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บทบรรณาธิการ

 วารสารยางพาราฉบับนี้ อายุครบ 34 ปี เป็นฉบับ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หวังว่าผู้ชมและผู้เกี่ยวข้อง 

มีกำลังใจดำเนินงานต่อไป ในท่ามกลางราคายางที่นัก

พยากรณ์คาดว่าอยู่ระหว่าง 70-85 บาทต่อกิโลกรัม อีก

หลายปี เพราะผลผลิตน้ำยางจากประเทศผู้ผลิตใน 5 ปีนี้ 

คาดว่าสูงกว่าความต้องการของตลาด 2-3 แสนตันต่อปี 

ประกอบกับผู้บริโภคใช้ยางน้อย การผลิตรถยนต์เพิ่ม

ไม่มาก ดังนั้น ผู้ผลิตยางควรหาทางลดต้นทุนการผลิตยาง 

พยายามใช้ยางที่มีอยู่ในประเทศให้มากที่สุด ลดการเก็บ

สินค้าเป็นเวลานาน และหลักการผลิต ขายสินค้า ควร

ยึดถือจริยธรรมความซื่อสัตย์  ผลิตสินค้ามีคุณภาพ 

ตรงตามความต้องการของตลาด เพราะเป็นผลประโยชน์

ร่วมกันที่ยั่งยืนดีด้วยกันทุกฝ่าย ดังเป็นที่ทราบกันดีว่า

น้ำยางสามารถติดกับสารสิ่งอื่นง่ายมากและเอาออกยาก 

ต้องใช้พลังงานและน้ำมาก บทความในฉบับนี้ ได้กล่าวถึง

แนวทางการลดต้นทุนแปรรูปยางดิบ อีกเรื่อง คือการผสม

ยางธรรมชาติกับยางมะตอยทำผิวถนนสาธารณะ ในทาง

ปฏิบัติดีจริงหรือ ทำไมต่างประเทศไม่ใช้ หรือว่าราคาแพง

ยังไม่คุ้มค่ากับความทนทานของผิวถนนที่เพิ่มขึ้น หรือการ

สาธิตประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลยังไม่เพียงพอ เพราะ

สถานการณ์ในโลกทุกวันนี้มีการผลิตรถยนต์และสร้าง

ถนนมากขึ้น ดังนั้น ควรมีเทคโนโลยีปรับปรุงให้ผิวถนน

มีความทนทานใช้งานได้นานขึ้น ลดการซ่อมบำรุง ลดการ

ใช้พลังงาน เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อน แม้แต่

ซากยางรถยนต์เก่า ไม่ควรทิ้งโดยไม่ถูกสุขอนามัย เช่น 

ปล่อยให้เป็นที่อาศัยเพาะเลี้ยงยุงพาหะนำโรคร้ายมาสู่

คนและสัตว์ ในต่างประเทศมีเทคโนโลยีนำยางรถยนต์

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

เก่ามาบดอัดผสมเสริมคอสะพาน การก่อสร้างบางอย่าง

โดยเฉพาะการทำถนน ทำให้ถนนมีความทนทานและ

ปลอดภัยมากขึ้น ลดการใช้พลังงาน  เพราะสมบัติของยาง

เมื่อเสียดสีกับยางจะมีความฝืดสูงสุด ทำให้ล้อยางเกาะ

ผิวถนนดีขึ้น รวมทั้งความคิดในการวิจัยพัฒนาองค์

ประกอบผิวถนนให้มีความทนทานราคาถูกและปลอดภัย 

เช่น เมื่ออากาศร้อนไม่อ่อนตัวไหลเยิ้ม เมื่ออากาศเย็น

ไม่แข็งจนแตกง่าย พื้นที่ลาดชันและเปียกไม่ลื่น เป็นต้น  

เรื่องต่อมา เล่าสู่กันถึงการปฏิบัติใส่ปุ๋ยยางของเกษตรกร

ในเขตปลูกยางใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักพบว่า

ในสวนยางอ่อน เกษตรกรใส่ปุ๋ยมากไป เพราะคิดว่าถ้าใส่

มากต้นยางโตเร็วได้กรีดยางเร็ว แต่ในสวนยางกรีดแล้ว

มักใส่ปุ๋ยน้อยไปและไม่สมดุล หน่วยงานเกี่ยวของกับ

เกษตรกรและมีศูนย์เรียนรู้ควรพิจารณาแนวทางพัฒนา

ถ่ายทอดให้ผู้นำเกษตรกรมีความรู้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิ-

ภาพการผลิตใส่ปุ๋ยให้คุ้มค่า ประยุกต์การใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน ไม่กรีดยางต้นเล็ก เป็นต้น การวิจัยวัสดุปลูก 

ภาชนะกรวยพลาสติกผลิตต้นต้นติดตายางขนาดเล็ก 

ดำเนินงานนานแล้วในต่างประเทศ เหมาะสมกับสวนยาง

ขนาดใหญ่ อาจมีแนวทางประยุกต์ได้กับเกษตรกรสวน

ยางขนาดเล็ก สำหรับความก้าวหน้าความร่วมมือกับ

ต่างประเทศบางองค์กร นำมาแสดงให้ทราบการเคลื่อน

ไหวทางวิชาการบางอย่าง อาจเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยว

ข้องต่อไป    

อารักษ์ จันทุมา

บรรณาธิการ
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ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และ จักรี เลื่อนราม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

แนวทางการลดต้นทุนการแปรรูปยางดิบ

 การแปรรูปยางดิบเป็นการนำน้ำยางสดหรือยาง

แห้งเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นยางขั้นกลาง เช่น ยาง

แผ่นรมควัน  ยางแผ่นผึ่งแห้ง  ยางเครพ  ยางแท่ง  และ

น้ำยางข้น ในการแปรรูปยางดิบแต่ละประเภทจะมีการ

เลือกใช้ชนิดของวัตถุดิบ และชนิดของเครื่องจักรที่

แตกต่างกัน ทั้งนี้มีปัจจัยที่ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายหรือ

แต่ละโรงงานเลือกที่จะผลิตยางชนิดนั้นๆ คือแหล่งของ

วัตถุดิบและเงินทุนหมุนเวียน การผลิตที่ได้กำไรย่อม

หมายถึงรายได้มากกว่ารายจ่าย แต่ในช่วงที่ราคายาง

ลดลงเทียบเท่ากับต้นทุน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง

หลายรายได้รับผลกระทบ การลดต้นทุนการแปรรูป

ยางดิบเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยให้เกษตรกร

ชาวสวนยางรวมทั้งผู้ประกอบการหาแนวทางในการลด

ต้นทุนให้ได้อย่างพอเหมาะโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ

ยาง ยิ่ ง ในสภาวะที่มีการแข่งขันการค้าในระดับ

อุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ไม่เพียงแต่มุมมองของประเทศไทย

ที่ผลิตยางส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเท่านั้น  

แต่การเปิดการค้าเสรีจะหมายถึงการนำเข้าสินค้ายาง

พาราจากต่างประเทศได้อีกด้วย การเพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการโดยการใช้

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ใช้สารปลอมปนใดๆ ใช้สารเคมี

เท่าที่จำเป็น กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน รวมทั้งการ

ลดปริมาณของเสียให้มากที่สุด จะเป็นการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากจะได้

คุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังมีส่วนช่วย

ในการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย เอกสารฉบับนี้

ได้สรุปประเด็นใหญ่ๆ ในส่วนของการลดต้นทุนวัตถุดิบ  

สารเคมี น้ำ และพลังงาน ส่วนการบริหารจัดการ 

แรงงาน การบำรุงรักษาเป็นส่วนที่สำคัญเช่นกันของ

กระบวนการแปรรูปยาง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย 

กลุ่มเกษตรกร โรงงานขนาดเล็กจนถึงระดับอุตสาห-

กรรมขนาดใหญ่ จำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุม 

โดยจะขอกล่าวเฉพาะในส่วนการลดต้นทุนวัตถุดิบ  

สารเคมี น้ำ และพลังงานเท่านั้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการดำเนินกิจการทางธุรกิจได้พอสมควร

วัตถุดิบ
น้ำยางสด

 เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปยางดิบ น้ำยางสด

สามารถแปรรูปได้ เป็นน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน  

ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางแท่งเกรด STR XL  และ  

STR 5L ซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ แต่สำหรับเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดไม่เกิน 25 

ไร่ ในการผลิตเป็นยางดิบควรใช้น้ำยางที่มีความสด

มากที่สุด นั่นหมายถึงไม่ต้องใช้สารรักษาสภาพน้ำยาง

โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  สำหรับสวนยางที่มีขนาด

ใหญ่ขึ้นมีความจำเป็นต้องรวบรวมน้ำยางก่อนการ

แปรรูปจะใช้ระยะเวลานาน หรือการรวบรวมน้ำยาง

เกินกว่า  6  ชั่วโมง น้ำยางจะเริ่มเสียสภาพทำให้ยางดิบ

ที่ผลิตได้เกิดความเสียหายเมื่อนำไปจำหน่ายจะได้ราคา

ต่ำ จำเป็นต้องใช้สารรักษาสภาพน้ำยางเท่าที่จำเป็น

ตามชนิดของยางดิบนั้นๆ และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม  

ไม่ควรใส่ในปริมาณมากเกินกว่าอัตราคำแนะนำ

เพราะจะทำสิ้นเปลืองและส่งให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น   

การใช้สารเคมีรักษาสภาพน้ำยางเพื่อต้องการผลิตยาง

ให้ได้คุณภาพเมื่อนำไปจำหน่ายก็จะได้ราคาที่สูงขึ้น
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ซึ่งเมื่อคำนวณผลต่างของการลงทุนแล้วก็ย่อมได้กำไร

อยู่ดี นอกจากใช้น้ำยางที่สดแล้ว น้ำยางต้องสะอาด

อีกด้วย หากน้ำยางมีสิ่งเจือปนจำเป็นต้องกรองน้ำยาง

ให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปมากที่สุด น้ำยางที่สะอาดจะ

ได้ยางที่มีคุณภาพดี  กรณีนำไปผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน

จะได้ยางแผ่นเมื่อนำไปคัดชั้นจะไม่มีรอยคัตติ้งซึ่ง

ทำให้ประหยัดเวลา แรงงาน และไม่สูญเสียเนื้อยาง 

หรือผลิต เป็นยางอบแห้งหรือยางแผ่นผึ่ งแห้ งจะ

สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง หรือหากผลิตน้ำยาง

ข้นจะสูญเสียเนื้อยางน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม น้ำยาง

สดที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำยางข้นควรมีปริมาณเนื้อยาง

แห้งไม่ต่ำกว่า 30% และค่ากรดไขมันระเหยได้ไม่เกิน 

0.07%  มิเช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถนำน้ำยางนั้นไป

ปั่นเป็นน้ำยางข้นได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งโรงงาน

ที่ผลิตน้ำยางข้นหลายแห่งมักมีส่วนของการผลิตยาง

แท่งจากน้ำยางด้วยเพื่อรองรับน้ำยางจากลูกค้าหาก

เกิดปัญหาด้านกระบวนการผลิตน้ำยางข้นก็สามารถไป

ผลิตเป็นยางแท่ง STR XL หรือ  STR 5L ได้

 การเติมน้ำลงในน้ำยางสดจะจำหน่ายได้ในราคา

ที่ลดลง สำหรับผู้จำหน่ายน้ำยางสดสิ่งที่ต้องย้ำเตือน

คือห้ามเติมสารปลอมปนใดๆ ลงไปในน้ำยางโดยเด็ด

ขาดแม้แต่น้ำก็ไม่ได้ เกษตรกรบางรายคิดว่าการเติม

น้ำลงไปทำให้ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสามารถจำหน่ายได้

เพิ่มขึ้น  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรจะขาดทุน

มากขึ้นไปอีกเนื่องจากโรงงานไม่ต้องการให้มีการปลอม

ปนสารใดๆ จึงกำหนดการรับซื้อน้ำยางที่วัดปริมาณ

เปอร์เซ็นต์แล้ว หากวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งหรือที่

เรียก DRC ได้ต่ำกว่า 30% จะหักค่าเนื้อยางแห้ง

เปอร์เซ็นต์ละ 1 บาท ดังนั้น หากเกษตรกรเติมน้ำลงใน

น้ำยาง แม้จะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่เกษตรกรจะขาดทุน  

ตามตัวอย่างดังนี้ เกษตรกร ก. ขายน้ำยางสดจำนวน 

100 กิโลกรัม วัดปริมาณเนื้อยางแห้งได้  32%  เกษตรกร

ได้เนื้อยางแห้ง 32 กิโลกรัม หากการรับซื้อน้ำยางวันนั้น

กิโลกรัมละ 50 บาท เกษตรกร ก. จะได้เงิน 1,600  

บาท หากเกษตรกร ก. เติมน้ำลงในน้ำยางเพื่อเพิ่ม

น้ำหนักจากเดิม  100  กิโลกรัม  เพิ่มน้ำอีก  14  กิโลกรัม  

จะได้น้ำหนักรวม 31.92 กิโลกรัม ลดลงจากเดิม 0.8  

กิโลกรัม ผู้ซื้อมักตัดทศนิยมทิ้งจะเหลือเพียง  31  

กิโลกรัม ขายได้  1,550  บาท  ขาดทุนไป  50  บาท  และยัง

ต้องถูกหักค่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางต่ำอีก กิโลกรัมละ  2  

บาท น้ำยาง  114  กิโลกรัมจะถูกหัก 228  บาท  ถูกหัก

ทั้งหมด  278  บาท  จากเงิน  1,600  บาท  เกษตรกร ก. 

จะได้รับเงินเพียง 1,322  บาท เท่านั้น  จึงไม่ควรเติมน้ำ

เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ซึ่งนอกจากจะทำให้ขาดทุนแล้วยัง

ต้องเพิ่มภาระในการขนส่ง  ค่าสึกหรอของยานพาหนะ  

และทำให้น้ำยางเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นโดยเฉพาะเมื่อน้ำ

ที่เติมไม่สะอาด แต่หากมีเนื้อยางแห้งสูงกว่า 40% ทาง

ผู้รับซื้อจะให้ราคาน้ำยางที่ระดับ DRC เพียงแค่ 40%  

เท่านั้น เนื่องจากเกรงว่าผู้ขายอาจเติมสารปลอมปน

ใด ๆ ลงในน้ำยางได้ (ตารางที่ 1)

 การคำนวณหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสด

เพื่อคิดราคา วิธีไหนจะได้กำไรกว่ากัน การหาปริมาณ

เนื้อยางแห้ง จำเป็นต้องวัดหรือใช้เพื่อคำนวณการซื้อ

ขาย และใช้คำนวณปริมาณกรดและน้ำที่เติมเพื่อทำ

ยางแผ่น น้ำยางข้นและผลิตยางแท่ง อีกทั้งปัจจุบัน

ตลาดน้ำยางสดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการ

ของโรงงานแปรรูปน้ำยางข้น  ยางแท่ง  ยางแผ่นรมควัน  

และยางเครพ ทำให้ชาวสวนยางมีทางเลือกในการขาย

น้ำยางสดโดยตรง  เนื่องจากลดต้นทุนและประหยัดเวลา 

ทั้งนี้น้ำยางสดที่ชาวสวนจะนำมาจำหน่ายจะมีพ่อค้า

รับซื้อตามจุดรวบรวมน้ำยางต่างๆ ดังนั้น เกษตรกรที่

ต้องการขายน้ำยางสดหรือทำยางแผ่นควรมีความรู้   

ความเข้าใจในการหาปริมาณเนื้อยางแห้ง ดังนี้

 การหาปริมาณเนื้อยางแห้งเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์

เนื้อยางแห้งในน้ำยาง โดยเทียบจากน้ำยาง 100 ส่วน  

วิธีการสามารถกระทำได้หลายวิธีแต่ที่นิยมและเชื่อถือ

มี 2 วิธี คือวิธีมาตรฐาน และใช้เครื่องวัดความถ่วง

จำเพาะ โดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการเป็นวิธีที่

ถูกต้องแม่นยำเกษตรกรขายได้ในราคาที่กำหนดและ

ยุติธรรม แต่วิธีการหา DRC ด้วยเมโทรแลคจะมีความ

แม่นยำของ DRC อยู่ที่ 32% – 38% เท่านั้น หากน้ำยาง

มี DRC สูงกว่า 38% เมโทรแลคจะอ่านได้มากกว่า 

38% ในทำนองเดียวกันหากน้ำยางมี DRC ต่ำกว่า 

32% เมโทรแลคจะอ่านได้ต่ำกว่า 32%  เช่นกัน 

หมายความว่าถ้าหาก DRC เท่ากับ 30% เมโทรแลค

จะอ่านได้ 29% หรือ 28% นั่นหมายถึงทุกปริมาณ
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เนื้อยางแห้ง 1 กิโลกรัม เกษตรกรจะขาดทุนเท่ากับ

ราคายางต่อ 1 - 2 กิโลกรัมเสมอ เช่นเดียวกับเกษตรกร

ที่เติมน้ำลงในน้ำยางนอกจากจะถูกหักราคาตามข้อ

กำหนดของผู้รับซื้อแล้ว เปอร์เซ็นด์ของ DRC ที่ลดลง

ต่ำกว่า 32% ถ้าหากใช้ เมโทรแลควัดหาปริมาณ

เนื้อยางแห้งเกษตรกรจะขาดทุน 2 เด้ง

 ปั จจุบั นผู้ รั บซื้ อที่ เป็ นพ่ อค้ าคนกลางจะใช้

ไมโครเวฟในการหาปริมาณเนื้ อยางแห้งอย่างที่

ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจว่าเป็นการหาค่า DRC  แต่จริงๆ 

แล้วยางที่ผ่านการอบจากไมโครเวฟจะเป็นยางแห้ง

ที่มีการระเหยน้ำออกไปเท่านั้น ค่าที่ ได้จึง เป็นค่า

ปริมาณของแข็งทั้งหมด ผู้รับซื้อส่วนใหญ่ใช้น้ำหนัก

น้ำยางที่ 8.00 กรัม – 8.50 กรัม หรือ 0.80 กรัม – 0.85 

กรัม ทำให้ค่าที่คำนวณได้มีความแตกต่างจากวิธี

มาตรฐานในห้องปฏิบัติการเฉลี่ย 2% - 3% ทำให้เมื่อ

นำน้ำยางสดไปจำหน่ายเกษตรกรจะขาดทุน 2 - 3 เท่า 

ของราคายางต่อน้ำหนักยาง 1 กิโลกรัมเสมอ อย่างไร

ก็ตามหากจะใช้ไมโครเวฟในการหา DRC ควรใช้

น้ำหนักของน้ำยางสดที่  9.00 กรัม จะให้ค่าที่ ได้

ใกล้เคียงกับ DRC ตามมาตรฐานที่สุด

ยางแห้ง 

 ยางแห้งเป็นยางที่จับตัวแล้วอยู่ในรูปยางก้อนถ้วย  

ยางก้อน ยางก้นถ้วย เศษยางตามรอยกรีด ยางคัตติ้ง  

ยางเครพ มีทั้งเป็นยางที่สะอาดและมีสิ่งสกปรกปะปน 

เช่น ดิน ทราย เปลือกไม้ เป็นต้น ยางแห้งเหล่านี้เป็น

วัตถุดิบขั้นต้นในการนำไปแปรรูปเป็นยางเครพ หรือ

ยางแท่งเกรด STR 10 และ STR 20 ยางแห้งที่ขาย

ได้ราคาดีจะเป็นยางที่สะอาดไม่มีสิ่งปลอมปนใดๆ  

ไม่ว่าจะเป็นดิน ทราย เปลือกไม้ เป็นต้น หากมีการ

ปะปนแล้วมองเห็นเด่นชัดทางโรงงานจะหักราคา

กิโลกรัมละ 5 – 10 บาท แต่ถ้าเป็นสารปลอมปนชนิด

ที่ร้ายแรง เช่น ยางตาย ซึ่งเป็นยางที่ผสมสารเคมีและ

ผ่านความร้อนแล้ว เช่น ถุงมือยาง ท่อยาง เป็นต้น 

เป็นสิ่งปลอมปนที่ถือว่าร้ายแรงเนื่องจากทำความ

เสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ ทางโรงงานจะกำหนดเรียก

ค่าเสียหายชิ้นละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และมีมาตร-

การในการไม่รับซื้อจากเกษตรกรรายนี้อีก

 ยางแห้งที่สะอาดในการผลิตยางแท่งจะได้ยาง

แท่งเกรดสูงคือ STR 10 ซึ่งใช้แรงงาน น้ำ และใช้

เครื่ องจักรหลักเช่น  prebreaker ,  creper  และ 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบราคายางที่เกษตรกรควรได้รับกับราคาที่ลดลงหากเติมน้ำลงในน้ำยางสด

 100 32 32 - - - 32 50 1,600 - - 1,600

 100 32 32 6 106 30 31.8 50 1,590 - - 1,590

            (10)

 100 32 32 10 110 29 31.9 50 1,595 1 110 1,485

            (115)

 100 32 32 14 114 28 31.9 50 1,596 2 224 1,372

            (228)

หมายเหตุ   โรงงานอาจกำหนดไม่รับซื้อน้ำยางที่ % DRC ต่ำกว่า 28   
   ตัวเลขใน (    )  เป็นค่าขาดทุนที่เกษตรกรได้รับ 

ปริมาณ

น้ำยางสด

(กก.)

ราคา

น้ำยาง

(บาท/กก.)

ปริมาณ

น้ำยาง

(กก.)

%

เนื้อ

ยาง

%

เนื้อ

ยาง

น.น.

แห้ง

(กก.)

น.น.

แห้ง

(กก.)

ได้เงิน

(บาท)

หัก/

ต่ำ

(บาท/กก.)

