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สารบัญ

บทความ

ประจำาฉบับ

ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ผลกระทบของสารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิค
ยี่ห้อหนึ่ง ในการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ

ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน�้ายางสด รุ่นที่ 1

สรีรวิทยาการไหลของน�้ายาง

ก้าวใหม่ยางพาราไทย

รับโอนข้าราชการพลเรือน....
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รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

ขนาด 16 x 100 มิลลิเมตร)  ส่วนชั่งน้่าหนักที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผล  
ส่วนโครงสร้างทั้งภายในภายนอกของเครื่องต้นแบบฯ 

ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งรุ่นที่ 1 ถูกทดสอบความถ่วงจ่าเพาะของน้่ายางที่มี
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในช่วง 19.61 – 43.59 เปอร์เซ็นต์ โดยเทน้่ายางใส่ในหลอดแก้วให้เต็มแล้วปิด
ฝา ท่าความสะอาดภายนอก (ภาพท่ี 28) แล้วท่าการชั่งน้่าหนักด้วยต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อ
ยางแห้ง รุ่นที่ 1 บันทึกผล น่าค่าที่ได้มาค่านวณความถ่วงจ่าเพาะของน้่ายางตัวอย่าง น่าน้่ายาง
ตัวอย่างไปวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธีมาตราฐาน พบว่า ความถ่วงจ่าเพาะของน้่ายางมี
ความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในรูปสมการเส้นตรง (ภาพท่ี 29) โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (R2) 
เท่ากับ 0.96 

ทดสอบความสามารถในการวัดเบื้องต้นของเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งหรือค่าความ
ผิดพลาดของการวัดตั้งแต่น้่ายางในช่วง 24 – 43 เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง จ่านวน 130 ตัวอย่าง  
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดต้นแบบกับค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งโดยวิธี
มาตรฐานที่ได้จากการหาด้วยวิธีอบแห้งมาตรฐานตัวอย่าง (ภาพท่ี 30) ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์
เนื้อยางแห้ง รุ่นที่ 1 มีความผิดพลาดจากการวัดน้อยกว่า ±3  ในช่วงน้่ายาง 24 - 43 เปอร์เซ็นต์เนื้อ
แห้ง (ภาพท่ี 31) ซึ่งแสดงว่าต้นแบบเครื่องวัดมีแนวโน้มสามารถวัดค่าได้ถูกต้องแม่นย่าและมี 
Sensitivity ดี  ใช้เวลาการวัดตัวอย่างละไม่เกิน 5 นาที และสามารถในการผลิตต้นแบบซ้่าได้ ในขณะ
ที่การวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธีมาตรฐานใช้เวลารวมการวัด 24 ชั่วโมง  ดังนั้นจึงมีความเป็นไป
ได้ในการน่าต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งรุ่นที่ 1 ไปใช้ได้จริง  และได้จัดท่าคู่มือการใช้งาน
ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ยางแห้งในน้่ายางสดรุ่นที่ 1 ตามภาพที่ ก.4 (ภาคผนวก) 
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ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

ผลกระทบของสารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็น
กรดออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง ในการผลิต
ยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ

 สารจับตัวยางท่ีอ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคย่ีห้อ

หนึ่ง เป็นสารจับตัวยางท่ีผลิตทางการค้าใช้ในการจับตัว

ยางเพ่ือผลิตก้อนถ้วยเป็นหลัก จากค�าโฆษณาระบุว่า

สามารถใช้แทนกรดน�้าส้มได้เป็นอย่างดี มีราคาถูกกว่า 

ปลอดภัยกว่า น�้ายางสามารถจับตัวแข็งตัวไวกว่า ก้อน

ยางสีสวย ไม่ติดก้นถ้วย ไม่มีกลิ่นของสารระเหยที่รุนแรง

กับจมูก ไม่แสบคันเมื่อสัมผัส ข้ียางไม่มีกล่ินเหม็น 

เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) จากการท่ีมีการใช้สาร

จับตัวยางดังกล่าว แพร่หลายทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ภาคเหนือและทางภาคตะวันออก ส�าหรับผลิต

ยางก้อนถ้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตยางแท่ง

นั้น เป ็นการท�าให้เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความ

สับสน และเป ็นข ้อกังวลส�าหรับโรงงานยางแท ่ง

ที่กระจายอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน 20 

แห่ง และโรงงานยางแท่งที่ตั้งอยู ่ทางภาคเหนืออีก   

2 แห่ง แต่ละแห่งมีก�าลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 30,000 ตัน 

(สถาบันวิจัยยาง, 2557) ซึ่งหากเกษตรกรจะใช้สารจับ

ตัวยางที่ไม่ใช่สารเคมีตามที่สถาบันวิจัยยางระบุย่อมจะ

สร้างความเสียหายให้กับวงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ 

และปัจจุบันพบว่า มีสารเคมีจับตัวยางมากมายหลาย

ย่ีห้อและมีการโฆษณาต่างๆ นาๆ เกินความจริง และถ้า

หากเป็นกรดออร์แกนิคตามความหมายในทางเคมีแล้ว 

ย่อมจะไม่มีองค์ประกอบอื่นใดที่เจือปน จะมีเพียงแต่

ธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจน เป็นองค์ประกอบหลักและ

คาร์บอกซิลกรุ๊ฟ (COOH)   เป็นหมู่ฟังก์ชั่นที่ต่ออยู่กับ  H 

หรือหมู่แอลคิล (R-) หรือ หมู่แอริล (Ar-) เท่านั้นที่บ่งบอก

ความเป็นกรด และจากการใช้สารที่ไม่เหมาะสมในการ

จับตัวยางย่อมส่งผลกระทบต่อการน�ายางแท่งไปผลิต

เป็นล้อยางยานพาหนะซึ่งมีสัดส่วนในการใช้ยางจาก

ยางแห้งมากที่สุด ย่ิงเป็นการส่งผลเสียหายต่อประเทศ

ไทยที่ขึ้นชื่อว่าผลิตยางที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก

 ในผลิตยางก้อนถ้วยหรือยางแผ่นดิบนั้น สารท่ีใช้

ในการจับตัวยางตามที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตรแนะน�าคือ กรดฟอร์มิค มีสูตรโครงสร้างทางเคมี

คือ HCOOH  มีคาร์บอนเพียงตัวเดียว จึงนับว่าเป็นกรด

อ่อนท่ีมีความแรงของกรดไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ

กรดชนิดอื่น ในทางการค้ามีความเข้มข้น 94% หรือ 

90% ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ซึ่งกรดฟอร์มิคนับว่าเป็น

กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่จับตัวเนื้อยางได้อย่างสมบูรณ์

และยังสามารถดึงธาตุโลหะ เช่น แมกนีเซียม แคลเซียม 

และทองแดง ออกจากชั้นที่เป็นอนุภาคยางมาอยู่ในส่วน

ที่เป็นของเหลวที่เรียกว่าเซรั่ม ซึ่งธาตุโลหะดังกล่าว

นับว่าเป็นตัวรีดิวส์ซิ่งที่แรงและท�าให้ยางเกิดการเสื่อม

สภาพได้ในระหว่างการเก็บ ส่วนสารจับตัวยางชนิดอื่นท่ี

มีจ�าหน่ายท่ัวไปในท้องตลาด จากการท่ีสถาบันวิจัยยาง

ได้ท�าการศึกษาด้วยการเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์

โครงสร้างทางเคมีและทดสอบสมบัติทางกายภาพของ

ยางพบว่า ยังไม่มีสารเคมีชนิดใดที่สามารถผลิตยางแผ่น
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หรือยางก้อนถ้วยแล้วมีสมบัติทางกายภาพท่ีดีกว่ากรด

ฟอร์มิคได้เลย อีกท้ังต้นทุนการผลิตก็ไม่ได้สูงกว่าตามที่

ได้โฆษณากล่าวอ้างแต่อย่างใด

องค์ประกอบทางเคมีของสารจับตัวยางที่
อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง

 สารจับตัวยางยี่ห้อดังกล่าวที่น�ามาศึกษา เป็นสาร

ละลายใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนปานกลาง และเป็นสาร

ละลายท่ีเจือจางแล้วพร้อมใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วย

หรือยางแผ่นดิบ จากการตรวจสอบฉลากไม่ได้ระบุ

โครงสร้างทางเคมี จึงได้ส่งตัวอย่างทดสอบเพ่ือวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า

ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก (กรดก�ามะถัน) เข้มข้น 8.80% 

กรดอะซิติก (กรดน�้าส้ม) 0.47% และกรดฟอร์มิค (กรด

มด) เพียง 0.00053% (ตารางที่ 1) 

ใช้ในการน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ีมีค่าความ

หนืดที่ต�่ากว่าการใช้กรดฟอร์มิคถึง 40 (1+4 ML100 �C) 

 

 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของสารจับ
ตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง1

ตารางที่ 2 ส่วนประกอบธาตุโลหะ (มก./ลิตร) 
ของสารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรดดออร์แกนิค

ยี่ห้อหนึ่ง เปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิค1

ชนิดกรด

ธาตุ

ปริมาณที่พบ (%)

กรดฟอร์มิค
สารจับตัวยาง

ยี่ห้อหนึ่ง

ซัลฟูริก 8.80

อะซิติก  0.47

ฟอร์มิก 0.00053

แคลเซียม ไม่พบ 64.40 

แมกนีเซียม ไม่พบ 22.40 

โซเดียม ไม่พบ 10.91 

รวมธาตุโลหะที่ ไม่พบ 97.71

วิเคราะห์ได้

1 วิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร

1 วิเคราะห์ที่บริษัทห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 นอกจากน้ี ได้ส่งตัวอย่างเดียวกันน้ีทดสอบหา

ปริมาณธาตุ โลหะ ท่ีบริ ษัทห ้ อ งป ฏิบั ติ การกลาง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่า มีองค์

ประกอบของแคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม ใน

อัตรา 64.40, 24.40 และ 10.91 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม

ล�าดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งจากการศึกษาของ ปรีดิ์เปรม 

(2555) พบว่า หากใช้สารแคลเซียมในอัตรา 1% ต่อ

ปริมาณเนื้อยางแห ้งในการจับตัวยาง สมบัติทาง

กายภาพท่ีได้โดยเฉพาะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกจะต�่า

กว่าการใช้กรดฟอร์มิคถึง 14 หน่วย ค่าดัชนีความอ่อน

ตัวต�่าและถือว่าเป็นค่าที่ต�่าที่สุด หรือค่าวิกฤตของยางท่ี

ลักษณะที่สังเกตได้จากการใช้สารจับตัวยาง
ที่อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง
ผลิตยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ

 จากการน�าสารจับตัวท่ีอ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิค

ยี่ห้อหนึ่ง ในอัตรา 100 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตรต่อ

น�้าหนักยางแห้ง 1 กิโลกรัม ทดลองผลิตยางแผ่นดิบ 

พบว่า ต้องใช้ระยะเวลาถึง 24 ชั่วโมง ถึงจะสามารถรีด

เป็นยางแผ่นได้ ในขณะที่การใช้กรดฟอร์มิค 0.6% 

ต่อปริมาณเนื้อยางแห้งตามค�าแนะน�า จะสามารถรีด

เป็นแผ่นได้ภายในระยะเวลาเพียง 30 นาที สังเกตได้จาก

เน้ือยางจับตัวแน่น น�้าเซรุ ่มใส แสดงถึงการจับตัว

สมบูรณ์ ขณะที่สารจับตัวยางย่ีห้อดังกล่าว น�้าเซรุ่มยัง

คงขาวขุ่นถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้วก็ตาม 

แผ่นยางแห้งช้ากว่าการใช้ฟอร์มิค และย่ิงทดลองใน

อัตรา 120 มิลลิลิตร หลังจากท่ีผลิตเป็นแผ่นผึ่งให้แห้ง

นาน 14  วัน เริ่มปรากฏแผ่นยางย้อย ลักษณะผิวเป็นมัน

วาว แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ในการจับตัวของเนื้อยาง 

ยางมีความยืดหยุ่นต�่า (ภาพท่ี 1 - 3) และหากเปรียบ

เทียบกับความเข้มข้นของเน้ือกรดท่ีใช้ในการจับตัวยาง

แผ่น 1 กิโลกรัม หรือใช้น�้ายางประมาณ 3 ลิตรแล้ว สาร
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จับตัวยางยี่ห้อดังกล่าว ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จะมีเนื้อ

กรดซัลฟูริก 8.8 กรัม และเนื้อกรดอะซิติก 0.47 กรัม 

รวมมีเนื้อกรด 9.27 กรัม หรือคิดเป็น 0.927% ต่อ

ปริมาณเนื้อยางแห้ง และถ้าใช้ในปริมาตร 120 มิลลิลิตร 

จะมีความเข้มข้นของกรด 1.112% ต่อปริมาณเนื้อยาง

แห้ง (ตารางที่ 3)

ปริมาตรที่ใช้ต่อยางแห้ง
1 กก. (มิลลิลิตร)

ความเข้มข้นของกรด
(% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง)

ความเข้มข้นของ
ธาตุโลหะ (%)สาร

ตารางที่ 3  ปริมาณความเข้มข้นของกรด และธาตุโลหะ คำานวณจากการใช้กรดฟอร์มิค เปรียบเทียบกับ

สารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง 

กรดฟอร์มิค 4% 150 0.600 0.00

สารจับตัวยางยี่ห้อหนึ่ง 100 0.927 0.00097

สารจับตัวยางยี่ห้อหนึ่ง 120 1.112 0.00116

ภาพ 1 ยางแผ่นดิบที่ได้จากการใช้กรดฟอร์มิค ที่ระดับความเข้มข้น 

0.6% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง ผลปรากฏว่า เนื้อยางแน่นและแข็ง

ภาพ 2 ยางแผ่นดิบท่ีได้จากการใช้สารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรด

ออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง ที่ระดับความเข้มข้น 0.927% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง 

ผลปรากฏว่า แผ่นยางแห้งช้ากว่ายางที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิค

 นอกจากน้ีได้ทดลองผลิตยางก้อนถ้วยโดยใช้สาร

จับตัวยางยี่ห้อดังกล่าว ในอัตรา 0.927% และ 1.112% 

ต่อปริมาณเน้ือยางแห้ง เทียบกับปริมาณการใช้กรด

ฟอร์มิคในอัตรา 0. 6% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง พบว่า

สารจับตัวยางยี่ห้อดังกล่าว ในอัตรา 0.927% ต่อปริมาณ

เน้ือยางแห้ง ใช้ระยะเวลาจับตัวนานกว่า 1 ชั่วโมง และ
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หากเพิ่มระดับความเข้มข้นเป็น 1.112% ต่อปริมาณเนื้อ

ยางแห้ง สามารถจับตัวยางได้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 

45 นาที เทียบเท่ากับกรดฟอร์มิค และหลังจากท่ีวาง

ยางก้อนถ้วยตั้งท้ิงไว้เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ยาง

ก้อนถ้วยท่ีใช้กรดฟอร์มิค ปริมาณความชื้นจะลดลง

ตามระยะเวลาที่ผึ่งยาง (ภาพที่ 4) ส่วนยางก้อนถ้วย

ที่ใช ้ด ้วยสารจับตัวยางย่ีห ้อดังกล่าว ยางยังคงมีสี

ขาวขุ่น หากสังเกตด้วยสายตาเสมือนเป็นยางก้อนถ้วย

สด แสดงว่าก้อนยางมีความสามารถในการดูดความชื้น

จากการท่ีมีเกลือซัลเฟตและแคลเซียมท่ีตกค้างอยู่ใน

เนื้อยาง (ภาพที่ 5)

การศึกษาปริมาณธาตุโลหะในนำ้าเซรั่ม
 ท�าการทดลองผลิตยางก้อนถ้วยโดยการใช้กรด

ฟอร์มิค (เกรดทางการค้า) สารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็น

กรดออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง กรดตราเสือ และน�้าหมักชีวภาพ 

เพ่ือศึกษาความสามารถในการดึงธาตุโลหะออกจาก

เน้ือยางท่ีเป็นสาเหตุท�าให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพ การ

ทดลองใช้น�้ายางสดปริมาตร 300 มิลลิลิตร ใช้กรด

ฟอร์มิคเกรดทางการค้า สารจับตัวยางท่ีอ้างว่าเป็นกรด

ออร์แกนิคย่ีห้อหน่ึง  กรดตราเสือ ในอัตรา 0.6% ต่อ

ปริมาณเน้ือยางแห้ง ส่วนน�้าหมักชีวภาพในอัตรา 15 

มิลลิลิตร ต่อน�้ายางสด 300 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว้จนกว่า

ภาพ 3 ยางแผ่นดิบท่ีได้จากการใช้สารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรด

ออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง ที่ระดับความเข้มข้น 1.112% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง 

ผลปรากฏว่า แผ่นยางแห้งช้ามาก ยางย้วย และเนื้อยางอ่อน

ภาพ 4 ยางก้อนถ้วยที่ได้จากการใช้กรดฟอร์มิคหลังจากผึ่ง 1 เดือน ผล

ปรากฏว่า ก้อนยางแห้ง

ภาพ 5 ยางก้อนถ้วยที่ได้จากการใช้สารจับตัวยางท่ีอ้างว่าเป็นกรด

ออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง หลังจากผึ่ง 1 เดือน ผลปรากฏว่า ก้อนยางยังขาวขุ่น
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ยางจะจับตัวสมบูรณ์ น�าน�้าเซรั่มท่ีได้ไปวิเคราะห์หา

ปริมาณธาตุโลหะด้วยเครื่อง Atomic Absorption 

Spectrophotometer จากการศึกษาพบว่าเมื่อใช ้

ฟอร์มิคเกรดทางการค้าจะไม่พบปริมาณแคลเซียม (Ca) 

เลย ส่วนแมกนีเซียม (Mg) พบในช่วง 269.75 - 278.25 

มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณแมกนีเซียมในน�้าเซรั่ม

น้อยกว่าการใช้สารจับตัวยางท่ีอ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิค

ย่ีห้อหนึ่ง กรดตราเสือ และน�้าหมักชีวภาพ ซึ่งพบในช่วง 

324.25 - 336.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4) และเมื่อ

เปรียบเทียบกับปริมาณธาตุโลหะของสารจับตัวยางท่ี

อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคย่ีห้อหน่ึง ก่อนการจับตัว จะ

พบทั้งปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม ในขณะที่กรด

ฟอร์มิคไม่พบปริมาณโลหะทั้งสองชนิดเลย แสดงว่าสาร

จับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคย่ีห้อดังกล่าว ไม่มี

ความสามารถในการดึงธาตุโลหะแคลเซียมออกจากเน้ือ

ยาง โดยยังมีผลให้ปริมาณแคลเซียมยังคงตกค้างอยู่ใน

เนื้อยางซึ่งเป็นสาเหตุให้ยางเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น

สมบัติทางกายภาพของยางแผ่นดิบตาม
มาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์

