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คาํนํา 
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การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม 

 

บทคัดย่อ 

  ยางธรรมชาติ (Natural rubber) เป็นยางท่ีไดจ้ากการกรีดตน้ยางพารา (Heavea Braziliensis) ท่ีมีถ่ิน

กาํเนิดในทวีปอเมริกากลาง แถบลุ่มนํ้ าอะเมซอน นํ้ ายางธรรมชาติแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเน้ือยาง 

และส่วนท่ีไม่ใช่ยาง โดยส่วนท่ีเน้ือยางประกอบดว้ยอนุภาคยางขนาดต่างๆ ถูกห่อหุ้มดว้ยสารจาํพวกไขมนัและ

โปรตีน มีโครงสร้างทางเคมีวา่ ซิส-1,4 พอลิไอโซพรีน (cis-1,4 polyisoprene) จดัเป็นพอลิเมอร์ชนิดหน่ึงท่ีมี

โมเลกุลขนาดใหญ่ มกัถูกนาํมาแปรรูปเป็นยางดิบและผลิตภณัฑ์ยางในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกวา้งขวาง 

เน่ืองจากมีสมบติัท่ีดีและโดดเด่นหลายประการ เช่น มีความยดืหยุน่ และความแขง็แรงสูง ทาํใหส้ามารถทนทาน

ต่อแรงดึง และการฉีกขาดสูงมาก ผูผ้ลิตจึงนิยมนาํยางธรรมชาติมาใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีบางแต่ตอ้งการ

ความแขง็แรงสูง รวมถึงนาํมาใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑย์างเชิงวศิวกรรมท่ีตอ้งรับแรงสูง เน่ืองจากมีสมบติัเชิงกล

และสมบติัเชิงพลวตัท่ีดี ปัจจุบนัประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศ

อินโดนีเซีย แต่เป็นประเทศท่ีมีผลผลิตและการส่งออกยางมากท่ีสุดในโลก ยางธรรมชาติจึงเป็นสินคา้เกษตร

ชนิดหน่ึงท่ีสําคัญและมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้ งในด้านการส่งออกและการจ้างแรงงาน

ภายในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

คาํสาํคญั : ยางธรรมชาติ; ยางพารา; อุตสาหกรรมยาง 

Keywords : Natural rubber; Heavea Braziliensis; Rubber industry 
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การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม 

 

1. บทนํา 

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) หรือยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย       

ในปี พ.ศ. 2559 มีพื้นท่ีปลูกยางทั้งส้ิน 19,613,559 ไร่ มากเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึง

ภาคใตมี้พื้นท่ีปลูกยางมากท่ีสุด (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ส่วนใหญ่เป็นยางท่ีไดม้าจากตน้ยางพารา

สายพนัธ์ุ Heavea Braziliensis ท่ีมีตน้กาํเนิดจากลุ่มแม่นํ้ าอเมซอนในทวีปอเมริกากลาง นํ้ายางธรรมชาติท่ีได้

จากการกรีด มีลกัษณะเป็นของเหลวสีขาวเหมือนนํ้ านม มีสภาพเป็นคอลลอยด์ หรือสารแขวนลอย มีอนุภาค

ค่อนขา้งกลม ถูกห่อหุ้มดว้ยสารจาํพวกไขมนัและโปรตีน อนุภาคยางธรรมชาติประกอบดว้ยสารประกอบพวก

ไฮโดรคาร์บอน มีโครงสร้างทางเคมีว่า ซิส-1,4 พอลิไอโซพรีน (cis-1,4 polyisoprene) จดัเป็นพอลิเมอร์ชนิด

หน่ึงท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ มีสมบติัเด่นหลายประการ โดยเฉพาะความยืดหยุ่นและความแข็งแรง เน่ืองจาก     

ยางธรรมชาติเป็นยางท่ีมีความทนทานต่อแรงดึง และการฉีกขาดสูงมาก จึงนิยมนาํไปใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ี

บางแต่ตอ้งการความแข็งแรงสูง เช่น ถุงยางอนามยั ลูกโป่ง  ถุงมือ ยางรัดของ เป็นตน้ รวมถึงนาํไปใชส้ําหรับ

การผลิตผลิตภณัฑ์ยางเชิงวิศวกรรมท่ีตอ้งรับแรงสูง เน่ืองจากมีสมบติัเชิงกลและเชิงพลวตัท่ีดี เช่น ยางล้อ

รถยนต ์ยางลอ้รถบรรทุก ยางลอ้เคร่ืองบิน และสายพานลาํเลียง เป็นตน้ (พงษธ์ร, 2547)  

ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกยางธรรมชาติอนัดบัหน่ึงของโลก ผลผลิตมีทั้งยางแปรรูป

ขั้นตน้ เช่น ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง นํ้ ายางข้น และยางชนิดอ่ืนๆ รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง เช่น 

อุตสาหกรรมการผลิตยางยานพาหนะ ยางยืด ถุงมือยาง และยางรัดของ เป็นตน้ การส่งออกของประเทศส่วน

ใหญ่เป็นยางแปรรูปขั้นตน้ ตลาดส่งออกยางธรรมชาติท่ีสาํคญัของไทยคือ ประเทศจีน มาเลเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้

และสหรัฐอเมริกา ยางธรรมชาติจึงเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ  

ทั้งในดา้นการส่งออกและการจา้งแรงงานภายในประเทศดว้ย 
 

2. ประวตัิของยางธรรมชาติ (เอกชยั, 2547) 

 2.1 ประวตัิยางธรรมชาติในต่างประเทศ  

ยางธรรมชาติ หรือยางพารา มีถ่ินกาํเนิดท่ีทวีปอเมริกากลาง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแถบลุ่มนํ้ าอเมซอน ซ่ึง

ชาวอินเดียแดงเผา่พื้นเมืองไดรู้้จกัเอาประโยชน์ของยางไปใชท้าํผา้กนันํ้ า กนัฝน ทาํรองเทา้ และขวดยางใชก้นั 

ชาวยุโรปคนแรกท่ีพบยางคือ คริสโตเฟอร์โคลัมบสั ผูค้น้พบอเมริกาหรือโลกใหม่นั่นเอง เขาค้นพบจาก        

การเดินทางไปอเมริกา คร้ังท่ี 2  ไดเ้ห็นชาวพื้นเมืองของเกาะไฮติ (Haiti) ใช้ยางทาํลูกบอลสําหรับเล่นเกมส์

ต่างๆ ต่อมาชาวยุโรปไดไ้ปสํารวจ และศึกษากรรมวิธีการผลิต และคุณภาพของยางกนัมากข้ึน ดว้ยความฉงน

เป็นอยา่งยิ่งและนาํตวัอยา่งไปทาํการวิเคราะห์ในยุโรป ซ่ึงขณะนั้นเป็นเพียงวตัถุกอ้นแข็งๆนุ่มๆ แบบกอ้นยาง

ทัว่ๆ ไปเท่านั้นเอง แต่มีคุณสมบติัพิเศษท่ีใชล้บดินสอได ้ชาวองักฤษและฮอลแลนด์จึงเรียกว่า Rubber ตามท่ี  
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นกัเคมีชาวองักฤษช่ือ Priesty ตั้งข้ึนการท่ีมีช่ือ Para (พารา) เพราะขณะนั้นเมือง Para เป็นเมืองท่าแห่งหน่ึงแห่ง

ลุ่มนํ้าอเมซอน ซ่ึงรัฐบาลเมือง Para ไดส่้งผา้ยางสาํรับหน่ึงไปถวายพระเจา้แผน่ดินประเทศโปรตุเกส ทาํให้ชาว

ยโุรปสนใจมากยิง่ข้ึน  

2.2 ประวตัิยางพาราในประเทศไทย 

 ในปี พ.ศ. 2442-2444 พระยารัษฏานุประดิษฐมหิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ในสมยัท่ียงัเป็นเจา้เมือง

ตรังอยู ่เป็นผูน้าํตน้ยางจากประเทศมาเลเชียเขา้มาปลูกท่ีอาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เป็นคร้ังแรก แลว้ชกัชวนให้

ราษฎรดาํเนินรอยตาม ในปี พ.ศ. 2454 หลวงราชไมตรี ไดน้าํตน้ยางจากมาเลเชียเช่นกนั ไปปลูกสร้างเป็นสวน

ยางท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงประวติัศาสตร์การยางของประเทศไทยไดย้กยอ่งท่านทั้ง 2 วา่เป็นผูริ้เร่ิมนาํตน้ยางเขา้มา

ปลูกในประเทศไทยเป็นคนแรกคนละฝ่ังของอ่าวไทย สวนยางไดข้ยายตวัข้ึนอย่างรวดเร็วจนกระทัง่ปัจจุบนั

