พืชใหน้ํายางและชัน
พืชที่ใหน้ํายางและชัน
น้ํ า ยางและชั น เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องพื ช ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ เพราะ
นําไปใชประโยชนไดหลายอยาง ทั้งในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรมตางๆ น้ํายางและ
ชัน หมายถึง 1. Gums 2. Resin (hard resin, oleo-resin & gum-resin) 3.
Latex

1. กัมส (gums)
เปนสารที่ละลายน้ําแลวไดสารละลายที่ขนและเหนียว หรืออมน้ําแลวพองตัวออก
ลักษณะเปนเมือกลื่นๆ คลายวุนหรือเยลลี่ เมื่อทิ้งไวนานๆ น้ําจะคอยๆ ระเหยออกไป
จนเหลือแตสิ่งที่มีลักษณะแข็งและใสคลายแกว การเกิดกัมสนั้นไมทราบวาเกิดมาอยางไร
และดวยสาเหตุอะไร อาจเปนเพราะผลของกระบวนการ metabolism อันเกิดจากเชื้อรา
และแบคที เ รี ย เข า ไปในบาดแผลพื ช แล ว สร า งน้ํ า ย อ ยไปสลาย เซลลู โ ลสและเฮมิ
เซลลูโลส ในผนังเซลลทําใหกลายสภาพมาเปนยางที่มีลักษณะเปนเมือกๆ หรือระหวาง
การเจริญเติบโตของบางเซลลทําใหเซลลูโลส แปรสภาพและเมื่อดูดน้ําเขาไปแลวจะพอง
ตัวออกและไหลซึมออกมาตามบาดแผลหรือรอยแตกตามเปลือกไม

