
ปัจจบุนันีม้กีารผลติยางสงัเคราะห์ในเชงิการค้าหลาย

ชนิด โดยทั่วไปยางสังเคราะห์แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

1. ยางสงัเคราะห์ใช้งานทัว่ไป เป็นยางทีผ่ลติขึน้มาใน

ปริมาณมาก เพื่อใช้แทนยางธรรมชาติ เช่น พอลิไอโซพรีน

สังเคราะห์ (Synthetic Polyisoprene Rubber, IR), 

สไตรีนบิวตะไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber, SBR), 

บิวตะไดอีน (Butadiene Rubber), ไอโซบิวทิลีน ไอโซพรีน 

หรือยางบิวทาย (Isobutylene Isoprene Rubber, IIR or 

Butyl) เอทิลีน โพรพิลีน ไดอีน มอนอเมอร์ (Ehtylene 

Propylene Diene Monomer, EPDM)

2. ยางสังเคราะห์ใช้งานพิเศษ เป็นยางที่ผลิตขึ้น

มาในปริมาณน้อยกว่ายางสังเคราะห์ใช้งานทั่วไป มีสมบัติ

ทนทานพเิศษต่อน�า้มนั ตวัท�าละลาย ความร้อน หรอืสารเคมี 

เช่น คลอโรพรีน นีโอพรีน (Chloroprene or Neoprene 

Rubber, CR) อะคริโลไนไตร์ล บิวตะไดอีน (Acrylonitrile 

Butadiene Rubber, NBR) คลอโรซลัโฟเนเตต พอลเิอทลินี 

หรือ ไฮพาลอน (Chlorosulfonated Polyethylene 

Rubber, CSM or Hypalon) พอลิอะคริลิก (Polyacrylic 

Rubber, ACM) ซิลิโคน (Silicone, SI) พอลิซัลไฟด์ หรือ 

ไธโอคอล (Polysulphide Rubber, TR or Thiokol)

ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ*

 *นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการฟสิกส์และวิศวกรรม

แม้ว่ายางธรรมชาติจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น 

มีความต้านทานแรงดึง (tensile strength) สูง ทนต่อการ

เส่ือมสภาพเมื่อได้รับความร้อน แสง และโอโซนในอากาศ

ได้ในระดับปานกลาง รวมถึงทนต่อการล้าได้ดี หากเปรียบ

เทยีบกบัยางสังเคราะห์แล้วจะพบว่ายางธรรมชาติยงัมีสมบัติ

โดยรวมที่ด้อยกว่า เนื่องจากยางสังเคราะห์มีความทนทาน

ต่อการขดัถแูละการสกึกร่อน (abrasion resistance) ท่ีดกีว่า 

มีความเสถียรทางความร้อน (thermal stability) ที่สูงกว่า 

ท�าให้ยางสงัเคราะห์เสือ่มสภาพได้ช้ากว่ายางธรรมชาต ิทัง้นี้

ยังมียางสังเคราะห์อีกหลายชนิดที่สามารถคงความยืดหยุ่น

ได้แม้อยู่ในอุณหภูมิท่ีต�่า สามารถทนต่อน�้ามันและจาระบี 

รวมทั้งยังทนเปลวไฟได้ดีซึ่งเหมาะกับการน�าไปใช้ท�าเป็น

ฉนวนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย นอกจากนี้ ยาง

ธรรมชาตยิงัเป็นยางทีไ่ด้จากต้นยางพาราซึง่เป็นพชืเขตร้อน

ทีม่ข้ีอจ�ากดัในการปลูก ปริมาณของยางทีไ่ด้อาจไม่เพยีงพอ

ต่อความต้องการในอุตสาหกรรม ดังนั้นยางสังเคราะห์จึงได้

รับความนิยมมากกว่า ทั้งยังมีหลายชนิดให้เลือกให้เหมาะ

กับการใช้งาน ตั้งแต่การน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ 

ใช้ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ หรือใช้ท�าชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ

สายพานในเครื่องจักร เป็นต้น  

สรรสาระ

การทดสอบ 
“ยางสังเคราะห์” 
ส�าหรับการประเมินอากร

ยางสังเคราะห (Synthetic rubber) เปนผลิตภัณฑที่สังเคราะหขึ้นเพื่อเลียนแบบยาง
ธรรมชาติซึ่งจัดเปนวัสดุยืดหยุนสังเคราะห (artificial elastomer) ชนิดหน่ึงที่มีสมบัติ