ทั้งน้ี ประเทศไทยไดเ้ร่ิมปลูกยางหลงัประเทศมาเลเชียเพียงประมาณ 10 ปี ตน้ยางท่ีปลูกรุ่นแรกๆ ปลูกจากเมล็ด

หรือจากตน้กลา้ท่ีงอกแลว้มาปลูก เน่ืองดว้ยตน้ยางปลูกง่ายและสภาพดินฟ้าอากาศอาํนวย ราษฎรจึงนิยมปลูก

เป็นสวนยางขนาดเล็กทัว่ไปในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “ป่ายาง” ผลผลิตไดเ้น้ือยาง 1 กิโลกรัมต่อตน้ยางประมาณ 100 

ตน้ คร้ันมาถึงปี พ.ศ. 2503 สวนยางส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพท่ีแก่มาก เส่ือมโทรมและให้นํ้ ายาน้อย การปรับปรุง    

ก็มีนอ้ย เพราะสวนยางขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ขาดเงินทุนในการร้ือสวนเก่า เพื่อสร้างสวนยางพนัธ์ุดีข้ึนแทน 

ทางรัฐบาลขณะนั้น จึงได้ก่อตั้งสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์หลักท่ี

ตอ้งการช่วยเหลือเงินทุนแก่เจา้ของสวนยางทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางขนาดเล็กให้เปล่ียนมาปลูกยาง

พนัธ์ุดีท่ีให้เน้ือยางสูงแทน โดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน เช่น            

กองการยาง กรมกสิกรรม (สมยันั้น) ให้ความช่วยเหลือทางดา้นวิชาการ และผลิตพนัธ์ุยางชนิดดีให้เน้ือยางสูง 

องคก์ารสวนยาง กระทรวงเกษตรฯ ช่วยดา้นการผลิตตน้ตอยาง สวนยางของประเทศไทยจึงไดเ้ปล่ียนสภาพจาก

ป่ายางมาเป็นสวนยาง เปล่ียนจากยางพนัธ์ุพื้นเมืองมาเป็นยางพนัธ์ุดีให้ผลผลิตสูงรวมทั้งสวนยางท่ีปลูกแทน

และสวนยางท่ีปลูกข้ึนใหม่ ปัจจุบันประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูกยางพารามากเป็นอนัดับ 2 ของโลกรองจาก  

ประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นประเทศท่ีมีผลผลิตยางมากท่ีสุดในโลก ในปี พ.ศ. 2559 มีพื้นท่ีปลูกยางทั้งส้ิน 

19,613,559 ไร่ มีผลผลิต 4,451,848 ตนั โดยภาคใตมี้พื้นท่ีปลูกยางมากท่ีสุด 12,849,166 ไร่ รองลงมา คือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,719,111 ไร่ ภาคกลาง 2,255,520 ไร่ และภาคเหนือ 789,762 ไร่ จงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกยาง

มากท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 
 

3. ยางธรรมชาติได้มาจากไหน 

 3.1 พชืทีใ่ห้ยางธรรมชาติ (วราภรณ์, 2549) 

 ยาง (Rubber) เป็นสารประกอบพอลิเมอร์ท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ มีคุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ มี  

ความยืดหยุน่ (Elasticity) สูง นกัอุตสาหกรรมยางจึงเรียกยางวา่ อิลาสโตเมอร์ (Elastomer) (วิภาวี, 2554) และ

เป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ โดยยางท่ีได้จากต้นพืชเรียกว่า ยางธรรมชาติ  
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(Natural rubber, NR) ส่วนยางท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางเคมีเรียกวา่ ยางสังเคราะห์ หรือยางเทียม (Synthetic 

rubber, SR) ยางธรรมชาติไดม้าจากพืชท่ีให้นํ้ ายางไดห้ลายชนิด  แต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัและส่วนประกอบท่ี

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

 (1) ยางพารา (Hevea brasiliensis) เป็นพืชท่ีปลูกกนัมากในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใช้เป็นสาร    

ไอโซพรีน (Isoprene) ท่ีไดจ้ากนํ้ าเล้ียงของตน้ยาง ปัจจุบนัรู้จกัวตัถุดิบน้ีในนามของยางธรรมชาติ และเป็นท่ี

ทราบกันโดยทั่วไปว่าต้นยางพาราเป็นแหล่งวตัถุดิบยางธรรมชาติท่ีสําคัญท่ีสุด อาจเป็นพืชชนิดเดียวท่ี             

ให้ยางธรรมชาติท่ีสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้อย่างกวา้งขวาง เพราะฉะนั้น เม่ือกล่าวถึง           

ยางธรรมชาติจะหมายถึงยางท่ีไดม้าจากตน้ยางพาราเท่านั้น 

 (2) กตัตาเปอชา และบาลาตา (Gutta-percha and Balata) เป็นวตัถุดิบท่ีไดจ้ากตน้ไมใ้น Sapotaceae 

family มีโครงสร้างเคมีเป็น tran-1,4 polyisoprene มีลกัษณะคลา้ยยางจากตน้ยางพารา แต่มีคุณสมบติัท่ีต่างกนั

คือ มีปริมาณเรซินสูง ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่มีลกัษณะการทาํให้คงรูป และมีการเปล่ียนแปลงในช่วงอุณหภูมิ

ระหว่าง 70-100 องศาเซลเซียส จากการแข็งกระด้างไปเป็นลกัษณะคล้ายพลาสติก ในทางการคา้ ยางกตัตา        

เปอชา นาํมาผลิตเป็นฉนวนสายเคเบิล ยางบาลาตานาํมาผลิตสายพานส่งกาํลงั แต่ปัจจุบนัยางกตัตาเปอชาเป็น

วตัถุดิบท่ีไม่มีความสาํคญัเชิงเทคนิค เน่ืองจากมีพลาสติกเขา้มาแทนท่ี 

 (3) วายยเูล (Guayule) เป็นไมพุ้ม่ตระกลู Parthenium argentatum ปลูกในประเทศเม็กซิโก นํ้ ายางในตน้

ยางวายยูเลมีอยู่ทัว่ไปทั้งลาํตน้ ราก ก่ิงก้าน ยกเวน้ใบ เม่ือตน้โตเต็มท่ีจะสูงประมาณ 75-100 เซนติเมตร มี

ส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์และส่วนของสารท่ีไม่ละลายในเบนซินประมาณ 10 

เปอร์เซ็นต์ มีโครงสร้างเคมีเป็น cis-polyisoprene เน่ืองจากมีส่วนของเรซินสูง ทาํให้สารน้ีเหนียวและคลา้ย

พลาสติกมาก สลายไดง่้าย การทาํให้คงรูปช้า และให้สถานะการคงรูปตํ่ากวา่ยางพารา ปัจจุบนัยางวายยูเลจึงมี  

ความสาํคญัเฉพาะในทอ้งถ่ิน 

 (4) Kok-Saghyz ตน้พืชชนิดน้ีอยูใ่นสปีชีส์เดียวกบั Dandelion สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตภายหลงัจาก

การปลูก 1-2 ปี โดยนาํส่วนของรากผา่นกรรมวิธีการแยกเอานํ้ ายางออก ตน้ไมช้นิดน้ีเป็นเพียงแหล่งนํ้ ายางท่ีใช้

เฉพาะกรณีความตอ้งการฉุกเฉินเท่านั้น 

3.2 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  

ยางพาราเป็นพืชยนืตน้ขนาดใหญ่ มีใบเล้ียงคู่ จดัอยูใ่น 

 วงศ ์(Family): Euphorbiacea 

 จีนสั (Genus): Hevea 

 สปีชีส์ (Species): Brasiliensis 

 ช่ือสามญั (Common name): Para rubber 

 ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name): Hevea brasiliensis Mull-Arg. 
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 ส่วนประกอบต่างๆ ของยางพารา (เอกชยั, 2547) ไดแ้ก่ 

(1) ราก ยางพาราเป็นพืชท่ีมีระบบเป็นรากแกว้ (Tap root system) เม่ือยางอาย ุ3 ปี รากแกว้จะหยัง่ลงดิน

มีความยาวประมาณ 2.5 เมตร มีรากแขนงท่ีแผไ่ปทางดา้นขา้ง ยาว 7-10 เมตร ทาํหนา้ท่ีดูดยึดธาตุอาหารและ

ลาํเลียงส่งไปยงัใบ เพื่อกระบวนการสังเคราะห์แสง 

 (2 ) ลาํตน้ เป็นพวกไมย้นืตน้ ถา้ปลูกจากเมล็ดจะมีลกัษณะเป็นรูปกรวย แต่ถา้ปลูกโดยใชต้น้ติดตาจะมี

ลกัษณะเป็นทรงกระบอก ความสูง 30-40 เมตร ตน้อ่อนเจริญเร็วมากทาํใหเ้กิดช่วงปลอ้งยาว เม่ืออายุนอ้ยเปลือก