คุณสมบัติทางกายภาพ
1. เมื่อเปนของแข็ง มีหลายสี สีขาวใส เหลือง อําพัน สม น้ําตาล
2. ไมมีกลิ่น หรือเกือบ มีกลิ่น
3. ไมมีรส หรือรสหวานเล็กนอยหรือรสขม จึงทําใหยางไมหลายชนิดรับประทาน
ไมได
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4. ละลายน้ําไดทั้งหมด หรือเพียงแตดูดน้ํา แลวพองออกเปนกอน คลายวุน
และมีเมือกลื่นๆ เมื่อดูดน้ําจนเต็มที่ จึงจะแตกตัวออก การละลายน้ําจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับอายุของพืชที่
ใหน้ํายาง
5. ละลายน้ําไดสารละลายที่เปน คอลลอยด (colloidal solution) มีความเหนียว
ความตึงผิวต่ํา ไมตกตะกอน และไมตกผลึก
6. ไมละลายในตัวทําละลายอินทรีย (organic solvent) เชน อีเธอร อัลกอฮอล
คุณสมบัติทางเคมี
1. ประกอบดวย C H O เปนสวนใหญ N และธาตุอื่นเปนสวนนอย ยางไม
บางชนิดอาจมีแทนนินปะปนดวย
2. เมื่อรวมกับน้ําแลวไดสารคอลลอยดเหนียวเรียกวา gelatin หรือกาว
3. ไมตกผลึก
4. เมื่อละลายดวย mineral acid ที่เจือจางจะได น้ําตาลชนิดตางๆ เชน
pentose, arabinose, xylose, tragacanthose และ galactose ประมาณ 80% ของ
ยางไมทั้งหมด สามารถเปลี่ยนไปเปนน้ําตาลไดปกติกัมสจะไหลออกมาจากตนไมทาง
เลนติ เ วล แล ว จั บ ตั ว เป น ก อ น เมื่ อ ถู ก กั บ อากาศทํ า ให น้ํ า ระเหยออกไปและกั ม ส จ ะ
แข็ ง ตั ว มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ พื ช ที่ ใ ห กั ม ส นี้ มี จํ า นวนมาก แต ล ะชนิ ด ให ป ริ ม าณมากน อ ย
แตกตางกัน วงศ Leguminosae ใหกัมสมากที่สุดโดยเฉพาะสกุล Acacia นอกจากนี้มี
Albizzia, Astragalus, Bauhinia, Caesalpinia, Pithecellobium นอกจากนี้ก็พบในวงศ
Anacardiaceae, Combretaceae, Meliaceae, Rosaceae, Rutaceae และ
Sterculiaceae
ชนิดของกัมส จําแนกกัมสตามคุณสมบัติในการละลายได 3 ชนิด
1. Soluble gums เปนกัมสละลายน้ําไดและใหสารละลายที่ใสและเหนียว เชน gum
arabic
2. Insoluble gums เปนกัมสไมละลายน้ํา แตดูดน้ําและพองออกเปนกอนลื่นๆ คลาย
เยลลี่ ถาเพิ่มปริมาณน้ํา ใหมากจะไดของเหลวที่ขุนและเหนียว เชน gum tragacanth
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3. Semi-insoluble gums เปนกัมสที่มีคุณสมบัติอยูระหวางกัมสชนิดที่ 1 และ 2
ละลายน้ําไดบางและมีลักษณะเปนเมือกคลายเยลลี่ เพิ่มปริมาณน้ํามากขึ้น จะคอยๆ
ละลายมากจนดูคลายกับเปนเยลลี่ใสๆ เชน Persian gums จาก Prunus spp.
ประโยชนของกัมส ใชเปน adhesive substance ผสมหมึกพิมพและเขียนผา
ผสมทําสีรองพื้นผสมยา อาหาร ขนม ไอศรีม ยาอม ผสมในของใชบางชนิด เชน ยา
ทาเล็บ ยาสีฟน น้ํายาหรือครีมโกนหนวด กัมสที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก
1. Gum Arabic เปนยางไมที่ไดจาก Acacia senegal (Leguminosae) เปน
พืชขนาดเล็กมีถิ่นกําเนิดในอัฟริกา ปลูกมากในประเทศซูดาน ไนจีเรีย น้ํายางไดจาก
เนื้อไม ควรเก็บกัมสชวงที่ฝกแกเพราะเปนระยะใหกัมสมากที่สุดซึ่งจะอยูระหวางเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคมโดยจะตองลอกเอาเปลือกออก น้ํายางเหนียวจะออกมา
จากเนื้อไม หลังจากนั้นประมาณ 3-8 สัปดาห ยางไมนั้นจะแข็งเกษตรกรจึงจะเก็บยาง
ไม ตากใหแหงแลวกําจัดสิ่งเจือปน
น้ํายางนี้จะละลายน้ําเย็นไดแมจะชา แตละลายไดหมดสมบูรณ แตมีความเหนียว
ขน มีความหนืดสูง ติดไดดี สวนใหญใชประโยชนในดานการทําเสนใยใหแข็งแรง ทํา
กาว ยาขัดมันในสีในทางการแพทยใชเปนตัว emulsifying agent
2. Gum tragacanth เปนน้ํายางไดจาก Astragalus gummifer
(Leguminosae) พืชชนิดนี้เปนไมพุมมีหนาม มีถิ่นกําเนิดทางเอเซียตะวันตกและยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต น้ํายางไดจากการเปลี่ยนรูปของเซลล pith และ medullary ray มา
อยูในรูปของสารเมือก จะขับออกมาเมื่อเปลือกของพืชเปนแผล เมื่อทิ้งไวน้ํายางจะแข็ง
แลวจึงเก็บเกี่ยว ลักษณะของผลิตภัณฑนั้นเกษตรกรจะทํา 3 รูปแบบ ไดแกเปนกอน
บิดเปนเกลียวและเปนแถบยาว ประเทศที่ทําเปนการคา ไดแก อิหรานและตุรกี ใชใน
อุตสาหกรรมพิมพผาดอก หรืออุตสาหกรรมอยางอื่นเปนยาโบราณที่เกาแกที่สุดทําให
เนื้อยาติดเปนเม็ดและเปน suspensor ของผงยาที่ไมละลายน้ํา gum tragacanth
ประกอบดวย bassorin 60-70% ไมละลายน้ํา tragacanthin 8-10% นําไปใช
ประโยชนเชนเดียวกับ gum arabic
3. Karaya gum (Indian gum) เปนน้ํายางที่ไดจาก Sterculia urens
(Sterculiaceae) ไมตนขนาดใหญมีถิ่นกําเนิดในอินเดีย น้ํายางไดจาก 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) หางนกยูงฝรั่ง
(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)
เรซิ น หรื อ ที่ เ รี ย กว า ยางหรื อ ชั น เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของน้ํ า มั น หอม
ระเหยชนิดตางๆ ในพืชที่องคประกอบทางเคมีแตกตางกันแลวแตวาเรซินนั้นเกิดจาก
น้ํามันหอมระเหยชนิดใด เมื่อพืชสรางเรซิน เรซินก็จะถูกขับไปตามทอน้ํายาง (resin
duct หรือ resin canal) และขับออกมาสูภายนอก ทางรอยแตกของเปลือกไมหรือตาม
บาดแผล เมื่อเรซินถูกกับอากาศ น้ําในเรซินจะคอยๆ ระเหยออกไปทําใหเรซินแข็งและ
จับตัวเปนกอน
พืชบางชนิดสรางและขับเรซิน ออกมาปนกันกัมสเรียกสารนี้วา gum-resin ซึ่งมี
ลักษณะกึ่งเหนียวกึ่งแข็ง พืชบางชนิดสรางและขับเรซินออกมาปนกับน้ํามันหอมระเหย
เรียกวา oleo-resin มีลักษณะเหนียวและหนืด หากสารถูกขับออกมา รวมกับเรซินและ
น้ํามันหอมระเหยปะปนกันเรียกสารนั้นวา oleo-gum-resin
พืชที่ใหเรซินชนิดที่มีความสําคัญ พบในวงศ Anacardiaceae, Apiaceae,
Burseraceae, Dipterocarpaceae, Clusiaceae, Leguminosae, Pinaceae และ
Stryracaceae เปนตน
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คุณสมบัติของเรซิน ไมละลายน้ํา ละลายในตัวทําละลายอินทรีย เมื่อถูกกับ
อากาศจะแข็งตัวมีฤทธิ์เปนยาฆาเชื้อ
ประโยชนของเรซิน
1. ใชทํายาและผสมยา
2. ใชในอุตสาหกรรมทําน้ํามันชักเงา และผสมสีตางๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการกัน
น้ํา และปองกันการผุกรอน
3. ผสมกับสารอื่น เชน ผสมขากับน้ํามันยางแลวใชทางเรือหรือภาชนะอื่นๆ เพื่อกันน้ํา
4. ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ ทําใหกระดาษเหนียวและทําหมึกพิมพ
5. ใชแกะสลักหรือตกแตงดัดแปลงเปนเครื่องบูชา โดยมากใชเรซินที่เปนฟอสซิล ซึ่งไมมี
การสลายตัวอีก เชน อําพัน (amber)
ชนิดของเรซิน เรซินมีคุณสมบัติและสวนประกอบทางเคมีแตกตางกัน ทางเคมี
นั้น จําแนกเรซินตามองคประกอบทางเคมี สวนทางชีวภาพจําแนกเรซิน ตามคุณสมบัติ
ทางกายภาพ จําแนกได 3 ประเภทดังนี้
1. Hard Resins เปนยางที่แหงแลวแข็ง ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจไดแก
1.1 ชัน (Copals) เปนน้ํายางชันที่มีชื่อเสียงของโลกไมมีในประเทศไดแก
East african copals, West African copals, Kauri copal, Manila copal, South
American copals เรซินนี้มาจากการออกซิไดซน้ํามันหอมระเหยหลายอยาง มีความ
ซับซอนของโมเลกุลมาก องคประกอบก็แปรปรวน แตเรซินนี้มีแหลงกําเนิดที่แนนอน
ซึ่งตอมจะเปนโพรงและเปนน้ํายางขนออกมาทางเปลือกไม และแข็งเมื่อถูกอากาศ บาง
กรณีเรซินนี้อาจจะปนอยูกับน้ํามันหอมระเหยหรือกัมส แตไมละลายในน้ําเลย เปนสารที่
ละลายไดในอีเทอร อัลกอฮอล
จากคุณสมบัติที่มีน้ํามันหอมระเหยผสมอยูดวย ตัวสารเองมีลักษณะเปน
น้ํามัน จึงนําเรซินไปใชเปนสวนผสมของน้ํายาขัดเงา เมื่อน้ํามันที่มีอยูในตัวระเหยไปสาร
ที่เหลือกลายเปนตัวกันน้ําไดดี ใชเปนสวนผสมในสารกันน้ําไดดีดวย ชาวอียิปตก็ใชเร
ซินนี้อาบศพมัมมี่
นอกจากนี้ใชเปนสวนผสมของแลคเคอร
ใชในทางการแพทย
อุตสาหกรรมทํากระดาษ
สารประกอบทําเสื่อน้ํามัน
การทําไขที่ใชเขื่อนรอยรั่ว
อุตสาหกรรมน้ําหอม ในทางการคาจะเรียกเรซินวา ชัน ซึ่งไดจากพืชตางๆ 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) ไดจากสนเปนน้ํายางจากฟอสซิล พบทางทะเล
บอลติก (Baltic amber) ไดจากพืชหลายชนิดที่สูญพันธุไปแลวโดยเฉพาะ Pinus
succinifera
1.4 แลคเคอร (Lacquer) ไดจาก Rhus verniciflua (Lacquer tree)
วงศ Anacardiaceae เปนพืชทางเอเซีย น้ํายางสีขาว เมื่อถูกอากาศจะสีเขมหรือดํา
เมื่อใชจะทาบาง น้ํายางนี้แหงเร็วมากเหลือไวแตเคลือบบางๆ แตแข็ง สารนี้ทนตอ
ความเปนกรด ดาง หรืออัลกอฮอล และความรอนถึง 160oF
ในทางการคาจะใช
รวมกับสี ชาวจีนใชมาเปนเวลานานกอนคริสตกาล พืชที่ใหแลคเกอรในประเทศไทย
ไดแก รักใหญ (Glute) วงศ Anacardiaceae เชน รักใหญ (G.usitata, Vanish tree)
1.5 แชลแลค (Shellac) ไดจาก ครั่ง (Tachardia lacca) lacinsect
แมลงชนิดนี้ดูดกินน้ําเลี้ยงจากกิ่งไม ตัวมันเองจะผลิตสารเรซินที่เรียกวา ครั่ง ซึ่งหุม
ตัวเองไว เพื่อปองกันอันตราย ปลอกนี้เรียกวา stick-lac เมื่อนําไปตมกับน้ําจะไดสีแดง
ใชยอมผา กากเหลือทําใหแหงและบดเปนผงเรียกวา ผลครั่ง (seed-lac) ถานําผลครั่งนี้
ไปหลอมใหเปนของเหลว แลวเทใสพิมพออกมาเปนแผนแบนและบาง มีลักษณะโปรงใส
เปราะ มีสีเหลืองแกมแดง หรือสีแดงแกมสม เรียกวา shel-lac
นํามาละลายใน
แอลกอฮอล ใชทาสิ่งของใหเปนมันเงา แชลแลคไมทนน้ํา พืชที่เปนอาศัย ของแมลงนี้มี
ประมาณ 40 ชนิด เชน ทองกวาว (Butea monosperma) ตะครอ (Schleichera
oleosa), ถั่วแระ (Cajanus cajan.) และโพธิ์ (Ficus religiosa) เปนตน
2. น้ํามันจากตอมพืช (Oleo-resins)
เปนน้ํายางเรซินที่มีน้ํามันหอมระเหยปะปนคอนขางมาก จึงมีความเหลว
มากกว า ซิ น แต ล ะชนิ ด มี ก ลิ่ น ระเหยแตกต า งกั น ประกอบด ว ยสารสํ า คั ญ จํ า พวก
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2.1 ชันสน (Rosin หรือ Colophony) หรือน้ํามันสน (Turpentines) ได
จากการกลั่นจากยางสน (Coniferous) มีลักษณะคลายน้ําผึ้ง เหนียว เมื่อแหงจะเปน
กอนนุมวาว น้ํามันสนนี้ผลิตจากตอมพิเศษที่อยูใกลกับชั้นแคมเบียม ในทางการคาจะ
เจาะตนสนเขาไปเมื่อไดน้ํายางสด จะนําไปกลั่น ไดน้ํามันหอมระเหย หรือ turpentine
และ rosin เชน น้ํามันสนออสเตรเลีย (Pinus australis) น้ํามันสนพินนาสเตอร
(P.pinaster)
2.2 อนุภัณฑน้ํามันสน (Turpentines of Minor Importance)
ก. Canada Balsam มีลักษณะสีเหลืองใส ใชทํากาวไดจาก Abies
balsamea มีมากทางอเมริกาและแคนาดา
ข. Oregon Balsam เปนน้ํามันที่ไดจาก Douglas fir
ค. Spruce Guth น้ํามันที่ไดจาก Picea rubens
ง. Venetian turpentine ไดจาก Larix deciduas ในยุโรปน้ํามันมา
จากตอม
ที่อยูใจกลางของพืชตองเจาะรูเขาไปตรงกลางจึงจะไดยางไม
Turpentines ชนิดอื่นอีกอาจไดจาก Pinus pinaster และ Abies
alba
2.3 ยางไมหอม (Balsams)
เปนพวก oleo-resins ที่มีกรด benzoic, cinnamic ปนอยู จึงมี
กลิ่นหอม
น้ํามันประเภทนี้จะมีความเปนน้ํามันนอยกวาน้ํามันพวก terpentines ความเหนียวขนก็
นอยกวาดวย เมื่อกลั่นจะไดน้ํามันหอมระเหย ใชประโยชน ทางยา และอุตสาหกรรม
น้ําหอม
ก. ยางไมหอมจากเปรู (Balsam of Peru, Myroxyion
pereinrae)
เปนไมใหญคลาย มะฮอกกานี ยางสีดํา น้ําตาลแดงกลิ่นหอม ไดจาก
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ข. ยางโทลู (Balsam of tolu, Myroxylon balsamum) ยางสี
เหลืองหรือน้ําตาล กลิ่นหอม ใชปนยาหมอง (salves, ointments) ยาขจัดเสมหะ ยา
ฆาเชื้อแกไอ แกหวัด หลอดลมอักเสบ ผสมในน้ํายาแกไอชวยใหกลิ่นน้ําหอมติดใชใน
การผลิตสบู
ค. สไตแรกซ (Styrax) ไดจากบาดแผลของ Linquidambar
orientalis เกิดจากเปลือกไมชั้นในมีประโยชนในอุตสาหกรรมทําสบู เครื่องสําอาง แตง
กลิ่นในยาสูบ ขับเสมหะ รักษาโรคเรื้อน โรคหิด
ง. เบนซอย (Benzoia) เปนยางน้ําแชแข็ง เปนสารฆาเขื้อ มีถิ่น
กําเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต จากเนื้อไมของ Styrax tonkinense และ S.
benzoides ยางสีเหลืองน้ําตาล มีสีขาวขุนอยูตรงกลางเปนกอนแข็งเปนประกาย มีกลิ่น
หอมคลาย วนิลา ใชเปนยาขับเสมหะทาน้ําหอม สบู โลชั่น น้ํายาลาง หองน้ํา ผงขัด
ฟน ใชเปนยารมฆาเชื้อ
2.4 กัม-เรซิน (gum-resin) เปนเรซินที่ถูกขับออกมาปนกับกัมส จึงมี
ลักษณะกึ่งเหนียวกึ่งแข็ง ละลายน้ําไดเปนบางสวน สวนมากไดจากพืชสกุล Garcinia
กัมเรซินที่รูจักกันดีที่สุดไดจากตน รง หรือรงทอง (Gum Cambodge treem G.
hanburyi) และรงทอง (G.acuminata) เปนไมตน สูง 7-15 เมตร ใบดกทึบสีเขียวเขม
เปนมันตลอดทั้งป ดอกสีเหลืองออน แยกเพศ เปลือกสีเทา สวนเปลือกในสีเหลืองออน
มีวันสีเหลืองซึมออกมาตามรอยปริของเปลือกเสมอ รงที่มีจําหนายเปนสินคาสวนใหญได
จากบริเวณภาคตะวันออกของไทย เช น จันทบุรี ตราด และบางสวนของประเทศ
กัมพูชา
3. ลาเทกซ (latex)
เปนยางเหลวที่สวนมากจะขุน สีขาวหรือเหลืองออนๆ สรางขึ้นในทอน้ํา
ยาง (lacticiferous duct) พืชขับน้ํายางออกภายนอก เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น น้ํายางจาก
พืชก็มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแตกตางกัน เชน สี ความขนความยาวหยุน
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คุณสมบัติของลาเทกซ
1. เปนของเหลวซึ่งสวนมากขุน สีขาวหรือสีเหลืองออน บางชนิดเปนยางใสและ
เปลี่ยนสีเมื่อถูกกับอากาศ เชน ยางบัว
2. องคประกอบสําคัญ คือ โปรตีน น้ํามันน้ําตาล
3. เมื่อทําปฏิกริยากับกรด จะแข็งตัวหรือเปลี่ยนสภาพเปนของที่แข็งเหนียวและ
ยืดหยุนได
ประโยชนของลาเทกซ ใชทํายางลบ ยางรถยนต หมากฝรั่ง กาว แบบ
พิมพฟน ฉนวนไฟฟาถุงยางอนามัย
ชนิดของลาเทกซ การจําแนกลาเทกซอาศัยคุณสมบัติในการยืดหยุนตัว
ของยางไดดังนี้
1. ยางที่เหนียวและยืดหยุนตัวไดดี (elastic rubber) ไดแก ยางพารา (Para
rubber) และ Indian rubber
2. ยางที่ยืดหยุนตัวไดนอย (non elastic rubber) ไดแก Gutta percha,
Chicle jelutong
ยางพารา (Hevea Rubber, Para rubber, Hevea brasiliensis,
Euphorbiaceae) พืชในวงศนี้มักจะมีน้ํายางสีขาวเปนลักษณะสําคัญ เปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย ยางพาราสามารถนําไปเปนวัตถุดินเพื่อผลิตสินคาไดหลาย
ชนิด และประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูในกลุมผูผลิตยางพาราที่สําคัญของโลก
ยางพารามีถิ่นกําเนิดอยูในบริเวณลุมแมน้ําอเมซอน การปลูกยางพารานิยมใชวิธี
ติดตา (budding) มากกวา การเพาะเมล็ด ซึ่งมักจะไดตนที่มีคุณภาพดอยลงกวาพอแม
เสมอ เมื่อตนยางอายุ 5-7 ปก็สามารถกรีดเอาน้ํายางได หากตนสมบูรณดีก็จะใหน้ํา
ยางตอไปไดถึง 30 ป ทอน้ํายางอยูในชั้นที่ใกลกับแคมเบียม และเกิดเวียนรอบลําตน
จากซายไปขวา และจากขางลางขึ้นขางบน การกรีดยางจึงตองกรีดจากซายไปขวา และ
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แหลงที่เพาะปลูกยางพาราของไทย
มากกวาหนึ่งลานไร
สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช
มากกวาเจ็ดแสนไร
นราธิวาส ยะลา
มากกวาหาแสนไร
กระบี่
มากกวาสองแสนไร
ปตตานี พัทลุง พังงา จันทบุรี ระยอง
นอยกวาสองแสนไร
ตราด สตูล ระนอง ภูเก็ต
พื้นที่สงเสริมการเพาะปลูก ไดแก ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย
เชียงใหม และเชียงราย