รวม

หัก

(บาท)

ได้รับ

เงิน

(บาท)

เติมน้ำ

(กก.)
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shredder ไม่เกิน 15 ตัว ทำให้ประหยัดทั้งแรงงาน 

น้ำและพลังงานที่ใช้ หากเป็นยางแห้งที่สกปรกจะต้อง

มีวิธีการจัดการที่ยุ่งยากขึ้น ใช้พื้นที่ในการดำเนินงาน

มากขึ้น ใช้น้ำ และพลังงานมากกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะ

เครื่องจักรที่ต้องใช้จำนวนมากขึ้นไม่ต่ำกว่า 22 ตัว  

อีกทั้งได้ยางที่มีคุณภาพต่ำกว่าคือเป็นยางแท่ง STR 20  

ซึ่งในกระบวนการผลิตจะต้องใช้ยางที่มีคุณภาพดี

ผสมเพื่อให้ได้ยางที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนั่นหมายถึง

ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โรงงานที่ผลิตยางที่มี

คุณภาพต่ำจะมีของเสียในปริมาณมากขึ้นเช่น เศษดิน 

ทราย เปลือกไม้ ยังต้องหาที่ฝังกลบ ส่วนน้ำเสียที่เกิด

ขึ้นจากการผลิตจะมีค่าปริมาณสิ่งสกปรกมากกว่ายาง

ที่สะอาดกว่า 3 เท่าตัว ต้องใช้พื้นที่การบำบัดมาก

กว่าวัตถุดิบยางที่มีความสะอาด รวมทั้งกลิ่นเหม็นที่

เกิดขึ้นยังรุนแรงมากกว่ายางที่สะอาดกว่า จำเป็นต้อง

หาวิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ส่งผล

ให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

สารเคมี
 สารเคมีเป็นตัวที่สำคัญที่ช่วยให้ผลการแปรรูป

เป็นยางดิบชนิดต่างๆ มีคุณภาพตามมาตรฐาน การใช้

สารเคมีที่ถูกต้อง และที่สำคัญใช้เท่าที่จำเป็นในปริมาณ

ที่เหมาะสม จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ยางดิบมีคุณภาพตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้ หากใช้ในปริมาณที่น้อย

เกินไปจะทำให้คุณภาพของวัตถุยางเสียได้ สารเคมีที่

ใช้มีทั้งสารรักษาสภาพน้ำยางและสารจับตัวยาง สาร

รักษาสภาพน้ำยางควรใช้ให้ตรงตามการแปรรูปยางดิบ

ชนิดนั้นๆ เช่น น้ำยางสดที่นำไปผลิตเป็นยางแผ่น

รมควัน หรือยางแผ่นอบแห้ง ควรใช้สารรักษาสภาพที่

เป็นโซเดียมซัลไฟท์ ในอัตรา 0.05% ต่อน้ำยางสด 

หมายความว่าน้ำยางสด 100 กิโลกรัมใช้โซเดียม

ซัลไฟท์ 50 กรัม  แต่ถ้าใส่น้อยเกินไปอาจไม่สามารถ

รักษาสภาพน้ำยางได้ น้ำยางอาจจับตัวเป็นเม็ดหรือ

เป็นก้อนได้ เมื่อนำไปผลิตเป็นยางแผ่นจะทำให้ผิวไม่

สม่ำเสมอ มีฟองอากาศ แผ่นยางด่าง – ดำ จากการที่

จับตัวยางที่เริ่มเสียสภาพเร็วกว่ายางปกติ และที่สำคัญ

เมื่อจำหน่ายก็จะได้ราคาที่ต่ำลง แต่หากใส่มากเกินไป

ทำให้ยางเหนียวมีสีคล้ำ ผิวยางลื่น นอกจากคุณภาพ

ของยางแผ่นไม่ดีพอแล้ว เมื่อนำไปจำหน่ายจะได้ราคา

ที่ลดลงกว่ายางที่มีคุณภาพดีกว่าเกือบกิโลกรัมละ  

1 บาท อีกทั้งทำให้ต้นทุนของการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น

อีก สำหรับต้นทุนของโซเดียมซัลไฟท์ต่อน้ำยางสด  

100 กิโลกรัมเท่ากับ 1.80 บาท ทำยางได้ประมาณ  30  

แผ่น หรือยางแผ่น 1 กิโลกรัม มีต้นทุนการใช้สาร

รักษาสภาพ 0.06 บาท ซึ่งหากคำนวณแล้วหากยาง

แผ่นที่ผลิตตรงตามมาตรฐานและคุณภาพพอจะได้

ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปกิโลกรัมละ 1 บาท 

ดังนั้น เมื่อหักต้นทุนแล้วจะมีผลกำไรอยู่ที่กิโลกรัมละ  

0.94 บาท ถ้าหากใช้ตามอัตราคำแนะนำข้างต้นจะ

ทำให้ยางแผ่นที่ผลิตได้สีสวย แผ่นไม่เหนียวอีกทั้ง

จำหน่ายได้ ในราคาเทียบเท่ายางแผ่นคุณภาพดี  

อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ในการแปรรูปควรเป็น

น้ำยางที่มีความสดมากที่สุด ถ้าเป็นระดับโรงงาน

อุตสาหกรรมก็ควรใช้สารรักษาสภาพตามความจำเป็น

และเหมาะสม  

 ในการรักษาสภาพน้ำยางสดที่นำไปผลิตเป็น

น้ำยางข้น จะใช้แอมโมเนีย (NH
3
) ซึ่งอยู่ในรูปก๊าช  เป็น

สารเคมีที่แนะนำ เติมในรูปสารละลายในอัตรา 0.01 – 

0.05% ต่อน้ำหนักน้ำยางสด ก่อนปั่นน้ำยางควรเติม 

NH
3
 ลงไปอยู่ที่ ระดับไม่เกิน 0.4% ซึ่งหากเติมใน

ปริมาณมากเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองและข้อกำหนด

ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส ำ ห รั บ  N H
3
 ใ น น้ ำ ย า ง ข้ น ช นิ ด

แอมโมเนียต่ำ (LA) อยู่ที่ระดับไม่เกิน 0.29% และ

น้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียสูง (HA) อยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า  

0.60% ในการปั่นน้ำยางข้นหากมีการใช้แอมโมเนีย

มากเกินไปจะส่งผลให้ตกค้างอยู่ ในหางน้ำยางใน

ปริมาณสูงและจะสิ้นเปลืองกรดที่ ใช้ในการจับตัว

เนื้อยางซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตยางสกิมสูงขึ้น 

สำหรับยางแท่งเกรด STR XL และ STR 5L แนะนำ

ให้ใช้ NH
3
  ในอัตรา  0.05%  ร่วมกับกรดบอริกในอัตรา  

0.05% สามารถรักษาสภาพน้ำยางสดได้นานถึง 40  

ชั่วโมง หากใช้ NH
3
 ผลิตยางแผ่นจะทำให้ยางแผ่นสี

คล้ำและเหนียวได้ เมื่อนำไปจำหน่ายอาจได้ราคาที่

ต่ำกว่ายางแผ่นที่ ใช้ โซเดียมซัลไฟท์เป็นสารรักษา

สภาพน้ำยาง  

 สารเคมีสำหรับจับตัวยางตามคำแนะนำคือ กรด
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ฟอร์มิค เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ระเหยได้ง่าย ไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ตกค้างในยางหากใช้ใน

อัตราที่แนะนำ กรดฟอร์มิคถ้าใช้จับตัวยางภายใน

วันเดียวแล้วรีดแผ่น ให้ใช้ในอัตรา 0.6% ต่อน้ำหนัก

ยางแห้ง จะมีต้นทุนการทำแผ่นกิโลกรัมละ 0.31 บาท 

แต่ถ้าหากจะรีดยางในวันรุ่งขึ้นให้ใช้ในอัตรา 0.4% ต่อ

น้ำหนักยางแห้ง จะมีต้นทุนการทำแผ่นกิโลกรัมละ 

0.21 บาท สามารถลดต้นทุนไปได้ 0.10 บาท ดังนั้น

หากทำยางแผ่นได้วันละ 1,000 กิโลกรัม จะสามารถ

ประหยัดกรดไปได้วันละ 100 บาท หรือเดือนละ 3,000 

บาท ปีละ 36,000 บาท  การทำยางแผ่นโดยรีดในวันรุ่ง

ขึ้น นอกจากจะลดต้นทุนการใช้กรดแล้ว ยังทำให้แผ่น

ยางมีคุณภาพดีกว่ารีดภายในวันเดียวกัน ส่วนใหญ่

เกษตรกรใช้กรดซัลฟูริกในการทำยางแผ่น เนื่องจากมี

ต้นทุนต่ำกว่าและมักรีบเร่งในการจับตัว ยางแผ่นดิบ

ที่ได้จึงมีความยืดหยุ่นน้อยกว่ายางแผ่นที่จับตัวในวัน

รุ่งขึ้น กรดซัลฟูริกมีต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.16 บาท  

แต่มีข้อเสียตรงที่ยางแผ่นมีสีคล้ำ หากใช้มากเกินไป

จะทำให้ยางแผ่นเหนียว แห้งช้า โอกาสยางขึ้นรามี

มากกว่าการใช้กรดฟอร์มิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

เกษตรกรนำยางไปตากแดดยิ่งทำให้ยางเสียคุณภาพ 

จะจำหน่ายได้ในราคาของยางคุณภาพคละ ซึ่งมีราคา

ที่ต่ำกว่ายางที่มีคุณภาพดีกิโลกรัมละ 1.20 บาท นอก

จากนี้ น้ำเสียจากการใช้กรดซัลฟูริกที่มีซัลเฟตตกค้าง

เมื่อทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำจะตกตะกอนของ

ซัลไฟด์ที่มีสีดำ และทำให้ยากต่อการบำบัด กรด

ซัลฟูริกเป็นกรดแก่ เมื่อนำไปผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยา

รุนแรง มีกลิ่นเหม็นแสบจมูก ซึ่งถ้าจะคิดต้นทุนในการ

ใช้กรดซัลฟูริกในการทำยางซึ่งมีราคาถูกกว่ากรดฟอร์มิค

ก็จริง แต่หากจะคิดความเสี่ยงของมลภาวะและการ

จัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้น จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้

น้ำ
 น้ำเป็นส่วนประกอบหลักในการแปรรูปยางดิบ  

น้ำที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปมี 2 ส่วน คือ น้ำล้างใน

โรงงานและน้ำในกระบวนการผลิต น้ำล้างในโรงงาน

เป็นน้ำที่ใช้ล้างวัสดุอุปกรณ์ ล้างเครื่องมือ ส่วนน้ำใน

กระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่ใช้ในการผสม

ยางเพื่อทำการเจือจางและการล้างยางให้มีความสะอาด

การใช้น้ำอย่างประหยัดอาจทำให้ได้ยางที่ไม่สะอาด

ในทางกลับกัน ถ้าหากใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือยจะส่งผลให้

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ น้ำที่ใช้อย่างเหมาะสมจะส่ง

ผลต่อคุณภาพยางที่ดีด้วย อย่างไรก็ตาม น้ำเป็นต้นทุน

อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ บางครั้งอาจต้องลงทุนสร้าง

ถังตกตะกอนเพื่อที่จะได้น้ำสะอาด แนวทางการลดต้น

ทุนจะต้องไม่ใช้น้ำมากเกินไป ให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะ

สมกับกระบวนการผลิตนั้นๆ น้ำที่ใช้ในกระบวนการ

ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น และ

ยางแท่ง  มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 2, 3, 4  และ 16 

ลบ.ม. ต่อกำลังการผลิตยาง  1  ตัน สำหรับยางแท่ง 

STR 10  และ STR 20  จะมีปริมาณการใช้น้ำที่

แตกต่างกัน ยางแท่ง STR 10 เป็นยางที่สะอาดกว่า

มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 10 ลบ.ม./ยางแท่ง 1 ตัน 

ในขณะที่ยางแท่ง STR 20 จะมีปริมาณการใช้น้ำ

เฉลี่ย 18  ลบ.ม./ยางแท่ง 1 ตัน เป็นต้น (ปรีดิ์เปรม, 

2545) สำหรับแนวทางการใช้น้ำในโรงงานน้ำยางข้น

และยางแท่ง STR กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ศึกษา

ในหลักปฏิบัติ เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับ

อุตสาหกรรมรายสาขายางพารา ซึ่งสามารถใช้เป็น

แนวทางในการลดต้นทุนได้ (ภาคผนวกที่ 1-7)

 สำหรับโรงงานยางแท่งจากข้อมูลของกรม

โรงงานปี 2544 พบว่า มีการใช้น้ำมักนำมาจากแหล่ง

ธรรมชาติ เช่น คลอง แม่น้ำ หนอง บึง เป็นต้น โรงงาน

ส่วนใหญ่จึงต้องวางแผนการใช้น้ำเพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตเพื่อที่จะได้น้ำที่สะอาด ส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังคงมีอยู่

คือการปรับสภาพน้ำให้เหมาะแก่การใช้งาน และต้นทุน

ค่าก่อสร้างการเดินระบบขนถ่ายน้ำเข้าสู่ระบบเท่านั้น  

โรงงานบางแห่งมีแหล่งที่ตั้งไม่เอื้อต่อการจัดหาแหล่ง

น้ำธรรมชาติมาใช้จึงต้องหาน้ำดิบจากการประปาส่วน

ภูมิภาคหรือบ่อน้ำบาดาลซึ่งมีต้นทุนของทรัพยากรน้ำ

ที่ค่อนข้างสูง  ทำให้ โรงงานสูญเสียศักยภาพการ

แข่งขันกับโรงงานคู่แข่งที่มีต้นทุนทรัพยากรน้ำต่ำกว่า 

การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

จึงมีความจำเป็น อนึ่ง น้ำบาดาลมีทั้งน้ำบาดาลบ่อตื้น

และบ่อลึก น้ำบาดาลบ่อลึกและขนาดใหญ่มีต้นทุน

การดำเนินการค่อนข้างสูง ส่วนน้ำบาดาลบ่อตื้นมี



7 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 15 ตุลาคม-ธันวาคม 2556

ต้นทุนต่ำกว่าแต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากไม่สามารถนำ

น้ำมาใช้ในโรงงานได้อย่างเพียงพออีกทั้งน้ำบาดาล

บ่อตื้นมีค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพน้ำซึ่งมีปริมาณ

แร่ธาตุอยู่มาก

พลังงาน   
 พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการแปรรูปยางทุก

ชนิด มีการใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

จากน้ำมันเชื้อเพลิงในการแปรรูปยางแท่งและน้ำ

ยางข้น ส่วนการผลิตยางแผ่นรมควันจะใช้พลังงาน

ความร้อนจากการเผาไหม้ไม้ฟืน

กระแสไฟฟ้า  

 ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญ เนื่องจาก

กระแสไฟฟ้าใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรทุกชนิดใน

กระบวนการผลิต  การผลิตยางแท่งแยกเป็น  2  ประเภท 

คือ ยางแท่งที่ใช้น้ำยางสดเป็นวัตถุดิบ จะใช้เครื่องจักร

ในการผลิต 5 ชุด เช่น crusher 1 ชุด creper 3 ชุด  

shredder 1 ชุด ยังมีในส่วนของเตาอบ และเครื่องอัด

แท่งที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า น้ำยางสดเป็นวัตถุดิบที่

สะอาด มีสิ่งสกปรกและสิ่งปลอมปนน้อย เครื่องจักร

เพียง  5  ชุดดังกล่าว  สามารถผลิตได้ยางแท่งเกรด STR 

XL  และ  STR 5L ได้ แต่การผลิตยางแท่ง STR 20  

คุณภาพของวัตถุดิบจะเป็นตัวกำหนดชนิดและจำนวน

เครื่องจักร วัตถุดิบยางที่มีคุณภาพต่ำ เช่น ยางแผ่น

รมควันที่ไม่สามารถจัดชั้นได้ ยางก้นถ้วย เศษยาง

ตามรอยกรีด เศษยางที่ตกตามพื้น ยางก้อนถ้วยปน

ขี้ เปลือก ยางเหล่านี้ เป็นยางที่มีสิ่ งปลอมปนและ

สกปรกมากจึงต้องใช้เครื่องจักรที่มีกำลังแรงสูง มี

ประสิทธิภาพในการตัด บด ฉีก และเฉือนสูง และมี

จำนวนเครื่องมากขึ้นจนทำให้วัตถุดิบที่สกปรกมีความ

สะอาดและมีคุณภาพดีขึ้นได้ แต่ทำให้ต้นทุนการผลิต

สูงขึ้น การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีสมบัติ

ที่ใกล้เคียงกัน เช่น ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี การใช้

เครื่องจักรในกระบวนการผลิตก็ใช้จำนวนลดลง ใน

กระบวนการผลิตสามารถลดเครื่องจักรที่มีกำลังสูง เช่น 

slab cutter, prebreaker และ creper  ลงได้ประมาณ 

5 ชุด  คิดเป็นกำลังม้าประมาณ 1,675 – 1,000 = 

675 HP (462,520 วัตต์)  ตามตารางที่ 2

 สำหรับโรงงานน้ำยางข้น แนวทางในการลด

ต้นทุนการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปั่นน้ำยางโดยการติดตั้ง 

inverter เข้ากับเครื่องปั่นแยกที่ใช้ระบบเกียร์และ

ตารางที่ 2  ชนิดของวัตถุดิบกับจำนวนแรงม้าของเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้

ในกระบวนการผลิตยางแท่ง

วัตถุดิบ Slab cutter
125 HP

Prebreaker

250 HP

Creper

75 HP

crusher

50 HP

Shredder

125 HP

รวม

(HP)

น้ำยางสด 1/ - - x 3 x 1   x 1 

   = 225 = 50 = 125 400

เศษยางคละ 2/ x 2 x 2 x 9 - x 2 

 = 250 = 500 = 675  = 250 1,675

ยางก้อนถ้วย 3/ x 1 x 1 x 1 - x 2 

 คุณภาพดี = 125 = 250 = 375  = 250 1,000

หมายเหตุ 1/  เครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิตยางแท่ง  STR XL และ STR 5L
  2/  เฉพาะจักรหลักในกระบวนการผลิตยางแท่ง  STR 20
  3/  เฉพาะจักรหลักในกระบวนการผลิตยางแท่ง  STR 10
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คลัช ซึ่งในการเปิดเครื่องปั่นครั้งแรกจะสูญเสียพลัง

งานค่อนข้างมากอันเนื่องจากแรงเสียดทานหน้าคลัช 

ซึ่ง inverter จะทำหน้าที่ค่อยๆ จ่ายกระแสไฟฟ้า

ให้ เครื่อง ทำให้ เครื่องเริ่มหมุนจนกระทั่งได้รอบที่

ต้องการโดยที่ ไม่ เสียพลั งงานจากแรงเสียดทาน

ดังกล่าว ทำให้ประหยัดพลังงานลงได้มาก

น้ำมันเชื้อเพลิง  

 ใช้ในการเผาไหม้เพื่อนำความร้อนจากการเผา

ไหม้ทำให้ยางแห้ง การแปรรูปยางดิบที่ใช้ความร้อน

ทำให้ยางแห้งโดยไม่ใช้ควันได้แก่ ยางแท่ง และยาง

แผ่นอบแห้ง ดังนั้น เชื้อเพลิงที่เผาไหม้จะต้องมีคุณภาพ

สูง ในอดีตที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ น้ำมันดีเซล เนื่องจากมี

ราคาต่ำกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่น แต่จากสภาวะ

น้ำมันราคาแพงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงมี

การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันดี เซลเป็นแก๊ส

ธรรมชาติแทน ซึ่งปัจจุบันโรงงานยางแท่งได้ใช้แก๊ส

ธรรมชาติ LPG เป็นเชื้อเพลิงแล้วประมาณร้อยละ 90 

 เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตยางแท่ง สำหรับ

กระบวนการผลิตที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลในการ

อบยางแท่งนั้น ขั้นตอนก่อนการอบยางจะต้องทำ

ให้ยางเป็นเม็ดเล็กๆ ก่อน จากนั้นเมื่อยางผ่านเข้าไป

ในเตาอบน้ำมันดีเซลจะถูกพ่นออกมาเป็นฝอย และ

เกิดการเผาไหม้ในห้องเผา ความร้อนจากการเผาไหม้

จะถูกดูดแล้วพ่นผ่านเม็ดยางที่บรรจุในกระบะที่บุ

ด้วยตะแกรงสแตนเลสอยู่ด้านล่าง ความร้อนจะทำให้

ความชื้นในยางระเหยออกไป ลักษณะดังกล่าวจะ

ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องภายในอุโมงค์โดยใช้ เวลา

ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 100oC – 120oC 

จะทำให้ยาง 3,000  กิโลกรัมแห้งภายใน 1 ชั่วโมง 

โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนพลังงานจากน้ำมันดีเซล 

1 ลิตร ต่อเนื้อยางแห้ง 28.67 กิโลกรัม หรือ 1.06 บาท

ต่อกิโลกรัมยางแห้ง  ซึ่งในปัจจุบันเป็นการผลิตที่มี

ต้นทุนค่อนข้างสูง เมื่อมีการพัฒนานำก๊าซ LPG มาเป็น

เชื้อเพลิงในการเผาไหม้แทนน้ำมันดีเซล โดยการปรับ

เปลี่ยนระบบบางอย่าง พบว่าก๊าซ LPG 42.98 กิโลกรัม 

สามารถอบยางได้ 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นค่าก๊าซ 0.69  

บาท ต่อยาง 1 กิโลกรัม หรือลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลง

ได้ 0.37 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดนี้ใช้

ในอุตสาหกรรมยางแท่ง STR หรือยางแท่งชนิดอื่นๆ

ในส่วนของโรงงานแปรรูปน้ำยางข้นไม่ได้ใช้เชื้อเพลิง

ในการแปรรูปเพราะใช้วิ ธีปั่ นแยกด้วยเครื่ องปั่น 

 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ในการแปรรูปยางดิบแต่ละชนิด

ชนิดของ

เชื้อเพลิง

ราคาจำหน่าย

บาท/กก.

ปริมาณที่ใช้

กก./ตัน (DRC)

ค่าใช้จ่าย

บาท/กก.

