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บทคัดย4อ 
ปุ<ยเคมีเป?นปุ<ยที่ใหAธาตุอาหารสงู และใหAผลตอบสนองตIอพืชอยIางรวดเร็ว การใชAปุ<ยเคมีมีความจำเป?น

เพื่อชIวยใหAตAนยางเจริญเติบโตเร็ว ลดระยะเวลาเปRดกรีด และรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดินใหAสามารถเพิ่ม
ผลผลิตไดAอยIางสม่ำเสมอ ในภาวะปWจจุบันที่มุIงเนAนการเกษตรย่ังยืน การอนุรักษ9สิ่งแวดลAอม และการลดใชA
สารเคมี ทำใหAปุ<ยอินทรีย9และปุ<ยชีวภาพมีบทบาทมากข้ึน โดยการใชAรIวมกับปุ<ยเคมี การทดลองน้ีไดAศึกษาการ
ใชAปุ<ยชีวภาพรIวมกับปุ<ยเคมีตIอการเจริญเติบโตของตAนยาง ทำการทดลองในแปลงยางอายุ 6 เดือน วาง
แผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบดAวย การใสIปุ<ยชีวภาพ 3 ชนิด คือ ปุ<ยชีวภาพอาร9บัสคูลาร9
ไมคอร9ไรซา ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม และปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต การใสIปุ<ยชีวภาพแตIละชนิดจะใสIรIวมกับ
ปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 ของอัตราแนะนำ เปรียบเทียบกับการใสIปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน ผล
การศึกษาพบวIา หลังใสIปุ<ยตามวิธีการทดลองไปแลAว 60 เดือน (ตAนยางอายุ 6 ปeครึ่ง) การใสIปุ<ยชีวภาพชนิด
ตIาง ๆ รIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 75 ของคำแนะนำปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน แตIละวิธีใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ย
ไมIแตกตIางกันทางสถิติ และไมIแตกตIางกันกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินอยIางเดียว อยIางไรก็ตามมี
แนวโนAมวIาการปลูกพืชคลุมดินมูคูนารIวมกับปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAน
เฉลี่ยสูงกวIาการใสIปุ<ยชีวภาพชนิดอื่น ๆ รIวมกับปุ<ยเคมี คือ 50.98 เซนติเมตร ใกลAเคียงกับวิธีการใสIปุ<ยเคมี
อยIางเดียว ที่ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ย 50.97 เซนติเมตร ดังน้ันการปลูกพืชคลุมดินมูคูนาในระหวIางแถว
ยางจึงเป?นวิธีการที่สามารถลดการใชAปุ<ยเคมีลงไดA อยIางไรก็ตามพบวIา การปลูกพืชคลุมดินทุกชนิดใหAประสบ
ผลสำเร็จยังคIอนขAางยากหากมีปริมาณน้ำไมIเพียงพอ และเมื่อเจริญเติบโตข้ึนจะเลื้อยไตIข้ึนพันตAนยางทำใหAตAน
ยางไมIโตหรือบางครั้งทำใหAตAนยางโคAงงอ นอกจากน้ียังพบวIาพืชคลุมดินมูคูนาเมื่อเจริญเติบโตหนาแนIนเต็ม
พื้นที่ถึงแมAใหAมวลชีวภาพสูง แตIก็กลายเป?นที่อยูIอาศัยของพวกงูตIาง ๆ ไดAแกI งูเหIา งูหลาม งูเหลือม งูจงอาง 

 
คำสำคัญ: ปุ<ยชีวภาพ  การเจรญิเติบโต  ตAนยาง 
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Abstract 
Chemical fertilizers are compounds containing high concentration of nutrients 

required for plant growth and providing nutrients at a rapid speed. Fertilizers are necessary 
to help rubber trees grow faster, shortening the opening time for tapping, and able to 
maintain the nutrients in soils to consistently providing high rubber yield. Nonetheless, in the 
present situation, sustainable agriculture has an important role to play in preserving natural 
resources and reducing the use of chemical, these make organic fertilizer and biofertilizers 
more active. This experiment was carried out to evaluate: the effect of 75% rate of chemical 
fertilizer based on soil analysis together with biofertilizers on the rubber growth. The trial 
was set up in a rubber plot of 6 months old trees (RRIM 251 clone) using a randomized 
complete block (RCB) design with 3 replicates of 6 treatments and one control. Application 
of different biofertilizers as follows: 1) Rhizobium biofertilizer (by mixing with seeds of cover 
crop: Mucuna bracteata and Calopogonium caeruleum) 2) Arbuscular Mycorrhizal fungi 
biofertilizers 3) Phosphate-solubilizing bacteria biofertilizer. The results showed that after 60 
months of fertilizer application (rubber trees 6½ years old), the mean girth in each treatment 
was not statistical difference, and not significantly different from the methods of 100% 
chemical fertilizer application based on soil analysis alone. However, it was likely that adding 
75% rate chemical fertilizer based on soil analysis together with intercropping of Mucuna 
bracteata gave higher mean girth than other biofertilizers (50.98 cm), and similar to the 
method of 100% chemical fertilizer alone which gave a mean girth of 50.97 centimeters. 
Therefore, it can be said that biofertilizers can reduce the use of chemical fertilizers, 
especially the method of intercropping with Mucuna bracteata. However, the successful of 
growing cover crops was difficult if there was not continuous enough water. And it always 
grow climb over rubber trees resulting in suppress growth or cause bending of trees. 
Moreover, when the field fully covered with Mucuna bracteata, the reptiles such as cobra, 
king cobra and python were easily found.  
 
Key Words: biofertilizers, rubber growth 
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บทนำ 
เมื่อมีการนำผลผลิตยางออกไปจากแหลIงปลูก ธาตุอาหารตIาง ๆ จึงถูกนำออกไปจากดินดAวยโดยติด

ไปกับผลผลิตน้ำยางและไมAยางเมื่อโคIน เมื่อถูกนำออกไปอยIางตIอเน่ืองโดยไมIไดAเพิ่มเติมปริมาณธาตุอาหาร
ทดแทนใหAเทIากับที่ถูกนำออกไป ธาตุอาหารในดินจึงมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ และสูญเสียความสมดุลไป เป?น
ผลใหAความอุดมสมบูรณ9ของดินเสื่อมโทรมลง การที่พืชจะเจริญเติบโตเป?นปกติ ใหAคุณภาพผลผลิตดีและใหAผล
ผลิตสงูอยIางถาวรไดAน้ัน ดินตAองมีความอุดมสมบูรณ9 กลIาวคือ มีสมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ สมบัติทาง
ชีวภาพ และสภาพแวดลAอมเหมาะสม ปุ<ยเคมีเป?นปุ<ยที่ใหAธาตุอาหารสูง และใหAผลตอบสนองตIอพืชอยIาง
รวดเร็ว แตIปุ<ยเคมีก็มีราคาแพง อีกทั้งยังสIงผลกระทบทางดAานการเกษตรและสิ่งแวดลAอมหากมีการใชAปุ<ยเคมี
ตIอเน่ืองเป?นเวลานาน โดยเฉพาะการใชAปุ<ยอยIางไมIถูกตAองและเหมาะสม ประกอบกับกระแสอนุรักษ9
สิ่งแวดลAอม การใชAปุ<ยอินทรีย9รIวมกับปุ<ยเคมีจึงไดAรับความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากปุ<ยอินทรีย9มีธาตุอาหารใน
ปริมาณนAอยแตIมีธาตุอาหารพืชครบถAวน มีคุณสมบัติดAานการปรับปรุงดินทั้งทางดAานกายภาพ ชีวภาพ และ
เคมี สำหรับปุ<ยชีวภาพเป?นผลิตภัณฑ9ที่ประกอบดAวยจุลินทรีย9ที่มีชีวิต ที่สามารถสรAางธาตุอาหารหรือชIวยใหA
ธาตุอาหารเป?นประโยชน9กับพชื หรือเรียกวIา “ปุ<ยจุลินทรีย9” เป?นผลิตภัณฑ9ของกรมวิชาการเกษตรที่ผลิตข้ึน มี
ราคาถูกมาก ไดAแกI ปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต มีจุลินทรีย9ที่สามารถละลายหินฟอสเฟตและฟอสเฟตที่มีอยูIใน
ดินบางรูปที่พืชใชAไมIไดAใหAละลายออกมาเป?นประโยชน9แกIพืช ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม ที่มีแบคทีเรียไรโซเบียม
สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเพื่อใชAในการเจริญเติบโต และปลดปลIอยสารประกอบไนโตรเจนใหAถ่ัวไดA
ใชA เป?นตAน ดังน้ันหากมีการใชAปุ<ยเคมี ปุ<ยอินทรีย9 และปุ<ยชีวภาพรIวมกันจะเป?นการสนับสนุนสIงเสริมกัน เพื่อ
ประโยชน9ที่ดีที่สุดในดAานความอุดมสมบูรณ9ของดิน ลดตAนทุนคIาปุ<ยเคมี สามารถเป?นอีกทางเลือกหน่ึงของการ
ใชAปุ<ยอยIางมีประสิทธิภาพและคุAมคIาการลงทุนสำหรับเกษตรกร 

ไพบูลย9 (2546) กลIาววIาการใสIปุ<ยไนโตรเจนที่อยูIในรูปของแอมโมเนียม (NH4+) หรือเปลี่ยนรูปไปเป?น
แอมโนเนียมในดิน เชIน ปุ<ยแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) แอนไฮดรัส
แอมโมเนีย (NH3) และยูเรีย (CO(NH2)2) จะทำใหAดินเป?นกรด เน่ืองจากแอมโมเนียและยูเรียเมื่อใสIลงไปในดิน 
(ยกเวAนดินที่เป?นดIางมาก) ไนโตรเจนจะเปลี ่ยนรูปเป?น NH4+ ในดินที ่มีการถIายเทอากาศดีหรือมีกùาซ
ออกซิเจนพอเพียง NH4+ จะถูกออกซิไดส9เป?น  NO2- และ NO3- โดยกิจกรรมของแบคทีเรียบางชนิด พรAอม
ทั้งปลดปลIอย H+ ออกมาในสารละลายดิน กระบวนการดังกลIาวเรียกวIาไนตริฟRเคช่ัน (nitrification) โดยการ
ออกซิไดส9แอมโมเนียม 1 โมลใหAเป?นไนเตรตทำใหAเกดิ H+ 2 โมลในสารละลาย จึงมีผลทำใหAดินเป?นกรดมากข้ึน 
จากการศึกษาพบวIาการใสIปุ<ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือยูเรียในอัตราที่คIอนขAางสูง ในระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนในดินชุดสันทราย (Sansai series) ทำใหAดินมี pH ลดลงประมาณจาก 6.5 ถึง 5.5 ภายในระยะเวลา
เพียง 2 ปe (ถAาไมIใสIปูนขาว) การใสIปุ<ยฟอสเฟตสามารถเพิ่มความเป?นกรดใหAแกIดินไดAเชIนกัน มุกดา (2544) 
อธิบายวIาการใสIปุ<ยฟอสเฟตที่มีโมโนแคลเซียมฟอสเฟต (monocalcium phosphate; Ca(H2PO4)2) เป?น
องค9ประกอบที่สำคัญ เชIน ปุ<ยซูเปอร9ฟอสเฟต เมื่อปุ<ยดังกลIาวไดAรับความช้ืนจากดิน โมโนแคลเซียมฟอสเฟต
จะถูกไฮโดรไลซ9ไดAกรดออร9โทฟอสฟอริก (H3PO4) กับแคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟต (CaHPO4) ซึ่ง H3PO4 
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จะเคลื่อนที่ออกมานอกเม็ดปุ<ย และสามารถทำใหAบริเวณรอบเม็ดปุ<ยมีฤทธ์ิเป?นกรดจัด pH อาจลดลงถึง 1.5 
อยIางไรก็ตาม ไพบูลย9 (2546) กลIาววIาอิทธิพลน้ีจะอยูIไมIนาน เน่ืองจากกรด H3PO4 ดังกลIาวจะทำปฏิกิริยากับ
แคทไอออนที่มีมากในสารละลายที่เป?นกรด เชIน เหล็กและอลูมินัม รวมทั้งสารประกอบตIาง ๆ ที่สำคัญ เชIน 
พวกเซสควิออกไซด9 (ออกไซด9 ออกซีไฮดรอกไซด9 และไฮดรอกไซด9ของเหล็กและอลูมิ นัม) เกิดเป?น           
สารประกอบฟอสเฟสที่ละลายน้ำยาก ซึ่งพืชนำมาใชAประโยชน9ไมIไดA นอกจากน้ีการใชAปุ<ยเคมีธาตุหลัก N P K 
ติดตIอกันเป?นเวลานานทำใหAเกิดปWญหาการขาดธาตุรอง เชIน สังกะสี เหล็ก ทองแดง แมงกานีส แมกนีเซียม ไดA 
ซึ่งถAาปWญหาน้ีเกิดข้ึนจะสIงผลกระทบตIอพืช และกระทบตIอสุขภาพของมนุษย9และสัตว9ผูAบริโภค ผลผลิตลดลง 
พืชอIอนแอทำใหAโรค และแมลงศัตรูพืชเขAาทำลายไดAงIายข้ึน 

นอกเหนือจากปWญหาผลกระทบทางดAานการเกษตรและสิ่งแวดลAอม การใชAปุ<ยเคมียังมีผลทาง
เศรษฐกิจ เพราะแหลIงวัตถุดิบของปุ<ยมีอยูIจำกัด (โดยเฉพาะปุ<ยฟอสเฟต) การใชAปุ<ยเคมีมาก ๆ ยIอมทำใหA     
เกิดปWญหาปุ<ยขาดแคลน และมีราคาแพงข้ึน การตAองนำเขAาปุ<ยเคมีหรือวัตถุดิบจากตIางประเทศ ก็อาจจะ    
เป?นการเพิ่มปWญหาการขาดดุลการคAาระหวIางประเทศ การใชAปุ<ยเคมีสIงผลกระทบตIอระบบภูมิอากาศ        
โลกดAวย โดยเฉพาะการปลIอยกùาซไนตรัสออกไซด9 (N2O) ที่เกิดจากการใชAปุ<ยไนโตรเจน สูIบรรยากาศในช้ัน             
สตราโตสเฟeยร9 กùาซน้ีจะทำลายช้ันโอโซน ซึ่งชIวยทำหนAาที่ดูดซับและกรองคลื่นแสงอินฟาเรดเอาไวA เมื่อช้ัน
โอโซนลดลง รังสีจากดวงอาทิตย9ที่แผIมายังโลกก็จะเพิ่มข้ึน ทำใหAอุณหภูมิโลกรAอนข้ึน เกิดภาวะเรือนกระจก 
และความผันผวนของภูมิอากาศ ปWจจัยเหลIาน้ีมีผลกระทบตIอแบบแผนการผลิตทางการเกษตรคIอนขAางมาก 
เมื่อเกิดวิกฤตการณ9โลกรAอน และระดับน้ำทะเลสูงข้ึนก็ยIอมสIงผลกระทบเป?นวงกวAาง (คณะกรรมการเทคนิค
ดAานคาร9บอนฟุตพริ้นท9ของผลิตภัณฑ9, 2554)  
ความหมายของปุ.ยชีวภาพ   

ปุ<ยชีวภาพ หมายถึง ปุ<ยที่ประกอบดAวยจุลินทรีย9ที่มีชีวิต ที่สามารถสรAางธาตุอาหาร หรือชIวยใหAธาตุ
อาหารเป?นประโยชน9กับพืช หรือเรียกวIา ปุ<ยจุลินทรีย9 ไดAแกI ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม ปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIา ปุ<ย
ชีวภาพพีจีอาร9 1 สำหรับขAาวโพด ขAาวฟ§าง และปุ<ยชีวภาพจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต 

กลุIมงานวิจัยจุลินทรีย9ดิน (2545) ไดAใหAรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของปุ<ยชีวภาพไวAดังน้ี ปุ<ยชีวภาพ
มีหลายชนิดหลายประเภท ซึ่งอาจแบIงแยกไดAตามชนิดของจุลินทรีย9ดิน หรือตามประเภทของธาตุอาหารที่จะ
สามารถนำไปใชAประโยชน9ใหAกับพืช ปุ<ยชีวภาพที่มีการผลิตและจำหนIายอยูIในปWจจุบัน โดยกลุIมงานวิจัย
จุลินทรีย9ดิน กองวิจัยพัฒนาปWจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ไดAแกI 
 1) ปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIา คือ ปุ<ยที่ประกอบไปดAวยราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาที่มีชีวิต และสามารถดูด
ซึมธาตุอาหารที่เป?นประโยชน9ตIอพืชไดA  อาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาเป?นเช้ือราในดินกลุIมหน่ึงที่อาศัยอยูIบริเวณ
รากพืช และเจริญเขAาไปในรากโดยอยูIรIวมกับรากพืชในรูปแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลIาวคือ พืชใหA
อาหารจำพวกน้ำตาลที่ไดAจากการสังเคราะห9แสงแกIราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซา สIวนราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไร
ซาชIวยดูดธาตุอาหารที่จำเป?นสำหรับการเจริญเติบโตสIงตIอใหAแกIพืช ประโยชน9ของการใชAปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIา 
คือ ก) ชIวยใหAรากพืชแตกแขนงมากข้ึน รวมทั้งเสAนใยของราที่เจริญหIอหุAมรอบราก ถือเป?นการเพิ่มพื้นที่ผิวดูด
น้ำและธาตุอาหาร ชIวยใหAพืชเจริญเติบโตและทนแลAงไดAดี ข) ชIวยดูดธาตุอาหารที่สลายตัวยากหรืออยูIในรูปที่
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ถูกตรึงไวAในดิน สIงตIอใหAพืชผIานผนังเสAนใยของราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาสูIผนังเซลล9ของรากพืช โดยเฉพาะ
ธาตุฟอสฟอรัสซึ่งมักถูกตรึงโดยการรวมตัวกับเหล็ก อะลูมินัม แคลเซียม หรือแมกนีเซียม ค) ชIวยใหAพืช
ทนทานตIอโรครากเนIา หรือโคนเนIา ที่มีสาเหตุมาจากเช้ือรา โดยเมื่อราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาเขAาไปอาศัยอยูI
ในรากพืชกIอน แลAวจะชIวยไมIใหAเช้ือราที่เป?นสาเหตุโรครากเนIา เขAาสูIรากพืช ง) หากมีความจำเป?นตAองใชA
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อกำจัดศัตรูพืช สามารถใชAรIวมกับปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIาไดAทุกชนิด ยกเวAนสารกำจัด
โรคพืชพวก fosetyl  metalaxyl และ mancozeb+metalaxyl จ) ชIวยลดการใชปุ<ยเคมีไดAครึ่งหน่ึงของ
อัตราการใชAปุ<ยปกติในไมAผล ฉ) ชIวยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตพืช ช) ใสIครั้งเดียวอยูIในรากพืชไปตลอดชีวิตของ
พืช 

2) ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม ประกอบดAวยแบคทีเรียตระกูลไรโซเบียม ซึ่งสามารถเขAาสรAางปมที่ราก และ
เจริญอยูIในปมพืชตระกูลถ่ัวแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (symbiosis) ปมรากพืชตระกูลถ่ัวที่มีไรโซเบียม
อาศัยอยูI เปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ<ยไนโตรเจนทางชีวภาพ เน่ืองจากไรโซเบียมสามารถตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศมาเพื่อใชAในการเจริญเติบโต และปลดปลIอยสารประกอบไนโตรเจนใหAถ่ัวไดAใชA  ประโยชน9ของปุ<ย
ชีวภาพไรโซเบียม คือ ก) เพิ่มปริมาณไนโตรเจนใหAกับพืชตระกูลถ่ัว ข) ลดและทดแทนการใชAปุ<ยเคมีไนโตรเจน
ในพืชตระกูลถ่ัวไดAมากกวIารAอยละ 50 ค) ใชAปริมาณนAอย ราคาถูก ลดตAนทุนการผลิต ชIวยเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของพืชตระกูลถ่ัวใหAสูงข้ึน 

3) ปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ประกอบดAวยจุลินทรีย9หลักประเภทเช้ือรา Penicillium sp. และ/
หรือเช้ือแบคทีเรีย Pseudomonas sp. ที่สามารถละลายหินฟอสเฟตและฟอสเฟตที่มีอยูIในดินบางรูปที่พืช
ใชAไมIไดAใหAละลายออกมาเป?นประโยชน9แกIพืช และยังมีคุณสมบัติสามารถสังเคราะห9สารชIวยในการเจริญเติบโต
ของพืช ประโยชน9ของปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต คือ ก) เมื่อใสIรIวมกับหินฟอสเฟต สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหินฟอสเฟตซึ่งจัดเป?นปุ<ยฟอสเฟตราคาถูก และปลดปลIอยธาตุอาหารฟอสฟอรัสออกมาทีละนAอย (slow 
release) ข) ในดินที่วิเคราะห9แลAวพบวIามีปริมาณฟอสฟอรัสในดินสูง การใสIปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟตลงไป
จะชIวยละลายฟอสฟอรัสที่ถูกยึดตรงึอยูIในดินใหAออกมาเป?นประโยชน9อีกครั้ง ฟอสฟอรัสดังกลIาวมาจากปุ<ยเคมี
ฟอสเฟตที่ใสIลงดินใหAกับพืชระหวIางเพาะปลูกแลAวถูกยึดตรึงเอาไวAในดิน จึงไมIจำเป?นตAองใสIปุ<ยฟอสเฟตอีกเมื่อ
ใสIจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต   
 4) แหนแดง เป?นปุ<ยชีวภาพชนิดหน่ึง ถูกนำมาใชAในรูปของปุ<ยพืชสดในการผลิตพืช เน่ืองจากแหนแดง
มีไนโตรเจนเป?นองค9ประกอบสูงถึงประมาณรAอยละ 3-5 สามารถชIวยทดแทน หรือลดการใชAปุ<ยไนโตรเจนไดA 
แหนแดงเป?นเฟRร9นชนิดหน่ึงที่มีขนาดเล็กพบอยูIทั่วไปบริเวณน้ำน่ิง ในใบยIอยของแหนแดงจะมีโพรงใบซึ่งเป?นที่
อาศัยของไซยาโนแบคทีเรียชนิดหน่ึงช่ือ Anabaena azollae อาศัยอยูIแบบใหAประโยชน9รIวมกันกับแหนแดง 
โดยแบคทีเรียชนิดน้ีมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศใหAแหนแดงใชAในรูปของแอมโมเนียมไดAสูง
และมากพอสำหรับการเจริญเติบโตของแหนแดงเอง 

 5) ปุ<ยชีวภาพพีจีพีอาร9 1 สำหรับขAาวโพด ขAาวฟ§าง ปุ<ยชีวภาพพีจีพีอาร9 1 ประกอบดAวยแบคทีเรีย      
ที่สามารถตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสเฟต และสรAางสารกระตุAนการเจริญเติบโตของพืช (IAA) 3 สกุล          
ไดAแกI Azotobacter spp.  Azospirillum spp. และ Beijerinckia spp. โดยแบคทีเรียเหลIาน้ีสามารถตรึง
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ไนโตรเจนเพิ่มรูปที่ เป?นประโยชน9ของธาตุอาหารพืชบางชนิดในดิน สIงเสริมการเจริญของรากขนอIอน           
จึงสามารถชIวยเพิ่มพื้นที่ผิวรากทำใหAเพิ่มการดูดน้ำและธาตุอาหาร เหมาะสำหรับใชAในการปลูกขAาวโพดและ
ขAาวฟ§าง 

 วิธีการใช+ปุ.ยชีวภาพและอัตราท่ีแนะนำ 
1) ปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIา สามารถใชAไดAดีกับไมAผล ไมAยืนตAน ยางพารา และพืชผักบางชนิด การใชAใหA

คลุกผสมปุ<ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซIา 2-3 กรัม หรือครึ่งชAอนชาตIอตAน กับดินที่ใชAเพาะชำกลAาพืชยืนตAน ไมA
ผล หรือโรยใหAสัมผัสรากฝอยของพืช หลังจากกิ่งชำงอกรากแลAวอยIางนAอย 1 เดือน จึงยAายปลูกลงแปลง ไมAผล 
ไมAยืนตAน ยางพารา อายุมากกวIา 1 ปe ใสIปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIา 10 กรัม หรือ 1 ชAอนโตùะปาดตIอพืช 1 ตAน แตIถAา
ใหAไดAผลดี ควรใสIในระยะตAนกลAาหรือรองกAนหลุมกIอนปลูก พืชที่โตแลAวใหAขุดเป?นรIองบริเวณทรงพุIม หรือเกลี่ย
ใบไมAที่คลุมอยูIออกจนพบรากฝอย แลAวโรยปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIาใหAสัมผัสกับรากฝอยจนรอบทั้งตAน จากน้ันจึง
กลบรากดังเดิม รดน้ำตามความเหมาะสม ไมIควรใชAปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIารIวมกับสารกำจัดโรคพืชพวก fosetyl  
metalaxyl และ mancozeb+metalaxyl เน่ืองจากสารเคมีเหลIาน้ีมีผลยับย้ังการเจริญเติบโตของไมโคไรซIา 
หAามเก็บปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIาไวAที่อุณหภูมิสูงกวIา 40 องศาเซลเซียส หรือโดนแสงแดดโดยตรง 

2) ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม โดยนำเมล็ดถ่ัวที่ตAองการปลูกใสIภาชนะ ใสIสารเหนียว เชIน น้ำมันพืช 
คลุกเคลAาใหAทั่วเมล็ดถ่ัว แลAวใสIปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม 1 ถุง คลุกกับเมล็ดที่เคลAาดAวยสารเหนียวเบา ๆ ใหAเมล็ด
ติดปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมอยIางสม่ำเสมอ นำเมล็ดถ่ัวไปปลูกในดินที่มีความช้ืนเหมาะสมแลAวกลบ ในการใชAปุ<ย
ชีวภาพไรโซเบียมตAองเลือกใชAใหAตรงกับชนิดพืชตระกูลถ่ัวที่ปลูก และเมล็ดที่คลุกปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมแลAว
ควรใชAใหAหมดทันที ควรเก็บปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมไวAในที่รIม มีอากาศถIายเท หรือตูAเย็นอุณหภูมิ 4 ถึง 10 องศา
เซลเซียส สำหรับปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม 1 ถุง ใชAรIวมกับเมล็ดพันธุ9พืชตระกูลถ่ัวสำหรับพื้นที่ 1 ไรI  

3) ปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ใชAคลุกเมล็ดกIอนเพาะกลAา พืชปลูกใหมIใสIรองกAนหลุมประมาณ 2 ชAอน
แกง/หลุม สามารถใชAรIวมกับหินฟอสเฟต และปุ<ยหมักหรอืปุ<ยคอก ใสIไมIตAองลกึ สำหรับพืชที่โตแลAวใสIรอบทรง
พุIม อัตรา 150 กรัม/ทรงพุIม 0.5 เมตร โดยคลุมผสมหินฟอสเฟตและปุ<ยหมักหรือปุ<ยคอก แลAวสับกลบลงดิน 
ปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟตตAองเก็บไวAในที่เย็นที่รIม ที่มีอากาศถIายเท หรือในตูAเย็น ระวังอยIาใหAโดนแดด ไมIควร
ซAอนทับถุงปุ<ยชีวภาพหลายช้ันเป?นเวลานาน 

4) แหนแดง แหนแดงเหมาะสำหรับใชAเป?นปุ<ยพืชสดในนาขAาว โดยเลี้ยงแหนแดงกIอนการปWกดำ
ประมาณ 1 เดือน เมื่อแหนแดงขยายเต็มนาขAาวแลAวจึงทำการไถกลบกIอนดำนา หลังจากน้ันอาจจะหวIานแหน
แดงอีกครั้งระหวIางที่ตAนขAาวเจริญเติบโต โดยมีข้ันตอนดังน้ี ก) เลี้ยงแหนแดงกIอนหวIานขAาวประมาณ 30 วัน 
โดยการหวIานแหนแดงประมาณ 100-300 กิโลกรัมตIอไรI ข) รักษาระดับน้ำใหAลึกอยIางนAอย 5 เซนติเมตร ค) 
เมื่อแหนแดงเจริญเติบโตเต็มที่ใหAปลIอยน้ำออกแลAวไถกลบแหนแดง หลังจากน้ันจึงทำการหวIานขAาวหรือดำนา 

5) ปุ<ยชีวภาพพีจีพีอาร9 1 สำหรับขAาวโพด ขAาวฟ§าง ใชAคลุกเมล็ดขAาวโพด ขAาวฟ§าง กIอนปลูกอัตราการ
ใชA จำนวน 1 ถุงตIอไรI ปุ<ยชีวภาพพีจีพีอาร9 1 สามารถใชAกับปุ<ยหมัก โดยนำปุ<ยชีวภาพพีจีพีอาร9 1 จำนวน 1 ถุง 
ละลายน้ำสะอาด 20 ลิตร ราดกองปุ<ยที่สมบูรณ9แลAวจำนวน 500 กิโลกรัม ปรับความช้ืนในกองปุ<ยหมัก
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ประมาณ 50-60 เปอร9เซ็นต9โดยน้ำหนัก คลุกเคลAาใหAเขAากัน บIมไวA 1 สัปดาห9 ใชAรองกAนหลุมขAาวโพดและ   
ขAาวฟ§าง กIอนปลูกอัตรา 250-500 กิโลกรัมตIอไรI 
 6) พืชคลุมดินซีรูเลียม มีช่ือวิทยาศาสตร9วIา Calopogonium caeruleum (Benth.) Sauvalle เป?น
พืชคลุมดินตระกูลถ่ัวประเภทเถาเลื้อยอายุขAามปe มีความไวตIอชIวงแสง (short day plant) สามารถข้ึนไดAทุก
ภาคของประเทศไทย  มีถ่ินกำเนิดในอเมริกากลาง  แถบประเทศเม็กซิโก อินดีส9ตะวันตก เขตรAอนตะวันออก
ตอนใตAของอเมริกา ไปจนถึงตอนใตAของบราซิล  ลำตAนมีลักษณะเป?นเถาเลื้อยบนดินสีเขียวเขAม  มีขนเห็นไมIชัด 
สIวนของลำตAนที่สัมผัสกับผวิดินจะแตกรากใกลAขAอใบ เป?นชนิดรากฝอยเกาะยึดผิวดิน แตIรากที่งอกเมลด็จะเป?น
รากแกAว ใบเป?นใบประกอบ 3 ใบยIอย ใบคIอนขAางหนาคลAายใบโพธ์ิ ดอกเป?นดอกสีมIวง ลักษณะเป?นชIอดอก
ยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร เริ่มออกดอกในชIวงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ9 สามารถเก็บ
เมล็ดไดAประมาณเดือนกุมภาพันธ9-มีนาคม ฝWกมีลักษณะแบนยาว และเมื่อฝWกแกIจะมีสีน้ำตาลเขAมและฝWกจะ
แตกออกเองถAาแกIจัด แตIละฝWกมีเมล็ด 2-9 เมล็ด เมล็ดมีขนาดใหญIสีเหลืองถึงสีน้ำตาล เปลือกหุAมเมล็ดหนา 
น้ำหนักเมล็ด 1 กิโลกรัมจะมีเมล็ดประมาณ 28,000 เมล็ด สามารถขยายพันธุ9ไดAทั้งวิธีการเพาะเมล็ดและ
วิธีการปWกชำดAวยทIอนพันธุ9 (สถาบันวิจัยยาง, ม.ป.ป.) 

ประโยชนgของพืชคลมุซีรูเลยีม 
 มุกดา (2544) กลIาววIาการปลูกพืชคลุมและการใสIปุ<ยอินทรีย9สามารถเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
ในดินและปรับปรุงสมบัติของดินทางดAานกายภาพ เคมี และชีวภาพไดA ซึ่งสอดคลAองกับ Webster and 
Wilson (1968) ที่ใหAรายละเอียดวIาพืชคลุมดินชIวยป®องกันการพังทลายของดิน สIวนใบที่รIวงหลIนยังสามารถ
เพิ่มอินทรียวัตถุ และเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดิน สถาบันวิจัยยาง (ม.ป.ป.) ไดA
กลIาวถึงประโยชน9ของพืชคลุมซีรูเลียมไวAดังน้ี   

1) เพิ่มอินทรียวัตถุและเพิ่มธาตุอาหารใหAแกIดิน การปลูกพืชคลุมซีรูเลียมอยIางเดียว ใน
ระยะเวลา 5 ปe มีปริมาณอินทรียวัตถุจากเศษซากพืชคลุมสูงถึง 3.48 ตัน และมีปริมาณธาตุอาหารที่คืนใหAแกI
ดิน ไดAแกI ไนโตรเจน 81.0 กิโลกรัมตIอไรI ฟอสฟอรัส 5.9 กิโลกรัมตIอไรI โพแทสเซียม 24.8 กิโลกรัมตIอไรI 
แมกนีเซียม 8.6 กิโลกรัมตIอไรI และแคลเซียม 63.6 กิโลกรัมตIอไรI 

2) สามารถคลมุวัชพืชไดAดี 
3) ชIวยป®องกันและชะลAางการพงัทลายของดิน จากการทีพ่ืชคลุมซรีูเลียมมรีะบบรากฝอยที่

หนาแนIน ชIวยยึดอนุภาคและโครงสรAางของดินไดAดี  
4) มีอายุยืนและทนทานตIอสภาพแหAงแลAง  
5) ทนทานตIอสภาพรIมเงา 

 วิธีการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมในสวนยาง สถาบันวิจัยยาง (ม.ป.ป.) ไดAแนะนำวิธีการปลกูไวAดังน้ี   
- วิธีการปลูกแบบเป?นเสAน ปลูกพืชคลุมซีรูเลียมในระหวIางแถวยางโดยปลูกเป?นแถวเสAนตรง 

2-3 เสAน ปลูกหIางจากตAนยางประมาณ 2 เมตร ระยะปลูกระหวIางเสAนแถวปลูกพืชคลุม 2 เมตร ใชAเมล็ด
ประมาณ 50 เมล็ดตIอระยะปลูก 1 เมตร ถAาจำนวนเสAนแถวปลูก 2 เสAน ปลูกหIางจากตAนยางประมาณ 3 เมตร 
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ระยะปลูกระหวIางเสAนแถวปลูกพืชคลุม 2 เมตร ใชAเมล็ดประมาณ 70 เมล็ดตIอระยะปลูก 1 เมตร ใชAเมล็ด
ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัมตIอไรI 

- วิธีการปลูกแบบเป?นหลุมปลูก การปลูกพืชคลุมซีรูเลียมควรปลูกหIางจากแถวยางขAางละ 1 
เมตร คิดเป?นพื้นที่ปลูกพืชคลุมรAอยละ 75 ในระหวIางแถวยาง จากการทดลองปลูกพืชคลุมซีรูเลียมใชA 50 x 
100 เซนติเมตร ปลูกเป?นหลุม ๆ ละ 5-10 เมล็ด แตIตAองชIวยกำจัดวัชพืชในระยะ 2-3 เดือนแรก เดือนละ 2 
ครั้ง สามารถคลุมเต็มพื้นที่ไดAประมาณ 4-6 เดือน ใชAเมล็ดประมาณ 1-1.5 กิโลกรัมตIอไรI  

- วิธีการปลูกแบบเป?นแถบ สามารถใชAไดAทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชัน การปลูกพืชคลุมใน
ระหวIางแถวยางที่ปลูกดAวยระยะ 2.5 x 8 เมตร โดยวิธีทำแถบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50 x 50 เซนติเมตร 3 
แถบ ในระหวIางแถวและใชAตำแหนIงตAนเป?นหลัก จะไดAหลุมปลูกประมาณ 240 หลุมปลูกตIอไรI ใชAระยะปลูก
ของแถบประมาณ 2 x 2.5 เมตร ภายในแถบปลูกซีรูเลียมดAวยระยะ 50 x 50 เซนติเมตร กำจัดวัชพืชในแถบ 
แลAวสักหลุมปลูกเมล็ด 12 จุด ๆ ละ 5 เมล็ด ใชAเมล็ดประมาณ 14,400 เมล็ด  

วิธีการดูแลรักษาพืชคลุมซีรูเลยีม สถาบันวิจัยยาง (ม.ป.ป.) แนะนำไวAดังน้ี   
- การกำจัดวัชพืช พืชคลุมซีรูเลียมเจริญเติบโตชAาในระยะแรกหลังจากปลูกประมาณ 1-2 

สัปดาห9 จะทอดไปตามพื้นดิน และเพิ่มรากบริเวณขAอลำตAนไดAมากข้ึนเมื่ออายุ 1-2 เดือน ควรกำจัดวัชพืชใน
แปลงปลูก โดยระวังไมIใหAลำตAนที่ทอดไหลไปตามพื้นดินถูกทำลายโดยใชAไมAกดทับ การกำจัดวัชพืชโดยวิธีการ
ถอน อาจทำใหAลำตAนพืชคลุมซีรูเลียมถูกทำลายไดA ควรปลIอยพืชคลุมซีรูเลียมเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ควร
กำจัดวัชพืช 2-3 ครั้งตIอเดือน จนกวIาซีรูเลยีมจะคลุมเต็มพื้นที่ประมาณ 10-12 เดือน 

- การใสIปุ<ยบำรุง ในระยะแรกของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในระยะ 2-3 เดือนแรก 
จำเป?นตAองกำจัดวัชพืชโดยการขุดถากอยIางนAอยเดือนละ 2 ครั้งหรือตามความจำเป?น ควรใสIปุ<ยสูตรเสมอ           
15-15-15 หรือใหAปุ<ยทางใบ เรIงการเจริญเติบโตในระยะแรก เพื่อใหAพืชคลุมซีรูเลียมทอดไหลลำตAนไปตาม
พื้นดินใหAเร็วที่สุด และควรใสIปุ<ยหินฟอสเฟต (0-3-0) ดังน้ี คลุกกับเมล็ดแลAวโรยในหลุมปลูก อายุ 2 เดือน 
หวIานรอบ ๆ ตAนพืชคลุม 15 กิโลกรัมตIอไรI อายุ 5 และ 9 เดือน หวIานในแถวพืชคลุมอัตรา 30 กโิลกรัมตIอไรI 
ตIอไปหวIานทั่วไปในบริเวณพืชคลุมปeละครั้ง อัตรา 30 กิโลกรัมตIอไรI 
 7) พืชคลุมดินมูคูนา มี ช่ือวิทยาศาสตร9วIา Mucuna bracteata มี ถ่ินกำเน ิดบร ิเวณทริพ ูลา 
(Tripula) แถบเทือกเขาหิมาลัยดAานตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งเป?นแหลIงเดียวที่มูคูนาสามารถออก
ดอกและติดเมล็ดไดA มูคูนาเป?นพืชเถาเลื้อย อายุขAามปe เจริญเติบโตเร็ว หลังปลูก 6 เดือนสามารถทอดยอด
ไปไดAไกลถึง 10 เมตร และภายใน 9-10 เดือน สามารถเจริญครอบคลุมพื้นที่ไดAถึง 20 ตารางเมตร เถามี
ขนาดใหญI ลำตAนเกลี้ยง ชIวงระหวIางขAอยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ยอดอวบใหญI แตกยอดครั้งละ
จำนวนมาก ใบเป?นแบบ 3 ใบยIอยชIอดอกเรียวสลับ ทรงใบยIอยรูปไขI โคนใบเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม สีใบ
เขียวเขAม ทAองใบอIอนสีเทาอมแดง ผิวใบแกIหรือใบดAานลIาง ๆ มีขนมากสีเทา ขนาดใบยาวประมาณ 20-25 
เซนติเมตร กวAางประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบมีความอIอนไหวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก รากเป?น
ระบบรากลึก รากหลักลึกประมาณ 2-3 เมตร รากมีปมจำนวนมากเมื่ออายุมากจะมีสีคล้ำดำขนาดใหญI
ประมาณ 0.2-2 เซนติเมตร ดอกสีมIวงเขAมเกือบดำมีขนาดใหญIออกรวมกันเป?นชIอหAอยลงดอกยาวประมาณ 4 
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เซนติเมตร กลีบคูIในยาวกวIากลีบคูIนอก กลีบรองดอกมี 5 กลีบ สีเขียวอIอน ปลายกลีบอมมIวง มีขนสีทอง
จำนวนมาก หลุดรIวงงIายดอกมีกลิ่นเหม็นเหมือนเน้ือเนIา ฝWกรูปทรงกระบอก ผิวเรียบมีขนสีเหลืองทองคลุม
แนIน เมล็ดมีขนาดใหญI ลักษณะคลAายเมล็ดถ่ัวดำ อาจกลมหรือแบนแลAวแตIความสมบูรณ9 (วิชิต, 2555) 
นอกจากน้ีจากรายงานของ  Cheriachangel (1998) ไดAกลIาวถึงลักษณะของเมล็ดพืชคลุมมูคูนาไวAวIา แตIละเมล็ด
มีน้ำหนัก 99 ถึง 190 มิลลิกรัม และมีเปลือกหุAมเมล็ดแข็งมาก 

คุณลักษณะท่ีดีของมูคูนา มีดังน้ี (วิชิต, 2555; Cheriachangel, 1998) 
- เจริญเติบโตดี และแข็งแรงมาก สามารถคลุมพื้นที่ไดAหมดภายในเวลาไมIนาน หากเลือกใชA

ระยะปลูกที่เหมาะสม  
  - ปลูกสรAางงIาย ใชAอัตราเมล็ดต่ำกวIาพืชคลุมดินทั่วไปมาก หรือใชAทIอนพันธุ9นAอยหากปลูกดAวย
ทIอนพันธุ9 
  - มีระบบรากลึก จึงชIวยพลิกความอุดมสมบูรณ9ดินจากช้ันลIางข้ึนมายังช้ันบน ทั้งชIวยใหAดิน
ช้ันลIางที่แนIนทึบโปรIงข้ึน 
 - ทนสภาพแลAง ไดAนานถึง 4 เดือน และสามารถข้ึนไดAดีในสภาพรIมเงา 
 - เถาแข็งแรง สามารถคลุมพื้นที่ไดA ขนาด 10 ตารางเมตร จึงควบคุมวัชพืชไดAดี โดยเฉพาะ 
หญAาคา และไมAพุIมเต้ีย 
 - สามารถตรึงไนโตรเจนไดAสูงรAอยละ 70 ของปริมาณที่พืชใชA กับมีแบคทีเรียที่ยIอยสลาย
ฟอสเฟต จึงชIวยเพิ่มความอุดมสมบูรณ9ดินไดAสูง 
  - ใหAปริมาณซากหรือมวลชีวภาพสูง  คลุมดินไดAหนาถึง 40  เซนติเมตร สูงกวIาพืชคลุมชนิด
อื่น ประมาณ 3 เทIา หลังปลูก 2 ปe ในพื้นที่สภาพ ดินทั่วไป 1 ไรI  ใหAน้ำหนักเถาแหAง 0.9 ตัน รากและปมราก 
0.4 ตัน ตันและใบ 0.48 ตัน รวมมวลชีวภาพทั้งหมด 1.78 ตัน ซึ่งประกอบดAวยฟอสฟอรัส 3.04 กิโลกรัม 
โพแทสเซียม 24.48 กิโลกรัม และแมกนีเซียม 2.88  กิโลกรัม แตIหากปลูกในพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ9สูง 
จะไดAมวลชีวภาพทั้งหมดเพิ่มเป?น 3.04 ตัน 
  - ชIวยลดอุณหภูมิดิน และกักเก็บความช้ืนไวAในดินไดAนานกวIาพืชคลุมชนิดอื่น เน่ืองจากคลุม
ดินไดAหนาแนIน  
  - มีสารประกอบฟeนอลิกระดับสูง จงึชIวยป®องกันแมลง และปศุสัตว9เขAาทําลาย  
  - มีความทนทานตIอแมลงศัตรู และโรค รวมถึงปศุสัตว9 เชIน วัว ควาย ไมIชอบกิน เน่ืองจากมี
สารประกอบฟeนอลิกอยูIในตัวสูง 
  - ใชAแรงงาน และสารเคมีนAอย เน่ืองจากสามารถควบคุมวัชพืชไดAเร็ว 
  - ป®องกันการชะลAางและพังทลายของดินไดAอยIางมีประสิทธิภาพ อันเน่ืองจากระบบรากที่ลึก
และแข็งแรง 
 วิธีการปลูกพืชคลุมมูคนูาในสวนยาง  
 วิชิต (2555) กลIาววIา ระยะปลูกที่แนะนำในมาเลเซีย คือ ระยะ 4 และ 6 เมตร ปลูกกึ่งกลางระหวIาง
แถวยาง พันธุ9ปลูกหากใชAเถาชำจะงIายกวIา โดยตัดทIอนละ 3 ขAอ ปWกชำในถุงซึ่งใสIดินรIวน รดน้ำวันละครั้ง 
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ภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห9รากจะงอก จากน้ันยAายปลูกลงแปลงไดA วิธีน้ีประหยัดคIาพันธุ9ไดAมาก ไมIยุIงยาก 
และอาจไมIตAองมีการปลูกซIอม สำหรับการปลูกดAวยเมล็ด Cheriachangel (1998) ไดAแนะนำถึงวิธีการปลูก
สรAางพืชคลุมดินตระกูลถ่ัว M. bracteata  ในสวนปาล9มไวAวIาการแชIดAวยกรดซัลฟRวริกเขAมขAนเป?นเวลา 30 
นาที จะใหAอัตราการงอกของเมล็ดรAอยละ 70 ในเวลา 3 วัน สIวนการขัดสีเปลือกดAวยวิธีกลโดยใชAวัสดุผิวหยาบ
หรือกระดาษทราย จะใหAอัตราการงอกรAอยละ 95 ในเวลา 3 วัน จากน้ันนำเมล็ดที่ขัดสีเปลือกโดยวิธีกล ไป
เพาะในถุงพลาสติกขนาดเล็ก (12.7 x 17.7 ซม.) ซึ่งใสIดินบน (topsoil) หลังจากน้ัน 6 สัปดาห9 นำตAนกลAายAาย
ลงปลูกในแปลง ซึ่งตAองไมIมีพืชอื่นเจรญิเติบโตอยูI ควรปลูกตAนกลAาในขณะอากาศช้ืน และตAองระมัดระวังไมIพIน
สารเคมีกำจัดวัชพืชมาถูกตAนกลAาโดยตรงเพื่อป®องกันละอองของสารเคมีมาโดนตAนกลAามูคูนา หลังจากน้ัน
เพียงแตIคอยกำจัดตAนไมAอื่นออกไป การเจริญเติบโตของมูคูนาในชIวง 12 เดือนแรกจะชAา จากน้ันจะ
เจริญเติบโตอยIางรวดเร็ว (หากตAองการใหAมูคูนาคลุมดินเร็วข้ึนแนะนำใหAหวIาน Mucuna conchinchinensis 
ควบคูIไปกับ M. bracteata เพื่อเป?นพืชคลุมดินช่ัวคราวในระยะเริ่มตAนหรือปลูกรIวมกับพืชคลุมดินทั่วไป เชIน 
Pueraria phaseoloides  M. bracteata จะคลุมเต็มพื้นที่แปลงหลังจากปeที่ 2 เป?นตAนไป การทำความ
สะอาดรอบ ๆ ตAนปาล9มเดือนละครั้งเป?นสิ่งจำเป?นมิฉะน้ัน M. bracteata  จะเจริญเติบโตปกคลุมตAนปาล9ม 

การบำรุงรักษา  
วิชิต (2555) กลIาววIา ในชIวง 3 เดือนแรก การถากวัชพืชรอบ ๆ หลุมปลูก จะชIวยใหAมูคูนาเติบโตดีข้ึน 

หากไมIมีฝนหลังปลูก ถAารดน้ำไดA การรดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ และอาจใสIปุ<ยบำรุงชIวย หลังจากปลูก 12 
เดือน เน่ืองจากมูคูนาตอบสนองตIอปุ<ยไดAดีมาก Cheriachangel (1998) กลIาววIา M. bracteata  มีความ
อIอนไหวตIอปุ<ยเคมีมาก เขาแนะนำใหAพIนปุ<ย Bayfolan ( ธาตุอาหารจุลภาค-ปุ<ยทางใบ) หลังจากปลูกลงแปลง
ไปแลAว 2 เดือน ในเดือนที่ 8 ใสIปุ<ยหินฟอสเฟตอัตรา 50 กโิลกรัม/เฮกแตร9 หลังจากน้ันใสIหินฟอสเฟตอีกครั้ง
อัตรา 100 กิโลกรัม/เฮกแตร9 เมื่ออายุ 14 เดือน หลังจากน้ันไมIจำเป?นตAองใสIปุ<ยอีก 

ดังน้ัน จึงไดAนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับปุ<ยชีวภาพตIาง ๆ ที่ผลิตออกมาจำหนIายโดยกรมวิชาการเกษตร มา
ทดลองใชAในยางพารา โดยนำมาใชAรIวมกับปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดิน โดยลดอัตราปุ<ยเคมีที่ใชAลงรAอยละ 25 
หากพบวIาตAนยางยังมีการเจริญเติบโตเป?นปกติ ใหAผลผลิตดี และสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ9ของดินปลูก
ยางไดA  การใชAปุ<ยชีวภาพผสมผสานรIวมกับปุ<ยเคมีจะเป?นอีกทางเลือกหน่ึงสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่จะ
นำไปใชA เน่ืองจากปุ<ยชีวภาพเป?นผลิตภัณฑ9ของกรมวิชาการเกษตรที่มีราคาถูกมาก เมื่อลดการใชAปุ<ยเคมีลงไดA 
ตAนทุนคIาปุ<ยก็จะลดลงดAวย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประเด็นวิจัย 
เป?นการศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับปุ<ยชนิดอื่น คือ ปุ<ยชีวภาพ ในพืชยางพารา โดยนำมาใชAรIวมกับ

ปุ<ยเคมี เพื่อศึกษาผลของการใชAตIอการเจริญเติบโตของตAนยาง และความอุดมสมบูรณ9ของดินปลูกยาง ปุ<ย
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ชีวภาพที่นำมาใชAในการทดลองมี 3 ชนิด คือ ปุ<ยชีวภาพไมโคไรซIา ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม และปุ<ยชีวภาพละลาย
ฟอสเฟต    
วิธีการดำเนินงาน 
1. วิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block design (RCB) เป?นการเปรียบเทียบผล
ของการใชAปุ<ยประเภทตIาง ๆ โดยมีวิธีการใสIปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดินเป?นตัวเปรียบเทียบ (control) ทำการ
ทดลอง ในแปลงยางพันธุ9 RRIT 251 อายุ 6 เดือน ประกอบดAวย 7 วิธีการทดลอง จำนวน 3 ซ้ำ ดังน้ี  

วิธีการที ่1 ใสIปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลกุกับพืชคลุมซรีูเลยีมรIวมกบั รAอยละ 75 ของอัตราปุ<ยตาม
คIาวิเคราะห9ดิน 

วิธีการที ่2 ใสIปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลกุกับพืชคลุมมูคูนารIวมกับ รAอยละ 75 ของอัตราปุ<ยตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

วิธีการที ่3 ใสIปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟตรIวมกบั รAอยละ 75 ของอัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 
วิธีการที ่4 ใสIปุ<ยชีวภาพไมคอร9ไรซIารIวมกับ รAอยละ75 ของอัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 
วิธีการที่ 5 ใสIปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิดรIวมกับ รAอยละ 75 ของอัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 
วิธีการที่ 6 ใสIปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด 
วิธีการที่ 7 ใสIปุ<ยเคมตีามคIาวิเคราะห9ดิน รAอยละ 100 (control) 

  ใชAแปลงยIอยขนาด 0.79 ไรI (1,263 ตารางเมตร) แปลงยIอยละ 6 แถว ๆ ละ 10 ตAน (ระยะปลูกยาง 3 
x 7 เมตร) จำนวนตAนเทIากับ 60 ตAนตIอแปลงยIอย จำนวนตAนที่บันทึกขAอมูล 32 ตAน (4 แถว ๆ ละ 8 ตAน) 
จำนวนเน้ือที่ทดลองทั้งหมด 16.60 ไรI (21 แปลงยIอย)  

2.วิธีปฏิบัติการทดลอง 
2.1 วางผังแปลง และกำหนดแปลงยIอย  
2.2 วัดการเจริญเติบโตกIอนการใสIปุ<ยตามวิธีการทดลอง โดยวัดขนาดเสAนผIาศูนย9กลางเหนือรอยติด

ตา 10 เซนติเมตร และวัดความสูงของตAนยาง 
2.3 สุIมเก็บตัวอยIางดินในแตIละแปลงยIอย แปลงยIอยละประมาณ 1 กิโลกรัม นำมาผึ่งใหAแหAงในที่รIม 

บดและรIอนผIานตะแกรงขนาด 2.0 มิลลิเมตร บรรจุลงกระป<องพลาสติกที่สะอาดปRดฝาใหAสนิท จากน้ันนำไป
วิเคราะห9หาสมบัติดินทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารตIาง ๆ กIอนการทดลอง และหลังการทดลองปeละครั้ง  

2.4 เก็บตัวอยIางดินในแตIละแปลงยIอยกIอนการทดลองนำไปหาความช้ืนในดินในหAองปฏิบัติการ และ
เก็บหลังจากใสIปุ<ยอาร9บัสคูลาไมคอร9ไรซาไปแลAว 3 เดือน ทุก 2 เดือน การเก็บดินใชAกระบอกเก็บตัวอยIาง 
(core) เก็บตัวอยIางดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร และ 30-60 เซนติเมตร แลAวนำไปวิเคราะห9หา
ความช้ืนในดิน (Soil moisture content) ในหAองปฏิบัติการ  

2.5 เก็บตัวอยIางดินรอบทรงพุIมในแตIละแปลงยIอยลึกประมาณ 0-15 เซนติเมตร  ที่ระยะเวลา  0 3  
6  12  เดือน (หากยังไมIวิเคราะห9ไดAทันทีใหAนำไปเกบ็ในตูAเย็น) นำไปนับจำนวนจุลนิทรยี9ละลายฟอสเฟตโดยวิธี 
serial dilution plate count ในหAองปฏิบัติการ 
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 2.6 กIอนใสIปุ<ยชีวภาพอาบัสคูลาไมคอร9ไรซIา และหลังใสIปุ<ยชีวภาพอาบัสคูลาไมคอร9ไรซIา ทุก 6 
เดือน สุIมเก็บตัวอยIางดินและรากยาง ที่ความลึก 25-30 เซนติเมตร (ใชAจอบขุดดินบนออกกIอน) ใชAพลั่วเก็บ
ตัวอยIางดินในแตIละแปลงยIอย ๆ ละ 12 ตัวอยIาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 240 ตัวอยIาง ตัวอยIางดินนำไปหาปริมาณ
สปอร9ของราอาบัสคูราไมคอร9ไรซIา ปริมาณของเช้ือราอื่น ๆ ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ตัวอยIางรากยางนำไป
ตรวจการเขAาอาศัยของราอาบัสคูลาไมโคไรซIา  

2.7 การใสIปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม ทำโดยนำปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมชนิดผง 1 ถุง คลุกกับเมล็ดซีรูเลียม และ
เมล็ดมูคูนาที่ผIานการทำลายการพักตัวของเมล็ดดAวยกรดซัลฟRวริกแลAวจำนวน 1 กิโลกรัม รีบนำเมล็ดถ่ัวที่คลุกเช้ือ
แลAวไปเพาะทันทีในถุงเพาะชำที่บรรจุดินรIวนผสมขุยมะพรAาว 1:1 และคลุกหินฟอสเฟต 1 กิโลกรัมตIอลูกบาศก9
เมตร เมื่อกลAามีอายุ 30-40 วันหลังงอก นำลงปลกูในดินที่มีความช้ืนเหมาะสม โดยเตรียมแปลงกIอนปลกู 1 อาทิตย9 
ใชAระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร ปลกู 2 ตAนตIอหลุม ปลูกเป?นแถวหIางจากตAนยาง 2 เมตร ขุดหลุมปลูก 20 x 20 
x 20 เซนติเมตร ระวังไมIใหAดินในถุงเพาะแตก กดรอบโคนตAนใหAแนIน กำจัดวัชพืชและใสIปุ<ยตามคำแนะนำของ
สถาบันวิจัยยาง การปลูกพืชคลุมมูคูนาปฏิบัติเชIนเดียวกับพืชคลุมซีรูเลียมแตIใชAระยะปลูก 4 เมตร ปลูก
กึ่งกลางระหวIางแถวยาง หากใชAเถาชำ ทำโดยตัดทIอนละ 3 ขAอ ปWกชำในถุงซึ่งใสIดินรIวน รดน้ำวันละครั้ง 
หลังจากน้ัน 6 สัปดาห9ยAายลงปลูกในแปลงยาง 

2.9 การใสIปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ใสIรอบตAนยางอัตรา 40 กรัมตIอตAน คลุกผสมกับดินใหAทั่วรอบ
โคนตAน 

2.10 การใสIปุ<ยชีวภาพไมคอร9ไรซIา ใชAอัตรา 10 กรัม หรือ 1 ชAอนโตùะปาด ตIอตAนยาง 1 ตAน โดยขุด
ดินเป?นรIองบริเวณทรงพุIม หรือเกลีย่ใบไมAทีค่ลุมอยูIออกจนพบรากฝอย แลAวโรยปุ<ยชีวภาพไมคอร9ไรซIาใหAสัมผัส
กับรากฝอยจนรอบทั้งตAน จากน้ันจึงกลบรากดังเดิม  

2.11 ปุ<ยเคมีใสIตามคIาวิเคราะห9ดิน แตIลดอัตราใสIลงเหลือรAอยละ 75  ตามกรรมวิธีทดลอง ใสIในขณะ
ดินช้ืนหลังใสIปุ<ยชีวภาพไปแลAว 1 เดือน 

2.12 เมื่อพืชคลุมมีอายุ 3 ปe วัดความหนาของการคลุมดินโดยใชAไมAบรรทัดวัดความสูงจากพื้นดิน
จนถึงยอดพืชคลุม แลAวสุIมเก็บตัวอยIางพืชคลุมในพื้นที่ 1 ตารางเมตร นำไปช่ังน้ำหนักสด จากน้ันนำไปอบใน
ตูAอบอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสจนแหAง นำไปช่ังหาน้ำหนักแหAง 

2.13 วัดการเจริญเติบโตของพืชคลุมซีรูเลียมและพืชคลุมมูคูนา โดยนับจำนวนแขนงกิ่งกAานที่แตก
ออกจากขAอเถา วัดขนาดใบ ทุก ๆ 3 เดือน ระยะเวลาที่ใชAในการคลุมพื้นที่ 20 ตารางเมตร ความสามารถในการ
แขIงขันกับการเจริญเติบโตของวัชพืช ความทนทานตIอภาวะแหAงแลAง แมลงศัตรู และโรค สุIมถอนรากมาลAาง
ตรวจนับปริมาณปม ดูลักษณะปม สีของปม และวัดขนาดปม  

2.14 วัดอุณหภูมิผิวดินในแตIละแปลงยIอยทุกเดือนดAวยเทอร9โมมิเตอร9 สIวนในฤดูแลAงทำการวัดทุก
สัปดาห9 

3. การบันทึกข+อมลู        
3.1 บันทึกการเจริญเติบโต โดยวัดเป?นเสAนผIาศูนย9กลางลำตAนที ่ระดับความสูง 10 เซนติเมตร 

เหนือรอยติดตา ทุก ๆ  6 เดือน จนกระทั่งตAนยางมีอายุไดA 2 ปe จึงวัดเป?นความยาวเสAนรอบวงลำตAนที่ความ
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สูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดินทุก ๆ 6 เดือน และบันทึกขAอมูลความสูงของตAนยางกIอนการทดลองและหลัง
การทดลอง 1 ปe 

3.2 บันทึกขAอมูลสมบัติทางเคมีของดิน และความเขAมขAนของธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในดิน 
กIอนการทดลอง และหลังการทดลองปeละ 1 ครั้ง จนเสร็จสิ้นการทดลอง โดยวิเคราะห9เน้ือดินโดยวิธีวัดความ
ถIวงจำเพาะ (hydrometer method) ความเป?นกรดเป?นดIางของดิน (pH) โดยใชAอัตราสIวนดิน : น้ำ เทIากับ 1:2.5 
วัดดAวย pH meter วิเคราะห9กรดที่แลกเปลี่ยนไดA (EA) โดยสกัดดAวยสารละลาย 1 M KCl แลAวไทเทรตดAวย
สารละลาย 0.01 M NaOH ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) โดยยIอยดAวยกรดผสม HNO3 : HClO4 
สัดสIวน 2:1 แลAววิเคราะห9ความเขAมขAนของฟอสฟอรัสในสารละลายดAวยวิธี vanadomolybdate วิเคราะห9
ฟอสฟอรัสที่เป?นประโยชน9 (available phosphorus)โดยสกัดดAวยสารละลาย Bray II แลAววิเคราะห9ความเขAมขAน
ในสารละลายที่สกัดไดAดAวยวิธี molybdenum blue วิเคราะห9 K Ca และ Mg โดยสกัดดAวยสารละลาย 1 M 
NH4OAc pH 7.0 แลAววิเคราะห9ความเขAมขAนดAวย atomic absorption spectrophotometer  

3.3 บันทึกขAอมูลความช้ืนในดิน (Soil moisture content) ทุก 2 เดือน  
3.4 บันทึกจำนวนจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต ที่วิเคราะห9โดยวิธี serial dilution plate count ที่ระยะ 

เวลา  0 3  6  และ 12  เดือน 
3.5 บันทึกขAอมูลปริมาณสปอร9เฉลี่ยของราอาร9บัสคูลาไมคอร9ไรซIาในดินในแตIละแปลงยIอย (จำนวน

สปอร9/ดิน100 กรัม) กIอนการใสIปุ<ยชีวภาพอาร9บัสคูลาไมคอร9ไรซา และหลังใสIปุ<ยชีวภาพอาร9บัสคูลาไมคอร9ไร
ซIา ทุก 6 เดือน โดยนำตัวอยIางดินไปหาปริมาณสปอร9ของราอาร9บัสคูลาไมคอร9ไรซาโดยวิธี Wet Sieving and 
Decanting/Centrifugation เพื่อแยกสปอร9ออกจากดินแลAวนับจำนวนสปอร9ในดินภายใตAกลAองจุลทรรศน9
แบบสเตอริโอ  

3.6 บันทึกเปอร9เซ็นต9เฉลี่ยการติดเช้ือราอาร9บัสคูลาไมคอร9ไรซาในรากยาง ทุก 6 เดือน โดยตรวจการ
เขAาอาศัยของราอาร9บัสคูลาไมคอร9ไรซIาในรากยาง ดAวยวิธี Slide method ในหAองปฏิบัติการ 

3.7 บันทึกลักษณะการเจริญเติบโตของพืชคลุมซีรูเลียมและพืชคลุมมูคูนา ไดAแกI จำนวนแขนงกิ่งกAาน
ที่แตกออกจากขAอ ขนาดใบ ทุก 3 เดือน บันทึกระยะเวลาที่ ใชAในการคลุมพื้นที่ขนาด 20 ตารางเมตร 
ความสามารถในการแขIงขันกับการเจริญเติบโตของวัชพืช ความทนทานตIอภาวะแหAงแลAง แมลงศัตรูและโรค 
บันทึกจำนวนปมที่ราก ลักษณะของปม ขนาดปม และสีของปม 

3.8 หลังปลูกพืชคลุมไปแลAว 3 ปe บันทึกน้ำหนักสด น้ำหนักแหAง ปริมาณเศษซากใบ ความหนาของ
การคลุมดิน และระดับความลึกของรากหลักปeละครั้ง (ตIอพื้นที่ 1 ตารางเมตร) 

3.9 บันทึกอุณหภูมิที่ระดับผิวดินทุกเดือน ยกเวAนในชIวงฤดูแลAงบันทึกอุณหภูมิที่ระดับผิวดินทุก
สัปดาห9 

4. วิเคราะหgข+อมลูและเขียนรายงาน 
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เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ทำการวิจัย 5 ปe (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2561) 
สถานท่ีดำเนินการ 
 ศูนย9วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร9ธานี กรมวิชาการเกษตร ต.คันธุลี อ.ทIาชนะ จ.สุราษฎร9ธานี 
 

การทดลองและวิจารณg 
1. ปริมาณราอารgบัสคูลารgไมคอรgไรซา  

ผลการตรวจหาปริมาณสปอร9ของราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาในดินกIอนการทดลอง พบวIามีสปอร9ของ
ราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาจำนวน 30-142 สปอร9ตIอดิน 100 กรัม ที่ระยะ 6 เดือน พบวIาวิธีการใสIปุ<ยเคมีตาม
คIาวิเคราะห9ดิน ทำใหAปริมาณสปอร9และเปอร9เซ็นต9การเขAาอาศัยในรากของราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซามีนAอย
ที่สุด คือ 30 และ 32.8 สปอร9ตIอดิน 100 กรัม ตามลำดับ  หลังจากน้ันพบวIาแตIละวิธีการใสIปุ<ยมีปริมาณ
สปอร9ของราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาในดินข้ึนลงผันแปรตามฤดูกาล ที่ระยะ 18 และ 24 เดือน ซึ่งเป?นชIวงฤดู
แลAง พบวIาจำนวนสปอร9ที่ตรวจพบน้ันมจีำนวนลดลง โดยเฉพาะในวิธีการใสIปุ<ยเคมีอยIางเดียวซึ่งตรวจพบเพียง 
9 และ 23 สปอร9ตIอดิน 100 กรัม ในขณะที่เปอร9เซ็นต9การเขAาอาศัยในรากของทุกวิธีการลดลงเล็กนAอย และไมI
แตกตIางกัน ที่ระยะ 36 42 48 54 และ 60 เดือนหลังใสIปุ<ยชีวภาพตามวิธีการทดลอง ผลการตรวจสอบดิน
บรเิวณรากยาง และการเขAาอยูIอาศัยของราอาบัสคูลาร9ไมคอร9ไรซา พบวIาในทุกวิธีการทดลองจำนวนสปอร9ใน
ดินและเปอร9เซ็นต9การเขAาอาศัยในรากยางมีความแปรปรวนสูง โดยตรวจพบสปอร9ในดินและการเขAาอาศัยใน
รากของราอาบัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาในกรรมวิธีที่ไมIไดAใสIปุ<ยชีวภาพอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาดAวย (ตารางที่ 1, 2 
และ 3) เน่ืองจากในพื้นที่ปลูกเดิมมีราที่อาศัยอยูIตามธรรมชาติ แมAมีการใสIปุ<ยชีวภาพชนิดอื่นและปุ<ยเคมีรIวม
ดAวยก็ตาม ราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาก็ยังมีชีวิตอยูIในดินและในรากพืชไดAทุกฤดูกาล 

2. ปริมาณจุลินทรียgละลายฟอสเฟต 
จำนวนจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟตในดินกIอนการทดลองมีปริมาณ 104 - 105 CFU/g.soil แตIพบวIา

ประสิทธิภาพการละลายตะกอนแคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตในสภาพหAองปฏิบัติการคIอนขAางต่ำ ปริมาณ
จุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต RPS 003F ที่ใชAในการทดลอง หลังการใสIปุ<ยชีวภาพตIาง ๆ ไปแลAว 3 เดือน และ 6 
เดือน พบวIาปริมาณจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟตสายพันธุ9 RPS 003F ที่ใชAในการทดลอง มีปริมาณลดลง บาง
แปลงยIอยตรวจไมIพบเช้ือ จึงไดAทำการใสIเช้ือตามวิธีการทดลองบรเิวณรอบโคนตAนยางซำ้อีกครัง้ หลังจากน้ัน 3 
เดือน เก็บตัวอยIางดินไปตรวจหาจำนวนจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต RPS 003F ใหมI ผลการตรวจพบปริมาณ
จุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต RPS 003F เฉพาะในวิธีการที่ 5 ซึ่งเป?นการใสIปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิดรIวมกับ รAอยละ 
75 ของปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินแตIก็ยังมีปริมาณนAอย สIวนอีก 2 วิธีการที่ใสIปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต คือ
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การใสIปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟตรIวมกับ รAอยละ 75 ของปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดิน และการใสIเฉพาะปุ<ย
ชีวภาพทั้ง 3 ชนิดโดยไมIใสIปุ<ยเคมี ตรวจไมIพบจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต RPS 003F เมื่อทำการตรวจอีกครั้ง
หลังใสIซ้ำไปแลAว 24 และ 48 เดือน ตรวจพบจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต RPS 003F  เพิ่มข้ึนในเกือบทุกวิธีการ
แมAแตIวิธีการใสIปุ<ยเคมีอยIางเดียว มีเพียงวิธีการปลูกพืชคลุมดินซีรูเลียมและมูคูนาที่ตรวจไมIพบจุลินทรีย9ละลาย
ฟอสเฟต (ตารางที่ 4 และ 5) พบวIาการใสIปุ<ยชีวภาพจุลินทรยี9ละลายฟอสเฟตโดยใสIรอบตAนยาง อัตรา 40 กรัม
ตIอตAน คลุกผสมกับดินใหAทั่วรอบโคนตAน ไมIประสบผลสำเร็จถึงแมAจะใสIซ้ำอีกรอบแลAวก็ตาม ในขณะที่
คำแนะนำโดยทั่วไปแนะนำใหAใสIรองกAนหลุมปลูกรIวมกับปุ<ยคอก 

3. ผลการวิเคราะหgดิน 
ผลการวิเคราะห9สมบัติดินและปริมาณธาตุอาหารในดินกIอนการทดลองพบวIาเน้ือดินเป?นดินรIวนปน

ทราย ดินเป?นกรดรุนแรงมาก (extremely acid) ถึงกรดจัดมาก (very strongly acid) (pH 4.17-4.89) 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ต่ำมาก (รAอยละ 0.25-0.82 ) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป?นประโยชน9 (available P) 
และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดA  (exchangeable Mg) ต่ำกวIาระดับเหมาะสม (2.27-8.55 และ 7-18 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำดับ) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดA (exchangeable K) อยูIในระดับเหมาะสม 
(มากกวIา 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดAในระดับต่ำถึงระดับเหมาะสม (26-142 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) หลังการทดลองใสIปุ<ยชีวภาพ 1 ปe (ปe 2558) พบวIาในทุกวิธีการทดลองมีปริมาณ
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสทีเ่ป?นประโยชน9 และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดA เฉลี่ยเพิ่มข้ึน (1.52-2.35  9.33-19.66 
และ 17.00-24.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำดับ) สIวน pH โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดA และแคลเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดA ไมIคIอยเปลีย่นแปลง หลังการทดลอง 4 ปe (ปe 2561) พบวIา pH ของดินเฉลี่ยเพิ่มข้ึนในทุกวิธีการ
ทดลอง อยูIในระดับที่ เหมาะสมคือ 5.30-5.51 แตIปริมาณอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่ เป?นประโยชน9    
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดAเฉลี่ย กลับมีปริมาณลดลงจากปeที่ 1 ในทุกวิธีการ
ทดลอง อยูIในระดับต่ำมากคือ 0.38-0.48  2.56-4.61  11.61-15.10  17.55-54.63 และ 3.93-7.29 มลิลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลำดับ หลังการทดลอง 5 ปe (ปe 2562) พบวIา pH ของดินเฉลี่ยเพิ่มข้ึนในทุกวิธีการทดลอง มาอยูIใน
ระดับทีสู่งกวIาคIาที่เหมาะสม  ปริมาณอินทรียวัตถุในทุกวิธีการทดลอง เพิ่มข้ึนเล็กนAอยแตIยังอยูIในระดับต่ำ คือ 
นAอยกวIารAอยละ 0.7 แตIปริมาณฟอสฟอรัสที่ เป?นประโยชน9  โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดAเฉลี่ย กลับมีปริมาณลดลงในทุกวิธีการทดลอง อยูIในระดับต่ำมาก แมAแตIในวิธีการปลูกพืชคลุม
ดินมูคูนา (ตารางที่ 6) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากพืชโตข้ึนมีการใชAธาตุอาหารมากข้ึน รวมทั้งธาตุอาหารในดินอาจถูก
แกIงแยIงโดยพืชคลุมดินมูคูนาที่เจริญเติบโตหนาแนIนเต็มพื้นที่ รวมถึงประสิทธิภาพของปุ<ยชีวภาพตIาง ๆ อาจ
ลดลง เน่ืองจากผลตรวจหาปริมาณเช้ือราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาพบวIามีปริมาณลดลง สIวนปริมาณจุลินทรีย9
ละลายฟอสเฟตก็พบวIาบางแปลงยIอยตรวจไมIพบเช้ือ บางแปลงยIอยตรวจพบเช้ือในปริมาณนAอยมาก ๆ แมAแตI
แปลงยIอยที่ใสIปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
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4. การเจริญเติบโตของพืชคลุมดิน  
พบวIามูคูนามีการเจริญเติบโตเร็วกวIา มีปริมาณหนาแนIน และคลุมพื้นที่ไดAดีกวIาซีรูเลียมมาก โดยการ

เจริญเติบโตของมูคูนาที่อายุ 6 เดือน ตAนหน่ึง ๆ  สามารถพบจำนวนกิ่งที่แตกออกจากตAนไดAต้ังแตI 2-9 กิ่ง แตIละกิ่งจะ
มีกAานแตกออกมาไดA 2-4 กAาน ใบมีขนาดใหญIมีความกวAางเฉลี่ย 8.7-9.2 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 11.3-11.9 
เซนติเมตร เมื่อทำการสุIมวัดพื้นที่การคลุมดินของมูคูนาพบวIา ตAนหน่ึง ๆ สามารถเติบโตคลุมพื้นที่ไดAเฉลี่ยถึง 
150.58-175.25 ตารางเมตร ในขณะที่ซีรูเลียมที่อายุ 6 เดือน มีจำนวนกิ่งตIอตAนเพียง 1-2 กิ่ง บางกิ่งยังไมIแตกกAาน
ในขณะที่บางกิ่งแตกกAานจำนวน 1 กAาน ขนาดใบมีความกวAางเฉลี่ย  4.6-5.0 เซนติเมตร และความยาวเฉลี่ย 6.0-
6.6 เซนติเมตร และมีขนาดพื้นที่คลุมดินเฉลี่ยเพียง 0.059-0.063 ตารางเมตร (ตารางที่ 7) นอกจากน้ีพบวIามีมูคู
นาออกดอกจำนวน 2 ตAน และติดฝWกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยใหAชIอดอกถึง 58 และ 65 ชIอตIอตAน 
แตIละชIอมีจำนวนฝWก 4-5 ฝWก แตIละฝWกมีเมล็ด 5-6 เมล็ด ขนาดฝWกกวAาง 2 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร ฝWกมี
ขนปกคลุมหนาแนIนและขนทำใหAผิวหนังเกิดอาการคันเมื่อสัมผัส (ภาพที่ 1) เมื่อตรวจสอบการติดเช้ือไร
โซเบียมโดยดูจากการเกิดปมที่รากของพชืคลุม ซึ่งสามารถตรวจไดAเฉพาะซีรูเลียม เน่ืองจากมูคูนาน้ันมีรากยาว
และลึกมากไมIสามารถขุดรากข้ึนมาตรวจไดA พบวIารากซีรูเลียมมีจำนวนปมนAอยและปมมีขนาดเล็ก (ภาพที่ 2) 
อยIางไรก็ตามพืชคลุมดินทั้งสองชนิดไมIสามารถเติบโตแขIงขันกับวัชพืชไดAนัก ในระยะแรกจึงตAองมีการกำจัด
วัชพืชดAวยการใชAจอบถาก 2-3 ครั้ง นอกจากน้ียังมีแมลงบางชนิดชอบกัดกินใบมูคูนา ไดAแกI เตIาทอง ดAวงหมัด 
และเพลี้ยหอย นอกจากน้ีหลังจากปลูกตAนกลAาพืชคลุมทั้งสองชนิดในแปลงไปแลAวหากไมIมีฝนตกติดตIอกัน
อยIางนAอย 3 วัน พืชคลุมทั้งสองชนิดจะเริ่มแหAงตาย หากมีฝนตกมากไปพืชคลุมทั้งสองชนิดก็จะเนIาตายเชIนกัน  

5. ผลการวัดอุณหภูมิดินและหาค4าความชื้นในดิน  
พบวIาการปลูกพืชคลุมดินมูคูนา หลังการเติบโตจนคลุมดินหนาแนIน สามารถชIวยลดอุณหภูมิดินไดAดี 

และกักเก็บความช้ืนไวAในดินไดAคIอนขAางดี จากการวัดอุณหภูมิผิวดิน และหาความความช้ืนบริเวณผิวดิน พบวIา
ในชIวงเดือนมีนาคมและเมษายนซึ่งเป?นชIวงฤดูแลAงและอากาศรAอนจัด ในวิธีการทดลองปลูกพืชคลุมดินมูคูนา ใหA
คIาอุณหภูมิผิวดินที่วัดไดAต่ำกวIาวิธีการปลูกพืชคลุมซีรูเลยีม  และการไมIปลูกพืชคลุมดิน 4-6 องศาเซลเซียส (ภาพ
ที่ 3 และ 4)  และใหAคIาความช้ืนในดินบริเวณผิวดินสูงกวIาวิธีการปลูกพืชคลุมซีรูเลียม  และการไมIปลูกพืชคลุม
ดินรAอยละ 1-3 (ภาพที่ 5) 

6. ผลการวัดขนาดเส+นรอบวงลำต+นของต+นยาง  
- หลังการทดลอง 1 ปe 6 เดือน ยังไมIมีความแตกตIางกันทางสถิติ แตIมีแนวโนAมวIาวิธีการใสIปุ<ยเคมีตาม

คIาวิเคราะห9ดิน และการปลูกพืชคลุมมูคูนารIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 75 ของอัตราแนะนำตามคIาวิเคราะห9ดิน ใหA
คIาเฉลี่ยของเสAนรอบวงลำตAนสูงสุด (ตารางที่ 8)   

- หลังการทดลอง 2 ปe 6 เดือน พบวIาวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดิน ใหAคIาเฉลี่ยของเสAนรอบวง
ลำตAนของตAนยางอายุ 3 ปeครึ่ง สูงสุดเทIากับ 33.42 เซนติเมตร รองลงมาคือ วิธีการใสIปุ<ยชีวภาพละลาย
ฟอสเฟตรIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 75 วิธีการปลูกพืชคลุมมคููนา และวิธีการปลูกพืชคลุมซีรูเลียม รIวมกับปุ<ยเคมี
รAอยละ 75  ซึ่งใหAคIาเฉลี่ยเทIากับ 32.48  32.29 และ 31.46 เซนติเมตร ตามลำดับ แตกตIางกับวิธีการใสIปุ<ย
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ชีวภาพอาบัสคูลาร9ไมคอร9ไรซารIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 75 การใสIปุ<ยชีวภาพทั้งสามชนิดรIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 
75 และการใสI ปุ<ยชีวภาพทั้งสามชนิดรIวมกันโดยไมIใสIปุ<ยเคมี ที่ใหAคIาเฉลี่ย 29.48  30.21 และ 29.92 
เซนติเมตร (ตารางที่ 8) 

- หลังใสIปุ<ยตามวิธีการทดลอง 36 เดือน (ตAนยางอายุ 4 ปeครึ่ง) พบวIาการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9
ดินรAอยละ 100 ตAนยางมีขนาดลำตAนสูงสุดเฉลีย่ 36.80 เซนติเมตร ไมIแตกตIางทางสถิติกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตาม
คIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 รIวมกับการใสIปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกบัพืชคลุมซีรเูลยีม วิธีการใสIปุ<ยเคมีตาม
คIาวิเคราะห9รAอยละ 75 รIวมกับการใสIปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับพืชคลุมมูคูนา วิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIา
วิเคราะห9ดินรAอยละ 75 รIวมกับการใสIปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต วิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 
75 รIวมกับการใสIปุ<ยชีวภาพทั้งสามชนิด และวิธีการใสIปุ<ยชีวภาพทั้งสามชนิด ซึ่งใหAขนาดลำตAนเฉลี่ย 34.07  
35.87  35.63  33.80 และ 33.10 ตามลำดับ แตIแตกตIางกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 
รIวมกับการใสIปุ<ยชีวภาพราอาบัสคูลาร9ไมคอร9ไรซา ที่ตAนยางมีขนาดลำตAนเฉลี่ย 32.27 เซนติเมตร (ตารางที่ 8) 

- หลังใสIปุ<ยตามวิธีการทดลองไปแลAว 42 เดือน (ตAนยางอายุ 5 ปe) พบวIาการใสIปุ<ยชีวภาพแบบตIาง ๆ 
รIวมกับปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 มีขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ยไมIแตกตIางกันทางสถิติ  และไมI
แตกตIางกันกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 100 แตIพบแนวโนAมวIาการปลูกพืชคลุมดินมูคูนา
รIวมกับปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ยสูงกวIาวิธีการอื่น ๆ คือ มีขนาด 
41.20 เซนติเมตร ใกลAเคียงกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดิน ที่ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ย 41.93 
เซนติเมตร (ตารางที่ 8)  

- หลังใสIปุ<ยตามวิธีการทดลองไปแลAว 48 เดือน (ตAนยางอายุ 5 ปeครึ่ง) พบวIาการใสIปุ<ยชีวภาพชนิดตIาง 
ๆ รIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 75 ของคำแนะนำปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ยไมIแตกตIาง
กันทางสถิติ  และไมIแตกตIางกันกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 100 อยIางไรก็ตามมีแนวโนAมวIา
การปลูกพืชคลุมดินมูคูนารIวมกับปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ยสูงกวIา
วิธีการอื่น ๆ คือ  45.15 เซนติเมตร ในขณะที่วิธีการใสIเฉพาะปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินใหAขนาดเสAนรอบวงลำ
ตAนเฉลี่ย 44.76 เซนติเมตร สIวนวิธีการใสIปุ<ยชีวภาพทั้งสามชนิดรIวมกันโดยไมIใสIปุ<ยเคมีใหAขนาดเสAนรอบวง
ต่ำสุด 41.37 เซนติเมตร (ตารางที่ 8)  

- หลังใสIปุ<ยตามวิธีการทดลองไปแลAว 54 เดือน (ตAนยางอายุ 6 ปe) พบวIาการใสIปุ<ยชีวภาพชนิดตIาง ๆ 
รIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 75 ของคำแนะนำปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน แตIละวิธีใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ยไมI
แตกตIางกันทางสถิติ และไมIแตกตIางกันกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินอยIางเดียว อยIางไรก็ตามมี
แนวโนAมวIาการปลูกพืชคลุมดินมูคูนารIวมกับปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAน
เฉลี่ยสูงกวIาวิธีการอื่น ๆ คือ 49.15 เซนติเมตร ใกลAเคียงกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินอยIางเดียว ที่
ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ย 49.18 เซนติเมตร สIวนวิธีการที่ใหAขนาดเสAนรอบวงต่ำสุด คือ การใสIปุ<ยชีวภาพ
ราอาบัสคูลาร9ไมคอร9ไรซารIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 75 ของคำแนะนำปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 44.74 เซนติเมตร 
(ตารางที่ 8) 
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- หลังใสIปุ<ยตามวิธีการทดลองไปแลAว 60 เดือน (ตAนยางอายุ 6 ปeครึ่ง) พบวIาการใสIปุ<ยชีวภาพชนิด 
ตIาง ๆ รIวมกับปุ<ยเคมีรAอยละ 75 ของคำแนะนำปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน แตIละวิธีใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ย
ไมIแตกตIางกันทางสถิติ และไมIแตกตIางกันกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินอยIางเดียว อยIางไรก็ตามมี
แนวโนAมวIาการปลูกพืชคลุมดินมูคูนารIวมกับปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดินรAอยละ 75 ใหAขนาดเสAนรอบวงลำตAน
เฉลี่ยสูงกวIาการใสIปุ<ยชีวภาพชนิดอื่น ๆ คือ 50.98 เซนติเมตร ใกลAเคียงกับวิธีการใสIปุ<ยเคมีอยIางเดียว ที่ใหA
ขนาดเสAนรอบวงลำตAนเฉลี่ย 50.97 เซนติเมตร (ตารางที่ 8) 

 
ตารางท่ี 1  จำนวนสปอร9และการเขAาอาศัยในรากของราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาในดินปลูกยางพารา กIอนใสI 

และหลังใสIปุ<ยชีวภาพอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซา 6  12 และ 18 เดือน 

วิธีการ 
จำนวนสปอรgเฉลี่ยของราอารgบัสคูลารgไมคอรgไรซา (สปอรg/ดิน 100 กรมั) และการเข+าอาศัยในรากยาง (%) 

ก4อนใส4เช้ือ หลังใส4เช้ือ 6 เดือน หลังใส4เช้ือ 12 เดือน หลังใส4เช้ือ 18 เดือน 

จำนวนสปอรg จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับ
พืชคลุมซีรูเลียม+75% ของ
อัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

30 136 a 84.4 a 138 ab 100.0 54 cd 89.4 ab 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับ
พืชคลุมมูคูนา +75% ของอัตรา
ปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

59 94 ab 57.8 ab 261 ab 96.7 123 a 81.7 ab 

ปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
+75% ของอัตราปุ<ยตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

55 100 ab 51.7 ab 58 b 96.7 42 cd 69.6 b 

ปุ<ยชีวภาพอาบัสคูลาร9ไมคอร9     
ไรซา +75% ของอัตราปุ<ยตาม
คIาวิเคราะห9ดิน 

65 80 ab 35.5 b 121 ab 100.0 54 cd 90.6 a 

ปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด+ 75% 
ของอัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

106 84 ab 71.1 ab 95 b 98.3 101 ab 95.0 a 

ใสIปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด 50 66 ab 54.4 ab 144 ab 94.4 74 bc 91.7 a 
ใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดิน 142 30 b 32.8 b 114 b 95.0 9 d 88.3 ab 
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ตารางท่ี 2  จำนวนสปอร9และการเขAาอาศัยในรากของราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาในดินปลูกยางพารา หลังใสI
ปุ<ยชีวภาพอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซา 24  30  36 และ 42 เดือน 

วิธีการ 
จำนวนสปอรgเฉลี่ยของราอารgบัสคูลารgไมคอรgไรซา (สปอรg/ดิน 100 กรมั) และการเข+าอาศัยในรากยาง (%) 

หลังใส4เช้ือ 24 เดือน หลังใส4เช้ือ 30 เดือน หลังใส4เช้ือ 36 เดือน หลังใส4เช้ือ 42 เดือน 

จำนวนสปอรg   การเข+าอาศัยในราก จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม
โดยคลุกกับพืชคลุมซีรู
เลียม+75% ของอัตรา
ปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

34 ab 62.2 bc 75 97.2 188 100.0 86 52.5 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม
โดยคลุกกับพืชคลุมมูคู
นา +75% ของอัตรา
ปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

72 ab 85.6 a 70 93.3 179 100.0 91 51.1 

ปุ<ยชีวภาพละลาย
ฟอสเฟต +75% ของ
อัตราปุ<ยตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

22 b 78.9 ab 35 87.2 248 99.4 306 78.9 

ปุ<ยชีวภาพอาบัสคูลาร9
ไมคอร9ไรซา +75% 
ของอัตราปุ<ยตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

26 ab 58.3 c 65 87.2 118 98.9 76 93.2 

ปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด+ 
75% ของอัตราปุ<ยตาม
คIาวิเคราะห9ดิน 

59 ab 88.9 a 132 95.6 233 100.0 117 81.7 

ใสIปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด 83 a 92.8 a 80 98.8 220 100.0 54 68.0 
ใสIปุ<ยเคมีตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

23 b 78.3 ab 64 92.8 139 98.9 142 73.2 
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ตารางท่ี 3  จำนวนสปอร9และการเขAาอาศัยในรากของราอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซาในดินปลูกยางพารา หลังใสI
ปุ<ยชีวภาพอาร9บัสคูลาร9ไมคอร9ไรซา 48  54 และ 60 เดือน 

วิธีการ 
จำนวนสปอรgเฉลี่ยของราอารgบัสคูลารgไมคอรgไรซา (สปอรg/ดิน 100 กรมั) และการเข+าอาศัยในรากยาง 

หลังใส4เช้ือ 48 เดือน หลังใส4เช้ือ 54 เดือน หลังใส4เช้ือ 60 เดือน 

จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก จำนวนสปอรg การเข+าอาศัยในราก 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม
โดยคลุกกับพืชคลุมซีรู
เลียม+75% ของอัตรา
ปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

78 95.6 76 100 112 65.0 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียม
โดยคลุกกับพืชคลุมมูคู
นา +75% ของอัตรา
ปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

68 95.5 84 95.6 63 80.0 

ปุ<ยชีวภาพละลาย
ฟอสเฟต +75% ของ
อัตราปุ<ยตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

37 97.2 119 93.9 74 68.3 

ปุ<ยชีวภาพอาบัสคูลาร9ไม
คอร9ไรซา +75% ของ
อัตราปุ<ยตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

102 100.0 141 98.3 94 72.2 

ปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด+ 
75% ของอัตราปุ<ยตาม
คIาวิเคราะห9ดิน 

47 97.2 85 100 79 85.0 

ใสIปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด 23 97.8 88 98.9 34 87.2 
ใสIปุ<ยเคมีตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

37 99.4 203 95.0 64 72.2 

 
ตารางท่ี 4 จำนวนจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต RPS 003F ในดินปลูกยางพาราหลังใสIปุ<ยชีวภาพจุลินทรีย9   

ละลายฟอสเฟตที่ระยะ 3 และ 6 เดือน 

วิธีการ 

จำนวนจุลินทรียg
ละลายฟอสเฟต 
(cfu/g.soil)  

จำนวนจุลินทรียgละลายฟอสเฟต RPS 003F ที่ใช+ใน
การทดลองเฉลี่ย (cfu/g.soil) 

ก4อนใส4เชื้อ หลังใส4เชื้อ 3 เดือน หลังใส4เชื้อ 6 เดือน 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับพืชคลุมซีรู
เลียม+75% ของอัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

1.24 x 105 0- -0 
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วิธีการ 

จำนวนจุลินทรียg
ละลายฟอสเฟต 
(cfu/g.soil)  

จำนวนจุลินทรียgละลายฟอสเฟต RPS 003F ที่ใช+ใน
การทดลองเฉลี่ย (cfu/g.soil) 

ก4อนใส4เชื้อ หลังใส4เชื้อ 3 เดือน หลังใส4เชื้อ 6 เดือน 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับพืชคลุมมูคู
นา +75% ของอัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

1.04 x 105 -0 -0 

ปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต +75% ของอัตรา
ปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

1.70 x 105 3.3 x 104 6.3 x 103 

ปุ<ยชีวภาพอาบัสคูลาร9ไมคอร9ไรซา+75% ของ
อัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

1.96 x 104 -0 -0 

ปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด+ 75% ของอัตราปุ<ย
ตามคIาวิเคราะห9ดิน 

1.03 x 105 4.5 x 105 6.5 x 103 

ใสIปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด 9.26 x 104 2.5 X105 7.5 X103 
ใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดิน (control) 4.80 x 104 0 -0 

 

ตารางท่ี 5  จำนวนจุลินทรีย9ละลายฟอสเฟต RPS 003F ในดินปลูกยางพาราหลังใสIปุ<ยชีวภาพจุลนิทรยี9ละลาย
ฟอสเฟตซ้ำที่ระยะ 3  12  24 และ 36 เดือน 

วิธีการ 
จำนวนจุลินทรียgละลายฟอสเฟต RPS 003F ท่ีใช+ในการทดลองเฉลี่ย (CFU/g.soil) 

หลังใส4เช้ือเพ่ิมใหม4       
3 เดือน (ก.ย. 59) 

หลังใส4เช้ือเพ่ิมใหม4  
12 เดือน (ม.ิย. 59) 

หลังใส4เช้ือเพ่ิมใหม4  
24 เดือน (มิย. 60) 

หลังใส4เช้ือเพ่ิมใหม4  
36 เดือน (มิย. 61) 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับพืชคลุมซี
รูเลียม + 75% ของอัตราปุ<ยตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

- - - - 

ปุ<ยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับพืชคลุมมู
คูนา + 75% ของอัตราปุ<ยตามคIา
วิเคราะห9ดิน 

- 1.3 x 104 - - 

ปุ<ยชีวภาพละลายฟอสเฟต + 75% ของ
อัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

- 8.3 x 103 1.2 x 105 8.3 x 103 

ปุ<ยชีวภาพอาบัสคูลาร9ไมคอร9ไรซา + 75% 
ของอัตราปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

1 x 103 2 x 103 - 
 

7.7 x 103 

ปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด + 75% ของอัตรา
ปุ<ยตามคIาวิเคราะห9ดิน 

2 x 104 1.6 x 104 5.33 x 103 1.0 x 104 

ใสIปุ<ยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด - 3.5 x 104 3.00 x 103 4.0 x 103 
ใสIปุ<ยเคมีตามคIาวิเคราะห9ดิน (control) - 7.6 x 103 - 6.7 x 103 
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ตารางท่ี 6 ค#าเฉลี่ยของความเป1นกรด-ด#างปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป1นประโยชนC โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในดินแปลงทดลองปลูกยางพารา 
จังหวัดสุราษฎรCธานีก#อนและหลังใส#ปุNยชีวภาพตามวิธีการทดลอง  

วิธีการทดลอง ความเป5นกรด-ด8าง (pH) 
อินทรียวัตถุ  

(%) 
ฟอสฟอรัสท่ีเป5นประโยชนG  

(มก./กก.) 
โพแทสเซียม  
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 
(มก./กก.) 

 
ก8อนใส8

ปุNย 
(2557) 

2558 2561 2562 
ก8อนใส8

ปุNย 
(2557) 

2558 2561 2562 
ก8อนใส8

ปุNย 
(2557) 

2558 2561 2562 
ก8อนใส8

ปุNย 
(2557) 

2558 2561 2562 
ก8อนใส8

ปุNย 
(2557) 

2558 2561 2562 
ก8อนใส8

ปุNย 
(2557) 

2558 2561 2562 

ปุNยชีวภาพไรโซเบียมโดย
คลุกกับพืชคลุมซีรู
เลียม+75% ของอัตราปุNย
ตามค#าวิเคราะหCดิน 

4.45 4.45 5.50 5.75 0.69 1.67 0.46 0.58 5.50 11.33 4.35 3.8 69.67 74.66 13.83 9.69 81.67 75.66 45.79 30.62 11.67 17.00 6.54 3.71 

ปุNยชีวภาพไรโซเบียมโดย
คลุกกับพืชคลุมมูคู
นา+75% ของอัตราปุNย
ตามค#าวิเคราะหCดิน 

4.45 4.65 5.32 5.47 0.67 1.57 0.48 0.63 5.79 14.00 4.61 3.10 67.33 67.66 13.58 10.08 81.33 84.33 54.63 25.48 12.67 22.66 6.63 3.26 

ปุNยชีวภาพละลาย
ฟอสเฟต+75% ของอัตรา
ปุNยตามค#าวิเคราะหCดิน 

4.41 4.52 5.46 5.60 0.55 2.35 0.41 0.59 3.62 9.33 3.81 3.69 55.33 54.66 15.10 9.23 72.67 90.00 31.37 29.09 12.67 24.66 7.29 5.17 

ปุNยชีวภาพอาบัสคูลารCไม
คอรCไรซา+75% ของอัตรา
ปุNยตามค#าวิเคราะหCดิน 

4.43 4.38 5.30 5.49 0.45 1.52 0.40 0.51 4.99 10.66 3.50 2.44 68.67 61.33 14.31 9.17 55.67 63.66 23.31 15.43 11.00 20.00 6.39 3.02 

ปุNยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด+ 
75% ของอัตราปุNยตามค#า
วิเคราะหCดิน 

4.35 4.54 5.44 5.82 0.37 1.59 0.39 0.58 3.38 19.66 3.71 2.85 58.67 105.66 13.55 7.52 77.33 78.33 25.74 21.92 10.33 23.66 3.93 2.52 

ใส#ปุNยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด 4.69 4.57 5.51 5.72 0.50 1.74 0.38 0.62 4.17 14.66 2.56 3.54 45.67 65.66 11.61 5.86 94.33 69.66 41.93 20.32 13.33 19.66 5.59 2.64 
ใส#ปุNยเคมีตามค#าวิเคราะหC
ดิน 

4.51 4.63 5.49 5.70 0.45 2.02 0.39 0.55 3.27 11.00 3.62 4.81 56.00 77.66 14.45 9.52 59.67 77.66 17.55 19.16 12.00 21.33 3.42 3.32 
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ตารางท่ี 7 จำนวนกิ่งต*อต,น จำนวนก,านต*อกิ่ง ขนาดใบ และการคลมุพื้นทีข่องมคููนาและซีรูเลียมที่ อายุ 3 และ 
6 เดือน 

 มูคูนา  ซีรูเลียม 
อายุ 3 เดือน อายุ 6 เดือน อายุ 3 เดือน อายุ 6 เดือน 

  จำนวนกิ่งต=อต>นเฉล่ีย   จำนวนกิ่งต=อต>นเฉล่ีย 
วิธีการทดลองที่ 2 1-3 3-8 วิธีการทดลองที่ 1 1 - 2 1 - 4 
วิธีการทดลองที่ 5 1-4 5-8    
วิธีการทดลองที่ 6 2-4 2-9    

  จำนวนก>านต=อกิ่งเฉล่ีย   จำนวนก>านต=อกิ่งเฉล่ีย 
วิธีการทดลองที่ 2 1-4 2 – 4 วิธีการทดลองที่ 1 0 - 1 0 - 1 
วิธีการทดลองที่ 5 1-3 2 – 4    
วิธีการทดลองที่ 6 1-4 2 – 4    

  ขนาดใบ (กว>าง x ยาว) (ซม.)   ขนาดใบ (กว>าง x ยาว) (ซม.) 
วิธีการทดลองที่ 2 9.3x11.6 9.2x11.9 วิธีการทดลองที่ 1 3.99 x 5.14 5.04 x 6.63 
วิธีการทดลองที่ 5 9.6x11.5 9.4x11.8  4.42 x 5.53 4.63 x 6.02 
วิธีการทดลองที่ 6 9.2x11.7 8.7x11.3  3.31 x 4.48 4.73 x 6.29 

  ขนาดครอบคลุมพื้นท่ี (ตร.ม.)   ขนาดครอบคลุมพื้นท่ี (ตร.ม.) 
วิธีการทดลองที่ 2 28.26 175.25 วิธีการทดลองที่ 1 0.043 0.063 
วิธีการทดลองที่ 5 44.58 150.58  0.079 0.061 
วิธีการทดลองที่ 6 47.40 159.71  0.020 0.059 
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ตารางท่ี 8  ขนาดเส'นรอบวงลำต'นของต'นยางพันธุ5 RRIT 251 ที่ระดับ 170 เซนติเมตรจากพื้นดิน หลังใสLปุNยชีวภาพตามวิธีการทดลอง 6  12  18  24  30  36  42  48  
54 และ 60 เดือน   

วิธีการ 
ขนาดเส3นรอบวงลำต3นยางเฉล่ีย (ซม.) หลังใสBปุEย 

6 เดือน 
(อายุ 1.5 ปX) 

12 เดือน 
(อายุ 2 ปX) 

18 เดือน 
(อายุ 2.5 ปX) 

24 เดือน 
(อายุ 3 ปX) 

30 เดือน 
(อายุ 3.5 ปX) 

36 เดือน 
(อายุ 4  ปX) 

42 เดือน 
(อายุ 4.5 ปX) 

48 เดือน 
(อายุ 5 ปX) 

54 เดือน 
(อายุ 5.5 ปX) 

60 เดือน 
(อายุ 6 ปX) 

ปุNยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับพืชคลุมซีรู
เลียม+75% ของอัตราปุNยตามคLาวิเคราะห5ดิน 

13.1 17.1 22.79 26.3abc 31.46 abc 34.07 ab 39.13 43.24 47.39 49.88 

ปุNยชีวภาพไรโซเบียมโดยคลุกกับพืชคลุมมูคู
นา +75% ของอัตราปุNยตามคLาวิเคราะห5ดิน 

13.4 17.3 23.45 26.6ab 32.29 ab 35.87 ab 41.20 45.15 49.15 50.98 

ปุNยชีวภาพละลายฟอสเฟต +75% ของอัตรา
ปุNยตามคLาวิเคราะห5ดิน 

12.9 16.8 22.96 26.9ab 32.48 ab 35.63 ab 40.83 44.88 48.25 50.20 

ปุNยชีวภาพอาบัสคูลาร5ไมคอร5ไรซา+75% ของ
อัตราปุNยตามคLาวิเคราะห5ดิน 

12.7 16.2 21.40 24.7bc 29.48 c 32.27 b 37.10 40.07 44.74 46.93 

ปุNยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด+ 75% ของอัตราปุNย
ตามคLาวิเคราะห5ดิน 

12.6 16.2 21.40 24.5bc 30.21 bc 33.80 ab 39.27 43.85 47.69 49.84 

ใสLปุNยชีวภาพทั้ง 3 ชนิด 12.6 15.9 21.08 24.0c 29.92 bc 33.10 ab 38.13 41.37 46.16 48.15 
ใสLปุNยเคมีตามคLาวิเคราะห5ดิน  13.2 17.3 23.53 27.4a 33.42 a 36.80 a 41.93 44.76 49.18 50.97 
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ภาพท่ี 1  การเจริญเติบโตของพืชคลุมมูคูนา (ก) และฝ=กมูคูนา (ข) ที่อายุ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  การเจริญเติบโตของพืชคลุมซรีูเลียม (ก)   และปมรากพืชคลุมซีรูเลียม (ข) ที่อายุ 12 เดือน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 อุณหภูมิรายเดือนบริเวณผิวดินในชMวงเวลาเชNา ของแปลงปลูกยางพาราที่ใชNปุOยชีวภาพตMาง ๆ  
รMวมกับปุOยเคม ี

 

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

 พย. 57  ธค. 57  มค. 58  กพ. 58  มีค. 58  เมย. 58  พค. 58  มิย. 58  กค. 58  สค . 58  กย. 58

อุณ
หภ
ูมิ (
อง
ศาเ
ซล
เซีย
ส)

ซีรูเลียมคลุกไรโซเบียม+ปุ๋ยเคมี

มูคูนาคลุกไรโซเบียม+ปุ๋ยเคมี

ชีวภาพละลายฟอสเฟต+ปุ๋ยเคมี

ชีวภาพอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา+ปุ๋ยเคมี

มูคูนาคลุกไรโซเบียม+ละลายฟอสเฟต+
อาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา+ปุ๋ยเคมี

มูคูนาคลุกไรโซเบียม+ละลายฟอสเฟต+
อาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา

ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

ก ข 

ก ข 
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ภาพท่ี 4 อุณหภูมิรายเดือนบริเวณผิวดินในชMวงเวลาบMาย ของแปลงปลูกยางพาราที่ใชNปุOยชีวภาพตMาง ๆ 
รMวมกับปุOยเคม ี

 

 
 

ภาพท่ี 5 เปอรRเซ็นตRความช้ืนในดินของแปลงปลูกยางพาราที่ใชNปุOยชีวภาพตMาง ๆ รMวมกับปุOยเคม ี
 
 
 
 

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

ตค. 58 พย. 58 ธค. 58 มค. 59 กพ. 59 มีค. 59 เมย. 59 พค. 59 มิย. 59 กค. 59  สค. 59 กย. 59

อุณ
หภ
ูมิ (อ
งศา
เซล
เซีย
ส)

ซีรูเลียมคลุกไรโซเบียม+ปุ๋ยเคมี

มูคูนาคลุกไรโซเบียม+ปุ๋ยเคมี

ชีวภาพจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต+
ปุ๋ยเคมี

ชีวภาพอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา +
ปุ๋ยเคมี

มูคูนาคลุกไรโซเบียม+จุลินทร์
ละลายฟอสเฟต+อาบัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซา+ปุ๋ยเคมี
มูคูนาคลุกไรโซเบียม+จุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟต+อาบัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซา
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

0

5

10

15

20

พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ตค. 

% 
คว
าม
ชื 'น
ใน
ดิน

 

ซีรูเลียมคลกุไรโซเบียม+ปุ๋ ยเคมี 

มคูนูาคลกุไรโซเบียม+ปุ๋ ยเคมี 

ชีวภาพจลิุนทรีย์ละลาย
ฟอสเฟต+ปุ๋ ยเคมี 

ชีวภาพอาบสัคลูาร์ไมคอร์ไรซา+
ปุ๋ ยเคมี 

มคูนูาคลกุไรโซเบียม+จลิุนทรีย์
ละลายฟอสเฟต+อาบสัคลูาร์ไม
คอร์ไรซา+ปุ๋ ยเคมี มคูนูาคลกุไรโซเบียม+จลิุนทรีย์
ละลายฟอสเฟต+อาบสัคลูาร์ไม
คอร์ไรซา 
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สรุปผลการวิจัยและข<อเสนอแนะ 
ผลิตภัณฑRปุOยชีวภาพซึ่งไดNผMานการคิดคNนและผลิตเปXนผลิตภัณฑRปุOยชีวภาพชนิดตMาง ๆ จำหนMายแลNว 

โดยกรมวิชาการเกษตร ผลิตภัณฑRปุOยชีวภาพเหลMาน้ี มีราคาถูก พบวMาเมื่อนำมาใชNรMวมกับปุOยเคมีในสวนยาง 
สามารถลดอัตราการใชNปุOยเคมีตามคMาวิเคราะหRดินลงไดNรNอยละ 25 โดยการเจริญเติบโตไมMแตกตMางกันกบัการใชN
ปุOยตามคMาวิเคราะหRดินอัตราตามคำแนะนำ  การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัวโดยการคลุกเมล็ดดNวยปุOยชีวภาพไร
โซเบียมกMอนปลูก แบคทีเรียไรโซเบียมจะเขNาสรNางปมที่ราก และเจริญอยูMในปมรากพืชตระกูลถ่ัวแบบพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน (symbiosis) โดยแบคทีเรียไรโซเบียมจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเพื่อใชNในการ
เจริญเติบโต และปลดปลMอยสารประกอบไนโตรเจนใหNถ่ัวไดNใชN ทำใหNพืชคลุมดินเจริญเติบโตดี ชMวยเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน และปลดปลMอยปุOยไนโตรเจนใหNแกMพชืเมื่อยMอยสลาย พืชคลุมดินยังชMวยเก็บกักความช้ืนในดิน 
และลดอุณหภูมิดินจากแสงแดด สMวนปุOยชีวภาพอารRบัสคูลาไมคอรRไรซา ก็จะมีราอารRบัสคูลาไมคอรRไรซาอยูM รา
น้ีจะเจริญเขNาไปในรากและอยูMรMวมกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัย (symbiosis) ชMวยดูดซับธาตุอาหารจากดิน เชMน 
ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และจุลธาตุอื่น ๆ ชMวยสรNางความตNานทานโรค สำหรับปุOยชีวภาพละลายฟอสเฟต ก็จะมี
จุลินทรียRละลายฟอสเฟตอยูM จุลินทรียRน้ีจะไปชMวยละลายฟอสฟอรัสที่ถูกยึดตรึงอยูMในดินใหNออกมาเปXน
ประโยชนRอีกครั้ง ฟอสฟอรัสดังกลMาวมาจากปุOยเคมีฟอสเฟตที่ใสMลงดินใหNกับพืชระหวMางเพาะปลูกแลNวถูกยึด
ตรึงเอาไวNในดิน ในการทดลองน้ีพบวMาในปgที่สองปริมาณธาตุอาหารเพิ่มข้ึนในทุกวิธีการทดลอง แตMผลการ
วิเคราะหRดินในปgตMอ ๆ มา พบวMาปริมาณธาตุอาหารลดลง  มีเฉพาะคMา pH ของดินที่เพิม่ข้ึนทุก ปgในทุกวิธีการ
ทดลองแมNแตMในวิธีการใสMปุOยเคมีอยMางเดียว ในวิธีการใสMเฉพาะปุOยเคมีอยMางเดียวพบวMา ถึงแมNไมMใสMปุOยชีวภาพแตM
ก็ตรวจพบเช้ือราอาบัสคูลารRไมคอรRไรซาดNวย อาจเน่ืองจากเช้ือราเหลMาน้ีมาพรNอมกับน้ำไหลบMาเวลาฝนตก 
อยMางไรก็ตามการจะนำปุOยชีวภาพชนิดตMาง ๆ ไปใชNใหNประสบผลสำเร็จก็มีขNอจำกัด หากผูNใชNไมMดูแลรักษาใหN
ถูกตNองตามคำแนะนำอยMางเครMงครัด เน่ืองจากปุOยชีวภาพเปXนปุOยจุลินทรียRที่มีชีวิต จึงตNองมีสภาพแวดลNอมที่
เหมาะสมตMอการเจริญเติบโตของจุลินทรียR และตNองมีการเก็บรักษาและการใชNที่ถูกตNองตามคำแนะนำ การ
นำไปใชNจึงจะเกิดประสิทธิผล นอกจากน้ีพบวMาการปลูกพืชคลุมดินทั้งมูคูนาและซีรูเลียมใหNประสบผลสำเร็จยัง
คMอนขNางยากหากมีปริมาณน้ำไมMเพียงพอโดยเฉพาะในระยะหน่ึงเดือนแรกหลังจากปลูก และตNองคอยดูแล
กำจัดวัชพืชรอบ ๆ ตNนพืชคลุมบMอย ๆ ไมMสามารถใชNวิธีการฉีดพMนสารเคมีกำจัดวัชพืชไดN ทำใหNสิ้นเปลือง
แรงงาน อีกทั้งพืชคลุมดินมูคูนาเมื่อเจริญเติบโตยาวข้ึนจะเลื้อยไตMข้ึนพันตNนยางทำใหNตNนยางไมMโตหรือทำใหNตNน
ยางโคNงงอ  และเมื่อเจริญเติบโตหนาแนMนเต็มพื้นที่ถึงแมNใหNมวลชีวภาพสูง แตMก็กลายเปXนที่อยูMอาศัยของพวกงู
ตMาง ๆ ไดNแกM งูเหMา งูหลาม งูเหลือม งูจงอาง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุลMวงไปดNวยดี ขNาพเจNาขอขอบคุณพนักงานลูกจNางตMาง ๆ ที่มีบทบาทสนับสนุนใหN
งานวิจัยสำเร็จลุลMวงดNวยดี ต้ังแตMชMวยเตรียมแปลง เพาะกลNาพืชคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ดูแลกำจัดวัชพืช เก็บ
ขNอมูลการเจริญเติบโต ตลอดจนขNอมูลอื่น ๆ  
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 ขอบคุณคุณสุปราณี มั่นหมาย กลุMมงานวิจัยจุลินทรียRดิน กองวิจัยและพัฒนาป=จจัยการผลิตทาง
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร ที่ชMวยอนุเคราะหRปุOยชีวภาพไรโซเบียม ปุOยชีวภาพละลายฟอสเฟต ใหN
คำแนะนำการใชN ตลอดจนชMวยวิเคราะหRหาปริมาณจุลินทรียRละลายฟอสเฟต 
 ขอบคุณคุณนิศารัตนR  ทวีนุต กลุMมงานวิจัยจุลินทรียRดิน กองวิจัยและพัฒนาป=จจัยการผลิตทาง
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร ที่ชMวยอนุเคราะหRปุOยชีวภาพอารRบัสคูลารRไมคอรRไรซา ใหNคำแนะนำการใชN 
ตลอดจนชMวยวิเคราะหRหาปริมาณราอาบันคูลารRไมคอรRไรซาในดินและในรากยาง 
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การประเมินระดับธาตุอาหารที่จำกัดการเจริญเติบโตของยางพารา 
และอาการผิดปกติที่แสดงออก 

Assessment of the rubber tree growth-limiting nutrient level  
and the visual symptoms 

ภรภัทร สุชาติกูล1 
ธมลวรรณ โทนุสิน2 

___________________________________ 

บทคัดยYอ 
การรู8ระดับธาตุอาหารที่จำกัดการเจริญเติบโตและลักษณะอาการผิดปกติที่แสดงออกเปIนสิ่งจำเปIน 

เพื่อจะได8ใช8เปIนหลักเกณฑOในการพิจารณาอาการขาดธาตุอาหารและความเปIนพิษของธาตุอาหาร เปIน
ประโยชนOตSอการวินิจฉัยเบื้องต8น เพื่อหาแนวทางแก8ไขให8พืชมีการเจริญเติบโตเปIนปกติและได8ผลผลิตตามที่
ต8องการ การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคOเพื่อหาระดับธาตุอาหารตSาง ๆ ที่จำกัดการเจริญเติบโตของต8นยาง และ
เพื่อศึกษาลักษณะอาการผิดปกติของต8นยางพาราเมื่อได8รับธาตุอาหารตSาง ๆ น8อยหรือมากเกินไป โดยทำการ
ทดลองปลูกยางในกระถางในโรงเรือนทดลอง และใสSธาตุอาหารที่ต8องการศึกษาที่ระดับความเข8มข8นตSาง ๆ กัน
ต้ังแตSไมSใสSจนถึงระดับที่คาดวSาจะเปIนพิษตSอต8นยาง สSวนธาตุอาหารอื่น ๆ ใสSในระดับที่เคยมีการรายงานวSา
เปIนระดับที่เพียงพอตSอพืช ซึ่งการทดลองน้ีคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยมีมติให8ยุติการทดลอง 
หลังจากการปลูกยางในกระถางไมSประสบผลสำเร็จต8นยางตาย 

 
คำสำคัญ: การประเมินระดับธาตุอาหาร  อาการผิดปกติ  ยางพารา 
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Abstract 
The Knowledge of rubber tree growth-limiting nutrient level and the visual symptoms 

is necessary for assessing the nutrient deficiency and nutrient toxicity in rubber tree, which 
basically leads to diagnose the abnormality of rubber plant to find the method for 
improving rubber trees for healthy and obtain high yield. The objective of this experiment 
was to fine the limiting nutrient level of rubber trees and to study the symptoms of rubber 
trees when received too few or too much quantities of each nutrient. The trial was 
conducted in a house using a nutrient omission pot trial, by adding a study nutrient in 
different concentration started at zero to very high concentration that expected to be toxic 
to rubber trees. The other nutrients were added in the levels that have previously been 
reported adequate for plant growth and development. After 1 year of the experiment, the 
research project committee resolved to stop the experiment, after planting rubber trees in 
experimental pots was not successful, rubber trees dead. 
 
Key Words: growth-limiting nutrient level, visual symptoms, rubber tree 
 

บทนำ 
เมือ่การประเมินระดับธาตุอาหารที่จำกัดการเจริญเติบโตและการให8ผลผลิตของพืช สามารถทำได8โดย

การพิจารณาจากอาการผิดปกติของพืช (plant symptom) การวิเคราะหOพืช (plant analysis) การทดสอบ
การเจริญเติบโตของพืชในกระถาง (small pot plant growth trails) และการทดสอบการเจริญเติบโตของ
พืชในสภาพแปลงปลูก (field site plant growth trails) การทดสอบการเจริญเติบโตของพืชในกระถางและ
ในสภาพแปลงปลูกเปIนการศึกษาถึงปรมิาณธาตุอาหารที่ต8องใสSให8แกSพืชเพื่อให8พืชได8ผลผลิตสูงที่สุด 

เมื่อพืชขาดธาตุอาหารที่จัดวSาจำเปIนตSอการเจรญิเติบโตจนถึงระดับหน่ึง พืชจะแสดงอาการผิดปกติที่
มีลักษณะเฉพาะของแตSละธาตุที่สามารถสังเกตเห็นได8 ซึ่งการประเมินระดับธาตุอาหารพืชในดิน สามารถ
พิจารณาได8จากการสังเกตพืชที่ปลูก โดยดูจากอาการที่พืชแสดงออก เชSน ความผิดปกติ ปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต อาการดังกลSาวน้ีเปIนอาการที่คSอนข8างจำเพาะเจาะจงตSอพืชแตSละชนิด แตSในทางปฏิบัติอาการ
ขาดธาตุแตSละชนิดจะมีลักษณะใกล8เคียงกัน หรือพืชอาจไมSแสดงอาการออกมาให8เห็น เน่ืองจากยังไมSขาดธาตุ
อาหารน้ันรุนแรง ทำให8ไมSสามารถวินิจฉัยอาการขาดได8 จำเปIนอยSางย่ิงที่จะต8องอาศัยข8อมูลทางวิทยาศาสตรO 
เชSน การวิเคราะหOดิน วิเคราะหOพืชเข8ามาชSวย ตรวจสอบรSวมกับข8อมูลตSาง ๆ ในสภาพแวดล8อมน้ัน ๆ  (สุมิตรา, 
2549 และ มุกดา, 2544) 

นุชนารถ (2542) กลSาววSา ในสภาพสวนยางทั่วไป ต8นยางที่แสดงอาการผิดปกติหรือให8ผลผลิตต่ำอาจ
เน่ืองมาจากการขาดธาตุอาหารตSาง ๆ หลายธาตุพร8อมกันก็ได8 บางครั้งอาการผิดปกติของต8นยางอาจแสดง
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ออกมาไมSชัดเจนและไมSเปIนสมบติัของธาตุใดธาตุหน่ึง การที่จะบอกวSาอาการเหลSาน้ันเปIนการขาดธาตุอะไรน้ัน
คSอนข8างยาก นอกจากน้ันต8นยางอาจถูกรบกวนจากโรคและแมลงบางชนิด ก็อาจจะแสดงอาการผิดปกติ
คล8ายคลึงกับการขาดธาตุอาหารพืชบางอยSางได8 ดังน้ันการพิจารณาอาการผิดปกติของต8นยางเพื่อบอกระดับ
ธาตุอาหารในดินมีความเปIนไปได8ยากต8องอาศัยความชำนาญและประสบการณOอยSางมาก 

อาการผิดปกติที่ต8นยางแสดงออก เมื่อเกิดอาการขาดธาตุอาหาร อาจแสดงออกมาให8เห็นได8ตSาง ๆ กัน
เชSน 

- ต8นยางไมSเจริญเติบโตเปIนปกติ ต8นยางแคระแกร็น แตSอาการแคระแกร็นของต8นยางอาจ
เน่ืองมาจากสาเหตุอื่นๆก็ได8เชSน การขาดน้ำ โรค แมลง เปIนต8น 

- ใบยางมีสีผิดปกติจากสีเขียว เชSน ใบสีเหลือง 
- บางสSวนของต8นยางอาจแสดงอาการแห8งหรือไหม8 อาจเกิดข้ึนตามใบ ปลายใบ หรือขอบ

ใบ 
- ใบยางมีขนาดเล็ก รูปรSางผิดปกติ (malformation) บางครั้งอาการผิดปกติของใบยาง

อาจเกิดเน่ืองมาจากถูกละอองของสารเคมีกำจัดวัชพืชทำให8มีใบเรียวยาวผิดปกติ 
อาการที่ต8นยางแสดงออกเหลSาน้ี เมื่อต8นยางขาดธาตุอาหารหน่ึงธาตุใด ก็เน่ืองจากวSาธาตุน้ัน ๆ 

เกี่ยวข8องกับขบวนการเมตาบอลิซึม หรือไมSก็เปIนองคOประกอบอยูSในสารประกอบสำคัญบางอยSางในต8นยาง 
เน่ืองจากใบของต8นพืชเปIนอวัยวะสSวนที่เก็บหรือสะสมธาตุอาหารไว8 ใบเปIนอวัยวะที่มีความไวตSอสภาพ
สิ่งแวดล8อมได8ดีกวSาสSวนอื่น ๆ ต8นยางที่เจริญเติบโตดีหรอืต8นยางที่แคระแกรน็ เน่ืองจากขาดธาตุอาหาร อาการ
เหลSาน้ีจะแสดงให8เหน็ทางใบ ฉะน้ันการสงัเกตลักษณะอาการที่แสดงให8เห็นที่ใบ จึงเปIนแนวทางให8ทราบวSาต8น
ยางขาดธาตุอาหาร และเพื่อให8มีความแนSนอนย่ิงข้ึนควรได8นำตัวอยSางไปวิเคราะหOในห8องปฏิบัติการ เพื่อทราบ
ปริมาณธาตุอาหารน้ันอยSางแท8จริง อาการขาดธาตุอาหารที่สำคัญบางธาตุในยางพารา มีดังน้ี 

อาการขาดธาตุไนโตรเจน สวนยางที่ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัวระหวSางแถวยางและใสSปุÑยไนโตรเจน
ให8กับต8นยางมักไมSคSอยพบอาการขาดธาตุไนโตรเจน การขาดธาตุไนโตรเจนจะพบในสวนยางที่เปIนดินทราย 
และไมSได8ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัว อาการขาดธาตุไนโตรเจนที่แสดงให8เห็นคือ ขนาดของใบเล็กกวSาปกติ 
จำนวนใบน8อย ขนาดลำต8นเล็ก แคระแกร็น สีผิวของเปลือกกร8านและแข็งกวSาต8นที่ปกติ สิ่งสำคัญที่ช้ีให8เห็นวSา
ขาดธาตุไนโตรเจน ก็คือ สีของใบจะมีสีเขียวแกมเหลือง แตSไมSมีลักษณะของ chlorosis อาการที่เกิดกับต8นยาง
อายุน8อยที่ยังไมSแตกกิ่งน้ัน ใบสีเหลืองจะเปIนกบัใบแกSฉัตรช้ันลSาง หากเปIนรุนแรงอาการจะปรากฏให8เหน็กบัใบ
ยางฉัตรช้ันแรกของต8นยาง สำหรับต8นยางที่แตกกิ่งก8านแล8ว อาการขาดธาตุไนโตรเจนเปIนผลให8ต8นยางชะงัก
การเจริญเติบโต โดยเฉพาะทรงพุSมใบจะเล็กลง ขนาดของใบเล็กกวSาปกติ อาการใบซีดเหลืองน้ีจะพบในใบที่
ถูกแสงแดดมากกวSาใบในรSม 

อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส ต8นยางจะตอบสนองตSอการใช8ปุÑยฟอสฟอรัส แตSมักไมSคSอยพบอาการขาด
ธาตุฟอสฟอรัสแม8วSาผลวิเคราะหOใบพบวSามีฟอสฟอรัสอยูSในระดับต่ำก็ตาม ลักษณะอาการที่ต8นยางขาดธาตุ
ฟอสฟอรัสที่ เห็นได8ชัดคือ ใต8ท8องใบเปIนสีบรอนซOและสีมSวงปรากฏให8เห็นกSอน หลังใบมีสีเหลืองน้ำตาล 
หลังจากน้ันยอดใบจะแห8งลงมาเปIนสีน้ำตาลแดงลุกลามลงมาจากสSวนปลาย สSวนที่เปIนน้ำตาลน้ันจะหดตัว
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ม8วนข้ึน ในต8นยางที่ยังไมSแตกกิ่งอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสจะปรากฏให8เห็นกับใบที่อายุยังน8อยจากฉัตรช้ัน
กลาง ๆ ลำต8นข้ึนไปถึงช้ันบน อาการที่ขาดฟอสฟอรัสอยSางรุนแรงใบของฉัตรแรกที่อSอนแอจะมีสีเหลือง
บรอนซO สSวนของปลายใบแห8งม8วนข้ึนและใบจะรSวงไปในที่สุด อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสที่เปIนกับยางที่แตกกิ่ง
แล8วจะปรากฏให8เห็นกับใบแกSในฉัตร ช้ันลSาง ๆ  ของกิ่งที่อSอนแอที่อยูSในที่รSม คือ ใบจะเปลี่ยนเปIนสีเหลืองและ
สีบรอนซO สSวนปลายและยอดของใบจะแห8งกลายเปIนสีน้ำตาลแดง หดและม8วนข้ึนและผลัดใบไปกSอนฤดูผลัด
ใบ อาการเชSนน้ีอาจทำให8สับสนได8 เพื่อเปIนการยืนยันจึงควรได8เก็บใบไปวิเคราะหOในห8องปฏิบัติการ 

อาการขาดธาตุโพแทสเซียม การขาดธาตุโพแทสเซียมในประเทศมาเลเซีย พบมากกับต8นยางที่ปลูก
ในดินทราย (sandy inland soil) การขาดธาตุโพแทสเซียมในประเทศเวียดนามและศรีลังกา พบทั่วไป
เชSนเดียวกับการขาดธาตุแมกนีเซียม ในประเทศไทยพบระดับโพแทสเซียมอยูSในระดับต่ำ แตSไมSถึงกับแสดง
อาการขาดโพแทสเซียม ลักษณะอาการขาดธาตุโพแทสเซียม ใบจะเหลืองซีดทั่วทั้งใบ โดยจะเริ่มจากยอดและ
ขอบใบ (tip and margin) เข8ามา ต8นยางที่ยังไมSแตกกิ่งก8านอาการที่เกิดข้ึนมักปรากฏกับใบฉัตรช้ันลSางหรือ
ฉัตรที่แกSกวSา หากขาดโพแทสเซียมอยSางรุนแรงอาการจะแสดงถึงฉัตรกลางลำต8น หรือทั้งหมด ขนาดของใบจะ
เล็กกวSาใบทีป่กติ อาการที่เปIนกับยางที่แตกกิ่งแล8วจะเปIนกับใบที่อยูSกิ่งลSาง ๆ ที่ถูกแสงแดด อาการที่ปรากฏ
กับยางที่กรีดได8แล8ว ใบที่ถูกแสงแดดสีจะเหลืองซีดทั่วทุกใบฉัตร หากขาดรุนแรงจะเห็นสีเหลืองซีดทั่วทั้งต8น 
อาการเชSนน้ีจะเห็นได8ชัดในปลาย ๆ ฤดูกSอนเข8าฤดูผลัดใบ 1-2 เดือน สSวนในฤดูเก็บใบชSวงเดือนมิถุนายน-
กันยายน จะไมSคSอยพบบSอยนัก เปIนที่นSาสังเกตวSา สวนยางที่มีระดับธาตุโพแทสเซียมสูง จะผลัดใบกSอนและ
ผลัดใบหมดเร็วกวSาที่มีโพแทสเซียมต่ำ ซึ่งตรงข8ามกับต8นยางที่แมกนีเซียมต่ำ จะทำให8ผลัดใบกSอนฤดูผลัดใบ
และผลัดใบหมดช8ากวSา 

อาการขาดธาตุแมกนีเซียม อาการขาดแมกนีเซียมในสวนยาง ทั้งสวนยางกSอนเปáดกรีดและสวนยางที่
เปáดกรีดแล8ว ที่พบในประเทศมาเลเซีย และศรีลังกา มักจะเกิดข้ึนกับต8นยางที่ปลูกในดิน inland soil มากกวSา
ที่ปลูกในดิน coastal alluvial clay soil สำหรับประเทศไทยปà 2526 สถาบันวิจัยยางได8พิจารณาตัดปุÑย
แมกนีเซียมออกจากสูตรปุÑยยาง เน่ืองจากการสำรวจดินและใบยางพาราพบวSาในดินสSวนใหญSมีแมกนีเซียม
เพียงพอ แตSตSอมาจากงานค8นคว8าดินและปุÑยที่ดำเนินการอยSางตSอเน่ือง พบวSาในดินบางชุดดินมีแมกนีเซียมต่ำ
กวSาระดับวิกฤต เชSน ชุดดินคอหงสO ดังน้ันจึงจำเปIนต8องใสSปุÑยแมกนีเซียมให8แกSดินที่ขาดธาตุแมกนีเซียม การใสS
ปุÑยโพแทสเซียมในอัตราที่สูงมาก อาจจะมีผลทำให8ยางพาราขาดธาตุแมกนีเซียมได8 ในประเทศศรีลังกาและ
มาเลเซียพบวSาต8นยางที่ได8รับปุÑยโพแทสเซียมระดับสูง ทำให8ความสามารถในการดูดธาตุแมกนีเซียมลดลง และ
มักไมSพบการขาดธาตุแคลเซียมในดินเพราะปุÑยหินฟอสเฟตที่ใสSให8แกSต8นยาง จะมีธาตุแคลเซียมประมาณร8อย
ละ 30 ลักษณะอาการขาดธาตุแมกนีเซียม ใบจะเหลืองซีด (leaf chlorosis) จากขอบใบเข8าหากลางใบและ
ระหวSางเส8นใบ อาการที่แสดงกับต8นยางที่ยังไมSแตกกิ่งจะพบเปIนกับใบที่อยูSช้ันลSาง ๆ หรือฉัตรช้ันลSาง ๆ ใบที่
เปIนจะแสดงอาการเหลืองซีดระหวSางเส8นใบกSอน สSวนอาการที่แสดงกับต8นยางที่แตกกิ่งก8านแล8วจะแสดง
อาการให8เห็นกับใบที่ถูกแสงแดดของใบฉัตรช้ันแรก (terminal whorls) สำหรับยางที่กรีดได8แล8วอาการน้ีจะ
แสดงให8เห็นกSอนเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  
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อาการขาดธาตุแมงกานีส อาการขาดธาตุแมงกานีสในต8นยางที่ได8พบในประเทศมาเลเซียและศรี
ลังกา มักจะเกิดข้ึนกับต8นยางที่ปลูกในดินประเภท alluvial sandy soil และดินที่กำเนิดมาจาก granite ใน
ประเทศไทยยังไมSเคยพบอาการขาดธาตุแมงกานีส และจากการวิเคราะหOใบพบวSา แมงกานีสอยูSในระดับปกติ
จนถึงคSอนข8างสูง การขาดธาตุแมงกานีสมีผลทำให8ลดขบวนการสังเคราะหOแสง เพราะแมงกานีสเปIนตัวกระตุ8น
เอนไซมOสำหรับสังเคราะหOโปรตีน ลักษณะอาการที่ขาดธาตุแมงกานีส ใบที่เกิดจะซีดและกลายเปIนสีเหลืองทั้ง
ใบ ยกเว8นที่เส8นกลางใบและเส8นใบจะมีสีเขียวเหลืออยูS แตกตSางกับอาการขาดธาตุแมกนีเซียมอยSางเห็นได8ชัด 
ต8นยางที่ยังไมSแตกกิ่งจะแสดงที่ใบช้ันลSางของฉัตรที่อยูSกลาง ๆ หรือกึ่งกลางลำต8น ถ8าขาดแมงกานีสอยSาง
รุนแรงใบที่ฉัตรบนก็จะแสดงอาการให8เหน็ด8วย สำหรับต8นยางที่แตกกิ่งแล8วอาการทีข่าดแมงกานีสจะเกิดกับใบ
ในรSมกับกิ่งที่อยูSต่ำ ๆ ของลำต8น โดยปกติปริมาณแมงกานีสของใบในรSมจะน8อยกวSาใบที่ถูกแสงแดด แตSหาก
ขาดธาตุแมงกานีสอยSางรุนแรงใบที่ถูกแสงแดดก็แสดงอาการให8เห็นได8เชSนเดียวกัน 

ในดินที่มีความอุดมสมบูรณOต่ำ ระดับธาตุอาหารพืชหลายชนิดในดินไมSเพียงพอ การวินิจฉัยหรือการ
แก8ไขก็ย่ิงยากมากข้ึน จำเปIนต8องทำการตรวจสอบธาตุอาหารที่เปIนตัวกำหนดการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช 
เพื่อให8แนSชัดวSามีธาตุอะไรบ8าง และมีระดับการขาดมากน8อยแคSไหน การทดสอบพืชในกระถางสามารถทำได8 
ประกอบกับปãจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธาตุอาหาร ได8แกS อุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ ฯลฯ 
สามารถควบคุมได8มากย่ิงข้ึนเมื่อทดสอบพืชในกระถาง  วัตถุประสงคOของการทดสอบพืชในกระถางก็เพื่อ
ประเมินการใช8ปุÑยที่สอดคล8องกับดินและพืช ซึ่งต8องอาศัยข8อมูลพื้นฐานจากการประเมินชนิดของธาตุอาหารที่
จำกัดการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ การตอบสนองตSอระดับธาตุอาหารทีจ่ำกัดทีใ่สSลงไปของพืชปลกู และการ
ประเมินรูปของปุÑยที่เหมาะสมในการใสSธาตุอาหารที่จำกัด ในการศึกษาธาตุอาหารในกระถาง (nutritional 
pot trail) สามารถทำได8หลายวิธี ได8แกS nutrient omission หรือ subtractive, factorial และ rate of 
addition trails ซึ่งแตSละวิธีข้ึนกับชนิดของพืชที่ใช8ทดสอบ (Bell, 2002) 

การใช8วิธีการไมSใสSธาตุอาหารบางธาตุ (nutrient omission trail) ก็เปIนวิธีการอีกวิธีหน่ึงที่นิยมใช8   
ซึ่งทำได8โดยการปลูกพืชทดสอบในดินที่ต8องการศึกษา แล8วใสSธาตุอาหารครบทุกธาตุในระดับที่เหมาะสมกับ
ความต8องการของพืชทดสอบ เปรียบเทียบกับการไมSใสSธาตุอาหารชนิดที่ต8องการทดสอบทีละธาตุ (omitted) 
นำผลผลิตจากการไมSใสSธาตุตSาง ๆ ของพืชทดสอบเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ใสSธาตุครบทุกธาตุ (all nutrient) 
(Bell, 2002) แตSวิธีน้ีไมSนิยมใช8ผลผลิตเปIนตัวบSงช้ี เน่ืองจากกระถางเปIนตัวจำกัดการเจริญเติบโต แตSจะหา 
biomass ของพืชแทน การศึกษาวิธีน้ีต8องพิจารณาอยSางรอบคอบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับชนิดดินและอัตราที่
เหมาะสมของธาตุอาหารรองพื้น (optimum all nutrients) ไมSควรคิดวSามีธาตุใดธาตุหน่ึงอยูSในดินเพียงพอ
แล8ว ยกเว8นวSามีข8อมูลวSาหากใสSลงไปในดินจะทำให8มีปริมาณมากเกินไป จนกSอให8เกิดความไมSสมดุลของธาตุ
อาหารในดินได8 (กองปฐพีวิทยา, 2543) nutrient omission trail มีข้ันตอนการปฏิบัติ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันแรก
ศึกษาเพื่อหาอัตราที่ เหมาะสมของธาตุอาหารรองพื้นสำหรับดินและพืชทดสอบ โดยการใช8 rate trail 
technique และข้ันที่สอง ศึกษาเพื่อหาธาตุอาหารที่จำกัดการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุด โดยใช8 omission 
trail technique ด8วยการใช8อัตราที่เหมาะสมของธาตุอาหารรองพื้นจากผลการทดลองข้ันแรก (Yinh, 2003)  



 - 34 - 

Timkhum (2013) ใช8 nutrient omission trail เพื่อศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณOของดินปลูกยาง
กับชุดดินทSาศาลาและชุดดินสายบุรี ซึ่งเก็บจากพื้นที่ปลูกยางในภาคใต8ของประเทศไทย โดยใช8 ยางพันธุO RRIM 
600 เปIนพืชทดสอบ พบวSาธาตุที่จำกัดการเจริญเติบโตของยางพันธุO RRIM 600 ในดินดังกลSาว ได8แกS 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และทองแดง (ภาพที่ 1)  โดยไนโตรเจนเปIนธาตุที่ทำให8ต8นยางพาราที่อายุ 9 เดือนมี
มวลชีวภาพต่ำสุด แตSพบวSาการขาดฟอสฟอรัสทำให8ต8นยางมีการเจริญเติบโตทางด8านความสูงต่ำสุด(ภาพที่ 2)   
และอาการผิดปกติที่พบคือ ใบมีขนาดเล็ก ต8นแคร็นแกร็น  ใบมีสีเหลืองถึงส8ม  ปลายใบมีสีน้ำตาล สSวนอาการ
ขาดโพแทสเซียมที่พบคือ ขอบใบทั้งสองข8างคSอย ๆ เหลืองเข8ามา ขอบใบมีแผลสีน้ำตาล (ภาพที่ 3) 

 
ภาพท่ี 1 Relative biomass of rubber at 9 months after planting (the letters on various    

columns are the growth depressions that are significant at the P < 0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 Rubber growth picture in: (a) All, (b) omitted N, and (c) omitted P nutrient 
treatments, which that -N and -P treatments had significantly different at the P < 0.05) from 

All treatment 
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ภาพท่ี 3  Leaf characteristic in omitted P and omitted K at 3rd petiole of 2nd whorl 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประเด็นวิจัย 
เปIนการศึกษาเพื่อหาระดับธาตุอาหารที่จำกัดการเจริญเติบโตและลักษณะอาการผิดปกติที่แสดงออก 

เมื่อได8รับปริมาณธาตุอาหารระดับตSาง ๆ ต้ังแตSน8อยจนถึงมากในระดับที่เปIนพิษ   
วิธีการดำเนินงาน 
1. สิ่งท่ีใชjในการทดลอง 

1) วัสดุและอุปกรณOตSาง ๆ สำหรับปลูกทดสอบได8แกS เมล็ดยาง ต8นตาเขียวพันธุO RRIT 251 ดินที่เปIน
ตัวแทนสำหรับทดสอบ 1 ชุดดิน กระถางพลาสติกขนาดใหญS ฯลฯ 

2) สารเคมีตSาง ๆ สำหรับเปIนปุÑย 
3) กล8องบันทกึภาพ 
4) วัสดุและอุปกรณOตSาง ๆ สำหรับบันทึกการเจริญเติบโต ได8แกS สายวัด ไม8วัดความสูง 
5) เครื่องผลิตน้ำ DI/RO 
6) โรงเรือนทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design ประกอบด8วย 4 กิจกรรม แตSละ

กิจกรรมมี 3 การทดลอง ๆ ละ 7 กรรมวิธีทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 1 กระถาง ศึกษาในดินที่ใช8ปลูกยางพารา
จำนวน 1 ชนิดดิน ปลูกยางพันธุO RRIT 251 เปIนพืชทดสอบ กระถางละ 1 ต8น มีรายละเอียดดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุอาหารรอง (Ca  

Mg S) ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 
การทดลองที่ 1.1  การตอบสนองของยางพาราและอาการผดิปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณ 

 ธาตุอาหาร Ca ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 
การทดลองที่ 1.2  การตอบสนองของยางพาราและอาการผดิปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณ 

ธาตุอาหาร Mg ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 
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การทดลองที่ 1.3  การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
  ปริมาณธาตุอาหาร S ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

กิจกรรมท่ี 2 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุอาหาร Fe Mn 
Cu ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

การทดลองที่ 2.1  การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
  ปริมาณธาตุอาหาร Fe ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

 การทดลองที่ 2.2  การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
  ปริมาณธาตุอาหาร Mn ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

 การทดลองที่ 2.3  การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
ปริมาณธาตุอาหาร Cu ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

กิจกรรมท่ี 3 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุอาหาร Zn และ 
B ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

การทดลองที่ 3.1  การตอบสนองของยางพาราและอาการผดิปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
  ปริมาณธาตุอาหาร Zn ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

การทดลองที่ 3.2  การตอบสนองของยางพาราและอาการผดิปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
  ปริมาณธาตุอาหาร B ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

กิจกรรมท่ี 4 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุอาหารหลัก (N 
P K) ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

การทดลองที่ 4.1  การตอบสนองของยางพาราและอาการผดิปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
ปริมาณธาตุอาหาร N ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

การทดลองที่ 4.2  การตอบสนองของยางพาราและอาการผดิปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
ปริมาณธาตุอาหาร P ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

การทดลองที่ 4.3  การตอบสนองของยางพาราและอาการผดิปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับ 
ปริมาณธาตุอาหาร K ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

ในแตSละการทดลองประกอบด8วย 7 กรรมวิธีทดลอง ดังน้ี 
กรรมวิธีที่ 1 ไมSใสSธาตุที่ต8องการทดสอบ 
กรรมวิธีที่ 2 ใสSธาตุที่ต8องการทดสอบ ในอัตราร8อยละ 25 ของอัตราที่เหมาะสม 
กรรมวิธีที่ 3 ใสSธาตุที่ต8องการทดสอบ ในอัตราร8อยละ 50 ของอัตราที่เหมาะสม 
กรรมวิธีที่ 4 ใสSธาตุที่ต8องการทดสอบ ในอัตราร8อยละ 75 ของอัตราที่เหมาะสม 
กรรมวิธีที่ 5 ใสSธาตุที่ต8องการทดสอบ ในอัตราร8อยละ 100 ของอัตราที่เหมาะสม 
กรรมวิธีที่ 6 ใสSธาตุที่ต8องการทดสอบ ในอัตราร8อยละ 125 ของอัตราที่เหมาะสม 
กรรมวิธีที่ 7 ใสSธาตุที่ต8องการทดสอบ ในอัตราร8อยละ 150 ของอัตราที่เหมาะสม 

ธาตุอาหารที่ใสSในแตSละสิ่งทดลองใช8สารเคมีที่มีความบรสิุทธ์ิสูง (AR grade) และใสSในรูปของสารละลาย 
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2.วิธีปฏิบัติการทดลอง 
2.1  เก็บตัวอยSางดินจากพื้นที่แปลงปลูกยางพารา โดยแบSงการเก็บตัวอยSางดินเปIน 2 กรณี คือ 

2.1.1 เก็บตัวอยSางดินเพื่อวิเคราะหOสมบัติบางประการของดินในห8องปฏิบัติการ โดยวางแผนการ
เก็บตัวอยSางดินแบบ grid sampling ใช8กระบอกเจาะดินสุSมเก็บตัวอยSางดินทั่วทั้งพื้นที่ในทิศทาง X-shaped 
เจาะเก็บหลุมยSอยจำนวน 11 หลุม ตำแหนSงหลุมที่เจาะเก็บอยูSหSางจากแถวยางพารา ประมาณ 1 เมตร แตSละ
หลุมเก็บตัวอยSางดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เก็บตัวอยSางดินแตSละหลุมใสSถังพลาสติกที่สะอาด ผสม
คลุกเคล8าดินเปIนเน้ือเดียวกัน ทำเปIนตัวอยSางดินรวม (composite sample) ซึ่งเปIนตัวแทนของแตSละพื้นที่ 
ประมาณ 1 กิโลกรัม นำมาผึ่งลมให8แห8ง บดและรSอนผSานตะแกรงซึ่งทำจากโลหะไร8สนิมขนาด 2.0 มิลลิเมตร 
นำมาวิเคราะหOสมบัติบางประการของดินกSอนทำการศึกษา ดังน้ี เน้ือดิน (soil texture)  ความเปIนกรด-ดSาง
ของดิน (soil pH) โดยใช8ดิน:น้ำ อัตราสSวน 1:2.5  อินทรียวัตถุ (organic matter)  ฟอสฟอรัสที่เปIนประโยชนO 
(available P) กำมะถันที่เปIนประโยชนO (available S)  โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได8 (exchangeable K, Ca และ Mg), ธาตุอาหารจุลภาค; เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี 
(Zn) ที่เปIนประโยชนOตSอพืช (available Fe, Mn, Cu และ Zn) โบรอนที่เปIนประโยชนO (available B) และ 
ปริมาณความต8องการปูนของดิน (lime requirement; Titration method) เฉพาะกรณีที่ดินมีปฏิกิริยาเปIน
กรด (pH <6.0)  

2.1.2 เก็บตัวอยSางดินเพื่อใช8เปIนวัสดุปลูกพืชทดสอบ เพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณOของ
ดิน โดยเก็บที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร สุSมเก็บหลาย ๆ หลุมตSอแปลง เก็บหลุมละเทSา ๆ กันให8ได8
ปริมาณเพียงพอตSอการใช8เปIนวัสดุปลูกพืชทดสอบของแตSละชนิดดิน นำมาผึ่งลมให8แห8งในทีร่Sม บดและรSอน
ผSานตะแกรงขนาด 1.0 เซนติเมตร แล8วผสมคลุกเคล8าให8เข8ากัน 

2.2 บรรจุดินที่ผสมแตSละชุดลงในกระถางพลาสติกที่มีขนาดเส8นผSานศูนยOกลาง 37 เซนติเมตร กระถาง
ละ 40 กิโลกรัม นำกระถางที่บรรจุดินเรียบร8อยแล8วไปจัดวางเรียงในโรงเรือนทดลองตามผังการศึกษาที่กำหนด  

2.3 ปรับความเปIนกรดของดินแตSละกระถางโดยการใสSปูนขาว Ca(OH)2: AR grade ตามคSาความ
ต8องการปูนของดินที่ระดับ pH 5.5 ผสมคลุกเคล8าปูนกับดินให8เข8ากันที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร เติมน้ำที่
ผSานการแยกเอาแรSธาตุออกแล8ว (double deionized water; D.I.) ลงในแตSละกระถางให8ได8ระดับความช้ืน
ประมาณร8อยละ 80 ของความช้ืนภาคสนาม ปáดฝากระถางพลาสติกปลSอยให8ปูนทำปฏิกิริยากับดินนาน 3 สัปดาหO 

2.4 เตรียมสารละลายธาตุอาหาร หลังจากน้ันตวงสารละลายธาตุอาหารโดยใช8กระบอกตวงตามอัตรา
และตามสิ่งทดลองทีก่ำหนด ใสSในกระถางดินที่เตรียมไว8ในข8อ 2 เมื่อใสSธาตุอาหารแตSละชนิดเรียบร8อยแล8วเติม
น้ำที่ผSานการแยกเอาแรSธาตุออกแล8ว จำนวน 500 มิลลิลิตร เพื่อชSวยล8างธาตุอาหารลงสูSดิน ทำการพรวนดิน
โดยเน8นที่ระดับ 0-15 เซนติเมตร เพื่อคลุกเคล8าดินกับธาตุอาหารให8เข8ากันดี   

 2.5 ปลูกต8นยางชำถุงพันธุO RRIT 251 โดยคัดเลือกต8นที่มีลักษณะสมบูรณOและมีขนาดเทSา ๆ กันทุก
กระถาง ดูแลรักษาโดยการรดน้ำที่ผSานการแยกเอาแรSธาตุออกแล8ว โดยให8ความช้ืนในดินมีคSาความเครียดน้ำ
อยูSระหวSาง 20-40 cbar ด8วยการใช8 Tensiometer ตรวจเช็คระดับความช้ืนในดิน  สังเกตการเจรญิเติบโตของ
ยางพาราตลอดการศึกษา จนยางพาราอายุครบ 1 ปà  
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3. การบันทึกขjอมูล        
3.1 วัดขนาดเส8นผSานศูนยOกลางของลำต8นที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตร จากจุดแตกตา โดยใช8เวอรO

เนียแคลิปเปอรO ที่ระยะ 3  6  9 และ 12 เดือน 
3.2 ความสูงของลำต8น โดยวัดจากจุดแตกตาจนถึงปลายยอด เมื่อสิ้นสุดการศึกษา 
3.3 ความกว8างและความยาวของใบจำนวนฉัตรละ 5 ใบ โดยวัดใบกลางของแตSละก8าน การวัดความ

กว8างของใบวัดในตำแหนSงที่กว8างที่สุดของแผSนใบ การวัดความยาวของใบเริ่มจากโคนแผSนใบถึงปลายสุดของ
แผSนใบ 

3.4 บันทึกวัน เดือน ปà การแตกฉัตรใหมS โดยบันทึกเมื่อใบแรกของฉัตรใหมSคลี่ออก 
3.5 สังเกตและบันทึกภาพลักษณะอาการที่แสดงออกของยางพาราในแตSละกรรมวิธีทดลอง 
3.6 เมื่อต8นยางอายุครบ 1 ปà ทำการเก็บใบและดิน วิเคราะหOปริมาณธาตุอาหารตSาง ๆ  

4. วิเคราะหoขjอมลูและเขียนรายงาน 
 เปรียบเทียบผลการศึกษาด8วยการวิเคราะหOทางสถิติและเปรียบเทียบความแตกตSางคSาเฉลี่ยของสิ่ง

ทดลองโดยใช8ระดับความแตกตSางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร8อยละ 95   
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ทำการวิจัย 5 ปà (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 
สถานท่ีดำเนินการ 
 ศูนยOวิจัยยางบุรีรัมยO ต.รSอนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมยO 
 

ผลการทดลองและวิจารณo 
กิจกรรมท่ี 1 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติท่ีแสดงออกเมื่อไดjรับปริมาณธาตุอาหารรอง 

(Ca Mg S) ระดับตYาง ๆ ในกระถางทดสอบ ( ปyท่ีเร่ิมตjน ตุลาคม 2559 ปyท่ีสิ้นสุด กันยายน 
2561) 

ในปàแรกได8ทำการจัดซื้อและติดต้ังครุภัณฑOเครื่องทำน้ำบริสุทธ์ิ (deionized water) จัดหาและจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณOตSาง ๆ รวมถึงสารเคมีชนิดตSาง ๆ  สำหรับใช8เปIนธาตุอาหารในการทดลอง ปรับปรงุโรงเรือนทดลอง
โดยกั้นตะแกรงกันนกบนเพดานหลังคา และติดมุ8งหรือตาขSายกันนกและแมลงรอบโรงเรือนทดลอง จากน้ันทำ
การเตรียมดินที่จะใช8ปลูกยาง โดยขุดดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร จากแปลงยางภายในศูนยOวิจัยยาง
บุรีรัมยO ซึ่งเปIนดินรSวนปนทราย นำมาผึ่งให8แห8งในโรงเรือนทดลอง  แล8วทำการบด รSอน และผสมคลุกเคล8าให8
เข8ากันอยSางดี จากน้ันตักใสSในกระถางพลาสติกที่สะอาด ขนาดกระถางเส8นผSาศูนยOกลาง 40 เซนติเมตร กระถาง
ละ 80 กิโลกรัม จำนวน 75 กระถาง ปáดฝา สุSมเก็บตัวอยSางดินปลูกยางที่ผสมให8เข8ากันดีแล8วจำนวน 1 
กิโลกรัม สSงวิเคราะหOยังห8องปฏิบัติการวิเคราะหO ในขณะเดียวกันได8ทำการเตรียมต8นยางชำถุงพันธุO RRIT 251 
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สำหรับใช8ปลูกทดสอบ ผลการวิเคราะหOดินพบวSา ดินที่ใช8ในการทดสอบมีคSา pH 4.52 มีปริมาณอินทรียวัตถุ 
(OM) ร8อยละ 0.284  ฟอสฟอรัสที่เปIนประโยชนO (Available P) 1.38 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได8 (Exchangeable K) 3.793  มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได8 (Exchangeable 
Ca) 69.940 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได8 (Exchangeable Mg) 3.598 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
เหล็ก (Fe) 2.609 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แมงกานีส (Mn) 11.868 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  สังกะสี (Zn) 0.039 
มิลลิกรัม/กิโลกรมั  ทองแดง (Cu) 0.000มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากน้ันทำการปลูกยาง และใสSปุÑยธาตุอาหารที่
คำนวณจากผลวิเคราะหOดินเทียบกับปริมาณที่เหมาะสมที่แนะนำสำหรับดินปลูกยางพารา (ตารางที่ 1)  
คำนวณน้ำหนักดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ซึ่งเปIนระดับรากหาอาหารของต8นยาง (feeder root) การ
คำนวณใช8คSาความหนาแนSนดิน 1.30 กรัม/ลูกบาศกOเซนติเมตร 

การทดลองท่ี 1.1 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุ
อาหาร Ca ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

คำนวณหาปริมาณสารเคมีธาตุอาหาร Ca ระดับตSาง ๆ ตามวิธีการทดลองดังตารางที่ 2 หลังการรด
สารละลายธาตุอาหารผSานไป 2-7 วันพบวSาต8นยางในแตSละกระถางทยอยตาย สาเหตุจากแอมโมเนียมเปIนพิษ 
จากการใสSปุÑยยูเรียในอัตราสูงเกินไป (ใสSตามคSาวิเคราะหOดิน) หลังจากน้ันจึงได8เตรียมดินและเตรียมต8นยางชำ
ถุงสำหรับการทดลองใหมS โดยทำการปลูกยางลงกระถางเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยใสSยูเรียทั้งเม็ด ใสSครั้ง
แรกเมื่อต8นยางอายุได8 1 เดือนปริมาณกระถางละ 50 กรัม และใสSอีกครั้งเมื่อต8นยางอายุ 3 เดือน กระถางละ 
30 กรัม สSวนอัตราปุÑยอื่น ๆ คำนวณใสSตามวิธีการทดลองโดยปรับอัตราการใสSลงครึ่งหน่ึง เพื่อแบSงใสS 2 ครั้ง 
พบวSาหลังการทดลอง 6 เดือน ต8นยางในแตSละกระถางเริ่มมีอาการผิดปกติและคSอย ๆ ตาย เมื่อขุดดูพบวSาต8น
ยางไมSมีราก เมื่อวิเคราะหOสาเหตุ คาดวSาเปIนเพราะรากเนSา เน่ืองจากเมื่อขุดดูพบวSา ถึงแม8ดินบนแห8งแตก แตS
ดินลSางยังมีสภาพช้ืนถึงแฉะ  

ในปà 2562 ได8ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานใหมS โดยขุดดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร 
จากแปลงปลูกยางภายในศูนยOวิจัยยางบุรีรัมยO ซึ่งเปIนดินรSวนปนทราย จำนวนประมาณ 4 ตัน นำมาผึ่งให8แห8ง
ในโรงเรือนทดลอง แล8วทำการบด รSอน และผสมคลุกเคล8าให8เข8ากันอยSางดี จากน้ันนำดินมาผสมกับทรายใน
อัตราสSวนดิน 55 กิโลกรัม ตSอทราย 35 กิโลกรัม รวมเปIน 90 กิโลกรัม เพื่อลดปริมาณอนุภาคทรายแปßง (silt) 
แล8วบรรจุลงถังพลาสติกที่เจาะรูไว8ที่ก8นถัง ๆ ละ 4 รู โดยเพิ่มจำนวนซ้ำเปIน 5 ซ้ำ  และทำการปลูกยางชำถุง 
เมื่อต8นยางมีอายุ 1 เดือน  ทำการใสSปุÑยผสมสูตร 20-10-17  แทนการรดด8วยปุÑยสารละลายธาตุอาหารที่
เตรียมจากปุÑยยูเรีย และสารเคมีที่ให8ธาตุ P และ K แตSหลังจากต8นยางในกระถางเจริญเติบโตได8 6 เดือน มี
ขนาด 2-3 ฉัตร ปรากฏวSาได8ถูกเพลี้ยเข8าทำลายจนใบรSวงหมด และบางกระถางต8นยางตาย จึงยุติการทดลอง 

การทดลองท่ี 1.2 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุ
อาหาร Mg ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

ผลการวิเคราะหOคSาความต8องการปูนเพื่อปรับความเปIนกรดเปIนดSางของดินให8อยูSที่ระดับ (pH) 5.5 ได8
ปริมาณปูนขาว (Ca(OH)2) ที่ต8องใช8จำนวนกระถางละ 33.6 กรัม ผสมดินกับปูนในกระบะผสม เติมน้ำดีไอพอ
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ช้ืน คลุกเคล8าให8เข8ากันดีตักใสSถัง ปáดฝา ปลSอยให8ปูนทำปฏิกิริยากับดินนาน 3 สัปดาหO เมื่อครบ 3 สัปดาหOจึง
ทำการปลูกยาง และใสSปุÑยธาตุอาหารที่คำนวณจากผลวิเคราะหOดินเทียบกับปริมาณที่เหมาะสมที่แนะนำ
สำหรับดินปลูกยางพารา (ตารางที่ 1) คำนวณน้ำหนักดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ซึ่งเปIนระดับรากหา
อาหารของต8นยาง (feeder root) การคำนวณใช8คSาความหนาแนSนดิน 1.30 กรัม/ลูกบาศกOเซนติเมตร และ
คำนวณหาปริมาณสารเคมีธาตุอาหาร Mg ระดับตSาง ๆ ตามวิธีการทดลองดังตารางที่ 3 หลังการรดสารละลาย
ธาตุอาหารผSานไป 2-7 วันพบวSาต8นยางในแตSละกระถางทยอยตาย สาเหตุจากแอมโมเนียมเปIนพิษ จากการใสS
ปุÑยยูเรียในอัตราสูงเกินไป (ใสSตามคSาวิเคราะหOดิน) หลังจากน้ันจึงได8เตรียมดินและเตรียมต8นยางชำถุงสำหรับ
การทดลองใหมS โดยทำการปลูกยางลงกระถางเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยใสSยูเรียครั้งแรกเมื่อต8นยางอายุ
ได8 1 เดือนปริมาณกระถางละ 50 กรัม และใสSอีกครั้งเมื่อต8นยางอายุ 3 เดือน กระถางละ 30 กรัม สSวนอัตรา
ปุÑยอื่น ๆ คำนวณใสSตามวิธีการทดลองโดยปรับอัตราการใสSลงครึ่งหน่ึง และแบSงใสS 2 ครั้ง พบวSาหลังการ
ทดลอง 6 เดือน ต8นยางในแตSละกระถางเริ่มมีอาการผิดปกติและคSอย ๆ ตาย เมื่อขุดดูพบวSาต8นยางไมSมีราก 
เมื่อวิเคราะหOสาเหตุ คาดวSาเปIนเพราะรากเนSา เน่ืองจากเมื่อขุดดูพบวSา ถึงแม8ดินบนแห8งแตก แตSใต8ดินยังมี
สภาพเปàยกแฉะ  

ในปà 2562 ได8ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานใหมS โดยขุดดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร 
จากแปลงปลูกยางภายในศูนยOวิจัยยางบุรีรัมยO ซึ่งเปIนดินรSวนปนทราย จำนวนประมาณ 4 ตัน นำมาผึ่งให8แห8ง
ในโรงเรือนทดลอง แล8วทำการบด รSอน และผสมคลุกเคล8าให8เข8ากันอยSางดี จากน้ันนำดินมาผสมกับทรายใน
อัตราสSวนดิน 55 กิโลกรัม ตSอทราย 35 กิโลกรัม รวมเปIน 90 กิโลกรัม เพื่อลดปริมาณอนุภาคทรายแปßง (silt) 
แล8วบรรจุลงถังพลาสติกที่เจาะรูไว8ที่ก8นถัง ๆ ละ 4 รู โดยเพิ่มจำนวนซ้ำเปIน 5 ซ้ำ และทำการปลูกยางชำถุง 
เมื่อต8นยางมีอายุ 1 เดือน ทำการใสSปุÑยผสมสูตร 20-10-17 แทนการรดด8วยปุÑยสารละลายธาตุอาหารที่เตรียม
จากปุÑยยูเรีย และสารเคมีที่ให8ธาตุ P และ K แตSหลังจากต8นยางในกระถางเจริญเติบโตได8 6 เดือน มีขนาด 2-3 
ฉัตร ปรากฏวSาได8ถูกเพลี้ยเข8าทำลายจนใบรSวงหมด และบางกระถางต8นยางตาย จึงยุติการทดลอง 

การทดลองท่ี 1.3 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุ
อาหาร S ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

หลังจากปลSอยให8ปูนทำปฏิกิริยากับดินนาน 3 สัปดาหO เมื่อครบ 3 สัปดาหOจึงทำการปลูกยาง และใสS
ปุÑยธาตุอาหารที่คำนวณจากผลวิเคราะหOดิน เทียบกับปริมาณที่เหมาะสมที่แนะนำสำหรับดินปลูกยางพารา 
(ตารางที่ 1) คำนวณน้ำหนักดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ซึ่งเปIนระดับรากหาอาหารของต8นยาง 
(feeder root) การคำนวณใช8คSาความหนาแนSนดิน 1.30 กรัม/ลูกบาศกOเซนติเมตร และคำนวณหาปริมาณ
สารเคมีธาตุอาหาร Mg ระดับตSาง ๆ ตามวิธีการทดลองดังตารางที่ 3 หลังการรดสารละลายธาตุอาหารผSานไป 
2-7 วันพบวSาต8นยางในแตSละกระถางทยอยตาย สาเหตุจากแอมโมเนียมเปIนพิษ จากการใสSปุÑยยูเรียในอัตราสูง
เกินไป (ใสSตามคSาวิเคราะหOดิน) หลังจากน้ันจึงได8เตรียมดินและเตรียมต8นยางชำถุงสำหรับการทดลองใหมS โดย
ทำการปลูกยางลงกระถางเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยใสSยูเรียครั้งแรกเมื่อต8นยางอายุได8 1 เดือนปริมาณ
กระถางละ 50 กรัม และใสSอีกครั้งเมื่อต8นยางอายุ 3 เดือน กระถางละ 30 กรัม สSวนอัตราปุÑยอื่น ๆ คำนวณใสS
ตามวิธีการทดลองโดยปรับอัตราการใสSลงครึ่งหน่ึง และแบSงใสS 2 ครั้ง พบวSาหลังการทดลอง 6 เดือน ต8นยาง
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ในแตSละกระถางเริ่มมีอาการผิดปกติและคSอย ๆ ตาย เมื่อขุดดูพบวSาต8นยางไมSมีราก เมื่อวิเคราะหOสาเหตุ คาด
วSาเปIนเพราะรากเนSา เน่ืองจากเมื่อขุดดูพบวSา ถึงแม8ดินบนแห8งแตก แตSใต8ดินยังมีสภาพเปàยกแฉะ 

ในปà 2562 ยังไมSสามารถดำเนินการใหมSได8 เน่ืองจากพื้นที่ในโรงเรือนทดลองมีไมSเพียงพอสำหรับการ
ทดลอง 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหOดินวัสดุปลกูพืชทดสอบ ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับดินปลูกยางพารา และปริมาณ
ที่ต8องใสSเพิ่มเติมให8อยูSระดับที่เพียงพอ 

สมบัติดิน/ธาตุอาหาร ผลวิเคราะหo คYาที่เหมาะสม* ปริมาณที่ขาด 
ปริมาณที่ตjองใสYเพ่ิม/

กระถาง** 
เนื้อดิน (soil texture) Loamy sand - - - 
pH 4.5 4.5 – 5.5 - - 
อินทรียวัตถุ (OM) 0.57 % 1.0 – 2.5 % - - 
ไนโตรเจน (N) (คำนวณจาก 5% ของ
OM) 

0.0285 % 0.11 – 0.25 % 0.21 % 209.64 กรัม (ยูเรีย : แบSงใสS 
2 คร้ัง) 

ฟอสฟอรัสท่ีเปIนประโยชนO (Avail.P) 4 มก./กก. 11 – 30 มก./กก. 16 มก./กก. 5.19 กรัม (NaH2PO4.2H2O) 
โพแทสเซียมท่ีเปIนประโยชนO (Avail.K) 13 มก./กก. 40 – 80 มก./กก. 47 มก./กก. 5.74 กรัม (KCl) 
แคลเซียม (Ca) 62 มก./กก. > 60.12 มก./กก. - - 
แมกนีเซียม (Mg) 24 มก./กก. > 36.5 มก./กก. 12.5 มก./กก. 6.79 กรัม (MgCl2.6H2O) 
กำมะถัน (S) 7 มก./กก. 25 – 35 มก./กก. 27 มก./กก. 7.66 กรัม (Na2SO4) 
เหล็ก (Fe) 9.23 มก./กก. 30 – 90 มก./กก. 30.77 มก./กก. 12.95 กรัม 

(C10H12FeN2NaO3) 
แมงกานีส (Mn) 10.29 มก./กก. 2 – 4 มก./กก. ไมSขาด ไมSเพ่ิม 
สังกะสี (Zn) 1.53 มก./กก. 0.5 – 1.5 มก./กก. ไมSขาด ไมSเพ่ิม 
ทองแดง (Fe) 0.38 มก./กก. 0.5 – 1.5 มก./กก. 0.42 มก./กก. 72.24 มก. (CuCl2.2H2O) 
โบรอน (B) 1.38 มก./กก. 0.3 – 0.7 มก./กก. ไมSขาด ไมSเพ่ิม 

*ที่มา: ดัดแปลงจาก สายใจ (2552) และ นุชนารถ (2548) ซ่ึงอ8างตาม Thainugul (1986) 
** คำนวณปริมาณตSอน้ำหนักดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ซ่ึงเปIนระดับ feeder root ของยาง (64.114 กรัม) 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณสารเคมี Ca (OH2) ที่ต8องใช8สำหรับการทดลองที่ 1.1  การตอบสนองของยางพาราและ
อาการ ผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุอาหาร Ca ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

วิธีการทดลอง Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 5 Tr 6 Tr 7 Tr 8 Tr 9 Tr 10 
ระดับความเข8มข8นของ Ca 
(mg/kg) 

62 100 200 300 400 600 800 1,000 1,500 2,000 

ระดับ Ca ที่ต8องเพ่ิม (mg/kg) 0 38 138 238 338 538 738 938 1,438 1,938 
ปริมาณ Ca ที่ต8องเพ่ิมตSอ
กระถาง (64.114 กรัม)  

0 3.04 11.04 19.04 27.04 43.04 59.04 75.04 115.04 155.00 

Ca(OH)2 ที่ต8องชัง่ 0 5.62 20.41 35.19 49.98 79.55 109.13 138.70 212.64 286.58 
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ตารางท่ี 3  ปริมาณสารเคมี MgCl2.6H2O ที่ต8องใช8สำหรับการทดลองที่ 1.2 การตอบสนองของยางพาราและ
อาการ ผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุอาหาร Mg ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

วิธีการทดลอง Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 5 Tr 6 Tr 7 Tr 8 
ระดับความเข8มข8นของ Mg 
(mg/kg) 

24 40 60 80 100 120 140 160 

ระดับ Mg ทีต่8องเพ่ิม (mg/kg) 0 16 36 56 76 96 116 136 
ปริมาณ Mg ที่ต8องเพ่ิมตSอ
กระถาง (64.114 กรัม)  

0 1.026 2.31 3.59 4.87 6.15 7.44 8.72 

MgCl2.6H2O ที่ต8องชั่ง 0 8.69 19.57 30.41 41.25 52.10 63.02 73.87 

 

ตารางท่ี 4  ปริมาณสารเคมี Na2SO4 ที่ต8องใช8สำหรับการทดลองที่ 1.3 การตอบสนองของยางพาราและ
อาการ ผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได8รับปริมาณธาตุอาหาร S ระดับตSาง ๆ ในกระถางทดสอบ 

วิธีการทดลอง Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 5 Tr 6 Tr 7 
ระดับความเข8มข8นของ S (mg/kg) 7 20 30 40 50 60 70 
ระดับ S ทีต่8องเพ่ิม (mg/kg) 0 13 23 33 43 53 63 
ปริมาณ S ที่ต8องเพ่ิมตSอกระถาง (64.114 
กรัม)  

0 0.833 1.47 2.12 2.76 3.40 4.04 

Na2SO4 ที่ต8องชั่ง 0 3.70 6.51 9.39 12.22 15.06 17.90 

การดำเนินการทดลองในกิจกรรมที่ 1 ยังไมSประสบความสำเร็จ กรรมการพิจารณาโครงการวิจัยมีมติ
ไมSให8ดำเนินการตSอ ให8ยกเลิกการทดลอง  
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การวิจัยและพัฒนาการใช1ปุ4ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผงควบคุมโรครากขาว        
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Research and Development of White Root Disease Management by 
Ammonium Sulfate fertilizer and Sulfur Powder Integrated with 

Turmeric in the Convert Funded Replanting 
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ชัชมณฑ& แดงกนิษฐ& นาถาวร1  ภรภัทร สุชาติกูล2 
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บทคัดยEอ 
การวิจัยและพัฒนาการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผงควบคุมโรครากขาวของยางพารา

รRวมกับการปลูกขมิ้นชันในแปลงปลูกแทน ดำเนินการทดลอง 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 ศึกษาศักยภาพการ
ควบคุมโรครากขาวโดยวิธีผสมผสานในแปลงปลูกโดยการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันรRวมกับการ
ปลูกพืชปฏิปZกษ& ซึ่งไดFดำเนินการในแปลงปลูกใหมRที่เป]นโรครากมากRอนอยRางรุนแรงเน้ือที่ทดลอง 17 ไรR 
ดำเนินการป_ 2560-2562 และกิจกรรมศึกษาศักยภาพของปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผงในการ
ควบคุมโรครากขาวรRวมกับการใชFสารเคม ีในแปลงยางใหญR อายุ 10 และ 11 ป_มีความเสียหายจากโรครากขาว
รFอยละ 47.6 และ 33.2 ตามลำดับ ดำเนินการป_ 2561-2562 ผลการทดลองสรุปไดFวRา การใชFกำมะถันอัตรา 
100 กรัมผสมดิน 15 วันกRอนปลูกและโรยใสRรอบตFนยางปลูกใหมRทุก 4 เดือน และการใชFปุHยแอมโมเนียม
ซัลเฟต ผสมดินปลูกอัตรา 200 กรัมผสมดินปลูกและโรยใสRรอบตFนยางปลูกใหมR ทุก 4 เดือน ที่ปลูกแทนใน
พืน้ที่ที่เคยเป]นโรครากขาวที่รนุแรงมากRอน สามารถลดตFนยางปลูกใหมRติดเช้ือและเป]นโรครากไดF การปลูกขมิ้น
เป]นพืชแซมไมRมีผลตRอการควบคุมโรครากในระยะแรกปลูก การใชFสารเคมีควบคุมโรคผสมผสานกับปุHย
แอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผงในแปลงยางใหญRในระยะเวลาดำเนินการ 1 ป_ 6 เดือนพบวRาไมRมีการแพรR
ลุกลามของโรคและสามารถรักษาตFนยางที่ติดเช้ือและเป]นโรคที่ไมRรุนแรงมากใหFเจริญเติบโตและใหFผลผลิตไดF
ตามปกติ  

 
คำสำคัญ: โรครากขาวยางพารา  Rigidoporus microporus  การควบคุมโรครากยางพารา   

   ปุHยแอมโมเนียมซลัเฟต  กำมะถันผง 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ศูนย&วิจัยยางสุราษฎร&ธานี เลขที่ 105 ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร&ธานี 84100 
2 ศูนย&วิจัยยางสงขลา เลขที่ 9 ต.หาดใหญR อ.หาดใหญR จ.สงขลา 90110 
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Abtract 
Research and Development of ammonium sulfate fertilizer and sulfur powder to 

control white root disease of rubber by integrated with turmeric in the plantation that 
previously had affected with white root disease were conducted 2 activities. Activity 1: 
study for efficacy of ammonium sulfate fertilizer and sulfur powder integrated with turmeric 
on white root disease control was proceed in replanting area that white root disease 
affected severe before uprooted, conducted in 2017-2019. The secondary activity was study 
on controlling white root diseases by ammonium sulfate fertilizer and sulfur powder 
integrated with fungicide (triadimefon) in mature rubber plantations aged 10 and 11 years 
which were affected by white root disease about 47.6% and 33.2%, respectively, conducted 
in 2018-2019. The proceed of replanting experiment by 2 treatments using 100 grams of 
sulfur and 200 grams of ammonium sulfate fertilizer per tree were mixed planting soil and 
after that sprinkled around the new planted rubber trees every 4 months, 2 treatments liked 
as both mentioned treatments but intercrop with turmeric, a treatment intercrop by 
turmeric and a control. The results showed that these methods were reduced the affected 
trees by the white root disease that less than the control excepted only turmeric planting as 
intercrop treatment had no effected on controlling the root disease. The results of the 
mature plantation experiment, disease controlling by using only triadimefon fungicide or 
triadimefon fungicide integrated with sulfur powder and ammonium sulfate fertilizer could 
cured and reduce the disease trees and could inhibited the spread of the disease. 

