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          สารบัญ

บทความ

GAP และ FSC มาตรฐานสินค้าเกษตร ท่ีเก่ียวข้องกับ
สวนยางพารา

มาตรฐาน ISO/IEC 17025

สถานการณ์ยางพาราปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

ผลของการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวริกเป็นสารจับตวัยาง
ท่ีมคีวามเข้มข้นต่างกัน 4 ระดบั ต่อสมบัตัขิองยางแท่ง
เอสทอีาร์ 20 สมบตักิารคงรูปของยางคอมพาวนด์
และสมบตัเิชิงกลของยางหลังคงรปู

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2564 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 26

องค์ประกอบทางเคมีของสารจบัตวัยางก้อนถ้วยเกรด
ทางการค้า และผลทีม่ต่ีอสมบตัยิางแท่งเอสทอีาร์ 20
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บทบรรณาธิการ
 ในยุคเริ่มต้นการท�าสวนยางของประเทศไทย 

โดยเฉพาะทางภาคใต้ เกษตรกรจะน�าน�้ายางที่เก็บ

รวบรวมได้ในแต่ละวันมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ ซึ่ง

จ�าเป็นต้องใช้สารจับตัวยางท่ีเจือจางแล้วใส่ลงในน�้ายาง

ที่อยู่ในตะกงเพื่อให้ยางจับตัวเป็นก้อน ก่อนที่จะน�าไปรีด

เป็นแผ่น โดยในช่วงเวลาน้ัน กรดซัลฟิวริกเป็นตัวเลือก

หน่ึงทีเ่กษตรน�ามาใช้ เนือ่งจากมรีาคาถูกกว่ากรดฟอร์มกิ 

ซึ่งถ้าใช้ในปริมาณท่ีไม่เข้มข้นมากเกินไป ยางแผ่นดิบที่

ได้ก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เน่ืองจากในข้ันตอนของการ

ผลิตยางดิบจะมีการล้างส่วนเกินของกรดท่ีติดมากับ

ยางแผ่น 

 ต่อมา เมื่อมีการขยายพ้ืนที่ปลูกไปสู่ภาคตะวัน-

ออกเฉยีงเหนอื การเก็บรวบรวมผลผลติท่ีกรดีได้ในแต่ละวัน

เหมือนอย่างทางภาคใต้ ไม่สามารถกระท�าได้ เน่ืองจาก

ผลผลิตแต่ละครั้งกรีดมีปริมาณค่อนข้างน้อย ไม่คุ้มต่อ

การเก็บรวมรวมเพื่อขายเป็นน�้ายางสด หรือน�ามาท�าเป็น

ยางแผ่น ดังนั้น จึงต้องกระท�าในรูปของยางก้อนถ้วย 

วิธีการคือ หลังจากน�้ายางหยุดไหลในแต่ละครั้งกรีด จะ

หยอดสารจับตัวยางลงไปในน�้ายางซึ่งอยู ่ในถ้วย จะ

ท�าให้น�้ายางจับตัวในระยะเวลาไม่นานหลังจากหยอด

สารจับตัวยาง และจะกระท�าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ 4-6 

มีด (ครั้งกรีด) แล้วจึงรวบรวมยางก้อนถ้วยไปขาย 

 ยางก้อนถ้วยที่เกษตรกรทางภาคอีสานผลิตได้ จะ

เป็นวัตถุดิบส�าหรับน�ามาผลิตเป็นยางเครป และจากยาง

เครป ก็จะน�าไปผลิตเป็นยางแท่ง หรือผลิตเป็นยาง

คอมพาวนด์ เพ่ือขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ส�าคัญ

ได้แก่ ยางล้อส�าหรับยานพาหนะต่าง ๆ 

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

 ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของ

กระบวนการผลิตต้นน�้าต่อผลผลิตปลายน�้า คือ การใช้

สารจับตัวยางส�าหรับผลิตยางก้อนถ้วยในปัจจุบันยังมี

การใช้กันอย่างไม่ถูกต้องตามค�าแนะน�าของทางราชการ 

กล่าวคือ ให ้ใช ้กรดฟอร ์มิก หรือท่ีเรียกว ่ากรดมด 

เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย จัดเป็นกรดอ่อน 

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ตกค้างในยาง 

ต่างจากสารจับตัวชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรด

ซัลฟิวริก ซึ่งเป็นกรดอนินทรีย์ สลายตัวยาก มีปริมาณ

ซัลเฟตตกค้างในยาง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เมื่อน�าไปใช้เพ่ือผลิตเป็ยยางก้อนถ้วย จะส่งผลเสียต่อ

คุณภาพของยางแท่ง และยางคอมพาวด์ ซึ่งรายละเอียด

ต่าง ๆ อยู่ในวารสารฉบับนี้

 ถึงแม้นว่าจะทราบถึงผลกระทบของการใช้กรด

ซัลฟิวริก และสารจับตัวยางอื่น ๆ เช่น เกลือคลอไรด์ 

ต่ออุตสาหกรรมการผลิตยางของไทยแล้ว แต่ปัจจุบัน

เกษตรกรยังใช้สารจับยางท่ีไม่ถูกต้อง สาเหตุหนึ่งคือ 

สารจับตัวยางท่ีมีจ�าหน่ายในท้องตลาด มีหลายย่ีห้อ ซ่ึง

ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ระบุว่าเป็นสารชนิดใด ส่วนท่ีระบุว่า

เป็นกรดฟอร์มิก แต่ก็ไม่ได้ระบุความเข้มข้น ซ�้าร้าย มีการ

โฆษณาท่ีเกินจริงอีกด้วย ดังน้ัน ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้อง

แก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมยางของไทย 

ซึ่งถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานแล้ว

ดร.วิทยา  พรหมมี

                              บรรณาธิการ



 ยางก้อนถ้วยหมายถึง ก้อนยางที่เกิดจากน�้ายาง

สดจับตัวในถ้วยรองรับน�้ายาง มีลักษณะเป็นก้อนรูปร่าง

ตามถ้วยรับน�้ายาง ยางก้อนถ้วยที่ผลิตได้ เริ่มแรกมีสีขาว 

เมื่อทิ้งไว้หลายวันสีจะค่อย ๆ คล�้ามากขึ้น เนื่องจาก

ความชื้นลดลง ยางก้อนถ้วยจัดเป็นวัตถุดิบขั้นต้นท่ีใช้ใน

การผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ในปัจจุบันชาวสวนยางใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ นิยมผลิตยาง

ก้อนถ้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตง่าย ไม่ยุ ่งยาก 

ต้นทุนการผลิตต�่ากว่ายางแผ่นดิบ นอกจากนี้ มีจุดรับซื้อ

เพ่ือจ�าหน่ายต่อไปยังโรงงานยางแท่งเอสทีอาร์ ซึ่ง

กระจายท่ัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 

และภาคใต้  

 อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการผลติยางแท่งเอสทีอาร์ 

20 จากยางก้อนถ้วยหลายรายประสบปัญหาเรื่อง

คุณภาพยางก้อนถ้วยที่ไม่สม�่าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ยาง

แท ่งเอสทีอาร ์  20 ท่ีส ่งออกไม ่ เป ็นท่ียอมรับจาก

ผู้ประกอบการที่น�ายางแท่งเอสทีอาร์ 20 ไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะล้อยางพาหนะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ยางท่ีมีการใช้ยางแท่งเอสทีอาร์ 20 มากที่สุด การที่

คุณภาพยางก้อนถ้วยมีคุณภาพท่ีไม่สม�่าเสมอมีสาเหตุ

ส�าคัญจากการเลือกใช้สารจับตัวยางเกรดทางการค้า

บางชนิดที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด และจากการส�ารวจ

โดยท่ัวไป พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ระบุชนิดและความเข้มข้น

ของสารจับตัวยาง และมีการใช้ชื่อต่าง ๆ เช่น กรด

1ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

องค์ประกอบทางเคมีของสารจับตัวยาง
ก้อนถ้วยเกรดทางการค้า และผลที่มีต่อ
สมบัติยางแท่งเอสทีอาร์ 20

อินทรีย์ชีวภาพ กรดออร์แกนิค น�้าส้มควันไม้ น�้าหมัก

ชีวภาพ (ปรีดิ์เปรม, 2558) ดังน้ัน การศึกษาครั้งนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสาร

จับตัวยางเกรดการค้าจากร้านค้าต่าง ๆ การปนเปื้อนของ

โลหะที่มีอยู่ในสารจับตัวยาง และที่ส�าคัญคือ ผลของการ

ใช้สารจับตัวยางเกรดการค้าท่ีจะส่งผลต่อสมบัติของยาง

แท่งเอสทีอาร์ 20 

วิธีด�าเนินการ
 สุ ่มเก็บตัวอย่างสารจับตัวยางก้อนถ้วยในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน 16 ร้านค้า (ดูราย-