ชนิดของ

ยางแปรรูป

 LPG 16.00 42.98 0.69 STR, BLOCK

 Diesel 30.33 34.88 1.06 STR, BLOCK

 ฟืน 1.00 750 0.90 RSS

 Solar* - - - ADS, Crepe

 chamber     

Solar cell - - - -

หมายเหตุ * การอบยางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ความร้อนมากกว่า 1,000 เมกกะจูล/ตัน  
                        สามารถประหยัดเงินได้ประมาณ 1,000 บาท/ตัน
ที่มา :  จักรี  เลื่อนราม (2556)  การศึกษาการใช้พลังงานในการแปรรูปยางดิบชนิดต่าง ๆ
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ยกเว้นในส่วนของการผลิตยางแท่งจากหางน้ำยาง 

(skim block)  มีการใช้เชื้อเพลิงในเตาอบเช่นเดียวกับ

การอบยางแท่งทั่ว ๆ ไป  

 เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน

ในการผลิตยางแผ่นรมควันจะใช้ไม้ฟืนในการเผาไหม้

เพื่อใช้ความร้อนและควัน ฟืนที่ใช้ได้จากไม้ชนิดใดก็ได้

ส่วนมากมักเป็นไม้ฟืนจากไม้ยางพาราที่ได้จากการล้ม

ไม้ที่เป็นยางแก่ไม่สามารถให้ผลผลิตน้ำยางได้  หรือเป็น

ไม้ตามโครงการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี เนื่องจากไม้

ยางพาราในปัจจุบันหายากและมีราคาค่อนข้างสูง

กิโลกรัมละ 0.80 - 1.00 บาท ทำให้ต้นทุนการรมควัน

อยู่ที่ประมาณ 0.90 บาทต่อยางแห้ง 1 กิโลกรัม ซึ่งใน

อนาคตคาดว่าไม้ฟืนจะมีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัญหา

อุตสาหกรรมการแปรรูปยางแผ่นรมควัน จึงทำให้

หลายโรงงานใช้ไม้อื่นที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น ไม้เงาะ  

ไม้เทียม เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่ง 

ยกเว้นไม้ที่เผาไหม้แล้วมีคราบน้ำมันจะไม่นำมารมควัน

ยางเพราะทำให้แผ่นยางมีคราบน้ำมันเกาะ แต่ในการ

รมควันยางไม้จากต้นยางพาราจะให้พลังงานความร้อน

และอัตราการเผาไม้ที่เหมาะสมที่สุด บางครั้งการซื้อไม้

ชนิดอื่นมารมควันนอกจากจะไม่สามารถรมควันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพดีแล้วยังส่งผลให้ต้นทุนการรมควันสูงขึ้น

อีกด้วย การรมควันจะใช้อุณหภูมิต่ำกว่าการอบยางแท่ง

โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 50oC – 65oC เวลาประมาณ  

3 – 4 วัน ในการทำให้ยางแห้งคิดเป็นปริมาณไม้ฟืน 

750 กิโลกรัมต่อการทำให้ยางแห้ง 1,000 กิโลกรัม แต่

ทั้งนี้การใช้ไม้ฟืนที่ประหยัดต้นทุนที่สุด กรรมวิธีการผลิต

ยางแผ่นดิบก่อนรมควันจะต้องได้มาตรฐานเช่นกัน เช่น                   

ความหนาของแผ่นไม่หนาเกินไป หากมีความหนามาก

กว่า 3.8 มิลลิเมตร จะต้องใช้ระยะเวลาการรมควันที่นาน

ขึ้น ความชื้นของยางแผ่นก่อนรมควันก็เช่นกันหากมี

ปริมาณความชื้นเกินกว่า 25% จะต้องใช้ระยะเวลาที่

นานกว่าการผึ่งยางให้สะเด็ดน้ำและทิ้งไว้ประมาณ 5 

ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นลดลงเหลือประมาณ 20% 

อีกทั้งในห้องรมควันหากไม่มีปล่องระบายความชื้นจะ

ทำให้น้ำที่อยู่ในแผ่นยางระเหยออกไปได้ยากทำให้

สิ้นเปลืองไม้ฟืน  นอกจากนี้ วิธีการที่จะลดต้นทุนการ

รมควันทำได้โดยใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานจาก

ธรรมชาติในการอบยางให้แห้งโดยการนำความร้อน

จากแสงอาทิตย์มาผ่านตัวกลางที่สามารถเก็บความ

ร้อนแล้วกระจายความร้อนเข้าสู่ตัวโรงอบเพื่อทำให้

ยางแห้ง เช่น โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ยางแผ่นอบ

แห้งที่ผลิตได้มีคุณภาพดี สีสวย ไม่ขึ้นรา ราคาจำหน่าย

ได้สูงกว่ายางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 2 บาท นอกจากนี้

หากจะนำไปผลิตเป็นยางแผ่นรมควันสามารถลด

ต้นทุนการผลิตลงได้ 3 เท่า  สำหรับพลังงานจากแสง

อาทิตย์ซึ่งมีการใช้ในรูปของแผงโซล่าเซลที่ใช้พลังงาน

ความร้อนเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วนำมาเปลี่ยนเป็น

กระแสไฟเพื่อใช้ แนวทางนี้ยังไม่ได้นำมาใช้ในการ

แปรรูปยางจึงควรมีการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในเชิง

อุตสาหกรรมให้มากขึ้น

สรุป
 การดำเนินการทางธุรกิจหรือการผลิตยางดิบให้มี

คุณภาพมาตรฐานย่อมต้องมีการลงทุนในครั้งแรกเพื่อ

หวังผลกำไรและลดต้นทุนการผลิตในระยะต่อมา  

น้ำยางสดนำไปแปรรูปได้เป็นยางดิบขั้นกลางทั้งใน

รูปน้ำยางและยางแห้ง การผลิตยางที่ ได้คุณภาพ

ต า ม ม า ต ร ฐ า น จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น น้ ำ ย า ง ที่ ส ด  ส ะ อ า ด  

ปราศจากสิ่ ง เจือปนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำ 

เปลือกไม้ ดิน เชือกฟาง หรือสิ่งปลอมปนที่ส่งกระทบ

ต่อคุณภาพยางรวมทั้ งยางตายที่ก่อให้ เกิดความ

เสียหายต่อการนำยางไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีการ

ใช้สารเคมีที่เหมาะสมตามชนิดการแปรรูปเป็นยางดิบ

นั้นๆ ส่วนการใช้น้ำ พลังงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานใน

การแปรรูปยางที่ต้องใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม 

สำหรับการบริหารจัดการ แรงงาน การบำรุงรักษา 

และระบบโลจิสติกส์  ผู้ผลิตย่อมต้องศึกษาหาแนวทาง

ในการลดต้นทุนการผลิต การลดปริมาณของเสีย ลด

ปริมาณมลภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต รวม

ทั้ งการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ย่อมทำให้ผู้

ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง

แน่นอน 

    

บรรณานุกรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2544. หลักปฏิบัติ เพื่อ
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 ป้องกันมลพิษ (เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด) 

 สำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม

 น้ำยางข้น อุตสาหกรรมยางแท่งมาตรฐาน 

 เอสทีอาร์ 20. กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาห-

 กรรม.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2554. หลักปฏิบัติเทคโนโลยี

 การผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการ

 ผลิตและการป้องกันมลพิษ)  ฉบับปรับปรุง

 อุตสาหกรรมรายสาขายางพารา. กรมโรงงาน  

 กระทรวงอุตสาหกรรม.

จักรี เลื่อนราม. 2556. การศึกษาการใช้พลังงานใน

 การแปรรูปยางดิบชนิดต่างๆ. เอกสารตีพิมพ์

 งานวิจัยแปรรูปยางดิบ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยและ

 พัฒนาการเกษตรสงขลา อำเภอหาดใหญ่  

 จังหวัดสงขลา.

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2545. การวิเคราะห์น้ำเสียจาก

 โรงงานอุตสาหกรรมยางดิบ. รายงานผลงาน

 ฉบับเต็ม กลุ่มวิจัยการแปรรูปและทดสอบยาง 

 ศูนย์วิจัยยางสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการ

 เกษตร เขตที่  8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการ

 เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

 

ค่าปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางข้น

ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต
ค่า

ต่ำสุด
ค่า

สูงสุด
ค่า

มัธยฐาน
ค่าเฉลี่ย ± 

SD*

การสูญเสียเนื้อยาง (ร้อยละของเนื้อยางแห้งในน้ำยางสด)  1.13 6.55 1.85 2.38 ± 1.63

การใช้แอมโมเนีย (กก./ตันน้ำยางข้น) HA 11.52 22.83 18.05 18.35 ± 3.82 

  MA 13.01 16.73 15.65 15.13 ± 1.56

  LA 7.23 7.50 7.37 7.37 ±  0.14

การใช้ DAP (กก./ตันน้ำยางข้น)   1.35 3.39 2.22 2.16 ± 0.64

การใช้กรดซัลฟูริก (กก./ตันเนื้อยางแห้งในหางน้ำยาง)  171.30 327.00 225.00 239.26 ± 53.00

การใช้น้ำรวม (ลบ.ม./ตันน้ำยางข้น)  0.85 2.89 2.50 2.55 ± 0.95

การใช้น้ำส่วนการผลิตน้ำยางข้น (ลบ.ม./ตันน้ำยางข้น)  0.62 2.42 1.61 1.60 ± 0.65

การใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันน้ำยางข้น)  70.94 148.53 82.45 94.94 ± 23.73

การใช้ไฟฟ้าส่วนการผลิตน้ำยางข้น  29.78 95.56 63.98 61.29 ± 18.21

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันน้ำยางข้น)     

การใช้ไฟฟ้าส่วนการผลิตยางสกิม  193.07 404.15 279.38 277.20 ± 62.81

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันน้ำยางสกิม)     

การใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตยางสกิมบล็อค  28.00 45.00 31.00 34.67 ± 7.41

(ลิตร/ตันยางสกิมบล็อค)     

ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย (กก. BOD/ตันน้ำยางข้น)  3.59 38.00 24.08 19.66 ± 7.53

หมายเหตุ  *SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำยางข้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  

ที่มา : หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ)  ปี 2554  

ภาคผนวกที่ 1
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ค่าปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่งมาตรฐานเอสทีอาร์ 20

เกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่งมาตรฐานเอสทีอาร์ 20

ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต

เกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต

ค่า
ต่ำสุด

ค่า
สูงสุด

ค่า
มัธยฐาน

หน่วย

ค่าเฉลี่ย ± 
SD*

การสูญเสียเนื้อยาง (ร้อยละของวัตถุดิบ)  0.74 8.32 1.70 3.11 ± 3.08

การใช้น้ำสะอาด (ลบ.ม./ตันยางแท่ง)  0.43 5.00 2.81 2.76 ± 1.63

การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ลบ.ม./ตันยางแท่ง)  11.62 20.15 14.11 15.00 ± 3.35

การใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันยางแท่ง)  149.17 207.08 186.63 182.38 ± 21.96

การใช้น้ำมันดีเซล (ลิตร/ตันยางแท่ง)  25.00 36.73 28.00 29.43 ± 4.48

การใช้ก๊าซ LPG (กก./ตันยางแท่ง)**  - - - 42.98

ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย (กก. BOD/ตันยางแท่ง)  7.70 23.08 11.91 11.91 ± 8.73

1.  การสูญเสียเนื้อยาง 0.90 %ของวัตถุดิบ

2.  การใช้น้ำ  

    2.1  การใช้น้ำสะอาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/ตันยางแท่ง

    2.2  การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว 14.00 ลูกบาศก์เมตร/ตันยางแท่ง

3.  การใช้ไฟฟ้า 185.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันยางแท่ง

4.  การใช้เชื้อเพลิง  

    4.1  การใช้น้ำมันดีเซล 28.00 ลิตร/ตันยางแท่ง

    4.2  การใช้ก๊าช LPG* 30.00 กิโลกรัม/ตันยางแท่ง

5.  ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย** 5.00 กิโลกรัม BOD/ตันยางแท่ง

หมายเหตุ  *SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานยางแท่งมาตรฐานเอสทีอาร์ 20 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ    
 **ข้อมูลการใช้ก๊าซ LPG เป็นข้อมูลที่ได้จากโรงงานจำนวน 1 แห่งเท่านั้น  ดังนั้นจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดค่า
ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตได้  ใช้เป็นเพียงตัวอย่างที่ชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น    
ที่มา :  หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) ปี 2554    

ภาคผนวกที่ 2

ภาคผนวกที่ 3

หมายเหตุ  *  และ **  เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต  ซึ่งกำหนดจากค่ามัธยฐานของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจการ
ใช้ทรัพยากรในการผลิตของโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอสทีอาร์ 20 จำนวน 5 โรงงาน  
ที่มา : หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) ปี 2554  
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เกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางข้น

เกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต หน่วย

1.  การสูญเสียเนื้อยาง 1.60 %เนื้อยางแห้งในน้ำยางสด 

2.  การใช้สารเคมี    

    2.1  การใช้แอมโมเนีย    

          2.1.1  ผลิต HA 18.00 กิโลกรัม/ตันน้ำยางข้น  

          2.1.2  ผลิต MA 15.00 กิโลกรัม/ตันน้ำยางข้น  

          2.1.3  ผลิต LA 7.50 กิโลกรัม/ตันน้ำยางข้น  

    2.2  การใช้ DAP 2.00 กิโลกรัม/ตันน้ำยางข้น  

    2.3  การใช้กรดซัลฟูริก 200.00 กิโลกรัม/ตันเนื้อยางแห้งในหางน้ำยาง 

3.  การใช้น้ำ    

    3.1  การใช้น้ำรวม 2.50 ลูกบาศก์เมตร/ตันน้ำยางข้น 

    3.2  การใช้น้ำส่วนการผลิตน้ำยางข้น 1.60 ลูกบาศก์เมตร/ตันน้ำยางข้น 

4.  การใช้ไฟฟ้า    

    4.1  การใช้ไฟฟ้ารวม 80.00 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันน้ำยางข้น) 

    4.2  การใช้ไฟฟ้าส่วนการผลิตน้ำยางข้น 61.00 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันน้ำยางข้น) 

    4.3  การใช้ไฟฟ้าส่วนการผลิตยางสกิม 240.00 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันน้ำยางสกิม) 

5.  การใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตยางสกิมบล็อค 31.00 ลิตร/ตันยางสกิมบล็อค  

6.  ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย 24.00 กิโลกรัม BOD/ตันน้ำยางข้น

ภาคผนวกที่ 4

ที่มา :  หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) ปี 2554  
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วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่งมาตรฐาน
เอสทีอาร์ 20

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่งมาตรฐาน
เอสทีอาร์ 20

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์

(บาท/ปี)

กำลังการผลิต
(ตัน/วัน)

ระยะเวลา
คืนทุน

ต้นทุนดำเนินการ
(บาท)

ประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อม

1. การติดตั้งตะแกรงรองรับเศษยางที่หล่นจาก - การสูญเสียเนื้อยาง 134 100,000 

 ขั้นตอนการลำเลียง   (5 ชุด)  

2. การปรับระบบการใช้น้ำในการล้างเศษยาง - การใช้น้ำ 240 60,000 

3. การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการ - การใช้เชื้อเพลิง 135 1,000,000  

 อบยางแท่งทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล    (4 หัวเผา)

4. การติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง  - การใช้ไฟฟ้า 260 100,000  

5. การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์  - การใช้ไฟฟ้า 240 250,000

1. การติดตั้งตะแกรงรองรับเศษยางที่หล่นจาก 226,270 5.30  เดือน - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย 

 ขั้นตอนการลำเลียง     

2. การปรับระบบการใช้น้ำในการล้างเศษยาง 38,365 1.56 ปี - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย 

3. การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการ 5,484,285 2.19 เดือน - ลดมลพิษทางอากาศ  

 อบยางแท่งทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล    

4. การติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 29,737 3.36 ปี - ลดการใช้ทรัพยากรในขั้นตอน

      การผลิตไฟฟ้า

5. การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ 100,488 2.49 ปี - ลดการใช้ทรัพยากรในขั้นตอน

      การผลิตไฟฟ้า

ภาคผนวกที่ 5

ภาคผนวกที่ 5 (ต่อ)

ที่มา :  หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) ปี 2554  

ที่มา :  หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) ปี 2554  
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 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางข้น

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กำลังการผลิต
(ตัน/วัน)

ต้นทุนดำเนินการ
(บาท)

1. การติดตั้งตะแกรงกรองสิ่งสกปรก - การสูญเสียเนื้อยาง 23 50,000

 ในบ่อรับน้ำยางสด แทนการติดตั้ง - การใช้น้ำ  (5  ชุด)

  ในรางรับน้ำยางสด - ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

2. การใช้ภาชนะรองรับเพื่อรวบรวม - การสูญเสียเนื้อยาง 23 90,000

 น้ำค้างโบลว์ เพื่อผลิตยางสกิม - การใช้กรดซัลฟูริก  (2  ชุด)

  - ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

3. การใช้ Cat-Polymer ในบ่อดักยางทดแทน - การสูญเสียเนื้อยาง 5 88,500

 การเติมกรดซัลฟูริก - การใช้กรดซัลฟูริก (ยางสกิมเครพ)

  - ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

4. การใช้ท่อกระจายแอมโมเนียแทนท่อปลายเปิด - การใช้แอมโมเนีย 15 56,000

 ในบ่อเก็บน้ำยางสด   (7  ชุด)

5. การติดตั้งระบบการนำแอมโมเนียกลับมา - การใช้แอมโมเนีย 150 131,000

 ใช้ประโยชน์

6. การติดตั้งอุโมงลมระเหยแอมโมเนีย - การใช้กรดซัลฟูริก 110 146,000  

 ในหางน้ำยาง

7. การใช้ Blower ดูดแอมโมเนีย (เพื่อนำไป - การใช้น้ำ 30 60,000

 บำบัดด้วย wet scrubber) ก่อนลงไปเก็บ - ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

 เศษขี้แป้งและกวาดแห้งด้วยใบยางรีดน้ำ

8. การใช้น้ำล้างแผ่นดิสก์ผ่านฝักบัวโดยใช้วาล์ว - การใช้น้ำ 50 48,000

 เปิด-ปิดแบบเข่ากระทุ้ง - ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย  (3  ชุด)

9. การใช้เครื่องล้างแผ่นดิสก์ - การใช้น้ำ 45 104,000

  - การสูญเสียเนื้อยาง  

  - ภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

10. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์กับมอเตอร์ - การใช้ไฟ 55 90,000

   ของเครื่องปั่นแยก - การใช้น้ำ

11. การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการอบยาง - การใช้เชื้อเพลิง 40 500,000

     สกิมบล็อคทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล  (ยางสกิมบล็อค) (2  หัวเผา)

ภาคผนวกที่ 6

ที่มา : หลักปฎิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ)  ปี 2554
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 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางข้น

1. การติดตั้งตะแกรงกรองสิ่งสกปรก 19,752 2.53  ปี  - ลดการใช้น้ำ

 ในบ่อรับน้ำยางสด แทนการติดตั้ง   - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

  ในรางรับน้ำยางสด        

2. การใช้ภาชนะรองรับเพื่อรวบรวม 1,020,600 1.00  เดือน - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

 น้ำค้างโบลว์ เพื่อผลิตยางสกิม 

3. การใช้ Cat-Polymer ในบ่อดักยางทดแทน 318,960 3.30  เดือน - ลดมลพิษทางอากาศ 

 การเติมกรดซัลฟูริก   - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย  

4. การใช้ท่อกระจายแอมโมเนียแทนท่อปลายเปิด 110,093 6.00  เดือน - ลดมลพิษทางอากาศ 

 ในบ่อเก็บน้ำยางสด   

5. การติดตั้งระบบการนำแอมโมเนียกลับมา 29,496 4.44  ปี - ลดมลพิษทางอากาศ 

 ใช้ประโยชน์

6. การติดตั้งอุโมงลมระเหยแอมโมเนีย 94,154 1.55  ปี  - ลดมลพิษทางอากาศ 

 ในหางน้ำยาง   - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

7. การใช้ Blower ดูดแอมโมเนีย (เพื่อนำไป 17,698 3.39  ปี - ลดมลพิษทางอากาศ 

 บำบัดด้วย wet scrubber) ก่อนลงไปเก็บ   - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

 เศษขี้แป้งและกวาดแห้งด้วยใบยางรีดน้ำ

8. การใช้น้ำล้างแผ่นดิสก์ผ่านฝักบัวโดยใช้วาล์ว 10,368 4.63  ปี - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย

 เปิด-ปิดแบบเข่ากระทุ้ง 

9. การใช้เครื่องล้างแผ่นดิสก์ 30,563 3.40  ปี - ลดภาระระบบบำบัดน้ำเสีย 

10. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์กับมอเตอร์ 20,923 4.30  ปี - ลดการใช้ทรัพยากรในขั้นตอน

   ของเครื่องปั่นแยก     การผลิตไฟฟ้าและผ้าเบรก

11. การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการอบยาง 834,940 7.20  เดือน - ลดมลพิษทางอากาศ

     สกิมบล็อคทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล  

ที่มา : หลักปฎิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ)  ปี 2554

ภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์

(บาท/ปี)

ระยะเวลา
คืนทุน

ประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
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กรณีศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรม
น้ำยางข้นและยางแท่งมาตรฐาน เอสทีอาร์ 20

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการป้องกันมลพิษ

ประเด็น
เป้าหมาย

กำลังการผลิต
(ตัน/วัน)

ต้นทุน
ดำเนินการ

(บาท)

ผลประโยชน์
ทางเศรษฐศาสตร์

(บาท/ปี)

1. การติดตั้งเครื่องล้างแผ่นดิสก์ การใช้น้ำ 45 104,000 30,562

   เครื่องปั่นแยก 12 เครื่อง

2. การติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์ การใช้ไฟฟ้า 55 90,000 20,923

  กับมอเตอร์ของเครื่องปั่นแยก  เครื่องปั่นแยก 20 เครื่อง

3. การติดตั้งระบบการนำ การใช้สารเคมี 150 131,000 29,496

 แอมโมเนียนำกลับมาใช้ (แอมโมเนีย) เครื่องปั่นแยก 33 เครื่อง

 ประโยชน์

4. การติดตั้งอุโมงค์ลมระเหย การใช้สารเคมี

 แอมโมเนียหางน้ำยาง (กรดซัลฟูริก)

      -  กรณีที่  1  110 146,000 94,153

   เครื่องปั่นแยก 48 เครื่อง

     -  กรณีที่  2  45 118,600 29,450

   เครื่องปั่นแยก 12 เครื่อง

5. การปรับปรุงระบบการใช้น้ำ การใช้น้ำ 240 60,000 38,365 

 ในการล้างเศษยาง

ภาคผนวกที่ 7

ที่มา : หลักปฎิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ)  ปี 2554
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กรณีศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรม
น้ำยางข้นและยางแท่งมาตรฐาน เอสทีอาร์ 20

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการป้องกันมลพิษ

ผลประโยชน์
ค่าปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพผลิต

ระยะเวลา
คืนทุน

(ปี)

ประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การติดตั้งเครื่องล้างแผ่นดิสก์ - การใช้น้ำรวมลดลง 3.40 - ลดภาระระบบ

    0.05 ลูกบาศก์เมตร/ตันน้ำยางข้น    บำบัดน้ำเสีย

  - การใช้น้ำส่วนการผลิตน้ำยางข้นลดลง

    0.05  ลูกบาศก์เมตร/ตันน้ำยางข้น

2. การติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์ - การใช้ไฟฟ้ารวมลดลง 4.30 - ลดการใช้

  กับมอเตอร์ของเครื่องปั่นแยก   5.07 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันน้ำยางข้น    ทรัพยากรขั้นตอน

  - การใช้ไฟฟ้าส่วนการผลิตน้ำยางข้นลดลง    การผลิตไฟฟ้า

    4.17 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันน้ำยางข้น    และผ้าเบรก

3. การติดตั้งระบบการนำ - การใช้แอมโมเนียลดลง  4.44 - ลดมลพิษ

 แอมโมเนียนำกลับมาใช้   0.07 กิโลกรัม/ตันน้ำยางข้น    ทางอากาศ

 ประโยชน์

4. การติดตั้งอุโมงค์ลมระเหย   - ลดมลพิษ

 แอมโมเนียหางน้ำยาง     ทางอากาศ

      -  กรณีที่  1 - การใช้กรดซัลฟูริกลดลง  32.32  1.55  - ลดภาระระบบ  

    กิโลกรัม/ตันเนื้อยางแห้งในหางน้ำยาง     บำบัดน้ำเสีย

     -  กรณีที่  2 - การใช้กรดซัลฟูริกลดลง  47.23   4.03

    กิโลกรัม/ตันเนื้อยางแห้งในหางน้ำยาง 

5. การปรับปรุงระบบการใช้น้ำ - การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลดลง 1.56  - ลดภาระระบบ 

 ในการล้างเศษยาง   17.90 ลูกบาศก์เมตร/ตันยางแท่ง     บำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวกที่ 7 (ต่อ)

ที่มา : หลักปฎิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ)  ปี 2554
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 การใช้ยางธรรมชาติในงานทางสร้างถนนโดย

ผสมยางพารากับยางมะตอยราดถนน เป็นแนวทาง

หนึ่งที่สามารถใช้ปรับปรุงสมบัติยางมะตอยให้ดีขึ้น

โดยอาศัยสมบัติบางประการที่เป็นข้อดีของยางธรรมชาติ 

เช่น ความคงตัวสูง (Stability) ความยืดหยุ่นดี (Elastici-

ty) และทนความล้าดี (Fatigue resistance) เป็นตัวเสริม

สมบัติยางมะตอย ทำให้สามารถยืดอายุใช้งานถนน เป็น

การช่วยประหยัดงบประมาณในซ่อมบำรุงถนนด้วย

อีกทั้งถ้าใช้ยางพาราผสมยางมะตอยราดถนนจะเป็น

การเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศอีกทาง

หนึ่งด้วย การใช้ยางพาราผสมยางมะตอยราดถนนมี

การทดลองมานานแล้ว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

โดยใช้ยางพาราในรูปยางแห้ง น้ำยาง และยางผง (ยาง

รีเคลมจากผลิตภัณฑ์ยาง) ผสมกับยางมะตอย แล้วนำ

ไปทดลองราดถนน จากรายงานของสถาบันวิจัยยาง

มาเลเซีย (1993) ในงานราดถนนตั้งแต่ปี 2493 โดย

ใช้น้ำยางผสมยางมะตอยอัตรา 5% ราดถนนระหว่าง

ณพรัตน์  วิชิตชลชัย และ อดุลย์ ณ.วิเชียร
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

การใช้ยางพาราผสมยางมะตอย

เมือง Kata Bharu และ KualKrai เป็นระยะทาง 100 

หลา พบว่าถนนมีสภาพดีและมีอายุการใช้งานนานขึ้น  

และจากรายงานของ Sansuri (1996) ได้ทดลองใช้

ยางรี เคลมจากถุงมือยางและยางรถยนต์ผสมยาง

มะตอยราดถนนที่  Sungai Bulohเป็นระยะทาง 3 

กิ โ ล เม ต ร  แ ล ะที่  Pu t r a j a ya  เป็ น ร ะยะท าง 1 5

กิโลเมตรทำให้ถนนทนทานมากขึ้น และรายงานของ

INRO(1999) พบว่า มีการใช้ยางธรรมชาติในงาน

ทางอย่างกว้างขวางทั้งในเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ และออสเตรเลีย ซึ่งมีผลทำให้ถนนมีความ

ทนทานมากขึ้น การนำยางรถยนต์เก่ามาหมุนเวียน

ใช้ในงานทำพื้นถนนมีตัวอย่างหลายแห่งในประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว (Samosirn, 2013) เช่น รัฐ Ontario 

ประเทศแคนนาดา ปี พ.ศ. 2555 ใช้ยางรถยนต์เก่าตัด

เป็นชิ้นเล็กๆ 3,000 ตัน เท่ากับยางรถยนต์นั่ ง  4 

แสนคัน นำมาบดเสริมสะพานที่เมือง Cornwall รัฐ 

Ontar io  อีกตัวอย่างหนึ่ ง  กระทรวงคมนาคมรัฐ 

ภาพที่ 1 โรงผสมยางมะตอยผสมหินคลุกนำไปทำผิวถนน      

!

