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 น้ํายางพรีวัลคาไนซ หมายถึง นํ้ายางขนที่ผานกระบวนการที่ทําให

โมเลกุลของยางเกิดพันธะเคมีเช่ือมโยง (การวัลคาไนซ) อันเน่ืองมาจากการ 

ใหความรอนและสารเคมีที่เหมาะสม นํ้ายางพรีวัลคาไนซยังคงสภาวะเปนของ

ไหล ดังน้ัน นํ้ายางพรีวัลคาไนซถือวาเปนนํ้ายางกึ่งสําเร็จรูปที่สามารถขึ้นรูป

เปนยางวัลคาไนซไดโดยไมตองใหความรอนอีก จึงเหมาะสําหรับนําไปใชผลิต

ผลิตภัณฑยางประเภทจุมแบบพิมพหรือหลอแบบพิมพ เชน ถุงมือยาง ลูกโปง 

เสนดายยางยืด ของเลนเด็ก เปนตน 
 

ปฏิกิริยาพรีวัลคาไนเซชัน คือ ปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางสายโซโมเลกุลยางบางสวนเกิดเปน

โครงสรางแบบรางแหขึ้นภายในอนุภาคยาง ดังน้ันแผนยางแหงที่ไดจะมีโครงสรางของพอลิเมอรที่มีการเช่ือมโยง

เชนเดียวกับที่พบในยางแหงที่ผานการวัลคาไนซ  
 

 การเตรียมนํ้ายางพรีวัลคาไนซจะใชนํ้ายางขนแอมโมเนียสูงผสมกับสารวัลคาไนซ (กํามะถันหรือเพอรออกไซด) 

แตถาเปนการวัลคาไนซดวยรังสีจะตองมีสารเซนติไซเซอรรวมดวย โดยทั่วไปแลวการเตรียมนํ้ายางพรีวัลคาไนซมีอยู

หลายวิธี ในบทความน้ีจะนําเสนอวิธีการเตรียมนํ้ายางพรีวัลคาไนซ ดังน้ี  

  1. การพรีวัลคาไนซดวยกํามะถัน 

 2. การพรีวัลคาไนซดวยเพอรออกไซด  

3. การพรีวัลคาไนซดวยรังสีแกมมา  
 

1. การเตรยีมน้ํายางพรีวัลคาไนซดวยกํามะถัน 
 

การเตรียมนํ้ายางพรีวัลคาไนซดวยกํามะถันเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ

จากนํ้ายาง กระบวนการเตรียมเร่ิมจากการนํานํ้ายางขนมาเติมสารรักษาสภาพนํ้ายางแลวใหความรอนกับนํ้ายางในถัง 

ที่อุณหภูมิ 32-38 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันเติมดิสเพอรชัน0

1 ของซิงกออกไซด ดิสเพอรชันของกํามะถัน และดิสเพอรชัน

ของสารตัวเรงปฏิกิริยา ลงในนํ้ายาง (นํ้ายางและสารเคมีที่ผสมกันแลวเรียกวา นํ้ายางคอมพาวด) แลวใหความรอนแก 

นํ้ายางคอมพาวดที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส และรักษาอุณหภูมิใหอยูในระดับน้ี (เวลาและอุณหภูมิที่ใชจะขึ้นกับ

ระบบการวัลคาไนซและระดับการเช่ือมโยงของพันธะที่ตองการ) หลังจากน้ันลดอุณหภูมิของนํ้ายางคอมพาวดลงดวย 

วิธี  หลอเย็นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และนํานํ้ายางคอมพาวดออกมาจากถัง เก็บไวเปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวนําไป

ปนดวยเครื่องหมุนเหว่ียงเพ่ือทําการแยกสารเคมีสวนที่ไมทําปฏิกิริยาออกแลวเติมสารตานออกซิเดชันลงไปก็จะได 

นํ้ายางพรีวัลคาไนซ (ดังรูปที่ 1)  

 

 

 

 

                                           
1 ดิสเพอรชัน (dispersion) คือ การเตรียมสารเคมี เชน กํามะถัน ซิงกออกไซด สารตัวเรงปฏิกิริยาที่อยูในรูปของแข็งที่กระจายอยูในน้ํา สารเคมีที่เตรียมได
จะตองมีสมบัติเปนคอลลอยดเหมือนกับน้ํายางมากที่สุด  
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมน้าํยางพรีวัลคาไนซดวยกํามะถัน 
 

ป ค.ศ. 1996 Ho และคณะ ไดศึกษาโครงสรางสัณฐานของอนุภาคยางดวยเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนจาก 