 ได้ท�าการทดลองใช้กรดฟอร์มิคในอัตรา 0.06% 

ต่อปริมาณเน้ือยางแห้ง เปรียบเทียบกับการใช้สารจับตัว

ยางท่ีอ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคย่ีห้อหน่ึง ในอัตรา 100 

มิลลิลิตร (0.927% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง) และ 120 

มิลลิลิตร (1.112% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง) ต่อเน้ือยาง

แห้ง 1 กิโลกรัม ท�าการจับตัวเพ่ือผลิตเป็นยางแผ่นดิบ

เนื่องจากสามารถเตรียมตัวอย่างเพ่ือทดสอบสมบัติตาม

มาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ได้สะดวกกว่ายางก้อนถ้วย 

จากผลการทดสอบสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบ

กับมาตรฐานยางแท่ง STR5L พบว่า ยางแผ่นดิบท่ีใส่

สารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคย่ีห้อหนึ่ง ท้ัง

สองอัตราจะมีปริมาณความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) มีค่าต�่า

กว่ายางแผ่นท่ีจับตัวด้วยกรดฟอร์มิคประมาณ 7 หน่วย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเพ่ิมปริมาณสารจับตัวยางยี่ห้อ

ดังกล่าวอีก 20% ย่ิงท�าให้ค่าความอ่อนตัวต�่าลงอีก 1 

หน่วย ซึ่งบ่งชี้ถึงยางมีความยืดหยุ่นต�่า ยางมีลักษณะ

เปื่อยยุ่ย ขาดความคงทน ไม่เหมาะกับการน�าไปขึ้นรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีค่าความหนืดท่ีต�่า

กว่าการใช้กรดฟอร์มิคประมาณ 12 หน่วย แสดงถึง

โมเลกุลยางถูกท�าลาย ในขณะที่ยางก้อนที่จับตัวด้วย

กรดฟอร์มิคจะมีค่าความหนืด 72.4 (1+4 ML100 �C) 

นอกจากน้ี ปริมาณสิ่งระเหยจากการใช้สารจับตัวยางท่ี

อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคย่ีห้อหนึ่ง ท้ังสองอัตรามีค่าสูง

กว่า 0.5% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานอาจเนื่อง

แคลเซียม (มก./ลิตร) แมกนีเซียม (มก./ลิตร) ทองแดง (มก./ลิตร)สารจับตัวยาง

ตารางที่ 4  ปริมาณธาตุโลหะที่ตกค้างในนำ้าเซรั่มจากการใช้สารจับตัวยางชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับ

กรดฟอร์มิค

ฟอร์มิค1 94%  - 278.25 1.05

ฟอร์มิค2 94% - 269.75 1.12

สารจับตัวยางยี่ห้อหนึ่ง3 - 334.75 1.18

กรดตราเสือ4 0.65 336.00 1.12

น�้าหมักชีวภาพ5 5.54 324.25 1.12

1 เกรดทางการค้า ยี่ห้อ BASF ผลิตจากประเทศเยอรมัน
2 เกรดทางการค้า น�าตัวอย่างมาจากบริษัท CP สาขาจังหวัดเลย
3 ตัวอย่างจากร้านค้าในจังหวัดเลย
4 ตัวอย่างจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
5 ตัวอย่างจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จากปริมาณซัลเฟตที่ตกค้างอยู่ในเน้ือยางเป็นสาเหตุให้

ยางดูดความชื้นจากอากาศได้ ซึ่งสอดคล้องกับยาง

ก้อนถ้วยท่ีผึ่งนานถึง 1 เดือนแล้วสีของก้อนยางยังคง

ขาวขุ่น (ตารางที่ 5)

สรุป
 สารจับตัวยางที่น�ามาศึกษา ซึ่งอ้างว่าเป็นกรด

ออร์แกนิคย่ีห้อหน่ึง มีองค์ประกอบของกรดซัลฟูริกเป็น

หลัก นอกจากน้ี ยังประกอบด้วยกรดอะซีติกในปริมาณ

เล็กน้อย และกรดฟอร์มิคในปริมาณที่น้อยมาก และเมื่อ

ทดลองใช้สารจับตัวยางย่ีห้อดังกล่าวเปรียบเทียบกับการ

ใช้กรดฟอร์มิคเกรดทางการค้าพบว่า สมบัติทางกายภาพ

ของยางแผ่นท่ีใช้สารจับตัวยางย่ีห้อดังกล่าวมีสมบัติทาง

กายภาพที่ด้อยกว่ามาก โดยเฉพาะความอ่อนตัวเริ่มแรก

มีค่าต�่ากว่าการใช้กรดฟอร์มิคประมาณ 7 หน่วย มีค่า

ความหนืดต�่ากว่าเล็กน้อย และมีปริมาณความชื้นท่ีเกิน

กว่ามาตรฐาน นอกจากน้ี ยังไม่มีความสามารถในการ

ดึงปริมาณแคลเซียมออกจากเนื้อยางทั้งๆ สารจับตัวยาง

ย่ีห้อดังกล่าวเองพบว่า มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ ซึ่ง

เป็นสาเหตุให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่าปกติ 

และสีของยางก้อนถ้วยยังคงขาวขุ่นทั้งๆ ที่ต้ังท้ิงไว้นาน

นับเดือน นอกจากน้ี ยางแผ่นดิบท่ีใช้สารจับตัวยางย่ีห้อ

ดังกล่าวในการจับตัวยางเนื้อยางไม่แข็งแรง ส่งผลให้

แผ่นยางเกิดการย้อยตัว ซึ่งสรุปได้ว่า ไม่แนะน�าให้ใช้

สารจับตัวยางย่ีห้อดังกล่าวมาใช้ในการผลิตยางดิบทุก

ประเภท รวมท้ังสารอื่นๆ ท่ีมักพบท้ังในรูปของเหลวและ

ของแข็ง ซึ่งมักจะส่งผลต่อการน�ายางก้อนถ้วยไปผลิต

เป็นยางแท่ง โดยเฉพาะสารซัลเฟตที่ตกค้าง ก่อให้เกิด

ผลเสียหายต่อเครื่องจักร การจัดการน�้าเสีย และกลิ่น

เหม็นที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์จากยาง

แห้งท่ีจะท�าให้เกิดการเสียสภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้น หาก

เกษตรกรต้องการซื้อสารจับตัวยางควรศึกษาองค์

ประกอบของสารเคมีที่ระบุข้างขวด แต่หากไม่แน่ใจ

ควรส่งตัวอย่างให้สถาบันวิจัยยางท�าการตรวจสอบเพ่ือ

ความมั่นใจในการใช้สารจับตัวชนิดนั้นๆ  นอกเหนือจาก

กรดฟอร์มิค ซึ่งเป็นกรดที่สถาบันวิจัยยางได้แนะน�าเดิม

ปริมาณ
สิ่งสกปรก

(%)

ปริมาณ
สิ่งระเหย

(%)

ปริมาณเถ้า
(%)

ปริมาณ
ไนโตรเจน

(%)

ความอ่อนตัว
เริ่มแรก

(Po)

ดัชนีความ
อ่อนตัว
(PRI)

ความหนืด
(1+4 ML
100 ำC)

ตัวอย่าง

ตารางที่ 5  ผลทดสอบสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างยางแผ่นดิบจากการใช้กรดฟอร์มิคเปรียบเทียบ

กับสารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิคยี่ห้อหนึ่ง

กรดฟอร์มิค1 0.005 0.37 0.26 0.40 42.1 107.7 72.4

สารจับตัวยางยี่ห้อหนึ่ง2 0.006 1.30 0.32 0.38 35.0 114.3 60.6

(0.927% ต่อปริมาณ

เนื้อยางแห้ง)

สารจับตัวยางยี่ห้อหนึ่ง3 0.010 0.61 0.28 0.37 34.0 119.1 60.2

(1.112% ต่อปริมาณ

เนื้อยางแห้ง)

มาตรฐาน STR 5L 0.004 0.50* 0.40 0.60 35.0 60.0 **

1 ใช้ในอัตรา 0.600% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง
2 100 มิลลิลิตร หรือเทียบในอัตราเนื้อกรด 0.927% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง
3 120 มิลลิลิตร หรือเทียบในอัตราเนื้อกรด 1.112% ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง
* บริษัทผู้ผลิตจะต้องผลิตยางแท่งที่มีปริมาณสิ่งระเหยไม่เกิน 0.5% 
** ในมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ไม่ได้ระบุค่าความหนืด
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อยู ่แล ้ว และจากการท่ีใช ้สารจับตัวยางชนิดที่ ไม ่

เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อการน�ายางก้อนถ้วยไป

แปรรูปเป็นยางแท่งและผลิตภัณฑ์ได้

เอกสารอ้างอิง
ไทยรัฐออนไลน์, 2557. กรดยางออแกนิก นวัตกรรมใหม่

 ไม่กัดคน (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https/thairath.

 co.th/content/449235. 11 กันยายน 2557.

ปรีดิ์ เปรม ทัศนกุล, 2555. มหันตภัยร้ายของเกลือ

 แคลเซียมในการผลิตยางก้อนถ้วย. วารสาร

 ยางพารา 33(2) : 23-27. 

สถาบันวิจัยยาง, 2557. ท�าเนียบโรงงานยางดิบ. 

 ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา สถาบัน

 วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

 และสหกรณ์.
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 การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาของน�้ายางที่ได้จาก

ต้นยางพารา ได้ท�ากันมาเป็นระยะยาวนาน หรือตั้งแต่

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) ในช่วงเวลา

นั้นการศึกษาทดลองยังปราศจากเครื่องมือท่ีทันสมัย 

แต่ก็ยังมีผลงานออกมาให้เห็นเป็นจ�านวนมาก จนกระทั่ง

ในราวๆ ป ี  ค.ศ. 1960 ได ้มีการน�ากล ้องจุลทัศน์

อิเล็กตรอนมาใช้ในการศึกษา ท�าให้เรื่องราวบางเรื่องท่ี

ดูคลุมเครือ ก็ได้รับค�าตอบท่ีแน่ชัด ดังเช่น น�้ายาง คือ 

ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ไม่ใช่ Vascuolar sap ดังที่

เข ้าใจกันมาแต่แรก และภายในไซโทพลาซึมนี้  ก็มี

ออร์แกเนลล์ต่างๆ  ที่ส�าคัญ ได้แก่ อนุภาคลูทอยด์ ซึ่งพบ

ในปี ค.ศ. 1966 นอกจากน้ี ในราวๆ ปี 1950 ยังได้มี

การน�าเครื่องปั่นความเร็วสูง (Ultracentrifuge) มาใช้ปั่น

แยกน�้ายางออกเป็นส่วนๆ ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์

สามารถน�าแต่ละส่วนมาศึกษาในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

 บทความนี้ได้รวบรวมผลงานที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้าทดลองทางด้านสรีรวิทยาการไหลของน�า้ยางของ

นักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าในสาขาวิชาต่างๆ โดยได้สรุป

เน้ือหาสาระที่ส�าคัญเพ่ือให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมด 

ดังน้ัน เนื้อหาจึงครอบคลุมความรู ้ในแขนงวิชาต่างๆ 

ได้แก่ กายวิภาควิทยา วิทยาของเซลล์ และชีวเคมี 

ผลงานที่ได้น�ามาเสนอ มีท้ังส่วนท่ีได้ท�ากันมานานหลาย

สิบปี จนถึงผลงานใหม่ๆ ท่ีเพ่ิงท�า ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการท่ี

จะต้องค้นหาความจริงในเรื่องใดเรื่องหน่ึงน้ัน จะต้องมี

การส่งต่อผลงานวิจัยกันมาเป็นทอดๆ และยังต้องเดินไป

ข้างหน้าเพ่ือค้นคว้าวิจัยกันต่อไป เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์

จากพืชมหัศจรรย์นี้ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

* อดีตนักวิชาการศูนย์วิจัยการยาง และศูนย์วิจัยยางสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ระหว่างปี 2517-2553)

ภัทธาวุธ  จิวตระกูล*
93/75 นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110.

สรีรวิทยาการไหลของน�้ายาง

กายวิภาค (Anatomy) ของเปลือก
และระบบท่อนำ้ายาง

 โครงสร้างภายในเปลือกของต้นยางพาราท่ีเจริญ

เติบโตเต็มที่และยังไม่ได้กรีด (Virgin bark) สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น เป็นวงซ้อนกัน ดังแสดงไว้ในภาพ

ที่ 1 (Gomez, 1982) ชั้นแรก เป็นชั้นเปลือกอ่อน (Soft 

bark) อยู ่ติดกับแคมเบียม (Cambium) ส่วนใหญ่

ประกอบด้วยท่อล�าเลียงอาหาร (Sieve tube) เป็นรูป

ทรงกระบอก และพาเรงคิมาของโพลเอ็ม (Phloem 

parencyma) เรียงตัวสลับกันไปกับท่อน�้ายาง (Latici-

fers) เนื้อเย่ือชุดแรกท�าหน้าที่ล�าเลียงและสะสมอาหาร

ที่ถูกสร้างขึ้นท่ีใบ ส่วนอันหลังเป็นท่ีเก็บน�้ายาง เนื้อเย่ือ

เหล่าน้ีจะถูกแทรกเป็นช่วงๆ ในแนวนอนด้วยรัศมีเนื้อไม้ 

(Medullary rays) ซึ่งก�าเนิดในแคมเบียมและเจริญ

เติบโตในแนวเส้นรัศมี ผ่านสตีล (Stele) และค่อยๆ 

เสื่อมสภาพไปในส่วนเน้ือเย่ือของไซเล็ม (Xylem) และ

โพลเอ็ม (Phloem) ท่ีมีอายุมากขึ้น หน้าที่หลักของรัศมี

เนื้อไม้ก็คือ ขนส่งอาหารท่ีสังเคราะห์แล้วไปในแนวรัศมี

ของล�าต้น ชั้นที่สอง คือชั้นเปลือกแข็ง เป็นชั้นที่ยังคงมี

ท่อล�าเลียงอาหารและท่อน�้ายาง แต่ทั้งสองพวกนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้เมื่ออยู่ห่างจาก

แคมเบียมเพ่ิมมากขึ้น ในชั้นเปลือกแข็งนี้ เซลล์พาเรง-

คิมาจ�านวนมากจะกลายเป ็นเซลล ์สเกลอเรงคิมา 

(Sclerenchyma cells) เพ่ือสร้างเซลล์สโตน (Stone 

cells) ที่แข็ง ชั้นนอกสุด เรียกว่า เพอริเดร์ม (Periderm) 

ประกอบด้วยเซลล์คอร์ก (Cork cells) ห่อหุ้มอยู่ภายนอก 

ลึกเข้าไปข้างในเป็นคอร์กแคมเบียม (Cork cambium) 
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หรือเฟลโลเจน (Phellogen) ท�าหน้าที่สร ้างเซลล์

คอร์กออกไปข้างนอกล�าต้น และเฟลโลเดร์ม เนื้อเยื่อ

ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพาเรงคิมาของคอร์เทกซ์ เข้า

ไปข้างในล�าต้น

 ท่อน�้ายาง ซึ่งภายในจะเป็นท่ีสร้างและเก็บยาง 

เกิดขึ้นในลักษณะเป็นท่อเรียงตัวกันเป็นวงแหวนรอบ

ล�าต้นหลายวง เพราะว่ามีการเปลี่ยนสภาพ (Differenti-

ate) โดยแคมเบียม ซึ่งจะทยอยสร้างเป็นท่อน�้ายางออก

มาเป็นช่วงๆ อย่างสม�่าเสมอ ในอัตรา 1.5-2.5 วงต่อปี 

ในแต่ละวงของท่อน�้ายาง ท่อน�้ายางท่ีอยู่ติดกันจะเชื่อม

ต่อกัน (Zhao, 1987) จนมีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก

ที่ประสานกันเป็นร่างแห (ภาพท่ี 2) โดยมีรัศมีเนื้อไม้ 

แทรกตัวอยู่ระหว่างช่องของร่างแหท่อน�้ายาง ลักษณะท่ี

ส�าคัญอีกประการหน่ึงที่มีผลต่อการเก็บเก่ียวน�้ายาง

ก็คือ ไม่ค่อยพบการเชื่อมต่อระหว่างท่อน�้ายางของวงท่ี

อยู่ติดกัน ดังนั้น วงท่อน�้ายางที่ไม่ได้ถูกตัดด้วยมีดกรีด

ยาง จะไม่ก่อให้เกิดการไหลของน�้ายาง ในขณะที่ต้นยาง

โตข้ึน ท่อน�้ายางท่ีสร้างข้ึนมาจากแคมเบียมจะค่อยๆถูก

ดันไปข้างหน้า และการเพ่ิมขึ้นของเส้นรอบวงล�าต้นจะ

ท�าให้วงท่อน�้ายางถูกดึงในแนวขนานเส้นสัมผัส (Tan-

gential) ซึ่งมีผลท�าให้มีการแทรกตัวเข้ามาของเนื้อเย่ือ

อื่นๆ ในระหว่างท่อน�้ายาง ดังนั้น ท่อน�้ายางที่อยู่ในชั้น

เปลือกแข็งจะเสื่อมสภาพและสูญเสียหน้าที่ไป

นำ้ายางจากต้นยางพารา
 น�้ายางท่ีเก็บรวบรวมได้จากการกรีดเป็นประจ�า 

ประกอบด้วยไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ท่ีถูกขับออก

จากท่อน�้ายางและมีส่วนประกอบต่างๆ คล้ายคลึงกับน�้า

ยางท่ีอยู่ภายในต้น สมบัติความเป็นไซโทพลาซึมได้รับ

การยืนยันแน่นอนจากการศึกษาด้วยกล้องจุลทัศน์

ชั้นเปลือกแข็ง

ประกอบด้วยเซลล์สโตน,พาเรงคิมา,

ท่อล�าเลียงอาหารและท่อน�้ายาง

ที่เสื่อมสภาพ

ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

แถวในแนวตั้งของ

ท่อล�าเลียงอาหาร

ชั้นเปลือกอ่อน

ท่อนำ้ายาง

รัศมีเนื้อไม้

แคมเบียม
เซลล์สโตน

คอร์ก

คอร์กแคมเบียม

ภาพที่ 1 ภาพสามมิติของเปลือกต้นยางพารา (ที่มา : Gomz, 1982) 

  หมายเหตุ : ท่อล�าเลียงอาหารซึ่งอยู่ในชั้นเปลือกอ่อน และพาเรงคิมาที่อยู่ในทั้งชั้นเปลือกอ่อนและชั้นเปลือกแข็ง ไม่ได้แสดงไว้ในภาพ ส่วน

                พื้นที่ที่ระบายสีด�าเป็นกลุ่มของเซลล์สโตน
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อิเล็กตรอน (Dickenson,1969) หรือกล่าวโดยสรุปว่า 

