
 

พืชที่ใหนํ้ายางและชัน 
นํ้ายางและชัน  เปนผลิตภัณฑของพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  เพราะ

นําไปใชประโยชนไดหลายอยาง  ท้ังในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรมตางๆ  นํ้ายางและ
ชัน  หมายถึง     1.  Gums  2.  Resin  (hard  resin,  oleo-resin  &  gum-resin)   3.  
Latex 
 

1.  กัมส (gums) 
 เปนสารท่ีละลายน้ําแลวไดสารละลายที่ขนและเหนียว  หรืออมนํ้าแลวพองตัวออก  
ลักษณะเปนเมือกลื่นๆ  คลายวุนหรือเยลลี่  เม่ือท้ิงไวนานๆ  นํ้าจะคอยๆ  ระเหยออกไป
จนเหลือแตส่ิงท่ีมีลักษณะแข็งและใสคลายแกว  การเกิดกัมสน้ันไมทราบวาเกิดมาอยางไร
และดวยสาเหตุอะไร  อาจเปนเพราะผลของกระบวนการ  metabolism  อันเกิดจากเช้ือรา
และแบคทีเรียเขาไปในบาดแผลพืช  แลวสรางนํ้ายอยไปสลาย  เซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลส  ในผนังเซลลทําใหกลายสภาพมาเปนยางท่ีมีลักษณะเปนเมือกๆ  หรือระหวาง
การเจริญเติบโตของบางเซลลทําใหเซลลูโลส  แปรสภาพและเมื่อดูดนํ้าเขาไปแลวจะพอง
ตัวออกและไหลซึมออกมาตามบาดแผลหรือรอยแตกตามเปลือกไม 
 

คุณสมบัติทางกายภาพ 
1.  เม่ือเปนของแข็ง  มีหลายสี  สีขาวใส  เหลือง  อําพัน  สม  นํ้าตาล 
2.  ไมมีกลิ่น  หรือเกือบ  มีกลิ่น 
3. ไมมีรส  หรือรสหวานเล็กนอยหรือรสขม  จึงทําใหยางไมหลายชนิดรับประทาน

ไมได 

 

พืชใหนํ้ายางและชนั 
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4.  ละลายน้ําไดท้ังหมด  หรือเพียงแตดูดนํ้า  แลวพองออกเปนกอน  คลายวุน  
และมีเมือกลื่นๆ  เม่ือดูดนํ้าจนเต็มท่ี  จึงจะแตกตัวออก  การละลายน้ําจะมากหรือนอย  
ข้ึนอยูกับอายุของพืชท่ี  
ใหนํ้ายาง 

5.  ละลายนํ้าไดสารละลายท่ีเปน  คอลลอยด (colloidal  solution)  มีความเหนียว  
ความตึงผิวตํ่า  ไมตกตะกอน  และไมตกผลึก 

6.  ไมละลายในตัวทําละลายอินทรีย  (organic  solvent)  เชน  อีเธอร  อัลกอฮอล 
  

คุณสมบัติทางเคมี 
1.  ประกอบดวย  C  H  O  เปนสวนใหญ  N  และธาตุอื่นเปนสวนนอย  ยางไม

บางชนิดอาจมีแทนนินปะปนดวย 
2.  เม่ือรวมกับนํ้าแลวไดสารคอลลอยดเหนียวเรียกวา  gelatin  หรือกาว 
3.  ไมตกผลึก 
4.  เม่ือละลายดวย  mineral  acid  ท่ีเจือจางจะได  นํ้าตาลชนิดตางๆ  เชน  

pentose, arabinose,  xylose,  tragacanthose  และ  galactose  ประมาณ  80%  ของ
ยางไมท้ังหมด  สามารถเปลี่ยนไปเปนนํ้าตาลไดปกติกัมสจะไหลออกมาจากตนไมทาง
เลนติเวล  แลวจับตัว เปนกอน  เม่ือถูกกับอากาศทําใหนํ้าระเหยออกไปและกัมสจะ
แข็งตัวมากขึ้นเร่ือยๆ  พืชท่ีใหกัมสน้ีมีจํานวนมาก  แตละชนิดใหปริมาณมากนอย
แตกตางกัน  วงศ  Leguminosae  ใหกัมสมากท่ีสุดโดยเฉพาะสกุล  Acacia  นอกจากน้ีมี  
Albizzia,  Astragalus,  Bauhinia, Caesalpinia,  Pithecellobium  นอกจากน้ีก็พบในวงศ  
Anacardiaceae,  Combretaceae, Meliaceae,  Rosaceae,  Rutaceae  และ  
Sterculiaceae 
 ชนิดของกัมส  จําแนกกัมสตามคุณสมบัติในการละลายได  3  ชนิด 
1.  Soluble  gums  เปนกัมสละลายนํ้าไดและใหสารละลายท่ีใสและเหนียว  เชน  gum  
arabic 
2.  Insoluble  gums  เปนกัมสไมละลายนํ้า  แตดูดนํ้าและพองออกเปนกอนลื่นๆ  คลาย
เยลลี่  ถาเพิ่มปริมาณนํ้า  ใหมากจะไดของเหลวที่ขุนและเหนียว  เชน  gum  tragacanth   
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3.  Semi-insoluble  gums  เปนกัมสท่ีมีคุณสมบัติอยูระหวางกัมสชนิดท่ี  1  และ  2  
ละลายน้ําไดบางและมีลักษณะเปนเมือกคลายเยลล่ี  เพ่ิมปริมาณนํ้ามากข้ึน  จะคอยๆ  
ละลายมากจนดูคลายกับเปนเยลลี่ใสๆ  เชน  Persian  gums  จาก  Prunus  spp. 
 ประโยชนของกัมส  ใชเปน  adhesive  substance  ผสมหมึกพิมพและเขียนผา  
ผสมทําสีรองพื้นผสมยา  อาหาร  ขนม  ไอศรีม  ยาอม  ผสมในของใชบางชนิด  เชน  ยา
ทาเล็บ  ยาสีฟน  นํ้ายาหรือครีมโกนหนวด  กัมสท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  ไดแก 
 1.  Gum  Arabic  เปนยางไมท่ีไดจาก  Acacia  senegal  (Leguminosae)  เปน
พืชขนาดเล็กมีถิ่นกําเนิดในอัฟริกา  ปลูกมากในประเทศซูดาน  ไนจีเรีย  นํ้ายางไดจาก
เน้ือไม  ควรเก็บกัมสชวงที่ฝกแกเพราะเปนระยะใหกัมสมากท่ีสุดซ่ึงจะอยูระหวางเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคมโดยจะตองลอกเอาเปลือกออก  นํ้ายางเหนียวจะออกมา
จากเน้ือไม  หลังจากน้ันประมาณ  3-8  สัปดาห  ยางไมน้ันจะแข็งเกษตรกรจึงจะเก็บยาง
ไม  ตากใหแหงแลวกําจัดส่ิงเจือปน 
 นํ้ายางน้ีจะละลายนํ้าเย็นไดแมจะชา  แตละลายไดหมดสมบูรณ  แตมีความเหนียว
ขน  มีความหนืดสูง  ติดไดดี  สวนใหญใชประโยชนในดานการทําเสนใยใหแข็งแรง  ทํา
กาว  ยาขัดมันในสีในทางการแพทยใชเปนตัว  emulsifying  agent 
 2.  Gum  tragacanth  เปนนํ้ายางไดจาก  Astragalus  gummifer 
(Leguminosae)  พืชชนิดน้ีเปนไมพุมมีหนาม  มีถิ่นกําเนิดทางเอเซียตะวันตกและยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต  นํ้ายางไดจากการเปลี่ยนรูปของเซลล  pith  และ  medullary  ray  มา
อยูในรูปของสารเมือก  จะขับออกมาเม่ือเปลือกของพืชเปนแผล  เม่ือท้ิงไวนํ้ายางจะแข็ง
แลวจึงเก็บเกี่ยว  ลักษณะของผลิตภัณฑน้ันเกษตรกรจะทํา  3  รูปแบบ  ไดแกเปนกอน
บิดเปนเกลียวและเปนแถบยาว  ประเทศที่ทําเปนการคา  ไดแก  อิหรานและตุรกี  ใชใน
อุตสาหกรรมพิมพผาดอก  หรืออุตสาหกรรมอยางอื่นเปนยาโบราณที่เกาแกท่ีสุดทําให
เน้ือยาติดเปนเม็ดและเปน  suspensor  ของผงยาที่ไมละลายน้ํา  gum  tragacanth  
ประกอบดวย  bassorin  60-70%  ไมละลายนํ้า  tragacanthin  8-10%  นําไปใช
ประโยชนเชนเดียวกับ  gum  arabic 
 3.  Karaya  gum (Indian  gum)  เปนนํ้ายางท่ีไดจาก  Sterculia  urens  
(Sterculiaceae)  ไมตนขนาดใหญมีถิ่นกําเนิดในอินเดีย  นํ้ายางไดจาก  heartwood  โดย
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 4.  กัมสจากพืชชนิดอื่นๆ ไดจาก  มะตูม  (Aegle marmelos Corr., Rutaceae)  
 จามจุรี (Albizzia lebbek Benth., Leguminosae)    กางขี้มอด (A. odoratissima Benth., 
Leguginosae)  ชงโค (Bauhinia  purpurea  L.,  Leguminosae)   หางนกยูงฝร่ัง 
(Delonix  regia  Raf.,Leguminosae)   แคบาน (Sesbaniagrandiflora Desv., 
Leguminosae)มะมวง (Mangifera indica L., Anacardiaceae)  มะกอก(Spondias  
pinnata Kurz, Anacardiaceae) 
สะเดา (Azadirachta indica juss., Meliaceae) หูกวาง (Terminalia catappa L., 
Combretaceae)  สมอไทย (T. chebula Retz., Combretaceae) และสมอดีงู (T.citrina 
Roxb. ex Flem., Combretaceae) 
 

