
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 43ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563



          สารบัญ
บทความ

หุน่ยนต์กรีดยางพาราทางเลือกส�าหรบัเกษตรกร 4.0

สถานะภาพดนิปลูกยางในอ�าเภอบ้านกรวด สตกึ แคนดง 
และคเูมอืง ของจงัหวัดบรีุรัมย์

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราของ
เกษตรกรชาวสวนยาง

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2563 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 26

ยางแผ่นรมควันแบบมัด อกีทางเลือกหน่ึงของผู้ซือ้2

14

25

31

39
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ในการกรีดยางพารา ทําใหคาแรงในการกรีดยางสูงข้ึน เกษตรกรมี
รายไดลดลง จึงทําใหประเทศผูผลิตยางพารารวมท้ังประเทศไทย ได
พัฒนาเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติข้ึนมาในหลายรูปแบบ เพ่ือทดแทน
แรงงานคนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ในปจจุบันไดมี
การพัฒนาเครื่องกรีดยางพาราข้ึนมาหลายชนิด ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ ตั้งเวลากรีดเองไดดวยมือถือ 
 สําหรับเครื่องกรีดยางอัตโนมัติชนิดนี้ไดถูกพัฒนาข้ึนโดย บริษัท 
รับเบอร วัลเลย จํากัด (ภาพท่ี 1) มีราคาประมาณ 4,000 บาทตอเครื่อง 
ผลิตในประเทศจีน สามารถติดต้ังบริเวณตนยางแตละตน สําหรับการ
ทํางานของเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจะควบคุมดวยรีโมต ส่ังการไรสาย 
และสามารถใชแอพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือ เปนตัวควบคุมการทํางาน
หรือส่ังการไดดวยโทรศัพทมือถือ โดยโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง จะส่ัง
การควบคุมเครื่องกรีดยางอัตโนมัติได 10,000 เครื่อง ซึ่งชวยลดตนทุน
ดานแรงงาน และแกไขปญหาแรงงานในสวนยาง 
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อุณหภูมิจุดหลอมตัว (ไมเกิน)                     109  องศา
เซลเซียส  

สามารถผสมเขากับยางไดท่ีอุณหภูมิ (ไมเกิน)  110  
องศาเซลเซียส  

ความหนา                                           0 .03 -  0 .04  
มิลลิเมตร 

ขนาดของถุงพลาสติกท่ีใชบรรจยุางแผนรมควันเปนชนิดใส เชน มี
ขนาดกวางประมาณ 19 นิ้ว ความยาว 39 นิ้ว ขยายขางได 29 นิ้ว 
สามารถบรรจุยางมัดท่ีมีน้ําหนัก 30 และ 33.33 กิโลกรัม และจะตองมี
ใบรับรองคุณภาพจากผูผลิตทุกครั้งของการส่ังซื้อในแตละชุดเพ่ือสราง
ความม่ันใจและใชแนบในการสงมอบยางแผนรมควันแบบมัด (หากผูซื้อมี
การรองขอ) 

1.6 รถโฟลคลิฟท  
1.7 พาเลท ทําดวยโลหะ พ้ืนไมมีรอง เชน ขนาด 1.50 ม x 1.50 ม.  และ 

1.50 ม x 2.20 ม. เปนตน 
 

 
รปูที ่3 ตัวอยางพาเลทปูพ้ืนเรียบขนาดความกวาง 1.50 เมตร ยาว 

2.20 เมตร 

1.50 
 

2.20 
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รปูที ่4 ตัวอยางพาเลทปูพ้ืนเรียบชนิดวางซอนได 

ขนาดความกวาง 1.50 เมตร ยาว 2.20 เมตร สูง 0.80 เมตร 
 

 
1.8 เครื่องช่ังไฟฟาดิจิตอล น้ําหนักสูงสุด 100 กิโลกรัม ความ

ละเอียด 0.01 กิโลกรัม 
1.9 ตุมน้ําหนักมาตรฐาน 20 กิโลกรัม จํานวน 2 ลูก พรอม

ใบรับรองการสอบเทียบ 
1.10 ปายยืน สําหรับวางหนากองยาง  
1.11 อุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก กรรไกร เหล็กสัก  เปนตน 

 
2. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 

2.1 การรับยางแผนรมควัน ปฏิบัติดังนี้ 
 2.1.1 ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกยาง กอนการรับยาง 

จะตองตรวจสอบบริเวณสวนบรรจุบนยานพาหนะกอนการรับมอบ
ยางแผนรมควัน โดยตรวจสอบวามีผาใบหรือวัสดุรองรับหรือคลุมยาง
ในขณะสงมอบหรือไม เพ่ือปองกันการปนเปอนท่ีอาจเกิดข้ึนได  หากไมมี
ใหตรวจสอบวายางแผนรมควันไดวางบนพาเลทหรือไม ซึ่งควรเปนพา
เลทพ้ืนเรียบและปูดวยวัสดุรองรับ เพ่ือปองกันไมใหยางเกิดการเสียรูป
ในขณะจัดวางกอนการสงมอบหรือปองกันความเส่ียงใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
และไมอนุญาตใหนํายางฟองหรือยางแผนรมควันท่ีไมใชคุณภาพยางท่ี
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บทบรรณาธิการ

 ยางพารา เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีอายุยืนยาวนับ

ร้อยปี เปลือกของล�าต้น นอกจากประกอบด้วยเซลล์ต่าง ๆ แล้ว 

ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อมนุษย์ คือ เซลล์ที่ต่อกันเป็นท่อน�้า

ยาง และเชือ่มต่อกันเป็นร่างแห เรยีงกันเป็นชัน้ ๆ หรอืท่ีเรยีกวา่ 

วงท่อน�้ายาง ภายในท่อน�้ายางประกอบด้วยออร์แกเนลล์ 

(organnelle) ต่าง ๆ เหมือนกับเซลล์ท่ัว ๆ ไป เช่น นิวเคลียส 

ไมโทคอนเดรีย แต่ท่ีแตกต่างออกไป คือ มีอนุภาคยาง ซึ่งถูก

สร้างข้ึนภายในเซลล์ท่อน�้ายางโดยขบวนการทางชีวเคมี ซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ต้องการน�ามาใช้ประโยชน์เน่ืองจากมีสมบัติ

เฉพาะตัวที่พิเศษหลายประการ ดังนั้น การท่ีจะน�าน�้ายาง

ออกมาจากเปลือกได้ ก็ต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มาเจาะ หรือกรีด

ที่เปลือกให้ลึกลงไปถึงท่อน�้ายาง เพ่ือท่ีจะให้น�้ายางไหลลงสู่

ภาชนะรองรับ นับว่าเป็นการเก็บเก่ียวผลผลิตจากพืชที่ค่อน

ข้างแปลก เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น 

 ในยุคที่ต้นยางยังอยู่ในถ่ินก�าเนิด การเก็บเก่ียวน�้ายาง

ยังไม่มีวิธีการและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากได้น�้ายาง

น้อยในการเก็บเก่ียวแต่ละครั้งแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อเปลือกและการเจริญเติบโตของต้นยางอีกด้วย เช่น การใช้

มีด หรือขวาน สับลงไปที่เปลือก ต่อมาเมื่อมีความต้องการ

ผลผลิตยางเพ่ิมข้ึน และมีการย้ายแหล่งปลูกมายังแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ได้เกิดการท�าสวนยางในรูปแบบที่ทันสมัย

กล่าวคือ ปลูกด้วยยางพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูง มีการจัดการทาง

ด้านเขตกรรมอย่างเหมาะสม และท่ีส�าคัญคือ มีองค์ความรู้ใน

ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเก็บเก่ียวน�้ายาง เช่น กายวิภาค

ของเปลือก และสรีรวิทยาของน�้ายาง ท�าให้สามารถเก็บเก่ียว

ผลผลิตได้สูงสุดโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเปลือก ซึ่ง

จะส่งผลท�าให้สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตน�้ายางในเปลือกท่ีงอก

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
บรรณาธิการบริหาร: ดร.กฤษดา สังข์สิงห์  บรรณาธิการ: ดร.วิทยา พรหมมี
กองบรรณาธิการ: ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ดร.พิศมัย จันทุมา, นางสาวภรภัทร สุชาติกูล, 
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์
ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ:์ ดร.วิทยา พรหมมี  ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายชัยวัฒน์  ยศพิมสาร
ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายอาเดล  มะหะหมัด  พิสูจน์อักษร: นายวิชา สิงห์ลอ

ข้ึนมาใหม่ได้อีก เป็นการยืดอายุการเก็บเก่ียวผลผลิตได้นาน

ขึ้น

 ในส่วนของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเก่ียวผลผลิตน�้ายาง 

ได้มีการพัฒนามีดกรีดยางมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 แต่ท่ีนิยมใช้

กันในปัจจุบัน มีสองชนิด ชนิดแรกคือ มีดเจ๊ะบง (jebong 

knife) เป็นมีดท่ีดัดแแปลงมาจากมีดที่ใช้แต่งกีบม้าในอังกฤษ 

มีดชนิดน้ีเวลาใช้งานต้องกรีดเปลือกจากบนลงล่าง นิยมใช้ใน

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย อีกชนิดหนึ่งคือ มีดเก๊าจ์ 

(gouge knife) มีลักษณะเหมือนสิ่ว ต่างกันตรงที่ตัวมีดโค้งเป็น

รูปตัวยู  (U-shape) การใช้งานต้องแซะเปลือกจากล่างขึ้นบน 

นิยมใช้ในประเทศอินเดีย ศรีลังกา และเวียดนาม

 นอกจากมี ดท้ังสองชนิดแล้ว ยังมีพัฒนาการของ

มีดกรีดยา งมาอย่างต่อเน่ือง เช่น ประมาณปี ค.ศ. 1985 

สถาบันวิจัยยางมาเลเซียร่วมกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นผลิตมีด

กรีดยางที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ออกมาจ�าหน่ายในท้อง

ตลาด อย่า งไรก็ตาม แนวทางในพัฒนาอุปกรณ์การเก็บเก่ียว

น�้ายางท่ี ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีอยู่สองแนว แนวทางแรก 

เป ็นการพัฒ น า มีดกรีดยางที่ ใช ้ กันอยู ่ ในป ัจจุบันให ้มี

ประสิทธิภา พ ดีย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม แต่แนวทางนี้

ยังคงต้องใ ช้ คนกรีด ซึ่งคงไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนแรง ง า น แนวทางท่ีสอง ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วย

สร้างเครื่ องกรีดยางที่ไม่ต้องอาศัยคนกรีด นับว่าเป็นการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งรายละเอียด

ของเรื่องราวดังกล่าวมีให้อ่านในวารสารฉบับนี้ 

    

ดร.วิทยา  พรหมมี

                              บรรณาธิการ



 ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet, RSS) 

หมายถึง ยางแผ่นดิบท่ีท�าให้แห้งด้วยการใช้ความร้อน

และควันจากการเผาไหม้ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิใน

ระดับที่เหมาะสม เป็นยางที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการ

กดทับน�้าหนักดี และเก็บรักษาได้นานจากควันท่ีเคลือบ

แผ่นยางเนื่องจากมีสารประกอบฟีนอลท่ีสามารถป้องกัน

เชื้อราได้ การผลิตยางแผ่นรมควันเริ่มจากการเจือจางน�้า

ยางสด ใช้กรดจับตัวในตะกงท่ีมีการแบ่งเป็นช่อง ยางท่ี

จับตัวสมบูรณ์แล้วน�าไปรีดให้เป็นผืน ผึ่งให้สะะเด็ดน�้า 

น�าเข้าห้องรมควัน ยางแผ่นรมควันท่ีผลิตได้น�ามาคัดชั้น 

จัดชั้นตามมาตรฐาน The green book ที่มีการระบุชั้น

ยางไว้ 6 ชั้น คือ RSS 1X, RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4 

และ RSS 5  ส่วนการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐาน The 

green book ได้ระบุไว้ด้วยการน�ามาอัดก้อนขนาด 

111.11 กิโลกรัม รวมน�้าหนักแป้งกาวยางแล้ว 

 ปัจจุบันผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์หลายรายได้ให้ความ

ส�าคัญของแรงงานและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานมาก

ขึ้น จึงได้ก�าหนดรูปแบบของการบรรจุหีบห่อที่แตกต่าง

จากยางอัดก้อนซึ่งมีน�้าหนักค่อนข้างมาก การยกก้อน

ยางต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์ และมีข้อจ�ากัดในการจัดเก็บท่ี

มักเกิดเชื้อราได้ง่ายหากสถานที่จัดเก็บมีความชื้น โดย

เฉพาะอย่างย่ิงยางท่ีอัดก้อนแล้วจะต้องทาแป้งกาวยาง

เพ่ือป้องกันก้อนยางติดกันในระหว่างการส่งมอบและ

กลิ่นของตัวท�าละลายยางที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน หากสูด

ดมเป็นระยะเวลานาน ดังน้ัน “ยางแผ่นรมควันแบบมัด 

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย

ยางแผ่นรมควันแบบมัด อีกทางเลือกหนึ่ง
ของผู้ซื้อ

(RSS-Wrap)” จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผู ้ซื้อที่ไม่

ต้องการการปนเปื ้อนของแป้ง ขนาดกระทัดรัด การ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท�าได้ง่าย การตรวจสอบคุณภาพ

ยางง่ายกว่ายางอัดก้อน และท่ีส�าคัญการผลิตท�าได้เร็ว

กว่า มีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า บริหารจัดการง่ายกว่า และ

มีระยะเวลาการเก็บนานกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อราที่

เกิดขึ้นในขณะส่งมอบอีกด้วย

 บทความนี้กล่าวถึงข้ันตอนการมัดยางที่ไม่ต้องใช้

เครื่องจักรในการหีบห่อเช่นเดียวกับยางอัดก้อน หรืออัด

แท่ง เพียงแต่ใช้วิธีการน�ายางแผ่นรมควันมาพับคร่ึง จัด

เรียงซ้อนกัน แล้วใช้แผ่นยางมัดเข้าด้วยกัน ตามน�้าหนัก

ที่ลูกค้าต้องการ เช่น  25 หรือ 30 หรือ 33.33 กิโลกรัม 

ส�าหรับรายละเอียดการด�าเนินงาน เริ่มจากขั้นตอนการ

รับยาง การตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควัน การบรรจุ

หีบห่อ การจัดเรียง และการจัดเก็บระหว่างการส่งมอบ 

 ยางแผ่นรมควันที่จะน�ามาบรรจุหีบห่อแบบมัด 

ควรเป็นยางแผ่นรมควันท่ีผลิตใหม่ ๆ ไม่เกิน 3 วัน นับ

ต้ังแต่น�าออกจากห้องรมควัน และไม่ควรน�ายางแผ่นรม

ควันวางซ้อนทับสูงเกิน 1.5 เมตร ก่อนการส่งมอบ 

เน่ืองจากการหีบห่อแบบมัดยางจ�าเป็นต้องลอกยางออก

ทีละแผ่นเพ่ือน�ามาพับครึ่ง จัดเรียงยางซ้อนทับสลับ

ไปมา โดยใช้แผ่นยางห่อมัด ซึ่งมีความประณีตกว่าการ

อัดก้อนหรืออัดแท่งน�้าหนัก 35 กิโลกรัม มีความจ�าเป็น

ต้องควบคุมการผลิตตั้งแต่วิธีการตรวจสอบคุณภาพ การ

รับยางแผ่นรมควัน สถานที่ตั้ง โกดังเก็บยาง วิธีการมัด

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
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ยาง การจัดเก็บยาง ตามกรรมวิธีท่ีก�าหนดเพ่ือได้ยาง

แผ่นรมควันแบบมัดที่มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บได้

โดยเกิดความเสียหายต่อคุณภาพน้อยที่สุดหรือไม่เกิด

ขึ้นเลย

 ส�าหรับการผลิตยางแผ่นรมควันแบบมัดจะต้อง

ค�านึงถึงสถานประกอบการ อุปกรณ์การผลิต การตรวจ

สอบคุณภาพยางก่อนการมัด วิธีการมัดยาง การหีบห่อ 

การจัดวาง และการจัดเก็บเพ่ือให้ได้ยางที่มีคุณภาพ 

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

สถานประกอบการ และอุปกรณ์
การผลิต

 1. โกดังเก็บยาง จะต้องไม่มีช่องว่างระหว่างผนัง

กับหลังคา ประตูจะต้องปิดได้สนิท ไม่มีรางรับน�้าหรือ

คูระบายน�้าภายในโกดัง มีระดับความสูงไม่ต�่ากว่า 

6 เมตร จะต้องมีกันสาดท่ีให้รถขนาดใหญ่เข้าจอดได้

สะดวกและไม่ได้รับผลกระทบจากแสงแดดหรือละออง

ฝนในขณะที่ส่งมอบ ด้านข้างของอาคารจะต้องมีกันสาด

โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นจากฝาผนังท่ีส่งผลต่อการ

เกิดเชื้อราในระหว่างการจัดเก็บ ควรมีคูระบายน�้าโดย

รอบอาคารเพื่อไม่เกิดน�้าท่วมขัง

 2. เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน ท�าหน้าที่

สแกนเพื่อตรวจโลหะที่อาจปนเปื้อนไปกับยาง (ภาพที่ 1)

 3. โต๊ะคัดชั้นยาง วัสดุปูพ้ืนจะต้องเป็นโลหะ เช่น 

บุสแตนเลสหรือแผ่นเหล็ก เหนือโต๊ะคัดชั้นยางจะต้องมี

อุปกรณ์ส่องสว่าง พร้อมป้ายระบุชั้นยางอย่างชัดเจน

 4. เครื่องเป่าลมร้อน หรือเตารีด ท�าหน้าที่ปิดปาก

ถุงพลาสติก (ภาพที่ 2)

 5.  ถุงพลาสติกบรรจุยางแผ ่นรมควัน เป ็น

พลาสติกชนิดพอลิเอทธิลีนหรือโพลิธีน (Polyethylene 

หรือ Polythene) ชนิดความหนาแน่นต�่า (low density)  

0.910 -0.925 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือท่ีเรียก 

LDPE มีสมบัติดังนี้

  -  อุณหภูมิ จุ ดหลอมตัว  ( ไม ่ เ กิน )  109  

   องศาเซลเซียส 

  -  สามารถผสมเข ้ากับยางได ้ ท่ีอุณหภูมิ 

   (ไม่เกิน)  110  องศาเซลเซียส 

  - ความหนา 0.03 - 0.04  มิลลิเมตร

  ขนาดของถุงพลาสติกท่ีใช้บรรจุยางแผ่นรม

  ควันเป็นชนิดใส เช่น มีขนาดกว้างประมาณ 

  19 นิ้ว ความยาว 39 นิ้ว ขยายข้างได้ 29 นิ้ว 

  สามารถบรรจุยางมัดที่มีน�้าหนัก 30 และ 

  33.33 กิโลกรัม และจะต ้องมีใบรับรอง

  คุณภาพจากผู้ผลิตทุกครั้งของการสั่งซื้อใน

  แต่ละชุดเพ่ือสร้างความมั่นใจและใช้แนบใน

  การส่งมอบยางแผ่นรมควันแบบมัด (หากผู้

  ซื้อมีการร้องขอ)

 6.  รถโฟล์คลิฟท์ 

 7. พาเลท ท�าด้วยโลหะ พ้ืนไม่มีร่อง เช่น ขนาด 

1.50 x 1.50 เมตร  และ 1.50 x 2.20 เมตรเป็นต้น (ภาพ

ที่ 3)

 8. เครื่องชั่งไฟฟ้าดิจิตอล น�้าหนักสูงสุด 100 

กิโลกรัม ความละเอียด 0.01 กิโลกรัม

 9. ตุ้มน�้าหนักมาตรฐาน 20 กิโลกรัม จ�านวน 2 ลูก 

พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ

 10. ป้ายยืน ส�าหรับวางหน้ากองยาง 

 11. อุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ กรรไกร เหล็กสัก  เป็นต้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับยางแผ่นรมควัน

 1. ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกยาง ก่อนการรับ

ยางจะต้องตรวจสอบบริเวณส่วนบรรจุบนยานพาหนะ

ก่อนการรับมอบยางแผ่นรมควัน โดยตรวจสอบว่ามี

ผ้าใบหรือวัสดุรองรับหรือคลุมยางในขณะส่งมอบหรือไม่ 

เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มี ให้

ตรวจสอบว่ายางแผ่นรมควันได้วางบนพาเลทหรือไม่ ซึ่ง

ควรเป็นพาเลทพ้ืนเรียบและปูด ้วยวัสดุรองรับ เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ยางเกิดการเสียรูปในขณะจัดวางก่อนการ

ส่งมอบหรือป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และไม่

อนุญาตให้น�ายางฟองหรือยางแผ่นรมควันที่ไม ่ใช ่

คุณภาพยางที่ส่งมอบรองส่วนบรรจุบนพ้ืนยานพาหนะ

ก่อนวางยางแผ่นรมควันท่ีจะส่งมอบ นอกจากน้ี จะต้อง

คลุมผ้าใบให้มิดชิดก่อนการรับมอบ จดบันทึกหมายเลข

ทะเบียนรถท่ีส่งมอบ เวลาการส่งมอบ ชื่อ นามสกุล 

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งมอบ แหล่งที่ผลิตยางแผ่น

รมควัน รหัสบนยางแผ่นรมควัน (หากมี) รหัสบนพาเลท 
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วันที่ผลิต ปริมาณการส่งมอบ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลัก

ฐาน บันทึกการรับยางแผ่นรมควันลงในแบบฟอร์ม

บันทึกการรับยางแผ่นรมควัน

 2. ยางแผ่นรมควันที่รับมอบเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล มีขนาดความกว้าง 36 – 42 เซนติเมตร ความยาว 

80 - 90 เซนติเมตร มีความหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร ความ

บางไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร แผ่นยางแห้ง เนื้อแน่น 

ยืดหยุ ่นดี  โดยใช ้หลักการจัดชั้นด ้วยสายตาตาม

3 
 

 
 

รปูที ่1 เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน 
 

1.3 โตะคัดช้ันยาง วัสดุปูพ้ืนจะตองเปนโลหะ เชน บุสแตนเลสหรือแผน
เหล็ก เหนือโตะคัดช้ันยางจะตองมีอุปกรณสองสวาง พรอมปายระบุช้ัน
ยาง อยางชัดเจน 

1.4 เครื่องเปาลมรอน หรือเตารีด ทําหนาท่ีปดปากถุงพลาสติก 
 
 

 
รปูที ่2 ตัวอยางเครื่องเปาลมรอนสําหรับปดปากถุงพลาสติก 

 

1.5 ถุงพลาสติกบรรจยุางแผนรมควัน 
เปนพลาสติกชนิดพอลิเอทธิลีนหรือโพลิธีน (Polyethylene or 

Polythene) ชนิดความหนาแนนตํ่า (low density) 0.910 -0.925 g/cm3 
หรือท่ีเรียก LDPE มีสมบัติดังนี้ 
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รปูที ่1 เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน 
 

1.3 โตะคัดช้ันยาง วัสดุปูพ้ืนจะตองเปนโลหะ เชน บุสแตนเลสหรือแผน
เหล็ก เหนือโตะคัดช้ันยางจะตองมีอุปกรณสองสวาง พรอมปายระบุช้ัน
ยาง อยางชัดเจน 

1.4 เครื่องเปาลมรอน หรือเตารีด ทําหนาท่ีปดปากถุงพลาสติก 
 
 

 
รปูที ่2 ตัวอยางเครื่องเปาลมรอนสําหรับปดปากถุงพลาสติก 

 

1.5 ถุงพลาสติกบรรจยุางแผนรมควัน 
เปนพลาสติกชนิดพอลิเอทธิลีนหรือโพลิธีน (Polyethylene or 

Polythene) ชนิดความหนาแนนตํ่า (low density) 0.910 -0.925 g/cm3 
หรือท่ีเรียก LDPE มีสมบัติดังนี้ 

ภาพที่ 1 เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพาน

ภาพท่ี 2 ตวัอย่างเครือ่งเป่าลมร้อนส�าหรบัปิดปากถุงพลาสติก

4 
 

อุณหภูมิจุดหลอมตัว (ไมเกิน)                     109  องศา
เซลเซียส  

สามารถผสมเขากับยางไดท่ีอุณหภูมิ (ไมเกิน)  110  
องศาเซลเซียส  

ความหนา                                           0 .03 -  0 .04  
มิลลิเมตร 

ขนาดของถุงพลาสติกท่ีใชบรรจยุางแผนรมควันเปนชนิดใส เชน มี
ขนาดกวางประมาณ 19 นิ้ว ความยาว 39 นิ้ว ขยายขางได 29 นิ้ว 
สามารถบรรจุยางมัดท่ีมีน้ําหนัก 30 และ 33.33 กิโลกรัม และจะตองมี
ใบรับรองคุณภาพจากผูผลิตทุกครั้งของการส่ังซื้อในแตละชุดเพ่ือสราง
ความม่ันใจและใชแนบในการสงมอบยางแผนรมควันแบบมัด (หากผูซื้อมี
การรองขอ) 

1.6 รถโฟลคลิฟท  
1.7 พาเลท ทําดวยโลหะ พ้ืนไมมีรอง เชน ขนาด 1.50 ม x 1.50 ม.  และ 

1.50 ม x 2.20 ม. เปนตน 
 

 
รปูที ่3 ตัวอยางพาเลทปูพ้ืนเรียบขนาดความกวาง 1.50 เมตร ยาว 

2.20 เมตร 

1.50 
 

2.20 
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รปูที ่4 ตัวอยางพาเลทปูพ้ืนเรียบชนิดวางซอนได 

ขนาดความกวาง 1.50 เมตร ยาว 2.20 เมตร สูง 0.80 เมตร 
 

 
1.8 เครื่องช่ังไฟฟาดิจิตอล น้ําหนักสูงสุด 100 กิโลกรัม ความ

ละเอียด 0.01 กิโลกรัม 
1.9 ตุมน้ําหนักมาตรฐาน 20 กิโลกรัม จํานวน 2 ลูก พรอม

ใบรับรองการสอบเทียบ 
1.10 ปายยืน สําหรับวางหนากองยาง  
1.11 อุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก กรรไกร เหล็กสัก  เปนตน 

 
2. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 

2.1 การรับยางแผนรมควัน ปฏิบัติดังนี้ 
 2.1.1 ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกยาง กอนการรับยาง 

จะตองตรวจสอบบริเวณสวนบรรจุบนยานพาหนะกอนการรับมอบ
ยางแผนรมควัน โดยตรวจสอบวามีผาใบหรือวัสดุรองรับหรือคลุมยาง
ในขณะสงมอบหรือไม เพ่ือปองกันการปนเปอนท่ีอาจเกิดข้ึนได  หากไมมี
ใหตรวจสอบวายางแผนรมควันไดวางบนพาเลทหรือไม ซึ่งควรเปนพา
เลทพ้ืนเรียบและปูดวยวัสดุรองรับ เพ่ือปองกันไมใหยางเกิดการเสียรูป
ในขณะจัดวางกอนการสงมอบหรือปองกันความเส่ียงใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
และไมอนุญาตใหนํายางฟองหรือยางแผนรมควันท่ีไมใชคุณภาพยางท่ี

1.50 
 

2.20 
 

0.80 
 

A

B

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างพาเลทปพ้ืูนเรยีบ ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร 

ยาว 2.20 เมตร (A) และชนิดวางซ้อนได้ ขนาดความกว้าง 1.50 

เมตร ยาว 2.20 เมตร สูง 0.80 เมตร (B)
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มาตรฐาน The green book มีรายละเอียดดังนี้

  RSS 1X ไม่มีฟองอากาศ แผ่นยางสะอาด 

ไม่มีสิ่งสกปรกหรือเสี้ยนไม้ ไม่มีร่องรอยด่าง-ด�า เนื้อแน่น

แข็ง ยืดหยุ่นดี แผ่นยางแห้ง เมื่อสัมผัสไม่เหนียว ขนาด

แผ่นสมบูรณ์ ไม่มีรอยตัด การรมควันสม�่าเสมอ (ภาพท่ี 

5A)

  RSS 1 ไม่มีฟองอากาศบนแผ่น แผ่นยาง

สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกหรือเสี้ยนไม้ รอยต�าหนิได้เล็กน้อย  

เน้ือแน่นแข็ง ยืดหยุ ่นดี แผ่นยางแห้ง เมื่อสัมผัสไม่

เหนียว ขนาดแผ่นสมบูรณ์ การรมควันสม�่าเสมอ (ภาพที่ 

5B) 

  RSS 2 มีฟองอากาศขนาดปลายเข็มหมุดบน

แผ่นได้เล็กน้อย แผ่นยางสะอาด รอยต�าหนิหรือสิ่ง

สกปรกได้เล็กน้อย ไม่มีเสี้ยนไม้บนแผ่น เน้ือแน่นแข็ง 

ยืดหยุ่นดี แผ่นยางแห้ง เมื่อสัมผัสไม่เหนียว ขนาด

แผ่นสมบูรณ์ การรมควันสม�่าเสมอ (ภาพที่ 5C) 

  RSS 3 มีฟองอากาศขนาดปลายเข็มหมุดบน

แผ่นบนแผ่นได้เล็กน้อย รอยต�าหนิหรือสิ่งสกปรกได้เล็ก

น้อย ไม่มีเสี้ยนไม้บนแผ่น  เนื้อแน่นแข็ง ยืดหยุ่นดี แผ่น

ยางแห้ง เมื่อสัมผัสไม่เหนียว ขนาดแผ่นสมบูรณ์ การรม

ควันไม่สม�่าเสมอได้เล็กน้อย (ภาพที่ 5D) 

  RSS 4 มีฟองอากาศขนาดใหญ่บนแผ่นได้

เล็กน้อย รอยต�าหนิหรือสิ่งสกปรกได้เล็กน้อย  มีเสี้ยนไม้

บนแผ่นได้เล็กน้อย  เนื้อแน่นแข็ง ยืดหยุ่นดี แผ่นยางแห้ง 

เมื่อสัมผัสเหนียวได้เล็กน้อย ขนาดแผ่นสมบูรณ์ การรม

ควันไม่สม�่าเสมอได้บ้าง ยางแก่รมได้เล็กน้อย (ภาพที่ 

5E)

  RSS 5 มีฟองอากาศขนาดใหญ่บนแผ่นได้

เล็กน้อย รอยต�าหนิหรือสิ่งสกปรกได้เล็กน้อย  มีเสี้ยนไม้

บนแผ่นได้เล็กน้อย  เนื้อแน่นแข็ง ยืดหยุ่นดี แผ่นยางแห้ง 

เมื่อสัมผัสเหนียวได้เล็กน้อย ขนาดแผ่นสมบูรณ์ การรม

ควันไม่สม�่าเสมอได้บ้าง ยางแก่รมได้บ้าง (ภาพที่ 5F) 

 3. ยางแผ่นรมควันที่รับมอบจะต้องเป็นยางท่ี

คุณภาพไม่ต�่ากว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 โดยจะต้องมี

คุณภาพสม�่าเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นยางที่มี

คุณภาพต�่ากว่าได้ (ยางแผ่นรมควันชั้น 4) ไม่เกินร้อยละ 

5 หรือคุณภาพสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของยางที่ส่งมอบ 

 4. เกณฑ์การตัดสินใจในการตรวจรับยางแผ่นรม

ควัน มีดังนี้

  1) เงื่อนไขการตรวจสอบ การจัดท�าบันทึกเป็น 

   ไปตามข้อ 1

  2) ตรวจรับยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นไปตาม

   สมบัติทางกายภาพภายนอกของยางแผ่น

   รมควันตามมาตรฐาน The green book 

   และควรเป็นยางแผ่นรมควันของกลุ ่ม/

   สถาบันเกษตรกรที่ผลิตใหม่ ๆ ไม่เกิน 3 วัน 

   นับตั้งแต่น�าออกจากห้องรมควัน 

  3) ไม่่ปรากฏเชื้อรา หรือคราบราขาว ราด�า 

   และราสนิม

  4) เน้ือยางต้องแห้ง แน่นแข็ง ยืดหยุ่นดี ไม่

   ย้วย ไม่อ่อนตัว ไม่่เหนียวเยิ้ม

  5) แผ่นยางต้องไม่่มีจุดพุพอง หรือฟองอากาศ

   ขนาดใหญ่กว่าเม็ดถั่วเขียว

  6) ไม่่มีกรวด ทรายติดตามแผ่นยาง

  7) ไม่่มีสิ่งปนเปื้อนอื่นใด บนแผ่นยาง

  8) ไม่่มีต�าหนิใด ๆ  เช่น รอยขาด รูโหว่ จากการ

   โดนรถโพล์คลิฟท์ หรือคราบน�้ามัน

  9) ไม่่มีรอยไหม้ หรือคราบเขม่าควัน

  10) ไม่เป็นยางดิบหรือไม่่มีรอยเปื้อนขาวจาก

   การรมควันไม่่สุก

  11) ไม่เป็นยางแก่ไฟ หรือสีของแผ่นยางต้อง

   ไม่เข้มหรือด�าคล�้าจากควันและหรือรม

   ควันมากเกินไป

  12) ไม่่มีจุดด่าง-ด�า ไม่มีเสี้ยนหรือเปลือกไม้ ้

   ใบไม้ เศษดิน ฝังในเนื้อยาง

  13) แผ่นยางต้องไม่เหนียว หรือเนื้อของแต่ละ

   แผ่นต้องไม่เหนียวติดกันในขณะวางซ้อน

   ทับกัน

  13) ไม่เป็นยางอ่อนรม ท่ีใช้อุณหภูมิของห้อง

   รมควันต�่าเกินไป ท�าให้แผ่นกระด้าง 

  13) น�้าหนักของแผ่นยางมีขนาด 0.9 + 0.1 

   กิโลกรัม  

  14) ไม่มีร่องรอยท่ีเกิดจากพาเลท เน่ืองจาก

   การกดทับน�้าหนักมานานก่อนการส่งมอบ

  15) กรณีที่พบยางแผ่นรมควันที่ไม่ได้คุณภาพ 

   (ภาพที่ 5) ให้ด�าเนินการแยกยางท่ีอยู่บน
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   พาเลทออกทั้งหมด พร้อมจัดท�าบันทึกการ

   ส่งคืนให้เป็นไปตามระเบียบของส�านักงาน 

   ตลาดกลางยางพารา 

การจัดเก็บยางแผ่นรมควันในโกดังก่อนการมัดยาง

 จะต้องวางแผนการรับยางแผ่นรมควันเข้าโกดัง

โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ี รถโฟล์คลิฟท์ สถานที่จัดเก็บ 

การวางผังกองยาง การจัดกองยาง การจัดท�าบันทึก ดังนี้

 1. เจ้าหน้าท่ีจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในคุณภาพ

ยางแผ่นรมควัน มีความสามารถในการคัดคุณภาพยาง

และจัดชั้นยางเป็นอย่างดี รวมท้ังกรรมวิธีการมัดยาง 

การจัดเก็บ ตระหนักเห็นความส�าคัญของการบรรจุ

หีบห่อ การเตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ มี

ระเบียบวินัย มีการจัดเตรียมกรรไกร กระเป๋าใส่กรรไกร 

หมวกผ้าคลุมผม รองเท้าใส่เฉพาะในบริเวณท่ีผลิต วัสดุ

อุปกรณ์ เช่นถุงพลาสติก อุปกรณ์ให้ความร้อนในการ

ปิดปากถุง เป็นต้น

 2. มีผังการจัดวางยางแผ่นรมควันให้เป็นระบบ

6 
 

สงมอบรองสวนบรรจุบนพ้ืนยานพาหนะกอนวางยางแผนรมควันท่ีจะสง
มอบ นอกจากนี้จะตองคลุมผาใบใหมิดชิดกอนการรับมอบ จดบันทึก
หมายเลขทะเบียนรถท่ีสงมอบ เวลาการสงมอบ ช่ือ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพทของผูสงมอบ แหลงท่ีผลิตยางแผนรมควัน รหัสบนยางแผน
รมควัน (หากมี) รหัสบนพาเลท วันท่ีผลิต ปริมาณการสงมอบ พรอม
ถายภาพไวเปนหลักฐาน บันทึกการรับยางแผนรมควันลงในแบบฟอรม
บันทึกการรับยางแผนรมควัน (FRSS-W1) 
 2.1.2 ยางแผนรมควันท่ีรับมอบเปนไปตามมาตรฐานสากล มีขนาด
ความกวาง 36 – 42 ซม. ความยาว 80 - 90 ซม. มีความหนาไมเกิน 4 มม. 
ความบางไมนอยกวา 3.2 มม. แผนยางแหง เนื้อแนน ยืดหยุนดี โดยใช
หลักการจัดช้ันดวยสายตาตามมาตรฐาน The green book รายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 สมบัติทางกายภาพภายนอกของยางแผนรมควันตามมาตรฐาน 
The green book 
 

ยางแผน
รมควนั 

ลกัษณะ ภาพ 

RSS 1X   ไมมีฟองอากาศ แผนยาง
สะอาด ไมมีส่ิงสกปรกหรือ
เส้ียนไม ไมมีรองรอยดาง-
ดํา  เนื้อแนนแข็ง ยืดหยุนดี 
แผนยางแหง เม่ือสัมผัสไม
เหนียว ขนาดแผนสมบูรณ 
ไม มีรอยตัด การรมควัน
สมํ่าเสมอ  

 

.RSS 1 ไม มีฟองอากาศบนแผน 
แผนยางสะอาด ไม มี ส่ิ ง
สกปรกหรือเส้ียนไม รอย
ตําหนิไดเล็กนอย  เนื้อแนน
แข็ง ยืดหยุนดี แผนยางแหง 
เม่ือสัมผัสไมเหนียว ขนาด
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สงมอบรองสวนบรรจุบนพ้ืนยานพาหนะกอนวางยางแผนรมควันท่ีจะสง
มอบ นอกจากนี้จะตองคลุมผาใบใหมิดชิดกอนการรับมอบ จดบันทึก
หมายเลขทะเบียนรถท่ีสงมอบ เวลาการสงมอบ ช่ือ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพทของผูสงมอบ แหลงท่ีผลิตยางแผนรมควัน รหัสบนยางแผน
รมควัน (หากมี) รหัสบนพาเลท วันท่ีผลิต ปริมาณการสงมอบ พรอม
ถายภาพไวเปนหลักฐาน บันทึกการรับยางแผนรมควันลงในแบบฟอรม
บันทึกการรับยางแผนรมควัน (FRSS-W1) 
 2.1.2 ยางแผนรมควันท่ีรับมอบเปนไปตามมาตรฐานสากล มีขนาด
ความกวาง 36 – 42 ซม. ความยาว 80 - 90 ซม. มีความหนาไมเกิน 4 มม. 
ความบางไมนอยกวา 3.2 มม. แผนยางแหง เนื้อแนน ยืดหยุนดี โดยใช
หลักการจัดช้ันดวยสายตาตามมาตรฐาน The green book รายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 สมบัติทางกายภาพภายนอกของยางแผนรมควันตามมาตรฐาน 
The green book 
 

ยางแผน
รมควนั 

ลกัษณะ ภาพ 

RSS 1X   ไมมีฟองอากาศ แผนยาง
สะอาด ไมมีส่ิงสกปรกหรือ
เส้ียนไม ไมมีรองรอยดาง-
ดํา  เนื้อแนนแข็ง ยืดหยุนดี 
แผนยางแหง เม่ือสัมผัสไม
เหนียว ขนาดแผนสมบูรณ 
ไม มีรอยตัด การรมควัน
สมํ่าเสมอ  

 

.RSS 1 ไม มีฟองอากาศบนแผน 
แผนยางสะอาด ไม มี ส่ิ ง
สกปรกหรือเส้ียนไม รอย
ตําหนิไดเล็กนอย  เนื้อแนน
แข็ง ยืดหยุนดี แผนยางแหง 
เม่ือสัมผัสไมเหนียว ขนาด

 

7 
 

ยางแผน
รมควนั 

ลกัษณะ ภาพ 

แผนสมบูรณ การรมควัน
สมํ่าเสมอ  

.RSS 2 มีฟองอากาศขนาดปลาย
เข็มหมุดบนแผนไดเล็กนอย 
แผนยางสะอาด รอยตําหนิ
หรือส่ิงสกปรกไดเล็กนอย 
ไมมีเส้ียนไมบนแผน เนื้อ
แนนแข็ง ยืดหยุนดี  แผน
ย า ง แ ห ง  เ ม่ื อ สั ม ผั ส ไ ม
เหนียว ขนาดแผนสมบูรณ 
การรมควันสมํ่าเสมอ 

 

RSS 3 มีฟองอากาศขนาดปลาย
เข็มหมุดบนแผนบนแผนได
เล็กนอย รอยตําหนิหรือส่ิง
สกปรกได เล็กนอย ไม มี
เส้ียนไมบนแผน  เนื้อแนน
แข็ง ยืดหยุนดี แผนยางแหง 
เม่ือสัมผัสไมเหนียว ขนาด
แผนสมบูรณ การรมควันไม
สมํ่าเสมอไดเล็กนอย 

 

RSS 4 มีฟองอากาศขนาดใหญบน
แผนไดเล็กนอย รอยตําหนิ
หรือส่ิงสกปรกไดเล็กนอย  
มี เ ส้ี ย น ไ ม บ น แ ผ น ไ ด
เล็ กน อย   เนื้ อแนนแ ข็ ง 
ยืดหยุนดี แผนยางแหง เม่ือ
สัมผัสเหนียวได เล็กนอย 
ขนาดแผนสมบู รณ  การ
รมควันไมสมํ่าเสมอไดบาง 
ยางแกรมไดเล็กนอย 
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ยางแผน
รมควนั 