 
Keywords: White root disease of rubber,  Rigidoporus microporus,  white root disease   
                control,  ammonium sulfate fertilizer,  sulfur powder 

 
บทนำ 

โรครากขาวของยางพาราสาเหตุจากเช้ือรา Rigidoporus microporus  เป]นโรคที่เกิดกับระบบราก
ในดินยางที่ปลูกใหมRแทนพื้นที่ปçาเดิมและปลูกแทนยางรอบใหมRมักประสบปZญหาจากการเขFาทำลายของเช้ือรา
โรครากขาวต้ังแตRเริ่มปลูก ความเสียหายจากโรครากขาวทั้งภูมิภาควิเคราะห&จากฐานขFอมูลที่สำรวจโดยวิธีการ
สุRมตรวจในป_ 2550 คาดวRามีประมาณ 31,413 ไรR คิดเป]นพื้นที่รFอยละ 0.57 ของพื้นที่ปลูกยางในภาคใตF
ตอนบน สูญเสียรายไดFจากผลผลิตน้ำยางประมาณ 890 ลFาน บาทตRอป_ และคาดวRาจะทำใหFเกษตรกรและ
ประเทศสูญเสียรายไดFจากภูมิภาคน้ีเพิ่มข้ึนเป]นป_ละมากกวRา 1,000 ลFานบาท นอกจากสูญเสียผลผลิตน้ำยาง
แลFว โรครากยังทำใหFสูญเสียตFนยางไปแลFวประมาณ 2,551,860 ตFน คิดเป]นรายไดFที่ควรจะไดFรับเมื่อโคRนไมRต่ำ
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กวRา 2,500 ลFานบาท (อารมณ& และคณะ (2554 ข) และเกิดการสูญเสียตFนยางเพิ่มทวีมากข้ึนตามอายุสวนยาง
ตามสมการ Y(p) = (1.493X1.026) 2.13 เมื่อ Y(p) คือ จำนวนตFนยางที่ไดFรับความเสียหายจากโรครากขาว 
และ X คืออายุของสวนยาง (อารมณ& และคณะ, 2558) 

ในสภาพแปลงปลูกพืชโดยทั่วไป การเพิ่มกำมะถันลงในดินจะทำใหFระดับ pH ของดินลดลง ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีจุลินทรีย&ในดินบางชนิดเชRน Thiobacillus thiooxidans จะออกซิไดซ&กำมะถันทำใหFไดFกรด
กำมะถันเพิ่มข้ึน ดังสมการ 2S + 3O2 + 2H2O à 2H2SO4     ซึ่งหากใสRมากจะทำใหFดินมีสภาพเป]นกรดมีผล
ตRอการเจริญของเช้ือราบางชนิดที่ไมRสามารถเจริญไดFในสภาพที่เป]นกรด นอกจากน้ีกรดกำมะถันที่เกิดจากการ
ออกซิไดซ&กำมะถันผงจะชRวยทำใหFธาตุอาหารพืชในดินหลายชนิดละลายไดFมากข้ึน ไดFแกR ฟอสฟอรัส  
โพแทสเซียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  แมงกานีส และ อะลูมิเนียม ซึ่งพืชสามารถดูดไปใชFประโยชน&และ
สRงเสริมใหFเกิดความแข็งแรงและทนทานตRอโรคพืชมากข้ึน (ศุภมาศ,  2529)   

เช้ือรา R. microporus เจริญไดFดีที่สุดที่ระดับ pH 6-7 เจริญลดลงในสภาพที่เป]นกรดเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะอยRางย่ิงที่ระดับ pH < 4 เช้ือราเจริญไดFนFอยมาก (อารมณ&, 2541 และ Soekirman P., 2006) จาก
การศึกษาผลของกำมะถันตRอการเจริญของเช้ือราโรครากขาวบนอาหารเลี้ยงเช้ือพบวRา เช้ือราสามารเจริญไดFดี
เมื่อมีกำมะถันเพียงรFอยละ 0.05 และจะเจริญลดลงเมื่อมีผงกำมะถันเพิ่มข้ึน(อารมณ&,  2541) กำมะถันมี
บทบาทในการสรFางโปรตีน เป]นสRวนประกอบในการสรFางโปรตีนและวิตะมินตRาง ๆ เชRน ซีสทิอีน (cysteine) 
และ เมไทโอนีน (methionine) ซึ่งเช้ือราสามารถออกซิไดซ&กำมะถันใหFเป]นซัลเฟตอิออน (SO42-) ที่ภายนอก
เซลล&และถูกนำเขFาสูRเซลล&โดยซีสทิอีนและ เมไทโอนีน การมีระดับของซัลเฟตอิออน และเมไทโอนีน ชนิดใด
ชนิดหน่ึงมากเกินไปที่ภายนอกเซลล& ทำใหFกระบวนการนำเขFาซัลเฟตอิออนถูกยับย้ัง และถFาในเซลล&มีกำมะถัน
มากเกินไป จะทำใหFกระบวนการสรFางโปรตีนลดลง ทำใหFเกิดการยับย้ังการงอกและการเจริญของเสFนใยเช้ือรา 
(Garraway and Evans, 1984) 

การทดสอบสารประกอบไนโตรเจนตRอการเจริญของเช้ือรา R. microporus พบวRาเช้ือราสามารถใชF
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมไดFแตRการเจริญจะลดลงเมื่อมีปริมาณความเขFมขFนของสารมากข้ึนโดย 
แอมโมเนียมซัลเฟต  แอมโมเนียมไนเตรด และยูเรีย ทำใหFเช้ือราเจริญลดลงเมื่อมีความเขFมขFนในอาหารเลี้ยง
เช้ือมากกวRารFอยละ 0.15 และ 0.05 ตามลำดับ ดินที่ผสมสารประกอบไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมจะเกิดกúาซ
แอมโมเนียมากข้ึนตามระดับความเขFมขFน(อารมณ&, 2541) การใชFแอมโมเนียมของเช้ือราสRวนใหญRจะทำใหF
ระดับ pH ของอาหารลดลง ทำใหFการนำไปใชFและการรับไนโตรเจนของเช้ือเขFาสูRเซลล&ไดFนFอย ทำใหFการเจริญ
ของเสFนใยนFอยลง(Garraway and Evans, 1984) และกúาซแอมโมเนียที่ระดับความเขFมขFนสูงจะเป]นพษิตRอเช้ือ 
(Cochrane, 1958) นอกจากน้ีเช้ือจุลินทรีย&ในดินจะผลิตเอนไซม& urease สามารถแปรสภาพปุHยยูเรียใหFเป]น
แอมโมเนียมคาร&บอเนตและสลายตัวไดFกúาซแอมโมเนียและคาร&บอนไดออกไซด& (Bremner, 1982)  ซึ่ง
แอมโมเนียจะเป]นพิษกับเช้ือรา (Cochrane, 1958) 

จากการศึกษาผลการใชFปุHยไนโตรเจนและกำมะถันผงเพือ่ควบคุมและปüองกนัการติดเช้ือราโรครากขาว
ของยางพาราที่ผRานมาทั้งในระดับหFองปฏิบัติการ เรือนทดลอง และสภาพในแปลง พบวRาปุHย แอมโมเนียม
ซัลเฟต ปุHยยูเรีย(สูตรเคม:ี46-0-0) และกำมะถันผง สามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือราโรครากขาวและสามารถ
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ปüองกันการติดเช้ือราโรครากขาวของตFนยางไดF (อารมณ& และคณะ, 2542; อารมณ& และคณะ, 2552; อารมณ& 
และคณะ, 2554; Arom, et al., 2012) จากการศึกษาในแปลงปลูกในพื้นที่ที่มีประวัติเป]นโรครากขาว 
(อารมณ& และ สมคิด, 2559) พบวRาปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต ( 21-0-0+24S) อัตรา 200 และ 300 กรัม/ตFน/
ครั้ง ปุHยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 100 และ 200 กรัม/ตFน/ครั้งและกำมะถันผง (80%WP) อัตรา 100 และ 200 
กรัม/ตFน/ครั้ง ผสมดินปลูก และใสRซ้ำ 4 เดือนตRอครั้ง โดยโรยรอบโคนตFนในแนวรัศมีทรงพุRมใบยางพบวRา 
สามารถลดการติดเช้ือราโรครากขาวของยางพาราใน 2.5 ป_หลังปลูกไดFรFอยละ 62.3, 75.6, 63.3, 74.7, 50.0 
และ 42.2 ตามลำดับ ในขณะที่การเตรียมแปลงปลกูยางเกRาที่มปีระวัติเป]นโรครากขาวมากRอนโดยการกำจดัตอ
ไมFรากไมFเดิมสามารถลดการติดเช้ือราโรครากขาวของตFนยางปลูกใหมRไดFรFอยละ 36.4 นอกจากน้ีแลFวพบวRา ไมR
มีผลตRอการเจรญิเติบโตของตFนยางและการดูดใชFธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองจากดินเมือ่เทียบกับการใสR
ปุHยตามคำแนะนำ ในชRวงแรกปลูกถึง 3 ป_ 

การควบคุมโรคใหFไดFผลและมีประสิทธิภาพจึงเกี่ยวขFองกับแหลRงเช้ือที่มีอยูRและการจัดการดินที่
เหมาะสม โดยเฉพาะอยRางย่ิงการกำจัดแหลRงเช้ือซึ่งเป]นตอไมFเดิมที่มีขนาดใหญR จำเป]นตFองใชFเครื่องจักรในการ
จัดการ ซึ่งตFองเสียคRาใชFจRายสูงและมีขFอจำกัดในบางพื้นที่ ในปZจจุบันจึงพบวRามีการระบาดของโรครากขาวใน
สวนยางปลูกแทนอายุนFอยแพรRระบาดทำความเสียหายอยูRทั่วไป โดยเฉพาะอยRางย่ิงในพื้นที่ปลูกยางเดิม หาก
ปลRอยไวFโดยไมRมีการจัดการทำใหFเกิดการสูญเสียตFนยางรวมทั้งคRาใชFจRายในการปลูกซRอม และจะเกิดการ
สูญเสียตFนยางและรายไดFจากผลผลิตเพิ่มทวีมากข้ึนตามอายุสวนยาง (อารมณ& และคณะ, 2554) การปüองกัน
โรครากในชRวงแรกปลูกเป]นชRวงเวลาที่สามารถควบคุมปüองกันโรคไดFดีและสะดวกที่สุดที่จะทำใหFการปลูกสรFาง
สวนยางสำเร็จและลดคRาใชFจRายในการจัดการ ทั้งน้ีการจัดการโรครากในสวนยางอายุมากคRอนขFางยุRงยาก 
คRาใชFจRายแรงงานในการจัดการคRอนขFางสูงและมักประสบผลสำเร็จนFอย 

ในธรรมชาติจะมีพืชบางชนิดที่สามารถเป]นพืชปฏิปZกษ&กับโรครากขาวยางพาราไดFโดยสามารถลด
แหลRงเช้ือราและปüองกันตFนยางติดเช้ือไดFเชRน พืชประเภทปุด กระชาย และขมิ้น (Situmorang et. al., 2007) 
ซึ่งพืชเหลRาน้ีมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาและนำมาใชFประโยชน&กันอยRางแพรRหลายโดยเฉพาะอยRางย่ิง ขมิ้นชัน
เป]นพืชที่มีความตFองการของตลาดสูง เน่ืองจากยังไมRการศึกษาศักยภาพของพืชเหลRาน้ีตRอการควบคุมโรคราก
ในประเทศไทย จึงสมควรศึกษาโดยวิธีการควบคุมโดยผสมผสานรRวมกับวิธีการอืน่ เชRนการใชFสารเคมีเพื่อรักษา
และกำจัดเช้ือโรค การใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถัน เพื่อการปüองกันและควบคุม สำหรับเป]น
แนวทางในการควบคุมและปüองกันการระบาดของโรครากขาวในแปลงปลูกที่มีประวัติต้ังแตRเริ่มปลูก และใน
สภาพแปลงยางที่มีการระบาดของโรคเพื่อเป]นการควบคุม ปüองกัน และรักษาใหFโรคไมRแพรRลุกลามเป]นปZญหา
ตRอไป และในขณะเดียวกันสามารถสรFางเสริมรายไดFแกRเกษตรกรในระยะแรกของการปลูกสรFางสวนยางดFวย 

โครงการน้ีเป]นการนำผลงานวิจัยที่เป]นผลการศึกษาวิจัยจากข้ันพื้นฐานระดับหFองปฏิบัติการจนถึง
ระดับแปลงทดลองมาเพื่อการพัฒนาและปรับใชFในระดับแปลงปลูกจริงทั้งสารเคมีกลุRมไตรอะโซลส&ที่พบวRามี
ประสิทธิภาพในการรักษาและกำจัดโรครากของยางพาราไดFดี รวมทั้งการพัฒนาการใชFปุHยไนโตรเจน และ
กำมะถันเพื่อการควบคุมโรครากของยางพารา ซึ่งจากการทดลองที่ผRานมาพบวRามีประสิทธิภาพในการยับย้ัง
และปüองกันการติดเช้ือราโรครากขาวของยางพาราไดFดี จึงไดFนำมาใชFเป]นวัสดุหลักในการทดสอบศึกษาการ
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ควบคุมโรครากขาวในแปลงปลูกแทน รRวมกับพืชตระกูลขิงที่มีรายงานวRาสามารถเป]นพืชปฏิปZกษ&กับโรคราก
ขาวไดF สำหรับการทดลองในโครงการน้ีสนใจขมิ้นชัน เน่ืองจากเป]นพืชปลูกที่ใชFในผลิตภัณฑ&อาหาร ขมิ้นผง
เป]นแหลRงสีธรรมชาติใหFความปลอดภัยมากกวRาสีสังเคราะห& ตลอดจนเป]นสมุนไพรรักษาโรคตRาง ๆ นอกจากน้ี
และยังเป]นพืชที่ปลูกงRายสามารถปลูกข้ึนไดFทุกภาคของประเทศไทย มีตลาดคRอนขFางแนRนอนซึ่งสามารถชRวย
เสริมรายไดFแกRเกษตรกรไดFอีกทางหน่ึง นอกจากน้ีเพื่อศึกษาการควบคุมโรคในแปลงยางใหญRโดยการใชFปุHย
แอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผง เพื่อปüองกันการลุกลาม ผสมผสานกับสารเคมีกลุRมไตรอะโซลส& 
(triazoles) เพื่อการรักษาและกำจัดเช้ือรา โดยการทดสอบน้ีใชFสารเคมี ไตรอะดิมิฟอน (triadimefon 
20%EC) โดยคาดหวังวRาสามารถลดตFนยางตายจากโรคและจำกัดการแพรRลุกลามของโรคไดFภายในระยะเวลา 
1-2 ป_  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
อุปกรณp 

1) แปลงยางเกRาที่เกษตรกรย่ืนขอรับทุนสงเคราะห&เพื่อโคRนและมีบริเวณที่เป]นโรครากขาวคRอนขFาง
กระจาย พื้นที่ไมRนFอยกวRา 15 ไรR 

2)  แปลงยางอายุไมRเกิน 15 ป_ มีบริเวณที่เป]นโรครากขาวคRอนขFางกระจายพื้นที่ไมRนFอยกวRา 20 ไรR 
3)  ยางชำถุงพันธุ& RRIT 251 ขนาด 1-2 ฉัตร พันธุ&หัวขมิ้นชัน  
4) ปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุHยสูตรสำเร็จสำหรับยางอRอน ปุHยรองกFนหลุมร็อคฟอสเฟต กำมะถันผง 

(80%) ปุHยมูลวัว สารเคมีไตรอะดิมิฟอล 
5)  เครื่องมือทางการเกษตร เชRน จอบ เสียม กรรไกรตัดแตRงกิ่ง ถังพลาสติก  
6)  เครื่องมือบันทึกผล และวัสดุสำนักงาน 

วิธีการดำเนินงาน 
การทดลองท่ี 1 ศักยภาพการควบคุมโรครากขาวโดยวิธีผสมผสานในแปลงปลูกโดยการใช1ปุ4ยแอมโมเนียม

ซัลเฟต และกำมะถันรEวมกับการปลูกพืชปฏิปwกษp 
 ทำการทดลองในแปลงปลกูใหมRแทนยางเดิมที่เกษตรกรขอรบัทุนและมีปZญหาโรครากขาวมากRอน ดFวย
ยางชำถุงพันธุ& RRIT 251 โดยวางแนวปลูกตFนยางในระหวRางแถวยางเดิม ระยะปลูกยาง 3x7 เมตร พื้นที่
ทดลอง 15 ไรR ขนาดแปลงทดลองยRอย 35x45 เมตร (5 แถว ๆ ละ 12 ตFน) วางแผนการทดลองโดย RCB 3 
ซ้ำ 6 กรรมวิธีดังน้ี  

กรรมวิธีที่  1 ปลูกขมิ้นชันระหวRางแถวยางปลูกใหมRโดยปลูกยางและใสRปุHยบำรุงตามคำแนะนำ
เชRนเดียวกับกรรมวิธีที่ 6 
 กรรมวิธีที่ 2 ใสRปุHยแอมโมเนียมซลัเฟต อัตรา 200 กรัมกับดินปลูกยาง และโรยรอบโคนตFนยางในรัศมี
ทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือนจนครบอายุยาง 2 ป_ 6 เดือน จากน้ันใสRปุHยบำรุงเชRนเดียวกับกรรมวิธีที่ 6 
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 กรรมวิธีที่ 3 ใสRกำมะถันผง อัตรา 100 กรัมกับดินปลูก และโรยรอบโคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลัง
ปลูกทุก 4 เดือนจนครบอายุยาง 2 ป_ 6 เดือน จากน้ันใสRปุHยบำรุงเชRนเดียวกับกรรมวิธีที่ 6 
 กรรมวิธีที่ 4 ปลูกขมิ้นชันระหวRางแถวยางรRวมกับใสRปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 200 กรัมกับดิน
ปลูก และโรยรอบโคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือนจนครบอายุยาง 2 ป_ 6 เดือน จากน้ันใสRปุHย
บำรุงจากน้ันใสRปุHยบำรุงเชRนเดียวกับกรรมวิธีที่ 6 

กรรมวิธีที่ 5 ปลูกขมิ้นชันระหวRางแถวยางรRวมกับใสRกำมะถันผง อัตรา 100 กรัมกับดินปลูกและโรย
รอบโคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือนจนครบอายุยาง 2 ป_ 6 เดือน จากน้ันใสRปุHยบำรุง
เชRนเดียวกับกรรมวิธีที่ 6 
 กรรมวิธีที่ 6 ปลูกยางและใสRปุHยบำรุงตามคำแนะนำ 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การคัดเลือกพื้นที่ทำการทดลองและการเตรียมแปลงทดลอง โดยการตรวจสอบแปลงยางเกRาที่
เกษตรกรย่ืนขอรับทุนสงเคราะห&และเขFาสำรวจแปลงเพื่อคัดเลือกสวนยางและเกษตรกรเขFารRวมโครงการ 
  - กRอนการโคRนตFนยางเดิม เก็บขFอมูลขนาดพื้นที่วRางเน่ืองจากโรคราก จำนวนตFนยางที่แสดง 
อาการโรคทางพุRมใบ ในแตRละบริเวณที่เป]นโรคราก  จัดทำแผนที่แสดงบริเวณที่เป]นโรครากเดิม  
  - หลังตัดโคRนตFนยาง วางแผนผังแปลงทดลองตามแผนการทดลอง ขนาดแปลงยRอย 1,260 
ตารางเมตร ระยะปลูก 3x7  เมตร ปลูก 5 แถว ๆ ละ 12 ตFน สุRมเก็บตัวอยRางดินในแปลงทุกแปลงยRอย เพื่อ
วิเคราะห&ความอุดมสมบูรณ&ของดินและคุณสมบัติทางเคม ี
  - จัดทำพื้นที่ทดลองเป]น 3 สRวน (ซ้ำ) และสุRมกรรมวิธีลงในแตRละซ้ำ ปZกเสาหลักระหวRาง
แปลงยRอย เขียนช่ือกรรมวิธีและซ้ำ และบันทึกแผนผังแปลงทดลอง 
 2. การเตรียมตFนพันธุ&และวัสดุทดลอง 
  - เตรียมยางชำถุงพันธุ& RRIT 251 ขนาด 2 ฉัตร 
  - เตรียมพันธุ&ขมิ้นชัน โดยจัดหาหัวพันธุ&จากเหงFาที่แกRจัด อายุ 11-12 เดือน ใชFแงRงแมRหรือ
แงRงน้ิวมือ โดยไมRตFองตัดหรือตัดเป]นทRอน ๆ ใหFมีตาติดอยูR 1-2 ตา 

3. การเตรียมพื้นที่ปลูกยางและขมิ้นชัน 
     3.1 การเตรียมหลุมปลูก การปลูกยาง และการดูแลรักษา 

  - ปลูกยางในชRวงตFนฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หลังเกษตรกรโคRนตFนยาง ทำการไถ
พื้นที่ในระหวRางแถวยางเดิม(ข้ึนกับการเตรียมแปลงของเกษตรกรวRาจะไถแปลงหรือไมR) วางแนวปลูกยางและ
ขุดหลุมปลูกในระหวRางแถวยางเดิม ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร โดยกองดินที่ขุดไวFขFางปากหลุม ปลูกตFนยาง
โดยกลบดFวยดินที่ผสมดFวยปุHยตามกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ใสRกำมะถันตามกรรมวิธีที่ 2 และ 5 ใหFผสมดินที่ขุด
ดFวยกำมะถันและทิ้งไวFกRอนปลูก 15 วัน สRวนกรรมวิธีที่ใสRปุHยแอมโมเนียมซัลเฟตตามกรรมวิธีที่ 2 และ 4 ปลูก
ตFนยางในหลุมและกลบตามดFวยดินผสมปุHยพรFอมกัน สRวนกรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 6 ปลูกตFนยางตาม
คำแนะนำโดยรองกFนหลุมดFวยร็อคฟอสเฟตอัตราแนะนำ 
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- กำจัดวัชพืชตามความจำเป]นและเมื่อจะใสRปุHยตามแผนการทดลอง และตัดแตRงกิ่งตาม
คำแนะนำ 

  - การใสRปุHยตามการทดลองเป]นเวลา 2 1/2 ป_ หลังปลูก จากน้ันใสRปุHยตามปกติตามคำแนะนำ 
3.2  การปลูกขมิ้นชัน และการดูแลรักษา 

  - ปลูกในชRวงฤดูแลFงเดือนกุมภาพันธ&-มีนาคม โดยวางแถวปลูกระหวRางแถวยางใหFหRางจาก
แถวยาง 1.5 เมตร ปลูกระหวRางแถว 75 เซนติเมตร ระหวRางตFน 30 เซนติเมตร จำนวน 6 แถว โดยเวFนพื้นที่
ตรงกลางแปลง 40 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยขุดหลุมปลูกกวFางลึกประมาณ 15 
เซนติเมตร ใสRปุHยคอกคลุกกับดินกFนหลุม เอาหัวพันธุ&ฝZงใหFลึก 5-7 เซนติเมตร เกลี่ยดินกลบ เมื่อเริ่มงอกยาว
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ทำการกำจัดวัชพืช เน่ืองจากขมิ้นชันหลังจากงอกจะเจริญเติบโตแขRงกับวัชพืชไมRไดF 
และใสRปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 50 กิโลกรัม/ไรR หลังจากน้ันกำจัดวัชพืชอีก 2-3 ครั้ง เก็บเกี่ยวผลผลิต
ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ& โดยสังเกตลำตFนเหนือดินเริ่มแสดงอาการเหี่ยวแหFงจนกระทั่งแหFงสนิท  

4. การบันทึกขFอมูล 
4.1 ตFนยาง  

   - ตรวจสอบและบันทึกการติดเช้ือราโรครากขาวที่โคนตFนและรากของตFนยาง ตFนแสดง
อาการของโรค ทางใบ และตFนที่ตาย หลังปลูกทุก 2 เดือน จำนวนตFนที่บันทึกขFอมูลเพื่อวิเคราะห&ผลจำนวน 
39 ตFน/แปลงยRอย(13 ตFนใน 3 แถวกลาง)  
  - ใชFสารเคมีรักษาตFนที่พบติดเช้ือและเป]นโรคในทุกวิธีการ บันทึกจำนวนตFนยางที่ใชFสารเคมี 
ผลการรักษา บันทึกปริมาณการใชFสารเคมีและคำนวณคRาใชFจRาย 
  - วัดการเจริญเติบโต โดยป_ที่ 1-2 วัดขนาดเสFนรอบวงลำตFนเหนือรอยติดตาที่ความสูง 20 
เซนติเมตร และวัดขนาดความสูงของลำตFนจากพื้นดิน หลังปลูกทุก 6 เดือน ป_ที่ 3 วัดขนาดเสFนรอบวงลำตFนที่
ระดับความสูง 170 ซม.จำนวนตFนที่บันทึกขFอมูลเพื่อวิเคราะห&ผลจำนวน 30 ตFน/แปลงยRอย (10 ตFนใน 3 แถว
กลาง) 
  - บันทึกลักษณะอื่น ๆ เชRน โรคอื่น ๆ และอาการผิดปกติของตFนยางที่ปลูก  
     4.2  ขมิ้นชัน 
  - บันทึกอัตราการงอก และอาการผิดปกติของตFนขมิ้นจากการติดเช้ือโรคราก และพิสจูน&เช้ือ
โดยการเพาะแยกเช้ือบรสิุทธ์ิในหFองปฏิบัติการโรคพืช 
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา 

ตุลาคม 2560  - กันยายน 2562 
สถานท่ีดำเนินการ 

แปลงยางเกษตรกร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 
 



 - 51 - 

ผลการทดลองและวิจารณp 

1. การคัดเลือกแปลงยางเพ่ือคัดเลือกทำเปzนแปลงทดลอง 
ไดFตรวจสอบสวนยางที่พบเป]นโรครากในพื้นที่ อ.ไชยา อ.บFานนาเดิม อ.บFานนาสาร และ อ.พุนพิน จ.

สุราษฎร&ธานี จำนวน 12 สวน พบวRา สวนยางอายุมากที่เป]นโรครากขาวสRวนใหญRเกษตรกรจะเปลี่ยนเป]นปลูก
ปาล&มน้ำมัน และมีขFอจำกัดของขนาดพื้นที่ทดลองไมRสามารถจัดทำตามแผนการทดลองไดF แตRอยRางไรก็ตาม
สามารถคัดเลือกแปลงยางทดลองที่มีการกระจายโรคคRอนขFางสม่ำเสมอ และมีขนาดพื้นที่มากพอสมควร
สามารถวางแผนผังแปลงสำหรบัการทดลองตามแผนการทดลองไดF และเกษตรกรเจFาของแปลงยินดีเขFารRวมมือ
ในพื้นที่ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร พื้นที่ 55 ไรR ระยะปลูกเดิม 3x8 เมตร อายุยาง 25 ป_ ไดFคัดเลือกพื้นที่
สำหรับทำการทดลองเน้ือที่ 17 ไรR รวมจำนวนตFนวRางเน่ืองจากโรครากขาวและกำลังแสดงอาการเป]นโรค
ทั้งหมด 537 ตFน คิดเป]นความเสียหาย(ในพื้นที่ 17 ไรR) รFอยละ 47 ดำเนินการโคRน กำจัดตอไมFรากไมFออก และ
ไดFปลูกยางชำถุงขนาด 1 ฉัตรตามแผนการทดลองในเดือนพฤศจิกายน 2560 แปลงยางที่เคยเป]นโรครากมา
กRอน แมFวRามีการเตรียมแปลงโดยการกำจัดตอและรากไมFแลFวก็ตามแตRเป]นไปไดFยากมากที่จะกำจัดไดFหมด 
เน่ืองจากตFนยางพาราอายุมากและมีความอุดมสมบูรณ&สูง จะมีระบบรากแขนงมากมายยากที่จะจัดการ แปลง
ปลูกใหมRจึงมีโอกาสที่จะปนดFวยดFวยรากยางแขนงเล็ก ๆ ที่เป]นโรคและมีเช้ือราอาศัยอยูRฝZงปะปนอยูRในดินปลูก 
รากยางที่ยังไมRผุพังหรือไมRยRอยสลายจะเป]นแหลRงเช้ือทำใหFตFนยางปลูกใหมRติดโรคและเป]นโรครากตRอไป และ
หากปลRอยไวFโรครากจะขยายลุกลามทางรากจากตFนเป]นโรคติดสูRรากตFนขFางเคียงตRอ ๆ ไป  

2. ผลของการใช1แอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถัน และการปลูกขมิ้นชันตEอการป|องกันต1นยางติดเชื้อโรค
รากขาว 

หลังปลูกตFนยาง 12 เดือนพบวRาตFนยางที่ปลูกติดเช้ือราโรครากขาวและเป]นโรคทั้งแปลงเฉลี่ยรFอยละ 
3.61 โดยการใชFกำมะถันอยRางเดียวตามกรรมวิธีที่ 3 และการใชFกำมะถันรRวมกับปลูกขมิ้นระหวRางแถวตาม
กรรมวิธีที่ 5 มีตFนยางติดเช้ือนFอยที่สุดเพียงรFอยละ 1.11 เทRาน้ัน รองลงมาคือการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต 
ตามกรรมวิธีที่ 2 และการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟตรRวมกับปลูกขมิ้นตามกรรมวิธีที่ 4 มีตFนยางติดเช้ือรFอยละ 
2.22 ในขณะที่การปลูกดFวยวิธีปกติรRวมกับปลูกขมิ้นระหวRางแถว ตามกรรมวิธีที่ 1 และการปลูกดFวยวิธีปกติ 
ตามกรรมวิธีที่ 6 มีตFนยางติดเช้ือถึงรFอยละ 6.67 และ 8.33 ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 

ผลการตรวจสอบการติดเช้ือและเป]นโรครากของตFนยาง หลังการปลูก 18 เดือน พบวRาตFนยางที่ปลูก
ติดเช้ือราโรครากขาวและเป]นโรคทั้งแปลงเฉลี่ยเพิ่มข้ึนถึงรFอยละ 7.39 โดยพบวRาการใชFกำมะถันผสมดินปลูก
และปลูกขมิ้นรRวมตามกรรมวิธีที ่5 และการใชFกำมะถันอยRางเดียวตามกรรมวิธีที่ 3 มีตFนยางที่ปลูกติดเช้ือและ
เป]นโรครากขาวเพียงรFอยละ 2.67 และ 4.45 ตามลำดับ และเชRนเดียวกันการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟตและ
ปลูกขมิ้นรRวมตามกรรมวิธีที่ 2 และ 4 พบวRามีตFนยางติดเช้ือโรครากขาวรFอยละ 7.22 และ 6.12 ในขณะที่การ
ปลูกแบบปกติรRวมกบัปลูกขมิ้นแซมระหวRางแถวยางตามกรรมวิธีที่ 1 และปลูกแบบปกติตามกรรมวิธีที่ 6 มีตFน
ยางติดเช้ือและเป]นโรครFอยละ 12.22 และ 11.67 ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 
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เมื่อพิจารณาผลของปลูกขมิ้นชันที่ปลูกระหวRางแถวยางในชRวงที่เก็บขFอมูลต้ังแตRปลูกถึง 18 เดือนจะ
เห็นวRาการปลูกขมิ้นในระหวRางแถวยางตามกรรมวิธีที่ 1 มีตFนยางติดเช้ือและเป]นโรคใกลFเคียงกับการทดลอง
ควบคุม ในกรรมวิธีที่ 6 แสดงวRาในชRวงระยะแรกปลูกขมิ้นไมRมีผลตRอการชRวยปüองกันโรคทั้งน้ีเน่ืองจากการปลูก
ขมิ้นปลูกหRางจากแถวยาง 1.5 เมตร จึงไมRมีผลตRอการควบคุมเช้ือที่อยูRบริเวณใกลFระบบรากของตFนยาง ขมิ้นที่
ปลูกในแปลงทดลองมีการติดเช้ือราโรครากและเป]นโรค ลักษณะโคนตFนเนRาและตายเป]นพื้นที่ประมาณรFอยละ 
35 ถึงแมFจะเป]นโรคแตRขมิ้นไมRไดFเป]นแหลRงสะสมเช้ือในดินเน่ืองจากเมื่อเป]นโรคแลFวเหงFาหรือหัวขมิ้นจะเนRา
และยRอยสลายไปตัวเช้ือราก็จะสลายไปดFวยไมRมีการสะสมในแปลง แตRในทางกลับกันสามารถชRวยลดแหลRงเช้ือ
โดยสRงเสริมใหFระบบนิเวศน&ในแปลงเหมาะแกRการเจริญของสิง่มีชีวิตเลก็ ๆ  ทำใหFเศษรากไมFที่เป]นโรคยRอยสลาย
ไดFดีและเช้ือก็โดนยRอยสลายไปดFวย จะมีผลดีตRอรากยางที่แผRขยายเขFาสูRระหวRางแถวยางเมื่ออายุมากข้ึน
ปลอดภัยจากเช้ือราโรคราก สามารถลดการเกิดโรคของตFนยางไดFทางหน่ึง สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบ
การติดเช้ือของรากยางและเป]นโรคแตกตRางกันระหวRางกรรมวิธีไดFเมื่อรากยางปลูกใหมRแผRขยายเขFาสูRระหวRาง
แถวยางในป_ที่ 3-5 (ซึง่ไมRไดFตรวจสอบสมมุติฐาน เน่ืองจากตFองลFมเลิกโครงการวิจัยตามมติกRอน) 

3. ผลของการใช1แอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันและการปลูกขมิ้นตEอการเจริญเติบโตของต1นยาง 
จากตารางที่ 2 จะเห็นวRาตFนยางที่ปลูกและบำรุงตFนโดยวิธีปกติในกรรมวิธีที่ 1 รRวมกับกาปลูกขมิ้น

ระหวRางแถว และการปลูกปลกูและบำรุงตFนโดยวิธีปกติตามกรรมวิธีที่ 6 มีการเจริญเติบโตดีใกลFเคียงกัน ที่ยาง
อายุ 18 เดือนมีขนาดลำตFนที่ความสูง 170 ซม เทRากับ 8.29 และ 8.27 เซนติเมตร ตามลำดับ รองลงมาคือ
กรรมวิธีการปลูกโดยการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา 200 กรัมผสมดินปลูก และใสRรอบตFนยางทุก 4 เดือน
ในกรรมวิธีที่ 2 และ การปลูกโดยการใชFปุHยแอมโมเนียมซลัเฟตอัตรา 200 กรัมผสมดินปลูก และใสRรอบตFนยาง
ทุก 4 เดือนรRวมกับการปลูกขมิ้นระหวRางแถว มีขนาดลำตFนเฉลี่ย 7.65 และ 7.52 เซนติเมตร ตามลำดับ 
ในขณะที่การปลูกโดยการผสมกำมะถันกับดินปลูกอัตรา 100 กรัม และโรยรอบโคนตFนทุก 4 เดือนมีขนาดลำ
ตFนนFอยกวRาการทดลองอื่น ๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมีตFนยางตFองปลูกซRอมมากกวRากรรมวิธีการอื่น เน่ืองจาก
พบวRามีผลจากการใสRกำมะถันรอบโคนตFนที่ไมRถูกตFองโดยการใสRชิดโคนตFนทำใหFโคนตFนเนRาและตาย ซึ่ง
แตกตRางจากการทดลองกRอน (อารมณ& และคณะ. 2559) ที่พบวRา การใสRกำมะถันทุก 4 เดือนโดยไมRใสRปุHยบำรุง
อื่นในชRวงอายุแรกปลูกถึง 2 ป_ 6 เดือน ทั้งในสภาพดินรRวน และดินเหนียวนอกจากสามารถปüองกนัตFนยางปลกู
ใหมRติดเช้ือราโรครากขาวไดFดี แลFวตFนยางยังมีการเจริญเติบโตดีไมRแตกตRางกับการใสRปุHยปกติตามคำแนะนำ 
ดังน้ันการใชFกำมะถันในการควบคุมโรครากใหFโรยกำมะถันรอบ ๆ รัศมีใบยางหรือบริเวณนอกรัศมีของใบยาง
ไมRควรใสRชิดโคนตFนจึงจะมีประโยชน&สูงสุดทั้งในแงRการปüองกันเช้ือราโรครากและผลตRอการเจริญเติบโต 
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ตารางท่ี 1 จำนวนตFนยางติดเช้ือ และเป]นโรครากหลังปลูก 12 และ 18 เดือน ในแปลงทดลอง อ.ละแม       
จ.ชุมพร 

กรรมวิธีการทดลอง %ต1นยางติดเช้ือหลังปลูก 12 เดือน 
12 เดือน 18 เดือน 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกขม้ินชันระหวRางแถวยางปลูกใหมR ใสRปุHยบำรุงตามคำแนะนำ 6.67 11.67 

กรรมวิธีที่ 2 ปุHยแอมโนเนียมซัลเฟต อัตรา 200กรัมกับดินปลูกยาง และโรยรอบ
โคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือน 

2.22 7.22 

กรรมวิธีที่ 3 กำมะถันผง อัตรา 100 กรัมกับดินปลูก และโรยรอบโคนตFนยางใน
รัศมีทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือน 

1.11 4.45 

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกขม้ินชันรRวมกับปุHยแอมโนเนียมซัลเฟต อัตรา 200 กรัมกับดิน
ปลูก และโรยรอบโคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือน 

2.22 6.12 

กรรมวิธีที่ 5 ปลูกขม้ินชันระหวRางแถวยางรRวมกับใสRกำมะถันผง อัตรา 100 กรัม
ดินปลูกและโรยรอบโคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือน 

1.11 2.67 

กรรมวิธีที่ 6 ปลูกยางและใสRปุHยบำรุงตามคำแนะนำ 8.33 12.22 

เฉล่ีย 3.61 7.39 

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตของตFนยางหลังปลูก 6, 12 และ 18 เดือนตามกรรมวิธีการทดลอง ณ แปลงปลูก 
     อ.ละแม จ.ชุมพร 

กรรมวิธีการทดลอง 

ขนาดเส1นรอบต1น (ซม.) 
ท่ีสูงจากรอยติดตา 10 

ซม. 
12 เดือน 

ขนาดเส1นรอบต1น 
(ซม.)ท่ีความสูง 170 

ซม. 
18 เดือน 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกขม้ินชันระหวRางแถวยางปลูกใหมR ใสRปุHยบำรุง
ตามคำแนะนำ 7.88 8.29 
กรรมวิธีที่ 2 ปุHยแอมโนเนียมซัลเฟต อัตรา 200กรัมกับดินปลูก
ยาง และโรยรอบโคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือน 6.80 7.65 
กรรมวิธีที่ 3 กำมะถันผง อัตรา 100 กรัมกับดินปลูก และโรยรอบ
โคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลังปลูกทุก 4 เดือน 6.02 6.75 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกขม้ินชันรRวมกับปุHยแอมโนเนียมซัลเฟต อัตรา 
200 กรัมกับดินปลูก และโรยรอบโคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลัง
ปลูกทุก 4 เดือน 7.08 7.52 
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกขม้ินชันระหวRางแถวยางรRวมกับใสRกำมะถันผง 
อัตรา 100 กรัมดินปลูกและโรยรอบโคนตFนยางในรัศมีทรงพุRมหลัง
ปลูกทุก 4 เดือน 6.25 7.07 

กรรมวิธีที่ 6 ปลูกยางและใสRปุHยบำรุงตามคำแนะนำ 7.50 8.27 

เฉล่ีย 6.92 7.59 
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สรุปผลการวิจัยและข1อเสนอแนะ 
 1. การใชFกำมะถันอัตรา 100 กรัมผสมดินปลกูและโรยรอบตFนยางปลกูใหมRทุก 4 เดือน และการใชFปุHย
แอมโมเนียมซัลเฟต ผสมดินปลูกอัตรา 200 กรัมและโรยรอบตFนยางปลูกใหมRทุก 4 เดือน สำหรับการปลูกยาง
แทนในพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป]นโรครากขาวที่รุนแรงมากRอน สามารถลดตFนยางปลูกใหมRติดเช้ือและเป]นโรครากขาว
ไดF สามารถลดการติดโรครากขาวไดF โดยหลังปลูก 1 ป_ มีตFนยางปลูกใหมRติดเช้ือและเป]นโรคเพียงรFอยละ 1.11 
และ 2.22 เทRาน้ันในขณะที่ปลูกโดยปกติมีตFนยางติดเช้ือและเป]นโรครFอยละ 8.33  
 อยRางไรก็ตามเมื่อระยะเวลามากข้ึนตFนยางแผRขยายรากออกมากข้ึนมีโอกาสที่จะสัมผัสกับแหลRงเช้ือรา
ที่อาศัยอยูRในเศษรากไมFเดิมที่ฝZงอยูRในดินมากข้ึน พบวRาหลังปลูก 18 เดือนในกรรมวิธีที่ใชFกำมะถันและปุHย
แอมโมเนียมซัลเฟตมีตFนยางติดเช้ือเพิ่มข้ึนเป]นรFอยละ 4.45 และ 7.22 ตามลำดับ ในขณะที่ปลูกแบบปกติ มี
ตFนยางติดเช้ือและเป]นโรคเพิม่ข้ึนถึงรFอยละ 12.22  

2. การปลูกขมิ้นเป]นพืชแซมระหวRางแถวยางในชRวงเก็บขFอมูล 1-2 ป_แรกปลูกไมRมีความชัดเจนในการ
ชRวยลดการติดเช้ือราโรครากของตFนยางปลูกใหมR และพบวRาขมิ้นติดเช้ือและเป]นโรคจากเช้ือราโรครากขาว
ยางพาราเชRนกันโดยทำใหFราก เหงFาใตFดินเนRา ใบเหี่ยว แตRอยRางไรก็ตามขมิ้นที่ปลูกระหวRางแถวยางถึงแมFจะ
เป]นโรคแตRไมRไดFเป]นแหลRงสะสมเช้ือในดินเน่ืองจากเมื่อเป]นโรคแลFวเหงFาหรอืหัวขมิ้นจะเนRาและยRอยสลายไปตัว
เช้ือราก็จะสลายไปดFวยไมRมีการสะสมในแปลง การปลูกขมิ้นกลับชRวยลดแหลRงเช้ือโดยชRวยสRงเสริมใหFระบบ
นิเวศน&ในแปลงเหมาะแกRการเจริญของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ทำใหFเศษรากไมFที่เป]นโรคยRอยสลายไดFดีและเช้ือก็โดน
ยRอยสลายไปดFวย จะมีผลดีตRอรากยางที่แผRขยายเมื่ออายุมากข้ึนปลอดภัยจากเช้ือราโรคราก สามารถลดการ
เกิดโรคของตFนยางไดFทางหน่ึง  
ข1อเสนอแนะ 

1. การควบคุมโรคในชRวงปลูกในแปลงปลูกใหมRที่มีประวัติการเกิดโรคมากRอน จำเป]นอยRางย่ิงที่ตFอง
กระทำนอกเหนือจากการเตรียมแปลงปลูกโดยการขุดตอและรากไมFออกจากแปลงแลFว เน่ืองจากตFนยางใหญR
จะมีระบบรากมากมาย การกำจัดออกโดยวิธีกลไมRสามารถกำจัดไดFหมดรากยางที่เป]นโรคจึงมีหลงเหลืออยูRใน
แปลงและสามารถแพรRสูRตFนยางปลูกใหมRไดF หากระยะแรกปลูกควบคุมโรคโดยการใชFกำมะถันหรือปุHย
แอมโมเนียมซัลเฟตชRวงปลูกเพื่อและควบคุมเช้ือราบริเวณหลุมปลูกสัมผัสกับรากยางปลูกใหมRผสมผสานกับ
การใชFสารเคมีรักษา และการปลูกพืชแซมระหวRางแถวยางดFวยจะทำใหFประสบความสำเร็จในการปลูกสรFาง
สวนยางในแปลงที่เป]นโรครากมากRอน ทำใหFลดลดคRาใชFจRายในการปลูกซRอม ตFนยางเติบโตสม่ำเสมอ สRงผลใหF
ไดFรับผลตอบแทนเต็มศักยภาพของพื้นที่ปลูก และมีความย่ังยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

2. การใชFกำมะถันผงควบคุมโรครากต้ังแตRผสมดินปลูกและการโรยรอบลำตFน มีขFอควรระวังอยRาง
ย่ิงยวดคือ 1) อัตรากำมะถันและปุHยแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใชFผสมดินปลูกตRอตFน ใหFใชFกับขนาดหลุมปลูก 
50x50x50 เซนติเมตร หากขนาดหลุมเล็กดินที่ผสมจะมีความเขFมขFนของปุHยสูงเกินไปอาจเป]นอันตรายกับตFน
ยางไดF  2) กำมะถันผงผสมดินแลFวตFองทิ้งไวFกRอนปลูกอยRางนFอย 15 วัน  3) วิธีการโรยกำมะถันและปุHย
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แอมโมเนียมซัลเฟตรอบตFน ใหFโรยหRางจากโคนตFนระยะไมRนFอยกวRารัศมีพุRมใบ ไมRควรโรยหรือใสRปุHยใหFชิดโคน
ตFนเกินไปเน่ืองจากอาจเป]นพิษตRอตFนยางไดF 

การทดลองท่ี 2 ศักยภาพของปุ4ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผงในการควบคุมโรครากขาวรEวมกับ 
การใช1สารเคมีในแปลงยางใหญE 

 ทำการทดลองในแปลงยางที่ เป]นโรครากขาวอายุมากกวRา 7 ป_ วางแผนการทดลองโดย CRD 6 
กรรมวิธี ซ้ำเป]นตFนยางทดลอง ทำการทดลอง 2 แปลง ดังน้ี  
 กรรมวิธีที่ 1 ปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต  อัตรา 1.0 กิโลกรัม/ตFน/ครั้ง โรยรอบพื้นที่ที่เป]นบริเวณโรคเขFา
ไป 3 ตFน และแถวถัดไป 2 แถว ป_ละ 3 ครั้ง 2 ป_ (พฤษภาคม  กันยายน  มกราคม)  
 กรรมวิธีที่ 2 ปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต 1.0 กิโลกรัม/ตFน/ครั้ง โรยรอบพื้นที่ที่เป]นบรเิวณโรคเขFาไป 3 ตFน 
และแถวถัดไป 2 แถว ป_ละ 3 ครั้ง 2 ป_ (พฤษภาคม  กันยายน  มกราคม) และสารเคมีไตรอะดิมิฟอน อัตรา 
0.05% สารออกฤทธ์ิ ป_ละ 2 ครั้ง 2 ป_ (พฤษภาคม  พฤศจิกายน) 
  กรรมวิธีที่ 3 กำมะถันผง 0.05 กิโลกรัม/ตFน/ครั้ง โรยรอบพื้นที่ที่เป]นบริเวณโรคเขFาไป 3 ตFน และแถว
ถัดไป 2 แถว ป_ละ 3 ครั้ง 2 ป_ (พฤษภาคม  กันยายน  มกราคม) 
 กรรมวิธีที่ 4 กำมะถันผง 0.50 กิโลกรัม/ตFน โรยรอบพื้นที่ที่เป]นบริเวณโรคเขFาไป 3 ตFน และแถว
ถัดไป 2 แถว ป_ละ 3 ครั้ง 2 ป_ (พฤษภาคม  กันยายน  มกราคม) และสารเคมีไตรอะดิมิฟอน อัตรารFอยละ 
0.05 สารออกฤทธ์ิ ป_ละ 2 ครั้ง 2 ป_ (พฤษภาคม  พฤศจิกายน) 
 กรรมวิธีที่ 5 สารเคมีไตรอะดิมิฟอล อัตรารFอยละ 0.05 สารออกฤทธ์ิ ป_ละ 2 ครั้ง 2 ป_ (พฤษภาคม        
พฤศจิกายน)        
 กรรมวิธีที่ 6 ควบคุม (ปลRอยตามธรรมชาติ) 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) คัดเลือกแปลงยางที่เป]นโรครากขาวอายุมากกวRา 7 ป_ ในพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร&ธานี และ อ.ละแม  
จ.ชุมพร โดยสำรวจและคัดเลือกสวนยางที่มีโรครากขาวทำความเสียหายเป]นบริเวณกวFาง และหรือมีบริเวณ
เกิดโรคหลายบริเวณ 

2) ตรวจนับสภาพความสูญเสีย และลักษณะพื้นที่บริเวณโรค และจำนวนตFนที่แสดงอาการจัดกลุRมเพื่อแบRง
พื้นที่เป]น 6 สRวนสำหรับจัดกรรมวิธีทดลองใหFเหมาะสม ทำการสุRมกรรมวิธีลงพื้นที่ที่จัดแบRงไวF ใหFครบทุก
กรรมวิธีในสวนยาง 

3) ทำเครื่องหมายแสดงกรรมวิธี เก็บบันทึกขFอมูลพื้นฐานของแปลงยางทั้งหมด บันทึกความเสียหาย เชRน
จำนวนหลุมวRางในพื้นที่วRางที่เกิดจากโรครากขาว จำนวนตFนที่แสดงอาการโรค (ใบเหลือง) วาดแผนผังของ
แปลงกRอนการทดลองของการทดลองแตRละกรรมวิธี 

4) ทำเครื่องหมายตFนทดลอง และบันทึกลักษณะอาการ ความรุนแรงของโรคของตFนทดลองรายตFนกRอน
การทดลอง ตFนยางเปüาหมายที่จะใชFทำการทดลองคือตFนที่อยูRบรเิวณรอบ ๆ พื้นที่วRางเขFาไปในแถว 3 ตFน และ
ตFนยางในแถวขFางเคียงที่ติดกับแถวเป]นโรค  
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     5) การปฏิบัติการทดลอง  
5.1 หวRานปุHยแอมโมเนียมซลัเฟต, กำมะถันบริเวณตFนยางทีท่ำเครื่องหมาย ตามตัวอยRางภาพที่ 1 

 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x S x x x x x x 
 x x x S o o o D x x x 
 x x x D o o o S x x x 
 x x S o o o o S x x x 
 x x S D o o In x x x x 
 x x x o In x x x x x x 
 x x x x x x x  x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 
ภาพท่ี 1  ลักษณะของตFนยางบรเิวณที่เป]นโรครากขาว จะมพีื้นที่วRาง (O) ตFนตาย (D) ตFนแสดงอาการ (S) 

ตFนที่ติดเช้ือแตRยังไมRแสดงอาการทางใบ (In) และตFนปกติ (X) 

  5.2 กรรมวิธีที่มีการใชFสารเคมีรRวมกับปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถัน ใหFใชFสารเคมีกับตFนที่
แสดงอาการโรคกับตFนถัดไปเพียง 1 ตFน (โดยปกติแนะนำใหFใชFถัดไป 2 ตFน) 

     5.3 กรรมวิธีที่ใชFสารเคมีอยRางเดียว ใหFใชFสารเคมีกับตFนที่แสดงอาการและตFนถัดไปในแถว เดียวกันอีก 
2 ตFน และตFนยางในแถวขFางเคียงที่ติดกับแถวที่เป]นโรค 

    ปฏิบัติการทดลองตามกรรมวิธีภายในระยะเวลา 2 ป_ 
6) การบันทึกขFอมูล และวิเคราะห&ผล 
    6.1) บันทึกลักษณะอาการของตFนยางแตRละตFนกRอนทดลอง และหลังการใชFสารเคมี 4 เดือน หรือกRอน

ใชFสารซ้ำทุกครั้ง โดยบันทึกอาการบนพุRมใบ เช้ือราที่ระบบรากบริเวณโคนตFนและรากแขนงหลักจากโคนตFนใน
รัศมี 50 เซนติเมตร ดังน้ี 

 4 = ตFนยางตายเน่ืองจากโรค  
 3 = พุRมใบเหลือง รากเป]นโรค 50-100% /โคนตFนมีเช้ือราและเป]นโรค >60% (รุนแรงมาก) 
 2 = พุRมใบปกติ/รากมีเช้ือราและเป]นโรค > 20-50% /โคนตFนมีเช้ือราและเป]นโรค>20% 
        (รุนแรงปานกลาง) 
 1 = พุRมใบปกติ/รากมีเช้ือราและ/หรือเป]นโรค < 20% /โคนตFนปกติ (รุนแรงนFอย) 

 0 = พุRมใบปกติ รากและโคนตFนปกติ /อาการของโรคที่รากหายและ/หรืออาการทีเ่ป]นโรคเดิมผอุาการ
ไมRลุกลามไมRมีเช้ือรา พุRมใบปกติ  

6.2) ตรวจสอบการเจริญลุกลามของเช้ือโดยการตรวจสอบเช้ือราและการติดเช้ือของรากยางแขนง 
รากฝอยที่บริเวณผิวดินระหวRางตFนและแถวที่ทำการทดลอง  



 - 57 - 

 6.3)  การรวบรวมขFอมูลและวิเคราะห&ผล 
             โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จของการรักษาและปüองกันการเกิดโรค โดยวิเคราะห&เป]น 

จำนวนตFนปกติหรือตFนที่ไมRติดเช้ือรวมถึงจำนวนตFนที่รักษาจนเป]นปกติ จำนวนตFนที่ติดเช้ือ ตFนที่แสดงอาการ
รวมโรครวมถึงตFนที่ตายระหวRางการทดลอง วิเคราะห&ขFอมูลเปรียบเทียบเป]นรFอยละ  

 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562 

สถานท่ีดำเนินการ 
แปลงยางเกษตรกร ตำบลปากฉลุย อำเภอทRาฉาง จังหวัดสุราษฎร&ธานี 
แปลงยางเกษตรกร ตำบลละแม อำเภอละแม จงัหวัดชุมพร 

ผลการทดลองและวิจารณp 
เช้ือโรครากขาวทำลายระบบรากหากทำลายรุนแรงทำใหFตFนยางยืนตFนตาย และสามารถแพรRลุกลาม

ไปตามรากไดFอยRางรวดเร็ว สารเคมีกลุRมไตรอะโซลส&มีประสิทธิภาพในการรักษาตFนยางที่เป]นโรคไดFดี (อารมณ& 
และคณะ, 2556) ปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต( 21-0-0+24S) อัตรา 200-300 กรัม ปุHยยูเรีย(46-0-0) อัตรา 100-
200 กรัม และกำมะถันผง (80%WP) อัตรา 100-200 กรัม ผสมดินปลูก และใสRซ้ำ 4 เดือน/ครั้ง โดยโรยรอบ
โคนตFนในแนวรัศมีทรงพุRมใบยางในชRวง 1-2 ป_แรกปลูกสามารถลดการติดเช้ือราโรครากขาวของยางพาราไดF
(อารมณ& และสมคิด,  2559) ดังน้ันการใชFสารเคมีรักษาปüองกันโรครากขาวผสมผสานกับปุHยแอมโมเนียม
ซัลเฟต หรือปุHยยูเรีย หรือกำมะถันอยRางใดอยRางหน่ึงในหลักการเพื่อยับย้ังเช้ือราที่เจริญอยูRบริเวณผิวรากยางที่
เป]นโรคชRวยลดการแพรRลุกลามของเช้ือราจากรากที่มีเช้ือสูRรากยางของตFนขFางเคียงในสวนยางไดF จึงไดFทำการ
ทดลองในเชิงทดสอบในแปลงยางใหญR จำนวน 2 แปลง แตRสามารถปฏิบัติงานไดFเพียงระยะเวลา 2 ป_ ผลการ
ดำเนินงานมีดังน้ี 
1. แปลงยางท่ีเปzนโรครากสำหรับการทดลอง 
 ไดFคFนหาแปลงยางใหญRอายุมากกวRา 7-12 ป_เพื่อทำการทดลองตามแผนอยRางนFอย 3 แปลง ผลการ
ดำเนินงานสามารถคFนหาแปลงที่เหมาะสมสำหรับงานทดลองเพียง 2 แปลงดังน้ี 
 แปลงที่ 1 ในพื้นที่ ตำบลปากฉลุย อำเภอทRาฉาง จังหวัดสุราษฎร&ธานี ปลูกยางพันธุ& RRIM 600 ปลูก
เมื่อป_ พ.ศ. 2550 โดยปลูกแทนยางเดิมซึ่งเป]นโรครากขาวมากRอน ปลูกแทนโดยไมRขุดตอออกจากแปลงและ
วางแถวปลูกระหวRางแถวยางเดิม เริ่มพบตFนยางตายเน่ืองจากโรครากหลังปลูก 3 ป_ แปลงยางมีพื้นที่วRาง
เน่ืองจากโรคติดตRอเป]นบริเวณกวFาง 4 บริเวณ รวมมีตFนยางที่แสดงอาการโรครวมรFอยละ 47.6 
 แปลงที่ 2 ในพื้นที่ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปลูกยางพันธุ& RRIM 600 ปลูกเมื่อป_ พ.ศ. 
2549 โดยปลูกแทนยางเดิม แปลงยางมีพื้นที่วRางเน่ืองจากโรคกวFางขวาง 4 บริเวณ และบริเวณโรคเล็ก ๆ รวม
มีตFนยางที่แสดงอาการโรครวมรFอยละ 33.7 
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2. ผลการใช1สารเคมคีวบคุมรักษาโรคราก และการใช1ปุ4ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันเพ่ือควบคุมการ
ลุกลามโรครากขาวในแปลงยาง  
 ไดFดำเนินการทดลองตามกรรมวิธีครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยไดFสารเคมีตามแผนการทดลอง 
3 ครั้ง และใสRปุHยตามการทดลองไดF 4 ครั้งไดFผลดังน้ี 
 1) หลังการใชFสารครั้งแรก 12 เดือน(ใสRปุHยทดลองตามกรรมวิธี 3 ครั้ง) แปลงทดลอง อำเภอทRาฉาง 
จังหวัดสุราษฎร&ธานี (ตารางที่ 3) พบวRาการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟตตามกรรมวิธีที่ 1 และกำมะถันผงอัตรา 1 
กิโลกรัมตRอตFนตRอตFนตามกรรมวิธีที่ 3 โดยหวRานบริเวณระหวRางตFนแสดงอาการโรครากและตFนปกติ พบวRามีตFน
ยางที่เป]นโรคเพิ่มข้ึนรFอยละ 21.2 และ รFอยละ 0 ตามลำดับ ในขณะที่ผลจากการทดลองควบคุมตามกรรมวิธี
ที่ 6 (ไมRใชFปุHยทดลองและสารเคมี)พบวRามีตFนยางที่เป]นโรคเพิ่มข้ึนรFอยละ 27.3 สRวนผลการทดลอง จากแปลง
ใน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (ตารางที่ 4) หลังการใชFสารครั้งแรก 12 เดือนแรก(ใสRปุHยทดลองตามกรรมวิธี 3 
ครั้ง) พบวRาการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผง มีตFนยางแสดงอาการติดเช้ือราเพิ่มข้ึนรFอยละ 8.7 
และ 6.6 ในขณะที่ผลจากการทดลองควบคุมตามกรรมวิธีที่ 6 (ไมRใชFปุHยทดลองและสารเคมี) พบวRามีตFนยางที่
เป]นโรคเพิ่มข้ึนถึงรFอยละ 16   

การทดลองน้ีประสทิธิภาพของปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และ กำมะถันผลตRอการยับย้ังโรครากไมRชัดเจน 
แตRอยRางไรก็ตามจะเห็นวRาผลของการใชFกำมะถัน และปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต มีอัตราการเพิ่มข้ึนของตFนที่ติด
เช้ือและเป]นโรคนFอยกวRาการทดลองที่ไมRใชF  

2) การใชFสารเคมีไตรอะดิมิฟอน อัตรา 0.05% สารออกฤทธ์ิ (a.i.) ป_ละ 2 ครั้งโดยการใชFสารหRางกันทุก 
6 เดือน ตามกรรมวิธีที่ 5 และการใชFสารเคมีไตรอะดิมิฟอนรRวมกับปุHยแอมโมเนียมซัลเฟตตามกรรมวิธีที่ 2 
และสารเคมีไตรอะดิมิฟอนรRวมกับกำมะถันตามกรรมวิธีที่ 4 พบวRาหลังการทดลอง 12 เดือน (ใชFสารเคมี 2 
ครั้ง) และ 18 เดือน (ใชFสารเคมี 3 ครั้ง) ทำใหFตFนที่เป]นโรคลดลงมีผลทำใหFมีตFนยางปกติเพิ่มข้ึนและตFนปกติ
เดิมก็ไมRเป]นโรคเพิ่ม ซึ่งผลการทดลองในทุกกรรมวิธีเป]นไปในทางเดียวกันทั้ง 2 แปลง (ตารางที่ 3 และ 4) 
ในขณะที่ ในกรรมวิธีควบคุมซึ่งไมRมีการจัดการใด ๆ  พบวRามีตFนยางเป]นโรคเพิ่มข้ึนทัง้ 2 แปลง แสดงวRาสารเคมี
มีประสิทธิภาพในการรักษาและปüองกันการลุกลามการติดเช้ือของโรคไดFดี 

3) ลักษณะของตFนยางที่ใชFสารเคมี ตFนยางที่เป]นโรครากและใชFสารเคมีพบวRาตFนยางที่เป]นรุนแรงมาก 
ทรงพุRมใบเหลืองรุนแรงระบบรากแกFวถูกทำลายอยRางรุนแรงแลFวสRวนใหญRสารเคมีรักษาไมRทัน ตFนยางจะตาย
ไป แตRหากมีรากแขนงที่ดีบางราก และระบบรากแกFวยังไมRถูกทำลายมากนัก ตFนยางสามารถฟ®©นตัวและกลับมา
เจริญเป]นปกติสามารถใหFผลผลิตไดFตามปกติ โดยโคนตFนยางบริเวณที่ถูกเช้ือทำลายบางสRวนจะมีรากงอกใหมR
ข้ึนมาทดแทน  จากการสอบถามผลการใชFสารเคมีตRอการกรีดจากเกษตรกรพบวRาเปลือกกรีดน่ิมสามารถกรีด
ไดFงRายกวRาปกติ 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการใชFสารเคมีควบคุมรักษาโรคราก และการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถัน 
     เพื่อควบคุมการลุกลามโรครากขาวในแปลงยาง อำเภอทRาฉาง จังหวัดสรุาษฎร&ธานี 

กรรมวิธี 
กEอนการทดลอง หลังทดลอง 6 เดือน หลังทดลอง12 เดือน หลังทดลอง 18 เดือน 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1นปกติ %ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

1.ปุHยแอมโมเนียม
ซัลเฟต  อัตรา1.0 
กก/ตFนป_ละ 3ครั้ง 

12.1 87.9 21.2 78.8 33.3 78.8 33.3 66.7 

2.ปุHยแอมโมเนียม
ซัลเฟต  อัตรา 1.0 
กก/ตFน ป_ละ 3 ครั้ง+
ไตรอะดิมิฟอน อัตรา 
0.05%a.i.ป_ละ 2 
ครั้ง 

48.9 51.1 20.0 80.0 13.3 86.7 13.3 86.7 

3.กำมะถันผง 0.50 
กก./ตFนป_ละ 3 ครั้ง 

3.1 96.9 10.9 84.4 3.1 96.9 3.1 96.9 

4.กำมะถันผง 0.50 
กก./ตFนป_ละ 3 ครั้ง+
ไตรอะดิมิฟอน อัตรา 
0.05%a.i.ป_ละ 2ครั้ง 

23.5 76.5 27.1 72.9 12.9 87.1 11.8 88.2 

5.ไตรอะดิมิฟอน 
อัตรา 0.05%a.i.ป_ละ 
2 ครั้ง 

23.3 76.7 13.3 86.7 15.0 85.0 20.0 80.0 

6. ควบคุม 9.1 90.9 31.8 68.2 36.4 63.6 36.4 63.6 
เฉล่ีย 18.7 81.3 21.2 78.0 19.2 82.9 19.7 80.3 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการใชFสารเคมีควบคุมรักษาโรครากขาว และการใชFปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต และ กำมะถัน
เพื่อควบคุมการลุกลามโรครากขาวในแปลงยาง อำเภอละแม จงัหวัดชุมพร 

  

กรรมวิธี 
กEอนการทดลอง หลังทดลอง 6 เดือน หลังทดลอง12 เดือน หลังทดลอง 18 เดือน 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

1.ปุHยแอมโมเนียม
ซัลเฟต  อัตรา 1.0 
กก/ตFน ป_ละ 3 ครั้ง 

32.6 67.4 30.4 69.6 41.3 56.5 23.9 76.1 

2.ปุHยแอมโมเนียม
ซัลเฟต  อัตรา 1.0 

66.7 33.3 41.0 59.0 33.3 66.7 7.7 92.3 
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กรรมวิธี 
กEอนการทดลอง หลังทดลอง 6 เดือน หลังทดลอง12 เดือน หลังทดลอง 18 เดือน 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

%ต1นเปzน
โรค 

%ต1น
ปกติ 

กก./ตFน ป_ละ 3 
ครั้ง+ไตรอะดิมิฟอน 
อัตรา 0.05%a.i.ป_ละ 
2 ครั้ง 
3.กำมะถันผง 0.50 
กก./ตFนป_ละ 3 ครั้ง 

26.7 73.3 33.3 66.7 33.3 66.7 13.3 86.7 

4.กำมะถันผง 0.50 
กก./ตFนป_ละ 3 ครั้ง+
ไตรอะดิมิฟอน อัตรา 
0.05%a.i.ป_ละ 2 
ครั้ง 

31.0 69.0 14.3 90.5 14.3 90.5 9.5 90.5 

5.ไตรอะดิมิฟอน 
อัตรา 0.05%a.i.ป_ละ 
2 ครั้ง 

29.4 70.6 14.7 85.3 17.6 82.4 5.9 94.1 

6. ควบคุม 22.0 78.0 28.0 72.0 38.0 62.0 38.0 62.0 
เฉล่ีย 34.0 66.0 27.3 73.4 28.5 71.9 17.6 82.4 

 
สรุปผลการวิจัยและข1อเสนอแนะ 

 1) การใชFสารเคมีไตรอะดิมิฟอน อัตรารFอยละ 0.05 a.i. ป_ละ 2 ครั้งโดยการใชFสารหRางกันทุก 6 เดือน 
พบวRาตFนที่เป]นโรคลดลงมีผลทำใหFมีตFนยางปกติเพิ่มข้ึน ซึ่งผลการทดลองเป]นไปในทางเดียวกันทั้ง 2 แปลง 
แสดงวRาสารเคมีมีประสิทธิภาพในการรักษาและปüองกันการลุกลามการติดเช้ือของโรคไดF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และยับย้ังการลุกลามของโรคควรลดระยะหRางในการใชFสารซ้ำลงเป]น 4-5 เดือนตRอครั้งและเพิ่มจำนวนการใชF
สารซ้ำอยRางนFอย 3 ครั้ง 
 2) การใสRกำมะถันอัตรา 0.5 กิโลกรัมและปุHยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา 1 กิโลกรัม ตRอตFนตRอครั้ง 
พบวRามีแนวโนFมสามารถปüองกันการลุกลามของโรครากขาวไดF  

3) การใชFสารเคมีรักษาตFนเป]นโรคและปüองกันตFนยางขFางเคียงตFนเป]นโรคผสมผสานกับการใชF
กำมะถัน หรือรRวมกับปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต ชRวยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรครากขาวในแปลงไดFดีย่ิงข้ึน 
 จากคุณสมบัติทางเคมีของกำมะถัน และปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต เมื่อผสมกับดิน ประกอบกับความช้ืน
ในดินแลFวทำใหFเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่มีผลตRอการเจริญเติบโตของเช้ือราโรครากขาวยางพารา สามารถนำมา
ประยุกต&ใชFในการปüองกันกำจัดโรครากในชRวงปลูกและปüองกันการแพรRลุกลามโรครากไดF เน่ืองจากยางพารา
เป]นพืชใหญRที่มีระบบรากมากมายเจริญในดิน การแพรRลุกลามของโรคไปตามรากใตFดินซึ่งคRอนขFางยุRงยากใน
การปüองกันกำจัด การจัดการโรครากจึงตFองปฏิบัติหลาย ๆ วิธีรRวมกันจึงจะประสบผลสำเร็จ การควบคุมโรค
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รากโดยการใชFกำมะถัน และปุHยแอมโมเนียมซัลเฟต ควบคุมต้ังแตRเริ่มปลูก รRวมกับการปลูกพืชแซมระหวRาง
แถวยาง และการใชFสารเคมีในการรักษา ปüองกัน และกำจัดเช้ือในตFนที่แสดงอาการโรค เป]นทางเลือกหน่ึงที่
สามารถปฏิบัติไดFสะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

การนำผลงานวิจัยไปใช1ประโยชนp 
- เป]นขFอมูลเพิ่มเติมในเอกสารคำแนะนำการจัดการโรคราขาวในสวนยางทั้งแปลงปลูกใหมRและ

แปลงยางใหญR 
- สามารถแนะนำเกษตรกรเพื่อปฏิบัติไดFอยRางเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
- เป]นคำแนะนำสำหรับเจFาหนFาที่ที่เกี่ยวขFองเพื่อการสRงเสริมและถRายทอดแกRเกษตรกรตRอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผูFวิจัยขอขอบพระคุณ เกษตรกร เจFาของแปลงทดลองที่ไดFอนุเคราะห&แปลงเพื่องานทดลองวิจัยตาม
โครงการน้ีและใหFความรRวมมือเป]นอยRางดี และขอขอบคุณพนักงานลูกจFางของศูนย&วิจัยยางสุราษฎร&ธานีทุกคน
ที่ชRวยกันทำงานวิจัยตามโครงการน้ีอยRางเหน็ดเหน่ือยและจริงจัง 
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การประเมินผลผลิตชีวมวลและคุณสมบัติทางพลังงานของยางพารา 

เพ่ือใชAเปBนเช้ือเพลิงชีวมวล 

Evaluation The Biomass Yield and Energy Properties of Para Rubber Wood  
for Use as Biofuel 

ฐิตาภรณ( ภูมิไชย(1  ธมลวรรณ โทนุสิน2 
พูนสิน มณีสาร2  ทรงยศ โชติชุติมา3  สุจินต(  เจนวีรวัฒน(3 

___________________________________ 

บทคัดย`อ 
ยางพารานอกจากจะใชGประโยชน(จากน้ำยางแลGวยังใชGประโยชน(จากไมGยางพาราไดG ตGนยางพาราที่มี

อายุ 20-25 ปQข้ึนไปใหGผลผลิตน้ำยางที่ ไมVคุGมคVาทางเศรษฐกิจจะถูกตัดโคVนเพื่อนำมาใชGประโยชน(ใน
อุตสาหกรรมตVาง ๆ เชVน ไมGแปรรูปและไมGเช้ือเพลิง พื้นที่ปลูกยางพารามีทุกภูมิภาคจึงเหมาะสำหรับนำมาใชG
เป]นแหลVงเช้ือเพลิงชีวมวล และทำใหGงVายตVอการจัดหาวัตถุดิบเขGาสูVโรงไฟฟ_าชีวมวล การวิจัยในครั้งน้ีจึงมี
วัตถุประสงค(ในการประเมินคุณสมบัติไมGยางพาราพันธุ(ตVาง ๆ เพื่อประเมินศักยภาพในการใชGเป]นเช้ือเพลิงชีว
มวลและใชGเทคนิคเนียร(อินฟราเรดสเปกโตรสโกปQ (near-infrared spectroscopy) จากผลการวิจัยพบวVาคVา
ความรGอน (GCV) ของไมGยางพาราทุกสายพันธุ(มีคVาใกลGเคียงกันและอยูVในระดับที่เหมาะสมในการใชGเป]น
เช้ือเพลิงชีวมวล (16.40-16.86 MJ/kg) และสVวนลำตGนใหGคVาความรGอนสูงที่สุด (16.99 MJ/kg) ปริมาณเฮมิ
เซลลูโลส (รGอยละ 14-20) เซลลูโลส (รGอยละ 44-49) ลิกนิน (รGอยละ 19-22) ปริมาณคาร(บอน (รGอยละ 44.9-
45.7) ไฮโดรเจน (รGอยละ6.08-6.73) ไนโตรเจน (รGอยละ 0.23-0.37) ซัลเฟอร( (รGอยละ 0.6-0.8) ปริมาณ
ความช้ืน (รGอยละ 3.69-4.46) สารที่ระเหยไดG (รGอยละ 92.33-94.58) เถGา (รGอยละ 1.71-2.35)  และคาร(บอน
คงที่ (3.1-3.9) เมื่อพิจารณาขGอมูลและผลการวิเคราะห(พบวVาสายพันธุ(ที่มีคุณสมบัติทางพลังงานที่ดีไดGแกV สาย
พันธุ( RRIC110 เน่ืองจากมีปริมาณเซลลูโลสสูง มีปริมาณคาร(บอนสูง และปริมาณเถGาต่ำ ทำใหGไดGเช้ือเพลิงชีว
มวลที่มีคVาความรGอนสูงและงVายตVอการจัดการดูแลรักษาเตาเผาของโรงไฟฟ_าผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล และพันธุ( 
BPM24 มีปริมาณคาร(บอนคงที่สูง มีปริมาณไนโตรเจนและซัลเฟอร(ที่ถูกปลดปลVอยออกสูVอากาศนGอย จึง
สามารถใชGเป]นเช้ือเพลิงพลังงานสะอาดไดG อีกทั้งยังเป]นพันธุ(ที่อยูVในกลุVมที่ใหGน้ำยางสูงและมีความตGานทานโรค 
 
คำสำคัญ: ยางพารา  เช้ือเพลิงชีวมวล  คุณสมบัติทางพลังงาน  เนียร(อินฟราเรดสเปกโตรสโกปQ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 สถาบันวิจัยยาง การยางแหVงประเทศไทย แขวงบางขุนนนท( เขตบางกอกนGอย กรุงเทพฯ 10700 
2 ศูนย(วิจัยยางบุรีรัมย( ต.รVอนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย( 31150 
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3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
จึงมีแนวโนGมที่จะพัฒนาใหGใชGประโยชน(ไดGทั้งน้ำยางและเน้ือไมG เพื่อเป]นทางเลือกและเพิ่มรายไดGใหGแกV

เกษตรกรอีกทางนึง และในสVวนใชGเทคนิคเนียร(อินฟราเรดสเปกโตรสโกปQ (near-infrared spectroscopy) ใน
การทดสอบคุณสมบัติไมGพบวVามีความเป]นไปไดGในการใชGเทคนิคน้ี ในการตรวจวิเคราะห(คุณภาพไมGยางพารา
เพื่อใชGเป]นพลังงานชีวมวล โดยมีคVาคุณภาพที่วิเคราะห(ไดG 10 คVา และไมVพบความแตกตVางทางสถิติระหวVางคVา
จริงและคVาวิเคราะห(จากสมการ 
 

Abtract 

Rubber tree is not only use for latex but also use for rubber wood. The tree older 
than 20-25 years, usually give latex products not econmically worthwhile. So it use in 
industries such as lumber and biomass energy. Planting area is cover in all region of thailand. 
There for an adventage for using as a biomass fuel and easy to procure raw material into 
plant biomass power plants. The purpose of this project was testing the properties for 
evaluate biomass potential in rubber clones by using near-infrared spectroscopy. The results 
showed no significant different in gross calorific value (GCV) of every clone and suitable for 
use as biomass fuel (16.40-16.86 MJ/kg). Trunk of rubber tree had the highest GCV (16.99%), 
hemicellulose (14-20%), cellulose (44-49%), lignin (19-22%), carbon (44.9-45.7%), hydrogen 
(6.08-6.73%), nitrogen (0.23-0.37%) sulfur (0.6-0.8%), moisture (3.69-4.46%), Volatile (92.33-
94.58%), ash (1.71-2.35%) and fix carbon (3.1-3.9). Considering the data and results analysis 
showed the rubber clone RRIC110 is good energy properties due to high cellulose, high 
carbon, and low ash that give the high GCV and easy for manage and maintain the kiln. The 
rubber clone BPM24 have high carbon with low amount of nitrogen and sulfer is release into 
the air therefore suitable for use as clean fuel. It is also rubber clone that provide high latex 
and resistant to disease. The resute confirm the effectiveness of NIR spectroscopy in quality 
analysis of rubberwood for a total of 10 calibration models there is no statistical difference 
between the actual values and the analysis values from the equation. 

 
Keywords: Para rubber, Biomass fuel, Properties energy, Near-infrared spectroscopy 
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บทนำ 
ในปïจจุบัน ความสำคัญของยางพารา นอกจากการใชGประโยชน(จากน้ำยางแลGว ตGนยางพาราที่ถูกตัด

โคVนยังสามารถนำไมGมาใชGประโยชน(ในอุตสาหกรรมตVาง ๆ เชVน ไมGแปรรูป และไมGเช้ือเพลิง เมื่อตGนยางพารา
อายุต้ังแตV 20-25 ปQ ข้ีนไปใหGผลผลิตน้ำยางไมVคุGมคVาเชิงเศรษฐกิจ ตGนยางจะถูกตัดโคVน และจะมีการนำไมG
ยางพาราที่ตัดโคVน ซึ่งสามารถแบVงเป]น 3 สVวนหลักคือ 1) รากไมGหรือตอไมG  2) กิ่งหรือปลายไมG และ 3) ไมG
ทVอนขนาดเสGนผVาศูนย(กลาง 5 น้ิว ข้ึนไป สVวนตVาง ๆ เหลVาน้ีจะถูกนำไปใชGไปแปรรูปเป]นไมGยางพาราแปรรูป
อบแหGง ที่จะนำไปใชGในอุตสาหกรรมตVอเน่ือง โดยจะเหลือสVวนรากไมG และปลายไมGหรือกิ่งไมGที่ไมVไดGใชG
ประโยชน( และของเสียจากโรงงานแปรรูปไมGและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ(ไมGยางพารา ไดGแกV ปQกไมG ข้ีเลื่อย ตาไมG 
(สVวนที่มีตำหนิ) และข้ีกบ 

ในปïจจุบันมีความตGองการเช้ือเพลิงชีวมวลจำนวนมากในโรงงานไฟฟ_าชีวมวล ซึ่งโรงไฟฟ_าขนาด 1 
MW จะใชGเช้ือเพลิงชีวมวลประมาณ 10,000 ตัน/ปQ จากการประเมินความพรGอมเรื่องวัตถุดิบไมGยางในพื้นที่
ภาคใตGมีมากพอสำหรับโรงไฟฟ_าชีวมวลขนาด 1,000 MW (นิรนาม, 2560) นอกจากน้ี ยางพารายังเป]นแหลVง
เช้ือเพลิงชีวมวลที่มีการกระจายผลผลิตเกือบตลอดทั้งปQ ซึ่งเป]นอีกตัวช้ีวัดในการพิจารณาความมั่นคงดGาน
ปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวล และทำใหGงVายตVอการจัดการสำหรับโรงงานไฟฟ_าชีวมวลเมือ่เทยีบการชีวมวลชนิดอืน่ที่
มีผลผลิตผันแปรไปตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว ยางพาราที่ถูกตัดโคVนสามารถนำมาใชGเป]นเช้ือเพลิงไดGหลายสVวน 
ไดGแกV ปลายไมGยางพารา ตอ รากและกิ่งกGานไมGยางพารา ปQกไมGยางพารา ตลอดจนข้ีเลื่อยและเศษไมGยางพารา 
(กระทรวงพลังงาน, 2556) ซึ่งกระทรวงพลังงาน (2556) รายงานวVายางพาราพื้นที่ 1 ไรV (ไมVระบุพันธุ() จะใหG
เช้ือเพลิงชีวมวล ประมาณ 32 ตัน (ไมVรวมสVวนไมGที่ถูกแปรรูป) โดยในปQ 2556 พบวVามีปริมาณปลายไมG
ยางพารา จำนวน 2,626,476 ตัน สVวนตอ รากและกิ่งกGานไมGยางพารา จำนวน 1,094,365 ตัน สVวนปQกไมG
ยางพารา จำนวน 2,626,476 ตัน และปริมาณข้ีเลือ่ยและเศษไมGยางพารา จำนวน 656,619 ตัน รวมมีปริมาณ
ชีวมวลที่สามารถใชGเป]นเช้ือเพลิงชีวมวลไดGประมาณ 7 ลGานตัน ในสVวนคุณสมบัติทางพลังงาน พบวVาเกือบทุก
สVวนของไมGยางพาราใหGความช้ืนประมาณรGอยละ 55 และคVาความรGอนประมาณ 6.57 MJ/kg (กระทรวง
พลังงาน, 2556) จากขGอมูลขGางตGน จะเห็นไดGวVายางพารายังเป]นพืชเอนกประสงค(ที่ใหGประโยชน(ทั้งน้ำยางและ
ไมG ดังน้ัน การศึกษาและพัฒนาสายพันธุ(ยางพาราที่ใหGผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางและไมGสำหรับเป]น
เช้ือเพลิงไปพรGอมกันจึงมีความจำเป]น และยังไมVมีรายงานสายพันธุ(ยางที่ใหGคุณสมบัติทั้งสองดGานมากVอนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในดGานคุณภาพของไมGยางในการใชGเป]นเช้ือเพลิงชีวมวล  

การวิเคราะห(คุณภาพไมGยางดGวยวิธีด้ังเดิม (conventional method) มีความยุVงยาก ใชGเวลาและ
คVาใชGจVายสูงหากสามารถนำเทคนิคเนียร(อินฟราเรดสเปกโตรสโกปQ (near-infrared spectroscopy) มาใชGแทน
วิธีการด้ังเดิมก็จะชVวงลดข้ันตอนที่ยุVงยาก ประหยัดเวลา และคVาใชGจVาย รวมทั้งยังไมVตGองใชGสารเคมีในการตรวจ
วิเคราะห( ซึ่งเป]นผลดีตVอผูGปฏิบัติงานและสิง่แวดลGอมโดยตรงดังน้ันงานวิจัยน้ีจะพัฒนาสมการวิเคราะห(คุณภาพ
ของไมGยางทางชีวมวลดGวยเทคนิคเนียร(อินฟราเรด เพื่อสรGางทางเลือกใหมVใหGกับงานวิเคราะห(สำหรับ
อุตสาหกรรมไมGยางพาราเพื่อการผลิตเป]นพลังงานตVอไป 
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วัตถุประสงคiของโครงการวิจัย 
1. ทดสอบคุณภาพไมGเพื่อประเมินศักยภาพการใชGเป]นเช้ือเพลิงชีวมวลในยางพาราพันธุ(ตVาง ๆ 
2. ประเมินและคัดเลือกพันธุ(ยางพาราที่มีคุณสมบัติทั้งในแงVปริมาณและคุณภาพของน้ำยางและไมG

เพื่อใชGเป]นเช้ือเพลิงทั้งองค(ประกอบโดยประมาณ (Proximate analysis) และองค(ประกอบโดยละเอียด 
(Ultimate analysis) 

3. พัฒนาสมการวิเคราะห(คุณภาพของไมGยางทางชีวมวลดGวยเทคนิคเนียร(อินฟราเรด 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
อุปกรณi 
 1. อุปกรณ(ทดลองภาคสนาม 
   - อปุกรณ(ในการตัดไมG ไดGแกV เลื่อยยนต( มีด 

 - กรรไกรตัดกิง่ 
 - เทปวัด 
 - เครื่องช่ังน้ำหนัก 
 - เครื่องมือจดบันทกึขGอมลู 
 - ถุงกระดาษ 

 2. อุปกรณ(ทดลองในหGองแลปปฏิบัติการ 
 - เครื่อง elemental analyzer (CHN) LECO TruSpec Micro 
 - เครื่อง Bomb calorimeter 
 - เครื่องวิเคราะห(หาไฟเบอร( ANKOM200 
 - เตาเผาอุณหภูมสิูง (furnace) 
 - ตูGอบลมรGอน (Hot air oven) 
 - เครื่องช่ังน้ำหนักดิจิทลั 

      - เครื่อง FT-NIR spectrophotometer, NIR-Flex Solid, Buchi  
- เครื่อง NIR spectrophotometer รุVน SpectraStar 2500 ของ Unity  
- ตูGอบลมรGอน ของ Memmert, Germany  
- ถุงซิบเก็บตัวอยVาง 
- เครื่องช่ังวิเคราะห(อยVางละเอียด 4 ตำแหนVง รุVน TB214 ของ Denver instrument, USA 
- Moisture can 
- เครื่องมือที่ใชGคำนวณและวิเคราะห(ผลทางสถิติ ไดGแกV The Unscrambler version 9.8 
ของ CAMO, Norway และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร( 
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 3. พันธุ(ยางพาราที่ ใชGในการทดลองจำนวน 10 พันธุ( ไดGแกV BPM24  PB235  PB260  PB310  
PB255  RRIC110  PR305  RRIT226  GT1 และ RRIM 600  
วิธีการดำเนินงาน 
การทดลองท่ี 1 วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCBD จำนวน 4 ซ้ำ ทรีทเมนต(ประกอบดGวยยางพารา
จำนวน 10 พันธุ( ไดGแกV BPM24 PB235 PB260 PB310 PB255 RRIC110 PR305 RRIT226 GT1 และ RRIM 
600 

การเก็บขAอมูล  
- คุณสมบัติทางเคมี ไดGแกV ลิกนิน เซลลูโลส และ เฮมิเซลลูโลส 

 - คุณสมบัติทางพลังงาน ไดGแกV 
   1) ปริมาณลิกโนเซลลูโลส  
   2) องค(ประกอบโดยประมาณ (Proximate analysis) ไดGแกV ความช้ืน ปริมาณเถGา 
สารที่ระเหยไดG (Volatile matter) คาร(บอนคงตัว (Fixed carbon) และวิเคราะห(หาองค(ประกอบโดยละเอียด  
(Ultimate analysis) ไดGแกV คาร(บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร( ดGวยเครื่อง elemental analyzer 
(CHNS) (LECO, 2003) คVาความรGอน (Gross Calorific Value) โดยใชGเครื่อง bomb calorimeter (AOAC, 
1980) 
    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

สุVมตัวอยVางไมGยางพารา จำนวน 4 ตGนของแตVละพันธุ( จากน้ันตัดตGนยางพาราที่ระดับความสูง 10 
เซนติเมตรเหนือพื้นดิน แยกลำตGน และกิ่ง (รวมปลายไมG) เก็บสVวนราก (รวมตอไมG) ดGวยการขุด แลGวเอาดินที่
ติดออกใหGหมด จึงนำมาช่ังหาน้ำหนักชีวมวลสด และนำไปอบแหGงดGวยตูGอบลมรGอน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส จากน้ันนำไปสับและบดที่ใหGมีความละเอียดขนาด 60 mesh  

การตัดตAนยางพารา 
 วัดความสูงของตGน (m) และตัดตGนที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตรเหนือพื้นดิน แลGววัดความสูงของ

คาคบ (m) การทดลองในครั้งน้ีใชGตGนยางพาราจำนวน 4 ตGนของแตVละพันธุ( จำนวน 10 พันธุ( เพื่อเปรียบเทียบ
ขGอมูลการใหGคVาพลังงานชีวมวลของแตVละพันธุ( จากน้ันจึงแบVงสVวนของไมGออกเป]น 3 สVวน คือสVวนของ ยอด ลำ
ตGน และราก เพื่อเปรียบเทียบการใหGคVาพลังงานชีวมวลของแตVละสVวนในตGนเดียวกัน โดยในแตVละสVวนจะถูกตัด
แบVงออกเป]นเขียงอีกครั้งเพื่อนำไปบันทึกน้ำหนักสดและน้ำแหGงตVอไป 
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ภาพท่ี 1 การตัดแยกสVวนของยอดและลำตGน 
 

 
ภาพท่ี 2 เก็บตัวอยVางลำตGนเป]นเขียง ความหนา 5 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 6 ระดับ ไดGแกV 1 ( L1=0.90-

  0.95 เป]นชVวงที่กรีด), 2.7 (L2=2.65-2.70 เหนือรอยกรีดยาง), 6 (L3=5.95-6.00), 10 (L4= 
9.95-10.00), 14 (L5=13.95-14.00) และ 18 (L6=9.95-17.95-18.00) เมตร เหนือรอยตัด 

ตามลำดับ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การเก็บเน้ือไมGในสVวนตอและรากของตGน โดยการเจาะและขุดในสVวนของราก 
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ภาพท่ี 4 อุปกรณ(ที่ใชGในการตัดตGนและตัดแยกสVวนตGน 

 
ภาพท่ี 5 บันทึกรายละเอียดเขียงไมGโดยจดในสVวนดGานลVาง (ดGานที่อยูVสVวนราก) โดย พันธุ( (A-J)-Rep (1-4) 

ระดับความสูงตVาง ๆ (L1-L6) 

 
ภาพท่ี 6 วัดเสGนรอบวง (girth) แตVละระดับ และช่ังน้ำหนักสด (กก.) พรGอมทั้งจดรายละเอียดของตัวอยVาง 

และนำตัวอยVางใสVตาขVายแยกตามตGน 
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ภาพท่ี 7 อบแหGงตัวอยVางดGวยตูGอบลมรGอน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป]นเวลาตVอเน่ือง     

5 วัน หรือจนน้ำหนักแหGงคงที่ และบันทึกน้ำหนักแหGงของเขียงแตVละระดับ 

การสับและบดละเอียดตัวอย`างไมAยางพารา 
  1) เก็บตัวอยVางไมGยางพารา และสับยVอยเป]นทVอนความยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร 

2) นำตัวอยVางไปบดดGวยเครื่องบดตัวอยVางละเอียดชนิด centrifugal mill ที่มีตะแกรงรVอน
ขนาด 2 มิลลิเมตร หรือใชGเครื่องบดตัวอยVางชนิด Cutter type (Wiley) ที่มีตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร รVอน
ใหGมีขนาดประมาณ 60 mesh 

3) แลGวเก็บตัวอยVางไวGใน filter bag เพื่อเตรียมวิเคราะห(ตVอไป 
 การหาคุณสมบัติทางเคม ีไดGแกV ลิกนิน  เซลลูโลส และ เฮมิเซลลูโลส 

1) แบVงผงไมGที่รVอนผVานตะแกรง 40 เมช ออกเป]น 3 สVวน สVวนแรกนำไปสกัดปริมาณสาร
แทรกที่ละลายในเอทานอล-เบนซีน (Ethanol-benzene solubility) ตามมาตรฐาน TAPPI T 264 om-88 
(1988) สVวนที่สองนำไปเผาเพื่อวิเคราะห(เถGา (Ash) ตามมาตรฐาน TAPPI T 211 om-93 (1993) และสVวนที่
สามนำไปวิเคราะห(ปริมาณการละลายในดVางเขGมขGนรGอยละ 1 (1% NaOH) ตามมาตรฐาน TAPPI T 212 om-
98 (1998) 

2) นำผงไมGที่ปราศจากสารแทรกแลGวมาวิเคราะห(องค(ประกอบทางเคมีอื่น ๆ ตVอไปดังน้ี ผงไมG
ที่ปราศจากสารแทรกนำไปวิเคราะห(ปริมาณลิกนิน (Lignin) ตามมาตรฐาน TAPPI T 222 om-98 (1998) 
หลังจากน้ันกำจัดลิกนินออกโดยใชGโซเดียมคลอไรต( (NaClO2) เพื่อวิเคราะห(ปริมาณโฮโลเซลลูโลส (โฮโล
เซลลูโลส (Holocellulose) = แอลฟาเซลลูโลส (Alphacellolose) + เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose)) โดย
ใชGวิธีของ Browning (1967) และกำจัดเฮมิเซลลูโลสเพื่อวิเคราะห(แอลฟาเซลลูโลสตามมาตรฐาน TAPPI T 
203 om-88 (1988) จากน้ันนำปริมาณโฮโลเซลลูโลสมาลบกับแอลฟาเซลลูโลสก็จะไดGปริมาณเฮมิเซลลูโลส 
(Rowell, 2005) 

การหาคณุสมบัติทางพลังงานของไมAยางพารา 
1) วิเคราะห(หาปริมาณ คาร(บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และ ซัลเฟอร( ดGวยหลักการเผาไหมG (LECO, 

2003; Telmo et al., 2010) 
ข้ันตอนการวิเคราะห( C H N 
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- ทำการเปรียบเทียบคVามาตรฐานดGวยสารมาตรฐาน (EDTA) สำหรับวิเคราะห( คาร(บอน 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ดGวยเครื่องเผาไหมG จนไดGคVาตามที่ระบุตรงกับสารมาตรฐาน 

- ช่ังตัวอยVางตามน้ำหนักที่ตGองการวิเคราะห( ใสVตัวอยVางในเครื่องเผาไหมG วิเคราะห(ตัวอยVางซ้ำ 
2-4 ครั้ง เพื่อหาคVาเฉลี่ยผลการวิเคราะห( 

- รอเครื่องทำการวิเคราะห(และบันทึกคVาที่ไดGเพื่อนำไปคำนวณ เปอร(เซ็นต(ของ คาร(บอน 
ไฮโดรเจน และ ไนโตรเจน  

- ทำการวิเคราะห(สารมาตรฐานทุก ๆ การวิเคราะห(ตัวอยVาง เพื่อเป]นการตรวจเช็คเครื่อง 
ข้ันตอนการวิเคราะห( ซัลเฟอร( 

- ทำการเปรียบเทียบคVามาตรฐานดGวยสารมาตรฐาน (Alfalfa) สำหรับวิเคราะห( ซัลเฟอร( ดGวย
เครื่องเผาไหมG จนไดGคVาตามที่ระบุตรงกับสารมาตรฐาน 

- ช่ังตัวอยVางตามน้ำหนักที่ตGองการวิเคราะห( ใสVตัวอยVางในเครื่องเผาไหมG วิเคราะห(ตัวอยVางซ้ำ 
2-4 ครั้ง เพื่อหาคVาเฉลี่ยผลการวิเคราะห( 

- รอเครื่องทำการวิเคราะห(และบันทึกคVาที่ไดGเพื่อนำไปคำนวณ เปอร(เซ็นต(ของ ซัลเฟอร( 
- ทำการวิเคราะห(สารมาตรฐานทุก ๆ การวิเคราะห(ตัวอยVาง เพื่อเป]นการตรวจเช็คเครื่อง 

2) การหาคVาความรGอน (GCV) (AOAC,1980) 
- จัดเตรียมตัวอยVางและตัวบอมบ( (Bomb Cylinder/Bomb Body) 
- ใสVตัวอยVางประมาณ 0.5 กรัม ลงในถGวยบรรจุเช้ือเพลิง (Ignition Cup)  
- ติดต้ังลวดจุดระเบิด (Fuse Wire) เขGากับแทVนจุดระเบิด (Electrode Terminals) เติมน้ำ

บริสุทธ์ิ 1.0 มิลลิลิตรลงในบอมบ( แลGวบรรจุแทVนจุดระเบิดลงในบอมบ( พรGอมป´ดฝาป´ดฝา
บอมบ( (Bomb Head) 

- เติมกาซออกซิเจนลงในบอมบ(โดยควบคุมความดันใหGอยูVในชVวง 25-35 บรรยากาศ (Atm) 
- เติมน้ำกลั่นลงในถังน้ำ (Bucket) ปริมาณ 2000 มิลลิลิตร (± 0.5 มล.) โดยที่อุณหภูมิของน้ำ

ควรต่ำกวVาอุณหภูมิของเสื้อฉนวน (Jacket) ประมาณ 2 องศาเซลเซียส (°C) 
- ตVอสายไฟสำหรับการจุดระเบิดแลGวป´ดฝาเสื้อฉนวน 
- เป´ดสวิตซ(มอเตอร(ของใบพัด (Stirrer) ใหGกวนน้ำเป]นเวลา 5 นาทีเพื่อใหGระบบเขGาสูVสมดุล

(Steady state) 
- จดบันทึกอุณหภูมิเริ่มตGนและอุณหภูมิทุก ๆ 1 นาทีเป]นเวลา 5 นาที (ในการบันทึกเวลาขณะ

จุดระเบิด ขณะอุณหภูมิสูงสุดฯลฯ ใหGบันทึกใหGมีความละเอียดถึง 0.1 องศาเซลเซียส) 
- เมื่อครบ 5 นาทีและเริ่มเขGานาทีที่ 6 ใหGกดปุ°มจุดระเบิดเช้ือเพลิงและจดบันทึกเวลาและ

อุณหภูมิจริงขณะจุดระเบิด 
- ในขณะที่กดปุ°มจุดระเบิดน้ันใหGถอยหลังหVางออกจากบอมบ(เป]นเวลา 20 วินาทีกVอนการอVาน

อุณหภูมิคVาตVอไป 
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- ใหGกำหนดวินาทีที่เริ่มจุดระเบดิเป]นวินาทีที่ 0 แลGวทำการบันทึกคVาอุณหภูมิที่วินาทีที่ 45  60  
75  90  105 และ 120 

- เมื่อครบวินาทีที ่120 (หรือ 2 นาที) ใหGบันทึกคVาอุณหภูมิทุก ๆ 1 นาทีจนกระทั่งคVาอุณหภูมิ
ลดลงและคงที่ติดตVอกันเป]นเวลา 5 นาที 

- ตรวจสอบคVาอุณหภูมิที่บันทึกไวGทั้งหมดแลGวบันทึกคVาอุณหภูมิสูงสุด  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ช่ังตัวอยVางและอัดกGอนตัวอยVางที่ช่ังน้ำหนักแลGวกVอนนำเขGาเครื่องบอมบ( 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9 นำตัวอยVางที่อัดกGอนแลGวใชVเขGาไปในแคปซูลและอดัแกสออกซิเจนกVอนนำเขGาเครื่องวิเคราะห( 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 นำตัวอยVางใสVเครื่องวิเคราะห(แลGวรอผลการวิเคราะห(คVาความรGอนประมาณ 10 นาท ี

3) การวิเคราะห(หาปริมาณความช้ืน (Dry matter หรือ moisture) 
ความช้ืนเป]นน้ำหรือสารที่ระเหยไดGทั้งหมด (Total volatile matter) ที่สูญเสียไปจากพืชเมื่อเพิ่ม

ความรGอนใหGแกVพืช อุณหภูมิที่ใหGแกVพืชตGองไมVสูงกวVาจุดเดือดของน้ำหรือความช้ืนในสภาพสูญญากาศ        
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การวิเคราะห(เปอร(เซ็นต(ความช้ืนทำการวิเคราะห(ตามวิธีมาตรฐาน ASTM 3173 โดยตัวอยVางมาวิเคราะห(โดย
ใหGความรGอนคงที่ในตูGอบ (Drying Oven) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เพื่อใหGไอน้ำระเหยออกจากตัวอยVาง 
คVาความช้ืนที่ไดGสามารถคำนวณจากน้ำหนักของตัวอยVางที่ลดลง 

วิธีการวิเคราะห(  
-   อบภาชนะสำหรับหาความช้ืนในตูGอบไฟฟ_าที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสนานเป]นเวลา 2-3 

ช่ัวโมง ออกจากตูGอบใสVไวGในโถดูดความช้ืน และช่ังน้ำหนักจดบันทึกผลไวG 
-   กระทำตามขGอ 1 ซ้ำ จนไดGผลตVางของน้ำหนักที่ช่ังทั้งสองครั้งติดตVอกันไมVเกิน 1-3 มิลลิกรัม 
-   ช่ังตัวอยVางใหGพืช ช่ังตัวอยVางพืชที่บดละเอียดแลGว ประมาณ 1-2 กรัม ใสVลงในภาชนะหาความช้ืน

ซึ่งทราบน้ำหนักแลGว จดบันทึกน้ำหนักถGวยและน้ำหนักตัวอยVาง  
-   นำตัวอยVางที่ใสVภาชนะเขGาตูGอบดGวยเครื่องอบลมรGอน (hot air oven) ไลVความช้ืน ที่อุณหภูมิ 105 

องศาเซลเซียส เป]นเวลา 3-4 ช่ัวโมง 
-   นำออกจากตูGอบ วางใหGเย็นในโถดูดความช้ืน และช่ังน้ำหนักอีกครั้ง 
-   อบซ้ำอีกครั้งละ 30 นาที และกระทำเชVนเดิมจนไดGผลดVางของน้ำหนักที่ช่ังทั้งสองครั้งติดตVอกันไมV

เกิน 1-3 มิลลิกรัม 

การคำนวณผล  
moisture (%) =      A-B     x 100 

                                      C 
A = น้ำหนักแหGงพรGอมถGวยกระเบือ้ง 
 B = น้ำหนักถGวยกVอนเขGาตูGอบ  
C = น้ำหนักตัวอยVางพืช  

 4) การวิเคราะห(หาปริมาณเถGา (Ash) 
เถGา คือ องค(ประกอบสVวนที่เป]นสารอนินทรีย( (Inorganic substances) ในตัวอยVางมีหลักการงVาย ๆ 

คือ เผาตัวอยVางที่อุณหภูมิสูงเพื่อใหGองค(ประกอบที่เป]นสารอินทรยี( (Organic substance) ไหมGหมดไป สVวนที่
เหลือคือ สารอนินทรีย( สำหรับองค(ประกอบของเถGาข้ึนอยูVกับชนิดของพืชและวิธีการเผา เถGาประกอบดGวย แรV
ธาตุตVาง ๆ เชVน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ทำการวิเคราะห(ตามวิธี
มาตรฐาน ASTMD 3174 โดยนำตัวอยVางไปเผาใหGความรGอนในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส เป]น
เวลา 3-4 ช่ัวโมง จนกระทั้งไดGน้ำหนักที่คงที่ของถGวยทนไฟรวมกับน้ำหนักของเถGาที่เหลือ จึงนำมาช่ังน้ำหนัก 

วิธีการวิเคราะห( 
-   เตรียมภาชนะสำหรับใสVตัวอยVางพืช โดยเผาถGวยกระเบื้องเคลือบที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 

เป]นเวลา 1 ช่ัวโมง พักไวGใหGเย็นลงประมาณ 30 นาที กVอนนำออกจากเตาเผา หลังจากน้ันจึงนำ
ออกจากเตาเผา วางใหGเย็นในโถดูดความช้ืน (ควรเผาจนกระทั่งน้ำหนักของภาชนะคงที่) และช่ัง
ภาชนะที่แนVนอนทันทีที่เย็นบันทึกผลไวG 
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-   ช่ังตัวอยVางใหGพืช ช่ังตัวอยVางพืชที่บดละเอียดแลGว ประมาณ 1-2 กรัม ใสVลงในภาชนะที่ทราบ
น้ำหนักแลGว จดบันทึกน้ำหนักตัวอยVาง 

-   นำตัวอยVางพืชที่ใสVถGวยกระเบื้องแลGวเขGาเตาเผา (muffle furnace) ที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส
เป]นเวลา 3-4 ช่ัวโมง 

-   นำออกจากเตาเผา วางใหGเย็นในโถดูดความช้ืน และช่ังน้ำหนักอีกครั้งจากน้ันจึงนำขGอมูลที่ไดGมา
คำนวณหาปริมาณเถGา 

การคำนวณ 
หาปรมิาณเถGา =  (น้ำหนักถGวยกVอนเผา-น้ำหนักถGวยหลงัเผา)  x100 

                           น้ำหนักตัวอยVางพืชเริม่ตGน 
 5) การวิเคราะห(หาปรมิาณสารระเหย (Volatile matter) 

ทำการวิเคราะห(ตามมาตรฐาน SATMD 3175 โดยนำตัวอยVางมาเฝ_าใหGความรGอนที่อุณหภูมิ 925 
องศาเซลเซียส เป]นเวลา 7 นาที แลGวนำมาคำนวณหาปริมาณสารระเหยจากการสูญเสียน้ำหนักของตัวอยVาง 

วิธีการวิเคราะห( 
-   เตรียมภาชนะสำหรับใสVตัวอยVางพืช โดยเผาถGวยกระเบื้องเคลือบที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 

เป]นเวลา 1 ช่ัวโมง พักไวGใหGเย็นลงประมาณ 30 นาที กVอนนำออกจากเตาเผา หลังจากน้ันจึงนำ
ออกจากเตาเผา วางใหGเย็นในโถดูดความช้ืน (ควรเผาจนกระทั่งน้ำหนักของภาชนะคงที่) และช่ัง
ภาชนะที่แนVนอนทันทีที่เย็นบันทึกผลไวG 

-   ช่ังตัวอยVางใหGพืช ช่ังตัวอยVางพืชที่บดละเอียดแลGว ประมาณ 1-2 กรัม ใสVลงในภาชนะที่ทราบ
น้ำหนักแลGว จดบนัทึกน้ำหนักตัวอยVาง 

-   เป´ดเครื่องและเซ็ตเครื่องปรับอุณหภูมิใหGอยูVที่ 300 องศาเซลเซียส 
-   นำตัวอยVางพืชที่ใสVถGวยกระเบื้องแลGวเขGาเตาเผา (muffle furnace) ปลVอยใหGเตาเผาอุณหภูมิข้ึนสูง

ที่อุณหภูมิ 925 องศาเซลเซียส จึงจับเวลา 7 นาที  
-   นำออกจากเตาเผา วางใหGเย็นในโถดูดความช้ืน และช่ังน้ำหนักอีกครั้งแลGวนำคVาที่ไดGมาคำนวณหา

ปริมาณสารระเหย 

การคำนวณ 
หาปรมิาณสารระเหย = C- D 

C =  (น้ำหนักถGวยกVอนเผา-น้ำหนักถGวยหลงัเผา)  x100 
                    น้ำหนักตัวอยVางพืชเริ่มตGน 

D = moisture (%) 

6) การหาปริมาณคาร(บอนคงตัว (Fixed Carbon; FC) 
เป]นคVาที่แสดงถึงสVวนที่เผาไหมGหลังจากที่กำจัดความช้ืน สารระเหย และเถGาออกแลGว ซึ่งหาไดGโดยนำ

ปริมาณความช้ืน เถGา สารระเหย ลบออกจาก 100 และทุกคVาตGองอยูVในสภาวะความช้ืนเดียวกัน 
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การคำนวณ 
   FC = 100- (%moisture+ % of volatiles+% of ash) 
 องค(ประกอบโดยประมาณ (Proximate analysis) ไดGแกV ความช้ืน ปริมาณเถGา สารที่ระเหยไดG และ
คVาคาร(บอนคงตัว 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 11 การบดละเอียดตัวอยVางไมGยางพาราเพื่อเตรียมวิเคราะห(คุณสมบัติทางพลงังาน 

การทดลองท่ี 2 
1) นำตัวอยVางผงไมGยางพาราขนาด 60 mesh จำนวน 120 ตัวอยVาง มาอบวิเคราะห(หาความช้ืนแตVละ

ตัวตามวิธีอGางอิง AOAC (1990) จำนวน 3 ซ้ำตVอตัวอยVาง เพื่อใหGทราบชVวงความช้ืนของตัวอยVาง ณ ขณะที่รับ
ตัวอยVางและดำเนินการเก็บขGอมูล NIR ที่จะนำมาใชGในการสรGางสมการเทียบมาตรฐาน 

2) นำตัวอยVางผงไมGยางพาราขนาด 60 mesh จำนวน 120 ตัวอยVาง นำมาเก็บขGอมูล NIR โดยการ
สแกนดGวยเครื่องเนียร(อินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร( 2 เครื่องในชVวงความยาวคลื่นตVางกัน คือ เครื่อง FT-
NIR spectrophotometer (NIR-Flex Solid, Buchi) ในชVวงความยาวคลื่น 1000-2500 nm และเครื่อง NIR 
spectrophotometer (SpectraStar 2500, Unity) ในชVวงความยาวคลื่น 680-2500 nm สแกนตัวอยVางละ 
3 ซ้ำ โดยทำการบรรจุตัวอยVางในภาชนะสำหรับวัดผงของแข็ง แลGวสแกนเก็บขGอมูลจากเครื่องเนียร(อินฟราเรด
ทั้ง 2 เครื่อง ตามลำดับ ดังรูปที่ 12 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 (ก) ภาชนะสำหรับวัดผงของแข็งที่บรรจุตัวอยVางผงไมGยางพาราสำหรับสแกนเก็บขGอมลู NIR 

(ก) (ข) (ค) 
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(ข) การวางตัวอยVางขณะวัดบนเครื่อง FT-NIR spectrophotometer ที่วัดไดGต้ังแตVชVวง 1000-2500 nm และ 
(ค) การวางตัวอยVางขณะวัดบนเครื่อง NIR spectrophotometer  ที่วัดไดGต้ังแตVชVวง 680-2500 nm 

3) ใชGโปรแกรม Unscrambler ในการคำนวณสรGางสมการเทียบวิธีมาตรฐานเพื่อวิเคราะห(ปริมาณ
ความช้ืน เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส ลิกนิน ไนโตรเจน คาร(บอน ไฮโดรเจน ซัลเฟอร( คVาความรGอนสุทธิ (gloss 
calorific value; GCV) ปริมาณสารระเหยงVาย (volatile matter) ปริมาณคาร(บอนคงที่ (fixed carbon) 
และปริมาณเถGาของไมGยางพารา โดยจะไดGรับคVาวิเคราะห(จากกิจกรรมวิเคราะห(เคมีและองค(ประกอบมาใชGใน
การคำนวณ คำนวณจากขGอมูลสเปกตรัมเริ่มตGน และสเปคตรัมที่ปรับแตVงทางคณิตศาสตร(เพื่อเพิ่มคุณภาพ 
ไดGแกV วิธีทำใหGสเปกตรัมเรียบดGวยการเฉลี่ยทุก ๆ 2 จุดขGอมูล (average; AVG) วิธีลดปïจจัยการกระเจิงแสง 
Multiplicative scattering correction (MSC) แบบ full, วิธีขยายสัญญาณแบบอนุพันธ(อัน ดับที่สอง 
Second derivatives (2D) แบ บ  Savitzky-Golay (polynomial order = 2, number of smoothing 
point =7) และวิธีการปรับความแปรปรวนและแนวโนGมในชVวงมาตรฐาน (Standard Normal Variate; SNV) 
เป]นตGน จำนวนขGอมูล 120 ตัวอยVาง จะนำมาคำนวณสรGางสมการเทียบมาตรฐาน (calibration model) เพื่อ
ทำนายปริมาณคVาที่ตGองการ โดยตัดตัวอยVางที่เป]น outlier ออกกVอน คำนวณสรGางสมการดGวยวิธีการถดถGอย
กำลังสองนGอยที่สุดบางสVวน (Partial least squares regression) ดGวยตัวอยVางชุด calibration จากน้ันเลือก
จำนวนปïจจัยหลัก  (Principle component; PC) ที่จุด optimal point จากขGอมูลเปรียบเทียบคVาความ
คลาดเคลื่อนของสมการและผลการทดสอบสมการดGวยขGอมูลชุดเดียวกัน เรียกวVาวิธี Full-cross validation 
แลGวจึงคำนวณหาคVาความคลาดเคลื่อนในการทำนายของสมการโดยใชGสมการทำนายปริมาณในขGอมูลตัวอยVาง
ชุดทดสอบ (prediction set) ซึ่งตัวอยVางชุดน้ีกันไวGใชGทดสอบสมการ (independent sample set) และ
ทราบคVาปริมาณองค(ประกอบที่สนใจทำนายจากการวิเคราะห(ดGวยวิธีมาตรฐานเดียวกัน 

4) รายงานผลสมการเทียบมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพการวิเคราะห(ถูกตGองแมVนยำสูงสุด โดยประเมิน
ดGวยคVาทางสถิติ ดังน้ี 

4.1) ใชGจำนวนปïจจัยหลัก (Principle component; PC) ในการสรGางสมการที่เหมาะสม 
4.2) ใหGคVาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (coefficient of determination; R2) ของสมการเทียบวิธี

มาตรฐาน (calibration, CAL), R2 จากการใชGสมการเทยีบวิธีมาตรฐานวิเคราะห(ปริมาณตัวอยVางชุดเดิม (cross 
validation; CV) และ R2 จากการใชGสมการเทียบวิธีมาตรฐานวิเคราะห(ปริมาณตัวอยVางชุดทดสอบ 
(prediction; P) ควรมีคVาเทียบเทVาหรือใกลGเคียงกัน  

4.3) คVาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวิเคราะห(ปริมาณของสมการเทียบวิธีมาตรฐาน 
(standard error of calibration; SEC) คVาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวิเคราะห(ปริมาณ
ตัวอยVางชุดเดิม (standard error of cross-validation; SECV) และคVาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การวิเคราะห(ปริมาณตัวอยVางชุดทดสอบ (standard error of prediction; SEP) คVาเหลVาน้ีควรมีคVาต่ำเขGาใกลG
ศูนย( จะแสดงถึงความถูกตGองในการวิเคราะห(เทียบเทVาการวิเคราะห(โดยวิธีมาตรฐาน 

เมื่อเลือกสมการที่มีคุณภาพดีไดGแลGว สามารถประเมินระดับประสิทธิภาพของสมการตามคVา R2 ดัง
เกณฑ(ที่แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  เกณฑ(การประเมินประสิทธิภาพสมการทำนายตามคVาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ  (coefficient of 
determination; R2) 

       R2                               ประสิทธิภาพ 
ต่ำกวVา 0.25 
0.26 – 0.49 
0.50 – 0.64 
0.66 – 0.81 
0.83 – 0.90 
0.92 – 0.96 
ตั้งแตV 0.98 ขึ้นไป 

ไมVสามารถนำไปประยุกต(ใชGไดG 
มีความสัมพันธ(ต่ำ 
ใชGทำนายคVาไดGระดับพอใชGแบบประมาณ 
ใชGทำนายคVาไดGระดับปานกลาง 
ใชGทำนายคVาไดGระดับดี สามารถนำไปประยุกต(ใชGไดGทั่วไป  
ใชGทำนายคVาไดGระดับดีมาก สามารถนำไปประยุกต(ใชGไดGระดับประกันคุณภาพ 
ใชGทำนายคVาไดGระดับดีเยี่ยม สามารถนำไปประยุกต(ใชGไดGทุกระดับ 

ดัดแปลงจาก Williams (2007) 
 

ผลการทดลองและวิจารณi 
ทดลองท่ี 1 
คุณสมบัติทางพลังงานของไมAยางพารา  

1. ปริมาณเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) เซลลูโลส (Cellulose) และลิกนิน (Lignin) 
จากตารางที่ 2 พบวVาสายพันธุ( RRIT226 มีปริมาณเฮมิเซลลูโลสสูงที่สุดเทVากับรGอยละ 20 ซึ่งแตกตVาง

อยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติกับสายพันธุ(อื่น ยกเวGนสายพันธุ( BPM24  PB235  PB255 และ PR305 (รGอยละ 
18 18 19 และ 19 ตามลำดับ) และมีปริมาณเฮมิเซลลูโลสต่ำสุดในสายพันธุ( RRIC110 เทVากับรGอยละ 20 สVวน
ปริมาณเซลลูโลสพบมากที่สุดในสายพันธุ( RRIC110 เทVากับรGอยละ 49 ต่ำสุดในสายพันธุ( PR305 เทVากับ 44 
เปอร(เซ็นต( และปริมาณลิกนินพบมากที่สดุในสายพันธุ( RRIC110 เทVากับ 22 เปอร(เซ็นต(ซึ่งมากกวVาทุกสายพันธุ(
อยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ ยกเวGน BPM24  PB235  PB255 และ RRIM600 (รGอยละ 20 21 21 และ 20 
ตามลำดับ) และมีปริมาณลิกนินต่ำสุดในสายพันธุ(  GT1  PB260  PB310  PB235 และ RRIT226 เทVากับ  
รGอยละ 19  

เมื่อเปรียบเทียบในสVวนตVาง ๆ ของตGน พบวVาปริมาณเฮมิเซลลูโลสมีมากที่สุดในสVวนของกิ่งเทVากับ  
รGอยละ 19 และนGอยที่สุดในสVวนของลำตGนเทVากับรGอยละ 16 สVวนปริมาณเซลลโูลสพบมากที่สดุในสVวนของของ
กิ่งและลำตGนเทVากับรGอยละ 48 พบนGอยที่สุดในสVวนโคนเทVากับรGอยละ 43 และปริมาณลิกนินพบมากที่สุดใน
สVวนของลำตGนเทVากับรGอยละ 25 พบไดGนGอยที่สุดในสVวนของกิ่งและโคนเทVากับรGอยละ 17  

เมื่อพิจารณาคVาความแปรปรวน (CV) ผลวิเคราะห(คVา เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และ ลิกนิน ของสาย 
พันธุ(และองค(ประกอบผลผลิต พบวVามีคVาอยูVในชVวงที่สามารถยอมรับไดG (ไมVเกินรGอยละ 15) ในสVวนของคVา
ความแปรปรวน (LSD) เมื่อเปรียบเทียบ เฮมิเซลลูโลส  เซลลูโลส และ ลิกนิน ภายใน สายพันธุ( องค(ประกอบ
ผลผลิต (เปรียบเทียบระหวVางสVวนตVาง ๆ ในตGน) และเปรียบเทียบระหวVางสายพันธุ(กับองค(ประกอบผลผลิต 
พบวVามีความแตกตVางกันทางสถิตอยVางมีนัยสำคัญ 
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ในกระบวนการเผาไหมGชีวมวลที่มีปริมาณเซลลูโลสสูงจะสVงผลใหGเกิดกระบวนการเผาไหมGไดGเร็ว 
ตรงกันขGามกับชีวมวลที่มีปริมาณลิกนินสูงจะมีผลทำใหGเกิดกระบวนการเผาไหมGไดGชGากวVา (Gani and Nurse 
2007) ในงานทดลองน้ียางพาราทุกสายพันธุ(มีปริมาณเฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนินอยูVระหวVางรGอยละ 
14-20, 44-49 และ 19-22 ตามลำดับ โดยสVวนประกอบที่มีปริมาณเฮมิเซลลูโลสนGอยที่สุดคือลำตGน สVวนที่มี
ปริมาณเซลลูโลสนGอยที่สดุคือโคน และสVวนที่มีปริมาณลกินินสูงที่สดุคือลำตGน สอดคลGองกับการศึกษาพบวVาพชื
ที่มีปริมาณเซลลูโลสสูงจะมีการเผาไหมGเร็ว แตVทั้งน้ีข้ึนอยูVกับปริมาณสัดสVวนของลิกนินและเฮมิเซลลูโลสดGวย
เน่ืองจากทั้งสองตัวมผีลตVอการสลายตัวดGวยความรGอนของเซลลูโลส การมีปริมาณเฮมิเซลูโลสและลิกนินสูงจะ
ทำใหGเซลลูโลสตGองใชGเวลาในการสลายตัวดGวยความรGอนนานข้ึนและมีสารที่เหลือจากการเผาไหมGเพิ่มข้ึนทำใหG
คVาความรGอนลดลงดGวย อีกทั้งสารที่เหลือจากการเผาไหมGที่เรียกวVา ถVานชาร( มากข้ึน ซึง่ยากตVอการกำจัด แตV
หากมีการจัดการที่ ดีสามารถนำถVานชาร(เหลVาน้ีมาใชGเป]นวัสดุเช้ือเพลิงไรGควันเพื่อใชGในบGานเรือนหรือ
อุตสาหกรรมขนาดเลก็และกลางไดGดี เชVน เป]นเช้ือเพลิงในหมGอไอน้ำ การเผาอิฐ การอบแหGงผลิตภัณฑ(ทางการ
เกษตร เป]นตGน แตVหากตGองการผลิตถVานไมGอัดแทVงก็ตGองพิจารณาเลือกพันธุ(ที่มีปริมาณลิกนินนGอยเพื่อใหGไดG
เช้ือเพลิงที่ลุกไหมGเร็วและเหลือถVานนGอยงVายตVอการกำจัด สVวนการใชGประโยชน(จากชีวมวลเพื่อการผลิตกาซ 
ไดGแกV CO2  CO  CH4 และสารประกอบอินทรีย(อื่น ๆ จากการไพโรไลซิสที่ไดGจากเฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และ
ลิกนิน พบวVาเฮมิเซลลโูลส จะใหGปริมาณ CO2 สูง สVวนเซลลูโลสจะไดGปริมาณ CO สูง และลิกนินจะใหGปริมาณ 
H2 และ CH4 สูง 

ตารางท่ี 2 ปริมาณเฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนินของไมGยางพาราทั้ง 10 พันธุ( 
สายพันธุi (A) เฮมิเซลลูโลส (%) เซลลูโลส (%) ลิกนิน (%) 
BPM24 (A1) 18 ab1 46 abc 20 ab 
GT1 (A2) 17 bc 47 abc 19 b 
PB260 (A3) 17 bc 47 ab 19 b 
PB310 (A4) 18bc 48 ab 19 b 
PB235 (A5) 18 ab 47 abc 19 b 
PB255 (A6) 19 ab 46 abc 21 ab 
PR305 (A7) 19 ab 44 c 21 ab 
RRIC110 (A8) 14 b 49 a 22 a 
RRIM600 (A9) 17 bc 45 bc 20 ab 
RRIT226 (A10) 20 a 45 bc 19 b 
องค(ประกอบผลผลิต (B)    
ก่ิง (B1) 19 a  48 a 17 b  
โคน (B2) 17 b  43 b 18 b  
ลำตGน (B3) 16 c 48 a 25 a 
สายพันธุ( x องค(ประกอบผลผลิต (AxB) 
A1B1 18 abcdfg 48 abcde 16 h 
A1B2 17 bcdefgh 44 bcdefg 19 efgh 
A1B3 19 abcde 47 bcde 24 abcdef 
A2B1 19 abcde 51 ab 17 h 
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สายพันธุi (A) เฮมิเซลลูโลส (%) เซลลูโลส (%) ลิกนิน (%) 
A2B2 14 fgh 43 cdefg 19 fgh 
A2B3 18 abcdefg 48 abcde 24 abcde 
A3B1 21 ab 49 abc 17 h 
A3B2 14 fgh 46 bcdef 17 h 
A3B3 15 defgh 47 abcde 24 abcde 
A4B1 21 ab 50 abc 15 h 
A4B2 18 abcdef 45 bcdef 17 h 
A4B3 15 defgh 49 abc 26 ab 
A5B1 19 abcde 48 abcd 18 gh 
A5B2 20 abcd 44 bcdefg 15 h 
A5B3 16 cdefgh 49 abc 26 abc 
A6B1 20 abcd 48 abcd 18 gh 
A6B2 21 a 40 fg 18 gh 
A6B3 15 defgh 51 ab 28 a 
A7B1 17 abcdefg 49 abc 18 gh 
A7B2 22 a 38 g 20 defgh 
A7B3 17 abcdefg 44 bcdefg 25 abcd 
A8B1 18 abcdefg 48 abcd 20 defgh 
A8B2 13 gh 44 bcdefg 20 defgh 
A8B3 12 h 54 a 27 a 
A9B1 22 a 45 bcdef 18 gh 
A9B2 14 fgh 42 defg 20 degh 
A9B3 15 defgh 49 abc 24 abcde 
A10B1 20 ab 47 bcde 19 fgh 
A10B2 22 a 41 efg 18 gh 
A10B3 18 abcdefg 47 bcde 23 abcdefg 
C.V.(%)    
สายพันธุ( 13.42 6.63 10.47 
องค(ประกอบผลผลิต 14.32 7.80 14.86 
LSD    
สายพันธุ( 2.67** 3.47** 2.37** 
องค(ประกอบผลผลิต 1.49** 2.15** 1.77** 
สายพันธุ(xองค(ประกอบผลผลิต 4.763** 6.80** 5.61** 

หมายเหตุ   ** มีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ันเทVากับรGอยละ 99 
               1 คVาเฉล่ียที่ตามดGวยอักษรตVางกันในแตVละคอลัมน(มีความแตกตVางกันที่ระดับความเช่ือม่ันเทVากับรGอยละ 99  
                          โดยใชGวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
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ภาพท่ี 13 การวิเคราะห(ปริมาณเฮมเิซลลูโลสและเซลลโูลส 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 การวิเคราะห(ปริมาณลิกนิน 

 2. ปริมาณคาร(บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร(ของไมGยางพาราทั้ง 10 พันธุ( 
จากตารางที่ 3 สายพันธุ( RRIC110 มีปริมาณคาร(บอนสูงที่สุด เทVากับรGอยละ 45.7 ซึ่งมากกวVาสาย

พันธุ( RRIM600 (รGอยละ 44.9) ที่มีคาร(บอนต่ำที่สุด อยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ สVวนปริมาณไฮโดรเจนพันธุ(ที่
พบมากที่สุดคือ PR305 เทVากับรGอยละ 6.73 ซึ่งมากกวVาสายพันธุ( PB310 (รGอยละ 6.08) ที่มีปริมาณไฮโดรเจน
ต่ำอยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ สVวนปริมาณไนโตรเจนพบวVามีปริมาณสูงที่สุดในสายพันธุ( GT1  PB260 และ 
PR305 เทVากับรGอยละ 0.36  0.37 และ 0.36 ตามลำดับ มากกวVาทุกสายพันธุ( (ยกเวGนสายพันธุ( PB255 (รGอย
ละ 0.32 อยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ) โดยสายพันธุ( PB310 ที่มีปริมาณไนโตรเจนต่ำที่สุดเทVากับรGอยะ 0.23  
นอกจากน้ีทุกสายพันธุ(ใหGปริมาณซัลเฟอร(ใกลGเคียงกันจึงไมVแตกตVางทางสถิติ โดยมีคVาอยูVระหวVางรGอยละ 0.06-
0.08 

เมื่อเปรียบเทียบในสVวนตVาง ๆ ของตGน พบวVาสVวนลำตGนมีปริมาณคาร(บอนมากที่สุดเทVากับรGอยละ 
46.6 ซึ่งแตกตVางอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติกับสVวนโคนตGนที่มีปริมาณคาร(บอนนGอยที่สุดเทVากับรGอยละ 44.4 
สVวนปริมาณไฮโดรเจนในสVวนโคนและลำตGนมีมากที่สุดเทVากับรGอยละ 6.69 และ 6.87 ตามลำดับ ซึ่งมากกวVา
สVวนกิ่งที่มีปริมาณไฮไดรเจนต่ำที่สุด เทVากับรGอยละ 6.26 อยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ และปริมาณไนโตรเจน
พบมากที่สุดในสVวนกิ่งเทVากับรGอยละ 0.38 ซึ่งมากกวVาสVวนโคนและลำตGน (รGอยละ 0.27และ 0.26 ตามลำดับ) 
อยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ และปริมาณซัลเฟอร(มีมากที่สุดสVวนกิง่และโคน เทVากับรGอยละ 0.07 ซึ่งมากกวVา
สVวนลำตGนที่ใหGคVานGอยที่สุด (รGอยละ 0.06) อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ปริมาณคาร(บอนและไฮโดรเจนมีผลตVอการติดไฟจึงมีผลตVอคVาความรGอนที่ไดG เน่ืองจากการเผาไหมG
เป]นการทำปฏิกิริยาระหวVางออกซิเจน กับคาร(บอน ไฮโดรเจน และซัลเฟอร( ซึ่งปริมาณคาร(บอนและไฮโดรเจน
มากจะชVวยทำใหGคVาความรGอนเกิดการเผาไหมGเพิ่มข้ึนตรงขGามกับออกซิเจน ซึ่งข้ึนอยูVกับประสิทธิภาพของการ
เปลี่ยนคาร(บอนและไฮโดรเจนไปเป]นกาซคาร(บอนไดออกไซด(และน้ำ สVวนคVาไนโตรเจนและซัลเฟอร(เป]นตัวบVง
บอกถึงกาซที่จะถูกปลดปลVอยออกสูVอากาศซึ่งอาจมีผลตVอสภาพแวดลGอมไดG (เช้ือเพลิงชีวมวลที่ดีควรมีปริมาณ
ไนโตรเจนและซัลเฟอร(ไมVเกินรGอยละ 0.60 และ 0.20 ตามลำดับ) ดังน้ัน ในกระบวนการเผาไหมG หากชีวมวลมี
ปริมาณคาร(บอน และไฮโดรเจนมากจะสVงผลใหGคVาความรGอนของการเผาไหมGมากข้ึน ศูนย(สVงเสริมพลังงานชีว
มวล และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลGอม (2549) รายงานวVาไมGยางพารามีปริมาณคาร(บอน ไฮโดรเจนรGอยละ 
25.58  และ 3.19  ตามลำดับ นGอยกวVาไมGยางพาราในงานทดลองน้ีซึ่งมีปริมาณคาร(บอนรGอยละ 44.0-45.7 
และปริมาณไฮโดรเจนรGอยละ 6.08-6.73 ในสVวนของปริมาณไนโตรเจน และซัลเฟอร( ถGามีปริมาณมากเกินรGอย
ละ 0.6 และ 0.2 ตามลำดับ จะเพิ่มการปลดปลVอยกาซไนโตรเจนออกไซด( และซัลเฟอร(ออกไซด(ซึ่งเป]นสาร
เรือนกระจก (Obernberger, 2006) ซึ่งในงานทดลองน้ี ไมGยางพาราทุกสายพันธุ(มีปริมาณไนโตรเจน 
และซัลเฟอร(ต่ำกวVา เชVนเดียวกับในรายงานของศูนย(สVงเสริมพลังงานชีวมวล และมูลนิธิพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดลGอม (2549) ไมGยางพารามีปริมาณไนโตรเจนรGอยละ 0.14 และปริมาณซัลเฟอร(รGอยละ 0.02 

ตารางท่ี 3 ปรมิาณคาร(บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และซลัเฟอร(ของไมGยางพาราทั้ง 10 พันธุ(  
สายพันธุi (A) คารiบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอรi 
BPM24 (A1) 45.4 ab1 6.63 ab 0.27 bc 0.07 
GT1 (A2) 45.5 ab 6.68 ab 0.36 a 0.07 
PB260 (A3) 45.3 ab 6.66 ab 0.37 a 0.08 
PB310 (A4) 45.0 ab 6.08 b 0.23 c 0.07 
PB235 (A5) 45.5 ab 6.60 ab 0.28 b 0.06 
PB255 (A6) 45.6 ab 6.64 ab 0.32 ab 0.06 
PR305 (A7) 45.4 ab 6.73 a 0.36 a 0.06 
RRIC110 (A8) 45.7 a 6.70 ab 0.29 b 0.07 
RRIM600 (A9) 44.9 b 6.64 ab 0.28 b 0.08 
RRIT226 (A10) 45.7 ab 6.68 ab 0.29 b 0.06 
องค(ประกอบผลผลิต (B)     
ก่ิง (B1) 45.1 b 6.26 b 0.38 a 0.07 a 
โคน (B2) 44.4 c 6.69 a 0.27 b 0.07 a 
ลำตGน (B3) 46.6 a 6.87 a 0.26 b 0.06 b 
สายพันธุ( x องค(ประกอบผลผลิต (AxB)  
A1B1 44.9 fgh 6.30 0.35 bcd 0.07 abc 
A1B2 44.2 h 6.65 0.25 de 0.08 abc 
A1B3 47.2 ab 6.93 0.20 e 0.07 abc 
A2B1 45.2 efgh 6.40 0.53 a 0.06 abc 
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สายพันธุi (A) คารiบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอรi 
A2B2 44.5 fgh 6.73 0.28 cde 0.08 abc 
A2B3 46.9 abc 6.93 0.28 cde 0.06 abc 
A3B1 45.2 efgh 6.45 0.50 a 0.10 a 
A3B2 44.5 fgh 6.78 0.30 cde 0.08 abc 
A3B3 46.2 bcde 6.75 0.30 cde 0.07 abc 
A4B1 45.5 defg 4.93 0.23 de 0.07 abc 
A4B2 44.3 gh 6.60 0.23 de 0.08 abc 
A4B3 45.2 efgh 6.73 0.23 de 0.07 abc 
A5B1 45.1 efgh 6.33 0.28 cde 0.08 abc 
A5B2 44.2 h 6.68 0.30 cde 0.04 c 
A5B3 47.1 ab 6.80 0.28 cde 0.07 abc 
A6B1 44.9 fgh 6.38 0.45 ab 0.07 abc 
A6B2 44.1 h 6.53 0.30 cde 0.06 abc 
A6B3 47.8 a 7.03 0.20 e 0.06 abc 
A7B1 44.8 fgh 6.45 0.45 ab 0.07 abc 
A7B2 44.5 fgh 6.70 0.33 bcde 0.06 abc 
A7B3 47.0 ab  7.03 0.30 cde 0.06 abc 
A8B1 45.6 cdef 6.48 0.40 abc 0.07 abc 
A8B2 44.9 fgh 6.88 0.23 de 0.08 abc 
A8B3 46.6 abcd 6.75 0.25 de 0.05 bc 
A9B1 45.0 efgh 6.48 0.35 bcd 0.09 ab 
A9B2 44.5 fgh 6.75 0.25 de 0.08 abc 
A9B3 45.1 efgh 6.70 0.25 de 0.07 abc 
A10B1 45.0 efgh 6.38 0.28 cde 0.06 abc 
A10B2 44.5 fgh 6.60 0.28 cde 0.09 ab 
A10B3 47.5 a 7.05 0.33 bcde 0.04 c 
C.V.(%)     
สายพันธุ( 1.65 8.38 15.09 42.32 
องค(ประกอบผลผลิต 1.49 8.33 23.82 34.90 
LSD     
สายพันธุ( 0.84** 0.62** 0.05** 0.03ns 
องค(ประกอบผลผลิต 0.40** 0.32** 0.04** 0.01* 
สายพันธุ(xองค(ประกอบผลผลิต 1.27** 0.77ns 0.13** 0.05** 

หมายเหต ุ ns ไมVมีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ** มีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ันเทVากับรGอยละ 99 
 1  คVาเฉล่ียที่ตามดGวยอักษรตVางกันในแตVละคอลัมน(มีความแตกตVางกันที่ระดับความเช่ือม่ันเทVากับรGอยละ 99 โดย

ใชGวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
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 3. คVาความรGอน (GCV) ของยางพาราทัง้ 10 พันธุ( 
จากตารางที่ 4 พบวVาไมGยางสายพันธุ( PB310 ใหGปริมาณคVาความรGอนสูงที่สุดเทVากับ 16.86 MJ/kg 

มากกวVาสายพันธุ( PB235 (16.40 MJ/kg) ที่ใหGคVาความรGอนต่ำที่สุด อยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบในสVวนตVาง ๆ ของตGน พบวVาสVวนลำตGนใหGปริมาณคVาความรGอนสูงที่สุดเทVากับ 16.99 MJ/kg 
มากกวVาสVวนกิ่งและสVวนโคน (16.48 และ 16.42 MJ/kg) ที่ใหGคVาความรGอนต่ำที่สุดอยVางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ 
คVาความรGอนที่ไดGน้ันข้ึนอยูVกับปริมาณธาตุคาร(บอนและไฮเดรเจน เน่ืองจากคาร(บอนและไฮโดรเจนจะทำ
ปฎิกริยากบัออกซิเจนแลGวไดGเป]นคาร(บอนไดออกไซด( น้ำ และพลังงานความรGอนในการเผาไหมGอยVางสมบรณู( แตV
อยVางไรก็ตาม หากมีปริมาณไฮโดรเจนสูงก็จะเกิดน้ำมากข้ึนทำใหGพลังงานงานบางสVวนถูกกักเก็บไวG ระบบจึงไมV
สามารถปลVอยพลังงานความรGอนออกมาไดGทั้งหมดมีผลทำใหGคVาความรGอนลดลงไดGเชVนกัน นอกจากน้ี ปริมาณ
ความช้ืน และปริมาณเถGามีผลใหGชีวมวลมีคVาพลังงานความรGอนลดลง (Sheng, 2005) ศูนย(สVงเสริมพลังงานชีว
มวล และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลGอม (2549) รายงานวVา ไมGยางพารามีคVาความรGอนอยูVเพียงรGอยละ 10.37  
นGอยกวVายางพาราในงานทดลองน้ีซึ่งมีคVาความรGอนอยูVระหวVางรGอยละ 16.40-16.86 โดยสVวนของลำตGนมีคVา
ความรGอนมากที่สุด (รGอยละ 16.99) เน่ืองจากมีปริมาณคาร(บอนมากกวVากิ่งและโคน และถึงแมGวVาลำตGนจะมี
ปริมาณความช้ืนสูงกวVาสVวนอื่น  