แรงอะตอม (atomic force microscopy) ของฟลมจากนํ้ายางที่พรีวัลคาไนซดวยระบบกํามะถันและต้ังทิ้งไว 8 วัน 

พบวา การพรีวัลคาไนซดวยกํามะถันสงผลใหเกิดการเช่ือมโยงสายโซพอลิเมอรไมสม่ําเสมอในอนุภาคยาง ซึ่งจะพบวา

การเช่ือมโยงแบบรางแหที่หนาแนนบริเวณรอบนอก ในขณะที่บริเวณดานในอนุภาคมีความหนาแนนนอยกวา  
 

ป ค.ศ. 1997 Cudby และคณะ ไดศึกษาโครงสรางสัณฐานของอนุภาคฟลมจากนํ้ายางพรีวัลคาไนซดวยกํามะถัน 

พบวา การพรีวัลคาไนซดวยวิธีการน้ีมีเกิดการเช่ือมโยงเปนรางแหอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งอนุภาค 
 

ป ค.ศ. 2002 ศ.ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณรัตน และคณะ ไดศึกษาโครงสรางสัณฐานของอนุภาคยางพรีวัลคาไนซ 

โดยการนําเทคนิคเฟสทรานสเฟอร12 และพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค เริ่มจากการเตรียมตัวอยางการศึกษาอนุภาคนํ้ายางใน

นํ้ายางธรรมชาติที่เติมสารเคมีที่ใชในการวัลคาไนซดวยระบบกํามะถัน แลวต้ังไวในที่มืดเปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพ่ือให

สารเคมีกระจายตัว และใหความรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แลวดูโครงสรางสัณฐานของอนุภาคยางพรีวัลคาไนซ

ดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองผาน  พบวา การเช่ือมโยงรางแหมีความสม่ําเสมอเน่ืองจากสารเคมีที่ใชใน

การวัลคาไนซเกิดการแตกตัวขึ้นในนํ้าแลวแพรเขาไปในอนุภาคอยางทั่วถึง และเมื่อใหความรอนจึงเกิดปฏิกิริยาได

สม่ําเสมอทั่วทั้งอนุภาค  
 

ขอจํากัดของการพรีวัลคาไนซนํ้ายางดวยกํามะถันคือ จําเปนตองมีการจัดเก็บนํ้ายางพรีวัลคาไนซกอนที่จะนํามา

ผลิตผลิตภัณฑ นอกจากน้ีในดานการควบคุมปฏิกิริยาทําไดคอนขางยาก กลาวคือ เมื่อหยุดใหความรอนในการพรีวัลคาไนซ 

กํามะถันหรือสารตัวเรงปฏิกิริยายังสามารถเกิดการวัลคาไนซที่อุณหภูมิหองไดอีก อาจสงผลใหตองมีการปรับกระบวนการผลิต  
 

ขอดีของการพรีวัลคาไนซน้ํายางดวยกํามะถัน  
  

1. นํ้ายางพรีวัลคาไนซดวยกํามะถันสามารถใชงานงาย  

2. ผลิตภัณฑทีผ่ลิตจากนํ้ายางพรีวัลคาไนซดวยกํามะถันจะมีความใส  

                                           
2 เทคนิคเฟสทรานสเฟอร (phase transfer) คือ การทําใหอนุภาคพอลิเมอรเปนกลางดวยการไทเทรทดวยสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุตรงขามกับประจุบนผิวของ
อนุภาคลงไปในลาเทก็ซ กอนการไทเทรตจะเห็นชั้นลาเท็กซเืปนสีขาวขุนอยูชั้นลาง (ชั้นน้าํ) สวนชั้นของตัวทําละลายอินทรียที่ไมเขากับน้ําจะเปนสวนใสที่อยูชัน้บน 
เมื่อทําการไทเทรตดวยสารลดแรงดึงผิวพอถึงจุดยุติของการไทเทรตอนุภาคพอลิเมอรจะเปนกลาง อนุภาคพอลิเมอรจะเคล่ือนจากขั้นลางไปแขวนลอยอยูในชั้น
บนของตัวทําละลายอินทรีย   
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2. การเตรยีมน้ํายางพรีวัลคาไนซดวยเพอรออกไซด  
 

