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บทบรรณาธิการ

 ขณะนี้ราคายางดิบ อยู่ที่แนวรับและแนวต้านท่ี
กิโลกรัมละ 60 บาท และทดสอบราคานี้เป็นเวลานาน ผู้
ผลิตยางควรปรับตัวลดค่าใช้จ่าย หากิจกรรมอย่างอื่นมา
เสริม ถ้าเศรษฐกิจโลกปีหน้าปรับตัวดีขึ้น ราคาน�้ามันดิบ
ไม่ลดต�่าไปกว่า 60 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ราคา
ยางดิบคงจะสูงกว่าน้ี  หลักการห่วงโซ่ท่ีส�าคัญในการค้า 
คือความซื่อสัตย์และความมั่นคงในการผลิตสินค้าระยะ
ยาว ความเชื่อถือคู่ค้ายาวนานในอุตสาหกรรมยาง เช่น
ประเทศอินโดนีเซียกับสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซียกับ
กลุ่มยุโรป ประเทศไทยกับญี่ปุ่น เป็นการยากที่ผู ้ค้าราย
ใหม่จะเข้าไปแทรกในคู่ค้าเดิม นอกจากมีเทคนิคท�าให้มี
ความเชื่อมั่นกันในระยะยาวดีกว่า ในช่วงยางธรรมชาติ
ราคาสูง ผู้ผลิตยางรายใหม่ จีน เวียดนาม เขมร พม่า ลาว  
ได้เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพารามากขึ้น โดยเฉพาะประเทศผู้
ใช้ยางรายใหม่ เช่น ประเทศจีน ได้ลงทุนปลูกยางในต่าง
ประเทศมาก เป็นมาตรการป้องกันการขาดแคลนยาง เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพการผลิตอุตสาหกรรมยางในประเทศ  
อนาคตจะมีก�าลังผลิตได้ร้อยละ 25 ของความต้องการใช้
ยางของประเทศจีน ขณะน้ียางธรรมชาติราคาต�่า รัฐบาล
ได้มีแนวทางระยะสั้น กลาง และยาว 16 มาตรการ 
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายการบริหารกิจการยางแห่งชาติใน
ภาพรวมของประเทศ ที่จะท�าให้อุตสาหกรรมยางมีความ
ย่ังยืน หวังว่ากฎหมายใหม่คงไม่สนับสนุนแบบฉาบฉวย 
หรือเป็นกฎหมายแบบรวมเอกภาพ ระบบการศึกษา
พ้ืนฐานแห่งชาติ ปี 2542 ท่ีใช้ไปแล้ว เด็กนักเรียนอ่าน
หนังสือไม่ออก ดังน้ัน กฎหมายบริหารกิจการยางแห่ง
ชาติฉบับใหม่นี้คงปิดจุดอ่อนได้ เช่น การสนับสนุนงาน
วิจัย ควรระบุว่า ต้องจัดให้ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมยางในระยะยาว

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บรรณาธิการบริหาร นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยยาง บรรณาธิการ นายอารักษ์ จันทุมา กองบรรณาธิการ นายจุมพฏ สุขเก้ือ, นางพรรษา อดุลยธรรม, 

ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒณ์, ดร.พเยาว์ ร่มร่ืนสุขารมย์, ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ์ นายไพรัตน์ 

ทรงพานิช ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายสมจิตต์ ศิขรินมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายจักรพงศ์ อมรทรัพย์

อย่างย่ังยืนท้ังระบบ มีการพัฒนาหรือผลิตบุคลากรหลัก
ด้านยางท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณมากพอส�าหรับทุกภาค
ส่วน สนับสนุนให้หน่วยการศึกษามีงานวิจัย และผลิต
บุคลากรด้านยางเสริมให้เพียงพอกับทุกองค์กรในห่วง
โซ่อุตสาหกรรมยาง รวมท้ังงานวิจัยที่ได้ศึกษาไว้แล้ว
ควรได้น�าไปทดสอบใช้ในวงกว้างว่ามีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร สามารถที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้า เช่น การใช้ยางพาราผสมยางมะตอย
ราดผิวถนน หรือยางรองพ้ืนสนามกีฬา ซึ่งงานวิจัยชี้ให้
เห็นว่า ถึงแม้จะมีราคาแพงข้ึน แต่มีความทนทานใช้
งานได้ดี ยาวนานคุ้มค่ากันการลงทุน โดยเฉพาะขณะนี้
ราคายางต�่า น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทดสอบใช้งาน 
และเป็นการสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติของประเทศที่
ปริมาณการผลิตเกินความต้องการใช้ของโลก ในเนื้อหา
ฉบับน้ีได้แสดงทางเลือกให้เกษตรกร เช่น จะผลิตขายยาง
ก้อนถ้วยโดยตรงหรือแปรรูปเป็นยางเครพ ในงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าวจากยางพารา การผลิตท่อน�้าซึม
ส�าหรับใช้ในการเกษตร อาจเป็นแนวทางท่ีพัฒนาใช้
งานได้ต่อไป สถานการณ์ยางปัจจุบันและแนวโน้ม ปี 
2558 การใช้ยางของโลกในรอบ 25 ปี มีการใช้ยาง
สังเคราะห์ลดลงและใช้ยางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 
65 : 35 นับตั้งแต่ปี 2532 มาเป็น ร้อยละ 58 : 42 แสดง
ว่ายางธรรมชาติยังเป ็นสินค้าเกษตรที่ มีอนาคต แต่
การใช้ธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์เป็นเร่ืองที่ยังท�า
ได้ยาก เป็นปัญหาด้านเทคนิคมากกว่าราคา
    

อารักษ์ จันทุมา
บรรณาธิการ
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ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

ขายยางก้อนถ้วยโดยตรงหรือ
จะแปรรูปเป็นยางเครพดี

 ปัจจุบันเกษตรกรทางภาคอีสานนิยมผลิตยาง

ก ้อนถ้วยกันมากขึ้นเน่ืองจากใช ้น�้าน ้อย ประหยัด

แรงงาน ต้นทุนต�่า และท่ีส�าคัญมีเวลาไปท�ากิจกรรม

อย่างอื่นได้อีก จึงมักมีข้อสงสัยว่าเมื่อผลิตยางก้อนถ้วย

แล้วจะน�าไปขายทันที หรือน�าไปแปรรูปเป็นยางเครพต่อ  

อย่างไหนจะให้ค่าตอบแทนสูงกว่ากัน  แล้วควรจะลงทุน

หรือไม่  หรือถ้าจะผลิตยางเครพแล้วจะน�าไปขายท่ีไหน

ล้วนแล้วแต่เป็นค�าถามท่ียังคาใจเกษตรกรหลายๆ ท่าน  

ความรู ้ เหล ่านี้จะสามารถหาทางออกให ้กับพ่ีน ้อง

เกษตรกรชาวสวนยางได้

มารู้จักยางก้อนถ้วย และยางเครพกันก่อน
 ยางก้อนถ้วย คือยางท่ีท�าให้จับตัวในถ้วยรับ

น�้ายาง ยางท่ีได้จึงเป็นก้อนตามลักษณะถ้วยน�้ายาง  

ก้อนยางที่ผลิตได้จะมีสีขาวและสีค่อยๆ คล�้าข้ึน และ

ความชื้นค่อยๆ ลดลงเมื่อทิ้งไว้หลายๆ  วัน ยางก้อนถ้วย

แบ่งได้ 3 ประเภทตามระดับความชื้น คือ ยางก้อน

ถ้วยสด หมาด และแห้ง ยางก้อนถ้วยสดเป็นยางท่ีมี

อายุ 1-3 วัน ปริมาณความชื้นอยู ่ ท่ีระดับ 45-55%  

ผิวของก้อนยางมีสีขาวจนถึงสีขาวขุ่น เมื่อกดหรือสัมผัส

จะมีความนุ่มและคืนตัวได้เร็ว และภายในก้อนยางคงมี

ของเหลวหรือน�้าเซรุ ่มไหลออกมา ยางก้อนถ้วยหมาด

มีอายุของยางก้อน  4-7  วัน  ปริมาณความชื้นอยู่ที่ระดับ  

35-45%  ผิวของก้อนยางมีสีขาวขุ่นจนถึงสีน�้าตาลอ่อน

เมื่อกดหรือสัมผัสจะมีความนุ่มเล็กน้อยจนถึงก่ึงแข็ง  

ก้อนยางเริ่มแห้งโดยไม่มีของเหลวไหลออกมา ส่วน

ยางก้อนถ้วยแห้งมีอายุของยางก้อนมากกว่า 15 วัน

ขึ้นไป  ปริมาณความชื้นน้อยกว่า  35%  ผิวของก้อนยาง

มีสีน�้าตาลเข้ม  มีความแห้งและแข็ง

 ส่วนยางเครพเป็นยางที่ได้จากการน�ายางก้อน

ถ้วยรีดผ่านเครื่องจักรรีดเครพหรือที่เรียกว่า Creper สิ่งที่

สังเกตุได้ชัดเจนคือยางที่รีดออกมามีลักษณะติดกันเป็น

ผืนยาว  มีร่องรอยในแผ่นตามลักษณะดอกยางที่ปรากฏ

บนลูกกลิ้ง  ยางเครพมีหลายคุณภาพชั้นขึ้นอยู ่ กับ

วัตถุดิบที่น�ามาผลิต  เช่น  เศษยางสกปรกปนดิน  เมื่อ

น�ามารีดผ่านเครื่องเครพจึงเรียกยางเครพข้ีดิน ถ้าเป็น

ยางที่จับตัวจากหางน�้ายางมาผลิตเรียกยางเครพหาง

น�้ายาง หรือมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ายางสกิมเครพ แต่ถ้า

ท�าจากน�้ายางสดเรียกว่ายางเครพเหลือง เป็นต้น  การน�า

ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีมาผลิตเป็นยางเครพก็จะได้เป็น

ยางเครพคุณภาพดี  จัดเป็นชั้น  EBC 1X  (Estate Brown 

Crepe 100% cuplum) เทียบเท่ายางแผ่นหากท�าให้

แห้ง สามารถส่งโรงงานผลิตภัณฑ์ยางโดยตรง เช่น  

โรงงานรองเท้า โรงงานยางล้อได้โดยตรง หรือขายให้

กับโรงงานยางแท่งที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคได้

การผลิตยางก้อนถ้วย
  วิธีผลิตยางก้อนถ้วยเริ่มจากการเตรียมถ้วยรับ

น�้ายางและมีดกรีดยางให้สะอาด เตรียมน�้ากรดฟอร์มิค

เข้มข้น  3-5%  ใส่ในขวดบีบ (ขวดพลาสติกที่ใช้บรรจุ

น�้าดื่ม โดยเจาะรูท่ีฝาขวด 1 รู)  จากนั้นกรีดยางจาก

ต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายท่ีสามารถกรีดได้ในแต่ละวัน 
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แล้วเดินย้อนกลับมาบีบสารละลายกรด 1 บีบ ประมาณ 

15 - 20  ลูกบาศก์เซนติเมตร  ลงในถ้วยน�้ายางที่กรีดไว้

แล้ว กวนน�้ายางกับน�้ากรดให้เข้ากันเพ่ือให้ยางจับตัว

สม�่าเสมอ ท�าเช่นน้ีจากต้นแรกจนถึงต้นสุดท้าย ยางจะ

จับตัวอย่างสมบูรณ์ประมาณ 45 นาที หรือปล่อยให้

จับตัวนานกว่าน้ีก็ได้ แล้วเก็บใส่ในภาชนะสะอาด 

เกษตรกรอาจกรีดยางซ�้าให้น�้ายางจับตัวสะสมอยู่ใน

ถ้วยหลายๆ วันก็ได้ โดยวันรุ่งขึ้นให้จับก้อนยางตะแคง

เพ่ือให้น�้าเซรุ่มไหลออกจากก้อนก่อนที่จะกรีดน�้ายางลง

ไป ทั้งนี้  น�้าเซรุ ่มยังคงมีฤทธ์ิเป ็นกรดสามารถลด

ปริมาณสารละลายกรดที่จะบีบลงไปได้ครึ่งหน่ึง กวน

น�้ายางกับน�้ากรดให้เข้ากันเช่นเดียวกับวันแรก ส่ิงส�าคัญ

คือจะต้องไม่ใส่สิ่งปลอมปนสิ่งใดๆ ลงไปในถ้วยน�้ายาง 

ยางก้อนถ้วยท่ีได้ก็จะสะอาด แต่ถ ้าคิดว่าการเพ่ิม

น�้าหนักโดยการใส่ทรายหรือข้ีเปลือกแล้วจะสามารถ

ท�าให ้ตัวเองรวยทางลัดได ้ ก็จะท�าให ้ยางเหล ่านี้มี

คุณภาพต�่าลง เมื่อน�าไปขายก็จะได้เป็นยางก้อนถ้วย

คุณภาพต�่าและแถมยังโดนหักราคาอีกด้วย อย่างไร

ก็ตาม เกษตรกรไม่ควรกรีดยางเกินกว่า 4 ครั้งกรีด 

หมายความว่า ถ้าเป็นระบบกรีด 2 วัน เว้น 1 วัน กรีด 2  

วันติดต่อกันเว้น 1  วัน แล้วกรีดอีก 2 วัน รวมจ�านวน 4 

ครั้งกรีด หรือที่ชาวบ้านเรียก 4 มีด หากเกินกว่านี้น�้ายาง

จะหกล้น เส่ียงต่อการถูกขโมย นอกจากน้ี ยังถูกกด

ราคา ยางท่ีกรีด 6 ครั้งกรีด ปริมาณเน้ือยางแห้งของ

ยางในวันรุ่งขึ้นอยู่ที่ 60%  ขณะที่พ่อค้ารับซื้อจะประเมิน

ที่  50% ย่ิงผลิตถึง 8 ครั้งกรีด จะถูกกดราคาให้มี

ปริมาณเนื้อยางแห้งต�่าลง 10-15%  ยางที่จับตัวดีแล้วให้

รวบรวมใส่ในภาชนะ  ให้ระวังภาชนะท่ีมีเศษวัสดุที่อาจ

ติดไปกับก้อนยางได้ เช ่น กระสอบป่าน กระสอบ

พลาสติก เป็นต้น แล้วล�าเลียงสู่โรงงานผลิตยางเครพ

หรือยางแท่งต่อไป

การผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วย  
 1.  อาคารโรงงาน ควรเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรง  

ลาดซีเมนต์  มีระบบไฟฟ้า ระบบน�้าใช้  และระบบบ�าบัด

น�้าเสีย  พร้อมโรงงานขนาดพ้ืนที่  7 x 20 เมตร สูง 5  

เมตร  เหมาะสมกับการติดตั้งเครื่องเครพ  1 - 2  เครื่องที่

มีก�าลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 3  ตัน ประกอบด้วยลานตาก

ยางก้อนถ้วยท่ีเป็นพ้ืนซีเมนต์แยกตัวจากอาคารที่มี

ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร พ้ืนลานตากต้องแข็ง

แรงสามารถรับน�้าหนักของรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้

 2.  เครื่องรีดเครพ เป็นเครื่องจักรหนักมีก�าลังของ

มอเตอร์  50, 75  ถึง  100  แรงม้าให้เลือกใช้  ชุดเครื่อง

เครพประกอบด้วยส่วนประกอบส�าคัญ 3 ส่วน คือ 

ลูกกลิ้ง 1 คู่ เฟืองเกียร์ 1 ชุด และมอเตอร์ 1 ชุด ทั้งหมด

ประกอบและติดตั้งในโครงสร้างชุดเดียวกัน เครื่องเครพ  

1 เครื่องสามารถรีดยางได้ชั่วโมงละ 2-5 ตัน แล้วแต่

ขนาดของลูกกลิ้งและแรงม้าของมอเตอร์ การรีดจนเป็น

ยางเครพคือยางติดกันเป็นผืนยาวนั้น ไม่สามารถรีดได้

เพียง 1 หรือ 2 ครั้ง จะต้องรีดซ�้าหลายๆ ครั้ง ซึ่งโรงงาน

ที่บริหารจัดการดีจะใช้เครื่องเครพหลายๆ เครื่อง จึงจะ

ได้ผลผลิตตามต้องการ หากจะใช้เครื่องเครพเพียง 1  

หรือ  2  เครื่อง จะต้องใช้วิธีรีดหลายๆ ครั้ง เพ่ือให้ยาง

ติดกันเป็นผืนมีความหนาประมาณ  5  มิลลิเมตร ยาง

ก้อนถ้วยท่ีสะอาดอาจต้องผ่านเครื่องรีดเครพ 10 - 15  

ครั้ง และส�าหรับยางก้อนที่สกปรกต้องผ่านมากกว่า 

15 ครั้ง  

 3.  ส�าหรับการผลิตยางเครพท่ีมีก�าลังการผลิตสูง

กว่าวันละ 10 ตัน จ�าเป็นต้องเพ่ิมปริมาณเครื่องเครพ

พร้อมทั้งคนงานที่เพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วย  แต่

การเลือกใช้เครื่องจักรท่ีเหมาะสมเพ่ิมในกระบวนการ

ผลิต สามารถท�าให้การผลิตยางเครพมีก�าลังการผลิตขึ้น

ด้วยโดยเสียค่าใช้จ่ายลดลง  ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าว

ประกอบไปด้วยเครื่องจักรหลักและเครื่องจักรเสริม

เครื่องจักรหลักที่ควรเพ่ิม คือ เครื่องตัดลดขนาด (Slab  

cutter) จะท�าให้การท�างานได้รวดเร็ว ผลิตยางได้ใน

ปริมาณมากถึงชั่วโมงละ 5  ตัน  สามารถลดขนาดก้อน

ยางให้เล็กได้ ส่วนเครื่องจักรเสริม ได้แก่ เครื่องจักรชนิด

ล�าเลียง เช่น ตะกร้าตักยาง (Bucket elevator) และ

สายพานล�าเลียง  (Belt elevator)  ที่สามารถท�างานหนัก

แทนแรงคนได้เป็นอย่างดี ตะกร้าตักยางจะตักยางท่ี

ผ่านเครื่องลดขนาดแล้วครั้งละ  25 - 35  กิโลกรัม  เทลง

ในเครื่องเครพด้วยการบดผสมและล้างให้สะอาดตาม

ล�าดับอย่างต่อเนื่องประมาณ 5 - 8 เครื่อง โดยมีสาย

พานล�าเลียงเป็นตัวน�ายางจนยางจับตัวเป็นผืนยาว ซึ่ง

ในเครื่องเครพตัวสุดท้ายจะได้ยางเครพเป็นผืนกว้าง
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ประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร หนา 4 - 6 มิลลิเมตร  

