
แม้ฮอกกี้จะเป็นกีฬาเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่ากีฬาประเภทนี้เริ ่มมาจากที่ใด 
แต่กระนั้นก็ยังมีหลักฐานภาพวาดอียิปต์โบราณเก่าแก่ประมาณ 4,000 ปี ที ่มีลักษณะคล้ายกีฬาฮอกกี้ และหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที ่มี  
อายุประมาณ 44 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ระบุว่าชาวกรีกโรมันสมัยโบราณได้เล่นกีฬาชนิดนี้กันอยู่แล้ว อุปกรณ์และวิธีการเล่นคล้ายคลึงกับ  
การเล่นฮอกก้ีในสมัยปัจจุบัน แต่แตกต่างกันท่ีไม้ตีฮอกก้ีในสมัยกรีกและโรมันจะส้ันกว่าไม้ตีฮอกก้ีในปัจจุบัน และลูกบอล (ลูกพัค) ในสมัยน้ัน  
ทำด้วยหนัง ภายในอัดด้วยขนสัตว์ 

ลูกพัคที่ใช้ในกีฬาฮอกกี้มีรูปแบบเหมือนกับลูกบอลในกีฬาชนิดอื่นๆ แต่เนื่องจากกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งต้องเล่นอยู่บนพื้นน้ำแข็ง ดังนั้น
รูปร่างของลูกพัคฮอกกี้จึงต้องสามารถเคลื่อนที่ผ่านผิวน้ำแข็งที่เรียบได้ง่ายและสะดวกในการควบคุมทิศทางของลูก ลูกพัคฮอกกี้ได้รับการ
พัฒนามาจากลูกบอล แต่เมื่อผู้เล่นพบว่ารูปทรงของลูกบอลที่ผลิตขึ้นไม่สามารถคาดคะเนทิศทางการกระเด้งตัวได้เนื่องจากลูกบอลมีความไว
มากเกินไปบนผิวที่ใช้ในการแข่งขัน ดังนั้นผู้เล่นจึงได้ตัดส่วนบนและส่วนล่างของลูกบอลออกเพื่อลดการกระเด้งตัว ลูกพัคฮอกกี้จึงได้
ถือกำเนิดขึ้น แต่จากปัญหาการกระเด้งตัวได้ดีเกินไปทำให้ต้องมีการนำลูกพัคฮอกกี้ไปแช่แข็งเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะถูกนำมาใช้ใน
การแข่งขันในปัจจุบัน  

ประวัติ

เรียบเรียงโดย......ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์
ลูกพัค (Puck)

ชนิด

ลูกพัคมี 4 แบบ ได้แก่  
1. ลูกพัค Practice/souvenir เป็นลูกพัคที่ไม่ใช้ในการแข่งขัน แต่จะใช้เป็นของที่ระลึก ซึ่งมีหลากสีสรร
2. ลูกพัค Regulation National Hockey League (NHL) เป็นลูกพัคที่ได้ตามมาตรฐานของ NHL และใช้ในการแข่งขันของ NHL
3. ลูกพัค FoxTrax เป็นลูกพัคแบบพิเศษที่ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที ่ได้รับอนุญาตให้ใช้นำมาแสดงเพื่อ

แผนการออกอากาศ NHL ในช่อง Fox television network โดยส่วนมากลูกพัคชนิดนี้จะปรากฏเห็นชัดบนหน้าจอและสามารถแสดงเห็น
ทิศทางเมื่อลูกพัคกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว  

4. ลูกพัคสีน้ำเงิน เป็นลูกพัคสำหรับการฝึกผู้เล่นรุ่นเยาว์เท่านั้น มีน้ำหนัก 113 กรัม (4 ออนซ์)

1. ลูกพัคมีลักษณะกลมแบน สีดำ
2. น้ำหนักของลูกพัค 154-168 กรัม (5.5-6 ออนซ์)
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกพัค 7.6 เซนติเมตร (3 นิ้ว) มีความหนา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

มาตรฐานของลูกพัคตามกติกาของ Regulation National Hockey League (NHL)  

ศูนย�วิจัยเทคโนโลยียาง



1. วัสดุและสารเคมี
    วัสดุและสารเคมีแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  สูตรผสมเคมียาง 

