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  พอลิเมอรเปนวัสดุประเภทหน่ึงที่มีหลากหลายชนิดทั้งที่ไดจากธรรมชาติและการสังเคราะห แตในบรรดาวัสดุ 
พอลิเมอรทั้งหมด มีพอลิเมอรกลุมหน่ึงที่เกิดจากการนําเทอรโมพลาสติก (thermoplastic) มาผสมกับยาง หรือไดจากการ
เกิดโคพอลิเมอร (copolymerization) ของสวนที่ออน (soft segment) กับสวนที่แข็ง (hard segment) กลายเปนวัสดุ
ผสมเรียกวา เทอรโมพลาสติกอิลาสโทเมอร หรือยางเทอรโมพลาสติก (thermoplastic elastomers; TPEs) ซึ่งวัสดุ
ผสมน้ีกําลังมีบทบาทมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม 
 

 ยางเทอรโมพลาสติก หรือ TPE สามารถขึ้นรูปไดเหมือนพลาสติก มีสมบัติที่
ยืดหยุนออนนุมคลายยาง แตยางเทอรโมพลาสติกจะมีสมบัติเหมือนยางเฉพาะใน
อุณหภูมิบางชวง (ขึ้นกับชนิดของเทอรโมพลาสติก) โดยทั่วไปจะหมายถึง  
ณ อุณหภูมิหอง แตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นยางเทอรโมพลาสติกจะออนตัวและไหลได
เหมือนพลาสติก จึงสามารถนําไปขึ้นรูปดวยเครื่องฉีด (injection moulding 
machine) เครื่องเปา (blow moulding machine) เครื่องเอ็กทรูดเดอร (extruder) 
ภายหลังการขึ้นรูปเมื่อยางเย็นลง ยางเทอรโมพลาสติกก็จะเปลี่ยนสภาพจาก
ของเหลวที่ไหลไดไปเปนของแข็งที่มีสมบัติคลายยาง และสามารถนํากลับมาใชใหมได 
 
ประเภทของยางเทอรโมพลาสติก 
 

 ยางเทอรโมพลาสติกที่มีจําหนายทางการคาสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
 

 1. บล็อคโคพอลิเมอร (block copolymer) 
 

 ยางเทอรโมพลาสติกประเภทน้ีจะมีโครงสรางโมเลกุลเปนสายโซยาว ในสายโซโมเลกุลจะประกอบดวย 2 เฟส คือ 
สวนแข็ง (hard segment) สายโซโมเลกุลมีการมาอยูรวมกันเปนกลุมกอน จะมีคา Tg สูง และสวนออน (soft segment) 
สายโซโมเลกุลมีการจัดเรียงตัวแบบอสัณฐานมีสมบัติเปนอิลาสติก (elastic segment) สามารถหักงอไดงาย มีคา Tg ตํ่า  
   

 

รูปที่ 1 โครงสรางโมเลกุลของยางเทอรโมพลาสติกแบบบล็อคโคพอลิเมอร 

  
สมบัติโดยทั่วไปของยางเทอรโมพลาสติกแบบบล็อคโคพอลิเมอรจะขึ้นกบัอัตราสวนของมอนอเมอรที่นํามาใชใน

การสังเคราะห และสัดสวนของสวนออน-สวนแข็งที่มีอยูในสายโซโมเลกลุ 
 

ชนิดของยางเทอรโมพลาสติกแบบบล็อกโคพอลิเมอร ไดแก 
 

1.1 ยางเทอรโมพลาสติกจากสไตรีน (styrenic thermoplastic elastomers; S-TPEs) 
 

โครงสรางโมเลกุลประกอบดวยพอลิสไตรีนเปนสวนแข็งกระจายอยูในวัฏภาคของพอลิไดอีนที่เปนสวนออน  
ยางเทอรโมพลาสติกชนิดน้ีที่มีพอลิไดอีนตางกัน แบงไดเปน  

ยางเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic Elastomers; TPEs) 
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 - styrene-butadiene-styrene (SBS)   
 - styrene-isoprene-styrene (SIS) 
 - styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 โครงสรางยางเทอรโมพลาสติกจากสไตรีน 
 

สมบัติเดน 
 - มีความใสกวายางเทอรโมพลาสติกชนิดอ่ืน 
 - คาความแข็งอยูในชวง 40 Shore A ถึง 50 Shore D 
 - คาอุณหภูมิในการใชงาน -50oC ถึง 65oC 
 - ความทนตอสารเคมีและสภาพอากาศใกลเคียงกับยาง SBR 
 