ลกัษณะ ภาพ 

แผนสมบูรณ การรมควัน
สมํ่าเสมอ  

.RSS 2 มีฟองอากาศขนาดปลาย
เข็มหมุดบนแผนไดเล็กนอย 
แผนยางสะอาด รอยตําหนิ
หรือส่ิงสกปรกไดเล็กนอย 
ไมมีเส้ียนไมบนแผน เนื้อ
แนนแข็ง ยืดหยุนดี  แผน
ย า ง แ ห ง  เ ม่ื อ สั ม ผั ส ไ ม
เหนียว ขนาดแผนสมบูรณ 
การรมควันสมํ่าเสมอ 

 

RSS 3 มีฟองอากาศขนาดปลาย
เข็มหมุดบนแผนบนแผนได
เล็กนอย รอยตําหนิหรือส่ิง
สกปรกได เล็กนอย ไม มี
เส้ียนไมบนแผน  เนื้อแนน
แข็ง ยืดหยุนดี แผนยางแหง 
เม่ือสัมผัสไมเหนียว ขนาด
แผนสมบูรณ การรมควันไม
สมํ่าเสมอไดเล็กนอย 

 

RSS 4 มีฟองอากาศขนาดใหญบน
แผนไดเล็กนอย รอยตําหนิ
หรือส่ิงสกปรกไดเล็กนอย  
มี เ ส้ี ย น ไ ม บ น แ ผ น ไ ด
เล็ กน อย   เนื้ อแนนแ ข็ ง 
ยืดหยุนดี แผนยางแหง เม่ือ
สัมผัสเหนียวได เล็กนอย 
ขนาดแผนสมบู รณ  การ
รมควันไมสมํ่าเสมอไดบาง 
ยางแกรมไดเล็กนอย 
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ยางแผน
รมควนั 

ลกัษณะ ภาพ 

แผนสมบูรณ การรมควัน
สมํ่าเสมอ  

.RSS 2 มีฟองอากาศขนาดปลาย
เข็มหมุดบนแผนไดเล็กนอย 
แผนยางสะอาด รอยตําหนิ
หรือส่ิงสกปรกไดเล็กนอย 
ไมมีเส้ียนไมบนแผน เนื้อ
แนนแข็ง ยืดหยุนดี  แผน
ย า ง แ ห ง  เ ม่ื อ สั ม ผั ส ไ ม
เหนียว ขนาดแผนสมบูรณ 
การรมควันสมํ่าเสมอ 

 

RSS 3 มีฟองอากาศขนาดปลาย
เข็มหมุดบนแผนบนแผนได
เล็กนอย รอยตําหนิหรือส่ิง
สกปรกได เล็กนอย ไม มี
เส้ียนไมบนแผน  เนื้อแนน
แข็ง ยืดหยุนดี แผนยางแหง 
เม่ือสัมผัสไมเหนียว ขนาด
แผนสมบูรณ การรมควันไม
สมํ่าเสมอไดเล็กนอย 

 

RSS 4 มีฟองอากาศขนาดใหญบน
แผนไดเล็กนอย รอยตําหนิ
หรือส่ิงสกปรกไดเล็กนอย  
มี เ ส้ี ย น ไ ม บ น แ ผ น ไ ด
เล็ กน อย   เนื้ อแนนแ ข็ ง 
ยืดหยุนดี แผนยางแหง เม่ือ
สัมผัสเหนียวได เล็กนอย 
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ยางแกรมไดเล็กนอย 
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ยางแผน
รมควนั 

ลกัษณะ ภาพ 

RSS 5 มีฟองอากาศขนาดใหญบน
แผนไดเล็กนอย รอยตําหนิ
หรือส่ิงสกปรกไดเล็กนอย  
มี เ ส้ี ย น ไ ม บ น แ ผ น ไ ด
เล็ กน อย   เนื้ อแนนแ ข็ ง 
ยืดหยุนดี แผนยางแหง เม่ือ
สัมผัสเหนียวได เล็กนอย 
ขนาดแผนสมบู รณ  การ
รมควันไมสมํ่าเสมอไดบาง 
ยางแกรมไดบาง 

 

 

 2.1.3 ยางแผนรมควันท่ีรับมอบจะตองเปนยางท่ีคุณภาพไมตํ่ากวา
ยางแผนรมควันช้ัน 3 โดยจะตองมีคุณภาพสมํ่าเสมอไมนอยกวารอยละ 
80 เปนยางท่ีมีคุณภาพตํ่ากวาได (ยางแผนรมควันช้ัน 4) ไมเกินรอยละ 5 
หรือคุณภาพสูงกวาไมเกินรอยละ 10 ของยางท่ีสงมอบ  
 2.1.4 เกณฑการตัดสินใจในการตรวจรับยางแผนรมควัน  

1) เงื่อนไขการตรวจสอบ การจัดทําบันทึก เปนไปตามขอ 
2.1.1 

2) ตรวจรับยางแผนรมควันช้ัน 3 เปนไปตามตารางท่ี 1 และ
ควรเปนยางแผนรมควันของกลุม/สถาบันเกษตรกรท่ีผลิตใหม ๆ ไมเกิน 3 
วัน นับต้ังแตนําออกจากหองรมควัน  

3) ไมปรากฏเช้ือรา หรือคราบราขาว ราดํา และราสนิม 
4) เนื้อยางตองแหง แนนแข็ง ยืดหยุนดี ไมยวย ไมออนตัว ไม

เหนียวเย้ิม 
5) แผนยางตองไมมีจุดพุพอง หรือฟองอากาศขนาดใหญกวา

เม็ดถ่ัวเขียว 
6) ไมมีกรวด ทรายติดตามแผนยาง 
7) ไมมีส่ิงปนเปอนอ่ืนใด บนแผนยาง 
8) ไมมีตําหนิใด ๆ เชน รอยขาด รูโหว จากการโดนรถโพล

คลิฟท หรือคราบน้ํามัน 

A B

C D

E F

ภาพที่ 4  สมบัติทางกายภาพภายนอกของยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน The green book A: RSS 1X, B: RSS 1, C: RSS 2, D: RSS 3, E: RSS 4, 

F: RSS 5

6 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 43 ตุลาคม-ธันวาคม 2563



ภาพที่ 5  ตัวอย่างยางแผ่นรมควันที่ไม่ได้คุณภาพ ที่ท�าให้ไม่สามารถจัดชั้นได้ A: ยางเกิดเชื้อรา, B: ยางเหนียว, C: ยางเหนียว, 

D: ยางดบิ, E: ยางพุพอง, F: ยางอ่อนรม, G: เศษข้ียางปน/จดุสดี�า, H: เศษสิง่ปนเป้ือน, I: เศษไม้ เศษกรวดทราย, J: ถูกงารถโฟล์คลิฟท์, 

K: ยางทึบ เนื้อกระด้าง, L: ยางย้วย/เยิม, M: ยางไหม้/ร่องรอยพาเลท, N: ยางไหม้, O: ยางไหม้/รมควันไม่สม�่าเสมอ
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9) ไมมีรอยไหม หรือคราบเขมาควัน 
10) ไมเปนยางดิบหรือไมมีรอยเปอนขาวจากการรมควันไมสุก 
11) ไมเปนยางแกไฟ หรือสีของแผนยางตองไมเขมหรือดําคล้ํา

จากควันและหรือรมควันมากเกินไป 
12) ไมมีจุดดาง-ดํา ไมมีเส้ียนหรือเปลือกไม ใบไม เศษดิน ฝง

ในเนื้อยาง 
13) แผนยางตองไมเหนียว หรือเนื้อของแตละแผนตองไม

เหนียวติดกันในขณะวางซอนทับกัน 
13) ไมเปนยางออนรม ท่ีใชอุณหภูมิของหองรมควันตํ่าเกินไป 

ทําใหแผนกระดาง  
13) น้ําหนักของแผนยางมีขนาด 0.9 + 0.1 กก. 
14) ไมมีรองรอยท่ีเกิดจากพาเลท เนื่องจากการกดทับน้ําหนัก

มานานกอนการสงมอบ 
15) กรณีท่ีพบยางแผนรมควันท่ีไมไดคุณภาพ ใหดําเนินการ

แยกยางท่ีอยูบนพาเลทออกท้ังหมด พรอมจัดทําบันทึกการสงคืนให
เปนไปตามระเบียบของสํานักงานตลาดกลางยางพารา ตามตัวอยาง
ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ตัวอยางยางแผนรมควันท่ีไมไดคุณภาพ ท่ีทําใหไมสามารถ
จัดช้ันได 
 

ตวัอยาง ยางแผนรมควนัทีไ่มไดคณุภาพ 

  

 

ยางเกดิเชื้อรา ยางเหนียว ยางเหนียว 
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ยางเกดิเชื้อรา ยางเหนียว ยางเหนียว 
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จากควันและหรือรมควันมากเกินไป 
12) ไมมีจุดดาง-ดํา ไมมีเส้ียนหรือเปลือกไม ใบไม เศษดิน ฝง

ในเนื้อยาง 
13) แผนยางตองไมเหนียว หรือเนื้อของแตละแผนตองไม

เหนียวติดกันในขณะวางซอนทับกัน 
13) ไมเปนยางออนรม ท่ีใชอุณหภูมิของหองรมควันตํ่าเกินไป 

ทําใหแผนกระดาง  
13) น้ําหนักของแผนยางมีขนาด 0.9 + 0.1 กก. 
14) ไมมีรองรอยท่ีเกิดจากพาเลท เนื่องจากการกดทับน้ําหนัก

มานานกอนการสงมอบ 
15) กรณีท่ีพบยางแผนรมควันท่ีไมไดคุณภาพ ใหดําเนินการ

แยกยางท่ีอยูบนพาเลทออกท้ังหมด พรอมจัดทําบันทึกการสงคืนให
เปนไปตามระเบียบของสํานักงานตลาดกลางยางพารา ตามตัวอยาง
ตารางท่ี 2 
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ตวัอยาง ยางแผนรมควนัทีไ่มไดคณุภาพ 

  

 

ยางเกดิเชื้อรา ยางเหนียว ยางเหนียว 
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ตวัอยาง ยางแผนรมควนัทีไ่มไดคณุภาพ 

  

 

ยางดบิ ยางพุพอง ยางออนรม 

   
เศษขีย้างปน/จดุสดีาํ เศษสิง่ปนเปอน เศษไม เศษกรวด

ทราย 

 

  

ถูกงารถโฟลคลฟิท ยางทบึเนือ้กระดาง ยางยวย/เยิม้ 

 

 

 
ยางไหม/รองรอยพา

เลท 
ยางไหม ยางไหม/รมควนัไม

สม่าํเสมอ 

 
2.2 การจัดเก็บยางแผนรมควันในโกดังกอนการมัดยาง 
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ตวัอยาง ยางแผนรมควนัทีไ่มไดคณุภาพ 
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ทราย 

 

  

ถูกงารถโฟลคลฟิท ยางทบึเนือ้กระดาง ยางยวย/เยิม้ 
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เลท 
ยางไหม ยางไหม/รมควนัไม
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2.2 การจัดเก็บยางแผนรมควันในโกดังกอนการมัดยาง 

 3. มีป้ายระบุหน้ากองยาง โดยจะต้องบันทึก

ปริมาณ วันที่จัดเก็บ คุณภาพยางแผ่นรมควัน วันท่ีผลิต 

แหล่งที่ผลิต เป็นต้น

 4. การจัดวางยางแผ่นรมควันในแต่ละพาเลทจะ

ต้องมีความสูงไม่เกิน 1.50 เมตร และต้องไม่วาง พาเลท

ซ้อนทับกัน ยกเว้นพาเลทที่ออกแบบให้วางซ้อนทับกันได้

 5. มีการวางแผนการวางผังการจัดเก็บยางแผ่น

รมควันก่อนการบรรจุหีบห่อ ผังการจัดวางยางมัด 

A B C

D E F

G H I

K L

M N O

J
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วางแผนการเข้าออกของยางแผ่นรมควัน เพ่ือให้การ

ท�างานสะดวก

 6. ยางแผ่นรมควันท่ีวางบนพาเลท จะต้องไม่ให้

กองยางล้ม และวางให้มีระยะห่างเพียงพอท่ีให้รถโฟล์ค-

ลิฟท์ เข้าออก และท�างานได้สะดวก

 ข้อควรระมัดระวัง:

 ในขณะรับยางเข้าโกดังจะต้องไม่ให้งาของรถ

โฟล์คลิฟท์แทงหรือท่ิมยางแผ่นรมควัน และจะต้องไม่ให้

กองยางล้มท่ีเป ็นสาเหตุให ้ยางไม่ได ้คุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด และจะต้องตรวจสอบคุณภาพยาง

แผ่นรมควันให้เป็นไปตามมาตรฐาน The green book 

อย่างเคร่งครัด

วิธีการหีบห่อยางแผ่นรมควันแบบมดั 

 1. วางยางแผ่นรมควันบนโต๊ะคัดชั้นยาง เพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพโดยลอกยางแผ่นรมควันทุกแผ่น หาก

มีรอยต�าหนิให้ตัดออก และตัดออกได้ไม่เกิน 3 รู หาก

พิจารณาแล้วว่ามีรอยต�าหนิมากกว่าท่ีก�าหนด ให้คัด

แยกออกต่างหาก สามารถตัดส่วนท่ีเป็นยางฟอง หรือ

ยางที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดออก โดยยางแผ่นท่ีถูกตัด

จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 ของขนาดแผ่นเดิม

 2. ชั่งยางแผ่นรมควัน น�้าหนักตามข้อตกลงกับ

ลูกค้า เช่น 25 หรือ 30 กิโลกรัม หรือ 33.33 กิโลกรัม และ

น�้าหนักท่ีชั่งได้จะต้องลบน�้าหนักถุงพลาสติก เช่น ค�าส่ัง

ซื้อของลูกค้า 33.33 กิโลกรัม ถุงพลาสติกหนัก 0.05 

กิโลกรัม แสดงว่าต้องชั่งน�้าหนักยางแผ่นรมควัน 33.33 

– 0.05 เท่ากับ 33.28 กิโลกรัม

 3. เลือกยางแผ่นรมควันจากข้อ 2 ที่มีขนาด

สมบูรณ์ไม่มีรอยตัดจ�านวน 4 แผ่น ส�าหรับเป็นแผ่นห่อ

 4. วางยางแผ่นสองแผ่นตามความยาวให้ปลาย

ทั้งสองข้างซ้อนทับกันประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร และ

วางยางแผ่นอีกสองแผ่นในแนวขวาง ให้ปลายทั้งสอง

ข้างซ้อนทับกันประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร เช่นกัน 

ดังภาพที่ 7A และ 7B

 5. พับครึ่งยางแผ่นรมควันแต่ละแผ่น เรียงซ้อน

ทับกัน วางตรงกลาง สลับไปมาจนน�้าหนักครบตาม

ก�าหนด ดังภาพที่ 7C

 6. ใช้ปลายยางแผ่นท้ังสี่ด้านซ้อนทับกันแล้วสัก

ให้แน่นหรือใช้มือกดให้ยางแผ่นติดกัน (ขึ้นอยู่กับข้อ

ตกลงกับลูกค้า) ดังภาพที่ 7D

 7. ยางแผ่นรมควันที่มัดแล้วจะมีขนาดประมาณ 

50 x 50 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร น�าใส่ถุงพลาสติก

ใสชนิด LDPE ที่มีขนาดพอดีในการบรรจุยางมัด ปิดปาก

ถุงด้วยความร้อนให้เรียบร้อย ดังภาพที่ 8

การจัดเรียงยางมัด

 1. จัดเรียงยางมัดบนแผงเหล็ก เช่น แผงเหล็ก

ขนาด 1.5 x 2.2 เมตร วางยางมัดได้ชั้นละ 12 มัด จ�านวน 

3 ชั้น หากพาเลทที่มีขนาด 1.5 x 1.5 เมตร จะสามารถ

วางยางมัดได้ชั้นละ  9 มัด จ�านวน 4 ชั้น  ในหนึ่งพาเลท

จะจัดวางได้ทั้งสิ้น 36 มัด (ภาพที่ 9) ยางมัดที่มีน�้าหนัก 

วางแผนการรับยางแผ่นรมควัน

ตรวจสอบคุณภาพก่อนรับเข้าโกดัง/

จัดท�าบันทึก

จัดเก็บเข้าโกดังรอการมัดยาง

ลอกยางแผ่น 100%

จัดเก็บในโกดัง

ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

มัดยาง

จัดเก็บบนพาเลท/จัดท�าบันทึก

ภาพที ่ 6 ข้ันตอนของขบวนการตัง้แต่การรบัมอบ

ยาง จนถึงการจดัเก็บ
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13 
 

  

รปูที ่6 วางยางแผนสองแผนตาม
ความยาว 

รปูที ่7 วางยางแผนอีกสองแผนใน
แนวขวาง 

2.3.5 พับครึ่งยางแผนรมควันแตละแผน เรียงซอนทับกัน วางตรง
กลาง สลับไปมาจนน้ําหนักครบตามกําหนด ดังรูปท่ี 8 

 

 
 

รปูที ่8 พับครึ่งยางแผนแตละแผน เรียงซอนทับกัน วางตรงกลาง สลับไป
มา 

2.3.6 ใชปลายยางแผนท้ังส่ีดานซอนทับกันแลวสักใหแนนหรือใช
มือกดใหยางแผนติดกัน (ข้ึนอยูกับขอตกลงกับลูกคา) ดังรูปท่ี 9 
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A B

C D

ภาพท่ี 7 วิธีการหีบห่อยางแผ่นรมควันแบบมัด A: วางยางแผ่นสองแผ่นตามความยาว, B: วางยางแผ่นอีกสองแผ่นในแนวขวาง, 

C: พับครึ่งยางแผ่นแต่ละแผ่น เรียงซ้อนทับกัน วางตรงกลาง สลับไปมา, D: ยางแผ่นรมควันแบบมัด

14 
 

รปูที ่9 ยางแผนรมควันแบบมัด 

2.3.7 ยางแผนรมควันท่ีมัดแลวจะมีขนาดประมาณ 50 ซม. x 50 

ซม. สูง 20 ซม. นําใสถุงพลาสติกใสชนิด low density polyethylene 

(LDPE) ท่ีมีขนาดพอดีในการบรรจุยางมัด ปดปากถุงดวยความรอนให
เรียบรอย ดังรูปท่ี 10 

 

   
รปูที ่10 ยางแผนรมควันมัดบรรจุในถุงพลาสติก 

 
2.4 การจัดเรียงยางมัด 

2.4.1 จัดเรียงยางมัดบนแผงเหล็ก เชน แผงเหล็กขนาด 1.5 เมตร x 
2.2 เมตร วางยางมัดไดช้ันละ 12 มัด จํานวน 3 ช้ัน หากพาเลทท่ีมีขนาด 

1.5 เมตร x 1.5 เมตร จะสามารถวางยางมัดไดช้ันละ  9 มัด จํานวน 4 ช้ัน  
ในหนึ่งพาเลทจะจัดวางไดท้ังส้ิน 36 มัด (รูปท่ี 11) ยางมัดท่ีมีน้ําหนัก 

33.33 กิโลกรัม จะมีน้ําหนักบนแผงเหล็กแผงละ 1,200 กิโลกรัม ใน 1 
พาเลท ไมควรวางยางมัดเกิน 4 ช้ัน พาเลทท่ีไมมีเสารองรับไมควรวางพา
เลทซอนพาเลท ท่ีเปนสาเหตุทําใหยางท่ีมัดแลวถูกน้ําหนักกดทับ และ
ถุงพลาสติกอาจฉีกขาดได สวนพาเลทคอนโดจะสามารถวางซอนทับกัน
ได 4 ช้ัน จัดเรียงแผงเหล็กในสถานท่ีจัดเก็บตามขอ 4.1 โดยจัดวางหาง

จากฝาผนังไมนอยกวา 1.2 เมตร ระหวางรอการสงมอบ รูปที 12 

ภาพที่ 8 ยางแผ่นรมควันแบบมัดบรรจุในถุงพลาสติกใสชนิด LDPE

9 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 43 ตุลาคม-ธันวาคม 2563



33.33 กิโลกรัม จะมีน�้าหนักบนแผงเหล็กแผงละ 1,200 

กิโลกรัม ใน 1 พาเลท ไม่ควรวางยางมัดเกิน 4 ชั้น พาเลท

ที่ไม่มีเสารองรับไม่ควรวางพาเลทซ้อนพาเลท ท่ีเป็น

สาเหตุท�าให้ยางที่มัดแล้วถูกน�้าหนักกดทับ และถุง

พลาสติกอาจฉีกขาดได้ ส่วนพาเลทคอนโดจะสามารถ

วางซ้อนทับกันได้ 4 ชั้น จัดเรียงแผงเหล็กในสถานท่ีจัด

เก็บ โดยจัดวางห่างจากฝาผนังไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร 

ระหว่างรอการส่งมอบ (ภาพที่ 10)

 2. ในกรณีที่ไม่มีพาเลท และบริเวณโกดังเก็บยาง

มีพ้ืนที่จัดเก็บเพียงพอ ให้ปูผ้าใบชนิดหนาบริเวณพ้ืน

จ�านวน 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น จัดเรียงยางมัดให้ชิด