ผลิตผลจากยางพารา
1. น้ํายางขน ไดแก น้ํายางที่ไดจากการกรีดยาง และผานกรรมวิธีขจัดน้ําออก
เพื่อใหน้ํายางขนมากๆ น้ํายางขนนี้นําไปใชทํากาว ทําลูกโปรงและผสมสีทาบาน เปน
ตน
2. ยางแผน ไดจากการทําน้ํายางขนไปทําปฏิกริยากับ กรด formic หรือกรด
acetic เพื่อใหน้ํายางแข็งตัวจับกันเปนกอน มีความเหนียวมาก จากนั้นนําไปเขาเครื่อง
รีดใหเปนแผนบางๆ ขนาดความหนาสม่ําเสมอ และแขวนตากลมใหแหง ยางชนิดนี้บาง
ทีเรียกวา ยางผึ่งแหง (air dried sheet) นํามาใชแทนยางเครพขาวได
3. ยางเครพขาว (pale crepe หรือ latex crepe) ไดจากการนําน้ํายางสดมา
ทําใหจับตัวเปนกอนโดยใชกรด แลวรีดใหเปนแผนบางที่สุด ผึ่งในที่รมจนแหงหรืออบใน
หองอบความรอนก็ได ยางชนิดนี้ถาบางและใสจึงจะนับวามีคุณภาพดี ดังนั้นอาจตองใส
สารบางอยางเพื่อชวยกันสีใหแผนยางขาว
เชน
โซเดียมไบซัลไฟท (Sodium
bisulphite) เมื่อนําไปทําของใชอาจใสสีเพื่อใหของใชนั้นมีสีสดสวยขึ้นก็ได ยางชนิดนี้
สวนมากนํามาทํา หัวนมสําหรับเด็ก ถุงมือแพทย กระเปาน้ํารอน และถุงน้ําแข็ง เปน
ตน
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4. ยางแผนรมควัน (rubbed smoked sheet) ไดจากกรรมวิธีเชนเดียวกับการ
ทํายางแผน แตตองผานการรมควัน ไทยผลิต 70-80% ของยางดิบที่ไดทํารองเทา
5. ยางแทง (block rubber) ใชทั้งน้ํายางและเศษยางกอน ทําเปนแทงแลวอบ
ใหแหงดวยความรอนใชเวลาในการผลิตนานกวาวิธีอื่นๆ

