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สารบัญ

บทความ

ประจำฉบับ

ข่าวสถาบันวิจัยยาง

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน
ด้วยระบบมาตรฐาน GMP

สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 1
และแนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2556

การเก็บรักษายางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังเก็บยาง

คำแนะนำการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วในสวนยาง ปี 2556

ย้ายข้าราชการ....

แนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตยางก้อนถ้วย
ในภาคอีสานตอนบน ประสบการณ์ชาวสวนยางพารา
เขตปลูกยางใหม่
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บทบรรณาธิการ

 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  ราคายาง
ธรรมชาติก็ต้องเลื่อนลงตามกลไกตลาดโลก ดังนั้น การ
ที่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการกลางน้ำทั้ง
หลายคาดหวังอยากจะให้ยางธรรมชาติมีราคาดี อยู่ที่
ระดับ 5 เหรียญสหรัฐอเมริกา เหมือนในปี พ.ศ. 2554 
ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะในเวลานั้นน้ำมันดิบก็มีราคาสูง
และมีการแกว่งตัวค่อนข้างแรง รวมทั้งประเทศผู้ใช้ยาง
รายใหญ่ทั้งหลาย มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้นเป็น
จำนวนมาก เช่น บางประเทศใช้ยางเพิ่มร้อยละ 20 ใน
ขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มร้อยละ 10 เป็นต้น แต่
ในเวลานี้ความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซื้อรายใหญ่
เพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 6 ในขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมเพิ่มร้อยละ 7 กำลังประคองตัวปรับโครงสร้างระบบ
การเงิน ทำให้ในภาพรวมยางธรรมชาติมีราคาอยู่ที่ 2.5 
เหรียญสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ชาวสวนผู้ผลิตยางและผู้
ประกอบการควรจะปรับตัวให้มีความพอเพียงอยู่ได้ หา
หนทางที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปรับปรุงผลผลิต
ให้มีคุณภาพดี มีมาตรฐานมากขึ้น 
 ในส่วนต้นน้ำผู้ประกอบการชาวสวนยาง ถ้าไม่มี
การปลูกพืชแซมยางเพื่อเสริมรายได้ การกำจัดวัชพืชโดย
ไถพรวนระหว่างแถวยาง ถึงแม้ว่าสะดวกในการทำงาน 
ลดความเสี่ยงจากไฟ การเจริญของต้นยางไม่แตกต่างกัน 
แต่การปลูกพืชคลุมดินได้ผลประโยชน์ระยะยาว เพิ่ม
อินทรีวัตถุ ลดการใช้ปุ๋ย  ซึ่งได้กล่าวมามากแล้ว ในเนื้อ 
วารสารฉบับปีที่แล้วในเรื่องการปลูกพืชคลุมซีรูเลียม 
การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วฉบับนี้กล่าวในภาพรวม
คำแนะนำการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วเป็นอีกแนวทางที่
สามารถลดต้นทุนการปลูกสร้างสวนยาง เพราะพืชคลุมดิน 
เป็นเรื่องถูกที่ละเลยมานานหลายสิบปี กล่าวได้ว่าแทบ
จะสูญหายไปจากระบบการปลูกสร้างสวนยางพารา  
กลไกหลัก คือไม่มีระบบการปลูกและผลิตเมล็ดพืชคลุม
เหล่านั้นออกมาหมุนเวียนเป็นห่วงโซ่ครบวงจรการผลิต

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บรรณาธิการบริหาร นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง บรรณาธิการ นายอารักษ์ จันทุมา ผู้ช่วยบรรณาธิการ พิเชฏฐ์ พร้อมมูล 

กองบรรณาธิการ เอนก กุณาละสิริ, พรรษา อดุลยธรรม, ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒณ์, ดร.พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, 

ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ์ ไพรัตน์ ทรงพานิช ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมจิตต์ ศิขรินมาศ ผู้ช่วย

ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จักรพงศ์ อมรทรัพย์ ผู้จัดการระบบฐานข้อมูล พิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้จัดการสนทนาภาษายาง 

วราวุธ ชูธรรมธัช

และการใช้ประโยชน์ สาเหตุหลัก คือราคาที่จะจูงใจให้มี
การผลิตเก็บเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นออกมาจำหน่าย ถึงแม้
เกษตรอาจทราบว่าการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเกิด
ประโยชน์ต่อสวนยาง แต่ปฏิบัติได้ยาก ถ้าไม่มีรายได้ที่
ชัดเจนจากการปลูกพืชคลุมดิน กินไม่ได้ ขายไม่ได้ ไม่มี
แหล่งที่จะหาซื้อเมล็ดพันธุ์  ถ้าปลูกและเก็บเกี่ยวเมล็ดมา
จำหน่าย ความคุ้มค่าที่จะปลูกดูแลรักษาและเก็บเมล็ด
พันธุ์ เป็นต้น จากข้อมูลที่ดำเนินการมานานแล้วกล่าว
ได้ว่า พื้นที่ปลูกยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ มีหลายแหล่งที่น่าจะพัฒนาเป็นแหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคลุมตระกูลถั่วได้ อาจเป็นอีกหนทาง
หนึ่งที่ให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุน อาจเป็นแนว
ทางที่จะต่อยอดพัฒนาวิทยาการเก็บเกี่ยวหรือปรับปรุง
พันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชคลุมเหล่านี้ และการนำไปใช้ประโยชน์
ด้านอื่นๆ 
 ในส่วนผู้แปรรูปกลางน้ำ อาจลดต้นทุน เพิ่ม
คุณภาพสินค้า กล่าวถึงการยกระดับการผลิตยางแผ่นรม
ควันอัดก้อนตามมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพที่ดี  
(Good Manufacturing Practice : GMP ) เป็นตัวอย่าง
อีกด้านหนึ่งด้วยความมุ่งหวังจะให้กลุ่มสถาบันเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง ผลิตยางมีคุณภาพดี ขายได้ราคาดี ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
แปรรูปยางดิบสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ  นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึง การเก็บรักษายางแผ่นรมควันอัดก้อนใน
โกดังเก็บยาง เพื่อรักษาคุณภาพรอการจำหน่าย อีกทั้ง
ข้อคิดการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรในเขตปลูกยาง
ใหม่ สถาบันวิจัยยางหวังว่า ข้อมูลที่นำเสนอในเหล่านี้ 
อาจเป็นแง่คิดบางอย่างให้ผู้ เกี่ ยวข้องทั้ งหลายได้
พิจารณาต่อไป

อารักษ์ จันทุมา
บรรณาธิการ
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ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควัน
อัดก้อนด้วยระบบมาตรฐาน GMP

 ยางแผ่นรมควันเป็นยางที่ประเทศไทยมีปริมาณ

การผลิตและส่งออกเป็นอันดับ 2  ของผลผลิตยาง

ธรรมชาติ จากปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควัน  

747,284  ตัน  ในปี  2554  สามารถทำรายได้เข้าประเทศ

ถึง 115,400  ล้านบาท (สถาบันวิจัยยาง, 2555) นับว่า

เป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติเป็น

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสินค้าที่ส่งออกมาก

เป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคา

ยางในประเทศที่ปรับตั วลดลงตั้ งแต่ปลายเดือน

พฤษภาคม  2554  ทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ชาว

สวนยาง จึงจำเป็นต้องหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา

ราคาได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  คณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติในประเทศประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  

17  มกราคม 2555  ได้พิ จารณาเรื่ อ งการรักษา

เสถียรภาพราคาและมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ

พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง ด้วยวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อชะลอการจำหน่ายยางออกสู่ตลาด

ในช่วงที่ราคายางผันผวน และเพื่อพัฒนาศักยภาพ

สถาบันเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคายาง ด้วย

ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี 3 เดือน ระหว่างเดือน

มกราคม 2555 – มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยยาง  

กรมวิชาการเกษตร  จึงได้เริ่มโครงการให้การรับรอง

คุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการคุณภาพที่ดี (Good Manufacturing  

Practice ; GMP) โดยเป็นการส่งเสริมให้โรงอัดก้อน

ยางสามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ  โดยใช้โรงอัดก้อน

ยางและโกดังเก็บยางขนาด 200 และ 500 ตัน ที่กรม

วิชาการเกษตรดำเนินการสร้างจำนวน 146 แห่ง ตั้งแต่

ปี 2545 แล้วเสร็จในปี 2547  ซึ่งแต่ละโรงจะเป็นแม่ข่าย

ประกอบด้วยโรงเครือข่ายที่พร้อมจะนำยางแผ่นรมควัน

มาอัดก้อน เพื่อมุ่งหวังให้สถาบันเกษตรกรเหล่านั้น

รวมตัวกันและสามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน

ที่ได้มาตรฐานตามที่สถาบันวิจัยยางกำหนด อย่างไร

ก็ตาม จากการสำรวจของสถาบันวิจัยยางในปี 2554 

พบว่า มีเพียง 1 โรง เท่านั้นที่ผลิตยางอัดก้อน (ชัยวัฒน์, 

2555) เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ พบ

ปัญหาสำคัญคือคุณภาพยางแผ่นรมควันจากโรง

เครือข่ายไม่สม่ำเสมอ กระบวนการผลิตที่ยังไม่ได้

มาตรฐาน ผู้ซื้อไม่มีความมั่นใจคุณภาพสินค้าทำให้ไม่

สามารถผลิตและส่งออกยางยังต่างประเทศได้เอง

 โครงการรับรองคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน

อัดก้อนตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพที่ดี

และเหมาะสม ใช้หลักการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตาม

มาตรการ GMP  ของสถาบันวิจัยยางที่ได้จัดทำเป็นคู่มือ

ปฏิบัติไว้ โดยมุ่งเน้นการผลิตเชิงคุณภาพตามหลัก

สากลซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก

ได้มีการนำหลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับโรงอัดก้อนยางและ

โกดังเก็บยาง (สถาบันวิจัยยาง, 2547) หลักเกณฑ์ที่ดี

สำหรับการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน (สถาบันวิจัย

ยาง, 2547) ซึ่งได้จัดทำไว้แล้วมาพัฒนาปรับปรุงใหม่

ให้สมบูรณ์ สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้

รับการฝึกอบรมกฏระเบียบการปฏิบัติงาน การควบคุม
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คุณภาพ และวิธีการปฏิบัติที่ดี มีการตรวจประเมิน

โดยเจ้าหน้าที่ ของสถาบันวิจัยยางและจะต้องได้

คะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ซึ่งโรงงาน

ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ผ่านการประเมินและ

ได้รับการรับรอง GMP  ของสถาบันวิจัยยาง จะได้รับ

ความเชื่อมั่นจากผู้ใช้ยางทั้งภายในและต่างประเทศ  

สามารถส่งผลผลิตไปจำหน่ายได้ทั่วโลก เป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้ยางพาราส่งออกของไทย และประการ

สำคัญคือ เป็นการสร้ างความเข้มแข็ งให้สถาบัน

เกษตรกรให้สามารถยืนหยัดประกอบการธุ รกิ จ

อุตสาหกรรมยางได้ด้วยตัวเอง เป็นรากฐานความมั่นคง

ต่อไป

การขอรับรองคุณภาพโรงงานผลิตยางแผ่น
รมควันอัดก้อนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP 

ของสถาบันวิจัยยาง
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำ

คู่มือการขอรับรองระบบคุณภาพโรงงานผลิตยางแผ่น

รมควันอัดก้อน ซึ่ งโรงอัดก้อนยางสามารถใช้ เป็น

แนวทางในการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน GMP ได้ จากเดิม

ที่โรงอัดก้อนยางของประเทศไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่น ๆ  

ในโลกไม่เคยมีการใช้ระบบ GMP มาก่อน เป็นการช่วย

สร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพให้แก่ผู้ใช้ยางทั้ง

ภายในและต่างประเทศ พร้อมเสริมสร้างจุดขายให้กับ

สินค้ายางพาราของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

โลก โดยกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีโรงอัดก้อน

ยาง สามารถยื่นขอรับรองโรงอัดก้อนยางตามหลัก 

GMP ได้ที่สถาบันวิจัยยาง กรุงเทพฯ หรือ ศูนย์วิจัยยาง

สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับโรง

อัดก้อนยางที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการผลิต

ยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาก่อน จะต้องผ่านการอบรม

เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้สามารถผลิตยางอัดก้อน

ที่มีคุณภาพ หลังจากผ่านการอบรมแล้ว หัวหน้าชุด

ปฏิบัติการจะจัดเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนการปฏิบัติการ
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ควบคุมคุณภาพยางอัดก้อน ชุดละ 2 -3 คน เข้าปฏิบัติ

งานที่โรงอัดก้อนยางที่ขอการรับรองมาตรฐาน GMP 

ทุกวันที่มีการผลิต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะใช้แบบบันทึกการ

ตรวจรับรองคุณภาพยางอัดก้อนของแต่ละก้อน โดย

ทำการบันทึกหมายเลขก้อนชั้นยางทุกก้อนที่ผลิตและ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการผลิต โรงอัดก้อนยางที่

ถูกประเมินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับการ

ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน และหลักเกณฑ์ที่ดี

สำหรับโรงอัดก้อนยางและโกดังเก็บยาง ซึ่งมีข้อกำหนด

ในการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้ตรงตาม

มาตรฐานครอบคลุมตั้ งแต่สถานที่ ประกอบการ 

เครื่องมือและวัสดุ  อุปกรณ์สำหรับการจัดชั้นยาง 

การควบคุมกระบวนการตรวจคุณภาพยาง การบำรุง

รักษาและการสุขาภิบาล บุคลากร การเก็บรักษา

คุณภาพยาง การขนส่ง และการจดบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

โดยสถาบันวิจัยยางจะรับรองยางก้อนแรกที่ผลิตได้

ด้วยการควบคุมการปฎิบัติงานอย่างเข้มงวดจาก

เจ้าหน้าที่และจะตีตราเครื่องหมาย RRIT ตามด้วย 

A001 จนถึง Z999 ด้านข้างของก้อนยางทั้งสองด้าน 

พร้อมทั้ งมีการบันทึกหมายเลขก้อนทุกก้อนและ

คุณภาพชั้นยาง ขณะเดียวกันหากโรงอัดก้อนยางได้

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน GMP ของสถาบันวิจัยยาง 

และมีความพร้อมที่จะให้การรับรองแล้ว เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการฯจะแจ้งให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุม

คุณภาพยางอัดก้อนทราบและเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจประเมินโรงอัดก้อนไปตรวจประเมิน โดยใช้เกณฑ์

พิจารณา 4 หัวข้อ คือ 1. การควบคุมคุณภาพกระบวน

การผลิต โดยการควบคุมการใช้อุปกรณ์และการคัด

คุณภาพตรงตามมาตรฐาน 2.เครื่องมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ในการผลิตโดยประเมินการควบคุมการ

จัดเก็บและการบำรุงรักษา 3. บุคลากร เน้นการแต่งกาย

อย่างรัดกุมและวิธีการปฏิบัติงาน  และ 4. สถานประกอบ
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การและสุขาภิบาล เน้นความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ซึ่งโรงอัดก้อนยางต้องได้คะแนน

รวมมากกว่าร้อยละ 80 แต่มีเงื่อนไขการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

และการคัดคุณภาพยางอย่างถูกต้องซึ่งเป็นหัวข้อย่อย

ที่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่  1 โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 25 

คะแนน จึงจะผ่านการตรวจประเมิน ทั้งนี้สถาบันวิจัย

ยางจะออกใบรับรองคุณภาพกระบวนการผลิตยาง

แผ่นรมควันอัดก้อนให้มีอายุการรับรอง 1 ปี นอกจากนี้

สถาบันวิจัยยางจะติดตามตรวจประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี เพื่อรักษามาตรฐาน

กระบวนการผลิต ส่วนโรงอัดก้อนยางที่ยังไม่ผ่านการ

ตรวจประเมิน สถาบันวิจัยยางจะให้คำแนะนำเพื่อจะ

ได้ปรับปรุงแก้ไข ก่อนนัดหมายในการตรวจประเมิน

รอบใหม่ อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยยางมีมาตรการ

การยกเลิกการรับรอง  หากโรงอัดก้อนยางที่ไม่สามารถ

รักษามาตรฐานไว้ได้  

โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี 
จำกัด ขอรับรอง GMP จากสถาบันวิจัยยาง

การดำเนินงานให้การรับรองคุณภาพ GMP โรงอัด

ก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี  จำกัด  

 โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด  

ตั้งอยู่ที่ 310 หมู่ 3 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งใน 146 โรงที่มีขนาดพื้นที่การ

