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สารบัญ

บทความ

ประจำาฉบับ

การเจริญเติบโตความหนาเปลือกและลักษณะทรงพุ่ม
ของยางพันธุ์ RRIM 600 และสถาบันวิจัยยาง 251
ที่ระยะเปิดกรีด

ต้นทุนการแปรรูปยางขั้นต้นระดับโรงงาน

สมบัติเนื้อไม้ยางพาราพันธ์ุปลูกเป็นการค้า 
กับการใช้ประโยชน์

การฟื้นฟูสวนยางที่ประสบภัยธรรมชาติลมพัดหักล้ม

ย้ายข้าราชการ....
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บทบรรณาธิการ

 จากภาพด้านในปกหลังของวารสารยางพารา มี

ข้อความรณรงค์ต้นยางของท่าน โตพอหรือยัง ไม่ควร

กรีดยางต้นเล็ก เพราะประสิทธิภาพการให้ผลผลิตต�่า 

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจน้อย และสมบัติของน�้ายาง

มีคุณภาพด้อยหรือมีข ้อกังวล ต้นยางเล็กมีความ

สามารถสังเคราะห์น�้ายางโมเลกุลขนาดใหญ่ได้น้อย

กว่าต ้นยางที่อายุมากหรือต้นยางใหญ่ ท�าให้ไม ่

สะดวกในการน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ยางบางชนิด แต่ยัง

มีเกษตรกรบางรายที่ขาดความเข้าใจหรือมีความ

จ�าเป็นต้องการหารายได้ จึงเปิดกรีดต้นยางเล็กที่

ระดับ 0.8-1.0 เมตร จากพ้ืนดิน โดยอ้างว่าที่ระดับ

ความสูงขนาดนั้นต้นยางมีขนาดท่ีพอจะเปิดกรีดได้ 

ดังนั้น ในเนื้อหาของวารสารยางฉบับน้ีได้อธิบาย

ความสัมพันธ์การเจริญเติบโตความหนาเปลือกและ

ลักษณะทรงพุ ่มของต ้นยางพันธุ ์ดีที่นิยมปลูกกัน

อย่างแพร่หลาย คือ พันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 (RRIM 

600) และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251(RRIT 251) ท่ี

ระยะเปิดกรีด เรื่องต่อมา ได้แสดงถึงเงื่อนไขความ

คุ ้มค ่าของรูปแบบการฟื ้นฟูสวนยางที่ประสบภัย

ธรรมชาติน�้าท่วมลมพัดหักล้ม สาเหตุเกิดจากพายุ

ดีเปรสชั่นข้ึนฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ในเดือนพฤศจิกายน 

2553  ซึ่งการฟื้นฟูจะต้องรีบด�าเนินการและเสียค่า

ใช้จ่ายมาก จะเห็นว่าการปลูกสร้างสวนยางท่ีดีไม่ใช่

เรื่องง ่าย ต ้องลงทุนมากและมีความเสี่ยงหลาย

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บรรณาธิการบริหาร นายสุวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้อ�านวยการสถาบัน

วิจัยยาง บรรณาธิการ นายอารักษ์ จันทุมา ผู้ช่วยบรรณาธิการ พิเชฏฐ์ พร้อมมูล กองบรรณาธิการ เอนก 

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

ผู้จัดการสื่อสิ่ งพิมพ์  ไพรัตน์  ทรงพานิช ผู้ จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สมจิตต์  ศิขรินมาศ ผู้ช่วยผู้ จัดการ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จักรพงศ์ อมรทรัพย์ ผู้จัดการระบบฐานข้อมูล พิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้จัดการสนทนาภาษายาง 

วราวุธ ชูธรรมธัช

ประการ ดังน้ัน ควรปฏิบัติให้เหมาะสม นโยบาย

การเลือกพ้ืนปลูกและก�าหนดเขตปลูกยาง ควรมีการ

ทบทวนใช้งานมากขึ้น เพราะเก่ียวข้องกับห่วงโซ่

อุปทาน การขนส่ง ตลอดจนบริหารการเก็บวัตถุดิบ

ยาง และสาเหตุที่ต ้นทุนการผลิตยางประเทศไทย

สูงกว่าประเทศอื่น ผู ้วิจัยได้ศึกษาต้นทุนการแปรรูป

ยางระดับโรงงานยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น�้ายางข้น 

ยางอื่นๆ ในเขตปลูกยางเดิมและเขตปลูกยางใหม่ 

ซึ่งในรายงานแสดงเห็นว่า โรงงานแปรรูปยางขนาด

เล็ก มีการขยายไปตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มาก และเกษตรกรนิยมผลิตยางก้อนถ้วย ส�าหรับ

เรื่องไม ้ยางพาราพันธุ ์ปลูกเป ็นการค ้ากับการใช ้

ประโยชน์ ได้น�ามารวมไว้ในเล่มน้ีด้วย เพ่ือแสดงให้

ทราบสมบัติไม้ยางพารา เป็นแนวความคิดปรับปรุง

คุณภาพเน้ือไม้ยางพารา ท้ังน้ี เพราะยางพาราเป็น

ไม้ยืนต้นท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดของประเทศ ผลผลิต

ไม้ยางพาราในแต่ละปีมีมาก  ซึ่งผู ้เก่ียวข้องจะได้

พิจารณาในปรับปรุงงานวิจัย เพ่ือใช้งานให้เหมาะสม

มากที่ สุ ดตามความต ้องการรูปแบบต ่ างๆ  ใน

อุตสาหกรรมไม้ เช ่น เครื่องเรือน เชื้อเพลิง เ ย่ือ

กระดาษ หรืออื่นๆ ต่อไป
       

อารักษ์ จันทุมา

บรรณาธิการ
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พิศมัย  จันทุมา
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง

การเจริญเติบโตความหนาเปลือก
และลักษณะทรงพุ่มของยางพันธุ์ RRIM 600 
และสถาบันวิจัยยาง 251 ที่ระยะเปิดกรีด

 เนื่องจากค�าแนะน�าของสถาบันวิจัยยาง ปี 2550

ระบุให้ยางพันธุ์ RRIM 600 และ สถาบันวิจัยยาง 251 

เป็นพันธุ์ยางชั้นหนึ่งอยู่ในกลุ่มพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตน�้ายาง

สูงและยังเป็นพันธุ์ท่ีเกษตรกรนิยมปลูกรวมกันมากกว่า

ร้อยละ 90 ของพันธุ์ยางท้ังหมด การศึกษาเก่ียวกับการ

เจริญเติบโตในส่วนต่างของต้นยางมีความสัมพันธ์กับ

ความหนาของเปลือกยาง รวมท้ังลักษณะของทรงพุ่ม

ยางท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีกรีดยางล้วนแต่เป็นปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับการให้ผลผลิตน�้ายาง และสืบเน่ืองจาก

เกษตรกรเปิดกรีดยางต้นเล็กโดยเปิดกรีดที่ระดับ 0.80-

1.00 เมตร จากพ้ืนดิน โดยอ้างว่าท่ีระดับความสูง

ดังกล่าวต้นยางมีขนาดโตพอท่ีจะเปิดกรีดได้แล้ว  ใน

ขณะที่ค�าแนะน�าของสถาบันวิจัยยางให้เปิดกรีดต้นยาง

ที่มีขนาดเส้นรอบล�าต้น 50 ซม. ท่ีระดับความสูง 1.50 

เมตร จากพ้ืนดิน และมีจ�านวนต้นที่ได้ขนาดไม่ต�่ากว่า

ครึ่งหนึ่งของสวนยางท้ังหมด หรือมีขนาดเส้นรอบล�าต้น 

45 ซม. ที่ระดับความสูง 1.50 เมตร จากพ้ืนดิน และมี

จ�านวนต้นที่ได้ขนาดไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของสวนยาง

ทั้งหมด

 ในการศึกษาครั้งน้ีได้เลือกสวนยางพันธุ์ RRIM 

600 และสถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 6 และ 7 ปี (ปลูกปี 

2546 และ 2547) ที่ จ.ฉะเชิงเทรา วัดขนาดเส้นรอบ

ล�าต้นและวัดความหนาเปลือกท่ีระดับความสูง 10, 50, 

75, 100, 125, 150, 170 และ 200 ซม. จากพื้นดิน  รวม

ท้ังวัดความสูงของการแตกก่ิงและขนาดเส้นรอบล�าต้น

ใต้คาคบโดยวัดขนาดเส้นรอบล�าต้นจ�านวน 100 ต้น/

พันธุ ์/อายุยาง วัดความหนาเปลือกโดยใช้เข็มเจาะ

จ�านวน 10 ต้น/พันธุ์/อายุยาง  และวัดขนาดของก่ิงและ

นับจ�านวนก่ิง จ�านวน 30 ต้น/พันธุ์ ของยางอายุ 7 ปี  

น�าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป

ผลการศึกษา
ลักษณะทรงพุ่มและการแตกกิ่งของต้นยาง

 ทรงพุ่มของยางพันธุ์ RRIM 600 และสถาบันวิจัย

ยาง 251 มีลักษณะคล้ายกัน โดยยางอายุ 7 ปี มีขนาด

เส้นรอบล�าต้น 47.7 และ 48.4 ซม.  วัดที่ระดับความสูง 

170 ซม. จากพ้ืนดิน ตามล�าดับ  ยางพันธุ์ RRIM 600 

ร้อยละ 100 ของจ�านวนต้นยางท้ังหมด  มีการแตกก่ิง

แบบไม้กวาดหรือเกิดก่ิงซ�้าอยู ่บริ เวณใกล้เคียงกัน 

(retieration branches, R) คือ มีจ�านวนก่ิงเฉลี่ย 5 ก่ิง 

แตกจากจุดเดียวกัน จากบริเวณรอยแตกก่ิงหรือคาคบ

ต้นยาง ไม่มีล�าต้นหลัก (main stem)  เพราะก่ิงท่ีแตก 

ออกมา ได้แก่  ก่ิงรองท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 (R1, R2, 

R3, R4 และ R 5) มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน เฉลี่ย 

40.3, 33.5, 27.7, 23.0 และ 24.0 ซม. ตามล�าดับ โดย

ก่ิงรองท่ี 1, 2 และ 3 มีโอกาสที่จะเกิดมากท่ีสุด ร้อยละ 
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100, 100 และ 87 ของจ�านวนต้นยางท้ังหมด ตาม

ล�าดับ ส�าหรับโอกาสในการแตกก่ิงรองที่ 4 และ 5 มี

เพียงร้อยละ 50 และ 10 ตามล�าดับ การแตกก่ิงย่อย

จากก่ิงรองท่ี 1 เฉลี่ย จ�านวน 4 ก่ิงย่อย ได้แก่ ก่ิงย่อย

ที่ 1, 2, 3 และ 4 (R1-1, R1-2 , R1-3  และ R1-4) มี

ขนาดที่โคนกิ่งย่อย 26.9, 24.6, 22.2 และ 20.3 ซม. มี

โอกาสเกิด ร้อยละ 53, 43, 43 และ 20 ของจ�านวนต้น

ยางทั้งหมด ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)

 เช่นเดียวกันในยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ทรง

พุ่มยางมีการแตกก่ิงแบบไม้กวาด สูงถึงร้อยละ 97 และ

แตกก่ิงแบบมีล�าต้นหลัก (trunk) เพียงร้อยละ 3 ของ

จ�านวนต้นยางทั้งหมด  กิ่งรองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (R1, 

R2, R3, R4, R5 และ R6) มีขนาด 39.3, 32.1, 28.9, 

27.4, 23.8 และ 24.4 ซม. ตามล�าดับ และกิ่งรองที่ 1, 2 

และ 3 มีโอกาสท่ีจะเกิดมากท่ีสุด ร้อยละ 97, 97 และ 

83 ของจ�านวนต้นยางทั้งหมด ตามล�าดับ รองลงมา 

คือ ก่ิงรองท่ี 4 มีโอกาสเกิดร้อยละ 63  ส่วนก่ิงรองที่ 5 

และ 6 มีโอกาสเกิดเพียงร้อยละ 37 และ 10 ตาม

ล�าดับ การแตกก่ิงย่อยจากก่ิงรองท่ี 1 เฉลี่ย จ�านวน 

4 กิ่งย่อย ได้แก่ กิ่งย่อยที่ 1, 2, 3 และ 4 (R1-1, R1-2 , 

R1-3 และ R1-4) มีขนาดท่ีโคนก่ิง 24.1, 23.9, 22.0 

และ 22.9 ซม. มีโอกาสเกิดร้อยละ 80, 77, 67 และ 

43 ของจ�านวนต้นยางทั้งหมด ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)

ความสูงของคาคบ

 ความสูงของคาคบและการแตกก่ิงของยางมี

ความส�าคัญต ่อ พ้ืน ท่ีกรีดยางและผลผลิตไม ้ยาง  

นอกจากน้ี ยังเก่ียวกับความสามารถในการต้านทาน

พันธุ์

RRIM 600

พันธุ์

RRIT 251

โอกาส

เกิดขึ้น (%)

โอกาส

เกิดขึ้น (%)

STD STDลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร์

ตารางที่ 1  ลักษณะทรงพุ่มและการแตกกิ่งของยางพันธุ์ RRIM 600 และ สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 7 ปี   

ในแปลงเกษตรกร  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เส้นรอบต้น (Girth) 47.7*   48.4*  

จ�านวนกิ่งใหญ่ R (กิ่งแยก) 5   6  

จ�านวนกิ่งใหญ่ T(ล�าต้นเดี่ยว) 0   1  

R1 (กิ่งรอง 1) 40.3** 6.6 100 39.3** 5.4 97

  R1-1 (กิ่งย่อย 1) 26.9** 8.0 53 24.1** 3.9 80

  R1-2 (กิ่งย่อย 2) 24.6** 4.6 43 23.9** 3.9 77

  R1-3 (กิ่งย่อย 3) 22.2** 2.7 43 22.0** 3.3 67

  R1-4 (กิ่งย่อย 4) 20.3** 3.0 20 22.9** 3.6 43

R2 (กิ่งรอง 2) 33.5** 4.4 100 32.1** 4.7 97

R3 (กิ่งรอง 3) 27.7** 5.3 87 28.9** 5.1 83

R4 (กิ่งรอง 4) 23.0** 4.6 50 27.4** 5.2 63

R5 (กิ่งรอง 5) 24.0** 2.9 10 23.8** 4.3 37

R6 (กิ่งรอง 6) - -  24.4** 2.6 10

* วัดที่ระดับความสูง 170 ซม. จากพื้นดิน มีหน่วยเป็นเซนติเมตร                 ** เส้นรอบวงกิ่ง (ซม.) วัดที่ 10 เซนติเมตร เหนือรอยแตกกิ่ง
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ลม  การตัดแต่งทรงพุ่มที่ระดับสูง 4-5 เมตร และทรงพุ่ม

มีขนาดใหญ่ท�าให้ต้นยางมีโอกาสโค่น ล�าต้นฉีกขาด 

เสียหายมากกว ่า  ส�าหรับสวนยางในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมตัดแต่งก่ิงที่ระดับ

ความสูง 2.5-3.0 เมตร (ภาพที่ 1)  โดยตัดกิ่งที่อยู่ต�่ากว่า

ระดับดังกล่าวออกหมด 

ขนาดของล�าต้นที่ระดับความสูงต่างๆ กัน

 ยางพันธุ ์ RRIM 600 อายุ 6 ปี (ตารางท่ี 2) 

พบว่า ขนาดล�าต้นที่ระดับความสูง 10-200 ซม. มีความ

แตกต่างกันโดยแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นัยส�าคัญย่ิง ขนาดของล�าต้นท่ีระดับ 10 ซม. มีขนาด

เส้นรอบล�าต้นสูงสุด 50.7 ซม. รองลงมา คือ ขนาดล�าต้น

ที่ระดับ 50, 75, 100 และ 125 ซม. มีขนาดเส้น

รอบล�าต้น 44.8, 42.8, 41.8 และ 40.8 ซม. ตามล�าดับ 

แต่ขนาดเส้นรอบล�าต้นที่ระดับ 150 และ 170 ซม. ไม่

แตกต่างกันทางสถิติ คือ 40.1 และ 39.6 ซม. ตามล�าดับ 

เช่นเดียวกับที่ระดับ 170 และ 200 ซม. มีขนาดเส้นรอบ

ล�าต้น 39.6 และ 39.3 ซม. ตามล�าดับ  ไม่แตกต่างกัน  

แต่ขนาดเส้นรอบล�าต้นท่ีระดับ 150 ซม. แตกต่างจากท่ี

ระดับ 200 ซม. อย่างไรก็ตาม ขนาดของล�าต้นท่ีระดับ

ความสูง 125, 100, 75 และ 50 ซม. มีขนาดล�าต้น

มากกว่าที่ระดับ 150 ซม. จากพื้นดิน ประมาณ 0.7, 1.7, 

2.7 และ 4.7 ซม. ตามล�าดับ 

 ยางพันธุ์ RRIM 600  อายุ  7 ปี (ตารางที่ 2) แสดง

ผลเช่นเดียวกันกับยางอายุ 6 ปี ขนาดล�าต้นท่ีระดับ

ความสูง 10-200 ซม. แสดงความแตกต่างทางสถิติ

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง พบว่า ขนาดของล�าต้นท่ีระดับ 10 

ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้นสูงสุด 59.8 ซม. รองลงมา 

คือ ขนาดล�าต้นที่ระดับ 50, 75, 100 และ 125 ซม. มี

ขนาดเส้นรอบล�าต้น 55.3, 51.1, 49.9 และ 48.9 ซม. 

ตามล�าดับ แต่ขนาดเส้นรอบล�าต้นท่ีระดับ 150 และ 

170 ซม. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 48.3 และ 47.4 

ซม. ตามล�าดับ เช่นเดียวกับที่ระดับ 170 และ 200 ซม. 

มีขนาดเส้นรอบล�าต้น 47.7 และ 47.3 ซม. ตามล�าดับ  

ไม่แตกต่างกัน แต่ขนาดเส้นรอบล�าต้นที่ระดับ 150 ซม. 

