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บทบรรณาธิการ

 มาตรฐานยาง คือความสำคัญทางอุตสาหกรรมยาง นอกจากนี้ 
มาตรฐานก็เป็นปัจจัยหลักที่ระบบตลาดใช้เป็นที่ตัดสินว่าคุณภาพสินค้า
เป็นที่เชื่อถือและราคาที่ใช้ในการซื้อขายมีความยุติธรรม โปร่งใสกับ
ทุกฝ่ายหรือไม่  สถาบันวิจัยยางจึงได้เร่งรัดและผลักดันงานวิจัยแล้ว
แปรรูปเป็นคำแนะนำที่คาดว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบ
การอย่างน้อยสองเรื่องในวารสารยางพาราฉบับนี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่า 3,750 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 
2 ปี หากผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประมาณร้อยละ 60 
ของการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามกระบวน
การผลิตมาตรฐาน GMP ที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
กำหนด อย่างไรก็ตาม มาตรฐานที่กำหนดจะต้องพัฒนาทางวิชาการ
เพิ่มเติมอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในส่วนที่มีอยู่แล้วและที่กำลังดำเนินการ
ต่อไป
 ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีเป็นยางดิบประเภทหนึ่งที่มีศักยภาพ  
ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตอย่าง
กว้างขวาง  แต่เกษตรกรมักเสียเปรียบในเรื่องการขายวัตถุดิบคุณภาพดี 
โดยเฉพาะการคิดปริมาณเนื้อยางแห้ง ซึ่งเกษตรกรจะขายยางก้อนถ้วย
ได้ต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้น การผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วย
คุณภาพดีจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการ
แปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราให้เกษตรกรอีกแนวทางหนึ่ง สถาบัน
วิจัยยางจึงได้จัดทำคำแนะนำการผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วย
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำมาใช้แปรรูปเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยตรง หรือนำมาใช้ผสมกับยางดิบ
ชนิดอื่นเพื่อลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่สำคัญยัง
สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตยางแท่งมาตรฐาน
อีกด้วย ถ้าการผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสามารถ
จำแนกชั้นมาตรฐานตามคุณภาพยางก้อนถ้วยที่ใช้ในการผลิตและ
ผู้ใช้ประโยชน์ทั่วไปยอมรับ ก็สามารถนำเข้าสู่ระบบซื้อขายผ่านตลาด
กลางยางพารา โดยเฉพาะตลาดกลางยางพาราของสถาบันวิจัย
ยางซึ่ งตั้ งอยู่ที่ จั งหวัดหนองคายและบุรี รัมย์  ซึ่ ง เป็นศูนย์กลาง
การซื้อขายในแหล่งผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือต่อไป

บทบรรณาธิการ

การสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราจากระบบมาตรฐาน
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 ส่วนการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนของ
สถาบันเกษตรกรเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการผลิตยางแผ่น
รมควันอัดก้อน ตามกระบวนการผลิตมาตรฐาน GMP ก็เป็นสิ่ง
สำคัญที่สถาบันวิจัยยางตั้งเป้าหมายให้สถาบันเกษตรกรสร้างมูลค่า
เพิ่มจากผลผลิตพื้นฐานของเกษตรกรโดยการจัดทำคำแนะนำขอ
รับรองระบบคุณภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปี 2555 
เผยแพร่ในฉบับนี้  
 ดังที่กล่าวเบื้องต้น มาตรฐานเป็นสิ่งที่แสดงศักยภาพและ
เป็นปัจจัยหลักที่ระบบตลาดใช้เป็นที่ตัดสินว่าคุณภาพสินค้าเป็นที่
เชื่อถือและราคาที่ ใช้ในการซื้อขายมีความยุติธรรม โปร่งใสกับ
ทุกฝ่ายหรือไม่ จะเห็นว่าความเชื่อถือในมาตรฐานและไม่แปรเปลี่ยน
ไปจากมาตรฐานที่ยอมรับเป็นกระบวนการทางความเชื่อที่พัฒนาได้ 
เกษตรกรที่จัดตั้ งเป็นสถาบันเกษตรกรจึงต้องสร้างกระบวนการ
ความเชื่อว่าเกษตรกรก็สามารถทำได้  รักษาได้  ยืนยาวได้ถ้ามี
กระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจน สถาบันวิจัยยางจึงได้จัดทำระบบควบคุม
คุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนของสถาบันเกษตรกรให้ชัดเจน 
มีมาตรฐานที่สามารถให้การขอรับรองกระบวนการผลิตตามระบบ
คุณภาพโรงงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน GMP 
ของสถาบันวิจัยยางเป็นการเบื้องต้นและพัฒนาเป็นมาตรฐานระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้โลกรับรู้ว่า
เกษตรกรไทยก็สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลได้อย่าง
ไม่ยากเย็น และเชื่อถือในระบบคุณภาพที่ เกษตรกรปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง  
 เหตุนี้ มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยยางเห็นความสำคัญ
และผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบให้ความสำคัญโดยเฉพาะผู้ผลิต
วัตถุดิบเริ่มต้นทางการอุตสาหกรรมยาง เฉกเช่นเกษตรกรจะต้องสร้าง
ความน่าเชื่อถือและรักษาคุณภาพตามมาตรฐานที่ผู้ใช้ให้การยอมรับ 
ไม่ใช้สารเคมีหรือผลิตผลอื่นใดที่กระทบต่อกระบวนการผลิต การณ์นี้
มาตรฐานก็จะเป็นแกนกลางให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกันได้ทั้งระบบภายใต้
ความเชื่อถือ ความยุติธรรม ความโปร่งใสกับทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อความ
เข้มแข็ง แข่งขันได้ และชี้นำอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศ
ตลอดไป
                

สุจินต์  แม้นเหมือน
บรรณาธิการ
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ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล
ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้

กำหนดมาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพดี ด้วย

กรรมวิธีที่ใช้กรดอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย เช่น กรด

ฟอร์มิค ในการจับตัวยาง เพื่อให้ได้ยางแผ่นที่มีสี

สวย ไม่มีสารตกค้างในแผ่นยาง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การทำยางแผ่นให้มีความสะอาดนั้นจะ

ต้องพิถีพิถันในขั้นตอนการกรอง การใช้น้ำ

สะอาด แต่การทำยางแผ่นดิบของเกษตรกรบาง

ราย พบว่า มีการใช้สารที่สกัดจากธรรมชาติหรือ

สารชีวภาพ เช่น น้ำส้มควันไม้และน้ำหมักชีวภาพ  

ทดแทนการใช้กรดในการจับตัว  โดยมีรายงานว่า 

น้ำส้มควันไม้สามารถยับยั้ ง เชื้ อราได้  ส่วน

น้ำหมักชีวภาพมีความเป็นกรดสูงใช้จับตัวยาง

ได้เช่นกัน   

 น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลไหม้

หรือสีน้ำตาลปนแดง  ได้จากการควบแน่นของ

ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ไม้ในสภาพอากาศปิด

ให้เกิดเป็นของเหลวที่มีกลิ่นควันไฟ มีฤทธิ์เป็น

กรด มีค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 1.5 – 3  มีค่า

ความถ่วงจำเพาะ 1.012 – 1.024 มีองค์ประกอบ

ทางเคมีมากกว่า 200 ชนิด ตัวที่สำคัญคือ สาร

อินทรีย์มีอยู่ 3% ประกอบด้วย กรดฟอร์มิค กรด

อะซีติก ฟอร์มาลดีไฮด์ เอททิลเอ็นวาลอเรท 

อะซีโตน และพีนอล ส่วนน้ำมันทาร์หรือน้ำมันดิน

เป็นส่วนที่ตกตะกอนหลังจากที่ตั้งน้ำส้มควันไม้

ทิ้งไว้นาน  2 – 3  เดือน

 ถึ งแม้ว่ าจะมีงานวิจัยจากทั้ งภายใน

ประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้น้ำส้ม

ควันไม้ เป็นสารช่วยให้ยางจับตัว โดยพบว่า

ยางแผ่นดิบที่ ได้มี สมบัติทาง เคมีและทาง

กายภาพที่ไม่แตกต่างจากการใช้กรดฟอร์มิคหรือ

กรดอะซิติก แต่ใช่ว่าจะสามารถยับยั้งเชื้อราได้

ทั้งหมด เพราะเชื้อราที่มักเกิดขึ้นบนยางแผ่นจะ

เกิดได้ดีในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง และยับยั้ง

ได้ ในช่ วงระยะเวลาจำกัด เท่ านั้ น  ส่ วนที่มี

รายงานตรวจพบสารพิษ mycotoxin ในสปอร์

เชื้อรามีหลายชนิด ได้แก่   Aspergi l losis, 

Aspergillus ชนิด fumigatus, favus  และ niger 

ส่วน Fusarium มีทั้งชนิด  graminearum และ 

sporotrichoidies  นอกจากนี้  ยังพบเชื้อรา  

Stachybotrys  chatarum  (เสาวลักษณ์, 2549)  

 สำหรับน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมัก

จากเปลือกผลไม้หรือผลไม้ที่ย่อยสลายง่าย 

ผสมกับกากน้ ำตาลเพื่ อ ให้ ได้ จุ ลิ นทรี ย์ที่ มี

ประโยชน์โดยเฉพาะมี Total Bacterial Count 

ในปริมาณ 6.7 x 106CFU/gm, Mold & Yeast 

4.9 x 104  CFU/gm,  Lactic acid bacterial  

3.7 x 106  CFU/gm,  Bacillus Sp.  150 – 30 

CFU/gm มีค่า pH 3 – 3.5 (ปรีดิ์เปรม, 2552) และ

มีรายงานว่า เกษตรกรทางภาคอีสานและภาคใต้

บางจังหวัดใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองใน

การจับตัวยางทั้งยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วย 
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ผลเสียของการใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการจับตัวยาง

การใช้น้ำหมักชีวภาพในการทำยางทั้งสองชนิด

นั้น ต้องใส่ในปริมาณที่ค่อนข้างมากถึงจะจับ

ตัวได้ แต่ก็จับตัวได้ไม่สมบูรณ์ทำให้ยางเกิด

ฟองอากาศ แผ่นยางมีสีคล้ำไม่ได้คุณภาพ

เช่นกัน  ทำให้ผู้วิจัยได้ทดลองการใช้ทั้งน้ำส้ม

ควันไม้และน้ำหมักชีวภาพเพื่อยืนยันถึงผล

ของการใช้สารทั้ง 2 ชนิด

การใช้น้ำส้มควันไม้ในการจับตัวยาง
เพื่อยั้บยั้งเชื้อราในการทำ

ยางแผ่นดิบ
กรรมวิธีที่ 1 ผสมน้ำส้มควันไม้กับน้ำยางสด

ทดแทนการจับตัวด้วยกรดฟอร์มิค มีวิธีการ

ปฏิบัติดังนี้

 1. ใส่น้ำส้มควันไม้ลงในน้ำยางปริมาตร  

3,000  มล. ผสมกับน้ำและกรดฟอร์มิคความ

เข้มข้น 3% ตามอัตราดังตารางที่ 1

 2 .  บั นทึ ก ระยะ เวลาการจับตั วและ

ลักษณะที่สังเกตได้ 

 3. สังเกตเชื้อรา วิเคราะห์ปริมาณเชื้อรา 

และประเมินคุณภาพยางแผ่นดิบ หลังจากผึ่ง

นาน 15 วัน

 4 .  ท ด ส อ บ ส ม บั ติ ย า ง แ ผ่ น ดิ บ ต า ม

มาตรฐานยางแท่ง STR  และสมบัติทางกายภาพ

ผลการทดลอง

 การใช้กรดฟอร์มิคในอัตรา 0.6% ต่อ

ปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ที่มีค่า pH ของกรด

ฟอร์มิคเท่ากับ 2 ยางแผ่นสามารถจับตัวได้

สมบูรณ์ภายใน 45 นาที หลังจากผึ่งยางนาน 

15 วันขึ้นไป เริ่มพบเชื้อราขึ้นกระจายทั่วแผ่น

ในปริมาณเล็กน้อย แผ่นยางมีสีเหลืองใส เมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้น้ำส้มควันไม้ที่มี pH 3  

ในอัตรา  1, 3, 5, 7  และ 9% ต่อ DRC  ร่วมกับ

กรดฟอร์มิค 0.2% ต่อ DRC ใช้ระยะเวลาใน

การจับตัวนานถึง 10, 8, 4.5, 4.3 และ 4.3 

ชั่วโมง ตามลำดับ การใช้น้ำส้มควันไม้ในอัตรา

ความเข้มข้นสูงขึ้นจะใช้ระยะเวลาในการจับตัว

สั้นลง แต่ เป็นการจับตัวไม่สมบูรณ์ และยัง

จับตัวนานกว่ากรดฟอร์มิค 5-10 เท่า นอกจากนี้

(มล.) % ต่อ DRC

สารละลายกรดฟอร์มิค

3%  (มล.)

ตารางที่ 1  อัตราการใช้น้ำส้มควันไม้กับกรดฟอร์มิคในการจับตัวยาง

ชุดที่
น้ำ

(มล.)

น้ำส้มควันไม้

 1 (control) 208(0.6% ต่อ DRC) - - 1,792

 2 7 (0.2% ต่อ DRC) 10 1 1,983

 3 7 (0.2% ต่อ DRC) 30 3 1,963

 4 7 (0.2% ต่อ DRC) 50 5 1,943

 5 7 (0.2% ต่อ DRC) 70 7 1,923

 6 7 (0.2% ต่อ DRC) 90 9 1,903
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การใช้น้ำส้มควันไม้ในอัตราที่มากถึง 9% ต่อ 

DRC ยังไม่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ และยังส่งผล

ให้แผ่นยางทึบแสงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังพบ

ปริมาณเชื้ อ ราทุ ก ระดับความ เข้ มข้ นอยู่ ที่  

2.5 x 105 – 2.8 x 106 CFU/gm (ตารางที่ 2)

 เมื่อนำยางแผ่นดิบจากการใช้กรดฟอร์มิค

และน้ำส้มควันไม้ไปคัดชั้นยาง พบว่า ยางแผ่น

ดิบที่ใช้กรดฟอร์มิคจัดเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพ

ดี ขณะที่ยางแผ่นดิบที่จับตัวด้วยน้ำส้มควันไม้ 

แผ่นยางจะมีสีคล้ำ ด่าง-ดำ ค่าสีเพิ่มขึ้นอย่าง

เห็นเด่นชัด ส่วนปริมาณสิ่งสกปรกและปริมาณ

เถ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความไม่บริสุทธิ์ของ

น้ำส้มควันไม้ (ตารางที่ 3)

กรรมวิธีที่ 2 ศึกษาปริมาณเชื้อราบนแผ่น

ยางหลังจากนำยางแผ่นดิบที่รีดเสร็จใหม่ๆ 

จุ่มในน้ำส้มควันไม้ ในอัตราความเข้มข้น

ต่างๆ กัน มีวิธีการปฏิบัติดังนี้      

 1 .  ผ ลิ ต ย า ง แ ผ่ น ดิ บ ต า ม ม า ต ร ฐ า น

การผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี

 2. นำยางแผ่นดิบหลังจากรีดใหม่ๆ จุ่ม

ในน้ำส้มควันไม้ ในอัตรา  0,  1,  2,  3,  4,  5% ปริมาตร/

ปริมาตร (v/v) 

 3. สังเกตเชื้อราและประเมินคุณภาพ

ยางแผ่นดิบ

  4. ตรวจนับปริมาณเชื้อราหลังจากผึ่ง

ยางแผ่นดิบนาน  15  วัน

ผลการทดลอง

 ยางแผ่นดิบที่จับตัวด้วยกรดจะขึ้นรา

หลังจากผึ่งนานถึง 15 วัน แม้ว่าในขณะที่ทำ

การทดลองจะไม่มีฝนก็ตาม โดยบันทึกค่าความ

ชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในช่วงที่ทำการทดลองคือ

ปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ อยู่ที่ระดับ 

42-66% เฉลี่ย 54% ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์

ภาพที่ 1 น้ำเซรุ่มขาวขุ่น จากการใช้น้ำส้มควันไม้ทุก

อัตราในการจับตัวยาง และเนื้อยางมีรูพรุน

ภาพที่  2  ยางแผ่นดิบจากการใช้ กรดฟอร์มิคร่วมกับน้ำส้มควันไม้ในอัตราต่างๆ กัน หลังจากผึ่งนาน 15 วัน พบ

เชื้อรากระจายทั่วแผ่นทุกอัตราความเข้มข้น (A = ฟอร์มิค 0.6% ต่อ DRC, B =  ใส่น้ำส้มควันไม้ 1% ต่อ 

DRC, C =  ใส่น้ำส้มควันไม้ 3% ต่อ DRC, D = ใส่น้ำส้มควันไม้ 5% ต่อ DRC, E = ใส่น้ำส้มควันไม้ 7% ต่อ 

DRC, F = ใส่น้ำส้มควันไม้ 9% ต่อ DRC  ) 

A B C D E F



ก่อนรีด ผึ่งแผ่นยาง
นาน 5 วัน

ผึ่งแผ่นยาง
นาน 15 วัน

ระยะเวลา
ในการจับตัว

สมบูรณ์
(ชม.)

ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพการใช้น้ำส้มควันไม้ในการยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่นดิบ

ชุดที่

ลักษณะที่สังเกตได้หลังจากจับตัว

1

2

3

4

5

6

45  นาที

10

8

4.5

4.3

4.3

เนื้อยางจับตัวสมบูรณ์ 
น้ำเซรุ่มใส 

เนื้อยางแน่น

เนื้อยางจับตัวไม่สมบูรณ์ 
เนื้อยาง บวม  พอง 

มีรูพรุนกระจายทั่วแผ่น

ยางจับตัวไม่สมบูรณ์ 
เซรุ่มขาวขุ่น เนื้อยาง

ติดไม้พาย หลังจากรีด
เป็นแผ่น ผิวยาง

ผิวขรุขระ บวม พอง

ยางจับตัวไม่สมบูรณ์
เซรุ่มสีขาวขุ่น เนื้อยาง
สีเหลืองอ่อนของน้ำส้ม

ควันไม้  เนื้อยางบวมพอง
เนื้อแข็งไม่ยืดหยุ่น

ยางจับตัวไม่สมบูรณ์
เซรุ่มสีขาวขุ่น

ยางจับตัวไม่สมบูรณ์ 
เซรุ่มขาวขุ่น

แผ่นยางมีสีเหลืองใส  
มองไม่เห็นเชื้อรา

แผ่นยางเริ่มมีสีคล้ำ
เป็นหย่อมๆ  ด่างๆ 
ยังมองไม่เห็นเชื้อรา

แผ่นยางเริ่มมีสีคล้ำ
ผิวหยาบ

ไม่เห็นเชื้อรา

แผ่นยางเกิดมีสีคล้ำ
กว่าชุดที่ 2 และ 3 
มองไม่เห็นเชื้อรา

แผ่นยางเริ่มเป็นสีคล้ำ
ชัดขึ้นกว่าชุดที่ 2 , 3 
และ 4 ตรงกลางแผ่น
เริ่มแห้ง แต่บริเวณ
ขอบแผ่นเกิดแถบ

สีขาวขุ่นไม่เห็นเชื้อรา

แผ่นยางเป็นสีคล้ำ
กว่าทุกชุด และเริ่ม
แห้งมากกว่าทุกชุด 

ไม่เห็นเชื้อรา

แผ่นยางมีสีเหลืองใส
มีเชื้อราสีขาวเล็กน้อย
ขึ้นกระจายทั่วแผ่น พบ

เชื้อรา 1.4 x 106 CFU/gm

แผ่นยางมีสีดำคล้ำเป็น
หย่อมๆ  ด่างๆ มีเชื้อรา

สีขาวกระจายทั่วแผ่น พบ
เชื้อรา 2.5 x 105 CFU/gm

แผ่นยางมีสีคล้ำ
ผิวหยาบ  มีเชื้อราสีขาว

เล็กน้อยขึ้นกระจาย
ทั่วแผ่น พบเชื้อรา

5.3 x 105 CFU/gm

แผ่นยางมีสีคล้ำกว่า
ชุดที่ 2 และ 3  มีเชื้อรา

สีขาวเล็กน้อยขึ้นกระจาย
ทั่วแผ่น พบเชื้อรา

1.4 x 106 CFU/gm

แผ่นยางมีสีคล้ำกว่า
ชุดที่ 2 , 3 และ 4  

ตรงกลางแผ่นแห้งสนิท 
แต่บริเวณขอบแผ่นเกิด
แถบสีขาวขุ่น มีเชื้อรา

สีขาวเล็กน้อยขึ้นกระจาย
ทั่วแผ่น พบเชื้อรา

2.8 x 106 CFU/gm

แผ่นยางมีสีคล้ำกว่า
ทุกชุด และแห้งสนิท

กว่าทุกชุด มีเชื้อราสีขาว
เล็กน้อยขึ้นกระจาย
ทั่วแผ่น พบเชื้อรา

4.2 x 105 CFU/gm
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โดยเฉลี่ยในช่วงที่มีฝนเดือนพฤศจิกายน - 

ธันวาคม อยู่ที่ ระดับ 54-84% เฉลี่ย  69%  

เดือนมีนาคม – เมษายน อยู่ที่ระดับ 33-64% 

เฉลี่ย  49% แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สภาพอากาศจะ

มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่มากนักในช่วงต้นปี ยาง

แผ่นดิบก็มี ราขึ้ น  สำหรับยางแผ่นดิบที่ ใช้

กรดฟอร์มิคหลังจากผึ่งนาน 5 และ 15 วัน 

พบทั้งราขาวและราสนิมร้อยละ 80 ของพื้นที่

บนผิวแผ่นและตามขอบ ส่วนยางแผ่นดิบที่จุ่มใน

น้ำส้มควันไม้ทุกระดับความเข้มข้น พบราขาว

ร้อยละ 80 ของพื้นที่ ส่วนราสนิทที่ปรากฏใน

แผ่นยางพบร้อยละ 30-50 แสดงว่าน้ำส้ม

ควันไม้ไม่สามารถยับยั้งราขาว และมีประสิทธิ-

ภาพในการยับยั้งราสนิมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เมื่อเทียบกับตัวควบคุม (ตารางที่ 4)

