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คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ยาง
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บทบรรณาธิการ
 ในอดีตเมื่อประมาณสัก 40 ปีที่ผ่านมา เมื่อถึงระยะเวลา
ที่จะต้องโค่นต้นยางเก่าเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นยางใหม่  
ต้นยางที่โค่นล้มลงมาแทบจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใดๆ 
ได้  เนื่องจากเนื้อไม้มีความชื้นสูง ทำให้เชื้อรา และมอด เข้า
ทำลายเนื้อไม้ได้ง่าย จำเป็นต้องเผาทิ้งเพื่อมิให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเตรียมพื้นที่  ต่อมาเมื่อมีการค้นพบวิธีการรักษาเนื้อไม้
ของต้นยาง ทำให้ไม้ยางเป็นวัสดุที่มีคุณค่าขึ้นมาทันที โดย
สามามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
ไม้ปาร์เก้ ของเด็กเล่น เป็นต้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมไม้ยาง
เติบโตและสร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นอย่างมาก โดยในปี 
2553 ไทยส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป ปริมาณ 2,613,805 
ลบ.เมตร มูลค่า 16,798 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม
ไม้ยางพาราของประเทศก็ยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข 
เช่น ในเรื่องของการส่งออกและนำเข้า ซึ่งทางสมาคมธุรกิจ
ไม้ยางพาราได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในอันที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 
 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 18.76 ล้านไร่ ปลูกแทน
เฉลี่ยปีละ 0.211 ล้านไร่ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 
12.21 จากเป้าหมายที่กำหนดปีละ 0.280-0.320 ล้านไร่ ทำให้
มียางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุมากกว่า 
25 ปี ซึ่งควรโค่นในช่วง 5-7 ปี ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านไร่ 
สวนยางเหล่านี้ให้ผลผลิตต่ำ เฉลี่ยประมาณ 132.3 กก./ไร่/ปี 
ทำให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตรวมต่อไร่ของประเทศลดลงเหลือ 278 
กก./ไร่/ปี ในปี 2554 ดังนั้น การเร่งรัดการโค่นต้นยางที่ให้ผล
ผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุมากกว่า 25 ปี นอกจาก
จะเป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานของประเทศใน 10 ปี 
ข้างหน้าแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิตของ
เกษตรกรในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นคง
ในภาคอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และช่วยให้ราคายางใน
ปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย
 การซื้อขายไม้ยางพาราในปัจจุบัน ส่วนใหญ่กำหนดแบบ
เหมาสวน โดยการตกลงราคากัน เกษตรกรจำต้องยอมรับราคา

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บรรณาธิการบริหาร สุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง 

บรรณาธิการ นายสุจินต์  แม้นเหมือน ผู้ช่วยบรรณาธิการ ดร.ภัทธาวุธ จิวตระกูล, พิเชฏฐ์ พร้อมมูล กองบรรณาธิการ 

เอนก กุณาละสิริ, พรรษา อดุลยธรรม, ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒณ์, ดร.พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ 

ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ์ ประพาส ร่มเย็น ผู้ช่วยผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ์ ชุมสินธุ์  ทองมิตร ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สมจิตต์ ศิขรินมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จักรพงศ์ อมรทรัพย์ ผู้จัดการระบบฐานข้อมูล พิเชฎฐ์ 

พร้อมมูล ผู้จัดการสนทนาภาษายาง วราวุธ ชูธรรมธัช

ที่ตกลงกันโดยไม่มีดัชนีชี้วัดมาประกอบในการอ้างอิงกำหนด
มูลค่าที่แท้จริง ทั้งนี้ราคาซื้อขายไม้ยางพาราจากแปลงเกษตรกร
ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณไม้ คุณภาพไม้ และปัจจัยด้าน
การขนส่งและสภาพแวดล้อม ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการจัด
มาตรฐานหรือการจัดระดับชั้นมูลค่าไม้ ให้แปลงยางพาราใน
แต่ละแปลง เพื่อการกำหนดราคาซื้อขายไม้ให้ตรงตามสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้น ในวงการธุรกิจยางพาราซึ่งกำลัง
เจริญเติบโตจึงต้องการจัดชั้นมาตรฐานในการกำหนดมูลค่าไม้
ยางพาราของแต่ละสวน เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการประกาศ
ขายไม้ยางพารา พร้อมทั้งบอกตำแหน่งพิกัดแปลงที่เข้าใจตรง
กัน และถ้าได้นำเข้าสู่กระบวนการประมูลผ่านตลาดกลางไม้
ยางพารา จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งในส่วน
ของการให้บริการของตลาดกลางไม้ยางพารา ก็ได้มีแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนออกมาแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2555
 เนื่องจากไม้ยางพารามีคุณสมบัติเฉพาะตัวและความ
สวยงาม จากความสำคัญและความต้องการใช้มากขึ้น การ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยหาพันธุ์ยางที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการ
นำไปใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆ ที่ใช้ไม้ยาง
เป็นวัตถุดิบจึงเป็นสิ่งจำเป็น คุณสมบัติที่นำมาในการคัดเลือก
พันธุ์ยาง ประกอบด้วยคุณสมบัติเชิงกล และคุณสมบัติเชิงเคมี 
ในส่วนของคุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ การดัดสถิตย์ ความเค้นอัด 
ความเค้นดึง ความเค้นเฉือน การฉีก และความแข็ง ส่วน
คุณสมบัติ เชิงเคมี  ได้แก่  ปริมาณเถ้า การละลายในสาร
ละลายต่างๆ ปริมาณลิกนิน  อัลฟ่าเซลลูโลส โฮโลเซสลูโลส  
และเพนโตซาน จากการนำคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้มาช่วยใน
การปรับปรุงพันธุ์ยาง ก็จะช่วยให้สามารถผลิตวัตถุดิบให้ตรง
กับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตไม้ยางในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารที่
ใช้ในการป้องกันเห็ดรา และเพิ่มมูลค่าของไม้ยางพารา

สุจินต์ แม้นเหมือน
บรรณาธิการ
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สมบูรณ์  พฤกษานุศักดิ์ 1

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

สถานการณ์ไม้ยางพาราของไทย

1. การผลิต 
 ปี  2553 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา

ประมาณ 17.95 ล้านไร่ มีพื้นที่กรีดยางได้ประมาณ 

12.04 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกยางพาราส่วนมากอยู่ทาง

ภาคใต้ของประเทศ (ร้อยละ 67) รองลงมาคือทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 17) ปัจจุบันสวนยาง

ที่มีอายุ 25 ปี ครบรอบตัดโค่นเพื่อปลูกทดแทนได้ 

ในปี 2551-2554 เฉลี่ยปีละ 295,000 ไร่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กับนโยบายและเงินทุนสงเคราะห์ของสำนักงาน

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) การตัดโค่น

ต้นยางพาราในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ไม้ยางพาราคิดเป็น

ปริมาตรไม้ประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร หรือปีละ

ประมาณ 11.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ภาพรวมการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปของไทย 

มีโรงอบไม้ยางพาราประมาณ 54 โรงงาน และมี

โรงงานแปรรูปไม้ประมาณ 561 โรงงาน (ข้อมูลจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 29 กรกฎาคม 2554  

ซึ่งไม่รวมถึงโรงงานเลิกประกอบกิจการ) สามารถผลิต

ไม้ยางพาราแปรรูปได้ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร/

ปี ส่วนใหญ่จำหน่ายให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งใช้ไม้

ประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น มีไม้ยางพารา

แปรรูปที่เหลืออีกประมาณ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

 อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ม้ ย า ง พ า ร า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 

อุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ยาง

พารา อุตสาหกรรมกลางน้ำ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจไม้ยาง

พาราแปรรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ำ ได้แก่ กลุ่ม

ผู้ผลิตเฟอร์นิ เจอร์  อุตสาหกรรมเครื่องเรือน และ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้ยางพารา

 ไม้ยางพาราส่วนใหญ่นำมาผลิตเฟอร์นิ เจอร์

และชิ้นส่วน ของเล่นเด็ก แผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด

ความหนาแน่นปานกลาง ไม้ปาร์เกต์ กรอบรูป และ

เครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในงาน

ภาพที่ 1 พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย ระหว่างปี 2545-2553

1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
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เสาเข็มก่อสร้าง ล้อม้วนสายไฟขนาดใหญ่ ฟืน ถ่านไม้ 

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตลังไม้หรือแท่นไม้สำหรับวาง

สินค้า รวมถึงเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้

ยางพาราของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออก 

สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ยางพารา จะส่งออก

ถึงร้อยละ 65 ส่วนที่ เหลืออีกร้อยละ 35 จำหน่าย

ภายในประเทศ

2. สถานการณ์การค้า
2.1  การส่งออก

 ในปี  2552 ไทยส่งออกมากถึง 2,032,415 

ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร  มู ล ค่ า  1 1 , 6 3 6 . 4  ล้ า น บ า ท 

ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.40 และ 33.56 

ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี  2551 ส่วนในปี  2553 

ส่งออกปริมาณ 2,613,805 ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 

16,798 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 

28.62 และ 44.38 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่ง

แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว  ท ำ ใ ห้

ต่างประเทศต้องการไม้ยางพาราของไทยเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะจีนและมาเลเซีย

 สำหรับปี 2554 (ม.ค.-มิ.ย.) ส่งออก 1,687,834 

ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 9,445 ล้านบาท ปริมาณและ

มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83 และร้อยละ 16.80 

ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น

ที่น่าสัง เกตว่าการส่งออกไม้ยางพาราของไทยไป

ต่างประเทศส่วนใหญ่ลดลง ยกเว้นการส่งออกไป

ประเทศจีน ที่ไทยยังคงส่งออกเพิ่มมากขึ้น

 ตลาดส่งออก ที่สำคัญ ได้แก่  จีน มาเลเซีย 

เวียดนาม ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น

 แนวโน้มการส่งออก ปี 2554 การส่งออกไม้

ยางพาราแปรรูปน่าจะมีแนวโน้มมากเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 

เนื่องจากตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการใช้ไม้

ยางพาราจำนวนมากโดยเฉพาะจีน รองลงมาคือ 

มาเลเซีย เวียดนาม และฮ่องกง ประกอบกับกระทรวง

การคลังได้ยกเลิกการเก็บอากรขาออกไม้ยางพารา

แปรรูปแล้ว (เดิมเก็บร้อยละ 3) ทำให้มีการส่งออก

เพิ่มมากขึ้น

2.2  การนำเข้า

 ในปี 2551  ไทยนำเข้าไม้ยางพารา 74,131 

ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 27.73 ล้านบาท ปริมาณและ

มูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.08 และร้อยละ 11.37 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน โดยนำเข้าไม้ยางพาราจากมาเลเซีย

เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนปี 2552 นำเข้าเพียง 2,539 

ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 23.85 ล้านบาท ปริมาณและ

มูลค่าลดลงร้อยละ 96.57 และร้อยละ 14.01 ตาม

ลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากในปี 2552 

ไทยมีไม้ยางพาราคงเหลือในปริมาณมาก อย่างไร

ปี
มูลค่า 

(ล้านบาท)

ปริมาณ 

(ลูกบาศก์เมตร)

ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการส่งออก

ไม้ยางพาราแปรรูปของไทย

 2548 1,219,240 8,012

 2549 1,224,705 9,763

 2550 2,209,633 8,696

 2551 1,006,824 8,591

 2552 2,032,415 11,636

 2553 2,613,805 16,798

 2554 1,687,834 9,445 

 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ที่มา  :  กรมศุลกากร

ภาพที่ 2 พื้นที่ปลูกยางพารา ในปี 2553  แบ่งตามภูมิภาค

ที่มา  :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    

 

 

 

ภาคเหนือ
4.00%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
17.27%

ภาคกลาง
11.94%

ภาคใต้
66.78%
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1,945,060

644,833

12,937

5,116

5,384

475

2,613,805

983,302

585,973

4,843

2,582

3,066

215

1,579,981

1,655,144

25,528

3,947

1,454

1,627

134

1,687,834

68.33

-95.64

-18.50

-43.69

-46.93

-37.67

6.83

98.06

1.51

0.23

0.09

0.10

0.01

100.00

15,587.8

956.2

143.9

55.2

49.9

4.9

16,798.0

7,444

532

52

28

29

2.33

8,086

9,123

240

48

17

15

1.73

9,445

22.56

54.85

-6.79

-39.26

48.73

25.73

16.80

96.60

2.54

0.51

0.18

0.16

0.02

100.00

ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปของไทย

ประเทศ
2553 2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 2554 (ม.ค.-มิ.ย.) % ∆ 54/53 % สัดส่วน 54/53

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณมูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า

(ปริมาณ : ลูกบาศก์เมตร  มูลค่า : ล้านบาท)

จีน

มาเลเซีย

เวียดนาม

ไต้หวัน

ฮ่องกง

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ภาพที่ 3  ตลาดส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปของไทย ปี 2554 (ม.ค. – มิ.ย.)

จีน         มาเลเซีย         เวียดนาม        ไต้หวัน         ฮ่องกง          อื่นๆ

มาเลเซีย
1.51%

เวียดนาม
0.23%

ไต้หวัน
0.09%

อื่นๆ
0.01%

ฮ่องกง
0.10%

ก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในปี 2553 ไทยนำเข้าไม้ยาง

พารารวม 210,236 ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 28.54 

ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่ากลับเพิ่มขึ้นไม่มาก

และไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในเดือนมกราคม 

2553 ที่มีการนำเข้ามากถึง 207,417 ลูกบาศก์เมตร 

แต่มีมูลค่าเพียง 2.31 ล้านบาท

 สำหรับปี 2554 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยนำเข้าไม้ยาง

พารา 1,208 ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 10 ล้านบาท 

ปริมาณลดลง ร้อยละ 99.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียว

กันของปีก่อน แต่ปริมาณใกล้ เคียงกับการนำเข้า

ในปี 2552 

 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ  ได้แก่  มาเลเซีย และ

กัมพูชา

3. มาตรการทางการค้าของไทย
3.1 การส่งออก

 3.1.1 มาตรการทางภาษี ไม่เก็บอากรขาออก 
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209,528.0

-

522.0

145.0

40.0

1.00

210,236.0

208,419.0

-

71.0

105.0

-

1.00

208,596.0

495.0

549.0

73.0

91.0

-

-

1,208.0

-99.8

-

2.8

-13.3

-

-

-99.4

40.98

45.45

6.04

7.53

-

-

100.00

20.7

-

5.9

1.6

0.5

0.00

28.5

11.3

-

0.9

1.1

-

0.00

13.2

4.1

3.0

1.9

1.0

-

-

10.0

-63.6

-

127.2

-13.1

-

-

-24.3

40.92

30.0

19.29

9.79

-

-

100.00

ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าไม้ยางพาราแปรรูปของไทย

ประเทศ
2553 2553 (ม.ค.-มิ.ย.) 2554 (ม.ค.-มิ.ย.) % ∆ 54/53 % สัดส่วน 54/53

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณมูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า

(ปริมาณ : ลูกบาศก์เมตร  มูลค่า : ล้านบาท)

มาเลเซีย 

ลาว

ไทย

กัมพูชา

จีน

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

ปี
มูลค่า 

(ล้านบาท)

ปริมาณ 

(ลูกบาศก์เมตร)

ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า

ไม้ยางพาราแปรรูปของไทย

 2548 611 4.04

 2549 928 7.08

 2550 56,310 20.64

 2551 74,131 27.73

 2552 2,539 23.85

 2553 210,236 28.54 

 2554 1,208.0 10.00 

 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ที่มา  :  กรมศุลกากร

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร

และยกเว้ นอากรศุลกากรตามมาตรา  12  แห่ ง

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 

13) ลงวันที่  30 กันยายน 2552 เฉพาะไม้และไม้

แปรรูปที่ได้จากต้นยางตระกูลฮีเวีย

 3.1.2 มาตรการที่มิใช่ภาษี ไม้ยางพาราเป็น

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก (โดยไม่จำกัดปริมาณ

การส่งออก) ผู้ส่งออกต้องยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต

ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรที่ กรมการค้า

ต่างประเทศ พร้อมแสดงสำเนาบัญชีราคาสินค้าหรือ

ใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลักฐานทางการ

ค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว 

(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การส่งข้าว 

ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549 

และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไป

นอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549)

3.2 การนำเข้า

 3.2.1 มาตรการทางภาษี เสียภาษีอากรขาเข้า

ร้อยละ 1 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

 3.2.2  มาตรการที่มิใช่ภาษี

   1) ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ 

เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้  ที่นำเข้ามาทาง

ด่านศุลกากรชายแดนเขตจังหวัดที่ติดต่อกับพม่าและ

กัมพูชา รวม 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 

ตาก  แม่ ฮ่ องสอน กาญจนบุ รี  ร าชบุ รี  เพชรบุ รี  

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีษะเกษ 

สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระบุรี จันทบุรี และตราด จะต้อง

มีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : 

C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศ

ที่มา  :  กรมศุลกากร



6 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 10 กรกฎาคม-กันยายน 2555

ที่ส่งออกมาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบพิธีการ

นำเข้า ส่วนการนำเข้าไม้ซุงทางด่านศุลกากรดังกล่าว

จะต้องมีตราของประเทศผู้ผลิตประทับที่ไม้นั้นด้วย 

(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้า

เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ.2535 และ

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดด่าน

ศุลกากรนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.2548)

   2) ไม้ซุงท่อนและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก 

ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามบัญชี

แนบท้ายพระราชกฤษฏีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.

2530 ห้ามนำเข้า  ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก

และกาญจนบุรี  (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  

เรื่อง  การนำไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้ งสิ่ ง

ประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ด้วยไม้ เข้ามาใน

ราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและ

จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2548)

4. ปัญหาและอุปสรรค
 1 )  โ ร ง ง า น แ ป ร รู ป ไ ม้ ย า ง พ า ร า กั บ ผู้ ผ ลิ ต

เฟอร์นิเจอร์มีความต้องการต่างกัน เนื่องจากโรงงาน

แปรรูปไม้ต้องการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปไป

ตลาดต่างประเทศโดยตรง ซึ่งได้ราคาสูงและจ่าย

เงินรวดเร็วตามกำหนดจากการเปิด L/C ในขณะที่ผู้

ผลิตเฟอร์นิ เจอร์ในประเทศซื้อไม้อยู่ ในรูปเงินเชื่อ 

และต้องการซื้อไม้ยางพาราในราคาต่ำกว่าเพื่อลด

ต้นทุนในการผลิต ทำให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์มักประสบ

ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตหรือต้องการ

ซื้อวัตถุดิบในราคาสูง

 2)  การปลูกยางพาราส่วนใหญ่ของไทยจะ

มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำยางพารา มากกว่า

การใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา จึงขาดการวางแผน

และบริหารจัดการไม้ยางพาราแปรรูปอย่างเป็นระบบ

 3 )  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น ก า ร

ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปของไทยยังไม่สู งมากนัก 

เนื่องจากขาดเทคนิควิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ขาด

บุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ รวมทั้งขาด

แคลนแรงงานในโรงงานแปรรูป

 4) ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยเก็บ

ภาษีนำเข้าไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17 จาก

เดิมได้รับการยกเว้นมาโดยตลอด

5.  การดำเนินการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
 1) ส่งเสริมการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปใน

ลักษณะวัตถุดิบ เพื่อลดปริมาณไม้ยางพาราแปรรูป

ที่ เกินความต้องการใช้ในประเทศ โดยเน้นการส่ง

ออกไปจีนซึ่ ง เป็นตลาดหลักของไทย และเร่ งหา

ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดเวียดนาม อินเดีย 

ตะวันออกกลาง ซึ่งมีการก่อสร้างโครงการอสังหา

ริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ท สปา และภัตตาคารเพิ่มขึ้น

เป็นจำนวนมาก เป็นต้น

 2) กลุ่มผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

และกลุ่มโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราจะต้องร่วมมือกัน

โดยอาจจะทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน เพื่อรับซื้อ

ไม้ยางพาราในส่วนที่เหลือใช้ภายในประเทศเก็บไว้ใน

สต็อกป้องกันการขาดแคลนไม้ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ผู้

ประกอบการเฟอร์นิเจอร์มีปริมาณไม้ยางพาราเพียงพอ

กับความต้องการผลิตตลอดทั้งปี และสามารถวางแผน

การผลิตได้ รวมทั้งสามารถลดปริมาณไม้ยางพารา

ส่วนเกินได้

 3) สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงฝีมือแรงงาน และ

เทคนิคการผลิตให้ทันสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และตรงกับความต้องการของ

ลูกค้า จัดทำมาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูปให้เป็นสากล

เพื่อยกระดับราคาและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของ

ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ
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 ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงเคราะห์การ

ทำสวนยางเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  

2/2555 วันที่ 27 มีนาคม 2555 วาระ 4.6 เรื่องการ

ส่งเสริมการโค่นยางปลูกแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ผลกระทบจาก

นโยบายการโค่นยางผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือ

มีอายุกรีดมากกว่า 25 ปี พร้อมให้เสนอแนะการจ่าย

เงินชดเชยผลผลิตเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเร่งรัดการโค่น