จัดเก็บยางอัดก้อนขนาด 500 ตัน วัตถุดิบซึ่งเป็น

ยางแผ่นรมควันรับจากสหกรณ์เครือข่าย จำนวน  6  

เครือข่าย ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกยาง จำกัด  

สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองขัน จำกัด  สหกรณ์กองทุน

สวนยางเจริญราษฎร์ จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยาง

หน้าเหมน จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสัญญา 

จำกัด  และกลุ่มเกษตรกรไม้เรียง จำกัด 

 โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด 

นำโดยนายอุดมศักดิ์ ศุทธิเวทิน ผู้จัดการโรงงาน และ

เป็นเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ด้านยางพารา

ครบวงจรแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึงสถาบันวิจัย

ยางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 เพื่อขอให้ทำการรับรอง

คุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน จากนั้นสถาบันวิจัย

ยางได้กำหนดวันฝึกอบรม และทำการอบรมการผลิต

ยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐานและควบคุม

คุณภาพกรรมวิธีการผลิต หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรม

แล้ว สถาบันวิจัยยางจึงมอบหมายให้คณะทำงานชุด

ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยางอัดก้อนเข้าทำการ

ควบคุมคุณภาพกรรมวิธีการผลิต ตั้ งแต่วันที่  22  

พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม ระยะเวลา 

1 เดือน 13 วัน รวม  9  ชุดๆ ละ  4  คน  ปฏิบัติงานควบคุมฯ  

ครั้งละ 7 วัน โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยาง

จันดี จำกัด สามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนชั้น 3  

ได้จำนวน 600 ก้อน คิดเป็นน้ำหนัก 66.67 ตัน ซึ่งใน

จำนวนนี้ได้ส่งมอบให้องค์การสวนยางนาบอนรับซื้อไป  

ผลจากการควบคุมคุณภาพยางอัดก้อนมาตรฐาน ชุด

ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยางอัดก้อนได้รายงานความ

พร้อมและศักยภาพการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะ

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพยางของสถาบันวิจัย

ยางทราบ จากนั้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 คณะ

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพยางได้ เข้าทำการ

ประเมินการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามหลัก 

GMP ของสถาบันวิจัยยาง ผลการตรวจประเมินอยู่ใน

เกณฑ์ร้อยละ 83.0 หมายถึงผ่านการประเมินคุณภาพ

สามารถให้การรับรองคุณภาพยางตามหลัก GMP ของ

สถาบันวิจัยยางได้ สถาบันวิจัยยางจึงได้ออกใบรับรอง

คุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ไว้   ณ  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 โดยใช้รหัสบนก้อนยาง RB1 

ซึ่งถือว่าเป็นโรงแรกของประเทศไทย หลังจากที่ได้รับ
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การรับรองตามมาตรฐานแล้วสามารถผลิตยางแผ่น

รมควันอัดก้อนชั้น 3 ได้จำนวนทั้งสิ้น 3,240 ก้อน  

คิดเป็นน้ำหนัก 360 ตัน หรือบรรจุในคอนเทนเนอร์ได้  

18 ตู้ คิดค่าขึ้นยางราคาหน้าโรงงาน ตู้ละ 1,000 บาท 

ส่งผ่านไปยังกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อำเภอ 

เบตง จังหวัดยะลา เพื่อจำหน่ายต่างประเทศ อีกส่วน

หนึ่งจำหน่ายให้กับองค์การสวนยาง อย่างไรก็ตาม การ

ผลิตยางอัดก้อนตามคำแนะนำนอกจากคุณภาพเป็น

ไปตามมาตรฐานแล้ว รูปทรงก้อนยางมีความสวยงาม

เป็นสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ที่มีขนาดเท่ากันแทบทุกด้าน

ด้วยความปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของผู้ปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนทำให้สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

ได้ถึง 192 ก้อน น้ำหนัก 21.3 ตัน ยางก้อนทั่วไปบรรจุ

ได้ 180 ก้อน หรือน้ำหนัก 20 ตัน มีต้นทุนค่าขึ้นยาง

หน้าโรงงานลดลงร้อยละ 6.25

ผลการดำเนินงานหลังจากที่สหกรณ์กองทุนสวนยาง

จันดี จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน GMP จากสถาบัน

วิจัยยาง  

 ปัจจุบันโรงอัดก้อนสหกรณ์กองทุนสวนยาง จันดี 

จำกัด มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 165 ตัน/เดือน ยังไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของตลาดเดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน 

ซึ่งได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นเกินกว่าปริมาณการผลิตถึง 5 เท่า โดยเฉพาะ

ประเทศจีนที่ขณะนี้ยังมีความต้องการยางแผ่นรมควัน

อัดก้อนสูงมาก ซึ่งนับว่าเครื่องหมาย GMP ที่ได้รับ

แสดงถึงความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน

ของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพยางแผ่นรมควัน

ก่อนการอัดก้อนเป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัย

ยางกำหนด กล่าวคือคุณภาพของยางชุดนั้นๆ จะต้อง

เป็นยางที่มีคุณภาพในชั้นเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิต

ยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรแล้วยังเป็นการ

ยกระดับมาตรฐานโรงอัดก้อนยางอีกด้วย

มูลค่าเพิ่มจากการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนของ

สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด  

 โรงอัดก้อนสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด 

ได้รับใบสั่งซื้อจำนวน 2 สัญญาจากกลุ่มเกษตรกรทำ

สวนธารน้ำทิพย์ จำกัด จังหวัดยะลา ในเดือนเมษายน 

2555 เพื่อส่งออกยางยังต่างประเทศในปริมาณ 120 

ตัน และ 14.88  ตัน ตามลำดับ ได้ซื้อยางแผ่นรมควัน

จากเครือข่ายในราคาเท่ากับตลาดกลางยางพารากิโล

กรัมละ 112.60 บาท และ 109.35 บาท ตามลำดับ มา
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ทำการอัดก้อนโดยมีต้นทุนการอัดก้อนกิโลกรัมละ 1.20 

บาท ขณะที่ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 114.20 บาท 

และ 113.00 บาท ตามลำดับ ทำให้มีมูลค่าเพิ่มกิโลกรัม

ละ 0.40 บาท และ 2.45 บาท หรือมีมูลค่าเพิ่มเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 1.23 บาท ดังนั้น ทั้งสองสัญญานี้ เฉพาะ

ภายในเดือนเมษายนจะมีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 84,456 

บาท (ตารางที่ 1) ดังนั้น หากกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือน

ละ 165 ตัน จะมีมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 202,950 บาท

 จากการที่โรงอัดก้อนยางได้รับซื้อยางแผ่นรมควัน

จากเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ

ขนยางลงในราคากิโลกรัมละ 0.05 บาท ในขณะที่ส่ง

ตลาดประมูลยางจะต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลา

ในการรอนาน การส่งยางยังโรงอัดก้อนจะส่งในปริมาณ

ครั้งละ 4 ตัน ลดค่าใช้จ่ายลงได้เที่ยวละ 200 บาท 

เดือนหนึ่งเฉลี่ย 4 เที่ยว จะลดค่าใช้จ่ายไปได้เดือนละ 

800 บาท/เครือข่าย นอกจากลดค่าใช้จ่ายในการขน

ยางลงแล้ว ยังลดระยะทางในการขนส่งอีกไป กลับ เฉลี่ย 

5 กม. คิดค่าขนส่ง กิโลกรัมละ 0.20 บาทต่อระยะทาง  

1 กม. แสดงถึงลดค่าขนส่งลงอีก 4,000 บาท/ครั้ง 

หรือเดือนละ 12,000 บาท ดังนั้น แต่ละเครือข่ายจะ

ประหยัดไปได้เฉลี่ยเดือนละ  12,800  บาท

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ขอรับรอง 
GMP จากสถาบันวิจัยยาง

 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ตั้ งอยู่ที่  5 

หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง มีเครือข่ายในการ

ผลิตยางแผ่นรมควันจำนวน 60 เครือข่าย สามารถส่ง

ยางแผ่นรมควันเข้าทำการอัดก้อนได้เฉลี่ยวันละ 20 ตัน 

อัดก้อนได้เฉลี่ยเดือนละ 572 ตัน โดยนายอุทัย ศรีเทพ 

ประธานชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยางเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เพื่อขอ

ให้ทำการรับรองคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน  

สถาบันวิจัยยางจึ งมอบหมายให้คณะทำงานชุด

ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยางอัดก้อนเข้าทำการอบรม

การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐานและ

ควบคุมคุณภาพกรรมวิธีการผลิต ตั้ งแต่วันที่  17  

ธันวาคม 2555  ถึง 25 มีนาคม 2556  รวม  13  ชุด ๆ ละ  

2 คน ปฏิบัติงานควบคุมฯ ครั้งละ 7 วัน สามารถผลิต

ยาง RSS อัดก้อนชั้น 3 ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,291 ก้อน 

คิดเป็นน้ำหนัก 476.77 ตัน มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ตารางที่ 1  มูลค่าเพิ่มของยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน GMP 

ของสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด จ.นครศรีธรรมราช

รายการ หน่วย
สัญญา 1 สัญญา 2

สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด

1.  ปริมาณการขาย

2.  ราคาของยางแผ่นรมควันชั้น 3

3.  ต้นทุนการผลิตยางอัดก้อน

4.  รวมต้นทุน (2+3)

5. ราคาขาย 

6.  มูลค่าเพิ่ม (5-4)

7.  รายได้เพิ่ม (6x1)

กิโลกรัม

บาท/กิโลกรัม

บาท/กิโลกรัม

บาท/กิโลกรัม

บาท/กิโลกรัม

บาท/กิโลกรัม

บาท

120,000

112.60

1.20

113.80

114.20

0.40

48,000

14,880

109.35

1.20

110.55

113.00

2.45

36,456

หมายเหตุ สัญญาที่ 1  :  วันทำสัญญา  วันที่ 9 เมษายน 2555 , วันที่ส่งมอบ  วันที่ 15 เมษายน 2555

   สัญญาที่ 2  :  วันทำสัญญา  วันที่ 18 เมษายน 2555 , วันที่ส่งมอบ  วันที่ 24 เมษายน 2555
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กิโลกรัมละ 1 บาท

มูลค่าเพิ่มจากการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนของ

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด

 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ได้รับใบสั่งซื้อ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 ฉบับ จากบริษัท

ผู้ส่งออกในประเทศ ในปริมาณ 100 ตัน/เดือน จาก

ต้นทุนการอัดก้อนกก.ละ 1.00 บาท มีมูลค่าเพิ่ม กก. ละ 

3.50 บาท มูลค่าเพิ่มเฉพาะเดือนนี้  350,000 บาท  

ดังนั้น หากกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 572 ตัน จะ

มีมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ  2,002,000 บาท 

การดำเนินงานให้การรับรองคุณภาพ GMP โรงอัด

ก้อนยางชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด

        หลังจากที่โรงอัดก้อนยางชุมนุมสหกรณ์จังหวัด

ตรัง จำกัด ได้ผ่านการอบรมการผลิตยางแผ่นรมควัน

อัดก้อนตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการควบคุม

การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนได้เข้าทำการควบคุม

การผลิตเพื่ อให้ชุมนุมสหกรณ์จั งหวัดตรั ง  จำกัด 

สามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่มีคุณภาพ จน

เกิดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติที่ดี จากนั้น

ชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตได้แจ้งให้คณะกรรมการ

ตรวจประเมินทำการตรวจประเมินโรงอัดก้อนยางใน 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 พบว่า ไม่ผ่าน

มาตรฐาน GMP เนื่องจากพบรอยรั่วบริเวณหลังคา มี

การใช้พาเลทไม้วางซ้อนระหว่างก้อนยาง ซึ่งทำให้ยาง

อาจเกิดการเสียรูปได้ พบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอัดก้อน

ยางใช้ระยะเวลาในการอัดก้อนน้อยกว่ามาตรฐานที่

กำหนด จึงได้แนะนำแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้งขอ

นัดหมายวันทำการตรวจประเมินใหม่เป็นวันที่  12    

พฤศจิกายน 2555 จากการตรวจประเมินครั้งที่  2  

สามารถผ่านมาตรฐานด้วยคะแนนร้อยละ  85.6  

กำหนดรหัสบนก้อนยาง RB2 นับเป็นแห่งสองของไทย

ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP ต่อจากสหกรณ์กองทุน

สวนยางจันดี จำกัด  ซึ่งได้รับการรับรองเป็นแห่งแรก   

การที่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด เข้าสู่มาตรฐาน 

GMP สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและ

มาตรฐานให้กับประเทศผู้ ใช้ยางได้  นอกจากช่วย

สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว  

ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ายางพาราและเพิ่มขีด
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ความสามารถการแข่งขันพร้อมเสริมสร้างจุดขายให้กับ

สินค้ายางพาราของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

โลก

คำสั่งซื้อยางแผ่นรมควันอัดก้อนของชุมนุมสหกรณ์

จังหวัดตรัง จำกัด จากภายในประเทศและต่าง

ประเทศ 

 หลังจากที่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ได้

ผ่านการรับรองโรงอัดก้อนยางตาม GMP จากสถาบัน

วิจัยยางเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้

ได้รับคำสั่ งซื้อยางอัดก้อนจากบริษัทผู้ซื้อ  ทั้ งจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเกิน

กว่าปริมาณการผลิตถึง 3 เท่า ได้แก่ บริษัทเชียงชัย

จำกัด จังหวัดสงขลา บริษัท Wang Swiss Interna-

tional จำกัด ประเทศจีน บริษัท Jinghong Honghai  

Trade Co.,LTD. ประเทศจีน นอกจากนี้ มีแผนการ

รับซื้อจากบริษัท Nexene จำกัด จากประเทศเกาหลี 

ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในแถบทวีปเอเซียอีกด้วย

สถาบันเกษตรกรที่ทำหนังสือยื่นขอรับรอง 
GMP จากสถาบันวิจัยยางในปี 2555 และ

คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2556
 สถาบัน เกษตรกรที่ ทำหนั งสือยื่ นขอรับรอง 

GMP จากสถาบันวิจัยยางในปี 2555 มีจำนวน 6 โรง 

ได้รับ GMP ไปแล้วจำนวน 2 โรง ยังมีอีก 4 โรง 

ได้แก่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จำกัด บริษัทศุภาคย์ 

จำกัด จังหวัดระยอง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง 

จำกัด จังหวัดชลบุรี และสหกรณ์กองทุนสวนยางตราด 

จำกัด จังหวัดตราด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนิน

การคาดว่าจะได้รับการดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 

2556  

 อย่างไรก็ตาม การจัดทำหลักการปฏิบัติที่ดี

สำหรับโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันในขณะนี้ได้ร่วมกับ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

เพื่อพิจารณาผลักดันให้เป็นมาตรฐานกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ซึ่ งอนาคตอันใกล้นี้ โรงผลิตยางแผ่น

รมควันอัดก้อนจะได้นำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้เพื่อให้

เกิดความเชื่อมั่นคุณภาพสินค้าของผู้ซื้อและผู้ใช้ยาง

ทั่วโลก

สรุปผลการดำเนินงาน
 การให้การรับรองคุณภาพการผลิตยางแผ่น

รมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน GMP ของสถาบันวิจัย

ยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถ

ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ มี คุณภาพและได้

มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ซื้อ สถาบัน

เกษตรกรสามารถส่งออกและดำเนินธุรกิจได้ด้วย

ตนเอง ทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพ

ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ใช้ยางทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาง

แผ่นรมควันอัดก้อนที่สถาบันเกษตรกรผลิตนั้น เป็นไป

ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางให้องค์การ

สวนยางรับซื้อยางจากสมาชิก โดยการแนะนำและ

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 

และจากการที่สถาบันวิจัยยางได้ส่งเสริมและผลักดันให้

สถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนนำโรง

อัดก้อนยางเข้าสู่มาตรฐาน GMP ปัจจุบันมีโรงอัดก้อน

ยางได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสถาบัน

วิจัยยางแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงอัดก้อนยางสหกรณ์

สวนยางจันดี จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัส 

RB1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 165 ตัน/เดือน มีมูลค่าเพิ่ม

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.23 บาท หรือมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 

202,950 บาท และโรงอัดก้อนยางชุมนุมสหกรณ์

จังหวัดตรัง จำกัด เช่าที่บริษัททักษิณรับเบอร์ จำกัด 

จังหวัดสงขลา รหัส RB2 มีกำลังผลิตเฉลี่ย 572 ตัน/

เดือน มีมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.50 บาท หรือ

มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 2,002,000 บาท ผลจากการ

ได้รับเครื่องหมาย GMP  ทำให้โรงอัดก้อนยางทั้ง  2  แห่ง 

ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นเกินกว่าปริมาณการผลิตถึง 5 เท่า ซึ่งนอกจาก

คุณภาพที่ลูกค้ามั่นใจแล้ว การบรรจุและขนส่งในตู้

บรรจุสินค้าสามารถบรรจุได้มากขึ้นจากเดิม 180 ก้อน

เป็น 192 ก้อน เนื่องจากยางอัดก้อนเหล่านี้มีรูปทรงได้

มาตรฐาน การบรรจุทำได้ง่าย สะดวก เป็นที่พึงพอใจ

ของผู้ประกอบการที่ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายใน

การขึ้นยางลงได้ร้อยละ 6.25  ปัจจุบันสถาบันเกษตรกร

หลายแห่งได้เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับ GMP จาก
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สถาบันวิจัยยาง เช่น ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จำกัด  