น�้ายาง คือ ไซโทพลาซึมของระบบเซลล์ท่ีเชื่อมติดต่อกัน 

ซึ่งมีความพิเศษตรงที่สามารถสังเคราะห์ยาง (Cis-poly-

isoprene) ได้ โดยท่ัวไป น�้ายางประกอบด้วยของแห้ง

ระหว่าง 25-50 % ซึ่งในจ�านวนนี้  90 % เป็นยาง การ

กรีดยางเป็นการท�าความเสียหายให้เกิดขึ้นกับวงท่อ

น�้ายางจ�านวนหนึ่ง และน�้ายางที่ไหลออกมาจะประกอบ

ไปด้วยออร์แกเนลล์ (Organelles) หรือส่วนต่างๆ ของ

เซลล์ท่อน�้ายางที่ท�าหน้าที่แตกต่างกันออกไป

 จากการศึกษาโดยใช้กล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนส่อง

ดูส่วนประกอบภายในท่อน�้ายางท่ียังมีอายุน้อย (Archer 

et al. 1963 ; Dickenson, 1965 ; Dickenson, 1969) 

และท่อน�้ายางที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว (Gomez, 1974) 

ได้แสดงให้เห็นถึงอนุภาคท่ีส�าคัญ 3 อย่าง คือ อนุภาค

ยาง ลูทอยด์ และฟรี-วิสริง คอมเพ็กซ์ (Frey-Wyssling 

complex) โดยมีสัดส่วนดังน้ีคือ อนุภาคยาง 25-45 % 

ลูทอยด์ 10-20 % และฟรี-วิสริง คอมเพ็กซ์ 1-3 % 

(Southorn, 1969)

 เมื่อน�าน�้ายางสดใส่ในหลอดแก้ว แล้วน�าไปปั่นใน

เครื่องปั่นความเร็วสูง (Ultracentrifuge) พบว่าสามารถ

แยกน�้ายางในหลอดแก้วได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ (Cook and 

Sekhar, 1953 ; Moir, 1959) คือ ชั้นบนสุดเป็นส่วนของ

ยาง ล่างสุดหรือก้นหลอด เป็นอนุภาคท่ีสามารถตก

ตะกอนได้ เรียกว่า Bottom fraction และตรงกลางหลอด 

เป็นของเหลวอยู่ในรูปของซีรั่ม เรียกว่า C-serum (ภาพ

ที่ 3) องค์ประกอบส่วนใหญ่ของส่วนท่ีอยู่ก้นหลอด

ได้แก่อนุภาคลูทอยด์ แต่ก็มีฟรี-วิสริง คอมเพ็กซ์ ปะปน

อยู่บ้าง จากการน�าส่วนที่อยู่ก้นหลอด หรือ Bottom 

fraction มาแช่แข็ง สลับกับการน�ามาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 

Hsia (1958) พบซีรั่มอีกชนิดหน่ึง เรียกว่า B-serum ซึ่ง

ส่วนใหญ่ก็คือของเหลวที่อยู่ในลูทอยด์นั่นเอง (Southron 

and Edwin, 1968)

 ถึงแม้ว่า Moir (1959) จะใช้วิธีปั ่นน�้ายางและ

ภาพที่ 2 ท่อน�้ายางของต้นยางพารา (พันธุ์ RRIM 600 ) แสดงให้เห็นถึง

การเชื่อมต่อกันระหว่างท่อท่ีอยู่ติดกันในวงท่อน�้ายางเดียวกัน (ท่ีมา: 

Zhao, 1986)

ภาพท่ี 3 น�้ายางสดเมื่อน�าไปปั่นด้วยความเร็วสูง จะแบ่งออกเป็นสาม

ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของยางที่อยู่ชั้นบนสุดของหลอด ส่วนของเหลวใสๆ 

(C-serum) อยู่ตรงกลางหลอด และส่วนก้นหลอด (Bottom fraction) ซึ่ง

ส่วนใหญ่ได้แก่อนุภาคลูทอยด์

Rubber

C-serum

Bottom
fraction
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ย้อมสีจนสามารถแยกน�้ายางออกได้เป็น 11 โซน แต่

อนุภาคหลักๆ ก็ยังคงเป็นอนุภาคท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

ในจ�านวนนี้ อนุภาคยาง และลูทอยด์มีส่วนเก่ียวข้องกับ

การเกิดการจับตัวของอนุภาคยาง (Floc formation) และ

ขบวนการปิดผนึกที่ปลายท่อน�้ายาง (Southron, 1969)

อนุภาคยาง

 ไฮโดรคาร์บอนของยางเป็นองค์ประกอบหลักของ

น�้ายางพารา ปริมาณยางแห้งในน�้ายางแตกกันระหว่าง 

25 % ถึง 45 % มีน�้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยระหว่าง 200 ถึง 

600 กิโลดาลตัน (KDa) โมเลกุลของยางพบในรูปของ

อนุภาคในน�้ายาง ซึ่งมียาง (90 %) เป็นองค์ประกอบหลัก 

ห่อหุ้มด้วยชั้นบางๆ ของโมเลกุลประเภท Lipophilic 

(ส่วนใหญ่ได้แก่ลิปิดและโปรตีน) (Ho et al., 1976) ชั้นที่

ห่อหุ้มอนุภาคยางจะมีประจุลบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ

เสถียรต่ออนุภาคยางในขณะที่แขวนลอยอยู่ในซีรั่ม 

อนุภาคยางมีขนาดตั้งแต่ 5 นาโนเมตร (nm) จนถึง 3 

ไมโครมิเตอร์ (µm) มีรูปร่างทรงกลม

เยื่อหุ้มอนุภาคยาง

 โดยท่ัวไปแล้วจะพบว่าอนุภาคยางจะมีลิปิดรวม

อยู ่ด ้วย ซึ่ ง ลิป ิดน้ีโดยธรรมชาติแล ้วก็คือเยื่อหรือ

เมมเบรม จากการศึกษาโดยใช้กล้องจุลทัศน์ พบว่า 

อนุภาคยางมีโครงสร้างที่สม�่าเสมอ โดยมีชั้นฟิมล์บางๆ

ห่อหุ ้ม (Southron, 1961)  แต่เมื่อศึกษาด้วยกล้อง

จุลทัศน์อิเล็กตรอน จะเห็นอนุภาคยางมีเน้ือเดียวกัน 

และมีโครงสร้างภายในท่ีสม�่าเสมอ แต่ล้อมรอบด้วย

ฟิล์มที่มีความทึบหรือไม่โปร่งแสงมากกว่าโปลีไอโซปรีน 

(Polyisoprenes) ที่อยู่ข้างใน (Lau et al., 1986) จาก

การวิเคราะห์ธรรมชาติของฟิลม์ท่ีห่อหุ้มอนุภาคยาง พบ

ว่าเป็นฟอสโฟลิปิด (Phospholipids) และโปรตีน รวมถึง

ลิปิดท่ีเป็นกลาง ซึ่งเหมือนกับโครงสร้างของเมมเบรน

โดยทั่วไป

C-serum

  ส่วนของ C-serum ได้จากการน�าน�้ายางมาปั่น

ด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง (ดูภาพที่ 3) เป็นส่วนของเหลว

ที่ได้จากไซโทพลาซึมท่ีอยู่ในท่อน�้ายาง ซึ่งสามารถเรียก

ได้ว่าเป็นไซโตซอล (Cytosol) ของน�้ายาง โดยพ้ืนฐาน

แล้ว ไซโตซอลน้ีก็ไม่ได้แตกต่างไปจากไซโตซอลของ

เซลล์พืชโดยทั่วไป จากการวิเคราะห์ไซโตซอลของน�้ายาง

ซึ่งได้จากการปั่นด้วยความเร็วสูงพบว่า มีออร์แกเนลล์

และอนุภาคชนิดที่แตกต่างกัน จากการท่ีพบว่าในไซโต

ซอลมีเอมไซม์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีไกลคอลิซิส (Glycolysis) 

(d’Auzac and Jacob, 1969) และเอมไซม์อื่นๆ  รวมทั้ง

เอมไซม์ชนิดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิถีการสร้างไอโซปรี-

นอยด์ (Isoprenoids) (Suvachittanont and Wititsu-

wannakul, 1995 ; Koyama et al.,1996) แสดงให้

เห็นว่า ไซโตซอลเป็นส่วนที่มีขบวนการของเมตาบอลิสม 

(Metabolism) เกิดขึ้นหลายขบวนการ

อนุภาคลูทอยด์

 ลูทอยด์มีรูปร่างทรงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

มากกว่าอนุภาคยาง ลูทอยด์ห่อหุ้มด้วยเย่ือชั้นเดียวท่ีมี

ลิปิดเป็นองค์ประกอบ ลูทอยด์มีบทบาทส�าคัญต่อความ

เสถียรของอนุภาคต่างๆ ที่แขวนลอยอยู ่ในน�้ายาง 

เน่ืองจากการมีประจุลบของย่ือหุ้มซึ่งอุดมไปด้วย Phos-

phatidic acids (Dupont et al., 1976) ลูทอยด์มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับ lysosomes (เป็นอวัยวะท่ีพบ

เฉพาะในเซลล์สัตว์ ลักษณะเป็นถุง มีเย่ือหุ้ม ภายในมี

โปรตีนอัดกันแน่น) มีเอมไซม์ Hydrolase ในปริมาณสูง 

(Jacob et al., 1976) และมีบทบาทส�าคัญท�าให้อนุภาค

ยางเกิดการเกาะกลุ ่มกัน (Coagulation) ในน�้ายาง 

(Southron and Edwin, 1968) กลไกของการเกิดการ

รวมตัวน้ี มีสาเหตุจากการแตกตัวของลูทอยด์แล้วมีการ

ปลดปล่อยไอออนที่มีประจุบวก (Cation) และโปรตีน

หลายชนิด (Pakianathan and Milford, 1973) ลูทอยด์มี

บทบาทหน้าที่ในการเป็นแหล่งสะสมโปรตีนชนิดต่างๆ 

เอมไซม์หลายชนิด และสารละลายต่างๆ โดยอาศัยการ

ขนส่งผ่านเมมเบรม (Active membrane transport 

activity) (Chrestin and Gidrol, 1986)

เยื่อหุ้มอนุภาคลูทอยด์

 จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนได้

แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของการเป็นไมเซลล์ (Micelle) 

ของโครงสร้างเย่ือหุ้มอนุภาคลูทอยด์ (Gomez and 
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Southron, 1969) ซึ่งจะอ่อนไหวต่อแรงดันออสโมซิส 

(Osmoensitive) เป็นอย่างมาก เย่ือหุ้มน้ีมีความหนา 

8-10 นาโนเมตร เมื่อวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทางเคมี 

พบว่า มีปริมาณของฟอสโฟลิปิดเป็นส่วนประกอบถึง 

37.5 % ของน�้าหนักโปรตีน เย่ือหุ้มอนุภาคลูทอยด์น้ี 

อุดมด้วย Phosphatidic acid ซึ่งมีปริมาณมากถึง 80 % 

ของฟอสโฟลิปิดทั้งหมด จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ของกรดไขมันของฟอสโฟลิปิด พบว่า เป็นกรดไขมันที่อิ่ม

ตัว ตัวหลักๆได้แก่ กรด Palmitic และ Stearic ส่วนกรด

ไขมันท่ีไม่อิ่มตัวก็ปรากฏให้เห็น เช่น กรด Oleic และ 

Linoleic (Dupont et al., 1976)  กรดไขมันที่อิ่มตัวและ

กรดไขมันที่ไม ่อิ่มตัวในเย่ือหุ ้มอนุภาคลูทอยด์จะมี

ปริมาณพอๆ กัน การที่มีกรด Phosphatidic ในปริมาณ

ที่สูง อาจอธิบายได้ว่า ท่ีบริเวณผิวของอนุภาคลูทอยด์มี

ประจุลบอยู่สูง (Southron and Yip, 1968) การที่เยื่อหุ้ม

อนุภาคลูทอยด์ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นและมีความเปราะ

แตกง่ายต่อ Osmotic shock และมีความต้านทานต�่าต่อ

แรงเครียดทางกลศาสตร์ (Mecanical stress) (Pakiana-

than et al., 1966) สามารถอธิบายได้จากองค์ประกอบ

ของกรดไขมันที่อยู่ในเยื่อหุ้มอนุภาคลูทอยด์

การตอบสนองต่อการกรีด
 ในแต่ละครั้งที่มีการกรีดต้นยาง อัตราการไหลของ

น�้ายางจะสูงในช่วงระยะเวลาแรก แต่ในไม่ช้าอัตราการ

ไหลจะลดลง โดยในช่วงระยะเวลาแรกอัตราการไหลจะ

ลดลงอย่างรวดเร็ว และช้าลงในระยะเวลาต่อมา และ

หยุดไหลในที่สุด มีระยะเวลาการไหลแตกต่างกันตั้งแต่

ครึ่งชั่วโมงถึงสามช่ัวโมง จากการวัดอัตราการไหลของ

น�้ายางเป็นช่วงๆ ก็จะได้รูปร่างที่แน่นอนของเส้นโค้งการ

ไหล หรือ Flow curve (ภาพที่ 4 ) ผลผลิตที่ได้รับทั้งหมด

ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลในระยะแรก และระยะเวลาของ

การไหล ต้นยางสองต้นอาจจะให้ผลผลิตเท่ากัน แต่มี

รูปแบบของการไหลที่แตกต่างกัน

 ต้นยางก่อนที่จะถูกกรีด น�้ายางในท่อน�้ายางจะอยู่

ในสภาวะที่มี Hydrostatic pressure สูง ซึ่งโดยทั่วไปอยู่

ระหว่าง 10 และ 15 atm ในตอนเช้าตรู่ ทันทีท่ีกรีดยาง

เสร็จ ความดันที่ปลายท่อน�้ายางจะลดลงเหลือเท่ากับ

บรรยากาศท่ีล้อมรอบ และการหดตัวของผนังท่อน�้ายาง

ภายใต้ความดันของเซลล์ท่ีอยู่ล้อมรอบท่อน�้ายางซึ่งยัง

คงเต่งตึงอยู่ จะดันน�้ายางออกมาด้วยความเร็วสูง จาก

การใช้เครื่องมือวัดความดันภายในท่อน�า้ยาง (Capillary 

manometer) พบว่า Turgor pressure ของระบบท่อน�้า

ยางตรงบริเวณใต้รอยกรีดลงมาเล็กน้อย จะลดลงอย่าง

รวดเร็ว แต่บริเวณที่ห่างจากรอยกรีดเพ่ิมขึ้น ความดัน

จะลดลงน้อยกว่า และช้ากว่ามาก (Buttery and 

Boatman, 1967) 

 การสูญเสีย Turgor pressure ในท่อน�้ายางจะไป

รบกวนความสมดุลของระบบออสโมซิส* (Osmosis) ผล

ที่ตามมาก็คือ ก่อให้เกิด Suction pressure ซึ่งเป็น

สาเหตุท�าให้มีการไหลเข้าของน�้าจากเซลล์ข้างเคียงสู่ท่อ

น�้ายาง การเคลื่อนย้ายของน�้าจะกระจายไปทั่วเนื้อเย่ือ

ของโฟลเอ็ม และอาจเข้าไปถึงไซเล็ม เรียกปรากฏการณ์

นี้ว่า “dilution reaction” โดยที่ของแข็งท้ังหมดและ

ปริมาณเนื้อยางแห้งที่มีอยู่ในน�้ายางจะลดลงทันทีหลัง

จากกรีด แต่ปริมาณดังกล่าวจะฟื้นตัวขึ้นบ้างก่อนที่น�้า

ยางจะหยุดไหล และปริมาณยางจะฟื้นฟูกลับสู่ระดับ

ปกติจากการสังเคราะห์ยางข้ึนมาใหม่ในช่วงเวลาท่ีไม่ได้

กรีดเอาน�้ายางออก เช่นเดียวกับ Turgor pressure จะ

ค่อยๆ ฟื้นตัวในขณะที่น�้ายางไหลช้าลง จนมีค่าใกล้เคียง

กับค่าปกติในช่วงเวลาท่ีน�้ายางหยุดไหลส�าหรับวัน

ท่ีมีอากาศชื้น แต่ในวันที่มีอากาศแห้งอาจต้องใช้เวลา

เพิ่มขึ้นหลังจากน�้ายางหยุดไหล

นิยามการอุดตันของท่อนำ้ายาง

 ความก้าวหน้าท่ีช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจในเร่ือง

กลไกการไหลของน�้ายาง เป็นผลมาจากการศึกษา

*
 ออสโมซิส คือการแพร่กระจายของอณูของเหลวจากสารละลายท่ีเจือจางกว่า เข้าสู่สารละลายท่ีเข้มข้นกว่า โดยผ่านเย่ือบางๆที่เรียกว่า Differentially 

permeable membrane ซึ่งจะก่อให้เกิด Hydrostatic pressure เพ่ิมขึ้น ออสโมซิสจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดการสมดุล น่ันคือ ความดันสูงสุดของสาร

ละลายในเซลล์จะเท่ากับความดันของน�้าภายนอก ความดันนี้เรียกว่า Osmotic pressure และเมื่อเซลล์ของพืชดูดน�้าเข้าไปในเซลล์มาก เซลล์จะพองโต

ขึ้น ทั้งนี้เพราะน�้าที่เข้าไปในเซลล์จะไปท�าให้เกิดความดันขึ้นที่ผนังเซลล์ ความดันนี้เรียกว่า Turgor pressure ซึ่งจะท�าให้เซลล์รักษารูปร่างเอาไว้ได้
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ภาพที่ 4 เส้นโค้งการไหล (Flow curve) และ Turgor pressure ในระหว่างการไหล ของยางพันธุ์ Tjir 1 ซึ่งเป็นตัวแทนของพันธุ์ที่หยุดไหลเร็ว และยาง

พันธุ์ RRIM 501 ซึ่งเป็นตัวแทนของพันธุ์ที่หยุดไหลช้า (ลูกศรที่ชี้แสดงถึงเวลาที่เริ่มกรีด) (ที่มา: Milford et al., 1969)

ภาพที่ 5 อัตราการไหลที่บันทึกในช่วงห่างกันทุกๆ 30 วินาที หลังจากกรีด ของยางพันธุ์ Tjir 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการกรีดแบบปกติ ไม่มีการใช้

สารเคมีเร่งน�้ายาง (กรีดครึ่งล�าต้น วันเว้นวัน) (เส้นประ) กับวิธีการกรีดซ�้าที่ 10 และ 20 นาที (ตรงลูกศรชี้) หลังจากเริ่มกรีด (ที่มา: Boatman, 1966)

ทดลองของ Boatman (1966) และ Buttery and Boat-

man (1966, 1967) จากการใช้วิธีกรีดซ�้าห่างกันทุกๆ 10 

นาที กรีดเปลือกหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร พบว่า 

อัตราการไหลจะฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละครั้งที่มี

การกรีดซ�้า ซึ่งจะได้เส้นโค้งของการไหลเป็นขั้นๆ (ภาพ

ที่ 5) ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า อัตราการไหลจะลด
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ลงในระยะเวลาอันสั้นหลังจากกรีด สาเหตุเน่ืองจากมี