ปลูกแทน  รวมทั้งผลกระทบในกรณีที่เพิ่มพื้นที่โค่นยาง 

จะทำให้ รายได้ของ เกษตรกรในการจำหน่ายไม้

ยางพาราลดลงหรือไม่เมื่อกำหนดเป้าหมายโค่นยาง 

500,000 ไร่ โดยเพิ่มเงินชดเชยให้ไร่ละ 10,000 บาท

หรือ 15,700 บาท แต่รายได้ในการจำหน่ายไม้ลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่

หลักการและเหตุผล
 ยางพารา (Hevea brasiliensis. Mull.)  พืช

ยืนต้นอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน คาดการณ์ว่าอุปสงค์และอุปทานใน

ปี 2563 (คศ.2020) มีปริมาณ 16.509  และ 16.698 

ล้านตัน ตามลำดับ จะเห็นว่าความต้องการใช้น้อยกว่า

ปริมาณที่ผลิตได้ 0.189 ล้านตัน (ภาพที่ 1) คาดว่า

จะมีผลกระทบต่อราคายางในอนาคตอย่างแน่นอน 

 ประเทศไทยผลิตยางในปี 2554จำนวน 3.569 

ล้านตัน นับเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติสูงสุดในตลาดโลก 

หรือคิดเป็นร้อยละ 33.37 จากผลผลิตทั้งหมดในโลก

พนัส แพชนะ, สมมาต แสงประดับ, กฤษดา สังข์สิงห์, อารักษ์ จันทุมา และ สุจินต์  แม้นเหมือน
สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร

การเร่งรัดการโค่นปลูกแทนยางผลผลิตต่ำ
เพื่อเพิ่มมูลค่ายางและไม้ยาง

ภาพที่ 1 คาดการณ์อุปสงค์และอุปทานยางธรรมชาติของโลก (Basir,2012)
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ไทย 3,164 3,252 3,569 33.4

อินโดนีเซีย 2,440 2,736 2,886 27.0

มาเลเซีย 856 939 1,024 9.6

อินเดีย 820 851 885 8.3

เวียดนาม 711 755 776 7.3

จีน 644 665 685 6.4

โกติวัวร์ 203 227 227 2.1

ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศต่างๆ ปี 2552-2554

ประเทศ 2552 2553 2554 ร้อยละของปี 2554

จำนวน 10.695 ล้านตัน (ตารางที่  1) ก่อให้ เกิด

กิจกรรมและวิถียางพาราต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต 

ภาคการตลาด ภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจ 

มีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ แรงงาน 

บุคลากรภาครัฐ และผู้บริหารภาคต่างๆไม่น้อยกว่า 

8 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วประเทศ สมดุลผลิตผลยาง 

3.800 ล้านตัน ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 678,942 

ล้านบาท จากการส่งออกยางดิบ ยางผสมสารเคมี 

หน่วย : ล้านตัน  

ที่มา: รายงานประจำปี 2554, สถาบันวิจัยยาง

ภาพที่ 2 ไม้ท่อนที่กำลังนำเข้าเครื่องเลื่อย
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2546 193 207 265 122 205 157 171 287 218

2547 175 203 270 134 208 175 169 288 223

2548 157 173 276 138 211 177 183 278 231

2549 174 180 301 155 219 204 180 288 249

2550 178 187 283 159 227 251 200 276 256

2551 189 168 304 159 229 253 221 272 265

2552 157 190 280 144 232 252 230 273 272

2553 176 183 285 158 237 227 244 274 274

2554 182 186 291 173 239 220 249 288 275

2555 184 190 293 168 238 219 252 269 276

ตารางที่ 2 ผลผลิตยางธรรมชาติเฉลี่ยของประเทศต่างๆ ปี 2546-2555

ปี พ.ศ. กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม

และผลิตภัณฑ์ยาง 2.612 ล้านตัน, 0.339 ล้านตัน 

และ 0.486 ล้านตัน มูลค่า 383,319 ล้านบาท,  

57,571 ล้านบาท  และ 252,985 ล้านบาท ตามลำดับ 

รวมทั้ งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์  ไม้ยางพารา อีก  

42,639 ล้านบาท  ดังนั้น การกำหนดแนวนโยบาย

การบริหารอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทยที่มี

ผลต่อตลาดโลก ย่อมเป็นกระแสชี้นำที่ผู้ เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดให้ความสนใจและนำไปวิเคราะห์ผลกระทบ

อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการกระตุ้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางการตลาดของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติยางไทย

ทั้งระบบและเป็นการเสริมมาตรการรักษาเสถียรภาพ

ราคายางของประเทศที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 18.76 ล้านไร่  

ปลูกแทนเฉลี่ยปีละ 0.211 ล้านไร่ น้อยกว่าเป้าหมาย

ที่กำหนด ร้อยละ 12.21 จากเป้าหมายที่กำหนด ปีละ 

0.280 – 0.320 ล้านไร่ ทำให้มียางเก่าที่ให้ผลผลิต

ต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุกรีดมากกว่า 25 ปี 

เหลืออยู่ซึ่งควรโค่นในช่วง 5- 7 ปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 

1.2 ล้านไร่ สวนยางเหล่านี้ให้ผลผลิตต่ำ เฉลี่ยประมาณ 

132.3 กก/ไร่/ปีหรือประมาณ ร้อยละ 48.28 ของผล

ผลิตเฉลี่ยของปี 2554 ซึ่งสวนยางเหล่านี้ทำให้ค่า

เฉลี่ยผลผลิตรวมต่อไร่ของประเทศไทยลดลง เหลือ 274 

กก./ไร่/ปี ในปี 2553 และ 278 กก./ไร่/ปี ในปี 2554 

ซึ่งต่ำกว่าประเทศอินเดียและประเทศเวียดนามที่มีผล

ผลิตในปีที่ผ่านมา (ตารางที่  2) นอกจากนี้ผลผลิต

เฉลี่ยต่อไร่ของประเทศไทยยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ในยุทธศาสตร์ยางพารา ปี 2552-2556 ที่กำหนดให้

ประเทศไทยมีผลผลิตยางเฉลี่ย 306 กก./ไร่/ปี ในปี 

2556 อยู่ร้อยละ 9.15 ดังนั้น การเร่งรัดการโค่นยาง

ผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุกรีดมากกว่า 

25 ปี นอกจากจะเป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทาน

ของประเทศใน 10 ปีข้างหน้าแล้ว ยังเป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มต่อพื้นที่ทางการผลิตของเกษตรกรในระยะ

ยาว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นคงในภาค

อุสาหกรรมไม้ยางพาราอีกด้วย

 อุตสาหกรรมไม้ยางพาราในประเทศไทยมี

ความเกี่ยวเนื่องตั้งแต่  เกษตรกรที่ประสงค์จะโค่น

ปลูกยางเพื่อปลูกทดแทนยางเก่า หน้ากรีดเสียหาย 

หน่วย : กิโลกรัม/ไร่/ปี

ที่มา:  สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ(ANRPC) ฉบับที่ 4 เม.ย. 2555
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หรือมีอายุกรีดมากกว่า 25 ปี เสนอขายไม้ยาง ณ 

ที่ตั้งสวน โดยผู้รับซื้อจากเกษตรกรจะทำการโค่นยาง

เก่าหลังจากข้อเสนอราคาไม้ยางเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย  

แปรรูปเป็นไม้ท่อน ขนส่งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใน

อุตสาหกรรมไม้ขั้นกลาง จำนวนโรงงานแปรรูปและ

อบแห้งไม้เพิ่มขึ้นจาก 146 โรง ในปี 2549 เป็น 227 

โรงงานในปี 2555  ต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่โรงงานแปรรูป

ไม้ขั้นปลายซึ่งผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน พื้นไม้

ปาร์เก้ จำนวน 2,458 โรงในขั้นตอนต่อมา 

 ในปี 2554  โรงงานแปรรูปไม้และอบแห้งมีกำลัง

ผลิตรวมมากกว่า 5 ล้าน ลูกบาศก์ เมตร มีความ

ต้องการใช้ไม้ปีละ 3.07 ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าไม้

ที่ผลิตได้เฉลี่ยเพียงปีละ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ

ร้อยละ 41.35 ของความต้องการทั้งหมด (ตารางที่ 3) 

สวนยางเก่า อายุกรีดมากกว่า 25 ปี ให้ผลผลิตไม้ท่อน

เฉลี่ยไร่ละ 40 ลูกบาศก์เมตร นำมาผลิตเป็นไม้แปรรูป 

ได้ประมาณ 8.495 ลูกบาศก์เมตร (สมาคมธุรกิจ

ไม้ยางพาราไทย,2555) ดังนั้น การเร่งรัดโค่นยาง 

500,000 ไร่ต่อปีจะได้ไม้แปรรูป 4 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ในปัจจุบัน จึงไม่น่า

จะเป็นเหตุให้ราคาไม้ยางพาราตกต่ำจากมาตรการนี้

 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวงจรการปลูกแทน

จากพื้นที่ 18.76 ล้านไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่กรีด 12.76 

ล้านไร่  และความต้องการของอุตสาหกรรมไม้ยาง

พาราจึงควรโค่นปลูกแทนไม่น้อยกว่าปีละ 6 แสนไร่ 

ซึ่งยางพาราที่มีอายุหนึ่งปีในปัจจุบันจะหมุนเวียนครบ

วงจรก็ในอีก 30 ปีข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิเคราะห์ของ UNDP แนะนำให้ยางพาราควรโค่น

ปลูกแทนอย่างน้อยร้อยละ 2  ของพื้นที่ กรีด  ซึ่ ง

ประมาณการได้ปีละ 638,000 ไร่ การเร่งรัดการปลูก

แทนปีละไม่น้อยกว่า 6 แสนไร่ จึงควรกระทำอย่างยิ่ง 

นอกจากจะเป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทาน

ยางพาราของประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยางพาราทั้งระบบอีกด้วย กล่าวคือ สร้างมูลค่าเพิ่ม

จากผลผลิตต่อพื้นที่ของเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มทาง

การตลาดและราคายางจากการบริหารอุปสงค์และ

อุปทานของประเทศไทยในตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่ม

และขยายทางอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้ งระบบ 

นอกจากนี้ ยังเป็นมาตรการเสริมให้มาตรการรักษา

เสถียรภาพราคายางมีประสิทธิภาพในระยะยาว

อีกด้วย

 2549 14,338,046 252,023 10.081 2.14

 2550 15,362,346 219,933 8.797 1.87

 2551 16,716,945 199,086 7.963 1.69

 2552 17,223,129 184,831 7.393 1.57

 2553 17,959,403 213,927 8.557 1.82

 2554 18,761,231 201,976 8.079 1.72

 เฉลี่ย - 211,963 8.58 1.80

ตารางที่ 3 ประมาณการปริมาณไม้ยางพารา พ.ศ. 2549-2554

ปี พ.ศ.
เนื้อที่ยาง

ปลูกในประเทศ
 (ไร่)

ปริมาณการ
ผลิตไม้ยางพาราท่อน

(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณการผลิต
ไม้ยางพาราแปรรูป

(ล้าน ลบ.ม.)

เนื้อที่
ตัดโค่น

(ไร่)

ที่มา: รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2554, สถาบันวิจัยยาง
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ภาพที่ 3 การเลื่อยไม้ยางขนาดต่างๆ ให้เป็นไม้แผ่นแปรรูป

ภาพที่ 4 ไม้ยางที่ได้รับการอบเสร็จแล้วรอการขนส่งไปจำหน่าย
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วัตถุประสงค์
 1. สร้างกระแสการบริหารอุปสงค์และอุปทาน

ของประเทศไทยในตลาดโลก

 2.  สร้างมูลค่าเพิ่มต่อพื้นที่และมูลค่าทางการ

ตลาดของเกษตรกร

 3.  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ไม้ยางพารา

เป้าหมาย
 1. โค่นยางเก่าที่มีผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย

หรือมีอายุกรีดเกิน 25 ปี จำนวน 5 แสนไร่ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

 2. กระตุ้นให้การนำไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า  2 แสนล้านบาท

ทางอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ

 3. เร่งรัดการใช้พันธุ์ยาง สวย 251 และ พันธุ์ 

เฉลิมพระเกียรติ 984 (สวย 408) ปลูกทดแทนยางเก่า

เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากกว่า 460 กก/ไร่ /ปี ในภาค

เกษตรกร 

แนวคิดและหลักการที่สำคัญ
ในการดำเนินงาน

 1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 

(สกย.) จูงใจให้เกษตรกรเร่งรัดการโค่นปลูกแทนยาง

ที่มีผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุกรีดมากกว่า 

25 ปี จำนวน 5 แสนไร่สำหรับผู้ยื่นขอและโค่นเสร็จ

สิ้นภายในระยะเวลาไม่มากกว่า  12 เดือน (พ.ค. 2555-

พ.ค.2556)

 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  สกย.โดยอนุมัติ

ของคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางจะชดเชย

ผลผลิตที่เกษตรกรควรจะได้ก่อนโค่นเพื่อจูงใจให้เร่งรัด

ปลูกแทนตามโครงการ ไร่ละ 132.3 กก. จากผลผลิต

เฉลี่ย 1.26 กก/ไร่ วันกรีดเฉลี่ย 105 วัน/ปี และราคา

ยางเฉลี่ย 120 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่า 15,876 บาท/ไร่ 

เพิ่มเติมจากเงินสงเคราะห์ปลูกแทน ซึ่งกำหนดไว้เดิม 

ไร่ละ 16,000 บาท  รวมเป็น ไร่ละ 31,876 บาทต่อไร่ 

ภาพที่ 5 การนำไม้เข้าเครื่องตัดและเครื่องกลึง



13ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 10 กรกฎาคม-กันยายน 2555

ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นเงินชดเชยที่จะต้อง

ใช้ 7,939 ล้านบาท

 3. สถาบันวิจัยยาง ประสานภาคเอกชนและ

ส่วนราชการ ผลิตพันธุ์ยาง สวย 251 และ พันธุ์  

เฉลิมพระเกียรติ 984 (สวย 408) สนับสนุนโครงการ

และเป็นแกนในการกระตุ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

ไม้ยางพารา การจัดการระบบประมูลโดยระบบตลาด

กลางไม้ยางพาราจากผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ในอดีตการใช้ไม้ยางพารา เพื่อเป็นเชื้อเพลิงใน

โรงรมควันยาง เผาถ่าน และโรงงานปลาป่น ในปี 2518 

มีการใช้หลากหลายมากขึ้น ต่อมาในปี 2532 รัฐบาล

ทำการปิดป่า ทำให้ไม้ยางพารามีสัดส่วนการส่งออก

สูงขึ้นร้อยละ 96 ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (2549-2555) 

ตลาดไม้มีการผันผวน เนื่องจากราคายางสูง เกษตรกร

ไม่โค่นไม้เพื่อปลูกแทน ทำให้ความต้องการไม้มาก

กว่าปริมาณไม้ในตลาด ดังนั้น การจัดการสมดุลของ

ไม้ยางพารา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่มีความ

สัมพันธ์กับต้นน้ำ  จึงมีผลต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้

1. ปริมาณไม้ยางยังคงต่ำกว่ากำลังการผลิตของ

โรงงาน 

 ในปัจจุบันผู้ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ยาง 

เริ่มจากเกษตรกรที่โค่นยางเพื่อขอทุนปลูกแทน การ

โค่นไม้ยางในสวน การเลื่อยไม้ยางจากสวนเป็นไม้ท่อน 

การขนส่ง การชักลากไม้จากสวน ในปี 2550 จำนวน

โรงงานแปรรูป 521 โรงงานผลิตไม้แปรรูปได้ 3.07 

ล้านลูกบาศก์เมตร ในอุตสาหกรรมขั้นกลาง เริ่มจาก

การใช้ไม้ยางพาราท่อน (ไม้บ้อง) มาแปรรูปเป็นไม้แผ่น 

นำไม้ขนาดเล็ก ปีกไม้ ขี้เลื่อยให้เป็นไม้แผ่นปาร์ติเกิล 

และไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง มีจำนวนโรงอบไม้ 

300 โรง และอุตสาหกรรมขั้นปลาย คือ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์

และชิ้นส่วน ที่ใช้ไม้ยางจากอุตสาหกรรมขั้นกลาง นำไม้

ยางพาราแปรรูปมาทำเครื่องเรือน ของเด็กเล่น พื้นไม้

ปาร์เก้ ไม้พาเลท และทำเป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ  

รวมทั้งหมด 2,458 โรงงาน ลักษณะของโรงงานบาง

ภาพที่ 6 การนำไม้เข้าเครื่องประสานเพื่อประกอบเป็นแผ่นไม้สำหรับทำชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
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ส่วนเป็นการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ละ 10-20 โรงงาน 

สภาพการผลิตไม้ยางแปรรูปของโรงงานของไทยใน

ช่วงที่ผ่านมาไม่เต็มศักยภาพ การผลิตไม้ยางพารา

แปรรูปโดยเฉพาะกลุ่มที่ อยู่ นอกคลัส เตอร์  หยุด

ดำเนินการเนื่องจากขาดวัตถุดิบ ไม้ยางแพงขึ้น ในปี 

2554 ความต้องการไม้ยางของโรงงานแปรรูปไม้ยาง

พาราและอบแห้งของโรงงานใช้ไม้ยางสูงกว่าปริมาณ

ไม้ที่ผลิตได้ 1.27 ล้านลูกบาศก์เมตร การโค่นยาง 

5 แสนไร่ จะได้ไม้แปรรูป 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง

ใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไม้ยางพาราในปัจจุบัน 

 กรณีไม่คำนึงถึงภาวะตลาดโลกปัจจุบัน ปริมาณ

ไม้ที่โค่นได้จากสวนยาง 500,000 ไร่นี้ ยังคงต่ำกว่า

กำลังการผลิตของโรงงานไม้ยางพาราทั้งหมดซึ่งรับ

วัตถุดิบไม้ยางพาราได้เต็มที่ปีละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ดังนั้น มีกำลังผลิตไม้ยางพาราแปรรูปของโรงงานที่

เหลืออีกประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร

2. มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

 ในปี 2554 การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 72.61 จากปี 2552 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.98 

เทียบกับปี 2553 มูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์

ไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.56 ชะลอตัวจากปีก่อน เทียบกับ

ปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.55 จากปีก่อน ในปี 2555 

ช่วง 2 เดือนแรก มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 141.53 จากช่วงเดียวกันของ

ปี 2554 และการขยายตัวของมูลค่าไม้แปรรูปส่งออก

เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.4 จากปีก่อน(ตารางที่ 4)

 

3. ปริมาณการผลิตยางของไทย 

 ก่อนโครงการโค่นยาง 5 แสนไร่ ไทยมีผลผลิต 

3.56 ล้านตัน จากพื้นที่กรีดยางทั้งหมด 12.76 ล้านไร่ 

ในปี  2554หลังโครงการผลผลิตยางลดลง 0.066 

ล้านตัน จากพื้นที่กรีด 12.26 ล้านไร่ ซึ่งเป็นปัจจัย

จิตวิทยาตลาดที่มีนัยสำคัญต่อการกระตุ้นตลาดยาง 

แม้ ว่ ามี ผลผลิตยางที่ เ ข้ า ร่ วม โครงการปลูกยาง

ในพื้นที่ใหม่ออกมา แต่ยังไม่สามารถทดแทนได้ใน

ระยะสั้น อย่างไรก็ดี  แนวโน้มปริมาณการผลิตใน

ระยะยาวคงที่ และลดลงเล็กน้อย (ภาพที่ 7)

 

4. ผลต่อมูลค่าทางการตลาดไม้ยางและราคายาง

 ในแง่จิตวิทยา จะเป็นการสร้างกระแสเกิดขึ้น

และจะมีผลให้ราคายางเพิ่มจาก 109 บาท/กิโลกรัม 

จากปัจจุบันเป็น 120 บาท/กิโลกรัม ภายใน 1 ปี ซึ่งจะ

ทำให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 39,000 ล้านบาท 

( 3.569 x 11) ภายใน 1 ปี และสามารถสร้างมูลค่าจาก

ไม้ยางได้อีก 18,900 ล้านบาท (มูลค่าไม้ยางพารา 

500,000 ไร่  – มูลค่าไม้ยาง 211,000 ไร่  ที่ราคา

ไม้ยางพาราจากสวน 2.3 บาท/กิโลกรัม )  จากโครงการนี้ 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ 209.1 340.8 588.2 60.1 145.1

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 13,671.9 20,310.0 27,532.1 2,894.8 4,515.7

   - ไม้แปรรูป 10,497.7 15,812.8 21,299.7 2,259.1 3,647.5

   - แผ่นไม้วีเนียร์ 2.0 8.2 3.5 0.2 0.9

ตารางที่ 4 โครงสร้างสินค้าส่งออกไม้ผลิตภัณฑ์และไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย

ชื่อสินค้า 2552 2553 2554
(ม.ค.- ก.พ.)

2554 2555
(ม.ค.- ก.พ.)