2.  เรซิน (resins) 
 เรซินหรือท่ีเรียกวายางหรือชัน  เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของนํ้ามันหอม
ระเหยชนิดตางๆ  ในพืชท่ีองคประกอบทางเคมีแตกตางกันแลวแตวาเรซินน้ันเกิดจาก
นํ้ามันหอมระเหยชนิดใด  เม่ือพืชสรางเรซิน  เรซินก็จะถูกขับไปตามทอนํ้ายาง (resin  
duct  หรือ  resin  canal)  และขับออกมาสูภายนอก  ทางรอยแตกของเปลือกไมหรือตาม
บาดแผล  เม่ือเรซินถูกกับอากาศ  นํ้าในเรซินจะคอยๆ  ระเหยออกไปทําใหเรซินแข็งและ
จับตัวเปนกอน 
 พืชบางชนิดสรางและขับเรซิน  ออกมาปนกันกัมสเรียกสารนี้วา  gum-resin  ซ่ึงมี
ลักษณะกึ่งเหนียวกึ่งแข็ง  พืชบางชนิดสรางและขับเรซินออกมาปนกับนํ้ามันหอมระเหย  
เรียกวา  oleo-resin  มีลักษณะเหนียวและหนืด  หากสารถูกขับออกมา  รวมกับเรซินและ
นํ้ามันหอมระเหยปะปนกันเรียกสารนั้นวา  oleo-gum-resin 
 พืชท่ีใหเรซินชนิดท่ีมีความสําคัญ  พบในวงศ  Anacardiaceae,  Apiaceae,  
Burseraceae,  Dipterocarpaceae,  Clusiaceae,  Leguminosae,  Pinaceae  และ  
Stryracaceae  เปนตน 
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 คุณสมบัติของเรซิน  ไมละลายนํ้า  ละลายในตัวทําละลายอินทรีย  เม่ือถูกกับ
อากาศจะแข็งตัวมีฤทธิ์เปนยาฆาเช้ือ 
ประโยชนของเรซิน 
1.  ใชทํายาและผสมยา 
2.  ใชในอุตสาหกรรมทํานํ้ามันชักเงา  และผสมสีตางๆ  เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการกัน
นํ้า  และปองกันการผุกรอน 

ผสมกับสารอื่น  เชน  ผสมขากับนํ้ามันยางแลวใชทางเรือหรือภาชนะอื่นๆ  เพื่อกันน้ํา 3.  
4.  ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ  ทําใหกระดาษเหนียวและทําหมึกพิมพ 
5. ใชแกะสลักหรือตกแตงดัดแปลงเปนเคร่ืองบูชา  โดยมากใชเรซินที่เปนฟอสซิล  ซ่ึงไมมี
การสลายตัวอีก  เชน  อําพัน (amber) 
 ชนิดของเรซิน  เรซินมีคุณสมบัติและสวนประกอบทางเคมีแตกตางกัน  ทางเคมี
น้ัน  จําแนกเรซินตามองคประกอบทางเคมี  สวนทางชีวภาพจําแนกเรซิน  ตามคุณสมบัติ
ทางกายภาพ  จําแนกได  3  ประเภทดังน้ี 
 1.  Hard  Resins  เปนยางที่แหงแลวแข็ง  ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจไดแก 
  1.1  ชัน (Copals)  เปนนํ้ายางชันที่มีช่ือเสียงของโลกไมมีในประเทศไดแก  
East  african  copals,  West  African  copals,  Kauri  copal,  Manila  copal,  South  
American  copals  เรซินน้ีมาจากการออกซิไดซนํ้ามันหอมระเหยหลายอยาง  มีความ
ซับซอนของโมเลกุลมาก  องคประกอบก็แปรปรวน  แตเรซินน้ีมีแหลงกําเนิดท่ีแนนอน  
ซ่ึงตอมจะเปนโพรงและเปนนํ้ายางขนออกมาทางเปลือกไม  และแข็งเมื่อถูกอากาศ  บาง
กรณีเรซินน้ีอาจจะปนอยูกับน้ํามันหอมระเหยหรือกัมส  แตไมละลายในน้ําเลย  เปนสารที่
ละลายไดในอีเทอร  อัลกอฮอล 
  จากคุณสมบัติท่ีมีนํ้ามันหอมระเหยผสมอยูดวย  ตัวสารเองมีลักษณะเปน
นํ้ามัน  จึงนําเรซินไปใชเปนสวนผสมของน้ํายาขัดเงา  เม่ือนํ้ามันที่มีอยูในตัวระเหยไปสาร
ท่ีเหลือกลายเปนตัวกันนํ้าไดดี  ใชเปนสวนผสมในสารกันนํ้าไดดีดวย  ชาวอียิปตก็ใชเร
ซินนี้อาบศพมัมม่ี  นอกจากน้ีใชเปนสวนผสมของแลคเคอร  ใชในทางการแพทย  
อุตสาหกรรมทํากระดาษ  สารประกอบทําเสื่อนํ้ามัน  การทําไขที่ใชเข่ือนรอยรั่ว  
อุตสาหกรรมน้ําหอม  ในทางการคาจะเรียกเรซินวา  ชัน  ซ่ึงไดจากพืชตางๆ  เชน  
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  1.2  ชันยาเรือ  (Damar  หรือ  Dammae)  ไดจากพืชวงศ  
Dipterocarpaceae  ในสกุลตะเคียนชันตาแมว (Balanocarpa),  ตะเคียน (Hopea),  เต็ง 
(Shorea)  และวงศ  Burseraceae  เชน  สกุลมะเกิ้ม (Canarium) เปนตน 
  1.3  อําพัน (Amber)  ไดจากสนเปนนํ้ายางจากฟอสซิล  พบทางทะเล
บอลติก (Baltic  amber)  ไดจากพืชหลายชนิดท่ีสูญพันธุไปแลวโดยเฉพาะ  Pinus  
succinifera 
  1.4  แลคเคอร (Lacquer)  ไดจาก  Rhus  verniciflua  (Lacquer  tree)  
วงศ  Anacardiaceae  เปนพืชทางเอเซีย  นํ้ายางสีขาว  เม่ือถูกอากาศจะสีเขมหรือดํา  
เม่ือใชจะทาบาง  นํ้ายางน้ีแหงเร็วมากเหลือไวแตเคลือบบางๆ  แตแข็ง  สารนี้ทนตอ
ความเปนกรด  ดาง  หรืออัลกอฮอล  และความรอนถึง  160oF  ในทางการคาจะใช
รวมกับสี  ชาวจีนใชมาเปนเวลานานกอนคริสตกาล  พืชท่ีใหแลคเกอรในประเทศไทย  
ไดแก  รักใหญ (Glute)  วงศ  Anacardiaceae  เชน  รักใหญ (G.usitata, Vanish tree) 
  1.5  แชลแลค (Shellac)  ไดจาก  คร่ัง (Tachardia  lacca)  lacinsect  
แมลงชนิดน้ีดูดกินนํ้าเลี้ยงจากกิ่งไม  ตัวมันเองจะผลิตสารเรซินท่ีเรียกวา  คร่ัง  ซ่ึงหุม
ตัวเองไว  เพื่อปองกันอันตราย  ปลอกน้ีเรียกวา  stick-lac  เม่ือนําไปตมกับนํ้าจะไดสีแดง  
ใชยอมผา  กากเหลือทําใหแหงและบดเปนผงเรียกวา  ผลคร่ัง (seed-lac)  ถานําผลคร่ังน้ี
ไปหลอมใหเปนของเหลว  แลวเทใสพิมพออกมาเปนแผนแบนและบาง  มีลักษณะโปรงใส  
เปราะ  มีสีเหลืองแกมแดง  หรือสีแดงแกมสม  เรียกวา  shel-lac  นํามาละลายใน
แอลกอฮอล  ใชทาส่ิงของใหเปนมันเงา  แชลแลคไมทนนํ้า  พืชท่ีเปนอาศัย  ของแมลงนี้มี
ประมาณ  40  ชนิด  เชน  ทองกวาว (Butea  monosperma)  ตะครอ (Schleichera 
oleosa), ถั่วแระ (Cajanus cajan.)  และโพธิ์ (Ficus  religiosa)  เปนตน 