ความยาวสามารถตัดให้มีขนาดตามความเหมาะสมของ

โรงหรือรถตากได้

 4.  โรงตากหรือโรงผึ่งยาง ให้แยกส่วนจากบริเวณ

เครื่องรีดท่ีมีความชื้นแฉะ มีการหมุนเวียนของอากาศดี  

ส่วนของหลังคาและฝาผนังเป็นสังกะสีชนิดไม่บุฉนวน

กันความร้อน ยกระดับส่วนจั่วของหลังคาออกเป็น  2  ขั้น  

หรือใช้ระบบลูกลมหรือท�าท่อระบายอากาศเพ่ือให้เกิด

การหมุนเวียนของอากาศที่จะเข้าทางด้านล่างและไหล

ออกทางด้านบน พ้ืนโรงตากควรลาดซีเมนต์ที่ปูฐาน

ป้องกันความชื้นจากดินเป็นอย่างดี  ยางที่รีดเป็นผืนแล้ว

ควรมีความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร หนา 5  

มิลลิเมตร ความยาวน้ันให้เตรียมตามความเหมาะสม  

หากตากยางในโรงตากท่ีตีไม้ราวไว้อย่างถาวรจะต้อง

ใช้ไม้ท่ีมีความแข็งแรงและสะอาด ขนาด 2 x 2 นิ้ว

ลบเหลี่ยม ตอกยึดกับคานระหว่างไม้ให้ห่างกัน 10  

เซนติเมตร สูงจากพ้ืนประมาณ  4  เมตร  ให้ยางเครพ

ที่มีความยาว 6 เมตร วางพาดได ้พอดี  พ้ืนที่   1  

ลูกบาศ์กเมตร  จะตากได้เนื้อยางเครพแห้งประมาณ  16  

กิโลกรัม  โดยให้ปลายของยางเครพสูงจากพ้ืนไม่น้อย

กว่า  50  เซนติเมตร  ลักษณะภายนอกของยางเครพที่รีด

ใหม่เนื้อยางเป็นสีขาวอมเทาเล็กน้อย  มีปริมาณเนื้อยาง

แห้งเฉลี่ย  75%  เมื่อผึ่งนาน  15 - 20  วัน  จะได้ยางเครพ

แห้งสีเหลืองอมน�้าตาลมีปริมาณเนื้อยางแห้งเฉลี่ย  95 - 

97%  

 5. ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ในระหว่างการรีดจะต้องมี

การฉีดน�้าบนลูกกลิ้งตลอดเวลาเพ่ือชะล้างส่วนต่างๆ 

ออกจากเน้ือยาง การผลิตยางเครพ 1 ตัน จะใช้น�้า

ประมาณ  3  ลูกบาศก์เมตร  น�้าที่เกิดขึ้นจะต้องล�าเลียง

ไปยังระบบบ�าบัด  การผลิตยาง  5  ตัน  ท�าให้น�้าเสียเกิด

ขึ้นวันละ  15  ลูกบาศ์กเมตร  ต้องจัดเตรียมบ่อบ�าบัด

น�้าเสียอย่างน้อย  3  บ่อ  ที่สามารถเก็บกักน�้าได้ไม่น้อย

กว่า  900  ลูกบาศ์กเมตร  เพื่อให้น�้าอยู่ในระบบบ�าบัดได้

ไม่น้อยกว่า  60  วัน

การลงทุนการผลิตยางเครพ
 ในการผลิตยางเครพคุณภาพดีจะต้องจัดเตรียม

ยางก้อนก้อนถ้วยสดหรือยางก้อนถ้วยหมาดไว้ให ้

เพียงพอต่อก�าลังการผลิตในแต่ละวันและสามารถผลิต

ได้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้คุ ้มทุนในการผลิตมากที่สุด 

เกษตรกรรายย่อยที่มีก�าลังในการลงทุนควรผลิตยาง

เครพไม่ต�่ากว่าวันละ 3  ตัน ซึ่งจะมีค่าลงทุนในส่วนของ

โรงเรือน ค่าเครื่องเครพ 1 ตัว และบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

อย่างง่าย ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หากจะ

รวมกลุ่มกันเป็นสถาบันเกษตรกร ควรเพ่ิมเครื่องจักร

ให้พอเพียงกับก�าลังการผลิตเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า 10  

ตัน แต่ถ้าเป็นระดับโรงงานอุตสาหกรรมยางเครพจะมี

ก�าลังการผลิตเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า 40 ตัน ก็จะใช้เงิน

ลงทุนไม่ต�่ากว่า 16  ล้านบาท

การขายยางเครพ
 การผลิตยางเครพท�าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น

ประมาณ  2  บาทต่อกิโลกรัม  โรงงานยางแท่งหลายแห่ง

จะรับซื้อแต่ยางก้อนถ้วยสดเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ยางแท่งเพราะไม่มั่นใจในเรื่องคุณภาพอีกทั้งโรงงานยาง

แท่งก็มีเครื่องเครพอยู่แล้ว การรับซื้อยางเครพจากกลุ่ม

เกษตรกรจึงเป็นเรื่องท่ีผู้ประกอบการยางแท่งไม่คุ้มทุน 

นอกเสียจากรับซื้อยางเครพจากเครือของบริษัทผู้ผลิต

ยางแท่งเอง แต่ถ้าหากจะผลิตเป็นยางเครพโดยตรงจะ

ต้องหาตลาดที่แน่นอนและสร้างความมั่นใจในเรื่อง

คุณภาพให้กับผู้ผลิตยางแท่งหรือผู้ซื้อท่ีจะน�ายางเครพ

ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น  โรงงานผลิตสายพาน  

ยางปูสนามฟุตซอล ยางในเชิงวิศวกรรม เป็นต้น เน่ือง

จากยางเครพจากยางก้อนคุณภาพดีเป็นยางท่ีมีสมบัติ

ทางกายภาพดี และมุมมองของผู้ประกอบการยางแท่ง

ตั้งข้อสังเกตว่ายางก้อนถ้วยที่น�ามาเครพแล้วจะตรวจ

สอบคุณภาพด้วยสายตายากมาก หากกลุ่มเกษตรกรจะ

ขายเป็นยางเครพแห้ง จะต้องผึ่งหรืออบให้มีปริมาณ

ความชื้นไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้โดยตรง จะได้

มูลค่าเพ่ิมขึ้นกว่าการขายยางเครพสด หรือหากจะหา

ตลาดส่งออกยังต่างประเทศได้เองจะสามารถเพ่ิมมูลค่า

มากกว่าขายยางก้อนถ้วยสดกิโลกรัมละไม่น้อยกว่า 

7 บาท ดังนั้น หากเกษตรกรที่มีความสนใจผลิตยางเครพ  

สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสงขลา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

โทร.  074-586725 ถึง 30
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ภาพที่ 1 การผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วย (A) ยางก้อนถ้วยสดนำามากองรวมกันบนลานตาก, (B) ยางก้อนถ้วยเมื่อผ่านเครื่องเครพประมาณ 2 ครั้ง, 

(C) ยางก้อนถ้วยสดผ่านเครื่องเครพแล้วประมาณ 7 ครั้ง, (D) ยางเครพรีดเสร็จแล้วเตรียมนำาไปผึ่ง, (E) ยางเครพเตรียมส่งโรงงานยางแท่ง, (F) ผึ่งยาง

เครพให้แห้งเพื่อรอจำาหน่ายต่อไป

A

C

E

B

D

F
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ปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยที่สะสมตามจำานวนครั้งกรีดที่ระยะเวลาการผึ่งต่างๆ กัน

ข้อกำาหนดการจัดชั้นยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ระยะเวลาผึ่ง

(วัน)

ยางเครพชั้น 1 ยางเครพชั้น 2 ยางเครพชั้น 3

ปริมาณเนื้อยางแห้ง (%)

1 ครั้งกรีด 2 ครั้งกรีด 4 ครั้งกรีด 6 ครั้งกรีด 8 ครั้งกรีด

 1 38.9 46.1 51.1 59.2 65.6

 2 45.7 53.4 60.2 67.9 72.3

 3 53.5 62.3 67.8 75.8 78.8

 4 67.7 70.3 77.0 79.6 83.5

 5 72.4 74.5 85.0 85.7 86.8

 6 76.4 78.9 86.6 87.1 88.9

 7 84.0 85.1 86.6 87.8 90.1

 8 85.6 86.2 87.0 89.2 91.4

 9 85.6 86.2 87.0 89.2 91.4

ความหนาของแผ่นยางตลอดทั้ง ความหนาของแผ่นยางตลอดทั้ง ความหนาของแผ่นยางตลอดทั้ง
แผ่น ต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร แผ่น ต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร แผ่น ต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

ลักษณะเม็ดยางในแผ่นมีขนาด ลักษณะเม็ดยางในแผ่นมีขนาด ลักษณะเม็ดยางในแผ่นมีขนาด
ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร และมีขนาด ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร และมีขนาด ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า
สม�่าเสมอตลอดทั้งแผ่น สม�่าเสมอตลอดทั้งแผ่น ปะปนอยู่ได้บ้างเล็กน้อย

ผิวของแผ่นยางดูเรียบ สวยงาม ผิวของแผ่นยางดูเรียบ สวยงาม ผิวของแผ่นยางดูเรียบพอประมาณ
ไม่ขรุขระจนเกินไป และไม่เหนียว ไม่ขรุขระจนเกินไป และไม่เหนียว และยางมีความเหนียวแน่น 
เยิ้ม เยิ้ม แข็งแรงดี ไม่มีรอยเหนียวเยิ้ม

ไม่มีจุดขาวบนแผ่นยาง และเนื้อ อนุญาตให้มีจุดขาวบนแผ่นยาง อนุญาตให้มีจุดขาวบนแผ่นยาง
ยาง ได้ไม่เกินขนาดเมล็ดถั่วเขียว ได้ไม่เกินขนาดเมล็ดถั่วเขียว

แผ่นยางมีสีน�้าตาลตลอดทั้งแผ่น แผ่นยางมีสีน�้าตาล อนุญาตให้มี แผ่นยางมีสีน�้าตาล มีจุดด�าคล�้า
 ริ้วรอยได้บ้างเล็กน้อย และริ้วรอยได้บ้างกระจายอยู่ทั่วไป

มีความสะอาดตลอดแผ่น ไม่มี มีความสะอาดตลอดแผ่นยาง แผ่นยางมีความสะอาด
วัตถุปลอมปน และสิ่งปนเปื้อน  อนุญาตให้มีเปลือกไม้ละเอียด อนุญาตให้มีเปลือกไม้ละเอียด
ใด ๆ ปนเปื้อนได้บ้างเล็กน้อย ปนเปื้อนได้บ้างเล็กน้อย

ภาคผนวกที่ 1

ภาคผนวกที่ 2

หมายเหตุ : ใช้ระบบกรีด 2 วัน เว้น 1 วัน
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ข้อกำาหนดการจัดชั้นยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ต้นทุนการผลิตยางเครพที่มีกำาลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 5 ตัน

ยางเครพชั้น 1

รายการ

ยางเครพชั้น 2

หน่วย/ยางเครพ 1 ตัน

ยางเครพชั้น 3

บาท/กก.

แผ่นยางมีความยาว 5-10 เมตร แผ่นยางมีความยาว 5-10 เมตร แผ่นยางมีความยาว 5-10 เมตร

มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 1.5% มีความชื้นในแผ่นยางระหว่าง มีความชื้นในแผ่นยางระหว่าง
 1.5-3% 3-5%

แผ่นยางมีความเหนียวแน่นดี แผ่นยางมีความเหนียวแน่นดี แผ่นยางมีความเหนียวแน่นดี
ไม่เปื่อยขาดง่าย ไม่เปื่อยขาดง่าย ไม่เปื่อยขาดง่าย

ค่าน�้า 6.30  ลบ.ม. 0.043

ค่าไฟ 31.15  ยูนิต 0.115

ค่าเสื่อมสภาพเครื่องจักร 94.44  บาท 0.094

ค่าเสื่อมสภาพอาคาร 111.00  บาท 0.111

ค่าแรงงาน 900.00  บาท 0.900

ค่าเสื่อมสภาพบ่อบ�าบัดน�้าเสีย 27.39  บาท 0.027

ค่าขนส่งวัตถุดิบ 260.00  บาท 0.260

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 13.00  บาท 0.013

ค่าบริหารจัดการ 666.66  บาท 0.666

          รวม  2.229

ภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)

ภาคผนวกที่ 3
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 ยางพารา และ ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของ

ไทย แต่ละปีมีการส่งออกน�ารายได้สู่ประเทศมากมาย 

แต่ปัจจุบันยางพาราประสบปัญหาราคาตกต�่า เพราะมี

ปริมาณเกินความต้องการใช้งาน ส่วนข้าวที่แปรรูปเป็น

ข้าวสารก็มีต้นทุนในการผลิตสูงข้ึน งานวิจัยจะเป็นอีก

หน่ึงทางเลือกในการช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่าง

ย่ังยืน เพราะงานวิจัยนอกจากจะช่วยเพ่ิมมูลค่า เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการไทย

แล้วยังช่วยเพ่ิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของประเทศ 

และลดต้นทุนการผลิตในกระบวนการแปรรูปข้าวด้วย

  จากกระบวนการสีข้าวโดยทั่วไปมีกระบวนการ

หลักอยู่ 4 กระบวนการ ได้แก่ ท�าความสะอาด กะเทาะ 

ขัดขาว และคัดขนาด ตามล�าดับ ในกระบวนการกะเทาะ 

เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกส่วนมากจะใช้ลูกยาง (ภาพที่ 

1) จากข้อมูลรายงานผลผลิตข้าวรวม ทั้งนาปีและนาปรัง 

ป ี  2555/56 มีผลผลิตข ้าวรวม 37.337 ล ้านตัน

ข้าวเปลือก ปี 2556/57 มีผลผลิตข้าวรวม 36.629 

ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 37 ล้านตันต่อปี 

(สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2557) และจากการเก็บข้อมูล

จากผู้ใช้ ลูกยาง 1 คู่ กะเทาะข้าวเปลือกได้ประมาณ 

3 ตัน (ลูกยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว หน้ากว้าง 

2.5 นิ้ว) ดังนั้น จากผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 37 

ล้านตันข้าวเปลือก จะต้องใช้ลูกยาง 12,333,333 คู่ 

หรือ 24,666,666 ลูก แต่ลูกยางสีข้าวส่วนใหญ่ผลิตจาก

ยางสังเคราะห์ท่ีต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหาก

สามารถผลิตลูกยางสีข้าวจากยางธรรมชาติได้ นอกจาก

ลดการน�าเข้ายางสังเคราะห์ได้แล้ว จะเป็นการเพ่ิม

มูลค่าและเพ่ิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของประเทศ

อีกด้วย จากงานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีโครงการวิจัยการใช้

สุรชัย  ศิริพัฒน์1  อดุลย์  ณ วิเชียร1  ณพรัตน์  วิชิตชลชัย1  และ นุชนาฏ  ณ ระนอง2

1 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
2 ส�านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ลูกยางสีข้าวจากยางพารา

ลูกกลิ้งยางธรรมชาติในการสีข้าวด�าเนินการโดยคณะ

วิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งด�าเนินการใน

ระหว่างปี 2532 – 2535 ผลการทดลองท�าให้ทราบว่า

การผลิตลูกยางส�าหรับกะเทาะเปลือกข้าวน้ัน สามารถ

ใช้ยางธรรมชาติผสมกับผงเขม่าด�าจนมีความแข็ง

และความต้านทานการสึกหรอได้ดี แต่มีข ้อเสียคือ

ข้าวกล้องที่ผ่านลูกยางเป็นครั้งท่ีสองจะมีสีคล�้า ควร

เลือกใช้ยางธรรมชาติผสมกับซิลิก้าจะได้ผลรองลงมา 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาสูตรลูกยางสีข้าว 

โดยใช ้ยางธรรมชาติในการผลิตเ พ่ือทดแทนยาง

สังเคราะห์ท่ีใช้งานได้นานหรือต้านทานการสึกหรอได้ดี 

และข้าวสารหลังกะเทาะด้วยลูกยางแล้ว ไม่มีสีคล�้า ทั้งนี้

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าว (มอก.633-2531) 

มีคุณลักษณะที่ต้องการตามตารางที่ 1

ภาพที่ 1 เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว

ลูกยางสีข้าว
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 ในการออกสูตรลูกยางสีข้าว จะเห็นได้ว่า สมบัติ

ด้านท่ีต้องการน้ัน คือ ยางท่ีมีความแข็งสูงมาก (ค่า

ความแข็งมีตั้งแต่ 0 จนถึง 100 ตัวเลขท่ีต�่า แสดงถึง

ยางน่ิม และตัวเลขท่ีสูงแสดงถึงยางแข็ง) แต่ต้องการ

ความยืด และความแข็งแรงด้วยในขณะเดียวกัน ความ

แข็งของยางทั่วไป (เมื่อไม่มีสารตัวเติมใดๆ) มักจะมี

ความแข็งประมาณ 40-45 การที่จะให้ยางมีความแข็งสูง

เราต้องใส่สารตัวเติมลงไปในสูตรยาง แต่สารตัวเติมน้ัน

ใส่มากไปสมบัติการทนต่อแรงดึงและการยืดตัวจะลด

ต�่าลง เพราะยางที่แข็งมากๆ มักจะยืดน้อยเสมอ ส�าหรับ

ยางที่มีความแข็งเกิน 80 ไม่สามารถท�าได้ โดยการใส่

สารตัวเติมปริมาณมากๆ เพราะจะท�าให้สมบัติของ

ความเป็นยางหมดไป และจะมีปัญหาเก่ียวกับการไหล

ของยางยากข้ึนในระหว่างการผลิต ยางไหลไม่เต็ม

แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์จะไม่สมบูรณ์ ดังน้ัน ข้ันตอนการ