โครงสร้างพื้นถนนลาดยางมะตอย

การใช้ยางมะตอยสูตรปรับปรุง

ภาพที่ 2 หน้าตัด ใช้ยางมะตอยสูตรปรับปรุงชั้นทำผิวถนน
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Alberta แคนนาดา นำยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว 3,600 

ตัน บดเป็นเม็ดผสมทำทางด่วน Alberta highway 

ระยะทาง 20 ไมล์ โครงการ Leadership Energy and 

Environmental Design (LEED)ในรัฐบาลประเทศ

แคนนาดากล่าวว่า การใช้ยางเก่าหมุนเวียนกลับมา

ใช้ในงานก่อสร้างเป็นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

และลดโลกร้อน (Low carbon foot print) เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

  ในประเทศไทยได้เริ่มทดลองผสมยางพารากับ

ยางมะตอยตั้งแต่ปี  พ.ศ.2500 โดย ชิตและคณะ

ได้ทดลองผสมยางพารากันยางมะตอยด้วยอัตราส่วน 

5% ของยางมะตอย ราดถนนสายหาดใหญ่-สงขลา 

ผลการทดลองโดยประเมินด้วยสายตาพบว่ายางพารา

ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ถนน มวลสารเกาะกันดี 

ผิวถนนไม่เยิ้มเหนียวเหมือนใช้ยางมะตอยเพียงอย่าง

เดียว ได้มีการทดลองซ้ำอีกครั้งในปี พ.ศ. 2505 ซึ่ง

ได้ผลการทดลองในทำนองเดียวกับครั้งแรก และเมื่อ

เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในปี 2510 พบว่า ถนนที่ราดด้วย

ยางมะตอยผสมยางพารายังไม่มีการซ่อมแซม แต่

ถนนที่ราดด้วยยางมะตอยปกติมีการซ่อมแซมแล้ว 1 

ครั้งในปี พ.ศ. 2507  ต่อมามีการปรับปรุงและขยาย

ถนนตลอดทั้งสายจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ นอก

จากนี้ ยังไม่ได้เก็บข้อมูลสมบัติยางมะตอยที่เปลี่ยน

แปลงไปหลังจากผสมด้วยยางพารา ดังนั้น ในปี 2543 

สถาบันวิจัยยาง (ณพรัตน์ และคณะ)ได้ดำเนินการ

ทดลองผสมยางพารากับยางมะตอยชนิด AC 60/70 

อัตราต่างๆ และเก็บข้อมูลสมบัติยางมะตอยผสมยาง

พารา พบว่า การใช้ยางแผ่นรมควันผสมยางมะตอย

อัตรา 6% ทำให้สมบัติของจุดอ่อนตัว (Softening point) 

ของยางมะตอยสูงขึ้น ค่าเพนิเทรชัน(Penetration) ต่ำลง 

คือ ยางมะตอยมีความแข็งขึ้น และ ค่าการคืนตัวกลับ 

(Torsional Recovery) สูงกว่ายางมะตอยปกติ ซึ่งเป็น

เหตุผลที่ทำให้ถนนที่ราดด้วยยางมะตอยผสมยางพารา

แบบผสมร้อน(Hot Mix) มีความทนทานมากขึ้น แต่เมื่อ

ทำการผสมจริงก่อนนำไปราดถนนแบบผสมร้อน พบว่า

มีปัญหาอุปสรรคในการผสมยางพารา เนื่องจากถ้าใช้

ยางพาราที่เป็นยางแผ่นรมควันหรือเป็นประเภทยาง

แห้ง จะต้องใช้เครื่องผสมที่มีแรงเฉือนสูง เพราะยาง

พาราแห้งละลายในยางมะตอยได้ยาก หรือถ้าใช้

อุณหภูมิในการผสมสูงเกินไปทำให้ยางมะตอยเสีย

สภาพหรือสมบัติบางส่วนเสียไป แต่ถ้าใช้ยางพารา

ประเภทน้ำยางซึ่งได้แก่น้ำยางข้นหรือน้ำยางสด ก็จะ

เกิดปัญหาเรื่องฟองและแรงดันมากขึ้นในขณะผสม 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2544 และ 2545 ได้ทดลอง

ผสมน้ำยางข้นอัตราร้อยละ 5 กับยางมะตอยชนิด 

AC 60/70 ในโรงงานผสม และนำไปราดถนนแบบผสม

ร้อน 3 แห่งคือ 1) ในปี พ.ศ. 2544 ราดถนนหน้าสถาบัน

วิจัยยาง 2) ในปี พ.ศ. 2545 ราดถนนหน้ากรมวิชาการ

เกษตร 3) ในปี พ.ศ. 2545 ร่วมกับกรมทางหลวงราด

ถนนสายสนามชัย-ท่าตะเกียบเป็นระยะทาง 200 เมตร

 ผลการทดสอบค่าความลึกร่องล้อในห้องปฏิบัติ

การกรมทางหลวง พบว่า ถนนที่ราดด้วยยางมะตอย

ผสมยางพารามีความทนทานมากกว่าถนนที่ราดด้วย

ยางมะตอยปกติ ผลการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2552 

ถนนที่ทดลองราดด้วยยางพาราผสมยางมะตอยทั้ง 

3 แห่งยังอยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและยังไม่มีการ

ซ่อมแซมเลย (แม้ว่าถนนหน้ากรมวิชาการเกษตรจะ

โดนขุดเพื่อซ่อมแซมระบบประปาก็ตาม) ดังนั้น การ

ใช้ยางมะตอยผสมยางพาราราดถนน ทำให้ถนนมีความ

ทนทานมากขึ้น มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงถนน และช่วยลดโลกร้อน 

อีกทั้งสามารถเพิ่มปริมาณใช้ยางพาราภายในประเทศ

ด้วย 

 จากการตรวจสอบใน ปี พ.ศ. 2546 หลังจากราด

ถนนด้วยยางมะตอยผสมยางพาราในปี พ.ศ. 2545 

พบว่า เครื่องผสมยางพารากับยางมะตอยในโรงผสม 

ยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอกับสภาพใช้งานจริง จึง

จำเป็นต้องปรับปรุงและออกแบบเครื่องผสมยางพารา

กับยางมะตอยที่ป้องกันอันตรายเนื่องจากการเกิด

ฟองขณะผสม ซึ่ งในปี  พ.ศ.2547คณะผู้วิจัยกรม

วิชาการเกษตรได้สร้างเครื่องต้นแบบ ที่ใช้ผสมยาง

มะตอยกับยางพาราชนิดน้ำยางข้นแบบเคลื่อนที่ได้ 

ข น า ด ค ว า ม จุ  5  ตั น  ท ด ล อ ง ผ ส ม ใ ช้ ง า น ร ะ ดั บ

อุตสาหกรรม โดยในปี พ.ศ. 2547-2551 กรมวิชาการ

เกษตรได้สาธิตการผสมยางมะตอยกับยางพาราและ

ราดผิวถนน เป็นโครงการนำร่องใช้ยางพาราผสมยาง
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มะตอยราดถนนในพื้นที่หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร

จำนวน 35 แห่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 160,000 ตาราง

เมตร

 เครื่องต้นแบบสามารถใช้งานได้ดี และได้ส่วน

ผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน โดยเครื่องต้นแบบดังกล่าว ได้

รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปีพ.ศ. 2551 จาก

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ   แต่อย่างไรก็ตาม การผสมยาง

พารากับยางมะตอยด้วยเครื่องต้นแบบ ที่ใช้ผสมยาง

มะตอยกับยางพาราชนิดน้ำยางข้นแบบเคลื่อนที่ได้ 

ดังกล่าว ยังมีข้อจำกัดที่ต้องเคลื่อนย้ายไปผสมทุก

สถานที่ดำเนินงานราดถนน ซึ่งในเชิงพาณิชย์ก็ยังไม่

สะดวก ประกอบกับคณะผู้วิจัยได้ทดลองวิธีผสมยาง

แห้งกับยางมะตอยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และ

ดำเนินการสร้างเครื่องต้นแบบผสมยางแห้งกับยาง

มะตอยชนิด AC 60/70 ที่สามารถผลิตยางมะตอย

ผสมยางพาราจำหน่ายได้ในระดับเชิงพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

ซึ่งทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ เครื่องต้นแบบผสม

ยางแห้งกับยางมะตอย ผลิตยางมะตอยผสมยางพารา 

นำไปราดถนนพื้นที่ถนนสาธารณะองค์การบริหาร

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา คิดเป็นระยะทางระยะทาง 1,100 เมตร และ

ถนนในศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราคิดเป็นพื้นที่  4,000 

ตารางเมตร

ขั้นตอนในการผสมยางพาราชนิดยางแห้ง
กับยางมะตอย

 1.  ผสมยางพารากับยางมะตอย ให้อยู่ในรูป

มาสเตอร์แบทซ์ (สารผสมหลักเริ่มต้น) ที่มีสัดส่วน

ยางพารา : ยางมะตอย = 1:1 โดยเครื่องผสมยางแบบ

ปิด ใช้เวลาในการผสมประมาณ 1 ชั่วโมง

 2. นำมาสเตอร์แบทซ์ ที่ได้ไปผสมกับยางมะตอย

ที่อุณหภูมิ 170 OC

   2.1 ใช้เครื่องผสมยางแห้งกับยางมะตอย

   - ใส่ยางมะตอย ลงในถังผสมของเครื่อง

ผสมยางแห้งกับยางมะตอย อุ่นจนได้อุณหภูมิ 170 OC

   - ใส่มาสเตอร์แบทซ์ ในถังผสมให้มีสัดส่วน

ของยางพาราร้อยละ5 บ่มทิ้งไว้นานประมาณ 30 นาที 

อุณหภูมิ 170 OC

   - เปิดเครื่องกวนผสมให้ยางพาราละลาย

เข้ากับยางมะตอย

   - นำยางพาราผสมยางมะตอยที่ได้ใช้ใน

การราดถนนตามมาตรฐานกรมทางหลวง

   2.2 ใช้ถังต้มยางมะตอยของโรงงานผสมยาง

มะตอยราดถนนแบบ Asphaltic concrete

   - ต้มยางมะตอยในถังต้มยางมะตอยของ

โรงงานผสมยางมะตอยราดถนนแบบ Asphalt ic 

concrete จนได้อุณหภูมิ 170 OC

   - ใส่มาสเตอร์แบทซ์ ในถังต้มยางมะตอย 

ภาพที่ 4  ถนนจาก ภาพที่ 3 ที่กำลังปรับปรุงภาพที่ 3 ถนนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ให้ได้สัดส่วนยางพาราต่อยางมะตอยร้อยละ 5

   - บ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 170 OC นาน 3-4 

ชั่วโมง 

   - เปิดระบบเวียนผสมของโรงงานประมาณ 

45 นาที ก่อนนำไปใช้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

ค่าใช้จ่ายในการใช้ยางแห้งผสมยางมะตอย

 1.  ค่ายางพารา ในปริมาณเนื้อยางแห้ง ร้อยละ 

5 ของยางมะตอย ที่ใช้ในการราดถนนแบบผสมร้อน

ตามมาตรฐาน หนา 5 เซนติเมตร จะใช้ยางพารา

(ปริมาณเนื้อยางแห้ง) 0.305 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

หรือ 3,355 กิโลกรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร (ถนน

กว้าง 11 เมตร)

 2.  ค่าผลิต มาสเตอร์แบทซ์ กิโลกรัมละ 25 บาท 

ค่าใช้จ่ายต่อ หนึ่งตารางเมตร 16 บาท

 3. ค่าผสมมาสเตอร์แบทซ์กับยางมะตอย ตาม

ขนาดถังต้มยางมะตอย

 เมื่อคิดค่าใช้จ่ายรวม จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก

การผสมยางพารากับยางมะตอยประมาณ 15-20 % 

ของค่าใช้จ่ายในการราดผิวถนนขึ้นกับราคายาง

พารา 

ขั้นตอนผสมยางพาราชนิดน้ำยางข้น
กับยางมะตอย 

 ใช้เครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยกับยางพารา

ชนิดน้ำยางข้นแบบเคลื่อนที่ได้

 1. ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟเครื่องผสมยาง

มะตอยกับยางพารา ที่โรงผสม

 2.  ติดตั้งระบบจ่ายน้ำยางข้นกับเครื่องต้นแบบ

 3. เติมยางมะตอย ลงในถังผสมจำนวน 5,000 

กิโลกรัม 

 4. ให้ความร้อนพร้อมเปิดระบบกวนจนอุณหภูมิ

ของยางมะตอยในถังผสมได้ 150 องศาเซลเซียส 

 5. เติมน้ำยางพารา 500 ลิตร ในอัตรา 25 ลิตร

ต่อนาที โดยใช้ปั๊ม ไดอะแฟรม ความดัน 2 บาร์ ใช้

เวลา  20 นาที และกวนผสมต่ออีก 20 นาที 

 6. เมื่อผสมเสร็จแล้วจ่ายยางมะตอยเข้าถังบรรจุ

ของโรงผสม 

 7. โรงผสม Asphalt concrete นำยางมะตอย

ผสมยางพาราไปเข้ากระบวนการผสม Asphal t 

concrete ตามปกติ (โดยให้อุณหภูมิของยางมะตอย

ผสมยางพาราอยู่ที่ 170 องศาเซลเซียส ก่อนผสมกับ

ภาพที่ 5 ผสมยางพารากับยางมะตอย ได้สารผสมเริ่มต้นหลัก

ภาพที่ 6 ถังผสมสารเริ่มต้นหลักกับยางมะตอย (ข้อ 2.1)
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วัสดุมวลรวม) เพื่อนำไปราดถนนแบบผสมร้อนต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการผสมยางพาราชนิดน้ำยางข้นกับ

ยางมะตอย

 1. ค่ายางพาราในปริมาณเนื้อยางแห้งร้อยละ 5 

ของยางมะตอยที่ใช้ในการราดถนนแบบผสมร้อนตาม

มาตรฐาน หนา 5 เซนติเมตร จะใช้ยางพารา(ปริมาณ

เนื้อยางแห้ง) 0.305 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ 2745 

กิโลกรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร (ถนนกว้าง 9 เมตร)

 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการผสม 3.2 ลิตรต่อ

ชั่วโมง(น้ำมันดีเซล)

 3. ค่าไฟฟ้า 4.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

 เมื่อคิดค่าใช้จ่ายรวม จะมีค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้น

จากการผสมยางพารากับยางมะตอยประมาณ 15-20 % 

ของค่าใช้จ่ายในการราดผิวถนนขึ้นกับราคายางพารา

ความทนทานของถนนที่ราดด้วย
ยางมะตอยผสมยางพารา

 1. การใช้ยางพาราผสมยางมะตอย เพื่อปรับปรุง

สมบัติของยางมะตอยในปริมาณร้อยละ 5 ของเนื้อ

ยางแห้ง ต่อน้ำหนักยางมะตอย ทำให้ค่าจุดอ่อนตัว  

ค่าการคืนตัวกลับ ค่า Toughness ค่าTenacity   ค่า

ความหนืด และค่า Penetration Index สูงขึ้น ซึ่งค่า

เหล่านี้สามารถเป็นข้อบ่งชี้ว่าถนนที่ราดด้วยยางมะตอย

ที่ปรับปรุงสมบัติด้วยยางพาราในอัตราร้อยละ 5 มีความ

แข็งแรงและความทนทานเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าความหนืด

ที่เพิ่มขึ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในโรงผสม 

แต่จะต้องใช้เครื่องผสมที่มีเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ที่ดี

 2. ถนนที่ได้จากการใช้ยางมะตอยผสมยางพารา

อัตราร้อยละ 5 มีค่าความเสถียรภาพดีกว่า และทน

ต่อการเกิดร่องล้อได้ดีกว่าถนนที่ได้จากการใช้ยาง

มะตอยปกติถึง 2.9 เท่า

 3.  ถนนยางมะตอยผสมยางพาราหน้ากรม

!

ภาพที่ 7 ผสมสารเริ่มต้นหลัก(มาสเตอร์แบทซ) ในถังต้มได้ยางมะตอยกับยางพาราร้อยละ 5 (ข้อ 2.2)

ภาพที่ 8  เครื่องผสมยางมะตอยกับน้ำยางข้นแบบเคลื่อนที่ได้
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วิชาการเกษตรตั้งแต่ปี 2545 พบว่า ในปี พ.ศ. 2548-

2549 ถนนที่ราดด้วยยางมะตอยปกติ ผิวถนนชำรุด 

แต่ถนนที่ราดด้วยยางมะตอยผสมยางพารายังอยู่ใน

สภาพที่ดีจนถึงปัจจุบัน

 4. ผลสาธิตราดผิวถนนในหน่วยงานกรมวิชาการ

เกษตรปี 2547-2549 ถนนในทุกพื้นที่ยังอยู่ในสภาพ

ที่ดี

 5. ถนนที่ราดด้วยยางมะตอยผสมยางพารา

ร้อยละ 5 สาย สนามชัย – ท่าตะเกียบ ตั้งแต่ ปี 2545 

ระยะทาง 200 เมตร ปัจจุบันยังไม่ต้องซ่อมบำรุงและ

ใช้ได้ดีตามปกติ 

 ดังนั้นการราดถนนด้วยยางมะตอยผสมยาง

พาราจะทำให้ถนนมีความทนทานมากกว่าการราด

ด้วยยางมะตอยปกติ สามารถลดค่าใช้จ่ายในซ่อมแซม

และบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ปริมาณใช้ยางภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 

 

ตารางที่ 1  สมบัติทางฟิสิกส์ที่ได้รับการปรับปรุงของยางมะตอยผสมยางพาราในปริมาณร้อยละ 5

สมบัติ
อัตราส่วนยางพารา

ค่าจุดอ่อนตัว -Softening point ( OC ) 46.0 55.3

ความไวต่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง -Penetration Index -1.50 + 0.41

ค่าการคืนตัวกลับ -Torsional recovery (%) 2.8 21.1

ความเหนียว -Toughness (Kg.cm.) 88.77 117.96

แรงยืดจนขาด -Tenacity (Kg.cm.) 37.55 54.38

0% 5%

!
ภาพที่ 9 ความลึกของร่องล้อของชิ้นงานถนนที่ราดด้วยยางมะตอยผสมยางพาราร้อยละ 5 

ความลึกร่องล้อ (มม.)
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 การใช้วัสดุปลูกยางที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยหนึ่ง

ของการปลูกสร้างสวนยางให้ประสบความสำเร็จ ใน

เขตปลูกยางใหม่ที่มีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิอากาศ

นิยมปลูกด้วยต้นยางชำถุงที่ปลูกด้วยเมล็ดและติดตา

ในถุง เนื่องจากมีระบบรากดีกว่ายางชำถุงที่ปลูกด้วย

ต้นตอตา แต่การเลี้ยงต้นยางในถุงเป็นเวลานานหลาย

เดือน จะมีรากเจริญขดเป็นวงอยู่ที่บริเวณก้นถุงหรือแทง

ทะลุถุงลงดิน เมื่อจะนำไปปลูกลงแปลงต้องตัดราก

ส่วนที่ม้วนหรือแทงลงดินออก ทำให้รากได้รับความ

เสียหาย ต้นยางตั้งตัวได้ช้าและอัตราการรอดตาย

ลดลง หากปลูกโดยไม่ตัดรากที่ม้วนงอออก ต้นยาง

อาจไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติ แม้จะปลูกลง

แปลงไปแล้วหลายปี บางต้นเกิดการพันรัดของราก 

ทำให้ต้นยางแสดงอาการตายจากยอด 

 ด้วยข้อจำกัดเรื่องรากขดม้วนของต้นกล้าที่ปลูก

ในถุงพลาสติก การเพาะชำต้นกล้าไม้ป่าหลายชนิด

จึงพัฒนามาใช้ภาชนะเพาะชำ ทำด้วยพลาสติกแข็ง

ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อป้องกันรากขดม้วนเป็นวง 

และควบคุมการเจริญของราก เรียกว่า “root trainer” 

ต้นกล้าที่ได้มีรากจำนวนมาก มีการกระจายตัวดี และ

ลำต้นแข็งแรงพร้อมสำหรับการย้ายปลูกแม้จะมี

ขนาดเล็กกว่าต้นกล้าที่เพาะชำในถุงพลาสติก 

พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ และ บุตรี  พุทธรักษ์
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง

พิเชฏฐ์  พร้อมมูล
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

สายสุรีย์  วงศ์วิชัยวัฒน์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

ธงชัย  คำโคตร
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง

การใช้ภาชนะเพาะชำพลาสติกช่วยพัฒนา
ระบบรากของยางพารา

ความเป็นมาในการพัฒนาภาชนะพลาสติก
เพาะชำยาง

 สถาบันวิจัยยางอินเดียได้พัฒนา root trainer 

สำหรับเพาะชำยาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยออก

แบบภาชนะเป็นรูปทรงกรวยก้นตัด ทำจากพลาสติก 

polypropylene มี 2 ขนาด ความจุ 600 และ 800 ซีซี 

ปากกรวยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 และ 7.5 ซม. 

