การยางแห่ งประเทศไทย จ.ตรั ง เตือนเกษตรกรปลูกยางพืน้ ที่ไม่ มีเอกสาร
สิทธิ์รีบแจ้ งข้ อมูลกับการยางแห่ งประเทศไทยในพืน้ ที่ ภายในเดือนกันยายน
นี ้

นายวีระเทพ จันทร์แก้ว ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดตรัง เปิ ดเผยว่า จากข้อเสนอของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติต่อการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการเปิ ดให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพื้นที่ ที่ไม่มีเอกสาร
สิ ทธิ์ให้สามารถแจ้งข้อมูลเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลได้ทราบและมีขอ้ มูล จานวนพื้นที่ปลูก
และผลผลิตที่เป็ นจริ ง สาหรับใช้ประกอบในการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของรัฐบาล รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือยามมีภยั พิบตั ิหรื ออื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง ซึ่ง กยท. ได้รับข้อเสนอนี้ และได้ประกาศให้
เกษตรกรแจ้งข้อมูลดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ยงั ไม่ได้แจ้งข้อมูล
กับทาง กยท. จึงได้ขยายเพิ่มระยะเวลาการแจ้งตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 นั้น
ทั้งนี้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ที่ยงั ไม่ได้แจ้งข้อมูลต่อการยางแห่งประเทศไทย ขอให้รีบ
ไปติดต่อที่สานักงานการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ ซึ่งเป็ นหน่วยรับขึ้นทะเบียนโดยตรงเพื่อแจ้งข้อมูล ทั้งนี้การแจ้ง
ข้อมูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอกสารสิ ทธิในที่ดินที่ปลูกยางพารา แต่จะเป็ นประโยชน์กบั เกษตรกรโดยเฉพาะการให้ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

“ยางฟอง” กับ “ยางพอง” แตกต่ างกันอย่ างไร...?

ยางฟอง กับยางพอง มีความหมายแตกต่างกันมักใช้เรี ยกคุณภาพยางแผ่นรมควัน หากทราบสาเหตุ
ก็สามารถแก้ไขปั ญหาได้ไม่ยาก ยางทั้งสองชนิด เมื่อนาไปขายจะได้ราคาต่า เนื่องจากส่ งปั ญหาในขั้นตอน
การบดยางผสมสารเคมี หากนายางไปขึ้นรู ปจะเกิดการเปราะบางของเนื้อยางบริ เวณที่สารเคมีกระจายตัวไม่
สม่าเสมอและไม่ทวั่ ถึง ยางจะเกิดการฉี กขาดหรื อเกิดการระเบิดได้ง่าย ถือว่าเป็ นข้อตาหนิร้ายแรงในการ
นาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์
ยางฟอง หมายถึง ยางที่มีฟองอากาศ ซึ่ งในการจัดชั้นยางตามมาตรฐาน The Green Book อนุญาตให้
มีฟองอากาศขนาดเล็กในยางแผ่นรมควันชั้น 3 แผ่นรมควันชั้น 4 และแผ่นรมควันชั้น 5 ได้เล็กน้อย และใน
มาตรฐาน GMP กาหนดฟองอากาศขนาดเล็กเท่าปลายเข็มหมุดไม่เกิน 5% ของพื้นที่แผ่นทั้งหมด แต่หาก
ขนาดฟองอากาศมีขนาดเล็กกระจายทัว่ แผ่นหรื อฟองอากาศขนาดใหญ่จะไม่สามารถจัดชั้นได้ จัดได้เพียง
เกรดยางฟองเท่านั้น ซึ่ งมีราคาต่ากว่ายางแผ่นรมควันชั้น 5 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 บาท
ยางพอง หมายถึงยางพุพองจากการใช้ความร้อนในการรมควันที่อุณหภูมิสูงเกินไป โดยเฉพาะวัน
แรกของการรมควัน ความร้อนที่ไปสัมผัสกับแผ่นยางทาให้ผวิ หน้าของแผ่นยางแห้ง ขณะที่น้ าที่อยูใ่ นแผ่น
ยางจะขยายตัวอย่างรวดเร็ วและจะดันผิวหน้ายางออกมาจนกลายเป็ นพุพองในที่สุด ยางพองจะไม่อนุญาตให้
มีในยางแผ่นรมควันทุกชั้น จัดได้เพียงเศษยางเท่านั้น ซึ งมีราคาต่ากว่ายางแผ่นรมควันชั้น 5 มาก บางครั้ง
ราคาต่างกันถึงกิโลกรัมละ 20 บาท

