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บทบรรณาธิการ

 ราคายางธรรมชาติในช่วงต้นปีน้ี ยางแผ่นดิบ

ราคาตลาดกลาง อยู่ที่กิโลกรัมละ 65.77 บาท  ตกตำ่าลง

มากกว่าเมื่อเทียบกับยางสังเคราะห์ เน่ืองจากผู้ประกอบ

การต่างประเทศไม่เร่งรัดการใช้ยาง และประเมินว่ายาง

ธรรมชาติที่ประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้มีเหลือคงค้าง

มาก ทำาให้มีการสั่งซื้อน้อย และตัวแทนผู้ซื้อยางส่งมอบ

รอราคาที่คาดว่าคงตำ่าลงไปอีก ในสถานการณ์เช่นน้ี

ประเทศผู ้ผลิต ควรเร่งรัดการตัดโค่นสวนยางท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพลง และปรับเปลี่ยนการผลิตใหม่ ให้มี

ปริมาณยางท่ีออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการ 

ซึ่งประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบทุกประเทศมีการพัฒนา

พ้ืนที่ปลูกยางใหม่ขึ้นมาอีกมาก รวมท้ังหาแนวทางท่ีจะ

ผลักดันการใช้ยางในรูปอื่นท่ีเป็นประโยชน์กับประเทศ 

การเพ่ิมมูลค่าการผลิตให้มีการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น 

เช่น ในฉบับน้ีกล่าวถึงยางยืดเส้นด้าย ซึ่งประเทศไทย

เป็นผู้นำาในการผลิตสินค้าชนิดน้ีประกอบในสินค้าสิ่งทอ 

ท่ีนำามาแสดงเป็นรูปแบบหนึ่งทางเทคนิคการผลิต ท่ีใช้

ความร้อนและความเย็นในการรีดทำาให้นำ้ายางข้นผสม

สารคงรูปแทนการใช้นำ้ากรด อาจเป็นตัวอย่างท่ีจะนำาไป

ต่อยอดพัฒนาใช้งานในอุตสาหกรรมยางได้ต่อไป ด้าน

การตลาดได้กล่าวถึงกลไกการวิเคราะห์สถานการณ์ยาง

และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน นำามาแสดงให้ผู้

มีส่วนร่วมได้ทราบแนวโน้มราคายางเพ่ือวางแผนงานต่อ

ไป แต่ความแม่นยำาของการพยากรณ์เหล่าน้ันข้ึนอยู่กับ 

คุณภาพฐานข้อมูล จำานวนค่าตัวแปร และการถ่วง

นำ้าหนัก เช่น ไม่เน้นไปที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บรรณาธิการบริหาร นายสุวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้อำานวยการสถาบัน

วิจัยยาง  บรรณาธิการ นายอารักษ์ จันทุมา ผู้ช่วยบรรณาธิการ พิเชฏฐ์ พร้อมมูล กองบรรณาธิการ เอนก กุณาละสิริ, 

พรรษา อดุลยธรรม, ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒณ์, ดร.พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้จัดการสื่อ

สิ่งพิมพ์ ไพรัตน์ ทรงพานิช ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมจิตต์ ศิขรินมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จักรพงศ์ อมรทรัพย์ ผู้จัดการระบบฐานข้อมูล พิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้จัดการสนทนาภาษายาง วราวุธ ชูธรรมธัช

ในรายละเอียดเนื้อหาท่ัวไป อ่านดูค่อนข้างยาก (มี

สัญลักษณ์คำาศัพท์ทางวิชาการสถิติค่อนข้างมาก) แต่

ไม่มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะให้ผู้เขียนทำาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 

จึงขอใช้รูปแบบน้ีไปก่อน และโมเดลน้ีก็กำาลังทดสอบใช้

งานอยู่ท่ีตลาดกลางนครศรีธรรมราชและสถาบันวิจัย

ยาง  ส่วนอีกสองเรื่องในฉบับน้ี บรรยายรูปแบบภาชนะ

เพาะชำาพลาสติกและวัสดุผสมในการเพาะชำาต้นกล้า

ยาง ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ในหลักการขยายพันธุ์ยาง 

การขึ้นรูปพลาสติกอาจง่ายขึ้น แต่ต้นทุนค่าวัสดุและการ

จัดการค่อนข้างสูงกว่าการเพาะชำาด้วยถุงพลาสติก

ธรรมดาซึ่งมีขายอยู่ท่ัวไปในตลาดแหล่งผลิตยางชำาถุง 

โดยเฉพาะภาชนะเพาะชำาพลาสติกนี้ ต้องมีจำานวนการ

ซื้อจำานวนมากพอท่ีทางโรงงานจะผลิตออกมาคุ้มค่าการ

ลงทุน วัสดุปลูกชนิดนี้สามารถผลิตต้นกล้ายางติดตา ได้

คุณภาพดีแข็งแรงมีรากสมบูรณ์ สะดวกต่อการปลูกยาง

ในแปลง อาจเหมาะกับสวนยางขนาดใหญ่ที่มีกำาลังซื้อ

และระบบจัดการดี ซึ่งมีการพัฒนามากในประเทศ

อินเดีย ซึ่งมีแหล่งผลิตข้ีขุยมะพร้าวมาก แต่ความสำาเร็จ

ในการปลูกยาง ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงฤดู

ฝนเป็นหลัก สุดท้าย บรรณาธิการขอขอบคุณ คุณไพรัตน์ 

ทรงพานิช ที่ช่วยดำาเนินงานให้วารสารฉบับนี้สำาเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี    

อารักษ์ จันทุมา

บรรณาธิการ



2 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 16 มกราคม-มีนาคม 2557

รูปแบบภาชนะเพาะชำาเพื่อการพัฒนาระบบราก
ของยางพารา

 ยางพาราเป็นพืชที่มีรากแก้วเป็นรากหลักและ

มีรากแขนงแตกย่อยออกมา รากท่ีทำาหน้าท่ีในการดูด

ลำาเลียงนำ้าและแร่ธาตุจากดินมักเป็นรากท่ีแตกแขนง

จำานวนมากในดินชั้นบน ส่วนรากแก้วและรากแขนง

ขนาดใหญ่ที่เจริญลึกลงไปตามแนวดิ่งนั้นมีหน้าท่ีในการ

พยุงต้นให้ทรงตัวอยู่ได้ โดยเฉพาะในภาวะท่ีมีลมแรง 

โครงสร้างรากของยางพาราจึงมีความสำาคัญทั้งรากท่ี

เจริญแผ่ไปตามดินชั้นบนและรากท่ีหย่ังลึกลงดินชั้นล่าง 

หากมีปริมาณรากน้อยหรือมีโครงสร้างผิดปกติ  จะส่งผล

ต่อเน่ืองระยะยาวต่อต้นยาง และไม่สามารถสังเกตเห็น

ได้หากต้นไม่เกิดการโค่นล้ม การปลูกยางด้วยต้นยางชำา

ถุงซึ่งต้องเลี้ยงต้นในเรือนเพาะชำาก่อนระยะหน่ึงจึงย้าย

ปลูกลงดิน ทำาให้พบต้นยางมีความผิดปกติของรากเกิด

ขึ้นอยู่เป็นประจำา ท่ีพบบ่อยมี 2 รูปแบบ คือรากเจริญ

ม้วนเป็นวงกลมรอบกลุ่มราก หรือขดงอในลักษณะตะขอ

เบ็ดรูปตัว j เมื่อย้ายปลูกลงแปลง ความสามารถในการ

งอกรากใหม่ หรือเจริญยืดยาวออกจากวัสดุเพาะชำาเพ่ือ

หาอาหารจากดินท่ีอยู่รอบๆ ในหลุมปลูกของต้นยางมัก

ถูกจำากัดตามไปด้วย ทำาให้มีอัตราการรอดตายตำ่า เจริญ

เติบโตไม่ดี และไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม (ภาพที่ 1)

 
ลักษณะการเจริญเติบโตของรากพืช

ในภาชนะเพาะชำา
 ในระยะแรกรากพืชที่ปลูกในภาชนะจะเจริญ

เติบโตตามปกติ โดยเจริญแผ่ออกไปทางด้านข้างของ

ภาชนะและเจริญลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก แต่เมื่อ

เจริญมาชนกับผนังเรียบของภาชนะท่ีไม่มีโครงสร้างใด

กีดขวาง ทิศทางการเจริญของรากมีแนวโน้มเจริญวนไป

ตามผนังด้านในของภาชนะ หรือตามรูปทรงของก้น

ภาชนะ การเพาะชำายางในถุงพลาสติก จึงมีรากบางส่วน

เจริญขดวนหรือม้วนงอที่ก้นถุง เมื่อย้ายปลูกจำาเป็นต้อง

ตัดแต่งรากที่ผิดปกติเหล่านี้ออกไป เพื่อให้มีการแตกราก

ใหม่ท่ีสมบูรณ์ เจริญแผ่ตามปกติ การตัดแต่งรากย่อมมี

พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง

พิเชฏฐ์  พร้อมมูล
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ภาพท่ี 1 ลักษณะการเจริญผิดปกติของรากพืชที่ปลูกอยู่ในภาชนะจำากัด 

เมื่อย้ายลงหลุมปลูกรากจะเจริญยืดขยายออกไป แต่รากบางส่วนยังคง

ลักษณะขดงอ ผิดรูปผิดร่างต่อไปจนต้นโต

ที่มา : http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/uf/techguide/basic.htm
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ผลทำาให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต หรือมีอัตราการ

ตายจากการย้ายปลูกสูงกว่าปกติ แต่ถ้าไม่ทำาการตัด

แต่งรากท่ีเจริญผิดปกติออก ก็จะคงลักษณะขดงออยู่ใน

หลุมปลูก ส่งผลต่อการเจริญเติบโต โค่นล้มง่าย และอาจ

ทำาให้เกิดอาการยืนต้นตายได้ในระยะเวลาต่อมา รากที่มี

ลักษณะผิดรูปผิดร่างจะลำาเลียงนำ้าและธาตุอาหารให้ต้น

พืชได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การเพาะชำากล้าไม้ป่าหลาย

ชนิดจึงหันมาพัฒนาภาชนะสำาหรับใส่วัสดุเพาะชำาแบบ

ต่างๆ เพ่ือควบคุมการเจริญของระบบรากต้นกล้าไม้ใน

เรือนเพาะชำา ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ต้นกล้าท่ีปลูก

ในภาชนะรูปแบบต่างกันมีผลทำาให้โครงสร้างรากมี

ลักษณะแตกต่างกันด้วยดังตารางที่ 1 

แนวทางในการพัฒนาแบบภาชนะเพาะชำา
ให้เหมาะสมกับยางพารา

 เพ่ือแก้ไขข้อจำากัดเรื่องรากมีปริมาณน้อย ขดเป็น

วงที่ก้นถุง หรือเจริญทะลุลงไปในดินของยางชำาถุง ทำาให้

ต้นได้รับผลกระทบหรืออ่อนแอเมื่อย้ายปลูก รวมทั้งการ

ใช้วัสดุเพาะชำาที่เป็นดินนั้น ทำาให้ลักษณะทางกายภาพ

ไม่เหมาะสมสำาหรับการแตกของราก สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร จึงได้พัฒนาภาชนะเพาะชำาโดย

ดัดแปลงจากแบบของสถาบันวิจัยยางอินเดีย เพ่ิมช่อง

อากาศด้านข้าง เพื่อส่งเสริมการเกิด air pruning ให้ราก

แตกแขนงกระจายตัวสมดุลมากข้ึน (ภาพท่ี 2) และ

เปลี่ยนมาใช้ส่วนผสมของวัสดุเพาะชำาท่ีมีลักษณะทาง

กายภาพเหมาะสมต่อการแตกแขนงของราก เช่น ขุย

มะพร้าวผสมดิน ภาชนะเพาะชำาน้ีมีลักษณะที่สำาคัญ

ดังนี้

 1. โครงสร้าง ผลิตจากพลาสติกแข็ง มีขอบภาชนะ

เพียงพอท่ีจะแขวนบนชั้นวางให้เกิดสภาพ air pruning 

ใช้วัสดุที่มีความทนทาน สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ 

เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าถุงพลาสติกมาก และ

ผลิตเป็นหน่วยเดี่ยวๆ เพ่ือความสะดวกและมีความ

ยืดหยุ่นในการจัดวางบนชั้น ช่วยให้ผู้ปลูกสามารถปรับ

ระยะห่างการวางระหว่างหน่วยภาชนะให้เหมาะสมตาม

สภาพแวดล้อม ประหยัดพ้ืนท่ี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

การเจริญเติบโต เมื่อต้นโตสามารถขยายพ้ืนท่ี กระตุ้น

การไหลเวียนอากาศรอบต้นยางได้ นอกจากนี้ยังสะดวก

ในการขนส่ง และย้ายปลูกลงแปลง 

 2. ขนาดของภาชนะเพาะชำา โดยท่ัวไปการปลูก

พืชในภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ จะได้ต้นพืชท่ีมีขนาดใหญ่

ด้วย เนื่องจากมีพ้ืนที่สำาหรับการเจริญเติบโตของราก

มากกว่า แต่อาจทำาให้สิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดวาง และ

การย้ายปลูก สำาหรับยางพาราหากคำานึงถึงขนาดของ

เมล็ด ความต้องการพื้นที่ในการเจริญเติบโต ระยะเวลาที่

ใช้ในการเจริญเติบโต หรือที่ต้องเลี้ยงในเรือนเพาะชำา 

พื้นที่ที่ใช้ในการจัดวางในเรือนเพาะชำา และความสะดวก

ในการขนย้ายตามคำาแนะนำาของสถาบันวิจัย ยางถุง

พลาสติกเพาะชำามาตรฐานมีขนาด 4.5 x 14 เซนติเมตร 

ซึ่งสามารถบรรจุดินสำาหรับเพาะชำาได้ประมาณ 950-

1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อบรรจุดินปากถุงมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง  7.3 เซนติเมตร และมีความยาว

ประมาณ 25 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีเหมาะสม จึง

ออกแบบภาชนะเพาะชำาพลาสติกน้ีให้มีขนาดเทียบ

เท่ากับขนาดถุงมาตรฐาน คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ปาก

ภาชนะ 7.3 เซนติเมตร ความสูง 25 เซนติเมตร   อย่างไร

ก็ตาม รูปทรงที่มีลักษณะเรียวลงจากปากภาชนะมายัง

ก้น ทำาให้ภาชนะท่ีมีปากกรวยเป็นรูปเหลี่ยม มีปริมาตร

ภาพท่ี 2 แบบภาชนะเพาะชำารูปกรวยปากภาชนะรูปทรงเหลี่ยมและ

ทรงกลมที่สถาบันวิจัยยางผลิตขึ้น เพ่ือใช้ทดลองปลูกต้นกล้ายางเพ่ือ

ติดตาแทนถุงเพาะชำาพลาสติก ซ่ึงสามารถกระตุ้นให้ต้นยางสร้างระบบ

รากได้สมบูรณ์ หนาแน่น และสมดุล
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ตารางที่ 1  แบบจำาลองลักษณะโครงสร้างรากพืชที่ปลูกในภาชนะเพาะชำาแบบต่างๆ  ซึ่งพัฒนาขึ้น

เป็นลำาดับ เพื่อให้ได้ต้นพืชที่ปลูกในเรือนเพาะชำามีระบบรากที่สมบูรณ์ตามอุดมคติ

รูปแบบ ลักษณะโครงสร้างรากและข้อจำากัด

ถุงพลาสติก หรือภาชนะทรงกระบอก
ผนังเรียบ ก้นภาชนะปิด หรือมีเพียง
รูระบายนำ้าเล็กๆ

ภาชนะทรงกระบอกผนังเรียบ ก้นภาชนะ
เป ิด วางบนชั้นวางสูงจากพ้ืนดิน มี
ตะแกรงรองท่ีก้นเพ่ือไม่ให้วัสดุเพาะชำา
หลุดร่วงออกจากภาชนะ

ภาชนะทรงกรวย มีแนวสันนูนด้านข้าง
ภาชนะ ก้นภาชนะมีรูระบายนำ้าขนาด
ใหญ่

ภาชนะทรงกรวย มีแนวสันนูนด้านข้าง
ภาชนะ ก้นภาชนะมีรูระบายนำ้าขนาด
ใหญ่ และมีช่องอากาศด้านข้าง

เมื่อรากเจริญมาชนกับผนังด้านในภาชนะที่
เรียบจะเจริญวนรอบเป็นวงตามพ้ืนผิวด้าน
ในของภาชนะจนกว่าจะเจริญถึงก้นภาชนะ 
และอาจขดม้วนเป็นวงอีกหลายรอบท่ีก้น
ภาชนะ เมื่อย้ายปลูก รากที่เจริญอยู่รอบ
นอกๆ อาจได้รับความกระทบกระเทือนง่าย

รากเจริญม้วนวนรอบภาชนะเช่นเดียวกัน 
แต่เมื่อรากเจริญถึงก้นภาชนะ และสัมผัส
กับอากาศจะหยุดเจริญ (air pruning) และ
มีการแตกแขนงใหม่จึงไม่พบการขดม้วน
ของรากท่ีก้นภาชนะ เมื่อย้ายปลูกรากท่ี
เจริญอยู่รอบนอกๆ อาจได้รับความกระทบ
กระเทือนง่าย และมีปัญหาวัสดุเพาะชำา
หลุดร่วงออกจากภาชนะในระหว่างขนส่ง

รากท่ีเจริญออกมาชนกับสันนูนท่ีผนังของ
ภาชนะจะเปลี่ยนทิศทางเจริญลงตามแนว
ดิ่ง เมื่อถึงรูระบายนำ้าท่ีก้นภาชนะ จะเกิด 
air pruning หยุดการเจริญ และมีการแตก
แขนงใหม่  โครงสร้างรากจึงมีการกระจาย
ตัวค่อนข้างสมดุล แต่การแตกแขนงของ
รากยังมีน้อย ย้ายปลูกง่าย รากไม่เสียหาย
ระหว่างการขนส่ง

รากเจริญลงตามแนวสันนูน จึงไม่มีการ
ม้วนวนรอบภาชนะ เมื่อเจริญถึงรูระบายนำ้า 
จะเกิด air pruning หยุดการเจริญ ขณะ
เดียวกันรากที่เจริญไปสัมผัสกับอากาศที่
ช ่องด้านข้างภาชนะก็จะหยุดเจริญด้วย 
และกระตุ้นให้เกิดการแตกรากใหม่จำานวน
มาก โครงสร้างรากจึงมีการกระจายตัว
สมดุล มีรากหนาแน่น เมื่อย้ายปลูกรากจะ
ไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง
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โดยรวมที่สามารถบรรจุวัสดุเพาะได้ประมาณ 820 

ลูกบาศก์เซนติเมตร ขณะท่ีภาชนะปากกรวยเป็นรูป

วงกลมมีปริมาตรประมาณ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่ง

น้อยกว่าปริมาตรของถุงชำามาตรฐานประมาณร้อยละ 20 

แต่ไม่ทำาให้การเจริญเติบโตของต้นยางแตกต่างจากถุง

ชำามาตรฐาน

 3. รูปทรง มีรูปร่างกลม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือ

แปดเหล่ียมก็ได้ แต่ควรมีลักษณะเรียวลงจากปาก

ภาชนะมายังก้น เพ่ือให้สามารถเอาออกจากภาชนะได้

ง่ายเมื่อย้ายปลูก โดยการเคาะเบาๆ แต่ถ้าเรียวมากอาจ

ทำาให้เกิดความเสียหายต่อระบบราก ซึ่งมักจะสร้างเป็น

จำ านวนมาก ท่ีบริ เ วณก ้นภาชนะใกล ้ รู ระบายนำ้ า

 4. ลักษณะเฉพาะท่ีใช้ควบคุมการเจริญของราก 

(ภาพที่ 3)

   4.1 สันนูนแนวดิ่งท่ีผนังด้านใน สูงประมาณ 2 

มิลลิเมตร จำานวน 8 เส้น ช่วยรบกวนการเจริญของราก

ไม่ให้ม้วนวนรอบภาชนะ และกำาหนดทิศทางให้ราก

เจริญตามแนวดิ่งไปยังก้นภาชนะซึ่งมีรูระบายนำ้า สำาหรับ

หยุดการเจริญของปลายราก ด้วยสภาพ air pruning 

   4.2 รูระบายนำ้า มีหน้าท่ีในการระบายนำ้าส่วน

เกินออกจากวัสดุเพาะชำา ช่วยควบคุมให้รากหยุดการ

เจริญ (air-pruning) และกระตุ้นให้มีการแตกแขนงข้าง

มากขึ้น รูระบายนำ้าน้ีต้องมีขนาดใหญ่พอควร เพ่ือไม่ให้

เกิดปัญหาในการระบายนำ้า เมื่อมีรากจำานวนมากเจริญ

อยู่หนาแน่นรอบๆรู ขณะเดียวกันต้องสามารถพยุงวัสดุ

เพาะชำาที่บรรจุภายในไม่ให้หลุดร่วงลงมา จึงกำาหนดให้

รูระบายนำ้านี้มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร

   4.3 ช่องอากาศ ตามธรรมชาติ เมื่อรากพืชได้รับ

ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งด้วยกรรไกร หรือ

ปลายรากพืชสัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นตำ่า ปลายราก

จะแห้ง และหยุดการเจริญเติบโต ต้นพืชจะตอบสนอง

โดยการสร้างจุดกำาเนิดรากใหม่จากตาท่ีพักตัวบนรากที่

อยู่ใกล้เคียง จึงเกิดการแตกรากแขนงย่อยจำานวนมาก 

ด้วยเหตุน้ีจึงมีการเพ่ิมช่องอากาศในแนวตั้งท่ีผนังด้าน

ข้างภาชนะ ขนาดความกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร 

จำานวน 4-8 แถว เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสภาพ air pruning 

ทำาให้โครงสร้างรากแตกแขนงกระจายตัวสมดุลมากขึ้น

  5.  สีและคุณสมบัติการเป ็นฉนวน มีผลต ่อ

อุณหภูมิของวัสดุเพาะชำาและการเจริญของราก ภาชนะ

ที่ดูดและนำาความร้อนสูงจะยับย้ังการเจริญเติบโตของ

รากและอาจทำาให้ต้นยางตายได้ โดยปกติภาชนะสีเข้ม

จะดูดซับความร้อนได้มากกว่าสีอ่อน และภาชนะท่ีทำา

ภาพท่ี 3 ลักษณะการเจริญของรากตามแนวสันนูนท่ีผนังด้านในของภาชนะ รากท่ีแตกแขนงออกมาจะหยุดการเจริญเม่ือเจริญมาถึงช่องอากาศ และ

กระตุ้นให้เกิดการแตกรากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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จากฉนวนหนาจะนำาความร้อนได้น้อยกว่า โดยทำาให้มี

อุณหภูมิแตกต่างกันได้ถึง 7 องศาเซลเซียส ดังน้ัน หาก

ใช ้ วัสดุสี เข ้มควรผสมสารเ พ่ือป ้องกันรังสีอัลตรา

ไวโอเลตด้วย 

สรุป
 ภาชนะเพาะชำาน้ี สามารถควบคุมการเจริญของ

รากไม่ให้เกิดการขดม้วนท่ีก้นภาชนะได้ดี การส่งเสริมให้

เกิดสภาพ air pruning ช่วยกระตุ้นให้รากยางแตกแขนง

มากข้ึน และมีการกระจายตัวสมดุลกว่ารากของต้นยาง

ที่เพาะในถุงชำา (ภาพที่ 4) และสามารถเลี้ยงต้นพันธุ์

ข้ามปีสำาหรับการปลูกซ่อมได้โดยไม่พบปัญหารากม้วน

วนที่ก้นภาชนะ และไม่จำาเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นภาชนะ

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  
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 ต้นพืชที่ปลูกในเรือนเพาะชำามีระบบรากเจริญ

อยู่ในพ้ืนที่จำากัด โดยมีวัสดุเพาะชำาทำาหน้าท่ีกักเก็บ

นำ้า อากาศ ธาตุอาหาร และคำ้าจุนต้นพืชให้เจริญตั้งตรง

อยู่ได้ วัสดุที่จะนำามาเพาะชำาจึงต้องมีคุณสมบัติทั้งทาง

กายภาพและทางเคมีเหมาะสมต่อพืชนั้น ซึ่งโดยทั่วไป

มักไม่ใช้ดินเพียงอย่างเดียว เนื่องจากดินมีลักษณะทาง

กายภาพไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของราก ระบายนำ้า

ไม่ดี และมีการแลกเปลี่ยนก๊าซน้อย การนำาวัสดุอื่นมา

ผสมจะทำาให้วัสดุเพาะชำามีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการ

เจริญของรากพืชมากขึ้น ส่งผลให้ต้นพืชเจริญเติบโตดี 

แข็งแรง และทนทานต่อสภาพการย้ายปลูกลงแปลง

ลักษณะของวัสดุเพาะชำาที่ดี
 ในสภาพธรรมชาติ ไม่มีวัสดุเพาะชำาชนิดใดชนิด

หนึ่งเหมาะสมกับพืชทุกชนิด จึงมีการนำาวัสดุหลายอย่าง

มาผสมกัน เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติให้เป็นวัสดุเพาะชำา

ที่ดี ดังนี้

 1. สามารถอุ้มนำ้าได้ดี โดยไม่จำาเป็นต้องให้นำ้า

บ่อย แต่ต้องไม่อุ ้มนำ้ามากจนทำาให้เกิดการแช่ขังราก 

คุณสมบัติการอุ้มนำ้าของวัสดุเพาะชำาขึ้นอยู่กับลักษณะ

ของภาชนะเพาะชำาด้วย ภาชนะที่มีลักษณะแคบ จะช่วย

ให้วัสดุเพาะชำาอุ้มนำ้าได้ดีกว่าภาชนะที่มีลักษณะกว้าง

 2. มีความพรุนเพียงพอที่จะระบายนำ้าส่วนเกิน

ออกจากภาชนะได้ง ่าย และมีการแลกเปลี่ยนก๊าซ

ระหว ่างวัสดุ เพาะชำากับบรรยากาศ เ พ่ือให ้มีก ๊าซ

ออกซิเจนซึ่งพืชต้องการเพ่ือการหายใจและการเจริญ

วัสดุเพาะชำาที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของต้นยางที่ปลูกในภาชนะเพาะชำาพลาสติก

พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ และ บุตรี  พุทธรักษ์   
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง

พิเชฏฐ์  พร้อมมูล
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

เติบโตแพร่กระจายท่ัวถึงราก การสร้างรากใหม่ของพืช

จะหยุดชะงักหากวัสดุเพาะชำามีปริมาณก๊าซออกซิเจน

ตำ่ากว่า 12% ซึ่งโดยปกติวัสดุเพาะชำาท่ีจะรักษาระดับ

ก๊าซออกซิเจนให้สูงกว่า 12% ควรมีค่าความพรุนรวม 

(total porosity) ประมาณ 50-80% โดยปริมาตร 

(Jaenicke, 1999)

 3. มีความยืดหยุ่น ไม่มีการอัดตัวหรือยุบตัวเมื่อ

เปียกนำ้าหรือเมื่อใช้ไปนานๆ ไม่หดตัวหรือแตกเมื่อแห้ง

เพราะจะทำาให้รากขาด

 4. มีความหนาแน่นรวมน้อย นำ้าหนักเบาง่ายต่อ

การขนส่งไปยังแปลงปลูก แต่ต้องมีนำ้าหนักเพียงพอท่ีจะ

พยุงต้นพืชให้ตั้งตรงอยู่ได้ 

 5. มีระดับความเป็นกรด-ด่างเหมาะสมกับพืชปลูก 

 6. มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ 

(C.E.C.) เพียงพอที่จะรักษาธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์

ไว้ได้

 7. เป็นวัสดุที่ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชเจือปนอยู่ 

ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคแมลง และเมล็ดวัชพืช

 8. หาง่าย ราคาไม่แพง

การคัดเลือกวัสดุที่จะนำามาใช้เพาะชำา
ยางพารา 

 การปลูกต ้นยางในภาชนะเพาะชำาที่ทำาด ้วย

พลาสติกแข็ง มีวัตถุประสงค์สำาคัญเพ่ือส่งเสริมให้มี

การแตกรากหนาแน่น ในทิศทางที่สมดุล ไม่ขดม้วน 

ดังน้ัน วัสดุเพาะชำาที่ใช้จึงต้องมีความพรุน อุ้มนำ้าได้ดี มี
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ส่วนประกอบที่เป็นเส้นใยอยู่บ้าง เพ่ือความสะดวกใน

การถอดออกจากภาชนะ และช่วยพยุงไม่ให้วัสดุส่วนที่

ละเอียดหลุดผ่านรูระบายนำ้าท่ีอยู่ก้นภาชนะ วัสดุที่นำามา

เป็นส่วนผสมควรมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน หรือเป็น

กลางซึ่งเมื่อนำามาผสมกับวัสดุอื่นๆ เช่น ดิน ปุ ๋ยคอก 

ปุ๋ยหมักแล้ว สามารถทำาให้ส่วนผสมของวัสดุเพาะชำามี 

pH อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้น

ยางได้ ในประเทศอินเดียใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุหลัก 

โดยนำามาผสมกับปุ๋ยหินฟอสเฟต กระดูกป่น กากสะเดา 

สารเคมีป ้องกันกำาจัดศัตรูพืช และผงถ่าน (Mydin 

et al., 2010; John and Matthan, 2012) 

 การศึกษาวัสดุเพาะชำาท่ีเหมาะสมต่อต้นยางที่

ปลูกในภาชนะเพาะชำาควบคุมการเจริญของระบบราก 

ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เลือกใช้วัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ 

ขุยมะพร้าว แกลบสด และข้ีเลื่อย ซึ่งมีคุณสมบัติท่ัวไป

ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 เป็นส่วนผสม ใช้ดิน ปุ๋ยคอก 

และปุ๋ยหินฟอสเฟตช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ เมื่อผสมกัน

เป็นวัสดุเพาะชำาสูตรต่างๆ แล้ว นำาไปประเมินความ

เหมาะสมเบื้องต้นได้จากคุณสมบัติความเป็นกรดเป็น

ด่าง (pH) ความพรุนรวม (Total porosity) ความพรุน

สำาหรับการถ่ายเทอากาศ (Aeration porosity) ความ

พรุนสำาหรับการอุ้มนำ้า (Water-holding porosity) และ

ความหนาแน่นรวมเมื่อแห้ง (Dry bulk density) โดยมี

หลักในการพิจารณาดังนี้

 1. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของวัสดุเพาะชำา

เกี่ยวข้องกับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร pH ของ

วัสดุเพาะชำาขึ้นอยู่กับสัดส่วนของส่วนผสมต้นกำาเนิด

และการปฏิบัติในลำาดับต่อมา โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ย และ

การให้นำ้า นำ้าชลประทานมักมีสภาพเป็นกลางหรือด่าง

เล็กน้อย ดังน้ัน เมื่อปลูกไปนานๆ วัสดุเพาะชำาจะมี pH 

สูงขึ้นประมาณ 0.5 ถึง 1.0 ยางพาราเจริญเติบโตได้ดีที่ 

pH ระหว่าง 4.5-5.5 ในสภาพที่เป็นด่าง ต้นยางมัก

แสดงอาการขาดธาตุเหล็ก สังกะสี และปรากฏอาการ

โรคใบจุดรุนแรง ในทางปฏิบัติจึงควรเลือกใช้วัสดุเพาะ

ชำายางพาราที่มี  pH ตำ่ากว่า 6.0 

 2. ความพรุนหรือช่องว่างท้ังหมดของวัสดุ

เพาะชำา (total porosity) วัสดุเพาะชำาท่ีเหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของพืชควรมีส่วนท่ีเป็นช่องว่างประมาณ

ร้อยละ 50 โดยปริมาตร ในส่วนท่ีเป็นช่องว่างน้ีควรมีนำ้า

และอากาศอยู่อย่างละครึ่ง เพ่ือให้พืชได้รับนำ้าและ

อากาศในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช 

Havis and Hamilton (1976) กล่าวว่า ความพรุนทั้งหมด 

 

ตารางที่ 1  คุณสมบัติทั่วไปของวัสดุที่นำามาใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะชำา

คุณสมบัติ ขี้เลื่อย แกลบสด ขุยมะพร้าว

pH   4.2-6 ขึ้นอยู่กับชนิดของ 6-7 6-7

   ไม้และอายุของขี้เลื่อย 

การอุ้มนำ้า ดีมาก น้อย ดีมาก

การแลกเปลี่ยนประจุ สูงเมื่อขี้เลื่อยผ่าน ตำ่า สูง เมื่อขุยมะพร้าวผ่าน

   ขบวนการสลายตัว  ขบวนการสลายตัว

ความหนาแน่นรวมเมื่อแห้ง ตำ่า ตำ่า ตำ่า

ความพรุน สูง สูง สูง

ความคงทนของโครงสร้าง สามารถสลายตัวได้ สามารถสลายตัวได้ สามารถสลายตัวได้

นำ้าหนัก เบา เบา เบา
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(total porosity) ของวัสดุเพาะชำาควรมากกว่า 50% และ

ความพรุนสำาหรับการถ่ายเทอากาศ (aeration porosity) 

ควรอยู่ระหว่าง 20-25% ขณะท่ี Whitcomb (1988) 

แนะนำาว่าต้นกล้าท่ีปลูกในภาชนะควรมี aeration po-

rosity สูงกว่า โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 25-35% อย่างไร

ก็ตาม สูตรวัสดุเพาะชำาท่ีดีควรมีสัดส่วนช่องว่างสำาหรับ

อากาศและการระบายนำ้า (aeration porosity) และ

ช่องว่างสำาหรับการอุ้มนำ้า (water-holding porosity) 

เหมาะสมต ่อพืชชนิดน้ันๆ ซึ่ งโดยท่ัวไประดับของ 

aeration porosity ต้องมากกว่า 13%

 3. ความหนาแน่นรวม (bulk density) หมายถึง 

นำ้าหนักแห้งของวัสดุเพาะชำาต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรรวม 

(ปริมาตรของส่วนท่ีเป็นของแข็ง และปริมาตรของส่วนท่ี

เป็นช่องว่าง) ดินโดยท่ัวไปจะมีความหนาแน่นรวมอยู่

ระหว่าง 1.0-1.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าความ

หนาแน่นรวมของวัสดุเพาะชำาสามารถใช้ในการคาด

คะเนความโปร่งหรือความแน่นทึบ ซึ่งเก่ียวข้องกับการ

ถ่ายเทอากาศและการระบายนำ้าของวัสดุเพาะชำาได้ 

ผลของวัสดุเพาะชำาต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้ายางที่ปลูกในภาชนะเพาะชำาพลาสติก
 การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางที่ปลูก

ในภาชนะเพาะชำาพลาสติกควบคุมการเจริญของราก ซึ่ง

วางให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 20-30 ซม. โดยใช้วัสดุ

เพาะชำาสูตรต่างๆ ท่ีผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

แล้ว จำานวน 6 สูตร (ตารางที่ 2) เปรียบเทียบกับการปลูก

ในถุงเพาะชำามาตรฐานขนาด 4.5 x 14 นิ้ว ที่ใช้ดินเป็น

วัสดุเพาะชำา วางเรียงถุงบนพ้ืนดิน ท่ีศูนย์วิจัยยาง

ฉะเชิงเทรา ผลการประเมินคุณภาพต้นกล้ายางเมื่ออายุ 

4 เดือน โดยใช้ลักษณะดังแสดงไว้ในตารางที่ 3  (Dick-

son et al., 1960; Haase, 2008) พบว่า วัสดุเพาะชำา

แต่ละสูตรมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายาง

แตกต่างกัน (ตารางที่ 4) ดังนี้

 1. ในภาชนะเพาะชำาพลาสติก ต้นยางที่เจริญใน 

 

ตารางที่ 2  คุณสมบัติของวัสดุเพาะชำา 6 สูตร ที่ใช้ในการศึกษาวัสดุเพาะชำาที่เหมาะสมต่อการเจริญ

เติบโตของต้นยางที่ปลูกในภาชนะเพาะชำาควบคุมการเจริญของรากที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

ส่วนผสม
pH1

Total porosity2

(%)
Aeration 

porosity3 (%)
Water-holding
porosity4 (%)

Dry bulk
density5

(g/cm3)

ขุยมะพร้าว:ดิน (3:1) 5.22 5.88 45.29 20.76 24.53 0.59

ขุยมะพร้าว:ดิน:มูลวัว  5.89 5.31 43.86 17.52 26.34 0.60

(3:1:1) 

ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน  5.16 5.86 61.48 35.86 25.62 0.74

(1:1:1) 

ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน  5.38 5.81 59.48 20.57 38.91 0.54

(2:1:1) 

ขุยมะพร้าว:แกลบ: 5.80 5.86 58.00 20.10 37.90 0.51

ดิน:มูลวัว (2:1:1:1)

ขุยมะพร้าว:ขี้เลื่อย: 5.30 5.44 55.10 30.19 24.91 0.69

ดิน (2:1:1)

ก่อนปลูก หลังปลูก
4 เดือน

1 ความเป็นกรดเป็นด่าง, 2 ความพรุนหรือช่องว่างทั้งหมด, 3 ความพรุนสำาหรับถ่ายเทอากาศ, 4 ช่องว่างสำาหรับการอุ้มนำ้า, 5 ความหนาแน่น
  รวมเมื่อแห้ง
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ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน:มูลวัว (2:1:1:1) เจริญเติบโตได้ดี

ที่สุด โดยในภาพรวมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้น 

(วัดท่ีระดับความสูงจากวัสดุเพาะชำาประมาณ 3 ซม.) 

ความสูงของลำาต้น นำ้าหนักแห้ง และดัชนีคุณภาพของ

ต้นกล้าสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ขุยมะพร้าว:ดิน (3:1) 

และ ขุยมะพร้าว:ดิน:มูลวัว (3:1:1) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางลำาต้นใกล้เคียงกับต้นยางท่ีปลูกในถุงซึ่งใช้ดิน

เป็นวัสดุเพาะชำา

 2. สัดส ่วนระหว ่างส ่วนลำาต ้นและส ่วนราก 

(shoot : root ratio) ซึ่งใช้ประเมินความสมดุลระหว่าง

การคายนำ้าและการดูดลำาเลียงนำ้าของต้นกล้านั้น ใน

สภาพธรรมชาติอาจมีสัดส่วนได้ตั้งแต่ 2:1 ถึง 6:1 ต้น

 

ตารางที่ 3 ลักษณะที่ใช้ในการประเมินคุณภาพต้นกล้ายางที่ปลูกในวัสดุเพาะชำาสูตรต่างๆ

ลักษณะ การแปลผล

ความสูง ความสูงของลำาต้นมีความสัมพันธ์กับจำานวนใบ ซึ่งหมายถึงพื้นที่การ

   สังเคราะห์แสงและการคายนำ้าที่สูงตามไปด้วย แต่ถ้าลำาต้นสูงมากเกินไป

   อาจเกิดความไม่สมดุลกับปริมาณราก

เส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้น ต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้นขนาดใหญ่ แสดงว่ามีการเจริญเติบโต

   ดีทั้งส่วนลำาต้นและส่วนราก 

นำ้าหนักแห้งส่วนลำาต้น ต้นกล้าที่มีนำ้าหนักส่วนลำาต้นมากมีความสามารถในการสังเคราะห์แสง

   มากและมีศักยภาพในการเจริญเติบโตดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่

   สำาหรับการคายนำ้ามากด้วย จึงอาจทำาให้เกิดภาวะการขาดนำ้าได้ ดังนั้น 

   นำ้าหนักส่วนลำาต้นและส่วนรากควรสมดุลกัน

นำ้าหนักแห้งส่วนราก ต้นกล้าที่มีนำ้าหนักส่วนรากมากมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ดี 

   แต่นำ้าหนักรากไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามีปริมาณรากที่แตกแขนงจำานวน

   มากน้อยเพียงใด ต้นที่มีรากแตกแขนงจำานวนมากอาจมีนำ้าหนักน้อยกว่า

   ต้นที่มีรากแก้วขนาดใหญ่เพียงรากเดียว 

ส่วนลำาต้น : ส่วนราก ใช้ประเมินความสมดุลระหว่างพื้นที่ในการคายนำ้าและพื้นที่ในการดูดนำ้า

(shoot : root) ของต้นกล้าโดยทั่วไป ต้นกล้าไม้ที่ปลูกในภาชนะควรมีสัดส่วนอยู่ระหว่าง 

   2:1-3:1 ในสภาพธรรมชาติอาจมีสัดส่วนได้ตั้งแต่ 2:1 ถึง 6:1  ต้นพืชที่มีราก

   จำานวนหนาแน่นจะมีพื้นที่ในการดูดนำ้าและธาตุอาหารมากขึ้น

ดัชนีคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพของต้นกล้าโดยใช้พารามิเตอร์หลายตัว ได้แก่

(Dickson Quality Index) ความสูงของต้นกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้น นำ้าหนักแห้ง (Dickson 

   et al., 1960) 

นำ้าหนักแห้งรวมของต้นกล้า (กรัม)

ความสูง (ซม.)

เส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้น (มม.)
+ นำ้าหนักแห้งส่วนลำาต้น (กรัม)

นำ้าหนักแห้งส่วนราก (กรัม)

DQI = 
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กล้าที่ดีควรมีรากจำานวนหนาแน่น เพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการ

ดูดนำ้าและธาตุอาหารมากขึ้น ซึ่งหมายถึง การมีนำ้าหนัก

แห้งของส่วนรากมาก และมีค่า shoot : root น้อย สูตร

วัสดุเพาะชำาท่ีทำาให้ต้นยางเจริญเติบโตดี 3 สูตร ได้แก่ 

ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน:มูลวัว (2:1:1:1) ขุยมะพร้าว:

ดิน (3:1) และขุยมะพร้าว:ดิน:มูลวัว (3:1:1) นั้น ต้นยาง

ที่เจริญในขุยมะพร้าว:ดิน (3:1) ให้นำ้าหนักแห้งของ

ส่วนราก และค่า shoot : root ดีท่ีสุด อย่างไรก็ตาม 

การใช้ค่า shoot : root เปรียบเทียบระหว่างต้นยางท่ี

ปลูกในภาชนะกับถุงชำาอาจมีข้อจำากัด เนื่องจาก ค่า

ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนให้เห็นลักษณะโครงสร้างและรูป

ทรงของระบบราก โดยปกติต้นยางที่ปลูกในเรือนเพาะชำา 

รากแก้วเจริญถึงก้นภาชนะหรือก้นถุงได้ในเวลาเพียง 2 

เดือน หากปลูกในภาชนะเพาะชำาควบคุมการเจริญของ

ราก เมื่อรากแก้วเจริญถึงก้นภาชนะสัมผัสกับอากาศท่ีรู

ระบายนำ้า จะหยุดการเจริญทางความยาว (air pruning) 

ขณะเดียวกันจะกระตุ้นให้เกิดการแตกแขนงรากใหม่ 

ทำาให้มปีรมิาณรากหนาแน่น ซึง่ต่างจากต้นทีป่ลกูในถุงชำา 

เมื่อรากแก้วเจริญถึงก้นถุงจะขดม้วน หรือแทงทะลุลงดิน 

รากแก้วท่ีขดม้วนอยู่ก้นถุงน้ีอาจมีนำ้าหนักแห้งมากกว่า

รากท่ีแตกแขนงเล็กๆ จำานวนมากรวมกัน ดังน้ัน การ

ประเมินคุณภาพต้นกล้าจาก shoot : root จึงต้อง

พิจารณาโครงสร้างและรูปทรงของระบบรากประกอบ

ด้วย ซึ่งรากของต้นยางที่ปลูกในภาชนะเพาะชำาพลาสติก

มีจำานวนรากหนาแน่นกว่าต้นยางท่ีปลูกในถุงชำาอย่าง

ชัดเจน (ภาพที่ 1)

 

ตารางที่ 4  การเจริญเติบโตของต้นกล้ายางที่ปลูกในวัสดุเพาะชำาสูตรต่างๆเมื่ออายุ 4 เดือน

ส่วนผสมของ

วัสดุเพาะชำา

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

ลำาต้น

(มม.)

ความสูง

ลำาต้น

(ซม.)

นำ้าหนักแห้ง

ส่วนลำาต้น 

(กรัม)

นำ้าหนักแห้ง

ส่วนราก 

(กรัม)

ลำาต้น :

ราก

รากขด

ม้วน

(ซม.)

quality 

index

ภาชนะเพาะชำา       

ขุยมะพร้าว:ดิน (3:1) 6.03b 77.93a 6.48c 2.66b 2.45cd 0 0.59bc

ขุยมะพร้าว:ดิน:มูลวัว  5.97b 73.58b 8.25ab 2.19cd 3.93a 0 0.64b

(3:1:1) 

ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน 5.49c 61.51d 4.86d 2.34c 2.13e 0 0.54c

(1:1:1)

ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน 5.11d 62.37d 4.21de 1.94d 2.21de 0 0.43d

(2:1:1)

ขุยมะพร้าว:แกลบ: 6.51a 78.14a 8.91a 2.84b 3.20b 0 0.77a

ดิน:มูลวัว (2:1:1:1)

ขุยมะพร้าว:ขี้เลื่อย: 5.25d 58.50e 3.89e 2.04cd 1.94e 0 0.45d

ดิน (2:1:1)

ถุงชำา       

ดิน 5.80b 65.54c 8.02b 3.17a 2.57c 32.54 0.81a

C.V. (%) 2.76 2.96 7.16 8.59 7.05  7.32

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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 3. ต้นยางที่เพาะเมล็ดในถุงจะมีส่วนของรากท่ีขด

ม้วนอยู่ก้นถุงยาวเฉลี่ย 32.54 ซม. ในขณะท่ีต้นยางที่

ปลูกในภาชนะเพาะชำาควบคุมการเจริญของรากทุกวัสดุ

ไม่พบการขดม้วนของราก มีการแตกรากแขนงหนาแน่น 

โครงสร้างและรูปทรงของระบบรากมีการกระจายตัว

สมดุลกว่าต้นยางที่ปลูกในถุงชำา

 4. ในภาชนะเพาะชำาพลาสติก แม้ต้นยางเจริญ

เติบโตได้ดีที่สุดเมื่อปลูกในขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน:

มูลวัว (2:1:1:1) แต่ลักษณะโครงสร้างของรากแก้วท่ี

เจริญในวัสดุเพาะชำาท่ีมีแกลบซึ่งยังไม่ย่อยสลายเป็น

ส่วนผสมมีลักษณะหยักเป็นคลื่น ไม่ตั้งตรงเหมือนต้น

ยางท่ีปลูกใน ขุยมะพร้าว:ดิน (3:1) และ ขุยมะพร้าว:

ดิน:มูลวัว (3:1:1) ที่มีการเจริญเติบโตรองลงมา (ภาพ

ที่ 2)

 5. เส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้นของต้นยางที่ปลูกใน 

ขุยมะพร้าว:ดิน (3:1) และ ขุยมะพร้าว:ดิน:มูลวัว (3:1:1) 

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การผสมมูลวัวทำาให้

ต้นยางมีการเจริญเติบโตในส่วนเรือนยอดมากกว่าส่วน

ราก ซึ่งจะเห็นได้จากนำ้าหนักแห้งส่วนลำาต้น ส่วนราก 

และค่า shoot : root 

 6. การประเมินคุณภาพของต้นกล้าที่เจริญในวัสดุ

ปลูกยางแต่ละชนิดโดย Dickson quality index พบว่า 

มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับลักษณะอื่นๆ อย่างไร

ก็ตาม ปริมาณธาตุอาหารในใบของต้นยางท่ีปลูกในวัสดุ

เพาะชำาทุกสูตรส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับต้น

ยางท่ีปลูกในถุงชำาที่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก (ตารางที่ 5) 

แสดงให้เห็นว่าต้นยางสามารถใช้ประโยชน์จากธาตุ

อาหารได้อย่างเพียงพอ

สรุป
 วัสดุเพาะชำามีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต

ของต้นพืชในเรือนเพาะชำา การเลือกใช้วัสดุเพาะชำาให้

ภาพท่ี 1 โครงสร้างและรูปทรงรากของต้นกล้ายางที่ปลูกในภาชนะเพาะชำาทำาด้วยพลาสติกแข็ง (1-6) และถุงชำา (7) โดยใช้วัสดุเพาะชำาชนิดต่างๆ 

เมื่ออายุ 4 เดือน 1.  ขุยมะพร้าว:ดิน (3:1)  2.  ขุยมะพร้าว:ดิน:มูลวัว (3:1:1)  3.  ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน (1:1:1)  4.  ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน (2:1:1)  

5.  ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน:มูลวัว (2:1:1:1)  6.  ขุยมะพร้าว:ขี้เลื่อย:ดิน (2:1:1)  7.  ดิน
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ภาพท่ี 2  ลักษณะรากแก้วของต้นกล้ายางที่เจริญเติบโตในวัสดุเพาะชำาสูตรที่ไม่มีแกลบเป็นส่วนผสม (ก) มีลักษณะตั้งตรง แต่ในสูตรที่มีแกลบ

เป็นส่วนผสม (ข) มีลักษณะคดงอเล็กน้อย 

เหมาะสมจึงควรพิจารณาจากองค์ประกอบหลายๆ อย่าง 

การศึกษาวัสดุเพาะชำาท่ีเหมาะสมต่อต้นยางที่ปลูกใน

ภาชนะเพาะชำาควบคุมการเจริญของระบบราก ท่ี

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา พบว่า ขุยมะพร้าวผสมแกลบ 

ดิน และมูลวัว อัตราส่วน 2:1:1:1 ทำาให้ต้นยางมีการ

เจริญเติบโตดีท่ีสุด แต่โครงสร้างของรากแก้วมีลักษณะ

หยักเป็นคลื่น ไม่ตั้งตรง เหมือนกับต้นยางที่ปลูกในขุย

มะพร้าวผสมดินอัตราส่วน 3:1 หรือขุยมะพร้าวผสมดิน

และมูลวัวอัตราส่วน 3:1:1 ซึ่งมีการเจริญเติบโตรองลง

มา แต่รากแก้วมีลักษณะตั้งตรง ไม่คดงอ จึงมีความ

เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นวัสดุเพาะชำามากกว่า อย่างไรก็ตาม 

ขุยมะพร้าวที่นำามาใช้เป็นส่วนผสม ควรผ่านการชะล้าง

เอาสารประกอบฟีนอลและแทนนินออกก่อน เพ่ือไม่ให้มี

ผลยับยั้งการเจริญของราก
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ตารางที่ 5  ปริมาณธาตุอาหารในใบของต้นกล้ายางที่ปลูกในวัสดุเพาะชำาชนิดต่างๆเมื่ออายุ 4 เดือน

ส่วนผสมของ

วัสดุเพาะชำา

N

(%)

P

(%)

K

(%)

Ca

(%)

Mg

(%)

S

(%)

Fe

(มก./

กก.)

Mn

(มก./

กก.)

Zn

(มก./

กก.)