บางสิ่งไปขัดขวางที่ปลายท่อน�้ายาง

 ได้มีการน�าตัวอย่างท่อน�้ายางท่ีตัดตามยาวใกล้

รอยกรีดมาศึกษาถึงลักษณะของสิ่งท่ีไปขัดขวางการไหล

ของน�้ายาง โดยใช้กล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอน (Southron, 

1968)  จากตัวอย่างชิ้นเปลือกที่เก็บก่อนที่น�้ายางจะหยุด

ไหล พบว่าอนุภาคยางและลูทอยด์ท่ีได้รับความเสียหาย 

จะไปอุดตันท่อน�้ายางบางท่ออย่างสมบรูณ์ แต่ไม่เกิดขึ้น

กับท่อน�้ายางทั้งหมด สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า การอุดตันเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วและสมบรูณ์ต่อเฉพาะบางท่อ ซึ่งมีความ

เป็นไปได้มากกว่าการเกิดสิ่งอุดตันอย่างช้าๆ ท่ีผนังของ

ท่อน�้ายางและขยายตัวเข้าข้างใน จากตัวอย่างชิ้นเปลือก

ที่เก็บหลังจากน�้ายางหยุดไหล ยังพบชิ้นส่วนท่ีมีองค์

ประกอบเหมือนกับที่พบภายในท่อ (Coagulum) ปิดปาก

ท่ออยู่ภายนอก ซึ่งบางครั้งลุกลามเข้าไปในท่อน�้ายาง

ก่อนที่น�้ายางจะหยุดไหล (ภาพที่ 6) 

ดัชนีการเกิดการอุดตัน

 Milford et al. (1969) ได้ศึกษาอัตราการเกิดการ

อุดตันของยางพันธุ์ต่างๆ และเสนอว่า พฤติกรรมของการ

เกิดการอุดตันสามารถแสดงให้เห็นได้จากค่าของดัชนี

การเกิดการอุดตัน หรือ Plugging index (PI) ซึ่งได้จาก

สัดส่วนระหว่างอัตราการไหลในระยะแรก (เช่น 5 นาที

แรก) กับปริมาตรน�้ายางทั้งหมดต่อครั้งกรีด

                          

 พันธุ์ยางท่ีหยุดไหลเร็ว จะมีค่า PI สูง เช่นพันธุ์ 

Tjir 1 พบว่า มีการฟื้นตัวที่รวดเร็วของ Turgor pressure 

หลังจากกรีด และการเพ่ิมขึ้นของอัตราการไหลของ

น�้ายางหลังจากท่ีได้มีการกรีดซ�้า ซึ่งเป็นลักษณะของ

การอุดตันที่รวดเร็ว ในขณะพันธุ์ยางท่ีหยุดไหลช้า เช่น 

RRIM 501 จะมีค่า PI ต�่า และไม่พบลักษณะทั้งสอง

ประการของพันธุ์ยางที่หยุดไหลเร็ว (ภาพที่ 4 และ 7)

บทบาทของอนุภาคลูทอยด์ต่อการเกิด

การอุดตันในท่อนำ้ายาง

 มีนักวิชาการหลายท่านที่จ�าลองเหตุการณ์เพ่ือ

แสดงให้เห็นว่า สาเหตุหลักของการอุดตันในท่อใน

ระหว่างการไหลของน�้ายางก็คือการท�าความเสียหายให้

แก่ลูทอยด์ จากการใช้กล้องจุลทัศน์ตรวจดูน�้ายางท่ีปั่น

ด้วยความเร็วสูง แสดงให้เห็นว่าน�้ายางท่ีเจือจางด้วยน�้า

จะท�าความเสียหายต่ออนุภาคตรงก้นหลอด (ส่วนใหญ่

คือลูทอยด์) จากนั้นจะรวมตัวกับอนุภาคยางเกิดเป็น 

Flocs สิ่งนี้คิดว่าน่าจะมีสาเหตุจาก Osmotic shock ต่อ

มาก็มีหลักฐานท่ีชี้แนะว่า การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความ

เข้มข้นของออสโมซิสของน�้ายางในระหว่างการไหลจะ

ท�าเสียหายให้กับลูทอยด์ ในช่วงแรกๆ ที่น�้ายางไหลเร็ว 

ลูทอยด์เหล่าน้ีจะถูกขับออกมาจากท่อน�้ายางก่อนที่จะ

ได้รับความเสียหาย ถึงแม้ว่าเยื่อเซลล์จะได้รับผลกระทบ

และลูทอยด์เหล่านี้จะรวมตัวเข้ากับอนุภาคยางในเวลา

ต่อมา ซึ่งพบเป็นจ�านวนมากในน�้ายางท่ีเก็บจากลิ้น

รองรับน�้ายางใต้รอยกรีด ในระยะต่อๆ มา เมื่อน�้ายาง

ไหลช้าลง ลูทอยด์ภายในท่อน�้ายางจะได้รับความ

เสียหายมากข้ึนและรวมตัวกับอนุภาคยาง เกิดเป็น 

  เฉลี่ยอัตราการไหลในระยะแรก (มล./นาที)

ปริมาตรน�้ายางทั้งหมด (มล.)
PI = x 100

ภาพท่ี 6 ภาพตัดตามยาว (Longitudinal Section) แสดงถึงท่อน�้ายาง

และ Coagulum ที่เกิดขึ้น ชิ้นตัวอย่างนี้ได้จากยางพันธุ์ Tjir 1 จากภาพจะ

เห็นว่ามีจ�านวนวงท่อน�้ายางท่ีสามารถให้น�้ายางได้ 22 วง แต่มีเพียง 15 

วงเท่านั้นที่ถูกกรีด (ที่มา: Southron, 1968)

C
AM

BI
U

M
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Flocs ซึ่งจะไปสะสมตรงปลายรอยกรีด น่ันคือจุดเริ่มต้น

ของขบวนการอุดตันของท่อน�้ายาง (Pakianathan et al., 

1966 ; Pakianathan and Milford, 1973)

 จากการศึกษาต่อมา พบว่า เมื่อลูทอยด์ได้รับ

ความเสียหาย เอมไซม์ Acid phosphatase จะถูกปลด

ปล่อยออกมาใน B-serum ซึ่ง Pujarniscle and Ribaillier 

(1966) ได้วัด activity ของเอมไซม์ที่เรียกว่า Free acid 

phosphatase ในน�้ายาง และ Acid phosphatase 

ทั้งหมด หลังจากท�าให้ลูทอยด์ ท้ังหมดแตกโดยใช้ 

Detergent และเรียกสัดส่วนของกรดทั้งสองว่า “ดัชนีการ

แตกตัวของลูทอยด์” (Bursting index, BI)

                        

 ดัชนีนี้  ซึ่ งมีความสัมพันธ ์ในทางกลับกันกับ 

Osmolarity ของน�้ายาง จะแสดงถึงเปอร์เซนต์ของ

ลูทอยด์ที่แตกตัวในน�้ายาง Pujaniscle et al.(1970) ยัง

ได้แสดงให้เห็นว่า ดัชนีการแตกตัวของลูทอยด์ของน�้า

ยางส่วนแรกที่เก็บได้หลังจากกรีด มีค่าสูงกว่าน�้ายางใน

ส่วนถัดๆ ไป ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Pakianathan et al. (1966) ซึ่งพบว่า ความเสียหายของ

อนุภาคที่อยู่ใน Bottom fraction (ส่วนใหญ่คือลูทอยด์)

จะเกิดขึ้นมากท่ีสุดในช่วงแรกของไหลหลังจากกรีด 

Yeang and Paranjothy (1982) ศึกษาความผันแปรตาม

ฤดูกาลของรูปแบบการไหลของน�้ายาง พบความสัมพันธ์

อย่างสูงระหว่างดัชนีการเกิดการอุดตัน (PI) และดัชนี

การแตกตัวของลูทอยด์

กลไกการเกิดการอุดตันของท่อนำ้ายาง

 แม้ว่าจะมีงานวิจัยมากมาย แต่กลไกท่ีเก่ียวข้อง

กับการไหลของน�้ายางหลังจากกรีด ยังไม่เป็นที่เข้าใจ

อย่างถ่องแท้ แต่เป็นที่แน่ชัดว่า การลดลงอย่างรวดเร็ว

ของอัตราไหลของน�้ายางในระยะแรก ตามมาด้วยการ

ไหลท่ีช้าลง และหยุดไหลในท่ีสุด เป็นเพราะเกิดการอุด

ตันภายใน บริเวณปลายท่อน�้ายาง และอาจเป็นไปได้ว่า

เป็นเพราะ Coagulum ที่ก่อตัวปกคลุมปลายท่อน�้ายาง

บนรอยกรีด (External cap) ข้อสนับสนุนที่ถูกต้องของสิ่ง

ที่ไปขัดขวางการไหลของน�้ายางท้ังสองประการข้างต้นก็

ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ แต่ดูเหมือนว่าการอุดตันที่เกิดข้ึน

ภายในน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ท�าให้น�้ายางไหลช้าลง 

ร่วมกับ External cap ที่มีบทบาทต่อการไหลของน�้ายาง

ในช ่วงท ้ายๆ และท�าให ้น�้ ายางหยุดไหลในท่ีสุด 

(Paardekooper, 1989) 

 เก่ียวกับการจับตัวกันระหว่างอนุภาคยาง (Co-

agulation) ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้เกิดการอุดตันของท่อน�้า

ยาง Gidrol et al. (1994) ได้น�าเสนอโมลเดลเก่ียวกับ

เรื่องนี้ไว้ว่า เกิดจาก Hevein  ท�าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม

ให้อนุภาคยางมาเกาะรวมตัวกัน โดยอาศัย N-acetyl-D-

glucosamine (GlcNAc) ซึ่งเชื่อมติดกับโปรตีนบนผิว

ของอนุภาคยางที่มีน�้าหหนักโมเลกุลขนาด 22 KDa  ส่วน 

Chitinase ซึ่งเป็นเอมไซม์ที่อยู่ภายในอนุภาคลูทอยด์

เช่นเดียวกับ Hevein จะเป็นตัวช่วยป้องกันมิให้เกิดการ

จับตัวของอนุภาคยาง โดยจะไปปลดปล่อย GlcNAc 

ออกจากโปรตีนที่อยู่บนผิวของอนุภาคยาง 

 ต่อมา Wititsuwannakul et al., (2008 a, 2008 b 

and 2008 c) ได้น�าเสนอโมเดลใหม่เก่ียวกับการจับตัว

Free acid phosphatase activity

Total acid phosphatase activity
BI = x 100

ภาพที่ 7 รูปแบบการไหลของน�้ายางของยางพันธ์ุ Tjir 1 และ RRIM 501 

เมื่อกรีดตามปกติ และหลังจากกรีดซ�้าเป็นช่วงๆ ตามลูกศรชี้ (ที่มา: 

Milford et al., 1969)
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ของอนุภาคยางไว้ว ่า ไกลโคโปรตีนที่อยู ่บนผิวของ

อนุภาคยางขนาดเล็ก (ใช้ชื่อย่อว่า RP-HLLBP) ซึ่งมี

น�้าหนักโมเลกุลขนาด 24 KDa  (วิเคราะห์โดย SDS-

PAGE*) จะท�าหน้าที่เป็น Ligand (โมเลกุลที่สามารถจับ

กับผิวของอนุภาคยางได้อย่างแนบแน่นและจ�าเพาะ) 

ส�าหรับโปรตีนท่ีอยู่ในเมมเบรนของอนุภาคลูทอยด์ซึ่งท�า

หน้าท่ีเหมือนเลคติน (ใช้ชื่อย่อว่า HLL) และมีน�้าหนัก

โมเลกุลขนาด 17 KDa (วิเคราะห์โดย SDS-PAGE) เพื่อ

ก ่อให้เกิดการรวมตัวกันของอนุภาคยาง ในขณะที่

เลคตินที่อยู่ใน C-serum (ใช้ชื่อย่อว่า CS-HLLBP) ซึ่งมี

น�้าหนักโมเลกุลขนาด 40 KDa (วิเคราะห์โดย SDS-

PAGE) จะท�าหน้าท่ีในการขัดขวางการรวมตัวกันของ

อนุภาคยาง และรักษาไว้ซึ่งความเสถียรของสภาพที่เป็น 

Colloid ของน�้ายาง (ภาพที่ 8) คณะผู้วิจัยยังได้แสดงให้

เห็นว่าการอุดตันของท่อน�้ายางซึ่งต้องอาศัยการรวมตัว

ของอนุภาคยาง หลักๆ แล้วขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาระหว่าง 

HLL กับ RP-HLLBP แต่ไม่ใช่ HLL กับ CS-HLLBP และ

ความส�าเร็จในการเกิดการจับตัวของอนุภาคยางจนเกิด

เป็นก้อนยางเม็ดเล็กๆ (Coagulum) ขึ้นมาได้  จ�านวน

ของ HLL binding sites ที่ยังไม่ถูกจับตัว ควรมีจ�านวน

มากกว่าที่ถูกจับตัวด้วย CS-HLLBP  ดังนั้น ยิ่งมีจ�านวน

ของ HLL binding sites ที่ยังคงไม่ถูกจับตัวด้วย CS-

HLLBP มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ย่ิงมีโอกาสที่ดีขึ้นส�าหรับการ

เกิดการจับตัวกันของอนุภาคยางเป็น Cagulum

พื้นที่เปลือกที่มีการระบายของนำ้ายางหลัง
จากกรีด (Drainage area)

 Lustinec et al. (1966) ได้ให้ค�าจ�ากัดความส่วน

ของเปลือกท่ีให้น�้ายางไหลออกมาในระหว่างการกรีด

หน่ึงครั้งว่าเป็น “Outflow area” และเรียกพ้ืนท่ีเปลือกที่

น�้ายางไหลไปยังรอยกรีด แต่ไปไม่ถึงรอยกรีดว่า “Dis-

placement area” ส่วนพ้ืนที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของ

ภาพท่ี 8 แบบจ�าลองการรวมตัวกันของอนุภาคยางขนาดเล็ก (SRP) ในน�้ายาง ประกอบด้วย เลคตินท่ีอยู่บนเมมเบรนของลูทอยด์ (HLL) กับ ligand 

ของ HLL ท่ีอยู่บนผิวของอนุภาคยาง (RP-HLLBP) และโปรตีนทีอยู่ใน C-serum (CS-HLLBP) การแตกของอนุภาคลูทอยด์จะน�าไปสู่การเผยตัวของ 

HLL ซึ่งสามารถจับได้ท้ัง RP-HLLBP ท่ีอยู่บนอนุภาคยาง ท�าให้เกิด Coagulum ดังแสดงไว้ในขบวนการ a หรือจับกับ CS-HLLBP ป้องกันไม่ให้เกิด 

Coagulum ดังแสดงไว้ในขบวนการ b การเกิดการรวมตัวกันของอนุภาคยางในน�้ายางจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อขบวนการ A เกิดขึ้นมากกว่าขบวนการ B 

(ที่มา: Wititsuwannakul et al., 2008 c) 

*
 Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis
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ความเข้มข้นของน�้ายาง และมีการเคลื่อนตัวบ้างของ

น�้ายางอย่างช้าๆ ไปยังรอยกรีด จะมีพ้ืนท่ีมากกว่า เรียก

ว่า Re-equilibration zone” 

 มีการวัดพ้ืนที่ที่แท้จริงของ Outflow area โดยใช้

วิธีต่างๆ เช่น Micro-tapping, การวัดการหดตัวของ

เปลือก, การวัด Turgor pressure และการใช้สารเคมีท่ี

ผูกกับสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปในเปลือก ห่างจากรอย

กรีดเป็นระยะทางต่างๆ Lustinec et al. (1969) วัดการ

หดตัวของล�าต้นเพ่ือก�าหนดขอบเขตของ Outflow area 

พบว่า การหดตัวของล�าต้นจะมากที่สุดตรงบริเวณใต้

รอยกรีดลงมา 5 ซม. หลังกรีดไปแล้ว 10 นาที พื้นที่ของ 

Outflow area จะแผ่ลงมายังบริเวณใต้รอยกรีด เป็น

ระยะทางระหว่าง 40-60 ซม. แต่จะแผ่ข้ึนเหนือรอยกรีด

ในระยะทางท่ีน้อยกว่า จากงานทดลองหลายๆ ชิ้นที่ได้

ท�ากันมา ได้ข้อสันนิฐานว่า น�้ายางจะไหลตรงมาจาก

เปลือกงอกใหม่เหนือรอยกรีดมายังรอยกรีด โดยที่ 

Ribaillier (1972) ได้ประมาณการว่า 30 % ของน�้ายางที่

เก็บเกี่ยวได้ ไหลโดยตรงมาจากบริเวณเหนือรอยกรีด 

 Pakianathan et al. (1976) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 

Drainage area โดยการวัดความแตกต่างของ Turgor 

pressure ในระบบท่อน�้ายาง ก่อนและหลังการกรีด 

พบว่า หลังจากกรีด ความดันจะลดลงท้ังบริเวณส่วนท่ี

อยู่เหนือและใต้รอยกรีด รวมท้ังด้านข้างรอยกรีดด้วย 

รูปร่างและขอบเขตของ Drainage area ได้แสดงไว้ใน

ภาพที่ 9

 มีการสันนิษฐานว่า การกรีดสองรอยโดยที่ไม่ให้

พื้นที่ของ Outflow area ทับซ้อนกัน หรือเป็นอิสระต่อกัน 

เพ่ือให้สามารถเก็บเก่ียวน�้ายางจากสองรอยกรีดที่อยู่

ห่างกันในระยะท่ีเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด อย่างไรก็ตาม ในพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง พื้นที่ของ 

Displacement area จะมีพ้ืนท่ีมากกว่า Outflow area 

ในขณะที่ Equilibration area จะเกี่ยวข้องกับทั้งต้น สิ่งนี้

จึงอาจอธิบายได้ว่า ท�าใมผลผลิตที่ได้รับทั้งหมดจาก

การกรีดสองรอยกรีดพร้อมๆ กัน โดยท่ัวไปแล้วจะน้อย

กว่าผลผลิตท่ีได้รับเป็นสองเท่าจากการแยกกรีดรอยกรีด

ใดรอยกรีดหนึ่ง (Paardekooper, 1989)

สรุปและข้อเสนอแนะ
 การให้ผลผลิตของต้นยาง นอกจากเก่ียวข้องกับ

การสังเคราะห์ยางที่เกิดข้ึนภายในท่อน�้ายางแล้ว การ

ไหลของน�้ายาง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญ

 จากงานวิจัยที่ผ่านมา เป็นท่ีแน่ชัดว่า การอุดตัน

ของท่อน�้ายางเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างอนุภาค

ลูทอยด์ท่ีได้รับความเสียหายกับอนุภาคยาง ซึ่งมักจะ

เกิดตรงบริเวณปลายท่อท่ีถูกกรีด หรือเกิดเป็น Coagu-

lum ปิดปลายท่ออยู่ภายนอก แต่กลไกของเหตุการณ์

ดังกล่าวยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

 เมื่อไม่นานมาน้ี Wititsuwannakul et al. (2008) 