 ยางแผ่นดิบที่จุ่มในน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 

1, 2, 3, 4  และ 5% v/v มีค่าปริมาณสิ่งสกปรก

สูงกว่า และมีสีคล้ำกว่ายางแผ่นดิบที่จับตัวด้วย

กรดตามระดับความเข้มข้น ส่วนสมบัติอื่นๆ 

เช่น ปริมาณเถ้า สิ่งระเหย ความอ่อนตัว และ

ความหนืด มีค่าที่ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการ

นำยางแผ่นดิบจุ่มในน้ำส้มควันไม้ในระดับ

ความเข้มข้นสูง นอกจากจะทำให้ยางแผ่นมีสิ่ง

สกปรกติดตามผิวของแผ่นยางมากขึ้นแล้ว

ยังไม่สามารถยับยั้งเชื้อราขาวได้ แต่มีแนวโน้ม

ยับยั้ ง ราสนิมที่ปรากฏในแผ่นยางได้ เพียง

เล็กน้อย (ตารางที่ 5)

 จากการทดลองนำยางแผ่นดิบหลังรีด

ใหม่ๆ  นำไปจุ่มในน้ำส้มควันไม้ในอัตรา  0,  1,  2,  

3,  4  และ  5% v/v หลังจากนั้นผึ่งนานจนครบ 

15 วัน นำไปวิเคราะห์ปริมาณเชื้อราพบปริมาณ

เชื้อราทั้งหมดปรากฏบนยางแผ่นในปริมาณ 

9.5 x 103 - 11.5 x 104 CFU/gm  จึงได้เพิ่มระดับ

ความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้เป็น 10, 20 และ 

30% v/v พบว่า ยังพบปริมาณเชื้อราบนยางแผ่น

ในปริมาณที่ไม่แตกต่างจากตัวควบคุม แสดง

ว่าน้ำส้มควันไม้ทุกระดับความเข้มข้นข้างต้น

ไม่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ (ตารางที่ 6)

อัตราความ
เข้มข้น

น้ำส้มควันไม้
(% ต่อ DRC)

ตารางที่ 3  ผลทดสอบสมบัติยางแผ่นดิบตามมาตรฐานยางแท่ง STR จากการใส่น้ำส้มควันไม้

ทดแทนการจับตัวด้วยกรด ในอัตราต่าง ๆ กัน

ชุดที่ Dirt
(%)

Ash
(%)

VM
(%)

N
(%)

Po
PRI
(%)

Colour
(Lovibond)

Mooney 
Viscosity
ML1+4
(100oC)

 1 Control 0.016 0.10 0.23 0.34 51 96.8 4.5 78.06

 2 1 0.018 0.20 0.29 0.36 62 94.1 4.5 89.91

 3 3 0.019 0.21 0.23 0.33 61 91.3 5.0 89.16

 4 5 0.020 0.27 0.18 0.36 60 92.8 5.0 85.22

 5 7 0.022 0.26 0.16 0.38 58 90.3 6.0 84.71

 6 9 0.025 0.28 0.25 0.40 58 91.4 6.0 81.77



1 วัน 5 วัน 15 วัน

อัตราความ
เข้มข้น

น้ำส้มควันไม้
% v/v

ตารางที่ 4  ลักษณะที่สังเกตได้จากการใช้ยางแผ่นดิบจุ่มในน้ำส้มควันไม้

ชุดที่
ลักษณะที่สังเกตได้หลังผึ่งนาน

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

เนื้อยางสีขาว

เนื้อยางมีสีเหลืองอ่อน

เนื้อยางมีสีเหลืองอ่อน

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้มขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้มขึ้น

เนื้อยางใส
มีราสีขาวบางๆ

มองเห็นไม่ชัดเจน

เนื้อยางสีเหลืองอ่อน
มองเห็นเชื้อรา

สีขาวไม่ชัด 
กระจายบางๆ ทั่วแผ่น

เนื้อยางสีเหลืองอ่อน
มองเห็นเชื้อราสีขาว

กระจายบางๆทั่วแผ่น

เนื้อยางสีเหลืองเข้มขึ้น
มีเชื้อราสีขาวบางๆ

ทั่วแผ่น

เนื้อยางสีเหลืองเข้มมากขึ้น
เชื้อราสีขาวทั่วแผ่น

เนื้อยางสีเหลืองทอง
ค่อนข้างเข้ม

มีราสีขาวทั่วแผ่น

เนื้อยางใสมีราสีขาว
และราสนิมปรากฏ

อยู่บนแผ่นยาง

เนื้อยางมีสีเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวกระจาย

ทั่วแผ่น
มีราสนิมเล็กน้อย

เนื้อยางมีสีเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวกระจาย

ทั่วแผ่น และราสนิม
เล็กน้อย

เนื้อยางมีสีเหลือง
ค่อนข้างเข้มและคล้ำ

กว่าชุดที่ 2, 3 มีราสีขาว
กระจายทั่วแผ่น 

มีราสนิมเล็กน้อย

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้มและ
คล้ำขึ้นมากกว่า

ชุดที่ 2,3,4
มีราสีขาวกระจาย
ทั่วแผ่น มีราสนิม

เล็กน้อย

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม สีคล้ำ

มากกว่าทุกชุด 
มีราสีขาวกระจาย

ทั่วแผ่น และราสนิม
เล็กน้อย
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ตารางที่ 5  ผลการทดสอบยางแผ่นดิบตามมาตรฐานยางแท่ง STR จากการจุ่มในน้ำส้มควันไม้

ในอัตราต่างๆ กัน

ชุดที่ Dirt
(%)

Ash
(%)

VM
(%)

N
(%)

Po
PRI
(%)

Colour
(Lovibond)

Mooney 
Viscosity
ML1+4
(100oC)

 1 0.022 0.10 0.10 0.34 53.0 86.8 4.5 80.08
 2 0.030 0.11 0.10 0.35 52.0 90.3 6.0 80.05
 3 0.035 0.12 0.11 0.37 52.0 92.3 6.0 81.13
 4 0.035 0.10 0.13 0.37 52.0 92.3 6.0 80.30
 5 0.039 0.09 0.15 0.36 53.0 92.5 6.0 80.86
 6 0.039 0.09 0.15 0.36 51.0 90.2 6.0 76.50

ภาพที่ 3 นำยางแผ่นดิบหลังจากที่รีดเสร็จใหม่ ๆ จุ่มใน

น้ำส้มควันไม้

A B C D E F

ภาพที่ 4 ยางแผ่นดิบที่จุ่มในน้ำส้มควันไม้อัตราต่าง ๆ กันหลังผึ่งนาน 15 วัน (A  =  ฟอร์มิค 0.6% on DRC, B = 

จุ่มน้ำส้มควันไม้ 1% v/v, C = จุ่มน้ำส้มควันไม้ 2% v/v, D = จุ่มน้ำส้มควันไม้ 3% v/v, E = จุ่มน้ำส้มควันไม้ 4% v/v, F = 

จุ่มน้ำส้มควันไม้ 5% v/v)

กรรมวิธีที่ 3 ทดลองแช่ยางแผ่นดิบในน้ำส้ม

ควันไม้หลังจากผึ่งยางแผ่นดิบนาน 1 วันใน

อัตราและระยะเวลาที่ต่างๆ กัน มีวิธีการ

ปฏิบัติดังนี้

  เตรียมยางแผ่นดิบที่ผึ่งในสภาพอากาศ

ปกตินาน 1 วันทดลองแช่ในน้ำส้มควันไม้ใน

อัตราและระยะเวลาที่ต่างกัน ดังตารางที่  8 

จากนั้นนำไปผึ่งบนราวในสภาพอากาศปกติ 

สังเกตปริมาณเชื้อราที่เกิดขึ้นบนยางแผ่นดิบ

ผลการทดลอง

 ยางแผ่นดิบที่ผึ่งในโรงเรือนนาน 1 วัน จะมี

ระดับความชื้นในแผ่นเหลือประมาณ 10 – 15% 
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นอกจากนี้  สีของยางแผ่นยังคล้ำขึ้นกว่าตัว

ควบคุมทุกกรณี สำหรับปริมาณสิ่งระเหย ค่า

ความอ่อนตัว และความหนืด มีค่าที่ไม่แตกต่าง

กัน (ตารางที่ 10)

สรุปผลการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารในการ

ยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่นดิบ

 จากการใช้น้ำส้มควันไม้ใส่ผสมลงใน

น้ำยางสดสำหรับผลิตยางแผ่นดิบที่ระดับความ

เข้มข้น 0,  1,  3,  5,  7  และ  9%  ต่อ  DRC  พบ

เชื้อราขาวบนแผ่นยางและราสนิมปรากฏในยาง

แผ่นเช่นเดียวกับการนำยางแผ่นดิบหลังผึ่งนาน  

1 วัน จุ่มในน้ำส้มควันไม้ในอัตราและระยะ

เวลาต่างๆ กัน  ยังพบเชื้อราขาวและราสนิม

เช่นกัน แต่พบราขาวในปริมาณที่มากกว่า 

นอกจากนี้ การนำยางแผ่นดิบหลังจากรีดเสร็จ

ใหม่ๆ จุ่มลงในน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 0, 1, 2, 3, 

ผลเสียของการใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการจับตัวยาง

น้ำส้มควันไม้
(% v/v) ความชื้นสัมพัทธ์

ของอากาศ
(%RH)

ผลการตรวจนับ
เชื้อรา (CFU/gm) เฉลี่ย

(%RH)

ชุดที่
เดือน

 1 0 3.8 x 104

 2 1 1.2 x 104

 3 2 11.5 x 104

 4 3 9.5 x 103

 5 4 1.2 x 104

 6 5 9.0 x 103

 7 10 7.5 x 103

 8 20 1.1 x 104

 9 30 5.1 x 104

ม.ค. – ก.พ. 54* 42 - 66 54
มี.ค. – เม.ย. 53 33 - 64 49
พ.ค. – มิ.ย. 53 39 - 61 50
ก.ค. – ส.ค. 53 41 - 64 52.5
ก.ย. – ต.ค. 53 44 - 65 54.5
พ.ย. – ธ.ค. 53 54 - 84 69

*  เป็นช่วงที่ทำการทดลอง

ตารางที่ 6  ผลการตรวจนับปริมาณเชื้อรา
ทั้งหมดในยางแผ่นดิบหลังจากจุ่มใน

น้ำส้มควันไม้ในอัตราความเข้มข้นต่างๆ กัน

ตารางที่ 7  ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
ระหว่างเดือน มี.ค. – ธ.ค. 2553 และ 

ม.ค. – ก.พ. 2554 ณ ศูนย์วิจัยยางสงขลา  
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

นำมาทดลองแช่ในน้ำส้มควันไม้ในอัตรา 0, 1, 2, 

3, 4 และ 5% v/v  ตามลำดับ และระยะเวลา

การแช่ที่ 0, 1, 2 และ 3 นาที ตามลำดับ เพื่อ

ศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำส้มควันไม้

ในการยับยั้งเชื้อรา จากการทดลองพบว่า ทุก

ระดับความเข้มข้นไม่สามารถยับยั้งเชื้อราได้

โดยเฉพาะราขาวจะปรากฏทั่วแผ่นยางและ

บริ เวณตามขอบ นอกจากนี้  ยั งพบราสนิม

ใ น แ ผ่ น ย า ง อี ก ด้ ว ย  แ ส ด ง ว่ า ย า ง แ ผ่ น ดิ บ

ที่แห้งแล้วระดับหนึ่ง เมื่อนำมาแช่ในน้ำส้มควัน

ไม้ก็ไม่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ นอกจากนี้การ

ใช้ระดับความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ที่สูงขึ้น

จะทำให้ยางแผ่นสีคล้ำมากขึ้น  (ตารางที่ 8, 9)

 การนำยางแผ่นดิบแช่ในน้ำส้มควันไม้

ในอัตราและระยะเวลาที่ต่างกันพบว่า ยางแผ่น

ดิบที่แช่ในน้ำส้มควันไม้นานขึ้นมีแนวโน้มที่จะ

พบปริมาณสิ่ งสกปรกติดตามแผ่น เพิ่ มขึ้ น 



1 วัน 5 วัน 15 วัน

อัตราน้ำส้ม
ควันไม้
(% v/v)

ระยะเวลา
การแช่
(นาที)

ตารางที่ 8  ผลการทดลองแช่ยางแผ่นดิบในน้ำส้มควันไม้หลังจากผึ่งยางแผ่นดิบนาน 1 วัน

ในอัตรา และระยะเวลาที่ต่างๆ กัน

ชุดที่ ลักษณะที่สังเกตได้หลังจากผึ่งนาน

1

2
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4

5

6

7

0

1

1

1

1

2

2

-

0

1

2

3

0

1

เนื้อยางสีขาว

เนื้อยางสีเหลือง
อ่อนๆ

เนื้อยาง
สีเหลืองอ่อน

เนื้อสีเหลืองเข้ม
เล็กน้อย

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยาง
สีเหลืองอ่อน

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลืองใส
ไม่พบเชื้อราสีขาว

และราสนิม

เนื้อยางสีเหลืองอ่อน
ไม่พบเชื้อราขาว

และราสนิม

เนื้อยางสีเหลือง
ออกคล้ำ ไม่พบ
เชื้อราขาว และ

ราสนิม

เนื้อยางแผ่น
สีเหลืองคล้ำ ไม่พบ

เชื้อราขาวและ
ราสนิม

เนื้อยางแผ่น
สีเหลืองคล้ำมากขึ้น
ตามลำดับ ไม่พบ
เชื้อราขาว และ

ราสนิม

เนื้อยางสีเหลืองอ่อน
ไม่พบเชื้อราขาว

และราสนิม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำมากขึ้นตาม

ลำดับ ไม่พบเชื้อรา
สีขาว และราสนิม

ยางแผ่นสีเหลืองใส
ยืดหยุ่นดี มีเชื้อรา

สีขาวทั่วแผ่น และพบ
ราสนิมบางจุด

เนื้อยางสีเหลืองอ่อน
คล้ำ มีเชื้อราสีขาว
ทั่วแผ่น และพบ
ราสนิมบางจุด

เนื้อยางสีเหลือง
คล้ำ มีเชื้อราสีขาว
ทั่วแผ่น และพบ
ราสนิมบางจุด

เนื้อยางสีเหลืองคล้ำ 
มีเชื้อราสีขาว

ทั่วแผ่น และพบ
ราสนิมบางจุด

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
มีเชื้อราสีขาว

ทั่วแผ่น และพบ
ราสนิมบางจุด

เนื้อยางสีเหลืองคล้ำ
มีเชื้อราสีขาว

ทั่วแผ่น และพบ
ราสนิมบางจุด

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวทั่วแผ่น
และพบราสนิม

บางจุด



1 วัน 5 วัน 15 วัน

อัตราน้ำส้ม
ควันไม้
(% v/v)

ระยะเวลา
การแช่
(นาที)

ตารางที่ 8 (ต่อ) ผลการทดลองแช่ยางแผ่นดิบในน้ำส้มควันไม้หลังจากผึ่งยางแผ่นดิบนาน 1 วัน

ในอัตรา และระยะเวลาที่ต่างๆ กัน

ชุดที่ ลักษณะที่สังเกตได้หลังจากผึ่งนาน

8

9

10

11

12

13

14

2

2

3

3

3

3

4

2

3

0

1

2

3

0

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยาง
สีเหลืองเข้ม

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม

เนื้อยางสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำมากขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำมากขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางสีเหลืองเข้ม
ไม่พบเชื้อราสีขาว

และราสนิม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำมากขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำมากขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำเพิ่มขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางสีเหลืองคล้ำ
ไม่พบเชื้อราสีขาว

และราสนิม

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวทั่วแผ่น
และพบราสนิม

บางจุด

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวทั่วแผ่น
และพบราสนิม

บางจุด

เนื้อยางสีเหลืองเข้ม
มีราสีขาวทั่วแผ่น
และพบราสนิม

บางจุด

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวทั่วแผ่น
และพบราสนิม

บางจุด

เนื้อยางเหลือง
คล้ำมากขึ้น มีรา

สีขาวทั่วแผ่น และ
พบราสนิมบางจุด

เนื้อยางเหลือง
คล้ำมากขึ้น มีรา

สีขาวทั่วแผ่น และ
พบราสนิมบางจุด

เนื้อยางเหลือง
คล้ำมากขึ้น มีรา

สีขาวทั่วแผ่น



1 วัน 5 วัน 15 วัน

อัตราน้ำส้ม
ควันไม้
(% v/v)

ระยะเวลา
การแช่
(นาที)

ตารางที่ 8 (ต่อ) ผลการทดลองแช่ยางแผ่นดิบในน้ำส้มควันไม้หลังจากผึ่งยางแผ่นดิบนาน 1 วัน

ในอัตรา และระยะเวลาที่ต่างๆ กัน

ชุดที่ ลักษณะที่สังเกตได้หลังจากผึ่งนาน
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16
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19

20

21

4

4

4

5

5

5

5

1

2

3

0

1

2

3

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
เข้มมากขึ้น

เนื้อยางสีเหลือง
คล้ำเพิ่มขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางสีเหลือง
คล้ำเพิ่มขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางสีเหลือง
คล้ำมากขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางสีเหลือง
คล้ำมากขึ้น ไม่พบ

เชื้อราสีขาว
และราสนิม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำ ไม่พบเชื้อรา
สีขาว และราสนิม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำ ไม่พบเชื้อรา
สีขาว และราสนิม

เนื้อยางแผ่นสีเหลือง
คล้ำ ไม่พบเชื้อรา
สีขาว และราสนิม

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
เพิ่มขึ้น มีราสีขาว

ทั่วแผ่น

เนื้อยางเหลือง
คล้ำเพิ่มขึ้น มีรา

สีขาวทั่วแผ่น

เนื้อยางเหลือง
คล้ำมาก มีราสีขาว

ทั่วแผ่น

เนื้อยางเหลือง
คล้ำมาก มีราสีขาว

ทั่วแผ่น

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวทั่วแผ่น

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวทั่วแผ่น

เนื้อยางเหลืองคล้ำ
มีราสีขาวทั่วแผ่น
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ขึ้นกระจาย
บนผิว

ตามขอบ
% ราสนิมปรากฏ

ในแผ่นยาง

อัตราน้ำส้ม
ควันไม้

(% ต่อ DRC)

ระยะเวลาแช่
น้ำส้มควันไม้

(นาที)

ตารางที่ 9 ผลการสำรวจเชื้อราบนยางแผ่นดิบหลังจากผึ่งนาน 1 วันแล้วแช่ในน้ำส้มควันไม้

ในอัตราและระยะเวลาที่ต่างๆ กัน

ชุดที่
% ราขาวของพื้นที่

 1 Control 0 80 100 30
 2 1 0 83 100 25
 3 1 1 85 100 20
 4 1 2 85 100 15
 5 1 3 80 100 65
 6 2 0 80 100 30
 7 2 1 80 100 30
 8 2 2 80 100 30
 9 2 3 60 - 65 100 50
 10 3 0 80 100 30
 11 3 1 80 100 15
 12 3 2 75 100 30
 13 3 3 80 100 50
 14 4 0 70 100 30
 15 4 1 60 100 30
 16 4 2 70 100 30
 17 4 3 75 100 30
 18 5 0 65 100 20
 19 5 1 50 90 12
 20 5 2 75 80 70
 21 5 3 85 100 60

หมายเหตุ  ระยะเวลาการแช่  0  นาที  หมายถึงนำยางแผ่นดิบจุ่มในน้ำส้มควันไม้แล้วยกขึ้นทันที

ผลเสียของการใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการจับตัวยาง

4 และ 5% v/v  หลังจากที่ตั้งทิ้งไว้นาน 15 วัน 

ยังตรวจพบเชื้อราในปริมาณ  9.0 x 103 – 11.5 x 

104  CFU/gm  ถึงแม้ว่าได้เพิ่มระดับความข้น

ของน้ำส้มควันไม้เป็น 10 – 30 %v/v แล้ว

ก็ตาม ยังตรวจพบเชื้อราในปริมาณ  7.5 x 103 – 

5.1 x 104  CFU/gm  แสดงว่า ไม่สามารถยับยั้ง

เชื้อราได้ทุกกรณี ยางแผ่นดิบที่ใส่ จุ่ม หรือแช่

น้ำส้มควันไม้จึงจัดเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพคละ 

การใช้น้ำส้มควันไม้ทั้ง 3 กรรมวิธี  พบว่า มี

ปริมาณสิ่งสกปรกในแผ่นยางมากขึ้นกว่ายาง
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อัตราความ
เข้มข้น

น้ำส้มควันไม้
(% v/v)

ตารางที่ 10  ผลทดสอบสมบัติยางแผ่นดิบตามมาตรฐานยางแท่ง STR จากการนำยางแผ่นดิบ

แช่ในน้ำส้มควันไม้ในอัตราต่างๆ กัน

ชุดที่ Dirt
(%)

Ash
(%)

V.M.
(%)

N
(%)

Po
PRI
(%)

Colour
(Lovibond)

Mooney 
Viscosity
ML1+4
(100oC)

 1 0 (control) 0.022 0.10 0.10 0.34 53.0 86.8 4.5 80.08
 2 1  (แช่นาน 0 นาที) 0.029 0.11 0.12 0.35 52.0 87.2 5.0 81.51
 3 1  (แช่นาน 1 นาที) 0.031 0.11 0.15 0.37 52.0 84.6 5.0 80.61
 4 1  (แช่นาน 2 นาที) 0.032 0.11 0.17 0.36 52.0 92.3 5.0 81.41
 5 1  (แช่นาน 3 นาที) 0.042 0.12 0.17 0.37 51.0 90.2 5.0 76.09
 6 2  (แช่นาน 0 นาที) 0.029 0.12 0.15 0.37 52.0 92.3 5.0 81.13
 7 2  (แช่นาน 1 นาที) 0.036 0.10 0.15 0.36 53.0 86.8 5.0 80.56
 8 2  (แช่นาน 2 นาที) 0.039 0.12 0.18 0.36 53.0 86.8 5.0 80.33
 9 2  (แช่นาน 3 นาที) 0.039 0.10 0.15 0.38 52.0 90.4 5.0 75.49
 10 3  (แช่นาน 0 นาที) 0.029 0.10 0.15 0.37 52.0 92.3 5.0 80.3
 11 3  (แช่นาน 1 นาที) 0.032 0.11 0.14 0.36 53.0 90.6 5.0 79.97
 12 3  (แช่นาน 2 นาที) 0.034 0.09 0.13 0.36 53.0 92.5 5.0 79.11
 13 3  (แช่นาน 3 นาที) 0.039 0.09 0.14 0.36 53.0 90.6 5.0 79.71
 14 4  (แช่นาน 0 นาที) 0.030 0.09 0.11 0.36 53.0 92.5 5.0 80.86
 15 4  (แช่นาน 1 นาที) 0.032 0.05 0.11 0.34 53.0 90.6 5.0 80.33
 16 4  (แช่นาน 2 นาที) 0.035 0.06 0.11 0.37 54.0 90.7 5.0 80.87
 17 4  (แช่นาน 3 นาที) 0.039 0.10 0.10 0.36 54.0 85.2 5.0 80.40
 18 5  (แช่นาน 0 นาที) 0.030 0.09 0.10 0.36 51.0 90.2 5.0 76.50
 19 5  (แช่นาน 1 นาที) 0.034 0.06 0.10 0.34 52.0 92.3 5.0 77.26
 20 5  (แช่นาน 2 นาที) 0.039 0.05 0.09 0.37 52.0 92.3 5.0 77.68
 21 5  (แช่นาน 3 นาที) 0.041 0.09 0.09 0.36 54.0 90.7 5.0 81.13

แผ่นดิบที่จับตัวด้วยกรด และยังทำให้ยางแผ่น

มีสีคล้ำ ด่าง ดำ

 การใส่น้ำส้มควันไม้ในปริมาณที่มาก

พอ จะเสียค่าใช้จ่ายในการทำยางแผ่นเพิ่มขึ้น 

น้ำส้มควันไม้ 1  ลิตร ราคา 128 บาท หาก

เกษตรกรใส่ในอัตรา 90 มล. ต่อน้ำหนักยาง

แผ่น 1 กก. จะเสียค่าใช้จ่ายในการทำยางแผ่น

ถึง 11.52 บาท/กก. ขณะที่ใส่กรดฟอร์มิค 1 

ลิตร ราคา 45.80 บาท ในอัตรา 0.6% ต่อ 

DRC  มีต้นทุนการใช้กรดเพียง  0.45  บาท/กก.  