ภาชนะเพาะชำา       

ขุยมะพร้าว:ดิน (3:1) 3.08 0.33 1.52 1.57 0.16 0.21 236 89 25

ขุยมะพร้าว:ดิน:มูลวัว  3.72 0.46 1.57 1.02 0.29 0.33 182 93 34

(3:1:1) 

ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน 3.15 0.45 1.90 1.36 0.17 0.28 162 97 30

(1:1:1)

ขุยมะพร้าว:แกลบ:ดิน 3.23 0.35 1.50 1.57 0.17 0.24 202 66 27

(2:1:1)

ขุยมะพร้าว:แกลบ: 3.25 0.45 1.48 0.98 0.30 0.24 156 48 34

ดิน:มูลวัว (2:1:1:1)

ขุยมะพร้าว:ขี้เลื่อย: 3.19 0.45 1.88 1.62 0.16 0.26 188 96 26

ดิน (2:1:1)

ถุงชำา       

ดิน 3.06 0.30 1.44 1.25 0.17 0.24 345 75 30
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 ตามยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552 – 2556 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบตลาดยางในประเทศ

และต่างประเทศ มาตรการสร้างกลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนเพ่ือกำาหนดเป้าหมายชี้นำา และแจ้งทางส่ือ

ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นผู ้เก่ียวข้องเตรียมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสำาคัญทางเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ เน่ืองจาก

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก ซึ่งมักจะประสบปัญหาเมื่อราคายาง

เกิดความผันผวน โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันราคายางถูกกำาหนดโดยปัจจัยหลายๆ ปัจจัย ทั้งปัจจัยพ้ืนฐานจาก

ความต้องการบริโภคท่ีแท้จริง การขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ความสามารถในการผลิตของ

ประเทศผู้ผลิตและจากการเก็งกำาไรในตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ซึ่งในบางช่วงเวลาส่งผลให้ราคายางมี

ความผันผวนอย่างรุนแรง อย่างเช่นการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐท่ีส่งผลให้ความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ใช้ยาง

หดตัว ราคายางพาราตกตำ่าอย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่ไม่มีองค์กรใดด้านยางพาราวิเคราะห์สถานการณ์ในเชิง

พยากรณ์เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนภัยแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจยางพารา ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นในการสร้างกลไก

ในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราโดย 1) สร้างแบบจำาลองการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่

อัดก้อน เน่ืองจากปัจจุบันการผลิตยางพาราของเกษตรกร ได้มีการพัฒนารูปแบบการผลิตจากเดิมที่เกษตรกรผลิต

เป็นยางแผ่นดิบ เป็นการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรเพ่ือผลิตเป็นยางแผ่นรมควันไม่อัดก้อนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายาง 

หรือเกษตรกรบางส่วนได้พัฒนาตัวเองเป็นผู ้ผลิตยางแผ่นรมควัน จึงสร้างแบบจำาลองในการพยากรณ์และ

หารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างแบบจำาลองการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อนระยะ 5 วัน

ทำาการ เพ่ือให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจยางพาราใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด 

ซึ่งจะเป็นแนวทางหน่ึงในการรักษาเสถียรภาพราคา  2) สร้างแบบจำาลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายางระยะ

หนึ่งเดือน เพ่ือให้ตัวแปรในแบบจำาลองเป็นตัวแปรท่ีต้องตรวจตราและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างสมำ่าเสมอ 

และใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทิศทางราคายางได้ต่อไป และ 3) ได้จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพาราขึ้น 

เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจยางเพ่ือให้เกษตรกรและผู้เก่ียวข้องในวงการยางเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย สะดวก และสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว 

 

วิธีการศึกษา
1. การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน

 1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้ราคายางแผ่นรมควัน

ชั้น 3 ไม่อัดก้อน ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคายางตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ ราคาตลาดล่วงหน้า

โตเกียว ราคาตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2548 

ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 วัน  โดยข้อมูลอนุกรมเวลาที่นำามาสร้างตัวแบบต้องมีความคงท่ี 

กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา
และช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน

อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์  อัญญาณี มั่นคง และ อรอุมา ประเสริฐ  
สำานักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยยาง
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(Stationary) คือ ข้อมูลมีค ่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม 

(Covariance) ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยใช้ Unit root ในการทดสอบ  ตามวิธีที่เรียกว่า Augmented Dickey-

Fuller test (ADF-test) ซึ่งมีสมการในการทดสอบดังนี้

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วิธีการศึกษา 
1.  การพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน 
 

 1.1   การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลา โดยใชราคายางแผนรมควันชั้น 3 ไมอัดกอน 
ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคายางตลาดลวงหนาสิงคโปร ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว 
ราคาตลาดลวงหนาเซ่ียงไฮ และอัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2548 
ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 วัน  โดยขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาสรางตัวแบบตองมีความ
คงที่ (Stationary) คือ ขอมูลมีคาเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวน (Variance) และคาความแปรปรวน
รวม (Covariance) ไมเปล่ียนแปลงตามเวลา โดยใช Unit root ในการทดสอบ  ตามวิธีท่ีเรียกวา 
Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) ซ่ึงมีสมการในการทดสอบดังนี้ 

ΔXt = γ Xt-1 + εt  กรณีไมมีคาคงท่ีและแนวโนมเวลา (random walk process) 
ΔXt = α + γ Xt-1 + εt  กรณีมีเฉพาะคาคงท่ี (random walk with drift) 
ΔXt = α + βt +γ Xt-1 + εt  กรณีมีท้ังคาคงท่ีและแนวโนมเวลา (random walk with drift and 

linear time trend) 
สมมติฐานท่ีทดสอบ 

H0 : γ = 0 
Ha  : γ ≠0 

 ถายอมรับ H0 แสดงวา Xt มีลักษณะไมนิ่ง (Nonstationary)  
 

1.2   การวิเคราะหขอมูล 
 การสรางแบบจําลองการพยากรณ ในลําดับแรกตองกําหนดตัวแบบท่ีจะใชในการพยากรณ
โดยในการวิจัยนี้ใชเทคนิคในการกําหนดตัวแบบ แบบจําลองพยากรณ 4 รูปแบบ คือ Box and 
Jenkins, Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ Combine Forecasting  โดยวิธี Multiple 
Regression ไดนํารูปแบบ Intervention และแบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) มาประสานใชดวยกัน หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคาความแมนยําของ
แบบจําลองพยากรณ  
 

 1.2.1  การกําหนดตัวแบบ แบบจําลองการพยากรณ  
 

1.2.1.1 วิธี Box and Jenkins  

  กรณีไม่มีค่าคงที่และแนวโน้มเวลา (random walk process)

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วิธีการศึกษา 
1.  การพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน 
 

 1.1   การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลา โดยใชราคายางแผนรมควันชั้น 3 ไมอัดกอน 
ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคายางตลาดลวงหนาสิงคโปร ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว 
ราคาตลาดลวงหนาเซ่ียงไฮ และอัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2548 
ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 วัน  โดยขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาสรางตัวแบบตองมีความ
คงที่ (Stationary) คือ ขอมูลมีคาเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวน (Variance) และคาความแปรปรวน
รวม (Covariance) ไมเปล่ียนแปลงตามเวลา โดยใช Unit root ในการทดสอบ  ตามวิธีท่ีเรียกวา 
Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) ซ่ึงมีสมการในการทดสอบดังนี้ 

ΔXt = γ Xt-1 + εt  กรณีไมมีคาคงท่ีและแนวโนมเวลา (random walk process) 
ΔXt = α + γ Xt-1 + εt  กรณีมีเฉพาะคาคงท่ี (random walk with drift) 
ΔXt = α + βt +γ Xt-1 + εt  กรณีมีท้ังคาคงท่ีและแนวโนมเวลา (random walk with drift and 

linear time trend) 
สมมติฐานท่ีทดสอบ 

H0 : γ = 0 
Ha  : γ ≠0 

 ถายอมรับ H0 แสดงวา Xt มีลักษณะไมนิ่ง (Nonstationary)  
 

1.2   การวิเคราะหขอมูล 
 การสรางแบบจําลองการพยากรณ ในลําดับแรกตองกําหนดตัวแบบท่ีจะใชในการพยากรณ
โดยในการวิจัยนี้ใชเทคนิคในการกําหนดตัวแบบ แบบจําลองพยากรณ 4 รูปแบบ คือ Box and 
Jenkins, Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ Combine Forecasting  โดยวิธี Multiple 
Regression ไดนํารูปแบบ Intervention และแบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) มาประสานใชดวยกัน หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคาความแมนยําของ
แบบจําลองพยากรณ  
 

 1.2.1  การกําหนดตัวแบบ แบบจําลองการพยากรณ  
 

1.2.1.1 วิธี Box and Jenkins  

 กรณีมีเฉพาะค่าคงที่ (ran-dom walk with drift)

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วิธีการศึกษา 
1.  การพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน 
 

 1.1   การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลา โดยใชราคายางแผนรมควันชั้น 3 ไมอัดกอน 
ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคายางตลาดลวงหนาสิงคโปร ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว 
ราคาตลาดลวงหนาเซ่ียงไฮ และอัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2548 
ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 วัน  โดยขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาสรางตัวแบบตองมีความ
คงที่ (Stationary) คือ ขอมูลมีคาเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวน (Variance) และคาความแปรปรวน
รวม (Covariance) ไมเปล่ียนแปลงตามเวลา โดยใช Unit root ในการทดสอบ  ตามวิธีท่ีเรียกวา 
Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) ซ่ึงมีสมการในการทดสอบดังนี้ 

ΔXt = γ Xt-1 + εt  กรณีไมมีคาคงท่ีและแนวโนมเวลา (random walk process) 
ΔXt = α + γ Xt-1 + εt  กรณีมีเฉพาะคาคงท่ี (random walk with drift) 
ΔXt = α + βt +γ Xt-1 + εt  กรณีมีท้ังคาคงที่และแนวโนมเวลา (random walk with drift and 

linear time trend) 
สมมติฐานท่ีทดสอบ 

H0 : γ = 0 
Ha  : γ ≠0 

 ถายอมรับ H0 แสดงวา Xt มีลักษณะไมนิ่ง (Nonstationary)  
 

1.2   การวิเคราะหขอมูล 
 การสรางแบบจําลองการพยากรณ ในลําดับแรกตองกําหนดตัวแบบท่ีจะใชในการพยากรณ
โดยในการวิจัยนี้ใชเทคนิคในการกําหนดตัวแบบ แบบจําลองพยากรณ 4 รูปแบบ คือ Box and 
Jenkins, Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ Combine Forecasting  โดยวิธี Multiple 
Regression ไดนํารูปแบบ Intervention และแบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) มาประสานใชดวยกัน หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคาความแมนยําของ
แบบจําลองพยากรณ  
 

 1.2.1  การกําหนดตัวแบบ แบบจําลองการพยากรณ  
 

1.2.1.1 วิธี Box and Jenkins  

กรณีมีทั้งค่าคงที่และแนวโน้มเวลา (random walk with drift and linear time trend)

สมมติฐานที่ทดสอบ      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วิธีการศึกษา 
1.  การพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน 
 

 1.1   การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลา โดยใชราคายางแผนรมควันชั้น 3 ไมอัดกอน 
ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคายางตลาดลวงหนาสิงคโปร ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว 
ราคาตลาดลวงหนาเซ่ียงไฮ และอัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2548 
ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 วัน  โดยขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาสรางตัวแบบตองมีความ
คงที่ (Stationary) คือ ขอมูลมีคาเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวน (Variance) และคาความแปรปรวน
รวม (Covariance) ไมเปล่ียนแปลงตามเวลา โดยใช Unit root ในการทดสอบ  ตามวิธีท่ีเรียกวา 
Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) ซ่ึงมีสมการในการทดสอบดังน้ี 

ΔXt = γ Xt-1 + εt  กรณีไมมีคาคงท่ีและแนวโนมเวลา (random walk process) 
ΔXt = α + γ Xt-1 + εt  กรณีมีเฉพาะคาคงท่ี (random walk with drift) 
ΔXt = α + βt +γ Xt-1 + εt  กรณีมีท้ังคาคงที่และแนวโนมเวลา (random walk with drift and 

linear time trend) 
สมมติฐานท่ีทดสอบ 

H0 : γ = 0 
Ha  : γ ≠0 

 ถายอมรับ H0 แสดงวา Xt มีลักษณะไมนิ่ง (Nonstationary)  
 

1.2   การวิเคราะหขอมูล 
 การสรางแบบจําลองการพยากรณ ในลําดับแรกตองกําหนดตัวแบบท่ีจะใชในการพยากรณ
โดยในการวิจัยนี้ใชเทคนิคในการกําหนดตัวแบบ แบบจําลองพยากรณ 4 รูปแบบ คือ Box and 
Jenkins, Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ Combine Forecasting  โดยวิธี Multiple 
Regression ไดนํารูปแบบ Intervention และแบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) มาประสานใชดวยกัน หลังจากน้ันจึงตรวจสอบคาความแมนยําของ
แบบจําลองพยากรณ  
 

 1.2.1  การกําหนดตัวแบบ แบบจําลองการพยากรณ  
 

1.2.1.1 วิธี Box and Jenkins  

, 
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วิธีการศึกษา 
1.  การพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน 
 

 1.1   การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลา โดยใชราคายางแผนรมควันชั้น 3 ไมอัดกอน 
ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคายางตลาดลวงหนาสิงคโปร ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว 
ราคาตลาดลวงหนาเซ่ียงไฮ และอัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2548 
ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 วัน  โดยขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาสรางตัวแบบตองมีความ
คงที่ (Stationary) คือ ขอมูลมีคาเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวน (Variance) และคาความแปรปรวน
รวม (Covariance) ไมเปล่ียนแปลงตามเวลา โดยใช Unit root ในการทดสอบ  ตามวิธีท่ีเรียกวา 
Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) ซ่ึงมีสมการในการทดสอบดังน้ี 

ΔXt = γ Xt-1 + εt  กรณีไมมีคาคงท่ีและแนวโนมเวลา (random walk process) 
ΔXt = α + γ Xt-1 + εt  กรณีมีเฉพาะคาคงท่ี (random walk with drift) 
ΔXt = α + βt +γ Xt-1 + εt  กรณีมีท้ังคาคงที่และแนวโนมเวลา (random walk with drift and 

linear time trend) 
สมมติฐานท่ีทดสอบ 

H0 : γ = 0 
Ha  : γ ≠0 

 ถายอมรับ H0 แสดงวา Xt มีลักษณะไมนิ่ง (Nonstationary)  
 

1.2   การวิเคราะหขอมูล 
 การสรางแบบจําลองการพยากรณ ในลําดับแรกตองกําหนดตัวแบบท่ีจะใชในการพยากรณ
โดยในการวิจัยนี้ใชเทคนิคในการกําหนดตัวแบบ แบบจําลองพยากรณ 4 รูปแบบ คือ Box and 
Jenkins, Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ Combine Forecasting  โดยวิธี Multiple 
Regression ไดนํารูปแบบ Intervention และแบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) มาประสานใชดวยกัน หลังจากน้ันจึงตรวจสอบคาความแมนยําของ
แบบจําลองพยากรณ  
 

 1.2.1  การกําหนดตัวแบบ แบบจําลองการพยากรณ  
 

1.2.1.1 วิธี Box and Jenkins  

 

 ถ้ายอมรับ H
0
 แสดงว่า X

t
 มีลักษณะไม่นิ่ง (Nonstationary) 

 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจำาลองการพยากรณ์ ในลำาดับแรกต้องกำาหนดตัวแบบที่จะใช้ในการ

พยากรณ์โดยในการศึกษานี้ใช้เทคนิคในการกำาหนดตัวแบบ แบบจำาลองพยากรณ์ 4 รูปแบบ คือ Box และ Jenkins, 

Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ Combine Forecasting โดยวิธี Multiple Regression ได้นำา

รูปแบบ Intervention และแบบจำาลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 

มาประสานใช้ด้วยกัน หลังจากนั้นจึงตรวจสอบค่าความแม่นยำาของแบบจำาลองพยากรณ์ 

  1.2.1 การกำาหนดตัวแบบ แบบจำาลองการพยากรณ์ 

   1.2.1.1 วิธี Box และ Jenkins หรือตัวแบบ ARIMA เป็นการพยากรณ์ค่าในอนาคตภายใต้ข้อสมมุติ

ว่าค่าปัจจุบันของค่าสังเกตเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของค่าสังเกต วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเหมาะสำาหรับการพยากรณ์ในช่วงระยะสั้นๆ 

และต้องมีอนุกรมเวลาที่ยาวพอ การสร้างรูปแบบ ARIMA ของอนุกรมเวลาที่มีอิทธิพลของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง จะ

อยู่ในรูปแบบ SARIMA (Seasonal Integrated Auto Regressive and Moving Average) ของอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล 

มีส่วนประกอบที่สำาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ Seasonal AutoRegressive SAR : (P), Integrated (I) และ Seasonal Moving 

Average SMA : (Q) โดย SAR (P) เป็นรูปแบบที่แสดงว่า ค่าสังเกต X
t
 ขึ้นอยู่กับค่าของ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วิธี Box and Jenkins หรือตัวแบบ ARIMA เปนการพยากรณคาในอนาคตภายใตขอ
สมมุติวาคาปจจุบันของคาสังเกตเปนฟงกชันเชิงเสนของคาสังเกต วิธีนี้เปนวิธีท่ีเหมาะสําหรับการ
พยากรณในชวงระยะส้ันๆ และตองมีอนุกรมเวลาที่ยาวพอ  การสรางรูปแบบ ARIMA ของอนุกรม
เวลาที่มีอิทธิพลของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ จะอยูในรูปแบบ SARIMA (Seasonal Integrated 
AutoRegressive and Moving Average) ของอนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาล มีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน 
ไดแก Seasonal AutoRegressive SAR : (P), Integrated (I) และ Seasonal Moving Average SMA : (Q) 
โดย SAR (P) เปนรูปแบบท่ี แสดงวา คาสังเกต Xt ข้ึนอยูกับคาของ Xt−S ,..,Xt−PS สวนรูปแบบ MA 

(Q) เปนรูปแบบท่ีแสดงวาคาสังเกต Xt ข้ึนอยูกับคาความคลาดเคล่ือน εt−S ,…, εt−PS สวน Integrated 
(I) เปนการหาผลตาง difference) ของอนุกรมเวลา โดยท่ัวไปมักนิยมเขียนในรูป SARIMA 
(p,d,q)(P,D,Q)S รูปแบบอนุกรมเวลาขางตน ดังนี้ 
 

(1-Θ1B-…-ΘpBp)(1-Φ1Bs-…-ΦPBPs)(1-B)d(1-Bs)DXt  =  δ+(1-ω1B-…-ωqBq)(1-Ψ1Bs-…-ΨQBQs)εt 
โดยท่ี  P = รูปแบบปกติของ autoregressive เทอม     d = คาผลตางปกติ 

 q = รูปแบบปกติของ moving average เทอม P = รูปแบบฤดูกาลของ autoregressive เทอม 
 D = คาผลตางฤดูกาล ณ คาบเวลา s Q = รูปแบบฤดูกาลของ moving average เทอม 
 S = ชวงของฤดูกาล B = backshift operator 
 

1.2.1.2 วิธี Hybrid Forecasting 
เปนการประยุกตใชแบบจําลอง Box and Jenkins และ Artificial Neural Network 

(ANN) โดยคํานวณหาคาพยากรณและคาความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณโดยวิธี Box and Jenkins 
เปนปจจัยนําเขาของ Artificial Neural Network ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมใช Back propagation algorithm   
โดย Artificial Neural Network ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ชั้น input ทําหนาท่ีในการรับขอมูลเขา  
2) ชั้น Hidden เปนช้ันท่ีอยูระหวางช้ัน Input กับชั้น Output ทําหนาท่ีในการรวมขอมูล Input และคา
ถวงน้ําหนัก เพื่อแปลงเปนคาผลลัพธสงไปยังช้ัน Output และ 3) ชั้น Output ทําหนาท่ีแสดงผลลัพธท่ี
ไดจาก Artificial Neural Network (อัครพงศ, 2555) 
 

1.2.1.3 วิธี Multiple Regression 
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัวข้ึนไป โดยที่ตัวแปรหนึ่งเปนตัวแปร

ตาม และตัวแปรอ่ืน ๆ เปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรตาม 
โดยตัวแปรจะเปนตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพซ่ึงแปลงใหอยูในรูปของตัวแปรหุน (Dummy 
Variable) ซ่ึงในงานวิจัยนี้กําหนดตัวแปรหุนใหอยูในรูปแบบ Intervention และประมาณคาสัมประ
สิทธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) รวมกับแบบจําลอง GARCH   

ส่วนรูปแบบ 

MA (Q) เป็นรูปแบบท่ีแสดงว่าค่าสังเกต X
t 
ข้ึนอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วิธี Box and Jenkins หรือตัวแบบ ARIMA เปนการพยากรณคาในอนาคตภายใตขอ
สมมุติวาคาปจจุบันของคาสังเกตเปนฟงกชันเชิงเสนของคาสังเกต วิธีนี้เปนวิธีท่ีเหมาะสําหรับการ
พยากรณในชวงระยะส้ันๆ และตองมีอนุกรมเวลาที่ยาวพอ  การสรางรูปแบบ ARIMA ของอนุกรม
เวลาที่มีอิทธิพลของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ จะอยูในรูปแบบ SARIMA (Seasonal Integrated 
AutoRegressive and Moving Average) ของอนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาล มีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน 
ไดแก Seasonal AutoRegressive SAR : (P), Integrated (I) และ Seasonal Moving Average SMA : (Q) 
โดย SAR (P) เปนรูปแบบท่ี แสดงวา คาสังเกต Xt ข้ึนอยูกับคาของ Xt−S ,..,Xt−PS สวนรูปแบบ MA 

(Q) เปนรูปแบบท่ีแสดงวาคาสังเกต Xt ข้ึนอยูกับคาความคลาดเคล่ือน εt−S ,…, εt−PS สวน Integrated 
(I) เปนการหาผลตาง difference) ของอนุกรมเวลา โดยท่ัวไปมักนิยมเขียนในรูป SARIMA 
(p,d,q)(P,D,Q)S รูปแบบอนุกรมเวลาขางตน ดังนี้ 
 

(1-Θ1B-…-ΘpBp)(1-Φ1Bs-…-ΦPBPs)(1-B)d(1-Bs)DXt  =  δ+(1-ω1B-…-ωqBq)(1-Ψ1Bs-…-ΨQBQs)εt 
โดยท่ี  P = รูปแบบปกติของ autoregressive เทอม     d = คาผลตางปกติ 

 q = รูปแบบปกติของ moving average เทอม P = รูปแบบฤดูกาลของ autoregressive เทอม 
 D = คาผลตางฤดูกาล ณ คาบเวลา s Q = รูปแบบฤดูกาลของ moving average เทอม 
 S = ชวงของฤดูกาล B = backshift operator 
 

1.2.1.2 วิธี Hybrid Forecasting 
เปนการประยุกตใชแบบจําลอง Box and Jenkins และ Artificial Neural Network 

(ANN) โดยคํานวณหาคาพยากรณและคาความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณโดยวิธี Box and Jenkins 
เปนปจจัยนําเขาของ Artificial Neural Network ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมใช Back propagation algorithm   
โดย Artificial Neural Network ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ชั้น input ทําหนาท่ีในการรับขอมูลเขา  
2) ชั้น Hidden เปนช้ันท่ีอยูระหวางช้ัน Input กับชั้น Output ทําหนาท่ีในการรวมขอมูล Input และคา
ถวงน้ําหนัก เพื่อแปลงเปนคาผลลัพธสงไปยังช้ัน Output และ 3) ชั้น Output ทําหนาท่ีแสดงผลลัพธท่ี
ไดจาก Artificial Neural Network (อัครพงศ, 2555) 
 

1.2.1.3 วิธี Multiple Regression 
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัวข้ึนไป โดยที่ตัวแปรหนึ่งเปนตัวแปร

ตาม และตัวแปรอ่ืน ๆ เปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรตาม 
โดยตัวแปรจะเปนตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพซ่ึงแปลงใหอยูในรูปของตัวแปรหุน (Dummy 
Variable) ซ่ึงในงานวิจัยนี้กําหนดตัวแปรหุนใหอยูในรูปแบบ Intervention และประมาณคาสัมประ
สิทธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) รวมกับแบบจําลอง GARCH   

 ส่วน Integrated (I) 

เป็นการหาผลต่าง (difference) ของอนุกรมเวลา โดยท่ัวไปมักนิยมเขียนในรูป SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)S รูปแบบ

อนุกรมเวลาข้างต้น ดังนี้

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วิธี Box and Jenkins หรือตัวแบบ ARIMA เปนการพยากรณคาในอนาคตภายใตขอ
สมมุติวาคาปจจุบันของคาสังเกตเปนฟงกชันเชิงเสนของคาสังเกต วิธีนี้เปนวิธีท่ีเหมาะสําหรับการ
พยากรณในชวงระยะส้ันๆ และตองมีอนุกรมเวลาที่ยาวพอ  การสรางรูปแบบ ARIMA ของอนุกรม
เวลาที่มีอิทธิพลของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ จะอยูในรูปแบบ SARIMA (Seasonal Integrated 
AutoRegressive and Moving Average) ของอนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาล มีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน 
ไดแก Seasonal AutoRegressive SAR : (P), Integrated (I) และ Seasonal Moving Average SMA : (Q) 
โดย SAR (P) เปนรูปแบบท่ี แสดงวา คาสังเกต Xt ข้ึนอยูกับคาของ Xt−S ,..,Xt−PS สวนรูปแบบ MA 

(Q) เปนรูปแบบท่ีแสดงวาคาสังเกต Xt ข้ึนอยูกับคาความคลาดเคล่ือน εt−S ,…, εt−PS สวน Integrated 
(I) เปนการหาผลตาง difference) ของอนุกรมเวลา โดยท่ัวไปมักนิยมเขียนในรูป SARIMA 
(p,d,q)(P,D,Q)S รูปแบบอนุกรมเวลาขางตน ดังนี้ 
 

(1-Θ1B-…-ΘpBp)(1-Φ1Bs-…-ΦPBPs)(1-B)d(1-Bs)DXt  =  δ+(1-ω1B-…-ωqBq)(1-Ψ1Bs-…-ΨQBQs)εt 
โดยท่ี  P = รูปแบบปกติของ autoregressive เทอม     d = คาผลตางปกติ 

 q = รูปแบบปกติของ moving average เทอม P = รูปแบบฤดูกาลของ autoregressive เทอม 
 D = คาผลตางฤดูกาล ณ คาบเวลา s Q = รูปแบบฤดูกาลของ moving average เทอม 
 S = ชวงของฤดูกาล B = backshift operator 
 

1.2.1.2 วิธี Hybrid Forecasting 
เปนการประยุกตใชแบบจําลอง Box and Jenkins และ Artificial Neural Network 