แตกต่างจากท่ีระดับ 200 ซม. ขนาดของล�าต้นที่ระดับ

ความสูง 125, 100, 75 และ 50 ซม. มีขนาดล�าต้น

มากกว่าท่ีระดับ 150 ซม. จากพ้ืนดิน ประมาณ 0.6, 

1.6, 2.8 และ 5.0 ตามล�าดับ  

 ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251  อายุ  6 ปี  (ตาราง

ท่ี 2) ขนาดล�าต้นท่ีระดับความสูง 10-200 ซม. แสดง

ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญย่ิง พบว่า 

ขนาดของล�าต้นท่ีระดับ 10 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้น

สูงสุด 50.1 ซม. รองลงมา คือ ขนาดล�าต้นท่ีระดับ 

50, 75, 100 และ 125 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้น 

ภาพที่ 1  ความสูงของต้นยางถึงบริเวณคาคบ ของยางพันธุ์ RRIM 600 และสถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 6 และ 7 ปี  
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ภาพท่ี 1  ความสูงของต้นยางถึงบริเวณคาคบ ของยางพันธุ์ RRIM 600 และ
สถาบันวิจัยยาง 251  

  อายุ 6 และ 7 ปี   
 
3. ขนาดของล าตน้ที่ระดบัความสงูต่าง ๆ กนั 

พันธุ์ RRIM 600  อายุ 6 ปี (ตารางที่ 2) พบว่า ขนาดล าต้น(เลขจ านวน
เต็ม)ท่ีระดับความสูง 10-200 ซม. มีความแตกต่างกันโดยแสดงความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  ขนาดของล าต้นท่ีระดับ 10 ซม. มีขนาดเส้นรอบ
ต้นสูงสุด 51 ซม. รองลงมา คือ ขนาดล าต้นที่ระดับ 50 75, 100 และ 125 ซม.   
มีขนาดเส้นรอบล าต้น 45, 43, 42 และ 41 ซม. ตามล าดับ แต่ขนาดเส้นรอบล า
ต้นที่ระดับ 150 และ 170 ซม. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 40 และ 40 ซม. 
ตามล าดับ เช่นเดียวกับท่ีระดับ 170 และ 200 ซม. มีขนาดเส้นรอบล าต้น 30 
และ 39 ซม. ตามล าดับ  ไม่แตกต่างกัน  แต่ขนาดเส้นรอบล าต้นท่ีระดับ 150 
ซม. แตกต่างจากท่ีระดับ 200 ซม.    

พันธุ์ RRIM 600  อายุ  7 ปี (ตารางที่ 2) แสดงผลเช่นเดียวกัน ขนาดล า
ต้นที่ระดับความสูง 10-200 ซม. แสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่ง  พบว่า ขนาดของล าต้นท่ีระดับ 10 ซม. มีขนาดเส้นรอบล าต้นสูงสุด 60 
ซม. รองลงมา คือ ขนาดล าต้นที่ระดับ 50 75, 100 และ 125 ซม.   มีขนาดเส้น
รอบล าต้น 55, 51, 50 และ 49 ซม. ตามล าดับ แต่ขนาดเส้นรอบล าต้นท่ีระดับ 
150 และ 170 ซม. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 48 และ 48 ซม. ตามล าดับ  

RRIM 600
6 ปี

RRIM 600
7 ปี

RRIT 251
6 ปี

RRIT 251
7 ปี
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44.5, 42.7, 41.1 และ 40.4 ซม. ตามล�าดับ แต่ขนาด

เส้นรอบล�าต้นที่ระดับ 150 และ 170 ซม. ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ คือ 39.8 และ 39.4 ซม. ตามล�าดับ เช่นเดียว

กับที่ระดับ 170 และ 200 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้น 

39.4 และ 39.0 ซม. ตามล�าดับ ไม่แตกต่างกัน แต่

ขนาดเส้นรอบล�าต้นท่ีระดับ 150 ซม. แตกต่างจากท่ี

ระดับ 200 ซม. และขนาดของล�าต้นท่ีระดับความสูง 

125, 100, 75 และ 50 ซม. มีขนาดล�าต้นมากกว่าที่

ระดับ 150 ซม. จากพื้นดิน ประมาณ 0.6, 1.6, 2.9 และ 

4.7 ซม. ตามล�าดับ  

 ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251  อายุ  7 ปี (ตารางที่ 

2) ขนาดล�าต้นท่ีระดับความสูง 10-200 ซม. แสดง

ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญย่ิง พบว่า 

ขนาดของล�าต้นท่ีระดับ 10 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้น

สูงสุด 61.5 ซม. รองลงมา คือ ขนาดล�าต้นที่ระดับ 50, 

75, 100 และ 125 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้น 54.3, 

52.1, 50.6 และ 49.7 ซม. ตามล�าดับ แต่ขนาดเส้น

รอบล�าต้นท่ีระดับ 150 และ 170 ซม. ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ คือ 49.0 และ 48.4 ซม. ตามล�าดับ เช่นเดียว

กับที่ระดับ 170 และ 200 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้น 

48.4 และ 47.9 ซม. ตามล�าดับ  ไม่แตกต่างกัน  แต่

ขนาดเส้นรอบล�าต้นท่ีระดับ 150 ซม. แตกต่างจากท่ี

ระดับ 200 ซม. และขนาดของล�าต้นท่ีระดับความสูง 

125, 100, 75 และ 50 ซม. มีขนาดล�าต้นมากกว่าที่

ระดับ 150 ซม. จากพื้นดิน ประมาณ 0.7, 1.6, 3.1 และ 

5.3 ซม. ตามล�าดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของล�าต้นกับระดับ

ความสูงของต้นยาง

 ยางพันธุ์ RRIM 600 และสถาบันวิจัยยาง 251 ที่

อายุเท่ากันมีขนาดเส้นรอบล�าต้นไม่แตกต่างกัน  โดยยาง

พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีอัตราการเพ่ิมของขนาด

เส้นรอบล�าต้นท่ีระดับ 170 ซม. จากพ้ืนดิน เฉลี่ย 9.0 

ซม./ปี มากกว่าพันธุ์ RRIM 600 มีอัตราการเพ่ิมของ

ขนาดเส้นรอบล�าต้นเฉลี่ย 8.1 ซม./ปี (ภาพที่ 2)  

 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบล�าต้นและ

RRIM 600 สถาบันวิจัยยาง 251ระดับความสูง
จากพื้นดิน

(ซม.)

เฉลี่ย
ทั้งหมด

ตารางที่ 2  ขนาดเส้นรอบล�าต้น(ซม.)ที่ระดับความสูง  10-200 ซม. จากพื้นดิน ของยางพันธุ์ RRIM 600 

และ สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 6 และ 7 ปี  ในแปลงเกษตรกร  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

 10 50.7 a 59.8 a 50.1 a 61.5 a 55.4 a

 50 44.8 b 53.3 b 44.5 b 54.3 b 49.1 b

 75 42.8 c 51.1 c 42.7 c 52.1 c 47.1 c

 100 41.8 d 49.9 d 41.4 d 50.6 d 45.8 d

 125 40.8 e 48.9 e 40.4 e 49.7 e 44.8 e

 150 40.1 f 48.3 f 39.8 f 49.0 f 44.2 f

 170 39.6 fg 47.7 fg 39.4 fg 48.4 fg 43.7 fg

 200 39.3 g 47.3 g 39.0 g 47.9 g 43.3 g

 CV% 6.9 7.9 7.1 10.4 8.3

ยางอายุ 6 ปี
(ปลูกปี 2547)

ยางอายุ 6 ปี
(ปลูกปี 2547)

ยางอายุ 7 ปี 
(ปลูกปี 2546)

ยางอายุ 7 ปี 
(ปลูกปี 2546)

หมายเหตุ  ตัวเลขในแนวตั้งที่ตามท้ายด้วยตัวอักษรที่ไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง
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ภาพที่ 2  ขนาดเส้นรอบลำาต้นที่ระดับความสูง 10-200 ซม. จากพื้นดิน  ของยางพันธุ์ RRIM 600 และ สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) อายุ 6 และ 7 ปี

ระดับความสูงของต้นยาง พบว่า มีความสัมพันธ์แบบ

ปฏิภาคผกผัน คือ ขนาดเส้นรอบล�าต้นมีขนาดลดลงตาม

ระดับความสูงที่เพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 3) โดยยางพันธุ์ RRIM 

600 อายุ 6 และ 7 ปี มีค่าสหสัมพันธ์ 99 เปอร์เซ็นต์  

และพันธุ ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีค่าสหสัมพันธ์ 99 

เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน

การกระจายตัวของขนาดเส้นรอบล�าต้นยางท่ีระดับ

ความสูงของล�าต้นต่างกัน

 ยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 6 ปี  ที่ระดับความสูง 

150 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้นน้อยกว่า 40 ซม., 40-45 

ซม. และ 45-50 ซม. ร้อยละ 55, 38 และ 7 ของจ�านวน

ต้นยางท้ังหมด (ภาพท่ี 4) ในขณะท่ียางพันธุ์เดียวกันท่ี

อายุ 7 ปี วัดท่ีระดับความสูง 150 ซม. มีขนาดเส้นรอบ

ล�าต้น 40-45 ซม., 45-50 ซม. และ มากกว่า 50 ซม. 

ร้อยละ 29, 37 และ 34 ของจ�านวนต้นยางท้ังหมด  

(ภาพที่ 4)  

 เช่นเดียวกันในยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 

6 ปี ที่ระดับความสูง 150 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้น 

น้อยกว่า 40 ซม., 40-45 ซม. และ 45-50 ซม. ร้อยละ 50, 

46 และ 4 ของจ�านวนต้นยางทั้งหมด (ภาพที่ 4)  ในขณะ

ที่ยางพันธุ์เดียวกันท่ีอายุ 7 ปี วัดท่ีระดับความสูง 150 

ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้น   40-45 ซม., 45-50 ซม. และ 

มากกว่า 50 ซม. ร้อยละ 27, 32 และ 41 ของจ�านวนต้น

ยางทั้งหมด (ภาพที่ 4) 

ความหนาของเปลือกยาง

 ความหนาเปลือกยางที่ระดับความสูง 10-200 ซม. 

แสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญย่ิง ใน

ยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 6 และ 7 ปี พบว่า ความหนา

เปลือกยางที่ระดับโคนต้น 10 ซม. จากพ้ืนดิน เท่ากับ 

8.5 และ 9.7 มม. ตามล�าดับ มีความหนาเปลือกมาก

กว่าท่ีระดับความสูง 50-200 ซม. โดยมีความหนา

เปลือกไม่แตกต่างกัน และท่ีระดับความสูง 150 ซม. 

ยางอายุ 7 ปี มีความหนาเปลือก 7.9 มม. มากกว่ายาง

อายุ 6 ปี มีความหนาเปลือกเพียง 7.1 มม. (ตาราง

ที่ 3) 

 เช่นเดียวกับยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 

6 และ 7 ปี พบว่า ความหนาเปลือกยางท่ีระดับโคนต้น 

10 ซม. จากพื้นดิน เท่ากับ 8.1 และ 7.8 มม. ตามล�าดับ  

มีความหนาเปลือกมากกว่าท่ีระดับความสูง 50-200 

ซม. โดยมีความหนาเปลือกไม่แตกต่างกัน และท่ีระดับ

ความสูง 150 ซม. ยางอายุ 7 ปี มีความหนาเปลือก 7.2 

มม. มากกว่ายางอายุ 6 ปี มีความหนาเปลือกเพียง 
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ภาพท่ี 2  ขนาดเส้นรอบล าต้นท่ีระดับความสูง 10-200 ซม. จากพ้ืนดิน  
ของยางพันธุ์ RRIM 600 และ  
       สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) อายุ 6 และ 7 ปี 
 
 

 
4. ความสัมพนัธร์ะหวา่งขนาดของล าต้นกบัระดบัความสงูของตน้ยาง 

 ยางพันธุ์ RRIM 600 และสถาบันวิจัยยาง 251 ท่ีอายุเท่ากันมี
ขนาดเส้นรอบล าต้นไม่แตกต่างกัน  โดยพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ซม. 
มีอัตราการเพ่ิมของขนาดเส้นรอบล าต้นที่ระดับ 170 ซม. จากพ้ืนดิน 
เฉลี่ย 9.0 ซม./ปี มากกว่าพันธุ์ RRIM 600 มีอัตราการเพิ่มของขนาด
เส้นรอบล าต้นเฉลี่ย 8.1 ซม./ปี (ภาพท่ี 2)  

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบล าต้นและระดับความสูงของ
ต้นยาง พบว่า มีความสัมพันธ์แบบปฏิภาคผกผัน คือ ขนาดเส้นรอบล า
ต้นมีขนาดลดลงตามระดับความสูงท่ีเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 3) โดยยางพันธุ์ 
RRIM 600 อายุ 6 และ 7 ปี มีค่าสหสัมพันธ์ 96 เปอร์เซ็นต์  และพันธุ์
สถาบันวิจัยยาง 251 มีค่าสหสัมพันธ์ 96-97 เปอร์เซ็นต์    
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ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบลำาต้นที่ระดับความสูง 10-200 ซม. จากพื้นดิน ของยางพันธุ์ RRIM 600 และ สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 

251) อายุ 6 และ 7 ปี 

7.1 มม. (ตารางที่ 3) 

 ความหนาของเปลือกยางมีความสัมพันธ์กับระดับ

ความสูงของต้นยางเป็นแบบปฏิภาคผกผัน โดยเมื่อ

ความสูงของล�าต้นเพ่ิมขึ้น  ความหนาของเปลือกยางลด

ลง (ภาพที่ 5)

วิจารณ์ผลการศึกษา
 ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 และ RRIM 600  มี

ลักษณะการแตกก่ิงและทรงพุ ่มคล้ายกัน โดยพันธุ ์

สถาบันวิจัยยาง 251 มีการแตกก่ิงมากท้ังในขนาดใหญ่

และขนาดปานกลาง และทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ เป็นรูป

กลม ในขณะที่พันธุ์ RRIM 600 แตกก่ิงช้า ก่ิงมีขนาด

ปานกลาง ทิ้งก่ิงมาก ทรงพุ่มมีขนาดปานกลางเป็น

รูปพัด (สถาบันวิจัยยาง, 2550)  ทั้ง 2 พันธุ์ เป็นพันธุ์

ยางชั้น 1 ท่ีให้ผลผลิตน�้ายางสูงและมีการแตกก่ิงแบบ 

R (retieration branches) จ�านวน 5-6 กิ่ง เช่นเดียวกัน 

และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีโอกาสแตกก่ิงย่อย 

R1-1, R1-2 และ R1-3 ร้อยละ 80, 77 และ 67 ในขณะ

ที่พันธุ์  RRIM 600  มีโอกาสแตกน้อยกว่าในการแตก

กิ่งย่อย คือ กิ่งย่อย  R1-1 มีร้อยละ 53 ส�าหรับกิ่งย่อยที่ 

2-4 มีโอกาสเกิดเพียงร้อยละ 20-43 นอกจากนี้ ความ

สูงของการแตกก่ิงหรือคาคบ 2.5-3.0 เมตร ทั้งนี้ปัจจัย

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกร

 ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีอัตราการเจริญ

เติบโตก่อนเปิดกรีด 9.0-9.2 ซม./ปี มากกว่ายางพันธุ์ 

RRIM 600 มีอัตราการเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีด 8.3-8.5 
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ภาพท่ี 3  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบล าต้นที่ระดับความสูง 10-
200 ซม. จากพ้ืนดิน   

  ของยางพันธุ์ RRIM 600 และ สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) 
อายุ 6 และ 7 ปี   
 
5. การกระจายตัวของขนาดเสน้รอบล าตน้ยางทีร่ะดบัความสงูของล าตน้
ต่างกนั 
 ยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 6 ปี  ท่ีระดับความสูง 150 ซม. มีขนาด
เส้นรอบล าต้น น้อยกว่า 40 ซม., 40-45 ซม. และ 45-50 ซม. ร้อยละ 
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 11 
 ความหนาเปลือกยางที่ระดับความสูง 10-200 ซม. แสดงความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญยิ่ง  ในยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 6 และ 7 ปี 
พบว่า ความหนาเปลือกยางท่ีระดับโคนต้น 10 ซม. 0.85 และ 0.97 มม. 
ตามล าดับ  มีความหนาเปลือกมากกว่าท่ีระดับความสูง 50-200 ซม. โดยมี
ความหนาเปลือกไม่แตกต่างกัน และท่ีรับความสูง 150 ซม. ยางอายุ 7 ปี มี
ความหนาเปลือก 0.79 ซม. มากกว่ายางอายุ 6 ปี มีความหนาเปลือกเพียง 
0.70 มม. (ตารางที่ 3)  

เช่นเดียวกับยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 6 และ 7 ปี พบว่า ความ
หนาเปลือกยางที่ระดับโคนต้น 10 ซม. 0.81 และ 0.78 มม. ตามล าดับ  มีความ
หนาเปลือกมากกว่าท่ีระดับความสูง 50-200 ซม. โดยมีความหนาเปลือกไม่
แตกต่างกัน และท่ีรับความสูง 150 ซม. ยางอายุ 7 ปี มีความหนาเปลือก 0.72 
ซม. มากกว่ายางอายุ 6 ปี มีความหนาเปลือกเพียง 0.70 มม. (ตารางท่ี 3)  
 ความหนาของเปลือกยางมีความสัมพันธ์กับระดับความสูงของต้นยางเป็น
แบบปฏิภาคผกผัน โดย 
เม่ือความสูงของล าต้นเพิ่มข้ึน  ความหนาของเปลือกยางลดลง (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 4  การกระจายตัวของขนาดเส้นรอบลำาต้นที่ระดับความสูง 10-200 ซม. จากพื้นดิน ของยางพันธุ์ RRIM 600 และ สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 

251) อายุ 6 และ 7 ปี  

ซม./ปี ส�าหรับขนาดเส้นรอบล�าต้นยางท่ีระดับตั้งแต่

โคนต้น 10-200 ซม. แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ

ตามระดับความสูงของต้นยาง  แต่ขนาดเส้นรอบล�าต้นที่

ระดับ 150 และ 170 ซม. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดย

เส้นรอบล�าต้นท่ีระดับโคนต้น 10 ซม. มีขนาดใหญ่ท่ีสุด  

ส�าหรับขนาดเส้นรอบล�าต้นที่ระดับ 10, 50, 75, 100 

และ 125 ซม. มีขนาดมากกว่าเส้นรอบล�าต้นที่ระดับ 150 

ซม. เฉลี่ย 11.2, 4.9, 2.9, 1.6 และ 0.6 ซม. ตามล�าดับ 

และขนาดเส้นรอบล�าต้นที่ระดับ 170 และ 200 ซม. มี

ขนาดน้อยกว่าเส้นรอบล�าต้นที่ระดับ 150 ซม. เฉลี่ย 0.5 

และ 0.9 ซม. ตามล�าดับ ตรงกับงานวิจัยของ Dijkman 

(1951) กล่าวว่า ต้นท่ีขยายพันธุ์โดยการติดตา ล�าต้นมี

ขนาดโตสม�่าเสมอ มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ขนาด

ล�าต้นไม่แตกต่างกันต้ังแต่โคนต้นถึงบริเวณใต้ทรงพุ่ม  

ในทางกลับกันต้นกล้ายางท่ีปลูกด้วยเมล็ดมีลักษณะต้น

เป็นรูปทรงกรวย ดังน้ัน การท่ีเกษตรกรเปิดกรีดยางท่ี

ระดับต�่า 75-80 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้นมากกว่าระดับ 

150 ซม. ประมาณ 3-5 ซม. โดยเกษตรกรมากกว่า

ร้อยละ 90 ยังเข้าใจว่าต้นที่ได้ขนาดเปิดกรีดวัดท่ีระดับ

ที่ เป ิดกรีด 75-80 ซม. ในขณะที่สถาบันวิจัยยาง 

(2550) แนะน�าให้วัดขนาดเส้นรอบล�าต้นท่ีจะเปิดกรีด

ที่ระดับ 150 ซม. เท่านั้น และกรณีเปิดกรีดที่ระดับ 

100-125 ซม. มีขนาดล�าต้นมากกว่าท่ีระดับ 150 ซม. 

