แบบ วจ.3
แบบฟอร์ มรายงานผลการวิจัย
ทะเบียนวิจัยเลขที่

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายวิโรจน์ เผ่าวัฒนา

เริ่มต้ นเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2555

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

1 ปี

สิ้ นสุ ดเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

สถานทีด่ าเนินการ

ชนิดพืช
ยางพารา

หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานทั้งสิ้น
ปี งบประมาณ
2556
แหล่งงบประมาณทีใ่ ช้

ค่ าจ้ างชั่วคราว
-

ค่ าตอบแทนใช้ สอยวัสดุ
95,000

รวม
95,000

กรมพัฒนาที่ดิน

พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามแบบฟอร์ มที่กาหนดมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

.................................................................
(นายวิโรจน์ เผ่าวัฒนา)
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ............................................…………………………….
(นายก่อเกียรติ จันทร์พ่ ึงสุ ข)
ประธานคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงานวิชาการของหน่วยงานต้นสังกัด
วันที่
เดือน เมษายน 2557
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ทะเบียนวิจัยเลขที่ 56-56-05-12-10001-012-102-03-11
ชื่ อชุ ดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย
การใช้กรดอินทรี ยจ์ ากน้ าหมักชีวภาพเพื่อทดแทนกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ในการผลิตยางก้อนถ้วย
Use of organic acids instead of synthetic formic acid for cup lump making
สถานทีด่ าเนินการ

หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ดาเนินการ

นายวิโรจน์ เผ่าวัฒนา
บทคัดย่อ

โดยทัว่ ไปชาวสวนยางพาราที่ทายางก้อนถ้วยนะใช้กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ ความเข้มข้น 2-5 เปอร์ เซ็นต์
ใส่ ในน้ ายางพารา คนให้ทวั่ เพื่อให้น้ ายางพาราจับเป็ นก้อน ในการทดลองใช้น้ าหมักชี วภาพซึ่ งมีสภาพความเป็ น
กรดอินทรี ย ์ นามาใช้ในการทายางก้อนถ้วย โดยวัสดุใช้หมัก 6 ชนิด เลือกหยวกกล้วยและแตงกวาเป็ นวัสดุหมัก
สี ขาว กล้วยสุ กและมะละกอเป็ นวัสดุหมักสี เหลืองส้ม ผักบุง้ และกะหล่าปลีเป็ นวัสดุหมักสี เขียว การใช้น้ าตาลที่
จะเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ 2 ชนิด ได้แก่ น้ าตาลทรายที่จะละลายน้ าเป็ นสี ใส ขณะที่กากน้ าตาลจะมีสี
น้ าตาลเข้มเกือบดา สาหรับปริ มาณการใช้น้ าหมักชีวภาพ จะมี 3 ระดับ คือ 5,15 และ 25 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา
100 มิลลิลิตร
ผลการทดลองของน้ าหมักชี วภาพที่ทาจากวัสดุต่างชนิ ดกัน พบว่า น้ าหมักชี วภาพจากกล้วยสุ ก, หยวก
กล้วย, มะละกอ,กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์,แตงกวา, ผักบุง้ และกะหล่ าปลี ทาให้น้ ายางพาราแข็งตัวในเวลา 6.8,
12.2, 12.6, 13.6, 15.1, 15.3 และ 15.9 นาทีตามลาดับ สาหรับปริ มาณการใช้กรดเพื่ อให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ น
ยางก้อนถ้วย การใช้ปริ มาณ 25, 15 และ 5 มิลลิ ลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิ ลิตร ทาให้น้ ายางพาราแข็งตัวใน
เวลา 6.0, 6.7 และ 26.6 นาทีตามลาดับ ส่ วนการใช้น้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก
การใช้กากน้ าตาล และน้ าตาลทราย ทาให้น้ ายางพาราแข็งตัวในเวลา 9.6 และ 12.7 นาทีตามลาดับ
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หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ชาวสวนยางพาราที่ทายางก้อนถ้วยจะใช้กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์
ทาให้เป็ นสารละลายความ
เข้มข้น 2-5 เปอร์ เซ็นต์ ใส่ ในน้ ายางแล้วคนให้ทวั่ เพื่อให้น้ ายางจับตัวแข็งเป็ นก้อน ทว่าขณะนี้มีภูมิปัญญา
ชาวบ้านซึ่ งทราบว่าน้ าหมักชีวภาพมีความเป็ นกรดสู ง ได้ทดลองนามาใช้ในการทาให้น้ ายางจับตัว ดังนั้น เพื่อ
เป็ นการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของน้ าหมักชีวภาพในทางการเกษตร จึงนามาซึ่ งงานวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบ
ถึงชนิดวัสดุและช่วงระยะเวลาในการหมัก ที่จุลินทรี ยส์ ร้างกรดอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมสาหรับทาให้น้ ายางจับตัวใน
การทายางก้อนถ้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาชนิ ดของวัสดุหมักที่เหมาะสมทาน้ าหมักชีวภาพที่เป็ นกรดอินทรี ยไ์ ปทาให้น้ ายางจับตัว
2. เพื่อหาระยะเวลาการหมักสาหรับการสร้างกรดอินทรี ยใ์ ห้มีปริ มาณความเข้มข้นเหมาะสมในการทา
ให้น้ ายางจับตัว และระยะเวลาการใช้งานของกรดอินทรี ยใ์ นน้ าหมักชีวภาพก่อนเสื่ อมสภาพ
3. เพื่อประเมินผลการยอมรับของเกษตรกรผูผ้ ลิตยางก้อนถ้วยและผูค้ า้ ในท้องถิ่น เมื่อมีการใช้กรด
อินทรี ยใ์ นน้ าหมักชีวภาพทดแทนการใช้กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ ในเรื่ องของคุณภาพและสี ของยางก้อนถ้วย
ตรวจเอกสาร
การผลิตยางก้อนถ้วยให้ใช้กรดฟอร์ มิกเข้มข้น 94 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้เป็ นสารละลายเจือจางเหลือเพียง 3
เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณการใช้ 15-20 มิลลิลิตร คนให้กรดกับน้ ายางข้นเข้ากัน ยางจะจับตัวสมบูรณ์ในเวลา 45 นาที
(สถาบันวิจยั ยาง, 2553) ประธานกลุ่มศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนบ้านในไร่ คุณจรณะ มุขวัฒน์ ผูม้ ีความเชี่ยวชาญทา
การเกษตรแบบอินทรี ยช์ ีวภาพ ทดลองใช้สูตรน้ าหมักกล้วยซึ่ งใช้ในการทาน้ ายางพาราให้แข็งตัว และสามารถ
ใช้แทนกรดฟอร์มิกในการทายางก้อนถ้วย โดยมีวธิ ี ทาด้วยการเตรี ยมส่ วนผสมใช้กล้วยน้ าว้า 3 กิโลกรัม
กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม น้ า 10 ลิตร หัน่ กล้วยทั้งเปลือก หมักไว้ 21 วัน พอกรี ดยางเสร็ จให้หยอดลงไปในถ้วยใส่
น้ ายางพอประมาณจะทาให้น้ ายางมีสีเข้มขึ้นและแข็งตัวเร็ ว ใช้แทนกรดฟอร์มิกหรื อที่เรี ยกว่าน้ าส้มฆ่ายาง ใน
ฤดูฝนทาให้น้ ายางเข็งตัวเร็ วขึ้น
เมื่อน้ าหมักกล้วยตกที่พ้นื ดินยังจะช่วยทาให้เพิม่ จุลินทรี ยใ์ นดินได้อีกด้วย
(เกษตรแผ่นดินทอง. มปป.)
ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานทีด่ าเนินการ