ออกสูตรนอกจากให้ได้สมบัติตามต้องการแล้วต้อง

ค�านึงถึงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วย 

วิธีการวิจัย
 1. ส�ารวจข้อมูลการใช้ลูกยางสีข้าว ปัจจัยที่มีผล

ต่อการกะเทาะข้าวเปลือก เช่น พันธุ์ข้าว ความชื้น ระยะ

เวลาในการขัดสี ความเร็วของลูกยาง ระยะห่างของลูก

ยาง รวมถึงวิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการสี

ของข้าวเปลือก 

 2. ออกสูตรยาง ผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าวในห้อง

ปฏิบัติการ เป้าหมายคือ ออกสูตรยางสีข ้าว ให้ได้

มาตรฐาน (มอก. 633-2531)

   2.1 การด�าเนินงานช่วงแรก รวบรวมสูตรที่มี

สมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าว ทวนสูตรที่ได้

โดยทดลองบดผสมตามสูตรดังกล่าว แล้ววัดลักษณะ

ยางท่ียังไม่คงรูป ค่าความหนืด เวลาการคงรูปของยาง 

เตรียมชิ้นทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ และ 

ทดสอบตัวอย่างที่ผลิตได ้  บันทึก และรวบรวมผล

การทดลอง

   2.2 ช่วงที่สอง ออกแบบสูตรยางผสมสารเคมี 

โดยใช้ยางธรรมชาติ ให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ลูกยางสีข้าว เตรียมยางผสมสารเคมี วัดลักษณะยางที่

ยังไม่คงรูป ค่าความหนืด เวลาการคงรูปของยางผสม 

เตรียมชิ้นทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ และ 

ทดสอบตัวอย่างท่ีผลิตได้ บันทึกและรวบรวมผลการ

ทดลอง โดยทดสอบสมบัติต่างๆ ของตัวอย่างยางดังนี้

   - ความหนืดของยาง (Mooney viscosity)

   - ความแข็ง (Hardness, Shore A)

   - การทนทานต่อแรงดึง (Tensile strength, 

 

ตารางที่ 1  มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าว (มอก.633-2531)

สมบัติ คุณลักษณะที่ต้องการ

ลักษณะทั่วไป ยางที่หล่อหุ้มต้องติดแน่นกับแกนเหล็ก และผิวของยางต้องเรียบ

   สม�่าเสมอ ไม่ปรากฏสิ่งบกพร่องที่ส�าคัญต่างๆ ซึ่ง ได้แก่ ฟองอากาศ 

   รอยนูน รูพรุน รอยร้าว หรือรอยด่าง (Bloom) ของก�ามะถัน 

ความหนาของยาง ยางต้องหนาสม�่าเสมอ

ความต้านแรงดึง (เมกาปาสกาล) ไม่น้อยกว่า 9.8 เมกาปาสกาล

ความยืด (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200

ความแข็งของยาง (shore) มีค่าระหว่าง 80 ถึง 95 shore คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 3 shore

การเสื่อมสภาพ เมื่อทดสอบแล้วยางต้องมีความแข็งมากกว่า 72 shore และลดลง

   จากค่าความแข็งเดิมไม่เกิน 10 shore
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MPa)

   - ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 300 

(MPa)

   - ความทนต่อแรงยืดจนขาด (Elongation 

at break, %)

   - การทนต่อการขัดสี, Akron (ปริมาตรท่ี

หายไป, ซม.3/1,000 รอบ)

   - การบ่มเร่ง ที่ 100 ๐C เวลา 22 ชม. 

(Ageing)

 3. ผลิตลูกยางสีข้าว ใช้วิธีอัดขึ้นรูป (Vulcaniza-

tion in press) มีขั้นตอนดังนี้

   3.1 ออกแบบแม่พิมพ์

   3.2 กระบวนการผลิตที่เหมาะสม

   3.3 ผลิตลูกยางสีข้าวให้ได้มาตรฐาน

 ทดสอบตัวอย่างที่ผลิตได้ โดยตรวจคุณลักษณะ

ทั่วไปของลูกยางหลังการผลิต บันทึกและรวบรวมผลการ

ทดลอง

 4. สรุปผลการออกสูตรตามสมบัติท่ีต้องการตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท้ังสมบัติทางกายภาพ และ

คุณลักษณะทั่วไปของลูกยางหลังการผลิต บันทึกและ

รวบรวมผลการทดลอง

ผลการทดลองและวิจารณ์
การออกแบบสูตรยางและการทดสอบสมบัติทาง

กายภาพ

 ในการออกแบบสูตรยางทั้งหมด 9 สูตร (ตาราง

ที่ 2) โดยพิจารณาใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุหลักผสม

กับสารตัวเติม ชนิด ซิลิคา โดยส่วนผสมสารเคมีอื่น

เป็นไปตามหลักการออกแบบสูตรยาง การออกแบบ

สูตรน้ี นอกจากสูตรท่ีใช้ยางธรรมชาติแล้ว ยังออกสูตร

ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ ชนิดไนไตรล์ (สูตร

ที่ 9) และออกสูตรยางท่ีมีความแข็งแตกต่างกัน เพ่ือ

ทดสอบผลของลูกยางต่อการกะเทาะและการแตกหัก

ของข้าวต่อไป โดยน�าสูตรยางที่ออกแบบ มาบดผสมยาง

กับสารเคมี และวัดลักษณะยางที่ยังไม่คงรูป ค่าความ

หนืด หาเวลาการคงรูปของยางผสมสารเคมีแต่ละสูตร 

จากน้ันขึ้นรูปเป็นชิ้นตัวอย่างส�าหรับการทดสอบ น�าชิ้น

ตัวอย่างแต่ละสูตรท่ีผ่านการคงรูปมาทดสอบสมบัติทาง

กายภาพ ดังแสดงผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพ 

ของสูตรยางทั้ง 9 สูตร ตามตารางที่ 3 

  จากผลการทดลองในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า

สูตรลูกยางส�าหรับกะเทาะเปลือกข้าวนั้นสามารถใช้

ยางธรรมชาติในการผลิตได้ ชิ้นทดสอบแสดงให้เห็น

 

ตารางที่ 2  สูตรลูกยางสีข้าวที่ใช้ในการศึกษา

ยางและสารเคมี
สูตร/ปริมาณ (ส่วนโดยนำ้าหนัก)

ยางธรรมชาติ ชนิด STR 5L 100 100 100 100 100 100 100 100 50

ยางไนไตรล์ - - - - - - - - 50

สารกระตุ้น 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

ไฮสไตรีนเรซิน* 10 30 60 70 50 50 80 - -

ซิลิคา (ชนิด 255) 50 60 60 70 60 80 80 80 80

สารประกอบกลุ่มไกลคอล 3 3.6 3.6 4.2 3.6 4.8 4.8 4.8 4.8

แคลเซียมคาร์บอเนต - - - - - 100 - - -

สารป้องกันยางเสื่อมสภาพ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

สารเร่งให้ยางคงรูป 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5

ก�ามะถัน (325 mesh)         2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* ใช้เกรดทางการค้าชื่อ ISP Elastomers
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ตารางที่ 3  สมบัติทางกายภาพของยางแต่ละสูตร

สมบัติ
สูตร

สมบัติการคงรูปของยาง (t 
90

 @160 ๐C (min)) 4.86 6.69 4.20 8.36 6.84

ความหนืดของยาง (ML 1+4 @100 ๐C ) 85.4 63.6 127.2 - 60.8

ความหนืดของยาง (MS 1+4 @100 ๐C ) - - - 57.2 -

ความแข็ง (shore A)  62 81 79 87 79

ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 300 (MPa) 3.5 7.0 7.1 7.4 5.5

การต้านแรงดึง (MPa) 19.3 21.0 19.4 14.6 10.0

ความทนต่อแรงยืดจนขาด (%) 711 580 574 543 504

การทนต่อการขัดสี, Akron (ปริมาตรที่หายไป, ซม.3/1,000 รอบ) 0.52 0.46 0.62 0.60 0.94

การบ่มเร่งที่ 100 ๐C, 22 hrs.

     ความแข็ง (shore A) 64 81 72 88 82

     ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 300 (MPa) 5.1 9.0 10.9 8.1 8.6

     การต้านแรงดึง (MPa) 19.6 19.1 15.4 16.0 11.2

     ความทนต่อแรงยืดจนขาด (%) 654 511 490 530 401

1 2 3 4 5

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) สมบัติทางกายภาพของยางแต่ละสูตร

สมบัติ มอก.
633-2531

สูตร

สมบัติการคงรูปของยาง (t 
90

 @160 ๐C (min)) 4.58 7.26 4.69 3.89 -

ความหนืดของยาง (ML 1+4 @100 ๐C ) 77.6   49.0 71.9 74.2 -

ความหนืดของยาง (MS 1+4 @100 ๐C ) - - - - -

ความแข็ง (shore A)  90 87 72 85  80-95 ±3

ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 300 (MPa) 7.1 7.1 6.8 8.5 -

การต้านแรงดึง (MPa) 9.10 13.5 17.3 15.4 >9.8

ความทนต่อแรงยืดจนขาด (%) 395 554 613 533 >200

การทนต่อการขัดสี, Akron (ปริมาตรที่หายไป, ซม.3/1,000 รอบ) 0.88 0.53 0.33 0.26 -

การบ่มเร่งที่ 100 ๐C, 22 hrs.

     ความแข็ง (shore A) 92 84 83 84 ลดลงไม่เกิน 10

     ความเค้นดึงเมื่อมีการยืดร้อยละ 300 (MPa) 7.9 7.2 8.1 8.7 -

     การต้านแรงดึง (MPa) 9.1 12.1 15.4 12.1 -

     ความทนต่อแรงยืดจนขาด (%) 365 535 552 452 -

6 7 8 9
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ถึงสูตรยางทั้ง 9 สูตร มีสมบัติผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ลูกยางสีข้าว (มอก. 633-2531) คือ มีความต้านแรงดึง

ไม่น้อยกว่า 9.8 เมกาปาสกาล และมีการยืดตัวไม่น้อย

กว่าร้อยละ 200 ส่วนความแข็งของยางให้เป็นไปตาม

ที่ก�าหนด ส่วนสูตรยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ 

ชนิดไนไตรล์ (สูตรที่ 9) มีสมบัติผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ลูกยางสีข้าว แต่ต้นทุนสูงกว่า และส�าหรับสูตรที่ 6 ผสม

สารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนต เพ่ือลดต้นทุน มีสมบัติ

ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าวเช่นกัน จากการ

ออกสูตรยางให้มีความแข็งแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาผล

ของความแข็งต่อการกะเทาะ และการแตกหักของข้าว

โดยได้สูตรที่มีความแข็ง 60 scores A (สูตรที่ 1), ความ

แข็ง 70 scores A (สูตรที่ 8), ความแข็ง 80 scores A 

(สู ต รที่  2 ,  3 ,  5 )  และ  ความแ ข็ง  90  sco res 

A (สูตรที่ 4, 6, 7)

 ขั้นตอนต่อไปน�าสูตรยางท้ัง 9 สูตร ผลิตเป็น

ลูกยางสีข้าว เพ่ือดูลักษณะทั่วไปที่ต้องการของลูกยาง

สีข้าวต่อไป คุณลักษณะทั่วไปท่ีต้องการของลูกยาง

สีข้าว คือ ยางท่ีหล่อหุ้มต้องติดแน่นกับแกนเหล็ก และ

ผิวของยางต้องเรียบสม�่าเสมอ ไม่ปรากฏสิ่งบกพร่อง

ที่ส�าคัญต ่างๆ ได ้แก ่  ฟองอากาศ รอยนูน รูพรุน

รอยร้าว หรือรอยด่าง (Bloom) ของก�ามะถัน ดังน้ัน

ต้องผลิตลูกยางก่อนจึงจะพิจารณาได้ว่าสูตรใดบ้างท่ี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การทดลองผลิตลูกยางสีข้าว

 จากลักษณะผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าว เป็นยางหุ้ม

กับแกนเหล็ก (ภาพที่ 2) ดังนั้น ในการออกแบบแม่พิมพ์

นั้นต้องเผื่อพ้ืนที่ของแกนเหล็ก (ภาพท่ี 3) และพ้ืนที่ใส่

ยาง เมื่อใส่แกนเหล็กในแม่พิมพ์ แกนเหล็กต้องไม่

เคลื่อนที่ แม่พิมพ์ต้องถอดประกอบง่าย โดยลักษณะ

ของแม่พิมพ์ประกอบไปด้วย 3 ชิ้น ชิ้นด้านล่างจะมี

เดือยอยู ่ตรงกลางส�าหรับใส่แกนเหล็กและเดือยจะ

ช่วยป้องกันการขยับของแกนเหล็กขณะผลิต ชิ้นกลาง

ผิวด้านในต้องเรียบ และชิ้นบน ส�าหรับปิดและมีเดือย 

ป้องกันการขยับของฝาบนเช่นกัน โดยแบบแม่พิมพ์

มีรายละเอียดดังภาพที่ 4

 ส�าหรับลูกยางสีข้าวใช้วิธีอัดข้ึนรูป (Vulcaniza-

ภาพที่ 2 ลูกยางสีข้าว

ภาพที่ 3 แกนเหล็กของลูกยางสีข้าว

ยาง

แกนเหล็ก

tion in press) เป็นวิธีท่ีท�าให้เกิดเป็นรูปร่างพร้อมๆ กับ

การคงรูป มีขั้นตอนการผลิตลูกยางสีข้าวดังนี้

 1. เตรียมแกนเหล็กทากาว

 2. เตรียมบดยางผสมสารเคมี

 3. ขึ้นรูปและคงรูป

 4. ตกแต่ง

ขั้นตอนการผลิตลูกยางสีข้าว 

 1. การเตรียมแกนเหล็กทากาว เน่ืองจากลูกยาง

สีข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ยางติดกับโลหะ วิธีการท�ายางติด

โลหะ มี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ วิธีใช้ชั้นกาวกับยาง และวิธีออก

สูตรยางให้ติดกับโลหะ ซึ่งการทดลองครั้งนี้ ใช้ชั้นกาว

ท�าให้ยางติดโลหะ กระบวนการท�ายางติดโลหะ เริ่มจาก

ท�าความสะอาดผิวของแกนเหล็กให้ปราศจากไขมันและ

สนิม น�าแกนเหล็กมาทากาวชั้นแรก ด้วยกาวชนิดที่เป็น

สารมีขั้วมาก ปล่อยให้แห้งประมาณ 30 นาที แล้วทาทับ

ชั้นที่สองด้วยกาวอีกชนิดที่มีขั้วน้อย ทาทับลงไป รอจน

แห้ง เก็บในท่ีปราศจากฝุ่น ด้านท่ีทากาวห้ามใช้มือจับ 

จะท�าให้ประสิทธิภาพการยึดติดลดลง ล�าดับต่อไปน�า
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ยางมาประกบแกนเหล็ก

 2. การเตรียมบดยางผสมสารเคมี เครื่องจักรต้องมี

ก�าลังเพียงพอ เนื่องจากสูตรยางมีความแข็งสูง บดยาง

ผสมสารเคมีตามสูตร โดยเครื่องบดผสมระบบปิด 

อุณหภูมิ 50±5 ๐C และรีดให้เป็นแผ่น ด้วยเครื่องบดผสม

แบบ 2 ลูกกลิ้งขนาด 16 x 40 น้ิว อุณหภูมิ 70 ๐C 

ควบคุมสภาวะการบดผสม อุณหภูมิ เวลา ให้สม�่าเสมอ

ทุกสูตร

 3. น�ายางผสมสารเคมี วัดลักษณะยางที่ยังไม่

คงรูป เช่น ค่าความหนืด เวลาการคงรูปของยาง 

 4. เตรียมเครื่องอัด การอัดแม่พิมพ์เป็นการขึ้นรูป

ตามแม่พิมพ์ ต้องใช้ความดัน และความร้อนเพ่ือการ

คงรูป เตรียมเครื่องอัดโดยการปรับตั้งอุณหภูมิตามที่

ต้องการในการคงรูปของผลิตภัณฑ์ 

 5. เตรียมแม่พิมพ์ โดยการน�ามาอุ่นในเครื่องอัด

จนอุณหภูมิของแม่พิมพ์เท่ากับอุณหภูมิในการคงรูปของ

ผลิตภัณฑ์

 6. การเตรียมยางส�าหรับอัดขึ้นรูป รูปร่างยางนั้น

ต้องใกล้เคียงกับเบ้ามากท่ีสุด ส�าหรับลูกยางสีข้าวจะ

เตรียมยางให้มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ยาว และ

หนา และให้ความหนาลดลงเล็กน้อยแล้วเผื่อด้านกว้าง

ไว้ เพราะเมื่ออัดแม่พิมพ์ ยางจะไหลมาประสานเป็นเน้ือ

เดียวกันพอดี ส ่วนที่เหลือจะไหลออกจากแม่พิมพ์ 

ผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าวน้ันจะหนาและแข็งมาก ปัญหา

ของการอัดยางชิ้นหนาคือ ยางจะคงรูปไม่เท่ากันตลอด

ท้ังชิ้น  และยางท่ีแข็งมากจะไหลหรือเคลื่อนที่ ได ้

น้อยขณะขึ้นรูปหรือไหลไม่เต็มแม่พิมพ์ ส่งผลท�าให้

ผลิตภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การแก้ปัญหาดังกล่าว 

คือ อุ่นยางให้ร้อนก่อนการอัดข้ึนรูป และยางท่ีร้อนจะ

ท�าให้ติดกับกาวได้ดีย่ิงข้ึน ส่วนแกนเหล็กท่ีทากาวไว้ 

น�ามาอุ ่นเช่นกันเพ่ือป้องกันแกนเหล็กแตกร้าว แต่

อุณหภูมิที่ใช้อุ่นแกนเหล็กทากาวไม่ควรสูงและไม่ควร

นานเกินไป เพราะกาวจะท�าปฏิกิริยาก่อนที่จะติดยางได้

 7. หลังอุ่นยางแล้ว เอายางท่ีเตรียมไว้ส�าหรับอัด

ขึ้นรูปมาใส่ในแม่พิมพ์ ปิดฝา

 8. เอาแม่พิมพ์เข้าไปในเครื่องอัด แล้วก�าหนดให้

เครื่องอัด กดอัดแม่พิมพ์ ในการอัดเบ้าจะต้องมีการกด

แล้วคลายเพ่ือไล่อากาศออกให้ยางได้ไหลเต็มเบ้า แล้ว

กดอีกจนถึงยางวัลคาไนซ์ (ความดันท่ีใช้ในการอัดยาง 

ให้ยางไหลได้เต็มเบ้า ข้ึนอยู ่กับความหนืดของยาง 

ส�าหรับยางที่หนืดมาก (ยางแข็งมาก) จะใช้ความดันสูง)

 9. เวลาการอัดเบ้า ส�าหรับยางหนาต้องใช้เวลา

นาน เผื่อระยะเวลาพักตัวที่อุณหภูมิของยางภายใน

ค่อยๆ เพ่ิมข้ึนอีกด้วย เวลาท่ีเผื่อยังข้ึนอยู่กับการแพร่

ความร้อน (Thermal diffusivity) แต่ละสูตรยางอีกด้วย

 10. หลังจากอัดข้ึนรูปลูกยางสีข้าวตามเวลาที่

ก�าหนด เอาแม่พิมพ์ออกจากเครื่องอัด

 11. เปิดฝาแม่พิมพ์ น�าลูกยางสีข้าวออกจาก

แม่พิมพ์

 12. การตกแต่งผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ 6) เช่น การ

ภาพท่ี 4 แม่พิมพ์ของลูกยางสีข้าว (A) แม่พิมพ์มี 3 ชิ้น ประกอบด้วย 

ชิ้นบน ชิ้นกลาง และชิ้นล่าง, (B) แม่พิมพ์ที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว

A

ชิ้นบน

ชิ้นล่าง

ชิ้นกลาง

B
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการผลิตลูกยางสีข้าว

เอาส่วนที่เกินออก ตัดหรือเจียรให้ได้ขนาด หรือปรับ

เปลี่ยนผิว

ผลการทดลองผลิตลูกยางสีข้าว

 กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เริ่มจากการบดผสม

ต้องใช้เครื่องจักรมีก�าลังเพียงพอ เน่ืองจากสูตรยางมี

ความแข็งมาก การบดผสมยางต้องไม่ให้มีฟองอากาศ

ในเนื้อยาง เมื่อบดผสมยางและสารเคมีเข้ากันดีแล้ว 

การเตรียมยางท่ีใส่ในแม่พิมพ์ควรเป็นชิ้นเดียวกันและ

ขนาดท่ีเหมาะสม ควรอุ่นยาง แม่พิมพ์ แกนเหล็กก่อน

ขึ้นรูป และก�าหนดอุณหภูมิ เวลา ความดันในการขึ้นรูป

ให้เหมาะสมของแต่ละสูตร

 หลังจากการขึ้นรูปลูกยาง พบว่า ลักษณะทั่วไป

ของลูกยางสีข้าวท้ัง 9 สูตร มีลักษณะภายนอกเป็นไป

ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลูกยางสีข้าว คือ ยางที่หล่อ

หุ้มติดแน่นกับแกนเหล็ก ไม่ปรากฏฟองอากาศ รอยนูน 

รูพรุน รอยร้าว หรือรอยด่าง (Bloom) ของก�ามะถัน  

สรุปผลการทดลอง
 สูตรยางทั้ง 9 สูตร มีสมบัติทางกายภาพและ

คุณลักษณะทั่วไปผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกยาง

สีข้าว (มอก. 633-2531) แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้

ยางธรรมชาติ ในการผลิตลูกยางสีข ้ าวได ้  ส ่ วน

กระบวนการผลิตลูกยางสีข ้าวมีความส�าคัญเช่นกัน 

ต้องเตรียมแกนเหล็กให้สะอาด ทากาว เตรียมแม่พิมพ์ 

รวมถึงยางส�าหรับอัดขึ้นรูป ให้เหมาะสม จึงจะได้ลูกยาง

สีข้าวที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน (ภาพที่ 7 )

บรรณานุกรม
พรพรรณ นิธิอุทัย และคณะ. 2535. เอกสารประกอบ

 การอบรมเทคโนโลยียางระยะสั้น เรื่อง เทคนิค

 การออกสูตรยาง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

 วิทยาเขตปัตตานี.

บุญธรรม นิธิอุทัย และคณะ. 2535. โครงการวิจัยการ

 ใช้ลูกกลิ้งยางธรรมชาติในการสีข้าว. สืบค้นจาก: 

การใส่ยางผสมสารเคมีในแม่พิมพ์

ทากาวแกนเหล็ก

อัดขึ้นรูปลูกยางเตรียมยางผสมสารเคมี

ยาง

แกนเหล็ก

ลูกยางสีข้าว เอาลูกยางออก หลังอัดขึ้นรูป
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ภาพที่ 6 ตัดแต่งลูกยางสีข้าว

 http://memorandum.pn.psu.ac.th/looknote.

 php?&Did=00138 (25 มิถุนายน 2554). 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย. 2557. ผลผลิตข้าว. สืบค้น

 จาก: http://www.thairiceexporters.or.th/

ภาพที่ 7 ลูกยางสีข้าวที่ผลิตออกมา (A) และประกอบเข้ากับเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว (B)

 production.htm (13 กันยายน 2557).

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2531). 

 ลูกยางสีข้าว มอก. 633-2531. กรุงเทพฯ. 14 หน้า. 

A B
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สมจิตต์ ศิขรินมาศ1 จุมพฏ สุขเกื้อ2 พัชรินทร์ ศรีวารินทร์2 สมมาต แสงประดับ3 มณิสร อนันต๊ะ2 

ทินกร เพชรสูงเนิน2 และ ธมลวรรณ ขิวรัมย์4
1 ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา สถาบันวิจัยยาง
2 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง 
3 ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง
4 กลุ่มควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยยาง

สถานการณ์ยางปัจจุบันและแนวโน้ม ปี 2558

 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์มีความจ�าเป็นท่ี

จะต้องใช้ร่วมกันในผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพ่ือประโยชน์

ในด้านคุณภาพของสินค้า และในหลายกรณีสามารถใช้

ทดแทนกันได้ในระดับหน่ึง สภาพการแข่งขันในการผลิต

ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติน้ันแตกต่างกันท่ีการ

ผลิตยางสังเคราะห์เป็นการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ต้องลงทุนสูง ส่วนการผลิตยางธรรมชาติเป็นการผลิต

ในเชิงเกษตรกรรมลงทุนต�่า เก้ือกูลทางด้านสภาพ

แวดล้อมและให้ผลพลอยได้ทางด้านไม้ใช้สอยหรือมวล

ชีวภาพที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ในขณะท่ีการผลิต

ยางสังเคราะห์ก่อให้เกิดผลเสียต่อบรรยากาศและสภาพ

แวดล้อม

การผลิตและการใช้ยางของโลก
 ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2551 - 2556 

โลกมีการผลิตยางเฉลี่ยป ีละ 25.01 ล ้านตัน เป ็น

ยางสังเคราะห์เฉลี่ย 14.16 ล้านตัน และยางธรรมชาติ

เฉล่ีย 10.85 ล้านตัน มีอัตราการขยายตัวการผลิตยาง

สังเคราะห์และยางธรรมชาติต่อปีเฉลี่ยร้อยละ 2.63 

และ 3.12 ตามล�าดับ ขณะท่ีโลกมีการใช้ยางเฉลี่ยปีละ 

24.60 ล้านตัน เป็นยางสังเคราะห์เฉลี่ย 14.00 ล้านตัน 

และยางธรรมชาติเฉลี่ย 10.60 ล้านตัน มีอัตราการ

ขยายตัวของการใช้ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ 2.99 และ 2.16 ตามล�าดับ (ตารางที่ 1) 

 แนวโน้มการผลิตและการใช้ยางของโลก ท้ังยาง

สังเคราะห์และยางธรรมชาติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ยกเว ้นปี 2552 ท่ีปริมาณการผลิตและการใช ้ยาง

ลดลง อันเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาหนี้เสีย

ของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2551 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปและจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก 

ส�าหรับในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2557 โลกมีการผลิต

ยางท้ังสิ้น 13.49 ล้านตัน เป็นยางสังเคราะห์ 8.16

ล้านตัน และยางธรรมชาติ 5.33 ล้านตัน โดยยาง

สังเคราะห์มีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.77 สวนทาง

กับยางธรรมชาติท่ีมีอัตราการผลิตลดลงร้อยละ 0.56 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 

ขณะที่โลกมีการใช้ยางทั้งสิ้น 13.94 ล้านตัน เป็นยาง

สังเคราะห์ 8.15 ล้านตัน และยางธรรมชาติ 5.79 

ล้านตัน โดยยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติมีอัตรา

การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 และ 4.13 ตามล�าดับ

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่ายางสังเคราะห์มีปริมาณการ

ผลิตและการใช้ใกล้เคียงกัน เน่ืองจากประเทศผู้ผลิต

และประเทศผู้ใช้ยางสังเคราะห์เป็นกลุ่มประเทศเดียวกัน 

ดังนั้น ประเทศผู ้ผลิตจะผลิตเพียงเพ่ือป้อนโรงงาน

อุตสาหกรรมของตนเอง และเป็นหลักประกันมิให้เกิด

การขาดแคลน จึงมีแผนการผลิตที่แน่นอนและมีการ

ท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาว ท�าให้การผลิต

และการใช้ยางสังเคราะห์มีความสมดุลมากกว่ายาง

ธรรมชาติ จึงไม่ค่อยเกิดความผันผวนด้านราคา และ

ปกติราคาค่อนข้างคงที่ในระยะเวลา 3 เดือน แตกต่าง

กับยางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้ 

เพราะขึ้นอยู่กับธรรมชาติและปัจจัยอีกหลายประการ

ท่ีส่งผลกระทบต่อราคา ท�าให้ขาดความสมดุลของ

ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้
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ตารางที่ 1  การผลิตและการใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ของโลก ปี 2551 - 2557

ปี การผลิต การใช้

2551 12,747 10,098 22,845 12,544 10,182 22,726

2552 12,409 9,723 22,132 12,165 9,284 21,449

2553 14,124 10,393 24,517 14,020 10,760 24,780

2554 15,104 11,230 26,334 14,859 10,997 25,856

2555 15,114 11,603 26,717 14,967 11,008 25,975

2556 15,470 12,042 27,512 15,437 11,355 26,792

  (2.63) (3.12) (2.82) (2.99) (2.16) (2.62)

2556** 7,642 5,364 13,006 7,691 5,565 13,256

2557** 8,159 5,334 13,493 8,149 5,795 13,944

 (6.77)* (-0.56)* (3.74)* (5.96)* (4.13)* (5.19)*

ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติรวม รวม

หน่วย : พันตัน

ที่มา : International Rubber Study Group (IRSG) (2014) 
หมายเหตุ :  ตัวเลขใน (  ) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวการผลิตและการใช้ยางเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2556   
   ตัวเลขใน (  ) * หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวการผลิตและการใช้ยาง ปี 2557 เทียบกับปี 2556   
   **  ข้อมูลเดือน มกราคม - มิถุนายน

 ดังได้กล่าวไว ้แล้วว ่ายางสังเคราะห์และยาง

ธรรมชาติมีความจ�าเป ็นต้องใช ้ร ่วมกันในการผลิต

ผลิตภัณฑ์หลายชนิด โดยเฉพาะยางยานพาหนะท่ีต้อง

ใช้ยางท้ังสองชนิดซึ่งมีสมบัติเฉพาะส�าหรับน�ามาใช้

เป็นส่วนประกอบในการผลิต ในรอบ 25 ปีท่ีผ่านมานับ

ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน สัดส่วนการใช้ยางของโลก

มีแนวโน ้มการใช ้ยางสังเคราะห ์ลดลงและใช ้ยาง

ธรรมชาติเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 65 และ 35 ในปี 2532 

มาเป็นร้อยละ 58 และ 42 ในปี 2556 (ตารางที่ 2) 

 อย่างไรก็ตาม การใช้ยางธรรมชาติทดแทนยาง

สังเคราะห์เป็นเรื่องที่ท�าได้ไม่มากนัก เนื่องจากเป็น

ปัญหาทางด้านเทคนิคมากกว่าราคา ส�าหรับสัดส่วนการ

ใช้ยางธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ชี้ให้เห็นว่ายาง

ธรรมชาติยังเป็นสินค้าเกษตรท่ีมีอนาคตเม่ือเทียบกับ

สินค ้าเกษตรอื่น ในขณะท่ียางสังเคราะห ์ เป ็นผล

พลอยได้จากการผลิตน�้ามันดิบซึ่งนับวันจะหมดไปและ

เกิดการขาดแคลนในอนาคต

 

ตารางที่ 2  สัดส่วนการใช้ยางสังเคราะห์และ

ยางธรรมชาติของโลก ปี 2532 - 2556

ปี

2532 65 35

2540 61 39

2549 57 43

2553 56 44

2556 58 42

ยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติ

หน่วย : ร้อยละ

ที่มา : IRSG (2014)

การผลิตและการใช้ยางธรรมชาติ
การผลิต

 พ้ืนท่ีปลูกยางของโลก ปี 2557 พ้ืนท่ีปลูกยาง
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ของโลกมีทั้งสิ้น 86.81 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่กรีดประมาณ 

58.70 ล้านไร่ หรือร้อยละ 67.62 ของพ้ืนท่ีปลูกยาง

ทั้งหมด โดยประเทศในเอเชียท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางมาก

ที่สุด จ�านวน 79.96 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.11 

รองลงมาคือ แอฟริกา และลาตินอเมริกา จ�านวน 5.32 

ล้านไร่ และ 1.53 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.13 และ 

1.76 ตามล�าดับ ส่วนพ้ืนท่ีกรีดในภาพรวมคิดเป็น

ร้อยละ 67.62 ของพ้ืนท่ีปลูกยางท้ังโลก โดยประเทศ

ในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกามีพ้ืนที่กรีดคิดเป็น

ร้อยละ 68.83, 45.49 และ 81.05 ของพ้ืนท่ีปลูกยางใน

แต่ละภูมิภาคตามล�าดับ (ตารางที่ 3)

 เมื่อพิจารณาพ้ืนท่ีปลูกยางท้ังโลก เห็นได้ว ่า

การเ พ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณผลผลิต ท้ังโลก

ขึ้นอยู ่ กับประเทศผู ้ผลิตยางในเอเชีย เป ็นส�าคัญ 

เนื่องจากมีพ้ืนที่ปลูกยางมากที่สุดร้อยละ 92.11 โดย

ปี 2557 พ้ืนท่ีปลูกยางในประเทศผู ้ผลิตยางหลัก 4 

ประเทศรวมกัน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

เวียดนาม มีจ�านวน 58.81 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 

67.75 ของพ้ืนท่ีปลูกยางท้ังโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวน

ยางขนาดเล็ก ยกเว้นเวียดนามที่เป็นสวนยางขนาด

ใหญ่ซึ่งบริหารจัดการโดยภาครัฐ ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกยาง

ในประเทศผู ้ใช้ยางหลักคือจีนและอินเดีย มีจ�านวน 

12.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.07 ของพ้ืนที่ปลูกยาง

ท้ังโลก โดยเฉพาะจีนซึ่งพ้ืนท่ีปลูกยางส่วนใหญ่อยู่ทาง

ตอนใต้ของประเทศมีปัญหาอากาศหนาวเย็นและกรีด

ยางได้เพียงปีละ 4 เดือน ประกอบกับมีข้อจ�ากัดในการ

 

ตารางที่ 3  พื้นที่ปลูกยางและพื้นที่กรีดยางของโลก ปี 2557

ภูมิภาค พื้นที่ปลูก พื้นที่กรีด จำานวนประเทศ

เอเชีย 79.96 55.04 13

แอฟริกา 5.32 2.42 7

ลาตินอเมริกา 1.53 1.24 3

รวม 86.81 58.70 23

หน่วย : ล้านไร่

ที่มา :  IRSG (2014)
  Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) (2014)

ขยายพ้ืนที่ปลูกจึงได้หันไปลงทุนปลูกยางในประเทศลาว

และกัมพูชา (ตารางที่ 4)

 เมื่อพิจารณาพ้ืนท่ีปลูกยางของเอเชียในรอบ 6 ปี 

ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 มีการขยายพ้ืนที่ปลูกยางจากปี 

2551 จ�านวน 62.21 ล้านไร่ มาเป็นจ�านวน 78.40 

ล้านไร่ ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.02 ขณะที่ปี 2557 มี

การขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เพียงร้อยละ 

1.99 เมื่อพิจารณาพ้ืนท่ีปลูกยางเฉพาะประเทศผู ้

ผลิตและผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลกในปี 2557 พบว่า 

เวียดนามมีอัตราการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางจากปี 2551 

มากท่ีสุดร้อยละ 53.42 รองลงมาคือ ไทย จีน อินเดีย 

และอินโดนีเซีย ร้อยละ 36.41, 24.36, 19.81 และ 2.01 

ตามล�าดับ ขณะที่มาเลเซียมีอัตราการขยายพ้ืนที่

ปลูกยางลดลง ร้อยละ 14.12 เนื่องจากมีปัญหาด้าน

แรงงานกรีดและการใช้แรงงานต่างด้าว จึงลดพ้ืนท่ีปลูก

ยางหันไปปลูกปาล์มน�้ามันแทน อย่างไรก็ตาม เป็นท่ี

น่าสังเกตว่าประเทศเพ่ือนบ้านของไทยมีการขยายพ้ืนที่

ปลูกยางในอัตราท่ีสูง โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ 

กัมพูชา และลาว ซึ่งมีนักลงทุนจากประเทศจีน ไทย 

เวียดนาม และมาเลเซียไปปลูกยาง เพ่ือเป็นแหล่ง

วัตถุดิบส�าหรับป้อนโรงงานแปรรูปยางที่ไปตั้งในประเทศ

เหล่านี้ 

 ประเทศผู ้ผลิต ปี 2556 โลกมีการผลิตยาง

ธรรมชาติทั้งสิ้น 12.04 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2551 

ร้อยละ 19.25 โดยประเทศผู ้ผลิตยางหลัก คือ ไทย 

อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย มีสัดส่วนการผลิต
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ตารางที่ 4  พื้นที่ปลูกยางและพื้นที่กรีดยางของประเทศในเอเชีย ปี 2551 - 2557

ประเทศ 255725562551

ไทย 16.89 11.78 22.18 15.13 23.04 17.80

อินโดนีเซีย 21.40 17.31 21.83 17.31 21.83* 17.31*

จีน 5.83 3.31 7.14 4.29 7.25 4.47

มาเลเซีย 7.79 4.69 6.61 3.79 6.69 3.83

เวียดนาม 3.95 2.49 5.97 3.41 6.06 3.59

อินเดีย 4.14 2.89 4.85 3.24 4.96 3.34

เมียนมาร์ n.a. n.a. 3.55 1.30 3.55* 1.30*

กัมพูชา 0.68 0.21 2.05 0.49 2.21 0.56

ลาว n.a. n.a. 1.81 1.16 1.81* 1.16*

ฟิลิปปินส์ 0.77 0.41 1.16 0.62 1.27 0.75

ศรีลังกา 0.76 0.59 0.84 0.65 0.88 0.70

บังกลาเทศ n.a. n.a. 0.26 0.13 0.26* 0.13*

ปาปัวนิวกินี n.a. n.a. 0.15 0.10 0.15* 0.10*

รวม 62.21 43.68 78.40 51.62 79.96 55.04

ปลูกปลูกปลูก กรีดกรีดกรีด

หน่วย : ล้านไร่

ที่มา : IRSG (2014), ANRPC (2014)
หมายเหตุ :  * ข้อมูลปี 2556, n.a. หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

ถึงร้อยละ 74.72 ของปริมาณการผลิตทั้งโลก ขณะที่

จีนผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศแต่ไม่เพียงพอต้องน�าเข้า

จากต่างประเทศ ส่วนอินเดียผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศ

ทั้งหมด (ตารางที่ 5)

 เมื่อพิจารณาการผลิตยางในรอบ 6 เดือนแรก

ของปี 2557 พบว่า ปริมาณการผลิตลดลงจากช่วงระยะ

เวลาเดียวกันของปี 2556 ร ้อยละ 0.56 โดยไทย 

เ วียดนาม และมาเลเซีย  มีอัตราการผลิตลดลง

ร้อยละ 8.11, 0.85 และ 0.76 ตามล�าดับ ขณะที่จีน 

อินเดีย และอินโดนีเซีย มีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

5.94, 3.81 และ 1.64 ตามล�าดับ เป็นที่น่าสังเกต อัตรา

เพ่ิมของผลผลิตแปรผันตามการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงของราคายาง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มี

ทิศทางการผลิตยางธรรมชาติไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับราคา

เป็นส�าคัญ   

การส่งออก

 ปี 2556 โลกมีการส่งออกยางธรรมชาติท้ังสิ้น 

9.76 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 81.00 ของปริมาณการ

ผลิตท้ังโลก เพ่ิมขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 29.44 โดย

ประเทศผู้ผลิตหลัก คือ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ

มาเลเซีย มีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 90.57 ของ

ปริมาณการส่งออกทั้งโลก (ตารางที่ 6)

 เมื่อพิจารณาการส่งออกยางในรอบ 6 เดือนแรก

ของปี 2557 พบว่า ปริมาณการส่งออกลดลงจากช่วง

ระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 ร ้อยละ 3.01 โดย

เวียดนามมีอัตราการส่งออกลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 

9.35 รองลงมาคือ ไทย และมาเลเซีย ลดลงร้อยละ 

7.49 และ 0.52 ตามล�าดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศ

มาเลเซียยังคงรักษาระดับปริมาณการส่งออกอย่าง

ต่อเนื่องที่ปีละ 1 ล้านตัน ขณะที่มีปริมาณการผลิตเฉลี่ย



20 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 19 ตุลาคม-ธันวาคม 2557

 

ตารางที่ 5  ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติของโลก

ประเทศ 2551
มกราคม - มิถุนายน2556

ไทย 3,090 4,170 34.63 1,792 1,647 -8.11

อินโดนีเซีย 2,751 3,081 25.58 1,588 1,614 1.64

เวียดนาม 660 950 7.89 353 350 -0.85

จีน 560 856 7.11 219 232 5.94

อินเดีย 881 849 7.05 367 381 3.81

มาเลเซีย 1,072 827 6.87 396 393 -0.76

แอฟริกา 447 510 4.23 241 256 6.22

ลาตินอเมริกา 248 320 2.65 181 180 -0.55

อื่น ๆ 389 479 3.99 227 281 23.79

รวมทั้งโลก 10,098 12,042 100.00 5,364 5,334 -0.56

2556 2557ปริมาณ เพิ่ม/ลด
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

หน่วย : พันตัน

ที่มา : IRSG (2014), ANRPC (2014)
หมายเหตุ :  แอฟริกา ประกอบด้วย แคมารูน ไอเวอร์รี่โค๊ท คองโก กาบอง กาน่า กินี ไลบีเรีย ไนจีเรีย
   ลาตินอเมริกา ประกอบด้วย บลาซิล กัวเตมาลา โคลัมเบีย เม็กซิโก 
   อื่นๆ ประกอบด้วย บังกลาเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา

ปีละ 0.8 ล้านตัน ท้ังนี้ เพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาด

ของตนเองโดยการน�าเข้าวัตถุดิบจากไทยไปใช้ในการ

แปรรูปเพื่อการส่งออก 

การใช้

  ปี 2556 โลกมีการใช้ยางธรรมชาติทั้งสิ้น 11.35 

ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2551 ร้อยละ 11.52 โดยจีนเป็น

ประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก มีสัดส่วนการใช้คิด

เป็นร้อยละ 36.55 ของปริมาณการใช้ยางท้ังโลก และ

มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึงร้อยละ 40.82 

รองลงมาเป็นอินเดีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย 

ไทย และมาเลเซีย มีสัดส่วนการใช้ยางคิดเป็นร้อยละ 

8.46, 8.04, 6.27, 4.69, 4.61 และ 3.82 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 7) 

 เมื่อพิจารณาการใช้ยางในรอบ 6 เดือนแรกของปี 

2557 พบว่า มีปริมาณการใช้เพ่ิมขึ้นจากช่วงระยะเวลา

เดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 4.13 โดยอินโดนีเซียมี

อัตราการใช้ยางเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 14.83 รองลงมา

คือ ประเทศไทย อินเดีย สหรัฐอเมริกา จีน และมาเลเซีย 

ร้อยละ 5.44, 5.25, 4.86, 4.20 และ 0.92 ตามล�าดับ 

ขณะที่ญ่ีปุ่นมีอัตราการใช้ยางลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 

0.85 เป็นที่น่าสังเกตว่าจีนมีอัตราการใช้ยางเพ่ิมอย่าง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งจีนได้เข้าเป็นประเทศสมาชิก

ขององค์การการค้าโลก (WTO) ท�าให้มีนักลงทุนต่าง

ประเทศและมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตเข้าไปลงทุน

ในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้ยางของจีน

ในปี 2557 มีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง เนื่องจาก

เศรษฐกิจจีนชะลอตัว  และการใช ้มาตรการปรับ

โครงสร้างภาคการผลิตและเน้นการบริโภคภายใน

ประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ่ 



21 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 19 ตุลาคม-ธันวาคม 2557

 

ตารางที่ 6  ประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติของโลก ปี 2551 - 2557

ประเทศ 2551
มกราคม - มิถุนายน2556

ไทย 2,675 3,665 37.59 1,631 1,509 -7.49

อินโดนีเซีย 2,297 2,770 28.41 1,346 1,377 2.30

มาเลเซีย 1,155 1,332 13.66 637 634 -0.52

เวียดนาม 659 1,076 11.03 385 349 -9.35

เอเชียอื่น ๆ 249 303 3.11 148 131 -11.55

แอฟริกา 432 517 5.30 244 257 5.37

ลาตินอเมริกา 73 88 0.90 41 42 2.44

รวมทั้งโลก 7,540 9,751 100.00 4,432 4,299 -3.01

2556 2557ปริมาณ เพิ่ม/ลด
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

หน่วย : พันตัน

ที่มา : IRSG (2014)

 

ตารางที่ 7  ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของโลก ปี 2551 - 2557

ประเทศ 2551
มกราคม - มิถุนายน2556

จีน 2,947 4,150 36.55 1,976 2,059 4.20

อินเดีย 881 962 8.46 476 501 5.25

สหรัฐอเมริกา 1,041 913 8.04 453 475 4.86

ญี่ปุ่น 878 712 6.27 354 351 -0.85

อินโดนีเซีย 412 532 4.69 263 302 14.83

ไทย 398 521 4.59 253 267 5.44

มาเลเซีย 469 434 3.82 218 220 0.92

อื่น ๆ 3,156 3,131 27.58 1,572 1,620 3.05

รวมทั้งโลก 10,182 11,355 100.00 5,565 5,795 4.13

2556 2557ปริมาณ เพิ่ม/ลด
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

หน่วย : พันตัน

ที่มา : IRSG (2014)

ส่วนอินโดนีเซียมีการใช้ยางเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากผู ้ผลิต

ยางล้อหลายรายเข้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศ

ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบราคาถูก
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สต๊อคยางของโลก

  สต๊อคยางของโลก ณ เดือนมิถุนายน 2557 มี

จ�านวน 2,546,000 ตัน ลดลงจากปลายปี 2556 ที่ระดับ 

3,006,000 ตัน ในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 โลก

มีสต๊อคยางเฉลี่ย 1,970,000 ตัน ส�าหรับสต๊อคยางของ

ประเทศผู้ใช้หลักคือจีน ซึ่งมีความส�าคัญและเป็นปัจจัย

ที่ส่งผลกระทบต่อราคายางในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีที่

ผ่านมา ปรากฏว่าสต๊อค ณ ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้มี

จ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 32,974 ตัน เมื่อเดือนธันวาคม 2554 

มาอยู่ที่ระดับ 176,027 ตัน ในเดือนธันวาคม 2556 

อย่างไรก็ตาม สต๊อค ณ เดือนมิถุนายน 2557 มีจ�านวน

ลดลงอยู่ท่ี 162,649 ตัน ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง (ตาราง

ที่ 8) ประกอบกับสต๊อค ณ ท่าเรือชิงเต่า ซึ่งเป็นศูนย์

กลางการซื้อขายยาง และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาห-

กรรมยางล้อ มีสต๊อคสูงสุด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 

จ�านวน 368,500 ตัน และลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 192,200 

ตัน เมื่อเดือนกันยายน 2557 ส�าหรับสาเหตุที่ปริมาณ

ยางในประเทศจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

 1. ปริมาณผลผลิตยางส่วนเกินของโลกอยู่ใน

ระดับสูง เนื่องจากการขยายพ้ืนที่ปลูกในหลายประเทศ

ทั่วโลก ท�าให้ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น ขณะ

ที่ความต้องการใช้ยางมีอัตราการขยายตัวต�่ากว่าการ

ผลิต เกิดผลผลิตส่วนเกิน โดยอัตราการขยายตัวการ

ผลิตยางของโลกตั้งแต่ปี 2554 - 2556 เฉลี่ยร้อยละ 

5.05 ขณะที่อัตราการขยายตัวการใช้ยางของโลกเฉลี่ย

ร้อยละ 1.82 

 2. รูปแบบการซื้อขายของโรงงานอุตสาหกรรม

ยางล้อในเมืองชิงเต่าตั้งแต่ปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลง

จากการสั่งซื้อยางพาราโดยตรงเป็นการซื้อขายยางพารา

จากคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) ท�าให้

ยางพาราถูกน�ามาเก็บในโกดังมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ

สต๊อคยาง ณ ท่าเรือชิงเต่าเพ่ิมมากขึ้นและกดดันราคา

ขายหน้าคลังสินค้าต�่ากว่าราคาตลาด ท�าให้โรงงาน

เลือกที่จะซื้อยางจากคลังสินค้าทัณฑ์บนมากกว่าที่จะ

ซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผ่านผู้น�าเข้าของประเทศ

 3. การเก็งก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและผล

ตอบแทนทางการเงิน (F inancial  t rading and 

arbitrage - trading) นักเก็งก�าไรใช้ยางพาราเป็นสินค้า

ท�าธุรกรรมโดยการคาดการณ์ก�าไรจากส่วนต่างของ

อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับหลังจาก

น�าเข้ายางจากต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการน�าเข้า

ยางพาราดังกล่าวมีปริมาณสูงกว่าความต้องการใช้จริง 

ท�าให้ปริมาณน�าเข้าส่วนท่ีเหลือจากการใช้ถูกน�าไปเก็บ

เป็นสต๊อค 

การผลิต การใช้ และการส่งออกยางของไทย
การผลิต

  ไทยเป็นประเทศผู ้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่

ที่สุดของโลก นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา และมีการผลิต

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2551 - 

2556 มีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.38 ต่อปี 

ส�าหรับปี 2556 มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 4,170,428 ตัน 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 10.39 เน่ืองจากราคายางที่

เพ่ิมสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี 2550 และสูงสุดในปี 2554 ส่งผล

ให้เกษตรกรหันมาปลูกยางทดแทนพืชอื่นซึ่งให ้ผล

ตอบแทนต�่ากว่า ส่วนปริมาณสต๊อคยางมีอัตราการเพ่ิม

ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 เฉลี่ยร้อยละ 17.11 ต่อปี โดย

สต๊อคเมื่อปลายปี 2556 มีจ�านวน 502,855 ตัน ใกล้เคียง

กับสต๊อคยางเมื่อปลายปี 2555 (ตารางที่ 9) 

 เมื่อพิจารณาการผลิตยางในรอบ 6 เดือนแรกของ

ปี 2557 ไทยมีการผลิตยางจ�านวน 1,646,599 ตัน ลดลง

จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 8.11 

เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภาวะแล้งในช่วงยางผลัด

ใบ ประกอบกับราคายางปรับตัวลดลง ส่งผลต่อรายได้

ของชาวสวนยางและแรงงานกรีดยาง ท�าให้เกิดปัญหา

การขาดแคลนแรงงานกรีด และการใช้ปุ ๋ยเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต เช่นเดียวกับสต๊อคยาง ณ เดือนมิถุนายน 2557 

มีจ�านวน 374,527 ตัน (ไม่รวมสต๊อคยางของภาครัฐ

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพราคายาง ประมาณ 210,000 ตัน) ลด

ลงจากสต๊อคเมื่อปลายปี 2556 ซึ่งมีอยู่จ�านวน 502,855 

ตัน ร้อยละ 25.52

 ประเภทยางแปรรูปข้ันต้นที่ผลิตได้ในปี 2556 

เป็นการผลิตยางแท่งมากที่สุด จ�านวน 1,579,788 ตัน 

คิดเป็นร้อยละ 37.88 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ 

รองลงมาเป ็นยางแผ ่นรมควัน ยางผสมหรือยาง
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ตารางที่ 8  สต๊อคยางของประเทศจีน และโลก ปี 2551 - 2557 

ปี โลก จีน

2551 1,419,000 -5.59 69,340 -23.86

2552 1,858,000 30.94 144,548 108.46

2553 1,492,000 -19.70 66,515 -53.98

2554 1,725,000 15.62 32,974 -50.43

2555 2,320,000 34.49 99,658 202.23

2556 3,006,000 29.57 176,027 76.63

2557  2,546,000* -15.30 162,649** -7.60

ปริมาณ ปริมาณเพิ่ม/ลด (ร้อยละ) เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)

หน่วย : ตัน

ที่มา :  IRSG (2014)
หมายเหตุ :   * ข้อมูลเดือนมิถุนายน    ** ข้อมูลเดือนกันยายน

 

ตารางที่ 9  การผลิต การใช้ และสต๊อคยางของไทย ปี 2551 - มิถุนายน 2557

ปี การผลิต ใช้ในประเทศ ส่งออก สต๊อค

 2551 3,089,751 397,595 2,675,283 251,721

 2552 3,164,379 399,415 2,726,193 293,659

 2553 3,252,135 458,637 2,866,447 227,252

 2554 3,569,033 486,745 2,952,381 361,557

 2555 3,778,010 505,052 3,121,332 516,675

 2556 4,170,428 520,628 3,664,941 502,855

  (5.38) (5.78) (5.36) (17.11)

    2556** 1,791,985 253,219 1,631,009 502,855

    2557**  1,646,599      267,000   1,508,788  374,527 

  (-8.11)* (5.44)* (-7.49)* (-25.52)*

หน่วย : ตัน

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข) 
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (  ) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2556   
   ตัวเลขใน (  ) * หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวปี 2557 เทียบกับปี 2556   
   **  ข้อมูลเดือน มกราคม – มิถุนายน

คอมปาวด์ น�้ายางข้น และอื่นๆ ร้อยละ 21.88, 19.30, 

18.60 และ 2.34 ตามล�าดับ โดยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี 

2551 - 2556 มีอัตราการขยายตัวการผลิตยางผสม

หรือยางคอมปาวด์มากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 47.41 ต่อปี 
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รองลงมาเป็นยางชนิดอื่นๆ ได้แก่ ยางแท่ง และน�้ายาง

ข้น เฉลี่ยร้อยละ 19.03, 5.11 และ 4.08 ต่อปี ขณะ

ที่มีอัตราการผลิตยางแผ่นรมควันลดลงเฉลี่ยร้อยละ 

0.12 ต่อปี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าปัจจุบันการผลิตยางผสม

หรือยางคอมปาวด์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนมาก โดยเฉพาะ

ปี 2556 มีการผลิตยางคอมปาวด์จ�านวน 804,784 ตัน 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีอยู่จ�านวน 154,485 ตัน ถึง

ร้อยละ 520.95 เนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้มีการ

น�าเข้ายางผสมหรือยางคอมปาวด์จากไทยสูงถึงร้อยละ 

97 และถือเป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีได้รับการยกเว้นภาษี

น�าเข้า อย่างไรก็ตาม ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2557 

ปริมาณการผลิตยางผสมหรือยางคอมปาวด์ น�้ายางข้น 

และยางแผ่นรมควัน มีอัตราการผลิตลดลงจากช่วง

ระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 22.12, 16.77 

และ 11.97 ตามล�าดับ ขณะที่มีการผลิตยางแท่งเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.84 (ตารางที่ 10)

 

ตารางที่ 10  ปริมาณการผลิตยางของไทยจำาแนกตามประเภท ปี 2551 - มิถุนายน 2557

ปี
ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน นำ้ายางข้น

2551 1,282,036 41.49 973,273 31.50 587,047 19.00

2552 1,058,892 33.46 837,294 26.46 703,817 22.24

2553 1,235,802 38.00 813,033 25.00 552,841 17.00

2554 1,455,094 40.77 892,249 25.00 713,804 20.00

2555 1,505,651 39.85 771,993 20.43 757,364 20.05

2556 1,579,788 37.88 912,676 21.88 775,662 18.60

 (5.11)  (-0.12)  (4.08)

2556** 672,031 37.50 370,539 20.68 348,863 19.47

2557** 711,300 43.20 326,178 19.81 290,372 17.63

 (5.84)*  (-11.97)*  (-16.77)*

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หน่วย : ตัน

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข) 
หมายเหตุ :  ยางอื่นๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางสกิม ยางแผ่นดิบ ฯลฯ
    ตัวเลขใน (  ) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2556   
   ตัวเลขใน (  ) * หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวปี 2557 เทียบกับปี 2556   
   **  ข้อมูลเดือน มกราคม - มิถุนายน

การใช้ยาง

  ในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 ไทยมีสัดส่วน

การใช้ยางต่อปีเฉลี่ยร้อยละ 13.18 ของปริมาณการผลิต

ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นสัดส่วนการใช้ต่อปริมาณผลผลิตที่มี

อัตราค่อนข้างคงท่ี ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ยางในปริมาณ

ที่เพ่ิมข้ึนทุกปีก็ตาม โดยมีอัตราการขยายตัวการใช้ยาง

ต่อปีเฉลี่ยร้อยละ 5.78 ซึ่งในปี 2556 ไทยเป็นประเทศ

ผู้ใช้ยางอันดับ 6 ของโลก รองจากจีน อินเดีย สหรัฐ-

อเมริกา ญ่ีปุ ่น และอินโดนีเซีย มีปริมาณการใช้ยาง

ทั้งสิ้น 520,628 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 3.08 

เป็นการใช้ยางแท่งมากที่สุด จ�านวน 169,184 ตัน คิด

เป็นร้อยละ 32.54 ของปริมาณการใช้ทั้งประเทศ รองลง

มาเป็นยางแผ่นรมควัน น�้ายางข้น ยางผสมหรือยาง

คอมปาวด์ และยางชนิดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 28.10, 

25.05, 13.51 และ 0.85 ตามล�าดับ (ตารางที่ 11) 

 ส�าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ

ท่ี มี ก า ร น� า ย า ง แ ป ร รู ป ขั้ น ต ้ น ไ ป ใ ช ้ เ ป ็ น วั ต ถุ ดิ บ
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ตารางที่ 10  (ต่อ) ปริมาณการผลิตยางของไทยจำาแนกตามประเภท ปี 2551 - มิถุนายน 2557

ปี
ยางผสม อื่นๆ รวม

2551 154,485 5.00 92,910 3.01 3,089,751 100.00

2552 487,160 15.40 77,216 2.44 3,164,379 100.00

2553 520,355 16.00 130,104 4.00 3,252,135 100.00

2554 428,276 12.00 79,610 2.23 3,569,033 100.00

2555 693,210 18.35 49,792 1.32 3,778,010 100.00

2556 804,784 19.30 97,518 2.34 4,170,428 100.00

 (47.41)  (19.03)  (5.38)

2556** 380,121 21.21 20,431 1.14 1,791,985 100.00

2557** 296,035 17.98 22,714 1.38 1,646,599 100.00

   (22.12)*  (11.17)*  (-8.11)*

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หน่วย : ตัน

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข) 
หมายเหตุ :  ยางอื่นๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางสกิม ยางแผ่นดิบ ฯลฯ
    ตัวเลขใน (  ) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2556   
   ตัวเลขใน (  ) * หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวปี 2557 เทียบกับปี 2556   
   **  ข้อมูลเดือน มกราคม - มิถุนายน

 

ตารางที่ 11  ปริมาณการใช้ยางของไทยจำาแนกตามประเภท ปี 2551 - 2556

ปี
ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน นำ้ายางข้น

2551 135,029 33.96 162,225 40.80 81,788 20.57

2552 107,315 26.87 119,450 29.91 100,262 25.10

2553 140,759 30.69 119,693 26.10 115,205 25.12

2554 147,683 30.34 109,337 22.46 159,958 32.86

2555 164,774 32.63 127,453 25.24 134,040 26.54

2556 169,184 32.50 146,301 28.10 130,394 25.05

 (7.65)  (10.83)  (2.01)  

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หน่วย : ตัน

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข) 
หมายเหตุ : ยางอื่น ๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางสกิม ฯลฯ
   ตัวเลขใน (  ) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2556   
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ตารางที่ 11  (ต่อ) ปริมาณการใช้ยางของไทยจำาแนกตามประเภท ปี 2551 - 2556

ปี
ยางผสม อื่นๆ รวม

2551 1,454 0.37 17,099 4.30 397,595 100.00

2552 62,455 15.64 9,933 2.49 399,415 100.00

2553 74,708 16.29 8,272 1.80 458,637 100.00

2554 63,092 12.96 6,675 1.37 486,745 100.00

2555 70,707 14.00 8,078 1.60 505,052 100.00

2556 70,343 13.51 4,406 0.85 520,628 100.00

 (842.20)  (-8.73)  (5.78) 

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หน่วย : ตัน

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข) 
หมายเหตุ : ยางอื่น ๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางสกิม ฯลฯ
   ตัวเลขใน (  ) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2556   

ในการผลิตมากท่ีสุด คือ ยางยานพาหนะ จ�านวน

320,567 ตัน คิดเป็นร้อยละ 61.57 ของปริมาณการใช้

ยางในประเทศ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ยาง

ยืด ยางรถจักรยานยนต์ ยางรัดของ และถุงยางอนามัย 

ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 13.38, 12.79, 4.50, 2.85 

และ 1.05 ตามล�าดับ (ตารางที่ 12)

การส่งออก

  ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก ใน

ปี 2556 มีปริมาณการส่งออกยางท้ังสิ้น 3,664,941 ตัน 

คิดเป็นร ้อยละ 37.59 ของปริมาณการส่งออกยาง

ทั้งโลก และเพ่ิมขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 36.99 โดย

ส่งออกไปยังประเทศจีนมากท่ีสุด จ�านวน 2,075,776 

ตัน คิดเป็นร ้อยละ 56.64 ของปริมาณการส่งออก

ทั้งประเทศ รองลงมาเป็นมาเลเซีย ญ่ีปุ ่น เกาหลีใต้ 

สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 11.50, 

7.67, 5.61, 5.00 และ 3.97 ตามล�าดับ ชี้ให้เห็นว่า

ตลาดส่งออกหลักของไทยยังคงผูกติดกับประเทศคู่ค้า

ในเอเชียโดยเฉพาะจีนเป็นส�าคัญ ดังนั้น หากจีนหรือ

ประเทศคู่ค้าของจีน เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศใน

สหภาพยุโรป ประสบปัญหาเก่ียวกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ

จะส่งผลต่อการใช้ยางเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตของ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในจีน นั่นหมายถึงผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนต ่อการส ่งออกยางของไทย ส�าหรับใน

รอบ 6 เดือนแรกของปี 2557 การส่งออกของไทยไป

ยังประเทศปลายทางซึ่งเป็นคู่ค้าหลักทุกประเทศมีอัตรา

การขยายตัวที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน

ของปี 2556 โดยมีอัตราการส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่น

ลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 27.45 รองลงมาเป็นเกาหลีใต้ 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และมาเลเซีย คิดเป็น

ร้อยละ 25.64, 19.47, 11.95, 4.28 และ 4.32 ตาม

ล�าดับ (ตารางที่ 13)

 ปี 2556 ไทยส่งออกยางจ�านวนทั้งสิ้น 3,664,941 

ตัน เป็นการส่งออกยางแท่งมากที่สุด จ�านวน 1,392,262 

ตัน คิดเป็นร้อยละ 37.99 รองลงมาเป็นยางแผ่นรมควัน 

ยางผสมหรือยางคอมปาวด์ น�้ายางข้น และอื่นๆ คิด

เป็นร้อยละ 21.65, 19.46, 18.61 และ 2.29 ตามล�าดับ 

โดยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 ไทยส่งออกยาง

ผสมหรือยางคอมปาวด์ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 

39.53 ต่อปี รองลงมาเป็นยางชนิดอื่นๆ น�้ายางข้น และ

ยางแท่ง ร้อยละ 7.72, 5.53, และ 4.57 ต่อปี ตามล�าดับ 

ขณะท่ีมีการส่งออกยางแผ่นรมควันในอัตราที่ลดลง
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ตารางที่ 12  ปริมาณการใช้ยางของไทยจำาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2551-2556

ประเภท 2551 2552 2553 2554 2555
2556

 1.  ยางยานพาหนะ 208,886 233,257 290,982 292,963 317,654 320,567 61.57

 2.  ถุงมือยาง 52,436 42,635 49,663 67,413 66,381 69,645 13.38

 3.  ยางยืด 54,108 50,107 46,064 66,054 67,078 66,603 12.79

 4.  ยางรถจักรยานยนต์ 29,614 22,787 24,262 20,858 21,958 23,417 4.50

 5.  ยางรัดของ 21,657 23,806 13,101 10,954 10,032 14,815 2.85

 6.  ถุงยางอนามัย 281 1,396 8,563 9,353 5,285 5,469 1.05

 7.  รองเท้า 5,055 5,419 4,950 3,765 3,032 3,146 0.60

 8.  สายพาน 1,862 2,457 2,763 1,557 1,513 1,573 0.30

 9.  กาว 2,591 1,659 2,036 1,961 2,274 1,510 0.29

10.  หล่อดอก 5,943 2,153 2,452     - 1,057 1,274 0.24

11.  พื้นรองเท้า 1,249 1,422 1,289 1,403 1,018 1,079 0.21

12.  อะไหล่รถยนต์ 2,091 1,556 1,704 1,016 1,247 1,078 0.21

13.  ท่อยาง 940 529 636 569 739 867 0.17

14.  เครื่องมือทางการแพทย์ 831 1,706 1,185 650 684 841 0.16

15.  ผลิตภัณฑ์ฟองน�้า 395 371 326 260 262 233 0.04

16.  ลูกโป่ง 139 152 - - - - -

17.  อื่นๆ 9,517 8,003 8,661 7,969 4,838 8,511 1.63

 รวม 397,595 399,415 458,637 486,745 505,052 520,628 100.00

หน่วย : ตัน

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข)

ปริมาณ ร้อยละ

เฉลี่ยร้อยละ 0.56 ต่อปี เมื่อพิจารณาสัดส่วนการส่งออก

ยางแต่ละประเภทต่อปริมาณการส่งออกยางท้ังหมด 

เห็นได้ว ่าในปี 2556 การส่งออกยางผสมหรือยาง

คอมปาวด์มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.17 ในปี 2551 

มาเป็นร้อยละ 19.46 ในปี 2556 ขณะที่ยางประเภทอื่นๆ 

มีสัดส่วนการส่งออกลดลง เมื่อพิจารณาประเภทยาง

ที่ส่งออกในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2557 ไทยส่งออก

ยางแท่งในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของ

ปี 2556 ร้อยละ 6.36 ขณะที่มีอัตราการส่งออกยาง

ผสมหรือยางคอมปาวด์ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 21.76 

รองลงมาเป็นน�้ายางข้น และยางแผ่นรมควัน ร้อยละ 

15.76 และ 11.51 ตามล�าดับ (ตารางที่ 14) 

 

สถานการณ์ตลาดและราคายาง ปี 2557
 ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ช่วง 9 เดือน (มกราคม - กันยายน) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

60.80 บาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่

ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.86 บาท หรือลดลงร้อยละ 

22.90 เช่นเดียวกับราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 

(FOB. กรุงเทพฯ) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.38 บาท (207.81 

เซนต์สหรัฐ) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 87.68 บาท (288.97 เซนต์สหรัฐ) หรือ

ลดลงร้อยละ 23.15 สอดคล้องกับราคายางแผ่นรมควัน

ชั้น 3 ตลาดล่วงหน้าโตเกียวและสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัม

ละ 66.19 บาท (204.12 เซนต์สหรัฐ) และ 67.06 บาท 
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ตารางที่ 13  ตลาดส่งออกยางที่สำาคัญของไทย ปี 2551-2557

ประเทศ 2551
มกราคม - มิถุนายน2556

จีน 824,833 2,075,776 56.64 896,194 857,457 -4.32

มาเลเซีย 398,043 421,408 11.50 185,482 177,542 -4.28

ญี่ปุ่น 394,742 281,091 7.67 140,479 102,064 -27.35

สหรัฐอเมริกา 219,986 145,638 3.97 69,728 56,154 -19.47

เกาหลีใต้ 154,340 183,466 5.00 91,905 68,342 -25.64

สหภาพยุโรป 249,509 205,498 5.61 100,645 88,616 -11.95

อื่น ๆ 433,830 352,064 9.61 146,576 158,613 8.21

รวม 2,675,283 3,664,941 100.00 1,631,009 1,508,788 -7.49

2556 2557ปริมาณ เพิ่ม/ลด
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

หน่วย : ตัน

ที่มา :  สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข)

 

ตารางที่ 14  ปริมาณการส่งออกยางของไทยแยกตามประเภทยางแปรรูปขั้นต้น

ปี
ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน นำ้ายางข้น

2551 1,132,135 42.32 796,549 29.77 509,375 19.04

2552 950,574 34.87 694,510 25.48 595,550 21.85

2553 1,106,415 38.60 719,442 25.10 556,050 19.40

2554 1,300,815 44.06 747,284 25.31 519,628 17.60

2555 1,318,417 42.24 642,241 20.58 554,862 17.78

2556 1,392,262 37.99 793,613 21.65 681,970 18.61

 (4.57) - (-0.56) - (5.53) -

2556** 616,417 37.80 330,395 20.26 318,583 19.53

2557** 655,707 43.46 292,365 19.38 268,359 17.79

 (6.36)*  (-11.51)*  (-15.76)*

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หน่วย : ตัน

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข)
หมายเหตุ :  ยางอื่น ๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางสกิม ยางเครพ ยางแผ่นดิบ 
   ตัวเลขใน (  ) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวการผลิตและการใช้ยางปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า
   ตัวเลขใน (  ) * หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวปี 2557 เทียบกับปี 2556   
   **  ข้อมูลเดือน มกราคม – มิถุนายน
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ตารางที่ 14  (ต่อ) ปริมาณการส่งออกยางของไทยแยกตามประเภทยางแปรรูปขั้นต้น

ปี
ยางผสม อื่นๆ รวม

2551 165,164 6.17 72,060 2.69 2,675,283 100.00

2552 417,499 15.31 68,060 2.50 2,726,193 100.00

2553 427,661 14.92 56,879 1.98 2,866,447 100.00

2554 339,942 11.51 44,712 1.51 2,952,381 100.00

2555 565,229 18.11 40,583 1.30 3,121,332 100.00

2556 713,299 19.46 83,797 2.29 3,664,941 100.00

 (39.53) - (7.72) - (5.36)

2556** 347,609 21.31 17,951 1.10 1,631,009 100.00

2557** 271,980 18.03 20,377 1.35 1,508,788 100.00

 (-21.76)*  (13.51)*  (-7.49)* 

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หน่วย : ตัน

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2556 และ 2557 ข)
หมายเหตุ :  ยางอื่น ๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางสกิม ยางเครพ ยางแผ่นดิบ 
   ตัวเลขใน (  ) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวการผลิตและการใช้ยางปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า
   ตัวเลขใน (  ) * หมายถึง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวปี 2557 เทียบกับปี 2556   
   **  ข้อมูลเดือน มกราคม – มิถุนายน

(206.80 เซนต์สหรัฐ) หรือลดลงร้อยละ 2.65 และ 23.52 

ตามล�าดับ (ตารางที่ 15 และ 16)

 ราคายางแผ ่นดิบท่ีเกษตรกรขายได ้ปรับตัว

ลดลงอย ่างต ่อเ น่ืองจากกิโลกรัมละ 67.99 บาท

ในเดือนมกราคม มาอยู่ที่ระดับกิโลกรัมละ 48.42 บาท 

ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยต�่าสุดนับต้ังแต่

เดือนเมษายน 2552 สาเหตุจากการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศผู ้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก โดย

เฉพาะจีนที่มีการปรับตัวทางเศรษฐกิจอย่างเช่ืองช้าจาก

การด�าเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง เพ่ือไม่

ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ รวมท้ังตัวเลขเศรษฐกิจ

ส�าคัญของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น ท่ีสะท้อนถึง

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก กระแสการคาดการณ์

ผลผลิตและผลผลิตยางส่วนเกินของโลกในปี 2557 

รวมท้ังสต๊อคยางในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ ณ วันท่ี 14 

กุมภาพันธ์ 2557 มีปริมาณสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี 

จ�านวน 207,452 ตัน เช่นเดียวกับสต๊อคยาง ณ ท่าเรือ

ชิงเต่า ณ วันท่ี 25 เมษายน 2557 มีปริมาณสูงสุด

จ�านวน 368,500 ตัน นอกจากน้ีผลกระทบจากราคา

น�้ามันดิบในตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ตั้งแต่ต้นปี 2557 ท่ีราคายืนอยู่เหนือระดับบาร์เรลละ 

100 ดอลล่าร์สหรัฐ มาอยู่ท่ีราคาเฉลี่ยบาร์เรลละ 93.03 

ดอลล่าร์สหรัฐ ในเดือนกันยายน 2557 และปัญหา

ความขัดแย้งทางการเมืองในหลายประเทศ ปัจจัย

ดังกล่าวเป็นปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ

นักลงทุนในการซื้อขายยาง ณ ตลาดล่วงหน้า ท่ีมีความ

กังวลต่อความซบเซาของอุปสงค์ยางในภาพรวม สุดท้าย

น�ามาซึ่งการปรับตัวลดลงของราคายางที่ เกษตรกร

ขายได้ในประเทศ 

 

แนวโน้มราคายาง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 (ตุลาคม - ธันวาคม)

  ราคายางมีแนวโน้มผันผวนและเคลื่อนไหวใน

กรอบแคบๆ โดยมีปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
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ตารางที่ 15  ราคายางตลาดล่วงหน้าญี่ปุ่นและสิงคโปร์ (ล่วงหน้า 1 เดือน)

ปี 2557

ตลาดญี่ปุ่น

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่งชั้น 20

ตลาดสิงคโปร์

มกราคม 254.82 80.62 232.46 76.51 212.93 70.09

กุมภาพันธ์ 219.43 70.11 214.75 70.01 189.29 61.70

มีนาคม 241.37 76.44 227.85 73.77 191.68 62.06

ไตรมาสที่ 1 238.54 75.72 225.02 73.43 197.97 64.62

เมษายน 222.25 70.01 219.60 70.93 177.43 57.31

พฤษภาคม 197.64 63.10 207.28 67.37 169.52 55.10

มิถุนายน 194.58 61.97 208.66 67.79 171.20 55.62

ไตรมาสที่ 2 204.82 65.03 211.85 68.70 172.72 56.01

กรกฎาคม 195.41 61.67 200.68 64.40 169.37 54.35

สิงหาคม 191.14 59.39 184.87 59.17 166.18 53.18

กันยายน 179.04 53.75 164.44 52.89 153.29 49.31

ไตรมาสที่ 3 188.53 58.27 183.33 58.82 162.95 52.28

เฉลี่ย 9 เดือน 209.79 66.34 206.73 66.98 177.88 57.64

เยน/กก. เซ็นต์สหรัฐ/กก. เซ็นต์สหรัฐ/กก.บาท/กก. บาท/กก. บาท/กก.