การเตรียมนํ้ายางพรีวัลคาไนซดวยเพอรออกไซด เริ่มจากการนํานํ้ายางขนมาผสมกับเพอรออกไซด (organic 
peroxide) แลวใหความรอนเพ่ือใหเพอรออกไซดเกิดการแตกตัว จากน้ันเติมสารตานออกซิเดชันลงไปก็จะได 
นํ้ายางพรีวัลคาไนซ (รูปที่ 2) การวัลคาไนซดวยวิธีน้ีโมเลกุลของเพอรออกไซดและอนุมูลอิสระ (free radical) ที่เกิดจาก
การแตกตัวจะแพรกระจายจากวัฏภาคของเหลวไปยังวัฏภาคยาง ซึ่งอนุภาคยางที่พรีวัลคาไนซดวยเพอรออกไซดจะเกิด
การวัลคาไนซอยางไมสม่ําเสมอ บริเวณผิวของอนุภาคยางจะเกิดการเช่ือมโยงพันธะสูง สวนบริเวณดานในหรือตรงกลาง
อนุภาคจะมีการเช่ือมโยงพันธะตํ่า ดังน้ันสมบัติเชิงกลของนํ้ายางพรีวัลคาไนซดวยเพอรออกไซดจะดอยกวานํ้ายาง 
พรีวัลคาไนซดวยระบบกํามะถัน 
  

 
   

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมน้าํยางพรีวัลคาไนซดวยสารเพอรออกไซด 
 

ป ค.ศ 1997 Cudby ไดศึกษาโครงสรางสัณฐานของอนุภาคยางดวยเทคนิค Transmision electron microscopy; TEM 

ในนํ้ายางพรีวัลคาไนซดวยเพอรออกไซด ดวยระบบเทอรเชียรี-บิวทิลไฮโดรเพอรออกไซด (t-butyl hydroperoxide; tBHP) 

รวมกับนํ้าตาลฟรักโตส พบวา อนุภาคยางธรรมชาติมีโครงสรางรางแหที่เกิดขึ้นไมสม่ําเสมอ ซึ่งจะมีความหนาแนนบริเวณผิว

ของอนุภาคมากกวาบริเวณดานใน  

ป ค.ศ 2003 ศ.ดร.ประมวล ต้ังบริบูรณรัตน และคณะ ไดศึกษาโครงสรางสัณฐานของอนุภาคยางใน 

นํ้ายางพรีวัลคาไนซดวยระบบเทอรเชียรี-บิวทิล ไฮโดรเพอรออกไซดรวมกับนํ้าตาลฟรักโตส พบวา อนุภาคยางธรรมชาติ

ที่พรีวัลคาไนซดวยเพอรออกไซดมีโครงสรางรางแหบริเวณผิวอนุภาคมากกวาบริเวณดานใน ซึ่งงานวิจัยน้ีสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Cudby 

 
3. การเตรยีมน้ํายางพรีวัลคาไนซดวยรังสแีกมมา 
 

 กระบวนการเตรียมนํ้ายางพรีวัลคาไนซโดยการฉายรังสีแกมมาเริ่มจากการนํานํ้ายางขน (ชนิดแอมโมเนียสูง) เติม

สารที่มีความไวตอปฏิกิริยา (sensitizers) เชน คารบอนเตตระคลอไรด (CCl4), นอรมอล-บิวทิลอะคริเลต (n-butyl 

acrylate; n-BA) และรักษาสภาพนํ้ายาง จากน้ันทําการฉายรังสีแกมมาซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ไดจากแหลงกําเนิด

โคบอลต 60 (60Co) แลวเติมสารตานออกซิเดชันลงไป (ดังรูปที่ 3) เมื่อโมเลกุลยางไดรับรังสีจะเกิดการแตกตัวให 

อนุมูลอิสระ (free radicals) และจะเกิดพันธะเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลยางแบบคารบอน-คารบอน (โครงสรางการ

เช่ือมโยงโมเลกุล ดังรูปที่ 4) การควบคุมการวัลคาไนซ/พรีวัลคาไนซของยางขึ้นกับปริมาณรังสีที่ใช เมื่อหยุดฉายรังสี

ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันจะหยุดทันที  
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมน้าํยางพรีวัลคาไนซดวยรังสีแกมมา 

 

 ผลิตภัณฑจากนํ้ายางที่ผานการพรีวัลคาไนซดวยรังสีแกมมาจะมีสมบัติความทนความรอนสูงกวาผลิตภัณฑจาก

นํ้ายางที่วัลคาไนซดวยกํามะถัน เน่ืองจากโมเลกุลเช่ือมโยงดวยพันธะคารบอน – คารบอน 

 

 

 

 

 
 

