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ความรูเรือ่งเครือ่งเครพและการผลิตยางเครพคณุภาพด ี
ปรีด์ิเปรม ทัศนกุล 

ศูนยบรกิารทดสอบรับรองภาคใต 
ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย 

        ปจจุบันเกษตรกรทางภาคอีสานนิยม
ผลิตยางเครพกันมากขึ้น สาเหตุจากการที่
มักถูกกดราคาจากการจําหนายยางกอน
ถวย แตเมื่อทดลองผลิตยางเครพแลวมัก
ประสบปญหาเรื่องเครื่องเครพทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ  เนื่ องจากสวนใหญ ไม มี
ความรูความเขาใจในเรื่องเครื่องเครพ ทํา
ใหมองวาไมคุมคากับการลงทุน ประกอบกับ
ปจจุบันเปนชองทางของผูประกอบการที่
ผลิตเครื่องเครพกันมากขึน้ ซึ่งเครื่องเครพที่
ผลิตจากผูผลิตแตละรายอาจมีประสิทธิภาพ
แตกตางกัน อาจจะเปนเรื่องยากที่จะเขาใจ
แตหากเกษตรกรไดรับความรูเพิ่มเติมก็จะ
สามารถใชเครื่องเครพตรงกับความตองการ
และผลิต ยางเครพ ได อย างมี คุณ ภ าพ 

มาตรฐานและจําหนายไดในราคาที่สูงขึ้น  
 

เครื่องเครพหรือทีเ่รียกวาเครฟเปอร  (Creper)  เปนเครื่องจักร
หลักทําหนาที่รดีบดผสมยางใหสะอาดเปนเนื้อเดียวกัน       
และยางจะตดิกันเปนผืนยาว โดยสามารถกําหนดความหนาบางได                  
ภาพที่ 1  รีดยางเครพ                        ยางที่รดีออกจากเครือ่ง
เครพจึงเรียกวา ยางเครพ 

                            
              
  

การประเมินความต้องการปุ๋ยของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 
ตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืช ร่วมกับ
ผลวิเคราะห์ดิน

ความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราระดับชุมชน

เครื่องเครพ และการผลิตยางเครพคุณภาพดี

สถานการณ์ราคายางพาราในปี 2560 
และแนวโน้มในปี 2561



บทบรรณาธิการ

 ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีราคายางพาราอยู่ใน

ระดับท่ีค่อนข้างต�่า ส่งผลให้เกษตรชาวสวนยางได้รับ

ความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรทางภาคใต้

ที่ประกอบอาชีพท�าสวนยางแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนใน

อนาคตก็ยังไม่สามารถคาดหวังได้ว่าราคายางจะกลับมา

อยู่ในระดับสูงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2554 (ราคายาง

แผ่นดิบเฉล่ียอยู่ท่ี 132.66 บาทต่อกิโลกรัม) อีกหรือไม่ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก ปริมาณการผลิตและการ

บริโภคยาง ราคาน�้ามัน เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรชาวสวน

ยางที่มีพื้นที่สวนยางน้อย เช่น 10-15 ไร่ หรือมีพื้นที่สวน

ยางมาก เช่น เป็นร้อยเป็นพันไร่ จ�าเป็นต้องปรับความคิด

และแนวทางการท�าสวนยางเสียใหม่ เพ่ือให้อาชีพการ

ท�าสวนยางยังคงด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง

 ในส่วนของสวนยางขนาดเล็ก เน่ืองจากมีพ้ืนที่

จ�ากัด การหารายได้จากส่วนอื่น ๆ นอกจากยาง สามารถ

กระท�าได้โดยการปลูกพืชแซมยางชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่

ต้องการของตลาดในช่วง 3 ปีแรกหลังจากปลูก แต่ใน

กรณีท่ีต้องปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับต้นยางตลอดไป อาจ

จ�าเป็นต้องปลูกต้นยางให้ห่างขึ้น หรือมีจ�านวนต้นต่อไร่

ลดลง เช่น 40 ต้นต่อไร่ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ

 ส�าหรับสวนยางขนาดใหญ่ มี 2 แนวทางให้เลือก 

คือ แนวทางแรก ถ้าจะมีการปลูกแทนในบางส่วน อาจ

เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ท่ีคาดว่าจะมีรายได้ดี

กว่ายาง เช่น ไม้ผลบางชนิด หรือการท�าปศุสัตว์ควบคู่ไป

กับการท�าสวนยาง อีกทางเลือกหน่ึงคือ ปลูกยางอย่าง

เดียว ซึ่งทางเลือกน้ีจะใช้วิธีปฏิบัติแบบเดิมคงไม่ได้แล้ว 

แต่ต้องมีหลักการหรือข้อปฏิบัติในการท�าสวนยางเสีย

ใหม่ คือ มีการลงทุนตามขั้นตอนตามหลักการของการท�า

สวนยางโดยทั่วไป แต่การลงทุนนั้นต้องก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด วิธีดังกล่าวนี้ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การ

เลือกสถานท่ีและดินท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับการปลูก

ยาง ใช้พันธ์ุยางที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับพ้ืนที่  

ในช่วงที่ต้นยางยังเล็กอยู่ มีการเขตกรรมที่สามารถลดค่า

ใช้จ่ายในเรื่องของการก�าจัดวัชพืช เช่น การปลูกพืชคลุม

ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ถั่วมูคูนา ซึ่งนอกจากช่วยลดค่า

ไใช้จ่ายในเรื่องการปราบวัชพืชแล้ว ยังเป็นการเพ่ิม

อินทรียวัตถุให้แก่ดิน และธาตุอาหารต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ธาตุไนโตรเจน ซึ่งพืชคลุมสามารถตรึงจาก

อากาศลงสู่ดินได้ ส่งผลให้ต้นยางหลังเปิดกรีดให้ผลผลิต

ยางสูงขึ้น และยังเป็นการประหยัดปุ๋ยไนโตรเจนที่จะใส่

ให้กับต้นยางหลังเปิดกรีดอีกด้วย

 ในประเด็นของการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ นอกจาก

ข้อปฏิบัติที่ได้กล่าวมาข้างต้น การใส่ปุ๋ยให้กับต้นยาง

เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การใส่ต้องใส่

อย่างมีความรู ้  ความเข้าใจ เพ่ือที่จะท�าให้ต ้นยาง

สามารถให้ผลผลิตได้สูงสุด แต่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของ

ปุ ๋ยต�่าสุด ซึ่งรายละเอียดเหล่าน้ีสามารถอ่านได้ใน

วารสารฉบับนี้ พร้อมกันบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีก

หลายเรื่อง                          

                                              พิเชฏฐ์  พร้อมมูล                              

บรรณาธิการ

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
บรรณาธิการบริหาร: นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง 
บรรณาธิการ: นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล
กองบรรณาธิการ: ดร.กฤษดา สังข์สิงห์, ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์, นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, 
นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์, ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์
ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ:์ ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายชัยวัฒน์  ยศพิมสาร
ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายอาเดล  มะหะหมัด พิสูจน์อักษร: นางอุบลพรรณ แสงเดช



ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี   สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

การประเมินความต้องการปุ๋ยของยางพารา
พันธุ์ RRIM 600 ตามค่าความต้องการ
ธาตุอาหารของพืช ร่วมกับ
ผลวิเคราะห์ดิน

 การผลิตพืชให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีโดยท่ัวไปจะไม่

ประสบผลส�าเร็จ และไม่สามารถเกิดความย่ังยืนได้ ถ้า

การจัดธาตุอาหารพืชไม่เหมาะสม การจัดการธาตุอาหาร

พืชไม่เพียงแต่เก่ียวข้องกับการชดเชยธาตุอาหารท่ีถูกน�า

ออกไป แต่ยังหมายรวมถึงการใส่ธาตุอาหารให้พืชใน

ปริมาณท่ีเพียงพอเท่าท่ีพืชต้องการด้วย ซึ่งเป็นเรื่องยุ่ง

ยาก ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการธาตุอาหารพืชมีความ

แตกต่างกันไปตามพันธุ์ นอกจากน้ี ยังแตกต่างกันไป

ตามระยะการเจริญเติบโต และยังมีการสูญเสียไปโดย

การกร่อน (Erosion) การชะละลาย (Leaching) การตรึง 

(Fixation) และการระเหย (Denitrification) ด้วย (Wolf, 

1999) 

 ในการท�าการเกษตรอย่างย่ังยืน การจัดการธาตุ

อาหารตามหลักการแล้วควรจะให้เกิดความสมดุล

ระหว่างปัจจัยน�าเข้า (Inputs) และปัจจัยน�าออก (Out-

puts) ตลอดระยะการผลิต (Bacon et al., 1990; Heck-

man et al., 2003) หากธาตุอาหารถูกน�าออกจากดิน

อย่างต่อเน่ือง โดยไม่มีการเพ่ิมเติมชดเชยลงไปในดินให้

อย่างเพียงพอแล้ว ก็จะเป็นผลให้ปริมาณธาตุอาหารใน

ดินลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอื่นมาแล้ว หรือ

พ้ืนที่ที่มีการปลูกยางซ�้าบนที่ดินเดิม Heckman et al., 

(2003) กล่าวว่า ในการจะรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์

ของดินให้ย่ังยืน ธาตุอาหารท่ีน�าออกไปโดยติดไปกับ

ส่วนที่เก็บเก่ียวของพืช หรือสูญเสียไปจากระบบโดยวิธี

การต่าง ๆ ควรจะถูกแทนที่ทุกปี หรืออย่างน้อยที่สุดก็ใน

ช่วงวงจรของการปลูกพืชหมุนเวียน ดังนั้น ปริมาณของ

ธาตุอาหารที่ ถูกน�าออกไปจึงเป ็นส ่วนส�าคัญของ

การวางแผนการจัดการธาตุอาหารและการผลิตพืช  

ค�าแนะน�าการใส่ปุ๋ยตามปริมาณธาตุอาหารท่ีถูกน�าออก

ไปจากดิน โดยถูกน�าไปสร้างมวลของต้น รวมถึงปริมาณ

ธาตุอาหารที่ถูกน�าออกไปโดยติดไปกับผลผลิต จึงเป็นวิธี

การหน่ึงที่น�ามาใช้ท่ัวไปในการปรับปรุงค�าแนะน�าปุ๋ยใน

พืชยืนต้น 

 ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารท่ีอยู่ในต้นท่ีระยะการ

เจริญเติบโตต่าง ๆ และในผลผลิตน�้ายาง สามารถน�ามา

ใช้ในการประเมินขั้นต้นถึงปริมาณธาตุอาหารส่วนท่ี

ต้องการใช้เพ่ือการเจริญเติบโตของต้น และอีกส่วนท่ีใช้

เพ่ือสร้างผลผลิตน�้ายาง ปริมาณธาตุอาหารท่ีใช้เพ่ือการ

ภรภัทร สุชาติกูล
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เจริญเติบโตเป็นส่วนท่ีพืชดูดใช้จากดินซ่ึงแม้จะยังอยู่ใน

พ้ืนท่ีปลูก แต่กล่าวได้ว่าส่วนใหญ่ถูกตรึงไว้ในองค์-

ประกอบของต้น มีส่วนน้อยท่ีถูกตัดหรือหลุดร่วงอยู่ใน

แปลง และในระยะสุดท้ายที่มีการโค่นต้นและทิ้งคาไว้ใน

พ้ืนที่ ปริมาณธาตุอาหารในต้นจึงจะถูกหมุนเวียนกลับสู่

ดิน ส่วนปริมาณธาตุอาหารในผลผลิตน�้ายางถือได้ว่า

เป็นการสูญเสียออกจากพ้ืนท่ี หากพิจารณาในแนวท�า

ดุลบัญชีของธาตุอาหารพืชเช่นนี้ จะประเมินปริมาณธาตุ

อาหารที่พืชต้องการในแต่ระยะการเจริญเติบโตได้เป็น 

2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้เพ่ือสร้างองค์ประกอบของต้น กับ

ส่วนที่สูญเสียออกจากแปลง ท�าให้การชดเชยปริมาณ

ธาตุอาหารให้พืชเป็นปริมาณท่ีสัมพันธ์กับระดับผลผลิต

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ระดับปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

(สุนทรี และ จินตณา, 2549) ดังน้ัน การรู้ระดับปริมาณ

ธาตุอาหารของแต่ละธาตุอาหารในต้นยางแต่ละระดับ

การเจริญเติบโตและในระดับผลผลิตท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

จะสามารถน�ามาก�าหนดปริมาณธาตุอาหารพืชแต่ละ

ธาตุที่ต้นยางควรได้รับในแต่ละระยะการเติบโต รวมถึง

สามารถให้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเฉพาะปริมาณธาตุอาหารใน

ส่วนที่เป็นองค์ประกอบของต้น รวมถึงปริมาณธาตุ

อาหารในน�้ายางเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอในการ

ก�าหนดปริมาณธาตุอาหารที่ควรใส่ลงไปในดิน เพราะ

การใส่ปุ๋ยนอกจากใส่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ

ของพืชแล้ว ยังต้องใส่เพ่ือปรับปรุงบ�ารุงดินให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ด้วย ให้ดินมีธาตุอาหารในปริมาณและ

สัดส่วนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน เพราะดินเป็นแหล่งที่มาที่

ส�าคัญของธาตุอาหารพืช  ดินในแต่ละแปลงปลูกมักมี

ธาตุอาหารในดินในปริมาณและสัดส่วนที่แตกต่างกันไป 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะดินและการจัดการดูแลใส่ปุ๋ยบ�ารุง

ของเกษตรกร ความอุดมสมบูรณ์ของดินยังขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของดินในการกักเก็บและปลดปล่อยธาตุ

อาหารออกมาให้กับพืชด้วย (Osmond and Kang, 

2009) ในการก�าหนดปริมาณปุ๋ยที่ใส่ให้กับพืชจึงควรน�า

ผลวิเคราะห์ดินมาพิจารณาประกอบกัน ในดินที่มีความ

อุดมสมบูรณ์สูง กล่าวคือ มีธาตุอาหารในปริมาณและ

สัดส่วนท่ีเหมาะสม พืชย่อมดูดธาตุอาหารได้เหมาะสม

กับความต้องการ แต่หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�่า 

ธาตุอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ พืชก็เจริญ

เติบโตไม่ดี และท�าให้ผลผลิตลดลงได้ การทราบผล

วิเคราะห์ดินท�าให้ทราบว่าดินน้ัน ๆ มีธาตุอาหารต่าง ๆ 

อยู่ในระดับใด หากดินมีธาตุอาหารใดอยู่มากก็ไม่จ�าเป็น

ต้องใส่ปุ๋ยนั้น ๆ เพิ่ม เพราะนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลือง

แล้ว ยังอาจจะเป็นพิษโดยตรงกับพืช หรือรบกวนการดูด

และการท�าหน้าที่ของธาตุอื่นอีกด้วย 

 นอกจากนี้ ธาตุอาหารที่ใส่ลงไปในดินยังเกิดการ

สูญเสียไปจากดินโดย 1) การกร่อน การชะละลาย 

น�้าไหลบ่า  2) การสูญเสียไนโตรเจนในรูปก๊าซ การระเหย

ของแอมโมเนียมจากปุ๋ยแอมโมเนียมต่างๆ และยูเรีย 

3) การตรึงฟอสฟอรัสในดินกรดจัดโดยไอออนบวกของ 

Al3+ และ Fe3+ 4) การตรึงโพแทสเซียมในดินที่มีแร่ดิน

เหนียว เนื่องจากแร่เหล่านี้มีประจุลบ และ 5) รากถูกขัด

ขวางการเจริญเติบโต ท�าให้พืชได้รับธาตุอาหารน้อยลง 

เช่น รากถูกตัดโดยเครื่องจักร รากเป็นโรค ดินแน่นทึบ

ท�าให้การระบายน�้าและถ่ายเทอากาศไม่ดี ความชื้นต�่า

หรือสูงเกินไป ขาดแคลนธาตุอาหารบางธาตุ มีสารพิษ

ในดิน (มุกดา, 2548)

 ดังนั้น การใส่ปุ๋ยโดยค�านึงถึงสมดุลระหว่างการ

ชดเชยและการน�าออกจากพื้นที่ของธาตุอาหารพืชต่าง ๆ  

จึงควรน�าข้อมูลปริมาณธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบ

ของต้นที่ระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ข้อมูลปริมาณธาตุ

อาหารในผลผลิตน�้ายางตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น 

400 กิโลกรัมของยางแห้ง/ไร่/ปี ข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน 

และค่าคาดคะเนปริมาณท่ีสูญเสียโดยกระบวนการ

ต่าง ๆ หลังจากใส่ลงไปในดิน มาประเมินร่วมกันเพ่ือ

ก�าหนดปริมาณปุ๋ยธาตุอาหารต่าง ๆ ที่ควรใส่ให้กับพืช

การด�าเนินการวิจัย
  รวบรวมข้อมูลปริมาณธาตุอาหารหลักในต้น

ยางพันธุ์ RRIM 600 ที่มีผู้ศึกษาไว้จากงานวิจัยต่าง ๆ ทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศ น�ามาประมวลผลเป็น

ปริมาณปุ๋ยท่ีควรใส่ทดแทนลงดิน โดยใช้แบบจ�าลอง 

Ap = Cr + Sd + Fl (เสนอโดย Maneepong, 2008) เมื่อ 

 Ap คือ อัตราปุ๋ยที่ใส่ให้กับพืช 

 Cr คือ ความต้องการธาตุอาหารของพืช (nutrient 

demand/nutrient removal/crop requirement/nutrient 
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content) 

 Sd คือ ปริมาณธาตุอาหารที่ขาดในดิน 

 F l  คือ  ปริมาณธาตุอาหารท่ีสูญเสียไปโดย

กระบวนการต่าง ๆ เช่น การกร่อน การชะละลาย การตรึง 

และการระเหย เป็นต้น 

 แล้วค�านวณเทียบกลับเป็นอัตราปุ๋ยท่ีควรใส่ให้

กับต้นยาง 

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ปริมาณความต้องการธาตุอาหารของยางพันธุ์ 

RRIM 600 

 การประเมินปริมาณความต้องการธาตุอาหารพืช

ของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ผู้ศึกษาใช้แนวทาง คือ 

ประเมินมวลชีวภาพของส่วนต่าง ๆ ของต้นยางท่ีอายุ

ต่าง ๆ วิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในส่วนนั้น ๆ 

ผลคูณท่ีได้จะเป็นปริมาณธาตุอาหารในท้ังต้น และใน

ส่วนของน�้ายาง โดยมีสมมุติฐานว่า ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นใน

ต้นและที่มีในน�้ายางจะเป็นอัตราพ้ืนฐานความต้องการ

ธาตุอาหารของยางพารา 

 

 ข้อมูลปริมาณความต้องการธาตุอาหารของยาง

พันธุ์ RRIM 600 ของจีน* International Plant Nutrient 

Institute (2008)  รายงานผลการศกึษาในจงัหวัด Hainan 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ต้นยางที่อายุ 33 ปี จะดูดใช้

ธาตุอาหารเป็นจ�านวนท้ังสิ้น ดังน้ี ไนโตรเจน (N) 5.9 

กิโลกรัม ฟอสเฟต (P
2
O

5
) 2.1 กิโลกรัม และโพแทส 

(K
2
O) 4.3 กิโลกรัม ซึ่งเฉลี่ยแล้วเท่ากับ N 179 กรัม/ปี 

P
2
O

5
 63.6 กรัม/ปี และ K

2
O 130 กรัม/ปี เมื่อค�านวณเป็น

ต่อไร่ จะได้เท่ากับ N 11.8 กิโลกรัม/ไร่  P
2
O

5
  4.2 

กิโลกรมั/ไร่ และ K
2
O  8.6  กิโลกรมั/ไร่ (ค�านวณท่ี 66 ต้น/ไร่) 

 ผู้วิจัยประเมินว่าต้นยางท่ีโตเต็มท่ีจะมีปริมาณใบ

ยางที่หลุดร่วงปีละประมาณ 3 กิโลกรัม โดยมีธาตุอาหาร 

N ติดไปกับส่วนนี้ประมาณ 105.6 กรัม P
2
O

5
 17.6 กรัม 

และ K
2
O 146.1 กรัม ซึ่งปริมาณธาตุอาหารในส่วนนี้จะ

เป็นส่วนที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ดิน เมื่อค�านวณเป็นหน่วย

ต่อไร่ จะได้ปริมาณ N ในส่วนของใบยางท่ีหลุดร่วง

เท่ากับ 6.97 กิโลกรัม/ไร่ P
2
O

5
 1.16 กิโลกรัม/ไร่ และ K

2
O 

9.64 กิโลกรัม/ไร่ 

 ค่าเฉลี่ยปริมาณธาตุอาหารในส่วนของผลผลิต ผู้

วิจัยรายงานว่า ในยางแห้งหนึ่งกิโลกรัมมี N  9.2 กรัม 

P
2
O

5
 6.3 กรัม และ K

2
O 10.3 กรัม ดังน้ัน หากคิด

ปริมาณผลผลิตยางแห้งที่ 400 กิโลกรัม จะประเมินได้ว่า 

มีความต้องการธาตุ N เท่ากับ 3.68 กิโลกรัม P
2
O

5
 2.52 

กิโลกรัม และ K
2
O  6.18 กิโลกรัม (ตารางที่ 1)

 จากข้อมูลนี้สามารถน�ามาค�านวณเพ่ือประเมินหา

ปริมาณธาตุอาหารสุทธิที่ถูกน�าออกไปหรือก็คือปริมาณ

ท่ียางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการ (nutrient demand/

uptake/removal) ต่อปี ได้ดังนี้

 N removal = 11.80 + 3.68 – 6.97

         = 8.51 กก./ไร่/ปี

 P
2
O

5
 removal  = 4.20 + 2.52 – 1.16

           = 5.56 กก./ไร่/ปี

 K
2
O removal   = 8.60 + 6.18 – 9.64

           = 5.14 กก./ไร่/ปี

 ข้อมูลปริมาณความต้องการธาตุอาหารของยาง

พันธุ์ RRIM 600 ของมาเลเซีย   Pushparajah (1977) 