ช่ือทางการคา  
เชน OnFlex TM (บริษัท PolyOne) Ensoft-T® (บริษัท ENPLAST) 

 

ตัวอยางผลิตภัณฑ 
เชน พ้ืนรองเทา ทอ ปลอกหุมสายเคเบิล วัสดุอุดกันรั่ว กาว 

อุปกรณกีฬา อุปกรณการแพทย ของเลนเด็ก บรรจุภัณฑ ที่หุมสายไฟสาย
เคเบิล ช้ินสวนในรถยนต ฯลฯ 
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1.2 ยางเทอรโมพลาสติกพอลิยูรีเทน (thermoplastic polyurethanes; TPUs) 
 
 
 
 
 
 

     

รูปที่ 3 โครงสรางเคมีของเทอรโมพลาสติกพอลิยูรีเทน 
 

โครงสรางโมเลกุลประกอบดวยสายโซพอลิเอสเทอร/พอลิอีเทอร ที่เปนสวนออน และสวนแข็งไดจากปฏิกิริยาเคมี
ระหวางไดไอโซไซยาเนต เชน MDI กับไดออล เชน 1,4-butane-diol ยางเทอรโมพลาสติกพอลิยูรีเทนที่มีสวนออนเปน 
พอลิเอสเทอร เรียกวา YAU สวนยางเทอรโมพลาสติกพอลิยูรีเทนที่มีสวนออนเปนพอลิอีเทอร เรียกวา YEU 

 

 ยางเทอรโมพลาสติกพอลิยูรีเทน เปนยางเทอรโมพลาสติกชนิดหน่ึง มี
ลักษณะเปนบล็อคโคพอลิเมอรที่ประกอบดวยสวนแข็ง (hard segment) และสวนออน 
(soft segment) โดยสวนแข็งเปนพันธะยูรีเทนที่ไดจากการทําปฏิกิริยาเคมีระหวาง 
ไดไอโซไซยาเนตและสายโซไฮโดรคารบอนนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า สวนออนเปนพันธะเคมีของ 
พอลิเอสเทอรหรือพอลิอีเทอร ยางชนิดน้ีมีราคาสูง แตมีจุดเดนเรื่องความทนทานตอ
การเสียดสีและการฉีกขาด (tear) จึงเหมาะสําหรับทําพ้ืนรองเทา หรือทดแทนช้ินสวน
ยางชนิดอ่ืนที่ไมทนทานตอการเสียดสี นอกจากน้ียังสามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมอ่ืน 
เชน อุปกรณการแพทย ช้ินสวนยานยนต สายไฟและสายเคเบิล เปนตน 
 

สมบัติเดน 
 - ความทนตอการฉีกขาดและการขัดสีสูง 
 - ความทนตอนํ้า ตัวทําละลาย 
 - ทนความรอนได –50oC ถึง 220oC 

 

ช่ือทางการคา  
เชน  Estane® (บริษทั Noveon) VersollanTM (บริษัท GSL Corp.) RTP1200 series (บริษัท RTP) 

 

ตัวอยางผลิตภัณฑ  
เชน ทอยาง ขอตอยาง ปลอกหุมสายเคเบิล สายพานลําเลียง ยางซีล ปะเก็น เปนตน 

  

1.3 ยางเทอรโมพลาสติกพอลิอีเทอร-เอสเทอร (thermoplastic polyether-ester elastomers) หรือ 
โคพอลเิอสเทอร (copolyester; COPEs) 

 

โครงสรางโมเลกุลประกอบดวยสายโซพอลิอีเทอรที่ไมมีวงแหวน (aliphatic polyester) เปนองคประกอบที่เปน
สวนออน สวนแข็งประกอบดวยพอลิเอสเทอรที่มีวงแหวนเปนองคประกอบ (aromatic polyester) 

 
 
 
 

สวนแข็ง สวนออน 
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สมบัติเดน 
 - ความแข็งสูง 
 - ความตานทานตอการลาตัวเน่ืองจากการหักงอสูง 
 - ความทนตอการเสื่อมสภาพอันเน่ืองมาจากออกซิเจนและโอโซนสูง 

- ความทนตอนํ้ามันและตัวทาํละลายไฮโดรคารบอนที่ไมมวีงแหวนเปนองคประกอบ  
  (aliphatic hydrocarbon) 

 - ชวงอุณหภูมิในการใชงานกวาง 
 

ช่ือทางการคา  
เชน Hytrel® (บริษัท DuPont) Riteflex® (บริษัท Celanese) RTP1500 series (บรษิัท RTP) Ecdel 