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ปี พ.ศ. ช่วงเวลาเดียวกัน
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ส่วนหนึ่งความต้องการยางธรรมชาติของโลกจาก

การคาดหมาย ของ ANRPC ว่าอีก 8 ปี ข้างหน้าจะมี

ปริมาณผลผลิตมากกว่าการใช้ยางอยู่ 0.189 ล้านตัน 

เมื่อมีการโค่นยาง 500,000 ไร่ จะทำให้ปริมาณการ

ผลิต การใช้ยางเข้าสู่สมดุลได้อีกครั้ง และประเทศไทย

ก็สามารถเปลี่ยนพันธุ์ยางดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย

ประมาณ 274 กิโลกรัม/ไร่/ปี มาเป็นยางพันธุ์ดี เช่น 

พันธุ์ สวย 251 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 462 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้อีก 188 กิโลกรัม/ไร่/ปี (462 – 274)  

จากผลผลิตเดิม มีรายได้เพิ่มเท่ากับ 11,280 ล้านบาท/

ปี  (188 กิโลกรัม/ไร่/ปี x 500,000 ไร่ x 120 บาท ) จาก

นโยบายการเร่งรัดการโค่นปลูกแทนยางผลผลิตต่ำ

เพื่อเพิ่มมูลค่ายางและไม้ยาง รัฐบาลใช้เงิน 7,938 

ล้านบาท สิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากโครงการนี้  61,242 

ล้านบาท (มูลค่าการตลาด 39,000 ล้านบาท + 

มูลค่าไม้ยาง 18,900 ล้านบาท+ มูลค่าผลผลิตยางเพิ่ม 

11,280 ล้านบาท  – มูลค่าชดเชยในโครงการ  7,938 

ล้านบาท)

ผลสัมฤทธิ์
 1. เพิ่มความมั่นคงในการผลิตยาง จากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ที่สูงขึ้น โดยการ

ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง (RRIT 251 

และ RRIT 408) รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการ

ระบาดของโรคในยางพันธุ์เดิม (RRIM 600)

 2. การจัดการอุปสงค์และอุปทานยาง จะทำให้

ผู้ใช้ยางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจใน

อุปทานที่ จะมีอย่ างสม่ำ เสมอ ทำให้ ราคายางมี

เสถียรภาพมากขึ้น

 3. เพิ่มความมั่นคงในด้านการลงทุนอุตสาหกรรม

ไม้ยาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีแรงจูงใจในการลงทุน การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านไม้ยาง ตั้งแต่ระดับ

ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

 4. ความมั่นคงในอาชีพของชาวสวนยางประมาณ 

5 ล้านครัวเรือน จากการได้รับการดูแลและสนับสนุน

ของภาครัฐแบบครบวงจร

 5. คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม

ยางพาราได้อีก 300,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 

5 ปี

ปัจจัยเสี่ยง
 1. ยังไม่มีข้อมูลที่ตั้งของแปลงและจำนวนเนื้อที่

ของสวนยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือ

แปลงกรีดที่มีอายุมากกว่า 25 ปี

 2. ความต้องการใช้ไม้ยางของตลาดโลกไม่

สามารถคาดการณ์ได้ ถ้ามีการชะลอการใช้ ทำให้

ภาพที่ 7 ปริมาณผลผลิตยาง (พันตัน) ของไทยและแนวโน้มในระยะ 1-3 ปี กรณีโค่นยางตามเป้าหมาย 5 แสน
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ภาพที่ 8 ไม้แผ่นปาร์ติเกิลที่ได้รับการประสานและตัดขนาดแล้วรอการขัดและชักเงาเพื่อจำหน่ายต่างประเทศ

ภาพที่ 9 ชุดเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยาง
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ไม้ยางราคาตก เกษตรกรจะตัดสินใจโค่นขายน้อยลง

 3. การขาดแคลนแรงงานตัดโค่น และแปรรูป 

รวมถึง พรบ. ป่าไม้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องช่วงเวลาของ

การดำเนินการผลิตไม้ซึ่งทำได้เฉพาะเวลาพระอาทิตย์

ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้น

 4. การลดอุปทานในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิต

รายใหญ่เพื่อดึงราคาตลาดโลกให้สูงขึ้น เป็นปัจจัย

จูงใจให้ประเทศผู้ผลิตยางอื่นๆ ฉวยโอกาสขยาย

พื้นที่ปลูก ITRC ต้องมีทิศทางเดียวกับมาตรการนี้ 

 5. แรงงานกรีดยางจะหายจากระบบการผลิตยาง 

แรงงานมีคุณภาพต่ำ

 6. การประชาสัมพันธ์โครงการและการทำความ

เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทั่วถึง อาจเป็นเหตุให้

สื่อมวลชลขยายความในทางลบ ก่อให้เกิดผลเสียด้าน

การบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานของประเทศ

สรุป
 จากแนวคิดและหลักการในการดำเนินงาน ที่ให้ 

สกย. จูงใจให้เกษตรกรเร่งรัดการโค่นปลูกแทนยางที่

มีผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุกรีดมากกว่า 

25 ปี จำนวน 5 แสนไร่ สำหรับผู้ยื่นขอและโค่นเสร็จ

สิ้นในปี 2555 โดยที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สกย.

จะชดเชยผลผลิตที่เกษตรกรควรจะได้ก่อนโค่นตาม

โครงการ ไร่ละ 15,876 บาท เพิ่มเติมจากเงินสงเคราะห์

ปลูกแทน ซึ่งกำหนดไว้เดิม ไร่ละ 16,000 บาท  รวมเป็น 

ไร่ละ 31,876 บาทต่อไร่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

คิดเป็นเงินชดเชยที่จะต้องใช้ ในโครงการ 7,939 

ล้านบาท โดยมีสถาบันวิจัยยาง ประสานภาคเอกชน

และส่วนราชการ ผลิตพันธุ์ยาง สวย 251 และ พันธุ์

เฉลิมพระเกียรติ 984 (สวย 408) สนับสนุนโครงการ

ในการปลูกแทน และเป็นแกนในการกระตุ้นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากไม้ยางพารา รวมถึงการจัดการระบบ

ประมูลโดยระบบตลาดกลางไม้ยางพาราจากผู้

เกี่ยวข้องทั้งระบบ

 ในแง่จิตวิทยา โครงการนี้จะเป็นการสร้างกระแส

เกิดขึ้นและจะมีผลให้ราคายางเพิ่มจาก 109 บาท/

กิโลกรัม จากปัจจุบันเป็น 120 บาท/กิโลกรัม ภายใน

ปีใน 1 ปี ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 

39,000 ล้านบาท และยังสามารถสร้างมูลค่าจาก

ไม้ยางได้อีก 18,900 ล้าน หลังจากมีการโค่นยาง 

500,000 ไร่ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและการใช้ยาง

เข้าสู่สมดุลย์ได้อีกครั้ง นอกจากนี้  ประเทศไทยก็มี

โอกาสเปลี่ยนพันธุ์ยางดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 

274 กิโลกรัม/ไร่/ปี มาเป็นยางพันธุ์ดี เช่น พันธุ์ สวย 

251 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 462 กิโลกรัม/ไร่/ปี ได้เร็วขึ้น 

ทำให้มีรายได้เพิ่มเท่ากับ 11,280 ล้านบาท/ปี  จาก

นโยบายการเร่งรัดการโค่นปลูกแทนยางผลผลิตต่ำ

เพื่อเพิ่มมูลค่ายางและไม้ยาง โดยใช้เงินงบประมาณ 

7,938 ล้านบาท แต่สิ่งที่คาดว่าจะได้กลับคืนจาก

โครงการนี้มีมูลค่าถึง  61,242 ล้านบาท 

 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตต่อหน่วยพื้นที่ที่สูงขึ้น โดยการปลูกแทนด้วย

ยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง (เช่น RRIT 251 และ RRIT 

408) รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรค

ในยางพันธุ์เดิม คือ RRIM 600 นอกจากนี้ ยังเป็นการ

จัดการอุปสงค์และอุปทานยาง จะทำให้ผู้ใช้ยางและ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในอุปทานที่จะ

มีอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น 

รวมเพิ่มความมั่นคงในด้านการลงทุนอุตสาหกรรม

ไม้ยาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีแรงจูงใจในการลงทุน การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านไม้ยางตั้งแต่ระดับ

ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพิ่มความมั่นคงในอาชีพ

ของชาวสวนยางประมาณ 5 ล้านครัวเรือน จากการ

ได้รับการดูแลและสนับสนุนของภาครัฐแบบครบวงจร 

และคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยาง

พาราได้อีก 300,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 

5 ปี โดยเฉพาะจากส่วนของอุตสาหกรรมไม้

 สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนิน

โครงการนี้คือยังไม่มีข้อมูลที่ตั้งของแปลงและจำนวน

เนื้อที่ของสวนยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย 

หรือแปลงกรีดที่มีอายุมากกว่า 25 ปี  ข้อมูลความ

ต้องการใช้ไม้ยางของตลาดโลกไม่สามารถคาดการณ์

ได้  ถ้ ามีการชะลอการใช้  ทำให้ ไม้ยางราคาตก 

เกษตรกรจะตัดสินใจโค่นไม้ขายน้อยลง การขาดแคลน

แรงงานตัดโค่น และแปรรูป รวมถึง พรบ. ป่าไม้ที่มี

ข้อจำกัดในเรื่องช่วงเวลาของการดำเนินการผลิตไม้
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ซึ่งทำได้เฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

เท่านั้น การลดอุปทานในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิต

รายใหญ่เพื่อดึงราคาตลาดโลกให้สูงขึ้น เป็นปัจจัยจูงใจ

ให้ประเทศผู้ผลิตยางอื่นๆ ฉวยโอกาสขยายพื้นที่ปลูก  

ซึ่ง ITRC ต้องมีทิศทางเดียวกับมาตรการนี้ 

บทสรุปผู้บริหาร
 ยางพารา (Hevea brasiliensis. Mull.) พืชยืนต้น

อุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียน คาดการณ์ว่าอุปสงค์และอุปทานในปี 2563 

(คศ.2020) มีปริมาณ 16.509  และ 16.698 ล้านตัน

ตามลำดับ จะเห็นว่าความต้องการใช้น้อยกว่าปริมาณ

ที่ผลิตได้ 0.189 ล้านตัน 

 ในปี 2554 ประเทศไทยผลิตยางจำนวน 3.569 

ล้านตัน นับเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติสูงสุดในตลาด

โลก หรือคิดเป็นร้อยละ 33.37 จากผลผลิตทั้งหมด

ในโลกจำนวน 10.695 ล้านตัน มีพื้นที่ปลูกยาง 18.76 

ล้านไร่ ปลูกแทนเฉลี่ยปีละ 0.211 ล้านไร่ จากเป้าหมาย

ที่กำหนด ปีละ 0.280 – 0.320 ล้านไร่ หรือน้อยกว่า

เป้าหมาย ร้อยละ 12.21 ทำให้มียางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ 

หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุกรีดมากกว่า 25 ปี เหลือ

อยู่ซึ่งควรโค่นในช่วง 5- 7 ปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 8 

แสนไร่ สวนยางเหล่านี้ให้ผลผลิตต่ำเฉลี่ยประมาณ 

132.3 กก/ไร่ /ปี  หรือประมาณร้อยละ 48.28 ของ

ผลผลิตเฉลี่ยของปี 2554 ซึ่งสวนยางเหล่านี้มีส่วน

ทำให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตรวมต่อไร่ของประเทศไทยลดลง 

เหลือ 274 กก./ไร่/ปี ในปี 2553 และ 278 กก./ไร่/ปี 

ในปี 2554 ซึ่งต่ำกว่าประเทศอินเดียและประเทศ

เวียดนามที่มีผลผลิตในปีที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้สอด

คล้องกับวงจรการปลูกแทนจากพื้นที่ 18.76 ล้านไร่

และความต้องการของอุตสาหกรรมอุสาหกรรมไม้

ยางพาราจึงควรโค่นปลูกแทนไม่น้อยกว่าปีละ 6 

แสนไร่  ซึ่ งยางพาราที่มี อายุหนึ่ งปี ในปัจจุบันจะ

หมุนเวียนครบวงจรก็ในอีก 30 ปีข้างหน้า การเร่งรัด

การปลูกแทนปีละไม่น้อยกว่า 6 แสนไร่ข้างหน้า ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของ UNDP แนะนำให้

ยางพาราควรโค่นปลูกแทนอย่างน้อยร้อยละ 2 ของ

พื้นที่กรีด ซึ่งประมาณการได้ปีละ 638,000 ไร่ จึง

ควรกระทำอย่างยิ่ง

 สวนยางเก่า อายุกรีดมากกว่า 25 ปี ให้ผลผลิต

ไม้ท่อนเฉลี่ยไร่ละ 40 ลูกบาศก์เมตร นำมาผลิตเป็น

ไม้แปรรูปได้ประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร อุตสาหกรรม

ไม้ยางพาราในประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปไม้และ

อบแห้งมีกำลังผลิตรวมมากกว่า 5 ล้านลูกบาศก์เมตร 

มีความต้องการใช้ไม้ปีละ 3.07 ล้านลูกบาศก์เมตร 

สูงกว่าไม้ที่ผลิตได้เฉลี่ยปีละ 1.97 ล้านลูกบาศก์เมตร 

การ เ ร่ ง รั ด โค่ นยาง  500 ,000  ไ ร่ ต่ อปี  จะ ได้ ไม้

แปรรูป 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใกล้เคียงกับความ

ต้องการใช้ในปัจจุบัน จึงไม่น่าจะเป็นเหตุให้ราคาไม้

ยางพาราตกต่ำจากมาตรการนี้  

 ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งรัดการโค่นปลูกแทนยาง

ผลผลิตต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่ายางและไม้ยาง พื้นที่ 500,000 

ไร่ ภายในระยะเวลาไม่มากกว่า  12 เดือน (พ.ค. 2555-

พ.ค.2556)  โดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จูงใจให้เกษตรกร

เร่งรัดการโค่นปลูกแทนยางที่มีผลผลิตต่ำ หน้ากรีด

เสียหาย หรือมีอายุกรีดมากกว่า 25 ปี สำหรับผู้ยื่นขอ

และโค่นเสร็จสิ้นใน 12 เดือน (พ.ค. 2555-พ.ค.2556)  

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สกย.จะชดเชยผลผลิต

ที่เกษตรกรควรจะได้ก่อนโค่นเพื่อจูงใจให้เร่งรัดปลูก

แทนตามโครงการ ไร่ละ 132.3 กก. จากผลผลิตเฉลี่ย 

1.26 กก./ไร่ วันกรีดเฉลี่ย 105 วัน/ปี และราคายาง

เฉลี่ย 120 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่า 15,876 บาท/ไร่ 

เพิ่มเติมจากเงินสงเคราะห์ปลูกแทน ซึ่งกำหนดไว้

เดิม ไร่ละ 16,000 บาท  รวมเป็น ไร่ละ 31,876 บาท 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด  คิดเป็นเงินชดเชยที่จะ

ต้องใช้ 7,939 ล้านบาท 

 นอกจากนี้  จะต้องประสานภาคเอกชนและ

ส่วนราชการ ผลิตพันธุ์ยาง สวย 251 และ พันธุ์  

เฉลิมพระเกียรติ 984 (สวย 408) สนับสนุนโครงการ 

และกระตุ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ยางพารา การ

จัดการระบบประมูลโดยระบบตลาดกลางไม้ยางพารา

จากผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ

 สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนิน

โครงการนี้คือ ยังไม่มีข้อมูลที่ตั้งของแปลงและจำนวน

เนื้อที่ของสวนยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย 
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หรือแปลงกรีดที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ข้อมูลความ

ต้องการใช้ไม้ยางของตลาดโลกไม่สามารถคาดการณ์

ได้  ถ้ ามีการชะลอการใช้  ทำให้ ไม้ยางราคาตก 

เกษตรกรจะตัดสินใจโค่นไม้ขายน้อยลง การขาดแคลน

แรงงานตัดโค่น และแปรรูป รวมถึง พรบ. ป่าไม้ที่มี

ข้อจำกัดในเรื่องช่วงเวลาของการดำเนินการผลิตไม้

ซึ่งทำได้เฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

เท่านั้น การลดอุปทานในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิต

รายใหญ่เพื่อดึงราคาตลาดโลกให้สูงขึ้น เป็นปัจจัย

จูงใจให้ประเทศผู้ผลิตยางอื่น ๆ ฉวยโอกาสขยาย

พื้นที่ปลูก  ซึ่ง ITRC ต้องมีทิศทางเดียวกับมาตรการนี้
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 การซื้อขายไม้ยางพาราตั้งแต่ในอดีตมาจนถึง

ปัจจุบัน ส่วนใหญ่กำหนดราคาแบบเหมาสวนโดยการ

ตกลงราคากัน(พูนศักดิ์, 2536 และสมมาต และคณะ, 

2541) วิธีการติดต่อซื้อขายมีนายหน้าเข้าไปติดต่อถึง

สวนเพื่อขายให้โรงงานในเขตพื้นที่ใกล้เคียงร้อยละ 42 

เจ้าของสวนติดต่อโรงงานเองร้อยละ 36 และที่เหลือ

ฝ่ายจัดซื้อของโรงงานเข้าไปหาเองร้อยละ 22 (สมมาต 

และคณะ, 2541) เกษตรกรจำต้องยอมรับราคาที่

ตกลงกันโดยที่ไม่มีดัชนีชี้วัดมาประกอบในการอ้างอิง

การกำหนดมูลค่าที่แน่ชัด ทั้งนี้ราคาซื้อขายไม้ยางจาก

แปลงเกษตรกรขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณไม้ 

ปัจจัยด้านคุณภาพไม้ และปัจจัยด้านการขนส่งและ

สภาพแวดล้อม ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการจัดมาตรฐาน

หรือการจัดระดับชั้นมูลค่าไม้ให้แปลงยางพาราในแต่ละ

แปลง เพื่อการกำหนดราคาซื้อขายไม้ให้ตรงตาม

สภาพความเป็นจริงมากที่สุด ผลที่ตามมาคือเกษตรกร

ถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่ก็มีเป็นบางครั้งที่ผู้ประกอบการ

ซื้อไม้ยางกำหนดราคาผิดพลาดก็ประสบกับการขาดทุน

เช่นกัน ตัวอย่างการประกาศขายไม้ยางพาราทาง

เ ว บ ไ ซ ต์ ก็ บ อ ก เ พี ย ง อ า ยุ ย า ง กั บ เ นื้ อ ที่ ป ลู ก โ ด ย

ประมาณ (http//www. tpa-rubberwood.org) ไม่มี

รายละเอียดอื่นสำหรับให้ผู้ซื้อการตัดสินใจได้ เลย 

ดังนั้น ในวงการธุรกิจไม้ยางพาราซึ่งกำลังเจริญเติบโต 

จึงต้องการการจัดชั้นมาตรฐานในการกำหนดมูลค่า

กฤษดา สังข์สิงห์, อารักษ์ จันทุมา และ สุพินยา  จันทร์มี
ศูนย์วิจัยยางสุราษฏร์ธานี สถาบันวิจัยยาง

สมมาต แสงประดับ, มาตุวรรณ  บุณยัษเฐียร และ พนัส  แพชนะ
สำนักตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานี สถาบันวิจัยยาง

การจัดทำมาตรฐานการประเมินไม้ยางพารา
ระดับแปลงเกษตรกรเพื่อนำสู่ระบบซื้อขาย
ผ่านตลาดกลางไม้ยางพารา

ไม้ยางพาราของแต่ละสวนเพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงใน

การประกาศขายไม้ยางพารา พร้อมทั้งบอกตำแหน่ง

พิกัดแปลงที่เข้าใจตรงกัน และถ้าได้นำเข้าสู่กระบวน

การประมูลผ่านตลาดกลางไม้ยางพารา จะสร้างความ

เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย ถ้าเกษตรกรขายไม้ยางพารา

ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมแค่เพียงไร่ละ 3,000 บาท ก็จะทำให้

จำนวนเม็ดเงินที่ลงไปถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางมี

มูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้

การทำมาตรฐานมูลค่าไม้ยางยังทำให้ผู้ประกอบการ

แปรรูปไม้ยางได้ทราบข้อมูลปริมาณไม้ยางและแปลง

ที่พร้อมโค่นสามารถวางแผนการผลิตได้ ประกอบกับ

การได้ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานจะส่งผลให้เกษตรกร

พอใจ และตัดสินใจโค่นต้นยางพาราขายมากขึ้น โรงงาน

ก็ไม่ต้องปิดกิจการเพราะขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งนี้การ