สีเขียว แต่เม่ืออายุมากข้ึนสีของเปลือกเปล่ียนเป็นสีเทาอ่อน เทาดาํ หรือนํ้ าตาล (ภาพท่ี 1) โครงสร้างลาํตน้ของ

ยางพารามีส่วนประกอบสาํคญั 3 ส่วน (สถาบนัวจิยัยาง, 2553) คือ 

• เปลือก (Bark) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ไดแ้ก่ 

- เปลือกชั้นในสุด หรือเปลือกอ่อน (Soft bark) อยูติ่ดกบัเยื่อเจริญ เป็นส่วนท่ีสําคญั

ท่ีสุดเพราะมีเน้ือเยื่อและท่อนํ้ ายางท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ มีจาํนวนวงท่อนํ้ ายางหนาแน่น และสมบูรณ์ท่ีสุดมากกว่า

เปลือกชั้นนอก ความหนาของเปลือกชั้นน้ีประมาณร้อยละ 20-30 ของเปลือกทั้งหมด 

- เปลือกชั้นนอก หรือเปลือกแขง็ (Hard bark) อยูถ่ดัจากเปลือกชั้นในสุดออกมาทาง 

ดา้นนอก เป็นส่วนเน้ือเยือ่ท่ีถูกดนัออกมาดา้นนอก เม่ือเยือ่เจริญมีการสร้างเน้ือเยือ่ใหม่ข้ึนมาแทนท่ี เปลือกส่วน

น้ีมี Stone cell แทรกอยูใ่นวงท่อนํ้ายาง ทาํใหท้่อนํ้ายางขาดและไม่สมบูรณ์ ความหนาของเปลือกชั้นน้ีประมาณ

ร้อยละ 70-80 ของเปลือกทั้งหมด 

• เยือ่เจริญ (Cambium) เป็นเน้ือเยือ่ท่ีอยูร่ะหวา่งเปลือกกบัเน้ือไม ้ทาํหนา้ท่ีสร้าง 

ความเจริญเติบโตให้กบัตน้ยางและมีการแบ่งตวัตลอดเวลา โดยแบ่งตวัเขา้ดา้นในเป็นเน้ือไม ้และแบ่งตวัออก

ดา้นนอกเป็นเปลือกยาง และทาํหนา้ท่ีสร้างเปลือกงอกใหม่ข้ึนมาแทนท่ีเปลือกท่ีถูกกรีดออกไป หากเยื่อเจริญ

ถูกทาํลายเป็นบริเวณกวา้งจะไม่มีการสร้างเปลือกใหม่ข้ึนทดแทนเปลือกเดิม 

• เน้ือไม ้(Wood) เป็นแกนกลาง ทาํหนา้ท่ีลาํเลียงนํ้าจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของลาํตน้ 

 เป็นส่วนท่ีไม่มีท่อนํ้ายาง 

 (3) ใบ ใน 1 กา้นใบ จะมีใบยอ่ยอยู ่3 ใบหรือเป็น 3 แฉก มีหนา้ท่ีหลกัคือปรุงอาหาร หายใจ และคายนํ้ า 

ใบยางพาราจะเจริญเติบโตเป็นชั้นๆ เรียกวา่ “ฉัตร” การแตกฉัตรตั้งแต่ใบฉัตรอ่อนจนเป็นใบฉตัรแก่ ใช้เวลา    

2-3 เดือน ยางพาราจะผลดัใบในช่วงตน้ฤดูแลง้ ในภาคใตจ้ะผลดัใบในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่วน

ภาคตะวนัออกจะผลดัใบในเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน (ภาพท่ี 1) 
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(4) ช่อดอกและดอก มีช่อดอกเกิดตามปลายก่ิง ลกัษณะเป็นแบบช่อแยกแขนง (Panicle) มีก่ิงแขนงมาก 

ช่อดอกเกิดข้ึนพร้อมกบัใบใหม่ท่ีผลดัหลงัจากผลดัใบ มีดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียแยกกนัแต่อยู่บนช่อเดียวกนั    

สีของดอกเป็นสีเหลือง (ภาพท่ี 2) ยางพาราจะออกดอกหลงัจากผลดัใบ แลว้แตกใบใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคม

ถึงมิถุนายน 

 (5) ลูกยาง (ผล) มีลกัษณะเป็นพูโดยปกติจะมี 3 พู ในแต่ละพูจะมีเมล็ดอยูภ่ายใน ผลอ่อนมีสีเขียว เม่ือ

ผลแก่ผวิผลมีสีนํ้าตาลและแขง็ (ภาพท่ี 2) 

 (6) เมล็ด เมล็ดของยางพารามีความยาวและกวา้งประมาณ 2.00-2.25 เซนติเมตร x 1.5-2.5 เซนติเมตร   

มีนํ้าหนกัประมาณ 3-6 กรัมต่อเมล็ด สีของเมล็ดเป็นลาย มีพื้นเป็นสีขาว มีลายเป็นสีนํ้าตาล (ภาพท่ี 2) ความงอก

ของเมล็ดเม่ือเก็บใหม่ๆในอุณหภูมิปกติ เปอร์เซ็นต์ความงอกจะสูง ต่อมาเปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงเร่ือยๆ

เพราะในเมล็ดมีนํ้ ามนั ซ่ึงพืชท่ีมีนํ้ ามนัในเมล็ด จะมีความงอกลดลงไดร้วดเร็ว โดยปกติเมล็ดยางพาราจะรักษา

ความงอกไดป้ระมาณ 20 วนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(ท่ีมา : สาํนกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัตรัง, 2559) 

 

(ท่ีมา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2559) 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะของช่อดอก (ซา้ย) ผล (กลาง) และเมล็ด (ขวา) ของยางพารา 

(ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร, 2559) 

 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะลาํตน้ (ซา้ย) และใบ (ขวา) ของยางพารา  
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(7) นํ้ ายาง เม่ือกรีดยางแล้วจะได้นํ้ ายาง ซ่ึงเป็นของเหลวมีสีขาวจนถึงสีขาวปนเหลือง ขุ่นและข้น      

(ภาพท่ี 3)  ซ่ึงในนํ้ ายางจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเน้ือยาง เม่ือนาํมาทาํเป็นเน้ือยางแห้งแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์

ประมาณ 25-45 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเหลือเป็นส่วนท่ีไม่ใช่ยาง ไดแ้ก่ นํ้า และสารอ่ืนๆ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

4. นํา้ยางธรรมชาติคืออะไร (เสาวนีย,์ 2547) 

 4.1 ความหมายของนํา้ยางธรรมชาติ  

 นํ้ายาง (Latex) มาจากภาษาละติน หมายถึง ของเหลวหรือของไหล บางคร้ังมีให้ความหมายว่า เป็น

ของเหลวหรือของไหลท่ีมีลกัษณะคลา้ยนํ้ านม โดยเฉพาะของไหลท่ีมีส่วนประกอบของนํ้ า ก่อนศตวรรษท่ี 19 

นกัพฤกษศาสตร์ให้ความหมายของนํ้ ายางวา่ เป็นนํ้ าจากเน้ือเยื่อพืชท่ีมีลกัษณะคลา้ยนํ้ านม สีขาว ต่อมากลาง

ศตวรรษท่ี 19 นํ้ ายางจึงเป็นคําท่ีใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมยาง ส่วนความหมายของนํ้ ายางทางด้าน

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยีคือ เป็นสารพอลิเมอร์ท่ีมีการกระจายตวัแบบคอลลอยด์ในตวักลางท่ีมีนํ้ า

เป็นส่วนประกอบ ดงันั้น นํ้ ายางธรรมชาติท่ีไดจ้ากตน้ยางพารา (Hevea brasiliensis) จึงเป็นพอลิเมอร์ของ

อนุภาคยางท่ีมีนํ้าหนกัโมเลกุลสูงกระจายตวัอยูใ่นตวักลางนํ้า (วภิาว,ี 2554) 

 4.2 ส่วนประกอบของนํา้ยางธรรมชาติ  

 นํ้ายางสดท่ีไดม้าจากการกรีดจากตน้ยางพารา มีลกัษณะเป็นของเหลวสีขาวเหมือนนํ้ านม มีสภาพเป็น

คอลลอยด์ หรือสารแขวนลอย มีความหนาแน่นอยู่ระหวา่ง 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า pH ประมาณ   

6.5-7.0 (วราภรณ์, 2549) ความหนืดของนํ้ ายางมีค่าประมาณ 12-15 เซนติพอยส์ และอาจมีค่าแปรปรวนข้ึนอยู่

กบัปริมาณของส่วนประกอบในนํ้ ายาง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น พนัธ์ุยาง อายุยาง ฤดูการกรีดยาง เป็นตน้ นํ้ายาง

ธรรมชาติมีส่วนประกอบต่างๆ ดงัตารางท่ี 1 โดยจะมีปริมาณของเน้ือยางแห้งอยู่ระหว่าง 25-45 เปอร์เซ็นต ์