(ANN) โดยคํานวณหาคาพยากรณและคาความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณโดยวิธี Box and Jenkins 
เปนปจจัยนําเขาของ Artificial Neural Network ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมใช Back propagation algorithm   
โดย Artificial Neural Network ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ชั้น input ทําหนาท่ีในการรับขอมูลเขา  
2) ชั้น Hidden เปนช้ันท่ีอยูระหวางช้ัน Input กับชั้น Output ทําหนาท่ีในการรวมขอมูล Input และคา
ถวงน้ําหนัก เพื่อแปลงเปนคาผลลัพธสงไปยังช้ัน Output และ 3) ชั้น Output ทําหนาท่ีแสดงผลลัพธท่ี
ไดจาก Artificial Neural Network (อัครพงศ, 2555) 
 

1.2.1.3 วิธี Multiple Regression 
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัวข้ึนไป โดยที่ตัวแปรหนึ่งเปนตัวแปร

ตาม และตัวแปรอ่ืน ๆ เปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรตาม 
โดยตัวแปรจะเปนตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพซ่ึงแปลงใหอยูในรูปของตัวแปรหุน (Dummy 
Variable) ซ่ึงในงานวิจัยนีก้ําหนดตัวแปรหุนใหอยูในรูปแบบ Intervention และประมาณคาสัมประ
สิทธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) รวมกับแบบจําลอง GARCH   

โดยที่   P = รูปแบบปกติของ autoregressive เทอม  d = ค่าผลต่างปกติ

 q = รูปแบบปกติของ moving average เทอม  P = รูปแบบฤดูกาลของ autoregressive เทอม

  D = ค่าผลต่างฤดูกาล ณ คาบเวลา s  Q = รูปแบบฤดูกาลของ moving average เทอม

  S = ช่วงของฤดูกาล  B = backshift operator

   1.2.1.2 วิธี Hybrid Forecasting เป็นการประยุกต์ใช้แบบจำาลอง Box และ Jenkins และ Artificial 

Neural Network (ANN) โดยคำานวณหาค่าพยากรณ์และค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวิธี Box และ 

Jenkins เป็นปัจจัยนำาเข้าของ Artificial Neural Network ซึ่งโดยท่ัวไปนิยมใช้ Back propagation algorithm โดย 
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Artificial Neural Network ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ชั้น Input ทำาหน้าที่ในการรับข้อมูลเข้า 2) ชั้น Hidden เป็น

ชั้นท่ีอยู่ระหว่างชั้น Input กับช้ัน Output ทำาหน้าที่ในการรวมข้อมูล Input และค่าถ่วงนำ้าหนัก เพ่ือแปลงเป็นค่า

ผลลัพธ์ส่งไปยังชั้น Output และ 3) ชั้น Output ทำาหน้าที่แสดงผลลัพธ์ท่ีได้จาก Artificial Neural Network 

(อัครพงศ์, 2555)

   1.2.1.3 วิธี Multiple Regression เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป โดยที่

ตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอื่นๆ เป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ

ตัวแปรตาม โดยตัวแปรจะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพซึ่งแปลงให้อยู่ในรูปของตัวแปรหุ่น (Dummy 

Variable) ซึ่งในการศึกษาน้ีกำาหนดตัวแปรหุ่นให้อยู่ในรูปแบบ Intervention และประมาณค่าสัมประสิทธ์ด้วยวิธี

กำาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) ร่วมกับแบบจำาลอง GARCH  

    รูปแบบ Intervention เป็นการกำาหนดรูปแบบของตัวแปร Dummy ของเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ

ต่อการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา โดยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทราบลักษณะการเกิด ช่วงเวลาการเกิด 

ลักษณะของอิทธิพลของ Intervention จะมีผลกระทบ 2 ลักษณะคือ ผลกระทบที่คงอยู่ตลอดไป (Step Function) 

และผลกระทบเฉพาะบางช่วงของเวลาแล้วหมดไป (Pulse Function) (อัครพงศ์ และปวีณา, 2552) โดยกำาหนดให้

ตัวแปร Dummy ที่แสดงถึงอิทธิพลของ Intervention คือ

     I
t
 = 1 เมื่อเกิด Intervention,  I

t
 = 0 เมื่อไม่เกิด Intervention

    แบบจำาลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาส่วนใหญ่จะกำาหนดให้ stochastic variable ของค่าความแปรปรวนคงที่ แต่ในการประยุกต์

ใช้ในบางครั้งค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน (error term) จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาข้ึนอยู่

กับขนาดของค่าความคลาดเคลื่อนในอดีต  ดังนั้น Engle, Robert F. (อ้างอิงตามกัมปนาท และวิศิษฐ์, 2555) จึงได้

พัฒนาแบบจำาลอง ARCH และ Bollerslev ได้พัฒนาต่อยอดเป็นแบบจำาลอง GARCH  โดยกำาหนดให้ค่าความ

แปรปรวนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Variance) ของค่าความคลาดเคลื่อนที่เวลา t เป็นความสัมพันธ์ในเชิง

เส้นตรงกับค่ากำาลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนและค่า Conditional Variance ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้า 

ดังสมการ 

                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

รูปแบบ Intervention  
เปนการกําหนดรูปแบบของตัวแปร Dummy ของเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอการ

เคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา โดยเหตุการณนั้นเปนเหตุการณท่ีทราบลักษณะการเกิด ชวงเวลาการเกิด 
ลักษณะของอิทธิพลของ Intervention จะมีผลกระทบ 2 ลักษณะคือ ผลกระทบที่คงอยูตลอดไป (Step 
Function) และผลกระทบเฉพาะบางชวงของเวลาแลวหมดไป (Pulse Function) (อัครพงศและปวีณา, 
2552) โดยกําหนดใหตัวแปร Dummy ที่แสดงถึงอิทธิพลของ Intervention คือ 

 It = 1 เม่ือเกิด Intervention 
 It = 0 เม่ือไมเกิด Intervention 
 

แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)  
การวิเคราะหอนุกรมเวลาสวนใหญจะกําหนดให stochastic variable ของคาความแปรปรวนคงที่ แต
ในการประยุกตใชในบางคร้ังคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือน (error term)จะมกีาร
เปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาข้ึนอยูกับขนาดของคาความคลาดเคลื่อนในอดีต  ดังนั้น Engle, Robert F. 
(อางอิงตามกัมปนาทและวศิิษฐ, 2555) จึงไดพัฒนาแบบจําลอง ARCH และในป 1986 Bollerslev ได
พัฒนาตอยอดเปนแบบจําลอง GARCH  โดยกําหนดใหคาความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไข 
(Conditional Variance) ของคาความคลาดเคล่ือนที่เวลา t เปนความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับคากําลัง
สองของคาความคลาดเคล่ือนและคา Conditional Variance ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลากอนหนา ดังสมการ  

 
 

Et-1ε2
t = σ2

t = α0 +Σαiε2
t-1+Σβiε2

t-i  
 

  ดังนั้นคา Conditional Variance ของ εt ถูกกําหนดโดย σ2
t   โดยท่ี 

 

εt  = νt√σ2
t   โดยท่ีคาความแปรปรวนของ νt = σ2

v   = 1 
 

1.2.1.4  วิธี Combine Forecasting 
Combine Forecasting เปนเทคนิคการพยากรณรวมดวยตัวถวงน้ําหนัก โดยอาศัยเกณฑ

ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณต่ําสุด เปนการนําคาพยากรณท่ีไดจากการ
พยากรณแตละวิธีมาพิจารณารวมกัน โดยหาตัวถวงน้ําหนักท่ีเหมาะสมสําหรับแตละวิธี 

กําหนดให F1t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 1 F2t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 2 และมีความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณเปน ef1 และ ef2 ตามลําดับ  

สมการ Combine Forecasting 
CFt = wF1t + (1-w)F2t 

q 

i=1 i=1 

q 

    ดังนั้นค่า Conditional Variance ของ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

รูปแบบ Intervention  
เปนการกําหนดรูปแบบของตัวแปร Dummy ของเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอการ

เคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา โดยเหตุการณนั้นเปนเหตุการณท่ีทราบลักษณะการเกิด ชวงเวลาการเกิด 
ลักษณะของอิทธิพลของ Intervention จะมีผลกระทบ 2 ลักษณะคือ ผลกระทบที่คงอยูตลอดไป (Step 
Function) และผลกระทบเฉพาะบางชวงของเวลาแลวหมดไป (Pulse Function) (อัครพงศและปวีณา, 
2552) โดยกําหนดใหตัวแปร Dummy ที่แสดงถึงอิทธิพลของ Intervention คือ 

 It = 1 เม่ือเกิด Intervention 
 It = 0 เม่ือไมเกิด Intervention 
 

แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)  
การวิเคราะหอนุกรมเวลาสวนใหญจะกําหนดให stochastic variable ของคาความแปรปรวนคงที่ แต
ในการประยุกตใชในบางคร้ังคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือน (error term)จะมกีาร
เปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาข้ึนอยูกับขนาดของคาความคลาดเคลื่อนในอดีต  ดังนั้น Engle, Robert F. 
(อางอิงตามกัมปนาทและวศิิษฐ, 2555) จึงไดพัฒนาแบบจําลอง ARCH และในป 1986 Bollerslev ได
พัฒนาตอยอดเปนแบบจําลอง GARCH  โดยกําหนดใหคาความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไข 
(Conditional Variance) ของคาความคลาดเคล่ือนที่เวลา t เปนความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับคากําลัง
สองของคาความคลาดเคล่ือนและคา Conditional Variance ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลากอนหนา ดังสมการ  

 
 

Et-1ε2
t = σ2

t = α0 +Σαiε2
t-1+Σβiε2

t-i  
 

  ดังนั้นคา Conditional Variance ของ εt ถูกกําหนดโดย σ2
t   โดยท่ี 

 

εt  = νt√σ2
t   โดยท่ีคาความแปรปรวนของ νt = σ2

v   = 1 
 

1.2.1.4  วิธี Combine Forecasting 
Combine Forecasting เปนเทคนิคการพยากรณรวมดวยตัวถวงน้ําหนัก โดยอาศัยเกณฑ

ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณต่ําสุด เปนการนําคาพยากรณท่ีไดจากการ
พยากรณแตละวิธีมาพิจารณารวมกัน โดยหาตัวถวงน้ําหนักท่ีเหมาะสมสําหรับแตละวิธี 

กําหนดให F1t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 1 F2t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 2 และมีความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณเปน ef1 และ ef2 ตามลําดับ  

สมการ Combine Forecasting 
CFt = wF1t + (1-w)F2t 

q 

i=1 i=1 

q 

 ถูกกำาหนดโดย  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

รูปแบบ Intervention  
เปนการกําหนดรูปแบบของตัวแปร Dummy ของเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอการ

เคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา โดยเหตุการณนั้นเปนเหตุการณท่ีทราบลักษณะการเกิด ชวงเวลาการเกิด 
ลักษณะของอิทธิพลของ Intervention จะมีผลกระทบ 2 ลักษณะคือ ผลกระทบที่คงอยูตลอดไป (Step 
Function) และผลกระทบเฉพาะบางชวงของเวลาแลวหมดไป (Pulse Function) (อัครพงศและปวีณา, 
2552) โดยกําหนดใหตัวแปร Dummy ที่แสดงถึงอิทธิพลของ Intervention คือ 

 It = 1 เม่ือเกิด Intervention 
 It = 0 เม่ือไมเกิด Intervention 
 

แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)  
การวิเคราะหอนุกรมเวลาสวนใหญจะกําหนดให stochastic variable ของคาความแปรปรวนคงที่ แต
ในการประยุกตใชในบางคร้ังคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือน (error term)จะมกีาร
เปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาข้ึนอยูกับขนาดของคาความคลาดเคลื่อนในอดีต  ดังนั้น Engle, Robert F. 
(อางอิงตามกัมปนาทและวศิิษฐ, 2555) จึงไดพัฒนาแบบจําลอง ARCH และในป 1986 Bollerslev ได
พัฒนาตอยอดเปนแบบจําลอง GARCH  โดยกําหนดใหคาความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไข 
(Conditional Variance) ของคาความคลาดเคล่ือนที่เวลา t เปนความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับคากําลัง
สองของคาความคลาดเคล่ือนและคา Conditional Variance ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลากอนหนา ดังสมการ  

 
 

Et-1ε2
t = σ2

t = α0 +Σαiε2
t-1+Σβiε2

t-i  
 

  ดังนั้นคา Conditional Variance ของ εt ถูกกําหนดโดย σ2
t   โดยท่ี 

 

εt  = νt√σ2
t   โดยท่ีคาความแปรปรวนของ νt = σ2

v   = 1 
 

1.2.1.4  วิธี Combine Forecasting 
Combine Forecasting เปนเทคนิคการพยากรณรวมดวยตัวถวงน้ําหนัก โดยอาศัยเกณฑ

ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณต่ําสุด เปนการนําคาพยากรณท่ีไดจากการ
พยากรณแตละวิธีมาพิจารณารวมกัน โดยหาตัวถวงน้ําหนักท่ีเหมาะสมสําหรับแตละวิธี 

กําหนดให F1t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 1 F2t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 2 และมีความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณเปน ef1 และ ef2 ตามลําดับ  

สมการ Combine Forecasting 
CFt = wF1t + (1-w)F2t 

q 

i=1 i=1 

q 

  โดยที่    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

รูปแบบ Intervention  
เปนการกําหนดรูปแบบของตัวแปร Dummy ของเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอการ

เคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา โดยเหตุการณนั้นเปนเหตุการณท่ีทราบลักษณะการเกิด ชวงเวลาการเกิด 
ลักษณะของอิทธิพลของ Intervention จะมีผลกระทบ 2 ลักษณะคือ ผลกระทบที่คงอยูตลอดไป (Step 
Function) และผลกระทบเฉพาะบางชวงของเวลาแลวหมดไป (Pulse Function) (อัครพงศและปวีณา, 
2552) โดยกําหนดใหตัวแปร Dummy ที่แสดงถึงอิทธิพลของ Intervention คือ 

 It = 1 เม่ือเกิด Intervention 
 It = 0 เม่ือไมเกิด Intervention 
 

แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)  
การวิเคราะหอนุกรมเวลาสวนใหญจะกําหนดให stochastic variable ของคาความแปรปรวนคงที่ แต
ในการประยุกตใชในบางคร้ังคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือน (error term)จะมกีาร
เปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาข้ึนอยูกับขนาดของคาความคลาดเคลื่อนในอดีต  ดังนั้น Engle, Robert F. 
(อางอิงตามกัมปนาทและวศิิษฐ, 2555) จึงไดพัฒนาแบบจําลอง ARCH และในป 1986 Bollerslev ได
พัฒนาตอยอดเปนแบบจําลอง GARCH  โดยกําหนดใหคาความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไข 
(Conditional Variance) ของคาความคลาดเคล่ือนที่เวลา t เปนความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับคากําลัง
สองของคาความคลาดเคล่ือนและคา Conditional Variance ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลากอนหนา ดังสมการ  

 
 

Et-1ε2
t = σ2

t = α0 +Σαiε2
t-1+Σβiε2

t-i  
 

  ดังนั้นคา Conditional Variance ของ εt ถูกกําหนดโดย σ2
t   โดยท่ี 

 

εt  = νt√σ2
t   โดยท่ีคาความแปรปรวนของ νt = σ2

v   = 1 
 

1.2.1.4  วิธี Combine Forecasting 
Combine Forecasting เปนเทคนิคการพยากรณรวมดวยตัวถวงน้ําหนัก โดยอาศัยเกณฑ

ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณต่ําสุด เปนการนําคาพยากรณท่ีไดจากการ
พยากรณแตละวิธีมาพิจารณารวมกัน โดยหาตัวถวงน้ําหนักท่ีเหมาะสมสําหรับแตละวิธี 

กําหนดให F1t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 1 F2t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 2 และมีความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณเปน ef1 และ ef2 ตามลําดับ  

สมการ Combine Forecasting 
CFt = wF1t + (1-w)F2t 

q 

i=1 i=1 

q 

   โดยที่ค่า

ความแปรปรวนของ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

รูปแบบ Intervention  
เปนการกําหนดรูปแบบของตัวแปร Dummy ของเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอการ

เคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา โดยเหตุการณนั้นเปนเหตุการณท่ีทราบลักษณะการเกิด ชวงเวลาการเกิด 
ลักษณะของอิทธิพลของ Intervention จะมีผลกระทบ 2 ลักษณะคือ ผลกระทบที่คงอยูตลอดไป (Step 
Function) และผลกระทบเฉพาะบางชวงของเวลาแลวหมดไป (Pulse Function) (อัครพงศและปวีณา, 
2552) โดยกําหนดใหตัวแปร Dummy ที่แสดงถึงอิทธิพลของ Intervention คือ 

 It = 1 เม่ือเกิด Intervention 
 It = 0 เม่ือไมเกิด Intervention 
 

แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)  
การวิเคราะหอนุกรมเวลาสวนใหญจะกําหนดให stochastic variable ของคาความแปรปรวนคงที่ แต
ในการประยุกตใชในบางคร้ังคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือน (error term)จะมกีาร
เปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาข้ึนอยูกับขนาดของคาความคลาดเคลื่อนในอดีต  ดังนั้น Engle, Robert F. 
(อางอิงตามกัมปนาทและวศิิษฐ, 2555) จึงไดพัฒนาแบบจําลอง ARCH และในป 1986 Bollerslev ได
พัฒนาตอยอดเปนแบบจําลอง GARCH  โดยกําหนดใหคาความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไข 
(Conditional Variance) ของคาความคลาดเคล่ือนที่เวลา t เปนความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับคากําลัง
สองของคาความคลาดเคล่ือนและคา Conditional Variance ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลากอนหนา ดังสมการ  

 
 

Et-1ε2
t = σ2

t = α0 +Σαiε2
t-1+Σβiε2

t-i  
 

  ดังนั้นคา Conditional Variance ของ εt ถูกกําหนดโดย σ2
t   โดยท่ี 

 

εt  = νt√σ2
t   โดยท่ีคาความแปรปรวนของ νt = σ2

v   = 1 
 

1.2.1.4  วิธี Combine Forecasting 
Combine Forecasting เปนเทคนิคการพยากรณรวมดวยตัวถวงน้ําหนัก โดยอาศัยเกณฑ

ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณต่ําสุด เปนการนําคาพยากรณท่ีไดจากการ
พยากรณแตละวิธีมาพิจารณารวมกัน โดยหาตัวถวงน้ําหนักท่ีเหมาะสมสําหรับแตละวิธี 

กําหนดให F1t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 1 F2t คือคาพยากรณจากวิธีท่ี 2 และมีความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณเปน ef1 และ ef2 ตามลําดับ  

สมการ Combine Forecasting 
CFt = wF1t + (1-w)F2t 

q 

i=1 i=1 

q 

 

   1.2.1.4  วิธี Combine Forecasting เป็นเทคนิคการพยากรณ์ร่วมด้วยตัวถ่วงนำ้าหนัก โดยอาศัย

เกณฑ์ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ตำ่าสุด เป็นการนำาค่าพยากรณ์ท่ีได้จากการพยากรณ์

แต่ละวิธีมาพิจารณาร่วมกัน โดยหาตัวถ่วงนำ้าหนักที่เหมาะสมสำาหรับแต่ละวิธี

    กำาหนดให้ F
1t
 คือค่าพยากรณ์จากวิธีท่ี 1 F

2t
 คือค่าพยากรณ์จากวิธีท่ี 2 และมีความคลาดเคล่ือน

ของการพยากรณ์เป็น e
f1
 และ e

f2
 ตามลำาดับ 

    สมการ Combine Forecasting : CF
t
 = wF

1t
 + (1-w)F

2t

    ความคลาดเคลื่อนของ Combine Forecasting : e
CFt

 = (CF
t
-Y

t+1
) = we

F1t
 + (1-w)e

f2t
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    ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ Combine Forecasting
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ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังนั้น คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
n 

t=k Yt 
|εt| 

X 100 

                

 โดย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังน้ัน คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
n 

t=k Yt 
|εt| 

X 100 

  คือ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ โดยวิธีที่ 1

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังน้ัน คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนต่ําสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
n 

t=k Yt 
|εt| 

X 100 

 คือ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ โดยวิธีที่ 2

        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังน้ัน คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังน้ี 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
n 

t=k Yt 
|εt| 

X 100 

 คือ ค่าความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ โดย วิธีที่ 1 และ 2

    เกณฑ์การถ่วงนำ้าหนัก (w) ที่ทำาให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตำ่าสุด

                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังนั้น คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
n 

t=k Yt 
|εt| 

X 100 

 

    โดยที่ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังนั้น คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
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t=k Yt 
|εt| 

X 100 

 ประมาณได้จาก 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังนั้น คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
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t=k Yt 
|εt| 

X 100 

    ดังนั้น ค่าประมาณของค่าถ่วงนำ้าหนักโดยวิธีความแปรปรวนตำ่าสุดคือ

                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังนั้น คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
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Σ k+n εt 
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t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 
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t=k Yt 
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X 100 

 ที่มา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548)

  1.2.2 การตรวจสอบค่าความแม่นยำาของแบบจำาลองพยากรณ์ สถิติที่ใช้ตรวจสอบค่าความแม่นยำา ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error : MAE) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์

ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาด

เคลื่อนกำาลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคำานวณดังนี้

 ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังน้ัน คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
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X 100 

 

 ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อน  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2
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 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
n 

t=k Yt 
|εt| 

X 100 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 
σ2

eCFt = w2σ2
eF1t + (1-w)2σ2

eF2t +2w(1-w)σ eF1t eF2t 
 
โดย 
σ2

eF1t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 1 
σ2

eF2t  คือ คาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดยวิธีท่ี 2 
σ eF1t eF2t   คือ คาความแปรปรวนรวมของความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ โดย 

วิธีท่ี1และ 2 
เกณฑการถวงน้ําหนัก (w) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด 

W    =           σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
 

โดยท่ี σ eF1t eF2t ประมาณไดจาก 1 ∑ eF1teF2t 
 
ดังนั้น คาประมาณของคาถวงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนตํ่าสุดคือ 

W    =        σ2
eF2t - σ eF1t eF2t 

 
ท่ีมา : เสาวณิต สุขภารังษี (2548) 
 

 1.2.2 การตรวจสอบคาความแมนยําของแบบจําลองพยากรณ  
 สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยํา ไดแก คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน  
( Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  และ รากท่ีสองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE ) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน   MAE  =    
 
คาเฉล่ียของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน  MAPE  =    
 

N 

Σ k+n εt 
n 

t=k 

k+n 
n 

(ε )2 t=k Σ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t 

^ ^  ^ 

σ2
eF1t + σ2

eF2t  - 2σ eF1t eF2t ^ ^ ^ 

Σ k+n 
n 

t=k Yt 
|εt| 

X 100 

  รากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกำาลังสอง RMSE  =         

                                                                                                             

 ค่าสถิติที่ได้ เป็นการพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน จึงควรมีค่าที่น้อย หรือเข้าใกล้ 0 จึงแสดงว่าแบบจำาลองมี

ความแม่นยำาในการพยากรณ์สูง
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2. แบบจำาลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง

 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูล ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน 

โดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ ตลาดล่วงหน้าโตเกียว และตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ เป็น

ตัวแทนของราคายางในตลาดโลก ปริมาณยางคงเหลือสิ้นเดือน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers 

Index:PMI) ของประเทศผู้ใช้ยาง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 ถึงมีนาคม 2556 รวม 120 ข้อมูล 

 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในอันดับแรกต้องทดสอบความคงที่ของข้อมูลเพ่ือให้ทราบอันดับ

ผลต่าง(order of integration) ที่ทำาให้ข้อมูลอนุกรมเวลาคงที่ หลังจากน้ันจึงตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาว แล้วจึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจำาลองความสัมพันธ์ในระยะยาว และสร้างสมการราคา

ภายใต้แนวคิดของสมการต่อเนื่อง

   2.2.1 ทดสอบความคงท่ีของข้อมูล (Stationary) โดยใช้ Unit root ในการทดสอบข้อมูลตามวิธีท่ีเรียกว่า 

Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) 

   2.2.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)  อนุกรมเวลาท่ีไม่คงที่ (Nonstation-

ary) อาจมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว หากพบว่าการทดสอบค่าความคงที่ของค่าเบี่ยงเบนที่ได้จากการประมาณค่า

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Long-run equilibrium relationship) มีลักษณะคงท่ี ดังนั้น การทดสอบ 

Cointegration คือการทดสอบความคงที่ของค่าเบี่ยงเบนท่ีได้จากการประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาวของอนุกรมเวลาที่ไม่คงท่ี หากตัวแปรอนุกรมเวลามี Cointegration แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวมีความ

สัมพันธ์ร่วมกันในระยะยาว วิธีทดสอบ Cointegration มีหลายวิธี แต่ในการศึกษานี้ใช้วิธี  Johansen – Juselius 

   2.2.3 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจำาลองความสัมพันธ์ในระยะยาว การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของสมการถดถอยด้วยวิธีกำาลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least square : OLS) ในกรณีที่ข้อมูลไม่คงที่ อาจทำาให้ค่า

สัมประสิทธ์ิท่ีได้ไม่สะท้อนความสัมพันธ์ท่ีแท้จริงระหว่างตัวแปรในแบบจำาลอง ดังนั้น Stock และ Watson ได้เสนอ

วิธี Dynamic ordinary least square : DOLS เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจำาลองความสัมพันธ์ในระยะ

ยาวที่เป็นสมการเชิงเดี่ยว ซึ่งสามารถใช้ในกรณีที่ตัวแปรในแบบจำาลองมีความคงท่ี ณ ระดับผลต่างที่แตกต่างกัน

แต่ต้องมี Co-integration กัน (อัครพงศ์ และมิ่งสรรพ์, 2554) โดยมีรูปแบบของแบบจำาลองดังนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 โดยท่ี 
 

M = [c, α, β, γ] , X = [1, P�, Y�A�] 
 