เพียง 1.6 และ 0.6 ซม. เท่านั้น     

 ท่ีระดับ 10 ซม. หรือบริเวณโคนต้น ส่วนของ

เปลือกมีความหนามากกว่าที่ระดับอื่นๆ  และความหนา

เปลือกที่ระดับ 50-200 ซม. ที่ความหนาเปลือกไม่แตก

ต่างกัน  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Gomez (1982)  กล่าว

ว่า จ�านวนท่อน�้ายางจากต้นเดียวกันมีความสัมพันธ์กับ

ความหนาของเปลือกและในต้นติดตามีจ�านวนวงท่อน�้า

ยางที่ระดับความสูงต่างๆ กัน ไม่แตกต่างกัน ยางพันธุ์ 

RRIM 600 อายุ 6 และ 7 ปี มีความหนาเปลือกเฉลี่ย

7.0 และ 7.9 มม. ตามล�าดับ และพันธุ์สถาบันวิจัย

ยาง 251  มีความหนาเปลือกเฉลี่ย 7.2 และ 7.2 มม. 

ตามล�าดับ ตรงกับสถาบันวิจัยยาง (2550) กล่าว

ว่ายางท้ัง 2 พันธุ์  ทั้งเปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่มี
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RRIM 600 สถาบันวิจัยยาง 251ระดับความสูง
จากพื้นดิน

(ซม.)

เฉลี่ย
ทั้งหมด

ตารางที่ 3  ความหนาเปลือกของต้นยาง (มม.) ที่ระดับความสูง 10-200 ซม. จากพื้นดิน ของยางพันธุ์ 

RRIM 600 และสถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 6 และ 7 ปี ในแปลงเกษตรกร อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 10  8.5 a 9.7 a 8.1 a 7.8 a 8.8 a

 50 7.3 b 8.8 b 7.7 b 7.5 ab 7.8 b

 75 7.0 b 8.0 c 7.2 bc 7.1 b 7.3 c

 100 7.0 b 8.0 c 7.1 c 7.1 b 7.3 c

 125 7.0 b 7.9 cd 7.1 c 7.2 b 7.3 c

 150 7.0 b 7.9 cd 7.1 c 7.2 b 7.3 c

 170 7.0 b 7.5 cd 7.1 c 7.2 b 7.2 c

 200 7.0 b 7.2 d 7.1 c 7.2 b 7.1 c

 CV% 5.05 8.99 2.44 6.63 8.17

ยางอายุ 6 ปี
(ปลูกปี 2547)

ยางอายุ 6 ปี
(ปลูกปี 2547)

ยางอายุ 7 ปี 
(ปลูกปี 2546)

ยางอายุ 7 ปี 
(ปลูกปี 2546)

หมายเหตุ  ตัวเลขในแนวตั้งที่ตามท้ายด้วยตัวอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

ภาพที่ 5  ความหนาเปลือกของต้นยางที่ระดับความสูง  10-200 ซม. จากพื้นดิน ของยางพันธุ์ RRIM 600 และ สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 6 และ 7 ปี
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ภาพท่ี 5  ความหนาเปลือกของต้นยางท่ีระดับความสูง  10-200 ซม. 
จากพ้ืนดิน ของยางพันธุ์ RRIM 600  

  และ สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) อายุ 6 และ 7 ปี 
 

วิจารณผ์ลการทดลอง 
 

ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 และ RRIM 600  มีลักษณะการแตก
กิ่งและทรงพุ่มคล้ายกัน  โดยพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีการแตกกิ่งมาก
ท้ังในขนาดใหญ่และขนาดปานกลาง  และทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ เป็นรูป
กลม  ในขณะท่ีพันธุ์ RRIM 600 แตกกิ่งช้า  กิ่งมีขนาดปานกลาง  ท้ิงกิ่ง
มาก  ทรงพุ่มมีขนาดปานกลางเป็นรูปพัด (สถาบันวิจัยยาง. 2550)  ท้ัง 2 
พันธุ์ เป็นพันธุ์ยางชั้น 1 ที่ให้ผลผลิตน้ ายางสูงและมีการแตกกิ่งแบบ R 
(retieration branches) จ านวน 5-6 กิ่ง เช่นเดียวกัน  และพันธุ์
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ภาพที่ 6  ลักษณะการแตกกิ่งของยางพันธ์ุ RRIM 600

ภาพท่ี 8  การแตกก่ิงของต้นยาง ก. แบบมีลำาต้นหลัก (trunk) เช่น PB 

235 และ ข. การแตกกิ่งแบบซำ้ากิ่ง (reiteration branches, R) เช่น RRIM 

600 และสถาบันวิจัยยาง 251

ท่ีมา : http://nassau.ifas.ufl.edu/news/masterfulgardening/hurri-

cane.htm. (1 ส.ค. 2557)

ภาพที่ 9  การเจาะวัดความหนาของเปลือกต้นยางที่ระดับความสูงต่างๆ 

โดยใช้อุปกรณ์การเจาะ (ภาพเล็กซ้ายมือ)

ภาพที่ 7  ลักษณะการแตกกิ่งของยางพันธ์ุ RRIT 251

                          (Trunk)                                             
   (retieration branches, R)

 

ภ พท   1                            (trunk)  ช   GT 1   ะ                      (reiteration branches, R) 

ท     http://nassau.ifas.ufl.edu/news/masterfulgardening/hurricane.html (1 ส. . 2557) 

                          (Trunk)                                             
   (retieration branches, R)

 

ภ พท   1                            (trunk)  ช   GT 1   ะ                      (reiteration branches, R) 

ท     http://nassau.ifas.ufl.edu/news/masterfulgardening/hurricane.html (1 ส. . 2557) 

ก. ข.

ความหนาปานกลาง และความหนาเปลือกท่ีเหมาะสม

ในการกรีดยาง ประมาณ 8.0 มม. (โชคชัย, 2541)  
สรุปผลและแนะน�า

 1. ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีทรงพุ่มเป็น
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รูปทรงกลมขนาดใหญ่ มีกิ่งขนาดใหญ่ แตกก่ิงบริเวณ

คาคบ จ�านวน 3-4 กิ่ง และส่วนใหญ่ไม่มีล�าต้นหลัก  

และในพันธุ์ RRIM 600 เช่นเดียวกัน มีก่ิงใหญ่ขนาด

ปานกลาง จ�านวน 2-3 ก่ิง  แตกก่ิงบริเวณคาคบ และ

ไม่มีล�าต้นหลัก  เป็นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มขนาดปานกลาง 

 2. ขนาดของล�าต้น ที่ระดับความสูงต่างๆ 10-200 

ซม. มีความสัมพันธ์แบบปฏิภาคผกผันกัน  โดยท่ีระดับ 

10 ซม. มีขนาดเส้นรอบล�าต้นมากที่สุด และขนาดล�าต้น

ลดลงตามระดับความสูง แต่ขนาดของล�าต้นที่ระดับ 150 

และ 170 ซม. ไม่แตกต่างกัน

 3. ความหนาเปลือกยาง ที่ระดับความสูงต่าง ๆ 

10-200 ซม. มีความสัมพันธ์แบบปฏิภาคผกผันกัน  

โดยที่ระดับ 10 ซม. มีความหนาเปลือกมากท่ีสุด และ

ความหนาเปลือกที่ระดับ 50-200 ซม. ไม่แตกต่างกัน

 4. ขนาดของล�าต้นที่เหมาะสมต่อการกรีดยาง ให้

วัดขนาดเส้นรอบล�าต้นที่ระดับ 150 หรือ 170 ซม.เท่านั้น 

โดยมีขนาดเส้นรอบล�าต้นเฉลี่ย 50 ซม. มีจ�านวนต้น

มากกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนต้นท้ังหมดในสวน หรือ

ขนาดเส้นรอบล�าต้นเฉลี่ย 45 ซม. มีจ�านวนต้นมากกว่า

ร้อยละ 80 ของจ�านวนต้นทั้งหมด  
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การฟื้นฟูสวนยางที่ประสบภัยธรรมชาติ
ลมพัดหักล้ม

 จากเหตุการณ์น�้าท่วมและผลกระทบของลมพายุ 

ดีเปรสชั่นทางภาคใต้  ซึ่งมีสถิติการเกิดพายุในประเทศ

ไทยค่อนข ้างถ่ีมากขึ้นในปัจจุบัน ประมาณสามปี

ต่อครั้ง และในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2553 พายุ

ดีเปรสชัน (TD4) ในอ่าวไทยตอนล่างได้เคล่ือนตัว

ขึ้นฝั ่งภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณอ�าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา ได้ก่อให้เกิดน�้าท่วมฉับพลันและน�้าป่า

ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพายุเข้าท�าลายพ้ืนท่ี

การเกษตรในหลายพ้ืนท่ีของภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี

ปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศได้รับ

ความเสียหายกว่าแสนไร่ ประกอบกับลักษณะดินส่วน

ใหญ่ในจังหวัดสงขลา และพัทลุง เป็นดินชุดคลองท่อม

และดินชุดคอหงส์ ดินทั้งสองชุดเป็นดินที่มีลักษณะเป็น

ทรายจัด และการปลูกยางในปัจจุบัน ใช้ต้นตอตาเขียว

เป ็นวัสดุปลูกระบบรากค่อนข ้างอ ่อนแอ จึงท�าให ้

ยางพาราล้มได้ง่าย 

 ยางพาราที่เสียหายมีหลายลักษณะโดยแบ่งตาม

อายุ โดยสวนท่ีได ้รับความเสียหายจากน�้าท ่วมขัง 

ส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งอายุประมาณ 

1 ปี ส่วนสวนยางท่ีได้รับความเสียหายจากลมพายุ 

ส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป พบว่า ลักษณะ

ความเสียหายของต ้นยางจากลมพายุ จะมีหลาย

ลักษณะ เช่น ต้นจะเอนลู่ตามลม ต้นโยกคลอน และ 

โค่นล้มถอนราก สวนยางท่ีมีอายุมากกว่า 5 ปี ต้นจะ

หักกลางล�าต้นและโค่นล้มถอนราก สร้างความเสียหาย

หลายพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง เป็นความเดือดร้อนของ

เกษตรกรเจ้าของสวนยางท่ีต้องสูญเสียทรัพย์สิน โอกาส 

และรายได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวจ�าเป ็นต้องท�า

การศึกษาและส�ารวจสภาพความเสียหาย ผลกระทบ

ที่มีต่อสวนยางในระยะสั้นและระยะยาว ท�าให้ทราบ

ถึงแนวทางการฟ ื ้น ฟู ท่ี เหมาะสม ตามมติ  ครม. 

เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  2553 ให้การช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยางที่ ได ้ รับความเสียหายจาก

อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม โดยมอบให้ส�านักงาน

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง เป็นหน่วยงานหลัก

ในการด�าเนินการ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย ท้ังเสียสภาพ

สวนและไม่เสียสภาพ กรณีสวนยางเสียหายเอนล้ม 

สามารถตัดแต่งแล้วยกค�้ายันให้ต้นตรงได้ ได้รับความ

ช่วยเหลือจ่ายเงินเป็นค่าค�้ายันครั้งเดียว โดยต้นยาง

อายุตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 3 ปี อัตราต้นละ 50 

บาท และต้นยางอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป อัตราต้นละ 100 

บาท งบประมาณเฉพาะการฟื ้นฟูในจังหวัดสงขลา

และพัทลุงต้องใช้งบประมาณไม่ต�่ากว่า 160 ล้านบาท 

ซึ่งยังไม่มีการศึกษาผลของการฟื ้นฟู วิธีการ รวมทั้ง

ข้อมูลความคุ ้มค่าของการฟื ้นฟู จึงควรศึกษาวิธีการ

ฟื ้นฟูสวนยางหลังจากประสบความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติต่อไป

วิธีการทดลอง
คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

 คัดเลือกโดยพิจารณาพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีได้รับความ

เสียหายจากภัยธรรมชาติในเขตจังหวัดสงขลาและ

พัทลุงส�ารวจความเสียหายโดยคัดเลือกสวนยางที่

เสียหายโดยต้นยางท่ีมีลักษณะล้มราบ ต้นยางมีอายุ 

5-6 ปี จ�านวน 20 แปลง วิเคราะห์ลักษณะชุดดินและ

ทรงเมท สังข์น้อย  ศุภมิตร ลิมปิชัย และ สายสุรีย์ วงศ์วิชัยวัฒน์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8  กรมวิชาการเกษตร
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สมบัติของดินในสวนยาง

วิเคราะห์ผลจากการฟื้นฟูสวนยางพาราในแต่ละแบบ

 1. ตัดแต่งต้นยางยางพาราบริเวณคาคบ (ภาพที่ 

1ก.)

 2. ตัดแต่งต้นยางยางพาราบริเวณกิ่งหลัก (ภาพที่ 

1ข.)

 3. ตัดแต่งต้นยางยางพาราบริเวณก่ิงรอง (ภาพที่ 

1ค.)

วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์

 ในการศึกษาครั้งน้ีใช้อัตราคิดลดร้อยละ 8 ซึ่ง

เป ็นอัตราคิดลดที่ใช ้ในการวิเคราะห์โครงการโดย

ทั่วไป และเป็นอัตราคิดลดท่ีใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ (MRR 7.5) ใช้ตัวชี้วัดทาง

การเงินที่ส�าคัญ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผล

ตอบแทนต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในของ

การลงทุน

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 

คือ ความแตกต ่างระหว ่างมูลค ่าป ัจจุบันของผล

ตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน หลักเกณฑ์ใน

การพิจารณาโครงการ คือ จะเลือกด�าเนินโครงการก็

ต่อเมื่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์

จึงจะถือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนน้ันคุ้มค่า เพราะ

แสดงว่ารายได้มากกว่าหรือเท่ากับต้นทุน

 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost 

Ratio : BCR) เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของ

ผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน หลักเกณฑ์

ในการตัดสินใจ คือ ค่า BCR ต้องมากกว่า 1 ซึ่งหมาย

ถึงผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการมีมากกว่าต้นทุน

ที่เสียไป

 อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (Internal 

Rate of  Return :  IRR)  เป ็นอัตราผลก�าไรของ

ฟาร์มท่ีได้รับจากการลงทุนตลอดอายุโครงการ หลัก

เกณฑ์ในการตัดสินใจ คือ อัตราคิดลดท่ีท�าให้มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ หรืออัตราผลตอบแทนท่ีมาก

กว่าอัตราคิดลดของโครงการ

 กระแสเงินสดรับในแต่ละปีไม่เท ่ากันจะต้อง

ค�านวณโดยอาศัยการรวมกระแสเงินสดรับสะสมต้ังแต่

ปีแรกและเปรียบเทียบกับเงินลงทุนท้ังหมดของโครงการ

ซึ่งระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดรับ

สะสมเท่ากับเงินลงทุน จากสูตร

ยอดเงินงวดสุดท้ายที่ต้องการ

ยอดกระแสเงินสดงวดถัดไป

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) =

จ�านวนปีก่อนคืนทุน   +

ภาพที่ 1 การตัดแต่งต้นยางพาราแบบต่างๆ  ก.ตัดแต่งบริเวณคาคบ  ข.ตัดแต่งกิ่งหลัก  ค.ตัดแต่งกิ่งรอง

ก ข ค  
ภาพท่ี 4  ตัดแต่งบริเวณคาคบ       ภาพท่ี.5 ตัดแต่งกิ่งหลัก  
 ภาพท่ี6  วิธีการตัดแต่งรอง 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  ตัดแต่งบริเวณคาคบ       ภาพท่ี.5 ตัดแต่งกิ่งหลัก  
 ภาพท่ี6  วิธีการตัดแต่งรอง 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  ตัดแต่งบริเวณคาคบ       ภาพท่ี.5 ตัดแต่งกิ่งหลัก  
 ภาพท่ี6  วิธีการตัดแต่งรอง 
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ปริมาณน�้าฝน

 ช่วงเวลาท่ีแปลงยางโดนลมพายุอย่างในช่วงเดือน

พฤศจิกายน 2553 เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ฟื ้นฟูแปลง

ยางในช่วงเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งในทุกการทดลองพบ

ว ่า ช ่วงเวลาดังกล ่าวเป ็นช ่วงเวลาท่ีมีผลต ่อการ

รอดตายสูงมากเน่ืองจากในเดือนมกราคม –มีนาคม 

2554 เป็นช่วงเวลาท่ียางพาราท่ีได้รับการฟื้นฟูก�าลัง

แตกใบอ่อน ก�าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และยังไม่มี

ระบบรากท่ีช่วยในการหาน�้า จึงท�าให้ใบอ่อนท่ีแตกใหม่  

อยู่ในช่วงสภาพอากาศท่ีแล้งจัด อุณหภูมิสูง (ภาพท่ี 2) 

