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ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง 
ต่อยอดความเชื่อมั่นงานนวัตกรรมสู่อนาคต

พาราเป็นพืชท่ีมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศ 

ท่ีส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1  
ของโลกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ปริมาณการส่งออก 
ยางธรรมชาติของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่  
1,717,325 ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 
รวมเป็น 4,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอุตสาหกรรมยางพารา 
ในประเทศไทย ประกอบด้วย 

• อุตสาหกรรมขั้นต้น หมายถึง น�้ายางสดและยางก้นถ้วย/
เศษยางจากเกษตรกรสวนยาง 

• อุตสาหกรรมขั้นกลาง เป็นการน�าผลผลิตน�้ายางสด/แห้ง
จากเกษตรกรมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ยางขัน้กลาง เช่น ยางแผ่น
รมควัน ยางแท่ง น�้ายางข้น ยางผสม ยางสกิม เป็นต้น 

• อุตสาหกรรมขั้นปลาย เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง ถุงยาง
อนามัย ยางยืด รองเท้ายาง เป็นต้น 

ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนแบ่งการส่งออกในตลาดโลก 
ดังต่อไปนี้ 

• น�้ายางข้นและยางแผ่นรมควันเป็นล�าดับที่ 1 ของโลก 
• ยางแท่งเป็นล�าดับที่ 2 ของโลก 
• ยางคอมปาวด์หรือยางผสมเป็นล�าดับที่ 5 ของโลก
และเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางล้อรถยนต์

หรือผลิตภัณฑ์ยางอื่น เช่น สายพานต่าง ๆ  ยางรองพื้น ยางรอง 
คอสะพาน ยางรดัผม อปุกรณ์กฬีา เป็นต้น ดงันัน้ผูส่้งออกจงึจ�าเป็น 
ต้องมีกระบวนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งสินค้า 

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ภาพที ่1 ส่วนแบ่งตลาดโลกการส่งออกยางแท่ง STR  จาก ชยัวชั  โซวเจรญิสขุ.  
(2562) อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป.แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
ปี 2562-64 วิจัยกรุงศรี

ยาง
ปรีชา คําแหง*
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ในการทดสอบที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่เสียโอกาส
ทางการตลาด และลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากการส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ

กระบวนการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
ประเมินความสามารถในการทดสอบจากหน่วยรับรองจะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยให้ผู้มี
อ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์มีสมบัติ
เป็นไปตามเง่ือนไข และผลการตรวจสอบนั้นเป็นท่ียอมรับของ 
ทุกภาคส่วนในทุกประเทศ ปัจจุบันส�านักบริหารและรับรอง 
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซ่ึงเป็นหน่วยรับรอง
ระบบงานทีม่ภีารกจิและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านการรบัรอง
ระบบงานห้องปฏิบตักิารทดสอบตาม ISO/IEC 17025 ได้ให้การ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 
จ�านวน 13 ห้องปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563) ดังนี้

 ลําดับ  รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ วันที่ได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ

 1 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ�ากัด (สาขาบางกล�่า) 20 มิถุนายน 2561 ยางแท่งเอสทีอาร์

     ยางผสม

 2 บริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด สาขาชุมพร 20 มิถุนายน 2561 ยางแท่งเอสทีอาร์

 3 บริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด สาขาพุนพิน และ สาขาขุนทะเล 20 มิถุนายน 2561 ยางแท่งเอสทีอาร์

 4 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ�ากัด  20 กุมภาพันธ์ 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

 5 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) 17 พฤษภาคม 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

 6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ�ากัด 19 สิงหาคม 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

 7 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จ�ากัด 19 สิงหาคม 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

     ยางผสม

 8 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห้ง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 19 สิงหาคม 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

 9 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR  28 พฤศจิกายน 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

  บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ�ากัด สาขาทุ่งสง 

 10 ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)  28 พฤศจิกายน 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

  สาขาสกลนคร   ยางผสม

 11 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR  6 กุมภาพันธ์ 2563 ยางแท่งเอสทีอาร์

  บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ�ากัด สาขานราธิวาส 

 12 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR  6 กุมภาพันธ์ 2563 ยางแท่งเอสทีอาร์

  บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ�ากัด สาขาปัตตานี 

 13 ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ�ากัด (สาขาระยอง) 6 กุมภาพันธ์ 2563 ยางแท่งเอสทีอาร์

ไปต่างประเทศ โดยกองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ก�าหนดคุณภาพมาตรฐานชั้นยางแท่ง 
ที่ผลิตขึ้นหรือเรียกว่ายางแท่งเอสทีอาร์ (STR: Standard Thai 
Rubber) แบ่งออกเป็น 8 ชั้น ได้แก่ STR XL, STR 5L, STR 5, 
STR 5 CV, STR 10, STR 10 CV, STR 20 และ STR 20 CV 
และก�าหนดให้มีขั้นตอนการทดสอบสมบัติตามมาตรฐานดังนี้

 1. การเตรียมตัวอย่าง
 2. การทดสอบปริมาณสิ่งสกปรก
 3. การทดสอบปริมาณเถ้า
 4. การทดสอบปริมาณสิ่งระเหย
 5. การทดสอบปริมาณไนโตรเจน
 6. การทดสอบดัชนีความอ่อนตัว
 7. การทดสอบความหนืด
ดงัน้ันบริษทัผูผ้ลติยางแท่งเอสทอีาร์เพือ่การส่งออก จ�าเป็น

ต้องผลิตยางแท่งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
ผ่านการทดสอบคณุสมบตัจิากห้องปฏบัิตกิารทีม่คีวามสามารถ

สรรสาระ


