ความรูเกี่ยวกับยาสูบ
ชือ่ วิทยาศาสตร : Nicotiana tabacum Linn.
วงศ : Solanaceae
สกุล : Nicotiana
ชนิด : rustica ; tabacum.;
ประเภทของยาสูบ แบงตามกรรมวิธกี ารบมใบยาได 3 ประเภท ดังนี้
1. ใบยาบมไอรอน (Flue-Cured) ไดแก
- ใบยาเวอรยเิ นีย (Virginia)
2. ใบยาบมอากาศ (Air-Cured) ไดแก
- ใบยาเบอรเลย (Burley)
- ใบยาแมรีแ่ ลนด (Maryland)
3. ใบยาบมแดด (Sun-Cured) ไดแก
- ใบยาเตอรกชิ (Turkish or Oriental)
ลักษณะของใบยาเวอรยิเนีย
- ใบยาแหงเปนสีเหลืองหรือสีสม
- มีปริมาณน้าํ ตาลในใบยาแหงสูง
- มีปริมาณนิโคตินต่ํา-ปานกลาง
- ใบยาที่มีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมคลาย
น้ําผึ้ง
- แหลงปลูก เชียงใหม เชียงราย แพร
นาน นครพนม และหนองคาย

ลักษณะของใบยาเบอรเลย
- ใบยาแหงมีสีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลแก
- มีปริมาณน้าํ ตาลนอยมาก
- มีปริมาณนิโคตินสูง
- ใบยาที่มีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมคลายโกโก
- น้าํ หนักเบาคุณภาพในการบรรจุมวนดี
- โครงสรางโปรงดูดซึมน้ําหอมน้ําปรุงไดดี
- แหลงปลูก สุโขทัย เพชรบูรณ นครพนม
และหนองคาย

ลักษณะของใบยาเตอรกชิ
- ใบยาแหงมีสีเหลืองหรือสีสมอมน้ําตาล
- มีปริมาณน้าํ ตาลปานกลาง
- มีปริมาณนิโคตินนอย
- มีกลิ่นหอมแรงเพราะมีน้ํามัน
หอมระเหยสูง
- ใบยามีขนาดเล็ก
- แหลงปลูก ขอนแกน มหาสารคาม
รอยเอ็ด และนครพนม

กรรมวิธีการผลิตบุหรี่ซิกาแรต
1. เมล็ด เมล็ดยาสูบมีขนาดเล็กมากใน 1 กระเปาะมีเมล็ดประมาณ 2,500 เมล็ด
2. เพาะกลา ใชระบบลอยน้ําหรือกึ่งลอยน้ํา
3. ปลูกและดูแลรักษา
- การเตรียมดิน ปรับสภาพ บํารุงรักษาดิน
- การใหปยุ การพรวนดิน การคลุมแปลงดวยฟางขาว
- การใหน้ํา
- การปองกันกําจัดโรคและแมลง
- การตอนยอด เปนการตัดชอดอกและใบยอดของตนยาสูบทิ้งไป เพื่อเพิ่มผลิตและคุณภาพ
4. เก็บและบม
- เมื่อตนยาสูบอายุ 60-70 วัน ทําการเก็บใบยาจากสวนลางของลําตนขึน้ มา 2-3 ใบ/ครั้ง หางกัน 7-10 วัน/ครั้ง เก็บทั้งหมด 5-7
ครั้ง
- การบมใบยาเปนการทําใหใบยาสดเปนใบยาแหงโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงบม
การบมใบยาเวอรยิเนีย เปนการบมดวยไอรอน โดยใชถานหินหรือฟนเปนเชื้อเพลิง ใชเวลาบมประมาณ 5 วัน แบงออกเปน 4
ระยะ ไดแก
1. ระยะทําสีเหลือง (Yellowing Stage)
2. ระยะตรึงสี (Colour Fixing Stage)
3. ระยะทําใบแหง (Lamina Drying Stage)
4. ระยะทํากานแหง (Stem Drying Stage)

การบมใบยาเบอรเลย เปนการบมภายใตสภาพบรรยากาศตามธรรมชาติ ใชเวลาในการบมประมาณ 30-45 วัน แบงออกเปน 4
ระยะ ไดแก
1. ระยะทําสีเหลือง (Yellowing Stage)
2. ระยะทําสีนาํ้ ตาล (Browning Stage)
3. ระยะทําใบแหง (Lamina Drying Stage)
4. ระยะทํากานแหง (Stem Drying Stage)

การบมใบยาเตอรกชิ ตองควบคุมใหใบยาเปลี่ยนเปนสีเหลืองหรือสีสมในที่รม
กอน แลวจึงนําออกตากแดด ใชเวลาในการบมประมาณ 15-20 วัน แบง
ออกเปน 2 ระยะ ไดแก
1. ระยะทําสีเหลือง (Yellowing Stage)
2. ระยะทําใบแหง (Lamina Drying Stage)

5. แยกกานและอบใบยา แลวปรับความชืน้ ใหอยูใ นระดับมาตรฐาน 11-12% เพื่อลดการสูญเสียและเสื่อมสภาพของใบยาดิบ
สามารถเก็บใบยาไวไดนาน จัดใบยาเปนกลุม ทําใหใบยามีความสม่าํ เสมอ ใชกบั ใบยาเวอรยเิ นียและเบอรเลย แลวทําความสะอาด
ใบยา เปนการจัดกลุมใบยา แยกสิ่งแปลกปลอมออก แลวปรับความชื้นใหอยูในระดับมาตรฐาน 11-12% ใชกบั ใบยาเตอรกิช
6. เก็บใหไดอายุ (Aging) เปนการเก็บกองใบยาไวในโกดังทีม่ อี ากาศถายเท 18-24 เดือน ทําใหใบยาหอมขึ้น มีรสกลมกลอมลด
ความระคาย
7. สงโรงงาน
8. ผลิตยาเสน
8.1 เตรียมใบยาตามสูตร
8.2 ใหความชื้นและฉีดน้ําปรุง
8.3 อบใบยาเบอรเลย
8.4 ผสมใบยาทัง้ 3 ชนิดเขาดวยกัน

8.5 หมักใบยาไวในไซโล
8.6 ตัดใบยาใหเปนยาเสน
8.7 ผานหมอคั่วรอนและหมอคั่วเย็น
8.8 ผสมยาเสนกับกานพอง

9. มวนและบรรจุ
ที่มา : ยาสูบ (จากเมล็ดเปนยาสูบ) อ.วุฒิ อนันบุญฑริก โรงงานยาสูบ

8.9 ฉีดน้ําหอม
8.10 เก็บในไซโล
8.11 สงไปยังเครื่องสงยาเสน
8.12 เครื่องมวนบุหรี่