ยางฟอง สาเหตุเกิดได้อย่างไร
1. ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมน้ ายางนาน โดยเฉพาะการกรี ดยางตั้งแต่ช่วงเย็นหรื อช่วงค่า หรื อใช้
เวลาตั้งแต่กรี ดแล้วทาการรวบรวมน้ ายาง ส่ งโรงงานนานกว่า 6 ชัว่ โมง ทาให้น้ ายางบูดเน่าจนทาให้น้ ายาง
เป็ นฟองอากาศ นอกจากนี้เมื่อนาน้ ายางผสมกับน้ ากรดจับตัวทาแผ่น ไม่สามารถไล่ฟองอากาศออกได้หมด
เกิดฟองอากาศกระจายทัว่ แผ่น
2. ใช้สารเร่ งน้ ายาง การใช้สารเร่ งน้ ายางส่ งผลให้น้ ายางไหลนานเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัว่ โมง น้ า
ยางจะเริ่ มบูดจากการย่อยสลายของจุลินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นถุงเก็บรวบรวมน้ ายาง นับว่าเป็ นปั ญหามากกับเกษตรกร
ที่มกั ใช้สารเร่ งน้ ายางในขณะที่ตน้ ยางอายุเพียง 10 -15 ปี ถือว่าเป็ นการใช้สารเร่ งน้ ายางที่ผดิ วัตถุประสงค์
ซึ่ งสถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย มีขอ้ แนะนาให้ใช้เฉพาะต้นยางแก่หรื อใกล้โค่นเท่านั้น
3. น้ ายางโดนน้ าฝน ในขณะที่กรี ดน้ ายางแล้วเกิดฝนตกใส่ ถว้ ยรับน้ ายาง น้ าฝนที่มีการปะปนของ
เชื้อจุลินทรี ยเ์ ป็ นตัวเร่ งให้น้ ายางเกิดการเสี ยสภาพได้ง่ายจนเกิดเป็ นฟองอากาศได้ในที่สุด
4. ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรื อที่เรี ยกโซดาไฟ เป็ นสารรักษาสภาพน้ ายาง สารชนิดนี้หา้ มใช้ในการ
รักษาสภาพน้ ายางเนื่องจากทาปฏิกิริยาเคมีกบั น้ าอย่างรุ นแรงและส่ งผลให้ยางแผ่นเหนียวเยิม้ มีฟองอากาศ
และมีสีคล้ า
5. ใช้ปั๊มดูดน้ ายางสดลงตะกงทาแผ่น ทาให้น้ ายางโดนกระแทกเกิดฟองอากาศเป็ นจานวนมาก อีก
ทั้งน้ ายางจะขาดเสถียรภาพเร็ วขึ้นส่ งผลให้น้ ายางจับตัวได้เร็ วกว่าปกติ ฟองอากาศที่อยูใ่ นน้ ายางไม่สามารถ
ลอยขึ้นมาได้ทนั ในระหว่างที่ยางเริ่ มจับตัว
6. กวนน้ ายางกับน้ ากรดแรงเกินไป ทาให้เกิดฟองอากาศกระจายทัว่ แผ่น
7. ใช้กรดจับตัวยางในอัตราความเข้มข้นน้อยกว่าคาแนะนา ทาให้ยางจับตัวไม่หมดส่ งผลให้ส่วน
ของยางที่ยงั ไม่จบั ตัวเริ่ มบูด และเกิดฟองอากาศได้ในที่สุด
8. เตรี ยมสารละลายกรดในอัตราเข้มข้นมากเกินไป กวนน้ ายางกับน้ ากรดไม่ทวั่ ยางจะจับตัวเป็ น
ย่อมๆ ฟองอากาศจะลอยขึ้นสู่ ผวิ หน้าไม่ทนั ทาให้เกิดฟองอากาศกระจายทัว่ แผ่น
9. ปาดฟองออกไม่หมด ในขั้นตอนการผลิต จึงมักเจอยางฟองบริ เวณตามขอบของแผ่น