ซึ่งมีผลต่อการฟื้นฟูต้นยางพาราค่อนข้างสูง

ดินและสมบัติของดิน

 ในพ้ืนที่ประสบภัยในจังหวัดสงขลา และจังหวัด

พัทลุง อยู่ในเขตแนวรอยต่อของท้ังสองจังหวัดในต�าบล

เกาะใหญ่ อ�าเภอกระแสสินธุ์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น

ดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดปนทรายลึกมาก เน้ือ

ดินเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน�้าได้ดี บางส่วนของ

พ้ืนท่ี จะมีลักษณะดินทรายหนามากกว่า 100 ซม. ดิน

บนเป็นสีน�้าตาล ดินล ่างเป ็นสีน�้าตาล หรือเหลือง 

ระบายน�้าได้ดีถึงดีมาก และมีลักษณะดินท่ีพบชั้นหิน

ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ดินมีสีน�้าตาล เหลือง 

หรือแดง ระบายน�้าได ้ดี  ซึ่งดินในเขตนี้ เป ็นดินที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่า มีโอกาสขาดแคลนน�้า 

เน่ืองจากดินชั้นบนระบายน�้าได้ดีมาก จึงเป็นอุปสรรค

ต่อการฟื้นฟูต้นยางพาราที่ประสบภัยธรรมชาติและดิน

ที่มีลักษณะมีทรายปนค่อนข้างสูงมีผลให้ต้นมีโอกาส

ล้มซ�้าได้

 ในเขตอ�าเภอปากพะยูน ดินมีลักษณะทรายหนา

กว่า 100 ซม. หรือดินมีชั้นลูกรัง ก้อนกรวดมากกว่า

ร้อยละ 35 แต่ไม่พบชั้นหินแข็ง อยู่ในช่วง 50-100 

ซม.จากผิวดิน เป็นดินร่วนปนทราย และมีดินเหนียว

ทับอยู่บนชั้นดิน มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่า และมี

การระบายน�้าได้ดี

จ�านวนต้นยางที่รอดตาย

 การตายของต้นยางพาราท่ีได้รับการฟื้นฟูโดยการ

เก็บข้อมูลในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ ธันวาคม 2553 –กันยายน 

2556 (ภาพที่ 3) พบว่า ในปีแรกหลังจากฟื้นฟูวิธีการตัด

แต่งก่ิงรองเป็นวิธีท่ีมีต้นยางตายต�่าสุด ร้อยละ 2 ซึ่ง

ต�่ากว่าวิธีการตัดแต่งก่ิงหลัก และตัดแต่งบริเวณคาคบที่

มีต ้นยางตายร้อยละ 3.3 และ 18.0 ตามล�าดับ มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ สาเหตุหลักที่ท�าให้

ต ้นยางท่ีฟื ้นฟูด้วยวิธีการตัดแต่งบริเวณคาคบตาย

มากท่ีสุด เนื่องจากการสูญเสียความชื้นภายในต้น

จากสภาพอากาศที่แห ้งแล ้งในเดือนมกราคม ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ในปีที่สอง วิธีการตัดแต่งก่ิง

ภาพที่ 2 ปริมาณนำ้าฝนและอุณหภูมิ จากสถานีตรวจอากาศเกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 
สถานีตรวจอากาศเกษตร คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ลักษณะชุดดินจังหวัดสงขลา ในพื้นที่ อ. กระแสสินธุ์ 
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รองยังเป ็นวิธีที่มีต ้นยางตายเพ่ิมต�่าสุด ร ้อยละ 3 

ซึ่งต�่ากว่าวิธีการตัดแต่งก่ิงบริเวณคาคบ และตัดแต่งก่ิง

หลัก มีต ้นยางตายเพ่ิมเติมร ้อยละ 6.3 และ 5.2 

ตามล�าดับ สาเหตุหลักท่ีท�าให ้ต ้นยางท่ีฟ ื ้นฟูยังมี

การตายเพ่ิมเติมเน่ืองจากปริมาณฝนในปี 2554 มี

ลักษณะไม่สม�่าเสมอ ท�าให้เกิดการติดเชื้อโรคใบร่วง

ไฟทอปเทอราในช่วงหลังจากฟื้นตัวได้ไม่นาน และบาง

ส่วนมีการล้มซ�้า เน่ืองจากไม้ที่ค�้ายันต้นไว้ผุอีกด้วย 

ในปีที่สาม ต้นยางส่วนใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จในการ

ฟื ้นฟูยังมีจ�านวนต้นตายเพ่ิมเติมอีกด้วย โดยวิธีการ

ตัดแต่งก่ิงรองเป็นวิธีที่มีต้นยางตายเพ่ิมเติมต�่าสุด ร้อย

ละ 0.7 ซึ่งต�่ากว่าวิธีการตัดแต่งก่ิงหลัก และตัดแต่ง

บริเวณคาคบ ท่ีมีต้นยางตายร้อยละ 2.8 และ 5.4 

ตามล�าดับ การตายเพ่ิมเติมในปีท่ี 3 ส่วนใหญ่เกิดจาก

สาเหตุไม้ค�้าผุ ระบบรากใหม่ยังไม่สามารถสร้างใหม่

ทดแทนรากแขนงขนาดใหญ่ได้จึงท�าให้ต้นล้มซ�้า เมื่อ

น�ามารวมท้ังสามปีแล้วพบว่า วิธีการตัดแต่งก่ิงรองเป็น

วิธีที่มีต้นยางตายต�่าสุดร้อยละ  5.5  เป็นวิธีท่ีประสบ

ความส�าเร็จสูงสุด มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ  

กับวิธีการตัดแต่งก่ิงหลัก และตัดแต่งบริเวณคาคบที่มี

ต้นยางตายร้อยละ12.4 และ 28.6  ตามล�าดับ

การเจริญเติบโตของต้นยางพาราที่ได้รับการฟื้นฟู

 การเพิ่มขึ้นของขนาดล�าต้น (ตารางที่ 1) ในปีแรก 

พบว่า การเพ่ิมขึ้นของขนาดล�าต้นค่อนข้างต�่ามาก ต้นท่ี

ตัดแต่งบริเวณก่ิงรองมีการเพ่ิมข้ึนของขนาดล�าต้นสูงสุด 

คือ 2.75 เซนติเมตรต่อปี รองลงมาเป็นวิธีการตัดแต่ง

ก่ิงบริเวณคาคบ และวิธีการตัดแต่งก่ิงหลัก มีการเพ่ิม

ข้ึนของขนาดล�าต้น 2.55 และ 2.44 เซนติเมตรต่อปี 

ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่ไม ่ได ้รับความ

เสียหาย มีการเพ่ิมขึ้นของขนาดล�าต้น 5.68 เซนติเมตร

ต่อปี ในปีท่ีสอง วิธีการตัดแต่งก่ิงรองมีการเพ่ิมข้ึนของ

ขนาดล�าต้นสูงสุด 3.32 เซนติเมตรต่อปี รองลงมา

เป็นวิธีการตัดแต่งก่ิงหลัก และวิธีการตัดแต่งบริเวณ

คาคบ มีการเพ่ิมขึ้นของขนาดล�าต้น 2.64 และ 2.12 

เซนติเมตรต่อปีตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับต้น

ที่ไม่ได้รับความเสียหาย มีการเพ่ิมข้ึนของขนาดล�าต้น 

4.18 เซนติเมตรต่อปี ในปีท่ีสาม วิธีการตัดแต่งก่ิงรองมี

การเพ่ิมข้ึนของขนาดล�าต้นสูงสุด 3.55 เซนติเมตรต่อ

รอบ 6 เดือน รองลงมาเป็นวิธีการตัดแต่งก่ิงหลัก และ

วิธีการตัดแต่งบริเวณคาคบ มีการเพ่ิมขึ้นของขนาด

ล�าต้น 3.25 และ 1.89 เซนติเมตรต่อรอบ 6 เดือน ตาม

ล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่ไม่ได้รับความเสียหาย 

มีการเพ่ิมขึ้นของขนาดล�าต้น 4.03 เซนติเมตรต่อรอบ 6 

เดือน

ผลของการฟื้นฟูต้นยางด้วยวิธีการต่างๆ

 1. วิธีการตัดแต่งบริเวณคาคบ พบว่า การจัดการ

ในการฟื้นฟูค่อนข้างง่าย ราคาฟื้นฟูค่อนข้างถูก การ

แตกใบอ่อนค่อนข้างเร็วมาก ก่ิงที่แตกออกมาเป็นก่ิง

ภาพที่ 3 การตายของต้นยางในแต่ละปี หลังจากได้รับการฟื้นฟู

 
 
2. การเจริญเติบโตของต้นยางพาราท่ีได้รับการฟื้นฟู 
 การขยายขนาดล าต้น ในปีท่ีแรกพบว่าอัตราการขยายขนาดของ
ล าต้นค่อนข้างต่ ามาก พบว่าต้นที่ตัดแต่งบริเวณกิ่งรองมีอัตราการขยาย
ขนาดสูงสุด 2.7 เซนติเมตรต่อปีรองลงมาเป็นวิธีการตัดแต่งกิ่งบริเวณ
คาคบ และ วิธีการตัดแต่งกิ่งหลัก  มีอัตราการขยายขนาด 2.55 และ 
2.44 เซนติเมตรต่อปี ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นท่ีไม่ได้รับความ
เสียหายซึ่งมีอัตราการขยายขนาด 5.68 เซนติเมตรต่อปีในปีท่ีสอง
วิธีการตัดแต่งกิ่งรองมีอัตราการขยายขนาดสูงสุด 3.32 เซนติเมตรต่อปี 
รองลงมาเป็นวิธีการตัดแต่งกิ่งหลัก และ วิธีการตัดแต่งบริเวณคาคบ มี
อัตราการขยายขนาด 2.64และ 2.12 เซนติเมตรต่อปีตามล าดับ  เม่ือ
เปรียบเทียบกับต้นท่ีไม่ได้รับความเสียหายซึ่งมีอัตราการขยายขนาด 
4.18 เซนติเมตรต่อปี  ในปีท่ีสามวิธีการตัดแต่งกิ่งรองมี 
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เล็กๆ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงตรงบริเวณรอย

ตัด เมื่อก่ิงเริ่มมีขนาดใหญ่ มีก่ิงฉีกค่อนข้างมาก ก่ิงที่

เจริญเติบโตมีลักษณะที่ไม่สมดุล เป็นวิธีท่ีประสบความ

ส�าเร็จน้อยที่สุด

 2. วิธีการตัดแต่งก่ิงหลัก พบว่า การจัดการฟื้นฟู

ท�าได้ค่อนข้างยาก ทรงพุ่มท่ีเหลือมีน�้าหนักน้อย ราคา

ในการฟื้นฟูค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรใน

การท�างาน การแตกใบค่อนข้างช้า การแตกใบอ่อน

ส่วนใหญ่จะไปกระจุกตัวที่ปลายก่ิงบริเวณรอยตัด มี

อัตราการตายต�่า การฉีกของก่ิงอ่อนน้อย มีโครงสร้าง

ส�าหรับการพัฒนาตามโครงสร้างเดิมชัดเจน เป็นวิธีท่ี

ค่อนข้างประสบความส�าเร็จ ทรงพุ่มมีลักษณะสมดุล

 3. วิธีการตัดแต่งกิ่งรอง พบว่า การจัดการท�าได้

ยาก เน่ืองจากในทรงพุ่มมีน�้าหนักมาก มีราคาฟื ้นฟู

ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรในการยกต้น แตก

ใบอ่อนช้ามาก แต่มีอัตราการตายต�่า เจริญเติบโตตาม

โครงสร้างเดิมชัดเจน เป็นวิธีการที่ประสบความส�าเร็จ

สูงสุด

ตัวชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์

 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจาก

การฟื้นฟูยางพาราจากขนาดสวนยาง 5 ไร่ ซึ่งเป็นขนาด

สวนยางเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด โดยใช้ตัวชี้วัด

ทางการเงินได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Val-

ue : NPV) อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost 

Ratio : BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของการ

ลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) เป็นเกณฑ์ใน

การวิเคราะห์ท่ีอัตราคิดลดร้อยละ 6 ณ ระดับราคายาง

แผ ่นดิบเฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 81.21 บาท 

(ตารางท่ี 2) พบว่า จ�านวนต้นยางท่ีท�าการฟื ้นฟูจะ

เป็นตัวก�าหนดความคุ้มค่าของการฟื้นฟู วิธีการตัดแต่ง

ก่ิงรองจะเป็นวิธีการท่ีคุ้มค่าท่ีสุด เน่ืองจากมีอัตราการ

ตายท่ีค่อนข้างต�่ากว่า เมื่อน�ามาวิเคราะห์แล้วคุ ้มค่า 

คือ แปลงท่ีมีต้นยางล้มไม่เกินกว่า ร้อยละ 50 หรือ

จ�านวน 38 ต้นต่อไร่ ซึ่งเมื่อค�านวณค่า NPV มีค่า

144,776 บาท ค่า BCR มีค่า 1.294 และค่า IRR มีค่า 

5.02% และสามารถคืนทุนภายในไม่เกิน 7 ปี ซึ่ง

เป็นค่าท่ีสามารถยอมรับได้แม้จะมีค่า IRR ต�่ากว่า

อัตราคิดลดก็ตาม รองลงมาวีธีการตัดแต่งแบบก่ิง

หลัก สามารถท�าได้หากมีจ�านวนต้นท่ีต้องฟื้นฟูไม่สูง

กว่าร้อยละ 30 หรือ 23 ต้นต่อไร่ ซึ่งเมื่อค�านวณค่า 

NPV มีค่า 174,796 บาท ค่า BCR มีค่า 1.357 และ

ค่า IRR มีค่า 6.00% และสามารถคืนทุนภายในไม่เกิน 

7 ปี เช่นกัน ส่วนวิธีการตัดแต่งบริเวณคาคบ ไม่คุ้มค่า

กับการลงทุนฟื้นฟู แม้จะมีจ�านวนต้นท่ีต้องฟื้นฟูน้อย

ก็ตาม

 ค่าต่างๆ เหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ

เกษตรกร เป็นตัวบ่งชี้ว ่าเกษตรกรมีความคุ ้มค่ากับ

การฟื้นฟูแปลงยางหรือไม่ 

สรุปผลการทดลองและค�าแนะน�า
 การศึกษาวิธีการฟื้นฟูสวนยางพาราอายุมากกว่า 

5 ปีท่ีได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อ ปี 2553 ใน

จังหวัดสงขลา และพัทลุง ซึ่งมีลักษณะล้มราบ แบบ

ต้นที่ไม่ได้รับความเสียหาย 5.68 4.18 4.03

ตัดแต่งบริเวณคาคบ 2.55 2.12 1.89

ตัดแต่งกิ่งหลัก 2.44 2.64 3.25

ตัดแต่งกิ่งรอง 2.75 3.32 3.55

ตารางที่ 1 การเพิ่มขึ้นของขนาดล�าต้น (เซนติเมตรต่อปี) หลังจากรับการฟื้นฟู

วิธีการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3*

*วัดการเจริญเติบโต 6 เดือน
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    จ�านวนต้นที่ได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 30   

     NPV (บาท) 47,962 174,796 227,480

     BCR 1.099 1.357 1.461

     IRR (%) 2.01 6.00 7.21

     ระยะเวลาคืนทุน (ปีกรีด) 11 7 6

    จ�านวนต้นที่ได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 50   

     NPV (บาท) -15,120 93,671 144,776

     BCR 0.969 1.190 1.294

     IRR (%) -0.69 3.52 5.02

     ระยะเวลาคืนทุน (ปีกรีด) - 9 7

    จ�านวนต้นที่ได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 70   

     NPV (บาท) -88,711 5,773 50,784

     BCR  0.824 1.011 1.101

     IRR (%) -4.60 0.24 1.92

     ระยะเวลาคืนทุน (ปีกรีด) - 19 12

    จ�านวนต้นที่ได้รับการฟื้นฟูร้อยละ 100   

     NPV (บาท) -199,097 -126,074 -90,203

     BCR 0.617 0.757 0.826

     IRR (%) -18.09 -6.67 -4.12

     ระยะเวลาคืนทุน (ปีกรีด) - - -

ต้นที่ไม่ได้รับความเสียหาย

     NPV (บาท)  554,899

     BCR  2.189

     IRR (%)  14.02

     ระยะเวลาคืนทุน (ปีกรีด)   4

ตารางที่ 2 ดัชนีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ความคุ้มค่า
ตัดแต่งบริเวณคาคบ
อัตราการตายสะสม

ร้อยละ 28.6

ตัดแต่งกิ่งหลัก
อัตราการตายสะสม 

ร้อยละ 12.4

ตัดแต่งกิ่งรอง
อัตราการตายสะสม

ร้อยละ 5.5

ถอนราก จากการฟื ้นฟู มีจ�านวนต้นรอดตายร้อยละ 

71.4 -94.5 และยังมีแนวโน้มมีความเสียหายเพ่ิมเติม

อีกในอนาคต วิธีการฟื้นฟูที่ประสบความส�าเร็จสูงสุด 

คือ วิธีการตัดแต่งก่ิงรอง มีจ�านวนต้นรอดตายสูงสุด

ร้อยละ 95.5 การเจริญเติบโตสูงสุด และยังสามารถ

รักษาทรงต้นเดิมได้อีกด้วย แต่การฟื้นฟูท�าให้ช่วงระยะ

เวลาการเก็บเก่ียวลดลงอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งผลผลิต

ก็ลดลงเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมักท�าการฟื้นฟู

โดยไม่ได้ค�านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน โดยเฉพาะใน

แปลงยางที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป การฟื ้นฟูมีความคุ้มค่า

ค่อนข้างต�่า ลงทุนสูง รวมทั้งการเจริญเติบโตในช่วงหลัง

จากการฟื้นฟูปีท่ี 1 -2 ค่อนข้างต�่ามาก และการเจริญ
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เติบโตเป ็นปกติในปี ท่ี  3 แต ่อาจมีแนวโน ้มความ

เสียหายเพ่ิมข้ึนได้เนื่องจากระบบรากเดิมถูกท�าลาย ใน

ส่วนของแปลงที่ฟื้นฟูนานกว่า 2 สัปดาห์หลังจากล้ม จะ

สูญเสียหน้ากรีดไป 1 ด้าน เน่ืองจากเกิดความเสียหาย

อย่างรุนแรงมาก ท�าให้สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้เพียง

ด้านเดียว ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยเป็นเพียงตัวช่วยในการ