บริษัทศุภาคย์ จำกัด จังหวัดระยอง สหกรณ์กองทุน

สวนยางบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี  และสหกรณ์

ตราดยางพารา จำกัด จังหวัดตราด อีกทั้งสถาบัน

เกษตรกรอื่นๆ ได้ให้ความสนใจขอเข้าดูงานจากโรง

อัดก้อนยางที่ได้รับ GMP แล้ว ซึ่งสถาบันวิจัยยางได้

วางมาตรการในการรักษามาตรฐานโรงอัดก้อนยางที่

ผ่านการรับรอง GMP ไปแล้วอย่างเคร่งครัด ด้วยการ

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน GMP 

เป็นระยะๆ ปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และมีมาตรการ

การยกเลิกการรับรอง หากโรงอัดก้อนยางที่ไม่สามารถ

รักษามาตรฐานไว้ได้ ในส่วนของโรงงานที่จะขอรับรอง

มาตรฐาน GMP ใหม่ สถาบันวิจัยยางจะดูแลและ

ประเมินคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถาบันเกษตรกร

สามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสามารถดำเนินการธุรกิจได้ด้วยตัวเอง เป็นที่

ยอมรับจากผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบการ

ปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ภายในระยะ

เวลา 2 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีโรงอัดก้อนยางได้รับการ

รับรองมาตรฐาน GMP เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตทั้ง

เกษตรกรและบริษัทผู้ผลิตยางจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

ได้มากกว่าร้อยล้านบาท การยกระดับมาตรฐานโรง

อัดก้อนให้ได้รับเครื่องหมาย  GMP ของสถาบันวิจัย

ยางอันใกล้นี้  จะถูกผลักดันให้เป็นมาตรฐานสินค้า

เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคาดว่า

ประเทศไทยจะสามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในตลาด

โลก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่น และ

ส่งผลในเชิงบวกต่อประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตยางแผ่น

รมควันรายใหญ่ของโลก

เอกสารอ้างอิง
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 สหกรณ์.
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 ยางแผ่นรมควันเป็นยางดิบประเภทหนึ่งที่ได้จาก

การนำน้ำยางสดจากต้นยางพารา (Hevea brasiliensis 

Muell. Arg.) มาจับตัวด้วยกรด รีดเป็นแผ่น นำไปผึ่งให้

สะเด็ดน้ำแล้วรมควันด้วยการใช้ความร้อนและควัน

จากการเผาไหม้ที่มีการควบคุมอุณหภูมิในระดับที่

เหมาะสมจนยางแผ่นแห้ง ยางแผ่นที่ผ่านการรมควัน

แล้วจะสามารถเก็บรักษาได้นาน เนื่องจากควันมีสาร

ประกอบฟีนอลที่มีส่วนยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

จึงเป็นรูปแบบการถนอมยางแผ่นในช่วงที่รอการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์  เมื่อโรงงานแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน

แล้วก่อนส่งจำหน่ายยังต่างประเทศจะมีการหีบห่อยาง

แผ่นรมควันโดยการอัดเป็นก้อนที่ เรียกว่ายางแผ่น

รมควันอัดก้อน หรืออัดเป็นแท่งที่ เรียกว่ายางแผ่น

รมควันอัดแท่ง การผลิตยางจะอัดเป็นก้อนหรือเป็น

แท่งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการผลิตตามความต้องการ

ของลูกค้า ซึ่งให้นิยามของยางแผ่นรมควันอัดก้อนว่า 

เป็นยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพชั้นเดียวกัน นำมาอัด

เป็นก้อนให้มีรูปทรงลูกบาศก์ขนาดประมาณ 50 x 60 

เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร น้ำหนักเมื่อรวมแป้งที่

เคลือบบนก้อนยางแล้วเท่ากับ 111.11 ± 0.5 กิโลกรัม 

ส่วนยางแผ่นรมควันอัดแท่ง เป็นยางแผ่นรมควันที่มี

คุณภาพชั้นเดียวกัน นำมาอัดเป็นแท่ง น้ำหนักขึ้นอยู่

กับความต้องการของลูกค้า เช่น 25, 30, 33.33 หรือ 

35 กิโลกรัม เป็นต้น  ยางแผ่นรมควันอัดแท่ง มีรูปทรง

กะทัดรัด เมื่ออัดเป็นแท่งแล้วจะบรรจุในถุงพลาสติก

วางซ้อนกันได้ไม่มีข้อจำกัด แต่ยางแผ่นรมควันอัด

ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล และ จักรี  เลื่อนราม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

โกศล  จริงสูงเนิน 
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

การเก็บรักษายางแผ่นรมควันอัดก้อน
ในโกดังเก็บยาง

ก้อนเป็นยางที่ผ่านการอัดแล้วติดกระชับแน่นจนเป็น

ก้อน ห่อด้วยแผ่นห่อของยางชั้นนั้นๆ  ส่วนแป้งที่เคลือบ

ก้อนยางไม่ให้ยางแต่ละก้อนติดกันและเพื่อป้องกันรา 

แล้วนำไปจัดเรียงเพื่อรอระหว่างการเก็บและจำหน่าย  

หากพื้นที่ไม่เพียงพอสามารถจัดวางซ้อนกันได้  โดย

ปกติเมื่อโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนแล้วจะ

รีบจำหน่ายในระยะเวลาที่ ไม่นานนักเพราะต้องมี

ต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ ทั้งต้นทุนหมุนเวียน  

ค่าประกันอัคคีภัยและอื่นๆ หากจำเป็นที่ต้องเก็บยาง

ไว้นานสิ่งที่ต้องคำนึงคือการป้องกันการเสื่อมสภาพ

จากความชื้นที่เป็นสาเหตุทำให้ยางเกิดเชื้อรา  และการ

เสียรูปทรง (miss shape) ระหว่างการจัดเก็บจากการ

วางซ้อนทับกันเนื่องจากยางมีสมบัติของการไหล (flow) 

หากยางเสียรูปทรงจะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่บรรจุใน

ตู้สินค้า (container) อีกทั้งการนำเข้าจัดเก็บทำได้

ลำบากเพราะก้อนยางมีรูปทรงบิดเบี้ยว ผู้ซื้อจึงมัก

ซื้อในราคาต่ำกว่าปกติ การเก็บรักษาจึงเป็นเรื่องที่

สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การวางแผนวิธีการจัดเก็บและ

การรักษาคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนในระหว่าง

รอจำหน่าย จะทำให้สามารถรักษารูปทรงและสมบัติ

ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้เกิดการเสื่อมสภาพ

น้อยที่สุด

การเตรียมโกดังหรือสถานที่จัดเก็บและ
การจัดเก็บยางแผ่นรมควันอัดก้อน

 โกดังสำหรับการจัดเก็บยางแผ่นรมควันอัดก้อน



12 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 13 เมษายน-มิถุนายน 2556

ก่อนการก่อสร้างควรมีการเตรียมความพร้อมเป็น

พิเศษ เช่น การปูพื้นโกดังด้วยพลาสติกหนาก่อนเทพื้น

คอนกรีตทับ นอกจากนี้ ส่วนของพื้นคอนกรีตจะต้อง

ผสมน้ำยากันซึมไว้ด้วย ก่อนจัดเก็บยางในโกดังจำเป็น

ต้องตรวจสภาพโกดังเก็บยาง เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใน

การจัดเก็บให้พร้อม และต้องตรวจคุณภาพยางแผ่น

รมควันอัดก้อนก่อนนำเข้าจัดเก็บ รวมทั้งตรวจประเมิน

คุณภาพยางที่จัดเก็บเป็นระยะๆ ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้

1. วิธีการตรวจสอบสภาพโกดังเก็บยาง

 1.1 อาคาร ต้องมีสภาพแข็งแรง ไม่ชำรุด น้ำไม่

ท่วมขัง สามารถป้องกันละอองฝนและฝุ่นละอองได้

เป็นอย่างดี มีฝาผนังทึบไม่แตกร้าวหรือเป็นช่อง มี

ช่องระบายอากาศได้พอสมควรแต่ไม่ทำให้เกิดความ

เสียหายกับยางที่อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ และประตู

เป็นชนิดบานทึบอยู่ในสภาพแข็งแรง สามารถป้องกัน

สิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

 1.2 หลังคา  ต้องอยู่ในสภาพดีกันแดดฝนได้ 

ไม่มีรูรั่ว ไม่ผุกร่อน ไม่มีร่องรอยของการชำรุดหรือ

แตกหัก

 1.3 คูระบายน้ำ บริเวณโกดังต้องมีระบบการ

ระบายน้ำที่ดี มีร่องน้ำหรือคูระบายน้ำที่ไม่อุดตัน มี

ขนาดเหมาะสม น้ำจะต้องไม่ล้นหรือท่วมขัง ซึ่งอาจก่อ

ให้เกิดความชื้นในโกดังได้ และไม่ควรสร้างคูระบายน้ำ

ไว้ในโกดังโดยเด็ดขาด

 1.4 ถนนไปยังอาคารโกดังเก็บยาง เป็นถนน

คอนกรีตหรือลาดยาง ที่สามารถป้องกันฝุ่นหรือดิน

โคลนที่อาจติดไปกับล้อรถได้และที่สำคัญต้องอยู่ต่ำ

กว่าระดับพื้นโกดัง เพื่อป้องกันน้ำหลากหรือน้ำท่วม

 1.5 พื้นในโกดังเก็บยาง เป็นพื้นคอนกรีตขัดมัน มี

สภาพแข็งแรง ไม่แตกร้าวผุกร่อน บริเวณพื้นจะต้อง

ยกระดับสูงกว่า พื้นโดยรอบตัวอาคาร ไม่มีร่องรอย

เปียกชื้นหรือน้ำขัง ไม่ควรมีคูระบายน้ำและรางรับ

น้ำฝนในโกดังเก็บยาง ควรจัดไว้รอบนอกตัวโกดัง

หรือนอกอาคาร และต้องระบายน้ำได้ดี 

 1.6 ห้องน้ำ สร้างเป็นสัดส่วน และมีการรักษา

สุขาภิบาลเป็นอย่างดี

 1.7 ระบบรักษาความปลอดภัย มีระบบการ

รักษาความปลอดภัย ทั้งภายในและนอกอาคาร

 1.8 อื่นๆ สิ่งต้องห้ามในโกดังเก็บยาง เช่น การ

ปรุงอาหารในโกดัง การรับประทานอาหารในโกดัง การ

นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในโกดัง การนำวัตถุไวไฟเก็บใน

โกดัง เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดทำป้ายกฎระเบียบ

ข้อบังคับการปฏิบัติงานในโกดัง

2. หลักการวางยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังเก็บ

ยาง

 2.1 มีแผงเหล็ก แผงไม้ หรือแผงพลาสติกอย่าง

หนาวางรองรับยางอัดก้อนไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง

 2.2 ใช้แผ่นไม้ปูบนแผงเหล็ก แผงไม้ หรือแผง

พลาสติกก่อนวางก้อนยางชั้นแรก

 2.3 ยางทุกก้อนจะต้องวางชิดกันให้มากที่สุด 

และมีช่องว่างระหว่างก้อนน้อยที่สุด

 2.4 ระหว่างชั้นที่วางซ้อนกันจะต้องมีไม้แผ่น

หนาหรือแผ่นสังกะสี แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักก้อน

ยางขนาดน้ำหนัก 111.11 กิโลกรัม ได้อย่างดี ไม่หัก

ง่าย วางยาวตลอดแถวยางของแต่ละก้อนทุกก้อน 

ดังภาพที่ 1

 2.5 การวางก้อนยางที่ซ้อนกันจะต้องวางเหลื่อม

ทับกัน (overlap) เพื่อให้ยางก้อนบนยึดยางก้อนล่าง 

จะช่วยไม่ให้ยางชั้นบนตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป เอียงหนีออก

จากกัน และยังช่วยรักษารูปทรงยางไม่ให้เสียทรงเอน

เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3

 ข้อสังเกต : การวางชิดกันให้มีช่องน้อยที่สุดเพื่อ

รักษารูปทรงยางที่อยู่ชั้นล่างสุดเมื่อชั้นบนกดลงมายาง

จะเกิดการไหล จนไม่มีช่องว่างระหว่างก้อนซึ่งจะเป็น

ฐานยึดไม่ให้เกิดการเอนเอียงและล้มลงในที่สุดและ

ยังช่วยรักษารูปทรงอีกด้วย

3. การวางยางไม่ถูกต้องจะเป็นเหตุให้กองยางล้ม

และก้อนยางเสียรูปทรง

 สาเหตุที่ก้อนยางในกองที่วางซ้อนกันล้มลงและ

เสียรูปเนื่องมาจาก

 3.1 การจัดวางซ้อนกันหลายชั้นและเก็บไว้ระยะ

เวลานานเกินไป
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4

2.5   (overlap) 

  2   
  2  3 

Top view 

 
   2    

 
   

 
  3    

 

 

  :  
  

 
 

3.  

( ) 

 

 

( ) 

 

 

 3.2 ลักษณะการหีบห่อก้อนไม่ได้มาตรฐาน ไม่

พิถีพิถันในการจัดวางยางลงเบ้าอัดและพับยางให้

เกิดความสมดุล ใช้แรงอัดและระยะเวลาในการอัด

น้อยทำให้รูปทรงก้อนไม่เป็นเหลี่ยมมุมยางในก้อนติด

กันไม่แน่น เมื่อจัดเรียงก้อนจะไม่ชิดติดกันทำให้เกิด

ช่องว่าง ยางจึงถูกอัดด้วยแรงกดทับและเคลื่อนไหล

ไปยังที่ว่างและเลื่อนออกจากกองในที่สุด

 3.3 การจัดวางเรียงก้อนยาง จะต้องวางเรียงให้

แนบชิดมีช่องว่างระหว่างก้อนน้อยที่สุด เข้ามุมใน

ลักษณะที่แต่ละก้อนสามารถยึดกันได้ โดยเฉพาะส่วน

ฐานของกองยางจะต้องจัดวางให้แน่นหนาที่สุด หาก

ฐานไม่แข็งแรงแล้ว แต่ละชั้นก็จะไม่แข็งแรงและมี

ความเสี่ยงในการล้มได้ง่าย

4. การตรวจสอบคุณภาพและวิธีการจัดเก็บ

 วิธีการตรวจหลังการจัดเก็บยางในโกดัง

 4.1  กองยาง

   4.1.1 ให้ตรวจสอบป้ายกำกับกองยาง โดย
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จะต้องระบุชั้นยาง จำนวน วันที่จัดเก็บ และที่มาของ

ยางแผ่นรมควัน เป็นต้น

   4.1.2 การวางยางจะต้องวางห่างจากฝาผนัง

ไม่น้อยกว่า 1,5 เมตร

   4.1.3 กองยางแต่ละกองจะต้องเป็นชั้น

เดียวกัน

        4.1.4 ลักษณะการวางยางแผ่นรมควันอัด

ก้อนเป็นไปตามหลักการที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 2 โดย

วัสดุที่ใช้ในการจัดวางยางต้องอยู่ในสภาพไม่ชำรุด 

ไม่แตกหัก และไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับยาง

   4.1.5 การวางยางซ้อนกันไม่ควรเกิน 4 ชั้น 

เพราะเป็นการรักษารูปทรง ถ้ายางเสียรูปทรงจะเข้า

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ตันได้ยาก ยางก้อนหนึ่ง

หนัก 111.11 ± 0.5  กิโลกรัม (9 ก้อน เท่ากับ 1 ตัน) การ

เข้าตู้คอนเทนเนอร์จัดวาง 9 ก้อนเรียงแถวหน้ากระดาน

ได้จำนวน 20 แถว รวม 1 ตู้ เท่ากับ 180 ก้อน หรือ

น้ำหนัก 20 ตัน (น้ำหนักสามารถเกินได้อีก 30 กิโลกรัม) 

ก้อนยางที่อัดก้อนดีจะมีพื้นที่ เหลือให้วางเพิ่มได้อีก 

1 แถว

   4.1.6 การซ้อนยาง ลักษณะการซ้อนยางให้

วางก้อนยางโดยใช้ด้านล่างเป็นฐานและให้แต่ละก้อน

ชิดกันให้มากที่สุดเมื่อฐานเต็มแล้วจึงจัดวางชั้นต่อๆ ไป

ตามลำดับ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

    4.1.6.1 กรณีเก็บยางในโกดังไม่เกิน 

3 เดือน สามารถซ้อนก้อนยางได้ 5 ชั้น โดยแต่ละชั้น

อาจไม่ต้องใช้วัสดุใดๆ รองรับแต่ต้องวางก้อนยาง

ในรูปทรงปิระมิดเพื่อป้องกันก้อนยางล้ม (ภาพที่ 4)

    4.1.6.2  กรณีเก็บยางในโกดังนานกว่า 

3 เดือน จะต้องวางยางไม่เกิน 4 ชั้น (ภาพที่ 5) โดย

ลักษณะการวางยางให้เป็นไปตามหลักการวางยาง

ดังได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2

    4.1.6.3 การจัดวางกองยางให้วางแผน

การปฏิบัติงานสำหรับการขนย้ายยางออก ควรวาง

กองยางโดยมีระยะห่างให้รถโฟส์คลิฟท์ปฏิบัติงานใน

การขนยางได้สะดวก 

 4.2 ตรวจความเสี่ยงในระหว่างการจัดเก็บ

   4.2.1 ตรวจร่องรอยจุดรั่วหรือจุดเปียกชื้น

ตรวจสอบบริเวณหลังคาว่ามีรอยรั่วหรือรอยชำรุด

หรือไม่ และตรวจบนกองยางว่า มีร่องรอยทำให้เกิด

ความเสียหายกับก้อนยางหรือไม่ เช่น รอยคราบน้ำ

บนก้อนยาง ให้บันทึกจำนวนและบริเวณที่พบ และ

ต้องแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบโกดังเก็บยางทราบและให้

แก้ไขทันที  ยางที่ เกิดความเสียหายจากน้ำเหล่านี้

จัดเป็นยางตำหนิรุนแรงที่ต้องคัดออกถือว่าเป็นยาง

ตกชั้น (off grade)

   4.2.2 ตรวจสิ่งปลอมปนและปนเปื้อน โดย

การตรวจพื้นและบริเวณกองยางให้สำรวจสิ่งปลอมปน

ชนิดต่างๆ เช่น ใบไม้  มูล สัตว์  ขนนก รังนก ชิ้นส่วน

โลหะ เศษพลาสติก หรือรอยเปื้อนต่าง ๆ แล้วต้อง

บันทึก และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโกดังกำจัดออกทันที

4

2.5   (overlap) 

  2   
  2  3 

Top view 

 
   2    

 
   

 
  3    

 

 

  :  
  

 
 

3.  