ติดกัน ซ้อนกันได้ไม่เกิน 5 ชั้น หรือมีความสูงประมาณ 

1 เมตร โดยให้จัดเป็นกอง ในแต่ละกองเว้นระยะห่างให้

สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือยกยางมัดออกได้สะดวก 

ก้อนยางท่ีอยู่ชั้นบนสุดให้รอยปิดปากถุงพลาสติกคว�่าลง 

เพ่ือป้องกันความชื้นเข้าสู ่ภายในถุงและป้องกันรอย

ปิดปากถุงแยกหรือหลุดออกจากกัน เมื่อจัดกองยาง

เรียบร้อยแล้วให้คลุมด้วยผ้าใบให้มิด พร้อมมีป้ายยืน

หน้ากอง ระบุคุณภาพยางแผ่นรมควัน จ�านวนก้อน น�้า

หนัก วันที่ผลิต และวันที่จัดเก็บ (ภาพที่ 11)

 3. ในกรณีท่ีไม่มีพาเลทคอนโด และบริเวณใน

โกดังเก็บยางมีพื้นที่จ�ากัดจะต้องจัดหาลังไม้ (ภาพที่ 12) 

ด้านในควรปูด้วยพลาสติกเพ่ือป้องกันถุงยางเก่ียวกับ

เสี้ยนไม้ จัดเรียงยางมัดในลังจนครบตามจ�านวน หาก

ยางแผ ่นรมควันแบบมัดท่ีมีน�้ าหนักมัดละ 33.33 

กิโลกรัม จะสามารถเรียงได้ 36 ก้อน หรือมีน�้าหนัก 1,200 

กิโลกรัมต่อลัง คลุมพลาสติกให้เรียบร้อย ปิดฝาลังให้

เรียบ แล้วจัดวางซ้อนทับกันได้ไม่เกิน 4 ชั้น

 ข้อควรระมัดระวัง: ให้จัดวางกองยางห่างจากฝา

ผนังไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร ระหว่างรอการส่งมอบ

 

การเก็บรักษายางมัดในระหว่างรอการส่งมอบ

 การเก็บรักษาเป ็นกระบวนการที่ต ้องยังคง

คุณภาพยางในขณะการจัดเก็บ ซึ่งหากมีวิธีการจัดเก็บท่ี

ดี โอกาสยางขึ้นรา การเสียรูป หรือการเสื่อมคุณภาพของ

ยางจะมีน้อยมาก แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับโกดังเก็บยางจะต้อง

เป็นโกดังที่ปิดมิดชิดเช่นกัน จึงมีข้อแนะน�าดังนี้

 1. วางยางมัดบนพาเลทพ้ืนเรียบที่มีผ้าใบปูทับ 

จัดเรียงยางมัดซ้อนกันไม่เกิน 4 ชั้น ให้อยู่ในแนวระนาบ

และแนวด่ิงเดียวกัน วางพาเลทแต่ละอันให้ชิดติดกัน 

จากนั้นใช้ผ้าใบคลุมให้มิด

 2. วางยางมัดพาเลทคอนโด จัดเรียงยางมัดซ้อน

15 
 

 
รูปท่ี 11 พาเลทขนาด 1.5 เมตร x 1.5 เมตร วางยางมัดไดช้ันละ  9 

มัด จํานวน 4 ช้ัน   

 

รปูที ่12 พาเลทคอนโดขนาด 1.5 เมตร x 2.2 เมตร วางยางมัดซอน
กัน 3 ช้ัน ๆ ละ 12 มัด นําพาเลทซอนกันไมเกิน 4 ช้ัน วางหางจากฝา

ผนังอยางนอย 1.2 เมตร 
 

2.4.2 ในกรณีท่ีไมมีพาเลท และบริเวณโกดังเก็บยางมีพ้ืนท่ีจัดเก็บ
เพียงพอ ใหปูผาใบชนิดหนาบริเวณพ้ืนจํานวน 3 ช้ัน เพ่ือปองกัน
ความช้ืน จัดเรียงยางมัดใหชิดติดกันซอนกันไดไมเกิน 5 ช้ัน หรือมีความ
สูงประมาณ 1 เมตร โดยใหจัดเปนกอง ในแตละกองเวนระยะหางให
สามารถเขาไปตรวจสอบหรือยกยางมัดออกไดสะดวก กอนยางท่ีอยูช้ัน
บนสุดใหรอยปดปากถุงพลาสติกคว่ําลง เพ่ือปองกันความช้ืนเขาสูภายใน

1.5 

 
1.5 

 

15 
 

 
รูปท่ี 11 พาเลทขนาด 1.5 เมตร x 1.5 เมตร วางยางมัดไดช้ันละ  9 

มัด จํานวน 4 ช้ัน   

 

รปูที ่12 พาเลทคอนโดขนาด 1.5 เมตร x 2.2 เมตร วางยางมัดซอน
กัน 3 ช้ัน ๆ ละ 12 มัด นําพาเลทซอนกันไมเกิน 4 ช้ัน วางหางจากฝา

ผนังอยางนอย 1.2 เมตร 
 

2.4.2 ในกรณีท่ีไมมีพาเลท และบริเวณโกดังเก็บยางมีพ้ืนท่ีจัดเก็บ
เพียงพอ ใหปูผาใบชนิดหนาบริเวณพ้ืนจํานวน 3 ช้ัน เพ่ือปองกัน
ความช้ืน จัดเรียงยางมัดใหชิดติดกันซอนกันไดไมเกิน 5 ช้ัน หรือมีความ
สูงประมาณ 1 เมตร โดยใหจัดเปนกอง ในแตละกองเวนระยะหางให
สามารถเขาไปตรวจสอบหรือยกยางมัดออกไดสะดวก กอนยางท่ีอยูช้ัน
บนสุดใหรอยปดปากถุงพลาสติกคว่ําลง เพ่ือปองกันความช้ืนเขาสูภายใน

1.5 

 
1.5 

 

ภาพท่ี 9 พาเลทขนาด 1.5 x 1.5 เมตร วางยางมัดได้ชั้นละ 9 

มัด จ�านวน 4 ชั้น  

ภาพท่ี 10 พาเลทคอนโดขนาด 1.5 x 2.2 เมตร วางยางมัดซ้อน

กัน 3 ชั้น ๆ ละ 12 มัด น�าพาเลทซ้อนกันไม่เกิน 4 ชั้น วางห่าง

จากฝาผนังอย่างน้อย 1.2 เมตร
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กันไม่เกิน 4 ชั้น วางพาเลทคอนโดซ้อนกันไม่เกิน 4 ชั้น

 3. ในกรณีท่ีไม่มีพาเลทและพ้ืนท่ีจัดเก็บมีเพียง

พอ ให้จัดเก็บตามข้อ 2 ภายใต้หัวข้อการจัดเรียงยางมัด

 4. ในกรณีที่ไม่มีพาเลทคอนโดและพ้ืนที่จัดเก็บมี

จ�ากัด ให้จัดเก็บในลังไม้ตามข้อ 3 ภายใต้หัวข้อการจัด

เรียงยางมัด

 5. จะต้องจัดเก็บยางในโกดังห่างจากฝาผนังไม่

น้อยกว่า 1.2 เมตร    และจะต้องท�าแผนผังการวางพา

เลทหรือลัง ก�ากับหมายเลขบนพาเลทหรือลัง ระบุวันท่ี

ผลิต วันที่รับยาง หรือจัดท�าเอกสารก�ากับให้สามารถมี

กระบวนการตามสอบกลับได้ 

ข้อควรระมัดระวังด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 1. ไม่ควรสวมถุงมือผ้าที่มีขน อาจจะเป็นสาเหตุที่

  ท�าให้เศษผ้าติดไปบนแผ่นยางได้

 2. ควรสวมหมวกผ้าในขณะปฏิบัติงาน 

 3. ต้องสวมเสื้อที่ไม่มีกระเป๋า

 4. ต้องสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าท่ีคลุมมิด

  เท้า ในขณะปฏิบัติงานและต้องจัดเตรียมใช้

  เฉพาะในโรงบรรจุหีบห่อเท่านั้น

 5. ไม่สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา ในขณะปฏิบัติงาน

 6. กรรไกรจะต้องคมตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

  และจะต้องมีกระเป๋าเก็บกรรไกร มีหมายเลข

  ก�ากับ 

 7. มีการควบคุมการเบิกจ่ายกรรไกร เหล็กสัก 

  เป็นต้น

 8. โรงบรรจุหีบห่อ จะต้องมีข้อควรปฏิบัติของเจ้า

  หน้าท่ี และมีข้อก�าหนดคุณภาพยางแผ่นรม

  ควันที่ใช้ในการคัดชั้นและจัดชั้น

 9. ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ด้วยความระมัดระวัง

การบ�ารุงรักษาและการสุขาภิบาล
การบ�ารุงรักษา

 1. มีเอกสารแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้

งาน การตรวจสอบ และการซ่อมบ�ารุงเครื่องมือและ

อุปกรณ์การผลิต

 2. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต ให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสุขาภิบาล

 1. ท�าความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึง

เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต โดยท�าความสะอาดก่อน

ภาพที่ 11 การจัดเรียงยางมัดบริเวณพื้นที่ปูด้วยผ้าใบซ้อนกัน 3 ชั้น และเรียงยางมัดไม่เกิน 5 ชั้น

17 
 

 
รูปท่ี 14 พาเลทไมสําหรับบรจุยางมัด 

ขอควรระมดัระวงั ใหจัดวางกองยางหางจากฝาผนังไมนอยกวา 1.2 เมตร 
ระหวางรอการสงมอบ 
 

2.5 การเก็บรักษายางมัดในระหวางรอการสงมอบ 
 การเก็บรักษาเปนกระบวนการท่ีตองยังคงคุณภาพยางในขณะการ

จัดเก็บ ซึ่งหากมีวิธีการจัดเก็บท่ีดีโอกาสยางข้ึนรา การเสียรูป หรือการ
เส่ือมคุณภาพของยางนอยมาก แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับโกดังเก็บยางจะตองเปน
โกดังท่ีปดมิดชิดเชนกัน จึงมีขอแนะนําดังนี้ 

2.5.1 วางยางมัดบนพาเลทพ้ืนเรียบท่ีมีผาใบปูทับ จัดเรียงยางมัด
ซอนกันไมเกิน 4 ช้ัน ใหอยูในแนวระนาบและแนวดิ่งเดียวกัน วางพาเลท
แตละอันใหชิดติดกัน จากนั้นใชผาใบคลุมใหมิด 

2.5.2 วางยางมัดพาเลทคอนโด จัดเรียงยางมัดซอนกันไมเกิน 4 
ช้ัน วางพาเลทคอนโดซอนกันไมเกิน 4 ช้ัน 

2.5.3 ในกรณีท่ีไมมีพาเลทและพ้ืนท่ีจัดเก็บมีเพียงพอ ใหจัดเก็บ
ตามขอ 2.4.2 

2.5.4 ในกรณีท่ีไมมีพาเลทคอนโดและพ้ืนท่ีจัดเก็บมีจํากัด ให
จัดเก็บในลังไมตามขอ 5.4.3  

2.5.4 จะตองจัดเก็บยางในโกดังหางจากฝาผนังไมนอยกวา 1.2 
เมตร    และจะตองทําแผนผังการวางพาเลทหรือลัง กํากับหมายเลขบน
พาเลทหรือลัง ระบุวันท่ีผลิต วันท่ีรับยาง หรือจัดทําเอกสารกํากับให
สามารถมีกระบวนการตามสอบกลับได  

 

1.5 

 
1.5 

 

0.8 

 

ภาพท่ี 12 พาเลทไม้ส�าหรับบรจุยางมัด
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และหลังการปฏิบัติงาน

 2. ควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นไม่ให้เข้ามาใน

บริเวณผลิต

  - มีวิธีการป้องกันและก�าจัดสัตว์ในบริเวณผลิต 

   และบริเวณการจัดเก็บ

  - เฝ้าระวัง ตรวจหาร่องรอยการปนเปื้อนจาก

   สัตว์อย่างสม�่าเสมอ

 3. การจัดการเศษยางและขยะ

  - เศษยางท่ีเหลือจากการคัดชั้นคุณภาพจะ

   ต้องจัดเก็บในบริเวณที่ก�าหนด

   -  จัดให ้มีภาชนะรองรับขยะท่ีมีฝาป ิดใน

   จ�านวนที่เพียงพอ และมีวิธีการก�าจัดขยะที่

   เหมาะสม

บุคลากร

 1. พนักงานที่อยู่ในสายการผลิตจะต้องได้รับการ

ฝึกอบรมและเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้องตามล�าดับข้ันตอน รวมถึงเรื่องสุขลักษณะทั่วไป

ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการทบทวนให้เกิดความ

ช�านาญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 2. ขณะปฏิบัติงาน พนักงานที่อยู่ในสายการผลิต 

ต้องสวมเส้ือผ้าท่ีไม่มีกระเป๋า ไม่สวมนาฬิกา เครื่อง

ประดับ และอุปกรณ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

 3. ขณะปฏิบัติงาน ห้ามพนักงานท่ีอยู่ในสายการ

ผลิต ดื่มสุราหรือของมึนเมา สูบบุหรี่ และรับประทาน

อาหาร

 4. พนักงานต้องรับประทานอาหารในบริเวณท่ีจัด

ให้ โดยต้องแยกออกจากส่วนของการผลิต

 5. พนักงานควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 

การจัดท�าบันทึก
 1. เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ บันทึกชื่อคนส่ง

ยาง หมายเลขทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์ เวลาการส่ง

มอบ บันทึกการสอบเทียบและการทวนสอบเครื่องชั่ง 

บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกชื่อคนปฏิบัติงาน 

บันทึกการฝึกอบรม บันทึกเพ่ือเตือนความจ�า อย่างมี

ระเบียบ ค้นหาได้ง่าย

 2. เก็บบันทึกข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างครบถ้วน เช่น 

ปริมาณ คุณภาพวัตถุดิบ ปริมาณผลผลิต บันทึกแหล่งที่

ผลิต วันที่ผลิต ปริมาณยางที่คงเหลือตามจุดต่าง ๆ ของ

แต่ละวัน ปริมาณที่ส่งมอบ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์

สามารถตามสอบกลับได้ ในกรณีที่ยางเกิดมีปัญหา

 3. จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงหากยางแผ่นรม

ควันที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด พร้อมจัดท�า

บันทึก

 4. เก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือใช้ในการตาม

สอบ

สรุป
 การหีบห่อยางแผ่นรมควันแบบมัด เป็นอีกรูป

แบบหนึ่งของการส่งมอบที่มีการมัดยางโดยใช้ยางแผ่น

รมควันท่ีมีคุณภาพเดียวกับยางท่ีท�าการมัดด้วยการห่อ

รัด ยางท่ีผลิตได้มีน�้าหนัก 25 หรือ 30 หรือ 33.33 

กิโลกรัม หรือตามค�าสั่งของลูกค้า ยางท่ีมัดแล้วน�าใส่ถุง

พลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนท่ีมีความหนาแน่นต�่า ปิดปาก

ถุงให้สนิท จัดเรียงบนพาเลทหรือวัสดุรองรับท่ีป้องกัน

ยางเสียรูปหรือมีวัสดุปูพ้ืนป้องกันความชื้นในขณะส่ง

มอบ ยางมัดสามารถน�าไปเข้าเครื่องบดผสมยางกับสาร

เคมีได ้ง ่ายโดยไม่จ�าเป ็นต้องแกะถุงพลาสติกออก 

เนื่องจากเป็นพลาสติกชนิดที่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับยาง

ได้ง่าย จากการที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน การขึ้นรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่ายางอัดก้อนที่มีขนาดและน�้า

หนักมาก ต้นทุนการผลิตต�่ากว่า เก็บรักษาได้นานกว่า 

อย่างไรก็ตาม การผลิตยางมัดจะต้องท�าอย่างประณีต

กว่ายางอัดก้อนหรือยางอัดแท่ง ยางท่ีน�ามามัดจะต้อง

เป็นยางแผ่นรมควันท่ีผลิตใหม่ เพ่ือการลอกแผ่นกระท�า

ได้ง่าย แผ่นยางจะต้องไม่เหนียว และจะต้องควบคุมขั้น

ตอนการผลิตทุกข้ันตอนตามมาตรฐานท่ีก�าหนด เพ่ือ

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อและมีกระบวนการท่ีตาม

สอบกลับได้ 

บรรณานุกรม
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2563. ข้อก�าหนดการตรวจสอบ

 คุณภาพยางแผ่นรมควัน การมัดยาง. โครงการ
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 รักษาเสถียรภาพราคายางแผ่นรมควันตลาด

 กลางยางพาราของกยท. ศูนย์บริการทดสอบ

 รับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม-

 ยาง การยางแห่งประเทศไทย.

การยางแห ่งประเทศไทย. 2562. มาตรฐานการ

 ยางแห่งประเทศไทย. มกยท. 1-2562. ยางแผ่น

 รมควันเกรดพรีเมียม: ข้อก�าหนด. กระทรวง-

 เกษตรและสหกรณ์. 

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 

 2556. มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ. 5906-2556. 

 การปฏิบัติท่ีดีส�าหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน. 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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 ยางพาราเป็นพืชที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยมาตลอดหลายสิบปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก

ประเทศไทยเป ็นประเทศที่ส ่ งออกยางพาราและ

ผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 

2534 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถท�ารายได้เข้าประเทศได้ปีละ

กว่า 500,000 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ยางพาราส่วน

ใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น เช่น 

ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน�้ายางข้น จากข้อมูลของ

การยางแห่งประเทศไทย พบว่า มีเกษตรกรตลอดจนผู้ท่ี

ท�าธุรกิจเก่ียวข้องกับยางพาราประมาณ 1.7 ล ้าน

ครอบครัว จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน (การยางแห่ง-

ประเทศไทย, 2563) ดังนั้น อาชีพการท�าสวนยางพาราจึง

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความจ�าเป็นในการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพให้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งสถานการณ์การผลิต

ยางพาราปี 2561 ของประเทศไทย พบว่ามีเน้ือที่กรีด 

20.023 ล้านไร่ ให้ผลผลิต 4.813 ล้านตัน และมีผลผลิต

เฉลี่ย 240 กิโลกรัม/ไร่ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1

 แม้ว่าอาชีพการท�าสวนยางพาราจะกระจายไปทั่ว

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันพบว่ายังมี

เกษตรกรชาวสวนยางจ�านวนมาก ท่ีเลือกรูปแบบการ

จ�าหน่ายผลผลิตยางพาราไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

และความต้องการของตลาด รวมถึงยังไม่มีการศึกษารูป

แบบและทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละภูมิภาค 

(ภัทรพงศ์ และ วัชรวีร์, 2562) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิตยางพารา

1ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, 2ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

การยางแห่งประเทศไทย

รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิต
ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง

ของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย โดยศึกษาแบ่ง

ตามภูมิภาคท่ีการยางแห่งประเทศไทยใช้ในการบริหาร

จัดการในการดูแลเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 

เขต ได้แก่ เขตภาคเหนือ, เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน, เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, เขตภาค

กลางและภาคตะวันออก, เขตภาคใต้ตอนบน, เขตภาค

ใต้ตอนกลาง และเขตภาคใต้ตอนล่าง

วัตถุประสงค์
 1 .  เ พ่ือศึกษารูปแบบและทางเลือกในการ

จ�าหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง

 2. เพ่ือก�าหนดแนวทางในการพัฒนาเกษตรกร

ชาวสวนยางตามรูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่าย

ผลผลิตยางพารา

ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา

 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษารูปแบบและทางเลือกใน

การจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง

ในประเทศไทย 

ด้านประชากร

 เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ โดยศึกษาแบ่ง

ตามภูมิภาคของประเทศ ซึ่งแบ่งได้เป็น  7 เขต ได้แก่ เขต

ภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตภาคกลางและภาค

ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์1 และ ศุภกร ผลเจริญ2
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ตะวันออก เขตภาคใต้ตอนบน เขตภาคใต้ตอนกลาง และ

เขตภาคใต้ตอนล่าง

ด้านเวลา

  ระยะเวลาในการด�าเนินการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2563

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แบบจ�าลองพฤติกรรมผู้บริโภคของ Schiffman และ 

Kanuk

 Schiffman and Kanuk ได้เสนอแบบจ�าลอง 

(ภาพที่ 1) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีก�าหนดพฤติกรรม

ผู้บริโภครวมถึงมีการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมของผู้บริโภค

ซึ่งน�าเสนอในรูปแบบ 3 ขั้น (วิไลลักษณ์, 2559) 

 1. ขั้นปัจจัยน�าเข้า (input) คือ ปัจจัยภายนอกที่มี

อิทธิพลต่อผู้บริโภค หมายถึง การที่บริษัทพยายามจะจัด

กิจกรรมการตลาดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สินค้า ราคา การ

ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่งผลให้

ผู ้บริโภคเกิดการรับรู ้และความต้องการในสินค้าหรือ

บริการ

 2. ขั้นกระบวนการ (process) คือ การที่ผู้บริโภค

ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกท�าให้เกิดกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเริ่มท�าการค้นหาข้อมูลก่อนซื้อ