ตารางท่ี 4 ปรมิาณคVาความรGอน (MJ/kg) ของไมGยางพาราทัง้ 10 พันธุ( 
สายพันธุi (A) ค̀าความรAอน (MJ/kg) 
BPM24 (A1) 16.70 ab 
GT1 (A2) 16.57 ab 
PB260 (A3) 16.58 ab 
PB310 (A4) 16.86 a 
PB235 (A5) 16.40 b 
PB255 (A6) 16.41 ab 
PR305 (A7) 16.71 ab 
RRIC110 (A8) 16.80 ab 
RRIM600 (A9) 16.65 ab 
RRIT226 (A10) 16.63 ab 
องค(ประกอบผลผลิต (B)  
ก่ิง (B1) 16.48 b 
โคน (B2) 16.42 b  
ลำตGน (B3) 16.99 a 
สายพันธุ( x องค(ประกอบผลผลิต (AxB) 
A1B1 16.63 abcdefgh 
A1B2 16.43 cdefghi 
A1B3 17.05 abc 
A2B1 16.53 bcdefghi 
A2B2 16.33 defghi 
A2B3 16.85 abcdef 
A3B1 16.00 hi 
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สายพันธุi (A) ค̀าความรAอน (MJ/kg) 
A3B2 16.68 abcdefgh 
A3B3 17.05 abc 
A4B1 17.08 abc 
A4B2 16.20 efghi 
A4B3 17.30 a 
A5B1 16.33 defghi 
A5B2 15.93 i 
A5B3 16.95 abcd 
A6B1 16.15 ghi 
A6B2 16.20 efghi 
A6B3 16.88 abcde 
A7B1 16.68 abcdefgh 
A7B2 16.68 abcdefgh 
A7B3 16.78 abcdefg 
A8B1 16.88 abcde 
A8B2 16.60 bcdefghi 
A8B3 16.93 abcd 
A9B1 16.40 cdefghi 
A9B2 16.58 bcdefghi 
A9B3 16.98 abcd 
A10B1 16.18 fghi 
A10B2 16.60 bcdefghi 
A10B3 17.13 ab  
C.V.(%)  
สายพันธุ( 2.41 
องค(ประกอบผลผลิต 2.21 
LSD  
สายพันธุ( 0.45** 
องค(ประกอบผลผลิต 0.22** 
สายพันธุ(xองค(ประกอบผลผลิต 0.69** 

หมายเหต ุ ns ไมVมีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ** มีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ันเทVากับรGอยละ 99 
 1  คVาเฉล่ียที่ตามดGวยอักษรตVางกันในแตVละคอลัมน(มีความแตกตVางกันที่ระดับความเช่ือม่ันเทVากับรGอยละ 99 โดย  
                             ใชGวิธี Duncan’s Multiple Range Test 

คุณสมบัติทางพลังงานของไมAยางพารา 
1. ความช้ืน (moisture) 

 จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาขGอมูลความช้ืนพบวVาพันธุ( PR305 มีความช้ืนมากที่สุด เทVากับรGอยละ 
4.46 ซึ่งมีความแตกตVางกันทางสถิติกับพันธุ(อื่น รองลงมาคือพันธุ( BPM24  RRIC110  RRIT226  RRIM600  
GT1  PB310  PB255  PB260 และพันธุ( PB235 มีความช้ืนนGอยที่สุดเทVากับรGอยละ 3.69 
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 เมื่อพิจารณาคVาความช้ืนในสVวนตVาง ๆ ของตGนพบวVาในสVวนของลำตGนมีคVาความช้ืนมากกวVาที่สุด 
เทVากับรGอยละ 5.05 รองลงมาคือสVวนโคน และสVวนกิ่งซึ่งมีคVาความช้ืนนGอยที่สุดเทVากับรGอยละ 2.90 
 เมื่อพิจารณาคVาความแปรปรวน (CV) ผลวิเคราะห(คVาความช้ืนพบวVามีคVาอยูVในชVวงที่สามารถยอมรบัไดG 
(ไมVเกินรGอยละ 15) ในสVวนของคVาความแปรปรวน (LSD) เมื่อเปรียบเทียบภายในพันธุ( องค(ประกอบผลผลิต
(เปรียบเทียบระหวVางสVวนตVาง ๆ ในตGน) และเปรียบเทียบระหวVางพันธุ(กับองค(ประกอบผลผลิต พบวVามีความ
แตกตVางกันทางสถิตอยVางมีนัยสำคัญ 

ปริมาณความช้ืนในชีวมวลเป]นคุณสมบัติที่สำคัญมากในการนำชีวมวลไปใชGเป]นเช้ือเพลิง ถGาชีวมวลมี
ปริมาณความช้ืนมากจะสVงผลใหGประสิทธิภาพในการเผาไหมGลดลงเป]นอยVางมาก ปïจจัยที่ทำใหGมีคVาความช้ืนที่
ตVางกันน้ันข้ึนอยูVกับชนิดและองค(ประกอบของวัสดุที่ถูกเผา ถGาเป]นชีวมวลจำพวก ชานอGอย เปลืองมังคุด กาก
ปาล(ม ทลายปาล(ม มูลสัตว( เป]นตGน ก็จะมีความช้ืนสูงจึงจำเป]นตGองมีวิธีกำจัดความช้ืนตVางกันออกไป ทั้งน้ีคVา
ความช้ืนเริ่มตGนยังมีผลตVอปริมาณสารที่ระเหยไดGและปริมาณคาร(บอนคงที่อีกดGวย หากจะนำชีวมวลเหลVาน้ีไป
ผลิตเป]นถVานเช้ือเพลิงตGองปริมาณความช้ืนไมVเกินรGอยละ 8 โดยน้ำหนัก (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ( 
อุตสาหกรรม, 2547) ในสVวนของผลการทดลองในครั้งน้ีมีปริมาณความช้ืนอยูVที่รGอยละ 3.69-4.46 ซึ่งไมVเกิน
จากคVามาตรฐานที่กำหนด เพราะถVานที่มีความช้ืนมากเกินรGอยละ 10 ข้ึนไป มีแนวโนGมที่จะเกิดการแตกรVวน
เมื่อนำไปใชGและจุดติดไฟยากข้ึน 

2. สารที่ระเหยไดG (volatile matter) 
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาขGอมูลสารที่ระเหยไดGพบวVาพันธุ( PB310 มีสารระเหยมากที่สุดเทVากับ 

รGอยละ 94.58 ซึ่งไมVแตกตVางกันทางสถิติกับทุกพันธุ( รองลงมาคือพันธุ( PB235  RRIC110  PB255  GT1  
RRIM600  RRIT226  PR305  BPM24 และพันธุ( PB260 มีสารทีร่ะเหยไดGนGอยที่สุดเทVากับรGอยละ 92.33 
 เมื่อพิจารณาขGอมูลสารที่ระเหยไดGในสVวนตVาง ๆ  ของตGนพบวVาสVวนกิ่งมีปริมาณสารทีร่ะเหยไดGมากทีส่ดุ
เทVากับรGอยละ 95.80 รองลงมาคือสVวนลำตGนและสVวนโคนมีสารที่ระเหยไดGนGอยที่สุดคือรGอยละ 92.38 
 เมื่อพิจารณาคVาความแปรปรวน (CV) ผลวิเคราะห(สารที่ระเหยไดGพบวVามีคVาอยูVในชVวงที่สามารถ
ยอมรับไดG (ไมVเกินรGอยละ 15) ในสVวนของคVาความแปรปรวน (LSD) เมื่อเปรียบเทียบภายในพันธุ(พบวVาไมVมี
ความแตกตVางกันทางสถิติ แตVเมื่อเปรียบเทียบองค(ประกอบผลผลิต (เปรียบเทียบระหวVางสVวนตVาง ๆ ในตGน) 
และเปรียบเทียบระหวVางพันธุ(กับองค(ประกอบผลผลิต พบวVามีความแตกตVางกันทางสถิตอยVางมีนัยสำคัญ 
 ปริมาณสารที่ระเหยไดGจะเป]นตัวบอกถึงปริมาณของเหลวและน้ำมันดินสVวนที่ยังถูกขับออกไปไมVหมด 
ซึ่งผลการวิเคราะห(หาปริมาณสารที่ระเหยไดGของงานวิจัยในครั้งน้ีพบวVามีคVาปริมาณสารที่ระเหยไดGคVอนขGางสูง 
สาเหตุเน่ืองมาจากความรGอนสVวนนึงตGองนำมาใชGในการขับความช้ืนออกจากตัวอยVางพืชกVอน ทำใหGความรGอนที่
เหลือในการขับสารที่ระเหยไดGนGอยลงจึงมีปริมาณสารระเหยสูง แตVถGามีการใหGความรGอนตVอไปและมีอุณหภูมิ
สูงข้ึนก็จะทำใหGปริมาณสารระเหยนGอยลงไดG ถVานที่มีปริมาณสารระเหยไดGอยูVมากจะติดไฟงVายและมีควันมาก 
ไมVเป]นที่นิยมใชGในครัวเรือน แตVถVานที่มีปริมาณสารที่ระเหยไดGอยูVนGอยจะติดไฟยากและเมื่อเผาไหมGแลGวไมVมี
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ควัน สารที่ระเหยไดGจะถูกขับออกไปจากตัวอยVางพืชในรูปของ gas ซึ่งหากมีกระบวนการเก็บสารระเหยทีดี่แลGว
ก็สามารถนำไปใชGงานในรูปแบบของเช้ือเพลิงกาซ (gaseous feul) ไดG 

 
ภาพท่ี 15 การวิเคราะห(หาปรมิาณสารทีร่ะเหยไดG (volatile matter) 

3. เถGา (ash) 
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาขGอมูลเถGาพบวVาพันธุ( GT1 มีปริมาณเถGามากที่สุดเทVากบัรGอยละ 2.56 ซึ่งมี

ความแตกตVางกันทางสถิติกับพันธุ(อื่น รองลงมาคือพันธุ( PB255  PB260  BPM24  PB235  RRIM600  
RRIT226  PR305  PB310 และพันธุ( RRIC110 มีปริมาณเถGานGอยที่สุดเทVากบัรGอยละ 1.71  
 เมื่อพิจารณาขGอมูลเถGาในสVวนตVาง ๆ ของตGนพบวVาสVวนโคนมีปริมาณเถGามากที่สุดเทVากับรGอยละ 3.41 
รองลงมาคือสVวนกิ่ง และสVวนลำตGนมีปริมาณเถGานGอยที่สุดเทVากับรGอยละ 1.53 
 เมื่อพิจารณาคVาความแปรปรวน (LSD) ผลวิเคราะห(เถGาเปรียบเทียบภายในพันธุ( องค(ประกอบผลผลิต 
(เปรียบเทียบระหวVางสVวนตVาง ๆ ในตGน) และเปรียบเทียบระหวVางพันธุ(กับองค(ประกอบผลผลิต พบวVามีความ
แตกตVางกันทางสถิตอยVางมีนัยสำคัญ 
 เถGาเป]นสVวนที่เหลือจากการเผาไหมGซึ่งไมVสามารถติดไฟไดGและมีผลทำใหGคVาความรGอนลดลงหากมี
ปริมาณเถGาสูง อีกทั้งยังยากตVอการทำความสะอาดเตาเผาและการกำจัดทิ้งอีกดGวย ซึ่งสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรมกำหนดวVาถVานไมGหุงตGมจะตGองมีปริมาณเถGาไมVเกินรGอยละ 10 โดยน้ำหนัก 

 
ภาพท่ี 16 การวิเคราะห(หาปรมิาณเถGา (ash) 

 



 - 87 - 

4. คาร(บอนคงที่ (fix carbon) 
 จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาขGอมูลคาร(บอนคงที่พบวVาพันธุ( BPM24  PR305 และ RRIC110 มี
ปริมาณคาร(บอนคงที่มากที่สุดเทVากับรGอยละ 3.9 ซึ่งมีความแตกตVางกันทางสถิติกับพันธุ(อื่น รองลงมาคือพันธุ( 
RRIT226  RRIM600  GT1  PB310  PB255 และพันธุ( PB260 และ PB235 มีปริมาณคาร(บอนคงที่นGอยที่สุด
เทVากับรGอยละ 3.1 
 เมื่อพิจารณาขGอมูลคาร(บอนคงที่ในสVวนตVางๆของตGนพบวVาสVวนลำตGนมีปริมาณคาร(บอนคงที่มากที่สุด
เทVากับรGอยละ 4.5 รองลงมาคือสVวนโคนและสVวนกิ่งซึ่งมีปริมาณคาร(บอนคงที่นGอยที่สุดเทVากับรGอยละ 2.6 
 เมื่อพิจารณาคVาความแปรปรวน (CV) ผลวิเคราะห(เถGาพบวVามีคVาอยูVในชVวงที่สามารถยอมรบัไดG (ไมVเกิน
รGอยละ 15) ในสVวนของคVาความแปรปรวน (LSD) เมื่อเปรียบเทียบภายในพันธุ( องค(ประกอบผลผลิต
(เปรียบเทียบระหวVางสVวนตVาง ๆ ในตGน) และเปรียบเทียบระหวVางพันธุ(กับองค(ประกอบผลผลิต พบวVามีความ
แตกตVางกันทางสถิตอยVางมีนัยสำคัญ 
 คาร(บอนคงที่ (fix carbon) คือปริมาณสารประกอบคาร(บอนที่ระเหยไดGยากซึ่งคงเหลือจากการเผา
ไหมGทั้งหมดแลGว ปริมาณคาร(บอนคงที่จะเพิ่มข้ึนเมื่อใหGอุณหภูมิการเผาไหมGสูงข้ึนและมีความสัมพันธ(ในทาง
ตรงกันขGามกับปริมาณสารที่ระเหยไดG กลVาวคือถGามีปริมาณสารระเหยสูงจะทำใหGมกีารปลดปลVอยคาร(บอนคงที่
ออกมาไดGนGอยหรือคงที่ เน่ืองจากความรGอนบางสVวนถูกใชGไปในการขับความช้ืนและปริมาณสารที่ระเหยไดGแลGว
ความรGอนจึงไมVเพียงพอในการขับคาร(บอนคงที่ออกมาเน่ืองดGวยคาร(บอนคงที่มีสถานะเป]นของแข็ง นอกจากน้ี
ปรมิาณคาร(บอนคงที่ยังมีความสมัพันธ(กับคVาความรGอนอีกดGวย ถGามีปริมาณคาร(บอนคงที่สูงมีแนวโนGมที่จะมีคVา
ความรGอนสูงและมีการเผาไหมGไดGนานข้ึน เพราะปริมาณคาร(บอนคงที่เป]นแหลVงพลังงานหลักระหวVางการเผา
ไหมG 

ตารางท่ี 5 ปริมาณความช้ืน  เถGา  สารที่ระเหยไดG และคาร(บอนคงที่ของไมGยางพาราทั้ง 10 พันธุ( 

พันธุi (A) ความช้ืน (%) สารท่ีระเหยไดA(%) เถAา (% วัตถุแหAง) คารiบอนคงท่ี 
BPM24 (A1) 4.38 ab 93.75 2.30 ab 3.9 a 
GT1 (A2) 4.07 abcde 94.17 2.56 a 3.4 abc 
PB260 (A3) 3.78 de 92.33 2.31 ab 3.1 c 
PB310 (A4) 3.95 bcde 94.58 1.99 ab 3.4 abc 
PB235 (A5) 3.69 e 94.58 2.25 ab 3.1 bc 
PB255 (A6) 3.82 cde 94.33 2.35 a 3.4 abc 
PR305 (A7) 4.46 a 93.92 2.08 ab 3.9 a 
RRIC110 (A8) 4.32 ab 94.50 1.71 b 3.9 a 
RRIM600 (A9) 4.22 abcd 94.17 2.24 ab 3.6 abc 
RRIT226 (A10) 4.28 abc 94.17 2.21ab 3.7 ab 

สVวนประกอบ (B) 
ก่ิง (B1) ก่ิง (B1) ก่ิง (B1) ก่ิง (B1) ก่ิง (B1) 
โคน (B2) โคน (B2) โคน (B2) โคน (B2) โคน (B2) 
ลำตGน (B3) ลำตGน (B3) ลำตGน (B3) ลำตGน (B3) ลำตGน (B3) 
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พันธุi (A) ความช้ืน (%) สารท่ีระเหยไดA(%) เถAา (% วัตถุแหAง) คารiบอนคงท่ี 
พันธุ( x สVวนประกอบ(AxB) 

A1B1 A1B1 A1B1 A1B1 A1B1 
A1B2 A1B2 A1B2 A1B2 A1B2 
A1B3 A1B3 A1B3 A1B3 A1B3 
A2B1 A2B1 A2B1 A2B1 A2B1 
A2B2 A2B2 A2B2 A2B2 A2B2 
A2B3 A2B3 A2B3 A2B3 A2B3 
A3B1 A3B1 A3B1 A3B1 A3B1 
A3B2 A3B2 A3B2 A3B2 A3B2 
A3B3 A3B3 A3B3 A3B3 A3B3 
A4B1 2.32 k 97.00 a 0.96 g 2.1kl 
A4B2 4.23 defgh 93.25 abcd 3.44 abc 3.5 cdefghij 
A4B3 5.32 abc 93.50 abcd 1.57 efg 4.8 ab 
A5B1 2.54 jk 96.00 abc  1.72 efg 2.3 jkl 
A5B2 3.20 ijk 94.00 abcd 3.37 abc 2.7 hijkl  
A5B3 5.33 abc 93.75 abcd 1.67 efg 4.5 abcd 
A6B1 3.44 fghij 95.00 abcd 1.69 efg 3.4 defghijk 
A6B2 3.12 ijk 93.75 abcd 3.92 ab 2.4 ijkl 
A6B3 4.89 abcd 94.25 abcd 1.45 fg 4.4 abcd 
A7B1 3.62 efghi 95.00 abcd 1.57 efg 3.3 defgghijk 
A7B2 4.38 cdef 93.25 abcd 3.06 bcd 3.5 bcdefghi 
A7B3 5.37 ab 93.50 abcd 1.61 efg 4.9 a 
A8B1 2.64 jk 96.50 ab 1.06 g 2.7 hijkl 
A8B2 4.80 abcd 93.50 abcd 2.58 cde 3.9 abcdefgh 
A8B3 5.52 a 93.50 abcd 1.50 fg 5.0 a 
A9B1 2.64 jk 95.75 abcd 1.71 efg 2.3 ijkl 
A9B2 5.10 abcd 92.75 bcd 3.35 abc 4.1 abcdefg 
A9B3 4.92 abcd 94.00 abcd 1.68 efg 4.5 abcd 
A10B1 3.28 hij 95.25 abcd 2.16 def 2.8 ghijkl 
A10B2 4.44 bcde 93.00 abcd 3.18 bcd 3.9 abcdefgh 
A10B3 5.13 abcd 94.25 abcd 1.30 fg 4.5 abcd 
C.V.(%)      
พันธุ( 10.65 2.88 24.03 15.95 
สVวนประกอบ 12.44 3.01 25.70 18.97 
LSD     
พันธุ( 0.49** 2.27ns 0.60** 0.64** 
สVวนประกอบ 0.30** 1.68** 0.33** 0.40** 

พันธุ(xสVวนประกอบ 0.96** 4.00* 1.06** 1.26** 
หมายเหตุ ns ไมVมีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 * มีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นเทVากบัรGอยละ 95 
 ** มีความแตกตVางกันอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นเทVากับรGอยละ 99  
 1  คVาเฉลี่ยที่ตามดGวยอักษรตVางกันในแตVละคอลมัน(มีความแตกตVางกันที่ระดับความเชื่อมั่นเทVากับรGอยละ 99 โดยใชGวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
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การทดลองท่ี 2 
ตัวอยVางไมGยางพารามีอายุ 20 ปQ โดยรวบรวมจาก 10 พันธุ( เก็บจาก 3 สVวน คือ สVวนโคน ลำตGน และ

กิ่ง ไดG 30 ตัวอยVาง แตVละตัวอยVางเมื่อบดใหGเป]นผง จะแบVงออกเป]น 4 ตัวอยVางยVอย รวมทั้งสิ้น 120 ตัวอยVาง 
ซึ่งสVวนงานวิเคราะห(เคมีและคVาทางความรGอนไดGนำไปวิเคราะห(โดยใชGวิธีวิเคราะห(มาตรฐาน ไดGแกV ปริมาณ
ความช้ืน เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส ลิกนิน ไนโตรเจน คาร(บอน ไฮโดรเจน ซัลเฟอร( gloss calorific value 
(GCV) ปริมาณสารระเหยงVาย (volatile matter) ปริมาณคาร(บอนคงที่ (fixed carbon) และปริมาณเถGาของ
ไมGยางพารา ดังแสดงผลทางสถิติในตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6  ผลการคำนวณทางสถิติของปริมาณองค(ประกอบและคVาความรGอนสุทธิในตัวอยVางไมGยางพารา
ทั้งหมด  

ค̀าท่ีวิเคราะหi  Min. Mean Max. Standard deviation 
Moisture (%) 1.970 4.096 6.900 1.108 
Hemicellulose (%) 12.337 17.809 24.141 3.070 
Cellulose (%) 31.217 46.355 62.145 4.576 
Lignin (%) 12.987 17.858 27.150 2.562 
N (%) 0.159 0.303 0.749 0.098 
C (%) 43.300 45.390 49.700 1.238 
H (%) 6.040 6.647 7.210 0.237 
S (%) 0.018 0.069 0.159 0.026 
GCV  (MJ/g) 15.124 16.633 17.428 0.479 
Volatile matter (%) 91.710 94.278 97.500 1.314 
Fixed carbon (%) 1.670 3.521 6.280 1.052 
Ash (%) 0.790 2.201 5.380 1.055 

การสแกนเก็บขGอมูลการดูดกลืนแสงดGวยเครื่อง Near-Infrared Spectrometer  
นำตัวอยVางไมGยางพารา มาสแกนเก็บขGอมูลการดูดกลืนแสงในชVวงเนียร(อินฟราเรด ดGวยเครื่อง Near-

Infrared Spectrometer (บริษัท Unity Scientific รุVน Spectra Star 2500 ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในชVวง 
680-2500 nm ไดGสเปกตรัมดังแสดงในรูปที่ 17 

 

 
ภาพท่ี 17 ลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสง NIR 
ของผงไมGยางพาราในชVวง 680-2500 nm จากเครื่อง
ระบบ NIR spectrophotometer   
การสแกนเกบ็ขGอมลูการดูดกลืนแสงดGวยเครือ่ง FT-
NIR spectrophotometer 
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นำตัวอยVางไมGยางพาราที่วัดดGวย Near-Infrared Spectrometer แลGวสแกนเก็บขGอมูลดGวยเครื่อง FT-
NIR spectrophotometer รุVน NIR-Flex Solid, Buchi, Thailand  ในชVวง 1000-2500 nm ดังแสดงใน     
รูปที่ 18 

 
 
 
ภาพท่ี 18 ลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสง NIR 
ของผงไมGยางพาราในชVวง 1000-2500 nm จาก
เครื่องระบบ FT-NIR spectrophotometer  

 

 

ในการสรGางสมการวิเคราะห(จะใชGขGอมูลคVาการดูดกลืนแสงในชVวง NIR และขGอมูลปริมาณที่ศึกษามา
คำนวณสรGางสมการเทียบมาตรฐาน (partial least squares regression) โดยใชGขGอมูลสเปกตรัม NIR ที่เฉลี่ย
ลดจุดขGอมูล (AVG) เป]นสเปกตรัมเริ่มตGนจากน้ันปรับแตVงขGอมูลตVอดGวยวิธี MSC, 2D, และ SNV ดังแสดงในรูป
ที่ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) 
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(B) 
ภาพท่ี 19 (A) ลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสง NIR ของผงไมGยางพาราทีป่รบัแตVงในชVวง 680-2500 nm 
จากเครื่องระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และ (B) ในชVวง 1000-2500 nm จากเครื่องระบบ      

FT-NIR spectrophotometer 

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiค`าความชื้นจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีคVาความช้ืน อยูVในชVวงรGอยละ 1.970-6.900 ในการสรGาง

สมการทำนายจะแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration set เป]นขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVาง
สำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทยีบคVาจรงิ และ prediction set เป]นขGอมูลจำนวน 20 ตัวอยVางไวGสำหรับ
ทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 คVาสถิติของคVาความช้ืนในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ 

Set 
No. of 
sample 

Moisture (%) 
Min. Mean Max. Standard deviation 

Calibration set 100 1.970 4.095 6.900 1.142 
Prediction set 20 2.620 4.101 5.350 0.948 
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ตารางท่ี 8 คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณความช้ืนในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVาจริง
จากวิธีมาตรฐาน 

Range 
(nm) 

Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 9 0.850 0.442 0.780 0.541 0.618 0.577 

AVG+2D 4 0.842 0.455 0.801 0.515 0.679 0.534 
AVG+MSC 7 0.821 0.483 0.744 0.583 0.648 0.559 
AVG+SNV 8 0.840 0.456 0.769 0.554 0.657 0.545 

680-2500 AVG* 6 0.822 0.482 0.786 0.533 0.755 0.457 
AVG+2D 4 0.850 0.442 0.819 0.491 0.710 0.510 
AVG+MSC 4 0.813 0.494 0.786 0.534 0.745 0.470 
AVG+SNV 4 0.814 0.492 0.787 0.532 0.746 0.469 

1000-2500 AVG 5 0.785 0.530 0.754 0.573 0.722 0.489 
AVG+2D 5 0.835 0.464 0.788 0.531 0.714 0.505 
AVG+MSC 3 0.776 0.541 0.754 0.572 0.725 0.483 
AVG+SNV 3 0.776 0.541 0.754 0.572 0.725 0.483 

*สมการที่เลือก 

เมื่อคำนวณสรGางสมการวิเคราะห(ปริมาณความช้ืนจากขGอมูลสเปกตรัม 3 ชVวง คือ 680-1246 และ 
680-2500 nm จากเครื่องระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และ 1000-2500 nm จากเรื่องระบบ 
FT-NIR spectrophotometer นำผลทางสถิติมาเปรียบเทียบกัน ดังแสดงในตารางที่  8 พบวVา สมการ
วิเคราะห(ปริมาณความช้ืนในผงไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัมปรับแตVงวิธี AVG 
ในชVวงต้ังแตV 680-2500 nm โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคVาสถิติใหGคVาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห(ชุด
ทดสอบ (SEP) ต่ำที่สุดรGอยละ 0.457 ใชG ปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) เป]น 6 ในการสรGางสมการ 
calibration ที่มีคVา R2 ในระดับสูงเป]น 0.822 และ full-cross validation ใหG R2 เป]น 0.786  แสดงความ 
สัมพันธ(ไปในทิศทางเดียวกันดGวยคVาที่ไมVแตกตVางกัน 

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณเฮมิเซลลูโลสจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีปริมาณเฮมิเซลลโูลส อยูVในชVวงรGอยละ 12.337-24.141 กVอน

การสรGางสมการจะตัด outlier ออก คือตัวอยVางที่มีขGอมูล deviation หรือ leverage สูงแตกตVางจากกลุVม 
(Kim, 2004) พบวVาขGอมูลที่ไดGจากเครื่องทัง้ 2 พบ outlier 4 ตัวอยVาง ซึ่งเป]นคนละตัวกัน จึงเหลือขGอมูลทัง้สิน้ 
116 ตัวอยVางจากแตVละเครื่อง ในการสรGางสมการทำนายจะแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration 
set เป]นขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจรงิ และ prediction set เป]น
ขGอมูลจำนวน 16 ตัวอยVางไวGสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที ่9 
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ตารางท่ี 9 คVาสถิติของปริมาณเฮมิเซลลูโลสในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Instrument (nm) Set No. of sample 
Hemicellulose (%) 

Min. Mean Max. S.D. 
NIR               
(680 – 1246)      
(680 - 2500) 

Calibration set 100 12.337 17.889 24.141 3.097 
Prediction set 16 13.893 17.863 21.696 2.894 

FT-NIR   
(1000-2500) 

Calibration set 100 12.337 17.902 24.141 3.036 
Prediction set 16 12.839 17.542 21.438 2.982 

ตารางท่ี 10 คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณเฮมิเซลลูโลส ในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบ
คVาจริงจากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 14 0.854 1.185 0.380 2.462 0.239 2.504 

AVG+2D 7 0.715 1.654 0.334 2.553 0.612 1.786 
AVG+MSC 10 0.736 1.592 0.368 2.487 0.548 1.910 
AVG+SNV 12 0.782 1.446 0.404 2.416 0.548 1.903 

680-2500 AVG 28 0.990 0.304 0.622 1.922 0.621 1.688 
AVG+2D 12 0.883 1.061 0.397 2.429 0.553 1.712 
AVG+MSC 26 0.987 0.351 0.630 1.903 0.695 1.502 
AVG+SNV 27 0.988 0.343 0.629 1.905 0.683 1.530 

1000-2500 AVG 27 0.991 0.287 0.594 1.956 0.659 1.656 
AVG+2D* 14 0.929 0.809 0.407 2.363 0.742 1.512 
AVG+MSC 26 0.992 0.267 0.611 1.912 0.694 1.595 
AVG+SNV 27 0.993 0.254 0.601 1.937 0.711 1.572 

*สมการที่เลือก  

ผลการสรGางสมการวิเคราะห(ปริมาณเฮมิเซลลูโลสจากขGอมูลสเปกตรัม 3 ชVวง คือ 680-1246 และ 
680-2500 nm จากเครื่องระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และ 1000-2500 nm จากเครื่องระบบ 
FT-NIR spectrophotometer แสดงผลสถิติในตารางที่ 10 พบวVา สมการวิเคราะห(ปริมาณเฮมิเซลลูโลสในผง
ไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัมปรับแตVงวิธี AVG+2D ในชVวงต้ังแตV 1000-2500 nm 
ใชGปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) เป]น 14 คVา R2 ระดับสูงเป]น 0.929 ใหGคVาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห(
ชุดทดสอบ (SEP) ต่ำ เป]นรGอยละ 1.512 แมGจะไมVใชVคVาต่ำที่สุด (รGอยละ1.502) ที่ไดGจากสมการ AVG+MSC 
ในชVวง 680-2500 nm ซึ่งสมการน้ีใชGปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) สูงมากถึง 26 จึงอาจจะไมVเสถียร หลักใน
การเลือกจะเลือกสมการที่ใชG PC นGอย ๆ แตVใหGผลการวิเคราะห(คลาดเคลื่อนในระดับต่ำจะไดGสมการที่เสถียรมี
ประสิทธิภาพการวิเคราะห(ถูกตGองกวVาสมการที่ใชGคVา PC สูง  
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ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณเซลลโูลสจากขAอมลูสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามปีริมาณเซลลูโลส อยูVในชVวงรGอยละ 31.217-54.343 ขGอมูลที่

ไดGจากเครื่องทั้ง 2 พบ outlier 3 ตัวอยVาง ซึ่งเป]นคนละตัวกัน จึงตัดออกเหลือขGอมูลทั้งสิ้น 117 ตัวอยVางจาก
แตVละเครื่อง ในการสรGางสมการทำนายจะแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration set เป]นขGอมูล
จำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจริง และ prediction set เป]นขGอมูลจำนวน 
17 ตัวอยVางไวGสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที ่11 

ตารางท่ี 11 คVาสถิติของปริมาณเซลลูโลสในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Instrument (nm) Set No. of sample 
Cellulose (%) 

Min. Mean Max. S.D. 
NIR               
(680 – 1246)      
(680 - 2500) 

Calibration set 100 35.510 46.225 54.343 4.085 
Prediction set 17 38.035 46.509 51.699 4.052 

FT-NIR   
(1000-2500) 

Calibration set 100 31.217 46.289 54.343 4.196 
Prediction set 17 38.035 45.877 51.699 4.190 

ตารางที่ 12 แสดงผลการสรGางสมการวิเคราะห(ปริมาณเซลลูโลสจากขGอมูลสเปกตรัม 3 ชVวง คือ 680-
1246 และ 680-2500 nm จากเครื่องระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และ 1000-2500 nm จาก
เครื่องระบบ FT-NIR spectrophotometer พบวVา สมการวิเคราะห(ปริมาณเซลลูโลสในผงไมGยางพาราที่ดี
ที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัมปรับแตVงวิธี AVG+2D ในชVวงต้ังแตV 1000-2500 nm ใชGปïจจัยหลัก
ในการคำนวณ (PC) เป]น 5 คVา R2 สูงสุดในตารางเป]น 0.644 ใหGคVาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห(ชุด
ทดสอบ (SEP) เป]นรGอยละ 2.741 แมGจะไมVใชVคVาต่ำที่สุด การเลือกสมการน้ี เริ่มพิจารณาจาก คVา PC ของแตV
ละสมการไมVแตกตVางกันมาก จึงพิจารณาจากคVา R2 ของสมการ calibration, full-cross validation และ 
prediction ของสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัมปรับแตVงวิธี AVG+2D ในชVวงต้ังแตV 1000-2500 nm ใหGคVา
สอดคลGองใกลGเคียงกันมากที่สุดเมื่อดูคVาในตาราง คือ 0.644  0.533 และ 0.564 ตามลำดับ แสดงถึงความ
เสถียรในการวิเคราะห(ของสมการดังกลVาว คVาความคลาดเคลื่อนของสมการ calibration (SEC), full-cross 
validation (SECV) และ prediction (SEP) ของสมการน้ี ใกลGเคียงกัน ที่รGอยละ 2.503  2.896 และ 2.741 
ตามลำดับ ซึ่งสมการที่นVาเช่ือถือโดยทั่วไปแลGวจะใหGคVาความคลาดเคลื่อนของสมการ SEC ต่ำกวVาความ
คลาดเคลื่อนของตัวอยVางชุดทดสอบ คือ SEP จากในตารางที่ 8 มีสมการที่สรGางจากขGอมูลในชVวงคลื่นสั้น 680-
1246 และ 680-2500 nm พบวVาใหGคVา SEP ต่ำกวVา SEC ซึ่งเป]นผลจากความไมVเสถียรของตัวสมการ 
calibration แมGจะแสดงความคลาดเคลื่อน SEP ต่ำแตVขาดความนVาเช่ือถือ ดGวยเหตุผลเหลVาน้ีจึงไมVเลือก
สมการเหลVาน้ี  
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ตารางท่ี 12 คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณเซลลโูลสในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVาจริง 
จากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 8 0.522 2.823 0.422 3.136 0.739 1.792 

AVG+2D 4 0.541 2.797 0.399 3.198 0.759 1.802 
AVG+MSC 7 0.576 2.661 0.375 3.261 0.773 1.830 
AVG+SNV 8 0.573 2.669 0.357 3.309 0.746 2.014 

680-2500 AVG 3 0.420 3.110 0.376 3.259 0.805 1.681 
AVG+2D 3 0.536 2.784 0.434 3.106 0.757 1.913 
AVG+MSC 5 0.519 2.834 0.429 3.119 0.722 1.716 
AVG+SNV 5 0.532 2.794 0.429 3.119 0.720 1.882 

1000-2500 AVG 8 0.606 2.635 0.479 3.058 0.542 2.821 
AVG+2D* 5 0.644 2.503 0.533 2.896 0.564 2.741 
AVG+MSC 6 0.595 2.669 0.488 3.034 0.550 2.801 
AVG+SNV 6 0.595 2.669 0.487 3.036 0.550 2.801 

*สมการที่เลือก 

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณลิกนินจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีปริมาณลิกนิน อยูVในชVวงรGอยละ 12.987-24.794 พบ 

outlier 2 และ 1 ตัวอยVางในเครื่องระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และจากเครื่องระบบ FT-NIR 
spectrophotometer ตามลำดับ หลังตัด outlier ออกจะแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration 
set เป]นขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจรงิ และ prediction set เป]น
ขGอมูลที่เหลือซึ่งนำไปใชGทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที ่13 

ตารางท่ี 13 คVาสถิติของปริมาณลกินินในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Instrument (nm) Set No. of sample 
Lignin (%) 

Min. Mean Max. S.D. 
NIR               
(680 – 1246)      
(680 - 2500) 

Calibration set 100 12.987 17.713 24.794 2.442 
Prediction set 18 15.020 17.903 23.355 2.206 

FT-NIR   
(1000-2500) 

Calibration set 100 12.987 17.805 24.150 2.551 
Prediction set 19 15.020 17.773 23.323 2.212 
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ตารางท่ี 14  คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณลิกนิน ในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVาจริง
จากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 1 0.035 2.399 0.017 2.446 0. 129 2.056 

AVG+2D 1 0.088 2.332 0.066 2.384 0.174 1.996 
AVG+MSC 2 0.098 2.319 0.056 2.396 0.089 2.093 
AVG+SNV 2 0.112 2.301 0.049 2.406 0.169 1.199 

680-2500 AVG 1 0.072 2.352 0.047 2.409 0.123 2.065 
AVG+2D 1 0.080 2.343 0.046 2.409 0.009 2.177 
AVG+MSC 2 0.084 2.338 0.034 2.424 0.072 2.108 
AVG+SNV 2 0.085 2.336 0.035 2.423 0.074 2.106 

1000-2500 AVG 1 0.025 2.519 -0.116 2.272 0.044 2.162 
AVG+2D 1 0.027 2.516 -0.074 2.670 0.121 2.074 
AVG+MSC 1 0.015 2.531 -0.007 2.586 0.102 2.095 
AVG+SNV 1 0.015 2.531 -0.007 2.586 0.102 2.095 

ผลสถิติจากการสรGางสมการที่แสดงในตารางที่ 14 พบวVา ไมVสามารถพัฒนาสมการวิเคราะห(ปริมาณ
ลิกนินสำหรับกลุVมตัวอยVางไมGยางพาราชุดน้ีไดG เพราะขGอมูล NIR และผลวิเคราะห(เคมีดGวยวิธีมาตรฐานไมVมี
ความสัมพันธ(เชิงเสGนตรง โดยดูไดGจากคVา R2 ที่ต่ำเขGาใกลGศูนย( ลักษณะผลดังกลVาวแสดงใหGเห็นวVาพีคที่ควรจะ
สัมพันธ(กับองค(ประกอบทางเคมีของลิกนิน (C10H12O4)n ไมVแสดงคVาการดูดกลืนแสงที่ผันแปรตามสัดสVวน
ปริมาณลิกนินจากขGอมูลทีใ่ชGในการคำนวณซึ่งไดGจากการวิเคราะห(ทางเคมีดGวยวิธีมาตรฐาน  

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณไนโตรเจนจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีปริมาณไนโตรเจน อยูVในชVวงรGอยละ 0.159-0.749 พบ 

outlier 3 ตัวอยVางในเครื่องทั้ง 2 ระบบ ซึ่งเป]นคนละตัวอยVางกัน หลังตัด outlier ออกจะแบVงขGอมูลของ
ตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration set เป]นขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนาย
เทียบคVาจริง และ prediction set เป]นขGอมูลที่เหลือ 17 ตัวอยVาง ซึ่งนำไปใชGทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย 
ดังแสดงในตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 คVาสถิติของปริมาณไนโตรเจนในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Instrument (nm) Set No. of sample 
Nitrogen (%) 

Min. Mean Max. S.D. 
NIR               
(680 – 1246)      
(680 - 2500) 

Calibration set 100 0.159 0.302 0.749 0.100 
Prediction set 17 0.178 0.291 0.513 0.087 
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Instrument (nm) Set No. of sample 
Nitrogen (%) 

Min. Mean Max. S.D. 
FT-NIR   
(1000-2500) 

Calibration set 100 0.159 0.303 0.749 0.101 
Prediction set 17 0.178 0.289 0.513 0.079 

สมการวิเคราะห(ปริมาณไนโตรเจนในไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัม
ปรับแตVงวิธี AVG+2D ในชVวงความยาวคลื่นต้ังแตV 1000-2500 nm (ตารางที่ 16) โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
จากคVาสถิติใน สมการน้ีใชGปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) 9 PC ในการสรGางสมการที่ ใหGคVา R2 ของ 
Calibration เป]น 0.893 และของ Cross validation เป]น 0.768 ที่ใกลGเคียงกันมาก โดยมีคVาSEP ต่ำที่สุดเป]น
รGอยละ 0.044 เทียบเทVา  

ตารางท่ี 16  คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณไนโตรเจน ในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVา
จริงจากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 11 0.755 0.050 0.408 0.078 0.603 0.055 

AVG+2D 5 0.667 0.058 0.425 0.077 0.376 0.069 
AVG+MSC 10 0.766 0.048 0.406 0.078 0.555 0.058 
AVG+SNV 11 0.759 0.049 0.424 0.077 0.591 0.056 

680-2500 AVG 10 0.877 0.035 0.814 0.044 0.424 0.064 
AVG+2D 9 0.915 0.029 0.773 0.048 0.682 0.048 
AVG+MSC 7 0.851 0.039 0.792 0.046 0.314 0.069 
AVG+SNV 9 0.879 0.035 0.826 0.042 0.488 0.062 

1000-2500 AVG 11 0.881 0.035 0.798 0.046 0.375 0.062 
AVG+2D* 9 0.893 0.033 0.768 0.049 0.691 0.044 
AVG+MSC 8 0.856 0.038 0.791 0.047 0.559 0.052 
AVG+SNV 8 0.857 0.038 0.792 0.046 0.560 0.052 

  *สมการที่เลือก  

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณคารiบอนจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีปริมาณคาร(บอน อยูVในชVวงรGอยละ 43.300-48.400 พบ 

outlier 1 ขGอมูลจากทั้ง 2 เครื่อง ซึ่งเป]นตัวอยVางเดียวกัน ตัดออกแลGวแบVงขGอมูลเป]น 2 ชุด คือ calibration 
set เป]นขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจรงิ และ prediction set เป]น
ขGอมูลจำนวน 19 ตัวอยVางไวGสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที่ 17 
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ตารางท่ี 17 คVาสถิติของปริมาณคาร(บอนในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Set 
No. of 
sample 

Carbon (%) 
Min. Mean Max. Standard deviation 

Calibration set 100 43.300 45.362 48.400 1.199 
Prediction set 19 44.000 45.311 47.800 1.087 

สมการวิเคราะห(ปริมาณคาร(บอนในไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัม
ปรับแตVงวิธี AVG ในชVวงความยาวคลื่นต้ังแตV 680-2500 nm (ตารางที่ 18) โดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
คVาสถิติในตารางพบวVา สมการน้ีใชGปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) 8 ในการสรGางสมการที่ใหGคVา R2 ของ 
Calibration เป]น 0.693 และของ Cross validation เป]น 0.592 ใกลGเคียงกัน โดยมีคVา SEP ต่ำที่สุดเป]น 
0.731  

ตารางท่ี 18  คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณคาร(บอน ในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVา
จริงจากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 9 0.663 0.696 0.517 0.841 0.330 0.839 

AVG+2D 3 0.560 0.796 0.511 0.847 0.310 0.836 
AVG+MSC 8 0.727 0.627 0.546 0.816 0.431 0.749 
AVG+SNV 9 0.730 0.623 0.538 0.823 0.474 0.732 

680-2500 AVG* 8 0.693 0.664 0.592 0.774 0.437 0.731 
AVG+2D 4 0.672 0.686 0.584 0.782 0.375 0.799 
AVG+MSC 6 0.645 0.715 0.583 0.801 0.368 0.784 
AVG+SNV 6 0.657 0.702 0.579 0.786 0.384 0.784 

1000-2500 AVG 5 0.655 0.704 0.603 0.763 0.145 0.991 
AVG+2D 9 0.847 0.469 0.622 0.744 0.409 0.821 
AVG+MSC 3 0.556 0.799 0.515 0.843 0.305 0.850 
AVG+SNV 3 0.556 0.799 0.515 0.843 0.305 0.850 

*สมการที่เลือก 

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณไฮโดรเจนจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีปริมาณไฮโดรเจน อยูVในชVวงรGอยละ 6.190-7.210 และพบ 

outlier 2 ขGอมูลจากทั้ ง 2 เครื่องซึ่งเป]นตัวอยVางคนละตัว เมื่อตัดออกแลGวแบVงขGอมูลเป]น 2 ชุด คือ 
calibration set เป]นขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจริง และ 
prediction set เป]นขGอมูลจำนวน 18 ตัวอยVางไวGสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที่ 
19 
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ตารางท่ี 19 คVาสถิติของปริมาณไฮโดรเจนในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Instrument (nm) Set No. of sample 
Hydrogen (%) 

Min. Mean Max. S.D. 
NIR               
(680 – 1246)      
(680 - 2500) 

Calibration set 100 6.190 6.651 7.210 0.234 
Prediction set 18 6.340 6.668 7.070 0.219 

FT-NIR   
(1000-2500) 

Calibration set 100 6.190 6.653 7.210 0.234 
Prediction set 18 6.350 6.659 7.070 0.225 

ตารางที่ 20 แสดงผลการสรGางสมการวิเคราะห(ปริมาณไฮโดรเจนจากขGอมลูสเปกตรมั 3 ชVวง คือ 680-
1246 และ 680-2500 nm จากเครื่องระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และ 1000-2500 nm จาก
เครื่องระบบ FT-NIR spectrophotometer พบวVา สมการวิเคราะห(ปริมาณไฮโดรเจนในผงไมGยางพาราที่ดี
ที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัมปรับแตVงวิธี AVG+2DในชVวงต้ังแตV 680-1246 nm ใชGปïจจัยหลักใน
การคำนวณ (PC) เพียง 3 คVา R2 สูงเป]น 0.719 ใหGคVาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห(ชุดทดสอบ (SEP) ต่ำ
ที่สุดเป]นรGอยละ 0.148  

ตารางท่ี 20 คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณไฮโดรเจน ในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVา
จริงจากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 1 0.644 0.140 0.637 0.143 0.351 0.176 

AVG+2D* 3 0.719 0.124 0.676 0.135 0.539 0.148 
AVG+MSC 2 0.666 0.135 0.651 0.140 0.406 0.167 
AVG+SNV 2 0.664 0.136 0.646 0.141 0.401 0.169 

680-2500 AVG 1 0.643 0.140 0.633 0.143 0.409 0.168 
AVG+2D 4 0.746 0.118 0.669 0.136 0.531 0.149 
AVG+MSC 5 0.718 0.125 0.661 0.138 0.535 0.148 
AVG+SNV 5 0.728 0.122 0.672 0.135 0.503 0.153 

1000-2500 AVG 5 0.755 0.116 0.693 0.131 0.331 0.184 
AVG+2D 9 0.873 0.083 0.664 0.137 0.392 0.175 
AVG+MSC 7 0.738 0.120 0.647 0.140 0.396 0.175 
AVG+SNV 7 0.738 0.120 0.645 0.141 0.401 0.173 

  *สมการที่เลือก  
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ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณซัลเฟอรiจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามปีริมาณซัลเฟอร( อยูVในชVวงรGอยละ 0.018-0.130 ตัด outlier 

3 ตัวออกจากชุดขGอมูลของแตVละเครื่อง แลGวจึงแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration set เป]น
ขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจริง และ prediction set เป]นขGอมูล
จำนวน 17 ตัวอยVางไวGสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที ่21 

ตารางท่ี 21 คVาสถิติของปริมาณซัลเฟอร(ในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Instrument (nm) Set No. of sample 
Sulfur (%) 

Min. Mean Max. S.D. 
NIR               
(680 – 1246)      
(680 - 2500) 

Calibration set 100 0.018 0.068 0.130 0.023 
Prediction set 17 0.036 0.071 0.116 0.022 

FT-NIR   
(1000-2500) 

Calibration set 100 0.018 0.067 0.130 0.023 
Prediction set 17 0.036 0.066 0.107 0.022 

ผลการสรGางสมการวิเคราะห(ปริมาณซัลเฟอร(จากขGอมูลสเปกตรัม 3 ชVวง คือ 680-1246 และ 680-
2500 nm จากเครื่องระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และ 1000-2500 nm จากเครื่องระบบ FT-
NIR spectrophotometer (ตารางที่ 22) พบวVา  ไมVสามารถพัฒนาสมการวิเคราะห(ปริมาณซัลเฟอร(สำหรับ
กลุVมตัวอยVางไมGยางพาราชุดน้ีไดG เพราะขGอมูล NIR และผลวิเคราะห(เคมีดGวยวิธีมาตรฐานไมVมีความสัมพันธ(เชิง
เสGนตรง โดยดูไดGจากคVา R2 ที่ต่ำเขGาใกลGศูนย( อาจมีสาเหตุจากซัลเฟอร(อยูVในรูปอิสระหรือเป]นสารประกอบกับ
ธาตุอื่นที่ไมVใชVไฮโดรเจน ดGวยพื้นฐานทางเทคนิค NIR จะสามารถศึกษาไดGกับตัวอยVางที่มีองค(ประกอบทางเคมี
ที่สรGางพันธะไฮโดรเจนเมื่อดูดกลืนพลังงานในชVวง NIR จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานการสั่น 
(vibration) แตVหากตัวอยVางที่จะศึกษาไมVมีการสรGางพันธะไฮโดรเจน หรือมีต่ำมากก็จะไมVสามารถวิเคราะห(
ดGวยเทคนิค NIR ไดG สำหรับในตัวอยVางผงไมGยางพารา อาจจะมีพันธะ S-H อยูVนGอยจนไมVเกินอันตรกิริยากับแสง
ในชVวง NIR ทำใหGไมVไดGขGอมูลการดูดกลืนแสงของซัลเฟอร(ที่จะผันแปรตามสัดสVวนปริมาณซัลเฟอร(จากขGอมูลที่
ใชGในการคำนวณซึ่งไดGจากการวิเคราะห(ทางเคมีดGวยวิธีมาตรฐาน  

ตารางท่ี 22  คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณซัลเฟอร( ในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVา
จริงจากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 1 0.036 0.023 0.017 0.023 n/a 0.023 

AVG+2D 1 0.040 0.023 0.013 0.023 n/a 0.023 
AVG+MSC 1 0.021 0.023 M 0.024 n/a 0.022 
AVG+SNV 1 0.023 0.023 0.001 0.026 n/a 0.022 
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Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-2500 AVG 1 0.038 0.023 0.013 0.023 n/a 0.023 

AVG+2D 2 0.169 0.021 0.100 0.022 0.051 0.022 
AVG+MSC 1 0.025 0.023 0.005 0.024 n/a 0.023 
AVG+SNV 1 0.025 0.023 0.005 0.024 n/a 0.023 

1000-2500 AVG 1 0.046 0.023 0.026 0.023 -0.030 0.022 
AVG+2D 1 0.022 0.023 -0.010 0.024 0.018 0.021 
AVG+MSC 1 0.015 0.023 -0.011 0.024 0.029 0.021 
AVG+SNV 1 0.015 0.023 -0.011 0.024 0.029 0.021 

n/a =  not available 

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณค`าความรAอนสุทธิจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีคVาความรGอนสุทธิอยูVในชVวง 15.409-17.428 MJ/g พบ 

outlier 1 และ 5 ตัวอยVางในเครื่องระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และจากเครื่องระบบ FT-NIR 
spectrophotometer ตามลำดับ หลังตัด outlier ออกจะแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration 
set เป]นขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจรงิ และ prediction set เป]น
ขGอมูลที่เหลือซึ่งนำไปใชGทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที่ 23 
ตารางท่ี 23 คVาสถิติของวิเคราะห(คVาความรGอนสุทธิในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Instrument (nm) Set No. of sample 
GCV (MJ/g) 

Min. Mean Max. S.D. 
NIR               
(680 – 1246)      
(680 - 2500) 

Calibration set 100 15.139 16.644 17.428 0.469 
Prediction set 19 15.637 16.623 17.289 0.426 

FT-NIR   
(1000-2500) 

Calibration set 100 15.409 16.683 17.428 0.423 
Prediction set 15 15.931 16.672 17.369 0.423 

สมการวิเคราะห(คVาความรGอนสุทธิในไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัม
ปรับแตVงวิธี 2DในชVวงความยาวคลื่นต้ังแตV 1000-2500 nm (ตารางที่ 24) พบวVา สมการวิเคราะห(คVาความ
รGอนสุทธิในผงไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัมปรับแตVงวิธี AVG+2D ในชVวงต้ังแตV 
1000-2500 nm ใชGปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) เป]น 4 คVา R2 สูงเป]น 0.650 ใหGคVาความคลาดเคลื่อนใน
การวิเคราะห(ชุดทดสอบ (SEP) เป]น 0.284 MJ/g แมGจะไมVใชVคVาต่ำที่สุดในตาราง โดยมีข้ันตอนการพิจารณา
จาก คVา PC ของแตVละสมการซึ่ง PC 4 ต่ำดี แลGวพิจารณาจากคVา R2 ที่มีคVาในระดับสูง ตVอมาจะพิจารณาที่ คVา
ความคลาดเคลื่อนของสมการ calibration (SEC), full-cross validation (SECV) และ prediction (SEP) 
ของสมการน้ีใกลGเคียงกัน ที่ 0.250  0.290 และ 0.284  MJ/g ตามลำดับ ซึ่งสมการที่นVาเช่ือถือโดยทั่วไปแลGว
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จะใหGคVาความคลาดเคลือ่นของสมการ SEC ต่ำกวVาความคลาดเคลื่อนของตัวอยVางชุดทดสอบ คือ SEP จากใน
ตารางที่ 15 มีสมการที่สรGางจากขGอมูลในชVวงคลื่นสั้น 680-1246 และ 680-2500 nm พบวVาใหGคVา SEP ต่ำ
กวVา SEC ซึ่งเป]นผลจากความไมVเสถียรของตัวสมการ calibration แมGจะแสดงความคลาดเคลื่อน SEP ต่ำแตV
ขาดความนVาเช่ือถือ  

ตารางท่ี 24 คVาสถิติของสมการวิเคราะห(คVาความรGอนสุทธิ ในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVา
จริงจากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 9 0.489 0.335 0.184 0.428 0.460 0.300 

AVG+2D 2 0.225 0.412 0.176 0.430 0.247 0.368 
AVG+MSC 8 0.484 0.336 0.281 0.401 0.559 0.259 
AVG+SNV 7 0.412 0.359 0.248 0.410 0.418 0.313 

680-2500 AVG 8 0.597 0.297 0.444 0.353 0.563 0.266 
AVG+2D 4 0.575 0.305 0.443 0.353 0.658 0.236 
AVG+MSC 5 0.517 0.326 0.415 0.362 0.683 0.225 
AVG+SNV 5 0.518 0.325 0.409 0.364 0.684 0.225 

1000-2500 AVG 8 0.653 0.249 0.522 0.295 0.139 0.385 
AVG+2D* 4 0.650 0.250 0.537 0.290 0.547 0.284 
AVG+MSC 6 0.637 0.254 0.525 0.294 0.202 0.371 
AVG+SNV 6 0.637 0.255 0.524 0.294 0.201 0.371 

  *สมการที่เลือก  

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณสารระเหยงานจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีคVา Volatile matter อยูVในชVวงรGอยละ 91.710-97.500 ใน

การสรGางสมการทำนายจะแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration set เป]นขGอมูลจำนวน 100 
ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจริง และ prediction set เป]นขGอมูลจำนวน 20 ตัวอยVาง
ไวGสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย (ตารางที่ 25) 

ตารางท่ี 25 คVาสถิติของปริมาณสารระเหยไดGในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Set 
No. of 
sample 

Volatile matter (%) 
Min. Mean Max. Standard deviation 

Calibration set 100 91.710 94.266 97.500 1.329 
Prediction set 20 92.000 9.340 96.660 1.266 
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ตารางท่ี 26  คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณสารระเหยไดGในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบ
คVาจริงจากวิธีมาตรฐาน 

Range (nm) Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 9 0.850 0.515 0.611 0.614 0.718 0.665 

AVG+2D 4 0.830 0.548 0.787 0.619 0.732 0.654 
AVG+MSC 7 0.824 0.557 0.759 0.659 0.746 0.635 
AVG+SNV 8 0.844 0.525 0.786 0.622 0.799 0.557 

680-2500 AVG 4 0.826 0.554 0.808 0.588 0.719 0.652 
AVG+2D 3 0.844 0.526 0.822 0.567 0.743 0.633 
AVG+MSC 3 0.819 0.566 0.803 0.595 0.746 0.619 
AVG+SNV 3 0.819 0.565 0.804 0.595 0.747 0.617 

1000-2500 AVG 4 0.803 0.590 0.782 0.626 0.724 0.642 
AVG+2D* 5 0.849 0.516 0.804 0.594 0.779 0.589 
AVG+MSC 3 0.802 0.592 0.783 0.625 0.756 0.603 
AVG+SNV 3 0.802 0.592 0.783 0.625 0.756 0.603 

  *สมการที่เลือก  

ตารางที่ 26 แสดงผลการเปรียบเทียบคVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณสารระเหยไดGในไมGยางพารา
ตัวอยVาง โดยสรGางจากขGอมูลสเปกตรัม 3 ชVวง เชVนเดิม คือ ชVวง 680-1246 และ 680-2500 nm จากเครื่อง
ระบบเกรตต้ิง NIR spectrophotometer และ 1000-2500 nm จากเรื่องระบบ FT-NIR spectrophoto- 
meter พบวVา สมการวิเคราะห(ปริมาณสารระเหยไดGในผงไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูล
สเปกตรัมปรับแตVงวิธี AVG รVวมกับ second derivation ในชVวงต้ังแตV  1000-2500 nm โดยพิจารณา
เปรียบเทียบจากคVาสถิติใหGคVาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห(ชุดทดสอบ (SEP) ต่ำรGอยละ 0.589  แมGวVาจะ
ไมVใชVคVาที่ต่ำที่สุด แตVผลสถิติแสดงใหGเห็นความถูกตGองของสมการ เน่ืองจากใชGปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) 
นGอย คือ 5 และยังใหGผลการสรGางสมการ calibration ที่มีคVา R2 สูงมาก เป]น 0.849 และ full-cross  
validation ใหG R2 เป]น 0.804  แสดงความสัมพันธ(สูงและไปในทิศทางเดียวกัน  

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณคารiบอนคงท่ีจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีคVาปริมาณคาร(บอนคงที ่อยูVในชVวงรGอยละ 1.670-6.280 ใน

การสรGางสมการทำนายจะแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration set เป]นขGอมูลจำนวน 100 
ตัวอยVางสำหรับคำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจริง และ prediction set เป]นขGอมูลจำนวน 20 ตัวอยVาง
ไวGสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที่ 27 
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ตารางท่ี 27 คVาสถิติของปริมาณคาร(บอนคงทีใ่นตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ 

Set 
No. of 
sample 

Fixed carbon (%) 
Min. Mean Max. Standard deviation 

Calibration set 100 1.670 3.529 6.280 1.079 
Prediction set 20 2.020 3.483 4.970 0.928 

 สมการวิเคราะห(ปริมาณคาร(บอนคงที่ในไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัม
ปรับแตVงวิธี AVG รVวมกับ second derivation ในชVวงความยาวคลื่นต้ังแตV 680-2500 nm (ตารางที่ 28) โดย
พิจารณาเปรียบเทียบจากคVาสถิติ พบวVา สมการน้ีใหGผลการวิเคราะห(ตัวอยVางในชุดทดสอบผิดพลาดนGอยที่สุด 
คือรGอยละ 0.537 ใชG ปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) เพียง 4 PC ในการสรGางสมการที่มีคVา R2 ของ 
Calibration เป]น 0.78 และ Full-Cross validation เป]น 0.73 ใกลGเคียงกันมาก  

ตารางท่ี 28  คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปริมาณคาร(บอนคงที่ในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบ
คVาจริงจากวิธีมาตรฐาน  

Range 
(nm) 

Pretreatment PC 
Calibration 

Full-Cross 
validation 

Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 8 0.712 0.579 0.624 0.669 0.689 0.718 

AVG+2D 4 0.739 0.552 0.651 0.644 0.533 0.626 
AVG+MSC 7 0.741 0.549 0.622 0.670 0.526 0.634 
AVG+SNV 8 0.746 0.544 0.622 0.671 0.584 0.588 

680-2500 AVG 6 0.715 0.576 0.660 0.635 0.715 0.576 
AVG+2D* 4 0.780 0.506 0.730 0.566 0.660 0.537 
AVG+MSC 4 0.705 0.586 0.664 0.632 0.632 0.553 
AVG+SNV 4 0.713 0.579 0.675 0.622 0.636 0.548 

1000-
2500 

AVG 5 0.691 0.600 0.645 0.650 0.574 0.591 
AVG+2D 5 0.748 0.542 0.673 0.623 0.616 0.568 
AVG+MSC 6 0.677 0.614 0.635 0.659 0.552 0.601 
AVG+SNV 6 0.677 0.614 0.635 0.659 0.553 0.601 

*สมการที่เลือก 

ผลการสรAางสมการวิเคราะหiปริมาณเถAาจากขAอมูลสเปกตรัม NIR ของผงไมAยางพารา 
จากตัวอยVางไมGยางพาราทั้งหมด พบวVามีคVาเถGาอยูVในชVวงรGอยละ 0.790-5.380 ในการสรGางสมการ

ทำนายจะแบVงขGอมูลของตัวอยVางเป]น 2 ชุด คือ calibration set เป]นขGอมูลจำนวน 100 ตัวอยVางสำหรับ
คำนวณสรGางสมการทำนายเทียบคVาจรงิ และ prediction set เป]นขGอมูลจำนวน 20 ตัวอยVางไวGสำหรับทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำนาย ดังแสดงในตารางที่ 29 
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ตารางท่ี 29 คVาสถิติของปริมาณเถGาในตัวอยVางไมGยางพาราที่ใชGในการสรGางและทดสอบสมการ  

Set 
No. of 
sample 

Ash (%) 
      Min. Mean Max. Standard deviation 

Calibration set 100 0.790 2.205 5.380 1.044 
Prediction set 20 0.930 2.178 4.600 1.137 

สมการวิเคราะห(ปริมาณเถGาในไมGยางพาราที่ดีที่สุด คือสมการที่สรGางดGวยขGอมูลสเปกตรัมปรับแตVงวิธี 
AVG รVวมกับ second derivation (2D) ในชVวงความยาวคลื่นต้ังแตV 1000-2500 nm (ตารางที่ 30) โดย
พิจารณาเปรียบเทียบจากคVาสถิติ พบวVา สมการน้ีใหGผลการวิเคราะห(ตัวอยVางในชุดทดสอบผิดพลาดนGอยที่สุด 
คือรGอยละ 0.261 ใชG ปïจจัยหลักในการคำนวณ (PC) เพียง 4 PC ในการสรGางสมการที่มีคVา R2 ของ 
Calibration เป]น 0.889 และ Full-Cross validation เป]น 0.862 ใกลGเคียงกัน  

ตารางท่ี 30 คVาสถิติของสมการวิเคราะห(ปรมิาณเถGาในไมGยางพาราที่คำนวณจากขGอมูล NIR เทียบคVาจรงิจาก
วิธีมาตรฐาน 

Range 
(nm) 

Pretreatment PC 
Calibration Full-Cross 

validation 
Prediction 

R2 SEC R2 SECV R2 SEP 
680-1246 AVG 10 0.802 0.464 0.691 0.586 0.773 0.539 

AVG+2D 4 0.717 0.555 0.622 0.648 0.738 0.576 
AVG+MSC 7 0.767 0.503 0.671 0.605 0.809 0.493 
AVG+SNV 9 0.800 0.466 0.690 0.587 0.848 0.443 

680-2500 AVG 6 0.876 0.368 0.786 0.533 0.755 0.457 
AVG+2D 4 0.918 0.299 0.819 0.491 0.710 0.510 
AVG+MSC 11 0.948 0.239 0.786 0.534 0.745 0.470 
AVG+SNV 8 0.912 0.309 0.787 0.532 0.746 0.469 

1000-
2500 

AVG 8 0.904 0.329 0.867 0.392 0.887 0.326 
AVG+2D* 4 0.889 0.354 0.862 0.400 0.923 0.261 
AVG+MSC 6 0.900 0.337 0.865 0.395 0.922 0.278 
AVG+SNV 6 0.900 0.337 0.865 0.395 0.922 0.279 

*สมการที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในตาราง 

การทดสอบประสิทธิภาพของสมการ NIR calibration 
จากผลการพัฒนาสมการวิเคราะห(คุณภาพไมGยางพาราเพื่อชีวมวล จำนวน 12 คVา ไดGสมการที่มี

ประสิทธิภาพจำนวน 10 สมการ ไดGแกV สมการวิเคราะห(ปริมาณความช้ืน  เฮมิเซลลูโลส  เซลลูโลส  ไนโตรเจน  
คาร(บอน  ไฮโดรเจน  คVาความรGอนสุทธิ  สารระเหยไดG  คาร(บอนคงที่ และเถGา ทำการทดสอบความถูกตGองใน
การวิเคราะห(ของ 10 สมการน้ี โดยนำคVาคุณภาพไมGยางพาราจากการวิเคราะห(ในหGองปฏิบัติการ (คVาจริง) ไป
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เปรียบเทียบความแตกตVางทางสถิติกับคVาที่วิเคราะห(ไดGจากสมการ NIR calibration ดGวยวิธี Paired-samples 
t-test ไดGผลดังแสดงในตารางที่ 31  

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพความถูกตGองในการวิเคราะห(คุณภาพไมGยางพาราทางชีวมวลของ
สมการ NIR calibration  

ค̀าคุณภาพ จำนวนตัวอย̀าง 

ความถูกตAอง 
(เปรียบเทียบผลวิเคราะห(ดGวยสมการ NIR กับผลวิเคราะห(ดGวยวิธีอGางอิง

มาตรฐาน) 
Standard deviation of different (Ref-NIR) t-test 

Moisture (%) 20 0.462 ns 

Hemicellulose (%) 16 1.512 ns 

Cellulose (%) 17 2.741 ns 

N (%) 17 0.044 ns 

C (%) 19 0.731 ns 

H (%) 18 0.148 ns 

GCV  (MJ/g) 15 0.284 ns 

Volatile matter (%) 20 0.589 ns 

Fixed carbon (%) 20 0.537 ns 

Ash (%) 20 0.261 ns 

ns= the comparison values are non-significantly different at p>0.05 (2-tail);  

สมการ NIR calibration ทั้ง 10 คVามีความถูกตGองในการวิเคราะห(โดยไมVพบความแตกตVางทางสถิติ
ระหวVางคVาจริงและคVาวิเคราะห(จากสมการ (คVา Sig. มากกวVา 0.05) 

 รูปที่ 20 แสดงพล็อตความสัมพันธ(ของคVาวิเคราะห(ดGวยสมการ NIR calibration จำนวน 10 คVา
คุณภาพที่พัฒนาข้ึนเทียบกับคVาจริงที่วิเคราะห(จากวิธีอGางอิงมาตรฐาน 

  
ความช้ืน : AVG ในชVวง 680-2500 nm เฮมิเซลลูโลส : AVG+2D ในชVวง 1000-2500 nm 
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เซลูโลส : AVG+2D ในชVวง 1000-2500 nm ไนโตรเจน : AVG+2D ในชVวง 1000-2500 nm 

  
คาร(บอน : AVG ในชVวง 680-2500 nm ไฮโดรเจน : AVG+2D ในชVวง 680-1246 nm 

  
คVาความรGอนสุทธิ : AVG+2D ในชVวง 1000-2500 nm สารระเหยไดG : AVG+2D ในชVวง 1000-2500 nm 
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คาร(บอนคงที่ : AVG+2D ในชVวง 680-2500 nm เถGา : AVG+2D ในชVวง 1000-2500 nm 

รูปท่ี 20 แสดงพล็อตความสมัพันธ(การวิเคราะห(คุณภาพไมGยางพาราทางชีวมวลทั้ง 10 คVา สำหรบัคVาจริงที่
วิเคราะห(ดGวยวิธีอGางอิง  (แกน X) และคVาทำนายที่วิเคราะห(ดGวยสมการ NIR calibration (แกน Y) 

 

สรุปผลการวิจัยและขAอเสนอแนะ 
 - พันธุ( RRIC110 มีแนวโนGมใหGปริมาณเซลลูโลสและลิกนินสูง ขณะที่พันธุ( RRIT226 ใหGปริมาณเฮมิ

เซลลูโลสสงู โดยเฉพาะพันธุ( PB310 สVวนลำตGนยางพารามีปริมาณเฮมิเซลลูโลสนGอยที่สดุปรมิาณเซลลูโลสนGอย
ที่สุดคือ โคน และสVวนที่มีปริมาณลิกนินสงูที่สุดคือ ลำตGน 

- พันธุ( RRIC110 ใหGปริมาณคาร(บอนสูง ไมGยางพาราทุกสายพันธุ(มีปริมาณไนโตรเจนและซัลเฟอร(ต่ำ
กวVาคVามาตรฐาน ทำใหGสามารถใชGเป]นเช้ือเพลิงชีวมวลไดGดี สVวนลำตGนมีปริมาณคาร(บอนและไฮโดรเจนสูง และ
มีปริมาณไนโตรเจนและซัลเฟอร(ต่ำ ซึ่งเป]นคุณสมบัติที่ดีในการใชGเป]นเช้ือเพลิงชีวมวล รองลงมา คือ สVวนโคน
ยางพารา 

- คVาความรGอนของไมGยางพาราทุกสายพันธุ(มีคVาใกลGเคียงกันและอยูVในระดับที่เหมาะสมในการใชGเป]น
เช้ือเพลิงชีวมวล และสVวนลำตGนยางพาราใหGคVาความรGอนสูงที่สุด (รGอยละ 16.99 ) พันธุ( RRIC110 ใหGปริมาณ
เถGาต่ำและคาร(บอนคงที่สูง สVวนลำตGนจะมีปริมาณความช้ืนสูงกวVาสVวนโคนและกิ่ง และมีปริมาณสารที่ระเหย
ไดGต่ำกวVากิ่ง แตVมีปริมาณเถGาต่ำ และมีปริมาณคาร(บอนคงที่มากกวVาสVวนอื่น 

- มีความเป]นไปไดGในการใชGเทคนิคเนียร(อินฟราเรด (NIR) ในการตรวจวิเคราะห(คุณภาพไมGยางพารา
เพื่อใชGเป]นพลังงานชีวมวล โดยมีคVาคุณภาพที่วิเคราะห(ไดG 10 คVา โดยสามารถสรุประดับประสิทธิภาพของ
สมการ NIR calibration ที่พัฒนาไดGดังน้ี 
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ระดับประสิทธิภาพสมการเนียรiอินฟราเรดสำหรับวิเคราะหiคุณภาพไมAยางพารา 
ดีมาก 

(0.92≤ R2≤0.96) 
ดี 

(0.83≤ R2≤0.90) 
ปานกลาง 

(0.66≤ R2≤0.81) 
พอใชA 

(0.50≤ R2≤0.64) 
เฮมิเซลลูโลส ความช้ืน 

ไนโตรเจน 
สารระเหยไดG 

เถGา 

คาร(บอน 
โฮโดรเจน 

คVาความรGอนสุทธิ 
คาร(บอนคงที่ 

เซลลูโลส 

* Williams (2007) 

ขAอเสนอแนะ 
 - คุณสมบัติทางพลังงานบางประการอาจมปีรมิาณผันแปรไปตามสภาพพื้นที่ดินและการจัดการใสVปุ�ย
ของเกษตรกร เชVน ไนโตรเจน และซัลเฟอร(  

- การทดลองน้ีวิเคราะห(คุณสมบติัทางพลงังานเพียงบางสVวน ซึ่งในการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลเชิงการคGา 
อาจตGองพิจารณาคุณสมบัติทางพลังงานเพิ่มเติม เชVน ปริมาณโพแทสเซียม และคลอรีน ซึ่งมักข้ึนอยูVกับ
วัตถุประสงค(ของการนำไปใชGประโยชน(ของผูGใชGชีวมวล 
 - เน่ืองจากงานวิจัยน้ีในการนำไปประยุกต(ใชGจริง จะตGองมีการสุVมเน้ือไมGจากลำตGนยางหรือกิ่งกGานเพื่อ
นำมาบดและอบ กVอนเขGาเครื่องวิเคราะห( NIR ในหGองปฏิบัติการ ผลการสรGางสมการพบวVาหากสมการ
พัฒนาข้ึนดGวยขGอมูลในชVวงความยาวคลื่นยาวรVวมดGวยจะใหGความถูกตGองและมีประสิทธิภาพการทำนายแมVนยำ 
มากกวVาการเลือกใชGชVวงความยาวคลื่นสั้น (680-1246 nm)  แตVหากในอนาคตมีเป_าหมายจะวิเคราะห(คุณภาพ
ที่ตGนหรือในแปลงปลูกยางพารา จำเป]นตGองเลือกใชGเครื่องขนาดเล็ก เคลื่อนยGายไดGสะดวก (portable type) 
โดยทั่วไปเครื่องระบบ portable type ดGวยเทคโนโลยีจะจำกัดชVวงในการวัด คือ ชVวงคลื่นสั้นประมาณ 680-
1000 nm หรือ 680-1200 nm งานวิจัยน้ีจึงไดGคำนวณผลเปรียบเทียบการใชGชVวงความยาวสั้นไวGดGวย คือ 
ในชVวง 680-1246 nm แมGวVาจากผลเปรียบเทียบทั้งหมดการใชGชVวงคลื่นสั้นไมVไดGใหGผลสมการที่มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุด แตVผลยังมีแนวโนGมที่ดี จึงควรมีการศึกษาวิจัยตVอเน่ืองในการสรGางและพัฒนาสมการจากการนำเครื่อง
ระบบ portable type ไปลองเก็บขGอมูลสเปกตรัมจากตGนในแปลง อยVางไรก็ตามเครื่องตGองมีความ
ประสิทธิภาพในการใหGแสงและความไวของดีเทคเตอร(ในการรับสัญญาณจากเน้ือไมGตGองไวเพียงพอ จึงจะไดG
ขGอมูลสเปกตรัมจากตGนหรือทVอนยางที่มีคุณภาพ จึงจะมีแนวโนGมที่ไดGสมการสำหรับการประมาณคVาที่สนใจไดG 
โดยใชGเวลาวิเคราะห(นGอยกวVา ไมVตGองบดและอบตัวอยVาง   

- การจะไดGสมการ NIR ที่ดีมีประสิทธิภาพผลการวิเคราะห(แมVนยำ ประกอบดGวย 1) สเปกตรัมของ
ตัวอยVางตGองมีคุณภาพ และ 2) ผลการวิเคราะห(ดGวยวิธีมาตรฐานที่จะใชGอGางอิงในการคำนวณสรGางสมการตGอง
ถูกตGองแมVนยำ ผลอGางอิงควรคิดจากคVาเฉลี่ยของการวิเคราะห(ซ้ำอยVางนGอย 3 ซ้ำ/ตัวอยVาง ดGวยวิธีมาตรฐาน 
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต0บนโทรศัพท0เคลื่อนที่โรคระบาดของยางพารา 

Mobile application development on rubber epidemic 
นริสา จันทร*เรือง1 

นิลวัฒน* นิลสุวรรณ1  สมพร อินทร*แก9ว1 
___________________________________ 

บทคัดยOอ 
โรคและอาการผิดปกติของยางพาราเปDนปEญหาที่เกษตรกรมักจะพบเจอ การแพรLระบาดของโรค

ยางพาราทำให9ผลผลิตลดลงหรือเลวร9ายอาจทำให9ต9นยางยืนต9นตายหากขาดการจัดการที่ดีอาจทำให9การแพรL
ระบาดเปDนวงกว9างเกิดความเสียหายที่ยากจะควบคุมได9 งานวิจัยจึงแก9ปEญหาด9วยการสร9างเครื่องมือหน่ึงใน
การจัดการข9อมูลโรคยางพาราและอาการผิดปกติ เปDนเครื่องมือในการเผยแพรLข9อมูลความรู9เกี่ยวกับโรค
ยางพารา  การจัดการสวนยางให9ปลอดเช้ือ  การปTองกันกำจัด  การแจ9งเตือน และการรวบรวมข9อมูลการเกิด
โรค โดยพัฒนาเปDนโมบายแอพพลิเคช่ัน “โรคและอาการผิดปกติของยางพารา” และเว็บแอพพลิเคช่ันในการ
จัดการข9อมูล ซึ่งจากการการประเมินความพึงพอใจของผู9ทดสอบการใช9งาน คLาความพึงพอใจอยูLในเกณฑ* ดี 
โดยคLาเฉลี่ยอยูL 3.58 คLา S.D 0.09  ดังน้ัน โมบายแอพพลิเคช่ัน “โรคและอาการผิดปกติของยางพารา”       
ถือได9วLามีประสิทธิภาพเปDนที่ยอมรับ อีกทั้งข9อมูลที่ได9จากโปรแกรมน้ีสามารถนำไปใช9เปDนประโยชน*ตLอ    
งานวิจัยอื่นได9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ศูนย*วิจัยยางสงขลา เลขที่ 9 ต.หาดใหญL อ.หาดใหญL จ.สงขลา 90110 
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Abtract 
Rubber diseases and disorders are a problem that farmers often encounter. The 

spread of rubber disease causes the output to deteriorate or deteriorate, which may cause 
the perennial rubber plant to die. Without a lack of good management, it can cause 
widespread that is difficult to control. The research then solved the problem by creating a 
tool to manage data of rubber disease and abnormal condition of the rubber tree. It is a 
tool to disseminate information about rubber disease, sterile rubber plantation management 
, prevention, alert and collection of disease data. By developing into a mobile application 
"Disease and abnormal condition of the rubber tree" and web applications in data 
management which evaluates the satisfaction of the use tester Satisfaction was good with an 
average of 3.58, SDD 0.09. Therefore, mobile applications "Disease and abnormal condition 
of the rubber tree" can be considered effective and acceptable. Also, the information 
obtained from this program can be used to benefit other researches. 

 
บทนำ 

โรคของยางพาราเปDนปEจจัยหน่ึงซึ่งทำให9เกิดความเสียหายของต9นยางพาราซึ่งจากการศึกษาพบวLาโรค
ระบาดของยางพาราจะสามารถขยายเปDนวงกว9างได9หากไมLมีการควบคุมที่ดีพอ สLวนใหญLเกษตรกรจะรับรู9
ขLาวสารได9ช9าหรือเกษตรกรไมLทราบถึงรายละเอียดของโรคที่ชัดเจนอาจจะทำให9การดูแลผิดวิธีไมLสามารถหาย
จากโรคน้ันๆ ได9 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต*บนโทรศัพท*เคลื่อนโรคระบาดของยางพาราซึ่งจะ
ชLวยให9เกษตรกรรายงานอาการของโรคมายังหนLวยงานและมีการแจ9งเตือนไปยังเกษตรกรผู9ใช9งานรวมถึงการ
เรียนรู9การดูแลและควบคุมการเกิดโรคระบาดได9อยLางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในแนวคิดการพัฒนา Mobile Application ระบบสามารถตรวจสอบวินิจฉัยโรคให9ตรงกับชนิดของ
โรค โดยการเปรียบเทียบอัตลักษณ* พร9อมทั้งยังสามารถบันทึกพิกัดการเกิดโรคระบาด พร9อมข9อมูลที่จำเปDน 
อื่น ๆ เพื่อเก็บเปDนฐานข9อมูลการเกิดโรคระบาดของยางพารา เมื่อได9ข9อมูลที่มากเพียงพอสามารถใช9ในการ
วิเคราะห*ฐานข9อมูล ผู9วิจัยมีแนวคิดในการใช9ฐานข9อมูลน้ี เพื่อประโยชน*ตLอการคาดการณ* พยากรณ*การเกิดโรค 
หรือ พื้นที่สุLมเสี่ยงตLอการเกิดโรค เพื่อให9เจ9าหน9าที่หรือหนLวยงานผู9รับผิดชอบเข9าไปดำเนินการชLวยเหลือใน
บริเวณที่เช้ือแพรLระบาด รวมถึงการให9บริการขLาวสารและเรียนรู9เกี่ยวกับโรคของยางพาราและการแจ9งเตือน
ผLานระบบในบริเวณที่เกิดโรคอีกทางหน่ึงด9วย  

ซึ่งจากการพัฒนาระบบและการเผยแพรLให9เกษตรใช9งานได9ทั่วถึงทางหนLวยงานจะได9ประโยชน*จาก
ฐานข9อมูลจริงของเกษตรกร เกษตรกรได9ปรับตัวมาใช9เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเกษตรกรรมมากข้ึนและ
ลดภาระคLาใช9จLายในการลงพื้นที่เก็บข9อมูล อีกทั้งยังได9ประโยชน*จากฐานข9อมูลซึ่งสามารถนำมาใช9วิเคราะห*
และคาดการณ*พื้นทีสุ่Lมเสี่ยงการเกิดโรค กLอให9เกิดการจัดการควบคุมการเกิดโรคได9อยLางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 ศึกษาลักษณะอาการของโรคยางพาราเพื่ อใช9ในการอ9างอิงลักษณะเฉพาะของการเกิดโรค 
(สถาบันวิจัยยาง, 2555) เพื่อใช9ในการสร9างโครงสร9างการเปรียบเทียบโรคในโปรแกรม  

Mobile Application for Agriculture and Rural Development โดย Christine Zhenwei Qiang 
และคณะ (2011) ได9ทำการรวบรวม โปรแกรมประยุกต*และการพัฒนาระบบทีถู่กพัฒนาข้ึนเพื่อเกษตรกรพร9อม
ถึงอธิบายรายละเอียดครLาว ๆ ของ Application น้ัน ๆ จากงานวิจัยดังกลLาวสามารถนำระบบที่พัฒนาไป
เปรียบเทียบกับระบบที่มีอยูLเดิมถึงข9อจำกัดและจุดเดLนได9 

Mobile Applications for Agricultural Online Portals โดย Jan Masner และคณะ (2015) ได9
ทำการศึกษาเปรียบเทียบระหวLางการพัฒนา Cross Platform หรือ Native Application วLาในการพัฒนา
รูปแบบใดจะสามารถตอบสนองความต9องการของเกษตรกรได9ดีกวLา จากผลงานวิจัยได9สรุปวLาในการพัฒนาโม
บายแอพพลิเคช่ันให9กับเกษตรกรน้ันควรพฒันาในรปูแบบของ Cross Platform น้ันทำให9ลดคLาใช9จLายและเพิม่
กำไรในการพัฒนาได9  

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันการดูแลสุขภาพชLองปากและฟEนสำหรับเด็กกLอนเรียน โดย พรพิมล ใช9
สงวน (2557) ได9ทำการศึกษาวิจัยพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน ได9ทำการพัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคช่ัน
สำหรับกระจายความรู9 เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟEน จากงานวิจัยดังกลLาวผู9 วิจัยได9นำเปDนแนวทางในการ
ดำเนินการวิจัยการถLายทอดความรู9โดยผLานตัวช้ีวัดในการประเมินที่มีคุณภาพ 
Multi-Platform Mobile Application Development Analysis โดย Lisandro Delia และคณะ (2015) ได9
มีการวิเคราะห*การพัฒนาโปรแกรมประยุกต*บนโทรศัพท*เคลื่อนที่ โดยแบLงออกเปDนการพัฒนาในรูปแบบตLาง ๆ 
4 รูปแบบพร9อมทั้ง สรุปถึงจุดเดLนและจุดด9อยของแตLละวิธีการพัฒนาออกมาเพื่อให9สามารถนำไปสูLการ
ตัดสินใจในการพัฒนาระบบได9  จากผลของงานวิจัยดังกลLาวนำไปสูLการตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนาระบบและ
การเลือกใช9เครื่องมือในการพัฒนา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
วิธีการดำเนินงาน 

เครื่องมือในการพัฒนาระบบในงานวิจัยน้ีได9ใช9เครือ่งมอืดังน้ีในการดำเนินงานวิจัย 
1) โปรแกรม visual studio code ในการเขียนชุดคำสั่ง 
2) โปรแกรม Xampp ใช9ในการจำลองเซิฟเวอร*ภายในเครื่องเพื่อการพฒันาระบบ 
3) ฐานข9อมูล MySQL ในการเกบ็ข9อมลู 
4) Linux Cloud Hosting  ในการเปDนเซฟเวอร*ในการเก็บข9อมลูจริง 
5) เว็บแอพพลิเคช่ัน  Datastudio.google.com  ใช9ในการดึงข9อมูลมานำเสนอและวิเคราะห* 
6) เว็บแอพพลิเคช่ัน Google Developer ใช9 service ตLาง ๆ ของทาง Google อาทิ google 

earth api, Rest Api 
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7) เว็บแอพพลิเคข่ัน Google Play Store Console ใช9ในการฝากแอพพลิเคช่ันหลังจากพฒันา
เสร็จสิ้นแล9วเพื่อสามารถทำการดาวน*โหลดผLานโทรศัพท*เคลือ่นที่ระบบปฏิบัติการ Android ได9 

8) เว็บแอพพลิเคช่ัน One Signal ใช9ในการสร9าง push notification  
9) Ionic flamework เปDนโครงรLางหรอืแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม 
10) คอมพิวเตอร*โนûคบุûค ใช9ในการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมและออกแบบระบบ 
11) โทรศัพท*เคลือ่นที่ระบบปฏิบัติการ Android  ใช9ในการทดสอบระบบ 
ผู9วิจัยได9แบLงสLวนการวิจัยกระบวนการทำงานออกเปDน 2 ข้ันตอนอัน ได9แกL สLวนของการพฒันาระบบ 

และสLวนของการออกเผยแพรLสารสนเทศเพือ่เกบ็ข9อมลูในการมาวิเคราะห* 
การพัฒนาระบบ 

พัฒนาระบบด9วยข้ันตอนการทำงานโดยใช9แนวคิด แบบ SDLC มีข้ันตอนการทำงานดังน้ี 
 

 

 

 

 
ศึกษาขXอมลู และเอกสารท่ีเก่ียวขXอง 

1) ศึกษาข9อมูลลักษระของอาการของโรคยางแตLละชนิด 
2) ภาษา HTML5, CSS3 และ JavaScrip, PHP, MySQL 
3) ศึกษาการพัฒนาระบบโดย ionic framework2  API  

วิเคราะห0และออกแบบระบบ  
ออกแบบการทำงานของระบบด9วย แสดงเปDนภาพแบบ UML (Unified Modeling Language) เพื่อ

อธิบายให9เห็นถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดของแอพพลิเคช่ันที่จะพัฒนา เปDนไดอะแกรมตLาง ๆ 2 ไดอะแกรม 
คือ Use Case Diagram และ Activity Diagram 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาข9อมูล วิเคราะห*และ
ออกแบบ พัฒนาระบบ ทดสอบการ

ใช9งาน
ประเมิน
คุณภาพ
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โดยแตLละ Use Case ได9อธิบายการทำงานตามตารางตLอไปน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงคำอธิบายยูสเคสฟEงก*ช่ันข9อมูลทั่วไปของระบบ   

Use Case Name ข9อมูลทั่วไปของระบบ 
Actor ผู9ใช9งาน 
Propose ต9องการทราบข9อมูลทั่วไปของระบบ 

Overview 
แสดงข9อมูลทั่วไปของระบบความเปDนและความสำคัญ ที่อยูL และที่ติดตLอ รวมถึง 
รายละเอียดผู9พัฒนาระบบ 

Entry Condition เลือกเมนูหลัก 

Flow of Event 

จะแสดงหัวข9อข9อมูลทั่วไปให9เลือก โดยจะแยกตามเน้ือหาดังน้ี 
1. หน9าหลัก 
2. ความเปDนมา 
3. ที่ติดตLอ 
4. พัฒนาโดย 
5. เบอร*โทรศัพท* 

Alternate Flow ป¢ดโปรแกรม เล่ือนไปหน9าหลัก 

ตารางท่ี 2 แสดงคำอธิบายยูสเคสฟEงก*ช่ันเรียนรู9เกี่ยบกับโรคยางพารา 
Use Case Name เรียนรู9เก่ียวกับโรคยาง 
Actor ผู9ใช9งาน, นักวิชาการ 
Propose เรียนรู9โรคยางของยางพาราตามข9อมูลสถาบันวิจัยยาง 
Overview แสดงข9อมูลโรคยางพาราตามข9อมูลสถาบันวิจัยยาง 
Entry Condition เลือกเมนูหลัก 
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Flow of Event 

จะแสดงหัวข9อข9อมูลทั่วไปให9เลือก โดยจะแยกตามเน้ือหาดังน้ี 
เลือกโรคยางพาราตามชนิดที่เกิด 

1. โรคราก 
2. โรคทางใบ 
3. โรคเช้ือรา 
4. โรคอ่ืน ๆ  

Alternate Flow ป¢ดโปรแกรม เล่ือนไปหน9าหลัก 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคำอธิบายยูสเคสฟEงก*ช่ันลงทะเบียนการใช9งาน  

Use Case Name ลงทะเบียนการใช9งาน 
Actor ผู9ใช9งาน, ผู9ดูแลระบบ 
Propose ลงทะเบียนข9อมูลผู9ใช9งานระบบ, กำหนดสิทธิผู9ใช9งานระบบ 
Overview ข9อมูลผู9ใช9งานระบบ 
Entry Condition เลือกเมนูลงทะเบียนผู9ใช9งานระบบ 

Flow of Event 

แสดงการลงทะเบียนการใช9งานโดยเก็บบันทึก 
1. ช่ือผู9ใช9งาน 
2. ที่อยูLอาศัย  
3. พื้นที่ปลูกยาง  

Alternate Flow บันทึกข9อมูล , รายงานการพบโรคระบาด 
 
ตารางท่ี 4 แสดงคำอธิบายยูสเคสฟEงก*ช่ันรายงานการเกิดโรคยางพารา 

Use Case Name รายงานการเกิดโรคยางพารา 
Actor ผู9ใช9งาน, ผู9ดูแลระบบ 
Propose รายงานการเกิดโรคยางพารา 
Overview ข9อมูลการพบการระบาดหรือโรคยางพารา 
Entry Condition เลือกเมนูรายงานการเกิดโรคยางพารา 

Flow of Event 

แสดงการรายงานการพบโรคยางพาราโดยสามารถบันทึก 
1. เลือกชนิดโรคระบาด ( ใบ, เช้ือรา, ราก, อ่ืน) 
2. ลักษณะเฉพาะที่เกิด 
3. รูปภาพ 
4. สถานที่เกิด (โดยระบุโดยผู9ใช9งาน) 
5. สถานที่เกิด (ระบุโดยอ9างอิงจาก GPS ของตัวเครื่องอัตโนมัติ) 

Alternate Flow บันทึกข9อมูล , ออกจากระบบ 
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แอคติวิต้ี ไดอะแกรม (Activity Diagram) 
เมื่อได9ทำการวิเคราะห*ยูสเคสไดอะแกรมแล9ว สามารถสร9างแอคติวิต้ีไดอะแกรมการใช9งานโปรแกรม

ดังน้ี 
ผูXใชXงาน ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแสดง Activity Diagram ของระบบ 
การออกแบบฐานข9อมูล 
 จากการศึกษาข9อมูลการ ผู9วิจัยสามารถนำสร9างตารางในการใช9สำหรับเปDนฐานข9อมูลของโปรแกรม 
โดยกำหนดการออกแบบฐานข9อมูลในระบบดังน้ี 

ตารางท่ี 5 แสดงการออกแบบตารางฐานข9อมลูเรียนรู9โรคยางพารา 
ลำดับท่ี ช่ือฟeลด0 ชนิดขXอมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 Id_learn Char(5) ลำดับ Index_key 
2 option int ลักษณะของโรคยางพารา  
3 Detail_learn varchar ข9อมูลโรคยางพารา  

ตารางท่ี 6 แสดงการออกแบบตารางฐานข9อมลูเรียนรู9โรคยางพารา 
ลำดับท่ี ช่ือฟeลด0 ชนิดขXอมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 Id_user Char(5) ลำดับผู9ใช9งาน Index_key 
2 User_name varChar ช่ือผู9ลงทะเบียน  
3 User_Password Char(8) รหัสผLาน  

เปิดโปรแกรม แสดงหน้าเมนูหลัก 

เลือกเมนูท่ีต้องการ 

เรียนรู9
โรคยาง 

ลง 
ทะเบียน 

รายงาน
การเกิด

โรค 

ข9อมูล
ท่ัวไป

  

บันทึกข้อมูล 

แสดง/รายงานผล 



 - 119 - 

ลำดับท่ี ช่ือฟeลด0 ชนิดขXอมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 
4 Facebook_id varChar ลงทะเบียนผLาน facebook  
5 User_address varChar ที่อยูLผู9ลงทะเบียน  
6 User_area Int พื้นที่ปลูกยาง  

ตารางท่ี 7 แสดงการออกแบบตารางฐานข9อมลูเรียนรู9โรคยางพารา 
ลำดับท่ี ช่ือฟeลด0 ชนิดขXอมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 Id_report Char(5) ลำดับการรายงาน Index_key 
2 Id_user Char(5) ลำดับผู9ใช9งาน Index_key 
3 Report_option Char(2) ลักษณะการเกิดโรค  
4 Report_option2 varchar ข9อมูลโรคยางพารา  
5 Report_img img รูปภาพลักษณะการเกิดโรค  
6 Report_Area_Provi

nce 
Char(2) สถานที่เกิดโรคยางพารา 

(โดยการเลือกพื้นที่เกิดจังหวัด) 
 

7 Report_Area_ 
District 

varchar สถานที่เกิดโรคยางพารา 
(โดยการเลือกพื้นที่เกิดตำบล) 

 

8 Report_Area_gps varchar สถานที่เกิดโรคยางพารา 
(โดยการบันทึกจาก GPS) 

 

ออกแบบหน9าจอแสดงผลและไอคอนเรียกใช9งานโปรแกรม 
 การออกแบบสัญลักษณ*สำหรับโปรแกรม 

 
 การพัฒนาระบบพฒันาบน ionic framework  บนโปรแกรม visual studio code ในการเขียน
ชุดคำสั่งในภาษา JavaScript, html5, PHP 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอยLางการพัฒนาชุดคำสัง่โดยใช9โปรแกรม visual studio code 
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การเก็บขXอมลูมาเพ่ือนำมาใชXในการวิเคราะห0ขXอมลู 
หลังจากทำการเผยแพรLข9อมูลเพือ่ให9เกษตรกรได9ใช9งาน เก็บตัวอยLางโดยใช9ฐานข9อมูลที่ได9มาจากการที่

เกษตรกรใช9งานแล9วนำมาทดสอบการดึงฐานข9อมูลมาวิเคราะห*ศึกษา หาปEจจัย ผลกระทบการเกิดโรค 
ข9อจำกัดในการใช9งาน  
การประเมินงานวิจัย 
 ในข้ันตอนการประเมินผลของความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให9เกษตรกรใช9งานรวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการทำงานของการเผยแพรLเอกสารของศูนย*วิจัยยางสงขลามีการประเมิน ดังน้ี 
 การประเมินด9านการพัฒนาระบบระบบซึ่งเปDนการประเมินแบบ White-box Testing Black-box 
Testing  ทดสอบกระบวนการของแอพพลิเคช่ันวLามีข9อผิดพลาดหรือไมL จากน้ันนำแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาให9
ผู9เช่ียวชาญด9านการเกษตรและด9านเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบวLาทำงานได9ถูกต9อง รวดเร็ว มีความ
เหมาะสมหรือไมL ผLานการประเมินคุณภาพวัดระดับด9วยความพึงพอใจของแอพพลิเคช่ัน โดยวัดจากความพึง
พอใจของผู9ใช9งานทั่วอีกจำนวน 50 คน เพื่อทดสอบวLาแอพพลิเคช่ันทีพัฒนาข้ึนสามารถนำไปใช9ประโยชน*ได9
จริงหรือไมL 
 แบบประเมินคุณภาพ แบLงการประเมินเปDน 4 ด9าน ดังน้ี 
 1) ด9านความสามารถในการทำงาน (Functional Requirement Test) เปDนการประเมินคุณภาพใน
การทำงานของโปรแกรมประยุกต* วLาถูกต9องและตรงตามความต9องการของผู9ใช9มากน9อยเพียงใด 
 2) ด9านกระบวนการของโปรแกรมประยุกต* (Functional Test) เปDนการประเมินคุณภาพการทำงาน
ของโปรแกรมประยุกต* วLาสามารถทำงานได9ถูกต9องตามที่กำหนดไว9หรือไมL 
 3) ด9านการใช9งาน (User Interface Test) เปDนการประเมินคุณภาพของลักษณะการใช9งาน โปรแกรม
ประยุกต* วLางLายตLอการใช9งานมากน9อยเพียงใด 
 4) ด9านประสิทธิภาพ (Performance Test) เปDนการประเมนิประสิทธิภาพของการทำงานของตัว
ซอฟต*แวร*ของโปรแกรมประยุกต* วLาสามารถทำงานได9ตรงตามความต9องการมากน9อยเพียงใด 
 แบบประเมินดังกลLาวใช9ตามเกณฑ*วิธีของไลเคอร*ท (Likert-Scale) โดยประกอบด9วยมาตรอันดับเชิง
คุณภาพ 5 ระดับ ระดับมาตรอันดับเชิงปรมิาณ 5 ระดับ และมาตรอันดับเฉลี่ยน 5 อันดับโดยให9ใสLคะแนนใน
แตLละข9อตามความเหมาะสม  

ตารางท่ี 8 เกณฑ*การให9คะแนนของแบบประเมินคุณภาพ 
ระดับเกณฑ0การใหXคะแนน 

ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ คOาเฉล่ีย 

ดีมาก 5 4.51-5.00           โปรแกรมประยุกต*ที่พัฒนามีคุณภาพดีมาก 
ด ี 4 3.51-4.50           โปรแกรมประยุกต*ที่พัฒนามีคุณภาพดี 

ปานกลาง 3 2.51-3.50           โปรแกรมประยุกต*ที่พัฒนามีคุณภาพปานกลาง 
น9อย 2 1.51-2.50           โปรแกรมประยุกต*ที่พัฒนามีคุณภาพน9อย 

น9อยมาก 1 1.00-1.50           โปรแกรมประยุกต*ที่พัฒนามีคุณภาพน9อยมาก 
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 สถิติทีใช9ในการวิเคราะห*ข9อมูลสถิติที่ใช9ในการวิเคราะห*ข9อมูลในครั้งน้ีใช9สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการวัดคLากลางของข9อมูลโดยใช9คLาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ
คLาเฉลี่ย (Mean : X) เพื่อแปลความหมายของการทดสอบ และวัดการกระจายของข9อมูลโดยใช9คLาสLวน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่อใช9แปลความหมายของข9อมูลดังน้ี 
คLาเฉลี่ย Mean แสดงสมการ 
   !̅ 	 = ∑&

'  
   !	( 		= 		คLาเฉลี่ย	  
   ∑! = ผลรวมของคLาระดับคะแนน 
   ) = 		จำนวนข9อมูลทั้งหมด 
   สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

   *. ,.= -∑(&/&̅)1
'/2  

   *. ,.= คLาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   !̅ = คLาเฉลี่ย 
   ! = 		ผลรLวมของคLาระดับคะแนน 
   ) = 		จำนวนข9อมูลทั้งหมด 

ผลการพัฒนาและการประเมิน 
ผลการพัฒนาโปรแกรมจะแบLงออกไปเปDน 2 สLวนการทำงานคือ 1 สLวนของโปรแกรมบน

โทรศัพท*เคลื่อนที่ Android และสLวนของ  Web Application ดังน้ี 
สLวนของโปรแกรมบนโทรศัพท*เคลื่อนที่ Android สามารถทำการดาวน*โหลดผLาน Play Store โดย

ค9นหา “โรคยางพารา” หรือ Scan QR Code ที่ได9จัดทำไว9 

 

 
 

แสดง QR Code ในการดาวโหลด 

เมื่อทำการติดต้ังจะพบโลโก9ของโปรแกรมเปDนรปูใบยางพาราในวงกลมสีส9มด9านในมีรปูเช้ือแบคทีเรีย
ภายในอันสื่อถึงความหมายของโปรแกรมน้ี 

                
 
 
 
 
 

 
โลโก9 แอพพลิเคช่ันและหน9าแรกของโปรแกรมโรคยางพาราและอาการผิดปกติ 
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สLวนการทำงานของโปรแกรมแบLงออกไปได9 3 สLวนคือ 
1) ของการเรียนรู9เกี่ยวกบัโรคและอาการผิดปกติของยางพารา  

 

 
 
 
 
 
 

แสดงตัวอยLางสLวนของการเรียนรู9เกี่ยวกับโรคและอาการผิดปตกิของยางพารา 

2) การรายงานการเกิดโรคและอาการผิดปกติเข9ามายังหนLวยงาน 

 
 
 
 
 
 

แสดงตัวอยLางสLวนของการรายงานผลการเกิดโรคและอาการผิดปกติ 

3) การแจ9งเตือนการเกิดโรค 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงตัวอยLางการแจ9งเตือนผLาน push notification 
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สLวนของการพัฒนาการจัดการฐานข9อมลูหรือ (Back End)  ในสLวนน้ีผู9วิจัยได9พัฒนาไว9ด9วยภาษา PHP 
และ HTLM5  เพื่อใช9ในการเพิ่ม, ลบ, แก9ไขข9อมูลจัดการข9อมูลในโปรแกรมให9สามารถปรับปรุงข9อมูลได9 

 
 
 
 
 
 
 

 
แสดงสLวนของ เว็บแอพพลิเคช่ันในการจัดการฐานข9อมลูโปรแกรมโรคยางพารา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แสดงตัวอยLางข9อมลูของโปรแกรมภายในฐานข9อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
แสดงตัวอยLางการเพิม่ ลบ แก9ไขข9อมลูภายในฐานข9อมูล 
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ในสLวนของการจัดการฐานข9อมูลผู9 วิจัยได9 เช่ือมฐานข9อมูลกับ เว็บแอพพลิเคช่ัน datastudio 
.google.com เพื่อใช9 ในการนำเสนอข9อมูลในรูปแบบตLาง ๆ หรือการดึงข9อมูลมาวิเคราะห*ผLานเว็บ 
แอพพลิเคช่ัน 

 
 
 
 
 
 

 
 

แสดงตัวอยLางการนำข9อมลูมาใช9งาน 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงตัวอยLางการนำข9อมลูมานำเสนอในรูปแบบกราฟแทLงอำเภอที่เกิดโรคยางพาราในพื้นทีเ่ก็บตัวอยLาง
ฐานข9อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

แสดงการนำเสนอข9อมลูการเกิดโรคยางพาราแบบกราฟเส9นชLวงอายุยางในพื้นที่เกบ็ตัวอยLาง 
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แสดงข9อมลูเปDนรายอำเภอ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แสดงการรายงานผลโดยให9ข9อมลูเชิงแผนที ่

การประเมินคุณภาพประสิทธิภาพของตัวโปรแกรมโรคยางพาราบนโทรศัพท*เคลื่อนที่ Android 
ในการประเมินคุณภาพโดยผู9ใช9งานทั่วไปผู9ใช9งานน้ีหมายถึงบุคคลทั่วไป ในหลายอาชีพ และ ใช9มือถือ

ในระบบปฏิบัติการ Android รวมทั้งมีสวนยางพาราภายในพื้น และผู9มีสLวนเกี่ยวข9องในด9านการกิจการ
ยางพารา จำนวน 50 คนโดยใช9แบบประเมินความพึงพอใจ 4 ด9านในการประเมินอันได9แกL ด9านความสามารถ
ของแอพพลิเคช่ันตรงตามความต9องการของผู9ใช9 (Functional Requirement Test) ด9านการทำงานได9ตรง
ตามฟEงก*ช่ันงานของแอพพลิเคช่ัน (Functional Test) ด9านการใช9งานของแอพพลิเคช่ัน (User Interface 
Test) ด9านคุณภาพการทำงานของแอพพลิเคช่ัน (Performance Test) ซึ่งผลการประเมินความจากการ
ประเมินทั้ง 4 ด9านได9 

ตารางท่ี 9 ด9านการใช9งานตามความรู9สึกของผู9ใช9 (User Interface Test) 

ลำดับ รายการประเมิน 3( S.D ระดับความพึง
พอใจ 

1 ความสามารถในการทำงานความล่ืนไหลของระบบ 3.82 0.69 ดี 
2 ความสามารถแสดงข9อมูลความรู9ตLาง ๆ  3.60 0.81 ดี 
3 ความสามารถในการแจ9งเตือนภายในระบบ 3.16 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.34 ดี 
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จากการประเมินด9านการใช9งานตามความรู9สึกของผู9ใช9งานโดยรวมอยูLในระดับดี โดยมีคLาเฉลี่ยสูงสุดที่ 
(!̅ = 3.82 , S.D = 0.69) เปDนความสามารถในการทำงานความลื่นไหลของระบบ และน9อยสุดอยูLที่ (!̅ = 
3.16 , S.D = 0.79) เปDนความสามารถในการแจ9งเตือนของระบบ และคLาเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินด9าน
ความสามารถของแอพพลิเคช่ันตรงตามความต9องการของผู9ใช9อยูLที่ (!̅ = 3.53 , S.D = 0.34) 

ตารางท่ี 10 ด9านการทำงานฟEงช่ันตLางๆ ของแอพพลิเคช่ัน (Functional Requirement Test) 

ลำดับ รายการประเมิน 3( S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 การเป¢ดใช9งานเมนูตLาง ๆ  3.80 0.57 ดี 
2 การค9นหาข9อมูล 3.36 0.61 ปานกลาง 
3 ความถูกต9องในการแจ9งเตือนของระบบ 3.44 0.75 ดี 

รวม 3.53 0.23 ดี 

จากตาราง การประเมินด9านการทำงานฟEงช่ันตLาง ๆ ของแอพพลิเคช่ันโดยรวมอยูLในระดับดี โดยมี
คLาเฉลี่ยสูงสุดที่ (!̅ = 3.80 , S.D = 0.57 ) เปDนเป¢ดใช9งานเมนู และน9อยสุดอยูLที่ (!̅ = 3.36 , S.D = 0.61) 
เปDนการค9นหาข9อมูล และคLาเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินด9านด9านการทำงานได9ตรงตามฟEงช่ันของ
แอพพลิเคช่ันอยูLที่ (!̅ = 3.53 , S.D = 0.23) 

ตารางท่ี 11 ด9านการแสดงผลของแอพพลิเคช่ัน (Functional Test) 

ลำดับ รายการประเมิน 3( S.D ระดับความพึง
พอใจ 

1 การแบLงเมนูการใช9งานส่ือความหมายชัดเจน 3.48 0.79 ดี 
2 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระที่นำเสนอ 3.86 0.70 ดี 
3 ความเหมาะสมของการจัดการองค*ประกอบ 3.44 0.67 ดี 
4 ความเหมาะสมสำหรับการแจ9งเตือนของระบบ 3.16 0.74 ปานกลาง 
5 ความชัดเจนของตวัหนังสือที่แสดง 3.54 0.84 ดี 
6 ความเหมาะสมในการออกแบบหน9าจอโดยรวม 3.26 0.69 ปานกลาง 
7 ความงLายตLอการใช9งานแอปพลิเคชั่น 3.66 0.82 ดี 
8 แอปพลิเคชั่นชLวยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู9โรคยางพารา 3.74 0.69 ดี 
9 ความเหมาะสมตLอการใช9งานโดยรวม 3.40 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.22 ดี 

การประเมินด9านการแสดงผลของแอพพลิเคช่ันอยูLในระดับดี โดยมีคLาเฉลี่ยสูงสุดที่ (!̅ = 3.86 , S.D 
= 0.70) ความเหมาะสมเน้ือหาสาระที่นำเสนอ และน9อยสุดอยูLที่ (!̅ = 3.16 , S.D = 0.74) ความเหมาะสม
สำหรับการแจ9งเตือนของระบบ และคLาเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินด9านการใช9งานของแอพพลิเคช่ันอยูLที่ (!̅ 
= 3.50 , S.D = 0.22) 
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ตารางท่ี 12 ด9านคุณภาพการทำงานของแอพพลิเคช่ัน (Performance Test) 

ลำดับ รายการประเมิน 3( S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 ความรวดเร็วของแอปพลิเคชั่น 3.53 0.34 ดี 
2 ความเร็วของแอปพลิเคชั่นในการเปล่ียนหน9าจอแสดงผล 3.53 0.23 ดี 
3 ความเร็วของแอปพลิเคชั่นในการเร่ิมการใช9งานระบบ 3.58 0.76 ดี 
4 ความเร็วจากการใช9งานแอปพลิเคชั่นตLอการตอบสนองการใช9งาน

โดยรวม 
3.44 0.61 ดี 

รวม 3.57 0.11 ดี 

การประเมินด9านคุณภาพการทำงานของแอพพลิเคช่ันโดยรวมอยูLในระดับดี โดยมีคLาเฉลี่ยสูงสุดที่ (!̅ 
= 3.70 , S.D = 0.81) เปDนความรวดเร็วการเปลี่ยนหน9าจอแสดงผล และน9อยสุดอยูLที่ (!̅ = 3.44 , S.D = 
0.61) เปDนความเร็วจากการใช9งานแอปพลิเคช่ันตLอการตอบสนองการใช9งานโดยรวม และคLาเฉลี่ยโดยรวมของ
การประเมินด9านด9านคุณภาพการทำงานของแอพพลิเคช่ันอยูLที่ (!̅ = 3.57 , S.D = 0.11) 

ผลการประเมิน ท้ัง 4 ดXาน 
ลำดับ รายการประเมิน 3( S.D ระดับความพึง

พอใจ 
1 การใช9งานตามความรู9สึกของผู9ใช9( User Interface Test) 3.54 0.73 ดี 
2 การทำงานฟEงชั่นตLางๆ ของแอพพลิเคชั่น (Functional 

Requirement Test) 
3.70 0.81 ดี 

3 การแสดงผลของแอพพลิเคชั่น (Functional Test) 3.50 0.22 ดี 
4 คุณภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น (Performance Test) 3.57 0.11 ดี 

รวม 3.58 0.09 ดี 

 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ตุลาคม 2560  - ตุลาคม 2562 

สถานท่ีดำเนินการ 
ศูนย*วิจัยยางสงขลา เลขที่ 9 ต.หาดใหญL อ.หาดใหญL จ.สงขลา 

 
สรุปผลการวิจัยและขXอเสนอแนะ 

ในการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพของโปรแกรมทั้ง 4 ด9านของเกษตรกร อันได9แกL การใช9งานตาม
ความรู9สึกของผู9ใช9  การทำงานฟEงช่ันตLาง ๆ ของแอพพลิเคช่ัน  ด9านการแสดงผลของแอพพลิเคช่ัน  ด9าน
คุณภาพการทำงานของแอพพลิเคช่ัน อยูLในเกณฑ* ดี (!̅ = 3.58 , S.D = 0.09) น้ันหมายถึงโปรแกรมน้ีถูก
ยอมรับวLาสามารถนำไปใช9งานได9จริงแตLยังมีข9อที่สามารถนำไปปรับปรุงให9ดีข้ึนได9 อาทิเชLน การแจ9งเตือนของ
ระบบ การออกแบบหน9าจอแสดงผล และการค9นหาข9อมูล จากสามข9อน้ีแสดงให9เห็นวLาการออกแบบ User 
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Interface ให9เหมาะสมหรือใช9งานงLายตLอเกษตรกรซึ่งไมLได9เช่ียวชาญด9านเทคโนโลยีมีความจำเปDน เพื่อให9
เกษตรกรยอมรับการนำข9อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยยางไปใช9งานให9เกิดประโยชน*ตLอเกษตรกรได9อันเปDน
หน่ึงในนโยบายหลัก Smart Farmer ของภาครัฐ และสLวนของฐานข9อมูลโรคยางพารายังต9องมีการปรับปรุงให9
สามารถเก็บข9อมูลในหลายมิติเพื่อสามารถนำไปวิเคราะห*ข9อมูลได9ดีข้ึน 

งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค*คือการสร9างฐานข9อมูลด9านโรคยางพาราให9นำไปใช9ประโยชน*แตLในการได9มาซึ่ง
ฐานข9อมูลน้ันจำเปDนต9องมีข9อมูลจำนวนมากข้ึนมากLอน การที่จะให9พนักงานออกไปเก็บข9อมูลจะเปDนการเสีย
งบประมาณและเวลาในการออกพื้นที่และบางพื้นที่ไมLได9เกิดโรคการเก็บข9อมูลจึงอยูLในวงจำกัด ดังน้ัน
โปรแกรมโรคยางพาราและอาการผิดปกติของโรคจะเปDนตัวชLวยในการเก็บข9อมูลให9อยูLในรูปแบบของ 
“ฐานข9อมูล” ซึ่งจะเก็บข9อมูลจากเกษตรกรโดยตรงและยังเปDนการนำข9อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยยาง
ด9านโรคและอาการผิดปกติของยางพาราให9อยูLในรปูแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกษตรกรสามารถเข9าถึงได9
งLาย เรียนรู9และเข9าใจด9วยตัวเองได9อีกทางหน่ึงด9วย  

 
การนำผลงานวิจัยไปใชXประโยชน0 

งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค*คือการสร9างฐานข9อมูลด9านโรคยางพาราให9นำไปใช9ประโยชน*แตLในการได9มาซึ่ง
ฐานข9อมูลน้ันจำเปDนต9องมีข9อมูลจำนวนมากข้ึนมากLอน การที่จะให9พนักงานออกไปเก็บข9อมูลจะเปDนการเสีย
งบประมาณและเวลาในการออกพื้นที่และบางพื้นที่ไมLได9เกิดโรคการเก็บข9อมูลจึงอยูLในวงจำกัด ดังน้ัน
โปรแกรมโรคยางพาราและอาการผิดปกติของโรคจะเปDนตัวชLวยในการเก็บข9อมูลให9อยูLในรูปแบบของ 
“ฐานข9อมูล” ซึ่งจะเก็บข9อมูลจากเกษตรกรโดยตรงและยังเปDนการนำข9อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยยาง
ด9านโรคและอาการผิดปกติของยางพาราให9อยูLในรปูแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกษตรกรสามารถเข9าถึงได9
งLาย เรียนรู9และเข9าใจด9วยตัวเองได9อีกทางหน่ึงด9วย  
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การบริหารจัดการและเพ่ิมความรู4ด4านโรคยางพาราแก9เกษตรกรชาวสวนยาง 
โดยใช4หน9วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Unit 

นริสา จันทร*เรือง1 
อุบล เล็กสุทธ์ิ1  วิศาล เพ็ชรรัตน*1  วิรัตชัย สุนแก>ว1  ประไพร ไตรภูม1ิ 

___________________________________ 

บทคัดย9อ 
โครงการ การบริหารจัดการและเพิ่มความรู>ด>านโรคยางพาราแกKเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช>หนKวย

ปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Unit โดยออกให>บริการตรวจวินิจฉัยโรคในแปลงยางเกษตรกร รวมทั้งให>
คำแนะนำการป\องกันและกำจัดโรคยางพาราที่เกษตรกรประสบอยูK ดำเนินการโดยเข>าพบผู>นำชุมชนในจังหวัด
เป\าหมาย เพื่อสอบถามป`ญหาและเก็บรวบรวมข>อมูลจำนวนสวนยางที่ประสบป`ญหาเรื่องโรคยางพาราและ
อาการผิดปกติอื่น ๆ แล>วให>บริการตรวจวินิจฉัยในแปลงยางเกษตรกร เพื่อแก>ป`ญหาที่เกิดข้ึนให>กับเกษตรกร 
หนKวยงานศูนย*วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง ซึ่งเปeนสKวนหน่ึงของการยางแหKงประเทศไทยเล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการแก>ป`ญหาในระดับต>นน้ำ เพื่อให>การผลิตยางพารามีประสิทธิภาพ จำนวนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราและสถาบันเกษตรกรได>รับการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูยางพารา รวมทั้งให>คำแนะนำการป\องกัน
กำจัดโรค ตลอดจนการถKายทอดองค*ความรู>แกKเกษตรกรชาวสวนยาง สKงผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตKอพื้นที่และลดต>นทุนจากการใช>สารเคมีในการกำจัดโรคได>ในภาพรวมของการผลิตยางพาราตลอดโครงการ 3 
ปg (พ.ศ.2560-2562) ลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัยโรคในแปลงเกษตรกร 4 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา  พัทลุง  สตูล 
และตรัง ทำการตรวจวินิจฉัยโรคในแปลงเกษตรกรพร>อมให>คำแนะนำจำนวน 2,198 แปลง และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จำนวน 30 รุKน เกษตรกรผู>เข>ารับการอบรม จำนวน 808 ราย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ศูนย*วิจัยยางสงขลา เลขที่ 9 ต.หาดใหญK อ.หาดใหญK จ.สงขลา 90110 
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Abtract 
The rubber disease management and knowledge enhancement project for rubber 

planters by using the mobile unit. Mobile Operation Unit to provide disease diagnosis 
services in the rubber field, as well as providing suggestions for the prevention and 
cradication of rubber diseases the farmers are experiencing. By meeting with the community 
leaders in the target province to inquire about the problems and collecting data on the 
number of rubber plantations experiencing problems about Rubber disease and other 
abnormal condition and them provide diagnostic services in farmers, rubber plots to solve 
problems for farmers. The Songkhla Rubber Research Center, Rubber Research Institute, 
which is part of the Rubber Authority of Thailand, recognizes the importance of Solving 
problems at the upstream level in order to make the production of rubber more efficient. 
The number of rubber planters and farmer institutions has been diagnosed with the disease. 
As well as giving advice to prevent and eliminate diseases as well as transfer of knowledge 
to rubber farmers, resulting in increasing production efficiency in the area and reducing the 
cost of using chemicals to eliminate the disease in general of rubber production throughout 
the 3 year project (2017-2019) in the area to diagnose disease in formers’ plots in 4 
provinces namely Songkhla, Phattalung, Satun and Trang.  In the farmers’recommendations 
2,198 converting and organized a workshop version of the 30 farmers who participated in the 
training of 808 person. 

 
บทนำ 

โรคและศัตรูยาง นอกจากเปeนป`ญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการปลูกสร>างสวนยาง ซึ่งมีผลตKอการ
เจริญเติบโตของยางพาราและตKอผลผลิต ที่มีผลตKอเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และความสุขมวลรวมของ
เกษตรกรแล>ว ยังมีผลกระทบตKอเศรษฐกิจรวมของประเทศอีกด>วย เน่ืองจากประเทศไทยมีมูลคKาการสKงออก
ยางพาราและผลิตภัณฑ*ยาง ไม>ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ*ซึ่งสูงสุดในสนิค>าเกษตร และมูลคKาสูงเปeนอันดับ
สี่ของสินค>าที่มูลคKาการสKงออกย่ีสิบอันดับแรกของประเทศไทย จึงนับวKายางเปeนสินค>าที่นำเงินตราเข>าสูK
ประเทศจำนวนมหาศาล สร>างรายได>ให>แกKเกษตรกรหลายล>านคน ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข>องมากมาย 
หากมีโรคชนิดใดชนิดหน่ึงเกิดระบาดรุนแรงมากข้ึนจะมีผลกระทบตKอเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอยKางมหาศาล 

อาการผิดปกติของยางพาราเกิดข้ึนได> 2 สาเหตุใหญK ๆ คือ จากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมKมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่ทำ
ให>เกิดความผิดปกติแกKยางพารา ได>แกK เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย แมลง และศัตรูตKาง ๆ สKวนสิ่งไมKมีชีวิตน้ันมีหลาย
ป`จจัย เชKน ความอุดมสมบูรณ*ของดิน ความช้ืนในดินไมKเหมาะสม ความร>อน สารเคมี พายุ หรือฟ\าผKา ฯลฯ 
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โรคยางพาราที่เกิดข้ึนเปeนประจำมีระดับความรุนแรงของโรคมากน>อยแตกตKางกันไปตามแหลKงปลูก 
และแตกตKางกันไปในแตKละปg ทั้งน้ีข้ึนอยูKกับสภาพแปลงปลูก สภาวะอากาศของท>องถ่ินน้ัน ๆ และพันธุ*ยางที่ใช>
ปลูก โรคยางพารามักระบาดไมKรุนแรงมากนัก แตKจะมีผลทำให>ผลผลิตลดลง ดังน้ัน เกษตรกรควรทำความ
เข>าใจกับโรคที่เกิดข้ึนเปeนประจำ เพื่อจะได>ป\องกันและรักษาโรคได>ทันทKวงท ี 

ในการปลูกสร>างสวนยางของเกษตรกร ที่ผKานมาเกษตรกรได>รับคำแนะนำและการดูแลสวนจาก
สำนักงานกองทุนสงเคราะห*การทำสวนยางในอดีต ต้ังแตKการเตรียมพื้นที่ การคัดเลือกพันธุ* การปลูก ตลอดจน
การจัดการดูแลสวน ต้ังแตKเริ่มต>นจนต>นยางอายุ 7 ปg จึงจะทำการปóดสวน ซึ่งในระหวKางที่ต>นยางยังไมKได>เปóด
กรีด ป`ญหาเรื่องโรคจะไมKสKงผลกระทบตKอผลผลิตน้ำยาง แตKเมื่อเกษตรกรเปóดกรีดยางไปหลายปg ต>นยางทรุด
โทรมเน่ืองจากไมKได>รับการจัดการดูแลสวนที่ถูกต>องเหมาะสม เพราะหลังจากเกษตรกรเปóดกรีดแล>วก็ไมKมี
เจ>าหน>าที่เข>าไปดูแลและให>คำแนะนำ เมื่อเกิดต>นยางตายโดยไมKทราบสาเหตุแล>ว เกษตรกรปลKอยให>ต>นยาง
ตายและทยอยตายอยKางตKอเน่ือง หากเกษตรกรต>องเผชิญกับป`ญหาเหลKาน้ีโดยไมKได>รับการแก>ไขก็ยังสKงผล
กระทบถึงผลผลิตยางในภาพรวมของประเทศ การเข>ามาทำงานวิจัยน้ีจึงนับวKาเปeนประโยชน*อยKางย่ิง เพราะ
สามารถเข>าถึงเกษตรกรและได>รับฟ`งป`ญหา ทำให>สามารถแนะนำการแก>ป`ญหาแกKเกษตรกรได> 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
วิธีการดำเนินงาน 

1) ติดตKอผู>นำชุมชน แจกแบบสอบถามเกษตรกรที่ประสบป`ญหาเรื่องโรคยางพารา และอาการ
ผิดปกติอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดกลุKมเปาหมาย ปg 2560 พื้นที่จังหวัดสงขลา  ปg 2561 พื้นที่จังหวัด
พัทลุงและสตูล  ปg 2562 พื้นที่จังหวัดตรัง 

2) เก็บแบบสอบถามแล>วรวบรวมป`ญหา วิเคราะห* จัดลำดับ เพื่อลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัยโรคและ
อาการผิดปกติอื่น ๆ 

3) ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรและให>คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาสวนยางที่ถูกต>องและเหมาะสม 
โดยเจ>าของสวนและเจ>าหน>าที่ตรวจสวนที่ประสบป`ญหาตKาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสวนยาง 

4) พบผู>นำชุมชนเพื่อนัดหมายกลุKมเกษตรกรที่ให>ความรKวมมือและสนใจที่จะรับการถKายทอดองค*
ความรู>ด>านโรคยางพารา โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ประสบป`ญหาและสวนยางที่เกิดความสูญเสีย
ด>านผลผลิต และเกษตรกรให>ความรKวมมือ ใสKใจ ใฝôรู> ยอมรับกับการถKายทอดองค*ความรู>จาก
เจ>าหน>าที่ เพื่อนัดหมายวันเวลาในการจัดการถKายทอดองค*ความรู> 

5) ดำเนินการจัดถKายทอดองค*ความรู>ด>านโรคและศัตรูยางพารา แกKเกษตรกรกลุKมเป\าหมาย โดยทำ
แบบทดสอบความรู>กKอนและหลังการฝöกอบรม เป\าหมายคือให>เกษตรกรชาวสวนยางสามารถ
วินิจฉัยโรคเบื้องต>นและแก>ป`ญหาการระบาดของโรคได>ด>วยตนเอง 
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เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา 

ตุลาคม 2560  - ตุลาคม 2562 
สถานท่ีดำเนินการ 

จังหวัดสงขลา  พัทลุง  สตูล และตรัง 
 

ผลการทดลองและวิจารณX 
ตรวจวินิจฉัยแปลงเกษตรกรที่ประสบป`ญหาด>านโรคยางพารา โดยใช>หนKวยปฏิบัติการเคลื่อนที่ 

Mobile Unit ปg พ.ศ.2560-2562 
ตารางท่ี 1 ผลการตรวจวินิจฉัยแปลงเกษตรกรที่ประสบป`ญหาด>านโรคยางพารา ใน จ.สงขลา ปg 2560 

พื้นท่ีอำเภอต9าง ๆ 
ใน จ.สงขลา 

จำนวน 
แปลงเกษตรกร 

โรคท่ีพบ 

รากขาว รากแดง ราก
น้ำตาล 

ใบร9วง
ไฟทอป เส4นดำ ราสี

ชมพู 
เปลือก
แห4ง อื่น ๆ 

หาดใหญK 71 3 8 2 44 26 2 24 7 
นาหมKอม 46 1 5 - 22 18 - 11 6 

คลองหอยโขKง 44 - 2 - 22 19 - 10 6 
สะเดา 22 8 2 - 36 28 - 11 10 
นาทวี 32 1 4 - 18 12 - 7 8 
จะนะ 25 11 - - 30 17 - 8 10 
เมือง 15 1 5 - 29 15 - 14 5 

บางกล่ำ 109 1 4 - 73 65 - 13 8 
รัตภูมิ 99 1 8 - 78 53 - 12 8 

ควนเนียง 70 - 5 - 10 17 - 10 7 
รวม 10 อำเภอ 533 27 43 2 362 270 - 120 75 

 

จากการสำรวจพื้นที่แปลงยางเกษตรกรที่มปี`ญหาโรคและศัตรูยางพาราของจังหวัดสงขลา ทั้งหมด 10 
อำเภอ 23 ตำบล ได>แกK อำเภอหาดใหญK (ตำบลทุKงตำเสา, ทKาข>าม, พะตง, คลองแห) จำนวน 71 แปลง  
อำเภอนาหมKอม (ตำบลพิจิตร) จำนวน 46 แปลง  อำเภอสะเดา (ตำบลปริก, สำนักแต>ว, พังลา) จำนวน 22 
แปลง  อำเภอนาทวี (ตำบลปลักหนู, นาทวี) จำนวน 32 แปลง  อำเภอจะนะ (ตำบลนาหว>า, จะโหนง) จำนวน 
25 แปลง  อำเภอเมือง (ตำบลเกาะแต>ว) จำนวน 15 แปลง  อำเภอบางกล่ำ (ตำบลทKาช>าง) จำนวน 109 
แปลง  อำเภอรัตภูมิ (ตำบลทKาชะมวง, เขาพระ) จำนวน 99 แปลง  อำเภอควนเนียง (ตำบลบางเหรียง, รัตภูมิ) 
จำนวน 70 แปลง  ได>สำรวจและวินิจฉัยโรคในแปลงยางเกษตรกรทั้งสิ้น 533 ราย โรคที่พบคือโรคราก (ราก
ขาว รากแดง รากน้ำตาล) จำนวน 72 แปลง (ร>อยละ 13.51)  โรคใบรKวงไฟทอปโทรา 362 แปลง (ร>อยละ 



 - 134 - 

67.92)  โรคเส>นดำ 270 แปลง (ร>อยละ 50.66)  อาการเปลือกแห>ง 120 แปลง (ร>อยละ 22.52) และสาเหตุ
อื่น ๆ (ฟ\าผKา, แมลง, หนอนทราย) 75 แปลง (ร>อยละ 14.08) 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวินิจฉัยแปลงเกษตรกรที่ประสบป`ญหาด>านโรคยางพารา ใน จ.พัทลุง ปg 2561 

พื้นท่ีอำเภอต9าง ๆ 
ใน จ.พัทลุง 

จำนวน 
แปลงเกษตรกร 

โรคท่ีพบ 

รากขาว รากแดง ราก
น้ำตาล 

ใบร9วง
ไฟทอป เส4นดำ ราสี

ชมพู 
เปลือก
แห4ง อื่น ๆ 

ปôาบอน 65 2 - 15 - 8 - 40 - 
ตะโหมด 25 1 - 2 - 12 - 10 - 
บางแก>ว 28 2 - 3 - 4 - 12 - 
เขาชัยสน 20 1 - - - 9 - 10 - 
ควนขนุน 21 1 - - - 4 - 16 - 
กงหรา 47 8 1 2 - 2 - 32 - 

ปากพะยูน 48  - - 1 - 16 - 31 - 
เมือง 12 - - - - 2 - 10 - 

ศรีบรรพต 66 - - 3 - 18 - 45 - 
ศรีนครินทร* 14 1 - - - 5 - 8 - 
ปôาพยอม 22 4 - - - 6 - 12 - 

รวม 11 อำเภอ 368 20 1 26 - 86 - 226 - 
 

จากการสำรวจพื้นที่แปลงยางเกษตรกรที่มีป`ญหาโรคและศัตรูยางพาราของจังหวัดพัทลุง ทั้งหมดมี 
11 อำเภอ 20 ตำบล ได>แกK อำเภอปôาบอน (ตำบลทุKงนารี, หนองธง, โคกทราย) จำนวน 65 แปลง  อำเภอตะ
โหมด (ตำบลทุKงใหญK, แมKขรี) จำนวน 25 แปลง  อำเภอบางแก>ว (ตำบลโคกสัก, ทKามะเด่ือ) จำนวน 28 แปลง   
อำเภอเขาชัยสน (ตำบลเขาชัยสน) จำนวน 20 แปลง  อำเภอควนขนุน (ตำบลนาขยาด) จำนวน 21 แปลง  
อำเภอกงหรา (ตำบลกงหรา, คลองทรายขาว, คลองเฉลิม) จำนวน 47 แปลง  อำเภอปากพะยูน (ตำบลปาก
พะยูน, ฝาละมี) จำนวน 48 แปลง  อำเภอเมือง (ตำบลนาโหนด) จำนวน 12 แปลง  อำเภอศรีบรรพต (ตำบล
เขาปูô, เขายKา, ตะแพน) จำนวน 66 แปลง อำเภอศรีนครินทร* (ตำบลบ>านนา) จำนวน 14 แปลง  อำเภอปôา
พะยอม (ตำบลปôาพะยอม) จำนวน 22 แปลง ได>สำรวจและวินิจฉัยโรคในแปลงยางเกษตรกรทั้งสิ้น 368 ราย 
โรคที่พบคือโรคราก (รากขาว รากแดง รากน้ำตาล) จำนวน 47 แปลง (ร>อยละ 12.78)  โรคเส>นดำ 86 แปลง 
(ร>อยละ 23.37)  อาการเปลือกแห>ง 226 แปลง (ร>อยละ 61.42) 

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจวินิจฉัยแปลงเกษตรกรที่ประสบป`ญหาด>านโรคยางพารา ใน จ.สตูล ปg 2561 

พื้นท่ีอำเภอต9าง ๆ 
ใน จ.สตูล 

จำนวน 
แปลงเกษตรกร 

โรคท่ีพบ 

รากขาว รากแดง ราก
น้ำตาล 

ใบร9วง
ไฟทอป เส4นดำ ราสี

ชมพู 
เปลือก
แห4ง อื่น ๆ 

เมือง 85 - - 7 - 33 - 45 - 
ทKาแพ 57 - - - - 39 - 18 - 
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พื้นท่ีอำเภอต9าง ๆ 
ใน จ.สตูล 

จำนวน 
แปลงเกษตรกร 

โรคท่ีพบ 

รากขาว รากแดง ราก
น้ำตาล 

ใบร9วง
ไฟทอป เส4นดำ ราสี

ชมพู 
เปลือก
แห4ง อื่น ๆ 

ควนกาหลง 50 - - - - 12 - 41 - 
ละงู 44 - - 2 - 16 - 18 - 

มะนัง 20 - - - - 5 - 15 - 
ทุKงหว>า 40 - - - - 12 - 24 - 
ควนโดน 49 3 -- 3 - 16 4 27 - 

รวม 7 อำเภอ 345 3 - 12 - 133 4 188 - 
 

จากการสำรวจพื้นที่แปลงยางเกษตรกรที่มีป`ญหาโรคและศัตรูยางพาราของจังหวัดสตูล ทั้งหมดมี 7 
อำเภอ 20 ตำบล ได>แกK อำเภอเมือง (ตำบลควนโพธ์ิ, ควนขัน, เจõะบิลัง) จำนวน 85 แปลง  อำเภอทKาแพ 
(ตำบลทKาแพ, แป-ระ, ทKาเรือ) จำนวน 57 แปลง  อำเภอควนกาหลง (ตำบลควนกาหลง, ทุKงนุ>ย, อุไดเจริญ) 
จำนวน 50 แปลง   อำเภอละงู (ตำบลละงู, เขาขาว, น้ำผุด) จำนวน 44 แปลง  อำเภอมะนัง (ตำบลปาล*ม
พัฒนา, นิคมพัฒนา) จำนวน 20 แปลง  อำเภอทุKงหว>า (ตำบลทุKงหว>า, นาทอน, บKอหิน) จำนวน 40 แปลง  
อำเภอควนโดน (ตำบลควนโดน, ควนสะตอ, วังประจัน) จำนวน 49 แปลง  ได>สำรวจและวินิจฉัยโรคในแปลง
ยางเกษตรกรทั้งสิ้น 345 ราย โรคที่พบคือโรคราก (รากขาว รากแดง รากน้ำตาล) จำนวน 15 แปลง (ร>อยละ 
4.35)  โรคเส>นดำ 133 แปลง (ร>อยละ 38.55)  โรคราสีชมพู 4 แปลง  (ร>อยละ 9.16) อาการเปลือกแห>ง 188 
แปลง (ร>อยละ 54.50) 

ตารางท่ี 4 ผลการตรวจวินิจฉัยแปลงเกษตรกรที่ประสบป`ญหาด>านโรคยางพารา ใน จ.ตรัง ปg 2562’ 

พื้นท่ีอำเภอ    
ต9าง ๆ ใน จ.ตรัง 

จำนวน 
แปลงเกษตรกร 

โรคท่ีพบ 
ราก
ขาว 

ราก
แดง 

ราก
น้ำตาล 

ใบจุด
ก4างปลา 

ใบร9วง
ไฟทอป เส4นดำ ราสีชมพู เปลือก

แห4ง อ่ืน ๆ 

ปะเหลียน 139 9 4 3 4 119 105 5 99 3 
หาดสำราญ 32 2 - 5 - 29 27 1 28 1 
ยKานตาขาว 84 7 1 1 - 59 68 1 60 - 

กันตัง 108 2 - 10 - 105 81 3 76 - 
สิเกา 161 1 - 3 - 161 135 - 118 - 

วังวิเศษ 103 5 1 1 - 103 95 - 83 - 
ห>วยยอด 109 3 1 3 - 102 90 1 73 6 

เมือง 76 - 3 3 - 75 63 - 52 - 
รัษฎา 37 - - - - 37 35 - 28 - 
นาโยง 103 12 3 3 - 100 73 - 46 - 

รวม 10 อำเภอ 952 41 13 32 4 890 772 11 663 10 
 

จากการสำรวจพื้นที่แปลงยางเกษตรกรที่มีป`ญหาโรคและศัตรูยางพาราของจังหวัดตรัง ทั้งหมดมี 10 
อำเภอ 35 ตำบล ได>แกK อำเภอปะเหลียน (ตำบลลิพัง, ทุKงยาว, สุโสõะ, บ>านนา) จำนวน 139 แปลง  อำเภอ
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หาดสำราญ (ต.บ>าหวี) จำนวน 32 แปลง  อำเภอยKานตาขาว (ต.โพรงจระเข>, นาชุมเห็ด, หนองบKอ, ยKานตา
ขาว) จำนวน 84 แปลง  อำเภอกันตัง (ต.ควนธานี, โคกยาง, คลองชีล>อม, บKอน้ำร>อน, คลองลุ) จำนวน 108 
แปลง  อำเภอสิเกา (ต.นาเมืองเพชร, ไม>ฝาด, บKอหิน, เข>าไม>แก>ว, กะลาเส) จำนวน 161 แปลง  อำเภอวัง
วิเศษ (ต.มะปรางเหนือ, เขาวิเศษ, ทKาสะบ>า) จำนวน 103 แปลง  อำเภอห>วยยอด (ต.บางกุ>ง, วังคีรี, บางดี, นา
วง) จำนวน 109 แปลง  อำเภอเมือง (ต.นาทKามเหนือ, นKาทKามใต>, นาโยงใต>) จำนวน 76 แปลง  อำเภอรัษฎา 
(ต.ควนเมา, คลองปาง, หนองปรือ) จำนวน 37 แปลง  อำเภอนาโยง (ต.ชKอง, ละมอ, นาข>าวเสีย) จำนวน 103 
แปลง 

โรคที่พบ  โรคราก (รากขาว, รากแดง, รากน้ำตาล) 86 แปลง คิดเปeนร>อยละ 14.78  โรคใบจุด
ก>างปลา 4 แปลง คิดเปeนร>อยละ 0.76 โรคใบรKวงไฟทอปโทรา 890 แปลง คิดเปeนร>อยละ 93.49  โรคเส>นดำ 
772 แปลง คิดเปeนร>อยละ 81.10 โรคราสีชมพู 11 แปลง คิดเปeนร>อยละ 1.16 อาการเปลือกแห>ง 663 แปลง 
คิดเปeนร>อยละ 69.65 โรคอื่น ๆ (ตายจากยอด, หนอน,ปลวก) 10 แปลง คิดเปeนร>อยละ 1.05 

จัดการถKายทอดองค*ความรู>ด>านโรคยางพาราแกKเกษตรกรชาวสวนยาง ปg 2560-2562 จำนวน 30 รุKน 
ผู>เข>ารับการอบรมจำนวน 808 ราย กKอนการถKายทอดองค*ความรู> ได>ทำแบบทดสอบวัดความรู>เรื่องโรค
ยางพาราแกKเกษตรกรผู>รับการถKายทอด กKอนและหลังพบวKาเกษตรกรที่เข>ารับการถKายทอดแตKละรุKนมีความรู>
เพิ่มข้ึน 

ที่ Pretest Posttest เพ่ิมขึ้น 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

6.43 
7.83 
7.73 
7.73 
7.83 
7.03 
7.70 
7.53 
8.20 
7.97 
7.67 
7.70 
7.57 
7.40 

8.83 
9.93 
9.33 
9.17 
9.27 
9.07 
9.17 
9.23 
9.80 
9.33 
9.53 
9.17 
9.33 
9.53 

2.40 
2.10 
1.60 
1.44 
1.44 
2.06 
1.47 
1.70 
1.60 
1.35 
1.86 
1.47 
1.76 
2.13 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

7.80 
7.60 
7.77 
7.70 
7.90 
7.53 
7.50 
7.77 

9.27 
8.73 
9.07 
8.96 
9.20 
9.00 
9.27 
9.70 

1.47 
1.33 
1.30 
1.27 
1.30 
1.47 
1.77 
1.93 
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ที่ Pretest Posttest เพ่ิมขึ้น 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

7.06 
7.57 
7.17 
7.80 
7.30 
7.33 
7.53 
7.37 

8.53 
8.67 
9.03 
9.67 
9.40 
9.23 
8.96 
9.73 

1.47 
1.10 
1.86 
1.87 
2.10 
1.90 
1.44 
2.36 

 
การประเมินความพึงพอใจ 

ในการอบรมให>ความรู>แตKละรุKน ได>ทำการแจกแบบประเมินความพึงพอใจให>แกKผู>เข>ารKวมอบรม
ประเมินความพึงพอใจ 

 
หัวข4อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง น4อย 

น4อย
ที่สุด 

1. เจ>าหน>าที่ถKายทอดองค*ความรู>เนื้อหาสาราในการอบรม 51.33 43.33 5.33   
2. การใช>เวลาในการอบรม 21.00 52.67 2.47   
3. การตอบข>อซักถาม 22.67 59.33 18.00   
4. ความพร>อมของอาคารสถานที่และอุปกรณ* 39.00 50.67 10.33   
5. อาหารวKางและอาการกลางวันมีความเหมาะสม 35.33 50.00 14.33 0.33  
6. ความรู>เร่ืองยางพารากKอนการอบรม 2.00 27.33 35.33 33.67 1.67 
7. ความรู>เร่ืองยางพาราหลังการอบรม 35.33 50.67 13.00   
8. สามารถนำประโยชน*ไปใช>ในชีวิตประจำวัน 33.00 57.33 9.67   
9. สามารถนำความรู>ที่ได>รับการอบรม ถKายทอดสูKผู>อ่ืนได> 24.33 33.33 20.00   
10. การบริการของเจ>าหน>าที่ 50.67 46.00 3.33   

  

สรุปผลการวิจัยและข4อเสนอแนะ 
ในการออกปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ ได>พบป`ญหาและความต>องการของเกษตรการในแตKละพื้นที่ 

และสามารถชKวยแนะนำในการแก>ป`ญหาที่เกิดข้ึนแกKเกษตรกรได>  ซึ่งสามารถลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรได>
จำนวน 2,198 แปลง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 รุKน ผู>เข>ารKวมอบรม 808 ราย เกษตรกรมีความพึง
พอใจในการดำเนินโครงการเกษตรเคลื่อนที่ และสิ่งที่เกษตรกรต>องการคืออยากให>มีโครงการลักษณะน้ีเกิดข้ึน
อยKางตKอเน่ือง นอกจากเพิ่มความรู>แล>วเกษตรกรอยากให>เจ>าหน>าที่แจกปุûย และตัวอยKางสารเคมีที่ใช>ในสวน
เกษตรกรที่เกิดโรค รวมทั้งคำแนะนำและวิธีการจัดการสวนที่ถูกต>องและเหมาะสมแกKเกษตรกรในการลงพื้นที่
แตKละครั้งด>วย 
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การนำผลงานวิจัยไปใช4ประโยชนX 
- เกษตรกรที่เข>ารKวมโครงการมีความรู>ความเข>าใจและสามารถจำแนกโรคยางพาราเบื้องต>นได> 
- เกษตรกรมีความรู>ความเข>าใจวิธีการใช>สารเคมีเพื่อป\องกันและกำจัดโรคและศัตรูยางพาราอยKาง

ถูกต>องและเหมาะสม 
- เกษตรกรสามารถนำไปถKายทอดเทคโนโลยีแกKสมาชิกหรือเครือขKายอยKางถูกต>อง 
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รูปแบบและทางเลอืกในการจำหน4ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง 

Patterns and Options for Selling Rubber Products of Rubber Farmers 
ภัทรพงศ( วงศ(สุวัฒน(1  ป1ณณวิชญ( วงศ(สุวัฒน(1   

พรธิรัฐฐ( พจนสุนทร1  อรอนงค( เวียงแก@ว1  ลดาวัลย( มาตรา1  เกียรติศักด์ิ ษารักษ(1   
___________________________________ 

บทคัดย4อ 
การศึกษารูปแบบและทางเลือกในการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางครั้งน้ี      

มีวัตถุประสงค(การศึกษาเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและรูปแบบของการจำหนQายผลผลิตยางพาราของ
เกษตรกรชาวสวนยาง (2) เพื่อศึกษาต@นทุนในการจำหนQายผลผลิตยางพาราแตQละประเภทของเกษตรกร
ชาวสวนยางในแตQละภูมิภาค และ (3) เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได@จากการขายผลผลิตยางพาราของ
เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งในการศึกษาวิจัยได@เก็บรวบรวมข@อมูลปฐมภูมิ โดยการสำรวจภาคสนาม (Field 
Survey) การสัมภาษณ(เชิงลึก (In-depth Interview) จากเกษตรกรชาวสวนยาง ผู@แทนสถาบันเกษตรกร     
ผู@รวบรวมยางในท@องถ่ิน พQอค@าคนกลาง ผู@แทนตลาดกลางยางพารา ในทุกภูมิภาค ได@แกQ ภาคเหนือ          
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลQาง ภาคใต@ตอนบน และ
ภาคใต@ตอนลQาง รวมทั้งสิ้น 2,450 ราย สQวนการเก็บรวบรวมข@อมูลทุติยภูมิ ทำโดยการค@นคว@าข@อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข@อง และการค@นคว@าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส(ตQาง ๆ เพื่อให@ผลการศึกษามี
ความถูกต@องนQาเช่ือถือ  

ผลการศึกษาพบวQา หQวงโซQอุปทานยางพาราของไทย เริ่มต@นจากเกษตรกรขายผลผลติ ได@แกQ น้ำยางสด 
ยางแผQนดิบ และเศษยางหรือยางก@อนถ@วย ให@กับกลไกตลาดภายในประเทศ ประกอบด@วย กลุQมเกษตรกรหรือ
สถาบันเกษตรกร ผู@รวบรวมยางในท@องถ่ิน พQอค@าคนกลาง และตลาดกลางยางพารา ซึ่งทำหน@าที่เปvนตัวกลาง
ในการเก็บรวบรวมผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรให@กับโรงงานแปรรูปยาง ได@แกQ โรงงานแปรรูปน้ำยางข@น 
โรงงานแปรรูปยาง STR20 และโรงงานแปรรูปยางแผQนรมควัน โดยรูปแบบในการจำหนQายผลผลิตยางพารา
รูปแบบในการจำหนQายผลผลิตยางพาราประเภทตQาง ๆ ซึ่งมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายต่ำที่สุด 
ได@แกQ ประเภทน้ำยางสด ในพื้นที่ภาคใต@ตอนลQาง โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.88 
บาท/กิโลกรัม ประเภทยางก@อนถ@วย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายใน
การนำยางไปขายเทQากับ 0.34 บาท/กิโลกรัม และประเภทยางแผQนดิบ ในพื้นที่ภาคใต@ตอนบน โดยมีต@นทุน
และคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.59 บาท/กิโลกรัม  
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ฝ~ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแหQงประเทศไทย แขวงบางขุนนนท( เขตบางกอกน@อย กรุงเทพฯ 10700 
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นอกจากน้ีสำหรับรูปแบบในการจำหนQายผลผลิตยางพาราประเภทตQาง ๆ ซึ่งมีต@นทุนและคQาใช@จQายใน
การนำยางไปขายสูงที่สุด ได@แกQประเภทน้ำยางสด ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยาง
ไปขายเทQากับ 5.09 บาท/กิโลกรัม ประเภทยางก@อนถ@วย ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการ
นำยางไปขายเทQากับ 2.80 บาท/กิโลกรัม และประเภทยางแผQนดิบ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 2.10 บาท/กิโลกรัม ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปได@
วQาการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในป1จจุบันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จะเกี่ยวข@อง
กับการดำเนินการของสำนักงานตลาดกลางยางพาราที่จัดต้ังข้ึนในภูมิภาคตQาง ๆ โดยเฉพาะวิธีการและรูปแบบ
ที่ทำให@เกษตรกรสามารถลดต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายได@ดีที่สุดก็คือการจำหนQายผลผลิตผQาน
ตลาดเครือขQายของตลาดกลางยางพารา ซึ่งเปvนสถาบันเกษตรกรที่อยูQใกล@เคียงกับพื้นที่สวนของเกษตรกร 
รวมทั้งสามารถจำหนQายผลผลิตยางพาราโดยได@รับราคาเดียวกันกับราคายางพาราของสำนักงานตลาดกลาง
ยางพารา ซึ่งเปvนราคาอ@างอิงยางพาราของประเทศ รวมทั้งการให@บริการด@านตQาง ๆ ของสำนักงานตลาดกลาง
ยางพาราก็เปvนสQวนสำคัญในการลดต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายได@เปvนอยQางดี  
 
คำสำคัญ: รูปแบบและทางเลือก  การจำหนQาย  ผลผลิตยางพารา  เกษตรกรชาวสวนยาง 
 

บทนำ 
ความสำคัญและท่ีมาของป^ญหา 

อาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ถือเปvนอีกหนึ ่งอาชีพที ่ม ีผู @ที ่ประกอบอาชีพนี้มากกวQา 1.6 ล@าน
ครัวเรือน โดยกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในปÇ 2560 พบวQาประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 
22.471 ล@านไรQ เปvนพื้นที่กรีดยางประมาณ 19.221 ล@านไรQ ให@ผลผลิต 4.505 ล@านตัน (ข@อมูลวิชาการ
ยางพารา 2561) แตQจากป1ญหาทางเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางที่เกิดข้ึนในป1จจุบัน คือ ราคายาง
ขาดเสถียรภาพ และราคายางพาราตกต่ำ โดยราคายางแผQนรมควันช้ัน 3 F.O.B. ปÇ 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.74 บาท ลดลงร@อยละ 26.71 จากปÇ 2560 ซึ ่งราคายางแผQนรมควันชั้น 3 F.O.B. เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
69.31 บาท ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1  ราคายางพาราระหวQางปÇ 2558 – 2561 

ที่มา: วารสารยางพารา (2562) 
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 จากสถานการณ(ราคายางพาราตกต่ำ ทำให@เกษตรกรชาวสวนยางได@รับความเดือดร@อนเปvนอยQาง
มาก จนนำไปสู Qการเรียกร@องให@ภาครัฐหามาตรการตQาง ๆ เข@ามาชQวยเหลือแกQเกษตรกรชาวสวนยาง 
เหมือนเชQนในอดีต อาทิเชQน การจัดทำโครงการเรQงดQวนพัฒนาอาชีพเพื่อสร@างความเข@มแข็งแกQเกษตรกร
ชาวสวนยางเปvนรายครอบครัวเพื่อให@มีรายได@เพิ่มข้ึนระหวQางราคายางพาราตกต่ำ การลดปริมาณการผลิต
ยางพาราโดยสQงเสริมให@มีการปรับเปลี่ยนต@นยางพาราที่มีอายุ 25 ปÇขึ้นไปหรืออายุ 15 ปÇที่มีต@นโทรม ให@
น้ำยางน@อยไมQคุ@มคQาเพื่อไปปลูกพืชอื่น ๆ การหยุดกรีดยาง (Tapping Holiday) เปvนเวลา 1-2 เดือน เพื่อ
ลดปริมาณผลผลิตยางในตลาด การสQงเสริมและเรQงรัดการใช@ยางพาราในประเทศให@มากขึ้น (การยางแหQง
ประเทศไทย, 2561) ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 2  

 
ภาพท่ี 2  มาตรการชQวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ( (2561) 

นอกจากน้ี จากการศึกษาป1ญหาภาวะวิกฤติราคายางพาราและแนวทางแก@ไขป1ญหาราคายางพารา
ตกต่ำจากข@อมูลและข@อเท็จจริงจากพื ้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งรวบรวมข@อมูลจากองค(การศึกษาเรื่องยาง
ระหวQางประเทศ (IRSG) และหนQวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาตQาง ๆ พบวQาแนวทางที่จะชQวยแก@ป1ญหา
ให@แกQเกษตรกรชาวสวนยางในระยะยาว คือ การเพิ่มมูลคQาผลิตภัณฑ( และการลดต@นทุนใน การผลิตเพื่อ
ยกระดับรายได@ให@เพิ่มสูงข้ึน อยQางไรก็ตาม การแก@ไขป1ญหาให@แกQเกษตรกรชาวสวนยางได@มองข@ามประเด็น
ที่สำคัญอีกอยQางหน่ึง คือ การทราบข@อมูลเกี่ยวกับต@นทุนและรูปแบบในการจำหนQายผลผลิตยางพาราแตQละ
ประเภท จากสวนยางพาราของเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูปยาง เพื ่อที ่จะใช@เปvนข@อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการจำหนQายผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รวมไปถึงยังสามารถนำข@อมูลที่ได@ไปใช@ในการ
กำหนดแนวนโยบายของหนQวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข@องเพื่อนำไปใช@แก@ป1ญหาให@แกQเกษตรกรชาวสวนยางใน
ระยะยาว ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้ ผู@วิจัยได@สนใจที่จะทำการศึกษารูปแบบและทางเลือกในการจำหนQาย
ผลผลิตยางพาราแตQละประเภทของเกษตรกรชาวสวนยางในแตQละภาค และคาดวQาจะสามารถนำผล
การศึกษาไปเปvนข@อมูลในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให@แกQเกษตรกร
ชาวสวนยางทั่วประเทศได@อยQางมีประสิทธิภาพตQอไปในอนาคต 
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ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใชdในการศึกษา 
แนวคิดดdานตdนทุน 

ต@นทุนการผลิตมีรากฐานมาจากการวิเคราะห(เรื่องการผลิต ทั้งน้ีเพราะในการผลิตสินค@า ผู@ผลิตได@
รวบรวมป1จจัยการผลติจากเจ@าของป1จจัยการผลิตมาใช@ในการผลิต ดังน้ัน จึงต@องจQายคQาผลตอบแทนให@เจ@าของ
ป1จจัยการผลิตน้ัน ๆ ในรูปของคQาเชQา คQาจ@าง ดอกเบี้ย และกำไร ซึ่งคQาใช@จQายตQาง ๆ ที่จQายให@กับเจ@าของป1จจัย
การผลิตรวมเรียกวQา ต@นทุนการผลิต (อนุรักษ( ทองสุโขวงศ(, 2552) 
           ต@นทุนการผลิต (Cost of Production) หมายถึง คQาใช@จQายตQาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการผลิตสินค@า
และบริการในจำนวนที่ต@องการ ต@นทุนการผลิตสามารถจำแนกได@หลายแบบ ดังน้ี 

- ต@นทุนที่เห็นได@ชัด (Explicit Cost) หมายถึง ต@นทุนที่จQายออกไปจริงสามารถบันทึกลงใน
บัญชีได@ เชQน คQาแรงงาน คQาวัตถุดิบ คQาโฆษณา เปvนต@น 