            ซ่ึง m , n และ l คือ The lengths of leads and lags of the regressors 
            ท่ีมา : Ahmed Al-Azzam and David Hawdon (1999) 
 

 2.2.4   สมการตอเนื่อง (Simultaneous Equation System)  
 ระบบสมการตอเน่ือง คือ แบบจําลองท่ีประกอบดวยสมการมากกวาหนึ่งสมการ โดยตัวแปร
บางตัวในแตละสมการมีความสัมพันธกันและกัน ท้ังนี้แตละสมการสรางมาจากหลักทฤษฎี
เศรษฐศาสตรโดยตัวแบบดุลยภาพในตลาดสินคาเกษตร ประกอบดวย สมการอุปสงค สมการอุปทาน 
และเงื่อนไขดุลยภาพ 
     D = a0 + a1P + a2Y + u1 
     S = b0 + b1P + b2W + u2 
     D = S 
 หลังจากนั้น จึงหาสมการลดรูปจากเงื่อนไขดุลยภาพเพื่อหาคาพารามิเตอรของตัวแปรราคา      

         P  = a0‐b0
b1‐ a1

� a2
b1‐ a1

Y� ‐b2
b1‐ a1

���1 
 

โดยท่ี         ��                =          u1‐u2
b1‐ a1

 
ท่ีมา : ถวิล นิลใบ (2544) 
 

3. จัดตั้งศูนยวเิคราะหเศรษฐกิจยางพารา 
โดยจัดทําขอมูลทั้งในรูปของส่ือวีดีทัศน บทความ และขาวสารเศรษฐกจิท่ีเกีย่วของกบัราคา

ยาง รวมถึงการเตือนภยัราคายางในกรณีมปีจจัย ขาวสาร หรือสถานการณท่ีจะสงผลกระทบตอราคา
ยาง และเผยแพรขอมูลที่ไดจากแบบจําลองการพยากรณราคายาง และแบบจําลองสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาราคายาง รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ เชนบทวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอราคายาง สถิติยางยอนหลัง และ
งานวิจยัหรือบทความท่ีเกีย่วของกับเศรษฐกิจยางพาราโดยเผยแพรขอมูลผานเวปไซตของสํานักงาน
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ระหวางตัวแปรในแบบจําลอง ดังนั้น Stock and Watson ในป 1993 ไดเสนอวิธี Dynamic ordinary 
least square : DOLS เพื่อประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลองความสัมพันธในระยะยาวที่เปน
สมการเชิงเดี่ยว ซ่ึงสามารถใชในกรณีท่ีตัวแปรในแบบจําลองมีความคงที่ ณ ระดับผลตางท่ีแตกตาง
กันแตตองมี Co-integration กัน (อัครพงศและม่ิงสรรพ, 2554) โดยมีรูปแบบของแบบจาํลองดังนี้ 
 

Qt� �tM' � � �i

i��

i�‐�
∆Pt‐i� � �i

i��

i�‐�
∆Yt‐i� � �i∆At‐i�

i��

i�‐�
 Et 

 

 โดยท่ี 
 

M = [c, α, β, γ] , X = [1, P�, Y�A�] 
 

            ซ่ึง m , n และ l คือ The lengths of leads and lags of the regressors 
            ท่ีมา : Ahmed Al-Azzam and David Hawdon (1999) 
 

 2.2.4   สมการตอเนื่อง (Simultaneous Equation System)  
 ระบบสมการตอเน่ือง คือ แบบจําลองท่ีประกอบดวยสมการมากกวาหนึ่งสมการ โดยตัวแปร
บางตัวในแตละสมการมีความสัมพันธกันและกัน ท้ังนี้แตละสมการสรางมาจากหลักทฤษฎี
เศรษฐศาสตรโดยตัวแบบดุลยภาพในตลาดสินคาเกษตร ประกอบดวย สมการอุปสงค สมการอุปทาน 
และเงื่อนไขดุลยภาพ 
     D = a0 + a1P + a2Y + u1 
     S = b0 + b1P + b2W + u2 
     D = S 
 หลังจากนั้น จึงหาสมการลดรูปจากเงื่อนไขดุลยภาพเพื่อหาคาพารามิเตอรของตัวแปรราคา      

         P  = a0‐b0
b1‐ a1

� a2
b1‐ a1

Y� ‐b2
b1‐ a1

���1 
 

โดยท่ี         ��                =          u1‐u2
b1‐ a1

 
ท่ีมา : ถวิล นิลใบ (2544) 
 

3. จัดตั้งศูนยวเิคราะหเศรษฐกิจยางพารา 
โดยจัดทําขอมูลทั้งในรูปของส่ือวีดีทัศน บทความ และขาวสารเศรษฐกจิท่ีเกีย่วของกบัราคา

ยาง รวมถึงการเตือนภยัราคายางในกรณีมปีจจัย ขาวสาร หรือสถานการณท่ีจะสงผลกระทบตอราคา
ยาง และเผยแพรขอมูลที่ไดจากแบบจําลองการพยากรณราคายาง และแบบจําลองสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาราคายาง รวมถึงขอมูลอื่นๆ เชนบทวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอราคายาง สถิติยางยอนหลัง และ
งานวจิยัหรือบทความท่ีเกีย่วของกับเศรษฐกิจยางพาราโดยเผยแพรขอมูลผานเวปไซตของสํานักงาน

   ซึ่ง m , n และ l คือ The lengths of leads and lags of the regressors

   ที่มา : Ahmed Al-Azzam and David Hawdon (1999)

   2.2.4 สมการต่อเนื่อง (Simultaneous Equation System) ระบบสมการต่อเนื่อง คือ แบบจำาลองที่ประกอบ

ด้วยสมการมากกว่าหน่ึงสมการ โดยตัวแปรบางตัวในแต่ละสมการมีความสัมพันธ์กันและกัน ทั้งนี้แต่ละสมการสร้าง

มาจากหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์โดยตัวแบบดุลยภาพในตลาดสินค้าเกษตร ประกอบด้วย สมการอุปสงค์ สมการ

อุปทาน และเงื่อนไขดุลยภาพ

       D = a
0
 + a

1
P + a

2
Y + u

1

       S = b
0
 + b

1
P + b

2
W + u

2

       D = S
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 หลังจากนั้น จึงหาสมการลดรูปจากเงื่อนไขดุลยภาพเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรราคา

                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ระหวางตัวแปรในแบบจําลอง ดังนั้น Stock and Watson ในป 1993 ไดเสนอวิธี Dynamic ordinary 
least square : DOLS เพื่อประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลองความสัมพันธในระยะยาวที่เปน
สมการเชิงเดี่ยว ซ่ึงสามารถใชในกรณีท่ีตัวแปรในแบบจําลองมีความคงที่ ณ ระดับผลตางท่ีแตกตาง
กันแตตองมี Co-integration กัน (อัครพงศและมิ่งสรรพ, 2554) โดยมีรูปแบบของแบบจาํลองดังนี้ 
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 โดยท่ี 
 

M = [c, α, β, γ] , X = [1, P�, Y�A�] 
 

            ซ่ึง m , n และ l คือ The lengths of leads and lags of the regressors 
            ท่ีมา : Ahmed Al-Azzam and David Hawdon (1999) 
 

 2.2.4   สมการตอเนื่อง (Simultaneous Equation System)  
 ระบบสมการตอเน่ือง คือ แบบจําลองท่ีประกอบดวยสมการมากกวาหนึ่งสมการ โดยตัวแปร
บางตัวในแตละสมการมีความสัมพันธกันและกัน ท้ังนี้แตละสมการสรางมาจากหลักทฤษฎี
เศรษฐศาสตรโดยตัวแบบดุลยภาพในตลาดสินคาเกษตร ประกอบดวย สมการอุปสงค สมการอุปทาน 
และเงื่อนไขดุลยภาพ 
     D = a0 + a1P + a2Y + u1 
     S = b0 + b1P + b2W + u2 
     D = S 
 หลังจากนั้น จึงหาสมการลดรูปจากเงื่อนไขดุลยภาพเพื่อหาคาพารามิเตอรของตัวแปรราคา      

         P  = a0‐b0
b1‐ a1

� a2
b1‐ a1

Y� ‐b2
b1‐ a1

���1 
 

โดยท่ี         ��                =          u1‐u2
b1‐ a1

 
ท่ีมา : ถวิล นิลใบ (2544) 
 

3. จัดตั้งศูนยวเิคราะหเศรษฐกิจยางพารา 
โดยจัดทําขอมูลทั้งในรูปของส่ือวีดีทัศน บทความ และขาวสารเศรษฐกจิท่ีเกีย่วของกบัราคา

ยาง รวมถึงการเตือนภยัราคายางในกรณีมปีจจัย ขาวสาร หรือสถานการณท่ีจะสงผลกระทบตอราคา
ยาง และเผยแพรขอมูลที่ไดจากแบบจําลองการพยากรณราคายาง และแบบจําลองสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาราคายาง รวมถึงขอมูลอื่นๆ เชนบทวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอราคายาง สถิติยางยอนหลัง และ
งานวิจยัหรือบทความท่ีเกีย่วของกับเศรษฐกิจยางพาราโดยเผยแพรขอมูลผานเวปไซตของสํานักงาน

 ที่มา : ถวิล นิลใบ (2544)

3. จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา

 โดยจัดทำาข้อมูลท้ังในรูปของสื่อวีดีทัศน์ บทความ และข่าวสารเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับราคายาง รวมถึงการ

เตือนภัยราคายางในกรณีมีปัจจัย ข่าวสาร หรือสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อราคายาง และเผยแพร่ข้อมูลท่ีได้

จากแบบจำาลองการพยากรณ์ราคายาง และแบบจำาลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น

บทวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคายาง สถิติยางย้อนหลัง และงานวิจัยหรือบทความท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจยางพารา

โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของสำานักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช(www.rubberthaiforward.com)

และเวปไซต์ของสถาบันวิจัยยาง (www.rubberthai.com) ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ผลการศึกษา
1. การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน

 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยน้ีใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่อัดก้อน ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช เป็น

ข้อมูลในการสร้างตัวแบบด้วยวิธี Box และ Jenkins หรือตัวแบบ ARIMA และใช้ราคายางตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ 

ราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียว ราคาตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐเป็นตัวแปร

อิสระในการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อนตามวิธี Multiple Regression  โดยใช้ข้อมูลรายวัน

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 ข้อมูล  สถิติที่ใช้ตรวจสอบค่าความแม่นยำาของ

การพยากรณ์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error : MAE) ค่าเฉลี่ยของ

ค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)  และรากที่สองของ

ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกำาลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE ) โดยใช้พยากรณ์ 5 ช่วงเวลาล่วงหน้า 

ผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละวิธี ดังนี้

 1.1  วิธี Box และ Jenkins จากการทดสอบ Unit root ของข้อมูลราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน 

ด้วยวิธี ADF-test พบว่า ข้อมูลราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อนมีคุณสมบัติคงท่ีที่ I(1) สามารถกำาหนด

รูปแบบของสมการพยากรณ์ได้ว่า สมการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน(RSS3) มีรูปแบบ 

SARIMA (1,1,0)(1,0,1)
5 
และเขียนสมการในรูป backshift operator ได้ดังนี้

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช(www.rubberthaiforward.com)และเวปไซตของสถาบันวิจัยยาง 
(www.rubberthai.com) ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

 
 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน 
 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยนี้ใชราคายางแผนรมควันชั้น 3 ไมอัดกอน ณ ตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช เปนขอมูลในการสรางตัวแบบดวยวิธี Box and Jenkins หรือตัวแบบ ARIMA และ
ใชราคายางตลาดลวงหนาสิงคโปร ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว ราคาตลาดลวงหนาเซ่ียงไฮ และอัตรา
แลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐเปนตัวแปรอิสระในการพยากรณราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ชนิดไม
อัดกอนตามวิธี Multiple Regression  โดยใชขอมูลรายวันตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 ขอมูล  สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยําของการพยากรณ ไดแก 
คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน ( Mean Absolute Error : MAE) คาเฉล่ียของคาสัมบูรณ
ของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)  และรากท่ีสอง
ของคาเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE ) โดยใชพยากรณ 5 
ชวงเวลาลวงหนา ผลลัพธท่ีไดจากแตละวิธี ดังนี้ 
 

 1.1  วิธี Box and Jenkins  
 จากการทดสอบ Unit root ของขอมูลราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน ดวยวิธี 
ADF-test พบวา ขอมูลราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ชนิดไมอัดกอนมีคุณสมบัติคงท่ีท่ี I(1) สามารถ
กําหนดรูปแบบของสมการพยากรณไดวา สมการพยากรณราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ชนิดไมอัดกอน
(RSS3) มีรูปแบบ SARIMA (1,1,0)(1,0,1)5 และเขียนสมการในรูป backshift operator ไดดังนี้ 
 

(1-0.417B)(1-0.644B5)(1-B)lnYt = (1-0.636B5)εt 
  หรือ                   Δyt = 0.417Δyt-1 - 0.644Δyt-5 + εt + 0.636εt-5 

                         Stationary R2  = 0.667   R2  = 0.998  
โดยท่ี  B   คือ  backshift operator (BJXt = Xt-J) 
 Yt  คือ  ราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ชนิดไมอัดกอน(RSS3) 

  

1.2  วิธี  Hybrid Forecasting  

      โดยที่  B คือ  backshift operator 
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ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช(www.rubberthaiforward.com)และเวปไซตของสถาบันวิจัยยาง 
(www.rubberthai.com) ซ่ึงเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

 
 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน 
 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยนี้ใชราคายางแผนรมควันชั้น 3 ไมอัดกอน ณ ตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช เปนขอมูลในการสรางตัวแบบดวยวิธี Box and Jenkins หรือตัวแบบ ARIMA และ
ใชราคายางตลาดลวงหนาสิงคโปร ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว ราคาตลาดลวงหนาเซ่ียงไฮ และอัตรา
แลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐเปนตัวแปรอิสระในการพยากรณราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ชนิดไม
อัดกอนตามวิธี Multiple Regression  โดยใชขอมูลรายวันตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2548 ถึงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 ขอมูล  สถิติท่ีใชตรวจสอบคาความแมนยําของการพยากรณ ไดแก 
คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคล่ือน ( Mean Absolute Error : MAE) คาเฉล่ียของคาสัมบูรณ
ของเปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)  และรากท่ีสอง
ของคาเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE ) โดยใชพยากรณ 5 
ชวงเวลาลวงหนา ผลลัพธท่ีไดจากแตละวิธี ดังนี้ 
 

 1.1  วิธี Box and Jenkins  
 จากการทดสอบ Unit root ของขอมูลราคายางแผนรมควันชั้น 3 ชนิดไมอัดกอน ดวยวิธี 
ADF-test พบวา ขอมูลราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ชนิดไมอัดกอนมีคุณสมบัติคงท่ีท่ี I(1) สามารถ
กําหนดรูปแบบของสมการพยากรณไดวา สมการพยากรณราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ชนิดไมอัดกอน
(RSS3) มีรูปแบบ SARIMA (1,1,0)(1,0,1)5 และเขียนสมการในรูป backshift operator ไดดังนี้ 
 

(1-0.417B)(1-0.644B5)(1-B)lnYt = (1-0.636B5)εt 
  หรือ                   Δyt = 0.417Δyt-1 - 0.644Δyt-5 + εt + 0.636εt-5 

                         Stationary R2  = 0.667   R2  = 0.998  
โดยท่ี  B   คือ  backshift operator (BJXt = Xt-J) 
 Yt  คือ  ราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ชนิดไมอัดกอน(RSS3) 

  

1.2  วิธี  Hybrid Forecasting  

      Y
t
  คือ  ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน(RSS3)
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 1.2 วิธี Hybrid Forecasting เป็นการผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA กับตัวแบบ ANN โดยกำาหนดให้ข้อมูล

เข้าในตัวแบบ ANN ในชั้น Input ประกอบด้วย 2 โหนด (node) คือ ค่าท่ีได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ 

SARIMA(1,1,0)(1,0,1)
5
 และค่าพยากรณ์ของค่าความคลาดเคลื่อน ในชั้น Hidden 1 ชั้น ประกอบด้วย 2 โหนด 

และชั้น Output 1 โหนด หลังจากนั้นจึงคัดเลือกตัวแบบที่ให้ค่า sum of squares error ของข้อมูลฝึกสอนตำ่าสุด 

 1.3 วิธี  Multiple Regression กำาหนดให้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน (RSS3) เป็นตัวแปรตาม

ในแบบจำาลอง และตัวแปรอิสระประกอบด้วย ราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) ราคาตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ 

(SICOM) ราคาตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ (SHFE) และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ (EX)  และกำาหนดเหตุการณ์ที่

เกิด Intervention (I) ที่เป็นตัว Shock ตลาด 2 เหตุการณ์ คือการเกิด Hamberger Crisis ของสหรัฐ สึนามิ ใน

ประเทศญ่ีปุ ่น ร่วมด้วยการพยากรณ์ค่าความคลาดเคลื่อนโดยแบบจำาลอง GARCH และประมาณค่าด้วยวิธี

กำาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) ผลการประมาณค่าสมการเป็นดังนี้

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 เปนการผสมระหวางตัวแบบ ARIMA กับตัวแบบ ANN โดยกําหนดใหขอมูลเขาในตัวแบบ 
ANN ในชั้นInput ประกอบดวย 2 โหนด คือ คาท่ีไดจากการพยากรณดวยตัวแบบ 
SARIMA(1,1,0)(1,0,1)5 และคาพยากรณของคาความคลาดเคล่ือน ในช้ัน Hidden 1 ชั้น ประกอบดวย 
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 1.3  วิธี  Multiple Regression 
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∆LOG(RSS3)  =  0.0001 + 0.085∆LOG(TOCOM) + 0.049∆LOG(TOCOMt-1) 
z-statistic                                (9.315)          (3.985)                

+ 0.246∆LOG(SICOM) + 0.207∆LOG(SICOMt-1) + 0.252∆LOG(SHFE)  
                                     (13.747)        (10.370)    (13.804) 

– 0.459∆LOG (EX) - 0.271I + 0.249I1 
                                      (-4.667)                  (-39.361)  (19.979) 
 GARCH  =  0.00001 + 0.259ε2  + 0.685GARCHt-1 

 z-statistic                 (8.055) (21.777)        

 Stationary R2   =  0.696  D-W = 2.106 F – statistic 210.266 
 

  1.4  วิธี Combine   Forecasting 
 โดยนําคาท่ีไดจากการพยากรณจากตัวแบบ Hybrid Forecasting และ ตัวแบบ Multiple 
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 เกณฑการถวงน้ําหนัก (W) ท่ีทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนต่ําสุด คือ 

t-1 

  1.4 วิธี Combine Forecasting โดยนำาค่าที่ได้จากการพยากรณ์จากตัวแบบ Hybrid Forecasting และ 

ตัวแบบ Multiple Regression มาหาค่าถ่วงนำ้าหนักของค่าความแปรปรวนท่ีทำาให้ค่าความคลาดเคลื่อนตำ่าสุด โดย

กำาหนดให้  F
1
 คือ ค่าจากการพยากรณ์โดยวิธี Hybrid Forecasting และ F

2
 คือค่าจากการพยากรณ์โดยวิธี 

Multiple Regression 

 เกณฑ์การถ่วงนำ้าหนัก (W) ที่ทำาให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนตำ่าสุด คือ

     W
F1

  =  0.195 W
F2 

 =  0.804

 ดังนั้น ตัวแบบ Combine Forecasting (CF) สำาหรับพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน คือ 

     CF
t
  =  0.195F

1t
 + 0.804F

2t

 1.5 เปรียบเทียบค่าความแม่นยำาของการพยากรณ์ โดยพิจารณาค่าสถิติทดสอบความคลาดเคล่ือน 

MAE MAPE และ RMSE ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดหรือเข้าใกล้ โดยใช้ตัวแบบ 4 ตัวแบบข้างต้น พบว่าการพยากรณ์ด้วย

ตัวแบบ Hybrid Forecasting มีค่าความแม่นยำามากที่สุด รองลงมาเป็นตัวแบบ Combine Forecasting, Multiple 

Regression และ SARIMA ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 และเมื่อนำาแบบจำาลองมาพยากรณ์ราคาในช่วง

วันท่ี 23-27 กรกฎาคม 2555 จะเห็นได้ว่าค่าพยากรณ์ท่ีได้จากตัวแบบ Hybrid Forecasting มีค่าแตกต่างจาก

ค่าจริงน้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบการตรวจสอบค่าความแม่นยำาของการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี

Model MAE MAPE RMSE

SARIMA( 1,1,0)(1,0,1)
5
 0.970 1.061 1.353

Hybrid Forecasting 0.214 0.668 0.988

Multiple  Regression 0.786 0.842 1.339

Combine Forecasting 0.068 0.072 1.008

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อนกับค่าที่ได้จากการพยากรณ์

แต่ละวิธี

วัน/เดือน/ปี
ราคายาง

RSS3 SARIMA
(1,1,0)(1,0,1)

5

Hybrid
Forecasting

Multiple
Regression

Combine
Forecasting

วิธีการพยากรณ์

 23/7/2555 91.59 98.64 90.99 92.90 92.53

 24/7/2555 91.59 90.12 90.97 90.77 90.81

 25/7/2555 90.89 91.59 90.25 90.30 90.29

 26/7/2555 91.40 90.66 90.78 90.37 90.45

 27/7/2555 92.25 91.61 91.67 91.38 91.46

หน่วย : บาท / กก.

2. แบบจำาลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง

 ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบความคงที่ของข้อมูลประกอบด้วย ปริมาณความต้องการใช้ยางของโลก (DNR) ราคา

ยางโลก (Pw) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประเทศจีน (PMI_ch) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประเทศญี่ปุ่น (PMI_ja) ปริมาณ

การผลิตยางของโลก (SNR) สต๊อกยางคงเหลือสิ้นเดือนของโลก (Stock) 

 2.1 การทดสอบความคงที่ของข้อมูล (Unit root test) ทดสอบความคงที่ของข้อมูลด้วยวิธี Augmented 

Dickey-Fuller test  ได้ผลตามตารางที่ 3

 ผลการตรวจสอบความคงท่ีของข้อมูลด้วย ADF-test (ตารางที่ 3) พบว่า ตัวแปรที่ใช้มีอันดับความคงที่ ณ 

ระดับที่แตกต่างกัน 

 2.2 การทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration test) ทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิง

ดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการใช้ยางของโลก ใช้วิธีการของ Johensen - Juselius และทดสอบด้วยสถิติ 

Trace Statistic

 จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาค่า Rank สถิติ Trace Statistic ค่า Trace Statistic ที่ได้มากกว่าค่าวิกฤต จึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง คือตัวแปรราคายางตลาดโลก ปริมาณ สต๊อกสิ้นเดือน และ ดัชนี
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการใช้ยางของโลก

สมมติฐานหลัก สมมติฐานรอง Eigen value Trace statistic
5% 1%

ค่าวิกฤต

*  ระดับความเชื่อมั่น 95% ,  **  ระดับความเชื่อมั่น 99% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2. แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยลวงหนาราคายาง 
 ตัวแปรที่ใชในการทดสอบความคงท่ีของขอมูลประกอบดวย ปริมาณความตองการใชยาง
ของโลก (DNR) ราคายางโลก (Pw) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือประเทศจีน (PMI_ch) ดัชนีผูจัดการฝาย
จัดซ้ือประเทศญี่ปุน (PMI_jp) ปริมาณการผลิตยางของโลก (SNR) สตอกยางคงเหลือส้ินเดือนของ
โลก (Stock)  
 

 2.1  การทดสอบความคงท่ีของขอมูล (Unit root test) 
 ทดสอบความคงท่ีของขอมูลดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller test  ไดดังนี้ 
 
 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบคาความคงที่ของขอมูล 

ตัวแปร ADP - stat  
คาวิกฤต ระดับ 

ความคงท่ี 1% 5% 10% 
DNR -3.460*  -4.041 -3.450 -3.150 І (1) 
Pw -4.540**  -4.047 -3.453 -3.152 І (2) 

PMI_ch -3.596*  -4.050 -3.454 -3.152 І (0) 
PMI_ja -8.418**  -4.037 -3.448 -3.149 І (1) 

SNR -3.883**  -4.037 -3.448 -3.149 І (1) 
STOCK -4.009**  -4.042 -3.450 -3.150 І (1) 

* : ระดับความเช่ือม่ัน 95% ,  ** : ระดับความเช่ือม่ัน 99%  
 

 ผลการตรวจสอบความคงที่ของขอมูลดวย ADF-test (ตารางท่ี 3) พบวาตัวแปรที่ใชมีอันดับ
ความคงท่ี ณ ระดับท่ีแตกตางกัน  
 

2.2  การทดสอบคาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration test) 
 ทดสอบคาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการใชยางของโลก ใชวิธีการของ 
Johensen - Juselius (1990) และทดสอบดวยสถิติ Trace Statistic 
 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการใชยางของโลก 
สมมติฐานหลัก สมมติฐานรอง Eigen value Trace statistic คาวิกฤต 

5% 1% 
r= 0 ** > 0 0.208 64.595 55.245 62.521 
r≤ 1 ** r > 1 0.156 37.708 35.010 41.081 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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r≤ 2 * r > 2 0.110 18.928 18.397 23.152 

r≤ 3 ** r > 3 0.046 5.447 3.841 6.634 

* : ระดับความเช่ือม่ัน 95% ,  ** : ระดับความเช่ือม่ัน 99%  
 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาคา Rank สถิติ Trace Statistic คา Trace Statistic ที่ไดมากกวาคา
วิกฤต จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง คือตัวแปรราคายางตลาดโลก   ปริมาณ  
สตอกส้ินเดือน และ ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือประเทศญ่ีปุน ท่ีใชในการประมาณคาความสัมพันธเชิง
ดุลยภาพระยะยาวของปริมาณความตองการใชยางของโลก มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว
ตอกันเน่ืองจากคา r มีคามากกวา 0  
 