(บริษัท Eastman Chemical) 
 

ตัวอยางผลิตภัณฑ  
เชน ปะเก็น ซลี ปลอกหุมสายเคเบิล สายไฮดรอลิก พ้ืนรองเทากีฬา ฯลฯ 

 
 1.4 ยางเทอรโมพลาสติกพอลิเอไมด (thermoplastic polyamides elastomer) หรือโคพอลเิอไมด 
(copolyamides; COPAs) 
 

โครงสรางโมเลกุลประกอบดวยบล็อคพอลิอีเทอรที่เปนสวนออนและบล็อคพอลิเอไมดเปนสวนแข็ง ยางเทอรโมพลาสติก
พอลิเอไมดเปนยางเทอรโมพลาสติกชนิดหน่ึง มีลักษณะเปนบล็อคโคพอลิเมอรที่ประกอบดวยสวนแข็ง (hard segment) 
ไดแก พอลิเอไมด และสวนออน (soft segment) ไดแก พอลิเอสเทอรหรือพอลิอีเทอร จัดเปนยางเทอรโมพลาสติก 
เชิงวิศวกรรม มีสมบัติทนความรอนไดสูง ทนสารเคมีไดดี และตานทานตอการหักพับไดดี นําไปผลิตเปนทอสวนปสสาวะ
ในทางการแพทย ปลอกหุมสายไฟและสายเคเบิล ช้ินสวนยานยนต และอุปกรณกีฬา 

 

สมบัติเดน 
 - คาความแข็งอยูในชวง 60 Shore A ถึง 70 Shore D 
 - อุณหภูมิใชงาน –40o ถึง 80 oC 
 - การกระเดงกระดอนสูง 
 - ความตานทานตอการลาตัวเน่ืองจากการหักงอสูง 
 - ความทนตอนํ้ามัน จาระบี สารเคมีและตัวทําละลาย  

 

ช่ือทางการคา  
เชน PEBAX® (บริษัท Arkema) RTP2900 series (บริษทั RTP) 
 

ตัวอยางผลิตภัณฑ 
เชน ทอ ปลอกหุมสายเคเบิล ช้ินสวนที่ขึ้นรูปดวยแมพิมพ 

 

 2. ของผสมระหวางยางกับพอลิโอลิฟนส 
 

2.1 ยางเทอรโมพลาสติกพอลิโอลิฟนส (thermoplastic polyolefins; TPOs) 
 

 ยางเทอรโมพลาสติกพอลิโอเลฟนส เปนยางเทอรโมพลาสติกชนิดหน่ึง ประกอบดวยของผสมระหวางพอลิโอเลฟนส
กับยาง โดยที่วัฏภาคของยางจะไมเกิดพันธะเช่ือมโยง (crosslink) เชน ของผสมระหวางเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน เทอรพอลิเมอร 
(ethylene-propylene-diene terpolymer; EPDM) กับพอลิโพรพิลีน จัดเปนกลุมพอลิเมอรผสมที่ไดจากการนํายางและ
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พลาสติกมาผสมกันโดยที่วัฏภาคของยางไมไดเกิดการวัลคาไนซ ยางเทอรโมพลาสติกชนิดน้ีมีราคาถูก เหมาะสําหรับผลิต
ผลิตภัณฑที่ไมตองการสมบัติสูงมากนัก เชน ปลอกหุมสายไฟและสายเคเบิล ยางกันโคลน บรรจุภัณฑทางการแพทย เชน 
ถุงใสโลหิต 
 

 ยางที่นิยมใช เชน ยางเอทิลีนโพรพิลีน (ethylene propylene rubber; EPR) และยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน มอ
นอเมอร (ethylene propylene diene monomer; EPDM) ยางไนไทรล (nitrile rubber; NBR) 
  

 พลาสติกนิยมใช เชน พอลิโพรพิลีน (polypropylene; PP) พอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) พอลิเอทิลีน 
ความหนาแนนตํ่า (LDPE) ไนลอน (nylon-6) 
   

ช่ือทางการคา  
• Santoprene เปนยางเทอรโมพลาสติกที่เปนช่ือทางการคา ของบริษัท ExxonMobil Chemical ซึ่งได

จากการผสมกนัระหวางยาง EPDM (คงรูป) กับพอลิโพรพิลีน ทางการคาจะจําหนายในรูปคอมพาวด 
 

สมบัติเดน 
  - อุณหภูมิใชงานตํ่าสุด ประมาณ -50oC สูงสุดประมาณ 100-120oC  
  - ความทนตอโอโซน ออกซิเจน  
 