- ต@นทุนโดยปริยาย (Implicit Cost) หมายถึง ต@นทุนที่ไมQได@จQายออกไปเปvนเงินจริงแตQเปvน
คQาเสียโอกาสที่จะใช@ป1จจัยการผลิตไปทำประโยชน(อื่น เรียกวQา “ต@นทุนคQาเสียโอกาส (Opportunity Cost)” 
เชQน คQาจ@างตัวเอง หรือคQาเชQาอาคารของตนเอง สิ่งเหลQาน้ีถือเปvนต@นทุนการผลิตเพราะเจ@าของป1จจัยการผลิต
เสียโอกาสได@รับผลตอบแทน  

- ต@นทุนทางบัญชี (Accounting Cost) หมายถึง ต@นทุนที่จQายออกไปจริงและจดบันทึก 
ลงบัญชีไว@ 

- ต@นทุนทางเศรษฐศาสตร( (Economics Cost) หมายถึง ต@นทุนทุกอยQางที่เกิดข้ึนในการ
ผลิตไมQวQาจะจQายออกไปจริงหรือไมQก็ตามด@วยเหตุน้ี ต@นทุนทางเศรษฐศาสตร(จึงสูงกวQาต@นทุนทางบัญชี ทำให@
กำไรทางเศรษฐศาสตร(น@อยกวQากำไรทางบัญชี 

ตdนทุนการผลิตแบ4งตามประเภทของป^จจัยการผลิต 
- วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบนับวQาเปvนสQวนประกอบสำคัญของการผลิตสินค@าหรือ

ผลิตภัณฑ(สำเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่งต@นทุนที่เกี่ยวกับการใช@วัตถุดิบในการผลิตสินค@าอาจจะถูกแบQงออกเปvน 2 
ลักษณะ คือ  
   1) วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช@ในการผลิตและ
สามารถระบุได@อยQางชัดเจนวQาใช@ในการผลิตสินค@าชนิดใดชนิดหน่ึงในปริมาณและต@นทุนเทQาใด รวมทั้งจัดเปvน
วัตถุดิบสQวนใหญQที่ใช@ในการผลิตสินค@าชนิดน้ัน ๆ  
   2) วัตถุดิบทางอ@อม (Indirect materials) หมายถึง วัตถุดิบตQาง ๆ ที่เกี่ยวข@องโดย
ทางอ@อมกับการผลิตสินค@า แตQไมQใชQวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสQวนใหญQ โดยปกติแล@ว วัตถุดิบทางอ@อมอาจจะถูก
เรียกวQา “วัสดุโรงงาน” ซึ่งจะถือเปvนคQาใช@จQายการผลิตชนิดหน่ึง 
 -  คQาแรงงาน (Labor) หมายถึง คQาจ@างหรือผลตอบแทนที่จQายให@แกQลูกจ@างหรือคนงาน                      
ที่ทำหน@าที่เกี่ยวข@องกับการผลิตสินค@า โดยปกติแล@วคQาแรงงานจะถูกแบQงออกเปvน 2 ชนิด คือ คQาแรงงาน
ทางตรง (Direct labor) และคQาแรงงานทางอ@อม (Indirect labor) 
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   1) คQาแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง คQาแรงงานตQาง ๆ ที่จQายให@แกQ
คนงานหรือลูกจ@างทีท่ำหน@าทีเ่กี่ยวกับการผลติสินค@าสำเรจ็รปูโดยตรง รวมทั้งเปvนคQาแรงงานที่มีจำนวนมากเมือ่
เทียบกับคQาแรงงานทางอ@อมในการผลิตสินค@าหนQวยหน่ึง ๆ และจัดเปvนคQาแรงงานสQวนสำคัญในการแปรรูป
วัตถุดิบให@เปvนสินค@าสำเร็จรูป  
   2) คQาแรงงานทางอ@อม (Indirect labor) หมายถึง คQาแรงงานที่ไมQเกี่ยวข@องกับ
คQาแรงงานทางตรงที่ใช@ในการผลิตสินค@า ซึ่งคQาแรงงานทางอ@อมเหลQาน้ีจะถือเปvนสQวนหน่ึงของคQาใช@จQายการ
ผลิต 

-  คQาใช@จQายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง แหลQงรวบรวมคQาใช@จQายตQาง ๆ 
ที่เกี่ยวข@องกับการผลิตสินค@าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง คQาแรงงานทางตรง เชQน วัตถุดิบทางอ@อม 
คQาแรงงานทางอ@อม คQาใช@จQายในการผลิตทางอ@อมอื่น ๆ ได@แกQ คQาน้ำ คQาไฟ คQาเชQา คQาเสื่อมราคา คQาประกันภัย 
คQาภาษี เปvนต@น แตQอยQางไรก็ตามคQาใช@จQายเหลQาน้ีก็จะต@องเปvนคQาใช@จQายที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตในโรงงาน
เทQาน้ัน ไมQรวมถึงเงินเดือน คQาเชQา คQาไฟฟüา คQาเสื่อมราคา ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานในสำนักงาน ดังน้ัน 
คQาใช@จQายการผลิตจึงถือเปvนที่รวมของคQาใช@จQายในการผลิตทางอ@อมตQาง ๆ (Cost pool of indirect 
manufacturing costs) นอกจากน้ี ยังจะพบวQาในบางกรณีก็มีการเรียกคQาใช@จQายการผลิตในช่ืออื่น ๆ เชQน 
คQาใช@จQายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ@ยการผลิต (Manufacturing Burden) ต@นทุนผลิตทางอ@อม 
(Indirect Costs) เปvนต@น 
 - คQาใช@จQายในการขายและบริหาร (Selling Administrative Expenses) หมายถึง คQาใช@จQาย
ที่เกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการขาย และคQาใช@จQายทั่วไปที่เกิดข้ึนในการดำเนินงานอันเปvนสQวนรวม ทั้งน้ีไมQรวม
คQาใช@จQายอื่นและดอกเบี้ยจQาย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับต@นทุน สามารถนำไปประยุกต(ใช@เกี่ยวกับการคำนวณต@นทุนในการนำผลผลิต
ยางพาราไปจำหนQายของเกษตรกรชาวสวนยาง ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
แนวคิดเก่ียวกับช4องทางการจัดจำหน4าย 
 การออกแบบวิธีการจัดจำหนQายสินค@าแตQละชนิด ควรจะต@องออกแบบวิธีการจัดจำหนQายให@เหมาะสม 
สอดคล@องกับลักษณะของสินค@า วัตถุประสงค(การตลาดของบริษัท เข@าใจความต@องการของผู@บริโภคตQอสินค@า
น้ัน วัตถุประสงค(และข@อจำกัดของการจัดจำหนQาย จึงจะสามารถกำหนดทางเลือกที่เปvนไปได@และประเมินผล
เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการจัดจำหนQายที่เหมาะสม (ยงยุทธ ฟูพงศ(ศิริพันธ(, 2562)  

การออกแบบชQองทางการจัดจำหนQายควรนQาจะได@คำนึงถึงเงื่อนไขในการสินค@าที่ผู@บริโภคต@องการคิด
จะซื้อสินค@าชนิดน้ัน ๆ ประเด็นสำคัญที่จะนำมาพิจารณา ได@แกQ 
  1) ขนาดการซื้อ (Lot Size) ปริมาณสินค@าที่ผู@บริโภคต@องการในการซื้อ 1 ครั้ง ย่ิงซื้อน@อย
ชQองทางการจัดจำหนQายต@องเน@นความใกล@ชิดกับผู@บริโภคสามารถตอบสนองความสะดวกด@านเวลาเพราะ
ผู@บริโภคจะซื้อบQอย ๆ แตQปริมาณตQอครั้งไมQมาก 
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 2) ระยะเวลาการรอ (Waiting Time) ระยะเวลาในการจัดสQงสินค@าให@ผู@บริโภคนานเทQาใด ซึ่ง
แนQนอนวQาผู@บริโภคต@องการเลือกใช@ชQองทางที่ใช@เวลาเร็วที่สุด สินค@าบางชนิดผู@บริโภครอได@ แตQบางชนิดเมื่อ
ตัดสินใจซื้อต@องได@สินค@าทันท ี
 3) ความสะดวกในการหาซื้อ (Spatial Convenience) การอำนวยความสะดวกในการหาซื้อ
สินค@าแกQผู@บริโภค เชQน จำนวนร@านค@าที่มากเพียงพอ หรือความสะดวกจากการสั่งซือ้สินค@า  
 4) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ( (Product Variety) ชQองทางการจัดจำหนQายจะนำเสนอ
ตQอผู@บริโภคโดยทั่วไปผู@บริโภคอยากให@มีความหลากหลาย เพื่อจะได@มีโอกาสเลือกสรรสินค@าที่ตรงกับความ
ต@องการมากที่สุด 
 5) บริการ (Service Backup) บริการที่ เกี่ยวข@องกับการขาย เชQน การให@สินเช่ือ การ
รับประกันการจัดสQงการติดต้ัง การซQอมแซมบำรุงรักษา ฯลฯ ย่ิงบริการมีมากเทQาใดก็เปvนภาระแกQชQองทางการ
จัดจำหนQายมากเทQาน้ัน แตQถ@าผู@บริโภคต@องการบริการที่ติดไปกับสินค@า การออกแบบชQองทางการจัดจำหนQายก็
ต@องจัดให@มีศูนย(บริการอำนวยความสะดวกให@ด@วย 
 การกำหนดทางเลือกของชQองทางการจัดจำหนQายพิจารณาองค(ประกอบสำคัญ 3 ประการ 
คือ ประเภทของคนกลาง จำนวนของคนกลาง เงื่อนไข และภาระความรับผิดชอบของคนกลางในชQองทางการ
จัดจำหนQาย 

1) ประเภทของคนกลาง บริษัทสามารถจะเลือกใช@ประเภทคนกลางที่เหมาะสม เพื่อการจัด
จำหนQายสินค@าอยQางมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค(ที่กำหนดไว@ได@ เชQน จะใช@พนักงานขายของ
บริษัทหรือจะผQานร@านค@าสQงแบบเดิม ร@านค@าปลีกสมัยใหมQ เปvนต@น 

2) จำนวนคนกลาง เปvนการกำหนดจำนวนคนกลางในแตQละระดับของการจัดจำหนQาย ซึ่งกล
ยุทธ(ที่นิยมใช@ ได@แกQ  

-   จำกัดจำนวนคนกลาง เพื่อควบคุมคุณภาพการจัดจำหนQายได@    
-   คัดเลือกคนกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนหน่ึงที่จะสามารถควบคุมได@อยQาง

มีประสิทธิภาพ และทำให@สินค@าวางจำหนQายได@ครอบคลุมพื้นที่ 
-   ให@มีคนกลางจำนวนมากที่สุด ครอบคลุมพื้นที่อยQางทั่วถึง อำนวยความสะดวก

ด@านสถานที่ตQอผู@บริโภคมาก           
3) เงื่อนไขและภาระความรับผิดชอบของคนกลาง สิ่งที่ควรพิจารณาในประเด็นน้ี ได@แกQ 

            -   นโยบายราคา ได@แกQ การกำหนดราคาขาย เงื่อนไขการให@สQวนลดและการจงูใจ
ลูกค@าให@แกQคนกลางเพื่อให@เกิดความยุติธรรมและไมQสร@างป1ญหาการขายในภายหลัง 

-   เงื่อนไขการขายอื่น ๆ เชQน ระยะเวลาชำระเงิน การรับคืน การรับประกัน
สินค@า การให@สQวนลดปริมาณแกQคนกลาง การรQวมรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากสินค@า    

-   สิทธิประโยชน(ของคนกลางในพื้นที่รบัผิดชอบเปvนข@อตกลงวQาด@วยการให@สทิธิการ
ขาย การดูแลสินค@า จำนวนลูกค@า พื้นที่ครอบคลุม ซึ่งต@องกำหนดอยQางชัดเจนมิฉะน้ันจะเกิดความขัดแย@งกับ
คนกลางรายอื่น 
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-   ภาระความรับผิดชอบอื่น ๆ  เชQน การสQงเสริมการขาย การให@บริการหลังการขาย 
4) การประเมินผลทางเลอืก เกณฑ(ในการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจใช@ชQองทางการจัด

จำหนQายแบบตQาง ๆ พิจารณาจากเกณฑ(ตQอไปน้ี 
-  ยอดขายและคQาใช@จQาย คำถามแรกกQอนตัดสินใจเลือกวิธีการจดัจำหนQายแบบใดก็

คือชQองทางการจัดจำหนQายหรือคนกลางที่เลือกจะทำยอดขายได@เทQาใด บริษัทจะบรรลุเปüาหมายการขายตาม
แผนการตลาดหรือไมQ 

-  การควบคุมตัวแทนจำหนQาย คือ บุคคลภายนอกซึ่งมุQงแสวงหาผลประโยชน(สูงสุด
จากการเข@ามาทำธุรกิจจัดจำหนQายกับบริษัท    

-  ความรQวมมือบริษัทและผู@แทนจำหนQายถือเปvนคูQค@าหรือพันธมิตร ธุรกิจที่จะต@องมี
แผนการทำงานรQวมกัน ต@องมีคำ มั่นสัญญาซึ่งกนัและกันอยQางน@อยก็ในระยะเวลา พูดงQาย ๆ ก็คือ ชQองทางการ
จัดจำหนQายที่จะเลือกต@องเปvนชQองทางที่ผู@ผลิตและผู@จัดจำหนQายประสานความรQวมมือกันได@อยQางชัดเจน 
 จากแนวคิดชQองทางการจัดจำหนQายน้ัน สามารถนำไปประยุกต(กับรูปแบบและทางเลือกของเกษตรกร
ชาวสวนยางในการนำผลผลิตยางพาราไปจำหนQายได@ กลQาวคือ ป1จจัยที่มีผลตQอการเลือกรูปแบบในการ
จำหนQายผลผลิตยางพารา ได@แกQ ปริมาณการขาย ความสะดวกและระยะเวลาที่ใช@ในการนำผลผลติยางพาราไป
จำหนQาย การให@บริการ เปvนต@น นอกจากน้ีจากแนวคิดดังกลQาวยังสะท@อนให@เห็นถึงพฤติกรรมและรูปแบบใน
การดำเนินธุรกิจของหนQวยตQาง ๆ ในโซQอุปทานยางพารา อาทิเชQน ผู@รวบรวมยางในท@องถ่ิน สถาบันเกษตรกร 
พQอค@าคนกลาง ตลาดกลางยางพารา รวมถึงโรงงานแปรรูปยาง ในการกำหนดกลยุทธ(และวิธีการในการรับซื้อ
ผลผลิตยางพาราจากเกษตรกร ทั้งการเป§ดจุดรับซื้อ การกำหนดกลยุทธ(ด@านราคา การต้ังตัวแทน การบริการ 
การให@สิทธิประโยชน(ตQาง ๆ เปvนต@น 
 ณัฏฐนันท( โพธิจันทร( (2558) ได@ทำการศึกษาเรื่อง “ความต@องการการชQวยเหลือของเกษตรกร
ชาวสวนยางใน ความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนสงเคราะห(การทำสวนยางอำเภอแกลง” โดยมี
วัตถุประสงค( เพื่อ แก@ป1ญหาอยQางมีทิศทางสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางในความรับผิดชอบของสำนักงาน
กองทุนสงเคราะห(การทำสวนยางอำเภอแกลง ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมด 4,835 ราย และได@ทำการ 
สุQมสัมภาษณ(เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 17 ราย โดยแบQงเปvน 3 กลุQม คือ อำเภอแกลง 6 ราย อำเภอวัง
จันทร( 6 ราย และอำเภอเขาชะเมา 5 ราย เครื่องมือที่ใช@ในการเก็บรวบรวมข@อมูล คือ แบบสัมภาษณ(ในเรื่อง
ป1ญหาและอุปสรรคในการทำสวนยาง ผลการวิจัยพบวQา ยางเปvนพืชที่ปลูกงQายและดูแลรักษางQาย มีการ
สนับสนุนจากรัฐบาล โดยมสีำนักงานกองทุนสงเคราะห(การทำสวนยาง เปvนผู@ดูแลให@คำแนะนำแกQเกษตรกร
ชาวสวนยาง ป1ญหาที่เกษตรกรชาวสวนยางพบจากการปลูกยางพารา คือ ราคาผลผลิตที่ตกต่ำ คQาแรงงานใน
การดำเนินการทำสวนยางอยูQในเกณฑ(สูง ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนทำให@สวนยางเกิดความเสียหาย สQงผลตQอ
ผลผลิตที่ลดน@อยลง ทำให@เกษตรกรมีความต@องการให@ภาครัฐ และภาคเอกชน ชQวยเหลือในเรื่องของราคา
ยางพารา และชQวยหาตลาดสQงออกผลผลิตยางพาราเพื่อแก@ไขป1ญหาที่เกิดข้ึนในป1จจุบัน 

จากการศึกษาจะเห็นได@วQาการหาชQองทางการจัดจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง 
ถือเปvนเรื่องที่สำคัญในการแก@ป1ญหาให@แกQเกษตรกรชาวสวนยางในป1จจุบัน 
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พัชรินทร( ศรีวารินทร( และจุมพฎ สุขเกื้อ (2551) ได@ทำการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการผลิต การแปร
รูป และการตลาดของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค(เพื่อศึกษา
กระบวนการจัดการและพฤติกรรมการมีสQวนรQวมของสมาชิก ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและเพื่อทราบ
สภาพป1ญหาและแนวทางในการแก@ไขป1ญหาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยการสัมภาษณ(ผู@นำและสมาชิก
ของสถาบันเกษตรกร จากการศึกษา พบวQาสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน 490 แหQง แบQงเปvนสหกรณ( 127 แหQง กลุQมเกษตรกร 363 กลุQม ในสQวนของ
สภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสถาบันเกษตรกร พบวQาสถาบันเกษตรกรสQวนใหญQดำเนินการ
รวบรวมผลผลิตยางพาราทัง้ยางแผQนดิบและยางก@อนถ@วย และเป§ดให@ผู@ประกอบการประมูลหรือ ทำการตกลง
ราคา ซึ่งจะทำให@เกษตรกรได@รับราคาที่เปvนธรรม ไมQถูกกดราคาจากพQอค@าคนกลางในท@องถ่ิน   

จากการศึกษาจะเห็นได@วQาการดำเนินงานของเกษตรกรชาวสวนยาง หรือสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางมีการกำหนดรูปแบบและทางเลือกในการจำหนQายผลผลิตยางพาราเพื่อปüองกันการถูกกดราคาจากพQอค@า
คนกลาง 

พัชรี ผาสุข และ พัชรี จิตระวัง (2552) ได@ทำการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห(อำนาจทางการตลาดของ
พQอค@าคนกลางในตลาดยางพารา กรณีศึกษาตลาดยางพาราจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย” โดยมี
วัตถุประสงค(เพื่อวิเคราะห(หากลยุทธ(ทางการตลาดที่เหมาะสมให@เกษตรกร เพื่อที่จะลดความเสียเปรียบในการ
ขายยางพาราให@กับพQอค@าคนกลาง โดยจากการศึกษาพบวQาสQวนใหญQเกษตรกรจะเลือกขายยางแผQนดิบให@กับ
พQอค@าคนกลางในวันที่มีการประมูลยาง คิดเปvนร@อยละ 60 สQวนที่เหลือจะเลือกขายผลผลิตยางพาราให@กับผู@ซื้อ
ที่ตนเองรู@จัก โดยติดตามขQาวสารราคายางเพื่อตQอรองราคาให@ได@ราคาที่สูงที่สุด สQวนกรณีขายเศษยางของ
เกษตรกรชาวสวนยางก็เปvนไปในทิศทางเดียวกัน 
 จากการศึกษาจะเห็นถึงรูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง แตQอยQางไรก็
ตามไมQมีการศึกษาใดที่ช้ีให@เห็นวQาการจำหนQายผลผลิตยางพาราในแตQละรูปแบบวQามีต@นทุนในการนำยางไป
จำหนQาย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
วิธีการดำเนินงาน 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช@ข@อมูลหลายแหลQง กลQาวคือ ได@จากการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) จากการวิจัยภาคสนาม (Survey Research) จากการสัมภาษณ(เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่ง
มีรายละเอียดแตQละวิธีการ ดังน้ี 

1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปvนการศึกษาข@อมูลทุติยภูมิที่รวบรวม
ข@อมูลเบื้องต@นในทุก ๆ ด@าน โดยศึกษารวบรวมจากเอกสาร งานวิจัย วารสาร เว็บไซต( สื่ออิเล็กทรอนิกส( 
เพื่อให@ทราบถึงข@อมูลทั่วไป และแนวคิดความต@องการแรงงาน 
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2) การวิจัยภาคสนาม (Survey Research) เปvนการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข@อมูลปฐมภูมิ
จากภาคสนาม โดยใช@แบบสอบถามในการเก็บข@อมูลจากกลุQมตัวอยQางที่เปvนผู@บริหาร หรือผู@ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข@องกับการบริหารจัดการด@านโลจิสติกส( โดยการสัมภาษณ(เชิงลึก ((In-Depth Interview) 
ประชากรและกลุ4มตัวอย4าง 

1) ประเภทของกลุQมตัวอยQางที่ทำการศึกษาจากแบบสำรวจ จากเกษตรกรชาวสวนยาง 
ผู@แทนสถาบันเกษตรกร ผู@รวบรวมยางในท@องถ่ิน พQอค@าคนกลาง ผู@แทนตลาดกลางยางพารา ในทุกภูมิภาค 
ได@แกQ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลQาง ภาคใต@
ตอนบน และภาคใต@ตอนลQาง รวมทั้งสิ้น 2,450 ราย 

2) การสุQมกลุQมตัวอยQางจะเลือกใช@วิธีการสุQมตัวอยQางแบบบังเอิญ โดยจะทำการสำรวจข@อมูล
ของกลุQมตัวอยQางในพื้นที่จังหวัดตQาง ๆ ซึ่งเปvนศูนย(กลางยางพาราของในแตQละภูมิภาคตามการแบQงพื้นที่ของ
การยางแหQงประเทศไทย  
การวิเคราะหiขdอมูล 

1) การวิเคราะห(ข@อมูลจากเอกสาร จะใช@วิธีแจกแจงจัดหมวดหมูQข@อมูล และใช@คQาสถิติเชิง
พรรณนาได@แกQ คQาร@อยละ คQาเฉลี่ย นำเสนอในรูปแบบของตาราง และวิเคราะห(เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) 

2) การวิเคราะห(ข@อมูลจากแบบสอบถาม เปvนการวิเคราะห(สถิติเชิงปริมาณ (Qualitative 
Analysis) โดยใช@ข@อมูลที่ได@มาประมวลผลโดยใช@คQาสถิติเชิงพรรณนา และนำมาอภิปรายผล 

 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สถานท่ีดำเนินการ 
จังหวัดเชียงรายเปvนตัวแทนประชากรพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดหนองคายเปvนตัวแทนประชากรพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบุรีรัมย(เปvนตัวแทนประชากรพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลQาง 
จังหวัดระยองเปvนตัวแทนประชากรพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดสุราษฎร(ธานีเปvนตัวแทนประชากรภาคใต@
ตอนบน และจังหวัดสงขลาเปvนตัวแทนประชากรภาคใต@ตอนลQาง 
 

ผลการทดลองและวิจารณi 
สภาพท่ัวไปและรูปแบบการจำหน4ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง 

หQวงโซQอุปทานยางพาราของไทย เริ่มต@นจากเกษตรกรเตรียมพืน้ที่ปลูกยาง โดยจะคัดสรรพันธุ(ยางให@
เหมาะสมกับพื้นที ่และจดัการดูแลสวนยางจนกวQาจะให@ผลผลิต ได@แกQ น้ำยางสด ยางแผQนดิบ และเศษยางหรือ
ยางก@อนถ@วย ซึ่งผลผลิตเหลQาน้ีเกษตรกรจะขายให@กับกลไกตลาดภายในประเทศ ประกอบด@วยสถาบัน
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เกษตรกร ผู@รวบรวมยางในท@องถ่ิน พQอค@าคนกลาง ตลาดยางพารา และโรงงานแปรรูปยางพารา โดยจาก
การศึกษารูปแบบและทางเลือกการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง พบวQาในป1จจุบัน
เกษตรกรชาวสวนยางของไทยในทุกภูมิภาคมีรูปแบบในการจำหนQายผลผลิตยางพารา 3 รูปแบบ ได@แกQ น้ำยาง
สด ยางก@อนถ@วย และยางแผQนดิบ ซึ่งสามารถแบQงออกเปvนรายภาคได@ ดังน้ี 

1. รูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลQาง (ทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย() ซึ่งได@จากการเก็บรวบรวมข@อมูลจากเกษตรกรจำนวน 400 ราย 
ในพื้นที่อำเภอละหานทราย อำเภอบ@านกรวด อำเภอแคนดง อำเภอสตึก อำเภอโนนสุวรรณ ซึ่งเปvนพื้นที่ปลูก
ยางมากที่สุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดบุรีรัมย( สามารถจำแนกรูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของ
เกษตรกรชาวสวนยางได@ ดังน้ี 

  1.1 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนน้ำยางสด พบวQาเกษตรกรชาวสวนยางจะเลือกขาย
ให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรเพียงทางเลือกเดียว โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไป
ขายเทQากับ 0.62 บาท/กิโลกรัม และเมื่อกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรแล@วจะมี
ทางเลือกในการดำเนินการ 2 ทางเลือก คือ (1) นำน้ำยางสดที่ได@จากขายให@แกQโรงงานน้ำยางข@น โดยมีต@นทุน
ในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายให@กับโรงงานแปรรูปยางเทQากับ 0.55 บาท/กิโลกรัม ทำมีให@
ต@นทุนรวมเทQากับ 1.17 บาท/กิโลกรัม และ (2) นำน้ำยางสดไปแปรรูปเปvนยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการ
แปรรูป 3.70 บาท/กิโลกรัม แล@วนำยางแผQนรมควันไปขายผQานตลาดกลางยางพาราโดยมีต@นทุนในการขนสQง
และนำยางไปขาย 0.27 บาท/กิโลกรัม และโรงงานยางแผQนรมควันประมูลยางจากตลาดกลางยางพารา โดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการซื้อยาง 0.22 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมเทQากับ 4.81 บาท/
กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 3 

 
ภาพท่ี 3  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบน้ำยางสดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลQาง 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2561) 

  1.2 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางก@อนถ@วย พบวQาเกษตรกรจะมีทางเลอืกในการนำยาง
ก@อนถ@วยไปขาย 4 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรโดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.73 บาท/กิโลกรัม ซึ่งกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรก็
สามารถนำยางก@อนถ@วยที่รวบรวมได@นำยางไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.44 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.17 บาท/กิโลกรัม 
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(2) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับกลุQมหรอืสถาบนัเกษตรกรโดยมีต@นทนุในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยาง
ไปขาย 0.73 บาท/กิโลกรัม ซึ่งกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรก็สามารถนำยางก@อนถ@วยที่รวบรวมได@นำยางไปขาย
ให@กับพQอค@าคนกลาง ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.10 บาท/กิโลกรัม และพQอค@า
คนยางนำไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 
0.33 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.16 บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำยางไปขาย
ให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.79 บาท/กิโลกรัม และ
พQอค@าคนยางนำไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 
0.33 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.12 บาท/กิโลกรัม และ (4) เกษตรกรนำยางไป
ขายให@แกQผู@รวบรวมยางภายในท@องถ่ิน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.81 บาท/
กิโลกรัม แล@วผู@รวบรวมยางในท@องถ่ินนำยางไปขายตQอให@กับโรงงานยางแทQง STR20 ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQง
และคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.33 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.01 บาท/
กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 4 

 
ภาพท่ี 4  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางก@อนถ@วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลQาง 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2561) 

1.3 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางแผQนดิบ พบวQาเกษตรกรจะมีทางเลือกในการนำยาง
แผQนดิบไปขาย 2 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับกลุQมหรอืสถาบนัเกษตรกรโดยมีต@นทุน
ในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.62 บาท/กิโลกรัม แล@วกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรก็สามารถ
นำยางแผQนดิบไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 
0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.12 บาท/กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำยางไปขาย
ให@กับผู@รวบรวมยางในท@องถ่ิน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 1.60 บาท/กิโลกรัม 
แล@วผู@รวบรวมยางในท@องถ่ินนำยางแผQนดิบไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.40 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 2.00 บาท/กิโลกรัม 
ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 5 
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ภาพท่ี 5  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางแผQนดิบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลQาง 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2561) 

 2. รูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย) ซึ่งได@จากการเก็บรวบรวมข@อมูลจากเกษตรกรจำนวน 436 
ราย ในพื้นที่อำเภอเฝüาไรQ อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปÇ อำเภอสังคม อำเภอโพธ์ิตาก ซึ่งเปvนพื้นที่ปลูกยาง
มากที่สุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดหนองคาย สามารถจำแนกรูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของ
เกษตรกรชาวสวนยางได@ ดังน้ี 

2.1 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางก@อนถ@วย พบวQาเกษตรกรจะมีทางเลือก 
ในการนำยางก@อนถ@วยไปขาย 6 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบัน
เกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.67 บาท/กิโลกรัม ซึ่งกลุQม 
หรือสถาบันเกษตรกรก็สามารถนำยางก@อนถ@วยที่รวบรวมได@นำยางไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง ซึ่งมีต@นทุน 
ในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.75 บาท/กิโลกรัม และพQอค@าคนกลางนำยางไปขาย 
ให@กับโรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม  
ทำให@ต@นทุนของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.92 บาท/กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับผู@รวบรวมยาง 
ในท@องถ่ิน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.99 บาท/กิโลกรัม และเมื่อผู@รวบรวม
ยางในท@องถ่ินรวมยางก@อนถ@วยจากเกษตรกรแล@วจะนำไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQง
และคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.63 บาท/กิโลกรัม แล@วพQอค@าคนกลางนำยางไปขายตQอให@กับโรงงานยาง
แทQง STR20 ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวม
ของทางเลือกน้ีเทQากับ 2.12 บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในท@องถ่ิน โดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.99 บาท/กิโลกรัม และเมื่อผู@รวบรวมยางในท@องถ่ินรวม
ยางก@อนถ@วยจากเกษตรกรแล@วจะนำไปขายตQอให@กับโรงงานยางแทQง STR20 ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 1.38 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 2.37 บาท/กิโลกรัม 
(4) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 
0.68 บาท/กิโลกรัม และพQอค@าคนกลางนำยางไปขายตQอให@กับโรงงานยางแทQง STR20 ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQง
และคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.18 บาท/
กิโลกรัม (5) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการ
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นำยางไปขาย 0.24 บาท/กิโลกรัม แล@วโรงงานยางแทQง STR20 ซื้อยางตQอจากตลาดกลางยางพารา ซึ่งมีต@นทุน
ในการขนสQงและคQาใช@จQายในการซื้อยาง 0.10 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 0.34 
บาท/กิโลกรัม (6) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการ
นำยางไปขาย 0.68 บาท/กิโลกรัม แล@วพQอค@าคนกลางนำยางไปขายให@กับตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนใน
การขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.15 บาท/กิโลกรัม แล@วโรงงานยางแทQง STR20 ซื้อยางตQอจาก
ตลาดกลางยางพารา ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการซื้อยาง 0.10 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวม
ของทางเลือกน้ีเทQากับ 0.93 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 6 

 
ภาพท่ี 6  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางก@อนถ@วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 

2.2 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางแผQนดิบ พบวQาเกษตรกรจะมีทางเลือกในการนำยาง
แผQนดิบไปขายเพียงทางเลือกเดียว คือ เกษตรกรนำยางไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQง
และคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.60 บาท/กิโลกรัม แล@วพQอค@าคนกลางนำยางแผQนดิบไปขายให@กับโรงงาน
ยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 1.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุน
รวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 2.10 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที ่7 

 
ภาพท่ี 7  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางแผQนดิบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 
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3. รูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือ (ทำการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย) ซึ่งได@จากการเก็บรวบรวมข@อมูลจากเกษตรกรจำนวน 414 ราย ในพื้นที่อำเภอแมQสรวย 
อำเภอเวียงแกQน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงป~าเปüา อำเภอแมQจัน ซึ่งเปvนพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด 5 ลำดับแรก
ของจังหวัดเชียงราย สามารถจำแนกรูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางได@ ดังน้ี 

3.1 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนน้ำยางสด พบวQาเกษตรกรชาวสวนยางจะเลือกขาย
ให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรเพียงทางเลือกเดียว โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไป
ขายเทQากับ 2.46 บาท/กิโลกรัม และเมื่อกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรแล@วจะมี
ทางเลือกในการดำเนินการ 1 ทางเลือก คือ นำน้ำยางสดที่ได@จากขายให@แกQพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการ
ขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง เทQากับ 0.50 บาท/กิโลกรัม และพQอค@าคนกลาง
นำน้ำยางที่ได@จากการรับซื้อไปขายให@กับโรงงานแปรรูปยางโดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำ
ยางไปขายให@แกQโรงงานแปรรูปยาง เทQากับ 2.13 บาท ทำมีให@ต@นทุนรวมเทQากับ 5.09 บาท/กิโลกรัม ดังแสดง
ข@อมูลในภาพที่ 8 

 
ภาพท่ี 8  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบน้ำยางสดในพื้นที่ภาคเหนือ 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 

3.2 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางก@อนถ@วย พบวQาเกษตรกรจะมีทางเลอืกในการนำยาง
ก@อนถ@วยไปขาย 3 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรโดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.80 บาท/กิโลกรัม ซึ่งกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรก็
สามารถนำยางก@อนถ@วยที่รวบรวมได@นำยางไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 2.00 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 2.80 บาท/กิโลกรัม 
(2) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับกลุQมหรอืสถาบนัเกษตรกรโดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยาง
ไปขาย 0.80 บาท/กิโลกรัม ซึ่งกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรก็สามารถนำยางก@อนถ@วยที่รวบรวมได@นำยางไปขาย
ให@กับพQอค@าคนกลาง ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.10 บาท/กิโลกรัม และพQอค@า
คนยางนำไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 
1.51 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 2.41 บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำยางไปขาย
ให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.97 บาท/กิโลกรัม และ
พQอค@าคนยางนำไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 
1.51 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 2.48 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 9 
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ภาพท่ี 9  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางก@อนถ@วยในพื้นที่ภาคเหนือ 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 

3.3 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางแผQนดิบ พบวQาเกษตรกรจะมีทางเลือกในการนำยาง
แผQนดิบไปขายเพียง 1 ทางเลือก คือ เกษตรกรนำยางไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในท@องถ่ินโดยมีต@นทุนในการ
ขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.30 บาท/กิโลกรัม แล@วผู@รวบรวมยางในท@องถ่ินก็สามารถนำยางแผQน
ดิบไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.12 บาท/กิโลกรัม 
จากน้ัน พQอค@าคนกลางก็นำยางแผQนดิบไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 1.25 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.67 บาท/กิโลกรัม 
ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 10 

 
ภาพท่ี 10  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางแผQนดิบในพื้นที่ภาคเหนือ 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 

 4. รูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออก 
(ทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง) ซึ่งได@จากการเก็บรวบรวมข@อมูลจากเกษตรกรจำนวน 400 ราย ในพื้นที่
อำเภอบ@านคQาย อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร( อำเภอปลวกแดง อำเภอเมือง อำเภอพนัสนิคม อำเภอกะเฉด ซึง่
เปvนพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด 7 ลำดับแรกของจังหวัดระยอง สามารถจำแนกรูปแบบการจำหนQายผลผลิต
ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางได@ ดังน้ี 

  4.1 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนน้ำยางสด พบวQาเกษตรกรชาวสวนยางจะมีทางเลือก
ชQองทางขาย 3 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับโรงงานแปรรูปน้ำยางข@นโดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 2.08 บาท/กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำ  น้ำยางสด
ไปขายให@กับพQอค@าคนกลางโดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 2.20 บาท/
กิโลกรัม และเมื่อพQอค@าคนกลางรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรแล@วจะมีทางเลือกในการดำเนินการนำน้ำยาง
สดที่ได@รับไปขายให@กับโรงงานแปรรูปน้ำยางข@นโดยมีต@นทุนในการขนสQงนำยางไปขายเทQากับ 0.30 บาท/
กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมเทQากับ 2.50 บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับผู@รวบรวมยางใน
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พื้นที่โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 2.25 บาท/กิโลกรัม เมื่อผู@รวบรวมยาง
ในพื้นที่รวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรแล@วจะมีทางเลือกในการดำเนินการนำน้ำยางสดไปขายให@กับโรงงาน
แปรรูปโดยมีต@นทุนในการนำยางไปขายเทQากับ 0.57 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมเทQากับ 2.82 บาท/
กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 11 

 
ภาพท่ี 11  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบน้ำยางสดในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 

  4.2 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางก@อนถ@วย พบวQาเกษตรกรจะมีทางเลอืกในการนำยาง
ก@อนถ@วยไปขาย 4 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที่โดยมีต@นทุนใน
การขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.73 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผู@รวบรวมยางในพื้นทีก่็สามารถนำยางก@อน
ถ@วยที่รวบรวมได@นำยางไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำ
ยางไปขาย 0.66 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.39 บาทกิโลกรัม (2) เกษตรกรนำ
ยางไปขายให@กับพQอค@าคนกลางโดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.66 บาท/กิโลกรัม 
ซึ่งพQอค@าคนกลางก็สามารถนำยางก@อนถ@วยที่รวบรวมได@นำยางไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 ซึ่งมีต@นทุน
ในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 
1.16 บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำยางก@อนถ@วยไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการ
ขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม และกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำยางก@อนถ@วยไป
ขายให@กับพQอค@าคนกลาง ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม และ
พQอค@าคนกลางนำยางไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 ซึ่งมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยาง
ไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.50 บาท/กิโลกรัม (4) เกษตรกรนำยาง
ไปขายให@แกQกับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 
บาท/กิโลกรัม แล@วกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำยางก@อนถ@วยไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20  โดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 1.10 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ี
เทQากับ 1.60 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 12 
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ภาพท่ี 12  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางก@อนถ@วยในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 

4.3 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางแผQนดิบ พบวQาเกษตรกรจะมทีางเลือกในการนำยาง
แผQนดิบไปขาย 4 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที่โดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.66 บาท/กิโลกรัม แล@วผู@รวบรวมยางก็สามารถนำยาง
แผQนดิบไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.35 
บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลอืกน้ีเทQากับ 1.01 บาท/กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขาย
ให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 1.09 บาท/กิโลกรัม แล@ว
พQอค@าคนกลางนำยางแผQนดิบไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายใน
การนำยางไปขาย 0.30 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.49 บาท/กิโลกรัม และ (3) 
เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการ
นำยางไปขาย 0.28 บาท/กิโลกรัม แล@วกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง 
โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม และพQอค@าคนกลางนำยางไป
ขายให@โรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.30 บาท/กิโลกรัม 
ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.08 บาท/กิโลกรัม (4) เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับกลุQมหรือ
สถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.28 บาท/กิโลกรัม และกลุQม
หรือสถาบันเกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 1.10 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.38 บาท/กิโลกรัม  
ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 13 

 
ภาพท่ี 13  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางแผQนดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 
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5. รูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต@ตอนบน (ทำการ 
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร(ธานี) ซึ่งได@จากการเก็บรวบรวมข@อมูลจากเกษตรกรจำนวน 400 ราย ในพื้นที่
อำเภอไชยยา อำเภอวิภาวดี อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอทQาฉาง อำเภอชัยบุรี 
อำเภอเมือง อำเภอนาสาร อำเภอทQาชนะ อำเภอพุนพิน อำเภอพนม อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอกาญจนดิษฐ( 
อำเภอบ@านนาเดิม  ซึ่งเปvนพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด 15 ลำดับแรกของจังหวัดสุราษฎร(ธานี สามารถจำแนก
รูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางได@ ดังน้ี 

  5.1 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนน้ำยางสด พบวQาเกษตรกรชาวสวนยางจะมีทางเลือก
ชQองทางขาย 4 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรซึ่งเปvนเจ@าของสวนรายใหญQจะนำน้ำยางสดไปขายให@กับ
โรงงานแปรรูปน้ำยางข@น โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 1.50 บาท/
กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที่ โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQาย
ในการนำยางไปขายเทQากับ 1.09 บาท/กิโลกรัม และผู@รวบรวมยางในพื้นที่นำน้ำยางสดไปขายให@กับโรงงาน
แปรรูปน้ำยางข@น โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.82 บาท/กิโลกรัม ทำให@
ต@นทุนรวมเทQากับ 1.91 บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที่ โดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 1.09 บาท/กิโลกรัม และผู@รวบรวมยางในพื้นที่นำ
น้ำยางสดไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.54 
บาท/กิโลกรัม และพQอค@าคนกลางนำน้ำยางสดไปขายให@โรงงานแปรรูปน้ำยางข@น โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมสำหรับทางเลือกน้ีเทQากับ 2.13 
บาท/กิโลกรัม (4) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 1.10 บาท/กิโลกรัม และกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำน้ำยางสดไปขาย
ให@กับตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.32 บาท/
กิโลกรัม แล@วโรงงานแปรรูปน้ำยางข@นมาซื้อน้ำยางสดจากตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาซื้อยางไปยางเทQากับ 0.20 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมสำหรับทางเลือกน้ีเทQากับ 1.62 บาท/กิโลกรัม ดัง
แสดงข@อมูลในภาพที่ 14 

 
ภาพท่ี 14  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบน้ำยางสดในพื้นที่ภาคใต@ตอนบน 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 
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  5.2 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางก@อนถ@วย พบวQาเกษตรกรจะมีทางเลอืกในการนำยาง
ก@อนถ@วยไปขาย 4 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที่โดยมีต@นทุนใน
การขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.31 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผู@รวบรวมยางในพื้นทีก่็สามารถนำยางก@อน
ถ@วยที่รวบรวมได@นำยางไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำ
ยางไปขาย 0.82 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.13 บาท/กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำ
ยางก@อนถ@วยไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที่ โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 
0.31 บาท/กิโลกรัม และผู@รวบรวมยางในพื้นทีน่ำยางก@อนถ@วยไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง ซึ่งมีต@นทุนในการ
ขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.54 บาท/กิโลกรัม และพQอค@าคนกลางนำยางก@อนถ@วยไปขายให@กับ
โรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@
ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.35 บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำยางก@อนถ@วยไปขายให@แกQกับพQอค@าคน
กลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.35 บาท/กิโลกรัม แล@วพQอค@าคนกลางนำ
ยางก@อนถ@วยไปขายให@กับโรงงานยางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 
0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 0.85 บาท/กิโลกรัม (4) เกษตรกรนำยางก@อนถ@วย
ไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรโดยมตี@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.50 บาท/
กิโลกรัม แล@วกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำยางก@อนถ@วยไปขายให@กับโรงงานทางแทQง STR20 โดยมีต@นทุนใน
การขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.52 ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.02 บาท/กิโลกรัม 
ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 15 

 
ภาพท่ี 15  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางก@อนถ@วยในพื้นที่ภาคใต@ตอนบน 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 

5.3 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางแผQนดิบ พบวQาเกษตรกรจะมทีางเลือกในการนำยาง
แผQนดิบไปขาย 5 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที่ โดยมี
ต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.16 บาท/กิโลกรัม แล@วผู@รวบรวมยางในพื้นทีก่็สามารถ
นำยางแผQนดิบไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบ
ไปขาย 0.82 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 0.98 บาท/กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำยาง
แผQนดิบไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที ่โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบไปขาย 
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0.16 บาท/กิโลกรัม แล@วผู@รวบรวมยางในพื้นทีน่ำยางแผQนดิบไปขายให@กับตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนใน
การขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบไปขาย 0.25 บาท/กิโลกรัม และโรงงานยางแผQนรมควันประมูล
ยางจากตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการซื้อยางแผQนดิบ 0.20 บาท/กิโลกรัม 
ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลอืกน้ีเทQากับ 0.61 บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับผู@รวบรวม
ยางในพื้นที่ โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.16 บาท/กิโลกรัม และผู@รวบรวมยาง
ในพื้นที่นำยางแผQนดิบไปขายให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบ
ไปขาย 0.54 บาท/กิโลกรัม และพQอค@าคนกลางนำยางแผQนดิบไปขายผQานตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนใน
การขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบไปขาย 0.30 บาท/กิโลกรัม และโรงงานยางแผQนรมควันประมูล
ยางจากตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการซือ้ยางแผQนดิบ 0.20 บาท/กิโลกรัม 
ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 1.20 บาท/กิโลกรัม (4) เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับพQอค@าคน
กลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.18 บาท/กิโลกรัม แล@วพQอค@าคนกลางนำ
ยางแผQนดิบไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบไป
ขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 0.68 บาท/กิโลกรัม (5) เกษตรกรนำยางแผQน
ดิบไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบไปขาย 
0.27 บาท/กิโลกรัม และกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับตลาดกลางยางพารา และ
โรงงานยางแผQนรมควันประมูลยางจากตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการซื้อ
ยางแผQนดิบ 0.32 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของทางเลือกน้ีเทQากับ 0.59 บาท/กิโลกรัมดังแสดงข@อมูลใน
ภาพที่ 16 

 
ภาพท่ี 16  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางแผQนดิบในพื้นที่ภาคใต@ตอนบน 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 

6. รูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต@ตอนลQาง 
(ทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา) ซึ่งได@จากการเก็บรวบรวมข@อมูลจากเกษตรกรจำนวน 400 ราย ในพื้นที่
อำเภอหาดใหญQ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี  ซึ่งเปvนพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด 3 ลำดับแรกของจังหวัดสงขลา 
สามารถจำแนกรูปแบบการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางได@ ดังน้ี 
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  6.1 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนน้ำยางสด พบวQาเกษตรกรชาวสวนยางจะมีทางเลือก
ชQองทางขาย 5 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับผู@รวบรวมยางในพื้นที่โดยมีต@นทุน
ในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.61 บาท/กิโลกรัม และผู@รวบรวมยางในพื้นที่นำยางไป
ให@กับโรงงานแปรรูปน้ำยางข@น โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.72 บาท/กิโลกรัม 
ทำให@ต@นทุนรวมสำหรับทางเลือกน้ีเทQากับ 1.33 บาท/กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับผู@
รวบรวมยางในพื้นที่ โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.61 บาท/กิโลกรัม 
และผู@รวบรวมยางในพื้นที่รวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับตลาดกลางยางพาราโดยมี
ต@นทุนในการขนสQงนำยางไปขายเทQากับ 0.49 บาท/กิโลกรัม และจากตลาดกลางยางพาราไปขายให@กับโรงงาน
แปรรูปยาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงนำยางไปขายเทQากับ 0.15 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมเทQากับ 1.25 
บาท/กิโลกรัม (3) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.44 บาท/กิโลกรัม และกลุQมหรือสถาบันการเกษตรกรนำน้ำยางสดไป
ขายให@กับพQอค@าคนกลาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.63 บาท/
กิโลกรัม และพQอค@าคนกลางนำน้ำยางสดไปขายให@กับโรงงานแปรรูปยาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงนำยางไป
ขายเทQากับ 0.20 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมเทQากับ 1.27 บาท/กิโลกรัม (4) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขาย
ให@กับกลุQมหรือสถาบันการเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.44 
บาท/กิโลกรัม และกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนใน
การขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.40 บาท/กิโลกรัม และจากตลาดกลางยางพาราไปขาย
ให@กับโรงงานแปรรูปยาง โดยมีต@นทุนในการขนสQงนำยางไปขายเทQากับ 0.15 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวม
เทQากับ 0.99 บาท/กิโลกรัม (5) เกษตรกรนำน้ำยางสดไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันการเกษตรกร โดยมีต@นทุน
ในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.44 บาท/กิโลกรัม และกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำ
น้ำยางสดไปขายให@กับโรงงานแปรรูปโดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 1.04 
บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมสำหรับทางเลือกน้ีเทQากับ 1.48 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 17 

 
ภาพท่ี 17  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบน้ำยางสดในพื้นที่ภาคใต@ตอนลQาง 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 
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6.2 รูปแบบการจำหนQายผลผลิตเปvนยางแผQนดิบ พบวQาเกษตรกรจะมทีางเลือกในการนำยาง
แผQนดิบไปขาย 3 ทางเลือกด@วยกัน คือ (1) เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรโดย
มีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย 0.33 บาท/กิโลกรัม แล@วกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรก็
สามารถนำยางแผQนดิบไปขายให@กับพQอค@าคนกลางโดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบ
ไปขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม แล@วพQอค@าคนกลางนำยางแผQนดิบไปขายให@กับตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนใน
การขนสQง 0.20 บาท/กิโลกรัม และโรงงานยางแผQนรมควันประมูลยางจากตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนใน
การขนสQงและคQาใช@จQายในการซื้อยางแผQนดิบเทQากับ 0.20 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมเทQากับ 1.23 บาท/
กิโลกรัม (2) เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบไปขาย 0.33 บาท/กิโลกรัม แล@วกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำยางแผQนดิบไป
ขายให@กับตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบไปขาย 0.35 บาท/
กิโลกรัม และโรงงานยางแผQนรมควันประมูลยางจากตลาดกลางยางพารา โดยมีต@นทุนในการขนสQงและ
คQาใช@จQายในการซื้อยางแผQนดิบ เทQากับ 0.20 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมเทQากับ 0.88 บาท/กิโลกรัม (3) 
เกษตรกรนำยางแผQนดิบไปขายให@กับกลุQมหรือสถาบันเกษตรกร โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการ
นำยางไปขาย 0.33 บาท/กิโลกรัม และกลุQมหรือสถาบันเกษตรกรนำยางไปขายให@กับโรงงานยางแผQนรมควัน 
โดยมีต@นทุนในการขนสQงและคQาใช@จQายในการนำยางแผQนดิบไปขาย 0.60 บาท/กิโลกรัม ทำให@ต@นทุนรวมของ
ทางเลือกน้ีเทQากับ 0.93 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงข@อมูลในภาพที่ 18 

 
ภาพท่ี 18  การจำหนQายผลผลิตยางพาราในรปูแบบยางแผQนดิบในพื้นที่ภาคใต@ตอนลQาง 

ที่มา: จากการศึกษาของผู@วิจัย (2562) 
  

สรุปผลการวิจัยและขdอเสนอแนะ 
จากการศึกษาสภาพทั่วไปและรูปแบบการจำหนQายผลผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่

ตQาง ๆ ของทุกภูมิภาคในประเทศจะเห็นได@วQารูปแบบในการจำหนQายผลผลิตยางพาราประเภทตQาง ๆ ซึ่งมี
ต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายต่ำที่สุด ได@แกQ  

1. ประเภทน้ำยางสด ในพื้นที่ภาคใต@ตอนลQาง โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย
เทQากับ 0.88 บาท/กิโลกรัม โดยรูปแบบที่ดีทีสุ่ด คือ การที่เกษตรกรชาวสวนยางรวบรวมยางหรือจำหนQายน้ำ
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ยางสดให@กับกลุQมเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการเปvนตลาดเครือขQายของตลาดกลางยางพารา 
แล@วจำหนQายผลผลิตผQานตลาดกลางยางพาราไปยังโรงงานแปรรูปน้ำยางข@น 

2. ประเภทยางก@อนถ@วย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีต@นทุนและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขายเทQากับ 0.34 บาท/กิโลกรัม โดยรูปแบบที่ดีที่สุด คือ การที่เกษตรกรชาวสวนยาง
นำยางไปจำหนQายผQานตลาดกลางยางพารา โดยไมQผQานตัวกลางอื่น ๆ ซึ่งสำนักงานตลาดกลางยางพาราไมQได@
คิดคQาบริการใด ๆ จากเกษตรกรชาวสวนยาง 

3. ประเภทยางแผQนดิบ ในพื้นที่ภาคใต@ตอนบน โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไป
ขายเทQากับ 0.59 บาท/กิโลกรัม โดยรูปแบบที่ดีที่สุด คือ การที่เกษตรกรชาวสวนยางรวบรวมยางหรือจำหนQาย
ยางแผQนดิบให@กับกลุQมเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการเปvนตลาดเครือขQายของตลาดกลาง
ยางพารา แล@วจำหนQายผลผลิตผQานตลาดกลางยางพาราไปยังโรงงานแปรรูปยางแผQนรมควัน 

 นอกจากน้ีสำหรับรูปแบบในการจำหนQายผลผลิตยางพาราประเภทตQาง ๆ ซึ่งมีต@นทุนและ
คQาใช@จQายในการนำยางไปขายสูงที่สุด ได@แกQ 

1) ประเภทน้ำยางสด ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย
เทQากับ 5.09 บาท/กิโลกรัม เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางมเีพียงทางเลอืกเดียวในการจำหนQายผลผลิตน้ำยาง
สด คือ เกษตรกรต@องรวบรวมน้ำยางสดผQานกลุQมเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร แล@วจำหนQายผQานพQอค@าคน
กลางเทQาน้ัน โดยโรงงานแปรรูปยางก็มีจำนวนน@อยและอยูQหQางไกล ทำให@เกิดต@นทุนและคQาใช@จQายในการขนสQง
และบริหารจัดการที่สูงกวQาพื้นที่อื่น ๆ ประกอบกับไมQมีตลาดกลางยางพาราในการอำนวยบริการให@แกQ
เกษตรกร 

2) ประเภทยางก@อนถ@วย ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขาย
เทQากับ 2.80 บาท/กิโลกรัม เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางจะรวบรวมและจำหนQายยางก@อนถ@วยผQานกลุQม
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร แล@วจำหนQายตQอให@กับโรงงานแปรรูปยางเอง ซึ่งการดำเนินการดังกลQาวทำให@
เกิดต@นทุนและคQาใช@จQายในการขนสQงและบริหารจัดการมากกวQารูปแบบและวิธีการอื่น ๆ เพราะไมQกQอให@เกิด
การประหยัดตQอขนาด (Economy of Scale) ในการดำเนินการ ประกอบกับไมQมีตลาดกลางยางพาราในการ
อำนวยบริการให@แกQเกษตรกร 

3) ประเภทยางแผQนดิบ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีต@นทุนและคQาใช@จQาย
ในการนำยางไปขายเทQากับ 2.10 บาท/กิโลกรัม เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนยางมเีพียงทางเลือกเดียวในการ
จำหนQายผลผลิตยางแผQนดิบ คือ เกษตรกรต@องรวบรวมน้ำยางสดผQานกลุQมเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร แล@ว
จำหนQายผQานพQอค@าคนกลางเทQาน้ัน โดยโรงงานแปรรูปยางก็มีจำนวนน@อยและอยูQหQางไกล ทำให@เกิดต@นทุนและ
คQาใช@จQายในการขนสQงและบริหารจัดการที่สูงกวQาพื้นที่อื่น ๆ ประกอบกับไมQมีตลาดกลางยางพาราในการ
อำนวยบริการให@แกQเกษตรกร 
 ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได@วQาการจำหนQายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในป1จจุบันที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จะเกี่ยวข@องกับการดำเนินการของสำนักงานตลาดกลางยางพาราที่จัดต้ังข้ึนในภูมิภาค
ตQาง ๆ โดยเฉพาะวิธีการและรูปแบบที่ทำให@เกษตรกรสามารถลดต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายได@ดี
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ที่สุดก็คือการจำหนQายผลผลิตผQานตลาดเครือขQายของตลาดกลางยางพารา ซึ่งเปvนสถาบันเกษตรกรที่อยูQ
ใกล@เคียงกับพื้นที่สวนของเกษตรกร รวมทั้งสามารถได@รับราคาขายยางในราคาเดียวกันกับราคายางพาราของ
สำนักงานตลาดกลางยางพารา ซึ่งเปvนราคาอ@างอิงยางพาราของประเทศ รวมทั้งการให@บริการด@านตQาง ๆ ของ
สำนักงานตลาดกลางยางพาราก็เปvนสQวนสำคัญในการลดต@นทุนและคQาใช@จQายในการนำยางไปขายได@เปvนอยQางดี 
จึงสามารถสรุปได@วQาแนวทางที่สำคัญในการสร@างรูปแบบให@แกQเกษตรกรชาวสวนยางในการจำหนQายผลผลิต
ยางพารา ควรดำเนินการ ดังน้ี 

1) สร@างความเข@มแข็งให@แกQเกษตรกรชาวสวนยางในการรวมกลุQมและพัฒนาไปสูQการจัดต้ัง
สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ปลูกสร@างสวนยางพาราของเกษตรกร เพื่อลดต@นทุนในการนำยางไปขายของ
เกษตรกร และสร@างอำนาจในการตQอรองในการกำหนดราคาขาย และการลดต@นทุนอันเกิดจากการประหยัด
โดยขนาดในด@านตQาง ๆ ทั้งการบริหารจัดการและการขนสQง 

2) ดำเนินการจัดต้ังให@มีสำนักงานตลาดกลางยางพาราในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปvน
กลไกที่สำคัญในการให@บริการด@านการตลาดยางพาราให@แกQเกษตรกรชาวสวนยาง และขับเคลื่อนการผลิตผล
ผลิตยางพาราที่มีคุณภาพเปvนที่ยอมรับของผู@ซื้อยางทั้งในประเทศและตQางประเทศ 

3) เรQงดำเนินการจัดต้ังและขยายตลาดเครือขQายตลาดกลางยางพารา เพื่อให@เกษตรกร
ชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศ สามารถได@รับราคายางพาราที่เทQากับราคาอ@างอิงของสำนักงานตลาดกลาง
ยางพารา และลดต@นทุนทางด@านโลจิสติกส( ต้ังแตQกระบวนการรวบรวมยาง บริหารสินค@าคงคลัง การขนสQง การ
เคลื่อนย@าย เปvนต@น 

4) เรQงดำเนินการลดข้ันตอนหรือโซQอุปทานที่กQอให@เกิดต@นทุนหรือคQาใช@จQายที่ไมQจำเปvนจากโซQ
อุปทานยางพารา อาทิเชQน ผู@รวบรวมยางในท@องถ่ิน หรือพQอค@าคนกลาง ซึ่งจะกQอให@เกิดการสร@างต@นทุนที่
ซ้ำซ@อน เชQน คQาแรงในการข้ึนยาง-ลงยาง การขนสQง เปvนต@น 
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ตลาดจีน รวมถึงตลาดท่ีสำคญัของโลก 

The Analysis of Import Situation and Assess the Competitiveness of Thai rubber and 
Competitors in the Chinese Market Including Important Market of the World 

อธิวีณ' แดงกนิษฐ'1  ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ'2 
อธิชา อินทอง1  วรฤทัย สุนทรสนิท1 

___________________________________ 

บทคัดยEอ 
การวิเคราะห'สถานการณ'การนำเขGา การระเมินความสามารถในการแขJงขันของยางไทย และคูJแขJงในตลาดจีน 

รวมถึงตลาดที่สำคัญของโลก มีวัตถุประสงค'เพื่อ (1) วิเคราะห'สถานการณ'การนำเขGายางพาราของประเทศจีน (2) 
เปรียบเทียบโครงสรGาง และความสามารถในการแขJงขันของยางพาราไทยกับคูJแขJงหลักในตลาดประเทศจีน รวมถึง
ตลาดที่สำคัญของโลก โดยใชGการวิเคราะห' 4 รูปแบบ คือ (1) การวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัว (Concentration 
Ratio: CR) (2) การวิเคราะห'ความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 
(3) การวิเคราะห' Shift-share และ (4) เทคนิคการวิเคราะห'ศักยภาพการแขJงขันโดยใชG Thailand Competitiveness 
Matrix: TCM ผลการศึกษา พบวJา คJาสัดสJวนการกระจุกตัวของตลาดนำเขGายางในประเทศจีนในชJวง ปx พ.ศ. 2551-
2560 ทั้งในภาพรวม และรายสินคGาทุกชนิดสินคGา มีคJาสัดสJวนการกระจุกตัว CR4 อยูJสูงกวJา เกณฑ'รGอยละ 67 แสดง
ใหGเห็นวJาตลาดนำเขGายางของจีน มีโครงสรGางการแขJงขันที่คJอนขGางผูกขาดอยูJที่ผูGขาย 4 อันดับแรก ซึ่งสJวนใหญJ ไดGแกJ 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม  

ดGานการวิเคราะห'ความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ ในตลาดสหรัฐอเมริกาความไดGเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสJงออกยางธรรมชาติของยางไทยมีระดับต่ำกวJาประเทศคูJแขJงหลัก คือ อินโดนีเซีย ในตลาดญี่ปุÅน
ประเทศไทยมีความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสJงออกยางธรรมชาติไปประเทศญี่ปุÅนลดลงในชJวง 5 ปxหลัง โดย
ไทยสูญเสียอันดับ 1 ใหGกับประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงคJา BRCA ของไทยมีคJาลดลงอยJางตJอเน่ือง สJวนในตลาดจีน การ
สJงออกยางไทยมีความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในระดับที่สูงกวJาประเทศคูJแขJงรายอื่น แมGวJาจะมีบางสินคGา 
และบางปxที่คJา BRCA ของไทยอยูJในระดับต่ำกวJาคูJแขJง อาทิ สินคGายางแผJนรมควัน ที่จีนมีการนำเขGาจาก พมJา และ
ลาวคJอนขGางมาก  
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ฝÅายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแหJงประเทศไทย แขวงบางขุนนนท' เขตบางกอกนGอย กรุงเทพฯ 10700 
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ดGานผลการวิเคราะห' Thailand Competitiveness Matrix (TCM) พบวJา ศักยภาพในการแขJงขันของยาง
ไทยในตลาดประเทศจีนตกอยูJในตำแหนJง Opportunity คือ เปäนชJวงที่มีความตGองการของตลาดสูง แตJมี ขีด
ความสามารถในการแขJงขันอยูJในระดับปานกลาง โดยการสJงออกยางไทยไปหระเทศจีนมีปãญหาที่เกิดจากหJวงโซJมูลคJา
ในบางสJวน และผลการวิเคราะห'การเปลี่ยนแปลงสJวนแบJง พบวJา คJา Allocation effect ของไทยตกอยูJในชJวง 
“Specific attention” กลJาวคือ ประเทศไทยมีความไดGเปรียบในการแขJงขันในตลาดยางจีน โดยมีแนวโนGมการเติบโต
สูงกวJาคูJแขJง แตJไมJมีความชำนาญพิเศษ ดังน้ันประเทศไทย ควรใหGความสนใจตลาดนำเขGายางของประเทศจีนเปäน
พิเศษ รวมถึงควรมีการพิจารณาสJงเสริมการสJงออกไปยังตลาดใหมJ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อตลาดจีนมีความผันผวน 

 
Abtract 

The Analysis of import situation and assess the competitiveness of Thai rubber and 
competitors in the Chinese market including important market of the world aim to (1) analyze the 
situation of China's rubber imports (2) comparing the structure and competitiveness of Thai rubber 
with major competitors in the Chinese market, including the world's major markets. This research 
analyzes in 4 patterns. There is a concentration ratio (CR), revealed comparative advantage (RCA), shift-
share, and Thailand competitiveness matrix (TCM). 

The results found that the value of concentration ratio in 2008 - 2017 was greater than 67 
percent, both overall and each rubber goods. This result implies the Chinese rubber import market 
was a relatively monopolized structure at the top 4 vendors, mainly including Thailand, Malaysia, 
Indonesia and Vietnam. 

The results of revealed comparative advantage analysis found that in the United State market, 
Thailand's comparative advantage in natural rubber exports was lower than Indonesia's. In the 
Japanese market, Thailand had a comparative advantage in natural rubber exports to Japan declined 
during the past five years and Indonesia ranked first in this period. In the Chinese market, Thailand's 
had a higher comparative advantage than the competitor in some rubber goods and for some years, 
such as rubber smoked sheet which China's imports from Myanmar and Laos, quite a lot.   

The results of Thailand Competitiveness Matrix (TCM) found that the competitiveness of Thai 
rubber in the Chinese market was in an “Opportunity” position. There was during a high market 
demand range, but the competitive capacity is moderate. There were problems in some parts of the 
value chain. The results of the shift-share analysis found that Thailand's allocation effect was in the 
“Specific attention” range. It’s implied, Thailand had a competitive advantage in the Chinese rubber 
market. It tends to grow higher than competitors, but without special expertise. Therefore, Thailand 
should pay attention to the imported rubber market of China, as well as should consider promoting 
exports to new markets to reduce the risk when the Chinese market fluctuates. 
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บทนำ 
ยางพาราถือเปäนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของครัวเรือนไทยจำนวนมาก ประเทศไทยเปäนผูGผลิตและ 

ผูGสJงออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก และมีพื้นที่ปลูกยางพารามากเปäนอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย โดยเน้ือที่ปลูก
ยางพาราในประเทศมีจำนวนเพิ่มข้ึนอยJางตJอเน่ือง จาก 15.6 ลGานไรJในปx 2555 เปäน 19.55 ลGานไรJในปx 2559 คิด
เปäนอัตราการเพิ่มข้ึนเฉลี่ยของพื้นที่ปลูกกวJารGอยละ 6 ตJอปx ทั้งน้ีในปx 2559 เน้ือที่ปลูกยางพาราของไทยคิดเปäน
สัดสJวนรGอยละ 25.06 ของเน้ือที่ปลูกยางพาราทั้งโลก และผลผลิตยางพาราของไทยคิดเปäนสัดสJวนรGอยละ 33.47 
ของผลผลิตยางพาราทั้งโลก กลJาวคือ ประเทศไทยเปäนผูGผลิตยางพารา ประมาณ 1 ใน 3 ของผลผลิตยางพาราที่ใชG
ในโลกทั้งหมด (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

ผลผลิตยางพาราสJวนใหญJจะถูกใชGเพื่อการสJงออกไปขายในตJางเทศ โดยตลาดยางพาราในโลกเปäนตลาดที่
ผูGซื้อมีอำนาจในการตJอรองและกำหนดราคาคJอนขGางมาก โดยผูGนำเขGายางพาราที่สำคัญในโลก ไดGแกJ จีน 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุÅน ทั้งน้ี ประเทศจีนถือเปäนผูGนำเขGายางพาราที่สำคัญที่สุดรายหน่ึงของโลก โดยมีปริมาณ
ความตGองการใชGยางธรรมชาติสูงถึง 1 ใน 3 ของโลก ทั้งน้ี จีนยังเปäนแหลJงรองรบัยางที่สำคัญของประเทศไทย และ
จีนยังมีความตGองการยางเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายใน 
ประเทศที่มีความตGองการใชGยางเปäนวัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศ อยJางไรก็ตาม นอกจากการนำเขGายางพารา
จากประเทศไทยแลGวจีนยังมีทางเลือกในการนำเขGาจากระเทศอื่น ๆ ที่เปäนแหลJงเพาะปลูกยางพาราที่สำคัญ อาทิ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ลาว พมJา เปäนตGน ซึ่งประเทศเหลJาน้ีแมGจะมีปริมาณ และคุณภาพผลผลิตที่ต่ำกวJาไทย 
แตJขณะเดียวกันก็สามารถขายผลผลิตที่ไดGในราคาต่ำกวJายางพาราไทย นอกจากน้ี จีนยังไดGลดความเสี่ยงในการ
ผูกขาดตลาดนำเขGายางพาราจากตJางประเทศ ดGวยการเชJาที่ดินในประเทศเพื่อนบGานของไทย และการสJงเสริมการ
ปลูกยางภายในประเทศ (ทางตอนใตG) ซึ่งถือเปäนความเสี่ยงของยางไทย ทั้งในเรื่องของความผันผวนของราคา 
ตลาด และการผลิต ดังน้ัน การวิเคราะห'สถานการณ'ทางการคGาของยางพาราไทยในประเทศจีน และการวิเคราะห'
สถานะการแขJงขันในตลาดยางจีนระหวJางประเทศไทยและคูJแขJงประเทศอื่น ๆ ที่เปäนแหลJงนำเขGาของประเทศจีน 
รวมถึงการวิเคราะห'โอกาสทางการคGาของยางพาราไทยในตลาดอื่น ๆ ที่สำคัญของโลก จะเปäนประโยชน'ในการ
กำหนดนโยบายและวางแผนในการเสริมสรGางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขJงขันของยางไทยในตลาดจีน
อยJางย่ังยืน 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
วิธีการดำเนินงาน 

การประเมินศักยภาพในการแขJงขันของยางไทยในตลาดจีนและโอกาสทางการตลาดที่สำคัญของโลก          
มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1) การเก็บรวบรวมขGอมูล เปäนการเก็บรวบรวมขGอมูลประเทศที่สJงออกยางไปจีน ประเทศที่เปäนผูGนำเขGา
ยางที่สำคัญ มูลคJาการนำเขGายางของแตJละประเทศในจีนและในประเทศผูGนำเขGาอื่น อัตราการขยายตัวมูลคJาการ
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นำเขGายางธรรมชาติของจีนและอัตราการขยายตัวมลูคJาสJงออกยางธรรมชาติไทยไปจีนจากกรมสJงเสริมการสJงออก 
ระหวJางปx พ.ศ.2538-2558  

2) การวิเคราะห'ขGอมูล ใชGการวิเคราะห'การเปรียบเทียบโครงสรGางการแขJงขัน โดยใชGวิเคราะห' 4 รูปแบบ
คือ  สัดสJวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio: CR) ความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed 
Comparative Advantage: RCA) วิเคราะห' Shift-share และเทคนิคการวิเคราะห'ศักยภาพการแขJงขันโดยใชG 
Thailand Competitiveness Matrix: TCM  
 3) สรุปผลและเขียนรายงาน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ- 
การวิเคราะห'สถานการณ'การนำเขGา ประเมินความสามารถในการแขJงขันของยางไทย และคูJแขJงในตลาด

จีน รวมถึงตลาดที่สำคัญของโลก มีวัตถุประสงค'เพื่อ (1) วิเคราะห'สถานการณ'การนำเขGายางพาราของประเทศจีน 
(2) เปรียบเทียบโครงสรGาง และความสามารถในการแขJงขันของยางพาราไทยกับคูJแขJงหลักในตลาดประเทศจีน 
รวมถึงตลาดที่สำคัญของโลก โดยใชGการวิเคราะห' 4 รูปแบบคือ (1) การวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัว 
(Concentration Ratio: CR) (2) การวิเคราะห'ความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) (3) การวิเคราะห' Shift-share และ (4) เทคนิคการวิเคราะห'ศักยภาพการแขJงขันโดยใชG Thailand 
Competitiveness Matrix: TCM ผลการศึกษา แบJงออกเปäน 3 ตอน ดังน้ี 
1. สถานการณ-ท่ัวไปในการผลิตและสEงออกยางพาราไทย 

ภูมิภาคเอเชียเปäนแหลJงผลิตยางพารา (Natural Rubber; NR) ที่สำคัญของโลก คิดเปäนสัดสJวนกวJารGอย
ละ 90 ของผลผลิตยางพาราทั่วโลก โดยไทยเปäนประเทศทีม่ีผลผลติยางพาราเปäนอันดับ 1 ของโลก ประมาณ 4.56 
ลGานตัน หรือคิดเปäนรGอยละ 35.90 ของผลผลิตโลกในปx 2560 รองลงมา ไดGแกJ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
เวียดนาม ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินเดีย มีสัดสJวน รGอยละ 26.00  รGอยละ 8.60 รGอยละ 8.00 
รGอยละ 5.50 และ รGอยละ 5.00 ตามลำดับ (เชฐชุดา, 2561) โดยผูGนำเขGายางพาราที่สำคัญในโลก ไดGแกJ จีน 
สหรัฐฯ และญี่ปุÅน ทั้งน้ี ประเทศจีนถือเปäนผูGนำเขGายางพาราที่สำคัญที่สุดรายหน่ึงของโลก โดยมีปริมาณความ
ตGองการใชGยางธรรมชาติสูงถึง 1 ใน 3 ของโลก ทั้งน้ีจีนยังเปäนแหลJงรองรับยางที่สำคัญของประเทศไทย และจีนยัง
มีความตGองการยางเพิ่มข้ึนเรือ่ย ๆ  ในอนาคต เน่ืองจากพื้นที่เพาะปลกูยางพาราที่เหมาะสมของจีนมีไมJถึงรGอยละ 5 
ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยสินคGายางพาราสJงออกที่สำคัญของไทย ไดGแกJ น้ำยางขGน ยางแผJนรมควัน ยางแทJง ยาง
คอมพาวด' และยางผสม มีรายละเอียด ดังน้ี 

น้ำยางขGน เปäนวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินคGาอื่น ๆ เชJน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย จุกนมยาง ยางยืดและ
กาว เปäนตGน ปริมาณการสJงออกน้ำยางขGนของไทย ปx พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 มีการเพิ่มข้ึนอยJางตJอเน่ืองโดยมี
ปริมาณ 949,102.99 ตัน 1,038,371.85 ตัน 1,057,438.40 ตัน 1,072,657.14 ตัน และ 1,240,154.56 ตัน 
ตามลำดับ (การยางแหJงประเทศไทย, 2561) ราคาเฉลี่ย F.O.B.กรุงเทพ (BULK) ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2561 มีแนวโนGมที่ลดลงอยJางตJอเน่ือง อยูJที่ 1,146.33 บาท 1,060.65 บาท 1,051.45 บาท 1,042.50 บาท 
และ 1,027.26 บาท ตามลำดับ (สมาคมน้ำยางขGนไทย, 2561) ในสJวนของประเทศจีน มีการนำเขGาจากไทยเปäน
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อันดับ 1 รองลงมาเปäนเวียดนาม และมาเลเซีย สัดสJวนการนำเขGาน้ำยางขGนจากไทย ปx พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 มี
แนวโนGมเพิ่มข้ึนอยJางตJอเน่ือง โดยมีปริมาณการนำเขGา 295,546 ตัน 314,206 ตัน 338,276 ตัน 350,950 ตัน 
และ 388,170 ตัน ตามลำดับ (UN COMTRADE, 2018) 

ยางแผJนรมควัน เปäนวัตถุดิบสำคัญของผลิตภัณฑ'หลากหลายชนิด อาทิ ยางลGอรถยนต' สายพาน ทJอน้ำ 
รองเทGา อะไหลJรถยนต' เปäนตGน ปริมาณการสJงออกยางแผJนรมควันช้ัน 3 ปx พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 มีแนวโนGม
เพิ่มข้ึน โดยมีปริมาณ 568,393.24 ตัน 723,995.12 ตัน 632,240.16 ตัน 592,527.87 ตัน และ 504,900.81 ตัน 
ตามลำดับ ราคาเฉลี่ย F.O.B.กรุงเทพ (BULK) ของยางแผJนรมควัน ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 อยูJที่ 46.99 บาท 
ต่ำกวJาในเดือนตุลาคมของปxกJอน ซึ่งอยูJที่ 55.62 บาท (การยางแหJงประเทศไทย, 2561) ในสJวนของประเทศจีน   
มีการนำเขGาจากไทยเปäนอันดับ 1 รองลงมาเปäนพมJา และอินโดนีเซีย ปริมาณการนำเขGายางแผJนรมควันจากไทย    
ปx พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 เทJากับ 165,858 ตัน 266,838 ตัน 247,978 ตัน 197,996 ตัน และ 134,538 ตัน 
ตามลำดับ โดยมูลคJาการนำเขGารวมลดลงเมื่อเทียบกับปxกJอน 

ยางแทJง เปäนผลิตภัณฑ'ที่ใชGเปäนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยางลGอรถยนต'เปäนสJวนใหญJ ปริมาณการสJงออก
ยางแทJงของไทย ปx พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 มีแนวโนGมลดลงอยJางตJอเน่ือง โดยมีปริมาณ 5,072.23 ตัน 3,508.87 
ตัน 3,567.93 ตัน 2,990.22 ตัน และ 903.22 ตัน ตามลำดับ (การยางแหJงประเทศไทย, 2561) ราคาเฉลี่ย F.O.B.
กรุงเทพ (BULK) ของยางแทJง ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 อยูJที่ 44.444 บาท ต่ำกวJาในเดือนตุลาคมของปxกJอน ซึ่ง
อยูJที่ 49.1737 บาท (สมาคมยางพาราไทย, 2561) ในสJวนของประเทศจีน มีการนำเขGาจากไทยเปäนอันดับ 1 
รองลงมาเปäนมาเลเซีย และอินโดนี เซีย  ปx  พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 เทJ ากับ 741,845 ตัน 852,748 ตัน 
1,036,735 ตัน 1,185,582 ตัน และ 954,905 ตัน ตามลำดับ และมูลคJาการนำเขGาลดลงอยJางตJอเน่ือง สอดคลGอง
กับราคาเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปxกJอน (UN COMTRADE, 2018) 

ยางคอมพาวด' เปäนยางที่มีการผสมสารเคมีตJาง ๆ เชJน สารวัลคาไนซ' สารตัวเรJง ปฏิกิริยา สารตัวเติม    
เปäนตGน พรGอมที่จะนำไปข้ึนรูปเปäนผลิตภัณฑ'ยางตJาง ๆ ไมJวJาจะเปäนยางลGอ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางรองคอ
สะพาน ทJอยาง ยางรัดของ ฯลฯ ปริมาณสJงออกยางคอมพาวด'หดตัวถึงรGอยละ 45.97 เน่ืองจากจีนที่คูJคGาหลักของ
ไทย เปลี่ยนนโยบายมาสนับสนุนการใชGยางคอมพาวด'ที่มีสJวนผสมยางสังเคราะห'ในสัดสJวนสูง ซึ่งเปäนเกรดที่มีการ
ผลิตมากในจีน และยังไมJมีการผลิตในไทย (ไทยเนGนผลิตยางคอมพาวด'ที่มีสJวนผสมยางสังเคราะห'ไมJเกินรGอยละ 5) 
(วารีรัตน', 2559) ในสJวนของประเทศจีน มีการนำเขGาจากไทยเปäนอันดับ 1 รองลงมาเปäนมาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
การนำเขGายางคอมพาวด'ลดลง โดยในปx พ.ศ.2559 ลดลงจากปxกJอนถึง 10 เทJา จาก 395,647 ตัน เปäน 34,009 
ตัน (UN COMTRADE, 2018) 

ยางผสม เปäนการแกGขGอเสียหลักของยางธรรมชาติ คือ การเสื่อมสภาพเร็วภายใตGแสงแดด ออกซิเจน 
โอโซน และความรGอน เน่ืองจากโมเลกุลของยางธรรมชาติมีพันธะคูJ (double bond) อยูJมาก ทำใหGยางวJองไวตJอ
การทำปฏิกิริยากับออกซเิจนและโอโซนโดยมีแสงแดดและความรGอนเปäนตัวเรJงปฏิกิริยา ดังน้ันในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ'จากยางจึงตGองมีการเติมสารเคมีบางชนิด (สารในกลุJมของ anti-degradants) เพื่อยืดอายุการใชGงาน   
ในประเทศจีน มีการนำเขGาจากไทยเปäนอันดับ 1 รองลงมาเปäนมาเลเซีย และเวียดนาม โดยในปx พ.ศ.2555 ถึง 
พ.ศ.2559 มีปริมาณการนำเขGาเทJากับ 10,282 ตัน 34,937 ตัน 34,151 ตัน 228,917 ตัน และ 837,576 ตัน 
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ตามลำดับ จะเห็นไดGวJาในปx พ.ศ.2559 มีการนำเขGายางผสมจากไทยเพิ่มข้ึนเกือบ 4 เทJา (UN COMTRADE, 
2018) 
2. สถานการณ-การนำเข@ายางพาราในประเทศจีน 

การศึกษาขGอมูลสถิติการนำเขGายางในตลาดประเทศจีนจาก ฐานขGอมูล  The United Nations 
Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) ณ ปx พ.ศ. 2561 โดยจำแนกตามรายประเภท
สินคGายางที่จีนนำเขGาจากประเทศตJาง ๆ ทั่วโลก พบวJา ประเทศจีนมีการนำเขGายางพาราจากประเทศไทยมากที่สุด
ในทุกประเภทสินคGา ไดGแกJ น้ำยางขGน ยางแผJนรมควัน ยางแทJง ยางคอมพาวด' และยางผสม โดยมีรายละเอียดการ
นำเขGาในแตJละสินคGา ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาจากสถิติปริมาณการนำเขGา ระหวJางปx พ.ศ. 2546-2560 กรณีการนำเขGาน้ำยางขGน พบวJา 
ประเทศจีนมีการนำเขGาจากประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาเปäนเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และแคมเมอรูน 
โดยในสJวนของประเทศไทย ในภาพรวมจีนมีการนำเขGาน้ำยางขGนจากไทยที่สูงข้ึน อยJางตJอเน่ือง แตJมีการลดลง
ในชJวงปx 2553-2554 เน่ืองจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร'เกอร' และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนใน
ปx พ.ศ. 2554 ทำใหGความตGองการยางหลายประเภทรวมถึงความตGองการน้ำยางขGนลดลง (ภาพที่ 1.1) กรณียาง
แผJนรมควัน พบวJา ประเทศจีนมีการนำเขGาจากประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาเปäนพมJา เวียดนาม อินโดนีเซีย 
และลาว ซึ่งจีนมีการนำเขGา ยางแผJนรมควันจากไทยลดลงมากโดยเฉพาะในชJวงปx พ.ศ. 2556-2559 เน่ืองจากการ
ใชGยางจีนชะลอตัวลงจากการหดตัวของอุตสาหกรรมรถยนต'และการถูกเก็บภาษีตอบโตGการทุJมตลาด (Anti-
dumping duties: AD) นอกจากน้ี สต็อกยังคงมีเพียงพอตJอความตGองการใชG  (ธนาคารแหJงประเทศไทย , 2559) 
รวมถึง จากภาพที่ 1.2 จะเห็นไดGวJาจีนเริ่มมีการนำเขGายางแผJนรมควันจากประเทศพมJาและเวียดนามมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 ปริมาณการนำเขGาน้ำยางขGนของประเทศจีนจากประเทศตGนทาง 5 อันดับแรก  
ระหวJางปx พ.ศ.2546-2560 
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ภาพท่ี 1.2 ปริมาณการนำเขGายางแผJนรมควันของประเทศจนีจากประเทศตGนทาง 5 อันดับแรก  
ระหวJางปx พ.ศ.2546-2560 

กรณียางแทJง พบวJา ประเทศจีนมีการนำเขGาจากประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาเปäนมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และโกตดิวัวร' ซึ่งจีนมีการนำเขGา ยางแทJงจากไทยเพิ่มข้ึนอยJางตJอเน่ืองยกเวGน ในชJวงปx พ.ศ. 2558-
2559 เน่ืองจากการใชGยางจีนชะลอตัวลงจากการหดตัวของอุตสาหกรรมรถยนต'เชJนเดียวกับกรณียางแผJนรมควัน 
(ภาพที่ 1.3) 
 กรณียางคอมพาวด' พบวJา ประเทศจีนมีการนำเขGาจากประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาเปäนมาเลเซีย  
อินโดนีเซีย เวียดนาม และญี่ปุÅน ซึ่งจีนมีการนำเขGา ยางคอมพาวด'จากไทยลดลงมากในชJวงปx พ.ศ. 2557-2559 
(ภาพที่ 1.4) เน่ืองจากผลกระทบเรือ่งการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขทางการคGา และอัตราภาษีของประเทศจนี สJงผลใหGผูG
สJงออกยางไทยหันมาสJงออกยางผสมเปäนสินคGาทดแทน โดยที่กรณียางผสม พบวJา ประเทศจีนมีการนำเขGาจาก
ประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาเปäนมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และญี่ปุÅน ซึ่งจีนมีการนำเขGา ยางผสมจากไทย
เพิ่มข้ึนมากในชJวงปx พ.ศ. 2557-2559 เน่ืองจากเปäนสินคGาที่พัฒนาข้ึนมาทดแทนยางคอมพาวด' (ภาพที่ 1.5) 
 

 
ภาพท่ี 1.3 ปรมิาณการนำเขGายางแทJงของประเทศจีนจากประเทศตGนทาง 5 อันดับแรก  

ระหวJาง ปx พ.ศ. 2546-2560 
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ภาพท่ี 1.4 ปริมาณการนำเขGายางคอมพาวด'ของประเทศจีนจากประเทศตGนทาง 5 อันดับแรก  

ระหวJาง ปx พ.ศ.  2546-2560 

 
ภาพท่ี 1.5 ปริมาณการนำเขGาน้ำยางขGนของประเทศจีนจากประเทศตGนทาง 5 อันดับแรก 

ระหวJาง ปx พ.ศ. 2546-2560 

3. การเปรียบเทียบโครงสร@างการแขEงขนั 
การวิเคราะห'สถานการณ'การนำเขGายางพาราของประเทศจีน เพื่อประเมินความสามารถในการแขJงขัน

ของยางไทยและคูJแขJงในตลาดจีน และตลาดที่สำคัญของโลกใชGเครื่องมือทางดGานเศรษฐศาสตร'การคGาระหวJาง
ประเทศในการวิเคราะห'ขGอมูล โดยประยุกต'ใชGดัชนีสำหรับการเปรียบเทียบโครงสรGางการแขJงขันและศักยภาพ
ทางดGานการคGาระหวJางประเทศ โดยใชGวิเคราะห' 4 รูปแบบ คือ 1) สัดสJวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio; 
CR) 2) ความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage; RCA) 3) วิเคราะห' 
Shift-share และ 4) เทคนิคการวิเคราะห'ศักยภาพการแขJงขันโดยใชG Thailand Competitiveness Matrix; 
TCM สรุปผลการศึกษา ไดGดังน้ี 

3.1 สัดสEวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio: CR) 
การวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัวของตลาดนำเขGายางในประเทศจีน ผูG วิจัยไดGทำการวิเคราะห'

เปรียบเทียบตลาดที่เปäนแหลJงนำเขGาหลักของประเทศจีน 4 ประเทศแรก โดยแบJงมิติการวิเคราะห'ออกเปäน การ



 - 172 - 

นำเขGายางธรรมชาติในภาพรวม และการนำเขGาผลผลิตยางหลักแตJละชนิด ไดGแกJ น้ำยางขGน ยางแผJนรมควัน      
ยางแทJง ยางคอมพาวด' และยางผสม ของประเทศจีน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาสJวนแบJงตลาดยางพาราในภาพรวมของ
ตลาดยางจีน พบวJา ยางพาราไทยครองสJวนแบJงตลาดในการนำเขGายางจีนสูงสุดอยJางตJอเน่ือง โดยในปx พ.ศ. 2560 
ไทยมีสJวนแบJงตลาด รGอยละ 63.73 รองลงมาเปäนมาเลเซีย รGอยละ 11.49 อินโดนีเซีย รGอยละ 11.18 และ
เวียดนาม รGอยละ 6.73 ตามลำดับ ดังตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.6  

ตารางท่ี 1.1 สJวนแบJงตลาดการนำเขGายางพาราธรรมชาติในประเทศจีน ระหวJางปx พ.ศ. 2558-2560 

ประเทศ 
สEวนแบEงตลาด (ร@อยละ) 

2558 2559 2560 
ไทย 62.31 66.02 63.73 
มาเลเซีย 11.89 12.60 11.49 
อินโดนีเซีย 13.86 10.22 11.18 
เวียดนาม 7.17 6.51 6.73 
อ่ืนๆ 4.77 4.66 6.86 
ที่มา: จากการคำนวณโดยใชGขGอมูลจาก UN Comtrade (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.6 สJวนแบJงตลาดการนำเขGายางพาราธรรมชาติในประเทศจีน ระหวJางปx พ.ศ. 2558-2560 

จากขGอมูลปริมาณการนำเขGาผลผลิตยางพาราในภาพรวมของประเทศจีนพบวJาประเทศจีนมีการนำเขGา
จากประเทศตJาง ๆ 4 อันดับแรก ไดGแกJ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยเฉลี่ยกวJา รGอยละ 70 ของ
ความตGองการใชGยางทั้งหมดในประเทศจนี (ตารางที่ 1.2) และเมื่อพิจารณาสถานะอุปสงค' อุปทานยางธรรมชาติใน
ประเทศจีนโดยเปรยีบเทียบกับปรมิาณการนำเขGายางจากประเทศไทยพบวJาสัดสJวนการนำเขGายางจากประเทศไทย
โดยเฉลี่ยสูงถึง รGอยละ 42 ของอุปสงค'ยางธรรมชาติในประเทศจีนทั้งหมด ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติใน
ประเทศจีนโดยเฉลี่ยอยูJที่ประมาณ รGอยละ 27 ของอุปสงค'ยางธรรมชาติในประเทศจีนเอง สJวนอีก รGอยละ 30 เปäน
การนำเขGาจากประเทศอื่น ๆ ในโลก (ภาพที่ 1.7) ซึ่งแสดงใหGเห็นวJาไทยถือเปäนซัพพลายเออร'หลักในการผลิต
ผลิตภัณฑ'ยางของจีน อยJางไรก็ตามจีนก็ถือเปäนตลาดหลักที่มีความสำคัญตJออุตสาหกรรมยางไทยอยJางย่ิงยวด
เชJนกัน 
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ตารางท่ี 1.2 ปริมาณการนำเขGา และความตGองการใชGยางธรรมชาติในประเทศจีน ระหวJาง ปx พ.ศ. 2553-2560 
(หนJวย: ตัน)  

ป| พ.ศ. 

ปริมาณการนำเข@ายางธรรมชาติในจีน ปริมาณความ
ต@องการยาง
ธรรมชาติใน
ประเทศจีน 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม 
รวมทุกประเทศ

ในโลก 

2553 901,369 412,921 358,570 117,151 1,861,367 2,486,000 
2554 1,088,768 437,369 367,344 108,445 2,100,916 2,786,000 
2555 1,207,468 404,300 298,602 187,566 2,177,473 2,922,000 
2556 1,437,554 416,879 319,614 181,425 2,472,644 3,309,000 
2557 1,626,857 362,045 310,166 187,294 2,610,030 3,434,000 
2558 1,806,286 279,569 344,707 178,165 2,735,179 3,750,000 
2559 1,593,497 279,575 288,127 168,788 2,501,608 4,000,000 
2560 1,684,888 450,368 301,595 112,383 2,793,176 4,100,000 

ที่มา: UN Comtrade (2018) และ หอการคGาไทยในประเทศจีน (2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.7 สถานะอปุสงค' อุปทาน และการนำเขGายางธรรมชาติจากไทยในตลาดจีน 

สำหรับผลการวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio: CR) ผูGวิจัยไดGทำการวิเคราะห'โดย
ใชGขGอมูลปริมาณการนำเขGายางธรรมชาติของจีนจากประเทศ 4 อันดับแรกที่ประเทศจีนมีการนำเขGายางธรรมชาติ
ในภาพรวมมากที่สุด ซึ่งไดGแกJ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ดังสถิติที่แสดงในตารางที่ 4 และเมื่อนำมา
คำนวณหาคJา CR4 ตามสูตรการคำนวณสามารถสรุปผลไดGดังตารางที่ 1.3 กลJาวคือ จากเกณฑ'ในการพิจารณาคJา
สัดสJวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio: CR) พบวJา การนำเขGายางของจีนมีคJาสัดสJวนการกระจุกตัว ในชJวง 
ปx พ.ศ. 2553-2558 มากกวJารGอยละ 67 แสดงวJา การนำเขGายางของจีนมกีารกระจกุตัวหรือมีการผูกขาดของ 4 ประเทศ
อันดับแรกสูง สJวนชJวง 2 ปxหลัง คือ  ปx พ.ศ. 2559-2560 การกระจกุตัวเริ่มลดลงมาอยูJในระดับปานกลาง คือมีคJา CR4 
อยูJที่ 58.25 และ 62.18 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 1.3 ผลการวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัวของยางธรรมชาติในภาพรวมของตลาดประเทศจีน 

ที่มา: จากการคำนวณ 

เมื่อวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัว (CR4) รายประเภทสินคGา โดยพิจารณาจากมูลคJาการนำเขGา น้ำยางขGน 
(HS- 400110) ยางแผJนรมควัน (HS- 400121) ยางแทJง (HS- 400122) ยางคอมพาวด' (HS- 4005) และยางผสม 
(HS- 400280) ของตลาดจีน โดยใชGขGอมูลสถิติมูลคJาการนำเขGาจาก UN Comtrade ณ ปx พ.ศ. 2561 ซึ่งไดGผลการ
วิเคราะห' ดังน้ี 

กรณีน้ำยางขGน (HS- 400110) พบวJา คJาสัดสJวนการกระจุกตัวของการนำเขGาน้ำยางขGนในประเทศจีน 
ในชJวง ปx พ.ศ. 2551-2560 มีคJาอยูJที่ประมาณ รGอยละ 98 (ตารางที่ 1.4) ตJอเน่ืองตลอดทั้ง 10 ปx ซึ่งคJามากกวJารGอย
ละ 67 แสดงวJา การนำเขGาน้ำยางขGนของจีนมีการกระจุกตัวหรือมีการผูกขาดของ 4 ประเทศอันดับแรก ไดGแกJ ไทย 
มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ในระดับสูง 

ตารางท่ี 1.4 ผลการวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัวของน้ำยางขGนในตลาดประเทศจีน 

ป| 
สEวนแบEงตลาด (ร@อยละ) รวมสEวนแบEงตลาด  

4 ประเทศ (คEา CR4) ไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
2551 86.35 3.85 5.76 2.37 98.33 
2552 88.63 4.17 4.60 1.60 98.99 
2553 88.88 4.49 3.96 1.05 98.38 
2554 90.49 4.20 2.41 0.33 97.43 
2555 92.53 4.22 1.55 0.16 98.46 
2556 92.41 4.79 1.11 0.05 98.37 
2557 91.52 4.50 2.79 0.07 98.88 
2558 91.84 4.73 2.01 0.21 98.79 
2559 90.63 3.59 4.26 0.19 98.67 
2560 87.37 2.71 5.53 0.21 95.83 

ที่มา: จากการคำนวณ 

ป| 
สEวนแบEงตลาด (ร@อยละ) สEวนแบEงตลาดยางนำเข@า 

ท้ังหมดของตลาดจีน 

รวมสEวนแบEงตลาด  
4 ประเทศ 
(คEา CR4) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

2553 36.26 14.42 16.61 4.71 74.87 72.00 
2554 39.08 13.19 15.70 3.89 75.41 71.86 
2555 41.32 10.22 13.84 6.42 74.52 71.80 
2556 43.44 9.66 12.60 5.48 74.72 71.18 
2557 47.37 9.03 10.54 5.45 76.01 72.40 
2558 48.17 9.19 7.46 4.75 72.94 69.57 
2559 39.84 7.20 6.99 4.22 62.54 58.25 
2560 41.09 7.36 10.98 2.74 68.13 62.18 
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กรณียางแผJนรมควัน (HS- 400121) พบวJา คJาสัดสJวนการกระจุกตัวของการนำเขGายางแผJนรมควัน ใน
ประเทศจีน ในชJวง ปx พ.ศ. 2551-2560 มีคJาอยูJที่ประมาณ รGอยละ 89-96 (ตารางที่ 1.5) ซึ่งคJามากกวJารGอยละ 67 
แสดงวJา การนำเขGายางแผJนรมควัน ของจีนมีการกระจุกตัวหรือมีการผูกขาดของ 4 ประเทศอันดับแรก ไดGแกJ ไทย 
พมJา อินโดนีเซีย และลาว ในระดับสูง  

ตารางท่ี 1.5 ผลการวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัวของยางแผJนรมควันในตลาดประเทศจีน 

ป| 
สEวนแบEงตลาด (ร@อยละ) รวมสEวนแบEงตลาด  

4 ประเทศ (คEา CR4) ไทย พมEา อินโดนีเซีย ลาว 
2551 80.59 6.13 3.75 1.31 91.78 
2552 83.47 4.14 6.00 3.10 96.71 
2553 84.45 5.89 3.22 2.31 95.87 
2554 81.21 5.11 3.70 2.36 92.38 
2555 79.95 9.55 3.28 3.24 96.02 
2556 82.24 6.09 2.13 4.81 95.28 
2557 80.93 6.78 1.97 5.54 95.23 
2558 76.79 9.32 2.64 6.88 95.63 
2559 60.01 20.63 3.22 5.29 89.13 
2560 73.58 14.47 3.44 3.52 95.02 

ที่มา: จากการคำนวณ 

กรณียางแทJง (HS-400122) พบวJา คJาสัดสJวนการกระจุกตัวของการนำเขGายางแทJงในประเทศจีน ในชJวง 
ปx พ.ศ. 2551-2560 มีคJาอยูJที่ประมาณ รGอยละ 96-98 (ตารางที่ 1.6) ซึ่งคJามากกวJา รGอยละ 67 แสดงวJา การนำเขGา
ยางแทJง ของจีนมีการกระจุกตัวหรือมีการผูกขาดของ 4 ประเทศอันดับแรก ไดGแกJ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม ในระดับสูง  

ตารางท่ี 1.6 ผลการวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัวของยางแทJงในตลาดประเทศจีน 

ป| 
สEวนแบEงตลาด (ร@อยละ) รวมสEวนแบEงตลาด  

4 ประเทศ (คEา CR4) ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม 
2551 37.11 28.18 30.47 2.98 98.75 
2552 37.76 31.17 25.69 3.44 98.06 
2553 36.32 28.79 25.51 6.46 97.08 
2554 41.70 26.80 22.54 5.44 96.47 
2555 45.64 24.56 17.82 9.38 97.40 
2556 47.81 22.91 17.08 8.58 96.39 
2557 54.00 18.98 15.52 7.72 96.22 
2558 59.95 13.96 16.85 7.25 98.02 
2559 56.93 16.63 16.90 7.25 97.71 
2560 53.17 25.39 17.07 3.06 98.70 

ที่มา: จากการคำนวณ 
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กรณียางคอมพาวด' (HS- 4005) พบวJา คJาสัดสJวนการกระจุกตัวของการนำเขGายางคอมพาวด'ในประเทศจีน 
ในชJวง ปx พ.ศ. 2551-2558 มีคJาอยูJที่ประมาณ รGอยละ 82-92 (ตารางที่ 1.7) ซึ่งคJามากกวJารGอยละ 67 แสดงวJา การ
นำเขGาคอมพาวด' ในชJวงเวลาดังกลJาวของจีนมกีารกระจุกตัวหรือมีการผูกขาดของ 4 ประเทศอันดับแรก ไดGแกJ ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในระดับสูง แตJในชJวง ปx พ.ศ. 2559-2560 คJาสัดสJวนการกระจุกตัวของการ
นำเขGายางคอมพาวด'ในประเทศจีน ลดลงมาอยูJที่ รGอยละ 34.39 และรGอยละ 28.45 ตามลำดับ เน่ืองจากผลของการ
เปลี่ยนนโยบายมาสนับสนุนการใชGยางคอมพาวด'ที่มสีJวนผสมยางสังเคราะห'ในสดัสJวนสูง ซึ่งเปäนเกรดทีม่ีการผลติมากใน
จีน และยังไมJมีการผลิตในไทย  

ตารางท่ี 1.7 ผลการวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัวของยางคอมพาวด'ในตลาดประเทศจีน 

ป| 
สEวนแบEงตลาด (ร@อยละ) รวมสEวนแบEงตลาด  

4 ประเทศ (คEา CR4) ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
2551 33.51 41.31 6.78 1.99 83.59 
2552 39.58 34.20 10.55 4.84 89.17 
2553 43.62 36.81 5.15 4.98 90.56 
2554 42.69 43.29 3.96 1.39 91.33 
2555 43.54 35.87 9.09 3.86 92.36 
2556 48.67 32.09 10.58 1.26 92.61 
2557 46.82 30.20 7.38 5.04 89.44 
2558 35.44 25.06 4.89 16.86 82.24 
2559 16.16 2.95 6.65 8.64 34.39 
2560 16.89 2.38 5.90 3.28 28.45 
ที่มา: จากการคำนวณ 

 

กรณียางผสม (HS-400280)พบวJา คJาสัดสJวนการกระจุกตัวของการนำเขGายางผสม ในประเทศจีน ใน ปx 
พ.ศ. 2551 มีคJาอยูJที่ รGอยละ 51.28 ซึ่งมีคJาอยูJระหวJาง รGอยละ 34-67 ถือวJามีการกระจุกตัวในระดับปานกลาง 
เพราะเปäนชJวงเริ่มตGนของการผลติยางผสมของไทย และอินโดนีเซีย สJวนเวียดนามยังไมJมีการสJงออกยางผสมมาจีน
ในชJวงน้ี ตJอมาในชJวง ปx พ.ศ. 2552-2556 คJา CR4 อยูJที่ประมาณ รGอยละ 96-99 ซึ่งประเทศที่มีสJวนแบJงตลาด
มากที่สุดในชJวงน้ีคือมาเลเซีย และชJวงต้ังแตJ ปx พ.ศ. 2557-2560 คJา CR4 อยูJที่ประมาณ รGอยละ 99 โดยประเทศ
ไทยเปäนผูGครองสJวนแบJงตลาดสูงที่สุด (ตารางที่ 1.8) ทั้งน้ี คJา CR4 ชJวงปx พ.ศ. 2552-2560 มีคJามากกวJารGอยละ 
67 แสดงวJา การนำเขGายางยางแทJง ของจีนมีการกระจุกตัวหรือมีการผูกขาดของ 4 ประเทศอันดับแรก ไดGแกJ ไทย 
มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ในระดับสูง 

ตารางท่ี 1.8 ผลการวิเคราะห'สัดสJวนการกระจุกตัวของยางผสมในตลาดประเทศจีน 

ป| 
สEวนแบEงตลาด (ร@อยละ) รวมสEวนแบEงตลาด  

4 ประเทศ (คEา CR4) ไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
2551 0.13 50.46 0.00 0.70 51.28 
2552 1.76 95.51 0.49 0.00 97.75 
2553 3.40 96.32 0.00 0.00 99.72 
2554 3.27 96.24 0.00 0.00 99.51 
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ป| 
สEวนแบEงตลาด (ร@อยละ) รวมสEวนแบEงตลาด  

4 ประเทศ (คEา CR4) ไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
2555 18.27 79.66 0.29 0.44 98.66 
2556 45.40 47.02 0.00 7.44 99.86 
2557 53.19 35.01 7.87 3.69 99.76 
2558 42.38 26.08 26.37 4.92 99.75 
2559 45.88 21.01 29.42 3.18 99.48 
2560 43.68 20.55 26.16 9.35 99.74 

ที่มา: จากการคำนวณ 

จากผลการวิเคราะห'คJาสัดสJวนการกระจุกตัวของตลาดนำเขGายางในประเทศจีนทั้งในภาพรวม และราย
สินคGาทุกชนิดสินคGา สามารถสรุปไดGวJาตลาดนำเขGายางของจีนสJวนใหญJมีคJาสัดสJวนการกระจุกตัว CR4 อยูJสูงกวJา 
เกณฑ'รGอยละ 67 โดยคJาสัดสJวนการกระจุกตัวเรียงลำดับจากมากไปนGอย ไดGแกJ น้ำยางขGน ยางแทJง ยางแผJน
รมควัน ยางผสม และยางคอมพาวด' (สัดสJวนลดลงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของจีน) ตามลำดับ แสดงใหG
เห็นวJาตลาดนำเขGายางของจีน มีโครงสรGางการแขJงขันที่คJอนขGางผูกขาดอยูJที่ผูGขาย 4 อันดับแรก ซึ่งสJวนใหญJ ไดGแกJ 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีเพียงยางแผJนรมควันเทJาน้ันที่ผูGขาย 4 อันดับแรก คือ ไทย พมJา 
อินโดนีเซีย และลาว อยJางไรก็ตามเมื่อพิจารณาดGานผูGซื้อจีนเองก็เปäนผูGซื้อรายใหญJ และคJอนขGางมีแนวโนGมผูกขาดการ
ซื้อจากประเทศผูGสJงออกดังกลJาวเชJนกัน 

3.2 ความได@เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)  
จากการวิเคราะห'ความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏโดยประยุกต'ในสูตรการคำนวณเพื่อหาคJา 

Balassa’ RCA (BRCA) พบวJา ในภาพรวมของสินคGายางพาราแปรรูปในตลาดสJงออกหลักของประเทศไทยโดย
พิจารณาตลาด ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุÅน และประเทศจีน ทั้งน้ีในตลาดประเทศจีนถือเปäนตลาดที่
สำคัญที่สุดไดGทำการวิเคราะห'ทั้งยางธรรมชาติในภาพรวม และจำแนกตามรายสินคGา ไดGแกJ น้ำยางขGน ยางแผJน
รมควัน ยางแทJง ยางคอมพาวด' และยางผสม สJวนตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุÅน ไดGทำการวิเคราะห'
ความไดGเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎของยางธรรมชาติในภาพรวม ซึ่งผลการวิเคราะห'มีรายละเอียด ดังน้ี 

3.2.1 ความได@เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของตลาดยางในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากการวิเคราะห'ขGอมูลสถิติการนำเขGายางธรรมชาติ (HS-4001) ของสหรัฐอเมริกา ต้ังแตJ ปx 

พ.ศ. 2551-2560 พบวJานำเขGามาจากประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด รองลงมาเปäนไทย โกตดิวัวร' และไลบีเรีย 
ตามลำดับ ทัง้น้ี คJา BRCA ของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา มีระดับต่ำกวJาประเทศคูJแขJงหลัก เน่ืองจาก การนำเขGา
ยางธรรมชาติของตลาดสหรัฐอเมริกาเมื่อทำการเปรยีบเทียบมลูคJาการนำเขGากับการนำเขGาผลติภัณฑ'อื่น ๆ  ทั้งหมด
จากไทยน้ัน ถือวJาการนำเขGายางพารามีสัดสJวนไมJสูงนัก ตJางจากประเทศอินโดนีเซีย โกตดิวัวร' และโดยเฉพาะ
ไลบีเรีย ที่มีสัดสJวนการนำเขGายางพาราเมื่อเทียบกับการนำเขGาสินคGาทั้งหมดคJอนขGางสูง สJงผลใหGคJา BRCA ของ
ประเทศดังกลJาวมีคJาสูงกวJาไทยมาก ดังน้ัน ในตลาดสหรัฐอเมริกาถือวJายางพาราไทยมีความไดGเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏในระดับที่ต่ำกวJาประเทศคูJแขJงหลักรายอื่น และคJา BRCA ของไทยมีแนวโนGมลดลงในชJวงปx 
พ.ศ. 2556-2560 ดังตารางที่ 1.9 
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นอกจากน้ี จากการคำนวณคJา Normalized RCA (NRCA) และการวิเคราะห' Dynamic RCA 
เพื่อระบุสถานการณ'การนำเขGายางธรรมชาติของสหรัฐอเมริการวมถึงเปรียบเทียบความชำนาญพิเศษของประเทศ
ที่เปäนแหลJงนำเขGายางธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา พบวJา สถานการณ'ความไดGเปรียบในการแขJงขันของยาง
ธรรมชาติ ในปx พ.ศ. 2551-2560 ทั้ง 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ไทย โกตดิวัวร' และไลบีเรีย มีความไดGเปรียบใน
การแขJงขันในตลาดยางสหรัฐอเมริกาในภาพรวม (คJา NRCA มากกวJา 0) และหากพิจารณาในเชิงพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงความไดGเปรียบในการแขJงขันของไทยในชJวงปx พ.ศ. 2551-2555 พบวJา แนวโนGมการเปลี่ยนแปลงคJา 
BRCA ของไทยลดลง แตJสัดสJวนการนำเขGายางจากประเทศไทยของสหรัฐอเมริกามกีารเพิ่มข้ึน เชJนเดียวกับสัดสJวน
การนำเขGายางทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มข้ึน สJงผลใหGในชJวงเวลาดังกลJาวไทยตกอยูJในสถานการณ'แนวโนGม
ตลาดที่เรียกวJา “ควGาไมJทัน” เชJนเดียวกับอินโดนีเซีย และไลบีเรีย ซึ่งหมายความวJา สถานการณ'ของตลาดนำเขGา
ยางพาราในสหรัฐอเมริกามีแนวโนGมดีข้ึน และประเทศผูGสJงออก คือ ไทย อินโดนีเซีย และไลบีเรีย สามารถสJงออก
ไดGเพิ่มข้ึน แตJความสามารถในการสJงออกของประเทศผูGสJงออกทั้งสามกลับขยายตัวต่ำกวJาอัตราการขยายตัวของ
การนำเขGาของประเทศผูGนำเขGา (สหรัฐอเมริกา) สJวนโกตดิวัวร'อยูJในสถานการณ' “ดาวรุJงพุJงแรง” กลJาวคือ อยูJใน
สถานการณ'ที่ตลาดนำเขGายางพาราในสหรัฐอเมริกามีแนวโนGมดีข้ึน และโกตดิวัวร'สามารถสJงออกเพิ่มข้ึนไดGรวดเร็ว
กวJาอัตราการขยายตัวของการนำเขGาในสหรัฐอเมริกา 

สJวนในชJวงปx พ.ศ. 2556-2560 พบวJา แนวโนGมการเปลี่ยนแปลงคJา BRCA ของไทยเพิ่มข้ึน แตJ
สัดสJวนการนำเขGายางจากประเทศไทยของสหรฐัอเมริกามีการลดลง เชJนเดียวกับสัดสJวนการนำเขGายางทั้งหมดของ
สหรัฐอเมริกาที่ลดลง สJงผลใหGในชJวงเวลาดังกลJาวไทยตกอยูJในสถานการณ'แนวโนGมตลาดที่เรียกวJา “ต้ังรับ
ปรับตัว” เชJนเดียวกับโกตดิวัวร' กลJาวคือ เปäนสถานการณ'ที่ประเทศผูGสJงออก คือ ไทย และโกตดิวัวร' มี
ความสามารถในการสJงออกลดลง โดยความสามารถในการสJงออกของประเทศผูGสJงออกลดลงชGากวJาการนำเขGาที่
ลดลงของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปäนผูGนำเขGา สJวนอินโดนีเซีย และไลบีเรีย ตกอยูJในสถานการณ' “ถอยนำ” ซึ่ง 
เปäนสถานการณ'ที่ตลาดเปßาหมายคือ สหรัฐอเมริกา และประเทศผูGสJงออก (อินโดนีเซีย และไลบีเรีย) ตJางก็มี
แนวโนGมลดลง แตJประเทศผูGสJงออกมีความสามารถในการสJงออกลดลงรวดเร็วกวJาการนำเขGาที่ลดลงของประเทศผูG
นำเขGา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.10 

ตารางท่ี 1.9 ผลการวิเคราะห'คJา BRCA ของยางธรรมชาติ (HS-4001) ในตลาดสหรัฐอเมริกา 

ประเทศ 
ป|  

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
อินโดนีเซีย 77.68 67.99 69.59 69.94 76.49 77.07 77.62 73.77 70.26 72.23 

ไทย 19.35 18.18 17.42 19.04 17.77 13.84 14.04 13.99 14.91 14.36 
โกตดิวัวร' 20.19 35.47 44.22 52.22 63.00 89.62 81.71 80.21 94.44 92.53 
ไลบีเรีย 719.91 1094.82 464.34 451.90 653.01 807.31 1001.46 1277.30 985.72 806.72 

ที่มา:  จากการคำนวณ 
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ตารางท่ี 1.10 สถานการณ(ความได.เปรียบในการแข7งขันของยางธรรมชาติ (HS-4001) ในตลาดสหรฐัอเมริกา 

ประเทศ 
 

NRCA  ∆BRCA แนวโน:มการเปลี่ยนแปลง 
ค@า BRCA 

สถานการณDแนวโน:มตลาด 

2551 2555 2556 2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 
อินโดนีเซีย 0.0008066 0.0009251 0.0007528 0.0005117 -1.19 -4.84 ลดลง ลดลง คว.าไม7ทัน ถอยนำ 
ไทย 0.0002843 0.0002943 0.0001741 0.0001463 -1.58 0.51 ลดลง เพิ่มข้ึน คว.าไม7ทัน ต้ังรับปรบัตัว 
โกตดิวัวร( 0.0000140 0.0000459 0.0000465 0.0000391 42.81 2.91 เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ดาวรุ7งพุ7งแรง ต้ังรับปรบัตัว 
ไลบีเรีย 0.0000668 0.0000620 0.0000397 0.0000261 -66.90 -0.60 ลดลง ลดลง คว.าไม7ทัน ถอยนำ 
ที่มา:  จากการคำนวณ 
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3.2.2 ความได+เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของตลาดยางในประเทศญี่ปุBน 
จากการวิเคราะห+ข-อมูลสถิติการนำเข-ายางธรรมชาติ (HS-4001) ของประเทศญี่ปุKน ต้ังแตO ปP พ.ศ. 

2551-2560 พบวOามีการนำเข-ามาจากประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด รองลงมาเปZนไทย เวียดนาม และพมOา 
ตามลำดับ ทั้งน้ี คOา BRCA ของการนำเข-ายางธรรมชาติจากประเทศไทยในตลาดประเทศญี่ปุKน มีระดับสูงกวOา
ประเทศคูOแขOงหลักเปZนสOวนใหญO โดยคOา BRCA ของไทยสูงที่สุดในชOวง ปP พ.ศ. 2551-2555 และสูงเปZนอันดับสอง
รองจากอินโดนีเซียในชOวง ปP พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งแสดงให-เห็นวOาประเทศไทยมีความได-เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การสOงออกยางธรรมชาติไปประเทศญี่ปุKนลดลงในชOวง 5 ปPหลัง โดยสูญเสียอันดับ 1 ให-กับประเทศอินโดนีเซีย อีก
ทั้งคOา BRCA ของไทยยังมีคOาลดลงอยOางตOอเน่ืองตลอด ขณะที่อินโดนีเซียมีคOา BRCA สูงข้ึนอยOางตOอเน่ือง ในชOวง
เวลาดังกลOาว สOวนประเทศเวียดนามซึ่งเปZนผู-สOงออกยางธรรมชาติไปญี่ปุKนเปZนอันดับที่สาม จากการพิจารณาคOา 
BRCA พบวOาต้ังแตOปP พ.ศ. 2554-2560 คOา BRCA ของเวียดนามมีคOาต่ำกวOา 1 และมีแนวโน-มลดลงเรื่อย ๆ แสดง
วOาประเทศเวียดนามไมOมีความได-เปรียบโดยเปรียบเทียบในชOวงเวลาดังกลOาว สOวนประเทศพมOา เริ่มมีการสOงออก
ยางธรรมชาติไปประเทศญี่ปุKนครั้งแรก ต้ังแตOปP พ.ศ. 2556 สOงผลให-คOา BRCA ในชOวงกOอนหน-าเปZน 0 และในปP 
พ.ศ. 2556 ซึ่งทำการสOงออกเปZนปPแรกยังไมOมีความได-เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทำให-คOาน-อยกวOา 1 อยOางไรก็ตาม 
ต้ังแตOปP พ.ศ. 2557-2560 ประเทศพมOาเริ่มมีความได-เปรียบโดยเปรียบเทียบในการสOงออกยางธรรมชาติไปประเทศ
ญี่ปุKน และคOา BRCA มีแนวโน-มเพิ่มสูงข้ึนอยOางตOอเน่ือง จนมีคOาใกล-เคียงกับประเทศไทยในปP พ.ศ. 2560 รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.11 

นอกจากน้ี จากการคำนวณคOา Normalized RCA (NRCA) และการวิเคราะห+ Dynamic RCA 
เพื่อระบุสถานการณ+การนำเข-ายางธรรมชาติของประเทศญี่ปุKนรวมถึงเปรียบเทียบความชำนาญพิเศษของประเทศ
ที่เปZนแหลOงนำเข-ายางธรรมชาติของประเทศญี่ปุKน พบวOา สถานการณ+ความได-เปรียบในการแขOงขันของยาง
ธรรมชาติ ในปP พ.ศ. 2551-2560 ประเทศอินโดนีเซีย และไทย มีความได-เปรียบในการแขOงขันในตลาดยาง
ธรรมชาติของประเทศญี่ปุKน (คOา NRCA มากกวOา 0) สOวนประเทศเวียดนามมีความได-เปรียบในการแขOงขันในชOวงปP 
พ.ศ. 2551-2553 แตOในชOวงปP พ.ศ. 2554-2560 ไมOมีความได-เปรียบในการแขOงขัน (คOา NRCA น-อยกวOา 0) และ
ประเทศพมOาในชOวงปP พ.ศ. 2551-2556 ไมOมีความได-เปรียบในการแขOงขัน (คOา NRCA น-อยกวOา 0) สOวนชOวงปP พ.ศ. 
2557-2560 คOา NRCA มากกวOา 0 กลOาวคือประเทศพมOามีความได-เปรียบในการแขOงขันในชOวงเวลาดังกลOาว และ
หากพิจารณาในเชิงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความได-เปรียบในการแขOงขันของไทย ทั้งในชOวงปP พ.ศ. 2551-2555 
และชOวงปP พ.ศ. 2556-2560  พบวOา แนวโน-มการเปลี่ยนแปลงคOา BRCA ของไทยลดลง เชOนเดียวกับสัดสOวนการ
นำเข-ายางจากประเทศไทยของประเทศญี่ปุKนและสดัสOวนการนำเข-ายางทั้งหมดของญี่ปุKนที่ลดลงเชOนกัน สOงผลให-ใน
ชOวงเวลาดังกลOาวไทยตกอยูOในสถานการณ+แนวโน-มตลาดที่เรียกวOา “ถอยนำ” เชOนเดียวกับเวียดนาม ซึ่งหมายความ
วOา ตลาดเปzาหมายคือ ประเทศญี่ปุKน และประเทศผู-สOงออก คือ ไทย และเวียดนาม ตOางก็มีแนวโน-มลดลง แตO
ประเทศผู-สOงออกมีความสามารถในการสOงออกลดลงรวดเร็วกวOาการนำเข-าที่ลดลงของประเทศผู-นำเข-า สOวน
อนิโดนีเซีย และพมOา อยูOในสถานการณ+ “สวนกระแส” กลOาวคือ เปZนสถานการณ+ที่ประเทศอินโดนีเซีย และพมOา 
ซึ่งเปZนผู-สOงออกมีแนวโน-มความสามารถในการสOงออกดีข้ึน แตOประเทศญี่ปุKนซึ่งเปZนผู-นำเข-ามีอัตราการขยายตัวของ
การนำเข-าลดลง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.12 
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ตารางท่ี 1.11 ผลการวิเคราะห+คOา BRCA ของยางธรรมชาติ (HS-4001) ในตลาดญี่ปุKน 

ประเทศ 
ปD พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
อินโดนีเซีย 11.59 12.79 12.38 13.20 15.29 16.05 17.48 18.80 20.38 21.11 
ไทย 17.32 15.96 15.47 15.59 15.66 15.84 15.55 11.31 10.49 9.95 
เวียดนาม 1.16 1.04 1.09 0.94 0.80 0.75 0.81 0.69 0.65 0.62 
พมOา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.32 6.10 5.36 7.42 
ที่มา:  จากการคำนวณ 
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ตารางท่ี 1.12 สถานการณ(ความได.เปรียบในการแข7งขันของยางธรรมชาติ (HS-4001) ในตลาดญีปุ่Lน 

ประเทศ 
 

NRCA  ∆BRCA 
แนวโน:มการเปลี่ยนแปลง 

ค@า BRCA สถานการณDแนวโน:มตลาด 

2551 2555 2556 2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 
อินโดนีเซีย 0.0014225 0.0014735 0.0012655 0.0011835 3.70 5.05 เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน สวนกระแส สวนกระแส 
ไทย 0.0013971 0.0011064 0.0009519 0.0006040 -1.66 -5.89 ลดลง ลดลง ถอยนำ ถอยนำ 
เวียดนาม 0.0000058 -0.0000098 -0.0000105 -0.0000208 -0.36 -0.12 ลดลง ลดลง ถอยนำ ถอยนำ 
พม7า -0.0000013 -0.0000021 -0.0000022 0.0000203 0.00 7.39 เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน สวนกระแส สวนกระแส 
ที่มา:  จากการคำนวณ  
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3.2.3 ความได+เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของตลาดยางในประเทศจีน 
ในส$วนของประเทศจีนพบว$าจากข5อมูลการนำเข5ายางพาราส$วนใหญ$ของจีนมาจากประเทศไทย

มากที่สุด และมีค$า BRCA สูงกว$าประเทศคู$แข$งอื่น แสดงถึงความได5เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในระดับที่สูง
กว$าประเทศคู$แข$งรายอื่น จะมีเพียงบางสินค5า และในบางปOเท$าน้ันที่ ค$า BRCA ของไทยอยู$ในระดับต่ำกว$าคู$แข$ง 
อาทิ สินค5ายางแผ$นรมควัน ที่จีนมีการนำเข5าจาก พม$า และลาวค$อนข5างมาก ประกอบกับ พม$าและลาว มีการ
ส$งออกสินค5าประเภทอื่นไปประเทศจีนในสัดส$วนที่น5อยกว$าไทย ทำให5ค$า BRCA ที่คำนวณได5ค$อนข5างสูงมากใน
บางปO นอกจากน้ี ผู5วิจัยได5ทำการวิเคราะหUเพื่อหาค$า Normalized RCA (NRCA) และทำการวิเคราะหU Dynamic 
RCA เพื่อระบุสถานการณUการนำเข5ายางประเภทต$าง ๆ ของประเทศจีนรวมถึงเปรียบเทียบความชำนาญพิเศษของ
ประเทศที่เปiนแหล$งนำเข5ายางพาราของจีนอีกด5วย โดยผลการวิเคราะหUแบ$งเปiนกรณีต$าง ๆ ดังน้ี 

กรณีค$า BRCA ของยางธรรมชาติ (HS-4001) ในภาพรวมทุกสินค5ายังคงพบว$า ไทยมีความ
ได5เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏสูงกว$าคู$แข$งหลัก อย$าง อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย อย$างเห็นได5ชัด แต$
ค$า BRCA ในภาพรวมของไทยมีแนวโน5มลดลงในช$วงปO พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งสอดคล5องกับค$า BRCA ของประเทศ
เวียดนามและมาเลเซีย ที่มีแนวโน5มลดลงเช$นเดียวกัน มีเพียงประเทศอินโดนีเซียที่ค$า BRCA เพิ่มข้ึนใน ปO พ.ศ. 
2560 ดังตารางที่ 1.13 

ตารางท่ี 1.13 ผลการวิเคราะหUค$า BRCA ของยางธรรมชาติ (HS-4001) 

ประเทศ 
ปB พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 21.37 20.73 19.76 22.31 25.28 28.88 31.46 29.24 25.00 26.10 
อินโดนีเซีย 17.20 17.13 15.40 12.21 11.30 10.83 11.52 8.90 8.53 10.62 
เวียดนาม 8.87 8.08 12.49 7.97 9.22 8.29 6.86 3.67 2.93 1.42 
มาเลเซีย 8.09 5.84 5.56 5.15 4.52 4.34 4.31 4.09 3.82 3.77 
ที่มา: จากการคำนวณ 

สำหรับสถานการณUความได5เปรียบในการแข$งขันของยางธรรมชาติ พบว$า ในปO พ.ศ. 2551-2560 
ทั้ง 4 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม มีความได5เปรียบในการแข$งขันในตลาดยางจีนใน
ภาพรวม (ค$า NRCA มากกว$า 0) และหากพิจารณาในเชิงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความได5เปรียบในการแข$งขัน
ของไทยในช$วงปO พ.ศ. 2551-2555 พบว$า แนวโน5มการเปลี่ยนแปลงค$า BRCA ของไทย และสัดส$วนการนำเข5ายาง
จากประเทศไทยของประเทศจีนมีการเพิ่มข้ึน สวนทางกับสัดส$วนการนำเข5ายางทั้งหมดของประเทศจีนที่ลดลง 
ส$งผลให5ในช$วงเวลาดังกล$าวไทยตกอยู$ในสถานการณUแนวโน5มตลาดทีเ่รยีกว$า “สวนกระแส” เช$นเดียวกับเวียดนาม 
ส$วนในช$วงปO พ.ศ. 2556-2560 ทั้ง 4 ประเทศ เผชิญกับแนวโน5มการเปลี่ยนแปลงค$า BRCA สัดส$วนการนำเข5ายาง
จากแต$ละประเทศของประเทศจีน และสัดส$วนการนำเข5ายางทั้งหมดของประเทศจีนที่ลดลง ซึ่งถือว$าตกอยู$ใน
สถานการณU “ถอยนำ” (ตารางที่ 1.14) 
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ตารางท่ี 1.14 สถานการณ(ความได.เปรียบในการแข7งขันของยางธรรมชาติ (HS-4001) ในตลาดจีน 

ประเทศ 
NRCA  ∆BRCA 

แนวโน:มการเปลีย่นแปลง 
ค@า BRCA สถานการณDแนวโน:มตลาด 

2551 2555 2556 2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 
ไทย 0.0017527 0.0019289 0.0018057 0.0015101 3.91 -2.78 เพิ่มข้ึน ลดลง สวนกระแส ถอยนำ 

อินโดนีเซีย 0.0007784 0.0006777 0.0005195 0.0003975 -3.57 -0.56 ลดลง ลดลง ถอยนำ ถอยนำ 
มาเลเซีย 0.0007634 0.0004233 0.0003375 0.0002184 -5.91 -0.22 ลดลง ลดลง ถอยนำ ถอยนำ 
เวียดนาม 0.0001145 0.0002749 0.0002070 0.0000307 0.35 -6.87 เพิ่มข้ึน ลดลง สวนกระแส ถอยนำ 

ที่มา: จากการคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 - 185 - 

กรณีน้ำยางข,น (HS- 400110) ค7า BRCA ของน้ำยางข,นไทยสูงที่สุดเมื่อเทยีบกบัคู7แข7ง โดยใน
ปM พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนจากปMก7อนหน,าเล็กน,อย โดยมีค7าอยู7ที่ 38.73 รองลงมาเป]น เวียดนาม 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีค7า BRCA อยู7ที่ 2.02 0.92 และ 0.14 ตามลำดับ (ตารางที่ 1.15) จะเห็นได,ว7า
ค7า BRCA น้ำยางข,นของประเทศคู7แข7งต่ำกว7าของไทยค7อนข,างมาก ซึ่งเป]นการสะท,อนว7าไทยมีความได,เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมน้ำยางข,นที่สูงกว7าคู7แข7งมาก 

ตารางท่ี 1.15 ผลการวิเคราะหdค7า BRCA ของน้ำยางข,น (HS- 400110) 

ประเทศ 
ป0 พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 38.12 35.80 37.38 40.41 43.64 46.78 46.78 41.50 37.35 38.73 
มาเลเซีย 1.36 1.30 1.24 1.18 1.32 1.55 1.58 1.49 1.16 0.92 
อินโดนีเซีย 1.88 1.17 0.71 0.18 0.09 0.03 0.06 0.18 0.14 0.14 
เวียดนาม 15.05 9.74 7.91 3.78 1.74 1.29 2.74 1.13 1.82 2.02 
ที่มา: จากการคำนวณโดยใช,ข,อมูลจาก UN Comtrade (2018) 

ด,านสถานการณdความได,เปรียบในการแข7งขันของน้ำยางข,น พบว7า ในปM พ.ศ. 2551  
ทั้ง 4 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม มีความได,เปรียบในการแข7งขันในตลาดน้ำยางข,น
ของจีน (ค7า NRCA มากกว7า 0) แต7ในปM พ.ศ. 2555-2556 ประเทศอินโดนีเซียไม7มีความได,เปรียบในการ
แข7งขันในตลาดยางจีน (ค7า NRCA น,อยกว7า 0) และในปM พ.ศ. 2560 ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียไม7มี
ความได,เปรียบในการแข7งขันในตลาดน้ำยางข,นจีน และหากพิจารณาในเชิงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความ
ได,เปรียบในการแข7งขันของไทยในช7วงปM พ.ศ. 2551-2555 พบว7า แนวโน,มการเปลี่ยนแปลงค7า BRCA ของไทย 
สัดส7วนการนำเข,ายางจากประเทศไทยของประเทศจีน และสัดส7วนการนำเข,ายางทั้งหมดของประเทศจีน
เพิ่มข้ึน ส7งผลให,ในช7วงเวลาดังกล7าวไทยตกอยู7ในสถานการณdแนวโน,มตลาดที่เรียกว7า “ดาวรุ7งพุ7งแรง” ส7วน
ในช7วงปM พ.ศ. 2556-2560 ประเทศไทย เผชิญกับแนวโน,มการเปลี่ยนแปลงค7า BRCA และสัดส7วนการนำเข,า
ยางจากไทยของประเทศจีนที่ลดลง แต7สัดส7วนการนำเข,ายางทั้งหมดของประเทศจีนที่เพิ่มข้ึน ซึ่งถือว7าตกอยู7
ในสถานการณd “เสียโอกาส” เช7นเดียวกับประเทศมาเลเซีย ส7วนอินโดนีเซียและเวียดนามตกอยู7ในสถานการณd 
“ดาวรุ7งพุ7งแรง” (ตารางที่ 1.16) 
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ตารางท่ี 1.16 สถานการณ(ความได.เปรียบในการแข7งขันของน้ำยางข.น (HS- 400110) ในตลาดจีน 

ประเทศ 
 

NRCA  ∆BRCA แนวโน:มการเปลี่ยนแปลง 
ค@า BRCA 

สถานการณDแนวโน:มตลาด 

2551 2555 2556 2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 
ไทย 0.0003115 0.0003391 0.0002937 0.0003043 5.52 -8.05 เพิ่มข้ึน ลดลง ดาวรุ7งพุ7งแรง เสียโอกาส 
มาเลเซีย 0.0000038 0.0000038 0.0000055 -0.0000008 -0.04 -0.63 ลดลง ลดลง เสียโอกาส เสียโอกาส 
อินโดนีเซีย 0.0000041 -0.0000060 -0.0000051 -0.0000048 -1.79 0.11 ลดลง เพิ่มข้ึน เสียโอกาส ดาวรุ7งพุ7งแรง 
เวียดนาม 0.0000199 0.0000025 0.0000008 0.0000100 -13.31 0.74 ลดลง เพิ่มข้ึน เสียโอกาส ดาวรุ7งพุ7งแรง 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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กรณียางแผ*นรมควัน (HS- 400121) เป<นสินค?าชนิดเดียวที่ไทยมีค*า BRCA ต่ำกว*าคู*แข*ง ทั้งน้ี
ประเทศพม*ามีค*า BRCA สูงสุดในสินค?าชนิดน้ี โดยในปT พ.ศ. 2560 มีค*าสูงถึง 58.96 รองลงมาเป<นประเทศ
ลาว ซึ่งมีค*า BRCA เท*ากับ 40.43 ไทย มีค*า BRCA เท*ากับ 32.62 และอินโดนีเซีย มีค*า BRCA เท*ากับ 2.22 
ตามลำดับ (ตารางที่ 1.17) 

ตารางท่ี 1.17 ผลการวิเคราะหcค*า BRCA ของยางแผ*นรมควัน (HS- 400121) 

ประเทศ 
ป0  

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 35.57 33.71 35.52 36.27 37.71 41.63 41.37 34.70 24.73 32.62 
พม*า 107.29 64.49 85.16 53.07 133.74 41.60 8.51 28.72 79.93 58.96 
อินโดนีเซีย 2.96 4.41 2.16 2.06 1.87 1.32 1.58 2.23 2.38 2.22 
ลาว 110.13 84.80 53.54 49.62 74.87 92.91 61.10 74.67 61.73 40.43 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ด?านสถานการณcความได?เปรียบในการแข*งขันของยางแผ*นรมควัน พบว*า ในปT พ.ศ. 2551-
2560 ทั้ง 4 ประเทศ คือ ไทย พม*า อินโดนีเซีย และลาว มีความได?เปรียบในการแข*งขันในตลาดยางแผ*น
รมควันจีน (ค*า NRCA มากกว*า 0) และหากพิจารณาในเชิงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความได?เปรียบในการ
แข*งขันของไทยในช*วงปT พ.ศ. 2551-2555 พบว*า แนวโน?มการเปลี่ยนแปลงค*า BRCA ของไทยเพิ่มข้ึน แต*
สัดส*วนการนำเข?ายางจากประเทศไทยของประเทศจีน และสัดส*วนการนำเข?ายางทั้งหมดของประเทศจีนที่
ลดลง ส*งผลให?ในช*วงเวลาดังกล*าวไทยตกอยู*ในสถานการณcแนวโน?มตลาดที่เรียกว*า “ต้ังรับปรับตัว” 
เช*นเดียวกับพม*า ส*วนอินโดนีเซีย และลาวตกอยู*ในสถานการณc “ถอยนำ” สำหรับในช*วงปT พ.ศ. 2556-2560 
ประเทศไทย เผชิญกับแนวโน?มการเปลี่ยนแปลงค*า BRCA สัดส*วนการนำเข?ายางจากไทยของประเทศจีน และ
สัดส*วนการนำเข?ายางทั้งหมดของประเทศจีนทีล่ดลง ซึ่งถือว*าตกอยู*ในสถานการณc “ถอยนำ” เช*นเดียวกับลาว 
ในขณะที่พม*า และอินโดนีเซีย ตกอยู*ในสถานการณc “สวนกระแส” (ตารางที่ 1.18) 
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ตารางท่ี 1.18 สถานการณ(ความได.เปรียบในการแข7งขันของยางแผ7นรมควัน (HS- 400121) ในตลาดจีน 

ประเทศ 
 

NRCA (อันดับ) ∆BRCA แนวโน@มการเปลี่ยนแปลง 
คFา BRCA 

สถานการณJแนวโน@มตลาด 

2551 2555 2556 2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 
ไทย 0.0004479 0.0003058 0.0003838 0.0002648 2.13 -9.01 เพิ่มข้ึน ลดลง ต้ังรับปรบัตัว ถอยนำ 
พม7า 0.0000348 0.0000372 0.0000284 0.0000528 26.45 17.36 เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ต้ังรับปรบัตัว สวนกระแส 
อินโดนีเซีย 0.0000142 0.0000060 0.0000025 0.0000070 -1.10 0.90 ลดลง เพิ่มข้ึน ถอยนำ สวนกระแส 
ลาว 0.0000074 0.0000126 0.0000228 0.0000127 -35.26 -52.48 ลดลง ลดลง ถอยนำ ถอยนำ 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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กรณียางแท*ง (HS-400122) เป7นสินค<าที่ไทยมีความได<เปรียบโดยเปรียบเทียบสูงที่สุดใน
บรรดาประเทศคู*แข*ง รองลงมาเป7นอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ อย*างไรก็ตามค*า BRCA 
ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช*วงปV พ.ศ. 2559-2560 ในขณะที่ ค*า BRCA ของ อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนในช*วงปVดังกล*าว (ตารางที่ 1.19) 

ตารางท่ี 1.19 ผลการวิเคราะห`ค*า BRCA ของยางแท*ง (HS- 400122) 

ประเทศ 
ป0 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 16.38 15.25 15.28 18.62 21.53 24.20 27.60 27.09 23.46 23.57 
อินโดนีเซีย 22.28 22.94 19.32 14.91 13.98 14.22 15.19 11.79 12.33 16.39 
มาเลเซีย 10.75 7.99 7.06 6.32 5.56 5.54 5.46 5.31 5.45 5.78 
เวียดนาม 7.80 7.28 12.91 8.53 10.50 9.91 7.60 4.08 3.10 1.12 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ด<านสถานการณ̀ความได<เปรียบในการแข*งขันของยางแท*ง พบว*า ในปV พ.ศ. 2551-2560 ทั้ง 
4 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม มีความได<เปรียบในการแข*งขันในตลาดยางแท*งจีน 
(ค*า NRCA มากกว*า 0) และหากพิจารณาในเชิงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความได<เปรียบในการแข*งขันของ
ไทยในช*วงปV พ.ศ. 2551-2555 พบว*า แนวโน<มการเปลี่ยนแปลงค*า BRCA ของไทย สัดส*วนการนำเข<ายางจาก
ประเทศไทยของประเทศจีน และสัดส*วนการนำเข<ายางทั้งหมดของประเทศจีนเพิ่มข้ึน ส*งผลให<ในช*วงเวลา
ดังกล*าวไทยตกอยู*ในสถานการณ̀แนวโน<มตลาดที่เรียกว*า “ดาวรุ*งพุ*งแรง” เช*นเดียวกับเวียดนาม ส*วนในช*วงปV 
พ.ศ. 2556-2560 ประเทศไทย เผชิญกับแนวโน<มการเปลี่ยนแปลงค*า BRCA สัดส*วนการนำเข<ายางจากไทย
ของประเทศจีน และสัดส*วนการนำเข<ายางทั้งหมดของประเทศจีนที่ลดลง ซึ่งถือว*าตกอยู*ในสถานการณ̀ “ถอย
นำ” เช*นเดียวกับประเทศเวียดนาม ส*วนอินโดนีเซียและมาเลเซีย ตกอยู*ในสถานการณ̀ “ต้ังรับปรับตัว” 
(ตารางที่ 1.20) 
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ตารางท่ี 1.20 สถานการณ(ความได.เปรียบในการแข7งขันของยางแท7ง (HS- 400122) ในตลาดจีน 

ประเทศ 
NRCA (อันดับ) ∆BRCA แนวโนAมการเปลี่ยนแปลง 

คGา BRCA 
สถานการณKแนวโนAมตลาด 

2551 2555 2556 2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 
ไทย 0.0009670 0.0012781 0.0011233 0.0008382 5.14 -0.63 เพิ่มข้ึน ลดลง ดาวรุ7งพุ7งแรง ถอยนำ 
อินโดนีเซีย 0.0007469 0.0006698 0.0005221 0.0003925 -8.30 2.17 ลดลง เพิ่มข้ึน เสียโอกาส ต้ังรับปรบัตัว 
มาเลเซีย 0.0007670 0.0004292 0.0003431 0.0002324 -5.19 0.24 ลดลง เพิ่มข้ึน เสียโอกาส ต้ังรับปรบัตัว 
เวียดนาม 0.0000722 0.0002492 0.0001891 0.0000054 2.71 -8.78 เพิ่มข้ึน ลดลง ดาวรุ7งพุ7งแรง ถอยนำ 

ที่มา: จากการคำนวณ 
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กรณียางคอมพาวด. (HS- 4005) เป:นยางพาราประเภทที่ไทยมีความไดAเปรียบในการแขFงขัน
ลดลงต้ังแตF ปK พ.ศ. 2556 เป:นตAนมา เน่ืองจากมาตรการทางภาษีนำเขAาของจีนที่เป:นปTจจัยสำคัญที่กีดกันการ
นำเขAายางคอมพาวด. สFงผลใหAผูAสFงออกยางไทยไปประเทศจีนหันไปทำการผลิตยางผสมเพื่อการสFงออก 
ทดแทนการผลิตยางคอมพาวด. ทำใหAมูลคFาการนำเขAายางคอมพาวด.จากประเทศไทยลดลงอยFางมาในชFวงปK
ดังกลFาว (ตารางที่ 1.21) 

ตารางท่ี 1.21 ผลการวิเคราะห.คFา BRCA ของยางคอมพาวด. (HS- 4005) 

ประเทศ 
ป0 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 14.79 15.99 18.35 19.07 20.53 24.64 23.93 16.02 6.66 7.49 
มาเลเซีย 14.57 10.64 10.19 12.15 11.19 10.40 10.63 7.90 0.95 0.81 
อินโดนีเซีย 5.36 7.77 3.46 2.20 5.17 6.57 5.90 4.13 4.93 3.80 
เวียดนาม 5.19 10.25 9.95 2.17 4.32 1.46 4.96 9.49 3.69 1.20 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ดAานสถานการณ.ความไดAเปรียบในการแขFงขันของยางคอมพาวด. พบวFา ในปK พ.ศ. 2551-
2560 ทั้ง 4 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซยี และเวียดนาม มีความไดAเปรียบในการแขFงขันในตลาดยาง
คอมพาวด.จีน (คFา NRCA มากกวFา 0) และหากพิจารณาในเชิงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความไดAเปรียบใน
การแขFงขันของไทยในชFวงปK พ.ศ. 2551-2555 พบวFา แนวโนAมการเปลี่ยนแปลงคFา BRCA สัดสFวนการนำเขAายาง
จากไทยของประเทศจีน และสัดสFวนการนำเขAายางทั้งหมดของประเทศจีนที่เพิ่มข้ึน ซึ่งถือวFาตกอยูFในสถานการณ. 
“ดาวรุFงพุFงแรง” สFวนมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตกอยูFในสถานการณ. “ควAาไมFทัน” ในชFวงปK พ.ศ. 
2556-2560 แนวโนAมการเปลี่ยนแปลงคFา BRCA สัดสFวนการนำเขAายางจากประเทศไทยของประเทศจีน และ
สัดสFวนการนำเขAายางทั้งหมดของประเทศจีนลดลง สFงผลใหAในชFวงเวลาดังกลFาวไทยตกอยูFในสถานการณ.แนวโนAม
ตลาดที่เรียกวFา “ถอยนำ” เชFนเดียวกันกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม (ตารางที่ 1.22) 
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ตารางท่ี 1.22 สถานการณ(ความได.เปรียบในการแข7งขันของยางคอมพาวด( (HS- 4005) ในตลาดจีน 

ประเทศ 
NRCA (อันดับ) ∆BRCA แนวโน@มการเปลี่ยนแปลง 

คFา BRCA 
สถานการณJแนวโน@มตลาด 

2551 2555 2556 2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 
ไทย 0.0004261 0.0010127 0.0010263 0.0000326 5.74 -17.15 เพิ่มข้ึน ลดลง ดาวรุ7งพุ7งแรง ถอยนำ 
มาเลเซีย 0.0005246 0.0007987 0.0006376 -0.0000013 -3.39 -9.60 ลดลง ลดลง คว.าไม7ทัน ถอยนำ 
อินโดนีเซีย 0.0000752 0.0001793 0.0001972 0.0000097 -0.19 -2.76 ลดลง ลดลง คว.าไม7ทัน ถอยนำ 
เวียดนาม 0.0000219 0.0000725 0.0000087 0.0000012 -0.87 -0.26 ลดลง ลดลง คว.าไม7ทัน ถอยนำ 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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สำหรับกรณียางผสม (HS- 400280) ในช<วงป? พ.ศ. 2551-2555 ประเทศมาเลเซียมีค<า 
BRCA สูงที่สุด ค<าสูงกว<าไทยค<อนขVางมาก แต<ในช<วง ป? พ.ศ. 2556-2560 ค<า BRCA ของไทยกลับมาสูงที่สุด 
ซึ่งแสดงใหVเห็นว<าไทยมีความไดVเปรียบในการแข<งขันในสินคVายางผสมในช<วง 5 ป?หลัง (ตารางที่ 1.23) 

ตารางท่ี 1.23 ผลการวิเคราะห^ค<า BRCA ของยางผสม (HS- 400280) 

ประเทศ 
ป1 พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ไทย 0.06 0.71 1.43 1.46 8.62 22.98 27.19 19.15 18.91 19.36 
มาเลเซีย 17.80 29.70 26.66 27.00 24.84 15.24 12.33 8.22 6.77 6.96 
เวียดนาม 0.00 1.03 0.00 0.00 0.33 0.00 7.74 14.84 12.57 9.57 
อินโดนีเซีย 0.55 0.00 0.00 0.00 0.25 4.62 2.95 4.16 2.36 6.03 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ดVานสถานการณ̂ความไดVเปรียบในการแข<งขันของยางผสม พบว<า ในป? พ.ศ. 2551 ประเทศ
ไทย ไม<มีความไดVเปรียบในการแข<งขันในตลาดน้ำยางผสมของจีน (ค<า NRCA นVอยกว<า 0) แต<มาเลเซีย 
เวียดนาม และอินโดนีเซียมีความไดVเปรียบในการแข<งขันในตลาดน้ำยางผสมของจีน ส<วนในป? พ.ศ. 2555 
2556 และ 2560  ประเทศไทย   มีความไดVเปรียบในการแข<งขันในตลาดน้ำยางผสมของจีน (ค<า NRCA 
มากกว<า 0) และหากพิจารณาในเชิงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความไดVเปรียบในการแข<งขันของไทยในช<วงป? 
พ.ศ. 2551-2555 พบว<า แนวโนVมการเปลี่ยนแปลงค<า BRCA สัดส<วนการนำเขVายางจากไทยของประเทศจีน 
และสัดส<วนการนำเขVายางทั้งหมดของประเทศจีนที่เพิ่มข้ึน ซึ่งถือว<าตกอยู<ในสถานการณ̂ “ดาวรุ<งพุ<งแรง” 
เช<นเดียวกับมาเลเซียและเวียดนาม ส<วนอินโดนีเซียตกอยู<ในสถานการณ̂ “ควVาไม<ทัน”  และช<วงป? พ.ศ. 2556-
2560 ไทย และมาเลเซีย ตกอยู<ในสถานการณ̂ “ควVาไม<ทัน” ในขณะที่ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ตกอยู<ใน
สถานการณ̂ “ดาวรุ<งพุ<งแรง”  (ตารางที่ 1.24) 
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ตารางท่ี 1.24 สถานการณ(ความได.เปรียบในการแข7งขันของยางผสม (HS- 400280) ในตลาดจีน 

ประเทศ 
NRCA (อันดับ) ∆BRCA แนวโนAมการเปลี่ยนแปลง 

คGา BRCA 
สถานการณKแนวโนAมตลาด 

2551 2555 2556 2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 2551-2555 2556-2560 
ไทย -0.0000002 0.0000159 0.0000468 0.0010856 8.56 -3.62 เพิ่มข้ึน ลดลง ดาวรุ7งพุ7งแรง คว.าไม7ทัน 
มาเลเซีย 0.0000034 0.0000750 0.0000474 0.0004612 7.04 -8.28 เพิ่มข้ึน ลดลง ดาวรุ7งพุ7งแรง คว.าไม7ทัน 
เวียดนาม 0.0000000 -0.0000006 -0.0000009 0.0006138 0.33 9.57 เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ดาวรุ7งพุ7งแรง ดาวรุ7งพุ7งแรง 
อินโดนีเซีย 0.0000000 -0.0000013 0.0000063 0.0002044 -0.30 1.42 ลดลง เพิ่มข้ึน คว.าไม7ทัน ดาวรุ7งพุ7งแรง 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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3.3 ผลการวิเคราะห/ Thailand Competitiveness Matrix (TCM)    
จากแนวคิดในการวิเคราะห/ศักยภาพในการแข6งขันของสินค:าด:วย Thailand Competitiveness 

Matrix (TCM) เมื่อพิจารณาประกอบกับข:อมูลตลาดยางในประเทศจีน เพื่อกำหนดสถานะที่บ6งบอกถึง
ตำแหน6งความสามารถของสินค:ายางพาราในตลาดจีน พบว6า เมื่อวิเคราะห/ในมิติของความสามารถในการ
แข6งขัน (Competitiveness) ซึ่งเป_นป`จจัยในแกนนอน โดยพิจารณาจากความต:องการหรืออุปสงค/ยางพารา 
ประกอบกับระดับความดึงดูดหรือความน6าสนใจของอุตสาหกรรม (Attractiveness) โดยพิจารณาจากอัตรา
การเจริญเติบโตของตลาดยางธรรมชาติในประเทศจีน สามารถสรุปผลการวิเคราะห/ได: ดังน้ี (ภาพที่ 8) 

3.3.1 ปFจจัยภายนอก: ระดับความดึงดูดหรือความนUาสนใจของอุตสาหกรรม (Attractiveness)  
1) อัตราการเจริญเติบโตของการนำเข:ายางธรรมชาติทั้งหมดในประเทศจีน ต้ังแต6ปm                            

พ.ศ. 2551-2560 โดยเฉลี่ย ร:อยละ 9.73 ต6อปm 
2) อัตราการเจริญเติบโตของการนำเข:ายางธรรมชาติจากประเทศไทยในประเทศจีน ต้ังแต6ปm 

พ.ศ. 2551-2560 โดยเฉลี่ย ร:อยละ 10.75 ต6อปm 
ดังน้ัน ถือว6าตลาดยางพาราในประเทศจีนมีความดึงดูดหรือความน6าสนใจในระดับสูง  

เมื่อเทียบกับตลาดหลักประเทศอื่น กล6าวคือ ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราการเจริญเติบโตของการ
นำเข:ายางธรรมชาติในช6วงเวลาเดียวกัน โดยเฉลี่ย ร:อยละ 6.54 ต6อปm และตลาดประเทศญี่ปุzน มีอัตราการ
เจริญเติบโตของการนำเข:ายางธรรมชาติในช6วงเวลาเดียวกัน โดยเฉลี่ย ร:อยละ 4.19 ต6อปm 

3.3.2 ปFจจัยท่ีใชbในการวิเคราะห/ความสามารถในการแขUงขัน (Competitiveness) 
จากการรวบรวมข:อมูลทุติภูมิ และจากรายงานโครงการศึกษาศักยภาพสินค:ายางพาราไทยใน

ตลาดจีน ของหอการค:าไทยในประเทศจีน (2558) ตลอดจนการสัมภาษณ/ผู:ประกอบการและผู:ส6งออก
ยางพาราไทยไปประเทศจีน โดยใช:แนวทางการตามการวิเคราะห/ศักยภาพการแข6งขันพชืเศรษฐกิจเพื่อรองรับ 
AEC (กรมส6งเสริมการเกษตร, 2555) โดยกำหนดประเด็นป`จจัยที่มีผลต6อความสามารถในการแข6งขันของ
ยางพาราไทย จำนวน 12 ป`จจัย ได:แก6 คุณภาพ ต:นทุนการผลิต ภูมิอากาศ-ภูมิประเทศ การวิจัยและพัฒนา 
ความก:าวหน:าทางเทคโนโลยีการยอมรับของตลาด ส6วนแบ6งการตลาด นโยบายของรัฐ มาตรฐาน โครงสร:าง
การผลิต โลจิสติกส/ และชลประทาน ซึ่งหากป`จจัยใดยางพาราไทยมีความได:เปรียบที่เหนือกว6าคู6แข6งหลัก เช6น 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม จะได: 1 คะแนน และหากป`จจัยใดมีความเสียเปรียบ จะได: 0 คะแนน จากน้ัน
จะทำการคำนวณคะแนนถ6วงน้ำหนักเป_นร:อยละ และรวมคะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห/ความสัมพันธ/และกำหนด
ระดับศักยภาพการแข6งขันตาม Thailand Competitiveness Matrix ต6อไป ซึ่งรายละเอียดของศักยภาพการ
แข6งขันในแต6ละด:านของยางพาราไทยในประเทศจีน ดังน้ี 

1) คุณภาพ: คุณภาพยางไทยเป_นที่ยอมรับในตลาดจีนว6ามีคุณภาพสูงกว6าแหล6งอื่น เน่ืองจาก
มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีกว6าคู6แข6ง และผู:ผลิตเดิม มีการเรียนรู:กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อจำหน6าย
ให:แก6ตลาดญี่ปุzน และสหรัฐอเมริกา ที่ต:องการยางคุณภาพสูงมาก6อน 

2) ต:นทุนการผลิต: ต:นทุนการผลิตยางไทยยังคงสูงกว6าอินโดนีเซีย และเวียดนาม 
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3) ภูมิอากาศ-ภูมิประเทศ: ประเทศไทยมีภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการปลูก
ยางพารา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต: รวมถึงยังมีการส6งเสริมและพัฒนาสายพันธุ/ให:เหมาะกับการปลูกในพื้นที่
อื่นๆ ของประเทศ เช6น ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนื 

4) การวิจัยและพัฒนา: มีการส6งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา และ
ผลิตภัณฑ/ยาง แต6ยังขาดงานวิจัยด:านเศรษฐกิจที่ส6งเสริมการพัฒนาตลาดยางพาราในต6างประเทศอย6าง
ต6อเน่ือง 

5) ความก:าวหน:าทางเทคโนโลยี: ความก:าวหน:าทางเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของไทยยัง
อยู6ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ยังคงขาดเทคโนโลยีที่ช6วยในการผลิต การเก็บเกี่ยว และแปรรูปที่
เป_นของไทย เทคโนโลยีและเครื่องจักรส6วนใหญ6นำเข:ามาจากต6างประเทศ 

6) การยอมรับของตลาด: สินค:ายางพาราไทยเป_นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศจีน และ
ประเทศคู6ค:าหลักอื่น ๆ เช6น ญี่ปุzน อเมริกา กลุ6มประเทศยุโรป ทั้งในแง6ของคุณภาพ และความสามารถในการ
ซัพพลายสินค:าอย6างต6อเน่ือง 

7) ส6วนแบ6งการตลาด: ส6วนแบ6งตลาดยางไทยในประเทศจีนในภาพรวมมีส6วนแบ6งสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับคู6แข6งรายอื่น โดย ปm 2560 มีส6วนแบ6งร:อยละ 60 ของตลาดนำเข:ายางในประเทศจีน และมีส6วนแบ6ง
ร:อยละ 41 ของตลาดยางจีนประเทศจีนทั้งหมด 

8) นโยบายของรัฐ: รัฐมีนโยบายส6งเสริมอย6างต6อเน่ือง มีหน6วยงานที่รับผิดชอบนโยบายที่
เกี่ยวข:องกับการส6งออกยางพาราโดยตรงคือ การยางแห6งประเทศไทย  

9) มาตรฐาน: มีการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานยางพาราของไทย แต6ยังไม6ได:รับการ
ยอมรับในระดับสากลมากเท6าที่ควร  

10) โครงสร:างการผลิต: ประเทศไทยเป_นผู:ผลิตยางพารารายใหญ6ที่สุดของโลก มีแหล6งผลิต
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลผลิตและสต็อกยางจำนวนมาก เกษตรกรมีทักษะและความรู:ในการผลิตเป_น
อย6างดี 