2.  นํ้ามันจากตอมพืช (Oleo-resins) 
 เปนนํ้ายางเรซินที่มีนํ้ามันหอมระเหยปะปนคอนขางมาก  จึงมีความเหลว

มากกวาซิน  แตละชนิดมีกลิ่นระเหยแตกตางกันประกอบดวยสารสําคัญจําพวก 
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  2.1  ชันสน (Rosin  หรือ  Colophony)  หรือนํ้ามันสน (Turpentines)  ได
จากการกลั่นจากยางสน (Coniferous)  มีลักษณะคลายนํ้าผึ้ง  เหนียว  เม่ือแหงจะเปน
กอนนุมวาว  นํ้ามันสนน้ีผลิตจากตอมพิเศษที่อยูใกลกับช้ันแคมเบียม  ในทางการคาจะ
เจาะตนสนเขาไปเม่ือไดนํ้ายางสด  จะนําไปกลั่น  ไดนํ้ามันหอมระเหย  หรือ  turpentine  
และ  rosin  เชน  นํ้ามันสนออสเตรเลีย  (Pinus  australis)  นํ้ามันสนพินนาสเตอร 
(P.pinaster) 

2.2 อนุภัณฑนํ้ามันสน (Turpentines  of  Minor  Importance) 
ก.  Canada  Balsam  มีลักษณะสีเหลืองใส  ใชทํากาวไดจาก  Abies   

balsamea  มีมากทางอเมริกาและแคนาดา 
ข.  Oregon  Balsam  เปนนํ้ามันที่ไดจาก  Douglas  fir 
ค.  Spruce  Guth  นํ้ามันที่ไดจาก  Picea  rubens 
ง.  Venetian  turpentine  ไดจาก  Larix  deciduas  ในยุโรปนํ้ามันมา
จากตอม 

ท่ีอยูใจกลางของพืชตองเจาะรูเขาไปตรงกลางจึงจะไดยางไม 
Turpentines  ชนิดอื่นอีกอาจไดจาก  Pinus  pinaster  และ  Abies  
alba 
 

2.3 ยางไมหอม  (Balsams)   
เปนพวก  oleo-resins  ท่ีมีกรด  benzoic,  cinnamic  ปนอยู  จึงมี
กลิ่นหอม   

นํ้ามันประเภทนี้จะมีความเปนนํ้ามันนอยกวานํ้ามันพวก  terpentines  ความเหนียวขนก็
นอยกวาดวย  เม่ือกลั่นจะไดนํ้ามันหอมระเหย  ใชประโยชน  ทางยา  และอุตสาหกรรม
นํ้าหอม 
          ก.  ยางไมหอมจากเปรู  (Balsam  of  Peru,  Myroxyion  
pereinrae)  เปนไมใหญคลาย  มะฮอกกานี  ยางสีดํา  นํ้าตาลแดงกลิ่นหอม  ไดจาก
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          ข.  ยางโทลู (Balsam  of  tolu,  Myroxylon  balsamum)  ยางสี
เหลืองหรือนํ้าตาล  กลิ่นหอม  ใชปนยาหมอง (salves,  ointments)  ยาขจัดเสมหะ  ยา
ฆาเช้ือแกไอ  แกหวัด  หลอดลมอักเสบ  ผสมในนํ้ายาแกไอชวยใหกลิ่นนํ้าหอมติดใชใน
การผลิตสบู 
          ค.  สไตแรกซ (Styrax)  ไดจากบาดแผลของ  Linquidambar  
orientalis  เกิดจากเปลือกไมช้ันในมีประโยชนในอุตสาหกรรมทําสบู  เคร่ืองสําอาง  แตง
กลิ่นในยาสูบ  ขับเสมหะ  รักษาโรคเรื้อน  โรคหิด 
          ง.  เบนซอย (Benzoia)  เปนยางน้ําแชแข็ง  เปนสารฆาเข้ือ  มีถิ่น
กําเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต  จากเน้ือไมของ  Styrax  tonkinense  และ  S. 
benzoides  ยางสีเหลืองนํ้าตาล  มีสีขาวขุนอยูตรงกลางเปนกอนแข็งเปนประกาย  มีกลิ่น
หอมคลาย  วนิลา  ใชเปนยาขับเสมหะทานํ้าหอม  สบู  โลช่ัน  นํ้ายาลาง  หองนํ้า  ผงขัด
ฟน  ใชเปนยารมฆาเช้ือ 
  2.4  กัม-เรซิน (gum-resin)  เปนเรซินท่ีถูกขับออกมาปนกับกัมส  จึงมี
ลักษณะกึ่งเหนียวกึ่งแข็ง  ละลายน้ําไดเปนบางสวน  สวนมากไดจากพืชสกุล Garcinia  
กัมเรซินท่ีรูจักกันดีท่ีสุดไดจากตน  รง  หรือรงทอง (Gum  Cambodge  treem  G.  
hanburyi)  และรงทอง (G.acuminata)  เปนไมตน  สูง  7-15  เมตร  ใบดกทึบสีเขียวเขม
เปนมันตลอดท้ังป  ดอกสีเหลืองออน  แยกเพศ  เปลือกสีเทา  สวนเปลือกในสีเหลืองออน  
มีวันสีเหลืองซึมออกมาตามรอยปริของเปลือกเสมอ  รงท่ีมีจําหนายเปนสินคาสวนใหญได
จากบริเวณภาคตะวันออกของไทย  เชน  จันทบุรี  ตราด  และบางสวนของประเทศ
กัมพูชา 
 