ละเอยีดในตารางที ่ 1) มาวิเคราะห์ไอออนลบของฟอร์เมต 

(HCOO-), คลอไรด์ (Cl-) และซัลเฟต (SO42-) โดย

เทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี  จากนั้น คัดเลือกตัวอย่าง

สารจับตัวยางเกรดทางการค้าท่ีมีองค์ประกอบทางเคมี

ต่างกัน 5 ชนิด เพ่ือทดสอบการปนเปื้อนโลหะโดยใช้

เทคนิคอะตอมมิก แอบซอร์พชัน สเปกโทรสโกปี   

 น�้ายางสดที่น�ามาใช้ตลอดการทดลองครั้งน้ี ได้

จากยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 14 ปี ของแปลงเกษตรกร 

ต. ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา  จากการ

ทดสอบเบื้องต้น น�้ายางสดมีปริมาณของแข็งท้ังหมด

เฉลี่ย 37.35 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 34.48 

เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณส่วนท่ีไม่ใช่ยางเฉลี่ย 2.87 

เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรดไขมันท่ีระเหยได้ (VFA) เฉลี่ย 

พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์1, วรพงษ์ พูลสวัสดิ์1 และ กรรณิการ์ สหกะโร2
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 ตารางท่ี 1  รายละเอีดของสารจับตวัยางจาก 16 ร้านค้า ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ร้านค้าที่
ชนิดของสาร
ตามที่ระบุไว้

ลักษณะ
ของสาร

ภาชนะ
ที่บรรจุ

ค�าแนะน�า
การใช้

1

2

3

4

5

6

7

8

91

10

กรดฟอร์มิกแท้

ใช้ส�าหรับท�ายาง

ก้อนถ้วย

กรดฟอร์มิก

เข้มข้น

กรดฟอร์มิก

เข้มข้น 94%

สูตรสู้ฝน ใช้ส�าหรับ

ท�ายางก้อนถ้วย

สูตรสู้ฝน ใช้ส�าหรับ

ท�ายางก้อนถ้วย

ไม่ระบุชนิดกรด

ไม่ระบุชนิดกรด 

ไม่ระบุผู้ผลิต

ไม่ระบุชนิดกรด

โฆษณาว่าเป็น

สูตรทันใจ

ไม่ระบุชนิดกรด 

ไม่ระบุผู้ผลิต

น�้าส้มยาง

ไม่ระบุชนิดกรด

ระบุชื่อผู้ผลิต

ของเหลวใส

ไม่มีสี

ของเหลว

ไม่มีสี

ของเหลว

ไม่มีสี

ของเหลว

ไม่มีสี

ของเหลว

สีเหลือง

ของเหลว

ไม่มีสี

ของเหลว

สีเหลือง

ของเหลว

ไม่มีสี

ของเหลว

สีส้ม

ของเหลว

ค่อนข้างหนืด

มีฤทธิ์กัดกร่อน

รุนแรงมาก

ขวดพลาสติค

สีขาวขุ่น

แกลลอน

สีขาวขุ่น

แกลลอน

สีน�้าเงินขุ่น

ขวดพลาสติค

สีขาว

ขวดพลาสติค

สีขาว

ขวดพลาสติค

สีขาว

ขวดพลาสติค

สีขาว

ขวดพลาสติค

สีขาว

ขวดพลาสติค

สีขาว

ขวดพลาสติก

สีเหลืองทึบ

2-3 หยด 

ต่อถ้วยยาง

2 ช้อน 

ต่อน�้าเปล่า

3 กระป๋องนม

2 ช้อน 

ต่อน�้าเปล่า

3 กระป๋องนม

2-3 หยด 

ต่อถ้วยยาง

ผสมกรด 1 ขวด

กับน�้า 5-7 ลิตร แล้วใช้

หยอดลงในถ้วยยาง 

10-15 มล. (1 ช้อนแกง)

2-3 หยด ต่อถ้วยยาง

ไม่มีค�าแนะน�าการใช้

2-3 หยด ต่อถ้วยยาง

ไม่มีค�าแนะน�าการใช้

ผสมน�้าส้มยาง 1 ขวด

กับน�้าสะอาด 26 กก. 

ตวงสารที่ผสมน�้าแล้ว 

1 กระป๋องปลากระป๋อง

เทลงผสมกับน�้ายาง

ในถาด

1ร้านค้าเดยีวกับiร้านค้าท่ี 7
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 ตารางท่ี 1 (ต่อ)  รายละเอีดของสารจับตวัยางจาก 16 ร้านค้า ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ร้านค้าที่
ชนิดของสาร
ตามที่ระบุไว้

ลักษณะ
ของสาร

ภาชนะ
ที่บรรจุ

ค�าแนะน�า
การใช้

11

12

13

14

15

16

น�้าส้มยาง

ไม่ระบุชนิดกรด

ระบุชื่อผู้ผลิต

ไม่ระบุชนิดกรด 

ระบุผู้ผลิต

น�้าส้มฆ่ายาง

ไม่ระบุชนิดกรด

ระบุชื่อผู้ผลิต

สารจับตัวยางก้อน

ถ้วย ซุปเปอร์

ชีวภาพ

กรดฟอร์มิก

ระบุชื่อผู้ผลิต

ไม่ระบุชนิดกรด 

ระบุผู้ผลิต

ของเหลว

ค่อนข้างหนืด

มีฤทธิ์กัดกร่อน

รุนแรงมาก

ของเหลว

สีน�้าตาล

ของเหลว

มีสีเหลืองอ่อน

ของเหลวใส

ไม่มีสี

ของเหลว

ไม่มีสี

ของเหลวสีขุ่น

ขวดแก้ว

สีน�้าตาลใส

ขวดพลาสติค

สีขาว

ขวดพลาสติกทึบ

แสง
สีเหลือง

แกลลอนสีขาว

ทึบแสง

ขวดพลาสติก

สีขาว

ถุงพลาสติก

คล้ายถุงน�้าเกลือ

ผสมน�้าส้มฆ่ายาง 1 ขวด

กับน�้าสะอาด 15 กก. ตวง

สารที่ผสมเรียบร้อยแล้ว 1 

ถ้วยกาแฟเทลงในตะกง

น�้ายางที่มีขนาด 4 ลิตร 

(น�้ายางสดผสมกับน�้า 3.5 

ลิตร) 

หยอดในถ้วยน�้ายางได้

ทันที หรือผสมน�้ากรด

1 ขวดต่อน�้าสะอาด 

5 - 10 ลิตร

ไม่มีค�าแนะน�าในการใช้

ระบุวิธีใช้

หยอด 1-3 หยดลงในถ้วย

ยาง หรือผสมสารจับตัว 1 

ส่วนกับน�้าสะอาด 3-9 

ส่วน แล้วใช้หยอดในถ้วย

ยาง

ผสมสารจับตัวยาง 1 ถุง 

ต่อน�้าสะอาด 30 ส่วน

0.02 หน่วย ซึ่งปริมาณ VFA ท่ีมีปริมาณท่ีต�่ากว่า 0.05 

หน่วย แสดงว่าน�้ายางสดไม่เสียสภาพ ไม่จับตัวเป็นก้อน

หรือมีกล่ินบูดเน่า น�้ายางสดจึงมีสภาพท่ีเหมาะสมใน

การแปรรูปเป็นยางก้อนถ้วยเพื่อผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 

 ท�าการผลิตยางก้อนถ้วยเสมือนจริงในแปลงยาง 

โดยแบ่งถ้วยรับน�้ายางสด 7 กลุ่ม ๆ ละ 40 ถ้วย รวม

จ�านวนทั้งหมด 280 ถ้วย ตวงน�้ายางสดจากถังรวบรวม

น�้ายางสดลงในถ้วยรับน�้ายางให้ได้ปริมาตรถ้วยละ 200 

มิลลิลิตร ทุกถ้วย จากนั้นเติมสารจับตัวยางชนิดต่าง ๆ 

รวม 7 กรรมวิธี คือ
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 1. กรดฟอร์มิกความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์  โดย

ปริมาตร (เตรียมจากกรดฟอร์มิกเกรดวิเคราะห์ ความ

เข้มข้น 98% โดยน�้าหนัก)  ซึ่งเท่ากับความเข้มข้นท่ี

เหมาะสมที่การยางแห่งประเทศไทยแนะน�าเกษตรกรใช้

ผลิตจริงในแปลงยาง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

2563)