 2.3 ทดสอบคาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการผลิตยางของโลก ใชวิธีการ
ของ Johensen - Juselius (1990) และทดสอบดวยสถิติ Trace Statistic 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวปริมาณการผลิตยางโลก 
สมมติฐานหลัก สมมติฐานรอง Eigenvalue Trace statistic คาวิกฤต 

5% 1% 
r= 0 ** r > 0 0.234 52.745 35.010 32.064 
r≤ 1 ** r > 1 0.111 22.050 18.397 16.160 

r≤ 2** r > 2 0.070 8.429 3.841 2.705 

* : ระดับความเช่ือม่ัน 95% ,  ** : ระดับความเช่ือม่ัน 99%  
 

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาคา Rank สถิติ Trace Statistic พบวา คา Trace Statistic ที่ได
มากกวาคาวิกฤต จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง คือตัวแปรราคายางตลาดโลก 
ปริมาณการผลิตยางและผลผลิตสวนเกิน ท่ีใชในการประมาณคาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว
ของปริมาณการผลิตยางของโลก มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวตอกันเนื่องจากคา r มีคา
มากกวา 0  
  

 2.4  การประมาณคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระยะยาวโดยวิธี Dynamic  Ordinary Least 
Square : DOLS 
 

2.4.1. สมการปริมาณการใชยางของโลก 
  lnDNRt = 10.448 - 4.703 ∆lnPwt - 1.021 lnstockt-1 +0.853 lnPMI_jat  

           (-8.356)** (-23.690)** (11.884)** 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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r= 0 ** r > 0 0.234 52.745 35.010 32.064 
r≤ 1 ** r > 1 0.111 22.050 18.397 16.160 

r≤ 2** r > 2 0.070 8.429 3.841 2.705 

* : ระดับความเช่ือม่ัน 95% ,  ** : ระดับความเช่ือม่ัน 99%  
 

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาคา Rank สถิติ Trace Statistic พบวา คา Trace Statistic ที่ได
มากกวาคาวิกฤต จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง คือตัวแปรราคายางตลาดโลก 
ปริมาณการผลิตยางและผลผลิตสวนเกิน ท่ีใชในการประมาณคาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว
ของปริมาณการผลิตยางของโลก มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวตอกันเนื่องจากคา r มีคา
มากกวา 0  
  

 2.4  การประมาณคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระยะยาวโดยวิธี Dynamic  Ordinary Least 
Square : DOLS 
 

2.4.1. สมการปริมาณการใชยางของโลก 
  lnDNRt = 10.448 - 4.703 ∆lnPwt - 1.021 lnstockt-1 +0.853 lnPMI_jat  

           (-8.356)** (-23.690)** (11.884)** 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

r≤ 2 * r > 2 0.110 18.928 18.397 23.152 

r≤ 3 ** r > 3 0.046 5.447 3.841 6.634 

* : ระดับความเช่ือม่ัน 95% ,  ** : ระดับความเช่ือม่ัน 99%  
 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาคา Rank สถิติ Trace Statistic คา Trace Statistic ที่ไดมากกวาคา
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สมมติฐานหลัก สมมติฐานรอง Eigenvalue Trace statistic คาวิกฤต 
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ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประเทศญ่ีปุ่น ท่ีใช้ในการประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณความ

ต้องการใช้ยางของโลก มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวต่อกันเนื่องจากค่า r มีค่ามากกว่า 0 

 2.3 ทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการผลิตยางของโลก ใช้วิธีการของ 

Johensen - Juselius และทดสอบด้วยสถิติ Trace Statistic

 จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาค่า Rank สถิติ Trace Statistic พบว่า ค่า Trace Statistic ที่ได้มากกว่าค่าวิกฤต 

จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง คือตัวแปรราคายางตลาดโลก ปริมาณการผลิตยางและผลผลิต

ส่วนเกิน ที่ใช้ในการประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการผลิตยางของโลก มีความสัมพันธ์

เชิงดุลยภาพในระยะยาวต่อกันเนื่องจากค่า r มีค่ามากกว่า 0 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบค่าความคงที่ของข้อมูล

ตัวแปร ADP - stat ระดับ
ความคงที่1% 5% 10%

ค่าวิกฤต

 DNR -3.460* -4.041 -3.450 -3.150 I (1)

 Pw -4.540** -4.047 -3.453 -3.152 I (2)

 PMI_ch -3.596* -4.050 -3.454 -3.152 I (0)

 PMI_ja -8.418** -4.037 -3.448 -3.149 I (1)

 SNR -3.883** -4.037 -3.448 -3.149 I (1)

 STOCK -4.009** -4.042 -3.450 -3.150 I (1)

*  ระดับความเชื่อมั่น 95% ,  **  ระดับความเชื่อมั่น 99% 
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ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวปริมาณการผลิตยางโลก

สมมติฐานหลัก สมมติฐานรอง Eigen value Trace statistic
5% 1%

ค่าวิกฤต

*  ระดับความเชื่อมั่น 95% ,  **  ระดับความเชื่อมั่น 99% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

r≤ 2 * r > 2 0.110 18.928 18.397 23.152 

r≤ 3 ** r > 3 0.046 5.447 3.841 6.634 

* : ระดับความเช่ือม่ัน 95% ,  ** : ระดับความเช่ือม่ัน 99%  
 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาคา Rank สถิติ Trace Statistic คา Trace Statistic ที่ไดมากกวาคา
วิกฤต จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง คือตัวแปรราคายางตลาดโลก   ปริมาณ  
สตอกส้ินเดือน และ ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือประเทศญ่ีปุน ท่ีใชในการประมาณคาความสัมพันธเชิง
ดุลยภาพระยะยาวของปริมาณความตองการใชยางของโลก มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว
ตอกันเน่ืองจากคา r มีคามากกวา 0  
 

 2.3 ทดสอบคาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการผลิตยางของโลก ใชวิธีการ
ของ Johensen - Juselius (1990) และทดสอบดวยสถิติ Trace Statistic 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวปริมาณการผลิตยางโลก 
สมมติฐานหลัก สมมติฐานรอง Eigenvalue Trace statistic คาวิกฤต 

5% 1% 
r= 0 ** r > 0 0.234 52.745 35.010 32.064 
r≤ 1 ** r > 1 0.111 22.050 18.397 16.160 

r≤ 2** r > 2 0.070 8.429 3.841 2.705 

* : ระดับความเช่ือม่ัน 95% ,  ** : ระดับความเช่ือม่ัน 99%  
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ปริมาณการผลิตยางและผลผลิตสวนเกิน ท่ีใชในการประมาณคาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว
ของปริมาณการผลิตยางของโลก มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวตอกันเนื่องจากคา r มีคา
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 2.3 ทดสอบคาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการผลิตยางของโลก ใชวิธีการ
ของ Johensen - Juselius (1990) และทดสอบดวยสถิติ Trace Statistic 
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   2.4.1. สมการปริมาณการใช้ยางของโลก

    lnDNR
t
 = 10.448 - 4.703 ∆lnPw

t
 - 1.021 lnstock

t-1
 +0.853 lnPMI_ja

t-1 

    
                   (-8.356)**                        (-23.690)**                     (11.884)**          

                R2 = 0.999  adj R2  =   0.996  D.W = 1.745  

   หมายเหตุ : ** ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%

   โดยที่   DNR คือ  ปริมาณการใช้ยางของโลก

             Pw    คือ  ราคายางในตลาดโลก

          stock    คือ  ปริมาณสต๊อกยาง ณ สิ้นเดือน

          PMI_ja  คือ  ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประเทศญี่ปุ่น

   2.4.2. สมการการผลิตยางของโลก

    lnSNR
t
 = 6.819 + 8.642∆lnPw

t
 – 59.114∆lnSNR

t-3 
-  0.003EXS

t-1

     
                (38.990)**              (-78.936)**                     (-5.884)** 
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   หมายเหตุ : ** ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%

   โดยที่    SNR คือ ปริมาณการผลิตยางของโลก

              EXS คือ ปริมาณผลผลิตส่วนเกิน

   2.4.3 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยสมการต่อเน่ือง (Simultaneous-Equation Model) ตามเงื่อนไข

ดุลยภาพและใช้สมการลดรูปเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการราคาได้ ดังนั้น

สมการราคา ∆lnPw
t
 =  0.272 + 4.430∆lnSNR

t-3
+ 0.0002EXS

t-1
 -  0.077lnstock

t-1
 + 0.064 lnPMI_ja

t-1  

 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ของการเปลี่ยนแปลงราคายางโลกภายใต้เงื่อนไขดุลยภาพ พบว่า การเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณผลผลิตใน 3 เดือนท่ีผ่านมามีอิทธิพลต่อความต้องการขายยางของผู้ผลิตและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
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ราคาในเดือนปัจจุบัน โดยค่าความยืดหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงผลผลิตยางใน 3 เดือนที่แล้วมีค่ามากกว่า 1(4.430) 

กล่าวคือ ส่วนต่างของปริมาณผลผลิตเมื่อ 3 เดือนท่ีแล้วเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น 1% จะทำาให้ความ

ต้องการขายยางของผู้ผลิตลดลง 59.114% และราคายางในเดือนปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น 4.430%  

 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมา มีอิทธิพลความต้องการขายยางของผู้ผลิตและมีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในเดือนปัจจุบัน โดยค่าความยืดหยุ่นของผลผลิตส่วนเกินมีค่าน้อยกว่า 1(0.0002) คือ

หากตลาดมีปริมาณผลผลิตส่วนเกินในเดือนที่ผ่านมา 1 พันตัน จะทำาให้ความต้องการขายยางของผู้ผลิตลดลง 

0.003% จะมีผลให้ราคายางในเดือนปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น 0.0002%  

  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสต๊อกยางคงเหลือสิ้นเดือนของเดือนท่ีผ่านมา มีอิทธิพลความต้องการใช้ยางของ

ประเทศผู้ใช้ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในเดือนปัจจุบัน โดยค่าความยืดหยุ่นของปริมาณสต๊อกยางมีค่า

น้อยกว่า -1(-0.077) กล่าวคือ หากปริมาณสต๊อกยางของเดือนท่ีผ่านมาลดลง ผู้ใช้ยางจะเพ่ิมปริมาณการสั่งซื้อยาง

ในเดือนปัจจุบัน และจะส่งผลให้ราคายางมีเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณสต๊อกยางของ

เดือนที่ผ่านมาลดลง 1% จะมีอิทธิพลต่อปริมาณการสั่งซื้อยางของผู้ใช้ยางเพิ่มขึ้น 1.021%  และส่งผลให้ราคายางมี

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.077%

  ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของประเทศผู้ใช้ยางในเดือนท่ีผ่านมา โดยในการศึกษาน้ีใช้ดัชนีฝ่ายจัดซื้อประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นตัวแทนดัชนีฝ่ายจัดซื้อของประเทศผู้ใช้ยาง เน่ืองจากจำานวนตัวอย่างของดัชนีฝ่ายจัดซื้อของประเทศจีน

มีไม่เพียงพอในการสร้างแบบจำาลอง โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของประเทศผู้ใช้ยางในเดือนที่ผ่านมา มีค่าความ

ยืดหยุ่นน้อยกว่า -1 (-0.064) กล่าวคือ หากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเดือนท่ีผ่านมา มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ผู้ใช้ยาง

จะเพ่ิมปริมาณการสั่งซื้อยาง และส่งผลให้ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซื้อ 1% จะมีอิทธิพลต่อปริมาณการสั่งซื้อยางของผู้ใช้ยางเพิ่มขึ้น  0.853%  และมีผลให้ราคาเพิ่มขึ้น 0.064%

 จากผลลัพธ์ดังกล่าวพบว่า การเปลี่ยนแปลงราคายางในแต่ละเดือน มีตัวแปรหรือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ราคายาง ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีความสะดวกในการติดตามและเฝ้าระวังได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิต

ยางใน 3 เดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงปริมาณสต๊อกยางโลก การเคลื่อนไหวของดัชนี

ผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อของประเทศผู้ใช้ยางและปริมาณผลผลิตส่วนเกินหรือปริมาณความต้องการใช้ยางส่วนเกิน

ที่ผ่านมา และเป็นปัจจัยที่เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องกับวงการยางควรติดตามและนำามาใช้ในการวางแผนการ

ผลิตและการตลาด

3. จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา

 ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน เกษตรกรและผู ้เก่ียวข้องใน

วงการยางสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ผ่านเวปไซด์ www.rubberthaiforward.com ภายในศูนย์วิเคราะห์

เศรษฐกิจยางพารา ประกอบด้วย ราคาพยากรณ์รายสัปดาห์ ซึ่งได้จากแบบจำาลองการพยากรณ์ราคา บทวิเคราะห์

คาดการณ์ราคายางรายวัน บทวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคายาง ฐานข้อมูลสถิติย้อนหลังของปัจจัยที่เก่ียวข้อง

กับราคายาง เช่น ราคายางตลาดล่วงหน้า อัตราแลกเปลี่ยน ราคานำ้ามันดิบ ดัชนีดาวน์โจน ราคายางตลาดกลาง

ยางพารา เป็นต้น และงานวิจัยหรือบทความท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจยางพารา ซึ่งนำาเสนอข้อมูลท้ังในรูปสื่อวีดีทัศน์

และบทความ

สรุปผลการศึกษา
 การสร้างกลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ 2 เครื่องมือ เพ่ือให้เกษตรกร 

ผู้ประกอบธุรกิจยางพารา ใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนการผลิตและการตลาดยางพารา ที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
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และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยได้สร้างแบบจำาลองการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน 

และแบบจำาลองระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง พบว่า ตัวแบบ Hybrid Forecasting เป็นตัวแบบท่ีให้ค่า

ความแม่นยำาของการพยากรณ์ดีที่สุด แต่มีข้อจำากัดของลักษณะการพยากรณ์แบบ Univariate ซึ่งจะใช้อนุกรมเวลา

ของตัวเองเท่านั้นในการพยากรณ์ แต่ในการตัดสินใจซื้อ-ขายยาง เกษตรกรและผู้ประกอบการค้ายางต้องวิเคราะห์

ถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคายางแต่ละวัน ซึ่งมีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันผ่านกระดานซื้อขาย

ในตลาดล่วงหน้าซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ราคายางมีความผันผวน ผู้วิจัยจึงนำาแบบจำาลอง Multiple Regression 

ซึ่งเป็นการพยากรณ์แบบ Multivariate มาใช้ในการพยากรณ์ ร่วมกับ GARCH แล้วจึงนำา 2 วิธีมา Combine เพ่ือ

ให้ค่าพยากรณ์ท่ีดีขึ้นและสามารถอธิบายถึงตัวแปรที่มีผลกระทบต่อราคายางในแต่ละวัน  และในการสร้างเป็นแบบ

จำาลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง โดยใช้ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2546 ถึง ธันวาคม 2555 และใช้

วิธีทางเศรษฐมิติเพ่ือให้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มีความน่าเชื่อถือและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยราคายางประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงปริมาณการ

ใช้ใน 3 เดือนท่ีผ่านมา โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยางมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคายางมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นปริมาณสต๊อกยางคงเหลือในเดือนที่ผ่านมา ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเดือนที่ผ่านมา และปริมาณ

ผลผลิตส่วนเกินหรือปริมาณการใช้ส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมา ดังนั้น จากแบบจำาลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคา

ยางจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีต้องเฝ้าระวังมากท่ีสุดคือ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณยางในตลาดโลก ท้ังทางด้านการ

ใช้ยาง การผลิตยาง และการบริหารสต๊อก ซึ่งในปัจจุบันการบริหารสต๊อกในประเทศผู้ใช้ยางทั้งประเทศจีนและ

ประเทศญ่ีปุ่นมีการบริหารสต๊อกท่ีเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง ดังน้ัน ในประเทศผู้ผลิตยางโดยเฉพาะประเทศไทย

ซึ่งเป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก จึงควรให้ความสำาคัญในการวางแผนหรือกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหาร

สต๊อกยางที่เป็นระบบชัดเจน การให้ความสนใจและติดตามสถิติราคายางย้อนหลังรวมถึงดัชนีชี้นำาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศผู้ใช้ยาง และหน่วยงานของรัฐควรเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นปัจจัยท่ีต้องเฝ้าระวัง ท้ังทางด้านดัชนี

ทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยาง และผู้ผลิตยาง จึงได้จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพาราเพ่ือเป็นช่องทางใน

เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์ยางพารา ท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความรวดเร็วใน

การบริการข้อมูลข่าวสาร
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 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในระดับอุตสาหกรรม

โดยส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีการผลิตหลักๆ คือ การจุ ่ม 

(Dipping) การตีฟอง (Foaming) การหล่อ (Casting) 

และการขับดันผ่านแม่แบบ (Extrusion) ซึ่งเทคโนโลยี

เหล่าน้ีจะผลิตผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีสัดส่วนมากในตลาด 

เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เบาะฟองนำ้า และเส้นด้าย

ยืด เป็นต้น ดังน้ัน เทคโนโลยีดังกล่าวน้ีจึงค่อนข้างเป็น

ที่แพร่หลายและมีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว อย่างไร

ก็ตาม ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มีสัดส่วนในตลาดน้อยกว่า

แต ่มีมูลค ่าผลิตภัณฑ ์สู ง  ยังขาดเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรในกระบวนการผลิต เช่น อุปกรณ์ทางการ

แพทย์ ที่มีลักษณะแตกต่างกันตามการใช้งาน และใช้

ปริมาณไม่มาก แต่ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัย

ของผู้ใช้เป็นอย่างมาก ทำาให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาแพง 

ซึ่งประเทศไทยยังผลิตได้น้อย 

 เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์จากนำ้ายางธรรมชาติ

อย่างต่อเน่ือง (Latex Profile) ด้วยวิธีขับดันนำ้ายางผ่าน

แม่แบบ (Latex Extrusion) ที่ใช้ในประเทศเป็นวิธีที่ใช้ใน

การผลิตเส ้นด ้ายยาง ซึ่ งในขั้นตอนการขึ้นรูปเจล

เส ้นด ้ายยางจะใช ้สารละลายกรดเป ็นสารท่ีทำาให ้

นำ้ายางกลายเป็นเจล ทำาให้ต้องผ่านกระบวนการล้าง

เพ่ือให้เส้นด้ายยางมีสภาพเป็นกลางก่อนเข้ากระบวน

การอื่นต่อไป นอกจากน้ี สารละลายกรดเป็นสารท่ีส่งผล

กระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงควรวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยวิธีการ

ขึ้นรูปด้วยความร้อนแทนการใช้กรดโดยการใช้เครื่อง

ต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์เส้นต่อเนื่องท่ีได้พัฒนาขึ้นมา

การผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบ

วิภาวี  พัฒนกุล1  วิชัย  โอภานุกูล2  นุชนาฏ  ณ ระนอง1  ณพรัตน์  วิชิตชลชัย3

1 สำานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร
2 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
3 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

จากงานวิจัยเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นต่อเน่ืองจาก

นำ้ายางธรรมชาติ งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นท่ีแพร่หลาย รวมทั้ง

เป็นการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ และเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ด้วย

 จากการตรวจสอบเอกสารวิชาการ พบว่า มีข้อมูล

เบื้องต้นในการทำาท่อยางจากนำ้ายางข้นโดยวิธีการดันให้

ผ่านหัวแม่แบบ และใช้การทำาให้ยางจับตัวโดยใช้ความ

ร้อน (Heat sensitive) ซึ่งต้องเติมสารเคมีท่ีช่วยกระตุ้น

ให้ยางจับตัวเมื่อได้รับความร้อน คือ สารละลาย Polyvi-

nyl methyl ether สามารถใช้สูตรยางท่ีใช้นำ้ายางข้นมา

ผสมสารเคมีแล้วบ่มไว้ หรือจะใช้นำ้ายางพรีวัลคาไนซ์

ก็ได้ (MRPRA, 1983 และ  Gorton, 1994a)  ทั้งนี้การ

ปรับสูตรส่วนผสมให้เป็นไปตามความต้องการด้าน

คุณภาพ และความปลอดภัยในเรื่องสุขอนามัยเป็น

สำาคัญ เช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สัมผัสอาหาร ควร

เลือกใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เป็นต้น การใช้สูตร

แบบ heat sensitive มีการใช้ในการผลิตหัวนมยาง แต่

เป็นผลิตภัณฑ์แบบจุ่ม ซึ่งต้องอุ่นพิมพ์ให้ร้อน และทำาได้

ครั้งละจำานวนมาก (Gorton, 1994b และ Blackley, 

1997) การนำามาดัดแปลงเป็นวิธีการดันผ่านหัวแม่แบบ 

ซึ่งเรียกว่า Extrusion จึงต้องดัดแปลงสูตรส่วนผสมไป

ด้วย นอกจากนี้ ยังมีสภาวะอื่นที่อาจมีผลต่อสูตรสำาหรับ

ผลิตผลิตภัณฑ์เส้นต่อเนื่อง เช่น สมบัติเบื้องต้นของ

นำ้ายางข้น ค่าความเป็นกรดด่างของนำ้ายางผสมสารเคมี 

และการบ่มนำ้ายางผสมสารเคมี เป็นต้น

 จากงานวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นต่อเน่ืองจาก
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นำ้ายางธรรมชาติท่ีได ้ทดลองผลิตท่อยางกลวงด้วย

เครื่องต ้นแบบ พบว ่า มีป ัจจัยมากมายท่ีมีผลต ่อ

กระบวนการผลิตแบบต่อเน่ืองด้วยวิธีการดันให้ผ่านหัว

แม่แบบ และทำาให้ยางจับตัวด้วยความร้อน ทั้งเรื่องการ

ออกแบบแม่แบบ (Die) ให้ใช้งานได้จริงซึ่งเป็นเรื่องท่ี

ค่อนข้างยาก รวมท้ังสูตรนำ้ายางผสมเคมี และความ

สัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องต้นแบบใน

กระบวนการผลิต เช่น การควบคุมอุณหภูมินำ้ายางผสม

สารเคมี อัตราการไหลของนำ้ายาง และการควบคุม

อุณหภูมิของแม่แบบ

ผลการทดลองและอภิปราย
1. ออกแบบและพัฒนาแม่แบบสำาหรับผลิตเส้น

ด้ายยาง

 การผลิตเส้นด้ายยางจากนำ้ายางธรรมชาติด้วย

เครื่องต้นแบบท่ีใช้เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยความ

ร ้อนน้ัน จะผ ่านนำ้ายางท่ีผสมสารไวต ่อความร ้อน

พอลิไวนิลเมทิลอีเทอร์ (Polyvinyl methyl ether, 

PVME) เข ้าสู ่แม่แบบเส้นด้ายยางซึ่งมีการควบคุม

อุณหภูมิ 2 ส่วน คือ ส่วนเย็น กับส่วนร้อน โดยท่ีส่วน

เย็นจะทำาให้นำ้ายางยังเป็นของไหลได้เพ่ือไหลเข้าสู่ส่วน

ร้อน เมื่อนำ้ายางเข้าสู ่ส่วนร้อนก็จะเกิดการจับตัวของ

เนื้อยางในนำ้ายางเป็นลักษณะเจลยางท่ีมีรูปทรงตาม

แม่แบบ การออกแบบแม่แบบเส้นด้ายยางท่ีมีขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลาง 1, 2 และ 3 มิลลิเมตร ได้เริ่มออกแบบแม่

แบบเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร 

ก่อน โดยแม่แบบเป็นชิ้นเดียวทำาจากวัสดุสแตนเลส 

ประกอบเป็น 2 ชั้น ชั้นในเป็นท่อกลวงกลม ชั้นนอกมี

ระบบนำ้าไหลวนเพ่ือควบคุมอุณหภูมิแม่แบบ โดยส่วน

บนของแม่แบบเป็นส่วนเย็น และส่วนล่างของแม่แบบ

เป็นส่วนร้อนตามภาพท่ี 1 ท่อกลวงกลมมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางภายใน 2 ส่วน คือ ส่วนเย็นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ขนาด 10 มิลลิเมตร ยาว 78 มิลลิเมตร และส่วนเย็น – 

ส่วนร้อน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 3 มิลลิเมตร ยาว 40 

มิลลิเมตร ซึ่งในส่วนร้อนของแม่แบบจะให้ความร้อนใน

ระยะ 8 มิลลิเมตร ตามภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า ขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางขนาด 3 มิลลิเมตร เริ่มในช่วงส่วนเย็นของ

แม่แบบ เพื่อให้นำ้ายางสามารถไหลได้และเริ่มปรับสภาพ

ให้มีขนาดเล็กลงจาก 10 มิลลิเมตร เป็น 3 มิลลิเมตร 

ก่อนเข้าสู่ส่วนร้อนของแม่แบบซึ่งนำ้ายางจะเริ่มจับเป็น

เจลยาง

ภาพที่ 1 แม่แบบเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ที่เป็น

ชิ้นเดียวกันทำาจากสแตนเลส

 ผลิตเส ้นด ้ายยางขนาดเส ้นผ ่าศูนย ์กลาง 3 

มิลลิเมตร จากแม่แบบที่เป็นชิ้นเดียวกันดังกล่าวด้วย

เครื่องต้นแบบ โดยคุมอุณหภูมิเย็นของแม่แบบท่ี 20 

องศาเซลเซียส และแปรอุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 

35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 และ 80 องศาเซลเซียส โดย

ไม่ใช้ความดันลม พบว่า อุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบที่ 

50 องศาเซลเซียส จนถึง 75 องศาเซลเซียส นำ้ายาง

กลายเป็นเจลยางและไหลออกมาจากแม่แบบได้ตาม

ภาพท่ี 3 ในบางครั้งเจลเส้นด้ายยางท่ีได้มีลักษณะเจล 

ยางไม่เต็มแม่แบบ ดังนั้น ระหว่างที่เจลเส้นด้ายยางไหล

ออกมาจากแม่แบบต้องปรับอัตราการไหลของนำ้ายาง

เป็นระยะๆ ด้วย เพ่ือให้เจลเส้นด้ายยางไหลออกมา

อย่างต่อเนื่อง 

 จากการพัฒนาแม่แบบเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถนำามาใช้ผลิตเส้น