สูง 26 และ 30 ซม. ผนังทึบ ด้านในมีสันนูนตามแนวตั้ง 

6-8 เส้น ช่วยกำหนดทิศทางรากให้เจริญตามแนวดิ่ง 

และมีรูระบายน้ำที่ก้นภาชนะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

1.5 และ 1.7 ซม. เพื่อควบคุมให้ปลายรากหยุดการ

เจริญเมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอก ด้วยเหตุนี้ จึงต้อง

มีการจัดวางภาชนะให้อยู่สูงจากพื้นดินอย่างน้อย 5 ซม. 

ต้นยางที่ปลูกใน root trainer มีความแข็งแรงและมี

ระบบรากดีกว่าการปลูกในถุงชำ รากไม่ขดม้วนและมี

การกระจายตัวของรากสม่ำเสมอ (Mydin et al., 2010; 

Soman et al., 2002; Soman and Saraswathy 

Amma, 1999; Soman and Saraswathy Amma, 

2005) (ภาพที่ 1) เมื่อย้ายปลูก รากที่หยุดการเจริญอยู่

ในภาชนะจะเจริญเติบโตต่อไปทันทีในทิศทางที่สมดุล 

จึงมีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตดีกว่าการปลูก

ด้วยยางชำถุง (Soman et al., 2010) ด้วยลักษณะดีเด่น

ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
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เกษตร จึงนำรูปแบบ root trainer จากอินเดียมาดัด

แปลงเสริมกับวิธีการเพิ่มช่องอากาศในการเพาะชำ

ต้นกล้าไม้ป่า พัฒนาเป็นภาชนะเพาะชำยางแทนถุง

พลาสติก เพื่อกระตุ้นการแตกแขนงของราก และ

ควบคุมการเจริญของรากแก้วและรากแขนงไม่ให้

ขดม้วน สามารถย้ายปลูกลงแปลงได้โดยไม่ต้องตัดปลาย

ราก หรือทำให้รากแก้วเกิดความเสียหาย

การออกแบบลักษณะภาชนะเพื่อควบคุม
การเจริญของราก 

 โดยปกติรากพืชจะเจริญตามแรงโน้มถ่วงของ

โลก แต่เมื่ออยู่ในภาชนะผนังเรียบที่ไม่มีโครงสร้าง

ใดกีดขวาง การเจริญของรากมักมีลักษณะวนรอบ

ภาชนะด้านใน การม้วนวนของรากจะไม่มีผลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางขณะที่ยังอยู่ในเรือน

เพาะชำ แต่จะมีผลหลังจากย้ายปลูกลงแปลงแล้ว 

หากรากที่ขดม้วนเกิดการพันรัดจะทำให้ต้นพืชตั้งตัว

ยาก ไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม และโค่นล้ม

ง่าย เพื่อป้องกันการขดม้วนของราก และให้โครงสร้าง

รากมีการกระจายตัวสมดุล จึงเลือกการออกแบบ

ภาชนะเพาะชำให้มีสันนูนตามแนวตั้งที่ผนังด้านใน

สูงประมาณ 2 มม. 8 เส้น เพื่อรบกวนการเจริญของ

รากไม่ให้ม้วนวนรอบภาชนะ เมื่อรากเจริญไปชนแนว

สันนูนที่ผนังภาชนะ จะเปลี่ยนทิศทางการเจริญตาม

แนวดิ่งของสันนูน ไปยังก้นภาชนะซึ่งมีรูระบายน้ำ

ขนาดใหญ่ เมื่อปลายรากสัมผัสกับอากาศ ที่มีความ

ชื้นต่ำ จะหยุดการเจริญทางความยาว (air pruning) 

และมีการแตกแขนงข้างมากขึ้น รูระบายน้ำที่ก้นภาชนะ 

นอกจากจะทำหน้าที่ในการระบายน้ำส่วนเกินออกจาก

วัสดุเพาะชำแล้ว ยังช่วยควบคุมให้รากหยุดการเจริญ 

และกระตุ้นให้มีการแตกแขนงข้างมากขึ้น รูระบาย

น้ำนี้ต้องมีขนาดใหญ่พอควร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน

การระบายน้ำ เมื่อมีรากจำนวนมากเจริญอยู่หนาแน่น

รอบๆ รู ขณะเดียวกันต้องสามารถพยุงวัสดุเพาะชำที่

บรรจุภายในไม่ให้หลุดร่วงลงมา นอกจากนี้ การออก

แบบภาชนะยังเพิ่มช่องอากาศในแนวตั้งที่ผนังด้าน

ข้าง ขนาดความกว้างประมาณ 3 มม. เพื่อส่งเสริมให้

เกิดสภาพ  air pruning เมื่อรากเจริญมาถึงช่องอากาศ

ด้านข้างที่มีความชื้นต่ำ ปลายรากจะหยุดการเจริญ และ

แตกแขนงข้างมากขึ้น ทำให้โครงสร้างรากมีการกระจาย

ตัวสมดุล (ภาพที่ 2 และ 3)

ผลการใช้ภาชนะเพาะชำพลาสติก
ช่วยพัฒนาระบบรากของยางพารา

 สถาบันวิจัยยางได้ออกแบบภาชนะเพาะชำ 

2 รูปแบบ คือ แบบปากภาชนะทรงกลม และทรงเหลี่ยม 

ภาพที่ 1 การเพาะชำต้นยางใน root trainer ของอินเดีย  (ก) การเพาะชำต้นตอตา   (ข) ลักษณะรากของต้นยางที่ปลูกใน root trainer

ก ข
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ภาพที่ 2 ลักษณะโครงสร้างรากของต้นพืชที่เจริญเติบโตอยู่ในภาชนะลักษณะต่างๆ (ก) ถุงชำพลาสติก หรือภาชนะทรงกระบอก ผนังเรียบ ก้น

ภาชนะปิด หรือมีรูระบายน้ำเล็กๆ  (ข) ภาชนะทรงกระบอก ผนังเรียบ ก้นภาชนะเปิด  (ค) ภาชนะทรงกรวย มีแนวสันนูนด้านข้างภาชนะ 

ก้นภาชนะเปิด  (ง) ภาชนะทรงกรวย มีแนวสันนูนด้านข้างภาชนะ ก้นภาชนะเปิด และมีช่องอากาศด้านข้าง

ที่มา : ดัดแปลงจาก Nelson (1996)

ภาพที่ 3 ลักษณะการเจริญของรากตามแนวสันนูนที่ผนังด้านในของภาชนะ และรากที่แตกแขนงออกมาจะหยุดการเจริญเมื่อเจริญมาถึงช่องอากาศ
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(ภาพที่ 4) โดยมีลักษณะเฉพาะตามตารางที่ 1 เพื่อนำ

มาเพาะชำต้นกล้ายาง (ภาพที่ 5) เปรียบเทียบกับการ

เพาะในถุงพลาสติก ผลการทดลองในเบื้องต้นพบว่า 

เมื่อต้นยางมีอายุได้ 2 เดือน ต้นที่ เพาะเมล็ดในถุง

เริ่มพบการขดม้วนของรากที่บริเวณก้นถุง เมื่อมีอายุ 

4 เดือน ส่วนของรากแก้วที่มีลักษณะตรงมีความยาว

ประมาณ 25 ซม. เท่ากับความยาวของถุงชำ และมี

รากขดม้วนที่ก้นถุงยาว 30-35 ซม. ขณะที่ต้นยาง

ที่ปลูกในภาชนะเพาะชำพลาสติกมีรากแก้วตรงยาว

ประมาณ 25 ซม. เท่ากับความยาวของภาชนะ และ

ไม่พบการขดงอของปลายรากแก้ว มีการแตกรากแขนง

หนาแน่น และมีการกระจายตัวสมดุลกว่ารากของ

ต้นยางที่เพาะในถุง (ภาพที่ 6 ก) อย่างไรก็ตาม เมื่อ

เลี้ยงต้นยางจนกระทั่งมีอายุ 6 เดือน ต้นยางที่เพาะ

เมล็ดในถุงจะมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยดีกว่าต้นยางที่ปลูก

ในภาชนะเล็กน้อย และพบว่า มีรากบางส่วนแทง

ทะลุออกมานอกถุงลงดิน จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ทำให้ต้นยางมีโอกาสได้รับน้ำและธาตุอาหารมากกว่า

ต้นยางในภาชนะที่มีพื้นที่จำกัด เมื่อทำการติดตา

ต้นยางและเลี้ ยงต้นติดตาจนได้ต้นยางขนาด 2 

ฉัตร ต้นยางที่ เจริญในภาชนะทั้งสองแบบมีระบบ

รากหนาแน่น มีการกระจายตัวดี และไม่พบการขด

ม้วนของรากเหมือนต้นยางที่ปลูกในถุง (ภาพที่ 6 ข) 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ต้นยางที่เจริญในภาชนะเพาะชำ

แบบทรงเหลี่ยมซึ่งมีขนาดความจุมากกว่ามีระบบ

รากหนาแน่นมากกว่าภาชนะแบบทรงกลม 

การปฏิบัติและการดูแลรักษาต้นยางที่ปลูก
ในภาชนะเพาะชำ

 วัตถุประสงค์หลักของการเพาะชำต้นยางใน

ภาชนะอยู่ที่การพัฒนาระบบราก จึงมีวิธีการปฏิบัติ

และดูแลรักษาบางอย่างแตกต่างไปจากการเพาะต้นยาง

ในถุง ดังนี้ 
ภาพที่ 4 ภาชนะเพาะชำแบบปากภาชนะทรงกลมและทรงเหลี่ยมที่ผลิต

ขึ้น เพื่อนำมาใช้ทดลองเพาะชำต้นยางเปรียบเทียบกับถุงพลาสติก

 

ตารางที่ 1  ลักษณะเฉพาะของภาชนะเพาะชำ 2 แบบ ที่ใช้ในงานทดลอง

ลักษณะ
ปากภาชนะ

ความจุ (ซีซี) 750 820

ความยาว (ซม.) 25 25

เส้นผ่านศูนย์กลางปากภาชนะ (ซม.) 7.3 7.3

จำนวนสันนูนที่ผนังด้านใน (เส้น) 8 8

จำนวนช่องอากาศด้านข้าง (ช่อง) 32 16

เส้นผ่านศูนย์กลางรูระบายน้ำ (ซม.) 2.5 1.7

ทรงกลม ทรงเหลี่ยม
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การจัดวางในเรือนเพาะชำ

 ต้นยางที่เพาะชำในถุงอาจจัดวางบนพื้นดินโดย

ทำกรอบกั้นเอาไว้ หรือวางในร่องดินก็ได้ แต่การปลูก

ในภาชนะเพาะชำพลาสติกจำเป็นต้องสร้างชั้นวาง ให้

ก้นภาชนะอยู่เหนือพื้นดินประมาณ 30 ซม. เพื่อให้มี

การถ่ายเทอากาศรอบภาชนะ ส่งเสริมให้เกิดสภาพ air 

pruning ชั้นวางอาจทำด้วยเหล็กหรือไม้ โดยให้มี

ช่องว่างขนาดพอดีกับภาชนะ และไม่ควรวางแน่นจน

เกินไป หากคำนึงถึงพื้นที่การสังเคราะห์แสงของต้นกล้า 

การระบายอากาศ และความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ทั้งการให้ปุ๋ยให้น้ำ การควบคุมโรค และการติดตา 

การจัดเรียง 2 แถวคู่ต่อชั้นวาง จะเหมาะสมที่สุด โดย

เว้นระยะห่างระหว่างชั้นวางประมาณ 50-75 ซม. เพื่อ

ความสะดวกในการเข้ าไปปฏิบัติ งานและติดตา 

(ภาพที่ 7) 

 

ภาพที่  6 เปรียบเทียบลักษณะรากของต้นยางที่เพาะในถุงพลาสติกและภาชนะเพาะชำ  (ก) เมื่อต้นยางอายุ 4 เดือน   (ข) ต้นติดตาแล้วขนาด 2 ฉัตร

ภาพที่  5 การทดลองเพาะชำต้นยางในภาชนะเพาะชำพลาสติกที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา (ก) ต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ด  (ข) ต้นยางติดตาขนาด 2 ฉัตร 

ก ข

ก ข
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ภาพที่ 7 แผนผังการจัดวางต้นยางที่ปลูกในภาชนะ

วัสดุเพาะชำ

 วัสดุเพาะชำที่ใช้บรรจุในถุงต้องใช้ดินร่วนปน

เหนียวที่ไม่แตกออกจากกันเวลาขนย้ายไปแปลงปลูก 

เพราะถ้าดินแตกออกจากกันจะกระทบกระเทือนต่อ

ระบบราก และอาจทำให้ต้นยางตายได้ แต่การปลูก

ต้นกล้ายางในภาชนะเพาะชำพลาสติกจำเป็นต้อง

เลือกวัสดุเพาะชำที่มีความพรุน อุ้มน้ำดี ไม่ทำให้ถอด

ออกจากภาชนะยาก มีส่วนประกอบเป็นเส้นใยอยู่บ้าง 

เพื่ อช่ วยพยุ งไม่ ให้ วัสดุส่ วนที่ ละ เอียดหล่นผ่านรู

ระบายน้ำด้านล่าง เช่น ขุยมะพร้าว แต่ขุยมะพร้าวมี

สารประกอบฟีนอลและแทนนิน ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการ

เจริญของราก จึงต้องกำจัดสารนี้ออกก่อนนำมาใช้ โดย

แช่ขุยมะพร้าวในน้ำแล้วถ่ายน้ำออก หรือกองไว้กลาง

แจ้งให้ฝนตกชะล้างออกไป โดยทั่วไป ไม่มีวัสดุเพาะ

ชำชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติดีครบถ้วน จึงมีการ

นำวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีแต่ละอย่างมาผสมกัน เพื่อให้

ได้วัสดุเพาะชำมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น ใช้ดินผสมขุย

มะพร้าวอัตราส่วนผสมดิน : ขุยมะพร้าว = 1 : 3 หรือ 

ดิน : ขุยมะพร้าว : มูลวัว  = 1 : 3 : 1  หรือ ดิน : 

ขุยมะพร้าว : แกลบ : มูลวัว = 1 : 2 : 1 : 1  ผสมให้เข้า

กันดี แล้วผสมปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) ประมาณ 5 

กก. ต่อส่วนผสม 1 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจึงบรรจุลง

ในภาชนะจนเกือบเต็ม โดยให้มีความแน่นพอควร 

การเพาะเมล็ด

 ควรปลูกด้วยเมล็ดงอก คัดเลือกเอาเฉพาะต้น

ที่มีรากแก้วสมบูรณ์ ไม่คดงอมาปลูก เพื่อให้ได้ต้นกล้า

เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง มีความสม่ำเสมอ หลังปลูก 

1-2 สัปดาห์หากต้นกล้าเจริญเติบโตไม่ดี โคนต้นคดงอ 

ควรถอนออกและทำการปลูกซ่อมทันที 

การรดน้ำ 

 ควรให้น้ำทุกวันในช่วงเช้าและเย็น เพื่อให้วัสดุ

เพาะชำรักษาความชื้นได้เพียงพอ ไม่ควรปล่อยให้ผิว

หน้าของวัสดุเพาะชำแห้ง หากตั้งอยู่กลางแจ้งอาจ

ต้องเพิ่มการให้น้ำ

การใส่ปุ๋ย

 ต้นยางเจริญอยู่ในวัสดุเพาะชำที่มีจำนวนจำกัด

และมีธาตุอาหารน้อย จึงต้องใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับ

ความต้องการ วิธีการใส่ปุ๋ยอาจนำปุ๋ยมาละลายน้ำใน

อัตรา 1 กก. ต่อน้ำ 100 ลิตร แล้วรดลงบนวัสดุเพาะชำ 

หรือใส่ปุ๋ยเม็ดโดยตรงในอัตรา 0.5-1 กรัมต่อต้น ทุก 

2-4 สัปดาห์ ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 20-8-20 หรือ 20-

10-12 สูตรใดสูตรหนึ่ง อาจปรับอัตราการใส่ตามขนาด

ของต้นยาง การให้ปุ๋ยแต่ละครั้งหากสังเกตพบว่าต้น

ยางมีอาการใบไหม้ควรลดอัตราการให้ปุ๋ยลง

การพรางแสง

 ในระยะแรกของการเพาะชำ ควรพรางแสงเพื่อ

ลดความเข้มของแสงลง โดยใช้ตาข่ายพรางแสง

ชนิดกรองแสง 40% หากเรือนเพาะชำอยู่ในบริเวณ

ที่ได้รับร่มเงาบางส่วน การพรางแสงอาจไม่มีความ

จำเป็น อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นยางโตขึ้นควรลดการ

พรางแสงลง และควรให้ต้นยางได้รับแสงเต็มที่สัก

ระยะหนึ่งก่อนที่จะนำไปปลูก เพื่อให้ต้นยางปรับตัวได้
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การกำจัดวัชพืช

 เมล็ดวัชพืชที่ปะปนมากับวัสดุเพาะชำจะงอกใน

ช่วงเดือนแรกของการเพาะชำ ควรรีบถอนออกในระยะ

ที่วัชพืชยังเป็นต้นอ่อน เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อ

รากยาง หลังจากนั้นไม่มีความจำเป็นต้องกำจัดวัชพืช

อีก

การป้องกันกำจัดโรคและแมลง

 ในระหว่างการเพาะชำ หากสังเกตพบโรคระบาด 

เช่น โรคราแป้ง โรคใบจุดที่ เกิดจากเชื้อคอลเลโท

ตริกัม โรคใบจุดก้างปลา โรคลำต้นเน่าที่ เกิดจาก

เชื้อราไฟทอฟธอรา ควรใช้สารเคมีป้องกันกำจัด

เชื้อราฉีดพ่นตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยางโดย

ฉีดพ่นในช่วงระบาดทุก 5-7 วัน หากจำเป็นต้องแยก

ต้นที่เป็นโรคออกเพื่อการควบคุมโรคก็สามารถทำได้

โดยง่าย

ข้อดีและข้อเสียของการปลูกยางในภาชนะ
เพาะชำพลาสติก

ข้อดี

 1. รูปร่างและโครงสร้างของภาชนะพลาสติก 

ช่วยควบคุมการเจริญของระบบราก ป้องกันการขดงอ

หรือการม้วนของรากแก้ว และกระตุ้นการแตกแขนง

ของราก ทำให้ต้นยางมีรากหนาแน่น และกระจายตัวดี

 2. มีอัตราการรอดตายเมื่อย้ายปลูกสูง มีความ

สม่ำเสมอ ทนแล้ง และต้นยางเจริญเติบโตดีกว่ายาง

ชำถุง เนื่องจากไม่มีรากม้วนงอ หรือรากแทงลงดิน

เหมือนยางชำถุง จึงไม่จำเป็นต้องตัดรากให้เกิดความ

เสียหายตอนย้ายปลูก ทำให้มีอัตราการรอดตายใน

ระยะเริ่มแรกเพิ่มขึ้น

 3. นำออกจากภาชนะได้ง่าย ด้วยการเคาะข้าง

ภาชนะเบาๆ จึงไม่กระทบกระเทือนระบบราก ส่วนยอด

จึงพัฒนาได้เร็วหลังย้ายปลูก

 4. กำจัดวัชพืชและจัดการโรคได้ง่าย เนื่องจาก

ภาชนะถูกจัดวางให้อยู่เหนือพื้นดิน 

 5. มีน้ำหนักเบากว่ายางชำถุงจึงใช้แรงงานในการ

ขนย้ายและการปลูกน้อยกว่ายางชำถุง โดยน้ำหนัก

ของต้นยาง 1 ฉัตรแก่ที่ปลูกในภาชนะมีน้ำหนักรวม

เพียงครึ่งหนึ่งของต้นยางที่ปลูกในถุงชำ และการปลูก

ต้นยางจากภาชนะเพาะชำใช้เวลาเพียง 1 ใน 3 ของ

ต้นยางชำถุ ง  เนื่ อ งจากไม่ต้ อ ง เสี ย เ วลากรี ดถุ ง

พลาสติก ไม่ต้องเสียเวลาตัดปลายรากที่ขดม้วน และ

ไม่ต้องระวังวัสดุเพาะชำแตก 

 6. สามารถนำภาชนะกลับมาใช้ใหม่ได้หลายปี 

ข้อเสีย

 1. ต้นทุนค่าภาชนะเพาะชำที่ผลิตเพื่อใช้ในงาน

ทดลองยังมีราคาสูง แม้จะนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายปี 

แต่ยังไม่ทราบอายุการใช้งาน ขณะที่ถุงพลาสติก

สีดำมีต้นทุนค่าถุงเพียงถุงละ 0.50 บาท เท่านั้น

 2. การใช้ภาชนะเพาะชำที่มีขนาดเล็กกว่าถุงชำ 

แ ล ะ ก า ร จั ด ว า ง ภ า ช น ะ ใ ห้ อ ยู่ เ ห นื อ พื้ น ดิ น  อ า จ

จำเป็นต้องรดน้ำเพิ่ม  เพื่อไม่ให้ต้นยางเกิดภาวะ

ขาดน้ำ

 3. ต้องขนส่งภาชนะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

บทส่งท้าย
 การนำภาชนะเพาะชำมาใช้ในการพัฒนาระบบ

รากของต้นยางนี้  ต่างจากงานวิจัยของสถาบันวิจัย

ยางอินเดียในเรื่องของการจัดวางภาชนะ เนื่องจาก

วัตถุประสงค์หลักในการนำภาชนะเพาะชำมาใช้แทน

ถุ งชำ คือ  การผลิตต้นยางให้มี รากแก้วสมบู รณ์  

ไม่ขดม้วน และไม่ทำให้ปลายรากแก้วถูกตัดหรือได้รับ

ความเสียหายใดๆ ก่อนที่จะนำไปปลูกในแปลง จึงจัด

วางภาชนะให้อยู่เหนือพื้นดิน เกิดสภาพ air pruning 

ตั้งแต่เริ่มปลูก เพื่อให้รากแก้วหยุดเจริญอยู่ที่รูระบาย

น้ำ จนกว่าจะได้รับการกระตุ้นจากความชื้นในหลุม

ปลูก จึงเจริญเติบโตต่อไป ขณะที่ในประเทศอินเดีย

ใช้วิธีการวางภาชนะฝังดินไว้ครึ่งหนึ่ง หรือวางบนชั้น

วางแล้วใช้ดินกลบก้นภาชนะในช่วงแรกของการเพาะชำ 

เพื่อกระตุ้นให้รากเจริญลงไปในดินอย่างรวดเร็วก่อน

ระยะหนึ่ง ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน หลังจากนั้นจึง

นำดินที่กลบก้นกรวยออก พร้อมทั้งตัดแต่งรากที่เจริญ

ออกมานอกภาชนะ แล้วจึงแขวนภาชนะให้อยู่เหนือ

พื้นดิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกแขนงของราก ซึ่ง

วิธีการนี้รากแก้วของต้นยางจะถูกตัดก่อนนำภาชนะ
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มาแขวนบนชั้นวาง