และการประเมินทางเลือก กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้

บริโภคจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในของผู้บริโภค

ทางจิตวิทยา รวมทั้งประสบการณ์ในอดีตท่ีเก่ียวข้องกับ

สินค้าหรือบริการที่ก�าลังตัดสินใจซื้อ ปัจจัยภายในตัวผู้

บริโภคนับได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้

บริโภคในการระบุว่าจะซื้อหรือไม่ และต้องการสินค้าหรือ

บริการในลักษณะใด

 3. ขั้นผลลัพธ์ (output) คือ การที่ผู ้บริโภคได้

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทใดบริษัท

หน่ึงแล้วได ้ทดลองใช ้ในกรณีท่ีผู ้บริโภคเกิดความ

พึงพอใจในสินค้าหรือบริการ อาจมีการซื้อซ�้าโดยทุกคร้ัง

ที่มีการใช้สินค้าหรือบริการผู ้บริโภคจะมีการประเมิน

ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนั้นและส่งผลท�าให้

เกิดประสบการณ์และความทรงจ�าอันจะส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถาม จ�านวน 396 ชุด 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกยางและ

จ�านวนเกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทย

การสุ่มตัวอย่าง

 เลือกกลุ ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ ่มแบบหลาย

ขั้นตอน เริ่มจากการเลือกพ้ืนที่ท�าการวิจัยแบบเจาะจง 

ตารางท่ี 1 สถานการณ์การผลติยางพาราของประเทศไทย ปี 2561

ภาค ผลผลิตต่อไร่ (กก.)ผลผลิต (ตัน)พื้นที่กรีด (ไร่)

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง 

ภาคใต้

รวมทั้งประเทศ

1,077,267

4,742,345

2,220,134

11,983,353

20,023,099

196,177

1,056,286

435,770

3,125,294

4,813,527

182

223

196

261

240

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร (2562) 
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ประชากร คือ เกษตรกรชาวสวนยาง โดยจะท�าการเลือก

จังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละภาคเพ่ือใช้ในการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 1. จังหวัดท่ีมีพ้ืนที่ปลูกยางมากท่ีสุด 30 ล�าดับ

แรก โดยท�าการคัดเลือกจังหวัดที่เป็นล�าดับแรกของ

แต่ละภาค ตามรายละเอียด ดังนี้

  1.1 ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงราย มีจ�านวน

   เกษตรกร 10,935 ราย

  1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ 

   จังหวัดหนองคาย มีจ�านวนเกษตรกร 

   20,573 ราย

  1.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ 

   จั งห วัดบุ รี รั มย ์  มี จ� านวนเกษตรกร 

   18,014 ราย

  1.4 ภาคกลางและภาคตะวันออก คือ จังหวัด

   ระยอง มีจ�านวนเกษตรกร 29,709 ราย

  1.5 ภาคใต้ตอนบน คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี

   จ�านวนเกษตรกร 107,689 ราย

  1.6 ภาคใต้ตอนกลาง คือ จังหวันครศรี-

   ธรรมราช มีจ�านวนเกษตรกร 142,465 

   ราย

  1.7 ภาคใต้ตอนล่าง คือ จังหวัดสงขลา มี

   จ�านวนเกษตรกร 104,104 ราย

 2. จังหวัดท่ีเป็นตัวแทนกลุ ่มประชากรต้องมี

องค์ประกอบของโซ่อุปทานยางพาราครบถ้วย ได้แก่ 

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกร ผูซ้ือ้ยางในท้อง-

ถิ่น ตลาดกลางยางพารา และโรงงานแปรรูปยางพารา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ

ในการวิจัย

การวิเคราะห์ทางสถิติ

 การวเิคราะห์ทางสถิตจิะใช้การวิเคราะห์ข้อมลูพ้ืน-

ฐาน ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าต�า่สดุ ค่าสงูสดุ และค่าเฉลี่ย

ภาพท่ี 1  พฤติกรรมของเกษตรกรชาวสวนยางตามแบบจ�าลองพฤติกรรมผูบ้รโิภคของ Schiffman and Kanuk

    ข้อมูลของเกษตรกรชาวสวนยาง

 - การผลิตวัตถุดิบยางพารา

 - ราคาซื้อขายยาง

 - ความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ

 - ความสะดวกในการขาย

 - การค้นหาข้อมูลก่อนขาย

 - การประเมินทางเลือกก่อนขาย

 - การเลือกรูปแบบการจ�าหน่าย

    ผลผลิต

 - ช่องทางในการจ�าหน่ายผลผลิต

 - ประสบการณ์ของเกษตรกร

ปัจจัยน�าเข้า
(input)

ปัจจัผลัพธ์
(output)

กระบวนการ
(process)

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค

พฤติกรรมหลังการตัดสินใจ
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ผลการวิจัย
 จากการศึกษาข้อมูลของเกษตรกรชาวสวนยางใน

แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย สามารถสรุปรูปแบบและ

ทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร

ชาวสวนยาง ได้ดังนี้

 1. รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ พบว่า 

เกษตรกรชาวสวนยางผลติเป็นยางก้อนถ้วย คิดเป็นร้อยละ 

100 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราให้กับผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 

66.67 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็น

ร้อยละ 100 โดยมีรายได้เฉลี่ย 7,600 บาท/ไร่/ปี ดังแสดง

ข้อมูลในภาพที่ 2

 2. รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวน

ยางผลิตเป็นยางก้อนถ้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.37 

ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพารา

ให้กับผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมี

สาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา โดยมีรายได้เฉลี่ย 

7,800 บาท/ไร่/ปี รองลงมาผลิตเป็นน�้ายางสด คิดเป็น

ร้อยละ 17.37 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่าย

ผลผลิตยางพาราให้กับผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา 

คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีรายได้เฉลี่ย 8,788 บาท/ไร่/ปี 

และผลิตยางแผ่นดิบ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ซึ่งเกษตรกร

ชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับผู ้

รวบรวมยางในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีสาเหตุมา

จากปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายได้

เฉลี่ย 8,400 บาท/ไร่/ปี ดังแสดงข้อมูลในภาพที่ 3

 3. รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางส่วน

ใหญ่ผลิตเป็นยางก้อนถ้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

47.06 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราให้กับผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 

50 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 

60 โดยมีรายได้เฉลี่ย 8,212 บาท/ไร่/ปี รองลงมาผลิต

เป็นน�้ายางสด คิดเป็นร ้อยละ 26.47 ซึ่งเกษตรกร

ชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับกลุ่ม/

สถาบันเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายได้

เฉลีย่ 6,850 บาท/ไร่/ปี และผลติยางแผ่นดบิ คดิเป็นร้อยละ 

26.47 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราให้กับกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 

100 ซึง่มสีาเหตมุาจากปัจจยัทางด้านราคา คดิเป็นร้อยละ 

100 โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,880 บาท/ไร่/ปี ดังแสดงข้อมูล

ในภาพที่ 4

 4. รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคกลางและ

ภาคตะวันออก พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่

ผลิตเป็นน�้ายางสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.78 ซึ่ง

เกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้

กับผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ซึ่งมี

สาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 45.46 

โดยมีรายได้เฉลี่ย 8,590 บาท/ไร่/ปี รองลงมาผลิตเป็น

ยางก้อนถ้วย คิดเป็นร้อยละ 32.22 ซึ่งเกษตรกรชาวสวน

ยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับผู้รวบรวมยาง

ในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ทางด้านราคา โดยมีรายได้เฉลี่ย 8,561 บาท/ไร่/ปี  คิด

เป็นร้อยละ 66.67 และผลิตยางแผ่นดิบ คิดเป็นร้อยละ 

20 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราให้กับผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 

66.67 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็น  

ร ้อยละ 100 โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,186 บาท/ไร่/ปี 

ดังแสดงข้อมูลในภาพที่ 5

 5. รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคใต้ตอนบน 

พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ผลิตเป็นน�้ายาง

สดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.57 ซึ่งเกษตรกรชาวสวน

ยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับผู้รวบรวมยาง

ในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 68.49 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีรายได้เฉลี่ย 

9,040 บาท/ไร่/ปี รองลงมาผลิตเป็นยางก้อนถ้วย คิดเป็น

ร้อยละ 16.43 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่าย

ผลผลิตยางพาราให้กับผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็น
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ร้อยละ 85 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา คิด

เป็นร้อยละ 64.71 โดยมีรายได้เฉลี่ย 8,132 บาท/ไร่/ปี

และผลิตยางแผ่นดิบ คิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งเกษตรกร

ชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับ

ผู ้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซึ่งมี

สาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,169 บาท/ไร่/ปี ดังแสดงข้อมูลใน

ภาพที ่6

 6. รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคใต้ตอน

กลาง พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ผลิตเป็น

น�้ายางสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 ซึ่งเกษตรกร

ชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับ

ผู ้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 59.77 ซึ่งมี

สาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 71.15 

โดยมีรายได้เฉลี่ย 8,967 บาท/ไร่/ปี รองลงมาผลิตเป็น

ยางก้อนถ้วย คิดเป็นร้อยละ 31.98 ซึ่งเกษตรกรชาวสวน

ยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับผู้รวบรวมยาง

ภาพท่ี 2  รปูแบบและทางเลอืกในการจ�าหน่ายผลผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ

เขตภาคเหนือ
ยางก้อนถ้วย
รายได้เฉลี่ย

7,600 บาท/ไร่/ปี

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ตลาดกลาง
ยางพารา

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

ราคา

100%

66.67%

22.22%

11.11%

50%

50%

100%

100%

ราคา

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ภาพท่ี 3  รปูแบบและทางเลอืกในการจ�าหน่ายผลผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน

เขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนบน

น�้ายางสด
รายได้เฉลี่ย

8,788 บาท/ไร่/ปี

ยางแผ่นดิบ
รายได้เฉลี่ย

8,400 บาท/ไร่/ปี

ยางก้อนถ้วย
รายได้เฉลี่ย

7,800 บาท/ไร่/ปี

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ราคา

ความสะดวก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

ราคา

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

100%

100%

17.37%

77.37%

77.37%

17.37%

5.26%

5.26%

100%

100%

100%
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ภาพท่ี 4  รปูแบบและทางเลอืกในการจ�าหน่ายผลผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

เขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

น�้ายางสด
รายได้เฉลี่ย

6,850 บาท/ไร่/ปี

ยางแผ่นดิบ
รายได้เฉลี่ย

10,880 บาท/ไร่/ปี

ยางก้อนถ้วย
รายได้เฉลี่ย

8,212 บาท/ไร่/ปี

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

26.47%

50%

47.06%

40%

26.47%

10%

100%

40% 100%

60% 100%

100%

60%

40%

75%

25%

100%

เขตภาคกลาง
และ

ภาคตะวันออก

น�้ายางสด
รายได้เฉลี่ย

8,590 บาท/ไร่/ปี

ยางแผ่นดิบ
รายได้เฉลี่ย

10,186 บาท/ไร่/ปี

ยางก้อนถ้วย
รายได้เฉลี่ย

8,561 บาท/ไร่/ปี

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

โรงงาน
แปรรูป

โรงงาน
แปรรูป

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

ความสะดวก

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

อื่น ๆ

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

47.78%

84.62%

32.22%

7.69%

20.00%

7.69%

66.67%

60%

18.18%

45.46%

33.33%

40%

18.18%

18.18%

66.67%

33.33%

100%

100%

100%

100%

100%

ภาพท่ี 5  รปูแบบและทางเลอืกในการจ�าหน่ายผลผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก
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ในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 86.28 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายได้เฉลี่ย 

8,010 บาท/ไร่/ปี และผลิตยางแผ่นดิบ คิดเป็นร้อยละ 

1.32 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราให้กับตลาดกลางยางพารา คิดเป็นร้อยละ 

66.67 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านมาตรฐานเครื่อง

ชั่งน�้าหนัก คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,053 

บาท/ไร่/ปี ดังแสดงข้อมูลในภาพที่ 7

 7. รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคใต้ตอนล่าง

พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ผลิตเป็นน�้ายาง

สดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.6 ซึ่งเกษตรกรชาวสวน

ยางเลือกจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับผู้รวบรวมยาง

ในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 60.44 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 69.09 โดยมีรายได้เฉลี่ย 

9,479 บาท/ไร่/ปี รองลงมาผลิตเป็นยางก้อนถ้วย คิดเป็น

ร้อยละ 3.2 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางเลือกจ�าหน่าย

ผลผลิตยางพาราให้กับผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็น

ร้อยละ 75 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านราคา คิด

เป็นร้อยละ 66.67 โดยมีรายได้เฉลี่ย 8,616 บาท/ไร่/ป ี

และผลิตยางแผ่นดิบ คิดเป็นร้อยละ 0.2 ซึ่งเกษตรกร

ชาวสวนยางเลือกต�าหน่ายผลผลิตยางพาราให้กับ

ผู้รวบรวมยางในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีสาเหตุ

มาจากปัจจัยทางด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี

รายได้เฉลีย่ 10,800 บาท/ไร่/ปี ดงัแสดงข้อมลูในภาพท่ี 8

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาเห็นได้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางใน

แต่ละภูมิภาค มีรูปแบบในการจ�าหน่ายผลผลิตยางพารา

ที่แตกต่างกัน โดยเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพ้ืนท่ี

เขตภาคใต้
ตอนบน

น�้ายางสด
รายได้เฉลี่ย

9,040 บาท/ไร่/ปี

ยางแผ่นดิบ
รายได้เฉลี่ย

10,169 บาท/ไร่/ปี

ยางก้อนถ้วย
รายได้เฉลี่ย

8,132 บาท/ไร่/ปี

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ตลาดกลาง
ยางพารา

โรงงาน
แปรรูป

โรงงาน
แปรรูป

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

ราคา

ราคา

ความสะดวก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

ราคา

ความสะดวก

ความสะดวก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

72.57%

68.49%

85.00%

16.43%

26.03%

5.00%

11.00%

5.48%

10.00%

90.91%

64.71%

68.42%

90%

10%

75%

25%

26.32%

5.26%

29.41%

5.88%

9.09%

100%

100%

100%

100%
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ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่เลือกจ�าหน่าย

ผลผลิตยางพาราเป็นยางก้อนถ้วย ส ่วนเกษตรกร

ชาวสวนยางในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้

ตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง เลือกจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราเป็นน�้ายางสด โดยเกษตรกรชาวสวนยางท้ัง

ประเทศเลือกท่ีจะจ�าหน่ายให้แก่ผู้รวบรวมยางพาราใน

ท้องถ่ินมากท่ีสุด โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกช่อง

ทางในการจ�าหน่าย คือ ปัจจัยทางด้านราคา ซึ่งภาคที่มี

รูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่ายผลผลิตยางพารา

ได้อย่างเหมาะสม คือ ภาคเหนือ ซึ่งเลือกผลิตยางก้อน

ถ้วย โดยมีรายได้เฉลี่ย 7,600 บาท/ไร่/ปี และภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเลือกผลิตน�้ายางสด โดยมี

รายได้เฉลีย่ 8,788 บาท/ไร่/ปี ดังแสดงในตารางท่ี 2

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบและทาง

เลือกในการจ�าหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร

ชาวสวนยางเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อไร ่ต ่อปี 

จะเห็นได้ว่ายังมีเกษตรกรชาวสวนยางอีกเป็นจ�านวน

มากซึ่งเลือกรูปแบบและทางเลือกในการจ�าหน่าย

ผลผลิตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ระดับรายได้น้อยกว่าที่

ควรจะได้รับ หากเลือกรูปแบบและทางเลือกในการ

จ�าหน่ายผลผลิตยางพาราท่ีให้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุด 

ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 3

ตลาดกลาง
ยางพารา

เขตภาคใต้
ตอนล่าง

น�้ายางสด
รายได้เฉลี่ย

8,967 บาท/ไร่/ปี

ยางแผ่นดิบ
รายได้เฉลี่ย

10,053 บาท/ไร่/ปี

ยางก้อนถ้วย
รายได้เฉลี่ย

8,010 บาท/ไร่/ปี

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ตลาดกลาง
ยางพารา

โรงงาน
แปรรูป

โรงงาน
แปรรูป

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

ราคา

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

ราคา

ราคา

ความสะดวก

ความสะดวก

ความสะดวก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

ราคา

66.7%

59.77%

1.50%

6.90%

86.28%

31.98%

32.18%

5.88%

1.32%

7.84%

33.33%

71.15%

75.00%

68.42%

66.67%

33.33%

75%

25%

26.32%

5.26%

23.08%

18.18%

5.77%

6.82%

66.67%

100%

100%

100%

100%
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 และจากการศึกษายังพบว่า การจ�าหน่ายผลผลิต

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่เลือกที่จะ

จ�าหน่ายให้กับผู้รวบรวมยางในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นปัญหาในการ

พัฒนาและเสริมสร ้างความเข ้มแข็งให ้กับสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง และกลไกในการรักษาเสถียรภาพ

ราคายางผ่านตลาดกลางยางพารา ตามนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทย ดังนั้น จากผล

การศึกษาในข้างต้น จึงสามารถก�าหนดแนวทางในการ

พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางตามรูปแบบและทางเลือก

ในการจ�าหน่ายผลผลิตยางพารา ได้ดังนี้

 1. เกษตรกรชาวสวนยางควรติดตามข ้อมูล

ข่าวสาร และสถานการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน

ยางพาราเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ

เลือกรูปแบบการจ�าหน ่ายผลผลิตยางพาราที่ ให ้

ผลตอบแทนที่มากที่สุด

 2. การยางแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค ควร

สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางถึงสวัสดิการ และ

ประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับในกรณีที่มีการ

รวมกลุ่ม หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง เพ่ือเป็นการยกระดับรายได้และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมท้ังยังเป็นการสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

 3. การยางแห่งประเทศไทยควรเร่งด�าเนินการจัด

ตั้งและขยายตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพาราใน

ทุกอ�าเภอเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก ่เกษตรกร

ชาวสวนยาง ท�าให้เกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่

สามารถน�าผลผลิตยางพาราไปจ�าหน่ายตลาดเครือข่าย

ของตลาดกลางยางพารา ซึ่งเป ็นสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางที่อยู่ใกล้บ้านและเกษตรกรชาวสวนยางเป็น

เขตภาคใต้
ตอนล่าง

น�้ายางสด
รายได้เฉลี่ย

9,479 บาท/ไร่/ปี

ยางแผ่นดิบ
รายได้เฉลี่ย

10,800 บาท/ไร่/ปี

ยางก้อนถ้วย
รายได้เฉลี่ย

8,616 บาท/ไร่/ปี

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยาง
ในท้องถิ่น

โรงงาน
แปรรูป

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

กลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร

ราคา

ความสะดวก

ราคา

ราคา

ความสะดวก

ความสะดวก

อื่น ๆ

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

96.80%

60.44%

75.00%

3.20%

36.26%

25.00%

0.20%

3.30%

100%

66.67%

69.09%

66.67%

33.33%

27.27%

3.64%

33.33%

100%

100%

ความสะดวก

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

อื่น ๆ

15.15%

54.55%

12.12%

18.18%
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สมาชิก ก็จะท�าให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งในการน�า

ผลผลิตยางพาราไปจ�าหน่าย รวมทั้งยังสามารถจ�าหน่าย

ผลผลติยางพาราได้ในราคาเดยีวกับราคาประมลูของตลาด

กลางยางพาราซึ่งเป็นราคาอ้างอิงของราคายางพาราใน

แต่ละภูมิภาค 
บรรณานุกรม

การยางแห่งประเทศไทย. 2563. ข้อมูลยางพารา.

คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพข้อมลูด้านการเกษตร. 2562. 

ตารางท่ี 2  รปูแบบและทางเลอืกในการจ�าหน่ายผลผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง
ในแต่ละภมูภิาค

รูปแบบการ
จ�าหน่าย
ผลผลิต

ภาค
ปัจจยัในการเลอืก
ช่องทางในการ

จ�าหน่าย

ทางเลือกในการ
จ�าหน่ายผลผลิต

รายได้เฉลี่ย
(บาท/ไร่/ปี)

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กลางและภาคตะวันออก 

ใต้ตอนบน

ใต้ตอนกลาง

ใต้ตอนล่าง

ยางก้อนถ้วย

ยางก้อนถ้วย

ยางก้อนถ้วย

น�้ายางสด

น�้ายางสด

น�้ายางสด

น�้ายางสด

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

7,600

8,788

8,212

8,590

9,040

8,967

9,479

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ตารางท่ี 3  รปูแบบและทางเลอืกในการจ�าหน่ายผลผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง
ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดทีีส่ดุในแต่ละภมิูภาค

ภาค
รูปแบบการ
จ�าหน่าย
ผลผลิต

ปัจจยัในการเลอืก
ช่องทางในการ

จ�าหน่าย

ทางเลือกในการ
จ�าหน่ายผลผลิต

รายได้เฉลี่ย
(บาท/ไร่/ปี)

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กลางและตะวันออก 

ใต้ตอนบน

ใต้ตอนกลาง

ใต้ตอนล่าง

ยางก้อนถ้วย

น�้ายางสด

ยางแผ่นดิบ

ยางแผ่นดิบ

ยางแผ่นดิบ

ยางแผ่นดิบ

ยางแผ่นดิบ

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

เครื่องชั่งน�้าหนัก

ราคา

7,600

8,788

10,880

10,186

10,169

10,053

10,800

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น

ตลาดกลางยางพารา

ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น
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 สถานการณ์การผลิตยางพารา.

ภัทรพงศ์ วงศ์สวัุฒน์ และ วัชรวีร์ จนัทรประกายกลุ. 2562. 

 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการจ�าหน่าย

 ผลผลิตยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัย

 และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

วิไลลักษณ์ มาพิทักษ์. 2559. รูปแบบและกลยุทธ์การ

 ด�าเนินธุรกิจของบรษิทัตวัแทนขนส่งสนิค้าระหว่าง

 ประเทศแห่งหนึ่ง. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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ตารางที่ 10 เฉลี่ยความแตกต่างของผลการทดสอบหลังจากใส่ 4, 8 และ16 สัปดาห์ กับก่อนใส่
ระหว่างกลุ่มยาง (PI) และกลุ่มโฟมมาตรฐานของโรงพยาบาล (CI) 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย “ไทยแลนด์ 

4.0” และก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือพัฒนา

ประเทศให้ก้าวผ่านกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยใน

ด้านการเกษตรต้องการให้เข้าสู่การเป็นเกษตรยุคใหม่ 

(modern agriculture) โดยพัฒนาและส่งเสริมให้

เกษตรกรน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรเพ่ือ

ทดแทนแรงงานคนท่ีขาดแคลน ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต 

เพ่ิมรายได้ พัฒนาคุณภาพ และท�าให้เกษตรกรมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (เกษตรกร 4.0) 

 ยางพารานับเป็นพืชเกษตรอุตสาหกรรมท่ีจัดอยู่

ในกลุ่ม “ไม่ใช่อาหาร (non-food)” เนื่องจากการเพ่ิม

มูลค่าให้ยางพารา จะต้องแปรรูปจากวัตถุดิบ ทั้งน�้ายาง

ข้นและยางแห้งให้เป็นผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม นอกจากน้ี

ยางพารายังเป็นพืชยืนต้นที่ปลูกครั้งเดียวแล้วให้ผลผลิต 

“น�้ายางพารา” แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 

25-30 ปี เมื่อถึงเวลาปลูกใหม่เกษตรกรยังสามารถขาย

ไม้ยางพารามาเป็นเงินทุนส�าหรับใช้จ่ายระหว่างรอต้น

ยางพาราโต (6-7 ปี) ก่อนเก็บเก่ียวน�้ายางพาราในรอบ

ใหม่ต่อไป

 ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออก

1 ส�านักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องยางพารา (สวย.) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาควิชาวัสดุศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หุ่นยนต์กรีดยางพาราทางเลือก
ส�าหรับเกษตรกร 4.0

ยางพารามากท่ีสุดในโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา

ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศไทย

ท�ารายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท แต่ตั้งแต่

ปี 2554 เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ประสบปัญหา

ยางพาราราคาตกต�่าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในการกรีดยางพารา ท�าให้ค่าแรง

ในการกรีดยางสูงข้ึน เกษตรกรมีรายได้ลดลง จึงท�าให้

ประเทศผู้ผลิตยางพารารวมทั้งประเทศไทย ได้พัฒนา

เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติข้ึนมาในหลายรูปแบบ เพ่ือ

ทดแทนแรงงานคนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ

เกษตรกร ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องกรีดยางพารา

ขึ้นมาหลายชนิด ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ ตั้งเวลากรีดเองได้
ด้วยมือถือ

 ส�าหรับเครื่องกรีดยางอัตโนมัติชนิดนี้ได้ถูกพัฒนา

ขึ้นโดย บริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ จ�ากัด (ภาพที่ 1) มีราคา

ประมาณ 4,000 บาทต่อเครื่อง ผลิตในประเทศจีน 

สามารถติดตั้งที่ล�าต้นของต้นยางแต่ละต้น ส�าหรับการ

ท�างานของเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจะควบคุมด้วยรีโมต 

สัง่การไร้สาย และสามารถใช้แอพลเิคชัน่ในโทรศพัท์มอืถือ 

ผกามาศ ลิ่มอรุณ1,  พายับ นามประเสริฐ1  และ วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์1,2  
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เป็นตวัควบคมุการท�างานหรอืสัง่การได้ด้วยโทรศพัท์มอืถือ 

โดยโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง จะสั่งการควบคุมเครื่องกรีด

ยางอัตโนมัติได้ 10,000 เครื่อง ซ่ึงช่วยลดต้นทุนด้าน

แรงงาน และแก้ไขปัญหาแรงงานในสวนยาง

 โดยคุณโทนี เฉิน ผู้อ�านวยการส�านักงานประสาน

งานรับเบอร์ วัลเลย์ ประจ�าประเทศไทยได้น�าเครื่องกรีด

ยางอัตโนมัติชนิดนี้มาน�าเสนอภายในวันยางพาราและ

กาชาดบึงกาฬ ปี 2559 ซึ่งได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

เครื่องกรีดยางอัตโนมัติว่า สามารถใช้ทดแทนคนกรีด

ยางได้ โดยทั่วไปเจ้าของสวนยางพาราจะต้องแบ่งรายได้

ให้กับคนงานหรือลูกจ้างท่ีกรีดยาง แต่ในกรณีท่ีใช้เครื่อง

กรีดยางอัตโนมัติ เจ้าของสวนไม่ต้องมีต้นทุนในการแบ่ง

จ่ายรายได้แก่ลูกจ้าง  และสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 ปี 

ถ้าราคายางอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  แต่ ณ ปัจจุบัน

ราคายางพารายังคงมีความผันผวนมาก ส�าหรับประเทศ

จีน เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ ได้รับความนิยมอย่างมาก  

โดยเฉพาะท่ีเกาะไหหล�า ซึ่งทางบริษัท ไหหล�ายางพารา 

จ�ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจประเทศจีน ให้ความ

สนใจกับเครื่องกรีดยางอัตโนมัติและพร้อมที่จะสั่งซื้อไป

ใช้งาน (ซีดาน, ม.ป.ป.)

เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ (Automatic Rubber 
Tapping System, ARTS)

 เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ หรือ ARTS เป็นเครื่อง

กรีดยางอัตโนมัติที่ต้องติดเครื่องกับล�าต้นของต้นยาง 

เครื่อง ARTS สามารถท�างานได้โดยการตั้งโปรแกรมให้

ท�างานตามเวลาท่ีก�าหนด ซึ่งระบบน้ีใช้พลังงานแสง

อาทิตย์เพ่ือชาร์จแหล่งจ่ายไฟ เพ่ือให้มีการจ่ายพลังงาน

ให้แก ่ระบบ และสามารถท�างานได้อย ่างต ่อเนื่อง 

จึงเป็นการส่งเสริมแนวคิดและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น 

 ARTS เป็นเครื่องกรีดยางอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นใน

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นอีกหน่ึงความก้าวหน้าของคณะ

กรรมการยางมาเลเซยี (Malaysian Rubber Board )หรือ 

(Lembaga Getah Malaysia, LGM) เครื่อง ARTS ถูกน�า

มาใช้ในประเทศเวียดนามอย่างแพร่หลาย แต่เดิม

เวียดนามเป็นประเทศท่ีไม่มีการปลูกยางพารามาก่อน 

แต ่ป ัจจุบันประเทศเวียดนามนอกจากมีการปลูก

ยางพาราภายในประเทศมากแล้ว ยังมีการเช่าพ้ืนที่ใน

ประเทศใกล้เคียงปลูกยางพารา ไม่ว่าจะเป็นประเทศ

กัมพูชา ลาว และ พม่า ท�าให้จ�านวนสวนยางพาราเพ่ิม

ขึ้นมาก ส่งผลท�าให้ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง เวียดนาม

จึงหันมาใช้ ARTS หรือเครื่องกรีดยางอัตโนมัติ เพ่ือ

ทดแทนแรงงานคน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและท�าให้

 2 

ในการกรีดยางพารา ทําใหคาแรงในการกรีดยางสูงข้ึน เกษตรกรมี
รายไดลดลง จึงทําใหประเทศผูผลิตยางพารารวมท้ังประเทศไทย ได
พัฒนาเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติข้ึนมาในหลายรูปแบบ เพ่ือทดแทน
แรงงานคนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ในปจจุบันไดมี
การพัฒนาเครื่องกรีดยางพาราข้ึนมาหลายชนิด ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ ตั้งเวลากรีดเองไดดวยมือถือ 
 สําหรับเครื่องกรีดยางอัตโนมัติชนิดนี้ไดถูกพัฒนาข้ึนโดย บริษัท 
รับเบอร วัลเลย จํากัด (ภาพท่ี 1) มีราคาประมาณ 4,000 บาทตอเครื่อง 
ผลิตในประเทศจีน สามารถติดต้ังบริเวณตนยางแตละตน สําหรับการ
ทํางานของเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจะควบคุมดวยรีโมต ส่ังการไรสาย 
และสามารถใชแอพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือ เปนตัวควบคุมการทํางาน
หรือส่ังการไดดวยโทรศัพทมือถือ โดยโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง จะส่ัง
การควบคุมเครื่องกรีดยางอัตโนมัติได 10,000 เครื่อง ซึ่งชวยลดตนทุน
ดานแรงงาน และแกไขปญหาแรงงานในสวนยาง 
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พัฒนาเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติข้ึนมาในหลายรูปแบบ เพ่ือทดแทน
แรงงานคนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ในปจจุบันไดมี
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ผลิตในประเทศจีน สามารถติดต้ังบริเวณตนยางแตละตน สําหรับการ
ทํางานของเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจะควบคุมดวยรีโมต ส่ังการไรสาย 
และสามารถใชแอพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือ เปนตัวควบคุมการทํางาน
หรือส่ังการไดดวยโทรศัพทมือถือ โดยโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง จะส่ัง
การควบคุมเครื่องกรีดยางอัตโนมัติได 10,000 เครื่อง ซึ่งชวยลดตนทุน
ดานแรงงาน และแกไขปญหาแรงงานในสวนยาง 
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 ภาพท่ี 1 เครือ่งกรดียางอตัโนมตัทิีพั่ฒนาโดยบรษิทั รบัเบอร์ วัลเลย์ จ�ากัด
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ได้ปริมาณของน�้ายางพาราท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเครื่อง 

ARTS ช่วยให้เจ้าของสวนยางพาราสามารถก�าหนดเวลา

กรีดยาง เวลาเก็บน�้ายาง และการส่งน�้ายางท่ีได้จาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ไปที่บ้านได้ (นิติ, 2555)

เครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้า
 เครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้าถูกพัฒนาขึ้นโดย นาย

ปรัชญกร เฉลิมพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่  1 ภาควิชา-

คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้ได้รับทุน

การศึกษาถึงระดับปริญญาเอก จากโครงการพัฒนาอัจฉ

ริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและ

เยาวชน (JSTP) ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเครื่องกรีดยางพารา

ไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับต้นยางได้สะดวก ซึ่งเคร่ืองกรีด

ยางไฟฟ้าประกอบด้วยชุดมอเตอร์และแบตเตอรี่ ใช้หลัก

การเคลื่อนที่ตามแนวโน้มถ่วง สามารถเคลื่อนที่ตามแนว

กรีดที่ต้องการและกลับไปยังจุดเริ่มต้นได้ งบประมาณใน

การผลิตเครื่องกรีดยางไฟฟ้าประมาณ 3,000 บาทต่อ

เครื่อง

 เมื่อน�าเครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้าไปใช้งานจริง 

พบว่า สามารถกรีดยางได้เฉลี่ย 700 ต้นต่อชั่วโมง หรือ

ประมาณ 10 ไร ่ต ่อช่ัวโมง โดยใช้เวลาในการกรีด

ประมาณต้นละ 5-7 วินาที เปรียบเทียบกับแรงงานคน ซึ่ง

กรีดได้เพียง 200-300 ต้นต่อชั่วโมง และใช้เวลาในการ

กรีดประมาณ 5-10 นาที ตามความช�านาญ โดยเครื่อง

กรีดยางพาราไฟฟ้าสามารถท�างานได้อย่างรวดเร็วและ

ประหยัดเวลากว่า นอกจากนี้ เครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้า

ยังช่วยยืดอายุต้นยางด้วย เพราะกรีดยางได้อย่างรวดเร็ว 

กรีดหน้ายางได้สม�่าเสมอ ขจัดปัญหาด้านความช�านาญ

ของผู้กรีดยางได้ และไม่ท�าให้หน้ายางเสียหาย จึงได้

น�้ายางมากข้ึน แต่ข้อจ�ากัดของเครื่องกรีดยางไฟฟ้า คือ 

มอเตอร์ของเครื่องกรีดยางไฟฟ้ายังมีก�าลังไม่มากพอ 

ในการกรีดต้นยางครั้งแรก ต้องใช้มีดเปิดกรีดหน้ายาง

ก่อน เครื่องถึงท�างานได้ดี (ผู้จัดการออนไลน์, 2559)

เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ (Rubber Tapping 
Machine, RTM)

 Rubber Tapping Machine (RTM) หรือ เคร่ือง

กรีดยางอัตโนมัติ รุ่น BH-RT-2000 (ภาพท่ี 2) ผลิตใน

ประเทศอินเดีย เป็นเครื่องกรีดยางแบบมอเตอร์ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการท�างานสูง ซึ่งเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา หรือคนกรีดยางสามารถเรียนรู ้และใช้งาน

เครื่องกรีดยางได้ง่าย โดยเครื่องกรีดยางอัตโนมัติชนิดนี้

ได้รับการจดสิทธิบัตรในระดับสากล มีประสิทธิภาพและ

ความแม่นย�าสูง เครื่องกรีดยางชนิดน้ีสามารถช่วยเพ่ิม

อายุการใช้งานของต้นยางพาราได้ถึง 15 ปี เนื่องจาก

กรีดเปลือกได้บาง และสามารถปรับระดับความลึกใน

การกรีดได้ตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร จนถึง 4.0 มิลลิเมตร 

ด้วยเซ็นเซอร์ ซึ่งมีความแม่นย�าสูง 

 เครื่องกรีดยาง RTM เป ็นทางเลือกท่ีคุ ้มค ่า 

เน่ืองจากเมื่อน�าไปใช้แล้วสามารถคุ้มทุนได้ภายใน 30 

วัน  ซึ่งการใช้งานเครื่องกรีดยางชนิดนี้ ผู้ท่ีไม่มีทักษษะ

ใด ๆ สามารถกรีดยางได้อย่างง่ายดายและสมบูรณ์แบบ 

โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยาง วิธีปฏิบัติคือ 

คนกรีดยางต้องวางเครื่องกรีดยางบนร่องกรีด (groove) 

จากน้ันเครื่องจะติดตามร่องกรีดด้วยน�้าหนักของตัว

เครื่องเอง ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องกรีดยาง RTM รุ่น BH-

RT-2000 มีดังนี้

 - เครื่องท�าจากพลาสติกพอลิคาบอร์เนต ที่มีความ

  ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

 - ใบมีดมีความแข็งแรงและมีความคม สามารถใช้

  งานได้นาน

 - การใช้งาน ใช้พลังงาน 100 วัตต์ แบตเตอรี่ใช้ได้

  นาน 6-8 ชั่วโมง เมื่อมีการชาร์ตจนเต็ม ซึ่ง

  แบตเตอรี่สามารถชาร์ตได้ประมาณ 500 รอบ 

  หรือมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 2 ปี

 - เครือ่งมกีารตดิต้ังไฟ LED เพ่ือการมองเห็นทดีีข้ึน

 หุ่นยนต์กรีดยางอัตโนมัติและเครื่องช่วย
อ�านวยความสะดวกในการกรีดยาง

 หุ่นยนต์กรีดยางอัตโนมัติและเครื่องช่วยอ�านวย

ความสะดวกในการกรีดยาง ถูกพัฒนาข้ึนโดย ผศ.ดร.

ชานินทร์ จูฉิม และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับทุน

วิจัยมุ่งเป้า ด้านยางพารา ปี 2561 จาก ส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    

(สกสว.) โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนา “หุ่นยนต์กรีดยางพารา

อัตโนมัติ” และ “เครื่องช่วยอ�านวยความสะดวกในการ

กรีดยาง” โดยหุ ่นยนต์กรีดยางอัตโนมัติใช ้ทดแทน

แรงงานคนกรีดยาง ท�างานด้วยสเต็ปมอเตอร์ (step 

motor) และชุดเข็มขัดยึดล�าต้นยางพารา และเครื่องช่วย

อ�านวยความสะดวกในการกรีดยาง ใบมีดของเครื่องมือ

กรีดยางนี้  มีลักษณะเป ็นใบหมุน ใช ้พลังงานจาก

แบตเตอรี่ มีตัวประคอง สามารถปรับระดับความลึกใน

การกรีดได้ (นิรนาม, 2563)

หุ่นยนต์กรีดยาง และระบบน�าทาง
 งานวิจัยของ Zhang et al. (2019) มีการศึกษา

หุ่นยนต์กรีดยาง ที่มีการพัฒนาระบบการน�าทางและการ

เก็บรวบรวมข้อมูลของหุ่นยนต์กรีดยาง จากงานวิจัยมี

การน�า LiDAR (ย่อมาจาก Light Detection and Rang-

ing) ซึ่ง LiDAR เป็นเทคโนโลยีการส�ารวจส�าหรับงาน

ภูมิภาค โดยมีการท�างานเหมือนกับ Radar โดยเป็นการ

วัดระยะท่ีอาศัยระยะเวลาในการเดินทางของล�าแสง

เลเซอร์ และนอกจากนี้ จากงานวิจัยมีการใช้ไจโรสโคป 

(gyroscope) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับบังคับทิศทาง 

สามารถก�าหนดทิศทางในการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์กรีด

ยางได้อย่างละเอียด และมีความแม่นย�าสูง ซึ่งจากภาพ

ที่ 3 เป็นส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆของหุ่นยนต์กรีดยาง 

  ในการวิจัยให้หุ่นยนต์กรีดยางเคลื่อนที่ไปหยุดท่ี

ต้นยางพารา โดยอาศัยการท�างานของ LiDAR และ

ไจโรสโคป ในการบอกต�าแหน่งเพ่ือหยุดท่ีต้นยางพารา 

ซึ่งจากภาพที่ 4 แสดงถึงแผนที่ส�าหรับการวางต�าแหน่ง

ส� าหรับการหยุดของหุ ่นยนต ์กรีดยางพารา โดย

สัญลักษณ์วงกลมสีเขียวแทนต้นยางพารา และวงกลม

เล็กที่ด�า คือต�าแหน่งในการหยุดของหุ่นยนต์กรีดยาง ซึ่ง

หุ่นยนต์จะเคลื่อนท่ีไปในทิศทางตามสัญลักษณ์เส้นปะ

สีแดง จากทดสอบ พบว่า หุ่นยนต์กรีดยางพาราอัตโนมัติ

ชนิดน้ี ยังมีข้อผิดพลาดส�าหรับระยะทางในการหยุดท่ี

ต�าแหน่งหยุดของหุ ่นยนต์กรีดยางพารา โดยเฉล่ีย

ประมาณ 11.64 - 12.62 เซนติเมตร 

 
สรุป

 ในปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือหรือหุ่นยนต์กรีด

ยางพาราอัตโนมัติ เป็นการอ�านวยความสะดวกสบายให้

 6 

ใบมีดมีความแข็งแรงและมีความคม สามารถใชงานไดนาน 
การใชงาน ใชพลังงาน 100 วัตต แบตเตอรี่ใชไดนาน 6-8 ช่ัวโมง 

เม่ือมีการชารตจนเต็ม ซึ่งแบตเตอรี่ 
 สามารถชารตไดประมาณ 500 รอบ หรือมีอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ 2 ป 

 เครื่องมีการติดต้ังไฟ LED เพ่ือการมองเห็นท่ีดีข้ึน 

 

 

ภาพที ่2  เครื่องกรีดยาง Rubber Tapping Machine (RTM) (ที่มา: มปป. 
Rubber Tapping Machine.) 

 
 
หุนยนตกรีดยางอัตโนมัติและเครื่องชวยอํานวยความสะดวกในการกรดี
ยาง 
 หุนยนตกรีดยางอัตโนมัติและเครื่องชวยอํานวยความสะดวกใน
การกรีดยาง ถูกพัฒนาข้ึนโดย ผศ.ดร.ชานินทร จูฉิม และคณะ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งเปนโครงการท่ี
ได รั บ ทุน วิจัย มุ ง เป า  ด านยางพารา  ป  2561  จาก  สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    (สกสว.) 
โครงการวิจัยนี้ไดพัฒนา “หุนยนตกรีดยางพาราอัตโนมัติ” และ 
“เครื่องชวยอํานวยความสะดวกในการกรีดยาง” หุนยนตกรีดยาง
อัตโนมัติใชทดแทนแรงงานคนกรีดยาง ทํางานดวยสเต็ปมอเตอร (Step 

ภาพที่ 2 เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ หรือ Rubber Tapping Machine (RTM) 
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motor) และชุดเข็มขัดยึดลําตนยางพารา และเครื่องชวยอํานวยความ
สะดวกในการกรีดยาง เครื่องมือกรีดยางนี้ ใบมีดมีลักษณะเปนใบหมุน
ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ มีตัวประคองสามารถปรับระดับความลึกใน
การกรีดได (ที่มา: ชานินทร จูฉิม, 2561.) 
 