ได้น�าเสนอกลไกการเกิดการรวมตัวกันของอนุภาคยาง 

ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการอุดตันภายในท่อน�้ายาง 

กลไกนี้ประกอบด้วย HLL, RP-HLLBP และ CS-HLLBP 

ภาพท่ี 9 Potential displacement area ของยางพันธุ์ RRIM 600 ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงการลดลงของ Turgor pressure หลังจากกรีด (ท่ีมา: 

Pakianathan  et al., 1976)
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(ดูรายละเอียดในเน้ือหา) ทั้งสามตัวนี้ดูเหมือนว่า CS-

HLLBP จะมีบทบาทค่อนข้างมาก เพราะไปขัดขวางการ

รวมตัวกันของอนุภาคยาง ซึ่งในงานทดลองดังกล่าวยัง

พบสหสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญอย่างสูงระหว่าง

ผลผลิตยางกับปริมาณของ CS-HLLBP ในน�้ายาง ดังนั้น 

จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ CS-HLLBP เป็นตัวบ่งชี้การ

ให้ผลผลิตของต้นยางในงานปรับปรุงพันธุ ์ยาง โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในข้ันตอนการคัดเลือกพันธุ์ขั้นต้น ซึ่ง

ปัจจุบันยังคงใช้วิธีวัดผลผลิตโดยตรงเป็นหลัก
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 ประเทศไทยปัจจุบันมีผลผลิตยางธรรมชาติมาก

ที่สุดในโลก มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 4.4 ล้านตันต่อปี น�ามา

ใช้ในประเทศเพียง 13 เปอร์เซ็นต์ นอกน้ันส่งออก

ต่างประเทศในรูปแบบของน�้ายางข้น ยางแผ่นรมควัน

อัดก้อน ยางแท่ง เป็นต้น โดยระหว่าง ปี 2553 ถึง 2557 

ปริมาณยางธรรมชาติส่งออกเพิ่มจาก 2,296 เป็น 3,150 

ล้านกิโลกรัม ท�ารายได้เข้าประเทศเฉลี่ย 1.33 ล้านล้าน

บาทต่อปี วัสดุดิบตั้งต้นของการผลิตยางธรรมชาติคือ

น�้ายางสด เกษตรกรจะขายน�้ายางสดในตลาดกลาง

ท้องถิ่นโดยราคาเฉลี่ยในปี 2553 และ 2557 กิโลกรัมละ 

101.89 บาท และ 55.25 บาท ตามล�าดับ  (ส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ยางธรรมชาติเป็นผลผลิต

เกษตรที่มีมูลค่าและราคาสูง ส่งผลให้การซื้อขายน�้ายาง

สดต้องยุติธรรม ตรวจสอบได้ และสามารถตรวจวัดได้

อย่างรวดเร็ว

 ปริมาณเน้ือยางแห้ง (DRC) ในน�้ายางสด เป็น

ดัชนีชี้ วัดในการซื้อขายน�้ายางสดจากต้นยางพารา 

ปริมาณเนื้อยางในน�้ายางธรรมชาติมีความแปรปรวนสูง

ต้ังแต่ 25 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์  วิธีตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เน้ือ

ยางแห้งในปัจจุบัน ได้แก่ วิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ 

พ่อค้ารับซื้อจะน�าน�้ายางสดจากเกษตรกรไปตรวจสอบ

และจ่ายเงินให้เกษตรกรในวันถัดไป  การซื้อขายด้วยวิธี

นี้ใช้เวลานานในการตรวจสอบท�าให้ต้องอาศัยความเชื่อ

ใจต่อกันเป็นหลัก วิธีอื่นๆ เช่น การตรวจวัดเปอร์เซ็นต์

เนื้อยางด้วย “เมโทรแลค” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดความถ่วง

จ�าเพาะแบบลอยในน�้ายาง โดยวิธีนี้ต้องผสมน�้าก่อน

ปรีดาวรรณ  ไชยศรีชลธาร1, อนุชิต  ฉำ่าสิงห์1, ชูศักดิ์  ชวประดิษฐ์1, สุภัทร  หนูสวัสดิ์1, จรัสศรี พันธ์ไม้ 2

และ เกษตร แนบสนิท3

1 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
2 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
3 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ในน�้ายางสด รุ่นที่ 1

การวัด และอ่านผลด้วยสายตามนุษย์ ท�าให้ค่าที่ได้

คลาดเคลื่อนและเบี่ยงเบนสูง ท้ังไม่สามารถท�างานได้

อย่างต่อเน่ืองและสะดวก เพราะเมื่อใช้เมโทรแลคแล้ว

ต้องล้างให้สะอาดก่อนท�าการวัดตัวอย่างต่อไป วิธีตรวจ

วัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางโดยการระเหยน�้าด้วยไมโครเวฟ

เป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้ในการรับซื้อ แต่ผลการวัดมีความคลาด

เคลื่อนสูง เน่ืองจากความไม่สม�่าเสมอในการให้พลังงาน

ของเครื่องไมโครเวฟ ท�าให้ไม่สามารถระเหยน�้าจาก

น�้ายางสดได้หมดหรือในทางตรงข้ามเกิดการเปลี่ยน

สภาพของน�้ายางสด 

 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ด�าเนินการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร ์เซ็นต ์เ น้ือยางกับความ

ถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางเบื้องต้นด้วยวิธี platform scale 

method โดยค่าความถ่วงจ�าเพาะเป็นคุณสมบัติของ

วัสดุ ซี่งได้แก่น�้ายางสดท่ีแสดงว่าวัสดุมีน�้าหนักเป็น

ก่ีเท่าของน�้าท่ีมีปริมาตรเท่ากัน (Mohsenin, 1970) พบ

ว่าความถ่วงจ�าเพาะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง โดยมีสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 

(R2) 0.96 (ปรีดาวรรณ และคณะ, 2555)  เพ่ือเป็นการ

ต่อยอดงานวิจัย และพัฒนาเครื่องมือวัดส�าหรับการ

ซื้อขายน�้ายางสดด้วยเครื่องวัดท่ีมีความถูกต้อง แม่นย�า 

รวดเร็วและมีราคาย่อมเยา เป ็นผลดีต ่อเกษตรกร

ชาวสวนยางไทย  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ด�าเนิน

ต่อยอดความสัมพันธ์ดังกล่าวในกิจกรรมการศึกษา

ทดสอบและพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง

ในน�้ายางสดโดยใช้วิธีวัดความถ่วงจ�าเพาะนี้
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การออกแบบ และพัฒนาภาชนะ
ปริมาตรคงที่

 จากแนวความคิดการหาความถ่วงจ�าเพาะของ

น�้ายางด้วยการหาน�้าหนักของน�้ายางเป็นก่ีเท่าของ

น�้าหนักน�้าที่มีปริมาตรเท่ากันตามทฤษฏีของ Mohsenin 

(1970) นั้น และเพ่ือต่อยอดการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งกับความถ่วงจ�าเพาะ

ของน�้ายางเบื้องต้นด้วยวิธี platform scale method 

(ปรีดาวรรณ และคณะ, 2555)  จึงมีแนวคิดที่จะเอาค่า

ความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางมาพัฒนาเป็นเครื่องวัด

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง  

 ตัวอย่างที่จะมาท�าการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

แห้ง  ให้มีปริมาตรเท่ากันทุกครั้งที่มีการชั่งน�้าหนัก  

ส�าหรับเป็นข้อมูลไปค�านวณเทียบกับน�้าหนักน�้าใน

ปริมาตรเท่ากันเป็นความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายาง  มีการ

ออกแบบและพัฒนาภาชนะปริมาตรคงที่ โดยมีอุปกรณ์

ส�าคัญคือ จุกจ�ากัดปริมาตรซึ่งมีรูให้น�้ายางส่วนเกิน

ล้นออก  เพื่อใช้ร่วมกับหลอดทดลอง (Test tube) ที่เป็น

แก้ว ขนาด 16 x 100 มิลลิเมตร  จุกจ�ากัดปริมาตรต้อง

ท�าให้ภาชนะปริมาตรคงท่ี มีความแปรปรวนต�่า และ

ความสามารถในการผลิตซ�้า (Reproductivity) สูง

 ในเบื้องต ้นได ้น�าจุกยางมาขีดเส ้นเพ่ือจ�ากัด

ปริมาตรคงที่ ดังภาพที่ 1 ได้ผลการทดสอบพบว่า มีความ

สัมพันธ์ระหว่างค่าความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางกับ

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเชิงเอ็กซ์โพเนนเชียล  แต่การใช้

จุกยางขีดเส้นมีความยุ่งยากในการสังเกตให้ปากหลอด

แก้วตรงพอดีกับเส้นที่ขีดไว้

 ด�าเนินการปรับปรุงจุกจ�ากัดปริมาตรเป็นจุกจ�ากัด

ปริมาตรแบบหล่อเรซิ่นที่ฐานจับ เพ่ือให้เมื่อใช้จุกจ�ากัด

ปริมาตรจะมีฐานปิดพอดีกับปากหลอดแก้วสะดวกกับ

ผู้ใช้ (ภาพที่ 2) เมื่อปิดจุกจ�ากัดปริมาตร ฐานของส่วน

จับหล่อเรซิ่นจะแนบพอดีกับปากของหลอดแก้ว จ�ากัด

ปริมาตรภายในหลอดให้คงท่ี  ส่วนของเหลวส่วนเกินจะ

ไหลออกตามรูของจุก เมื่อท�าความสะอาดภายนอกจะ

ได้ภาชนะจ�ากัดปริมาตรคงที่  จากการทดสอบการใช้งาน 

พบว่า จุกจ�ากัดปริมาตรแบบหล่อเรซิ่นฐานจับมีความ

ยุ่งยากในการผลิตให้น�้าหนักของจุกจ�ากัดปริมาตรเท่า

กัน  ท�าให้ความสามารถในการผลิตซ�้าต�่า

 เพ่ือแก้ไขเรื่องความสามารถในการผลิตซ�้า จึง

ด�าเนินการพัฒนาจุกจ�ากัดปริมาตรแบบหล่อซีลาสติก 

เบอร ์  M RTV ซึ่ งมีคุณสมบัติการยืดหดต�่าและมี

คุณสมบัติการคงรูปที่ดี  (ภาพที่ 3) ท�าการทดสอบ

ภาชนะปริมาตรคงที่โดยชั่งน�้าหนักหลอดแก้วและจุก

ภาพท่ี 1  ภาชนะปริมาตรคงท่ี แบบหลอดแก้วร่วมกับจุกยางซึ่งท�าการ

ขีดเส้นเพื่อจ�ากัดปริมาตรคงที่ (ลูกศรชี้คือต�าแหน่งขีดเส้นที่จุกยาง)

8 
 

_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

 

ภาพที่ 3 ภาชนะปริมาตรคงที่ แบบหลอดแก้วร่วมกับจุกยางซึ่งท่าการขีดเส้นเพ่ือจ่ากัดปริมาตรคงที่; 
(ก) (ข) (ค) และ (ง) คือต่าแหน่งขีดเส้นที่จุกยาง 

 

 

ภาพที่ 4 จุกจ่ากัดปริมาตรแบบหล่อเรซิ่นฐานจับ 

ภาพที่ 2  จุกจ�ากัดปริมาตรแบบหล่อเรซิ่นฐานจับ
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จ�ากัดปริมาตร แล้วท�าการบรรจุน�้าในหลอดแก้วให้เต็ม

แล้วปิดจุกจ�ากัดปริมาตรแบบซีลาสติก  ท�าความสะอาด

ภายนอกภาชนะแล้วชั่งน�้าหนักอีกครั้ง (ภาพที่ 4)  ผล

การทดสอบพบว ่า ปริมาตรภายในเฉลี่ย 12.165 

ลูกบาศก์เซนติเมตร ความแปรปรวน 0.002 ลูกบาศก์

เซนติเมตร  จากการค�านวณหากน�ามาใช้วัดเปอร์เซ็นต์

เนื้อยางด้วยวิธีความถ่วงจ�าเพาะจะมีความผิดพลาด

จากอุปกรณ์จ�ากัดปริมาตรแบบซีลาสติกเพียง 0.0001 

เปอร์เซ็นต์  แต่วัสดุซีลาสติกยังมีปัญหาในการล้าง

ท�าความสะอาดเน่ืองจากล้างน�้ายางออกค่อนข้างยาก

ด�าเนินการพัฒนาจุกจ�ากัดปริมาตรเป็นแบบเรซิ่นหล่อมี

ร่องใส่ยางโอริงเพ่ือผนึกกับหลอดแก้ว และมีรูเปิดตรง

กลางให้น�้ายางส่วนเกินล้นออกได้เพ่ือจ�ากัดปริมาณน�้า

ยางภายในหลอดแก้วให้แน่นอน (ภาพที่ 5) ทดสอบ

ปริมาตรคงที่โดยการบรรจุน�้าลงในหลอดแก้วให้เต็ม 

ปิดฝา เช็ดท�าความสะอาดภายนอก และท�าการตรวจ

ชั่งน�้าหนักด ้วยเครื่องช่ังดิจิตอล ท�าซ�้าจ�านวน 50 

ตัวอย่าง พบว่า หลอดแก้วและฝาปิดเรซิ่นหล่อมีร่องใส่

ยางโอริงที่ออกแบบสามารถจุน�้าได้ 12.689 กรัม มี

ความแปรปรวนที่ 0.005 กรัม

การออกแบบ และพัฒนาส่วนชั่งนำ้าหนัก 
ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผล

 หลักการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจากการวัด

ทางอ้อมโดยอาศัยความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์เน้ือยาง

แห้งกับความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางสด  และหลักการวัด

ความถ่วงจ�าเพาะจากน�้าหนักของน�้ายางด้วยน�้าหนัก

ของน�้าที่มีปริมาตรเท่าน�้ายาง จึงจ�าเป็นต้องมีส่วนชั่ง

น�้าหนัก ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผล

 ส่วนชั่งน�้าหนัก ประกอบด้วยโหลดเซล วงจร

ขยาย วงจรปรับสภาพสัญญาณ โดยส่วนชั่งน�้าหนัก

ต้องให้สัญญาณที่มีความแปรปรวนต�่า ค่าท่ีวัดได้มี

ความถูกต้องและมีความละเอียดสูงท่ีอัตราการสุ่มต�่า 

จึงได้สัญญาณท่ีเรียบ เหมาะกับงานที่เ ก่ียวข้องกับ

การวัด

ภาพที่ 3  จุกจ�ากัดปริมาตรแบบวัสดุซีลาสติก เบอร์ M RTV

ภาพท่ี 4  ทดสอบปริมาตรภายในภาชนะจ�ากัดปริมาตรแบบวัสดุ

ซีลาสติก เบอร์ M RTV

ภาพที่ 5  จุกจ�ากัดปริมาตรเป็นแบบเรซิ่นหล่อมีร่องใส่ยางโอริง

9 
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ภาพที่ 5 จุกจ่ากัดปริมาตรแบบวัสดุซีลาสติก เบอร์ M RTV 

  

ภาพที่ 6 ทดสอบปริมาตรภายในภาชนะจ่ากัดปริมาตรแบบวัสดุซีลาสติก เบอร์ M RTV 
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รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

  

ภาพที่ 5 จุกจ่ากัดปริมาตรแบบวัสดุซีลาสติก เบอร์ M RTV 

  

ภาพที่ 6 ทดสอบปริมาตรภายในภาชนะจ่ากัดปริมาตรแบบวัสดุซีลาสติก เบอร์ M RTV 
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_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

  

ภาพที่ 5 จุกจ่ากัดปริมาตรแบบวัสดุซีลาสติก เบอร์ M RTV 

  

ภาพที่ 6 ทดสอบปริมาตรภายในภาชนะจ่ากัดปริมาตรแบบวัสดุซีลาสติก เบอร์ M RTV 
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 ส่วนประมวลผล ประกอบด้วยไมโครคอนโทรล-

เลอร์และโปรแกรมประมวลผล  โดยส่วนประมวลผล

ต้องเหมาะสมกับการใช้งานเพ่ือรับสัญญาณจากส่วน

ชั่งน�้าหนักมาประมวลผลเป็นความถ่วงจ�าเพาะ และแปร

ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง

 ส่วนแสดงผล ประกอบด้วยวงจรแสดงผล ซึ่งต่อ

ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร ์กับจอแสดงผล จาก

โครงสร้างภายในมายังโครงสร้างภายนอกของต้นแบบ

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง

 ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงแค่หลักการกว้างๆ 

ส�าหรับรายละเอียด ซึ่งเป ็นเรื่องทางเทคนิคล ้วนๆ 

สามารถหาอ่านได้จากรายงานผลการวิจัยเรื่องเต็มของ

ปรีดาวรรณ และคณะ (2556) 

การออกแบบ และพัฒนาส่วนโครงสร้างของ
เครื่องต้นแบบฯ

 โครงสร้างของต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

แห้งประกอบด้วยโครงสร้างภายใน และโครงสร้าง

ภายนอก  

 โครงสร้างภายใน ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่วนรับ

แรงหรือน�้าหนักจากอุปกรณ์จ�ากัดปริมาตรคงที่ อุปกรณ์

ส่งถ่ายแรงไปยังโหลดเซล (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

แปลงค่าของแรงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า การแปลงค่านี้

ไม่ใช่การแปลงค่าโดยตรงหากแต่เกิดข้ึนสองขั้นตอน 

จากการแปลงค่าทางกลศาสตร์ แรงจะถูกตรวจจับได้

จากการเปลี่ยนรูปร่างของสเตนเกจ และสเตนเกจแปลง

ค่าการเปลี่ยนรูปร่างน้ีไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า น�้าหนัก

มากจะได้สัญญาณไฟฟ้ามากกว่าน�้าหนักน้อย)

 โครงสร้างภายนอก ประกอบด้วยปุ่มเปิดปิดการ

ท�างาน  ปุ่มกดวัด  หน้าจอแสดงผล ฐานรองโหลดเซล 

ชุดเกลียวปรับระดับได้  และฐานรับทรงกระบอก

 การท�างานของต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เน้ือ

ยางแห้ง  อุปกรณ์จ�ากัดปริมาตรคงที่จะถูกวางในฐานรับ

ทรงกระบอก (ภาพที่ 6) ที่ถูกยึดกับแท่งทองเหลืองซึ่งติด

ตั้งอยู่ที่ปลายด้านหน่ึงของอุปกรณ์ส่งถ่ายน�้าหนักไปยัง

โหลดเซล  น�้าหนักของวัสดุเป็นแรงกดที่ถูกส่งถ่ายไปยัง

แท่งทองเหลืองท่ีติดกับฝาครอบโหลดเซล (ภาพที่ 7)  