พเิศษคอื สามารถเปลีย่นรปูภายใตความเคนไดมากกวาวสัดชุนดิอืน่และสามารถกลบัคนืรปูได
เหมอืนเดมิโดยไมเกดิการเสยีรปูอยางถาวร ยางสงัเคราะหสามารถสงัเคราะหไดจากปฏกิริยิา
พอลเิมอไรเซชัน่ (polymerization) ของสารตัง้ตนทีเ่ปนผลติผลพลอยไดจากกระบวนการกลัน่
ปโตรเลียมซึ่งเรียกวา “มอนอเมอร (monomer)” โดยยางสังเคราะหแตละชนิดจะมีการผสม
มอนอเมอรชนิดเดียวหรือหลายชนิดในสัดสวนที่ตางกันเพื่อพัฒนาใหไดยางสังเคราะหที่มี
สมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีที่แตกตางกันตามตองการ 
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ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติเป็น

อันดบัหนึง่ของโลกโดยผลติได้ 3,394 พนัตนั จากผลผลิตรวม

ทั่วโลก 10,974 พันตัน (ปี 2554) แต่ก็ยังมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องน�าเข้ายางสงัเคราะห์ เนือ่งจากเหตผุลดงักล่าวไว้ข้างต้น 

กรมศลุกากรจงึได้ก�าหนดพกิดัอตัราศลุกากร ส�าหรบัทดสอบ

ยางสงัเคราะห์ ไว้ในพกิดัอตัราศลุกากรตอนที ่40 หมายเหตุ 4 (ก) 

เพ่ือเก็บอากรผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น�าเข ้าโดยระบุพิกัดนี้ 

ทีไ่ม่ใช่ยางสงัเคราะห์ เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ใช้ยางธรรมชาติ

ภายในประเทศให้มากขึ้น

กรมศลุกากรได้นยิาม “ยางสงัเคราะห์” ไว้ในหมวด 7 

พลาสติกและของท่ีท�าด้วยพลาสติก ยางและของที่ท�า

ด้วยยาง ตอนที่ 40 ยางและของท�าด้วยยาง หมายเหตุ 4 (ก) 

ประเภท 40.02 ไว้ดังนี้

ค�าว่า “ยางสังเคราะห์” ให้ใช้กับวัตถุสังเคราะห์ที่ยัง

ไม่อิ่มตัวซึ่งสามารถแปรสภาพด้วยกรรมวิธีวัลแคไนซ์เซชัน

กับก�ามะถันเป็นสารน็อนเทอร์โมพลาสติกได้โดยไม่ผันกลับ 

ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 18 ถึง 29 องศาเซลเซียส สาร

น็อนเทอร์โมพลาสตกินีส้ามารถยดืได้สามเท่าของความยาวเดมิ

โดยไม่ขาด และเมือ่ยดืออกเป็นสองเท่าตวัจะสามารถหดคนืสู่

ความยาวที่ไม่เกินหน่ึงเท่าครึ่งของความยาวเดิมภายใน

เวลา 5 นาท ีเพือ่วตัถปุระสงค์ของการทดสอบนีอ้าจเตมิสาร

ที่จ�าเป็นส�าหรับการเชื่อมขวาง (คอสลิงกิ้ง) เช่น ตัวกัมมันต์

หรือตัวเร่งในการวัลแคไนซ์ รวมทั้งยอมให้มีสารที่ก�าหนดไว้

ในหมายเหตุ 5 (ข)(2)1 และ 5 (ข)(3)2 ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม 

จะไม่ยอมให้มีสารใดๆ ที่ไม่จ�าเป็นส�าหรับการเชื่อมขวาง 

เช่นตวัผสมเพิม่ (เอกซเทนเดอร์) พลาสตไิซเซอร์ และตัวเติม 

(ฟิลเลอร์)
1 หมายเหตุ 5 (ข)(2) สิ่งที่ได้จากการเบรกดาวน์ของ

ตัวอิมัลซิฟายในปริมาณเพียงเล็กน้อย

2 หมายเหต ุ5 (ข)(3) สารต่อไปนีใ้นปรมิาณทีน้่อยมาก 

ได้แก่ ตัวท�าให้ไวความร้อน (โดยทั่วไปเพื่อท�าให้เป็นน�้ายาง

ชนิดประจุไฟฟ้าบวก) ตัวกันออกซิไดส์ ตัวท�าให้เกิดการ

จับก้อน ครัมบลิงเอเจนต์ ตัวต้านการเยือกแข็ง เพปติเซอร์ 

วัตถุกันเสีย สเตบิไลเซอร์ ตัวควบคุมความหนืด หรือตัวเติม

แต่งที่เติมเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่คล้ายกัน

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบ

ตัวอย่างว่าเป็นไปตามพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 40 

หมายเหต ุ4 (ก) หรอืไม่ ซึง่การทดสอบ แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนคือ

ขัน้ตอนที ่1 บดผสมยางและก�ามะถนัเข้าด้วยกันด้วย

เคร่ืองบดผสมสองลูกกล้ิง (รูปที่ 1) เพ่ือดูว่ายางสามารถ

วัลแคไนซ์เซชันกับก�ามะถันหรือไม่ 

รูปที่ 1 บดผสมยางกับก�ามะถัน ด้วยเครื่องบดผสมยางแบบ 

2 ลูกกลิ้ง (Two-rolls mill)