 3.  ลาเทกซ (latex) 
  เปนยางเหลวที่สวนมากจะขุน  สีขาวหรือเหลืองออนๆ  สรางขึ้นในทอนํ้า
ยาง (lacticiferous  duct)  พืชขับนํ้ายางออกภายนอก  เม่ือมีบาดแผลเกิดข้ึน  นํ้ายางจาก
พืชก็มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแตกตางกัน  เชน  สี  ความขนความยาวหยุน
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คุณสมบัติของลาเทกซ 
 1.  เปนของเหลวซึ่งสวนมากขุน  สีขาวหรือสีเหลืองออน  บางชนิดเปนยางใสและ
เปลี่ยนสีเม่ือถูกกับอากาศ  เชน  ยางบัว 
 2.  องคประกอบสําคัญ  คือ  โปรตีน  นํ้ามันนํ้าตาล 
 3.  เม่ือทําปฏิกริยากับกรด  จะแข็งตัวหรือเปลี่ยนสภาพเปนของที่แข็งเหนียวและ
ยืดหยุนได 
  ประโยชนของลาเทกซ  ใชทํายางลบ  ยางรถยนต  หมากฝร่ัง  กาว  แบบ
พิมพฟน  ฉนวนไฟฟาถุงยางอนามัย 
  ชนิดของลาเทกซ  การจําแนกลาเทกซอาศัยคุณสมบัติในการยืดหยุนตัว
ของยางไดดังน้ี 
 1.  ยางท่ีเหนียวและยืดหยุนตัวไดดี (elastic  rubber)  ไดแก  ยางพารา  (Para  
rubber)  และ  Indian  rubber 
 2.  ยางท่ียืดหยุนตัวไดนอย (non  elastic  rubber)  ไดแก  Gutta  percha,  
Chicle  jelutong 
 ยางพารา (Hevea  Rubber,  Para  rubber,  Hevea  brasiliensis,  
Euphorbiaceae)  พืชในวงศน้ีมักจะมีนํ้ายางสีขาวเปนลักษณะสําคัญ  เปนพืชเศรษฐกิจท่ี
สําคัญอีกชนิดหน่ึงของไทย  ยางพาราสามารถนําไปเปนวัตถุดินเพื่อผลิตสินคาไดหลาย
ชนิด  และประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีอยูในกลุมผูผลิตยางพาราที่สําคัญของโลก 
 ยางพารามีถิ่นกําเนิดอยูในบริเวณลุมแมนํ้าอเมซอน  การปลูกยางพารานิยมใชวิธี
ติดตา (budding)  มากกวา  การเพาะเมล็ด  ซ่ึงมักจะไดตนท่ีมีคุณภาพดอยลงกวาพอแม
เสมอ  เม่ือตนยางอายุ  5-7  ปก็สามารถกรีดเอานํ้ายางได  หากตนสมบูรณดีก็จะใหนํ้า
ยางตอไปไดถึง  30  ป  ทอน้ํายางอยูในช้ันที่ใกลกับแคมเบียม  และเกิดเวียนรอบลําตน  
จากซายไปขวา  และจากขางลางขึ้นขางบน  การกรีดยางจึงตองกรีดจากซายไปขวา  และ
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แหลงท่ีเพาะปลูกยางพาราของไทย 
 มากกวาหน่ึงลานไร   สงขลา  ตรัง  นครศรีธรรมราช 
 มากกวาเจ็ดแสนไร   นราธิวาส  ยะลา 
 มากกวาหาแสนไร   กระบี่ 
 มากกวาสองแสนไร   ปตตานี  พัทลุง  พังงา  จันทบุรี  ระยอง 

นอยกวาสองแสนไร   ตราด  สตูล  ระนอง  ภูเก็ต  
 พื้นท่ีสงเสริมการเพาะปลูก  ไดแก  ประจวบคีรีขันธ  กาญจนบุรี  ฉะเชิงเทรา  
ปราจีนบุรี  นครราชสีมา  บุรีรัมย  ชัยภูมิ  อุบลราชธานี  สกลนคร  นครพนม  หนองคาย  
เชียงใหม  และเชียงราย 
 

ผลิตผลจากยางพารา 
 1.  นํ้ายางขน  ไดแก  นํ้ายางท่ีไดจากการกรีดยาง  และผานกรรมวิธีขจัดนํ้าออก  
เพ่ือใหนํ้ายางขนมากๆ  นํ้ายางขนน้ีนําไปใชทํากาว  ทําลูกโปรงและผสมสีทาบาน  เปน
ตน 
 2.  ยางแผน  ไดจากการทํานํ้ายางขนไปทําปฏิกริยากับ  กรด  formic  หรือกรด  
acetic  เพ่ือใหนํ้ายางแข็งตัวจับกันเปนกอน  มีความเหนียวมาก  จากน้ันนําไปเขาเคร่ือง
รีดใหเปนแผนบางๆ  ขนาดความหนาสม่ําเสมอ  และแขวนตากลมใหแหง  ยางชนิดน้ีบาง
ทีเรียกวา  ยางผึ่งแหง (air  dried  sheet)  นํามาใชแทนยางเครพขาวได 
 3.  ยางเครพขาว (pale  crepe  หรือ  latex  crepe)  ไดจากการนํานํ้ายางสดมา
ทําใหจับตัวเปนกอนโดยใชกรด  แลวรีดใหเปนแผนบางที่สุด  ผึ่งในที่รมจนแหงหรืออบใน
หองอบความรอนก็ได  ยางชนิดน้ีถาบางและใสจึงจะนับวามีคุณภาพดี  ดังน้ันอาจตองใส
สารบางอยางเพื่อชวยกันสีใหแผนยางขาว  เชน  โซเดียมไบซัลไฟท (Sodium  
bisulphite)  เม่ือนําไปทําของใชอาจใสสีเพ่ือใหของใชน้ันมีสีสดสวยข้ึนก็ได  ยางชนิดน้ี
สวนมากนํามาทํา  หัวนมสําหรับเด็ก  ถุงมือแพทย  กระเปาน้ํารอน  และถุงนํ้าแข็ง  เปน
ตน 
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 4.  ยางแผนรมควัน (rubbed  smoked  sheet)  ไดจากกรรมวิธีเชนเดียวกับการ
ทํายางแผน  แตตองผานการรมควัน  ไทยผลิต  70-80%  ของยางดิบท่ีไดทํารองเทา 
 5.  ยางแทง (block  rubber)  ใชท้ังนํ้ายางและเศษยางกอน  ทําเปนแทงแลวอบ
ใหแหงดวยความรอนใชเวลาในการผลิตนานกวาวิธีอื่นๆ 

 
พืชเศรษฐกิจท่ีน้ํายาง 
1. ยางพารา 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ ของประเทศและชีวิตความ
เปนอยูของประชากรกวา 6 ลานคน หรือรอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ในป 2544 
ยาง ผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑจากไมยางพารา ทํารายไดจากการสงออกใหกับ
ประเทศ คิดเปน มูลคาท้ังส้ิน 135,280 ลานบาท แยกเปนมูลคาการสงออกยางในรูป
วัตถุดิบ 58,703 ลานบาท ผลิตภัณฑยาง 48,496 ลานบาท และ ผลิตภัณฑไมยางพารา 
28,081 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2543 ซ่ึงมีมูลคา 123,642 ลานบาท มูลคาการ
สงออกในป 2544 เพ่ิมข้ึน รอยละ 9.4 แตเม่ือพิจารณาแยกรายสินคา มูลคาการสงออก
ยางในรูปวัตถุดิบลดลงรอยละ 3.3 การสงออกผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑ ไมยางพารา 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.4 และรอยละ 34.5 ตามลําดับ ปริมาณการผลิตยางของไทยในป 2544 
จํานวนทั้งส้ิน 2.319 ลานตัน คิด เปนสัดสวนรอยละ 32 ของการผลิตทั้งหมดของโลก และ
สงออกยางปริมาณ 2.042 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของการสงออก ยางท้ังหมด
ของโลก 
 
