวสัดุ 
 

การหมกัท่ีใชก้ะหล ่าปลีเป็นวสัดุ 
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ปริมาณการใชน้ ้ากรด 5, 15, และ 25 
มิลลิลิตรต่อน ้ายางพารา 100 มิลลิลิตร 

สีของกรดฟอร์มิกสังเคราะห์ สีน ้าหมกัท่ีใชน้ ้าตาลทราย 
และสีน ้าหมกัท่ีใชก้ากน ้าตาล 

ยางกอ้นถว้ยท่ีไดจ้ากการเติมกรด 
 

ปริมาตรของยางกอ้นถว้ยเม่ือเติมกรดใน
ปริมาณ 25, 15 และ 5 มิลลิลิตร 

 

สีของยางกอ้นถว้ยจากกรดฟอร์มิกสังเคราะห์,  
น ้าหมกัท่ีใชน้ ้าตาลทราย และน ้าหมกัท่ีใชก้ากน ้าตาล 

 

เปรียบเทียบสี และสภาพผวิหนา้ของยางกอ้นถว้ยท่ีใช ้
น ้าหมกัชีจากน ้าตาลทราย และน ้าหมกัจากกากน ้าตาล 
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การสาธิตใชน้ ้าหมกัชีวภาพเปรียบเทียบกบักรดฟอร์มิกสังเคราะห์ 
ในการท าใหน้ ้ายางพาราจบัตวัเป็นยางกอ้นถว้ย 

 

ช่วงระยะตน้ยางพาราผลดัใบ เกษตรกรจะหยดุกรีดยาง 
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รายงานผลการวจัิย 

 

เร่ือง 

การใชก้รดอินทรียจ์ากน ้าหมกัชีวภาพเพื่อทดแทนกรดฟอร์มิกสังเคราะห์ในการผลิตยางกอ้นถว้ย 
Use of organic acids instead of synthetic formic acid for cup lump making 

 

โดย 

นายวโิรจน์        เผ่าวฒันา 

 

ทะเบียนวจัิยเลขที ่ 56-56-05-12-10001-012-102-03-11 

กลุ่มวชิาการเพือ่การพฒันาที่ดิน  ส านักงานพฒันาทีด่ินเขต 2 

กรมพฒันาทีด่ิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2557 

 

 