 อย่างไรก็ตาม ต้นยางที่ เพาะชำในภาชนะจะ

สามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นยางที่เพาะชำในถุง

มากน้อยเพียงใด ยังคงต้องติดตามผลการทดลอง

ในแปลงปลูกต่อไป 
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 ในปี พ.ศ.2551 ไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 16.72 

ล้านไร่ พื้นที่กรีด 11.37 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกยางใหม่

ส่วนใหญ่อยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค

เหนือ พื้นที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.80 

ล้านไร่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื้นที่

ปลูกยาง 5.03 แสนไร่ พื้นที่กรีด 1.77 แสนไร่ (ข้อมูล

วิชาการยางพารา, 2550) ผลผลิตเฉลี่ย 278 กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี  ขณะที่ผลผลิตทางวิชาการเท่ากับ 329 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ทำให้มีส่วนต่างของผลผลิตสูงถึง 

51 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใน

พื้นที่ปลูกยางใหม่ไม่มีประสบการณ์ปลูกยางมาก่อน 

ขาดความรู้ความเข้าใจการปลูกและจัดการสวนยาง

ที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังเปิดกรีด โดยก่อนเปิดกรีด 

พบปัญหาที่สำคัญ คือ การใส่ปุ๋ย ทั้งชนิดและอัตราไม่

เหมาะสม การตัดแต่งกิ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

การจัดการระหว่างแถวยางโดยการปลูกพืชแซมหรือ

พืชคลุมมีน้อย หลังเปิดกรีด พบปัญหาที่สำคัญ คือ การ

ใส่ปุ๋ย ทั้งชนิดและอัตราไม่เหมาะสม กรีดต้นที่ไม่ได้

ขนาด กรีดถี่  ขาดความชำนาญในการกรีด ปัญหา

อาการเปลือกแห้ง อีกทั้งการนำเทคโนโลยีไปใช้ และ

การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรยังมีน้อย ทำให้

ผลผลิตของเกษตรกรต่ำกว่าผลผลิตทางวิชาการ เพื่อ

หาแนวทางแก้ไข และหาวิธีจัดการสวนที่มีประสิทธิผล

นำไปปฏิบัติในแปลงเกษตรกร และเพื่อให้ได้เทคโนโลยี

การผลิตยางพาราที่ เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่  เป็น

ขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร  

รัตน์ติยา พวงแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร

อารักษ์ จันทุมา  
สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร

ทดสอบเทคโนโลยีใช้ปุ๋ยกับยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเพิ่มศักยภาพการผลิตยางในพื้นที่ ทำให้เกษตรกร

ได้ผลผลิตและมีรายได้สูงขึ้น

กิจกรรมที่ 1 ทดสอบเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราก่อนเปิดกรีด
 เทคโนโลยีใช้ปุ๋ยยางพารา ก่อนการเปิดกรีด 

ทดสอบในสวนยางพาราของเกษตรกร โดยคัดเลือก

สวนยางพาราก่อนเปิดกรีดอายุ 2-3 ปีจำนวน 4-5 

รายต่อจังหวัด รายละ 5 ไร่  รวมทั้งหมด 21 ราย 

ทดสอบการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำสถาบันวิจัยยาง 

และวิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรมีรายละเอียดดังนี้

 1. วิธีทดสอบ ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตยาง

พาราของกรมวิชาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่  โดย

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (สถาบันวิจัยยาง 2554)

 2. วิธีเกษตรกร (ตารางที่ 1)

ผลทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาง

พาราก่อนเปิดกรีด

 ผลการวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 2) เปรียบเทียบกับ 

ข้อมูลวิชาการยางพารา 2555 (หน้าที่ 62) พื้นที่แปลง

ทดสอบจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่า

ความเป็นกรด-ด่าง เหมาะสม  ปริมาณอินทรีวัตถุ อยู่ใน

เกณฑ์ต่ำถึงปานกลาง ไนโตรเจนมีค่าต่ำ ฟอสฟอรัส

ที่เป็นประโยชน์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ โพแทสเซียมที่แลก

เปลี่ยนได้  อยู่ ในเกณฑ์ต่ำ  ยกเว้นจังหวัดบุรี รัมย์  
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และอุบลราชธานี มีค่าฟอสฟอรัสที่และโพแทสเซียม 

อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-สูง 

 เปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหาร N, P
2
O

5
 และ 

K
2
O วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร (ตารางที่  3) รวม

มีค่าเฉลี่ย 20.3 และ 26.2 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 

ซึ่งวิธี เกษตรกร ใส่ปุ๋ยมากกว่า 5.9 กิโลกรัมต่อไร่   

ทำให้วิธีทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ย 830 บาทต่อไร่ ต่ำกว่า

วิธี เกษตรกรที่มีต้นทุนค่าปุ๋ย 1,174 บาทต่อไร่  ซึ่ง

ต่างกัน 344 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 4)

 สำหรับการเจริญเติบโตต้นยางพารา วิธีทดสอบ

มีเส้นรอบต้นดีกว่าวิธีเกษตรกรในทุกจังหวัด โดยภาพ

รวม  วิ ธี ทดสอบมี เส้ น รอบต้น เพิ่ มขึ้ น เฉลี่ ย  8 .1 

เซนติเมตรต่อปี ส่วนวิธีเกษตรกรมีเส้นรอบต้นเพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 6.8 เซนติเมตรต่อปี (ตารางที่ 5)

กิจกรรมที่ 2 ทดสอบเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังเปิดกรีด
 เทคโนโลยีใช้ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีด ทดสอบ

แปลงของเกษตรกร โดยคัดเลือกสวนยางพาราหลัง

เปิดกรีดอายุ 9-12 ปี จำนวน 4-5 รายต่อจังหวัด ราย

ละ 5 ไร่ รวมทั้งหมด 23 ราย ทดสอบ 2 กรรมวิธี คือ 

วิธีทดสอบ และวิธีเกษตรกร มีรายละเอียดดังนี้

 1. วิธีทดสอบ ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตยาง

พาราของกรมวิชาการเกษตร ให้เหมาะสมกับพื้นที่  

โดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (สถาบันวิจัยยาง 2554)

 2.  วิธีเกษตรกร 

   - จังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

30-5-18 หรือ  20-10-12 หรือ  19-9-19 อัตรา 

50-90  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  

 

 

ตารางที่ 1  สูตรปุ๋ยและอัตราใส่ปุ๋ย วิธีเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบ ก่อนเปิดกรีด ของเกษตรการ

จังหวัด

จังหวัด

สูตรปุ๋ย วิธีเกษตรกร

ความเป็น
กรด-ด่าง

pH

อินทรีวัตถุ
(OM)

%

ไนโตรเจน
(N)
%

ฟอสฟอรัส
เป็นประโยชน์ (P)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

โพแทสเซียม
แลกเปลี่ยนได้ (K)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

อัตรา (กิโลกรัมต่อไร่)

หนองบัวลำภู  20-10-12,  20-10-20,  30-5-18, 46-0-0 + ปุ๋ยอินทรีย์ 40-50

นครพนม  20-10-12,  18-46-0,  0-0-60,  46-0-0 + ปุ๋ยอินทรีย์ 40-75

หนองคาย  20-10-12,  20-8-20  40-80

บุรีรัมย์   20-10-12,  28-11-5,  8-3-8  40-100

อุบลราชธานี  15-15-15 + 46-0-0, ปุ๋ยอินทรีย์ 50-70

หนองบัวลำภู 4.68 - 5.36 0.29 - 0.45 0.015 - 0.023 1.86 - 5.29 15.00 - 45.0

นครพนม 4.80 - 5.56 0.32 - 1.32 0.016 - 0.066 1.13 - 14.21 7.00 - 60.00

หนองคาย 4.36 - 4.81 0.44 - 1.08 0.011 - 0.054 0.02 - 0.05 1.25 - 3.49

บุรีรัมย์  4.49 - 5.69 0.65 - 1.79 0.033 - 0.090 6.02 - 70.48 14.50 - 100.00

อุบลราชธานี 4.61 - 5.52 0.52 - 2.08 0.026 - 0.104 61.43 - 165.93 40.00 - 103.00
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ตารางที่ 3  ปริมาณธาตุอาหาร N, P
2
O

5
 และ K

2
O (กิโลกรัมต่อไร่) ใส่ให้กับยางพาราก่อนเปิดกรีด 

วิธีทดสอบ และวิธีเกษตรกร

ตารางที่ 5  อายุยางพารา(ปี)  เส้นรอบต้นที่ระดับ 150 (เซนติเมตร) สูงจากพื้นดิน

ก่อนเปิดกรีดยางพารา ก่อนใส่ปุ๋ย และหลังใส่ปุ๋ย 2 ปี

ตารางที่ 4  ต้นทุนใส่ปุ๋ยยางพารา (บาทต่อไร่) ก่อนเปิดกรีด วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร

จังหวัด

จังหวัด

วิธีการ

วิธีทดสอบ(กิโลกรัมต่อไร่)

อายุยาง วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร

หนองบัวลำภู นครพนม หนองคาย บุรีรัมย์ เฉลี่ยอุบลราชธานี

วิธีเกษตรกร(กิโลกรัมต่อไร่)

หนองบัวลำภู  9.4 2.8 6.3 18.5 12.9 4.7 6.9 24.5

นครพนม  9.8 3.8 8.0 21.6 12.2 6.7 9.1 28.0

หนองคาย  11.2 3.5 7.5 22.2 11.4 5.8 10.8 28.1

บุรีรัมย์ 8.7 2.6 5.0 16.7 12.9 5.7 6.5 25.1

อุบลราชธานี 12.1 2.8 7.4 22.3 12.3 6.4 6.4 25.1

เฉลี่ย  10.2 3.1 6.8 20.3 12.3 5.9 7.9 26.2

หนองบัวลำภู 3.8 22.1 36.3 7.1 22.1 34.9 6.4

นครพนม 4.0 31.7 44.6 7.2 29.6 42.4 6.4

หนองคาย 4.5 23.7 43.1 9.7 25.4 36.8 5.7

บุรีรัมย์ 5.0 21.4 37.5 8.1 22.0 37.2 7.8

อุบลราชธานี 4.0 10.4 26.7 8.2 11.0 26.4 7.7

เฉลี่ย   4.3 21.9 37.6 8.1 22.0 35.5 6.8

วิธีทดสอบ 773 904 929 838 753 830

วิธีเกษตรกร  1,105 1,080 1,276 1,124 1,283 1,174

N

เฉลี่ย(ปี) ก่อน

ใส่ปุ๋ย

ก่อน

ใส่ปุ๋ย

หลังใส่ปุ๋ย

2 ปี

หลังใส่ปุ๋ย

2 ปี

เพิ่ม

ต่อปี

เพิ่ม

ต่อปี

NP
2
O

5
P

2
O

5
K

2
O K

2
Oรวม รวม
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   - จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

30-5-18 หรือ 15-7-18 หรือ 46-0-0 อัตรา 50-100  

กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  

   - จังหวัดหนองคาย ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

15-7-18 อัตรา 50-90 กิโลกรัมต่อไร่

   - จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-

5-18 และ 8-3-8 อัตรา 80-90 กิโลกรัม/ไร่/ปี ร่วมกับ

ปุ๋ยอินทรีย์  

  - จังหวัดอุบลราชธานี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 19-9-19,  

29-7-18, 18-46-0 และ 0-0-60 อัตรา 50-70กิโลกรัม/

ไร่/ปี

ผลทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาง

พาราหลังการเปิดกรีด

 ผลการวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 6) เปรียบเทียบกับ 

ข้อมูลวิชาการยางพารา 2555 (หน้า 62) แปลง

ทดสอบเกษตรหลังเปิดกรีด ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ส่วนใหญ่ เหมาะสม ยกเว้นจังหวัดบุรีรัมย์บางแปลง

มีค่ าสู ง  อินทรียวัตถุ  อยู่ ใน เกณฑ์ต่ ำ -ปานกลาง 

ไนโตรเจน อยู่ ในเกณฑ์ต่ำมาก ฟอสฟอรัสที่ เป็น

ประโยชน์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ยกเว้นจังหวัดอุบลราชธานี 

ปานกลาง-สูง โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ส่วนอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง แต่จังหวัดหนองคาย อยู่ในเกณฑ์

ต่ำมาก

 ปริมาณธาตุอาหาร N, P
2
O

5
 และ K

2
O ที่ใส่ปุ๋ย 

วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร รวมเฉลี่ย 53.1 และ 40.1 

กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (ตารางที่ 7) ซึ่งวิธีเกษตรกร

ใส่ปุ๋ยต่ำกว่าคำแนะนำหรือวิธีทดสอบ 13 กิโลกรัม

ต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตยางพาราปี 2554 พบว่า

ทุกจังหวัด วิธีทดสอบ ให้ผลผลิตสูงกว่า วิธีเกษตรกร 

ได้ผลผลิตเฉลี่ย 245 และ 219 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

ตามลำดับ คิดเป็นผลต่าง 26 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าปุ๋ย พบว่า วิธีทดสอบมี

ต้นทุนค่าปุ๋ ยต่ ำกว่ าวิ ธี เกษตรกร  ซึ่ งต้นทุน เฉลี่ ย 

1,691 และ 1,867 บาท ตามลำดับ เหตุผลเพราะ 

เกษตรกรซื้อปุ๋ยผสมสำเร็จรูป ซึ่งมีราคาสูงกว่า ใช้แม่ปุ๋ย

มาผสมเอง และเกษตรกรนิยมซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งราคา

ค่อนข้างสูงมาใส่ด้วย ทำให้ผลต่างรายได้และผลตอบ

แทนระหว่าง 2 กรรมวิธี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,924 บาทต่อไร่ 

และ 3,092 บาทต่อไร่  ตามลำดับ (ตารางที่  8)  

จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนวันกรีดน้อยเนื่องจากบางแปลง

เก็บข้อมูลช่วง ตุลาคม – ธันวาคม 2554 ค่าเฉลี่ยวันกรีด 

55 วัน/ปี  ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปี ต่ำกว่าความเป็นจริง

 ปี 2555 วิธีทดสอบ ให้ผลผลิตสูงกว่า วิธีเกษตรกร 

โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 324 และ 294 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

ตามลำดับ คิดเป็นผลต่าง 30 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เมื่อ

เปรียบเทียบต้นทุนค่าปุ๋ย พบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุน

ค่าปุ๋ยต่ำกว่าวิธีเกษตรกร มีต้นทุนเฉลี่ย 1,757 และ 

 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบหลังเปิดกรีดของเกษตรการ

จังหวัด
ความเป็น
กรด-ด่าง

pH

อินทรีวัตถุ
(OM)

%

ไนโตรเจน
(N)
%

ฟอสฟอรัส
เป็นประโยชน์ (P)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

โพแทสเซียม
แลกเปลี่ยนได้ (K)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

หนองบัวลำภู 4.59 - 5.19 0.22 - 0.72 0.011 - 0.036 2.74 - 6.16 17.00 - 62.00

นครพนม 4.56 - 5.57 0.41 - 1.50 0.020 - 0.075 1.51 - 57.93 7.00 - 91.00

หนองคาย 4.36 - 4.98 0.55 - 1.76 0.028 - 0.088 0.03 - 0.09 2.61 - 6.93

บุรีรัมย์  4.71 - 6.79 0.49 - 2.45 0.025 - 0.123 6.35 - 43.50 30.50 - 143.00

อุบลราชธานี 4.56 - 4.91 0.48 - 0.82 0.024 - 0.041 15.5 - 82.50 15.50 - 82.50
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ตารางที่ 7  ปริมาณธาตุอาหาร N,  P
2
O

5
 และ K

2
O (กิโลกรัมต่อไร่) ใส่ปุ๋ยยางพารา หลังเปิดกรีด 

วิธีทดสอบ และวิธีเกษตรกร

ตารางที่ 8  วันกรีด/ปี ผลผลิต ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ ผลตอบแทน วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร ปี 2554

จังหวัด

จังหวัด

วิธีทดสอบ(กิโลกรัมต่อไร่)

กรรมวิธี วันกรีด

(วัน/ปี)

ผลตอบแทน

(บาท/ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่/ปี)

ค่าปุ๋ย

(บาท/ไร่)

รายได้

(บาท/ไร่)

วิธีเกษตรกร(กิโลกรัมต่อไร่)

หนองบัวลำภู  31.9 11.0 23.1 66.0 25.4 4.2 15.3 44.9

นครพนม  32.1 8.8 29.9 61.8 26.1 5.9 18.2 50.2

หนองคาย  31.4 11.0 23.6 66.5 17.1 8.0 20.5 45.6

บุรีรัมย์  15.5 3.9 9.2 28.6 19.1 3.6 12.2 34.9

อุบลราชธานี  21.3 7.4 13.7 42.4 11.5 4.3 9.2 25.0

เฉลี่ย  26.4 8.4 19.9 53.1 19.8 5.2 15.1 40.1

หนองบัวลำภู ทดสอบ 107 297 1,850 32,986 31,136

   เกษตรกร 107 268 1,733 29,785 28,052

นครพนม ทดสอบ 87 228 1,729 25,308 23,579

   เกษตรกร 87 208 2,362 23,088 20,726

หนองคาย ทดสอบ 117 279 1,864 26,196 24,322

   เกษตรกร 117 241 2,166 22,672 20,506

บุรีรัมย์ ทดสอบ 55 143 1,293 18,414 17,176

   เกษตรกร 55 120 1,889 15,447 13,644

อุบลราชธานี ทดสอบ 84 278 1,717 35,862 34,145

   เกษตรกร 84 257 1,183 33,153 31,970

   เฉลี่ย ทดสอบ 90 245 1,691 27,753 26,072

   เกษตรกร 90 219 1,867 24,829 22,980

  ผลต่าง - 26 -176 2,924 3,092

N NP
2
O

5
P

2
O

5
K

2
O K

2
Oรวม รวม

1,927 บาท ตามลำดับ ซึ่งต้นทุนปุ๋ยที่มากขึ้นเกิด

จากปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรจะมีผลต่างรายได้และ

ผลตอบแทนระหว่าง 2 กรรมวิธี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,755 

บาทต่อไร่ และ 2,924 บาทต่อไร่ ตามลำดับ (ตารางที่ 9)  

สรุปผลและวิจารณ์
 1. การใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีดในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีทดสอบ ใส่ปุ๋ยธาตุอาหาร 

แต่ละชนิดคือ N, P
2
O

5
 และ K

2
O น้อยกว่า วิธีเกษตรกร 
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ทำให้มีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ำกว่าวิธี เกษตรกร 344 บาท

ต่อไร่  และวิธีทดสอบ มี เส้นรอบต้น เพิ่มขึ้น  8.1 

เซนติเมตรต่อปี มากกว่าวิธีของเกษตรกร เพิ่มขึ้น 6.8 

เซนติเมตรต่อปี 

 2. การใส่ปุ๋ยยางพาราหลังการเปิดกรีดในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีทดสอบ ใส่ปุ๋ยธาตุอาหาร 

โดยเฉลี่ย N, P
2
O

5
 และ K

2
O มากกว่าวิธีเกษตรกร แต่

ค่าใช้จ่ายปุ๋ยในภาพรวม ไม่สูงกว่าวิธีเกษตรกร

 จากการเก็บข้อมูลการผลิต 2 ปี พบว่า ในปี 

พ.ศ. 2554 จำนวนวันกรีด 90 วันต่อปี วิธีทดสอบ 

ได้ผลผลิตยางแห้ง 245 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ค่าใช้จ่าย

ค่าปุ๋ยน้อยกว่าวิธี เกษตรกร ที่ ได้ผลผลิตยาง 219 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ส่วนในปี  พ.ศ. 2555 จำนวน

วันกรีด 118 วันต่อปี วิธีทดสอบ ได้ผลผลิตยาง 324 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีค่าใช้จ่ายปุ๋ยน้อยกว่าวิธีเกษตรกร 

ที่ได้ผลผลิตยาง 294 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

 ดังนั้น วิธีแนะนำหรือวิธีทดสอบ สามารถใส่ปุ๋ย

เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินให้พอกับความต้องการ

ของพืช ทำให้ต้นยางโตเร็วขึ้น เพิ่มผลผลิตยางพารา

และลดค่าใช้จ่ายปุ๋ย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และผล

ตอบแทนจากการทำสวนยางมากขึ้น และสามารถเป็น

ตัวอย่างสวนยางในพื้นที่ที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ แต่การที่เกษตรกรสามารถหาซื้อปุ๋ยได้ง่าย

ในท้องตลาด ซึ่งเป็นปุ๋ยผสมสำเร็จรูปที่มีราคาแพง

กว่าการซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เอง ราคาปุ๋ยอินทรีย์ค่อนข้าง

แพง รวมถึงการที่เกษตรกรจะเข้าถึงวิธีวิเคราะห์ดิน 

และใส่ปุ๋ยได้ตามค่าวิเคราะห์ดินได้ เป็นเรื่องที่ควร

พิจารณาความคุ้มค่าและการมีประสิทธิภาพ แต่ละ

หน่วยงานที่มีศูนย์เรียนรู้และเกี่ยวข้องจะดำเนินงาน

อย่างไรต่อไป

คำนิยม 
 ผู้ เรียบเรียงใหม่ขอบคุณทีมงาน การทดสอบ

 

ตารางที่ 9  วันกรีด/ปี ผลผลิต ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ ผลตอบแทน วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร ปี 2555

จังหวัด กรรมวิธี วันกรีด

(วัน/ปี)

ผลตอบแทน

(บาท/ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่/ปี)

ค่าปุ๋ย

(บาท/ไร่)

รายได้

(บาท/ไร่)

หนองบัวลำภู ทดสอบ 124 372 1,850 33,852 32,002

   เกษตรกร 124 340 1,696 30,940 29,244

นครพนม ทดสอบ 93 341 1,729 31,031 29,302

   เกษตรกร 93 311 2,362 28,301 25,939

หนองคาย ทดสอบ 119 275 1,864 25,025 23,161

   เกษตรกร 119 246 2,166 22,386 20,220

บุรีรัมย์ ทดสอบ 116 354 1,436 31,860 30,423

   เกษตรกร 116 321 2,098 28,890 26,791

อุบลราชธานี ทดสอบ 140 280 1,907 25,200 23,293

   เกษตรกร 140 252 1,314 22,680 21,366

 เฉลี่ย ทดสอบ 118 324 1,757 29,394 27,636

   เกษตรกร 118 294 1,927 26,639 24,712

  ผลต่าง - 30 -107 2,755 2,924
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เทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือ-

ตอนบน-ตอนล่าง นายมะนิต สารุณา นายเกษตร 

แนบสนิท นางสาวญาณิน สุปะมา นางสาวพรทิพย์ 

แพงจันทร์  นายศักดิ์สิทธิ์  จรรยากรณ์ นายบงการ 

เพ็งพันธ์ นายสุกิจ รัตนศรีวงศ์ นายรชต เกงขุนทด 

และนางฐิตาภรณ์  ภูมิไชย์ รวมเนื้อหา 2 กิจกรรม 

นางสาวสุรีรัตน์ แก้วงาม นางสาวสุทธินี  นาคสูตร 

ช่วยพิมพ์สรุปผล

บรรณานุกรม
ขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย และคณะ.  2556. โครงการ

 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสม

 กับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การ

 ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ป ล า ย ปี  ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 5 6  

 29-30 กันยายน 2556 ณ. โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

 กรุงเทพมหานคร.