จัดทำมาตรฐานการประเมินไม้ยางพาราระดับแปลง

เกษตรกรเพื่อนำสู่ระบบซื้อขายผ่านตลาดกลางไม้ยาง

พารา มีเป้าหมายประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรม

ด้านราคา แก้ปัญหาส่วนเหลื่อมการตลาดที่ต้องผ่าน

นายหน้า เพิ่มช่องทางการตลาด และลดปัญหาการ

ขาดแคลนไม้ป้อนโรงงานแปรรูปในบางช่วงเวลา

 สำหรับการจัดตั้งตลาดกลางไม้ยางพาราเพื่อ

เป็นทางเลือกในการบริหารจัดการด้านการตลาด 

ระหว่างผู้ซื้อ (ลานรับซื้อไม้ยางหรือโรงงานแปรรูป

ไม้ยางพารา) และผู้ขาย (เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา) 
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ทั้งนี้ในการดำเนินการในเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่ออกไป

ประเมินราคาในแปลงเกษตรกรที่ยื่นความประสงค์ขาย

ไม้ผ่านตลาดกลางโดยจัดเป็นชั้นมาตรฐานตามปริมาณ

และคุณภาพไม้ ระยะทาง ความสะดวกในการขนส่ง

และสภาพการแข่งขัน จากนั้น จึงนำมาประกาศขาย 

และประมูลทางอิเลคทรอนิกส์ในเวบไซต์ของตลาด

กลางไม้ยางพาราจนได้ราคาเป็นที่พอใจของเกษตรกร 

เมื่อตกลงและทำสัญญาซื้อขายแล้วก็ตัดโค่นและ

นำเข้าโรงงานได้เลยไม่ต้องมีการนำไม้เข้ามาที่ตลาด 

แต่ตลาดกลางไม้ยางพาราจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน

งานในเรื่ องการจัดทำข้อมูลสมาชิกผู้ ซื้ อและผู้ ที่

ต้องการขายไม้ การจัดชั้นมาตรฐานสวน การประกาศ

และการเปิดประมูล การทำสัญญาซื้อขาย การติดตาม

การดำเนินการตัดโค่น และการจ่ายเงิน เป็นต้น

 กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยยาง จึงได้

จัดวิจัยและพัฒนาต้นแบบในการจัดทำมาตรฐานการ

ประเมินมูลค่าไม้ในสวนยางพาราเกษตรกรสำหรับ

นำสู่การซื้อขายผ่านตลาดกลางไม้ยางพารา สำหรับ

ธุรกิจไม้ยางพาราซึ่งกำลังเจริญเติบโต เพื่อให้มีราคา

ไม้ยางพาราอ้างอิงประกาศผ่านทางสื่อเช่นเดียวกัน

กับยางแผ่น และเกษตรกรมีโอกาสขายไม้ยางพารา

ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม แม้เพียงแค่ไร่ละ 3,000 บาท ก็จะ

ทำให้จำนวนเม็ดเงินกระจายลงไปถึงมือเกษตรกรชาว

สวนยางมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า600 ล้านบาทต่อปี

การหาค่าตัวแปรที่ใช้ในการจัดชั้นมาตรฐาน
และค่าถ่วงน้ำหนัก

 จากการสำรวจข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้ยาง

จำนวน 25 โรงเพื่อหาตัวแปรที่สำคัญที่ ใช้ในการ

ประเมินมูลค่าไม้ยางในแปลงเกษตรกรและค่าความ

สำคัญเพื่อนำมาถ่วงน้ำหนัก ได้ค่าตัวแปรและการ

ให้ความสำคัญของแต่ละตัวแปรดังตารางที่ 1

หลักการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพารา
จากสวน

 การคำนวณค่าการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพารา

จากสวนดังข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่ามีตัวแปร 10 ตัว

ที่โรงงานส่วนใหญ่ใช้ในการคำนวณการจัดชั้นมาตรฐาน 

ดังนั้น เมื่อนำตัวแปรมาใส่สมการที่ 1 ครบทั้ง 10 ตัวแปร

คือขนาดเส้นรอบวงลำต้น, ความสูงถึงคาคบ, จำนวนต้น

ต่อไร่, ความสม่ำเสมอขนาดต้น, จำนวนพื้นที่ปลูก, 

สภาพหน้ากรีด, พันธุ์ยาง, อายุต้นยาง, การเข้าถึงสวน

และ ความยากง่ายในการดำเนินการ จะได้สมการใหม่

สำหรับการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพาราจากสวนได้ 

12 ชั้น คือ

ชั้นมาตรฐานไม้ยาง  = {1+ [K1*((Gi/Go)-1)]+[K2*

   ((Hi/Ho)-1)]+[(K3*((Ni/No)-1)]+[K4*((Vi/Vo)-

   1)]+[K5*((Ari/Aro)-1)]+[K6*((Ti/To)-1)]+

   [K7*((Ci/Co)-1)]+ [K8*((Ai/Ao)-1)]+[K9*

   ((Ri/Ro)-1)]+[K10*((Oi/Oo)-1)]} × 100       (2)

 เมื่อ 

 i คือ ค่าของตัวแปรในสวนที่ต้องการประเมิน 

เทียบกับ o

 o คือ ค่ามาตรฐานของสวนยาง

 K1-10 คือ ค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละตัวแปร

 Gi คือ ขนาดเส้นรอบวงลำต้นที่ความสูง 170 ซม.

เฉลี่ย (ซม.) จากการสุ่ม 100 ต้น

 Go มีค่า 80 ซม. (ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นรอบวงลำต้น

ของในแปลงเปรียบพันธุ์ยางที่อายุ 25 ปี)

 Hi คือ ค่าความสูงถึงคาคบเฉลี่ย (เมตร) จาก

การสุ่ม 100 ต้น ถ้า Hi ≥ 2.50 ม. = 1 และ <2.50 ม. 

= 0.5

 Ho มีค่า = 1 (ค่าช่วงความสูงถึงคาคบของต้นยาง

พาราในแปลงเปรียบพันธุ์พบว่ามีค่าระหว่าง 2.1-3.2 ม.)

 Ni คือ จำนวนต้นต่อไร่ที่ใช้ประโยชน์ได้ (เส้นรอบ

วงลำต้นเกิน 50 เซนติเมตร)

 No มีค่า = 56 ต้น (สมมาต และคณะ, 2541)

 Vi  คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดลำต้น

ถ้า Vi > 18.1 = 0.5, และ  ≤ 18.1 = 1

 Vo คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดลำต้น

จากการสำรวจ 50 แปลง มีค่าเฉลี่ย 18.1         

 Ari คือ จำนวนเนื้อที่ปลูก (ไร่), 

 Aro มีค่า = 11.5 ไร่ (ค่าเฉลี่ยจำนวนเนื้อที่ปลูก

ในเขตภาคใต้ (สมมาต และคณะ, 2541)
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ด้านปริมาณ

 ขนาดลำต้น K1 47 ± 4.95  

 ความสูงถึงคาคบ K2 5 ± 1.49

 จำนวนต้นต่อไร่ K3 5 ± 1.79

 ความสม่ำเสมอ K4 3 ± 0.25

 จำนวนพื้นที่ปลูก K5 2 ± 0.20

ด้านคุณภาพ

 สภาพหน้ากรีด K6 8 ± 1.97

 พันธุ์ K7  10 ± 2.52 

 อายุ K8  5 ± 1.16

ด้านการจัดการ

 การเข้าถึงสวน K9 7 ± 1.34

 ความยากง่ายในการดำเนินการ K10 8 ± 2.33

    รวม 100.00

ตารางที่ 1 ความสำคัญเป็นร้อยละของตัวแปรที่ใช้ในการประเมินมูลค่าไม้ยาง

ตัวแปรที่ใช้ในการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยาง ร้อยละ* ± SE (n=25)

* ค่าร้อยละ ปัดเศษทศนิยมเป็นจำนวนเต็ม

 Ti คือ ความเสียหายของสภาพหน้ากรีด

 To มีค่า= 5 (หน้ากรีดไม่เสียหาย)

 Ci คือ พันธุ์ยาง ถ้าเป็นยางพันธุ์เดียวกันเกิน

ร้อยละ 80 มีค่า = 1

 Co มีค่า = 1 (เป็นยางพันธุ์เดียวกัน)

 Ai คือ อายุต้นยาง (ปี) 

 Ao มีค่า = 21 ปี (ค่าเฉลี่ยอายุยางพร้อมโค่นใน

เขตภาคใต้ โดย สมมาต และคณะ, 2541)

 Ri คือ การเข้าถึงแปลง 

 Ro มีค่า = 1 (รถยนต์เข้าถึง)

 Oi คือ ความยากง่ายในการเข้าดำเนินการใน

พื้นที่  

 Oo มีค่า =1 (เข้าไปดำเนินการได้ง่าย)

 เนื่องจากการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพาราและ

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้คำนึงถึง

ปริมาณอย่างเดียว ยังต้องคำนึงถึงการเข้าไปดำเนิน

การและคุณภาพไม้ยางด้วย โครงการนี้จึงแยกการ

ประเมินแต่ละด้านออกจากกันคือ

1. การประเมินเพื่อจัดชั้นมาตรฐานด้านปริมาณและ

ขนาดไม้

 1.1 ตัวแปรด้านปริมาณ ใช้ตัวแปรด้านปริมาณ

ไม้ 5 ตัวแปร ได้แก่ ขนาดเส้นรอบวงลำต้น, ความสูง

ถึงคาคบ, จำนวนต้นต่อไร่, ความสม่ำเสมอขนาดต้น 

และจำนวนพื้นที่ปลูก ในการคำนวณจากสูตร

ปริมาณไม้ยาง = {1+ [K1*((Gi/Go)-1)]+[K2*((Hi/Ho)-

 1)]+[(K3*((Ni/No)-1)]+[K4*((Vi/Vo)-1)]+[K5*

 ((Ari/Aro)-1)]}                                              (3)
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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Vi) คำนวณจากการสุ่ม

วัดขนาดเส้นรอบวงลำต้น จำนวน 100 ต้น เพื่อดูความ

สม่ำเสมอของขนาดลำต้นโดยใช้สมการ

 Standard deviation = 

  

)- - -

- -1)]} (3)

2
100

1
)(/1

i
xxiN (4)

99. -

- 4

1  

5 6
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4 -

3 17-
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(4)

 ค่าปริมาณไม้ยางที่ ได้จากการคำนวณโดย

สมการที่  3 นำมาแบ่งเป็นชั้นมาตรฐานไม้ยางออก

เป็น 4 ชั้นคือ ค่าปริมาณไม้ยางมากกว่าหรือเท่ากับ 

103.0 จัดเป็นชั้น 1, ค่าระหว่าง 99.0-102.9 จัดเป็น

ชั้น 2, ค่าระหว่าง 94.0-98.9 จัดเป็นชั้น 3 และค่า

น้อยกว่า 94.0 จัดเป็นชั้น 4

 1.2 การประเมินปริมาณไม้ในแปลงเพื่อการ

กำหนดราคา ใช้สมการคำนวณปริมาณไม้ของยาง

พาราพันธุ์ RRIM 600 โดย กฤษดา และคณะ (2552) 

เป็นฐานในการคำนวนปริมาณไม้ในแปลง โดยใช้ค่า

เส้นรอบวงลำต้นตัวแปรเดียว ดังสมการที่ 5 และ 6

 น้ำหนักไม้เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 6 นิ้ว   

 W = 6.3671G-125.7                                       (5)

 น้ำหนักไม้เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 6 นิ้ว   

 W = 14.675 e0.0402G                                          (6)

 เมื่อ G คือ ขนาดเส้รรอบวงลำต้นที่ความสูง 170 

เซนติเมตรจากพื้นดิน

 1.3 มาตรฐานการจัดปริมาณละขนาดไม้ 

 ชั้น 1 มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

มากกว่า 6 นิ้ว เกินกว่า 25 ตันต่อไร่ น้ำหนักไม้รวมเกิน 

50 ตันต่อไร่ 

 ชั้น 2 มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

มากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 21-25 ตันต่อไร่ น้ำหนักไม้

ระหว่าง 40-50 ตันต่อไร่ 

 ชั้น 3 มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

มากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 17-21 ตันต่อไร่ น้ำหนักไม้

รวมเกิน 30-40 ตันต่อไร่ 

 ชั้น 4 มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

มากกว่า 6 นิ้ว น้อยกว่า 17 ตันต่อไร่ น้ำหนักไม้รวม

น้อยกว่า 30 ตันต่อไร่ 

2. การประเมินเพื่อระบุข้อจำกัดของไม้ยางในการ

เข้าดำเนินการและคุณภาพไม้

 ข้อจำกัดในการประเมินสวนยางเพื่อประโยชน์

ในการให้รายละเอียดสวนและคุณภาพไม้ในสวนจะ

กำหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหลังเลขปริมาณ

และขนาดไม้ ดังนี้

 2.1 ข้อจำกัดด้านการเข้าไปดำเนินการ จากการ

คำนวณด้วยสมการที่ 7 คือ

 ข้อจำกัดด้านการดำเนินการ = {1+ [K9*((Ri/Ro)

-1)]+[K10*((Oi/Oo)-1)]} × 100                    (7)

 Ri คือ การเข้าถึงแปลง ถ้ารถยนต์เข้าถึงแปลง

โดยถนนมาตรฐานมีค่า =1,รถยนต์เข้าถึงแปลงโดย

ถนนดินและเป็นหลุมบ่อเล็กน้อยมีค่า =0.75,รถยนต์

เข้าถึงแปลงโดยถนนดินเฉพาะหน้าแล้งมีค่า =0.35, 

รถยนต์เข้าไม่ถึงแปลงหรือต้องเดินทางผ่านสวนอื่น

ที่มิใช่เจ้าของเดียวกันมีค่า =0

 หลักการคำนวณค่า Qi ถ้าเข้าไปดำเนินการ

ได้ง่ายพื้นที่ราบทั้งหมดมีค่า =1, เข้าไปดำเนินการ

ความยากง่ายระดับปานกลาง = 0.5, เข้าไปดำเนิน

การได้ยากหรือพื้นที่ลาดชั้นสูง =0

 ข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าไปดำเนินการและ

คุณภาพไม้ ก็ระบุตัวเลขชั้นที่คำนวณได้ ตามด้วย

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ถ้าค่าจากการคำนวณข้อจำกัด

ด้านการดำเนินการมากกว่า 86 ถือว่าไม่มีข้อจำกัด 

ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A หลังเลขปริมาณและ

ขนาดไม้ เช่น ชั้น 1A, ชั้น 2 A แต่ถ้าค่าการคำนวณ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 86 ถือว่ามีข้อจำกัด ให้ใช้ตัว

อักษรภาษาอังกฤษ B ตามหลังเลขปริมาณและขนาดไม้ 

เช่น ชั้น 1B, ชั้น 2B

 2.2 ข้อจำกัดด้านคุณภาพไม้ จากการคำนวณ

ด้วยสมการที่ 8 คือ

 ข้อจำกัดด้านคุณภาพไม้  = {1++[K6*((Ti/To)

-1)]+[K7*((Ci/Co)-1)]+[K8*((Ai/Ao)-1)]} ×100   (8)                                
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 Ti คือ ความเสียหายของสภาพหน้ากรีด แบ่งเป็น 

5 ระดับคือ เสียหายมาก = 1, เสียหายค่อนข้างมาก = 

4, เสียหายปานกลาง= 3, เสียหายเล็กน้อย = 4, 

ไม่เสียหาย = 5

 Ci คือ พันธุ์ยาง ถ้าเป็นยางพันธุ์เดียวกันเกิน

ร้อยละ 80 มีค่า = 1, ยางคละพันธุ์ = 0.5, และถ้าเป็น

ยางพันธุ์ BPM 24 =0

 Ai คือ อายุต้นยาง (ปี)  ค่ามาตรฐานทั่วไป

กำหนดเป็น 21 ปี (Ao : ค่าเฉลี่ยอายุยางพร้อมโค่นใน

เขตภาคใต้ โดย สมมาต และคณะ, 2541)

 ถ้าค่าจากการคำนวณข้อจำกัดด้านคุณภาพไม้

มากกว่า 90 ถือว่าไม่มีข้อจำกัด ให้ใช้ตัวอักษรภาษา

อังกฤษ A ร่วมกับการเข้าไปดำเนินการ แต่ถ้ามีข้อ

จำกัดโดยค่าการคำนวณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 ให้ใช้

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ C ตามหลังเลขปริมาณและ

ขนาดไม้ เช่น ชั้น 1C, ชั้น 2C

 2.3 การจัดชั้นข้อจำกัดทั้งสองด้านในมาตรฐาน

ไม้ยางพารา มีข้อจำกัดทั้งด้านการเข้าไปดำเนินการ

และคุณภาพไม้ ถ้าค่าจากการคำนวณข้อจำกัดด้าน

การดำเนินการจากสมการที่ 7 น้อยกว่า 86 และค่า

จากการคำนวณข้อจำกัดด้านคุณภาพไม้จากสมการ

ที่ 8 มีค่าน้อยกว่า 90 แสดงว่ามีข้อจำกัดทั้งสองด้าน 

ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ BC ตามเลขปริมาณและ

ขนาดไม้ เช่น ชั้น 1BC, ชั้น 2BC

ข้อกำหนดมาตรฐานไม้ยางพารา
จากสวนของตลาดกลาง

 จากการคำนวณชั้นมาตรฐานด้วยสมการทาง

คณิตศาสตร์จากตัวแปร 10 ตัวแปร และแยกเป็นการ

ประเมินด้านปริมาณ ประเมินข้อจำกัดทั้งทางด้านการ

จัดการเข้าไปดำเนินการ และคุณภาพไม้ สามารถแบ่ง

ชั้นมาตรฐานไม้ยางพาราออกเป็น 12 ชั้นมาตรฐาน

ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

 รายละเอียดของแต่ละชั้นมาตรฐานไม้ยาง

พาราจากสวน และแนวทางการกำหนดราคากลางไม้

ในสวนยาง ณ หน้าสวน ปรากฎเบื้องต้นดังนี้

 ชั้น 1A มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

มากกว่า 6 นิ้ว เกินกว่า 25 ตันต่อไร่ น้ำหนักไม้รวมเกิน 

50 ตันต่อไร่ ไม่มีข้อจำกัดด้านการเข้าไปดำเนินการ

และคุณภาพไม้ ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลง

เกษตรกร 60,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 2A มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 21-25 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้ระหว่าง 40-50 ตันต่อไร่ ไม่มีข้อจำกัดด้านการเข้า

ไปดำเนินการและคุณภาพไม้ ประมาณการราคาขั้น

ต่ำสุทธิ ณ แปลงเกษตรกร 50,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 3A มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 17-21 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมเกิน 30-40 ตันต่อไร่ ไม่มีข้อจำกัดด้านการเข้า

ไปดำเนินการและคุณภาพไม้ ประมาณการราคาขั้นต่ำ

สุทธิ ณ แปลงเกษตรกร 40,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 4A มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว น้อยกว่า 17 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมน้อยกว่า 30 ตันต่อไร่ ไม่มีข้อจำกัดด้านการ

เข้าไปดำเนินการและคุณภาพไม้ประมาณการราคา

ขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลงเกษตรกรต่ำกว่า 40,000 บาท

ต่อไร่

 ชั้น 1B มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว เกินกว่า 25 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมเกิน 50 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดด้านการเข้าไป

ดำเนินการ ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลง

เกษตรกร 40,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 2B มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 21-25 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้ระหว่าง 40-50 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดด้านการเข้า

ไปดำเนินการ ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลง

เกษตรกร 33,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 3B มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 17-21 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมเกิน 30-40 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดด้านการเข้าไป

ดำเนินการ ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลง

เกษตรกร 26,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 4B มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว น้อยกว่า 17 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมน้อยกว่า 30 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดด้านการเข้าไป

ดำเนินการ ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลง
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≥ 103.0 ไม่มี ไม่มี ชั้น 1A

99.0-102.9 ไม่มี ไม่มี ชั้น 2A

94.0-98.9   ไม่มี ไม่มี ชั้น 3A

< 94.0        ไม่มี ไม่มี ชั้น 4A

≥ 103.0  มี ไม่มี ชั้น 1B

99.0-102.9 มี ไม่มี ชั้น 2B

94.0-98.9   มี ไม่มี ชั้น 3B

< 94.0        มี ไม่มี ชั้น 4B

≥ 103.0 ไม่มี มี ชั้น 1C

99.0-102.9 ไม่มี มี ชั้น 2C

94.0-98.9   ไม่มี มี ชั้น 3C

< 94.0        ไม่มี มี ชั้น 4C

≥ 103.0 มี มี ชั้น 1BC

99.0-102.9 มี มี ชั้น 2BC

94.0-98.9   มี มี ชั้น 3BC

< 94.0        มี มี ชั้น 4BC

ตารางที่ 2 การจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพารา

ค่าปริมาณไม้ ข้อจำกัด
ด้านคุณภาพไม้ 

ข้อจำกัด
ด้านการจัดการ

ชั้นมาตรฐาน
ไม้ยางพารา

เกษตรกรต่ำกว่า 26,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 1C มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว เกินกว่า 25 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมเกิน 50 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดด้านคุณภาพไม้ 

ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ  ณ แปลงเกษตรกร 

48,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 2C มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 21-25 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้ระหว่าง 40-50 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดด้านคุณภาพไม้ 

ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ  ณ แปลงเกษตรกร 

40,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 3C มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 17-21 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมเกิน 30-40 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดด้านคุณภาพ