กล ่าวว ่า ปริมาณธาตุอาหารท่ีต ้องการ (nutrient 

demand/uptake/removal) ในช่วงระยะก่อนเปิดกรีด 

(5 ถึง 6 ปีแรก) มีการสะสมธาตุอาหารจ�านวนมากไว้ใน

ส่วนท่ีใช้เพ่ือการเจริญเติบโต และส่วนใหญ่ถูกตรึงไว้ใน

ส่วนที่เป็นองค์ประกอบของต้น  หลังจากปีที่ 5 ต้นยางจะ

เริ่มมีการหมุนเวียนธาตุอาหารจ�านวนมากผ่านทางใบ

ยางท่ีหลุดร่วงเมื่อต้นยางผลัดใบ และหลังจากประมาณ

ปีที่ 6  เป็นต้นไป ธาตุอาหารบางส่วนจะถูกน�าออกไปโดย

ติดไปกับการเก็บเก่ียวน�้ายาง และติดไปกับส่วนของต้น

ในระยะสุดท้ายเมื่อมีการโค่นต้นยางและน�าออกจาก

แปลง 

 จากรายงานของ Pushparajah (1977) เมื่อ

ค�านวณเป็นหน่วยกิโลกรัม/ไร่ จะได้ว่า ในช่วงระยะเวลา 

30 ปี ต้นยางจะมีการสะสม N  ไว้ทั้งสิ้น 240 – 288 

กิโลกรัม/ไร่  P
2
O

5
 73 – 92 กิโลกรัม/ไร่ K

2
O 230 – 269 

กิโลกรัม/ไร่ และ MgO 48 – 58 กิโลกรัม/ไร่  เมื่อค�านวณ

กลับเป็นค่าเฉลี่ยต ่อปี จะได้ปริมาณธาตุอาหารที่

ต้องการของ N เท่ากับ 8.80 กิโลกรัม/ไร่  P
2
O

5
 2.75 * หมายถึง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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กิโลกรัม/ไร่  K
2
O 8.32 กิโลกรัม/ไร่ และ MgO 1.77 

กิโลกรัม/ไร่  

 ปริมาณใบยางท่ีหลุดร่วงต้ังแต่ปีท่ี 5 ถึงปีที่ 30 

ทั้งหมด 650 ตัน/ไร่ อยู่ในช่วง 15.63 ถึง 33.75 ตัน/ไร่/ปี 

โดยสูงสุดในช่วงปีท่ี 9 ถึงปีท่ี 12 มีปริมาณธาตุอาหารท่ี

หมุนเวียนกลับคืนสู่ดินจากใบยางที่หลุดร่วงในช่วงปีที่ 5 

ถึงปีที่ 30 ส�าหรับ N เท่ากับ 244 กิโลกรัม/ไร่ (ปีละ 5.44 

– 11.68 กิโลกรัม) P
2
O

5
 13 กิโลกรัม/ไร่ (ปีละ 0.34 – 

0.74 กิโลกรัม) K
2
O 68 กิโลกรัม/ไร่ (ปีละ 1.63 – 3.46 

กิโลกรัม) และ MgO 44 กิโลกรัม/ไร่ (ปีละ 1.06 – 2.26 

กิโลกรัม) หรือเฉลี่ยได้ว่า มีธาตุอาหาร N กลับคืนสู่ดินปี

ละ 8.56 กิโลกรัม/ไร่  P
2
O

5
 ปีละ 0.54 กิโลกรัม/ไร่ K

2
O ปี

ละ 2.55 กิโลกรัม/ไร่ และ MgO ปีละ 1.66 กิโลกรัม/ไร่ 

 ผลผลิตในรูปยางแห้งในช่วงปีที่ 6 ถึงปีที่ 30 อยู่ใน

ช่วง 0.62 – 3.0 ตัน/เฮคตาร์/ปี (คิดเป็น 99.2 - 480 

กิโลกรัม/ไร่/ปี) ผลผลิตโดยทั่วไปสูงสุดตั้งแต่ปีที่ 12 ถึง 

ปีที่ 23 ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมดที่ถูกน�าออกไปโดยติด

ไปกับน�้ายางในช่วงปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 30 มี N เฉลี่ย 78 

กิโลกรัม/ไร่ (ปีละ 0.98 – 5.71 กิโลกรัม)  P
2
O

5
 เฉลี่ย 15 

กิโลกรัม/ไร่ (ปีละ 0.38 – 2.82 กิโลกรัม) K
2
O เฉลี่ย 67 

กิโลกรัม/ไร่ (ปีละ 0.96 – 6.26 กิโลกรัม) และ MgO เฉลี่ย 

19 กิโลกรัม/ไร่ (ปีละ 0.22 – 1.49 กิโลกรัม) หรือเฉลี่ยได้

ว่า มีธาตุอาหาร N ติดไปกับน�้ายางปีละ 3.35 กิโลกรัม/ไร่  

P
2
O

5
 ปีละ 1.60 กิโลกรัม/ไร่ K

2
O ปีละ 3.61 กิโลกรัม/ไร่ 

และ MgO ปีละ 0.86 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2)

 จากข้อมูลนี้สามารถน�ามาค�านวณเพ่ือประเมินหา

ปริมาณธาตุอาหารสุทธิที่ถูกน�าออกไปหรือก็คือปริมาณ

ธาตุอาหารที่ยางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการ (nutrient 

demand/removal/demand) ต่อปี ได้ดังนี้

 N removal = 8.80 + 3.35 – 8.56

     = 3.59 กก./ไร่/ปี

 P
2
O

5
 removal = 2.75 + 1.60 – 0.54

                      = 3.81 กก./ไร่/ปี

 K
2
O removal   = 8.32 + 3.61 – 2.55

           = 9.38 กก./ไร่/ปี

 MgO removal  = 1.77 + 0.86 – 1.66

            = 0.97 กก./ไร่/ปี

 ข้อมูลปริมาณความต้องการธาตุอาหารของยาง

พันธุ์ RRIM 600 ของไทย ส�าหรับประเทศไทยมีการ

รายงานถึงปริมาณธาตุอาหารหลักในต้นยางพาราพันธุ์ 

RRIM 600 โดยสุนทรี และ จินตณา (2549) ผู้ศึกษาได้

รายงานผลการประเมินความต้องการธาตุอาหารข้ันต้น 

เพ่ือใช้สร้างมวลของต้นและสร้างน�้ายาง ค่าเฉลี่ยในช่วง

อายุ 8-25 ปี โดยใช้เกณฑ์ให้ระดับผลผลิตน�้ายางเป็น 

400 กิโลกรัมยางแห้ง /ไร่/ปี (66 ต้น/ไร่)  ไว้ว่า ในช่วงอายุ 

8-15 ปี ต้องการ N = 116.5, P = 12.6, K = 72.7, Ca  = 

83.8 และ Mg = 20.6 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงอายุ 16-25 ปี 

ตารางท่ี 1 ความต้องการธาตุอาหารส�าหรับยางพนัธุ ์RRIM 600 ในจังหวดั Hainan ของจีน 
ท่ีระดับผลผลติยางแห้ง 400 กิโลกรัม/ไร่/ปี (66 ต้น)

11.8

3.68

6.97

8.51

4.20

2.52

1.16

5.56

8.60

6.18

9.64

5.14

ตรึงอยู่ในส่วนของต้น  

ติดไปกับน�้ายาง 

หมุนเวียนกลับคืนผ่านใบยางที่หลุดร่วง

รวมปริมาณธาตุอาหารที่ต้นยางต้องการใช้ต่อปี

ประเภทของการสูญเสีย
ความต้องการธาตุอาหาร (กก./ไร่/ปี)

N P
2
O

5
K

2
O

ที่มา: ดัดแปลงจาก International Plant Nutrient Institute (2008)
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ต้องการ N = 161.9,  P = 18.2, K = 113.2, Ca  = 148.7 

และ Mg = 33.2 กรัม/ต้น/ปี  เฉลี่ยในช่วงอายุ 8-25 ปี 

ต้องการ N = 141.7,  P = 15.7, K = 95.2, Ca  = 119.9 

และ Mg = 27.6 กรัม/ต้น/ปี เมื่อค�านวณเป็นหน่วย

กิโลกรัม/ไร่/ปี ได้ค่า N = 9.35,  P = 1.04, K = 6.28, Ca  

= 7.91 และ Mg = 1.82 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือเท่ากับ N = 

9.35,  P
2
O

5
 = 2.38, K

2
O = 7.54 และ MgO = 3.00 

กิโลกรัม/ไร่/ปี (ตารางที่ 3) ส�าหรับปริมาณธาตุอาหาร

หมุนเวียนจากใบยางที่หลุดร่วง  ผู้ศึกษาไม่ได้รายงานไว้

 ธาตุอาหารจากเศษซากชิ้นส่วนของต้นที่หลุดร่วง

ลงพื้นดิน จะหมุนเวียนอยู่ในดินเมื่อมีการย่อยสลาย การ

ประเมินธาตุอาหารท่ีสูญเสียออกไป จึงไม่ควรพิจารณา

เฉพาะธาตุอาหารส่วนท่ีสูญเสียไปโดยติดไปกับผลผลิต

ที่เก็บเกี่ยวออกไปเท่านั้น แต่ควรน�าปริมาณธาตุอาหารที่

หมุนเวียนกลับคืนสู่ดินมาประเมินด้วย ปริมาณการสูญ

เสียธาตุอาหารจากดินในส่วนท่ีติดไปกับผลผลิตน�้ายาง 

และอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของต้นยาง (crop removal/nutrient 

removal) สามารถประเมินได ้จากผลการค�านวณ

ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในส่วนของต้นและส่วนของ

ผลผลิต ส่วนปริมาณธาตุอาหารที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ดิน

ประเมินได้จากผลการค�านวณปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยู่

ในเศษซากชิ้นส่วนของต้นที่หลุดร่วงลงพื้นดิน 

 จากรายงานทั้ง 3 แหล่งข้อมูล (ตารางที่ 4) จะเห็น

ว่าปริมาณธาตุอาหารที่ยางพาราต้องการของจีนและ

ของไทย ซึ่ งประเมินที่ ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 

กิโลกรัม/ไร่/ปี มีความต้องการธาตุอาหาร N ใกล้เคียงกัน 

คือ 8.5 และ 9.4 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตามล�าดับ และพบว่าต้น

ยางมีความต้องการ N ในปริมาณที่สูงกว่าธาตุอาหาร

อื่น ๆ มาก ในขณะที่ความต้องการ P
2
O

5
 และ K

2
O ของ

แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ยกเว้นผลการประเมิน

ของมาเลเซียท่ีพบว่า ต้นยางพันธุ์ RRIM 600 มีความ

ต้องการ K
2
O สูงท่ีสุด คือ 9.4 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในขณะที่

ความต้องการ N และ P
2
O

5
 มีปริมาณใกล้เคียงกัน คือ 

3.6, 3.8 กิโลกรัม/ไร่/ปี ส่วน MgO มีความต้องการน้อย

ที่สุดเพียง 1.0 กิโลกรัม/ไร่/ปี ส�าหรับไทยข้อมูลความ

ต้องการธาตุอาหารของยางพารา ถึงแม้ยังไม่ได้หักค่า

ปริมาณธาตุอาหารที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ดินจากเศษซาก

ใบยางที่หลุดร่วงลงพ้ืนดิน แต่ปริมาณไนโตรเจนที่สูญ

เสียไปก็ยังมีค่าใกล้เคียงกับของจีน 

ตารางท่ี 2  ความต้องการธาตุอาหารส�าหรบัยางพนัธุ ์RRIM 600 ของมาเลเซยี  

240-288

8.80

0.98-5.71

3.35

5.41-11.68

8.56

3.59

73-92

2.75

0.38-2.82

1.60

0.34-0.74

0.54

3.81

230-269

8.32

0.96-6.26

3.61

1.63-3.46

2.55

9.38

48-58

1.77

0.22-1.49

0.86

1.06-2.26

1.66

0.97

ปริมาณที่สะสมในต้นในช่วงระยะ 30 ปี

ค่าเฉลี่ยต่อปี 

ติดไปกับน�้ายาง (ระหว่างปีที่ 6 - ปีที่ 10)

ค่าเฉลี่ยต่อปี 

หมุนเวียนกลับคืนผ่านใบยางที่หลุดร่วง1

ค่าเฉลี่ยต่อปี

รวมปริมาณธาตุอาหารที่ต้นยางต้องใช้ต่อปี

ประเภทของการสูญเสียธาตุอาหาร

ความต้องการธาตุอาหารในระยะเวลา 30 ปี 

(เฉลี่ย: กก./ไร่/ปี)
N P

2
O

5
K

2
O MgO

1 ระหว่างปีที่ 5 - ปีที่ 30

ที่มา: ดัดแปลงจาก Pushparajah (1977)
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วิธีการประเมินความต้องการปุ๋ยของยางพันธุ์ 

RRIM 600

 จากผลการประเมินปริมาณธาตุอาหารที่ต้นยาง

พันธุ์ RRIM 600 ต้องการใช้เพ่ือสร้างมวลแห้งและ

ผลผลิตน�้ายางท่ีระดับ 400 กิโลกรัมเน้ือยางแห้ง/ไร่ 

สามารถน�ามาค�านวณเพ่ือประเมินหาอัตราปุ๋ยที่ควรให้ 

โดยใช้แบบจ�าลอง Ap = Cr + Sd + Fl  ซึ่งเป็นแบบ

จ�าลองที่เสนอโดย Maneepong (2008) 

   แบบจ�าลองน้ีเป็นแบบจ�าลองท่ีแสดงความ

ต้องการธาตุอาหาร (Nutrient requirement) โดยค�านึง

ถึงปริมาณธาตุอาหารที่ ถูกน�าออกไปจากพ้ืนที่ปลูก 

ปริมาณที่ขาดในดิน และค�านึงถึงปริมาณท่ีสูญเสียไป

โดยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับค�า

แนะน�าการให้ปุ ๋ยของหน่วยงาน SMART Fertilizer 

ตารางท่ี 3  ความต้องการธาตุอาหารส�าหรบัยางพนัธุ ์RRIM 600 ของไทย  คิดผลผลติท่ีเน้ือยางแห้ง 
400 กิโลกรัม/ไร่ (66 ต้น) 

116.5

161.9

141.7

9.35

9.35

12.6

18.2

15.7

1.04

2.38

72.7

113.2

95.2

6.28

7.54

83.8

148.7

119.9

7.91

7.91

20.6

33.2

27.6

1.82

3.00

8-15  

16-25 

เฉลี่ย 8-25

กิโลกรัม/ไร่/ปี

กิโลกรัม/ไร่/ปี

ช่วงอายุต้น (ปี)

ปริมาณธาตุอาหารส�าหรับสร้างต้น
และน�้ายาง (กรัม/ต้น/ปี)

N P K Ca Mg

ที่มา: ดัดแปลงจาก Pushparajah (1977)

P
2
O

5
K

2
O MgO

ตารางท่ี 4  สรปุค่าประมาณผลการประเมินปรมิาณธาตอุาหารท่ีต้นยางพนัธุ ์RRIM 600 ต้องการใช้เพือ่
สร้างมวลแห้งและผลผลติน�า้ยาง ท่ีระดบัผลผลติ 400 กิโลกรัมเน้ือยางแห้ง /ไร่/ปี (66 ต้น) 

จากรายงานของจีน มาเลเซีย และไทย

8.5

3.6

9.4

5.6

3.8

2.4

5.1

9.4

7.6

  -

1.0

3.0

International Plant Nutrition Institute (2008), จีน 

Pushparajah (1977), มาเลเซีย 

สุนทรี และ จินตณา (2549), ไทย

แหล่งข้อมูล
ความต้องการธาตุอาหาร (กก./ไร่/ปี)

N P
2
O

5
K

2
O MgO
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Management ท่ีกล่าวถึงวิธีการให้ค�าแนะน�าปุ๋ยวิธีหนึ่ง

ว่า ควรให้เพ่ือสร้างและบ�ารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์

ของดิน เป้าหมายก็คือให้ธาตุอาหารมากกว่าที่ถูกน�า

ออกไปโดยพืชจนกว่าระดับธาตุอาหารในดินจะไม่เป็น

ตัวจ�ากัดการให้ผลผลิตของพืช (Sela, 2017) 

 วิธีการค�านวณ

 สมมุติว่าผลวิเคราะห์ดินเป็นดังน้ี อินทรียวัตถุ 

(OM) = 1.25%, P = 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 33 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 กฎเกณฑ์: ก�าหนดให้พื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ (1,600 

ตารางเมตร) ความลึกของพ้ืนที่ (บริเวณรากหาอาหาร : 

zone of feeder root) = 15 เซนติเมตร ความหนาแน่น

ของดิน = 1.3 กรัม/ลบ.ซม. ดังนั้น น�้าหนักของดินในพื้นที่ 

1 ไร่ ท่ีความลึก 15 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 312,000 
กิโลกรัม
 
 จากข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของยางพันธุ์ 

RRIM 600 ในจังหวัด Hainan ของจีน สามารถน�ามาใช้

ค�านวณหาอัตราปุ๋ยธาตุอาหารต่าง ๆ ที่ควรใส่ได้ดังนี้

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยไนโตรเจน 

 ไนโตรเจนส่วนใหญ่ (98%) ท่ีพบในดินมีความ

เก่ียวข้องกับอินทรียวัตถุ และในดินช้ันไถพรวน โดย

ทั่วไปจะมี N อยู่ 0.02 ถึง 0.04% โดยน�้าหนัก ซึ่งเป็น

จ�านวนท่ีน้อยกว่าความต้องการของพืชโดยทั่วไปมาก 

(Jones, 2003) ในขณะท่ี N จ�านวนมากจะสูญเสียไป

อย่างง่ายดายโดยกระบวนการชะละลาย (Leaching) 

การระเหิด (Volatilization: เปลี่ยนรูปจากแอมโมเนียมไป

เป็นก๊าซไนโตรเจน) หรือการระเหย (Denitrification: 

เปลี่ยนรูปจากไนเทรตไปเป็นก๊าซไนโตรเจน) (Osmond 

and Kang, 2008) ดังนั้น ค่า Sd โดยทั่วไปจะสมมุติว่ามี

ค่าเท่ากับศูนย์ (Sd = 0) ยกเว้นในบริเวณที่มีการให้ปุ๋ย

ไนโตรเจนสูงอย่างต่อเนื่อง

 นั่นคือ Ap = Cr + Fl

 จากตารางที่ 4  Cr = 8.5 กิโลกรัม-N/ไร่/ปี

 สูตรท่ัวไปส�าหรับการแปลงค่าธาตุอาหารหน่ึง ๆ 

ไปเป็นปริมาณปุ๋ยที่ต้องการ คือ

 ถ้าให้ปุ๋ยไนโตรเจนด้วยปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) นั่นคือ 

ถ้าต้องการปุ๋ยไนโตรเจน  8.51  กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยยู

เรีย = (8.5/46) x 100 = 18.5 กิโลกรัม (46 เป็นเปอร์เซ็นต์

ของ N ในปุ๋ยยูเรีย)

 โดยทั่วไปปุ ๋ยไนโตรเจนจะสูญเสียไปประมาณ 

50% หลังจากใส่ลงดิน ทั้งโดยการถูกชะละลาย และการ

ระเหิด (Osmond and Kang, 2008) ดังนั้น อัตราปุ๋ย

ไนโตรเจนที่ให้ควรเพิ่มเป็นสองเท่า และควรใส่อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง ในระยะต้นฝนและปลายฝน

 ดังนั้น ค�าแนะน�าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนด้วยปุ๋ยยูเรีย 

(46-0-0) ส�าหรบัการปลกูสร้างสวนยางในจงัหวดั Hainan 

ของจีน คือ ใส่ปุ๋ยยูเรียปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 18.5 กิโลกรัม/ไร่ 

หรือปีละ 37 กิโลกรัม/ไร่ (66 ต้น)

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยฟอสฟอรัส

 จากค่ามาตรฐานธาตุอาหารในดินปลูกยางของ

สถาบันวิจัยยาง (2551) (ตารางที่ 5) ก�าหนดค่าเหมาะ

สมส�าหรับ P ไว้เท่ากับ 11-30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ถ้าผล

การวิเคราะห์ดินมี P เท่ากับ 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ถ้าใช้

ค่าเหมาะสมท่ีระดับ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณธาตุ 

P ในดินที่ขาด (Sd) ค�านวณได้ดังนี้

 Sd = (30-7)/1 = 23 มก.-P/กก.-ดิน  

                = 23 x 10-6 กก.-P/กก.-ดิน  

% ของธาตุอาหารในปุ๋ยนั้น ๆ 
x 100ปุ๋ยที่ต้องการ (กก.) =

กก.ของธาตุอาหาร

ระดับของธาตุอาหารที่เหมาะสม - ค่าที่ได้จากผลวิเคราะห์ดิน

จ�านวนครั้งที่ใส่ต่อปี
Sd =

                = 312,000 x 23 x 10-6 กก.-P/ไร่

                = 7.2 กก.-P/ไร่

 ปริมาณของ P ใน P
2
O

5
 (ฟอสเฟต) คือ 43.67% 

ดังนั้น ในการเปลี่ยนค่า P ให้อยู่ในรูป P
2
O

5
 ท�าได้โดย

หาร  ด้วย 0.437 

 Sd = 7.2/0.437 = 16.5 กก.- P
2
O

5
/ไร่

 Osmond and Kang (2008) กล่าวว่าฟอสฟอรัส

เป็นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้ช้ามากในดิน และมีแนวโน้ม

จะถูกสะสมไว้ในดินเมื่อเวลาผ่านไป โดยไอออนของ Al, 

Fe, Mn, Ca ที่อยู่ในสารละลายดิน หรือที่ถูกดูดยึดไว้กับ

ผิวอนุภาคดิน ชอบท่ีจะท�าปฏิกิริยากับอนุมูลฟอสเฟต 

H
2
PO

4
- และ HPO

4
2- ที่ละลายในดินกลายเป็นสาร

ฟอสเฟตท่ีไม่ละลายน�้า การสูญเสียฟอสฟอรัสจ�านวน
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หนึ่งจึงสูญเสียไปโดยถูกน�าออกไปพร้อมกับส่วนของพืช

ที่เก็บเกี่ยว ปุ๋ยฟอสฟอรัสจึงสามารถใส่ได้ปีละครั้ง ค่า Fl 

ส�าหรับฟอสฟอรัส ผู้เขียนจึงก�าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0% 

และปุ๋ยฟอสฟอรัสสามารถใส่ได้ปีละครั้ง

 จากตารางที่ 4 

 Cr  =  5.6 กก.- P
2
O

5
/ไร่/ปี

 Ap = Cr + Sd + Fl

 Ap = 5.6 + 16.5 + 0 = 22.1 กก.- P
2
O

5
/ไร่

 ถ้าให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสด้วยปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-

0) นั่นคือ ถ้าต้องการปุ๋ยฟอสเฟต 22.1  กิโลกรัม จะต้อง

ใช้ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต = (22.1/46) x 100 = 48 กิโลกรัม 

(46 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ P
2
O

5
 ในปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต) 

 ดังน้ัน ค�าแนะน�าการใส่ปุ ๋ยฟอสฟอรัสด้วยปุ ๋ย

ซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) ส�าหรับการปลูกสร้างสวนยาง