หุนยนตกรีดยาง และระบบนําทาง 

 งานวิจัยของ Zhang และคณะ มีการศึกษาหุนยนตกรีดยาง ท่ีมี
การพัฒนาระบบการนําทางและการเก็บรวบรวมขอมูลของหุนยนตกรีด
ยาง จากงานวิจัยมีการนํา LiDAR ยอมาจาก Light Detection and 
Ranging ซึ่ง LiDAR เปนเทคโนโลยีการสํารวจสําหรับงานภูมิภาค โดย
มีการทํางานเหมือนกัน Radar โดยเปนการวัดระยะท่ีอาศัยระยะเวลาใน
การเดินทางของลําแสงเลเซอร และนอกจากนี้จากงานวิจัยมีการใชไจ
โรสโคป (Gyroscope) เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับบังคับทิศทาง สามารถ
กําหนดทิศทางในการเคลื่นอท่ีของหุนยนตกรีดยางไดอยางละเอียด 
และมีความแมนยําสูง ซึ่งจากภาพท่ี 3 เปนสวนประกอบอุปกรณตางๆ
ของหุนยนตกรีดยาง  

 

 

ภาพที ่3 The Robot System. 1. Car body; 2. Gyroscope; 3. LiDAR; 4. 

Shading board; 5. Display screen; 6. Tracing device. (ที่มา: Chunlong 

Zhang et al., 2019) 

ภาพท่ี 4 เส้นทางการน�าทาง
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ซึ่งในการวิจัยใหหุนยนตกรีดยางเคลื่อนท่ีไปหยุดท่ีตนยางพารา 

โดยอาศัยการทํางานของ LiDAR และไจโรสโคป ในการบอกตําแหนง
เพ่ือหยุดท่ีตนยางพารา ซึ่งจากภาพท่ี 4 แสดงถึงแผนท่ีสําหรับการวาง
ตําแหนงสําหรับการหยุดของหุนยนตกรีดยางพารา โดยสัญลักษณ
วงกลมสีเขียวแทนตนยางพารา และวงกลมเล็กท่ีดํา คือตําแหนงในการ
หยุดของหุนยนตกรีดยาง ซึ่งหุนยนตจะเคลื่อนท่ีไปในทิศทางตาม
สัญลักษณเสนปะสีแดง จากทดสอบ พบวา หุนยนตกรีดยางพารา
อัตโนมัติชนิดนี้ ยังมีขอผิดพลาดสําหรับระยะทางในการหยุดท่ีตําแหนง
หยุดของหุนยนตกรีดยางพารา โดยเฉลี่ยประมาณ 11.64 - 12.62 
เซนติเมตร  

 

ภาพที ่4 The navigation path. (ที่มา: Chunlong Zhang et al., 2019) 

 
สรุป 
 ในปจจุบันการพัฒนาเครื่องมือหรือหุนยนตกรีดยางพาราอัตโนมัติ 
เปนการอํานวยความสะดวกสบายใหแกเกษตรกรสวนยางพารา เพ่ือเปน
การใชทดแทนแรงงานคนกรีดยาง เนื่องจากในปจจุบันเริ่มมีการขาด
แคลนแรงงานในการกรีดยาง และการนําเครื่องกรีดยางอัตโนมัติมาใช
ในการกรีดยางพาราเปนการประหยัดเวลาในการกรีดยาง สงผลให
สามารถไดปริมาณน้ํายางพาราเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ การใชเครื่อง
กรีดยางพาราอัตโนมัติยังสงผลทําใหเพ่ิมอายุในการกรีดยางพาราได
มากข้ึน เนื่องจากการกรีดยางพาราดวยเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจะทําให

ภาพท่ี 3 ระบบของหุ่นยนต์กรีดยาง 1. ตัวเครื่องของหุ่นยนต์, 2. ไจโร-

สโคป, 3. ระบบการส�ารวจพ้ืนที ่ (LiDAR), 4. กระดานสะท้อน, 5. หน้าจอ

แสดงผล, 6.อุปกรณ์ติดตาม (ที่มา: Zhang et al., 2019)
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แก่เกษตรกรสวนยางพารา เพ่ือเป็นการใช้ทดแทน

แรงงานคนกรีดยาง เน่ืองจากในปัจจุบันเริ่มมีการ

ขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง และการน�าเครื่องกรีด

ยางอัตโนมัติมาใช้ในการกรีดยางพาราเป็นการประหยัด

เวลาในการกรีดยาง ส่งผลให้สามารถได้ปริมาณน�้า

ยางพาราเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี การใช้เคร่ืองกรีด

ยางพาราอัตโนมัติยังส่งผลท�าให้เพิ่มอายุในการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตน�้ายางได้มากขึ้น เน่ืองจากการกรีดยางพารา

ด้วยเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจะท�าให้หน้ายางไม่เสียหาย 

จึงสามารถกรีดยางพาราได้ยาวนานขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน

การมีการพัฒนาเครื่องกรีดยางพารา โดยราคาต่อเครื่อง

จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 - 12,000 บาท รายละเอียดของ

หุ่นยนต์กรีดยางพาราอัตโนมัติแต่ละประเภทสรุปไว้ใน

ตารางที่ 1

 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า หุ ่นยนต์กรีดยาง

อัตโนมัติก�าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานมากย่ิงขึ้น และมี

ราคาถูกลง จึงคาดว่าหุ่นยนต์กรีดยางอัตโนมัติ น่าจะเข้า

มามบีทบาททดแทนแรงงานมนุษย์ได้ในอนาคตอนัใกล้น้ี
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ชื่ออุปกรณ์ ประเทศ
ที่ผลิต

ราคา (บาท) คุณภาพ การใช้งาน หมายเหตุ

ตารางที่ 1 เครื่องกรีดยางประเภทต่าง ๆ ที่ได้มีการพฒันามาจนถึงปัจจุบนั

เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ
ตั้งเวลากรีดด้วยมือถือ

เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ (ARTS)

เครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้า

เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ (RTM)

หุ่นยนต์กรีดยางอัตโนมัติ 
และเครื่องช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการกรีดยาง

หุ่นยนต์กรีดยาง และระบบ
น�าทาง

พัฒนาโดย บริษัท รับเบอร์
วัลเลย์ จ�ากัด

พัฒนาโดย Malaysian Rubber 
Board (Lembaga Getah 
Malaysia, LGM)

รายงานผลการศึกษาของนาย
ปรัชญกร เฉลิมพงศ์ (นักเรียน
ทุน JSTP ประจ�าปีการศึกษา 
2548)

ผลิตโดย  Bholanath Precision 
Engineering Pvt. Ltd.

ผลงานวิจัยของชานินทร์ และ
ทศพร (2561)

งานวิจัยของ Zhang et al. 
(2019)

ใช้ระบบมือถือในการสั่งการ
หรือควบคุมการกรีดยาง

มีการน�าระบบแสงอาทิตย์
มาใช้ในการชาร์จพลังงาน 
ส�าหรับเครื่องกรีดยาง

มอเตอร์ยังมีก�าลังไม่มากพอ
จึงต้องกรีดเปิดหน้ายาง
ก่อน เครื่องกรีดยางจึงจะ
ท�างานได้ดี 

สามารถปรับระดับความลึก
ในการกรีด และใช้งานง่าย

อยู่ระหว่างการศึกษา
และพัฒนาความแม่นย�า
ในการกรีดยางที่ระยะ
ความลึกต่าง ๆ

อยู่ในระหว่างการศึกษา
และพัฒนา

ทดลองใช้ที่บึงกาฬ
ตั้งแต่ปี 2559 

มีการน�าไปใช้งานใน
ประเทศเวียดนาม

ใช้เวลาในการกรีด 
5.14 วินาที/ต้น

มีจ�าหน่ายในท้องตลาด 

มีการทดลองใช้งานที่
สวนยางของ กยท. 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี และระยอง 

เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 
(mobile robot)

จีน

มาเลเซีย

ไทย

อินเดีย

ไทย

จีน

4,000 -
5,000

-

3,000

ประมาณ 
12,300 บาท

-

-



2
1

3

4

1 = อ. คูเมือง

2 = อ. แคนดง

3 = อ. สตึก

4 = อ. บานกรวด

จ. ขอนแกน

จ. นครราชสีมา

อ. นางรอง

ประเทศกัมพูชา

จ. มหาสารคาม

จ. สุรินทร

จ. สระแกว

 จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง โดยทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัด

ขอนแก่น มหาสารคาม และสุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อ

กับจังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและ

ประ เทศกัมพูชา  ทิศตะวันตก ติดต ่อ กับจั งห วัด

นครราชสีมา (ภาพที่ 1) แบ่งการปกครองออกเป็น 23 

อ�าเภอ 188 ต�าบล ประชากรร้อยละ 89 ประกอบอาชีพ

การเกษตร โดยมีพ้ืนท่ีการเกษตรประมาณ 4.5 ล้านไร่ 

อาชีพที่ส�าคัญ ได้แก่ การท�านา ท�าไร่ (มันส�าปะหลัง อ้อย 

และงา) และท�าสวน (ไม้ผล และยางพารา)   

 สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ลาดจาก

ทางทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศท่ี

ส�าคัญคือ มีพ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ พ้ืนที่ลูกคลื่น

ลอนตื้นทางตอนกลางของจังหวัด และพ้ืนท่ีราบลุ่มทาง

ตอนเหนือริมฝั่งแม่น�้ามูล

 ส่วนสภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากมีเทือกเขาพนม

ดงรักก้ันอยู่ ปริมาณน�้าฝนส่วนใหญ่จึงมาจากอิทธิพล

ของลมพายุในทะเลจีนใต้ มีปริมาณน�้าฝนระหว่าง 800 - 

1,300 มิลลิเมตรต่อปี (ตารางที่ 1) 

ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

สถานะภาพดินปลูกยางในอ�าเภอบ้านกรวด 
สตึก แคนดง และคูเมือง 
ของจังหวัดบุรีรัมย์

นัทธ์ชนัน หนองนา, ธมลวรรณ โทนุสิน และ นิโรจน์ รอดสม

ภาพที ่ 1 แผนทีจ่งัหวัดบรุรีมัย์ และต�าแหน่งทีต่ัง้ของ 4 อ�าเภอทีม่กีารเก็บ

ตวัอย่างดนิในสวนยางมาวิเคราะห์ และทีต้ั่งของสถานอีตุนิุยมวิทยาบรุรีมัย์ 

(นางรอง)
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 จังหวัดบุรีรัมย์ได้เริ่มปลูกยางพารามาตั้งแต่ปี 

2547-2549 จนถึงปัจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูก 266,317.50 ไร่ 

กระจายในทุกอ�าเภอ โดยอ�าเภอบ้านกรวดมีพ้ืนท่ีปลูก

ยางมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อ�าเภอละหานทราย คูเมือง 

สตึก และแคนดง ตามล�าดับ (ตารางที่ 2)

 ในปี 2560 ได้มีโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรทางภาคเหนือ ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมท้ังสิ้นจ�านวน 719 

ราย ในจ�านวนนี้ เป็นแปลงของเกษตรกรในจังหวัด

บุรีรัมย์ 111 ราย ใน 4 อ�าเภอ (ตารางที่ 3) ผลการศึกษา

ได้ให้ข้อมูลถึงสถานะภาพดินปลูกยางของเกษตรกร

แต่ละราย รวมถึงปริมาณปุ๋ยที่ควรใส่ให้กับดิน ในรูป

แบบของการผสมปุ๋ยใช้เอง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ

โครงการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลท่ีได้จากผลการวิเคราะห์

ดินในแปลงเกษตรกร สามารถมองได้หลายมิติ ซึ่ง

บทความน้ีจะเป็นการสรุปให้เห็นถึงสถานะภาพดินปลูก

ยางใน 4 อ�า เภอ ซึ่ งรวมกันแล ้วมี พ้ืนที่ปลูกยาง 

160,578.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  60.3 ของพื้นที่ปลูกยาง

ทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์ 

วิธีด�าเนินการ
 1. ในแปลงยางของเกษตรกรแต่ละรายท่ีได้รับ

การคัดเลือกโดยวิธีสุ ่ม เก็บตัวอย่างดินให้ครอบคลุม

พ้ืนที่ จ�านวนไม่น้อยกว่า 8 จุด ที่ความลึก 0 - 30 

เซนติเมตร จากผิวดิน แล้วน�าตัวอย่างดินแต่ละจุดมา

รวมกัน คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียว จากนั้นสุ่มตัวอย่างดิน

ประมาณ 0.5 - 1 กิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติก พร้อมทั้ง

เขียนชื่อเกษตรกร และที่อยู่ก�ากับไว้

 2.  ส ่งตัวอย ่างดินไปท่ีกลุ ่ม วิจัยเกษตรเคมี

กรมวิชาการเกษตร เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเป็น

ตารางท่ี 1 ปรมิาณน�า้ฝน (มิลลเิมตร)  ท่ีตรวจวดัจากสถานีอุตนิุยมวทิยาบรุรีมัย์ (นางรอง)
ระหว่างปี 2558 - 2562 

เดือน 2558 2559 2560 2561 2562

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รวม

2.9

10.6

45.7

102.5

58.6

82.3

151.8

206.6

324.6

177.8

23.2

0.8

1,187.4

15.2

0.0

8.4

74.0

149.8

184.9

311.1

196.2

199.3

122.0

38.1

0.2

1,299.2

1.8

1.7

104.6

67.4

218.5

98.9

238.3

268.6

141.4

80.1

23.9

7.9

1,253.1

4.1

6.5

70.3

92.0

159.2

64.7

44.8

94.0

180.1

27.8

29.2

0.8

773.5

0.0

3.8

0.9

75.9

162.9

50.0

65.4

157.2

222.6

86.3

4.3

0.0

829.3

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง) (2563)
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ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีปลกูยงพาราในแต่ละอ�าเภอของจังหวดับรีุรัมย์1

อ�าเภอ รวมสวนยางยังไม่เปิดกรีด (ไร่)2 สวนยางเปิดกรีดแล้ว (ไร่)2

เมืองบุรีรัมย์

คูเมือง3

กระสัง

นางรอง

หนองกี่

ละหานทราย

ประโคนชัย

บ้านกรวด3

พุทไธสง

ล�าปลายมาศ

สตึก3

ปะค�า

นาโพธิ์

หนองหงส์

พลับพลาชัย

ห้วยราช

โนนสุวรรณ

ช�านิ

บ้านใหม่ไชพจน์

โนนดินแดง

บ้านด่าน

แคนดง3

เฉลิมพระเกียรติ

รวม

369.00

2,090.00

186.90

419.00

297.30

2,436.70

818.90

5,625.40

93.80

691.25

2,422.70

675.75

76.90

78.00

34.50

17.40

1,759.90

76.00

66.50

827.10

121.80

1,860.10

78.25

21,123.15

2,717.20

31,732.85

611.85

1,330.40

2,913.60

33,071.65

7,180.00

66,237.20

124.95

6,294.35

28,783.30

6,339.70

23.95

1,523.45

451.45

37.00

20,989.25

739.60

120.00

8,696.15

2,750.90

21,827.30

699.25

245,195.35

3,085.20

33,822.85

798.75

1,749.40

3,210.90

35,508.35

7,998.90

71,862.60

218.75

6,985.60

31,206.00

7,015.45

100.85

1,601.45

485.95

54.40

22,749.15

815.60

186.50

9,523.25

2,872.70

23,687.40

777.50

266,318.50

1ที่มา: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (2563) 
2รวมสวนยางที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ
3อ�าเภอที่มีการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ 
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กรด-ด่างของดิน และปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน

ดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 

และ แมกนีเซียม

ผลการวิเคราะห์
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

 เมื่อพิจารณารวมจากท้ัง 4 อ�าเภอ ดินที่ใช้ปลูก

ยางส่วนใหญ่ (69.4%) มีความเป็นกรด-ด่างในระดับ

เหมาะสมต่อการปลูกยาง ที่เหลือ (30.6%) มีความเป็น

กรด-ด่าง ในระดับไม่เหมาะสม คือมีค่า pH ที่ต�่า (6.3%) 

หรือสูง (24.3%) กว่าระดับที่เหมาะสม (ตารางที่ 4) 

 อ�าเภอบ้านกรวด ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกยางมากท่ีสุดของ

จังหวัด มีจ�านวนสวนที่ดินมีความเป็นกรด-ด่างในระดับ

เหมาะสมต่อการปลูกยางมากมากที่สุด (79.7%) ที่เหลือ

อีก 3 อ�าเภอ มีจ�านวนสวนท่ีดินมีความเป็นกรด-ด่างใน

ระดับเหมาะสมต่อการปลูกยางใกล้เคียงกัน คือ 55.6 

เปอร์เซ็นต์ (อ. สตึก), 53.3 เปอร์เซ็นต์ (อ. แคนดง) และ 

60.0 เปอร์เซ็นต์ (อ. คูเมือง)  

อินทรียวัตถุ

 เมื่อพิจารณารวมจากทั้ง 4 อ�าเภอ ปรากฏว่า ดิน

ส่วนใหญ่ (93.7%) มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับต�่า 

โดยเฉพาะอ�าเภอสตึก และคูเมือง  ดินมีปริมาณอินทรีย

วัตถุระดับต�่าในทุกสวนท่ีส�ารวจ ส่วนอ�าเภอบ้านกรวด 

และอ�าเภอแคนดง มีจ�านวนสวนท่ีดินมีปริมาณอินทรีย

วัตถุระดับเหมาะสมแค่ 9.4 และ 6.7 เปอร์เซ็นต์ ตาม

ล�าดับ (ตารางที่ 4)

ไนโตรเจน

 ทุกสวนยางที่ส�ารวจในทั้ง 4 อ�าเภอ ดินมีปริมาณ

ไนโตรเจนต�่ากว่า 0.11เปอร์เซ็นต์ หรืออยู่ในระดับต�่าที่ไม่

เพียงพอต่อความต้องการของต้นยาง (ตารางที่ 5)

ฟอสฟอรัส

 เมื่อพิจารณารวมจากท้ัง 4 อ�าเภอ ดินที่ใช้ปลูก

ยางส่วนใหญ่ (69.4%) มีปริมาณฟอสฟอรัสต�่ากว่า 11 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรืออยู่ในระดับต�่าที่ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของต้นยาง ที่เหลืออีก 20.7 และ 6.3  

เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณฟอสฟอรัสในระดับเหมาะสม และ

ตารางท่ี 3 จ�านวนสวนท่ีเก็บตัวอย่างดินมาวเิคราะห์ แยกตามอ�าเภอ ต�าบล และอายุของต้นยาง1

อ�าเภอ
1 - 3 4 - 6 > 6

ต�าบล
อายุของต้นยาง (ปี)จ�านวนสวนที่เก็บ

ตัวอย่างดินมา
วิเคราะห์

บ้านกรวด

สตึก

 

แคนดง

คูเมือง

รวม

จันทบเพชร 

นิคม

ร่อนทอง

สะแก

สตึก

แคนดง

ตูมใหญ่

64

     1

12

11

3

   15

     5

 111

35

     1

7

11

3

     6

     5

   68

28

     -

-

-

-

     9

     -

   37

1

     -

5

-

-

     -

     -

     6

1 ปี 2561
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สูง ตามล�าดับ (ตารางที่ 5)

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอ�าเภอ พบว่า อ�าเภอสตึก 

และคูเมือง ดินทุกสวนท่ีส�ารวจมีปริมาณฟอสฟอรัสใน

ระดับต�่า ในขณะที่อ�าเภอบ้านกรวด มีจ�านวนสวนที่ดินมี

ปริมาณฟอสฟอรัสในระดับเหมาะสมและสูง รวมกัน

เท่ากับ 45.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับจ�านวนสวนที่ดิน

มีปริมาณฟอสฟอรัสในระดับต�่า (54.7%)

โพแทสเซียม

 ปริมาณโพแทสเซียมในดินจากทุกสวนยางที่

ส�ารวจของท้ัง 4 อ�าเภอ เป ็นเช ่นเดียวกับปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีวิเคราะห์ได้ แต่มีจ�านวนสวนท่ีขาดแคลน

มากกว่า กล่าวคือ ดินส่วนใหญ่ (93.7%) มีปริมาณ

โพแทสเซียมต�่ากว่า 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ท่ีเหลือ 

(6.3%) มีปริมาณโพแทสเซียมในระดับเหมาะสม (ตาราง

ที่ 5)

แคลเซียม

 เมื่อพิจารณารวมจากท้ัง 4 อ�าเภอ ดินที่ใช้ปลูก

ยางเกือบทุกสวน (99.1%) มีปริมาณแคลเซียมสูงกว่า 

36.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรืออยู่ในระดับท่ีเหมาะต่อ

ความต้องการของต้นยาง มเีพียง 1 สวน ในอ�าเภอแคนดง

ท่ีดินมีปริมาณแคลเซียมต�่ากว่า 36.5 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม (ตารางที่ 6)

แมกนีเซียม

 เมื่อพิจารณารวมจากท้ัง 4 อ�าเภอ สวนท่ีดินมี

ปริมาณแมกนีเซียมในระดับต�่าและในระดับเหมาะสม มี

จ�านวนใกล้เคียงกัน หรือเท ่ากับ 57.6 และ 42.3 

เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ (ตารางที่ 6)

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอ�าเภอ พบว่า อ�าเภอสตึก 

และคูเมืองจัดเป็นอ�าเภอที่มีจ�านวนสวน (63 และ 80%) 

ท่ีดินมีปริมาณแมกนีเซียมในระดับเหมาะสมมากกว่า

สวนท่ีดินมีปริมาณแมกนีเซียมในระดับต�่า ในขณะท่ี

อ�าเภอ บ้านกรวด และแคนดง มีจ�านวนสวน (67.2 และ 

66.7%) ที่ดินมีปริมาณแมกนีเซียมในระดับต�่ามากกว่า

สวนที่ดินมีปริมาณแมกนีเซียมในระดับเหมาะสม

ตารางท่ี 4 จ�านวนสวนท่ีดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณอนิทรียวตัถุในระดบัต่าง ๆ

อ�าเภอ
<1.01<4.51 1.0 - 2.524.5 - 5.52 >2.53> 5.53

ต�าบล
อินทรียวัตถุ (%)ความเป็นกรด-ด่าง

บ้านกรวด

สตึก

 

แคนดง

คูเมือง

รวม

จันทบเพชร 

นิคม

ร่อนทอง

สะแก

สตึก

แคนดง

ตูมใหญ่

2

     -

-

3

-

     2

     -

     7

58

     1

12

11

3

   14

     5

104

51

     -

5

7

3

     8

     3

   77

6

     -

-

-

-

     1

     -

     7   

11

     1

7

1

-

     5

     2

   27

-

     -

-

-

-

     -

     -

-

1 ระดบัต�า่, 2 ระดบัเหมาะสม, 3 ระดบัสงู
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อ�าเภอ ต�าบล
< 0.111 < 111 < 4010.11 - 0.252 11 - 302 > 60340 - 602> 0.253 > 303

ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (มก./กก.) โพแทสเซียม (มก./กก.)

ตารางที่ 5 จ�านวนสวนที่ดินมีปรมิาณไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีมในระดบัต่าง ๆ

64

     1

12

11

3

   15

     5

111

35

     1

12

11

3

   14

     5

   81

58

     1

12

11

3

   14

     5

104

22

     -

-

-

-

     1

     -

   23

-

     -

-

-

-

     -

     -

     -

-

     -

-

-

-

     -

     -

     -

6

     -

-

-

-

     1

     -

     7

-

     -

-

-

-

     -

     -

     -

7

     -

-

-

-

     -

     -

     7

จันทบเพชร 

นิคม

ร่อนทอง

สะแก

สตึก

แคนดง

ตูมใหญ่

บ้านกรวด

สตึก

 

แคนดง

คูเมือง

รวม

1ระดบัต�า่, 2ระดบัเหมาะสม, 3ระดบัสงู



สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิเคราะห์ดินท่ีสุ ่มเก็บจากสวนยาง

เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ (94.6%) ต้นยางมีอายุน้อยกว่า 6 

ปี ในอ�าเภอบ้านกรวด สตึก แคนดง และคูเมือง รวม 111 

สวน สรุปได้ว่า ถึงแม้ว่าสวนยางส่วนใหญ่ ดินจะมีค่า

ความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับเหมาะสม แต่ก็ยังจัดได้ว่า

เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า เนื่องจากดินมีปริมาณ

อินทรียวัตถุที่ต�่า นอกจากน้ี ปริมาณธาตุอาหารหลัก ซึ่ง

ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทส-

เซียม ยังมีในระดับต�่าอีกด้วย ซึ่งถ้าหากไม่มีการจัดการ

ใด ๆ ต่อดินอย่างเหมาะสมแล้ว ต้นยางท่ีปลูกจะเจริญ

เติบโตได้ช้ามาก ส่งผลต่อระยะเวลาที่จะสามารถเปิด

กรีดได้ และปริมาณผลผลิตน�้ายางที่จะเก็บเกี่ยวได้

 ในการปรับปรุงสถานะภาพของดินดังกล ่าว 

ที่ส�าคัญประการแรกคือ ต้องมีการเพ่ิมอินทรีย์วัตถุให้กับ

ดินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ดินมีปริมาณอินทรีย์วัตถุเพ่ิมขึ้น

เรื่อย ๆ จนกระทั่งอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม (1.0 - 2.5%) 

ประการต่อมา ควบคู่กับการใส่อินทรีย์วัตถุ คือการใส่

ปุ ๋ยเคมีตามผลการวิเคราะห ์ดิน ก็ต ้องท�าอย ่างมี

ประสทิธิภาพ ทัง้ในเรือ่งต�าแหน่ง เวลา และปรมิาณปุย๋ท่ีใส่ 

 การปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์จากเดิม

ซึ่งเดิมอยู่ในระดับต�่าให้มาอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของต้นยาง จะทราบได้ก็ต่อเมื่อทราบผลการ

วิเคราะห์ดิน ดังนั้น ต้องมีการเก็บตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์

เป็นระยะ ๆ  เช่น ทุก ๆ  2 หรือ 3 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงดิน พร้อมท้ังวัดหรือสังเกตการเจริญเติบโต

ของต้นยางไปด้วย

บรรณานุกรม
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์. 2563. ติดต่อ

 ส่วนตัว. บุรีรัมย์.

เกษตร แนบสนิท, พิเชษฐ์ ไชยพาณิชย์, นิโรจน์ รอดสม, 

 ธมลวรรณ ขิวรมย์ และ ทวีศักดิ์ อนุศิริ. 2560. 

 โครงการหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีวิเคราะห์ดิน 

 เพ่ือส่งเสริมการใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใน

 แปลงเกษตรกร. รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม 

 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย. (ไม่ได้

 ตีพิมพ์).

ตารางท่ี 6 จ�านวนสวนท่ีดินมีปรมิาณแคลเซียม และแมกนีเซยีมในระดบัต่าง ๆ

อ�าเภอ
< 36.51< 60.11 > 36.52> 60.12

ต�าบล
แมกนีเซียม (มก./กก.)แคลเซียม (มก./กก.)

บ้านกรวด

สตึก

 

แคนดง

คูเมือง

รวม

จันทบเพชร 

นิคม

ร่อนทอง

สะแก

สตึก

แคนดง

ตูมใหญ่

-

     -

-

-

-

     1

     -

     1

43

     -

-

9

1

   10

     1

   64

64

     1

12

11

3

   14

     5

110

21

     1

12

2

2

     5

     4

   47

1 ระดบัต�า่, 2 ระดบัเหมาะสม
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สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง). 2563. ติดต่อ

 ส่วนตัว. บุรีรัมย์.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์. 2563. สภาพทั่วไป

 และข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดบุรีรัมย์. แหล่งข้อมูล: 

 http://bpao.go.th ค้นเมื่อ 20 พ.ย. 63.
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 วารสารยางพารา เป็นวารสารทางวิชาการท่ี

เ ก่ียวข ้องกับการท�าสวนยาง การแปรรูปยาง และ

ผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีสถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ

 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารยางพารา เป็นความ

เรียงทางวิชาการซึ่งได้จากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 

และวิจัย ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการท�างานเกี่ยว

กับยางพารา โดยผู้เขียนนอกจากเป็นนักวิชาการของ

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้เขียน

จากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีท�างานเกี่ยวกับยางพารา หรือแม้

กระทั่งนักวิชาการอิสระ ก็สามารถส่งเรื่องมาเพ่ือให้

พิจารณาตีพิมพ์ได้ 

 วารสารยางพารา เป็นวารสารราย 3 เดือน คือ

ฉบับ  มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฏาคม-

กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม ออกเผยแพร่ใน 2 ช่อง

ทางคือ ช่องทางแรก จัดพิมพ์เป็นเล่ม ขนาดกระทัดรัด 

จ�านวน 48 หน้า บนกระดาษอาร์ต มีภาพ 4 สีประกอบ 

อีกช่องทางหนึ่ง จัดท�าในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชื่อ

ว่า "วารสารยางพารา (ฉบับอิเล็กทรอนิส์)" เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือ www.raot.co.th 

การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับ

 พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 ใช้ฟอนต์ที่

นิยมใช้ทั่วไป เช่น TH Sarabun New, Angsana New 

เป็นต้น แต่ตัวเลขที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นเลขอารบิคเท่าน้ัน

ชื่อเรื่อง

 ควรกะทัดรัด แต่สื่อถึงเนื้อหาได้ดี

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

ชื่อผู้เขียน

 ใช้ชื่อเต็มกับสถานที่ท�างานของผู้เขียนแต่ละคน 

พร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ E-mail address 

ของผู้เขียนที่จะเป็นผู้ติดต่อกับทางวารสารยางพารา

เนื้อหา

 ประกอบด้วยหัวข้อหลักตามล�าดับดังนี้

 1. ค�าน�า เป็นการเกริ่นน�าเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

จะน�าเข้าสู่เนื้อหาหรือตัวเรื่อง (ไม่ต้องใส่หัวข้อ "ค�าน�า")

 2. ตัวเรื่อง   

           2.1 น�าเสนอรายละเอียดของเรื่องตามล�าดับ 

   ควรแบ่งเป็น หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย

  2.2 ควรเรียบเรียงเน้ือหาของบทความโดยใช้

   ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เน่ืองจากผู้อ่านวารสาร

   ยางพารามีหลายระดับ ท้ังนักวิชาการ 

   เจ้าของสวนยาง และประชาชนทั่วไป

  2.3 ค�าศัพท์ใดที่เป็นค�าศัพท์เฉพาะ โดยเฉพาะ

   ค�าศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ควรอธิบายค�า

   ศพัท์นัน้ในลกัษณะของเชงิอรรถ (Footnote)

  2.4 ในกรณีท่ีบทความมีภาพ หรือตาราง ควร

   ระบตุ�าแหน่งของภาพและตารางในเน้ือหา 

   โดยระบุไว้ในวงเล็บ เช่น ...... (ตารางที่ 1) 

   หรือ ....... (ภาพที่ 1)

  2.5 ส�าหรับตาราง ควรให้รายละเอียดของ

ข้อมูลในตารางให้มากที่สุด เช่น หน่วยของข้อมูล ที่มา

ของข้อมูล หมายเหตุต่าง ๆ

 3. บทสรุป หรือสรุปวิจารณ์ เป็นการสรุปสาระ

ส�าคัญทั้งหมดของเรื่องที่ควรเน้น และอาจจะเสนอข้อคิด

เห็นและวิจารณ์   
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 4. ค�าขอบคุณ อาจมี หรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดง

ค�าขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมูล รูปภาพ ฯลฯ 

แต่มิได้เป็นผู้ร่วมเขียน

 5. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ในกรณีของ

เอกสารอ้างอิง ให้แสดงเฉพาะเอกสารท่ีใช้อ้างอิงใน

เนื้อหาเท่านั้น ส�าหรับบรรณานุกรม  เป็นรายการเอกสาร

ที่น�ามาใช้ในการเขียนบทความ แต่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหา

 6. ภาคผนวก  ได ้แก ่  ข ้อมูลหรือตารางที่ไม ่

เก่ียวข้องกับเน้ือหาโดยตรง แต่ใช้เพ่ือขยายความหรือ

ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อหา

 ใช้ระบบชื่อ และปี ตัวอย่างเช่น

 ภาษาไทย ใช้ชื่อต้น-ปี พ.ศ.

 - ปรีดิ์เปรม (2557) หรือ (ปรีดิ์เปรม, 2557)

 - อารมณ์ และ สมคิด (2559) หรือ (อารมณ์ และ 

  สมคิด, 2559)

 ภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อสกุล-ปี ค.ศ.

 - Haase (2008) หรือ (Haase, 2008) 

 - John and Matthan (2012) หรือ (John and 

  Matthan, 2012)

 

 ถ้ามีผู้เขียนต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป ให้ใช้ค�าว่า "และ 

คณะ" หรือภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า et al. ต่อท้ายผู้เขียนคน

แรก ตัวอย่างเช่น

 - สุรชัย และคณะ (2557) หรือ (สุรชัย และ คณะ, 

  2557)

  - Dickson et al. (1960) หรอื (Dickson et al.,

  1960)

 

 ในกรณีที่ต้องอ้างถึงผู้เขียนคนเดียวกัน หรือคณะ

เดียวกัน และมีปี พ.ศ. เดียวกัน ให้ใช้อักษร ก, ข, ค ต่อ

ท้ายปี พ.ศ. หรือใช้ใช้อักษร a, b, c ต่อท้ายปี ค.ศ. 

ตัวอย่างเช่น

 - อารมณ์ และ คณะ (2554 ก), (อารมณ์ และ 

  คณะ, 2554 ข)

 - Jacob et al. (1996 a), (Jacob et al., 1996 b)

 ในกรณีท่ีไม่มีชื่อผู้เขียน ไม่มีชื่อหน่วยงาน หรือ

บรรณาธิการ ให้ใช้ค�าว่า "นิรนาม" หรือภาษาอังกฤษใช้

ค�าว่า "Anon." (ย่อมาจากค�าว่า Anonymous) ตัวอย่าง

เช่น 

 - นิรนาม (2560) หรือ (นิรนาม, 2560)

 - Anon. (1990) หรือ (Anon., 1990)

 

 ในกรณีท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ค�าว่า "ม.ป.ป." 

(ย่อมาจากค�าว่า "ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์") หรือภาษาอังกฤษ

ใช้ค�าว่า "n.d." (ย่อมาจากค�าว่า no date) ตัวอย่างเช่น

 - ปรีดิ์เปรม (ม.ป.ป.) หรือ (ปรีดิ์เปรม, ม.ป.ป.)

 - Jacob (n.d.) หรือ (Jacob, n.d.)

 

 ในการอ้างอิงเอกสารท่ีมิได้เห็นเอกสารนั้นด้วยตัว

เอง แต่อ้างตามผู้เขียนคนอื่น ให้ใช้ค�าว่า "อ้างตาม" หรือ

ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า "cited after" ตัวอย่างเช่น

 - วราภรณ์ (2540, อ้างตาม ปรีดิ์เปรม 2560)

 - Ng et al. ( 2005, cited after Goh et al., 2007)

การอ้างอิงจากวารสาร 

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้วิจัย

 2) ปีที่พิมพ์ (ปี พ.ศ. ส�าหรับภาษาไทย ปี ค.ศ.

  ส�าหรับภาษาอังกฤษ)

 3) ชื่อเรื่อง 

 4) ชื่อวารสาร (ชื่อเต็ม หรือค�าย่อที่ก�าหนด)

 5) ฉบับที่ (Volume number) และเล่มที่ (Issue 

  number) (ถ้ามี)

 6) หน้า (หมายเลขหน้าแรก-หน้าสดุท้ายของเรื่อง)

 การพิมพ์ชื่อผู้วิจัยส�าหรับวารสารภาษาไทย ใช้

ชื่อ-นามสกุล ส่วนวารสารภาษาอังกฤษ เฉพาะคนแรก

เท่านั้น ขึ้นต้นด้วยนามสกุลแล้วคั่นด้วยเครื่องหมาย

จุลภาค ตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) และในกรณี

ที่มีผู้วิจัยหลายคน ให้ใช้ และ (ภาษาไทย) และ and 

(ภาษาอังกฤษ) น�าหน้าคนสุดท้าย

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

สุมนา แจ่มเหมือน, พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ และ 

 นุชนาฏ ณ ระนอง. 2557. การผลิตท่อน�้าซึม
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ส�าหรับใช้ในการเกษตร. ว. ยางพารา 35(4): 38-46.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Wititsuwannakul, R., P. Pasitkul, P Jewtragoon and 

 D. Wititsuwannakul. 2008. Hevea latex lectin 

 binding protein in C-serum as an coagulating 

 factor and its role in a proposed new model 

 for latex coagulation. Phytochemistry 69: 

 656-662.

การอ้างอิงจากหนังสือ หรือต�ารา 

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้แต่ง 

 2) ปีที่พิมพ์

 3) ชื่อหนังสือ

 4) พิมพ์ครั้งที่ (Edition number) (ถ้ามี)

 5) ส�านักพิมพ์ และสถานที่พิมพ์

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

นุชนารถ กังพิศดาร. 2552. การจัดการสวนยางพารา

 อย่างยั่งยืน: ดิน น�้า และธาตุอาหารพืช. โรงพิมพ์

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด: 

 กรุงเทพมหานคร.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Brydson, J. A. 1978. Rubber Chemistry. Applied 

 Science Publishers:London.

 ในกรณีเป็นบทหนึ่งของหนังสือ       

Paardekooper, E. C. 1989. Exploitation of the rubber 

 tree. In: Webter, C. C. and W. J. Baulkwill 

 (eds.) Rubber. John Wiley & Son, Inc.: New 

 York. pp. 349-414.

เอกสารรวมเล่ม/รายงานเสนอในการประชุมสัมมนา 

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้วิจัย 

 2) ปีที่ตีพิมพ์

 3) ชื่อเรื่อง

 4) ชื่อการประชุมสัมมนา

 5) สถานที่ และวัน เดือน ปี ที่จัดประชุมสัมมนา

 

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

พิศมัย จันทุมา. 2544. สรีรวิทยาของต้นยางกับระบบ

 กรีด. รายงานการประชุมวิชาการยางพารา 

 ประจ�าป ี  2544 ครั้ง ท่ี  1.เชียงใหม่ ,  20-22 

 กุมภาพันธ์ 2544: 78-89.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Jewtragoon, P. and A. Topak-ngarm. 1985. Factors 

 affecting growth and seed production of 

 Calopogonium caeruleum. Proc. Int. Rubb. 

 Conf. 1985 (Volume three). Kuala Lumpur, 

 20-25 October 1985: 800-814.

วิทยานิพนธ์

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังนี้

 ชื่อผู้แต่ง ปีท่ีตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ สาขา

วิชา มหาวิทยาลัย ชื่อเมือง

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์. 2523. ปัญหาบางประการที่มีผล

 ต่อการส่งเสริมการผลิตต้นยางติดตาพันธุ์ดีของ

 ประเทศไทย. วทิยานพินธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 ( เกษตรศาสตร ์ )  สาขาส ่งเสริมการเกษตร. 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพมหานคร.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Gomez, J. B. 1966. Electron microscopic studies on 

 the development of latex vessels in Hevea 

 brasiliensis Muell. Arg. Ph.D. Thesis, University  

 of Leeds: Leeds.

          

กรณีอ้างอิงจากเว็บไซต์

 ควรเลือกที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาล 

หรือหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ โดยเรียง

ล�าดับตามองค์ประกอบดังนี้

 ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง แหล่งที่มา

หรือเข้าถึง หรือชื่อเว็บไซต์ วันเดือนปีท่ีสืบค้นข้อมูล

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

ทิพยรัตน์ หาญสืบสาย. 2539. การดัดแปลงยีน... ส�าคัญ

 ไฉน. แหล่งข้อมูล: http://learn.in.th/god t.html. 

 ค้นเมื่อ กันยายน 2547.
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 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Bryant, P. 1999. Biodiversity and Conservation. 

 Available: www.darwin.bio.uci.edu/~sustain/

 bio65/Tiltpage.htm. Accessed October 4, 1999.

FDA. 2001. Effect of the use of antimicrobials in 

 food-producing animals on pathogen load: 

 Systematic review of the published literature.  

 Available: http://www.fda.gov/cvm/antimicro

 bial/pathpt.pdf. Accessed December 14, 2001.

กรณีอ้างจากตัวบุคคล

 ควรใช้กับบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ 

หรือสังคม ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังนี้

 1) ชื่อผู้ติดต่อ

 2) ปีที่ติดต่อ

 3) ค�าว่า "ติดต่อส่วนตัว"

 4) สถานที่

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย):

 วิชิต ลี้ประเสริฐ. 2560. ติดต่อส่วนตัว. บุรีรัมย์. 

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Hebant, C. 1981. Private communication. Universite 

 Montpellier.

 

 หมายเหตุ: การท�าบัญชีเอกสารอ้างอิง ให้เรียง

ล�าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงตาม

ตัวอักษรตัวแรกของชื่อคนแรก ไม่ต้องใส่เลขที่ก�ากับข้าง

หน้า

การส่งต้นฉบับ
 ส่งต้นฉบับที่ได้รับการตรวจทานความถูกต้องแล้ว 

มายังบรรณาธิการวารสารยางพารา (ดร.วิทยา พรหมมี) 

ที่ E-mail address: wittyasrrc@hotmail.com
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