( ) 

 

 

( ) 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการวางแผ่นสังกะสีรองยางเพื่อรองรับน้ำหนักก้อนยางในชั้นถัดไปและการเรียงยางแผ่นรมควันอัดก้อน  (มุมมองจากด้านบน)
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5. วิธีการตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนใน

ระหว่างการจัดเก็บ

 ยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่จัดเก็บในโกดังย่อม

เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและคุณภาพ การเปลี่ยน

แปลงรูปร่างเกิดจากการอัดก้อนไม่ได้มาตรฐาน วิธีการ

จัดก้อนหรือรวมกองไม่ดี การกองขึ้นทับชั้นมากเกินไป  

ส่วนการเสียสภาพมักเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 

น้ำท่วม ฝนสาด น้ำหยดสะสม หรืออัดยางในขณะที่

ยางยังมีความชื้นสูง สิ่งเหล่านี้อาจปรากฏเมื่อเก็บยาง

ไว้ระยะหนึ่ง การนำยางออกจากโกดังในบางครั้งอาจ

ได้ รับการร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ ตรวจ

คุณภาพยางก่อนการส่งมอบ ดังนั้น วิธีการตรวจสอบ

คุณภาพยางให้ปฏิบัติ ดังนี้

 5.1 ใบบันทึกการตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควัน

กำหนดรายละเอียด  ได้แก่

   5.1.1 สถานที่ตรวจ

   5.1.2 วันที่ตรวจ

   5.1.3 ชั้นยาง และจำนวนของยางที่ตรวจ

   5.1.4 บันทึกผลสรุปการตรวจ

   5.1.5 ลงนามผู้ตรวจและผู้รับทราบ หรือผู้รับ

ผิดชอบโกดังทราบ

 5.2 เตรียมการตรวจ

   5.2.1 สถานที่ มีบริเวณและพื้นที่ที่ทำงาน

ได้สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอ

                5.2.2 แรงงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์พร้อม

ในการปฏิบัติงาน เช่น แผ่นพลาสติกหรือผ้าใบ รองพื้น

ภาพที่ 4 การจัดเก็บยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังนานไม่เกิน 3 เดือน สามารถจัดวางได้ 5 ชั้น

ภาพที่ 5  การจัดเก็บยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังนานกว่า 3 เดือน จัดวางไม่เกิน 4 ชั้น
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กันเปื้อน

 5.3 วิธีการตรวจ

   5.3.1 สุ่มตัวอย่างยางแผ่นรมควันอัดก้อน 

ออกจากกองยางที่ต้องการตรวจให้ได้ตัวอย่างไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของจำนวนก้อนในกองนั้น ๆ   

   5.3.2 นำก้อนยางตัวอย่างที่สุ่มแล้ว วางเรียง

บนผ้าใบหรือพลาสติกที่เตรียมไว้

   5.3.3 ทำหมายเลขบนก้อนยางด้วยชอล์ก 

เช่น 1, 2, 3……..ตามลำดับของก้อนยาง

   5.3.4 บันทึกลักษณะภายนอกของก้อนตัว

อย่างที่พบ เช่น รอยคราบน้ำ การเกิดรา เสียรูป 

ก้อนยางที่วางผิดชั้น เป็นต้น

   5.3.5 เปิดแผ่นห่อเพื่อรื้อและตรวจแผ่น

ยางข้างใน หรือผ่าก้อนตรวจหากจำเป็น

    5 .3 .6  ตรวจประเมินคุณภาพยางแผ่น

รมควันในก้อนนั้นๆ โดยบันทึกคุณภาพยางแผ่นรมควัน

ตามมาตรฐาน The Green Book ตามแบบบันทึกการ

ตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ภาคผนวกที่ 1)

   5.3.7 นำผลการตรวจประเมินจากข้อ 5.3.6 

มาประเมินคุณภาพแล้วสรุปในแบบบันทึกการประเมิน

คุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ภาคผนวกที่ 2)

   5.3.8 ผลการประเมิน การประเมินคุณภาพ

ยางใช้หลักการประเมินคุณภาพชั้นยางตามมาตรฐาน 

The Green Book หากตรวจตัวอย่างพบยางในชั้นนั้นๆ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ให้ยอมรับได้ หาก

ประเมินแล้วไม่ผ่าน ผู้ส่งออกหรือผู้ซื้อสามารถร้องขอ

ให้มีการเก็บตัวอย่างเพิ่มเพื่อตรวจประเมินเพิ่มขึ้นได้ 

และผลที่เกิดขึ้นถือเป็นข้อยุติ ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ร้องขอ

บรรณานุกรม
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 รมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน GMP ณ โรงแรม
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ภาคผนวกที่ 1
ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน
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ภาคผนวกที่ 2
ตัวอย่างแบบบันทึกกาประเมินคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน

11

  19        . . 2556     .  .  
 A1    3  
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12 4 27  
13 4 28  
14 4 29  
15 3 30  

 

  20  (  100 ) 
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  RSS  4        9  (  45.0 ) 
  RSS   -       -  (     - ) 
  4   
  

      
       (   ) 
            
         
                     (   ) 
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สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

คำแนะนำการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
ในสวนยาง ปี 2556 

 พืชคลุมดินตระกูลถั่วเป็นแหล่งอินทรียวัตถุที่

สำคัญของยางพารา พื้นที่ว่างระหว่างแถวยางหากไม่

ปลูกพืชแซมยาง แนะนำให้ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว

ชนิดเลื้อยคลุมดินระหว่างแถวในสวนยางอ่อน  ซึ่ง

นอกจากจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

ควบคุมวัชพืช ลดการใช้สารเคมีในสวนยางแล้ว พืช

คลุมดินจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน

และเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน โดยตรึงไนโตรเจนจาก

อากาศ และการสลายตัวของเศษซากพืชคลุม ชนิดพืช

คลุมที่แนะนำให้ปลูกในสวนยางเป็นพืชคลุมชนิด

เลื้อยพันอายุข้ามปี (Perennials creeper legume 

cover crop) 4 ชนิด คือ คาโลโปโกเนียม (Calopogo-

nium  mucunoides) ซึ่งเจริญเติบโตคลุมพื้นที่ได้เร็ว 

แต่อายุสั้น เซนโตรซีมา (Centrosema  pubescens)  

เจริญเติบโตช้าแต่ทนต่อความแห้งแล้ง อายุยืนยาว

หลายปี และทนสภาพร่มเงาดีที่สุด เพอราเรีย (Puer-

aria phaseoloides)  มีการเจริญเติบโตในปีแรกดีที่สุด 

ควบคุมวัชพืชได้ดี ทนต่อสภาพร่มเงาพอสมควร ส่วน

พืชคลุมซีรูเลียม(Calopogonium caeruleum) เป็น

พืชคลุมตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติดีเด่นหลายประการ 

คือ มีการเจริญเติบโตคลุมดินได้หนาแน่นกว่า มีโรค

และแมลงรบกวนน้อยกว่า ทนทานต่อสภาพร่มเงา 

และความแห้งแล้งได้ดีกว่าพืชคลุมดินที่นิยมปลูกกัน

ทั่วไป (คาโลโปโกเนียม เซนโตรซีมา และ เพอราเรีย) 

ประเทศผู้ปลูกยางทั้งหลาย รวมทั้งประเทศไทยให้

ความสนใจพืชคลุมชนิดนี้กันมาก อย่างไรก็ตาม การ

ใช้พืชคลุมชนิดนี้ในสวนยางก็ยังอยู่ในวงจำกัด เนื่อง

จากในแหล่งปลูกยางทั่ว ๆ ไป เช่น ภาคใต้ของประเทศ

ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ พืชคลุมให้ผลผลิต

เมล็ดต่ำ เกษตรกรไม่นิยมเก็บเมล็ดพืชคลุมดินมา

ขยายพันธุ์หรือจำหน่าย ดังนั้น น่าจะเป็นโอกาสดี 

ที่พื้นที่ เขตปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือมีความเหมาะสมจะเป็นแหล่งผลิต

เมล็ดพืชคลุมชนิดต่างๆ 

 
ชนิดพืชคลุมและลักษณะบางประการ

คาโลโปโกเนียม (Calopogonium mucunoides)  

 เถาเลื้ อยมีขนสีน้ ำตาล ในช่วง  2 -3  เดือน

หลังจากปลูกเจริญเติบโตรวดเร็วมากและโทรมตาย

ไปจนหมดหลังจากฝักแก่ ใบ : เป็นรูปไข่ ยาว x กว้าง 

6-10 x 4-6 เซนติเมตร  มีขนสีน้ำตาลค่อนข้างยาว  ดอก : 

อยู่รวมเป็นกลุ่ม 2-4 ดอก สีน้ำเงินอ่อน ฝัก : มีขนสี

น้ำตาลยาว 2-4 เซนติเมตร  มี 4-5 เมล็ดต่อฝัก เมล็ด : 

แบนสีน้ำตาลอ่อนเกือบเหลือง จำนวนเมล็ดต่อกิโลกรัม

ประมาณ 68,380 เมล็ด

เซนโตรซีมา (Centrosema  pubescens) 

 เถาเลื้อยพัน ที่ข้อมีราก ขณะยังอ่อนมีขนที่ลำต้น

มาก 1-2 เดือนจะเจริญเติบโตช้า ขึ้นได้ดีในสภาพร่มเงา

มากกว่า คาโลโปโกเนียมและเพอราเรีย ใบ : เป็นรูปไข่รี

สีเขียวอ่อนเป็นมัน ยาว x กว้าง 4-6 x 2-3 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ดอก : เป็นช่อ สีน้ำเงินอ่อนหรือบานเย็น 

ฝัก : ยาวประมาณ 12.5 เซนติเมตร ขอบหนาแข็งปลาย

แหลม อาจจะมี 20 เมล็ดต่อฝัก เมล็ด : ลายขอบสีดำ

และน้ำตาล นิยมเรียกว่า “ถั่วลาย” จำนวนเมล็ดต่อ

กิโลกรัม 39,740 เมล็ด

เพอราเรีย (Pueraria   phaseoloides)

 เถาเลื้อยมีขนมาก ปล้องยาว คลุมดินหนาทึบภาย

ใน 5-6 เดือน ปีแรกเจริญเติบโตควบคุมวัชพืชได้ดีกว่า
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คาโลโปโกเนียมและเซนโตรซีมา  ใบ : ใหญ่ขนาดยาว x 

กว้าง 8-18 x 7-15 เซนติเมตร สีเขียวเข้มมีขนมาก ใต้

ใบสีเขียวแกมเทา มีขนมาก ดอก : เป็นช่อสีม่วงอาจจะ

มีสีขาวริมดอก  ฝัก : มีขนมากสีน้ำตาลทรงกระบอกยาว 

7.5-10 เซนติเมตร มี 7-20 เมล็ดต่อฝัก เมล็ด : สีน้ำตาล

ขนาดเล็ก จำนวนเมล็ดต่อกิโลกรัมประมาณ 82,500 

เมล็ด

ซีรูเลียม (Calopogonium  caeruleum) 

 เถาเลื้อยแข็งแรงเห็นขนไม่ชัด เถาแก่จะมีราก

เป็นปุ่มเล็กๆ สีขาวเกือบทุกข้อ และรากเหล่านี้จะงอก

ได้เมื่ออยู่ติดพื้นดิน ในระยะแรกจะเจริญเติบโตสู้วัชพืช

ไม่ได้ ใบ : สีเขียวเข้มเป็นมันค่อนข้างหนาคล้ายใบโพธิ์ 

ดอก : เป็นช่อสีม่วง เริ่มสร้างช่อดอกในเดือนธันวาคม  

ฝัก : แบบค่อนข้างเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 

สีน้ำตาลเข้ม จะมี 2-9 เมล็ดต่อฝัก เมล็ด : สีเขียวอ่อน

จนถึงน้ำตาล ผิวเรียบเป็นมัน จำนวนเมล็ดต่อกิโลกรัม

ประมาณ 28,000 เมล็ด

ประโยชน์ของพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
 การควบคุมวัชพืชที่ดีที่สุดแบบหนึ่ง คือควบคุม

โดยชีววิธี (Biological control) หรือใช้สิ่งมีชีวิตควบคุม

กันเอง พืชคลุมดิน นอกจากควบคุมวัชพืชได้ดีแล้ว ยัง

ให้เศษซากจำนวนมากย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุ และ

แร่ธาตุ เป็นห่วงโซ่อาหารแก่ระบบนิเวศน์ ภัทธาวุธ และ

คณะ(2533) รายงานว่า ในช่วง 3 ปี หลังจากปลูกพืช

คลุมดินตระกูลถั่ว 3 ชนิด คาโลโปโกเนียม เซนโตรซีมา 

และเพอราเรีย ในระหว่างแถวยาง เมื่อใบและเถาพืช

คลุมดินสลายตัวแล้วจะให้ธาตุไนโตรเจนแก่ดิน 36.7 

กิโลกรัม ต่อไร่ซึ่งเท่ากับปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต 174 

กิโลกรัมต่อไร่ และในระยะเวลา 5 ปี จะสลายตัวให้

อินทรียวัตถุและปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนลงดินถึง 

56.5 กิโลกรัมต่อไร่หรือคิดเป็นปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต 

269 กิโลกรัมต่อไร่  ในทำนองเดียวกัน รายงานของ 

RRIM (1981) เปรียบเทียบการปลูกพืชคลุมดินตระกูล

ถั่ว หญ้าและพืชคลุมธรรมชาติ ระหว่างแถวยางในช่วง 

20 – 24 เดือน หลังปลูกพบว่าพืชคลุมทั้ง 3 ชนิดให้

น้ำหนักแห้งใบและเถาพืชคลุม และสลายตัวให้ปริมาณ

ธาตุอาหารในดินแตกต่างกัน (ตารางที่ 1)

การเตรียมเมล็ดพืชคลุมเพื่อเพาะปลูก
การผสมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมเพื่อปลูก 

 เนื่องจากพืชคลุมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ดีเด่น

แตกต่างกัน ฉะนั้น เพื่อให้การปลูกพืชคลุมมีประสิทธิ-

ภาพ ควรผสมเมล็ดพืชคลุมเข้าด้วยกัน เพื่อให้คลุม

พื้นที่ได้รวดเร็ว ทนต่อสภาพร่มเงา ความแห้งแล้งและ

ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารที่กลับคืนสู่ดินภายใต้สภาพพืชคลุมต่างๆ หลังจากปลูก 20–24 เดือน 

ชนิดพืชคลุม น้ำหนักแห้ง
ปริมาณธาตุอาหาร(กก./ไร่)

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียมไนโตรเจน

 ที่มา  :  RRIM (1981)

พืชคลุมดิน ผสม 3 ชนิด 840 20.5 1.9 15.2 1.6

พืชคลุมดินธรรมชาติ 1021 13.4 1.9 22.9 3.0

หญ้า 475 4.0 0.8 8.0 0.8
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ให้ปริมาณเศษซากลงสู่พื้นดินได้มาก เมล็ดพืชคลุมดิน 

3 ชนิดแรก (คาโลโปโกเนียม เซนโตรซีมา และ

เพอราเรีย)  แนะนำให้ผสมกัน ในสัดส่วนโดยน้ำหนัก 

2 : 2 : 1 หรือ 5 : 4 : 1 อัตราปลูก 1 กิโลกรัมต่อไร่  แต่

สามารถเปลี่ยนสัดส่วนการผสมได้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชคลุม

ที่หาได้ ผสมกันปลูกอัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวน

เมล็ดพืชคลุมดินผสมกัน 3 ชนิด 1 กิโลกรัม ถ้าผสม 

อัตรา 2 : 2  : 1  คำนวณได้คือ [( 2 x 68,380) + (2 x 

39,740) + (1 x 82,500 )]/5 = 59,748 เมล็ด ต่อกิโลกรัม

การทำลายการพักตัวของเมล็ดพืชคลุม  

 เมล็ดที่ใช้ปลูกควรเป็นเมล็ดใหม่มีความงอกสูง

ร้อยละ 80 ขึ้นไป และก่อนปลูกควรทำลายการพักตัว

ของเมล็ดพืชคลุม เพื่อให้เมล็ดพืชคลุมงอกได้มาก 

รวดเร็ว เนื่องจากเมล็ดพืชคลุมมี เปลือกหุ้มเมล็ด

แข็งและหนา ทำให้น้ำซึมเข้าไปได้ยาก เมล็ดพืชคลุม

ดินจะดูดน้ำเข้าในเมล็ดทำให้เมล็ดพองขึ้นและงอก

ได้ดี ตั้งตัวได้เร็วขึ้น มีวิธีดังต่อไปนี้

 1) ใช้กระดาษทรายขัดเมล็ด แล้วนำไปแช่น้ำ 

1 คืน ให้เมล็ดดูดน้ำจนพอง นำไปผึ่งแห้งพอหมาด 

แล้วจึงนำไปเพาะ วิธีนี้ปริมาณเมล็ดที่ได้ในแต่ละครั้ง

จะไม่มาก เหมาะสำหรับทดสอบความงอกในห้อง

ปฏิบัติการ หรือปลูกซ่อมเล็กน้อย

 2) การใช้น้ำร้อน (Hot water treatment) โดยแช่

เมล็ดในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส 

ปฏิบัติกับเมล็ดพืชคลุม 3 ชนิด คาโลโปโกเนียม  

เซ็นโตรซีมา และเพอราเรีย นำไปแช่น้ำอุ่น (น้ำเดือด : 

น้ำธรรมดา อัตรา 2 : 1) นาน 2 ชั่วโมง นำเมล็ดไป

ผึ่งแห้งพอหมาด คลุกเชื้อไรโซเบียม แล้วคลุกหิน

ฟอสเฟต ( 25%P
2
O

5
 หรือสูตร 0-3-0 ) น้ำหนักเท่ากับ

เมล็ดพืชคลุม นำไปเพาะปลูกให้หมด สำหรับพืชคลุม

ซีรูเลียม เนื่องจากมีเปลือกหนามาก ถ้าใช้วิธีนี้ ต้อง

แช่น้ำ 12 - 24 ชั่วโมง เทน้ำที่แช่ทิ้งแล้วห่อผ้าให้เมล็ด

หมาดๆ แล้วจึงนำไปปลูกในช่วงต้นฤดูฝน หรือนำเพาะ

ในถุงพลาสติกสีดำขนาด 2 x 4 นิ้ว ก่อนแล้วจึงนำ

ไปปลูก อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ค่อนข้างใช้เวลาและความ

งอกไม่สูงเท่ากับการใช้กรด

 3) การใช้กรด (Acid treatment) ใช้กับเมล็ดพืช

คลุมซีรูเลียม พัชรินทร์ (2548) แนะนำใช้กรดซัลฟูริค

(กรดกำมะถัน) เข้มข้น 60 มิลลิลิตร คลุกเมล็ดซีรูเลียม 

1 กิโลกรัม ทิ้งไว้นาน 30 นาที แล้วล้างกรดที่เคลือบ

ผิวเมล็ดด้วยน้ำหลายครั้งจนสะอาด วิธีคลุกเมล็ด 

ต้องใช้ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ เพราะกรดกำมะถันทำ

ปฏิกิริยากับโลหะได้ดี แบ่งสัดส่วนเมล็ดกับน้ำกรด 

ทยอยเทผสมคลุกให้เข้ากันทั่วถึง ใช้ถุงมือยางและ

ท่อพลาสติก กวนคลุก ต้องระวังให้มากเพราะความ

ร้อนและไอกรดระเหยขึ้นมาขณะทำการคลุกเมล็ด 

เมื่อคลุกเข้ากันได้ดีเป็นเวลานาน 30 นาที ให้นำเมล็ด

ที่คลุกแล้วนั้นไปเทลงน้ำในถังพลาสติก (ห้ามเทน้ำใส่

ถังที่กวนคลุกเมล็ดกับกรด) ล้างกรดที่เคลือบผิวเมล็ด

ด้วยน้ำหลายครั้งจนสะอาด หรือล้างกรดออกจนสะอาด

ด้วยน้ำที่ไหลผ่านนานๆ จากนั้นแช่น้ำทิ้งไว้นาน 1-2 

ชั่วโมง นำไปผึ่งแห้งพอหมาดในที่ร่ม เมล็ดพืชคลุมจะ

พองเพราะดูดน้ำเข้าไป นำเมล็ดไปคลุกเชื้อไรโซเบียม 

และผสมปุ๋ยหินฟอสเฟต (25%P
2
O

5
 หรือสูตร 0-3-0 )

น้ำหนักเท่ากับเมล็ดพืชคลุม แล้วนำไปเพาะปลูกให้หมด  

ข้อสังเกต ยังมีเมล็ดแข็งเหลืออยู่บ้างแสดงว่าเมล็ด

เหล่านั้นคลุกน้ำกรดได้ไม่ทั่วถึง (อาจแยกมาแช่น้ำต่อ

อีก 2 ชั่วโมง แล้วนำไปปลูก) การใช้กรดเป็นวิธีทำลาย

การพักตัวของเมล็ดซีรูเลียมที่สะดวกรวดเร็วสามารถ

ปฏิบัติได้กับเมล็ดพันธุ์จำนวนมากในระยะเวลาสั้น และ

มีอัตราการงอกสูงกว่าวิธีอื่น

วิธีปลูกพืชคลุมดินในสวนยาง
การปลูกพืชคลุมดินแบบโรยเป็นแถว 

 โดยชักรองทำเป็นแถวระหว่างแถวยาง 3 แถว 

ห่างจากแถวยาง 2 เมตร ภาพที่ 1(ก) ถ้าปลูก 2 แถว 

ชักร่องทำเป็นแถวห่างจากแถวยาง 2.5 - 3 เมตร 

ภาพที่ 2(ข) การปลูก 3 แถว พืชคลุมจะขึ้นคลุมเต็ม

พื้นระหว่างแถวยางได้เร็วกว่าการปลูก 2 แถว แต่จะ

สิ้นเปลืองแรงงานในปลูก และดูแลพืชคลุมช่วงแรก

หลังปลูกมากกว่า การปลูกพืชคลุมดินแบบโรยแถว  

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ราบที่มีการไถพรวน ให้ปลูก

พืชคลุมดิน โดยเปิดร่องลึก 1 - 2 นิ้ว โรยเมล็ดในร่อง

แล้วกลบ ตามด้วยการพ่นสารเคมีควบคุมการงอก

ของเมล็ดวัชพืชอื่น ตามวิธีใช้สารเคมีประเภทก่อน
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งอก ( pre-emergence)  

  อัตราโรยเมล็ดปลูกเป็นแถว หลังจากเตรียม

เมล็ดเสร็จแล้ว ขั้นตอนควบคุมอัตราการโรยปลูกพืช

คลุมต่อพื้นที่ปลูกยางต่อไร่ มีหลักการ ต้องทราบว่า 

พื้นที่ปลูกยาง 1 ไร่ (1,600 ตารางเมตร)  ขนาดกว้าง 

40 เมตร X ยาว 40 เมตร หรือ ขนาดกว้าง 42 เมตร X 

ยาว 38.1 เมตร (1600.2 ตารางเมตร) จะวางแถว

ปลูกต้นยางพาราได้ลงตัวพอดีได้กี่แถวต่อไร่ พื้นที่ 1 

ไร่ ถ้าด้านวางแถวกว้าง 40 เมตร ระยะระหว่างแถว 8 

เมตร จะวางแถวยางได้ลงตัวพอดี 5 แถว ถ้าระยะ

ระหว่างแถว 7 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ด้านวางแถวกว้าง 42 

เมตร จะวางแถวปลูกต้นยางพาราได้ลงตัวพอดี 6 แถว 

(ภาพที่ 2) และถ้าระยะระหว่างแถว 6 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ 

ด้านวางแถวกว้าง 42 เมตร จะวางแถวปลูกต้นยาง

พาราได้ลงตัวพอดี 7 แถว เป็นต้น ดังนั้น พื้นที่ปลูก

ยางพารา 1 ไร่ สามารถนับจำนวนแถวที่จะปลูกพืช

คลุม แต่ละแถวมีความยาวแถวปลูกพืชคลุมดิน 40 

เมตร หรือ 38.1 เมตร ขึ้นอยู่กับการวางแถวระยะปลูก

ยางพารา  เมื่อกำหนดอัตราโรยหว่านเพาะปลูกเมล็ดพืช

คลุมดิน 1 กิโลกรัมต่อไร่ ฉะนั้น อัตราโรยหว่านเมล็ดพืช

คลุมดินต่อแถว = 1,000 กรัม หารแบ่งด้วยจำนวน

แถวปลูกพืชคลุมต่อไร่  การควบคุมน้ำหนักเมล็ดพืช

คลุมที่โรยปลูกต่อแถวนั้น ได้จากการฝึกควบคุมการโรย

จำนวนเมล็ดต่อความยาว 1 เมตร จากข้อมูลชนิดพืช

คลุมดิน ค่าเฉลี่ย จำนวน เมล็ดต่อหนึ่งกิโลกรัม สามารถ

ประเมินจำนวนเมล็ดพืชคลุมดินใช้หว่านเพาะปลูก

ต่อไร่  ตัวอย่าง ถ้าผสมเมล็ดพืชคลุมดิน 3 ชนิด 

คาโลโปโกเนียม เซนโตรซีมา และเพอราเรีย  สัดส่วน 

2 : 2 : 1 โดยน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยจำนวนเมล็ดพืชคลุม

ดินผสม 3 ชนิดคือ 59,748 เมล็ด ต่อ 1 กิโลกรัม  

ถ้าวางแถวปลูกยาง 7 เมตร ปลูกพืชคลุมดินผสม 3 

ชนิด 2 แถว ระหว่างแถวยาง จะปลูกพืชคลุมดินได้ 

12 แถวต่อไร่   แต่ละแถวจะโรยเมล็ดพืชคลุมดิน 

59,748 หาร 12 = 4,979 เมล็ด/แถว  หรือน้ำหนักเมล็ด 

1,000 หาร 12 = 83.3 กรัม แต่ละแถวยาว 38.1 เมตร   

ฉะนั้น ต้องฝึกควบคุมการโรยเมล็ด ให้ได้ประมาณ 

4,979 หาร 38.1 = 131 เมล็ด ต่อระยะทางโรย 1 

เมตร  รูปแบบการวางแถว แสดงดัง  ภาพที่ 2 

ปลูกแบบเป็นหลุม ระหว่างแถวยาง

 ขุ ด เ จ า ะ ห ลุ ม เ ล็ ก ๆ  ร ะ ย ะ ป ลู ก  5 0 x 1 0 0 

เซนติเมตร  แถวหลุมปลูก ห่างจากแถวยาง 2 เมตร 

แต่ละแถวห่างกัน 1 เมตร จะได้แถวหลุมปลูกพืชคลุม 

4 แถว ปลูกพืชคลุมดินห่างจากแถวยาง 1.5- 2 เมตร 

ปลูกพืชคลุมดินเป็นหลุม ในระหว่างแถวยาง ปลูก

จำนวน 4 แถว ระยะปลูกพืชคลุมดิน ระยะแถว 1 เมตร 

ระยะหลุม 0.5 เมตร (ระยะปลูก 0.5 x 1 เมตร) ถ้า

ระยะแถวยางพารา 7 เมตร (ภาพที่ 3)  จำนวนหลุมปลูก

พืชคลุมดินระหว่างแถวยางต่อไร่ 38.1 x 2 x 4 x 6  = 

1,829 หลุมปลูกต่อไร่ หยอดเมล็ดพืชคลุมดิน 30 เมล็ด

ต่อหลุม ใช้เมล็ดพืชคลุม 3 ชนิด ผสมอัตราส่วน 2 : 2 : 1 

จำนวนเมล็ด 1,829 x 30 = 54,870  เมล็ด ประมาณ

0.92 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีนี้เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่

ลาดเทได้ด้วย เพราะพื้นที่ลาดเทไม่สะดวกต่อการไถ

 3   2  1   2  
 2.5 - 3  2  3 

 2    
    1 -2  

  
 ( pre-emergence)   

 

 1  3   8  2  2   6-7  
 

   
   

  1  (1,600 )  40  X  40   42 
 X  38.1  (1600.2 )  (  1 

 40   8   5  
 7   1   42   6   3

 6   1   42  
 7    1   

 40   38.1    
 1   = 1,000 

   
 1     

     
 3       2 : 2 : 1 

 3  59,748   1     7    3  
2    12    59,748  12 
= 4,979 /    1,000  12 = 83.3   38.1    

 3   2  1   2  
 2.5 - 3  2  3 

 2    
    1 -2  

  
 ( pre-emergence)   

 

 1  3   8  2  2   6-7  
 

   
   

  1  (1,600 )  40  X  40   42 
 X  38.1  (1600.2 )  (  1 

 40   8   5  
 7   1   42   6   3

 6   1   42  
 7    1   

 40   38.1    
 1   = 1,000 

   
 1     

     
 3       2 : 2 : 1 

 3  59,748   1     7    3  
2    12    59,748  12 
= 4,979 /    1,000  12 = 83.3   38.1    

(ก) (ข)

ภาพที่ 1 ปลูกแบบโรย 3 แถว ระหว่างแถวยาง 8 เมตร (ก) แบบโรย 2 แถว ระหว่างแถวยาง 6-7 เมตร (ข)
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ภาพที่ 2  แสดงการปลูกพืชคลุมดิน แบบโรยแถวเป็นร่อง  ระหว่างแถวปลูกยางพารา 7 เมตร 

  4,979  38.1 = 131   1   
    3 

 
 3      7   

 
2.   

   50x100     2  
 1   4   1.5- 2  

   4    1   0.5 
 (  0.5 x 1 )  7   4  

 38.1 x 2 x 4 x 6  = 1,829    30  
 3  2 : 2 : 1  1,829 x 30 = 54,870    0.92   

  
      5 - 10 

/    1,829 x 10 = 18,290   0.65    
  1  

ภาพที่ 3  แสดงการปลูกพืชคลุมดิน แบบเป็นหลุม  ระหว่างแถวปลูกยางพารา 7 เมตร

 

 4      7  
 

3.   
   

     
   7  

 2.5 – 3.0   3x 8   
  60x60  3    4  

 
 4     7  

พรวนดิน ต้องใช้แรงงานคนเดินเจาะหลุม และหยอด

กลบ  ถ้าปลูกชนิดพืชคลุมซีรูเลียม ระหว่างแถวยาง

วิธีนี้ ใช้เมล็ดปลูกโดยตรง 5 - 10 เมล็ด/หลุม ใช้เมล็ด 

1,829 x 10 = 18,290 เมล็ด ประมาณ 0.65 กิโลกรัม

ต่อไร่  ถ้าปลูกชนิดพืชคลุมซีรูเลียม เพาะชำถุงโดยต้นกล้า

เพาะชำเมล็ดหรือปักชำท่อนพันธุ์ ให้ปลูก 1 ถุงต่อหลุม
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การปลูกพืชคลุมซีรูเลียมแบบเป็นแถบ 

 การปลูกพืชคลุมซีรู เลียมแบบเป็นแถบ หรือ

เป็นกลุ่มหลุมปลูกเมล็ดพืชคลุม ทำให้สะดวกในการ

กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ดูแลรักษาพืชคลุมดินในระยะ

เริ่มต้น ทำให้พืชคลุมตั้งตัวได้เร็ว สามารถแข่งขันกับ

วัชพืชได้ดี การปลูกแบบเป็นแถบสามารถใช้ได้ในพื้นที่

ราบและพื้นที่ลาดชัน โดยพื้นที่ราบระยะแถวยางพารา  

7 เมตร ระยะต้นยาง 2.5 – 3.0 เมตร พื้นที่ลาดชันปลูก

บนขั้นบันไดระยะปลูก 3 x 8 เมตร  การปลูกเมล็ดพืช

คลุมซีรูเลียมระหว่างแถวยาง ให้ทำเป็นแถบสี่เหลี่ยม

จัตุรัสขนาด 60 x 60 เซนติเมตร 3 แถบ (ภาพที่ 4) 

ระหว่างแถวตรงกับตำแหน่งต้นยาง (จำนวน 67 - 91 

ต้น/ไร่)  แถบหลุมปลูกห่างจากต้นยาง 1.6 - 2.1 เมตร 

จะได้จำนวนแถบหลุมปลูก 201 -273 แถบ ภายในแถบ 

60x60 เซนติเมตร กำจัดวัชพืช แล้วใช้ไม้ปลายมนแทง

เป็นหลุมเล็กๆ ระยะ 15 x 15 เซนติเมตร จำนวน 4 x 4 

หลุม ได้ 16 หลุมต่อแถบ (ภาพที่ 5) หยอดเมล็ดซีรูเลียม 

5 เมล็ด/หลุม  ดังนั้น 1 แถบใช้ 80 เมล็ด พื้นที่ปลูกยาง 

1 ไร่ ใช้เมล็ดซีรูเลียมปลูก 16,080 – 21,840 เมล็ด 

ประมาณ 0.57 - 0.78 กิโลกรัมต่อไร่ 

   

ช่วงเวลาการปลูกพืชคลุม
 ช่ วง เวลาในการปลูกพืชคลุมมีหลายปัจจัย

เกี่ยวข้อง เช่น ฤดูกาล อายุของต้นยาง การปลูกพืชคลุม

ให้ประสบความสำเร็จมีข้อควรพิจารณา ดังนี้

 1. การปลูกพืชคลุมดิน ควรปลูกพร้อมปลูกยาง

พารา หรือหลังปลูกยางพารา ไม่ควรปลูกพืชคลุมดิน

ก่อนการปลูกยางพารา โดยเฉพาะในเขตปลูกยางใหม่

พื้นที่แห้งแล้ง เพราะพืชคลุมดิน จะแย่งน้ำในช่วงแล้ง

มาก

 2. การปลูกพืชคลุมหลังปลูกพืชแซมยาง เมื่อเลิก

ปลูกพืชแซมยาง และยางมีอายุไม่เกิน 2 ปี ควรปลูก

พืชคลุมตามคำแนะนำ 

 3. ฤดูกาลและเวลา ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ไม่เกินเดือน

กรกฎาคม ในภาคกลางและภาคใต้ไม่เกินเดือนสิงหาคม  

เพื่อให้พืชคลุมเจริญเติบโตควบคุมวัชพืชติดฝักให้เมล็ด

ได้ดีกว่าการปลูกล่าช้าออกไป เป็นการป้องกันการ

ชะล้างหน้าดินได้เร็วขึ้น นอกจากนั้น ในช่วงฤดูแล้งก็

ยังสามารถดำรงชีพอยู่ได้เพราะมีเถาที่แข็งแรง แม้ว่าใบ

จะร่วงหล่นไปก็ตาม เมื่อถึงฤดูฝนถัดไปเถาที่มีชีวิตอยู่

และเมล็ดที่ร่วงหล่นอยู่บางส่วนก็จะเจริญงอกงามต่อไป 

การปฏิบัติดูแลรักษาพืชคลุม
1. การควบคุมและกำจัดวัชพืช  

 1.1 ใช้สารเคมี มี 2 ประเภท คือสารเคมีประเภท

ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence herbicides) ได้แก่ 

oxyfluorfen 36 กรัม (สารออกฤทธิ์) ต่อไร่ สารเคมี

 

 4      7  
 

3.   
   