พืชเศรษฐกิจที่น้ํายาง
1. ยางพารา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ ของประเทศและชีวิตความ
เปนอยูของประชากรกวา 6 ลานคน หรือรอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ในป 2544
ยาง ผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑจากไมยางพารา ทํารายไดจากการสงออกใหกับ
ประเทศ คิดเปน มูลคาทั้งสิ้น 135,280 ลานบาท แยกเปนมูลคาการสงออกยางในรูป
วัตถุดิบ 58,703 ลานบาท ผลิตภัณฑยาง 48,496 ลานบาท และ ผลิตภัณฑไมยางพารา
28,081 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2543 ซึ่งมีมูลคา 123,642 ลานบาท มูลคาการ
สงออกในป 2544 เพิ่มขึ้น รอยละ 9.4 แตเมื่อพิจารณาแยกรายสินคา มูลคาการสงออก
ยางในรูปวัตถุดิบลดลงรอยละ 3.3 การสงออกผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑ ไมยางพารา
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 และรอยละ 34.5 ตามลําดับ ปริมาณการผลิตยางของไทยในป 2544
จํานวนทั้งสิ้น 2.319 ลานตัน คิด เปนสัดสวนรอยละ 32 ของการผลิตทั้งหมดของโลก และ
สงออกยางปริมาณ 2.042 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของการสงออก ยางทั้งหมด
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
พืชที่สามารถใหน้ํายางซึง่ สามารถนํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑไดมากมายนั้น สวน
ใหญมีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลาง ใต และอาฟริกาเขตรอน เทาที่พบตระกูลที่นับวามี
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. มีถิ่นกําเนิดแถบลุมน้ํา
อเมซอนในประเทศบราซิล
พืชที่ใหน้ํายางตระกูลสุดทายนับวามีความสําคัญมากที่สุด
ทั้งนี้เพราะใหน้ํายางในปริมาณที่มากกวา ตามการบันทึกของ La Condamine ทําให
ทราบความเปนมาของ Hevea ซึ่งมาจากคําวา "heve" เปนคําที่ใชเรียกน้ํายางที่เก็บได
จากตนพื้นเมือง คาดวาอาจเปนตน Castilla ulei ตอมา Aublet ใหชื่อสกุลเสียใหมเปน
Hevea พืชใหน้ํายางในสกุล Hevea มีหลายชนิดดวยกัน อาศัยความแตกตางจากลักษณะ
ทางสัณฐานและสรีรวิทยาแบงออกเปนดังนี้ 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. ทั้งหมดนี้มีถิ่น
กําเนิดในอเมริกาใต แถบลุมน้ําอเมซอนเกือบทั้งหมด พืชในสกุล Hevea brasiliensis มี
การปรับตัวดีที่สุด จากการรวบรวมของ Wickham และมีคุณสมบัติบางประการไดแก
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหง (dry rubber content; DRC) องคประกอบทางเคมีของน้ํายาง
ความหนืดของน้ํายาง และอัตราการไหลของน้ํายางที่ดีเหมาะแกการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม
ในทุกพื้นที่ปลูก มีชื่อเรียกทั่ว ๆ ไปวา ยางพารา (Para rubber) ตามชื่อเมือง para ซึ่ง
เปนแหลงกําเนิดในบราซิล หรือ Hevea rubber ตามชื่อตระกูล
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของยางพารา
1. ราก (Roots)
ยางพารามีระบบรากเปนระบบรากแกว (tap root system) ประกอบดวยราก
แกว (tap root) ที่มีความยาวโดยเฉลี่ยตามความลึกของดินประมาณ 2.5 เมตร ในตน
ยางที่มีอายุ 3 ป ทําหนาที่ยึดเกาะพยุงลําตนไมใหโคนลมเมื่อลมแรงและมีน้ําทวม ราก
แขนง (lateral root) แตกแขนงออกมาจากชั้น pericycle ของรากแกว มีความยาวเฉลี่ย
7-10 เมตร เจริญอยูในระดับผิวดินบริเวณทรงพุม ทําหนาที่ดูดยึดน้ําและธาตุอาหารสงไป
ยังใบเพื่อขบวนการสังเคราะหแสง