ในจังหวัด Hainan ของจีน คือใส่ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตใน

อัตรา 48 กิโลกรัม/ไร่/ปี (66 ต้น) ปีละครั้ง

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยโพแทสเซียม

 จากค่ามาตรฐานธาตุอาหารในดินปลูกยางพารา

ของสถาบันวิจัยยาง (2551) (ตารางที่ 5) ก�าหนดค่า

เหมาะสมส�าหรับ K ไว้ว่ามากกว่า 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

หากก�าหนดค่า K ที่เหมาะสมเป็น 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และสมมุติว่าผลการวิเคราะห์ดินมี K = 33 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม  ถ้าแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ดังนั้น ปริมาณธาตุ K ใน

ดินที่ขาด (Sd) ค�านวณได้ดังนี้

 Sd = (60-33)/2 = 13.5 มก.-K/กก.-ดิน 

      = 13.5 x 10-6 กก.-K/กก.-ดิน  

                = 312,000 x 13.5 x 10-6 กก.- K /ไร่

                = 4.2 กก.- K /ไร่

 ปริมาณของ K ใน K
2
O (โพแทช) คือ 83.01% 

ดังนั้น ในการเปลี่ยนค่า K เป็น K
2
O  ท�าได้โดยหารด้วย 

0.83 

 Sd = 4.2/0.83 =  5.1 กก.- K
2
O  /ไร่

 ถ้าให้ปุ๋ยโพแทสเซียมด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมคลอ-

ไรด์ (0-0-60) นั่นคือ ถ้าต้องการปุ๋ยโพแทช 5.1  กิโลกรัม 

จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ = (5.1/60) x 100 = 

8.5 กิโลกรัม (60 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ K2O  ในปุ ๋ย

โพแทสเซียมคลอไรด์) 

 Osmond and Kang (2008)  และ Jones (2003) 

กล่าวว่าโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารท่ีเคลื่อนย้ายได้ใน

ดิน ข้ึนอยู่กับลักษณะเน้ือดิน โพแทสเซียมสามารถ

เคลื่อนย้ายไปอยู่ในหลืบของชั้นอนุภาคดินเหนียวและ

ถูกดูดยึดไว้  โพแทสเซียม 1 - 2 กรัม สามารถถูกยึดไว้

โดยแร่ดินเหนียว 100 กรัม ปรากฎการณ์นี้ เรียกว่า การ

ตรึงโพแทสเซียม (K fixation) ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญต่อการ

ท�าการเกษตรในดินท่ีมีแร่ดินเหนียว ด้วยเหตุผลนี้ปุ ๋ย

โพแทสเซียมจึงควรแบ่งใส่ให้กับพืชปีละ 2 ครั้ง

 จากตารางที่ 4 Cr = 5.1  กก.- K
2
O  / ไร่ /ปี

 ดังน้ัน ส�าหรับความต้องการปุ ๋ยโพแทช 5.1  

กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ = (5.1/60) x 

100 = 8.57 กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้งในจ�านวน

เท่ากัน ดังน้ัน ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ต่อครั้ง = 8.57/2 = 4.3 

กิโลกรัม

 Ap = Cr + Sd + Fl

 Ap = 4.3 + 5.1 + ?  = 9.4 + ? กก.- K
2
O/ไร่

 Osmond and Kang (2008) รายงานว่าพืช

สามารถดูด K จากปุ๋ยได้เพียง 40-70% เนื่องจากปุ๋ย

โพแทสเซียมเป็นปุ๋ยท่ีละลายน�้าได้ดีมาก จึงมีโอกาสจะ

ถูกชะละลายออกไปจากดินได้ง่าย โดย  K  ที่ใส่ลงในดิน

บางส่วนจะสูญเสียไปโดยการชะละลายของน�้าผ่านหน้า

ตัดดิน และโดยติดไปกับอนุภาคดินที่ถูกกร่อน (Erosion) 

นอกจากนี้ ดินเน้ือหยาบท่ีมีปริมาณของ Al3+ และ H+ 

มาก ดินที่มีอินทรียวัตถุและ CEC ต�่า จะท�าให้มี K+ อยู่

ในสารละลายดินมาก โอกาสท่ีถูกชะละลายจะมีมากขึ้น 

ท้ังนี้เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียขึ้นอยู่กับลักษณะของเน้ือ

ดิน ถ้าค�านวนที่ระดับ 30% 

 ดังนั้น ค่า Fl ของปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-

60) จ�านวน 9.4 กิโลกรัม = (9.4/100) x 30 = 2.8 

กิโลกรัม

 นั่นคือ Ap = 9.4 + 2.8 = 12.2  กิโลกรัม

 ดังนั้น ค�าแนะน�าการใส ่ปุ ๋ยโพแทชด ้วยปุ ๋ย

โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ส�าหรับการปลูกสร้างสวน

ยางในจังหวัด Hainan ของจีน คือใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม

คลอไรด์ (0-0-60) ในอัตราครั้งละ 12.2 กิโลกรัม/ไร่ ปีละ 

2 ครั้ง  หรือเท่ากับ 22.4 กิโลกรัม/ไร่/ปี (66 ต้น) อย่างไร-

ก็ตาม การใส่ปุ๋ยควรจะใส่ก่ีครั้งต่อปี และแต่ละคร้ังควร

จะใส่จ�านวนเท่าไรน้ันข้ึนอยู่กับดลุพินิจของผูใ้ห้ค�าแนะน�า 
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และไม่จ�าเป็นว่าแต่ละครั้งต้องใส่ปุ๋ยจ�านวนเท่ากัน 

 

 จากข้อมูลปริมาณความต้องการธาตุอาหารของ

ยางพันธุ์ RRIM 600 ของ Pushparajah (1977) สามารถ

ค�านวนหาเพ่ือประเมินอัตราปุ ๋ยท่ีควรใส่ได ้ด ้วยวิธี

เดียวกันดังนี้ คือ

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยไนโตรเจน 

 จากแบบจ�าลอง Ap = Cr + Sd + Fl

 ถ้าก�าหนดให้  Sd = 0 ดังนั้น Ap = Cr + Fl

 จากตารางที่ 4  Cr = 3.6 กิโลกรัม-N/ไร่/ปี

 ดังนั้น ส�าหรับความต้องการปุ๋ยไนโตรเจน 3.6 

กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) = (3.6/46) x 100 = 

7.8 กิโลกรัม/ไร่ (46 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ N ในปุ๋ยยูเรีย)

 เน่ืองจากปุ ๋ยไนโตรเจนจะสูญเสียไปประมาณ 

50% หลังจากใส่ลงดิน ดังน้ัน อัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่ีให้

ควรเพ่ิมเป็นสองเท่า และควรใส่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

(ในระยะต้นฝนและปลายฝน) 

 ดังน้ัน ค�าแนะน�าปุ๋ยไนโตรเจนส�าหรับการปลูก

สร้างสวนยางจากข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของ 

Pushparajah (1977) คือ ควรใส่ปุ๋ย 46-0-0 ครั้งละ 7.8 

กิโลกรัม/ไร่ ปีละ 2 ครั้ง หรือ 15.6 กิโลกรัม/ไร่/ปี (66 ต้น)

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยฟอสฟอรัส

 เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินและค่าเหมาะสมส�าหรับ P 

เหมือนกัน คือ 7 และ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ 

ดังนั้น ปริมาณ P
2
O

5
 ที่ขาดในดิน หรือค่า Sd จึงมีค่าเท่า

กัน คือ 16.5 กก.-P
2
O

5
/ไร่ 

 เนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารท่ีค่อนข้างไม่

เคลื่อนย้ายในดิน  ค่า Fl ส�าหรับฟอสฟอรัสจึงก�าหนดให้

มีค่าเท่ากับ 0%  และปุ๋ยฟอสฟอรัสสามารถใส่ลงดินได้ปี

ละครั้ง

 จากตารางที่ 4 Cr = 3.8  กก.- P
2
O

5
/ไร่/ปี

 จากแบบจ�าลอง Ap = Cr + Sd + Fl

 ดงัน้ัน Ap = 3.8 + 16.5 + 0 = 20.3 กก.- P
2
O

5
/ไร่

 ถ้าให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสด้วยปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-

0) นั่นคือ ถ้าต้องการปุ๋ยฟอสเฟต 20.3  กิโลกรัม จะต้อง

ใช้ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต = (20.3/46) x 100 = 44 กิโลกรัม/

ไร่ (46 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ P
2
O

5
 ในปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต) 

 ดังนั้น ค�าแนะน�าปุ๋ยฟอสฟอรัสส�าหรับการปลูก

สร้างสวนยางจากข้อมูลปริมาณความต้องธาตุอาหาร

ของ Pushparajah (1977) คือควรจะใส่ปุ ๋ยซูเปอร์

ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 44 กิโลกรัม/ไร่  ปีละ 1 ครั้ง

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยโพแทสเซียม

 เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินและค่าเหมาะสมส�าหรับ K 

เหมือนกัน คือ 33 และ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ 

ดังนั้น ปริมาณ K
2
O ที่ขาดในดิน หรือค่า Sd จึงมีค่าเท่า

กันคือ 5.1 กก.-K
2
O/ไร่  

 ดังนั้น ส�าหรับความต้องการปุ ๋ยโพแทช 5.1 

กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) = 

(5.1/60) x 100 = 8.5 กิโลกรัม (60 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ 

K
2
O  ในปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์) 

 จากตารางที่ 4 Cr = 9.4  กก.- K 
2
O  /ไร่/ปี

 ส�าหรับความต้องการปุ๋ยโพแทช 9.4  กิโลกรัม จะ

ต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ = (9.4/60) x 100 = 15.7 

กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้งในจ�านวนเท่ากัน ดังนั้น

ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ต่อครั้ง = 15.7/2 = 7.8 กิโลกรัม

 จากแบบจ�าลอง 

 Ap = Cr + Sd + Fl

 Ap = 7.8 + 5.1 + ? = 12.9 + ? กก.- K
2
O/ไร่

 เน่ืองจากปุ ๋ยโพแทสเซียมจะสูญเสียไปหลังใส่

ประมาณ 30 – 60%  ท้ังน้ีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียข้ึนอยู่

กับลักษณะของเน้ือดิน ในที่นี้ผู้เขียนเลือกใช้ค่าที่ระดับ 

30% 

 ดังนั้น ค่า Fl ของปุ๋ย 0-0-60 จ�านวน 12.9 กิโลกรัม 

= (12.9/100) x 30 = 3.9 กิโลกรัม

 นั่นคือ Ap = 12.9 + 3.9 = 16.8  กิโลกรัม

 ดังนั้น ค�าแนะน�าปุ๋ยโพแทสเซียมส�าหรับการปลูก

สร้างสวนยางจากข้อมูลปริมาณความต้องธาตุอาหาร

ของ Pushparajah (1977) คือ ควรจะใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม

คลอไรด์ (0-0-60) อัตรา ครั้งละ 16.8 กิโลกรัม/ไร่ ปีละ 2 

ครั้ง  หรือเท่ากับ 33.6 กิโลกรัม/ไร่/ปี  (66 ต้น)

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยแมกนีเซียม

 จากค่ามาตรฐานธาตุอาหารในดินปลูกยางของ

สถาบันวิจัยยาง (2551) (ตารางที่ 5) ก�าหนดค่าเหมาะ

สมส�าหรับ Mg ไว้ว่ามากกว่า 36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หาก

ก�าหนดค่า Mg ท่ีเหมาะสมเป็น 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และสมมุติว่าผลการวิเคราะห์ดินมี Mg = 31 มิลลิกรัม/
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กิโลกรัม  ถ้าแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ดังนั้น ปริมาณธาตุ Mg 

ในดินที่ขาด (Sd) ค�านวณได้ดังนี้

 Sd = (50-31)/2 = 9.5 มก.-Mg/กก.-ดิน 

                = 9.5 x 10-6 กก.-Mg/กก.-ดิน 

                = 312,000 x 9.5 x 10-6 กก.-Mg/ไร่

                =  3.0 กก.- Mg/ไร่/ครั้ง

 ปริมาณของ Mg ใน MgO (แมกนีเซียมออกไซด์) 

คือ 60.3% ดังนั้น ในการเปลี่ยนค่า Mg เป็น MgO  ท�าได้

โดยหารด้วย 0.60 

        = 3.0/0.60 = 5.0 กก.- MgO/ไร่/ครั้ง

 ถ้าให้ปุ๋ยแมกนีเซียมด้วยปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต 

(MgSO
4
.7H

2
O) ดังนั้น หากต้องการปุ ๋ย MgO 5.0 

กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต = (5.0/16) x 

100 = 31.3 กิโลกรัม (16 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ MgO ในปุ๋ย

แมกนีเซียมซัลเฟต)

 จากตารางที่ 4 Cr =  1.0 กก.- MgO/ไร่/ปี

 ส�าหรับความต้องการปุ๋ย MgO 1.0 กิโลกรัม จะ

ต้องใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO
4
.7H

2
O) = (1.0/16) 

x 100 = 6.25 กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ใน

จ�านวนเท่ากัน ดังนั้น ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ต่อครั้ง = 6.25/2 = 

3.1 กิโลกรัม

 Ap = Cr + Sd + Fl

 Ap = 3.1 + 31.3 + ? = 34.4 + ? กก.- MgO/ไร่

 ส�าหรับการสูญเสียแมกนีเซียมหลังจากใส่ลงดิน

นั้น จากการศึกษาของ Pratt and Harding (1957) ที่ได้

ศึกษาการสูญเสียแมกนีเซียมจากดิน โดยการทดลองดู

ผลของปุ๋ยต่อปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน

ปลูกส้มในระยะยาว ผู้วิจัยพบว่า แมกนีเซียมมีความเป็น

ไปได้ท่ีจะสูญเสียได้สองทางคือ 1) โดยการถูกน�าไปใช้

โดยพืช (Removal by trees) และ 2) โดยการชะละลาย 

(Removal by leaching) โดยการสูญเสียส่วนใหญ่สูญ

เสียไปโดยติดไปกับพืช ผู้เขียนจึงก�าหนดให้ค่า Fl = 5% 

 ดังน้ัน ค่า Fl ของปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต จ�านวน 

34.4 กิโลกรัม = (34.4/100) x 5 = 1.7 กิโลกรัม

 นั่นคือ Ap = 34.4 + 1.7 = 36.1  กิโลกรัม

 ดังน้ัน ค�าแนะน�าการใส่ปุ ๋ยแมกนีเซียมด้วยปุ๋ย

แมกนีเซียมซัลเฟต ส�าหรับการปลูกสร้างสวนยางจาก

ข้อมูลปริมาณความต้องธาตุอาหารของ Pushparajah 

(1977) คือใส่ปุ ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO
4
.7H

2
O)  

อัตราครั้งละ 36.1 กิโลกรัม/ไร่ ปีละ 2 ครั้ง  หรือเท่ากับ 

72.2 กิโลกรัม/ไร่/ปี  (66 ต้น)

 

 จากข้อมูลปริมาณความต้องการธาตุอาหารของ

ยางพันธุ์ RRIM 600 โดย สุนทรี และ จินตณา (2549) ใน

ท�านองเดียวกัน เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินเหมือนกัน เรา

สามารถประเมินอัตราปุ๋ยที่ควรใส่ได้เช่นเดียวกัน ดังนี้ 

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยไนโตรเจน 

 จากแบบจ�าลอง Ap = Cr + Sd + Fl

 ถ้าก�าหนดให้  Sd = 0 

 ดังนั้น Ap = Cr + Fl

  จากตารางที่ 4 ค่า Cr = 9.4 กก.-N/ไร่/ปี

 นั่นคือ ความต้องการปุ๋ยไนโตรเจน  9.4  กิโลกรัม 

จะต้องใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) = (9.4/46) x 100 = 20.3 

กิโลกรัม/ไร่ (46 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ N ในปุ๋ยยูเรีย)

 เน่ืองจากปุ ๋ยไนโตรเจนจะสูญเสียไปประมาณ 

50% หลังจากใส่ลงดิน ดังนั้น อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ให้

ควรเพ่ิมเป็นสองเท่า และควรใส่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

(ในระยะต้นฝนและปลายฝน) 

 ดังน้ัน ค�าแนะน�าปุ๋ยไนโตรเจนส�าหรับการปลูก

สร้างสวนยางจากข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของ 

สุนทรี และ จินตณา (2549) คือ ควรใส่ปุ๋ย 46-0-0 ครั้งละ 

20.3 กิโลกรัม/ไร่ ปีละ 2 ครั้ง หรือ 40.6 กิโลกรัม/ไร่/ปี (66 

ต้น)

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยฟอสฟอรัส

 เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินและค่าเหมาะสมส�าหรับ P 

เหมือนกัน คือ 7 และ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ 

ดังนั้น ปริมาณ P
2
O

5
 ที่ขาดในดิน หรือค่า Sd จึงมีค่าเท่า

กันคือ 16.5 กก.-P
2
O

5
/ไร่ 

 เนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารท่ีค่อนข้างไม่

เคลื่อนย้ายในดิน  ค่า Fl ส�าหรับฟอสฟอรัสจึงก�าหนดให้

มีค่าเท่ากับ 0% และปุ๋ยฟอสฟอรัสสามารถใส่ลงดินได้ปี

ละครั้ง

 จากตารางที่ 4 Cr = 2.4  กก.- P
2
O

5
/ไร่/ปี

 จากแบบจ�าลอง Ap = Cr + Sd + Fl

 จะได้ว่า Ap = 2.4 + 16.5 + 0 = 18.9 กก.- P
2
O

5
/ไร่

 ถ้าให้ปุย๋ฟอสฟอรสัด้วยปุย๋ซเูปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) 
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ดังนั้น ส�าหรับความต้องการปุ๋ยฟอสเฟต 18.9  กิโลกรัม 

จะต้องใช้ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต = (18.9/46) x 100 = 41.1 

กิโลกรัม/ไร่ (46 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ P
2
O

5
ในปุ ๋ยซูเปอร์

ฟอสเฟต) 

 ดังนั้น ค�าแนะน�าปุ๋ยฟอสฟอรัสส�าหรับการปลูก

สร้างสวนยางจากข้อมูลปริมาณความต้องธาตุอาหาร

ของสุนทรี และจินตณา (2549) คือใส่ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต 

(0-46-0) อัตราครั้งละ 41.1 กิโลกรัม/ไร่ ปีละครั้ง

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยโพแทสเซียม

 เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินและค่าเหมาะสมส�าหรับ K 

เหมือนกัน คือ 33 และ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ 

ดังนั้น ปริมาณ K
2
O ที่ขาดในดิน หรือค่า Sd จึงมีค่าเท่า

กันคือ 5.1 กก.-K
2
O/ไร่  

 ดังน้ัน ส�าหรับความต้องการปุ ๋ยโพแทช 5.1 

กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) = 

(5.1/60) x 100 = 8.5 กิโลกรัม (60 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ 

K
2
O  ในปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์) 

 จากตารางที่ 4  Cr = 7.6 กก.- K
2
O/ไร่/ปี

 ส�าหรับความต้องการปุ๋ยโพแทช 7.6  กิโลกรัม จะ

ต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ = (7.6/60) x 100 = 12.7 

กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้งในจ�านวนเท่ากัน ดังนั้น 

ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ต่อครั้ง = 12.7/2 = 6.4 กิโลกรัม

 จากแบบจ�าลอง  

 Ap = Cr + Sd + Fl

 Ap = 6.4 + 5.1 + ? = 11.5 + ? กก.- K
2
O/ไร่

 เนื่องจากปุ ๋ยโพแทสเซียมจะสูญเสียไปหลังใส่

ประมาณ 30 – 60%  ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์การสูญเสียข้ึนอยู่

กับลักษณะของเนื้อดินดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าคิดท่ี

ระดับ 30% 

 ดังนั้น ค่า Fl ของปุ๋ย 0-0-60 จ�านวน 11.5 กิโลกรัม 

= (11.5/100) x 30 = 3.5 กิโลกรัม

 ดังนั้น Ap = 11.5 + 3.5 = 15  กิโลกรัม

 ดังนั้น ค�าแนะน�าปุ๋ยโพแทสเซียมส�าหรับการปลูก

สร้างสวนยางจากข้อมูลปริมาณความต้องธาตุอาหาร

ของสุนทรี และ จินตณา (2549)  คือใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม

คลอไรด์ (0-0-60) อัตราครั้งละ 15 กิโลกรัม/ไร่ ปีละ 2 

ครั้ง  หรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ไร่/ปี  (66 ต้น)

 

 การค�านวณส�าหรับปุ๋ยแมกนีเซียม

 เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินและค่าเหมาะสมส�าหรับ 

Mg เหมือนกัน คือ 31 และ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตาม

ล�าดับ ดังนั้น ปริมาณ MgO ที่ขาดในดิน หรือค่า Sd จึงมี

ค่าเท่ากันคือ 5.0 กก.-MgO/ไร่   

 ถ้าให้ปุ๋ยแมกนีเซียมด้วยปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต 

(MgSO
4
.7H

2
O) ดังนั้น ส�าหรับความต้องการปุ๋ย MgO 

5.0  กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต = (5.0/16) 

x 100 = 31.3 กิโลกรัม (16 เป็นเปอร์เซ็นต์ของ MgO ใน

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต)

 จากตารางที่ 4 Cr = 3.0 กก.- MgO  /ไร่/ปี

 ส�าหรับความต้องการปุ๋ย MgO 3.0  กิโลกรัม จะ

ต้องใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO
4
.7H

2
O) = (3.0/16) 

x 100 = 18.9 กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้งในจ�านวน

เท่ากัน ดังน้ัน ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ต่อครั้ง = 18.9/2 = 9.4 

กิโลกรัม

 Ap = Cr + Sd + Fl

 Ap = 9.4 + 31.3 + ? = 40.7 + ? กก.- MgO/ไร่

 ก�าหนดให้ค่า Fl = 5%  จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา

แล้วข้างต้น  

 ดังน้ัน ค่า Fl ของปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต จ�านวน 

40.7 กิโลกรัม = (40.7/100) x 5 = 2.0 กิโลกรัม

 ดังนั้น Ap = 40.7 + 2.0 = 42.7  กิโลกรัม

 ดังน้ัน ค�าแนะน�าปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ส�าหรับ

การปลูกสร้างสวนยางจากข้อมูลปริมาณความต้องธาตุ

อาหารของสุนทรี และ จินตณา (2549) คือใส่ปุ ๋ย

แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO
4
.7H

2
O)  อัตราครั้งละ 42.7 

กิโลกรัม/ไร่ ปีละ 2 ครั้ง หรือเท่ากับ 85.4 กิโลกรัม/ไร่/ปี  

(66 ต้น)