11) โลจิสติกส/: มีระบบโลจิสติกส/ที่ช6วยอำนวยความสะดวกในการขนส6งเป_นอย6างดีเมื่อเทียบ
กับคู6แข6ง เช6น มีท6าเรือสำหรับการส6งออกที่สะดวก และมีทางเลือกในการขนส6งทางถนน หรือทางรางอีกด:วย 

12) ชลประทาน: การชลประทานเป_นป`จจัยที่ไม6มีผลต6อการผลิตยางพารามากนัก 
ทั้งน้ี สามารถสรุปป`จจัยที่มีผลต6อความสามารถในการแข6งขันของยางพาราไทยในตลาดจีนได: 

ดังตารางที่ 1.25 

ตารางท่ี 1.25 สรุปผลการประเมินปจ̀จัยด:านความสามารถในการแข6งขันของยางพาราไทยในตลาดจีน 

ลำดับ 
ปFจจัยท่ีมีผลตUอความสามารถใน

การแขUงขัน 
คะแนนความไดbเปรียบ 

คะแนนถUวงน้ำหนัก 
(รbอยละ) 

1 คณุภาพ 1 8.33 
2 ต:นทุนการผลิต 0 0.00 
3 ภูมิอากาศ-ภูมิประเทศ 1 8.33 
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ลำดับ 
ปFจจัยท่ีมีผลตUอความสามารถใน

การแขUงขัน 
คะแนนความไดbเปรียบ 

คะแนนถUวงน้ำหนัก 
(รbอยละ) 

4 การวิจัยและพัฒนา 0 0.00 
5 ความก:าวหน:าทางเทคโนโลยี 0 0.00 
6 การยอมรับของตลาด 1 8.33 
7 ส6วนแบ6งการตลาด 1 8.33 
8 นโยบายของรัฐ 1 8.33 
9 มาตรฐาน 0 0.00 
10 โครงสร:างการผลิต 1 8.33 
11 โลจิสติกส/ 1 8.33 
12 ชลประทาน 1 8.33 

คะแนนรวม 8 66.64 
 
ดังน้ัน จากข:อมูลข:างต:น ค6าความสัมพันธ/ด:าน Attractiveness และ Competitiveness คือ 

10.75 และ 66.64 คะแนน เมื่อนำมา Plot กราฟ เพื่อหาความสัมพันธ/พบว6าศักยภาพในการแข6งขันของยาง
ไทยในตลาดประเทศจีนตกอยู6ในตำแหน6ง Opportunity คือ เป_นช6วงที่มีความต:องการของตลาดสูง แต6มีขีด
ความสามารถในการแข6งขันอยู6ในระดับปานกลาง โดยมีป`ญหาที่เกิดจากห6วงโซ6มูลค6าในบางส6วน โดยมี
รายละเอียดดังภาพที่ 1.8 

 
 

ภาพท่ี 1.8 สรปุผลการวิเคราะห/ศักยภาพในการแข6งขันของยางไทยในตลาดประเทศจีนด:วย   
Thailand Competitiveness Matrix 

 

33.33 66.64 100 

9.73 
10.75 
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3.3.3 แนวทางการกำหนดกลยุทธ/ 
จากผลการวิเคราะห/ศักยภาพในการแข6งขันของยางไทยในตลาดประเทศจีนด:วย Thailand 

Competitiveness Matrix  
1) เน:นการส6งเสริมการลงทุนด:านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด:านการ

ส6งเสริมการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ/ยาง เพื่อสร:างจุดเด6น และตำแหน6งการรับรู:ที่ชัดเจน
ให:แก6ผู:นำเข:า และขยายตลาดไปสู6ผลิตภัณฑ/ยางที่หลากหลายมากข้ึนกว6าการจำหน6ายแค6กลุ6มสินค:ายางแปร
รูปข้ันต:น 

2) สร:างเครือข6ายความเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอก โดยการส6งเสริมการ
รวมกลุ6มอุตสาหกรรมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในตลาดประเทศจีน เพื่อให:เกิดความร6วมมือ
ในด:านต6าง ๆ เช6น ด:านการจัดซื้อจัดหา ด:านการพัฒนาแรงงาน การพัฒนานวัตกรรม ทั้งในแง6การสร:าง
ผลิตภัณฑ/ใหม6 (Product Innovation) และการพัฒนากระบวนการผลิต (Process Innovation) เพื่อช6วยลด
ต:นทุนการผลิตและทำให:เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย6างต6อเน่ือง และย่ังยืน 

3) แก:ป`ญหา และข:อจำกัดด:านกฎระเบียบต6าง ๆ รวมถึงการส6งเสริมการพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน และการประชาสัมพันธ/ในตลาดเปäาหมายทั้งในประเทศจีน และประเทศคู6ค:าหลักอื่น ๆ เช6น 
ญี่ปุzน สหรัฐอเมริกา ยุโรป เพื่อให:เกิดการยอมรับในมาตรฐานผลิตภัณฑ/ยางที่ผ6านการรับรองอย6างกว:างขวาง 
และสร:างมูลค6าเพิ่มให:แก6สินค:ายางพาราไทย 

4) การร6วมทุนระหว6างประเทศ โดยการพิจารณาร6วมทุนกับผู:ผลิตผลิตภัณฑ/ยางรายใหญ6ของ
ประเทศจีน เพื่อใช:ประโยชน/จากการมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยนำไปผลิตเป_นผลิตภัณฑ/คุณภาพสูงเพื่อเพิ่ม
มูลค6า ผลิตภัณฑ/ เพิ่มปริมาณอุปสงค/ยางในประเทศ และเสริมสร:างความมั่นคงในด:านปริมาณความต:องการ 

5) ทำการเจรจาเพื่อกำหนดข:อตกลงการจัดหาวัตถุดิบกับรัฐบาลจีน หรือผู:ซื้อรายใหญ6ใน
ประเทศจีนและตกลงเกี่ยวกับปริมาณการซือ้ล6วงหน:า เพื่อลดความผันผวนของอุปสงค/ และส6งเสริมเสถียรภาพ
ด:านราคาต6อไป 

3.4) ผลการวิเคราะห/การเปลี่ยนแปลงสUวนแบUง (Shift-share Analysis)  
จากการประยุกต/ใช:แบบจำลอง Shift-share ในการวิเคราะห/เพื่อแยกองค/ประกอบการ

เติบโตของการนำเข:ายางจากประเทศไทยและคู6แข6งที่สำคัญอีก 3 ประเทศ ได:แก6 อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม ในตลาดนำเข:ายางของประเทศจีน ระหว6างปm พ.ศ. 2551-2560 โดยแบ6งช6วงเวลาในการวิเคราะห/
ออกเป_น 2 ช6วง คือ ระหว6างปm พ.ศ. 2551-2555 และปm พ.ศ. 2556-2560 (ตารางที่ 26) พบว6า ผลจากการ
ขยายตัวของตลาดนำเข:าทั้งหมดของจีน โดยทั่วไป เรียกว6า “Area-wide effect” ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555 
มีค6าเท6ากับ ร:อยละ 14.20 และช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 มีค6าเท6ากับร:อยละ -0.79  

ส6วนค6า “Region-mix effect” ซึ่งแสดงถึง ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ/หรือ
ความต:องการยางของตลาดจีน ซึ่งมีค6าเป_นบวก ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555 มีค6าเท6ากับ 12.03 แสดงว6าตลาด
จีนมีความต:องการยางพารามากกว6าการขยายตัวของตลาดนำเข:าสนิค:าทั้งหมดของจีน และมีค6าเป_นลบ ในช6วง
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ปm พ.ศ. 2556-2560 มีค6าเท6ากับ -2.02 แสดงว6า ตลาดจีนมีความต:องการยางพาราน:อยกว6าการขยายตัวของ
ตลาดนำเข:าสินค:าทั้งหมดของจีน  

กรณีการนำเข:าจากประเทศไทย ผลของความสามารถในการแข6งขันของประเทศไทยในตลาด
นำเข:ายางของจีนซึ่งพิจารณาจากค6า Competitive effect ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555 มีค6าเท6ากับ 1.38 และ
ในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 มีค6าเท6ากับ 0.21 ซึ่งทั้งสองช6วงเวลาค6า Competitive effect มีค6าเป_นบวก 
กล6าวคือ ไทยมีความสามารถในการแข6งขันในตลาดนำเข:ายางจีน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ส6วนค6า 
Allocation effect ที่ เป_นผลกระทบร6วมกันของ Region-mix effect และ Competitive effect ซึ่งมีค6า
เท6ากับ 2,082,504.96 ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555 และเท6ากับ 3,647,411.08 ในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 ซึ่ง
ทำให:สถานการณ/ของการนำเข:ายางพาราจากไทยตกอยู6ในช6วง “Specific attention” กล6าวคือ ประเทศไทย
มีความได:เปรียบในการแข6งขันในตลาดยางจีน มีแนวโน:มการเติบโตสูงกว6าคู6แข6ง แต6ไม6มีความชำนาญพิเศษใน
ตลาดจีน ดังน้ันประเทศไทย ควรให:ความสนใจตลาดนำเข:ายางของประเทศจีนเป_นพิเศษ  

กรณีการนำเข:าจากประเทศอินโดนีเซีย ผลของความสามารถในการแข6งขันของประเทศ
อินโดนีเซีย ในตลาดนำเข:ายางของจีนซึ่งพิจารณาจากค6า Competitive effect ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555  
มีค6าเท6ากับ -14.28 และในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 มีค6าเท6ากับ 51.73 ซึ่งในช6วงแรกค6า Competitive effect 
มีค6าเป_นลบ แสดงว6า ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555  อินโดนีเซียไม6มีความสามารถในการแข6งขันในตลาดนำเข:า
ยางจีน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต6ในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 อินโดนีเซียมีความสามารถในการแข6งขันใน
ตลาดนำเข:ายางจีน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ค6า Allocation effect มีค6าเท6ากับ 936,023.77 ในช6วงปm 
พ.ศ. 2551-2555 และเท6ากับ  1,116,039.95 ในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งทำให:ช6วงปm พ.ศ. 2551-2555 
สถานการณ/ของการนำเข:ายางพาราจากอินโดนีเซียตกอยู6ในช6วง “Re-planning” กล6าวคือ ประเทศ
อินโดนีเซียไม6มีทั้งความได:เปรียบในการแข6งขันและความชำนาญพิเศษในตลาดนำเข:ายางของประเทศจีน 
ดังน้ันหากต:องการขยายตลาดนำเข:ายางในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซียควรมีการปรับปรุงแผนทางการ
ตลาดใหม6เพื่อสร:างความได:เปรียบในการแข6งขันและความชำนาญพิเศษในตลาดนำเข:ายางของประเทศจีน 
และในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 ตกอยู6ในช6วง “Specific attention” คือ ประเทศอินโดนีเซียมีความได:เปรียบ
ในการแข6งขันในตลาดยางจีน มีแนวโน:มการเติบโตสูงกว6าคู6แข6ง แต6ไม6มีความชำนาญพิเศษในตลาดจีน ดังน้ัน 
จึงควรให:ความสนใจตลาดนำเข:ายางของประเทศจีนเป_นพิเศษ  

กรณีการนำเข:าจากประเทศมาเลเซีย ผลของความสามารถในการแข6งขันของประเทศ
มาเลเซีย ในตลาดนำเข:ายางของจีนซึ่งพิจารณาจากค6า Competitive effect ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555  
มีค6าเท6ากับ -29.60 และในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 มีค6าเท6ากับ -33.74 ซึ่งค6า Competitive effect มีค6าเป_น
ลบ แสดงว6า มาเลเซียไม6มีความสามารถในการแข6งขันในตลาดนำเข:ายางจีน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ 
 ค6า Allocation effect มีค6าเท6ากับ 986,533.03 ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555 และเท6ากับ 855,341.41 ในช6วง
ปm พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งทำให:สถานการณ/ของการนำเข:ายางพาราจากมาเลเซียตกอยู6ในช6วง “Re-planning” 
ในทั้งสองช6วงเวลา กล6าวคือ ประเทศมาเลเซียไม6มีทั้งความได:เปรียบในการแข6งขันและความชำนาญพิเศษใน
ตลาดนำเข:ายางของประเทศจีน ดังน้ันหากต:องการขยายตลาดนำเข:ายางในประเทศจีน ประเทศมาเลเซียควร



 - 200 - 

มีการปรับปรุงแผนทางการตลาดใหม6เพื่อสร:างความได:เปรียบในการแข6งขันและความชำนาญพิเศษในตลาด
นำเข:ายางของประเทศจีน  

กรณีการนำเข:าจากประเทศเวียดนาม ผลของความสามารถในการแข6งขันของประเทศ
เวียดนาม ในตลาดนำเข:ายางของจีนซึ่งพิจารณาจากค6า Competitive effect ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555  
มีค6าเท6ากับ 1,108.16 และในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 มีค6าเท6ากับ -231.59 ซึ่งค6า Competitive effect มีค6า
เป_นบวกในช6วงปm พ.ศ.  2551-2555 แสดงว6าในช6วงเวลาดังกล6าวเวียดนามมีความสามารถในการแข6งขันใน
ตลาดนำเข:ายางจีน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต6ในช6วงปm พ.ศ. 2556-2560 ค6าเป_นลบ แสดงว6า เวียดนามไม6
มีความสามารถในการแข6งขันในตลาดนำเข:ายางจีน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ส6วนค6า Allocation effect  
มีค6าเท6ากับ 145,012.46 ในช6วงปm พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งทำให:สถานการณ/ของการนำเข:ายางพาราจาก
เวียดนามตกอยู6ในช6วง “Specific attention” คือ ประเทศเวียดนามมีความได:เปรียบในการแข6งขันในตลาด
ยางจีน มีแนวโน:มการเติบโตสูงกว6าคู6แข6ง แต6ไม6มีความชำนาญพิเศษในตลาดจีน ดังน้ัน จึงควรให:ความสนใจ
ตลาดนำเข:ายางของประเทศจีนเป_นพิ เศษ แต6ในช6วงปm  พ.ศ. 2556-2560 มี่ ค6าเท6ากับ 459,274.82 
สถานการณ/ของการนำเข:ายางพาราจากเวียดนามตกอยู6ในช6วง “Re-planning” คือ ในช6วงน้ีประเทศ
เวียดนามไม6มีทั้งความได:เปรียบในการแข6งขันและความชำนาญพิเศษในตลาดนำเข:ายางของประเทศจีน ดังน้ัน
หากต:องการขยายตลาดนำเข:ายางในประเทศจีน ประเทศเวียดนามควรมีการปรับปรุงแผนทางการตลาดใหม6
เพื่อสร:างความได:เปรียบในการแข6งขันและความชำนาญพิเศษในตลาดนำเข:ายางของประเทศจีน  
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ตารางท่ี 1.26 ที่มาของการขยายตัวของการนำเข3ายางธรรมชาติในตลาดประเทศจีน ช>วงป? พ.ศ. 2551-2560 

ประเทศ 
พ.ศ. 2551-2555 

Area-wide effect = 14.20 และ Region-mix effect = 12.03 
 พ.ศ. 2556-2560 

Area-wide effect = - 0.79 และ Region-mix effect = -2.02 
Growth rate Competitive effect Allocation effect สถานการณWตลาด  Growth rate Competitive effect Allocation effect สถานการณWตลาด 

ไทย 26.90 1.38 2,082,504.96 Specific Attention  -2.68 0.21 3,647,411.08 Specific Attention 
อินโดนีเซีย 23.12 -14.28 936,023.77 Re-planning  6.23 51.73 1,116,039.95 Specific Attention 
มาเลเซีย 19.44 -29.60 986,533.03 Re-planning  -7.32 -33.74 855,341.41 Re-planning 
เวียดนาม 63.87 1108.16 145,012.46 Specific Attention  -19.43 -231.59 459,274.82 Re-planning 
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สรุปผลการวิจัยและข1อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห+สถานการณ+การนำเข2า ประเมินความสามารถในการแข7งขันของยางไทย และคู7แข7งในตลาด

จีน รวมถึงตลาดที่สำคัญของโลก มีวัตถุประสงค+เพื่อวิเคราะห+สถานการณ+การนำเข2ายางพาราของประเทศจีน 
เปรียบเทียบโครงสร2าง และความสามารถในการแข7งขันของยางพาราไทยกับคู7แข7งหลักในตลาดประเทศจีน 
รวมถึงตลาดที่สำคัญของโลก โดยใช2วิธีการวิเคราะห+ 4 รูปแบบคือ (1) การวิเคราะห+สัดส7วนการกระจุกตัว 
(Concentration Ratio: CR) (2) การวิเคราะห+ความได2 เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed 
Comparative Advantage: RCA) (3) การวิเคราะห+ Shift-share และ (4) เทคนิคการวิเคราะห+ศักยภาพการ
แข7งขันโดยใช2 Thailand Competitiveness Matrix: TCM ผลการศึกษาในแต7ละส7วนสามารถสรุปได2ดังน้ี  
1) สัดส9วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio: CR) 

 ค7าสัดส7วนการกระจุกตัวของตลาดนำเข2ายางในประเทศจีนในช7วง ปt พ.ศ. 2551-2560 ทั้งใน
ภาพรวม และรายสินค2าทุกชนิดสินค2า มีค7าสัดส7วนการกระจุกตัว CR4 อยู7สูงกว7า เกณฑ+ร2อยละ 67 แสดงให2
เห็นว7าตลาดนำเข2ายางของจีน มีโครงสร2างการแข7งขันที่ค7อนข2างผูกขาดอยู7ที่ผู2ขาย 4 อันดับแรก ซึ่งส7วนใหญ7 
ได2แก7 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยในภาพรวมส7วนแบ7งตลาดของ 4 ประเทศแรก (ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม) ที่เป}นแหล7งนำเข2ายางพาราของจีนมีแนวโน2มค7าสัดส7วนการกระจุกตัว (CR4) 
ลดลงในช7วง 2 ปtหลัง  เมื่อพิจารณารายสินค2ามีข2อสรุปที่สำคัญ ดังน้ี 

กรณีน้ำยางข2น ค7าสัดส7วนการกระจุกตัว (CR4) ค7อนข2างคงที่ในช7วง 10 ปt (2551-2560) แต7ค7าลดลง
ร2อยละ 2.84 ในปt พ.ศ. 2560 โดยประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซียเป}นคู7แข7งที่ควรให2ความสำคัญเพราะเป}น
ประเทศที่มีแนวโน2มส7วนแบ7งตลาดสูงข้ึนในช7วงสองปtหลัง 

กรณียางแผ7นรมควัน ค7าสัดส7วนการกระจุกตัว (CR4) ในช7วง 10 ปt (2551-2560) มีค7าอยู7ที่ประมาณ 
ร2อยละ 89-97 โดยค7าลดลงต่ำสุดในปt พ.ศ. 2559 โดยประเทศพม7า และอินโดนีเซียเป}นคู7แข7งที่ควรให2
ความสำคัญเพราะเป}นประเทศที่มีแนวโน2มส7วนแบ7งตลาดสูงข้ึนในช7วงสามปtหลัง 

กรณียางแท7ง ค7าสัดส7วนการกระจุกตัว (CR4) ในช7วง 10 ปt (2551-2560) มีค7าอยู7ที่ประมาณ ร2อยละ 
96-99 โดยส7วนแบ7งตลาดของประเทศไทยมีค7าสูงสุดในปt พ.ศ. 2558 และค7าลดลงต่ำลงในปt พ.ศ. 2559-
2560 โดยประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียเป}นคู7แข7งที่ควรให2ความสำคัญเพราะเป}นประเทศที่มีแนวโน2มส7วน
แบ7งตลาดสูงข้ึนในช7วง 2 ปtหลัง ประกอบกับแต7ละประเทศมีส7วนแบ7งตลาดประมาณร2อยละ 25 และร2อยละ 17 
เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่ร2อยละ 53 ถือว7าทั้งสองประเทศมีส7วนแบ7งที่ค7อนข2างสูง 

กรณียางคอมพาวด+และยางผสม ค7าสัดส7วนการกระจุกตัวของยางคอมพาวด+ ในช7วงปt พ.ศ. 2551-
2558 มีค7าอยู7ที่ประมาณ ร2อยละ 82-92 แต7ในช7วง ปt พ.ศ. 2559-2560 ค7าสัดส7วนการกระจุกตัวของการ
นำเข2ายางคอมพาวด+ในประเทศจีน ลดลงมาอยู7ที่ ร2อยละ 34.39 และร2อยละ 28.45 ตามลำดับ เน่ืองจากผลของ
การเปลี่ยนนโยบายเก็บภาษีนำเข2ายางยางคอมพาวด+ในอัตราที่สูงข้ึน ทำให2ผู2ส7งออกยางไทยหันมาส7งออกยาง
ผสมซึ่งมีสัดส7วนยางธรรมชาติสูงกว7าเป}นการทดแทน   
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 ทั้งน้ี ค7าสัดส7วนการกระจุกตัวของยางผสม ในปt พ.ศ. 2551 มีค7าอยู7ที่ ร2อยละ 51.28 ซึ่งมีค7าอยู7
ระหว7าง ร2อยละ 34-67 ถือว7ามีการกระจุกตัวในระดับปานกลาง เพราะเป}นช7วงเริ่มต2นของการผลิตยางผสมของ
ไทย และอินโดนีเซีย ส7วนเวียดนามยังไม7มีการส7งออกยางผสมมาจีนในช7วงน้ี ต7อมาในช7วงปt พ.ศ. 2552-2560 
ค7า CR4 อยู7ที่ประมาณ ร2อยละ 97-99 ซึ่งประเทศมาเลเซียถือเป}นคู7แข7งที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือเวียดนาม 
ซึ่งสองประเทศน้ีมีส7วนแบ7งตลาดรวมกันแล2วใกล2เคียงกับของประเทศไทย 
 จากผลการวิเคราะห+ค7าสัดส7วนการกระจุกตัวของการนำเข2ายางพาราในตลาดประเทศจีนที่พบว7าส7วน
ใหญ7มีการกระจุกตัวอยู7ที่ประเทศที่เป}นแหล7งนำเข2าหลัก 4 ประเทศแรก ซึ่งมีปริมาณการนำเข2าจากประเทศ
ไทยสูงที่สุดในทุกผลิตภัณฑ+ ซึ่งส7วนหน่ึงเป}นความท2าทายให2ผู2ส7งออกยางไทยต2องพยายามรักษาส7วนแบ7งตลาด
น้ีไว2 แต7ในทางกลับกันก็สามารถพิจารณาในแง7ของความเสี่ยงได2ว7า ประเทศจีนกำลังเป}นผู2ผูกขาดการซื้อ
ยางพาราจากไทย ซึ่งสอดคล2องกับรายงานของ  เชฐชุดา เช้ือสุวรรณ (2561) ซึ่งพิจารณาในมิติการกระจุกตัว
ของการส7งออกยางพาราไทยไปยังประเทศต7างๆของโลก ที่ระบุว7า “ตลาดส7งออกยางแท7ง น้ำยางข2น และยาง
คอมปาวด+ของไทยมีลักษณะกระจุกตัว ทำให2อุตสาหกรรมเหล7าน้ีมีความเสีย่งสงูหากเกิดภาวะผันผวนรุนแรงใน
ตลาดส7งออกหลัก โดยการส7งออกยางแท7งและยางคอมปาวด+กระจุกตัวในตลาดจีน (สัดส7วนสูงเกือบร2อยละ 60 
ของการส7งออกยางแท7งและยางคอมปาวด+ของไทย) และการส7งออกน้ำยางข2นกระจุกตัวในตลาดมาเลเซีย 
(สัดส7วนเกือบร2อละ 50 ของการส7งออกน้ำยางข2นของไทย)” ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็มีอำนาจต7อรองมาก
ข้ึนจากการพยายามลงทุนเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกทั้งในประเทศจีน และในกลุ7มประเทศ CLMV 
2) ความได1เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage) 

กรณีตลาดสหรัฐอเมริกาทำการวิเคราะห+ความได2เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของยางธรรมชาติ
ในภาพรวม โดยมีคู7แข7งหลัก คือ อินโดนีเซีย โกตดิวัวร+ และไลบีเรีย ผลการวิเคราะห+พบว7าค7า BRCA ของไทย
ในตลาดสหรัฐอเมริกา มีระดับต่ำกว7าประเทศคู7แข7งหลัก เน่ืองจาก การนำเข2ายางธรรมชาติของตลาด
สหรัฐอเมริกาเมื่อทำการเปรียบเทียบมูลค7าการนำเข2ากับการนำเข2าผลิตภัณฑ+อื่น ๆ ทั้งหมดจากไทยน้ัน ถือว7า
การนำเข2ายางพารามีสัดส7วนไม7สูงนัก ดังน้ัน ในตลาดสหรัฐอเมริกาถือว7ายางพาราไทยมีความได2เปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏในระดับที่ ต่ำกว7าประเทศคู7แข7งหลักรายอื่น ส7วนการวิเคราะห+ Normalized RCA 
(NRCA) พบว7า สถานการณ+ความได2เปรียบในการแข7งขันของยางธรรมชาติ ในปt พ.ศ. 2551-2560 ทั้ง 4 
ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ไทย โกตดิวัวร+ และไลบีเรีย มีความได2เปรียบในการแข7งขันในตลาดยางสหรัฐอเมริกา
ในภาพรวม (ค7า NRCA มากกว7า 0) และการวิเคราะห+ Dynamic RCA ซึ่งพิจารณาเชิงพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงความได2เปรียบในการแข7งขันของไทย ในช7วงปt พ.ศ. 2551-2555 พบว7า ไทยตกอยู7ในสถานการณ+
แนวโน2มตลาดที่เรียกว7า “คว2าไม7ทัน” หมายความว7า สถานการณ+ของตลาดนำเข2ายางพาราในสหรัฐอเมริกามี
แนวโน2มดีข้ึนและไทยสามารถส7งออกได2เพิ่มข้ึน แต7ความสามารถในการส7งออกของไทยกลับขยายตัวต่ำกว7า
อัตราการขยายตัวของการนำเข2าของประเทศผู2นำเข2า (สหรัฐอเมริกา) ส7วนในช7วงปt พ.ศ. 2556-2560 พบว7า 
ไทยตกอยู7ในสถานการณ+แนวโน2มตลาดที่เรียกว7า “ต้ังรับปรับตัว” กล7าวคือ เป}นสถานการณ+ที่ไทยมี
ความสามารถในการส7งออกลดลง โดยความสามารถในการส7งออกของไทยลดลงช2ากว7าการนำเข2าที่ลดลงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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 กรณีตลาดญี่ปุãนทำการวิเคราะห+ความได2เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของยางธรรมชาติใน
ภาพรวม โดยมีคู7แข7งหลัก คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม7า ผลการวิเคราะห+พบว7าค7า BRCA ของการนำเข2า
ยางธรรมชาติจากประเทศไทยในตลาดประเทศญี่ปุãน มีระดับสูงกว7าประเทศคู7แข7งหลักเป}นส7วนใหญ7 โดย
ประเทศไทยมีความได2เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส7งออกยางธรรมชาติไปประเทศญี่ปุãนลดลงในช7วง 5 ปt
หลัง และสูญเสียอันดับ 1 ให2กับประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งค7า BRCA ของไทยยังมีค7าลดลงอย7างต7อเน่ืองตลอด 
ขณะที่อินโดนีเซียมีค7า BRCA สูงข้ึนอย7างต7อเน่ือง และประเทศพม7าเริ่มมีความได2เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การส7งออกยางธรรมชาติไปประเทศญี่ปุãน และค7า BRCA มีแนวโน2มเพิ่มสูงข้ึนอย7างต7อเน่ือง จนมีค7าใกล2เคียง
กับประเทศไทยในปt พ.ศ. 2560 และจากการคำนวณค7า Normalized RCA (NRCA) และการวิเคราะห+ 
Dynamic RCA พบว7า สถานการณ+ความได2เปรียบในการแข7งขันของยางธรรมชาติ ในปt พ.ศ. 2551-2560 
และหากพิจารณาในเชิงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความได2เปรียบในการแข7งขันของไทย ทั้งในช7วงปt พ.ศ. 
2551-2555 และช7วงปt พ.ศ. 2556-2560  พบว7า ในช7วงเวลาดังกล7าวไทยตกอยู7ในสถานการณ+แนวโน2มตลาดที่
เรียกว7า “ถอยนำ” ซึ่งหมายความว7า ตลาดนำเข2าของประเทศญี่ปุãน และการส7งออกของประเทศไทยต7างก็มี
แนวโน2มลดลง แต7ประเทศผู2ส7งออกมีความสามารถในการส7งออกลดลงรวดเร็วกว7าการนำเข2าที่ลดลงของ
ประเทศผู2นำเข2า  
 กรณีตลาดจีนทำการวิเคราะห+ความได2เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของยางธรรมชาติทั้งใน
ภาพรวม และรายชนิดสินค2า โดยคู7แข7งหลัก คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ลาว และพม7า ผลการ
วิเคราะห+พบว7าในภาพรวมของยางธรรมชาติไทยมีความได2เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏสูงกว7าคู7แข7งหลัก 
แต7ค7า BRCA ในภาพรวมของไทยมีแนวโน2มลดลงในช7วงปt พ.ศ. 2557-2560 ส7วนการวิเคราะห+เพื่อหาค7า 
Normalized RCA (NRCA) และการวิเคราะห+ Dynamic RCA พบว7า ในช7วงปt พ.ศ. 2551-2555 แนวโน2มการ
เปลี่ยนแปลงค7า BRCA ของไทย และสัดส7วนการนำเข2ายางจากประเทศไทยของประเทศจีนมีการเพิ่มข้ึน สวน
ทางกับสัดส7วนการนำเข2ายางทั้งหมดของประเทศจีนที่ลดลง ส7งผลให2ในช7วงเวลาดังกล7าวไทยตกอยู7ใน
สถานการณ+แนวโน2มตลาดที่เรียกว7า “สวนกระแส” ส7วนในช7วงปt พ.ศ. 2556-2560 ตกอยู7ในสถานการณ+ 
“ถอยนำ” คือ เป}นช7วงที่ทั้งตลาดยางจีน และการส7งออกยางไปจีนของไทยต7างก็มีแนวโน2มลดลง แต7
ความสามารถในการส7งออกของไทยลดลงเร็วกว7าการนำเข2าที่ลดลงของจีน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณารายสินค2า
สามารถสรุปสถานการณ+ของตลาดนำเข2ายางพาราไทยในประเทศจีนได2ดังตารางที่ 1.27 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 205 - 

ตารางท่ี 1.27 สรุปสถานการณ+แนวโน2มตลาดนำเข2ายางพารารายชนิดสินค2าจากประเทศไทยในตลาดประเทศจีน 
สินค1า ค9า NRCA สถานการณ̂แนวโน1มตลาด 

2551-2555 2556-2560 
น้ำยางข2น มากกว7า 0 ดาวรุ7งพุ7งแรง เสียโอกาส 
ยางแผ7นรมควัน  มากกว7า 0 ตั้งรับปรับตัว ถอยนำ 
ยางแท7ง มากกว7า 0 ดาวรุ7งพุ7งแรง ถอยนำ 
ยางคอมพาวด+  มากกว7า 0 ดาวรุ7งพุ7งแรง ถอยนำ 
ยางผสม  ปt 2551 น2อยกว7า 0 

หลัง ปt 2551 มากกว7า 0 
ดาวรุ7งพุ7งแรง คว2าไม7ทัน 

หมายเหต:ุ 1) ค7า NRCA มากกว7า 0 หมายถึงมีความได2เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
       2) ความหมายของสถานการณ+แนวโน2มตลาดมีดังน้ี 

  2.1) “ดาวรุ7งพุ7งแรง” เป}นสถานการณ+ที่ตลาดเปåาหมาย (จีน) มีแนวโน2มดีขึ้น และประเทศผู2ส7งออก (ไทย) 
สามารถส7งออกเพิ่มขึ้นได2รวดเร็วกว7าอัตราการขยายตัวของการนำเข2าในตลากเปåาหมาย 
  2.2) “สวนกระแส” เป}นสถานการณ+ที่ประเทศผู2ส7งออก (ไทย) มีแนวโน2มความสามารถในการส7งออกดีขึ้น 
แต7ประเทศผู2นำเข2า (จีน) มีอัตราการขยายตัวของการนำเข2าลดลง 
  2.3) “ตั้งรับปรับตัว” เป}นสถานการณ+ที่ประเทศผู2ส7งออก (ไทย) มีความสามารถในการส7งออกลดลงโดย
ความสามารถในการส7งออกของประเทศผู2ส7งออกลดลงช2ากว7าการนำเข2าที่ลดลงของประเทศผู2นำเข2า (จีน) 
  2.4) “คว2าไม7ทัน” เป}นสถานการณ+ที่ตลาดนำเข2า (จีน) มีแนวโน2มดีขึ้น และประเทศผู2ส7งออก (ไทย) 
สามารถส7งออกได2เพิ่มขึ้น แต7ความสามารถในการส7งออกของประเทศผู2ส7งออกกลับขยายตัวต่ำกว7าอัตราการขยายตัวของการ
นำเข2าของประเทศผู2นำเข2า (จีน) 
  2.5) “เสียโอกาส” เป}นสถานการณ+ที่ตลาดเปåาหมาย (จีน) มีการขยายการนำเข2าแต7ประเทศผู2ส7งออก 
(ไทย) กลับมีความสามารถในการส7งออกลดลง ทำให2ความสามารถในการส7งออกของประเทศผู2ส7งออกลดลง 
  2.6) “ถอยนำ” เป}นสถานการณ+ที่ตลาดเปåาหมาย (จีน) และประเทศผู2ส7งออก (ไทย) ต7างก็มีแนวโน2มลดลง 
แต7ประเทศผู2ส7งออกมีความสามารถในการส7งออกลดลงรวดเร็วกว7าการนำเข2าที่ลดลงของประเทศผู2นำเข2า 

3) Thailand Competitiveness Matrix (TCM)  
 ศักยภาพในการแข7งขันของยางไทยในตลาดประเทศจีนตกอยู7ในตำแหน7ง Opportunity คือ เป}นช7วง
ที่มีความต2องการของตลาดสูง แต7มีขีดความสามารถในการแข7งขันอยู7ในระดับปานกลาง โดยมีปèญหาที่เกิดจาก
ห7วงโซ7มูลค7าในบางส7วน ดังน้ัน จึงเป}นที่มาของแนวทางในการกำหนดกลยุทธ+ 5 ประเด็น ได2แก7  

(1) เน2นการส7งเสริมการลงทุนด2านการวิจัยและพัฒนา  
(2) สร2างเครือข7ายความเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งภายในและ 
(3) แก2ปèญหา และข2อจำกัดด2านกฎระเบียบต7าง ๆ  
(4) การร7วมทุนระหว7างประเทศ  
(5) ทำการเจรจาเพื่อกำหนดข2อตกลงการจัดหาวัตถุดิบกับรัฐบาลจีน  
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4) การเปลี่ยนแปลงส9วนแบ9ง (Shift-share Analysis) 
จากการวิเคราะห+เพื่อแยกองค+ประกอบการเติบโตของการนำเข2ายางจากประเทศไทยและคู7แข7งที่

สำคัญอีก 3 ประเทศ ได2แก7 อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ในตลาดนำเข2ายางของประเทศจีน ระหว7างปt 
พ.ศ. 2551-2555 และปt พ.ศ. 2556-2560 พบว7า 

ผลจากการขยายตัวของตลาดนำเข2าทั้งหมดของจีน โดยทั่วไป เรียกว7า “Area-wide effect” ในช7วงปt 
พ.ศ. 2551-2555 มีค7าเท7ากับ ร2อยละ 14.20 และช7วงปt พ.ศ. 2556-2560 มีค7าเท7ากับร2อยละ -0.79 และ ค7า 
“Region-mix effect” ซึ่งในช7วงปt พ.ศ. 2551-2555 มีค7าเป}นบวก แสดงว7าตลาดจีนมีความต2องการยางพารา
มากกว7าการขยายตัวของตลาดนำเข2าสินค2าทั้งหมดของจีน และในช7วงปt พ.ศ. 2556-2560 มีค7าเป}นลบ แสดง
ว7า ตลาดจีนมีความต2องการยางพาราน2อยกว7าการขยายตัวของตลาดนำเข2าสินค2าทั้งหมดของจีน และการ
นำเข2ายางพาราจากประเทศไทย มีค7า Competitive effect ในทั้ งสองช7วงเวลาเป}นบวก คือ ไทยมี
ความสามารถในการแข7งขันในตลาดนำเข2ายางจีน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ส7วนค7า Allocation effect สรุป
ได2ว7าสถานการณ+ของการนำเข2ายางพาราจากไทยตกอยู7ในช7วง “Specific attention” คือ ประเทศไทยมี
ความได2เปรียบในการแข7งขันในตลาดยางจีน มีแนวโน2มการเติบโตสูงกว7าคู7แข7ง แต7ไม7มีความชำนาญพิเศษใน
ตลาดจีน ดังน้ันประเทศไทย ควรให2ความสนใจตลาดนำเข2ายางของประเทศจีนเป}นพิเศษ  

จากผลการศึกษาข2างต2นพบว7าในภาพรวมสินค2ายางธรรมชาติ สถานการณ+แนวโน2มตลาดของไทย 
ในช7วง 5 ปtหลังอยู7ในช7วง “ถอยนำ” เน่ืองจากแนวโน2มการส7งออกของไทย และการนำเข2ายางธรรมชาติของ
จีนในภาพรวมลดลง โดยสินค2าที่นำเข2ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนิยมนำเข2ายางแท7ง และยางแผ7นรมควัน มา
เป}นยางผสม ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลงานเรื่องความสามารถในการแข7งขันของสินค2าเกษตรที่สำคัญ
ของไทยในตลาดจีนของ อัครพงศ+ อัน้ทอง และอริยา เผ7าเครื่อง (2553) พบว7า สถานการณ+แนวโน2มตลาดยาง
ธรรมชาติของไทยอยู7ในสถานะ “เสียโอกาส” เน่ืองจากสถานการณ+ในช7วงเวลาดังกล7าวเป}นช7วงที่ตลาดจีนมี
การนำเข2ายางมากข้ึน เป}นการหันไปนำเข2ายางแท7งจากมาเลเซียและอินโดนีเซียแทน การนำเข2ายางแผ7น
รมควันที่ไทยส7งออกมาก แสดงให2เห็นว7าตลาดยางพาราไทยมีการปรบัตัวในชนิดสินค2าที่ผลิตตามความต2องการ
ของตลาด แต7สถานการณ+โดยยังคงมีความสอดคล2องกันในส7วนของความสามารถในการแข7งขันที่ลดลง และใน
ส7วนของการวิเคราะห+เปลี่ยนแปลงส7วนแบ7ง ผลงานของ อัครพงศ+ อัน้ทอง และอริยา เผ7าเครื่อง (2553) พบว7า
ไทยมีค7าผลของความสามารถในการแข7งขันเป}นลบ ซึ่งแตกต7างจากผลงานวิจัยน้ีที่พบว7าไทยมีค7าผลของ
ความสามารถในการแข7งขันเป}นบวกในทั้งสองช7วง แสดงให2เห็นว7าตลาดส7งอออกยางพาราไทยไปประเทศจีนมี
การพัฒนาความชำนาญพิเศษเพิ่มข้ึน 
ข1อเสนอแนะในการิจัยคร้ังต9อไป 

 1) ควรทำการศึกษาวิเคราะห+สถานการณ+การนำเข2า และประเมินความสามารถในการแข7งขันของยาง
ไทยในตลาดอื่น ๆ ของโลกที่มีความต2องการยางพาราสงู เช7น อินเดีย ยุโรป รัสเซีย เป}นต2น เพื่อกำหนดกลยุทธ+
เพิ่มมูลค7าการส7งออกในตลาดที่หลากหลาย และลดความเสี่ยงจากความต2องการยางที่ลดลงของประเทศจีน
ต7อไป 
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2) ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปทำการศึกษาถึงสถานการการส7งออกผลิตภัณฑ+ยาง เช7น ถุงมือยาง    
ล2อยาง ฯลฯ ของไทย ไปยังประเทศจีน และตลาดหลักต7าง ๆ ที่สำคัญ 

3) การศึกษาครั้งต7อไปควรนำผลการศึกษาที่ได2ในงานวิจัยน้ีไปศึกษาต7อยอด เพื่อกำหนดแนวทางใน
การสร2างกลยุทธ+ในเชิงลึกเพื่อเพิ่มมูลค7าการส7งออกยางพาราแต7ละชนิดสินค2าให2มากย่ิงข้ึน และสามารถ
ควบคุมปริมาณการส7งออกที่มีเสถียรภาพมากข้ึน  
ปoญหา/อุปสรรคและข1อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการ 

1) บุคลากรในการทำงานวิจัยไม7เพียงพอ 
2) มาตรการของภาครัฐ ทำให2เป}นอุปสรรคในการเข2าและสัมภาษณ+ผู2ส7งออกยาง  
 

การนำผลงานวิจัยไปใช1ประโยชน̂ 
ผลการศึกษาที่คาดว7าจะนำไปใช2ประโยชน+ในปt 2563 คือ ผู2ประกอบการส7งออกยางพาราไทย และ

หน7วยที่เกี่ยวข2องกับวงการยาง สามารถนำกลยุทธ+จากผลการวิเคราะห+ศักยภาพในการแข7งขันของยางไทยใน
ตลาดประเทศจีนด2วย Thailand Competitiveness Matrix มาใช2ในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการ
เสริมสร2างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข7งขันของยางไทย เช7น การรักษาและเพิ่มส7วนแบ7งทางการตลาด 
หรือ Volum ในตลาดเดิมและตลาดใหม7 

กลุ7มเปåาหมาย คือ ผู2รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ+เล7มน้ี นำไปเผยแพร7เป}นฐานข2อมูลงานวิจัยบนเว็ปไซต+ 
กยท. ให2กับผู2สนใจทัว่ไป ผู2ประกอบการส7งออกยางไปประเทศจีนที่ให2ความอนุเคราะห+เกี่ยวกับข2อมูลในการทำ
วิจัยครั้งน้ี รวมถึงเจ2าหน2ารัฐทุกหน7วยงานที่เกี่ยวข2องกับวงการยางพาราสามารถนำข2อมูลไปใช2ในการตัดสินใจ
และวางแผนด2านการผลิตและการตลาดได2 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีได2ประสบผลสำเร็จเป}นอย7างดี ทั้งน้ี เพราะได2รับการสนับสนุนด2านทุนการวิจัยจากการยาง

แห7งประเทศไทย กองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(4) คณะผู2วิจัยจึงขอขอบคุณการยางแห7งประเทศไทย ไว2 
ณ ที่น้ีด2วย นอกจากน้ันยังใคร7ขอขอบคุณบริษัทผู2ส7งออกยางไปประเทศจีน และสมาคมยางพาราไทยที่สละ
เวลาอันมีค7าในการให2ข2อมูลที่เป}นประโยชน+ต7องานวิจัยครั้งน้ี 
 

เอกสารอ1างอิง 
การยางแห7งประเทศไทย.  (2561).  สถิติยาง. แหล7งทีม่า: http://rubber.oie.go.th/Default.aspx.htm, 

ตุลาคม 2561. 



 - 208 - 

เชฐชุดา เช้ือสุวรรณ.  2561.  แนวโน1มธุรกิจอุตสาหกรรม ปy พ.ศ. 2561-2563: อุตสาหกรรมยางพารา
แปรรูป. แหล7งที่มา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/59178975-3492-43d7-
901c-8f7fc119b729/IO_Rubber_2018_TH.aspx.htm, ตุลาคม 2561. 

วารีรัตน+ เพชรสีช7วง.  2559 . แนวโน1มธุรกิจอุตสาหกรรม 2559-2561: อุตสาหกรรมยาง. แหล7งที่มา: 
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/4b7f69d2-dc4d-4565-af75-
e85d57d48157/IO_Rubber_2016_TH.aspx.htm, สงิหาคม 2561. 

สำนักงานเศรษฐกจิการเกษตร. (2560).  สถานการณส̂ินค1าเกษตรท่ีสำคญัและแนวโน1มปy 2560.  
แหล7งที่มา: http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_ 
situation2560.pdf.htm,  พฤษภาคม 2561. 

อัครพงศ+ อัน้ทอง และอริยา เผ7าเครื่อง.  2553.  ความสามารถในการแข7งขันของสินค2าเกษตรทีส่ำคัญของ
ไทยในตลาดจีน. วารสารเศรษฐศาสตร̂.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม7. 14(1), 22-47. 

UN Comtrade. 2018. UN Comtrade Database. Available Source: https://comtrade.un.org/ 
data.htm, October 2018. 

 

 

 

 

  



  

การศึกษาวิเคราะห^ตลาดยางจีนทั้งระบบเพ่ือเสริมสร1างความสามารถในการแข9งขันของไทย 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาแบบจำลองอุปสงคค̂วามต1องการนำเข1ายางของประเทศจีน 

อธิวีณ+ แดงกนิษฐ+1 
อัครพงศ+ อั้นทอง2 

___________________________________ 

บทคัดย9อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค+เพื่อพัฒนาแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทย 

ของจีน และแบบจำลอง hedonic price ของราคานำเข2าผลิตภัณฑ+ยางของจีนจากไทยและคู7แข7งสำคัญ 
โดยประยุกต+ใช2วิธีการเศรษฐมิติที่หลากหลายในการวิเคราะห+ชุดข2อมูลที่เกี่ยวข2องกับการนำเข2าของจีนจากไทย
และคู7แข7งสำคัญในผลิตภัณฑ+ยางที่สำคัญ 5 ประเภท ได2แก7 ยางธรรมชาติ (HS: 4001) น้ำยางข2น (HS: 
400110) ยางแผ7นรมควัน (HS: 400121) ยางแท7ง (HS: 400122) และยางคอมพาวด+/ยางผสม (HS: 
4005/400280) ผลการพัฒนาแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีน พบว7า ยาง
ธรรมชาติทุกประเภทมคีวามยืดหยุ7นต7อราคาและรายได2น2อยกว7ายางคอมพาวด+/ยางผสม แต7มีการปรับตัวเข2าสู7
ดุลยภาพในระยะยาวเร็วกว7า โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะกระตุ2นให2มีการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสม
เพิ่มข้ึนมากกว7ายางธรรมชาติทุกประเภท ขณะที่ยางแท7งซึ่งเป}นหน่ึงในยางธรรมชาติจะอ7อนไหวต7อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน2อยที่สุด ส7วนยางคอมพาวด+/ยางผสมจะอ7อนไหวต7อราคาสูง ขณะที่ผลการวิเคราะห+ในเชิง
พลวัตแสดงให2เห็นว7า ในช7วงทศวรรษที่ผ7านมายางทุกประเภทมีแนวโน2มการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคานำเข2าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนน2อยลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ฝãายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห7งประเทศไทย แขวงบางขุนนนท+ เขตบางกอกน2อย กรุงเทพฯ 10700 
2 มหาวิทยาลัยแม7โจ2 เลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม7 50290 
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บทนำ 
ในปt พ.ศ. 2561 ทั้งโลกมีความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติ (HS: 4001) และยางคอมพาวด+/ 

ยางผสม (HS: 4005/400280) รวมกันประมาณ 14.54 ล2านตัน โดยกว7า 1 ใน 3 ของความต2องการนำเข2า
ทั้งหมดของโลก เป}นความต2องการนำเข2าโดยจีน (จีนมีความต2องการนำเข2าประมาณ 5.66 ล2านตัน  
หรือประมาณร2อยละ 38.9 ของปริมาณความต2องการนำเข2าทั้งหมดของโลก) โดยจีนนำเข2ายางธรรมชาติ 
ในสัดส7วนประมาณร2อละ 45.9 และอีกร2อยละ 54.1 เป}นการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสม ทั้งน้ีในปริมาณ
การนำเข2ายางทั้งสองประเภท จีนนำเข2าจากไทยในสัดส7วนที่สูงถึงร2อยละ 54 ของปริมาณการนำเข2าทั้งหมด
ของจีน (ประมาณ 3.06 ล2านตัน) (ITC, 2019) หรืออาจกล7าวได2ว7าไทยเป}นแหล7งนำข2ายางธรรมชาติและยาง
คอมพาวด+/ยางผสมที่สำคัญของจีน โดยมีประเทศเพื่อนบ2านในอาเซียนอย7างมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
เมียนมาร+ และ สปป. ลาว เป}นคู7แข7งสำคัญในตลาดจีน ซึง่มีทั้งที่จีนเข2าไปลงทุนในประเทศเหล7าน้ัน และจาก
การส7งเสริมการปลูกยางภายในแต7ละประเทศ  

ขณะเดียวกันหากพิจารณาข2อมูลการส7 งออกยางธรรมชาติและยางคอมพาวด+ /ยางผสม 
ของไทย พบว7า ในปt พ.ศ. 2561 ไทยเป}นหน่ึงในผู2ส7งออกยางธรรมชาติและยางคอมพาวด+/ยางผสมที่สำคัญ
ของโลก โดยมีสัดส7วนปริมาณการส7งออกประมาณ 1 ใน 3 ของโลก หรือประมาณร2อยละ 34.7 ของปริมาณ
การส7งออกทั้งหมดของโลก (ประมาณ 5.13 ล2านตัน) ปริมาณการส7งออกเกือบร2อยละ 60 ของไทย (ประมาณ
ร2อยละ 59.2 หรือประมาณ 3.06 ล2านตัน) ถูกส7งออกไปยังจีน โดยเป}นการส7งออกยางธรรมชาติในสัดส7วน
ประมาณร2อยละ 68.7 และอีกร2อยละ 31.3 เป}นการส7งออกยางคอมพาวด+/ยางผสม (ITC, 2019) ข2อมูล
ดังกล7าวแสดงให2เห็นว7า การส7งออกผลิตภัณฑ+ยางของไทยไม7สอดคล2องกับปริมาณความต2องการนำเข2าของจีน
ที่มีความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสม มากกว7ายางธรรมชาติ อย7างไรก็ตามจีนยังคงเป}นตลาดรองรับ
ยางธรรมชาติและยางคอมพาวด+/ยางผสมที่สำคัญของไทยในปèจจุบัน 

จากข2อมูลทั้งสองส7วน แสดงให2เห็นว7า ไทยและจีนต7างก็เป}นแหล7งนำเข2าและตลาดส7งออกที่สำคัญของ
กันและกัน ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจีนหรือราคาผลิตภัณฑ+ยางไทยย7อมส7งผลต7อปริมาณการ
นำเข2าผลิตภัณฑ+ยางของจีนจากไทยอย7างหลีกเลี่ยงไม7ได2 ขณะเดียวกันการพึ่งพาตลาดจีนถึง 1 ใน 3 ของการ
ส7งออกยางธรรมชาติและยางคอมพาวด+/ยางผสมของไทย ย7อมสะท2อนให2เห็นถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ+ยาง
ไทยโดยเฉพาะในเรื่องของความผันผวนของราคา ด้ังน้ัน การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค+เพื่อพัฒนาแบบจำลอง
อุปสงค+ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีน เพื่อทราบผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเข2า
ผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ+ยางไทย และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจีน และช7วยสร2างความเข2าใจเกี่ยวกับตลาดนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีน และยังเป}นข2อมูล
สำคัญที่จะสามารถนำมาประกอบการพัฒนาระบบเตือนภัยทางด2านราคายางในตลาดจีน รวมทั้งใช2ในการ
ติดตามตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของตลาดนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีน และใช2ประกอบการวางนโยบาย
การตลาดที่เกี่ยวข2องกับการส7งออกผลิตภัณฑ+ยางไทยไปยังตลาดจีนเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน
ของราคาและการพึ่งพาตลาดจีนในสัดส7วนที่สูง 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงค+เพื่อ พัฒนาแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีน 

และแบบจำลอง hedonic price ของราคานำเข2าผลิตภัณฑ+ยางของจีนจากไทยและคู7แข7งสำคัญ ซึ่งผู2วิจัยมีข้ันตอน
การดำเนินงาน ดังน้ี 

1) ศึกษาทฤษฏีอุปสงค+ทางตรงที่เป}นแนวคิดตามทฤษฏีพฤติกรรมผู2บริโภคมาประยุกต+ใช2เพื่อพัฒนา
แบบจำลองอุปสงค+การนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนในระยะยาว 

2) เก็บรวบรวมข2อมูลทุติยภูมิที่เป}นข2อมูลอนุกรมเวลาระหว7างปt พ.ศ.2538-2561 รวม 24 ตัวอย7าง 
จาก WTA & ITC & IMF พัฒนาแบบจำลองอุปสงค+การนำเข2าในระยะยาว 5 ผลิตภัณฑ+ ได2แก7 ได2แก7 ยาง
ธรรมชาติ (HS: 4001) น้ำยางข2น (HS: 400110) ยางแผ7นรมควัน (HS: 400121) ยางแท7ง (HS: 400122) และ
ยางคอมพาวด+/ยางผสม (HS: 4005/400280)  

3) ประมาณค7าความยืดหยุ7นต7อราคาและรายได2 (Static & Dynamic) ของแบบจำลองอุปสงค+ 
4) สรุปและเขียนรายงาน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ̂ 
ผลการตรวจสอบความคงที่ของข2อมูลของตัวแปรที่ใช2ในการพัฒนาแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการ

นำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยแต7ละประเภทของจีนด2วยวิธี KPSS-test ดังตารางที่ 2.1 พบว7า ตัวแปรที่ใช2ในการ
พัฒนาแบบจำลองมีอันดับความคงที่แตกต7างกัน และมีอย7างน2อย 1 ตัวแปร ที่ไม7คงที่ที่ I(0) เช7น ผลิตภัณฑ+
มวลรวมประชาชาติที่แท2จริง เป}นต2น ทั้งน้ีเป}นที่น7าสังเกตว7า ตัวแปรราคานำเข2า (C.I.F) ยางไทยของจีน เป}น
ตัวแปรที่ส7วนใหญ7คงที่ที่ I(0) ซึ่งแตกต7างจากตัวแปรปริมาณนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนที่ส7วนใหญ7คงที่ที่ 
I(1) อย7างไรก็ตาม โดยส7วนใหญ7แล2วตัวแปรทั้งสองมีองค+ประกอบเชิงกำหนดแบบ random walk with drift 
แต7ไม7มี linear time trend  

ตารางท่ี 2.1 ผลการทดสอบความคงทีข่องตัวแปรในแบบจำลองอุปสงค+ 

ชื่อตัวแปร สัญลักษณ^ 
KPSS-statistic at levels 

ข1อมูลนิ่งที ่
องค̂ประกอบ 
เชิงกำหนด At levels 

At first 
differences 

ปริมาณนำเข1า
ผลิตภัณฑ^ยาง
ไทยของจีน lnQt 

  

  
- ยาง
ธรรมชาต ิ  

0.6830** 0.3309 
I(1) Intercept, no trend 

- น้ำยางข2น  0.6966** 0.3065 I(1) Intercept, no trend 
- ยางแผ7น
รมควัน  

0.1243 0.2250 
I(0) Intercept, no trend 

- ยางแท7ง  0.1653** 0.0953 I(1) Intercept, trend 
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ชื่อตัวแปร สัญลักษณ^ 
KPSS-statistic at levels 

ข1อมูลนิ่งที ่
องค̂ประกอบ 
เชิงกำหนด At levels At first 

differences 
- ยางคอม
พาวด+/  
 ยางผสม  

0.3748* 0.2596 
I(1) Intercept, no trend 

ราคานำเข1า
ผลิตภัณฑ^ยาง
ไทยของจนี lnPt 

  
  

- ยาง
ธรรมชาต ิ  

0.3465 0.1355 
I(0) Intercept, no trend 

- น้ำยางข2น  0.3335 0.1357 I(0) Intercept, no trend 
- ยางแผ7น
รมควัน  

0.3858* 0.1345 
I(1) Intercept, no trend 

- ยางแท7ง  0.3211 0.1395 I(0) Intercept, no trend 
- ยางคอม
พาวด+/
 ยางผสม  

0.2685 0.0932 
I(0) Intercept, no trend 

ผลิตภัณฑ^มวล
รวมประชาชาติ
ที่แท1จริง lnYt 

0.6991** 0.1558 
I(1) Intercept, no trend 

ที่มา: จากการคำนวณ 
หมายเหต:ุ *** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01, ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ  * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 

จากผลการทดสอบความคงที่ข2างต2น หากประมาณค7าสัมประสิทธ์ิด2วยวิธี OLS อาจทำให2เผชิญกับ
ปèญหา spurious regression (Granger and Newbold, 1974) อย7างไรก็ตาม ผลการทดสอบ co-integration 
ด2วยวิธี bounds-test พบว7า ตัวแปรในแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนทั้ง 5 
ประเภท มีความสัมพันธ+เชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว2น แบบจำลองอุปสงค+
ความต2องการนำเข2าน้ำยางข2นไทยของจีนทีตั่วแปรในแบบจำลองไม7มคีวามสัมพันธ+เชิงดุลยภาพในระยะยาว ซึ่ง
อาจเป}นไปได2ว7า น้ำยางข2นมิใช7ผลิตภัณฑ+ยางหลักที่จีนมีความต2องการนำเข2าจากไทย ดังน้ันการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของจีนหรือราคานำเข2าจากไทยอาจไม7ได2มีอิทธิพลมากพอต7อการกำหนดความต2องการปริมาณการ
นำเข2าน้ำยางข2นจากไทย (ดูรายละเอียดการทดสอบ bounds-test ได2ในตารางที่ 2.2 แถวนอน “Bounds test”)  
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประมาณค7าความยืดหยุ7นของอุปสงค+ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีน 
                 ในระยะยาว 

ตัวแปร    ยางธรรมชาติ น้ำยางข1น    ยางแผ9นรมควัน        ยางแท9ง 
ยางคอมพาวด̂/ 

ยางผสม 
ค7าคงที่ 5.434*** 0.099ns 6.838*** 0.341ns -4.495* 
ln(Yt) ความ

ยืดหยุ7น 
ต7อรายได2 
(eY) 

- 0.218ns - 0.876*** 1.125*** 
ln(Yt-1) 0.796*** - 0.210** - - 

ln(Pt) ความ
ยืดหยุ7น 
ต7อราคา 
(eP) 

- - - - -0.431*** 

ln(Pt-1) 
-0.248** -0.143** -0.357** -0.133** - 

Co-integration equation -0.883*** -0.153* -0.691*** -0.603*** -0.396*** 
R-squared (R2) 0.930 0.975 0.354 0.969 0.935 
Adjusted R-squared 0.919 0.971 0.240 0.964 0.924 
F-statistic 84.356*** 238.666*** 3.111* 186.461*** 86.337** 
Durbin-Watson statistic 1.419 2.300 1.979 1.390 2.100 
Bounds test 8.886** 1.155 4.263*** 16.334*** 3.439** 
จำนวนตัวอย7าง 23 22 21 22 22 
ที่มา: ประมาณค7าความยืดหยุ7นด2วยแบบจำลอง ARDL(1,0,0) 
หมายเหต:ุ *** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01, ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 

  ns = ไม7มีนัยสำคัญทางสถิต ิ

สำหรับผลการพัฒนาแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนในระยะยาวดัง
ตารางที่ 2.2 พบว7า ค7าสถิติ F (F-statistic) ของแบบจำลองความต2องการนำเข2ายางแผ7นรมควันเท7าน้ันที่
ค7าสถิติ F มีค7าต่ำกว7าค7าวิกฤต ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แต7ยังคงสูงกว7าค7าวิกฤต ณ ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.10 หมายความว7า ในภาพรวมของแบบจำลองแล2ว ตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร (ผลิตภัณฑ+มวล
รวมประชาชาติที่แท2จริง (Y) และราคานำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนในปtที่ผ7านมา (Pt-1)) มีอิทธิพลต7อ
ปริมาณการนำเข2ายางแผ7นรมควันของจีนอย7างไม7มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ขณะเดียวกัน ค7า R2 ของ
แบบจำลองน้ียังมีค7าต่ำกว7าแบบจำลองอื่นๆ กว7าเกือบ 3 เท7า (ตัวแปรอิสระในแบบจำลองน้ีสามารถอธิบายตัว
แปรตาม (ปริมาณนำเข2า) ได2น2อยกว7าแบบจำลองอื่น ๆ ประมาณ 3 เท7า) ซึ่งอาจเป}นไปได2ว7า ปริมาณการ
นำเข2ายางแผ7นรมควันจากไทยของจีนในช7วงกว7าสามทศวรรษที่ผ7านมาส7วนใหญ7มีแนวโน2มลดลงอย7างต7อเน่ือง 
(ยกเว2น ในช7วงปt พ.ศ. 2542-2546 และพ.ศ. 2556) และอาจไม7ได2รับอิทธิพลหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจจีนและการเปลี่ยนแปลงของราคานำเข2าจากไทยเป}นสำคัญ แต7อาจได2รับอิทธิพลจากความ
ต2องการที่เปลี่ยนไปจากยางแผ7นรมควันเป}นยางแท7ง และยางคอมพาวด+/ยางผสมแทน 
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ส7วนผลการประมาณค7าความยืดหยุ7นต7อรายได2 (eY) และต7อราคา (eP) ในระยะยาวที ่ได2จาก
แบบจำลอง ARDL (1,0,0) ที่แสดงในตารางที่ 2.2 พบว7า มีเพียงผลิตภัณฑ+ยางคอมพาวด+/ยางผสมเท7าน้ันที่มี
ค7าความยืดหยุ7นต7อรายได2มาก (eY > 1) ขณะที่ยางธรรมชาติที่เป}นยางแผ7นรมควันและยางแท7ง มีความยืดหยุ7น
ต7อรายได2น2อย (eY < 1) ส7วนน้ำยางข2นเป}นผลิตภัณฑ+เดียวที่ไม7ตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจจีน (พิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑ+มวลรวมประชาชาติที่แท2จริง) ผลลัพธ+ดังกล7าว สะท2อนให2เห็นว7า 
หากเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวอย7างต7อเน่ือง จีนจะยังคงมีความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมด2วยอัตรา
การขยายตัวที่สูงกว7าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน ส7วนความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติทีเ่ป}นยางแผ7นรมควัน
และยางแท7งจะมีอัตราการขยายตัวของความต2องการนำเข2าต่ำกว7าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน โดยการขยายตัว
ของเศรษฐกิจจีนในอัตราร2อยละ 1 จะส7งผลให2จีนมีความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติประเภทยางแท7งเพิ่มข้ึน
ในอัตราร2อยละ 0.876 ส7วนยางคอมพาวด+/ยางผสมจะขยายตัวในอัตราร2อยละ 1.125 ซึ่งสูงกว7าการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจีนประมาณร2อยละ 0.125 และสูงกว7าการขยายตัวของความต2องการนำเข2ายางแผ7น
รมควันและยางแท7งประมาณ 0.28 และ 4.36 เท7า ส7วนความต2องการนำเข2ายางแผ7นรมควันของจีนจะ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราร2อยละ 0.210 หากเศรษฐกิจของจีนขยายตัวเพิ่มข้ึนร2อยละ 1 ในปtที่ผ7านมา 

ข2อมูลในแถวนอน “Co-integration equation” ของตารางที่ 2.2 แสดงให2เห็นว7า หากปริมาณความ
ต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางแต7ละผลิตภัณฑ+ออกจากดุลยภาพในระยะยาวแล2วจะมีการปรับตัวเข2าสู7ดุลยภาพเร็ว
มากน2อยอย7างไร (หรือ เรียกกันโดยทั่วไปว7า “speed of adjust”) ซึ่งผลการประมาณค7าดังกล7าว พบว7า 
ผลิตภัณฑ+ยางธรรมชาติ โดยเฉพาะยางแผ7นรมควันและยางแท7งเป}นสองผลิตภัณฑ+ที่มีการปรับตัวเข2าสู7ดุลย
ภาพในระยะยาวเร็วกว7ายางคอมพาวด+/ยางผสมประมาณ 0.7 และ 0.5 เท7า ตามลำดับ ส7วนน้ำยางข2นเป}น
ผลิตภัณฑ+ยางธรรมชาติที่มีการปรับตัวเข2าสู7ดุลยภาพในระยะยาวช2าที่สุด  

สำหรับแนวโน2มปริมาณการนำเข2าและพลวัตของค7าความยืดหยุ7นที่ได2จากแบบจำลอง TVP-LRM 
ในช7วง 13 ปt ที่ผ7านมา (พ.ศ. 2548-2561) พบว7า ในช7วงปt พ.ศ. 2548-2553 ค7าความยืดหยุ7นต7อราคานำเข2า
ยางธรรมชาติไทยของจีนมีแนวโน2มลดลงเล็กน2อยจาก -0.637 ในปt พ.ศ. 2548 เป}น -0.416 ในปt พ.ศ. 2553 
หรือลดลงในอัตราประมาณร2อยละ 4.17 ต7อปt (พิจารณาจากค7าสมบูรณ+ เน่ืองจากตามทฤษฏีค7าความยืดหยุ7น
ต7อราคาจะมีค7าน2อยกว7า 0 หรือ ติดลบเสมอ) หรืออาจกล7าวได2ว7า ความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติไทยของ
จีนมีการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของราคาลดลง ต7อมาในช7วงหลังปt พ.ศ. 2558-2561 ความยืดหยุ7นต7อ
ราคามีแนวโน2มลดลงอย7างรวดเร็วในอัตราร2อยละ 15.84 ต7อปt โดยลดลงจาก -0.416 ในปt พ.ศ. 2558 เป}น   
-0.248 ในปt พ.ศ. 2561 (ลดลงเร็วกว7าในช7วงก7อนหน2าประมาณ 3 เท7า) ขณะที่ความยืดหยุ7นต7อรายได2ก็มี
แนวโน2มลดลงอย7างต7อเน่ืองเช7นเดียวกัน โดยลดลงประมาณร2อยละ 2.26 ต7อปt ตลอดช7วงปt พ.ศ. 2548-2561 
(ลดลงจาก 1.072 ในปt พ.ศ. 2548 เหลือ 0.796 ในปt พ.ศ. 2561) หมายความว7า ตลอดช7วงปt พ.ศ. 2548-2561 
ความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติไทยของจีนตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจีนลดลง 
รายละเอียดดังภาพที่ 2.1 
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จากผลลัพธ+ทั้งสองส7วน แสดงให2เห็นว7า ในช7วงปt พ.ศ. 2548-2561 ความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติ
ไทย (HS: 4001) ของจีนมีการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของราคาและการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
น2อยลง โดยมีการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของราคานำเข2ายางธรรมชาติไทยลดลงมากกว7าการตอบสนอง
ต7อการขยายตัวของเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะในช7วงหลังปt พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ข2อมูลในภาพที่ 8 ยัง
แสดงให2เห็นว7า ในช7วงก7อนปt พ.ศ. 2558 จีนมีการนำเข2ายางธรรมชาติไทยเพิ่มข้ึนอย7างต7อเน่ือง โดยเฉพาะในช7วง
ปt พ.ศ. 2553-2558 ที่มีการนำเข2าเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 14.91 ต7อปt ซึ่งสูงกว7าในช7วงก7อนหน2า (พ.ศ. 
2548-2553) ที่มีการนำเข2าขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 8.07 ต7อปt แต7ในช7วงหลังปt พ.ศ.  2558 (ระหว7าง
ปt พ.ศ. 2558-2561) จีนกลับมีแนวโน2มการนำเข2ายางธรรมชาติไทยลดลงอย7างต7อเน่ืองในอัตราร2อยละ 5.55 ต7อ
ปt (ภาพที่ 2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ปริมาณนำเข2า และความยืดหยุ7นต7อราคาและรายได2ของความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติไทยของจีน 

ที่มา: จากการคำนวณ โดยใช2ข2อมูลจาก World Trade Atlas, International Trade Center 
ผลิตภัณฑ+น้ำยางข2น (HS: 400110) ซึ ่งเป}นหนึ่งในผลิตภัณฑ+ยางธรรมชาติที่สำคัญ (มีสัดส7วน

ปริมาณการนำเข2าในช7วงปt พ.ศ. 2556-2561 เฉลี่ยประมาณร2อยละ 24 ของปริมาณการนำเข2ายางธรรมชาติ
ไทยทั้งหมดของจีน) ผลลัพธ+ที่ได2จากแบบจำลอง TVP-LRM แสดงให2เห็นว7า ความต2องการนำเข2าน้ำยางข2น
ไทยของจีนมีแนวโน2มของความยืดหยุ7นต7อราคาเพิ่มข้ึนจาก -0.117 ในปt พ.ศ. 2550 เป}น -0.143 ในปt พ.ศ. 
2561 (เพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 1.84 ต7อปt ในช7วงประมาณ 10 ปtที่ผ7านมา) ผลลัพธ+ดังกล7าวแสดงให2เห็นว7า 
ในช7วงกว7า 10 ปtที่ผ7านมา ความต2องการนำเข2าน้ำยางข2นไทยของจีนมีการตอบสนองต7อราคาเพิ่มข้ึน แต7ยังคง
มีความยืดหยุ7นต7อราคาน2อย (eP < 1) ขณะที่ความยืดหยุ7นต7อรายได2ของควาต2องการนำเข2าน้ำยางข2นไทยของ
จีนกลับลดลงอย7างต7อเน่ืองในช7วงประมาณกว7า 10 ปtที่ผ7านมา โดยลดลงในอัตราเฉลี่ยประมาณร2อยละ 8.13 

ตัน 

พ.ศ. 

ปริมาณการนำเข1ายางธรรมชาติไทยของจีน 

ความยืดหยุ9นต9อราคา ความยืดหยุ9นต9อรายได1 

CAGR = 8.07% CAGR = 14.91% CAGR = -5.55% 
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ต7อปt (ลดลงจาก 0.656 ในปt พ.ศ. 2550 เหลือ 0.218 ในปt พ.ศ. 2561) ซึ่งลดลงเร็วกว7าการเพิ่มขึ้นของ
ความยืดหยุ7นต7อราคา รายละเอียดดังภาพที่ 2.2 

จากผลลัพธ+ทั้งสองส7วนแสดงให2เห็นว7า ในช7วงกว7า 10 ปtที่ผ7านมา (พ.ศ. 2550-2561) ความต2องการ
นำเข2าน้ำยางข2นไทยของจีนตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของราคานำเข2าน้ำยางข2นไทยเพิ่มข้ึน แต7ยังคงอยู7ใน
ระดับน2อย (มีความยืดหยุ7นต7อราคาน2อย) ขณะที่ความต2องการนำเข2าน้ำยางข2นไทยของจีนกลับตอบสนองต7อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนลดลงอย7างต7อเน่ืองตลอดทศวรรษที่ผ7านมาแม2ว7าจีนจะมีการขยายตัวในการ
นำเข2าน้ำยางข2นเพิ่มข้ึนอย7างต7อเน่ืองในช7วงกว7าทศวรรษที่ผ7านมา โดยมีปริมาณความต2องการนำเข2าขยายตัว
เพิ่มข้ึนจากอัตราเฉลี่ยร2อยละ 8 ต7อปt ในช7วงปt พ.ศ. 2553-2558 เป}นร2อยละ 13 ต7อปt ในช7วงปt พ.ศ. 2558-
2561 (ภาพที่ 2.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ปริมาณนำเข2า และความยืดหยุ7นต7อราคาและรายได2ของความต2องการนำเข2าน้ำยางข2นไทยของจีน 
ที่มา: จากการคำนวณ โดยใช2ข2อมูลจาก World Trade Atlas, International Trade Center 

สำหรับผลิตภัณฑ+ยางแผ7นรมควัน (HS: 400121) เป}นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ+ยางธรรมชาติที่สำคัญของไทย
ในการส7งออกไปจีน (ในช7วงปt พ.ศ. 2556-2561 จีนมีสัดส7วนปริมาณนำเข2าประมาณร2อยละ 10-15 ของ
ปริมาณการนำเข2ายางธรรมชาติไทยทัง้หมดของจีน) ผลลัพธ+ที่ได2จากแบบจำลอง TVP-LRM แสดงให2เห็นถึง
การลดลงอย7างต7อเน่ืองของค7าความยืดหยุ7นต7อราคาในช7วง 15 ปtที่ผ7านมา (พ.ศ. 2546-2561) หมายความว7า 
กว7า 15 ปtที่ผ7านมา (พ.ศ. 2546-2561) ความต2องการนำเข2ายางแผ7นรมควันไทยของจีนมีการตอบสนองต7อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาลดลงอย7างต7อเน่ือง โดยเฉพาะในช7วงหลังปt พ.ศ. 2558 ความยืดหยุ7นต7อราคาลดลงใน
อัตราที่สูงกว7าในช7วงปt พ.ศ. 2554-2558 (ช7วงปt พ.ศ. 2558-2560 ความยืดหยุ7นต7อราคานำเข2ายางแผ7นรมควัน
ไทยของจีนลดลงในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 30.39 ต7อปt ขณะที่ช7วงปt พ.ศ. 2554-2558 ลดลงในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 
1.63 ต7อปt เท7าน้ัน) เช7นเดียวกับความยืดหยุ7นต7อรายได2ที่มีแนวโน2มเพิ่มข้ึนในช7วงปt พ.ศ. 2554-2558 ในอัตรา

ตัน 

พ.ศ. 

ปริมาณการนำเข1าน้ำยางข1นไทยของจนี 

CAGR = 8.07% CAGR = 13.41% 

ความยืดหยุ9นต9อราคา ความยืดหยุ9นต9อรายได1 
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เฉลี่ยร2อยละ 4.17 ต7อปt ก7อนที่จะปรับตัวลดลงอย7างรวดเร็วในช7วงปt พ.ศ. 2558-2560 ด2วยอัตราการลดลงเฉลี่ย
ร2อยละ 44.75 ต7อปt รายละเอียดดังภาพที่ 2.3 

ผลลัพธ+ทั้งสองส7วนแสดงให2เห็นว7า หลังปt พ.ศ. 2558 ความต2องการนำเข2ายางแผ7นรมควันไทยของจีน
มีแนวโน2มการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของราคาและภาวะเศรษฐกิจของจนีลดลงอย7างรวดเร็วกว7าในช7วง
ก7อนปt พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ข2อมูลในภาพที่ 10 ยังแสดงให2เห็นถึงความผันผวนของปริมาณนำเข2ายางแผ7น
รมควันไทยของจีน โดยในช7วงระหว7างปt พ.ศ. 2546-2555 การนำเข2ายางแผ7นรมควันไทยของจีนมีแนวโน2ม
ลดลงอย7างเน่ืองในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 8 ต7อปt ก7อนที่จะผันผวนในช7วงปt พ.ศ. 2555-2561 โดยมีการปรับตัว
เพิ่มข้ึนในปt พ.ศ. 2556 และลดลงในช7วงปt พ.ศ. 2557-2559 ก7อนที่จะกลับมาขยายตัวเพิ่มข้ึนอีกครั้งในปt 
พ.ศ. 2560 อย7างไรก็ตาม ในช7วงปt พ.ศ. 2555-2561 จีนมีแนวโน2มปริมาณความต2องการนำเข2ายางแผ7น
รมควันจากไทยเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 8 ต7อปt (ภาพที่ 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ปริมาณนำเข2า และความยืดหยุ7นต7อราคาและรายได2ของความต2องการนำเข2ายางแผ7นรมควันไทยของจีน 
ที่มา: จากการคำนวณ โดยใช2ข2อมูลจาก World Trade Atlas, International Trade Center 

ส7วนผลิตภัณฑ+ยางแท7ง (HS: 400122) เป}นผลิตภัณฑ+ยางธรรมชาติที่จีนนำเข2าจากไทยในช7วงปt พ.ศ. 
2556-2561 ประมาณ 0.8-1.0 ล2านตันต7อปt คิดเป}นสัดส7วนของปริมาณนำเข2าประมาณร2อยละ 55-60 ของ
ปริมาณการนำเข2ายางธรรมชาติไทยทั้งหมดของจีน ผลลัพธ+จากแบบจำลอง TVP-LRM ในภาพที่ 2.4 แสดงให2
เห็นว7า ความต2องการนำเข2ายางแท7งไทยของจีนมีความยืดหยุ7นต7อราคาลดลงอย7างต7อเน่ืองในช7วง 10 กว7าปtที่
ผ7านมา (ช7วงปt พ.ศ. 2547-2560) โดยในช7วงปt พ.ศ. 2547-2552 ความยืดหยุ7นต7อราคาลดลงอย7างรวดเร็วใน
อัตราเฉลี่ยร2อยละ 20.45 ต7อปt ก7อนที่จะชลอตัวเหลือในอัตราร2อยละ 5.27 ต7อปt ในช7วงระหว7างปt พ.ศ. 2552-
2560 แสดงว7า ในช7วงก7อนปt พ.ศ. 2552 ความต2องการนำเข2ายางแท7งไทยของจีนตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลง
ของราคานำเข2าจากไทยลดลงอย7างรวดเร็วและต7อเน่ือง ก7อนที่จะปรับตัวลดลงอย7างค7อยเป}นค7อยไปในช7วงหลังปt 
พ.ศ. 2552 การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล7าวเกิดข้ึนเช7นเดียวกับความยืดหยุ7นต7อรายได2 แต7การลดลงของความ

ตัน 

พ.ศ. 

ปริมาณการนำเข1ายางแผ9นรมควันไทยของจีน 

CAGR = -8.15% CAGR = 8.01% 

ความยืดหยุ9นต9อราคา 

ความยืดหยุ9นต9อรายได1 
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ยืดหยุ7นต7อรายได2มีอัตราการลดลงน2อยกว7าความยืดหยุ7นต7อราคา โดยในช7วงปt พ.ศ. 2547-2552 ความยืดหยุ7น
ต7อรายได2ของการนำเข2ายางแท7งไทยของจีนลดลงในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 6.03 ต7อปt ต7อมาในช7วงปt พ.ศ. 2552-
2560 ปรับตัวลดลงในอัตราที่น2อยกว7าเหลือการลดลงในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 0.13 ต7อปt หรืออาจกล7าวได2ว7า 
แม2ว7าในช7วงหลังปt พ.ศ. 2552 ความต2องการนำเข2ายางแท7งไทยของจีนจะมีแนวโน2มการตอบสนองต7อการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของจีนลดลง แต7มีแนวโน2มอัตราการลดลงน2อยกว7าในช7วงก7อนหน2าปt พ.ศ. 
2552  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.4 ปริมาณนำเข2า และความยืดหยุ7นต7อราคาและรายได2ของความต2องการนำเข2ายางแท7งไทยของจีนที่มา: 

จากการคำนวณ โดยใช2ข2อมูลจาก World Trade Atlas, International Trade Center 

ผลลัพธ+ทั้งสองส7วนแสดงให2เห็นว7า หลังปt พ.ศ. 2552 ความต2องการนำเข2ายางแท7งไทยของจีนมี
แนวโน2มการตอบสนองต7อการเปลีย่นแปลงของราคาและภาวะเศรษฐกิจของจีนลดลงในอัตราที่น2อยกว7าในช7วง
ปt พ.ศ. 2547-2552 ส7วนหน่ึงอาจเป}นผลมาจากการที่จีนมีความต2องการนำเข2ายางแท7งไทยเพิ่มข้ึนอย7าง
รวดเร็วมาต้ังแต7ปt พ.ศ. 2545 เพื่อไปทดแทนการลดของการนำเข2ายางแผ7นรมควัน เน่ืองจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตยางรถยนต+ ซึ่งเป}นผู2ใช2ผลติภัณฑ+ยางธรรมชาติที่สำคัญภายในจีนมคีวามต2องการใช2ยางแท7งเพิ่มข้ึนมากกว7ายาง
แผ7นรมควัน โดยในช7วงปt พ.ศ. 2545-2552 ปริมาณนำเข2ายางแท7งไทยของจีนขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 14.80 
ต7อปt ก7อนที่จะปรับตัวเพิ่มข้ึนอีกเล็กน2อยในช7วงปt พ.ศ. 2552-2558 ในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 18.95 ต7อปt และปรับ
ลดลงในช7วง 3 ปtต7อมา (พ.ศ. 2558-2560) ในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 10.19 ต7อปt (ภาพที่ 2.4) เน่ืองจากจีนหันไป
นำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมแทน 

สำหรับยางคอมพาวด+/ยางผสมซึ่งเป}นผลิตภัณฑ+ยางที่จีนมีความต2องการใช2ที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย7าง
ต7อเน่ือง จึงส7งผลให2จีนนำเข2าจากไทยเพิ่มข้ึนอย7างต7อเน่ืองต้ังแต7ปt พ.ศ. 2545 โดยการนำเข2าในช7วงก7อนปt 

ตัน 

พ.ศ. 

ปริมาณการนำเข1ายางแท9งไทยของจีน 

CAGR = 14.80% CAGR = 18.95% 

ความยืดหยุ9นต9อราคา ความยืดหยุ9นต9อรายได1 

CAGR  
= -10.19% 
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พ.ศ. 2558 ส7วนใหญ7จะเป}นการนำเข2ายางคอมพาวด+ (HS: 4005) เป}นสำคัญ และมีความผันผวนสูง (แนวโน2มการ
นำเข2าเคลื่อนไหวข้ึนลงเป}นวัฏจักรในช7วง 2-3 ปt) โดยในช7วงระหว7างปt พ.ศ. 2554-2558 จีนนำเข2ายางคอม
พาวด+เพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 23.85 ต7อปt ต7อมาด2วยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยางคอมพาวด+ โดยจีนปรับ
สูตรยางคอมพาวด+ให2มียางธรรมชาติผสมไม7เกินร2อยละ 88 ขณะที่ผู2ผลิตส7วนใหญ7ของไทยผสมในอัตราส7วนร2อยละ 
95 ซึ่งถือว7าเป}นยางธรรมชาติและจะต2องเสียภาษีนำเข2าภายใต2กรอบความตกลงการค2าเสรีอาเซ ียน 
(ACFTA) ในอัตราร2อยละ 20 ขณะที่ยางคอมพาวด+จะเสียภาษีนำเข2าภายใต2กรอบ ACFTA ในอัตราร2อยละ 0 
ดังน้ันผู2ประกอบไทยจึงหันไปส7งออกเป}นยางผสม หรือเรียกว7า “ผลิตภัณฑ+ยางสังเคราะห+ผสมยางธรรมชาติ 
(HS: 400280)” แทน (ยางธรรมชาติทุกประเภทต2องเสียภาษีมูลค7าเพิ่มร2อยละ 17) ทำให2ในช7วงปt พ.ศ. 2557-
2560 จีนมีปริมาณการนำเข2ายางผสมจากไทยเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 157.70 ต7อปt โดยเพิ่มข้ึนจาก 0.34 
แสนตัน ในปt พ.ศ. 2557 เป}น 1.51 ล2านตัน ในปt พ.ศ. 2561 ส7วนปริมาณการนำเข2ายางคอมพาวด+ไทยของจีน
ลดลงในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 57.06 ในช7วงระหว7างปt พ.ศ. 2557-2560 โดยลดลงจาก 7.89 แสนตัน ในปt พ.ศ. 
2557 เหลือ 0.27 แสนตัน ในปt พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 2.5) 

ทั้งน้ี ด2วยปริมาณความต2องการยางคอมพาวด+/ยางผสมไทยของจีนที่มีแนวโน2มเพิ่มข้ึนอย7างต7อเน่ือง
ต้ังแต7ปt พ.ศ. 2548 มีส7วนทำให2แนวโน2มการตอบสนองต7อราคานำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยของจีน
ปรับตัวลดลง (หรือ ค7าความยืดหยุ7นต7อราคานำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยมีแนวโน2มลดลง) โดยผลลัพธ+ที่ได2
จากแบบจำลอง TVP-LRM ในภาพที่ 12 แสดงให2เห็นว7า ในช7วงก7อนปt พ.ศ. 2549 (ปt พ.ศ. 2545-2549) จีนมีการ
ตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงต7อราคานำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยสูงกว7าในช7วงหลังปt พ.ศ. 2549 (หรือมี
ค7าความยืดหยุ7นต7อราคานำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยสงูกว7า) แต7มีแนวโน2มลดลงอย7างรวดเร็วด2วยอัตราเฉลี่ย
ร2อยละ 21.81 ต7อปt ระหว7างปt พ.ศ. 2545-2549 ก7อนที่จะมีการชะลอตัวของแนวโน2มการลดลงเหลือในอัตรา
เฉลี่ยร2อยละ 4.73 ต7อปt ในช7วงระหว7างปt พ.ศ. 2549-2561 ทั้งน้ีแม2ว7าในช7วงหลังปt พ.ศ. 2549 ความต2องการ
นำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมของจีนจากไทยจะมีแนวโน2มความยืดหยุ7นต7อราคาลดลงในอตัราที่น2อยกว7า แต7
ยังคงมีแนวโน2มการลดลงอย7างต7อเน่ือง หรืออาจกล7าวได2ว7า ในช7วงต้ังแต7ปt พ.ศ. 2549-2561 ความต2องการ
นำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยของจีนมีแนวโน2มการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของราคานำเข2ายางคอม
พาวด+/ยางผสมไทยลดลงอย7างต7อเน่ือง สำหรับความยืดหยุ7นต7อรายได2แสดงให2เห็นว7า ในช7วงปt พ.ศ. 2545-
2549 ความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยของจีนมีแนวโน2มการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจจีนลดลงอย7างต7อเน่ืองในอัตราเฉลี่ยร2อยละ 11.57 (หรือ มีแนวโน2มความยืดหยุ7นต7อรายได2
ลดลงอย7างต7อเน่ือง) แต7ในช7วงกว7าทศวรรษที่ผ7านมา (พ.ศ. 2549-2561) ความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยาง
ผสมไทยของจีนกลับมีการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจีนในระดับคงที่ (หรือ มีแนวโน2ม
การเปลี่ยนแปลงในช7วงแคบ) โดยมีความค7าความยืดหยุ7นต7อรายได2มาก (eY > 1) ผลลัพธ+ทั้งสองส7วนแสดงให2
เห็นว7า หลังปt พ.ศ. 2549 ความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยของจีนยังคงมีแนวโน2มการ
ตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของราคาลดลงอย7างต7อเน่ือง แต7กลับไม7ค7อยมีการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนอง
ต7อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจีน หรืออาจกล7าวได2ว7า การเปลี่ยนแปลงราคานำเข2ายางคอมพาวด+/ยาง
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ผสมไทยมีผลต7อความต2องการนำเข2าของจีนน2อยลง ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงมีอิทธิพลกระตุ2น
ให2จีนนำเข2าคอมพาวด+/ยางผสมไทยเพิ่มข้ึนอย7างต7อเน่ือง (ภาพที่ 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ปริมาณนำเข2า และความยืดหยุ7นต7อราคาและรายได2ของความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ 
ผสมไทยของจีน 

ที่มา: จากการคำนวณ โดยใช2ข2อมูลจาก World Trade Atlas, International Trade Center 
 

สรุปผลการวิจัยและข1อเสนอแนะ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค+เพื่อพัฒนาแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการนำเข2ายางไทยของจีน แบบจำลอง 

hedonic price ของราคานำเข2าผลิตภัณฑ+ยางของจีนจากไทยและคู7แข7งสำคัญโดยประยุกต+ใช2วิธีเศรษฐมิติที่
หลากหลายในการวิเคราะห+ชุดข2อมูลที่เกี่ยวข2องกับการนำเข2าและส7งออกระหว7างไทยกับจีนในผลิตภัณฑ+ยางที่
สำคัญ 5 ประเภท ได2แก7 ยางธรรมชาติ (HS: 4001) น้ำยางข2น (HS: 400110) ยางแผ7นรมควัน (HS: 400121) ยาง
แท7ง (HS: 400122) และยางคอมพาวด+/ยางผสม (HS: 4005/400280) โดยหวังว7าผลการศึกษาที่ได2จะช7วย
เสริมสร2างความเข2าใจเกี่ยวกับตลาดนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนให2มากข้ึน และสามารถนำผลการศึกษาที่
ได2มาใช2ประกอบการพัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามราคาของผลิตภัณฑ+ยางในตลาดจีน รวมถึงการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพของตลาดนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีน และการวางนโยบายทางการตลาดที่เกี่ยวข2อง
กับการส7งออกผลิตภัณฑ+ยางไทยไปยังตลาดจีนเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาและการพึ่งพา
ตลาดจีนในสัดส7วนที่สูงการวิเคราะห+สถานการณ+การนำเข2า ประเมินความสามารถในการแข7งขันของยางไทย และ

ตัน 

พ.ศ. 

ปริมาณการนำเข1ายางคอมพาวด̂/ผสมไทย
ของจนี 

CAGR = 23.85% CAGR = 34.89% 

ความยืดหยุ9นต9อราคา 

ความยืดหยุ9นต9อรายได1 
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คู7แข7งในตลาดจีน รวมถึงตลาดที่สำคัญของโลก และจากผลการพัฒนาแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการนำเข2า
ผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนทั้งในเชิงสถิตและเชิงพลวัตมีประเด็นข2อค2นพบที่สำคัญ ดังน้ี 

1) ผลการวิเคราะห+ในเชิงสถิติแสดงให2เห็นว7า ความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติไทยทุกประเภทของ
จีนมีความยืดหยุ7นต7อราคา (eP) และรายได2 (eY) น2อยกว7าความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยของจีน 
กล7าวคือ ความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติไทยของจีนทุกประเภทมีการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของราคา
นำเข2าจากไทยและการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจีนน2อยกว7าความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสม
ไทย 

2) หากเกิดเหตุการณ+ที่ทำให2ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทย (ทั้งยางธรรมชาติและยางคอมพาวด+/
ยางผสม) ออกจากดุลยภาพในระยะยาว ความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติไทยของจีนจะมีการปรับตัวเข2าสู7ดุลย
ภาพในระยะยาวได2เร็วกว7าความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทยของจีน 

3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนมีส7วนทำให2จีนมีความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสมไทย
เพิ่มข้ึนมากกว7าความต2องการนำเข2ายางธรรมชาติไทยทุกประเภท ขณะที่ยางแท7งไทยจะเป}นผลิตภัณฑ+ยาง
ธรรมชาติที่จีนมีความต2องการเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองต7อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนมากกว7าผลิตภัณฑ+ยาง
ธรรมชาติประเภทอื่น ๆ 

4) ยางแท7งเป}นผลติภัณฑ+ที่มคีวามอ7อนไหว (หรือ ตอบสนอง) ต7อราคานำเข2าจากไทยน2อยที่สุด ขณะที่ยาง
คอมพาวด+/ยางผสมเป}นผลติภัณฑ+ที่มีการตอบสนอง (หรอื อ7อนไหว) ต7อราคานำเข2าจากไทยมากที่สุด กล7าวคือ 
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงราคานำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยแต7ละประเภท ยางแท7งจะเป}นผลิตภัณฑ+ที่ความ
ต2องการนำเข2าจากไทยของจีนมีการเปลี่ยนแปลงน2อยที่สุด ขณะที่ความต2องการนำเข2ายางคอมพาวด+/ยางผสม
ไทยของจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

5) ผลการวิเคราะห+พลวัตของค7าความยืดหยุ7นต7อราคาและรายได2แสดงให2เห็นว7า ในช7วงทศวรรษที่ผ7าน
มา ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยทุกประเภทของจีนมีแนวโน2มการตอบสนอง (หรือ ความอ7อนไหว) 
ต7อราคานำเข2าจากไทยน2อยลง และยังมีการตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจีนน2อยลงด2วย 

 
การนำผลงานวิจัยไปใช1ประโยชน̂ 

ผลการศึกษาที่คาดว7าจะนำไปใช2ประโยชน+ในปt 2563 คือ จะช7วยเสริมสร2างความเข2าใจเกี่ยวกับตลาด
นำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีนให2มากข้ึน และสามารถนำผลการศึกษาที่ได2มาใช2ประกอบการพัฒนาระบบ
เตือนภัยและติดตามราคาของผลิตภัณฑ+ยางในตลาดจีน รวมถึงการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของตลาด
นำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทยของจีน และการวางนโยบายทางการตลาดที่เกี่ยวข2องกับการส7งออกผลิตภัณฑ+ยางไทย
ไปยังตลาดจีนเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาและการพึ่งพาตลาดจีนในสัดส7วนที่สูงการ
วิเคราะห+สถานการณ+การนำเข2า ประเมินความสามารถในการแข7งขันของยางไทย และคู7แข7งในตลาดจีน 
รวมถึงตลาดที่สำคัญของโลก และจากผลการพัฒนาแบบจำลองอุปสงค+ความต2องการนำเข2าผลิตภัณฑ+ยางไทย
ของจีนทั้งในเชิงสถิตและเชิงพลวัตมีประเด็นข2อค2นพบที่สำคัญ 
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กลุ7มเปåาหมาย คือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ+เล7มน้ี นำไปเผยแพร7เป}นฐานข2อมูลงานวิจัยบนเว็ปไซต+ 
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การวัดปริมาณเน้ือยางในน้ำยางสด (%DRC) โดยใช> Hydrometer เพ่ือการหาตัวแทน     
ทางสถิติในระดับประเทศ และใช>ในการซ้ือขาย 

A Field Latex’s %DRC Determination by Density Hydrometer with The 
Statistic Possibility Result to Support Trading System 

ณพรัตน' วิชิตชลชัย1 
ทศพล ผงัวิวัฒน'2  เสงี่ยม บุญมาศ1  พีรศุษม' แม@นเหมอืน1 

___________________________________ 

บทคัดยiอ 
คFาเปอร'เซ็นต'เน้ือยางแห@งหรือคFาเน้ือยางแห@ง (dry rubber content, DRC) เป[นคFาที่มีความสำคัญใน

อุตสาหกรรมน้ำยาง ในด@านกระบวนการผลิต คFาเน้ือยางแห@งเป[นตัวแปรที่ใช@กำหนดเงื่อนไขที่ใช@ในการผลิต 
เชFน อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณสารเคมีที่ใช@ ฯลฯ ในด@านการซื้อ-ขาย คFาเน้ือยางแห@งเป[นตัวแปรหน่ึงที่ใช@
กำหนดราคาของน้ำยางสด น้ำยางสดที่มีคFาเน้ือยางแห@งสูงน้ันจะมีราคาสูงตามไปด@วย ดังน้ันจึงมีผู@วิจัยหลาย
กลุFมได@ทำการศึกษาวิธีการวัดใหมF ๆ ที่มีความรวดเร็วในการวัดมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานที่ใช@ใน
ห@องปฏิบัติการ (ISO 126) งานวิจัยน้ีเป[นการศึกษาความสัมพันธ'ระหวFางความหนาแนFน (หนFวย g/cm3) และ
คFาเน้ือยางแห@งของน้ำยางสด (หนFวย %DRC) โดยใช@ density hydrometer และวิธีมาตรฐานสำหรับวัดคFา
เน้ือยางแห@งที่ใช@ในห@องปฏิบัติการ (ISO 126) ตามลำดับ ความสัมพันธ'ดังกลFาวน้ีได@ถูกนำมาวิเคราะห'เพื่อสร@าง
เป[นเครื่องมือต@นแบบสำหรับวัดคFาเน้ือยางแห@งในน้ำยางสดที่เรียกวFา “DRC Thermohydrometer” 
เครื่องมือน้ีได@ถูกนำไปทดสอบในหลาย ๆ พื้นที่ ประกอบไปด@วย สถาบันวิจัยยางของการยางแหFงประเทศไทย 
สหกรณ'กองทุนสวนยาง และจุดรับซื้อน้ำยางสดในเขตภาคใต@ของประเทศไทย ผลการทดลองแสดงให@เห็นวFา
คFาเน้ือยางแห@งที่วัดได@จาก DRC Thermohydrometer ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและเขตภาคใต@ของ
ประเทศไทยน้ันสFวนใหญFแล@วมีคFาอยูFในชFวง 25-35 %DRC และ 35-45 %DRC ตามลำดับ ย่ิงไปกวFาน้ันคFาเน้ือ
ยางแห@งที่วัดโดย DRC hydrometer น้ันมีความแมFนยำอยูFในชFวง ±2 %DRC เมื่อเปรียบเทียบกับคFาที่ได@จาก
วิธีวัดมาตรฐาน (ISO 126) และมีความสามารถในการวัดซ้ำอยูFในชFวง ±0.5 %DRC เครื่องมือน้ีมขี@อดีด@วยกัน
หลายประการ เชFน สามารถปรับแก@คFา %DRC ที่มีผลเน่ืองจากอุณหภูม ิเป[นวิธีการวัดที่ไมFทำลายตัวอยFาง ไมF
ต@องใช@ไฟฟÖา งFายตFอการเคลื่อนย@ายและใช@งาน วัดคFาได@อยFางรวดเร็วและมีความแมFนยำสูง 
 
คำสำคัญ: น้ำยางสด  คFาเน้ือยางแห@ง  คFาเปอร'เซ็นต'เน้ือยางแห@ง  การวัดคFาเน้ือยางแห@ง   

   วิธีมาตรฐาน ISO 126  ไฮโดรมิเตอร'  เทอร'โมไฮโดรมิเตอร'  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ฝâายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหFงประเทศไทย เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 
2 บริษัท ไอเด็นทรอปãค จำกัด เลขที่ 326 แขวงลาดพร@าว เขตลาดพร@าว กรุงเทพฯ 10230 
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Abtract 
Dry rubber content (DRC) is a factor that important in rubber latex industry. In 

production process, DRC used to determine the processing condition, consist of content of 
chemicals added, processing temperature, processing time, etc. In trading system, DRC has 
used to indicate the price of field latex. The field latex that has high DRC will be higher price 
as well. Therefore, many researchers have studied about new measurement method that 
has faster testing time than the standard laboratory method (ISO 126). This research was to 
study the correlation between density (g/cm3) and DRC (%DRC) of field latex using density 
hydrometer and standard laboratory method for DRC measurement (ISO 126) respectively. 
This correlation has been analyzed to create the prototype tool for measuring DRC or calling 
“DRC Thermohydrometer”. Moreover, this tool has been tested in various areas, included 
plantation of Rubber Authority of Thailand, Rubber Research Institute of RAOT (Northeast 
region), Rubber Cooperative, and field latex collecting centers in agricultural market in 
Southern region of Thailand. From this research, the results show that the most of %DRC 
measured by DRC Thermohydrometer in the Northeast region and the Southern region of 
Thailand is in the range of 25-35%DRC and 35-45%DRC respectively. Moreover, DRC (%DRC) 
which measured using DRC Thermohydrometer has an accuracy of ±2% DRC compared to 
the value obtained from the standard measurement method (ISO 126), and the repeatability 
is ±0.5%DRC. In conclusion, this instrument has many advantages, such as able to adjust DRC 
that has effect due to temperature, a non-destructive measurement method, does not 
require electricity, easy to move and use. Moreover, this instrument also recommended 
because of high accuracy. 
 
Keywords: fresh latex, field latex, dry rubber content (DRC), DRC measurement, ISO 126,  
                hydrometer, Thermohydrometer 
 

บทนำ 
คFาเปอร' เซ็นต' เน้ือยางแห@ ง คF าเน้ือยางแห@ ง หรือคF า DRC (Dry rubber content, DRC) เป[น

องค'ประกอบที่บFงบอกถึงปริมาณเน้ือยางที่มีอยูFในน้ำยางสด ปริมาณ DRC ของน้ำยางสดมีคFาไมFแนFนอน โดยมี
คFาต้ังแตF 20 %DRC (โดยน้ำหนัก) ข้ึนไป หรือในบางสายพันธ'ที่พัฒนาแล@วก็สามารถมีคFาสูงถึง 45 %DRC 
(โดยน้ำหนัก) หรือมากกวFาได@ โดยข้ึนอยูFกับหลาย ๆ ปõจจัย (วราภรณ', 2557) เชFน พันธ'ยาง พื้นที่ปลูก อายุต@น
ยาง ระบบและวิธีการกรีด ฤดูกาล เป[นต@น คFา DRC เป[นองค'ประกอบที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมน้ำ
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ยาง ในด@านการผลิตคFาน้ีเป[นตัวแปรหน่ึงที่เป[นตัวกำหนดเงื่อนไข (condition) ที่ใช@ในการผลิต เชFน ปริมาณ
สารเคมี อุณหภูมิ ระยะเวลา เป[นต@น ในด@านการซื้อ-ขาย คFา DRC เป[นตัวแปรหลักตัวหน่ึงที่ใช@ในการกำหนด
ราคาซื้อ-ขาย น้ำยางสดที่มีคFา DRC สูงจะมีราคาสูงตามข้ึนไปด@วย 

การศึกษาที่ผFานมา (P H Sarath Kumara, 2006) พบวFาการวัดคFา DRC ที่นิยมใช@บFอยมีอยูFด@วยกัน 3 
วิธี ประกอบไปด@วยวิธีการช่ังและอบแห@งที่ ใช@ ในห@องปฏิบั ติการตามมาตรฐาน ISO 126 (standard 
laboratory method: ISO 126) วิธีการช่ังและอบแห@งด@วยเตาอบไมโครเวฟ (microwave heating) และ
วิธีการวัดด@วยเมโทรแล็ค (metrolac) จากวิธีการข@างต@นน้ี วิธีการช่ังและอบแห@งตามมาตรฐาน ISO 126 ถือได@
วFาเป[นวิธีที่แมFนยำมากที่สุด และยอมรับกันในสากลวFาเป[นวิธีการมาตรฐานที่ใช@อ@างอิง อยFางไรก็ตามวิธีน้ีต@อง
ใช@ระยะเวลาการทดสอบนานจนกวFาจะทราบผล (อยFางน@อย 24 ช่ัวโมง) ในบางกรณีอาจจะไมFเหมาะกับการซื้อ
ขายที่ต@องการความรวดเร็ว ในขณะที่วิธีการช่ังและอบแห@งด@วยเตาอบไมโครเวฟและวิธีวัดด@วยเมโทรแล็คน้ันมี
ความรวดเร็วกวFามาก แตFก็ยังมีความคลาดเคลื่อนในการวัดสูง ไมFสามารถสอบกลับทางมาตรวิทยาได@ และยัง
ไมFมีมาตรฐานรองรับ ด@วยเหตุน้ีจึงเป[นโจทย'ให@นักวิจัยหลาย ๆ กลุFม ตFางศึกษาและพัฒนาหาวิธีการสำหรับวัด
คFา DRC ที่รวดเร็วมากย่ิงข้ึน และมีความแมFนยำเทียบเคียงได@กับวิธีการมาตรฐาน ไมFวFาจะเป[นการใช@คลื่นและ
หลักการทางไฟฟÖาในรูปแบบตFาง ๆ เชFน  การวัดคFา DRC โดยใช@หลักการทางคลื่นไมโครเวฟ เป[นการหา
ความสัมพันธ'ของคFา DRC และคFาความถ่ีเรโซแนนท' (ประยุทธและคณะ, 2551) หรือคFาคงที่ไดอิเล็กตริก (T. 
Jayanthy and P.E. Sankaranarayanan, 2005) การใช@คลื่นอัลตร@าโซนิค (P. Kerdtongmee et. al., 
2014) หรือจะใช@เป[นวิธีการทางไฟฟÖาโดยใช@ตัวเก็บประจุรูปแบบตFาง ๆ เชFน ตัวเก็บประจุทรงกระบอก (อี
ลีหย£ะและคณะ, 2558) หรือตัวเก็บประจแุผFนขนาน (สมกรณ'และคณะ, 2559) และการวัดโดยใช@หลักการทาง
แสง (อนุวัตรและคณะ, 2557) เป[นการแปลงความเข@มแสงเลเซอร'ฮีเลียมนีออนเป[นสัญญาณไฟฟÖา ย่ิงไปกวFา
น้ันยังมี นักวิจัยบางกลุFมที่ ใช@เทคนิคเนียร'อินฟราเรดสเปกโทรสโคป• (Near-Infrared Spectroscopy 
Technique) มาใช@วัดคFา DRC ของน้ำยางสด (ผดุงสิทธ์ิ อาศัยพานิชย' และวสุ อุดมเพทายกุล, 2558) และ
น้ำยางข@น (ปานมนัสและคณะ, 2553) ด@วยเชFนกัน นอกจากน้ียังมีการนำหลักการทางความหนาแนFนของสาร 
ซึ่งเป[นหลักการเดียวกับเมโทรแล็คมาปรับปรุง พัฒนาวิธีการ/เครื่องมือวัดให@มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชFน 
การพัฒนาเครื่องต@นแบบสำหรับวัดปริมาณเน้ือยางแห@งชนิดพลาสติกทีเ่รยีกวFาลาเทก็ซ'มเิตอร' (วิสุทธ์ิ ศุกลรัตน' 
และ พรรษา อดุลยธรรม, 2546) การศึกษาพฤติกรรมเวลาของไหลของน้ำยางสดที่เรียกวFา efflux time 
method (Panu et. al., 2012) และทางสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได@มีโครงการวิจัยรFวมกับทาง
สถาบันมาตรวิทยาที่เกี่ยวกับ“การหาความสัมพันธ'ระหวFางความหนาแนFนของน้ำยางสดกับปริมาณเน้ือยาง
แห@ง Dry Rubber Content (% DRC)” โดยใช@เครื่องมือวัด Hydrometer (มีหนFวยวัดเป[น g/cm3) เพื่อศึกษา
หาความสัมพันธ'ระหวFางความหนาแนFนของน้ำยางสดกับคFา DRC โดยเปรียบเทียบกับวิธีการอบและช่ังตาม
มาตรฐาน ISO 126 (โดยไมFได@มีการควบคุมอุณหภูมิระหวFางการทดลอง) 
 จากการศึกษางานวิจัยข@างต@นพบวFาได@มีการนำหลักการตFาง ๆ มาประยุกต'เพื่อใช@สร@างวิธีการหรือ
เครื่องมือวัด DRC แบบใหมFที่มีความรวดเร็วในการวัดมากข้ึนและมีความแมFนยำให@ใกล@เคียงกับวิธีการ
มาตรฐาน (ISO 126) มากมาย โดยงานวิจัยน้ีคณะผู@วิจัยได@เลือกใช@หลักการทางความหนาแนFนมาใช@เพื่อสร@าง
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เป[น Density hydrometer และ DRC hydrometer ที่สามารถวัดคFาความหนาแนFน (หนFวย g/cm3) และคFา 
DRC ของน้ำยางสด (หนFวย %DRC) ได@ตามลำดับ โดยอาศัยข@อมูลจากงานวิจัยที่สถาบันวิจัยยางและสถาบัน
มาตรวิทยาได@ทำวิจัยรFวมกันในป• 2556-2557 ซึ่งเป[นข@อมูลความสัมพันธ'ระหวFางคFาความหนาแนFนและคFา 
DRC ของน้ำยางสด ดังที่แสดงในภาพที่ 1 และผลจากการใช@ Density hydrometer และ DRC hydrometer 
น้ีจะถูกนำไปวิเคราะห'และสรุปเพื่อสร@างเป[นชุดต@นแบบ DRC thermohydrometer ตFอไป 

 
ภาพท่ี 1: ความสมัพันธ'รวมระหวFางความหนาแนFนกับคFา DRC [%DRC] ของข@อมลูทัง้หมด เก็บข@อมูลโดยใช@ 

Calibrated Hydrometer : (ซ@าย) เลอืกจาก criteria ที่ ± 3 %DRC (ขวา) เลือกจาก criteria ที่ ± 1 %DRC 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ในงานวิจัยน้ีประกอบไปด@วยการทดลองยFอยจำนวน 2 กิจกรรม ประกอบไปด@วย 

1) กิจกรรมที่ 1: การศึกษาหาความสัมพันธ'ระหวFางความหนาแนFนและคFาเน้ือยางแห@งของน้ำยางสด
พร@อมชุดควบคุมสภาวะมาตรฐาน เพื่อนำไปสร@างเป[นชุดเครื่องมือต@นแบบ DRC thermohydrometer 

2) กิจกรรมที่ 2: การทดสอบและปรับปรุงชุดเครื่องมือต@นแบบ DRC thermohydrometer สำหรับ
วัดคFาเน้ือยางแห@งในน้ำยางสด 

กิจกรรมท่ี 1:  การศึกษาความสัมพันธtระหวiางความหนาแนiนและคiาเน้ือยางแห>งของน้ำยางสด         
พร>อมชุดควบคุมสภาวะมาตรฐาน เพ่ือนำไปสร>างเปxนชุดเคร่ืองมือต>นแบบ DRC   
thermohydrometer  

อุปกรณt 
อุปกรณ'การวัดคFาความหนาแนFนและคFา DRC ของน้ำยางสดในกิจกรรมน้ีสามารถสรุปแยกตามวิธีการ

วัดที่ใช@ดังที่แสดงตามตารางด@านลFางน้ี ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสเกลของ Density hydrometer 
และ DRC hydrometer รวมไปถึงอุปกรณ'ประกอบอื่น ๆ ได@แสดงไว@ในภาคผนวกที่ (ก) - (ค) 
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วิธีการวัดคFา DRC ตามวิธีการช่ังและอบแห@งตาม
มาตรฐาน ISO 126 (กจิกรรมที่ 1) 

วิธีการวัดความหนาแนFนและคFา DRC โดยการใช@ 
hydrometer (กิจกรรมที่ 1) 

1) น้ำยางสด 
2) เครื่องช่ังไฟฟÖา (ความละเอียด 0.1 mg) 
3) ตุ@มน้ำหนักมาตรฐาน  
4) ตู@อบลมร@อนที่สามารถทำอุณหภูมิ 70 °C 
5) จักรรีดยาง 
6) โถดูดความช้ืน 
7) กรดแอซิติก (acetic acid) 
8) เพลทสแตนเลส 

1) น้ำยางสด 
2) ชุดควบคุมสภาวะของน้ำยางสด 
3) อFางน้ำควบคุมอุณหภูม ิ
4) Density hydrometer                     

(ชFวงการวัด 0.9720 – 0.9930 g/cm3) 
5) DRC hydrometer                          

(ชFวงการวัด 25 – 45 %DRC) 
6) นา´ิกาหรืออปุกรณ'ที่สามารถใช@จบัเวลาได@ 
7) ตะกง 
8) กระบอกตักน้ำยาง 

วิธีการดำเนินงาน 
คFาความหนาแนFนถูกวัดโดยใช@ Density hydrometer (หนFวย g/cm3) คFา DRC ถูกวัดโดยใช@วิธีการที่

แตกตFางกัน 2 วิธี ประกอบไปด@วย (1) การวัด DRC โดยใช@ DRC hydrometer และ (2) การวัด DRC ด@วย
วิธีการช่ังและอบแห@งตามมาตรฐาน ISO 126 ซึ่งถือเป[นวิธีมาตรฐานที่ใช@อ@างอิงตลอดการวิจัยน้ี สำหรับการวัด
คFาจากการใช@ hydrometer ทั้งสองแบบน้ัน จำเป[นต@องทำให@น้ำยางสดน้ันอยูFในสภาวะมาตรฐานที่ความดัน
บรรยากาศ (1 atm) และอุณหภูมิ 20 ºC เพื่อไมFให@ความหนาแนFนเปลี่ยนแปลงไปจากผลของอุณหภูมิ ดังน้ัน
จึงต@องใช@ชุดควบคุมสภาวะมาตรฐานและอFางน้ำควบคุมอุณหภูมิเข@ามาด@วย โดยวิธีการช่ังและอบแห@งตาม
มาตรฐาน ISO 126 และการวัดคFาโดยใช@ hydrometer ได@สรุปไว@ในภาพที่ 2 และ 3 ตามลำดับ 

ผลการทดลองในกิจกรรมที่ 1 จะถูกนำไปวิเคราะห'และสรุปเพื่อนำไปใช@เป[นข@อมูลสำหรับสร@างเป[น 
DRC thermohydrometer ที่มีความสามารถในการแก@คFา DRC ที่มีผลจากอุณหภูมิ (%DRC correction) 
โดยไมFต@องใช@ควบคูFกับชุดควบคุมสภาวะมาตรฐานตFอไป 

 
ภาพท่ี 2: ข้ันตอนการวัดคFา DRC ด@วยวิธีการช่ังและอบแห@งตามมาตรฐาน ISO 126 

ทวนสอบเครื่องชั่งด0วยตุ0มน้ําหนักมาตรฐาน

ชั่งตัวอย;างน้ํายางสด ประมาณ 10 g

เติมกรดแอซิติกเพื่อให0ยางจับตัวเปIนแผ;น

นําแผ;นยางที่จับตัวแล0วไปล0างด0วยน้ํา
เพื่อกําจัดกรด/สิ่งสกปรก

นําแผ;นยางจับตัวที่ล0างแล0วไปรีด
ให0เปIนแผ;นบางด0วยจักรรีดยาง

อบในตู0อบที่อุณหภูมิ 70 °C
เปIนเวลาอย;างน0อย 16 ชั่วโมง

รอให0แผ;นยางเย็นลงโดยนําไปใส;ในโถดูดความชื้น

ทําการชั่งน้ําหนักแผ;นยางหลังอบ
คํานวณค;า DRC
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ภาพท่ี 3: ข้ันตอนการวัดคFาความหนาแนFนและคFา DRC ด@วย Density hydrometer และ  

DRC hydrometer 
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา 

ตุลาคม 2559  - กันยายน 2561 
สถานท่ีดำเนินการ 

- ฝâายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหFงประเทศไทย 
- ศูนย'วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
- ศูนย'วิจัยยางหนองคาย 

กิจกรรมท่ี 2 : การทดสอบและปรับปรุงชุดเคร่ืองมือต>นแบบ DRC thermohydrometer สำหรับวัดเน้ือ
ยางแห>งในน้ำยางสด 

อุปกรณt 
อุปกรณ'การวัดคFา DRC ของน้ำยางสดในกิจกรรมน้ีสามารถสรปุได@ตามตารางด@านลFางน้ีโดยแยกตาม

วิธีการวัดที่ใช@ ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสเกลของ DRC thermohydrometer (แบบที่ 1) ได@แสดงไว@
ในภาคผนวก (ง) - (ช) 

 
 

เทน้ํายางสดให-พอดีกับขอบของกระบอกบรรจุ
(ใช-ปริมาณประมาณ 1,000 ml)

รอให-น้ํายางสดมีอุณหภูมิประมาณ 20 °C
(ทําการกวนน้ํายางเปLนระยะ )ๆ

หยNอน Density hydrometer ลงไปในกระบอก
โดยให-จุNมไปถึงระดับคอของ Hydrometer จึงปลNอยมือ

บันทึกคNาความหนาแนNนที่เวลา 30, 60, 90, 120 วินาที

นํา Density hydrometer ออก ทําการเติมน้ํายางสดให-
พอดีกับขอบกระบอก

รอให-น้ํายางสดมีอุณหภูมิประมาณ 20 °C
ทําการวัดคNาความหนาแนNนตามรูปแบบเดิมอีก 2 ซ้ํา

นํา Density hydrometer ออก จบการบันทึกคNาความ
หนาแนNน

เติมน้ํายางสดให-พอดีกับขอบกระบอก

รอให-น้ํายางสดมีอุณหภูมิประมาณ 20 °C
(ทําการกวนน้ํายางเปLนระยะ )ๆ

หยNอน DRC hydrometer ลงไปในกระบอก
โดยให-จุNมไปถึงระดับคอของ Hydrometer จึงปลNอยมือ

บันทึกคNา DRC ที่เวลา 30, 60, 90, 120 วินาที

นํา DRC hydrometer ออก ทําการเติมน้ํายางสดให-
พอดีกับขอบกระบอก

รอให-น้ํายางสดมีอุณหภูมิประมาณ 20 °C
ทําการวัดคNา DRC ตามรูปแบบเดิมอีก 2 ซ้ํา

นํา DRC hydrometer ออก ระบายตัวอยNางออกจาก
กระบอก ระบบพร-อมทดสอบตัวอยNางถัดไป
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วิธีการวัดคiา DRC ตามวิธีการชั่งและอบแห>ง 
ตามมาตรฐาน ISO 126 (กิจกรรมท่ี 2) 

วิธีการคiา DRC โดยการใช> DRC 
thermohydrometer (กิจกรรมท่ี 2) 

1) น้ำยางสด 
2) เครื่องช่ังไฟฟÖา (ความละเอียด 0.1 mg) 
3) ตุ@มน้ำหนักมาตรฐาน 
4) ตู@อบลมร@อนที่สามารถทำอุณหภูมิ 70 °C 
5) จักรรีดยาง 
6) โถดูดความช้ืน 
7) กรดแอซิติก (acetic acid) 
8) เพลทสแตนเลส 

1) น้ำยางสด 
2) DRC thermohydrometer 3 ชFวง 

(ชFวง 20-30, 30-40, และ 40-50 %DRC) 
3) กระบอกตวงหรือภาชนะทรงกระบอกทีม่ี

ความจุประมาณ 1,000 ml 
4) นา´ิกาหรืออปุกรณ'ที่สามารถใช@จบัเวลาได@ 
5) ตะกง 
6) กระบอกตักน้ำยาง 

วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรมน้ีเป[นการทดสอบและปรับปรงุชุดเครือ่งมอืต@นแบบ DRC thermohydrometer ที่ได@สร@างมา

จากผลการวิเคราะห'และสรุปในกิจกรรมที่ 1 ความสามารถที่เพิ่มเติมเข@ามาใน DRC thermohydrometer 
คือมีการฝõงเทอร'โมมิเตอร' (Thermometer) เข@ามาในตัวของ hydrometer ด@วย ซึ่งเทอร'โมมิเตอร'น้ีจะทำ
หน@าที่วัดอุณหภูมิ และเป[นคFาแก@ DRC (%DRC correction, หนFวย %DRC) ของน้ำยางสด ซึ่งชFวยปรับคFา 
DRC ที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได@ในตัวของมันเอง จึงไมFจำเป[นต@องใช@ควบคูFกับชุดควบคุม
สภาวะมาตรฐานและอFางน้ำควบคุมอุณหภูมิเหมือนในกิจกรรมที ่1 อีกตFอไป การวัดคFา DRC ของกิจกรรมน้ีจะ
ใช@ DRC thermohydrometer (หนFวย %DRC) ข้ันตอนการวัดคFา DRC ในกิจกรรมน้ีได@แสดงไว@ในภาพที่ 4 

การที่ใสFสเกลการแก@คFาเพิ่มเติมเข@ามาใน DRC thermohydrometer ทำให@ต@องแยกสเกลของการวัด
คFา DRC ลงเป[น 3 ชFวง เพื่อไมFให@มีขนาดของก@านวัดที่ยาวมากเกินไป โดยสเกลที่แยกออกจะประกอบไปด@วย
รูปแบบชFวง 20-30, 30-40 และ 40-50 %DRC โดย DRC thermohydrometer ทั้ง 3 รูปแบบน้ีมีหลกัการใช@
งานของสเกลการแก@คFาอุณหภูมิที่เหมือนกัน กลFาวคือมีจุดอ@างอิง (Reference point) อยูFที่ 20°C ซึ่งจะมีคFา
แก@อยูFที่ ±0 %DRC และจะมีการแก@คFาในทุก ๆ 1ºC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- เทอร'โมมเิตอร'ที่ใสFเข@ามาใน DRC thermohydrometer สามารถอFานคFาอุณหภูมิน้ำยางสดได@ในชFวง 
5 ºC ถึง 45 ºC และมีคFาแก@อยูFในชFวง + 4.5 %DRC ถึง - 5.5 %DRC ตามลำดับ 

- จุดอ@างองิของอุณหภูมิคือที่ 20 ºC มีคFาแก@ DRC อยูFทึ่ ±0 %DRC 
- ในชFวงอุณหภูมิของน้ำยางสดที่ 5 ºC ถึง 20 ºC อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป 1 ºC จะทำให@มีคFาแก@ 

DRC ที่ +0.3 %DRC/1 ºC 
- ในชFวงอุณหภูมิของน้ำยางสดที่ 20 ºC ถึง 35 ºC อุณหภูมิทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 1 ºC จะทำให@มีคFาแก@ 

DRC ที่    -0.3 %DRC/1 ºC (หมายความวFาชFวง 5 ºC ถึง 35 ºC มีคFาแก@ DRC อยูFทึ่ ±0.3 %DRC) 
- ในชFวงอุณหภูมิของน้ำยางสดที่ 35 ºC ถึง 45 ºC อุณหภูมิทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 1 ºC จะทำให@มีคFาแก@ 

DRC ที่    -0.1 %DRC/1 ºC 
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คFาที่บันทึกได@จาก DRC thermohydrometer เพื่อนำไปคำนวณเป[นคFา DRC  ที่แท@จริงน้ันจะมีอยูF
ด@วยกัน 3 คFา ประกอบไปด@วย (1) คFาความหนาแนFนของน้ำยางสด ซึ่งอFานคFาได@จากสเกล DRC ที่จุFมถึงระดับ
ผิวหน@าของน้ำยางสด (2) คFา DRC ของน้ำยางสดกFอนแก@คFาอุณหภูมิ ซึ่งอFานคFาได@จากสเกล DRC ที่จุFมถึงระดับ
ผิวหน@าของน้ำยางสดและ (3) คFาอุณหภูมิของน้ำยางสดขณะที่วัด โดยอุณหภูมิในหนFวยองศาเซลเซียสที่วัดได@น้ี
สามารถเทียบเป[นคFาแก@ DRC (หนFวย %DRC) ได@เลยจากการเทียบสเกล โดยคFาที่ใช@ในการคำนวณคFา DRC ที่
แท@จริงคือคFาที่ (2) และ (3) 
ตัวอยiางการคำนวณคiา DRC ท่ีวัดโดย DRC thermohydrometer 

น้ำยางสดจากแปลง A สามารถอFานคFา DRC จากสเกลได@อยูFที่ 35 %DRC และอุณหภูมิของน้ำยางสด
ขณะที่วัดคFาอยูFน้ันเทFากับ 30 ºC 
การคำนวณ 

ที่อุณหภูมิน้ำยางสด 30 ºC น้ัน คFาการแก@ %DRC จากอุณหภูมิจะอยูFที่ = -(0.310) =-3 %DRC 
 คFา DRC ที่แท@จรงิ = %DRC บนสเกล + คFาการแก@ %DRC จากอุณหภูม ิ
    = 35 %DRC + (– 3 %DRC) 
    = 32 %DRC # 

เปÖาหมายของกิจกรรมน้ีคือนำคFา DRC ที่วัดได@จาก DRC hydrometer ไปเปรียบเทียบกับคFา DRC ที่
ได@จากวิธีการช่ังและอบแห@งตามมาตรฐาน ISO 126 (หนFวย %DRC) ซึ่งเป[นวิธีมาตรฐานอ@างอิง และยังคงมี
การบันทึกคFาความหนาแนFน (หนFวย g/cm3) เพื่อใช@ในการตรวจสอบความแมFนยำของเครื่องมือ ซึ่งผลของคFา
ความหนาแนFนและผลการเปรียบเทียบคFา DRC จากทั้ง 2 วิธีจะถูกนำมาวิเคราะห'และสรุป เพื่อดูถึงความ
เป[นไปได@ของเครื่องมือ และนำข@อมูลที่ได@ไปปรับปรุงและสร@างเป[น DRC thermohydrometer แบบที่ 2 ซึ่ง
จะเป[นชุดที่สามารถใช@งานได@จริงตFอไป 
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ภาพท่ี 4: ข้ันตอนการวัดคFา DRC ด@วย DRC thermohydrometer 

 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562 

สถานท่ีดำเนินการ 
- ฝâายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหFงประเทศไทย 
- ศูนย'วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
- ศูนย'วิจัยยางหนองคาย 
- สหกรณ'กองทุนสวนยางในเขตภาคใต@ (โรงผลิตยางแผFนรมควันที่มีการรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกร) 

 
 

เทน้ํายางสดลงในภาชนะทรงกระบอกให5เต็มกระบอก/ล5นขอบ
ออกมาเล็กน5อย ระดับผิวหน5าของน้ํายางอยูAพอดีขอบ

หยAอน DRC thermohydrometer
ชAวงใช5งาน 30-40 %DRC ลงไปในกระบอก

สังเกตระดับผิวหน5า
ของน้ํายางสดและ
ระดับสเกล DRC

เปลี่ยนไปใช5ชAวงใช5งาน
20-30 %DRC

เปลี่ยนไปใช5ชAวงใช5งาน
40-50 %DRC

จับเวลาและบันทึกคAาความหนาแนAน, คAา DRC และคAา
แก5 DRC ที่เวลา 30, 60, 90 และ 120 วินาที

ผิวหน5าไมAจมถึง
ระดับสเกล DRC

ผิวหน5าจมมิด
ระดับสเกล DRC

ผิวหน5าอยูAใน
ระดับสเกล DRC

เทน้ํายางออกจากกระบอก ระบบพร5อมสําหรับการวัดคAา 
DRC ตัวอยAางถัดไป

คํานวณคAา DRC ที่แท5จริงจากสูตร
DRC ที่แท5จริง = DRC จากสเกล + คAาแก5 DRC (หนAวย %DRC)
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ผลการทดลองและวิจารณt 
ผลการทดลองในเบื้องต>นกiอนเข>าสูiกิจกรรมท่ี 1 

เป[นการทดลองที่ใช@ทำนายความสัมพันธ'ระหวFางความหนาแนFนและคFา DRC ของน้ำยางสด จากการ
ทดลองทำให@ทราบความสัมพันธ'ดังกลFาวน้ันมีความสัมพันธ'แบบเป[นเชิงเส@นอยูFในเบื้องต@น แตFเน่ืองจากมีผล
การทดลองบางตัวอยFางที่มีความแตกตFางอยFางเห็นได@ชัด โดยทางคณะผู@วิจัยได@ต้ังสมมติฐานวFานFาจะเกิดข้ึน
จากสภาวะแวดล@อมของการทดลองที่แตกตFางไปจากปกติ เชFน อุณหภูมิของบรรยากาศ อุณหภูมิของน้ำยางสด 
และการปนเป°±อนของน้ำยางสด จึงเป[นที่มาของการทดลองที่ต@องควบคุมอุณหภูมิในระหวFางการทดลอง 

 
ภาพท่ี 5: ความสัมพันธ'ระหวFางคFาความหนาแนFนและคFา DRC ของน้ำยางสดที่ไมFได@ทำการควบคุมอุณหภูมิ

ขณะการทดลอง 
ผลการทดลองของกิจกรรมท่ี 1 
1. ความสัมพันธ'ของความหนาแนFนและคFา DRC ของน้ำยางสด แบบที่ใช@ควบคูFกับชุดควบคุมสภาวะมาตรฐาน
เพื่อควบคุมอุณหภูม ิ
 หลังจากที่คณะผู@วิจัยได@ออกแบบและจดัสร@างชุดควบคุมสภาวะมาตรฐานของน้ำยางสด (ดังรูปที่แสดง
ในภาคผนวก ค) โดยอิงจากข@อมูลการทดลองตามภาพที่ 5 เพื่อหาความสัมพันธ'ระหวFางความหนาแนFนของน้ำ
ยางสด และคFา DRC ภายใต@การควบคุมอุณหภูมิที่ 20 ± 1 ºC ภายใต@ Criteria ±3 %DRC เมื่อเทียบกับผล
จากวิธี ISO 126 ผลการหาความสัมพันธ'เป[นไปตามภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7 ซึ่งข@อมูลความสัมพันธ'ในกิจกรรม
ที่ 1 น้ีได@นำไปสร@างเป[น DRC hydrometer (ภาคผนวก ก-ข) เพื่อใช@ทดสอบการใช@งานในภาคสนาม  ควบคูF
กับการวัดอุณหภูมิของน้ำยางสด ขณะทำการทดสอบโดยใช@ชุดควบคุมสภาวะมาตรฐาน (ภาคผนวก ค) เพื่อใช@
เป[นข@อมูลในการสนับสนุนสมมติฐานเกี่ยวกับการแก@คFา DRC  ที่เป[นผลเน่ืองจากอุณหภูมิในข้ันตอนตFอไป 

y = -0.0011x + 1.0213
R² = 0.9863
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ภาพท่ี 6: ผลการเปรียบเทียบคFา %DRC ที่วัดได@จากวิธี ISO 126 และ Hydrometer-ควบคูFกับ                 

ชุดควบคุมสภาวะ ที่ 20°C 

 
ภาพท่ี 7: ความสัมพันธ'ของ %DRC และความหนาแนFนของน้ำยางสดที่วัดโดย Hydrometer ที่ใช@ควบคูFกับ

ชุดควบคุมสภาวะ ที่ 20°C 

2. การพิจารณาผลของการแก@อุณหภูม ิ
การวิจัยในข้ันตอนน้ีมีความละเอียดซับซ@อนและตัวแปรที่ต้ังวัดเกี่ยวกับน้ำยางสดมากย่ิงข้ึน โดยตัว

แปรดังกลFาวประกอบไปด@วย (1) ความหนาแนFนของน้ำยางสด (2) คFา DRC และ (3) อุณหภูมิของน้ำยางสด 
แตFในทางกลับกันผู@วิจัยจะต@องหาวิธีที่งFายที่สุดในการวัด อันจะเป[นข@อมูลเบื้องต@นในการออกแบบ DRC 
thermohydrometer (แบบที่ 1)  ตFอไป โดยผู@วิจัย ได@ทำการหาความสัมพันธ'และเก็บข@อมูลของน้ำยางสดใน
หลายพื้นที่และหลากหลายสายพันธุ' รวมทั้งน้ำยางสดที่มีคFา DRC ที่แตกตFางกันที่พอจะเป[นตัวอยFางที่
ครอบคลุมสายพันธ'สFวนใหญFภายในประเทศ บทสรุปทีไ่ด@จากการออกเก็บข@อมูลในภาคสนามสามารถแบFงเป[น
ประเด็นได@ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1: ชFวงของคFา DRC ที่มีการใช@งานอยูFภายในประเทศจะอยูFในชFวง 25-50 %DRC  
โดยถ@าใช@ชFวงดังกลFาวรวมอยูFใน DRC thermohydrometer  เพียงตัวเดียวจะทำให@มีขนาดสเกลที่ต@องใสFใน
ก@านวัดยาวมาก โดยจะมีปõญหาทั้งด@านการผลิตและการใช@งานทีมวิจัย จึงต@องแบFงชุดต@นแบบออกเป[น 3 ชFวง 
ดังตFอไปน้ี 

- ชFวงการใช@งาน 20-30 %DRC 
- ชFวงการใช@งาน 30-40 %DRC 
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- ชFวงการใช@งาน 40-50 %DRC 
ประเด็นที่ 2: การแปลงคFาอุณหภูมิ เมื่อคณะผู@วิจัยได@ทราบแล@ววFาอุณหภูมิมีผลกับความ

หนาแนFนของน้ำยางสด จึงได@ทำการทดลองหาคFาสัมประสิทธ์ิการขยายตัว เพื่อออกแบบให@ DRC 
thermohydrometer (แบบที่ 1) สามารถแก@ผลของคFา DRC  อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิได@ (Temperature correction) 

ประเด็นที่ 3: การอFานคFาความหนาแนFนยังมีความจำเป[นอยูF เน่ืองจากยังต@องใช@คFาความ
หนาแนFนในการตรวจสอบความถูกต@องรวมทั้งเป[นข@อมูลในการพัฒนาชุดต@นแบบในข้ันตอนตFอไป (เป[น DRC 
thermohydrometer แบบที่ 2)  จึงสรุปได@วFาการออกแบบในครั้งน้ีจะต@องมสีเกล %DRC และความหนาแนFน
รวมอยูFในเครื่องมือเดียวกัน 
  โดยข@อมูลในข@างต@น จะทำให@สามารถออกแบบเครื่องมือตามภาพที่ 8 เพื่อให@เก็บข@อมูลใน
ภาคสนาม โดยไมFต@องมีอุปกรณ'ประกอบเพิ่มเติมอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8: DRC thermohydrometer (แบบที่1) ที่ใช@ในการหาข@อมลูภาคสนามในกจิกรรมที่ 2 

ผลการทดลองของกิจกรรมท่ี 2 
1. ผลการทดลองใช@งาน DRC thermohydrometer (แบบที่1) 

ผลการทดลองของ DRC thermohydrometer (แบบที่1) จากการเก็บข@อมูลในภาคสนาม
เป[นไปตามภาพที่ 9 โดยมีลักษณะของผลการทดลองดังตFอไปน้ี 

- มีความแตกตFางระหวFางคFา DRC ที่อFานได@จาก DRC thermohydrometer (แบบที่1) 
และคFา DRC ที่ได@จากวิธีมาตรฐาน ISO-126  ที่อยูFในเกณฑ' ±3 %DRC อยูFที่ประมาณ 
60-80 เปอร'เซ็นต'ของจำนวนตัวอยFางทั้งหมด 

- จากผลข@างต@น คณะผู@วิจัยมีความเข@าใจวFาการแก@ผลของอุณหภูมิมีข@อผิดพลาดจึงได@ทำ
การแก@คFาสัมประสิทธ์ิการขยายตัว โดยใช@การจำลองทางคณิตศาสตร'  โดยผลลัพธ'ที่ได@
นำไปสูFการสร@าง DRC thermohydrometer ในแบบที่ 2 ซึ่งถือเป[นข้ันตอนสุดท@ายของ
การวิจัย 
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ภาพท่ี 9: ผลความแตกตFางของคFา DRC ระหวFางวิธีมาตรฐาน ISO 126 และ DRC thermohydrometer 

(แบบที่1) 

2. การสร@าง DRC thermohydrometer (แบบที่2) 
ผลการทดลองของ DRC thermohydrometer (แบบที ่1)  และแบบจำลองทางคณิตศาสตร' ทำให@

สามารถออกแบบและสร@างเครื่องมือต@นแบบ DRC thermohydrometer แบบที ่2 ซึ่งเป[นเครื่องมือต@นแบบ
สำคัญในการใช@งานเชิงพาณิชย'และการซื้อ-ขายจริงระหวFางผู@ซื้อและผู@ขาย จากผลการทดสอบเครื่องมือน้ี 
ช้ีให@เห็นวFากวFา 90% ของผลการทดลองทั้งหมด เครื่องมือน้ีมีความแมFนยำของการอFานคFา DRC เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน ISO 126 อยูFที่ ±3%DRC 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10: DRC thermohydrometer (แบบที่2) ทีเ่ป[นตัวสุดท@ายของงานวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัยและข>อเสนอแนะ 

1) เมื่อต@นแบบถูกนำไปใช@งานจริง ยFอมหลีกเลี่ยงไมFได@ที่จะต@องเปรยีบเทียบผลการวัดกับคFา DRC จาก
วิธีมาตรฐาน ISO 126  โดยวิธีดังกลFาวได@รับการยอมรับวFามีความถูกต@องแมFนยำ ซึ่งจากข@อมูลในการทดลองใน
หลายป•ที่ผFานมาพบวFา วิธีมาตรฐาน ISO 126 น้ันเป[นวิธีที่มีความแมFนยำสูงเช่ือถือได@ และสามารถรายงานผล
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ที่ความนFาเช่ือถือในทศนิยม 1-2 ตำแหนFง แตFการได@มาซึ่งความแมFนยำดังกลFาวน้ันจะต@องประกอบไปด@วย
เครื่องมือที่มีความเหมาะสม ไมFวFาจะเป[นเครือ่งช่ังทีต่@องได@รับการสอบเทียบปรับแตFงให@มีความแมFนยำในระดับ 
0.0001 กรัม รวมทั้งทักษะของผู@ดำเนินงานก็มีความสำคัญเชFนเดียวกัน และในสFวนสุดท@ายที่ทำให@วิธี ISO 126 
มีความนFาเช่ือถือดังที่ได@กลFาวมา น่ันคือระบบการให@ความร@อนของเตาอบ ซึ่งเป[นตัวแปรสำคัญอีกประการหน่ึง
เพราะในบางครั้งในการทดลองเดียวกันตัวอยFางเดียวกันในการทำซ้ำมีคFาที่ไมFเทFากัน โดยมีสาเหตุมาจากสภาพ
การอบแห@งของน้ำยางสดเอง ดังน้ันถ@ามีการใช@เครื่องมือต@นแบบ DRC thermohydrometer (แบบที่ 2)      
ในการหาข@อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับวิธี ISO 126 แล@วน้ัน ควรจะมีการคำนึงถึงข@อควรระวังดังที่ได@กลFาวมาแล@ว
ในข้ันต@น เพื่อที่จะมั่นใจได@วFาวิธีการมาตรฐาน ISO 126 ที่ดำเนินการน้ันมีความนFาเช่ือถือ ซึ่งจะสFงผลให@การ
เปรียบเทียบคFามีความถูกต@องและมีความนFาเช่ือถือ 

2) ข@อบกพรFอง ที่กลายเป[นจุดแข็ง ของ DRC thermohydrometer คือลักษณะทางกายภาพ 
กลFาวคือ วัสดุของเครื่องมือชนิดน้ีทำจากแก@วที่สามารถแตกหักเสียหายได@งFาย ซึ่งเป[นข@อจำกัดของวัสดุ แตF
อยFางไรก็ตาม ในทางกลับกันเครื่องมือชนิดน้ียากตFอการปรับแตFง ไมFเหมือนกับเครื่องมือที่ใช@วัดคFา DRC อื่น ๆ 
โดยถ@ามีการปรับแตFงเพียงเล็กน@อย ก็จะทำให@เครื่องมือแตกหักเสียหาย และใช@การไมFได@ในทันที ตัวเครื่องมือ
เองน้ันจะถูกปรับแตFงคFาความถูกต@อง (และแมFนยำ) มาต้ังแตFต@นเพียงครั้งเดียวในการผลิต และสามารถสอบ
เทียบ และรับรองผลได@ โดยมีเกณฑ'การยอมรับอยูFในชFวง ± 0.2%DRC ถ@าเครื่องมือชนิดน้ีได@ถูกใช@งานจริงใน
เชิงพาณิชย' ก็จะสามารถสลักตราของหนFวยงานที่รับผิดชอบ และให@ถือได@วFาเป[นเครื่องมือที่สามารถใช@ในการ
ซื้อขายได@ รวมทั้งปÖองกันการปลอมแปลงได@อยFางเป[นสำคัญ 

3) เครื่องมือต@นแบบ DRC thermohydrometer (แบบที่ 2) น้ันถือวFาเป[นเครื่องมือวัดช้ินหน่ึงที่ได@
ออกแบบและสร@างข้ึนจากผลการทดลอง ภายใต@ข@อจำกัดมากมาย ไมFวFาจะเป[นเรื่องของ เวลา ตัวอยFางน้ำยาง
สด สถานที่ และอื่นๆ และถือวFาเป[นเครื่องมือวัดที่สามารถวัดคFา DRC ได@ในความแมFนยำระดับนึงเทFาน้ัน 
เครื่องมือไมFได@มีความสมบูรณ'พร@อม และยังต@องการการปรับปรุงแก@ไขให@มีการใช@งานที่งFายดาย และความ
แมFนยำที่ดีข้ึน เชFนเดียวกับเครื่องมือวัดทั่วไป 

ในการออกปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ ได@พบปõญหาและความต@องการของเกษตรการในแตFละพื้นที่ 
และสามารถชFวยแนะนำในการแก@ปõญหาที่เกิดข้ึนแกFเกษตรกรได@  ซึง่สามารถลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรได@
จำนวน 2,198 แปลง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 รุFน ผู@เข@ารFวมอบรม 808 ราย เกษตรกรมีความพึง
พอใจในการดำเนินโครงการเกษตรเคลื่อนที่ และสิ่งที่เกษตรกรต@องการคืออยากให@มีโครงการลักษณะน้ีเกิดข้ึน
อยFางตFอเน่ือง นอกจากเพิ่มความรู@แล@วเกษตรกรอยากให@เจ@าหน@าที่แจกปุ³ย และตัวอยFางสารเคมีที่ใช@ในสวน
เกษตรกรที่เกิดโรค รวมทั้งคำแนะนำและวิธีการจัดการสวนที่ถูกต@องและเหมาะสมแกFเกษตรกรในการลงพื้นที่
แตFละครั้งด@วย 

ทางทีมผู@วิจัยหวังวFา เครื่องมือต@นแบบน้ีจะมีผู@สนใจและนำไปใช@งานจริงในเชิงพาณิชย' สมกับความ
ต้ังใจของผู@รFวมวิจัยทุกทFาน  และเมื่อมีการใช@งานมากพอก็จะมีข@อมูล ในการพัฒนาเครื่องมือวัดชนิดน้ีให@
สมบูรณ'ย่ิงข้ึนตFอไป 
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การนำผลงานวิจัยไปใช>ประโยชนt 
1) ได@เครื่องมือต@นแบบสำหรับวัดคFา DRC ของน้ำยางสด (DRC thermohydrometer) ที่สามารถ

นำไปใช@วัดในภาคสนามได@ เชFน การวัดคFา DRC ในจุดรับซื้อน้ำยางสด หรือการวัด DRC ของน้ำยางในสFวนของ
การผลิตยางแผFนรมควัน 

2) ถFายทอดและเผยแพรFการใช@งาน DRC thermohydrometer ให@แกFผู@ที่สนใจ โดยเฉพาะกลุFม
เกษตรกร เพื่อความรวดเร็วและสร@างความเป[นธรรมในการซื้อ-ขาย 

3) งานวิจัยน้ีสามารถเป[นแนวทางในการตFอยอดเพื่อไปพัฒนาเป[นเครื่องมือวัดน้ำยางในรูปแบบตFางๆ 
เชFน การวัดคFา DRC ของน้ำยางสดที่มีการเติมสารรักษาสภาพ การวัด DRC ของน้ำยางข@น รวมไปถึงการวัดคFา 
DRC ของยางก@อนถ@วย (cup lump) โดยใช@หลักการทางความหนาแนFน เป[นต@น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนางรังสิยา สุคนธ' และนายณรงศักด์ิ เปลี่ยนดิษฐ' ห@องปฏิบัติการความหนาแนFน สถาบัน

มาตรวิทยาที่ได@ให@ความชFวยเหลือทางวิชาการในด@านการใช@ไฮโดรมเิตอร' รวมไปถึงคำแนะนำตFาง ๆ  ที่เกี่ยวข@อง
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คำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่ที่ควรไปเก็บตัวอยFางน้ำยางสด ทำให@การวิจัยมีข@อมูลที่ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
 ขอขอบคุณนางสาวจรัสศรี พันธ'ไม@ ศูนย'ควบคุมยางฉะเชิงเทรา พี่จำเนียร และ ผอ.พิ เชษฐ          
ไชยพาณิชย' สถาบันวิจัยยาง ศูนย'วิจัยยางฉะเชิงเทรา ที่ให@ความอนุเคราะห'การใช@สถานที่และตัวอยFางน้ำยาง
สดจากศูนย'วิจัยฯ เพื่อใช@ในการทดลอง และขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นที่รอบ ศวย. ฉะเชิงเทรา ที่ได@ให@ความ
รFวมมือในการเก็บตัวอยFางน้ำยางสด รวมไปถึงขอขอบคุณวFาที่ร@อยตรีหญิง นัยนา ใจรังสี นางสาววราภรณ' ศรี
นาคเอี้ยง นายพิศิษฐ' พิมพ'รัตน' และนายสถิต กุลชรัตน' ที่ได@ให@ความชFวยเหลือและอำนวยความสะดวกตลอด
การทำวิจัยที่ ศวย. ฉะเชิงเทรา 
 ขอขอบคุณ ผอ. เกษตร แนบสนิท นางสาวรัชนี รัตนวงศ' และนางสาวศจีรัตน' แรมลี สถาบันวิจัยยาง 
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สะดวกตลอดการทำวิจัยที่ ศวย. หนองคาย 
 สุดท@ายน้ีขอขอบคุณสหกรณ'กองทุนสวนยางบ@านโมถFาย จำกัด (จ.สุราษฎร'ธานี) สหกรณ'กองทุนสวน
ยางบ@านทรายแก@ว จำกัด (จ.ชุมพร) สหกรณ'กองทุนสวนยางบ@านหูแรF จำกัด (จ.สงขลา) และสหกรณ'กองทุน
สวนยางบ@านหนองหว@า จำกัด (จ.ตรัง) ที่ได@ให@ความอนุเคราะห'ในการเข@าไปทำวิจัย ณ พื้นที่หน@างาน ตัวอยFาง
น้ำยางสดที่ใช@ในการวิจัย และอำนวยความสะดวกระหวFางการดำเนินการวิจัย ทำให@การวิจัยสามารถดำเนินไป
และสำเร็จลุลFวงด@วยดี 
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ภาคผนวก 

ก) ลักษณะทางกายภาพของ Density hydrometer และ DRC hydrometer ที่ใช@ในกิจกรรมที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ข) รูปแบบสเกลของ Density hydrometer (ซ@าย) และ DRC hydrometer (ขวา) ที่ใช@ในกจิกรรมที่ 1 
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ค) ชุดควบคุมสภาวะน้ำยางสดที่ใช@ในกิจกรรมที่ 1: ประกอบไปด@วย (a,b) กระบอกบรรจุน้ำยางพร@อมวาล'ว
ตFาง ๆ, (c) แทFงกวนและเซนเซอร'วัดอุณหภูม,ิ (d) อFางควบคุมอุณหภูม,ิ (e,f) เซนเซอร'แสดงผลการวัด และ (g) 
องค'ประกอบโดยรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ง) แบบรFางและลกัษณะทางกายภาพของ DRC thermohydrometer (แบบที่ 1) ที่ใช@ในกิจกรรมที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b
) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) 
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จ) แบบรFางสเกลของ DRC thermohydrometer (แบบที่ 1) และแบบรFางสเกลคFาการแก@ %DRC จาก
อุณหภูมิ (ในรูปเป[นตัวอยFางของชFวง DRC 30-40 %DRC และ density 0.9880-0.9776 g/cm3 , ชFวงการแก@
คFาที่อุณหภูมิ 5-45 °C ) 

 
 
ฉ) รูปแบบสเกลของ DRC thermohydrometer (แบบที่ 1) ทัง้ 3 ชFวงการใช@งาน 

ชiวงสเกล (%DRC) ความละเอียดของ
สเกล DRC  (%DRC) 

ชiวงสเกล density (g/cm3) ความละเอียดของสเกล 
density (g/cm3) 

(ซ@าย) 20 - 30 0.2 0.9984 - 0.9880 0.0002 
(กลาง) 30 - 40 0.2 0.9880 - 0.9776 0.0002 
(ขวา) 40 - 50 0.2 0.9776 - 0.9670 0.0002 
 
สเกล DRC - หนFวย %DRC:   (ซ@าย) 20-30,   (กลาง) 30-40, (ขวา) 40-50 
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สเกล density - หนFวย g/cm3: (ซ@าย) 0.9984 - 0.9880, (กลาง) 0.9880 - 0.9776, (ขวา) 0.9776 - 0.9670 

 
 

ช) สเกลคFาการแก@ %DRC (ชFวงอุณหภูมิที่วัดได@ 5 - 45 °C, ชFวงการแก@คFา DRC; + 4.5 %DRC ถึง - 5.5 
%DRC) 

 



อิทธิพลของสารจับตัวและป4จจัยที่เก่ียวข:องกับการผลิตยางก:อนถ:วยและยางแท>งเอสทอีาร?ต>อ 
สมบัติของยางที่ได: 

Influence of Coagulants and Factors Related to The Production of Cup Lump 
and Standard Thai Rubber (STR) 20 on The Properties of Rubber  

พิศิษฐ& พมิพ&รัตน&1 
วรพงษ& พูลสวัสด์ิ1 

_________________________________ 
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แคลเซียมคลอไรด&พบว:าผิวยางก@อนถ@วยเหนียวเย้ิม มีรูพรุน สดีำคล้ำ เน้ือยางแข็งกระด@าง บ:งช้ีว:ายางก@อนถ@วย
มปีริมาณความช้ืนตกค@างสูง คณะวิจัยคัดเลือกสารจับตัวเกรดการค@า 5 ชนิดเพื่อเปdนตัวแทนการศึกษาสมบัติ
ของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@ ดังน้ี 1) สารจับตัวเกรดการค@าที่มกีรดฟอร&มิคเปdนองค&ประกอบชนิดเดียว 2) สารจับ
ตัวเกรดการค@าที่มีกรดซัลฟbวริกเปdนองค&ประกอบชนิดเดียว 3) สารจับตัวเกรดการค@าทีม่ีแคลเซียมคลอไรด&เปdน
องค&ประกอบชนิดเดียว  4) สารจับตัวเกรดการค@าที่มีกรดซัลฟbวริกผสมแคลเซียมคลอไรด&เปdนองค&ประกอบ 5) 
สารจับตัวเกรดการค@าที่มีกรดฟอร&มกิผสมแคลเซียมคลอไรด&เปdนองค&ประกอบ เตรียมยางก@อนถ@วยตามวิธีที่มี
การทำจริงในสวนยาง นำยางก@อนถ@วยที่ได@มาแปรรูปเปdนยางแท:งเอสทีอาร&โดยผ:านกระบวนการบดย:อย 
อบแห@ง เสมือนกระบวนการผลติจรงิในโรงงานผลติยางแท:งเอสทีอาร& ศึกษาสมบติัยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@ พบว:า
ยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิคในปริมาณการใช@กรดที่เหมาะสมตามคำแนะนำที่ร@อยละ 0.6 ต:อ
ปริมาณเน้ือยางแห@งจะให@สมบัติยางผ:านตามเกณฑ&มาตรฐานยางแท:งSTR20 ยางแท:งเอสทีอาร&ทีจ่ับตัวด@วยกรด
ซัลฟbวริกจะมีแนวโน@มให@สมบัติยางแท:งเอสทีอาร&ที่ด@อยลงเมื่อมีปริมาณการใช@กรดซัลฟbวริกต:อปริมาณเน้ือยาง
แห@งมากข้ึน ส:วนสมบัติยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยสารจับตัวที่มสี:วนผสมของแคลเซียมคลอไรด&จะให@สมบัติ
ค:าปริมาณสิ่งที่ระเหยได@ ค:าปริมาณเถ@าและค:าดัชนีความอ:อนตัวของยาง (PRI) มีค:าที่ไม:ผ:านเกณฑ&มาตรฐาน
ยางแท:งSTR20   

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
1 ฝxายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห:งประเทศไทย เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ผลการวิเคราะห&น้ำหนักโมเลกุลด@วยเทคนิค GPC ของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรด
ฟอร&มิกในปริมาณการใช@กรดที่แนะนำที่ร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@งเปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่
ได@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวรกิที่แปรปริมาณการใช@กรดซัลฟbวริกที่มากข้ึนต้ังแต:ร@อยละ 0.6-6 ต:อปริมาณ
เน้ือยางแห@ง พบว:าค:า Mn และ Mw ของยางที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิกมีค:าสูงกว:าและมีการกระจายตัวของ
โมเลกุลยาง (PDI) แคบกว:าการใช@กรดซัลฟbวริก ส:วนผลการศึกษาสมบัติเชิงกลพลวัตของยางดิบพบว:ายางแท:ง
เอสทีอาร&ที่จับด@วยตัวด@วยกรดฟอร&มิกและกรดซัลฟbวริกที่ปริมาณการใช@กรดเท:ากันที่ร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณ
เน้ือยางแห@งให@ค:าความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&ตามเปอร&เซ็นต&การผิดรูปของยางดิบที่ใกล@เคียงกัน แต:เมื่อมีการ
ใช@ปริมาณของกรดซัลฟbวริกต:อเน้ือยางแห@งมากข้ึนพบว:าค:าความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&จะมีค:าลดลง 
 

Abtract 
The cup lump coagulants of 16 samples, selected by a random sampling, from the 

northeastern provinces of Thailand were analyzed by the ion chromatography method. The 
results demonstrate that the cup lump coagulants of 50% of samples containing sulfuric 
acid and 31.25% of samples containing calcium chloride were detected, respectively. Rubber 
cup lump contains calcium chloride. It results in the rubber latex such as viscous gum, dark 
color, hard rubber, high viscosity, resistance to low deterioration and high moisture. The 5 
samples of coagulants were selected to represent all of the rubber coagulants, i.e. 1) 
coagulants with single formic acid, 2) coagulants with single sulfuric acid, 3) coagulants with 
single calcium chloride, 4) coagulants mixing between sulfuric acid and calcium chloride, and  
 5) coagulants mixing between formic acid and calcium chloride The cup lump was prepared 
by practical method in the rubber plantation. It was prepared to dry rubber, grinding and 
drying in order to analysis the properties of raw rubber. The results from analyzing the 
properties of rubber prove that the coagulant with formic acid is consistent with the STR20 
standard. The properties of raw rubber, coagulated by coagulants containing between 
sulfuric acid and calcium chloride tend to have the value of volatile or volatile matter and 
ash content, exceeding the standard. In addition, Plasticity Retention Index (PRI) is lower 
than the STR20 standard. 
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บทนำ 
ยางก@อนถ@วยคุณภาพดีคือก@อนยางที่เกิดจากน้ำยางสดจับตัวในถ@วยน้ำยางมีลักษณะเปdนก@อนรูปถ@วย

รับน้ำยาง ก@อนยางที่ผลิตได@จะมีสีขาวและสีค:อย ๆ คล้ำข้ึนและความช้ืนลดลงเมื่อทิ้งไว@หลายวัน ยางก@อนถ@วย
จัดเปdนวัตถุดิบข้ันต@นที่ใช@ในการผลิตยางแท:งและกระบวนการผลิตไม:ต@องผ:านเครื่องจักรหลายตัวเน่ืองจาก
วัตถุดิบมีความสะอาดอยู:แล@ว เปdนการลดต@นทุนการผลิตและยังใช@น้ำในกระบวนการผลิตน@อยลง ปëจจุบัน
ชาวสวนยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมผลิตยางก@อนถ@วยเพิ่มข้ึนอย:างต:อเน่ือง เน่ืองจาก
ผลิตง:าย กรรมวิธีไม:ยุ:งยาก ต@นทุนต่ำกว:ายางแผ:นดิบ นอกจากน้ีมีจุดรับซื้อเพื่อนำไปจำหน:ายต:อโรงงานยาง
แท:งเอสทีอาร&ซึ่งกระจายทัง้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต@  ผลผลิตยางก@อนถ@วยทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีปริมาณ 386,173 ตัน และ 55,375 ตัน (ส:านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559) หรือร@อยละ 75 และ 70 ตามลำดับของผลผลิตยางทั้งหมด อย:างไรก็ตามผู@ประกอบการ
ผลิตยางแท:งเอสทีอาร&จากยางก@อนถ@วยหลายรายมักประสบปëญหาเรื่องคุณภาพยางก@อนถ@วยที่มีคุณภาพไม:
สม่ำเสมอ ซึ่งส:งผลต:อการนำยางแท:งเอสทีอาร&ไปแปรรูปเปdนผลิตภัณฑ&โดยเฉพาะล@อยางพาหนะ โดยมีสาเหตุ
จากการใช@สารจับตัวยางชนิดอื่นที่ไม:ใช:กรดฟอร&มิกซึ่งเปdนสารจับตัวที่แนะนำเกษตรกรใช@ในการผลิตยาง   
ก@อนถ@วย ไม:ว:าจะเปdนกรดซัลฟbวรกิหรือกรดกำมะถัน เกลือแคลเซียมคลอไรด& สารจับตัวเกรดทางการค@าที่อ@าง
ว:าเปdนกรดอินทรีย&กรดชีวภาพ กรดออร&แกนิค น้ำส@มควันไม@น้ำหมักชีวภาพ เปdนต@น อีกทั้งการใส:ข้ีเปลือกใน
ถ@วยขณะกรีดยางโดยหวังเพิ่มน้ำหนักและให@ก@อนยางจับ ตัวเร็วโดยไม:คำนึงถึงคุณภาพหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู:
ในก@อนยางจึงต@องใช@น้ำในปริมาณที่มากข้ึนเพื่อทำให@ยางสะอาดและใช@เครื่องจักรหลายตัวในการขจัดสิ่ง
สกปรกออกไปส:งผลให@ยางแท:งเอสทีอาร&มีความยืดหยุ:นต่ำ ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ผลิตได@จึงมีคุณภาพที่ด@อยลง 
  จากข@อร@องเรียนคุณภาพยางก@อนถ@วย (กรมวิชาการเกษตร, 2558) รวมถึงข:าวสารจากสื่อทาง
โทรทัศน& สิ่งพิมพ& เรื่องเหตุโรงงานยางล@อรถยนต&รายใหญ:ของโลกรายหน่ึง มีแนวโน@มที่จะยกเลิกการสั่งซื้อยาง
แท:งจากโรงงานผู@ผลิตยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากอ@างว:ามีการตรวจพบปริมาณซัลเฟตในยาง
แท:งเอสทีอาร& ส:งผลกระทบต:อกระบวนการผลติยางล@อ ซึ่งในสถานการณ&ปëจจุบันมีผู@ประกอบการจำหน:ายสาร
จับตัวยางเกรดทางการค@าบางชนิดที่มักใส:ส:วนผสมของกรดซัลฟbวริกใช@ในการผลิตยางก@อนถ@วยส:งผลให@มี
ปริมาณซัลเฟตตกค@างในยางแท:งเอสทีอาร&สูงจนกลายเปdนปëญหาใหม:ที่กระทบต:ออุตสาหกรรมยางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากน้ีกรดดังกล:าวยังก:อให@เกิดมลพิษต:อสุขภาพของแรงงานตามสวนยางและ
สถานที่รับซื้อ รวมถึงปëญหาน้ำเซรั่มเหม็นไหลลงตามถนนจนสร@างความเดือดร@อนต:อผู@ใช@รถใช@ถนนและชุมชน 
น้ัน ปëญหาดังกล:าวหากเกิดข้ึนจริงย:อมสร@างความเสียหายในระดับประเทศ และจากที่ปรีด์ิเปรม (2558ก) ได@
ทำการสำรวจข@อมูลเบื้องต@นพบว:าสารจับตัวยางที่จำหน:ายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส:วนใหญ:มักจะมีสาร
ปลอมปน ที่อยู:ในรูปทั้งสารละลายและเปdนผง สารเหล:าน้ีส:งผลกระทบต:อคุณภาพของยางก@อนถ@วยที่นำไป
ผลิตเปdนยางแท:งแทบทั้งสิ้น โดยพบว:าสารจับตัวที่จำหน:ายในรูปสารละลาย มีการใช@ช่ือหลากหลาย เช:น กรด
ออร&แกนิก กรดชีวภาพ กรดอินทรีย& และกรดสู@ฝน เปdนต@น ทำให@เกษตรกรหลงเช่ือถึงความปลอดภัยต:อผู@ใช@
และสิ่งแวดล@อม ซึ่งสารจับตัวตามที่อ@างส:วนใหญ:มีส:วนผสมของกรดซัลฟbวริก และยังพบกรดอะซีติกในปริมาณ
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เล็กน@อย  นอกจากน้ียังพบองค&ประกอบของเกลือแคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมอีกด@วยส:งผลให@ยางมี
สมบัติความยืดหยุ:นต่ำลง ปริมาณค:าความช้ืนมีค:าสูงเกินกว:ามาตรฐานที่ระบุ หากสารจับตัวยางชนิดที่เปdนผง
มักอยู:ในรูปเกลือแคลเซียมจะส:งผลให@ยางมีความยืดหยุ:นต่ำลงอย:างเห็นได@ชัดทั้งยังทำให@ค:าความหนืดสูงข้ึน 
ย่ิงนำสารปลอมปนต:าง ๆ เหล:าน้ีไปผลิตเปdนยางแผ:นดิบจะเห็นผลชัดเจนข้ึนคือยางจะย@วยและอ:อนตัว ไม:
สามารถจัดเปdนยางดิบคุณภาพดีได@ จากปëญหาดังกล:าวการยางแห:งประเทศไทย โดยฝxายวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยางจงึต@องทำการศึกษาอิทธิพลของสารจบัตัวยางต:อสมบติัยางแท:งเอสทีอาร&และต@องหามาตรการ
ส:งเสริมและสนับสนุนให@เกษตรกรใช@กรดฟอร&มิกในการผลิตยางก@อนถ@วย ฝxายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
การยางแห:งประเทศไทยจึงได@ออกคู:มือหลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยางก@อนถ@วย (Good 
Agricultural Practice for producing cup lump) (ฝxายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห:ง
ประเทศไทย, 2560 ) เพื่อให@คำแนะนำถ:ายทอดความรู@และส:งเสริมให@เกษตรกรผลิตยางก@อนถ@วยโดยใช@สารจับ
ตัวที่แนะนำคือกรดอินทรีย&ฟอร&มิกทีไ่ด@มาตรฐานโดยเจือจางที่ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตร คุณภาพยาง
ก@อนถ@วยผลิตได@จะมีความสม่ำเสมอคงที่และมีสมบัติยางที่ได@ตามมาตรฐานยางแท:งเอสทีอาร&และไม:มีกรด
ตกค@างเน่ืองเปdนกรดอินทรีย&ระเหยได@ จึงเปdนการสร@างความเช่ือมั่นด@านคุณภาพยางก@อนถ@วยให@กับโรงงานรับ
ซื้อ และสร@างภาพลักษณ&ที่ดีของคุณภาพของยางแท:งเอสทีอาร&20 ที่ส:งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ต:อไป  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
อุปกรณ? 
ตารางท่ี 1 ยางและสารเคมีที่ใช@ในการวิจัย 

วัตถุดิบ      หน:าท่ี ผู:จัดหา/ผู:จำหน>าย 
1.น้ำยางสด พันธุ& RRIM600 ในพื้นที่ อ.
ลาดกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา 

       - จากแปลงยางของเกษตรกร 

2.ยางแท:งเอสทีอาร&20 กองจัดการโรงงาน 
4 จังหวัดศรสีะเกษ 

       - 
กองจัดการโรงงาน 4 การยาง
แห:งประเทศไทย 

3.กรดฟอร&มิก เกรดวิเคราะห&ความเข@มข@น 
98% โดยน้ำหนัก 

สารจับตัวยาง กองวิจัยอุตสาหกรรมยาง 

4.กรดซลัฟbวรกิ เกรดวิเคราะห&ความเข@มข@น 
98% โดยน้ำหนัก 

สารจับตัวยาง 
กองวิจัยอุตสาหกรรมยาง 

5.สารจับตัวยางก@อนถ@วยเกรดทางการค@า 
จำนวน 16 ย่ีห@อ 

สารจับตัวยาง 
ร@านผลิตภัณฑ&ทางการเกษตรใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางท่ี 2 เครื่องมือและอุปกรณ&ที่ใช@ในการวิจัย 
เคร่ืองมือ แหล>งท่ีมา 

1.ถ@วยสำหรบัรองรบัน้ำยางสดขนาดเบอร& 1 ความจุ 700 
มิลลิลิตร พร@อมไม@กวนยาง 

ร@านค@าผลิตภัณฑ&ทางการเกษตร 

2.เครื่องรีดเครปขนาดลูกกลิ้งเส@นผ:านศูนย&กลาง 16 น้ิว และ 
18 น้ิว สำหรับเตรียมยางเครป 

ศูนย&บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก 
กยท. 

3.เครื่องตัดย:อยยางสำหรับผลิตยางแท:งเอสทีอาร& กองจัดการโรงงาน กยท. 
4.เตาอบลมร@อนสำหรบัยางแท:งเอสทอีาร& กองจัดการโรงงาน กยท. 
5.เครื่องมือและอุปกรณ&วิทยาศาสตร&ที่ใช@ในการทดสอบ

สมบัติของน้ำยางสด 
ศูนย&บริการทดสอบรับรองภาคกลาง กยท. 

6.เครื่องมือและอุปกรณ&วิทยาศาสตร&ที่ใช@ในการทดสอบ  
สมบัติยางแท:งเอสทีอาร& 20 

กองจัดการโรงงาน กยท. 

7.เครื่องไอออนโครมาโตรกราฟñ (Ion Chromatography) กองวิจัยอุตสาหกรรม กยท. 
8.เครื่อง Rubber Process Analysis กองวิจัยอุตสาหกรรม กยท. 
9.เครื่องมือวิเคราะห&หาน้ำหนักโมเลกลุยาง กองวิจัยอุตสาหกรรม กยท. 
 
วิธีการดำเนินงาน 
การศึกษาผลกระทบของชนิดและปริมาณสารจับตัวท่ีใช:ต>อการเกิดสารตกค:างในยาง และผลท่ีมีต>อสมบัติ
ของยางดิบ  
1. การวิเคราะห?องค?ประกอบทางเคมีและการปนเปrsอนโลหะของสารจับตัวเกรดทางการค:า  
 วิเคราะห&องค&ประกอบทางเคมีของสารจับตัวยางเกรดทางการค@าที่สุ:มเก็บตัวอย:างในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 16 ตัวอย:าง โดยเทคนิคไอออนโครมาโตรกราฟñ โดยใช@คอลัมม& Metrosep A 
Supp 16-250/4.0 ใช@สารตัวพาเปdนสารละลายผสมของ 7.75 มิลลิโมล/ลิตร Na2CO3 และ 0.75 มิลลิโมล/
ลิตร NaOH ทำการวิเคราะห&หาองค&ประกอบไอออนลบของฟอร&เมต (HCOO-), คลอไรด& (Cl-) และซัลเฟต 
(SO42-)  

จากน้ันคัดเลือกตัวอย:างสารจับตัวยางเกรดทางการค@าที่มีองค&ประกอบทางเคมีต:างกัน 5 ชนิดจากผล
การวิเคราะห& 16 ตัวอย:างข@างต@น ส:งสารจับตัวยาง 5 ชนิดเพื่อทดสอบการปนเปõúอนโลหะโดยหน:วยงาน
ภายนอก โดยใช@เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร&พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร& แล@วนำสารจบัตัวยางเกรดทางการค@าที่มี
องค&ประกอบทางเคมีต:างกัน 5 ชนิดน้ันเปdนสารจับตัวยางก@อนถ@วยเพื่อศึกษาสมบัติยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@โดย
เปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการใช@สารจับตัวยางก@อนถ@วยอ@างอิง 3 ชนิดได@แก: กรดฟอร&มิกเกรด
วิเคราะห&ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตร กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตร 
และยางแท:งเอสทีอาร&20จากกระบวนการผลิตจริงของกองจัดการโรงงาน 4 จ.ศรีสะเกษ  
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2. การรวบรวมและเตรียมน้ำยางสด  
รวบรวมน้ำยางสดจากสวน ทดสอบสมบัติเบื้องต@น และเตรียมน้ำยางสดก:อนการจับตัว ตามข้ันตอน

ดังน้ี 
1) กำหนดแปลงยางที่จะนำน้ำยางสดมาใช@ในงานทดลอง ตลอดการทดลองจะใช@น้ำยางสดเฉพาะจาก

แปลงที่กำหนดเท:าน้ัน ทั้งน้ีเพื่อให@การทำยางก@อนถ@วยแต:ละครั้งมีความสม่ำเสมอทางด@านคุณภาพ 
2) รวบรวมน้ำยางสดจากถ@วยรองรับน้ำยางสดในแปลงยางที่กำหนด โดยรวบรวมน้ำยางสดที่ถ@วย

รองรับน้ำยางให@เปdนเน้ือเดียวกันในถังรวบรวม โดยน้ำยางสดจะต@องผ:านตัวกรองขนาด 60 เมชก:อนเพื่อคัด
แยกสิ่งสกปรกเช:น เศษไม@ กรวด หิน เปdนต@น  

3) เก็บตัวอย:างน้ำยางสดในถังรวมยางส:งห@องปฏิบัติการทดสอบน้ำยาง ศูนย&บริการทดสอบและ
รับรองภาคกลาง ฝxายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เพื่อศึกษาข@อมูลเบื้องต@นของน้ำยางสดที่นำมาใช@ในการ
วิจัย (รายละเอียดวิธีการทดสอบน้ำยางสดตามภาคผนวก ก ) โดยทดสอบสมบัติ ดังน้ี 

- การทดสอบปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid contents) ตามมาตรฐาน 124:2011(E)  
- การทดสอบปริมาณเน้ือยางแห@ง (Dry rubber content) ตามมาตรฐาน ISO126:2005 (E)  
- การทดสอบความเปdนด:าง (Alkalinity) ตามมาตรฐาน ISO 125:2011(E)  
- การทดสอบปริมาณกรดไขมันระเหย (Volatile fatty acid number) ตามมาตรฐาน ISO 

506:1992(E) 
4) เตรียมน้ำยางสดก:อนจับตัวด@วยสารจับตัวยาง โดยรวบรวมน้ำยางสดจากถังรวบรวมยางเทลงใน

ภาชนะขนาดใหญ: แล@วกวนด@วยไม@พายโดยกำหนดจำนวนรอบที่กวน เพื่อทำให@น้ำยางมีความสม่ำเสมอ 
(Homogenous)  

3. ศึกษาผลการจับตัวน้ำยางสดด:วยกรดซัลฟyวริกท่ีปริมาณการใช:กรดเทียบกับปริมาณเน้ือยางแห:งต>างกัน
เปรียบเทียบผลท่ีได:กับการใช:กรดฟอร?มิกในปริมาณท่ีเหมาะสม 

การทดลองน้ีเพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณกรดซลัฟbวรกิเกรดวิเคราะห&ที่ใช@ต:อสมบัติยางแท:งเอสทีอาร&
ที่ได@ เปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&ซึ่งเปdนสารจับตัวยางก@อนถ@วย
อ@างอิงที่แนะนำเกษตรกรโดยการยางแห:งประเทศไทย 
  นำน้ำยางสดที่เตรียมได@ดังหัวข@อ 2 มาแบ:งใส:ถังภาชนะ โดยกำหนดปริมาณน้ำยางสดปริมาตร 10 
ลิตร/ถัง เพื่อให@ได@ปริมาณเน้ือยางแห@งประมาณ 3-4 กิโลกรัมให@เพียงพอสำหรับการทดสอบสมบัติยางมาจับตัว
ด@วยกรด โดยมีรายละเอียดของชนิดกรดและปริมาณกรดที่ใช@ในการจับตัวยางดังน้ี 

- กรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห& ปริมาณการใช@กรด  0.6% โดยน้ำหนัก ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห& ปริมาณการใช@กรด 0.6% โดยน้ำหนัก ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห& ปริมาณการใช@กรด 1.0% โดยน้ำหนัก ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห& ปริมาณการใช@กรด 1.5% โดยน้ำหนัก ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห& ปริมาณการใช@กรด 3.0% โดยน้ำหนัก ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห& ปริมาณการใช@กรด 6.0% โดยน้ำหนัก ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
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 เตรียมสารละลายกรดที่มีความเข@มข@นร@อยละ 4 โดยปริมาตร แล@วคำนวณปริมาตรสารละลายกรดที่
ต@องใช@เพื่อให@ได@ปริมาณเน้ือกรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@งต:างกัน 5 ระดับ คือร@อยละ 0.6  1.0  1.5  3.0 และ 
6.0 โดยน้ำหนัก ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง โดยอ@างอิงวิธีการคำนวณตามคู:มือการผลิตยางแผ:นรมควันมาตรฐาน 
GMP (ศูนย&บริการทดสอบรับรองภาคใต@ ฝxายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, 2560) 
(หมายเหตุ : เจือจางจากกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&ร@อยละ 98  และกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ร@อยละ 98) 

หลังจากน้ำยางจับตัวเปdนก@อนแล@ว นำก@อนยางออกจากถัง ตัดย:อยเปdนช้ินที่มีขนาดใกล@เคียงกับยาง
ก@อนถ@วยที่เกษตรกรผลิตจริง ทิ้งก@อนยางจับตัวน้ันไว@ 15 วัน เพื่อระเหยความช้ืนบางส:วนออก ให@น้ำหนักยาง
ก@อนถ@วยมีค:าคงที่ จากน้ันนำยางที่ได@ไปแปรรูปเปdนยางเครปโดยนำไปผ:านเครื่องรีดเครปชนิดดอกหยาบที่มี
การหล:อน้ำเพื่อล@างทำความสะอาดเน้ือยางที่ถูกบดและฉีกยาง ต:อด@วยนำยางเข@าเครื่องเครปละเอียดเพื่อให@
เน้ือยางแตกตัวมีขนาดเม็ดยางที่สม่ำเสมอกันมากข้ึน  โดยรีดยางให@เปdนแผ:นกำหนดความหนาของแผ:นยาง
เครปหลังรีดไม:เกิน 4 มิลลิเมตร 

นำยางเครปไปเข@าเครื่องบดย:อยยาง (Shredder) ในโรงงานยางแท:งเอสทีอาร& กองจัดการโรงงาน 4  
จ.ศรีสะเกษ เพื่อตัดย:อยยางให@มีขนาดเม็ดยางที่มีขนาดสม่ำเสมอกันและเพิ่มความเปdนเน้ือเดียวกันของยาง 
จากน้ันนำเม็ดยางที่ย:อยผ:านระบบหอโปรยยางลงในกะบะหรือเก†ะใส:ยาง เพื่อเข@าสู:กระบวนการอบแห@งที่
สภาวะอุณหภูมิที่กำหนดตามกระบวนการผลิตยางแท:งเอสทีอาร& 20 ของโรงงาน 

เมื่อได@ยางแท:งตามต@องการแล@ว ตัดตัวอย:างเพื่อส:งทดสอบสมบัติยางดิบตามคู:มือมาตรฐานการ
ทดสอบยางแท:งเอสทีอาร& (สถาบนัวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2538) และทดสอบสมบติัต:าง ๆ  ของยาง ตาม
รายละเอียดในหัวข@อ 6 

4. ศึกษาผลการจับตัวน้ำยางสดด:วยกรดซัลฟyวริกท่ีความเข:มข:นโดยปริมาตรต>างกันเปรียบเทียบผลท่ีได:
กับการใช:กรดฟอร?มิกในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 เตรียมน้ำยางสดดังหัวข@อ 2 เพื่อนำมาศึกษาอิทธิพลของความเข@มข@นโดยปริมาตรของกรดซัลฟbวริก
เกรดวิเคราะห&ที่ใช@ในการจับตัวต:อสมบัติยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@เปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการ
จับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห& โดย ใช@วิธีผลิตเสมือนจริงในแปลงยาง กล:าวคือ ผลิตยางก@อนถ@วยในถ@วย
รับน้ำยางโดยแบ:งถ@วยรับน้ำยางขนาดความจุของถ@วย 700 มิลลิลิตรเปdน 4 กลุ:ม ๆ ละ 40 ถ@วยรวมจำนวน
ทั้งหมด 160 ถ@วย ตวงน้ำยางสดใส:ลงในถ@วยรับน้ำยางให@ได@ปริมาตรถ@วยละ 200 มิลลิลิตรทุกถ@วยเพื่อความ
สม่ำเสมอของคุณภาพยางก@อนถ@วย กำหนดชนิดและปริมาณของกรดที่ใช@ดังน้ี 

- กรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เข@มข@น 3% โดยปริมาตร (เท:ากับความเข@มข@นโดยปริมาตรที่การยาง
แห:งประเทศไทยแนะนำเกษตรกรใช@ผลิตยางก@อนถ@วยคุณภาพดี) 

- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&เข@มข@น 3% โดยปริมาตร 
- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&เข@มข@น 6% โดยปริมาตร 
- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&เข@มข@น 12% โดยปริมาตร 
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 เตรียมสารละลายกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตร และกรดซัลฟbวริกเกรด
วิเคราะห&เข@มข@นร@อยละ 3  6 และ 12 ตามลำดับ โดยเจือจางจากกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&ร@อยละ 98 และ
กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ร@อยละ 98 

ใช@สารละลายกรดที่ได@จับตัวน้ำยาง อ@างอิงวิธีผลิตยางก@อนถ@วยตามคำแนะนำการผลิตยางก@อนถ@วย
คุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP (ฝxายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, 2559) โดยหยอดสารจับตัวยางอ@างอิง 
15-20 มิลลิลิตรต:อถ@วย ผลิตจำนวน 6 มีดกรีด  

หลังจากน้ำยางจับตัวเปdนก@อนแล@ว นำยางก@อนถ@วยออกจากถ@วยรับน้ำยาง กำหนดระยะเวลาการบ:ม
ยางก@อนถ@วยที่ 15 วัน เพื่อระเหยความช้ืน ให@น้ำหนักยางก@อนถ@วยมีค:าคงที่ และช:วยปรับค:าปริมาณเน้ือยาง
แห@งให@สูงข้ึนเสมือนกระบวนการบ:มยางก@อนถ@วยก:อนการผลิตจริงของโรงงาน  จากน้ันนำยางก@อนถ@วยไปแปร
รูปเปdนยางเครป จนกระทั่งถึงกระบวนการอบแห@งตามกระบวนการผลิตยางแท:งเอสทีอาร& 20 ของโรงงาน ดัง
รายละเอียดในหัวข@อ 3 

เมื่อได@ยางแท:งตามต@องการแล@ว ตัดตัวอย:างเพื่อส:งทดสอบสมบัติยางดิบตามคู:มือมาตรฐานการ
ทดสอบยางแท:งเอสทีอาร& (สถาบนัวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2538) และทดสอบสมบติัต:าง ๆ  ของยาง ตาม
รายละเอียดในหัวข@อ 6 โดยใช@ยางแท:งเอสทีอาร&20 จากกระบวนการผลิตจริงของกองจัดการโรงงาน 4 จังหวัด
ศรีสะเกษเปรียบเทียบผลทดสอบด@วย 

5. ศึกษาอิทธิพลของสารจับตัวยางก:อนถ:วยเกรดทางการค:าต>อสมบัติยางแท>งเอสทีอาร?ท่ีได: 
 ข้ันตอนน้ีเปdนการศึกษาผลของสารจับตัวยางก@อนถ@วยเกรดทางการค@า 5 ชนิด ต:อสมบัติของยางแท:ง

เอสทีอาร&ที่ได@เปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเจือจางที่ความเข@มข@นร@อย
ละ 3 โดยปริมาตร ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกเจือจางที่ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดย
ปริมาตร และยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากกระบวนการผลิตจริงของกองจัดการโรงงาน 4 จ.ศรีสะเกษ  โดยใช@วิธี
ผลิตเสมือนจริงในแปลงยาง แบ:งถ@วยรับน้ำยางสด 7 กลุ:ม ๆ ละ 40 ถ@วยรวมจำนวนทั้งหมด 280 ถ@วย ตวงน้ำ
ยางสดจากถังรวบรวมน้ำยางสดลงในถ@วยรับน้ำยางให@ได@ปริมาตรถ@วยละ 200 มิลลิลิตรทุกถ@วยเพื่อความ
สม่ำเสมอของคุณภาพยางก@อนถ@วย โดยมีรายละเอียดของสารจับตัวที่ใช@ดังน้ี 

- กรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เข@มข@น 3% โดยปริมาตร (เท:ากับความเข@มข@นที่การยางแห:ง       
ประเทศไทยแนะนำเกษตรกรใช@ผลิตจริงในแปลงยาง) 

- กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&เข@มข@น 3% โดยปริมาตร 
- ชนิดที่ 1 สารจับตัวยางเกรดการค@ามีองค&ประกอบเปdนฟอร&เมตไอออนอย:างเดียว  
- ชนิดที่ 2 สารจับตัวยางเกรดการค@ามีองค&ประกอบเปdนฟอร&เมตไอออนและคลอไรด&ไอออน 
- ชนิดที่ 3 สารจับตัวยางเกรดการค@ามีองค&ประกอบเปdนซัลเฟตไอออนและคลอไรด&ไอออน 
- ชนิดที่ 4 สารจับตัวยางเกรดการค@ามีองค&ประกอบเปdนซัลเฟตไอออนอย:างเดียว 
- ชนิดที่ 5 สารจับตัวยางเกรดการค@ามีองค&ประกอบเปdนคลอไรด&ไอออนอย:างเดียว 
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 เตรียมสารจับตัวยางก@อนถ@วยเกรดทางการค@าที่คัดเลือก 5 ชนิด เจือจางตามคำแนะนำที่ระบุฉลาก
ข@างขวดของแต:ละย่ีห@อ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5) แล@วทำการจับตัวน้ำยางสด อ@างอิงข้ันตอนวิธีผลิตยาง
ก@อนถ@วยตามคำแนะนำการผลิตยางก@อนถ@วยคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP (ฝxายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาง, 2559) โดยหยอดสารจับตัวยางตามคำแนะนำของแต:ละย่ีห@อ แล@วใช@ไม@คนให@เข@ากันกับน้ำยางสดในถ@วย 
โดยผลิตจำนวน 6 มีดกรีด ซึ่งเปdนจำนวนมีดตามข@อกำหนดการซื้อขายตลาดกลางยางพาราและตลาดท@องถ่ิน 
 นำยางก@อนถ@วยที่ได@ แปรรูปเปdนยางแท:งตามกระบวนการที่อธิบายในหัวข@อ 3 และทดสอบสมบัติของ
ยางที่ได@ตามรายละเอียดในหัวข@อ 6 
 กำหนดให@ใช@ยางแท:งเอสทีอาร&20 จากกระบวนการผลิตจริงของกองจัดการโรงงาน 4 จังหวัดศรีสะเกษ
จากข@อ 4 นำมาเปรียบเทียบผลการทดสอบด@วย 

6. การทดสอบสมบัติของยางแท>งเอสทีอาร?  
ทดสอบสมบัติยางดิบตามคู:มือมาตรฐานการทดสอบยางแท:งเอสทีอาร& (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร, 2538) 
6.1 ตัดตัวอย:างทดสอบโดยอ@างอิงคู:มือมาตรการยางแท:งเอสทีอาร& สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร แล@วทดสอบสมบัติของยาง ดังน้ี 
- ความหนืดมูนน่ี (Mooney viscosity; MV) ตามมาตรฐาน SMR bulletin No.7 part B.9 

(1992)  
- ค:าความอ:อน ตัวเริ่มแรก (Initial plasticity; P0) และค:าดัชนีความอ:อน ตัว (Plasticity 

retention index; PRI)  ตามมาตรฐาน SMR bulletin No.7 part B.8 (1992)  
- ปริมาณสิ่งระเหย (Volatile Matter Content; VM) ตามมาตรฐาน SMR bulletin No.7 part 

B.5 (1992)  
- ปริมาณเถ@า (Ash Content) ตามมาตรฐาน SMR bulletin No.7 part B.6  (1992)  
- ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen Content) ตามมาตรฐาน SMR bulletin No.7 part B.7 (1992)  
6.2 น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจำนวน (number average molecular weight: Mn) น้ำหนักโมเลกุล

เฉลี่ยโดยน้ำหนัก (weight average molecular weight: Mw) และดัชนีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล 
(polydispersity index: PDI) โดยใช@เทคนิค GPC 

6.3 ศึกษาสมบัติเชิงกลพลวัติของยางดิบด@วยเครื่อง Rubber Process Analysis (RPA) แบบแปร
ความเครียด (Strain sweep) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช@ความถ่ีคงที่ 0.1 Hz และแปรความเครียด
ต้ังแต:ร@อยละ 0.56-100  
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ผลการทดลองและวิจารณ? 
การศึกษาผลกระทบของชนิดและปริมาณสารจับตัวท่ีใช:ต>อการเกิดสารตกค:างในยาง และผลท่ีมีต>อสมบัติ
ของยางดิบ  
1. ผลการวิเคราะห?องค?ประกอบทางเคมีและการปนเปrsอนเกลือและโลหะหนักของสารจับตัวเกรดทาง
การค:า  

วิเคราะห&องค&ประกอบทางเคมีของสารจับตัวยางโดยเทคนิคไอออนโครมาโตรกราฟñ เริ่มด@วยการสร@าง
กราฟเปรียบเทียบของสารอนุมูลประจุลบมาตรฐานรวม 3 ชนิด คือ ฟอร&เมตไอออน ซัลเฟตไอออนและคลอ
ไรด&ไอออน โดยอนุมูลลบฟอร&เมตไอออนและคลอไรด&มีความเข@มข@น 5 ระดับที่ความเข@มข@น 25  50  100  
200 และ 300 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟตไอออนมีความเข@มข@น 6 ระดับที่ความเข@มข@น 25  50  100  200 
300 และ 500 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อตรวจวัดสารอนุมูลประจุลบมาตรฐานด@วยเครื่องไอออนโครมาโทรกราฟñ 
พลอตกราฟเปรียบเทียบระหว:างค:าความสูงของพีคกับความเข@มข@นของสารอนุมูลประจุลบมาตรฐาน ได@ค:า 
Correlation coefficient แต:ละชนิดในช:วง 0.9939-0.9989 ซึ่งเปdนค:าที่ใกล@เคียงกับ 1.000 แสดงว:า
เส@นกราฟเปรียบเทียบที่ได@เปdนเชิงเส@นตรง ซึ่งแสดงความสัมพันธ&ระหว:างค:าความเข@มข@นของสารอนุมูลลบ
มาตรฐานทั้ง 3 ชนิดกับความสูงของพีคไปในทางตามกัน ดังน้ันกราฟเปรียบเทียบของสารอนุมูลประจุลบ
มาตรฐานที่ได@น้ีจึงสามารถนำไปวิเคราะห&สารอนุมูลลบในตัวอย:างสารจับตัวยางก@อนถ@วยเกรดทางการค@าได@
และเมื่อตรวจวัดลำดับและระยะเวลาการชะสารอนุมูลประจุลบมาตรฐานทั้ง 3 ชนิด โดยใช@คอลัมน&  
Metrosep A Supp 16-250/4.0  โดยใช@สารตัวพาเปdนสารละลายผสมของ 7.75 มิลลิโมล/ลิตร Na2CO3 และ 
0.75 มิลลิโมล/ลิตร NaOH สัดส:วนความเข@มข@น 7.75 : 0.75 มิลลิโมลาร&และสารเคมีอำพรางไอออนคือกรด
ซัลฟbวริกเข@มข@น 50 มิลลิโมลาร&กับน้ำบริสุทธ์ิที่ไม:มีประจุ จากการวิเคราะห&พบว:าฟอร&เมตไอออนจะใช@เวลาใน
การชะน@อยที่สุด ตามด@วยคลอไรด&ไอออนและซัลเฟตไอออน ที่เวลา 7.00  10.50 และ 31.00 นาทีตามลำดับ 
รายละเอียดดังรูปที่ 1 

 
รูปท่ี 1  โครมาโทรแกรม ของสารละลายมาตรฐานผสมเข@มข@น 200 ppm 
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วิเคราะห&สารจับตัวยางเกรดทางการค@าจำนวน 16 ตัวอย:าง ที่มีการจำหน:ายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ดังรูปที่ 2 โดยการเจือจางสารจับตัวยางแต:ละชนิดให@มีความเข@มข@นในการวิเคราะห&สอดคล@องกับกราฟ
มาตรฐานของแอนไอออนแต:ละชนิด จากน้ันแปรข@อมูลจากพื้นที่ใต@พีคที่ได@จากโครมาโทรแกรมของสารตัวอย:าง โดย
ใช@กราฟมาตรฐานของแอนไอออนแต:ละชนิด เพื่อวิเคราะห&หาปริมาณของแอนไอออนในสารจับตัวยาง  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 2  สารจบัตัวยางเกรดทางการค@าที่สุ:มเกบ็ตัวอย:างจำนวน 16 ตัวอย:าง 

ผลการวิเคราะห&สารจับตัวยางก@อนถ@วยเกรดทางการค@าจำนวน 16 ตัวอย:าง มีองค&ประกอบทางเคมีที่
แตกต:างกัน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  องค&ประกอบทางเคมีของสารจบัตัวยางทางการค@าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตัวอย>าง ช่ือตัวอย>าง ความเข:มข:นของไอออน (ร:อยละโดยน้ำหนัก) 

ฟอร?เมต (HCOO-) คลอไรด? (Cl-) ซัลเฟต (SO4
2-) 

1 สารจับตัวเกรดทางการค@า 1 11.54 30.78 n.d.* 
2 สารจับตัวเกรดทางการค@า 2 54.35 n.d. n.d. 
3 สารจับตัวเกรดทางการค@า 3 93.46 n.d. n.d. 
4 สารจับตัวเกรดทางการค@า 4 n.d. n.d. 43.13 
5 สารจับตัวเกรดทางการค@า 5 n.d. n.d. 47.88 
6 สารจับตัวเกรดทางการค@า 6 n.d. n.d. 36.17 
7 สารจับตัวเกรดทางการค@า 7 0.65 2.50 n.d. 
8 สารจับตัวเกรดทางการค@า 8 n.d. 0.95 40.96 
9 สารจับตัวเกรดทางการค@า 9 0.63 2.38 n.d. 
10 สารจับตัวเกรดทางการค@า 10 n.d. n.d. 92.43 
11 สารจับตัวเกรดทางการค@า 11 n.d. n.d. 99.74 
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ตัวอย>าง ช่ือตัวอย>าง ความเข:มข:นของไอออน (ร:อยละโดยน้ำหนัก) 
ฟอร?เมต (HCOO-) คลอไรด? (Cl-) ซัลเฟต (SO4

2-) 
12 สารจับตัวเกรดทางการค@า 12 n.d. n.d. 37.64 
13 สารจับตัวเกรดทางการค@า 13 n.d. n.d. 53.53 
14 สารจับตัวเกรดทางการค@า 14 17.89 n.d. n.d. 
15 สารจับตัวเกรดทางการค@า 15 31.99 n.d. n.d. 
16 สารจับตัวเกรดทางการค@า 16 n.d. 36.78 n.d. 

*n.d. = not detected  

ผลการตรวจรายละเอียดของสินค@าที่ระบุข@างขวด ลักษณะทางกายภาพ เปรียบเทียบกับผลการ
วิเคราะห&จากเทคนิคไอออนโครมาโตรกราฟñในตารางที่ 3 สามารถสรุปได@ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบข@อมลูทีร่ะบุในฉลากสินค@ากบัผลการวิเคราะห&องค&ประกอบทางเคมีในห@องปฏิบัติการ 
หมายเลขสาร

จับตัวทาง
การค:า 

ชนิดสารตามที่ระบุ
ข:างขวด 

ลักษณะทางกายภาพ
และภาชนะบรรจุ 

คำแนะนำการใช: 
ตามที่ระบุในฉลาก 

ผลการวิเคราะห?องค?ประกอบทางเคมีใน
ห:องปฏิบัติการ 

1 กรดฟอร&มิกแท@ใช@
สำหรับทำยางก@อน
ถ@วย  
 

ของเหลวใสไม:มีสี
บรรจุในขวดพลาสติก
สีขาวขุ:น 

หยด 2-3 หยดลงในถ@วย
รับน้ำยาง 

ตรวจพบฟอร&เมตไอออน 11.54 wt% และคลอ
ไรด&ไอออน 30.78 wt% แสดงว:ามี
องค&ประกอบทางเคมีทั้งที่เปdนกรดฟอร&มิกและ
สารประเภทเกลือที่มีคลอไรด& ซ่ึงไม:ตรงกับ
ฉลากที่ระบุ   

2 กรดฟอร&มิกเข@มข@น ของเหลวไม:มีสีบรรจุ
ในภาชนะรูปทรง
แกลลอนสีขาว 

ใช@กรด 2 ช@อนกับน้ำเปล:า 
3 กระป•องนม 

ตรวจพบฟอร&เมตไอออน 54.35 wt% แสดงว:า
เปdนกรดฟอร&มิกเจือจางเนื่องจากมีความเข@มข@น
ไม:ถึง 90 wt% ตามมาตรฐานกรดฟอร&มิกที่
ทราบคุณลักษณะที่ทดสอบตามวิธีใน มอก.
1347-2539  

3 กรดฟอร&มิกเข@มข@น 
94 % 

ของเหลวไม:มีสี บรรจุ
ในภาชนะทรง
แกลลอนสีน้ำเงิน ทึบ
แสง 

ใช@กรด 2 ช@อนกับน้ำเปล:า 
3 กระป•องนม 

ตรวจพบฟอร&เมตไอออน 93.46 wt% แสดงว:า
เปdนกรดฟอร&มิกเข@มข@นยังไม:ผ:านการเจือจางน้ำ 
ได@มาตรฐานใกล@เคียงกับกรดฟอร&มิกที่ทราบ
คุณลักษณะที่ทดสอบตามวิธีใน มอก.1347-
2539  

4 สูตรสู@ฝน ใช@สำหรับ
ทำยางก@อนถ@วย 

ของเหลวไม:มีสีบรรจุ
ในขวดพลาสติกสีขาว 

หยอด 2-3 หยดลงในถ@วย
น้ำยาง 

ตรวจพบซัลเฟตไอออนชนิดเดียว 43.13 wt% 
แสดงว:าเปdนกรดซัลฟbวริกเข@มข@นที่ผ:านการเจือ
จาง 

5 กรดน้ำส@มสู@ฝนใช@
สำหรับยางก@อนถ@วย 

ของเหลวสีเหลือง 
บรรจุในภาชนะ
รูปทรงเปdนขวด
พลาสติกสีขาว 

ผสมกรด 1 ขวดกับน้ำ 5-7 
ลิตร แล@วใช@หยอดลงใน
ถ@วยยาง 10-15 มิลลิลิตร 
(1 ช@อนแกง) 

ตรวจพบซัลเฟตไอออนชนิดเดียว 47.88 wt% 
แสดงว:าเปdนกรดซัลฟbวริกเข@มข@นที่ผ:านการเจือ
จาง 
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หมายเลขสาร
จับตัวทาง

การค:า 

ชนิดสารตามที่ระบุ
ข:างขวด 

ลักษณะทางกายภาพ
และภาชนะบรรจุ 

คำแนะนำการใช: 
ตามที่ระบุในฉลาก 

ผลการวิเคราะห?องค?ประกอบทางเคมีใน
ห:องปฏิบัติการ 

6 ไม:ระบุชนิดกรด ของเหลวไม:มีสี บรรจุ
ในภาชนะรูปทรงเปdน
ขวดพลาสติกสีขาว 

หยอด 2-3 หยดลงในถ@วย
น้ำยาง 

ตรวจพบซัลเฟตไอออนชนิดเดียว 36.17 wt% 
แสดงว:าเปdนกรดซัลฟbวริกเข@มข@นที่ผ:านการเจือ
จาง 

7 ไม:ระบุชนิดกรด ไม:
ระบุผู@ผลิต 

ของเหลวสีเหลือง
บรรจุในภาชนะ
รูปทรงเปdนขวดสีขาว 

ไม:มีคำแนะนำในการใช@ ตรวจพบฟอร&เมตไอออน 0.65 wt%และมีคลอ
ไรด&ไอออน 2.50 wt% สันนิษฐานว:าเปdน
สารละลายประเภทเกลือที่มีคลอไรด&ไอออนเปdน
องค&ประกอบหลักโดยมีการเจือจางกรดฟอร&มิ
กลงไปเปdนส:วนผสมเล็กน@อย  

8 ไม:ระบุชนิดกรด
โฆษณาว:าเปdนสูตร
ทันใจ 

ของเหลวไม:มีสี บรรจุ
ในภาชนะรูปทรงเปdน
ขวดพลาสติกสีขาว 

ให@ใช@หยอด 2-3 หยดลงใน
ถ@วยน้ำยาง 

ตรวจพบซัลเฟตไอออน 40.96 wt% และมีคลอ
ไรด&ไอออนเจือปนเล็กน@อย 0.95 wt% 
สันนิษฐานว:าเปdนกรดซัลฟbวริกเข@มข@นที่เจือจาง
แล@วมีการเติมสารประเภทเกลือที่มีคลอไรด&
ไอออนไปเปdนส:วนผสมเล็กน@อย 

9 ไม:ระบุชนิดกรด ไม:
ระบุผู@ผลิต ระบุยี่ห@อ
เดียวกันกับสารจับ
ตัวยางหมายเลข 7 

ของเหลวสีส@ม บรรจุ
ในภาชนะรูปทรงเปdน
ขวดสีขาว 

ไม:มีคำแนะนำการใช@ ตรวจพบฟอร&เมตไอออน 0.63 wt% และคลอ
ไรด&ไอออน 2.38 wt% สันนิษฐานว:าเปdน
สารละลายประเภทเกลือที่มีคลอไรด&ไอออนเปdน
องค&ประกอบหลักโดยมีการเจือจางกรดฟอร&มิ
กลงไปเปdนส:วนผสมเล็กน@อย 

10 น้ำส@มยาง 
ไม:ระบุชนิดกรดระบุ
ชื่อผู@ผลิต 

ของเหลวค:อนข@าง
หนืด มีฤทธิ์กัดกร:อน
รุนแรงมาก บรรจุใน
ขวดพลาสติกสีเหลือง
ทึบแสง 

ผสมน้ำส@มฆ:ายาง 1 ขวด
กับน้ำสะอาด 26 kg ตวง
สารที่ผสมน้ำแล@ว 1 
กระป•องปลากระป•อง เท
ลงผสมกับน้ำยางในถาด 

ตรวจพบซัลเฟตไอออน 92.43 wt% เปdนกรด
ซัลฟbวริกเข@มข@นที่ไม:ได@มาตรฐานตาม มอก. 
เนื่องจากมีความเข@มข@นกรดซัลฟbวริกไม:ถึง 98 
wt% ตามมาตรฐานกรดซัลฟbวริกที่ทราบ
คุณลักษณะที่ทดสอบตามวิธีใน มอก.41-2554 

11 น้ำส@มยาง 
ไม:ระบุชนิดกรดระบุ
ชื่อผู@ผลิต 

ของเหลวค:อนข@าง
หนืด มีฤทธิ์กัดกร:อน
รุนแรงมากบรรจุใน
ขวดแก@ว   

ผสมน้ำส@มฆ:ายาง 1 ขวด
กับน้ำสะอาด 15 kg ตวง
สารที่ผสมเรียบร@อยแล@ว 1 
ถ@วยกาแฟเทลงในตะกงนำ้
ยางที่มีขนาด 4 ลิตร (นำ้
ยางสดผสมกับน้ำ 3.5 
ลิตร) 

ตรวจพบซัลเฟตไอออน 99.74 wt% แสดงว:า
เปdนกรดซัลฟbวริกเข@มข@นที่มีความเข@มข@นไม:ต่ำ
กว:า 98 ร@อยละโดยน้ำหนักตามมาตรฐานกรด
ซัลฟbวริกที่ทราบคุณลักษณะที่ทดสอบตามวิธีใน 
มอก.41-2554  
 
 

12 ไม:ระบุชนิดกรด 
ระบุชื่อผู@ผลิต 

ของเหลวสีน้ำตาล
บรรจุในขวดพลาสติก
สีขาว 

หยอดในถ@วยน้ำยางได@
ทันทีหรือผสมน้ำกรด 1 
ขวดต:อน้ำสะอาด 5 - 10 
ลิตร 

ตรวจพบซัลเฟตไอออน 37.64 wt%แสดงว:า
เปdนกรดซัลฟbวริกที่ผ:านการเจือจาง 
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หมายเลขสาร
จับตัวทาง

การค:า 

ชนิดสารตามที่ระบุ
ข:างขวด 

ลักษณะทางกายภาพ
และภาชนะบรรจุ 

คำแนะนำการใช: 
ตามที่ระบุในฉลาก 

ผลการวิเคราะห?องค?ประกอบทางเคมีใน
ห:องปฏิบัติการ 

13 น้ำส@มฆ:ายาง 
ไม:ระบุชนิดกรดระบุ
ชื่อผู@ผลิต 

ของเหลว 
บรรจุในภาชนะทึบ
แสงสีเหลือง 

ไม:ระบุวิธีการใช@ ตรวจพบซัลเฟตไอออน 53.53 wt% แสดงว:า
เปdนกรดซัลฟbวริกที่ผ:านการเจือจาง 

14 สารจับตัวยางก@อน
ถ@วย ซุปเปอร&
ชีวภาพ 
ระบุชื่อผู@ผลิต 

ของเหลว 
บรรจุในภาชนะ
แกลลอนสีขาวทึบแสง 

ระบุวิธีการใช@ ตรวจพบฟอร&เมตไอออน 17.89 wt% แสดงว:า
เปdนกรดฟอร&มิกที่ผ:านการเจือจาง 

15 กรดฟอร&มิก 
ระบุชื่อผู@ผลิต 

ของเหลวไม:มีสีบรรจุ
ในภาชนะขวดสีขาว 

หยอด 1-3 หยดลงในถ@วย
น้ำยางหรือผสมสารจับตัว 
1 ส:วนกับน้ำสะอาด 3-9 
ส:วนแล@วใช@หยอดในถ@วย
ยาง 

ตรวจพบฟอร&เมตไอออน 31.99 wt% แสดงว:า
เปdนกรดฟอร&มิกที่ผ:านเจือจาง 

16 ไม:ระบุชนิดกรดระบุ
ชื่อผู@ผลิต 

ของเหลวสีขุ:นบรรจุใน
ถุงพลาสติกคล@ายถุง
น้ำเกลือ 

ผสมสารจับตัวยาง 1 ถุง 
ต:อน้ำสะอาด 30 ส:วน 

ตรวจพบคลอไรด&ไอออน 36.78 wt% 
สันนิษฐานว:าเปdนสารประเภทเกลือที่มีคลอไรด&
ไอออนเปdนองค&ประกอบ 

 

จากผลการวิเคราะห&ในตารางที่ 2 และ 3 คัดเลือกสารจับตัวยางเกรดทางการค@าที่มีองค&ประกอบทาง
เคมีต:างกัน 5 ชนิด เพื่อเปdนตัวแทนที่ใช@ในงานทดลอง โดยเปdนสารจับตัวที่มีจำหน:ายในท@องตลาดและใช@กัน
แพร:หลายในพื้นที่ภาค ใช@สารจับตัวยางทางการค@า 5 ชนิดที่เลือก เพื่อเปรียบเทียบสมบัติยางที่ได@กับยางแท:ง
เอสทีอาร&ที่ใช@สารจับตัวอ@างอิงคือกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตร ในการทดลองน้ีได@
ใช@กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&เข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรเพื่อเปรียบเทียบด@วย รายละเอียดของสารจับตัว
ยางที่ใช@ในการทดลอง แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห&ความเข@มข@นและองค&ประกอบของสารจบัตัวยางที่ใช@เปdนตัวแทนในการศึกษา  
ตัวอย>าง ความเข:มข:น (% โดยน้ำหนัก) องค?ประกอบทางเคมี 

HCOO - Cl - SO4
2- 

กรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห& 98.00 n.d. n.d. ฟอร&เมตไอออน 
กรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห& n.d. n.d. 98.00 ซัลเฟตไอออน 
สารจับตัวยางเกรดการค@า 15 31.99 n.d. n.d. ฟอร&เมตไอออน 
สารจับตัวยางเกรดการค@า 1 11.54 30.78 n.d. ฟอร&เมตไอออนและคลอไรด&ไอออน 
สารจับตัวยางเกรดการค@า 8 n.d. 0.95 40.96 ซัลเฟตไอออนและคลอไรด&ไอออน 
สารจับตัวยางเกรดการค@า 5 n.d. n.d. 47.88 ซัลเฟตไอออน 
สารจับตัวยางเกรดการค@า 16 n.d. 36.78 n.d. คลอไรด&ไอออน 
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ผลการวิเคราะห&การปนเปõúอนของโลหะในสารจับตัวยางเกรดทางการค@าที่คัดเลือกจำนวน 5 ชนิด โดย
ใช@เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร&พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร& (Atomic Absorption Spectrophotometer: AAS ) 
โดยส:งทดสอบหน:วยงานภายนอก แสดงดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห&โลหะของสารจับตัวเกรดทางการค@าโดยใช@เทคนิค AAS 

ชนิดโลหะ 
ปริมาณ (ในหน>วย ppm) 

สารจับตัวเกรด
ทางการค:า 1 

สารจับตัวเกรด
ทางการค:า 5 

สารจับตัวเกรด
ทางการค:า 8 

สารจับตัวเกรด
ทางการค:า 15 

สารจับตัวเกรด
ทางการค:า 16 

แคลเซียม  (Ca) 30,069 - 0.360 - 172,300 

แคดเมียม (Cd) 0.390 0.280 0.207 ND 1.130 

โครเมียม (Cr) 0.120 0.011 0.090 ND 0.200 

ทองแดง (Cu) 0.460 0.216 0.070 ND 0.950 

เหล็ก (Fe) max 3.880 10.550 2.174 0.330 4.100 

ตะก่ัว  (Pb) max 3.900 3.920 2.840 0.040 8.060 

แมงกานีส (Mn) 0.060 0.030 0.224 ND 0.110 

นิกเกิล (Ni) 3.280 2.070 1.110 ND 4.900 

สังกะสี (Zn) 0.520 0.510 0.188 0.180 0.650 

จากผลการวิเคราะห&องค&ประกอบทางเคมีและการปนเปõúอนของโลหะในสารจบัตัวยางเกรดทางการค@า 
5 ชนิด สามารถสรุปได@ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห&สารจับตัวเกรดทางการค@า 
สารจับตัวยาง
ทางการค:า 

องค?ประกอบทางเคมี ชนิดโลหะท่ีพบ > 1 ppm 
เรียงจากมากไปน:อย 

ชนิดสารจับตัว 

หมายเลข 1 ฟอร&เมตไอออนและคลอไรด&
ไอออน 

Ca > Pb > Fe > Ni กรดฟอร&มิกผสมเกลือแคลเซียม
คลอไรด&ปริมาณมาก 

หมายเลข 5 ซัลเฟตไอออน Fe > Pb > Ni กรดซัลฟbวริก 
หมายเลข 8 ซัลเฟตไอออนและคลอไรด&

ไอออน 
Pb > Fe > Ni กรดซัลฟbวริกผสมเกลือแคลเซียม

คลอไรด&เล็กน@อย 
หมายเลข 15 ฟอร&เมตไอออน - กรดฟอร&มิก 
หมายเลข 16 คลอไรด&ไอออน Ca > Pb > Ni > Fe > Cd เกลือแคลเซียมคลอไรด& 
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2. ผลการศึกษาข:อมูลเบื้องต:นของน้ำยางสด 
น้ำยางสดที่ใช@ในการทดลองได@จากพันธุ&ยาง RRIM600 ของแปลงเกษตรกรในเขต ต.ลาดกระทิง       

อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอายุต@นยาง 14 ปñ โดยกำหนดแปลงยางที่จะนำน้ำยางสดมาใช@ในงาน
ทดลอง ตลอดการทดลอง และใช@น้ำยางสดจากแปลงทีก่ำหนดเท:าน้ัน เพื่อให@การทำยางก@อนถ@วยแต:ละครั้งมี
ความสม่ำเสมอทางด@านคุณภาพ  ผลการทดสอบน้ำยางสดเบื้องต@น มีปริมาณของแข็งทั้งหมดเฉลี่ยร@อยละ 
37.35 ต:อน้ำหนัก ปริมาณเน้ือยางแห@งเฉลี่ยร@อยละ 34.48  และมีปริมาณส:วนที่ไม:ใช:ยางเฉลี่ย 2.87 ต:อ
น้ำหนัก ปริมาณกรดไขมันที่ระเหยได@ (VFA) เฉลี่ย 0.02 หน:วย ซึ่งปริมาณ VFA มีปริมาณที่ต่ำกว:า 0.05 
หน:วย แสดงว:าน้ำยางสดไม:เสียสภาพ ไม:จับตัวเปdนก@อนหรือมีกลิ่นบูดเน:า น้ำยางสดจึงมีสภาพที่เหมาะสมใน
การแปรรูปเปdนยางก@อนถ@วยเพื่อผลิตยางแท:งเอสทีอาร&เพื่อใช@ในการศึกษาผลของชนิดและปริมาณต:อสมบัติ
ยางแท:งเอสทีอาร& ผลการทดสอบสมบัติน้ำยางสดสรุปดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 สมบัติของน้ำยางสดที่ใช@ในการทดลอง 

 
ตารางท่ี 9 สมบัติทางกายภาพของยางแท:งเกรดต:าง ๆ ตามมาตรฐานยางแท:งไทย 

สมบัติ 
น้ำยาง น้ำยาง/ยางแผ>น ยางก:อน/ยางแผ>น 

STR XL STR 5L STR 5 STR 5 CV STR 10 STR10 CV STR 20 STR20 CV 
ปริมาณส่ิงสกปรก, สูงสุด% 0.02 0.04 0.04 0.04 0.08 0.08 0.16 0.16 
ปริมาณเถ@า, สูงสุด% 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 
ปริมาณไนโตรเจน, สูงสุด% 0.5 0.6 0.6 *0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ปริมาณส่ิงระเหย , สูงสุด% 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
ความอ:อนตัวเริ่มแรก,ต่ำสุด 35 35 30 - 30 - 30 - 
ดัชนีความอ:อนตัว, ต่ำสุด 60 60 60 60 50 50 40 40 
สี, สูงสุด% 4.0 6.0 - - - - - - 
ความหนืด - - - ** - ** - **          
* จำกัดผู@ผลิตไม:เกิน 0.50% 
** จำกัดผู@ผลิตที ่70(+7,-5),60(+7,-5) และ50(+7,-5) สำหรับ STR5 CV ; 60(+7,-5) สำหรับ STR10 CV 
 และ65(+7,-5) สำหรับ STR20 CV 

 

สมบัติ ผลการทดสอบ 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (%TSC) 37.35 
ปริมาณเน้ือยางแห@ง (%DRC) 34.48 
ปริมาณส:วนที่ไม:ใช:ยาง (%NRC) 2.87 
ค:าความเปdนกรด-ด:าง 7.29 
ปริมาณกรดไขมันระเหย 0.02 
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3. ผลการจับตัวน้ำยางสดด:วยกรดซัลฟyวริกท่ีปริมาณการใช:กรดเทียบกับปริมาณเน้ือยางแห:งต>างกันต>อ
สมบัติของยางแท>งเอสทีอาร?ท่ีเตรียมได:เปรียบเทียบผลท่ีได:กับการใช:กรดฟอร?มิกในปริมาณแนะนำ 
 3.1 สมบัติยางดิบ 

1) ค:าความอ:อนตัวเริ่มต@นของยาง (Initial plasticity: Po)  
ค:าความอ:อนตัวเริ่มต@นของยาง เปdนค:าที่บอกความน่ิมของยางซึ่งสัมพันธ&กับขนาดของโมเลกุลยาง 

ยางที่มีขนาดโมเลกุลใหญ:จะมีค:าความอ:อนตัวเริ่มต@นสูง นอกจากน้ีค:าน้ียังข้ึนกับปริมาณเจลในยาง  

 
รูปท่ี 3  ความอ:อนตัวเริ่มต@นของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&

เปรียบเทียบกับกรดซลัฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณการใช@กรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 

จากรูปที่ 3 จะเห็นว:าค:า PO ของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&ที่
ใช@ปริมาณกรดร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง จะให@ค:า PO สูงกว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวกรดซัลฟbวริก
เกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณการใช@กรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@งต้ังแต:ร@อยละ 0.6  1.0  1.5  3.0 และ 6.0 ต:อ
ปริมาณเน้ือยางแห@ง  แสดงให@เห็นว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกจะให@ขนาดโมเลกุลที่
ใหญ:กว:า ส:วนยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการใช@กรดซัลฟbวริกจับตัวเมื่อแปรปริมาณกรดที่ใช@ต:อปริมาณเน้ือยาง
แห@งเพิ่มมากข้ึน ค:า PO จะมีแนวโน@มลดลง ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จะมีความอ:อนน่ิม มีสีคล้ำและมีความ
เหนียวมากข้ึนเมื่อใช@ปริมาณกรดซัลฟbวริกจับตัวมากข้ึน  

2) ค:าดัชนีความอ:อนตัวของยาง (Plasticity Retention Index: PRI) 
ค:าดัชนีความอ:อนตัวของยางเปdนค:าที่แสดงความต@านทานของยางดิบต:อการเสื่อมสลายของโมเลกุลที่

อุณหภูมิสูงหรือต:อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation)  
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รูปท่ี 4 ค:าดัชนีความอ:อนตัวของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบ

กับกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณการใช@กรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 

จากรูปที่ 4 จะเห็นว:าค:า PRI ของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&ที่
ปริมาณกรดร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง มีค:าใกล@เคียงยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวกรดซัลฟbวริกเกรด 
วิเคราะที่ปริมาณกรดร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง สรุปได@ว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วย
กรดฟอร&มิกและซัลฟbวริก ถ@าใช@ปริมาณกรดที่เหมาะสมตามคำแนะนำในการจับตัวยาง ค:า PRI จะไม:แตกต:าง
กันมากนักและการใช@กรดฟอร&มิกตามคำแนะนำจะได@ยางที่มีสมบัติมีความต@านทานต:อการเสื่อมสลายของ
โมเลกุลยางที่อุณหภูมิสูงที่เด:นกว:ายางแท:งเอสทีอาร&ทีไ่ด@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกที่มีปริมาณการใช@กรด
มากกว:าร@อยละ 1.0 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 

3) ความหนืดมูนน่ี (Mooney Viscosity)  
ความหนืดมูนน่ีเปdนค:าที่แสดงความต@านทานการไหลของยาง มักใช@เปdนพารามิเตอร&ในการบ:งช้ีถึง

ความสามารถในการไหลของยางในกระบวนการแปรรูป ค:าความหนืดมูนน่ีของยางดิบมีความสัมพันธ&กับ
น้ำหนักโมเลกุลยาง หากน้ำหนักโมเลกุลสูง ยางจะมีความหนืดมาก ส:วนในยางคอมพาวนด&ความหนืดมูนน่ีจะ
ข้ึนอยู:กับชนิดและปริมาณสารตัวเติม ระดับการกระจายตัวของสารตัวเติม และผลจากสารเคมีอื่น ๆ ด@วย 

               
รูปท่ี 5 ความหนืดมูนน่ีของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกับกรด

ซัลฟbวรกิเกรดวิเคราะห&ที่แปรปรมิาณการใช@กรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
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จากรูปที่ 5 จะเห็นว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิกปริมาณการใช@กรดร@อยละ 0.6 ต:อ
ปริมาณเน้ือยางแห@งมีค:าความหนืดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรด
ซัลฟbวริกทุกอัตรา ซึ่งสอดคล@องกับค:า PO ที่บ:งช้ีว:ายางดิบที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิกจะทำให@ได@ยางที่มีโครงสร@าง
โมเลกุลขนาดใหญ: ยางจะมีความสามารถในต@านการไหลในกระบวนการแปรรูปเด:นที่สุด ทั้งน้ีเมื่อทำการแปร
ปริมาณการใช@กรดซัลฟbวรกิต:อปรมิาณเน้ือยางแห@งมากข้ึนจะมีแนวโน@มทำให@ค:าความหนืดมูนน่ีมีแนวโน@มลดลง 
บ:งช้ีถึงความสามารถในต@านการไหลในกระบวนการแปรรูปน@อยลงด@วย ทั้งน้ีสอดคล@องกับลกัษณะกายภาพของ
ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกที่มีปริมาณการใช@กรดมากข้ึน ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จะ
น่ิม มีความเหนียวติด และสีคล้ำมากกว:ายางที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปท่ี 6 ยางแท:งเอสทีอาร&ทีจ่ับตัวด@วยกรดซัลฟbวริก 

4) ปริมาณสิ่งทีร่ะเหยได@ (Volatile matter content) 
ค:าปริมาณสิ่งที่ระเหยได@ ( Volatile matter content) บอกถึงปริมาณความช้ืนในยาง ถ@ามีค:าสูงจะ

ทำให@ยางเกิดเช้ือราได@ง:าย มีกลิ่นเหม็นและเกิดปëญหาระหว:างการแปรรูปยาง โดยจะทำให@ยางลื่นบดผสมกับ
สารเคมีได@ยาก  

                
รูปท่ี 7 ปริมาณสิง่ทีร่ะเหยได@ของยางแท:งเอสทอีาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มกิเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบ

กับกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณการใช@กรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 

รูปที่ 7 จะเห็นว:าค:าปริมาณสิ่งที่ระเหยได@ของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกจะ
มีค:าต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกที่แปรปริมาณการใช@กรด
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ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง และยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@มีค:าปริมาณสิ่งที่ระเหยได@ที่มีแนวโน@มสูงข้ึนตามปริมาณการ
ใช@กรดซัลฟbวริกที่เพิ่มข้ึน สรุปได@ว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกซึ่งมีองค&ประกอบทางเคมีของ
ซัลเฟตไอออน ลักษณะทางกายภาพของยางก@อนถ@วยจะเหมือกเหนียวเย้ิมที่ผิวก@อนยางมาก ยางรัดตัวแน:น 
เน้ือยางแข็งกระด@าง ก@อนยางจึงคายความช้ืนได@ช@ากว:ายางก@อนถ@วยที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิก แสดงได@ตามรูปที่ 
8 จึงส:งผลทำให@มีค:าปริมาณความช้ืนสูงก:อนแปรรูปเปdนยางแท:งเอสทีอาร& ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จาก
กระบวนการผลิตจริงจึงมีโอกาสที่จะเกิดมีจุดขาว (White spot) บนก@อนยางแท:งเอสทีอาร& ซึ่งจะส:งผลให@มี
โอกาสข้ึนรามากและความช้ืนจะส:งผลต:อการแปรรูปยางผลิตภัณฑ&ยางต:อไป 

  
รูปท่ี 8 ลักษณะยางก@อนถ@วยที่จบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกับกรดซลัฟbวริกเกรดวิเคราะห&

ที่แปรปรมิาณการใช@กรดต:อปรมิาณเน้ือยางแห@งจะบ:งช้ีว:ามปีริมาณความช้ืนที่ต:างกันเมื่อผึ่งเกบ็ที่
ระยะเวลาเท:ากัน 

5) ปริมาณเถ@า (Ash Content) 
ค:าปริมาณเถ@าบอกถึงปริมาณเกลืออนินทรีย& พวกคาร&บอเนตออกไซด& และฟอสเฟตของโพแทสเซียม 

แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม และแร:ธาตุอื่น ๆ นอกจากน้ีอาจจะเปdนพวกซลิิกา หรือซิลิเกต ที่มีอยู:ในยางเอง 
หรือปนเปõúอนมาจากข@างนอก ปริมาณเถ@าจะเปdนตัวที่บ:งช้ีปริมาณแร:ธาตุในยางดิบ และช:วยบ:งช้ีว:ามีการเติม
สารตัวเติมลงไปเพื่อช:วยเพิ่มน้ำหนักยางหรือไม: 

 
รูปท่ี 9 ปริมาณเถ@าของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกบักรด

ซัลฟbวรกิเกรดวิเคราะห&ที่แปรปรมิาณการใช@กรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
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จากรูปที่ 9 จะเห็นว:าค:าปริมาณเถ@าของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรด
วิเคราะห&อัตราร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@งเปรียบเทียบกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณกรด
ต:อปริมาณเน้ือยางแห@งทุกอัตรา จะมีค:าปริมาณเถ@าที่ใกล@เคียงกันไม:แตกต:างกันอย:างมีนัยสำคัญ สรุปได@ว:า
อิทธิพลของชนิดและปริมาณกรดซัลฟbวริกไม:ได@ส:งผลกระทบต:อการเปลี่ยนแปลงค:าปริมาณเถ@าในยาง 

6) ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen Content) 
ค:าปริมาณไนโตรเจน ใช@ในการบ:งช้ีว:าในยางดิบมีปริมาณโปรตีนอยู:มากน@อยเพียงใด การกำหนด

ขีดจำกัดของไนโตรเจนในยางเพื่อปองกันไม:ให@ผู@ผลิตนำหางน้ำยาง (Skim latex) ซึ่งมีปริมาณไนโตรเจนสูง
นำมาผลิตยางแท:ง  

              
รูปท่ี 10 ปรมิาณไนโตรเจนของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกับ

กรดซลัฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณการใช@กรดต:อปรมิาณเน้ือยางแห@ง 
จากรูปที่ 10 จะเห็นว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&ร@อยละ 0.6 ต:อ

ปริมาณเน้ือยางแห@งมีค:าปริมาณไนโตรเจนน@อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรด
ซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณการใช@กรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง สรุปว:าการเพิ่มปริมาณการใช@กรด
ซัลฟbวริกจับตัวในยางมีผลทำให@ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@มีค:าปริมาณไนโตรเจนสูงข้ึนซึ่งบ:งช้ีว:ายางมีปริมาณ
โปรตีนสูงข้ึนด@วย ซึ่งการใช@กรดซัลฟbวริกจับตัวยางจะมีความเสี่ยงสูงค:าปริมาณไนโตรเจนไม:ผ:านเกณฑ&
มาตรฐานยางแท:งเอสทีอาร&20  
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7) การหามวลโมเลกุลของยางดิบ 

ตารางท่ี 8 น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย ดัชนีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของยางดิบที่จับตัวน้ำยางสดด@วยกรด
ซัลฟbวริกที่ปริมาณการใช@กรดเทียบกับปริมาณเน้ือยางแห@งต:างกันเปรียบเทียบผลที่ได@กับการใช@
กรดฟอร&มิกในปริมาณแนะนำ 

 
a Mn: Number average molecular weight คือ น้ำหนักโมเลกุลเฉล่ียโดยจำนวน,  
  Mw: Weight average molecular weight คือ น้ำหนักโมเลกุลเฉล่ียโดยน้ำหนัก,  
  PDI: Polydispersity คือ ดัชนีการกระจายตัวของน้ำหนัก จากผลการทดสอบ ด@วยเคร่ือง GPC 

จากตารางที่ 8 แสดงการศึกษาน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจำนวน (number average molecular 
weight: Mn) น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยน้ำหนัก (weight average molecular weight: Mw) และดัชนีการ
กระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล (polydispersity index: PDI) โดยใช@เทคนิค GPC และใช@เตตระไฮโดรฟูแรน
เปdนตัวทำละลายของยางที่จับด@วยซัลฟbวริกที่ปริมาณการใช@กรดเทียบกับปริมาณเน้ือยางแห@งต:างกัน
เปรียบเทียบผลที่ได@กับการใช@กรดฟอร&มิกในปริมาณแนะนำ พบว:า Mn และ Mw ของยางที่ถูกจับตัวด@วยสาร
จับตัวยางชนิดกรดฟอร&มิก ให@ค:าทั้งสองสูงกว:ากรณีที่ใช@กรดซัลฟbวริกเปdนสารจับตัวอย:างที่ความเข@มข@นร@อยละ 
0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@งเท:ากัน นอกจากน้ี ค:าดัชนีการกระจายตัวของน้ำหนักกรดฟอร&มิกมีการกระจายตัว
ของโมเลกุลยางที่แคบกว:าการใช@กรดซัลฟbวริก เน่ืองจากกรดฟอร&มิกเปdนกรดอ:อนส:งผลต:อโมเลกุลของยางได@
น@อยกว:ากรดซัลฟbวริกซึ่งเปdนกรดแก: กรณีแปรความเข@มข@นของกรดซัลฟbวริก พบว:า เมื่อความเข@มข@นของสาร
จับตัวยางกรดซัลฟbวริกมากข้ึนค:า Mn และ Mw ค:าลดลงตามความเข@มข@นที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ ความเข@มข@นที่
ร@อยละ 6.0 กรดซัลฟbวริกต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง ให@ค:า Mn และ Mw เท:ากับ 1.14 และ 2.42 g/mol 
ตามลำดับ ยังพบว:าการใช@สารจับตัวยางกรดซัลฟbวริกทีค่วามเข@มข@นสูงจะมพีบทำให@ค:าดัชนีการกระจายตัวของ
น้ำหนักสูงข้ึนด@วย  
 
 
 
 
 
 

Sample Mna x 10-5 

(g/mol) 
Mwa x 10-5 

(g/mol) 
PDIa 

(Mn/Mw) 
0.6%Formic 2.14 3.19 1.49 
0.6%Sulfuric 1.99 3.18 1.60 
1.0%Sulfuric 1.64 2.91 1.77 
1.5%Sulfuric 1.77 2.87 1.62 
3.0%Sulfuric 1.88 2.96 1.57 
6.0%Sulfuric 1.14 2.42 2.12 
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8) สมบัติเชิงกลพลวัติของยางดิบ 

 
รูปท่ี 11 ผลของการจับตัวน้ำยางสดด@วยกรดซลัฟbวรกิที่ปริมาณการใช@กรดเทียบกบัปริมาณเน้ือยางแห@งต:างกัน

เปรียบเทียบผลที่ได@กับการใช@กรดฟอร&มิกในปริมาณแนะนำต:อความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&ของยางดิบ           
ที่เปอร&เซ็นต&การผิดรูปต:าง ๆ 

จากรูปที่ 11 จะเห็นว:าการเปลี่ยนแปลงของค:าความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&ตามเปอร&เซ็นต&การผิดรูป
ของยางแท:งเอสทีอาร& ซึ่งการจับตัวน้ำยางสดด@วยกรดซัลฟbวริกที่ปริมาณการใช@กรดเทียบกับปริมาณเน้ือยาง
แห@งต:างกันเปรียบเทียบผลที่ได@กับการใช@กรดฟอร&มิกในปริมาณแนะนำ โดยใช@เครื่อง Rubber Process 
Analyzer (RPA) แบบแปรความเครียด (Strain sweep) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช@ความถ่ีคงที่ 0.1 
Hz และแปรความเครียดต้ังแต:ร@อยละ 0.56-100 จากรูปที่ 11 พบว:ากรณีจับด@วยตัวด@วยกรดฟอร&มิกและกรด
ซัลฟbวริกที่ปริมาณการใช@กรดเทียบกับปริมาณเน้ือยางแห@งเท:ากันที่ร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@งให@ค:า
ความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&ตามเปอร&เซ็นต&การผิดรูปของยางดิบที่ไม:แตกต:างกัน แต:เมื่อมีการใช@ปริมาณของ
กรดซัลฟbวต:อเน้ือยางแห@งมากข้ึน จะพบว:าค:าความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&มีค:าลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12  ลักษณะทางกายภาพของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจบัตัวด@วยกรดซลัฟbวรกิเกรดวิเคราะห&ที่แปร
ปริมาณกรดต:อปริมาณเน้ือยางแห@งเปรียบเทียบกบัยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรด

วิเคราะห&ที่ใช@ปริมาณกรดร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@ง 
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4. ผลการจับตัวน้ำยางสดด:วยกรดซัลฟyวริกท่ีความเข:มข:นต>างกันต>อสมบัติของยางแท>งเอสทีอาร?ท่ีเตรียม
ได:เปรียบเทียบกับการใช:กรดฟอร?มิกในปริมาณแนะนำ 
 4.1 สมบัติยางดิบ 

- ค:าความอ:อนตัวเริ่มต@นของยาง (Initial Plasticity: Po) เปdนค:าที่บอกความน่ิมของยางซึ่งสัมพันธ&กับ
ขนาดของโมเลกุลยาง ยางที่มีขนาดโมเลกุลใหญ:จะมคี:าความอ:อนตัวเริ่มต@นสูง นอกจากน้ีค:าน้ียังข้ึนกับปริมาณ
เจลในยาง 

          
รูปท่ี 13 ค:าความอ:อนตัวเริ่มต@นของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&

เปรียบเทียบกับกรดซลัฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรความเข@มข@นโดยปริมาตร 

รูปที่ 13 จะเห็นว:าค:า PO ของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&ที่ความ
เข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรซึ่งเปdนความเข@มข@นที่เหมาะสมที่แนะนำเกษตรกรเปรียบเทียบกับกรดซัลฟbวริก
เกรดวิเคราะห&ที่แปรความเข@มข@นต้ังแต:ร@อยละ 3  6 และ 12 โดยปริมาตรตามลำดับ ผลการทดสอบพบว:าค:า 
PO ของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกจะให@ค:าสูงทีสุ่ดเปรยีบเทียบกบัยางแท:งเอสทอีาร&ที่จับ
ตัวกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ทีแ่ปรปรมิาณทุกความเข@มข@นโดยปริมาตร  บ:งช้ีว:าผลจากการใช@กรดฟอร&มกิยาง
แท:งเอสทีอาร&ที่ได@จะมีขนาดโมเลกลุทีใ่หญ:กว:า ยางมีความแข็งและยืดหยุ:นที่เด:นกว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่ใช@กรด
ซัลฟbวริกจับตัว  

ขณะที่แนวโน@มค:า PO ของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกที่แปรปริมาณความ
เข@มขันโดยปริมาตรมากข้ึน พบว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกร@อยละ 3 โดยปริมาตรซึ่งมีความ
เข@มข@นกรดเท:ากันกับสารจบัตัวแนะนำจะม ีPO ผ:านเกณฑ&มาตรฐานยางแท:งเอสทีอาร&20 เช:นกัน ส:วนยางแท:ง
เอสทีอาร&ที่ได@จากการใช@กรดซัลฟbวริกที่มีความเข@มข@นร@อยละ 6 และ 12 โดยปริมาตรจะมีค:า PO ที่มีแนวโน@ม
ลดลงไม:ผ:านมาตรฐานยางแท:งเอสทีอาร&20  

- ค:าดัชนีความอ:อนตัวของยาง (Plasticity Retention Index: PRI) เปdนค:าที่แสดงความต@านทานของ
ยางดิบต:อการเสื่อมสลายของโมเลกุลที่อุณหภูมิสูงหรือต:อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation)  
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รูปท่ี 14 ค:าดัชนีความอ:อนตัวของยางแท:งเอสทอีาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มกิเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบ

กับกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรความเข@มข@นโดยปริมาตร 

จากรูปที่ 14 จะเห็นว:าค:า PRI ของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&ที่
ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรเมื่อทำการเปรียบเทียบกับกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณความ
เข@มข@นต้ังแต:ร@อยละ 3  6 และ 12 โดยปริมาตร ตามลำดับ ยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกจะ
มคี:า PRI ที่เด:นกว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวกรดซัลฟbวริกทุกความเข@มข@นโดยมีค:า PRI สูงกว:ายางแท:งเอสที
อาร&ที่จับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่มีความเข@มข@นต้ังแต:ร@อยละ 3 โดยปริมาตรเล็กน@อยซึ่งบ:งช้ีว:ายาง
แท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากสารจับตัวแนะนำจะให@สมบัติความต@านทานของยางดิบต:อการเสื่อมสลายของโมเลกุลที่
อุณหภูมิสูงที่เด:นกว:า และเมื่อแปรปริมาณความเข@มข@นกรดซัลฟbวริกมากข้ึนในการจับตัวยาง จะพบว:าค:า PRI 
จะมีแนวโน@มลดลงมีความเสี่ยงที่จะไม:ผ:านเกณฑ&มาตรฐานยางแท:งเอสทีอาร& 20  

- ความหนืดมูนน่ี (Mooney Viscosity) เปdนค:าที่แสดงความต@านทานการไหลของยาง มักใช@เปdน
พารามิเตอร&ในการบ:งช้ีถึงความสามารถในการไหลของยางในกระบวนการแปรรูป ค:าความหนืดมูนน่ีของยาง
ดิบมีความสัมพันธ&กับน้ำหนักโมเลกุลยาง หากน้ำหนักโมเลกุลสูง ยางจะมีความหนืดมาก 

 
รูปท่ี 15 ความหนืดมูนน่ีของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มกิเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกบั

กรดซลัฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรความเข@มข@นโดยปรมิาตร 
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จากรูปที่ 15 จะเห็นว:าค:าความหนืดมูนน่ีของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรด
วิเคราะห&ที่ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรเมื่อเปรียบเทียบกับกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรความ
เข@มข@นต้ังแต:ร@อยละ 3  6 และ 12 โดยปริมาตรตามลำดับ พบว:าการใช@กรดซัลฟbวริกและกรดฟอร&มิกที่ความ
เข@มข@นเท:ากันที่ร@อยละ 3 โดยปริมาตรจับตัวยางจะได@ยางแท:งเอสทีอาร&ให@ค:าความหนืดที่ใกล@เคียงกัน  และเมื่อ
แปรปริมาณความเข@มข@นกรดซัลฟbวริกมากข้ึน ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@มีความหนืดมูนน่ีลดลง ซึ่งสอดคล@องกับค:า
ความอ:อนตัวเริ่มต@นของยางและลักษณะทางกายภาพของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรด
ซัลฟbวริกที่ความเข@มข@นมากกว:าร@อยละ 6 โดยปริมาตร ยางจะมีความน่ิม มีความเหนียวติดและมีสีคล้ำมากข้ึน 

- ปริมาณสิ่งที่ระเหยได@ (Volatile matter content) บอกถึงปริมาณความช้ืนในยาง ถ@ามีค:าสูง
จะทำให@ยางเกิดเช้ือราได@ง:าย มีกลิ่นเหม็นและเกิดปëญหาระหว:างการแปรรูปยาง โดยจะทำให@ยางลื่นบดผสม
กับสารเคมีได@ยาก ไม:สม่ำเสมอ  

                   
รูปท่ี 16 ปรมิาณสิ่งที่ระเหยได@ของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบ

กับกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรความเข@มข@นกรดโดยปริมาตร 

จากรูปที่ 16 จะเห็นว:าค:าปริมาณสิ่งระเหยของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรด
วิเคราะห&ที่ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรเมื่อเปรียบเทียบกับกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณ
ความเข@มข@นต้ังแต:ร@อยละ 3  6 และ 12% โดยปริมาตรตามลำดับ พบว:าค:าปริมาณสิ่งระเหยของยางแท:งเอสที
อาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกให@ค:าที่น@อยกว:าการใช@กรดซัลฟbวริก และที่ความเข@มข@นของกรดซัลฟbวริกที่ใช@
จับตัวมากข้ึนจะส:งผลให@ยางมีปริมาณสิ่งทีระเหยได@ที่มีแนวโน@มสูงข้ึน ซึ่งสอดคล@องกับลักษณะทางกายภาพ
ของยางก@อนถ@วยที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริก ยางก@อนถ@วยจะมีผิวที่เย้ิม ยางรัดตัวแน:น แข็งกระด@าง 
ความช้ืนในก@อนยางระเหยออกได@ช@าส:งผลให@ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ผลิตได@มีค:าความช้ืนสูง  

- ปริมาณเถ@า (Ash Content) บอกถึงปริมาณเกลืออนินทรีย& พวกคาร&บอเนตออกไซด& และ
ฟอสเฟตของโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม และแร:ธาตุอื่น ๆ นอกจากน้ีอาจจะเปdนพวกซิลิกา 
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หรือซิลิเกต ที่มีอยู:ในยางเอง หรือปนเปõúอนมาจากข@างนอก ปริมาณเถ@าจะเปdนตัวที่บ:งช้ีปริมาณแร:ธาตุในยางดิบ 
และช:วยบ:งช้ีว:ามีการเติมสารตัวเติมลงไปเพื่อช:วยเพิ่มน้ำหนักยางหรือไม: 

 
รูปท่ี 17 ปรมิาณเถ@าของยางเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกบักรด

ซัลฟbวรกิเกรด วิเคราะห&ที่แปรความเข@มข@นกรดโดยปริมาตร 

จากรูปที่ 17 จะเห็นว:าค:าปริมาณเถ@าของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรด
วิเคราะห&ที่ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรเมื่อเปรียบเทียบกับกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณ
ความเข@มข@นต้ังแต:ร@อยละ 3  6 และ 12 โดยปริมาตรตามลำดับ พบว:ามีค:าปริมาณเถ@าทีใ่กล@เคียงกัน ชนิดและ
ปริมาณของกรดซัลฟbวริกไม:ได@ส:งผลกระทบต:อค:าปริมาณเถ@าในยาง 

- ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen Content) ใช@ในการบ:งช้ีว:าในยางดิบมีปริมาณโปรตีนอยู:มากน@อย
เพียงใด การกำหนดขีดจำกัดของไนโตรเจนในยางเพื่อปองกันไม:ให@ผู@ผลิตนำหางน้ำยาง (Skim latex) ซึ่งมี
ปรมิาณไนโตรเจนสูงนำมาผลิตยางแท:ง 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  18 ปริมาณไนโตรเจนของยางเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกับกรด

ซัลฟbวรกิเกรดวิเคราะห&ที่แปรความเข@มข@นกรดโดยปรมิาตร 
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จากรูปที่ 18 จะเห็นว:าค:าปริมาณไนโตรเจนของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรด
วิเคราะห&ที่ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรจะมีค:าปริมาณไนโตรเจนต่ำกว:าเมื่อเปรียบเทียบกับยางแท:งเอส
ทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกเกรดวิเคราะห&ที่แปรปริมาณความเข@มข@นต้ังแต:ร@อยละ 3  6 และ 12 
ตามลำดับ และพบแนวโน@มการใช@กรดซัลฟbวริกที่มีความเข@มข@นสูงข้ึนจะส:งผลให@มีปริมาณไนโตรเจนในยางแท:ง
เอสทีอาร&สูงข้ึน 

5. อิทธิพลของสารจับตัวยางก:อนถ:วยเกรดทางการค:าต>อสมบัติยางแท>งเอสทีอาร?ท่ีได: 
5.1 สมบัติยางดิบ 
- ค:าความอ:อนตัวเริ่มต@นของยาง (Initial Plasticity: Po) เปdนค:าที่บอกความน่ิมของยางซึ่งสัมพันธ&กับ

ขนาดของโมเลกุลยาง ยางที่มีขนาดโมเลกุลใหญ:จะมคี:าความอ:อนตัวเริ่มต@นสูง นอกจากน้ีค:าน้ียังข้ึนกับปริมาณ
เจลในยาง  

 
รูปท่ี 19 ค:าความอ:อนตัวเริ่มต@นของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&

เปรียบเทียบกับสารยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจบัตัวด@วยสารจับตัวเกรดทางการค@าทีม่ีองค&ประกอบ 
ทางเคมีต:างกัน 

จากรูปที่ 19  จะเห็นว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิกที่มีความเข@มข@นร@อยละ 3 โดย
ปริมาตร มีค:า PO ที่เด:นสุดเมื่อเปรียบเทียบยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวสารจับตัวยางเกรดการค@ามี
องค&ประกอบทางเคมีต:างกัน 5 ชนิด และพบว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวยางด@วยสารจับตัวยางที่มี
องค&ประกอบของฟอร&เมตไอออนและคลอไรด&ไอออนผสมกันจะมี PO ที่ด@อยที่สุด ส:วนยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับ
ตัวยางด@วยสารจับตัวยางที่มีส:วนประกอบซัลเฟตไอออนและคลอไรด&ไอออนมีค:า PO ที่ผ:านเกณฑ&มาตรฐาน
ยางแท:งเอสทีอาร&20 แต:ยังมีสมบัติที่ด@อยกว:าสารจับตัวที่แนะนำ เน่ืองจากการมีกรดซัลฟbวริกเปdนส:วนผสม
หลักและมสี:วนผสมของแคลเซียมคลอไรด&เปdนส:วนผสมรองที่มีปริมาณเพียงเล็กน@อย  
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ยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวยางด@วยสารจับตัวยางที่มีส:วนประกอบซัลเฟตไอออนชนิดเดียวมีค:าความ
อ:อนตัวเริ่มต@นต่ำกว:าสารจับตัวแนะนำและไม:ผ:านเกณฑ&มาตรฐาน PO ของยางแท:งเอสทีอาร&20 จึงควรมีการ
เจือจางสารจับตัวก:อนใช@งานมากข้ึน 

- ค:าดัชนีความอ:อนตัวของยาง (Plasticity Retention Index: PRI) เปdนค:าที่แสดงความต@านทานของ
ยางดิบต:อการเสื่อมสลายของโมเลกุลที่อุณหภูมิสูงหรือต:อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) 

            
รูปท่ี 20 ค:าดัชนีความอ:อนตัวของยางแท:งเอสทอีาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มกิเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบ

กับสารยางแท:งเอสทอีาร&ที่ได@จากการจบัตัวด@วยสารจบัตัวเกรดทางการค@าที่มอีงค&ประกอบทางเคมีต:างกัน 

จากรูปที่ 20 จะเห็นว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกที่มีความเข@มข@น 3% โดย
ปริมาตร จะมีค:า PRI ที่เด:นที่สุดบ:งช้ีว:ายางที่ได@มีความต@านทานต:อการเสื่อมสลายของโมเลกุลที่อุณหภูมิสูง
หรือต:อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ได@ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จาก
การจับตัวด@วยสารจับตัวเกรดทางการค@าที่มีองค&ประกอบทางเคมีต:าง ๆ กัน เมื่อเปรียบเทียบกับยางแท:งเอสที
อาร&ที่จับตัวด@วยสารจับตัวเกรดทางการค@าทั้ง 5 ชนิด ซึ่งมีการปนเปõúอนของโลหะ โดยเฉพาะสารจับตัวยางที่มี
ส:วนผสมของธาตุแคลเซียมในปริมาณสูงจะทำให@ค:า PRI ด@อยลง เน่ืองจากไอออนของโลหะเปdนตัวเร:งที่ทำให@
โมเลกุลของพอลเิมอร&สัน้ลง (chain scission) ในปฏิกิริยาออกซิเดชันของยาง ดังน้ันยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัว
ด@วยสารจับตัวที่มีส:วนผสมของคลอไรด&ไอออนซึ่งมีไอออนของโลหะแคลเซียมจึงไม:แนะนำให@ใช@ในการผลิตยาง
ก@อนถ@วยหรือยางดิบทุกชนิด 

- ความหนืดมูนน่ี (Mooney Viscosity) เปdนค:าที่แสดงความต@านทานการไหลของยาง มักใช@เปdน
พารามิเตอร&ในการบ:งช้ีถึงความสามารถในการไหลของยางในกระบวนการแปรรปู ค:าความหนืดมูนน่ีของยาง
ดิบมีความสัมพันธ&กับน้ำหนักโมเลกุลยาง หากน้ำหนักโมเลกลุสงู ยางจะมีความหนืดมาก 
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รูปท่ี 21  ความหนืดมูนน่ีของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มกิเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกบั
สารยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจบัตัวด@วยสารจับตัวเกรดทางการค@าที่มีองค&ประกอบทางเคมีต:างกัน 

จากรูปที่ 21 จะเห็นว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยกรดฟอร&มิกที่มีความเข@มข@นร@อยละ 3 โดย
ปริมาตร จะมีค:า MV ที่ใกล@เคียงกับยางแท:งเอสทีอาร&20 จากกองจัดการโรงงาน 4 ยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัว
ด@วยกรดซัลฟbวริกเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตร ยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยสารจับตัวเกรดทางการค@าที่มี
องค&ประกอบของฟอร&เมตไอออนเพียงชนิดเดียว  ยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยสารจับตัวเกรดทางการค@าที่มี
องค&ประกอบของซัลเฟตไอออนและคลอไรด&ไอออน และยางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยสารจับตัวเกรดทาง
การค@าที่มีองค&ประกอบของคลอไรด&ไอออนชนิดเดียว ซึ่งสอดคล@องกับค:า PO  แสดงถึงยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@มี
น้ำหนักโมเลกุลและความสามารถต@านทานการไหลของยางใกล@เคียงกันและสัมพันธ&กับขนาดโมเลกุลของยางที่
ใกล@เคียงกัน ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยสารจับตัวเกรดทางการค@าที่มีส:วนผสมของฟอร&เมต
ไอออนและคลอไรด&ไอออนจะมีค:า MV ที่ต่ำที่สุดซึ่งสอดคล@องกับผลการทดสอบค:าความอ:อนตัวเริ่มต@น 

- ปรมิาณสิ่งที่ระเหยได@ (Volatile matter) บอกถึงปริมาณความช้ืนในยาง ถ@ามีค:าสูงจะทำให@ยางเกิด
เช้ือราได@ง:าย มีกลิ่นเหม็นและเกิดปëญหาระหว:างการแปรรูปยาง โดยจะทำให@ยางลื่นบดผสมกับสารเคมีได@ยาก 
ไม:สม่ำเสมอ  
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รูปท่ี 22 ปรมิาณสิ่งที่ระเหยได@ของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบ

กับยางแท:งเอสทอีาร&ที่ได@จากการจบัตัวด@วยสารจบัตัวยางทางการค@าทีม่ีองค&ประกอบทางเคมีต:างกัน 

จากรูปที่ 22 จะเห็นว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกที่มีความเข@มข@นร@อยละ 3 
โดยปริมาตรเปรียบเทยีบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยสารจับตัวยางทางการค@าที่มีองค&ประกอบ
ทางเคมีต:างกันทุกตัวอย:างจะมคี:า VM ที่ผ:านเกณฑ&มาตรฐานเช:นเดียวกับยางแท:งเอสทีอาร&20 จากกองจัดการ
โรงงานและยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวกรดซัลฟbวริกเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตร แต:พบว:ายางแท:ง
เอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยสารจับตัวยางที่มีองค&ประกอบของคลอไรด&ไอออนจะมีค:า VM ที่สูงกว:า โดยสอดคล@อง
กับลักษณะกายภาพของยางที่ได@คือยางจะเหนียวเย้ิม สีคล้ำมากข้ึน เน่ืองจากการมีปรมิาณแคลเซียมเซียมคลอ
ไรด&ในยางก@อนถ@วยจะทำให@ยางสามารถดูดความช้ืนจากอากาศได@มากและทำปฏิกิริยากับเอนไซม&ที่อยู:ในยาง
ทำให@เกิดสีดำ คล้ำ เน้ือยางแข็งกระด@าง ค:าความช้ืนมีความเสี่ยงสูงทีจ่ะไม:ผ:านเกณฑ&มาตรฐาน 

- ปริมาณเถ@า (Ash Content) ค:าปริมาณเถ@าบอกถึงปริมาณเกลืออนินทรีย& พวกคาร&บอเนต
ออกไซด& และฟอสเฟตของโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม และแร:ธาตุอื่น ๆ นอกจากน้ีอาจจะ
เปdนพวกซิลิกา หรือซิลิเกต ที่มีอยู:ในยางเอง หรือปนเปõúอนมาจากข@างนอก ปริมาณเถ@าจะเปdนตัวที่บ:งช้ีปริมาณ
แร:ธาตุในยางดิบ และช:วยบ:งช้ีว:ามีการเติมสารตัวเติมลงไปเพื่อช:วยเพิ่มน้ำหนักยางหรือไม: 
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รูปท่ี 23  ปริมาณเถ@าของยางแท:งเอสทีอาร&จากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกับยาง

แท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยสารจบัตัวยางทางการค@าที่มีองค&ประกอบทางเคมีต:างกัน 

จากรูปที่ 23 จะเห็นว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกที่มีความเข@มข@นร@อยละ 3 
โดยปริมาตรเปรียบเทยีบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยสารจับตัวยางทางการค@าที่มีองค&ประกอบ
ทางเคมีต:างกันจะมีค:าปริมาณเถ@าที่ผ:านเกณฑ&มาตรฐานเช:นเดียวกับยางแท:งเอสทีอาร&20 จากกองจัดการ
โรงงานและยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวกรดซัลฟbวริกเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตร ยกเว@น ยางแท:ง
เอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยสารจับตัวเกรดทางการค@าที่มีองค&ประกอบของคลอไรด&ไอออนอยู:ด@วย 
เน่ืองจากแคลเซียมคลอไรด&เปdนสารประกอบประเภทอนินทรยี& จึงส:งผลให@ค:าปริมาณเถ@าในยางสูงไม:ผ:านเกณฑ&
มาตรฐานยางแท:งเอสทีอาร&20 จึงไม:แนะนำให@ใช@สารจับตัวประเภทน้ีผลิตยางดิบทุกชนิด 

- ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen Content) ใช@ในการบ:งช้ีว:าในยางดิบมีปริมาณโปรตีนอยู:มากน@อย
เพียงใด การกำหนดขีดจำกัดของไนโตรเจนในยางเพื่อปองกันไม:ให@ผู@ผลิตนำหางน้ำยาง (Skim latex) ซึ่งมี
ปริมาณไนโตรเจนสูงนำมาผลิตยางแท:ง  

          
รูปท่ี 24 ปรมิาณไนโตรเจนของยางดิบจากการจบัตัวด@วยกรดฟอร&มิกเกรดวิเคราะห&เปรียบเทียบกบัยางแท:ง

เอสทีอาร&ที่ได@จากการจบัตัวด@วยสารจับตัวยางทางการค@าที่มอีงค&ประกอบทางเคมีต:างกัน 
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จากรูปที่ 24 จะเห็นว:าค:าปริมาณไนโตรเจนของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยสารจับ
ตัวอ@างอิงเปรียบเทียบสารจับตัวยางเกรดทางการค@าทั้ง 5 ชนิด พบว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จับตัวด@วยสารจับ
ตัวทางการค@าที่มีส:วนผสมของซัลเฟตไอออนซึ่งมีส:วนผสมของกรดซัลฟbวริกในสารจับตัวยาง จะให@ค:าปริมาณ
ไนโตรเจนที่มีแนวโน@มสูงกว:ายางแท:งเอสทีอาร&ที่จับตัวด@วยสารจับตัวยางชนิดอื่น ๆ ซึ่งบ:งช้ีว:ามีปริมาณโปรตีน
ในยางดิบที่สูงกว:า 

- สมบัติเชิงกลพลวัติของยางดิบ 
 

รูปท่ี 25  ผลของสารจบัตัวยางที่มอีงค&ประกอบต:าง ๆ ต:อความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&ของยางดิบที่เปอร&เซ็นต&
การผิดรูปต:าง ๆ 

จากรูปที่ 25 การเปลี่ยนแปลงของค:าความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&ตามเปอร&เซ็นต&การผิดรูปของยาง
ดิบ ซึ่งการใช@สารจับตัวยางเกรดการค@าที่มีองค&ประกอบต:าง ๆ สารจับตัวยางเกรดวิเคราะห&เทียบกับยางแท:ง
จากกองจัดการโรงงาน 4  โดยใช@เครื่อง Rubber Process Analyzer (RPA) แบบแปรความ เครียด (Strain 
sweep) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช@ความถ่ีคงที่ 0.1 Hz และแปรความเครียดต้ังแต:ร@อยละ 0.56-100 
จากรูปที่ 84 แสดงให@ว:ายางดิบที่ใช@สารจับตัวยางที่มีองค&ประกอบของกรดซัลฟbวริกให@ค:าความหนืดเชิงซ@อน
ไดนามิกส&สูงกว:ากรณีใช@สารจับตัวยางที่มีองค&ประกอบของกรดฟอร&มิก และสารจับตัวยางที่มีเฉพาะ
องค&ประกอบของเกลือคลอไรค&ให@ค:าความหนืดเชิงซ@อนไดนามิกส&ตามเปอร&เซ็นต&การผิดรูปต:าง ๆ ต่ำที่สุด ซึง
สอดคล@องกับลักษณะทางกายภาพที่สงัเกตเหน็ของยางก@อนถ@วยจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกมีลักษณะเหนียวยึดติด
แน:นกว:ากรดฟอร&มิกและเกลือคลอไรด&ตามลำดับ 

 
สรุปผลการวิจัยและข:อเสนอแนะ 

จากการศึกษาอิทธิพลของสารจับตัวและปëจจัยที่เกี่ยวข@องกับการผลิตยางก@อนถ@วยและยางแท:งต:อ
สมบัติของยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@ต้ังแต:การเก็บตัวอย:างสารจับตัวยางก@อนถ@วยเกรดทางการค@าในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห&องค&ประกอบทางเคมีและวิเคราะห&การปนเปõúอนของโลหะในสารจับตัวยางก@อน
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ถ@วยจำนวน 16 ตัวอย:างพบว:ามากกว:าร@อยละ 50 เปdนสารจับตัวยางที่มีส:วนผสมของกรดซัลฟbวริกและบาง
ย่ีห@อมีการปนเปõúอนของโลหะ สารจับตัวเกรดทางการค@าที่สุ:มเก็บตัวอย:างส:วนมากไม:ระบุรายละเอียด เช:น 
ชนิดสารจับตัว ความเข@มข@น การรับรองมาตรฐานบนฉลาก และจากการวิเคราะห&พบธาตุโลหะแคลเซียมใน
สารจับตัวยางในปริมาณมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการใช@เกลือแคลเซียมคลอไรด&เปdนสารจับตัวหรือใช@ผสมกับกรด 
โลหะที่พบปนเปõúอนในสารจับตัวที่มีความเข@มข@นสูงสุดคือ เหล็ก (Fe) ตะกั่ว (Pb) และนิกเกิล (Ni) ตามลำดับ  

ผลการจับตัวน้ำยางสดด@วยกรดซัลฟbวริกที่แปรปริมาณการใช@กรดเทียบกับปริมาณเน้ือยางแห@งที่
ต:างกันต้ังแต:ร@อยละ 0.6  1  1.5  3 และ 6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@งเปรียบเทียบผลที่ได@กับการใช@กรดฟอร&มิก 
ร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@งซึ่งเปdนปริมาณที่เหมาะสม ศึกษาสมบัติยางพบว:า สมบัติยางดิบที่ได@จาก
ปริมาณการใช@กรดร@อยละ 0.6 ต:อปริมาณเน้ือยางแห@งเท:ากัน ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรด
ฟอร&มิกและกรดซัลฟbวริกจะให@สมบัติยางดิบใกล@เคียงกันและมีค:าผ:านเกณฑ&มาตรฐานยางแท:งเอสทีอาร& 20 
โดยยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกจะมีค:า Po, PRI, Mooney viscosity ที่เด:นกว:ายาง
ได@จากการใช@กรดซัลฟbวริก และเมื่อเพิ่มปริมาณกรดซัลฟbวริกต:อปริมาณเน้ือยางแห@งในปริมาณที่มากข้ึนจะทำ
ให@ค:า Po, PRI, MV มีแนวโน@มด@อยลง ปริมาณไนโตรเจนและปรมิาณสิ่งที่ระเหยได@เพิ่มข้ึนแต:ไม:มผีลต:อปรมิาณ
เถ@าในยาง เมื่อวิเคราะห&น้ำหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ยของยางดิบด@วยเทคนิค GPC พบว:า ค:า Mn และ Mw ของ
ยางดิบที่ถูกจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกจะมีค:าสูงกว:าและค:า PDI ยางดิบที่ใช@กรดฟอร&มิกมีการกระจายตัวของ
โมเลกุลยางน@อยกว:าการใช@กรดซัลฟbวริก  

ผลการจับตัวน้ำยางสดด@วยกรดซัลฟbวริกทีแ่ปรความเข@มข@นโดยปรมิาตรต:างกันเปรียบเทียบผลที่ได@กับ
การใช@กรดฟอร&มิกในปริมาณที่เหมาะสม โดยใช@วิธีการผลิตยางก@อนถ@วยในการทดลองเสมือนการผลิตจริงใน
แปลงยางตามคำแนะนำของการยางแห:งประเทศไทย ผลการทดสอบสมบัติยางเปdนไปในทิศทางเดียวกันกับผล
การจับตัวน้ำยางสดด@วยกรดซัลฟbวริกที่แปรปริมาณการใช@กรดเทียบกับปริมาณเน้ือยางแห@งต:างกัน โดยพบว:า
ยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดฟอร&มิกที่ความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรซึ่งเปdนความเข@มข@น
ของกรดตามคำแนะนำ จะให@มีสมบัติ Po, PRI, Mooney viscosity เด:นกว:ายางที่จับตัวด@วยกรดซัลฟbวริก
ความเข@มข@นเท:ากันเล็กน@อย แต:การเพิ่มความเข@มข@นโดยปริมาตรของกรดซัลฟbวริกจะมีผลให@ค:า Po, PRI, MV 
ด@อยลง ปริมาณไนโตรเจนและปริมาณสิ่งที่ระเหยได@สูงข้ึน  

ผลการศึกษาอิทธิพลของสารจับตัวยางก@อนถ@วยเกรดทางการค@าต:อสมบัติยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@โดย
เปรียบเทียบกับยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@จากการจับตัวด@วยสารจับตัวที่แนะนำ พบว:า ยางที่ได@จากการจับตัวด@วย
กรดฟอร&มิกและกรดซัลฟbวริกความเข@มข@นร@อยละ 3 โดยปริมาตรให@สมบัติของยางดิบใกล@เคียงกัน แต:การใช@
สารจับตัวทางการค@าตามปริมาณที่แนะนำของแต:ละย่ีห@อ ทำให@ได@ยางที่มีสมบัติแตกต:างกัน ยางแท:งเอสทีอาร&
ที่ใช@สารจับตัวเกรดการค@าที่มีส:วนผสมกรดซัลฟbวริกผสมแคลเซียมคลอไรด&เล็กน@อย และกรดซัลฟbวริกชนิด
เดียว มีสมบัติผ:านเกณฑ&มาตรฐานยางแท:ง STR 20 เน่ืองจากคำแนะนำข@างขวดมีอัตราส:วนในการเจอืจางก:อน
นำไปใช@แต:ทั้งน้ียังมีสมบัติยางแท:งเอสทีอาร&ที่ด@อยกว:ายางที่ได@จากการใช@กรดฟอร&มิก ส:วนยางแท:งเอสทีอาร&ที่
ใช@สารจับตัวเกรดการค@าที่มีส:วนผสมของแคลเซียมคลอไรด& ให@สมบัติยางแท:งเอสทีอาร&ด@อยสุด ค:าดัชนีความ
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อ:อนตัวของยาง (PRI) ต่ำ ค:าปริมาณสิ่งระเหย (Volatile matter) และปริมาณเถ@าไม:ผ:านเกณฑ&มาตรฐานยาง
แท:งเอสทีอาร&20 

จากผลการวิจัยจึงเห็นควรแนะนำ ส:งเสริมและรณรงค&ส:งเสริมให@เกษตรกรใช@กรดอินทรีย&ฟอร&มิก ซึ่ง
เปdนกรดที่ให@สมบติัยางดิบดีที่สุดและเปdนกรดที่สามารถสลายตัวตามธรรมชาติและส:งผลกระทบต:อสิ่งแวดล@อม
น@อยที่สุดเมื่อเทียบกับกรดซัลฟbวริก โดยความเข@มข@นที่แนะนำคือเจือจางกรดฟอร&มิกที่ ได@มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ&อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ระบุความเข@มข@นไม:ต่ำกว:าร@อยละ 90 โดยเจือจางให@ได@ความเข@มข@นร@อยละ 3 
โดยปริมาตร นำกรดฟอร&มิกที่เจือจากไปใส:ในขวดภาชนะเจาะรูที่ฝาแล@วหยอดที่ถ@วยรับน้ำยางสดที่กรีดในแต:
ละวันถ@วยละ 15-20 มิลลิลิตร ยางในถ@วยจะสามารถจับตัวได@สมบูรณ&ภายใน 45 นาทีตามคำแนะนำการผลิต
ยางก@อนถ@วยคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP (ฝxายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, 2559) ทั้งน้ีไม:แนะนำหรือ
ส:งเสริมให@เกษตรกรใช@กรดหรือสารจับตัวเกรดทางการค@าที่ไม:มีฉลากที่ระบุคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ&อุตสาหกรรม (มอก.) ไม:ระบุชนิดของสารจับตัวและความเข@มข@นไม:ตรงกับฉลากและไม:ระบุวิธีการใช@ 
ส:วนกรดซัลฟbวริกถึงแม@ปริมาณการใช@กรดที่ใกล@เคียงกับอัตราการแนะนำการใช@กรดฟอร&มิคจะให@ผลการ
ทดสอบยางแท:งเอสทีอาร&ที่ใกล@เคียงกันและผ:านเกณฑ&มาตรฐาน แต:ต@องมกีารศึกษาสมบัติของยางที่จัดเก็บใน
ระยะเวลาต:างกันเพื่อศึกษาสมบัติยางเพิ่มเติมและต@องมีการควบคุมการใช@กรดซัลฟbวริกอย:างระมัดระวังและ
เข@มงวดในการใช@เน่ืองจากเปdนกรดแก: มีฤทธ์ิกัดกร:อนสูงกว:ากรดฟอร&มิก ซึ่งส:งผลต:อสุขภาพเกษตรกรได@
โดยตรง อีกทั้งน้ำเซรั่มจากยางก@อนถ@วยที่ได@จากการจับตัวด@วยกรดซัลฟbวริกจะมีซัลเฟตตกค@างในก@อนยาง 
สามารถเปdนแหล:งอาหารของจุลินทรีย&ทำให@เกิดกลิ่นเหม็นผ:านกระบวนการหมัก ส:งผลเรื่องกลิ่นต:อชุมชนและ
มีผลกระทบต:อสิ่งแวดล@อมมากกว:าการใช@กรดฟอร&มิก 

 

การนำผลงานวิจัยไปใช:ประโยชน? 
ข@อมูลจากงานวิจัยสามารถนำไปส:งเสริม สนับสนุน และเผยแพร:ให@กลุ:มเกษตรกรผู@ผลิตยางก@อนถ@วย 

ให@ผลิตยางก@อนถ@วยคุณภาพดี สามารถนำไปเปdนวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลติยางแท:งเอสทีอาร&ที่ได@มาตรฐาน
ต:อไป 
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การผลิตน้ำยางข.นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพ่ิมมูลคBา 

The Processing of Concentrated Latex free TMTD/ZnO  
for Increasing Value-Added 

ปรีด์ิเปรม ทัศนกุล1 
อนุรักษ4 บุญมาก1  อดุลย4 ณ วิเชียร2  นัยนา ใจรังษี2 

___________________________________ 

บทคัดยBอ 
ในกระบวนผลิตน้ำยางขGนแอมโมเนียเปJนสารที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพน้ำยางสด รวมทั้ง

สารเตตระเมทธิลไทยูแรมไดซัลไฟด4 (TMTD) และซิงค4ออกไซด4 (ZnO) ที่ทำหนGาที่ควบคุมความเปJนกรดด̂าง 
เปJนตัวยับย้ังแบคทีเรียและป_องกันการเกิดการไอโดรไลซ4เอสเทอร4ของกรดไขมันและยังป_องกันการสูญเสีย
สภาพน้ำยางก^อนเขGาสู^กระบวนการป`aนเปJนน้ำยางขGนอีกดGวย อย̂างไรก็ตามสารทั้งสองชนิดเปJนสารที่ประเทศ
ในสหภาพยุโรป ไดGใหGความเห็นชอบต̂อร^างกฎหมายของระเบียบว̂าดGวยสารเคมีของสหภาพยุโรป ที่อาจ
ก^อใหGเกิดความเสี่ยงต̂อสุขอนามัยและสิ่งแวดลGอม โดยเฉพาะ TMTD จัดว̂าเปJนสารเคมีที่ถูกจำกัดการใชGใน
อุตสาหกรรมถุงมือยาง ซึ่งเปJนก^อใหGเกิดไนโทรซามีนหรอืสารก^อมะเรง็ และ ZnO เปJนสารที่มีกลุ^มโลหะสงักะสี
และตกคGางในผลิตภัณฑ4 ที่อาจก^อผลกระทบต̂อสิ่งแวดลGอมเมื่อนำไปกำจัดเปJนซากทิ้ง การวิจัยไดGดำเนินการ
เจือจางน้ำยางสดใหGมีปริมาณเน้ือยางแหGงที่ระดับรGอยละ 30 ทำการควบคุมปริมาณแอมโมเนียของน้ำยางสด
ใหGอยู̂ในปริมาณที่จำกัดในปริมาณรGอยละ 0.18-0.20 ต̂อน้ำหนักน้ำยางสด และหลังป`aนในปริมาณรGอยละ 0.6 
ต̂อน้ำหนักน้ำยางสด เพื่อป_องกันน้ำยางเสยีเสถียรภาพและเปJนสาเหตุใหGไมส̂ามารถควบคุมปรมิาณแมกนีเซียม
และปริมาณกรดไขมันระเหยไดG การวิจัยมีการใชG PB และ PS แทน TMTD/ZnO ในอัตรารGอยละ 0.015 ต̂อ
น้ำหนักเน้ือยางแหGง ใหGไดGปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำไดGต่ำ และไดGสมบัติของน้ำยางขGนอยู̂ในเกณฑ4มาตรฐาน 
ISO 2004-2017(E) 

 
คำสำคัญ: น้ำยางขGน  TMTD/ZnO  หางน้ำยาง  ยางธรรมชาติอิพอกไซด4 

 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ศูนย4บริการทดสอบรับรองภาคใตG ฝ{ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ต.คอหงส4 อ.หาดใหญ̂ จ.สงขลา 90110 
2 ศูนย4บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ{ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

24160 
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Abtract 
In the concentrated latex processing, ammonia have an important role that was 

added in fresh field latex as preservative and Tetramethyl thiuram disulphide (TMTD) and 
Zinc Oxide (ZnO) act as secondary preservatives can inhibit bacteria action arising from high 
pH condition, hydrolyze fatty acid esters and in process form soaps.  TMTD and ZnO are 
normally also to control the stability of the latex before the centrifugal separation process. 
However, due to its, carcinogenic nitrosamine and zinc residues occur in latex products 
which risk to human health and the environment. In recent years, their use has been 
restricted by the new European chemicals policy, Registration, Evaluation, Authorization, and 
Restriction of Chemicals (REACH) for safety to end users and environment. Research Institute 
of Thailand conducted an innovative research to compare properties of free TMTD/ZnO 
concentrated latex with that of standards concentrated latex. In this research of the free 
TMTD/ZnO concentrated latex, dry rubber content (DRC) of field latex was maintained at 
30% while the ammonia content was controlled in the latex 0 .1 8 -0 . 2 0 % before the 
centrifuging. The PB and PS 0.015% on DRC as  stabilizer were added to control low protein. 
According to results, properties of the free TMTD/ZnO concentrated latex by this process 
had more competitive advantages than normal standard concentrated latex and were 
consistent with the standards of ISO 2004:2017 (E).  

 
Keywords: concentrated latex, TMTD/ZnO, skim latex, Epoxidized natural rubber 
 

บทนำ 
ประเทศไทยเปJนผูGผลิตและส^งออกน้ำยางขGนรายใหญ^ของโลก ในปõ 2562 มีปริมาณการ ส^งออกยัง

ต̂างประเทศ 747,725 ตัน มีมูลค̂ากว̂า 30,000 ลGานบาท ที่เหลือใชGอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อผลิตถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย จุกนมยาง ยางยืด ลูกโป{ง  ยางฟองน้ำและผลิตภัณฑ4ทางการแพทย4 เปJนตGน ถึงแมGว̂าน้ำยาง
ขGนที่ผลิตโดยทั่วไปจะมีสมบัติที่ผ^านเกณฑ4มาตรฐานการทดสอบขององค4การมาตรฐานระหว̂างประเทศ  
(International Organization for Standardization, ISO) แต̂พบว̂าป`จจุบันผูGผลิตน้ำยางขGนต̂างตระหนักถึง
ความสำคัญของการใชGสารเตตระเมทลิไทยูแรมไดซัลไฟด4 (Tetramethyl thiuram disulphide;TMTD)  และ
ซิงค4ออกไซด4 (Zinc Oxide, ZnO)  ที่ทำหนGาที่เปJนสารรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อป_องกันการสูญเสียสภาพน้ำ
ยางก^อนเขGาสู^กระบวนการป`aนเปJนน้ำยางขGน ซึ่งสารทั้งสองชนิดน้ีเปJนสารที่ประเทศในสหภาพยุโรป 
(European Union: EU) ไดGใหGความเห็นชอบต̂อร^างกฎหมายของระเบียบว̂าดGวยสารเคมีของสหภาพยุโรป 
(Registration Evaluation and Authorization of Chemicals: REACH) ที่อาจก^อใหG เกิดความเสี่ยงต̂อ



 - 281 - 

สุขอนามัยและสิ่งแวดลGอม  โดยเฉพาะ TMTD จัดว̂าเปJนสารเคมีที่ถูกจำกัดการใชGในอุตสาหกรรมถุงมือยาง ซึ่ง
เปJนสารที่ก^อใหGเกิดไนโทรซามีน (Nitrosoamine) หรือสารก^อมะเร็ง และ ZnO เปJนสารที่มีกลุ^มโลหะสังกะสี
และตกคGางในผลิตภัณฑ4 ซึ่งอาจก^อผลกระทบต̂อสิ่งแวดลGอมเมื่อนำไปกำจัดเปJนซากทิ้ง 

ในส^วนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหน̂วยงานตามพระราชบัญญัติการยางแห^ง
ประเทศไทย (กยท.) โดยมีวัตถุประสงค4เพื่อเปJนองค4กรกลางรับผิดชอบดูแลการบรหิารจัดการ ยางพาราของ
ประเทศทั้งระบบอย̂างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตลอดจนส^งเสริมและ
สนับสนุนใหGประเทศไทยเปJนศูนย4กลางอุตสาหกรรมผลติภัณฑ4ยางพารา จึงมุ^งเนGนผลิตเปJนผลิตภัณฑ4ชนิดสรGาง
รายไดGในประเทศและเพิ่มมูลค̂า  

งานวิจัยจึงเปJนการนำวัตถุดิบหลักคือน้ำยางสดมาแปรรูปเปJนน้ำยางขGนเพื่อส^งเสริมการใชGยางใน
ประเทศใหGสูงข้ึนตามความตGองการของตลาดป`จจุบันคือน้ำยางที่ปราศจากสารก^อมะเร็งหรือปราศจาก 
TMTD/ZnO ไดGยางที่มีความบริสุทธ์ิสูง ปริมาณโปรตีนต่ำซึ่งใชGในการผลิตจุกนมยาง ถุงมือผ^าตัด ถุงมือแพทย4 
ถุงยางอนามัย ยางยืด หรือผลิตภัณฑ4ทางการแพทย4 นอกจากน้ีเปJนการพัฒนายางสกิมที่เปJนผลพลอยไดGจาก
กระบวนการป`aนดGวยการนำไปดัดแปรโมเลกุลใหGเปลี่ยนสภาพเปJน thermoplastic elastomer หรือเปJนยาง
ชนิด epoxidized natural rubber (ENR) ที่สามารถแปรรูปเปJนผลิตภัณฑ4เหมือนพลาสติกไดGทันที ผสมกับ
สารเคมีไดGง^ายโดยเฉพาะซิลิกาไดGเปJนผลิตภัณฑ4ที่ทนต̂อการเสื่อมสภาพ เน่ืองจากยางธรรมชาติมีน้ำหนัก
โมเลกุลสูง ความหนืดสูง ใชGเวลาและพลังงานในการบดผสมกับสารเคมีสูง และความเขGากันไดGยากระหว̂าง
สารเคมีกับตัวเติม ยางที่แปรรูปแบบบูรณาการจะสามารถเพิ่มมูลค̂าไดGตามนโนบายภาครัฐ ส^งผลใหGสามารถ
เพิ่มปริมาณการใชGยางในประเทศใหGสูงข้ึนไดGมากกว̂ารGอยละ 24 และสามารถเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมปลาย
น้ำและยังสอดคลGองกับความตGองการของตลาดโดยมีกลุ^มตลาดที่รองรับไดGจริง  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การทดลองท่ี 1 การผลิตน้ำยางข.นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพ่ิมมูลคBา 
อุปกรณj 
 เครื่องป`aนน้ำยางขGน  เครื่องกวนสาร  บีกเกอร4  ชุดกลั่นหาปริมาณกรดไขมันระเหยไดG (VFA)  ตูGอบ 
เครื่องเสถียรเชิงกล  เครื่องช่ังไฟฟ_า เปJนตGน 
วิธีการดำเนินงาน 

1) ควบคุมกระบวนการกรีดยางของเกษตรกรตามขGอกำหนดคือกรดียางหลงัเที่ยงคืน และกรองน้ำยาง
สดจากสวนดGวยตะแกรงกรองขนาด 40 เมช และถึงจุดรับซื้อไม^เกิน 11.00 น.  
 2) กรองน้ำยางสดที่จุดรวบรวมดGวยตะแกรงกรองขนาด 60 เมช และควบคุมระดับของแอมโมเนีย 
ตลอดระยะเวลาการรวบรวมไม^ใหGต่ำกว̂า 0.18% on latex และนำน้ำยางสดจากจุดรับซือ้ส^งโรงงานผลิตไม^ใหG
เกิน 14.00 น. 
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3) กรองน้ำยางสดที่โรงงานผลิตน้ำยางขGนดGวยตะแกรงกรองขนาด 80 เมช สุ^มเก็บตัวอย̂างน้ำยางสด
เพื่อหาปริมาณเน้ือยางแหGง (Dry rubber content, DRC) ปริมาณกรดไขมันระเหยไดG (volatile fatty acid, 
VFA) ปริมาณแอมโมเนีย และปริมาณแมกนีเซียม หาปริมาณ DRC อย̂างเทียบเคียง ดGวยการช่ังน้ำยางสด 
4.50 กรัม อบดGวยเครื่องไมโครเวฟ ที่กำลัง 800 วัตต4 นาน 3 นาที ค̂าที่คำนวณไดGปรับ DRC ใหGไดGรGอยละ 30 
ดGวยการเติมน้ำสะอาด 

4) หาปริมาณแอมโมเนียของน้ำยางสด เติม stock แอมโมเนียเพื่อควบคุมปริมาณแอมโมเนียก^อนป`aน
แยกที่ 0.18-0.2% on latex จากน้ันเติม PB ร^วมกับ PS 10% ในอัตรา 0  0.025  0.050 และ 0.075% on 
DRC เพื่อศึกษาปริมาณแมกนีเซียมและ VFA  

5) ใชGอัตราที่ดีที่สุดในขGอ 4 และคุGมค̂าต̂อการผลิตมากทีสุ่ด จากน้ันเติมไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) 
คำนวณตามปริมาณแมกนีเซียมที่มีอยู̂ นำน้ำยางสดที่ผสมสารเคมีแลGวไปกวนดGวยความเร็วรอบ 15 rpm 
ประมาณ 30 นาที ก^อนนำไปป`aนแยก 

สูตรคำนวนการใชGไดแอมโมเนียมฟอตเฟต (DAP) ในการลดปริมาณ Mg ในน้ำยางสดก^อนป`aน 
 

ปริมาณแอมโมเนียมฟอสเฟต (กก.) = (Mg2+ ที่ทดสอบไดG - Mg2+ ที่ตGองการ) x น้ำหนักน้ำยางสด x 5.5 
       1,000,000 
 

6) ทำการหมุนเหว่ียงในเครื่องป`aนน้ำยางขGนดGวยความเร็วรอบ 7,500 รอบ/นาที ปรับสกรูและท^อป_อน
น้ำยาง เพื่อใหGไดGน้ำยางขGนที่มีเน้ือยางประมาณรGอยละ 60 หาสัดส^วนปริมาตรของน้ำยางขGนและหางน้ำยาง 
เพื่อคำนวณประสิทธิภาพการผลิต 

7) สุ^มเก็บตัวอย̂างน้ำยางขGนหลังป`aนแยกทดสอบปริมาณแอมโมเนีย DRC  VFA แมกนีเซียม KOH ที่
ผลิตไดG นำมาปรับความเขGมขGนของแอมโมเนียที่รGอยละ 0.6 ต̂อน้ำหนักน้ำยางขGน  เติม Lauric acid 10% 
ปริมาตร 0.01% on DRC เก็บรักษาน้ำยางขGนไวGนานเปJนระยะเวลา 21 วัน  1 และ 3 เดือน ตามลำดับ เพื่อ
ศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำยางขGน 

8) นำน้ำยางขGนที่ผลิตไดGไปทดสอบหาปริมาณไนโตรซามีนที่เกิดจาก TMTD ที่กรมวิทยาศาสตร4
บริการเพื่อความมั่นใจในการผลิต 
 9) ทดลองนำน้ำยางขGนที่ผลิตไดGไปผลิตเปJนถุงมือยางเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ  

การทดลองท่ี 2 การผลิตยาง ENR จากหางน้ำยางชนิดเพ่ิมมูลคBา 
วิธีการดำเนินงาน 

1) หางน้ำยางที่มี DRC 5% ทำปฏิกิริยาอิพอกซิเดช่ัน ตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 สูตรการผลิตยาง ENR3 จากน้ำยางสกมิ (DRC 5%) 

สาร สูตร 1  สูตร 2  สูตร 3  
ยางสกิม (กก.) 
50% H2O2 % on DRC 
94% formic acid %on DRC 

20 
3 
2 

20 
6 
3 

20 
9 
4 
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สาร สูตร 1  สูตร 2  สูตร 3  
10% Emulwin W (กรัม) 
pH 
speed (rpm) 
time of Rx (นาที) 

600 
4 

300 
30, 60, 120 

600 
5 

300 
30, 60, 120 

600 
4 

300 
30, 60, 120 overnight 

2) นำยางสกิม ENR ที่จับตัวแลGวไปรีดเครป ทำการย̂อยเปJนเม็ดโดยการผ^าน Shredder แลGวนำไปอบ
ใหGแหGงในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย4จนกว̂ายางจะแหGง 

3) นำยางสกิม ENR ไปทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางแท^ง ทดสอบสมบัติทางกายภาพ เช̂น 
ความแข็ง ความตGานทานต̂อแรงดึง น้ำหนักโมเลกุล ปริมาณโปรตีนที่ละลายไดG โปรตีนชนิด rubber 
elongation factor (Hev 1) การกระจายน้ำหนักโมเลกุล ค̂า PDI และเปอร4เซ็นต4โมลของหมู^อิพอกซี่ดGวย
เครื่อง NMR  

4) นำน้ำยางขGนและยางสกิม ENR ไปทดลองข้ึนรูปเปJนผลิตภัณฑ4 
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา 

ปõที่เริ่มตGน  2560 ปõที่สิ้นสุด 2562  
สถานท่ีดำเนินการ 

บริษัทนำรับเบอร4 จำกัด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
 

ผลการทดลองและวิจารณj 
การทดลองท่ี 1 การผลิตน้ำยางข.นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพ่ิมมูลคBา 
1. ผลการทดสอบสมบัติน้ำยางสดและผลการเติมสาร PB/PS ในอัตรา 0  0.025 0.050 และ 0.075% on  

DRC 
 จากการสุ^มเก็บตัวอย̂างน้ำยางสดของเกษตรกร จำนวน 18 ราย ในเขต อ.ทุ^งยาว จ.ตรัง ก^อนนำมา

เติมสารเคมี พบมีการใชGแอมโมเนียรักษาสภาพเฉลี่ย ในอัตรารGอยละ 0.096 มีปริมาณแมกนีเซียม DRC และ 
VFA เฉลี่ย 212 ppm  รGอยละ 35.4 และ 0.052 ตามลำดับ หลังจากเติมสารเคมี PB/PS ที่ทดแทนสาร
TMTD/ZnO และแอมโมเนีย ทิ้งระยะเวลาก^อนป`aนนาน 1 ช่ัวโมง พบว̂า น้ำยางสดมีปริมาณแอมโมเนียรGอยละ 
0.20 แมกนีเซียมเหลือ 121 ppm ลดลงรGอยละ 42.9 และค̂า VFA 0.051 ppm ดังตารางที่ 1 
2. ผลการใช.สาร PB/PS 0.050% on DRC ตBอการผลิตน้ำยางข.น 

ผลจากการเติมสารรักษาสภาพพบว̂าที่ระดับ PB/PS 0.050% on DRC เปJนอัตราที่ส^งผลทำใหGสมบัติ
ทางกายภาพของน้ำยางสดดีที่สุด จึงเลือกอัตราน้ีทดลองในระดับในโรงงานผลิตน้ำยางขGน จากการทดลองผลิต
น้ำยางขGนปราศจาก TMTD และ ZnO พบว̂า น้ำยางขGนที่ผลิตไดG ผ^านเกณฑ4มาตรฐานน้ำยางขGน ISO 2007-
2010 ตามตารางที่ 2 
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3. ผลของประสิทธิภาพการป|}นแยกน้ำยางข.น 
จากการคำนวณประสิทธิภาพการป`aนพบว̂าเท^ากับ 90.8% 

น้ำยางขGน  90.80% 
  หางน้ำยาง   6.36% 
  การสูญเสีย   3.84% 

ซึ่งหมายความว̂าในการผลิตน้ำยางขGนโดยกรรมวิธีน้ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว̂ากระบวนการผลิต
น้ำยางขGนโดยทั่วไปที่มีประสิทธิภาพการป`aนเพียงรGอยละ 88  

ตารางท่ี 2 สมบัติของน้ำยางขGนปราศจากสาร TMTD และ ZnO ดGวยการใชGสารรกัษาสภาพ PB/PS 0.050% 
on DRC 

สมบัติน้ำยางข.น 
อายุการเก็บน้ำยางข.น น้ำยางข.นHA 

ISO2004-2017 21 วัน 1 เดือน 3 เดือน 
ของแข็งทั้งหมด, รGอยละโดยน้ำหนัก ไม̂นGอยกว̂า 63.94 64.03 64.16 61.5 
เน้ือยางแหGง, รGอยละโดยน้ำหนัก ไม̂นGอยกว̂า 62.27 62.38 62.47 60.0 
ของแข็งที่ไม̂ใช̂ยาง, รGอยละโดยน้ำหนักไม̂เกิน 1.67 1.65 1.69 2.0 
ความเปJนด^าง (NH3), รGอยละโดยน้ำหนักน้ำยางขGน  0.61 0.59 0.57   
เสถียรภาพต^อการป`aน 2) (mechanical stability), วินาที ไม̂นGอยกว̂า 780 1,006 1,515 650 
จำนวนกรดไขมันระเหยไดG (VFA No.) ไม̂เกิน 0.028 0.034 0.048 0.2 
จำนวนโปแตสเซียมไฮดรอกไซด4 (KOH No) ไม̂เกิน 0.55 0.62 0.65 1.0 
ตะกอน (sludge) รGอยละโดยน้ำหนัก ไม̂เกิน 0.009 0.009 0.009 0.1 
ยางจับกGอน (coagulum), รGอยละโดยน้ำหนัก ไม̂เกิน 0.0009 0.0009 0.0009 0.05 
แมกนีเซียม มิลลิกรัมต^อกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด ไม̂เกิน 29 29 29 50 
ความหนืด (cPs) Brookfield viscometer รุ^น LVT spindle No. 1, 
speed 60 rpm 

965 1,000 
 

1,060 
 

NS 

โปรตีนชนิดละลายน้ำไดG (µg/g) 108.67 108.67 108.67 NS 
ความเปJนกรด ด^าง 10.23 10.34 10.46 NS 
ความถ^วงจำเพาะที่ 25oC 0.940 0.940 0.940 NS 

ตารางท่ี 3 ผลการเติมสารรักษาสภาพน้ำยางสดดGวย PB/PS ต̂อสมบัติน้ำยางสดก^อนการป`aนแยกจากการสุม̂
ตัวอย̂างน้ำยางสดจำนวน 18 ตัวอย̂าง 

ตัวอยBางท่ี NH3(%) Mg (ppm) DRC% VFA 
1 0.05 232.50 37.0 0.033 
2 0.08 261.50 36.1 0.036 
3 0.15 131.00 34.6 0.033 
4 0.07 285.00 36.8 0.036 
5 0.08 259.00 35.2 0.045 
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ตัวอยBางท่ี NH3(%) Mg (ppm) DRC% VFA 
6 0.14 253.50 33.6 0.039 
7 0.11 301.50 35.1 0.114 
8 0.15 198.00 32.9 0.063 
9 0.09 228.50 35.1 0.057 

10 0.09 153.50 36.0 0.060 
11 0.13 130.35 32.8 0.042 
12 0.04 111.00 35.6 0.066 
13 0.06 318.50 36.9 0.060 
14 0.15 160.50 34.3 0.054 
15 0.03 262.50 40.0 0.054 
16 0.19 128.50 34.3 0.075 
17 0.05 165.11 35.2 0.030 
18 0.07 241.50 35.6 0.039 

เฉล่ีย 0.096 212.3 35.4 0.052 
PB/PS 0.025 0.20 110.0 30.1 0.051 
PB/PS 0.050 0.20 98.5 30.3 0.048 
PB/PS 0.075 0.20 113.0 30.2 0.052 

4. ผลการทดสอบปริมาณไนโตรซามีน 
นำน้ำยางขGนที่ผลิตไดGไปทดสอบหาปรมิาณไนโตรซามีนที่เกดิจาก TMTD ทีก่รมวิทยาศาสตร4บริการ 

พบว̂า ไม^พบสารไนโตรซามีนที่เปJนสารก^อมะเร็ง อีกทั้งยังไดGทดลองผลิตน้ำยางขGนในเชิงพาณิชย4จำนวน 20 ตัน 
ส^งต̂อใหGลูกคGายังต̂างประเทศ ณ ขณะน้ียังไม^เกิดเรื่องรGองเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวกับน้ำยางขGนที่ผลิตไดG 
5. ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของถุงมือยางทางการแพทยjท่ีผลิตจากน้ำยางข.นปราศ TMTD/ZnO  

ตามตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 แสดงสูตรถุงมือผ^าตัดที่ผลิตจากน้ำยางขGนปราศจาก TMTD/ZnO 

 โดยน้ำหนัก 
60% Latex 167 
10% KOH 4 

50% S 1.0 
50% ZDEC 1.5 
50% ZMBT 0.5 

50% Wingstay- L 2.0 
50 % ZnO 1.0 
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โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
1. เตรียมน้ำยางขGนตามสูตรที่ 3 บ^มทั้งไวG 1 คืน นำมาทดสอบคลอโรฟอร4มนัมเบอร4แลGวเตรียมเบGา

พิมพ4และทำการจุ^ม โดยใชGเวลาในการจุม̂เปJนเวลา 10 วินาที  
2. ใชGเวลาในการอบยางใหGสุกเปJนเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
3. ถอดออกจากเบGาพิมพ4 นำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ 

ตารางท่ี 5 แสดงผลทดสอบทางกายภาพถุงมือทางการแพทย4  
สมบัติ ควบคุม PB/PS มอก.538-2560 

โปรตีนชนิดละลายน้ำไดG ( µg/g)  493.25 87.0 NS 
Tensile strength (MPa) 25.9 26.2 12.5 
Modulus at 100 % (MPa), max ),max ),max 
),max 

0.7 0.7 NS 
Modulus at 300 % (MPa),max 1.2 1.3 2.0 
Modulus at 500 % (MPa) ),max 3.1 3.8 NS 
Elongation at break (%) 812 804 700 

Ageing at 70 o C/168 hr    
Tensile strength (MPa) 28.7 27.0 9.5 
Modulus at 100 % (MPa) ),max 0.8 0.9 NS 
Modulus at 300 % (MPa) ),max 1,6 1.7 NS 
Modulus at 500 % (MPa) ),max 4.7 4.7 NS 
Elongation at break (%) 744 733 500 
Thickness (mm) 0.315 0.315 NS 

ผลการทดลอง สรุปไดGว̂าน้ำยางขGนที่ผลิตไดGผ^านมาตรฐานถุงมือยางทางการแพทย4ตามมาตรฐาน 
มอก.538-2560 

การทดลองท่ี 2 การผลิตยาง ENR จากหางน้ำยางชนิดเพ่ิมมูลคBา 
1. ผลเปอรjเซ็นตjโมลของหมูBอิพอกซี่ด.วยเคร่ือง NMR 

จากการทำปฏิกิริยาพบว̂าสามารถไดGเปอร4เซ็นต4โมลเท^ากับ 2.63 ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ผลเปอร4เซนต4โมลอีพอกไซด4จากการวิเคราะห4ดGวยเครื่อง NMR ณ จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 
ตัวอยBาง % mole epoxide 
STR 5L 
ENR25 
Skim 

สูตร 1 นาน 30 นาที 
สูตร 1 นาน 60 นาที 

0.14 
28.57 
0.63 
0.11 
0.27 
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ตัวอยBาง % mole epoxide 
สูตร 1 นาน 120 นาที 
สูตร 2 นาน 30 นาที 
สูตร 2 นาน 60 นาที 
สูตร 2 นาน 120 นาที 
สูตร 3 นาน 30 นาที 
สูตร 3 นาน 60 นาที 
สูตร 3 นาน 120 นาที 

สูตร 3 overnight 

0.37 
0.83 
0.68 
1.15 
2.24 
2.38 
2.76 
4.03 

จากการหาเปอร4เซ็นต4โมลดGวยเครื่อง NMR พบว̂า สูตร 3 นาน 120 นาที ยางสกิมมีเปอร4เซ็นต4โมล 
ของหมู^อีพอกซีใกลGเคียง 3 แสดงว̂าการนำไปใชGงานสามารถมีความหลากหลายเพิ่มข้ึนจากยางธรรมชาติสมบัติ
ที่โดดเด̂นคือการตGานทางต̂อโอโซน ความรGอน และยางสามารถไหลเขGาเบGาพิมพ4ไดGง^ายข้ึน 

2. สมบัติทางกายภาพของยางสกิม ENR เปรียบเทียบกับยางสกิมจากกระบวนการน้ำยางข.นท่ัวไป 
จากการนำหางน้ำยางที่มีปริมาณเน้ือยางแหGงเฉลี่ยรGอยละ 5 ไปทำปฏิกิริยาอีพอกซีไดซ4 ตามสูตร 1-4 

ปล^อยใหGทำปฏิกิริยาตามที่กำหนด ทำการจับตัว นำไปรีดผ^านเครื่องเครพ ทำใหGเปJนเม็ดเล็ก ๆ ดGวยการผ^าน 
shredder จากน้ันนำไปทำใหGแหGง แลGวนำไปทดสอบสมบัติตามมาตรฐานยางแท^ง STR จากการทดลองพบว̂า
การใชG peroxide ที่มากข้ึน ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดังตารางที่ 4 ซึ่งค̂าความอ^อนตัวและความ
เสื่อมสภาพของสูตรที่ 3 สูงกว̂าสูตร 1 และ 2  ทั้งน้ีจึงเลือกสูตรที่ 3 ทำปฏิกิริยานาน 120 นาที นำมาผลิตใน
เชิงระดับอุตสาหกรรม ตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 สมบัติทางกายภาพของยางสกิม ENR เปรียบเทียบกับยางสกิมจากกระบวนการน้ำยางขGนทั่วไป 
ตัวอยBาง 

ปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณสิ่งระเหย ปริมาณเถ.า ปริมาณไนโตรเจน ความอBอนตัว ดัชนีความอBอนตัว ความหนืด 
ส ี(%โดยน้ำหนัก) (%โดยน้ำหนัก) (%โดยน้ำหนัก) (%โดยน้ำหนัก) เริ่มแรก (Po) (PRI) ML(1+4)1000 C 

สูตร 1 0.007 2.39 0.26 0.55 37.0 83.8 61.7 6.0 
สูตร 2 0.006. 2.71 0.29 0.5 39.0 71.8 61.9 7.0 
สูตร 3 0.110 1.55 0.72 1.39 54.0 68.5 92.1 > 16.0 
สูตร 4 0.109 1.19 0.89 1.45 51.0 63.7 91.2 > 16.0 
skim 0.036 0.56 0.42 1.65 18.5 14.6 42 >12 

STR20 0.016 0.80 0.80 0.60 30 40 NS NS 

3. สมบัติการคงรูปของยาง ENR ท่ีผลิตจากยางสกิมเปรียบเทียบกับยางแทBง STR และยาง ENR  เกรด
ทางการค.า  

จากการนำยางสกิม ENR มาทดสอบสมบัติการคงรูปเทียบกับยางแท^ง STR5L ยางแท^ง STR20  และ
ENR25 พบว̂า ยางสกิม ENR มีค̂าความหนืดสูงกว̂า ENR25 แต̂มีค̂าใกลGเคียงกับยางแท^ง STR5L และ STR20 
ซึ่งบ^งบอกถึงความแข็งแรง ทนทาน มีความทนต̂อแรงยืด  สมบัติความตGานแรงดึง และรับน้ำหนักไดGดี 
นอกจากน้ียางสกิม ENR  ที่ไดGจากงานวิจัยน้ีจะมีค̂าการกระดอนและความตGานต̂อการยุบตัวที่ดีกว̂ายาง 
STR5L STR20 และยาง ENR25 เกรดทางการคGา ดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 ผลสมบัติการคงรูปของยาง ENR ที่ผลิตจากยางสกิมเปรียบเทียบกับยางแท^ง STR และยาง ENR 
เกรดทางการคGา 
สมบัติทางกายภาพ STR 5L STR 20 ENR 25(ทางการค.า) Skim ENR 

ความหนืดของยาง (ML 1+4) 100oC 56.9 57.1 33.4 57.4 
สมบัติการคงรูป at 150oC 5.57 4.76 4.92 5.43 
การตGานแรงดงึ (MPa) 22.3 25.2 22.1 23.9 
ความเคGนดงึเมื่อมีระยะยึด 100 % (MPa) 1.2 1.3 1.4 1.5 
ความเคGนดงึเมื่อมีระยะยึด 300 % (MPa)  3.3 3.7 4.0 3.5 
ความเคGนดงึเมื่อมีระยะยึด 500 % (MPa) 10.0 11.2 11.4 10.2 
ความทนต^อแรงยึดจนขาด (%) 689 684 649 699 
ความแข็ง (Shore A)  50 49 51 51 
การกระดอน (%) 67.8 72.7 59.7 73.3 
การยุบตัวเนื่องจากแรงอัดที่ 70 oC,24 ซม. (%)  34.2 29.1 25.9 35.7 
การฉีกขาด (N/mm) 48.2 42.7 36.8 47.2 
การทนต^อการขัดสี(ปริมาตรที่หายไป,ซม.3/1000 รอบ 0.38 0.41 0.35 0.45 
ความถ^วงจำเพาะ 1.09 1.08 1.11 1.11 
ความรGอนสะสมในยาง (∆H) (o C) 11 8 10 12 
ความตGานทานต^อการเกิดรอยแตก 30.4 43.1 49.0 34.6 
การบBมเรBงที่อุณหภูมิ 100oC,72 ซม.     
การตGานแรงดงึ (MPa) 16.2 20.0 18.1 14.7 
ความเคGนดงึเมื่อมีระยะยึด 100 % (MPa) 1.3 1.7 1.9 2.5 
ความเคGนดงึเมื่อมีระยะยึด 300 % (MPa)  4.6 6.3 6.4 7.0 
ความเคGนดงึเมื่อมีระยะยึด 500 % (MPa) 11.8 17.5 16.0 - 
ความทนต^อแรงยึดจนขาด (%) 593 537 529 454 
ความแข็ง (Shore A)  51 57 56 60 
การฉีกขาด (N/mm) 35.5 36.2 44.2 35.5 

4. ผลน้ำหนักโมเลกุล (Mw) และการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล (Mn) 
จากผลการศึกษาหาน้ำหนักโมเลกุลของยางสกิม ENR  พบว̂ามีน้ำหนักที่เบากว̂ายางธรรมชาติโดย

เฉลี่ย 1.2 เท^า แสดงถึงความสามารถในการบดผสมกับสารเคมีไดGดีกว̂ายางธรรมชาติและมีน้ำหนักที่เบากว̂า
ยางธรรมชาติ หากนำไปผลิตเปJนผลิตภัณฑ4จะสามารถลดตGนทุนของยางลงไดGมีตGนทุนการผลิตลดลง และไดG
ผลิตภัณฑ4ที่มีน้ำหนักเบากว̂าอีกดGวย ตามตารางที่ 9  

ตารางท่ี 9 ผลการหาน้ำหนักโมเลกลุ (Mw) และการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล (Mn) 
ชนิด Mw Mn PDI = Mw/Mn 

Skim ENR * 
Skim ENR ** 
น้ำยางขGน* 
น้ำยางขGน** 
STR5L 

1,679,497 
1,607,429 
2,040,711 
1,965,413 
2,070,000 

1,191,916 
1,017,796 
1,457,173 
1,347,534 
1,600,000 

1.4 
1.6 
1.4 
1.5 
1.3 
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หมายเหต ุ * ทำการทดลองครั้งที่ 1 
             ** ทำการทดลองครั้งที่ 2 
             PDI คือ polydispersity index 

5. ผลการวิเคราะหjคBาความถBวงจำเพาะยางสกิม ENR  เปรียบเทียบกับยางชนิดอ่ืน 
จากการศึกษาความถ̂วงจำเพาะของยางสกิม ENR ใหGผลสอดคลGองกับน้ำหนักโมเลกุลซึ่งเปJนตัวบ^งถึง

ความสามารถในการนำยางไปแปรรูปเปJนผลิตภัณฑ4ไดGง^ายกว̂ายางธรรมชาติโดยทั่ว ๆ ไป ตามตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห4ค̂าความถ̂วงจำเพาะยางสกิม ENR  เปรียบเทียบกับยางชนิดอื่น 
ชนิด คBาความถBวงจำเพาะ 

Skim ENR  
STR5L 
STR20  
ENR25 เกรดทางการคGา 
ENR50 เกรดทางการคGา 

0.806 
0.880 
0.832 
0.957 
0.967 

6. ผลทดสอบสมบัติการคงรูปของยาง ENR3 เปรียบเทียบกับยางแทBง STR5L ในการทดลองไปผลิตเปíน
ผลิตภัณฑj 

จากผลทดลองนำไปผลิตเปJนผลิตภัณฑ4ซึ่งพบว̂าการใชGยาง ENR บ^งบอกชัดว̂าสามารถนำไปใชGงานที่
สามารถคู̂แข̂งไดGเทียบเท^ากับยางแท^ง STR5L ดGวยการเพิ่มศักยภาพจากยางสกิมที่เปJนเศษยางมาใชGงานไดG
หลากหลายข้ึนโดยมีสมบัติที่โดดเด̂นกว̂ายางธรรมชาติ เช̂นความตGานทานต̂อแรงยืดจนขาด การฉีกขาด ความ
คงตัวต̂อแรงดึง ทั้งก^อนและหลังบ^มเร^ง ตามตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 ผลทดสอบสมบัติการคงรูปของยาง ENR3 เปรียบเทียบกับยางแท^ง STR5L ในการทดลองไปผลิต
เปJนผลิตภัณฑ4 

สมบัติ 
ตัวอยBางทดสอบ 

วิธีทดสอบ 
STR5L ENR3 

ความแข็ง (Shore A) 53 53 ASTM D2240-05 (2010) 
ความเคGนดึงเม่ือมีการยืดรGอยละ 100 (MPa) 1.5 1.0 

ISO 37:2011 (Type 1) 
ความเคGนดึงเม่ือมีการยืดรGอยละ 300 (MPa) 4.0 2.6 
ความเคGนดึงเม่ือมีการยืดรGอยละ 500 (MPa) 14.1 5.9 
ความตGานแรงดึง (MPa) 17.0 14.2 
ความทนต^อแรงยืดจนขาด (%) 527 762 
การฉีกขาด (kN/m) 29.9 46.6 ISO 34-1:2010 
ความคงตัวเน่ืองจากแรงดึง (%) 8 20 ASTM D412 
ความถ^วงจำเพาะ 1.04 1.13 ISO 2781:2008 (Method A) 
การบBมเรBงท่ี 100oC,22 ชม. 
ความแข็ง (Shore A) 

 
54 

 
52 ASTM D2240-05 (2010) 
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สมบัติ 
ตัวอยBางทดสอบ 

วิธีทดสอบ 
STR5L ENR3 

ความเคGนดึงเม่ือมีการยืดรGอยละ 100 (MPa) 1.6 0.9 

ISO 37:2011 (Type 1) 
ความเคGนดึงเม่ือมีการยืดรGอยละ 300 (MPa) 4.5 2.5 
ความเคGนดึงเม่ือมีการยืดรGอยละ 500 (MPa) - 5.7 
ความตGานแรงดึง (MPa) 15.0 11.0 
ความทนต^อแรงยืดจนขาด (%) 491 711 
การฉีกขาด (kN/m) 28.3 27.5 ISO 34-1:2010 

7. การทดสอบสมบัติของยางสกิม ENR ผสมกับยางแอสฟ|ลตjเทียบกับยางธรรมชาติ 
การทดสอบสมบัติของยางสกิม ENR ผสมกับยางแอสฟ`ลต4เทียบกับเศษยางและยางแท^ง STR20 จาก

การทดลองพบว̂าค̂าความหนืดจากการใชGสัดส^วนของยางสกิมเพิ่มข้ึนส^งผลใหGความหนืดเพิ่มข้ึนแสดงว̂า การ
เพิ่มการยึดเหน่ียวระหว̂างเฟส (interface) ระหว̂างยางสกิม  ENR กับยางแอสฟ`สต4 เกาะพื้นผิวมากข้ึน
เน่ืองจากยางสกิมมีความเปJนข้ัวเล็กนGอย การผสมเขGากันไดGกับยางแอสฟ`สต4มากข้ึน นำไปใชGยางถนนยากข้ึน 
ดังตารางที่ 12 

ค̂าความตGานทานการเจาะทะลุ (penetration) ของยางสกิม ENR มีค̂ามากกว̂าเศษยางและยางแท^ง 
STR20 แสดงถึงวัสดุมีความแข็งลดลง แต̂มีความยืดหยุ̂นมากข้ึน เหมาะกับการใชGงานทางถนนที่แสดงถึงการ
สึกหรอของลGอยางลดลงดGวย  

เช̂นเดียวกันกับเปอร4เซ็นต4การคืนรูปกลับของยางสกิม ENR มีค̂ามากกว̂าเศษยางและยางแท^ง STR20
โดยเฉพาะสัดส^วนของยางสกิม ENR : มะตอย ที่ 20 : 80 แสดงถึงความสามารถในการเขGากันไดGหากใชGยาง
ธรรมชาติในสัดส^วนที่สูงข้ึนส^งผลใหGวัสดุมีความยืดหยุ̂นเพิ่มข้ึน มีแรงยึดเหน่ียวระหว̂างยางแอสฟ`ลต4กับมวล
รวมมากข้ึน ทำ ใหGวัสดุผิวทางมีความแข็งแรงมากข้ึน 

การทดสอบหาค̂าจุดอ^อนตัว (Softening point) พบว̂าเมื่อเพิ่มปริมาณสกิม ENR มากข้ึนส^งผลทำใหG
จุดอ^อนตัวของวัสดุสูงข้ึน วัสดุมีความแข็งและความหนืดเพิ่มข้ึน 

ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบสมบัติของยางสกิม ENR ผสมกับยางแอสฟ`ลต4เทียบกับยางธรรมชาติ ทดสอบที่
บริษัทเอเชียนแอสฟ`ลท4 จำกัด จ.ลำปาง 

รหัส Brookflied viscosity Penetration Softening point Elastic recovery 
A 5 % 654.6 56.6 49.2 20 % 
A 10 % 1,900.6 78.6 55.7 40 % 
A 15 % - - - - 
A 20 % - 58.6 - - 
A 25 % - - - - 
A 30 % - - - - 
B 5 % 639.6 59.3 53.6 17 % 
B 10 % 3,800.0 70.0 59.9 37 % 
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รหัส Brookflied viscosity Penetration Softening point Elastic recovery 
B 15 % 1,704.3 77.0 55.4 22 % 
B 20 % 1,895.0 95.0 54.3 52 % 
B 25 % 1,387.3 89.6 55.4 27 % 
B 30 % 1,787.6 91.3 54.5 50 % 
C 5 % 1,787.6 91.3 54.5 50 % 
C 10 % 3,483.3 37.6 63.3 28 % 
C 15 % 1,854.6 155.0 69.8 34 % 
C 20 % 2,011.0 84.6 70.2 70 % 
C 25 % 1,867.3 100.6 79.5 20 % 
C 30 % - - - - 
  

รหสั A 
เศษยาง 100 
DCP 4 
Phenolic resin CK 1634 6 
 

สรุปผลการวิจัยและข.อเสนอแนะ 
การผลิตน้ำยางขGนในครั้งน้ี เริ่มจากการรวบรวมน้ำยางสดที่มีการควบคุมปริมาณเน้ือยางแหGง (DRC) 

กำหนดไม^ต่ำกว̂ารGอยละ 28 ปริมาณกรดไขมันระเหยไดGไม^เกินกว̂า 0.07 ไม^ใส^สาร Tetramethylthiuram 
disulphide (TMTD) และ Zinc Oxide (ZnO) และควบคุมปริมาณแอมโมเนียรGอยละ 0.18-0.2 เติม          
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต แลGวปรับค̂า DRC ก^อนป`aนใหGไดGรGอยละ 30 เติมสารรักษาเสถียรภาพน้ำยางชนิด PB 
ร^วมกับ PS ในอัตรา 0.025  0.05 และ 0.075% on DRC จากการทดสอบเบื้องตGนพบว̂าที่ระดับ PB ร^วมกับ 
PS ในอัตรา 0.025% on DRC เปJนอัตราที่เหมาะสมที่สุดใหGสมบัติทางกายภาพของน้ำยางสดตามมาตรฐานที่
กำหนด จากน้ันนำมาทำในระดับสเกลใหญ^ข้ึนคือ ป`aนแยกดGวยการปรับสกรูของเครื่องป`aนใหGไดGเน้ือยางแหGงไม^
ต่ำกว̂ารGอยกว̂า 60 ผลการทดสอบสมบัติน้ำยางขGนพบว̂าสามารถผ^านตามมาตรฐาน ISO 2004-2010(E) มี
ประสิทธิภาพการป`aนรGอยละ 90.80 นอกจากน้ีนำน้ำยางขGนที่มีสมบัติตามมาตรฐานไปทดลองผลิตเปJนถุงมือ
ยางทางการแพทย4พบว̂าสามารถผ^านตามมาตรฐาน มอก.538-2560 

สำหรับยาง ENR จากยางสกิมไดGทำการดัดเปรโครงสรGางโมเลกุลเพื่อเพิ่มมูลค̂าของยางสำหรับใชGผสม
กับสารเคมีชนิดมีข้ัวไดGกวGางขวางข้ึนสามารถนำไปข้ึนรูปเปJนผลิตภัณฑ4เหมือนพลาสติกไดG ยางมีสมบัติทาง
กายภาพดีเทียบเท^ากับยางแท^ง STR20 มีค̂าความยืดหยุ̂นดี มีเพียงสมบัติไนโตรเจนที่มีค̂าสงูเกินมาตรฐานยาง
แท^งเน่ืองจากประกอบดGวยสารที่ไม^ใช̂ยางอยู̂ในปริมาณที่สูงน่ันเอง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี เช̂น การกระดอน 
การตGานแรงดึง การตGานต̂อรอยฉีกขาด ความตGานต̂อการขัดสี และสามารถรับน้ำหนักไดGดี เปJนตGน นอกจากน้ี



 - 292 - 

จากการทดลองพบว̂ามีค̂าเปอร4เซ็นต4โมลอีพ็อกไซด4 เท^ากับ 2.6 โดยมีน้ำหนักโมเลกุลนGอยกว̂ายางธรรมชาติ
แสดงว̂าหากนำไปผลิตเปJนผลิตภัณฑ4จะสามารถลดตGนทุนการผลิตและยางมีน้ำหนักเบาเหมาะกับผลิตภัณฑ4ใชG
งานภายนอกอาคารที่สามารถทนทานต̂อแสงแดดและโอโซนไดGดี รองเทGากีฬา รองเทGาปõนเขา เปJนตGน 

 
การนำผลงานวิจัยไปใช.ประโยชนj 

1) น้ำยางขGนปราศจาก TMTD/ZnO จึงเปJนสินคGาที่สามารถสนองความตGองการของบริษัทผูGผลิตถุง
มือยาง จุกนมยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑ4ทางการแพทย4 ที่สรGางความมั่นใจ ความปลอดภัยใหGกับผูGริโภค
และมีโอกาสในการแข̂งขันทางการคGาในตลาดโลกสูง โดยเฉพาะจุกนมยาง มีแนวโนGมในการหันกลับมาใชGน้ำ
ยางขGนปราศจากสารก^อมะเร็งไดGมากข้ึน 

2) น้ำยางขGนที่ผลิตไดG ไม^พบสารตกคGางของไนโตรซามีน ซึ่งเปJนสารก^อมะเร็งที่ทำใหGผูGใชGยางทั่วโลก
ต̂างมั่นใจในการผลิตน้ำยางขGนโดยกรรมวิธีน้ี ซึ่งเตรียมขยายผลใหGกับโรงงานน้ำยางขGนของการยางแห^ง
ประเทศไทยต̂อไป 
 3) การควบคุมกระบวนการผลิตยางดีจะเกิดปริมาณเน้ือยางแหGงในหางน้ำยางนGอยมาก ทำใหGมี
ประสิทธิภาพการป`aนสูง เกิดการสูญเสียยางสกิมนGอยมาก 
 4) สามารถพัฒนายางสกิมใหGสามารถใชGงานไดGกวGางข้ึนมีสมบัติทางกายภาพที่เทียบเท^ากับยางแท^ง
เกรด STR10  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบริษัทนำรับเบอร4แอนด4ลาเท็กซ4 จำกัด จ.ตรัง ที่ใหGใชGอุปกรณ4 เครื่องมือ และสถานที่ในการ

ผลิตน้ำยางขGน ขอขอบคุณเจGาหนGาที่ทุกท^านของศูนย4บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ที่ช̂วยการทดลอง
จนงานวิจัยสำเร็จตามวัตถุประสงค4ทุกประการ 
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บทคัดย=อ 
เทEาเทียมจากยางธรรมชาติ แนวคิดจากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ งานศึกษาการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติอยOางครบวงจรของศูนย4วิจัยยางสงขลา(เดิม) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ4  เมื่อปT พ.ศ. 2529 ในชOวงเวลาน้ัน น.ส. ภัทรา กานตศิลป[ นักวิทยาศาสตร4 7(ว) ไดEศึกษาวิจัยเพื่อ
ผลิตเทEาเทียมจากยางธรรมชาติและชOวยเหลือทหารที่พิการขาขาดจากอุบัติเหตุของการปฏิบัติงานในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใตE ไดEทดลองผลิตสOงใหEกับโรงพยาบาลตOาง ๆ ของรัฐบาลทั่วประเทศโดยไมOคิดคOาใชEจOาย เทEา
เทียมที่ผลิตมีอายุการใชEงานนานกวOา 15 ปT ขณะที่เทEาเทียมที่สั่งจากตOางประเทศผลิตมีราคาแพง ราคาขEางละ
ต้ังแตO 1,000 บาท จนถึง 4,000 บาท ผลิตจากยางสังเคราะห4 Polyurethane ข้ึนรูปงOาย มีน้ำหนักเบา แตO
อายุการใชEงานไมOเกิน 1 ปT การวิจัยจึงไดEผลิตเทEาเทียมดEวยการออกสตูร 13 สูตร เน่ืองจากของเดิมน้ำหนักมาก
ไมOเปrนที่ตEองการของผูEใชE จึงไดEปรับตามชนิดของยางและสารเคมี สมบัติการคงรูป จากการศึกษา 10 สูตรแรก 
พบปsญหายางช้ันในไมOเกาะยึดติดกับแกนไมE เน่ืองจากยางไหลเขEาตามรูที่เจาะไวE มีสOวนที่ไหลไดEเต็มและ
บางสOวนไหลไมOเต็มรูทีเ่จาะไวE สำหรับยางช้ันในสOวนสEนเทEาที่วางซEอนกัน 5 ช้ัน เกิดฟองอากาศสามารถมองเหน็
ไดEในแตOละช้ัน มีชOองวOางของชOองอากาศขนาดใหญO จึงเกิดรอยยุบสOวนของสEนเทEาจากการใชEสารเคมีที่ไมO
เหมาะสม จึงปรับสูตรเพิ่มอีก 3 สูตร พบวOาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 13 มีการใชEยางแผOนรมควันเกรด  
พรีเมียมเปrนยางช้ันนอกและใชEยางสกิม ENR เปrนสOวนของยางช้ันในเพิ่มสารฟูในยางช้ันในใหEไดEน้ำหนักเบา
และใหEยางช้ันในการคงรูปไดEเร็วข้ึน ลดสารเพิ่มใหEไดEน้ำหนักเบาตามที่ตEองการเน้ือผลิตภัณฑ4คOอนขEางเรียบ 

 
 
 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ศูนย4บริการทดสอบรับรองภาคใตE ฝ|ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ต.คอหงส4 อ.หาดใหญO จ.สงขลา 90110 
2 ศูนย4บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ|ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  
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จากการทดสอบสมบัติการคงรูปพบวOายางช้ันนอก มีอัตราการคงรูปที่ 21.69 นาที สOวนยางช้ันใน มี
อัตราการคงรูปที่ 5.81 นาที และเมื่อนำเทEาเทียมไปทดสอบการหักงอตามมาตรฐาน มอก. 2613-2557 พบวOา
ผOานมาตรฐาน 2 ลEานครั้ง อยOางไรก็ตามไดEทดสอบสมบัติทางกายภาพ พบวOามีคOาความแข็งที่ 50.3 shore A 
ความตEานแรงดึง 8.7 MPa ความทนตOอแรงยืดจนขาดรEอยละ 561.5 การฉีกขาด 18.1 kN/M ความทนตOอการ
ขัดสี 0.87 เซนติเมตร/100 รอบ และน้ำหนักเทEาเทียมที่ผลิตไดEเบอร4 24 มีน้ำหนักขEางละไมOเกิน 450 กรัม 
เปrนไปตามความตEองการของผูEใชEงาน 

 
คำสำคัญ: เทEาเทียม  ยางธรรมชาติ  ยางแผOนรมควัน  ยางสกิม ENR 
 

Abtract 
The concept of artificial feet from natural rubber due to the project initiated by His 

Majesty King Bhumipol Adulyadej study of entire natural rubber technology development by 
Songkhla Rubber Research Center, SRRC (formerly), Department of Agriculture, Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, led by Ms. Patra karnsilp, scientist 7 in 1986. The themes of 
this project had a contribute soldiers with leg injuries from the three southern border 
provinces to whole government hospitals with free of charge, it has a lifespan more than 15 
years. As a synthetic feet is obtained using polyurethane quite expensive around 1 ,0 0 0 - 
4,000 Baht per one side, that is lightweight but has a short lifespan less than one year. This 
research was produced artificial feet with the 13 formulas according to the type of rubber 
and cure properties characteristic. From the first 10 formulas, the inner rubber problem did 
not adhere to the core due to the rubber was flew into the hole. For the rubber layer in the 
heel, which is arranged 5 layers, bubbles can be seen in each layer. There were a large 
bubble resulting in the collapse of the heel due to improper chemicals. Therefore adjusting 
more 3 formulas, it was found that the most suitable formula was formula 13, using 
premium grade ribbed smoked sheet as an outer layer rubber and using ENR skim rubber as 
the inner layer, adding blowing agent in the inner layer and led its faster cure properties, 
reduce additives to achieve the desired light weight. The products texture were quite 
smooth. Resulting the test cure properties, it was found that the outer rubber and the inner 
rubber had a cure time at 21.69 and 5.81 minutes respectively, and it has passed the limit 
standard of 2 million times accordance with flex cracking TIS. 2613-2014, hardness is 50.3 
shore A, tensile strength 8.7 MPa, elongation at break 561.5%, tearing 18.1 kN/M, abrasion 



 - 295 - 

resistance 0.87 cm/100 cycles and the each weight of the artificial feet number 24, not more 
than 450 grams according to the market demand. 

 
Keywords: Artificial Feet, Natural Rubber, Ribbed Smoked Sheet, Skim ENR 

 
บทนำ 

ผลิตภัณฑ4จากยางธรรมชาตินับเปrนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตประจำวัน ในปT 
2558  โลกมีการบริโภคยางธรรมชาติทั้งสิ้น 28 ลEานตัน นEอยกวOาการใชEยางสังเคราะห4ประมาณ 4 ลEานตัน 
สOวนใหญOประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติเพื่อการสOงออก ผลิตเปrนผลิตภัณฑ4ในประเทศเพียงรEอยละ 16 ซึ่งมี
มูลคOาการสูงกวOายางธรรมชาติถึง 17 เทOา ในสOวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหนOวยงานตาม
พระราชบัญญัติการยางแหOงประเทศไทย (กยท.) โดยมีวัตถุประสงค4เพื่อเปrนองค4กรกลางรับผิดชอบดูแลการ
บริหารจัดการ ยางพาราของประเทศทั้งระบบอยOางครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินกองทุนพัฒนา
ยางพารา ตลอดจนสOงเสริมและสนับสนุนใหEประเทศไทยเปrนศูนย4กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ4ยางพารา จึง
มุOงเนEนผลิตเปrนผลติภัณฑ4ชนิดสรEางรายไดEในประเทศและเพิม่มูลคOา เทEาเทียมเปrนผลติภัณฑ4หน่ึงที่ฝ|ายวิจยัและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงศักยภาพในการผลิตเน่ืองจากไมOมีตลาดคูOแขOง ตลาดสOวนใหญOจะเนEนในรูปยาง
สังเคราะห4 เน่ืองจากน้ำหนักเบา ราคาถูกแตOอายุการใชEงานนEอยไมOคุEมคOาในการใชEงานและตEองสั่งจากตลาด
ตOางประเทศซึ่งมีราคาแพง จากการที่กลุOมวิจัยและทดสอบยาง ศูนย4วิจัยยางสงขลา สังกัดกรมวิชาการเกษตร
เดิมไดEทดลองผลิตในระยะเวลา 10 ปTที่ผOานมาพบวOามีอายุการใชEงานที่นานนับ 20 ปT เมื่อเทียบกับเทEาเทียมที่
นำเขEาจากตOางประเทศซึ่งเปrนยางสังเคราะห4มีอายุการใชEงานเพียง 1 ปT เทOาน้ัน อยOางไรก็ตามเทEาเทียมที่ผลิตมี
จุดที่ตEองแกEไขคือน้ำหนักหนักกวOานำเขEา กลุOมสOงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมจึงตOอยอดจากงานวิจัยเดิมที่
เคยดำเนินการดEวยการปรับปรุงโครงสรEางโมเลกุลเพื่อใหEมีน้ำหนักเบาข้ึนและมีความยืดหยุOนดี จึงจำเปrนตEอง
ศึกษาสูตรที่ใชEในการผลิต พรEอมทั้งจะหาสารตัวเติมที่มีน้ำหนักเบาเพื่อใหEไดEน้ำหนักประมาณ 450 กรัมตาม
มาตรฐานกำหนด ในฐานะที่การยางแหOงประเทศไทยเปrนองค4นำระดับชาติดEานยางพารา การผลิตเทEาเทียม
จากยางธรรมชาติจึงเปrนแนวทางหน่ึงที่สามารถสรEางรายไดEใหEกับองค4กรและประเทศชาติเน่ืองจากตลาดมี
ความตEองการสูงมาก 

ในปTพ.ศ.2527 ภัทรา กานตศิลป[ พลชิต บัวแกEว และ วราภรณ4 ขจรไชยกูล กลุOมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ4ยาง ศูนย4วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ไดEทำการ ศึกษาวิจัยการผลิตเทEาเทียม
จากยางธรรมชาติ ในโครงการศูนย4ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ือง มาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 
โดยมีวัตถุประสงค4เพื่อใหEทหารทางจังหวัดชายแดนใตEที่ขEอเทEาขาดไดEนำไปใชEประโยชน4 และบริจาคใหEกับ
โรงพยาบาลหรือผูEป|วยพิการทั่วประเทศ ดEวยการออกสูตรยางแทOง STR5L ผสมสารเคมีข้ึนรูปใชEสูตรยาง
ฟองน้ำจากการปsüนตัดแตOงเปrนรูปตัวยูใสOประกอบในเบEา และใชEยางแผOนช้ันนอกหOอหุEมอัดข้ึนรูปเทEา แตOประสบ
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ปsญหาเกิดรอยตำหนิเปrนรอยบุOม ยุบบรเิวณยางช้ันนอก เน้ือยางไมOประสานติดกัน และใชEแกนไมEที่แข็งแรงแตOมี
น้ำหนักเบาสามารถทนกันน้ำไดEดีมีราคาถูก     

ปTพ.ศ.2531 อาคารโรงงานผลิตภัณฑ4โครงการฯสรEางเสร็จในช่ือกลุOมวิจัยการแปรรูปและทดสอบยาง
ดิบ ศูนย4วิจัยยางสงขลา ไดEทำการศึกษาทดลองผลิตเทEาเทียมอยOางตOอเน่ือง ไดEพัฒนาสูตรใหEยางช้ันนอก
ทนทานตOอการสึกหลอมีความแข็งแรง กันน้ำไดEดี สOวนสูตรยางช้ันในน่ิม ยุบตัวเมื่อมีแรงกดและคืนรูปเดิมเมื่อ
อยูOในภาวะปกติยึดติดกับยางช้ันนอกและกับแกนไมEไดEดี อยOางไรก็ตามก็ยังประสบปsญหาคือน้ำหนักเทEาเทียม
เฉลี่ยแตOละขEางคOอนขEางมากถึง 500-600 กรัม เทEาเทียมเกิดรอยตำหนิประมาณรEอยละ 80-90 และในขณะน้ัน
ยังไมOมีมาตรฐานกำหนดสมบัติทางกายภาพ 

ในปT 2559 ศูนย4บริการทดสอบรับรองภาคใตE ฝ|ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ไดEพัฒนาสูตรยาง 
เพื่อใหEมีน้ำหนักเบา และมองเห็นศักยภาพการผลิตเน่ืองจากเทEาเทียมเปrนผลิตภัณฑ4หน่ึงที่มีคูOแขOงนEอย ตลาด
สOวนใหญOจะเนEนในรูปยางสังเคราะห4 (polyurethane, PU) ซึ่งมีราคาถูกแตOอายุการใชEงานนEอยทำใหEไมOคุEมคOา
ในการใชEงานและตEองสั่งจากตลาดตOางประเทศซึ่งมีราคาแพง การศึกษาในครั้งน้ีไดEพัฒนาสูตร และกำหนดใหEมี
น้ำหนักขEางละไมOเกิน 450 กรัม ตามความตEองการของผูEใชEและมีสมบัติทางกายภาพที่ผOานเกณฑ4มาตรฐาน 
มอก. 2613-2557 ปsญหาหลักในปsจจุบันโรงพยาบาลตEองใชEเทEาเทียมที่นำเขEาแตOสมบัติขาดความยืดหยุOน มี
อายุการใชEงานสั้น และสีของเทEาเปลี่ยน การดำเนินการจึงไดEดำเนินการเพื่อใหEมีศักยภาพในการแขOงขัน 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

อุปกรณh 
1) เครื่องบดยางสองลูกกลิ้ง 
 2) เครื่อง Internal mixer  
 3) เครื่องอัดไฮโดรลิค  
 4) เครื่อง Universal Foot Test Machine รุOน 989-1  
 5) เบEาเทEาเทียม  
 6) แกนไมE สำหรับเปrนแกนในยึดเกาะยาง   
 7) เครื่องขัด  
 8) กรรไกร เปrนตEน 

วิธีการดำเนินงาน 
1) กำหนดสูตรเทEาเทียม และวางแผนการทดลองใชEยางสกิม ENR เปรียบเทียบกับยางธรรมชาติ 
2) ช่ังน้ำหนักเตรียมยางและสารเคมีตามสูตร ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สูตรที่ใช+ในการผลิตเท+าเทียมจากยางธรรมชาติ 

รายการ 
   สูตร 1    สูตร 2    สูตร 3    สูตร 4    สูตร 5    สูตร 6    สูตร 7    สูตร 8    สูตร 9    สูตร 10 

นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน 
Skim ENR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Dicumyl peroxide - - 4 4 4 - - - 4 5 - 5 4 4 - 4 - 5 - 4 
High styrene resin 30 - 20 - 30 - 30 20 20 - 30 15 20 5 20 0 30 15 30 15 
Phenolic resin - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 
ZnO 5 5 - - - 5 5 5 - - 5 - - - 3 - 5 - 3 - 
Stearic acid 1 4 - - - 4 1 4 - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 
Zeosil 45 25 10 25 10 25 10 25 10 20 10 25 10 20 5 20 10 25 10 25 10 
clay 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 
wingstay L 1.5 1.5 - - 1.5 - 1.5 1.5 1 - 1.5 1 1 - 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
wax 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
MBTS 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 
TMTD 0.5 0.5 - - - 0.5 0.5 0.5 - - 0.5 - - - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 
Sulphur 2 2 - - - 2 2 2 - - 2 - - - 2 - 2 - 2 - 
porofor BSH - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 
Petroleum Jelly - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Paraffinic oil 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
DEG 0.5 0.2 0.5 1 0.5 1 0.5 0.20 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 
 รวมน้ำหนัก (กรัม) 179.5 143 162.5 134 174 142.5 179.5 163 158.5 135 179.5 151 153.5 134 162.5 135 183.5 151 177.5 150 

 



 - 298 - 

3) นำยางและสารเคมี บดผสมในเครื่องบดระบบป:ด (Internal mixer) โดยกำหนดอุณหภูมิของ 
roter ที่ 70 องศาเซลเซียส ตามข้ันตอนดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 ระยะเวลาในการบดผสมยางกับสารเคม ี
รายละเอียดส1วนประกอบ เวลาบดผสม (นาที) 

ยาง  2 
เติม High styrene resin 2 
เติม Zinc Oxide + Zeosil 45 + Clay + Wingstay L  
+ Wax + Petroleum Jelly + Paraffinic oil + PEG 4000 

2 

เติม MBTS + TMTD 2 
รวม 8 

 
4) กtอนยางออกจากเครื่อง มารีดและมtวนบนเครื่องบด 2 ลูกกลิ้ง ใสvปลายยางรีดมtวน 3 ครั้ง พันแผvน

ยางกับลูกกลิ้ง  
5) เติมสาร Sulphur ในสูตร กรีด มtวนยางเพื่อใหtสารเคมีแผvกระจายทั่วแผvนยางแลtว ตัดแผvนยางออก

จากเครื่องรีดยางหนาประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร 
6) เติมสาร DPT (สารทำใหtเกิดฟอง) ในสูตรยางใน กรีดมtวนยางใหtสารเคมีแผvกระจายทั่วแผvนยาง

แลtว เติมสาร Sulphur บดผสม กรีด มtวนยางใหtสารเคมีแผvกระจายทั่วทั้งแผvน ตัดแผvนยางออกจากเครื่องบด 
รีดยางหนาประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร ผึ่งแผvนยางไวtที่อุณหภูมิหtอง 1 คืน 

7) ตัดแผvนยางตามลักษณะเบtาพิมพÅ แบvงออกเปÇน 3 สvวน 
- สvวนที่ 1  สvวนหลังเทtาและสvวนฝÑาเทtา ตัดยางสูตรยางช้ันในวางซtอนกัน 2 ช้ัน แลtวตัดยาง

สูตรยางช้ันนอกใหtขอบกวtางกวvาขอบยางสูตรช้ันใน ประมาณ 10-15 มิลลิเมตร
โดยรอบ 

- สvวนที่ 2  ตัดยางสvวนสtนเทtาโดยใชtยางสูตรช้ันใน วางซtอนกัน 5-6 ช้ัน ตามลักษณะเบtาคลtาย 
รูปตัวยู 

- สvวนที่ 3  ตัดยางสูตรยางช้ันนอกตามแบบหนtาแปลนที่ใชtปะกบกับแกนไมtเปÇนสvวนขtอเทtา 

 
 

ส1วนที่ 2 

ส1วนที่ 3  ส1วนที่ 1  
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8) เจาะแกนไมt เพื่อใหtเน้ือยางยึดติดกับแกนไมt โดยการเจาะรูดtานขtางของเทtาหvางจากระดับพื้น 15 
มิลลิเมตร จำนวน 3 รู สvวนบริเวณสtนเทtาเจาะ 1 ร ูจากดtานบนใหtทะลุอีกดtานหน่ึง เจาะดtานปลายเทtาของ
แกนไมtใหtทะลุดtานตรงขtาม 1 ร ูเพื่อใหtยางไหลเขtาทางดtานขtางและดtานใตtแกนไมtติดเปÇนเน้ือเดียวกัน บากรvอง
สvวนปลายเทtาของแกนไมtถึงรูที่เจาะไวt กวtางประมาณ 4 มลิลิเมตร ใสvผtาใบในรvอง แลtวตีตะปูยึดผtาใบกับแกน
ไมt 

 
 
 
 

 
 

 
                 ภาพท่ี 1 เจาะรูดtานขtาง       ภาพท่ี 2 เจาะรูบริเวณสtนเทtา      ภาพท่ี 3 บากรvองสvวนปลายเทtาของแกนไมt  

ภาพที่ 1 เจาะรูดtานขtางของเทtาหvางจากระดับพื้น 15 มิลลิเมตร จำนวน 3 ร ูบริเวณสtนเทtา 1 ร ู
ภาพที่ 2 เจาะรูสtนเทtาจากดtานบนใหtทะลุอีกดtานหน่ึง จำนวน 1 ร ู
ภาพที่ 3 บากรvองสvวนปลายเทtาของแกนไมtถึงรูที่เจาะไวt กวtางประมาณ 4 มิลลิเมตร 

9) การประกอบยางในเบtาพิมพÅ นำยางที่ตัดตามลักษณะเบtาพิมพÅในขtอ 3 มาประกอบในเบtาพิมพÅ 
สvวนหลังเทtา และสvวนฝÑาเทtา 

9.1) ปะกบแผvนยางช้ันนอก บนหนtาแปลนสvวนขtอเทtา กดใหtแผvนยางทะลุสลักเดือยทั้งสอง
บนหนtาแปลน กดกรีดแผvนยางใหtแนบติดกับผิวหนtาแปลนเหล็ก นำยางสvวนหลังเทtาที่
ตัดซtอนกันไวt จับใหtสvวนปลายทั้ง 2 ขtางชนติดกัน วางขอบยางที่เปÇนรูปวงรีบนขอบยาง
ขtอเทtาบนหนtาแปลน กดใหtแผvนยางในแนบชิดกับผิวเบtาและขอบของยางขtอเทtา กด
กรีดใหtแผvนยางแนบชิดกับผิวเบtาข้ึนมาถึงสvวนหลังเทtาและสvวนปลายของเทtา ใหtขอบ
ของยางช้ันในอยูvต่ำกวvาขอบเบtาพิมพÅประมาณ 3-5 มิลลิเมตร โดยรอบของขอบเบtา 
สvวนยางช้ันนอกขอบยางจะสูงกวvาขอบเบtา 10-15 มิลลิเมตร โดยรอบ 

 
ภาพท่ี 4 การปะกบแผvนยางช้ันนอกบนหนtาแปลนสvวนขtอเทtาและประกบยางช้ันใน 
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9.2) นำแกนไมtที่จัดเตรียมไวtวางบนหนtาแปลน โดยใหtรูที่เจาะไวtตรงกับสลักเดือยบนหนtา
แปลน จัดยึดแกนไมtใหtติดกัน ตรวจสvวนปลายผtาใบใหtอยูvในเบtาติดแหวนเหล็กขนาด 25 
มิลลิเมตร รู 9 มิลลิเมตร บนรูที่เตรียมไวtบนแกนไมt นำช้ินยางสvวนสtนเทtาวางบนแกนไมt
กดใหtติดกับยางสvวนสtนเทtา 

9.3) ประกอบยางสvวนฝÑาเทtาลงในเบtาพิมพÅใหtรูตรงสลักแกน กดรีดใหtแผvนยางแนบชิดกับผิว
เทtา 

9.4) ปะกบเบtาพิมพÅสvวนฝÑาเทtา บนเบtาพิมพÅสvวนหลังเทtา เตรียมอัดช้ันรูป 
10) อัดข้ึนรูปเทtาเทียมทำใหtคงรูปดtวยเครื่องอัดไฮโดรลิด โดยใชtอุณหภูมิความรtอน 160 องศาเซลเซียส 

เวลา 40 นาที ใสvตัวล็อดเบtาพิมพÅ 
11) ทำใหtเบtาพิมพÅเย็นลงทีอ่ณุหภูมิหtอง โดยใชtพัดลมเปÑา 2-3 ช่ัวโมง ถอดเทtาเทียมออกจากเบtาพิมพÅ  
12) แตvงขอบเทtาเทียมดtวยลtอหินขัด ทาซิลิโคนกvอนนำไปใชt 
13) สุvมผvาเทtาเทียมออกเปÇน 2 สvวนตามความยาวของหลังเทtา เพื่อดูโครงสรtางภายใน  
14) นำไปทดสอบดtวยเครื่อง Foot test machine ตามมาตรฐาน มอก.2613 – 2557   

 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ปéที่เริ่มตtน  2560 ปéที่สิ้นสุด 2562  

สถานท่ีดำเนินการ 
ศูนยÅบริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก และฝÑายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
 

ผลการทดลองและวิจารณG 
ผลทดสอบการคงรูปของยางชั้นนอกและชั้นใน 

จากการทดลองนำยางสกิม ENR จากตารางที่ 1 บดผสมสารเคมเีพื่อทดสอบคvา cure time ไดtผลดัง
ตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 คvา Scorch time, cure time และระยะเวลาทีใ่ชtอัดข้ึนรูป 

สูตร 
Scorch time(นาที) ค1า cure time(นาที) 

ระยะเวลาข้ึนรูป(นาที) 
ช้ันนอก ช้ันใน ช้ันนอก ช้ันใน 

1 4.57 3.91 25 19 50 
2 5.20 3.65 22 20 50 
3 4.74 3.55 22 17 70 
4 3.10 1.70 4.75 2.02 20 
5 1.76 1.61 18.23 9.76 30 
6 3.75 3.79 5.29 4.95 15 
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สูตร 
Scorch time(นาที) ค1า cure time(นาที) 

ระยะเวลาข้ึนรูป(นาที) 
ช้ันนอก ช้ันใน ช้ันนอก ช้ันใน 

7 1.86 3.45 16.10 4.49 15 
8 4.75 2.77 5.73 3.81 18 
9 5.55 1.57 17.39 3.04 18 
10 2.92 4.47 3.96 6.88 25 

 

ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเทZาเทียม 
ผลจากการนำช้ินตัวอยvางของแตvละสูตรหาสมบัติทางกายภาพไดtแกv ความแข็ง ความตtานแรงดึง และ

ความยาวยืดเมื่อขาด ไดtผลตามตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สมบัติทางกายภาพของเทtาเทียมตามสูตรทีก่ำหนด 

สูตร 
สมบัติทางกายภาพ 

ความแข็ง (shore A) ความตZานทานแรงดึง (MPa) ความยาวยืดเม่ือขาด (%) 
1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 58 19.9 566 
5 - - - 
6 - - - 
7 61 7.4 236 
8 56 19.9 580 
9 51 15.7 612 
10 58 19.9 572 

หมายเหตุ ไมvไดtทำการทดสอบในสูตรที่ 1 -3, 5-6 

จากผลการทดลองในตารางที่ 3 และ 4 พบวvายังไมvพบสูตรที่ดีที่สุด แตvสูตรที่ 9 ใหtผลดีกวvาสูตรอื่น ๆ 
เน่ืองจากมรีะยะเวลาการคงรปูทีเ่หมาะสมคือที่ 17.39 นาที ใหtคvาความแข็ง ความตtานทานแรงดึงและความ
ยาวยืดเมื่อขาด ที่ 51 shore A, 15.7 MPa และรtอยละ 612 ตามลำดับ สำหรับสูตรอื่น ๆ ใหtคvาการคงรูปกvอน
กำหนดเร็วเกินไปอาจสvงปïญหาการไหลของยางในเบtาพิมพÅไดt 

อยvางไรก็ตามจากการทดลองพบวvายางช้ันในไมvเกาะยึดติดกบัแกนไมt เน่ืองจากยางช้ันในไหลเขtาตามรู
ที่เจาะไวt มีสvวนที่ไหลไดtเต็มและบางสvวนไหลไมvเต็มรูที่เจาะไวt สำหรับยางช้ันในสvวนสtนเทtาที่วางซtอนกัน 5 
ช้ัน มีความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ฟองอากาศ ที่เกิดมองเห็นเปÇนแตvละช้ัน มีชvองวvางของชvองอากาศ
ขนาดใหญv ไมvมีฟองยางอยูvเกดิรอยยุบสvวนของสtนเทtา 
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ผลการปรับวิธีการและเทคนิคในการอัดขึ้นรูป 
           จากการที่ยางช้ันในไมvเกาะติดกับแกนไมt จึงใชtกาวทาแกนไมtเพื่อใชtเปÇนตัวยึดระหวvางแกนไมtกับยาง 
นอกจากน้ีในขณะที่บดและรีดยางชันใน สvวนที่เปÇนสtนเทtากำหนดใหtมีความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ตัดวาง
ซtอนกัน 2 ช้ัน เพื่อตtองการใหtฟองยางที่เกิดข้ึนเปÇนเน้ือเดียวกัน 

จากการแกtไขปïญหาตvาง ๆ พบวvา เทtาเทียมที่อัดไดt รูปทรงสวย ผิวเรียบเปÇนมันแวว เกิดรอยตำหนิ
เล็กนtอย ไมvเกิดรอยยุบที่สtน แตvการใชtกาวเปÇนการเพิ่มตtนทุนใหtมากข้ีน ไดtรับคำแนะนำบดยางสูตรยางกาว
รองรับระหวvางแกนไมtกับยาง ไดtทำการอัดข้ึนรูปเทtาเทียม  

  จากการเพิ่มแผvนยางกาวระหวvางแกนไมtกับยาง ทำใหtเกิดความหนาและมีน้ำหนักมากข้ีน ทำใหtเทtา
ที่อัดไดtเกิดบวมพอง  และเมื่อผvาเทtาเทียมพบวvาสvวนที่เปÇนยางกาว เน้ือยางยึดติดกับแกนไมtไดtดีมากข้ึน การ
ไหลของยางเขtาในรูแกนไมtที่เจาะไวt เต็มรูยึดติดแนvนมากข้ึน จึงไดtนำเทtาเทียมจำนวน 12 ขtาง มอบใหtกับฝÑาย
เวชกรรมฟóòนฟู โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 

ปรับสูตรใหม1โดยใชZยางแท1ง STR 5L  
การปรับสูตรใหมvเพื่อตtองการใชt ยางแทvง STR 5L ดtวยการปรับสูตร ทั้งสูตรยางช้ันนอก และ สูตรยาง

ช้ันใน ใหtมีเวลาการเกิดการคงรูปของยางนานข้ึน ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 สูตรเทtาเทียมจากยางธรรมชาติที่ 11   

ส1วนผสม 
สูตรท่ี 11 

ช้ันนอก ช้ันใน 
STR 5L 100 100 
High styrene resin 30 20 
ZnO 3 3 
Stearic acid 1 1 
Zeosil 45 25 15 
Clay 10 10 
wing stay L 2 1 
Wax 2 2 
MBTS 1 1 
TMTD 0.3 0.3 
Sulphur 2 1.8 
DPT 0 4 
Patroleum Jelly 0 1.5 
Paraffinic oil 2 2 
PEG 4000 0.2 0.2 
 รวมน้ำหนัก (กรัม) 178.5 162.6 
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ตารางท่ี 6 คvา Scorch time, cure time และระยะเวลาที่ใชtอัดข้ึนรูปทดสอบที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส  
              ระยะเวลา 60 นาที ดtวยเครือ่ง MDR 

จำนวนซ้ำ 
Scorch time ค1า cure time 

ระยะเวลาข้ึนรูป (นาที) 
ช้ันนอก ช้ันใน ช้ันนอก ช้ันใน 

1 10.33 3.20 13.91 3.89 45 
2 11.25 3.16 15.01 3.84 45 

คvา cure time และ ระยะเวลาข้ึนรูปจริงมีระยะเวลาตvางกัน เน่ืองจากมีปïจจัยที่จะตtองคำนึงถึงคือ 
ระยะเวลาที่แมvพิมพÅรtอน และความหนาของช้ิน preform ทำใหtตtองคำนวณเปÇน 3-4 เทvาของยางนอก 
นอกจากน้ีอุณหภูมิที่หนtาเครื่องจะตtองต้ังเผื่อคvาความผิดพลาดไวtดtวยเพื่อใหtไดtอุณหภูมิตามทีต่tองการ 

ผลของน้ำหนักในการเตรียมชิ้นตัวอย1างยาง 
ตารางท่ี 7 ผลของน้ำหนักในการเตรียมช้ิน Preform  
เบอรG
เทZา 

ความหนา (มม.) น้ำหนัก (g) น้ำหนักก1อน
อัด (g) 

น้ำหนักหลัง
อัด (g) นอก ใน ฝpาเทZา หลังเทZา สZน+ขZอเทZา แกน+ผZาใบ+แหวน 

24/R 2.2-2.5 2.5-3.0 143 143 53 137 476 454 
24/L 2.2-2.5 2.5-3.0 148 140 52 139 479 462 
25/R 2.2-2.5 2.5-3.0 155 143 57 142 497 477 
25/L 2.2-2.5  2.5-3.0 155 149 58 150 512 490 

     จากตารางที่ 7 แสดงใหtเห็นวvาการตัดช้ิน preform มีผลตvอน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑÅกvอนอัด และ
การบวมพองของยาง ดังน้ันการตัดช้ินตัวอยvางใหtไดtขนาดที่เทvากัน และความหนาของแผvนยางที่รีดออกมา
จะตtองมีความหนาที่สม่ำเสมอ จากการทดลองพบปïญหาที่เกิดข้ึนคือ เกิดชvองอากาศช้ินงานไมvเต็มพื้นลvาง 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 สtนเทtามีตำหนิ                             ภาพท่ี 6 ฝาเทtามรีอยตำหนิ 

ปïญหาที่เกิดข้ึนในภาพที่ 5 และ ภาพที ่6 จงึไดtทำการแกtไขดังน้ี 
ครั้งที่ 1  เพิ่มความหนาของยางฟองที่พื้นลvาง สvวนอื่นคงที่ปริมาณเดิม ที่อุณหภูมิ 140 องศา

เซลเซียส เวลา40 นาที   ยังคงพบปïญหาและยางยังคงบวม 
ครั้งที่ 2  ลดปริมาณสารฟูลงจาก  4 phr เหลือ 3 phr  ยังพบปïญหาสtนเทtามีตำหนิ แตvช้ินงาน

ไมvบวม 
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ครั้งที ่3 เน่ืองจากไดtปรับลดสารฟูลง จึงจำเปÇนตtองปรับความหนาของยางใหมv โดยไดtความหนา
ที่เหมาะสมคือ ที่ 2-2.2 มิลลิเมตร ถtาบางกวvาน้ี จะทำใหtมีชvองอากาศและช้ินงานไมvเต็มถtาหนากวvา 2.2 
มิลลิเมตร ช้ินงานดtานบนบวมและดtานลvางยังคงมีฟองอากาศพื้นลvางไมvเต็ม สvวนดtานนอกกำหนดใหtมีความหนา 2- 
2.5 มิลลิเมตร ถtาบางเกินจะทำใหtยางฟองทะลุออกมาแตvถtาปรับหนาไปจะทำใหtน้ำหนักเกิน และปรับอุณหภูมิ
ใหมvเปÇน 135 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที พืน้ลvางยังคงเกิดปïญหาเดิมแตvสvวนหลังเทtาเรียบเนียน  ตามภาพ
ที่ 7 ถึง ภาพที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 4  ไดtวิเคราะหÅและหาสาเหตุวvาทำไมจึงเกิดปïญหาแตvดtานลvางเทtา  จึงลองเช็คอุณหภูมิ
สะสมจริงของโมลข้ึนรูป พบวvาอุณหภูมิสะสมดtานบนมากกวvาดtานลvาง  ดtานที่อุณหภูมิสูงคือดtานพื้นเทtาที่เกิด
ปïญหาจึงไดtปรับอุณหภูมิใหมv  ในภาพที่ 11 

 

 
 

 
ภาพท่ี 11 ปรับอุณหภูมจิาก 140 องศาเซลเซียส เปÇน 130 องศาเซลเซียส 

แตvพบปïญหาในการสุกของยาง จึงไดtเพิ่มเวลาอัดยางเปÇน 100 นาที ทำใหtเสียเวลามากข้ึนแตvก็ไดt
ช้ินงานออกมาดีข้ึน ดังในภาพที่ 12 และภาพที่  13 

 
 
 
 

                 ภาพท่ี 12  หลังเทtาเรียบเนียน              ภาพท่ี 13 ช้ินงานสวยเรียบ 

ภาพท่ี 7 ภาพท่ี 8 

ภาพท่ี 9 ภาพท่ี 10 
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สรุปดtานหลังเทtาแทบจะไมvมีปïญหายังคงเหลือปïญหาไตtเทtาเล็กนtอย และจากการทดลองไดtนำเทtา
เทียมไปทดสอบกับผูtปÑวยจริงที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จ. พิษณุโลก ประสานงานกับคุณประเสริฐ เจtาหนtาที่
เทคนิค พบวvาเทtาเทียมที่นำเขtามาจากตvางประเทศ สvวนใหญvทำดtวยยางสังเคราะหÅเปÇนหลัก แตvราคาสูงขtางละ 
6,000 บาท ปïจจุบันอยูvที่ราคา 1,500 บาทตvอขtาง ซึ่งเทtาที่ผูtปÑวยตtองมีต้ังแตvไซดÅของเด็ก คือ ต้ังแตvเบอรÅ 19 
แตvเบอรÅที่ตtองการมากที่สุด คือ เบอรÅ 23  24 และ 25 แตvยางสังเคราะหÅอายุการใชtงานไมvเกิน 1 ปé เกิดการ
ชำรุดของแตกหัก ลักษณะเทtายางสังเคราะหÅที่ชำรุดแสดงดังภาพที่ 14 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 ลักษณะเทtายางสงัเคราะหÅที่ชำรุด 

คุณประเสริฐ ไมตรีจิตร ตำแหนvงชvางกายอุปกรณÅ ชำนาญงาน 6 ยังใหtขtอมูลอีกวvา เทtาเทียมจาก
ยางพาราที่ไดtนำมาใหtผูtปÑวยทดลองใชtน้ีเดิมมีน้ำหนักมากขtางละประมาณ 700-800 กรัม จึงไดtนำเทtาเทียมที่
ทางศูนยÅบริการทดสอบรับรองภาคใตt สvงไปทดลอบกับผูtปÑวยไปแลtว 9 ราย โดยปïญหาหลัก ๆ เทtาเทียม คือ 
แกนไมtผุ หรือแตก สาเหตุเน่ืองจากผูtปÑวยที่นำไปใชtประกอบอาชีพ ทำไรv ทำนา ซึ่งตtองใชtเทtาแชvน้ำเปÇนระยะ
เวลานาน ทำใหtน้ำซึมผvานยางไปยังแกนไมtดtานใน ทำใหtแกvนไมtสึก และผุพังเร็ว ดังภาพที่ 15 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 15 ลักษณะเทtาเทียมยางพาราที่แกนไมtหลุดออก 
 

จากภาพที่ 15 ลักษณะเทtาเทียมยางพาราที่แกนไมtหลุดออก โดยผvานการใชtงานไปเปÇนระยะเวลา 7 
เดือน คือ ต้ังแตvวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึง 12 กุมภาพันธÅ 2561 และติดตามงานเมื่อเดือนกันยายน 2561 
นอกจากน้ันยังไดtนัดพบกับผูtปÑวยจำนวน 1 ราย คือ นายธง เพชรปุÑน อาชีพ เกษตรกร (ทำนา) บtานเลขที่ 60 
ม.10 ต.ทvางาม อ.วัดโบสถÅ จ.พิษณุโลก โดยสาเหตุที่ตtองใชtเทtาเทียมเน่ืองจากเปÇนเบาหวาน แลtวตtองตัดขา ซึ่ง
จากการสอบถามผูtปÑวยพบวvา มีความพอใจกับผลิตภัณฑÅเทtาเทียมจากยางพาราอยvางมาก เน่ืองจากมีความ
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ยืดหยุvนดี สามารถใสvลุยน้ำเทtาเปลvา ๆ  ไดtเลย สามารถทำกิจกรรมตvาง ๆ  ไดtเสมือนเทtาปกติทั่วไป ซึ่งตลอดการ
สอบถามผูtปÑวยพบวvา ผูtปÑวยมีสุขภาพจิตดีมาก ๆ คุยไปหัวเราะไปตลอด นายธงยังแจtงใหtเจtาหนtาที่ของ
ศูนยÅบริการทดสอบรบัรองภาคใตtวvา กvอนหนtาน้ีใชtเบอรÅ 25 สามารถใชtไดtดีดี แตvพอแกvนไมtชำรุดก็ไปขอเปลี่ยน
ไดtเบอรÅ 24 มา ปลายเทtาเบอรÅ 24 ไมvเกาะพื้นทำใหtตtองรับน้ำหนักที่สtนเทtาเปÇนหลักทำใหtเวลาเดินจะลื่น เมื่อ
เปลี่ยนมาใชtใหมv ๆ ไมvชิน ขณะน้ีชินแลtว  ตามภาพที่ 16 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 ขณะสอบถามผูtปÑวยทดลองใชtเทtาเทียมยางพารา 

จากปïญหาของเทtาเทียมที่ผลิตไดtมีรอยตำหนิจากการไหลไมvเต็มเบtาพิมพÅ ผิวกระดtาง จึงไดtเพิ่ม poly 
flow และ factice ตามสูตรตามตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ใชtยางแผvนรมควันมาตรฐาน GMP สูตรที่ 12 ผลิตเทtาเทียมจากยางธรรมชาติ 

ส1วนผสม 
สูตร 12 

นอก 11 ใน 13 
RSS GMP 100 1100 0 0 
ENR  น้ำยาง 0 0 38.46 500 
ENR  สกิมแทvง 0 0 61.53 800 
High styrene resin 30 330 20 260 
ZnO 3 33 3 39 
Stearic a ̂cid 1 11 1 13 
Zeosil 45 25 275 15 195 
Clay 10 110 10 130 
Wing stay L 2 22 1 13 
Wax 2 22 2 26 
Factice 1.5 16.5 0 0 
Poly Flow 0.25 2.75 0 0 
MBTS 1 11 1 13 
TMTD 0.3 3.3 0.3 3.9 
Sulphur 2 22 1.8 23.4 
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ส1วนผสม 
สูตร 12 

นอก 11 ใน 13 
DPT 0 0 4 52 
Petroleum Jelly 0 0 1.5 19.5 
Paraffinic oil 2 22 2 26 
PEG4000 0.2 2.2 0.2 2.6 
PVI 1 11 0.5 6.5 
รวมน้ำหนัก (กรัม) 181.25 1,993.75 163.3 2,122.9 

ผลการทดลองพบวvา ผิวออกมาสวยข้ึน ยางไหลในเบtาพิมพÅไดtดีข้ึน  แตvติดปïญหาเรื่องเบtาพิมพÅ  ทำใหt
ยางไมvสามารถไหลออกขtางนอกไดtอยvางเต็มที ่ และทำใหtช้ินงานมีตำหนิเกิดข้ึน  
 
 
 
 
 
 

           ภาพท่ี 17 เทtาเทียมทีผ่ลติไดt ดtานหนtา        ภาพท่ี 18 เทtาเทียมทีผ่ลิตไดtดtานขtาง  

ปïญหาที่ตtองปรับปรุงแกtไข คือ สรtางแมvพิมพÅใหมv เน่ืองจากอันเกvาลึก และพื้นดtานลvางของฝÑาเทtาไมv
เรียบพื้นทำใหtเมื่อนำไปใชtแลtวลื่น 
  การทดลองครั้งลvาสุดไดtปรับสูตรเทtาเทียมใหมvดังน้ี 

ตารางท่ี 9 สูตรที ่13 เทtาเทียมจากยางธรรมชาติ 

ส1วนผสม 
สูตรยางเทZาเทียม 

นอก ใน 
RSS GMP 100 0 
ยางสกิม ENR   0 100 
High styrene resin 30 20 
ZnO 3 3 
Stearic âcid 1 1 
Zeosil 45 25 15 
Clay 10 10 
Wing stay L 2 1 
Wax 2 2 
Factice 1.5 0 
Poly Flow 0.25 0 
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ส1วนผสม 
สูตรยางเทZาเทียม 

นอก ใน 
MBTS 1 1 
TMTD 0.3 0.3 
Sulphur 2 1.8 
DPT 0 4 
Patroleum Jelly 0 1.5 
Paraffinic oil 2 2 
PEG4000 0.2 0.2 
PVI 0 0.5 
สีเหลือง 0.7 0 
สีแดง 0.3 0 
Tio2 1 0 
รวมน้ำหนัก (กรัม) 182.25 163.3 

จากการทดลองไดt ผลทดสอบ Rheometer และระยะเวลาข้ึนรูปดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 ระยะเวลาการคงรูปของยางช้ันนอกและช้ันในจากการปรับเปÇนสูตรที่ 13 
ยางคอมปาวดG scorch time (นาที) cure time (นาที) ระยะเวลาการอัดข้ึนรูป (นาที) 

ซ้ำที่ 1 (ช้ันนอก) 11.08 20.51 55 
ซ้ำที่ 2 (ช้ันนอก) 10.77 18.26 55 
ซ้ำที่ 3 (ช้ันนอก) 11.24 20.36 55 
ซ้ำที่ 4 (ช้ันนอก) 11.49 19.98 55 
ซ้ำที่ 5 (ช้ันนอก) 11.99 19.95 55 
ซ้ำที่ 6 (ช้ันนอก) 12.16 21.69 55 
เฉล่ีย (ช้ันนอก) 11.46 21.69 55 
ช้ันใน 3.23 5.81 55 

ผลการทดสอบการหักงอดZวยเคร่ือง Universal Foot Test Machine 
วิธีการทดสอบจะใชtแรงดันยกที่ 2 จุดของเทtาเทียมบริเวณฝÑาเทtาและสtนเทtา ยกสลับกันครั้งละ 1 

วินาที การทดสอบจะทดสอบขtางละ 1 ลtาน รอบ รวม 2 ขtาง เทvากับ 2 ลtานรอบ ใชtระยะเวลาในการทดสอบ
มากกวvา 20 วัน ถtาช้ินงานไมvมีการอvอนตัวหรือยุบตัวมากเกินมาตรฐาน จะถือวvาผvานมาตรฐาน จากการนำ
ตัวอยvางเทtาเทียมที่ผลิตไดtไปทดสอบการหักงอตามมาตรฐาน มอก. 2613-2557 ซึ่งในมาตรฐานดังกลvาว
เปÇนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4627 วvาดtวยเรื่อง กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑÅ 
กายอุปกรณÅเทียม การทดสอบโครงสรtางของกายอุปกรณÅเทียมรยางคÅลvาง พบวvาสามารถผvานมาตรฐาน 2 ลtาน
ครั้ง  
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ภาพท่ี 19 ทดสอบเทtาเทียมดtวยเครื่อง Foot testing 

ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพยางชั้นนอก 
พบวvากvอนบvมเรvงมีคvาความแข็งของช้ินงานที่ 50.3 shore A ความตtานแรงดึง 8.7 Mpa ความทนตvอ

แรงยืดจนขาดรtอยละ 561.5 การฉีกขาด 18.1 kN/M และความทนตvอการขัดสี 0.87 ซม./100 รอบ สvวนหลัง
บvมเรvงช้ืนงานคvาความแข็งของช้ินงานที่ 49.0  shore A ความตtานแรงดึง 7.6 Mpa ความทนตvอแรงยืดจนขาด 
รtอยละ 515.8 การฉีกขาด 13.1 kN/M แสดงวvาช้ืนงานมีคvาความตtานทานตvอการเสื่อมสภาพอยูvในเกณฑÅที่ดี 
จะมีอายุการใชtงานที่ทนทาน 

ตารางท่ี 11 แสดงผลทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางสูตรที่ 13 
รายการทดสอบ ซ้ำที่1 ซ้ำที่2 ซ้ำที่3 ซ้ำที่4 ซ้ำที่5 ซ้ำที่6 เฉลี่ย 

ความแข็ง Hardness (Shore A) 49 55 47 52 49 50 50.3 
ความเคtนดงึเมื่อมีความยดืรtอยละ Modulus 100 (Mpa) 1.4 1.6 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 
ความเคtนดงึเมื่อมีความยดืรtอยละ Modulu 300 (Mpa) 3.9 3.5 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 
ความเคtนดงึเมื่อมีความยดืรtอยละ 500 (Mpa) 8.8 7.1 6.6 6.6 6.6 7.1 7.1 
การตtานแรงดงึ (MPa) 10.9 7.3 7.0 8.0 8.6 10.6 8.7 
ความทนตvอแรงยืดจนขาด (%) 566 510 512 548 579 654 561.5 
การฉีกขาด Tear (kN/m) 18.5 19.2 16.9 17.6 18.4 17.9 18.1 
การทนตvอการขัดสี, (ปริมาตรที่หายไป, ซม³/100 รอบ) 1.04 0.94 0.68 0.59 1.4 0.55 0.87 
ความตtานทานตvอการเกิดรอยแตก (kc) 19.9 19.4 12.2 19.2 14.3 32.8 19.6 
การยุบตัวเนื่องจากแรงอัดที่ 100˚C, 72 ชม. (%) 73.1 70.0 75.4 77.3 75.2 74.2 74.2 
ความตtานทานตvอโอโซน ที่มีความเขtมขtน 50 pphm,40˚C, 
ระยะยืด 20%, 72 ชม.  

เกิดรอยแตกจำนวน
นับไมvถtวนความยาว
รอยแตก 1-3 มม. 

เกิดรอยแตกจำนสนนับไมvถtวนความยาว
รอยแตกมากกวvา 3 มม. 

    - 

หลังการบ1มเร1ง   
ความแข็ง (Shore A) 46 54 44 52 48 50 49.0 
ความเคtนดงึเมื่อมีความยดืรtอยละ 100 (Mpa) 1.4 1.6 1.3 1.5 1.2 1.4 1.4 
ความเคtนดงึเมื่อมีความยดืรtอยละ 300 (Mpa) 3.8 3.8 3.5 3.6 3.1 3.6 3.6 
ความเคtนดงึเมื่อมีความยดืรtอยละ 500 (Mpa) 0 0 0 7.1 6.6 7.4 3.5 
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ตารางท่ี 12 น้ำหนักของเทtาเทียมทีผ่ลิตไดtจากสูตรที่ 13 

เบอรG 

ส1วนประกอบเทZาเทียม น้ำหนัก (กรัม) ขZอมูลเวลา (นาที) น.น. เทZาเทียม 

ฝpาเทZา หลังเทZา สZน+ขZอเทZา 
(แกนไมZ+แหวน 

+ผZาใบ) 
น.น.รวม 
ก1อนอัด 

ใส1ยางใน
เบZา  

อัดขึ้นรูป 
160. 

(กรัม) 

หนา น.น. หนา น.น. หนา น.น.      
25-L   143.9   162.4   53.4 120.4 480.1 2.50  40 460.9 
25-R   143.5   153.3   53.7 158.6 509.1 3.00  40 498.2 

                        
24-L   125.3   138.4   53.6 137 454.3 2.00  40 442.7 
24-R   140   145.8   52 144.4 482.2 2.50  40 465.3 

                        
24-L 4.5 123.5 4.8 121.5 10 43.1 147 435.1 2.30  40 423.2 
24-R 5.5 132 5.1 135.5 10 44.7 117.8 430 2.20  40 421.6 

                    เฉลี่ย 438.2  
25-L   150.6   186.9   54.8 150.7 543 2.30  40 516.8 
25-R   156.5   183.8   56.6 143.5 540.4 2.50  40 514.7 

          เฉลี่ย 515.75 

จากตารางที่ 12 สรุปไดtวvาหลังการข้ึนรูปเปÇนเทtาเทียมเบอรÅ 24 เปÇนเบอรÅเทtาปกติที่ใชtกันโดยทั่วไปจะ
มีน้ำหนักขtางละ 438.2 กรัม ซึ่งมีน้ำหนักที่ทางโรงพยาบาลยุพราชกำหนดไวtไมvเกิน 450 กรัม สvวนเบอรÅ 25 
ซึ่งเปÇนขนาดที่ใหญvกวvาจะมีน้ำหนักเฉลี่ยที่ 515.75 กรัม เปÇนน้ำหนักที่กำหนดไวtไมvเกิน 550 กรัม 

  
สรุปผลการวิจัยและขZอเสนอแนะ 

ในการผลิตเทtาเทียมไดtออกสูตรทั้งหมด 13 สูตร ปรับตามชนิดของยางและสารเคมี สมบัติการคงรูป 
อีกทั้งใหtไดtน้ำหนักเบา สvวนที่สำคัญคือการออกสูตร การออกแบบแกนไมt การจัดวางยางช้ันนอกและยางช้ันใน 
การประกอบยางกับแกนและในเบtาพิมพÅ เน่ืองจากเทคนิคการข้ึนรูปยังใชtแบบอัดทำใหtช้ินงานที่ผลิตไดtยังคงมี
รอยตำหนิ จากการศึกษาสูตรทั้ง 10 สูตร ในเบื้องตtนพบปïญหายางช้ันในไมvเกาะยึดติดกับแกนไมt เน่ืองจาก
ยางไหลเขtาตามรูที่เจาะไวt มีสvวนที่ไหลไดtเต็มและบางสvวนไหลไมvเต็มรูที่เจาะไวt สำหรับยางช้ันในสvวนสtนเทtาที่
วางซtอนกัน 5 ช้ัน เกิดฟองอากาศสามารถมองเห็นไดtในแตvละช้ัน มีชvองวvางของชvองอากาศขนาดใหญv จึงเกิด
รอยยุบสvวนของสtนเทtา ดังน้ันจึงปรับสูตรอกี 3 สูตร พบวvาสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 13 มีการใชtยางแผvน
รมควันเกรดพรีเมียมเปÇนยางช้ันนอกและใชtยางสกิม ENR เปÇนสvวนของยางช้ันในเพิ่มสารฟูในยางช้ันในใหtไดt
น้ำหนักเบาและใหtยางช้ันในการคงรูปไดtเร็วข้ึน ลดสารเพิ่มใหtไดtน้ำหนักเบาตามที่ตtองการ จากการทดสอบ

รายการทดสอบ ซ้ำที่1 ซ้ำที่2 ซ้ำที่3 ซ้ำที่4 ซ้ำที่5 ซ้ำที่6 เฉลี่ย 
การตtานแรงดงึ (MPa) 6.7 6.5 6.8 8.1 8.6 8.8 7.6 
ความทนตvอแรงยืดจนขาด (%) 461 472 485 550 554 573 515.8 
การฉีกขาด (kN/m) 17.84 0 0 18.9 21.2 20.4 13.1 
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สมบัติการคงรูปพบวvายางช้ันนอก มีอัตราการคงรูปที่ 21.69 นาที สvวนยางช้ันใน มีอัตราการคงรูปที่ 5.81 
นาที ระยะเวลาในการอัดข้ึนรูปจริงนาน 55 นาที เน่ืองจากยางหนาจำเปÇนตtองใชtระยะเวลามากกวvาการ
ทดสอบจริง 3 เทvา ทำใหtไมvสvงผลตvอการสุกของยางและเมื่อนำเทtาเทียมไปทดสอบการหักงอตามมาตรฐาน 
มอก. 2613-2557 พบวvาสามารถผvานมาตรฐาน 2 ลtานครั้ง อยvางไรก็ตามไดtทดสอบสมบัติทางกายภาพ พบวvา
มีคvาความแข็งที่ 50.3  shore A ความตtานแรงดึง 8.7 MPa ความทนตvอแรงยืดจนขาดรtอยละ 561.5 การฉีก
ขาด 18.1 KN/M และความทนตvอการขัดสี 0.87 เซนติเมตร/100 รอบ และน้ำหนักเทtาเทียมที่ผลิตไดtเบอรÅ 
24 มีน้ำหนักขtางละไมvเกิน 450 กรัม เปÇนไปตามความตtองการที่ผูtใชtกำหนด 

 
การนำผลงานวิจัยไปใชZประโยชนG 

1) เพื่อใชtประโยชนÅในการกำหนดมาตรฐานเทtาเทียม ซึ่งในมาตรฐาน มอก. 2613-2557 วvาดtวยเรื่อง 
กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑÅ กายอุปกรณÅเทียม การทดสอบโครงสรtางของกายอุปกรณÅเทียม
รยางคÅลvาง ไมvไดtกำหนดวvาเปÇนวัตถุดิบจากยางธรรมชาติ จึงนำไปกำหนดเปÇนมาตรฐานระดับประเทศไดtตvอไป 

2) เพื่อนำไปใชtประโยชนÅแกvผูtปÑวยที่ขtอเทtาขาด และเปÇนการใชtประโยชนÅจากยางธรราชาติชvวยเพิ่ม
มูลคvาของยางมีอายุการใชtงานที่นานไมvตtองนำเขtาจากตvางประเทศ ซึ่งมีศักยภาพในการใชtในประเทศและ
ตvางประเทศ 

3) เพื่อนำผลงานวิจัยไปพัฒนาตvอยอดในการข้ึนรูปแบบฉีดที่มีความรวดเร็วกวvา ไดtช้ินงานที่มีเน้ือ
เรียบกวvา และมีศักยภาพในทางธุรกิจโดยมีความคุtมคvามากกวvา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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โครงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว5างห6องปฏิบัติการทดสอบสำหรับห6องปฏิบัติการ
ทดสอบน้ำยางข6น และห6องปฏิบัติการทดสอบยางแท5งเอสทอีารA 

Inter-Laboratory Comparison for Concentrated Latex and STR 
ช"อมาลี กสบิาล1  นภาวรรณ เลขะวิพฒัน91 

ภัทรสุดา เปลี่ยนสุวรรณ1  สภิุญญา โคตรมา1  สุมนา แจ"มเหมือน1   
___________________________________ 

บทคัดย5อ 
จากโครงการการเปรยีบเทียบผลการทดสอบระหว"างหKองปฏิบัติการน้ำยาง มีหKองปฏิบัติการที่เขKาร"วม

โครงการและส"งผลการทดสอบกลับมาทั้งหมด 7 หKองปฏิบัติการ ประกอบดKวย โรงงานผลิตน้ำยางขKน 6 
หKองปฏิบัติการ และหน"วยงานรัฐวิสาหกิจและในกำกับของรัฐ 1 หKองปฏิบัติการ ซึ่งทำการทดสอบภายใตK
เงื่อนไขเดียวกัน มีรายการทดสอบ 6 รายการ ไดKแก" ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solids content; TSC) 
ปริมาณเน้ือยางแหKง (Dry rubber content, DRC) ปริมาณแอมโมเนีย (Alkalinity as ammonia, NH3) ค"า
กรดไขมันที่ระเหยไดK (Volatile fatty acid, VFA number) ค"าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด9 (Potassium 
hydroxide, KOH number) และปริมาณความเป}นกรด-ด"าง (pH)  
 การวิเคราะห9ผลการทดสอบและประเมินผลทางสถิติ คณะผูKดำเนินงานเลือกใชKการประเมินผลทาง
สถิติแบบ h และ k  (Mandel’s statistics) ตามมาตรฐาน ISO 19983:2017  Rubber-Determination of 
precision of test methods โดยที่ h เป}นพารามิเตอร9ที่ใชKพิจารณาความแตกต"างระหว"างค"าเฉลี่ย น่ันคือค"า
การกระจายตัวระหว"างหKองปฏิบัติการ (Between-laboratory dispersion) ในขณะที่ k เป}นพารามิเตอร9ที่ใชK
พิจารณาความแตกต"างระหว"างความแปรปรวน กำหนดใหKค"า h critical เท"ากับ 1.71 และ k critical เท"ากับ 
1.87  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

เกณฑ9ในการประเมินกำหนดใหKหKองปฏิบัติการที่มีค"า h หรือ ค"า k หรือทั้งสองมีค"ามากกว"า ค"า h 
critical หรือ ค"า k critical ในตาราง แสดงว"า ขKอมูลมีความแตกต"างจากกลุ"มหรือมีผลการทดสอบเป}นที่น"า
สงสัย ตKองหาสาเหตุและแกKไขขKอบกพร"อง เช"น วิธีการทดสอบ หรือเครื่องมือทดสอบ สำหรับผลการประเมิน
ทางสถิติของหKองปฏิบัติการที่เขKาร"วมโครงการ ฯ สามารถสรุปผลการประเมิน ดังน้ี มีหKองปฏิบัติการที่มีค"า k 
แตกต"างจากกลุ"ม หรือผลการทดสอบเป}นที่น"าสงสัยในรายการทดสอบ TSC, DRC และ KOH No. ไดKแก" L04, 
L07 และ L02 ตามลำดับ สำหรับหKองปฏิบติัการทีม่ีทั้งค"า h และ k แตกต"างจากกลุ"ม หรือผลการทดสอบที่น"า
สงสัยในรายการทดสอบ pH ไดKแก" L06 นอกจากน้ีรายการทดสอบ Alkalinity as ammonia และ VFA No. 
ไม"มีหKองปฏิบัติการใดที่มีค"าแตกต"างจากกลุ"มหรือมีผลการทดสอบเป}นที่น"าสงสัย   
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ฝïายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 
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คำสำคัญ: การเปรียบเทียบระหว"างหKองปฏิบัติการ  หKองปฏิบัติการน้ำยางขKน  หKองปฏิบัติการยางแท"ง 
              เอสทีอาร9  Inter-laboratory comparison  
 

บทนำ 
การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว"างหKองปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) เป}น

กิจกรรมหน่ึงที่หKองปฏิบัติการจำเป}นตKองดำเนินการ นอกจากเพื่อใหKระบบคุณภาพมีการพัฒนาอย"างต"อเน่ือง 
แลKวยังเป}นการประกันคุณภาพผลการทดสอบของหKองปฏิบัติการอีกดKวย ศูนย9บริการทดสอบรับรองภาคกลาง 
ร"วมกับกองมาตรฐานอุตสาหกรรมยางและกองวิจัยอุตสาหกรรมยาง ฝïายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การ
ยางแห"งประเทศไทย ไดKเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล"าว จึงเป}นหน"วยงานกลางจัดใหKมีการทดสอบ
สมบัติน้ำยางและเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว"างหKองปฏิบัติการ โดยมีรายการทดสอบสำหรับ
หKองปฏิบัติการที่เขKาร"วมโครงการทั้งสิ้น 6 รายการ ไดKแก" ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid content, 
TSC) ปริมาณเน้ือยางแหKง (Dry rubber content, DRC) ปริมาณแอมโมเนีย (Alkalinity as ammonia, 
NH3) ค"ากรดไขมันที่ระเหยไดK (Volatile fatty acid, VFA no.) ค"าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด9 (Potassium 
hydroxide, KOH no.) และปริมาณความเป}นกรด-ด"าง (pH) โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อ 

1. เพื่อสรKางความมั่นใจใหKกับหKองปฏิบัติการและคุณภาพผลการทดสอบของหKองปฏิบัติการว"าสามารถ
ทดสอบไดKถูกตKองและแม"นยํา มีความน"าเช่ือถือตามหลกัวิชาการ 

2. เพื่อระบุปòญหาและวิเคราะห9หาสาเหตุ นำไปสู"แนวทางการแกKไขปรับปรุงภายในหKองปฏิบัติการ  
3. เพื่อใชKเป}นแนวทางในการตรวจสอบความใชKไดKของวิธีทดสอบของหKองปฏิบัติการ 
4. เพื่อเป}นสรKางความโปร"งใส และเป}นธรรม ทั้งต"อภาครัฐและเอกชน 
ทางคณะผูKดำเนินการไดKเริ่มดำเนินการทดสอบเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว"างหKองปฏิบัติการ

ประจำปôงบประมารณ 2562 มีหKองปฏิบัติการที่เขKาร"วมกิจกรรมทั้งหมด 7 หKองปฏิบัติการ ประกอบดKวย 
โรงงานผลิตน้ำยางขKน 6 หKองปฏิบัติการ และหน"วยงานรัฐวิสาหกิจและในกำกับของรฐั 1 หKองปฏิบัติการ ซึ่งทำ
การทดสอบภายใตKเงื่อนไขเดียวกันตลอดช"วงระยะเวลาที่กำหนด ทำใหKหKองปฏิบัติการที่เขKาร"วมกิจกรรม
ดังกล"าวทราบถึงขีดความสามารถในการวัดหรือการทดสอบ เป}นการเฝöาระวังการดำเนินงานของ
หKองปฏิบัติการอย"างต"อเน่ือง และสามารถนำผลการประเมินความสามารถที่ไดKไปพัฒนาระบบคุณภาพของ
หKองปฏิบัติการต"อไป 
 คณะผูKดำเนินงานเลือกใชKการประเมินผลทางสถิติแบบ h และ k  (Mandel’s statistics) ตาม
มาตรฐาน ISO 19983:2017  Rubber – Determination of precision of test methods ตามภาคผนวก 
A และเลือกการประเมินแบบ Type 1 Method A เป}นรูปแบบการประเมินความเที่ยง (Precision) ซึ่งบ"งบอก
ว"าการทดสอบน้ันมีความสม่ำเสมอหรือไม" และหากมีผลการทดสอบต้ังแต" 2 ซ้ำข้ึนไปจากการทดสอบภายใน
หน่ึงวัน จะใชK Method A ในการประเมินผลความแปรปรวนของการวัด นอกจากน้ันยังสามารถวิเคราะห9
ขKอมูลที่เป}นค"าออกนอกกลุ"ม (Outlier) หรือค"าที่ผิดปกติหรือผลการทดสอบที่น"าสงสัย เพื่อใหKไดKขKอมูลที่
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น"าเช่ือถือมากข้ึน การประเมินความเที่ยงของการวัดหรือทดสอบใชKสภาวะ (Condition) ในการทดสอบ 3 
สภาวะ หรือ 3 แหล"งที่มา ไดKแก" การทวนซ้ำไดKของการวัด (Repeatability condition) การวัดซ้ำตัวอย"าง
แบบวันต"อวัน (Day-to-day repeatability condition) และการวัดซ้ำไดKของการวัด (Reproducibility 
condition) กล"าวคือ 

Repeatability condition เป}นสภาวะทดสอบในสภาวะเดิมทั้งหมด ไดKแก" วิธีทดสอบ ผูKทดสอบ 
เครื่องมือ และหKองปฏิบัติการเดียวกัน โดยกลุ"มตัวอย"างจะตKองเป}นอิสระต"อกัน ทดสอบซ้ำในช"วงเวลาสั้นที่สุด
เท"าที่ทำไดKในที่น้ีคือทดสอบซ้ำภายในวันเดียว     

Day-to-day repeatability condition เป}นสภาวะทดสอบที่ทำในสถานที่เดิมในช"วงเวลาใดเวลา
หน่ึง ไดKแก" วิธีทดสอบ ผูKทดสอบ เครื่องมือ และหKองปฏิบัติการเดียวกัน โดยกลุ"มตัวอย"างจะตKองเป}นอิสระต"อ
กัน ทดสอบซ้ำในช"วงเวลาระหว"างหน่ึงถึงเจ็ดวัน  

Reproducibility condition เป}นสภาวะการวัดตัวอย"างเดิม วิธีทดสอบเดิม แต"มีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะบางประการ เช"น เครื่องมือ ผูKทดสอบ และหKองปฏิบัติการต"างกัน  

การประเมินความเที่ยงจากสภาวะหรอืเงือ่นไขดังกล"าวขKางตKน เป}นการตรวจสอบความสามารถในการ
วัดตัวอย"างเดียวกันของแต"ละหKองปฏิบัติการ ทำใหKทราบถึงสมรรถนะของหKองปฏิบัติการน้ัน ๆ 
การใช6สถิติ h และ k (Mandel’s statistics) ในการประเมินผลการทดสอบ  

สถิติ h และ k (Mandel’s statistics) เป}นการวิเคราะห9ขKอมูลที่ที่ผิดปกติหรือแตกต"างไปจากขKอมูล
อื่น ๆ เพื่อใหKไดKขKอมูลที่มีคุณภาพและน"าเช่ือถือไดK โดยที่ h คือพารามิเตอร9ที่ใชKเพื่อตรวจสอบความแตกต"าง
ระหว"างค"าเฉลี่ย (Average) ในขณะที่ k คือพารามิเตอร9ที่ใชKในการตรวจสอบความแตกต"างระหว"างความ
แปรปรวน (Variance) ซึ่งสังเกตไดKว"าการวิเคราะห9ค"าดังกล"าวสามารถนำมาประเมินความสามารถของ
หKองปฏิบัติการไดK โดยค"าที่คำนวณไดKจากการประเมินผลทางสถิติแบบ h และ k เทียบกับตารางแสดงค"าวิกฤต
ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ตามตารางที่ 1 ถKาหากมีค"าที่ผิดปกติใหKตัดขKอมูลทั้งหมดจากหKองปฏิบัติการที่น"าสงสัย
ออกไป นำขKอมูลที่ไดKรับการปรับแลKวไปคำนวณความเที่ยงต"อไป  

การคำนวณค"า h-value สำหรับการกระจายตัวระหว"างหKองปฏิบัติการ (Between-laboratory 
dispersion) 

คำนวณจากสูตร 
 
 
 
 
 คำนวณ      จากสูตร 
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 เมื่อ      = mean value of data 
                     = mean value of mean value of data 
                  p = number of laboratories 
 การคำนวณค"า k-value สำหรับการกระจายตัวภายในหKองปฏิบั ติการ (Within-laboratory 
dispersion) 

คำนวณค"า pooled-within cell จากสูตร 
 
 
 
 

คำนวณ      จากสูตร 
 
 
 

เมื่อ   Si  = standard deviations of the day 
                  p  = number of laboratories 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค"าวิกฤตที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ของสถิติ h และ k 
p h k 
3 1.15 1.65 
4 1.42 1.76 
5 1.57 1.81 
6 1.66 1.85 
7 1.71 1.87 
8 1.75 1.88 
9 1.78 1.90 
10 1.80 1.90 
11 1.82 1.91 
12 1.83 1.92 
13 1.84 1.92 
14 1.85 1.92 
15 1.86 1.93 
16 1.86 1.93 
17 1.87 1.93 
18 1.88 1.93 
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p h k 
19 1.88 1.93 
20 1.89 1.94 

p  คือจำนวนของหKองปฏิบัติการที่เขKาร"วมการทดสอบ 

 การประเมินผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว"างหKองปฏิบัติการในครั้งน้ี มีหKองปฏิบัติการเขKา
ร"วมกิจกรรมทั้งหมด 7 แห"ง จากการคำนวณค"าสถิติ h และ k ตามตารางที่ 1 แสดงค"าวิกฤตที่ระดับนัยสำคัญ 
0.05  ค"า h critical เท"ากับ 1.71 และ k critical เท"ากับ 1.87 โดยที่ค"า h values เป}นสถิติของ Mandel’s 
ที่มีความสอดคลKองระหว"างของหKองปฏิบัติการ (Between-laboratory dispersion) และค"า k values เป}น
สถิติของ Mandel’s ที่มีความสอดคลKองภายในหKองปฏิบัติการ หรือหKองปฏิบัติการแห"งเดียว (Within-
laboratory dispersion) 

หลักการพิจารณาความผิดปกติของผลการทดสอบ โดยอาศัยสถิติ h และ k (Mandel’s statistics) มีดังน้ี 
1) ผลการทดสอบ (h value หรือ k value) มีค"ามากกว"า ค"าวิกฤต (h critical หรือ k critical) จะถูก

ต้ังสถานะ h หรือ k หรือทั้งสองอย"าง แสดงว"าผลการทดสอบมีความคลาดเคลื่อนจนทำใหKขKอมูลแตกต"างจาก
กลุ"มหรือค"าที่ยอมรับ มีแนวโนKมเป}น “ผลไม"สอดคลKองกับเกณฑ9” ตKองระบุสาเหตุและแกKไขปòญหา เช"น ความ
ผิดพลาดจากเครื่องมือทดสอบ การควบคุมสภาวะแวดลKอมในการทดสอบ การคลาดเคลื่อนจากผูKวัด 
(Personnel error) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากวิธีการวัด (Method error) เป}นตKน  

2) ผลการทดสอบ (h value หรือ k value) มีค"านKอยกว"า ค"าวิกฤต (h critical หรือ k critical) แสดง
ว"าผลการทดสอบไม"มีความคลาดเคลื่อนจนทำใหKขKอมูลแตกต"างจากกลุ"มหรือค"าที่ยอมรับ มีแนวโนKมเป}น “ผล
สอดคลKองกับเกณฑ9” 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
อุปกรณA 

- ยางขKน (concentrated latex) ความเขKมขKนรKอยละ 60 ชนิด HA และ LA   
  - อุปกรณ9และวัสดุวิทยาศาสตร9 ไดKแก" ที่กรองน้ำยางขKน ภาชนะพลาสติกพอลิเอทิลีน (Poly- 
ethylene Bottle) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร กล"องไปรษณีย9 เป}นตKน 
วิธีการดำเนินงาน 

1) ประสานงานกับหKองปฏิบัติการทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน หน"วยงานของรัฐและกำกับของรัฐ ทาง
จดหมายไปรษณีย9 และ e-mail ซึ่งไดKรับการตอบรับเขKาร"วมกิจกรรมดังกล"าวทั้งหมด 7 หKองปฏิบัติการ ไดKแก" 
โรงงานผลิตน้ำยางขKน บริษัทเอกชน และหน"วยงานของรัฐ 

2) การเตรียมตัวอย"างน้ำยางขKน ที่ใชKในกิจกรรมน้ีมี 2 ชนิด ไดKแก" Material A คือน้ำยางขKนชนิด HA 
(High ammonia) และ Material B คือน้ำยางขKนชนิด LA (Low ammonia) ตัวอย"างน้ำยางขKนถูกบรรจุใน
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ภาชนะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (Polypropylene Bottle) ขนาดประมาณ 100 มิลลิลิตรต"อขวด พรKอมติด
ฉลากระบุรายละเอียดกำกับไวK โดยแบ"งตัวอย"างออกเป}น 2 ชุด ไดKแก" 
 ชุด A รหัสตัวอย"าง A11   =  ทดสอบวันที่ 1  ขวดที่ 1   
         รหัสตัวอย"าง A12   =  ทดสอบวันที่ 1  ขวดที่ 2 
 ชุด B รหัสตัวอย"าง B21   =  ทดสอบวันที่ 2  ขวดที่ 1 
          รหัสตัวอย"าง B22   =  ทดสอบวันที่ 2  ขวดที่ 2 

ตัวอย"างทดสอบจัดส"งทางไปรษณีย9ด"วนพิเศษ (EMS) พรKอมแนบเอกสารที่เกี่ยวขKอง 
3) การแจกจ"ายตัวอย"าง และกำหนดรหัสหKองปฏิบัติการ (Lab code) คณะผูKดำเนินการไดKจัดส"ง

ตัวอย"างพรKอมเอกสารที่เกี่ยวขKองใหKหKองปฏิบัติการที่เขKาร"วมกิจกรรมครั้งน้ีทางไปรษณีย9ด"วนพิเศษ (EMS) ซึ่ง
แต"ละหKองปฏิบัติการจะไดKรับตัวอย"างจำนวน 4 ขวดต"อหKองปฏิบัติการ พรKอมรหัสประจำหKองปฏิบัติการ (Lab 
code) โดยไม"เป¶ดเผยแก"สาธารณะ  

4) รายละเอียดวิธีการทดสอบ 
- หKองปฏิบัติการแต"ละแห"งดำเนินการทดสอบตัวอย"างละ 2 ซ้ำ ตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนด 

ดังแสดงในตารางดังต"อไปน้ี 

รายการทดสอบ รหัส มาตรฐานอ6างอิง 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด  
(Total Solids Content) 

TSC ISO 124 

ปริมาณเน้ือยางแหKง  
(Dry Rubber Content) 

DRC ISO 126 

ปริมาณแอมโมเนีย 
 (Alkalinity as ammonia) 

NH3 ISO 125 

ความเป}นกรด-ด"าง (pH) pH ISO 976 
ค"ากรดไขมันที่ระเหยไดK  
(Volatile Fatty Acid Number) 

VFA number ISO 506 

ค"าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด9 
 (Potassium Hydroxide Number) 

KOH number ISO 127 

- ใหKเก็บตัวอย"างน้ำยางไวKที่อุณหภูมิหKองทดสอบ จนถึงวันที่กำหนดใหKดำเนินการทดสอบ 
- ก"อนทดสอบใหKทำการผสมกลิ้งภาชนะบรรจุน้ำยางขKนเป}นเวลานาน 1 นาทีเพื่อผสมตัวอย"างใหK

เป}นเน้ือเดียวกัน 
- หากหKองปฏิบัติการใดทดสอบไม"ครบทั้ง 7 รายการ ใหKดำเนินการทดสอบเฉพาะรายการที่

ทดสอบปกติ หากหKองปฏิบัติการใดมีเครื่องมือไม"พรKอม หรือไม"สามารถทดสอบบางสมบัติไดKใหK
ระบุลงในแบบฟอร9มบันทึกผลการทดสอบในช"องหมายเหตุ 
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- กำหนดใหKหKองปฏิบัติการทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด ดังแสดงในตาราง 
วันท่ีทดสอบ ชุด รหัสตัวอย5าง การทดสอบ 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 A A11 - A12 NH3, TSC, pH 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
A A11 - A12 DRC 
B B21 - B22 NH3, TSC, pH 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 
A A11 - A12 VFA number 
B B21 - B22 DRC 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
A A11 - A12 KOH number 
B B21 - B22 VFA number 

วัน 21 มิถุนายน 2562 B B21 - B22 KOH number 

5) มาตรฐานวิธีทดสอบที่ใชKอKางอิง ไดKแก" 
- ISO 124: 2014 - Latex, rubber - Determination of total solids content 
- ISO 126: 2005, Natural rubber latex concentrate - Determination of dry rubber   

Content  
- ISO 125: 2011, Natural rubber latex concentrate - Determination of alkalinity 

Content 
- ISO 506:1992 - Rubber latex, natural, concentrate - Determination of volatile 

fatty acid Number 
- ISO 127: 2012 - Rubber, natural latex concentrated - Determination of KOH 

number 

- ISO 976:2013 - Rubber and plastics - Polymer dispersions and rubber lattices -  
Determination of pH.  

6) เมื่อดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้นแลKว แต"ละหKองปฏิบัติการบันทึกขKอมูลในแต"ละการทดสอบลงใน
บันทึกผลการทดสอบดKวยลายมือเท"าน้ัน และทางผูKจัดรวบรวมผลการทดสอบ เพื่อประเมินผลทางสถิติต"อไป    

7) รวบรวมรายงานผลการทดสอบ 
8) ประเมินผลทางสถิติ และประเมินความสามารถของหKองปฏิบัติการ 

 
สรุปผลการวิจัยและข6อเสนอแนะ 

1. การประเมินผลทางสถิติและประเมินความสามารถของห6องปฏิบัติการ 
 การวิเคราะห9ผลการทดสอบและประเมินผลทางสถิติ คณะผูKดำเนินงานเลือกใชKการประเมินผลทาง
สถิติแบบ h และ k  (Mandel’s statistics) ตามมาตรฐาน ISO 19983:2017  Rubber-Determination of 
precision of test methods โดยที่ h เป}นพารามิเตอร9ที่ใชKพิจารณาความแตกต"างระหว"างค"าเฉลี่ย น่ันคือค"า
การกระจายตัวระหว"างหKองปฏิบัติการ (Between-laboratory dispersion) ในขณะที่ k เป}นพารามิเตอร9ที่ใชK
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พิจารณาความแตกต"างระหว"างความแปรปรวน กำหนดใหKค"า h critical เท"ากับ 1.71 และ k critical เท"ากับ 
1.87  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  
 เกณฑ9ในการประเมินกำหนดใหKหKองปฏิบัติการที่มีค"า h หรือ ค"า k หรือทั้งสองมีค"ามากกว"า ค"า h 
critical หรือ ค"า k critical ในตาราง แสดงว"า ขKอมูลมีความแตกต"างจากกลุ"ม ตKองหาสาเหตุและแกKไข
ขKอบกพร"อง เช"น วิธีการทดสอบ หรือเครื่องมือทดสอบ สำหรับผลการประเมินทางสถิติของหKองปฏิบัติการที่
เขKาร"วมโครงการฯ สามารถสรุปผลการประเมิน ดังแสดงในตาราง       

รายการทดสอบ 
ห6องปฏิบัติการท่ีมี 

ค5า h แตกต5าง (between-
laboratory) 

ห6องปฏิบัติการท่ีมี 

ค5า k แตกต5าง (within-
laboratory) 

1. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TSC) - L04 

2. ปริมาณเน้ือยางแหKง (DRC) - L07 

3. ปริมาณแอมโมเนีย (Alkalinity as ammonia) - - 

4. ค"ากรดไขมันที่ระเหยไดK  

   (Volatile fatty acid, VFA number) 

- - 

5. ค"าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด9  

   (Potassium hydroxide, KOH number) 

- L02 

6. ปริมาณความเป}นกรด-ด"าง (pH) L06 L06 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบน้ำยางข3นตัวอย7าง A11 จำนวน 6 รายการทดสอบของห3องปฏิบัติการ 7 ห3องปฏิบัติการ พร3อมค7าเฉลี่ย และการประเมินความแม7นยำของการทดสอบ
ซ้ำ (Replication determination) แยกแต7ละรายการทดสอบ 

รายการทดสอบ L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 Mean SD 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 
 

ครั้งที่ 1 61.4715 61.3142 61.3731 61.5745 61.4466 61.5167 61.5849 

61.4634 0.1056 
ครั้งที่ 2 61.4715 61.3159 61.3653 61.5733 61.3522 61.5363 61.5920 
ค?าเฉล่ีย 61.4715 61.3151 61.3692 61.5739 61.3994 61.5265 61.5885 

ค7าความแตกต7าง 0.00 0.00 0.01 0.00 0.09 0.02 0.01 

ปริมาณเน้ือยางแห3ง 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 
 

ครั้งที่ 1 59.8347 59.7165 59.5799 59.5837 59.5512 59.7536 59.7658 
 

59.6790 
 

 
0.1168 

 

ครั้งที่ 2 59.8347 59.6179 59.5987 59.5819 59.5247 59.7023 59.8598 
ค?าเฉล่ีย 59.8347 59.6672 59.5893 59.5828 59.5380 59.7280 59.8128 

ค7าความแตกต7าง (1) 0.000 0.049 0.009 0.001 0.013 0.026 0.047 
ค7าความแตกต7าง (2) 0.000 0.049 0.009 0.001 0.013 0.026 0.047 

ปริมาณแอมโมเนีย 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 

ครั้งที่ 1 0.6669 0.7238 0.6889 0.6941 0.6451 0.6142 0.6761 

0.6727 0.0354 
ครั้งที่ 2 0.6674 0.7201 0.6898 0.6943 0.6460 0.6116 0.6788 
ค?าเฉล่ีย 0.6672 0.7220 0.6894 0.6942 0.6456 0.6129 0.6775 

ค7าความแตกต7าง (1) 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
ค7าความแตกต7าง (2) 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 

ค7ากรดไขมันที่ระเหยได3 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 0.0214 0.0336 0.0465 0.0478 0.0398 0.0357 0.0328 

0.0369 0.0090 
ครั้งที่ 2 0.0218 0.0339 0.0465 0.0478 0.0406 0.0365 0.0322 
ค?าเฉล่ีย 0.0216 0.0338 0.0465 0.0478 0.0402 0.0361 0.0322 

ค7าความแตกต7าง 0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.0008 0.0008 0.0012 

ค7าความเปfนกรด-ด7าง 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 10.49 10.20 10.45 10.44 10.44 9.72 10.58 

10.3329 0.2883 
ครั้งที่ 2 10.49 10.19 10.44 10.44 10.45 9.75 10.58 
ค?าเฉล่ีย 10.49 10.20 10.44 10.44 10.44 9.74 10.58 

ค7าความแตกต7าง 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 

ค7าโพแทสเซียมไฮดรอกไซดi 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 0.7854 0.8038 0.8292 0.9058 0.8703 0.8808 0.8854 

0.8498 0.0474 
ครั้งที่ 2 0.7714 0.8091 0.8168 0.9058 0.8645 0.8751 0.8932 
ค?าเฉล่ีย 0.7784 0.8065 0.8230 0.9058 0.8674 0.8780 0.8893 

ค7าความแตกต7าง 1.799 0.657 1.507 0.000 0.669 0.649 0.877 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบน้ำยางข3นตัวอย7าง A12 จำนวน 6 รายการทดสอบของห3องปฏิบัติการ 7 ห3องปฏิบัติการ พร3อมค7าเฉลี่ย และการประเมินความแม7นยำของ
การทดสอบซ้ำ (Replication determination) แยกแต7ละรายการทดสอบ 
รายการทดสอบ L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 Mean SD 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 
 

ครั้งที่ 1 61.4610 61.3181 61.4088 61.5727 61.3883 61.5710 61.5730 

61.4716 0.1135 
ครั้งที่ 2 61.4610 61.3131 61.3922 61.5701 61.3570 61.5986 61.6173 
ค?าเฉล่ีย 61.4610 61.3156 61.4005 61.5714 61.3726 61.5848 61.5952 

ค7าความแตกต7าง 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.03 0.04 

ปริมาณเน้ือยางแห3ง 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 
 

ครั้งที่ 1 59.8116 59.6438 59.6222 59.6022 59.4984 59.6933 59.7679 
 

59.6675 
 

0.1831 
ครั้งที่ 2 59.8116 59.6056 59.6084 59.6066 59.5391 59.6865 59.8477 
ค?าเฉล่ีย 59.8116 59.6247 59.6153 59.6044 59.5188 59.6899 59.8078 

ค7าความแตกต7าง (1) 0.000 0.019 0.007 0.002 0.020 0.003 0.040 
ค7าความแตกต7าง (2) 0.000 0.019 0.007 0.002 0.020 0.003 0.040 

ปริมาณแอมโมเนีย 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 

ครั้งที่ 1 0.6772 0.7156 0.6865 0.6946 0.6490 0.6387 0.6709 

0.6752 0.0268 
ครั้งที่ 2 0.6772 0.7128 0.6876 0.6941 0.6487 0.6331 0.6673 
ค?าเฉล่ีย 0.6772 0.7142 0.6871 0.6944 0.6489 0.6359 0.6691 

ค7าความแตกต7าง (1) 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.003 0.002 
ค7าความแตกต7าง (2) 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.003 0.002 

ค7ากรดไขมันที่ระเหยได3 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 0.0225 0.0348 0.0472 0.0523 0.0406 0.0312 0.0328 

0.0373 0.0100 
ครั้งที่ 2 0.0221 0.0354 0.0465 0.0523 0.0390 0.0327 0.0328 
ค?าเฉล่ีย 0.0223 0.0351 0.0469 0.0523 0.0398 0.0319 0.0328 

ค7าความแตกต7าง 0.0004 0.0006 0.0007 0.0000 0.0016 0.0015 0.0000 

ค7าความเปfนกรด-ด7าง 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 10.30 10.21 10.43 10.42 10.45 9.78 10.58 

10.3129 0.2554 
ครั้งที่ 2 10.30 10.20 10.44 10.42 10.45 9.82 10.58 
ค?าเฉล่ีย 10.30 10.21 10.44 10.42 10.45 9.80 10.58 

ค7าความแตกต7าง 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 

ค7าโพแทสเซียมไฮดรอกไซดi 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 0.7966 0.8228 0.8235 0.9058 0.8599 0.8696 0.8809 

0.8485 0.0445 
ครั้งที่ 2 0.7713 0.8050 0.8093 0.9058 0.8553 0.8883 0.8855 
ค?าเฉล่ีย 0.7840 0.8139 0.8164 0.9058 0.8576 0.8790 0.8832 

ค7าความแตกต7าง 3.227 2.187 1.739 0.000 0.536 2.128 0.521 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบน้ำยางข3นตัวอย7าง B21 จำนวน 6 รายการทดสอบของห3องปฏิบัติการ 7 ห3องปฏิบัติการ พร3อมค7าเฉลี่ย และการประเมินความแม7นยำของ
การทดสอบซ้ำ (Replication determination) แยกแต7ละรายการทดสอบ 
รายการทดสอบ L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 Mean SD 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 
 

ครั้งที่ 1 61.4922 61.3357 61.3884 61.4394 61.4204 61.4578 61.5897 

61.4433 0.0824 
ครั้งที่ 2 61.4922 61.3609 61.3584 61.4321 61.3945 61.4446 61.6003 
ค?าเฉล่ีย 61.4922 61.3483 61.3734 61.4358 61.4074 61.4512 61.5950 

ค7าความแตกต7าง 0.00 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 

ปริมาณเน้ือยางแห3ง 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 
 

ครั้งที่ 1 59.8325 59.7407 59.5851 59.5803 59.5424 59.9039 59.8117 
 

59.6915 
 

0.1281 
ครั้งที่ 2 59.8325 59.6164 59.5899 59.5884 59.5326 59.6248 59.9003 
ค?าเฉล่ีย 59.8325 59.6786 59.5875 59.5844 59.5375 59.7644 59.8560 

ค7าความแตกต7าง (1) 0.000 0.062 0.002 0.004 0.005 0.140 0.044 
ค7าความแตกต7าง (2) 0.000 0.062 0.002 0.004 0.005 0.140 0.044 

ปริมาณแอมโมเนีย 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 

ครั้งที่ 1 0.6832 0.7119 0.6806 0.6853 0.6357 0.6184 0.6565 

0.6663 0.0304 
ครั้งที่ 2 0.6832 0.6991 0.6770 0.6841 0.6360 0.6203 0.6569 
ค?าเฉล่ีย 0.6832 0.7055 0.6788 0.6847 0.6359 0.6194 0.6567 

ค7าความแตกต7าง (1) 0.000 0.006 0.002 0.001 0.000 0.001 0.000 
ค7าความแตกต7าง (2) 0.000 0.006 0.002 0.001 0.000 0.001 0.000 

ค7ากรดไขมันที่ระเหยได3 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 0.0228 0.0364 0.0453 0.0478 0.0413 0.0357 0.0330 

0.0374 0.0085 
ครั้งที่ 2 0.0228 0.0353 0.0461 0.0478 0.0413 0.0365 0.0315 
ค?าเฉล่ีย 0.0228 0.0359 0.0457 0.0478 0.0413 0.0361 0.0323 

ค7าความแตกต7าง 0.0000 0.0011 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 0.0015 

ค7าความเปfนกรด-ด7าง 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 10.26 10.25 10.39 10.25 10.39 10.25 10.39 

10.3086 0.0848 
ครั้งที่ 2 10.26 10.12 10.40 10.25 10.40 10.32 10.39 
ค?าเฉล่ีย 10.26 10.19 10.40 10.25 10.40 10.28 10.39 

ค7าความแตกต7าง 0.00 0.13 0.01 0.00 0.01 0.07 0.00 

ค7าโพแทสเซียมไฮดรอกไซดi 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 0.7713 0.8649 0.8235 0.9156 0.8968 0.9190 0.8900 

0.8665 0.0524 
ครั้งที่ 2 0.7663 0.8709 0.8292 0.9156 0.8772 0.9047 0.8855 
ค?าเฉล่ีย 0.7688 0.8679 0.8264 0.9156 0.8870 0.9118 0.8878 

ค7าความแตกต7าง 0.650 0.691 0.690 0.000 2.210 1.568 0.507 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบน้ำยางข3นตัวอย7าง B22 จำนวน 6 รายการทดสอบของห3องปฏิบัติการ 7 ห3องปฏิบัติการ พร3อมค7าเฉลี่ย และการประเมินความแม7นยำของ
การทดสอบซ้ำ (Replication determination) แยกแต7ละรายการทดสอบ 
รายการทดสอบ L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 Mean SD 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 
 

ครั้งที่ 1 61.4462 61.3074 61.3684 61.4493 61.3752 61.4319 61.5214 

61.4225 0.0925 
ครั้งที่ 2 61.4462 61.2858 61.4035 61.4494 61.3439 61.4232 61.6637 
ค?าเฉล่ีย 61.4462 61.2966 61.3860 61.4494 61.3596 61.4276 61.5926 

ค7าความแตกต7าง 0.00 0.02 0.04 0.00 0.03 0.01 0.14 

ปริมาณเน้ือยางแห3ง 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 
 

ครั้งที่ 1 59.7912 59.6446 59.6062 59.5975 59.5392 59.6595 59.8618 

59.6756 

 
 

0.1126 
 
 

ครั้งที่ 2 59.8102 59.6623 59.5924 59.5942 59.5636 59.6868 59.8486 
ค?าเฉล่ีย 59.8007 59.6535 59.5993 59.5959 59.5514 59.6732 59.8552 

ค7าความแตกต7าง (1) 0.010 0.009 0.007 0.002 0.012 0.014 0.007 
ค7าความแตกต7าง (2) 0.009 0.009 0.007 0.002 0.012 0.014 0.007 

ปริมาณแอมโมเนีย 
(ร3อยละโดยน้ำหนัก) 

ครั้งที่ 1 0.6892 0.7106 0.6809 0.6846 0.6221 0.5982 0.6600 

0.6637 0.0396 
ครั้งที่ 2 0.6892 0.7106 0.6789 0.6835 0.6410 0.5908 0.6528 
ค?าเฉล่ีย 0.6892 0.7106 0.6799 0.6841 0.6316 0.5945 0.6564 

ค7าความแตกต7าง (1) 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 0.004 0.004 
ค7าความแตกต7าง (2) 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 0.004 0.004 

ค7ากรดไขมันที่ระเหยได3 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 0.0254 0.0364 0.0461 0.0523 0.0421 0.0334 0.0329 

0.0384 0.0089 
ครั้งที่ 2 0.0251 0.0368 0.0453 0.0523 0.0406 0.0342 0.0344 
ค?าเฉล่ีย 0.0252 0.0366 0.0457 0.0523 0.0414 0.0338 0.0337 

ค7าความแตกต7าง 0.0004 0.0004 0.0008 0.0000 0.0015 0.0008 0.0015 

ค7าความเปfนกรด-ด7าง 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 10.30 10.22 10.42 10.28 10.39 10.25 10.40 

10.3200 0.0803 
ครั้งที่ 2 10.30 10.17 10.39 10.28 10.39 10.29 10.40 
ค?าเฉล่ีย 10.30 10.20 10.41 10.28 10.39 10.27 10.40 

ค7าความแตกต7าง 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00 

ค7าโพแทสเซียมไฮดรอกไซดi 
(หน7วย) 

ครั้งที่ 1 0.7663 0.8507 0.8236 0.9156 0.8645 0.8691 0.8854 

0.8563 0.0491 
ครั้งที่ 2 0.7663 0.8643 0.8179 0.9156 0.8761 0.8831 0.8900 
ค?าเฉล่ีย 0.7663 0.8575 0.8208 0.9156 0.8703 0.8761 0.8877 

ค7าความแตกต7าง 0.000 1.586 0.694 0.000 1.333 1.598 0.518 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห1ค2า h และ k ตามสถิติ Mandel’s statistics จากของ Material A และ B 
ในรายการทดสอบปริมาณของแข็งทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1  กราฟแสดงค2า h ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบปริมาณของแข็งทั้งหมด 

Lab 
code 

Day 

Tested Result 
(Average) 

Mean 
of data 

Mean 
of day 

Standard 
deviation 
of day 

h k 
Flagged 

“H” 
Flagged 

“K”  
  

A B    

L01 
Day 1 61.4715 61.4610 61.4663 

61.4677 0.0021 0.19 0.04 
  

Day 2 61.4922 61.4462 61.4692 

L02 
Day 1 61.3151 61.3156 61.3153 

61.3189 0.0050 
-

1.41 
0.11 

  
Day 2 61.3483 61.2966 61.3225 

L03 
Day 1 61.3692 61.4005 61.3849 

61.3823 0.0037 
-

0.73 
0.08 

  
Day 2 61.3734 61.3860 61.3797 

L04 
Day 1 61.5739 61.5714 61.5727 

61.5076 0.0920 0.61 1.97 
 

K 
Day 2 61.4358 61.4494 61.4426 

L05 
Day 1 61.3994 61.3727 61.3860 

61.3848 0.0018 
-

0.70 
0.04 

  
Day 2 61.4074 61.3596 61.3835 

L06 
Day 1 61.5265 61.5848 61.5557 

61.4975 0.0822 0.51 1.76 
  

Day 2 61.4512 61.4276 61.4394 

L07 
Day 1 61.5885 61.5952 61.5918 

61.5928 0.0014 1.53 0.03 
  

Day 2 61.5950 61.5926 61.5938 
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รูปท่ี 2  กราฟแสดงค2า k ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบปริมาณของแข็งทัง้หมด 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห1ค2า h และ k ตามสถิติ Mandel’s statistics จากของ Material A และ B 
ในรายการทดสอบปริมาณเน้ือยางแหdง 

 

 

Lab 
code 

Day 
Tested Result 

(Average) 

Mean 
of data 

Mean 
of day 

Standard 
deviation 
of day h k 

Flagged 
“H” 

Flagged 
“K” 

   
A B    

L01 
Day 1 59.8347 59.8116 59.8232 

59.8199 0.0046 1.23 0.32 
  

Day 2 59.8325 59.8007 59.8166 

L02 
Day 1 59.6672 59.6247 59.6460 

59.6560 0.0142 
-

0.19 
0.98 

  
Day 2 59.6786 59.6535 59.6660 

L03 
Day 1 59.5893 59.6153 59.6023 

59.5979 0.0063 
-

0.70 
0.43 

  
Day 2 59.5875 59.5993 59.5934 

L04 
Day 1 59.5828 59.6044 59.5936 

59.5919 0.0025 
-

0.75 
0.17 

 
 

Day 2 59.5844 59.5959 59.5901 

L05 
Day 1 59.5380 59.51875 59.5284 

59.5364 0.0114 
-

1.23 
0.79 

  
Day 2 59.5375 59.5514 59.5445 

L06 
Day 1 59.7280 59.6899 59.7089 

59.7138 0.0069 0.31 0.48 
  

Day 2 59.7644 59.6732 59.7188 

L07 
Day 1 59.8128 59.8078 59.8103 

59.8330 0.0320 1.34 2.21 
 

K 
Day 2 59.8560 59.8552 59.8556 
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รูปท่ี 3  กราฟแสดงค2า h ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบปริมาณเน้ือยางแหdง 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  กราฟแสดงค2า k ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบปริมาณเน้ือยางแหdง 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห1ค2า h และ k ตามสถิติ Mandel’s statistics จากของ Material A และ B 
ในรายการทดสอบปริมาณแอมโมเนีย  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5  กราฟแสดงค2า h ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบปริมาณแอมโมเนีย 
 

Lab 
code 

Day 
Tested Result 

(Average) 

Mean 
of data 

Mean 
of day 

Standard 
deviation 
of day h k 

Flagged 
“H” 

Flagged 
“K” 

   
A B    

L01 
Day 1 0.6672 0.6772  0.6722 

0.6792 0.0099 0.30 1.05 
  

Day 2 0.6832 0.6892 0.6862 

L02 
Day 1 0.7220 0.7142 0.7181 

0.7131 0.0071 1.34 0.75 
  

Day 2 0.7055 0.7106 0.7081 

L03 
Day 1 0.6894 0.6871 0.6882 

0.6838 0.0063 0.44 0.66 
  

Day 2 0.6788 0.6799 0.6794 

L04 
Day 1 0.6942 0.6944 0.6943 

0.6893 0.0070 0.61 0.74 
 

 
Day 2 0.6847 0.6841 0.6844 

L05 
Day 1 0.6456 0.6489 0.6472 

0.6405 0.0095 
-

0.89 
1.01 

  
Day 2 0.6359 0.6316 0.6337 

L06 
Day 1 0.6129 0.6359 0.6244 

0.6157 0.0124 
-

1.65 
1.31 

  
Day 2 0.6194 0.5945 0.6069 

L07 
Day 1 0.6775 0.6691 0.6733 

0.6649 0.0118 
-

0.14 
1.26 

 
 

Day 2 0.6567 0.6564 0.6566 
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รูปท่ี 6  กราฟแสดงค2า k ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบปริมาณแอมโมเนีย 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห1ค2า h และ k ตามสถิติ Mandel’s statistics จากของ Material A และ B 
ในรายการทดสอบค2ากรดไขมันที่ระเหยไดd 

 

 

Lab 
code 

Day 

Tested Result 
(Average) 

Mean 
of data 

Mean 
of day 

Standard 
deviation 
of day h k 

Flagged 
“H” 

Flagged 
“K”    

A B    

L01 
Day 1 0.0216 0.0223 0.0219 

0.0230 0.0015 
-

1.60 
1.63 

  
Day 2 0.0228 0.0252 0.0240 

L02 
Day 1 0.0338 0.0351 0.0344 

0.0353 0.0013 
-

0.24 
1.41 

  
Day 2 0.0359 0.0366 0.0362 

L03 
Day 1 0.0465 0.0469 0.0467 

0.0462 0.0007 0.96 0.76 
  

Day 2 0.0457 0.0457 0.0457 

L04 
Day 1 0.0479 0.0524 0.0502 

0.0502 0.0001 1.40 0.08 
 

 
Day 2 0.0480 0.0525 0.0503 

L05 
Day 1 0.0402 0.0398 0.0400 

0.0407 0.0009 0.35 1.04 
  

Day 2 0.0413 0.0414 0.0413 

L06 
Day 1 0.0361 0.0319 0.0340 

0.0345 0.0007 
-

0.34 
0.74 

  
Day 2 0.0361 0.0338 0.0349 

L07 
Day 1 0.0322 0.0328 0.0325 

0.0327 0.0003 
-

0.53 
0.35 

 
 

Day 2 0.0323 0.0337 0.0330 
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รูปท่ี 7  กราฟแสดงค2า h ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบค2ากรดไขมันที่ระเหยไดd 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 8  กราฟแสดงค2า k ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบค2ากรดไขมันที่ระเหยไดd 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห1ค2า h และ k ตามสถิติ Mandel’s statistics จากของ Material A และ B 
ในรายการทดสอบค2าความเปiนกรด-ด2าง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 9  กราฟแสดงค2า h ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบค2าความเปiนกรด-ด2าง 
 

Lab 
code 

Day 
Tested Result 

(Average) 

Mean 
of data 

Mean 
of day 

Standard 
deviation 
of day h k 

Flagged 
“H” 

Flagged 
“K” 

   
A B    

L01 
Day 1 10.49 10.30 10.3950 

10.3375 0.0813 0.12 0.52 
  

Day 2 10.26 10.30 10.2800 

L02 
Day 1 10.20 10.21 10.2000 

10.1950 0.0071 
-

0.77 
0.05 

  
Day 2 10.19 10.20 10.1900 

L03 
Day 1 10.45 10.44 10.4400 

10.4200 0.0283 0.64 0.18 
  

Day 2 10.40 10.41 10.4000 

L04 
Day 1 10.44 10.42 10.4300 

10.3475 0.1167 0.18 0.75 
 

 
Day 2 10.25 10.28 10.2650 

L05 
Day 1 10.44 10.45 10.4450 

10.4188 0.0371 0.63 0.24 
  

Day 2 10.40 10.39 10.3925 

L06 
Day 1 9.74 9.80 9.7675 

10.0213 0.3589 
-

1.86 
2.31 H K 

Day 2 10.28 10.27 10.2750 

L07 
Day 1 10.58 10.58 10.5800 

10.4875 0.1308 1.06 0.84 
 

 
Day 2 10.39 10.40 10.3950 
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รูปท่ี 10  กราฟแสดงค2า k ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบค2าความเปiนกรด-ด2าง 
 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการวิเคราะห1ค2า h และ k ตามสถิติ Mandel’s statistics จากของ Material A และ B 
ในรายการทดสอบค2าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด1 

 
 

Lab 
code 

Day 
Tested Result 

(Average) 

Mean 
of data 

Mean 
of day 

Standard 
deviation 
of day h k 

Flagged 
“H” 

Flagged 
“K” 

   
A B    

L01 
Day 1 0.7784 0.7840 0.7812 

0.7744 0.0096 
-

1.72 
0.60 

  
Day 2 0.7688 0.7663 0.7676 

L02 
Day 1 0.8065 0.8139 0.8102 

0.8364 0.0371 
-

0.40 
2.33 

 
K 

Day 2 0.8679 0.8575 0.8627 

L03 
Day 1 0.8230 0.8164 0.8197 

0.8216 0.0027 
-

0.71 
0.17 

  
Day 2 0.8264 0.8208 0.8236 

L04 
Day 1 0.9058 0.9058 0.9058 

0.9107 0.0069 1.18 0.43 
 

 
Day 2 0.9156 0.9156 0.9156 

L05 
Day 1 0.8674 0.8576 0.8625 

0.8706 0.0114 0.33 0.72 
  

Day 2 0.8870 0.8703 0.8787 

L06 
Day 1 0.8780 0.8790 0.8785 

0.8862 0.0110 0.66 0.69   
Day 2 0.9118 0.8761 0.8940 

L07 
Day 1 0.8893 0.8832 0.8863 

0.8870 0.0010 0.67 0.07 
 

 
Day 2 0.8878 0.8877 0.8877 



 - 332 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11  กราฟแสดงค2า h ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบค2าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 12  กราฟแสดงค2า k ของการวิเคราะห1ผลการทดสอบค2าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด1 

ขYอเสนอแนะ 
1) การจัดเตรียมตัวอย2างน้ำยางขdนตdองมีการควบคุมการบรรจุอย2างดี และกำหนดวันเวลาทดสอบที่

แน2นอนเพื่อทำการทดสอบพรdอมกันทุกหdองปฏิบัติการ เน่ืองจากวันและเวลามีผลกับสมบัติการทดสอบบาง
รายการ 

2) ควรทดสอบความเปiนเน้ือเดียวกันของตัวอย2างและความคงตัวของตัวอย2างก2อนมีการจัดกิจกรรม 
 

การนำผลงานวิจัยไปใชYประโยชนm 

 ไดdแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟqงขdอเสนอแนะ ระบุปqญหาภายในหdองปฏิบัติอันจะนำไปสู2การ
ปรับปรุงแกdไขระหว2างผูdดำเนินแผนและผูdเขdาร2วมโครงการ ตลอดจนการใหdความรูdที่จำเปiนในเรื่องการทดสอบ 
เพื่อพัฒนาเครือข2ายหdองปฏิบัติการในสาขาเดียวกัน 
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The production of rubber band from natural rubber latex 
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___________________________________ 

บทคัดยKอ 
งานวิจัยน้ีเปHนการศึกษากระบวนการข้ึนรูปแบบจุ?มเพื่อผลิตยางรัดของซึ่งเตรียมไดRจากน้ำยางขRนโดย

วิธีครีมมิ่งและน้ำยางขRนจากวิธีหมุนเหว่ียงซึ่งมีเน้ือยางรRอยละ 60 โดยน้ำหนัก จากการศึกษาพบว?าน้ำยางขRน
โดยวิธีครีมมิ่งมีความเหมาะสมสำหรับการผลิตยางรัดของดRวยวิธีการจุ?ม การเตรียมน้ำยางผสมสารเคมีสำหรับ
การผลิตยางรัดของจากน้ำยางขRนครีมมิ่งดRวยการข้ึนรูปแบบจุ?มโดยการผสมน้ำยางขRนครีมมิ่งกับสารเคมีแลRว
ปรับสมบัติของน้ำยางผสมสารเคมีใหRมีค?าความหนืดประมาณ 900 เซนติพอยส5 สารเคมีที่ใชRในระบบการคงรูป
ยางประกอบดRวยสารดิสเพอร5ช่ันของกำมะถัน ความเขRมขRนรRอยละ 50 โดยน้ำหนัก จำนวน 1 ส?วนต?อเน้ือยาง
แหRง 100 ส?วน สารดิสเพอร5ช่ันของซิงค5ไดเอทิลไดไทโอคาร5บาเมต ความเขRมขRนรRอยละ 50 โดยน้ำหนัก 
จำนวน 0.4 ส?วนต?อเน้ือยางแหRง 100 ส?วน สารดิสเพอร5ช่ันของซิงค5เมอแคปโทเบนซิไทอาโซน ความเขRมขRน
รRอยละ 50 โดยน้ำหนัก จำนวน 0.5 ส?วนต?อเน้ือยางแหRง 100 ส?วน และสารดิสเพอร5ช่ันของซิงค5ออกไซด5 
ความเขRมขRนรRอยละ 50 โดยน้ำหนัก จำนวน 1 ส?วนต?อเน้ือยางแหRง 100 ส?วน การข้ึนรปูน้ำยางคอมปาวด5ดRวย
วิธีการจุ?มใชRสารละลายแคลเซียมไนเตรท ความเขRมขRนรRอยละ 35 โดยน้ำหนัก เปHนสารช?วยจับตัวน้ำยาง ทำใหR
ไดRฟaล5มยางเปbยกที่เรยีบสม่ำเสมอและไม?มีรอยรั่ว หลังจากน้ันคงรูปยางเปbยกโดยการใหRความรRอนที่ 100 องศา
เซลเซียส เปHนเวลา 40 นาที ไดRฟaล5มยางแหRงที่มีสมบัติความตRานทานแรงดึง  ความยืดเมื่อขาด มอดูลัสที่ความ
ยืดรRอยละ 300 ความยืดถาวร การบ?มเร?ง และความหนาแน?น ที่ผ?านเกณฑ5ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ5 
อุตสาหกรรมยางรัดของ มอก.886-2559 

 
คำสำคัญ: น้ำยางสด  น้ำยางขRนโดยวิธีครีมมิ่ง  ยางรัดของตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 886-2559   
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Abtract 
This research is to study the dipping process of rubber band, which is produced from 

both 60% creamed and centrifuged natural rubber latex. Creamed natural rubber latex is 
suitable for rubber band production by dipping process. For rubber band production from 
creamed natural rubber latex, compounded latex is prepared by mixing creamed latex with 
chemicals and its viscosity is adjusted to be 900 centipoises. Vulcanizing system is 50% 
dispersion of sulfur 1 part per hundred of rubber, 50% dispersion of Zinc diethyl dithio- 
carbamate 0.4 part per hundred of rubber, 50% dispersion of Zinc mercaptobenzylthiazole 
0.5 part per hundred of rubber and 0.5 part per hundred of rubber and 50% dispersion of 
Zinc oxide as activator 1 part per hundred of rubber. Such compounded latex is dipped by 
using 35% solution of calcium nitrate as coagulant. Wet film surface is evenly smooth 
without leak. Then wet film is vulcanized at 100 degree celcius for 40 minutes. Dry film 
properties including tensile strength, elongation at break, 300% modulus, permanent 
elongation and density correspond to TISI 886-2559. 

  
Keywords: Field NR latex, Latex concentrate, Rubber band, TISI 886-2559 

 
บทนำ 

ยางรัดของเปHนผลิตภัณฑ5ยางประเภทหน่ึงที่สามารถผลิตไดRจากยางธรรมชาติ มีลักษณะเปHนวงใชR
สำหรับรัดของ ซึ่งโดยทั่วไปในทางอุตสาหกรรมการผลิตยางรดัของส?วนมากจะทำการแปรรูปจากยางธรรมชาติ
ชนิดยางแหRง เช?น ยางแท?งเอสทีอาร5 ยางแผ?นรมควัน ซึ่งจากกระบวนการแปรรูปยางแหRง ในทางอุตสาหกรรม
จำเปHนตRองมีการผลิตในปริมาณมากต?อจำนวนครั้งของการผลิตและตRองใชRเครื่องจักร ซึ่งมีราคาสูงและมี
กระบวนการผลิตหลายข้ันตอนประกอบกนั ต้ังแต?การบดผสมยางกับสารเคมโีดยเครื่องจกีรบดผสมยาง การข้ึน
รูปโดยการอัดผ?านดาย (Extruding) การทำใหRยางคงรูป ซึ่งตRองใชRการลงทุนสูงดRานเครือ่งมือและเครื่องจักร ไม?
เหมาะกับผูRประกอบการรายย?อยหรือสถาบันเกษตรกรที่ตRองการแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค?าผลผลิตยางในภาวะ
ที่ราคายางในตลาดมีความผันผวนสูง  ดังน้ันการศึกษาวิจัยและพัฒนายางรัดของในรูปแบบการใชRวัตถุดิบ
เปลี่ยนจากยางแหRงเปHนน้ำยางขRนครีมโดยใชRกระบวนการแบบจุ?ม จึงเปHนอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถช?วยใหR
สถาบันเกษตรกรนำมาใชRในการเพิม่มูลค?าผลผลิตยางไดRโดยไม?จำเปHนตRองลงทุนจัดหาเครื่องจักรหรือเครื่องมือ
สำหรับการแปรรูปที่มีราคาแพงเหมือนกระบวนการแปรรูปยางแหRง ทั้งน้ีกระบวนการผลิตจากน้ำยางขRนวิธี
ครีมมิ่งสามารถตอบสนองต?อเกษตรกรที่ตRองการแปรรูปน้ำยางธรรมชาติและสามารถพัฒนาคุณสมบัติยางรัด
ของใหRสามารถผ?านตามเกณฑ5มาตรฐานยางรัดของตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 886-2559 คณะผูRวิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะส?งเสริมใหRกลุ?มเกษตรกรสามารถผลิตน้ำยางขRนครีมมิ่งไดRเองและสามารถนำน้ำยางขRนครีมมิ่ง
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มาแปรรูปเปHนเปHนผลิตภัณฑ5ยางเพื่อเพิ่มมูลค?าอีกทางหน่ึง โดยใชRกระบวนการผลิตแบบจุ?มโดยซึ่งไม?ตRองลงทุน
สูงมาก ทั้งน้ีโดยใชRหลักการจุ?ม “แบบ” (Former)  หรือแบบพิมพ5  “โมลด5  เช?น อลูมิเนียม เซรามิค ) โดยนำ
น้ำยางผสมสารเคมี ที่บ?มไวR  นำแบบ (Former) มาจุ?มสารจับพิมพ5และจุ?มในน้ำยางผสมสารเคมี ที่บ?มไวR  ทำ
ใหRแหRง ลRาง ทำใหRสุกดRวยอากาศรRอน ถอดออกจากแบบ นำเขRาเครื่องตัด  ตรวจสอบ บรรจุ ซึ่งสามารถผลิต
ปริมาณนRอย และไม?ตRองมีเครื่องจักรจำนวนมากเหมาะสมกับกลุ?มเกษตรกร ซึ่งแตกต?างจากการผลิตยางรัด
ของจากกระบวนการทางยางแหRง  

เน่ืองจากในประเทศไทยมีการผลิตยางรัดของอยู?จำนวนมาก มีมูลค?าการส?งออกยางรัดของเท?ากับ 
1,855.03 ลRานบาท ยางรัดของที่ผลิตในประเทศไทยแบ?งเปHน 2 ชนิดไดRแก? 1) ยางแกRว (Crepe band) มี
ลักษณะใสมีเน้ือยางมากประมาณรRอยละ 98-100 ปกตินิยมใชRยางธรรมชาติมีทั้งชนิดมอดุลัสต่ำและมอดุลัสสูง 
2) ยางแปñง (Compound band) มีลักษณะทึบแสงเน่ืองจากมีการใส?สารตัวเติมในปริมาณมากเพื่อลดตRนทุน 
ปóจจุบันในการผลติจะส?งออกต?างประเทศส?วนมากรRอยละ 80  ไดRแก? ทวีปเอเชีย  ยุโรป และทวีปอเมริกา ส?วน
รRอยละ 20 ขายภายในประเทศ ทำใหRยังเห็นโอกาสช?องทางการคRาสำหรับผูRประกอบการรายเล็กหรือกลุ?ม
เกษตรกร คณะผูRวิจัยจึงตRองศึกษาเรื่องน้ีว?า แมRจะมีเทคโนโลยีในการผลติยางรัดของอยู?แลRวแต?ผลิตจากวัตถุดิบ
ยางแหRงที่ตRองมีอุปกรณ5เครื่องจักรผลิตราคาสูง แต?วิธีการน้ีจะใชRน้ำยางขRนโดยวิธีครีมมิ่ง ที่คาดว?าสามารถ
ส?งเสริมใหRสถาบันเกษตรกรผลิตเพื่อเพี่มมูลค?ายางพาราไดR 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
อุปกรณ[ 

น้ำยางและสารเคม ี
1) น้ำยางขRนรRอยละ 60 เอชเอ (HA) โดยการทดลองจะใชRน้ำยางขRนจากวิธีครีมมิง่และจากวิธีการปóõน

แยก 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 น้ำยางขRนโดยวิธีครีมมิง่ครีมมิ่ง และ น้ำยางขRนวิธีการปóõนแยก 

2) สารทำใหRยางคงรูป หรือ สารวัลคาไนซ5 (Vulcanising agent) ไดRแก? กำมะถัน (Sulpher) 
3) สารตัวเร?ง (Accelerator) ไดRแก? Zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC), Zinc-2 mercapto 

benzthiazole (ZMBT) 
4) สารปñองกันยางเสื่อมสภาพหรือสารแอนต้ีออกซแิดนท5 (Antioxidant) ไดRแก? วิงสเตย5แอล  
5) สารกระตุRน (Accelerator) ไดRแก? ซิงค5ออกไซด5 (Zinc oxide; Zno) 
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6) สารช?วยใหRยางจับพิมพ5 ไดRแก? แคลเซียมไนเตรด (Calcium Nitrate; (Ca(NO3)2) 
7) สารปรับแรงตึงผิว (Surfactant) ไดRแก? เทอริค 16 เอ 16 (Teric 16 A16 ) 
8) สารเพิ่มความคงตัว (Stabilizer) ไดRแก? โปแตสเซียมไฮดรอกไซด5 (Potassium hydroxide;  

KOH) แอมโมเนียโอลิเอต ( Ammonium Oleate)  โปแตสเซียมลอเรต (Potassium laurate) 
9) สารก?อครีม CMC (Carboxy methyl cellulose) 
10) สารตัวเติมและสี (Filler and pigment) ไดRแก? แคลเซียมคาร5บอเนต (Calcium carbonate) 
11) สารรักษาสภาพน้ำยาง ไดRแก? แอมโมเนีย  
เคร่ืองมือ 
1) เครื่องกวนผสมน้ำยางกับสารเคม ี

 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 เครือ่งกวนผสมน้ำยางกับสารเคม ี

2) อุปกรณ5ในการผสมน้ำยางคอมพาวนด5 ไดRแก?  ถังผสม  ถังจุ?ม  ถังลRาง   

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 อุปกรณ5ในการผสมน้ำยางคอมพาวนด5 

3) แบบหรือแม?พิมพ5 (Former)  

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แบบหรอืแม?พิมพ5 (Former) 
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4) เครื่องอบอากาศรRอนทีส่ามารถกำหนดอุณหภูมิการอบ ที่ 100 องศาเซลเซียส  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 เครือ่งอบอากาศรRอน (Hot air oven) 

5) เครื่องช่ังน้ำหนักที่สามารถช่ังน้ำยางและสารเคมี ไดR 10 กิโลกรัม  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 เครือ่งช่ังน้ำหนัก 

6) เครื่องตัดยางรัดของ  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 เครื่องตัดยางรัดของ 

7) เครื่องบดผสมแบบลูกบอล (Ball Mill) สำหรบัเตรียมสารดิสเพิสช่ัน  

 
 
 

 
รูปท่ี 8 เครื่องบดแบบลูกบอล (Ball Mill) สำหรับการเตรียมสารเคม ี

8) เครื่องทดสอบความหนาแน?น  

 



 - 339 - 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 เครือ่งทดสอบความหนาแน?น 

9) เครื่องทดสอบแรงดึง  

 
 
 
 

 
รูปท่ี 10 เครื่องทดสอบแรงดึง 

10) เครื่องวัดความหนา  

 
  
 
 
 

 
รูปท่ี 11 เครื่องวัดความหนา 

11) เครื่องตัดช้ินงานดับเบล  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 เครื่องตัดช้ินงานดับเบล 
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วิธีการดำเนินงาน 
1. เตรียมน้ำยางขRนดRวยวิธีครีมมิ่ง 

1) นำน้ำยางสดมากรองแยกเศษที่ปนเป§•อน เช?น ใบไมR หิน ตะกอนดิน และเติมแอมโมเนียความ
เขRมขRนรRอยละ 25 ปริมาณรRอยละ 1.5 โดยน้ำหนักสูตรเปbยก (wet weight) เพื่อรักษาสภาพน้ำ
ยางสด 

2) ทิ้งไวRห น่ึงคืนเมื่อใหRตกตะกอน ถRาตRองการลดแมกนีเซียมเติมสาร DAP (Diammonium  
phosphate; (NH4)2HPO4) เพื่อช?วยใหRเกิดตกตะกอนแมกนีเซียม 

3) นำน้ำยางสดมากรองอีกครั้ง จากน้ันช่ังน้ำหนักน้ำยางสดลงในภาชนะที่เตรียมไวRและช่ังน้ำหนัก
สารเคมีตามน้ำหนักสูตรเปbยก  

4) นำน้ำยางสดที่เตรียมไปปóõนดRวยเครื่องกวนความเร็วรอบ 300-400 rpm จากน้ันเติมน้ำสบู?
แอมโมเนียมโอลเิอตความเขRมขRนรRอยละ 70 ลงในน้ำยางสด ใชRเวลาในการปóõน 15-30 นาที หรือ
จนกว?าสารเคมีจะละลาย 

5) เติมสารก?อครีม (Creaming agent)  2% CMC (Carboxylmethyl cellulose) หลังจากน้ันปóõน
น้ำยางต?ออีก 15 นาที 

6) เมื่อครบตามเวลานำแอมโมเนียมมาเติมใหม?อีกครั้ง ปริมาณการเติมแอมโมเนียความเขRมขRนรRอย
ละ 25 ปริมาณรRอยละ 1.5 น้ำหนักสูตรเปbยก (wet weight)  เพื่อรักษาสภาพน้ำยาง นำน้ำยาง
มาเทใส?ภาชนะที่มีก¶อก จากน้ันทิ้งน้ำยางไวRที่อุณหภูมิหRองเปHนเวลา 24 ช่ัวโมง 

7) น้ำยางเกิดการแยกช้ันกับช้ันน้ำ โดยน้ำยางจะลอยข้ึนดRานบน  
8) เมื่อครบเวลา 24 ช่ัวโมง ไขก¶อกเพื่อระบายของเหลวช้ันล?างทิ้ง ครั้งที่ 1 
9) ต้ังทิ้งไวR อีก 24 ช่ัวโมง หรือจนกว?าครบ 48 ช่ัวโมง ไขก¶อกเพื่อระบายของเหลวช้ันล?างทิ้ง        

ครั้งที ่2 
10) ต้ังทิ้งไวR 3-5 สัปดาห5 ไขก¶อกเพื่อระบายของเหลวช้ันล?างทิ้งอีกครั้ง และสังเกต เปHนระยะ ๆ เมื่อ

น้ำแยกช้ันหรือจนไดRเน้ือยางตามที่ตRองการ 
11) ตรวจสอบสมบัติของน้ำยางขRนชนิดครีมจนไดRค?าคงที่ประมาณ 1 เดือน จึงสามารถนำน้ำยางขRน

ชนิดครีมไปใชRแปรรูป  สำหรับการข้ึนรูปแบบจุ?ม   
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รูปท่ี 13 น้ำยางขRนจากวิธีครีมมิ่งที่ไดRจากการเตรียม 

2. เตรียมน้ำยางขRนจากเครื่องปóõนเหว่ียงโดยจัดหาจากโรงงานผลิตน้ำยางขRน 
3. ออกแบบสูตรน้ำยางคอมพาวนด5 

การออกสูตรยางรัดของน้ันข้ึนอยู?กับสมบัติที่ตRองการ การกำหนดค?าความถ?วงจำเพาะใหRไม?เกิน 1.0 
สำหรับยางรัดของ แสดงใหRเห็นว?ายางรัดของจะไม?มีสารตัวเติม ยางธรรมชาติเปHนยางที่ตกผลึกไดRเมื่อถูกดึงยืด 
ซึ่งจะใหRค?าความทนทานต?อแรงดึงสูง  การกำหนดมอดูลัส จะตRองพิจารณาปริมาณกำมะถัน สารตัวเร?ง สาร
กระตุRน ซึ่งเปHนระบบคงรปูดRวยกำมะถัน การออกสูตร สำหรับยางรัดของทีคุ่ณภาพช้ันที่ 1 มอดูลัสต่ำ จะศึกษา
กำมะถัน และ ซิงค5ออกไซด5  เน่ืองจากน้ำยางคอมปาวด5สำหรับการจุ?มแบบส?วนใหญ?จะเติมซิงค5ออกไซด5 
ประมาณ 0.1-2.0 ส?วนโดยน้ำหนัก ถRาใชRปริมาณมากฟaล5มยางจะมีค?ามอดูลัสสูง ตRานทาน over cure ไดRดี 
และมีอัตราการคงรูปสูง  

ออกแบบสูตรน้ำยางคอมปาวด5ในการทำยางรัดของโดยใชRสูตรน้ำยางขRนจากวิธีการทำครีมมิ่งและวิธี
ปóõนแยก(โรงงาน) และสีที่เลือกใชRเปHนสี อนินทรีย5 เพื่อใหRยางรัดของมีสีสันสดใส   

ตารางท่ี 1 สูตรน้ำยางคอมพาวนด5สูตรยางรัดของ 

ลำ
ดับ 

ความ
เขjมขjน 

 
สูตร1 สูตร2 สูตร3 สูตร4 

น้ำยางและ
สารเคมี  

น้ำหนัก
แหjง
(phr) 

น้ำหนัก
เปnยก
(กรัม) 

น้ำหนัก
แหjง
(phr) 

น้ำหนัก
เปnยก
(กรัม) 

น้ำหนัก
แหjง
(phr) 

น้ำหนัก
เปnยก
(กรัม) 

น้ำหนัก
แหjง
(phr) 

น้ำหนัก
เปnยก
(กรัม) 

1 60% น้ำยางขRน 100 167 100 167 100 167 100 167 

2 10% 
โปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด5 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 

3 20% 
โปแตเซียม 

ลอเรต 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 
4 50% กำมะถัน 1.5 3 1 2 1 2 1 2 
5 50% แซดดีอีซี 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 
6 50% แซดเอ็มบีที 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 
7 50% วิงสเตย5แอล 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 
9 50% ซิงค5ออกไซด5 1 2 1 2 0.8 1.6 0.6 1.2 

10 50% 
ติทาเนียมได

ออกไซด5 5 10 5 10 5 10 5 10 
11   สี 2 4 2 4 2 4 2 4 
    รวม 111 190.9 110.5 189.9 110.3 189.5 110.1 189.1 
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หมายเหตุ 1) ความเขRมขRนอยู?ที่เปอร5เซ็นต5ของน้ำยางขRนจากวิธีเตรียม 
             2) phr (parts per hundred of rubber) หมายถึง หน?วยการผสมยางโดยคิดสัดส?วน 

ปริมาณสารต?าง ๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส?วน (โดยน้ำหนัก)  

4. การเตรียมน้ำยางคอมพาวนด5  
การทำใหRน้ำยางกับสารเคมีผสมใหRเปHนเน้ือเดียวกันเรียกว?าน้ำยางคอมพาวน5 ข้ันตอนแรกจะตRอง

เตรียมสารเคมีที่ตRองการผสมกับน้ำยางใหRอยู?ในรูปของสารละลายหรือเรียกว?าดิสเพิสช่ันหรืออีมัลช่ัน ข้ึนอยู?กับ
คุณสมบัติของสารเคมีน้ัน ๆ ที่จะเตรียม แต?ส?วนมากจะเปHนสารของแข็งไม?ละลายน้ำจึงตRองเตรียมในรูปดิส
เพิสช่ัน ที่ลดขนาดอนุภาคสารใหRมากที่สดุ โดยเฉพาะกรณีตRองการผสมเพื่อเตรียมน้ำยางคอมพาวนด5ที่จะใชRจุ?ม
ข้ึนรูปผลิตภัณฑ5 น้ำยางคอมพาวนด5จะถูกควบคุมอุณหภูมิระยะเวลาหน่ึงเพื่อใหRน้ำยางเกิดปฏิกิรยิาคงรูประดับ
หน่ึง (Pre-Vulcanization) ข้ันตอนน้ีคือการบ?มน้ำยางคอมปาวด5  สำหรับระยะเวลาที่ใชRข้ึนอยู?กับอุณหภูมิ
และระบบทำใหRคงรูป  

การเตรียมสารเคมีเน่ืองจากสารเคมีในน้ำยางส?วนใหญ?เปHนสารเคมีที่ไม?ละลายในน้ำ จึงจำเปHนตRอง
เตรียมใหRเปHนสารที่อยู?ในน้ำในรูปของดิสเพิสช่ันหรืออีมัลช่ันก?อนการเติมลงในน้ำยางสำหรับสารต?าง ๆ ที่ใชRใน
การเตรียมเพื่อการข้ึนรูป 

1) การเตรียมสารช?วยรักษาความเสถียรน้ำยาง ไดRแก? สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด5ความ
เขRมขRนรRอยละ 10 

สารเคม ี สKวนโดยน้ำหนัก 
KOH  โพแตสเซียมไฮดรอกไซด5                             10 
Soft water                                                    90 

นำ KOH ใส?ในภาชนะแลRวเติมน้ำลงไป จะเกิดปฏิกิริยาความรRอนข้ึน ทิ้งใหRเย็น จงึนำไปใชR 

2) การเตรียมสารช?วยรักษาความเสถียรน้ำยาง ไดRแก? สารละลายโพแทสเซียมลอเรตความเขRมขRน
รRอยละ 20 

สารเคม ี สKวนโดยน้ำหนัก 
กรดลอริค (Lauric acid) 10 
KOH 28 
Soft water 467 

แบ?งน้ำ จาก 467 มา 1 ส?วน ผสมกับ KOH  ทิ้งไวRใหRเย็น แลRวนำน้ำที่เหลือต้ังไฟ 70 องศาเซลเซียส 
จากน้ันใส?กรดลอริค ปóõนประมาณ 10 นาที ใส? KOH ที่ผสมแลRว ปóõนต?อประมาณ 20 นาท ี

3) สารทำใหRยางคงรูป (Vulcanizing agent) ไดRแก? สารละลายกำมะถันความเขRมขRนรRอยละ 50 
ดังน้ี   
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สารเคม ี สKวนโดยน้ำหนัก 
Sulphur 50 
Dispersing agent : valtamal 1 
Bentonite 1 
Soft water 48 

บดผสมดRวยเครือ่งบดแบบลูกบอล (Ball Mill) 72 ช่ัวโมง 

4) สารตัวเร?ง (Accelerators) ไดRแก? ซิงค5ไดเอทิลไทโอคาร5บาเมต (ZDEC) และซิงค5เมอร5แคพโท
เบนซ5โทอะ-โซล (ZMBT) เตรียมในรูปดิสเพิสช่ันรRอยละ 50 ดังน้ี 

สารเคม ี สKวนโดยน้ำหนัก 
Accelarator 50 
Dispersing agent : valtamal 1 
Bentonite 1 
Soft water 48 

บดดRวยเครื่องบดแบบลกูบอล (Ball Mill) 48 ช่ัวโมง 

5) สารปñองกันการออกชิเดช่ัน (antioxidants) ใชRสารวิงสเตย5แอล ( wingstay-l) เตรียมในรูป      
ดิสเพิสช่ันรRอยละ 50 

สารเคม ี สKวนโดยน้ำหนัก 
Wing Stay-L 50 
Dispersing agent : valtamal 1 
Bentonite 1 
Soft water 48 

บดดRวยเครื่องบดแบบลกูบอล (Ball Mill) 72 ช่ัวโมง 

6)   สารตัวเติม (Filler) สารตัวเติมคือแคลเซียมคาร5บอเนต (Calcium carbonate; CaCO3) เตรียม
ในรูปดิสเพิสช่ันรRอยละ 50 

สารเคม ี สKวนโดยน้ำหนัก 
Calcium Carbonate 50 
Dispersing agent : valtamal 1 
Bentonite 1 
Soft water 48 

บดดRวยเครื่องบดแบบลกูบอล (Ball Mill)  72 ช่ัวโมง 
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7) สารกระตุRน (Activator)  ไดRแก? ซิงค5ออกไซด5 (Zinc oxide; ZnO) เตรียมในรปูดิสเพิสช่ันรRอยละ 
50 

สารเคม ี สKวนโดยน้ำหนัก 
Calcium Carbonate 50 
Dispersing agent : valtamal 1 
Bentonite 1 
Soft water 48 

บดดRวยเครื่องบดแบบลกูบอล (Ball Mill) 72 ช่ัวโมง 

8) การทดสอบสารดิสเพิสช่ัน 
     การตรวจสอบสารเคมีดิสเพิสช่ันว?าสามารถใชRไดRหรือไม? สามารถทดสอบโดยการเจือจาง         

ดิสเพิสช่ันดRวยน้ำ ใหRเหลือความเขRมขRนของสารของแข็งประมาณรRอยละ 30 แลRวนำดิสเพิสช่ันที่เจือ
จางหยดลงในน้ำที่บรรจุในหลอดแกRวหรือกระบอกตวงที่มีขีดปริมาตร อนุภาคที่หยาบจะตกลงกRน
หลอกแกRวอย?างรวดเร็ว อนุภาคที่มีขนาดเล็กจะแขวนลอยอยู?ดRานบนหลอดแกRว ทำใหRส?วนของ
หลอดแกRวมีลักษณะขุ?น    

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 14 แสดงการทดสอบสารดิสเพิสช่ัน 

9) การเตรียมสารช?วยใหRน้ำยางจับตัวหรือสารจับพิมพ5ความเข็มขRนรRอยละ 35  
สารเคม ี สKวนโดยน้ำหนัก 

แคลเซียมไนเตรท 35  กรัม 
สารปรบัแรงตึงผิว  ของน้ำยาง  10 % เทอริค 16 เอ  16 0.1 กรมั 
50 %  แคลเซียมคาร5บอเนต 5.0 กรัม 
น้ำ 59.9 กรัม 
รวม            100 กรัม 

10) ข้ันตอนการผสมน้ำยางคอมพาวนด5ดRวยเครื่องผสมน้ำยาง  มีข้ันตอนการผสมดังน้ี   
- ช่ังสารเคมีทุกตัวตามปริมาณตามที่กำหนด 



 - 345 - 

- นำภาชนะเขRาเครื่องกวน จากใส?สารเคมีตามลำดับดังน้ี สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด5และโพแทสเซียมลอเรต กวนใหRเขRากันประมาณ 5 นาท ี

- ใส?สารเคมีอื่น ๆ ตามลำดับ คือ กำมะถัน  สารตัวเร?ง  แซดดีอีซี  สารปñองกันเสื่อม       
วิงสเตย5แอล    

- กวนใหRสารเคมีเขRากับน้ำยาง ประมาณ 5 นาท ี

- ใส?สารเคมี สารกระตุRน ซิงออกไซด5 กวนใหRเขRากันเปHนเวลา 15 นาท ี

- เมื่อครบตามเวลา บ?มน้ำยางผสมสารเคมีไวRเปHนเวลา 24 ช่ัวโมง ตรวจสอบค?าการคงรูปตัว
ของน้ำยางคอมปาวด5 

11) บ?มน้ำยาง เพื่อทดสอบการสุกตัวของยาง โดยวิธีการทดสอบ 2 วิธี 
-  วิธี ที่ 1  การทดสอบดRวยคลอโรฟอร5ม 
-  วิธี ที่ 2  การทดสอบดRวยการวัดค?าการสุกตัว (Swelling Index) 

5. การออกแบบและจัดทำเบRาพมิพ5 
ข้ึนรูปเบRาพิมพ5 ท?อตามขนาดเสRนผ?าศูนย5กลาง  2.0 เซนติเมตร และขนาด 5.0 เซนติเมตร ดังรูปที่ 

15-16-17 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 15 เบRาพิมพ5ท?อพีวีซ ี    รูปท่ี 16 เบRาพิมพ5อลูมิเนียมขนาดเล็ก    รูปท่ี 17 เบRาพิมพ5อลมูิเนียมขนาดใหญ? 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 18 เพิ่มขนาดของท?อขนาดเสRนผ?าศูนย5กลาง  2.5 - 3.0 - 6.0 เซนติเมตร ของแบบ  
โดยมีความยาว 60 เซนติเมตร 
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การลRางทำความสะอาดแบบและอบแหRงก?อนจุ?มลงในน้ำยางหรือสารละลายช?วยน้ำยางจับตัว การ
เกาะของน้ำยางและสารละลายบนผิวแบบมีความสำคัญคือน้ำยางหรือสารช?วยน้ำยางจับตัวจะตRองเกาะบนผิว
แบบทุกๆอันอย?างสม่ำเสมอ เพื่อใหRผลิตภัณฑ5ที่มีความหนาสม่ำเสมอ โดยควบคุมความเขRมขRนของสารละลาย
ช?วยน้ำยางจับตัวและสารอื่น ๆ เปHนอย?างดี 

6. ศึกษาเงื่อนไขต?าง ๆ ในการจุ?มแบบข้ึนรูปหลอด/ท?อยาง ไดRแก? 
- การลRางแบบพิมพ5 (Former Cleaning ) 
- อุณหภูมิการอบแหRง  
- สารจับพิมพ5 (coagulant) : ชนิดและความเขRมขRน 
- การจุ?มพิมพ5ลงในน้ำยางคอมพาวนด5 (Latex dipping) : อุณหภูมิเวลาการแช?แบบ 
- การลRางและการอบแหRง : อุณหภูมิ/เวลา 
- การถอดยางรัดของออกจากแบบ   
- การทำใหRยางคงรูปและการตัดย?อย 
- ทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ5ที่ไดRตาม มอก.866-2559 หมายเลข 3.1.1 ช้ันคุณภาพที่1 มีมอดูลัส

ต่ำ 

7. การศึกษาข้ึนรูปโดยวิธีจุ?ม         
อัตราความเร็วในการจุ?มแบบลงในน้ำยางและการยกข้ึนจากน้ำยางตRองสม่ำเสมอและเหมาะสมไม?

ก?อใหRเกิดการเปHนฟองในน้ำยาง ซึ่งเปHนสาเหตุสำคัญในการเกิดรอยรูรั่วกับผลิตภัณฑ5 มุมที่แบบทำกับผิวน้ำยาง
ทั้งตอนลงและข้ึนจากผิวน้ำยางมีความสำคัญ จำเปHนตRองควบคุมเพื่อไม?ใหRเกิดการกักฟองอากาศที่อาจเปHน
สาเหตุของรูรั่วของผลิตภัณฑ5ไดR   

แผนศึกษาข้ันตอนการจุ?มยางรัดของจะทำการทดลอง  2 วิธีการ/เทคนิค  
วิธีการที่  1 กระบวนการจุ?มแบบลงในน้ำยางโดยตรง (Simple or straight dipping) 

- ลRางพิมพ5 (Former) ใหRสะอาดไม?มีฝุiนผงเกาะโดยใชRน้ำยางลRางจานซันไลต5 
- ศึกษาอุณหภูมิในการอบพิมพ5 ใหRรRอนโดยใชRตูRอบ ที่ 50 องศาเซลเซียส 5-10 นาที  
- ค?อย ๆ จุ?มพิมพ5ลงในน้ำยางผสมสารเคมี แช?พิมพ5ในน้ำยางผสมสารเคมีนานตามที่กำหนดเพื่อ

ศึกษาความหนา 
- ค?อย ๆ เอาพิมพ5ข้ึนจากน้ำยางผสมสารเคมี ต้ังทิ้งไวRใหRฟaล5มยางที่จับพิมพ5แลRวเซทตัว 
- ลRางพิมพ5ที่มียางเกาะติดอยู?ดRวยน้ำอุ?นอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปHนเวลา 3 นาทีเพื่อชะลRาง 

(Leaching) สารเคมีที่ตกคRางอยู?ออก และชะลRางโปรตีนที่ละลายน้ำไดR ซึ่งอยู?ในยางธรรมชาติ 
- ศึกษาอุณหภูมิในการอบใหRยางคงรูป ใชRอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  ใชRเวลา 30-40 นาท ี
- ศึกษาการถอดยางรัดของจากพิมพ5 และการตัดยางใหRไดRขนาดตามตRองการ 
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วิธีการที่ 2 กระบวนการจุ?มโดยมีสารจับพิมพ5 (Coagulant dipping) การจุ?มแบบลงในน้ำยางใหRระดับสูงกว?า
ระดับที่จุ?มสารช?วยน้ำยางจับตัว 

- ศึกษา การลRางพิมพ5 ใหRสะอาดไม?มีฝุiนผลเกาะ โดยใชRน้ำยางลRางจานซันไลต5  
- ศึกษาอุณหภูมิในการอบพิมพ5 ใหRรRอนโดยใชRตูRอบใหRรRอน 50 องศาเซลเซียสใชRเวลา 5-10 นาท ี
- ค?อย ๆ จุ?มพิมพ5ลงในสารจับพิมพ5 ค?อย ๆ เอาพิมพ5ข้ึน ทิ้งไวRใหRแหRงหมาด ๆ 
- ค?อย ๆ จุ?มพิมพ5ลงในน้ำยางผสมสารเคมี แช?พิมพ5ในน้ำยางผสมสารเคมีนานตามที่กำหนด  เพื่อ

ศึกษาความหนา 
- ค?อย ๆ เอาพิมพ5ข้ึนจากน้ำยางผสมสารเคมี ต้ังทิ้งไวRใหRฟaล5มยางที่จับพิมพ5แลRวเซทตัว 
- ลRางพิมพ5ที่มียางเกาะติดอยู?ดRวยน้ำอุ?นอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปHนเวลา 3 นาที เพื่อชะลRาง 

(Leaching) สารเคมีที่ตกคRางอยู?ออก และชะลRางโปรตีนที่ละลายน้ำไดR ซึ่งอยู?ในยางธรรมชาติ 
- ศึกษาอุณหภูมิในการอบใหRยางคงรูปใชRอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสใชRเวลา 30-40 นาที  
- ศึกษาการถอดยางรัดของจากพิมพ5และการตัดยางใหRไดRขนาดตามตRองการ 

ระยะเวลาการแช?แบบในน้ำยาง ในการจุ?มแบบโดยวิธีที่ใชRสารน้ำยางจบัตัว ระยะเวลาการแช? (Dwell) 
แบบในน้ำยางข้ึนอยู?กบัความหนาของฟaล5มยางที่ตRองการใหRเกาะผิวแบบหรือข้ึนอยู?กบัความหนาของผลิตภัณฑ5
ที่จะข้ึนรปู แต?อย?างไรก็ตามความหนาดังกล?าวสมัพันธ5หรือเกี่ยวขRองกับความเสถียรและความเขRมขRนของน้ำ
ยาง รวมทั้งคุณภาพและลักษณะของสารช?วยจับตัวที่อยู?บนผิวแบบ  

การยกแบบข้ึนจากน้ำยาง การควบคุมอัตราเร็วของการยกแบบข้ึนจากน้ำยางคือความตRองการความ
สม่ำเสมอของฟaล5มยางที่จะเคลือบผิวแบบ ซึ่งอัตราเร็วของการยกแบบข้ึนจากน้ำยางอาจแปรจากการยกข้ึน
อย?างรวดเร็วในส?วนบนสุดของแบบ และชRาลงในส?วนล?างสุดของแบบเพื่อใหRน้ำยางที่ยังไม?ฟอร5มเจลในส?วน
บนสุดของแบบมีโอกาสไหลไปทดแทนส?วนของน้ำยางที่จะสูญเสียออกจากส?วนล?างของแบบ  เมื่อแบบ
เคลื่อนที่ออกจากน้ำยางแลRว ตRองมีการจัดการเพื่อที่จะลดการไหลของน้ำยาง (ที่ยังไม?ฟอร5มเจล) ลงในถังน้ำ
ยาง  จะค?อย ๆ หมุนและกลับข้ึนโดยใหRแบบอยู?ในลักษณะที่น้ำยางจะไหลลงเคลือบส?วนต?าง ๆ ของแบบ การ
ค?อย ๆ หมุนแบบขณะที่เคลื่อนที่ข้ึนจากผิวน้ำยางก็คือช?วยใหRน้ำยางที่ยังไม?ฟอร5มเจลมีโอกาสเคลือบผิว
แบบอย?างทั่วถึงและสม่ำเสมอ  

8. การอบแหRง การชะลRาง  
การใหRความรRอนเพื่ออบฟaล5มยางใหRแหRงมีหลากหลาย เช?น โดยใชRก¶าซ ใชRอินฟราเรด ใชRไฟฟñา หรือใชR

ไอน้ำ เปHนตRน โดยทั่วไปสายการผลิตที่เปHนอัตโนมัติจะใชRลมรRอนจาก¶าซ แต?การเผาไหมRของก¶าซมักทำใหRฟaล5ม
ยางมีสีเขRม นอกจากน้ีความรRอนแหRงยังชะลออัตราการระเหยน้ำยางออกจากใตRผิวฟaล5มยาง เพราะส?วนของ
ผิวหนRาฟaล5มจะแหRงอย?างรวดเร็ว ทำใหRน้ำส?วนใตRผิวหนRาที่แหRงระเหยออกไม?ไดR ส?วนการอบแหRงดRวยไอน้ำ แมR
จะชRาแต?มีขRอดีในส?วนของการระเหยน้ำออกอย?างคงที่  สิ่งจำเปHนฟaล5มยางจะตRองแซทตัวอย?างรวดเร็วเท?าที่จะ
เปHนไปไดR เพื่อปñองกันการไหลของน้ำยางที่ยังไม?ฟอร5มเจล   
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การชำระลRางฟaล5มยางเพื่อกำจัดสารต?าง ๆ ที่ละลายน้ำออกใหRไดRมากที่สุดเท?าที่จะเปHนไปไดR สาร
ดังกล?าวไดRแก? สารที่ละลายน้ำไดRที่อยู?ในน้ำยางเอง สารที่น้ำยางจับตัวที่ตกคRาง และสารที่ละลายน้ำไดRที่มีอยู?ใน
สูตรน้ำยางคอมปาวด5 เช?น สารช?วยความเสถียร สารปรับสมบัติพื้นผิว การชะลRางฟaล5มยางมีขRอดี จาก
การศึกษาพบว?าสามารถปรับสมบัติทางกลของฟaล5มยางจากการจุ?มโดยใชRน้ำยางธรรมชาติ (ขRน) เตรียมคอม
ปาวด5สูตรที่มีกำมะถันเปHนสารทำใหRยางคงรูป ไดRดีข้ึนไดRโดยการชะลRางฟaล5มยางดRวยน้ำเน่ืองจากสาร 
hydrophilic ถูกกำจัดออก ความตRานทานการดูดซับน้ำดีข้ึน และพบว?าการชะลRางฟaล5มยางช?วยปรับปรงุสมบติั
ความตRานทานต?อการเสื่อมสภาพ อันเน่ืองจากมาจาก oxidation และยังช?วยใหRผลิตภัณฑ5มีความใส 

9. การถอดยางรัดของออกจากแบบ  
 การถอดฟaล5มยางออกจากแบบจะถอดขณะแบบยังรRอนอยู?เน่ืองจากฟaล5มยางมีความน่ิมและยืดหยุ?นไดR
สูงและใชRแปñงทัลคัมเปHนตัวปñองกันการติดของยาง  

10. การตัดยางรัดของ 
 ใชRเครื่องตัดยางที่มีลักษณะใบมีดหมุนหรือใบมีดข้ึนลงตามลักษณะเครื่องตัดยางรัดของ โดยกำหนด
ความหนาที่สามารถเขRาเครื่องตัดไดR เช?น ความหนาไม?นRอยกว?า 0.6 มิลลิเมตร และสามารถกำหนดความกวRาง
ของยางรัดของตามเกณฑ5ที่ตRองการ การหล?อลื่นยางรัดของจากเครื่องตัดยาง ยางรัดของตRองการที่ตRองการ
ลักษณะใส แวว ไม?มีคราบแปñงติด จะนำไปหล?อลื่นกับซิลิโคน แลRวนำไปอบใหRแหRง  

11. การทดสอบสมบัติของน้ำยางขRนชนิดครีมตามมาตรฐาน มอก. 982-2522 หรือ  ISO 2004-2014 

ตารางท่ี 2 ตารางคุณสมบัติทางฟaสิกส5และเคมีของน้ำยางขRนธรรมชาติตามมาตรฐาน มอก. 982-2522 หรือ  
ISO 2004-2014 

ท่ี คุณลักษณะ 

เกณฑ[ท่ีกำหนด 
วิธีการ
ทดสอบ ชนิด HA-

ครีม 
ชนิด LA-

ครีม 
ชนิด HA ชนิด MA ชนิด LA 

1 
ของแข็งทั้งหมด รRอยละโดยน้ำหนัก ไม?
นRอยกว?า 

65.0 65.0 61.0 
61.0 61.0 ISO124 

2 เน้ือยางแหRง รRอยละโดยน้ำหนัก ไม?
นRอยกว?า 

64.0 64.0 60.0 60.0 60.0 ISO126 
 

3 ของแข็งที่ไม?ใช?ยาง รRอยละโดยน้ำหนัก 
ไม?เกิน 

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 * 

4 ความเปHนด?าง (คำนวณเปHน NH3) รRอย
ละโดยน้ำหนักน้ำยางขRน 

ไม?นRอย
กว?า 0.55 

ไม?เกิน 
0.35 

ไม?นRอย
กว?า0.60 

0.30-.059 ไม?เกิน
0.29 

ISO125 

5 เสถียรภาพต?อการปóõน**(Mechanical 

stability), วินาที ไม?นRอยกว?า 

650 650 650 650 650 ISO 35 

6 ยางจับกRอน (Coagulum) รRอยละโดย
น้ำหนัก ไม?เกิน 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 ISO 706 
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ท่ี คุณลักษณะ 

เกณฑ[ท่ีกำหนด 
วิธีการ
ทดสอบ ชนิด HA-

ครีม 
ชนิด LA-

ครีม 
ชนิด HA ชนิด MA ชนิด LA 

7 ทองแดง มิลลิกรัมต?อกิโลกรัมของ
ของแข็งทั้งหมด ไม?เกิน 

8 8 8 8 8 ISO 8053 

8 แมงกานีส มิลลิกรัมต?อกิโลกรัมของ
ของแข็งทั้งหมด ไม?เกิน 

8 8 8 8 8 ISO 7780 

9 แมกนีเซียม มิลลิกรัมต?อกิโลกรัมของ
ของแข็งทั้งหมด   ไม?เกิน 

40 หรือเปHนไปตาม
ขRอตกลงระหว?างผูRซ้ือ

และผูRขาย 

‘ ‘ ‘ *** 

10 ตะกอน (Sludge) รRอยละโดยน้ำหนัก ไม?
เกิน 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 ISO 2005 

11 ค?ากรดไขมันที่ระเหยไดR (VFA number) 

ไม?เกิน 
0.06 หรือหรือเปHนไป

ตามขRอตกลงระหว?างผูR
ซ้ือและผูRขาย 

0.06 หรือหรือเปHนไปตามขRอตกลง
ระหว?างผูRซ้ือและผูRขาย 

ISO506 

12 ค?าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด5 (KOH 

number) ไม?เกิน 
0.07 หรือหรือเปHนไป

ตามขRอตกลงระหว?างผูR
ซ้ือและผูRขาย 

0.07 หรือหรือเปHนไปตามขRอตกลง
ระหว?างผูRซ้ือและผูRขาย 

ISO 127 

หมายเหตุ 1) คำนวณจากผลต?างระหว?างปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณเน้ือยางแหRง 
    2) เสถียรภาพต?อการปóõน เปHนค?าที่วัดภายหลงัจาก 21 วันนับจากวันทีท่ำ  
             3) วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 980-2552 น้ำยางขRนธรรมชาติ ขRอ 8.3  

- น้ำยางขRนจากการแยกครีม (Creamed rubber latex concentrate) หมายถึง น้ำยาง
ธรรมชาติที่ทำใหRเขRมขRนโดยใชRสารช?วยทำใหRเน้ือยางเปHนครีมลอยแยกตัวออกจากเซรุ?ม 

- น้ำยางขRนชนิด HA ครีม หมายถึง น้ำยางขRนจากการแยกครีม ที่รักษาสภาพดRวยแอมโมเนีย
อย?างเดียวและมีค?าความเปHนด?างไม?นRอยกว?ารRอยละ 0.55 โดยน้ำหนักน้ำยางขRน 

- น้ำยางขRนชนิด LA ครีม หมายถึง น้ำยางขRนจากการแยกครีม ที่รักษาสภาพดRวยแอมโมเนีย
ร?วมกับสารรักษาสภาพน้ำยางชนิดอื่นและมีค?าความเปHนด?างไม?เกินรRอยละ 0.35 โดยน้ำหนักน้ำยางขRน 

- น้ำยางขRนชนิด HA หมายถึง น้ำยางขRนจากการหมุนเหว่ียง ซึ่งรักษาสภาพดRวยแอมโมเนียแต?
เพียงอย?างเดียวและมีค?าความเปHนด?างไม?นRอยกว?ารRอยละ 0.60 โดยน้ำหนักน้ำยางขRน 

- น้ำยางขRนชนิด MA หมายถึง น้ำยางขRนจากการหมุนเหว่ียง ซึ่งรักษาสภาพดRวยแอมโมเนียแต?
เพียงอย?างเดียวและมีค?าความเปHนด?างไม?นRอยกว?ารRอยละ 0.30 ถึงรRอยละ 0.59  โดยน้ำหนักน้ำยางขRน 

- น้ำยางขRนชนิด LA หมายถึง น้ำยางขRนจากการหมุนเหว่ียง ซึ่งรักษาสภาพดRวยแอมโมเนีย
ร?วมกับสารรักษาสภาพน้ำยางขRนชนิดอื่นและมีค?าความเปHนด?างไม?เกินรRอยละ 0.35 โดยน้ำหนักน้ำยางขRน 

12. รวบรวมขRอมูลจากการผลิตเพื่อวิเคราะห5ตRนทุนการผลิต 
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13. ศึกษาและเก็บขRอมูลยางรัดของในทRองตลาด 
เพื่อเปHนแนวทางในการออกแบบแม?พิมพ5การข้ึนรูปสำหรับการจุ?ม (Dipping) ยางรัดของมีวงเล็กสุด 

2.0 มิลลิเมตรเสRนผ?าศูนย5กลาง 2.0-3.0 เซนติเมตร และขนาดใหญ? 5.0 มิลลิเมตร เสRนผ?าศูนย5กลาง 4.5-5.0 
เซนติเมตร ขนาดสินคRาที่มีขายในทRองตลาด บรรจุหีบห?อ น้ำหนักอยู? 500 กรัม ซึ่งยางรัดของไดRพัฒนาถูก
นำไปใชRในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช?น อิเลก็ทรอนิกส5  เกษตรกรรม  ประมง  เครื่องเขียน เปHนตRน 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
สถานท่ีดำเนินการ 

-  กองวิจัยอุตสาหกรรม ฝiายวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมยาง 
-  ศูนย5บริการทดสอบรบัรองภาคกลาง ฝiายวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมยาง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ[ 
1. ผลการทดสอบสมบัติน้ำยางสดที่ใชRในงานวิจัย ตามตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 คุณสมบัติทางฟaสิกส5และเคมีของน้ำยางสด 

ท่ี รายการทดสอบ 
น้ำยางสด 

วิธีการทดสอบ 
1 2 

1 ปริมาณของแข็งทั้งหมด ( TSC ),รRอยละต?อน้ำหนัก 36.69 33.46 ISO 124:2014 

2 ปริมาณเน้ือยางแหRง(DRC), รRอยละต?อน้ำหนัก 37.00 29.69 ISO 126:2005 

3 ปริมาณความเปHนด?างในรูปของแอมโมเนีย 

0.63 1.17 ISO 125:2011   ( Ammonia content  ), รRอยละต?อน้ำหนัก 

4 ค?าความเปHนกรด-ด?าง(pH of latex) 10.42 10.59 ISO 127:2012 

5 ปริมาณแมกนีเซียม(Mg2+ on soilds), ppm 348 450 - 

การเตรียมน้ำยางสดมาผลิตเปHนน้ำยางขRนชนิดครีม จะทดสอบปริมาณเน้ือยางแหRงสำหรบัการคำนวณ
การเติมสารเคมีสำหรับการผลิตน้ำยางชนิดครีมเพื่อใหRทราบปริมาณเน้ือยางแหRงมีปริมาณเท?าไหร?สำหรับการ
ใชRสารเคมีก?อครีม และสำหรับทดสอบแอมโมเนียใหRทราบว?าการรักษาสภาพของน้ำยางสด ส?วนการทดสอบ
ปริมาณแมกนีเซียมน้ำยางสด จะมีความสำคัญสำหรับการลดแมกนีเซียมในการเตรียมน้ำยางขRนชนิดครีม
สำหรับกระบวนการผลิตการข้ึนรูปแบบการตีฟองยาง 

2. ผลคุณสมบัติทางฟaสิกส5และทางเคมีของน้ำยางขRนชนิดครีมเปรียบเทียบน้ำยางขRนจากเครื่องปóõน แสดงใน
ตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลคุณสมบัติทางฟaสิกส5และทางเคมี ของน้ำยางขRน 
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ท่ี รายการทดสอบ 
น้ำยางขjนครีม
ม่ิง HA 

น้ำยางขjน
ปvwน HA 

น้ำยางขjน
ครีม HA 

น้ำยางขjน
ปvwน HA 

1 2 
1 ปริมาณของแข็งทั้งหมด ( TSC ),รRอยละต?อน้ำหนัก 66.05 61.75 63.12 61.01 

2 ปริมาณเน้ือยางแหRง(DRC), รRอยละต?อน้ำหนัก 64.56 60.02 61.84 59.15 

3 

ปริมาณความเปHนด?างในรูปของแอมโมเนีย( Ammonia 

content  ), รRอยละต?อน้ำหนัก 0.77 0.62 0.82 0.62 

4 ค?ากรดไขมันระเหย(VFA number) 0.77 0.62 0.012 0.033 

5 ค?าโพแทสเซียมไฮดรอกด5(KOH number) 0.042 0.018 0.99 0.81 

6 ค?าความเปHนกรด-ด?าง(pH of latex) 10.94 10.5 10.74 9.82 

7 

*ปริมาณส?วนที่ไม?ใช?ยาง(Non-rubber soilds),รRอยละต?อ
น้ำหนัก 1.52 1.73 1.28 1.86 

8 *ความคงตัวของน้ำยางต?อเครื่องกล(MST), วินาที 383 1544 321 758 

9 *ปริมาณสลัดจ5(Coagulum content),รRอยละต?อน้ำหนัก 0.014 0.011 0.282 0.005 

10 

*ปริมาณยางจับเปHนกRอน (Sludge content ) รRอยละต?อ
น้ำหนัก 0.061 0.041 0.002 0.001 

11 ปริมาณแมกนีเซียม(Mg2+ on soilds), ppm 84 35 75 14 

12 
ความหนืด(Viscosity), ที่อุณหภูมิ 25  โดยเครื่อง Brookfield 
Viscosity         

  รุ?น LVT: spindle No.3 Speed 60 rpm (cPs)     720   

  รุ?น LVT: spindle No.2 Speed 60 rpm (cPs) 1307 115     

  รุ?น LVT: spindle No.1 Speed 60 rpm (cPs)       63 

13 โปรตีนที่ละลายน้ำไดR (ไมโครกรัม/กรัม) 58.6 141.26 52.5  146.36  

น้ำยางสดที่เตรียมโดยใชRวิธีครีมมิ่งจะมีปริมาณของแข็งและปริมาณเน้ือยางแหRงสูงกว?าจากน้ำยางขRน
จากวิธีปóõนแยก เปHนเพราะมีการสูญเสยีส?วนของเน้ือยางไปกับส?วนของยางสกิมเล็กนRอย แต?จากการผลิตน้ำยาง
ขRนจากเครื่องปóõนการสูญเสียเน้ือยางมากกว?าถึงรRอยละ 6-7 ส?วนค?าปริมาณแมกนีเซียมสูงกว?าเน่ืองจากใน
ขณะที่เตรียมน้ำยางขRนจากวิธีครีมมิ่ง ไม?ไดRลดแมกนีเซียม (การลดแมกนีเซียมสามารถเติมสาร DAP 
(Diammonium phosphate; (NH4)2HPO4) เพื่อช?วยใหRตกตะกอนแมกนีเซียมไดRดีข้ึน) และมีค?าความหนืด 
สูงกว?า จากการเกิดครีมเมื่อทิ้งไวRระยะเวลานานข้ึนประมาณ 1-2 เดือน ปริมาณมีความหนืดเพิ่มข้ึน ส?วนค?า
โปรตีนที่ละลายน้ำ น้ำยางขันจากครีมมิ่งจะมคี?านRอยกว?าอาจเน่ืองจากการทำใหRน้ำยางบรสิุทธ์ิไดRจาการทำครีม
และเจือจางซ้ำ จนไดRน้ำยางที่เกือบปราศจากโปรตีน จึงเหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑ5 

3. ผลคุณสมบัติทางฟaสิกส5และเคมีของน้ำยางคอมพาวนด5 แสดงในดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5  ผลคุณสมบัติทางฟaสกิส5และทางเคมขีองน้ำยางคอมพาวนด5 
ท่ี รายการทดสอบ สูตร สูตร 1 สูตร สูตร 2 สูตร สูตร สุตร สูตร 
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1A* 1B* 2A* 2B* 3A* 3B* 4A* 4B* 

1 ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TSC) รRอยละต?อ
น้ำหนัก 

60.4 56.22 60.7 52.26 60.7 52.9 60.9 52.8 

2 ปริมาณยางแหRงทั้งหมด (DRC) รRอยละต?อ
น้ำหนัก 

57.97 52.88 58.5 51.3 58.5 50.4 58.6 50.4 

3 ค?าความเปHนกรด-ด?าง (PH of latex) 10.84 11.36 10.2 10.42 10.8 10.8 10.5 10.3 

4 ความถ?วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 o C 0.961 0.968 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 

5 
  

ความหนืด( Viscosity ), ที่อุณหภูมิ 25 ๐C โดย
เครื่อง Brookfield Viscosity 

รุ?น LTV : Spindle No.3 Speed 60 rpm (cPs) 

968  520  900  670  980  650  900  580  

6 
  

การบวมพองของยาง (Swelling test)  
รRอยละ a 
  

90.3 92.31 92.3 115.3 115 120 121 125 
84.6 89 84.6 100 95 92.3 100 110 

  83.8   84.62 82 85 89.5 95.3 

หมายเหตุ   * A หมายถึง สูตรน้ำยางผสมสารเคมีจากน้ำยางขRนชนิดครีม 

                   * B หมายถึง สูตรน้ำยางผสมสารเคมีจากน้ำยางขRนชนิดปóõน 

จากการเตรียมน้ำยางผสมสารเคมี พบว?าน้ำยางจากการเตรียมโดยวิธีครีมมิ่ง จะใหRปริมาณของแข็ง 
และปริมาณเน้ือยางแหRง มากกว?าจากการเตรียมน้ำยางขRนจากเครื่องปóõน และขRอดีจากการเตรียมน้ำยางขRน
จากวิธีครีมมิ่ง คือความหนืดของน้ำยางมีค?าสูงประมาณ 900 เซนติพอยส5 ทำใหRสามารถปรับความหนืดของน้ำ
ยางผสมสารเคมีไดRตามตRองการ เพราะปริมาณของแข็งและความหนืดของน้ำยางมีผลต?อระยะเวลาในการจุ?ม
เพื่อใหRมีความหนา 
4. ผลการวัดระดับการวัลคาไนซ5ของน้ำยางคอมพาวนด5 

เมื่อบ?มน้ำยางผสมสารเคมีทิ้งไวRที่อุณหภูมิหRองทำการทดสอบระดับการวัลคาไนซ5ของน้ำยางดRวย
คลอโรฟอร5ม โดยวิธีการทดสอบน้ำยางผสมคลอโรฟอร5ม ในอัตราส?วน 1 ต?อ 1 ผลการระดับวัลคาไนซ5ของน้ำ
ยางแสดงในตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 ผลการวัดระดับการวัลคาไนซ5ของน้ำยางคอมพาวนด5 

สูตร ระยะเวลา 1 วัน ระยะเวลา 2 วัน ระยะเวลา 3 วัน 
1 A 1 2 - 
1 B 1 1 2 
2 A 1 2 - 
2 B 1 1 2 
3 A 1 1 2 
3 B 1 1 2 
4 A 1 1 2 
4 B 1 1 2 
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สังเกตการจับตัวเปHนกRอนของยาง ตามหมายเลข ดังน้ี 
     หมายเลข 1 กRอนเหนียวติดมือ ดึงยืดไดRยาว                        ใชRไม?ไดR (ยังไม?เกิดการคงรูป) 
     หมายเลข 2 กRอน ดึงขาดไดRง?าย                                   ใชRไดR (เริ่มเกิดการคงรปู) 
     หมายเลข 3 กRอน ๆ หลายกRอน ดึงขาดไดRง?าย                      ใชRไดR (คงรูปประมาณรRอยละ 75) 
     หมายเลข 4 เม็ดร?วน             ใชRไม?ไดR (คงรูปมากเกินไป) 

 จากตารางที่ 6 พบว?าระดับวัลคาไนซ5ของน้ำยางผสมสารเคมีทีบ่?มไวR 1 วัน ยังไม?เกิดการการคงรปู  ทั้ง
การทดสอบดRวย การบวมพองของยาง (Swelling Index) และการทดสอบดRวยคลอโฟอร5ม น้ำยางผสมสารเคมี
สูตร 1A, 2A ที่เตรียมจากน้ำยางขRนครีมมิ่ง ในระยะเวลา 2 วันน้ำยางเริ่มคงรูป สามารถนำไปข้ึนรูป ยางรัด
ของ ส?วนน้ำยางผสมสารเคมีสูตร 1B, 2B  ที่เตรียมจากน้ำยางขRนจากเครื่องปóõน เริ่มคงรูป ในระยะเวลา 3 วัน 
จึงสามารถนำไปข้ึนรูปยางรัดของไดR ส?วนน้ำยางผสมสารเคมี สูตร 3 และ 4 ทั้งจากการเตรียมจากครีมมิ่งหรือ
จากการปóõนการเกิดการคงรูปอยู?ในระยะเวลา 3 วัน  

5. การศึกษาการลRางแบบ 
ลRางทำความสะอาดแบบ และอบแหRงก?อนจุ?มลงในน้ำยางหรือสารละลายช?วยน้ำยางจับตัว การเกาะ

ของน้ำยางและสารละลายบนผิวแบบมีความสำคัญคือน้ำยางหรือสารช?วยน้ำยางจับตัวจะตRองเกาะบนผิวแบบ
ทุก ๆ อันอย?างสม่ำเสมอ เพื่อใหRผลิตภัณฑ5ที่มีความหนาสม่ำเสมอ โดยควบคุมความเขRมขRนของสารละลายช?วย
น้ำยางจับตัว และแบบตRองไม?มีไขมันหรือสารที่ตกคRางหลงเหลือ จึงทำการลRางแบบอลูมิเนียม แกRว ท?อพีวีซี 
ดRวยน้ำยาซันไลต5 โดยหลังจากการทำความสะอาดแบบพบว?า แบบที่ผ?านการลRางดRวยน้ำยาซันไลต5 ไม?มีไขมัน
หรือฝุiนละอองเกาะ ซึ่งดีกว?าการลRางแบบดRวยน้ำเปล?าซึ่งบางครั้งพบว?ามีไขมันเกาะเปHนบางจุด ซึ่งทำใหRเกิด
ปóญหากับ ผลิตภัณฑ5ยางที่มีความหนาบางต?างกัน และมีจุดรอยรั่ว 

6. ผลการศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแบบ 
ทดลองอุณหภูมิในการอบแบบ-เบRาพิมพ5 โดยใชR อุณหภูมิในการอบที่ 50 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิใชR

ระยะเวลา 5 นาทีและ 10 นาที พบว?า แบบเบRาพิมพ5 จะมีความรRอนที่แตกต?างกัน เช?นแบบแกRวจะเกิดความ
รRอนในระยะเวลา 5 นาที ส?วนแบบอลูมิเนียม-ท?อพีวิซี จะเกิดความรRอน ในระยะ 10 นาที  

7. ผลการศึกษาข้ึนรูปโดยวิธีจุ?ม 
1)  ผลการศึกษาวิธีที่ 1 วิธีจุ?มแบบลงในน้ำยางโดยตรง simple or straight dipping ศึกษาความ

หนา ที่ความหนืดของน้ำยางผสมสารเคมี (ชนิดครีม) ที่ 900 เซนติพอยส5 และน้ำยางผสมสารเคม ี(ชนิดปóõน) 
670 เซนติพอยส5 แสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ศึกษาความหนาการจุ?มแบบลงในน้ำยางโดยตรง simple or straight dipping 

การทดลอง เวลา(นาที) จุKมซ้ำ(dip) 
น้ำยางผสมสารเคมี(ชนิดครีม) 
ความหนาท่ีไดj (มม.) เฉล่ีย 

น้ำยางผสมสารเคมี(ชนิดปvwน) 
ความหนาท่ีไดj (มม.) เฉล่ีย 

1 1 1 0.25 0.10 
2 2 1 0.40 0.15 
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การทดลอง เวลา(นาที) จุKมซ้ำ(dip) 
น้ำยางผสมสารเคมี(ชนิดครีม) 
ความหนาท่ีไดj (มม.) เฉล่ีย 

น้ำยางผสมสารเคมี(ชนิดปvwน) 
ความหนาท่ีไดj (มม.) เฉล่ีย 

3 1 3 0.60 0.21 
4 1 4 0.85 0.25 
5 2 3 1.00 0.33 
6 2 4 1.10 0.56 

          จะพบว?าเมื่อใชRระยะเวลาในการจุ?มน้ำยาง 2 นาที และการจุ?มซ้ำ ถึง 4 ครั้งของน้ำยางผสมสารเคมี
ชนิดครีมจะใหRความหนาถึง 1.10 มิลลิเมตร  ส?วนน้ำยางผสมสารเคมจีากเครื่องปóõน จะไดRความหนานRอยกว?าจา
การเตรียมน้ำยางผสมสารเคมจีากเครื่องปóõน สันนิฐานไดRว?า น้ำยางขRนจากเครื่องปóõน จากการทดสอบคุณสมบัติ
มีค?าความหนืดนRอยกว?าจากน้ำยางขRนจากวิธีเตรียมจากครีมมิ่ง การศึกษาการข้ึนรูปแบบวิธีจุ?มพบว?า ความ
หนืดของน้ำยางมีผลต?อความหนาของยาง 

1) ผลการศึกษาความหนืดต?อความหนาของฟaล5มยาง แสดงกราฟตามรูปที ่19 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 19 ผลการศึกษาความหนืดต?อความหนาของฟaล5มยาง 

ความหนาของฟaล5มยางข้ึนอยู?กับความหนืดและปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยางผสม ในการจุ?ม
โดยตรง 1 ครั้ง จะใหRฟaล5มหนาประมาณ 0.1-0.25 มิลลิเมตร  

2) ผลการศึกษาวิธีที่ 2 วิธีจุ?มโดยมีสารจับพิมพ5 (coagulant dipping) ศึกษาความหนาโดยใชRเวลา 
แบบจุ?มในน้ำยาง แสดงในตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ศึกษาความหนาการจุ?มแบบโดยมสีารจับพมิพ5( Coagulant dipping) 

การทดลอง เวลา(นาที) จุKมซ้ำ 
น้ำยางผสมสารเคมี (ชนิดครีม) 

ความหนาท่ีไดj (มิลลิเมตร) เฉล่ีย 
ยางผสมสารเคมี (ชนิดปvwน)    

ความหนาท่ีไดj (มิลลิเมตร) เฉล่ีย 
1 1 1 0.50 0.35 
2 2 1 0.80 0.40 
3 3 1 0.85 0.56 
4 4 1 0.89 0.62 
3 1 3 1.00 0.60 
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การทดลอง เวลา(นาที) จุKมซ้ำ 
น้ำยางผสมสารเคมี (ชนิดครีม) 

ความหนาท่ีไดj (มิลลิเมตร) เฉล่ีย 
ยางผสมสารเคมี (ชนิดปvwน)    

ความหนาท่ีไดj (มิลลิเมตร) เฉล่ีย 
4 1 4 1.20 0.83 
5 4 1 1.50 0.95 
6 4 2 1.80 1.25 
7 4 3 2.00 1.36 

จะพบว?าเมื่อใชRระยะเวลาในการจุ?มน้ำยาง 4 นาที และการจุ?มซ้ำ ถึง 3 ครั้งของน้ำยางผสมสารเคมี
(ชนิดครีม) จะสามารถเพิ่ม ความหนาถึง 2.0 มิลลิเมตร เมื่อใชRสารจับพิมพ5 ช?วยในการจุ?ม ส?วนน้ำยางผสม
สารเคมีจากเครื่องปóõน เมื่อมีสารจับพิมพ5จะใหRความหนาเพิ่มข้ึน แต?ยังนRอยกว?าน้ำยางผสมสารเคมีจากวิธี   
ครีมมิ่ง  

3) ผลศึกษาระยะเวลาและการจุ?มซ้ำ จากวิธีจุ?ม โดยมีสารจับพิมพ5( coagulant dipping) ศึกษาความ
หนาโดยใชRเวลาแบบจุ?มในน้ำยาง แสดงในตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 ผลศึกษาระยะเวลาและการจุ?มซ้ำ จากวิธีจุ?ม โดยมีสารจับพิมพ5 (Coagulant dipping) 

การทดลอง เวลา(นาที) จุKมซ้ำ(dip) 
น้ำยางผสมสารเคมี (ชนิดครีม)

ความหนาท่ีไดj (มิลลิเมตร) เฉล่ีย 
ยางผสมสารเคมี (ชนิดปvwน )

ความหนาท่ีไดj (มิลลิเมตร) เฉล่ีย 
1 5 3 2.15 1.52 
2 6 3 2.18 1.56 
3 8 3 2.19 1.69 
4 10 2 1.87 1.51 

          จะพบว?า การแช?แบบในน้ำยางใชRระยะเวลานานข้ึน ไม?ไดRเพิ่มความหนาของฟaล5มยาง แต?เมื่อมีการจุ?ม
ซ้ำหลาย ๆ ครั้งสามารถเพิ่มความหนาไดRมากกว?า     

8. ผลการศึกษาคุณสมบัติของยางรัดของ 
จากการทดสอบสมบัติความตRานทานแรงดึง ความยืดเมื่อขาดและมอดุลัส ที่ความยืดรRอยละ 300 

ความยืดถาวร การบ?มเร?ง และความหนาแน?น สำหรับกระบวนการคงรูปโดยใชRระบบการคงรูปดRวยกำมะถัน 
1.5 ส?วนโดยน้ำหนัก ร?วมกับสารตัวเร?ง กลุ?มสารตัวเร?งไดRแก? Zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC) 0.4 
ส?วนโดยน้ำหนัก  Zinc-2 mercapto benzthiazole (ZMBT) 0.5 ส?วนโดยน้ำหนัก และการใชRสารกระตุRน   
ซงิค5ออกไซด5 1.0 ส?วนโดยน้ำหนัก อุณหภูมิในการอบใหRยางคงรูป ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใชRเวลา 30 
นาที จะไดRคุณสมบัติของยางรัดของ แสดงในตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 แสดงคุณสมบัติทางฟaสกิส5ของยางรัดของสูตรที ่1 
รายการทดสอบ หนKวย สูตรท่ี 1 A สูตรท่ี 1 B วิธีการทดสอบ 

มอดูลัสที่ความยืด 300% MPa 1.6 1.9 
มอก.886-2559 

การตRานแรงดึง  แบบท?อ Mpa 17.0 19.6 
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รายการทดสอบ หนKวย สูตรท่ี 1 A สูตรท่ี 1 B วิธีการทดสอบ 
ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด แบบท?อ % 767 740 
ความหนาแน?น ไม?เกิน g/cm3 0.96 0.96 
การยืดอยู?ตัว ไม?เกิน แบบท?อ % 2 0 
การบ?มเร?งที่ 70๐c, 168 ชม. 
การตRานแรงดึง 

 
% -8.2 

  
-13.4 

ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด % -7.8 -8.9 

              ฟaล5มยางรัดของที่เตรียมจากระบบการคงรูปโดยใชRกำมะถัน จากสูตรที่ 1 ที่เตรียมจากน้ำยางคอม
ปาวด5จากน้ำยางขRนชนิดครีม และน้ำยางขRนชนิดปóõน ค?าตRานแรงดึง ความทนต?อแรงดึงจนขาด ความหนาแน?น 
การยืดอยู?ตัว อยู?ในเกณฑ5กำหนดประเภทที่ 1 ซึ่งมีค?าที่ผ?านเกณฑ5มอก.886-2559 แต? มีค?ามอดุลัสที่ความยืด
รRอยละ 300 สูงกว?าเกณฑ5ที่กำหนด จึงทำการศึกษา ในสูตรที่ 2  ใชRระบบการคงรูปดRวยกำมะถัน 1 ส?วนโดย
น้ำหนัก ร?วมกับสารตัวเร?ง กลุ?มสารตัวเร?งไดRแก? Zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC) 0.4 ส?วนโดย
น้ำหนัก  Zinc-2 mercapto benzthiazole (ZMBT) 0.5 ส?วนโดยน้ำหนัก และการใชRสารกระตุRนซิงค5ออก
ไซด5 ปริมาณ 1.0 ส?วนโดยน้ำหนัก อุณหภูมิในการอบใหRยางคงรูป ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใชRเวลา 30 
นาที จะไดRคุณสมบัติของยางรัดของ แสดงในตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11  ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของยางรัดของสูตรที่ 2 
รายการทดสอบ หนKวย สูตรท่ี 2 A สูตรท่ี 2 B วิธีการทดสอบ 

มอดูลัสที่ความยืด 300% MPa 1.4 1.6 

มอก. 886-2559 

การตRานแรงดึง  แบบท?อ Mpa 17.8 24.4 
ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด แบบท?อ % 761 760 
ความหนาแน?น ไม?เกิน g/cm3 0.924 0.926 
การยืดอยู?ตัว ไม?เกิน แบบท?อ % 2 2 
การบ?มเร?งที่ 70 ๐c, 168 ชม. 
การตRานแรงดึง 

 
% 

  
-7.3 

  
23 

ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด % 12.2 16.75 

ฟaล5มยางรัดของที่เตรียมจากระบบการคงรูปโดยใชRกำมะถันจากสูตรที่ 2 ที่เตรียมจากน้ำยางคอม    
พาวนด5จากน้ำยางขRนชนิดครีมจะไดRค?าความเคRนดึงเมื่อมีการยืด  ค?าการตRานแรงดึง ต่ำกว?าน้ำยางคอมพาวนด5
จากน้ำยางขRนชนิดปóõนแยก แต?อยู?ในเกณฑ5กำหนดประเภทที่ 1 ซึ่งมีค?าที่ผ?านเกณฑ5มอก.886-2559 แต?น้ำยาง
คอมพาวนด5จากการปóõนแยก มีค?ามอดุลัสทีร่Rอยละ 300 สูงกว?าเกณฑ5ที่กำหนด จึงทำการศึกษาในสูตรที่ 3 และ 
4 ที่มีการปรับปริมาณซิงค5ออกไซด5 แสดงในตารางที่ 12 และ 13 
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ตารางท่ี 12 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของยางรัดของสูตรที่ 3 
รายการทดสอบ หนKวย สูตรท่ี 3 A สูตรท่ี 3 B วิธีการทดสอบ 

มอดุลัส ที่ความยืด 300% Mpa 1.3 1.4 

มอก.886-2559 

การตRานแรงดึง  แบบท?อ Mpa 17.7 17 
ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด แบบท?อ % 735 767 
ความหนาแน?น ไม?เกิน g/cm3 0.93 0.95 
การยืดอยู?ตัว ไม?เกิน % 2.6 2.6 
การบ?มเร?งที่ 70 ๐c, 168 ชม. 
การตRานแรงดึง % 8.4 -8.2 
ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด % -8.9 -7.8 

ตารางท่ี 13 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของยางรัดของสูตรที่ 4 
รายการทดสอบ หนKวย สูตรท่ี 4 A สูตรท่ี 4 B วิธีการทดสอบ 

มอดุลัส ที่ความยืด 300% Mpa 1.1 1.2 

มอก. 886-2559 

การตRานแรงดึง แบบท?อ Mpa 17.9 15 
ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด แบบท?อ % 833 742 
ความหนาแน?น ไม?เกิน g/cm3 0.924 0.926 
การยืดอยู?ตัว ไม?เกิน % 5 5 
การบ?มเร?งที่ 70 ๐c, 168 ชม. 
การตRานแรงดึง 

 
% 

  
27.34 

  
40 

ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด % 3.96 6.6 

              จากการศึกษาเปรียบเทียบสารกระตุRนซิงค5ออกไซด5 ที่ใชRปริมาณ 1.0  0.8  0.6 ส?วนโดยน้ำหนัก
ตามลำดับ ในระบบคงรูปดRวยกำมะถันและสารตัวเร?งจะพบว?าเมื่อลดปริมาณซิงค5ออกไซด5เหลือ 0.6 ส?วนโดย
น้ำหนัก จะใหRค?ามอดุลัสต่ำลง ซึ่งอยู?ในเกณฑ5มาตรฐาน แต?มีค?าการยืดตัว การตRานแรงดึง สูงกว?าเกณฑ5
มาตรฐาน อาจบอกไดRว?าระบบ การคงรูปเมื่อปริมาณสารกระตุRนลดลง การเกิดปฏิกิริยาการคงรูปนRอยลง ทำ
ใหRสมบัติทางฟaสิกส5ของยางลดลงดRวย   

9. การศึกษาระบบอบแหRงและระบบการคงรูป 
ศึกษาระยะเวลาในกระบวนการคงรูปโดยใชRระบบการคงรูปดRวยกำมะถัน 1 ส?วนโดยน้ำหนัก ร?วมกับ

สารตัวเร?ง กลุ?มสารตัวเร?งไดRแก? Zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC) 0.4 ส?วนโดยน้ำหนัก  Zinc-2 
mercapto benzthiazole (ZMBT) 0.5 ส?วนโดยน้ำหนัก และการใชRสารกระตุRนซิงค5ออกไซด5 ปริมาณ 1.0 
ส?วนโดยน้ำหนัก อุณหภูมิในการอบใหRยางคงรูป ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  ใชRเวลา 40 นาที จะไดR
คุณสมบัติของยางรัดของ แสดงในตารางที่ 14 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของยางรัดของ 

รายการทดสอบ หนKวย เกณฑ[กำหนดประเภทท่ี1 สูตรท่ี 2 A สูตรท่ี 2 B 
วิธีการ
ทดสอบ 

มอดุลัสที่ความยืด 300% Mpa 1.4 1.4 1.4 

มอก.
886-
2559 

การตRานแรงดึง  แบบท?อ Mpa 14.5 18.6 18.3 
ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด แบบท?อ % 700 726 706 
ความหนาแน?น ไม?เกิน g/cm3 1 0.96 0.94 
การยืดอยู?ตัว ไม?เกิน % 2 2 0 
การบ?มเร?งที่ 70 ๐c, 168 ชม. 

การตRานแรงดึง 
  
% 

  
25 7 15.8 

ความทนต?อแรงดึงยืดจนขาด % 20 -18 -6.6 

จากการทดลองพบว?าเมื่อเพิ่มเวลาในการคงรูปของฟaล5มยางมากข้ึน คุณสมบัติของยางจะไดRมอดุลัสที่
ความยืดรRอยละ 300 ค?าการตRานแรงดึงและการทนต?อแรงยืดจนขาด อยู?ในเกณฑ5กำหนดประเภทที่ 1 ซึ่งมี
ค?าที่ผ?านเกณฑ5มอก.886-2559 เพราะการใหRความรRอนฟaล5มยางอาจเพิ่มพันธะเช่ือมขวางหรือมีการเรยีงตัวใหม?
ของพันธะเช่ือมขวาง 

  
สรุปผลการวิจัยและขjอเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีเปHนการศึกษาและพัฒนาสูตรและเทคนิคการข้ึนรูปยางรัดของจากน้ำยางขRนชนิดครีมและ
น้ำยางขRนชนิดปóõน  และใชRกระบวนการข้ึนรูปแบบจุ?ม และทดสอบสมบัติยางรัดของที่ไดRเพื่อใหRไดRขRอกำหนด
สมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมยางรัดของ มอก. 886-2559 

1) จากการศึกษาเตรียมน้ำยางคอมพาวนด5จากน้ำยางขRนชนิดครีมสามาถเพิ่มความหนืดใหRน้ำยางคอม
พาวนด5ไดRทำใหRกระบวนการจุ?มยางรดัของที่มคีวามหนา ใชRน้ำยางคอมพาวนด5ที่มีความหนืดสูง ใชRระยะเวลาใน
การจุ?มนRอย หรือการจุ?มซ้ำนRอยกว?าน้ำยางที่มีความหนืดต่ำ จึงเปHนขRอดีของน้ำยางขRนชนิดครีม  

2) การออกแบบเบRาพิมพ5สำหรับการจุ?มยางรัดของ เพื่อตRองการความหนาและความยาวใน
กระบวนการจุ?มจึงออกแบบความยาวที่  60 เซนติเมตร และการออกแบบใหRปลายของเบRาพิมพ5มีความมนของ
แบบเพื่อในการจุ?มน้ำยางจะไม?มีความตRานของน้ำยางที่มีความหนืด  

3) การออกสูตรยางรัดของ การเลือกใชRน้ำยางขRนชนิดแอมโมเนียมสูงจากการเตรียมจากวิธีครีมมิ่ง
หรือจากวิธีปóõนแยก และการเลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับการข้ึนรูป โดยใชRระบบการคงรูปดRวยกำมะถัน 1 ส?วน
โดยน้ำหนัก ร?วมกับสารตัวเร?ง กลุ?มสารตัวเร?งไดRแก? Zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC) 0.4 ส?วนโดย
น้ำหนัก  Zinc-2 mercapto benzthiazole (ZMBT) 0.5 ส?วนโดยน้ำหนัก ซึ่งสารเร?งเหล?าน้ี เปHนไดไทโอ
คาร5บอเนตที่ละลายน้ำไดR และเกลือไทอาโซลที่  cations มาจาก alkali metal  แอมโมเนีย หรือะมีน 
เน่ืองจากสารตัวเร?งที่ละลายน้ำไดRไม?เสถียร จะถูกชะลRางออกในข้ันตอน การลRาง (leaching) และ การใชRสาร
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กระตุRนซิงค5ออกไซด5ปริมาณ 1.0 ส?วนโดยน้ำหนัก ทำใหRยางรัดของมีคุณสมบัติทางฟaสิกส5ที่ผานเกณฑ5กำหนด
ตามมอก.886-2559 โดยใชRระบบวัลคาไนซ5ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 40 นาท ี

4) การออกสูตรที่ใชRระบบการคงรูปดRวยกำมะถันและมีสารประกอบของซิงค5เปHนสารตัวเร?ง การคงรูป
ดีย่ิงข้ึนเมื่อเติมซิงค5ออกไซด5เพื่อเปHนสารกระตุRน ดRวยคือจะมีผลเพิ่มสมบัติ เช?นความตRานทานแรงดึง และ
มอดูลัส จากทดลองพบว?าเมื่อลดซิงค5ออกไซด5จาก 1 ส?วนโดยน้ำหนัก เปHน 0.8 และ 0.6 ส?วนโดนน้ำหนัก ทำ
ใหRค?ามอดุลัส และ ค?าความยืดอยู?ตัวมีค?าลดลง  

5) การข้ึนรูปวิธีจุ?มโดยใชRสารช?วยน้ำยางจับตัวเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีจุ?มโดยตรง วิธีจุ?มโดยใชRสารช?วย
น้ำยางจับตัวจะใหRความหนาของฟaล5มยางที่ฟอร5มบนผิวแบบไดRหนากว?า คือจุ?มครั้งเดียวจะไดRความหนา 
ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร และเมื่อจุ?มซ้ำ 4 นาที 3 ซ้ำ จะไดRความหนา ถึง 2.0 มิลลิเมตรเมื่อใชRน้ำยางขRนชนิด
ครีม 

6) การอบแหRงหรือการทำใหRฟaล5มยางคงรปูและการชะลRาง จากการศึกษาพบว?าการอบฟaล5มยางใหRแหRง
ดRวยอากาศรRอน ที่อุณหภูมิ100 องศาเซลเซียส ที่ 40 นาที และการชะลRางฟaล5มเพื่อกำจัดสารต?าง ๆที่ละลาย
น้ำออกไดRมากที่สุด ในข้ันตอนแบบยังอยูในสถานะเจลเปbยก ทำใหRยางรัดของมีคุณสมบัติทางฟaสิกส5ที่ผ?าน
เกณฑ5กำหนดตาม มอก.886-2559  

7) ลักษณะเด?นของยางธรรมชาติ คือ มีความยืดหยุ?นสูง สามารถยืดออกไดRหลายเท?าตัว และที่สำคัญ
เมื่อยืดออกแลRว สามารถคืนสู?รูปร?างและความยาวเดิมไดR   
ขjอเสนอแนะ 

1) การศึกษากระบวนการข้ึนรูปแบบจุ?มยางรัดของ ในทางการผลิตจริง อันเปHนสายการผลิต
แบบต?อเน่ืองอาจตRองศึกษาเพิ่มเติมการออกแบบ เบRาพิมพ5  การข้ึนรูป ระยะเวลาการจุ?ม  
           2) การศึกษากระบวนการจุ?มวิธีจุ?มโดยใชRสารที่ไวต?อความรRอน ที่ตRองการผลิตภัณฑ5ที่มีความหนา    
มาก ๆ อาจเหมาะสมกับการผลิตยางรัดประเภทต?าง ๆ ที่ตRองการความหนา 
           3) การศึกษากระบวนการจุ?มสำหรับการผลิตยางสำหรับผูRพิการหรือยางออกกำลังกาย อาจใชRแทน
จากการผลิตจากยางแหRง เน่ืองจาก ตRนทุนการผลิตจากยางแหRงสูง 
 

การนำผลงานวิจัยไปใชjประโยชน[ 

1) จากการศึกษา กลุ?มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สามารถนำงานวิจัยน้ีไปสรRางอาชีพไดR เน่ืองจาก
เกษตรกรสามารถเตรียมน้ำยางขRนชนิดครีมไดR สามารถผลิตยางรัดของที่มาจากน้ำยางธรรมชาติ ที่ไม?ตRองซื้อ
น้ำยางขRนจากโรงงาน ซึ่งคาดว?าสามารถส?งเสริมใหRเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกรผลิตเพื่อเพี่มมูลค?า
ยางพาราไดR 

2) การผลิตยางรัดของจากน้ำยางธรรมชาติ ไม?ตRองลงทุนสูง เน่ืองจากกระบวนการจุ?มใชRอุปกรณ5ที่
สามารถ ดัดแปลงไดRเช?น แบบ อาจใชRแบบไมR หรือท?อพีวีซ ี เครื่องจักรที่สำคัญ มีเครื่องตัดยางรัดของ 



 - 360 - 

3) การถ?ายทอดเทคโนโลยี ไดRบรรจุหลักสตูรการผลิตยางรัดของจากน้ำยางธรรมชาติ ในงบประมาณปb 
2563 ในโครงการถ?ายทอดเทคโนโลยีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของฝiายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

4) เผยแพร?ใหRเกษตรกรและหน?วยงานต?าง ๆ ที่เกี่ยวขRองทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานการมหกรรม
ยางพาราแห?งชาติ ประจำปb 2563 (Thailand Rubber Expo) ดRานนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัย
ยางพารา วันที่ 29-30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานวิจัยฉบับน้ี สำเร็จลุล?วงไดRอย?างดี เพราะไดRรับความเมตตากรุณาจากหลายฝiายโดยเฉพาะ

อย?างย่ิง ดร.วราภรณ5 ขจรไชยกูล ผูRทำวิจัยขอขอบคุณเปHนอย?างสูง ที่ไดRใหRคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับ
งานวิจัยเรื่อง การผลิตยางรัดของจากยางธรรมชาติ ตลอดจนตรวจสอบงานวิจัยจนสำเรจ็ลุล?วงดRวยดี 
 

เอกสารอjางอิง 
วราภรณ5 ขจรไชยกูล.  2559.  เทคโนโลยีน้ำยาง.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
วราภรณ5 ขจรไชยกูล และ นุชนาฎ ณ ระนอง.  2545.  คูKมอืเทคโนโลยียาง.  สถาบันวิจัยยาง  

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ5, กรุงเทพฯ.  88น. 
สุรชัย ศิริพฒัน5, อดุลย5 ณ วิเชียร และ สุมนา แจ?มเหมือน.  2554.  การศึกษากระบวนการแปรรูปยาง

แบบตKอเน่ืองดjวยเคร่ืองเอกซทรูด.  658-663. 
   คุณสมบัติของยางรัดของทั่วไป ตามมาตราฐานเลขที่มอก .886- 2559 หมายเลข 3.1.1 ช้ันคุณภาพที่1  

มีมอดูลสัต่ำ 
 

ภาคผนวก ก 
การทดสอบสมบัติทางเคมีของน้ำยางขjน 

1. การทดสอบความเปÉนดKาง (คำนวณเปÉนแอมโมเนีย) (NH3 – Alkalinity as ammonia) 
     สำหรับทดสอบสมบัติความเปHนด?างในน้ำยางธรรมชาติที่รักษาสภาพดRวยแอมโมเนีย มี 2 วิธี ดังน้ี 

 1.1 การไตรเตรทดRวยสารแสดงจุดยุติ (Titration using a visual indicator) ดูการเปลี่ยน 
แปลงของสี  

     1.2  การไตเตรทโดยการวัดศักย5ไฟฟñา หรือใชRเครื่องวัดความเปHนกรด-ด?าง (pH meter)   
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ปริมาณความเปHนด?าง (ในรูปแอมโมเนีย), รRอยละ =        
 
เม่ือ F1   = 1.7  

c     = ความเขRมขRนของสารละลายมาตรฐาน 
           กรดเกลือ หน?วยเปHนโมล/ลูกบาศก5เดซิเมตร 

 V    =   ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ 
                       ที่ใชR หน?วยเปHนลูกบาศก5เซนติเมตร 
 m   = น้ำหนักตัวอย?างทดสอบ = น้ำหนักก?อนเท (A) - น้ำหนักหลังเท (B) หน?วยเปHนกรัม 
 
2. วิธีการทดสอบปริมาณของแข็งท้ังหมด (TSC – Total solid content) 

ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยาง หมายถึง ปริมาณของส?วนที่เปHนเน้ือยางทั้งหมดรวมกับสารอื่น ๆ ที่
เปHนของแข็งและไม?ใช?ยาง ซึ่งจะคงเหลือเปHนฟaล5มยางภายหลังจากการทำใหRแหRงที่อุณหภูมิและบรรยากาศที่
กำหนด 

วิธีการทดสอบ 
- ช่ังตัวอย?างน้ำยางน้ำหนักประมาณ 2.0 ± 0.5 กรัม บันทึกน้ำหนักก?อนอบ เทลงในจานแกRว และ

นำไปอบในตูRอบลมรRอน (Hot-air oven) ที่อุณหภูมิ 70 ± 5 องศาเซลเซียส เปHนเวลา 16 ช่ัวโมง หรือ 105 ± 
5 องศาเซลเซียส เปHนเวลา 2 ช่ัวโมง บันทึกเปHนน้ำหนักหลังอบ ทำการอบซ้ำที่อุณหภูมิเดิม แต?ใชRเวลาอบ 30 
นาที จนน้ำหนักคงที่ โดยผูRทดสอบคำนวณจากน้ำหนักที่บันทึกสองครั้งหลังแตกต?างกันไม?เกิน 0.5 มิลลิกรัม 
บันทึกน้ำหนักที่แน?นอน  
    คำนวณจากสูตร  
    ปริมาณของแข็งทั้งหมด (%TSC), รRอยละ = (น้ำหนักตัวอย?างก?อนอบ - น้ำหนักตัวอย?างหลังอบ) x 100 

3. วิธีการทดสอบปริมาณเน้ือยางแหjง (DRC : Dry rubber content) 
     ปริมาณเน้ือยางแหRง (DRC, Dry Rubber Content) หมายถึง ปริมาณของส?วนที่เปHนเน้ือยางทั้งหมด
ในน้ำยาง ซึ่งไดRจากการทำใหRน้ำยางจับตัวดRวยกรดอะซิติก ภายใตRการควบคุมสภาพการจับตัวที่แน?นอน  

 

0.1 M 
HCl

ดูการเปล่ียนแปลงของสีอินดิเคเตอร5 
โดยหยดเมธิลเรด ( Methyl red) 2-3 หยด และไตเตรทกับ 
0.1M HCl  
สังเกตการเปล่ียนแปลงของสีจากสีขาวขุ?น เปHนสีชมพูอ?อน 
แสดงว?าถงึจุดยตุิ (End-point)  
บันทึกปริมาตรของกรด HCl (V) ที่ใชRไป (ml) 
คำนวณปริมาณแอมโมเนีย ตามสูตรคำนวณ 

ใชRเคร่ือง pH-meter (วิธ ีPotentiometric) 
ไตเตรทกับ 0.1M HCl สังเกตจุดยุติ (End-point) อยู?ที่ระหว?าง pH = 6.00 
± 0.05 บันทึกปริมาตรของกรด HCl (V) ที่ใชRไป (ml) คำนวณปริมาณ
แอมโมเนีย ตามสูตรคำนวณ 

ไตเตรทดRวยสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ 0.1M HCl  
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     วิธีการทดสอบ 
1) ช่ังตัวอย?างน้ำยางน้ำหนักประมาณ 10.0 + 1 กรัม เทลงในจานที่มีเสRนผ?านศูนย5กลางประมาณ 

100 มิลลิเมตร ลึก 50 มิลลิเมตร ซึ่งอาจเปHนจานแกRวหรือจานกระเบื้องที่สะอาดและแหRงสนิท บันทึกน้ำหนัก
ก?อนอบ 

2) คำนวณปริมาตรของน้ำกลั่น เพื่อทำใหRตัวอย?างเจือจางใหRมีปริมาณของแข็งทั้งหมดประมาณ 20% 
+ 1% โดยมวล  

3) จับเน้ือยางดRวยสารละลายกรดอะซิติกความเขRมขRน 20 กรัม/ลูกบาศก5เดซิเมตร ปริมาตร 35 + 5 
ลูกบาศก5เซนติเมตร ในเวลา 5 นาที ลงในจานตัวอย?างทดสอบ จากน้ันวางจานตัวอย?างทดสอบบนอ?างไอน้ำ        
(Water bath) เมื่อเซรุ?มใส ใหRรวบรวมยางที่จับตัวทั้งหมดเขRาดRวยกัน ลRางดRวยน้ำสะอาด 

4) รีดยางจับตัวดRวยเครื่องรีด เพื่อไล?น้ำออก ใหRไดRแผ?นยางที่มีความหนาสม่ำเสมอไม?เกิน 2 มิลลิเมตร 
5) ลRางแผ?นยางดRวยน้ำไหลผ?านเปHนเวลาไม?นRอยกว?า 5 นาที วางแผ?นยางไวRในจาน ปล?อยใหRแผ?นยาง

แหRงหมาด ๆ ก?อนอบแหRง 
6) นำตัวอย?างทีร่ีดแลRวไปอบในตูRอบลมรRอน (Hot-air oven) ที่อุณหภูมิ 70 ± 5 องศาเซลเซียส เปHน

เวลา 16 ช่ัวโมง บันทึกเปHนน้ำหนักหลงัอบ ทำการอบซ้ำที่อณุหภูมิเดิมแต?ใชRเวลาอบ 30 นาที จนน้ำหนักคงที่ 
โดยผูRทดสอบคำนวณจากน้ำหนักทีบ่ันทึกสองครั้งหลังแตกต?างกันไม?เกนิ 1 มิลลิกรัม บันทึกน้ำหนักทีแ่น?นอน  

คำนวณจากสูตร  
ปริมาณเน้ือยางแหRง, รRอยละ  = [(น้ำหนักก?อนอบ – น้ำหนักหลังอบ) / น้ำหนักน้ำยาง] x 100    

4. การทดสอบความหนืด (Determination of Viscosity) 
การวัดความหนืดของของเหลว เปHนการวัดความตRานทานของของเหลวเน่ืองจากแรงเฉือนที่เกิดจาก

การหมุนของแท?งกวน (Spindle) ที่ความเร็วค?าหน่ึง แสดงหน?วยเปHนมิลิปาสคาล * วินาที (mPa.*s) หรือ    
เซนติพอยส5 (Centipoise) 

วิธีการทดสอบ 
1) เทตัวอย?างทดสอบประมาณ 500 ลูกบาศก5เซ็นติเมตรในบกีเกอร5  

2) วางบีกเกอร5ในอ?างควบคุณอุณหภูมิ ใหRอุณหภูมิอยู?ที่ระดับ 25 องศาเซลเซียส หรือ27 องศา
เซลเซียส กวนเบา ๆ จนอุณหภูมิของตัวอย?าง 25 องศาเซลเซียส+ 2 องศาเซลเซียส หรือ27 องศาเซลเซียส + 
2 องศาเซลเซียส วัดและบันทึกอุณหภูมิที่แทRจริง 

3) เลือกแท?งกวนหมายเลขต่ำสุด ประกอบเขRากับมอเตอร5เพลาขับเคลื่อน ประกอบเครื่องปñองกัน
(guard) เขRากับโครงมอเตอร5ของเครื่องวัดความหนืด 

4) จุ?มแท?งกวนและเครื่องปñองกนัอย?างระมัดระวังลงในตัวอย?างทดสอบ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด
ฟองอากาศ ใหRระดับผิวหนRาตัวอย?างทดสอบอยู?ตรงกับรอยบากของแท?งกวน กะระยะใหRแท?งกวนอยู?ตรงกลาง
บีกเกอร5 และอยู?ในแนวด่ิง 

5) เลือกความเร็วรอบของเครื่องวัดความหนืดสองแบบ ดังน้ี 
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5.1) แบบ L ใชRความเร็ว 60 รอบ/นาที + 0.2 รอบ/นาท ี
5.2) แบบ R ใชRความเร็ว 20 รอบ/นาที + 0.2 รอบ/นาท ี

6) เปaดสวิตซ5มอเตอร5ใหRแท?งกวนหมุน อาจใชRเวลาประมาณ 20 วินาที - 30 วินาที ก?อนเกิดความ
สมดุล ใหRปฏิบัติตามคำแนะนำวีการใชRเครื่องในการอ?านค?าสเกล 

คำนวณสูตร 
คำนวณค?าความหนืดของตัวอย?างทดสอบเปHนหน?วยมิลิปาสคาล * วินาที หรือเซนติพอยส5 โดยคูณ

ค?าที่อ?านไดRดRวยแฟคเตอร5ที่สอดคลRองกับแบบแท?งกวนแสดงในตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 แฟคเตอร5ของแท?งกวน 
แบบแทKงกวน แฟคเตอร[ 

L1 1 
L2 หรือ R1 5 
L3 หรือ R2 20 

R3 50 
 
5. วิธีประเมินระดับการคงรูปของน้ำยางธรรมชาติ 
      วิธีประเมินหรอืทดสอบระดับการคงรูปของน้ำยาง มี 4 วิธีหลัก ไดRแก? 

1) ทดสอบการจับกRอนของยางดRวยคลอโรฟอร5ม (chloroform-coagulation test): กวนน้ำยางที่
ผสมกับคลอโรฟอร5มปริมาณที่กำหนด (โดยใชRสัดส?วน1:1) ประเมินระดับการคงรูปจากลักษณะที่กRอนยางจับ
ตัว 

2) ทดสอบการหาการบวมพอง (equilibrium-swelling test) : ประเมินระดับการคงรูปของน้ำยาง
จากการบวมพองของฟaล5มยางแหRงภายหลังจากการแช?ใหRบวมพองภายใตRเงื่อนไขที่ควบคุมและใชRตัวทำละลาย
ที่เหมาะสมในการแช?ช้ินทดสอบ 

3) ทดสอบค?ามอดูลัสคลายตัว (relaxed-modulus test): ประเมินระดับการคงรูปของน้ำยางโดยใชR
ค?า relaxed at 100% extension (MR100) ของฟaล5มยางแหRง 

4) ทดสอบพรีวัลคาไนซ5เซทมอดูลัสคลายตัว (prevulcanizate relaxed-modulus PRM): ประเมิน
ระดับการคงรูปของน้ำยางเช?นเดียวกับหลักการ 
 หลักการทั้ง 4 วิธี ดังกล?าว วิธีการทดสอบดRวยคลอโรฟอร5มจะเปHนวิธีที่ง?ายและรวดเร็ว จึงนิยมใชRกัน  
โดยใชRคลอโรฟอร5มปริมาณเล็กนRอย (5 กรัม) ผสมกับน้ำยางปริมาณเท?า ๆ กันกับคลอโรฟอร5ม กวนใหRเขRากัน
จนน้ำยางจับกRอนอันเน่ืองมาจากอนุภาคยางดูดซับคลอโรฟอร5ม ตรวจสอบลักษณะการจับตัวเปHนกRอนยาง ซึ่ง
เปHนตัวบ?งบอกระดับการคงรูปของน้ำยาง น้ำยางคงรูปมาก กRอนยางจะไม?จับกันเหนียวแต?จะร?วน เมื่อระดับ
การคงรูปของน้ำยางเพิ่มข้ึน กRอนยางจะเปลี่ยนจากอ?อนเหนียวเปHนกRอนร?วน ไดRมีการใหRตัวเลขเพื่อบ?งบอก
ระดับการคงรูปจากวิธีการจับกRอนดRวยคลอโรฟอร5ม 

 ทดสอบระดับการคงรูปของน้ำยาง เพื่อพิจารณาว?าน้ำยางผสมใชRไดRหรือยัง 
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 1) ทดสอบกับคลอโรฟอร5ม  (Chloroform) 
 2) ผสมน้ำยางกับคลอโรฟอร5ม สัดส?วน 1:1 
 3) กวนน้ำยางผสมคลอโรฟอร5ม 
 4) สงัเกตการจับตัวเปHนกRอนของยาง ตามหมายเลข ดังน้ี 
     หมายเลข 1 กRอนเหนียวติดมือ ดึงยืดไดRยาว                           ใชRไม?ไดR (ยังไม?เกิดการคงรูป) 
     หมายเลข 2 กRอน ดึงขาดไดRง?าย                            ใชRไดR (เริ่มเกิดการคงรูป) 
     หมายเลข 3 กRอน ๆ หลายกRอน ดึงขาดไดRง?าย                         ใชRไดR (คงรูปประมาณ 75%) 
     หมายเลข 4 เม็ดร?วน      ใชRไม?ไดR (คงรูปมากเกินไป) 

การทดสอบในโครงการจะใชRวิธีทดสอบดังที่กล?าวมาในการประเมินระดับการคงรูปของน้ำยางตามวิธีที่ 1 และ
วิธีที่ 2  
 
แบบประเมินการคงรูปตามวิธีที่ 2 ทดสอบการหาการบวมพอง (equilibrium-swelling test) 
            การทดสอบหาการบวมพองของฟaล5มยาง จะทำการเตรียมช้ินทดสอบเปHนแผ?นฟaล5มยางบาง โดยเท
น้ำยางบนแผ?นกระจก (casting) ตัดช้ินทดสอบแช?ลงในตัวทำละลาย เช?น โทลูอีน ทิ้งไวRใหRช้ินทดสอบดูดซับตัว
ทำละลายถึงจุดอิ่มตัว ช่ังน้ำหนักหรือวัดขนาดช้ินทดสอบก?อน และหลังดูดซับตัวทำละลาย คำนวณค?าบวม
พองของช้ินทดสอบดังน้ี 
               
Weght swelling index :    Q      =  W2 - W1 
                                                   W1 
หรือ linear swelling ratio:  L      =   l2 
                                                 l1 
   เมื่อ W1 = น้ำหนักเริ่มตRน                        l1 = ความหนาเริ่มตRน) 
                          W2 = น้ำหนักยางบวมพอง                 l2 = ความหนาที่ยางบวมพอง) 
 ค?า Q หรือ L บ?งบอกสถานการณ5คงรูปของยาง สำหรับยางธรรมชาติที่คงรูปดRวยระบบปกติ 
(conventionally -cured natural rubber) เมื่อแช?ทดสอบในตัวทำละลายโทลูอีน อาจมีความหมายดังน้ี 

- ยางยังไม?คงรูป (unvulcanized) :                     Q > 15 (L> 2.6) 
- ยางคงรูปเล็กนRอย (lighty vulcanized):             Q = 7-15 (L = 2.0-2.6) 
- ยางคงรูปปานกลาง (moderately vulcanized):   Q = 5-7 (L = 1.8-2.0) 
- ยางคงรูปเต็มที่ (fully vulcanized):                  Q  < 5  (L< 1.75) 

 แมRวิธีน้ีจะเปHนวิธีที่ใหRผลลัพธ5เชิงปรมิาณ ซึ่งหากทำการทดสอบอย?างระวัดระวังจะใหRผลการทดสอบการ
คงรูปยางอย?างแม?นยำ แต?ขRอเสียเปรียบคือตRองใชRระยะเวลานาน  
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ภาคผนวก ข 
การทดสอบสมบัติทางฟåสิกส[ของน้ำยางขjน 

     1. การทดสอบสมบัติดjานการดึง (Tensile Properties) 
วิธีทดสอบ 
1) นำยางคงรูปที่มีความหนา (2.0 ± 0.2) mm สำหรับมาตรฐาน ISO 37 หรือความหนา 1.3 mm - 

3.3 mm สำหรับมาตรฐาน ASTM D412 เขRาตูRควบคุมอุณหภูมิ (23 ± 2) °C และความช้ืน (50 ± 10)% หรือ
วางไวRที่หRองปฏิบัติการทดสอบที่สภาวะดังกล?าว เปHนเวลาไม?นRอยกว?า 3 ช่ัวโมง ก?อนการทดสอบ 

2) ปรับสภาวะหRองปฏิบัติการทดสอบยางคงรูปที่อุณหภูมิ (23 ± 2) °C และความช้ืน (50 ± 10)% 
แลRวนำยางคงรูปทดสอบสมบัติดRานการดึง 

3) ตัดยางคงรูปเปHนช้ินทดสอบรปูดัมเบลล5ตามมาตรฐานวิธีการทดสอบ ISO 37 Type 1 หรือ ASTM 
D412 Die C ใชRเครื่องตัดตัวอย?างโดยใชRแรงลมใหRไดRช้ินทดสอบจำนวน 5 ช้ิน  

4) ใชRอุปกรณ5ทำเครื่องหมาย Test length บนช้ินทดสอบใหRมีระยะห?างของเครื่องหมาย (25.0 ± 
0.5) mm สำหรับมาตรฐาน ISO 37 หรือ (25.0 ± 0.25) mm สำหรับมาตรฐาน ASTM D412  

5) วัดความหนาของช้ินทดสอบบริเวณ test length จำนวน 3 ตำแหน?ง บันทึกค?ามัธยฐาน (Median) 
ของความช้ินทดสอบ 

6) เปaดเครื่องทดสอบสมบัติดRานการดึง เขRาโปรแกรม Bluehill 3 ในคอมพิวเตอร5 ทำการ Calibrate 
load cell Strain และ test length เปรียบเทียบกับค?าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดR 

7) เลือก Method ที่ตRองการทดสอบแลRวปñอนขRอมูล รหัสตัวอย?าง ช่ือผูRทดสอบ สภาวะที่ทดสอบ 
ความกวRาง และความหนาของช้ินทดสอบ 

8) ทำการ Balance load และ Strain 1 หนีบช้ืนทดสอบดRวยตัวยึดจับ (grip) ทั้งบนและล?าง 
9) หนีบตัวจับของ Extensometer ใหRตรงกับระยะ test length (25 mm) ที่ทำเครื่องหมายไวR 
10) ต้ังอัตราความเร็วในการดึงช้ินทดสอบที่ 500 mm/min 
11) กด start ที่หนRาจอคอมพิวเตอร5เพื่อใหRเครื่องดึงช้ินทดสอบจนกระทั่งช้ินทดสอบขาด 
12) print ผลการทดสอบสมบัติดRานการดึง 
13) รายงานผลการทดสอบเปHนค?ามัธยฐาน (Median value) ของการตRานแรงดึง ความเคRนดึงเมื่อมี

การยืดรRอยละ 100  300 หรือ 500 หน?วยเปHน MPa และ ความทนต?อแรงยืดจนขาด หน?วยเปHนรRอยละ 

2. การทดสอบความคงตัวเน่ืองจากแรงดึง (Tension set) 
  วิธีการทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก. 886-2559 

1) จับยึดช้ินทดสอบที่มีความยาวเริ่มตRนเท?ากับ 20 mm  
2) ยืดช้ินทดสอบใหRมีความยาวรRอยละ 300 ของความยาวเดิมดRวยความเร็วคงที่นาน 10 นาที 
3) เมื่อยืดช้ินทดสอบครบ 10 นาทีแลRวถอดช้ินทดสอบออกจากที่ยึดจับ 
4) วางช้ินทดสอบไวRที่อุณหภูมิหRองเปHนเวลา 10 นาที 
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5) วัดความยาวของช้ินทดสอบหลังยืดบันทึกค?าหน?วยเปHน mm (L) 
6)  คำนวณค?าตามสูตร [(L- 20)/20] x100  
7)  ทดสอบ 3 ซ้ำรายงานผลเปHนค?าเฉลี่ยหน?วยเปHนรRอยละ 

 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห5ตRนทุน 

1. วิเคราะห[ตjนทุนการผลิตยางรัดของจากน้ำยางธรรมชาติ 
    1) ตRนทุนในการผลิตน้ำยางขRนชนิดครีมแสดงในตารางที่ 16-17 

ตารางท่ี 16 ตRนทุนในการผลิตน้ำยางขRนชนิดครีม  

ลำดับ รายการ 
จำนวน 
หนKวย 

หนKวย  
ราคาตKอหนKวย 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ  

  วัตถุดิบสารเคมี สูตรทำน้ำยางขRนครีม           
1 น้ำยางสด 100.0 กก. 30.0 3,000.0 เกษตรกร 
2 25% แอมโมเนีย 12.0 กก. 60.0 720.0   
3 70% แอมโมเนียโอลิเอต 0.1 กก. 280.0 28.0   
4 2% ซีเอ็มซี 6.0 กก. 35.0 210.0   

รวม 118.1  กก.    3,958.0   
ตRนทุนน้ำยางขRนครีม 1 กก.  33.5  

 
ตารางท่ี 17 ตRนทุนสารเคมี การผลิตน้ำยางขRนชนิดครีม  

ลำดับ รายการ 
จำนวน หนKวย  ราคาตKอหนKวย   รวม  หมายเหตุ 
หนKวย    (บาท)   (บาท)    

  วัตถุดิบสารเคมี สูตรทำน้ำยางขRนครีม           
1 น้ำยางสด 100.0 กก. 0.0 - เกษตรกร 
2 25% แอมโมเนีย 12.0 กก. 60.0 720.0   
3 70% แอมโมเนียโอลิเอต 0.1  กก. 280.0 28.0   
4 2% ซีเอ็มซี 6.0  กก. 35.0 210.0   
   รวม   118.1  กก.   958.0   
  ตRนทุนสารเคมี 1  กก.  8.1  
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ตารางท่ี 18 แสดงตRนทุนยางรัดของของวัตถุดิบน้ำยางขRนชนิดครีม 
สูตร 1 น.น.ที่ใชjจริง 

183 
กรัม 

ราคาตKอหนKวย 
(บาท) 

ราคารวม 
ตKอ กก. ลำดับ ความเขjมขjน (%) น้ำยางและสารเคมี 

น้ำหนักแหjง น้ำหนักเปnยก 
(Phr) กรัม 

1 61       น้ำยางขRนครีม  100 163.9 30000.0 33.5 1005.4 
2 10       โปแตสเซียมไฮดรอกไซด5 0.2 2 366.0 15 5.5 
3 50       โปแตสเซียมลอเรต 0.1 0.5 91.5 60 5.5 
4 50       กำมะถัน 1 2 366.0 26 9.5 
5 50       แซดดีอีซี 0.4 0.8 146.4 83 12.2 
6 50       แซดเอ็มบีที 0.5 1 183.0 98 17.9 
7 50       วงิสเตย5แอล 0.3 0.6 109.8 178 19.5 
8 33.5       ซิงค5ออกไซด5 1 2 366.0 73 26.7 
9 12.5       ติทาเนียมไดออกไซด5 5 10 1830.0 120.0 219.6 
10         สี 2 4 4.0 500.0 2.0 
  40.8 รวม 110.5 189.9 33462.7   1323.9         

  ตRนทุนน้ำยางคอมปาวด5ต?อ กก. 39.56 บาท    
  ปริมาณน้ำหนักเปbยก (กรัม) 189.9 น้ำหนักแหRง 110.5 กรัม  
  ปริมาณน้ำหนักเปbยก (กรัม) 1000 น้ำหนักแหRง 581.9 กรัม  
  ยางรัดของ 1 กก. ราคา   79.1 บาท  
 

ตารางท่ี 19 แสดงตRนทุนยางของรัดของที่ใชRน้ำยางขRนชนิดปóõนจากโรงงาน 
สูตร 1 น.น. ที่ใชjจริง 

183 
 (กรัม) 

ราคาตKอหนKวย 
(บาท) 

ราคารวม 
ลำดับ ความเขjมขjน (%) น้ำยางและสารเคมี 

น้ำหนักแหjง น้ำหนักเปnยก 
(Phr) กรัม 

1 60       น้ำยางขRน  100 166.7 30500.0 60.0 1830.0 
2 10       โปแตสเซียมไฮดรอกไซด5 0.2 2 366.0 15 5.5 
3 50       โปแตสเซียมลอเรต 0.1 0.5 91.5 60 5.5 
4 50       กำมะถัน 1 2 366.0 26 9.5 
5 50       แซดดีอีซี 0.4 0.8 146.4 83 12.2 
6 50       แซดเอ็มบีที 0.5 1 183.0 98 17.9 
7 50       วงิสเตย5แอล 0.3 0.6 109.8 178 19.5 
8 33.5       ซิงค5ออกไซด5 1 2 366.0 73 26.7 
9 12.5       ติทาเนียมไดออกไซด5 5 10 1830.0 120.0 219.6 
10 50       สี 2 4 4.0 500.0 2.0 
  41.6 รวม 110.5 189.9 33962.7   2148.4 

 
ตRนทุนน้ำยางคอมปาวด5ต?อ กก. 63.26 บาท   
ปริมาณน้ำหนักเปbยก (กรัม) 189.9 น้ำหนักแหRง 110.5 กรัม 
ปริมาณน้ำหนักเปbยก (กรัม) 1000 น้ำหนักแหRง 581.9 กรัม 
ยางรัดของ 1 กก. ราคา   126.5 บาท 
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ภาคผนวก ง 
ภาพประกอบกระบวนการทดลองผลิตยางรัดของ 
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ภาคผนวก จ 
การศึกษาขjอมูลของยางรัดของในทjองตลาด  

1) แบรนด5 papamami rubber band หนังยางรัดของวงเล็ก 500 กรัม (1ถุง)   ราคา 219 บาท 
2) แบรนด5 Dream Nature หนังยางรัดของวงเลก็ 500 กรัม (1ถุง)    ราคา 250 บาท 
3) แบรนด5 : ONE หนังยางรัดของวงเล็ก 500 กรัม (1ถุง)     ราคา 150 บาท 
4) ยางรัดของ มหีลายขนาด ต้ังแต? ขนาดวงเล็กสุดเสRนผ?าศูนย5กลาง 2-10 เซนติเมตร ข้ึนอยู?กับลักษณะ

การใชRงาน เช?น หนังยางวงใหญ? ความยาว 80 มิลลิเมตร ความกวRางแถบ 5 มลิลเิมตร จำนวน 500 
กรัม หนังยางไปรษณีย5  ราคา 500 บาท 

5) PREMIUM PRODUCT หนังยางวงใหญ? ขนาด 3 น้ิว จำนวน 0.5 กก ราคา 1500 บาท  แหล?งที่มา; 
 

 

 

 



การพัฒนาแผ*นรองเท/าสำเร็จรูปจากยางธรรมชาติสำหรับผู/ป>วย 
ที่เปCนโรครองช้ำ และโรคเท/าแบน 

Development of Prefabricated Insole Modified Natural Rubber for Plantar 
Fasciitis and Flexible Flatfoot Patients 

ราตรี สสีุข1  ชินะโชติ ลิขิตสมบรูณ42  นภาวรรณ เลขะวิพัฒน41 
พิศิษฐ4 พิมพ4รัตน41  เมตตา เจริญสุข1  จรรย4สมร ผลประเสรฐิ2  ธง พงษ4หาญยุทธ2  เพ็ญสุภา พิมพ4จันทร42 

___________________________________ 

บทคัดย*อ 
งานวิจัยการพัฒนาแผLนรองเทNาสำเร็จรูปจากยางธรรมชาติสำหรับผูNปPวยที่เปRนโรครองช้ำและโรคเทNา

แบน มีวัตถุประสงค4เพื่อพัฒนาการผลติแผLนรองเทNาจากน้ำยางธรรมชาติดNวยเทคนิคการตียางฟองน้ำ ที่มีความ
ปลอดภัยและมีสมบัติทางกายภาพที่ควบคุมไดN ศึกษาและเตรียมน้ำยางคอมปาวด4จากสูตรน้ำยางที่ใชNในกระบวนการ
ตีฟองแบบดันลอปแบบชุด/ครั้ง  ใชNสารเคมีที่ทำใหNเกิดฟองคือสารละลายโปแตสเซียมโอลิเอตเขNมขNนรNอยละ 10 
โดยน้ำหนัก จำนวน 0.5 สLวนตLอเน้ือยางแหNง 100 สLวน และใชNสารตัวเติมคือสารดิสเพอร4ช่ันของแคลเซียม
คาร4บอเนต เขNมขNนรNอยละ 50 โดยน้ำหนัก จำนวน 20 สLวนตLอเน้ือยางแหNง 100 สLวน พรNอมทั้งควบคุม
ระยะเวลาการตีฟองยาง เมื่อเพิ่มจำนวนเทLาของน้ำหนักเปaยกของสูตรน้ำยางจาก 1 เทLา เปRน 4 และ 5 เทLา 
ความหนาแนLนของฟองยางเพิ่มข้ึนจากสัดสLวนของน้ำหนักที่เพิ่มข้ึน สLงผลใหNมีความแข็งของฟองยางเพิ่มข้ึน 
และสามารถรับแรงกระจายแรงกดไดNมากข้ึน จากการทดลองกับผูNปPวยโรครองซ้ำและโรคเทNาแบน พบวLา แผLน
รองเทNาจากยางธรรมชาติที่มีความแข็ง 30-35 Shore OO  และความหนาแนLน 400-500 กิโลกรัมตLอลูกบาศก4
เมตร สามารถรับแรงกระจายไดNดี และเหมาะกับการใชNงานของผูNปPวยไดNเมื่อเปรียบเทียบแผLนรองเทNาที่ทำจาก
วัสดุประเภทโฟม  

 
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ4ยางธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ4ยางทางการแพทย4  โรครองซ้ำ  โรคเทNาแบน  แผLนรองเทNา 

 
 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1 ฝPายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหLงประเทศไทย เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุLงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 



 - 374 - 

Abtract 
The objective of this research is to develop the safety and suitable properties of 

prefabricated insole modified natural rubber with foaming technique. Rubber foam insole 
produced from concentrated latex. The foaming technique consisted of compound latex 
formula and Dunlop process. The concentrated latex mixed with several types of chemical 
dispersion which consist of 10% of potassium oleate which used as foaming agent 0.5 part 
per hundred and 5 0% of calcium carbonate dispersion used as filler amount 20 part per 
hundred of rubber with controlling foaming time. The increment of 4 and 5 times of wet 
weight, the density of foam rubber also increased the density of rubber foam, high value 
hardness and compression force. Finally, the suitable hardness properties of the pre-
fabricated insole modified natural rubber should be between 30-35 Shore OO and the value 
of density should be between 400–500 kilograms per cubic meter. These hardness and 
density properties of insole modified natural rubber can support the compression force and 
also suitable for plantar fasciitis and flexible flatfoot  patients. 

 
Keywords: Rubber products, Medical rubber products, Plantar fasciitis, Flexible flatfoot,     
               Insole 

 
บทนำ 

โรครองช้ำ หรือ โรคเอ็นฝPาเทNาอักเสบ (Plantar fasciitis) เปRนภาวะการอักเสบของเอ็นฝPาเทNา 
(Plantar fascia) เปRนโรคที่พบบLอยในเวชปฏิบัติ และมีความชุกของโรคในประชากรสูง โรครองช้ำเกิดจากการ
บาดเจ็บจากการใชNงานเทNาที่ซ้ำ ๆ หรือมากเกินไป เชLน การยืนหรือเดินเปRนเวลานาน รวมถึงเกิดจากภาวะอNวน 
ความเสื่อมจากอายุที่มากข้ึน ภาวะเทNาแบน และการใชNรองเทNาที่มีโครงสรNางหรือวัสดุที่ไมLเหมาะสม โรครองช้ำจะ
มีอาการเจ็บปวดที่บริเวณสNนเทNาและอุNงเทNา โดยเฉพาะขณะลุกจากเตียงและเดินกNาวแรกของวัน โดยอาการจะ
มากข้ึนเมื่อมีกิจกรรมทีต่Nองเดินหรอืว่ิง และอาการลดลงขณะน่ังพัก โรครองช้ำสามารถระยะเวลาของอาการคง
อยูLไดNนานเปRนเดือน การรักษาโรครองช้ำมีหลายวิธีตามสาเหตุที่เกิดข้ึน วิธีหน่ึงที่มีประสิทธิภาพและนิยมใชN
รักษาในโรงพยาบาลเพื่อลดอาการปวดสNนเทNาและปïองกันการกลับเปRนซ้ำ คือการใชNแผLนรองเทNา การใชNแผLน
รองเทNา (Insole) คือ แผLนรองอุNงเทNาที่ใสLในพื้นรองเทNา เพื่อกระจายน้ำหนักจากจุดที่มีอาการปวดไปยังบริเวณ
ทั่วเทNาซึ่งทำใหNลดอาการเจ็บบริเวณสNนเทNาและอุNงเทNา แผLนรองเทNาเปRนกายอุปกรณ4ประเภทอุปกรณ4เสริม 
(Orthosis) เพื่อเสริมหนNาทีข่องบริเวณเทNาในจุดที่มีปñญหา แผLนรองเทNาในปñจจุบันผลิตจากวัสดุหลายรูปแบบ 
ไมLวLาจะเปRนพลาสติกอยLางแข็ง (rigid plastic) และ carbon fiber หรือ วัสดุกึ่งแข็ง (Semi-rigid devices) 
เชLน EVA ซึ่งวัสดุที่ผลิตจาก softer elastic materials หรือ PU (Polyurethane)  เปRนตNน แผLนรองเทNาอยLาง
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แข็งจะมีผลในการควบคุมการเคลือ่นไหวของเทNาไดNทุกขNอตLอซึง่จะมีอายุการใชNงานยาวนานและไมLมีการเปลี่ยน
รูปรLาง แตLจะแตกไดNงLายเมื่อใชNในกิจกรรมที่ตNองมีการเคลื่อนไหว แผLนรองเทNาอยLางอLอนจะชLวยในการรับแรง
กระแทก และไมLมีแรงกดที่ปุPมกระดูกของเทNา แตLอายุการใชNงานนNอยและศักยภาพในการปรับสภาพของเทNาใหN
ถูกตNองต่ำกวLา และยังนำมาซึ่งการสูญเสียความสามารถในการลงน้ำหนักของตัวเองอีกดNวย ขณะที่วัสดุกึ่งแข็ง 
(Semi-rigid devices) สามารถชLวยการทำงานในลักษณะเคลื่อนไหวไดNดี โดยเฉพาะขณะที่เดินหรือเลLนกีฬา 
แผLนรองเทNาประเภทน้ีชLวยลดแรงกดที่บริเวณเทNา สามารถควบคุมใหNเทNาอยูLในตำแหนLงที่เหมาะสมและยัง
สามารถชLวยสLงเสริมหรอืปรบัคุณภาพในการเลLนกีฬาและเพิ่มประสิทธิภาพเทNาในชีวิตประจำวันใหNดีข้ึนอกีดNวย  

โรคเทNาแบนในผูNใหญLเปRนกลุLมอาการของโรครูปรLางเทNาผิดปกติแบบหน่ึง ซึ่งการศึกษาที่ผLานมาพบวLา
ความซุกของภาวะเทNาแบนพบไดNรNอยละ 5-25 มีสLวนคNางดNานในของเทNาหรือที่เรียกวLา อุNงเทNา นNอยลงกวLาปกติ 
หรือแบนราบเปRนเสNนตรง อาจเปRนไดNทั้งภาวะปกติหรือผิดปกติ และอาจแสดงหรือไมLแสดงอาการใด ๆ โดย
อาจเปRนอยูLเดิมหรือเกิดข้ึนใหมLภายหลังจากที่กระดูกมีการเจริญเติบโตเต็มที่แลNว เทNาคนปกติมีอุNงเทNาที่มีการ
ทอดตัวของเอ็นใตNฝPาเทNาที่เหมาะสม จึงทำใหNความยืดหยุLนตัวในการเดินและการทำงานของกระดูกเทNาและ
กลNามเน้ือที่เหมาะสม  แตLในผูNปPวยที่เปRนเทNาแบนจะสังเกตเห็นอุNงเทNาดNานในแบนราบเรียบกับพื้น ทำใหNการลง
น้ำหนักของเทNาผิดปกติไป ไมLสามารถล็อคเทNาในชLวงการเดินไดN  มีงานวิจัยพบวLา  โรคเทNาแบนมักสLงผลใหNมี
การบาดเจ็บของขาตาม เชLน การปวดฝPาเทNา การเจ็บเมื่อลงน้ำหนักเทNา ตาปลาใตNฝPาเทNาตามจุดตLาง ๆ เปRนตNน 
และอาการปวดเทNาและเมื่อยลNาของเทNาพบไดNรNอยละ 26.5  

มีการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคเทNาแบน (Flexible flatfoot) โดยใชNกระบวนการรักษาหลายวิธีแบLง
ตามมาตรฐานการรักษา จะเริ่มรักษาแบบอนุรักษ4นิยมกLอน หากไมLสำเร็จจึงใชNวิธีการผLาตัด วิธีอนุรักษ4นิยม
ไดNแกL การใหNความรูN กายภาพบำบัด การใชNยาตNานการอักเสบ การปรับรองเทNา การใชNอุปกรณ4เสริมสำหรับเทNา 
เชLนแผLนรองเทNา (insole) ซึ่งสามารถชLวยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชNงานเทNาไดNดี 

Otman S. และคณะ ไดNศึกษาในคนไขNเทNาแบนที่มีอการปวดเมื่อย  เมื่อยลNา พบวLาคนที่ใสLอุปกรณ4 
เสริมสLวนโคNงของเทNา (Arch Support) ขณะเดินลูLว่ิง อัตราการเตNนของหัวใจขณะเดินลดลง ความดันโลหิต
ลดลง และการใชNออกซิเจนทีล่ดลง มากกวLาคนที่ไมLไดNใสLอุปกรณ4เสริมเทNา ซึ่งอาจเปRนผลจากการที่กลNามเน้ือขา
ถูกพยุง และปรับใหNเหมาะกบัรปูเทNา ลดอาการปวดเมื่อยลNาลงไดN หากสามารถใชNอุปกรณ4เสรมิสำหรับเทNามาใชN
จะชLวยปïองกันหรือลดการบาดเจ็บของขาและเทNาไดN 

จากงานวิจัยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร4 (2554) ศึกษาผลการรักษาในผูNปPวยสNนเทNาอักเสบ โดย
เปรียบเทียบการใชNกับไมLใชNอุปกรณ4หนุนเทNา (เสริมสNนเทNา) ที่ผลิตจากยางพารา พบวLาสามารถชLวยลดอาการ
ปวดในการรักษาโรคสNนเทNาอักเสบไดN จากการศึกษาในแตLละกลุLมประชากร มีการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรค
เทNาแบน มีการรักษาโดยใชNกระบวนการรักษาหลากหลายวิธี แบLงตามมาตราฐานการรักษา จะเริ่มการรักษา
แบบอนุรักษ4นิยมกLอน หากไมLสำเร็จจึงใชNวิธีการผLาตัด การรักษาแบบอนุรักษ4นิยมกLอน ไดNแกL การใหNความรูN 
กายภาพบำบัด การใชNยาตNานการอักเสบ การปรับรองเทNา อีกหน่ึงการรักษาแบบอนุรักษ4นิยมไดNผลดี คือการใชN
อุปกรณ4เสริมเทNา เชLนแผLนรองเทNา ซึ่งสามารถชLวยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชNงานของเทNาไดNดี โดย
อุปกรณ4เสริมเทNา หรือ แผLนรองเทNามี 2 แบบ คือ  1) ชนิดหลLอเฉพาะรายบุคคล ที่มีราคาคLอนขNางแพง  2) ชนิด
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สำเร็จรูป จากการศึกษาพบวLาชนิดสำเร็จรูปราคาถูกกวLาและใชNงานไดNนานกวLาชนิดหลLอ ปñจจุบันประเทศไทย
ยังไมLมีการผลิตแผLนรองเทNาชนิดสำเร็จรูปที่ทำมาจากวัสดุภายในประเทศ จึงเปRนแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุที่ราคา
ตNนทุนถูกกวLาและไดNผลดีเทียบเทLากับวัสดุนำมาจากตLางประเทศ เชLน ซิลิโคน  โฟม  ยูริเทน คลNายกับการผลิต
อุปกรณ4หนุนสันเทNาจากยางพารา คือการผลิตแผLนรองเทNาชนิดสำเร็จรูปทีใ่ชNวัสดุจากยางพาราในประเทศไทย
โดยคณะแพทย4กองเวชศาสตร4ฟùûนฟู จะดำเนินการสำรวจผูNที่เปRนโรคเทNาแบน โดยการเก็บขNอมูลสำรวจและเก็บ
สถิติ และนำรLองในกองเวชศาสตร4ฟùûนฟูและ คลินิกเทNา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา และกรมทหารบกคLาย
กำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำรLองสำหรับการรักษาและสำหรับนำเสนอแนวทางลดอาการ
บาดเจ็บของของทหารกองเกณฑ4 ที่รับเขNาเปRนพลทหารหรือเขNากองประจำการทหารบกโดยใชNแผLนรองเทNาหรอื
อุปกรณ4เสริม แผLนรองเทNา ในรองเทNาสำหรับการฝüกประจำการ ซึ่งทำใหNสามารถขยายผลการใชNแผLนรองเทNา 
ในกรมอื่น ๆ ตLอไป และทางคลินิกเทNา ที่ใชNชนิดการหลLอเฉพาะบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนมาใชNแผLนรองเทNา 
ทำใหNสามารถขยายตลาดไปยังหนLวยงานอื่น ๆ และโรงพยาบาลอื่น ๆ และสำหรับบุคลทั่วไปก็สามารถนำไปใชN
ในกิจกรรมประจำวันไดN เชLนการเสริมแผLนรองเทNาในรองเทNากีฬา 

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) หรือช่ือทางเคมวีLา ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน ( cis-1,4-polyisoprene) จัด 
เปRน พอลิเมอร4ธรรมชาติที่มีโมเลกุลขนาดใหญL ประกอบดNวยหนLวยยLอยช้ำ ๆ กัน (monomer) เรียกวLา ไอโซ- 
พรีน (C5H8) ยางธรรมชาติมีคุณสมบัติเดLน กลLาวคือ มีความยืดหยุLน (Elastic) ความเหนียว (Toughness) ทำใหN
มีการนำยางพารามาแปรรูปเปRนผลิตภัณฑ4อยLางมากมาย ทั้งในสLวนที่เปRนผลิตภัณฑ4ที่ทำมาจากยางแหNง และ
ผลิตภัณฑ4ที่ทำมาจากน้ำยางขNน ถูกนำมาประยุกต4ใชNเปRนผลิตภัณฑ4จากยางฟองน้ำโดยใชNเทคโนโลยีการผลิต
แบบดันลอป (Dunlop process) ซึ่งเปRนการอาศัยหลักการตีน้ำยางใหNเกิดฟองอากาศและใชNสารกLอเจล อยLาง
ชNา (Delayed-action gelling agent) ในการทำใหNฟองคงตัวกLอนนำไปอบวัลคาไนซ4 จากสมบัติทีโ่ดดเดLนของ
ยางธรรมชาติดังกลLาว จึงเปRนแนวคิดที่จะนำยางธรรมชาติไปแปรรูปผลิตภัณฑ4ที่อาศัยสมบัติการกระจายแรง
ดังเชLนแผLนรองเทNาสำเร็จรูป (Prefabricated insole) นอกจากน้ันยังเปRนการเพิ่มมูลคLาใหNกับยางธรรมชาติ
และเปRนการสนับสนุนใหNมีการเพิ่มปริมาณการใชNยางธรรมชาติในประเทศไดNอีก จากเหตุผลดังกลLาว กองเวช
ศาสตร4ฟùûนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา และฝPายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหLงประเทศไทย 
จึงไดNรLวมกันทำงานวิจัยและสรNางสิ่งประดิษฐ4แผLนยางรองเทNาซึ่งเปRนผลิตภัณฑ4ยางธรรมชาติจากน้ำยางขNน 

เทคโนโลยีการผลิตยางฟองน้ำ หรือโฟมยางจากน้ำยางธรรมชาติ หลักการสำคัญคือการทำใหNน้ำยาง
ธรรมชาติเกิดฟองหรือแก§ส แลNวคงรูปหรือวัลคาไนซ4ฟองยางดNวยสารเคมีและความรNอน เทคโนโลยีการผลิต
โฟมยางจากน้ำยางธรรมชาติมีหลายวิธี แตLวิธีที่นิยมใชNในอุตสาหกรรมมี 2 วิธีหลัก ไดNแกL 1) เทคโนโลยีการ
ผลิตแบบดันลอป (Dunlop process)  2) เทคโนโลยีการผลติแบบทาลาเลย4 (Talalay process) การผลิตโฟม
ยางจากน้ำยางธรรมชาติแบบดันลอปน้ันอาศัยการตีน้ำยางใหNเกิดฟองอากาศและสารกLอเจลอยLางชNา 
(delayed-action gelling agent) หรือ sodium silicofluoride ในการทำยางเช็ตตัวกLอนนำไปอบวัลคาไนซ4 

เพื่อใหNสามารถผลิตยางรอเทNาที่มีคุณภาพไดNมาตรฐาน จึงตNองการตรวจสอบคุณภาพของโฟมยางจาก
น้ำยางธรมชาติตามมาตรฐาน มอก.173-2519  ซึ่งสมบัติที่จะตNองทดสอบไดNแกL  1) การทดสอบสมบติัแรงกดที่
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ทำใหNความหนาของโฟมยางลดลงรNอยละ 25  2) การทดสอบสมบัติแรงกดภายหลังการอบดNวยความรNอน  
และ 3) การทดสอบสมบัติการยุบตัวเน่ืองจากแรงอัด (compression set) 
  

ระเบียบวิธีการวิจัย 
อุปกรณk 

1. น้ำยางขNน (concentrated latex) 60% เอชเอ   
  2. สารเคมี  

1) สารที่ทำใหNเกิดฟอง (Foaming agent) ไดNแกL โปแตสเซียมโอลิเอต (potassium oleate) 
2) สารทำใหNยางคงรูป หรือ สารวัลคาไนซ4 (Vulcanising agent) ไดNแกL กำมะถัน (Sulfur) 
3) สารตัวเรLง (Accelerator)  ไดNแกL สารในกลุLม ซิงค4 ไดเอทธิล ไดไธโอคาร4บาเนต (Zinc 

diethyl dithiocarbamate, ZDEC)  ซิงค4ทูเมอร4แคปโตเบ็นซ4ไธอาโซล (Zinc-2 mer- 
capto benzthiazole, ZMBT) 

4) สารปïองกันยางเสื่อมสภาพ (Antioxidant) ไดNแกL วิงสเตย4แอล (Wingstay L) 
5) สารกระตุNน (Activator) ไดNแกL ซิงค4ออกไซด4 (Zinc oxide; ZnO)   
6) สารเสริมกLอเจล ไดNแกL ดีพีจี (Dipheny guanidine, DPG)  
7) สารทำใหN เกิดเจล (Gelling agent) ไดNแกL โซเดียมซิลิ โคฟูออไรด4  (Sodium silico- 

fluoride; SSF) 
8) สารตัวเติมและสารสี (Filler and Pigment) ไดNแกL แคลเซียมคาร4บอเนต (Calcium 

carbonate; CaCO3) เปRนตัวเพิ่มความแข็งของฟองยาง  
  3. อุปกรณ4  
   1) เครื่องตีฟอง  ขนาดความจุ 2.5  ลิตร และเครื่องตีฟอง 20 ลิตร  

2) ตูNอบความรNอน และตูNอบไอน้ำทีส่ามารถกำหนดอุณหภูมิ การอบที่ 100 องศาเซลเซียส 
3) เครื่องช่ัง ทีส่ามารถช่ังน้ำยางและสารเคมี ไดNสูงสุด 10 กิโลกรัม 
4) เครื่องทำความรNอนสำหรับการซกัลNางสารเคมี สามารถต้ังอุณหภูมิการซักไดN ที่ 70 องศา

เซลเซียส และสามารถต้ังระบบปñนแหNง  
5) ตูNอบสำหรบัอบแหNง สามารถต้ังอุณหภูมิการอบใหNแหNง ทีอุ่ณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส 
6) เบNาพิมพ4แผLนรองเทNา เปRนเบNาพมิพ4ปูนพลาสเตอร4 และเบNาพิมพ4 อลูมเินียม   
7) เบNาพิมพ4สำหรบัเตรียมช้ินทดสอบ ความแข็ง-ความหนาแนLน-การยุบตัวเน่ืองจากแรงอัด 
8) เครื่องทดสอบความแข็งของยาง  
9) เครื่องทดสอบความหนาแนLน  
10) เครือ่งทดสอบการยุบตัวเน่ืองจากแรงกด  
11)  Ball mill ขนาด 2.0  3.0 และ 5.0 กิโลกรัม    
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วิธีการดำเนินงาน 
1. ประสานงานกับแพทยkและพยาบาลจากกองเวชศาสตรkฟpqนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล/า  

 ในการออกแบบเบNาพิมพ4 กำหนดความแข็งพื้นรองเทNาที่เหมาะสม และกำหนดขนาดของแผLนรองเทNา
โดยกำหนด 3 ขนาดไดNแกL ขนาดเล็ก (small)  ขนาดกลาง (Medium) และ ขนาดใหญL (Large) การแบLงขนาด
ตามขนาดเทNามาตรฐานยุโรปหนLวย EU คือ EU36-38  EU39-41 และ EU42-44 ตามลำดับ และดำเนินการ
ศึกษาดังตLอไปน้ี 
 1.1 ศึกษารายละเอียดสLวนตLาง ๆ ของแบบแผLนรองเทNา ตามแบบการศึกษาของคณะแพทย4จากกอง
เวชศาสตร4ฟùûนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎ เพื่อข้ึนรูปตNนแบบตามสรีระของแผLนเทNาตามรูปแบบจากผลการศึกษา
กับผูNปPวย  

1.2 ศึกษากระบวนการข้ึนรูปแผLนรองเทNา ต้ังแตLการออกแบบเพื่อลดแรงกดสูLฝPาเทNา การข้ึนรูปตาม
รูปรLางฝPาเทNา ความแข็ง ความหนา ของแผLนรองเทNา ตามรูปที่ 1 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงรูปการออกแบบแผLนยางรองเทNา 

1.3 ออกแบบโดยใชNเครื่องสแกนกัดแบบพื้นรองเทNา ตามรปูที่ 2-3 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงการใชNเครือ่งสแกนกัดแบบพื้นรองเทNา 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงตNนแบบแผLนยางรองเทNาดNานขNาง และดNานหลงัสNนเทNา 
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1.4 ศึกษาข้ันตอนการทำตNนแบบและแบบพิมพ4 
1) นำตNนแบบพิมพ4แผLนยางรองเทNาทั้ง 3 ขนาด มาข้ึนแบบซิลิโคนเพื่อข้ึนรูปทำเบNาพิมพ4ปูนพ

ลาสเตอร4 โดยการปñûนแบบและข้ึนรูปดNวยซิลิโคนเกรด 586 นำแบบที่ไดNวางบนพื้นเรียบ ผสมซิลิโคนกับน้ำยา
เรLงใหNพอดีกับแบบ ทาลงบนแบบใหNทั่วใหNไดNความหนาตามที่ตNองการโดยการทาซ้ำ ๆ เมื่อซิลิโคนเกิดการเซ็ต
ตัวและแหNง แกะแบบออกจะไดNแบบซิลิโคน ตามรูปที่ 4 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงการนำตNนแบบซลิิโคนมาข้ึนแบบ 

2) การข้ึนแบบดNวยปูนพลาสเตอร4 เมื่อไดNแบบซิลิโคนตามที่ตNองการ ผสมปูนพลาสเตอร4กับ
น้ำ อัตราสLวนน้ำ:ปูน เทLากับ 1:1.5 ใหNพอดีกับการเตรียมแบบแผLนยางรองเทNา ขนาดเล็ก (Small) กลาง 
(Medium) และ ใหญL (Large) ต้ังทิ้งไวNรอใหN ปูนพลาสเตอร4เขNาเน้ือเดียวกันกับน้ำ ไมLมีเม็ดหรือกNอนปูน
เหลืออยูL และไมLใหNเกิดฟองอากาศ เทปูนปลาสเตอร4ที่เตรียมไวNลงในตNนแบบ ต้ังทิ้งไวNจนปูนปลาสเตอร4เริ่มเซ็ต
และแข็งตัว นำตNนแบบออกจากปูนพลาเสตอร4 จะไดNเบNาพิมพ4แผLนยางรองเทNา 3 ขนาดชนิดปูนพลาสเตอร4 ทิ้ง
ไวNใหNแหNง จึงนำไปเปRนเบNาพิมพ4แผLนรองเทNา 3 ขนาด  ดังรูปที่ 5 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 แสดงการทำเบNาพมิพ4ปูนปลาสเตอร4 

2. การวิจัยสูตรผสมยางท่ีเหมาะสม 
2.1 การเลือกใชNชนิดของน้ำยาง 

1) เตรียมน้ำยางขNน 60% HA เพื่อข้ึนรูปการผลิตยางฟองน้ำ โดยวิธีดันลอป (Dunlop 
process) หลักการสำคัญ คือ การทำใหNน้ำยางธรรมชาติเกิดฟองหรือแก§ส แลNวคงรูปหรือวัลคาไนซ4ฟองยาง
ดNวยสารเคมีและความรNอน   
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2) ใชNน้ำยางขNน 60% HA ที่ผลิตจากเครื่องปñนเหว่ียงและรักษาสภาพดNวยแอมโมเนีย          
มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก 982-2522 ตามตารางที่ 1 (การทดสอบสมบัติของน้ำยางขNนธรรมชาติตาม
มาตรฐาน มอก.982-2522 หรือ ISO 2004:2014)  

ตารางท่ี 1 แสดงสมบัติของน้ำยางขNน 60% HA 

ท่ี คุณลักษณะ 
วิธีการทดสอบ 

ชนิด HA   
1 ของแข็งทั้งหมด รNอยละโดยน้ำหนัก ไมLนNอยกวLา 61 ISO124 
2 เน้ือยางแหNง รNอยละโดยน้ำหนัก ไมLนNอยกวLา 60 ISO126 
3 ของแข็งที่ไมLใชLยาง รNอยละโดยน้ำหนัก ไมLเกิน 1.7 * 
4 ความเปRนดLาง (คำนวณเปRน NH3) รNอยละโดยน้ำหนักน้ำยางขNน ไมLนNอยกวLา0.60 ISO125 
5 เสถียรภาพตLอการปñน**(Mechanical stability), วินาที ไมLนNอยกวLา 650 ISO 35 
6 ยางจับกNอน (Coagulum) รNอยละโดยน้ำหนัก ไมLเกิน 0.03 ISO 706 
7 ทองแดง มิลลิกรัมตLอกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด ไมLเกิน 8 ISO 8053 
8 แมงกานีส มิลลิกรัมตLอกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด ไมLเกิน 8 ISO 7780 
9 แมกนีเซียม มิลลิกรัมตLอกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด  ไมLเกิน 40 หรือเปRนไปตามขNอตกลง

ระหวLางผูNซ้ือและผูNขาย 
*** 

10 ตะกอน (Sludge) รNอยละโดยน้ำหนัก ไมLเกิน 0.1 ISO 2005 
11 คLากรดไขมันที่ระเหยไดN (VFA number) ไมLเกิน 0.06 หรือหรือเปRนไปตาม

ขNอตกลงระหวLางผูNซ้ือและผูNขาย 
ISO506 

12 คLาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด4 (KOH number) ไมLเกิน 0.07 หรือหรือเปRนไปตาม
ขNอตกลงระหวLางผูNซ้ือและผูNขาย 

ISO 127 

3) สมบัติที่กำหนดสำหรับการตีฟองแบบชุด/ครั้ง สำหรับผลิตแผLนยางรองเทNา ตามตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของน้ำยางขNนสำหรบัการข้ึนรูปแบบตีฟอง 
ท่ี คุณลักษณะ ชนิด HA วิธีการทดสอบ 
1 ของแข็งทั้งหมด รNอยละโดยน้ำหนัก ไมLนNอยกวLา 61 ISO124 
2 เน้ือยางแหNง รNอยละโดยน้ำหนัก ไมLนNอยกวLา 60 ISO126 
3 ของแข็งที่ไมLใชLยาง รNอยละโดยน้ำหนัก ไมLเกิน 1.7 * 
4 ความเปRนดLาง (คำนวณเปRน NH3) รNอยละโดยน้ำหนักน้ำยางขNน 0.60 ISO125 
5 เสถียรภาพตLอการปñน**(Mechanical stability), วินาที ไมLนNอยกวLา 900-1300 ISO 35 
6 แมกนีเซียม มิลลิกรัมตLอกิโลกรัมของของแข็งทั้งหมด   ไมLเกิน 30 *** 

หมายเหต ุ   * คำนวณจากผลตLางระหวLางปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณเน้ือยางแหNง 
     ** เสถียรภาพตLอการปñน เปRนคLาที่วัดภายหลังจาก 21 วันนับจากวันที่ทำ 
                *** วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.980-2552 น้ำยางขNนธรรมชาติ ขNอ 8.3  
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2.2 เตรียมสารเคมี ใหNอยูLในน้ำในรูปของดิสเพสิช่ันหรอือิมลัช่ันกLอนนำไปใชNเพื่อการข้ึนรูป ไดNแกL 
1) สารทำใหNเกิดฟอง (Foaming agent) โดยเตรียมสบูโปแตสเซียมโอลิเอตความเขNมขNน    

รNอยละ 10 ดังน้ี 
                          สารเคมี ส*วนโดยน้ำหนัก  

Oleic acid 100 A 
Water 402 
Potassium hydroxide 23.3 B 
Water 43 

อุLน A ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส แลNวเติม B ลงใน A  พรNอมกวนอยLางแรง 
2) สารทำใหNยางคงรูป (Vulcanizing agent) โดยเตรียมดิสเพิสช่ันกำมะถันความเขNมขNน   

รNอยละ 50 ดังน้ี  
                         สารเคมี ส*วนโดยน้ำหนัก 

Sulphur 50 
Dispersing agent valtamal 1 
Bentonite 1 
Water 48 

บดดNวยเครื่อง Ball Mill 72 ช่ัวโมง 

3) สารตัวเรLง ( accelerators ) ใชNในการตีฟอง ในสตูรยางแผLนรองเทNาคือ ซิงค4ไดเอทิลไทโอ
คาร4บาเมต (ZDEC) และซิงค4เมอร4แคพโทเบนซ4โทอะโซล (ZMBT) เตรียมในรูปดิสเพิลช่ันความเขNมขNนรNอยละ 
50 
                         สารเคมี ส*วนโดยน้ำหนัก 

Accelerator 50 
Dispersing agent valtamal 1 
Bentonite 1 
Water 48 

บดดNวยเครื่อง Ball Mill  72 ช่ัวโมง 

4) สารปïองกันการออกชิเดช่ัน (Antioxidants) ใชNสารวิงสเตย4แอล (wingstay-l) เตรียมใน
รูปดิสเพิลช่ันความเขNมขNนรNอยละ 50 
                         สารเคมี ส*วนโดยน้ำหนัก 

Wingtay-L 50 
Dispersing agent valtamal 1 
Bentonite 1 
Water 48 

บดดNวยเครื่อง Ball Mill  72 ช่ัวโมง 
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5) สารตัวเติม (filler) คือแคลเซียมคาร4บอเนต (caliumm carbonate; CaCO3) เตรียมในรูปดิส
เพิลช่ันความเขNมขNนรNอยละ 50 ตามตาราง 
                         สารเคมี ส*วนโดยน้ำหนัก 

Calcium carbonate 50 
Dispersing agent valtamal 1 
Bentonite 1 
Water 48 

บดดNวยเครื่อง Ball Mill  72 ช่ัวโมง 
  6) สารเสริมการกLอเจล (secondary Gelling gent) คือ ดีพีจี (diphenylguanidine; DPG) 
เตรียมในรูปสารดิสเพิลช่ันความเขNมขNนรNอยละ 33 
                         สารเคมี ส*วนโดยน้ำหนัก 

Diphenylguanidine; DPG 33 
Dispersing agent valtamal 0.66 
Bentonite 0.66 
Water 65.68 

บดดNวยเครื่อง Ball Mill 48 ช่ัวโมง 

7) สารกระตุNนและสารกLอเจล (Activator and gelling agents) เตรียมสารกLอเจลซงิค4ออก
ไซด4 (zinc oxide; ZnO) ในรปูดิสเพลิช่ันความเขNมขNนรNอยละ 50 
                         สารเคมี ส*วนโดยน้ำหนัก 

Zinc oxide (ZnO3) 50 
Dispersing agent valtamal 1 
Bentonite 1 
Water 48 

บดดNวยเครื่อง Ball Mill 72 ช่ัวโมง 

8) สารกLอเจล ( Geling agents) เตรียมโซเซียมซิลิโกฟลูออไรด4 (sodium silicofiuoride; 
SSF) เตรียมในรูปดิสเพิลช่ันความเขNมขNนรNอยละ 25 และทำใหNเจือจางเปRนรNอยละ 12.5  
                         สารเคมี ส*วนโดยน้ำหนัก 

Sodium Silicofluoride, SSF 25 
Dispersing agent valtamal 1 
Bentonite 1 
Water 73 

บดดNวยเครื่อง Ball Mill 24 ช่ัวโมง แลNวนำมาช่ังน้ำหนัก เติมน้ำกลั่น 1 เทLาของ 25 % SSF คนใหNเขNากัน 
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2.3 การทดสอบสารดิสเพิสช่ัน เพื่อตรวจสอบการใชNงานไดNของสารเคมีดิสเพิสช่ัน วิธีทดสอบโดย 
1) การเจือจางดิสเพิสช่ันดNวยน้ำ ใหNความเขNมขNนของสารประมาณรNอยละ 30 

  2) นำสารดิสเพิสช่ันที่ เจือจางหยดลงในน้ำที่บรรจุในหลอดแกNว หรือ กระบอกตวงทีทมีขีด
ปริมาตร  อนุภาคที่หยาบจะตกลงกNนแกNวอยLางรวดเร็ว อนุภาคที่มีขนาดเล็ก จะแขวนลอยอยูLดNานบนหลอดแกNว   
ทำใหNสLวนของหลอดแกNวมีลักษณะขุLน ดังรูปที่ 6   
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 6 การทดสอบสารดิสเพสิช่ัน 
3. กระบวนการผลิตและการขึ้นรูปแผ*นรองเท/าจากการตีฟอง 
     การผลิตจะใชNกระบวนการผลิตจากการตีฟอง โดยใชNน้ำยางขNน 60% HA เปRนวัตถุดิบ และเติมน้ำสบูL
โปแตสเซียมโอลิเอต (Potassium oleate) ทำใหNเกิดฟองตามที่ตNองการ โดยใชNเครื่องตีฟองและมีสารกลุLม
สารวัลคาไนซิ่ง (Vulcanisation) ที่ทำใหNยางคงรูปและสารทำใหNเกิดเจล (Gelling agent) เพื่อใหNเกิดการ   
เซ็ตตัว และสารอื่น ๆ ที่เหมาะสมผLานกระบวนการอบทำใหNยางสุก และการลNางเพื่อชะลNางสารเคมี ที่ตกคNาง 
และการอบแหNง  จึงไดNช้ินงาน ซึ่งลักษณะผิวของฟองจะมีความยืดหยุLน และมีความแข็งตามที่ตNองการ 

โดยใชNวิธีการผลิตแบบดันลอป (Dunlop process) การผลิตโฟมยางโดยวิธีดันลอปน้ันอาศัยหลักการ  
ตีน้ำยางใหNเกิดฟองอากาศและใชNสารกLอเจลอยLางชNา (delayed-action gelling agent) ที่มีช่ือวLา sodium 
silicofluoride ในการทำใหNฟองคงตัวกLอนนำไปอบวัลคาไนซ4 จะไดNช้ินงานโฟมยางมีความหนาแนLนต้ังแตLต่ำไป
จนถึงสูง สามารถควบคุมความน่ิม-แข็งของโฟมยางไดNดNวยการควบคุมระดับการตีฟอง ถNาตีฟองใหNฟู เปRน
เวลานานจะไดNโฟมยางที่น่ิม ความหนาแนLนต่ำ หากตีฟองเปRนเวลาสั้น ๆ จะไดNโฟมยางที่แข็ง มีความหนาแนLน
สูง ถNาโฟมยางมีความแข็งสูงก็จะมีความทนทานสูง เชLน แผLนรองเทNา 

3.1 ออกสูตรผลิตแผLนรองเทNา เปRนตNนแบบเพื่อทดลองหาความแข็งตามความตNองการของคณะแพทย4
จากกองเวชศาสตร4ฟùûนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา เพื่อนำไปทดลองกับผูNปPวย เพื่อคัดเลือกแผLนรองเทNา ที่มี
ความแข็งที่เหมาะสม ความแข็งของวัสดุ จะแบLงความแข็งเปRน 3 ชLวงความแข็ง ไดNแกL ชนิดแข็ง (rigid) ชนิดกึ่ง
แข็ง (semi rigid) และชนิดอLอน (soft)  
  1) การเลือกและพัฒนาวัสดุโดยการศึกษาการข้ึนรูปแผLนรองเทNาจากน้ำยางธรรมชาติโดยการ
ตีฟองแบบดันลอปแบบชุด/ครั้ง (batch foaming) ศึกษาสารที่ชLวยใหNเกิดฟอง (foaming agent) จากการ
ทดลองพบวLา สมบัติยางฟองน้ำสัมพันธ4กับปริมาณสารกLอฟอง (โปแตสเซียมโอลิเอต) โดยเมื่อปริมาณสาร     
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กLอฟองเพิ่มข้ึน ความหนาแนLนมีคLาลดลง สLงผลใหNมีคLาความแข็งลดลง และรับแรงกดไดNนNอยลง และมีการหด
ตัวสูง   

2) ศึกษาจำนวนเทLาของน้ำหนักเปaยก เมื่อเพิ่มจำนวนเทLาของน้ำหนักเปaยกของสูตรน้ำยาง 
จาก 1 เทLา เปRน 3  4 และ 5 เทLา จากการทดลองพบวLา ความหนาแนLนของฟองยางจะเพิ่มข้ึนจากสัดสLวนของ
น้ำหนักที่เพิ่มข้ึน สLงผลใหNมีความแข็งของฟองยางเพิ่มข้ึน และสามารถรับแรงกระจายแรงกดไดNมากข้ึน  
  3) ศึกษาสารตัวเติม คือแคลเซียมคาร4บอเนต เปRนสารที่สามารถเพิ่มความแข็งและ ลดตNนทุน 
และทำใหNฟองยางมหีนาแนLนมากข้ึน และทำใหNความแข็งของแผLนรองเทNาสงูข้ึน  เพื่อใหNสามารถรับแรงกดและกระจาย
แรงไดNมากที่สุด  

3.2 ศึกษากระบวนการผลิตแบบข้ึนรูปการตีฟองแบบชุด/ครั้ง (batch foaming) เพื่อหาข้ันตอนที่ใหN
ไดNคุณสมบัติที่เหมาะสม 
            1) ศึกษาระยะเวลาการปñนใหNเกิดของฟอง การทำใหNน้ำยางเกิดฟอง (foaming) โดยการปñน
น้ำยางดNวยเครื่องกล (mechanical agitation) ในสภาวะอากาศ ในขณะน้ำยางมีแรงตึงผิวต่ำ และมีความ
หนืดสูง ก็จะชLวยใหNน้ำยางเสถียร การเริ่มตNนการผลิตยางฟองน้ำ จะใชNการปñนหรือตีใหNน้ำยางเกิดฟองในเครื่อง
ที่ประกอบดNวยหมNอปñนใชNบรรจุน้ำยาง และมีอุปกรณ4ปñนลักษณะคลNายลูกตะกรNอทำดNวยโลหะหมุนไดNรอบ
ตัวเองและรอบหมNอปñน (ลักษณะเครื่องดังกลLาวเหมือนเครื่องสำหรับทำขนมเคNก) ปรับความเร็วไดN โดยการ
ผลิตยางฟองจะเปRนชุด/ครั้ง (batch foaming) การผลิตจะใชNเวลาเปRนตัวกำหนดการเกิดฟอง ในระยะการเติม
สารที่ทำใหNเกิดฟอง โดยใชNความเร็วสูงสุด และเมื่อครบตามเวลากำหนดจะปรับความเร็วลดลงเพื่อใหNฟอง
ละเอียดและไมLเกิดฟองอีก เพื่อศึกษาระยะเวลาที่ใชN เกิดฟองใหNไดNความแข็งที่กำหนด 

- ศึกษาระยะเวลาการเกิดฟองเพื่อหาความแข็งตามที่ 5-40 shore oo โดยกำหนด
ระยะเวลาการปñนใหNเกิดฟองพรNอม กับการเติมสารที่ทำใหNเกิดฟอง โดยใชNสารโปแตสเซียมอิเอต (foaming) ตาม
ตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ศึกษาระยะเวลาการเกิดฟอง 

 
 
 
 

 
 

 

 
รูปท่ี 7 ศึกษาระยะเวลาการเกิดฟองหลงัจากการเติมน้ำสบูLโปแตสเซียมโอลเิอต 

ท่ี สูตร เวลาท่ีเกิดฟอง (นาที) 
1 A 4 
2 B 3 
3 C 2 
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- ศึกษาการวัลคาไนซ4ของยางฟอง กระบวนการทางเคมีที่ทำใหNวัสดุประเภทยาง
สามารถนำไปใชNงานไดN คือ ปฎิกิริยาวัลคาไนซ4 (vulcanization) ซึ่งเปRนการทำใหNยางคงรูป โดยอาศัยการใชN
สารเคมีที่เหมาะสมและการใหNความรNอน เพื่อใหNสายโซLยางเกิดการเช่ือมโยงทำใหNมสีมบัติเชิงกลดีข้ึนและใชNงาน
ไดNดี โดยใชNอุปกรณ4ทำใหNยางฟองน้ำสุก คือหมNอน่ึงความดันไอน้ำ และตูNอบลมรNอน ซึ่งการใชNอุณหูมิในการทำ
ใหNยางฟองน้ำสุกที่อุณหภูมิ ที่ 100 องศาเซลเซียส โดยศึกษาระยะเวลาที่ใชN ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ศึกษาการวัลคาไนซ4ของยางฟอง   

     - การอบแหNง หรือการนำมาผึ่งลมใหNแหNง เปRนกระบวนการที่ทำใหNยางฟองน้ำแหNง

สนิท ไมLเกิดปñญหาเช้ือรา หรือการเกิดความอับช้ืนในช้ินงาน  

3.3 การเตรียมแผLนรองเทNาจากการข้ึนรูปแบบตีฟอง ตามรูปที่ 8 
1) เตรียมเบNาพิมพ4 แผLนรองเทNา กLอนการปñนน้ำยาง ทำความสะอาดเบNาพิมพ4 และฉีดสารกัน

ติดใหNทั่วเบNาพิมพ4  ทิ้งไวNใหNแหNงหมาด ๆ เพื่อปïองกันยางติดเบNาพิมพ4 
2) ช่ังน้ำยางขNน และสารเคมี ตามสูตร ที่กำหนด 
3) เทน้ำยางลงหมNอปñน ขนาด 2.5 ลิตร 
4) ปñนไลLแอมโมเนีย และปñนน้ำยางใหNเกิดฟองอากาศดNวยเครื่องตีฟองโดยเติมสารที่ทำใหNเกิด

ฟองโปแตสเซียมโอลิเอต (potassium oleate) เป±ดเครื่องดNวยความเร็วที่ทำใหNเกิดฟองเร็วที่สุด ใชNเวลา 2 
นาที 

5) เมื่อไดNฟองที่ตNองการ ปรับความเร็วลดลงเพื่อใหNฟองที่ละเอียด แลNวเติมสารเคมีกลุLม 
กำมะถันสารแซดดีอีซี แซดเอ็มบีที วิงสเตย4แอล ใชNเวลาผสม 1 นาที และใชNไมNพายเก็บฟอง ที่ไมLละเอียด เพื่อ
ชLวยใหNสารเคมีเขNากันไดNดี 

6) ครบเวลาใสLสารเคมีกลุLมดีพีจีและซิงค4ออกไซด4 1 นาที  
7) ใสLสารเคมีกลุLมเอสเอสเอฟ ลงไปพรNอมทั้งปñนสLวนผสม พรNอมทั้งตรวจสอบการเซ็ตตัวของ

น้ำยางตัวอาจใชNเวลาประมาณ 2 นาที 
8) เทสLวนผสมลงในเบNาพิมพ4แลNวทิ้งใหNเซ็ตตัว ประมาณ 20 นาที  
9) นำไปทำใหNคงรูปโดยการอบดNวยไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปRนเวลา 45 นาท ี
10)  ช้ินงานออกจากเบNาพิมพ4และนำไปลNางสารเคมีที่ตกคNางออก ดNวยอุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส 
11) ผึ่งลมใหNแหNง แลNวนำมาตบแตLงเก็บรายละเอียดใหNเรียบรNอย        
12) ปñนน้ำยางใหNเกิดฟองดNวยเครื่องตีฟองโดยใชNสารที่ทำใหNเกิดฟอง เติมสารกลุLมที่ 1 ปñนน้ำ

ยางใหNเกิดฟองตามตNองการดNวยเครื่องตีฟอง  เมื่อไดNฟองเติมสารเคมีตามกลุLม 2-3 ที่กำหนด    

  แผ*นรองเท/า/ช้ินทดสอบ ระบบอบด/วยไอน้ำ (ชม.) ระบบใช/ตู/อบอากาศร/อน (ชม.) 
ความหนา 2-3 มม. 0.30 1.00 
ความหนา 4-5 มม. 0.45 1.30 
ความหนา 8- 10 มม. 1.00 2.00 
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13) ใสLสารเคมีกลุLมที่ 4 เอสเอสเอฟ พรNอมทั้งปñนสLวนผสมตลอดเวลา พรNอมทั้งตรวจเช็คการ
เซ็ตตัว และเมื่อเกิดการเจล  

14) เทสLวนผสมลงในเบNาพิมพ4แผLนรองเทNา แลNวทิ้งใหNเซ็ตตัว   
15) เทสLวนผสมลงเบNาพิมพ4ทดสอบ นำไปทำใหNคงรูปโดยการอบที่ 100 องศาเซลเซียส  
16) นำช้ินงานออกจากเบNาพิมพ4และนำไปลNางสารเคมีที่ตกคNางออกดNวยเครื่องซักที่ ต้ัง

อุณหภูมิ ไดN 70 องศาเซลเซียส เปRนเวลา    
17) นำไปผึ่งลม หรือ อบแหNงที่อุณหภูมิ จากน้ันนำไปทดสอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 8 การเตรียมแผLนรองเทNาจากการข้ึนรูปแบบตีฟอง  และการเตรยีมช้ินงานสำหรบัการทดสอบ 

4. การทดสอบคณุสมบัติทางกายภาพ 
4.1 ทดสอบความแข็ง (Hardness) มีวิธีการทดสอบ 

1) เตรียมแผLนยางคงรูปทีม่ีความหนาไมLนNอยกวLา 6 มิลลิเมตร หรือช้ินทดสอบที่มีความหนา    
2-3 มลิลเิมตร จำนวน 3 ช้ิน ที่วางซNอนกันแลNวความหนาไมLนNอยกวLา 6 มิลลิเมตร 

2) วางตัวอยLางไวNในหNองปฏิบัติการที่ควบคุมอุณหภูมิ (23 ± 2) oC และความช้ืนรNอยละ (50 
± 10) เปRนเวลาไมLนNอยกวLา 1 ช่ัวโมง กLอนนำไปทดสอบ 

3) เป±ดเครื่องทดสอบความแข็ง และใสLหัวกด (Indentor) Shore OO เขNากบัเครื่อง 
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4) เขNาโปรแกรมทดสอบในคอมพิวเตอร4 เริ่มทำการทดสอบโดยเลือกที่เมนู Test 
5) ปïอนขNอมูล เลขที่ตัวอยLาง การอLานคLาในการวัด (Median) มาตรฐานการทดสอบ ความ

หนาของช้ินทดสอบ 
6) ต้ังคLาเวลาในการทดสอบ คือ (1±0.3) วินาที สำหรับมาตรฐาน ASTM D412 และ (3±0.3) 

วินาที สำหรับมาตรฐาน ISO 7619-1  
7) วางตัวอยLางทดสอบบนแปïนสำหรบัวางตัวอยLาง ตัวอยLางตNองมีความหนาไมLนNอยกวLา 6 มิลลิเมตร 
8) กดปุPม start เพื่อเริ่มทำการทดสอบ เครื่องทำการทดสอบโดยการกดลงมาที่ช้ินทดสอบ

และแสดงคLาความแข็งเปRนตัวเลขที่หนNาจอ  
9) ทดสอบความแข็งทั้ งหมด 5 ซ้ำ โดยใหNแตLละตำแหนLงที่ทดสอบหLางกันไมLนNอยกวLา 12 

มิลลิเมตร 
10) Print ผลการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบเปRนคLามัธยฐาน    

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 เครือ่งทดสอบความแข็ง (Hardness) 

4.2 ทดสอบความหนาแนLนของฟองยาง วิธีการทดสอบ ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 845 ดังรูป
ที่ 10 

1) ตัดช้ินทดสอบเปRนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความกวNางดNานละ ( 50+1 ) หนา (40+1)  มิลลิเมตร 
จำนวน 5 ช้ิน 

2) ช่ังน้ำหนักช้ินทดสอบทั้ง 5 ช้ิน   
3) วัดความกวNาง ความยาว และความหนาช้ินทดสอบทั้ง 5 ช้ิน ดNวยเวอร4เนียร4คาลิปเปอร4 

เปRนมิลิเมตร บันทึกผล 
4) คำนวณปริมาตรของช้ินทดสอบทั้ง 5 ช้ิน เปRนลูกบาศก4มิลิเมตร (V) 
5) คำนวณความหนาแนLน ตามสูตร 
 

                  P  = m x 106 

                                      V 

P คือความหนาแนLน เปRนกิโลกรัมตLอลูกบาศก4เมตร (kg/m3) 
M คือ น้ำหนัก เปRนกรัม   V คือปริมาตร เปRนลูกบาศก4มิลิเมตร 
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6) ขนาดช้ินทดสอบความหนาแนLน  เตรียมช้ินทดสอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกวNางดNานละ   
50 +1  มิลลิเมตร หนา 40 +1 มิลลิเมตร เตรียม 5 ตัวอยLาง ตามรูปที่ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 การเตรียมช้ินทดสอบ หาความหนาแนLน 

รูปท่ี 11 เครื่องมือทดสอบหาความหนาแนLน 

4.3 ทดสอบการยุบตัวเน่ืองจากแรงกด ( Indentation set)  ดังรปูที่ 12 

1) ตัดตัวอยLางเปRนช้ินทดสอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด (50+1) มิลลิเมตร หนา (25+ 1) 
มิลลิเมตร โดยใชNความกวNางและความยาวเปRน 2 เทLาของความหนาและระนาบของผิวดNานบนและดNานลLาง
ขนานกัน จำนวน 5 ช้ิน 
  2) ใชNเครื่องวัดวัดความหนาของช้ินทดสอบในแนวต้ังฉากกับระนาบทั้งสองของช้ินทดสอบ 3 
ตำแหนLง โดยไมLใหNมีแรงกด หาคLาเฉลี่ยความหนาของช้ินทดสอบ (d0)  

3) วางช้ินทดสอบบริเวณกึ่งกลางระหวLางแผLนระนาบของเครื่องกด เลื่อนแผLนระนาบทั้งสอง
เขNาหากันใหNช้ินทดสอบมีความหนาลดลงรNอยละ (50+ 4) ของความหนาเดิม ทิ้งไวNที่อุณหภูมิ (23+ 2) ๐c 
ความช้ืนรNอยละ (50+ 5) เปRนเวลา 72 ช่ัวโมง (3 วัน)  

4) นำช้ินทดสอบออกจากเครื่องกด ปลLอยช้ินทดสอบใหNคืนตัวไวNที่อุณหภูมิหNอง เปRนเวลา 30 
นาที 
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5) วัดความหนาของช้ินทดสอบ (d1) 
6) คำนวณคLาการยุบตัวเน่ืองจากแรงอัด ตามสูตร 

C  =   d0-d1 x100 
                                                                 d0 

C คือ การยุบตัวเน่ืองจากแรงอัด เปRนรNอยละ 
d0 คือความหนาเริม่ตNนของช้ินทดสอบเปRนมลิเิมตร 
d1 คือความหนาของช้ินทดสอบหลังการทดสอบ เปRนมิลลิเมตร 

7) เตรียมขนาดช้ินทดสอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกวNางดNานละ 50±1 มิลลิเมตร หนา 25±1 
มิลลิเมตร เตรียม 5 ตัวอยLาง ตามรูปที่ 13 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 เครื่องมือทดสอบการยุบตัวเน่ืองจากแรงกด ( Indentation set) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 รูปการทดสอบการยุบตัวเน่ืองจากแรงอัด 

4.4 ตกแตLงผลิตภัณฑ4ยาง แผLนรองเทNา 
สำหรับแผLนรองเทNาชนิดสำเร็จรูป (prefabricated insole)  ประกอบดNวยสLวนสำคัญหลัก 2 

สLวน คือ 1) แผLนยางฟองน้ำจากยางธรรมชาติเปRนพื้นฐาน  2) การบุดNวยผNาไมโครไฟเบอร4 ทับที่ช้ันบน (top 
layer) ของแผLนยางฟองน้ำเพื่อรองรับสัมผัสของเทNา รูปที่ 14 
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รูปท่ี 14 แผLนรองเทNาชนิดสำเร็จรูป (prefabricated insole) 

4.5 ทดสอบคุณภาพตามความตNองการทางการแพทย4 โดยทางคณะแพทย4จากกองเวชศาสตร4ฟùûนฟู 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา เพื่อนำไปทดลองกับผูNปPวยกับโรครองซ้ำ จำนวน 40 คูL และโรคเทNาแบน 100 คูL 
ใชNเครื่องมือที่ใชN วัด หลักการ primary outcome :Foot functional index thai version (ตัวช้ีวัดการ
ทำงานของเทNา) วัดความแตกตLางของคะแนนกLอน-หลังใชNงาน และ Secondary outcome: ระดับความปวด,
ระดับความลำบากในการสิ่งตLาง ๆ และ ระดับขNอกำจัดในการทำสิ่งตLาง ๆ และ Numerical rating score วัด
ความแตกตLางของคะแนนกLอนและหลังการใชNงาน  
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รูปท่ี 15 รับสมัคร เขNารLวมโครงการวิจัย (อNางอิงจากกองเวชศาสตร4ฟùûนฟ)ู 

5. คัดเลอืกสูตรและวิธีการข้ึนรปูที่เหมาะสม 
คัดเลือกสูตรและวิธีการข้ึนรูปที่เหมาะสม และไดNคุณภาพตามความตNองการทางการแพทย4 ขยายสเกล

การผลิต และรLวมกับผูNวิจัยดNานการแพทย4 ทดสอบและประเมินการใชNงานแผLนรองเทNาจากการวิจัย    
5.1 คัดเลือกความแข็งของแผLนรองเทNาที่ 30 กับ 35 Shore oo ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D 

2240 ทำการทดลองสูตรซ้ำเพือ่กำหนดความแข็งที่เหมาะสม เพื่อการออกแบบแผLนรองเทNาเพื่อทำเบNาพิมพ4ใหN
เหมาะสมกับเทNา  และการดำเนินการทำเบNาพิมพ4เพื่อปรับปรงุแผLนรองเทNาใหNเขNากับขNอวิจัยของแพทย4ที่ทดลอง
ใชNแผLนรองเทNาไปกับผูNปPวย   

5.2 ออกแบบเบNาพิมพ4สำหรับการผลิตจริงเพื่อขยายสแกลการผลิต มี 3 ขนาด ดำเนินการสรNางแบบ
สำหรับแผLนรองเทNาเพื่อทดสอบกับเบNาพิมพ4 เพื่อกำหนดเปอร4เซ็นต4การหดตัวของยาง ดังรูปที่ 16-17 
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รูปท่ี 16 การออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 17 เบNาพิมพ4 สำหรบัสแกลการผลิตจริง 

6. เผยแพร*และถ*ายทอดเทคโนโลย ี
นำรLองในกองเวชศาสตร4ฟùûนฟู และคลินิกเทNา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา       

 
ผลการทดลองและวิจารณk 

1. ผลการออกแบบแผ*นรองเท/าชนิดสำเร็จรูป (Prefabricated Insole) จากยางพารา 
ไดNแบบแผLนรองเทNา 3 ขนาด คือ เล็ก (Small)  กลาง (Medium ) และ ใหญL (Large) โดยแบLงขนาด

ตามขนาดเทNามาตราฐาน ดNวย EU (EU 36-38), (EU 39-41) และ ( EU 42-44 ) ดังแสดงในรูปที่ 18-20 
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รูปท่ี 18 ไดNแบบแผLนรองเทNา 
 

 
 

         ตNนแบบดNานหลัง           ตNนแบบดNานหนNา 

 
 

 
                       ตNนแบบดNานขNาง                                   ตNนแบบดNานหลัง (สNนเทNา) 

รูปท่ี 19 ลักษณะตNนแบบแผLนรองเทNา 

 

 

 

 

  

 
 

รูปท่ี 20 ลักษณะชนิดแผLนรองเทNาสำเรจ็รูป (Prefabricated Insole) จากน้ำยางธรรมชาติ 
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2. ทำการศึกษาผลของสารเคมีชนิดต*าง ๆ 
ไดNแกL สารกLอฟอง (โปแตสเซียมโอลิเอต)  สารทำใหNเกิดเจล และสารชLวยการเจล จากการทดลอง

พบวLา สมบัติยางฟองน้ำสัมพันธ4กับปริมาณสารกLอฟอง (โปแตสเซียมโอลิเอต) โดยเมื่อปริมาณสารกLอฟอง
เพิ่มข้ึน ความหนาแนLนมีคLาลดลงและสัมพันธ4กับความแข็งมีคLานNอยลง ดังแสดงในรูปที่  21 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 21 
3. การศึกษาสูตรเพ่ือกำหนดความแข็งแผ*นรองเท/าทดสอบตามมาตรฐาน (อ/างอิงการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D2240)  

จากการศึกษาการใชNระยะเวลาเปRนตัวกำเนิดของการเกิดฟอง โดยมีน้ำหนักของน้ำยางและสารเคมี
เปRนตัวแปรจะใหNความแข็งที่แตกตLางกันและน้ำหนักของน้ำยางและสารเคมีอาจทำใหNความแข็งเพิ่มข้ึน แตL
สามารถเพิ่มไดNจุดหน่ึง ไมLสามารถปรับความแข็งไดNอีก จึงศึกษาการเพิ่มสารตัวเติม คือ แคลเซียมคาร4บอเนต  
เพิ่มความแข็งของยางใหNไดNตามความตNองการ แสดงในกราฟ ดังตLอไปน้ี  ในกราฟที่ 1 2 3 และ 4 

 
 
 

 
 
 

กราฟท่ี 1 แสดงความแข็งของสตูร 1 
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กราฟท่ี 2 แสดงความแข็งสูตร 2 

 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 3 แสดงความแข็งสุตร 3 
 
 
 
 

 
 

กราฟท่ี 4 แสดงความแข็งสุตร 4 

ผลการจากการศึกษาความแข็งแผLนรองเทNา เมื่อใชNปริมาณน้ำยางและสารเคมีมากกวLา 5 เทLาของ
ปริมาณน้ำหนักเปaยก ทำใหNความแข็งเพิ่มข้ึนไดN ถึง 20-25 shore oo  และเมื่อเติมแคลเซียมคาร4บอเนตไปอีก  
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20 สLวนโดยน้ำหนัก  สามารถเพิ่มความแข็งไดN 5 หนLวย จึงไดNแผLนรองเทNาที่ความแข็ง 30 shore oo  และเมื่อ
เพิ่มแคลเซี่ยมคาร4บอเนตอีก 10 สLวนโดยน้ำหนัก สามารถไดNแผLนรองเทNา ที่มีความแข็ง 35 shore oo 

4. ผลการทดสอบสูตร 
ทางคณะผูNวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา คัดเลือกแผLนรองเทNาความแข็งที่ 30-35 Shore 00 เพื่อ

ผลิตแผLนรองเทNาชนิดสำเรจ็รูป ทำตัวอยLางไปทดลองกับผูNปPวยโรครองช้ำและโรคเทNาแบน จึงทำการทดลอง
สูตรที่ไดNความแข็งที่ 30 shore oo  ในกราฟ ที่ 5 และ ความแข็งที่35 shore oo กราฟ ที่ 6 

 
 

กราฟท่ี 5 
 
 

 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 6 
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สูตร 3 C การทดลองซํ 6า 

สตุร 1C ต้นแบบ สตูร 1C R1 สตูร 1C R2 สตูร 1C R4
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สตุร 4C การทดลองซํ Fา 
สตูร  GC ต้นแบบ สตูร GC R1 สตูร GC R2 สตูร GC R3
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5. นำแผ*นรองเท/าสำเร็จรูปไปทดสอบผลกับผู/ป>วยจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล/า 
โดยคณะแพทย4กองเวชศาสตร4ฟùûนฟู จะทดลองกับผูNปPวย โดยการเก็บขNอมูลสำรวจและเก็บสถิติ และ

นำรLองในกองเวชศาสตร4ฟùûนฟูและ คลินิกเทNา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา และกรมทหารบกคLายกำแพงเพชร
อัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร  

ผลการทดลอง  เปรียบเทียบผลกLอนหลังของทั้งกลุLมยางพาราและกลุLมโฟมที่ 4, 8, 16 สัปดาห4 
- ในดNาน foot function (การทำงานของเทNา 0 คือแยL 100 คือดี) ไดNผลดีข้ึนของทั้งสองกลุLม

เทียบกLอนใสL(baseline) อยLางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
- ในดNาน foot pain (การปวดเทNา 0=แยL  100=ดี และ Pain Numerical rating scale       

(10=แยL  0=ดี) ก็ชLวยลดการปวดอยLางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
เปรียบเทียบคLาระหวLางกลุLมยาง (PI) และกลุLมโฟมมาตรฐานของ รพ. (CI) ไดNผลวLาคะแนนความปวด

เทNา (foot pain) และ foot function ( การทำงานเทNา) เมื่อใสLแลNวชLวยใหNอาการดีข้ึนไมLแตกตLางกัน 
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ผลวิจัยเฉพาะในสLวนผลการทดลอง PI = ยางพารา CI = โฟม;  n ตLอกลุLม =24  
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใชNแผLนรองเทNาสำเร็จรูปจากยางพาราธรรมชาติของไทย

และแผLนรองเทNาชนิดรายบุคคลในผูNปPวยโรคเอ็นฝPาเทNาอักเสบ: การทดลองแบบสุLม และ มีการปกป±ดทางเดียว  
16 สัปดาห4หลังการรักษา คLา foot function, foot pain, foot wear และ pain NRS ของทั้งสองกลุLมดีข้ึน
อยLางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบชLวงกLอนรักษา เมื่อเปรียบเทียบระหวLางกลุLม คLา foot function ของกลุLม 
PI ดีข้ึนกวLาคLา foot function ของกลุLม CI อยLางมีนัยสำคัญทางสถิติ คLา foot pain, general foot health, 
foot wear และ pain NRS ของทั้งสองกลุLมดีข้ึนอยLางไมLมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สรุป: แผLนรองเทNาชนิดสำเร็จรูปจากยางพาราธรรมชาติของไทยเพิ่มคะแนน foot function มากกวLา
แผLนรองเทNาชนิดรายบุคคลในผูNปPวยโรคเอ็นฝPาเทNาอักเสบ 
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รูปท่ี 22 ทดลองแผLนรองเทNากบัผูNปPวยโรครองซ้ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 23 ทดลองกบั แผLนรองเทNาโรคเทNาแบนกบัพลทหารในคLาย 

6. ทางคณะผู/วิจัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล/าสามารถสรุปการนำแผ*นรองเท/าสำเร็จรูปจากยางพารา
ทดลองใช/กับผู/ป>วยและพลทหาร 

โดยสรุปแผLนรองเทNาสำหรับโรครอง ซ้ำ จะใชNความแข็งที่ 30 Shore oo สLวนแผLนรองเทNาสำหรับโรค
เทNาแบน ใชNความแข็งที่ 35 Shore oo จึงทดลองทดสอบคุณสมบัติของแผLนรองเทNา ตามตารางที่ 5-7 
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ตารางท่ี 5 คุณสมบัติทางฟ±สิกส4 ของแผLนรองเทNาทีม่ีความแข็ง สูตร 3C ตามขนาด 
ขนาด สมบัติ ความแข็ง ( Shore oo) เฉล่ีย 
S -L 30 
S-R 31 
M-L 31 
M-R 30 
L-L 30 
L-R 30 

อNางอิงการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2240 

ตารางท่ี 6 คุณสมบัติทางฟ±สิกส4 ของแผLนรองเทNาที่มีความแข็ง สูตร 4C  ตามขนาด 
ขนาด สมบัติ ความแข็ง ( Shore oo) เฉล่ีย 
S -L 36 
S-R 35 
M-L 35 
M-R 36 
L-L 36 
L-R 36 

อNางอิงการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2240 

ตารางท่ี 7 คุณสมบัติทางฟ±สิกส4 ของแผLนรองเทNา  
ความแข็ง 
shore oo 

ความหนาแน*น      
  (kg/m3) 

การทดสอบการยุบตัวเน่ืองจากแรงกด 
% 

25 349.30 4.06 
30 435.70 * 
35 500.92 * 

หมายเหต:ุ มีความแข็งเกินกวLาจะใชNเครื่องทดสอบไดN เกินมาตราฐานของเครื่องทดสอบ ทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง  
              (อNางอิงการทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ4สำหรับทำที่นอน (มอก. 2747 -2559) 

6. จากการทดสอบคุณสมบัติทางฟëสิกสkของแผ*นรองเท/า 
ทดสอบคุณสมบัติทางฟ±สิกส4 ของแผLนรองเทNา ที่ความแข็ง 25 shore oo ที่มีความหนาแนLนประมาณ 

300 กิโลกรัมตLอลูกบาศก4เมตร การยุบตัวของแผLนรองเทNารNอยละ 4.0 ซึ่งคLาความหนาที่สูญเสียไปคำนวณเปRน
รNอยละของความหนาเดิมซึ่งทั่วไปยอมรับคLาที่ต่ำกวLารNอยละ 10 แสดงใหNวLาเมื่อความหนาแนLนสูงข้ึน การยุบตัว
เน่ืองจากแรงกดจะต่ำจากความสัมพันธ4ความแข็งที่สัมพันธ4กับความหนาแนLน เมื่อมีความแข็งเพิ่มข้ึน อธิบาย
ไดNวLาฟองยางจะมีโครงสรNางของฟองที่แข็งแรงเพิ่มข้ึน เพราะโดยหลักการในการรับแรงกดยางฟองน้ำที่ระดับ
หน่ึงๆจะสามารถเปRนไปไดNเมื่อปริมาณสารตัวเติมเพียงพอที่จะลบลNางผลของความน่ิมอันเน่ืองมาจากการพอง
หรือขยายตัวขอยางฟองน้ำ ทำใหNการยุบตัวของฟองนNอยลง  
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สรุปผลการวิจัยและข/อเสนอแนะ 
สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยน้ีเปRนการศึกษาสมบัติการข้ึนรูปแผLนรองเทNาจากน้ำยางธรรมชาติ โดยการตีฟองเพื่อหาความ
แข็งที่เหมาะสมที่สามารถชLวยรักษาสำหรับผูNปPวยที่มีเปRนโรครองช้ำและ โรคเทNาแบน โดยการใชNน้ำยาง
ธรรมชาติทำใหNเกิดฟอง เพื่อสามารถออกแบบการรับแรงกด สLวนรองรับอุNงเทNา  สLวนรองรับสNนเทNา มีความ
แข็งที่เหมาะสมทางการแพทย4ที่อNางอิงตามมาตราฐานทางวิชาการนานาชาติ ความหนาที่เหมาะสมที่สามารถ
ชLวยลดแรงกดทับ บรรเทาอาการปวดบริเวณเทNาจากอาการรองซ้ำ ลดแรงกระแทกจากการว่ิง เดิน ยืน ทำใหN
ลดอาการปวดเขLา สามารถสรุปไดNดังน้ี 

1) การศึกษาความแข็งของฟองยางเพื่อใหNสัมพันธ4กับความความหนาแนLนที่แผLนรองเทNาสามารถรับ
แรงกดไดNความหนาแนLนที่ประมาณ 400 กิโลกรัมตLอลูกบาศ4เมตร มีความแข็งของแผLนรองเทNาที่ 30 Shore 
00 และความหนาแนLนที่ประมาณ  500 กิโลกรัมตLอลุกบาศ4เมตร มีความแข็งแผLนรองเทNาที่ 35 Shore oo 

2) การศึกษาความแข็งของฟองยางโดยใชNจำนวนทLา ใชNเวลาเปRนตัวควบคุมเวลาการเกิดฟองสามารถ
เพิ่มความแข็งและความหนาแนLนของฟองโดยสมัพันธ4กันคือเมือ่ใชNน้ำหนักมากข้ึน เน้ือฟองแนLน จะมีความแข็ง
สูงข้ึน  

3) การศึกษาการเกิดฟองเพื่อใหNมีความหนาแนLนสูงและมีความแข็งอีกทางหน่ึงที่สามารถลดตNนทุน
การผลิต คือ สามารถใชNสารตัวเติมแคลเซียมคาร4บอเนตเปRนสารเพิ่มความแข็ง โดยใชNแคลเซียมคาร4บอเนต 20  
สLวนโดยน้ำหนัก สามารถเพิ่มความแข็งข้ึน 5 หนLวย 

4) การศึกษาความแข็งของแผLนรองเทNาและการออกแบบแผLนรองเทNาเปRนสLวนสำคัญที่สามารถชLวยลด
แรงกดที่บริเวณเทNา เพราะการออกแบบทีส่ามารถรองรับกดจุดในตำแหนLงที่เหมาะสม จะชLวยกระจายน้ำหนัก
จากจุดที่มีอาการปวดไปยังบริเวณทั่วเทNาซึ่งทำใหNลดอาการเจ็บบริเวณสั้นเทNาและอุNงเทNา 

สามารถสรุปการผลิตแผLนรองเทNาชนิดสำเร็จรูป (prefabricated insole)  คือเล็ก (Small)  กลาง 
(Medium) และ ใหญL (Large) โดยแบLงขนาดตามขนาดเทNามาตราฐาน ดNวยEU (EU 36-38), (EU 39-41),     
( EU 42-44) ตามลำดับซึ่งเลือกตามขนาดผูNปPวย และความแข็งอยูLในชLวง semirigid คือ shore oo 30-35 ซึ่ง
ใชNเปRน Supporting layer และ  Base layer 
ข/อเสนอแนะ 

1) การพัฒนาแผLนรองเทNาสำหรับในรายการผลติแบบตLอเน่ือง ควรศึกษาอัตราการเกิดฟองสำหรบัการ
หาคLาความหนาแนLน และความแข็ง  

2) แผLนรองเทNาชนิดสำเร็จรูป โอกาสประยุกต4ใชN เปRนอุปกรณ4ทางการแพทย4 ใชNรักษาผูNปPวยใน
โรงพยาบาล รองเทNาสำหรับทหาร-พยาบาล  รองเทNาสำหรับผูNสูงอายุ และบุคคลทั่วไป 
 

การนำผลงานวิจัยไปใช/ประโยชนk 
- นำรLองในกองเวชศาสตร4ฟùûนฟู และคลินิกเทNา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา       
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- นำรLอง กรมทหารบกคLายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร 
- สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเสริมแผLนรองเทNาในรองเทNากีฬา 
- สามารถนำน้ำยางธรรมชาติ มาทดแทน โฟม ประเภทสังเคราะห4 เชLน EVA  ซึ่งการยLอยสลายไดNยาก 

สามารถชLวยรักษาสิ่งแวดลNอมในสภาวะ โลกรNอน  
1) จัดเผยแพรLในวันภูมิปñญญานักรบไทย วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 07.00-17.00 น. ณ กองบัญชาการ 

กองทัพบก ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (รูปที่ 24)  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 24 จัดเผยแพรLในวันภูมิปñญญานักรบไทย 

2) กำลังดำเนินการจดสิทธิบัตร ระหวLางการยางแหLงประเทศไทย โดย ฝPายวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยางกับกองทัพบก โดย ศูนย4อำนวยการแพทย4พระมงกุฎเกลNา กรมแพทย4ทหารบก 

3) ประกวดรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 1 ประเภทผลงานวิจัยแพทย4ประจำบNาน โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลNา และวิทยาลัยแพทย4ศาสตร4พระมงกุฎเกลNา  ในงานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกลNา ครั้งที่ 47 ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 

4) ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ4คิดคNนทางการแพทย4 รางวัลที่ 1 แผLนรองเทNายางพาราธรรมชาติ เพื่อ
รักษาโรครองซ้ำ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลNา และวิทยาลัยแพทย4ศาสตร4พระมงกุฎเกลNา  ในงานประชุม
วิชาการพระมงกุฎเกลNา ครั้งที่ 47  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  แสดงในรูป ที่ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 25 งานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกลNา ครั้งที่ 47   
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ภาคผนวก 
1. การคำนวณหาน้ำหนักเปòยก  ใช/สูตร  

น้ำหนักเปaยกของของสารเคมี  =  น้ำหนักแหNง X 100 
                                                   ความเขNมขNน 
2. การคำนวณหาจำนวนเท*าของสูตร ของปริมาณการใช/ผลิต 

จำนวนเทLาของสูตร  = น้ำหนักที่ตNองการเตรียม 
น้ำหนักเปaยกรวม 

 
3. การทดลองสูตรเพ่ือให/ความแข็งตามท่ีกำหนด แสดงในตารางผนวก  1- 2- 3- 4 
ตารางผนวก 1 

การหาอัตราส*วนน้ำหนัก สูตร 1 1A 1B 1C    

ลำ
ดับ 

ความ
เข/มข/น
(%) 

น้ำยางและสารเคมี 

น้ำหนักแห/ง น้ำหนัก
เปòยก 

น้ำหนักท่ี
ใช/ผลิต 

น้ำหนักท่ี
ใช/ผลิต 

น้ำหนักท่ี
ใช/ผลิต 

ส*วนโดย
น้ำหนัก(phr) 

(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) 

1 60.0 น้ำยาง   (Latex) 100.0 167.0 501.0 668.0 1002.0 
2 10.0 โปแตสแตสเซียมโอลิเอต 

(Potassiumoleate) 
0.5 5.0 15.0 25.0 30.0 

3 50.0 กำมะถัน  (Sulfur) 2.0 4.0 12.0 20.0 24.0 
4 50.0 แซดดีอีซี (ZDEC) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
5 50.0 แซดเอ็มบีที (ZMBT) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
6 50.0 วิงสเตย4แอล( Wingstay-L) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
7 50.0 ซิงค4ออกไซด4 (Zine oxide) 5.0 10.0 30.0 50.0 60.0 
8 33.5 ดีพีจี( DPG) 1.0 3.0 9.0 15.0 18.0 
9 12.5 เอสเอสเอฟ (SSF) 1.0 8.0 24.0 40.0 48.0 
10 50.0 แคลเซียมคาร4บอเนต 

(Calcium carbonate) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

    รวม 112.5 203.0 609.0 848.0 1218.0 
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ตารางผนวก 2 
การหาอัตราส*วนน้ำหนัก สูตร 2 2A 2B 2C 

ลำ 
ดับ 

ความเข/มข/น
(%) 

น้ำยางและสารเคมี 

น้ำหนักแห/ง น้ำหนัก
เปòยก 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

ส*วนโดยน้ำหนกั
(phr) 

(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) 

1 60.0 น้ำยาง   (Latex) 100.0 167.0 501.0 668.0 1002.0 
2 10.0 โปแตสแตสเซียมโอลิเอต 

(Potassiumoleate) 
0.7 7.0 28.0 35.0 42.0 

3 50.0 กำมะถัน  (Sulfur) 2.0 4.0 12.0 20.0 24.0 
4 50.0 แซดดีอีซี (ZDEC) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
5 50.0 แซดเอ็มบีที (ZMBT) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
6 50.0 วิงสเตย4แอล( Wingstay-L) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
7 50.0 ซิงค4ออกไซด4 (Zine oxide) 5.0 10.0 30.0 50.0 60.0 
8 33.5 ดีพีจี( DPG) 1.0 3.0 9.0 15.0 18.0 
9 12.5 เอสเอสเอฟ (SSF) 1.0 8.0 24.0 40.0 48.0 
10 50.0 แคลเซียมคาร4บอเนต (Calcium 

carbonate) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

    รวม 112.5 203.0 622.0 858.0 1230.0 

ตารางผนวก 3 
การหาอัตราส*วนน้ำหนัก สูตร 3 3A 3B 3C 

ลำ 
ดับ 

ความเข/มข/น
(%) 

น้ำยางและสารเคมี 

น้ำหนักแห/ง น้ำหนัก
เปòยก 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

ส*วนโดยน้ำหนกั
(phr) 

(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) 

1 60.0 น้ำยาง   (Latex) 100.0 167.0 501.0 668.0 1002.0 
2 10.0 โปแตสแตสเซียมโอลิเอต 

(Potassiumoleate) 
0.5 5.0 15.0 25.0 30.0 

3 50.0 กำมะถัน  (Sulfur) 2.0 4.0 12.0 20.0 24.0 
4 50.0 แซดดีอีซี (ZDEC) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
5 50.0 แซดเอ็มบีที (ZMBT) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
6 50.0 วิงสเตย4แอล( Wingstay-L) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
7 50.0 ซิงค4ออกไซด4 (Zine oxide) 5.0 10.0 30.0 50.0 60.0 
8 33.5 ดีพีจี( DPG) 1.0 3.0 9.0 15.0 18.0 
9 12.5 เอสเอสเอฟ (SSF) 1.0 8.0 24.0 40.0 48.0 
10 50.0 แคลเซียมคาร4บอเนต (Calcium 

carbonate) 
20.0 40.0 120.0 200.0 240.0 

    รวม 112.50 203.00 729.00 1048.00 1458.0 
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ตารางผนวก 4 
การหาอัตราส*วนน้ำหนัก สูตร 4 4A 4B 4C 

ลำ 
ดับ 

ความเข/มข/น
(%) 

น้ำยางและสารเคมี 

น้ำหนักแห/ง น้ำหนัก
เปòยก 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

น้ำหนักที่ใช/
ผลิต 

ส*วนโดยน้ำหนกั
(phr) 

(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) 

1 60.0 น้ำยาง   (Latex) 100.0 167.0 501.0 668.0 1002.0 
2 10.0 โปแตสแตสเซียมโอลิเอต 

(Potassiumoleate) 
0.5 5.0 15.0 25.0 30.0 

3 50.0 กำมะถัน  (Sulfur) 2.0 4.0 12.0 20.0 24.0 
4 50.0 แซดดีอีซี (ZDEC) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
5 50.0 แซดเอ็มบีที (ZMBT) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
6 50.0 วิงสเตย4แอล( Wingstay-L) 1.0 2.0 6.0 10.0 12.0 
7 50.0 ซิงค4ออกไซด4 (Zine oxide) 5.0 10.0 30.0 50.0 60.0 
8 33.5 ดีพีจี( DPG) 1.0 3.0 9.0 15.0 18.0 
9 12.5 เอสเอสเอฟ (SSF) 1.0 8.0 24.0 40.0 48.0 
10 50.0 แคลเซียมคาร4บอเนต (Calcium 

carbonate) 
25.0 50.0 150.0 250.0 300.0 

    รวม 112.50 203.00 759.00 1098.00 1518.00 

 
4. การศึกษาการหดตัวของแผ*นรองเท/าสำหรับการขึน้รูปเบ/าพิมพk 
ตารางผนวก 5 แสดงเปอร4เซ็นต4การหดตัวของแผLนรองเทNาสำหรับการข้ึนรปูเบNาพิมพ4 

 
 
 

แผ*นรองเท/า ขนาดเบ/าพิมพk ขนาดแผ*นรองเท/า % การหดตัว 
เบNาพิมพ4 L   
ดNานยาว 35.6 33 7.3 
ดNานกวNาง 13 12 7.69 
    เฉล่ีย 7.495 
เบNาพิมพ4 M     
ดNานยาว 33.2 30.8 7.22 
ดNานกวNาง 13 12 7.69 
    เฉล่ีย  7.45 
เบNาพิมพ4 S   
ดNานยาว 31.2 28 9.61 
ดNานกวNาง 12 11 8.3 

                   เฉล่ีย  8.955 
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5. คำนวณต/นทุนในการผลิตแผ*นรองเท/า 
ตารางผนวก 6 ตNนทุน แผLนรองเทNา  

รายการคLาใชNจLาย ตLอเดือน ตLอคูL 
คำนวณยอดผลิต  kg /เดือน    1000 คูL 
  

  
     495 kg 0.495 kgs 

คLาใชNจLายในการผลิต วัตถุดิบ+สารเคมี กก.ละ   51.12 บาท 
1)  คLาใชNจLายแปรผัน (Variable espenses) เดือนละ (บาท) ตNนทุนหนLวย (Kg.) 
      -  ยางคอมเปาวด4 25,304 25.3 
      -  คLาไฟฟïา 5,000 5.0 
      -  คLาเบNาพิมพ4 * 22,500 2.3 
      -  คLาแรงงานผลิต (ทางตรง) 2  คน 30,000 30.0 
  

  
รวมคLาใชNจLายแปรผัน 82,804 62.6 

            
2)  คLาใชNจLายคงที ่(Fix expenses) เดือนละ (บาท)     
      -  คLาเชLา     0 0.0   
      -  เงินเดือน 0 0.0   
      -  คLาเเส่ือมอาคาร **   5,000 5.0   
      -  คLาเส่ือม เครื่องจักร+อุปกรณ4การผลิต** 5,000 5.0   
      -  คLาสนับสนุนการผลิต (เหมาจLาย)** 2,000 2.0   
      -  office supplies     0.0   
      -  ภาษีโรงเรียน,ประกัน,รปภ.     0.0   
      -  จัดซ้ือ,ธุรการ,พัสดุ     0.0   
      รวมคLาใชNจLายคงที่ 12,000 12.00 
      รวมคLาใชNจLายการผลิต 94,804 74.55         
หมายเหตุ * คLาเบNาพิมพ4 คิดการใชNงานที่ 10000 คูL * *  คLาเฉล่ียในโรงงาน 

    

6. ศึกษาราคาแผ*นรองเท/าในท/องตลาด    
   6.1. Scholl Shoe Insert FC-B002Q 

               ราคา 820 บาท 
บรรเทาอาการเทNาแบนดNวยเทคโนโลยี Biomechanics โดย 

เฉพาะ 
นอกจากจะมีรองเทNาคุณภาพดี เปRนที่ช่ืนชอบของผูNสูงอายุแลNว 

แบรนด4น้ีเขายังมีแผLนรองเทNา ชนิดเสริมอุNงเทNาที่ถูกออกแบบพิเศษดNวย
เทคโนโลยี Biomechanics ชLวยรองรับอุNงเทNาและปรับสมดุลการเดิน โดย
มีน้ำหนักเบาสบายจึงชLวยใหNอาการเมื่อยลNาตLาง ๆ ทุเลาลง ซึ่งสามารถใชN
งานไดNกับรองเทNาป±ดทุกชนิด ไมLเวNนแมNแตLรองเทNา 
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6.2 Balls Gelnsol Cushioning 
     ราคา 100 บาท 
ดีไซน4พิเศษเพื่อรองรับอาการเทNาแบน ไมLหนามาก ถอดรองเทNางLาย 
แผLนรองเทNาดีไซน4พิเศษเพื่อรองรับอาการเทNาแบนโดยเฉพาะ ชLวยปรับสมดุลการเดินใหNดีข้ึน พรNอม

ชLวยลดความเจ็บปวดหรืออาการไมLพึ่งประสงค4ตLาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากภาวะเทNาแบน หลายคนที่ใชNจริงตLางบอกวLา
คุณภาพพอใชN แผLนไมLหนามาก ถอดรองเทNาแลNวแผLนไมLติดเทNาข้ึนมา ใครที่เพิ่งเริ่มมีอาการหรืออยากปïองกัน
อาการเทNาแบนและอยากประหยัดงบ  

 
 
 
 
 
 
 

6.3 Inspy Insole 
       ราคา 178 บาท 

พื้นน่ิม ตัดตามขนาดที่ตNองการไดN กระชับเขNากับรูปเทNาพอดี 
อีกหน่ึงรุLนที่หลายคนใหNความไวNวางใจ มีดีไซน4นูนเดLนชLวยรองรับสLวนโคNงเวNาของฝPาเทNาไดNดี ที่สำคัญ

สามารถตัดใหNพอดีกับขนาดเทNาของแตLละคนไดN จึงกระชับเขNากับเทNาของผูNสวมใสL หมดปñญหาหาไซซ4ที่
เหมาะสมกับเทNาตัวเองไมLไดNไปเลยคLะ แผLนมีสมัผัสคLอนขNางน่ิม นอกจากน้ียังมีน้ำหนักเบาอีกดNวย หลายคนที่ใชN
จริงตLางการันตีวLาสามารถใชNขณะออกกำลังกายไดNสบาย ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุ EVA 

ไซส4 41 

เหมาะสำหรับ ทุกเพศ 

วัสดุ Polyurethane 

ไซส4 35-40 

เหมาะสำหรับ ทุกเพศ 
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6.4 Everland Insole 
     ราคา 290 บาท 
ปรับความสูงไดN 3 ระดับ มาพรNอมแผLนรองแบบนวด ชLวยผLอนคลายฝPาเทNา 
รุLนน้ีนLาสนใจไมLนNอยเลยคLะ เพราะนอกจากจะดีไซน4โคNงนูนเพื่อรองรับอาการเทNาแบนแลNว ยังสามารถ

ปรับระดับความสูงไดNถึง 3 ระดับ แถมยังมาพรNอมแผLนรองแบบนวดบริเวณสNนเทNา ชLวยลดอาการเจ็บปวดและ
กระจายน้ำหนักเวลาเดิน หลังจากใชNแลNวสัมผัสไดNวLาเดินสบายเทNามากข้ึน อยLางไรก็ตามรุLนน้ีวัสดุคLอนขNางแข็ง
นะคะ บางคนอาจจะไมLชอบ 

 
 วัสดุ ไม่ระบุ 

ไซส4 Free-size 

เหมาะสำหรับ ทุกเพศ 