 2. กรดซัลฟิวริกเกรดวิเคราะห์เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ 

โดยปริมาตร (เตรียมจากกรดซัลฟูริกเกรดวิเคราะห์ 

ความเข้มข้น 98 % โดยน�้าหนัก) 

 3. สารจับตัวยางเกรดการค้าท่ีมีองค์ประกอบเป็น

ฟอร์เมตไอออนอย่างเดียว 

 4. สารจับตัวยางเกรดการค้าท่ีมีองค์ประกอบเป็น

ฟอร์เมตไอออนและคลอไรด์ไอออน

 5. สารจับตัวยางเกรดการค้าทีมีองค์ประกอบเป็น

ซัลเฟตไอออนและคลอไรด์ไอออน

 6. สารจับตัวยางเกรดการค้าท่ีมีองค์ประกอบเป็น

ซัลเฟตไอออนอย่างเดียว

 7. สารจับตัวยางเกรดการค้าท่ีมีองค์ประกอบเป็น

คลอไรด์ไอออนอย่างเดียว

 ในการเตรียมสารจับตัวยางก้อนถ้วยเกรดทางการ

ค้าที่คัดเลือก 5 ชนิด เจือจางตามค�าแนะน�าท่ีระบุบน

ฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ของแต่ละร้านค้า (ตารางที่ 1) 

หยอดสารจับตัวยางตามค�าแนะน�าของแต่ละร้านค้า 

แล้วใช้ไม้คนให้เข้ากันกับน�้ายางสดในถ้วย โดยกรีด

จ�านวน 6 มีด ซึ่งเป็นจ�านวนมีดตามข้อก�าหนดการซื้อ

ขายของตลาดกลางยางพาราและตลาดท้องถิ่น

 น�ายางก้อนถ้วยท่ีได้แปรรูปเป็นยางแท่งตาม

กระบวนการจริงของโรงงานยางแท่งเอสที-อาร์ 20 และ

ทดสอบสมบัติของยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ที่ได้ดังต่อไปนี้  

 - ความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity, MV) ตาม

มาตรฐาน SMR bulletin No.7 part B.9 (1992) 

 - ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (Initial plasticity, Po) 

และค่าดัชนีความอ่อนตัว (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) 

 - ปริมาณเถ้า (Ash content) ตามมาตรฐาน SMR 

bulletin No.7 part B.6  (1992) 

 - ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen content) ตาม

มาตรฐาน SMR bulletin No.7 part B.7 (1992) 

 ในการทดสอบสมบัติของยางแท่งเอสที-อาร์ 20  

ใช้ยางแท่งเอสทีอาร์ 20 จากกระบวนการผลิตจริง

ของกองจัดการโรงงาน 4 จังหวัดศรีสะเกษ มาเปรียบ

เทยีบกับผลการทดสอบของสารจบัตวัยางชนิดต่าง ๆ ด้วย

ผลการทดลอง
องค์ประกอบทางเคมีของสารจับตัวยางเกรดการค้า 

   จากตัวอย่างสารจับตัวยางเกรดการค้าท่ีสุ่มมา

จ�านวน 16 ร้านค้า (ยี่ห้อ) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่

ระบุว่าเป็นกรดฟอร์มิก จ�านวน 4 ร้านค้า (ร้านค้าที่ 1, 2, 

3 และ 15) อีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ระบุว่าเป็นสารชนิดใด จ�านวน 

12 ร้านค้า ดังนั้น ประเด็นของการศึกษาจึงมี 2 ประเด็น

หลัก คือ 1) สารจับตัวยางเกรดการค้าที่ไม่ระบุว่าเป็นสาร

ชนิดใด จะมีองค์ประกอบทางเคมีอย่างไร และ 2) กลุ่มที่

ระบุว่าเป็นกรดฟอร์มิก แต่ไม่ได้ระบุความเข้มข้นของ

กรดไว้บนฉลาก (ยกเว้นตัวอย่างจากร้านค้าที่ 3 ที่ระบุว่า

มีความเข้มข้น 94%) จะมีความเข้มข้นของไออนฟอร์เมต 

(HCOO-) มากน้อยแค่ไหน    

 ในประเด็นของสารจับตัวยางเกรดการค้าจ�านวน 

12 ร้านค้า ท่ีไม่ระบุว่าเป็นสารชนิดใด (ร้านค้าที่ 4-14 

และ 16) ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่ (จ�านวน 8 

ร้านค้า) เป็นกรดซัลฟิวริก มีความเข้มเข้นของไออน

ซลัเฟต (SO
4
2-) ระหว่างร้อยละ 36.17 - 99.74 โดยน�า้หนัก 

ที่เหลืออีก 4 ร้านค้า พบว่า เป็นกรดฟอร์มิกที่มีเกลือผสม

อยู่ด้วย 3 ร้านค้า อีก 1 ร้านค้า (ร้านค้าที่ 16) ไม่ใช่กรด 

แต่เป ็นน�้าเกลือที่มีไอออนคลอไรด์ (Cl-) เป ็นองค์

ประกอบแต่เพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 2)

 ส�าหรับประเด็นของสารจับตัวยางเกรดการค้าที่

เป็นกรดฟอร์มิก แต่ไม่ได้ระบุความเข้มข้นไว้บนฉลาก 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า มี 3 ร้านค้าที่มีความเข้มข้น

ของไออนฟอร์เมต (HCOO-) ค่อนข้างต�่า หรือเป็นกรด

เจือจาง มีเพียง 1 ร้านค้า (ร้านค้า 3) ท่ีเป็นกรดเข้มข้น

ตรงกับที่ระบุไว้บนฉลาก นอกจากน้ียังพบว่า สารจับตัว

ยางเกรดการค้าท่ีเป็นกรดฟอร์มิกร้านค้าที่ 1 เป็นกรด

ฟอร์มิกที่มีเกลือผสมอยู่ด้วย (ตารางที่ 2)
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การปนเปื้อนของโลหะในสารจับตัวยาง

เกรดทางการค้าจาก 5 ร้านค้า 

 หลังจากทราบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

เคมีของสารจับตัวยางจาก 16 ร้านค้าแล้ว (ตารางที่ 2) 

ได ้ เลื อกตั วอย ่ างสาร จับตั วยาง เกรดการค ้ า ท่ีมี

องค์ประกอบต่างกัน จาก 5 ร้านค้า มาวิเคราะห์การ

ปนเปื้อนของโลหะต่าง ๆ ปรากฏว่า สารจับตัวยางจาก

ร้านค้าที่ 16 มีการปนเปื้อนของโลหะมากที่สุด รองลงมา

ได้แก่ สารจับตัวยางจากร้านค้าที่ 1, 5, 8 และ 15 ตาม

ล�าดับ (ตารางท่ี 3) การท่ีพบสารปนเปื้อนของโลหะหนัก

ในสารจับตัวยางทางการค้าที่เป็นกรดซัลฟิวริก จึงอาจ

สันนิษฐานได ้ว ่าเป ็นกรดที่ เคยผ ่านการใช ้งานใน

อุตสาหกรรมมาก่อน แล้วน�ามาบรรจุในภาชนะใหม่เพ่ือ

จ�าหน่ายเป็นจับตัวยางก้อนถ้วย บางร้านค้ามีการเติมสี

เพิ่มเข้าไปด้วย เช่น สีเหลือง สีส้ม

 ส�าหรับชนิดของโลหะที่พบในปริมาณมากที่สุด 

คือ แคลเซียม รองลงมา ได้แก่ เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล และ 

แคดเมียม ซึ่งท้ังหมดมีปริมาณมากกว่า 1 ส่วนในล้าน

ส่วน (ppm) ส่วนโลหะอื่น ๆ ที่พบในปริมาณน้อยมาก 

หรือต�่ากว่า 1 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ได้แก่ โครเมียม 

ทองแดง แมงกานีส และ สังกาสี     

 ในกรณีของสารจับตัวยางก้อนถ้วยจากร้านค้าที่ 1 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของไอออน ในสารจับตวัยางจาก 16 ร้านค้า
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (หน่วย: ร้อยละโดยน�า้หนัก)

ร้านค้าที่ ฟอร์เมต (HCOO-) คลอไรด์ (Cl-) ซัลเฟต (SO
4
2-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11.54

54.35

93.46

n.d.

n.d.

n.d.

0.65

n.d.

0.63

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

17.89

31.99

n.d.

30.78

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2.50

0.95

2.38

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

36.78

n.d.

n.d.

n.d.

43.13

47.88

36.17

n.d.

40.96

n.d.