     
   7  

 2.5 – 3.0   3x 8   
  60x60  3    4  

 
 4     7  ภาพที่ 4  แสดงการปลูกพืชคลุมดินซีรูเลียม แบบเป็นแถบ  ระหว่างแถวปลูกยางพารา 7 เมตร
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ดังกล่าวผสมน้ำ 80 ลิตร เพื่อใช้ในพื้นที่ 1 ไร่ (1,600 

ตารางเมตร) ควรฉีดพ่นสารเคมีในขณะที่ดินมีความชื้น

และไถเตรียมพื้นที่ดีจึงจะมีประสิทธิภาพควบคุมเมล็ด

วัชพืชงอก สารเคมีประเภทหลังวัชพืชงอก (post-

emergence herbicides) ได้แก่ fluazifop-butyl 80 - 

120 กรัม (สารออกฤทธิ์) ต่อไร่ สามารถฉีดได้ทั่วทั้ง

แปลงพืชคลุม เพื่อทำลายวัชพืชตระกูลหญ้าที่มีอายุ

ปีเดียวและข้ามปี ผสมน้ำ 80 ลิตรต่อไร่

 1.2 ใช้วิธีทางกายภาพ เช่น ใช้แรงงานขุด หรือ

ใช้รถแทรกเตอร์ลากขอนไม้หรือลูกกลิ้งทับลงไปบน

พืชคลุม เพื่อให้วัชพืชโดยเฉพาะหญ้าคาล้มลงเปิด

โอกาสให้พืชคลุมเจริญได้ดี

 1.3 ใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธีกายภาพและ

ใช้สารเคมี เป็นวิธีที่ควรปฏิบัติ เพราะสามารถควบคุม

วัชพืชได้ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายหลังปลูกพืชคลุมดิน

ไปแล้ว 1-2 เดือน ต้องคอยดูแลกำจัดวัชพืชอย่างน้อย 

1 - 2 ครั้ง เพื่อให้พืชคลุมดินตั้งตัวได้ก่อนวัชพืช หลัง

กำจัดวัชพืชแล้ว ควรใส่ปุ๋ยเร่งการเติบโต

2. การใส่ปุ๋ย 

 ควรคำนึงถึงเวลาที่เหมาะสม ชนิดและปริมาณ

ปุ๋ยที่ใส่ ในระยะแรก 1 - 2 เดือน หลังปลูก ควรใส่ปุ๋ยเร่ง

ให้พืชคลุมเจริญเติบโตเร็วขึ้น ปุ๋ยที่ ใช้อาจเป็นปุ๋ย

ยางอ่อนหรือสูตรอื่น เช่น 15 - 15 - 15 อัตรา 10 กิโลกรัม

ต่อไร่ โรยข้างแถวพืชคลุม ต่อไปเมื่อพืชคลุมตั้งตัว

ได้แล้ว ให้ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต ดังตารางที่ 2

การป้องกันโรค ศัตรู และดูแลรักษา
 1. ศัตรู ประเภททำลายใบ ฝัก และลำต้น ได้แก่ 

หนอนผีเสื้อ ด้วงปีกแข็ง ทาก และหอยทาก ถ้าระบาด

ในช่วงพืชคลุมอายุน้อยควรกำจัดด้วยแรงงาน หรือสาร

เคมีต่างๆ ตามความเหมาะสม

 2. ศัตรูประเภททำลายกัดกินราก เช่น ไส้เดือน

ฝอยและหนอนทรายอาจทำให้พืชคลุมชะงัก การเจริญ

เติบโตได้ ใช้สารเคมีประเภทดูดซึมหว่านเป็นจุดๆ 

 3. โรค ที่พบมากคือ โรคแห้งตายเป็นหย่อมๆ จาก

เชื้อรา Rhizoctonia solani โดยเชื้อราจะเข้าทำลาย

ใบและลำต้น โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศมีความชื้น

มากๆ ขณะที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน เมื่อสภาพ

อากาศไม่เอื้ออำนวยเชื้อราจะหยุดการทำลายโดยไม่

จำเป็นต้องใช้สารเคมีควบคุม

 4. การควบคุมพืชคลุมและการปฏิบัติรักษาอื่นๆ  

เพื่อให้ต้นยางเจริญเติบโตเป็นปกติ ไม่ชะงักการเจริญ

เติบโตในช่วงแรก ควรปฏิบัติ ดังนี้

   4.1 การปลูกพืชคลุมใกล้เคียงกับการปลูก

ยางในปีแรก ให้ควบคุมพืชคลุมห่างจากแถวยาง 1.5 - 

2 เมตร ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพดิน ถ้าดินค่อนข้างเป็นดิน

ทรายควรให้ห่างแถวยางมากขึ้น เพื่อไม่ให้รากพืชคลุม

แย่งความชื้นในดิน 

   4.2 การปลูกพืชคลุมหลังปลูกยาง 1 ปี

ขึ้นไป ควรควบคลุมให้พืชคลุมห่างแถวยางได้ไม่เกิน 

1 เมตร เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและป้องกัน

ไม่ให้พืชคลุมเลื้อยพันต้นยาง

   4.3 การปฏิบัติต่อพืชคลุมในฤดูแล้ง ควรทำ

แนวกันไฟกว้าง 8 เมตร รอบสวนยาง และไถเปิดร่อง

ตรงกลางระหว่างแถวยางเป็นบางช่วง หรือขุดหลุม

เป็นระยะๆ แล้วกวาดเศษซากลงในร่องหรือหลุมนั้น

การเก็บเกี่ยวเมล็ด
 พืชคลุมดินตระกูลถั่ว ที่ปลูกในสวนยางเป็นพืช

ภาพที่ 5  แสดงขนาดแถบหลุมปลูกซีรูเลียม ที่ขยายจากระหว่างแถวยาง จากภาพที่ 4 
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ที่ออกดอกในช่วงวันสั้น ดังนั้น หลังจากสิ้นสุดฤดูฝน 

พืชคลุมตระกูลถั่วเหล่านี้ จะเริ่มทยอยออกดอกและ

ติดฝักไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์และ

สภาพพื้นที่ ความชื้นในดิน ช่วงฤดูหนาวพืชคลุมดิน

จะพัฒนาการติดฝักติดเมล็ด พืชคลุมดินที่ปลูกใน

สภาพสวนยางทั่วไป จะให้ผลผลิตเมล็ดได้ประมาณ 

2-10 กิโลต่อไร่ต่อปี ส่วนมากปีที่สองหลังปลูกจะให้

ผลิตได้มากสุด ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ฝักจะแก่

พร้อมให้เก็บเกี่ยวได้มากที่สุด การเก็บเกี่ยวฝักเมล็ด

พืชคลุมดินตระกูลถั่วเป็นงานที่ยากลำบากสิ้นเปลือง

แรงงานมาก และฝักที่แก่แล้ว ถ้าไม่รีบเก็บเกี่ยว ก็จะ

แตกดีดเมล็ดออกร่วงลงสู่ดิน วิธีในการเก็บเกี่ยวฝัก

เมล็ดพืชคลุมดิน จะเก็บฝักที่เป็นสีน้ำตาล โดยใช้มือ

และกรรไกตัดกิ่งไม้ขนาดเล็ก ตัดเด็ดฝักรวบรวมใส่ถุง 

แล้วนำมาตากแดด ฝักที่แห้งจะแตกดีดเมล็ดออกมาเอง

ภายใน 4 - 5 วัน หลังจากนั้น ก็ทำการฝัดแยก เอาเมล็ด

ดีไว้ ตากแดดให้แห้งอีก 2 วัน ก่อนนำเอาไปจำหน่าย 

หรือเก็บเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไป การปลูกพืชคลุมดิน

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โดยตรง เป็นอีกวิธีที่ทำให้ได้ผลผลิต

ต่อพื้นที่มากขึ้น 4-5 เท่าตัว โดยเฉพาะการทำค้างให้

เถาพืชคลุมดินได้เลื้อยพันขึ้นไป ทำให้ออกดอกติดฝัก

มากได้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวง่ายสูญเสียน้อยลง

พืชคลุมซีรูเลียม
 เป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วประเภทเถาเลื้อย อายุ

ข้ามปี การออกดอกตอบสนองต่อช่วงแสง สามารถ

ขึ้นได้ทั่ วทุกภาคของประเทศ ลักษณะการเจริญ

เติบโตโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับพืชคลุมชนิดอื่น แต่

มีปัญหาเกี่ยวกับการให้ผลผลิตเมล็ด โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเมื่อนำไปปลูกในสภาพภูมิอากาศของแหล่งปลูกยาง

ทั่วๆ ไป ผลผลิตเมล็ดของพืชคลุมซีรูเลียม มีความ

แปรปรวนค่อนข้างสูง แม้ว่าจะปลูกในแหล่งที่มีสภาพ

ภูมิอากาศเหมาะสมแล้วก็ตาม เนื่องจากพืชคลุมชนิด

นี้เป็นพันธุ์ป่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์ การตอบสนอง

ต่อช่วงแสง (photoperiod) หรือ ความยาวของกลาง

วันสั้น ( short day length) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ

ต่อการผลิตเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม กล่าวคือ พืชคลุมจะ

เริ่มสร้างตาดอกให้เห็นเมื่อได้รับความยาวของกลางวัน

ประมาณ 11.40 ชั่วโมง นอกจากความยาวของช่วงแสง

กลางวัน เวลาปลูก และวิธีการปลูก ก็มีส่วนกำหนดวัน

ออกดอกด้วย แต่เป็นไปในลักษณะเร่งหรือชะลอการ

ออกดอก ควรปลูกพืชคลุมดินในช่วงต้นฤดูฝน ให้พืช

คลุมมีการเจริญเติบโตทางลำต้นไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

ถ้าปลายยอดช่อดอกไม่ถูกบังแสง ก็จะอออกดอกและ

ติดฝักมากขึ้น ดังนั้น วิธีปลูกที่ต้องการให้ได้ผลผลิต

เมล็ดมากขึ้นจึงควรทำค้าง

ตารางที่ 2 การใส่ปุ๋ยพืชคลุมดินในสวนยาง

อายุพืชคลุม วิธีใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยหินฟอสเฟต (กก./ไร่)

(25%P
2
O

5
)

 ขณะปลูก เท่ากับน้ำหนักเมล็ดพืชคลุม คลุกเมล็ดโรยในร่องหรือหยอดหลุม

 2  เดือน 15 โรยข้างแถวพืชคลุม

 5 เดือน 30 หว่านในระหว่างแถวพืชคลุม

ต่อไปต้นฝน ปีละครั้ง 30 หว่านบนพืชคลุม
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ลักษณะการเจริญเติบโต 

 พืชคลุมซีรูเลียม นอกจากการออกดอกจะขึ้น

อยู่กับช่วงแสงแล้ว ยังมีลักษณะการเจริญเติบโต

แตกต่างไปจากพืชนิดอื่นๆ กล่าวคือมีระยะการเจริญ

เติบโตทางลำต้นและใบ (vegetative growth) และ

ระยะการสร้างดอกและผลิตเมล็ด (reproductive 

growth) คาบเกี่ยวกัน คือในช่วงระยะเวลาของการ

ออกดอกและติดฝัก ถ้าหากดินมีความชื้นเพียงพอ 

พืชคลุมจะยังคงมีการเจริญเติบโตด้านลำต้นและใบ

ด้วย และยังมีการออกดอกทยอยไปเรื่อยๆ เป็นเวลา

นานถึง 2-3 เดือน

แหล่งปลูก 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพ

ภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน จะเหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด 

ส่วนภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางเดิมไม่เหมาะต่อ

การผลิตเมล็ด แต่จะเหมาะต่อการปลูกเป็นพืชคลุม

ดินเท่านั้น การที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ

เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดนั้น เนื่องจากมีปัจจัยทาง

ภูมิอากาศที่จำเป็นและเอื้ออำนวยต่อการผลิตเมล็ด 

ดังนี้ 1). ความยาวช่วงแสงกลางวันสั้น ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตด้านสร้างดอกและผลิตเมล็ด 2). ฤดูฝน

และฤดูแล้งแยกออกจากกันอย่างเด่นชัด ในช่วงฤดู

แล้ง ตรงกับระยะที่พืชคลุมกำลังออกดอก ติดฝัก และ

สร้างเมล็ด มีปริมาณแสงสำหรับให้พืชคลุมสังเคราะห์

แสงได้เต็มที่  ความแปรปรวนของอากาศน้อย และ

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ

(Relative Humidity 60-80%) อากาศค่อนข้างเย็น

เล็กน้อยเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด 16 - 22 องศาเซลเซียส  

ลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวนี้ จะมีความสำคัญต่อระดับ

การให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ด ความอุดมสมบูรณ์

ของดินและน้ำในดิน ควรมีความชื้นในดินเพียงพอที่จะ

ทำให้การติดฝักและติดเมล็ดได้ดีขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ดิน

ร่วนทรายกลุ่มชุดดินโคราชมักมีความชื้นใต้ดินขาด

น้ำไม่มาก ค่อนข้างพอเพียงกับการออกดอกติดเมล็ด

ได้ผลผลิตตามธรรมชาติ ส่วนดินร่วนเหนียว ชุดดิน

กบินทร์บุรีและโพนพิสัย มักขาดน้ำมากในช่วงติดดอก

ออกฝัก จึงทำให้ได้ผลผลิตต่ำ

การขยายพันธุ์ 

 ซีรูเลียม สามารถขยายพันธุ์ได้  โดยปลูกเมล็ด

ลงแปลงเป็นพืชคลุมดินแซมในระหว่างแถวยาง ทั้ง

วิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักชำด้วยท่อนพันธุ์แล้ว

ย้ายปลูกลงแปลงสวนยาง เมล็ดซีรู เลียมส่วนใหญ่                

มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ เนื่องจากเมล็ดมีการพักตัว 

(seed dormancy) ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติที่พืช               

จะป้องกันตนเองไม่ให้เมล็ดเกิดความเสียหาย โดย

สาเหตุของการพักตัวของเมล็ดนั้นเกิดจากเปลือกหุ้ม

เมล็ดหนา และมีสารจำพวกขี้ผึ้งเคลือบผิวอยู่สูง ทำให้

น้ำและอากาศซึมผ่านเข้าออกไปในส่วนต่างๆ ภายใน

เมล็ดได้ยาก ลักษณะการพักตัวเช่นนี้ เรียกว่า เมล็ดแข็ง 

(hard seed) วิธีการที่จะทำลายการพักตัวของเมล็ด

ซีรู เลียมสามารถทำได้โดยการทำลายสารต่างๆ ที่

เคลือบอยู่ ที่ เปลือกเมล็ด เรียกวิธีการดั งกล่าวว่ า 

Scarification 

การขยายพันธุ์ซีรูเลียมโดยปักชำท่อนพันธุ์ในเรือน

เพาะชำ 

 ซีรูเลียมที่ใช้ในการปักชำ ควรเป็นท่อนพันธุ์ที่

ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป มีสีเขียวจัด และควรอยู่ห่าง

