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ผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่าย 

 ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

นิชาภา  บัวสุวรรณ

นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร กองวัสดุวิศวกรรม

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้พระรำชทำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยเมื่อปี พ.ศ.2517 

 ควำมบำงส่วนว่ำ “การพัฒนาประเทศนั้นจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่

เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือพื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย 

เสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้โดยล�าดบัต่อไป” พระบรมรำโชวำทนี ้ทรงเหน็ว่ำแนวทำงกำรพฒันำทีเ่น้นกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ

ของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่ำงเดียวอำจจะเกิดปัญหำได้ จึงทรงเน้นกำรพอมีพอกินพอใช้ของประชำชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐำน 

ควำมมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้ำงควำมเจริญและฐำนะทำงเศรษฐกิจให้สูงขึ้น นั่นคือ แทนที่จะเน้นกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม 

น�ำกำรพฒันำประเทศ ควรทีจ่ะสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิพืน้ฐำนก่อน เป็นกำรพฒันำทีเ่น้นกำรกระจำยรำยได้ เพือ่สร้ำงพืน้ฐำนและควำมมัน่คง

ทำงเศรษฐกิจโดยรวมยำงพำรำของประเทศ  จำกหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงข้ำงต้น ท�ำให้เรำสำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำรด�ำรงชีวิตรวมไปถึง 

กำรประกอบอำชีพต่ำงๆ โดยเริ่มจำกกำรมองหำวัตถุดิบที่มีอยู่ภำยในท้องถิ่นน�ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ และสร้ำงอำชีพให้กับคนใน

ท้องถิ่นนั้นๆ แนวควำมคิดที่น�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยกำรท�ำผลิตภัณฑ์ยำงอย่ำงง่ำยเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ช่วยกำร 

ส่งเสรมิให้มกีำรใช้ยำงพำรำในประเทศให้มำกข้ึน และเป็นกำรน�ำวตัถดุบิยำงพำรำทีม่มีำกภำยในประเทศเนือ่งจำกประเทศไทยส่งออกยำงพำรำเป็น

อันดับหนึ่งของโลก มำใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยำงต่ำงๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำ สร้ำงอำชีพ เพิ่มรำยได้ โดยเริ่มจำกระดับบุคคลในชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ 

ตำมรอยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

 

 ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกยำงพำรำมีด้วยกันหลำกหลำยผลิตภัณฑ์ มีทั้งที่ผลิตขึ้นมำอย่ำงง่ำยๆ มีกระบวนกำรผลิตที่ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน ไปจนถึง 

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้กระบวนกำรและเทคโนโลยีชั้นสูงในระดับอุตสำหกรรม ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำไม่เหมำะกับกำรลงทุนสูงในภำคอุตสำหกรรม  

กำรด�ำเนนิงำนตำมรอยเศรษฐกจิพอเพยีงโดยกำรท�ำผลติภณัฑ์ยำงอย่ำงง่ำยจำกวตัถดุบิยำงพำรำทีม่อียูใ่นท้องถิน่จงึเหมำะอย่ำงยิง่ โดยผลติภณัฑ์ยำง 

อย่ำงง่ำย คอื ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติข้ึนมำจำกยำงพำรำ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปของยำงแผ่นรมควนั ยำงแท่ง ยำงเครป ยำงผึง่แห้ง หรอืน�ำ้ยำงข้น มกีระบวนกำร

ผลิตที่ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน สำมำรถผลิตขึ้นมำได้เองทั้งในระดับครอบครัว หรือกำรรวมตัวกันในระดับชุมชน โดยเริ่มจำกกระบวนกำรขั้นต้นของกำร

แปรรูปผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ คือกำรน�ำเอำน�้ำยำงสดที่กรีดได้จำกต้นยำงพำรำมำแปรรูปให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสมและสะดวกในกำรน�ำไปใช้

เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต ซึ่งยำงพำรำเหล่ำนี้จะน�ำไปใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงอย่ำงง่ำย เช่น หมอนยำง ตุ๊กตำยำง รองเท้ำยำง ลูกโป่ง ลูกบอล