ความแตกต่างระหวา่งปริมาณสารท่ีของแข็งและสารท่ีเป็นเน้ือยางแห้งประมาณ 3 เปอร์เซ็นต ์แต่เม่ือนาํนํ้ ายาง

มาป่ันดว้ยเคร่ืองเซ็นติฟิวจ ์ความแตกต่างจะลดลงเหลือประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต ์

 
 

(ท่ีมา : http://www.oknation.net) (ท่ีมา : http://rubberdigest.com/wp-

content/uploads/2014/08/latex-1.jpg) 

ภาพท่ี 3 นํ้ายางสดท่ีไดจ้ากการกรีดตน้ยางพารา 
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ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบของนํ้ายางธรรมชาติ 
 

ส่วนประกอบ เปอร์เซ็นต์ 

     สารท่ีเป็นของแขง็ทั้งหมด 27-48 

     เน้ือยางแหง้ 25-45 

     สารพวกโปรตีน 1-1.5 

     สารพวกเรซิน 1-1.25 

     ข้ีเถา้ สูงถึง 1 

     นํ้าตาล 1 

     นํ้า ส่วนท่ีเหลือจนครบ 100 
 

                     (ท่ีมา : เสาวนีย,์ 2547) 
 

ส่วนประกอบของนํ้ายางขา้งตน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั คือ 

 (1) ส่วนท่ีเป็นเน้ือยาง (Dry rubber content, DRC) ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ นํ้ ายางธรรมชาติ

ประกอบดว้ยอนุภาคยางขนาดต่างๆ ถูกห่อหุ้มดว้ยสารจาํพวกไขมนัและโปรตีน โดยโปรตีนจะลอ้มรอบอยู่ท่ี

บริเวณผิวหนา้ของอนุภาค (ภาพท่ี 4) ส่วนใหญ่เป็นชนิดแอลฟากลูบูลิน (α-Globulin) และฮีวิน (Hevein) ส่วน

ไขมนัจะอยู่ระหว่างผิวของอนุภาคยางและโปรตีน ส่วนใหญ่เป็นสารพวกฟอสโฟไลปิดชนิด α-Lecithin         

ทาํหนา้ท่ียดึโปรตีนใหเ้กาะอยูบ่นผวิของอนุภาคยาง  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แบบจาํลองอนุภาคยางธรรมชาติ 

(ท่ีมา : สุวดี, 2556) 
 

โดยปกติอนุภาคยางจะแขวนลอยในนํ้ า ประกอบดว้ยสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน มีโครงสร้าง

ทางเคมีวา่ ซิส-1,4 พอลิไอโซพรีน (cis-1,4 polyisoprene) (ภาพท่ี 5) ลกัษณะอนุภาคเป็นรูปค่อนขา้งทรงกลม
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หรือคล้ายลูกแพร์ มีขนาดอยู่ในช่วง 0.1-1.0 ไมครอน ค่านํ้ าหนักโมเลกุล มวลโมเลกุลเฉล่ียโดยจาํนวน         

มวลโมเลกุลเฉล่ียโดยนํ้ าหนัก และการกระจายตวัของนํ้ าหนักโมเลกุลของยางธรรมชาติข้ึนอยู่กบัอายุและ      

สายพนัธ์ุของยาง โดยค่านํ้ าหนักโมเลกุลเฉล่ียอยู่ในช่วง 104-106 ดาลตัน มวลโมเลกุลเฉล่ียโดยจาํนวน             

มีค่าประมาณ 105 ดาลตนั ในขณะท่ีมวลโมเลกุลเฉล่ียโดยนํ้ าหนกัมีค่าสูงกวา่มวลโมเลกุลเฉล่ียโดยจาํนวน คือ 

ประมาณ 106 ดาลตนั และค่าการกระจายตวัของนํ้ าหนกัโมเลกุลมีความแปรปรวนค่อนขา้งสูง อยูร่ะหวา่ง 2-11 

ซ่ึงบ่งบอกถึงความแตกต่างของโมเลกุลของยางธรรมชาติ (สุวดี, 2556)  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติเป็นแบบ ซิส-1,4 พอลิไอโซพรีน  

(ท่ีมา : สุวดี, 2556) 
 

เม่ือนาํอนุภาคเมด็ยางมาวเิคราะห์ พบส่วนประกอบของเน้ือยางแหง้โดยประมาณ ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ส่วนประกอบของเน้ือยางแหง้ 
 

ส่วนประกอบ เปอร์เซ็นต์ 

     เน้ือยางไฮโดรคาร์บอน 86 

     นํ้า กระจายอยูใ่นเน้ือยาง 10 

     สารพวกโปรตีน 1 

     สารพวกไขมนั 3 
 

(ท่ีมา : เสาวนีย,์ 2547) 
 

 (2) ส่วนท่ีไม่ใช่ยาง (Non rubber content) ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ เป็นส่วนประกอบอ่ืนๆ ทั้งหมด       

ท่ีไม่ใช่ยาง แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

  (2.1) ส่วนท่ีเป็นนํ้ า หรือเซร่ัม (Serum)  ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ มีความหนาแน่นประมาณ 

1.02 กรัมต่อมิลลิลิตร ซ่ึงประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน   

  (2.2) ส่วนของลูทอยด์ (Lutoids) และสารอ่ืนๆ โดยลูทอยด์เป็นอนุภาคค่อนขา้งกลม ห่อหุ้ม

ดว้ยเยือ่บางๆ ภายในมีทั้งสารละลายและสารท่ีแขวนลอย มีค่า pH 5.5  ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโปรตีน รวมถึงยงั
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มีสารพวกฟอสโฟไลปิด และสารพอลิฟีนอลออกซิเดส ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้ยางมีสีเหลืองหรือสีคลํ้ า     

เม่ือสัมผสักบัออกซิเจนในอากาศ และสารอ่ืนๆ หรือท่ีเรียกวา่ อนุภาคเฟรย ์วิสล่ิง (Frey wyssling) มีอนุภาค

ใหญ่กวา่ยาง แต่ความหนาแน่นน้อยกว่า มีรูปร่างค่อนขา้งกลม ประกอบดว้ยสารคาโรตินอยด์ ท่ีทาํให้ยางมีสี

เหลือง หากนาํนํ้ายางสดมาป่ันดว้ยความเร็วสูง ประมาณ 20,000 รอบต่อนาที สามารถแยกนํ้ ายางออกได ้4 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนของเน้ือยาง อนุภาคเฟรย ์วิสล่ิง เซร่ัม และตะกอนสีเหลืองหรือขาว ส่วนใหญ่เป็นสารพวกลูทอยด ์

(ชั้นล่าง) (ภาพท่ี 6)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

5. ชนิดของยางธรรมชาติ (วิภาว,ี 2554)  

ยางธรรมชาติท่ีใช้กนัแพร่หลายในปัจจุบนัเป็นวตัถุดิบท่ีได้จากการแปรรูปขั้นตน้ของนํ้ ายางสดจาก    

ตน้ยางพารา โดยทัว่ไปสามารถนาํมาแปรรูปเป็นยางดิบได ้2 แบบ คือ  

 5.1 นํา้ยางข้น (Concentrated latex)  

  เม่ือมีการนาํนํ้ ายางสดไปใชท้าํผลิตภณัฑ์ยางในโรงงานท่ีอยู่ค่อนขา้งไกลจากสวนยางพารา ทาํให้เกิด

ความไม่สะดวกและส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่งนํ้ ายางสดไปยงัโรงงาน รวมถึงสารบางอย่างท่ีมีอยู่ใน      

นํ้ายาง อาจส่งผลให้คุณภาพผลิตภณัฑ์ยางไม่ดี จึงมีการผลิตนํ้ ายางสดเป็นนํ้ ายางขน้ท่ีมีปริมาณเน้ือยางแห้ง 60 

เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมกบัการนาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ นํ้ายางขน้ท่ีผลิตจาํหน่ายทัว่ไป

อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ นํ้ายางขน้ธรรมดาท่ีไม่ผา่นการทรีต (Treated) กบัสารเคมีหรือวิธีการใดๆ เพื่อให้

โมเลกุลเปล่ียนไป ส่วนอีกประเภทหน่ึงเป็นนํ้ายางขน้ท่ีผา่นกระบวนการทรีตดว้ยสารเคมี หรือดว้ยการฉายรังสี 

ให้โมเลกุลยางเปล่ียนแปลง ซ่ึงเรียกว่า นํ้ ายางคงรูป หรือนํ้ ายางพรีวลัคาไนซ์ (Prevulcanised or vulcanised 

latex) หรือบางคร้ังเรียกวา่ นํ้ ายางผสมเสร็จ (วราภรณ์, 2549) โดยผูใ้ชน้ํ้ ายางขน้นิยมซ้ือตามมาตรฐานคุณภาพ 

ของขอ้กาํหนดมาตรฐานนํ้ายางขน้ไทย แสดงดงัตารางท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 6  การแยกชั้นของนํ้ายางสดหลงัจากผา่นกระบวนการหมุนเหวีย่ง 

(ท่ีมา : สุวดี, 2556) 
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ตารางท่ี 3 ขอ้กาํหนดมาตรฐานนํ้ายางขน้ไทย (มอก.980-2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ยางแห้ง (Dry rubber) 

 ยางธรรมชาติในรูปของยางแหง้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของกรรมวธีิการผลิต คือ 

 (1) การผลิตยางแบบธรรมดา (Conventional rubber process) ไดแ้ก่ ยางแผน่รมควนั ยางแผ่นผึ่งแห้ง 

ยางเครพ และยางสกิม แต่ละชนิดมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ยางแผน่รมควนั (Ribbed smoked sheet, RSS) เป็นยางแผน่ท่ีทาํใหแ้หง้โดยการใชค้วามร้อน  

และปล่อยใหค้วนัเขา้ไปเคลือบผวิของแผน่ยาง เพื่อป้องกนัเช้ือรา (ภาพท่ี 7) ยางรมควนัท่ีแหง้แลว้จะถูกคดัเลือก

เพื่อจดัชั้นยางดว้ยการใชส้ายตา (Visual grading) ซ่ึงตอ้งอาศยัความชาํนาญมาก พิจารณาจากการข้ึนรา การ

รมควนั ฟองอากาศ ส่ิงสกปรก และส่ิงแปลกปลอมต่างๆ โดยสามารถแบ่งยางแผน่รมควนัได ้5 ชั้น คือ 

 

 

 

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2553) 
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ยางแผน่รมควนัชั้น    สัญลกัษณ์ 

    1         RSS 1 

    2         RSS 2 

    3         RSS 3 

    4         RSS 4 

    5         RSS 5 

 

 

 

 

 

 

 
   

 ยางแผน่ผึ่งแหง้ (Air dried sheet, ADS) เป็นยางแผน่ใสและมีสีจาง มีขั้นตอนการผลิตเช่นเดียว 

กบัยางแผน่รมควนั แต่มีการควบคุมการผลิตท่ีเขม้งวดกวา่ แผน่ยางถูกทาํให้แห้งโดยใช้ความร้อนท่ีปราศจาก

ควนัไฟ และไม่มีการเติมสารใดๆ นอกจากสารท่ียอมรับ ไดแ้ก่ โซเดียมซลัไฟต์ โซเดียมเมตะไบซลัไฟล์ และ 

พาราไนโตรฟีนอล 

 ยางเครพ (Crepe rubber) สามารถผลิตไดจ้ากนํ้ายางสด และนํ้ายางแหง้ ทาํใหไ้ดย้างเครพท่ีมี 

คุณภาพต่างกนั การผลิตยางเครพในประเทศมี 2 ชนิด คือ 

 เครพชนิดคุณภาพดี เรียกวา่ เครพสีจาง (Pale crepe) และเครพขาว ผลิตจากนํ้ายางท่ี 

จบัตวัภายใตก้ารควบคุมและระมดัระวงัในกระบวนการผลิต ส่ิงสําคญัท่ีควรคาํนึงในการผลิต คือ สีของนํ้ ายาง 

การควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีจะทาํใหย้างมีสีคลํ้า 

 เครพชนิดคุณภาพตํ่า เรียกวา่ เครพสีนํ้าตาล (Brown crepe) ผลิตจากเศษยางท่ีจบัตวั 

 ยางสกิม (Skim rubber) การผลิตนํ้ายางขน้โดยวธีิการป่ัน เป็นการแยกส่วนของนํ้าออกจาก 

นํ้ายาง ทาํใหไ้ดน้ํ้ายางขน้กบัส่วนท่ีเป็นของเหลวท่ียงัมีเน้ือยางอยูป่ระมาณ 4-8 เปอร์เซ็นต ์ส่วนท่ีเป็นของเหลว

น้ีเรียกวา่ หางนํ้ ายาง (Skim latex) สามารถนาํหางนํ้ ายางมาแปรรูปเป็นยางแห้งแบบสกิมบล็อก (Skim block) 

หรือแบบสกิมเครพ (Skim crepe) ได ้

 (2) การผลิตยางแบบระบุคุณภาพมาตรฐาน (Technically specified rubber process) ผลิตโดยมีเง่ือนไข

การระบุคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ ยางแท่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

(ท่ีมา : http://www.thaihua.com/v5/th/products/ribbed-smoked-sheets-rss) 

ภาพท่ี 7 ยางแผน่รมควนั (Ribbed smoked sheet, RSS) 
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 ยางแท่ง (Technically specified rubber, TSR หรือ Block rubber) เป็นยางท่ีผลิตข้ึนโดยมีวธีิ 

การระบุคุณภาพมาตรฐาน เพื่อปรับปรุงรูปแบบของการผลิตยางธรรมชาติ ลดระยะเวลาการผลิต ปรับปรุง

วิธีการหีบห่อให้ทนัสมยัเหมาะกบัการขนส่งและการใช้งาน (ภาพท่ี 8) และมีวิธีการตรวจสอบสมบติัท่ีจาํเป็น

ของยางตามวิธีมาตรฐานสากล และจดัชั้นของยางโดยวิธีการในห้องปฏิบติัการ ประเทศไทยเร่ิมผลิตยางแท่ง

คร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2511 โดยมีช่ือเรียกวา่ยางแท่ง ที ที อาร์ (TTR-Thai Tested Rubber) เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ภาวะอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง และสอดคลอ้งกบัการเรียกช่ือยางแท่งตามสากล สถาบนัวิจยัยางจึงไดแ้กไ้ข

และปรับปรุงวธีิปฏิบติัของการบรรจุหีบห่อ การควบคุมคุณภาพ ขีดจาํกดัของสมบติัยางแท่งบางประการ ไดต้ดั

ชั้นยางบางชั้น เพิ่มชั้นยาง CV (Constant Viscosity) และเปล่ียนช่ือเรียกเป็นยางแท่งเอส ที อาร์ (STR-Standard 

Thai Rubber) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยกาํหนดให้ประกอบดว้ยชั้นยาง 8 ชั้น คือ STR XL, STR 5L, 

STR 5, STR 5 CV, STR 10, STR 10 CV, STR 20 และ STR 20 CV ดงัตารางท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเรียกช่ือยางแท่งของแต่ละประเทศ จะมีช่ือเรียกต่างกนั เช่น 

 ยางแท่ง SMR (Standard Malaysian Rubber) ผลิตโดยประเทศมาเลเซีย 

 ยางแท่ง SIR (Standard Indonesian Rubber) ผลิตโดยประเทศอินโดนีเซีย 

 ยางแท่ง SLR (Standard Sri Lanka Rubber) ผลิตโดยประเทศศรีลงักา 

 ยางแท่ง SSR (Specified Singapore Rubber) ผลิตโดยประเทศสิงคโปร์ 
 

การเรียกช่ือยางแท่งต่างกัน แต่คุณภาพยางแท่งชั้นเดียวกัน จะมีคุณสมบติัเหมือนกนั เน่ืองจากทุก

ประเทศใชม้าตรฐานการจาํแนกชั้นและวิธีการเดียวกนั วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตยางแท่งใชไ้ดท้ั้งนํ้ ายางสดท่ีตอ้งทาํให้

จบัตวัก่อนและยางแห้งท่ีจบัตวัแลว้ เช่น ยางแผน่ดิบ ยางกอ้นถว้ย เศษยางกน้ถว้ย และเศษยางอ่ืนๆ ขั้นตอนท่ี

สําคญัในการผลิต คือ ตดัย่อยยางดิบให้เป็นช้ินเล็ก ๆ อย่างรวดเร็ว ล้าง อบให้แห้งและอดัเป็นแท่งส่ีเหล่ียม

ขนาด 33.3 กิโลกรัม หรือ 35 กิโลกรัม (สถาบนัวจิยัยาง, 2553) 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.thaihua.com/v5/th/products/standard-thai-rubber-str) 
ภาพท่ี 8 ยางแท่ง Standard Thai Rubber (STR) 
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ตารางท่ี 4 ขอ้กาํหนดมาตรฐานยางแท่งไทย 

 
 

นอกจากน้ี ยงัมียางแบบอ่ืนๆ ท่ีมีวิธีการผลิตเฉพาะตวั เพื่อให้ได้ผลผลิตเหมาะสมกับงานข้ึนรูป

ผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ หรือเพื่อวตัถุประสงค์จะปรับปรุงสมบติับางประการของยางธรรมชาติ 

เช่น ยางท่ีมีความหนืดคงท่ี ยางท่ีมีสมบติัพิเศษในกระบวนการผลิต ยางผสมนํ้ ามนั ยางเทอร์โมพลาสติก      

ยางอิพอกซิไดซ์ ยางผง และยางเหลว เป็นตน้ โดยภาพรวมการแปรรูปยางดิบจากตน้ยางพารา (ภาพท่ี 9) สรุปได้

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2553) 

ภาพท่ี 9 แผนผงัการแปรรูปยางดิบ 
 (ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2553) 
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6. สมบัติของยางธรรมชาติ (จิตตล์ดัดา, 2553)  

 ยางธรรมชาติเป็นยางท่ีมีคุณสมบติัโดดเด่นหลายประการ เช่น ความยืดหยุน่ ความทนทานต่อแรงดึง 

ความทนทานต่อการฉีดขาด ความทนทานต่อการขดัถู ความเหนียวติดกนั และสมบติัเชิงพลวตั เป็นตน้ ทาํให้

ยางธรรมชาติเหมาะกบัการใชง้านในเชิงวศิวกรรมท่ีตอ้งรับแรงสูง สมบติัโดยทัว่ไปของยางธรรมชาติ ไดแ้ก่ 

(1) ความยืดหยุ่น (Elasticity) ยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถกลบัคืนสู่รูปร่างท่ีมีขนาด 

เท่าเดิมหรือขนาดใกลเ้คียงได้อย่างรวดเร็ว ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรูปร่างเน่ืองจากการท่ีมีแรงภายนอกมา

กระทาํ 

(2) ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile strength) ยางธรรมชาติมีความทนทานต่อแรงดึงท่ีสูง เน่ืองจาก 

ยางธรรมชาติสามารถเกิดการตกผลึกเม่ือได้รับแรงดึง เช่ือกันว่า การเกิดผลึกน้ีช่วยให้ยางธรรมชาติมี          

ความทนทานต่อแรงดึงท่ีสูงทั้งก่อนและหลงัการทาํใหค้งรูป  

(3) ความทนทานต่อการฉีกขาด (Tear strength) ยางธรรมชาติมีความทนทานต่อการฉีดขาดท่ีสูง  

เน่ืองจากความสามารถในการเกิดผลึกเม่ือไดรั้บแรงดึงของยางธรรมชาติ โดยผลึกท่ีเกิดข้ึนน้ีจะมีการเรียงตวัใน

แนวเดียวกบัแรงดึงและตั้งฉากกบัรอยฉีกขาด ทาํใหข้ดัขวางการฉีดขาดท่ีเกิดข้ึน 

(4) สมบติัเชิงพลวตั (Dynamic properties) ยางธรรมชาติมีสมบติัเชิงพลวตัท่ีดี ยางมีการสูญเสีย 

พลงังานในรูปของความร้อนตํ่าในระหวา่งการใชง้าน และยงัมีความตา้นทานต่อการลา้ตวั (Fatigue resistance) 

สูงมากอีกดว้ย (พงษธ์ร, 2547) 

(5) การกระเดง้กระดอน (Rebound resilience) ยางธรรมชาติมีสมบติัการกระเดง้กระดอนท่ีสูงมาก 

และในระหว่างการเปล่ียนแปลงรูปร่างยางจะมีการสูญเสียพลงังานท่ีตํ่า เม่ือถูกใช้ในงานทางไดนามิกส์ยาง

ธรรมชาติจะมีความร้อนสะสมท่ีตํ่าดว้ย ทาํให้ยางธรรมชาติเหมาะสําหรับการผลิตยางลอ้รถท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น 

ยางลอ้รถบรรทุก หรือยางลอ้เคร่ืองบิน 

(6) ความทนทานต่อการขดัถู (Abrasion resistance) ยางธรรมชาติมีความทนทานต่อการขดัถูท่ีดี 

(7) ความเหนียวติดกนั (Tack) ยางธรรมชาติมีความเหนียวติดกนัสูง โดยเฉพาะในยางท่ีไม่ได้ผ่าน     

การคงรูป สามารถยดึติดกบัวสัดุอ่ืนได ้เช่น โลหะ และส่ิงทอ 

(8) ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Insulation) ยางธรรมชาติมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีสูงมาก โดยยาง 

ธรรมชาติมีความตา้นทานไฟฟ้าจาํเพาะ (Specific resistivity) สูงถึง 1x1015- 2x1015 โอห์ม-เซนติเมตร 

(9) ความทนทานต่อสารเคมี (Chemical resistance) ยางธรรมชาติไม่สามารถทนทานต่อสารเคมีท่ีไม่มี

ขั้วได ้เช่น นํ้ามนัปิโตเลียม หรือตวัทาํละลายท่ีไม่มีขั้วต่างๆ เช่น เบนซีน โทลูอีนและเฮกเซน เป็นตน้ เน่ืองจาก

โครงสร้างท่ีเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนของยางธรรมชาติ ทาํให้ถูกละลายไดใ้นตวัทาํละลายท่ีไม่มีขั้ว    

แต่ยางธรรมชาติจะทนต่อตวัทาํละลายท่ีมีขั้ว เช่น อะซิโตน และแอลกอฮอล ์
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(10) สมบติัการเส่ือมสภาพ (Aging property) เน่ืองจากความร้อน โอโซน และแสงแดด ยางธรรมชาติมี

ความว่องไวในการทาํปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ โดยเฉพาะเม่ือมีแสงแดดหรือความร้อนเป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยา ทาํให้เกิดการเส่ือมสภาพของยางได้ง่าย แต่เม่ือเปรียบเทียบกับยางไอโซพรีนสังเคราะห์แล้ว             

ยางธรรมชาติมีความทนต่อการเส่ือมสภาพท่ีมากกวา่ยางไอโซพรีนสังเคราะห์ เน่ืองจากโปรตีนในยางธรรมชาติ

มีความสามารถในการยบัย ั้งการเส่ือมสภาพได้ นอกจากน้ี ยางธรรมชาติยงัไม่ทนต่อโอโซนอีกด้วย ดงันั้น      

เพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพและยืดอายุการใช้งาน จึงนิยมเติมสารป้องกนัการเส่ือมสภาพ หรือสารป้องกัน      

การเกิดออกซิเดชนัลงในยางธรรมชาติ 

(11) ความแปรปรวนของยางธรรมชาติ สมบติัของยางธรรมชาตินั้นค่อนขา้งจะมีความไม่สมํ่าเสมอ  

อนัเน่ืองมาจากความไม่สมํ่าเสมอในองค์ประกอบทางเคมีท่ีประกอบอยู่ในนํ้ ายาง ซ่ึงกาํหนดโดยตวัแปรทาง

สภาพภูมิอากาศและทางชีวภาพ เช่น ลกัษณะของดินท่ีใชป้ลูกยาง ฤดูกาล สายพนัธ์ุของตน้ยาง อายุของตน้ยาง 

ส่วนของตน้ยางท่ีถูกกรีด ความถ่ีในการกรีดตน้ยาง เวลาการกรีดยาง เป็นตน้ ส่งผลให้ปริมาณขององคป์ระกอบ

ท่ีไม่ใช่ยางมีความแปรปรวน อีกทั้ง ปรากฏการณ์การแขง็ข้ึนของยางระหวา่งการเก็บ (Storage hardening) ทาํให้

สมบติัของยางมีความแปรปรวนเช่นเดียวกนั 
 

7. การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม (สถาบนัวจิยัยาง, 2553)   

 ยางธรรมชาติเป็นยางท่ีมีสมบติัเด่นหลายประการจึงถูกนาํไปใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางในระดับ

อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตมีขั้นตอนท่ีสําคญั คือ การออกแบบสูตร และเทคนิคการผลิต ในการออกแบบ

สูตรตอ้งพิจารณาจากสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ เพื่อใชใ้นการเลือกวตัถุดิบยางและส่วนผสมท่ีเป็นสารเคมี

อ่ืน ส่วนเทคนิคการผลิตข้ึนอยู่กบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์ การเลือกใช้เคร่ืองจกัร และตน้ทุนในการผลิต ซ่ึงใน

ภาพรวมกระบวนการผลิตผลิตภณัฑย์างมีขั้นตอนหลกัๆ อยู ่5 ขั้นตอน (พงษธ์ร และ เสวยีง, 2556) คือ 

 (1) การออกแบบสูตรเคมียาง เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสมบัติหรือคุณภาพของ

ผลิตภณัฑย์าง รวมถึงส่งผลต่อตน้ทุนในการผลิตดว้ย โดยสูตรการผสมเคมียางท่ีดีนั้นตอ้งเป็นสูตรท่ีนอกจากจะ

ทาํใหย้างมีสมบติัท่ีดีตรงตามความตอ้งการแลว้ ยงัตอ้งเป็นสูตรท่ีทาํใหก้ระบวนผลิตมีตน้ทุนตํ่าอีกดว้ย 

 (2) การผสมเคมียาง เป็นขั้นตอนท่ีนาํยางและสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบในสูตรมาผสม

รวมเขา้ดว้ยกนัโดยใชเ้คร่ืองผสม อาจเป็นเคร่ืองผสมระบบเปิดหรือระบบปิดก็ได ้ยางท่ีผ่านการผสมสารเคมี

เรียบร้อยแลว้จะมีช่ือเรียกทางเทคนิควา่ ยางคอมพาวด ์(Rubber compound)  

 (3) การข้ึนรูป หลงัจากท่ียางและสารเคมีผสมเขา้กนัไดเ้รียบร้อยแลว้ ยางคอมพาวด์ท่ีเพิ่งผสมเสร็จก็จะ

ถูกรีดให้เป็นแผน่บางเพื่อระบายความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการผสม จากนั้นแผน่ยางคอมพาวด์เหล่าน้ีจะถูกนาํไป

ข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑโ์ดยใชเ้ทคนิคการข้ึนรูปต่างๆ ไดแ้ก่ การข้ึนรูปดว้ยแม่พิมพ ์การข้ึนรูปดว้ยการอดัผา่นดาย 

(Extrusion) และการข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองคาเลนเดอร์ (Calender)   
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 (4) การคงรูปยาง สําหรับการข้ึนรูปโดยใชแ้ม่พิมพ ์ขั้นตอนการข้ึนรูปกบัขั้นตอนการคงรูปจะเกิดข้ึน

พร้อมๆ กนั แต่สาํหรับการข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองเอกทรูชนั และเคร่ืองคาเลนเดอร์นั้น ขั้นตอนทั้งสองจะแยกกนัอยา่ง

ชดัเจน คือ ยางท่ีไดรั้บการข้ึนรูปแลว้จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองคงรูปยางเพื่อทาํให้ยางคงรูปต่อไป โดยเคร่ืองคงรูป

ยางสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ เคร่ืองคงรูปยางสําหรับกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง และเคร่ือง   

คงรูปยางสาํหรับกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง 

 (5) การตกแต่งผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยางท่ีไดห้ลงัจากการข้ึนรูปและการคงรูปยางเรียบร้อยแลว้ จะถูก

นาํไปผา่นขั้นตอนของการตกแต่งผลิตภณัฑก่์อนจะนาํไปบรรจุหีบห่อเพื่อจดัจาํหน่ายต่อไป 

 ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ยางสามารถเลือกใชย้างธรรมชาติชนิดต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ตามสมบติัท่ีตอ้งการ 

และมีคุณภาพมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 การใชย้างดิบชนิดต่างๆ เป็นวตัถุดิบสาํหรับผลิตผลิตภณัฑย์าง 

 (ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2553) 
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อุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์างแบ่งตามลกัษณะวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

(1) อุตสาหกรรมผลิตภณัฑจ์ากนํ้ายางขน้ โดยกระบวนการผลิตจะเป็นไปตามลกัษณะของ 

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ (ภาพท่ี 10) ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ากนํ้ายางขน้ (วภิาว,ี 2554) ไดแ้ก่ 

 ผลิตภณัฑจุ์่ม เช่น ถุงมือผา่ตดั ถุงมือตรวจโรค ถุงมือแม่บา้น ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงยางอนามยั 

 ลูกโป่ง จุกนมยาง ท่อสวนปัสสาวะ เป็นตน้ (ภาพท่ี 11) 

 ผลิตภณัฑน์ํ้ายางในอุตสาหกรรมพรม เช่น พรม Tufted carpet มีการใชน้ํ้ายางอาบหลงัพรม 

เพื่อยดึพรมไว ้เรียกชั้นยางท่ียดึวา่ Anchor coat  

 ผลิตภณัฑย์างฟองนํ้า (Latex foam) เช่น ใชท้าํท่ีนอน หมอน เบาะรองนัง่ เป็นตน้ 

 สายยางยดื เช่น ยางยดืขอบกางเกงใน ถุงเทา้ และเส้ือชั้นใน ยางรัดขาไก่ ยางรัดป้ายติดกระเป๋า 

 เป็นตน้ 

 ใชน้ํ้ายางเป็นตวัยดึฟูกใยขนสัตว ์และกาบมะพร้าว    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 10 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑจ์ากนํ้ายางขน้ 

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2553) 18 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์จากยางแห้ง กระบวนการผลิตเป็นไปตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ

เช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 12)  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้จากยางแห้ง ได้แก่ ยางล้อรถยนต์ ยางล้อเคร่ืองบิน ยางรอง          

คอสะพาน ยางรองรับแรงสะเทือนหรือแผ่นดินไหว ยางช้ินส่วนรถยนต์และเฟอร์นิเจอร์ พื้นรองเทา้ กาวยาง 

ยางรัดของ รองเทา้ยาง และยางปูพื้น (ภาพท่ี 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.siamglove.com/latex-

gloves/latex-gloves.html) 

(ท่ีมา : http://www.ibuyathome.com) 

ภาพท่ี 11  ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ากนํ้ายางขน้ ไดแ้ก่ ถุงมือยางตรวจโรค และจุกนมยาง  

ภาพท่ี 12 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑจ์ากยางแหง้ 

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2553) 
19 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8. สถานการณ์ยางธรรมชาติในประเทศไทย  

 ประเทศผูผ้ลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 

2558 มีเน้ือท่ีปลูกยางรวม 46.50 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.92 ของเน้ือท่ีปลูกของโลก และมีผลผลิตรวม 8.36 

ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 69.67 ของผลผลิตโลก โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีเน้ือท่ีปลูกยางธรรมชาติ

มากท่ีสุดในโลก แต่มีผลผลิตมากเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศไทย (สํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 

2558) ยางธรรมชาติจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัและมีคุณค่าของประเทศมายาวนาน สถานการณ์ยางธรรมชาติ

ในประเทศไทย เป็นดงัน้ี  

8.1 การผลติ ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตยางธรรมชาติมากท่ีสุดของโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 มีเน้ือท่ี 

กรีดไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 9.79 ต่อปี โดยเพิ่มข้ึนจาก 12.77 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 18.85 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 

2558 ในขณะท่ีผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 3.31 ลา้นตนั ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 4.24 ลา้นตนั ในปี พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 6.23 ต่อปี เน่ืองจากนโยบายสนบัสนุนการขยายเน้ือท่ีปลูกยางพาราของรัฐบาล แต่ผลผลิตต่อไร่ลดลง

จาก 262 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เหลือ 237 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2558 หรือลดลงร้อยละ 2.44 ต่อปี 

อาจเป็นเพราะมีพื้นท่ีเปิดกรีดใหม่เพิ่มมากข้ึน ทาํให้ไดผ้ลผลิตต่อไร่ตํ่า ดงัตารางท่ี 6 โดยชนิดของยางท่ีผลิตได ้

พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นยางแท่ง รองลงมาเป็นยางแผน่รมควนั และนํ้ายางขน้ ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 7 

 
 

(ท่ีมา : http://www.promma.ac.th) (ท่ีมา : http://www.thaitechno.net) 

ภาพท่ี 13 ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ากยางแหง้  

 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/supansaseelsngam/prayochn-khxng-yangphara) 
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ตารางท่ี 6 พื้นท่ีปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ยางธรรมชาติของประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2554-2558 
 

ปี เนือ้ทีก่รีดได้ (ล้านไร่) ผลผลติ (ล้านตัน) ผลผลติ/ไร่ (กก.) 

2554 12.77 3.31 262 

2555 15.6 3.89 263 

2556 16.49 4.29 265 

2557 18.22 4.34 251 

2558* 18.85 4.24 237 

อตัราเพิม่ (ร้อยละ) 9.79 6.23 -2.44 

หมายเหตุ : *ประมาณการ 

(ท่ีมา : สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
 

ตารางท่ี 7 ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของไทยแยกตามประเภท ปี พ.ศ. 2554-2558 

หน่วย : เมตริกตัน 

ปี ยางแผ่น

รมควนั 

ยางแท่ง** นํา้ยางข้น*** ยางผสม*** อืน่ๆ รวม 

2554 892,249 1,455,094 713,804 428,276 79,610 3,569,033 

2555 771,993 1,505,651 757,364 693,210 49,792 3,778,010 

2556 912,676 1,579,788 775,662 804,784 97,518 4,170,428 

2557 824,030 1,793,945 776,597 858,818 70,585 4,323,975 

2558* 884,081 1,887,984 964,403 511,349 225,553 4,473,370 

* ตวัเลขเบ้ืองตน้   

** รวมยางแท่ง STR และยางแท่งไม่ระบุชั้น   

** นาํหนกัเน้ือยางแหง้   

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2558) 
 

8.2 การตลาด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

  (1) ความตอ้งการใช้ การใชย้างธรรมชาติในประเทศไทย มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากจาก 486,745 

เมตริกตนั ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 600,491 เมตริกตนั ในปี พ.ศ. 2558 โดยความตอ้งการใช้ยางธรรมชาติใน

ประเทศแยกตามประเภทของยาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นยางแท่ง รองลงมาเป็นยางแผ่นรมควนั และนํ้ ายางขน้  

(ตารางท่ี 8) ส่วนความตอ้งการใชย้างธรรมชาติในประเทศแยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ พบวา่ อุตสาหกรรมท่ีใช้
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ยางธรรมชาติมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมผลิตยางยานพาหนะ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมผลิตยางยืด ถุงมือยาง 

ยางรถจกัรยานยนต ์และยางรัดของ (ตารางท่ี 9) 

ตารางท่ี 8 ปริมาณการใชย้างธรรมชาติในประเทศแยกตามประเภท ปี พ.ศ. 2554-2558 

หน่วย : เมตริกตัน 

ปี ยางแผ่น

รมควนั 

ยางแท่ง* นํา้ยาง

ข้น** 

ยางแผ่นผึง่

แห้ง 

ยางเครพ ยางผสม** อืน่ๆ รวม 

2554 109,337 147,683 159,958 532 1,453 63,092 4,690 486,745 

2555 127,453 164,774 134,040 758 1,768 70,707 5,552 505,052 

2556 146,301 169,184 130,394 557 1,299 70,343 2,550 520,628 

2557 171,466 189,232 119,762 579 1,351 27,277 31,336 541,003 

2558 154,948 223,924 179,544 540 1,496 19,775 20,268 600,491 

* รวมยางแท่งเอสทีอาร์และยางแท่งไม่ระบุชั้น      

 

 
 

ตารางท่ี 9 ปริมาณการใชย้างธรรมชาติในประเทศแยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์ปี พ.ศ. 2554-2558 

     หน่วย : เมตริกตัน 

ประเภทผลติภัณฑ์ 2555 2556 2557 2558 

ยางยานพาหนะ 317,654 320,567 329,051 297,138 

ยางรถจกัรยานยนต ์ 21,958 23,417 23,811 40,693 

หล่อดอก 1,057 1,274 2,128 1,336 

ยางรัดของ 10,032 14,815 15,353 24,991 

อะไหล่รถยนต ์ 1,247 1,078 2,802 3,488 

พื้นรองเทา้ 1,018 1,079 1,146 1,496 

รองเทา้ 3,032 3,146 4,769 4,983 

ท่อยาง 739 867 712 15,630 

สายพาน 1,513 1,573 2,499 7,514 

ยางยดิ 67,078 66,603 79,168 87,746 

ถุงมือยาง 66,381 69,645 58,865 81,979 

ถุงยางอนามยั 5,285 5,469 6,464 9,524 
 

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2558) 

 

** นํ้าหนกัเน้ือยางแหง้  

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2558) 22 

 



ตารางท่ี 9 ปริมาณการใชย้างธรรมชาติในประเทศแยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์ปี พ.ศ. 2554-2558 (ต่อ) 

     หน่วย : เมตริกตัน 

ประเภทผลติภัณฑ์ 2555 2556 2557 2558 

ผลิตภณัฑฟ์องนํ้า 262 233 234 292 

กาว 2,274 1,510 2,985 3,036 

เคร่ืองมือทางการแพทย/์

วทิยาศาสตร์ 
684 841 952 378 

อ่ืนๆ 4,838 8,511 10,064 20,267 

รวม 505,052 520,628 541,003 600,491 
 

      (ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2558) 
 

  (2) การส่งออก ประเทศไทยมีการส่งออกยางธรรมชาติเพิ่มข้ึนจาก 2,952,381 เมตริกตนั ในปี 

พ.ศ. 2554 เป็น 3,749,456 เมตริกตนั ในปี พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศยงัประเทศจีน และประเทศ    

คู่คา้อ่ืนๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา (ตารางท่ี 10) โดยชนิดของยางท่ีส่งออกมาก

ท่ีสุด คือ ยางแท่ง รองลงมาเป็นยางแผน่รมควนั นํ้ายางขน้ และยางผสม (ตารางท่ี 11) 
 

ตารางท่ี 10 ปริมาณการส่งออกยางไปยงัประเทศผูซ้ื้อปลายทาง ปี พ.ศ. 2554-2558 

หน่วย : เมตริกตัน 

ปี ญีปุ่่ น จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย เกาหลใีต้ ยุโรป อืน่ๆ รวม 

2554 333,669 1,274,188 205,410 344,589 186,634 223,938 383,953 2,952,381 

2555 269,418 1,630,322 172,577 353,501 181,403 179,302 334,809 3,121,332 

2556 281,091 2,075,776 145,638 421,408 183,466 205,498 352,064 3,664,941 

2557 256,578 2,142,199 146,794 406,025 188,675 231,053 399,325 3,770,649 

2558* 220,700 2,136,493 153,790 431,615 156,261 246,505 404,092 3,749,456 

*ตวัเลขเบ้ืองตน้ 

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2558) 
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ตารางท่ี 11 ปริมาณการส่งออกยางแยกตามประเภท ปี พ.ศ. 2554-2558 

หน่วย : เมตริกตัน 

ปี ยางแผ่น

รมควนั 

ยางแท่ง** นํา้ยางข้น*** ยางผสม*** อืน่ๆ รวม 

2554 747,284 1,300,814 519,628 339,942 44,713 2,952,381 

2555 642,241 1,318,417 554,862 565,229 40,583 3,121,332 

2556 793,613 1,392,262 681,970 713,299 83,797 3,664,941 

2557 715,354 1,574,605 674,919 744,739 61,032 3,770,649 

2558* 642,378 1,767,061 730,364 543,794 65,859 3,749,456 

* ตวัเลขเบ้ืองตน้   

** รวมยางแท่ง STR และยางแท่งไม่ระบุชั้น   

** นาํหนกัเน้ือยางแหง้   

(ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง, 2558) 
 

(3) ราคา ราคายางธรรมชาติในประเทศปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจของสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และจีนท่ีซบเซา รวมถึงปริมาณการผลิตท่ีมีมากกวา่ความตอ้งการใช ้

 ทั้งน้ี แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางน่าจะขยายตวัเพียงเล็กน้อยตามการขยายตวัของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าท่ีควร สําหรับอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง       

ถุงมือตรวจ คาดวา่จะขยายตวัไดดี้ เน่ืองจากมีความตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองในตลาดโลกตามกระแสวิตกกงัวลดา้น

สุขภาพอนามยั ส่วนมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มปรับตวัลดลง ถึงแมว้่าปริมาณการส่งออกยางแปรรูปขั้นตั้น    

จะเพิ่มข้ึน แต่ราคายางปรับตวัลดลงอยา่งมากจึงทาํให้มูลค่าการส่งออกลดลงตามไปดว้ย (สํานกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, 2558) 
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9. บทสรุป 

 ยางธรรมชาติเป็นยางท่ีไดจ้ากการกรีดตน้ยางพารา (Heavea Braziliensis) นํ้ ายางธรรมชาติมีลกัษณะ

เป็นของเหลวสีขาวเหมือนนํ้ านม มีสภาพเป็นคอลลอยด์ หรือสารแขวนลอย และมีปริมาณของเน้ือยางแห้งอยู่

ประมาณ 25-45 เปอร์เซ็นต์ อนุภาคของยางธรรมชาติจะถูกห่อหุ้มด้วยสารจําพวกไขมันและโปรตีน 

ประกอบด้วยสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน มีโครงสร้างทางเคมีว่า ซิส-1,4 พอลิไอโซพรีน (cis-1,4 

polyisoprene) จดัเป็นพอลิเมอร์ชนิดหน่ึงท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ ยางธรรมชาติถูกนาํมาแปรรูปเป็นยางดิบและ

ผลิตภณัฑย์างในอุตสาหกรรมต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีสมบติัท่ีดี เช่น มีความยดืหยุน่ และความแข็งแรง

สูง สามารถทนทานต่อแรงดึง และการฉีกขาดสูงมาก ผูผ้ลิตจึงนิยมนาํยางธรรมชาติมาใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์

ท่ีบางแต่ตอ้งการความแข็งแรง รวมถึงนาํไปใช้สําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ยางเชิงวิศวกรรมท่ีตอ้งรับแรงสูง 

เน่ืองจากมีสมบติัเชิงกลและเชิงพลวตัท่ีดี โดยผลผลิตยางธรรมชาติแปปรรูปเป็นยางดิบท่ีสําคญัของประเทศคือ 

ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง และนํ้ ายางขน้ ส่วนผลิตภณัฑ์ยางท่ีสําคญัคือ อุตสาหกรรมการผลิตยางยานพาหนะ 

ยางยืด ถุงมือยาง และยางรัดของ เป็นตน้ ปัจจุบนัประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกยางธรรมชาติได้เป็น

อนัดบั 1 ของโลก ยางธรรมชาติจึงเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจ สามารถช่วยสร้างรายไดจ้าก

การส่งออกและการจา้งแรงงานภายในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  
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