จากปลายยอดสุดประมาณ 60 เซนติเมตร ตัดให้เหลือ

อย่างน้อย 2 ข้อต่อท่อน ท่อนพันธุ์ที่ตัดจากต้นใส่ไว้

ถุงพลาสติกและมัดปากถุงเพื่อเก็บรักษาความชื้น เพื่อ

ให้ท่อนพันธุ์สดไม่เหี่ยวก่อนนาไปปักชำ แล้วรีบนำไป

ปักชำในกระบะทรายหรือปักชำในถุงพลาสติกขนาด 

2 x 4 นิ้ว ที่ เตรียมไว้ในเรือนเพาะชำ รดน้ำทุกวัน

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และควรบำรุงรักษาท่อนปักชำ

ในเรือนเพาะชำอย่างน้อย 2 เดือน แล้วจึงย้ายปลูก

ลงในแปลง

การขยายพันธุ์ต้นกล้าซีรูเลียมโดยเพาะเมล็ดลงถุง 

 เนื่องจากเมล็ดพืชคลุมชนิดนี้ราคาแพง ดังนั้นถ้า

ต้องการให้การปลูกพืชคลุมสำเร็จสูงสุดและคลุมพื้นที่

ให้ได้เร็วที่สุด ควรจะเพาะเมล็ดพืชคลุมดินลงชำถุง

พลาสติกขนาด 2 x 4 นิ้ว การผสมดินใส่ถุง ใช้ปุ๋ยหิน

ฟอสเฟต(25% P
2
O

5
) 1 กิโลกรัม ต่อดิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ใช้ดินนี้ ผสมแกลบดิบ อัตรา 1 : 1 กรอกใส่ถุงวาง

เรียงเข้าที่ เรือนเพาะชำ นำเมล็ดซีรู เลียมที่ ใช้กรด
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ทำลายการพักตัวแล้วคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม 

แล้วเพาะในถุงลึก1-2 เซนติเมตร 2 เมล็ด/ถุง กลบดิน 

รดน้ำวันละครั้ง เมล็ดทั้งหมดจะงอกภายใน 5 วัน 

หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ ต้นกล้ามีใบอย่างน้อย 5 ใบ ก็

สามารถย้ายกล้าไปปลูกในสวนยาง ถ้าทิ้งไว้นานราก

จะออกจากถุงลงดินและเถาเลื้อยพันกัน

การใช้สารเร่งการออกดอกติดฝักพืชคลุมซีรูเลียม 

 การใช้สารพาโคลบิวทราโซล 500 ส่วนในล้าน

ส่วน(ppm) พ่นในช่วงก่อนออกดอก จะทำให้การออก

ดอกและติดฝักมากขึ้น (พัชรินทร์, 2548) ช่วยเร่งให้

เมล็ดส่วนใหญ่สุกแก่พร้อมกัน ประหยัดแรงงานเก็บ

ฝักน้อยครั้งลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 

ภาคกลาง ใช้พ่นในเดือน พฤศจิกายน ภาคใต้เดือน 

ธันวาคม วิธีใช้สารพาโคลบิวทราโซล 10% ความเข้มข้น 

500 ส่วนในล้านส่วน ปฏิบัติโดยตวงสารพาโคลบิว

ทราโซล 10% เป็นสารตั้งต้น 50 ซีซี ผสมกับน้ำ 10 

ลิตร พ่นในช่วงเช้าหรือเย็น อากาศไม่ร้อนจัด ลมพัด

ไม่แรง ปลอดฝนหลังพ่น 4-6 ชั่วโมง หลังพ่น 1-2 

สัปดาห์ ใบจะสีซีดลง ขนาดใบเล็กลง เริ่มเห็นตุ่มออก

ช่อดอกที่ยอดอ่อนผลิใหม่ ดอกจะออกเป็นกระจุก ก้าน

ช่อสั้น ให้ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง พ่นเมื่อเริ่ม

ออกดอก พ่นติดต่อกัน 2 - 3 สัปดาห์ 3 - 4 ครั้ง จะ

ช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตเมล็ดสูงขึ้น การออกดอกมาก

มักจะมีปัญหาหนอนเจาะฝักถั่วเข้าทำลายในระยะ

ออกดอกจนถึงฝักติดเมล็ด โดยชักใยให้ดอกและฝัก

ติดกัน ถ้าหนอนเริ่มเข้าทำลายให้พ่นสารกำจัดแมลง

สรุป
 พื้นที่ปลูกยางพาราเดิม หรือพื้นที่ปลูกยางใหม่  

มีการใช้พื้นที่ดินปลูกพืชชนิดอื่นมาเป็นเวลานาน เช่น

มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรืออ้อย จะมีปัญหาดินขาด

ความอุดมสมบูรณ์ และดินแน่น การปลูกพืชคลุมดิน

เป็นแนวทางหนึ่งที่ลงทุนไม่มาก แต่สามารถให้ผล

ตอบแทนในระยะยาวในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์

ดิน และโครงสร้างดิน การปลูกพืชคลุมดิน ถึงแม้ว่าจะ

มีข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพของดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  

แต่ปฏิบัติยาก เกษตรไม่มีแรงจูงใจในเรื่องการปลูก

ดูแลรักษาสภาพสวนยางพาราที่มีพืชคลุมดิน และการ

เก็บเกี่ยวเมล็ด ไม่มีรายได้ที่เห็นชัดจากการปลูกพืช

คลุมดิน ดังนั้น จึงต้องช่วยกัน ผลักดันให้ครบวงจร มี

แหล่งผลิตเมล็ด รวบรวม เมล็ดพันธุ์มีราคาคุ้มค่าแรง

เก็บเกี่ยวจำหน่าย สนับสนุนการปลูกและดูแลรักษา

ให้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือถึงประโยชน์ที่ได้รับทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม 

 สำหรับผู้สนใจจะปลูกพืชคลุมดิน เพื่อผลิตเมล็ด 

สามารถหาข้อมูลได้จากศูนย์เรียนรู้ยางพาราแบบ

มีส่วนร่วมของเกษตรกร ศูนย์วิจัยยาง และศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตร  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
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เกษตร แนบสนิท
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง

แนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิต
ยางก้อนถ้วยในภาคอีสานตอนบน
ประสบการณ์ชาวสวนยางพาราเขตปลูกยางใหม่

 ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ได้ปรับรูปแบบการแปรรูปผลผลิต จากเดิม 

คือ การทำยางแผ่นดิบ เปลี่ยนมาการทำยางก้อน

ถ้วยมากขึ้น  เพราะสามารถที่ จะประหยัดต้นทุน

ผลิต ใช้แรงงานน้อยลง และลดระยะเวลาในการทำงาน  

รวมถึงมีการขยายตัวของตลาดยางชนิดนี้มากขึ้น 

เนื่องจากการเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมยางในพื้นที่

(สมจิตต์,2553) ยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน หรืออีสานตอนบน ที่ประกอบไปด้วย 11 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู 

นครพนม เลย สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 

ขอนแก่น และบึงกาฬ จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ในปี 2555 พบว่า มีพื้นที่ปลูกยางรวมทั้งสิ้น 

2,728,636 ไร่ เป็นพื้นที่เปิดกรีดแล้ว 1,382,172 ไร่ 

และมีผลผลิตยางทั้งปีรวม 285,300,000 กิโลกรัม 

โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ คือ 195 กิโลกรัม/ไร่/ปี

 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัย

ยาง กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำกิจกรรม “การ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตยางก้อนถ้วยในพื้นที่ภาค

อีสานตอนบน” เพื่อปรับปรุงการผลิตยางก้อนถ้วยใน

พื้นที่ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ เนื่องจากเกษตรกรส่วน

ใหญ่ยังขาดความเข้าใจหรือเอาใจใส่ในหลักการผลิต

ยางก้อนถ้วยให้ได้คุณภาพในปัญหาต่างๆ เช่น การใช้

กรดที่ไม่ถูกต้อง การป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกเจือปน 

 กิจกรรมนี้  เริ่มจากการหาข้อมูลปฐมภูมิของ

ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยการจัดเวที

เสวนาเกษตรของศูนย์วิจัยยางหนองคาย เพื่อสำรวจ

ตัวอย่างปัญหาการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกร

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 11 

จั ง ห วั ด  ไ ด้ แ ก่  จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย  อุ ด ร ธ า นี  

หนองบัวลำภู นครพนม เลย สกลนคร มุกดาหาร 

กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และบึงกาฬ สามารถจัด

เวทีเสวนาเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งสิ้น 37 เวที 

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมเสวนา 1,471 ราย สำหรับ

ปัญหาการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรจากเวที

เสวนา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.45 ยัง

ขาดความรู้วิชาการ และความเข้าใจในการผลิตยาง

ก้อนถ้วยที่ถูกต้อง โดยปัญหาที่พบมาก 3 ลำดับแรก 

คือ 1) ปัญหาการใช้กรดที่ไม่ถูกชนิดตามคำแนะนำ

วิชาการ 2) ปัญหาสิ่งปลอมปนในยางก้อนถ้วย และ 

3) ปัญหาการขาดความรู้ ในสัดส่วนการผสมกรด 

คิดเป็น ร้อยละ 23.92, 21.96 และ18.15 ตามลำดับ 

 ต่อมามีการคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจในการ

พัฒนาการผลิตยางก้อนถ้วยของตนเองรวม 360 ราย 

จากเกษตรกรที่ร่วมเวทีเสวนา 1,471 ราย เพื่อเข้าร่วม

กิจกรรม การเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิต

ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี” ระยะเวลา 3 วัน โดยวิทยากร

ของศูนย์วิจัยยางหนองคาย ในส่วนเนื้อหาเริ่มจาก การ

กรีดและการแปรรูปยาง การดูแลรักษาสวนยาง 

การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี และการจำหน่าย

ยางก้อนถ้วย ทั้งนี้มีการอบรมให้เกษตรกรแกนนำ

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราฯ ทั้งในด้านวิชาการและภาค

ปฏิบัติ  ซึ่ ง เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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มีดังนี้ 

 1 )  ด้ านวิ ชาการ  เนื้ อหาจะครอบคลุมถึ ง

ลักษณะยางก้อนถ้วยคุณภาพต่างๆ ว่าสามารถไป

ผลิต เป็นยาง เครพหรื อยางแท่ งคุณภาพต่ างกัน

อย่างไร โดยบอกถึงผลเสียและผลกระทบในการ

ผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพต่ำ ทั้งในระดับเกษตรกร

เอง และในระดับโรงงาน ต่อมาชี้แจงถึงหลักการผสม

น้ำกรด ชนิดของน้ำกรด และการใช้น้ำกรดในการทำ

ยางก้อนถ้วยในอัตราส่วนที่ถูกต้อง อธิบายถึงวิธีการ

ทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดี และอธิบายให้เกษตรกร

เห็นว่า  การทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดี  มีผลดีต่อ

เกษตรกรอย่างไร คำตอบ คือ เกษตรกรสามารถขาย

ยางก้อนถ้วยได้ราคาสูงขึ้น และกลุ่มของเกษตรกรเอง

ได้รับเครดิตความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพผลผลิตจาก

ผู้ซื้อ หรือโรงงานผู้ประกอบการ (ปรีดิ์เปรม, 2552)

 2) ภาคปฏิบัติ แบ่งเป็นฝึกการปฏิบัติจริง 3 

วัน คือ 

 วันกรีดที่ 1 กรีดต้นยางต้นแรกจนถึงต้นสุดท้าย 

แล้วย้อนมาต้นแรกอีกครั้ง หยอดน้ำกรดลงไป 1 ครั้ง 

(15-20 ลบ.ซม.= 2 ช้อนแกง) จากนั้นใช้ไม้สะอาด 

คนให้น้ำกรดกับน้ำยางเข้ากัน ยางจะจับตัวสมบูรณ์ 

ไม่เกิน 45 นาที ทำจนถึงต้นสุดท้าย แล้วปล่อยให้ยาง

จับตัวเป็นก้อนจนถึงวันรุ่งขึ้น

 วันกรีดที่ 2 จับก้อนยางตะแคง เพื่อให้ของเหลว

ซึ่งมีสภาพเป็นกรด ไหลออกจากก้อนยาง สามารถ

จับตัวรวมกับน้ำยางในวันที่ 2 ส่วนการกรีดยาง กรีด

เหมือนกันกับวันแรก แต่หยอดน้ำกรดน้อยลงกว่า

วันแรก แล้วใช้ไม้สะอาดคนเหมือนกัน แล้วปล่อย

ให้ยางจับตัวเป็นก้อนอยู่ในถ้วย

 วันที่ 3 เป็นวันหยุดกรีด เกษตรกรสามารถเก็บ

ก้อนยางได้ทันที เพื่อนำไปผึ่งบริเวณโรงตากยาง หาก

ยังไม่เก็บทันที ให้แขวนบริเวณต้นยาง

ภาพที่ 1 การจัดเวทีเสวนาเรื่องการผลิตยางก้อนถ้วยของศูนย์วิจัยยางหนองคาย
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 ผลของการเรียนรู้ คะแนนแบบทดสอบก่อนและ

หลังการฝึกอบรมเรื่อง การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 

พบว่า  1)  ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรแกนนำ มี

คะแนนเฉลี่ย 31.82 คะแนน 2) หลังการฝึกอบรม

เกษตรกรแกนนำมีคะแนนเฉลี่ย  78.25 คะแนน 

3) เกษตรกรมีคะแนนหลังการฝึกอบรมดีขึ้นเฉลี่ย 

46.82 คะแนน  

 ผลการสำรวจความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ 

เกษตรกรแกนนำทั้ ง  360 ราย พบว่า  เกษตรกร

ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.6 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ส่วนลำดับของหัวข้อของความพึงพอใจ ได้แก่  1) 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 2) การคัดเลือกเกษตรกรแกนนำ  

3) ความรู้วิชาการที่ได้รับ  และ 4) ความเอาใจใส่ของ

เจ้าหน้าที่ให้บริการ 

 หลังจากนั้นมีการติดตามประเมินผลหลังการ

ฝึกอบรมในกลุ่มเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรแกนนำ

ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย 

จนนำไปพัฒนาการทำยางก้อนถ้วยในสภาพสวน

ตนเอง และต่อยอดถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกร

เครือข่ายในชุมชนของตนเองเพิ่มอีกรวม 354 ราย คิด

เป็นร้อยละ 64.13 และทำให้เกษตรกรที่ผลิตยาง

ก้อนถ้วยที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีรายได้เฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้น 

จากการจำหน่ายผลผลิตราคาสูงขึ้นกิโลกรัมละ 5-7 

บาท เพราะสามารถนำผลผลิตยางก้อนถ้วยเข้า

จำหน่ายได้ในลานประมูลของสหกรณ์ที่มีการกำหนด

คุณภาพยางก้อนถ้วยที่เข้าประมูล แทนที่จะขายราคา

ถูกให้พ่อค้าคนกลาง หรือร้านค้าท้องถิ่นที่ซื้อยางก้อน

ถ้วยแบบคละคุณภาพ 

 ตัวอย่างเกษตรกรแกนนำในพื้นที่อีสานตอนบน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จนสามารถนำความรู้และทักษะ

ที่ได้รับ ไปพัฒนาการผลิตยางก้อนถ้วยของชุมชน

ตัวเองได้ คือ นายแน่น จำปาศรี อยู่บ้านเลขที่  18 

หมู่ที่ 6 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

จากเกษตรกรที่ปลูกแต่ข้าวและพืชไร่อายุสั้น มาเริ่ม

ปลูกยางพาราในปี 2539 เพียง 16 ไร่ มีรายได้ต่อ

เดือนต่ำกว่า 10,000 บาท หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 2 นายแน่น จำปาศรี (ขวามือ) เกษตรกรแกนนำในพื้นที่อีสานตอนบน
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แล้ว เกษตรกรแกนนำศูนย์เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้นำ

ความรู้เรื่องการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดีไปถ่ายทอด

ให้ชุมชนตนเอง และยังเป็นแกนนำจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์

กองทุนสวนยางนาดง เพื่อรวบรวมยางก้อนถ้วย

คุณภาพดี จากตำบลนาดงและตำบลข้างเคียง เพื่อนำ

มาจัดประมูลและจำหน่ายเอง เพื่อลดปัญหาพ่อค้า

คนกลาง ซึ่งในปี 2555 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง

นาดง มียางก้อนถ้วยของสมาชิกเข้าระบบจำนวน 

1,060,000 กิ โลกรัม คิดเป็นมูลค่า 47,700,000 

บาท และปัจจุบัน นายแน่น จำปาศรี มีพื้นที่ปลูก

และเก็บเกี่ยวผลผลิตยางมากกว่า 104 ไร่  มีรายได้

จากการจำหน่ายยางก้อนถ้วยของตนเองประมาณ

เดือนละ 182,000 บาท และได้รับการคัดเลือกเป็น 

เกษตรกรสวนยางชนะเลิศอับดับ 1 ในวันยางพารา

จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2555

 จึงเห็นได้ว่า “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิต

ยางก้อนถ้วยในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน” เป็นอีก

แนวทางหนึ่งที่สถาบันวิจัยยาง นำมาใช้แก้ปัญหา

การผลิตยางก้อนถ้วยในภาคอีสานตอนบน เพราะ

เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้

รั บ  ไ ป ต่ อ ย อ ด ถ่ า ย ท อ ด ใ ห้ ชุ ม ช น ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด้  

และเมื่ อ เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่มี

คุณภาพสูงขึ้น ก็จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น 

จากการที่สามารถจำหน่ายผลผลิตยางก้อนถ้วยได้ใน

ลานประมูลของสหกรณ์แทนการจำหน่ายให้พ่อค้า

คนกลาง  รวมถึ ง เพิ่ มประโยชน์ ในส่ วนของภาค

อุตสาหกรรม เมื่อมีการนำยางก้อนถ้วยมาแปรรูป 

จะสามารถลดต้นทุนผลิตในส่วนการทำความสะอาด

ก่อนเข้าเครื่องจักร รวมถึงสามารถจะนำไปผลิตเป็น

ยางแท่งได้เกรดสูงขึ้น คือ STR10   

เอกสารอ้างอิง
สมจิตต์ ศิขรินมาศ. 2553. รูปแบบการขายยางก้อน

 ถ้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  รายงานความ

 ก้าวหน้าผลงานวิจัยและพัฒนายาง ปี 2553 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.  หน้า

 290-293.

ปรีดิ์ เปรม ทัศนกุล. 2552. การปรับปรุงเทคโนโลยี

 การแปรรูปยางดิบโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม.

  รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจำปี 2552 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. หน้า1-16. 
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สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 1
และแนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2556

เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์
บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมในไตรมาส

ที่ 1 และแนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2556
 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund: IMF)  ได้ปรับลดการพยากรณ์อัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจากร้อยละ 3.5 ต่อปี 

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 3.3 ต่อปี เมื่อ

เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุสำคัญเนื่องจาก

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกโดยรวมยังไม่

สมดุลย์โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย 

ญี่ปุ่น และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (Eurozone) 

และเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มการเติบโต

ที่จะลดลง เนื่องจากการดำเนินนโยบายด้านการเงิน

และการคลังของประเทศข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อัตราการว่างงานยังอยู่ใน

ระดับที่สูง  การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาค

ครัวเรือนลดลง และการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล

ต่างๆ เพิ่มขึ้น

 IMF พยากรณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศกำลังเติบโตและกำลังพัฒนาในปีนี้จะยัง

คงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจะสูงกว่ากลุ่ม

ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ยุ โ ร ป  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  I M F 

พยากรณ์ว่ า  อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

โดยรวมจะดีขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้

 IMF ยังได้พยากรณ์ว่าอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจปีนี้ ของประ เทศสหรั ฐอ เมริ กาจะอยู่ ที่

ร้อยละ 1.9 ต่อปี และในปีหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี 

ในขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในปีนี้จะหดตัวลงไปอยู่ที่

ร้อยละ 0.3 ต่อปี และจะเติบโตร้อยละ 1.1 ต่อปีใน

ปีหน้า  

 ใ น ส่ ว น ข อ ง รั ฐ บ า ล ป ร ะ เ ท ศ จี น ไ ด้ ป รั บ ล ด

เป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ไปอยู่

ที่ระดับร้อยละ 7.5 ต่อปี เนื่องจากรัฐบาลต้องการ

ควบคุมอัตราเงินเฟ้อและปัญหาการเก็งกำไรในตลาด

อสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งการส่งออกสินค้าชะลอตัวลง

เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้า

รายใหญ่มีการชะลอตัวลงตั้งแต่ไตรมาสที่  2 ของปี

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

 สำหรับประเทศญี่ปุ่น การอ่อนค่าของเงินเยน

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน ทำให้ตลาดหุ้น ณ กรุงโตเกียวมีการปรับตัว

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงยังไม่

ดีขึ้น การขาดดุลการค้ายังสูง  อีกทั้ งรัฐบาลยังไม่

สามารถแก้ไขปัญหาภาวะเงินฝืด ส่งผลทำให้การ

ลงทุน การจ้างงาน การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังไม่ดีขึ้น

เท่าที่ควร

 ในส่วนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในไตรมาสที่ 1 

ของปีนี้ต่ำกว่าไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

ต ล า ด ส่ ง อ อ ก โ ด ย ภ า พ ร ว ม ข อ ง ทั้ ง ส า ม ป ร ะ เ ท ศ

มีการนำเข้าลดลง อีกทั้งประเทศไทยยังประสบปัญหา

ค่าเงินบาทสูงขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้  แต่ค่าเงิน
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ภาพที่ 1 ราคายางพาราไทยปี พ.ศ.2555-2556

ที่มา: บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

รูเปียร์อินโดนีเซียและค่าเงินริงกิตมาเลเซียอ่อนค่า

ลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

 จากสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของโลก

โดยรวมในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ทำให้อัตราการบริโภค

สินค้าและบริการของโลกโดยรวมเพิ่มขึ้นในอัตรา

ที่ต่ำกว่าอัตราการเพิ่มการผลิตสินค้าและบริการของ

โลกโดยรวม รวมทั้งยางพาราด้วย จึงส่งผลทำให้ราคา

สินค้ารวมทั้งราคายางพาราและบริการต่างๆ ในตลาด

โลกอ่อนตัวลงตามลำดับ

2. สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 1 ของ

ปี พ.ศ. 2556
 ราคายางพาราภายในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้น

จากกลางเดือนธันาคมของปีที่ผ่านมา จนถึงเดือน

มกราคมของปีนี้โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญได้แก่ ค่าเงิน

เยนประเทศญี่ปุ่นที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่

กลางเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาจนถึงเดือน

มกราคมปีนี้ และนักลงทุนยังเชื่อมั่นว่าอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนจะสามารถฟื้นตัวจากปี

ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าราคายางพาราในตลาดโลกได้

ปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์จนสิ้นไตรมาสที่  1 

เนื่องจากนักลงทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางพารา

และผู้ใช้ยางในประเทศจีนเชื่อว่ามีปริมาณยางพารา

ล้นตลาด เนื่องจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับปริมาณ

สต็อกยางพาราที่เมืองชิงเต่า ประเทศจีนที่มีปริมาณ

สูงถึง 380,000 ตัน ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมีปริมาณ 

125,000 ตัน สต็อกยางพารา 200,000 ตันภายใต้

โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางของประเทศไทย

และสต็อกยางพาราภายใต้โครงการลดการส่งออก 

300,000 ตันของรัฐบาลสามประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย

และมาเลเซีย) ทำให้นักเก็งกำไรในตลาดซื้อขาย

ล่วงหน้ายางพาราเสนอซื้อสัญญาส่งมอบยางพาราใน

ราคาที่ต่ำลง ผู้ซื้อในตลาดซื้อขายส่งมอบจริงก็พยายาม

เสนอซื้อในราคาที่ต่ำลงแม้ว่าผลผลิตจะเริ่มลดลงใน

ปลายไตรมาสที่ 1 ก็ตาม เนื่องจากต้นยางพาราเริ่ม

ผลัดใบ

 เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ราคายางพาราใน

ไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ลดลงแต่ยอดจำหน่ายรถยนต์ใน

ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับที่  1 ของโลก

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.17 ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ส่วน
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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

-13

-24

-28

-22

-31

-21

-13

-24

-28

-22

-31

-24

-12.55 

-26.74 

-29.97 

-23.09 

-33.22 

-22.44 

-14.86 

-29.63 

-34.85 

-26.45 

-37.17 

-27.83 

 99.92 

 110.96 

 108.82 

 106.56 

 107.73 

 105.32 

 91.91 

 101.65 

 89.28 

 81.80 

 83.06 

 84.71 

 86.48 

 78.93 

 82.54 

 82.65 

 93.90 

 114.67 

 125.38 

 122.65 

 120.90 

 119.95 

 117.63 

 107.66 

 115.08 

 99.54 

 88.97 

 93.63 

 94.04 

 98.57 

 91.99 

 95.37 

 95.31 

 106.33 

 87.37 

 84.22 

 78.84 

 83.48 

 74.51 

 82.88 

 99.81 

 95.76 

 87.80 

 94.45 

 82.78 

 89.80 

ตารางที่ 1 ราคายางพาราไทยปี พ.ศ. 2555 - 2556

เดือน
ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 (USS3) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)

2555 25552556 2556+/- +/-% %

 

 

 ที่มา : บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

หน่วย : บาท/กก.
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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

ตารางที่ 1 ราคายางพาราไทยปี พ.ศ. 2555 - 2556

เดือน

 

 

 ที่มา : บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

-17

-23

-28

-23

-35

-32

-15

-26

-29

-24

-31

-20

-19.24 

-27.62 

-33.27 

-26.71 

-40.47 

-34.92 

-14.46 

-28.63 

-32.14 

-25.08 

-32.25 

-19.95 

 111.48 

 118.36 

 116.74 

 115.53 

 115.53 

 110.40 

 96.99 

 107.64 

 93.07 

 84.37 

 86.69 

 88.04 

 91.92 

 86.58 

 88.92 

 89.14 

 100.09 

 96.20 

 108.25 

 110.57 

 105.01 

 105.31 

 99.50 

 87.26 

 97.36 

 86.36 

 78.04 

 79.55 

 81.32 

 82.30 

 74.91 

 78.05 

 78.42 

 90.53 

 92.24 

 90.74 

 83.48 

 88.82 

 75.06 

 75.47 

 81.74 

 79.63 

 78.43 

 79.93 

 73.06 

 79.55 

ยางแท่งเอสทีอาร์ 20 (STR20) น้ำยางสด (Field Latex)

2555 25552556 2556+/- +/-% %

หน่วย : บาท/กก.
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ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับที่ 2 

ของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 ในไตรมาสเดียวกัน ดังนั้น 

การที่ราคายางพาราในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ปรับตัว

ลดลงจึงเป็นภาวะที่ผิดปกติและเกิดจากอิทธิพลของ

การปรับตัวลดลงของราคายางพาราในตลาดซื้อขาย

ล่วงหน้าเป็นสาเหตุหลัก

3. แนวโน้มราคายางพาราในไตรมาสที่ 2 ของ

ปี พ.ศ. 2556
 ราคายางพาราในประเทศในไตรมาสที่ 2 ยังคง

มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์

ของไตรมาสที่ 1 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญดังต่อไปนี้

 3.1 แนวโน้มการชะลอตัวของอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของโดยรวมได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน

มากขึ้นเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนมี

ความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโต ความไม่มี

เสถียรภาพของเศรษฐกิจ และการบริโภคโดยรวมของ

โลก และเริ่มชะลอการลงทุน ไม่เพิ่มการจ้างงานเท่า

ที่ควร ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนและ

เคลื่อนไหวอย่างไม่มีเสถียรภาพจนส่งผล ทำให้ราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้ารวมทั้งราคา

ยางพารามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน

 3.2 รัฐบาลจีนได้รายงานตัวเลขอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ที่ลดลง

ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 7. 7 ต่อปี ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

จากอัตราร้อยละ 7.9 ต่อปีในไตรมาสที่  4 ของปีที่

ผ่านมา 

 3.3 ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยไม่ลดลง

มากนักในช่วงต้นยางผลัดใบในปลายไตรมาสที่  1 

และต้นไตรมาสที่  2 ของปีนี้ เนื่องจากฤดูแล้งไม่มี

ความรุนแรงมากนัก ทำให้ผลผลิตยางพาราในประเทศ

ไม่ลดลงเท่าที่ควรในช่วงเวลาดังกล่าว

 3.4 มีการประเมินว่าสต็อกยางพาราของโลก

ในปีนี้จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของโลกจะชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา

 3.5 การส่งสัญญาณล่าสุดของธนาคารกลาง

ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่  22 พฤษภาคมที่

ผ่านมาที่จะลดการเพิ่มอุปทานเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ

เพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้น เศรษฐกิจในอนาคต

อันใกล้ ทำให้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพ

คล่องในการลงทุนและอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะมีการ

ปรับสูงขึ้นตามไปด้วย
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ย้ายข้าราชการ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งที่  282/

2556 ลงวันที่ 4 เมษายน  2556 ย้ายข้าราชการ ดังนี้

 นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบัน

วิจัยยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ย้ายไป

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะ

ด้านวิชาการเกษตร) สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขา

พืช กรมวิชาการเกษตร

 กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งที่ 692/2556 ลงวันที่ 

29 พฤษภาคม 2556  ย้ายข้าราชการ ดังนี้

 นายสราวิทย์ ภิบาลจอมมี นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ

เกษตรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัย

ยาง กรมวิชาการเกษตร

 กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งที่ 711/2556 ลงวันที่ 

30 พฤษภาคม 2556  ย้ายข้าราชการ ดังนี้

 นางกุณญาดา วิเศษสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงาน

ธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยยาง

วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งที่ 428/2556 ลงวันที่ 

5 เมษายน  2556  ย้ายข้าราชการ ดังนี้

 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร รักษาการแทน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการ

เกษตร) สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ให้รักษา

ราชการอีกหน้าที่หนึ่ง จนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง 

เลื่อนตำแหน่งข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งที่ 571/2556 ลงวันที่ 

3 พฤษภาคม 2556  เลื่อนข้าราชการ ดังนี้

 นายเกษตร แนบสนิท นักวิชาการเกษตรชำนาญ

การ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร เลื่อนตำแหน่งเป็น นักวิชาการ

เกษตรชำนาญการพิ เศษ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งที่  509/2556 ลงวันที่  

26 เมษายน 2556 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจาก

ราชการ ดังนี้

 นางสุธีมา  กาฬภักดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ

งาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร อนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่  1 

เมษายน 2556 เนื่องจากไปบรรจุเข้ารับราชการที่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล นักวิชาการเกษตรชำนาญ

การพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และ

คณะ รวม 2 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการซื้อขาย

ยางพาราในตลาดล่วงหน้าของประเทศผู้ซื้อ ซึ่งมีวิธี

การซื้อขายเป็น Continues และ Session เพื่อนำมา

พัฒนาระบบตลาดกลางยางพาราของไทยให้เจริญ

ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมาก

ยิ่งขึ้น ณ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ายางพารา 

Tokyo Rubber Exchange (TOCOM) ประเทศ

ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน  2556
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 นายสุวิทย์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช และคณะ รวม 

4 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการซื้อขายยางพารา

ในตลาดล่วงหน้าของประเทศผู้ซื้อ ซึ่งมีวิธีการซื้อขาย

เป็น Continues และ Session เพื่อนำมาพัฒนาระบบ

ตลาดกลางยางพาราของไทยให้เจริญก้าวหน้าและ

มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ณ ตลาด

ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ายางพารา Tokyo Rubber 

Exchange (TOCOM) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  

23 – 26 พฤษภาคม  2556

ประชุม IRRDB
 นางสาวนภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์  ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร และ นายสุทัศน์ สุรวาณิช นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร เดินทางไปประชุมกลุ่มผู้

เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่างๆ ของ IRRDB ระหว่างวันที่ 

29 – 30 เมษายน 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย ตามหนังเชิญของ International Rubber 

Research and Development Bord : IRRDB

 นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์  ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย คณะที่ 1 รวม 

5 คน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน

การปรับปรุงพันธุ์ยาง ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม  

2556 ณ เมือง Johor Bahru ประเทศมาเลเซีย

 นายอารักษ์ จันทุมา นักวิชาการเกษตรชำนาญ

การพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร หัวหน้า

คณะผู้แทนประเทศไทย คณะที่ 2 รวม 4 คน เดินทางไป

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพืชเกษตร (Agronomy) 

ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม  2556 ณ เมืองเมดาน 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 นายอารักษ์  จันทุมา  นักวิชาการเกษตรชำนาญ

การพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และคณะ

เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านตลาด

คาร์บอน ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน  2556 ณ 

กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ประชุม ITRC
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ โดย

มีผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย 

สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย  เจ้ าหน้ าที่ บริษัทร่ วมทุน

ยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด และคณะผู้แทนไทย 

รวม 65 คน ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน  2556 ณ 

จังหวัดภูเก็ต

ประชุม IRC
 นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชา

การเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน

วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และคณะ รวม 2 คน 

เดินทางไปเข้าร่วมประชุม International Rubber 

Conference (IRC) ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน  

2556 ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์

เหนือ

ประชุมต่างประเทศ
 นางพรรษา อดุลยธรรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญ

การพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตสงขลา 

กรมวิชาการเกษตร และคณะ รวม 2 คน เดินทางไป

เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐาน และคุณภาพ

ที่ เป็นแนวทางที่สำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

คุณภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม  2556 ณ 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ประชุมวิชาการยางพารา
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัดประชุม

วิชาการยางพารา ครั้งที่ 2/2556 รอบ 6 เดือน เรื่อง 

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานและ

กรอบงานวิจัย ปี 2556 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 

1 – 4 เมษายน  2556 ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล 

จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 70 คน

จัดฝึกอบรม
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรม 

หลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง” รุ่นที่  1 
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ให้กับผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวม 16 คน ระหว่าง

วันที่ 22 – 26 เมษายน  2556 ณ ห้องประชุมอาคาร

พิศ  ปัญญาลักษณ์  และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาห-

กรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เพื่อ

พัฒนาและสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติภายใน

ประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลาย

เพิ่มขึ้น  

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรม 

หลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง” รุ่นที่  2 

ให้กับผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวม 12 คน ระหว่าง

วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร

พิศ ปัญญาลักษณ์ และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาห-

กรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เพื่อ

พัฒนาและสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติภายใน
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ประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลาย

เพิ่มขึ้น  

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรม 

หลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง” รุ่นที่  1 

ให้กับผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวม 14 คน  ระหว่าง

วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร

พิศ ปัญญาลักษณ์ และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาห-

กรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรม 

หลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง” รุ่นที่  2 

ให้กับผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวม 20 คน  ระหว่าง

วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารพิศ 

ปัญญาลักษณ์ และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรม

ยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 