2. ลําตน (Stem)
แบงลําตนออกเปน 2 ชนิดตามชนิดของวัสดุปลูก คือ ลําตนรูปกรวย (cone)
เปนลําตนที่เกิดจากการปลูกดวยเมล็ด (seedling tree) จะสังเกตเห็นไดชัดวา สวนฐาน
ของลําตนจะโตแลวคอยเล็กลงตามความสูง ลําตนอีกชนิดหนึ่งคือ ลําตนรูปทรงกระบอก
(cylinder) เปนลําตนที่เกิดจากการปลูกดวยตนติดตา (budded stump) ลักษณะของลําตน
สวนลางสุดมีขนาดใหญมากเรียกวา "เทาชาง" เลยจากจุดนี้ขึ้นไปจะเปนลําตนที่มีขนาด
เทากันทั้งสวนโคนตนและสวนปลาย ในชวงแรกของการเจริญเติบโตพบวา ลําตนทั้งสอง
ชนิดมีเกล็ดใบ (scale leaves) อยูตรงสวนตายอด ทําหนาที่หอหุมใบออนไมใหไดรับ
อันตราย ถัดลงมาก็เปนกลุมของใบซึ่งแตกเปนฉัตรรอบลําตน เมื่อลําตนมีอายุมากขึ้นก็จะ
มีการแตกกิ่งกานสาขา ฉัตรใบบริเวณลาง ๆ จะรวงหลนไปกลายเปนลําตนเปลือย (bare
trunk) ความสูงของลําตนเปลือยแตกตางกันออกไปโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 2-2.5 เมตร
สวนประกอบของลําตนที่เราจะนํามาใชประโยชนในการสกัดน้ํายาง ไดแก เปลือก ซึ่ง
ประกอบดวย
2.1 เปลือกแหง (corky bark) เปลือกที่อยูสวนนอกสุดของลําตนมีสีน้ําตาลถึง
ดํา ไมมีทอน้ํายางอยูภายในเลย เกิดจากการสราง outer soft cell ของชั้น cortex ที่ยังมี
ชีวิตอยูที่เรียกวา bark cambium ตอมามีสารพวกลิกนิน ซูเบอรลิน มาสะสมทําใหเห็น
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2.2 เปลือกแข็ง (hard bark) อยูถัดจากเปลือกแหงเขามา มีสีสม หรือสีน้ําตาล
ออน เกิดจากการแบงเซลลของ bark cambium แลวเจริญเขาทางดานใน มีการสะสมสาร
พวกลิกนิน และซูเบอรลินนอยกวาเปลือกแหง แตมี stone cell อยูเปนจํานวนมาก กระจัด
กระจายอยูทั่วไปในชั้นนี้ ทําใหทอน้ํายางมีลักษณะขาดตอน (interupted latex vessel)
และมีจํานวนนอย ชั้นนี้อาจเรียกวา outer cortex
2.3 เปลือกออน (soft bark) เปนเปลือกชั้นในสุดถัดจากเปลือกแข็งเขาไป
เกือบใกลเนื้อไม เปนสวนของ inner cortex ประกอบดวยเนื้อเยื่อที่ออนนุม มีชีวิต และ
หนาของเนื้อเยื่อลําเลียงอาหาร (sieve tube) ซึ่งวางตัวอยูในแนวตั้ง ภายในเปนแหลง
สะสมอาหารจํานวนมาก เนื้อเยื่อดังกลาวติดตอกันตลอดทั้งในลําตน กิ่งกาน และใบ
อาหารที่มาสะสมก็คือน้ํายางนั่นเอง ซึ่งเรียกวา latex น้ํายางที่ถูกสรางขึ้นเปนโพลิเมอร
ของ cis-1, 4-polyisoprene สวนของเนื้อเยื่อลําเลียงอาหารก็คือ ทอน้ํายาง (lacitifer) ที่มี
ลักษณะเชื่อมติดตอกันตลอดไมขาดตอน (continuous latex vessel) มีการจัดเรียงตัวใน
แนวเอียง ทํามุม 2-5 องศากับแนวดิ่ง วนจากขวาวนมายังซายลาง ในชั้นนี้ยังพบเนื้อเยื่อ
อีกชนิดหนึ่งรอบๆ เนื้อเยื่อลําเลียงอาหารคือ medulla rays มีองคประกอบสวนใหญเปน
น้ํา เปนตัวที่คอยควบคุมความเขมขนของน้ํายางในทอน้ํายาง และชวยรักษาความเตง
สภาพสมดุลยของทอน้ํายางดวย ชั้นเปลือกออนมีความหนาแนนของทอน้ํายางสูง จึงทํา
ใหขนาดของทอน้ํายางเล็กกวาในชั้นเปลือกแข็ง