 ค�าแนะน�าการใส่ปุ ๋ยให้กับสวนยางจากข้อมูล

ปริมาณความต้องธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600 

จากทั้งสามแหล่งข้อมูลสรุปได้ดังตารางท่ี 6 โดยค�า

แนะน�าในตัวอย่างน้ีเป็นการค�านวณบนสมมุติฐานของ

ผลการวิเคราะห์ดินเดียวกัน

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
 การประเมินปริมาณความต้องการธาตุอาหารพืช

ของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ไม่ควรพิจารณาเฉพาะ
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ธาตุอาหารส่วนท่ีสูญเสียไปโดยติดไปกับผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวออกไป และในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของต้น

เท่านั้น เนื่องจากธาตุอาหารจากเศษซากชิ้นส่วนของต้น

ที่หลุดร่วงลงพ้ืนดิน จะหมุนเวียนอยู่ในดินเมื่อมีการย่อย

สลาย การประเมินธาตุอาหารที่สูญเสียออกไปจึงควรน�า

ปริมาณธาตุอาหารที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ดินมาประเมิน

ด้วย ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารจากดินในส่วนท่ีติด

ไปกับผลผลิตน�้ายาง และอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของต้นยาง 

สามารถประเมินได้จากผลการค�านวณปริมาณธาตุ

อาหารที่มีอยู่ในส่วนของต้นและส่วนของผลผลิต ส่วน

ปริมาณธาตุอาหารที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ดิน ประเมินได้

จากผลการค�านวณปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในเศษซาก

ชิ้นส่วนของต้นท่ีหลุดร่วงลงดิน จากรายงานท้ัง 3 แหล่ง

ข้อมูล คือ จีน มาเลเซีย และไทย พบว่า ปริมาณธาตุ

อาหารที่ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ต้องการใช้ของจีน

และของไทย ซึ่งประเมินที่ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 

กิโลกรัม/ไร่/ปี ต้องการธาตุอาหาร N ใกล้เคียงกัน คือ 

8.51 และ 9.35 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตามล�าดับ และความ

ต้องการ N มีปริมาณที่สูงกว่าธาตุอาหารอื่น ๆ มาก ส่วน 

P
2
O

5
 และ K

2
O มีความความต้องการแตกต่างกัน ใน

ขณะท่ีผลการประเมินของมาเลเซียกลับพบว่า ต้นยาง

พันธุ์ RRIM 600 ต้องการ N น้อยกว่าของจีนและของไทย

เกินครึ่ง และพบว่า ความต้องการ N และ P
2
O

5
 มีค่าใกล้

เคียงกันโดยมีความต้องการ K
2
O มากที่สุด 9.4 กิโลกรัม/

ไร่/ปี และต้องการ MgO น้อยที่สุดเพียง 1.0 กิโลกรัม/ไร่/

ปี ส�าหรับประเทศไทยข้อมูลความต้องการธาตุอาหาร

ของยางพารา ถึงแม้ยังไม่ได้หักลบปริมาณธาตุอาหารท่ี

หมุนเวียนกลับคืนสู่ดินจากเศษซากชิ้นส่วนของต้นท่ีหลุด

ร่วงลงพ้ืนดิน แต่ปริมาณไนโตรเจนที่สูญเสียไปก็ใกล้

เคียงกับของจีน 

 การประมวลปริมาณปุ๋ยที่ควรใส่ให้กับยางพารา

พันธุ์ RRIM 600  เป็นการประมวลโดยใช้แบบจ�าลอง  

Ap = Cr + Sd + Fl โดยใช้ผลการประเมินจากผลการ

ค�านวณปริมาณธาตุอาหารท่ีมีในผลผลิตและที่มีอยู่ใน

ส่วนของต้นหักลบด้วยส่วนที่หมุนเวียนกลับคืนสู ่ดิน 

(crop removal/nutrient removal: Cr) มาประมวลร่วม

กับผลการวิเคราะห์ดิน (Sd) และเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย

ธาตุอาหารไปโดยกระบวนการต่าง ๆ หลังจากใส่ปุ๋ย (Fl) 

ค่าประมาณท่ีค�านวณในตัวอย่างน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของผล

การวิเคราะห์ดินท่ีเท่ากัน คือ P = 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, 

K = 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 31 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และใช้ค่าระดับธาตุอาหารที่เหมาะสมในดิน

ปลูกยางเป็น P = 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 60 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จาก

ค่า Cr ของจีนและของไทย ซึ่งประเมินความต้องการธาตุ

อาหารต่าง ๆ ที่ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

ผลการประมวลแสดงให้เห็นว่าความต้องการปุ๋ย N มีค่า

ใกล้เคียงกัน โดยค�านวณปริมาณปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ที่

ควรใส่ให้กับยางพาราพันธุ์ RRIM 600  ของจีน ได้ 37 

กิโลกรัม/ไร่/ปี ส่วนของไทยได้ 40.6 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

ปริมาณปุ๋ยฟอสเฟตโดยใช้ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) 

ท่ีแนะน�าส�าหรับสวนยางของจีน คือ 48 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

ของไทยคือ 41.1 กิโลกรัม/ไร่/ปี ปริมาณปุ๋ยโพแทชโดยใช้

ปุ ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ของจีน คือ 22.4 

กิโลกรัม/ไร่/ปี ของไทย คือ 30 กิโลกรัม/ไร่/ปี ส่วนปริมาณ

ปุ๋ยแมกนีเซียมออกไซด์โดยใช้ปุ ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต 

(MgSO
4
.7H

2
O) ของจีน คือ 72.2 กิโลกรัม/ไร่/ปี ของไทย 

คือ 85.4 กิโลกรัม/ไร่/ปี ท้ังน้ีค่า Cr ของไทยยังไม่ได้หัก

ลบด้วยปริมาณธาตุอาหารส่วนที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ดิน 

ส�าหรับผลการประมวลปริมาณปุ ๋ย ท่ีควรใส ่ให ้ กับ

ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ของมาเลเซีย ซึ่งค่า Cr ไม่ได้

ประเมินที่ระดับผลผลิต 400 กิโลกรัม/ไร่/ปี แต่ประเมิน

จากผลผลิตที่เก็บได้จริงในรูปยางแห้ง จากการศึกษา

ตลอดช่วงอายุ 30 ปี ซึ่งรายงานว่าผลผลิตในช่วงปีที่ 6 ถึง

ปีที่ 30 อยู่ในช่วง 0.62 – 3.0 ตัน/เฮคตาร์/ปี (99.2 - 480 

กิโลกรัม/ไร่/ปี) ผลการประมวลปริมาณปุ๋ยท่ีควรใส่ให้กับ

ยางพาราพันธุ ์ RRIM 600 พบว่า อัตราการให้ปุ ๋ย

ไนโตรเจนโดยใช้ปุ๋ยยูเรียที่ได้  คือ 15.6 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่ามีปริมาณท่ีน้อยกว่าค่าท่ีประมวลได้

ของจีนและของไทยเกินครึ่ง ในขณะท่ีปริมาณปุ ๋ย

ฟอสเฟตโดยใช้ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตมีค่า 44 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

ใกล้เคียงกับของจีนและของไทย ปริมาณปุ๋ยโพแทชโดย

ใช้ปุ ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ท่ีประมวลได้คือ 33.6   

กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าของจีนและของไทย  ส�าหรับ

ปริมาณปุ๋ยแมกนีเซียมออกไซด์โดยใช้ปุ ๋ยแมกนีเซียม

ซลัเฟต (MgSO
4
.7H

2
O) ท่ีแนะน�าคอื 72.2 กิโลกรมั/ไร่/ปี 
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ใกล้เคียงกับของไทยซึ่งประมวลได้ 85.4 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

 อย ่างไรก็ตาม ปริมาณของธาตุอาหารโดย

ประมาณที่ต้นยางต้องการมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่

กับลักษณะของต้นยางเอง (ระดับผลผลิต ระยะการ

เจริญเติบโต และพันธุ์ยาง) สภาพแวดล้อม (ความชื้น 

และอุณหภูมิ) ลักษณะดิน (ชนิดดิน ความอุดมสมบูรณ์

ของดิน และลักษณะภูมิประเทศ) และข้ึนอยู่กับการ

จัดการดินและการจัดการสวนยาง แม ้ว ่ าป ัจจัย

ปฏิสัมพันธ์เหล่าน้ีมีผลต่อปริมาณธาตุอาหารในพืชและ

แก้ไขได้ด้วยการให้ธาตุอาหาร การสะสมธาตุอาหารใน

ช่วงฤดูปลูกยังขึ้นอยู่กับรูปแบบการเติบโตของพืชด้วย 

ค�าแนะน�าปุ๋ยที่ดีนั้นจึงต้องการการทดลองระยะยาวที่มี

การวางแผนอย่างดี และมีการตอบสนองต่อสภาพ

แวดล้อม ดิน และสภาพการเจริญเติบโตที่หลากหลาย 

 ค่า Cr ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับแบบจ�าลองนี้ควรได้

มาจากต้นยางท่ีให้ผลผลิตสูง ท้ังน้ีเพราะการประมาณ

ค่าความต้องการปุ๋ยตามแบบจ�าลองนี้ เป็นหนึ่งในวิธีการ

ท่ีเกษตรกรสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาค�า

แนะน�าปุ๋ยให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ต้องการ หากมี

ข ้อมูลเก่ียวกับปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียออกไป 

ตารางท่ี 5  ระดบัของธาตอุาหารในดนิปลกูยาง

<11

<40

<36

11-30

>40

>36

>30ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

โพแทสเซียม (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

แมกนีเซียม (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

ประเภทของการสูญเสีย
ความต้องการธาตุอาหาร (กก./ไร่/ปี)

ต�่า ปานกลาง สูง

ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันวิจัยยาง (2551)

ตารางท่ี 6  ผลการประมวลปรมิาณปุย๋ท่ีควรใส่ให้กับยางพารา ด้วยแบบจ�าลอง Ap = Cr + Sd + Fl 
(เสนอโดย Maneepong, 2008) ท่ีระดับผลผลติยางแห้ง 400 กิโลกรมั/ไร่/ปี ร่วมกับผลวเิคราะห์ดนิ 

17.0 (37.0)1

7.2 (15.6)

18.7 (40.6)

22.1 (48.0)2

20.3 (44.0)

18.9 (41.1)

13.4 (22.4)3

20.2 (33.6)

18.0 (30.0)

         -

14.3 (89.2)4

13.7 (85.4)

International Plant Nutrition Institute (2008) 

Pushparajah (1977) 

สุนทรี และ จินตณา (2549)

แหล่งข้อมูล
ค�าแนะน�าปุ๋ย (กิโลกรัม/ไร่/ปี)

N P
2
O

5
K

2
O MgO

1 ค่าในวงเล็บในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึงปุ๋ยยูเรีย: 46-0-0
2 ค่าในวงเล็บในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึงปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต: 0-46-0 
3 ค่าในวงเล็บในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึงปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์: 0-0-60
4 ค่าในวงเล็บในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต: MgS0

4
.7H

2
O

หมายเหตุ: การประมวลค่าความต้องการปุ๋ย ค�านวณโดยสมมุติว่าผลวิเคราะห์ดินเป็นดังนี้  P = 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, 

K = 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และใช้ค่าที่เหมาะสมส�าหรับ P = 30 มิลลิกรัม/กิโลกัม, K = 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

และ Mg = 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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(Nutrient removal) ที่ระดับผลผลิตเป้าหมายแล้ว 

ตัวแปรหลักของความต้องการปุ ๋ยส�าหรับสวนยางใน

แต่ละที่ในภูมิภาคนั้น ๆ จะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความ

เข้มข้นของธาตุอาหารในดิน  

 อย่างไรก็ดี การแปลความหมายผลการประมวล

ความต้องการปุ๋ยด้วยวิธีน้ีควรพิจารณาถึงปริมาณและ

ความสมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย Pushparajah 

(1977) อธิบายว่า ถึงแม้ว่าธาตุอาหารหนึ่ง ๆ จะมีอยู่ใน

ดินอย่างเพียงพอ แต่การดูดใช้ของพืชอาจถูกขัดขวาง

จากการขาดแคลนธาตุอื่นได้ เช่น 1) การขาด N สามารถ

ท�าให้การดูดใช้ K ลดลง 2) ระดับ N ในดินจะไม่เป็น

ประโยชน์ถ้าดินนั้นมี C ต�่า ถึงแม้ว่าจะมีการให้ N อย่าง

เพียงพอก็ตาม 3) N และ Mg ในปริมาณสูงส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อคุณสมบัติทางเทคโนโลยีของน�้ายางข้น 

4) ภายในต้น หากมี Mg และ Ca มากเกินไป อาจท�าให้

ท่อน�้ายางไม่มีเสถียรภาพส่งผลให้เกิดการอุดตันท่ีหน้า

กรีดเร็วข้ึน ท�าให้ลดระยะเวลาการไหลของน�้ายางและ

ผลผลิตลดลง ไม่เพียงเท่านี้ ชนิดและปริมาณของธาตุ

อาหารที่จ�าเป็นต้องเติมให้เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง ไม่ได้ขึ้น

อยู่กับความต้องการของพืชเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับ 1) 

อัตราการปลดปล่อยธาตุอาหาร 2) ปริมาณความเค็มที่

อยู่ในปุ๋ย และ 3) ใส่ปุ ๋ยให้เมื่อใดและใส่บริเวณไหน 

(Wolf, 1999) 

 จากแบบจ�าลองน้ี (Ap = Cr + Sd + Fl) หาก

พิจารณาในแง่ของการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลด

ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้ว จะเห็นว่าเราสามารถลดการใช้ปุ๋ย

ได้โดยลดค่า Fl หรือก็คือ ลดการสูญเสียธาตุอาหารไป

โดยกระบวนการต่าง ๆ หลังจากใส่ปุ๋ย (Fl) ท�าได้โดยการ

ใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางใน

ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ใส่ให้ใกล้รากหรือสัมผัส

กับราก ในบริเวณท่ีมีรากดูดธาตุอาหารหนาแน่น คือ   

บริเวณกลางทรงพุ่มของใบยาง และคลุกเคล้ากับดิน 

หรือพรวนดินกลบปุ๋ย ซึ่งนอกจากจะไม่ท�าให้เกิดความ

เค็มเฉพาะจุดขึ้น ยังลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะละลาย

โดยน�้าฝนและน�้าชลประทาน เป็นต้น การลดการใช้ปุ๋ย

ไม่ควรกระท�าหากในดินน้ัน ๆ มีปริมาณธาตุอาหารต�่า

กว่าระดับเหมาะสม แต่ควรจะเพ่ิมปริมาณปุ๋ยที่ใส่ให้

มากข้ึน นอกจากน้ีการใส่ปุ ๋ยควรใส่ให้เพียงพอกับ

ต้องการของพืชในแต่ระยะการเจริญเติบโตและให้

ผลผลิต หรือก็คือใส่ให้เท่ากับค่า Cr นั่นเอง หากไม่

ท�าการใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของพืชแล้ว พืช

ก็จะต้องน�าส่วนที่ขาดมาจากดิน หากในดินมีปริมาณ

ธาตุอาหารในระดับขาดแคลนแล้วก็จะย่ิงส่งผลให้

ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลงเรื่อย ๆ จนในท่ีสุดดิน

เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ แต่หากในดินมีระดับ

ธาตุอาหารอยู่อย่างเหมาะสมกับความต้องการของ

ยางพารา และมีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว 

การใส่ปุ๋ยก็สามารถลดลงได้โดยใส่ให้เฉพาะในปริมาณ

ที่พืชต้องการ (Cr) เท่านั้น

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 ข้อมูลผลการประเมินปริมาณธาตุอาหารที่พืช

ต้องการใช้ในแต่ระยะการเติบโตซึ่งมี 2 ส่วน คือส่วนที่ใช้

เพ่ือสร้างองค์ประกอบของต้น กับส่วนที่สูญเสียออกจาก

แปลงโดยติดไปกับผลผลิตน�้ายาง หักลบด้วยส่วนที่

หมุนเวียนกลับคืนสู่ดินผ่านทางเศษซากพืชท่ีร่วงหล่น 

ปริมาณท่ีได้ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียธาตุอาหารออกจาก

แปลง หรือที่เรียกว่า “crop removal” (Cr)  ซึ่งถือเป็น

ปริมาณท่ีพืชต้องการใช้และควรใส่ให้กับพืช  ผู้มีหน้า

ที่wwให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกร นักส่งเสริมการเกษตร  

นักวิชาการเกษตร หรือตัวเกษตรกรผู้ปลูกยางท้ังหลาย

เอง สามารถน�าข้อมูลเหล่าน้ีมาประมวลเพ่ือประเมิน

ความต้องการปุ๋ยโดยใช้แบบจ�าลอง  Ap = Cr + Sd + Fl 

ได้ เมื่อค่า Sd คือ ปริมาณธาตุอาหารส่วนที่ต้องเพิ่มเติม

ลงไปในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับดินปลูกยาง  

ทราบได้โดยการเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกยาง ส่งไป

วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของเอกชนหรือของรัฐบาล 

แล้วน�าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับระดับท่ีเหมาะสมในดิน

ปลูกยาง ส่วนค่า Fl หรือปริมาณธาตุอาหารท่ีสูญเสียไป

โดยกระบวนการต่าง ๆ หลังจากใส่ปุ๋ย สามารถใช้ค่า

เดียวกับท่ีค�านวณในตัวอย่างน้ีไปค�านวณ กล่าวคือ ปุ๋ย

ไนโตรเจน สูญเสียไปประมาณ 50%  ฟอสฟอรัส 0% 

โพแทสเซียม 30 – 60% และแมกนีเซียมประมาณ 5% 

ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามแบบจ�าลองนี้เป็นการใส่ปุ๋ยโดยค�านึง

ถึงสมดุลระหว่างการชดเชยและการน�าออกจากพ้ืนที่

ของธาตุอาหารพืชต่าง ๆ จากนั้นปริมาณธาตุอาหารที่
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ค�านวณได้แต่ละธาตุน�ามาค�านวณกลับเป็นอัตราปุ ๋ย

ธาตุอาหารนั้น ๆ ว่าควรใช้ปุ๋ยนั้น ๆ อัตราเท่าใด เช่น ถ้า

ค�านวณจากแบบจ�าลองได้ว่าต้นยางต้องการ K
2
O ปีละ 

30 กิโลกรัมต่อไร่ หากต้องการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอ

ไรด ์  (0-0-60) ก็ต ้องค�านวณกลับเป ็นปริมาณปุ ๋ย

โพแทสเซียมคลอไรด์ที่ควรใส่ต่อไร่ต่อปีอีกครั้ง จากน้ัน

ค่อยให้ค�าแนะน�าอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมท่ีสุดแก่เกษตรกร 

ทั้งนี้หลังจากค�านวณได้ปริมาณแม่ปุ๋ยแต่ละตัวที่ควรใส่

ได้แล้วสามารถน�าแม่ปุ๋ยแต่ละตัวมาผสมกันแบบผสม

ปุ๋ยใช้เองได้ แต่ต้องค�านวณอัตราที่ควรใส่ต่อต้นใหม่อีก

ครั้ง โดยหารด้วย 66 เนื่องจากตัวอย่างการค�านวณนี้อยู่

บนพ้ืนฐานจ�านวนต้นยาง 66 ต้น/ไร่ หรือหากเกษตรกร

จะท�าการแยกใส่แม่ปุ๋ยแต่ละตัวไปตามท่ีค�านวณได้ก็

สามารถท�าได้ ท้ังยังจะท�าให้สามารถใส่ปุ๋ยได้อย่างถูก

ต้องและเหมาะสมได้ เนื่องจากปุ ๋ยยูเรียมีค�าแนะน�า

ว่าการใส่แบบฝังกลบประมาณ 5 เซนติเมตรสามารถลด

การสูญเสียไนโตรเจนได้เกือบ 100%  ปุ๋ยฟอสเฟตควรใส่

โดยโรยเป็นแถบหรือหยอดเป็นหลุมเพ่ือลดการสัมผัสกับ

ผิวดินลดการถูกดูดยึดไปอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ

พืช ปุ๋ยโพแทชควรใส่แบบครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งโดย

เฉพาะในดินเน้ือหยาบ และควรใส่โดยวิธีโรยเป็นแถบ

หรือหยอดในหลุม เป็นต้น ดังนั้น การรู้ระดับปริมาณธาตุ

อาหารของแต่ละธาตุอาหารในต้นยาง แต่ละระดับการ

เจริญเติบโต และในระดับผลผลิตท่ีตั้งเป้าหมายไว้ จะ

สามารถน�ามาก�าหนดปริมาณธาตุอาหารพืชแต่ละธาตุท่ี

ต้นยางควรได้รับในแต่ละระยะการเจริญเติบโต รวมถึง

สามารถให้ผลผลิตตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ หากท�าได้อย่าง

มีประสิทธิผลการผลิตยางพาราก็จะให้ก�าไรท่ีดี และยัง

คงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ได้ ส่งผลให้เกิด

ความยั่งยืนในระบบการผลิตยางพาราต่อไป

ค�าขอบคุณ
 ขอขอบพระคุณ รศ. ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ อาจารย์

ประจ�ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างสูง ส�าหรับการ

ให้ค�าแนะน�าและให้ค�าอธิบายเก่ียวกับการใช้แบบ

จ�าลองนี้
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 ยางพาราเป็นพืชท่ีมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากประเทศไทยเป็น

ประเทศผู ้ผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็น

อันดับที่ 1 ของโลก (สถาบันวิจัยยาง, 2559) โดยมีมูลค่า

การส่งออก 2.701 แสนล้านบาท ในปี 2555 จากนั้นลด

ลงเรือ่ยๆ เหลอื 1.551 แสนล้านบาท ในปี 2559 (ตารางท่ี 1) 

ท�าให้ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ท�ารายได้ให ้แก่

ประเทศเป็นจ�านวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่ง

ออกยางของไทยกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมา

จากวิกฤติเศรษฐกิจของโลก ท�าให้เศรษฐกิจโลกเกิดการ

ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นคู่ค้า

หลักของไทยก็ปรับตัวลดลง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้น�าเข้า

ยางพาราเป็นอันดับ 1 และ 2 ของประเทศไทย เข้าสู่

สภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ท�าให้ความต้องการใช้

ยางพาราของสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศ

ญ่ีปุ่นลดลงตามไปด้วย รวมท้ังปริมาณยางคงเหลือของ

ประเทศไทยและต่างประเทศยังคงอยู ่ในระดับสูง 

ประกอบกับปริมาณผลผลิตของไทยก็มีปริมาณผลผลิต

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินของ

ตลาดยางพาราในตลาดโลก 

 ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง อาทิเช่น มาตรการ

1ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย
2 กองจัดการโรงงานไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง

ความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูป
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราระดับชุมชน

ช่วยเหลือเกษตรกรด้านสนับสนุนปัจจัยการผลิต 2,520 

บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่ (มติคณะรัฐมนตรี 10 

กันยายน 2556) รวมไปถึงการแก้ปัญหาในการลด

อุปทานในตลาดโดยการโค่นยางพาราท่ีให้ผลผลิตต�่า 

โดยการก�าหนดแผนการโค่นปลูกแทนยางพาราท่ีมี

ผลผลิตต�่า หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุมากกว่า 25 ปี ซึ่ง

มีมากกว ่า 1.2 ล ้านไร ่  ให ้ เป ็นไปตามเป ้าหมาย

ยุทธศาสตร์ยางพารา ปี 2552 – 2556 โดยให้ด�าเนินการ

โค่นปลูกแทนปีละ 5 แสนไร่/ปี (คณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติ, 2553) เพ่ือเป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ 

แ ล ะ อุ ป ท า น ข อ ง ย า ง พ า ร า ใ น ร ะ ย ะ ย า ว อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ ท�าให้รัฐมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและสนับสนุน

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีก

ทางหน่ึง ดังน้ัน คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติจึง

ได้ก�าหนดให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง 

ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยางพาราแปรรูป เป็น 1 ใน 8 

กลยุทธ์หลักในการแก้ไขปัญหาและรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง ตามยุทธศาสตร์ยางพาราปี 2552 – 2556 โดย

สนับสนุนให้มีการก่อตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 

ตลาดกลางไม้ยางพารา และการส่งเสริมภาพลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

product) ซึ่งมีความสอดคล้องต่อการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราของประเทศไทย 

 แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการในการลดอุปทานใน

ตลาดโดยการโค่นยางพาราท่ีให้ผลผลิตต�่า โดยการ

ภัทรพงศ์  วงศ์สุวัฒน์1 และ ปัณณวิชญ์  วงศ์สุวัฒน์2
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ก�าหนดแผนการโค่นปลูกแทนยางพาราท่ีมีผลผลิตต�่า 

หน้ากรีดเสียหาย หรือมีอายุมากกว่า 25 ปี ไม่สามารถ

ท�าได้อย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากเกษตรกรไม่สนใจท่ีจะ

โค่นไม้ยางพารา เนื่องจากราคาไม้ยางพาราเก่ียวเน่ือง

กับราคายางพารา กล่าวคือ ถ้าราคายางพาราในขณะนั้น

ตกต�่า ก็จะท�าให้ราคาไม้ยางพาราตกต�่าไปด้วย ดังน้ัน 

วิธีในการที่จะช่วยให้สามารถด�าเนินการได้ คือ การ

ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา หรือสถาบัน

เกษตรกร สามารถแปรรูปไม้ยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ทดแทนการโค่นไม้ยางพารา

เพื่อขายไม้ยางพารา และในปัจจุบันอุตสาหกรรมไม้ อาทิ 

อุตสาหกรรมเฟอร ์นิ เจอร ์  อุตสาหกรรมก ่อสร ้าง 

อุตสาหกรรมเครื่องเรือน ส่วนใหญ่ใช้ไม้ยางพาราเป็น

วัตถุดิบในการผลิต หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 และ

ความต้องการไม ้ยางพาราสูง ข้ึนเน่ืองจากมีความ

ต้องการใช้ไม้ยางพาราแปรรูปจากประเทศคู่ค้าของไทย

ที่สูงขึ้น (ตารางที่ 2)

 จากเหตุผลข้างต้นคาดว่า หากมีการลงทุนโรงงาน

แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราระดับท้องถ่ิน จะช่วยให้

เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น รวมไปถึงยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของไม้ยางพาราท่ีอยู่

ในท้องถ่ิน และสร้างกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจให้กับชุมชน 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในการลงทุนโรงงานแปรรูป

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราระดับท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีน่าลงทุน 

แต่การลงทุนจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนสูงมาก จึง

เห็นควรว่ามีความจ�าเป็นต้องท�าการศึกษาความเป็นไป

ได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ระดับท้องถ่ินให้ละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

ในโครงการ

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ทฤษฎีการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ

 การวเิคราะห์และประเมนิโครงการ (Project analy-

sis and appraisal) คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ 

และน�าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ระหว่างการมีหรือไม่มี

โครงการ ท่ีเน้นการคาดคะเนถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการมี

โครงการ เพ่ือพิจารณาความสามารถของหน่วยปฏิบัติ

แต่ละหน่วย แล้วตัดสินใจว่าสมควรที่จะด�าเนินโครงการ

นั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ท�าการศึกษาความเป็น

ไปได้เบื้องต้นของโครงการนั้นแล้ว ยังมีความจ�าเป็นต้อง

ศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียดอีกครั้ง (Feasibility 

study) กล่าวคือ เป็นการศึกษาและการจัดท�าเอกสารท่ี

ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�าเป็นที่แสดงถึงเหตุผล

สนับสนุน (Justification) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Sound-

ness) ของโครงการ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยมี

วัตถุประสงค์ให้ผู ้ตัดสินใจมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างเพียง

พอท่ีจะพิจารณาให้ได้มาซึ่งโครงการท่ีดีเมื่อเปรียบเทียบ

กับบรรดาทางเลือกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ เนื่องจากเงื่อนไขที่

ตารางท่ี 1 ปรมิาณผลผลติ การส่งออก และมูลค่าการส่งออกยางพาราของประเทศไทย

3.778

4.170

4.416

4.420

4.388

3.121

3.664

3.711

3.749

3.584

2.701

2.493

1.937

1.704

1.551

2555

2556

2557

2558

2559

ปี ปริมาณผลผลิต
(ล้านตัน)

ปริมาณการส่งออก
(ล้านตัน)

มูลค่าการส่งออก
(แสนล้านบาท)

ที่มา: สถาบันวิจัยยาง (2559)
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ส�าคัญทางเศรษฐศาสตร์คือการท่ีทรัพยากรมีอยู่อย่าง

จ�ากัด ดังนั้น การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรลงไปใน

โครงการใดนั้น จะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าต่อ

การลงทุน ซึ่งการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะ

ประกอบไปด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ ตลาดหรืออุปสงค์เทคนิค สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

การเงิน และสถาบัน (ประสิทธิ์, 2542; หฤทัย, 2550; จุไร 

และคณะ, 2555)

 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้น การวิเคราะห์

โครงการด้านเทคนิค และการวิเคราะห์โครงการด้านการ

เงินเป็นหลัก เน่ืองจากการวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค 

จะท�าให้ทราบถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการลงทุนโรงงาน

แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เช่น ลักษณะของวัตถุดิบ

ที่ใช้ ก�าลังการผลิตท่ีเหมาะสม จ�านวนแรงงานท่ีใช้ใน

การด�าเนินงาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักร

และอุปกรณ์ การวางผังโครงการ การด�าเนินการ และ

การประมาณการต้นทุนในการลงทุน 

 ส�าหรับการวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน จะต้อง

จัดท�างบการเงินต่าง ๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบก�าไร

ขาดทุน เพ่ือก�าหนดว่าโครงการจะต้องใช้เงินลงทุน

เท่าไหร่ การก�าหนดอัตราผลตอบแทน อัตราคิดลดท่ี

เหมาะสม การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การค�านวณหา

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของโครงการ 

เป็นต้น

การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค

 การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค (Technical 

feasibility) เป็นการวิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสม 

(Soundness) ของทางเลือกทางด ้านเทคนิคและ

วิศวกรรม รวมทั้งความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของทาง

เลือกเหล่าน้ัน เพ่ือน�าไปสู่การประมาณการต้นทุนที่ถูก

ต้องสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ตารางท่ี 2 มูลค่าการส่งออกไม้ ผลติภณัฑ์จากไม้ เครือ่งเรอืนไม้ และชิน้ส่วนของไทย
ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2556 และ 2557

22,562.96

12,330.58

12,069.93

260.65

10,232.38

6,790.83

6,001.99

788.84

2,896.78

32,250.57

27,445.97

14,162.63

14,003.46

159.17

13,280.34

7,587.91

6,764.04

823.87

3,367.94

38,401.82

21.64

14.86

16.02

-38.93

29.82

11.74

12.70

4.44

16.26

19.07

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น

- ไม้แปรรูป

- ไม้แปรรูปยางพารา

- ไม้แปรรูปอื่นๆ

- ไม้แผ่น

เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วน

- เฟอร์นิเจอร์

- ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ผลิตภัณฑ์จากไม้

           รวม

ประเภท ม.ค.-มิ.ย. 2556
(ล้านบาท)

ม.ค.-มิ.ย. 2557
(ล้านบาท)

ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (2557)
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(ประสิทธิ์, 2542; หฤทัย, 2550; จุไร และคณะ, 2555) ซึ่ง

การวิเคราะห์ต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ คือ 

การเลือกเทคโนโลยีในการผลผลิต การเลือกขนาดของ

โครงการ การเลือกสถานท่ีตั้งของโครงการ การเลือก

จังหวะเวลาการลงทุน การออกแบบวางผังโครงการ และ

การก�าหนดการด�าเนินงาน 

การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน

 การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน เป ็น

กระบวนการวิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในรูป

ตัวเงินของโครงการ (ประสิทธ์ิ, 2542; หฤทัย, 2550; 

Annie Koh et al. 2014) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. ประเมินความเป ็นไปได ้ทางด ้านการเงิน 

ประเมินความสามารถในการท�าก�าไรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

โครงการ นั่นคือ โครงการสามารถก่อให้เกิดรายได้คุ้มค่า

ต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีอัตราผลตอบแทนที่ดี

 2. ประเมินขีดความสามารถในการบริหารทาง

ด้านการเงิน เพ่ือใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิด

ประโยชน์และประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะการ

จัดการด้านเงินทุน และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

 3. ให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน

การเงิน จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องเสียก่อน ได้แก่ ต้นทุน ผลตอบแทน การเลือก

อัตราส่วนลด ผลตอบแทนสุทธิ และกระแสเงินสดของ

โครงการ มูลค่าเงินตามเวลา หลักเกณฑ์การประเมิน

และวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและสภาวะท่ีไม่

แน่นอน 

 4. อายุของโครงการ ก�าหนดโดยพิจารณาจากอายุ

การใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานแปรรูป

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราทั่วไป ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีอายุ

ประมาณ 10 ปี ดังน้ัน โครงการลงทุนโรงงานแปรรูป

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราระดับท้องถ่ินจึงก�าหนดอายุ

โครงการไว้ 10 ปี

การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของโครงการ

  ความไม่แน่นอน เป็นสถานการณ์ท่ีไม่สามารถ

คาดคะเนผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นคือ ไม่สามารถ

ประมาณความน่าจะเป็นหรือค่าคาดหวังใด ๆ ความไม่

แน่นอนเกิดจากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป

แล้วความไม ่แน ่นอนมักจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 

ประการ คือ 1) ไม่สามารถท�านายเหตุการณ์ในอนาคต

ได้ และ 2) ข้อจ�ากัดของการได้มาซึ่งข้อมูลที่แน่นอน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. ศึกษารูปแบบและทางเลือกทางด้านเทคนิค

ของโครงการลงทนุโรงงานแปรรปูเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ระดับท้องถิ่น

 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการด้านเงินของ

โครงการลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ระดับท้องถิ่น

 3. ทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยน

แปลงของโครงการลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพาราระดับท้องถิ่น

ขอบเขตการศึกษา
 1. พ้ืนท่ีศึกษาการลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์

ไม้ยางพาราระดับท้องถ่ิน ต้องเป็นพ้ืนที่ท่ีมีวัตถุดิบไม้

ยางพาราแปรรูป

 2. โครงการลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารามีขนาดก�าลังการผลิต ตามความเป็นไปได้ทาง

เทคนิคของปริมาณวัตถุดิบเข้าสู ่กระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสม  

 3. การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค จะ

ศึกษาเก่ียวกับขนาดของโครงการ เทคโนโลยีในการผลิต 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ พ้ืนท่ีอาคาร และลักษณะ

โครงสร้างทางกายภาพ เป็นต้น

 4. การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน จะใช้

เครื่องมือท่ีมีการปรับมูลค่าของเงินตามเวลาเท่าน้ัน 

ได้แก่ การค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน 

(Net Present Value: NPV), อัตราผลตอบแทนภายใน

ของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR), อัตราผล

ตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว (Modified 

Internal Rate of Return: MIRR) และดัชนีก�าไร (Profit-

ability Index: PI) รวมไปถึงการทดสอบค่าความแปร

เปลี่ยน (Switching value test)

 5. ระยะเวลาในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลใน
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การศึกษาครั้งน้ี ด�าเนินการระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 

2560 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสังเกต

แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ผู้ประกอบ

กิจการโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพ่ือศึกษา

ถึงกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ปริมาณผลผลิต และชนิดของผลผลิต รวมท้ัง

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้บริหาร

ของโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพ่ือรวบรวม

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงต้นทุนค่า

ก่อสร้างและผลตอบแทนในการลงทุนโรงงานแปรรูป

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และ เว็บไซต์ของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพ

ทั่วไปของยางพาราและไม้ยางพารา จากสถาบันวิจัย

ยาง ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา จาก

กรมการค้าภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ในด้านข้อมูลราคาไม้ยางพาราและ

ไม้ยางพาราแปรรูปจากสมาคมไม้ยางพาราไทย และ 

การยางแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analy-

sis) เนื้อหาที่จะท�าการศึกษาประกอบไปด้วย

   1.1 การศึกษาสภาพท่ัวไปของกระบวนการ

แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ผลผลิตจากการแปรรูป

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ราคาท่ีมีการซื้อขายกันใน

ปัจจุบัน และต้นทุนในการแปรรูป

    1.2 การศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิค ส�าหรับการ

ลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analy-

sis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเครื่องมือทางด้าน

การเงินมาใช้วิเคราะห์ได้แก่ การค�านวณค่าต้นทุนเงินทุน

ถ่วงน�้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) การประเมินค่าโครงการลงทุน การวิเคราะห์

ความเสี่ยง จะใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนในการจัด

ตั้งการแปรรูปไม้ยางพาราว่า มีความคุ้มค่าที่จะลงทุน

หรือไม่ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

    2.1 การก�าหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ให้

สอดคล้องกับความเสี่ยงของโครงการ ในที่นี้ใช้ต้นทุนเงิน

ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก เป็นอัตราคิดลด เน่ืองจาก

เป็นการลงทุนของเอกชน ท่ีมีแหล่งเงินทุนจากหลายแห่ง

เป็นต้นทุนในการด�าเนินโครงการ

    2.2 การค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผล

ตอบแทน (Net Present Value: NPV) คือ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสผลตอบแทนสุทธิหรือกระแสเงินสดของ

โครงการ ซึ่งค�านวณด้วยการจัดท�าส่วนลดกระแสผล

ตอบแทนสุทธิตลอดอายุของโครงการให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบัน หรือค�านวณหา NPV จากความแตกต่างระหว่าง

มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนรวม และมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสต้นทุนรวม ท�าการก�าหนดระยะเวลา

โครงการ (t) เริ่มต้นไว้ที่ 0 เพ่ือเป็นการก�าหนดเงินทุนไว้

ต้นปีเพ่ือป้องกันการขาดสภาพคล่องของโครงการ โดย

หลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ ควรรับหรืออนุมัติเมื่อ NPV 

เท่ากับหรือมากกว่า 0 แสดงว่าโครงการมีความเหมาะ

สมที่จะลงทุนได้ แต่ถ้า NPV ของโครงการติดลบหรือมีค่า

ต�่ากว่าศูนย์ ไม่ควรรับหรืออนุมัติโครงการ

    2.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

(Internal Rate of Return: IRR) คือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อ

ปีเป็นร้อยละของโครงการ หรืออัตราผลตอบแทนใน

กระบวนการคิดลดที่ท�าให ้มูลค ่าป ัจจุบันสุทธิของ

โครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ โดย IRR คืออัตราส่วนลด

ภายในโครงการ หรือคืออัตราผลตอบแทนที่โครงการได้

รับจากการลงทุนไป หลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ รับทุก

โครงการท่ีมีค่า IRR เท่ากับหรือสูงกว่าต้นทุนของเงินทุน

ถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั จงึจะตัดสนิใจลงทนุในโครงการนัน้ ๆ

    2.4 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมี

การปรับแล้ว (Modified Internal Rate of Return:  

MIRR) โดยมีข้อสมมุติว่า เงินลงทุนที่ได้ลงทุนเมื่อเริ่ม

โครงการหรือระหว่างด�าเนินโครงการ จะน�ามารวมเป็น

เงินลงทุนในครั้งแรก โดยคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับ
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ต้นทุนของเงินทุนส่วนผลตอบแทนสุทธิจากการด�าเนิน

งานที่ได้รับมาระหว่างด�าเนินโครงการน้ัน จะน�าไปลงทุน

ต่อจนถึงปีสุดท ้ายของโครงการโดยได้รับอัตราผล

ตอบแทนเท่ากับต้นทุนของเงินทุนเช่นเดียวกัน จากน้ัน

จะน�ามูลค่าของเงินที่ได้ในปีสุดท้ายมารวมกันเป็นมูลค่า 

ณ ปีสุดท้ายของโครงการ (Terminal Value: TV) และจะ

หาอัตราคิดลดท่ีท�าให้มูลค่า ณ ปีสุดท้ายของโครงการ

เท่ากับเงินลงทุนครั้งแรกพอดี และอัตราคิดลดนั้นคือ 

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว 

หรือ MIRR (Lin, 1976) หลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ รับ

ทุกโครงการที่มีค่า MIRR เท่ากับหรือสูงกว่าต้นทุนของ

เงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก จึงจะตัดสินใจลงทุนใน

โครงการนั้น  ๆ

    2.5 ดัชนีก�าไร (Profitability Index: PI) คือ 

อัตราส่วนของผลรวมมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ

ที่ เ กิดข้ึนหลังจากปี ท่ีมีการลงทุนเริ่มแรกต่อมูลค ่า

ปัจจุบันของเงินลงทุนเริ่มแรก หลักเกณฑ์การตัดสินใจ

คือ รับทุกโครงการที่มีค่า PI เท่ากับหรือสูงกว่า 1

    2.6 การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching  

value test) โดยสามารถน�าแนวคิดนี้มาวิเคราะห์

สถานการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจมีผลก

ระทบต่อการด�าเนินโครงการ ซึ่งในท่ีสุดท�าให้ต้นทุนหรือ

ผลประโยชน์ของโครงการไม่เป็นไปตามคาดหวัง การ

วิเคราะห์จะใช้การเปลี่ยนข้อสมมติต่าง ๆ ไปในทิศทางที่

คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น ว่าตัวแปรที่ส�าคัญจะเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมข้ึน หรือลดลงได้มากที่สุดเท่าไหร่ แล้ววิเคราะห์ผล

ตามข้อสมมติใหม่ เพ่ือตรวจดูว่ายังสามารถยอมรับ

โครงการดังกล่าวได้อีกหรือไม่ โดยท่ีโครงการยังสามารถ

ยอมรับได้ในระดับต�่าที่สุดคือ ค่า NPV เท่ากับศูนย์ ซึ่งชี้

วัดจากเกณฑ์การวัดค่าโครงการเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง 

ดังนี้

      2.6.1 การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านผล

ตอบแทนว่าลดลงได้มากท่ีสุดเท่าไร ท่ีจะท�าให้โครงการ

ยังคงคุ้มค่าในการลงทุน

      2.6.2 การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน

ในการด�าเนินงานว่าสามารถเพ่ิมข้ึนได้มากสุดเท่าไร ท่ี

จะท�าให้โครงการยังคงคุ้มค่าในการลงทุน

      2.6.3 การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน

การลงทุนว่าสามารถเพ่ิมขึ้นได้มากสุดเท่าไร ท่ีจะท�าให้

โครงการยังคงคุ้มค่าในการลงทุน

      2.6.4 การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน

รวมสามารถเพ่ิมขึ้นได้มากสุดเท่าไร ที่จะท�าให้โครงการ

ยังคงคุ้มค่าในการลงทุน

ผลการศึกษา
รูปแบบและทางเลือกทางด้านเทคนิคของโครงการ

ลงทุน

 การเลือกสถานที่ตั้งของโครงการ การพิจารณา

จังหวัดท่ีเหมาะสมในการลงทุน คือ ต้องเป็นจังหวัดที่มี

โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเป็นอันดับแรก และมีการ

ประกอบอาชีพการท�าสวนยางกันอย่างกว้างขวาง มีไม้

ยางพาราที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุท่ีเหมาะ

สมต่อการโค่นปลูกแทน มีแรงงานในการด�าเนินการ

อย่างพอเพียง และที่ส�าคัญคือต้องไม่มีคู่แข่งขันในการ

ประกอบธุรกิจดังกล่าว มีท�าเลที่เหมาะสม การคมนาคม

สะดวกทั้งการรับวัตถุดิบ หรือการส่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป

แล้วไปเพ่ือจัดจ�าหน่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการ

ขนส่งได้อีกด้วย

 การเลือกขนาดของโครงการ การเลือกขนาดของ

โครงการจะพิจารณาจากปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 

รวมถึงการเข้ามาของคู ่แข่งท่ีจะมีในอนาคต ความ

สามารถทางด้านการบริหารและด�าเนินงาน เงินทุนใน

การด�าเ นินงาน โดยการพิจารณาใช ้หลักความมี

ประสิทธิผลของต้นทุน (Cost effectiveness) ดังนั้น 

โครงการนี้จึงเลือกลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพาราขนาดก�าลังผลิต 250 ชิ้นต่อวัน ซึ่งเป็นขนาดที่

พอเหมาะต่อปริมาณการผลิตของเทคโนโลยีการผลิตท่ี

โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเลือกใช้ และมีความสัมพันธ์

กับต้นทุนในการผลิตของโครงการ

 การเลือกเทคโนโลยีในการผลิตของโครงการ การ

เลือกเทคโนโลยีในการผลิตจะพิจารณาจากความ

สอดคล้องของขนาดการผลิตและคุณภาพของผลผลิตที่

ต้องการ มีความเหมาะสมต่อปริมาณวัตถุดิบท่ีหามาได้ 

ผ่านการทดลองมาเป็นอย่างดี เป็นเทคโนโลยีล่าสุด 

สะดวกต่อการบ�ารุงรักษา และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิง

แวดล้อม ดังนั้น โครงการน้ีจึงเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
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ผลติไม้ยางพาราแปรรปูซึง่โรงงานแปรรปูส่วนใหญ่เลอืกใช้

 การออกแบบวางผังโครงการ การออกแบบวางผัง

โครงการ ได ้ก�าหนดรูปแบบการวางต�าแหน่งของ

เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

สิ่งอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย การเคลื่อนย้าย

และการไหลเวียนของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ

ด�าเนินงาน สถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ สถานท่ีจัดเก็บสินค้า

ส�าเร็จรูป ระบบสาธารณูปโภค ท�าให้สามารถมั่นใจได้

ว่าการออกแบบวางผังโครงการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้

ยางพาราระดับท้องถ่ิน มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

ต่อการด�าเนินงานของโครงการ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน

 ผลตอบแทนของโครงการ  ผลตอบแทนของ

โครงการสามารถค�านวณจากรายได ้จากการขาย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น 

จานรองแก้ว ถาดอาหาร จานอาหารเด็ก โต๊ะเขียน

หนังสือ กล่องใส่ของ กล่องใส่กระดาษ ก�าลังการผลิต

ประมาณ 250 ชิ้นต่อวัน ราคาขายโดยเฉลี่ย 100 บาทต่อ

ชิ้น วันท�างานทั้งสิ้น 350 วัน รวมรายได้ปีละ 8,750,000 

บาท

 ผลตอบแทนหลังสิ้นอายุโครงการ ประกอบด้วย

ค่าที่ดิน และเงินลงทุนหมุนเวียน ณ วันเริ่มกิจการ 

จ�านวน 5,500,000 บาท

 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 

ในการด�าเนินงานมีต้นทุนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

ต้นทุนในการลงทุน (Investment cost) และต้นทุนใน

การด�าเนินงาน (Operation cost) โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1. ต้นทุนในการลงทุน (Investment cost) คือ ค่า

ใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโดยท�าให้โครงการ

ลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราสามารถด�าเนินการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,883,500 บาท

    2. ต้นทุนในการด�าเนินงาน (Operation cost) 

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการ และต่อ

เนื่องตลอดระยะเวลา ประกอบด้วย ค่าแรงในการด�าเนิน

การผลิต ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่า

กระแสไฟฟ้า ค่าน�้า ค่าซ่อมบ�ารุง ฯลฯ) และภาษีเงินได้

นิติบุคคล ซึ่งรวมแล้วตกประมาณปีละ 7,010,370 บาท

 การค�านวณต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 

(Weighted Average Cost of Capital: WACC)

 ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก คือ อัตราร้อยละ

ของค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจต้องจ่ายไปเพ่ือให้ได้

เงินทุนนั้น ๆ เข้ามาใช้ลงทุนในกิจการ เหตุผลในการใช้

ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก เนื่องจากในการด�าเนิน

ธุรกิจจ�าเป็นต้องต้องจัดหาเงินทุนมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่ง

แต่ละแหล่งก็จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องจ่ายให้กับ

เจ้าของแหล่งเงินนั้นท่ีแตกต่างกัน ซึ่งต้นทุนเงินทุนเป็น

ตัวสะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุน ดังน้ัน เพื่อให้

ได้ค�าตอบท่ีว่าต้นทุนเงินทุนที่ควรน�ามาคิดลดควรมีค่า

เท่าใด จึงต้องมีการค�านวณต้นทุนของเงินทุนในการ

ด�าเนินธุรกิจโดยน�าต้นทุนเงินทุนของแหล่งต่าง ๆ มาหา

อัตราร้อยละค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการคิดลด โดยแหล่งเงิน

ทุนของโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานี้มาจาก 2 

แหล่ง คือ เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 40 

ของเงินทุนในโครงการ และเงินทุนจากการกู้ยืม คิดเป็น

ร้อยละ 60 ของโครงการ ซึ่งจากการค�านวณ พบว่า 

อัตราส่วนลดท่ีเหมาะสมของโครงการ หรือต้นทุนเงินทุน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจะมีค่าเท่ากับร้อยละ 7.45 ต่อปี 

ดังแสดงในตารางที่ 3

 การประมาณการงบกระแสเงินสด  เป ็นการ

ประมาณการกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายตลอดชั่ว

อายุของโครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากข้อสมมติด้าน

ต้นทนุและผลประโยชน์ของโครงการ ดงัแสดงในตารางที ่4

 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน การ

ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการโดย

งบกระแสเงินสดน้ัน สามารถประเมินความคุ้มค่าของ

โครงการ และทุกหลักเกณฑ์ได้ท�าการคิดลดให้กระแส

เงินสดมีมูลค่าปัจจุบัน โดยก�าหนดอัตราส่วนลดที่เหมาะ

สม และสอดคล้องกับความเสี่ยงของการลงทุนด้วย

ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีร้อยละ 7.45 ซึ่ง

สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินได้ ดังแสดง

ข้อมูลในตารางที่ 5

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มีค ่า

เท่ากับ 4,353,911 บาท ซึ่ง NPV คือมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสรายได้จากการลงทุน และในทางเศรษฐศาสตร์

หมายความว่าเป็นมูลค่าปัจจุบันของรายได้ส่วนเพ่ิมที่
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เกิดจากการลงทุน ดังน้ัน เมื่อน�าค่า NPV ที่ได้จากการ

ค�านวณมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการตัดสิน

ใจที่ก�าหนดไว้ว่าจะรับหรืออนุมัติโครงการก็ต่อเมื่อค่า 

NPV มากกว่า หรือเท่ากับ 0 พบว่า โครงการสามารถ

สร้างกระแสรายได้จากการลงทุนเท่ากับ 4,353,911 

บาท ซึ่งสรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่

เป็นที่น่าสังเกตว่าค่า NPV จะแปรผันกับอัตราส่วนคิดลด

ที่เลือกใช้ (WACC) คือถ้า WACC มีค่าสูง จะได้ NPV มี

ค่าต�่า แต่ถ้าใช้ค่า WACC ต�่า ก็จะได้ NPV มีค่าสูง

 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่า

เท่ากับร้อยละ 15.05 ซึ่ง IRR เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความคุ ้มค่าในการลงทุนท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 

เนื่องจากแนวคิดของ IRR จะมีความสอดคล้องกับอัตรา

ผลก�าไรของโครงการ อักท้ังยังไม่มีการก�าหนดอัตราส่วน

ลดไว้ก่อน หากแต่เป็นอัตราส่วนลดท่ีท�าให้โครงการมี

ความคุ้มทุน น่ันคือ จะเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่

โครงการสามารถจ่ายให้กับแหล่งเงินทุนที่น�ามาใช้ ท�าให้

ค่าที่ได้เป็นค่าที่ปราศจากอคติ ดังนั้น เมื่อน�าค่า IRR ที่ได้

จากการค�านวณมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน

การตัดสินใจที่ก�าหนดไว้ว่าจะรับหรืออนุมัติโครงการก็ต่อ

เมื่อค่า IRR มากกว่าหรือเท่ากับ WACC พบว่า โครงการ

สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนตลอดอายุโครงการได้

เท่ากับร้อยละ 15.05 ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนักที่มีค่าเท่ากับ 7.45 ดังนั้น สรุปได้ว่าโครงการ

มีความคุ้มค่าในการลงทุน อย่างไรก็ดี แม้ว่า IRR จะเป็น

เกณฑ์การตัดสินใจท่ีดีและเป็นที่ยอมรับ แต่ IRR ก็มีจุด

อ่อนถ้ากระแสเงินสดของโครงการมีเครื่องหมายติดลบ

มากกว่า 1 ปี หรือโครงการดังกล่าวมีการลงทุนซ�้าก็จะ

ท�าให้ค่า IRR ได้มากกว่า 1 ค่า และกรณีดังกล่าวท�าให้

ไม่ทราบว่าอัตราผลตอบแทนใดเป็นอัตราผลตอบแทน

ที่แท้จริงของโครงการลงทุน

 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่า

แล้ว (MIRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.47 ซึ่ง MIRR เป็น

เกณฑ์ในการพิจารณาความคุ ้มค่าในการลงทุนที่ได้

แก้ไขจากการปรับปรุงข้อสมมติเรื่องอัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนซ�้าของวิธีอัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ (IRR) โดยการเปลี่ยนมาใช้ข้อสมมติเดียวกัน

กับวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ คือ เงินลงทุนท่ีได้ลงทุนเมื่อเริ่ม

โครงการหรือระหว่างด�าเนินโครงการ จะน�ามารวมเป็น

เงินลงทุนในครั้งแรกโดยคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับ

ต้นทุนของเงินทุน ส่วนผลตอบแทนสุทธิจากการด�าเนิน

งานที่ได้รับมาระหว่างด�าเนินโครงการน้ัน จะต้องถูกน�า

ไปลงทุนซ�้าจนถึงปีสุดท้ายของโครงการโดยได้รับอัตรา

ผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนของเงินทุนเช่นเดียวกัน ดังนั้น 

เมื่อน�าค่า MIRR ที่ได้จากการค�านวณมาพิจารณาเปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ก�าหนดไว้ว่าจะรับหรือ

อนุมัติโครงการก็ต่อเมื่อค่า MIRR มากกว่าหรือเท่ากับ 

WACC พบว่า โครงการสามารถสร้างอัตราผลตอบแทน

ตารางท่ี 3 ต้นทุนเงินทุนของโครงการ และสดัส่วนเงนิลงทุน

40.00

9.93

60.00

7.25

20.00

7.45

สัดส่วนเงินทุนของเจ้าของโครงการ 

ต้นทุนเงินทุนจากส่วนของเจ้าของโครงการ 

สัดส่วนเงินทุนจากการกู้ยืม 

ต้นทุนเงินทุนจาการกู้ยืม

อัตราภาษี

ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (WACC)

รายการ ร้อยละ
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ปีที่

4 53210
รายการ

ตารางที่ 4 ประมาณการงบกระแสเงนิสดของโครงการ1 

ผลตอบแทน (B)

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน (PVB)

ต้นทุนการด�าเนินงาน (OC)

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนการด�าเนินงาน (PVOC)

ผลตอบแทนสุทธิจากการด�าเนินงาน (NB)

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิจากการด�าเนินงาน (PVNB)

ต้นทุนในการลงทุน (IC)

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการลงทุน (PVIC)

กระแสเงินสดสุทธิ (NCF)

       -

       -

       -

       -

       -

       -

9,817,000

9,817,000

-9,817,000

8,750,000

8,143,247

7,010,370

6,524,248

1,739,630

1,618,998

       -

       -

1,739,630

8,750,000

7,578,568

7,010,370

6,071,836

1,739,630

1,506,732

       -

       -

1,739,630

8,750,000

7,053,045

7,010,370

5,650,795

1,739,630

1,402,250

       -

       -

1,739,630

8,750,000

6,563,964

7,010,370

5,258,951

1,739,630

1,305,014

       -

       -

1,739,630

8,750,000

6,108,798

7,010,370

4,894,278

1,739,630

1,214,520

66,500

46,427

1,673,130
1 หน่วย: บาท



ปีที่

10 รวม9876
รายการ

ตารางที่ 4 ประมาณการงบกระแสเงนิสดของโครงการ1 (ต่อ) 

ผลตอบแทน (B)

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน (PVB)

ต้นทุนการด�าเนินงาน (OC)

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนการด�าเนินงาน (PVOC)

ผลตอบแทนสุทธิจากการด�าเนินงาน (NB)

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิจากการด�าเนินงาน (PVNB)

ต้นทุนในการลงทุน (IC)

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการลงทุน (PVIC)

กระแสเงินสดสุทธิ (NCF)

8,750,000

5,685,194

7,007,710

4,553,165

1,742,290

1,132,029

       -

       -

1,742,290

8,750,000

5,290,964

7,007,710

4,237,433

1,742,290

1,053,531

      -

      -

1,742,290

8,750,000

4,924,072

7,007,710

3,943,596

1,742,290

980,476

      -

      -

1,742,290

8,750,000

4,582,621

7,007,710

3,670,134

1,742,290

912,486

       -

       -

1,742,290

14,250,000

6,945,608

7,007,710

3,854,305

6,342,290

3,091,302

       -

       -

6,342,290

93,000,000

62,876,079

70,990,400

48,658,742

22,009,600

14,217,338

9,883,500

9,863,427

12,126,100
1 หน่วย: บาท



ตลอดอายุโครงการได้เท่ากับร้อยละ 11.47 ซึ่งมากกว่า

ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีมีค่าเท่ากับ 7.45 

ดังนั้น สรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่

อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาในการจัดล�าดับความคุ้มค่า

ของโครงการ ในกรณีที่โครงการมีขนาดแตกต่างกัน

 ดัชนีก�าไร (PI) มีค ่าเท่ากับ 1.44 ซึ่ง PI คือ 

อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทน

สุทธิในการด�าเนินงานกับมูลค่าปัจจุบันกระแสต้นทุน 

ดังน้ัน เมื่อน�าค่า PI ที่ได้จากการค�านวณมาพิจารณา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ก�าหนดไว้ว่าจะ

รับหรืออนุมัติโครงการก็ต่อเมื่อค่า PI มากกว่าหรือเท่ากับ 

0 พบว่า โครงการมีอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสผลตอบแทนสุทธิในการด�าเนินงานกับมูลค่า

ปัจจุบันกระแสต้นทุน เท่ากับ 1.44 เท่า ซึ่งสรุปได้ว่า

โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า

ค่า PI จะแปรผันกับอัตราส่วนคิดลดท่ีเลือกใช้ (WACC) 

คือถ้า WACC มีค่าสูง จะได้ PI มีค่าต�่า แต่ถ้าใช้ค่า 

WACC ต�่า ก็จะได้ PI มีค่าสูง 

การทดสอบความสามารถในการรบัความเปลี่ยนแปลง

 เนื่องจากการศึกษาโครงการเป็นการคาดการณ์ผล

ตอบแทนในอนาคต โครงการจ�าเป็นต้องพิจารณาว่า

ตัวแปรที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ได้มากน้อย

เพียงใดท่ีจะยังสามารถยอมรับโครงการได้ ซึ่งจะได้

ท�าการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching value 

test) ดังแสดงในตารางที่ 6

 ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้มาก

ที่สุดเท่าใด (SVTB) ก่อนที่จะท�าให้ค่า NPV มีค่าเท่ากับ

ศูนย์ โดยให้ต้นทุนของโครงการมีค่าคงที่ ซึ่งผลจากการ

ค�านวณเท่ากับ 6.92% หมายความว่าในกรณีที่โครงการ

ด�าเนินงานแล้วต้องประสบกับปัญหาผลตอบแทนลดลง 

และยังสามารถท�าให้โครงการสามารถด�าเนินงานต่อไป

ได้

 ต้นทุนในการลงทุนสามารถเพ่ิมขึ้นได้มากท่ีสุด

เท่าใด (SVTIC) ก่อนที่จะท�าให้ค่า NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ 

โดยให้ผลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี ซึ่งผลจากการ

ค�านวณเท่ากับ 30.62% หมายความว ่าในกรณีท่ี

โครงการมีความจ�าเป็นในการเพ่ิมต้นทุนในการลงทุน

ของโครงการได้มากท่ีสุดแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานของโครงการ

 ต้นทุนในการด�าเนินงานสามารถเพ่ิมข้ึนได้มาก

ท่ีสุดเท่าใด (SVTOC) ก่อนท่ีจะท�าให้ค่า NPV มีค่า

เท่ากับศูนย์ โดยให้ผลตอบแทนของโครงการมีค่าคงที่ ซึ่ง

ผลจากการค�านวณเท่ากับ 8.95% หมายความว่าในกรณี

ที่โครงการมีความจ�าเป็นในการเพ่ิมต้นทุนในการด�าเนิน

ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ทางการเงนิ

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

4,353,911

15.05

11.47

1.44

NPV ≥ 0 

IRR ≥ WACC

MIRR ≥ WACC

PI ≥ 1

NPV1 

IRR2 

MIRR3 

PI4

ตัวชี้วัด การตัดสินใจค่าจากการประมาณการ หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ

1 Net present value หรือ มูลค่าปัจจุบันของโครงการ
2 Internal rate of return หรือ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
3 Modified internal rate return หรือ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว 
4 Profitability index หรือ ดัชนีก�าไร
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งานของโครงการได้มากที่สุดแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานของโครงการ

 ต้นทุนรวมของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนได้มาก

ที่สุดเท่าใด (SVTC) ก่อนที่จะท�าให้ค่า NPV มีค่าเท่ากับ

ศูนย์ โดยให้ผลตอบแทนของโครงการมีค่าคงที่ ซึ่งผล

จากการค�านวณเท่ากับ 7.44% หมายความว่าในกรณีท่ี

โครงการมีความจ�าเป ็นในการเพ่ิมต ้นทุนรวมของ

โครงการได้มากท่ีสุดแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน

งานของโครงการ

สรุปผลการศึกษา 
 การพิจารณาจังหวัดที่เหมาะสมในการลงทุน คือ 

ต้องเป็นจังหวัดท่ีมีโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเป็นอันดับ

แรก และมีการประกอบอาชีพการท�าสวนยางกันอย่าง

กว้างขวาง มีไม้ยางพาราท่ีมีอายุมากกว่า 25 ปี ซึ่งเป็น

ช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการโค่นปลูกแทน มีแรงงานใน

การด�าเนินการอย่างพอเพียง และท่ีส�าคัญคือต้องไม่มีคู่

แข่งขันในการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยท�าเลท่ีมีความ

เหมาะสมจะต้องสามารถคมนาคมได้อย่างสะดวก ท้ัง

การรับวัตถุดิบ หรือการส่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วไปเพื่อ

จัดจ�าหน่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการขนส่งได้อีกด้วย 

นอกจากน้ี ในการเลือกขนาดของโครงการจะพิจารณา

จากปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี รวมถึงการเข้ามาของ

คู่แข่งที่จะมีในอนาคต ความสามารถทางด้านการบริหาร

และด�าเนินงาน เงินทุนในการด�าเนินงาน โดยการ

พิจารณาใช้หลักความมีประสิทธิผลของต้นทุน (Cost 

effectiveness) ดังนั้น โครงการนี้จึงเลือกลงทุนโรงงาน

แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขนาดก�าลังผลิต 250 ชิ้น

ต่อวัน ซึ่งเป็นขนาดท่ีพอเหมาะต่อปริมาณการผลิตของ

เทคโนโลยีการผลิตที่โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเลือกใช้ 

และมีความสัมพันธ์กับต้นทุนในการผลิตของโครงการ 

ส�าหรับการเลือกเทคโนโลยีในการผลิตจะพิจารณาจาก

ความสอดคล้องของขนาดการผลิตและคุณภาพของ

ผลผลิตที่ต้องการ มีความเหมาะสมต่อปริมาณวัตถุดิบท่ี

หามาได้ ผ่านการทดลองมาเป็นอย่างดี เป็นเทคโนโลยี

ล่าสุด สะดวกต่อการบ�ารุงรักษา และไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงการนี้จึงเลือกใช้เทคโนโลยีในการ

ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปซึ่งโรงงานแปรรูปส่วนใหญ่เลือก

ใช้ และสุดท้ายในการออกแบบวางผังโครงการ จะต้อง

ก�าหนดรูปแบบการวางต�าแหน่งของเครื่องจักร และ

อุปกรณ์การผลิต อาคารและสิ่งก่อสร้าง สิ่งอ�านวยความ

สะดวก ความปลอดภัย การเคลื่อนย้ายและการไหล

เวียนของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การด�าเนินงาน 

สถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ สถานท่ีจัดเก็บสินค้าส�าเร็จรูป 

ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือท�าให้สามารถมั่นใจได้ว่าการ

ออกแบบวางผังโครงการลงทุนโรงงานแปรรูปไม ้

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความสามารถในการรับความเปลีย่นแปลงของโครงการ

NPV1 / PVB2 x 100 

NPV / PVIC3 x 100

NPV / PVOC4 x 100

NPV / PVC5 x 100

6.92

30.62

8.95

7.44

ผลตอบแทนลดลงได้มากที่สุดเท่าใด (SVTB) 

ต้นทุนในการลงทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่าใด (SVTIC) 

ต้นทุนในการด�าเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่าใด (SVTOC)

ต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่าใด (SVTC)

การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (SVT) สูตรในการ
ค�านวณ

ผลการค�านวณ
(%)

1 NPV  = มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ, 2 PVB = มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนของโครงการ,
3 PVIC = มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนการลงทุนของโครงการ, 4 PVOC = มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการด�าเนินงาน,
5 PVC  = มูลค่าต้นทุนรวมในการลงทุนของโครงการ
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ยางพาราระดับท ้อง ถ่ิน จึงมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องต่อการด�าเนินงานของโครงการ

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินส�าหรับ

การลงทุนโครงการครั้งน้ี ศึกษาภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ี

ก�าหนด คือ โครงการมีอายุ 10 ปี ผลตอบแทนจะค�านวณ

จากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ และรายได้จากการ

ขายกิจการ ณ วันสิ้นสุดโครงการ โดยผลตอบแทนและ

ต้นทุนตลอดอายุโครงการให้เป็นจ�านวนคงที่ (Real cash 

flow) เนื่องจากต้นทุนและผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลง

ตามอัตราเงินเฟ้อ และสินค้าของโครงการเป็นประเภท

สินค้าเกษตร กล่าวคือมีทั้งช่วงที่ราคาสูงสุด และราคาต�่า

สุด ดังนั้น  การใช ้ราคาเฉลี่ยจากข ้อมูลในอดีตที่

ครอบคลุมวัฏจักรของสินค้าท�าให้มั่นใจได้ว่าที่มาด้าน

ผลตอบแทนของโครงการมีความน่าเชื่อถือ และในระยะ

สั้นหากเกิดความความผันผวนของราคาขึ้นก็จะไม่ส่ง

ผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการในระยะยาว และ

ในการประมาณการกระแสเงินสดในส่วนของต้นทุนจะ

รวมไว้ในตอนต้น โดยแหล่งเงินทุนของการลงทุนใน

โครงการมาจาก 2 แหล่ง คือ เงินลงทุนจากการกู้ยืม เงิน

ทุนส่วนของเจ้าของทุน โดยมีโครงสร้างเงินทุน คือ

สัดส่วนการกู้ยืมเงินร้อยละ 60 และสัดส่วนของเจ้าของ

ร้อยละ 40 โดยโครงสร้างเงินทุนได้เทียบเคียงกับบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