ยำง เป็นต้น  ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำงอย่ำงง่ำยที่เป็นที่นิยมน�ำมำผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยออกสู่ตลำด ได้แก่ ตุ๊กตำยำงฟองน�้ำ หมอนยำงพำรำ ลูกโป่ง และ

ลูกบอลยำงเพื่อสุขภำพ เป็นต้น  

         

 ตุก๊ตำยำงฟองน�ำ้เป็นอกีผลติภณัฑ์หนึง่ทีผ่ลติจำกน�ำ้ยำงพำรำสำมำรถท�ำได้ง่ำย และมขีัน้ตอนทีไ่ม่ยุง่ยำก ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติได้สำมำรถน�ำ

มำใช้เป็นของที่ระลึกหรือ ของช�ำร่วย กรอบรูป แม่เหล็กติดตู้เย็น อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งบ้ำน ซึ่งสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์จำกน�้ำยำงได้ วัสดุ

อปุกรณ์ทีใ่ช้ผลติตุ๊กตำยำงฟองน�ำ้ก็สำมำรถหำได้ง่ำยซึง่ประกอบด้วย น�ำ้ยำงข้นและสำรเคมต่ีำงๆ เบ้ำปนูพลำสเตอร์ เครือ่งตฟีอง(ชนดิเดยีวกบัเครือ่ง

ตีแป้งหรือตีไข่ในกำรท�ำขนม) หม้อนึ่ง  และตู้อบ ส่วนผสมหลักของยำงฟองน�้ำ ประกอบด้วย น�้ำยำงข้น, K-oleate, Sulphur, Zinc diethyldithi
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ocarbamate, ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, Antioxidant Wingstay L, Zinc oxide, Vulcafor EFA และ Sodium silicofluoride  

ขั้นตอนในกำรผลิตเริ่มต้นจำก ผสมน�้ำยำงข้นและสำรเคมีเข้ำด้วยกันในเครื่องตีฟอง จำกนั้นน�ำฟองยำงท่ีตีได้เทลงในเบ้ำพิมพ์ปูนพลำสเตอร์และ

น�ำเบ้ำที่บรรจุฟองยำงเข้ำอบในหม้ออบไอน�้ำเพื่อให้ยำงฟองน�้ำเกิดคงรูปที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส นำน 15 นำที แล้วน�ำยำงฟองน�้ำที่ได้ออก

จำกเบ้ำและล้ำงน�้ำสะอำดเพื่อให้สำรเคมีที่เหลือออกแล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส จนแห้งจะได้ชิ้นงำนตุ๊กตำยำงฟองน�้ำที่พร้อมลงสีให้

สวยงำมตำมจินตนำกำร

 

           

          

                 

   

   

 หมอนยำงทีผ่ลติจำกยำงน�ำ้ยำงพำรำเป็นผลติภัณฑ์ทีช่่วยดแูลสขุภำพร่ำงกำยของคนเรำด้วยกำรช่วยผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้และดแูลโครงสร้ำง

กระดูก ไม่ให้เกิดกำรกดทับมำกเกินไป และลักษณะเด่นของหมอนยำงธรรมชำติ คือ กำรคืนตัวกลับสู่สภำพเดิม จึงสำมำรถใช้งำนได้นำน เหมำะแก่ 

คนในยุคปัจจุบันที่ร่ำงกำยต้องท�ำงำนหนักตลอดทั้งวัน ซึ่งหำกเวลำพักผ่อนมีอุปกรณ์ช่วยบ�ำบัดสรีระให้คงตัวอยู่เสมอจะยิ่งท�ำให้ร่ำงกำยมีควำม 

แขง็แรงเพิม่มำกขึน้ วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ส�ำหรับผลติหมอนยำงสำมำรถหำได้ไม่ยำก  ประกอบด้วยน�ำ้ยำงข้นและสำรเคมต่ีำงๆ (สตูรยำงใกล้เคยีงกบัตุก๊ตำ 