92.43

99.74

37.64

53.53

n.d.

n.d.

n.d.

n.d. = not detected (ตรวจไม่พบ)
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ร้านค้าที่ องค์ประกอบทางเคมี
ของสารจับตัวยาง

ทองแดง
(Cu)

เหล็ก
(Fe)

ตะกั่ว
(Pb)

นิกเกิล
(Ni)

สังกะสี
(Zn)

แมงกานีส
(Mn)

แคดเมียม 
(Cd)

โครเมียม 
(Cr)

แคลเซียม 
(Ca)

ตารางที่ 3 ปรมิาณการปนเปื้อนของโลหะที่ตรวจพบในสารจับตวัยางเกรดการค้าจาก 5 ร้านค้า (หน่วย: ppm)

ฟอร์เมต และคลอไรด์ไอออน

ซัลเฟตไอออน

ซัลเฟต และคลอไรด์ไอออน

ฟอร์เมตไอออน

คลอไรด์ไอออน

30,069

-

0.360

-

172,300

0.390

0.280

0.207

n.d.

1.130

0.120

0.011

0.090

n.d.

0.200

0.460

0.216

0.070

n.d.

0.950

3.880

10.550

2.174

0.330

4.100

3.900

3.920

2.840

0.040

8.060

0.060

0.030

0.224

n.d.

0.110

3.280

2.070

1.110

n.d.

4.900

0.520

0.510

0.188

0.180

0.650

1

5

8

15

16



และ 16 ที่มีปริมาณของแคลเซียมมาก ท�าให้สารจับตัว

ยางก้อนถ้วยจากร้านค้าที่ 1 เป็นกรดฟอร์มิกท่ีมีเกลือ

แคลเซียมคลอไรด์ผสมอยู่ด้วย ส่วนสารจับตัวยางก้อน

ถ้วยจากร้านค้าที่ 16 เป็นสารละลายของเกลือแคลเซียม

คลอไรด์ โดยที่ไม่มีส่วนผสมของกรด

สมบัติของยางแท่งเอสทีอาร์ 20

 จากการน�าสารจบัตัวยางเกรดการค้าจาก 5 ร้านค้า 

มาเจือจางตามค�าแนะน�าการใช้ที่ระบุบนฉลาก แล้วน�า

ไปใช้ผลิตยางก้อนถ้วยจ�านวน 6 มีด จากนั้นน�ายางก้อน
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สรุปและข้อเสนอแนะ
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรชาวสวน
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ก้อนถ้วยเหล่าน้ีจะใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตเป็นยาง

แท่งเอสทีอาร์ 20 ดังนั้น คุณภาพของยางแท่งจึงขึ้นอยู่

กับคุณภาพของยางก้อนถ้วยที่เกษตรกรผลิตได้

 ในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรทางภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ จะใช้สารจบัตวัยางจากร้านค้าต่าง ๆ 

ซึ่งมีอยู่จ�านวนมาก จากการสุ่มเก็บสารจับตัวยางจ�านวน 

16 ร้านค้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่วนใหญ่ 

(จ�านวน 12 ร้านค้า) ไม่ระบุชนิดของกรด ส่วนสารจับตัว

ยางที่ระบุว่าเป็นกรดฟอร์มิก (จ�านวน 3 ร้านค้า) ก็ไม่ระบุ

ถึงความเข้มข้นของกรด กรณีดังกล่าวน้ีถือได้ว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน ท้ังนี้พบว่า สารจับตัวยาง

จากบางร้านค้ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักจ�านวนมาก 

สารจับตัวยางจากบางร้านค้า มีการผสมเกลือแคลเซียม
1.ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากการใช้สารจับตัวจับตัวด้วย กรดฟอร์มิคเกรดวิเคราะห์ 
          

 

 

2.ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากการใช้สารจับตัวด้วย กรดซัลฟิวริกจากร้านค้าที่ 5 

    
 

 

 

3.ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากการจับตัวด้วย เกลือคลอไรด์จากร้านค้าที่ 16 

    
 

 

 

 

 

ลักษณะยางก้อนถ้วยท่ีได้จากการจับตัวดัวย กรดฟอร์มิกเกรดวิเคราะห์เข้มข้น 3% โดย
ปริมาตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่แนะนำเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ยางก้อนถ้วย
ที่ได้จากการจับตัวจะมีสีที่คล้ำลงตามระยะเวลาที่จัดเก็บแสดงว่ายางมีการคายความชื้น
ระหว่างจัดเก็บอย่าง ลักษณะเนื้อยางแน่นแข็งแต่มีความความยืดหยุ่นดี  

ลักษณะยางก้อนถ้วยที่ได้จากการจับตัวดัวย สารจับตัวเกรดทางการค้าที่มี กรด
ซัลฟิวริก เป็นองค์ประกอบ ก้อนยางจะมีสีขาวขุ่นแม้จะทำการผึ่งหลายวัน บ่งชี้ว่า 
ความชื้นในก้อนยางไม่สามารถระเหยออกจากผิวก้อนยางได้ตามระยะเวลาที่จัดเก็บ 
ยางก้อนถ้วยจึงมีค่าปริมาณความช้ืนในยางสูงกว่ายางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกจับตัว 
ผิวก้อนยางพบว่ามีลักษณะเป็นเหมือก ลื ่น พบคราบกรดที่ตกค้าง  มีกลิ ่นเหม็น
มากกว่ายางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิคจับตัวยาง ก้อนยางรัดตัวแน่นแข็ง เนื้อยางมี
ความยืดหยุ่นน้อยกว่ายางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกจับตัว 
 

ลักษณะยางก้อนถ้วยที่ได้จากการจับตัวด้วย เกลือคลอไรด์ ก้อนยางมีสีคล้ำ ดำ 
ต้ังแต่วันแรกในการจับตัวยาง เมื่อจัดเก็บในระยะเวลาที่นานมากข้ึน ก้อนยางจะ
มี รุพรุนบนผิว ก้อนยางมีสีดำคล้ำมากขึ้น เนื้อยางแข็งกระด้าง มีความยืดหยุ่น
น้อยกว่ายางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกจับตัว 
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A B C

ภาพที่ 1 ลักษณะยางก้อนถ้วยที่ได้จากการจับตัวดัวยกรดฟอร์มิกเกรดวิเคราะห์เข้มข้น 3% โดยปริมาตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่แนะน�าเกษตรกรผลิตยาง

ก้อนถ้วยคุณภาพดี ยางก้อนถ้วยที่ได้จากการจับตัวจะมีสีที่คล�้าลงตามระยะเวลาที่จัดเก็บ แสดงว่ายางมีการคายความชื้นระหว่างจัดเก็บอย่าง ลักษณะ

เนื้อยางแน่นแข็ง แต่มีความความยืดหยุ่นดี (A) จับตัวเกรดทางการค้าที่มีกรดซัลฟิวริกเป็นองค์ประกอบ ก้อนยางจะมีสีขาวขุ่นแม้จะท�าการผึ่งหลายวัน 

บ่งชี้ว่า ความชื้นในก้อนยางไม่สามารถระเหยออกจากผิวก้อนยางได้ตามระยะเวลาที่จัดเก็บ ยางก้อนถ้วยจึงมีค่าปริมาณความชื้นในยางสูงกว่ายางก้อน

ถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกจับตัว ผิวก้อนยางพบว่า มีลักษณะเป็นเหมือก ลื่น พบคราบกรดที่ตกค้าง  มีกลิ่นเหม็นมากกว่ายางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิคจับตัว

ยาง ก้อนยางรัดตัวแน่นแข็ง เนื้อยางมีความยืดหยุ่นน้อยกว่ายางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกจับตัว (B) จับตัวด้วย เกลือคลอไรด์ ก้อนยางมีสีคล�้า ด�า ตั้งแต่

วันแรกในการจับตัวยาง เมื่อจัดเก็บในระยะเวลาที่นานมากขึ้น ก้อนยางจะมีรูพรุนบนผิว ก้อนยางมีสีด�าคล�้ามากขึ้น เนื้อยางแข็งกระด้าง มีความยืดหยุ่น

น้อยกว่ายางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกจับตัว 



กรรมวิธี ชนิดของสารจับตัวยาง ปริมาณเถ้า
(% โดย น.น.)

ความหนืดมูนนี่
ML 1+4 (100oC)

ปริมาณ
ไนโตรเจน

(% โดย น.น.)

ความอ่อนตัว
เริ่มต้น 
(Po)

ดัชนี
ความอ่อนตัว

(PRI)

ปริมาณ
สิ่งที่ระเหยได้
(% โดย น.น.)

ตารางที่ 4 สมบัติยางแท่งที่ได้จากการใช้สารจับตวัยางก้อนถ้วยเกรดทางการค้า เปรยีบเทียบกับสารจบัตวัอ้างองิ 
และเกณฑ์มาตรฐานของยางแท่งเอสทีอาร์ 20 

เกณฑ์มาตรฐานของยางแท่ง STR 20

ขบวนการผลิตจริง*

กรดฟอร์มิก ความเข้มข้น 3% โดยปริมาตร1

กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 3% โดยปริมาตร2

กรดฟอร์มิก

กรดฟอร์มิกผสมเกลือแคลเซียมคลอไรด์ 3

กรดซัลฟิวริกผสมเกลือแคลเซียมคลอไรด์ 4

กรดซัลฟิวริก

เกลือแคลเซียมคลอไรด์

0.80

0.30

0.32

0.34

0.57

0.89

0.47

0.37

0.87

0.60

0.35

0.34

0.39

0.39

0.35

0.42

0.45

0.35

0.80

0.38

0.40

0.50

0.42

0.66

0.50

0.49

0.64

N.A.

81.3

80.7

79.9

83.5

49.2

75.4

61.5

80.2

30.0

37.5

44.7

39.0

38.7

20.5

36.0

29.5

36.5

40.0

74.7

82.0

78.8

76.2

24.4

76.4

69.5

41.1

1

2

3

4

5

6

7

N.A. = not available (ไม่ได้วิเคราะห์)

*กองจัดการโรงงาน 4 จ. ศรีสะเกษ

หมายเหต:ุ กรรมวธิทีี ่3-7 เป็นสารจับตัวยางเกรดการค้าจาก 5 ร้านค้า ที่ทราบชนิดกรดและเกลือ แต่ไม่ทราบความเข้มข้นหลังจากน�าไปใช้ตามค�าแนะน�าบนฉลาก
1เตรียมจากกรดฟอร์มิก เกรดวิเคราะห์ ความเข้มข้น 98% โดยน�้าหนัก 
2เตรียมจากกรดซัลฟิวริก เกรดวิเคราะห์ ความเข้มข้น 98% โดยน�้าหนัก
3มีเกลือแคลเซียมคลอไรด์มาก 
4มีเกลือแคลเซียมคลอไรด์น้อย



คลอไรด์กับกรดในปริมาณมาก หรือมีเกลือแคลเซียม

คลอไรด์เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เมื่อน�ายางก้อนถ้วยไป

ผลผลิตเป็นยางแท่งเอสทีอาร์ 20 จะได้ยางแท่งที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

 ดังน้ัน การใช้สารจับตัวยางเพ่ือผลิตยางก้อนถ้วย 

จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องก�าหนด

มาตรฐานให้กับร ้านค้าต่าง ๆ ท่ีจะเป็นผู ้ผลิตหรือ

จ�าหน่ายสารจับตัวยางให้ได้มาตรฐาน เช่น ต้องระบุชนิด

ของสารเคมีว่าเป็นกรดชนิดใด ความเข้มข้นเท่าไร มีการ

ผสมเกลือชนิดใด มากน้อยแค่ไหน ลงบนฉลากที่ติดกับ

บรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจน พร้อมกับวิธีใช้ให้ถูกต้องตามค�า

แนะน�าของหน่วยราชการ ซ่ึงได้ให้ค�าแนะน�าสารจับตัว

ยางส�าหรับผลิตยางก้อนถ้วยไว้ว่า ควรเป็นกรดฟอร์มิกที่

ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุความเข้มข้น

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 เจือจางให้ได้ความเข้มข้นร้อยละ 3 

โดยปริมาตร ส่วนวิธีใช้ น�ากรดฟอร์มิกที่เจือจางใส่ใน

ขวดพลาสติกท่ีเจาะรูท่ีฝา หยอดกรดลงในน�้ายางสดท่ี

อยู่ในถ้วย ๆ ละ 15-20 มิลลิลิตร ในแต่ละวัน ยางในถ้วย

จะจับตัวได้สมบูรณ์ภายใน 45 นาที ค�าแนะน�าดังกล่าว 

เป็นการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP 

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, 2559) ทั้งน้ีไม่

แนะน�า ให้เกษตรกรใช้สารจับตัวเกรดทางการค้าที่ไม่มี

ฉลากที่ ระบุคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม  ส่วนกรดซัลฟิวริกที่ใช้ในปริมาณท่ีใกล้

เคียงกับปริมาณการใช้กรดฟอร์มิก จากผลการทดสอบ

สมบัติยางแท่งเอสทีอาร์ ถึงแม้จะได้สมบัติยางของยาง

แท่งที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจาก

เป็นกรดแก่ มีฤทธ์ิกัดกร่อนสูง ส่งผลต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง   
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2555. มหันตภัยร้ายเกลือแคลเซียม

 ในการผลติยางก้อนถ้วย. ว. ยางพารา 33(2): 19 - 23.

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2558. ผลกระทบของสารจับตัวยางที่

 อ้างเป็นกรดออร์แกนิคย่ีห้อหนึ่งในการผลิตยาง

 ก้อนถ้วยและยางแผ่นดบิ. ว. ยางพารา 36(3): 2-8.

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง. 2559. เอกสาร

 ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตยางก้อน

 ถ้วยคุณภาพดีตามมาตรฐานGAP. หลักสูตรการ

 ผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP. 

 อุดรธานี. 21-23 กันยายน 2559.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2563. ประกาศเรื่อง

 ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร การปฏิบตัทิางการ

 เกษตรท่ีดีส�าหรับยางพาราเล่ม 2 การผลิตยาง

 ก้อนถ้วยตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า

 เกษตร พ.ศ. 2551. ประกาศกระทรวงเกษตรและ

 สหกรณ์. 4 มิถุนายน 2563.
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 จากรายงานผลการทดลองเปรียบเทียบสมบัติ

ของยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ท่ีได้จากการจับตัวด้วยกรด

ฟอร์มิกเกรดวิเคราะห์ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ โดย

ปริมาตร ซึ่งเป็นสารจับตัวยางท่ีแนะน�าให้เกษตรกรใช้

ผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี เปรียบเทียบกับยางแท่ง

เอสทีอาร์ 20 ที่ได้จากการใช้กรดซัลฟิวริกเกรดวิเคราะห์

ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรเท่ากัน รวมทั้ง

การใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยเกรดทางการค้า โดยใช้

ตามค�าแนะน�าบนฉลากสินค้าของแต่ละร้านค้า ผลที่ได้

ปรากฏว่า ยางดิบท่ีใช้กรดซัลฟิวริกและกรดฟอร์มิกตาม

ปริมาณและความเข้มข้นที่ก�าหนดเท่ากัน จะให้สมบัติ

ของยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ท่ีใกล้เคียงกัน (พิศิษฐ์ และ

คณะ, 2564) อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่าสนใจต่อไป

อีกว่า ถ้าใช้กรดฟอร์มิก และกรดซัลฟิวริกเป็นสารจับตัว

ยาง ในความเข้มข้นท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะเกิดผล

อย่างไรต่อสมบัติต่าง ๆ ของยางแท่งเอสทีอาร์ 20 สมบัติ

การคงรูปของยางคอมพาวนด์ และสมบัติเชิงกลของยาง

หลังคงรูป ท้ังนี้เพ่ือให้ข้อสรุปของการใช้กรดท้ังสองชนิด

ในการใช้เป็นสารจับตัวยางก้อนถ้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ต้นทางส�าหรับการผลิตยางแท่งและยางคอมพาวนด์ได้

อย่างถูกต้องต่อไป 

1ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลของการใช้กรดฟอร์มิกและกรดซัลฟิวริก
เป็นสารจับตัวยางที่มีความเข้มข้นต่างกัน 4 
ระดับ ต่อสมบััติของยางแท่งเอสทีอาร์ 20 
สมบัติการคงรูปของยางคอมพาวนด์
และสมบัติเชิงกลของยางหลังคงรูป

วิธีด�าเนินการ
การเตรียมยางดิบและทดสอบสมบัติ

 1. รวบรวมน�้ายางสดจากต้นยางพันธุ์ RRIM 600 

อายุ 14 ปี ของแปลงเกษตรกร ต. ลาดกระทิง อ. 

สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา โดยกรองผ่านตัวกรองลงใน

ถังรวบรวมน�้ายางสด กวนผสมให้น�้ายางสดเป็นเน้ือ

เดียวกัน 

 2. จัดเรียงถ้วยรองรับน�้ายางที่มีขนาดความจุ 700 

มิลลิลิตร โดยจัดแบ่งถ้วยรับน�้ายางเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ที่ 1 ส�าหรับน�้ายางที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิกเกรดวิเคราะห์ 

จ�านวนถ้วยยางทั้งหมด 120 ถ้วย กลุ่มที่ 2 ส�าหรับน�้ายาง

ที่จับตัวด้วยกรดซัลฟิวริกเกรดวิเคราะห์ จ�านวนถ้วยยาง

ทั้งหมด 120 ถ้วย

 ในแต่ละกลุ่ม จัดแบ่งถ้วยรับน�้ายางเป็น 4 กลุ่ม

ย่อย ส�าหรับใช้เป็นน�้ายางที่จับตัวด้วยกรดความเข้มข้น 

4 ระดับ คือ 0.6, 1.2, 2.4 และ 4.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณ

เน้ือยางแห้ง โดยท่ีแต่ละระดับความเข้มข้นกรด ใช้

จ�านวนถ้วยน�้ายางจ�านวน 30 ถ้วย 

 3. ตวงน�้ายางสดจากถังรวบรวมน�้ายางใส่ลงใน

ถ้วยรองรับน�้ายาง ถ้วยละ 200 มิลลิลิตร ให้มีปริมาตร

เท่ากันทุกถ้วย ค�านวณปริมาณกรดฟอร์มิกและกรด

พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์1, วรพงษ์ พูลสวัสดิ์1 และ กรรณิการ์ สหกะโร2
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ซัลฟิวริกท่ีใช้จับตัวน�้ายางสดในถ้วยจากค่าปริมาณ

เน้ือยางแห้งโดยอ้างอิงจากวิธีการผลิตยางแผ่นรมควัน 

(ปรีดิ์เปรม, 2560) จากนั้นหยอดสารจับตัวกรดฟอร์มิก

และกรดซัลฟิวริกที่เจือจางตามปริมาณท่ีก�าหนดลงใน

น�้ายางสดในถ้วย

 4. ท้ิงให้ยางก้อนถ้วยจับตัวสมบูรณ์ และผึ่งในท่ี

ร่มเป็นระยะเวลา 15 วัน เพ่ือให้มีน�้าหนักคงท่ีเสมือน

กระบวนการจริงของโรงงานยางแท่งเอสทีอาร์

 5. น�ายางก้อนถ้วยที่ได้มาแปรรูปเป็นยางเครป 

โดยรีดผ่านเครื่องรีดยางเครปหยาบและเครปละเอียด 

จากนั้นน�าไปผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ ตามกระบวนการ

จริงของโรงงาน 

 6. ทดสอบสมบัติยางดิบตามคู่มือมาตรฐานการ

ทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์  ดังนี้

 - ความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity, MV) ตาม

มาตรฐาน SMR bulletin No.7 part B.9 (1992) 

 - ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (Initial plasticity, Po) 

และค่าดัชนีความอ่อนตัว (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) 

 - ปริมาณเถ้า (Ash content) ตามมาตรฐาน SMR 

bulletin No.7 part B.6  (1992) 

 - ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen content) ตาม

มาตรฐาน SMR bulletin No.7 part B.7 (1992) 

การเตรียมยางคอมพาวนด์ และทดสอบสมบัติก่อน

และหลังการคงรูป

 เตรียมยางคอมพาวนด์โดยใช้สูตรท่ีไม่ใส่สารตัว

เติม (Unfilled หรือ Gum compounds) และใส่สารตัว

เติมเขม่าด�า (Carbon black-filled compounds) ตาม

สู ต ร ใ น ต า ร า ง ท่ี 1 แ ล ้ ว ท ด ส อ บ ส ม บั ติ ข อ ง ย า ง

คอมพาวนด์ก่อนการคงรูป เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

แปรรปูยาง และสมบตัเิชิงกลของยางหลงัการคงรปู ได้แก่

 - สมบัติด้านแรงดึง (Tensile properties ก่อนและ

หลังบ่มเร่ง) ตามมาตรฐาน ISO37:2011 (Type1)

 - ความทนทานต่อการฉีกขาด ตามมาตรฐาน 

ISO34-1:2010 

ผลการทดลอง
สมบัติของยางแท่งเอสทีอาร์ 

 ค่าความอ่อนตัวเริ่มต้นของยาง (Initial plasticity, 

Po) และค่าดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plasticity 

Retention Index, PRI) ดัชนีความอ่อนตัวของยางแสดง

ถึงความต้านทานของยางดิบต่อการแตกหักของโมเลกุล

ที่อุณหภูมิสูง หรือต่อการออกซิเดชั่น (Oxidation) ยางที่

มีความอ่อนตัวสูง แสดงว่ามีความต้านทานต่อการ

แตกหักของโมเลกุลสูง (สถาบันวิจัยยาง, 2544) 

 การใช้กรดฟอร์มิกท่ีมีความเข้มข้น 0.6 – 4.8 

เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเนื้อยางแห้งไม่มีผลท�าให้ค่าความ

อ่อนตัวเริ่มต้นของยางแท่งเอสทีอาร์ต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน (ภาพที่ 1)  บ่งชี้ว่ายางที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก 

ถึงแม้จะเพ่ิมความเข้มข้นของกรดต่อเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

แห้ง จะส่งผลกระทบต่อขนาดโมเลกุลยางน้อย ยางแท่ง

เอสทีอาร์ท่ีได้จงึมคีวามแน่นแขง็และยืดหยุ่นด ี(ภาพที ่1)

 ส่วนการใช้กรดซัลฟิวริก พบว่า การใช้กรดที่ระดับ

ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง 

จะยังคงท�าให้ยางแท่งเอสทอีาร์มค่ีา ความอ่อนตวัเริม่ต้น 

ใกล้เคียงกับยางแท่งเอสทีอาร์ท่ีผลิตจากการใช้กรด

ฟอร์มกิ ซึง่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ 

20 ได้เช่นกัน แต่การใช้กรดซัลฟิวริกที่ระดับความเข้มข้น 

1.2 – 4.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเน้ือยางแห้ง ท�าให้ค่า 

ความอ่อนตัวเริ่มต้นของยางแท่งเอสทีอาร์ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน (ภาพที่ 1) บ่งชี้ว่าการใช้กรดซัลฟิวริกต้องใช้

ความเข้มข้นในระดับท่ีเหมาะสมเท่าน้ัน หากใช้เกินกว่า

ระดบัท่ีเหมาะสม จะท�าให้สมบตัยิางด้อยลงมาก ซึง่คาดว่า

เป็นผลจากสภาพกรดแก่ไปท�าลายสายโซ่โมเลกุล ท�าให้

น�้าหนักโมเลกุลลดลง

 ส�าหรับดัชนีความอ่อนตัวของยาง พบว่า การใช้

กรดฟอร์มิกที่มีความเข้มข้น 0.6 – 4.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อ

ปริมาณเนื้อยางแห้ง ไม่มีผลท�าให้ค่า PRI ของยางแท่ง

เอสทีอาร์แตกต่างกัน และมีค่า PRI สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน (ภาพที่ 2) ส่วนกรดซัลฟิวริก การใช้ที่ระดับ

ความเข้มข้น 0.6 และ 1.2 เปอร์เซ็นต์ มีผลให้ยางแท่ง

เอสทีอาร์มีค่า PRI ใกล้เคียงกับยางแท่งเอสทีอาร์ท่ีผลิต
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จากการใช้กรดฟอร์มิก ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ยางแท่งเอสทีอาร์ 20  ได้เช่นกัน แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้น

ของกรดมากข้ึน จะส่งผลให้ค่าดัชนีความอ่อนของยาง

ลดลงอย่างมาก และจะส่งผลให้ยางแท่งเอสทีอาร์ต�่า

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อใช้กรดซัลฟิวริกที่ระดับความ

เข้มข้น 4.8 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 2)

 

 

ภาพท่ี 1 ค่าความอ่อนตัวเริม่ต้นของยางแท่งเอสทีอาร์ท่ีผลติจากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน

% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง
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 ความหนืดมูนน่ี (Mooney Viscosity) ความหนืด

เป็นสมบัติที่ระบุคุณภาพด้านการน�ายางไปใช้ ค่าของ

ความหนืดสัมพันธ์โดยตรงกับน�้าหนักโมเลกุล ยางที่มี

ความหนืดสูงหมายความว่า ยางน้ันมีน�้าหนักโมเลกุล

มาก ยางที่มีความหนืดสูงจะแข็งมาก เมื่อน�าไปใช้ ต้อง

ใช้เวลานานในการบดยางให้น่ิม หรือให้ยางมีความหนืด

ลดลง ท้ังน้ีเพราะโมเลกุลยางถูกตัดทอนให้สั้นลงขณะท่ี

บดยาง เมื่อยางนิ่มตามต้องการแล้วจึงจะสามารถผสม

สารเคมีต่าง ๆ ได้ (สถาบันวิจัยยาง, 2544)    