ดังนั้น การผลิตยางแผ่นดิบจึงไม่แนะนำให้

ใส่น้ำส้มควันไม้ เพราะนอกจากจะส่งผลต่อ

ว. ยางพารา 33 (2), 2555
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สมบัติยางแผ่นดิบแล้วยังทำให้ต้นทุนการผลิต

สูงกว่าการจับตัวด้วยกรดอีกด้วย นอกจากนี้  

หากสภาพอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์เกินกว่า 

42% RH จะพบเชื้อราบนยางแผ่นซึ่งยากที่จะ

แก้ไขหากจะผึ่งไว้ในโรงเรือนปกติ นอกเสีย

จากจะนำยางแผ่นดิบไปอบแห้ งในโรงอบ

พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้ยางแผ่นแห้ง

เร็ว  เป็นการช่วยแก้ปัญหาในการลดระยะเวลา

การผึ่งและทำให้ยางแผ่นแห้งเร็ว  มีสีสวย  และ

ไม่ขึ้นราอีกด้วย (ปรีดิ์เปรม, 2551)

การใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการ
จับตัวด้วยกรดในการผลิต

ยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วย
กรรมวิธีที่ 1 ใช้น้ำหมักชีวภาพผสมกับน้ำยาง

สดทดแทนการจับตัวด้วยกรดในการผลิต

ยางแผ่นดิบ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 1.  ใส่น้ำหมักชีวภาพในน้ำยางสด 3,000 

มล.  ผสมกับน้ำและกรดฟอร์มิคเข้มข้น 3% ตาม

อัตราในตารางที่ 11

 2.  บันทึกระยะเวลาการจับตัวและลักษณะ

ที่สังเกตได้จากการผึ่งยางแผ่นนาน 15 วัน

 3.  สังเกตการจับตัวและประเมินคุณภาพ

ยางแผ่นดิบ

 4. ทดสอบสมบัติตามมาตรฐานยางแท่ง 

STR  และสมบัติทางกายภาพ

ผลการทดลอง

 การใช้น้ำหมักชีวภาพในอัตรา 1, 3, 5, 7 

และ 9% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) พบว่า 

การใช้ในอัตราที่สูงสุดจะใช้ระยะเวลาในการ

จับตัวน้อยที่ สุดอยู่ที่  20  นาที  แต่ เป็นการ

จับตัวไม่สมบูรณ์ เซรุ่มที่ได้ขาวขุ่น  เนื้อยางมี

รูพรุน แผ่นยางที่แห้งแล้วมีสีคล้ำ ไม่โปร่งแสง 

หลังจากที่ตั้ งทิ้ งไว้นาน 15  วัน พบเชื้อรา

ปรากฏบนแผ่นยาง ในขณะที่ยางแผ่นที่จับตัว

ด้วยกรดฟอร์มิค ใช้ระยะเวลาการจับตัว 45  

นาที  ได้เนื้อยางแน่น ยืดหยุ่นดี แผ่นยางเมื่อ

แห้งแล้วมีสีเหลือง โปร่งใส สีสวยกว่ามาก แต่

ก็พบเชื้อราบนยางแผ่นเช่นกัน (ตารางที่12) 

(มล.) % ต่อ DRC

สารละลายกรดฟอร์มิค 3%

(มล.)

ตารางที่ 11  อัตราการใช้น้ำหมักชีวภาพกับกรดฟอร์มิคในการจับตัวยาง

ชุดที่
น้ำ

(มล.)

น้ำหมักชีวภาพ

 1 208( 0.6% ต่อ DRC) - - 1,792

 2 7 (0.2% ต่อ DRC) 10 1 1,983

 3 7 (0.2% ต่อ DRC) 30 3 1,963

 4 7 (0.2% ต่อ DRC) 50 5 1,943

 5 7 (0.2% ต่อ DRC) 70 7 1,923

 6 7 (0.2% ต่อ DRC) 90 9 1,903

ผลเสียของการใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการจับตัวยาง
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อย่างไรก็ตาม เมื่อนำยางแผ่นดิบไปจัดชั้น พบว่า 

ยางแผ่นดิบตามคำแนะนำจัดเป็นยางแผ่น

คุณภาพดี ขณะที่ยางแผ่นที่ใช้น้ำหมักชีวภาพ

จับตัวร่วมกับกรดฟอร์มิคในอัตรา 0.2% ต่อ 

DRC เป็นยางแผ่นคุณภาพคละ เมื่อนำยางแผ่น

ไปทดสอบสมบัติตามมาตรฐานยางแท่ง STR 

พบว่า ยางแผ่นที่ใช้น้ำหมักชีวภาพจะมีค่าสีอยู่ที่ 

7 หน่วย Lovibond ขณะที่ยางแผ่นตามคำ

แนะนำได้ค่าสีที่ต่ำกว่า สำหรับค่าความสกปรก 

ปริมาณความชื้น จากการใส่น้ำหมักชีวภาพมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้  การใส่น้ำหมัก

ชีวภาพในอัตราที่สูงขึ้น ทำให้ค่าความหนืด

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน อาจเป็นผลจากการ

ที่มีส่วนผสมของกากน้ำตาลร่วมกับสารชนิด

อื่น ทำให้เกิดพันธะทางเคมีระหว่างโมเลกุล

ยางกับหมู่ไฮดรอกซีลซึ่งเป็นหมู่มีขั้ว จะมีค่า

เพิ่มขึ้นตามปริมาณของคาร์โบไฮเดรตซึ่งอยู่ใน

กากน้ำตาล ส่วนปริมาณเถ้า ความอ่อนตัว 

มีค่าที่ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 13)

กรรมวิธีที่ 2 ใช้น้ำหมักชีวภาพล้างยางแผ่น

ดิบเพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อรา มีวิธีการปฏิบัติ

ดังนี้

 1.  นำยางแผ่นดิบหลังรีดผ่านจักรรีดยาง  

จำนวน  2  ชุด ๆ  ละ  6  แผ่น ล้างในน้ำหมักชีวภาพ

ในอัตรา  5%  V/V

 2.  ชุดที่ 1 นำไปอบในโรงอบยางพลังงาน

แสงอาทิตย์ ส่วนชุดที่  2 นำไปผึ่งในโรงเรือน

ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

 3.  ศึกษาเชื้อราบนยางแผ่นดิบ ทุกวัน

จนครบ  15  วัน

ผลการทดลอง

 การนำยางแผ่นดิบหลังรีดไปล้างน้ำหมัก

ชีวภาพเข้มข้น 5% v/v เปรียบเทียบกับการ

ผึ่งยางในโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์กับใน

โรงเรือน  พบว่า ยางแผ่นที่อบแห้งในโรงอบ

ยางพลังงานแสงอาทิตย์ไม่พบเชื้อราบนแผ่น

ยาง แม้ว่านำยางที่ออกจากโรงอบยางในวันที่ 

3 นำมาผึ่งในโรงเรือนเป็นเวลาถึง 15 วันแล้ว

ก็ตาม หากเปรียบเทียบกับยางแผ่นดิบที่ล้าง

ในน้ำหมักชีวภาพแล้วนำไปผึ่งในโรงเรือนที่มี

ความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงที่ทำการทดลองเดือน

มีนาคม 2554 อยู่ในช่วง  43.4 – 65.25%  เฉลี่ย  

54.24% จะพบเชื้อราเพียง 1% ของพื้นที่ หลัง

จากที่ผึ่งนาน 10 วัน ขณะที่ยางแผ่นดิบชุด

ควบคุมพบเชื้อราถึง  20%  ของพื้นที่ หลังจาก

ผึ่งนาน  10-15  วัน แสดงว่าน้ำหมักชีวภาพมี

แนวโน้มในการยับยั้งเชื้อราได้บ้าง (ตารางที่ 14)

กรรมวิธีที่ 3 ใช้น้ำหมักชีวภาพในการผลิตยาง

ก้อนถ้วย มีวิธีการปฏิบัติดังนี้

ว. ยางพารา 33 (2), 2555

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบยางแผ่นที่จับตัวด้วยน้ำหมักชีวภาพในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน (A =  ฟอร์มิค 0.6% ต่อ DRC, 

B =  ใส่น้ำหมักชีวภาพ 1% ต่อ DRC, C =  ใส่น้ำหมักชีวภาพ 3% ต่อ DRC, D = ใส่น้ำหมักชีวภาพ 5% ต่อ DRC, 

E = ใส่น้ำหมักชีวภาพ 7% ต่อ DRC , F = ใส่น้ำหมักชีวภาพ 9% ต่อ DRC)   

A B C D E F
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ก่อนรีด 15 วัน

ระยะเวลาในการจับตัว
(ชม.)

ตารางที่ 12 ผลการใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการจับตัวด้วยกรดในการผลิตยางแผ่นดิบ

ชุดที่
ลักษณะที่สังเกตได้

1

2

3

4

5

6

45 นาที

48

24

24

22

20

เนื้อยางจับตัวสมบูรณ์  
น้ำเซรุ่มใส  เนื้อยางแน่น

จับตัวไม่สมบูรณ์ 
เซรุ่มขาวขุ่น 

เนื้อยางสีคล้ำ บวมพอง 
รูพรุน

จับตัวไม่สมบูรณ์  
เซรุ่มขาวขุ่น เนื้อยางสีคล้ำ 

บวมพอง รูพรุน

จับตัวไม่สมบูรณ์ 
เซรุ่มขาวขุ่น

เนื้อยางสีคล้ำ บวมพอง
รูพรุน

จับตัวไม่สมบูรณ์
เซรุ่มขาวขุ่น

เนื้อยางสีคล้ำ
บวมพอง รูพรุน

จับตัวไม่สมบูรณ์ 
เซรุ่มขาวขุ่น

เนื้อยางสีคล้ำ
บวมพอง รูพรุน

แผ่นยางมีสีเหลืองใส  มีเชื้อรา
สีขาวกระจายทั่วแผ่น 

พบราสนิมเล็กน้อยบางจุด

เนื้อยางขรุขระ สีขาวขุ่น 
แผ่นหนา  ความชื้นสูง มีรอย
สีคล้ำ หรือสีน้ำตาลทั่วแผ่น

มีเชื้อราสีขาวกระจายทั่วแผ่น
พบราสนิมบางจุด

เนื้อยางสีเหลืองคล้ำทึบด่างๆ
ยืดหยุ่นน้อย  มีเชื้อราสีขาว

กระจายทั่วแผ่น
พบราสนิมบางจุด

เนื้อยางสีเหลืองคล้ำทึบ
ยืดหยุ่นน้อย ยางแห้ง

ไม่ตลอดทั้งแผ่น มีเชื้อราสีขาว
กระจายทั่วแผ่น พบราสนิม

เล็กน้อยบางจุด

เนื้อยางสีเหลืองคล้ำทึบ
ส่วนที่แห้งจะมีสีคล้ำกว่า 

ส่วนที่ไม่แห้งจะเป็นสีขาวขุ่น
มีเชื้อราสีขาวกระจายทั่วแผ่น

บางจุดมีราสนิมเล็กน้อย

เนื้อยางสีเหลืองคล้ำทึบ 
มีสีคล้ำหรือสีน้ำตาลเข้มเป็น

แถบเล็ก ๆ พาดตามความยาว
ของแผ่น มีเชื้อราสีขาวกระจาย

ทั่วแผ่น มีราสนิมบางจุด

 1. ใช้น้ำยางสดในถ้วยรองรับน้ำยาง 

150 มล.  ผลิตยางก้อนถ้วยโดยใช้  S tock 

ฟอร์มิค  3% ในปริมาตร  20  มล.  โดยทำ

การผลิต 2, 4  และ 6 มีด ตามลำดับ 

ผลเสียของการใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการจับตัวยาง



20

อัตราความ
เข้มข้น

น้ำหมักชีวภาพ
(% ต่อ DRC)

ตารางที่ 13  ผลทดสอบสมบัติยางแผ่นดิบตามมาตรฐานยางแท่ง STR  จากการใส่

น้ำหมักชีวภาพทดแทนการจับตัวด้วยกรดในอัตราต่างๆ กัน

ชุดที่ Dirt
(%)

Ash
(%)

V.M.
(%)

N
(%)

Po
PRI
(%)

Colour
(Lovibond)

Mooney 
Viscosity
ML1+4
(100oC)

 1 Control 0.020 0.23 0.17 0.34 50 94.4 5.0 78.06
 2 1 0.022 0.25 0.21 0.33 51 95.1 7.0 83.83
 3 3 0.022 0.26 0.25 0.37 52 92.3 7.0 82.09
 4 5 0.023 0.27 0.27 0.37 51 89.6 7.0 86.18
 5 7 0.023 0.25 0.21 0.36 50 90.5 7.0 86.72
 6 9 0.025 0.23 0.27 0.37 51 91.5 7.0 87.90

ว. ยางพารา 33 (2), 2555

 2. เปรียบเทียบกับการใส่น้ำหมักชีวภาพ

ในอัตรา 10, 20, 30, 40  และ  50 มล. ต่อถ้วย

 3.  สังเกตลักษณะการจับตัว ผลิตเป็น

ยางเครพและทดสอบสมบัติตามมาตรฐานยาง

แท่ง STR

ผลการทดลอง

 ลักษณะยางก้อนถ้วยที่ใส่น้ำหมักชีวภาพ

ในอัตรา 10 – 40 มล. ยางจะจับตัวไม่สมบูรณ์ 

สังเกตได้จากน้ำเซรุ่มเป็นสีขาวขุ่น เนื้อยางมี

รูพรุน และที่อัตรา 50 มล. ยางจับตัวดี แต่น้ำ

เซรุ่มยังขาวขุ่น ได้เนื้อยางแน่นยืดหยุ่นดี ยาง

ก้อนถ้วยสดมีสีขาว หลังจากผึ่ งนาน 2 วัน 

ยางก้อนมีสีคล้ำจนถึงสีน้ำตาลไหม้ หลังจาก

ผึ่งนาน 1 สัปดาห์ ก้อนยางแน่นแข็ง สีน้ำตาล

เข้มและคล้ำกว่าการจับตัวด้วยกรด  

 จากการนำยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วย

น้ำหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับการจับตัวด้วย

กรดไปผลิตเป็นยางเครพและนำไปทดสอบ

สมบัติยางทางกายภาพ  พบว่า ยางก้อนถ้วย

ที่จับตัวด้วยน้ำหมักชีวภาพจะมีปริมาณสิ่ ง

สกปรกสูงกว่ายางก้อนที่จับตัวด้วยกรด ส่วน

ค่าความอ่อนตัวมีค่าที่ไม่แตกต่างกัน สำหรับ

ปริมาณสิ่งระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณ

ไนโตรเจน จะมีค่าที่สูงกว่ายางที่จับตัวด้วยกรด

ทุกกรณี แสดงว่ายางจะมีความชื้นหลงเหลือ

อยู่ ข้ างในในปริมาณที่มากกว่า  และมีสาร

อนินทรีย์ อยู่ ในยางปริมาณที่ มากกว่ าด้ วย

เช่นกัน

สรุปการใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการจับตัว

ด้วยกรด

 ก า ร ใ ช้ น้ ำ ห มั ก ชี ว ภ า พ ท ด แ ท น ก า ร

จับตัวด้วยกรดในการผลิตยางแผ่นดิบ ระยะ

เวลาการจับตัวขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำหมัก

ชีวภาพที่ใช้ หากใช้ในปริมาณมาก สามารถ

จับตัวได้เร็วขึ้น แต่ยางแผ่นดิบที่ได้จะมีสีคล้ำ

มาก เมื่อนำไปจัดชั้นยางจะได้ยางแผ่นคุณภาพ

คละ และจากการนำยางแผ่นดิบไปจุ่มในน้ำหมัก

ชีวภาพพบว่า ยางแผ่นดิบหลังจากผึ่งไว้นาน 
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โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรือน

ตารางที่ 14  ลักษณะที่สังเกตได้จากการนำยางแผ่นดิบล้างในน้ำหมักชีวภาพแล้วนำไปผึ่ง

ในโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับผึ่งในโรงเรือน

วัน ชุดควบคุม ชุดควบคุมล้างในน้ำหมักชีวภาพ ล้างในน้ำหมักชีวภาพ

แผ่นยางเริ่มเหลือง
แต่ทึบแสง

แผ่นยางเริ่มเหลืองใส

แผ่นยางเหลืองใส

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

แผ่นยางเริ่มเหลือง
แต่ทึบแสง

แผ่นยางเริ่มเหลืองใส

แผ่นยางเหลืองใส

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

แผ่นยางเริ่มเหลือง
แต่ทึบแสง

แผ่นยางเริ่มเหลืองใส

แผ่นยางเหลืองใส

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 แผ่นยางเริ่มแห้ง พบ
เชื้อรา 20% ของพื้นที่

แผ่นยางเริ่มแห้ง พบ
เชื้อรา 20% ของพื้นที่

แผ่นยางเริ่มแห้ง พบ
เชื้อรา 20% ของพื้นที่

แผ่นยางเริ่มเหลือง
แต่ทึบแสง

แผ่นยางเริ่มใสเล็กน้อย

แผ่นยางเหลืองใส

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

 ไม่พบเชื้อราบน
 แผ่นยาง

แผ่นยางเริ่มแห้ง พบ
เชื้อรา 1% ของพื้นที่

แผ่นยางเริ่มแห้ง พบ
เชื้อรา 1% ของพื้นที่

แผ่นยางเริ่มแห้ง พบ
เชื้อรา 1% ของพื้นที่

1

2

3

5

7

9

11

13

15

ผลเสียของการใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการจับตัวยาง

15  วัน พบปริมาณเชื้อราเพียง 1% ของพื้นที่แผ่น 

ซึ่งน้อยกว่าชุดควบคุมที่พบเชื้อราถึง 20% ของ

พื้นที่แผ่น นอกจากนี้  การนำน้ำหมักชีวภาพ

ผลิตยางก้อนถ้วยจะต้องใส่ในปริมาณมากถึง 50  

มล. ยางจะจับตัวได้อย่างสมบูรณ์ ได้ก้อนยาง

สีคล้ำ ซึ่งหากเป็นยางก้อนถ้วยคุณภาพดี เมื่อ

นำไปผลิตเป็นยางแท่ง สามารถผลิตยางแท่งได้

ชั้น STR10 ขณะที่ยางก้อนถ้วยที่ใส่น้ำหมัก

ชีวภาพ เมื่อผลิตยางแท่งจะได้ยางแท่งชั้น 

STR20 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตยาง

แท่ง STR20 จากเศษยางจะมีต้นทุนการผลิต

ที่ต่ำกว่า จึงไม่แนะนำให้ใช้น้ำหมักชีวภาพในการ

ผลิตยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วย
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เอกสารอ้างอิง
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, 2551. การผลิตยางแผ่นอบ

 แห้ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์.  รายงาน

 วิจัยฉบับ เต็ม   ศูนย์ วิ จั ยยางสงขลา 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ปรีดิ์ เปรม ทัศนกุล, 2552. การใช้พอลิเมอร์

 ร่ วมกับน้ ำหมักชี วภาพในการบำบัด

 น้ำเสีย. รายงานวิจัยฉบับเต็ม ศูนย์วิจัย

 ยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

 เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร และจรัญ หันพงศ์-

 กิตติกูล,  2549. เชื้อราที่ปนเปื้อนในแผ่น

 ยาง เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ  

 “ไบโอเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมยาง

 พารา”  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่ า  

 อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา.