เริ่ มต้นเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สิ้ นสุ ดเดือน กันยายน พ.ศ. 2556
หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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อุปกรณ์ และวิธีการ
1. อุปกรณ์
อุปกรณ์จาเป็ นที่ใช้ในงานวิจยั
1. วัสดุหมัก หยวกกล้วย แตงกวา ผลกล้วยสุ ก ผลมะละกอสุ ก ผักบุง้ และกะหล่าปลี
2. กากน้ าตาล และน้ าตาลทราย
3. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการทาน้ าหมักชีวภาพ
4. ถังหมักขนาด 120 ลิตร พร้อมฝาปิ ด
5. ภาชนะแก้ว (beager)
6. หลอดแก้ว (test tube)
7. แก้วตวง
8. ถ้วยรองรับน้ ายาง
9. นาฬิกาจับเวลา
10. น้ ายางพารา
2. วิธีการ
1. วางแผนการทดลอง ปฏิบตั ิการในสถานที่เตรี ยมไว้เพื่อให้วิธีการดาเนิ นงานและการวัดค่าเป็ นไป
อย่างถูกต้องเที่ยงตรง
2. เนื่องจากสี ของผลผลิตน้ ายางก้อนถ้วยมีผลต่อราคารับซื้ อของผูค้ า้ ดังนั้นในการคัดเลือกวัสดุจึงเลือก
หยวกกล้วยและแตงกวาเป็ นตัวแทนวัสดุสี ขาว เลือกผลกล้วยและมะละกอเป็ นตัวแทนวัสดุสีเหลืองส้ม อีกทั้ง
เลื อกผัก บุง้ และกะหล่ า ปลี เป็ นตัวแทนวัส ดุ สีเขี ยว วัสดุ ที่ ใช้หมัก เหล่ า นี้ เป็ นวัส ดุ ที่หาได้ง่ า ยและมี ราคาถู ก
ขณะเดียวกันการเลือกใช้วสั ดุให้พลังงานแก่จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก โดยจะมีการเปรี ยบเทียบสี ของน้ าหมัก
ชีวภาพที่เป็ นผลมาจากการใช้กากน้ าตาลที่มีสีน้ าตาลเข้มเกือบดา และน้ าตาลทรายที่เมื่อเป็ นทาเป็ นสารละลาย
จะมีสีใส
3. การทาน้ าหมักชี วภาพ เตรี ยมถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ชัง่ วัสดุหมักสภาพสดใหม่ จานวน 80
กิโลกรัม นามาสับให้เป็ นชิ้นเล็กขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว บรรจุลงไปในถึงหมัก ละลายกากน้ าตาลจานวน 10
กิโลกรัม และน้ าตาลจานวน 2 กิโลกรัมลงในน้ า 20 ลิตร ใส่ สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 จานวน 2 ซอง คนในเข้ากัน 5
นาที ก่ อ นน าไปเทลาดบนดิ น วัส ดุ ห มัก ในถัง ตามวิ ธี ก าร ปิ ดฝาถัง โดยเผยอเล็ ก น้อ ย เอาไว้ร ะบาย
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากขบวนการหมักออกไปเพื่อป้ องกันถังบวม
4. ช่วงระยะเวลาในการหมัก เพื่อให้ทราบถึงช่วงระยะการหมักที่ให้ปริ มาณกรดอินทรี ยส์ ามารถทา
ให้น้ ายางจับตัว และอายุการใช้งานของน้ าหมักชีวภาพก่อนเสื่ อมสภาพ การวิจยั ครั้งนี้ จึงได้กาหนดช่วงเวลาเก็บ
ข้อมูล 6 ระยะ เมื่อขบวนการหมักอยูท่ ี่ระยะ 1 สัปดาห์, 1 เดือน และ 2 เดือน
5. แผนการทดลองใช้กรดอินทรี ยใ์ นน้ าหมักชีวภาพ ที่ทาให้น้ ายางจับตัวเป็ นการหาปริ มาณที่เหมาะสม
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ของกรดที่ใช้ในแต่ละครั้งและเวลาที่ทาให้น้ ายางจับตัวโดยในแต่ละช่วงระยะหมักใช้ปริ มาณน้ าหมักชีวภาพ 3
ระดับได้แก่ 5, 15, และ 25 มิลลิลิตร ต่อน้ ายาง 100 มิลลิลิตร มีตารับการทดลอง ดังนี้
ตารับที่ 1 ใส่ กรดฟอร์ มิกความเข้มข้น 3 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณ 15 มิลลิลิตร
ตารับที่ 2 ใส่ กรดอินทรี ยจ์ ากน้ าหมักชีวภาพหยวกกล้วย ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร
ตารับที่ 3 ใส่ กรดอินทรี ยจ์ ากน้ าหมักชีวภาพแตงกวา ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร
ตารับที่ 4 ใส่ กรดอินทรี ยจ์ ากน้ าหมักชีวภาพผลกล้วยสุ ก ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร
ตารับที่ 5 ใส่ กรดอินทรี ยจ์ ากน้ าหมักชีวภาพผลมะละกอสุ ก ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร
ตารับที่ 6 ใส่ กรดอินทรี ยจ์ ากน้ าหมักชีวภาพผักบุง้ ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร
ตารับที่ 7 ใส่ กรดอินทรี ยจ์ ากน้ าหมักชีวภาพกะหล่าปลี ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลลิลิตร
หมายเหตุ :
1. แต่ละช่วงระยะการหมักจะมี 7 ตารับการทดลอง จานวน 4 ซ้ า มี 3 ระดับปริ มาณการใส่ กรด
อินทรี ย ์ และน้ าตาล 2 ชนิ ด รวมเป็ น 156 การทดลอง โดยช่วงระยะการหมักมี 3 ระยะ ดังนั้น
รวมทั้งหมดตลอดการทดลองมี 468 งานทดลอง
2. คาแนะนาของสถาบันวิจยั ยางในการทาให้น้ ายางจับตัว โดยการใส่ กรดฟอร์ มิกความเข้มข้น
3 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณ 0.4 เปอร์ เซ็นต์ ของเนื้ อยางแห้ง (DRC : Dry Rubber Content)
3. น้ ายางสดจะมีเนื้อยางแห้ง 30-35 เปอร์เซ็นต์
4. จะเป็ นปริ มาณการใช้กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ หรื อปริ มาณกรดอินทรี ยโ์ ดยไม่มีการเจือจาง 15
มิลลิลิตรต่อน้ ายางสด 100 มิลลิลิตร
6. การวัดเวลาที่น้ ายางแข็งตัว เป็ นการวัดคุณภาพของน้ าหมักชีวภาพที่ทาให้น้ ายางจับตัวทาการจับเวลา
ภายในระยะตั้งแต่หลังการใส่ กรดและคนให้เข้ากันดีแล้ว จนกระทัง่ น้ ายางจับตัวเป็ นก้อนยางอย่างสมบูรณ์
ผลการวิจัย
การวัดค่าความเป็ นกรดของกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์และน้ าหมักชีวภาพจากวัสดุหมักต่างชนิดกัน ที่ระยะ
หลังเตรี ยมการก่อนการใช้ในการทดทอง 1 สัปดาห์ พบว่า กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์มีค่าความเป็ นกรดเท่ากับ 1.95
ขณะที่การใช้น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้
น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก จะมีค่าความเป็ นกรดอยูใ่ นช่วง 3.10-3.61 ส่ วน
ที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก จะมีค่าความเป็ นกรดอยูใ่ นช่วง 3.35-3.77
(ตารางที่ 1) ที่ระยะการหมัก 1 เดือน กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์มีค่าความเป็ นกรดเท่ากับ 1.87 ขณะที่การใช้น้ า
หมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ น
แหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก จะมีค่าความเป็ นกรดอยูใ่ นช่วง 3.06-3.58 ส่ วนที่ใช้กากน้ าตาล
เป็ นแหล่งพลังงานในกับจุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก จะมีค่าความเป็ นกรดอยูใ่ นช่วง 3.58-3.71 (ตารางที่ 1) ที่
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ระยะการหมัก 2 เดือน กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์มีค่าความเป็ นกรดเท่ากับ 2.06 ขณะที่การใช้น้ าหมักชีวภาพที่
ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงาน
ให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก จะมีค่าความเป็ นกรดอยูใ่ นช่วง 2.99-3.52 ส่ วนที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่ง
พลังงานในขบวนการหมัก จะมีค่าความเป็ นกรดอยูใ่ นช่วง 3.56-3.78 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าความเป็ นกรดของกรดฟอร์ มิคสังเคราะห์และน้ าหมักชีวภาพจากวัสดุหมักต่างชนิดกัน
ที่ระยะเวลาการหมัก 1 สัปดาห์, 1 เดือน และ 2 เดือน
วิธีการ
กรดฟอร์มิคสังเคราะห์
หยวกกล้วย + น้ าตาลทราย
แตงกวา
+ น้ าตาลทราย
กล้วยสุ ก
+ น้ าตาลทราย
มะละกอ
+ น้ าตาลทราย
ผักบุง้
+ น้ าตาลทราย
กะหล่าปลี + น้ าตาลทราย
หยวกกล้วย + กากน้ าตาลทราย
แตงกวา
+ กากน้ าตาลทราย
กล้วยสุ ก
+ กากน้ าตาลทราย
มะละกอ
+ กากน้ าตาลทราย
ผักบุง้
+ กากน้ าตาลทราย
กะหล่าปลี + กากน้ าตาลทราย