 
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน  (Taxonomic clissification) 
 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Dicotyledoneae 
 Order  :  Euphorbiales 
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 Family  :  Euphorbiaceae 
 Genus  :  Hevea 
 Species  :  brasiliensis 
 Scientific name  :  Hevea brasiliensis Muell Arg. 
 Common name  :  Para Rubber 
 
 พืชท่ีสามารถใหนํ้ายางซ่ึงสามารถนํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑไดมากมายน้ัน สวน
ใหญมีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลาง ใต และอาฟริกาเขตรอน เทาท่ีพบตระกูลท่ีนับวามี
ความสําคัญ ไดแก ตระกูล Moraceae ; Castilla elastica มีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโก
และอเมริกากลาง   Ficus elastica มีถิ่นกําเนิดในประเทศพมา ตระกูล Apocynaceae ; 
Cryptostegia grandiflora, Cryptostegia madagascariensis มีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลาง
และมาลากัสซี ตระกูล Compositae ; Parthenium argentatum มีถิ่นกําเนิดในแถบอาฟ
ริกา และอเมริกาเขตรอน ตระกูล Euphorbiaceae ; Hevea spp. มีถิ่นกําเนิดแถบลุมนํ้า
อเมซอนในประเทศบราซิล พืชท่ีใหนํ้ายางตระกูลสุดทายนับวามีความสําคัญมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีเพราะใหนํ้ายางในปริมาณท่ีมากกวา ตามการบันทึกของ La Condamine ทําให
ทราบความเปนมาของ Hevea ซ่ึงมาจากคําวา "heve" เปนคําท่ีใชเรียกนํ้ายางท่ีเก็บได
จากตนพื้นเมือง คาดวาอาจเปนตน Castilla ulei  ตอมา Aublet ใหช่ือสกุลเสียใหมเปน 
Hevea พืชใหนํ้ายางในสกุล Hevea มีหลายชนิดดวยกัน อาศัยความแตกตางจากลักษณะ
ทางสัณฐานและสรีรวิทยาแบงออกเปนดังน้ี H.  camporum,  H. brasiliensis,  H. 
guyanensis,  H. benthamiana, H. microphylla H. similis, H. spruceana, H. minor, H. 
nitida, H. pauciflora, H. discolor, H. rigidifolia, H. lutea, H. confusa. ท้ังหมดน้ีมีถิ่น
กําเนิดในอเมริกาใต แถบลุมนํ้าอเมซอนเกือบท้ังหมด  พืชในสกุล Hevea brasiliensis มี
การปรับตัวดีท่ีสุด จากการรวบรวมของ Wickham และมีคุณสมบัติบางประการไดแก 
เปอรเซ็นตเน้ือยางแหง (dry rubber content; DRC) องคประกอบทางเคมีของนํ้ายาง 
ความหนืดของนํ้ายาง และอัตราการไหลของน้ํายางที่ดีเหมาะแกการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม
ในทุกพ้ืนท่ีปลูก มีช่ือเรียกท่ัว ๆ ไปวา ยางพารา (Para rubber) ตามช่ือเมือง para ซ่ึง
เปนแหลงกําเนิดในบราซิล หรือ Hevea rubber ตามช่ือตระกูล 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของยางพารา  
 
 1.  ราก (Roots) 
 ยางพารามีระบบรากเปนระบบรากแกว (tap root system) ประกอบดวยราก
แกว (tap root)  ท่ีมีความยาวโดยเฉลี่ยตามความลึกของดินประมาณ  2.5  เมตร  ในตน
ยางท่ีมีอายุ 3 ป ทําหนาท่ียึดเกาะพยุงลําตนไมใหโคนลมเม่ือลมแรงและมีนํ้าทวม  ราก
แขนง (lateral root)  แตกแขนงออกมาจากช้ัน pericycle ของรากแกว มีความยาวเฉลี่ย 
7-10 เมตร เจริญอยูในระดับผิวดินบริเวณทรงพุม ทําหนาท่ีดูดยึดนํ้าและธาตุอาหารสงไป
ยังใบเพื่อขบวนการสังเคราะหแสง 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 แบงลําตนออกเปน 2 ชนิดตามชนิดของวัสดุปลูก คือ ลําตนรูปกรวย (cone) 
เปนลําตนท่ีเกิดจากการปลูกดวยเมล็ด (seedling tree) จะสังเกตเห็นไดชัดวา สวนฐาน
ของลําตนจะโตแลวคอยเล็กลงตามความสูง ลําตนอีกชนิดหน่ึงคือ ลําตนรูปทรงกระบอก 
(cylinder) เปนลําตนที่เกิดจากการปลูกดวยตนติดตา (budded stump) ลักษณะของลําตน
สวนลางสุดมีขนาดใหญมากเรียกวา "เทาชาง" เลยจากจุดน้ีข้ึนไปจะเปนลําตนที่มีขนาด
เทากันทั้งสวนโคนตนและสวนปลาย ในชวงแรกของการเจริญเติบโตพบวา ลําตนทั้งสอง
ชนิดมีเกล็ดใบ (scale leaves) อยูตรงสวนตายอด ทําหนาท่ีหอหุมใบออนไมใหไดรับ
อันตราย ถัดลงมาก็เปนกลุมของใบซึ่งแตกเปนฉัตรรอบลําตน เม่ือลําตนมีอายุมากข้ึนก็จะ
มีการแตกกิ่งกานสาขา ฉัตรใบบริเวณลาง ๆ จะรวงหลนไปกลายเปนลําตนเปลือย (bare 
trunk) ความสูงของลําตนเปลือยแตกตางกันออกไปโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 2-2.5 เมตร 
สวนประกอบของลําตนที่เราจะนํามาใชประโยชนในการสกัดนํ้ายาง ไดแก เปลือก ซ่ึง
ประกอบดวย 
 2.1  เปลือกแหง (corky bark) เปลือกท่ีอยูสวนนอกสุดของลําตนมีสีนํ้าตาลถึง
ดํา ไมมีทอน้ํายางอยูภายในเลย เกิดจากการสราง outer soft cell ของช้ัน cortex ท่ียังมี
ชีวิตอยูท่ีเรียกวา bark cambium ตอมามีสารพวกลิกนิน ซูเบอรลิน มาสะสมทําใหเห็น
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 2.2  เปลือกแข็ง (hard bark) อยูถัดจากเปลือกแหงเขามา มีสีสม หรือสีนํ้าตาล
ออน เกิดจากการแบงเซลลของ bark cambium  แลวเจริญเขาทางดานใน มีการสะสมสาร
พวกลิกนิน และซูเบอรลินนอยกวาเปลือกแหง แตมี stone cell อยูเปนจํานวนมาก กระจัด
กระจายอยูท่ัวไปในช้ันน้ี ทําใหทอน้ํายางมีลักษณะขาดตอน (interupted latex vessel) 
และมีจํานวนนอย ช้ันนี้อาจเรียกวา outer cortex 
 2.3  เปลือกออน (soft bark) เปนเปลือกช้ันในสุดถัดจากเปลือกแข็งเขาไป
เกือบใกลเน้ือไม เปนสวนของ inner cortex ประกอบดวยเนื้อเยื่อท่ีออนนุม มีชีวิต และ
หนาของเนื้อเยื่อลําเลียงอาหาร (sieve tube) ซ่ึงวางตัวอยูในแนวตั้ง ภายในเปนแหลง
สะสมอาหารจํานวนมาก เน้ือเยื่อดังกลาวติดตอกันตลอดท้ังในลําตน กิ่งกาน และใบ  
อาหารที่มาสะสมก็คือน้ํายางน่ันเอง ซ่ึงเรียกวา latex นํ้ายางท่ีถูกสรางขึ้นเปนโพลิเมอร
ของ cis-1, 4-polyisoprene สวนของเนื้อเยื่อลําเลียงอาหารก็คือ ทอนํ้ายาง (lacitifer) ท่ีมี
ลักษณะเชื่อมติดตอกันตลอดไมขาดตอน (continuous latex vessel) มีการจัดเรียงตัวใน
แนวเอียง ทํามุม 2-5 องศากับแนวดิ่ง วนจากขวาวนมายังซายลาง ในช้ันน้ียังพบเนื้อเยื่อ
อีกชนิดหน่ึงรอบๆ เน้ือเยื่อลําเลียงอาหารคือ medulla rays มีองคประกอบสวนใหญเปน
นํ้า เปนตัวท่ีคอยควบคมุความเขมขนของน้ํายางในทอนํ้ายาง และชวยรักษาความเตง 
สภาพสมดุลยของทอนํ้ายางดวย ช้ันเปลือกออนมีความหนาแนนของทอนํ้ายางสูง จึงทํา
ใหขนาดของทอนํ้ายางเล็กกวาในช้ันเปลือกแข็ง 
 3.  ใบยางพารา (Leaf) 
 ใบยางพาราจัดเปนใบประกอบ (compound leaf) แบบ palmate ในใบประกอบ
ชุดหน่ึงของยางพารามี 3 ใบยอย ซ่ึงเรียกวา trifoliage leaves ใบยอยแตละใบจะมีกานใบ
ยอย (peteolule) ซ่ึงมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 0.5-2.5 ซม. แตกออกตรงสวนปลาย
ของ peteole ณ จุดเดียวกัน peteole ของใบยางพาราจะมีความยาวโดยเฉลี่ย 15 ซม. (2-
70 ซม.) การเรียงตัวของใบในฉัตรเปนแบบเกลียว (spiral) ใบท่ีแกท่ีสุดของกลุมใบยอย
คือ ใบท่ีใหญท่ีสุดและมี peteolule ยาวกวา แผนใบหรือตัวใบมีขนาดแตกตางกันออกไป 
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 3.1  elliptical type มีลักษณะปลายและโคนใบแหลม ความยาวประมาณ 3 เทา
ของความกวาง ความกวางที่สุดจะอยูท่ีสวนกลาง 
 3.2  obovate type มีลักษณะปลายใบมนและโคนใบแหลม สวนกวางท่ีสุดจะ
อยูกึ่งกลางถึงปลายใบ 
 3.3  ovate type มีลักษณะคลายรูปไข สวนที่กวางที่สุดอยูระหวางโคนใบกับ
กึ่งกลางใบ 
 3.4  diamond type ลักษณะคลาย elliptical type  แตขอบใบสวนปลายและ
โคนใบคอนขางเปนเสนตรงคลายผลึกเพ็ชร เสนใบ (vein)    จะมีการแตกเปนแบบขนนก 
(pinnate) โดยท่ัว ๆ ไป แลวมีจํานวนคูของเสนใบประมาณ 20 คูในใบหนึ่ง ๆ 
 