ว. ยางพารา 33 (2), 2555

กรีด 2 มีด กรีด 4 มีด กรีด 6 มีด

ตารางที่ 15  สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานยางแท่ง STR จากการใช้น้ำหมักชีวภาพ

เปรียบเทียบกับการใช้กรดฟอร์มิคจับตัวต่อการผลิตยางก้อนถ้วย

สมบัติ น้ำหมักชีวภาพ
2 มีด

จับตัวด้วยกรด

ปริมาณสิ่งสกปรก (% โดยน้ำหนัก) 0.078 0.032 0.038 0.025
ปริมาณสิ่งระเหย (% โดยน้ำหนัก) 7.43 0.98 2.16 3.66
ปริมาณเถ้า (% โดยน้ำหนัก) 0.30 0.16 0.21 0.23
ปริมาณไนโตรเจน (% โดยน้ำหนัก) 0.25 0.15 0.15 0.15
ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) 52.0 64.5 68.5 59.0
ดัชนีความอ่อนตัว (PRI) 78.8 67.4 59.1 66.1
ความหนืด ML (1+4) 100oC 78.7 56.5 56.8 53.7



ว. ยางพารา 33 (2) : 23-27 (2555)

มหันตภัยร้ายของเกลือแคลเซียมในการผลิตยางก้อนถ้วย
ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล
ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

ได้แนะนำให้ผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีด้วย

การใช้กรดฟอร์มิคในการจับตัว เพื่อให้ได้ยาง

ก้อนถ้วยที่มีสมบัติด้านความยืดหยุ่นสูง กรด

ฟอร์มิคเป็นกรดอินทรีย์ที่สลายตัวได้ง่ายใน

ธรรมชาติ  ไม่มีสารตกค้างในยาง ไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อนำยางก้อนที่

จับตัวด้วยกรดไปผลิตเป็นยางแท่งจะได้ยางแท่ง

ที่มีสมบัติดี  โดยเฉพาะค่าความยืดหยุ่นและ

จัดเป็นยางแท่งเกรดสูง คือยางแท่ง STR10 แต่

ในการผลิตยางก้อนถ้วยเกษตรกรหลายรายยัง

กังวลผลกระทบของการใช้กรดต่อสภาพเกิด

อาการเปลือกแห้งของยาง ซึ่งกรดหากใช้ใน

อัตราที่แนะนำระดับความเข้มข้นเพียง  3%  

หยอดลงในถ้วยน้ำยาง 15 – 20 ซีซี ยางจะ

สามารถจับตัวได้สมบูรณ์เพียงระยะเวลาไม่เกิน 

1 ชั่วโมง เพียงเท่านี้ก็จะได้ยางก้อนถ้วยที่มี

คุณภาพดี  ไม่ส่ งผลกระทบต่อหน้ายางแต่

อย่ างใด ส่ วนน้ำ เซรุ่ มที่ เกิดจากการจับตัว

สามารถเททิ้งระหว่างแถวยางได้ เนื่องจากค่า

ความเป็นกรด ด่าง (pH) ของน้ำเซรุ่มเท่ากับ  

4.3 - 4.6  ส่วนดินที่เหมาะสมในการปลูกยางมี 

pH เท่ากับ 4.5 ดังนั้น น้ำเซรุ่มที่ เหลือจะไม่

ส่งผลกระทบต่อสภาพดินแต่อย่างใด อย่างไร

ก็ตาม ยังพบว่าเกษตรกรหลายรายหันมาใช้

สารอื่นที่ ไม่ใช่กรดฟอร์มิคในการจับตัว เช่น 

น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ เพื่อทดแทนกรด

ฟอร์มิค และให้ดูคล้ายกับยางก้อนแห้งจะได้

เนื้อยางมาก แต่พบว่า น้ำหมักชีวภาพจะทำให้

ยางมีปริมาณความชื้นและความหนืดสูง ส่วน

น้ำส้มควันไม้ยางจับตัวได้ไม่สมบูรณ์ ยางมี

สิ่งสกปรกสูง เมื่อนำไปผลิตเป็นยางแผ่นก็จะ

ได้ยางแผ่นคุณภาพคละ ซึ่งสารทั้งสองชนิด

ไม่ได้ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราและจัดเป็นสาร

ปลอมปนที่ส่งผลต่อสมบัติของยางเมื่อนำไป

ผลิตเป็นยางแท่ง นอกจากนี้ ยังพบการโฆษณา

ชวนเชื่อให้ใช้เกลือแคลเซียมในการจับตัวใน

หลายพื้นที่เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ให้ยางจับตัวดี และ

จากการโฆษณาดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการ

หลายรายได้รับผลกระทบต่อสมบัติของยาง

เมื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแท่ง และโรงงานยาง

แท่งหลายแห่งจะไม่รับซื้อยางก้อนที่เกษตรกร

ใส่สารปลอมปนใดๆ ลงไป ดังนั้น มหันตภัย

ร้ ายแรงของเกลือแคลเซียมถือว่ า เป็นสาร

ปลอมปนอย่างหนึ่งที่สถาบันวิจัยยางห้ามใช้ใน

การผลิตยางทุกชนิด

 จากงานทดลองของสถาบันวิจัยยาง

มาเลเซียยังพบว่า การใช้เกลือแคลเซียมคลอไรด์

ในอัตรา 0.3% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้งร่วมกับ

สาร dioctyl sodium sulphosuccinate ใน

อัตรา 0.2% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง จับตัวยาง

บนสายพานเพื่อผลิตยางแผ่นชนิดจับตัวเร็ว 

สามารถจับตัวยางได้เช่นกัน แต่ยางแผ่นสีคล้ำ 

สมบัติทางกายภาพด้อยกว่าการใช้กรดฟอร์มิค

หลายปีที่ผ่านมามีผู้นำเข้าเกลือในรูปแคลเซียม

คลอไรด์ จากประเทศมาเลเซีย นำมาผลิตยาง
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ก้อนถ้วย โดยจำหน่ายทั้งในรูปของแข็งและ

ในรูปสารละลายใส ไม่มีสี ส่วนที่เป็นของแข็ง

มีลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ดี จากการ

นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบของเกลือด้วยเทคนิค 

HPLC พบแคลเซียม (Ca2+)   แมกนี เซียม 

( M g 2 +)  แ ล ะ โ ซ เ ดี ย ม  ( N a 2 +)  ใ น ป ริ ม า ณ  

2,219,000,  18,100  และ  62,500  มก./ลิตร  

ตามลำดับ 

วิธีการศึกษา
 การศึกษาในครั้ งนี้ ได้ทดลองนำเกลือ

แคลเซียมคลอไรด์ที่ จำหน่ายในท้องตลาด

สำหรับผลิตยางก้อนถ้วยในอัตรา  0, 1, 3, 5, 7  

และ  9%  ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง เพื่อจับตัว

ยาง เปรียบเทียบกับการใช้กรดฟอร์มิคในอัตรา 

0.6% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง ซึ่งเป็นอัตรา

คำแนะนำ สังเกตลักษณะที่เกิดขึ้นทางกายภาพ 

และนำมาผลิตเป็นยางเครพ ผึ่งให้แห้ง นำยาง

เครพของแต่ละชุดทดสอบสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์

ตามมาตรฐานยางแท่ง STR และสมบัติการคง

รูป ทดสอบความยืดหยุ่น ความทนแรงดึง ความ

ทนต่อแรงยืดจนขาด ความแข็ง และความหนืด 

เป็นต้น 

ผลการทดลอง
 ผลการทดลองนำเกลือแคลเซียมคลอไรด์

มาละลายน้ำพบว่ามีค่า pH ประมาณ 1 และน้ำ

เซรุ่มมี  pH 1 เช่น เดียวกัน  แสดงว่า เกลือ

แคลเซียมคลอไรด์ เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้

กรดไฮโดรคลอริกที่ยั งคงสภาพเป็นกรดแก่

สามารถจับตัวยางได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน

กับการใช้กรดฟอร์มิค แต่ได้น้ำเซรุ่มขาวขุ่น

แสดงถึงการจับตัวที่ไม่สมบูรณ์ เนื้อยางหลัง

จากการจับตัวจะแน่นแข็งกระด้าง ขาดความ

ยืดหยุ่น ผิวหน้าก้อนยางเหนียวเยิ้ม จากการ

ที่มีปริมาณเกลือซึ่ งดูดความชื้นจากอากาศ

ทำปฎิกิริยากับเอนไซม์ที่อยู่ ในยางเกิดสีดำ 

คล้ำ เนื้อยางแข็ง และเมื่อนำไปชั่งน้ำหนักจะ

ได้น้ำหนักที่มากกว่าการใช้กรดฟอร์มิค 2 – 5% 

ขึ้นอยู่กับปริมาณเกลือที่ เติมลงไป หลังจาก

ที่ตั้งทิ้งไว้นานกว่า 7 วัน พบว่า ก้อนยางมีสี

คล้ำมากขึ้นและผิวหน้ายังคงเหนียวเยิ้ม ขณะ

ที่ยางก้อนที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิคจะได้เนื้อยาง

ที่จับตัวแน่นสมบูรณ์ ความยืดหยุ่นดี น้ำเซรุ่มใส

แสดงถึงการจับตัวที่สมบูรณ์ (ตารางที่ 1)

 ผลการทดสอบสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบกับมาตรฐานยางแท่ง STR10 พบว่า 

ยางก้อนถ้วยที่ใส่ เกลือในระดับความเข้มข้น 

1, 3, 5, 7 และ 9% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้งจะ

มีปริมาณความชื้นสูงกว่ามาตรฐาน ปริมาณ

ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) และดัชนีความอ่อนตัว

อยู่ในช่วงวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเพิ่ม

ปริมาณเกลือเป็น 7 และ 9% ต่อปริมาณเนื้อ

ยางแห้ง ยิ่ งทำให้ดัชนีความอ่อนตัวต่ำกว่า

มาตรฐานมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงยางขาดความยืดหยุ่น 

ทำให้ยางมีลักษณะเปื่อยยุ่ย ขาดความคงทน

ไม่ เหมาะกับการนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งมีค่าความหนืดที่ต่ำมาก

อยู่ที่ระดับ 55 – 57 หน่วย แสดงถึงโมเลกุลยาง

ถูกทำลาย ในขณะที่ ยางก้อนที่ จับตั วด้ วย

กรดฟอร์มิคจะมีค่าความหนืด 96.4 หน่วย และ

ได้สมบัติที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐานยางแท่ง 

STR10  (ตารางที่ 2)

 ผลการทดสอบสมบัติการคงรูป พบว่า ยาง

ก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยเกลือแคลเซียมคลอไรด์

ทุกระดับความเข้มข้นจะมีค่าความทนแรงดึง 
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มหันตภัยร้ายของเกลือแคลเซียมในการผลิตยางก้อนถ้วย

การทนต่อแรงยืดจนขาดทั้งก่อนบ่มเร่งและ

หลังบ่มเร่งต่ำกว่ายางก้อนที่ใช้กรดฟอร์มิคใน

การจับตัว  และแทบทุกระดับความเข้มข้น

ของ เกลือแคลเซียมไม่สามารถทดสอบได้

เนื่องจากชิ้นทดสอบขาดนอกระยะทดสอบ 

ค่าความเค้นต่ำ ใช้แรงดึงไม่มากนักยางก็ขาด 

แสดงว่า ยางก้อนที่ใช้เกลือแคลเซียมในการ

จับตัวมีสมบัติด้านความยืดหยุ่นที่ต่ ำ  และ

เมื่อนำยางไปทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพ ยิ่ง

พบว่ายางไม่สามารถทนต่อสภาพการดึงได้  

มีสมบัติด้านการฉีกขาดต่ำกว่าการใช้กรดกว่า

ครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้  ยางยังมีความแข็งค่อน

ข้างมาก ส่งผลให้ค่าความหนืดต่ำ แสดงถึง

โมเลกุลยางถูกตัดทอนลง (ตารางที่ 3)

ลักษณะที่สังเกตได้
เริ่มต้น เซรุ่ม

ตารางที่ 1  ลักษณะที่สังเกตได้จากการใช้สารชนิดต่างๆ  จับตัวยางก้อนถ้วย

สาร
pH

1. ฟอร์มิค  0.6% ต่อ DRC 2 4 45 เนื้อยางนุ่มกึ่งแข็ง ยืดหยุ่นดี  
     ผิวก้อนเรียบ เซรุ่มใส

2. เกลือแคลเซียม  1% ต่อ DRC 1 1 37 เนื้อยางแข็งกระด้าง ไม่ยืดหยุ่น  
     ก้อนเหนียวเยิ้ม เซรุ่มขาวขุ่น

3. เกลือแคลเซียม  3% ต่อ DRC 1 1 40 เนื้อยางแข็งกระด้าง ไม่ยืดหยุ่น    
     ก้อนเหนียวเยิ้ม เซรุ่มขาวขุ่น

4. เกลือแคลเซียม  5% ต่อ DRC 1 1 40 เนื้อยางแข็งกระด้าง ไม่ยืดหยุ่น  
     ก้อนเหนียวเยิ้ม เซรุ่มขาวขุ่น

5. เกลือแคลเซียม  7% ต่อ DRC 1 1 45 เนื้อยางแข็งกระด้าง ไม่ยืดหยุ่น  
     ก้อนเหนียวเยิ้มแข็งมาก 
     เซรุ่มขาวขุ่น  

6. เกลือแคลเซียม  9% ต่อ DRC 1 1 45 เนื้อยางแข็งกระด้าง ไม่ยืดหยุ่น  
     ก้อนเหนียวเยิ้มแข็งมาก 
     เซรุ่มขาวขุ่น

ระยะเวลา
การจับตัว

(นาที)

ภาพที่ 1 ยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก (A) และเกลือแคลเซียม (B)

A B
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สรุป
 ยางก้อนถ้วยเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการ

นำไปแปรรูปเป็นยางแท่ง ยางก้อนถ้วยที่มี

คุณภาพดีผลิตจากการจับตัวของน้ำยางสด

ด้วยกรดฟอร์มิค จะได้ยางแท่งที่มีความสะอาด 

ความยืดหยุ่นดี ปริมาณความชื้นอยู่ในเกณฑ์

ที่กำหนด และสีของยางแท่งไม่คล้ำมากนัก 

จึงจัดเป็นยางแท่งเกรดสูง คือ STR10 แต่พบว่า

มีผู้จำหน่ายเกลือแคลเซียมคลอไรด์ใช้จับตัว

ยางก้อนถ้วยโดยโฆษณาเกินความจริง  ได้

น้ำหนัก เป็นสูตรสู้ฝน ยางจับตัวดี  เป็นต้น 

ทำให้เกษตรกรบางรายหลงเชื่อใช้เกลือชนิด

นี้แทนกรดฟอร์มิค จากการศึกษาพบว่า ยาง

ที่จับตัวด้วยแคลเซียมคลอไรด์จะแข็งกระด้าง 

ขาดความยืดหยุ่น ผิวหน้าก้อนยางเหนียวเยิ้ม 

สีดำ คล้ำ หลังจากที่ตั้งทิ้งไว้นานกว่า 7 วัน 

พบว่า ก้อนยางมีสีคล้ำมากขึ้น และผิวหน้ายัง

คงเหนียวเยิ้ม  ขณะที่ยางก้อนที่ จับตัวด้วย

กรดฟอร์มิคจะได้เนื้อยางที่จับตัวแน่นสมบูรณ์ 

ความยืดหยุ่นดี  นอกจากนี้  ผลการทดสอบ

สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ยางแท่ง STR10 พบว่า ยางก้อนถ้วยที่ใส่เกลือ

แคลเซียมคลอไรด์ทุกระดับความเข้มข้นจะมี

ปริมาณความชื้นสูงกว่ามาตรฐาน ปริมาณความ

อ่อนตัวเริ่มแรก (Po) และดัชนีความอ่อนตัวอยู่

ในช่วงวิกฤต ซึ่งบ่งชี้ถึงยางขาดความยืดหยุ่น 

ทำให้ยางมีลักษณะเปื่อยยุ่ย ขาดความคงทน

ไม่ เหมาะกับการนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งมีค่าความหนืดที่ต่ำมาก 

แสดงถึงโมเลกุลยางถูกทำลายไประดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบสมบัติการคงรูป

เป็นข้อแสดงให้เห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ยาง

ก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยเกลือแคลเซียมคลอไรด์

ทุกระดับความเข้มข้นจะมีค่าความทนแรงดึง 

ว. ยางพารา 33 (2), 2555

สาร Dirt1

(%)
Ash3

(%)
VM2

(%)
PRI6 Vr7

(1+4 ML100OC)
N4

(%)
Po5

หมายเหตุ : 1 คือปริมาณสิ่งสกปรก, 2 คือปริมาณสิ่งระเหย, 3 คือปริมาณเถ้า, 4 คือปริมาณไนโตรเจน, 
5 คือความอ่อนตัวเริ่มแรก, 6  คือดัชนีความอ่อนตัวของยาง, 7  คือความหนืด

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบตามมาตรฐานยางแท่ง  STR  ของยางก้อนถ้วย

ที่ใช้สารจับตัวต่างๆ กัน

1.  ฟอร์มิค 0.6% ต่อ DRC 0.016 0.37 0.35 0.25 43.7 69.6 96.4
2.  เกลือแคลเซียม  1% ต่อ DRC 0.017 0.91 0.48 0.36 30,0 53.3 56.9
3.  เกลือแคลเซียม  3% ต่อ DRC 0.012 0.90 0.48 0.36 30.5 49.2 56.4
4.  เกลือแคลเซียม  5% ต่อ DRC 0.015 1.09 0.42 0.36 31.0 51.6 57.5
5.  เกลือแคลเซียม  7% ต่อ DRC 0.012 1.01 0.35 0.35 31.0 41.9 57.2
6.  เกลือแคลเซียม  9% ต่อ DRC 0.012 1.03 0.35 0.36 30.0 40.0 55.6
     มาตรฐานยางแท่ง STR10 0.080 0.80 0.60 0.60 30.0 50.0 -
 (max) (max) (max) (max) (min) (min) 
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มหันตภัยร้ายของเกลือแคลเซียมในการผลิตยางก้อนถ้วย

หมายเหตุ :  1ฟอร์มิค 0.6% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง, 2เกลือแคลเซียม 1% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง, 3เกลือ
แคลเซียม 3% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง, 4เกลือแคลเซียม 5% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง, 5เกลือแคลเซียม 
7% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง, 6เกลือแคลเซียม  9% on DRC * ชิ้นทดสอบขาดนอกระยะทดสอบ

ตารางที่ 3  ผลทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางก้อนถ้วยจากการใช้แคลเซียมคลอไรด์

ในปริมาณต่างๆ กัน

ความแข็ง (Shore A) 25 35 36 35 33 33
ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 300 (MPa) 1.10 1.2* 1.2* 1.3* 1.1* 1.1*
ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 500 (MPa) 3.09 2.5* 2.4* 2.7* 2.1* 2.1*
การทนแรงดึง (MPa) 14.42 5.2* 6.6* 4.9* 5.3* 5.6*
การทนต่อแรงยืดจนขาด (%) 672 633* 672* 604* 703* 748*
ความหนืดของยาง (ML 1”+4”) 100oC 51.3 36.9* 40.8* 34.8 41.0 39.5
สมบัติการคงรูปของยาง (ODR Type , TECH PRO) 33.4 27.33 25.25 36.83 32.8 38.92
การฉีกขาด (N/mm) 48.5 26.6 26.5 26.2 24.7 23.5
        การบ่มเร่งที่ 100OC , 22 ชม.      
ความแข็ง (Shore A) 31 36 37 35 34 34
ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 300 (MPa) 1.2 1.4* 1.4* 1.4* 1.1* 1.0*
ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 500 (MPa) 2.5 3.3* 3.1* 3.1* 2.1* 1.6*
การต้านแรงดึง (MPa) 15.4 7.4* 5.8* 5.9* 7.0* 6.1*
การทนต่อแรงยืดจนขาด (%) 649 635 606* 614* 750* 660*
การฉีกขาด (N/mm) 45.3 26.8 28.4 25.3 27.8 28.2

การทนต่อแรงยืดจนขาดทั้งก่อนบ่มเร่งและ

หลังบ่มเร่งต่ำกว่ายางก้อนที่ ใช้กรดฟอร์มิค

ในการจับตัวมาก ส่งผลให้ค่าความหนืดต่ำ ซึ่ง

มีผลกระทบโดยตรงต่อการนำยางเหล่านี้ไปทำ

เป็นผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

กระบวนการผลิตและผลกระทบโดยตรงต่อ

ผู้ที่นำยางไปใช้

สมบัติ A1 C3B2 F6D4 E5



คำแนะนำการขอรับรองระบบคุณภาพ
โรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปี 2555
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ดำเนิน

การโครงการมาตรฐานการสร้างความเข้มแข็ง

ให้สถาบันเกษตรกรด้วยการสนับสนุนการสร้าง

โรงอัดก้อนยางพร้อมอุปกรณ์อัดก้อนและโกดัง

เก็บยาง 146 แห่ง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

ยางและสนับสนุนในการยกระดับราคายาง

ให้สูงขึ้น สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ได้สนับสนุนอุปกรณ์และวิทยากรเข้าดำเนินการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร และ