 การใช้กรดฟอร์มิกท่ีมีความเข้มข้น 0.6 – 4.8 

เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเน้ือยางแห้ง ไม่มีผลท�าให้ค่า

ความหนืดมูนนี่ของยางแท่งเอสทีอาร์แตกต่างกันมาก 

แต่ค่าความหนืดมูนน่ีมีแนวโน้มลดลงตามระดับความ

เข้มข้นของกรดที่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 3)

 ส่วนการใช้กรดซัลฟิวริก พบว่า การใช้กรดที่ระดับ

ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง 

จะยังคงท�าให้ยางแท่งเอสทีอาร์มีค่า ความหนืดมูนน่ี

ใกล้เคียงกับยางแท่งเอสทีอาร์ที่ใช้กรดฟอร์มิก แต่การใช้

กรดซัลฟิวริกที่ระดับความเข้มข้น 1.2 – 4.8 เปอร์เซ็นต์  

ต่อปริมาณเน้ือยางแห้ง ท�าให้ค่าความหนืดมูนน่ีของยาง

แท่งเอสทีอาร์ลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับการใช้กรดท่ี

ระดับความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3) 

 ปริมาณเถ้า (Ash Content) ปริมาณเถ้าในยาง

ธรรมชาติ ประกอบด้วยเกลืออนินทรีย์ พวกคาร์บอเนต

ออกไซด์ และฟอสเฟตของโพแทสเซียม แมกนีเซียม 

แคลเซียม โซเดียม และแร่ธาตุอื่น ๆ นอกจากนี้ เถ้าอาจ

จะเป็นพวกซิลิกา หรือซิลิเกต ท่ีมีอยู่ในยางเอง หรือ

ปนเปื้อนมาจากข้างนอก ปริมาณเถ้าจะเป็นตัวที่บ่งชี้

ปริมาณแร่ธาตุในยางดิบ และช่วยบ่งชี้ว ่ามีการเติม

สารตัวเติม (Filler) ลงไปเพ่ือช่วยเพ่ิมน�้าหนักยางหรือไม่ 

(สถาบันวิจัยยาง, 2544)

          จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การใช้กรดฟอร์มิก

และกรดซัลฟิวริกท่ีมีความเข้มข้น 0.6 – 4.8 เปอร์เซ็นต์ 

ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง ไม่มีผลท�าให้ยางแท่งเอสทีอาร์มี

ปริมาณเถ้าท่ีแตกต่างกันมาก อีกทั้งยังมีปริมาณไม่เกิน

เกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย (ภาพที่ 4) 

 ปริมาณสิ่งที่ระเหยได้ (Volatile matter content) 

สิ่งระเหยในยางส่วนใหญ่เป็นความชื้น ถ้ามีปริมาณมาก

จะท�าให้ยางเกิดราได้ง่าย มีกลิ่นเหม็น และเกิดปัญหา

ระหว่างกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยท�าให้ยาง

ลื่น บดผสมกับสารเคมีอื่นได้ยาก (สถาบันวิจัยยาง, 

2544)

% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง
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ภาพท่ี 2 ค่าดชันคีวามอ่อนตัวของยางแท่งเอสทีอาร์ท่ีผลติจากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน
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 การใช้กรดฟอร์มิกท่ีมีความเข้มข้น 0.6 – 2.4 

เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง มีผลเพียงเล็กน้อยต่อ

ปริมาณสิ่งท่ีระเหยได้ของยางแท่งเอสทีอาร์ แต่เมื่อเพิ่ม

ความเข้มข้นของกรดเป็น 4.8 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณสิ่งที่

ระเหยได้ของยางแท่งเอสทีอาร ์จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

อย่างไรก็ตาม ทุกระดับความเข้มข้นของกรดฟอร์มิกท่ีใช้ 

ไม่ส่งผลให้ยางแท่งเอสทีอาร์มีปริมาณสิ่งท่ีระเหยได้เกิน

เกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 5)

% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง
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ภาพท่ี 3 ค่าความหนืดมนูนีข่องยางแท่งเอสทีอาร์ท่ีผลติจากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน

ภาพท่ี 4 ปรมิาณเถ้าของยางแท่งเอสทอีาร์ทีผ่ลติจากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน

กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก
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 ส่วนการใช้กรดซัลฟิวริก พบว่า ทุกระดับความเข้ม

ข้นของกรดท่ีใช้ ท�าให้ยางแท่งเอสทีอาร์มีปริมาณ

สิ่งท่ีระเหยได้สูงกว่าการใช้กรดฟอร์มิกในทุกระดับความ

เข้มข้น และจะสูงข้ึนตามความระดับความเข้มข้นของ

กรดที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม การใช้กรดฟอร์มิกและกรด

ซัลฟิวริกในทุกระดับความเข้มข้นยังไม่ส่งผลท�าให้ยาง

แท่งเอสทีอาร์มีปริมาณสิ่งที่ระเหยได้สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน (ภาพที่ 5)

 ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen content) ไนโตรเจน

ในยางดิบ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโปรตีน ดังนั้น ปริมาณ

ของไนโตรเจนจึงเป็นตัวบ่งชี้ว ่าในยางดิบมีปริมาณ

โปรตีนอยู่มากน้อยเพียงใด การก�าหนดขีดจ�ากัดของ

ไนโตรเจนในยางแท่ง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผูผ้ลติน�าหางน�า้ยาง 

ซึ่งมีปริมาณไนโตรเจนสูงมาผลิตยางแท่ง เพราะมีผลให้

ยางเกิดการคงรูปเร็วขึ้น (สถาบันวิจัยยาง, 2544)

 การใช้กรดฟอร์มิกท่ีมีความเข้มข้น 0.6 – 2.4 

เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเน้ือยางแห้ง ถึงแม้นว่าจะไม่มีผล

ท�าให้ปริมาณไนโตรเจนของยางแท่งเอสทีอาร์สูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 6) แต่ก็มีแนวโน้มว่า การใช้กรด

ฟอร์มิกในระดับความเข้มข้นท่ีสูงขึ้น (2.4 และ 4.8%) 

จะส่งผลท�าให้ยางแท่งเอสทีอาร์มีปริมาณไนโตรเจนสูง

ขึ้นกว่าการใช้กรดฟอร์มิกท่ีระดับความเข้มข้น 0.6 และ 

1.2 %

  ส ่วนการใช ้กรดซัลฟิวริก พบว ่า ปริมาณ

ไนโตรเจนของยางแท่งเอสทีอาร์มีแนวโน้มสูงขึ้นตาม

ระดับความเข้มข้นของกรดที่เพ่ิมขึ้น โดยที่การใช้กรดที่

ระดับความเข้มข้น 2.4 และ 4.8 เปอร์เซ็นต์ มีผลท�าให้

ยางแท่งเอสทีอาร์มีปริมาณไนโตรเจนสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน (ภาพที่ 6)

สมบัติการคงรูปของยางคอมพาวนด์

 การคงรูป (Valcanisation) หมายถึง การเกิด

ปฏิกิริยาเชื่อมโยงระหว่างสายโมเลกุล (Crosslink) ซึ่ง

เกิดข้ึนเมื่อยางผสมเคมี หรือยางคอมพาวนด์ (Com-

pound rubber) ได้รับความร้อนหรือพลังงานในระยะ

เวลาที่เหมาะสม (สถาบันวิจัยยาง, 2544)

 การทดสอบสมบัติการคงรูปในการศึกษาคร้ังนี ้

เป็นการทดสอบยางคอมพาวนด์ 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีไม่

ผสมสารตัวเติม กับชนิดที่ใช้เขม่าด�าเป็นสารตัวเติม (ราย

ละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 1) 

 ชนิดไม่ผสมสารตัวเติม การใช้กรดฟอร์มิกที่มี

ความเข้มข้น 0.6 – 4.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อ ปริมาณเน้ือยาง

ภาพท่ี 5 สิง่ทีร่ะเหยได้ของยางแท่งเอสทีอาร์ท่ีผลติจากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน

กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก
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0.28
0.35
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0.24

0.43
0.37

0.56

เกณฑมาตรฐาน STR 20 (ไมเกินกวา)
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แห้ง มีผลเพียงเล็กน้อยต่อพฤติกรรมการคงรูปของยาง

คอมพาวนด์ โดยมีเวลาเริ่มเชื่อมโยงหรือเวลาสกอร์ช 

(TS
2
) ค่าเวลาการคงรูป (TC

90
) ค่าการเพิ่มขึ้นของแรงบิด

หรือค่าทอร์ก  (M
H
-M

L
) และค่าดัชนีอัตราเร็วในการเชื่อม

โยง (Cure rate index : CRI) ที่ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 2)  