ตัดสินใจ โดยในปี 2553 รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณ

ในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการฟื้นฟูต้นที่ได้รับความ

เสียหายเป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท โดยเสียเปล่า และ

เกษตรกรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จากการประเมินผลทาง

เศรษฐศาสตร ์  หากเกษตรกรต้องการฟื ้นฟูควรใช ้

วิธีการตัดแต่งก่ิงรอง และมีต้นท่ีได้รับการฟื้นฟูไม่เกิน

ร้อยละ 50 ของจ�านวนต้นท่ีมีอยู่หรือไม่เกิน 38 ต้นต่อ

ไร่ ยังเป็นวิธีการที่ท�าให้เกษตรกรคุ้มค่ากับการลงทุน

โดยไม่ต้องโค่นปลูกใหม่ แม้ต้องใช้ระยะเวลาในการคืน

ทุนถึง 7 ปีก็ตาม

 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ข้างต้นจะ

ช่วยให้เกษตรกรมีแนวโน้มประสบความส�าเร็จจากการ

ฟื ้นฟูและคุ ้มค่ากับการลงทุนสูงสุด ซึ่งการฟื ้นฟูไม่

คุ ้มทุนทางเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานสงเคราะห์การท�า

สวนยางควรแนะน�าให้ขอทุนปลูกแทนใหม่เพ่ือลดการ

ขาดทุนในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวสามารถน�าไปเป็น

เครื่ อ งมือ ท่ีช ่ วยในการตัดสินใจของ เกษตรและ

เจ้าหน้าท่ีของส�านักงานสงเคราะห์การท�าสวนยางใน

การวิเคราะห์ความคุ ้มค่าของการฟื ้นฟูต้นยางที่ล ้ม

จากวาตภัยให้กับเกษตรกรต่อไป

ค�านิยม
 ขอขอบคุณเกษตรกรที่อนุเคราะห์ให้ใช้แปลง

ยางในงานวิจัยและให้ความร่วมมือด้วยดี คุณศุภมิตร 

ลิมปิชัย ที่ให้ค�าปรึกษา คุณทินกร เพชรสูงเนิน เขียน

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การฟื ้นฟู 

และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

ที่ช่วยเก็บข้อมูลจนงานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ภาคผนวกที่ 1

ภาคผนวกที่ 2

ภาคผนวกที่ 3

สูตรค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)

สูตรค�านวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR)

สูตรค�านวณอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน(Internal Rate of Return : IRR)

    ก�าหนดให้  INB
t
  = ผลตอบแทนสุทธิของแปลงยางพาราที่เกิดขึ้นในปีที่ t 

     i  = อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลด

     t  = ระยะเวลาของโครงการ (1,2,…, n ปี) 

     n  = อายุของโครงการ

    ก�าหนดให้  B/C  = อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน

     B
t 
 = รายได้จากการฟื้นฟูสวนยางพาราในปีที่ t 

     C
t    = ต้นทุนของการฟื้นฟูสวนยางพาราในปีที่ t 

     i  = อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

      t  = ระยะเวลาของการลงทุนท�าสวนยาง คือ ปีที่ 1, 2,…,n

            n  = อายุสวนยางพารา

    IRR = i ที่ท�าให้ (B
t
-C

t
) / (1+i)t = 0

NPV   =
INB

t

(1+i)t

n

t=1
S

B/C       = B
t
(1+i)-t     / C

t
(1+i)-t   

n

t=1
S

n

t=1
S

n

t=1
S
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ต้นทุนการแปรรูปยางขั้นต้นระดับโรงงาน
พัชรินท์ ศรีวารินทร์, ทินกร เพชรสูงเนิน, มณิสร อนันต๊ะ  และ เอนก กุณาละสิริ 
กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง

 ปี 2555 ประเทศไทยยังมีการส่งออกยางแปรรูป

ขั้นต้นมากกว่า 3,121,332 เมตริกตัน แบ่งเป็นยางแผ่น

รมควัน 642,241 เมตริกตัน ยางแท่ง 1,318,417 

เมตริกตัน น�้ายางข้น 554,862 เมตริกตัน ยางผสม

และยางอื่นๆ 605,812 เมตริกตัน ซึ่งสร้างมูลค่าการ

ส่งออกมากกว่า 270,153.85 ล้านบาท แบ่งเป็น ยาง

แผ่นรมควัน 68,898.07 ล้านบาท ยางแท่ง 129,912.47 

ล้านบาท น�้ายางข้น 61,506.47 ล้านบาท ยางผสมและ

ยางอื่นๆ 9,836.84 ล้านบาท อีกท้ังมีการใช้ยางแปรรูป

ขั้นต้นในประเทศกว่า 505,052 เมตริกตัน แบ่งเป็นยาง

แผ่นรมควัน 127,453 เมตริกตัน ยางแท่ง 164,774 

เมตริกตัน น�้ายางข้น 134,040 เมตริกตัน และยาง

อื่นๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางผสม 78,785 

เมตริกตัน (สถาบันวิจัยยาง, 2555) อย่างไรก็ตาม 

ด้วยระบบการค้าเสรีในปัจจุบัน ผู ้ประกอบการไทย

อาจประสบปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่าประเทศ

เพ่ือนบ้าน อันเป็นผลจากค่าแรงงานข้ันต�่าท่ีเพ่ิมสูง

ขึ้น ประกอบกับราคายางธรรมชาติในไทยมีราคาสูง

กว ่าโดยเปรียบเทียบ เหตุเพราะต้นทุนการจัดการ

สวนยางที่ยังคงสูง ส่วนใหญ่เป็นสวนยางขนาดเล็ก

จึงไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) 

และการสนับสนุนจากโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาล 

ท�าให้วัตถุดิบในการน�ามาแปรรูปขั้นต้น ซึ่งคิดเป็น

ร ้อยละ 85-90 ของต้นทุนท้ังหมด สูงกว่าประเทศ

เพ่ือนบ้านด้วย เป็นเหตุให้ไทยยังไม่สามารถแข่งขัน

ทางด้านต้นทุนการผลิตกับประเทศในกลุ ่มเอเชียได้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการของไทยจะต้องพัฒนาประสิทธิ-

ภาพทางด้านการผลิตและน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน

กระบวนการผลิตและเพ่ือลดต้นทุนการผลิตรองรับการ

แข่งขันท่ีรุนแรงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้ศึกษาต้นทุนการ

แปรรูปของโรงงานเพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ความ

พร้อมในการลงทุนและการปรับตัวของธุรกิจในอนาคต 

เพ่ือให้ผู ้ประกอบธุรกิจสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการ

แข่งขันได้ 

วิธีการศึกษา
 กลุ ่มตัวอย่างคือโรงงานแปรรูปในภาคใต้ ภาค

ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกตาม

ชนิดยางที่ผลิต คือ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น�้ายางข้น เลือกโรงงานที่ เป ็นโรงงานเดี่ยว บริหาร

จัดการผลิตเสร็จสิ้นในแห่งเดียว เพ่ือความสะดวกใน

การสัมภาษณ์ข ้อมูล โดยสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เลือกโรงงานแปรรูปที่ให้ความ

ร่วมมือเพื่อความถูกต้องสมบรูณ์ของข้อมูล

 จากการจ�าแนกต้นทุน (อนุรักษ์, มปป.) ซึ่ง

แสดงไว้ในภาคผนวก ต้นทุนการแปรรูปยาง ท�าการ

ศึกษาเฉพาะต้นทุนแปรสภาพ ซึ่งได้แก่ ค่าแรงงาน 

และค่าใช้จ่ายในการผลิต แยกเป็นต้นทุนคงท่ี และ

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ต่างๆ ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี ค่าซ่อมแซม 

ค่าเสื่อม ค่าดอกเบี้ย และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

ผลการศึกษาระหว่าง ต.ค. 55- ก.ย. 56
โรงงานแปรรูปยางในประเทศไทย

 ปี 2556 ไทยมีโรงงานแปรรูปยางดิบประเภท

ต่างๆ ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานจ�านวน 526 โรง 

ในช่วงระยะเวลา 15 ปี มีโรงงานแปรรูปยางเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 159.11 เทียบกับปี 2542 ซึ่งมีจ�านวน 203 

โรง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่ง

เป็นแหล่งปลูกยางเดิม จังหวัดท่ีมีโรงงานแปรรูปยาง

มากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดสงขลามี 75 โรง รองลงมาคือ
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จังหวัดระยองมี 66 โรง ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านผู้ประกอบการ

ได้ขยายการผลิตไปตั้งโรงงานแปรรูปยางในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือเพ่ิมมากขึ้น ในจังหวัดที่มีพ้ืนท่ีปลูกยาง

มาก เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ 13 โรง อุดรธานี 14 โรง และ

หนองคาย 11 โรง ส่วนในภาคเหนือมีโรงงานแปรรูปยาง

ในจังหวัดเชียงราย 4 โรง พิษณุโลก 3 โรง (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 จ�านวนโรงงานแปรรูปในจังหวัดต่างๆ ของไทย

ภาค/จังหวัด 2556 2552 2549 2542

ภาคเหนือ 9 2 - -
 พิษณุโลก 3 - - -
 เชียงราย 4 2 - -
 น่าน 1 - - -
 พะเยา 1 - - -
ภาคกลางและภาคตะวันออก 103 66 54 40
 กรุงเทพฯ - - 1 -
 กาญจนบุรี 3 - - -
 จันทบุรี 11 9 10 4
 ชลบุรี 13 8 9 4
 ระยอง 66 42 31 29
 สมุทรสาคร 2 3 - -
 ตราด 7 4 3 3
 สมุทรปราการ 1 - - -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 84 39 3 -
 กาฬสินธุ์ - 1 - -
 บึงกาฬ 9 - - -
 นครพนม 4 1 - -
 บุรีรัมย์ 13 2 - -
 มุกดาหาร 6 2 - -
 ยโสธร 1 1 - -
 ร้อยเอ็ด 3 - - -
 เลย 1 1 - -
 ศรีสะเกษ 5 2 - -
 สกลนคร 3 2 1 -
 สุรินทร์ 2 1 - -
 หนองคาย 11 6 - -
 อุดรธานี 14 6 2 -
 อุบลราชธานี 10 14 - -
 อ�านาจเจริญ 1 - - -
 หนองบัวล�าภู 1 - - -
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ตารางที่ 1 (ต่อ) จ�านวนโรงงานแปรรูปในจังหวัดต่างๆ ของไทย

ภาค/จังหวัด 2556 2552 2549 2542

ภาคใต้ 330 214 201 163
 กระบี่ 9 8 7 6
 ชุมพร 11 9 14 6
 ตรัง 38 22 25 19
 นครศรีธรรมราช 64 34 25 15
 นราธิวาส 6 5 2 6
 ปัตตานี 8 9 6 6
 พังงา 3 3 4 4
 พัทลุง 56 10 4 2
 ยะลา 21 20 30 24
 สงขลา 75 71 59 46
 สตูล 6 2 1 2
 สุราษฎ์ธานี 30 18 20 19
 ภูเก็ต 3 3 4 8
รวม 526 321 258 203

ที่มา :  สถาบันวิจัยยาง (2542, 2549), สำานักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา (2552, 2556)

 โรงงานแปรรูปที่เพ่ิมขึ้นในปี 2556 ส่วนใหญ่

เป็นโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันในภาคใต้ ซึ่งเป็น

ผลมาจากนโยบายการสนับสนุนให้สหกรณ์หรือสถาบัน

เกษตรกรแปรรูปยางเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขัน จึงมีการจดทะเบียนกับกรม

โรงงานมากข้ึนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก โรงงาน

แปรรูปยางแท่งขยายไปตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรนิยมผลิตยางก้อนถ้วยซึ่งเป็น

วัตถุดิบในการผลิตยางแท่ง โดยเพ่ิมจาก 1 โรง ในปี 

2552 เป็น 21 โรง ในปี 2556 (ตารางที่ 2)

ต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน

 ในการผลิตยางแผ่นรมควัน มีขั้นตอนการผลิต

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนดังนี้

 1. รวบรวมยางแผ่นดิบแยกยางตามคุณภาพ

เขียนเครื่องหมายก�ากับประเภทยาง ระบุวันที่น�าเข้า 

รหัสลูกค้า และน�้าหนัก 

 2. น�ายางแผ่นที่รวบรวมไว้ล้างท�าความสะอาด

โดยลอกยางแช่เป็นแผ่นๆ ก่อนน�าเข้าเครื่องล้าง บ่อล้าง

ยางต้องมีการถ่ายเทน�้าตลอดเวลา และมีช่องระบายน�้า

เสีย จุ ่มยางแผ ่นที่ล ้างท�าความสะอาดแล ้วลงใน

สารละลายพาราไนโตรฟินอล (Paranitrophenol) 

ความเข้มข้น 1% เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อราในขณะท่ี

รมควันหรืออบแห้ง วางยางท่ีล้างแล้วบนแท่นรองรับ

มีพนักงานตรวจสอบความสะอาด

 3. การพาดยาง ต้องพาดยางให้ปลายของแผ่น

ยางอยู่ในระดับเท่ากัน ไม้ท�าราวควรเป็นไม้กลม เช่น 

ไม้ไผ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. ผึ่ง

ยางให้สะเด็ดน�้า โดยน�าไปผึ่งในท่ีร่มที่มีอากาศถ่ายเท

ได้สะดวก

 4. น�ายางแผ่นที่สะเด็ดน�้าแล้วเข้าโรงรม การรม

ควันควบคุมอุณหภูมิในระดับท่ีเหมาะสมโดยค�านึงถึง

คุณภาพของเน้ือยาง และความชื้น มีเครื่องวัดอุณหภูมิ

ติดตั้งไว้ในห้องรมทุกๆ ห้อง มีป้ายบันทึกการรมประจ�า
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ตารางที่ 2 จ�านวนโรงงานแปรรูปยางดิบแยกตามชนิดยางในปี 2542, 2549, 2552 และ 2556

ภาค/ปี
ยางแผ่น
รมควัน

ยางแท่ง ยางแผ่น
ผึ่งแห้ง

น�้ายางข้น ยางเครพ รวมยางคอมปาวด์

 ภาคเหนือ
 2542 - - - - - - -
 2549 - - - - - - -
 2552 - 1 - - 1 - 2
 2556 6 1 - 1 1 - 9
ภาคกลางและภาคตะวันออก
 2542 16 7 - 17 - - 40
 2549 14 9 5 18 8 - 54
 2552 22 13 5 24 2 - 66
 2556 36 20 1 29 8 9 103
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2542 - - - - - - -
 2549 3 - - - - - 3
 2552 18 1 2 17 1 - 39
 2556 26 21 3 10 23 1 84
ภาคใต้
 2542 80 37 - 46 - - 163
 2549 56 50 4 75 16 - 201
 2552 78 47 15 67 7 - 214
 2556 140 51 34 77 22 6 330
รวมทั้งประเทศ 
 2542 96 44 - 63 - - 203
 2549 73 59 9 93 24 - 258
 2552 118 62 22 108 11 - 321
 2556 208 93 38 117 54 16 526

ที่มา :  สถาบันวิจัยยาง (2542, 2549), สำานักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา (2552, 2556)

ทุกห้อง โดยมีรายการบันทึก ดังน้ี วันท่ีเข้ารม ความชื้น 

อุณหภูมิทุกวัน วันท่ีคาดการณ์จะเอายางอบออก โดย

ปกติจะใช ้ เวลาในการรมควันหรืออบให ้ยางแห ้ง

ประมาณ 4 วัน โดยในแต่ละวันจะใช ้อุณหภูมิใน

การรมควันหรืออบ ดังนี้

 วันที่ 1  ใช้อุณหภูมิ  49-52  องศาเซลเซียส

 วันที่ 2  ใช้อุณหภูมิ  52-57  องศาเซลเซียส

 วันที่ 3  ใช้อุณหภูมิ  57-60  องศาเซลเซียส

 วันที่ 4  ใช้อุณหภูมิ  60-63  องศาเซลเซียส

 5. น�ายางที่รมควันแล้วมาคีบและจัดชั้นยาง 

บริเวณสถานที่คีบยางต้องสะอาด มีระบบการถ่ายเท

อากาศดี มีโคมไฟส่องสว่างเพียงพอส�าหรับการจัด

ชั้นยาง ยางท่ีน�ามาคัดเกรดต้องวางบนโต๊ะเหล็กหรือ

โต๊ะปูด้วยวัสดุผิวเรียบไม่มีเสี้ยน ยางท่ีคัดเกรดแล้ว จะ
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ต้องแยกวางบนโต๊ะซึ่งมีเครื่องหมายชั้นยางก�ากับ 

 6. การอัดก้อนและหีบห่อ จัดเรียงแผ่นยางให้

เป็นระเบียบแล้วน�าเข้าเครื่องอัดโดยมีน�้าหนักก้อนละ 

111.±0.5 กิโลกรัม ห่อด้วยยางชั้นเดียวกับยางก้อน

 7. การทาแป้ง น�้าหนักเฉลี่ยของแป้งประมาณ 

300 กรัม/ก้อน จะต้องไม่เกิน 450 กรัม/ก้อน เมื่อแห้ง

แล้วจะสามารถป้องกันความชื้นและไม่ให้ก้อนยางติด

กันเวลาวางทับกัน

 8. การตีตรา

   8.1 เครื่องหมายบอกชั้นยาง : ท�าเครื่อง

หมายด้วยตัวอักษรขนาด 8 น้ิว ไว้บนด้านข้างของมัด

ยาง 2 ด้าน ที่อยู่ตรงกันข้าม

   8.2 เครื่องหมายระบุชื่อ ห้างร้าน บริษัท : 

ใช้ตัวอักษรขนาด 5 นิ้ว บนก้อนยางอีก 2 ด้านที่อยู ่

ตรงข้ามกัน

   8.3 เครื่องหมายก�ากับชุดยาง : ตีด้วยตัวเลข

ขนาด 5 น้ิว ลงใต้ชื่อบริษัททุกด้าน ตัวเลขก�ากับชุด

บนก้อนยางจะต้องตรงกับที่อยู่ในใบส่งมอบของ (B/L) 

ตัวเลขก�ากับชุดในใบส่งของแต่ละใบในการส่งมอบ

แต่ละครั้งของบริษัทหนึ่งๆ จะต้องไม่ซ�้ากัน

 9. การตรวจสอบน�้าหนัก สุ ่มช่ังน�้าหนัก 10% 

น�้าหนักต้องได้ 111±0.5 กก./ก้อน

 10. การจัดเก็บ วางยางท่ีตีตราเรียบร้อยแล้วบน

พ้ืนเหล็ก พ้ืนไม้ลบเสี้ยน หรือพ้ืนซีเมนต์ป้องกันความ

ชื้นได้ 

 11. การซ้อนก้อนยางต้องมีไม้กระดานคั่นระหว่าง

ชั้น ยางต้องไม่เสียรูปทรง

 12. การขึ้นยาง พ้ืนรถจะต้องสะอาด ขณะขึ้น

ยางควรขึ้นภายในอาคารท่ีมีหลังคา และก่อนรถออก

ต้องคลุมด้วยผ้าใบ (สถาบันวิจัยยาง, มปป.)