กระบวนการผลิต 

สูตรผสมเคมียาง ปริมาณที่ใช้ (phr) 

ยางธรรมชาติ 40 

ยางเอสบีอาร์ (high styrene/SBR)  45 

ยางคลอโรพรีน 15 

สารต้านออกซิเดชัน (octamine) 1 

เขม่าดำ (เกรด FEF) 108 

เคลย์ (hard clay) 75 

พลาสทิไซเซอร์ (DOP oil) 38 

โพลิเอทิลีน (dry liquid concentrate) 2 

ปิโตรเลียมเจลลี่ 4 

โพลิเอทิลีนไกลคอล 1 

สารช่วยในกระบวนการผลิต (กรดไขมัน) 2 

กรดสเตียริก 2 

ซิงก์ออกไซด์ 10 

กำมะถัน 2.7 

cyclobenzyl thiazole sulfenamide; CBTS 1 

zinc dimethyldithiocarbamate; ZDMC 0.1 

รวม 346.8 

ตารางที่ 2 สมบัติของยางคอมพาวด์ที่ได้ 

สมบัติ ค่าที่วัดได้ 

น้ำหนัก (กรัม) 161.7 

ความหนาแน่น (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 1.4 

ความแข็ง ที่อุณหภูมิ 24°C (Shore A) 87 



2. อุปกรณ์การผลิต
2.1 เครื่องผสมระบบปิด (internal mixer) 
2.2 เครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง (two roll mill) 
2.3 เครื่องเอกซ์ทรูด (extruder) 
2.4 เครื่องพิมพ์แบบอัด (compression molding) 
2.5 แม่พิมพ์แบบ 2 ชิ้น (two part mold)  
2.6 เครื่องเจียขอบ 

3. ขั้นตอนการผลิตลูกพัคแบบ Regulation NHL
3.1 นำยางและสารเคมีมาผสมในเครื่องผสมระบบปิด และนำมาผ่านเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้งเพื่อรีดเป็นแผ่น และนำมา  
    ตัดเป็นชิ้นยาว  
3.2 ยางคอมพาวด์ที่เป็นชิ้นยาวจะถูกนำมาอัดผ่านเครื่องเอกซ์ทรูดให้เป็นแท่งยาว เพื่อให้แท่งยางคอมพาวด์มีขนาด  
    เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับมาตรฐาน NHL 
3.3 แท่งยางคอมพาวด์จะถูกส่งผ่านสายพานมาตัดเป็นก้อนให้มีความหนาตามท่ีต้องการ จากน้ันจึงนำก้อนยางคอมพาวด์  
    มาวางลงในเบ้าพิมพ์แบบ 2 ชิ้น เพื่ออัดเบ้าที่อุณหภูมิสูง 
3.4 หลังผ่านการวัลคาไนซ์แล้ว ลกูพัคท่ีได้จะถกูนำมาตกแต่งขอบด้วยการขัดเศษยางท่ีเกินออกด้วยเคร่ืองเจียขอบ ลกูพัคท่ีได้  
    จะมีขอบมนทั้ง 2 ด้าน 
3.5 พิมพ์ลายลูกพัคด้วยเครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ ก่อนบรรจุลงในกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย 

สิทธิบัตร 
ตัวอย่างสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับลูกพัค 
1. US 370891 : Puck for ice hockey
2. US 5330184 : Rubber compound for hockey pucks
3. US D579993 : Ice hockey puck
4. US 6746350 : Practice hockey puck
5. US 7621833 : Hockey puck

เครื่องเอกซ์ทรูดยางคอมพาวด์  การตัดชิ้นยางคอมพาวด์ 

แม่พิมพ์แบบ 2 ชิ้น การเจียตกแต่งขอบ

เครื่องพิมพ์ลายอัตโนมัติ เอกสารอ้างอิง 
1. http://www.madehow.com
2. http://www.freepatentsonline.com/5330184.pdf
3. http://www.youtube.com
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Puck
5. http://www.olympicthai.or.th
6. http://www.wisegeek.com
7. http://www.monsterpuck.com
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