ตัวอยางผลิตภัณฑ 
เชน อุปกรณไฟฟา อุปกรณทางการแพทย ช้ินสวนยานยนต 
 

• GeolastTM เปนยางเทอรโมพลาสติกที่เปนช่ือทางการคา ของบริษัท ExxonMobil Chemical (ช่ือเดิม
คือ Monsanto) เปนยางเทอรโมพลาสติกชนิดทนนํ้ามัน ไดจากการผสมกันระหวางยางไนไทรล (NBR) 
(คงรูป) กับพอลิโพรพิลีน (PP) จะจําหนายในรูปคอมพาวด 
 

สมบัติเดน 
  - อุณหภูมิใชงานตํ่าสุด ประมาณ -40oC สูงสุดประมาณ 100-120oC 
  - ความทนตอนํ้ามันใกลเคียงกับ NBR (คงรูป) 
 

ตัวอยางผลิตภัณฑ  
เชน ซีลยาง ช้ินสวนยานยนต 
 

• Alcryn เปนยางเทอรโมพลาสติกที่เปนช่ือทางการคา ของบริษัท DuPont เปนยางเทอรโมพลาสติกที่
นาจะเกิดจากการผสมกันระหวางยาง EAM (คงรูป) กับพอลิไวนิลคลอไรด 
 

สมบัติเดน  
  - อุณหภูมิใชงานตํ่าสุด ประมาณ -40oC สูงสุดประมาณ 100-120oC  
  - ความทนตอนํ้ามันใกลเคียงกับยาง NBR (เกรดที่มีอะคริโลไนไทรลปานกลาง) 
 

ตัวอยางผลิตภัณฑ  
เชน ทอ ปลอกหุมสายเคเบิล ช้ินสวนยานยนต ปะเก็น ซีล  
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 2.2 ยางเทอรโมพลาสติกวัลคาไนเซต (thermoplastic vulcanizates; TPVs) 
 

 ยางเทอรโมพลาสติกวัลคาไนเซต เปนพอลิเมอรผสม
ระหวางพลาสติกกับยาง โดยยางจะถูกทําใหคงรูปหรือวัลคาไนซ
ในระหวางกระบวนการผสม กระบวนการที่ใชผลิตเรียกวา ไดนามิก 
วัลคาไนเซชัน (dynamic vulcanization) มีลักษณะเปนอนุภาค 
ยางคงรูปกระจายตัวอยูในเมทริกซของเทอรโมพลาสติก TPV มักใช
เปนวัสดุหลักในการผลิตช้ินงานบริเวณใตกระโปรงรถ การผลิต
สายไฟ สายเคเบิล ช้ินสวนยานยนต รวมทั้งเครื่องใชภายบานและสํานักงาน   
 

ช่ือทางการคา  
เชน  SantopreneTM (บริษัท ExxonMobil Chemical)  VistaFlexTM (บริษัท ExxonMobil Chemical) 

Uniprene® (บริษัท Teknor Apex) และ Versalloy® (บริษัท GSLCorp.) 
  

การเปรียบเทียบระหวางยางเทอรโมพลาสติกกับยางวัลคาไนซ  
 

จุด
เด

น 

กระบวนการผลิต ยางเทอรโมพลาสติกสวนใหญเปนวัสดุที่ผลิตเพ่ือพรอมใชงาน  
ทําใหไมยุงยากในขั้นตอนการผสมเคมียาง ทําใหงายตอกระบวนการผลิต 
กวายางคงรูปและสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีสีสันไดงาย 

การขึ้นรูป 
 

ยางเทอรโมพลาสติกเมื่อข้ึนรูปดวยวิธีการฉีดจะใชเวลาที่สั้น ทําให
มีผลิตภาพในการผลิตสูงขึ้นกวายางวัลคาไนซ 

เศษยาง เศษยางเทอรโมพลาสติกที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิตสามารถนํา
กลับมาใชใหมไดงายกวาเศษยางคงรูป 

จุด
ดอ

ย 

ความหนาแนน  
 

ยางเทอรโทพลาสติกสวนใหญมีคาความหนาแนนตํ่ากวา 
ยางวัลคาไนซทั่วไป 

คาการยุบตัว (compression set) ยางเทอรโมพลาสติกมีคาการยุบตัวสูงกวายางวัลคาไนซ ทําใหมี 
ความยืดหยุนตํ่ากวา 