ไม้ ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลงเกษตรกร 

32,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 4C มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว น้อยกว่า 17 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมน้อยกว่า 30 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดด้านคุณภาพ

ไม้ ประมาณการราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลงเกษตรกร

ต่ำกว่า 32,000 บาทต่อไร่

 ชั้น 1BC มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว เกินกว่า 25 ตันต่อไร่ น้ำหนักไม้

รวมเกิน 50 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดทั้งด้านการเข้าไป
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ดำเนินการและคุณภาพไม้ ประมาณการราคาขั้นต่ำ

สุทธิ ณ แปลงเกษตรกร 30,000 บาทต่อไร่

 ชั้ น  2BC มีปริมาณไม้ท่ อนขนาดเส้นผ่ าน

ศูนย์กลางมากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 21-25 ตันต่อไร่ 

น้ำหนักไม้ระหว่าง 40-50 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดทั้งทาง

ด้านการเข้าไปดำเนินการและคุณภาพไม้ ประมาณ

การราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลงเกษตรกร 25,000 บาท

ต่อไร่

 ชั้ น  3BC มีปริมาณไม้ท่ อนขนาดเส้นผ่ าน

ศูนย์กลางมากกว่า 6 นิ้ว ระหว่าง 17-21 ตันต่อไร่ 

น้ำหนักไม้รวมเกิน 30-40 ตันต่อไร่  มีข้อจำกัดทั้ง

ด้านการเข้าไปดำเนินการและคุณภาพไม้ ประมาณ

การราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลงเกษตรกร 20,000 บาท

ต่อไร่

 ชั้น 4BC มีปริมาณไม้ท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์

กลางมากกว่า 6 นิ้ว น้อยกว่า 17 ตันต่อไร่ น้ำหนัก

ไม้รวมน้อยกว่า 30 ตันต่อไร่ มีข้อจำกัดทั้งทางด้าน

การเข้าไปดำเนินการและคุณภาพไม้ ประมาณการ

ราคาขั้นต่ำสุทธิ ณ แปลงเกษตรกรต่ำกว่า 20,000 

บาทต่อไร่

สรุป
 รูปแบบสมการการจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพารา

จากสวนมีตัวแปร 10 ตัวแปร โดยมีตัวแปรในด้าน

ปริมาณไม้  5  ตัวแปร ตัวแปรด้านคุณภาพไม้  3 

ตัวแปร และตัวแปรด้านการเข้าดำเนินการ 2 ตัวแปร

สามารถแบ่งชั้นมาตรฐานไม้ยางเพื่อการซื้อขายใน

ระบบตลาดกลางยางพาราของสถาบันวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร แบ่งออกเป็น 12 ชั้นมาตรฐานไม้ยาง

พาราจากสวน คือ ชั้น 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 

4B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1BC, 2BC, 3BC และ 4BC เพื่อ

นำร่องการประมูลไม้ยางพาราทางอิเลคทรอนิกส์บน

เวบไซต์และสื่ออื่นๆของตลาดกลางไม้ยางพารา แต่ยัง

คงต้องมีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบวิธีการการ

จัดชั้นมาตรฐานนี้ เพื่อให้ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ทั้งเกษตรกรผู้ขายไม้และโรงงานรับซื้อไม้ นอกจากนี้

ยังต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์การซื้อขายไม้ยางผ่าน

ตลาดกลางไม้ยางพาราให้ผู้ เกี่ ยวข้องรับรู้ อย่ าง

กว้างขวางเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง

และเพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของผู้ใช้

ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้นต่อไป
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 เพื่อให้การบริการตลาดกลางไม้ยางพาราเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จึงวางแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การลงทะเบียนสมาชิก

 1.1 ผู้ซื้อและผู้ขายสนใจจะใช้บริการตลาด

กลางไม้ยางพาราใด ต้องสมัครสมาชิกตลาดกลาง

ไม้ยางพารา ณ สถานที่ตลาดกลางไม้ยางพารานั้น

ตั้ งอยู่  หรื อหน่ วยงานในพื้ นที่ ที่ สถาบันวิ จั ยยาง

กำหนด

 1.2 ผู้ชื้อและผู้ขายต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย

กับสมาชิกของตลาดกลางยางพาราทุกราย และต้อง

ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกตลาดกลางไม้ยางพารา

นั้นๆ ก่อนการใช้บริการ

 1.3 ผู้ชื้อและผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ เป็นสมาชิก

ตลาดกลางไม้ยางพารานั้นๆ จะได้รับรหัสผ่านเข้าสู่

ระบบซื้อขาย รหัสผ่านจะเป็นสิทธิ เฉพาะราย ไม่

สามารถเปลี่ยนมือได้ และตลาดกลางยางพาราจะ

ถอนคืนหรือ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิก

ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบ

 1.4 ผู้ซื้อไม้ยางเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 

ผู้ ส่ งออกหรื อตั วแทนของโรงงานแปรรูป ไม้ ยาง 

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยาง และผู้ประกอบ

การเอกชนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 1.5 ผู้ขายเป็นชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร 

ส่วนราชการ และผู้ประกอบการเอกชน

 1.6 ผู้ซื้อและผู้ขาย มีอายุการเป็นสมาชิก ระยะ

เวลาไม่เกิน 1 ปี ปฏิทิน  

สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร

แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการ
ตลาดกลางไม้ยางพารา*

 1.7 เอกสารที่ ใช้ เป็นหลักฐานประกอบการ

ลงทะเบียน

   1.7.1 ผู้ซื้อ

    (1)  สำเนาใบสำคัญแสดงการจด

ทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พร้อมหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    (2) สำเนาใบอนุญาตค้ายาง

    (3) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ

อำนาจ

    (4)  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร

แสตมป์  30  บาท

    (5) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

เกี่ยวข้องไม้ยางจากสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย หรือ 

จากสมาชิกผู้ซื้อไม่น้อยกว่าสามรายในตลาดกลาง

ยางพารานั้น ๆ

    (6) ใบรับรองฐานะทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชย์ย้อนหลัง 6 เดือน

    (7) กรณีไม่ เป็นนิติบุคคลตาม (1)

และไม่มีเอกสารข้อ (5) ให้ใช้หนังสือรับรองค้ำประกัน

จากธนาคาร วงเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท เป็น

หนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญาจะซื้อจะขายไม้ยาง

และหนังสือรับรองค้ำประกันธนาคารสามารถใช้ร่วม

กับทุกตลาด 

   1.7.2 ผู้ขาย

    (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

    (2)  กรณีสถาบันเกษตรกรเป็นนิติบุคคล

* ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
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ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้สมัครและผู้รับมอบอำนาจ

    (3 )  กรณี เป็นส่ วนราชการ  ให้ทำ

หนังสือยืนยันจากส่วนราชการนั้นๆ พร้อมสำเนาบัตร

ประจำตัวข้าราชการของหัวหน้าส่วนราชการหรือ

ผู้รับมอบอำนาจ

    (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย  จำกัด (มหาชน) สาขาที่ตลาดกลางไม้ยาง

พารานั้นๆ กำหนด หรือบัญชีเงินฝากของส่วนราชการ

ที่ส่วนราชการนั้นๆ ได้รับมอบอำนาจ

2. การคัดคุณภาพไม้และสวนยาง

 2.1 ไม้ยางที่นำมาขายในตลาดกลางยางพารา

ต้องมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยยาง

กำหนด

 2.2 สภาพสวนยางที่จะนำเข้าสู่ระบบประมูล

ต้องมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยยาง

กำหนด

 2.3 เจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพาราเป็นผู้กำหนด

ปริมาณน้ำหนักไม้ยาง คุณภาพไม้ยาง สภาพสวนยาง

และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 2.4 กรณีมีปัญหาหรือข้อพิพาทเรื่องปริมาณ

น้ำหนักไม้ยาง คุณภาพไม้ยาง และสภาพสวนยางให้

ถือคำตัดสินของผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลาง

ยางพาราเป็นที่สิ้นสุด

3. การสำรวจและประกาศข้อมูล

 3.1 เจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพาราจะทำการ

สำรวจและเก็บสภาพต้นยาง สภาพสวนยาง การ

ขนส่ง และอื่นๆ พร้อมทั้ ง เงื่อนไขที่ผู้ขายต้องการ 

ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากผู้ขายแจ้งความ

จำนงกับตลาดกลางยางพารา ในกรณีที่ผู้ขายเป็นส่วน

ราชการจะปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการประเมิน

สภาพต้นยางและกำหนดราคาหรื อกรรมการที่

เกี่ยวข้องของส่วนราชการนั้นๆ

 3.2 เจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพาราเป็นผู้กำหนด

ราคากลางซึ่งเป็นราคาที่ผู้ขายพอใจและยินยอมขาย 

พร้อมยืนราคาในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยกำหนด

ระยะเวลายืนราคาจะทำการทบทวนราคากลางใหม่

 3.3 ตลาดกลางไม้ยางพาราจะทำการประกาศ

และให้ข้อมูลไม้ยางพาราและสภาพสวนที่ผู้ขายประสงค์

เสนอขายทางสื่อต่างๆ ที่ตลาดกลางไม้ยางพารา

กำหนดอย่างน้อย 15 วัน ก่อนทำการเปิดประมูลผ่าน

สื่อและสถานที่ที่สถาบันวิจัยยางกำหนด 

 3.4 ผู้ขายจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสวนและ

ไม้ยางที่ตลาดกลางไม้ยางพารากำหนดและประกาศ

ผ่านสื่อแล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างประกาศ

ให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผู้ขายหมดสภาพการเป็น

สมาชิกและไม่สามารถขายไม้ยางพาราในระบบของ

ตลาดกลางไม้ยางพาราอีก

 3.5 กรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ขาย ส่วนราชการ

จะต้องแจ้งชื่อกรรมการของส่วนราชการที่ต้องดำเนิน

การตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตลาดกลางยางพาราและผู้ เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 

และผู้ ซื้ อทุกรายที่ ยื่ นประมูลจะต้องยินยอมให้ผู้

อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราแจ้งผล

ให้ส่วนราชการนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหลัง

จากการประมูลเสร็จสิ้นของผู้ขายรายนั้นๆ

4. การซื้อขายไม้ยาง

 4.1 ผู้ที่นำไม้ยางมาขายจะต้องเป็นสมาชิกตลาด

กลางไม้ยางพารานั้นๆ และต้องลงทะเบียนพร้อม

ทำสัญญาจะซื้อจะขายทุกครั้งที่นำไม้ยางพารามา

ขายในตลาดกลางไม้ยางพารา

 4.2 ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถดำเนินการ

ด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและบัตร

ประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ

อำนาจ พร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของสมาชิก

มาแสดงด้วย

 4.3 ผู้ ซื้ อ ใ ช้ วิ ธี ก า ร ป ร ะ มู ล ด้ ว ย ต น เ อ ง ท า ง

โทรศัพท์ โทรสาร หรือประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ภายในระยะเวลา 45 นาที หลังจากเริ่มเปิดประมูล

แต่ละครั้ง 

 4.4 จำนวนรอบที่ประมูลขึ้นอยู่กับปริมาณสวน

ยางหรือมาตรฐานสวนที่กำหนด

 4.5 ราคาที่ประมูลเป็นราคาไม้ยางแบบเหมา
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สวนรวมเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนด ณ หน้าแปลงที่เปิด

ประมูล โดยผู้ซื้อ เสนอราคาประมูลไม้ยางเฉพาะ

สวนที่ต้องส่งมอบให้ผู้ขายผ่านระบบตามที่ตลาด

กลางยางพารากำหนด

 4.6 การประมูลยางในแต่ละครั้ง ผู้ประมูลที่ให้

ราคาสูงสุดแต่ไม่ต่ำกว่าราคากลางในประกาศเฉพาะ

สวนนั้นๆ เป็นผู้ชนะการประมูล กรณีมีผู้ประมูลให้

ราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ยื่นประมูลก่อนเป็นผู้ชนะการ

ประมูล

5. การจ่ายเงิน

 5.1 ตลาดกลางยางพาราจ่ายค่าไม้ยางให้กับ

ผู้ขาย โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุในบัตร

สมาชิก

 5.2 สมาชิกที่ประมูลยางได้จะต้องวางเงิน

ประกันสัญญาจะซื้อจะขายร้อยละห้าของมูลค่าที่

ประมูลได้โดยทันที และเงินที่วางให้ถือเป็นสิทธิของ

ผู้ ขายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ เต็มจำนวน

โดยความยินยอมของผู้ซื้อโดยไม่มีเงื่อนไขเรียกคืน 

หากไม่พร้อมจ่ายเงินค่ายางโดยทันที ต้องลงนามใน

หนังสือสัญญาค้ำประกันทดรองจ่ายเงินค่าไม้ยางหรือ

ใช้หนังสือรับรองค้ำประกันจากธนาคาร ซึ่งวางไว้

ล่วงหน้าซึ่ งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าการวางเงินประกัน

ข้างต้นขณะสมัครเป็นสมาชิกภายใน 2 วันทำการ 

 5.3 กรณีที่ผู้ขายเป็นส่วนราชการ ผู้อำนวยการ

สำนักตลาดกลางยางพาราจะรับรองและแสดงผลการ

ประมูลของผู้ซื้อทุกรายให้กรรมการของส่วนราชการ

ทราบและพิจารณารับผล ภายในเวลาราชการของวัน

ถัดไป สมาชิกที่ประมูลยางได้จะต้องวางเงินประกัน

ร้อยละห้าของมูลค่าที่ประมูลได้โดยทันทีที่กรรมการ

ของส่วนราชการรับผลการประมูล และเงินที่วางให้ถือ

เป็นสิทธิของผู้ขายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็ม

จำนวนโดยความยินยอมของผู้ซื้อโดยไม่มี เงื่อนไข

เรียกคืน หากไม่พร้อมจ่ายเงินค่ายางโดยทันทีต้อง

ลงนามในหนังสือสัญญาค้ำประกันทดรองจ่ายเงินค่า

ไม้ยางหรือใช้หนังสือรับรองค้ำประกันจากธนาคาร

ซึ่งวางไว้ล่วงหน้าขณะสมัครเป็นสมาชิกภายใน 2 วัน

ทำการหลังจากกรรมการของส่วนราชการรับผลการ

ประมูล 

 5.4 สมาชิกผู้ประมูลไม้ยางได้ต้องชำระเงิน

ค่าไม้ยางโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็น

เช็ค เงินสดตามเลขบัญชีที่ ตลาดกลางยางพารา

กำหนดเต็มจำนวนทันที  หรือภายในสิบห้าวันนับ

จากวันที่รับผลการประมูลก่อนรับมอบสิทธิการเข้า

เก็บเกี่ยวไม้ยางและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด

6.  การส่งและรับมอบไม้ยาง

 6.1 ตลาดกลางไม้ยางพาราจะทำการประกาศ

ระยะเวลาการมอบสิทธิการเข้าเก็บเกี่ยวไม้ยางและ

ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายรับ

ส่งมอบสิทธิ์แล้ว ให้ถือว่าภาระผูกพันกับสำนักตลาด

กลางยางพาราสิ้นสุด 

 6.2 หากผู้ซื้อไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้ขายไม่ยินยอมให้

ขยายเวลา ให้ถือว่าผู้ขายมิสิทธิอันชอบธรรมที่สามารถ

รักษาผลประโยชน์ของตนเองต่อไป 

 6.3 ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการครบถ้วน

ตามเงื่อนไขที่กำหนด การกระทำที่ เป็นข้อขัดแย้ง

ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้อำนวยการสำนักตลาดกลาง

ยางพาราจะนำเป็นเงื่อนไขพิจารณาการหมดสภาพการ

เป็นสมาชิกและไม่สามารถใช้บริการของตลาดกลาง

ไม้ยางพาราอีก

 6.4 สมาชิกผู้ประมูลไม้ยางได้ต้องรับมอบสิทธิ

การเข้าทำประโยชน์ไม้ยางด้วยตนเองหรือผู้แทน

ที่รับมอบอำนาจ

 6.5 สมาชิกผู้ขายยางต้องหยุดกรีดยางทันที

และต้องส่งมอบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ไม้ยางภายใน

ห้าวันถัดไปที่ผู้ประมูลยางได้จ่ายเงินเต็มจำนวน หาก

สมาชิกผู้ขายยางต้องการเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยว

ข้องกับไม้ยางก็สามารถดำเนินการได้ ภายในเวลา

ที่กำหนดนี้

 6.6 สมาชิกผู้ประมูลไม้ยางต้องแสดงตนเข้าใช้

สิทธิ์ภายในเจ็ดวันหลังจากได้รับมอบสิทธิ์ เข้าทำ

ประโยชน์ หากไม่เข้าทำประโยชน์ข้างต้น ผู้ขายจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับ

ต้นยาง และตลาดกลางไม้ยางพาราจะไม่รับผิดชอบ
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ในความเสียหายโดยที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าทางแพ่งและ

ทางอาญา

 6.7 หากสมาชิกผู้ประมูลไม้ยางไม่ได้จ่ายเงิน

ครบตามกำหนด ตลาดกลางไม้ยางพาราจะเปิดประมูล

ใหม่ภายในยี่สิบวันทำการหลังจากประมูลครั้งแรก 

สมาชิกผู้ประมูลไม้ยางได้ครั้ งก่อนหน้าจะต้องรับ

ผิดชอบกับความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการประมูล

ครั้งใหม่
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 ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบทดแทนไม้ธรรมชาติอื่นๆ 

ได้ดี จนมีผู้กล่าวว่า ไม้ยางพาราเป็นไม้สักขาว (White 

Teak) เพราะไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคุณภาพทาง

กายภาพหลายประการใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลาย

ที่สวยงาม ย้อมสีได้ ตกแต่งง่าย น้ำหนักเบา ทั้งมีราคา

ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่น ไม้ยางพารามีส่วน

เพิ่มแหล่งวัตถุดิบไม้อย่างยั่งยืน นอกจากได้น้ำยางแล้ว 

ยังเป็นการผลิตไม้ท่อนป้อนสู่อุตสาหกรรมไม้ของ

ประเทศและลดการบุกรุกทำลายป่า อุตสาหกรรม

ไม้ยางพารามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

สร้างมูลค่าส่งออกไม้ยางและผลิตภัณฑ์ไม้ทั้งหมด

จาก 156,160.64 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 168,002.79  

ล้านบาท ในปี 2553 นอกจากนี้ ไม้ยางพาราสามารถ

นำมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ให้มาก

ที่สุดได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พลังงาน เยื่อกระดาษ 

Carbohydrate Nutrient และปุ๋ยชีวภาพ  ในปัจจุบัน

ความต้องการใช้ไม้ยางพาราทั้งในด้านเป็นวัตถุดิบ

ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือความต้องการ

ใช้เนื้อไม้โดยตรงยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  

ทั้ งนี้ เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติ เฉพาะตัวและความ

สวยงาม จากความสำคัญและความต้องการใช้ไม้เพิ่ม

มากขึ้น การค้นคว้าและการวิจัยหาพันธุ์ที่มีคุณสมบัติ

ไม้ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมการ

ผลิตประเภทต่างๆ ที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ  จึงเป็น

สิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์  

และการเพิ่มมูลค่าของไม้ขึ้นมา การปรับปรุงพันธุ์ยาง

พาราเพื่อคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีคุณสมบัติไม้ที่ดี 

มีการเจริญเติบโตเร็ว เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตใน

การเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่

เพิ่มขึ้น การใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า ลดค่า

ใช้จ่ายและสารเคมีในการรักษาคุณภาพไม้ให้สามารถ

ใช้งานได้นานและมีความแข็งแรง  และที่สำคัญทำให้

มีวัตถุดิบป้อนต่อโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไม้อย่าง

พอเพียง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้ยางพารา
 ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีลักษณะลำต้นกลม สูง

ปานกลาง เปลือกสีเทาดำ มองทางด้านหน้าตัดจะ

เห็นท่อน้ำยาง ต่อกันเป็นวงตามแนวด้านสัมผัส 

(tangential) เนื้อไม้มีสีขาวอมเหลืองเมื่อสด และจะ

มีสีขาวจางเมื่อแห้ง เนื้อหยาบปานกลาง เสี้ยนตรง 

วงรอบปีไม่เห็นชัด ไม่มีแกน เรย์ (Ray) มีขนาดเล็ก

มากและมีสีอ่อนกว่าเนื้อไม้ พอร์ (Pore) เป็นแบบ 

ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์  
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

จิรวัฒน์ ริยาพันธ์ และ เฉลิมพล ภูมิไชย์ 
ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง

คุณสมบัติของไม้ยางพารา
เพื่อการคัดเลือกพันธุ์ยาง

กฤษดา สังข์สิงห์
ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง
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radial multiple ซึ่งการเรียงตัวจะตัดกันระหว่างเรย์ 

กับ metatracheal parenchyma ทำให้มองดูเนื้อไม้

คล้ายตาข่าย มีความหนาแน่นพื้นฐาน 0.56-0.65 

กรัม/ลบ.ซม. สำหรับที่ความชื้น 15% มีความหนาแน่น

ประมาณ 0.67-0.74 กรัม/ลบ.ซม. โดยมีค่าใกล้เคียง

กับไม้ Soft Maple ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของยางพารา

นั้นๆ  สำหรับขนาดของเส้นใยไม้ยางพาราประมาณ 

1.26 มม. โดยมีความกว้างประมาณ 0.021 มม. 