เจ้าหน้าที่ประจำโรงอัดก้อนยางให้มีความรู้  

ความสามารถในการผลิตยางแผ่นรมควันอัด

ก้อนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการใช้ระบบการ

จัดการคุณภาพที่ดี  (GMP) ตั้ งแต่ปี  2547 

เป็นต้นมา เพื่อให้โรงงานต้นแบบเหล่านี้สามารถ

ดำเนินการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตาม

หลัก GMP ของสถาบันวิจัยยาง รวมทั้ งได้

ประสานงานระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตและ

ผู้ส่งออกจนสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

สามารถดำเนินการธุรกิจยางได้ด้วยตนเอง 

และให้โรงงานต้นแบบเหล่านี้ เป็นศูนย์กลาง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางอัดก้อนให้กับ

สถาบันเกษตรกรแห่งอื่นต่อไป และจากการ

ที่สถาบันวิจัยยางได้ฝึกปฏิบัติการอัดก้อนยาง

คุณภาพ จำนวน 13 โรงงาน  ไปแล้วนั้น เพื่อให้

สถาบันเกษตรกรสามารถผลิตยางแผ่นรมควัน

อัดก้อนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ

และยอมรับจากผู้ซื้อ สถาบันวิจัยยางจึงได้จัด

ทำคำแนะนำการขอรับรองระบบคุณภาพโรงงาน

ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนไว้สำหรับโรงอัด

ก้อนยางที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการ

ส่งออก 13 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กลุ่มเกษตรกร / สหกรณ์กองทุนสวน

ยางที่มีโรงอัดก้อนยาง ยื่นคำร้องขอหนังสือ

รับรองโรงอัดก้อนยางตามหลัก GMP ของ

สถาบันวิจัยยาง ภายใต้การกำกับดูแลของ

กรมวิชาการเกษตร โดยกรอกรายละเอียด

ข้อมูล เช่น สถานที่ประกอบการ ชื่อ  ที่อยู่  

หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมลงลายมือชื่อ แล้วส่ง

เอกสารได้ที่ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือ ศูนย์วิจัยยางสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

90110

 2.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง แจ้งให้

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินโรงอัดก้อน

ยางดำเนินการกำหนดวันและเวลาในการเข้า

ตรวจประเมิน

 3. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงอัด

ก้อนยางทำหนังสือแจ้งกำหนดวันเข้าตรวจ

ประเมินเพื่อให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง

ลงนาม แล้วทำหนังสือแจ้งให้โรงอัดก้อนยาง

ที่ขอการประเมินทราบและดำเนินการ

 4. คณะกรรมการตรวจประเมิน โดย

หัวหน้าชุดปฏิบัติการจะจัดเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุน

การปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยางอัดก้อน ชุดละ 

ว. ยางพารา 33 (2) : 28-41 (2555)
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คำแนะนำการขอรับรองระบบคุณภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปี 2555

3 คน ให้ปฏิบัติงาน ณ โรงอัดก้อนที่ได้รับคำสั่ง

ให้ทำการตรวจประเมิน

 5. ชุดสนับสนุนการปฏิบัติการควบคุม

คุณภาพยางอัดก้อนจะใช้แบบบันทึกการตรวจ

รับรองคุณภาพยางอัดก้อนของแต่ละก้อน โดย

จะทำการบันทึกหมายเลขก้อน ชั้นยางทุกก้อน

ที่ผลิต โดยในแต่ละวันจะนำมาสรุปลงแบบ

บันทึกผลการปฏิบัติงานตรวจรับรองคุณภาพ

ยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน GMP 

ของสถาบันวิจัยยาง โดยระบุชั้นยางและจำนวน

ยางอัดก้อน พร้อมทั้งสรุปความคิดเห็นส่งให้

หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยางอัดก้อน

ประกอบการพิจารณาต่อไป

 6. ผู้ถูกประเมินจะต้องใช้หลักเกณฑ์

ที่ดีในการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ภาค

ผนวกที่  1) และหลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับโรงอัด

ก้อนยางและโกดังเก็บยาง (ภาคผนวกที่ 2)  เพื่อ

เป็นเกณฑ์ในกระบวนการผลิต 

 7. ชุดสนับสนุนการปฏิบัติการควบคุม

คุ ณ ภ า พ ย า ง อั ด ก้ อ น จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ หั ว ห น้ า ชุ ด

ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยางอัดก้อนทราบ 

หากโรงอัดก้อนยางสามารถปฏิบัติงานตามหลัก 

GMP  ของสถาบันวิจัยยางและมีความพร้อม

ที่จะให้การรับรอง

 8. หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

ยางอัดก้อนประสานงานกับคณะกรรมการ

ตรวจประเมินโรงอัดก้อนยาง ทำการประเมิน

ต า ม เ อ ก ส า ร พ ร้ อ ม ทั้ ง ล ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ท ำ ก า ร

ประเมินอีกครั้ง จากนั้นจะใช้ตารางแสดงผล

การพิจารณาการรับรองคุณภาพยางแผ่นรมควัน
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อัดก้อน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 4 หัวข้อ  คือ  

  8.1 เ ก ณ ฑ์ ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ ต ร ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น 

ประกอบด้วยวิธีการใช้ 

  8.2 อุปกรณ์และเครื่องจักร การคัด

คุณภาพน้ำหนักของก้อนยาง คุณภาพของแป้ง

กาวยาง  การตีตรา และการจัดเก็บ  

  8.3 เกณฑ์เครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณ์ในการผลิต โดยประเมินการควบคุม

การจัดเก็บและการบำรุงรักษา  

  8.4 เกณฑ์บุคลากร เน้นการแต่งกาย

อย่างรัดกุมและวิธีการปฏิบัติงาน  

  8.5 เกณฑ์สถานที่ประกอบการ และ

สุขาภิบาล โดยเน้นด้านความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณา

ลำดับความสำคัญ และคะแนนรวมจะต้อง

มากกว่า  80  คะแนน  จึงจะผ่านการพิจารณา

 9. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงอัด

ก้อนยางจะจัดทำแบบรายงานสรุปผลการตรวจ

ประเมินโรงอัดก้อนยางหลังจากที่สรุปผลเสร็จ

สิ้นแล้ว จะใช้แบบเปิดประชุมเพื่อตรวจรับรอง

โรงอัดก้อนยางเพื่อให้คณะผู้รับผิดชอบโรงอัด

ก้อนยางทราบผลการประ เมิน  จากนั้ น ให้

หมายเหตุ  กระบวนการตรวจประเมินเพื่อรับรองกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน จะมีระยะเวลาตั้งแต่
การยื่นคำขอภายในระยะเวลาไม่เกิน 45  วัน
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สรุปผลการประ เมินพร้ อมกับแจ้ ง ให้คณะ

กรรมการโรงอัดก้อนยางทราบอย่างไม่ เป็น

ทางการแล้วส่งสรุปผลให้ผู้อำนวยการสถาบัน

วิจัยยางทราบ 

 10. หากโรงอัดก้อนยางยังไม่ผ่านการ

ประเมินการรับรองกระบวนการผลิตยางแผ่น

รมควันอัดก้อน คณะกรรมการจะเป็นผู้นัดหมาย

ในการประเมินครั้งต่อไป

 11. สำหรับโรงอัดก้อนยางที่ผ่านการ

ประเมินแล้ว สถาบันวิจัยยางจะออกใบรับรอง

คุณภาพกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน

ให้ต่อไป

 12 .  ภายในระยะเวลาที่ โ รงอัดก้อน

ย า ง ไ ด้ รั บ ใ บ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนแล้วนั้น  คณะ

กรรมการตรวจประเมินโรงอัดก้อนยางจะเข้า

ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ  โดยไม่ต่ำ

กว่า 3 ครั้งต่อปี เพื่อรักษามาตรฐานกระบวน

การผลิตของโรงอัดก้อนยางนั้น ๆ

 13. โรงอัดก้อนยางที่ได้ใบรับรองคุณภาพ

กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนแล้ว 

จะมีอายุการรับรองภายใน  1  ปี

คำแนะนำการขอรับรองระบบคุณภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปี 2555
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ภาคผนวกที่ 1
หลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน

1. สถานที่ประกอบการ

 1.1 สถานที่ตั้ง

 สถานที่ตั้งของโรงงานคัดคุณภาพยางแผ่น

รมควัน ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ทำให้ยางเกิด

การปนเปื้อน หรือบริเวณน้ำไม่ท่วมขัง มีถนน

ที่สะดวกต่อการขนส่ง สามารถรับน้ำหนักของ

รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้

 1.2 อาคารผลิต

  1.2.1 มีขนาดเหมาะสมกับกำลังการ

ผลิต ที่อยู่อาศัยของพนักงานแยกตัวออกจาก

อาคาร มีการจัดเก็บยางแผ่นรมควันแยกเป็น

สัดส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและป้องกัน

ผิดพลาด สามารถจัดลำดับขั้นตอนการผลิต

อย่างต่อเนื่อง สะดวกและปลอดภัยต่อพนักงาน

ในการปฏิบัติงาน

  1.2.2 พื้นอาคาร คงทน แข็งแรง เรียบ 

ทำความสะอาดง่าย สร้างด้วยวัสดุคงทน ไม่มี

เสี้ยน ภายนอกและในอาคารเป็นที่แห้ง ไม่มี

น้ำท่วมขัง

  1.2.3 ฝาผนังและเพดาน สร้างด้วย

วัสดุคงทน เรียบ ทำความสะอาดง่าย สามารถ

ป้องกันฝนละอองน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี

  1.2.4 ประตูและหน้าต่างของอาคาร

ปิด-เปิด  สะดวก ปิดได้สนิท  ป้องกันละออง

ฝนได้ดี

  1.2.5 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน

จากสัตว์และแมลงจากภายนอกอาคารตาม

ความเหมาะสม

  1.2.6 บริ เวณที่ผลิตควรมีแสงสว่าง

เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะที่จุดคัด

ชั้นยาง

  1.2.7 มีวิธีการป้องกันการปนเปื้อน

มิให้เข้าสู่โรงงาน

2. วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดชั้นยาง

 2.1 จำนวน

  วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการคัดชั้น ควรมี

จำนวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะ 

ไฟส่องสว่าง กรรไกร หินลับมีด และอื่นๆ ให้อยู่

ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือแตกหัก

 2.2 การออกแบบติดตั้ง

  วัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ ต้องไม่มีเสี้ยน

เพราะอาจมาติดกับผิวยางได้ กรรไกรจะต้อง

คมอยู่ตลอดเวลา ไฟต้องมีแสงสว่างเพียงพอ

ที่ไม่ทำให้เกิดการจัดชั้นยางผิดพลาด การวาง

ตำแหน่งของอุปกรณ์จัดชั้นยาง  ติดตั้งในบริเวณ

ที่ เหมาะสม มีความต่อเนื่องในกระบวนการ

ผลิต อยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการทำความสะอาด  

ไม่มีคราบสกปรก มีการกวาดเศษยางกาเต็ง

ที่ตกตามพื้นไม่ให้ปะปนกับยางแผ่นรมควัน

ที่คัดชั้นแล้ว หรือเข้าไปในขั้นตอนการอัดก้อน

3. การควบคุมกระบวนการตรวจคุณภาพยาง

 3.1 การรับมอบยางแผ่นรมควัน

  3 .1 .1  เป็นยางแผ่นรมควันที่ ผ่ าน

กระบวนการรมควันอย่างถูกวิธี แผ่นยางเป็น

สีน้ำตาลใส แห้งสนิทมองผ่านได้ ไม่มียางที่

เป็นตำหนิยอมรับไม่ได้ปะปนมา หากยางมีมาก
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กว่าหนึ่งชั้น แต่ละชั้นต้องไม่ปะปนกัน และวาง

ทับซ้อนจนฉีกไม่ออก

  3.1.2 ยางแผ่นรมควันที่ รับมอบจะ

ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆ  หรือตำหนิ

ที่ เกิดจากการขนส่ง เช่น ฝุ่น ฝน หรือโคลน 

โดยเด็ดขาด

  3.1.3 การตรวจประเมินคุณภาพยาง

และการบันทึกน้ำหนักยาง  ให้ทำโดยเจ้าหน้าที่

ประจำโรงอัดก้อนยางเท่านั้น

  3.1.4 ยางแผ่นรมควันที่รับมอบแล้ว

จะต้องบันทึกคุณภาพชั้นยาง น้ำหนัก โรงรม

ที่ผลิต วันที่รับเข้า ผู้ส่งมอบ และทะเบียนรถ

ขนยางให้ถูกต้อง

  3.1.5 ยางแผ่นรมควันที่รับมอบและ

ทำเครื่องหมายแล้วให้ส่งไปตรวจสอบเพื่อทำ

การบรรจุหีบห่ออัดก้อนทันที ยางที่ทำไม่ทัน

หรือคงค้างจะต้องเก็บไว้ในบริเวณที่กำหนด 

พร้อมทั้งบันทึกปริมาณและชั้นยางที่คงเหลือ

 3.2 การตรวจสอบคุณภาพยางเพื่อจัดชั้น

  เป็นการตรวจสอบคุณภาพยางตาม

มาตรฐานกรีนบุ๊ค  (The  Green  Book)  ซึ่งเป็น

ที่ยอมรับในวงการผู้บริโภคยางโดยทั่วไป

  3.2.1 รายละเอียดการกำหนดชั้นและ

สมบัติต่ างๆ ของยางแผ่นรมควันไทยตาม

มาตรฐานกรีนบุ๊ค แสดงไว้ในตารางที่ 1-4

  3.2.2 กระบวนการตรวจและการคัด

คุณภาพยาง

    3.2.2.1 บริ เวณการตรวจคัด

คุณภาพต้องแยกเป็นสัดส่วน มีการรักษาความ

สะอาดอย่างเข้มงวด มีแสงสว่างเพียงพอ มีโต๊ะ

สำหรับกองยางที่รอตรวจคุณภาพและยางที่ตรวจ

คุณภาพแล้วครบถ้วน มีป้ายหรือสัญลักษณ์

แสดงชั้นยางชัดเจน โดยรหัสสี เป็นไปตาม

มาตรฐานกรีนบุ๊ค ดังนี้

คำแนะนำการขอรับรองระบบคุณภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปี 2555

ชั้น  IX ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

ตารางที่ 1  สมบัติของยางแผ่น

ยางแผ่นแห้ง
เนื้อแข็ง

ไม่มีจุดพอง
ไม่มีกรวดทราย
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
ไม่มีรอยจุดด่าง

ไม่มีตำหนิ
สะอาด

ไม่มีราสนิม
รมควันสม่ำเสมอ

ไม่มีจุดดำของ
เปลือกไม้

ยางแผ่นแห้ง
เนื้อแข็ง

ไม่มีจุดพอง
ไม่มีกรวดทราย
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
ไม่มีรอยจุดด่าง

ไม่มีตำหนิ
สะอาด

ไม่มีราสนิม

ยางแผ่นแห้ง
เนื้อแข็ง

ไม่มีจุดพอง
ไม่มีกรวดทราย
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
ไม่มีรอยจุดด่าง

ไม่มีตำหนิ
สะอาด

ยางแผ่นแห้ง
เนื้อแข็ง

ไม่มีจุดพอง
ไม่มีกรวดทราย
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
ไม่มีรอยจุดด่าง

ยางแผ่นแห้ง
เนื้อแน่น

ไม่มีจุดพอง
ไม่มีกรวดทราย
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
ไม่มีรอยจุดด่าง

ยางแผ่นแห้ง
เนื้อแน่น

ไม่มีจุดพอง
ไม่มีกรวดทราย
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน



ชั้น  IX

ชั้น  IX

ชั้น 1

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 4

ชั้น 5

ชั้น 5

ตารางที่ 2  การขึ้นราบนแผ่นยาง

ตารางที่ 3  ตำหนิที่ยอมรับได้

 ต้องไม่มีราหรือ
 มีราแห้งเล็กน้อย

เฉพาะผิวของ
แผ่นยางที่ใช้ห่อ

มีฟองอากาศ

ขนาดหัวเข็ม

หมุดกระจายอยู่

ทั่วแผ่น

 ต้องไม่มีราหรือ
 มีราแห้งเล็กน้อย

เฉพาะผิวของ
แผ่นยางที่ใช้ห่อ

มีฟองอากาศ

ขนาดหัวเข็ม

หมุดกระจายอยู่

ทั่วแผ่น

มีจุดดำๆของ

เปลือกไม้

เล็กน้อย

มีราสนิมได้
เล็กน้อยหรือ

มีราแห้งที่แผ่น
ยางที่ใช้ห่อ

แต่ไม่เกิน 5%
ของตัวอย่าง

ที่ตรวจ

มีฟองอากาศ

ขนาดเล็ก

มีจุดดำๆของ

เปลือกไม้

เล็กน้อย

มีราสนิมได้
เล็กน้อยหรือ

มีราแห้งที่แผ่น
ยางที่ใช้ห่อ

แต่ไม่เกิน 10%
ของตัวอย่าง

ที่ตรวจ

มีฟองอากาศ

ขนาดเล็ก

มีจุดดำๆของ

เปลือกไม้

เล็กน้อย

มีสีด่างเล็กน้อย

มีราสนิมได้
เล็กน้อยหรือ

มีราแห้งที่แผ่น
ยางที่ใช้ห่อ

แต่ไม่เกิน 20%
ของตัวอย่าง

ที่ตรวจ

มีฟองอากาศ

ขนาดปานกลาง

มีจุดดำๆของ

เปลือกไม้

ขนาดปานกลาง

มีรอยเปื้อนสีจาง

ขนาดปานกลาง

ยางแก่รมควัน

เล็กน้อย

ยางเหนียว

เล็กน้อย

มีราสนิมได้
เล็กน้อยหรือ

มีราแห้งที่แผ่น
ยางที่ใช้ห่อ

แต่ไม่เกิน 30%
ของตัวอย่าง

ที่ตรวจ

มีฟองอากาศ

ขนาดใหญ่

มีจุดดำๆของ

เปลือกไม้

ขนาดใหญ่

มีสีคล้ำและ

รอยด่างเพิ่มขึ้น

ยางแก่รมควัน

เล็กน้อย

ยางเหนียว

เล็กน้อย

ยางอ่อนรมควัน

เล็กน้อย
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    RSS1  พื้นเขียว  ตัวอักษรขาว

    RSS2  พื้นน้ำตาล  ตัวอักษรขาว

    RSS3  พื้นแดง  ตัวอักษรขาว

    RSS4  พื้นเหลือง  ตัวอักษรขาว

    RSS5  พื้นดำ  ตัวอักษรขาว

    3.2.2.2 พื้นบริ เวณตรวจคัด

คุณภาพยางจะต้องสะอาด ไม่มีเศษยางที่เกิด

จากการคัดออกปะปนอยู่ในยางที่คัดแล้ว รวม

ทั้ งห้ามมีสิ่ งอื่นใดปะปนไปกับยางที่คัดแล้ว 

พนักงานคัดยางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ

อย่างเคร่งครัด

    3.2.2.3 ยางที่ผ่านการคัดเกรด

แล้ว ให้จัดวางบนโต๊ะในช่องตามสัญลักษณ์ที่

กำหนดไว้

  3.2.3 การอัดก้อนและทาแป้ง

    3.2.3.1 นำยางที่ผ่านการคัดชั้น

แล้ว ชั่งน้ำหนัก 110 กก. จัดเรียงแผ่นให้เป็น

ระเบียบ จัดเป็นพับๆ ละ 7-10 แผ่น แล้วพับ

ครึ่งวางเรียงสลับแต่ละพับลงในรถเข็นสำหรับ

อัดยาง

    3.2.3.2 นำรถเข็นสำหรับอัด

ยางเข้าประจำที่บริ เวณเครื่องอัด ตรวจสอบ

ตามมาตรการก่อนอัด เปิดสวิทช์อัดยางเมื่อ

พร้อมอัดยางด้วยแรงดัน  3000 ปอนด์ต่อ

ตารางนิ้ว ประมาณ 3-5 นาที นำรถเข็นออก

จากเครื่อง นำยางออกจากเบ้าในบริ เวณที่

กำหนด ดึงใบแผ่นห่อ ให้หุ้มปิดก้อนยางอย่าง

มิดชิด สักให้แน่นด้วยเหล็กสัก เขียนเครื่อง

หมายชั้นยางบนก้อนให้ชัดเจน

    3.2.3.3 พนักงานทาแป้งนำยาง

ก้อนใส่รถเข็นไปยังบริเวณกำหนด วางเรียง

ก้อนยางให้มีช่องให้ปฏิบัติงานสะดวก ทาแป้ง 

กาวยางตามกำหนด จนครบ 6 ด้าน เมื่อแป้ง

กาวยางแห้ง นำยางตรวจสอบน้ำหนัก 111 ± 

0.5 กก. ต่อก้อน ทำเครื่องหมายบนก้อนยาง 

นำเข้าจัดเก็บตามกรรมวิธีการจัดเก็บ

    3.2.3.4 การทำเครื่องหมาย

ย า ง แ ผ่ น ร ม ค วั น อั ด ก้ อ น  โ ร ง อั ด ก้ อ น ย า ง

สหกรณ์ต้องมีเครื่องหมาย  ดังนี้   

     3.2.3.4.1 เครื่องหมายบอก

ชั้นยาง ทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษรขนาด 

20 ซม. ไว้ด้านข้างของก้อนยาง  2  ด้าน

     3.2.3.4.2 เครื่องหมายบอก

โรงงานผู้ผลิต ให้ระบุสัญลักษณ์โรงอัดก้อนยางที่

กำหนดโดยกรมวิชาการเกษตร ด้วยอักษรขนาด  

12  ซม. บนด้านข้างของก้อนยาง 2 ด้าน

คำแนะนำการขอรับรองระบบคุณภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปี 2555