รัตน์ติยา พวงแก้ว และคณะ.  2556. โครงการทดสอบ

 เทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมกับพื้นที่

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การประชุม

 สัมมนาปลายปี ประจำปี 2556  29-30 กันยายน 

 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.

สถาบันวิจัยยาง. 2555. ข้อมูลวิชาการยางพารา 2555 

 กรมวิชาการเกษตร.
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 ยางธรรมชาติเป็นสินค้าที่สำคัญในอุตสาหกรรม

ยาง เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและงานวิจัยยางในเวที

นานาประเทศ ที่เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ยางของโลก ใน

ฐานะที่ไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด (ร้อยละ 33.5 

ยางธรรมชาติของโลก) และเป็นผู้ใช้อันดับที่ห้า (ใช้

ยางร้อยละ 13.5 ผลผลิตยางประเทศไทย) จึงควรมี

บทบาทบางอย่างที่ เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางทั้ง

ระบบ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมประชุมบางรายการ 

จึ งขอรายงานข้อมูล และแง่มุมบางอย่าง  อาจมี

ประโยชน์ในการพัฒนายางต่อไป 

สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ 
(International Rubber Research and 

Development Board : IRRDB) 
 IRRDB ได้ประชุมประจำปี 2555 ขึ้นระหว่าง

วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  ที่เมือง 

Kovaram รัฐ Kerala สาธารณรัฐอินเดีย วาระแรก 

อภิปรายหัวข้อ  อุตสาหกรรมยาง บรรยายโดยผู้

เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น เลขาสมาคมผู้ผลิตยาง

ระหว่างประเทศ(ANRPC) กล่าวถึงบทบาทสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตและความต้องการ

ใช้ยางของโลก ผู้ เชี่ยวชาญผลิตยางล้อ กล่าวถึง

ทางเลือกการเข้าถึงประมาณความต้องการใช้ยาง

ธรรมชาติ  ผู้ เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมที่ ไม่ใช่ยางล้อ 

แสดงภาพทั่วไปการใช้ยางในชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ยางล้อ

ของอินเดีย  ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์

ของอินเดีย อธิบายมุมมองการใช้ยางสังเคราะห์ ผู้

เชี่ยวชาญแปรรูปยางแผ่นกล่าวถึงกระบวนการควบคุม

คุณภาพ ที่ เ กี่ ยวข้ องการทำยางแผ่น  วาระที่  2 

อภิปราย ความท้าทายอุตสาหกรรมยางอินเดีย ผู้ร่วม

บรรยายเป็นผู้ดำเนินงานด้านการผลิตยางแท่ง ผู้

อารักษ์ จันทุมา 
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

มุมมองที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในเวทีนานาชาติ

ประกอบการปลูกสร้างสวนยาง ผู้ประกอบการค้ายาง

รับซื้อและขายส่งมอบผู้ใช้ยาง ผู้ประกอบการผลิต

ยางล้อและผู้ผลิตไม่ใช้ยางล้อ ผู้ผลิตยางสังเคราะห์ 

ผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้น ผู้แปรรูปยางแผ่น 

ผู้แทนคณะกรรมการยางอินเดีย ดำเนินการประชุม

โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางอินเดีย เน้นบทบาท

หน้าที่แต่ละภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมพัฒนาการใช้ยาง

ในโลกยางพารา เทคโนโลยีความก้าวหน้าใหม่ด้าน

ยาง ส่วนประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กมาใช้ยาง NR-SR 

ความท้าทายอุตสาหกรรมยางในอนาคต บทบาท

การใช้ชิ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นไม่คงตัวของ rubber-

nano-composites เป็นต้น

 การประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยยางพารา

ด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก IRRDB และผู้เกี่ยวข้อง 

ทั้งในรูปของโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานวิจัย มี

การเผยแพร่ผลงานในรูปของโปสเตอร์ จำนวน 91 

เรื่อง และนักวิจัยนำเสนอผลงานจำนวน  68 เรื่อง 

จำแนกเป็นกลุ่มงานได้ 12 หัวข้อคือ 1) พัฒนาพันธุ์

ยาง 2) เทคโนโลยีชีวภาพ 3) งานอุตสาหกรรมยาง 

4) เก็บเกี่ยวผลผลิต และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

5) จัดการสวนยาง 6) เครื่องจักรกลการเกษตร 7) งาน

อารักขาพืช 8) เศรษฐกิจยาง 9) สรีรวิทยา 10) นิเวศ

วิทยา 11) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ และ 12) ส่งเสริมการ

เกษตร   มีชื่อเรื่องโดยย่อคือ ด้านปรับปรุงพันธุ์  การ

ใช้รหัสพันธุกรรม ช่วยปรับปรุงการผลิตของต้นยาง

พารา การแสดงออกแปลงลูกผสมเบื้องต้นพันธุ์ยาง 

IRRDB 1981 และทิศทางใช้พันธุ์ยาง การใช้พันธุ์ยาง

เวียดนามปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่ใช่เขตปลูกยางการค้า

เดิม พัฒนาการลูกผสมยางอินเดียตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 

1983 ผลผลิตระยะยาวและการเจริญเติบโตของพันธุ์

ยาง IRCA ในอินเดีย การใช้พันธุ์ยางจากป่า Amazon
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เพื่อพันธุกรรมทนแล้ง การใช้พันธุ์ยางในเขต Tripura

ซึ่งปลูกยางเป็นการค้าอันดับ 2 ของอินเดีย การนำ

เสนอด้าน เทคโนโลยีชีวภาพและชีวะโมเลกุล ฝรั่งเศส 

แสดงผลการกลายพันธุ์ยางที่ส่งสัญญาณสารเร่งต่างๆ 

ในพืชต่อกระบวนการป้องกันตนเอง กรณีศึกษาสาร

เร่งเอทิลีน การใช้เทคนิค Micro RNA ตรวจสอบ

หน้าที่งานทางชีววิทยา นักวิชาการจีนและเวียดนาม 

เสนอเครื่องหมายพันธุกรรมเทคนิคส่งผ่านเลี้ยงตัว

อ่อนยางพารา นักวิชาการไทยเสนอการขยายพันธุ์

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คาโลโบโกเนียม ซีรูเลียม ปลูกเป็น

พืชคลุมดินในสวนยาง เส้นทางแสดงออกจำแนกรหัส

พันธุกรรมต้านทานโรคใบจุดก้างปลา (Corynespora) 

จำแนกเส้นทางแสดงออกรหัสพันธุกรรมต้านทานโรค

ใบจุดนูน (Collectotrichum) ของยางพารา การแสดง

ออกของรหัสพันธุกรรมต่อความเครียดของต้นยาง

พารา  

 การนำเสนอด้านอุตสาหกรรม ศรีลังกา แสดง

สมบัติยางธรรมชาติผสมกับเศษยางล้อ นักวิชาการ

ไทยนำเสนอการเตรียมตัวอย่างสมบัติ เชิงกลของ 

epoxides ยางธรรมชาติจากน้ำยางสด อินเดียเสนอ 

ใช้ซิลิกาหลอมผลิตผสมกับยาง NR เตรียมผงถ่านดำ

และซิลิกาผลิตขึ้นรูปต้นแบบผสมน้ำยางสด ลักษณะ

ยืดหยุ่นและผลของ NR และ SR ในการแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์ระบบโรงงาน การใช้เส้นใยจากแกนต้น

มะพร้าวกับ EPDM ทำยางผสม การเสริมแรงซิลิกา 

ทำ epoxides NR การผันแปรปริมาณผสม epoxy  

อนุมูลอิสระช่วยบ่มยาง ลักษณะการบ่มและสมบัติ

หลังบ่มยาง ช่วงสุดท้าย การเก็บเกี่ยวผลผลิตและ

วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว นักวิชาการ จากประเทศโกดิวัวร์ 

บรรยายการเปิดกรีดต้นยางอายุและขนาดเส้นรอบต่อ

ผลผลิตยาง องค์ประกอบเคมีและอาการเปลือกแห้ง

ต่อระบบกรีด การลดความถี่กรีดยางต่อ สรีระยางพันธุ์ 

PB 260 เพื่อลดค่าใช้จ่ายแรงงานกรีดยาง อินโดนีเซีย 

เสนอระบบสลับกรีดยางพันธุ์ RRIC 100 อินเดีย แสดง

อุปกรณ์กันน้ำฝนที่หน้ากรีดต้นยางเป็นวิธีที่สำคัญใน

การเก็บเกี่ยวน้ำยาง อินโดนีเซีย เสนอการตอบสนอง

พันธุ์ยางชุด IRR กรีดใช้สารเคมีเร่งน้ำยางไนจีเรีย 

แสดงการย่อยสลายน้ำเสียจากโรงงานยางในสภาพขาด

อากาศ ใช้เป็นพลังงานในการผลิตยาง การบรรยาย

พิเศษ โปรแกรม RAJTREE พัฒนาอุตสาหกรรมยาง

ในฟิลิปปินส์ อินเดีย การขยายปริมาณผลิตยาง NR 

ในอุตสาหกรรมยาง ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ใหม่ของอินเดีย สหรัฐอเมริกา

บรรยายยางธรรมชาติจากเมล็ดพืช น่าสนใจจากสิทธิ

การผลิตและใช้ยางไวยูเร(guayule) ในอุตสาหกรรม

ยาง พืชไวยูเร เป็นไม้พุ่มเตี้ย อายุ 2 ปี สามารถเก็บ

เกี่ยวเป็นยางธรรมชาติได้ เป็นพืชในเขตกึ่งทะเลทราย 

(semi-arid area) ในขณะที่ยางพาราเป็นพืชไม้ยืนต้น

เขตร้อนชื้น ใน 100 ปีที่ผ่านมาสามารถพัฒนาพันธุ์

ยางไวยูเรให้ผลผลิตถึง 2,000 เมตริกตันต่อเฮกตาร์

ต่อปี และยางไวยูเร ไม่มีลักษณะแพ้โปรตีน มีผู้คัดค้าน

ว่ายังไม่มีการใช้แพร่หลาย น่าจะยังบอกไม่ได้ว่ามี 

โปรตีนชนิดไหนบ้างที่ยังติดอยู่ 

 วิทยากรผู้ปลูกยางอินเดียเสนอวัสดุปลูกที่ดี

โดยใช้ Root trainer ทำให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี 

เพราะผลิตวัสดุปลูกดีคุณภาพสูง มุมมององค์ความรู้

ผู้ปลูกยางรายใหญ่อินเดียอีกราย ใช้วัสดุปลูกที่มี

คุณภาพดี มีความเห็นกับการเก็บเกี่ยวน้ำยางและ

รวบรวมน้ำยาง ต่อมา ระบบการจัดการ  ฟิลิปปินส์ 

พัฒนาอุตสาหกรรมยาง ระบบจัดการสวนยางขยาย

พื้นที่ปลูกยางภาคใต้  อินโดนีเซียแสดงผลระยะปลูกต่อ

การเจริญเติบโตพันธุ์ยาง RRIM ชุด 2000 ระบบปลูก

กาแฟร่วมกับยางพาราในสุมาตราตอนใต้ ประเทศ

กัวเตมาลา พัฒนาการใช้ Root trainer ปลูกยาง 

นักวิชาการไทย เสนอระดับธาตุอาหารในดินและใน

ใบของต้นยางก่อนเปิดกรีดในภาคใต้ตอนบนฝั่ ง

ตะวันออก ความสัมพันธ์สมบัติของดินและปริมาณ

คลอโรฟิลล์ต่อการเจริญเติบโต ต้นยางก่อนเปิดกรีด 

ไนจี เรีย  แสดงการควบคุมวัชพืชและอัตราใช้ปุ๋ย 

ต่อการเจริญเติบโต ความสำเร็จในการติดตาต้นกล้า

ยาง ในเขตป่าฝนภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

  ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา อินเดีย 

การใช้เครื่องจักรกล เตรียมพื้นที่และการปลูกต่อการ

เจริญเติบโตต้นยาง การใช้เครื่องมือในการพ่นสาร

ป้องกันกำจัดโรคในสวนยางพารา การป้องกันจัดการ

โรคยาง รายงานสถานการณ์โรคยางในศรีลังกา ตั้งแต่
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ปลายศตวรรษที่  20 เป็นต้นมา อินโดนีเซีย ระบบ

ความคุมกำจัดแบบผสมผสานใช้  Tr ichoderma 

ป้องกันโรครากขาว ปรากฏการณ์ โรคใบจุดก้างปลา 

ความรุนแรง ในจุดร้อนแรงของรัฐ Kerala การใช้

น้ำมันพืชพ่นสารป้องกันกำจัดโรคใบร่วงเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของต้นกาฝาก Mistletoe 

ในยางพารา รัฐ Edo, ไนจีเรีย ต่อภาคเศรษฐกิจยาง

พารา อินเดีย แสดงเศรษฐกิจสังคม งานวิจัย ลดความ

ถี่กรีดยางระบบ LET ในรัฐ Kerala การยอมรับระยะ

ปลูกสวนยางขนาดเล็ก พื้นที่ปลูกยางการค้า ความ

ไม่แน่นอนราคา ในภาคส่วนการตลาดต่อระบบที่จะ

อยู่รอดได้ในระบบอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางอินเดีย

  ด้านสรีระวิทยาและชีวเคมี การเรืองแสงของ

คลอโรฟิลล์ต่อความเป็นกรดของดิน ความชื้นดิน 

และความสูงของต้นพืชในวัสดุปลูกต้นยางชำถุงขนาด

ต่างๆ ระหว่างขนย้ายลงปลูกในแปลงประเทศมาเลเซีย 

การใช้กรด salicylic เพิ่มความทนแล้งในแปลงกล้า

ยาง เมื่อนำไปปลูกลงแปลงในศรีลังกา  ระดับ ATP ใน

น้ำยางประเมินเบื้องต้นในการให้ผลผลิตยางอินเดีย  

ผลการแลกเปลี่ยนแก๊สต่อการขาดน้ำต่อปริมาณ

คลอโรฟิลล์และน้ำในใบยาง 5 พันธุ์ของมาเลเซีย  

การแยกชั้น B serum โดยใช้ LCMS ระดับความทน

แล้งโดยใช้ MnSOD ในยางพาราสภาพแห้งเขตชุ่มชื้น

อินเดีย ต่อมา ระบบนิเวศน์ การเก็บเกี่ยวคาร์บอน

สมดุลของ CO
2
 ในสวนยางพาราอินเดีย โดยระบบ 

Eddy Covariance อัตราการไหลของน้ำในต้นยาง

ผันแปรตามฤดูกาล ภาคภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำรวจ

พื้นที่แห้งแล้งปลูกยางพาราโดยใช้ข้อมูล MODIS/Terra

ดาวเทียม การใช้แสงอ่านค่า LIDAR สำรวจแปลงยาง

ของมาเลเซีย การใช้ภาพดิจิตอลเพื่อประเมินจำแนก

พันธุ์ยางในแปลงปลูกยางมาเลเซีย ลักษณะกระจาย

พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคใต้และภาคเหนืออินเดีย

โดยใช้โปรแกรม Entropy Species Distribution  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โอกาสประชาคมเศรษฐกิจ 

AEC ความท้าทายอุตสาหกรรมยางไทย ผลการถ่าย

ทอดเทคโนโลยีต่อการเพิ่มผลผลิตยางพาราอินเดีย

บนพื้นฐานพันธุ์ RRII 105 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ

มีส่วนร่วมใน Tripura อินเดีย การใช้ระบบข้อมูลข่าวสาร

ทางไกลตรวจสอบปัญหาปลูกยางพารา Rubber 

Clinic แนะนำให้คำปรึกษา จัดการโรคยางพาราผ่าน

ทางสื่อดาวเทียม

 ดูงานระบบจัดการสวนยางที่ Vaikundam estate 

พื้นที่  1,307 เอเคอร์  ปลูกยางพารา 728 เอเคอร์  

ในปี ค.ศ. 1966 โดยรัฐบาลอินเดีย เปลี่ยนพื้นที่ปลูก

ยางพาราประมาณ 200 เอเคอร์ มาสร้างเขื่อนกั้นน้ำ 

Chittar Dam พื้นที่เหลือทั้งหมดอยู่ในการดูแลของ

บริษัท พื้นที่มีการกระจายฝนดี ปริมาณฝน ปานกลาง

ประมาณ 2,000 มิลลิเมตร/ปี  ระบายน้ำดี เหมาะสม

ปลูกยางพารามาก ระดับความสูงจากน้ำทะเล 150 

เมตร ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงยาง 2,000 กิโลกรัม/

เฮกตาร์/ปี วิจัยทดสอบระบบกรีด S/2 d3, S/2 d4 ร่วม

กับใช้สารเร่งน้ำยางและหมวกกันฝนในสวนยาง บริษัท

มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยยางอินเดียเป็นอย่างดี 

มีแปลงทดลองของ RRII อยู่หลายแปลง เช่น การ

ป้องกันกำจัดโรค powdery mildew ของยางพารา 

ทดสอบพันธุ์ยาง RRII  400 ผลผลิตยางพาราต่อต้นเฉลี่ย 

5.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี  ในปี ค.ศ. 2002 - 03 ผลผลิต

ตกลงมาเหลือ 3.88 กิโลกรัม/ต้น/ปี  เพราะมีการ

ประท้วงแรงงาน  ในปี ค.ศ. 2010 - 11 ผลผลิตตก

ลงมาเหลือ 4.29 กิโลกรัม/ต้น/ปี  เพราะมีการปิด

หยุดงาน 75 วัน พันธุ์ยาง RRII 105 ให้ผลผลิต

สม่ำเสมอ มีอาการเป็นโรคเปลือกแห้งน้อยกว่า 5 % 

ปัจจุบันบริษัททดลองระบบกรีดความถี่ต่ำ S/2 d4 

และใช้สารเร่งน้ำยาง 2 – 3 ครั้ง/ปี ยังให้ผลผลิตดี  

ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมาเป็นโรคเปลือกแห้งน้อยมาก 

บริษัทยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ผู้มาเยี่ยมเยียน Email: 

Vplantations@yahoo.co.th ระบบกรีด S/2 d4 มี

จำนวนวันกรีด 100 – 105  ต่อปี แปลงทดสอบพันธุ์

ยาง ในปี ค.ศ. 2009 - 11 ผลผลิตเฉลี่ย พันธุ์ PB 

260 กิโลกรัม/ต้น/ปี 5.39 - 6.46 พันธุ์  RRII 105 

กิโลกรัม/ต้น/ปี  5.6 – 6.87  ในปี ค.ศ.2011 – 12

ผลผลิตเฉลี่ย PB 260 กก./ต้น/ปี  5.56 ไม่ใช้สาร

เร่งน้ำยาง  ผลผลิตเฉลี่ย  RRII 105 กิโลกรัม/ต้น/ปี 

5.78  ไม่ใช้สารเร่งน้ำยาง เป็นผลผลิตในหน้ากรีดแรก 

ช่วงหยุดกรีด เดือนมกราคม – มีนาคม  ผลผลิตต่อต้นใน 

7 ปี มี RRII 105 ผลผลิต 35.75 กิโลกรัม พันธุ์ PB 
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260 ผลผลิต 34.92 กิโลกรัม

 โดยทั่วไปการจัดการประชุม จัดนิทรรศการ 

และทำรายงาน สถาบันยางอินเดียทำงานได้ดี มีความ

ร่วมมือกับสมาชิกเป็นอย่างดี ภาคโปสเตอร์ มีเนื้อหา

มาก

ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำเนินงาน คาร์บอน

เครดิต สำหรับยางธรรมชาติ

 ความเป็นมาโดยย่อของ คาร์บอน เครดิต 

(Carbon Credit) ข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เริ่มต้นที่สหประชาชาติ UNFCC ปี พ.ศ.2535 (ค.ศ. 

1992 Rio de Janeiro) ประเทศไทยเข้าร่วม 28 

ธันวาคม 2537 ข้อตกลงลดก๊าซเรือนกระจก Kyoto 

protocol 1997 พันธกรณี แรก ระยะเวลา 5 ปี ค.ศ. 