(ภาพที่ 1)

 
โครงสร้างของเนื้อไม้

 ลักษณะและคุณสมบัติที่ เหมือนกันในเนื้อไม้

ทุกชนิดได้แก่ ประกอบด้วยเซลล์เล็กๆ รูปร่างเหมือน

เข็ม ยาวไปในทางเดียวกันกับความยาวของลำต้นไม้ 

เซลล์เหล่านี้มีรู เปิดให้อากาศและน้ำเดินผ่านได้ถึง

กันหมด เนี้อไม้ประกอบด้วยสารเคมีอย่างเดียวกัน 

ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณมากน้อยต่างกันตามชนิดของไม้ 

สารเหล่านี้ได้แก่ เซลลูโลส คาร์โบไฮเดรทอื่นๆ ที่คล้าย

เซลลูโลส (hemicellulose) และลิกนิน คุณสมบัติของ

เนื้อไม้ดังกล่าวนี้ทำให้ไม้เป็นวัสดุที่มีประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ มีที่ใช้กว้างขวางทั้งทางตรง เช่น ใช้เนื้อไม้

เป็นวัสดุก่อสร้าง และทางอ้อม เช่น อุตสาหกรรมทำ

กระดาษ เป็นต้น (เฉลิม, 2511)

 โดยทั่วไปมักจะแบ่งเนื้อไม้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 

คือไม้ เนื้ออ่อน และไม้ เนื้อแข็ง  โดยที่ ไม้ เนื้ออ่อน

หมายถึง เนื้อไม้ของพวกจิมโนสเปิร์ม ได้แก่พวกไม้

สนเขา และไม้ยางพาราจัดเป็นไม้เนื้ออ่อนโดยทดสอบ

ทางด้านคุณภาพของเนื้อไม้ตามหลักเกณฑ์การแบ่ง

ไม้ เนื้ออ่อนเนื้อแข็งของมาตรฐานกรมป่าไม้  ส่วน

ไม้เนื้อแข็งหมายถึง เนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่ เช่น สัก 

ยาง เต็ง รัง ซึ่งส่วนมากจะแข็ง ทนทานแต่ไม้เนื้อแข็ง

บางชนิด เช่น ไม้สมพง และไม้บัลซา จะเบาและอ่อน

กว่าไม้เนื้ออ่อนแทบทุกชนิด ในส่วนของน้ำหนักไม้จะ

ประกอบด้วยความถ่วงจำเพาะของสารในผนังเซลล์

ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของไม้ยางพารา
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ของ secondary xylem ของพืชทุกชนิดเกือบเท่าๆ 

กันคือประมาณ 1.53 น้ำหนักของไม้เกี่ยวข้องกับการ

ใช้ประโยชน์อย่างมาก ไม้ที่มีน้ำหนักมาก ย่อมหมายถึง

ไม้นั้นมีโครงสร้างและสารแทรกในเนื้อไม้มาก จน

ทำให้มีน้ำหนักและความแข็งแรงมาก เหมาะที่จะนำ

ไปใช้ในส่วนที่ต้องการความทนทานและแข็งแรงมาก 

(เทียมใจ, 2542) 

องค์ประกอบทางเคมีของไม้ 
 องค์ประกอบทางเคมีของไม้เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มี

ประโยชน์ในการออกแบบการใช้ประโยชน์ของไม้

แต่ละชนิด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม้จะมีการกระจายตัว

ขององค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด

ไม้ อายุ ความสูง และสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนั้น

การจัดกลุ่มพอลิเมอร์ของไม้จึงสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 

3 ชนิดคือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ส่วน

โฮโลเซลลูโลสก็จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกับ

เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส

ประมาณ 40-45% และเฮมิเซลลูโลสประมาณ 15-

25% ส่วนที่ เหลือจะประกอบด้วยน้ำตาลอื่นๆ เช่น 

แป้งและเพคติน หลักเกณฑ์ทั่วไปของคาร์โบไฮเดรต 

เป็นโมเลกุลของน้ำตาลที่พบในพืชและเป็นผลิตผลที่

ได้จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงของก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซด์และน้ำ หน้าที่ของน้ำตาลในพืชจะมีหน้าที่

หลักสามหน้าที่คือ

 1. เป็นแหล่งพลังงาน

 2. เป็นแหล่งสะสมอาหาร

 3. ให้ความแข็งแรงแก่ผนังเซลล์ของพืช

 ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในไม้มีอิทธิพลอย่าง

มากในด้านความคงทนในการใช้งาน และอายุการใช้

งานของไม้ เนื่องจากเชื้อราบางชนิดกินคาร์โบไฮเดรต

เป็นอาหาร ซึ่งความคงทนต่อเชื้อรา มอด และแมลง

มีความสำคัญต่อการผลิตและแปรรูปไม้ยางพารา

ในด้านอุตสาหกรรมไม้และการเก็บรักษาไม้เบื้องต้น

จากกลุ่มผู้ประกอบการค้าไม้ยางพารา 

เซลลูโลส (Cellulose)

 เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักที่ประกอบอยู่ใน

พืชมีประมาณ 40-50% เซลลูโลสทำหน้าที่หลักใน

การรับแรงเชิงกลในไม้และเพิ่มความแข็งแรงกับไม้ 

โครงสร้างของเซลลูโลสเป็น homopolymer ของ 

glucose ที่ glucose จับกันด้วยพันธะ β-(1, 4) gly-

cosidic linkage ไม่มี branch chain จึงไม่ละลายน้ำ 

ส่วนแป้ง (starch) เป็น α-(1, 4) glycosidic linkage 

มี branch chain จึงสามารถละลายน้ำได้ Microfibilss 

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นผลึก (Crystalline) และส่วน

ที่เป็นผลึกน้อย (less crystalline regions) ซึ่งเรียกว่า

บริเวณอสัณฐาน (amorphous region) เซลลูโลส

พอลิเมอร์มาจาก microfibrils มาจาก fibrils มาจาก

เซลลูโลสไฟเบอร์

เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose)

 เฮมิเซลลูโลสเป็น heterogeneous polymer ซึ่ง

เกิดจาก biosynthetic routes ที่แตกต่างจากการ

เกิดเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสจะประกอบด้วยน้ำตาล

โมโนแซคคาไรด์หลายๆ ชนิด เช่น D-glucose, 

D-mannose, D-xylose, L-arabinose และปริมาณ

เล็กน้อยของ L-rhamnose รวมทั้ง D-galucuronic 

acid, 4-0-methyl-D-glucuronic acid และ D-

galacturonic acid เฮมิเซลลูโลสจะถูกไฮโดรไลซ์ได้

ง่าย และ degree of polymerization ของเฮมิเซลลูโลส

จะไม่เกิน 200 นอกจากนี้  เฮมิเซลลูโลสยังมีความ

สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลิกนินในการทำหน้าที่คล้ายกาว

ในเนื้อไม้ ช่วยค้ำจุนเซลล์และประสานองค์ประกอบ

อื่นๆ ในเนื้อไม้ให้เชื่อมติดกัน (Smook, 1992)

ลิกนิน (Lignin)

 ลิกนินเป็น Three dimensional crosslink 

aromatic polymer พันธะหลัก คือ C-O-C, C-C 

ยากในการละลายในกรด เมื่ อ เปรียบเทียบการ 

hydrolyze ด้วยกรดเปรียบเทียบกับเซลลูโลส ลิกนิน

เป็นสารประกอบที่มีมากรองจากเซลลูโลส ในไม้ใบ

กว้าง (hardwood) มีลิกนินประมาณ 15-35% ทำหน้าที่

เป็น cell wall adhedsive ยึดเส้นใยที่อยู่รวมกันให้

เป็นโครงสร้างของเนื้อไม้ มีคุณสมบัติทำให้ไม้มีความ

ยืดหยุ่นและสร้างความแข็งแรงให้กับเนื้อไม้ เนื่องจาก

ลิกนินเป็นสารประเภท Hydrophobic และเป็นสาร
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ประกอบของ Phenol ics มีโมเลกุลที่ เล็กที่สุดคือ 

Phenylpropane หน้าที่ของลิกนิน คือ ให้ความแข็งแรง

แก่พืช และป้องกันเชื้อเห็ดรา และแมลง (Fengel and 

Wegener, 1989)

โฮโลเซลลูโลส (Holocellulose)

 โฮโลเซลลูโลสประกอบด้วยเซลลูโลสและเฮมิ

เซลลูโลสรวมกัน ทั้งแอลฟาเซลลูโลสและโฮโลเซลลูโลส 

มีส่วนสำคัญทำให้ไม้มีความแข็งแรง เนื่องจากเส้น

เซลลูโลสแต่ละเส้นต่อกันด้วยพันธะ hydrogen และ

มีหมู่  hydroxyl groups จำนวนมาก และในการ

เรียงตัวของมัดเซลลูโลสหรือ microfibril มีการเรียง

ตัวของผลึก 2 แบบคือ แบบ amorphous เรียงตัว

แบบหลวมๆ และแบบ crystalline เรียงตัวกันแบบ

หนาแน่น ทำให้เนื้อไม้มีความแข็งแรง ถ้ามีปริมาณ

เซลลูโลสสูงแสดงถึงไม้นั้น มีความแข็งแรงมาก (Irving 

and Menachem, 1991)

เพนโตแซน (Pentosan)

 การกระจายตัวของเพนโตแซน (เฮมิเซลลูโลส)  

จะแตกต่างกันไปตามชนิดและส่วนต่างๆ ของต้นไม้ 

เฮมิเซลลูโลส ถ้ามีปริมาณมาก จะส่งผลให้ไม้มีความ

แข็งแรง เนื่องจากมีการเรียงตัวของผลึกเป็นแบบ 

amorphous สามารถพองตัว อุ้มน้ำได้ดี และประกอบ

ด้วยพันธะ hydrogen ถ้ามีมากแสดงถึงความแข็งแรง

ของไม้มาก (Irving and Menachem, 1991)

สารแทรก (Extractives)

 ปริมาณสารแทรกในไม้บ่งบอกถึงความคงทน

และสีเฉพาะตัวของไม้ ซึ่งสารแทรกจะมีสารที่ทำลาย

แบคทีเรีย เห็ด และราต่างๆ ถ้าปริมาณสารแทรกสูง

ทำให้ไม้มีความคงทนสูง สารแทรกเป็นสารประกอบ

ที่เป็นคุณสมบัติของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด สารประกอบ

เหล่านี้จะทำให้พืชแต่ละชนิดมีสี กลิ่น รส และความ

แข็งที่แตกต่างกันออกไป (Irving and Menachem, 

1991)

ความชื้น (Moisture content)

 ความชื้นในไม้มีผลต่อการยืดและหดตัวโดยขนาด 

กว้าง X ยาว X สูง ของชิ้นไม้ที่มีการเปลี่ยนตามความ

ชื้น โดยกว้าง ยาว และสูง จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่

เท่ากัน ไม้จะยืดหดตัวเมื่อเนื้อไม้ เกิดการสูญเสีย

ความชื้นในผนังเซลล์ก็จะเกิดการหดตัว และในทาง

ตรงกันข้าม เมื่อเนื้อไม้มีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นใน

ระดับที่ต่ ำกว่าจุดหมาด ไม้ก็จะพองตัวส่ งผลต่อ

ความแข็งแรงของไม้จะลดลง หากความชื้นเพิ่มขึ้น 

และความทนทานต่อแมลงและเห็ดราจะดีขึ้นเมื่อ

ความชื้นของไม้ลดลง (Irving and Menachem, 1991)

คุณสมบัติของไม้ต่อการละลายในด่าง (1% NaOH)

 การละลายในด่างนี้เป็นการวัดการผุเปื่อยของ

ไม้ต่อเชื้อเห็ดรา ดังนั้น เปอร์เซ็นต์การละลายในด่าง

ของไม้ยางพารา ทำให้ทราบว่าไม้มีความคงทนต่อ

เชื้อเห็ดรามากน้อยเพียงใด ถ้าการละลายในด่างมี

เปอร์เซ็นต์สูง แสดงว่าไม้มีความคงทนต่อเชื้อเห็ดราต่ำ

คุณสมบัติเชิงเคมีของไม้ยางพารา
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีใน

เนื้อไม้ สามารถนำมาประเมินการใช้ประโยชน์จาก

คุณสมบัติของไม้ยางพาราได้ โดยไม้ที่มีปริมาณเถ้า

น้อยและมีปริมาณเซลลูโลสสูงจะมีความเหมาะสม

สำหรับการนำไปใช้ทำเยื่อกระดาษ (วรธรรม และคณะ, 

2546) ส่วนการใช้ประโยชน์ในด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ 

ปริมาณสารแทรกมีส่วนสำคัญที่ทำให้ไม้มีการคงรูป

ดีขึ้นทั้งด้านขนาดและรูปร่าง รวมทั้งส่งผลต่อความคล้ำ

หรือสีไม้ ความทนทานต่อการทำลายของแมลงและ

เห็ดราแตกต่างกัน สารแทรกจัดเป็นสารที่ไม่ใช่องค์

ประกอบของโครงสร้างผนังเซลล์ อาทิเช่น เรซิน ฟีนอล 

น้ำตาล แป้ง สารประกอบโปรตีน สารประกอบเพคติน 

ฯลฯ ส่วนเพนโตแซนจะมีผลต่อการต้านแรงดันทะลุ

และแรงดึงได้ดี ถึงแม้เนื้อไม้ยางพาราอายุน้อย จะมี

ปริมาณสารแทรกมากกว่าเนื้อไม้ที่มีอายุมาก รวมทั้ง

ปริมาณเพนโตแซนที่ต่ำ แสดงให้เห็นว่าช่วงอายุเนื้อไม้

ที่มากขึ้นน่าจะมีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้

ประโยชน์เพื่อแปรรูป (ปรีชา, 2526) อย่างไรก็ตาม 
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คุณสมบัติทาง เคมีของไม้ยางพาราจะมีสัดส่ วน

แตกต่างกันออกไป ตามสายพันธุ์และวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมี จึงควรใช้มาตรฐานการวิเคราะห์

เดียวกันในการประเมินเปรียบเทียบ  (ภาพที่ 2)

 
คุณสมบัติเชิงกลของไม้

 สมบัติ ของไม้ที่ เ กี่ ยวข้ องกับความแข็ งแรง

เรียกว่า  “สมบัติ เชิ งกล” ซึ่ งคือ  สมบัติที่แสดงถึง

พฤติกรรมของไม้ต่อแรงที่กระทำและการทดสอบ

เชิงกล คือ การทดสอบเพื่อหาค่าสมบัติเชิงกล การ

ทดสอบเชิงกลโดยการวัดน้ำหนัก (load) และการ

เสียรูป (deformation) ของไม้ และแสดงค่าในรูปของ

ความเค้น (stress) และความเครียด (strain) ซึ่งเป็น

ดัชนีบอกความแข็งแรง (strength) ความแข็งตึง 

(st i f fness) ความยืดหยุ่น (elast ici ty) และการ

ดูดซับพลังงาน (energy capacity) ของไม้ การทดสอบ

สมบัติเชิงกลของไม้ในประเทศไทยใช้มาตรฐานจาก

ต่างประเทศ เช่น American Society for Testing and 

Materials (ASTM), British Standards (BS), Austra-

lian Standards (AS), German Standards (DIN) และ 

International Standards (ISO) เป็นต้น (บุญนำ 

และมยุรี, 2542) 

 สมบัติเชิงกลชนิดต่างๆ ที่กำหนดให้ทดสอบใน

มาตรฐานสำหรับการทดสอบไม้ และการประยุกต์

สมบัติเชิงกลในการใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างและ

การเลือกชนิดไม้สำหรับผลิตอุปกรณ์ต่างๆ แสดงไว้

ในตารางที่ 1

ความเค้นอัดขนานเสี้ยน (Compressive Stress 

Parallel to Grain)

 การทดสอบการอัด สำหรับไม้ทำได้ 2 แบบ คือ 

การอัดขนานเสี้ยน (Compression parallel to grain) 

และการอัดตั้งฉากเสี้ยน (Compression perpen-

d icu l a r  t o  g ra i n )  ผลการทดสอบแบบแรกมี

ประโยชน์มากกว่า เพราะอาคารไม้แทบทุกชนิดจะ

ต้องมีบางส่วนของโครงสร้างที่รับแรงอัดชนิดนี้ เช่น 

เสา (column) คร่าวฝา (stud) โครงถัก (truss) เสาเข็ม 

(pile) เป็นต้น

ความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยน (Compressive Stress 

Perpendicular to Grain)

 การทดสอบการอัดตั้งฉากเสี้ยนมี 2 วิธีคือ วิธีของ

ยุ โ รป และวิธี ของอเมริกา เหนือ  วิ ธี ของยุ โ รปใช้

มาตรฐานที่กำหนดให้ทดสอบโดยใช้แรงอัดเต็มพื้นที่

รับแรงของตัวอย่างไม้ (เช่นเดียวกับการทดสอบการ

ภาพที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของไม้ยางพารา
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อัดขนานเสี้ยน) ส่วนวิธีของอเมริกาเหนือ (ASTMS 

standard) ทดสอบโดยใช้แรงอัดบนตัวอย่างไม้เพียง

บางส่วนของพื้นที่ที่รับแรง (ไม่เต็มพื้นที่) เมื่อเปรียบเทียบ 

2 วิธีนี้  วิธีของอเมริกาเหนือน่าจะถูกต้องมากกว่า 

(ในแง่ของการนำตัวเลขไปใช้งาน) เพราะองค์อาคารที่

รับแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนจะรับแรงอัดเพียงบางส่วนของ

ผิวหน้าเท่านั้น เช่น คาน (beam) รับแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน

ตรงที่รองรับที่ปลายทั้งสองข้าง หรือไม้หมอนรถไฟ 

(railway ties) รับแรงอัดจากรางรถไฟและพื้นดิน 

เป็นต้น

สมบัติเชิงกลหลัก  

 1. การดัดสถิตย์ (static bending)  คาน ตง ส่วนของโครงถัก (truss) ที่รับแรงดัด

 2.  การดึงขนานเสี้ยน (tension // grain) ส่วนประกอบของโครงถักที่รับแรงดึง

 3.  การดึงตั้งฉากเสี้ยน ความเค้นดึงตามรัศมี (Radial tension stresses)  

  (tension perpendicular to grain) ในไม้ประกับโค้ง

 4. การอัดขนานเสี้ยน (compression // grain) เสา อาคาร เสาเข็มสำหรับฐานราก คร่าวฝา

 5. การอัดตั้งฉากเสี้ยน ไม้หมอนรองรางรถไฟ ส่วนของคานที่สัมผัสกับ  

     (compression perpendicular to grain) ที่รองรับ

 6. การเฉือนขนานเสี้ยน (shear // grain) ข้อต่อไม้ ความเค้นเฉือนตามแนวนอนที่เกิดขึ้น

   ในคานไม้ (โดยเฉพาะในคานไม้ประกับ)

 7. การฉีก (cleavage) ข้อต่อไม้ที่ยึดด้วยอุปกรณ์เชิงกล พินโบลิ่ง 

   ด้ามเครื่องมือ ไม้เบสบอลล์และไม้ฮอกกี้

สมบัติเชิงกลรอง 

 1. การดัดกระแทกและความเหนียว  ท่าเทียบเรือ สะพานไม้ โครงสร้างไม้ในทะเล

  (impact bending and toughness) ไม้เทนนิส และไม้แบดมินตัน

 2. ความแข็ง (hardness) ไม้ที่รับการขีดข่วนเสียดสีเป็นประจำ เช่น 

   พื้น เครื่องเรือน ไม้กระบะรถบรรทุก

 3. การบิด (torsion) คานที่เกิดการโก่งออกทางด้านข้าง 

   (lateral buckling) อุปกรณ์ที่ใช้ไม้รับแรงบิด

 4. การเฉือนกลิ้ง (rolling shear) ชั้นของไม้อัดที่เสี้ยนขวางกับทิศทางของแรง

 5. การรับแรงซ้ำซาก (fatique) ชิ้นส่วนของเครื่องเรือนที่รับแรงซ้ำซาก

 6. การเสื่อมความแข็งแรงตามเวลา (creep) องค์อาคารที่รับน้ำหนักคงที่ (dead load) หนักๆ

   และเป็นเวลานาน

ตารางที่ 1 การทดสอบสมบัติเชิงกลชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์

การทดสอบ การใช้ประโยชน์
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ความเค้นดึงขนานเสี้ยน (Tensile Stress Parallel 

to Grain)