ชั้น  IX ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

ตารางที่ 4  ตำหนิที่ยอมรับไม่ได้

 ยางเหนียวเยิ้ม
ยางแก่ไฟ
ยางไหม้

 ยางอ่อนรมควัน
ยางแก่รมควัน

ยางทึบ

 ยางเหนียวเยิ้ม
ยางแก่ไฟ
ยางไหม้

 ยางอ่อนรมควัน
ยางแก่รมควัน

ยางทึบ

 ยางเหนียวเยิ้ม
ยางแก่ไฟ
ยางไหม้

 ยางอ่อนรมควัน
ยางแก่รมควัน

ยางทึบ

 ยางเหนียวเยิ้ม
ยางแก่ไฟ
ยางไหม้

 ยางอ่อนรมควัน
ยางแก่รมควัน

ยางทึบ

 ยางเหนียวเยิ้ม
ยางแก่ไฟ
ยางไหม้

 ยางอ่อนรมควัน
ยางแก่รมควัน

 ยางเหนียวเยิ้ม
ยางแก่ไฟ
ยางไหม้
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      3 .2 .3 .4 .3  เครื่ องหมาย

กำกับชุดยาง ใช้ตัวอักษร ขนาด 12 ซม. ใต้

เครื่องหมายบอกโรงงานผู้ผลิต

4. การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล

 4.1 การทำความสะอาด

  4.1.1 บริเวณคัดชั้นยาง จัดให้มีตะกร้า

รับเศษยาง เศษคัตติ้ง ตามจุดคัดชั้นยางและ

มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาด รวมถึง

วิธีและความถี่ของการกวาดเศษยางเพื่อความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันไม่ให้เศษ

ยางกระเด็นไปปะปนกับยางแผ่นรมควันที่จัด

ชั้นแล้ว หรือปะปนในขั้นตอนการอัดก้อน

  4.1.2 พื้นที่รอบอาคาร ต้องจัดให้มีการ

ระบายน้ำอย่างดี ถนนไม่ควรมีฝุ่นและโคลน 

ไม่มีเศษยางเล็ดลอดไปวางอยู่รอบนอกอาคาร

  4.1.3 วัสดุอุปกรณ์ต้องทำความสะอาด

ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน มีการดูแลสภาพ

ของอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน

ได้ทันที มีตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ที่ง่ายต่อการหยิบ

ใช้งาน และให้ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการ

ตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบบันทึกรายการการ

เบิกจ่ายทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุ อุปกรณ์  

หลุดเล็ดลอดไปปะปนกับยาง

 4.2 มาตรการป้องกันกำจัดสัตว์  หรือบุคคล

ภายนอกเข้าในบริเวณโรงงาน

  4.2.1 มีมาตรการในการป้องกันและ

กำจัดไม่ให้สัตว์เข้าไปในบริเวณคัดชั้น  ซึ่งก่อให้

เกิดการปนเปื้อนในยางแผ่นรมควันได้

  4.2.2 มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้

บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณคัดชั้น

  4.2.3 มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจ

หาร่องรอยในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และหา

มาตรการจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสม

  4.2.4 การซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ ให้มี

การลับคมกรรไกร สำหรับการคัตติ้ง อย่างสม่ำ

เสมออยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้อย่างดีและ

ปลอดภัยในการทำงาน

  4.2.5 กรรไกรจะต้องใช้เชือกผูกติด

กับตัวอย่างตลอดเวลา

 4.3 การกำจัดของเสีย

  สิ่ งที่ ไม่ใช้ต้องแยกออกจากบริ เวณ

ที่ทำการผลิต ภายในอาคารต้องมีภาชนะรองรับ

ขยะมูลฝอยในจำนวนที่ เพียงพอ มีเจ้าหน้าที่

สำหรับดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 4.4 ห้องน้ำสำหรับพนักงาน

  4.4.1 ห้องน้ำห้องส้วมถูกสุขลักษณะ

และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

  4.4.2 จัดเวรรักษาความสะอาดอย่าง

สม่ำเสมอ

 4.5 ห้องอาหาร

  จัดห้องอาหารที่ถูกลักษณะ มีโต๊ะ เก้าอี้

เพียงพอกับพนักงาน มีการรักษาความสะอาด

สม่ำเสมอ

5. บุคลากร

 5.1 พนักงานจะต้องสวมเสื้อที่ไม่มีกระเป๋า 

และไม่สวมรองเท้าในบริเวณคัดชั้นยาง

 5.2 พนักงานเป็นผู้ที่ มีสุ ขภาพแข็ งแรง  

พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ไม่ดื่มสุรา 

หรือของมึนเมา ไม่สูบบุหรี่  ถ่มน้ำลาย เคี้ยว

หมากฝรั่ง ขณะปฏิบัติงาน

 5.3 พนักงานจะต้องได้รับการฝึกอบรม

และเพิ่มพูนความรู้  เพื่อให้การปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอน รวมถึงเรื่อง

สุขลักษณะทั่วไปตามความเหมาะสม พร้อม
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ทั้งมีการทบทวนการฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญ

6. การเก็บรักษา

 6.1 ยางแผ่นรมควันก่อนการคัดชั้นยาง

ต้องสะอาด ปราศจากรา ยางต้องแห้งและไม่

เหนียวเยิ้มติดกัน  แยกแผ่นต่อแผ่นได้ ง่ าย 

ดังนั้น ควรเก็บรักษายางแผ่นรมควันก่อนการ

คัดชั้นยางให้ดี อย่าให้โดนความชื้นหรือความ

ร้อนจากแสงแดด ไม่ควรวางยางซ้อนกันนาน ๆ

 6.2 ยางแผ่นรมควันที่คัตติ้งแล้ว วางใน

บริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้ให้  เพื่อไม่ให้ยางวาง

ปะปน

 6.3 ควรนำยางแผ่นรมควันในข้อ 6.2 เตรียม

สำหรับการอัดก้อนยาง  ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป

ทันที  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการ

ตรวจสอบได้ง่าย

7. การจัดทำบันทึก

 7.1 เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างมีระเบียบ 

ค้นหาได้ง่าย

 7.2 เก็บบันทึกข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน 

เช่น ปริมาณวัตถุดิบ ปริมาณผลผลิต ปริมาณ

ที่จำหน่ายได้  ปริมาณยางที่คงเหลือตามจุด

ต่างๆ ของแต่ละวัน และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์

สามารถทวนกลับได้ ในกรณีที่ยางเกิดมีปัญหา 

คำแนะนำการขอรับรองระบบคุณภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปี 2555

ภาคผนวกที่ 2
หลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับโรงอัดก้อนยางและโกดังเก็บยาง

1. สถานที่ประกอบการ

 1.1 สถานที่ตั้ง

  สถานที่ตั้งของโรงงานอัดก้อนยางและ

โกดังเก็บยางควรตั้งอยู่ในบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขัง 

มี ถนนที่ สะดวกต่ อการขนส่ ง  สามารถรับ

น้ำหนักของรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้

 1.2 อาคารผลิต

  1.2.1 ภายนอกมีขนาดเหมาะสม แยก

บริเวณจากบ้านพักอาศัยและสัตว์เลี้ยง มีการ

จัดเก็บยางแผ่นรมควันอัดก้อนแยกเป็นสัดส่วน

เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและป้องกันการ

ผิดพลาด สามารถจัดลำดับขั้นตอนการผลิต

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สะดวกและปลอดภัยต่อ

พนักงานในการปฏิบัติงาน

  1.2.2 พื้นอาคารเป็นพื้นซีเมนต์ขัดมัน 

บริเวณรับยาง คัดชั้นยาง จัดยางลงเบ้าอัด และ

อัดยาง ควรมีวัสดุปูพื้นที่ทำความสะอาดง่าย 

ใช้รองรับยางแผ่นรมควันในขณะปฏิบัติงาน 

และสามารถป้องกันความชื้น  และสิ่งสกปรกได้

  1.2.3 ฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยวัสดุ

คงทน ทำความสะอาดง่าย  สามารถป้องกันฝน  

ละอองน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี

  1.2.4 ประตูและหน้าต่างของอาคาร

ปิด-เปิด ได้สะดวก

  1.2.5 มีวิธีการป้องกันการปนเปื้อนจาก

สัตว์และแมลงได้เป็นอย่างดี

  1.2.6 บริเวณที่ปฏิบัติงานควรมีแสง

สว่างเพียงพอโดยเฉพาะที่จุดคัดชั้นยาง
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2. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์

 2.1 จำนวน

  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ผลิต  เช่น กรรไกร หินลับมีด ตะขอ เหล็กสัก โต๊ะ 

เครื่องอัดก้อนยาง เครื่องผสมแป้ง รถเข็นก้อนยาง  

และอื่นๆ มีปริมาณเพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน  ไม่ชำรุดหรือแตกหัก

 2.2 การออกแบบติดตั้ง

  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ผลิตต้องทำด้วยโลหะคุณภาพดี  มีการติดตั้ง

เป็นระเบียบตามลำดับชั้นตอนปฏิบัติงานได้

สะดวก  โดยมีมาตรการความปลอดภัยและ

ป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไม่มีคราบ

สกปรก น้ำมัน หรือจาระบี ตามจุดต่างๆ เป็นต้น

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

 3.1 วัตถุดิบ

  3.1.1 มีการคัดชั้นยางแผ่นรมควันแต่

ละชั้น ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานกรีนบุ๊ค 

ยางแผ่นรมควันที่บรรทุกรถมายังโรงอัดก้อน

ยาง ใช้ผ้าใบปูพื้นรถและคลุมยางได้มิดชิด เพื่อ

ป้องกันฝุ่นละอองที่อาจปนเปื้อนกับยางได้

   3.1.1.1 บริเวณรับยางแผ่นรมควัน

   3.1.1.2 พื้นอาคารต้องเป็นพื้นคอน-

กรีตขัดมัน หรือพื้นโลหะ อยู่ในสภาพแข็งแรง 

แห้ง และสะอาด

   3.1.1.3 หลังคาสามารถป้องกัน

แดดและฝนได้ดี

   3.1.1.4 นำยางที่ผ่านการประเมิน

คุณภาพและชั่งน้ำหนักแล้ว จัดวางบนแท่ง

รองยางหรือวัสดุอื่น เช่น พลาสติกหนา หรือ

เสื่อน้ำมัน อย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย และ

สะดวกในการทำงาน

   3.1.1.5 ยางที่ผ่านการตรวจรับ

แล้วควรนำไปอัดก้อนยางทันทีเพื่อป้องกันยาง

เหนียวติดกัน

 3.2 กระบวนการผลิต

  3.2.1 อุปกรณ์การผลิต

    3.2.1.1 โต๊ะที่ใช้ในการคัดชั้น

ยางควรเป็นโต๊ะเหล็กปราศจากสนิมหรือโต๊ะ

ที่ปูด้วยวัสดุผิวเรียบไม่มีเสี้ยน

    3.2.1.2 โต๊ะที่ใช้ในการคัดชั้น

จะต้องมีเครื่องหมายชั้นยางกำกับ

    3.2.1.3 ตะกร้าสำหรับรองรับ

เศษยาง และมีพนักงานทำความสะอาดคอย

เก็บกวาดเป็นระยะ ๆ

    3.2.1.4 กรรไกรแต่ละด้ามจะ

ต้องมีหมายเลข  และรหัสโรงงานติดไว้อย่าง

ชัดเจน

    3 . 2 . 1 . 5  มี ตู้ ส ำ ห รั บ จั ด เ ก็ บ

วัสดุอุปกรณ์  เช่น กรรไกร เหล็กสัก ตะขอ 

ฯลฯ ตรงตำแหน่งภายในตู้อย่างชัดเจน

    3 .2 .1 .6  วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้ น

ต้องจดบันทึกเบิก จ่าย และส่งคืนทุกครั้ง

  3.2.2 การอัดก้อนและหีบห่อ

    3.2.2.1 บริ เวณพื้นที่อัดก้อน

และหีบห่อต้องบุด้วยแผ่นเหล็กหรือเป็นพื้น

ซีเมนต์ขัดมัน

    3.2.2.2 จัดให้มีพนักงานทำ

ความสะอาดบริเวณหีบห่ออยู่ตลอดเวลา

    3.2.2.3 ต้องตรวจสอบเครื่อง

ชั่งทุกครั้งก่อนการทำงานในแต่ละวันโดยเทียบ

กับน้ำหนักของลูกตุ้มมาตรฐาน

    3.2.2.4 ยางแผ่นรมควันที่นำ

มาอัดก้อนต้องมีน้ำหนักก้อนละ 110.60  -  

110.65  กก.
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    3.2.2.5 ยางที่ใช้ เป็นแผ่นห่อ

จะต้องเป็นชั้นเดียวกันกับยางที่กำลังอัดก้อน

    3.2.2.6 ทำเครื่องหมายบริเวณ

เครื่องอัดก้อนให้ตรงกับชั้นยางที่กำลังอัด

    3.2.2.7 ทำเครื่องหมายชั้นยาง

บริเวณทาแป้งให้ตรงกับยางที่อัดก้อนนั้น

    3.2.2.8 ตรวจสอบน้ำหนักของ

ยางหลังอัดก้อนทุกก้อนให้ได้น้ำหนักก้อนละ 

110.60  -  110.65  กก.

  3.2.3 การทาแป้ง

    3.2.3.1 คุณสมบัติของแป้ง

     ก.  ต้องเป็นอนินทรีย์สีขาว

     ข.  ไม่ละลายน้ำ

     ค. มีขนาดอนุภาคที่สามารถ

ผ่านกรอง 100 เมซ  ได้  100% หรือผ่านกรอง  325  

เมซ  ได้ไม่ต่ำกว่า  93%

     ง. มี ค ว า ม ถ่ ว ง จ ำ เ พ า ะ

ตั้งแต่  2.60  ถึง  3.00

      จ. เ มื่ อ บ ด ผ ส ม จ ะ ต้ อ ง

กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอไม่จับตัวเป็นก้อน  ๆ

    3.2.3.2 ชนิดของแป้งที่อนุญาต

     ก. แ ป้ ง ข อ ง แ ร่ ที่ มี อ ง ค์

ประกอบส่วนใหญ่ของ Hydrous magnesium 

silicate  ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า Talc, Talcum, 

Soapstone, Magnesium silicate, Steatite, 

Fibrous talc  หรือ  French  Chalk

     ข. แ ป้ ง ข อ ง แ ร่ ที่ มี อ ง ค์

ประกอบส่วนใหญ่ของ Hydrous aluminium 

silicate ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า Kaolin, Dixie 

Clay, Catalpo Clay  หรือ  China  Clay  เป็นต้น

     ค. แ ป้ ง ข อ ง แ ร่ ที่ มี อ ง ค์

ประกอบส่วนใหญ่ของ Calcium  Carbonate  

ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า  Whiting  Chalk,  Paris  

Chalk  หรือ  English Chalk

    3.2.3.3 แป้งที่ไม่อนุญาต

    ห้ามใช้แป้งของแร่  Calcium 

sulphate ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Gypsum หรือ  

Plaster  of  Paris   และในแป้งที่อนุญาตให้ใช้ได้

นั้น จะต้องไม่มีส่วนผสมของ  alpha  quartz  

หรือ  asbestos  fibers  ด้วย

    3.2.3.4 คุณสมบัติของสารตัวทำ

ละลาย

     ก .  จะต้อง เป็นน้ำมันที่มี

องค์ประกอบของ Hydrocarbon ที่ได้จากการ

กลั่นที่  143oC  ถึง  210 oC   

      ข.  มีความถ่วงจำเพาะที่   

16 oC  ระหว่าง  0.766  ถึง  0.830  

     ค. มีจุดติดเปลวในถ้วยที่

ปิดฝาที่  32 oC  ถึง  40 oC

     ง. มีชื่อการค้าที่ทราบกัน

ทั่วไปของ  Shell  oil  ได้แก่  น้ำมันสน  (Mineral  

Turpemtine)  และ  Low  Aromatic  White  

Spirits  และน้ำมันของ  Standard  Vacuum  Oil  

ได้แก่  Vamolene

    3 .2 .3 .5  สัดส่วนสารละลาย

กาวยาง

     ก. ยางแห้งที่สะอาด 230 

กรัม

     ข. น้ำมันสน  18  ลิตร

     ค. แช่ไว้แป้งหิน  24  กก.

    3.2.3.6 สัดส่วนการผสมแป้ง

     ก. สารละลายกาวยาง 1  

กก.

     ข. น้ำมันสน  8  ลิตร

     ค. ใช้แป้ง  12  กก.

    3.2.3.7 การทาแป้ง
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     ก. ใช้ภาชนะปราศจากสนิม 

มีหูจับ ความจุ 1 ลิตร สำหรับตักสารละลาย

แป้งกาวยาง

     ข. หลังจากที่ทาแป้งเรียบ

ร้อยแล้ว น้ำหนักของแป้งที่แห้งไม่เกิน  450  

กรัมต่อก้อน

  3.2.4 การทำเครื่องหมาย

    3.2.4.1 ให้ทำเครื่องหมายตาม

มาตรฐานดังต่อไปนี้

     ก. เครื่องหมายบอกชั้นยาง :  

ทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษรขนาด 20 ซม. ไว้บน

ด้านข้างของมัดยาง  2  ด้าน  ที่อยู่ตรงข้ามกัน

     ข. เครื่องหมายระบุชื่อโรง

งานอัดยางก้อน : ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ซม. บน

ก้อนยางอีก  2  ด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน

     ค. เครื่องหมายกำกับชุด

ยาง :  ทำด้วยตัวเลขขนาด 12 ซม. ใต้เครื่อง

หมายชื่อของโรงงาน ตัวเลขกำกับชุดในใบ

ส่งของแต่ละใบในการส่งมอบแต่ละครั้งของ

บริษัทหนึ่งๆจะต้องไม่ซ้ำกัน

    3 .2 .4 .2  ทำ เครื่ อ งหมายให้

ชัดเจนครบถ้วนโดยใช้สีน้ำ กำหนดสีตามชั้น

ยางดังนี้

     RSS  1    สีเขียว

     RSS  2    สีน้ำตาล

     RSS  3    สีแดง

     RSS  4    สีเหลือง

     RSS  5    สีดำ

  3.2.5  การตรวจสอบน้ำหนักยางลูกขุน

    3.2.5.1   สุ่มชั่งน้ำหนัก  10%

    3.2.5.2 น้ำหนักต้องได้  111±

0.05  กก.

4. การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล

 4.1 การทำความสะอาด

  4.1.1 อาคารผลิต จัดให้มีการทำความ

สะอาดตัวอาคาร พื้นผนัง เพดาน อุปกรณ์ติดยึด

กับผนัง  หรือเพดานอย่างสม่ำเสมอ  โดยมีการ

ระบุผู้รับผิดชอบ รวมถึงวิธีและความถี่ของการ

ทำความสะอาด

  4.1.2 พื้นที่ รอบอาคารผลิตต้องจัด

ให้มีการระบายน้ำอย่างดี  ถนนไม่ควรมีฝุ่นและ

โคลน

  4.1.3 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ต้องทำความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 

มีการดูแลรักษาสภาพให้มีประสิทธิภาพในการ

ใช้งานเป็นอย่างดี  มีสถานที่ในการเก็บดูแล

รักษาที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วน

 4.2 มาตรการป้องกันกำจัดสัตว์ เข้ าใน

บริเวณโรงงาน

  4.2.1 มีมาตรการในการป้องกันและ

กำจัดไม่ให้สัตว์เข้าไปในบริเวณผลิตและจัด

เก็บซึ่งจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

  4.2.2 มีการเฝ้าระวัง ตรวจหาร่องรอย

โดยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้อง

ดำเนินการจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสม

  4.2.3 การซ่อมบำรุงอาคาร การดูแล

และซ่อมแซมอาคารผลิตให้อยู่ ในสภาพดี  

ประตูหน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องระบาย

น้ำ ต้องอยู่ในสภาพดีและมีประสิทธิภาพ

  4.2.4 การซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์  

ให้ปฏิบัติการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องอัด

ก้อนยาง เครื่องผสมแป้ง ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ 

ตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยให้อยู่ในสภาพใช้งาน

ได้ดี ปลอดภัยในการทำงาน

  4.2.5 จัดอุปกรณ์สำหรับลับกรรไกรให้

ว. ยางพารา 33 (2), 2555
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เพียงพอและสะดวกในการใช้

 4.3 การควบคุมสารอันตราย

  การจัดเก็บสารทำละลายและกาว

แป้งยาง ต้องเก็บไว้ในที่ปิดมิดชิด ในบริเวณที่

จัดไว้โดยเฉพาะ มีป้ายบ่งบอกถึงอันตรายและ

ข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้

 4.4 การกำจัดของเสีย

  สิ่งที่ไม่ใช้ต้องแยกออกจากบริเวณที่ทำ

การผลิต ภายในอาคารต้องมีภาชนะรองรับ

ขยะมูลฝอยในจำนวนที่เพียงพอ  มีเจ้าหน้าที่

สำหรับดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 4.5 ห้องน้ำสำหรับพนักงาน

  4.5.1 ห้องน้ำห้องส้วมถูกสุขลักษณะ

และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

  4.5.2 จัดเวรรักษาความสะอาดอย่าง

สม่ำเสมอ

 4.6   ห้องอาหาร

  จัดห้องอาหารเป็นสัดส่วนแยกออก

จากบริ เวณปฏิบัติงานโดยมีการรักษาความ

สะอาดสม่ำเสมอ

5. บุคลากร

 5.1 ในขณะปฏิบัติงานในโรงงานอัดก้อน

ยางจะต้องไม่มีเครื่องประดับ ไม่สวมเสื้อที่มี

กระเป๋า แต่สามารถสวมรองเท้าที่โรงงานจัด

ให้  เพื่อป้องกันสิ่ งปลอมปนที่อาจติดไปกับ

ก้อนยางได้

6. การจัดเก็บและการขนส่ง

 6.1 จัดเรียงก้อนยางที่ตีตราเรียบร้อยแล้ว 

บนพื้นเรียบที่สะอาดไม่มีความชื้น สะดวกใน

การตรวจสอบและเคลื่อนย้าย

 6.2 ไม่ควรซ้อนก้อนยางเกิน  4  ชั้น  ควรมีการ

ป้องกันฝุ่นและความชื้น

 6.3 มีป้ายแสดงชั้น ปริมาณ หรือรหัส แสดง

อย่างชัดเจนบริเวณจัดเก็บ

7. การขนส่ง

 7.1 ตรวจสอบสภาพยานพาหนะจะต้อง

สะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถเก็บ

รักษาก้อนยางได้โดยไม่เกิดความเสียหาย

 7.2 ขณะนำก้อนยางขึ้นยานพาหนะควร

กระทำภายในอาคารที่มีหลังคา และเมื่อเสร็จสิ้น

แล้วให้คลุมก้อนยางทั้งหมดอย่างมิดชิด

8. การจัดทำบันทึก

 8.1 เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ  อย่างเป็นระบบ  

ค้นหาได้ง่าย

 8.2 เก็บบันทึกข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน 

เช่น  ปริมาณวัตถุดิบ ปริมาณผลผลิต ปริมาณ

ที่จำหน่ายได้  ปริมาณยางที่คงเหลือตามจุดต่างๆ 

ของแต่ละวัน และข้อมูลอื่นที่ เป็นประโยชน์

สามารถทวนกลับได้
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สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ว. ยางพารา 33 (2) : 42-50 (2555)