ด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบได้ จึงได้พัฒนาแม่แบบ

เส้นด้ายยางที่มี เส ้นผ ่าศูนย ์กลางขนาด 2 และ 1 

มิลลิเมตร โดยมีลักษณะภายนอกแบบเดียวกับแม่แบบ

เส ้นด ้ายยางขนาดเส ้นผ ่าศูนย ์กลาง 3 มิลลิเมตร 

แต่ลักษณะภายในต่างกันตามภาพท่ี 4 และ 5 ตาม

ลำาดับ
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ภาพที่ 2   ลักษณะภายในของแม่แบบเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ที่เป็นชิ้นเดียวกัน

ภาพที่ 3   การผลิตเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องต้นแบบ ที่อุณหภูมิเย็นและร้อนของแม่แบบ ที่ 20 และ 50 องศาเซลเซียส 

ตามลำาดับ

2

ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองตน้แบบในกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมอุณหภูมินํ้ ายางผสมสารเคมี 
อตัราการไหลของนํ้ายาง และการควบคุมอุณหภมิูของแม่แบบ 

 
ผลการทดลองและอภปิราย 

 

1. ออกแบบและพฒันาแม่แบบสําหรับผลติเส้นด้ายยาง 
การผลิตเส้นดา้ยยางจากนํ้ ายางธรรมชาติดว้ยเคร่ืองตน้แบบท่ีใชเ้ทคนิคการข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ดว้ยความร้อน

นั้น จะผา่นนํ้ายางท่ีผสมสารไวต่อความร้อนพอลิไวนิลเมทิลอีเทอร์ (Polyvinyl methyl ether, PVME) เขา้สู่แม่แบบเส้นดา้ย
ยางซ่ึงมีการควบคุมอุณหภูมิ 2 ส่วน คือ ส่วนเยน็ กบัส่วนร้อน โดยท่ีส่วนเยน็จะทาํใหน้ํ้ ายางยงัเป็นของไหลไดเ้พ่ือไหลเขา้
สู่ส่วนร้อน เม่ือนํ้ายางเขา้สู่ส่วนร้อนกจ็ะเกิดการจบัตวัของเน้ือยางในนํ้ายางเป็นลกัษณะเจลยางท่ีมีรูปทรงตามแม่แบบ 
การออกแบบแม่แบบเส้นดา้ยยางท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1, 2 และ 3 มิลลิเมตร ไดเ้ร่ิมออกแบบแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ก่อน โดยแม่แบบเป็นช้ินเดียวทาํจากวสัดุสแตนเลส ประกอบเป็น 2 ชั้น ชั้นในเป็นท่อกลวง
กลม ชั้นนอกมีระบบนํ้ าไหลวนเพ่ือควบคุมอุณหภูมิแม่แบบ โดยส่วนบนของแม่แบบเป็นส่วนเย็น และส่วนล่างของ
แม่แบบเป็นส่วนร้อน ตามรูปท่ี 1 ท่อกลวงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายใน 2 ส่วน คือ ส่วนเยน็มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ขนาด 10 มิลลิเมตร ยาว 78 มิลลิเมตร และส่วนเยน็ – ส่วนร้อน มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง ขนาด 3 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร ซ่ึง
ในส่วนร้อนของแม่แบบจะให้ความร้อนในระยะ 8 มิลลิเมตร ตามรูปท่ี 2 จะเห็นไดว้่า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 3 
มิลลิเมตร เร่ิมในช่วงส่วนเย็นของแม่แบบ เพ่ือให้นํ้ ายางสามารถไหลได้และเร่ิมปรับสภาพให้มีขนาดเล็กลงจาก 10 
มิลลิเมตร เป็น 3 มิลลิเมตร ก่อนเขา้สู่ส่วนร้อนของแม่แบบซ่ึงนํ้ายางจะเร่ิมจบัเป็นเจลยาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1   แม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีเป็นช้ินเดียวกนัทาํจากสแตนเลส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีเป็นช้ินเดียวกนั 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 78 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 3 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร 

เฉพาะส่วนร้อน ยาว 8 มิลลิเมตร 

3

ผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร จากแม่แบบท่ีเป็นช้ินเดียวกนัดงักล่าวดว้ยเคร่ืองตน้แบบ 
โดยคุมอุณหภูมิเยน็ของแม่แบบท่ี 20 องศาเซลเซียส และแปรอุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 
และ 80 องศาเซลเซียส โดยไม่ใชค้วามดนัลม พบว่า อุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 50 องศาเซลเซียส จนถึง 75 องศา
เซลเซียส นํ้ ายางกลายเป็นเจลยางและไหลออกมาจากแม่แบบได ้ตามรูปท่ี 3 ในบางคร้ังเจลเส้นดา้ยยางท่ีไดมี้ลกัษณะเจล 
ยางไม่เต็มแม่แบบ ดงันั้นระหว่างท่ีเจลเส้นดา้ยยางไหลออกมาจากแม่แบบตอ้งปรับอตัราการไหลของนํ้ ายางเป็นระยะๆ 
ดว้ย เพ่ือใหเ้จลเสน้ดา้ยยางไหลออกมาอยา่งต่อเน่ือง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3   การผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ดว้ยเคร่ืองตน้แบบ ท่ีอุณหภมิูเยน็และร้อนของแม่แบบ ท่ี 
20 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั 

 

จากการพฒันาแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถนาํมาใชผ้ลิตเส้นดา้ยยาง
ดว้ยเคร่ืองตน้แบบได ้ จึงไดพ้ฒันาแม่แบบเส้นดา้ยยางท่ีมีเส้นผา่ศนูยก์ลางขนาด 2 และ 1 มิลลิเมตร โดยมีลกัษณะภายนอก
แบบเดียวกบัแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร แต่ลกัษณะภายในต่างกนั ตามรูปท่ี 4 และ 5 ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 1 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 78 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 2 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร  

ระยะร้อน ยาว 6 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 90 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 2 มิลลิเมตร ยาว 28 มิลลิเมตร  

ระยะร้อน ยาว 10 มิลลิเมตร 

3

ผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร จากแม่แบบท่ีเป็นช้ินเดียวกนัดงักล่าวดว้ยเคร่ืองตน้แบบ 
โดยคุมอุณหภูมิเยน็ของแม่แบบท่ี 20 องศาเซลเซียส และแปรอุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 
และ 80 องศาเซลเซียส โดยไม่ใชค้วามดนัลม พบว่า อุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 50 องศาเซลเซียส จนถึง 75 องศา
เซลเซียส นํ้ ายางกลายเป็นเจลยางและไหลออกมาจากแม่แบบได ้ตามรูปท่ี 3 ในบางคร้ังเจลเส้นดา้ยยางท่ีไดมี้ลกัษณะเจล 
ยางไม่เต็มแม่แบบ ดงันั้นระหว่างท่ีเจลเส้นดา้ยยางไหลออกมาจากแม่แบบตอ้งปรับอตัราการไหลของนํ้ ายางเป็นระยะๆ 
ดว้ย เพ่ือใหเ้จลเสน้ดา้ยยางไหลออกมาอยา่งต่อเน่ือง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3   การผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ดว้ยเคร่ืองตน้แบบ ท่ีอุณหภมิูเยน็และร้อนของแม่แบบ ท่ี 
20 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั 

 

จากการพฒันาแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถนาํมาใชผ้ลิตเส้นดา้ยยาง
ดว้ยเคร่ืองตน้แบบได ้ จึงไดพ้ฒันาแม่แบบเส้นดา้ยยางท่ีมีเส้นผา่ศนูยก์ลางขนาด 2 และ 1 มิลลิเมตร โดยมีลกัษณะภายนอก
แบบเดียวกบัแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร แต่ลกัษณะภายในต่างกนั ตามรูปท่ี 4 และ 5 ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 1 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 78 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 2 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร  

ระยะร้อน ยาว 6 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 90 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 2 มิลลิเมตร ยาว 28 มิลลิเมตร  

ระยะร้อน ยาว 10 มิลลิเมตร 

3

ผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร จากแม่แบบท่ีเป็นช้ินเดียวกนัดงักล่าวดว้ยเคร่ืองตน้แบบ 
โดยคุมอุณหภูมิเยน็ของแม่แบบท่ี 20 องศาเซลเซียส และแปรอุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 
และ 80 องศาเซลเซียส โดยไม่ใชค้วามดนัลม พบว่า อุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 50 องศาเซลเซียส จนถึง 75 องศา
เซลเซียส นํ้ ายางกลายเป็นเจลยางและไหลออกมาจากแม่แบบได ้ตามรูปท่ี 3 ในบางคร้ังเจลเส้นดา้ยยางท่ีไดมี้ลกัษณะเจล 
ยางไม่เต็มแม่แบบ ดงันั้นระหว่างท่ีเจลเส้นดา้ยยางไหลออกมาจากแม่แบบตอ้งปรับอตัราการไหลของนํ้ ายางเป็นระยะๆ 
ดว้ย เพ่ือใหเ้จลเสน้ดา้ยยางไหลออกมาอยา่งต่อเน่ือง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3   การผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ดว้ยเคร่ืองตน้แบบ ท่ีอุณหภมิูเยน็และร้อนของแม่แบบ ท่ี 
20 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั 

 

จากการพฒันาแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถนาํมาใชผ้ลิตเส้นดา้ยยาง
ดว้ยเคร่ืองตน้แบบได ้ จึงไดพ้ฒันาแม่แบบเส้นดา้ยยางท่ีมีเส้นผา่ศนูยก์ลางขนาด 2 และ 1 มิลลิเมตร โดยมีลกัษณะภายนอก
แบบเดียวกบัแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร แต่ลกัษณะภายในต่างกนั ตามรูปท่ี 4 และ 5 ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 1 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 78 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 2 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร  

ระยะร้อน ยาว 6 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 90 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 2 มิลลิเมตร ยาว 28 มิลลิเมตร  

ระยะร้อน ยาว 10 มิลลิเมตร 

ภาพที่ 4   ลักษณะภายในของแม่แบบเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร
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2. การหาสูตรและเทคนิคท่ีเหมาะสมในการผลิต

เส้นด้ายยาง

 2 .1  นำาแม ่แบบเส ้นด ้ายยางขนาดเส ้นผ ่า

ศูนย์กลาง 1, 2 และ 3 มิลลิเมตร จากการทดลองท่ี 1 

ผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบ

   2.1.1 ผลิตเส ้นด ้ายยางขนาดเส ้นผ ่าศูนย ์

กลาง 3 มิลลิเมตร โดยใช้นำ้ายางผสมสารเคมีที่เติม 10% 

PVME จำานวน 4 phr (ตารางท่ี 1) คุมอุณหภูมิแม่แบบ

ส่วนเย็น 20 องศาเซลเซียส และส่วนร้อน 35, 40, 45, 50, 

55, 60, 75 และ 80 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้ความดันลม 

พบว่า อุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบที่ 50 องศาเซลเซียส 

จนถึง 75 องศาเซลเซียส นำ้ายางจับตัวกลายเป็นเจลยาง

และไหลออกมาจากแม่แบบได้ ในบางครั้งเจลเส้นด้าย

ยางที่ได้มีลักษณะเจลยางไม่เต็มแม่แบบ ดังนั้น ระหว่าง

ที่เจลเส้นด้ายยางไหลออกมาจากแม่แบบต้องปรับอัตรา

การไหลเป็นระยะๆ เพ่ือให้เจลเส้นด้ายยางไหลออกมา

อย่างต่อเนื่อง หลังจากน้ันอบเจลเส้นด้ายยางที่อุณหภูมิ 

100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที

   การใส ่สารเ พ่ิม (fi l ler )  ลงในสูตรนำ้ ายาง

คอมปาวด์ สามารถผลิตเส้นด้ายยางได้เช่นกัน จึง

ทดลองผสม 50% แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium 

carbonate, CaCO
3
) จำานวน 5 phr ลงในนำ้ายาง

คอมปาวด์ที่เติม 10% PVME จำานวน 4 phr (ตารางที่ 1 

และ 2) โดยคุมอุณหภูมิเย็นของแม่แบบท่ี 20 องศา

เซลเซียส และอุณหภูมิร้อนของแม่แบบที่ 50 องศา

เซลเซียส พบว่า นำ้ายางกลายเป็นเจลยางและไหลออก

มาจากแม่แบบอย่างต่อเน่ืองยาวประมาณ 4,480 

เซนติเมตร ในเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที  ตามภาพ

ที่ 6  ดังนั้น การใส่สารเพิ่มลงในสูตรผลิตเส้นด้ายยางยัง

สามารถผลิตเส้นด้ายยางได้และเพ่ือเป็นการลดต้นทุน

การผลิตจึงทดลองแปรปริมาณของสารเพ่ิมในการผลิต

เส้นด้ายยาง

   ได้ผลิตเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 

มิลลิเมตร โดยใช้นำ้ายางผสมสารเคมีที่เติม 10% PVME 

จำานวน 4 phr และ 50% แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium 

carbonate, CaCO
3
) จำานวน 1, 2, 3, 4 และ 5 phr 

(ตารางที่ 1 และ 2) จากการใช้นำ้ายางข้นชุดการผลิต

ใหม่ โดยคุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเย็น 20 องศาเซลเซียส 

และส่วนร้อน  50 องศาเซลเซียส พบว่า เจลยางไหลออก

มาจากแม่แบบได้ แต่เมื่อปริมาณ CaCO
3
 เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 

2 phr ขึ้นไป การไหลของเจลยางไหลออกมาจาก

แม ่แบบมีระยะสั้นลง และเกิดการตันของนำ้ายาง

คอมปาวด์ที่สายลำาเลียงนำ้ายางเข้าสู่แม่แบบตามตาราง

ที่  3 เ น่ืองจากแคลเซียมคาร ์บอเนตทำาให ้นำ้ายาง

คอมปาวด์มีความหนืดเพ่ิมขึ้นและอาจส่งผลให้นำ้ายาง

จับตัวเป็นก้อนได้ง่ายขึ้น

   อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบเส้นด้ายยางท่ีมี 

50% CaCO
3
 จำานวน 5 phr จากการใช้นำ้ายางข้นชุด

ผลิตก่อนหน้านี้ สามารถผลิตเจลเส้นด้ายยางขนาด 3 

มิลลิเมตรได้ ดังนั้น ปริมาณ 50% CaCO
3
 จำานวน 1, 2, 

3 และ 4 phr ก็น่าจะผลิตเจลเส้นด้ายยางได้เช่นกัน 

แต่เมื่อมีการเปลี่ยนนำ้ายางข้นชุดการผลิตใหม่ เส้นด้าย

ยางที่มี 50% CaCO3 จำานวนตั้งแต่ 2 phr ขึ้นไป ทำาให้

นำ้ายางกลายเป็นเจลยาง และเกิดการตันในสายลำาเลียง

รูปที่ 5   ลักษณะภายในของแม่แบบเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร

3

ผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร จากแม่แบบท่ีเป็นช้ินเดียวกนัดงักล่าวดว้ยเคร่ืองตน้แบบ 
โดยคุมอุณหภูมิเยน็ของแม่แบบท่ี 20 องศาเซลเซียส และแปรอุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 
และ 80 องศาเซลเซียส โดยไม่ใชค้วามดนัลม พบว่า อุณหภูมิส่วนร้อนของแม่แบบท่ี 50 องศาเซลเซียส จนถึง 75 องศา
เซลเซียส นํ้ ายางกลายเป็นเจลยางและไหลออกมาจากแม่แบบได ้ตามรูปท่ี 3 ในบางคร้ังเจลเส้นดา้ยยางท่ีไดมี้ลกัษณะเจล 
ยางไม่เต็มแม่แบบ ดงันั้นระหว่างท่ีเจลเส้นดา้ยยางไหลออกมาจากแม่แบบตอ้งปรับอตัราการไหลของนํ้ ายางเป็นระยะๆ 
ดว้ย เพ่ือใหเ้จลเสน้ดา้ยยางไหลออกมาอยา่งต่อเน่ือง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3   การผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ดว้ยเคร่ืองตน้แบบ ท่ีอุณหภมิูเยน็และร้อนของแม่แบบ ท่ี 
20 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั 

 

จากการพฒันาแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถนาํมาใชผ้ลิตเส้นดา้ยยาง
ดว้ยเคร่ืองตน้แบบได ้ จึงไดพ้ฒันาแม่แบบเส้นดา้ยยางท่ีมีเส้นผา่ศนูยก์ลางขนาด 2 และ 1 มิลลิเมตร โดยมีลกัษณะภายนอก
แบบเดียวกบัแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร แต่ลกัษณะภายในต่างกนั ตามรูปท่ี 4 และ 5 ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5   ลกัษณะภายในของแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 1 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 78 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 2 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร  

ระยะร้อน ยาว 6 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางส่วนเยน็ 10 มิลลิเมตร ยาว 90 มิลลิเมตร 

เส้นผา่ศนูยก์ลางจากส่วนเยน็ - ส่วนร้อน 2 มิลลิเมตร ยาว 28 มิลลิเมตร  

ระยะร้อน ยาว 10 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1  สูตรผลิตเส้นด้ายยาง

ตารางที่ 2   นำ้าหนักของ 50% แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และ นำ้าดีไอออนไนซ์

สารเคมี

นำ้าหนักแห้งของ 50% CaCO
3

(กรัมต่อยาง 100 กรัม, phr)

นำ้าหนักแห้ง

(กรัมต่อยาง 100 กรัม, phr)

นำ้าหนักของ 50% CaCO
3

(กรัม)

นำ้าหนักเปียก (กรัม)

นำ้าหนักของนำ้าดีไอออนไนซ์

(กรัม)

1. 60% นำ้ายางข้น 100 167

  กวนไล่แอมโมเนียอย่างน้อย  40  นาที

2.   นำ้าดีไอออนไนซ์ (Deionized water)  14.3

  เติมนำ้าครึ่งหนึ่ง  อีกครึ่งหนึ่งไว้ล้างสารเคมี

3.   25% Emulvin W 0.25 1

4.   40% ฟอร์มาลดีไฮด์ 2.8 7

  ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย  30  นาที

  วัดค่า  pH  ของนำ้ายาง  ถ้าไม่ได้  pH  7.5  -  8.0

5.   50% กำามะถัน 1.25 2.5

6.   50%  ซิงค์ไดเอทิลไดไธโอคาร์บาเมต 1.0 2

7.   50% ซิงค์ออกไซด์ 1.0 2

8.   50% สารป้องกันการเสื่อมสภาพวิงสเตย์ แอล 0.5 1

9. 10% พอลีไวนิลเมทิลอีเทอร์ (PVME) 4 40

  กวนนำ้ายางต่อประมาณ  1  ชั่วโมง

 1 2 14.4

 2 4 14.6

 3 6 14.7

 4 8 14.8

 5 10 15

และภายในแม่แบบ ส่งผลให้เจลเส้นด้ายยางไหลออก

มาจากแม่แบบได้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ (ประมาณ 

30 - 50 นาที) แสดงว่าการเปลี่ยนนำ้ายางข้นชุดการ

ผลิตใหม่มีผลต่อกระบวนการผลิตเส้นด้ายยาง

   2.1.2 เส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 

มิลลิเมตร โดยใช้นำ้ายางผสมสารเคมีที่เติม 10% PVME 
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จำานวน 4 phr (ตารางที่ 1) คุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเย็น 

20 องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 

และ 70 องศาเซลเซียส ไม่ใช้ความดันลม เมื่อทดลอง

ผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบ พบว่า อุณหภูมิของ

แม่แบบส่วนร้อนท่ี 55 องศาเซลเซียสขึ้นไปทำาให้นำ้ายาง

จับเป็นเจลยางได้ตามภาพท่ี 7 แต่ลักษณะเจลยางใน

บางครั้งไม่เต็มแม่แบบ และบางครั้งนำ้ายางกลายเป็นเจล

ยางไม่เต็มที่ ซึ่งต้องคอยปรับอัตราการไหลเป็นระยะ

   ปรับสูตรนำ้ายางใหม่ โดยเพิ่ม 10% PVME จาก 

4 phr เป็น 8 phr และคุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเย็น 20 

องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 50, 55, และ 60 องศาเซลเซียส 

ไม่ใช้ความดันลม เมื่อทดลองผลิตเส้นด้ายยางด้วย

เครื่องต้นแบบ พบว่า ท่ีอุณหภูมิแม่แบบส่วนร้อน 55 

องศาเซลเซียส ทำาให้นำ้ายางกลายเป็นเจลยางได้อย่าง

ต่อเนื่องกว่าที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส 

ลักษณะเจลยางท่ีได้มีความน่ิมตัวกว่านำ้ายางท่ีผสม 

10% PVME จำานวน 4 phr ทั้งนี้ยังต้องปรับอัตราการไหล

ของนำ้ายางเป็นระยะเช่นเดิม

   2.1.3 เส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 

มิลลิเมตร โดยใช้นำ้ายางผสมสารเคมีที่เติม 10% PVME 

จำานวน 4 phr (ตารางที่ 1) คุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเย็น 

20 องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 35 องศาเซลเซียส ไม่ใช้

ความดันลม พบว่า เกิดการตันของเจลยางภายในแม่

แบบตามภาพที่ 8  เจลยางขนาดใหญ่เป็นส่วนท่ีเกิดใน

ส่วนเย็นของแม่แบบ และเจลยางขนาดเล็กเป็นส่วนที่

เกิดในส่วนร้อนของแม่แบบ เจลยางขนาดใหญ่ทำาให้มี

ลักษณะเป็นไหล่ยางไม่สามารถถูกขับออกมาจาก

แม่แบบในส่วนร้อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าได้ 

 สำ าหรับการผลิตเส ้นด ้ายยางขนาดเส ้นผ ่า

ศูนย ์กลาง 1 มิลลิเมตร ด ้วยเครื่องต ้นแบบยังไม ่

สามารถหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตได้ เนื่องจาก

รูปแบบของแม่แบบเส้นด้ายยางยังไม่เหมาะสม ต้อง

ออกแบบและพัฒนาแม่แบบให้เหมาะสม และสัมพันธ์

กับปัจจัยอื่นๆ ในการผลิตเส ้นด้ายยางด้วยเครื่อง

ต้นแบบด้วย เช่น อุณหภูมิแม่แบบ อัตราการไหล และ

สมบัตินำ้ายาง

 2.2 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นด้าย

ยาง ทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส ้นด ้ายยาง

ขนาดเส ้นผ ่าศูนย ์กลาง 2 มิลลิ เมตร (ความหนา 

ประมาณ 1.26 มิลลิเมตร) ที่ผสม 10% PVME และ 

เส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีผสม 

10% PVME ซึ่งแปรปริมาณสารเพ่ิม 50% แคลเซียม

คาร์บอเนต จำานวน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 phr (ความหนา

ประมาณ 2.48, 2.40, 2.32, 2.31, 2.39 และ 2.37 

มิลลิเมตร ตามลำาดับ) ท่ีได้จากการผลิตเส้นด้ายยาง 2 

วันติดกัน ซึ่งแต่ละวันมีค ่าการบวมตัวต ่างกันตาม

มาตรฐาน ISO 2321 : 2006 ได้แก่ แรงดึงจนขาด 

(Tensile strength) ระยะยืดจนขาด (Elongation at 

break) โมดูลัสที่ร้อยละ 300 (300% Modulus) และ

7

 
 
 
 
 
 
                      
                                ไม่มี 50% CaCO3 (ควบคุม)             มี 50% CaCO3, 5 phr (การบวมตวั 173%) 
รูปที่ 6   เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีเติม 50% แคลเซียมคาร์บอเนต จาํนวน 5 phr 
 

2.1.2 เส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลเิมตร 
ผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 มิลลิเมตร โดยใชน้ํ้ ายางผสมสารเคมีท่ีเติม 10% PVME 

จาํนวน 4 phr (ตามตารางท่ี 1) คุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเยน็ 20 องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 และ 70 
องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม เม่ือทดลองผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบ พบวา่ อุณหภูมิของแม่แบบส่วนร้อนท่ี 55 
องศาเซลเซียส ข้ึนไป ทาํให้นํ้ ายางจบัเป็นเจลยางได ้ตามรูปท่ี 7 แต่ลกัษณะเจลยางในบางคร้ังไม่เตม็แม่แบบ และบางคร้ัง
นํ้ายางกลายเป็นเจลยางไม่เตม็ท่ี ซ่ึงตอ้งคอยปรับอตัราการไหลเป็นระยะ 

ปรับสูตรนํ้ายางใหม่ โดยเพิ่ม 10% PVME จาก 4 phr เป็น 8 phr และคุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเยน็ 20 
องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 50, 55, และ 60 องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม เม่ือทดลองผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบ 
พบวา่ ท่ีอุณหภูมิแม่แบบส่วนร้อน 55 องศาเซลเซียส ทาํให้นํ้ ายางกลายเป็นเจลยางไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกวา่ท่ีอุณหภูมิ 50 และ 
60 องศาเซลเซียส ลกัษณะเจลยางท่ีไดมี้ความน่ิมตวักวา่นํ้ ายางท่ีผสม 10% PVME จาํนวน 4 phr ทั้งน้ียงัตอ้งปรับอตัราการ
ไหลของนํ้ายางเป็นระยะเช่นเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร 
 
รูปที่ 7   เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร ของนํ้ายางท่ีผสม 10% PVME จาํนวน 4 phr 
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องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม เม่ือทดลองผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบ พบวา่ อุณหภูมิของแม่แบบส่วนร้อนท่ี 55 
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นํ้ายางกลายเป็นเจลยางไม่เตม็ท่ี ซ่ึงตอ้งคอยปรับอตัราการไหลเป็นระยะ 