รูปที่  4 โครงสรางโมเลกุลยางเม่ือวัลคาไนซดวยรังส ี
   

 ป ค.ศ. 1995 Haque, M.E. ไดศึกษาสมบัติเชิงกลของฟลมนํ้ายางธรรมชาติที่มีการใชสารไวตอปฏิกิริยาตางๆ 

การศึกษาเริ่มจากการนํานํ้ายางมาผสมสารไวตอปฏิกิริยา (sensitizer) เชน n-butyl acrylate (n-BA) คารบอนเตตระ

คลอไรด (CCl4) และรักษาสภาพนํ้ายาง หลังจากน้ันนํานํ้ายางที่ผสมสารไวตอปฏิกิริยาแลวไปฉายรังสีแกมมา แลวทําการขึ้นรูป

เปนแผนฟลมบางโดยเทนํ้ายางลงบนกระจก ต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง และทําใหแหงจนสังเกตวาฟลมใส 

จากน้ันนําฟลมไปอบใหความรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง  แลวนําฟลมมาทดสอบสมบัติตางๆ

แสดงดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 



5 

 

ตารางที่ 1 สมบัติเชิงกลของฟลมน้าํยางธรรมชาติทีผ่านการวัลคาไนซดวยรังสีโดยใชสารไวตอปฏิกิริยา 
ชนิดตางๆ ในปริมาณ 5 phr ปริมาณรังส ี12 kGy) 

 

สารไวตอปฏิกิริยา ความทนตอ 
แรงดึง (MPa) 

ความทนตอ 
การฉีกขาด 

(MPa) 

300%โมดุลัส 
(MPa) 

500%โมดุลัส 
(MPa) 

การยืดตัว 
ณ จุดขาด (%) 

ไมเติม 14.38 8.25 1.47 1.47 1400 
n-BA 30.66 23.23 2.63 3.18 1100 
CCl4 21.36 18.44 2.33 2.48 1200 
CHCl3 24.85 20.17 2.62 2.86 1200 
n-BA+CCl4 25.59 22.02 2.22 2.82 950 
n-BA+CHCl3 23.79 24.47 1.72 2.32 940 
n-BA + H2O2 15.32 16.53 0.83 1.63 1160 

  

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาสมบัติความทนตอแรงดึงของฟลมที่ผานการฉายรังสีที่มีการใชสารไวตอปฏิกิริยาจะมี

คาความทนตอแรงดึงสูงกวาฟลมที่ไมไดเติมสารไวตอปฏิกิริยา ซึ่งการใชสารไวตอปฏิกิริยา n-BA จะใหคาความทนตอ

แรงดึงสูงสุด และใหสมบัติตางๆ ดีกวาการใชสารไวตอปฏิกิริยาชนิดอ่ืน นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษาสมบัติความทนตอแรงดึง

ของฟลมนํ้ายางที่เตรียมจากนํ้ายางสด (field latex) และ concentrated lattices ที่ผานการหมุนเหว่ียง 1-3 ครั้ง  

ใชสารไวตอปฏิกิริยา n-BA ปริมาณ 5 phr พบวา คาความทนตอแรงดึงจะมีคามากที่สุดเมื่อใชนํ้ายางที่ผานการหมุนเหว่ียง

จํานวน 3 ครั้ง ปริมาณรังสี 12 kGy และเมื่อใหปริมาณรังสีมากกวา 12 kGy แนวโนมความทนตอแรงดึงจะมีคาลดลง  

 ป พ.ศ. 2539 ชยากริต ศิริอุปถัมภ และคณะ ไดทําการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตนํ้ายางธรรมชาติวัลคาไนซ

ดวยรังสีใหมีประสิทธิภาพโดยใชไฮโดรเจนเพอรออกไซดรวมกับสารไวตอปฏิกิริยา (sensitizers) เพ่ือหาวิธีการลดปริมาณ

รังสีที่ใชในการวัลคาไนซนํ้ายางธรรมชาติลง โดยการวัลคาไนซนํ้ายางธรรมชาติดวยรังสีบางสวนกอน แลววัลคาไนซตอ 

จนสมบูรณดวยกระบวนการรีดอกซ งานวิจัยน้ีไดใชสารไวตอปฏิกิริยารวม คือ n-BA กับ t-butyl hydroperoxide 

โดยวัลคาไนซบางสวนดวยการฉายรังสีที่ 4 kGy แลวทําการวัลคาไนซตอดวยกระบวนการรีดอกซ โดยการเติมฟรุกโตส 

(fructose) หรือเติม tetra-ethylene pentamine ในเบ้ืองตนไดศึกษาหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่ใชในการวัลคาไนซ