 การรับแรงดึงขนานเสี้ยนเป็นค่ากลสมบัติที่สูง

ที่สุดของไม้ การดึงไม้ที่เสี้ยนตรงและปลอดตำหนิใน

ทิศทางที่ขนานกับเสี้ยนเพื่อให้ขาดออกเป็นสองส่วน

จึงทำได้ยาก เพราะไม้จะเกิดฉีกขาดหรือรูดหลุดตรง

บริเวณที่จับเสียก่อน ถ้าจะดึงให้ขาดจำเป็นต้องดัด

แปลงตัวอย่างไม้ให้คอดตรงกลาง ซึ่งทำให้เกิดความ

ยุ่งยากในการเตรียมตัวอย่างทดสอบ ข้อมูลนี้ของไม้

ชนิดต่างๆในโลกจึงมีน้อยมาก เนื้อไม้จะรับแรงดึง

ขนานเสี้ยนได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความแข็งแรง

ของเซลล์เส้นใย (fibers) เซลล์ที่มีผนังหนามีโครงสร้าง

ของผนังเซลล์ที่เหมาะสมจะรับแรงดึงได้สูงมาก เช่น 

ไม้ไผ่สามารถรับแรงดึงขนานเสี้ยนได้สูงเกือบเท่าเหล็ก

เพราะมีเซลล์เส้นใยที่มีผนังหนามากและผนังเซลล์

ประกอบด้วยโครงสร้างถึง 10 ชั้น ในทางตรงข้าม เมื่อ

ดึงไม้ตั้งฉากกับเสี้ยนไม้จะรับแรงได้น้อยมากเพราะใน

กรณีนี้เซลล์เส้นใยไม่ได้ช่วยรับน้ำหนัก อัตราส่วนของ

ความแข็งแรงของไม้ทั่วๆ ไปในการรับแรงดึงขนานเสี้ยน

เปรียบเทียบกับการรับแรงดึงตั้งฉากเสี้ยนประมาณ 

40 ต่อ 1

ความเค้นดึ งตั้ งฉากเสี้ ยน (Tens i l e  S t ress 

Perpendicular to Grain)

 การทดสอบการดึง  สำหรับไม้มี  2  ชนิดคือ 

การดึงขนานเสี้ยน และการดึงตั้งฉากเสี้ยน ผลจากการ

ทดสอบการดึงทั้งขนานและตั้งฉากเสี้ยนมีประโยชน์

ต่อการออกแบบโครงสร้างไม้มาก ตัวเลขแรงดึงขนาน

เสี้ยนนำไปใช้ออกแบบโครงถัก (truss) คานไม้ประกับ 

(glued-laminated timber beam) แผ่นผิวบางรับ

ความเค้น (stress-skin panel) เป็นต้น ส่วนแรงดึงตั้ง

ฉากเสี้ยนมีความสำคัญในการออกแบบไม้ประกับโค้ง 

(glued-laminated arch) และข้อต่อไม้ที่ยึดด้วย

อุปกรณ์ยึดทางกล (mechanical connected timber 

joint) รวมทั้งการออกแบบตารางอบไม้ด้วยเตาอบไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม การตัดตัวอย่างไม้สำหรับทดสอบแรง

ดึงค่อนข้างยาก ซึ่ ง เป็นเหตุให้การวิจัยทางด้านนี้

มีน้อยโดยเฉพาะการดึงขนานเสี้ยนจำเป็นต้องตัด

ตัวอย่างไม้ให้คอดตรงกลาง และต้องออกแบบอุปกรณ์

จับยึดดีๆ สำหรับการดึงตั้ งฉากเสี้ยนถึงแม้จะตัด

ตัวอย่างไม้ได้ง่ายกว่า แต่ต้องบากไม้เช่นกัน และค่า

ที่ได้จากการทดสอบก็ผิดพลาดจากความเป็นจริงเพราะ

เกิด “ความเค้นเข้มข้น” ขึ้นในตัวอย่างไม้ขณะทดสอบ

ในทางปฏิบัติ เมื่อหาตัวเลขทั้งสองชนิดนี้ไม่ได้จริงๆ 

ก็อนุโลมให้ใช้ค่าแรงดึงขนานเสี้ยนเท่ากับความแข็งแรง

ดัดของไม้ และใช้ค่าแรงดึงตั้งฉากเสี้ยนเท่ากับหนึ่งใน

สามของความแข็งแรงเฉือนขนานเสี้ยน 

ความเค้นเฉือนขนานเสี้ยน (Shearing Stress 

Parallel to Grain)

 การทดสอบความเค้นเฉือน สำหรับไม้ทำได้ใน 2 

ลักษณะ คือ ความเค้นเฉือนตั้งฉากเสี้ยนและความเค้น

เฉือนขนานเสี้ยน แต่ความเค้นเฉือนตั้งฉากเสี้ยนของ

ไม้มีค่าสูงมาก และไม่เคยปรากฏว่าโครงสร้างไม้เกิด

พังทลายเพราะแรงชนิดนี้ (กว่าจะถึงแรงนี้ไม้จะแตกหัก

เพราะแรงชนิดอื่นเสียก่อน) ในทางปฏิบัติจึงไม่จำเป็น

ต้องคำนึงถึงความเค้นชนิดนี้ (มาตรฐานของทุกประเทศ

ในโลกไม่ได้กำหนดให้ทดสอบความเค้นเฉือนตั้งฉาก

เสี้ยนของไม้) ในทางตรงกันข้ามความเค้นเฉือนขนาน

เสี้ยนของไม้มีค่าต่ำและเป็นจุดอ่อนของไม้ การออก

แบบโครงสร้างไม้จึงต้องตรวจสอบความเค้นชนิดนี้ ใน

การออกแบบบางส่วนของโครงสร้างไม้ เช่น ข้อต่อไม้

ที่ยึดด้วยอุปกรณ์ยึดทางกล (mechanical connected 

timber joint) คาน (beam) โดยเฉพาะคานไม้ประกับ

ที่มีความลึกมากๆ เป็นต้น

ความแข็งแรงและความแข็งตึงในการ
ดัดสถิตย์ (Strength and Stiffness in 

Static Bending)
 การทดสอบการดัดสถิตย์สำหรับไม้มีประโยชน์

มาก ค่าที่ได้นำไปคำนวณออกแบบความแข็งแรงและ

การโก่งขององค์อาคารที่รับน้ำหนักตั้งฉากกับแกน เช่น 

คาน (beam) ตง (joist) จันทัน (rafter) แป (purlin) 

เป็นต้น และโครงสร้างไม้เกือบทุกชนิดจะต้องมีองค์

อาคารเหล่านี้อยู่  โดยเฉพาะคานจะเป็นส่วนสำคัญ

ของโครงสร้างและรับน้ำหนักมาก จึงต้องคำนวณ
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ออกแบบอย่างรอบคอบและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความ

แข็งแรงและความแข็งตึงของไม้ที่ถูกต้อง

ความแข็ง (Hardness)

 ความแข็ง หมายถึง ความต้านทานของวัสดุ

ชนิดหนึ่ง (ไม้) ต่อการสอดแทรกโดยใช้แรงของวัสดุ

อีกชนิดหนึ่ง (เหล็ก) การทดสอบความแข็งสำหรับไม้มี

ประโยชน์ในการเลือกไม้ไปใช้งานที่ต้องทนต่อการ

ขีดข่วนเสียดสีเป็นประจำ เช่น พื้น ไม้ปาร์เก้  อุปกรณ์

กีฬา เครื่องเรือน เป็นต้น ความแข็งของไม้ทางด้าน

รัศมี (radial) และด้านสัมผัส (tangential) ไม่แตก

ต่างกันอย่างเด่นชัด ส่วนความแข็งทางด้านหน้าตัด 

(cross-section) มีค่าสูงกว่าทางด้านข้าง (ด้านรัศมี

และด้านสัมผัส) นักวิจัยพบว่า ความแข็งทางด้านข้าง

ของไม้ (y) เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความถ่วงจำเพาะ (x) 

ดังสมการ y = 670 x 2.14 (สำหรับไม้ในยุโรป) และ

มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงอัดตั้งฉากเสี้ยนใน

รูปสมการเส้นตรง คือ y = 0.00147 x + 1.103 

(สำหรับไม้ที่มีความชื้น 12%) 

การฉีก (Cleavage)

 การฉีกคือ การที่แรงดึงกระทำต่อส่วนหนึ่งของ

วัสดุ เพื่อดึงให้แยกออกจากกัน (splitting) และรอยแตก

จะขยายไปเรื่อยจนวัสดุแยกออกจากกันเป็นสองส่วน 

การวัดความต้านทานต่อการฉีกของไม้ใช้เครื่องมือและ

ตัวอย่างไม้คล้ายคลึงกับการทดสอบการดึงตั้งฉากเสี้ยน 

ต่างกันที่การฉีกดึงเพียงข้างเดียว ค่าแรงดึงสูงสุดที่ทำ

ให้ไม้ฉีกออกจากกันแสดงในหน่วย “แรงต่อหน่วย

ความกว้างของผิวหน้าที่แตก” คือ ความต้านทานต่อ

การฉีกของไม้

 ด้านขนานเสี้ยนของไม้มีค่าความต้านทานต่อ

การฉีกต่ำที่สุด และด้านรัศมีจะต่ำกว่าด้านสัมผัสเพราะ

ด้านรัศมีขนานกับ rays ซึ่งฉีกได้ง่าย ไม้เสี้ยนสน 

(interlocked grain) ต้านทานแรงฉีกได้สูงกว่าไม้เสี้ยน

ตรง ไม้ที่ต้านทานแรงฉีกได้สูงจะทำให้ความแข็งแรง

ของข้อต่อไม้ที่ยึดด้วยตะปู หรือสลักเกลียวมีความ

แข็งแรงสูงขึ้น

คุณสมบัติเชิงกลในไม้ยางพารา

 ในการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ

ของไม้ยางพารานั้น สามารถประเมินคุณภาพไม้

แต่ละช่วงอายุโดยรวมได้ดังนี้  จากค่าการดัดสถิตย์ 

ไม้ที่มีค่าสัมประสิทธ์การแตกหัก ค่าสัมประสิทธิ์ความ

ยืดหยุ่น ความเหนียว และความเค้นที่จุดสัดส่วนสูง 

แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์

ในงานด้านคาน ตง ขื่อ เพดานได้ดี เพราะแตกร้าวน้อย 

ไม่เปราะง่ายและมีความเหนียวสูง (วิรัช, ม.ป.ป.) 

ส่วนการเฉือนในแนวสัมผัส และแนวรัศมี  รวมถึง

ความเค้นดึงขนานเสี้ยนเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความ

ยากง่ายในการแตกของไม้ที่ตอกยึดด้วยตะปูหรือน็อต 

สำหรับการใช้งานโครงหลังคาที่รับแรง กรมป่าไม้ได้ทำ

ข้อมูลคุณสมบัติของไม้ยางพาราเทียบกับไม้อื่นๆ

ที่ปลูกเป็นอุตสาหกรรมได้  ปรากฏว่ามีผลออกมา

ที่น่าสนใจ และต่างกับความเข้าใจเดิมๆ ของคนทั่วไป

ที่คิดว่าไม้ยางพาราสามารถนำมาแค่เผาทำเชื้อเพลิง

และเฟอร์นิ เจอร์ เท่านั้น แต่พบว่า การจัดชั้นตาม

คุณภาพของเนื้อไม้ซึ่งใช้เกณฑ์ความแข็งแรงของเนื้อไม้ 

(ค่ากลสมบัติ) และชั้นความทนทานตามธรรมชาติ 

ไม้ยางพาราจัดอยู่ในไม้ชั้นคุณภาพปานกลาง ส่วน

ไม้สักจัดเป็นไม้ชั้นคุณภาพดี และการจัดชั้นตามความ

แข็งแรงของเนื้อไม้ใช้เกณฑ์ความแข็งแรงของการดัด

สถิตย์และความแข็งแรงสูงสุดของการอัดขนานเสี้ยน

พบว่า ไม้ยางพาราจัดอยู่ในชั้นคุณภาพปานกลาง ส่วน

ไม้สักจัดเป็นไม้ชั้นคุณภาพดี จะเห็นได้ว่าไม้สักและ

ไม้ยางพาราจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของไม้ใกล้เคียง

กัน (ตารางที่ 2)

การใช้คุณสมบัติไม้ในการคัดเลือกพันธุ์
 จากผลการศึกษาคุณสมบัติไม้ทั้งเชิงเคมีและ

เชิงกล ในพันธุ์ยางพาราพันธุ์ปลูกและพันธุ์ยางลูกผสม

ใหม่ จำนวน 7 พันธุ์ พบว่า คุณสมบัติไม้มีความแตกต่าง

กันในพันธุ์ยาง (ตารางที่ 3 และ 4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับค่าความแข็งแรงของเนื้อไม้กับไม้ยางพาราสายพันธุ์

อื่นๆ พบว่า ไม้ยางพาราทั้ง 7 สายพันธุ์ให้ค่าความ

แข็งแรงมากกว่า จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันในแต่ละ

พันธุ์ สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการคัดเลือกพันธุ์ 
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ตะกู 58.23 5,518.43 4.44 37.02 14.72 2,602.17

ยางพารา  95.00 9,414.00 20.11 46.00 15.80 5,276.00

ยูคาลิปตัส* 76.00 7,188.00  NA 36.00 12.30 7,167.00

สัก 100.00 10,089.00  NA 49.00 14.60 4,864.00

 RRIT 251 100.2 9403.07 1.56 14.34 47.01 17.45  0.61 6497.5

 RRIM 600 107.87 10368.5 0.41 15.4 52.01 20.3 0.78 6820.75

 RRI-CH-35-59 103.43 10536.2 1.36 15.79 48.94 17.7 0.63 5507.88

 RRI-CH-35-650 91.18 8797.17 1.44 12.54 37.83 18.14 0.75 5600.75

 RRI-CH-35-1397 101.26 9733.86 1.86 14.09 47.5 17.44 0.75 5591.25

 RRI-CH-35-1757 111.18 10429.8 1.61 11.9 42.62 18.46 0.58 5815.81

 RRI-CH-35-2086 108.452 10312.8 1.8 12.71 47.91 19.04 0.69 6243.75

 5%LSD 11.96 1354.67 0.39 4.96 10.84 1.88 0.21 706.78

 F-test * ns * ns ns ns ns *

 CV (%) 10.5 10.7 38.1 26.6 20.8 7.4 26.2 8.1

               

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของไม้ยางพารา เปรียบเทียบ ไม้สัก และไม้ปลูกเชิงพาณิชย์อื่นๆ

(กรมป่าไม้,2547; กรมป่าไม้, 2551)

ตารางที่ 3 คุณสมบัติเชิงกลของไม้ยางพาราของพันธุ์ปลูกและลูกผสมจำนวน 7 สายพันธุ์

ชนิด

สายพันธุ์
ยางพารา

คุณสมบัติเชิงกล

คุณสมบัติเชิงกลของไม้ยางพารา

การดัดสถิตย์

การดัดสถิตย์

ค่าสัมประสิทธิ์
การแตกหัก

(Mpa)

ค่าสัมประสิทธิ์
การแตกหัก

(Mpa)

ค่าสัมประสิทธิ์
ความยืดหยุ่น

(Mpa)

ค่าสัมประสิทธิ์
ความยืดหยุ่น

(Mpa)

ความเค้นอัด
ตั้งฉากเสี้ยน

(Mpa)

ความเค้น
ดึงตั้ง

ฉากเสี้ยน
(Mpa)

ความ
แข็ง
(N)

ความ
แข็ง
(N)

การ
ฉีก
(N)

ความเค้นอัด
ขนานเสี้ยน

(Mpa)

ความเค้น
อัดตั้ง

ฉากเสี้ยน
(Mpa)

ความเค้น
เฉือนขนาน

เสี้ยน
(Mpa)

ความเค้น
อัดขนาน

เสี้ยน
(Mpa)

ความเค้น
เฉือน

ขนานเสี้ยน
(Mpa)

* เป็นค่าความแข็งแรงที่สภาพเปียก (ไม้แห้งจะมีความแข็งแรงในการดัดประมาณ 1.5 เท่าของไม้เปียก)

* = แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ P < 0.05      ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ P = 0.05
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 RRIT 251 0.77 (0.02) 2.80 (0.06) 0.50 (0.01) 5.60 (0.10) 22.28 (0.15)

 RRIM 600 0.93 (0.01) 2.58 (0.06) 0.42 (0.02) 5.97 (0.13) 22.68 (0.00)

 RRI-CH-35-59 0.63 (0.01) 2.89 (0.09) 0.81 (0.14) 6.15 (0.27) 20.59 (0.45)

 RRI-CH-35-650 0.98 (0.03) 3.22 (0.04) 0.70 (0.02) 6.87 (0.21) 21.62 (0.08)

 RRI-CH-35-1397 1.00 (0.02) 2.90 (0.08) 0.43 (0.03) 7.42 (0.14) 25.47 (0.04)

 RRI-CH-35-1757 0.66 (0.05) 2.35 (0.08) 0.41 (0.03) 6.17 (0.57) 24.77 (0.23)

RRI-CH-35-2086 0.73 (0.01) 2.65 (0.18) 0.44 (0.02) 8.08 (0.29) 25.71 (0.30)

 5%LSD 0.07 0.16 0.14 0.87 0.43

 F-test * * * * *

 CV (%) 4.30 2.70 12.00 6.40 0.43

 RRIT 251  35.13 (0.98) 21.64 (0.22) 77.50 (0.19) 11.55 (0.35)

 RRIM 600 31.16 (0.02) 21.51 (0.15) 77.45 (0.18) 13.31 (0.77) 

 RI-CH-35-59 31.96 (0.86) 22.21 (0.19) 78.44 (0.26) 11.71 (0.11)

 RRI-CH-35-650 32.19 (0.91) 19.95 (0.08) 76.24 (0.05) 12.04 (0.45)

 RRI-CH-35-1397 21.29 (0.62) 22.47 (0.12) 79.23 (0.13) 13.38 (0.78)

 RRI-CH-35-1757 21.40 (0.79) 20.03 (0.07) 78.24 (0.11) 11.04 (0.57)

RRI-CH-35-2086 21.01 (0.14) 20.91 (0.01) 77.98 (0.03) 12.73 (0.10)  

 5%LSD 1.25 0.33 0.32 1.12

 F-test * * * *

 CV (%) 2.40 0.70 0.20 4.20

ตารางที่ 4 แสดงคุณสมบัติเชิงเคมีของไม้ยางพาราของพันธุ์ปลูกและลูกผสมจำนวน 7 สายพันธุ์

ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงคุณสมบัติเชิงเคมีของไม้ยางพาราของพันธุ์ปลูกและลูกผสมจำนวน 7 สายพันธุ์

สายพันธุ์

สายพันธุ์

คุณสมบัติเชิงเคมีของไม้ยางพารา

คุณสมบัติเชิงเคมีของไม้ยางพารา

การละลาย
ในเอธทานอล

เบนซีน

อัลฟ่า
เซลลูโลส

เถ้า

ลิกนิน

การละลาย
ในเอธทานอล

โฮโล
เซลลูโลส

การละลาย
ในน้ำร้อน

เพนโตซาน

การละลาย
ในด่าง

(1% NaOH)

   * = แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ P < 0.05      ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ P = 0.05
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บหมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเฉลี่ย

   * = แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ P < 0.05      ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ P = 0.05
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บหมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเฉลี่ย
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เพื่อสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมไม้ในแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้ยางพารา มีจุดอ่อนอยู่ที่อายุการ

ใช้งาน จากการการทำลายของปลวก และการเกิด

เชื้อรา ที่ไม่สามารถเทียบกับไม้สักตามธรรมชาติที่มี

ยางธรรมชาติในเนื้อไม้ที่กันปลวกได้ และไม้สักถึง

แม้ว่าจะมีเนื้อไม้อ่อนกว่าไม้ยางพาราก็ตาม แต่มีความ

หนาแน่นของเนื้อไม้สูงกว่าทำให้ไม้สักมีการดูดซึมของ

น้ำน้อยกว่า จากคุณสมบัติเชิงเคมีของไม้ พบว่า การ

ละลายในด่างเป็นการวัดการผุเปื่อยของไม้ต่อเชื้อ

เห็ดรา ดังนั้น เปอร์เซ็นต์การละลายในด่างของไม้

ยางพารา ทำให้ทราบว่าไม้มีความคงทนต่อเชื้อเห็ดรา

มากน้อยเพียงใด ถ้าการละลายในด่างมีเปอร์เซ็นต์สูง 

แสดงว่าไม้มีความคงทนต่อเชื้อเห็ดราต่ำ 

สรุป
 การนำเอาคุณสมบัติไม้มาช่วยในการคัดเลือก

และปรับปรุงพันธุ์ยาง เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรม

ไม้ยาง จะเป็นการช่วยให้สามารถผลิตวัตถุดิบให้ตรง

กับความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตไม้ยางใน

รูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต 

ลดการใช้สารเคมีในการป้องกันเชื้อเห็ดรา ทำให้

สามารถลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้ และเพิ่มมูลค่า

ของไม้ยาง เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ขึ้นนอกจากผลผลิตของน้ำยาง ดังนั้นการปลูกยาง