 จากการส�ารวจโรงงานตัวอย่างที่ผลิตยางแผ่นรม

ควัน ขนาดก�าลังการผลิต 20,000 ตัน/ปี มีต้นทุนการผลิต

เท่ากับ 3.39 บาท/กก. (ตารางที่ 3)

ต้นทุนการผลิตยางแท่งชั้น 20 

 การผลิตยางแท่งชั้น 20 (STR20) วัตถุดิบท่ีใช้ 

ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย และเศษยางต่างๆ ใน

การผลิต น�าเศษยาง ยางก้อนถ้วย ใส่ในถังแช่น�้าเพ่ือ

ให้สิ่งสกปรกต่างๆ ตกตะกอนไปก่อนบ้าง แล้วน�ายาง

ที่แช่ไปยังเครื่องตัดย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งจ�านวนครั้ง

และจ�านวนเครื่องท่ีใช้ขึ้นอยู่กับความสกปรกมากน้อย

ของยาง มีการผสมยางแผ่นดิบท่ีมีความสะอาดลงไป

ให้คลุกเคล้ากับเศษยางในบ่อรวม จากนั้นน�ายางผสม

ผ่านเครื่องรีดเครพ และเครื่องตัดย่อยตามล�าดับ ซึ่ง

ทุกขั้นตอนต้องอาศัยน�้าฉีดชะล้างยางอย่างมาก เมื่อ

ได้ยางออกมาในลักษณะเป็นเม็ดหรือชิ้นเล็กๆ เอายาง

ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน

รายการ บาท/กก.

ต้นทุนคงที่   

 ค่าที่ดิน อาคารโรงงาน โรงรมควัน อุปกรณ์ เครื่องชั่ง รถยกยาง 0.49

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เงินเดือนผู้จัดการ พนักงาน 0.35

 ค่าดอกเบี้ยเงินทุนหมุนเวียน 0.30

ต้นทุนผันแปร 

 ค่าแรงงาน ดึง ล้างยาง ตากยาง ใส่ฝืน เก็บยาง คัดติ้ง อัดก้อน ทาแป้ง 1.28

 ค่าวัสดุ น�้ามันก๊าด แป้ง ฟืน ไฟฟ้า วัสดุส�านักงาน 0.97

 รวม 3.39
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ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตยางแท่งชั้น 20

รายการ บาท/กก.

ต้นทุนคงที่   

 ค่าที่ดิน อาคารโรงงาน อุปกรณ์ เครื่องชั่ง รถยกยาง 0.18

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เงินเดือนผู้จัดการ พนักงาน 0.09

 ค่าดอกเบี้ยเงินทุนหมุนเวียน 0.58

ต้นทุนผันแปร 

 ค่าแรงงาน 0.72

 ค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร 0.07

 ค่าไฟฟ้า 0.50

 ก๊าซแอลพีจี 0.17

 น�้าบาดาล 0.03

 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 0.04 

 รวม 2.38

ที่ได ้ลงกระบะน�าเข ้าเครื่องอบ ใช้ลมร ้อนอุณหภูมิ

ประมาณ 100-110 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบจนแห้ง

นานประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วจึงใช้ลมเย็นเป่ายางท่ี

แห้งแล้วให้เย็นลง อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส 

น�ายางท่ีอบแห้งแล้วมาชั่งน�้าหนักและอัดเป็นแท่งๆ 

ละ 33.33 กิโลกรัม ขนาด 670x330x170 มิลลิเมตร 

หรือขนาดอื่นๆ ตามที่ผู ้ใช้ต้องการ และห่อแท่งยาง

ด ้วยพลาสติกโพลี เอทีลีนบรรจุลงลัง  (วราภรณ ์ ,

2549) สรุปขั้นตอนการผลิตยางแท่งช้ัน 20 แสดงไว้

ในภาพที่ 1

 จากการส�ารวจโรงงานตัวอย่างท่ีผลิตยางแท่งชั้น 

20 ขนาดก�าลังการผลิต 36,000 ตัน/ปี มีต้นทุนการผลิต

เท่ากับ 2.38 บาท/กก. (ตารางที่ 4)

ต้นทุนการผลิตน�้ายางข้น

 การผลิตน�้ายางข้น ส่วนใหญ่ใช้วิธีการปั ่น ซึ่ง

โรงงานจะจัดหาน�้ายางสดโดยตั้งจุดรับซื้อน�้ายางตามที่

ต่างๆ หรือซื้อจากผู ้รวบรวม หรือเกษตรกรมาขายท่ี

โรงงานโดยตรง ในการรวบรวมน�้ายางข้อส�าคัญที่ต้อง

ค�านึงถึงและถือปฏิบัติ คือ การรักษาความสะอาดและ

การใช้สารรักษาสภาพน�้ายางอย่างถูกต้องเพียงพอ ปกติ

จะใช้แอมโมเนียอย่างเดียวหรือร่วมกับสารช่วย เช่น 

Tetra Methyl Thiuram Disulphide (TMTD) กับ Zinc 

Oxide (ZnO) ควรน�าน�้ายางสดที่รวบรวมได้เข้ากระบวน

การผลิตให้เร็วท่ีสุดจึงจะใด้น�้ายางข้นที่มีคุณภาพดี 

ขั้นตอนการผลิตเมื่อน�้ายางสดเข้าโรงงานจะถ่ายลง

ถังรวม เก็บตัวอย่างตรวจสอบปริมาณเน้ือยางแห้งและ

ถังยาง

รวม

ตัดชิ้น

ยาง

ท�าให้ยางสะอาด

แล้วน�าลงถังรวม

ผ่านเครื่องเครพ

แล้วน�าลงถัง

ย่อยยางเป็น

เม็ดเล็ก

อบยาง

ให้แห้ง

อัดเป็น

แท่ง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตยางแท่งชั้น 20
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ปริมาณกรดไขมันระเหยได้ ตลอดจนปริมาณธาตุ

แมกนีเซียม เ พ่ือใช ้ เป ็นข ้อมูลในการปรับสมบัติ

น�้ายางสดให้เหมาะสม ในทางปฏิบัติโรงงานจะเติม 

diammonium hydrogen phosphate (DAHP) ลงใน

น�้ายางอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือตกตะกอนธาตุแมกนีเซียม 

จากนั้นจะเปิดน�้ายางออกจากถังเก็บสู ่การปั ่นด้วย

เครื่องปั่นซึ่งจะแยกน�้ายางออกเป็น 2 ส่วน คือ น�้ายาง

ข้นที่ต ้องการ และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลพลอยได้ คือ 

หางน�้ายาง ข้ันตอนสุดท้ายของการปั่นน�้ายางข้น คือ 

การรวบรวมและรักษาสภาพของน�้ายางข้น สารท่ีนิยม

ใช ้รักษาสภาพน�้ายางข ้น คือ แอมโมเนีย หรือใช ้

แอมโมเนียร่วมกับสารช่วยบางชนิด เช่น Zinc Oxide 

(ZnO), Zinc Diethyl Dithiocarbamate, Tetra Methyl 

Thiuram Disulphide (TMTD) การเก็บน�้ายางข้นเพ่ือ

รอจ�าหน่าย อาจบรรจุในถังขนาดใหญ่ 30-100 ตัน หรือ

ถังขนาดความจุ 200 ลิตร (วราภรณ์, 2549)

 จากการส�ารวจโรงงานตัวอย่างท่ีผลิตน�้ายางข้น 

ขนาดก�าลังผลิต 60,000 ตัน/ป ี  มีต ้นทุนการผลิต

เท่ากับ 1.78 บาท/กก. (ตารางที่ 5)

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
 ปี 2556 ไทยมีปริมาณการผลิตยางธรรมชาติ 

4,170,428 ตัน ปริมาณส่งออก 3,664,941 ตัน และใช้

ในประเทศ 520,628 ตัน ผลผลิตยางธรรมชาติแยก

ตามประเภทเป็นยางแผ่นรมควัน 912,676 ตัน ยาง

แท่ง 1,579,788 ตัน น�้ายางข้น 775,662 ตัน ยางผสม 

804,784 ตัน ยางอื่นๆ 97,518 ตัน คิดเป็นสัดส่วนการ

ผลิต ยางแผ่นรมควัน : ยางแท่ง : น�้ายางข้น : ยางผสม : 

ยางอื่นๆ เป็น 22 : 38 : 19 : 19 : 2 (สถาบันวิจัยยาง, 

2556) แนวโน้มการผลิตไทยมีการผลิตยางแท่งเพ่ิมขึ้น 

จากเดิมซึ่งมีการผลิตยางแผ่นรมควันมากกว่ายางแท่ง

และมีการจดทะเบียนต้ังโรงงานยางแท่งเพ่ิมขึ้นในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านต้นทุนการผลิตยางชนิด

ต่างๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีต้นทุนการ

ผลิตเพ่ิมขึ้นจากนโยบายการเพ่ิมค่าแรงขั้นต�่าเป็น 300 

บาท/วัน โดยต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน เท่ากับ 

3.39 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตยางแท่ง เท่ากับ 2.38 

บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตน�้ายางข้น เท่ากับ 1.78 

บาท/กิโลกรัม และจากการสอบถามผู้ประกอบการยังมี

ตารางที่ 5 ต้นทุนการผลิตน้�ายางข้น

รายการ บาท/กก.

ต้นทุนคงที่   

 ค่าที่ดิน อาคารโรงงาน อุปกรณ์ เครื่องชั่ง รถยก 0.05

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เงินเดือนผู้จัดการ พนักงาน 0.08

 ค่าดอกเบี้ยเงินทุนหมุนเวียน 0.10

ต้นทุนผันแปร 

 ค่าแรงงาน 0.30

 ค่าสารเคมี 0.80

 ค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร 0.05

 ค่าไฟฟ้า 0.30

 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 0.10

 รวม 1.78
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ต้นทุนด้านอื่นๆ ที่มีความส�าคัญ เช่น การบริหารการเก็บ

สต๊อกวัตถุดิบยาง การจัดการเก่ียวกับการสูญเสียท่ีเกิด

ขึ้นจากการผลิต การเก็บสต๊อกยางที่ผลิตเตรียมส่งมอบ 

ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเก็บได้ยาก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ

ความช�านาญของผู้ประกอบการแต่ละราย

เอกสารอ้างอิง
วราภรณ์ ขจรไชยกูล. 2549. ยางธรรมชาติ : การผลิต
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ภาคผนวก

1. ต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

 ส่วนประกอบของต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนี้

 1.1 วัตถุดิบ (Materials) เป็นส่วนประกอบส�าคัญ

ของการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่ง

ต้นทุนท่ีเก่ียวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจจะ

ถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

   1.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) 

หมายถึง วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิต และสามารถระบุ

ได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึง

ในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมท้ังจัดเป็นวัตถุดิบส่วน

ใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้น ๆ 

   1.1.2 วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect materials) 

หมายถึง วัตถุดิบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยทางอ้อมกับการ

ผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ 

โดยปกติแล้ว วัตถุดิบทางอ้อมอาจจะถูกเรียกว่า “วัสดุ

โรงงาน” ซึ่งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง

 1.2 ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างที่จ่าย

ให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ท�าหน้าที่เก่ียวข้องกับการ

ผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 

2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) และ

ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor)

   1.2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) 

หมายถึง ค่าแรงงานต่างๆ ที่จ ่ายให้แก่คนงานหรือ

ลูกจ้างที่ท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการผลิตสินค้าส�าเร็จรูป

โดยตรง เป ็นค ่าแรงงานส่วนส�าคัญในการแปรรูป

วัตถุดิบให้เป็นสินค้าส�าเร็จรูป 

   1.2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) 

หมายถึง ค่าแรงงานท่ีไม่เก่ียวข้องกับค่าแรงงานทางตรง

ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน 

เงินเดือนพนักงานท�าความสะอาดเครื่องจักร และ

โรงงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช่างซ่อมบ�ารุง 

ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับคนงาน เช่น ค่าภาษีที่ออก

ให้ลูกจ้าง สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานทาง

อ้อมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต

 1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Over-

head) ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึง แหล่งรวบรวมค่า

ใช้จ ่ายต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า ซึ่งนอก

เหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ได้แก่ 

ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย ค่าภาษี 

เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะต้อง

เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการด�าเนินการผลิตในโรงงาน

เท่าน้ัน ไม่รวมถึงเงินเดือน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อม

ราคา ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานในส�านักงาน ดังน้ัน  

ค่าใช้จ ่ายการผลิตจึงถือเป็นที่รวมของค่าใช้จ่ายใน

การผลิตทางอ ้อมต่างๆ (Cost pool of indirect 

manufacturing costs) บางกรณีก็มีการเรียกค่า

ใช ้จ ่ายการผลิตว ่า  ค ่าใช ้จ ่ายโรงงาน (Factory 

Overhead) โสหุ้ยการผลิต (Manufacturing Burden) 

ต้นทุนผลิตทางอ้อม (Indirect Costs) เป็นต้น

2. การจ�าแนกต้นทุนตามความส�าคัญและลักษณะ

ของต้นทุนการผลิต

 การจ�าแนกต้นทุนตามความส�าคัญและลักษณะ

ของต้นทุนการผลิตนั้น ก็เพ่ือใช้ในการวางแผนและ

ควบคุมมากกว่าที่จะจ�าแนกเพ่ือการค�านวณต้นทุนของ

สินค้าหรือบริการ สามารถจ�าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ

 2.1 ต ้นทุนขั้นต ้น (Prime Costs) หมายถึง 

ต ้นทุนรวมระหว่างวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงาน

ทางตรง ซึ่งตามปกติเราจะถือว่า ต้นทุนขั้นต้นจะมีความ

สัมพันธ ์โดยตรงกับการผลิต รวมท้ังเป ็นต ้นทุนท่ีมี

จ�านวนมากเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตท้ังหมด แต่

อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบัน การผลิตในธุรกิจบางแห่ง

มีการใช้เครื่องจักรมากขึ้น ท�าให้ต้นทุนค่าแรงงานทาง

ตรงลดลง ในลักษณะเช่นน้ีต้นทุนขั้นต้นก็จะมีความ

ส�าคัญลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนแปรสภาพ

 2.2 ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion costs) 

การจ�าแนกต้นทุนส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
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หมายถึง ต้นทุนท่ีเก่ียวกับแปรสภาพและเปลี่ยนรูปแบบ

จากวัตถุดิบทางตรงให้กลายเป็นสินค้าส�าเร็จรูป ต้นทุน

แปรสภาพจะประกอบด้วย ค่าแรงงานทางตรง และค่า

ใช้จ่ายการผลิต จากท่ีกล่าวแล้วก็คือ เมื่อกิจการมีการ

ลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบ�ารุง 

ซึ่งจัดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ก็จะมีจ�านวนมากข้ึนตาม

ไปด้วย ดังนั้น ในปัจจุบันน้ี ส�าหรับธุรกิจที่มีการใช้

เทคโนโลยีชั้นสูง ก็จะให้ความส�าคัญกับต้นทุนแปร

สภาพมากกว่าต้นทุนขั้นต้น

            ความสัมพันธ์ดังกล่าว แสดงได้ดังภาพ

 

3. การจ�าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน

 การจ�าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Cost 

Behavior) มีลักษณะที่ส�าคัญ คือ เป็นการวิเคราะห์

จ�านวนของต้นทุนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ

การผลิต หรือระดับของกิจกรรมท่ีเป็นตัวผลักดันให้เกิด

ต้นทุน (Cost Driver) ในการผลิต ท้ังท่ีเกี่ยวกับการ

วางแผน การควบคุม การประเมิน และวัดผลการด�าเนิน

งาน การจ�าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของ

กิจกรรม เราสามารถที่จะจ�าแนกต้นทุนได้ 3 ชนิด คือ 

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผสม อย่างไรก็ตาม

แนวคิดในการจ�าแนกต้นทุนใน 3 ชนิดนี้ เป็นการจ�าแนก

ต้นทุนที่อยู ่ในช่วงของต้นทุนท่ีมีความหมายต่อการ

ตัดสินใจ (Relevant range) น่ันก็คือ เป็นช่วงท่ีต้นทุน

คงที่รวมและต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ยังมีลักษณะคงที่

หรือไม่เปลี่ยนแปลง

 3.1 ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง 

ต้นทุนที่จะมีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของ

การเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต 

ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงท่ีเท่ากันทุกๆ หน่วย โดย

ทั่วไปแล้วต้นทุนผันแปรน้ีจะสามารถควบคุมได้โดย

แผนกหรือหน่วยงานท่ีท�าให้เกิดต้นทุนผันแปรน้ัน ใน

เชิงการบริหารนั้น ต้นทุนผันแปรจะเข้ามามีบทบาท

อย่างมากต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เช่น การ

ก�าหนดราคาสินค้าของกิจการ ก็จะต้องก�าหนดให้

ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงท่ี

ทั้งหมด ในกรณีที่กิจการจะท�าการผลิตและจ�าหน่าย

สินค้าในส่วนที่นอกเหนือจากก�าลังการผลิตปกติ แต่

ไม่เกินก�าลังการผลิตสูงสุดของกิจการ การตัดสินใจ

ก�าหนดราคาสินค้าในใบสั่งซื้อพิเศษนี้ ก็ไม่ควรที่จะต�่า

กว่าต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

 3.2 ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ต้นทุน

รวมท่ีมิได้เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของการผลิตในช่วง

ของการผลิตระดับหน่ึง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็จะ

เปลี่ยนแปลงในทางลดลงถ้าปริมาณการผลิตเพ่ิมมาก

ข้ึน นอกจากนี้ ต้นทุนคงท่ียังแบ่งออกเป็นต้นทุนคงที่

อีก 2 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงท่ีระยะยาว (Committed 

Fixed Cost) เป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ในระยะสั้น เช่น สัญญาเช่าระยะยาว ค่าเสื่อมราคา 

เป็นต้น และต้นทุนคงท่ีระยะสั้น (Discretionary Fixed 

Cost) จัดเป็นต้นทุนคงที่ ท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งคราวจาก

การประชุมหรือตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ค่าโฆษณา 

ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าและวิจัย เป็นต้น ส�าหรับใน

เชิงการบริหารแล้วต้นทุนคงท่ีส่วนใหญ่มักจะควบคุม

ได้ด้วยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

ในการผลิต
ต้นทุนแรงงาน

ต้นทุนขั้นต้น ต้นทุนแปรสภาพ

วัตถุดิบ
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สมบัติเนื้อไม้ยางพาราพันธุ์ปลูกเป็นการค้า
กับการใช้ประโยชน์
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์1, กฤษดา  สังข์สิงห์2,  กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข3, เฉลิมพล ภูมิไชย์4, จิรวัฒน์ ริยาพันธ์4 

และ อารักษ์ จันทุมา1  
1สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร
3ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง
4ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปหรือ

ใช้เน้ือไม้โดยตรงเพ่ิมมากขึ้น โดยไม้ยางพาราส่วนมาก 

ได้จากการตัดโค่นต้นยางเก่าซึ่งหมดหน้ากรีด หรือ

ผลผลิตน�้ายางลดลงไม่คุ ้มค่าแรงงานในการกรีด จึง

จ�าเป็นต้องตัดโค่นเพ่ือหรือปลูกทดแทน หรือน�าพ้ืนท่ีไป

ใช้ประโยชน์ด้านอื่น ไม้ยางพาราสามารถน�ามาพัฒนา

ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดได้ใน

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์ไม้ ไม้แผ่น 

เชื้อเพลิง และเย่ือกระดาษ เป็นต้น การค้นคว้าและวิจัย

หาพันธุ ์ไม ้ยางพาราท่ีมีสมบัติไม ้เหมาะสมกับการ

น�าไปใช้งานด้านอุตสาหกรรม เพ่ือลดค่าใช้จ ่ายใน

การด�าเนินงานและค่าสารเคมีในการรักษาคุณภาพไม้ 

ให้สามารถใช้งานได้นานและมีความแข็งแรง ตาม

สมบัติด้านต่างๆ ของไม้ยางพาราโดยเฉพาะสมบัติ

ทางเคมี สมบัติเชิงกลของไม้ และปัจจัยองค์ประกอบ

อื่นๆ ขึ้นอยู่กับ ชนิดไม้ อายุ ระดับความสูง และสภาพ

แวดล้อม เป็นต้น ชนิดของไม้โดยทั่วไป มีองค์ประกอบ

หลักทางเคมี ได้แก่ ลิกนิน ประมาณ 16-24% เซลลูโลส

ประมาณ 43-47% เฮมิเซลลูโลส ประมาณ 25-35% 

และสารแทรกในเน้ือไม้ ประมาณ 2-8% การศึกษาองค์

ประกอบเคมีและคุณสมบัติ เชิงกลไม ้ยางพารา มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นดัชนีคัดเลือกพันธุ์ ส�าหรับโครง

การปรับปรุงพันธุ์ยางพาราเนื้อไม้ (timber clone) หรือ

พันธุ์ยางพาราเพ่ือน�้ายางและเน้ือไม้ (latex timber 

clone) ส�าหรับพัฒนาสายพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ ตามความ

ต้องการในอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ยางพารา

 เน้ือไม้ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลัก คือ เซลลูโลส

ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ สร้างความแข็งแรงให้แก่เนื้อไม้ และ

มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติเชิงกลของไม้ กล่าวคือ 

ไม้ท่ีมีสัดส่วนองค์ประกอบของเซลลูโลสสูงจะส่งผลให้

มีค่าความแข็งแรงเชิงกลสูงด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง

เช่น ถ้าเน้ือไม้มีเซลลูโลสสูงจะมีผลต่อแรงดึง (tensile 

stress) ท�าให้โครงสร้างเส้นใยภายในเน้ือไม้ (ไมโคร

ไฟบริล) มีแรงต้านการดึงสูง ท�าให้ไม้เสียรูป นอกจากน้ี

ลิกนิน เป็นสารประกอบฟีโนลิก มีส่วนช่วยป้องกัน

คุณภาพเนื้อไม้และมีความสัมพันธ์กับสมบัติเชิงกล

ของไม้ ดังนั้น องค์ประกอบทางเคมีและค่าความ

แข็งแรงเชิงกลจึงมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อการน�าไม้ไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับลักษณะงาน

ด้านต่างๆ

ลักษณะและสมบัติต่างๆ ของไม้ยางพารา
ลักษณะเนื้อไม้ยางพารา 

 ตามธรรมชาติ มีสีขาวอมเหลือง หรือ สีขาวอม

ครีม มีลวดลายให้เห็นได้ถ้าเลื่อยตัดไม้ด้านรัศมี มี

ความเหมาะสมใช้ท�าเครื่องเรือนสีธรรมชาติหรือย้อมสี 

น�้าหนักและความแข็งแรงของไม้ยางพาราเมื่อเปรียบ

เทียบกับสักแล้ว จัดเป็นไม้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ มี

น�้าหนักและความแข็งแรงปานกลาง สมบัติเก่ียวกับการ

อบแห้ง การหดตัว และการคงรูปขณะใช้งาน การอบ
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ไม้ยางพาราหนา 2 น้ิว จะใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน 

ซึ่งจะเร็วกว่าการอบไม้สักประมาณ 2 เท่า การแตกเสีย

หายจากการอบมีน้อย นอกจากไม้ติดไส้จะแตกเสียหาย

มาก การหดตัวของไม้ด้านรัศมีและด้านสัมผัสใกล้เคียง

กับไม้สัก แต่การหดตัวทางด้านยาวตามเสี้ยนไม้ยาง

พารามีค่าสูงกว่าปกติ ( 0.9-1.1 % ) ตารางที่ 1 การหดตัว

ของไม้ มีผลต่อลักษณะของไม้เมื่อท�าการอบแห้ง 

จะเห็นว่าไม้ยางพารา มีสัดส่วน(%)การหดตัวไม่ต่าง

จากไม้ชั้นดี เช่น ไม้ตะเคียน หรือไม้สัก การเรียงไม้

อย่างถูกวิธี และการใช้น�้าหนักกดทับขณะอบ จะช่วย

ลดการโค้งโก่งบิดงอห่อตัวของไม้ได้ การคงรูปของไม้

ยางพาราขณะใช้งานอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ความยากง่ายใน

การตกแต่งด้วยเครื่องจักร ไม้ยางพาราเป็นไม้เน้ือแข็ง

ปานกลาง สามารถแปรรูป เลื่อยไสได้ง่าย ปัญหาของไม้

ยางพาราที่โรงงานผลิตเครื่องเรือนไม้ต้องค�านึงคือ ไม้

ยางพาราถูกท�าลายด้วยมอดหรือเชื้อราได้ง่าย หลัง

จากการตัดทอน จะต้องรีบแปรรูปป้องกันรักษาไม้ด้วย

การอัดน�้ายาเคมีและอบแห้ง ผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากไม้

ยางพาราควรน�าไปใช้ในท่ีแห้ง ไม่สัมผัสน�้า หรือความ

ชื้นสูง ไม้ยางพารามีการบิดโค้งโก่งงอห่อตัวสูง และมีตา

ไม้มาก การน�ามาใช้ควรท�าเป ็นชิ้นส ่วนสั้นๆ หาก

ต้องการท�าชิ้นส่วนท่ีมีความยาวหรือหน้ากว้าง ควรท�า

เป็นไม้ประสาน การเลื่อยตัดทอน การซอย การเจาะรู 

การตีบัว หากใบมีดไม่คม หรือการขัดท่ีรุนแรง จะท�าให้

เกิดรอยบนเนื้อไม้ได้ ไม้ยางพารามีเสี้ยนขุยบางบริเวณ 

ท�าให้ไสไม้เรียบได้ยาก ต้องเสียเวลาขัดมาก การย้อมสี

ท�าได้ยาก เพราะการดูดซึมสีไม่เท่ากัน การท�าชิ้นส่วน

ด้วยวิธีกลึงกลมจะลดเสี้ยนขุยได้ ไม้ยางพาราจะมี

ปริมาณไม้ลดลงในหน้าฝน เนื่องจากการชักลากไม้ท�า

ได้ยาก การใช้งานไม้ยางพารา การเลื่อยไม้ การเจาะ

เข้าไม้ การไสกบ กับไม้ยางพาราค่อนข้างง่าย แต่

ค่อนข้างยากในการขัดกลึงเหลาแต่ง ไม้ยางพารามี

ความส�าคัญเป็นแหล่งวัตถุดิบส�าหรับงานหัตถกรรม 

ไม้พ้ืน แผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัดหนาแน่นปานกลาง 

ไม้บางประกับ ไม้ประกับ ไม้บางอัดเสี้ยนตั้งฉาก และ

อื่นๆ  

ลักษณะทางกายภาพ

 ไม ้ยางพาราเป ็นไม ้ ท่ีมีรูพรุนระบบท่อน�้าแผ ่

กระจายท่ัวไป(Diffuse porous) ไม่ค่อยมีความแตกต่าง

ในชั้นวงปีของเนื้อไม้เมื่อมองจากภาพด้านหน้าตัดขวาง

ล�าต้น (cross section) เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีน�้าหนักเบา มี

เคี่ยม (Cotylenlobium spp.)  0.79 6.4 11.5 0.43 17.5

ยาง (Dipterocarpus sp.) 0.55 4.0 10.2 0.43 14.1

ยางพารา (Hevea brasiliensis) 0.58 3.0 5.6 0.90 9.2

ตะเคียนทอง (Hopea odorata) 0.67 3.8 6.4 0.39 10.4

ทัง (Litsea grandis) 0.39 3.9 7.2 0.30 11.1

ประดู่ (Pterocarpus spp.) 0.58 2.9 4.8 0.32 7.8

สยาแดง (Shorea crurtisii) 0.41 4.3 9.5 0.23 13.6

พะยอม (Shorea talura) 0.46 4.2 7.9 0.47 12.3

สัก (Tectona grandis) 0.54 2.5 5.2 0.09 7.6

ตารางที่ 1  การหดตัว (%) ของไม้บางชนิดในประเทศไทย 

ชนิดไม้
ถ.พ.

ไม้สด

การหดตัว

ด้านรัศมี ด้านสัมผัส ตามยาว ตามปริมาตร

ที่มา : ดัดแปลงจาก พงศ์ และคณะ (2517)
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เส้นใยเสี้ยนไม้เป็นเส้นตรงขนานกับแกนของล�าต้นเป็น

ช่วงๆ มีเส้นใยเสี้ยนสนเสี้ยนวนหรือเสี้ยนย้อนกลับ

บ้าง เน้ือไม้เส้นใยเสี้ยนขนาดปานกลางจนถึงหยาบ 

(Medium coarse texture 150-250 ไมครอน) ท่อนซุง

เมื่อตัดใหม่เน้ือไม้เป็นสีขาวอมเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสี

ครีมเหลืองปนน�้าตาลอ่อน เนื้อไม้แห้งในความชื้น

บรรยากาศมีค่าความถ่วงจ�าเพาะ 0.557 น�้าหนักเฉลี่ย 

515 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ท่ีความชื้น 12 % วงปีการ

เจริญเติบโตไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด การเจริญเห็นเป็น

วงปีปลอมจะปรากฏได้ชัดในหน้าตัดด้านขวาง เกิดจาก

จากการสร้างและกระจายเส้นใยไม้ฝืนแรงดึง(tension 

wood) ไม่มีกระพ้ีไม้ ท่ีแสดงความแตกต่างจากแก่นไม้ 

เน่ืองจากไม่มีการสะสมของสารแทรก ซึ่งปกติเกิดใน

ระหว่างกระบวนการสร้างแก่นไม้ในพืชหลายชนิด การ

สะสมสารเก็บพลังงาน เมทาบอไลท์(metabolite) ในรูป

ของน�้าตาลที่ละลายน�้าได้และแป้ง พบว่า มีมากในเน้ือ

ไม้ยางพารา แทนท่ีการสะสมในแก่นไม้ แม้ว่าเป็นเวลา

นาน การสะสมก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือแทนท่ีด้วยสาร

อื่นให้เป็นแก่นไม้  ทั้งนี้ยางพาราเป็นไม้โตเร็ว ดังนั้น การ

สร้างแก่นไม้จึงไม่เกิดในไม้ยางพาราและเนื้อเย่ือสะสม

อาหาร ดังนั้น เซลล์เน้ือไม้จึงเติมเต็มด้วยน�้าตาลท่ี

ละลายน�้าได้และแป้ง ท�าให้ไม้ยางพาราถูกท�าลายได้

ง่ายโดย เชื้อรา แมลง หนอนเจาะ ด้วงและปลวก เป็นต้น 

เน้ือไม้ต้นฤดูและปลายฤดูไม่สามารถจ�าแนกความ

แตกต่างกัน เนื่องจากเนื้อเย่ือเจริญ หรือแคมเบี่ยม 

(cambium) ของยางพารามีการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็วต่อเนื่อง

ลักษณะทางกายวิภาค

 เนื้อไม้ยางพาราประกอบไปด้วย เซลล์เส้นใย

(fibers) และเซลล์ท่อน�้า (vessel elements pores) 

พาเร็งไคมา (axial parenchyma) และ เรย์ (rays) ใน

สัดส่วนต่างกัน คล้ายกับไม้เน้ือแข็งชนิดอื่น เซลล์เส้น

ใยมีความยาว 1.1-1.5 มิลลิเมตร มีสารลิกนินมาสะสม

เต็มท้ังหมดหรือบางส่วน ความหนา 22 ไมโครเมตร 

เซลล์ท่อน�้ามีขนาดเล็กจนถึงใหญ่ปานกลาง จ�านวนท่อ 

1 ถึง 4 รู/ตารางมิลลิเมตร โครงสร้างการกระจายของ

เซลล์ท่อสนับสนุนการซึมซาบของสารเคมีในไม้เนื้อ

ระหว่างขบวนการเก็บรักษาไม้ยางพารา ช่อง(Lumen)

ภายในเซลล์ท่อน�้าเต็มไปด้วยโครงสร้าง ไทโลส (tylose) 

คล้ายถุงกลมโป่งเข้าไปข้างในผนังเซลล์ท่อน�้า เป็น

ลักษณะประจ�าของไม้ยางพาราตามธรรมชาติ  ปริมาณ

การเกิดไทโลสมีผลกระทบต่อการซึมซ่านของสารเคมี

ในการรักษาเนื้อไม้

 ไม้ฝืนแรงดึง(Tension woods) ปรากฏโดยทั่วไป

ในไม้ยางพารา เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติหรือการ

เจริญผิดปกติท�าให้มีปัญหาหลายอย่างกับไม้ยางพารา 

เมื่อตัดโค่นต้นไม้ สังเกตพ้ืนที่หน้าตัดของไม้ จะเห็น

ไม้ฝืนแรงดึงเป็นพ้ืนที่สีขาวฟูเป็นปุยเหมือนขนแกะ

เหลือบวาวเป็นมัน  ไม้ฝืนแรงดึงแสดงออกโดยการ

ไม่สะสมสารลิกนินกับเส้นใยเจลลาติน(Gelatinous 

fibers) สัดส่วนไม้ฝืนแรงดึงผันแปรขึ้นกับแต่ละต้นและ

ความสูงของต้นไม้ จากการสังเกตประมาณร้อยละ 

15-65 พบไม้ฝืนแรงดึงในกระดานเลื่อยไม้ยางพารา 

ไม้ฝืนแรงดึงท�าให้เกิดความผันแปรในขบวนการท�า

ไม้ให้แห้ง ขบวนการตกแต่งขัดท�าสี ระหว่างการเลื่อย

ไม้กระดาน การเจาะใสกลึงไม้ และการท�าผลิตภัณฑ์

ส�าเร็จ ปัญหาทั่วไปในระหว่างการท�าไม้แห้งคือ การห่อ

มวนตัวของไม้กระดาน การบิด การยุบตัว การโก่งโค้งงอ 

และการผูกติดกัน

สมบัติทางกายภาพและเชิงกล เปรียบเทียบไม้ยาง

พารากับไม้สัก 

 ไม้ยางพาราเป็นสาร ลิกนิน เซลลูโลส (Lignocel-

luloses) ท่ีความหนาแน่นไม่สม�่าเสมอตลอดทั้งหมด 

สมบัติทางกายภาพและเชิงกล มีความผันแปรตามความ

ยาวแกน ในทิศทางของเสี้ยน ด้านรัศมี ซึ่งตั้งฉากกับ

เสี้ยนไม้ในทิศทางด้านรัศมี และในทิศทางตามยาวแกน

ตั้งฉากกับเสี้ยนไม้ ความแข็งแรงของไม้ยางพารา แสดง

ในตาราง 3 คุณภาพการใช้งานและความสามารถใน

การปรับใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานส�าเร็จของไม้ยางพารา 

เมื่อเปรียบเทียบกับไม้สัก พบว่า เหมาะสมกับงาน

หัตถกรรมเกือบทุกชนิดของงานเครื่องเรือนและชิ้นงาน

ตามความมุ ่งหมาย ดัชนีความเหมาะสมของไม้ยาง

พาราต่อสมบัติความแข็งแรง เมื่อเปรียบเทียบกับไม้สัก 

แสดงในตารางที่  2 - 3  
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ความชื้น (%)  12  12

ความถ่วงจ�าเพาะ 0.596 0.604 0.521 0.557

ความหนาแน่น (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 1,053 676 944 515

แรงดัดหักสถิต (กิโลกรัม/ตาราง ซม.) 841 959 437 756

แรงดัดโค้งงอ (กิโลกรัม/ตาราง ซม.) 109.7 119.6 55.6 82.0

แรงอัด (กิโลกรัม/ตาราง ซม.)    

