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 ภาพรวมผลิตภัณฑ 
 

น้ํายางขน (concentrated latex) เปนยางแปรรูปขั้นตนที่ผลิตจากนํ้ายางสด ซึ่งกรีด

ไดจากตนยาง ในนํ้ายางสดจะประกอบดวยสวนที่เปนเน้ือยางแหง (dry rubber content) เฉลี่ย

ประมาณรอยละ 35 สารประกอบที่ไมใชยาง (non-rubber compounds) รอยละ 5 และนํ้า ประมาณรอยละ 60 

นํ้ายางสดจึงไมเหมาะที่จะนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑเน่ืองจากมีปริมาณเน้ือยางตํ่า 

ดังน้ัน จึงตองนํานํ้ายางสดมาทําใหเขมขนขึ้น ใหอยูในรูปของนํ้ายางขนที่มีเน้ือยางแหงอยางนอยรอยละ 60 

ซึ่งโดยทั่วไปสามารถทําได 4 วิธี คือ 1) วิธีระเหยนํ้า (evaporation) 2) วิธีทําใหเกิดครีม (creaming) 3) วิธีปนเเยก 

(centrifuging) เเละ 4) วิธีเเยกดวยไฟฟา (electrodecantation) ซึ่งในประเทศไทยสวนใหญผลิตโดยใชวิธีการ

ปนแยกดวยเครื่องปนความเร็วสูง โดยขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการเติมแอมโมเนีย (NH3) หรือแอมโมเนียรวมกับ 

ซิงคออกไซด (ZnO) และเตตระเมทิลไธยูแรมไดซัลไฟด (TMTD) เขาไปในนํ้ายางสดเพ่ือรักษาสภาพนํ้ายาง 

จากน้ันนําไปปรับสมบัติตางๆ ใหไดตามมาตรฐานที่ตองการ กอนจะนําไปปนแยกยางออกจากสวนที่เปนนํ้าโดย

ผานเครื่องปนเหว่ียงความเร็วสูง (centrifuging machine) ซึ่งจะไดนํ้ายางที่เรียกวา “นํ้ายางขน” ที่มีเน้ือยาง

ประมาณรอยละ 60 นอกจากน้ียังไดสวนที่เปนหางนํ้ายาง เมื่อนํามาไลแอมโมเนียออกแลวปรับสภาพดวยกรดซัลฟูริก

แลวนําไปผานกระบวนการรีดหรือตัดยอย จะไดเปนยางสกิมเครพหรือยางสกิมบล็อค   

นํ้ายางขนที่ผลิตไดนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑจุมแบบพิมพ เชน ถุงมือยาง ลูกโปง ถุงยาง

อนามัย หัวนมยาง และอุปกรณทางการแพทย รวมถึงผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน เสนดายยางยืด ทอยาง เปนตน 
 

สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไดแบงชนิดของนํ้ายางขนเปน 5 ชนิด คือ  
 

1. ชนิด high ammonia (HA) เปนนํ้ายางขนจากการปนเหว่ียง ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียแตเพียง

อยางเดียว และมีคาความเปนดางไมนอยกวารอยละ 0.6 โดยนํ้าหนักนํ้ายางขน 

2. ชนิด low ammonia (LA) เปนนํ้ายางขนจากการปนเหว่ียง ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับ 

สารรักษาสภาพนํ้ายางขนชนิดอ่ืนๆ และมีคาความเปนดางไมเกินรอยละ 0.29 โดยนํ้าหนักนํ้ายางขน 

3. ชนิด medium ammonia (MA) เปนนํ้ายางขนจากการปนเหว่ียง ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับ

สารรักษาสภาพนํ้ายางขนชนิดอ่ืนๆ และมีคาความเปนดางรอยละ 0.30 ถึงรอยละ 0.59 โดยนํ้าหนักนํ้ายางขน 

4. ชนิด high ammonia (HA) ครีม เปนนํ้ายางขนจากการแยกครีม ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียแต

เพียงอยางเดียว และมีคาความเปนดางไมนอยกวารอยละ 0.55 โดยนํ้าหนักนํ้ายางขน 

5. ชนิด low ammonia (HA) ครีม เปนนํ้ายางขนจากการแยกครีม ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับ

สารรักษาสภาพนํ้ายางขนชนิดอ่ืนๆ และมีคาความเปนดางไมเกินรอยละ 0.35 โดยนํ้าหนักนํ้ายางขน 

นํ้ายางขนที่ผลิตในประเทศจะตองผลิตภายใตมาตรฐานคุณภาพ ตามขอกําหนดมาตรฐานนํ้ายางขนไทย 

(มอก. 980-2533) ที่กําหนดมาตรฐานคุณภาพและวิธีการตรวจสอบคุณภาพของนํ้ายางไวอยางชัดเจน  

(ดูรายละเอียดขอกําหนดมาตรฐานนํ้ายางขนในหัวขอกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของ)  
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 สถานการณการผลิต 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํายางขน 
 

ประเทศไทยมีโรงงานผลิตนํ้ายางขนเปนจํานวนมากแตกระจุกตัวอยูตามภาคที่เปนแหลงปลูกยาง  

จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในป 2558 มีจํานวนผูประกอบการผลิตนํ้ายางขน 79 ราย มีโรงงานผลิต

ประมาณ 102 โรง ต้ังอยูในเขตภาคใต 69 โรง (รอยละ 67.65) รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 24 โรง (รอยละ 23.53) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 โรง (รอยละ 7.84) และภาคอ่ืนๆ 1 โรง (รอยละ 0.98) (รายช่ือผูผลิตรายสําคัญแสดงใน

ตารางที่ 1) 

ผูประกอบการรายใหญมีความไดเปรียบทั้งในดานกําลังการผลิต คุณภาพ ความนาเช่ือถือและการสงมอบ 

ทําใหถือครองตลาดในประเทศในสัดสวนที่สูง และหลายรายทําการผลิตผลิตภัณฑยางจากนํ้ายางขนเองดวย      
 

ตารางที่ 1 ผูผลิตน้าํยางขนรายสําคัญในประเทศไทย  

ชื่อบริษัท ที่ต้ังโรงงาน 
เคร่ืองจักร 

(แรงมา) 

เงินทุน 

(ลานบาท) 

1. บริษทั เซาทแลนด ลาเท็กซ จํากัด ระยอง, สงขลา 4,764.49 HP  335.05 
2. บริษทั ไทยมา รับเบอร จํากดั นครศรีธรรมราช 1,057.50 HP 350.00 
3. บริษทั ไทยรบัเบอรลาเท็คซ คอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย)  
   จํากัด 

ชลบุรี, ระยอง, 
จันทบุร,ี พังงา, สุ

ราษฎรธาน,ี สงขลา 

9,805.49 HP - 
 

4. บริษทั ไทยฮัว้ยางพารา จํากดั (มหาชน) ระยอง, สงขลา,  
สุราษฎรธาน,ี กระบี่, 

สกลนคร 

3,583.15 HP 534.46  

5. บริษทั ไทยรบัเบอร เอช.พ.ีเอ็น.อาร. จํากัด ชุมพร 7,679.52 HP 250.00 
6. บริษทั ทอปโกลฟเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด สงขลา 2,945.50 HP 528.00 
7. บริษทั เฟลเท็กซ จํากัด สงขลา 3,174.45 HP 238.21 
8. บริษทั วงศบณัฑิต จํากัด  กระบี,่ สุราษฎรธานี  6,159.83 HP 533.20 
9. บริษทั หาดสินลาเท็กซ จํากดั สงขลา 5,076.00 HP 317.00 
10. บรษิัท ศรตีรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สุราษฎรธาน,ี ชุมพร, 

ตรัง, อุบลราชธานี 
- - 

  
 

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ปรับปรุง พ.ศ. 2559  

ภาพรวมปริมาณการผลิตน้าํยางขนในประเทศ  
 

ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตนํ้ายางขนอยางจริงจังเมื่อประมาณป 2510 และขยายตัวอยางกาวกระโดด

ต้ังแตป 2529 เปนตนมา เน่ืองจากมีการคนควาวิทยาการสมัยใหมที่สามารถนํานํ้ายางขนไปใชผลิตผลิตภัณฑ

ยางพาราชนิดอ่ืนๆ ไดมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการแพรระบาดของโรคตางๆ สงผลใหความตองการใชถุงยางอนามัย

และถุงมือทางการแพทยทั้งในประเทศและตางประเทศขยายตัวอยางมาก 0

1 นอกจากน้ี ในระยะ 10 ปที่ผานมา
                                                            
1 ที่มา: http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/para/used/index.php 
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บริษัทถุงมือยางตางชาติเขามาลงทุนผลิตถุงมือยางในประเทศไทยทําใหความตองการใชนํ้ายางขนเพ่ิมขึ้นมาก  

จึงผลักดันใหการผลิตนํ้ายางขนเพ่ิมขึ้นตามไปดวย    

สําหรับสัดสวนการผลิตนํ้ายางขนในประเทศไทยในป 2558 คิดเปนรอยละ 21.56 เมื่อเทียบกับยางแปรรูป

ขั้นตนที่ผลิตได โดยผลิตไดถึง 964,403 ตัน นําไปใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางในประเทศ 179,544 ตัน  

คิดเปนรอยละ 19 ของปริมาณนํ้ายางขนที่ผลิตได สวนที่เหลือรอยละ 81 สงออกจําหนายยังตลาดตางประเทศ   
 

ตารางที่ 2 ปรมิาณการผลิตและปริมาณการใชน้ํายางขนในชวงระหวางป 2554-2558 
 

 
 

สําหรับการผลิตนํ้ายางขนของไทยในระยะ 5 ปที่ผานมาในชวงระหวางป 2554-2558 ซึ่งประมวลจาก

ขอมูลของสถาบันวิจัยยาง (ดังตารางที่ 2) พบวา ภาพรวมขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยในป 2554 และป 2558 ขยายตัว

เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 29.12 และรอยละ 24.18 มีปริมาณ 713,804 ตัน และ 964,403 ตัน ตามลําดับ  

 

 

การผลิตและการใช 2554 2555 2556 2557 2558*
ปริมาณการผลิต (ตัน) 713,804        757,364        775,662        776,597        964,403        

% ∆ 29.12 6.10 2.42 0.12 24.18

ปริมาณการใช (ตัน) 159,958        134,040        130,394        119,762        179,544        

% ∆ 38.85 -16.20 -2.72 -8.15 49.92

ที่มา:  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

         * ตัวเลขเบื้องตน

         การผลิตและการใชเปนน้ําหนักเนื้อยางแหง