ยำงฟองน�้ำ) เบ้ำพิมพ์หมอน เครื่องตีฟอง และตู้อบ ส่วนผสมหมอนยำงพำรำใช้ส่วนผสมเดียวกันกับตุ๊กตำยำงฟองน�้ำ ขั้นตอนในกำรผลิตเริ่มต้นจำก 

ผสมน�้ำยำงข้นและสำรเคมีเข้ำด้วยกันในเครื่องตีฟอง นำนประมำณ 10-15 นำที เพื่อให้เกิดฟองยำงเพิ่มขึ้นประมำณ 4-5 เท่ำ จำกนั้นน�ำฟองยำงที่ตี

ได้เทลงในเบ้ำพมิพ์และน�ำเบ้ำทีบ่รรจฟุองยำงเข้ำอบในหม้ออบไอน�ำ้เพือ่ให้ยำงฟองน�ำ้เกดิคงรปู เมือ่ยำงเข้ำรปูเรยีบร้อยแล้ว น�ำออกจำกเบ้ำเพือ่น�ำ

มำล้ำงด้วยน�ำ้เปล่ำให้สะอำด ด้วยกำรใช้วธิกีำรบบีนวดด้วยมอื แล้วทิง้แช่น�ำ้ไว้ประมำณ 30 นำท ีเพือ่ให้สำรเคมทีีส่ำมำรถละลำยน�ำ้ได้หลดุออกจำก

หมอนยำงให้หมดโดยไม่ตกค้ำง หลังจำกนั้นน�ำไปอบแห้งอีกครั้ง เพื่อให้หมอนยำงได้รูปทรงที่มีคุณภำพ และตกแต่งให้มีควำมสวยงำม  

         

 ลกูโป่งจำกยำงพำรำเป็นผลติภณัฑ์หนึง่ทีผ่ลติจำกน�ำ้ยำงข้น มไีว้เพือ่ประดบัตกแต่งสถำนทีจ่งึเป็นสนิค้ำทีเ่ป็นทีต้่องกำรของท้องตลำดเป็น

อย่ำงมำก ลกูโป่งบำงชนดิถกูใช้เพ่ือจดุประสงค์เฉพำะอืน่ๆ เช่น ในทำงอตุนุยิมวทิยำ กำรแพทย์ กำรทหำร หรอืกำรขนส่ง ลกูโป่งเป็นทีน่ยิมกว้ำงขวำง 

เนื่องจำกมีน�้ำหนักเบำและรำคำถูก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับผลิตลูกโป่งประกอบด้วย น�้ำยำงผสมสำรเคมี เบ้ำพิมพ์ลูกโป่ง อ่ำงน�้ำอุ่น  ตู้อบ แป้งฝุ่น 

และสีแต่งลูกโป่ง ส่วนผสมน�้ำยำงลูกโป่งที่ใช้ได้แก่ น�้ำยำงข้น, Potassium hydroxide, K-laurate, formaldehyde, ก�ำมะถัน, Zinc dietyldith-

iocarbamate, Antioxidant, Zinc oxide, น�้ำ, Titanium dioxide, Spindle oil และ สี ข้ันตอนในกำรผลิตเริ่มต้นจำก ผสมน�้ำยำงข้นและ 

สำรเคมเีข้ำด้วยกนั อกีส่วนหนึง่เตรียมสำรช่วยให้ยำงจบัตวั (Coagulant) ควำมเข้มข้น 10% จำกนัน้น�ำเบ้ำพิมพ์ลูกโป่งจุม่ในสำรช่วยให้ยำงจบัตวั ยกขึน้ 

อย่ำงช้ำๆ วำงให้แห้งพอหมำด ม้วนขอบเล็กน้อย และน�ำไปจุ่มในสีที่เตรียมไว้ หรือเอำสีแต้มบนลูกโป่ง เสร็จแล้วน�ำไปล้ำงด้วยน�้ำอุ่น 60 องศำ

เซลเซียส และน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง หลังจำกนั้นถอดลูกโป่งออกจำกเบ้ำพิมพ์โดยใช้แป้ง และน�ำไปอบอีกครั้งที่ 

