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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติเชิงความหนืดของน้ํายางขน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ

อายุน้ํายางขนตอคาความหนืด และศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ํายางขนที่อายุตางๆ โดยการวัดคา Flow 

behavior index (n) และ Consistency index (k) โดยสุมตัวอยางน้ํายางขนชนิด High Ammonia จากถังเก็บน้ํา

ยางขนที่ไดจากกรรมวิธีการปนของโรงงานผูผลิตน้ํายางขนที่อายุแตกตางกัน คือ 12 วัน 23 วัน 32 วันและ 34 วัน

ตามลําดับ เปนน้ํายางขนที่ผลิตจากน้ํายางสดที่กรีดไดจากตนยางพาราพันธุ RRIM 600 โดยในแตละอายุน้ํายางขน

จะสุมตัวอยางทั้งหมด 4 ตัวอยาง พบวาอายุของน้ํายางขนมีผลตอคาความหนืดที่วัดไดกลาวคือ เมื่ออายุน้ํายางขน

เพิ่มมากขึ้นคาความหนืดที่วัดไดในหนวย (cP) นั้นมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจากการทดลองที่อายุน้ํายางขน 

12 วันคาความหนืดที่วัดไดมีคา 97.2 cP และลดลงเรื่อยๆจนที่อายุน้ํายางขน 34 วันมีคาความหนืด 81.2 cP 

สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ํายางขนที่อายุตางๆ พบวา น้ํายางขนเปนของไหลที่มีพฤติกรรมแบบ 

Non-Newtonian Fluid โดยที่คา Flow behavior index (n) ซึ่งเปนคาดัชนีที่บงบอกพฤติกรรมการไหลของของไหล

นั้น มีคานอยกวา 1 และความหนืดปรากฎจะลดลงเมื่อเพิ่มอัตราการเฉือน  เรียกของไหลนั้นวา shear thinning 

fluid หรือ pseudoplastic fluid เมื่อพิจารณาผลของอายุน้ํายางขนตอคา Flow behavior index (n) และ 

Consistency index (k) พบวา ในชวงอายุน้ํายางขนที่ศึกษาคา n อยูระหวาง 0.660 - 0.678 โดยมีแนวโนมไม

แตกตางกันเมื่ออายุน้ํายางขนเพิ่มขึ้น สวนคา k มีคาอยูระหวาง 0.186-0.225 Pa sn โดยเมื่ออายุน้ํายางขนมากขึ้น

คา k จะมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ  
 

คําสําคัญ : น้ํายางขน  ความหนืด  อายุการเก็บรักษา 

 

ABSTRACT 
 This research was to evaluate the viscosity properties of concentrated rubber latex. The 

objective was to study the effect of storage duration of concentrated latex on its viscosity and study the 

flowing behavior of concentrated latex by determining the flow behavior index (n) and consistency 

index (k). The high ammonia concentrated latex was obtained from rubber factory with different storage 

duration of 12, 23, 32 and 34 days which was produced from latex from Para rubber tree (RRIM 600 

variety). In each storage duration, the 4 samples were tested. The result showed that the age of 

concentrated latex affects apparent viscosity. When the age continually increased, the viscosity 
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decreased significantly. The viscosity at age of 12 days was 97.2 cP and continually decreased to 81.2 

cP at the age of 34 days. For the study of flowing behavior of concentrated latex, the result showed that 

the concentrated latex was shear thinning or pseudoplastic non-Newtonian fluid because n, which is the 

index value indicating flow behavior of fluid, was less than 1 and apparent viscosity was decreased with 

shear rate. The n was 0.660 – 0.678 which was not to vary with storage duration. Meanwhile k was 0.186 

– 0.225 Pa sn and significantly decreased with storage duration. 
 