ค่ าความเป็ นกรดตามระยะเวลาการหมัก
1 สั ปดาห์
1 เดือน
2 เดือน
1.95
1.87
2.06
3.10
3.06
2.99
3.13
3.20
3.20
3.61
3.58
3.52
3.26
3.30
3.28
3.39
3.42
3.35
3.17
3.26
3.34
3.89
3.71
3.70
3.77
3.64
3.66
3.69
3.66
3.67
3.55
3.58
3.56
3.73
3.66
3.78
3.57
3.59
3.69

การเปรี ยบเทียบค่าความเป็ นกรดของน้ าหมักชีวภาพจากวัสดุหมักต่างชนิดกัน พบว่า น้ าหมักชีวภาพที่
ผลิตจากหยวกกล้วย น้ าหมักชีวภาพจากมะละกอ น้ าหมักชีวภาพจากกะหล่าปลี น้ าหมักชีวภาพจากแตงกวา น้ า
หมักชีวภาพจากผักบุง้ และน้ าหมักชีวภาพจากกล้วยสุ ก มีค่าเฉลี่ยความเป็ นกรดเท่ากับ 3.40, 3.42, 3.43, 3.43,
3.55 และ 3.62 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) สาหรับค่าความเป็ นกรดของน้ าหมักชีวภาพที่ใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่ง
พลังงานให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก จะมีค่าเฉลี่ยความเป็ นกรดเท่ากับ 3.28 ส่ วนค่าความเป็ นกรดของน้ า
หมักชีวภาพที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก
เท่ากับ 3.66 (ตารางที่ 2)

จะมีค่าเฉลี่ยความเป็ นกรด
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าความเป็ นกรดของน้ าหมักชีวภาพเมือใช้วสั ดุหมักและกากน้ าตาลต่างชนิดกัน
วัสดุหมัก
หยวกกล้วย
แตงกวา
กล้วยสุ ก
มะละกอ
ผักบุง้
กะหล่าปลี
เฉลีย่

ค่ าความเป็ นกรดตามระยะเวลาการหมัก
1 สั ปดาห์
1 เดือน
2 เดือน
3.05
3.76
3.40
3.17
3.69
3.43
3.57
3.67
3.62
3.28
3.56
3.42
3.38
3.72
3.55
3.25
3.61
3.43
3.28
3.66
3.47

การเปรี ยบเทียบค่าความเป็ นกรดที่ระยะเวลาการหมักต่างกัน ค่าความเป็ นกรดของน้ าหมักชีวภาพต่าง
ชนิดกันที่ระยะการหมัก 1 สัปดาห์ จะให้ค่าเฉลี่ยความเป็ นกรดเท่ากับ 3.48 ที่ระยะการหมัก 1 เดือน จะให้
ค่าเฉลี่ยความเป็ นกรดเท่ากับ 3.47 และที่ระยะการหมัก 2 เดือน จะให้ค่าเฉลี่ยความเป็ นกรดเท่ากับ 3.47 (ตาราง
ที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าความเป็ นกรดของน้ าหมักชีวภาพจากวัสดุหมักต่างชนิดกัน ที่ระยะเวลาการหมัก
ต่างกัน
วัสดุหมัก
หยวกกล้วย
แตงกวา
กล้วยสุ ก
มะละกอ
ผักบุง้
กะหล่าปลี
เฉลีย่

