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งานวิจัยนี ได้ท้าการศึกษาวิจัยโดยนําน้ํายางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นฟองน้ําเพื่อนําไปพัฒนา
แปรรูปเป็นสื่อการสอนของเด็ก จากการศึกษาวิจัยพบว่ายางธรรมชาติสามารถนํามาแปรรูปเป็นฟองน้ําเพื่อ
น้ําไปแปรรูปเป็นสื่อการสอนสําหรับเด็กได้หลากหลาย ตามแต่คุณสมบัติที่ผู้ผลิตต้องการ ส่วนการผสมสาร
ตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อลดต้นทุนในการผลิตก็สามารถผสมลงไปได้ในปริมาณสูง ( 150 phr) โดยที่
ยังคงให้ฟองน้ําที่มีสมบัติเด่นที่สามารถน้ําไปแปรรูปเป็นสื่อการสอนได้
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 2.1 : ค่าประสิทธิภาพของเอนไซม์ PPO ในชั้นต่างๆ ของน้ํายางธรรมชาติ
ตารางที่ 3.1 : สารเคมีที่ใช้เตรียมน้ํายางคอมปาวด์สูตรต่างๆ
ตารางที่ 3.2 : สูตรยางคอมปาวด์ที่ใช้เตรียมฟองน้ํา
ตารางที่ 3.3 : แสดงปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมชิ้นทดสอบ
ตารางที่ 3.4 : แสดงปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมชิ้นทดสอบ
ตารางที่ 4.1 : ติดตามระดับการพรีวัลคาไนซ์ของน้ํายางสูตรต่างๆ
ตารางที่ 4.2 : สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มยางวัลคาไนซ์
ตารางที่ 4.3 : สมบัติทางกายภาพของฟองน้ําสูตรที่ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม
ตารางที่ 4.4 : สมบัติทางกายภาพของฟองน้ําสูตรที่ใช้เคลย์เป็นสารตัวเติม
ตารางที่ 4.5: สมบัติของฟองน้ําที่ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณต่างๆ
ตารางที่ 4.6 : สมบัติของฟองน้ําสูตรที่ดีที่สุดที่เตรียมได้จากการทดลองเปรียบเทียบกับฟองน้ํา
ที่ใช้แปรรูปสื่อเรียนรู้ที่จําหน่ายเชิงการค้าและฟองน้ําจากยางธรรมชาติสูตรที่ไม่
ผสมสารตัวเติม

สารบัญภาพ
หน้ า

ภาพที่ 1.1 : ลักษณะสื่อการสอน เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็กจาก
พอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตต (Polymethylenevinylacetate, EVA)
ภาพที่ 1.2 : ลักษณะสื่อการสอน เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็ก
ภาพที่ 2.1 : ลักษณะสวนยางพาราในประเทศไทย
ภาพที่ 2.2 : โครงสร้างของโมเลกุลยางธรรมชาติ (cis-1,4-polyisoprene)
ภาพที่ 2.3 : ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันของโมเลกุลยางธรรมชาติโดยใช้กรดเปอร์ฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (ดัดแปลงจาก
ภาพที่ 3.1 : เครื่องที่ใช้เตรียมฟองน้ําเพื่อแปรรูปเป็นชิ้นงานมีความจุ 5 – 7 ลิตร
ภาพที่ 3.2 : เบ้าพิมพ์ที่ใช้เตรียมชิ้นทดสอบ
ภาพที่ 3.3 : หม้อนึ่งที่ใช้อบ
ภาพที่ 3.4 : ตู้อบลมร้อนที่ใช้อบ
ภาพที่ 4.1 : ค่าความต้านทานต่อแรงดึงยืดของยางวัลคาไนซ์ที่ระยะเวลาการวัลคาไนซ์ระดับต่างๆ
ภาพที่ 4.2 : ค่าสามารถในการยืดจนขาดของยางวัลคาไนซ์ที่ระยะเวลาการวัลคาไนซ์ระดับต่างๆ
ภาพที่ 4.3 : ค่า 300% โมดูลัสของยางวัลคาไนซ์ที่ระยะเวลาการวัลคาไนซ์ระดับต่างๆ
ภาพที่ 4.4 : ลักษณะฟองน้ํา (ที่ผสมสีส้ม) หลังจากเทลงในเบ้าและเกิดการเจล
ภาพที่ 4.5 : ลักษณะชิ้นงานฟองน้ํา (ที่ผสมสีส้ม) ที่ผ่านการอบแห้ง
ภาพที่ 4.6 : ลักษณะฟองน้ําที่เตรียมได่จากสูตรที่ผสมสารแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณต่างๆ
ก่อนนําไปอบให้ความร้อน
ภาพที่ 4.7 : ลักษณะฟองน้ําที่ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณ 200 phr หลังการวัลคาไนซ์
ภาพที่ 4.8 : ฟองน้ําสีต่างๆ ที่เตรียมได้จากการทดลองจากสูตรที่ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต
ในปริมาณ 100 phr
ภาพที่ 4.9 : ฟองน้ําสีต่างๆ ที่เตรียมได้จากการทดลองสูตรที่ผสม CaCO3 ในปริมาณ 100 phr