จ�ากัด (มหาชน) (ECF) เป็นบริษัทซึ่งด�าเนินธุรกิจโรง

เลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป และปรับให้เหมาะสม

ตามข้อก�าหนดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน

โดยการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจะใช้อัตราคิด

ลดที่ได้จากการค�านวณด้วยการหาต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนัก อัตราร้อยละ 7.45 โดยผลจากการศึกษา

สามารถสรุปได้ว่า การลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์

ไม ้ยางพารา มีความคุ ้มค่าในการลงทุนโดยมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ (NPV)  มีค ่ามากกว่าศูนย์ อัตราผล

ตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และอัตราผลตอบแทน

ภายในโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว (MIRR) มีค ่า

มากกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (WACC) และดัชนีก�าไร 

(PI) มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งผลการการศึกษาในกรณีไม่ขอรับ

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน มีรายละเอียด

ดังนี้ (1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนเท่ากับ 

4,353,911 บาท (2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ

เท่ากับร้อยละ 15.05   (3) อัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการที่มีการปรับค่าแล้วมีเท่ากับร้อยละ 11.47 (4) 

ดัชนีก�าไรเท่ากับ 1.44 (5) การทดสอบความแปรเปลี่ยน

ของโครงการซึ่งโครงการสามารถรองรับต่อผลตอบแทน

ลดลงได้มากที่สุดถึงร้อยละ 6.92 (6) โครงการสามารถ

รองรับต่อต้นทุนในการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได้จากเดิมมาก

ที่สุดถึงร้อยละ 30.62 (7) โครงการสามารถรองรับต่อ

ต้นทุนในการด�าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นได้จากเดิมมากที่สุดถึง

ร้อยละ 8.95 และ (8) โครงการสามารถรองรับต่อต้นทุน

รวมที่เพิ่มขึ้นได้จากเดิมมากที่สุดถึงร้อยละ 7.44

ข้อเสนอแนะ
 1. จากการศึกษาพบว่า หากชุมชนร่วมมือกันใน

การลงทุนโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในรูป

แบบของสหกรณ์ ซึ่งจะท�าให้ได้รับสิทธิในการยกเว้น

ภาษี ก็จะท�าให้ผู้ประกอบการได้รับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) อัตราผล

ตอบแทนภายในโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว (MIRR) 

และดัชนีก�าไร (PI) ที่สูงขึ้น

 2. จากการศึกษาพบว่า ยังคงมีอีกหลายจังหวัดท่ี

มีประกอบอาชีพการท�าสวนยางพารา แต่ยังขาดแคลน

โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา สร้างความล�าบากในการ

จ�าหน่ายไม้ยางพาราให้แก่เกษตรกร ดังนั้น รัฐบาลควรมี

การส่งเสริมให้มีการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 

และโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราระดับชุมชน 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอเพ่ือ

เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้สามารถ

จ�าหน่ายไม้ยางพาราในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นการส่ง

เสริมการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปในระยะยาว

ค�าขอบคุณ
 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล ่วงได ้ ผู ้ วิจัยต ้องขอ

ขอบคุณ คุณสมบูรณ์ บุตรวงศ์ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในพ้ืนที่อ�าเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์

แก่ผู้วิจัยด้วยความเต็มใจ 
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เครื่องเครพ และการผลิตยางเครพคุณภาพดี

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล

        ปัจจุบันเกษตรกรทางภาคอีสานนิยมผลิตยางเครพ

กันมากขึ้น สาเหตุจากการที่มักถูกกดราคาจากการ

จ�าหน่ายยางก้อนถ้วย แต่เมื่อทดลองผลิตยางเครพแล้ว

มั ก ป ร ะ ส บ ป ั ญ ห า เ รื่ อ ง เ ค รื่ อ ง เ ค ร พ ท� า ง า น ไ ม ่ มี

ประสิทธิภาพ  เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องเครื่องเครพ ท�าให้มองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

ประกอบกับปัจจุบันเป็นช่องทางของผู ้ประกอบการท่ี

ผลิตเครื่องเครพกันมากขึ้น ซึ่งเครื่องเครพที่ผลิตจากผู้

ผลิตแต่ละรายอาจมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อาจจะ

เป็นเรื่องยากท่ีจะเข้าใจแต่หากเกษตรกรได้รับความรู้

เพ่ิมเติมก็จะสามารถใช้เครื่องเครพตรงกับความต้องการ

และผลิตยางเครพได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและ

จ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น 

 เครื่องเครพหรือท่ีเรียกว่าเครฟเปอร์ (Creper)  

เป็นเครื่องจักรหลักท�าหน้าท่ีรีดบดผสมยางให้สะอาด

เป็นเน้ือเดียวกัน และยางจะติดกันเป็นผืนยาว โดย

สามารถก�าหนดความหนาบางได้                  

ส่วนประกอบของเครื่องเครพ 
 เครื่องเครพ (ภาพที่ 1) มีส่วนประกอบท่ีส�าคัญ 3 

ส่วน คือ

 1. ลูกกลิ้ง (rollers) ท�าด้วยเหล็กหล่อทรงกลม 2 

ลูกวางขนานตามแนวนอน ติดตั้งบนโครงเหล็กเหนียวที่

แข็งแรง ยึดด้วยเพลาท่ีต่อเชื่อมการท�างานจากห้องเกียร ์

ใช้ระบบโซ่หรือสายพาน

 2. มอเตอร์ (motor) เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า

ให้เป็นพลังงานกล ขนาดมอเตอร์ท่ีใช้จะสัมพันธ์กับ

ขนาดของลูกกลิ้งและชุดเฟืองเกียร์ มอเตอร์ที่ใช้ส่วนมาก

จะมีขนาดตั้งแต่ 30, 50 และ 75 แรงม้า

 3. เกียร์ (gear) เป็นอุปกรณ์ส�าคัญท่ีท�าหน้าท่ีทด

รอบจากมอเตอร์เพื่อหมุนลูกกลิ้ง ดังนั้น ชุดเฟืองเกียร์จะ

ต้องเป็นโลหะที่ทนต่อแรงบิดในระหว่างการรีด บดหรือ

เฉือนยาง

หลักการพิจารณาการเลือกซื้อเครื่องเครพ
 ในการพิจารณาว่าจะเลือกซื้อเครื่องเครพอย่างไร

แบบไหน ประการส�าคัญที่ควรค�านึงดังนี้

 1. ชนิดของเครื่องเครพ

 2. ก�าลังการผลิต

 3. การวางไลน์การผลิต

 
 

 
ภาพที่ 2 เครื่องเครพ 

 
เครือ่งเครพ มสีวนประกอบทีส่าํคญั 3 สวนคอื 

1. ลูกกลิง้ (rollers) ทาํดวยเหลก็หลอทรงกลม 2 ลูกวางขนานตาม
แนวนอน ติดตั้งบนโครงเหล็กเหนียวที่แขง็แรง ยดึดวยเพลาที่
ตอเช่ือมการทํางานจากหองเกียร ใชระบบโซหรอืสายพาน 

2. มอเตอร (motor) เปนตวัเปลี่ยนพลงังานไฟฟาใหเปนพลงังาน
กล ขนาดมอเตอรทีใ่ชจะสัมพันธกบัขนาดของลูกกลิ้งและชุด
เฟองเกียร มอเตอรทีใ่ชสวนมากจะมีขนาดตัง้แต 30, 50 และ 
75 แรงมา 

3. เกียร (gear) เปนอุปกรณสําคัญทีท่ําหนาทีท่ดรอบจากมอเตอร
เพื่อหมุนลูกกลิง้ ดังนั้นชุดเฟองเกียรจะตองเปนโลหะที่ทนตอ
แรงบิดในระหวางการรีด บดหรือเฉอืนยาง 

 
หลกัการพจิารณาการเลอืกซือ้เครือ่งเครพ 
 ในการพจิารณาวาจะเลือกซื้อเครื่องเครพอยางไรแบบไหน 
ประการสําคัญที่ควรคํานึงดังนี้ 

1. ชนิดของเครื่องเครพ 
2. กําลังการผลิต 
3. การวางไลนการผลิต 

ภาพที่ 1 เครื่องเครพ
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ชนิดของเครื่องเครพ
 เครื่องเครพมี 3 ชนิดคือ เครื่องเครพดอกหยาบ 

เครื่องเครพดอกกลาง และเครื่องเครพดอกละเอียด ตาม

ลักษณะดอกที่ปรากฏบนลูกกลิ้ ง  โดยก�าหนดให ้

โครงสร ้างจะต ้องท�าด ้วยเหล็กเหนียวอย ่างดีตาม

มาตรฐานการผลิต ส่วนลูกกลิ้งท�าด้วยเหล็กหล่ออัด

เพลามีความหนาผิวไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว  การท�างานของ

เครื่องเครพทั้ง 3 ชนิดใช้หลักการแรงหมุนจากมอเตอร์ส่ง

ต่อไปยังห้องเกียร์ซึ่งต่อกับเฟืองท่ีติดกับแกนหมุนของลูก

กลิ้ง ลักษณะการหมุนของลูกกลิ้งจะหมุนเข้าหากัน ตัว

หน้าหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนตัวหลังจะหมุนทวนเข็ม

นาฬิกา หากอัตราหมุนที่เท่ากันยางจะถูกบีบผ่านให้แบน

ลงหรือบางลงโดยไม่เกิดการฉีกขาด แต่วัตถุประสงค์ของ

เครื่องเครพคือ การฉีกยางให้ขาดเพ่ือให้สิ่งสกปรกที่อยู่

ในเน้ือยางหลุดออกไป การท�าให้เกิดแรงเฉือนท�าได้โดย

ก�าหนดให้อัตราหมุนของลูกกลิ้งแตกต่างกันเช่น อัตรา 

1 : 1.5 เพ่ือให้เกิดแรงเสียดทาน (friction ratio) หาก

อัตราหมุนมีความแตกต่างกันมาก ก็จะเกิดแรงเฉือนมาก

ส่งผลให้ยางฉีกขาดได้ดี แต่ก�าลังการผลิตจะลดลง

รายละเอียดและขนาดดอกของลูกกลิ้ง
 ดอกของลูกกลิ้งเกิดจากการเซาะร่องตัดกันบนผิว

ของลูกกลิ้งเป็นสี่เหลี่ยมขนมปียกปูน โดยความลึกและ

ความกว้างของร่องมีความสัมพันธ์กับขนาดของสี่เหลี่ยม 

มุมที่มีกว้างมากเท่าไรจะแสดงถึงขนาดของสี่เหลี่ยมบน

ผิวของลูกกลิ้งท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น ตรงข้ามกับมุมท่ีแคบก็

จะท�าให้สี่เหลี่ยมบนลูกกลิ้งมีขนาดเล็กลงเช่นกัน ขนาด

ของสี่เหลี่ยมจะมีความสัมพันธ์กับความลึกของร่อง  ร่อง

ที่มีความลึกจะบดก้อนยางท่ีมีขนาดใหญ่และค่อนข้าง

แข็งได้ดีกว่าร่องตื้น ขณะที่ร่องตื้นดอกเล็กท�าให้ยางมี

เม็ดละเอียดเนียนแน่นและบาง

ตัวอย่างของการเซาะร่องบนผิวลูกกลิ้ง
เครพดอกหยาบ 

 เป็นการเซาะให้มีร ่องกว้าง ¼ น้ิว ลึก 5 มม.  

ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ความกว้าง

ของดอก  20 มม. และดอกมีการเซาะร่องเกลียว 

เครพดอกกลาง 

 เป็นการเซาะเป็นร่องกว้าง 1/8 นิ้ว ลึก 3 - 4 มม.  

ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ความกว้าง

ของดอก  15 มม. และดอกมีการเซาะร่องเกลียว  

เครพดอกละเอียด 

 เป็นการเซาะเป็นร่องกว้าง 1/16 นิ้ว ลึก 1 - 2 มม. 

หรือร่องกว้าง 1/32 นิ้ว ลึก 1  มม. ลักษณะดอกเป็นรูป

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ความกว้างของดอก  10 มม. และ

ดอกมีการเซาะร่องเกลียว 

 ที่ส�าคัญของการเซาะร่อง จะต้องก�าหนดการเซาะ

ร่องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขนานกันโดยตลอดไม่

ว่าจะเซาะบนลูกกลิ้งหรือเซาะร่องบนดอก ซึ่งการเซาะ

ร่องเกลียวของดอกลูกกลิ้งจะช่วยให้ยางได้รับแรงเฉือน

เพิ่มขึ้น และเมื่อน�าไปผึ่งหรืออบยางก็จะแห้งได้เร็วขึ้นอีก

ด้วย

การเลือกใช้เครื่องเครพ
 ในการผลิตยางเครพจะต้องก�าหนดวัตถุประสงค์

ก่อนว่าจะผลิตยางเครพเพ่ืออะไร จะได้เลือกใช้เครื่อง

เครพได้อย่างถูกต้องและจัดซื้อตามความจ�าเป็น ดังนี้

 1. ผลิตยางเครพเพ่ือส่งต่อโรงงานยางแท่ง ยาง

เครพที่ผลิตส่งต่อยังโรงงานยางแท่ง ไม่จ�าเป็นต้องให้เนื้อ

แตกละเอียด   การผลิตอาจใช้เครื่องเครพดอกกลางเพียง

ตัวเดียวแล้วรีดซ�้าประมาณ 4 – 5 ครั้ง ก็จะได้ยางเครพที่

ค่อนข้างหนา มีความชื้นสูงเฉลี่ย 25% และในผืนยางมัก

มีบางส่วนเป็นก้อนแข็งรีดไม่แตกซึ่งก็ไม่เป็นปัญหากับ

โรงงานผลิตยางแท่งที่น�าไปใช้ 

 2. ผลิตยางเครพบางส่งโรงงานผลิตภัณฑ์ยางที่ส่ง

 
 

 
  

ภาพที่ 3 เครื่องเครพดอกกลางและดอกมีการเซาะรองเกลียว  
 

ตวัอยางของการเซาะรองบนผวิลกูกลิง้ 
เครพดอกหยาบ เปนการเซาะใหมรีองกวาง ¼ นิ้ว ลึก 5 มม.  

ลักษณะดอกเปนรูปส่ีเหลีย่มขนมเปยกปูน ความกวางของดอก  20 มม. 
และดอกมีการเซาะรองเกลยีว  

เครพดอกกลาง เปนการเซาะเปนรองกวาง 1/8 นิ้ว ลึก 3 - 4 มม.  
ลักษณะดอกเปนรูปส่ีเหลีย่มขนมเปยกปูน ความกวางของดอก  15 มม. 
และดอกมีการเซาะรองเกลยีว   

เครพดอกละเอียด เปนการเซาะเปนรองกวาง 1/16 นิ้ว ลึก 1 - 2 
มม. หรือรองกวาง 1/32 นิ้ว ลึก 1  มม. ลักษณะดอกเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนม
เปยกปูน ความกวางของดอก  10 มม. และดอกมีการเซาะรองเกลียว  

ที่สําคัญของการเซาะรอง จะตองกําหนดการเซาะรองเปนไปใน
ทิศทางเดยีวกันและขนานกนัโดยตลอดไมวาจะเซาะบนลูกกลิง้หรือเซาะ
รองบนดอก ซึ่งการเซาะรองเกลียวของดอกลูกกลิง้จะชวยใหยางไดรับ
แรงเฉือนเพิ่มขึ้น และเม่ือนําไปผ่ึงหรอือบยางก็จะแหงไดเรว็ขึ้นอกีดวย 

 

ภาพที่ 2 เครื่องเครพดอกกลาง และดอกมีการเซาะเกลียว
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ยังโรงงานผลิตภัณฑ์โดยตรงจะต้องผลิตเป็นยางเครพ

บาง จ�าเป็นต้องใช้เครื่องเครพหยาบและเครื่องเครพดอก

ละเอียด รวม 2 เครื่อง หรือใช้ท้ังเครื่องเครพดอกหยาบ 

ดอกกลาง และดอกละเอียด เพื่อให้เม็ดยางแตกละเอียด

ได้ดีขึ้น เนื้อยางมีความสม�่าเสมอและได้ความบางตามที่

ต้องการประมาณ 2  มม. ส�าหรับปริมาณการผลิตอาจ

เพ่ิมข้ึนแต่ก็ไม่มากนักเพราะยังจะต้องรีดซ�้า ๆ ที่เครื่อง

เครพตัวเดิม ๆ 3 – 4 ครั้ง ยางจะสะอาดขึ้น เมื่อน�าไปตาก

หรืออบก็แห้งได้เร็ว อีกท้ังสามารถยืดอายุการใช้งานของ

เครื่องได้นานขึ้นเพราะการท�างานของเครื่องไม่หนักเกิน

ไปแต่การลงทุนและใช้แรงงานก็มากขึ้นด้วย  ยางเครพ

บางที่แห้งความชื้นน้อยกว่า 2 % สามารถส่งขายโรงงาน

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้โดยตรง 

ลักษณะการวางเครื่อง
    การจัดวางเครื่องเครพอาจจัดวางได้หลายรูป

แบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และข้อจ�ากัด รายละเอียด

ดังนี้

 1. การวางเครื่องแบบหน้ากระดานก�าลังส�าหรับ

การผลิตวันละ 5 - 10  ตัน ลักษณะการวางเครื่องแบบนี้

เหมาะส�าหรับโรงงานขนาดเล็กมีจ�านวนเครื่องเครพไม่

เท่ากับจ�านวนครั้งท่ีต้องการรีด ดังน้ันเพ่ือให้ได้ยางมี

ความสม�่าเสมอมากที่สุดจ�าเป็นต้องรีดซ�้า ๆ หลาย ๆ ครั้ง

ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ข้อแนะน�าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตส�าหรับเกษตรกรท่ีมีศักยภาพและความพร้อมควร

ใช้เครื่องเครพท่ีมีขนาดดอกแตกต่างกันจะท�าให้การผลิต

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยรีดผ่านเครพหยาบ 2 - 3 ครั้ง  

เครพดอกกลาง 3 – 4 ครั้ง และเครพดอกละเอียดอีก 

2 - 3 ครั้ง ก็จะสามารถผลิตยางเครพบาง ส่งยังโรงงาน

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง หากใช้เครื่องเพียงตัว

เดียวต้องรีดผ่านเครื่องซ�้า ๆ นับ 10 ครั้งและต้องปรับช่อง

ห่างระหว่างลูกกลิ้งเป็นระยะ ๆ จึงจะท�าให้ได้ยางบาง

ตามต้องการซึ่งจะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ส�าหรับการจัด

วางเครื่องมักวางเรียงแถวหน้ากระดานเพ่ือให้คนงานที่

รีดยางของตนเสร็จแล้วพับส่งยางท่ีรีดแล้วให้กับคนถัด

ไปได้สะดวกตามภาพที่ 7

 2. การวางเครื่องที่มีก�าลังการผลิตมากกว่าวันละ 

10 ตัน การผลิตยางเครพที่ต้องการปริมาณผลิตมากกว่า

วันละ 10 ตัน จ�าเป็นต้องวางผังการผลิตแบบต่อเนื่อง

โดยใช้ระบบสายพานล�าเลียง ยางก้อนถ้วยที่จับตัวเป็น

ก้อนขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องผ่านเครื่องตัดย่อย (slab 

cutter) ก่อนเพ่ือที่จะไม่ท�าให้เครื่องเครพชุดแรกท�างาน

หนักเกินไป และการท�างานด้วยแรงคนอาจจะไม่เหมาะ

สมเพราะงานหนักและล้าเกินไปเกิดอันตรายได้ จึงควร

วางเครื่องจักรแบบต่อเน่ืองใช้จ�านวนเครื่องเครพตาม

 
 

 
 

ภาพที่ 4 ดอกเครพหยาบ 
 

      

 
 

ภาพที่ 5 ดอกเครพกลาง 
 

 
 

ภาพที่ 3 ดอกเครพหยาบ

ภาพที่ 4 ดอกเครพกลาง

ภาพที่ 5 ดอกเครพละเอียด

ภาพท่ี 6 ดอกเครพละเอยีดสามารถรดียางได้บาง 1-2 มม.

 
 

 
 

ภาพที่ 4 ดอกเครพหยาบ 
 

      

 
 

ภาพที่ 5 ดอกเครพกลาง 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 ดอกเครพหยาบ 
 

      

 
 

ภาพที่ 5 ดอกเครพกลาง 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 6 ดอกเครพละเอียด 

 
ภาพที่ 7 ดอกเครพละเอียดสามารถรีดยางไดบาง 1 - 2 มม. 