ค่ าความเป็ นกรดตามระยะเวลาการหมัก
1 สั ปดาห์
1 เดือน
2 เดือน
3.49
3.38
3.34
2.45
3.42
3.43
3.65
3.62
3.59
3.40
3.44
3.42
3.56
3.54
3.56
3.37
3.42
3.51
3.48
3.47
3.47
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ระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย เมื่อใช้ปริ มาณกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ หรื อน้ าหมัก
ชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุหมักต่างชนิดกัน การนาไปใช้หลังการเตรี ยมทาการหมัก 1 สัปดาห์ จับเวลาการแข็งตัว
ของน้ ายางพาราที่ปริ มาณการใช้ 5 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร พบว่า กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ใช้
ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 12.0 นาที่ (ตารางที่ 4) ขณะที่การใช้น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวก
กล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี จะเห็นว่าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 5 มิลลิลิตรต่อน้ า
ยางพารา 100 มิลลิลิตร จะไม่ทาให้น้ ายางพาราแข็งตัว เนื่ องจากรอจนกระทัง่ 2 ชัว่ โมงผ่านไป น้ ายางพารายังไม่
จับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย (ตารางที่ 4) สาหรับปริ มาณการใช้ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์
มิกสังเคราะห์ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 10.0 นาที (ตารางที่ 4) ขณะที่น้ าหมักชีวภาพที่ผลิต
จากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงาน
ให้กบั จุลินทรี ยใ์ นการหมัก ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยูใ่ นช่วง 2.7-3.0 นาที (ตารางที่ 4)
ส่ วนที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ยใ์ นการหมัก ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา
อยูใ่ นช่วง 2.7-4.0 นาที (ตารางที่ 4) ที่ปริ มาณการใช้ 25 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์ มิก
สังเคราะห์ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 15.0 นาที (ตารางที่ 4) สาหรับน้ าหมักชีวภาพที่ให้น้ าตาล
ทรายเป็ นแหล่งพลังงานให้จะลินทรี ย ์ ใช้เวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยูใ่ นช่วง 3.3-8.7 นาที (ตารางที่ 4)
ส่ วนน้ าหมักชีวภาพที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นพลังงานให้จุลินทรี ย ์

ใช้เวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยูใ่ นช่วง

2.0-3.3 นาที (ตารางที่ 4)
การนาไปใช้หลังการหมัก 1 เดือน พบว่า เวลาการแข็งตัวของน้ ายางพาราที่ปริ มาณการใช้ 5 มิลลิลิตร
ต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 9.5 นาที (ตาราง
ที่ 5 ) ขณะที่การใช้น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี
โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในกรแข็งตัวของน้ ายางพารา 17.5-62.5 นาที
(ตารางที่ 5) ส่ วนที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา
6.5-6.6 นาที (ตารางที่ 5) ที่ปริ มาณการใช้ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ใช้
ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 8.3 นาที (ตารางที่ 5) ขณะที่น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย,
แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ ใช้
ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยูใ่ นช่วง 7.3-10.3 นาที (ตารางที่ 5) ส่ วนน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจาก
หยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั
จุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยูใ่ นช่วง 4.7-12.7 นาที (ตารางที่ 5) ที่ปริ มาณการใช้ 25
มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 7.3
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นาที (ตารางที่ 5) ขณะที่น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และ
กะหล่าปลี โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยู่
ในช่วง 4.5-5.5 นาที (ตารางที่ 5) ส่ วนน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ,
ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ า
ยางพาราอยูใ่ นช่วง 3.0-6.3 นาที (ตารางที่ 5)
การนาไปใช้หลังการหมัก 2 เดือน พบว่า เวลาการแข็งตัวของน้ ายางพาราที่ปริ มาณการใช้ 5 มิลลิลิตร
ต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 13.0 นาที
(ตารางที่ 6) ขณะที่การใช้น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และ
กะหล่าปลี โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา
10.5-30.3 นาที (ตารางที่ 6) ส่ วนที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ยใ์ ช้ระยะเวลาในการแข็งตัว
ของน้ ายางพารา 4.5-16.0 นาที (ตารางที่ 6) ที่ปริ มาณการใช้ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์
มิกสังเคราะห์ใช้เวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 20.2 นาที (ตารางที่ 6) ขณะที่น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจาก
หยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั
จุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 7.3-10.0 นาที (ตารางที่ 6) ส่ วนน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจาก
หยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี โดยใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพังงานให้กบั
จุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยูใ่ นช่วง 2.0-4.8 นาที (ตารางที่ 6) ที่ปริ มาณการใช้ 25
มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ใช้เวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพารา 27.5 นาที
(ตารางที่ 6) ขณะที่น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และกะหล่าปลี
โดยใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงานในกับจุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยูใ่ นช่วง 4.06.8 นาที (ตารางที่ 6) ส่ วนน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากหยวกกล้วย, แตงกวา, กล้วยสุ ก, มะละกอ, ผักบุง้ และ
กะหล่าปลี โดยใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานในกับจุลินทรี ย ์ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ ายางพาราอยู่
ในช่วง 2.3-6.0 นาที (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย เมื่อใช้ปริ มาณกรดฟอร์ มิคสังเคราะห์หรื อน้ า
หมักชีวภาพ ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลิลิตร ในช่วงอายุการหมัก
1 สัปดาห์
วิธีการ
กรดฟอร์มิคสังเคราะห์
หยวกกล้วย + น้ าตาลทราย
แตงกวา
+ น้ าตาลทราย
กล้วยสุ ก
+ น้ าตาลทราย
มะละกอ
+ น้ าตาลทราย
ผักบุง้
+ น้ าตาลทราย
กะหล่าปลี + น้ าตาลทราย
หยวกกล้วย + กากน้ าตาลทราย
แตงกวา
+ กากน้ าตาลทราย
กล้วยสุ ก
+ กากน้ าตาลทราย
มะละกอ
+ กากน้ าตาลทราย
ผักบุง้
+ กากน้ าตาลทราย
กะหล่าปลี + กากน้ าตาลทราย

ระยะเวลาการแข็งตัวของนา้ ยางพารา (นาที)
ปริมาณ 5 มล.
ปริมาณ 15 มล.
ปริมาณ 25 มล.
12.0
10.0
15.0
> 2 ชม.
3.0
4.3
> 2 ชม.
2.0
4.0
> 2 ชม.
4.3
3.5
> 2 ชม.
2.3
3.3
> 2 ชม.
2.7
3.5
> 2 ชม.
3.0
8.7
> 2 ชม.
4.0
3.0
> 2 ชม.
2.7
3.0
> 2 ชม.
3.7
3.3
> 2 ชม.
2.7
2.7
> 2 ชม.
3.0
2.0
> 2 ชม.
2.7
2.3
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ตารางที่ 5 ระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย เมื่อใช้ปริ มาณกรดฟอร์ มิคสังเคราะห์หรื อน้ า
หมักชีวภาพ ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลิลิตร ในช่วงอายุการหมัก 1 เดือน
วิธีการ
กรดฟอร์มิคสังเคราะห์
หยวกกล้วย + น้ าตาลทราย
แตงกวา
+ น้ าตาลทราย
กล้วยสุ ก
+ น้ าตาลทราย
มะละกอ
+ น้ าตาลทราย
ผักบุง้
+ น้ าตาลทราย
กะหล่าปลี + น้ าตาลทราย
หยวกกล้วย + กากน้ าตาลทราย
แตงกวา
+ กากน้ าตาลทราย
กล้วยสุ ก
+ กากน้ าตาลทราย
มะละกอ
+ กากน้ าตาลทราย
ผักบุง้
+ กากน้ าตาลทราย
กะหล่าปลี + กากน้ าตาลทราย

ระยะเวลาการแข็งตัวของนา้ ยางพารา (นาที)
ปริมาณ 5 มล.
ปริมาณ 15 มล.
ปริมาณ 25 มล.
9.5
8.3
7.3
17.5
7.3
5.5
39.5
7.7
4.5
21.5
7.3
5.0
62.5
13.0
4.8
61.0
14.0
5.0
59.5
10.3
4.8
58.5
5.3
5.0
66.5
12.7
6.3
6.5
4.7
4.3
25.0
7.3
3.0
48.0
5.3
3.0
57.5
5.0
3.0
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ตารางที่ 6 ระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย เมื่อใช้ปริ มาณกรดฟอร์ มิคสังเคราะห์หรื อน้ า
หมักชีวภาพ ปริ มาณ 5, 15 และ 25 มิลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลิลิตร ในช่วงอายุการหมัก 2 เดือน
วิธีการ
กรดฟอร์มิคสังเคราะห์
หยวกกล้วย + น้ าตาลทราย
แตงกวา
+ น้ าตาลทราย
กล้วยสุ ก
+ น้ าตาลทราย
มะละกอ
+ น้ าตาลทราย
ผักบุง้
+ น้ าตาลทราย
กะหล่าปลี + น้ าตาลทราย
หยวกกล้วย + กากน้ าตาลทราย
แตงกวา
+ กากน้ าตาลทราย
กล้วยสุ ก
+ กากน้ าตาลทราย
มะละกอ
+ กากน้ าตาลทราย
ผักบุง้
+ กากน้ าตาลทราย
กะหล่าปลี + กากน้ าตาลทราย

ระยะเวลาการแข็งตัวของนา้ ยางพารา (นาที)
ปริมาณ 5 มล.
ปริมาณ 15 มล.
ปริมาณ 25 มล.
13.0
20.0
27.5
12.3
10.0
6.8
17.8
8.3
4.8
10.5
6.3
4.5
20.5
8.0
4.0
30.3
8.3
4.8
29.3
7.3
4.3
16.0
3.8
4.3
14.8
4.0
4.3
5.0
4.8
6.0
4.5
3.5
4.3
6.5
2.3
2.3
7.0
2.0
3.3

การเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย การใช้กรดที่ทาให้น้ ายางพารา
แข็งตัวต่างชนิดกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากกล้วยสุ ก น้ าหมักชีวภาพจากหยวกกล้วย น้ าหมัก
ชีวภาพจากมะละกอ กรดฟอร์มิกสังเคราะห์ น้ าหมักชีวภาพจากแตงกวา น้ าหมักชีวภาพจากผักบุง้ และน้ า
หมักชีวภาพจากกะหล่าปลี ใช้เวลาในการทาให้น้ ายางพาราแข็งตัวเฉลี่ย 6.8, 12.2, 12.6, 13.6, 15.1, 15.3 และ
15.9 นาที ตามลาดับ (ตารางที่ 7)
การเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย

การใช้กรดที่ทาให้น้ ายางพารา

แข็งตัว เมื่อปริ มาณการใช้สารต่างกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยการใช้สารปริ มาณ 25 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100
มิลลิลิตร ทาการใช้สารปริ มาณ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร และการใช้สารปริ มาณ 5 มิลลิลิตร
ต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร ทาให้น้ ายางพาราแข็งตัวในเวลา 6.0, 6.7 และ 26.6 นาที ตามลาดับ (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย จากการใช้กรดต่างชนิดและปริ มาณ
การใช้ต่างกัน
วิธีการ
กรดฟอร์มิคสังเคราะห์
น้ าหมักจากหยวกกล้วย
น้ าหมักจากแตงกวา
น้ าหมักจากกล้วยสุ ก
น้ าหมักจากมะละกอ
น้ าหมักจากผักบุง้
น้ าหมักจากกะหล่าปลี
เฉลีย่

ระยะเวลาการแข็งตัวของนา้ ยางพารา (นาที)
ปริมาณ 5 มล. ปริมาณ 15 มล. ปริมาณ 25 มล.
11.5
12.8
16.6
26.1
5.6
4.8
34.7
6.2
4.5
10.9
5.2
4.4
28.1
6.1
3.7
36.5
5.9
3.4
38.3
5.1
4.4
26.6
6.7
6.0

เฉลีย่
13.6
12.2
15.1
6.8
12.6
15.3
15.9
-

หมายเหตุ : การหาค่าเฉลี่ยของน้ าหมักชีวภาพที่ปริ มาณการใช้ 5 มิลลิลิตรต่อน้ ายาง 100 มิลลิลิตร ไม่ได้นาค่า
ของระยะเวลาการหมัก 1 สัปดาห์มาใช้ เนื่องจากไม่ทาให้เกิดการจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย จึงใช้ค่า
จากระยะเวลาการหมัก 1 เดือน และ 2 เดือน ซึ่ งเกิดการจับตัว
การเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย

เมื่อใช้น้ าตาลต่างชนิดกันที่เป็ น

แหล่งพลังงานให้จุลินทรี ยใ์ นการทาน้ าหมักชีวภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยการใช้กากน้ าตาลใช้เวลาในการทาให้น้ า
ยางพาราแข็งตัว 9.6 นาที ส่ วนการใช้น้ าตาลทรายใช้เวลา 12.7 นาที (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย เมื่อใช้วสั ดุหมักและน้ าตาลต่าง
ชนิดกันในการทาน้ าหมักชีวภาพ
วัสดุหมัก
น้ าหมักจากหยวกกล้วย
น้ าหมักจากแตงกวา
น้ าหมักจากกล้วยสุ ก
น้ าหมักจากมะละกอ
น้ าหมักจากกบุง้
น้ าหมักจากกะหล่าปลี
เฉลีย่

ระยะเวลาการแข็งตัวของนา้ ยางพารา (นาที)
+ นา้ ตาลทราย
+ กากนา้ ตาล
8.3
12.5
11.1
14.3
7.9
4.8
14.8
6.6
16.2
9.1
15.9
10.4
12.7
9.6
สรุ ปผลการวิจัย

1. ค่าความเป็ นกรดของกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์จะมีความเป็ นกรดสู งกว่าน้ าหมักชีวภาพ โดยที่ระยะเวลา
การหมัก 1 สัปดาห์ ค่าความเป็ นกรดของกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์เท่ากับ 1.95 ขณะที่ค่าเฉลี่ยความเป็ นกรดของ
น้ าหมักชี วภาพจะเป็ น 3.48 สาหรับที่ระยะเวลาการหมัก 1 เดือน ค่าความเป็ นกรดของกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์
เท่ากับ 1.87 ขณะที่ค่าเฉลี่ ยความเป็ นกรดของน้ าหมักชี วภาพจะเป็ น 3.47 ส่ วนที่ระยะเวลาการหมัก 2 เดือน
ค่าความเป็ นกรดของกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์เท่ากับ 2.06 ขณะที่ค่าเฉลี่ ยความเป็ นกรดของน้ าหมักชี วภาพจะ
เป็ น 3.47
2. ค่าความเป็ นกรดของน้ าหมักชีวภาพที่ใช้น้ าตาลทรายเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ จะมีค่าเฉลี่ย
ความเป็ นกรด 3.28 ส่ วนน้ าหมักชี วภาพที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั จุลินทรี ย ์ จะมีค่าเฉลี่ ยความ
เป็ นกรด 3.66
3. ระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นก้อนถ้วยเมื่อใช้วธิ ี ต่างกัน จะเห็นได้วา่ การใช้น้ าหมักชี วภาพ
จากกล้วยสุ กใช้เวลาน้อยที่สุด 6.8 นาที การใช้น้ าหมักชีวภาพจากหยวกกล้วย ใช้เวลา 12.2 นาที การใช้น้ าหมัก
ชีวภาพจากมะละกอ ใช้เวลา 12.6 นาที การใช้กรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ ใช้เวลา 13.6 นาที การใช้น้ าหมักชี วภาพ
จากแตงกวา ใช้เวลา 15.1 นาที การใช้น้ าหมักชี วภาพจากผักบุง้ ใช้เวลา 15.3 นาที การใช้น้ าหมักชี วภาพจาก
กะหล่าปลี ใช้เวลา 15.9 นาที
4. ระยะเวลาที่ ท าให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย เมื่ อใช้ปริ มาณต่างกัน จะเห็ นได้ว่า การใช้
ปริ มาณ 25 มิลลิ ลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิ ลิตร ค่าเฉลี่ยการจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วยจะใช้เวลาน้อยที่สุด 6.0
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นาที การใช้ปริ มาณ 15 มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร ใช้เวลาเฉลีีี ่ ย 6.7 นาที และการใช้ปริ มาณ 25
มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร ใช้เวลาเฉลี่ย 6.6 นาที
5. ระยะเวลาที่ทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย เมื่อใช้น้ าหมักชี วภาพที่มีแหล่งน้ าตาลต่างกัน
จะเห็นได้วา่ การใช้น้ าหมักชีวภาพที่ใช้กากน้ าตาลเป็ นพลังงานให้จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก ใช้เวลาที่ทาให้น้ า
ยางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วยน้อยกว่าใช้น้ าตาลทราย โดยกากน้ าตาลใช้เวลาเฉลี่ ย 9.6 นาที ส่ วนน้ าตาล
ทรายใช้เวลาเฉลี่ย 12.7 นาที
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เอกสารอ้างอิง
เกษตรแผนดินทอง. มปป. นา้ หมักกล้วยใช้ แทนนา้ ส้ มฆ่ายาง. http://www.rakbankerd.com/agricutture/
open.php?id=1224&s=tblplant สื บค้นเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2553
สถาบันวิจยั ยาง.2553. เว็บบอร์ ดตอบปัญหายางพารา. กรมวิชาการเกษตร>หมวดหมู่ทวั่ ไป>ถาม-ตอบ
ปัญหายางพารา>ฟอร์มิค_ซัลฟูริค_ แอซิตริ ก http://www.rubberthai.com/board/ สื บค้นเมื่อ
วันที่ 11 สิ งหาคม 2553
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ภาคผนวก