โหลดเซลยึดติดกับฐานรองโหลดเซล  และฐานรองโหล

เซลยึดติดกับชุดเกลียวปรับระดับได้ตามภาพที่ 8  เพื่อให้

โหลดเซลตั้งได้ระดับท�าให้แรงที่กดลงตามแนว 90 องศา

กับแนวราบเสมอ  ส่วนโครงสร้างภายนอกจะมีอุปกรณ์ที่

โผล่มาด้านนอกได้แก่ ปุ่มเปิดปิดการท�างาน  ปุ่มกดวัด  

หน้าจอแสดงผล ปลั๊กเสียบแหล่งจ่ายพลังงาน  อุปกรณ์

ทุกตัวต่อสัญญาณไปยังแผงวงจรด้านในเพ่ือรับค�าส่ัง 

ประมวลผล และแสดงผล (ภาพท่ี 9)  ผลการออกแบบ

และสร้างโครงสร้างของต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เน้ือ

ยางแห้งท้ังโครงสร้างภายในและภายนอกสามารถใช้

งานได้

 
การทดสอบการทำางานต้นแบบที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้ว
 น�าตัวอย่างน�้ายางสดที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งใน

ช่วง 19 – 44 เปอร์เซ็นต์ มาด�าเนินการทดสอบเปรียบ

เทียบค่าความถ่วงจ�าเพาะจากการวัดด้วยต้นแบบเคร่ือง

วัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง รุ ่นที่  1 และน�าไปหาค่า

เปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติ

การ ในข้ันตอนน้ีต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

แห้งแสดงผลเป็นค่าน�้าหนักที่ชั่งได้ออกมา ท�าการจด

ภาพที่ 6  ฐานรับทรงกระบอก เพื่อรองรับภาชนะจ�ากัดปริมาตร

23 
 

_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

  

ภาพที่ 23 ฐานรับทรงกระบอก เพ่ือรองรับภาชนะจ่ากัดปริมาตร 

 

ภาพที่ 24 อุปกรณ์ส่งถ่ายแรงจากอุปกรณ์จ่ากัดปริมาตรคงที่ไปยังโหลดเซล 
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_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

  

ภาพที่ 23 ฐานรับทรงกระบอก เพ่ือรองรับภาชนะจ่ากัดปริมาตร 

 

ภาพที่ 24 อุปกรณ์ส่งถ่ายแรงจากอุปกรณ์จ่ากัดปริมาตรคงที่ไปยังโหลดเซล ภาพที่ 7  อุปกรณ์ส่งถ่ายแรงจากอุปกรณ์จ�ากัดปริมาตรคงที่ไปยังโหลดเซล

ภาพที่ 8  ฐานรองโหลดเซลและชุดเกลียวปรับระดับได้

24 
 

_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

 

ภาพที่ 25 ฐานรองโหลดเซลและชุดเกลียวปรับระดับได้ 

 

ภาพที่ 26 โครงสร้างภายนอกของต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง รุ่นที่ 1 

ผลการทดสอบการท่างานต้นแบบปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งรุ่นที่ 1 (ภาพที่ 27) ประกอบด้วยภาชนะปริมาตร

คงท่ีที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว (จุกจ่ากัดปริมาตรแบบเรซิ่นหล่อมีร่องใส่ยางโอริง กับหลอดแก้ว Test tube 



27 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 22 กรกฎาคม-กันยายน 2558

ภาพที่ 9  โครงสร้างภายนอกของต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง รุ่นที่ 1

24 
 

_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

 

ภาพที่ 25 ฐานรองโหลดเซลและชุดเกลียวปรับระดับได้ 

 

ภาพที่ 26 โครงสร้างภายนอกของต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง รุ่นที่ 1 

ผลการทดสอบการท่างานต้นแบบปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งรุ่นที่ 1 (ภาพที่ 27) ประกอบด้วยภาชนะปริมาตร

คงท่ีที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว (จุกจ่ากัดปริมาตรแบบเรซิ่นหล่อมีร่องใส่ยางโอริง กับหลอดแก้ว Test tube 

บันทึกและน�ามาค�านวณหาความถ่วงจ�าเพาะจากสูตร

ที่ 1  แล้วท�าการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า

ความถ่วงจ�าเพาะกับเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งด้วยวิธี

มาตราฐานในห้องปฏิบัติการ

 น�าสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถ่วง

จ�าเพาะกับเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งที่ได้มาใส่ในโปรแกรม

ของต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้ง และท�าการ

ทดสอบความสามารถในการวัดเบื้องต้นของเครื่องวัด

เปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งหรือค่าความผิดพลาดของการวัด  

โดยใช้ตัวอย่างน�้ายางในช่วง 24 – 43 เปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

แห้ง จ�านวน 130 ตัวอย่าง เปรียบเทียบความแตกต่าง

ค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์

เนื้อยางแห้ง รุ่นที่ 1 กับค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งโดย

วิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ (ดูภาคผนวกที่ 1)

 ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งรุ ่นท่ี 1 

A = น�้าหนักที่ชั่งได้

B = น�้าหนักภาชนะปริมาตรคงที่ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

C = น�้าหนักน�้าที่มีปริมาตรเท่ากับน�้ายาง

   ความถ่วงจ�าเพาะ = น�้าหนักน�้ายาง/น�้าหนักน�้าที่มีปริมาตรเท่ากัน     (1)

   ความถ่วงจ�าเพาะ =  
C

A– B

(ภาพที่ 10) ประกอบด้วยภาชนะปริมาตรคงที่ท่ีปรับปรุง

แก้ไขแล้ว (จุกจ�ากัดปริมาตรแบบเรซิ่นหล่อมีร่องใส่ยาง

โอริง กับหลอดทดลองที่เป็นแก้ว ขนาด 16 x 100 

มิลลิเมตร)  ส่วนชั่งน�้าหนักท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ส่วน

ประมวลผล และส่วนแสดงผล  ส่วนโครงสร้างทั้งภายใน

ภายนอกของเครื่องต้นแบบฯ

 ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งรุ่นที่ 1 ถูก

ทดสอบความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางท่ีมีเปอร์เซ็นต์เน้ือ

ยางแห้งในช่วง 19.61 – 43.59 เปอร์เซ็นต์ โดยเทน�้ายาง

ใส่ในหลอดแก้วให้เต็มแล้วปิดฝา ท�าความสะอาด

ภายนอก (ภาพที่ 11) แล้วท�าการชั่งน�้าหนักด้วยต้นแบบ

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง รุ่นที่ 1 บันทึกผล น�าค่า

ที่ได้มาค�านวณความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางตัวอย่าง น�า

น�้ายางตัวอย่างไปวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธี

มาตรฐาน พบว่า ความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางมีความ

สัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในรูปสมการเส้นตรง 

(ภาพที่ 12) โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.96

 ทดสอบความสามารถในการวัดเบื้องต้นของ

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งหรือค่าความผิดพลาด

ของการวัดต้ังแต่น�้ายางในช่วง 24 – 43 เปอร์เซ็นต์

เน้ือยางแห้ง จ�านวน 130 ตัวอย่าง เปรียบเทียบความ

แตกต ่างค ่า ท่ี วัดได ้จากเครื่ อง วัดต ้นแบบกับค ่า
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_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

ขนาด 16 x 100 มิลลิเมตร)  ส่วนชั่งน้่าหนักที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผล  
ส่วนโครงสร้างทั้งภายในภายนอกของเครื่องต้นแบบฯ 

ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งรุ่นที่ 1 ถูกทดสอบความถ่วงจ่าเพาะของน้่ายางที่มี
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในช่วง 19.61 – 43.59 เปอร์เซ็นต์ โดยเทน้่ายางใส่ในหลอดแก้วให้เต็มแล้วปิด
ฝา ท่าความสะอาดภายนอก (ภาพท่ี 28) แล้วท่าการชั่งน้่าหนักด้วยต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อ
ยางแห้ง รุ่นที่ 1 บันทึกผล น่าค่าที่ได้มาค่านวณความถ่วงจ่าเพาะของน้่ายางตัวอย่าง น่าน้่ายาง
ตัวอย่างไปวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธีมาตราฐาน พบว่า ความถ่วงจ่าเพาะของน้่ายางมี
ความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในรูปสมการเส้นตรง (ภาพท่ี 29) โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (R2) 
เท่ากับ 0.96 

ทดสอบความสามารถในการวัดเบื้องต้นของเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งหรือค่าความ
ผิดพลาดของการวัดตั้งแต่น้่ายางในช่วง 24 – 43 เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง จ่านวน 130 ตัวอย่าง  
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดต้นแบบกับค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งโดยวิธี
มาตรฐานที่ได้จากการหาด้วยวิธีอบแห้งมาตรฐานตัวอย่าง (ภาพท่ี 30) ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์
เนื้อยางแห้ง รุ่นที่ 1 มีความผิดพลาดจากการวัดน้อยกว่า ±3  ในช่วงน้่ายาง 24 - 43 เปอร์เซ็นต์เนื้อ
แห้ง (ภาพท่ี 31) ซึ่งแสดงว่าต้นแบบเครื่องวัดมีแนวโน้มสามารถวัดค่าได้ถูกต้องแม่นย่าและมี 
Sensitivity ดี  ใช้เวลาการวัดตัวอย่างละไม่เกิน 5 นาที และสามารถในการผลิตต้นแบบซ้่าได้ ในขณะ
ที่การวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธีมาตรฐานใช้เวลารวมการวัด 24 ชั่วโมง  ดังนั้นจึงมีความเป็นไป
ได้ในการน่าต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งรุ่นที่ 1 ไปใช้ได้จริง  และได้จัดท่าคู่มือการใช้งาน
ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ยางแห้งในน้่ายางสดรุ่นที่ 1 ตามภาพที่ ก.4 (ภาคผนวก) 

 

 
ภาพที่ 10  ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง รุ่นที่ 1

ภาพที่ 11  วิธีการใช้ภาชนะปริมาตรคงที่; (1) เทน�้ายาง, (2) ปิดฝา และ (3) เช็ดท�าความสะอาด

เปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งโดยวิธีมาตรฐานที่ได้จากการหา

ด้วยวิธีอบแห้งมาตรฐานตัวอย่าง (ภาพท่ี 13) ต้นแบบ

เครื่องวัดเปอร ์ เซ็นต ์ เ น้ือยางแห้ง รุ ่นท่ี  1 มีความ

ผิดพลาดจากการวัดน้อยกว่า ±3  ในช่วงน�้ายาง 24 - 43 

เปอร์เซ็นต์เนื้อแห้ง (ภาพท่ี 14) ซึ่งแสดงว่าต้นแบบ

เครื่องวัดมีแนวโน้มสามารถวัดค่าได้ถูกต้องแม่นย�าและ

มี Sensitivity ดี  ใช้เวลาการวัดตัวอย่างละไม่เกิน 5 นาที 

และสามารถในการผลิตต้นแบบซ�้าได้ ในขณะท่ีการวัด

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธีมาตรฐานใช้เวลารวมการ

วัด 24 ชั่วโมง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการน�า

ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งรุ ่นท่ี 1 ไปใช้

ได้จริง  

สรุปและข้อเสนอแนะ
 งานวิจัยน้ีเป็นมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ

วัดส�าหรับการซื้อขายน�้ายางสดด้วยเครื่องวัดท่ีมีความ

ถูกต้อง แม่นย�า รวดเร็วและมีราคาย่อมเยา โดยการ

ออกแบบ สร้าง และทดสอบ ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์

เนื้อยางแห้งด้วยความถ่วงจ�าเพาะ  โดยอาศัยความ

สัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งกับความถ่วง

จ�าเพาะของน�้ายาง จากความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์

เน้ือยางแห้งกับความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางในรูป

สมการเส้นตรง มีค่าสหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.96  

 ความถ่วงจ�าเพาะหาได้จากน�้าหนักของน�้ายาง

เป็นก่ีเท่าของน�้าหนักน�้าท่ีมีปริมาตรเท่ากัน ดังน้ัน การ

ออกแบบและพัฒนาต้นแบบจึงมีองค์ประกอบหลัก 5 

ส่วน ได้แก่ ส่วนภาชนะจ�ากัดปริมาตร ส่วนชั่งน�้าหนัก 

ส่วนประมวลผล ส่วนแสดงผล และส่วนโครงสร้างของ

เครื่องต้นแบบฯ

 ส่วนชั่งน�้าหนักรับน�้าหนักของน�้ายางจากภาชนะ

จ� า กั ด ป ริ ม า ต ร  ส ่ ง สั ญ ญ า ณ ไ ฟ ฟ ้ า ไ ป ยั ง ไ ม โ ค ร

คอนโทรลเลอร์  เพ่ือประมวลผลน�้าหนักแล้วแปลงค่า

เป็นความถ่วงจ�าเพาะและเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง  การ

ทดสอบความสามารถในการวัดเบื้องต้นของเคร่ืองวัด

เปอร์เซ็นต์เน้ือยางหรือค่าความผิดพลาดของการวัด 

ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง รุ่นท่ี 1 มีความ

ผิดพลาดจากการวัดน้อยกว่า ±3  ในช่วงน�้ายาง 24 - 43 

เปอร์เซ็นต์เน้ือแห้ง ใช้เวลาการวัดตัวอย่างละไม่เกิน 5 

นาที  

 การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

ด้วยความถ่วงจ�าเพาะ ควรด�าเนินวิจัยและพัฒนาใน

ส่วน 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์เน้ือยาง
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_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

ภาพที่ 27  ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางรุ่นที่ 1 

   

(1)                                   (2)                                    (3) 
ภาพที่ 28  วิธีการใช้ภาชนะปริมาตรคงที่; (1) เทน้่ายาง, (2) ปิดฝา และ (3) เช็ดท่าความสะอาด  
 

 

ภาพที่ 29  ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์เนื้อยางกับความถ่วงจ่าเพาะของน้่ายาง 

 

(1) (2) (3)
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ภาพที่ 12  ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์เนื้อยางกับความถ่วงจ�าเพาะ

ของน�้ายาง

ภาพท่ี 13  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ได้จากการ

หาด้วยวิธีมาตรฐานกับค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดต้นแบบ

ภาพท่ี 14  ความสามารถในการวัด โดยการเปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์

เน้ือยางแห้งท่ีได้จากการหาด้วยวิธีมาตรฐานกับค่าความแตกต่างท่ีวัดได้

จากเครื่องวัดต้นแบบกับค่าที่ได้จากการหาด้วยวิธีมาตรฐาน
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_____________________________________ 
รหัสทะเบียนวิจัย  ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก  งบเงินพิเศษค้นคว้ายาง 

 

ภาพที่ 30  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ได้จากการหาด้วยวิธีมาตรฐานกับค่าที่
วัดได้จากเครื่องวัดต้นแบบ 

 

ภาพที่ 31  ความสามารถในการวัด โดยการเปรียบเทียบค่า เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่ได้จากการหา
ด้วยวิธีมาตรฐานกับค่าความแตกต่างที่วัดได้จากเครื่องวัดต้นแบบกับค่าที่ได้จากการหาด้วยวิธี
มาตรฐาน 

 
ด่าเนินการออกแบบปรับปรุงต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ยางแห้งในน้่ายางสดเป็นเครื่องวัดฯ 

รุ่นที่ 2 โดยท่าการติดตั้งระดับน้่าเพื่อตั้งระดับเครื่องวัดฯ ก่อนการท่างาน และติดตั้งอุปกรณ์เสริมกัน
ลม ออกแบบปรับปรุงภาชนะจ่ากัดปริมาตรโดยใช้หลอดพลาสติกขนาด 16 x 100 มิลลิลิตร และจุก
พลาสติกด้านในหล่อด้วยเรซิ่นมีรูตรงกลาง (ภาพที่ 32) แหล่งจ่ายพลังงานอยู่ภายในตัวเครื่อง  แต่
เนื่องจากการปรับลดวงเงินงบพิเศษการค้นคว้ายางระหว่างด่าเนินโครงการในงวดที่ 3 และ 4 ทาง
โครงการฯจึงได้มอบต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยความถ่วงจ่าเพาะ รุ่น 2  ให้กับ
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และค่าความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายางโดยด�าเนินการด้วย

ผู้มีความช�านาญในการวัด  2. การหาผลของอุณภูมิท่ีมี

ต่อค่าความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายาง  3. การทดสอบการ

ใช้ใช้ขวดพิคโนมิเตอร์ Pycnometer เป็นอุปกรณ์จ�ากัด

ปริมาตรแทนหลอดจ�ากัดปริมาตร เพ่ือเพ่ิมความแม่นย�า

ในการวัด  และ 4. การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เพ่ิม

ความแม่นย�าในการชั่งน�้าหนักของเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์

เนื้อยางแห้งด้วยความถ่วงจ�าเพาะ เพ่ือให้ได้เครื่องวัด

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางในการซื้อขายน�้ายางสดท่ีมีความ

ถูกต้อง แม่นย�า รวดเร็วและมีราคาย่อมเยา เป็นผลดี

ต่อเกษตรกรชาวสวนยางไทยต่อไป

คำาขอบคุณ
 โครงการวิจัยน้ีเริ่มด�าเนินการจนบรรลุวัตถุ-

ประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบเงินพิเศษค้นคว้า

ยางของกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางผ่านสถาบัน

วิจัยยาง และได้รับความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ จาก 

คุณสุจินต ์  แม ้นเหมือน คุณพิเชษฐ ไชยพานิชย ์ 

คุณเสาวนีย์ มีมุทา คุณเต็ม สังข์เอียด และคุณอรุณ 

จันทรโชติ โดยเฉพาะการอ�านวยความสะดวกการ

ทดสอบในพ้ืนท่ีผลิตยางพาราภาคกลาง ภาคใต้ และ

ภาคตะวันออก นอกจากน้ี ยังมีผู้ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนในด้านต่างๆ แต่มิได้เอ่ยนามไว้ ซึ่งล้วนแต่มี

ส่วนส่งเสริมให้โครงการวิจัยนี้ด�าเนินงานจนเป็นผล

ส�าเร็จ ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง
ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ�่าสิงห์, ชูศักดิ์ 

 ชวประดิษฐ์, สุภัทร หนูสวัสดิ์ และ จรัสศรี พันธ์ไม้. 

 2555. การศึกษาการใช้ค่าความถ่วงจ�าเพาะของ

 น�้ายางสดในการหาเปอร์เซ็นต์ยางแห้งในน�้ายาง

 สด รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจ�าปี 2554 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, หน้า 78 – 

 85.

ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาล, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์, อนุชิต 

 ฉ�่าสิงห์, สุภัทร หนูสวัสดิ์, จรัสศรี พันธ์ไม้ และ

 เกษตร แนบสนิท.  2556.  ศึกษา วิจัยและ

 พัฒนาการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการตรวจ

 สอบคุณภาพน�้ายางสดและเปอร์เซนต์ความชื้น

 ในยางแผ่นและยางแท่ง. รายงานผลการวิจัยเร่ือง

 เต็ม ประจ�าปี 2556 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

 เกษตร. 
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 สุ่มตักตัวอย่างน�้ายาง แล้วน�ามาชั่งให้ได้น�้าหนัก 

จ�านวน 10 กรัม เติมน�้ากลั่นจ�านวน 6 มิลลิลิตร ลงไป

ผสมให้เข้ากัน แล้วเติมกรดอะซิติค ความเข้มข้น 2% 

ลงไป จ�านวน 4 มิลลิลิตร โดยมีเทคนิคคือ การเติมกรด

ทีละหยดด้วยบิวเรตต์ (Burette) และแกว่งน�้ายางตลอด

เวลา เพื่อให้เนื้อยางจับตัวกันอย่างทั่วถึง ทิ้งไว้ให้น�้ายาง

จับตัวประมาณ 30 นาที จะเกิดก้อนยางคล้ายเต้าหู้และ

มีน�้าใสออกมาจากเน้ือยาง แสดงว่าเน้ือยางจับตัว

สมบูรณ์แล้ว (ภาพที่ 1 ก) น�าไปรีดเป็นแผ่นบาง ๆ (หนา

ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร) โดยรีดเรียบ 2-3 รอบ รีดดอก 1 รอบ 

ภาคผนวกที่ 1
การหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง  =  (2) 
B

A = น�้าหนักแผ่นยางแห้ง

B = น�้าหนักน�้ายางสด

 A x 100

(ภาพท่ี 1 ข)  ในขณะรีดมีน�้าไหลผ่านลูกกลิ้งและแผ่น

ยาง เสร็จแล้วน�าแผ่นยางไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 16 ชม.  จากน้ันน�าเข้าโหลดูด

ความชื้นนานประมาณ 1 ชม. แล้วน�าไปชั่งน�้าหนักยาง

ทันที จดบันทึกน�้าหนักยางท่ีชั่งได้ แล้วค�านวณหา

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจากสูตรที่ 2

ภาพที่ 1  การหาเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ (ก) ยางที่จับตัวสมบรูณ์แล้ว หลังจากใส่กรด (ข) การรีดตัวอย่างยางให้เป็น

แผ่นบางๆ ก่อนน�าเข้าอบในตู้อบ

(ข)(ก)
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 นับตั้งแต่ พระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

132 ตอนที่ 63 ก วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันถัดมาเป็นต้นไป ท�าให้หน่วยงานของรัฐ 

3 องค์กร ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ ส่งเสริมสงเคราะห์

ปลูกแทนยาง วิจัยและพัฒนายาง และลงทุนการผลิต

จ�าหน่ายยางต้องรวมเป็นหน่วยเดียวกัน ซึ่งเหตุผลในการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ียางพารา

และผลผลิตจากยางพารามีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศและประชาคมโลกเป็นอย่างมาก การปฏิรูป

ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา การวิจัยและ

พัฒนา การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา การ

ด�าเนินธุรกิจ และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรม

และย่ังยืนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

อย่างย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร

ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง จ�าเป็นต้องจัด

ให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเก่ียว

กับยางพาราของประเทศทั้งระบบอย ่างครบวงจร 

มีเอกภาพสามารถด�าเนินการไปได้อย่างเป็นอิสระ 

คล่องตัวและใช้ยางพาราและผลผลิตจากยางพาราให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สมควรจัดตั้ง 

การยางแห่งประเทศไทยข้ึนเพ่ือท�าหน้าท่ีส่งเสริมและ

พัฒนากิจการเก่ียวกับยางพาราของประเทศ จึงจ�าเป็น

ต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  ในเน้ือหาฉบับน้ีผู้เขียนจะขอ

เรียบเรียงความเป็นมาของยางพาราในอดีตจนปัจจุบัน 

ซึ่งมีทั้งวิกฤตและโอกาส แสดงเน้ือหาบางส่วนของ

กฎหมายฉบับเดิม และกฎหมายบางฉบับท่ีไม่ได้รวมอยู่

ในกฎหมายฉบับบี้ รวมทั้งความคิดเห็นบางส่วนให้ผู้อ่าน 

โดยเฉพาะเกษตรกร และผู้สนใจได้พิจารณา

อารักษ์  จันทุมา
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ก้าวใหม่ ยางพาราไทย

 ย้อนไปหลายร้อยปีหลังจากการเดินทางส�ารวจ

โลกโดยทางเรือ ได้พบก้อนยางที่ชาวพื้นเมืองในทวีปใหม่

ใช้เป็นวัตถุซึ่งกระดอนได้ในพิธีกรรม ใช้เป็นของเล่น และ

รองเท้ายางกันน�้าได้ (ปี พ.ศ. 2039) ต่อมาผู้ประกอบการ

ในยุโรปได้น�ายางมาพัฒนาใช้เป็นยางลบดินสอ ผ้าใบ

กันน�้า ล้อยางจักรยานและรถยนต์ตามล�าดับ จึงท�าให้มี

ความต้องการใช้ยางมากขึ้น ท�าให้ผลผลิตจากยางป่าใน

ทวีปอเมริกากลางและใต้มีราคาแพงหายาก จึงมีแนวคิด

ที่จะปลูกในทวีปเอเชียที่มีภูมิอากาศคล้ายกันในพ้ืนที่

เขตอาณานิคมของชาวยุโรป เช่น ปลูกในศรีลังกา อินเดีย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม 

เป็นต้น รวมทั้งในทวีปอัฟริกา ปรากฏว่าประสบความ

ส�าเร็จ สามารถสร้างมูลค่าได้มาก ต่อมาจึงได้แพร่เข้า

มาปลูกในประเทศไทยทางภาคใต้ในพ้ืนท่ีติดต่อกับ

ประเทศมาเลเซีย ตามหลักฐานบันทึกไว้ว่า ปี พ.ศ. 2441 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้น�าเข้ามาปลูกท่ีจังหวัดตรัง 

และ 10 ปีต่อมา หลวงราชไมตรี ได้น�าไปปลูกท่ีจังหวัด

จันทบุรี หลังจากนั้นโลกของยานยนต์มีการพัฒนาใช้

มากขึ้นจึงมีการขยายพ้ืนปลูกยางมากขึ้น ปัจจุบันพ้ืนท่ี

ปลูกยางพาราทั่วโลก มีมากกว่า 80 ล้านไร่ โดยพ้ืนท่ี

ปลูกยางของแต่ละประเทศในทวีปเอเซียแสดงไว้ใน

ตารางที่ 1

 ผลจากการท่ีพระราชบัญญัติ  การยางแห ่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ ได้ยกเลิกกฎหมาย

เดิมไป 8 ฉบับ ซึ่งเก่ียวข้องกับองค์กรทั้ง 3 ที่ถูกควบ

รวม แต่ที่ไม่ได้ประกาศยกเลิก คือ พระราชบัญญัติ 

ควบคุมยาง พ.ศ. 2542   

พระราชบัญญัติฉบับเดิม และฉบับใหม่
 หลายคนอาจยังสงสัย ข้อดีและข้อบกพร่องของ

กฏหมายการเก็บภาษียาง หลายประเทศที่ไม่มีกฎหมาย
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เก็บภาษีโดยตรง เช่น อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม เขา

บริหารจัดการอย่างไร ประเทศที่ยังมีกฎหมายเก็บภาษี

ยาง คือ ไทย มาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา มีประวัติความ

เป ็นมาและต ้องปรับแก ้ไขให ้ ทันกับสถานการณ์ 

กฏหมายฉบับเดิมที่ถูกยกเลิก แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม คือ

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง 

พ.ศ 2503 และแก้ไขต่อมาอีก 3 ครั้ง อีกพวกหนึ่ง คือ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ 2504 และ

แก้ไขอีก 2 ครั้ง รวมทั้งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

114 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ 2515 อีก 1 ฉบับ 

 เน้ือหาที่ส�าคัญโดยย่อในพระราชบัญญัติกองทุน

สงเคราะห์การท�าสวนยางฉบับเดิม คือ การเก็บภาษียาง 

หรือภาษีพิเศษ (Cess) ให้เก็บจากผู้ส่งยางออกนอก

ราชอาณาจักร ในอัตราที่ประกาศ แล้วให้แบ่งการใช้

จ่ายเงินนี้ออกเป็น 3 ส่วน คือ

 (1) ไม่เกินร้อยละห้าเป็นค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า

ทดลองเก่ียวกับกิจการยาง มอบให้กรมวิชาการเกษตร 

ซึ่งเป็นนิติบุคคลราชการ โดยสถาบันวิจัยยาง ด�าเนินงาน

 (2) ไม่เกินร้อยละสิบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งานการสงเคราะห์การท�าสวนยาง เป็นรัฐวิสาหกิจไม่

แสวงหาก�าไร หากปีไดไม่เพียงพอ ให้รัฐบาลตั้งงบ

ประมาณจ่ายเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น

 (3) เงินนอกเหนือจาก (1) และ (2) เป็นเงินท่ี

จัดสรรไว้เพ่ือการสงเคราะห์เจ้าของสวนยาง จะจ่ายเพ่ือ

การอย่างอื่นมิได้

 ส่วนองค์การสวนยาง เป็นรัฐวิสาหกิจที่แสวงหา

ก�าไร รัฐบาลลงทุนทั้งหมด ตั้งแต่จัดสรรที่ดิน ปลูกยาง 

กรีดยาง ตั้งโรงงานแปรรูปยาง ขายยาง และบริหาร

จัดการเงินทุนหมุนเวียน

 ส�าหรับกฎหมายฉบับใหม่ เรียกชื่อว่า “พระราช

บัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ” เรียกโดย

ย่อ ว่า “กยท.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rubber 

Authority of Thailand” เรียกโดยย่อ ว่า “RAOT” เนื้อหา

ที่ส�าคัญโดยย่อ มาตรา 43 ให้จัดตั้งกองทุนหนึ่งใน กยท.  

เรียกว่า “กองทุนพัฒนายาง” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น

ค ่าใช ้จ ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา

ยางพารา ตามมาตรา 49 ให้คณะกรรมการจัดสรรเงิน

จากกองทุนตามจ�านวนและเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละ

ปีงบประมาณ มีสาระส�าคัญโดยย่อ ดังต่อไปนี้

 (1) จ�านวนไม่เกินร้อยละสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารกิจการของ กยท. 

 (2) จ�านวนไม่เกินร้อยละสี่สิบ เป็นค่าใช้จ่ายใน

การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน

 (3) จ�านวนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า เป็นค่าใช้จ่าย

ในการส ่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

และผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพ

ผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการด�าเนิน

การอื่นที่เก่ียวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมยาง

แปรรูปยางข้ันต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรมไม้ยาง การพัฒนายางพาราทั้งระบบ และ

การรักษาเสถียรภาพราคายาง 

 (4) จ�านวนไม่เกินร้อยละห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษา

วิจัย และการค้นคว้าทดลองเก่ียวกับยางพาราในอันท่ีจะ

เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบ

วงจร

 

ตารางที่ 1 พื้นที่ปลูกยางของประเทศต่างๆ
ในทวีปเอเชีย1

ประเทศ พื้นที่ปลูกยาง (ล้านไร่)

ไทย 22

อินโดนีเซีย 22

มาเลเซีย 7

จีน 7

เวียดนาม 6

อินเดีย 5

เมียนมา 4

กัมพูชา 2

ลาว 2

ฟิลิปปินส์ 1

ศรีลังกา 1

รวม 79

1 ตัวเลขโดยประมาณ
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 (5) จ�านวนไม่เกินร้อยละเจ็ด เป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

 (6) จ�านวนไม่เกินร้อยละสาม เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

 การบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไป

ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด โดยความเห็น

ชอบของคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ปีงบประมาณใดมิได้

จัดสรรเงินเต็มตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้ส�าหรับค่าใช้จ่าย

ในแต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจ

จัดสรรเงินในส่วนท่ีเหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายในประเภทอื่น

ซึ่งมิได้จ่ายตาม (1) ได้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น

 ในกรณีที่เงินของกองทุนไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินการตามข้อ(2) (3) (4) (5) และ (6) ให้

คณะกรรมการน�ารายได้ตามมาตรา 12 มาจัดสรรเพ่ิม

เติมได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของเงินรายได้ตามมาตรา 12

 ในกรณีที่เงินกองทุนจัดสรรตาม (1) (2) (3) (4) (5) 

และ (6) ยังไม่เพียงพอ ให้รัฐตั้งรายจ่ายเพ่ิมเติมในงบ

ประมาณประจ�าปีตามความจ�าเป็น

 จะเห็นว่า กฏหมายฉบับเดิม มีความแตกต่างจาก

กฎหมายฉบับใหม่ ท่ีครอบคลุมกว้างมากและให้อ�านาจ

คณะกรรมการไว้มาก ซึ่งคณะกรรมและผู้ว่าการดังกล่าว 

ตามมาตรา 17 เรียกว่า “คณะกรรมการการยางแห่ง

ประเทศไทย” มีจ�านวนทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย 

 (1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

จากผู ้ซึ่ งมีความรู ้  มีความเชี่ยวชาญ ด ้านเกษตร 

วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือบริหาร

 (2) กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ผู้แทนกระทรวง

การคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทน

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนเจ็ดคน ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจ�านวน

สามคน ผู ้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจ�านวน

สองคน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งเช่ียวชาญการค้า

หน่ึงคน ผู ้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งเชี่ยวชาญการ

ผลิตอุตสาหกรรมหนึ่งคน

 ในมาตรา 26 ให้คณะกรรมการเป็นผู ้แต่งต้ังผู ้

ว่าการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าการ

เป็นกรรมการและเลขานุการ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

บุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้

เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด โดยการเสนอแนะ

ของคณะกรรมการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

มาตรา 18

การจัดสรรแบ่งส่วนงานขององค์กรใหม่
การยางแห่งประเทศไทย

 จากภาพท่ี 1 ในโครงสร้างการยางแห่งประเทศ

ไทย คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีอ�านาจ

หน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซึ่งกิจการ

ของ กยท. มาตรา 22 ในวงเล็บท่ี (1) ถึง (10) ภายใต้

คณะกรรมการ มีคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจ

สอบ  ซึ่งเชื่อมกับส�านักตรวจสอบภายในและผู้ว่าการ  ผู้

ว่าการยางแห่งประเทศไทย มีหน้าท่ีบริหารกิจการของ 

กยท. ให้เป็นไปตามกฏหมาย ในด้านการด�าเนินงาน 

ประกอบด้วยรองผู้ว่าการฯ  5 ด้าน คือ 1) การบริหาร ซึ่ง

เก่ียวข้องกับ ยุทธศาสตร์องค์กร สารสนเทศ การคลัง 

ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพย์สิน และกองทุนพัฒนายางพารา 

2) ด้านอุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย ฝ่าย วิจัยและ

พัฒนาอุตสาหกรรมยาง มาตรฐานและบริการทดสอบ

ยาง และสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง 3) ด้านการผลิต

ยาง ประกอบด้วย ฝ่าย สถาบันวิจัยยาง ส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 

4) ด้านธุรกิจและตลาด ประกอบด้วย ฝ่าย บริหาร

จัดการโรงงาน บริหารจัดการสวนยาง วิจัยและพัฒนา

เศรษฐกิจยาง และตลาดยางพารา 5) ด้านปฏิบัติการ 

ประกอบด้วย ส�านักงานยางจังหวัด 45 จังหวัด และ 

ส�านักงานยางสาขา 80 สาขา ภายใต้ผู ้ว่าการยาง มี

คณะกรรมการลงทุน  ที่ปรึกษา และ กยท. 7 เขต ส�านัก

ผู้ว่าการ และฝ่ายกฏหมาย

หน่วยงานที่ไม่ได้ถูกยุบรวม
 เหตุผลที่งานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมยาง 

พ.ศ. 2542 ไม่ได้ผนวกรวมในพระราชบัญญัติการยาง

แห่งประเทศไทย เพราะกฎหมายฉบับนี้ให้อ�านาจด�าเนิน

การไว้ที่ส่วนราชการ ตามบทบัญญัติบางประการเก่ียว
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ิ

ภาพที่ 1  โครงสร้าง การยางแห่งประเทศไทย ปี 2558

กับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคลซึ่งมาตรา 29 

ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ

มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ความเป็นมาของ พระราชบัญญัติควบคุมยาง 

พ.ศ. 2542 เริ่มจาก ช่วงปี พ.ศ. 2470 – 2474 เกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจ การค้าทั่วโลกตกต�่า โรงงานผลิตภัณฑ์ยางใน

ประเทศต่างๆ ประสบปัญหาต้องเลิกล้มกิจการ ท�าให้

ความต้องการใช้ยางลดน้อยลงมาก ปริมาณยางดิบจึง

เหลือล้นอยู่มากในตลาด ราคายางดิบตกต�่ามาก เหลือ 

กิโลกรัมละ 50 สตางค์ ประเทศอังกฤษซึ่งมีเมืองขึ้นอยู่

ท่ีแหลมมาลายู ในปี พ.ศ. 2473 ได้แก้ไขสถานการณ์

การค้าโดยจัดท�าโครงการจ�ากัดการผลิตยาง (Rubber 

Quota Scheme) ซึ่งคล้ายกับบริษัทร่วมทุน 3 ประเทศ 

(International Tripartite Rubber Consortium - ITRC) 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันน้ี โครงการจ�ากัดยางครั้งนั้น ด�าเนิน

การเพื่อ 

 1) จ�ากัดจ�านวนยางส่งออก (โควตา) โดยให้

ประเทศผู้ผลิตยางส่งออกได้เท่าที่ก�าหนด

 2) การก�าหนดโควตาการผลิตยาง ให้ถือเกณฑ์

ความสามารถในการผลิตยางของประเทศภาคีนั้น

 3) การจ�ากัดการปลูกและการผลิตไม่ให้เพ่ิมขึ้น 

เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดต้องการ

 เมื่อรัฐบาลได้เข้ารวมเป็นภาคีแล้ว จึงได้ตรา

พระราชบัญญัติควบคุมจ�ากัดยาง พ.ศ. 2477 และได้

แก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ. 2479 ซึ่งได้ก�าหนดวิธีการ

ควบคุมยาง การปลูกยาง การท�ายาง การส่งออกยาง 

ต่อมาข้อตกลงได้เปลี่ยนแปลงบางประการ จึงได้ตรา

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2481 ขึ้นใหม่ ในปี 

พ.ศ. 2510 ได้เกิดสภาวะการค้ายางราคาตกต�่ามาก 

เพราะประเทศผู ้ใช ้ยางมีการผลิตยางเทียมซึ่งเป ็น

ผลผลิตมาจากน�้ามันดิบออกมามาก และสามารถ

ทดแทนการใช้ยางธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้

ยกเว้นค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตามกฎหมายยางเพ่ือ

บรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของสวนยาง รวมทั้ง

ยกเว้นการเก็บเงินจากผู ้ส่งออกยาง กิโลกรัมละ 10 

สตางค์ด้วย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้น คล้ายกับ ในปี พ.ศ. 