 
การเลอืกใชเครือ่งเครพ 
 ในการผลิตยางเครพจะตองกําหนดวัตถุประสงคกอนวาจะผลิต
ยางเครพเพื่ออะไร จะไดเลือกใชเครื่องเครพไดอยางถกูตองและจัดซื้อ
ตามความจําเปน ดังนี ้

1. ผลิตยางเครพเพื่อสงตอโรงงานยางแทง  
ยางเครพที่ผลติสงตอยังโรงงานยางแทง ไมจําเปนตองใหเนื้อแตก
ละเอยีด     การผลติอาจใชเครือ่งเครพดอกกลางเพยีงตวัเดียวแลว
รีดซ้ําประมาณ 4 – 5 ครั้ง ก็จะไดยางเครพที่คอนขางหนา มี
ความช้ืนสูงเฉลี่ย 25% และในผืนยางมักมีบางสวนเปนกอนแข็ง
รีดไมแตกซึ่งกไ็มเปนปญหากับโรงงานผลิตยางแทงทีน่ําไปใช  

2. ผลิตยางเครพบางสงโรงงานผลิตภณัฑ 
ยางที่สงยังโรงงานผลิตภณัฑโดยตรงจะตองผลิตเปนยางเครพ
บาง จําเปนตองใชเครื่องเครพหยาบและเครือ่งเครพดอกละเอียด 
รวม 2 เครื่อง หรอืใชทัง้เครือ่งเครพดอกหยาบ ดอกกลาง และดอก
ละเอยีด เพื่อใหเม็ดยางแตกละเอยีดไดดขีึน้ เนือ้ยางมีความ
สม่ําเสมอและไดความบางตามที่ตองการประมาณ 2  มม. สําหรบั
ปริมาณการผลิตอาจเพิ่มขึน้แตกไ็มมากนักเพราะยังจะตองรีดซ้ํา 
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จ�านวนครั้งท่ีต้องรีด และใช้สายพานเป็นตัวล�าเลียงยาง

ระหว่างเครื่องเครพแต่ละตัว ผืนยางเครพจะเคลื่อนต่อ

เน่ืองกนัไปโดยอตัโนมตัจินสิน้สดุกระบวนการตามภาพที ่8

การท�างานของเครื่องเครพ
ขัน้ตอนการบดหยาบ

 ให้จัดวางเครื่องเครพดอกหยาบที่มีร่องลึกไว้ต้น

กระบวนการ เครื่องเครพท่ีมีดอกขนาดใหญ่ร่องจะลึก

และกว้างจะท�าให้สามารถบดฉีกก้อนยางขนาดใหญ่

และแข็งได้อย่างง่ายดายและช่วยยืดอายุการใช้งานของ

เครื่องได้เพราะใช้งานได้ตรงกับลักษณะงาน ลูกกล้ิงจะ

บีบอัดเน้ือยางเข้าไปในร่องดอก ช่องว่างขนาดใหญ่ของ

ร่องจะรับเน้ือยางเข้าไปได้มาก อัตราการหมุนท่ีแตกต่าง

กันของลูกกลิ้ง จะดึงเน้ือยางให้แยกออกจากกัน ยาง

ส่วนที่อยู่บนด้านเรียบของดอกจะถูกบีบให้ติดกัน ซ่ึง

เครื่องเครพตัวแรกยางจะถูกบีบแตกและเริ่มคลุกเคล้า

กันเป็นผืนหยาบ ๆ เมื่อผ่านเครื่องเครพตัวที่ 2 และ 3 

 

 
 

ๆ ที่เครื่องเครพตัวเดิม ๆ 3 – 4 ครั้ง ยางจะสะอาดขึน้ เม่ือนําไป
ตากหรืออบก็แหงไดเรว็ อีกทั้งสามารถยืดอายกุารใชงานของ
เครื่องไดนานขึ้นเพราะการทํางานของเครื่องไมหนักเกินไปแต
การลงทนุและใชแรงงานกม็ากขึ้นดวย  ยางเครพบางที่แหง
ความช้ืนนอยกวา 2 % สามารถสงขายโรงงานผลิตผลติภัณฑยาง
ไดโดยตรง  

 

ลกัษณะการวางเครือ่ง 
    การจัดวางเครื่องเครพอาจจัดวางไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคและขอจํากัด รายละเอียดดงันี ้

1. การวางเครื่องแบบหนากระดานกําลังสําหรบัการผลติวันละ 5 - 10  
ตัน 
ลักษณะการวางเครื่องแบบนี้เหมาะสําหรับโรงงานขนาดเลก็มี
จํานวนเครื่องเครพไมเทากับจํานวนครั้งทีต่องการรีด ดงันั้น
เพื่อใหไดยางมีความสมํ่าเสมอมากที่สุดจําเปนตองรีดซ้ํา ๆ หลาย 
ๆ ครั้งดงัที่กลาวมาแลว ขอแนะนาํเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สําหรับเกษตรกรทีมี่ศักยภาพและความพรอมควรใชเครื่องเครพที่
มีขนาดดอกแตกตางกันจะทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดย
รีดผานเครพหยาบ 2 - 3 ครั้ง  เครพดอกกลาง 3 – 4 ครั้ง และเค
รพดอกละเอียดอีก 2 - 3 ครั้ง ก็จะสามารถผลติยางเครพบาง สงยัง
โรงงานแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดโดยตรง หากใชเครือ่งเพียงตวั
เดียวตองรีดผานเครื่องซ้ํา ๆ นับ 10 ครั้งและตองปรับชองหาง
ระหวางลกูกลิ้งเปนระยะ ๆ จึงจะทาํใหไดยางบางตามตองการซึ่ง
จะไมคุมคาทางเศรษฐกิจ สําหรับการจัดวางเครื่องมักวางเรียงแถว
หนากระดานเพื่อใหคนงานที่รดียางของตนเสร็จแลวพบัสงยางที่
รีดแลวใหกับคนถดัไปไดสะดวกตามแผนผังที่ 1 
 
 
 

 เคร่ืองเครพหยาบ 

กวาง ¼ นิ้ว ลึก 
    

เคร่ืองเครพกลาง 

กวาง 1/8 น้ิว ลึก 
    

เคร่ืองเครพละเอียด 

กวาง 1/16 น้ิว ลึก 
    

 

ภาพท่ี 7 แผนผงัการวางเครือ่งเครพแบบหน้ากระดาน

ภาพท่ี 8 แผนผงัการวางเครือ่งเครพแบบต่อเน่ืองด้วยระบบสายพาน

 
 

 
 

 
แผนผังที ่1  การวางเครื่องเครพแบบหนากระดาน 

 

2. การวางเครื่องทีม่กีําลังการผลิตมากกวาวันละ 10 ตัน 
การผลิตยางเครพที่ตองการปริมาณผลิตมากกวาวันละ 10 ตัน 
จําเปนตองวางผังการผลิตแบบตอเน่ืองโดยใชระบบสายพาน
ลําเลียง ยางกอนถวยที่จับตัวเปนกอนขนาดใหญจําเปนตองผาน
เครื่องตัดยอย (slab cutter) กอนเพื่อที่จะไมทําใหเครื่องเครพชุด
แรกทํางานหนักเกินไป และการทํางานดวยแรงคนอาจจะไม
เหมาะสมเพราะงานหนักและลาเกินไปเกิดอันตรายได จึงควรวาง
เครื่องจักรแบบตอเนื่องใชจํานวนเครื่องเครพตามจํานวนครั้งที่
ตองรีด        และใชสายพานเปนตัวลําเลียงยางระหวางเครื่องเคร
พแตละตัว ผืนยางเครพจะเคลื่อนตอเน่ืองกันไปโดยอัตโนมัติจน
ส้ินสุดกระบวนการตามแผนผังที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

วตัถดิุบ เคร่ืองตดัยอ่ย บอ่ล้าง 
เคร่ืองเครพ1 

กวาง ¼ น้ิว ลึก 
    

 

เคร่ืองเครพ2 

กวาง ¼ น้ิว ลึก 
    

 

เคร่ืองเครพ3 

กวาง ¼ น้ิว ลึก 
    

 

เคร่ืองเครพ4 

กวาง 1/8 น้ิว ลึก 
    

เคร่ืองเครพ5 

กวาง 1/8 น้ิว ลึก 
    

 

เคร่ืองเครพ6 

กวาง 1/8 น้ิว ลึก 
    

 

เคร่ืองเครพ7 

กวาง 1/8 น้ิว ลึก 
    

 เคร่ืองเครพ8 

กวาง 1/16 น้ิว ลึก 
    

 

เคร่ืองเครพ9 

กวาง 1/32 น้ิว ลึก 
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ขัน้ตอนการบดปานกลาง

 เมื่อยางผ่านเครื่องเครพตัวที่ 4 ตัวที่ 5 ตัวที่ 6 และ

ตัวที่ 7  ก�าหนดให้ดอกเครพมีขนาดเล็กลง ร่องระหว่าง

ดอกตื้นขึ้น เม็ดยางจะแตกละเอียดกว่าชุดเครื่องเครพ

ดอกหยาบ ยางจะผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกัน ยาง

เครพจะติดกันเป็นผืนยาว บีบช่องว่างระหว่างลูกกลิ้ง

ท�าให้ยางบางลงประมาณ 0.5 – 0.7 ซม. ความเร็วของ

ลูกกลิ้งจะเพิ่มขึ้นท�าให้อัตราการเคลื่อนที่ของยางเร็วขึ้น

ขัน้ตอนการรีดให้บาง

 การรีดบางโดยเครื่องเครพดอกละเอียดตัวท่ี 8 

และ 9 เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการรีดเครพ โดยเครื่อง

เครพที่มีดอกความกว้างขนาด 10 มม. ร่องและระยะห่าง

ระหว่างดอก 1/16 น้ิว หรืออาจจัดหาร่องและระยะห่าง

ระหว่างดอก 1/32 นิ้ว เพื่อต้องการให้บางน้อยกว่า 2 มม. 

โดยไม่มีอัตราทดระหว่างลูกกลิ้ง แต่จะก�าหนดความบาง

ของยางเครพโดยการปรับระยะห่างระหว่างลูกกล้ิงให้ชิด 

โดยให้ความหนาของยางท่ีออกมาประมาณ 2 มม. หรือ 

4 มม. ก็ได ้ ขึ้นอยู ่ กับการออกแบบดอกเครพและ

ประสิทธิภาพของเครื่องเครพแต่ละเครื่อง แผ่นของยางท่ี

รีดออกมาจะมีความเรียบสม�่าเสมอ ยางจะจับตัวติดกัน

เป็นผืนโดยไม่มีช่องว่าง หรืออาจมีช่องขนาดเล็กเพียง

จ�านวนน้อย ยางท่ีได้จึงติดกันเป็นผืนยาว ผู้ปฏิบัติงานที่

อยู ่หน้าเครื่องจะต้องตัดยางให้ได ้ความยาวตามที่

ก�าหนด ทุกขั้นตอนของการผลิตจะต้องมีต้องมีน�้าล้าง

ระหว่างการรีดบดและยางส่งผ่านเครื่องเครพ เพื่อชะล้าง

สิ่งสกปรกให้หลุดออกจากยางให้มากที่สุด 

บทสรุป
 การเลือกเครื่องเครพที่มีประสิทธิภาพ    เหมาะกับ

ก�าลังการผลิตและวางผังการผลิตที่ดีจะท�าให้ยางเครพที่

ผ ลิ ต ไ ด ้ มี คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ไ ด ้ ส ม บั ติ เ ชิ ง

วิทยาศาสตร์ตามท่ีลูกค้าต้องการซึ่งเป็นเรื่องท่ีส�าคัญ

อย่างย่ิงในการน�ายางเครพไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

โดยตรงซึ่งจะได้มูลค่าเพ่ิม หรือหากเพียงเพ่ือผลิตยาง

เครพส่งต่อโรงงานยางแท่งโดยไม่พิถีพิถันในการผลิต

มากนักก็ต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มค่าของเคร่ืองเค

รพในการน�าไปใช้งาน

   ทั้งนี้หากเกษตรกรท่านใดต้องการสอบถามข้อมูล

เพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ี ศูนย์บริการทดสอบรับรอง

ภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  การยาง

แห่งประเทศไทย ได้ในเวลาราชการ  โทรศพัท์ 074 894307
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สถานการณ์ราคายางพาราในปี 2560 
และแนวโน้มในปี 2561

สถานการณ์ทั่วไป 
เศรษฐกิจโลก

 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund : IMF) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 

2560 และ 2561 ที่ระดับ 3.6% และ 3.7% หลังจาก

เศรษฐกิจเติบโตระยะสั้นดีข้ึนหลายภูมิภาคโดยเฉพาะ

จีน* ที่จะขยายตัวได้ราว 6.8% และ 6.5% และอินเดีย

อาจจะขยายตัว 6.7% และ 7.4% ส่วนเขตยูโรโซนจะ

เติบโตท่ี 2.1% และ 1.9% รวมถึงญ่ีปุ่นท่ีเติบโต 1.5% 

และ 0.7% ในปี 2560 และ 2561 ตามล�าดับ แต่ IMF 

ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เนื่องจากความ

ไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ และยังไม่มีแรง

กระตุ ้นเพ่ิมเติมจากนโยบายการปฏิรูปภาษี  รวมท้ัง

ความเสี่ยงจากนโยบายการกีดกันทางการค้าและปัญหา

ทางภูมิรัฐศาสตร์ในคาบสมุทรเกาหลี ประกอบกับภาวะ

การเงินตึงตัวเกินจากที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงปัญหาหนี้ใน

จีนท่ีอาจท�าให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัว และภาวการณ์ก่อ

หนี้/ช�าระหนี้ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ อาจก่อให้เกิดความ

ตึงเครียดและส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

โลกได้

เศรษฐกิจไทย

 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ยังคงมีแนวโน้ม

ขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

โดยเฉพาะด้านการส่งออก และการท่องเที่ยว รวมท้ัง

ความเชื่อมั่นท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากลงทุนจากต่างประเทศเข้า

มาในไทยมากข้ึน แต่ปัจจัยด้านราคาน�้ามันโลกที่มีแนว

โน้มผันผวนและปัญหาก�าลังซื้อภายในประเทศท่ีอยู่ใน

ระดับต�่า ท�าให้เงินเฟ้อของไทยยังคงอยู่ในระดับต�่าทั้งใน

ปีนี้และปีหน้าที่ราว 0.6% และ 1% ตามล�าดับ อย่างไร-

ก็ตาม จากปัจจัยปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทยยัง

คงดีต่อเนื่อง ภาวะตลาดการเงินของไทยยังคงมีความ

ความเสี่ยงต�่า และสถานะการเงินระหว่างประเทศของ

ไทยยังคงเข้มแข็งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและมี

เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศในระดับที่สูงเมื่อเปรียบ

เทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาจท�าให้ค่า

เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในระยะสั้น และอ่อนค่าลงตาม

แนวโน้มการลดการผ่อนคลายทางนโยบายการเงินใน

กลุ่มประเทศหลักได้

สถานการณ์ราคายาง
ราคายางโลก

 ราคายางในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) มีแนวโน้มเพ่ิม

ขึ้นจากปีก่อน เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศ

ผู้ใช้ยางหลักทั้ง สหรัฐอเมริกา จีน และญ่ีปุ่น รวมทั้ง

ราคาน�้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้การรับซื้อและการ

ลงทุนมีการขยายตัว โดยราคายางในตลาดต่าง ๆ เมื่อ

เทียบในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-พ.ย.) ดังนี้

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง  การยางแห่งประเทศไทย

อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์   จันจิรา พ่วงทอง   และ อธิชา อินทอง

* หมายถึง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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 1) ราคาซื้อขายยางล่วงหน้าในตลาดสิงคโปร์: 

SICOM ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 68.10 บาท/

กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน 11.30 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อย 

22.96 ราคายางแท่ง STR 20 อยู่ที่ 56.44 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้น 8.51 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 21.16  

 2) ราคาซื้อขายยางล่วงหน้าในตลาดโตเกียว: 

TOCOM ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 73.22 บาท/

กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 16.85 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 

34.68 

 3) ราคาซื้อขายยางล่วงหน้าในตลาดเซี่ยงไฮ้: 

SHFE ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ท่ี 71.16 บาท/

กิโลกรัม ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 8.66 บาท/กิโลกรัม หรือคิด

เป็นร้อยละ 19.36 

ราคายางไทย

 ตั้งแต่ปี 2554 ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

อย่างต่อเนื่อง โดยราคายางแผ่นดิบในปี 2554 เฉลี่ย 

132.66 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกิดจากการเติบโตแบบก้าว

กระโดดของอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศจีนและตั้ง

เป้าหมายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ1ของโลกในปี 2553 

จึงท�าให้จีนสต็อกยางไม่ทันและส่งผลให้ราคายางในปี 

2554 สูงขึ้นยางรวดเร็ว หลังจากน้ันราคายางมีแนวโน้ม

ปรับตัวลดลงจนถึงปี 2558 

 สถานการณ์ราคายางในปี 2560 ราคาประมูล

ยางตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ปี 

2560 (ม.ค.-พ.ย.) อยู่ที่ 60.89 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 9.42 บาท/กก. หรือคิดเป็นร้อยละ 23.78 และ

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 63.72 บาท/กก. ปรับตัว

เพ่ิมขึ้น 9.82 บาท/กก. หรือคิดเป็นร้อยละ 23.38 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  โดยในช่วงต้นปี 

(ม.ค.-ก.พ. 2560) ราคายางเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ ท�าให้พ้ืนท่ีกรีดยางได้

รับความเสียหาย และสต็อกยางตลาดจีนปรับตัวลดลง 1 

แสนตัน ประกอบกับราคาน�้ามันดิบเริ่มปรับตัวดีข้ึน 

ราคายางในช่วงเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2560 ราคา

ยางปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

 - เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มชะลอตัวลง โดย

เฉพาะสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น แม้ยังคงมีการขยายตัว แต่

เป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลง ส่งผลกระทบต่อภาคการ

ลงทุนและภาคการผลิต ท�าให้อัตราการขยายตัวของภาค

อุตสาหกรรมลดลง 

 - ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน จึงท�าให้ราคา

ยางลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น เน่ืองจาก

การซื้อขายยางต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 95 จะซื้อ

ขายในสกุลเงินดอลลาร์ 

 - การเก็งก�าไรในตลาดล่วงหน้า โดยราคายางใน

ตลาดล่วงต่างประเทศ ทั้งตลาดล่วงหน้าโตเกียว ตลาด

ล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ และตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ ปรับตัวลด

ลงเนื่องจากตลาดได้รับปัจจัยจากความกังวลของนัก

ลงทุนในตลาดล่วงหน้าจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน

ทางการเมืองโลก รวมถึงความตึงเครียดในคาบสมุทร

เกาหลี ระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือ ส่งผลให้นัก

ลงทุนชะลอการซื้อและราคาในตลาดล่วงหน้ามีความ

ผันผวนและลดลงอย่างรุนแรง 

 แนวโน้มราคายางเดือนธันวาคม 2560 ส�าหรับ

สถานการณ์ราคายางในเดือนธันวาคม 2560 เศรษฐกิจ

ของประเทศคู่ค้ายังคงมีการขยายตัว การเกิดอุทกภัยใน

บางพ้ืนที่ของภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาง ซึ่งอาจส่งผล

ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดต�่ากว่าท่ีคาด และการเกิดเหตุ

เพลิงไหม้โรงงานเก็บสต็อกยางจีนที่ชินเต่า ท�าให้ยาง

ธรรมชาติจ�านวน 30,000 ตันเกิดความเสียหาย อาจส่ง

ผลให้จีนน�าเข้ายางมากข้ึน และที่ประชุมสภาไตรภาคี

ยางระหว่างประเทศ (ITRC) เห็นชอบมาตรการจ�ากัดการ

ส่งออกจ�านวน 3.5 แสนตัน โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้

ภายในเดือนธันวาคม 2560 จึงคาดว่าราคายางอาจปรับ

ตัวเพ่ิมขึ้นได้ แต่ค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าอย่าง

ต่อเน่ือง และราคาตลาดล่วงหน้าโดยเฉพาะตลาดล่วง

หน้าสิงคโปร์อาจเป็นปัจจัยกดดันราคายาง

แนวโน้มสถานการณ์ยาง ปี 2561
สถานการณ์ของโลก

 ปี 2561 ITRC คาดว่า มีปริมาณผลผลิตยางโลก 

13.385 ล้านตัน เนื่องจากราคายางที่พุ่งสูงขึ้นในปี 2554 

จึงท�าให้แต่ละประเทศผู้ผลิตยางขยายพ้ืนท่ีปลูกยางเพ่ิม

ขึ้นประมาณ 11.900 ล้านไร่ และจะเริ่มทยอยให้ผลผลิต

ในปี 2560-2561 และคาดว่าปริมาณความต้องการใช้
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ยางของโลกมีประมาณ 13.045 ล้านตัน จากความ

ต ้ อ ง ก า ร ใ ช ้ ย า ง ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต ์ แ ล ะ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองของจีนและอินเดีย อย่างไรก็ตาม 

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็น

ประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก จึงท�าให้ปริมาณการใช้

ยางเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จึงมีโอกาสที่จะลดลงเล็กน้อยจาก

ราคาเฉลี่ยในปี 2560

สถานการณ์ของไทย

 ปี 2561 คาดการณ์เบื้องต้น ปริมาณผลผลิตยาง

ของไทยจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.400 ล้านตัน จากการ

ขยายพ้ืนท่ีปลูกยางในปี 2555 จ�านวน 1.406 ล้านไร่ 

ทั้งน้ีคาดว่าปริมาณการใช้ยางในประเทศจะเพ่ิมมากข้ึน 

จากนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศจาก

โครงการการใช้ยางภาครัฐ และการสนับสนุนสินเชื่อผู้

ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ส�าหรับการส่งออกยาง

คาดว่าเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เน่ืองจากความ

ต้องการใช้ยางโลกยังคงมีอยู่ แต่คาดว่าราคายางเฉลี่ย

ทั้งปีมีโอกาสท่ีจะลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นไปตาม

ทิศทางของราคาในตลาดโลก 

ภาพท่ี 1 การผลติ การใช้ สตอ็กยางในตลาดโลก และราคายางประเทศไทย (ท่ีมา: IRSG, การยางแห่งประเทศไทย)

2.2.1 สถานการณราคายางในป 2560  

 
ราคาประมูลยางตลาดกลางยางพารา ราคายางแผนดิบ

คุ ณ ภ า พ  3  ป  2 5 6 0  ( ม . ค . - พ . ย . )  
อยูที่ 60.89 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากปกอน 9.42 บาท/กก. หรือคิด
เปนรอยละ 23.78 และราคายางแผนรมควันช้ัน 3 อยูที่ 63.72 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.82 บาท/กก. หรือคิดเปนรอยละ 23.38 เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา  โดยในชวงตนป (ม.ค.-ก.พ. 2560) ราคายาง
เพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต ทําใหพื้นที่กรีด
ยางไดรับความเสียหาย และสต็อกยางตลาดจีนปรับตัวลดลง 1 แสนตัน 
ประกอบกับราคาน้ํามันดิบเริ่มปรับตัวดีขึ้น ราคายางในชวงเดือนมีนาคม – 
พฤศจิกายน 2560 ราคายางปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจาก 

- เศรษฐกิจของประเทศคูคาเริ่มชะลอตัวลง โดยเฉพาะสหรัฐฯ 
จีนและญี่ปุน แมยังคงมีการขยายตัว แตเปนการเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง 
สงผลกระทบตอภาคการลงทุนและภาคการผลิต ทําใหอัตราการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมลดลง  

- คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้น จึงทําใหราคายางลดลง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาข้ึน เน่ืองจากการซื้อขายยางตางประเทศ

มากกวารอยละ 95 จะซื้อขายในสกลุเงินดอลลาร  
- การเก็งกําไรในตลาดลวงหนา โดยราคายางในตลาดลวง

ตางประเทศ ทั้งตลาดลวงหนาโตเกียว ตลาดลวงหนาเซี่ยงไฮ และตลาด

ภาพท่ี 2 ราคาประมลูยางแผ่นดบิ และราคายางแผ่นรมควันชัน้  3 (ท่ีมา: การยางแห่งประเทศไทย)

 
 

ตั้งแตป 2554 ราคายางมีแนวโนมปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง 
โดยราคายางแผนดิบในป 2554 เฉลี่ย 132.66 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเกิด
จากการเติบโตแบบกาวกระโดดของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศจีน
และตั้งเปาหมายเปนผูผลิตรถยนตอันดับ1ของโลกในป 2553 จึงทําให
จีนสต็อกยางไมทันและสงผลใหราคายางในป 2554 สูงข้ึนยางรวดเร็ว 
หลังจากนั้นราคายางมีแนวโนมปรับตัวลดลงจนถึงป 2558  
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