การใช้กรดฟอร์มิกสังเคราะห์
ในการทาน้ ายางก้อนถ้วย

กรดฟอร์มิกสังเคราะห์

เครื่ องมือวัดความเป็ นกรด

กรดฟอร์มิกสังเคราะห์
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์

18

เครื่ องมือใช้จบั เวลาในการทาให้น้ ายางพารา
จับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย

เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการทาน้ าหมักชีวภาพ

เติมน้ าตาลทรายสาหรับเป็ นแหล่งพลังงาน
ให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก

เติมกากน้ าตาลสาหรับเป็ นแหล่งพลังงาน
ให้กบั จุลินทรี ยใ์ นขบวนการหมัก

กรดฟอร์มิกสังเคราะห์
และน้ าหมักชีวภาพที่ใช้วสั ดุหมักต่างชนิดกัน

การเตรี ยมภาชนะที่วดั ปริ มาณ 100 มิลลิลิตร
ไว้สาหรับวัดปริ มาตรน้ ายางพารา
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เลือกหยวกกล้วยเป็ นวัสดุหมักสี ขาว

เลือกแตงกวาเป็ นวัสดุหมักสี ขาว

เลือกกล้วยสุ กเป็ นวัสดุหมักสี เหลืองส้ม

เลือกมะละกอเป็ นวัสดุหมักสี เหลืองส้ม

เลือกผักบุง้ เป็ นวัสดุหมักสี เขียว

เลือกกะหล่าปลีเป็ นวัสดุหมักสี เขียว
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การหมักที่ใช้หยวกกล้วยเป็ นวัสดุ

การหมักที่ใช้แตงกวาเป็ นวัสดุ

การหมักที่ใช้กล้วยสุ กเป็ นวัสดุ

การหมักที่ใช้มะละกอเป็ นวัสดุ

การหมักที่ใช้ผกั บุง้ เป็ นวัสดุ

การหมักที่ใช้กะหล่าปลีเป็ นวัสดุ
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ปริ มาณการใช้น้ ากรด 5, 15, และ 25
มิลลิลิตรต่อน้ ายางพารา 100 มิลลิลิตร

สี ของกรดฟอร์มิกสังเคราะห์ สี น้ าหมักที่ใช้น้ าตาลทราย
และสี น้ าหมักที่ใช้กากน้ าตาล

ยางก้อนถ้วยที่ได้จากการเติมกรด

ปริ มาตรของยางก้อนถ้วยเมื่อเติมกรดใน
ปริ มาณ 25, 15 และ 5 มิลลิลิตร

สี ของยางก้อนถ้วยจากกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์,
น้ าหมักที่ใช้น้ าตาลทราย และน้ าหมักที่ใช้กากน้ าตาล

เปรี ยบเทียบสี และสภาพผิวหน้าของยางก้อนถ้วยที่ใช้
น้ าหมักชีจากน้ าตาลทราย และน้ าหมักจากกากน้ าตาล
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ช่วงระยะต้นยางพาราผลัดใบ เกษตรกรจะหยุดกรี ดยาง

การสาธิตใช้น้ าหมักชีวภาพเปรี ยบเทียบกับกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์
ในการทาให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นยางก้อนถ้วย

23

รายงานผลการวิจัย

เรื่อง
การใช้กรดอินทรี ยจ์ ากน้ าหมักชีวภาพเพื่อทดแทนกรดฟอร์ มิกสังเคราะห์ในการผลิตยางก้อนถ้วย
Use of organic acids instead of synthetic formic acid for cup lump making
โดย
นายวิโรจน์

เผ่าวัฒนา
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