3. ใบยางพารา (Leaf)
ใบยางพาราจัดเปนใบประกอบ (compound leaf) แบบ palmate ในใบประกอบ
ชุดหนึ่งของยางพารามี 3 ใบยอย ซึ่งเรียกวา trifoliage leaves ใบยอยแตละใบจะมีกานใบ
ยอย (peteolule) ซึ่งมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 0.5-2.5 ซม. แตกออกตรงสวนปลาย
ของ peteole ณ จุดเดียวกัน peteole ของใบยางพาราจะมีความยาวโดยเฉลี่ย 15 ซม. (270 ซม.) การเรียงตัวของใบในฉัตรเปนแบบเกลียว (spiral) ใบที่แกที่สุดของกลุมใบยอย
คือ ใบที่ใหญที่สุดและมี peteolule ยาวกวา แผนใบหรือตัวใบมีขนาดแตกตางกันออกไป
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3.1 elliptical type มีลักษณะปลายและโคนใบแหลม ความยาวประมาณ 3 เทา
ของความกวาง ความกวางที่สุดจะอยูที่สวนกลาง
3.2 obovate type มีลักษณะปลายใบมนและโคนใบแหลม สวนกวางที่สุดจะ
อยูกึ่งกลางถึงปลายใบ
3.3 ovate type มีลักษณะคลายรูปไข สวนที่กวางที่สุดอยูระหวางโคนใบกับ
กึ่งกลางใบ
3.4 diamond type ลักษณะคลาย elliptical type แตขอบใบสวนปลายและ
โคนใบคอนขางเปนเสนตรงคลายผลึกเพ็ชร เสนใบ (vein) จะมีการแตกเปนแบบขนนก
(pinnate) โดยทั่ว ๆ ไป แลวมีจํานวนคูของเสนใบประมาณ 20 คูในใบหนึ่ง ๆ

4. ดอก (Flowers)
เกิดเปนจํานวนมากจากตาตรงซอกใบ (axillary bud) มีลักษณะเปนชอ สั้น ๆ
ตรงฐานของกลุมใบใหม ชอดอกของยางพาราเปนแบบ compound raceme หรือ panicle
ในชอดอกหนึ่ง ๆ ประกอบดวย แกนใหญของชอเรียกวา main axis แลวมีการแตกแขนง
ของชอดอกเปนแขนงยอยอีกมากมาย แขนงยอยแรกที่แตกจาก main axis เรียกวา
primary branch แขนงยอยที่ 2 แตกจาก primary branch เรียกวา secondary branch
อันเปนที่ตั้งของกานชูดอก (peduncle และ pedicel) การแตกแขนงของชอดอกในลักษณะ
ดังกลาวจะลดหลั่นกัน มองดูแลวคลายรูปสามเหลี่ยม ในชอดอกจะประกอบไปดวยดอก 2
ชนิดแยกกัน คือ
4.1 ดอกตัวเมีย (pistillated flowers) มีขนาดใหญ ตั้งอยูสวนปลายสุดของ
แขนงชอดอก ประกอบดวยชั้นตาง ๆ ดังนี้ กลีบเลี้ยงสีเหลือง เมื่อบานรูปรางคลายระฆัง
(bell-shape) จํานวน 5 กลีบ กลีบดอกไมมี เกสรตัวเมียซึ่งประกอบดวย รังไข 3 พู และ
ยอดเกสรตัวเมียที่ไมมีกานชู (sessile stigma) มีลักษณะ 3 แฉก เกสรตัวผูซึ่งเปนหมัน
(staminode) จํานวน 5 อัน
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4.2 ดอกตัวผู (staminated flowers) มีขนาดเล็ก ตั้งอยูในตําแหนงที่ต่ํากวา
ดอกตัวเมียในแขนงเดียวกันของชอดอก ในชอดอกหนึ่ง ๆ จะมีดอกตัวผูประมาณ 60-80
ดอก ประกอบดวยชั้นตาง ๆ ดังนี้ กลีบเลี้ยงจํานวน 5 กลีบ กลีบดอกไมมี เกสรตัวผูที่ไมมี
กานชูละอองเกสร (sessile stamen) จํานวน 10 อันเรียงกันเปน 2 วง วงละ 5 อัน รอบ
corollar tube
หลังจากแทงชอดอกแลว 2 อาทิตย ชอดอกมีการพัฒนาเต็มที่พรอมที่จะบาน
โดยดอกตัวผูจะบานกอน ชวงการบานของดอกตัวผู 1 วันก็จะรวง สวนดอกตัวเมียจะบาน
ในชวงเวลาถัดมา อาจบานนาน 3-5 วัน

5. ผล (Fruit)
ดอกตัวเมียที่สามารถผสมติดใหผลมีเพียง 30-50 เปอรเซ็นต สวนดอกที่ผสม
ไมติดจะรวงหลนไป หลังจากผสมแลว รังไขจะพัฒนามาเปนผลภายในเวลา 3 เดือน และ
ตอมาอีก 3 เดือน ผลก็จะสุก ผลที่แกมีขนาดใหญ แนน มีเสนผาศูนยกลาง 3-5 ซม.
ประกอบดวย 3 พู แตละพูจะบรรจุ 1 เมล็ด สวนประกอบของผลมีเปลือกผล (epicarp)
และผลชั้นกลาง (mesocarp) บางนิ่ม สวนผลชั้นใน (endocarp) แข็งหนา เมื่อผลสุก ผล
ชั้นในจะแตกออกเปน 6 สวนแลว เมล็ดจะถูกดีดออกไปไดไกลเปนระยะทางถึง 15 หลา

6. เมล็ด (Seed)
มีขนาดใหญ รูปรางกลมถึงรีแลวแตพันธุ เมล็ดแนน เปนมัน มีขนาด 2-3.5 x 1.53 ซม. เปลือกของเมล็ด (seed coat) แข็ง มีสีน้ําตาลออน สีเทา มีจุดน้ําตาลเขม
ประปราย ดานทองของเมล็ดตรงปลายสุดดานหนึ่งจะเปนที่ตั้งของขั้วเมล็ด (hilum) และ
micropyle ซึ่งเปนทางงอกของรากออน ถัดมาเปนรอยที่ funiculus ออมมาติดกับเมล็ด
ตรงขั้วเรียกวา raphe รูปรางของเมล็ดขึ้นอยูกับการกดของผลซึ่งมีเมล็ดบรรจุอยูภายใน
ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมเปนพวกไขและมันสีขาวเมื่อมีชีวิตอยู และเปลี่ยนเปนสีเหลือง
เมื่อเมล็ดแก สวนของอาหารสะสมสามารถนํามาสกัดน้ํามันใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ได
กากที่เหลือนํามาใชเปนอาหารสัตวหรือทําปุย ชั้นของอาหารสะสมดังกลาวลอมรอบแกน
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การผลิตยางพารา
- ศักยภาพการสงออก ปริมาณการสงออกยางพาราในชวงป 2546 - 2548 คาดวาจะ
สูงขึ้น หากกลุมประเทศผูผลิตน้ํามันยังคงมี นโยบายลดกําลัง การผลิตเพื่อยกระดับราคา
น้ํามันใหสูงขึ้น จะทําใหราคายางสังเคราะหอยูในระดับสูงเชนกัน ความตองการใช
ยางพารา เพื่อทดแทนยางสังเคราะหก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สัดสวนการสงออกยางแผน
รมควันลดลงจากรอยละ 55 เปนรอยละ 42 ขณะที่ยาง แทง มีสัดสวนการสงออกเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 24 เปนรอยละ 37 ซึ่งไทยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหสอดคลอง
กับตลาดได
- ศักยภาพการใชในประเทศ อุตสาหกรรมยางยานพาหนะเปนอุตสาหกรรมที่มีการใช
ยางธรรมชาติมากที่สุดถึงรอยละ 45 ของ ปริมาณการใชทั้งหมด เนื่องจาก ปจจุบันมีการ
ยายฐานการผลิตมายังไทยจนทําใหไทยเปนประเทศผูผลิตยางยานพาหนะที่สําคัญ
ประเทศหนึ่ง อุตสาหกรรมที่ใชยางธรรมชาติมากรองลงมาไดแก ถุงมือยาง ปจจุบันไทย
เปนประเทศผูผลิตและสงออกรายใหญอันดับ 2 ของโลก มีการใชยางธรรมชาติประมาณ
รอยละ 13 ซึ่งทั้ง 2 อุตสาหกรรมนี้มีมูลคา การสงออกรวมกวา 30,000 ลานบาท จาก
มูลคา สงออกผลิตภัณฑ ทั้งหมด 40,000 ลานบาท อีกประมาณรอยละ 42 เปนการใชยาง
ธรรมชาติในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดแก อะไหล รถยนต ยางยืด สายพาน เปลือกหมอ
แบตเตอรี่ ถุงยาง รองเทา ยางรัดของ ฯลฯ จะเห็นไดวาหากรัฐมีการ สนับสนุนใน
อุตสาหกรรม ยาง ยานพาหนะและ ถุงมือยาง เพิ่มขึ้น จะทําใหมีการใชยางในประเทศ
เพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มมูลคาเพิ่มในการใชยางเพิ่มขึ้น

การผลิต
พื้นที่กรีด ผลผลิตและผลผลิตตอไรของยางพารามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 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 เนื่องจาก
พื้นที่ปลูก ทดแทนดวยยางพันธุดีสามารถกรีดและใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในชวงป 2540 BO 216
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ความตองการใชยางพารา
อุตสาหกรรมภายในประเทศตองการใชยางเพิ่มขึ้นจาก 182,020 ตัน ในป 2540
เปน 253,105 ตัน ในป 2544 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.84 โดยอุตสาหกรรมยางยืดมีการใช
ยางเพิ่มขึ้นมากที่สุดเฉลี่ยรอยละ 19.44 ตอป รองลงมาไดแก ยางรถ จักรยานยนต
รองเทา ถุงมือยาง และยางยานพาหนะมีการใชยางเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 19.15, 13.99,
11.14 และ 7.06 ตามลําดับ

การสงออก
การสงออกยางพาราในชวงป 2540 - 2544 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 1.916
ลานตัน ในป 2540 เปน 2.042 ลานตัน ในป 2544 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.94 ขณะที่มูลคา
สงออกลดลงจาก 57,344 ลานบาท ในป 2540 เปน 46,693 ลานบาท ในป 2544 ทั้งนี้
เนื่องจากภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียทําใหคาเงินของกลุมประเทศในเอเชีย
ออนตัว เมื่อเทียบกับคาเงินดอลลาร ทําใหความตองการซื้อ ยาง ในภูมิภาคเอเชียลดลง
ขณะที่อเมริกาและสหภาพยุโรปนําเขายางมากขึ้น สงผลใหยางแผนรมควัน ซึ่งสวนใหญ
สงออกในตลาดเอเชีย มีแนวโนมลดลงรอยละ 5.4 ขณะที่ยางแทงสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ
15.42
ระหวางป 2539 - 2543 การสงออกเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนจากไมยางพารา
เพิ่มขึ้นรอยละ 14 ตอป โดยมีมูลคา 12,253 ลานบาท ในป 2539 เปน 20,874 ลานบาท
ในป 2543ตลาดเฟอรนิเจอรของไทย ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยใน
ป 2541 เมื่อ เปรียบเทียบกับป 2540 ไทยสงออกเฟอรนิเจอรไมไปญี่ปุนเปนมูลคา 188.1
ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 22.2 สหรัฐอเมริกา 157.5 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 19.7 และสหภาพยุโรป 45.8 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 16.3 สวนแบงตลาด
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ราคา
ราคายางพาราในชวงป 2540 - 2544 มีแนวโนมลดลง โดยราคา ยางแผนดิบชั้น 3
ที่เกษตรกรขายได ราคาประมูลยางแผนดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพาราอําเภอหาดใหญ
และราคาสงออกยางแผนรมควันชั้น 3 ลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.64, 3.54 และ
4.08 ตอปตามลําดับ เนื่องจากปจจัยหลายอยาง ทั้งการออนตัว ของคาเงินในภูมิภาค
เอเชีย และภาวะเศรษฐกิจถดถอย

สวนประกอบของน้ํายาง
น้ํายางสดจากตนยางพารา มีลักษณะเปนของเหลวสีขาวหรือสีครีม โดยมีอนุภาคยาง
แขวนลอย อยูในตัวกลางที่เปนน้ํา อนุภาคยางมีรูปรางกลมหรือรูปลูกแพร มีขนาด 0.05 5 ไมครอน ความหนาแนน 0.975 - 0.980 กรัม/มิลลิลิตร มีความเปนกรด - ดางประมาณ
6.5 - 7.0
ผิวของอนุภาคยางมีเยื่อหุม (membrane) ที่ประกอบดวยไขมันและโปรตีน โดยแต
ละอนุภาคมีอนุมูลลบของโปรตีนอยูรอบนอก ทําใหเกิดแรงผลักระหวางอนุภาคยาง ซึ่งมี
ผลใหน้ํายางสามารถคงสภาพเปนของเหลวได ดังนั้นเมื่อมีการทําลาย เยื่อหุมอนุภาค
หรือมีการสะเทินอนุมูลลบ จะทําใหอนุภาคยางที่แขวนลอยอยูในตัวกลางเกิดการรวมตัว
จับกันเปนกอน
อุตสาหกรรมแปรรูปยาง
•