ความเสถียรทางความรอน ยางเทอร โมพลาสติกมีคาความเสถียรทางความรอนตํ่ากวา 
ยางวัลคาไนซ และสามารถหลอมและไหลไดที่อุณหภูมิสูง ทําใหไม
สามารถนําไปใชงานที่อุณหภูมิสูงมากๆ ได 

  
การพัฒนาเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรจากยางธรรมชาติ 
 

ในป พ.ศ. 2551 ดร.ภาสรี เลากิจเจริญและคณะ ไดศึกษาและพัฒนายางเทอรโมพลาสติกจากยางธรรมชาติ หรือ
ที่เรียกวา ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติก โดยการนํายางธรรมชาติมาผสมกับพอลิโพรพิลีน และทําการวัลคาไนซยางดวย
กํามะถันเชิงพลวัต (dynamic vulcanization) ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกที่ไดมีคาความทนตอแรงดึง (tensile strength) 
ในชวง 5-19 เมกะพาสคัล การยืดตัว ณ จุดขาด (elongation at break) ในชวงรอยละ 300-500 และคาดัชนีการไหลของ
พอลิเมอรหลอม 0.2-15 กรัมตอ 10 นาท ี
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 ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกที่ไดสามารถนําไปข้ึนรูปผลิตภัณฑไดเหมือนกับกระบวนการข้ึนรูปดวย
กระบวนการอัดรีด กระบวนการอัดเบาหรือกระบวนการฉีดแบบพลาสติกทั่วไป และสามารถนํากลับมาใชใหมได ผลิตภัณฑที่
ไดสามารถลดการนําเขาวัตถุดิบยางเทอรโมพลาสติกจากตางประเทศได  

 

ในป พ.ศ. 2551 ดร.พงษธร แซอุยและคณะ ไดศึกษาการเตรียมยางเทอรโมพลาสติกจากยางธรรมชาติผง โดยไดทํา
การเตรียมยางธรรมชาติผงดวยเทคนิคการทําใหแหงแบบพนฝอย (spray drying technique) กอน แลวนํายางธรรมชาติ
ผงมาผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) ในสัดสวนตางๆดวยเครื่องผสมแบบปด แลวทําการวัลคาไนซยางดวย
กํามะถันเชิงพลวัต (dynamic vulcanization) ซึ่งเทคนิคน้ีตองใชอุณหภูมิและแรงเฉือนสูง เพ่ือใหอนุภาคยางกระจายตัว
อยูในพลาสติก แลวนําไปขึ้นรูปดวยเคร่ืองอัดไฮดรอลิกที่อุณหภูมิ 160oC สมบัติที่ไดพบวา การเพ่ิมสัดสวนปริมาณของ
ยางธรรมชาติผงจะทําใหยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกมีคาความทนตอแรงดึง การยืดตัว ณ จุดขาดเพ่ิมขึ้น และ 
ยางเทอรโมพลาสติกที่ไดจะมีสมบัติและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปรางที่คลายกับยางอยางชัดเจนเมื่อมีสัดสวนของ 
ยางธรรมชาติผงไมตํ่ากวารอยละ 90 

 

ในป พ.ศ. 2557 ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจริญ จากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ทําการศึกษายางเทอรโมพลาสติกโดยการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
และสมบัติเชิงกลของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติ แลวใชสารเบนทอไนตเปนสารตัวเติม 
ในปริมาณ 3 phr สมบัติของยางเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรที่ไดมีความทนตอ 
แรงฉีกขาดมากขึ้น งานวิจัยน้ีกําลังพัฒนาตอยอดเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑตอไป 
 

การพัฒนายางเทอรโมพลาสติกจากยางธรรมชาติเปนอีกแนวทางหน่ึงที่จะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับยางธรรมชาติ
ไดมาก อีกทั้งยังเปนการขยายขอบเขตการใชงานของยางธรรมชาติใหสามารถนําไปใชไดมากขึ้น และปจจุบันมีความสนใจ
นํายางเทอรโมพลาสติกมาใชในการผลติผลติภัณฑยางหลากหลายมากขึ้น เชน อุปกรณการแพทย อุปกรณช้ินสวนยานยนต ทอยาง 
สายไฟ สายเคเบิล เปนตน และมีการคาดการณวาปริมาณการใชจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 6 ตอป ตอเน่ืองไปจนถึงป พ.ศ. 2560 และ
มีปริมาณการใชสูงถึง 6 ลานตัน  
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