10. ใช้อุณหภูมิในการรมควันสู งเกินไป มักจะเกิดขึ้นในวันที่สองหรื อสามของการรมควัน มักเจอ
ฟองอากาศบริ เวณปลายแผ่น
แนวทางการแก้ไขปั ญหา “ยางฟอง”
1. กรี ดยางหลังเที่ยงคืน กรองและรวบรวมน้ ายางสดส่ งโรงงานผลิตให้เร็ วที่สุด
2. ใช้สารเคมีรักษาสภาพที่เหมาะสมและจาเป็ นเพื่อป้ องกันน้ ายางจับตัว ซึ่ งตามคาแนะนาของฝ่ าย
วิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แนะนาให้ใช้โซเดียมซัลไฟต์ในอัตรา 0.05% ต่อ
น้ าหนักน้ ายางสดหรื อนาโซเดียมซัลไฟต์ 50 กรัมผสมน้ า 1 ลิตร ต่อการรักษาสภาพน้ ายางสด 100 กิโลกรัม
3. ถ่ายน้ ายางสดลงในบ่อรวมยางแล้วปล่อยน้ ายางลงตะกงตามแรงโน้มถ่วงของโลก หากบ่อรับน้ า
ยางมีความลึกมากเกินไปให้ทารางหรื อวัสดุรองรับน้ ายางในขณะที่เทน้ ายางสด เพื่อลดแรงกระแทกที่ทาให้
น้ ายางเกิดฟองอากาศ
4. กวนน้ ายางผสมน้ าและน้ ากรดให้ทวั่ เบา ๆ ในขั้นตอนการทาแผ่น
5. ใช้กรดจับตัวยางในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งตามคาแนะนาให้ใช้ในอัตรา 0.6% ต่อปริ มาณเนื้อยาง
แห้งและเจือจางให้มีความเข้มข้น 4% เพื่อให้น้ ากรดกระจายตัวกับน้ ายางได้สม่าเสมอและจับตัวสมบูรณ์
6. ทาการปาดฟองออกให้หมด
7. ใช้อุณหภูมิในการรมควันในระดับที่เหมาะสมโดยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 55oC ตลอด
ระยะเวลาการรมควัน
ยางพอง สาเหตุเกิดจากอะไร
ยางพอง เกิดจากการให้ความร้อนในการรมควันวันแรกสู งเกินไป ส่ งผลให้น้ าที่อยูใ่ นแผ่นยางเกิด
การดันออกมาที่ผวิ แต่เนื่องจากผิวหน้ายางแห้ง น้ าไม่สามารถเคลื่อนตัวออกมาได้แต่เกิดการขยายตัว จนเกิด
เป็ นยางพุพองในที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหายางพอง
ใช้อุณหภูมิในการรมควันในระดับที่เหมาะสมโดยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 55 องศาเซลเซียส
ตลอดระยะเวลาการรมควัน เนื่องจากในวันแรกน้ าที่อยูใ่ นแผ่นยางมีความชื้นสู งประมาณ 27% การใช้