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมากกว่าร้อยละ 90 จะประกอบอาชีพกรีดยาง การจําหน่ายยาง
ของเกษตรกรชาวสวนยางร้อยละ 100 จะจําหน่ายในรูปวัตถุดิบ เช่น น้ํายางสด ยางแผ่นดิบและยางก้อน
ถ้วย ยังไม่มีเกษตรกรกลุ่มใดที่สามารถนํายางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ตนเองมีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถจําหน่ายได้ในมูลค่าที่สูงกว่าการจําหน่ายยางในรูปของวัตถุดิบได้ ทั้งๆที่ยางธรรมชาติสามารถแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์งานจุ่ม ผลิตภัณฑ์งานหล่อเบ้าและผลิตภัณฑ์ฟองน้ํา
เป็นต้น (สุรศักดิ์, 2551) แต่เนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาตินั่นจําเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ราคาแพงและกระบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่เหมาะสมต่อศักยภาพของเกษตรกร จึงทําให้เกษตรกรไม่
สามารถแปรรู ป และจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากยางธรรมชาติ ได้ หลายหน่ ว ยงานได้ พ ยายามส่ งเสริ มและ
ถ่า ยทอดเทคโนโลยี การแปรรูป ผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากยางธรรมชาติแก่ เ กษตรกรชาวสวนยางเพื่อให้ เ กษตรกร
ชาวสวนยางซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติบางชนิดไว้ใช้งานเอง แต่โดยส่วน
ใหญ่เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่หลายหน่วยงานได้พยายามถ่ายทอดแก่เกษตรกร
ชาวสวนยางนั่น ยังคงต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือบางชนิดที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นข้อจํากัดของเกษตรกร
ชาวสวนยาง อีกทั้งกระบวนการและขั้นตอนการแปรรูป ยังคงยุ่งยากและจําเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ควบคุมตลอดเวลา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กมี
การเปลี่ยนแปลงจากอดีต เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทําให้กิจกรรมและสื่อที่ใช้
สําหรับพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็กมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ชิ้นงานและ
สื่ออิเล็กทรอนิครูปแบบต่างๆ สําหรับสื่อเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาทักษะและพัฒนาการของเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 2 ปี – 7 ปี ที่นิยมอย่างหนึ่งคือ สื่อชิ้นงานตัวอักษร พยัญชนะ สระ และสัตว์ เป็นต้น ดังแสดงใน
รูปที่ 1 ซึ่งสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและความคิดของเด็กเหล่านี้มักจะแปรรูปจากพอลิเมอร์
สังเคราะห์พอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตต (Polyethylenevinylacetate, EVA) ซึ่งจําเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ผสมและฉีดขึ้นรูป (Injection moulding) โดยใช้เครื่องมือในระดับอุตสาหกรรม โดยชิ้นงานจะมีลักษณะ
เป็นแผ่นเรียบและมีรูพรุ่นเล็กๆด้านใน คล้ายฟองน้ํา
ฟองน้ําเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และที่นอน ซึ่งสามารถแปรรูปจาก
วั ส ดุ พ อลิ เ มอร์ สั ง เคราะห์ และยางธรรมชาติ ฟองน้ํ า จากยางธรรมชาติ จ ะมี ส มบั ติ เ ด่ น กว่ า พอลิ เ มอร์
สังเคราะห์หลายประการด้วยกัน เช่น ความสามารถในการคืนตัวได้ดี มีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะต่อการ
แปรรู ป เพื่ อ เป็ น ที่ น อนสุ ขภาพที่ ป ลอดจากไรฝุ่ น จึ งเป็ น ที่ นิ ย มในกลุ่ มผู้ บ ริ โ ภคที่ เ น้ น สุ ขภาพเป็ น หลั ก
กระบวนการแปรรูปฟองน้ําจากยางธรรมชาติไม่ค่อยยุ่งยากมากนัก ขึ้นอยู่รูปแบบและชนิดของชิ้นงานที่