เมื่อใชสารไวปฏิกิริยารวม พบวา มีคาความหนาแนนในการเช่ือมโยงสูงสุดเมื่อใชปริมาณรังสี 8 kGy และทําการศึกษาตอ

โดยการวัลคาไนซนํ้ายางธรรมชาติบางสวนแลวทําการวัลคาไนซตอดวยกระบวนการรีดอกซ พบวา การวัลคาไนซรวมกับ

กระบวนการรีดอกซสามารถลดปริมาณรังสีในการวัลคาไนซนํ้ายางธรรมชาติได  

ป พ.ศ. 2552 คมกฤษ ฤทธิรงค และคณะ ไดทําการศึกษาอิทธิพลของปริมาณรังสีแกมมาและสารไวปฏิกิริยาตอ

สมบัติทางฟสิกสของนํ้ายางธรรมชาติฉายรังสี โดยไดเลือกใชสารไวตอปฏิกิริยา 3 ชนิด คือ n-butyl acrylate (n-BA), 

tetrachloroethylene (C2Cl2) และ trichloromethane (CHCl3) โดยกระบวนการเตรียมนํ้ายางธรรมชาติมาผสม

สารเคมีและสารไวปฏิกิริยา แลวนําไปฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 10, 12, 14, 16, 18 kGy (กรณีใชสารไวตอปฏิกิริยา

ชนิดเดียว) แตสําหรับสารไวตอปฏิกิริยาผสมนําไปฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 14,16, 18, 20, 22 kGy แลวนํานํ้ายางที่

ผานการฉายรังสีมาขึ้นรูปใหเปนแผนฟลมบางแลวนํามาทดสอบสมบัติตางๆ พบวา นํ้ายางสูตรที่ใชสารไวตอปฏิกิริยา n-BA 

ใชปริมาณรังสี 18 kGy จะใหคาความหนาแนนในการเช่ือมโยง (crosslink density) มากที่สุด (16.6 x 10-20 CL/mol) 
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นํ้ายางสูตรที่ใชสารไวตอปฏิกิริยา  n-BA กับ C2Cl2 ใชปริมาณรังสี 22 kGy จะใหคาความหนาแนนในการเช่ือมโยงมากที่สุด 

(23.1 x 10-20 CL/mol) สวนนํ้ายางสูตรที่ใชสารไวตอปฏิกิริยา  n-BA กับ CHCl3 ใชปริมาณรังสี 22 kGy จะใหคาความหนาแนน

ในการเช่ือมโยงมากที่สุด (28.2 x 10-20 CL/mol) สําหรับนํ้ายางสูตรที่ใชสารไวตอปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิด  n-BA, C2Cl2 และ 

CHCl3 ใชปริมาณรังสี 22 kGy จะใหคาความหนาแนนในการเช่ือมโยงมากที่สุด (47.4 x 10-20 CL/mol) ดังน้ัน การใชสารไวตอ

ปฏิกิริยารวมกันสามารถเพ่ิมคาความหนาแนนในการเช่ือมโยงได  
 

ขอดีของการพรีวัลคาไนซน้ํายางดวยรังสีแกมมา 
 

 1. การควบคุมปฏิกิริยาทําไดงาย ปฏิริยาจะหยุดทันที่เมื่อหยุดฉายรังสี 

 2. ขั้นตอนการผลิตนํ้ายางวัลคาไนซไมยุงยาก ไมตองใชสารเคมีมาก 

 3. ไมมสีารตกคาง เชน สารไนโตรซามีน จึงนิยมนํามาผลิตผลิตภัณฑทางการแพทย เชน ถุงมือยาง สายยางให 

     นํ้าเกลือ ถงุยางอนามัย และของเลนเด็ก  

 4. ผลิตภัณฑทีผ่ลิตไดมีความใส และมคีวามยืดหยุน 

 5. ชวยลดการแพโปรตีน 

 6. ชวยลดปริมาณการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศ 

 7. ชวยลดพลังงานในการผลติ 
 

 ดังน้ัน การใชนํ้ายางพรีวัลคาไนซที่ไดจากการฉายรังสีแกมมามีการใชสารเคมีในปริมาณนอยกวานํ้ายางพรีวัลคาไนซ

ที่ใชระบบกํามะถัน และมีสิ่งเจือปนหรือสิ่งตกคางนอย นอกจากน้ีพันธะคารบอน-คารบอนที่เกิดข้ึนจะทําใหยางมี 

ความทนตอความรอนไดดี จึงเหมาะที่จะนํามาผลิตผลิตภัณฑทางการแพทย  
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