Keywords : latex, viscosity, storage duration 

E-mail : Rawiphan.C@hotmail.com 

 

คํานํา 
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยอีกชนิดหนึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Hevea brasiliensis 

องคการสากลระหวางประเทศไดยอมรับคําวา “ยางพารา” (Para Rubber) เปนตัวแทนของยางธรรมชาติ เนื่องจาก

รอยละ 99 ของยางธรรมชาติที่ปลูกเปนพืชชนิดนี้ [1] ประเทศไทยผลิตและสงออกยางเปนอันดับหนึ่งของโลก คิด

เปนสัดสวนรอยละ 40 ของยางทั้งหมดของโลก มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดประมาณ 12.62 ลานไร โดยกระจาย

อยูในภาคใต รอยละ 90 [2] มีรายงานในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติไดมากที่สุดในโลกถึง 2.95 

ลานตันหรือ 31.15% ของยางธรรมชาติ [3]  น้ํายางขนเปนรูปแบบหนึ่งของวัตถุดิบยางธรรมชาติที่ใชทั้งภายในและ

สงออก เพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม โดยปริมาณน้ํายางขนที่ประเทศไทยสามารถผลิตไดเทากับ 738 

พันตัน มูลคาการสงออกในชวง 8 เดือนแรกของป พ.ศ. 2550 เทากับ 786.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ [4] การควบคุม

คุณภาพน้ํายางขนจึงเปนเรื่องจําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูผลิตและผูใชน้ํายางขน เนื่องจากปจจุบันทั่วโลกได

ใหความสําคัญตอการกําหนดมาตรฐานตางๆโดยองคการระหวางประเทศซึ่งวาดวยคุณสมบัติ เชน ปริมาณเนื้อยาง

แหง ความหนืด เปนตน เพื่อนําน้ํายางขนไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ  

ความหนืด( viscosity) คือความสามารถในการตานทานการไหลหรือการเฉือนของของไหลเมื่อมีแรงมา

กระทํา แสดงหนวยเปนมิลลิปาสคาล.วินาที (mPa s) หรือเซนติพอยส (Centipoise; cP) เปนคุณสมบัติที่เกี่ยวของ

กับคุณภาพของของไหล, บงบอกถึงพฤติกรรมในกระบวนการผลิตตลอดจนใชในการหาคาพลังงานในการลําเลียง

ของไหล ขนาดของแรงที่ทําใหเกิดการไหลขึ้นนั้นขึ้นอยูกับความหนืดของของไหล shear stress (τ ) เปน stress ที่

เกิดขึ้นเมื่อ molecules ของของไหลเลื่อนตัวผาน molecules อื่นในระนาบใดๆ สวนความเร็วที่ molecules ใดๆ

เล่ือนผาน molecules อื่น เรียกวา velocity gradient (-dv/dy) ซึ่งก็คือ อัตราการเฉือน (shear rate, γ& ) [5] โดยถา

ของไหลมีพฤติกรรมที่เรียกวา Non-Newtonian Fluid เปนลักษณะการไหลของของไหลที่ไมเปนไปตามการ

สันนิษฐานของนิวตัน คือที่อุณหภูมิหนึ่งๆของไหลมีคาความหนืดไมคงที่ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับอัตราเฉือนหรือ

ความเร็วในการกวน สมการอธิบายพฤติกรรมของของไหลนี้ คือ สมการ Power Law (สมการที่ 1) และสมการ 

Herschel-Bulkley (สมการที่ 2) โดยที่ n คือ Flow behavior index (ไมมีหนวย) และ k คือ Consistency index มี

หนวยเปนหนวยความดันคูณกับหนวยเวลายกกําลัง n เชน Pa sn 

)( nk γτ &=                                     (1) 

)(0
nk γττ &+=                                    (2) 
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เนื่องจากความหนืดเปนลักษณะเฉพาะตัวของของไหลแตละชนิด การวัดคาความหนืดจึงเปนการหาลักษณะเฉพาะ

ของของไหล ลักษณะการไหลเปนการตอบสนองคุณสมบัติตางๆของของไหล เชน น้ําหนักโมเลกุล การกระจายตัว

ของโครงสรางโมเลกุล ซึ่งจากความสัมพันธนี้สามารถนําไปใชประโยชนในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของกับของเหลว เชน สาเหตุการเกิดปฏิกิริยาเคมีในขบวนการผลิต การสังเคราะห, การขึ้นรูปพอลิเมอร  การ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ยังใชประโยชนไดกับการ

เตรียมวัตถุดิบที่เปนของเหลว [6] ดังนั้นการศึกษาเพื่อทราบลักษณะพฤติกรรมการไหลของน้ํายางขนจึงเปนเรื่อง

สําคัญและจําเปนในการเพิ่มรากฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ํายางขนซึ่งเมื่อทราบคุณสมบัติเกี่ยวกับความ

หนืดและพฤติกรรมการไหลแลวทําใหสรางความมั่นใจและเปนแนวทางในการตัดสินใจผลิตหรือส่ังซื้อใหตรงตาม

ความตองการหรือวัตถุประสงคในการนําน้ํายางขนไปเพื่อการสงออกโดยตรงหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นๆที่มี

มูลคาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอายุน้ํายางขนตอความหนืดและศึกษา

พฤติกรรมการไหลของน้ํายางขนที่อายุตางๆโดยการวัด Flow behavior index (n) และ Consistency index (k) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมน้ํายางขนสําหรับการศึกษาทําโดยสุมตัวอยางน้ํายางขน ชนิด High Ammonia จากถังเก็บ 

น้ํายางขนที่ได จากกรรมวิธีการปนของโรงงานผูผลิตน้ํายางขน โดยน้ํายางขนนี้ผลิตจากน้ํายางสดที่กรีดไดจาก 

ตนยางพาราพันธุ RRIM 600 ดังภาพที่ 1  

 

     
ภาพที่ 1  ถังเก็บน้ํายางขนและตัวอยางน้ํายางขนสําหรับการทดลอง 

 

ที่อายุแตกตางกัน คือ 12 วัน 23 วัน 32 วันและ 34 วันมาทดสอบหาความหนืด (Viscosity) ที่ความเร็ว

รอบหัววัดตางๆกัน โดยที่ในแตละอายุน้ํายางขนจะทําการทดลองโดยใชตัวอยาง 4 ตัวอยาง ดําเนินการทดลองดังนี้

โดยเก็บตัวอยางน้ํายางขนไวในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิประมาณ 25±2 oC) การวัดความหนืดปรากฏ 

(Apparent viscosity) ทําโดยเลือกแทงกวนเบอร S61 ประกอบเขากับมอเตอรเพลาขับเคลื่อน ประกอบเครื่อง

ปองกันเขากับโครงมอเตอรของเครื่องวัดความหนืด (Rotational Viscometer รุน LVDV-E (Brook field, USA) จุม

แทงกวนและเครื่องปองกันอยางระมัดระวังลงในตัวอยางทดสอบที่บรรจุอยูในแกวขนาดเสนผาศูนยกลาง 7 

เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดฟองอากาศ ใหระดับผิวหนาตัวอยางทดสอบอยูตรงกับ

รอยบากของแทงกวน กะระยะใหแทงกวนอยูตรงกลางบีกเกอรในแนวดิ่ง จากนั้นเปดสวิตชมอเตอรบันทึกคาความ

หนืดปรากฎโดยใชความเร็วรอบของเครื่องวัดความหนืดที่ 6, 12, 30 และ 60 rpm ตามลําดับ นําคาความเร็วรอบ
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มาคํานวณเปนอัตราเฉือน (shear rate, s-1) Plot กราฟระหวางคาความหนืดปรากฏ ( appμ , Pa s) ในแกน Y กับ

อัตราเฉือน  (s-1) ในแกน X แลวหาสมการแนวโนม (สมการที่ 3) 

                                               ความหนืดปรากฎ = 1−== n
app kγ

γ
τμ &
&

                          (3) 

บันทึกคา n-1, k (Consistency index) คํานวณหาคา n (Flow behavior index) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 นําผลการทดลองที่ไดมาหาคาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย

ที่อายุการเก็บรักษาตางๆ (12 วัน 23 วัน 32 วันและ 34 วัน) และที่ความเร็วรอบตางๆ (6 rpm, 12 rpm, 30 rpm 

และ 60 rpm) โดยวิธี Duncan Multiple Range Test คา Flow behavior index (n), คา Consistency index (k) 

ของน้ํายางขนที่อายุตางๆดังภาพที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 

 

 
ภาพที่ 2  คา Flow behavior index (n) ของน้ํายางขนที่อายุตางๆ (12 วัน, 23 วัน, 32 วนัและ 34 วัน) 

 