ต้องการแปรรูป การแปรรูปผลิตภัณพ์ฟองน้ําจากยางธรรมเพื่อใช้งานในลักษณะเฟอร์นิเจอร์หรือเบาะที่
นอนไม่เหมาะที่จะแปรรูปในระดับกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ่และจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ชิ้นงานที่ได้มีความสวยงานและมีคุณภาพตามที่กลุ่มผู้บริโภคต้องการ ส่งผลให้ ณ
ปัจจุบัน เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรก็ยังไม่สามารถที่จะแปรรูปผลิตภัณต์จากยางธรรมชาติไว้เพื่อจําหน่ายใน
รูปแบบเชิงพานิชย์ได้

รูปที่ 1 ลักษณะสื่อการสอน เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็กจากพอลิเอทิลีนไว
นิลอะซิเตต (Polymethylenevinylacetate, EVA)

รูปที่ 2 ลักษณะสื่อการสอน เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็ก

ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะต่อยอดงานวิจัยที่แปรรูปสื่อการสอนและสื่อพัฒนาทักษะการ
คิดและพัฒนาการของเด็กจากยางธรรมชาติ (รูปที่ 2) ที่สามารถแปรรูปเพื่อจัดจําหน่ายได้จริงในระดับกลุ่ม

เกษตรกร โดยผ่านการใช้เครื่องพื้นฐานที่ต้นทุนต่ําและมีจําหน่ายและหาซื้อได้ง่าย โดยจะศึกษาต่อยอด
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสูตรยางที่ใช้ในการแปรรูปชิ้นงานสื่อการสอนและสื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการ
ของเด็กจากยางธรรมชาติที่สามารถแปรรูปในระดับสเกลที่ใหญ่ขึ้น และศึกษาถึงชนิดและปริมาณสารตัว
เติมที่ใส่ลงไปในสูตรยางเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ให้มีต้นทุนที่ต่ําและสามารถแปรรูปและจําหน่ายชิ้นงานที่
มีคุณภาพได้ และสามารถแปรรูปได้ง่ายเหมาะต่อศักยภาพของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด
กระบวนการแปรรูปได้กล่าวถึงในวิธีการทดลอง) ซึ่งหลักจากที่ศึกษาวิจัยได้สูตรมาตรฐานที่สามารถแปรรูป
ได้อย่างเหมาะสมต่อศักยภาพของเกษตรกร อีกทั้งได้ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนการแปรรูปต่ําและมีคุณภาพดี ไป
ถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ เพื่อจะได้สามารถพัฒนาและแปรรูปเพื่อจําหน่ายในเชิ ง
พาณิชย์ได้
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาสูตรฟองน้ําแบบเซลปิด เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สื่อการสอน
และสื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็กจากยางธรรมชาติที่มีคุณภาพและมีต้นทุนในการ
แปรรูปต่ํา
1.2.2 เพื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตและโอกาสทางการตลาด เช่น ความต้องการและความพึง
พอใจของผู้บริโภคต่อราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สื่อการสอนและสื่อเรียนรู้ฯ ที่แปรรูปได้
1.2.3 เพื่อถ่ายทอดกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมฟองน้ําแบบเซลล์ปิด เพื่อใช้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์สื่อการสอนและสื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็กสู่กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
1.3 1 สาธิตกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการเตรียมสื่อการสอน เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด
และพัฒนาการของเด็กจากยางธรรมชาติ สู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
1.3.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สี ความแข็งของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้ เปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายทางการค้าทั่วไป
1.3.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อการสอน เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็กจาก
ยางธรรมชาติ ให้มีสมบัติได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด และสอดคล้องกับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค
1.3.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสื่อการสอน เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดและ
พัฒนาการของเด็กจากยางธรรมชาติ แก่ผู้สนใจอื่นทั่วไป
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 สามารถถ่ายทอดกระบวนการ ขั้นตอน สูตรยางและวิธีการในการเตรียมแผ่นฟองน้ําเพื่อ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สื่อการสอนและสื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาการของเด็ก จากยางธรรมชาติที่
มีขั้นตอนง่าย สะดวก และต้นทุนต่ํา เหมาะกับศักยภาพของเกษตรกรสู่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้
1.4.2 กลุ่มเกษตรกรกรสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีมูลค่า จากวัตถุดิบในชุมชน เพื่อ
จําหน่ายได้
1.4.3 กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ ในช่วงที่ว่างเว้นจากการกรีดยาง / ในช่วงที่ไม่
สามารถกรีดยางได้ เช่น ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงฤดูต้นยางผลิใบ และในช่วงที่ยางธรรมชาติมีราคาถูก
1.4.4 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันศึกษา ถ่ายทอดสู่ชุนชนรอบมหาวิทยาลัยได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน