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2557 ก)

ฟื ้นตัวค่อนข้างช้าและมีแนวโน้มซบเซา เศรษฐกิจ

ประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทยคือจีนและญ่ีปุ่น ยังคงชะลอ

ตัว นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกยังมีปัจจัยเสี่ยงในตลาดเงิน

และความตึงเครียดทางการเมืองระหว ่างประเทศ 

ประกอบกับราคาน�้ามันดิบท่ีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

และส่งผลต่อความต้องการใช้ยางธรรมชาติ อย่างไร

ก็ตาม ราคายางยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผลผลิต

ที่ออกสู ่ตลาดลดลง อันเนื่องมาจากภาวะฝนตกใน

พ้ืนท่ีภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางส�าคัญของไทย รวมทั้ง

ผลกระทบจากราคายางท่ีปรับตัวลดลง ส่งผลต่อปัญหา

การขาดแคลนแรงงานกรีดยางท่ีหันไปประกอบอาชีพอื่น

ที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่ารายได้จากการกรีดยางท่ี

ลดลง ประกอบกับผู้ประกอบการเริ่มขาดแคลนวัตถุดิบ

ส�าหรับใช้ในการผลิตยางแปรรูปในโรงงาน ท�าให้ต้อง

เริ่มซื้อยางเพ่ือเก็บไว้ในสต๊อคช่วงไตรมาสที่ 4 ต่อเนื่อง

ไปถึงไตรมาสแรกของปี 2558 เพราะเกรงว่าผลผลิตจะ

ลดลงและเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยางผลัดใบในช่วงปลายเดือน

มีนาคมถึงพฤษภาคม เช่นเดียวกับจีนท่ีคาดว่าจะมีการ

ซื้อยางเพื่อทดแทนปริมาณยางในสต๊อคที่ลดลง

 

ปี 2558

 The Economist Intelligence Unit (2557) ได้น�า

อุปสงค์ อุปทาน และราคายางจาก IRSG มาวิเคราะห์

สถานการณ์ยางในปี 2528 ไว้ดังนี้

  อุปสงค์ International Rubber Study Group 

(IRSG) คาดการณ์ความต้องการใช้ยางธรรมชาติปี 

2558 - 2559 ขยายตัวร ้อยละ 3.4 เน่ืองจากการ

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางหลัก ส่งผลต่อ

ความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่าสต๊อคยางในจีนจะมี

ปริมาณมาก และมีการทดแทนการน�าเข้าโดยการน�า
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ตารางที่ 16  ราคาประกาศยางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่งชั้น 20 F.O.B. กรุงเทพฯ

(ล่วงหน้า 1 เดือน) และราคายางแผ่นดิบ จังหวัดสงขลา  

ปี 2557
ราคายางแผ่น

รมควันชั้น 3

ราคายางแท่ง 

STR20

ราคายางแผ่นดิบ

มกราคม 77.36 71.34 67.99 65.75

กุมภาพันธ์ 70.43 62.43 62.70 60.73

มีนาคม 73.89 63.06 67.01 64.81

ไตรมาสที่ 1 73.89 65.61 65.90 63.76

เมษายน 71.01 59.78 64.28 61.90

พฤษภาคม 67.60 55.72 61.36 59.17

มิถุนายน 67.90 55.81 62.77 60.94

ไตรมาสที่ 2 68.84 57.10 62.80 60.67

กรกฎาคม 64.91 54.44 59.07 57.56

สิงหาคม 59.76 53.24 53.63 51.95

กันยายน 53.58 49.49 48.42 46.67

ไตรมาสที่ 3 59.42 52.39 53.71 52.06

เฉลี่ย 9 เดือน 67.38 58.37 60.80 58.83

ตลาดกลางสงขลา ท้องถิ่นสงขลา

หน่วย : บาท/กิโลกรัม

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2557 ก)

สต๊อคยางที่มีอยู่ออกมาใช้ แต่อุปสงค์ยางในภาพรวม

ส�าหรับการผลิตยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอุปสงค์ยางของ

ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ เช่น เอเชียและลาตินอเมริกา

 อุปทาน IRSG คาดว่าผลผลิตยางของโลกปี 

2557 จะลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.2 เนื่องจากเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับภาวะภัยแล้งและราคายางท่ี

ตกต�่าไม่จูงใจให้เกษตรกรกรีดยาง โดยผลผลิตท่ีลดลง

ส่วนใหญ่มาจากไทยและอินโดนีเซียเป็นส�าคัญ แต่

ปริมาณผลผลิตยางของโลกยังคงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

เนื่องจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางในเวียดนาม 

ซึ่ งจะยังท�าให ้ เ กิดส ่วนเ กินในตลาด โดยคาดว ่า

อุปทานส่วนเกินในปีนี้จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 

0.1 เท่านั้น รวมถึงความต้องการใช้ยางเพ่ิมขึ้นใน

อเมริกาเหนือและเอเชีย จะส่งผลให้อุปทานส่วนเกินใน

ปีนี้อยู่ที่ 186,000 ตัน เทียบกับ 640,000 ตันในปี 2556 

และคาดว่าผลผลิตส่วนเกินจะลดลงอีกในปี 2558-2559 

และสต๊อคยางของโลกในปี 2557 และ 2558 จะมี

ประมาณ 3.2 และ 3.4 ล้านตัน

 ราคายาง IRSG คาดว่าปี 2557 ราคายางแผ่น

รมควันชั้น 3 ของไทย ซึ่งเป็นยางคุณภาพส�าหรับใช้ใน

การผลิตยางล้อรถยนต์มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 13.3 

ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่

ปี 2554 และราคายางแท่ง SMR 20 ของมาเลเซียจะ

อยู่ที่ตันละ 5,695 ริงกิต ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 

26.8 หลังจากราคาได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงตันละ 10,000 

ริงกิต เมื่อกลางปี 2555 ท้ังน้ีราคายางคาดว่าจะสูงขึ้น

ในปี 2558 แต่จะยังอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสแรกของ

ปี 2557 (ตารางที่ 17)
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ตารางที่ 17  ปริมาณสต๊อคของโลกและราคายางธรรมชาติ  

สต๊อค/ราคา 2555 2556 2557 2558 2559

สต๊อคยาง (พันตัน)          

ไตรมาส 1 1,713 2,269 2,835 3,150 3,150

ไตรมาส 2 1,704 2,046 2,950 3,000 2,975

ไตรมาส 3 2,072 2,338 3,010 3,200 3,000

ไตรมาส 4 2,260 2,904 3,250 3,226 3,100

% เปลี่ยนแปลง 30.2 28.5 11.9 -0.8 -3.9

ราคายาง RSS3 ของไทย (ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน)     

ไตรมาส 1 3,907 3,173 2,620 2,603 3,244

ไตรมาส 2 3,670 2,892 2,426 2,715 3,450

ไตรมาส 3 2,997 2,569 2,250 2,912 3,600

ไตรมาส 4 3,113 2,560 2,414 3,006 3,570

เฉลี่ย 3,422 2,799 2,428 2,809 3,466

% เปลี่ยนแปลง - 29.7 - 18.2 - 13.3 15.7 23.4

ราคายาง SMR 20 (ริงกิต/ตัน)     

ไตรมาส 1 10,954 8,978 6,500 5,786 6,850

ไตรมาส 2 10,099 7,364 5,556 6,250 6,500

ไตรมาส 3 8,255 7,453 5,200 6,450 6,450

ไตรมาส 4 8,652 7,337 5,523 6,550 6,300

เฉลี่ย 9,490 7,783 5,695 6,259 6,525

% เปลี่ยนแปลง - 30.0 -  18.0 - 26.8 9.9 4.2

เอกสารอ้างอิง
สถาบันวิจัยยาง. 2556. สถิติยางประเทศไทย. ปีที่ 42 
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 วิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง. (ไม่ได้ตีพิมพ์)

สถาบันวิจัยยาง. 2557 ข. สถิติยางประเทศไทย. ปีที่ 43 
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สุมนา แจ่มเหมือน1  พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ 2  และ  นุชนาฏ ณ ระนอง3  
1 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง   
2 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง
3 ส�านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

การผลิตท่อน�้าซึมส�าหรับใช้ในการเกษตร

 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติและส่งออก

ในรูปยางดิบอันดับหน่ึงของโลก มีศักยภาพการผลิต

ประมาณหนึ่งในสามของการผลิตรวมของโลก มีปริมาณ

การส่งออกประมาณร้อยละ 86 ของปริมาณที่ผลิตได ้

ส�าหรับชนิดของยางท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นยางแท่ง โดย

ส่งออกไปยังประเทศจีนมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือประมาณ

ร้อยละ 14 ใช้ภายในประเทศ เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ยาง เช ่น ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ยางยืด ยาง

รถจักรยานยนต์ ยางรัดของ เป็นต้น ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางของไทยให้เติบโตอย่างย่ังยืน สามารถ

ท�าได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มปริมาณการใช้ และเพ่ิม

มูลค่าแก่ยางดิบโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจุบันปริมาณการใช้ยางรถยนต์มีเพ่ิมข้ึนทุกปี 

โดยท่ัวไปยางรถยนต์ใหม่มีอายุการใช้งานประมาณ 

40,000 กิโลเมตร หรือ 3 ปี ขึ้นไป อยู่กับสภาพการใช้

งาน ท�าให้มีแนวโน้มเกิดการท้ิงยางรถยนต์เก่าเพ่ิมขึ้น 

ในต่างประเทศยางรถยนต์เก่ามักจะไม่น�าไปท�าลาย

เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะถ้าน�ามาเผาจะ

ท�าให้เกิดควันพิษ จึงมักถูกทิ้งรวมกัน เมื่อมีปริมาณ

มากท�าให้เปลืองพ้ืนท่ีจ�านวนมาก และเป็นแหล่งเพาะ

พันธุ ์ยุง ดังน้ัน การน�าขยะยางมาใช้ประโยชน์ใหม่

นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังเป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Rao, 2002)  

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จ�าเป็นต้อง

ใช้น�้าในการด�ารงชีพและประกอบอาชีพ การขาดแคลน

น�้าจึงเป็นปัญหาท่ีส�าคัญ ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องหาวิธีการ

ให้น�้าแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พืชน�าน�้าไปใช้

ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีการสูญเสียน้อยที่สุด  ส�าหรับ

ระบบการให้น�้าแก่พืชมีหลายระบบ การให้น�้าแก่พืชโดย

ใช้ท่อน�้าซึม (Porous pipe) ก็เป็นทางเลือกหน่ึงที่มีการ

สูญเสียน�้าน้อย สามารถควบคุมเวลาการให้น�้าและ

ปริมาณน�้าได้ใกล้เคียงกับความต้องการ นอกจากนี้ ยัง

สามารถรักษาความชื้นในดินให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีพอเหมาะ

ตลอดเวลา ท�าให้พืชเจริญเติบโตดี ในต่างประเทศมี

บริษัทที่ผลิตและจ�าหน่ายท่อน�้าซึมหลายบริษัท เช่น 

Leaky Pipe Systems Limited (2008), Porous Pipe 

Limited (2008), Micro-flo Industries(2008) ซึ่ง

ส่วนประกอบหลักส่วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก และ

ผงยางรถยนต์ (Ground Rubber Tire, GRT) ดังน้ัน 

งานวิจัยท่ีได้ด�าเนินการจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง 

แก้ปัญหาขยะพอลิเมอร์ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์

น�้า โดยการผลิตท่อน�้าซึมเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ให้น�้า

ทางการเกษตรทดแทนระบบน�้าหยด ซึ่งให้น�้าเฉพาะ

บริเวณ และระบบน�้าดัน (Sprinkler) ที่ต้องใช้ความดัน

สูงและน�้าปริมาณมาก เป็นผลให้เกิดการสูญเสียน�้าและ

เกิดการกัดเซาะของดิน ท่อน�้าซึมท่ีผลิตประกอบด้วย 

ผงยางรถยนต์เป็นส่วนประกอบหลัก มียางธรรมชาติ 



34 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 19 ตุลาคม-ธันวาคม 2557

(Natural Rubber, NR) และยางเอทิลีนพรอพิลีน 

(Ethylene Propylene Diene Monomer, EPDM) ท�า

หน้าที่เป็นสารเชื่อม (Binder) โดยใช้สารไดไนโตรโซเพน

ตะเมทิลีนเตตระมีน (N,N’-Dinitroso pentamethylene 

tetramine, DNPT) ท�าหน้าท่ีเป็นสารให้ฟอง (Blowing 

agent) ท่อมีความยืดหยุ ่นและสามารถโค้งงอได้ มี

โครงสร้างเป็นช่องเล็กๆ เชื่อมต่อกันจ�านวนมากซึ่งน�้า

สามารถซึมผ่านออกมาได้ในอัตราคงที่ที่ความดันต�่าและ

ปริมาณน�้าต�่า ท�าให้สามารถให้น�้าแก่รากได้โดยตรงโดย

ไม่รบกวนราก และไม่เกิดการเซาะของดิน นอกจากน้ี

สามารถให้น�้าได้โดยไม่จ�ากัดขนาดพื้นที่

วิธีการดำาเนินงาน
การบดผสมยางและสารเคมี

 บดผสมยางและสารเคมีตามสูตรต่างๆ ที่ก�าหนด

ด้วยเครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง (Two roll mill) ที่

อุณหภูมิ 70oC (ภาพที่ 1) 

การขึ้นรูปเป็นท่อ

 ท�าการข้ึนรูปยางผสมสารเคมีเป็นท่อด้วยเครื่อง

อัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว (Single-screw extruder) 

ท่ีอุณหภูมิประมาณ 90oC จากน้ันใช้แกนเหล็กยาวสวม

ท่อที่ได้เพื่อไม่ให้ท่อเสียรูปทรง (ภาพที่ 2)

การทำาให้ท่อคงรูป

 น�าท่อที่สวมแกนเหล็กยาวไว้ข้างในเข้าตู้อบลม

ร้อนที่อุณหภูมิ 160oC เวลาตามที่ก�าหนด เพื่อให้ท่อเกิด

การคงรูป (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1  การบดผสมยางและสารเคมีด้วยเครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง
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ภาพที่ 2 การขึ้นรูปยางผสมสารเคมีเป็นท่อด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว

ภาพที่ 3 การทำาให้ท่อเกิดการคงรูปด้วยตู้อบลมร้อน
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การทดสอบสมบัติต่างๆ ของท่อนำ้าซึม

  ทดสอบสมบัติทางกายภาพของท่อน�้าซึม ได้แก ่

ความหนืด สมบัติด้านการดึง ความแข็ง ความหนาแน่น 

และความต้านทานต่อโอโซน 

  ทดสอบอัตราการซึมผ่านของน�้า (ภาพที่ 4)

ผลการทดลอง
ผลของอัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติและยาง

เอทิลีนพรอพิลีน

 จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาสมบัติท่ีส�าคัญ

ของท่อน�้าซึมซึ่งได้แก่ ความทนต่อแรงดึง อัตราการซึม

ผ่านน�้า และความต้านทานต่อโอโซน พบว่า ท่อน�้าซึมที่มี

ปริมาณยางเอทิลีนพรอพิลีนน้อย มีความทนต่อแรงดึง

สูง (ภาพท่ี 5) แต่มีความต้านทานต่อโอโซนน้อย 

นอกจากนี้ยังมีต้นทุนการผลิตต�่า เนื่องจากยางธรรมชาติ

มีราคาถูกกว่ายางเอทิลีนพรอพิลีน ส่วนท่อน�้าซึมที่มี

ปริมาณยางเอทิลีนพรอพิลีนมาก มีความต้านทานต่อ

โอโซนดี แต่มีความทนต่อแรงดึงต�่า (ภาพท่ี 5) เมื่อน�า

ไปใช้งานที่ต้องให้แรงดันน�้า 1 – 1.5 บาร์ จึงมีแนวโน้มที่

ท่อจะเกิดการแตกได้ง่าย นอกจากนี้ปริมาณยางเอทิ

ลีนพรอพิลีนที่มากขึ้น มีผลท�าให้การรวมเป็นเน้ือเดียว

กันกับยางธรรมชาติน้อยลง ท�าให้การเกิดฟองก๊าซใน

ยางไม่สม�่าเสมอ ซึ่งมีผลต่ออัตราการซึมผ่านของน�้า 

ส ่วนอัตราการซึมผ ่านของน�้าไม ่แตกต ่างกัน เมื่อ

อัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอ

พิลีนต่างกัน ดังน้ัน จึงเลือกท่อน�้าซึมท่ีมีอัตราส่วน

ระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอพิลีน 80:20 

และ 70:30 และเวลาการคงรูป 20 นาที ในการศึกษา

ผลของปริมาณเขม่าด�า เน่ืองจากมีความทนต่อแรงดึง 

ความต้านทานต่อโอโซน และอัตราการซึมผ่านของน�้า

ที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง (อ้างอิงจากท่อน�้าซึมที่ผลิต

ในเชิงการค้าของบริษัท Leaky Pipe Systems) 

ภาพที่ 4  การทดสอบอัตราการซึมผ่านของนำ้า
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ผลของปริมาณเขม่าดำา

 จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาความทนต่อ

แรงดึงและอัตราการซึมผ่านของน�้าท่ีมีปริมาณเขม่าด�า

ต่างกัน พบว่า ที่อัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติและยาง

เอทิลีนพรอพิลีน เท่ากับ 80:20 และปริมาณเขม่าด�า 50 

ส่วน ต่อส่วนผสมของยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอ

พิ ลี น  1 0 0  ส ่ ว น  มี ค ว า ม ท น ต ่ อ แ ร ง ดึ ง สู ง ก ว ่ า

ที่ปริมาณเขม่าด�าอื่นๆ (ภาพท่ี 6) และมีอัตราการซึม

ผ่านของน�้าประมาณ 0.2 – 1.4 ลิตร/ชั่วโมง/ความ

ยาวท่อ 1 เมตร ท่ีความดัน 1 – 1.5 บาร์ ซึ่งน้อยกว่า

การใช้งานจริงเล็กน้อย (อ้างอิงจากท่อน�้าซึมท่ีผลิตใน

เชิงการค้าของบริษัท Leaky Pipe Systems) ถึงแม้ว่า

ท่ีอัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอ

พิลีน เท่ากับ 70:30 มีความต้านทานโอโซนสูงกว่าท่ี 

80:20 แต่มีความทนต่อแรงดึงน้อยมาก และมีโอกาส

แตกได้ง ่ายขณะใช้งานที่แรงดันน�้าดังกล่าว ดังน้ัน 

จึงใช้อัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทิลีน

พรอพิลีน เท่ากับ 80:20 และปริมาณเขม่าด�า 50 ส่วน

ต่อส่วนผสมของยางธรรมชาติ และยางเอทิลีนพรอ

พิลีน 100 ส่วน ในการศึกษาผลของปริมาณผงยาง

รถยนต์

ผลของปริมาณผงยางรถยนต์

 จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาความทนต่อแรง

ดึงและอัตราการซึมผ่านของน�้าที่มีปริมาณผงยางรถยนต์

ต่างกัน พบว่า ท่ีปริมาณผงยางรถยนต์ 150 ส่วน ต่อ

ส่วนผสมของยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอพิลีน 100 

ส่วน มีความทนต่อแรงดึงสูงกว่าที่ปริมาณอื่นๆ (ภาพที่ 

7 )  แ ล ะ มี อั ต ร า ก า ร ซึ ม ผ ่ า น ข อ ง น�้ า ป ร ะ ม า ณ 

0.4 – 3.2 ลิตร/ชั่วโมง/ความยาวท่อ 1 เมตร ที่ความ

ดัน 1.0 – 1.5 บาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้งานจริง 

(อ้างอิงจากท่อน�้าซึมท่ีผลิตในเชิงการค้าของบริษัท 

Leaky Pipe Systems) ดังนั้น จึงใช้ปริมาณผงยาง

รถยนต์ 150 ส่วน ต่อส่วนผสมของยางธรรมชาติและ

ยางเอทิลีนพรอพิลีน 100 ส่วน ในการศึกษาผลของ

สารให้ฟอง 

ผลของปริมาณสารให้ฟอง

 จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาความทนต่อ

แรงดึงและอัตราการซึมผ่านของน�้าที่ปริมาณสารให้

ฟอง DNPT ต่างกัน พบว่า ที่ปริมาณสารให้ฟอง DNPT 

4 % มีความทนต่อแรงดึง (ภาพท่ี 8) และอัตราการซึม

ผ่านของน�้าประมาณ 0.5 – 3.6 ลิตร/ชั่วโมง/ความ

ยาวท่อ 1 เมตร (ภาพท่ี 9) ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้งาน

100:0
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อัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติ
และยางเอทิลีนพรอพิลีน

ภาพที่ 5  ความทนต่อแรงดึงของท่อนำ้าซึมที่มีอัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอพิลีน และเวลาการคงรูปต่างกัน
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ปริมาณผงยางรถยนต์ (ส่วนต่อส่วนผสมของยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอพิลีน 100 ส่วน)

ปริมาณเขม่าดำา (ส่วนต่อส่วนผสมของยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอพิลีน 100 ส่วน)

อัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติ
และยางเอทิลีนพรอพิลีน

ภาพที่ 7  ความทนต่อแรงดึงของท่อนำ้าซึมที่มีปริมาณผงยางรถยนต์ต่างกัน

ภาพที่ 6  ความทนต่อแรงดึงของท่อนำ้าซึมที่มีปริมาณเขม่าดำา และอัตราส่วนระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอพิลีนต่างกัน

จริง ท่ีมีอัตราการซึมผ่านของน�้า 0.75 – 6.0 ลิตร/

ชั่วโมง/ความยาวท่อ 1 เมตร ท่ีความดัน 1 – 1.5 บาร์ 

(อ้างอิงจากท่อน�้าซึมท่ีผลิตในเชิงการค้าของบริษัท 

Leaky Pipe Systems) 

สรุป
 ส่วนประกอบของวัตถุดิบและสภาวะการขึ้นรูป

ที่เหมาะสมกับการผลิตท่อน�้าซึม เพ่ือให้ได้ท่อน�้าซึมที่

มีสมบัติทางกายภาพ และอัตราการซึมผ่านของน�้าท่ี

70:30

80:20
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ภาพที่ 8  ความทนต่อแรงดึงของท่อนำ้าซึมที่มีปริมาณการให้ฟอง DNPT ต่างกัน

เหมาะสมกับการใช้งานคือ ท่อน�้าซึมที่ประกอบด้วย

  อัตราส่วนของยางธรรมชาติ (NR) : ยางเอทิลีน

พรอพิลีน (EPDM) เท่ากับ 80:20

  ปริมาณเขม่าด�า 50 ส่วน ต่อส่วนผสมของยาง

ธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอพิลีน 100 ส่วน

  ปริมาณผงยางรถยนต์ 150 ส่วน ต่อส่วนผสม

ของยางธรรมชาติและยางเอทิลีนพรอพิลีน 100 ส่วน 

  ปริมาณสารให้ฟองไดไนโตรโซเพนตะเมทิลีน

ภาพที่ 9 อัตราการซึมผ่านของนำ้าที่ความดัน 1 และ 1.5 บาร์ของท่อนำ้าซึมที่มีปริมาณสารให้ฟอง DNPT ต่างกัน
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เตตระมีน (DNPT) 4 % ของน�้าหนักรวมของยาง

ธรรมชาติ ยางเอทิลีนพรอพิลีน และผงยางรถยนต์

        บดผสมด้วยเครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง ท่ี

อุณหภูมิการผสม 70oC และขึ้นรูปเป็นท่อด้วยเครื่องอัด

รีดแบบเกลียวหนอนเด่ียวท่ีอุณหภูมิ 90oC ท�าการเชื่อม

โยงท่อด้วยเครื่องอบลมร้อนอุณหภูมิ 160oC เป็นเวลา 

20 นาที โดยท่อที่ผลิตได้จะเป็นท่อท่ีมีรูพรุน สีด�า ผิว

เรียบ (ภาพที่ 10) สามารถโค้งงอได้ และมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย ์กลางภายนอก 20 มิลลิ เมตร ความหนา 3 

มิลลิเมตร 
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

แต่งตั้งข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งแต่งต้ังข้าราชการ

ดังนี้

 1. ค�าสั่งท่ี 1534/2557 ลงวันท่ี 29 กันยายน 

2557 แต่งตั้งนายจุมพฏ สุขเก้ือ เศรษฐกรช�านาญ

การพิเศษ ท�าหน้าที่ผู ้อ�านวยการกลุ ่มวิจัยเศรษฐกิจ 

สถาบันวิจัยยาง

 2. ค�าสั่งท่ี 1603/2557 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

แต่งตั้งนายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล นักวิชาการเกษตรช�านาญ

การพิเศษ ให้รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบัน

วิจัยยาง

 3. ค�าสั่งที่ 1817/2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 

2557 แต ่ งตั้ งผู ้ รั กษาราชการแทนผู ้ อ� านวยการ

สถาบันวิจัยยาง ในกรณีท่ีผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง

ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยเรียงตามล�าดับ 

ดังต่อไปนี้  1) นายอารักษ์ จันทุมา  2) นางณพรัตน์ วิชิต

ชลชัย  3) นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ  4) นายไพรัตน์ 

ทรงพานิช  และ 5) นางปูธิตา เปรมกระสิน

 4. ค�าสั่งที่ 1824/2557 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2557 ให้ยกเลิกค�าสั่งกรมวิชาการเกษตร ท่ี 396/2557 

ลงวันที่  22 มีนาคม 2557 และแต่งตั้งนายวีรชัย 

ชุณหสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

พิเศษ ท�าหน้าที่ หัวหน้าฝ ่ายบริหารทั่วไป สถาบัน

วิจัยยาง

 5. ค�าสั่งที่ 1826/2557 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2557 ให้ยกเลิกการแต่งต้ังหัวหน้างานธุรการ สถาบัน

วิจัยยาง ตามค�าส่ังกรมวิชาการเกษตร ท่ี 654/2557 ลง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 หลังจากนั้น สถาบันวิจัยยาง มี

ค�าสั่งที่ 79/2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้ง

นางกุณญาดา วิ เศษสุวรรณ เจ ้าพนักงานธุรการ

ช�านาญงาน ท�าหน้าท่ีหัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป สถาบันวิจัยยาง แทนต�าแหน่งที่ว่าง

 6. ค�าสั่งที่ 2005/2557 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

แต่งตั้งข้าราชการท�าหน้าท่ีและรักษาราชการในต�าแหน่ง 

จ�านวน 2 ราย ดังน้ี 1) นายไพรัตน์ ทรงพานิช นัก

วิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ ท�าหน้าท่ีและรักษา

ราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการ สถาบัน

วิจัยยาง และ 2) นางสาวธมลวรรณ ขิวรัมย ์  นัก

วิชาการเกษตรช�านาญการ ท�าหน ้า ท่ีและรักษา

ราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุมยางตาม

พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยยาง

ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
 1. กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 1728/2557 ลง

วัน ท่ี  24  ตุลาคม 2557 ให ้นายรชต เกงขุนทด 

เจ ้าพนักงานการเกษตรช�านาญงาน กลุ ่มวิจัยและ

พัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ส�านัก

วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่  4  ช ่ วยปฏิบัติ

ราชการที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง

 2. กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 1797/2557 ลง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ให้นายสรศักดิ์ พิศแลงาม 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์

สารสนเทศ ช ่วยปฏิบัติราชการที่ส�านักงานตลาด

กลางยางพาราสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง

 3. สถาบันวิจัยยาง มีค�าสั่งท่ี 80/2557 ลงวันท่ี 

13 พฤศจิกายน 2557 ให้นายอุทัย นพคุณ เจ้าพนักงาน

ธุรการช�านาญงาน กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบัน

วิจัยยาง ปฏิบัติราชการในงานเงินทุนหมุนเวียนยาง

พารา กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง

 4. กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 1922/2557 ลงวัน

ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ให้นายสมมาต แสงประดับ 

เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเสถียรภาพราคา
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ยาง ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา สถาบันวิจัย

ยาง ช่วยปฏิบัติราชการท่ี ส�านักงานตลาดกลางยาง

พาราสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง

ย้ายข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่ งย ้ายข ้าราชการ 

ดังนี้ 

 1. ค�าสั่งที่ 1732/2557 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 

ย้ายนางนันท์นภัส เมืองจันทร์ เจ ้าพนักงานธุรการ 

ฝ ่ายบริหารท่ัวไป ส�านักงานตลาดกลางยางพารา

สุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง ไปด�ารงต�าแหน่งนักจัด

การงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

สถาบันวิจัยยาง

 2. ค�าสั่งที่ 2015/2557 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

ย้ายนางกัลยาณี มุ่งใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ส�านักวิจัย

และพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 7 ไปด�ารงต�าแหน่งเจ้า

พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส�านักงานตลาด

กลางยางพาราสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง

บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการใหม่
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 1836/2557 ลงวันที่ 

7  พฤศจิ กายน  2557  บรรจุ และแต ่ งตั้ งผู ้ สอบ

แข่งขันได้ จ�านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวแสงจันทร์ 

สอนนาค บรรจุในต�าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่ม

บริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง

ประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ
 สถาบันวิจัยยาง ส ่งบุคลากรเข ้าร ่วมประชุม

สัมมนา ณ ต่างประเทศ ดังนี้

 1. นางสาวปิยะนุช ปิยะตระกูล ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโดยสภาวิจัยและ

พัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ร่วมกับสถาบัน

วิจัยยางอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2557 

ณ เมืองบอกอ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 2. นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล นางสาวธมลวรรณ ขิว

รัมย์  และนายทินกร เพชรสูงเนิน ร่วมประชุมสมัชชา

ป ร ะ จ� า ป ี  2 0 1 4  จั ด โ ด ย ส ม า ค ม ป ร ะ เ ท ศ ผู ้ ผ ลิ ต

ยางธรรมชาติ (ANRPC) ระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 

2557 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 3. นายสุธี อินทรสกุล และนายทินกร เพชร-สูงเนิน 

ร ่วมประชุมกลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญการจัดต้ังตลาดกลาง

ยางพาราระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 17 และการประชุมคณะ

กรรมการสถิติ  ครั้ ง ท่ี  20 ระหว ่างวันท่ี  20 – 21 

ตุลาคม 2557 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 4.  นางพิศมัย จันทุมา และนางสาวมณิสร 

อนันต๊ะ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความย่ังยืน

ของยางธรรมชาติในศตวรรษท่ี 21” จัดโดย เครือข่าย

วิชาการด้านยางพารา (HRPP) ระหว่างวันที่ 15 – 17 

ตุลาคม 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชา-

ธิปไตยประชาชนลาว 

 5. นางสาวนุชนาฎ ณ ระนอง นางณพรัตน์ 

วิชิตชลชัย และนายกิตติคุณ บุญวานิช เข้าร่วมประชุม 

ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products ครั้งที่ 62 

จัดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 

(ISO) ระหว่างวันท่ี 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 ณ Cape 

Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

 6 .  น า ย อ นั น ต ์  สุ ว ร ร ณ รั ต น ์  น า ย พิ เ ช ฏ ฐ ์ 

พร้อมมูล และนายสุธี อินทรสกุล ร่วมประชุมรัฐมนตรี

ของสภาไตรภาคียางพารา จัดโดยบริษัท ร่วมทุนยาง

พาราระหว่างประเทศ จ�ากัด (IRCo) ระหว่างวันท่ี 17 – 

20 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย

 7. นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล นางสาวนภาวรรณ 

เลขะวิพัฒน์  นางปรีดิ์ เปรม ทัศนกุล นายกฤษดา 

สังข ์สิงห ์ นางฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ และนายทรงเมท 

สังข์น้อย ร่วมประชุมประจ�าปี 2557 ของสภาวิจัยและ

พัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ระหว่างวันที่ 24 – 

28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์

จัดประชุมสัมมนา
 สถาบันวิจัยยาง จัดประชุมสัมมนา ดังนี้

 1. กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยยาง เป็น

เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมด้าน

อุปสงค์ยาง ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 
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2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ ประกอบด้วย

ผู ้แทนจากประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ

ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 15 คน

 2. สถาบันวิจัยยาง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญการจัดต้ังตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค 

ครั้งที่ 19  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ 

เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ประกอบด้วยผู ้แทน

จากประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศ

มาเลเซีย จ�านวน 20 คน

ต่างประเทศขอศึกษาดูงาน
 1.  คณะผู ้แทนจากสาธารณรัฐแห ่งสหภาพ

เมียนมาร์ จ�านวน 6 คน เข้ารับทราบข้อมูลการบริหาร

งานและภารกิจของสถาบันวิจัยยาง และศึกษาดูงาน

ของกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดย

มีนายอารักษ์ จันทุมา รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านยางพารา ให้การต้อนรับ

 2. รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการ

เพาะปลูกและสินค้ามาเลเซีย และคณะ ศึกษาดูงาน

เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากยางพาราในการท�าถนน 

ณ สถาบันวิจัยยาง ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2557 โดย

มีนายสุ วิทย ์  ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการ

เกษตรให้การต้อนรับ

 3. เจ ้าหน้าท่ีสถานทูตจีนประจ�าประเทศไทย 

จ�านวน 8 คน ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมยาง ณ 

กลุ ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ในวันที่  5 

พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายพิเชฏฐ ์  พร ้อมมูล 

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง ให้การ

ต้อนรับ

 4. สภายางมาเลเซีย (Malaysian Rubber Board) 

ส่งเจ้าหน้าท่ี จ�านวน 14 คน มาศึกษาดูงานโครงการ

การน� ายางพารามาผสมยางมะตอยท� าถนน ณ 

สถาบันวิจัยยาง และศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 1 

ธันวาคม 2557 โดยมีนายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล รักษา

ราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง ให้การต้อนรับ

 5. เจ้าหน้าท่ีจากประเทศเปรูและสถานทูตเปรู

ประจ�าประเทศไทย จ�านวน 2 คน มาศึกษาดูงาน

ด้านปรับปรุงพันธุ์ยาง ณ สถาบันวิจัยยาง และศูนย์

วิจัยยางฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 โดย

มีนายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยยางให้การต้อนรับ

 6. สภายางประเทศอินเดีย (Rubber Board 

ผู้เข้าร่วมประชุมประจำาปี 2557 ของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดูงานด้านอุตสาหกรรมยาง ณ สถาบันวิจัยยาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้ามาเลเซีย และคณะ ดูงานการใช้ประโยชน์จากยางพาราในการทำาถนน ณ สถาบันวิจัยยาง

India) ส่งชาวสวนยางขนาดเล็กจาก Viswamithra 

Farmers Club รัฐ Kerala ประเทศอินเดีย จ�านวน 17 

คน เดินทางมาศึกษาดูงานท่ีประเทศไทย ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยศึกษาดูงานพ้ืนท่ีปลูกยาง การ

ท�ายางแผ ่น โรงงานแปรรูปน�้ ายางและยางแท ่ง 

และตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ระหว่าง

วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2557 โดยมีนายสุธี อินทรสกุล 

ผู ้อ�านวยการส�านักงานตลาดกลางยางพารานครศรี-

ธรรมราช ให้การต้อนรับ
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เจ้าหน้าที่สถานฑูตจีนประจำาประเทศไทย ดูงานด้านอุตสาหกรรม ณ สถาบันวิจัยยาง

ชาวสวนยางขนาดเล็กจาก Viswamithra Farmers Club รัฐ Kerala ประเทศอินเดีย ดูงานด้านยางพารา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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