         ขนานเสี้ยน 415 532 200 374

         ตั้งฉากกับเสี้ยน 86 101 47 101

ความแข็ง (กิโลกรัม)    

         ด้านข้าง  554 512 310 538

         ด้านปลาย  486 488 309 627

แรงเฉือนขนานเสี้ยน (กิโลกรัม / ตาราง ซม.) 94.9 102.3 77.1 113.6

แรงดึงตั้งฉากกับเสี้ยน (กิโลกรัม / ตาราง ซม.) 73.9 62.0 47.4 59.8

น�้าหนัก (ความชื้น12 %) 93

แข็งแรงฐานะคาน (Strength as beam) 62

แข็งตึงฐานะคาน (Stiffness as beam) 99 77

เหมาะสมฐานะเสา (Suitability as post)  52

ทนแรงกระแทก (Shock resistance)  75

ทนแรงเฉือน (Shear) 92

ความแข็ง (Hardness) 74

สัมประสิทธิ์การแยกตัว (Splitting coefficient)  75

ตารางที่ 2  สมบัติกายภาพ และเชิงกล ของไม้สัก เปรียบเทียบกับไม้ยางพารา

ตารางที่ 3  ดัชนีความเหมาะสมในการใช้งานไม้ยางพารา เมื่อเทียบกับไม้สักให้มีค่า 100

สมบัติกายภาพ และเชิงกล

สมบัติ

ไม้สัก
(Tectona grandis)

ดัชนีความเหมาะสม

ไม้ยางพารา
(Hevea brasiliensis)

สด สดแห้ง แห้ง

ที่มา : ดัดแปลงจาก George, P.J. and Kuruvilla, J. (2000) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก George, P.J. and Kuruvilla, J. (2000) 
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วิธีการศึกษา
 ศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกลของไม้ยางพารา

ที่ได ้รับการคัดเลือกมาจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ ์

ยางพาราขั้นต้นที่มีอายุ 13 ปี 20 สายพันธุ์ ประกอบ

ด้วย พันธุ์ทางการค้า 6 พันธุ์ ได้แก่ BPM 24, PB 260, 

RRIT 251, RRIT 408, RRIM 600 และ ฉะเชิงเทรา 50 

และลูกผสมอีก 14 สายพันธุ์ ได้แก่ RRI-CH-35-59, 

RRI-CH-35-470, RRI-CH-35-499, RRI-CH-35-544, 

RRI-CH-35-650, RRI-CH-35-775, RRI-CH-35-787, 

RR I -CH-35 -1397 ,  RR I -CH-35 -1403 ,  RR I -

CH-35-1461, RRI-CH-35-1757, OP-CH-35-2086, 

OP-CH-35-1886 และ OP-CH-35-2019

 สมบัติทางเคมีท่ีศึกษา ได้แก่ ลิกนิน สารแทรก 

โ ฮ โ ล เ ซ ล ลู โ ล ส  เ ฮ มิ เ ซ ล ลู โ ล ส  อั ล ฟ า เ ซ ล ลู โ ล ส 

เพนโตซาน การละลายในด่าง (1% NaOH) และเถ้า  

 สมบัติทางกลที่ศึกษา ได้แก่ Static bending 

(โมดูลัสการแตกหัก, MOR* และโมดูลัสความยืดหยุ่น, 

MOE**) แรงอัดขนานเสี้ยน (Compression parallel 

to grain)  แรงอัดตั้ งฉากเสี้ยน (Compression 

perpendicular to grain) แรงเฉือนขนานเสี้ยน 

(Shearing parallel to grain) แรงดึงตั้งฉากเสี้ยน 

(Tensile  perpendicular to grain) ความแข็ง 

(Hardness) และการฉีก (Cleavage)

สรุปผลการศึกษาและการน�าไปใช้ประโยชน์
 การคัดเลือกสายพันธุ ์ ท่ีมีสมบัติทางเคมีและ

ทางกลที่ดี และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาห-

กรรมไม้ยางพาราด้านต่างๆ จ�าแนกได้ดังนี้ 

 พันธุ์ท่ีมีสารแทรกสูง ได้แก่ พันธุ์ RRI-CH-35-

787, RRI-CH-35-544 และ BPM24 โดยสารแทรกจะ

มีสารที่มีหน้าท่ีท�าลายแบคทีเรีย เห็ด และราต่างๆ 

ช่วยท�าให้เกิดความคงทนมากขึ้น 

 พันธุ์ท่ีมีลิกนินสูง ได้แก่ พันธุ์ RRI-CH-35-787, 

OP-CH-35-2019 และ PB260 โดยลิกนินให้ความ

แข็งแรงแก่พืช (strength property) และป้องกันเชื้อ

เห็ดรา 

ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการเตรียมตัวอย่างไม้เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไม้ ก. แสดงระดับตำาแหน่งของลำาต้นเหนือพ้ืนดินที่ 1.3 ม. 

เพื่อตัดท่อนตัวอย่างที่จะนำาไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ข. ชิ้นไม้ที่มีความยาว 20 ซม. หั่นเป็นแว่นๆ ค. ไม้ที่ถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆ ให้มีขนาดเท่า

กับไม้จิ้มฟัน แล้วทำาให้ไม้อยู่ในสภาพท่ีแห้งโดยการผึ่งแดดไว้ประมาณ 2-3 วัน ง. นำาตัวอย่างไม้ท่ีแห้งไปบดและร่อนผ่านตะแกรงท่ีมีความละเอียด 

40 เมช และตกค้างบนตะแกรงที่มีความละเอียด 60 เมช

*MOR = Modulus of Ruture, **MOE = Modulus of Elasticity

ก

ข ค ง
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไม้

ภาพท่ี 3 ไดอะแกรมการตัดไม้เพ่ือทดสอบตามหน้าตัดของลำาต้น และ

นำาไปวิเคราะห์สมบัติเชิงกล

ภาพที่ 4 การตัดชิ้นไม้ตามไดอะแกรมเพื่อทดสอบคุณสมบัติเชิงกล

ผงไม้ท่ีผ่านการบดและร่อนผ่านตะแกรงที่มี

ความละเอียด 40 เมช และตกค้างบน

ตะแกรงที่มีความละเอียด 60 เมช

วิเคราะห์ปริมาณสารแทรก

ที่ละลายในตัวท�าละลาย

อินทรีย์เอทานอล-เบนซีน, 

เอทานอล และน�้าร้อน ตาม

มาตรฐาน TAPPI T204 

om-88 (1988)

วิ เคราะห ์ปริมาณลิกนิน 

ต า ม ม า ต ร ฐ า น  T A P P I 

T222 om-98 (1998)

ค�านวณปริมาณเฮมิ เซล

ลู โลส  จากค ่ า โฮโลเซล

ลูโลส ลบด้วยค่าแอลฟ่า

เซลลูโลส 

สลายเฮมิเซลลูโลส

วิเคราะห์ปริมาณแอลฟ่า

เซลลูโลส ตามมาตรฐาน 

T A P P I  T 2 0 3  o m - 8 8

(1988)

วิเคราะห ์ปริมาณเพนโต

แซน ตามมาตรฐาน TAPPI 

T223 cm-84 (1984)

วิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ริ ม า ณ โ ฮ โ ล

เซลลูโลส ใช้วิธี Acid chlo-

rite ของ Browing (1967)

สลายลิกนิน วิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ริ ม า ณ ก า ร

ละลายของ วัต ถุ ในสาร

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

ความเข้มข้น 1% ในเนื้อไม้

ต า ม ม า ต ร ฐ า น  T A P P I 

T212 om-98 (1998)

วิเคราะห์ปริมาณเถ้าในเน้ือ

ไม้โดยการเผาท่ีอุณหภูม ิ

625 °ซ. ตามมาตรฐาน 

T A P P I  T 2 1 1  o m - 9 3 

(1993)
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ภาพท่ี 5 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกล ก. เครื่องมือวิเคราะห์ความแข็งแรงและความแข็งตึงในการดัดสถิตย์ ข. เครื่องมือ

วิเคราะห์ความเค้นอัดขนานเสี้ยน 

ก ข

 พันธุ ์ที่มี เฮมิ เซลลู โลสสูง  ได ้แก ่  พันธุ ์  OP-

CH-35-1886, ฉะเชิงเทรา 50 และ RRI-CH-35-544 

โดยเฮมิเซลลูโลสมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลิกนิน 

ในการท�าหน้าที่คล้ายกาวในเนื้อไม้ช่วยค�้าจุนเซลล์และ

ประสานองค์ประกอบอื่นๆ ในเนื้อไม้ให้เชื่อมติดกัน 

 พันธุ์ที่มีแอลฟาเซลลูโลสสูง ได้แก่ พันธุ์ RRI-

CH-35-1757, RRI-CH-35-1397 และ RRI-CH-35-544 

โดยแอลฟาเซลลูโลสมีส ่วนส�าคัญท�าให้ไม ้มีความ

แข็งแรง ถ้าเนื้อไม้มีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสสูง จะมี

ความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังท�าให้ยากต่อการเข้า

ท�าลายของเชื้อแบคทีเรีย เห็ด รา 

 พันธุ์ที่มีค่าปริมาณการละลายในด่างต�่า ได้แก่ 

พันธุ์ RRI-CH-35-1403, RRI-CH-35-1461 และ PB260 

โดยการละลายในด่างของไม้ยางพารา ท�าให้ทราบว่า

ไม้มีความคงทนต่อเชื้อเห็ด รา มากน้อยเพียงใด ถ้าการ

ละลายในด่างมีปริมาณต�่า แสดงว่าไม้มีความคงทนต่อ

เชื้อเห็ด ราสูง 

 พันธุ์ที่มีค่าแรงดัดสถิตย์สูง ได้แก่ พันธุ์ RRI-

CH-35-59, RRIT 251 และ RRIM 600 โดยค่าท่ีได้น�า

ไปค�านวณออกแบบความแข็งแรงและการโก่งของ

องค์อาคารที่รับน�้าหนักตั้งฉากกับแกน เช่น คาน (beam) 

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

 พันธุ์ที่มีค่าแรงอัดขนานเสี้ยนสูงและแรงอัดตั้ง

ฉากเสี้ยน ได้แก่ พันธุ์ BPM 24, RRI-CH-35-59, RRIT 

251, RRIM 600 และ RRIT 408 โดยผลการทดสอบนี้มี

ประโยชน์ เพราะอาคารไม้แทบทุกชนิดจะต้องมีบางส่วน

ของโครงสร้างที่รับแรงอัดชนิดน้ี เช่น เสา คร่าวฝา 

โครงถัก เสาเข็ม 

 พันธุ์ท่ีมีค่าแรงเฉือนขนานเสี้ยนสูง ได้แก่ พันธุ์ 

RRIM600 และ OP-CH-35-2086 โดยถ้าความเค้นเฉือน

ขนานเสี้ยนของไม้มีค่าต�่าจะเป็นจุดอ่อนของไม้ การ

ออกแบบโครงสร้างไม้จึงต้องตรวจสอบความเค้นชนิดนี้ 

ในการออกแบบบางส่วนของโครงสร้างไม้ เช่น ข้อต่อไม้

ที่ยึดด้วยอุปกรณ์ยึดทางกล คาน โดยเฉพาะคานไม้

ประกับที่มีความลึกมากๆ 

 พันธุ์ที่มีค่าแรงดึงตั้งฉากเสี้ยนสูงได้แก่ พันธุ์ RRI-

CH-35-1461 และ BPM24 ผลจากการทดสอบการดึงทั้ง

ขนานและตั้งฉากเสี้ยนมีประโยชน์ต่อการออกแบบ

โครงสร้างไม้มาก ตัวเลขแรงดึงขนานเสี้ยนน�าไปใช้

ออกแบบโครงถัก คานไม ้ประกับ แผ ่นผิวบางรับ

ความเค้น 

 พันธุ์ที่มีค่าความแข็งสูง ได้แก่ พันธุ ์ BPM24 

และ RRIM600 การทดสอบความแข็งส�าหรับไม้มี

ประโยชน์ ในการเลือกไม้ไปใช้งานท่ีต้องทนต่อการ

ขีดข่วนเสียดสีเป็นประจ�า เช่น พ้ืนไม้ อุปกรณ์กีฬา 

เครื่องเรือน 

 จากข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นดัชนีในการเปรียบ

เทียบพันธุ์ยางและเป็นแม่-พ่อพันธุ์เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ 

นอกจากนี้ ยังสามารถอธิบายได้ว่าคุณสมบัติทางเคมี

และเชิงกลของยางพารา 20 สายพันธุ์มีอิทธิพลขึ้นอยู่
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กับความแตกต่างของพันธุ์ ท้ังน้ีข้อมูลในการศึกษามี

ประโยชน์ต่อการใช้งานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา เช่น 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แปรรูปไม้ยางพาราท้ังหมด ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเก็บ

รักษาไม้ไว้ได้นานโดยไม่ต้องอาบน�้ายาเคมีและช่วยลด

ค่าใช้จ่ายบางส่วนส�าหรับการเลือกไม้ให้เหมาะสมกับ

งาน ถ้าสามารถใช้ไม้ยางพาราทดแทนไม้เศรษฐกิจ

อื่นๆ ได้ก็จะท�าให้ลดระยะเวลาในการผลิตและช่วยเพ่ิม

รายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย ความส�าคัญอีกประการ

หนึ่งคือ มีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม

ไม้ยางพาราของประเทศเพ่ือให้สามารถน�าไม้ไปใช้

ประโยชน์ได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ย้ายข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 918/2557 ลงวันที่ 

23 มิถุนายน 2557 ย้ายข้าราชการ ดังนี้

  นางอริศรา คงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการฝ่าย

บริหารทั่วไป ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา 

จังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยยาง ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสงขลา ส�านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

  นางกนกกร แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สงขลา ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  8 

จังหวัดสงขลา ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งเจ้าพนักงาน

ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส�านักงานตลาดกลางยาง

พาราสงขลา จังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยยาง

แต่งตั้งข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 1023/2557 ลง

วันที่  10 กรกฎาคม 2557 แต่งต้ังข้าราชการด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกลุ่ม ดังนี้

 ตามที่กรมวิชาการเกษตรมีค�าสั่งให้ นายอารักษ์ 

จันทุมา นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ ผู้อ�านวย

การกลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยยาง ไปรักษาการใน

ต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา น้ัน จึงแต่งตั้งให้

นายสุธี อินทรสกุล ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการ 

สถาบันวิจัยยาง เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีค�าสั่ง

เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
 สถาบันวิจัยยาง มีค�าสั่งท่ี 57/2557 ลงวันที่ 25 

กรกฎาคม 2557 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน

ภายในหน่วยงานของสถาบันวิจัยยาง เ พ่ือความ

เรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงให้งาน

ยางระหว่างประเทศ และงานถ่ายทอดเทคโนโลยี อยู่

ภายใต้กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยยาง

ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
 สถาบันวิจัยยาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ต่างประเทศ ดังนี้

  นายวิทยา ฉายสุวรรณ นายสุวิทย์ รัตนพงศ์ 

และนายสุ ธี  อินทรสกุล ร่วมหารือด้านการค้ายาง

ช่องทางการจัดจ� าหน่าย  ตลาดโภคภัณฑ์สินค้ า

ล่วงหน้า และอุตสาหกรรมยางในภาพรวม เพ่ือกระชับ

ความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมยางของทั้ งสอง

ประเทศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2557 ณ 

ประเทศญี่ปุ่น

  นางณพรัตน์  วิชิตชลชัย และ น.ส.พัชรา 

อินทะแสง เข้าร่วมประชุมคณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์

ยางภายใต้คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐาน

และคุณภาพของอาเซียน ครั้งที่ 19 และการประชุม 

The Task Force for Rubber Based Product ครั้งที่ 

10 จัดโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและ

คุณภาพของอาเซียน ระหว่างวันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 

2557 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  นายวิทยา พรหมมี เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิค

ต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและการถ่ายฝากยีน

ในยางพารา ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 

2557 ณ สถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  นายสุธี อินทรสกุล และน.ส.มณิสร อนันต๊ะ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางการ
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พัฒนาระบบราคายาง ในการแก้ไขวิกฤตราคายาง 

จัดโดย สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ 

(IRRDB) ระหว่างวันที่  8 – 9 กันยายน 2557 ณ 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

จัดประชุมสัมมนา
 สถาบันวิจัยยาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ดังนี้

  สัมมนา เรื่ อง  หน่วยสนับสนุนเป็นหัวใจ

ความส�า เร็ จขององค์กร  ระหว่าง วัน ท่ี  20  –  22 

มิถุนายน 2557 ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท อ�าเภอ

เมือง  จั งห วัดสมุทรสงคราม มีผู้ เข้ าร่ วมสัมมนา 

98 คน

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่ อง  การวิจัยและ

พัฒนาด้านการผลิตทุกสาขา ระหว่างวันท่ี 22 – 25 

กรกฎาคม 2557 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 42 คน

  สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง  ก า ร เ พ่ิ ม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ ห้ กั บ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ระหว่าง

วันท่ี 23 – 24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมบุศยรินทร์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้ เ ข้าร่วมสัมมนา 

80 คน

  ประชุมวิชาการยางพารา ครั้ ง ท่ี  2 /2557 

ระหว่างวันที่  3 – 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรม

ทวินโลตัส อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

มีบุคลากรของสถาบันวิจัยยางและบุคลากรภายใน

กรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุม รวม 200 คน

จัดฝึกอบรม
 สถาบันวิจัยยาง จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุม

ยาง พ.ศ.2542 ของกรมวิชาการเกษตร 

  หลักสูตร ระบบย่ืนค�าขอและออกใบรับรอง/

ใบอนุญาตยางพารา จ�านวน 2 รุ่นๆละ 30 คน โดย

รุ่นท่ี 1 จัดวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 รุ่นท่ี 2 จัดวันท่ี 

1 กันยายน 2557 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 

อาคารศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ

มหานคร

 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานกองทุนสงเคราะห์

การท�าสวนยาง หลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  หลักสูตร การปลูกสร้างสวนยางและการ
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รักษาสวนยาง จ�านวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน โดยรุ่นท่ี 1 

จัดระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2557 รุ่นท่ี 2 จัด

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2557 ณ 

โรงแรมแกรนด์  พาราไดซ์  อ� า เภอเมือง  จั งห วัด

หนองคาย

  หลักสูตร โรคและศัตรูยางในพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ 

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม  2557 ณ โรงแรมเดอะ

วัน อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  จ�านวนผู้เข้าฝึกอบรม 

40 คน

  หลักสูตร การใช้ปุ๋ยในสวนยางและการใช้

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จ�านวน 2 รุ่นๆละ 40 คน โดย

รุ่นท่ี 1 จัดระหว่างวันท่ี 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ 

โรงแรมพิมาน อินน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รุ่น

ที่  2 จัดระหว่างวันที่  14 – 15 สิงหาคม 2557 ณ 

โรงแรมคริสตัล กระบี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อินเดียขอฝึกอบรมและดูงาน
 สภายางประเทศอินเดีย (Rubber Board India) 

ส่งเจ้าหน้าท่ี จ�านวน 2 คน มาฝึกอบรมด้านการผลิต

ยางแท่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

และดูงานโรงงานผลิตยางแท่ง จังหวัดสงขลา และ

นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่  22 – 27 กันยายน 

2557