 4.  ดอก (Flowers) 
 เกิดเปนจํานวนมากจากตาตรงซอกใบ (axillary bud) มีลักษณะเปนชอ  ส้ัน ๆ 
ตรงฐานของกลุมใบใหม ชอดอกของยางพาราเปนแบบ compound raceme หรือ panicle 
ในชอดอกหน่ึง ๆ ประกอบดวย แกนใหญของชอเรียกวา main axis แลวมีการแตกแขนง
ของชอดอกเปนแขนงยอยอีกมากมาย แขนงยอยแรกท่ีแตกจาก main axis เรียกวา 
primary branch แขนงยอยท่ี 2 แตกจาก primary branch เรียกวา secondary branch 
อันเปนท่ีต้ังของกานชูดอก (peduncle และ pedicel) การแตกแขนงของชอดอกในลักษณะ
ดังกลาวจะลดหลั่นกัน มองดูแลวคลายรูปสามเหลี่ยม ในชอดอกจะประกอบไปดวยดอก 2 
ชนิดแยกกัน คือ 
 4.1  ดอกตัวเมีย (pistillated flowers) มีขนาดใหญ ต้ังอยูสวนปลายสุดของ
แขนงชอดอก ประกอบดวยช้ันตาง ๆ ดังน้ี กลีบเลี้ยงสีเหลือง เม่ือบานรูปรางคลายระฆัง 
(bell-shape) จํานวน 5 กลีบ กลีบดอกไมมี เกสรตัวเมียซ่ึงประกอบดวย รังไข 3 พู และ
ยอดเกสรตัวเมียท่ีไมมีกานชู (sessile stigma) มีลักษณะ 3 แฉก เกสรตัวผูซ่ึงเปนหมัน 
(staminode) จํานวน 5 อัน 
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 4.2  ดอกตัวผู (staminated flowers) มีขนาดเล็ก ต้ังอยูในตําแหนงท่ีตํ่ากวา
ดอกตัวเมียในแขนงเดียวกันของชอดอก ในชอดอกหน่ึง ๆ จะมีดอกตัวผูประมาณ 60-80 
ดอก ประกอบดวยช้ันตาง ๆ ดังนี้ กลีบเลี้ยงจํานวน 5 กลีบ กลีบดอกไมมี เกสรตัวผูท่ีไมมี
กานชูละอองเกสร (sessile stamen) จํานวน 10 อันเรียงกันเปน 2 วง วงละ 5 อัน รอบ 
corollar tube 
 หลังจากแทงชอดอกแลว 2 อาทิตย ชอดอกมีการพัฒนาเต็มท่ีพรอมท่ีจะบาน
โดยดอกตัวผูจะบานกอน ชวงการบานของดอกตัวผู 1 วันก็จะรวง สวนดอกตัวเมียจะบาน
ในชวงเวลาถัดมา อาจบานนาน 3-5 วัน 
 
 5.  ผล (Fruit) 
 ดอกตัวเมียท่ีสามารถผสมติดใหผลมีเพียง 30-50 เปอรเซ็นต สวนดอกท่ีผสม
ไมติดจะรวงหลนไป หลังจากผสมแลว รังไขจะพัฒนามาเปนผลภายในเวลา 3 เดือน และ
ตอมาอีก 3 เดือน ผลก็จะสุก ผลท่ีแกมีขนาดใหญ แนน มีเสนผาศูนยกลาง 3-5 ซม. 
ประกอบดวย 3 พู แตละพูจะบรรจุ 1 เมล็ด สวนประกอบของผลมีเปลือกผล (epicarp) 
และผลช้ันกลาง (mesocarp) บางนิ่ม สวนผลช้ันใน (endocarp) แข็งหนา เม่ือผลสุก ผล
ช้ันในจะแตกออกเปน 6 สวนแลว เมล็ดจะถูกดีดออกไปไดไกลเปนระยะทางถึง 15 หลา 
 