 
ภาพที ่3  คา Consistency index (k) ของน้ํายางขนที่อายุตางๆ (12 วัน, 23 วัน, 32 วนัและ 34 วัน) 

 

สําหรับผลการทดลองเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความหนืดปรากฏ (วัดที่ความเร็วรอบ 60 

rpm) คา n และ คา k ที่อายุน้ํายางขนตางๆ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  คาความหนืดปรากฎที่ความเร็วรอบ 60 rpm คา n และ คา k ของน้ํายางขนอายุตางๆ 

Age (days) Viscosity (cP) n k (Pa sn) 

12 97.2±0.5c 0.670±0.000b 0.225±0.002c 

23 86.2±3.1b 0.675±0.010b 0.200±0.005b 

32 81.4±0.5a 0.660±0.000a 0.196±0.001b 

34 81.2±3.3a 0.678±0.005b 0.186±0.005a 

 

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา เมื่ออายุน้ํายางขนเพิ่มมากขึ้นคาความหนืดปรากฎที่วัดไดในหนวย (cP) นั้น

มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ จากการทดลองที่อายุน้ํายางขน 12 วันคาความหนืดที่วัดไดมีคา 97.2 cP 

และลดลงเรื่อยๆจนที่อายุน้ํายางขน 34 วันมีคาความหนืด 81.2 cP สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ํายาง

ขนที่อายุตางๆโดยการวัดหาคา Flow behavior index (n) และ Consistency index (k) โดยจากผลการทดลอง

พบวาน้ํายางขนเปนของไหลแบบ Non-Newtonian Fluid เปนลักษณะการไหลของของไหลที่ไมเปนไปตามการ

สันนิษฐานของนิวตัน คือที่อุณหภูมิหนึ่งๆของไหลมีคาความหนืดไมคงที่ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับอัตราเฉือนหรือ

ความเร็วในการกวน เมื่อพิจารณาคา Flow behavior index (n) ซึ่งเปนคาดัชนีที่บงบอกพฤติกรรมการไหลของของ

ไหลนั้น มีคานอยกวา 1 และความหนืดปรากฎลดลงเมื่อเพิ่มอัตราเฉือน เรียกของไหลนั้นวา shear thinning fluid 

หรือ pseudoplastic fluid เมื่อพิจารณาคา Flow behavior index (n) และ Consistency index (k) เทียบกับอายุ

น้ํายางขนพบวา อายุน้ํายางขนมีผลตอคา n และ k กลาวคือ เมื่ออายุน้ํายางขนเพิ่มมากขึ้นทําใหคา n มีแนวโนมไม

เปล่ียนแปลงยกเวนที่อายุ 32 วัน มีคาลดลงซึ่งหมายถึง น้ํายางขนมีคุณสมบัติแบบ Non-Newtonian คอนขางคงที่

โดยไมขึ้นอยูกับอายุการเก็บรักษา สวนคา k นั้นจะลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่ออายุน้ํายางขนเพิ่มมากขึ้น 
 

สรุปผล 
จากการศึกษาสมบัติเชิงความหนืดของน้ํายางขนที่อายุการเก็บรักษาตางๆ สามารถสรุปผลไดดังนี้ คือ น้ํา

ยางขนเปนของไหลแบบ Non-Newtonian Fluid ชนิด pseudoplastic fluid เชนเดียวกับ หมึกพิมพ น้ํากะทิ เปนตน 

เมื่ออายุน้ํายางขนเพิ่มมากขึ้นคาความหนืดปรากฎมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการไหล

ของน้ํายางขนนั้นพบวาเมื่ออายุน้ํายางขนเพิ่มมากขึ้นทําใหคา Flow behavior index (n) มีแนวโนมไมเปล่ียนแปลง 

กลาวคือ คา n คอนขางคงที่โดยไมขึ้นอยูกับอายุการเก็บรักษา สวนคา Consistency index (k) นั้นจะลดลงอยางมี

นัยสําคัญเมื่ออายุน้ํายางขนเพิ่มมากขึ้นแสดงถึงน้ํายางขนมีความหนืดลดลงซึ่งสงผลโดยตรงตอคุณสมบัติของน้ํา

ยางผสมสารเคมี (compounded latex) ที่จะนําไปแปรรูป ขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ 
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