2008-2012 เฉพาะประเทศพัฒนาและเศรษฐกิจกำลัง

ผ่าน (41ประเทศ) ให้ลดก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิด ลง 

5.2 % เทียบกับ CO
2 

ที่เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1990 ทุก

ประเทศรับสัตยาบันแล้ว  ยกเว้น  สหรัฐอเมริกา 

มาตรการที่ดำเนินการมี 3 อย่าง คือ 1) Emission 

Trading (ET)  2) Joint Implement (JI)  และ 

3)  Clean Development Mechanism (CDM) 

ซึ่ง 2 มาตรการแรก ซื้อขายกันได้เฉพาะกับประเทศใน

41 ประเทศเท่านั้น สำหรับ CDM  เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน สามารถดำเนินการได้ในประเทศที่กำลังพัฒนา 

เป็นการเพิ่มเติมยกระดับเข้าสู่เส้นมาตรฐานที่กำหนด

ไว้ (Baseline Additionality) แต่โครงการจะต้องได้การ

รับรองจากคณะกรรมการบริหาร CDM ภายใต้ UNFCC 

 ความเป็นไปได้โครงการ CDM ในภาคส่วนยาง

ธรรมชาติ รายการโครงการ CDM มีอยู่  15 แบบ 

อุตสาหกรรมพลังงาน ผ่านโครงการได้มากสุด รองลงมา 

ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม เคมี ลด

หมอกควันฟุ้งกระจายจากเชื้อเพลิง ลดสูญเสียจาก

การผลิตและใช้สาร halocarbons sulfur hexafluoride 

การเกษตร รายการที่ผ่านได้น้อย เช่น การเหมืองแร่  การ

ปลูกป่าและการฟื้นฟูสภาพป่า เป็นต้น ยางธรรมชาติ 

ก็น่าจะสามารถเข้าไปอยู่ในรายการเหล่านี้ได้ ทั้งใน

ภาคการแปรรูป การผลิตและอุตสาหกรรม ดังรายการ

ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติ จะเข้าสู่โครงการ 

CDM ได้ อาจขาดผู้ซื้อหรือผู้ลงทุน เสนอโครงการ เช่น  

1) ลดการปล่อยก๊าซมีเทน ในกระบวนการผลิตแปรรูป 

ยางแผ่น  รมควัน  (B i ome thena t i on  o f  RSS  

process effluents – methane emission avoidance 

2) การใช้มวลชีวภาพ ผลิตก๊าซทำยางแห้ง (แทนที่เชื้อ

เพลิงฟอสซิล  หรือพลังที่สร้างใหม่ได้)  3) การประหยัด

พลังงาน ประสิทธิภาพใช้พลังงาน ในการผลิตยางล้อ

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  4) ใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น : ต่อ 

ยางเทียม – ทดแทนการใช้น้ำมันฟอสซิล ผลิตยางเทียม  

5) การผลิต Biodiesel จากยาง และองค์ประกอบพืช– 

ทดแทนการใช้น้ำมันฟอสซิล   6)ใช้ยางธรรมชาติผสม 

ในการเคลือบผิวถนน รองคอสะพาน กันแผ่นดินไหว 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 7) ใช้ไม้ยางพาราทำเครื่องเรือนเครื่อง

ใช้ –ลดการตัดไม้จากป่า ลดการทำลายป่า  8) การเก็บ

เกี่ยวคาร์บอน จากการปลูกยางธรรมชาติ โครงการ 

สร้างป่าในพื้นที่ไม่เป็นป่า/ฟื้นฟูพื้นที่ เคยเป็นป่าให้

กลับคืน(Afforestation/Reforestation - A/R CDM) 

 โครงการ - A/R CDM ผ่านคณะกรรมการบริหาร 

CDM ได้ยาก เพราะคำจำกัดความ เช่น คำว่าป่าไม้ 

หมายถึงพื้นที่  0.05-1.0 เฮกตาร์  มีต้นไม้ปกคลุม 

10-30 % ต้นไม้สูง 2-5 เมตร และแต่ละประเทศ 

ให้คำจำกัดความแตกต่างกันไป การปลูกป่าในพื้นที่ไม่

เป็นป่า (Afforestation) หมายถึง พื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่ป่า 

อย่างน้อย 50 ปีขึ้นไป แล้วมาทำการปรับเปลี่ยนด้วย

การปลูกต้นไม้ เพาะเมล็ด หรือผลักดันให้เมล็ดพืช

ธรรมชาติขึ้นจนมีสภาพเป็นป่า การฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้

กลับคืนมา(Reforestation) หมายถึง ความพยายาม

ของมนุษย์ได้เปลี่ยนพื้นที่ไม่มีสภาพเป็นป่ากลับคืนมา

เป็นป่า โดยการปลูก เพาะเมล็ด หรือผลักดันให้เมล็ด

พืชธรรมชาติขึ้นจนมีสภาพเป็นป่า ข้อจำกัด พื้นที่นั้น

เคยเป็นป่าแต่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ไม่ใช่ป่า ก่อนวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งการปลูกยางพาราในพื้นที่ใหม่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ในพื้นที่ไม่มีไม้ยืนต้น 

ก็มีความหมายเป็นการฟื้นฟูสภาพป่า 

 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน คาร์บอน เครดิต 

สำหรับยางธรรมชาติ สมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยาง
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ธรรมชาติและคณะกรรมการวิจัยยางระหว่างประเทศ 

ANRPC (The Association of Natural Rubber 

Producing Countries)  และ IRRDB (International 

Rubber Research and Development Board) ให้

สมาชิกเตรียมข้อมูลข้อได้เปรียบของยางธรรมชาติ

เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม  ได้พยายามนำเสนอเข้าสู่

เวทีโลกตามลำดับ เช่น 1) ANRPC และ IRRDB ใน

เดือนมกราคม 2552 ได้พยายามลงทะเบียน ให้ IGO 

(Inter Government Organization) ใน UNFCC 

รับวาระเรื่องนี้   2) IRRDB ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม 

UNTAD ประชุมคณะผู้ เชี่ยวชาญการค้าและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตรวจสอบโอกาสและช่องทาง 

ภายใต้ CDM ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองเจนีวา 

27-29 เมษายน พ.ศ.2552 และ 3) ANRPC ได้ส่ง

ผู้แทนเข้าสู่วาระ the Subsidiary Bodies of UNFCC 

1-12 June 2009 in Bonn, Germany ผู้แทน ANRPC 

ได้รับการยอมรับเป็นผู้แทน IGO และ 4) ANRPC, 

IRRDB และ IRSG (international Rubber Study 

Group) ประชุมกันเดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 วางแผน 

CDM of Natural Rubber เตรียมการเข้าสู่การประชุม 

COP15 (conference of parties) 7-18 December 

2009 in Copenhagen   5) ประชุม IRRBD on Effect of 

climate Change on NR Productivity, 30 November 

2009, Kuala Lumpur  6) ANRPC 20th December 

2009  ได้รับบทบาทเป็นผู้สังเกตการณ์ โดย UNFCC 

Observer Liaison Officer จากประชุม COP15  และ 

7) คณะกรรมการเรื่องอุตสาหกรรม IMC ( Industrial 

Matters Committee) ของ ANRPC พิจารณาผลจาก 

หัวข้อที่ 3th, 4th, 5th, และ 6th Carbon Credit under 

CDM ประชุมที่เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 และ 8) การประชุมคณะผู้

เชี่ยวชาญ ”Promotion of NR as Environment 

Friendly Raw Material” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2556 ที่สำนักงานเลขาธิการ ANRPC ณ กัวลาลัมเปอร์ 

มาเลเซีย มีความเห็นดังนี้  CDM ภายใต้ UNFCC 

มีอุปสรรค์กับการปลูกยางพารา และอุตสาหกรรมยาง 

ในการเข้าร่วมในการซื้อขาย คาร์บอน และการตลาด 

เป็นที่ประจักษ์ว่าขาดความต้องการซื้อ CER (certified 

Emission Reduction) และราคาต่ำ แสดงให้เห็นว่า  

กิจกรรม CDM มีพัฒนาการน้อยและช้า สมาชิก

หลายคนเห็นว่า จะต้องใช้ทรัพยากรสูงมาก ในการ

เตรียมการทำเอกสารและการประเมิน เพื่ อ เข้ าสู่  

โครงการ CDM เป็นภาระที่  IRRDB จะต้องลงทุน

ใช้จ่ายเงินมาก สมาชิกเห็นว่า รัฐบาลของประเทศ

สมาชิก ควรทำงานด้วยกัน และส่งสาสน์เป็นเสียงเดียว

กันเกี่ยวกับ CDM สำหรับพื้นที่ปลูกยางพาราและ 

อุตสาหกรรมยาง ผ่านช่องทางผู้มีเอกสิทธิ/รัฐมนตรี 

ในอนาคตที่ประชุม  COPs ไทยและอินโดนี เซีย 

แนะนำว่า ให้พยายามผลักดันเข้าสู่  CDM ภายใต้ 

UNFCC สำหรับการค้าขายคาร์บอน  ในขณะเดียวกัน 

สำรวจช่องทางตลาดแบบอาสาสมัคร (voluntary 

market)

 พืชในเขตร้อน มีความสามารถในการดูดซับและ

เก็บกักคาร์บอนได้หลายเท่าสูงกว่าพืชเขตอบอุ่นมาก 

แต่อัตราการย่อยสลายในเขตร้อนสูงกว่ามาก ใน

ภาพรวม เขตร้อนก็ยังเก็บสะสมคาร์บอนในระบบ

นิเวศน์ได้สูงกว่า ในกลุ่มประเทศยุโรป มีมาตรการภาษี

สิ่งแวดล้อมชัดเจนมาก เช่น การตัดโค่นต้นไม้ในยุโรป

บางประเทศ จะต้องให้ปลูกแทน 10 เท่าของพื้นที่ตัด

โค่นหรือชดเชยด้วยเงินแล้วให้ไปปลูกในยุโรปอีก

ประเทศ เป็นต้น  แต่ของประเทศไทยหรือในหมู่

ประชาคมอาเซียน ไม่มีกฎหมายเหล่านี้ใช้งานได้ หรือ

จะมี ควรแนวเป็นทิศทางเดียวกัน ควรจะผลักดันหรือไม่  

กลุ่มประเทศยุโรปหรืออเมริกา คงไม่เป็นผู้ซื้อ

 งานคาร์บอน เครดิต ในระบบการผลิต แปลงสวน

ยาง (ตารางที่  1) ได้ทำข้อมูลระดับที่ยอมรับกันใน 

IRRDB ข้อมูลของไทย การแปรรูป ระบบบำบัดน้ำเสีย

โ ร งงาน  ยั ง ไม่ ท ราบแน่ ชั ด  ที มงานฉะ เชิ ง เทรา

พยายามทำข้อมูลลงไปสู่  Water footprint  ทั้งต้นน้ำ 

กลางน้ำบางส่วน น่าจะเชื่อมต่อความร่วมมือกับต่าง

ประเทศ ซึ่งคาดว่ามีการซื้อขายกันเอง ในกลุ่มประเทศ

ในเอเชียแปซิฟิก การเตรียมการทำเอกสาร เพื่อการ

ตรวจสอบ ให้การรับรอง ไม่ว่าจะเป็นตลาดแบบอาสา

สมัคร (Voluntary market) หรือตลาดรับรอง CDM 

market ก็ควรดำเนินการ ทาง IRRDB พยายามให้

สมาชิกเรียนรู้แนวทางดำเนินงานเอกสารดังกล่าว แต่
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การซื้อขายคาร์บอน จะเป็นตลาดอะไรก็น่าจะได้ น่าจะ

มีการเริ่มต้นให้เกษตรกรได้มีสิทธิขึ้นมาก่อน ถึงแม้ว่า

ระยะแรกราคาจะถูก ควรเจรจาไม่ให้เกิดข้อเสียเปรียบ 

และอาจได้ทำบัตรข้อมูลทะเบียนเกษตรผู้ปลูกยาง ผู้

ประกอบการ เป็นต้น

 มาตรการของ UNFCC ภายหลังปี พ.ศ.2555

จากการประชุม CoP13 ที่ บาหลี หลัง ปี พ.ศ. 2555 

ประเด็นที่พูดกันมากในหัวข้อหลีกเลี่ยงการทำลายป่า 

ในมาตรการ REDD (Reducing emission from defor

estation in developing countries)  มีนัยว่าปกป้องป่า

และให้เป็นธรรมชาติ มีความเห็นตรงกันว่าเขตร้อน

แถบเส้นศูนย์สูตร เป็นป่าและแหล่งเพาะปลูกที่มี

ประสิทธิภาพเก็บคาร์บอนไว้จำนวนมาก  ดังนั้น 

มาตรการภูมิอากาศภายหลังปี พ.ศ.2555 น่าจะทำเป็น

คาร์บอน เครดิตได้เหมือนกับ CERs และซื้อขายใน

ตลาด ทั้ งนี้  ผู้ผลิตยางธรรมชาติทุกประเทศ ไม่มี

รายชื่อในกลุ่ม 41 ประเทศ ไม่มีภาระโดยตรงที่ต้อง

ลดก๊าซเรือนกระจกลงตามเป้าหมาย ปี พ.ศ.2555 

ดังนั้น ในมาตรการภูมิอากาศอันใหม่ควรได้ก้าวเดิน

การใช้แหล่งเก็บคาร์บอนจากการปลูกยางธรรมชาติ 

ยางพารานอกจากได้น้ำยางแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิต

ท่อนไม้แปรรูป จากการตัดโค่นปลูกแทนกันทั่วโลก 

ไม่ต่ำกว่าปีละ 6 แสน เฮกตาร์ ทดแทนการตัดไม้ป่า 

ได้ไม่น้อยกว่า 1 แสน เฮกตาร์ต่อปี และเศษไม้ฟืนใช้

เป็นพลังงานครัว เรือนในชนบท ลดการตัดไม้ป่า  

ประชากรชนบทไม่น้อยกว่า 10 ล้านครัวเรือน สวนยาง

ในโลก เฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน จากข้อมูลดังกล่าว

(ตารางที่1)  ถ้าใช้อัตราเก็บเกี่ยวก๊าซ CO
2
 ที่  30 

เมตริกตัน/เฮกตาร์ /ปี  พื้นที่ปลูกยางของไทย 2.67

ล้านเฮกตาร์  ก็สามารถเก็บเกี่ยวก๊าซ CO
2
 ได้  80 

ล้ านเมตริกตัน / เฮกตาร์ /ปี  พื้ นที่ ปลูกยางทั้ ง โลก 

10.4 ล้านเฮกตาร์ ก็สามารถเก็บเกี่ยวก๊าซ CO
2
 ได้ 

312  ล้ าน เมตริกตัน / เฮกตาร์ /ปี  หรื อดูดซับก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ร้อยละ 7.7 ของอัตราการ

ปลดปล่อยเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่บรรยากาศ

โลก 1.9 ส่วน/ล้านส่วน ระหว่างปี ค.ศ.2002-2005 

แต่ในปี พ.ศ. 2556 ราคา CERs ตลาด CDM เหลือ 

0.5 $ US /tone CO
2
 

ประชุมสัมมนากรอบความร่วมมือเอเชียแปซิฟิก 

กระแสหลักภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและ

บรรเทาภัย ภาคการเกษตร (APEC Adaptation and 

Mitigation Initiative in Agriculture) 

 จัดขึ้น ณ กรุงมนิลา วันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 

ที่มา : ดัดแปลงจาก IRRDB (2009) หมายเหตุ : t = เมตริกตัน, ha (hectare) = เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)

ตารางที่ 1  ประเทศผู้ปลูกยางพารา ประเมิน มวลชีวภาพ การเก็บสารคาร์บอน (C) 

และเก็บเกี่ยวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
 )

ประเทศ
C ที่เก็บใน
มวลชีวภาพ

(tC/ha)

C ที่เก็บในดิน 
(tC/ha)

C ทั้งหมด
ที่เก็บได้
(tC/ha)

อัตราการเก็บกักก๊าซ CO
2

(tCO
2
ha/year)

ไทย   217.6 49.0 266.6 33.3

มาเลเซีย 258.8 54.4 313.2 38.3

อินเดีย 142.0 23.0 165.0 28.8

อินโดนีเซีย 139.0 45.0-60.0 184.6-199.6 27.01 - 29.3

กานา   82.3 52.6 135.0 35.3

บราซิล 47.4 105.6 153.0 40.1

พิสัย   47.4 – 258.8 23.0 – 105.6 13.05 – 266.6 28.8 – 40.1



46 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 15 ตุลาคม-ธันวาคม 2556

2556 มีการนำเสนอเรื่อง 1) ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ต่อโอกาสการเกษตรฟิลิปปินส์  2) ปรับตัวและบรรเทา

ภัยความคิดริ เ ริ่ มการเกษตรกรอบงานฟิลิปปินส์   

3) กระแสหลักภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่องานวิจัยและ

พัฒนาฟิลิปปินส์  4) กระแสหลักภูมิอากาศเปลี่ยน

แปลงต่องานวิจัยและพัฒนาต้นน้ำ กลางน้ำ 5) ทำไม

ต้องใช้กระแสหลักภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อระบบงาน

ส่งเสริม  6) กระแสหลักภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อ

ระเบียบกฎเกณฑ์งานเกษตร 7) AMIA และบูรณาการ

จัดกรอบระบบงานนิเวศน์ 8) ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย

ไนโตรเจน การทนต่อดินเค็ม และประสิทธิภาพการใช้

น้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ โดยหน่วยงานเอกชนสหรัฐ

อเมริกา ต่อจากนั้น เป็นรายงานของแต่ละประเทศใน

หัวข้อทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้อแรก

คือ ยุทธศาสตร์ กระแสหลัก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

การปรับตัวและบรรเทาภัยภาคการเกษตร โดยผ่าน

เครื่องมือนโยบาย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม และวาง

ระเบียบกฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ข้อสอง การใช้งานได้

และหุ้นส่วนอย่างยั่งยืน ต่อภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

โดยการปรับตัวและบรรเทาภัย ซึ่งตัวแทนผู้แต่ละ

ประเทศได้นำเสนอ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ปรับตัวและ

บรรเทาภัยเสียหาย 9) มาเลเซีย รายงานผลด้าน

การเกษตรทั่วไป 10) เม็กซิโก เน้นด้านป่าไม้และเลี้ยงวัว 

11) จีนไต้หวันแสดงการผลิตธัญพืชและเลี้ยงสัตว์ปีก 

12) นิวซีแลนด์ เสนอความก้าวหน้าจัดการทุ่งหญ้า

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และป่าไม้  13) ปาปัวนิวกินี แสดงภัย

น้ำท่วมแผ่นดินเลื่อนถล่มและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

และไม่เศรษฐกิจ  14) สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดง

ผลภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อการปรับเปลี่ยนใช้พื้นที่

ปลูกพืช และสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืช 15) ประเทศ

ชิลี แสดงมาตรการสนับสนุนปลูกป่าปลูกไม้ผล เลี้ยง

ผึ้งและปศุสัตว์ เรื่องที่ 16) อินโดนีเซียรายงานลดความ

เสียหายจากไฟป่าและภาพรวมการเกษตร 17) ประเทศ

ไทยแสดงภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อการปรับเปลี่ยน

พื้นที่ปลูกพืช ยางพาราในเขตปลูกยางใหม่ งานวิจัย

สิ่งแวดล้อม ประโยชน์จากไม้ยางพารา การใช้ยางพารา

ผสมแอสฟัลต์ทำให้ถนนแข็งแรงทนทานปลอดภัยลด

ก๊าซเรือนกระจก เรื่องที่ 18 ประเทศเวียดนามนำเสนอ

ภาพรวมระบบการเกษตร การประมง การเลี้ยงสัตว์ปีก 

นิทรรศการ แต่ละประเทศได้จัดแสดงเผยแพร่ความรู้

สินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก และการปรับตัวต่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

เช่น ปรับปรุงพันธุ์ ระบบชลประทาน ปั๊มน้ำประหยัด

พลังงาน ระบบปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ที่ลดการปลดปล่อย

เรือนกระจก ประเทศไทย แสดงการใช้ยางพาราสูตร

ใหม่ผสมแอสฟัลต์ ทำให้ถนนปลอดภัยทนทาน ลด

การใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Rubber Mixed Asphalt Concrete for Safety 

Road, Duration, and Mitigation) ดูงานที่ สถาบัน

วิจัยข้าวนานาชาติ  IRRI รับฟังรายงานความก้าวหน้า

งานวิจัยข้าวที่ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบข้อ

ซักถามและวิจารณ์  ประชุมระดมสมอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

1) ด้านยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 18 คน  

2) ด้านข้อมูลข่าว การสื่อสาร และการส่งเสริม จำนวน 

14 คน 3)ด้านวางกฎระเบียบปฏิบัติ จำนวน 5 คน ให้ 

พิจารณา 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) ยุทธศาสตร์กระแสหลัก 

องค์ความรู้ ทัศนคติ และความเชี่ยวชาญ 2) ปฏิบัติ

การ กระแสหลัก การวางแผนงานโปรแกรม พัฒนา

โครงการ ติดตามประเมินผล และผลกระทบที่ได้รับ 

3) การจัดแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน



ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ย้ายข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งที่ 1678/2556 ลงวันที่ 

1 พฤศจิกายน  2556 ย้ายข้าราชการ ดังนี้

 นายวัฒนิกร  เทพโพธา นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์  จังหวัด

บุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ย้ายไป

ประจำปฏิบัติงาน กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1  จังหวัด

เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร

เลื่อนข้าราชการ
 นางสาวไพรสน รุจิคุณ นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์  จังหวัด

บุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ดำรง

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิจัย 

ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร 

ที่ 1697/2556 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2556

 นางกฤษณา เกตุอร่าม นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งในระดับ นักจัดการงาน

ทั่วไปปฏิบัติชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบัน

วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตามคำสั่งกรมวิชาการ

เกษตร ที่ 1704/2556 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2556

 นางสาวสุภิญญา โคตรมา นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ชำนาญการ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร ตามคำสั่ งกรมวิชาการเกษตร ที่  

1855/2556 ลงวันที่  2  ธันวาคม  2556

ให้ข้าราชการทำหน้าที่
 สถาบันวิจัยยาง มีคำสั่งที่  96/2556 ลงวันที่  

4 พฤศจิกายน  2556 ให้ข้าราชการทำหน้าที่ ดังนี้

 นายสราวิทย์ ภิบาลจอมมี นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่ม

บริหารโครงการวิจัย ในการจัดทำแผนงานและงบ

ประมาณ การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย การ

วิเคราะห์ และการจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิจัย

ยาง และงานในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเป็นไป

อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงเห็น

สมควรให้นายสราวิทย์   ภิบาลจอมมี นักวิชาการ

เกษตรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบัน

วิจัยยาง ทำหน้าที่หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชา

การเกษตร

ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
 กรมวิชาการเกษตรมีคำสั่ง ที่ 1606/2556 ลงวันที่ 

24 ตุลาคม 2556 ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ ดังนี้

 นางรัตนาภรณ์ ทารศ เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบัน

วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ไปช่วยปฏิบัติราชการ

ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ประชุมต่างประเทศ
 นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง นักวิทยาศาสตร์

เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร) สำนัก

วิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลผลิตการเกษตร และคณะ รวม 3 ราย เดินทางไป
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เข้าร่วมประชุม ISO/TC 45 RUBBER and Rubber 

Products ครั้งที่  61 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 

พฤศจิกายน 2556 ณ เมืองบาหลี  สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

 นางพิศมัย  จันทุมา  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

พิเศษ และคณะ รวม 2 ราย เดินทางไปเข้าร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวน้ำยาง 

ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน  2556 ณ ประเทศ

เวียดนาม

 นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล นักวิชาการเกษตรชำนาญ

การพิเศษ และคณะ รวม 3 ราย เดินทางไปเข้าร่วม

ประชุมสมัชชาประจำปีของสมาคมประเทศผู้ผลิต

ยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber 

Producing Countries: ANRPC) ระหว่างวันที่ 7 – 14 

ตุลาคม 2556 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

ศรีลังกา

 นายอารักษ์ จันทุมา นักวิชาการเกษตรชำนาญ

การพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และ

คณะ รวม 2 ราย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมความ

ร่วมมือทางวิชาการไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 6 ระหว่าง

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน  2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย

ประชุม ITRC
 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ ภายใต้สภาความร่วมมือด้านยางระหว่าง

ประเทศ (International Tripartite Council : ITRC) 

ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน  2556 ณ โรงแรม

แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยการประชุม

ในครั้งนี้มีคณะผู้แทนจากประเทศไทย สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมประชุมและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 40 คน เพื่อรับทราบความ

ก้าวหน้าการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค 

จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการลดการ

ส่งออกยางพารา และการประชุมระหว่างสภาความ

ร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) กับกรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ จำกัด

ประชุม MSC 
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตาม

สถานการณ์ยางพารา ครั้งที่ 4 (4th Monitoring and 

Surveillance Committee : MSC) ในวันที่ 30 ตุลาคม  

2556 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ
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ประชุม IRCo
 คณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ 

ประชุมร่วมระหว่างไตรภาคียางพาราและคณะกรรมการ

บริหารของบริษัท ร่วมทุนยางระหว่างประเทศ จำกัด 

(International Rubber Consortium Limited: IRCo) 

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน  2556 ณ กรุงเทพฯ

 บริษัท ร่วมทุนยางระหว่างประเทศ มีการประชุม

คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 43 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  

2556 ณ กรุงเทพฯ

ฝึกอบรมต่างประเทศ
 นางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ 

เดินทางไปฝึกอบรมเรื่ อง  “Const ruc t ion  o f  a 

Database, Data Management, Data Interpreta-

tion” ด้วยทุน CIRAD ระหว่างวันที่  1-28 ตุลาคม 

2556 ณ สถาบัน CIRAD สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IRRDB
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศ

กับการปรับปรุงพันธุ์ของสภาวิจัยและพัฒนายาง

ระหว่างประเทศ (IRRDB) ระหว่างวันที่ 18 – 26  ณ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ

จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งเป็นนักวิชาการ

จากประเทศสมาชิก IRRDB ทั้งหมด 25 ราย

จัดนิทรรศการ
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความ

ร่วมมือกับจังหวัดบึงกาฬในการจัดงาน “วันยางพารา

บึงกาฬ 2013” และเข้าร่วมประสานงานการจัด

นิทรรศการ ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม  2556 ณ 

บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ




