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 ภาพรวมผลิตภัณฑ 
 

ยางแทง (block rubber) เปนยางแปรรูปข้ันตนที่ผลิตจากนํ้ายางสดและและยาง

แหง โดยมีหลักการคราวๆ คือ เริ่มจากการนํายางแผนหรือเศษยางมาตัดเปนช้ินเล็กๆ เสนผานศูนยกลางประมาณ 

2-3 มม. (ถาใชนํ้ายางสดตองผานการจับตัวนํ้ายางใหเปนกอนกอน) เพ่ือใหงายตอการชะลางสิ่งสกปรก และงายตอ

การทําใหแหง จากน้ันนํายางกอนเล็กๆ มาลางใหสะอาดดวยนํ้า แลวทําใหแหงดวยความรอน หลังจากที่ยางแหง

แลวนํามาอัดใหเปนแทงขนาดมาตรฐาน 330x670x150/170 มม. นํ้าหนัก 33.33 กิโลกรัม โดยที่ยางแทง 30 แทง 

มีนํ้าหนักเทากับ 1 ตัน พอดี 

ยางแทงที่ผลิตไดสวนใหญนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยางลอรถยนต สําหรับผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เชน 

สายพานตางๆ ยางรองพ้ืน ยางรองคอสะพาน ยางกันกระแทก ยางรัดของ   

ประเทศไทยโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดช้ันยางแทง

ตามมาตรฐานยางแทงที่เรียกวา Standard Thai Rubber (STR) (เดิมเรียกวา Technically Specified Rubber 

(TSR) เปน 8 ช้ัน คือ  

1. Standard Thai Rubber XL (STR XL )  

2. Standard Thai Rubber 5L (STR 5L)  

3. Standard Thai Rubber 5 (STR 5 )  

4. Standard Thai Rubber 10 (STR 10)  

5. Standard Thai Rubber 20 (STR 20) 

6. Standard Thai Rubber 5 CV (STR 5 CV)  

7. Standard Thai Rubber 10 CV (STR 10 CV)  

8. Standard Thai Rubber 20 CV (STR 20 CV)  
 

โดยพิจารณาแบงเกรดยางแทงแตละช้ันจากปริมาณของสิ่งสกปรกที่มีอยูในยางเปนสําคัญ และอาจ

พิจารณาตัวแปรอ่ืนรวมดวย เชน ปริมาณเถา (ash content) ปริมาณสิ่งระเหย สี ความหนืด เปนตน (ดูรายละเอียด

ขอกําหนดมาตรฐานนํ้ายางขนในหัวขอกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของ) ปจจุบันประเทศผูซื้อเปลี่ยนมาใชยางแทง

ทดแทนยางแผนรมควันมากขึ้น เน่ืองจากยางแทงมีการกําหนดคุณภาพเปนมาตรฐานชัดเจนกวายางแผนรมควัน 

ทําใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น นําไปแปรรูปไดงายกวาและขนสงเคลื่อนยายโดยเครื่องจักรไดสะดวกกวายางแผนเน่ืองจากมี

ขนาดมาตรฐาน อีกทั้งราคาโดยเฉลี่ยยังถูกกวายางแผนรมควัน0

1 

สัดสวนการผลิตยางแทงแตละประเภทคือ ยางแทง STR XL รอยละ 0.01, ยางแทง STR 5L รอยละ 0.43, 

ยางแทง STR 5 รอยละ 0.01, ยางแทง STR 10 รอยละ 6.04, ยางแทง STR 20 รอยละ 87.98, ยางแทง STR CV  

รอยละ 0.97 และยางแทงอ่ืนๆ รอยละ 4.562  
 

                                                            
1
 ที่มา: ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET)  

2
 ที่มา: รายงานฉบบัสมบูรณ “โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรม 

         ภายใตกรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซยี-ไทย: IMT-GT), สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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 สถานการณการผลิต 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยางแทง 
 

ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยางแทงเปนจํานวนมากมีทั้งโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ จากขอมูลของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมในป 2558 มีจํานวนผูผลิตยางแทง 69 ราย มีโรงงานผลิตถึง 109 โรง สวนใหญต้ังอยูใน

เขตภาคใต มีจํานวน 53 โรง (รอยละ 48.62) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 โรง (รอยละ 28.44)  

ภาคตะวันออก 19 โรง (รอยละ 17.43) และภาคอ่ืนๆ 6 โรง (รอยละ 5.51) นอกจากน้ียังมีกลุมสหกรณตางๆ หลายแหง

ในหลายจังหวัดที่ทําการผลิตยางแทงดวย (รายช่ือผูผลิตรายสําคัญแสดงในตารางที่ 1)  

สาเหตุที่มีผูประกอบการในอุตสาหกรรมยางแทงเปนจํานวนมากเน่ืองจากสามารถเขาสูธุรกิจไดงาย มีแหลง

วัตถุดิบในประเทศที่หาไดงายและราคาไมแพง ประกอบกับราคายางในตลาดบางชวงมีราคาสูง ซึ่งเปนปจจัยดึงดูด

ที่สําคัญใหมีจํานวนผูผลิตเพ่ิมขึ้น แตก็ทําใหมีการแขงขันสูงเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการรายใหญจะ

มีความไดเปรียบในดานกําลังการผลิต ช่ือเสียง และความเช่ือถือดานคุณภาพและการกําหนดเวลาในการสงมอบ 

(quality and reliability) รวมถึงมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหถือครองตลาดใน

ประเทศในสัดสวนที่สูง   
      

ตารางที่ 1 ผูผลิตยางแทงรายสําคัญในประเทศไทย  

ชื่อบริษัท ที่ต้ังโรงงาน 
เคร่ืองจักร 

(แรงมา) 

เงินทุน 

(ลานบาท) 

1. บริษทั กวางเขิ่น รับเบอร (ไทย อีสเทิรน) จาํกัด ชุมพร 5,133.25 HP 1,265.11  
2. บริษทั เซาทแลนด รีซอรซ จํากัด ระยอง, 

นครศรีธรรมราช 
17,050.75 HP  765.00 

3. บริษทั ทุงใหญการยาง จํากดั นครศรีธรรมราช 6,960.80 HP 550.00 
4. บริษทั ไทยเทค รับเบอร คอรปอเรชั่น จํากัด สงขลา, ตรัง, 

ปตตาน ี
24,551.90 HP 751.89 

5. บริษทั ไทยฮัว้ยางพารา จํากดั (มหาชน) ระยอง, สงขลา, 
พิษณุโลก, ยโสธร, 

บึงกาฬ 

23,262.90 HP 1,583.27  

6. บริษทั บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร (ประเทศไทย) 
    จํากัด 

สงขลา 8,892.12 HP 530.18 

7. บริษทั มาลเทครับเบอร จํากัด สงขลา 3,125.25 HP 374.08 
8. บริษทั ยางไทยปกษใต จํากดั  นราธิวาส,  

สุราษฎรธาน ี
6,578.89 HP 141.00 

9. บริษทั วงศบณัฑิต จํากัด  อุดรธาน,ี  
สุราษฎรธาน,ี ชุมพร 

77,364.21HP 1568.20 

10. บรษิัท ศรตีรังแอโกรอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน) พิษณุโลก, สระแกว, 
อุดรธาน,ี เลย, 

กาฬสินธุ, สกลนคร, 
ชัยภูมิ, เชียงราย, 
นครศรีธรรมราช, 

230,190.77 HP 3,998.37 
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ชื่อบริษัท ที่ต้ังโรงงาน 
เคร่ืองจักร 

(แรงมา) 

เงินทุน 

(ลานบาท) 

ชุมพร, อุบลราชธานี, 
ตรัง, ปตตานี, 

นราธิวาส 
 

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ปรับปรุง พ.ศ. 2559  

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแทงในประเทศ  
 

ในอดีตประเทศไทยมีการผลิตยางแทงไมสูงนัก เน่ืองจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางนิยมใชยางแผน

รมควันเปนวัตถุดิบ จึงมีการผลิตยางแผนรมควันเปนจํานวนมาก สะทอนจากตัวเลขการผลิตยางแผนรมควันของ

สถาบันวิจัยยางในป 2543 มีปริมาณ 1,055,900 ตัน  คิดเปนรอยละ 45 ในขณะที่ยางแทงมีปริมาณ 868,200 ตัน 

คิดเปนรอยละ 37 แตในป 2558 ปริมาณการผลิตยางแผนรมควันลดลงเหลือ 884,081 ตัน คิดเปนรอยละ 19.76 

ในขณะที่มีการผลิตยางแทงมากถึง 1,887,984 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 42.20 ซึ่งการผลิตที่ขยายตัวดังกลาว 

เน่ืองจากยางแทงมีมาตรฐานคุณภาพแนนอนกวายางแผนรมควันและมีหลายเกรด นอกจากน้ี ในแงของตลาดก็มี 

การขยายตัวอยางมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางลอทั้งในประเทศและตางประเทศที่เติบโตตามการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมรถยนต อีกทั้งในระยะหลังบริษัทผลิตยางลอรายใหญตางขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น 

นอกจากน้ี อุปสงคยางแทงในจีนเติบโตขึ้นมากหลังจากรัฐบาลจีนมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (ป 2549-2553) และมีนโยบายสนับสนุนการใชจายภายในประเทศ

อยางตอเน่ือง ผลักดันใหอุตสาหกรรมยางลอในจีนขยายตัวอยางมาก จึงหนุนใหการผลิตยางแทงขยายตัวเพ่ิมขึ้น

ตามไปดวย  
 

ตารางที่ 2 ปรมิาณการผลิตและปริมาณการใชยางแทงในชวงระหวางป 2554-2558 
 

 
 

สําหรับปริมาณการผลิตยางแทงในชวงระหวางป 2554-2558 ซึ่งประมวลจากขอมูลของสถาบันวิจัยยาง  

(ดังตารางที่ 2) พบวา ภาพรวมการผลิตในระยะ 5 ปขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยในป 2554 และป 2557 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น

ถึงรอยละ 17.74 และรอยละ 13.56 มีปริมาณ 1,455,094 ตัน และ 1,793,945 ตัน ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจาก

อุตสาหกรรมยางลอเติบโตขึ้นตามการขยายตัวของตลาดรถยนตทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับการขยายพ้ืนที่

ปลูกยาง รวมถึงราคายางที่พุงสูงในป 2554 หนุนใหมีการผลิตยางแทงเพ่ิมขึ้นอยางมาก  

 

การผลิตและการจําหนาย 2554 2555 2556 2557 2558*
ปริมาณการผลิต (ตัน) 1,455,094     1,505,651     1,579,788     1,793,945     1,887,984     

% ∆ 17.74 3.47 4.92 13.56 5.24

ปริมาณการใช (ตัน) 147,683        164,774        169,184        189,232        223,924        

% ∆ 4.92 11.57 2.68 11.85 18.33

         * ตัวเลขเบื้องตน

         * รวมยางแทง STR และยางแทงไมระบุชั้น

ที่มา:  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