พาราเพื่อผลผลิตเนื้อไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน

การเพิ่มรายได้หลักของเกษตรกรชาวสวนยาง 
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สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 2 
ของปี พ.ศ. 2555 และแนวโน้มในไตรมาสที่ 3 
ของปี พ.ศ. 2555
เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์
บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวม
 รายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคมที่ผ่านมา 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า การ

ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่าน

มาได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านการเงินของโลก

รุนแรงขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และคาดว่าอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของโลกลดลงจากที่พยากรณ์เมื่อ

เดือนเมษายนที่ผ่านมาร้อยละ 0.1 ไปอยู่ที่ร้อยละ 3.5 

ในปีนี้ และร้อยละ 3.9 ในปี พ.ศ. 2556 หรือลดลง

ร้อยละ 0.2 จากปีนี้

 อย่างไรก็ตาม IMF เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะ

ฟื้นตัวขึ้นหากประเทศสมาชิกของกลุ่มสหภาพยุโรป 

(Eurozone) เช่น กรีซ สเปน รีบดำเนินการแก้ไขปัญหา

หนี้ สินของประเทศภายใต้ความร่ วมมือและการ

ช่วยเหลืออย่างจริ งจั งของประเทศสมาชิกที่ ยั งมี

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็

ต้องผ่อนปรนนโยบายด้านการคลังในปีพ.ศ. 2556 

และประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตที่สำคัญก็ต้อง

กระตุ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วย 

 ในขณะเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตได้ชะลอตัวโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ประเทศบราซิล จีน และอินเดีย เนื่องจาก

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการบริโภคภายในประเทศ

เหล่านี้ลดลงอย่างรวดเร็วจากมาตรการรัดเข็มขัด

ของรัฐบาล แต่น่าประหลาดใจที่อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในตะวันออกกลางและอัฟริกาเหนือกลับ

เพิ่มขึ้นจากการส่งออกน้ำมันเป็นส่วนใหญ่

 ทั้ งนี้  เสถียรภาพทางการเงินของโลกเริ่มมี

ปัญหารุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจาก

สาเหตุที่สถาบันการเงินในยุโรปมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น

และส่งผลกระทบไปสู่ตลาดการเงินของโลกในเวลา

ต่อมา  แต่การดำ เนินนโยบายด้ านการคลั งของ

ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าและกำลังเติบโตมีความ

ก้าวหน้าตามที่คาดไว้

2. สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 2 ของปี 

พ.ศ. 2555
 ราคายางพาราในไตรมาสที่ 2 ได้มีการปรับตัว

ลดลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา (โปรด

พิจารณาตารางที่  1  และภาพที่  1  ประกอบ) มี

สาเหตุสำคัญมาจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศเศรษฐกิจ

ชั้นนำของโลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น 

อินเดีย และบราซิล ปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศ

ในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

ส่งผลทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดซื้อขายสินค้า

โภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ล่วงหน้ายางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้ากรุงโตเกียว 

ซึ่งเป็นตลาดชี้นำราคายางพาราซื้อขายส่งมอบจริงใน

ตลาดโลก ขาดความเชื่อมั่นและเทขายหุ้นและสัญญา
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ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ารวมทั้งยางพาราอย่าง

ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 นี้ ทั้งที่อุปสงค์อุปทานยาง

พาราในตลาดโลกยังอยู่ในระดับที่สมดุลย์

 สิ่งที่จะยืนยันคำกล่าวข้างต้นได้แก่

 1.  วารสารยางพารา LMC รายงานว่า ค่า

ความเคลื่อนไหวเฉลี่ยผลผลิตยางพาราทั้งโลกในรอบ 

12 เดือนถึงเดือนมิถุนายนนี้มีปริมาณ 10.942 ล้านตัน 

ในขณะที่ค่าความเคลื่อนไหวเฉลี่ยการใช้ยางพารา

ทั้งโลกในรอบ 12 เดือนถึงเดือนมิถุนายนนี้มีปริมาณ 

10.675 ล้านตัน ซึ่งมีผลผลิตเกินเพียง 267,000 ตัน

เท่านั้น ในขณะที่ระดับค่าความเคลื่อนไหวเฉลี่ยสต็อก

ยางพาราทั้งโลกในรอบ 12 เดือนถึงเดือนมิถุนายนนี้

มีปริมาณ 1.279 ล้านตัน (ต่ำกว่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2554 

ปริมาณ 210,000 ตัน)

 2.  ยอดจำหน่ายรถยนต์ของโลกโดยเฉพาะ

ในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาในช่วง 6 เดือนแรก 

(มกราคม – มิถุนายน) ยังเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง 

6 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา โดยยอดจำหน่ายรถยนต์

ของจีนเพิ่มขึ้น 2.93% อยู่ที่ 9.60 ล้านคัน ในขณะเดียว

กันยอดจำหน่ายรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้น 

13.04% อยู่ที่ 7.27 ล้านคัน

 3. การนำเข้ายางพาราของประเทศจีนในช่วง 6 

เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน) ยังเพิ่มขึ้น 14.38%

หรือ 1.44 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของ

ปีที่ผ่านมา

 4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนญี่ปุ่นกับเงินเหรียญ

สหรัฐในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน) ค่อนข้าง

มีเสถียรภาพอยู่ที่ระดับ 79.73 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ 

ทำให้ราคายางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้ากรุงโตเกียว

ไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนญี่ปุ่น

มากนัก

 อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของกองทุนเก็งกำไร 

(Speculative funds) ซึ่งเป็นผู้ซื้อขายรายใหญ่ใน

ตลาดโภคภัณฑ์ซื้อขายล่วงหน้ายังคงมีการเทขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้ง

ยางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้ากรุงโตเกียวด้วยจนถึง

ปัจจุบันในเดือนสิงหาคมของไตรมาสที่ 3 นี้ ส่งผลให้

ราคายางพาราในตลาดส่งมอบจริงซึ่งใช้ราคาซื้อขาย

ล่วงหน้าในตลาดกรุงโตเกียวเป็นราคาอ้างอิงปรับตัว

ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งที่อุปสงค์อุปทานยางพารา

ยังอยู่ในระดับที่ปกติ ยอดจำหน่ายรถยนต์ของโลกโดย

ภาพรวมยัง เพิ่มขึ้นแม้ว่ าในอัตราที่ลดลงจากปีที่

ภาพที่ 1 ราคายางพาราไทยปี พ.ศ.2554-2555

ที่มา: บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด
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มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

ค่าเฉลี่ยไตรมาส 1

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

ค่าเฉลี่ยไตรมาส 2

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ค่าเฉลี่ยไตรมาส 3

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ค่าเฉลี่ยไตรมาส 4

ค่าเฉลี่ย

 92.97 

 95.97 

 101.38 

 96.77 

 112.47 

 105.86 

 109.80 

 109.38 

 99.42 

 98.97 

 102.67 

 100.36 

 106.61 

 117.39 

 130.39 

 118.13 

 106.16 

 102.44 

 103.59 

 108.34 

 104.79 

 123.94 

 118.54 

 117.90 

 120.13 

 107.76 

 105.29 

 108.43 

 107.16 

 116.99 

 128.90 

 141.89 

 129.26 

 115.33 

-35

-34

-25

-31

-33

-27

-33

-31

-31

-32

-34

-27

-31

-33

-25

-30

-29

-31

-53.90 

-57.05 

-35.93 

-48.96 

-52.23 

-38.06 

-45.61 

-45.30 

-40.23 

-53.09 

-65.24 

-45.02 

-54.45 

-58.04 

-39.60 

-45.78 

-47.80 

-44.69 

 153.82 

 168.01 

 144.75 

 155.53 

 159.96 

 143.38 

 137.52 

 146.95 

 129.50 

 127.62 

 126.08 

 127.73 

 111.55 

 90.87 

 89.72 

 97.38 

 131.90 

 167.76 

 190.62 

 167.67 

 175.35 

 177.99 

 157.23 

 153.44 

 162.88 

 144.22 

 140.98 

 139.75 

 141.65 

 126.86 

 107.31 

 106.38 

 113.52 

 148.35 

 99.92 

 110.96 

 108.82 

 106.56 

 107.73 

 105.32 

 91.91 

 101.65 

 89.28 

 114.67 

 125.38 

 122.65 

 120.90 

 119.95 

 117.63 

 107.66 

 115.08 

 99.54 

ตารางที่ 1 ราคายางพาราไทย ปี พ.ศ. 2553-2555

เดือน
ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 (USS3) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)

2553 25532554 25542555 2555+/- +/-% %

 

 

 ที่มา : บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

หน่วย : บาท/กก.
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มิถุนายน

ค่าเฉลี่ยไตรมาส 2

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ค่าเฉลี่ยไตรมาส 3

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ค่าเฉลี่ยไตรมาส 4

ค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 1 ราคายางพาราไทย ปี พ.ศ. 2553-2555

เดือน

 

 

 ที่มา : บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

 101.38 

 102.69 

 107.15 

 103.74 

 114.17 

 99.43 

 98.33 

 103.98 

 96.33 

 99.93 

 103.77 

 100.01 

 114.52 

 126.91 

 140.34 

 127.26 

 108.74 

 90.50 

 96.40 

 102.46 

 96.45 

 108.29 

 99.12 

 102.40 

 103.27 

 99.16 

 98.43 

 99.86 

 99.15 

 103.57 

 116.00 

 128.36 

 115.98 

 103.71 

-32

-33

-24

-30

-30

-24

-32

-29

-33

-29

-30

-18

-26

-32

-28

-35

-31

-32

-51.61 

-57.86 

-36.08 

-48.52 

-50.07 

-34.68 

-44.96 

-43.24 

-46.00 

-39.85 

-46.98 

-23.98 

-36.93 

-48.43 

-38.82 

-46.24 

-44.49 

-39.97 

 163.09 

 176.23 

 152.82 

 164.05 

 165.60 

 145.08 

 141.95 

 150.88 

 139.07 

 138.85 

 138.92 

 138.95 

 126.45 

 106.86 

 104.95 

 112.76 

 141.66 

 136.05 

 155.23 

 134.54 

 141.94 

 153.74 

 138.32 

 133.50 

 141.85 

 126.33 

 121.89 

 118.36 

 122.20 

 108.17 

 87.91 

 88.48 

 94.85 

 125.21 

 111.48 

 118.36 

 116.74 

 115.53 

 115.53 

 110.40 

 96.99 

 107.64 

 93.07 

 96.20 

 108.25 

 110.57 

 105.01 

 105.31 

 99.50 

 87.26 

 97.36 

 86.36 

ยางแท่งเอสทีอาร์ 20 (STR20) น้ำยางสด (Field Latex)

2553 25532554 25542555 2555+/- +/-% %

หน่วย : บาท/กก.
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ผ่านมาก็ตาม

 ดังนั้น สภาไตรภาคียางพารา (International 

Tripartite Rubber Council: ITRC) จึงมีการประชุม

ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมาและรัฐมนตรี

ที่รับผิดชอบของทั้งสามประเทศเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 

สิงหาคม ให้กำหนดเป้าหมายลดการส่งออกปริมาณ 

300,000 ตันในช่วง 6 เดือนที่จะมาถึง เพื่อต้องการ

กระตุ้นให้ผู้ส่งออกและผู้ซื้อยางพารามีความเชื่อมั่น

ว่าราคายางพาราจะไม่ลดลงไปอีกในช่วงที่เหลือของ

ปีนี้ เป็นอย่างน้อย และกลับมาซื้อขายยางพาราใน

ระดับที่สูงขึ้นสู่ภาวะปกติ

 จากการที่ เศรษฐกิจของโลกมีการชะลอตัว

มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกล่าวโดยภาพ

รวมแล้วมิได้รุนแรงมากเกินไปยกเว้นในประเทศ

กลุ่มสหภาพยุโรปที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ที่ เริ่มติดลบตั้งแต่ไตรมาสที่  1 ของปีนี้  ได้ทำลาย

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคทั่วโลก และ

ส่งผลกระทบมาสู่ตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางพาราทั้ง

ในกรุงโตเกียว เมืองเซี่ยงไฮ้ และตลาดอื่นๆ ทั้งๆ ที่

ปัจจัยพื้นฐานของยางพารายังปกติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

 สำหรับราคายางพาราในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้จะ

มีการอ่อนตัวลงไปอีกหากมีผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น

มากกว่าความต้องการของตลาด เศรษฐกิจประเทศจีน

ชะลอตัวลงไปจากไตรมาสที่ 2 ยอดจำหน่ายรถยนต์ของ

โลกโดยภาพรวมลดลง เศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม

สหภาพยุโรปไม่ฟื้นตัวขึ้น และประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ออกมาที่เป็น

รูปธรรมเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

และผู้บริโภคได้

 แต่ถ้ าหากเหตุการณ์ เป็นตรงกันข้ามจากที่

กล่าวข้างต้น รวมทั้งมีภัยธรรมชาติน้ำท่วมในแหล่ง

ที่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทย อินโดนีเซีย

หรือมาเลเซีย ราคายางพาราก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องคอยติดตามสถานการณ์ต่อไป
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

แต่งตั้งข้าราชการ
  นายเฉลิมพงษ์  ขาวช่วง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ สวพ.4 จังหวัดอุบล-

ราชธานี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 

831/2555   ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555

ย้ายข้าราชการ
  นายสุทัศน์ สุรวาณิช นักวิชาการเกษตรชำนาญ

การพิเศษ กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยยาง ย้ายไปดำรง

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สวพ.4 

จังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่ง กรมวิชาการเกษตร ที่ 

642/2555 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

เลื่อนข้าราชการ
  กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งที่ 851/2555 ลงวันที่ 

22 มิถุนายน 2555  เลื่อนข้าราชการ ดังนี้

 1 .  นายอดุลย์  ณ วิ เชียร  นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง 

เลื่อนระดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่ม

อุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง   

  2. นางฐิตาภรณ์  ภูมิไชย์  นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง 

เลื่อนระดับเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่ม

บริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง   

ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
  นางพเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ได้รับอนุมัติให้

ลาไปฝึกอบรมการป้องกันโรค South American Leaf 

Blight of Rubber (SALB) ณ เมืองปีนัง ประเทศ

มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2555 ด้วยทุน 

FAO ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 881/2555 ลง

วันที่ 28 มิถุนายน 2555

มอบหน้าที่เพิ่มเติม
 สถาบันวิจัยยาง มีคำสั่งที่ 57/2555 ลงวันที่ 26 

มิถุนายน 2555 มอบหน้าที่เพิ่มเติมสำนักงานตลาด

กลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานตลาดกลาง

ไม้ยางพารา โดยมีภารกิจหน้าที่วิจัยและพัฒนากระบวน

การพัฒนาตลาดไม้ยางพารา การซื้อขายไม้ในระบบ

ตลาดกลาง  และการให้บริการข้อมูลตลาดกลางไม้ยาง

พารา ตลอดจนการถ่ายทอดข้อมูลของตลาดกลางไม้

ยางพาราให้เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ANRPC
 นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบัน

วิจัยยาง หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยและคณะรวม 

8 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแบบ

จำลองเพื่อพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานของยาง

ธรรมชาติของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ : 

ANRPC  ระหว่างวันที่  12-16 มิถุนายน 2555 ณ 

โรงแรมกานดาบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะ

สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาและความตกลงการใช้วิธีการและโมเดลทาง

เศรษฐศาสตร์  และปัจจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ

พยากรณ์อุปสงค์และอุปทานของยางพารา รวมทั้งการ

ทดสอบโมเดลว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความ

น่าเชื่อถือ โดยมีประเทศสมาชิกจาก 11 ประเทศ  

จำนวน  35  คน เข้าร่วมสัมมนา 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ
 นางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตรชำนาญ

การพิเศษ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ของพืช

ครั้งที่ 6 (6th International  Crop Science)ระหว่าง

วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 ณ เมือง Bento Goncalves 

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  ทั้ งนี้ เพื่ อแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยในการสัมมนา

ระดับนานาชาติทางด้านคาร์บอนเครดิตในสวนยาง 

รวมทั้งด้านสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อมที่มีผลต่อสภาพการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของพืช ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์และวิทยาการ

ความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้พัฒนาการผลิตยางให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น    

จัดสัมมนา
 • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  สถาบันวิจัยยาง 

จัดสัมมนาเรื่องระดมพลัง คลังสมอง ทุกมุมมองเพื่อวิจัย  

ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบ-

การณ์ด้านยางพาราและเป็นแนวทางของงานวิจัย 

หัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “งานวิจัยและพัฒนายาง เป็นหน้าที่ใคร ต้องไป

ด้วยกัน”  โดยอดีตผู้ อำนวยการสถาบันวิจั ยยาง 

อาจารย์เสริมลาภ  วสุวัต  เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ 

“สถาบันวิจัยยางกับยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราเมื่อ 

กยท.เกิด” และ “ระดมพลัง คลังสมอง ต่างมุมมอง

งานวิจัย” โดยนายสุจินต์  แม้นเหมือน ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยาง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านยาง

พารา ได้แก่ นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์, นายศรีโบ    

ไชยประสิทธิ์, นายสนิท สโมสร, นายจำนง คงศิลป์,

นายชิต ทัศนกุล, นายประวิตร วงศ์สุคนธ์, นายทองพูน  

ศรีวรนารถ, นายสมพร กฤษณทรัพย์ และ นายสุจริต  

พรหมเดช นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง 

นายสุจินต์ แม้นเหมือน ยังได้มอบหมายโจทย์วิจัย

แก่นักวิชาการของสถาบันวิจัยยางด้วย โดยมีนัก

วิชาการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยยาง  และศูนย์

วิจัยยาง เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 95 คน   

 • สถาบันวิจัยยาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การเปิดตลาดกลางไม้ยางพาราระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระหว่างวันที่  19-20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม

ไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ

เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดกลางไม้ยาง

พารา ตลอดจนมีความเข้าใจต่อการประมูลไม้ยาง

พาราระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดกลางไม้ยางพารา 

การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ 

ทดลองการประมูลไม้ยางพาราด้วยวิธีการทางอิเล็ก

ทรอนิกส์ โดยมีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยาง

พารา นักวิชาการสถาบันวิจัยยางและหน่วยงาน

เครือข่าย พนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การ

ทำสวนยาง และองค์การสวนยาง ประมาณ  200  คน

เข้าร่วมสัมมนา  

 • สถาบันวิจัยยาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

GMP มาตรฐานที่ เ กษตรกรปฏิบัติ ได้ เพื่ อ รั กษา

เสถียรภาพราคายาง ระหว่างวันที่  22-24 สิงหาคม 

2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดการที่ดี (GMP)

ของโรงอัดก้อนยาง การพัฒนาของสำนักงานตลาด

กลางยางพารานครศรีธรรมราชและมีแนวคิดเชื่อมโยง

ในด้านการผลิตและส่งออกยาง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสหกรณ์ชาวสวนยาง 

ผู้ประกอบการ และเกษตรกรกว่า 500 คนเข้าร่วม

สัมมนา

 • สถาบันวิจัยยาง โดยศูนย์วิจัยยางสงขลาจัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพยางแผ่นรมควัน

เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต ระหว่างวันที่ 25-27 

สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอลงกต บีช รีสอร์ท อำเภอ

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยยางได้เพิ่มพูนความรู้ด้าน

การประเมินคุณภาพยางแผ่นรมควัน ระดับมาตรฐาน

การผลิตยางแผ่นรมควันระดับเกษตรกรจนถึงผู้ประกอบ

การ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 37 คน 



50 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 10 กรกฎาคม-กันยายน 2555

จัดประชุมวิชาการยางพารา
 สถาบันวิจัยยาง จัดประชุมวิชาการยางพารา 

ครั้งที่  2/2555 เรื่อง สรุปรายงานผลการวิจัยและ

พัฒนายางพาราประจำปี 2555  ระหว่างวันที่  7-9 

สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท 

เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

ผู้อำนวยการ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ยาง ศูนย์วิจัยยาง สำนักงานตลาดกลางยางพารา  

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ประมาณ 150 

คน เข้าร่วมประชุม  

ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยยาง
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ผู้แทนจาก The  

Center  for  Food  and  Agri  Business  of  the  

University  of  Asia  and  Pacific  ของฟิลิปปินส์ จำนวน 

4 คน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยและพืช

แซมยาง ตลอดจนทุนสำหรับการวิจัย ให้การต้อนรับ

แ ล ะ น ำ บ ร ร ย า ย โ ด ย  น า ง ณ พ รั ต น์  วิ ชิ ต ช ล ชั ย 

ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า ง  พ ร้ อ ม ด้ ว ย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยยางร่วมให้การ

ต้อนรับ 

 

ข่าวอื่นๆ
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  สถาบันวิจัยยาง 

จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรในวันทำบุญสถาบันวิจัยยาง

ประจำปี  2555 ณ อาคารเอนกประสงค์  สถาบัน

วิจัยยาง โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัด เทวสุนทร จำนวน 

15 รูป กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญ ตักบาตร 

ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 

โดยมีข้าราชการอาวุโส  ข้าราชการ และพนักงานของ

สถาบันวิจัยยาง และหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมพิธี 