สรรสาระ

หรือตัวเร่งในการวัลแคไนซ์ รวมทั้งยอมให้มีสารที่ก�าหนดไว้

ในหมายเหตุ 5 (ข)(2)1 และ 5 (ข)(3)2 ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม 

จะไม่ยอมให้มีสารใดๆ ที่ไม่จ�าเป็นส�าหรับการเชื่อมขวาง 

เช่นตวัผสมเพิม่ (เอกซเทนเดอร์) พลาสตไิซเซอร์ และตัวเติม 

(ฟิลเลอร์)
1 หมายเหตุ 5 (ข)(2) สิ่งที่ได้จากการเบรกดาวน์ของ

ตัวอิมัลซิฟายในปริมาณเพียงเล็กน้อย

รูปที่ 1 บดผสมยางกับก�ามะถัน ด้วยเครื่องบดผสมยางแบบ 

2 ลูกกลิ้ง (Two-rolls mill)
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สรรสาระ

ขั้นตอนท่ี 2 น�ายางคงรูปที่ได้ ตัดเป็นชิ้นทดสอบ 

(รูปที่ 2) ดึงด้วยเครื่อง Universal testing machine 

(รูปที่ 3) ที่ความเร็ว 500 มม./นาที ชิ้นทดสอบจะต้องยืดได้ 

75 มม. หรือ 200 เปอร์เซ็นต์ ของความยาวเดิม 

ขั้นตอนที่ 3 ยืดชิ้นทดสอบไปที่ 50 มม. หรือ 100 

เปอร์เซน็ต์ ชิน้ทดสอบจะต้องหดกลบัมาที ่37.5 มม. ภายใน

เวลา 5 นาที

รูปที่ 2 ขนาดชิ้นตัวอย่างมาตรฐาน ASTM D412 (Die C)

รูปที่ 3 ดึงตัวอย่างด้วยเครื่อง Universal testing machine

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ตวัอย่างตามพกิดัอตัราศลุกากร ตอนที ่40 หมายเหต ุ4 (ก) โดย

ทดสอบตวัอย่างยางดงันี ้1) ตวัอย่างสามารถวลัแคไนซ์เซชัน

กับก�ามะถันหรือไม่ 2) ตัวอย่างยางคงรูป (Compound 

rubber) สามารถยดืได้สามเท่าของความยาวเดมิโดยไม่ขาด

หรือไม่ และ 3)เมื่อยืดตัวอย่างยางคงรูปออกเป็นสองเท่าตัว

จะสามารถหดคืนสู่ความยาวที่ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่งของความ

ยาวเดิมภายในเวลา 5 นาที หรือไม่ ถ้าตัวอย่างสามารถ

วัลแคไนซ์เซชันกับก�ามะถันก็ให้ด�าเนินการทดสอบใน

ขั้นต่อไป แต่ถ้าตัวอย่างไม่สามารถแคไนซ์เซชันกับก�ามะถัน 

กใ็ห้ถอืว่าตัวอย่างไม่ใช่ยางสังเคราะห์ตามพิกดัอตัราศุลกากร

นี้ หากตัวอย่างเป็นไปตามข้อก�าหนดท้ัง 3 ข้ันตอนถือว่า

ตัวอย่างนั้นเป็นยางสังเคราะห์ตามพิกัดอัตราศุลกากร จึง

ไม่ต้องเสียอากรขาเข้า แต่ถ้าตัวอย่างนั้นมีผลการทดสอบ

ไม่ผ่านรายการใดรายการหนึ่ง แสดงว่าตัวอย่างนั้นไม่ใช่ยาง

สังเคราะห์ จะต้องเสียอากรร้อยละ 5 ของอัตราน�าเข้า หรือ

ยื่นตรวจสอบในพิกัดอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการ

ฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ยังได้ให้

บริการทดสอบสมบัติทางด้านฟิสิกส์และเคมีของยางและ

ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เช่น ความแข็ง (Hardness) ความต้าน

แรงดงึ (Tensile strength) การยดืเมือ่ขาด (Elongation at 

break) ความทนต่อการฉีกขาด (Tear resistance) ความ

ต้านแรงกด (Compressive strength) ความทนต่อโอโซน 

(Ozone resistance) ความทนต่อสภาวะแวดล้อม (Q.U.V. 

weathering test) ความทนต่อการขัดถู (Abrasion resist-

ance) อุณหภูมิที่จุดเปราะ (Brittleness temperature) 

การคืนตัวภายหลังการถูกกด (Compression set) เพื่อเป็น

ข้อมูลส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางของผู้ประกอบการ 

นักวิจัย ทั้งนี้หากสนใจสามารถติดต่อรับบริการทดสอบได้

ในวันและเวลาราชการ
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