100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง

 รูปท่ี 1  ตุ๊กตายางฟองน�้า รูปท่ี 2  หมอนยางพารา                                                      

      [ที่มา : www.24cozy.com, www.panalatex.com]
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 ลกูบอลยำงเพือ่สขุภำพเป็นผลิตภณัฑ์หนึง่ทีผ่ลติจำกน�ำ้ยำงพำรำ ลกูบอลทีไ่ด้จงึมคีวำมเด้งดึง๋และยดืหยุน่ได้ด ีซึง่เป็นสมบตัขิองยำงพำรำ 

ลูกบอลยำงพำรำเพื่อสุขภำพน้ีสำมำรถแก้อำกำรน้ิวล็อค แก้อำกำรมือชำ กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบประสำท สมองและพัฒนำกำร

กล้ำมเนือ้ ลดควำมเครยีด ใช้ออกก�ำลงักำยเฉพำะส่วน วัสดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ส�ำหรบัผลติลกูบอลยำงเพือ่สขุภำพสำมำรถหำได้ไม่ยำก ประกอบด้วย ลกูโป่ง 

(ขนำดพอเหมำะมือหรือตำมที่ต้องกำร) โต๊ะผิวเรียบและมัน ลูกกลิ้งหรือแปรงทำสี เป็นต้น ขั้นตอนในกำรผลิตเริ่มต้นจำก เตรียมลูกโป่งตำมขนำด

ที่ต้องกำร บรรจุน�้ำหรืออำกำศ อีกส่วนหนึ่งเตรียมน�้ำยำงพำรำคอมปำวน์หรือน�้ำยำงพรีวัลคำไนซ์ โดยผสมสีผสมอำหำรตำมต้องกำร หลังจำกนั้น

ใช้ลูกกลิ้งจุ่มน�้ำยำงแล้วทำลงบนโต๊ะผิวเรียบ โดยแบ่งช่องตำมขนำดของลูกโป่ง และรอให้น�้ำยำงแห้ง เมื่อน�้ำยำงที่ทำแห้งแล้วน�ำลูกโป่งที่เตรียมไว้  

มำวำงบนแผ่นยำงท่ีแห้ง แล้วม้วนลูกโป่งเพื่อให้แผ่นยำงหุ้มลูกโป่งจนทั่วและหนำตำมต้องกำร เพ่ือควำมแข็งแรงของลูกบอลยำงควรม้วนลูกโป่ง 

บนแผ่นยำงที่แห้งหลำยๆชั้น  

 

 ผลิตภัณฑ์ยำงแปรรูปเหล่ำน้ียังท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูกยำงเกิดควำมเข้มแข็ง มีกำรสร้ำงงำน สำมำรถช่วยเหลือตัวเอง เกิดรำยได้ท่ีมั่นคง

ตำมรอยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อที่จะสำมำรถน�ำมำจ�ำหน่ำยออกสู่ตลำดทั่วไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรทดสอบคุณภำพของ

ผลติภณัฑ์ก่อนกำรจ�ำหน่ำยกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีผู่ผ้ลติควรค�ำนงึถงึ กำรทดสอบคณุภำพของผลติภณัฑ์ก่อนกำรจ�ำหน่ำยจะต้องมกีำรทดสอบโดยผ่ำน

กระบวนกำรทำงห้องปฏบิตักิำร ซึง่กรมวิทยำศำสตร์บรกิำรมบีรกิำรทดสอบผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตจำกยำงทกุประเภทตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 

(มอก.),  International Organization for Standardization (ISO), American Society for Testing and Material (ASTM) และมำตรฐำนอื่นๆ 

หำกมีข้อสงสัยในขั้นตอนกำรผลิตและกำรทดสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์สำมำรถติดต่อสอบถำมและขอรับบริกำรได้ที่ กลุ่มยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โทร. 02 201 7158 วันและเวลำรำชกำร

28 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  รูปท่ี 3  ลูกโป่ง  รูปท่ี 4  ลูกบอลยางเพื่อสุขภาพ                                                     

 [ที่มา : www.balloonforu.com, www.toystalent.com,  www.happyballoonpump.com]
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