น้ํายางขน
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•

ยางแผนดิบ

•

ยางแผนผึ่งแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง

ขั้นตอนที่ 1 การตวงน้ํายางใสตะกง
ตวงน้ํายางที่กรองแลว ใสในตะกงที่สะอาด ตะกงละ 3 ลิตร
ขั้นตอนที่ 2 การผสมน้ํากับน้ํายาง
เติมน้ําสะอาดลงในตะกงที่ใสน้ํายางไวแลวตะกงละ 2 ลิตร จะไดอัตราสวนผสมระหวางน้ํา
ยางกับน้ําในอัตรา 3 สวนตอ 2 สวน (อัตราสวนผสมอาจเปลี่ยนแปลงได ถาหากน้ํายาง
เจือจางบางแลว เชน กรณีที่ฝนตกขณะเก็บน้ํายางหรือจากเหตุอื่น ๆ)
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกใชน้ํากรดและการผสมน้ํากรด
เพื่อใหยางแข็งตัวและไดยางแผนที่คุณภาพดี ตรงตามความตองการของผูซื้อหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ควรเลือกใชกรด “ฟอรมิก” ชนิด ความเขมขน 90% ซึ่งมี คุณสมบัติแตกตาง
จากกรดชนิดอื่น คือ ไมมีสี กลิ่นฉุนจัด หากสูดดมจะแสบจมูกอยางรุนแรง และละลายน้ํา
ไดดีมาก
ขอดีของกรดฟอรมิก คือ
1. ยางแผนแข็งตัวสม่ําเสมอ หากทําใหเจือจางดวยน้ําสะอาดที่ถูกตอง
2. สามารถระเหยได ไมตกคางในแผนยาง
3. ไมทําใหแผนยางเหนียวเหนอะ
4. สมบัติและความยืดหยุน ของแผนยางคงเดิม
5. ไมทําใหโรงเรือนและแผนยางมีกลิ่นเหม็น
6. ไมทําใหเครื่องมือและอุปกรณเสียหายมากนัก จะทําใหอายุการใชงานยาวนาน
การผสมกรดฟอรมิก เพื่อใหยางแผนแข็งตัวในเวลา 30 - 45 นาที ควรผสมกรด
ฟอรมิกในอัตราสวนกรดฟอรมิก 30 มิลลิลิตร (2 ชอนแกง) ผสมน้ําสะอาด 1,170
มิลลิลิตร (3 กระปองนม) แลวกวนใหเขากันโดยเทกรดลงในน้ํา และควรใชภาชนะที่เปน
กระเบื้องเคลือบหรือ แกลลอนพลาสติกในการผสม
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ขั้นตอนที่ 4 การใชน้ํากรดผสมน้ํายาง ใชใบพายกวนน้ํายางในตะกง 1 - 2 เที่ยว แลว
ตวงน้ํากรดที่ผสมแลว 390 มิลลิลิตร (1 กระปองนม) เทลงในน้ํายางใหทั่วตะกง ขณะที่เท
น้ํากรดใชใบพายกวนน้ํายางไปประมาณ 6 เที่ยว (น้ํากรดฟอรมิก 1 ขวด ทําแผนยางได
ประมาณ 90 - 100 แผน)
ขั้นตอนที่ 5 การกวาดฟองน้ํายาง ขณะกวนน้ํายางจะมีฟองเกิดขึ้น ใชใบพายกวาดฟอง
ออกจากตะกงใหหมด เก็บรวบรวมใสภาชนะไวขายเปนเศษยางชั้นดี ฟองน้ํายาง ถาไม
กวาดออก เมื่อนํายางไปรมควันจะทําใหเห็นรอยจุดอากาศในแผนยาง ทําใหไดยางชั้นต่ํา
กวาที่ควรจะเปน
ขั้นตอนที่ 6 การใชวัสดุปดตะกง ควรใชแผนสังกะสี หรือวัสดุอื่นใดก็ไดปดตะกงเพื่อ
ปองกันมิใหฝุนละอองหรือสิ่งสกปรกตกลงในน้ํายางที่กําลังจับตัว ทิ้งไวประมาณ 30 - 45
นาที
ขั้นตอนที่ 6 การนวดแผนยาง เมื่อยางจับตัวแลว กอนนําไปนวดควรรินน้ําสะอาดหลอ
ไวทุกตะกงเพื่อสะดวกในการเทแทงยางออกจากตะกง การนวดยางควร นวดแผนยางบน
โตะที่สะอาด ซึ่งปูดวยอลูมิเนียมหรือแผนสังกะสี นวดดวยมือ หรือ ไมกลมแลวแตถนัด
นวดยางใหหนา ประมาณ 1 เซนติเมตร
ขั้นตอนที่ 7 การรีดแผนยางดวยเครื่องรีดลื่น นํายางแผนที่นวดแลว เขาเครื่องรีดลื่น
3-4 ครั้ง ใหบางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
ขั้นตอนที่ 8 การรีดแผนยางดวยเครื่องรีดดอก หลังจากนําแผนยางเขาเครื่องรีดลื่น
แลวก็นํายางเขาเครื่องรีดดอกจะชวยใหแผนยางแหงเร็วขึ้นเมื่อนําไปรมควัน
ขั้นตอนที่ 9การลา งแผน ยาง แผ นยางที่รี ดดอกแล ว ควรล า งดว ยน้ํ าสะอาดเพื่ อล า ง
น้ํากรดและสิ่งสกปรกที่ติดอยูตามผิวของแผนยางออกใหหมด
ขั้นตอนที่ 10 การผึ่งแผนยาง แผนยางที่ลางดวยน้ําสะอาดแลว ควรนํามาผึ่งไวในที่รม
ไมควรนําออกไปผึ่งหรือตากไวกลางแดด เพราะจะทําใหยางแผนเสื่อม คุณภาพไดงาย
อยาวางแผนยางบนพื้น หรือพาดแผนยางในที่ที่มีฝุน หรือถูกสิ่งสกปรกไดงาย
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ขั้ น ตอนที่ 11การเก็ บ ยางแผ น เพื่ อ รอจํ า หน า ย หลั ง จากผึ่ ง ยางแผ น ไว ป ระมาณ 6
ชั่วโมง ใหเก็บรวบรวมยางแผน โดยพาดไวบนราวในโรงเรือนเพื่อรอจําหนาย (ถามีโรงรม
ใหนําเขา รมควันหรืออาจจะอบยางในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหยางแผนแหง
ปองกันเชื้อรา และสามารถเก็บไวไดนาน) เกษตรกร เจาของสวนยางจะขายยางใหได
ราคาสูง จําเปนอยางยิ่งที่จะทํายางแผนใหมีคุณภาพดี และรวมกลุมกันขายยางรวมกัน
คราวละมาก ๆ
การผลิตยางแทง
ประเทศไทยเริ่มผลิตยางแทงเมื่อป 2511 เพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมีขนาดเหมาะสม
กับการใชในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อยางยิ่งตองมีการตรวจสอบคุณภาพทาง
วิทยาศาสตร และจําแนกชั้นตามขอกําหนดมาตรฐาน วัตถุดิบที่ใชผลิตยางแทงใชไดทั้ง
น้ํายางสดที่ตองทําใหจับตัวกอน และยางแหงที่จับตัวแลว เชน ยางแผนดิบ เศษยางกน
ถวย ขั้นตอนที่สําคัญในการผลิตคือ ตัดยอย ยางดิบใหเปนชิ้นเล็ก ๆ อยางรวดเร็ว ลาง
อบใหแหง และอัดเปนแทงสี่เหลี่ยมขนาด 33.3 กิโลกรัม
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