 ยาง เครพเป็นยางดิบประเภทหนึ่ งที่

สามารถนำมาใช้ เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการ

ผ ลิ ต เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง ไ ด้ ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท 

เช่น เดียวกับยางแผ่นรมควันและยางแท่ ง 

ยางเครพมีหลากหลายชนิดตั้ งแต่ยางเครพ

คุณภาพดี จนถึงยางเครพคุณภาพต่ำ ขึ้นอยู่กับ

ชนิดของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ยางเครพ

ที่ผลิตจากน้ำยางสดโดยตรง ได้แก่ ยางเครพขาว

และเครพสีจาง(White and Pale crepe) จะ

เป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี  ส่วนยางเครพที่

ผลิตจากยางก้อนถ้วย (cup lump) เศษยาง

จากคลองกรีด (tree lace) เศษยางตามเปลือกไม้

(bark scrap) หรือแม้แต่เศษยางจากการขลิบ

ยางแผ่นรมควัน  จึ งทำให้ยาง เครพที่ ได้มี

หลากหลายชนิด  ตามแต่ชนิดของวัตถุดิบ 

และกระบวนการผลิต  ตลอดจนถึ งความ

ต้องการของลูกค้า แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยผลิตยาง เครพในรูปแบบทาง

การค้าน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตเป็นยาง

เครพขาว แต่ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวน

ยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 65 

หันกลับมาผลิตยางก้อนถ้วย เนื่ องจากใน

หลายท้องที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่

จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต อีกทั้งกระบวน

การผลิตยางก้อนถ้วยมีขั้นตอนในการผลิต

ที่ ง่ า ย ก ว่ า ก า ร ผ ลิ ต ย า ง แ ผ่ น ดิ บ  อ ย่ า ง ไ ร

ก็ ต า ม  ก า ร ที่ เ ก ษ ต ร ก ร หั น ม า แ ป ร รู ป ย า ง

ด้ วยการผลิตยางก้อนถ้ วยนั้ นยั งมี จุดอ่อน

ในเรื่องการหาปริมาณเนื้อยางแห้งที่ถูกต้อง

สำหรับใช้ในการซื้อขาย  และส่วนใหญ่การ

ประเมินราคาซื้อขายยางก้อนถ้วยนั้น  เกษตรกร

มักจะได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณ

ร้อยละ 10-15 เสมอ ดังนั้น สถาบันวิจัยยาง

จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาการผลิตยางก้อนถ้วย

ของเกษตรกรให้ได้ยางดิบที่มีมาตรฐานและ

มีศักยภาพทางการตลาด ตลอดจนสามารถ

นำไปใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นของอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าการผลิต

ยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจึงเป็น

แนวทางหนึ่ งที่นำมาใช้พัฒนาการผลิตยาง

ก้อนถ้วยคุณภาพดีและยั ง เป็นการแปรรูป

เพิ่มมูลค่ายางพาราให้แก่เกษตรกร ตลอดจน

ยังลดปัญหาและข้อจำกัดในเรื่องการประเมิน

ราคาซื้อขายในยางก้อนถ้วยอีกด้วย 

การใช้ประโยชน์จากยางเครพ
 ยาง เครพเป็นยางดิบประ เภทหนึ่ งที่

ผลิตจากยางก้อนถ้ วย  ยางก้อน  เศษยาง 

จนถึงยางที่มีคุณภาพต่ำกว่า  จึ งทำให้ เกิด

ยางเครพคุณภาพต่างๆ มากมายไว้สำหรับ

ให้ผู้ใช้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เช่น 

นำมาใช้แปรรูป เป็นวัตถุดิบ เ ริ่ มต้นในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยตรง ได้แก่ ยาง

เครพขาวหรือยางเครพสีจาง ซึ่งสามารถนำ

มาใช้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์

ที่ต้องการสีสัน ส่วนยางเครพสีน้ำตาลชนิด
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บางสามารถนำมาใช้ เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นใน

การผลิตยางแท่งมาตรฐานที่ไม่ต้องใช้กระบวน

การอบด้วยความร้อน ซึ่ งยางแท่งที่ ได้จาก

กระบวนการนี้มีสมบัติด้านความยืดหยุ่นดีกว่า

ยางแท่งที่มีกระบวนการผลิตโดยผ่านการอบ

ด้วยความร้อน และถ้ามีการควบคุมการผลิต

ที่ดี สามารถผลิตเป็นยางแท่งคุณภาพสูง เช่น

ยางแท่งเกรด STR 5 หรือ STR 10 ได้ นอกจาก

นี้  เมื่อพิจารณากระบวนการผลิตยางเครพ

ชนิดบางจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ต่อเนื่อง

ไปจนถึงกระบวนการนำยางเครพที่ได้ไปผลิต

เป็นยางแท่งมาตรฐาน จะเห็นได้ว่ากระบวน

การดังกล่าวก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่า และ

พลังงานที่ ใช้ในการผลิตก็น้อยกว่าการผลิต

ยางแท่ งมาตรฐานปกติ  เนื่ อ งมาจาก เมื่ อ

เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีแล้ ว 

จากนั้นนำไปผลิตเป็นยางเครพสีน้ำตาลชนิด

บางเลย ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อน

ของสิ่ งสกปรกน้อยลง จึ งทำให้ลดขั้นตอน

การหมักของวัตถุดิบและลดพลังงานในการ

คัดแยกสิ่งสกปรกออกจากวัตถุดิบของกระบวน

การผลิตยางแท่ง  ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ

ทำให้เกิดกลิ่นลดลง และเมื่อไม่ต้องใช้ความ

ร้อนในการอบให้แห้งก็จะลดการใช้พลังงานด้วย

คำจำกัดความ
 ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี หมายถึง ยาง

ที่จับตัวในถ้วยรองรับน้ำยาง โดยใช้กรดอินทรีย์ 

เช่น กรดฟอร์มิค หรือกรดอะซิติกจับตัว  มี

น้ำหนักประมาณ  80 –600  กรัม มีขนาดแตกต่าง

กันไป ตามการผลิตของเกษตรกร แต่จะต้อง

เป็นยางที่ปราศจากสิ่งปลอมปน และไม่มีกลิ่น

บูดเน่า

 ยางเครพ หมายถึง ยางที่ผลิตจากเครื่อง

รีดเครพมีลักษณะติดกันเป็นผืนยาว พื้นผิว

อาจจะเรียบหรือขรุขระ หรืออาจมีช่องว่างใน

ผืนนั้นๆ ได้ ส่วนสีของยางเครพมีตั้งแต่สีขาว 

สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลแก่ และสีน้ำตาลเข้ม

จนถึงดำ ถ้าเป็นยางเครพขาว กำหนดความหนา

ไว้ 0.3 – 0.6 ซม. ความยาวอยู่ที่ระดับ1.5 – 

2.5 ม. มีความกว้าง 35 – 45 ซม.

 เครื่องเครพ เป็นเครื่องจักรที่ประกอบ

ด้วยลูกกลิ้ง 2 ลูก วางขนานกันและหมุนเข้า

หากันด้วยความเร็วต่างกัน ผิวของลูกกลิ้ ง

เซาะร่องเป็นรูปสี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่ งมี

ขนาดของดอกและความลึกต่างกัน ยางที่ผ่าน

เข้าไประหว่างลูกกลิ้งจะถูกบด อัด ฉีก ขณะ

เดียวกันเหนือผิวลูกกลิ้งจะมีน้ำฉีด ซึ่งจะช่วย

ชะล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเนื้อยาง ทำ

ให้ยางสะอาดขึ้น ยางที่ผ่านเครื่องเครพหลายๆ 

ครั้ง เนื้อยางติดกันเป็นผืนยาว

สมบัติเด่นของยางก้อนถ้วยคุณภาพดี   
 1.  เป็นยางก้อนที่เกิดจากการจับตัวของ

น้ำยางสดด้วยกรดอินทรีย์  เช่น กรดฟอร์มิค 

หรือกรดอะซิติก และไม่ควรใช้กรดซัลฟูริค โดย

ภาพที่ 1 ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
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มีลักษณะรูปทรงเหมือนถ้วยรองรับน้ำยาง 

หรือมีรูปร่างสัณฐานที่บ่งบอกได้ว่าผลิตในถ้วย

รองรับน้ำยาง

 2.  ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ภายในและ

ภายนอกก้อนต้องปราศจากสิ่งเจือปนหรือสิ่ง

ปลอมปน เช่น  ขี้เปลือก เศษยาง เปลือกไม้ หิน  

ดิน  ทราย  หรือวัสดุปลอมปนใด ๆ 

 3. ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ควรมีน้ำหนัก 

80 ถึง 600  กรัม

 4.  ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ควรมีสีขาว

จนถึงสีน้ำตาลอ่อน

 5. ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีควรมีความชื้น

ระหว่าง 40-50 เปอร์เซ็นต์ 

การผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วย
คุณภาพดี

การผลิตยางเครพที่มีกำลังผลิตวันละ 1-3 ตัน

 น ำ ย า ง ก้ อ น ถ้ ว ย คุ ณ ภ า พ ดี น้ ำ ห นั ก

ประมาณ 15 ถึง 20 กิโลกรัม ผ่านเครื่องรีด

เครพหยาบ 8- 12 ครั้ง ติดต่อกันโดยแผ่นยาง

ที่ได้มีความหนา 5-10 มิลลิเมตร จากนั้นนำ

มาผ่านเครื่องรีดเครพละเอียดอีก 5 - 10 ครั้ง

ติดต่อกัน โดยแผ่นยางที่ได้มีความหนา 1-3 

มิลลิเมตร จะสังเกตุได้ว่ายางที่รีดผ่านเครื่อง

รีดเครพในระยะแรกๆ จะค่อยๆ จับตัวติดกัน 

มีความสม่ำเสมอกันมากขึ้นและผสมเป็นเนื้อ

เดียวกัน เมื่อยางผ่านเครื่องรีดเครพหลายๆ 

ครั้ง จะได้ยางที่ติดกันเป็นผืนยาว จากนั้นนำ

ยางเครพมาพับเพื่อนำไปผึ่งให้แห้งต่อไป 

 ลักษณะภายนอกของยางเครพที่รีดใหม่ 

พบว่า เนื้อยางเป็นสีขาวอมเทาเล็กน้อย มีความ

หนาของแผ่นโดยเฉลี่ย 1-3 มม. มีปริมาณ

เนื้อยางแห้งเฉลี่ย 60% ยางเครพที่ผลิตได้นำ

ไปผึ่งให้แห้งในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก เป็น เวลานาน 12-15 วัน  เพื่ อรอ

จำหน่ าย  ถ้ าปริมาณการผลิต เพิ่ มมากขึ้ น

มากกว่า 3 ตันต่อวัน ควรเพิ่มเครื่องรีดเครพ

ชนิดดอกหยาบเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต

 ลักษณะการวางเครื่องรีดเครพ การจัดวาง

เครื่องเครพเพื่อให้สะดวกในการทำงาน การ

เคลื่อนที่ของยางที่ รีดแล้ว มีการจัดวางเป็น 

2 ลักษณะ ได้แก่  การวางแบบเคลื่อนที่ ไป

ข้างหน้า (line ahead) กับการเคลื่อนที่ด้าน

ข้าง (in-line)

 การวางเครื่องรีดเครพแบบเคลื่อนที่ไป

ข้างหน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการใช้สายพาน 

ภาพที่ 2 การผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ภาพที่ 3 ยางเครพที่ผลิตได้จากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
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(Belt Conveyor) ในการรับส่งยางจากเครื่อง

แรกไปยังเครื่องถัดไป  ซึ่งพบการวางเครื่องเครพ

วิธีนี้ในโรงงานขนาดใหญ่ ส่วนการวางเครื่อง

เครพแบบเคลื่อนที่ด้านข้างเหมาะสำหรับการ

รีดเครพที่ใช้แรงงานคน สามารถรีดซ้ำๆ ได้

ตามจำนวนครั้งที่ต้องการ ยางที่รีดแล้วจะจัด

กองไว้ด้านข้างคนงานรีดในเครื่องถัดไปสามารถ

นำยางเข้ารีดต่อไปได้เลย

การผลิตยางเครพที่มีกำลังผลิตวันละ 5–10 

ตัน

 การผลิตยางเครพที่มีกำลังผลิตสูงกว่า 

5 ตันนั้น ถ้ามุ่งเน้นแต่ในเรื่องการเพิ่มปริมาณ

เครื่องเครพให้มากขึ้น พร้อมทั้งคนงานที่เพิ่ม

ตามเครื่องเครพ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก 

แต่การเลือกใช้เครื่องจักรที่ เหมาะสมมาเพิ่ม

ในกระบวนการผลิตก็สามารถทำให้การผลิต

ยางเครพมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน โดย

เสียค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวแบ่ง

ได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องจักรหลักและเครื่อง

จักรเสริม

 ในส่วนของเครื่องจักรหลัก เครื่องมือ

ที่ควรเพิ่มได้แก่เครื่องตัดลดขนาด (Slab cutter) 

เพราะทำงานได้รวดเร็ว ผลิตยางได้ในปริมาณ

คำแนะนำการผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ยางก้อนถ้วยสด
อายุไม่เกิน 3 วัน

เครื่องรีดเครพหยาบ
8-12 ครั้งๆ ละ 20 กก.

เครื่องรีดเครพละเอียด
5-10 ครั้ง

ภาพที่ 4 กรรมวิธีการผลิตยางเครพคุณภาพดีจากยาง

ก้อนถ้วยสดขนาดกำลังการผลิต 1-3 ตัน

ภาพที่ 5 แนวการวางเครื่องเครพ

เครพละเอียด

เครพหยาบ

เครพหยาบ

การวางแบบเคลื่อนที่
ไปข้างหน้า

การวางแบบเคลื่อนที่
ด้านข้าง

ภาพที่ 6 เครื่องรีดเครพ
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มากถึง 5,000 กก./ชม. เครื่องตัดลดขนาด เป็น

เครื่องจักรสำหรับลดขนาดยางให้มีขนาดเล็ก

ลง โดยการทำงานของใบมีดชนิดเคลื่อนที่

ที่ยึดติดกับแกนหมุนไปตามความยาวของแกน 

จำนวน 7 – 9 ใบมีด ใบมีดบนแกนหมุนจะหมุน

ผ่านใบมีดชนิดไม่ เคลื่อนที่  ซึ่ งยึดติดอยู่กับ

ห้องตัดอย่างมั่นคงและแข็งแรง เมื่อส่งก้อน

ยางเข้าไปในห้องตัด ก้อนยางจะถูกตัดให้เล็ก

ลง จนผ่านรูตะแกรงขนาด 1”, 2” หรือ 3” ตาม

ต้องการ ยางที่ตัดแล้วจะตกลงในบ่อกวนเพื่อ

ล้างให้สะอาด

  ในส่วนเครื่องจักรเสริมได้แก่เครื่องจักร

ชนิดลำเลียง เช่น ตะกร้าตักยาง (Bucket 

e l e v a t o r )  แ ล ะ ส า ย พ า น ล ำ เ ลี ย ง  ( B e l t 

elevator) ที่สามารถทำงานหนักแทนแรงคน

ได้เป็นอย่างดี  ตะกร้าตักยางจะตักยางครั้งละ 

10–15 กก. เทลงในเครื่องเครพที่บดผสมและ

ล้างให้สะอาดตามลำดับโดยมีสายพานลำเลียง

เ ป็ น ตั ว น ำ ย า ง จ น ย า ง จั บ ตั ว เ ป็ น ผื น เ ค ร พ 

ซึ่ งในเครื่องเครพตัวสุดท้ายจะได้ยางเครพ

เป็นผืนยาวกว้างประมาณ 30–40 ซม. ความ

หนา 1-3 มิลลิเมตร ความยาว 5-10 เมตร 

แต่สามารถตัดให้มีความยาวตามความเหมาะสม

ของโรงหรือรถตากได้

มาตรฐานยางเครพจากยางก้อนถ้วย
คุณภาพดี

 1. ต้องผลิตจากยางก้อนถ้วยสดคุณภาพ

ดีที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 3 วัน

 2. มีขนาดความกว้างประมาณ 25”–28” 

มีความหนาประมาณ 1-3 มม. มีความยาว 

5-10 ม.

 3 .  ไม่มีสิ่ งปลอมปนใดๆ ปรากฏบน

แผ่นยาง

 4. มีปริมาณความชื้นไม่เกินกว่า 2.5%

การจัดชั้นยางเครพที่ผลิตจาก
ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 

 ใช้วิธีการตัดสินกันด้วยสายตา และเพื่อ

ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ความหนาของ

แผ่นยาง ความสะอาดของแผ่นยาง ขนาดเม็ด

วัตถุดิบ (ยางก้อนถ้วย)

เครื่องตัดย่อย

บ่อล้าง

เครื่องรีดเครพ (1)

เครื่องรีดเครพ (2)

เครื่องรีดเครพ (3)

เครื่องรีดเครพ (4)

เครื่องรีดเครพ (5)

ยางเครพ

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วย

คุณภาพดี กำลังการผลิตวันละ 5-10 ตัน

ว. ยางพารา 33 (2), 2555
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ยาง ความชื้นในแผ่นยาง ขนาดของจุดขาวบน

แผ่นยางและเนื้อยาง สีของแผ่นยาง ความยาว

ของแผ่นยาง และความเหนียวแน่นของแผ่น

ยางเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ตารางที่ 1) 

ต้นทุนการผลิต
 ต้นทุนการผลิตยางเครพจากยางก้อน

ถ้วยสดที่ปริมาณเนื้อยางแห้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่  

45–55% กำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 150 ตัน 

ต้นทุนการผลิตจะคำนวณในส่วนต้นทุนคงที่  

ที่ประกอบด้วยตัวอาคารขนาด 30 X 40 ม. 

มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 10 X 15 ม. จำนวน 

1 บ่อ และ 15 X 25 ม. จำนวน 1 บ่อ รวม 

4,000,000 บาท เครื่องรีดเครพใช้เครื่องรีด

เครพขนาด 40 HP 14”x 25” จำนวน 2 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 850,000 บาท รวม 1,700,000 

บาท ค่าแรงงานจำนวน 10 คน เหมาค่าแรง

วันละ 300 บาท/คน ค่าขนส่งวัตถุดิบครั้งละ 

13,000 บาท เดือนละ 3 ครั้งๆ ละ 50 ตันต่อเนื้อ

ยางแห้ง นอกจากนี้ ยังมีค่าน้ำ ค่าไฟ และค่า

ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์  สรุปได้ดัง

ตารางที่ 2

 ความหนาของแผ่นยางตลอด ความหนาของแผ่นยางตลอด ความหนาของแผ่นยางตลอด

 ทั้งแผ่น ต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ทั้งแผ่น ต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร  ทั้งแผ่น ต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

 ลักษณะเม็ดยางในแผ่นมีขนาด ลักษณะเม็ดยางในแผ่นยาง ลักษณะเม็ดยางในแผ่นมีขนาด

 ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร และมีขนาด มีขนาดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

 สม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น และมีขนาดสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปะปนอยู่ได้บ้างเล็กน้อย

 ผิวของแผ่นยางดูเรียบ สวยงาม  ผิวของแผ่นยางดูเรียบ สวยงาม ผิวของแผ่นยางดูเรียบพอประมาณ

 ไม่ขรุขระจนเกินไปและไม่เหนียวเยิ้ม  ไม่ขรุขระจนเกินไปและไม่เหนียวเยิ้ม และยางมีความเหนียวแน่น

   แข็งแรงดี ไม่มีรอยเหนียวเยิ้ม

 ไม่มีจุดขาวบนแผ่นยาง อนุญาตให้มีจุดขาวบนแผ่นยาง อนุญาตให้มีจุดขาวบนแผ่นยาง

 และเนื้อยาง ได้ไม่เกินขนาดเมล็ดถั่วเขียว ได้ไม่เกินขนาดเมล็ดถั่วเขียว

 แผ่นยางมีสีน้ำตาล แผ่นยางมีสีน้ำตาล แผ่นยางมีสีน้ำตาลมีจุดดำคล้ำ

 ตลอดทั้งแผ่น อนุญาตให้มีริ้วรอยได้บ้างเล็กน้อย และริ้วรอยได้บ้างกระจายอยู่ทั่วไป

 มีความสะอาดตลอดแผ่น  มีความสะอาดตลอดแผ่นยาง แผ่นยางมีความสะอาด

 ไม่มีวัตถุปลอมปนและ อนุญาตให้มีเปลือกไม้ละเอียด อนุญาตให้มีเปลือกไม้ละเอียด

 สิ่งปนเปื้อนใด ๆ ปนเปื้อนได้บ้างเล็กน้อย ปนเปื้อนได้บ้างเล็กน้อย

 แผ่นยางมีความยาว 5 - 10 เมตร แผ่นยางมีความยาว 5 - 10 เมตร แผ่นยางมีความยาว 5 - 10 เมตร

 มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 1.5 % มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 2.0 % มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 2.5 %

 แผ่นยางมีความเหนียวแน่นดี  แผ่นยางมีความเหนียวแน่นดี แผ่นยางมีความเหนียวแน่นดี

 ไม่เปื่อยขาดง่าย ไม่เปื่อยขาดง่าย ไม่เปื่อยขาดง่าย

ยางเครพชั้น 1 ยางเครพชั้น 3ยางเครพชั้น 2

ตารางที่ 1  ข้อกำหนดการจัดชั้นยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

คำแนะนำการผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี



ค่าน้ำ 6.30  ลบ.ม. 0.043

ค่าไฟ 31.15  ยูนิต 0.115

ค่าเสื่อมสภาพเครื่องจักร 94.44  บาท 0.094

ค่าเสื่อมสภาพอาคาร 111.00  บาท 0.111

ค่าแรงงาน 520.83  บาท 0.521

ค่าขนส่งวัตถุดิบ 260.00  บาท 0.260

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 13.00  บาท 0.013

ค่าบริหารจัดการ 666.66 บาท 0.666

         รวม  1.823

บาท/กก.หน่วย/ยางเครพ 1 ตัน

ตารางที่ 2  ต้นทุนการผลิตยางเครพกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 150 ตัน
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คำแนะนำการผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ภาคผนวกที่ 1
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องรีดยางเครพดอกหยาบ 2 ลูกกลิ้ง

 1. ลักษณะโครงสร้างทำด้วยเหล็กไอบีม 

( I -BEAM) เหนียวอย่างดี  (SS-400)  ตาม

มาตรฐาน JIS ขนาดไม่น้อยกว่า 6” x 6”x 1”

 2. ขนาดลูกกลิ้ง ∅ 18” x 28” ทำด้วย

เหล็กหล่ออัดเพลาซึ่งมีความหนาผิวไม่น้อยกว่า 

3 นิ้ว ขนาดเพลาลูกกลิ้งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว และ

เพลาสวมบู๊ชมีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ผิวหน้า

ลูกกลิ้งเซาะเป็นร่องกว้าง ¼” ลึก ¼” ลักษณะ

ดอกเป็นรูปขนมเปียกปูน ขนาด  ” x ”

 3.  ใช้ เกียร์ทดขนาดอัตราทด 1 :  60 

ประกอบโซ่ 4 ร่องต่อส่งกำลัง

 4. ตัวต้นกำลัง (power) ใช้มอเตอร์ขนาด 

70แรงม้า 380 volts ที่ ระดับความเร็วรอบ 

960 รอบ/นาที ต่อตรงเข้ากับห้องเกียร์ทดโดย

ใช้ข้อต่อ (cuppling)

 5. ระบบควบคุมด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้า 

มีหลอดไฟโชว์ ขณะเครื่ อ งทำงานที่ ใ ช้ ง าน

ได้สะดวกและปลอดภัย ส่วนตัวเครื่องจักร

ประกอบด้วยระบบควบคุมความปลอดภัย 

(safety switch) ติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งที่ใช้งาน

สะดวก

 6. ฐานรองเครื่องจักรต้องยึดติดกับพื้น 

โดยเจาะพื้นคอนกรีตฝังสกรูขนาด 1” และ

เครื่องจักรยึดติดกับฐานรองโดยใช้สกรูจับยึด

อย่างแข็งแรง

 7. ติดตั้งท่อ PVC ขนาด ∅ 1” ตามยาว

ของลูกกลิ้ง เจาะรูขนาด ∅ 1/16” เพื่อใช้ฉีด

น้ำให้กระจายทั่วบริ เวณลูกกลิ้งทั้งคู่ ในขณะ

ที่ใช้งาน

 8.  มีคู่มือประกอบการใช้งานและวิธี

การบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 2 ชุด

 9 .  มี แบบโครงสร้ า งของ เครื่ อ งจั ก ร

โดยละเอียดจำนวน 1 ชุด

 10. ติดตั้งจนสามารถใช้งานได้  และ

รับประกันเครื่องจักรและอุปกรณ์การใช้งาน

นาน 1 ปี

ภาคผนวกที่ 2
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องรีดยางเครพดอกละเอียด 2 ลูกกลิ้ง

 1.  ลักษณะโครงสร้างทำด้วยเหล็กไอบีม 

( I -BEAM) เหนียวอย่างดี  (SS-400)  ตาม

มาตรฐาน JIS

 2. ขนาดลูกกลิ้ง ∅ 18” x 28” ทำด้วย

เหล็กหล่ออัดเพลาซึ่งมีความหนาผิวไม่น้อย

กว่า 3 นิ้ว ขนาดเพลาลูกกลิ้งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 

และเพลาสวมบู๊ชมีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว 

ผิวหน้าลูกกลิ้งเซาะร่องกว้าง 1/8” ลึก 1/8” 

ลั ก ษ ณ ะ ด อ ก เ ป็ น รู ป ข น ม เ ปี ย ก ปู น  ข น า ด

3/8” x 3/8”

 3. ใช้ เกียร์ทดขนาดอัตราทด 1 : 60 

ประกอบโซ่ 4 ร่องต่อส่งกำลัง
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 4. ตัวต้นกำลัง (power) ใช้มอเตอร์ขนาด 

70 แรงม้า 380 Volts ที่ระดับความเร็วรอบ 

960 รอบ/นาที ต่อตรงเข้ากับห้องเกียร์ทดโดย

ใช้ข้อต่อ (cuppling)

 5. ระบบควบคุมด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้า 

มีหลอดไฟโชว์ขณะเครื่องทำงานที่ใช้งานได้

ส ะ ด ว ก แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย  ส่ ว น ตั ว เ ค รื่ อ ง จั ก ร

ประกอบด้วยระบบควบคุมความปลอดภัย 

(sa fe ty  swi tch)  ติดตั้ งอยู่ ตรงตำแหน่งที่

ใช้งานสะดวก

 6. ฐานรองเครื่องจักรต้องยึดติดกับพื้น 

โดยเจาะพื้นคอนกรีตฝังสกรูขนาด 1” และ

เครื่ องจักรยึดติดกับฐานรองโดยใช้สกรูจับ

ยึดอย่างแข็งแรง

 7. ติดตั้งท่อ PVC ขนาด ∅ 1” ตามยาว

ของลูกกลิ้ง เจาะรูขนาด ∅ 1/16” เพื่อใช้ฉีดน้ำ

ให้กระจายทั่วบริเวณลูกกลิ้งทั้งคู่ในขณะที่ใช้งาน

 8.  มีคู่มือประกอบการใช้งานและวิธี

การบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 2 ชุด

 9. มีแบบโครงสร้างของเครื่องจักรโดย

ละเอียดจำนวน 1 ชุด

 10. ติดตั้งจนสามารถใช้งานได้ และรับ

ประกันเครื่องจักรและอุปกรณ์การใช้งานนาน 1 ปี

ว. ยางพารา 33 (2), 2555
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สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 2 
ของปี พ.ศ. 2555 และผลกระทบต่อราคายางพารา
นาย เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์
บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด 

ว. ยางพารา 33 (2) : 51-53 (2555)

 ก อ ง ทุ น ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

( In te rna t iona l  Mone ta ry  Fund:  IMF) 

ได้ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของโลกในปี  พ.ศ.  2555 ล่าสุด เมื่ อ เดือน

เมษายน พ.ศ. 2555 ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 

จากอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี พ.ศ. 

2554 เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศชั้นนำของโลกโดยเฉพาะประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 17 

ประเทศ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ต่างประสบ

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส

ที่ 4 ของปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ 

และแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นในไตรมาสที่  2 

ของปีนี้  โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลดลงเหลือ

ร้อยละ 1.9  ในไตรมาสที่  1  ของปีนี้  จาก

อัตราการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาส

ที่ 4 ของปีที่ผ่านมา ส่วนการจ้างงานในเดือน

พฤษภาคมก็เพิ่มขึ้นเพียง 69,000 คน ซึ่งเป็น

ตัวเลขค่อนข้างต่ำมาก และอัตราการว่างงาน

ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวสูงขึ้นไป

อยู่ที่ระดับร้อยละ 8.2 ในเดือนพฤษภาคมที่

ผ่านมาจากระดับร้อยละ 8.1 ในเดือนเมษายน 

ดังนั้น คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่  2 

ของปีนี้จะต่ำกว่าไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา และ

มีรายงานข่าวว่า ธนาคารกลางประเทศสหรัฐ

อเมริกาอาจจะมีการอัดฉีด เงิน เข้ าสู่ ระบบ

เศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มเติม หากการจ้าง

งานภายในประเทศไม่กระเตื้องขึ้นในไตรมาส

ที่ 3 นี้

 ในส่ วนของกลุ่ มประ เทศประชาคม

เศรษฐกิจยุโรป 17 ประเทศในทวีปยุโรปนั้น 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมใน

ไตรมาสที่ 1 เป็นศูนย์ หลังจากติดลบร้อยละ 

1.3 ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

ปัญหาการขาดดุลงบประมาณของประเทศ

กรีซที่ระดับร้อยละ 9.1 ในปีที่ผ่านมา หรือ 19.6 

พันล้านยูโร หรือ 25.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

และจำนวนหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นเป็น 355.6 

พันล้านยูโร หรือ 467.08 พันล้านเหรีญสหรัฐ

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 165.3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์

เบื้องต้นภายในประเทศยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง

มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ งปัญหาการขาดทุน

ของธนาคารในประเทศสเปนที่ทำให้รัฐบาล

สเปนต้องหาทางช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร

ดังกล่าว ประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปอื่นๆ 

โดยเฉพาะประเทศเยอรมันต่างยังมีความเห็น

ที่ไม่ตรงกันว่าจะแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศ

ดังกล่าวอย่างไร ทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น 

การลงทุนน้อยลง ในขณะที่รัฐบาลต่างๆ ใน
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กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุ โรปต่างพากันรัด

เข็มขัด นักลงทุนทั่วโลกจึงขาดความเชื่อมั่น

ในเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกและพากันเทขาย

หุ้น สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายล่วงหน้า

ทั่วโลก ตลอดจนเงินสกุลยูโรและซื้อเงินเหรียญ

สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น ตราสารหนี้รัฐบาลประเทศ

เยอรมันเก็บไว้ ส่งผลทำให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐ

และเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น เงินสกุลอื่นๆ อ่อน

ค่าลง สินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวลดลงรวมทั้ง

ยางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้าด้วย

 จากผลของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปทำให้อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็น

ประเทศที่นำเข้าและใช้ยางพาราอันดับที่ 1 ของ

โลกในปัจจุบันชะลอตั ว ไปด้ วย  เนื่ อ งจาก

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเป็นผู้นำเข้า

สินค้ารายใหญ่ของประเทศจีนลดลงร้อยละ 

1.8 ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา ในขณะที่

การส่งออกไปทวีปยุโรปลดลงจากร้อยละ 18.2 

ในไตรมาสที่ 3 เป็นร้อยละ 6.5 ในไตรมาสที่ 4 

ของปีที่ผ่านมา แต่การส่งออกไปประเทศสหรัฐ

อเมริกาและประเทศญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะ

เดียวกันการบริโภคภายในประเทศจีนมีการ

ขยายตัวช้าลง เนื่องจากรัฐบาลควบคุมการ

ปล่อยสิน เชื่ อ  เพื่ อควบคุมการเก็ งกำไรใน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์และอัตราเงินเฟ้อภายใน

ป ร ะ เ ท ศ  ส่ ง ผ ล ใ ห้ อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง

เศรษฐกิจของประเทศจีนลดลงจากร้อยละ 8.9 

ในไตรมาสที่  4 ของปีที่ผ่านมาไปอยู่ที่ระดับ

ร้อยละ 8.1 ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ และคาดว่า

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะยัง

คงลดลงในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

 ใ น ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อิ น เ ดี ย ซึ่ ง เ ป็ น

ประเทศที่ ใช้ยางพาราอันดับที่  3  ของโลก

มีรายงานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง

จากร้อยละ 6.1 ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา

ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 5.3 ในไตรมาสที่ 1 ของ

ปีนี้ เนื่องจากผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลง

เนื่องจากเศรษฐกิจประสบภาวะถดถอย  รัฐบาล

ควบคุมอัตราเงินเฟ้อมากเกินไป อัตราดอกเบี้ย

ภายในประเทศยังอยู่ในระดับที่สูง(ร้อยละ 8) 

รัฐบาลขาดดุลงบประมาณเพราะนโยบาย

ประชานิยม ทำให้คาดว่าอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียในไตรมาส

ที่  3 ของปีนี้จะชะลอตัวลงไปอีกซึ่งจะส่งผล

กระทบต่ออุปสงค์ของยางพาราด้วย

 ส่วนประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ใช้

ยางพาราอันดับที่ 4 ของโลกในปัจจุบัน อัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศขยาย

ตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่  1 ของปีนี้  หลัง

จากขยายตัวติดลบร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่ 4 

ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการผลิต การส่งออก

ฟื้นตัวขึ้น แต่ยังมีปัญหาการขาดดุลการค้า

เนื่องจากค่าเงินเยนยังแข็งค่าเกินไปจนเป็น

อุปสรรคต่อการส่ งออกในปัจจุบัน  และส่ ง

ผ ล ก ร ะ ท บ ไ ป สู่ ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ก า ร

บริ โภคภายในประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม 

การผลิตและการส่งออกรถยนต์ของประเทศ

ญี่ปุ่นขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงห้าเดือนแรกของ

ปีนี้  คาดว่าการนำเข้ าอย่างสม่ำ เสมอของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศญี่ปุ่นจะ

ช่วยชดเชยการนำเข้าที่ลดลงของประเทศจีน

และทวีปยุโรปในไตรมาสที่ 3 ได้ระดับหนึ่ง

 ดังนั้น การถดถอยของเศรษฐกิจโลกใน

ไตรมาสที่  2 ของปีนี้คาดว่าจะยังต่อเนื่องไป

ในไตรมาสที่  3 และ 4 ของปีนี้และจะยังส่ง

ว. ยางพารา 33 (2), 2555
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ผลให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยนญี่ปุ่น

แข็งค่าต่อไปเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ รวมทั้ง

เงินบาทด้วย

  และจากทิศทางของสภาพทางเศรษฐกิจ

โลกที่จะยังคงชะลอตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อ

การบริโภค การลงทุนทั่วโลก และจะส่งผล

ท ำ ใ ห้ อั ต ร า ก า ร ใ ช้ ย า ง พ า ร า ข อ ง โ ล ก ที่ จ ะ

ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาค่อนข้าง

จะชัดเจน ซึ่ งจะส่งผลทำให้ราคาเฉลี่ยยาง

พาราในปีนี้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลต้อง

ชี้ แ จ ง ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ช า ว ส ว น ย า ง ไ ด้ เ ข้ า ใ จ

สถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมมาตรการ 

แผนงาน/โครงการที่จะรักษาระดับราคายาง

พาราภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

และมี เสถียรภาพ ตลอดจนควร เตรียมงบ

ประมาณช่วย เหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง

ด้วยหากราคายางพาราที่ เกษตรกรขายได้ต่ำ

กว่าต้นทุนการผลิต

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 และผลกระทบต่อราคายางพารา



จัดตั้งศูนย์วิจัยยางเพิ่ม
 กรมวิชาการเกษตรได้มีคำสั่ งที่  700/

2555 ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2555  จัดตั้ง

ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์  ขึ้นกับสถาบันวิจัยยาง 

มีหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนายางพาราตาม

แผนงานและโครงการของสถาบันวิจัยยาง 

ควบคุมการผลิต การขยายพันธุ์  การค้า การ

ส่ งออก และการนำเข้ ายางตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

รวมทั้งงานโครงการพิเศษ แบ่งงานภายในเป็น

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการ

เกี่ ยวกับงานสารบรรณ งานแผนงานและ

งบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งาน

บุคคล และงานธุรการทั่วไป

 2. กลุ่มวิจัย มีหน้าที่ศึกษา วิจัย และ

พัฒนายางพารา ที่ รับผิดชอบตามแผนงาน

และโครงการของสถาบันวิจัยยาง และงาน

โครงการพิเศษ

 3. ฝ่ายปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมยาง มีหน้าที่ควบคุมการผลิต การ

ขยายพันธุ์ การค้า การส่งออก และการนำเข้า

ยางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

จัดประชุมวิชาการ
 24-26  เมษายน 2555 สถาบันวิจัยยาง 

ข่าวสถาบันวิจัยยาง
ว. ยางพารา 33 (2) : 54-56 (2555)
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จัดประชุมวิชาการยางพารา ครั้งที่ 2/2555 ณ 

โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท 

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  เพื่อวิ เคราะห์หา

โจทย์และประเด็นวิจัย ประจำปี 2556 โดย

มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสังกัด และผู้เกี่ยว

ข้องด้านวิชาการยางพารา ทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในประเด็น

วิจัย ตอบโจทย์งานวิจัย และงานวิจัยพร้อม

ใช้ประโยชน์ตามความต้องการของเกษตรกร

แ ล ะ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ต ล อ ด จ น ปั ญ ห า

อุปสรรคต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย

มีนักวิชาการและบุคลากรของสถาบันวิจัยยาง 

ศู น ย์ วิ จั ย ย า ง  ส ำ นั ก ง า น ต ล า ด ก ล า ง ย า ง

พารา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ต่างๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  ตัวแทน

สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

องค์การสวนยาง  บริษัทร่ วมทุนยางพารา

ระหว่างประเทศ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา คณะ

กรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง สมาคม

ยางพาราไทย กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ยาง  สภาอุตสาหกรรรมแห่ งประ เทศไทย 

ส ม า ค ม ไ ม้ ย า ง พ า ร า ไ ท ย  แ ล ะ เ ก ษ ต ร ก ร

ผู้ผลิตและขยายพันธุ์ยาง ประมาณ 350 คน

เข้าร่วมประชุมและเสวนา 

 26-28 เมษายน 2555 สถาบันวิจัยยาง 

จัดงานมหกรรมยางทั่วไทย “เร่งบริบทงาน

วิจัย ขจัดภัยมืดยางพารา” ณ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรกระบี่  อำเภอเมือง จังหวัด

กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรชาว

สวนยางในภาคใต้ได้ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดกับ

สวนยาง เช่น ภัยจากโรคยาง การกรีดยาง

ไม่ถูกวิธี  การกรีดยางต้นขนาดเล็ก หลงเชื่อ

คำโฆษณาการใช้สารเคมี  เป็นผลทำให้ผล

ข่าวสถาบันวิจัยยาง
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ผลิตลดต่ำลงและอายุการกรีดสั้นลง กระทบต่อ

เศรษฐกิ จของภาคใต้  ในงานมีการแสดง

นิทรรศการ การตอบปัญหาเกษตรกร และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ

และเกษตรกร มีเกษตรกรและบุคลากรภาค

รัฐประมาณ 1,200 คน เข้าร่วมงาน  

จัดสัมมนา
 ระหว่างมีนาคม-เมษายน 2555 สถาบัน

วิจัยยาง จัดสัมมนาโครงการประเมินความ

พ ร้ อ ม ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร เ จ้ า ข อ ง ส ว น ย า ง ที่ ยั ง

ไม่ เปิดกรีดในภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์

เ พื่ อ ห า แ น ว ท า ง ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 

อุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรที่ยังไม่เปิดกรีด

ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องในการเปิดกรีดยางตามมาตรฐาน 

เข้าใจรูปแบบการเจริญเติบโตของยางพารา

ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อสามารถจัดการ

สวนยางและกรีดยางได้อย่างยั่งยืน กำหนด

จัดสัมมนาในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่

น่าน พะเยา เชียงราย และเชียงใหม่ ประกอบ

ด้วยเกษตรกรและบุคลากรภาครัฐ จำนวน 

8  ครั้ง ครั้งละ 1,000 คน รวม 8,000 คน 

ศึกษาดูงาน
 13-20 พฤษภาคม 2555  คณะเจ้าหน้าที่

จากประเทศสมาชิก IRRDB จำนวน 32 คน 

ดู งานด้ านการถ่ ายทอดเทคโนโลยี ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการ IRRDB - 

RRIT Exposure Visit in Thailand โดยใน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ดูงานกิจกรรมของ

สถาบันวิจัยยางและกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ให้

การต้อนรับและนำบรรยายโดยผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยาง ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรม

ยาง  พร้ อมด้ วยข้ า ราชการและ เจ้ าหน้ าที่

สถาบันวิจัยยางร่วมให้การต้อนรับ 

นักวิชาการจากสถาบันวิจัยยาง
ได้รับรางวัล
 จากการที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตร (ข้าว, ยางพารา และมันสำปะหลัง) 

เพื่อพึ่งพาตนเองและชุมชน ระหว่างวันที่ 8-10 

มิ.ย. 55 ปรากฏว่า ในสินค้าประเภทยางพารา 

ทางคณะกรรมการได้ตัดสินให้งานวิจัยเรื่อง 

“ โ รงงานอบยางแผ่นพลั ง งานแสงอาทิตย์  

ร่ วมกับติดตั้ ง เตา เผา”  ซึ่ งดำ เนินการ โดย 

นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และคณะ จากศูนย์วิจัย

ยางสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ข่าวอื่นๆ
 2 0  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 5  ศู น ย์ วิ จั ย ย า ง

ฉะเชิงเทรา จัดงานครบรอบ 32 ปี วันจัดตั้ง

ศู น ย์ วิ จั ย ย า ง ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  มี ก า ร ท ำ บุ ญ 

ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป 

การแสดงนิทรรศการ  กิจกรรมพัฒนาของ

เจ้าหน้าที่ ดนตรี และการละเล่นต่างๆ 

ว. ยางพารา 33 (2), 2555
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