2555 ท่ีเพ่ิงผ่านมาไม่นานน้ี ท่ีรัฐบาลได้ยกเว้นเก็บ

ภาษียาง และจ�ากัดลดการส่งออกยางลงร้อยละสิบ 
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ปรากฏว่าไม่มีผลกระทบกับราคายาง ถึงแม้ว่าปัจจุบัน

ได้เลิกมาตรการน้ีแล้วราคายางก็ยังต�่าอยู่ ซึ่งเกิดจาก

เศรษฐกิจโลกซบเซา และปริมาณการผลิตน�้ามันดิบ

ล้นตลาด ราคายางจึงตกต�่าลงด้วย ในปี พ.ศ. 2520 

ประเทศมาเลเซีย ขาดแคลนแรงงานกรีดยางและทน

ไม่ได ้กับยางราคายางที่ตกต�่าเป ็นเวลานาน จึงได้

ประกาศตัดโค่นยาง 7 ล้านไร่ ภายใน10 ปี แล้วเปลี่ยน

มาปลูกปาล์มน�้ามันที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ประเทศไทย 

ยังคงเห็นว่ายางพาราจะขาดไปจากตลาดและต้นทุน

การผลิตยางไทยยังต�่าอยู่ในขณะน้ัน จึงได้ขยายการ

ปลูกยางไปในพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่โดยเน้นในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือเป็นหลัก เพราะพ้ืนท่ีป่าไม้ในภาคน้ีเหลือ

อยู่ประมาณร้อยละสิบห้า หรือถูกท�าลายลงไปเกือบหมด

แล้ว แต่ในภาคปฏิบัติเมื่อยางราคาดีในช่วงท่ีเศรษฐกิจ

ประเทศจีนเบ่งบานปี พ.ศ. 2545-2551 การปลูกยาง

กระจายทั่วไปแม้แต่ในเขตที่ไม่เหมาะต่อการปลูกยาง

 หลังจากพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2481 

ได้ใช้มานาน 60 ปี บทบัญญัติต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการ

ผลิต การค้า การแปรรูปยาง และการตลาด กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอแก้ไข ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 

จนแล้วเสร็จ ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2542 เนื้อหาที่ส�าคัญ

สรุปโดยย่อ มาตรา 6 การควบคุมยาง การค้ายาง การ

น�าเข้าและส่งออกยางในกรณีที่เกิดสถานการณ์ท่ีจ�าเป็น 

10 มาตรการ คือ (1) ต้นยางชนิดอื่น (2) ต้นยางพันธุ์ดี

ที่เหมาะสมในเขตก�าหนด (3) เขตสวนยาง (4) การแจ้ง

เน้ือท่ีสวนยาง (5) เขตห้ามปลูกยางกรณีที่ เกิดโรค

ระบาดรุนแรง (6) วิธีท�าสวนยาง (7) เขตควบคุมการ

ขนยาง (8) ปริมาณควบคุมเนื้อยาง (9) การจัดตั้งตลาด

กลาง (10) มาตรฐานยางและวิธีการมัดบรรจุหีบห่อ

 ในมาตรา 18-29 ได้กล่าวถึงการอนุญาตและการ

ออกใบอนุญาต ได้แก่ (1) การน�าเข้าหรือส่งออก ต้นยาง 

ดอก เมล็ด หรือตา หรือส่วนของต้นยางที่ขยายพันธุ์ได้ 

(2) การขนย้ายยางข้ามเขตควบคุมฯ (3) การขยายพันธุ์

ต้นยางเพื่อการค้า (4) การค้ายาง ซื้อขายแลกเปลี่ยนยาง 

(5) การตั้งโรงท�ายาง ยกเว้นการท�ายางดิบของชาวสวน

ยาง (6) การน�าเข้าหรือส่งออกยางฯ ต้องขอใบผ่านด่าน

ศุลกากร ตามมาตรฐานหีบห่อ (7) การจัดให้มีการ

วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพยาง 

บทสรุป
 ยางเป็นพืชท่ีโดดเด่นท่ีสุดในบรรดาพืชมากกว่า 

1,200 ชนิดที่สามารถให้น�้ายางได้ ช่วงที่ยางราคาแพง 

ในประเทศปานามา เขตอเมริกากลาง มีการเก็บเก่ียวน�้า

ยางโดยใช้มีดหรือขวานสับต้นยาง จนต้นยางแทบสูญ

พันธุ์ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นว่าราคายางข้ึนอยู่

กับภาวะเศรษฐกิจของโลก ดังนั้น ควรปรับตัวให้การใช้

ประโยชน์ให้ถูกต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อม พ้ืนที่ป่าต้นน�้าล�าธาร พ้ืนที่ลาดชันมาก พ้ืนที่

สูงกว่าระดับน�้าทะเลเกิน 600 เมตร ไม่ควรปลูกยาง  

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเก็บเก่ียวผลผลิตยาง

ใช้แรงงานมากกว่าปาล์มน�้ามัน แต่ปาล์มจ�าเป็นต้องใส่

ปุ๋ยให้พอเพียงจึงจะได้ผลผลิต ยางพาราถ้าราคาไม่ดี ถึง

ใส่ปุ๋ยน้อยก็ยังพอให้ผลผลิต น�้ามันดิบราคาต�่า ท�าให้

ราคาสินค้าเกษตรถดถอยลง ยางสังเคราะห์ซึ่งเป็น

ผลผลิตจากน�้ามันดิบมีราคาถูกลงสามารถทดแทน

ยางพาราได้ ความเสี่ยงด้านราคาน้อยกว่ายางธรรมชาติ   

ดังนั้น เมื่อยางธรรมชาติราคาต�่า ควรรีบมาท�าผลิตภัณฑ์

ใช้ในประเทศให้มากขึ้น เพ่ือเป็นตัวอย่างพัฒนาส่งขาย

ได้ เช่น ยางผสมท�าผิวถนน ลู่วิ่งสนามบิน ทางด่วนพิเศษ 

ยางผสมกันถนนลื่น ผนังบ่อน�้า และอื่นๆ  ควรลดความถี่

การกรีดยาง รวมกลุ่มคนกรีดยางเพ่ือเพ่ิมรายได้และ 

ควบคุมประสิทธิภาพการกรีดยางให้ดีข้ึน ยืดอายุต้น

ยางมากกว่า 30 ปี เจ้าของสวนได้รับชดเชยเก็บกักก๊าซ

คาร์บอน และถ้ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากควร

ได้เพ่ิมอีก ประเทศท่ีเจริญแล้วมักส่งนักวิทยาศาสตร์ 

ไปร่วมมือวิจัยท่ัวโลก ซึ่งบางครั้งดูเหมือนจะสิ้นเปลือง 

เป็นการเปิดช่องทาง อย่างน้อยเป็นการพัฒนาบุคลากร 

เกิดความร่วมมือกัน ท�าให้รู้เขารู้เรา
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ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง. 2548. 
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ภาพที่ 2  ด้านสิ่งแวดล้อม การเก็บกักก๊าซคารบอนไดออกไซด์ในสวนยาง

 บอกกล่าว…เล่าขาน ต�านาน สกย. ส�านักงาน

 กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง.

George, P.J. and C.K. Jacob. 2000. Natural Rubber 

 Agromanagement and Crop Processing.  

 Rubber Research Institute of India. 

อยางไรก็ตาม การยางแหงประเทศไทย คงตองทบทวนใหม ในดานการบริหารกลุมเกษตรกร การรักษา

เสถียรภาพราคา การวิจัยและลงทุนดานการแปรรูปและผลิตภัณฑยางใหม รวมภารกิจที่ตองทํากิจการใหมีกําไร

และแบงผลประโยชนใหกับเกษตรกรและผูมีสวนรวม ถาผลประโยชนต่ํากวาอัตราดอกเบี้ย คงตองแปรรูป 

บรรณานุกรม 

จันทวรรณ  คงเจริญ 2550 ความรูเรื่อง พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 วารสารยางพารา ปที่ 28 ฉบับที่ 1 

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  

ราชกิจจานุเบกษา 2558  พระราชบัญญัติ การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 

63 ก วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 2548 บอกกลาว…เลาขาน ตํานาน สกย. สํานักงานกองทุน

สงเคราะหการทําสวนยาง 67/25 ถนนบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กทม. 10700 

George,P.J.  and Jacob, C.K. 2000. Natural Rubber Agromanagement and Crop Processing.  Rubber Research 

Institute of India.  
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

รับโอนข้าราชการพลเรือน
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 1316/2558 ลง

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 รับโอนข้าราชการพลเรือน

สามัญ นางสาวจารึก เถาว์ราม เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ศูนย์ประเมินผลส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับ

โอนมายังกลุ่มวิจัยเสถียรภาพราคายาง ส�านักงาน

ต ล า ด ก ล า ง ย า ง พ า ร า น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยยาง

เลื่อนข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งเลื่อนข้าราชการ ดังนี้

 - ค�าสั่ งที่  1870/2558 ลงวันท่ี  9 กันยายน 

2558 เลื่อนนางสาววิภาวี พัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์

ช�านาญการ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ 

ส่วนราชการเดิม

 - ค�าส่ังที่  1910/2558 ลงวันท่ี 14 กันยายน 

2558 เล่ือนนางสาวมณิสร อนันต๊ะ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง ให้ด�ารงต�าแหน่ง

เศรษฐกรช�านาญการ ส่วนราชการเดิม

 - ค�าสั่งที่ 1963/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 

เลื่อนนางสาวมาตุวรรณ บุณยัษเฐียร นักวิชาการ

เกษตรปฏิบัติการ กลุ่ม วิจัยเสถียรภาพราคายาง 

ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี จังหวัด

สุราษฎร์ธานี  สถาบันวิจัยยาง ให้ด�ารงต�าแหน่ง

นักวิชาการเกษตรช�านาญการ ส่วนราชการเดิม

 - ค�าส่ังที่  1992/2558 ลงวันท่ี 23 กันยายน 

2558 เลื่อนนางสาวณิชชา ปานสี นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการตลาดยางดิบ ส�านักงานตลาด

กลางยางพาราสงขลา จังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยยาง 

ใ ห้ด� ารงต� าแหน่งนัก วิชาการ เกษตรช� านาญการ 

ส่วนราชการเดิม

 - ค�าสั่งท่ี 2028/2558 ลงวันที่  24 กันยายน 

2558 เลื่อนนางอัญญาณี  มั่งคง นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการตลาดยางดิบ ส�านักงานตลาด

กลางยางพารานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถาบันวิจัยยาง ให้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการเกษตร

ช�านาญการ ส่วนราชการเดิม

ย้ายข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งท่ี 2001/2558 ลง

วันท่ี 23 กันยายน 2558 ย้ายนางสาวพรเพ็ญ โพธ์ิทอง 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัย

ยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย สถาบันวิจัยยาง ให้

ไปด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่ม

ควบคุมปุ๋ย ส�านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำาแหน่ง
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งท่ี 1741/2558 ลง

วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการกองการยาง เมื่อผู้อ�านวยการกองยาง

ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ โดยเรียงตาม

ล�าดับ ดังนี้

 1.  นายวีรชัย  ชุณหสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช�านาญการพิเศษ

 2. นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ นักวิทยา-

ศาสตร์ช�านาญการ

 3. นางสาววิภาวี พัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์

ช�านาญการ

 ให้ผู้รักษาการในต�าแหน่งมีอ�านาจหน้าท่ีเช่นเดียว
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กับผู้ด�ารงต�าแหน่ง ทั้งอ�านาจหน้าที่โดยต�าแหน่งและ

ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ�านาจมา

อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ 
ต่างประเทศ
 กรมวิชาการเกษตรมีค�าสั่งท่ี 1784/2558 ลง

วันที่ 1 กันยายน 2558  อนุญาตให้นางสาวประภาศิริ  

ตงศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต�าแหน่งนักวิชาการ

เกษตรปฏิบั ติการ สั ง กัดกลุ ่ม วิจัย  ศูนย ์ วิจัยยาง

ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง ไปศึกษาต่อระดับปริญญา

เอก ภาควิชาอนุรักษ์ดินและน�้า, Chung University 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 

ถึงวันที่  15 สิงหาคม 2561 ด ้วยทุนงบพิเศษการ

ค้นคว้ายาง

แต่งตั้งผู้อำานวยการกองการยาง
 กรมวิชาการเกษตรมีค�าสั่งท่ี 1846/2558 ลง

วันที่ 7 กันยายน 2558 ตามอนุสนธิค�าสั่งกรมวิชาการ

เกษตรท่ี 837/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตั้ง

กองการยาง โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง และค�าสั่งกรม

วิชาการเกษตรท่ี 1621/2558 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 

2558  แต่ งตั้ งนายพนัส   แพชนะ ผู้ อ� านวยการ

ส�านักงานตลาดกลางยางพารา สถาบันวิจัยยาง ท�า

หน้าที่ผู้อ�านวยการกองการยาง อีกหน้าที่หนึ่ง นั้น

 เนื่องจากนายพนัส แพชนะ แจ้งความจ�านงไป

ปฏิบัติ งานท่ีการยางแห่งประเทศไทย เ พ่ือความ

เหมาะสมจึ งยก เลิ กค� าสั่ ง ก รม วิชาการ เกษ ตร ท่ี  

1621 /2558  ลง วันที่  13  สิ งหาคม 2558  และ

แต่งตั้งนายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการกองยาง อีกหน้าที่หนึ่ง

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 กรมวิชาการเกษตรมีค�าสั่งท่ี 1825/2558 ลง

วันท่ี 3 กันยายน 2558 บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

นางสาวอัญชนา บุญมาก บรรจุในต�าแหน่งนักวิชาการ

เกษตรปฏิบัติการ (ด้านงานวิจัยพืชสวน) สังกัดกลุ่ม

ควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ  สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร

ประชุมต่างประเทศ
  ประชุม JRMA

 นางณพรัตน์  วิชิตชลชัย นักวิชาการเกษตร

ช�านาญการพิเศษ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับ

มาตรฐานชีวภาพยาง เ พ่ือพัฒนาวิ ธีการทดสอบ

มาตรฐานชีวภาพยางตามมาตรฐานสากล (Determina-

tion of Combustion Energy and CO
2
 Emission 

from Rubber) ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ณ เมือง

โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

  ประชุม IRRDB

 นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

ยาง  เดินทางไปเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผู้

อ�านวยการครั้งพิเศษ ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 

2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ นักวิชาการ

เกษตรช�านาญการพิเศษ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่างๆ และการประชุมคณะ

กรรมการผู้อ�านวยการครั้งพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 – 14 

สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ นักวิชาการ

เกษตรช�านาญการพิเศษ นางสาวชมลวรรณ ขิวรัมย์ 

นัก วิชาการเกษตรช�านาญการ และ นายพิศิษฐ์  

พิมพ์รัตน์  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เดินทางไป

ประชุมร่วมกับนักวิชาการจากประเทศสมาชิก IRRDB 

เพ่ือน�าเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเขตกรรม 

การผลิต และออกใบรับรองคุณภาพวัสดุปลูกยาง 

การจัดการเกษตรที่ เหมาะสม การปลูกพืชร่วมยาง 

การอารักขาพืช และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2558 ณ เมือง Cagayan 

de Oro สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

  ประชุม IRCo

 บริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ จ�ากัด (IRCo) 

จัดการประชุมความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ 

(International Tripartite Rubber Council : ITRC) 

ครั้งที่ 25 โดยสถาบันวิจัยยางมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

 นายพิเชฏฐ์  พร้อมมูล ผู้อ�านวยการสถาบัน

วิจัยยาง เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ITRC ครั้งท่ี 25 

ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
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ประเทศมาเลเซีย

 นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย นักวิทยาศาสตร์ช�านาญ

การพิเศษ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

โครงการส่งเสริมด้านอุปสงค์ยาง ครั้งท่ี 4 (4th Meet-

ing of Demand Promotion Scheme Committee : 

DPSC) ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2558 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

  ประชุม ANRPC

 นายพิเชฏฐ์  พร้อมมูล ผู้อ�านวยการสถาบัน

วิจัยยาง นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย นักวิทยาศาสตร์

ช�านาญการพิเศษ และ นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ เดินทางไปเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการสรรหา (Selection Committee) 

เพ่ือคัดเลือกเศรษฐกรอาวุโส ในวันท่ี 2 กันยายน 2558 

และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้อมูลและสถิติ 

(Information and Statistics Committee : ISC) คณะ

กรรมการด้านอุตสาหกรรม (Industry Matters Commit-

tee: IMS) นอกรอบระหว่างวันท่ี 3 – 4 กันยายน 2558 

เพ่ือรับทราบและปรึกษาหารือการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดธรรมชาติ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สัมมนาต่างประเทศ
 นายกฤษดา สังข์สิงห์ นักวิชาการเกษตรช�านาญ

การพิเศษ และ นางสาวรัชนี รัตนวงศ์ นักวิชาการ

เกษตรช� านาญการ  เดิ นทางไป เ ข้ าร่ วมสัมมนา

เชิ งปฏิบัติการด้าน Trac ing Carbon in  P lant 

Metabol ism Using Stable Isotopes ระหว่าง

วั น ที่  7  –  2 0  กั น ย า ย น  2 5 5 8  ณ  ส า ธ า ร ณ รั ฐ

ฝรั่งเศส

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศศึกษาดูงาน
 อาจารย์จาก Institute of Tropical Bioscience 

and Biotechnology (ITBB) สาธารณรัฐประชาชน

จีน เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือขอเข้าพบผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยยาง และศึกษาดูงาน และเปลี่ยนความรู้ด้าน

การปรับปรุงพันธุ์ยาง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 5 ตุลาคม 

2558 ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
  จัดสัมมนาฝ่ายพระราชบัญญัติควบคุมยาง

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเรื่อง การก�ากับดูแลมาตรฐานยาง 

ประชุม IRRDB ณ เมือง Cagayan de Oro สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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อาจารย์จาก Institute of Tropical Bioscience and Biotechnology (ITBB) สาธารณรัฐประชาชนจีน (คนที่สองและสี่จากด้านขวามือ) เดินทางมาศึกษา

ดูงาน และเปลี่ยนความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ยาง

ระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2558 ณ บุรีศรีภู บูติก 

โฮเต็ล จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานกิจการยาง 

ในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช และ

ชุมพร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 26 คน 

  ประชุมวิชาการยางพารา

 สถาบันวิจัยยาง จัดประชุมวิชาการยางพารา 

ครั้งที่ 2/2558 ระหว่างวันท่ี 17 – 19 สิงหาคม 2558 

ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ�า จ.เพชรบุรี  โดย

มีนายวีระศักดิ์  ข วัญเมือง ผู้ ว่าการ การยางแห่ง

ประเทศไทย ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการ

ประชุมและบรรยายพิเศษ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 

130 คน

  ฝึกอบรม ผู้ประกอบการ และผู้ สนใจ

ทั่วไป 

 สถาบันวิจัยยาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การ

ผลิตผลิตภัณฑ์จากน้�ายาง” ให้แก่ผู้ประกอบการด้าน

ยางพาราและผู้สนใจท่ัวไป ระหว่างวันท่ี 17 – 19 

สิงหาคม 2558 ณ อาคารพิศ ปัญญาลักษณ์ กลุ่ม

อุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 22 คน

  ประชุมสัมมนา

 สถาบันวิจัยยางร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัย 

และจัดแสดงผลงานเด่น ปี 2558 ในการประชุมสัมมนา 

Year End ประจ�าปี 2558 ระหว่างวันที่  28 – 29 

กันยายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการยางพารา ครั้งที่ 2/2558