อุณหภูมิที่เหมาะสม ทาให้น้ าที่อยูใ่ นแผ่นยางค่อย ๆ เคลื่อนตัวออกมาที่ผวิ ผสมกับความร้อนในขณะ
รมควันระเหยออกไปทางปล่องระบายความชื้นและควัน
ดังนั้นการควบคุมวิธีการผลิตยางแผ่นรมควันตั้งแต่การรวบรวมน้ ายางสด การจับตัวยาง ตลอดจนการ
รมควันที่ดี นอกจากจะเป็ นการลดปั ญหาการเกิดยางฟองและยางพองแล้ว ยังสามารถผลิตยางแผ่นรมควันที่
มีคุณภาพดี ลดของเสี ยจากการผลิตและยังสามารถจาหน่ายยางในราคาที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

กรุ งกัวลาลัมเปอร์ : รัฐบาลมาเลเซียจะให้ เงินช่ วยเหลือชาวสวนยางรายย่ อยและผู้กรีดยางตามแผน
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob รัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาชนบทและภูมิภาค กล่าวว่า รัฐบาลจะ
จ่ายเงินช่วยเหลือเป็ นระยะเวลาสามเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็ นต้นไป เงินช่วยเหลือ 200 ริ งกิตต่อ
รายต่อเดือน เป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยางในช่วงฤดูมรสม และให้กบั ชาวสวนยางราย
ย่อยและผูก้ รี ดยางจานวน 440,000 ราย
ในการประขุมที่รัฐสภาในวันนี้ เพื่อพิจารณางบประมาณประจาปี 2017 ได้มีการประกาศการจัดสรร
งบประมาณ 261 ล้านริ งกิต สาหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
Ismail Sabri กล่าวว่า รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเพราะชาวสวนยางและผูก้ รี ดยางไม่สามารถทางานได้
จากฤดูมรสุ มที่สภาพอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เขาตอบคาถามของ Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim
ในช่วงถามตอบ โดย Abdul Azeez สอบถามถึงความช่วยเหลือล่วงหน้าจากรัฐบาล จากราคายางที่ตกต่า
Ismail Sabri กล่าวว่า กระทรวงฯ ตระหนักถึงราคายางที่ตกต่าในปั จจุบนั และสถานการณ์ยงิ่
ร้ายแรงในระหว่างฤดูมรสุ ม เพราะชาวสวนยางและผูก้ รี ดยางจะไม่มีรายได้เลย และเสริ มว่า รัฐบาลได้ออก
มาตรการแรงจูงใจหลายประการ ให้แก่ชาวสวนยางรายย่อย เช่น การกาหนดราคายางขั้นต่า ที่ 2.20 ริ งกิตต่อ
กก. ซึ่ งภายใต้มาตรการดังกล่าว รัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือ 66.44 ล้านริ งกิต เมื่อราคายางลดลงต่ากว่าราคา
ยางขั้นต่าที่กาหนดไว้
ในการตอบคาถามเพิ่มเติมจาก Datuk Mahfuz Omar นั้น Ismail Sabri เน้นว่าราคายางขึ้นอยูก่ บั
ตลาดโลก และรัฐบาลได้กระตุน้ การเพิ่มการบริ โภคยางภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่า
ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ราคายางแท่ง Standard Malaysian Rubber (SMR 20) ดิ่งลง ร้อย
ละ 40 เป็ น 6.27 ริ งกิต ต่อ กก. จาก 9.57 ริ งกิต ต่อ กก. รัฐบาลมาเลเซี ยจะเข้าร่ วมการประชุมด่วนกับไทย
และอินโดนีเซีย ในวันที่ 15 กันยายน ที่กรุ งเทพฯ เพื่อแสวงหาแนวทางในการเพิ่มเสถียรภาพราคายางที่ผนั
ผวน ปั จจุบนั ประเทศทั้งสามผลิตยางประมาณร้อยละ 60 ของผลผลิตยางทัว่ โลก รวมแล้วกว่า 12.7 ล้านตัน