ปรับสูตรนํ้ายางใหม่ โดยเพิ่ม 10% PVME จาก 4 phr เป็น 8 phr และคุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเยน็ 20 
องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 50, 55, และ 60 องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม เม่ือทดลองผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบ 
พบวา่ ท่ีอุณหภูมิแม่แบบส่วนร้อน 55 องศาเซลเซียส ทาํใหน้ํ้ ายางกลายเป็นเจลยางไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกวา่ท่ีอุณหภูมิ 50 และ 
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เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร 
 
รูปที่ 7   เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร ของนํ้ายางท่ีผสม 10% PVME จาํนวน 4 phr 
 
 

ภาพที่ 6   เจลเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ที่เติม 50% แคลเซียมคาร์บอเนต จำานวน 5 phr (ก) ไม่มี 50% CaCO
3
 (ควบคุม), (ข) มี 

50% CaCO
3
  5 phr (การบวมตัว 173%)

ก ข
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ตารางที่ 3  เจลเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ที่แปรปริมาณของ 50% 

แคลเซียมคาร์บอเนต (50% CaCO
3
) จากน้ำายางข้นชุดการผลิตใหม่

นำ้าหนักแห้งของ 50% CaCO
3

(กรัมต่อยาง 100 กรัม, phr)
การผลิตเส้นด้ายยาง เส้นด้ายยางที่อบแล้ว ปัญหาการตัน

6

ตารางที่ 3  เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีแปรปริมาณของ 50% แคลเซียมคาร์บอเนต (50% CaCO3)  
จากนํ้ายางขน้ชุดการผลิตใหม่ 

 

นํ้าหนกัแหง้ของ 50% CaCO3 
(กรัมต่อยาง 100 กรัม, phr) 

การผลิตเส้นดา้ยยาง เส้นดา้ยยางท่ีอบแลว้ ปัญหาการตนั 

0 
(ควบคุม) 

  

- 

1 

  

- 

2 

  

 
 
 
 

เจลยางตนัในท่อลาํเลียง 

3 

  

 
 
 
 

เจลยางโป่ง 

4 

  

 
 
 
 

เจลยางตนัในท่อลาํเลียง 

5 

  

 
 
 
 

เจลยางตนัในท่อลาํเลียง 
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0 
(ควบคุม) 
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6
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 0

 (ควบคุม)

 1

 2 

    

  

 3 

 

 4 

 5 

  
เจลยางตันในท่อลำาเลียง

เจลยางตันในท่อลำาเลียง

เจลยางตันในท่อลำาเลียง

-

-

เจลยางโป่ง

โมดูลัสที่ร้อยละ 500 (500% Modulus)  ก่อนบ่มเร่ง ได้

ผลตามตารางที่ 4 และค่าความแตกต่างของสมบัติทาง

กายภาพหลังบ่มเร่งตามตารางที่ 5

   เส้นด้ายยางขนาด 3 มิลลิเมตร จากตาราง

ที่  4 เมื่อเส ้นด ้ายยางมีปริมาณของสารเพ่ิม 50% 

แคลเซียมคาร์บอเนต เพ่ิมขึ้น พบว่า ค่าแรงดึงจนขาด

และระยะยืดจนขาดก่อนบ่มเร่งค่อนข้างใกล้เคียงกัน

หรือลดลงเพียงเล็กน้อย แต่โมดูลัสที่ระยะยืดร้อยละ 
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300 และ 500 ก่อนบ่มเร่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก

ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพ่ิมขึ้น ทำาให้เส้นด้าย

ยางมีความยืดหยุ่นลดลง เมื่อเส้นด้ายยางถูกยืดออกไป

ในระยะท่ียาวขึ้นจนใกล้จะขาดจะใช้แรงดึงซึ่งแสดงใน

ค่าของโมดูลัสมากขึ้น

 จากตารางท่ี 5 หลังจากบ่มเร่งเส้นด้ายยางแล้ว 

พบว ่า เส ้นด ้ายยางที่มีปริมาณ 50% แคลเซียม

คาร์บอเนต จำานวน 1 และ 2 phr มีค่าความต่างของ

แรงดึงจนขาดเพิ่มขึ้น แสดงว่าทนความร้อนได้ดีขึ้น และ

เส้นด้ายยางที่มีปริมาณ 50% แคลเซียมคาร์บอเนต 

จำานวน  3, 4 และ 5 phr มีค่าความต่างของแรงดึง

จนขาดลดลง แสดงว่าทนความร้อนได้น้อยลง ดังน้ัน

ปริมาณ 50% แคลเซียมคาร์บอเนต ท่ีเพ่ิมขึ้นมีแนวโน้ม

ทำาให้เส้นด้ายยางทนความร้อนได้น้อยลง สำาหรับระยะ

ยืดจนขาดหลังบ่มเร่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณ 50% 

แคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้น

   หากพิจารณาเส้นด้ายยางที่มีปริมาณ 50% 

แคลเซียมคาร์บอเนตเท่ากัน แต่ผลิตคนละวันให้ค่า

ความต่างของสมบัติทางกายภาพหลังบ่มเร่งที่ต่างกัน 

เช่น เส้นด้ายยางที่มี 50% แคลเซียมคาร์บอเนต 1 และ 

4 phr มีความต่างของแรงดึงจนขาดท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง 

จึงยังสรุปแน่นอนไม่ได้ว ่าปริมาณ 50% แคลเซียม

คาร์บอเนต ที่เพ่ิมขึ้นทำาให้เส้นด้ายยางทนความร้อนได้ดี

ขึ้นหรือน้อยลง ต้องเพ่ิมจำานวนข้อมูลการทดสอบทาง

กายภาพอีก

   เส้นด้ายยางขนาด 2 มิลลิเมตร จากตาราง

ที่ 4 และ 5 เส้นด้ายยางมีค่าสมบัติทางกายภาพลดลง

หลังบ่มเร่ง แสดงว่าทนความร้อนได้น้อยลง

ภาพที่ 7  การผลิตและเจลเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (ภาพขวามือสุด) ของนำ้ายางที่ผสม 10% PVME จำานวน 4 phr 

7

 
 
 
 
 
 
                      
                                ไม่มี 50% CaCO3 (ควบคุม)             มี 50% CaCO3, 5 phr (การบวมตวั 173%) 
รูปที่ 6   เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีเติม 50% แคลเซียมคาร์บอเนต จาํนวน 5 phr 
 

2.1.2 เส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลเิมตร 
ผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 มิลลิเมตร โดยใชน้ํ้ ายางผสมสารเคมีท่ีเติม 10% PVME 

จาํนวน 4 phr (ตามตารางท่ี 1) คุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเยน็ 20 องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 และ 70 
องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม เม่ือทดลองผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบ พบวา่ อุณหภูมิของแม่แบบส่วนร้อนท่ี 55 
องศาเซลเซียส ข้ึนไป ทาํให้นํ้ ายางจบัเป็นเจลยางได ้ตามรูปท่ี 7 แต่ลกัษณะเจลยางในบางคร้ังไม่เตม็แม่แบบ และบางคร้ัง
นํ้ายางกลายเป็นเจลยางไม่เตม็ท่ี ซ่ึงตอ้งคอยปรับอตัราการไหลเป็นระยะ 

ปรับสูตรนํ้ายางใหม่ โดยเพิ่ม 10% PVME จาก 4 phr เป็น 8 phr และคุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเยน็ 20 
องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 50, 55, และ 60 องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม เม่ือทดลองผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบ 
พบวา่ ท่ีอุณหภูมิแม่แบบส่วนร้อน 55 องศาเซลเซียส ทาํให้นํ้ ายางกลายเป็นเจลยางไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกวา่ท่ีอุณหภูมิ 50 และ 
60 องศาเซลเซียส ลกัษณะเจลยางท่ีไดมี้ความน่ิมตวักวา่นํ้ ายางท่ีผสม 10% PVME จาํนวน 4 phr ทั้งน้ียงัตอ้งปรับอตัราการ
ไหลของนํ้ายางเป็นระยะเช่นเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร 
 
รูปที่ 7   เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร ของนํ้ายางท่ีผสม 10% PVME จาํนวน 4 phr 
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                                ไม่มี 50% CaCO3 (ควบคุม)             มี 50% CaCO3, 5 phr (การบวมตวั 173%) 
รูปที่ 6   เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีเติม 50% แคลเซียมคาร์บอเนต จาํนวน 5 phr 
 

2.1.2 เส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลเิมตร 
ผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 มิลลิเมตร โดยใชน้ํ้ ายางผสมสารเคมีท่ีเติม 10% PVME 

จาํนวน 4 phr (ตามตารางท่ี 1) คุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเยน็ 20 องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 และ 70 
องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม เม่ือทดลองผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบ พบวา่ อุณหภูมิของแม่แบบส่วนร้อนท่ี 55 
องศาเซลเซียส ข้ึนไป ทาํให้นํ้ ายางจบัเป็นเจลยางได ้ตามรูปท่ี 7 แต่ลกัษณะเจลยางในบางคร้ังไม่เตม็แม่แบบ และบางคร้ัง
นํ้ายางกลายเป็นเจลยางไม่เตม็ท่ี ซ่ึงตอ้งคอยปรับอตัราการไหลเป็นระยะ 

ปรับสูตรนํ้ายางใหม่ โดยเพิ่ม 10% PVME จาก 4 phr เป็น 8 phr และคุมอุณหภูมิแม่แบบส่วนเยน็ 20 
องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 50, 55, และ 60 องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม เม่ือทดลองผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบ 
พบวา่ ท่ีอุณหภูมิแม่แบบส่วนร้อน 55 องศาเซลเซียส ทาํให้นํ้ ายางกลายเป็นเจลยางไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกวา่ท่ีอุณหภูมิ 50 และ 
60 องศาเซลเซียส ลกัษณะเจลยางท่ีไดมี้ความน่ิมตวักวา่นํ้ ายางท่ีผสม 10% PVME จาํนวน 4 phr ทั้งน้ียงัตอ้งปรับอตัราการ
ไหลของนํ้ายางเป็นระยะเช่นเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร 
 
รูปที่ 7   เจลเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 2 มิลลิเมตร ของนํ้ายางท่ีผสม 10% PVME จาํนวน 4 phr 
 
 

ภาพที่ 8 เจลยางตันภายในแม่แบบเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร
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2.1.3 เส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลเิมตร 
ผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 มิลลิเมตร โดยใชน้ํ้ ายางผสมสารเคมีท่ีเติม 10% PVME 

จาํนวน 4 phr (ตามตารางท่ี 1) คุมอุณหภมิูแม่แบบส่วนเยน็ 20 องศาเซลเซียส ส่วนร้อน 35 องศาเซลเซียส ไม่ใชค้วามดนัลม 
พบวา่ เกิดการตนัของเจลยางภายในแม่แบบ ตามรูปท่ี 8  เจลยางขนาดใหญ่เป็นส่วนท่ีเกิดในส่วนเยน็ของแม่แบบ และเจล 
ยางขนาดเลก็เป็นส่วนท่ีเกิดในส่วนร้อนของแม่แบบ เจลยางขนาดใหญ่ทาํใหมี้ลกัษณะเป็นไหล่ยางไม่สามารถถูกขบัออกมา
จากแม่แบบในส่วนร้อนท่ีมีเส้นผา่ศนูยก์ลางเลก็กวา่ได ้ 

 

 
 
 
                 เจลยางตนัในส่วนเยน็ของแม่แบบ 
 
 
 

รูปที่ 8   เจลยางตนัภายในแม่แบบเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 1 มิลลิเมตร 
 

สาํหรับการผลิตเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 1 มิลลิเมตร ดว้ยเคร่ืองตน้แบบ ยงัไม่สามารถหา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตได ้ เน่ืองจากรูปแบบของแม่แบบเส้นดา้ยยางยงัไม่เหมาะสม ตอ้งออกแบบและพฒันาแม่แบบ
ใหเ้หมาะสม และสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนๆ ในการผลิตเส้นดา้ยยางดว้ยเคร่ืองตน้แบบดว้ย เช่น อุณหภมิูแม่แบบ อตัราการไหล 
และสมบติันํ้ายาง 

 
2.2 การทดสอบสมบัตทิางกายภาพของเส้นด้ายยาง 

ทดสอบสมบติัทางกายภาพของเส้นดา้ยยางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 มิลลิเมตร (ความหนา ประมาณ 
1.26 มิลลิเมตร) ท่ีผสม 10% PVME และ เส้นดา้ยยางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร ท่ีผสม 10% PVME ซ่ึงแปร
ปริมาณสารเพิ่ม 50% แคลเซียมคาร์บอเนต จาํนวน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 phr (ความหนาประมาณ 2.48, 2.40, 2.32, 2.31, 2.39 
และ 2.37 มิลลิเมตร ตามลาํดบั) ท่ีไดจ้ากการผลิตเส้นดา้ยยาง 2 วนัติดกนั ซ่ึงแต่ละวนัมีค่าการบวมตวัต่างกนั ตามมาตรฐาน 
ISO 2321 : 2006  ไดแ้ก่ แรงดึงจนขาด (Tensile strength) ระยะยดืจนขาด (Elongation at break) โมดูลสัท่ีร้อยละ 300 
(300% Modulus) และโมดูลสัท่ีร้อยละ500 (500% Modulus)  ก่อนบ่มเร่ง ไดผ้ลตามตารางท่ี 4 และค่าความแตกต่างของ
สมบติัทางกายภาพหลงับ่มเร่ง ตามตารางท่ี 5 

เส้นด้ายยางขนาด 3 มลิลเิมตร 
จากตารางท่ี 4 เม่ือเส้นดา้ยยางมีปริมาณของสารเพ่ิม 50% แคลเซียมคาร์บอเนต เพ่ิมข้ึน พบวา่ ค่าแรงดึง

จนขาดและระยะยดืจนขาดก่อนบ่มเร่งค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัหรือลดลงเพียงเลก็นอ้ย แต่โมดูลสัท่ีระยะยดืร้อยละ 300 และ 
500 ก่อนบ่มเร่งมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเน่ืองจากปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเพิ่มข้ึนทาํใหเ้ส้นดา้ยยางมีความยดืหยุน่ลดลง เม่ือ
เส้นดา้ยยางถูกยดืออกไปในระยะท่ียาวข้ึนจนใกลจ้ะขาดจะใชแ้รงดึงซ่ึงแสดงในค่าของโมดูลสัมากข้ึน 

จากตารางท่ี 5 หลงัจากบ่มเร่งเส้นดา้ยยางแลว้ พบวา่เส้นดา้ยยางท่ีมีปริมาณ 50% แคลเซียมคาร์บอเนต 
จาํนวน 1 และ 2 phr มีค่าความต่างของแรงดึงจนขาดเพิ่มข้ึนแสดงวา่ทนความร้อนไดดี้ข้ึน และเส้นดา้ยยางท่ีมีปริมาณ 50% 
แคลเซียมคาร์บอเนต จาํนวน  3, 4 และ 5 phr มีค่าความต่างของแรงดึงจนขาดลดลงแสดงวา่ทนความร้อนไดน้อ้ยลง ดงันั้น

เจลยางตันในส่วนเย็น

ของแม่แบบ
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ตารางที่ 4  สมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร 

ที่แปรปริมาณสารเพิ่ม 50% แคลเซียมคาร์บอเนต จำานวน 1, 2, 3, 4 และ 5 phr ก่อนบ่มเร่ง 

และค่าความต่างของสมบัติทางกายภาพหลังบ่มเร่ง

ปริมาณ 50% CaCO
3
 

ที่เติมในเส้นด้ายยาง

(phr)

ครั้งที่

ผลิต

ค่าการ

บวมตัว

(%)

แรงดึง

จนขาด

(N/mm2)

ระยะยืด

จนขาด

(%)

โมดูลัส

ที่ร้อยละ 300

(N/mm2)

โมดูลัส

ที่ร้อยละ 500

(N/mm2)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (ก่อนบ่มเร่ง)

 0 1 180 11.0 645 1.20 2.00

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (หลังบ่มเร่ง)

 0 1 180 7.0 592 1.04 1.89

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร (ก่อนบ่มเร่ง)

 0 1 173 12.6 692 1.21 2.01

 1 1 184 9.5 638 1.25 2.15

 1 2 176 11.6 633 1.29 2.35

 2 1 165 10.8 637 1.38 2.52

 2 2 176 9.6 598 1.43 2.86

 3 1 176 12.3 635 1.39 2.69

 3 2 165 11.1 643 1.32 2.37

 4 1 176 10.8 672 1.33 2.47

 4 2 165 11.1 601 1.36 2.91

 5 1 176 12.3 658 1.34 2.50

 5 2 169 11.0 627 1.33 2.71

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร (หลังบ่มเร่ง)

 0 1 173 14.4 653 1.30 2.42

 1 1 184 12.2 653 1.37 2.40

 1 2 176 10.9 628 1.42 2.54

 2 1 165 13.5 645 1.48 2.69

 2 2 176 11.8 563 1.57 2.86

 3 1 176 10.3 668 1.49 2.68

 3 2 165 10.9 594 1.54 2.89

 4 1 176 11.4 609 1.51 2.97

 4 2 165 8.9 614 1.32 2.42

 5 1 176 9.1 602 1.38 2.71

 5 2 169 8.7 611 1.32 2.40



37 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 16 มกราคม-มีนาคม 2557

 

ตารางที่ 5  ความต่างของสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

2 และ 3 มิลลิเมตร

ปริมาณ 50% CaCO
3
 

ที่เติมในเส้นด้ายยาง

(phr)

ครั้งที่

ผลิต

ค่าการ

บวมตัว

(%)
แรงดึง

จนขาด

ระยะยืด

จนขาด

โมดูลัส

ที่ร้อยละ 300

โมดูลัส

ที่ร้อยละ 500

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร

 0 1 180 -36.4 -8.2 -13.3 -5.5

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร

 0 1 173 14.3 0.0 7.4 20.4

 1 1 184 28.4 0.0 9.6 11.6

 1 2 176 -6.0 -0.8 10.1 8.1

 2 1 165 25.0 1.3 7.2 6.7

 2 2 176 22.9 -5.9 9.8 0.0

 3 1 176 -16.3 5.2 7.2 -0.4

 3 2 165 -1.8 -7.6 16.7 21.9

 4 1 176 5.6 -9.4 13.5 20.2

 4 2 165 -19.8 2.2 -2.9 -16.8

 5 1 176 -26.0 -8.5 3.0 8.4

 5 2 169 -20.9 -2.6 -0.8 -11.4

ความต่างของสมบัติทางกายภาพ (ร้อยละ)

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย

 แม่แบบสำาหรับผลิตเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 2 และ 3 มิลลิเมตร ทำาจากสแตนเลส 

ประกอบเป็น 2 ชั้น ชั้นในเป็นท่อกลวงกลม ชั้นนอกมี

ระบบนำ้าไหลวนเพ่ือควบคุมอุณหภูมิแม่แบบ ส่วนบน

ของแม่แบบเป็นส่วนเย็นและส่วนล่างของแม่แบบเป็น

ส่วนร้อน โดยส่วนเย็นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 

มิลลิเมตร ยาว 78 เซนติเมตร และจากส่วนเย็นถึงส่วน

ร้อนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 หรือ 3 มิลลิเมตร ยาว 40 

มิลลิเมตร สูตรและสภาวะเบื้องต้นสำาหรับผลิตเส้น

ด้ายยางขนาด 2 และ 3 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องต้นแบบ

การพัฒนาเครื่องต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์เส้นต่อเนื่อง

ที่ใช้เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยความร้อน คือ ใช้

สารเคมีท่ีไวต่อความร้อน  (heat sensitivity) 10% 

พอลีไวนิลเทิลอีเทอร์ (Polyvinylmethylether) จำานวน 

4 phr และ คุมอุณหภูมิในส่วนเย็นและส่วนร้อนของ

แม่แบบที่ 25 และ 50 องศาเซลเซียส  ตามลำาดับ 

นอกจากนี้ การปรับสูตรโดยการลดต้นทุนด้วยการเติม

สารเพ่ิม 50% แคลเซียมคาร์บอเนตก็สามารถเพ่ิมได้

ถึง 5 phr

 สำาหรับแม่แบบเส้นด้ายยางขนาด 1 มิลลิเมตร 

ยังมีรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมจึงยังไม่สามารถผลิตเส้นด้าย

ยางด้วยเครื่องต้นแบบได้ ยังต้องพัฒนาแม่แบบต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

 การออกแบบแม่แบบเป็นเรื่องท่ีต้องศึกษาและ

พัฒนาให้มากข้ึน เพราะรูปแบบของแม่แบบมีความ

สัมพันธ์กับปัจจัยในกระบวนการผลิต ซึ่งขึ้นอยู ่กับ

วัตถุดิบและเทคนิคการข้ึนรูปของแต่ละผลิตภัณฑ ์

สำาหรับการผลิตเส้นด้ายยางจากนำ้ายางข้นด้วยเครื่อง

ต้นแบบผลิตภัณฑ์เส้นต่อเน่ืองต้องมีการศึกษาข้อมูล

เพ่ิมเติม เช่น สมบัติของนำ้ายางคอมปาวด์ในเรื่องความ

หนืด ซึ่งมีผลต่อการไหลและการขึ้นรูป รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ 

ในการผลิต คือ  ปริมาณ PVME อัตราการไหล และ

อุณหภูมิของแม่แบบทั้งในส่วนเย็นและส่วนร้อน โดย

เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนนำ้ายางข้นชุดการผลิตใหม่ต้อง

ปรับสภาวะเงื่อนไขการผลิตดังกล่าวให้เหมาะสม
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

อนุญาตให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีคำาสั่ ง ท่ี  44/2557 ลง

วันที่  10 มกราคม  2557 อนุญาตให้ข้าราชการ

กลับเข้าปฏิบัติราชการ ดังนี้

 นางสาวปิยะนุ ช  ปิ ยะตระ กูล  นัก วิชาการ

เกษตรปฏิบัติการ ได้สำาเร็จตามหลักสูตรการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก  ด้าน  B io techno logy  โดย

เดินทางกลับถึงราชอาณาจักรไทย และรายงาน

ตัว เ ข้าปฏิบัติ งาน เมื่ อ วัน ท่ี  26  ธันวาคม 2556  

จึงอนุญาตให้ นางสาวปิยะนุช ปิยะตระกูล กลับ

เข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 

มอบหมายงานให้ข้าราชการ
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มีคำาสั่ง 

ที่  2/2557 มอบหมายงานให้ข้าราชการ ดังนี้  เ พ่ือ

ให้งานด้านการติดตามประเมินผล และการจัดทำา

รายงานประจำาปีตามกรอบ และขอบเขตการดำาเนิน

งานของสถาบันวิจัยยางภายใต้แผนงานวิจัยและ

พัฒนายาง สำาเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย จำาเป็นต้อง

มีผู้รับผิดชอบทำาหน้าท่ีประสานงาน ติดตาม และ

เร่ ง รั ดปฏิบัติ งานให้ ทันต่อ เหตุการณ์  เ พ่ือความ

เหมาะสม จึงให้ นายไพรัตน์  ทรงพานิช ตำาแหน่ง 

นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ สถาบันวิจัย

ยาง เป็นผู้รับผิดชอบกรอบงานดังกล่าว

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำาแหน่ง
 กรมวิชาการเกษตรมีคำาสั่ง ที่  110/2557 ลง

วันที่ 28 มกราคม 2557 แต่งต้ังข้าราชการให้รักษา

การในตำาแหน่ง ดังนี้ 

 น า ง ส า ว อ ธิ วี ณ์  แ ด ง ก นิ ษ ฐ์  เ ศ ร ษ ฐ ก ร

ชำานาญการ ให้รักษาการในตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ

สำา นักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะ

มีผู้มาดำารงตำาแหน่ง

แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำานวยการสถาบันวิจัยยาง 
และมอบหมายหน้าที่ราชการ
 สถาบันวิจัยยาง มีคำาสั่ งที่  6 /2557 ลงวันที่  

31 มกราคม 2557 เ พ่ือให้การบริหารจัดการงาน

ราชการ ตามโครงสร้างภารกิจและการมอบหมาย

ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต อ ง ค์ ก ร

สถาบันวิจัยยาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว 

แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ย่ิ ง ขึ้ น  จึ ง ใ ห้  น า ย สุ ธี   

อินทรสกุล เศรษฐกรชำานาญการพิเศษ กลุ่มวิจัย

เศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็น

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสถาบันวิจัยยาง และให้ทำาหน้าที่

หัวหน้างานยางระหว่างประเทศ และหัวหน้างาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้โอนข้าราชการพลเรือน
 กรมวิชาการเกษตร มีคำาสั่งท่ี 398/2557 ลงวันที่ 

24 มีนาคม 2557 ให้โอนย้ายข้าราชการพลเรือน

สามัญ ดังนี้

 นางสาววิ ทิตยา อำาพนพรรณ เจ้าพนักงาน

ธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป สำานักงานตลาด

กลางยางพาราหนองคาย จังหวัดหนองคาย สถาบัน

วิจัยยาง โอนไปสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38

แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำาแหน่ง
 กรมวิชาการเกษตร มีคำ าสั่ ง ท่ี   285/2557 
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ล ง วั น ที่  2 4  มี น า ค ม  2 5 5 7  แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร

รักษาการในตำาแหน่ง ดังนี้

 น า ย อ า รั ก ษ์  จั น ทุ ม า  นั ก วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร

ชำานาญการพิเศษ รักษาการในตำาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านยางพารา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

จนกว่าจะมีผู้มาดำารงตำาแหน่ง

ฝึกอบรม
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้จัด

ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปมาตรฐานการคัด

คุณภาพยาง และตลาดยางให้กับพนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำาสวนยาง จำานวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน 

ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ระหว่างวันที่   18 – 27 กุมภาพันธ์ และ 

17 – 20 มีนาคม  2557 ตามลำาดับ

 หลักสูตร การปลูกพืชคลุม พืชร่วมยาง และ

พืชแซมยาง จำานวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ณ โรงแรม

แสงทอง อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  และ 

โรงแรมรอยัล แม่โขง อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์  2557 และ  11 – 13 

มีนาคม  2557 ตามลำาดับ