 6.  เมล็ด (Seed) 
 มีขนาดใหญ รูปรางกลมถึงรีแลวแตพันธุ เมล็ดแนน เปนมัน มีขนาด 2-3.5 x 1.5-
3 ซม. เปลือกของเมล็ด (seed coat) แข็ง มีสีนํ้าตาลออน สีเทา มีจุดนํ้าตาลเขม 
ประปราย ดานทองของเมล็ดตรงปลายสุดดานหน่ึงจะเปนที่ต้ังของขั้วเมล็ด (hilum) และ 
micropyle ซ่ึงเปนทางงอกของรากออน ถัดมาเปนรอยท่ี funiculus ออมมาติดกับเมล็ด
ตรงข้ัวเรียกวา raphe รูปรางของเมล็ดข้ึนอยูกับการกดของผลซ่ึงมีเมล็ดบรรจุอยูภายใน 
ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมเปนพวกไขและมันสีขาวเม่ือมีชีวิตอยู และเปลี่ยนเปนสีเหลือง
เม่ือเมล็ดแก สวนของอาหารสะสมสามารถนํามาสกัดนํ้ามันใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ได 
กากท่ีเหลือนํามาใชเปนอาหารสัตวหรือทําปุย ช้ันของอาหารสะสมดังกลาวลอมรอบแกน
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การผลิตยางพารา 
     - ศักยภาพการสงออก ปริมาณการสงออกยางพาราในชวงป 2546 - 2548 คาดวาจะ
สูงข้ึน  หากกลุมประเทศผูผลิตนํ้ามันยังคงมี นโยบายลดกําลัง การผลิตเพื่อยกระดับราคา 
นํ้ามันใหสูงข้ึน จะทําใหราคายางสังเคราะหอยูในระดับสูงเชนกัน ความตองการใช
ยางพารา เพ่ือทดแทนยางสังเคราะหก็จะเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีสัดสวนการสงออกยางแผน
รมควันลดลงจากรอยละ 55 เปนรอยละ 42 ขณะท่ียาง แทง มีสัดสวนการสงออกเพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 24 เปนรอยละ 37 ซ่ึงไทยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหสอดคลอง
กับตลาดได 
- ศักยภาพการใชในประเทศ อุตสาหกรรมยางยานพาหนะเปนอุตสาหกรรมที่มีการใช
ยางธรรมชาติมากท่ีสุดถึงรอยละ 45 ของ ปริมาณการใชท้ังหมด เน่ืองจาก ปจจุบันมีการ
ยายฐานการผลิตมายังไทยจนทําใหไทยเปนประเทศผูผลิตยางยานพาหนะที่สําคัญ 
ประเทศหน่ึง อุตสาหกรรมที่ใชยางธรรมชาติมากรองลงมาไดแก ถุงมือยาง ปจจุบันไทย
เปนประเทศผูผลิตและสงออกรายใหญอันดับ 2 ของโลก มีการใชยางธรรมชาติประมาณ
รอยละ 13 ซ่ึงท้ัง 2 อุตสาหกรรมนี้มีมูลคา การสงออกรวมกวา 30,000 ลานบาท จาก
มูลคา สงออกผลิตภัณฑ ท้ังหมด 40,000 ลานบาท อีกประมาณรอยละ 42 เปนการใชยาง
ธรรมชาติในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดแก อะไหล รถยนต ยางยืด สายพาน เปลือกหมอ
แบตเตอร่ี ถุงยาง รองเทา ยางรัดของ ฯลฯ จะเห็นไดวาหากรัฐมีการ สนับสนุนใน
อุตสาหกรรม ยาง ยานพาหนะและ ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึน จะทําใหมีการใชยางในประเทศ
เพ่ิมข้ึน และสามารถเพิ่มมูลคาเพิ่มในการใชยางเพิ่มข้ึน 
การผลิต 

พื้นท่ีกรีด ผลผลิตและผลผลิตตอไรของยางพารามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 9.548 
ลานไร 2.168 ลานตัน และ 227 กิโลกรัม ในป 2540 เปน 9.795 ลานไร 2.319 ลานตัน 
และ 230 กิโลกรัม ในป 2544 ในอัตรารอยละ 0.69, 3.41 และ 0.44 ตามลําดับ เน่ืองจาก
พื้นท่ีปลูก ทดแทนดวยยางพันธุดีสามารถกรีดและใหผลผลิตเพิ่มข้ึนในชวงป 2540 - 

BO 216 663 



 

ความตองการใชยางพารา 

         อุตสาหกรรมภายในประเทศตองการใชยางเพ่ิมข้ึนจาก 182,020 ตัน ในป 2540 
เปน 253,105 ตัน ในป 2544 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.84 โดยอุตสาหกรรมยางยืดมีการใช
ยางเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดเฉล่ียรอยละ 19.44 ตอป รองลงมาไดแก ยางรถ จักรยานยนต 
รองเทา ถุงมือยาง และยางยานพาหนะมีการใชยางเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 19.15, 13.99, 
11.14 และ 7.06 ตามลําดับ 

 

การสงออก 
การสงออกยางพาราในชวงป 2540 - 2544 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจาก 1.916 

ลานตัน ในป 2540 เปน 2.042 ลานตัน ในป 2544 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.94 ขณะท่ีมูลคา
สงออกลดลงจาก 57,344 ลานบาท ในป 2540 เปน 46,693 ลานบาท ในป 2544 ท้ังน้ี
เน่ืองจากภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียทําใหคาเงินของกลุมประเทศในเอเชีย
ออนตัว เม่ือเทียบกับคาเงินดอลลาร ทําใหความตองการซื้อ ยาง ในภูมิภาคเอเชียลดลง 
ขณะท่ีอเมริกาและสหภาพยุโรปนําเขายางมากข้ึน สงผลใหยางแผนรมควัน ซ่ึงสวนใหญ
สงออกในตลาดเอเชีย มีแนวโนมลดลงรอยละ 5.4 ขณะที่ยางแทงสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 
15.42 

ระหวางป 2539 - 2543 การสงออกเฟอรนิเจอรและช้ินสวนจากไมยางพารา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 14 ตอป โดยมีมูลคา 12,253 ลานบาท ในป 2539 เปน 20,874 ลานบาท 
ในป 2543ตลาดเฟอรนิเจอรของไทย ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยใน
ป 2541 เม่ือ เปรียบเทียบกับป 2540 ไทยสงออกเฟอรนิเจอรไมไปญ่ีปุนเปนมูลคา 188.1 
ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 22.2 สหรัฐอเมริกา 157.5 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 19.7 และสหภาพยุโรป 45.8 ลานเหรียญสหรัฐ   ลดลงรอยละ 16.3    สวนแบงตลาด
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ราคา 
ราคายางพาราในชวงป 2540 - 2544 มีแนวโนมลดลง โดยราคา ยางแผนดิบช้ัน 3 

ท่ีเกษตรกรขายได ราคาประมูลยางแผนดิบช้ัน 3 ตลาดกลางยางพาราอําเภอหาดใหญ 
และราคาสงออกยางแผนรมควันช้ัน 3 ลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.64, 3.54 และ 

4.08 ตอปตามลําดับ เน่ืองจากปจจัยหลายอยาง ท้ังการออนตัว ของคาเงินในภูมิภาค 
เอเชีย และภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 

สวนประกอบของน้ํายาง 

       นํ้ายางสดจากตนยางพารา มีลักษณะเปนของเหลวสีขาวหรือสีครีม โดยมีอนุภาคยาง
แขวนลอย อยูในตัวกลางท่ีเปนนํ้า อนุภาคยางมีรูปรางกลมหรือรูปลูกแพร มีขนาด 0.05 - 
5 ไมครอน ความหนาแนน 0.975 - 0.980 กรัม/มิลลิลิตร มีความเปนกรด - ดางประมาณ 
6.5 - 7.0  

ผิวของอนุภาคยางมีเยื่อหุม (membrane) ท่ีประกอบดวยไขมันและโปรตีน โดยแต
ละอนุภาคมีอนุมูลลบของโปรตีนอยูรอบนอก ทําใหเกิดแรงผลักระหวางอนุภาคยาง ซ่ึงมี
ผลใหนํ้ายางสามารถคงสภาพเปนของเหลวได ดังน้ันเม่ือมีการทําลาย เยื่อหุมอนุภาค 
หรือมีการสะเทินอนุมูลลบ จะทําใหอนุภาคยางที่แขวนลอยอยูในตัวกลางเกิดการรวมตัว
จับกันเปนกอน 

อุตสาหกรรมแปรรูปยาง  

นํ้ายางขน • 
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ยางแผนดิบ • 

ยางแผนผึ่งแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง • 

ข้ันตอนที่ 1 การตวงน้ํายางใสตะกง 
ตวงนํ้ายางที่กรองแลว ใสในตะกงที่สะอาด ตะกงละ 3 ลิตร 

ข้ันตอนที่ 2 การผสมน้ํากับนํ้ายาง 
เติมนํ้าสะอาดลงในตะกงที่ใสนํ้ายางไวแลวตะกงละ 2 ลิตร จะไดอัตราสวนผสมระหวางนํ้า
ยางกับนํ้าในอัตรา 3 สวนตอ 2 สวน (อัตราสวนผสมอาจเปลี่ยนแปลงได ถาหากนํ้ายาง
เจือจางบางแลว เชน กรณีท่ีฝนตกขณะเก็บนํ้ายางหรือจากเหตุอื่น ๆ) 

ข้ันตอนที่ 3 การเลือกใชน้ํากรดและการผสมน้ํากรด 
เพ่ือใหยางแข็งตัวและไดยางแผนที่คุณภาพดี ตรงตามความตองการของผูซ้ือหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ควรเลือกใชกรด “ฟอรมิก” ชนิด ความเขมขน 90% ซ่ึงมี คุณสมบัติแตกตาง
จากกรดชนิดอื่น คือ ไมมีสี กลิ่นฉุนจัด หากสูดดมจะแสบจมูกอยางรุนแรง และละลายนํ้า
ไดดีมาก 

ขอดีของกรดฟอรมิก คือ 
1. ยางแผนแข็งตัวสมํ่าเสมอ หากทําใหเจือจางดวยน้ําสะอาดท่ีถูกตอง 
2. สามารถระเหยได ไมตกคางในแผนยาง 
3. ไมทําใหแผนยางเหนียวเหนอะ 
4. สมบัติและความยืดหยุนของแผนยางคงเดิม 
5. ไมทําใหโรงเรือนและแผนยางมีกลิ่นเหม็น 
6. ไมทําใหเครื่องมือและอุปกรณเสียหายมากนัก จะทําใหอายกุารใชงานยาวนาน 

การผสมกรดฟอรมิก เพ่ือใหยางแผนแข็งตัวในเวลา 30 - 45 นาที ควรผสมกรด
ฟอรมิกในอัตราสวนกรดฟอรมิก 30 มิลลิลิตร (2 ชอนแกง) ผสมน้ําสะอาด 1,170 
มิลลิลิตร (3 กระปองนม) แลวกวนใหเขากันโดยเทกรดลงในนํ้า และควรใชภาชนะท่ีเปน
กระเบื้องเคลือบหรือ แกลลอนพลาสติกในการผสม 
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ข้ันตอนที่ 4 การใชนํ้ากรดผสมน้ํายาง ใชใบพายกวนน้ํายางในตะกง 1 - 2 เท่ียว แลว
ตวงนํ้ากรดท่ีผสมแลว 390 มิลลิลิตร (1 กระปองนม) เทลงในนํ้ายางใหท่ัวตะกง ขณะท่ีเท
นํ้ากรดใชใบพายกวนน้ํายางไปประมาณ 6 เท่ียว (นํ้ากรดฟอรมิก 1 ขวด ทําแผนยางได 
ประมาณ 90 - 100 แผน) 

ข้ันตอนที่ 5 การกวาดฟองน้ํายาง ขณะกวนน้ํายางจะมีฟองเกิดข้ึน ใชใบพายกวาดฟอง
ออกจากตะกงใหหมด เก็บรวบรวมใสภาชนะไวขายเปนเศษยางชั้นดี ฟองนํ้ายาง ถาไม
กวาดออก เม่ือนํายางไปรมควันจะทําใหเห็นรอยจุดอากาศในแผนยาง ทําใหไดยางช้ันตํ่า
กวาท่ีควรจะเปน  

ข้ันตอนที่ 6 การใชวัสดุปดตะกง ควรใชแผนสังกะสี หรือวัสดุอื่นใดก็ไดปดตะกงเพื่อ
ปองกันมิใหฝุนละอองหรือส่ิงสกปรกตกลงในน้ํายางท่ีกําลังจับตัว ท้ิงไวประมาณ 30 - 45 
นาที  

ข้ันตอนที่ 6 การนวดแผนยาง เม่ือยางจับตัวแลว กอนนําไปนวดควรรินน้ําสะอาดหลอ
ไวทุกตะกงเพื่อสะดวกในการเทแทงยางออกจากตะกง การนวดยางควร นวดแผนยางบน
โตะท่ีสะอาด ซ่ึงปูดวยอลูมิเนียมหรือแผนสังกะสี นวดดวยมือ หรือ ไมกลมแลวแตถนัด 
นวดยางใหหนา ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ข้ันตอนที่ 7 การรีดแผนยางดวยเคร่ืองรีดลื่น  นํายางแผนที่นวดแลว เขาเคร่ืองรีดลื่น 
3-4 คร้ัง ใหบางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร  

ข้ันตอนที่ 8 การรีดแผนยางดวยเครื่องรีดดอก หลังจากนําแผนยางเขาเคร่ืองรีดลื่น
แลวก็นํายางเขาเคร่ืองรีดดอกจะชวยใหแผนยางแหงเร็วข้ึนเม่ือนําไปรมควัน 

ข้ันตอนที่9การลางแผนยาง แผนยางที่รีดดอกแลว ควรลางดวยนํ้าสะอาดเพื่อลาง
นํ้ากรดและส่ิงสกปรกท่ีติดอยูตามผิวของแผนยางออกใหหมด  

ข้ันตอนที่ 10 การผึ่งแผนยาง แผนยางที่ลางดวยนํ้าสะอาดแลว ควรนํามาผึ่งไวในท่ีรม 
ไมควรนําออกไปผึ่งหรือตากไวกลางแดด เพราะจะทําใหยางแผนเส่ือม คุณภาพไดงาย 
อยาวางแผนยางบนพื้น หรือพาดแผนยางในที่ท่ีมีฝุน หรือถูกส่ิงสกปรกไดงาย  
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ข้ันตอนที่11การเก็บยางแผนเพ่ือรอจําหนาย หลังจากผึ่งยางแผนไวประมาณ 6 
ช่ัวโมง ใหเก็บรวบรวมยางแผน โดยพาดไวบนราวในโรงเรือนเพื่อรอจําหนาย (ถามีโรงรม
ใหนําเขา รมควันหรืออาจจะอบยางในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือใหยางแผนแหง
ปองกันเช้ือรา และสามารถเก็บไวไดนาน) เกษตรกร เจาของสวนยางจะขายยางใหได
ราคาสูง จําเปนอยางยิ่งท่ีจะทํายางแผนใหมีคุณภาพดี และรวมกลุมกันขายยางรวมกัน
คราวละมาก ๆ  

การผลิตยางแทง 

ประเทศไทยเริ่มผลิตยางแทงเม่ือป 2511 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบใหมีขนาดเหมาะสม
กับการใชในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อยางยิ่งตองมีการตรวจสอบคุณภาพทาง
วิทยาศาสตร และจําแนกช้ันตามขอกําหนดมาตรฐาน วัตถุดิบท่ีใชผลิตยางแทงใชไดท้ัง 
นํ้ายางสดท่ีตองทําใหจับตัวกอน และยางแหงท่ีจับตัวแลว เชน ยางแผนดิบ เศษยางกน
ถวย ข้ันตอนที่สําคัญในการผลิตคือ ตัดยอย ยางดิบใหเปนช้ินเล็ก ๆ อยางรวดเร็ว ลาง 
อบใหแหง และอัดเปนแทงส่ีเหลี่ยมขนาด 33.3 กิโลกรัม 

 
 

******************************** 
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