ในขณะที่การใช้กรดซัลฟิวริก พบว่า พฤติกรรมการคงรูป

ของยางคอมพาวนด์ด้อยลงเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้น

ของกรดซัลฟิวริกต่อเน้ือยางแห้ง โดยพบว่าเวลาเริ่ม

เชื่อมโยงหรือเวลาสกอร์ช (TS
2
) และค่าเวลาการคงรูป 

(TC
90

) มีแนวโน้มใช้เวลานานขึ้น ส่วนค่าดัชนีอัตราเร็วใน

การเชื่อมโยง (Cure rate index : CRI) ลดลง เนื่องจาก

กรดซัลฟิวริกที่ตกค้างจะไปดูดซับสารตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีใช้

ในสูตรยางคอมพาวนด์ ส่งผลให้ค่าเวลาการคงรูป (TC
90

) 

ยาวขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการตกค้างของกรดซัลฟิวริก

ในยางคอมพาวนด์ท�าให้ประสิทธิภาพการเชื่อมโยง

ระหว่างสายโมเลกุลลดลง ซึ่งบ่งชี้ได้จากค่าการเพ่ิมขึ้น

ของแรงบิดหรือค่าทอร์ก (M
H
-M

L
) มีค่าลดลง ดังนั้น 

จะเห็นได้ว่า การใช้กรดฟอร์มิกถึงแม้จะเพ่ิมปริมาณกรด

ที่ใช้มากขึ้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมการคงรูปน้อยกว่าการ

ใช้กรดซัลฟิวริก (ภาพที่ 7 และ 8) 

 ชนิดใส่สารตัวเติมเขม่าด�า การใช้กรดฟอร์มิกที่มี

ความเข้มข้น 0.6 – 4.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเนื้อยาง

แห้ง มีผลต่อพฤติกรรมการคงรูปของยางคอมพาวนด์

ที่คล้ายคลึงกับยางคอมพาวนด์ชนิดที่ไม่ใส่สารตัวเติม 

เพียงแต่พฤติกรรมการคงรูปของยางคอมพาวนด์ชนิดใส่

สารตัวเติมเขม ่าด�าจะมีความแตกต่างกันน ้อยลง

เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดของยางท่ีไม่ใส ่สารตัวเติม 

ซึ่งเป็นผลจากการเสริมแรงของอนุภาคเขม่าด�า (ภาพท่ี 

9-10 และ ตารางที่ 3)

สมบัติเชิงกลของยางหลังคงรูป             

 ชนิดไม่ผสมสารตัวเติม การใช้กรดฟอร์มิกที่มี

ความเข้มข้น 0.6 – 4.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อปริมาณเนื้อยาง

แห้ง มีผลเพียงเล็กน้อยต่อค่ามอดุลัสท่ีระยะยืดร้อยละ 

100 ทั้งก่อนและหลังบ่มเร่ง แต่จะท�าให้ความทนทานต่อ

แรงดึงของยางคอมพาวนด์ลดลง เมื่อใช้ความเข้มข้นสูง

กว่า 0.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้กรดซัลฟิวริก พบว่า ทั้งค่า

มอดุลัสท่ีระยะยืดร้อยละ 100 และความทนทานต่อ

แรงดึงของยางคอมพาวนด์ จะมีค่าลดลงเมื่อใช้ที่มีความ

เข้มข้นเพ่ิมมากข้ึน ท้ังก่อนและหลังบ่มเร่ง (ภาพที่ 11 

และ 12) ส่งผลให้สมบัติยางหลังคงรูปมีสมบัติด้อยลง

อย่างชัดเจน โดยยางมีความนิ่มและเหนียวมากข้ึน 

กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก

1.20.6 2.4 4.8

% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง
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0.40
0.48

0.42

0.58
0.53

0.61

0.52

0.65

เกณฑมาตรฐาน STR 20 (ไมเกินกวา)

ภาพท่ี 6 ปรมิาณไนโตรเจนของยางแท่งเอสทีอาร์ทีผ่ลติจากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดับความเข้มข้นต่างกัน
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1.20.6 2.4 4.8
% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง

25
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กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก

เว
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กา
รค

งร
ูป

 (น
าท
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10.69 11.10 10.78

14.00

11.21

16.04

10.12

17.23

ภาพที่ 7 เวลาการคงรูปของยางคอมพาวนด์ชนิดที่ไม่ใส่สารตัวเติม จากการใช้กรดฟอร์มิกและกรดซัลฟิวริกที่ระดับความเข้มข้นต่างกนั

กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก

1.20.6 2.4 4.8
% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง

25

30

20

15

10

5

0

คา
ท

อร
กท

ี่เพ
ิ่ม

ขึ้น
 

16.31
18.23

14.84 15.01 14.81 13.89
15.34

10.15

ภาพท่ี 8 การเพ่ิมขึน้ของค่าทอร์กของยางคอมพาวนด์ชนิดท่ีไม่ใส่สารตัวเติมจากการใช้กรดฟอร์มิกและกรดซัลฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน

ความแข็งตึงของยางลดน้อยลง สอดคล้องกับค่าการเพิ่ม

ของค่าทอร์ก (M
H
-M

L
) ที่ต�่ากว่า ซึ่งบ่งบอกว่ามีระดับการ

เชื่อมโยงระหว่างสายโมเลกุลที่น้อยกว่า

 ชนิดใส่สารตัวเติมเขม่าด�า ค่ามอดุลัสท่ีระยะยืด

ร้อยละ 100 ค่าความทนทานต่อแรงดึง และค่าความ

ต้านทานต่อการฉีกขาดของยางคอมพาวนด์สูตรใส่สาร

ตัวเติมเขม่าด�าของยางแท่งเอสทีอาร์ท่ีได้จากการจับตัว

ด้วยกรดฟอร์มิกและกรดซัลฟิวริกท่ีเพ่ิมปริมาณการใช้
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กรดความเข้มข้น 0.6 – 4.8 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณ

เนื้อยางแห้ง พบว่า ยางคอมพาวนด์สูตรใส่สารตัวเติม

เขม่าด�าของยางแท่งเอสทีอาร์ที่ได้จากการจับตัวด้วย

กรดท้ังสองชนิดที่ปริมาณต่าง ๆ มีค่าความทนทานต่อ

แรงดึงก่อนบ่มเร่ง ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ยางที่ได้จาก

การจับตัวด้วยกรดซัลฟิวริกจะมีค่ามอดุลัสสูงกว่า และ

ค่าความทนทานต่อการฉีกขาดด้อยกว่า เมื่อเทียบกับยาง

ที่ได้จากการจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก โดยยางคอมพาวนด์

ภาพที่ 9 เวลาการคงรูปของยางคอมพาวนด์ชนิดใส่สารตัวเติมเขม่าด�า จากการใช้กรดฟอร์มิกและกรดซัลฟิวริกที่ระดับความเข้มข้นต่างกนั

กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก

% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง
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ภาพท่ี 10 การเพ่ิมขึน้ของค่าทอร์กของยางคอมพาวนด์ชนิดใส่สารตัวเติมเขม่าด�า จากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน

% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง
1.20.6 2.4 4.8

กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก
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ตารางที่ 2 ลักษณะการคงรูปของยางคอมพาวนด์สูตรไม่ใส่สารตัวเติมของยางดิบจากการใช้
กรดฟอร์มิกและกรดซัลฟิวริกที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน

สมบัติการคงรูป
0.6 0.61.2 1.22.4 2.44.8 4.8

% กรดฟอร์มิก1 % กรดฟอร์มิก1

TS
2
 (min)

TC
90

(min)

M
L
 (dN.m)

M
H
 (dN.m)

M
H
 - M

L
 (dN.m)

CRI (min-1)

1.93

10.69

21.27

37.58

16.31

11.07

2.04

11.10

18.71

36.94

18.23

10.71

2.08

10.78

21.05

35.89

14.84

11.10

3.76

14.00

17.16

32.17

15.01

9.29

2.12

10.61

20.21

35.02

14.81

11.33

5.08

16.04

16.28

30.17

13.89

8.65

1.78

10.12

19.56

34.09

14.53

11.61

7.45

17.23

17.72

27.87

10.15

9.30

1ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง

ตารางที่ 2 ลักษณะการคงรูปของยางคอมพาวนด์สูตรไม่ใส่สารตัวเติมของยางดิบจากการใช้
กรดฟอร์มิกและกรดซัลฟิวริกที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน

สมบัติการคงรูป
0.6 0.61.2 1.22.4 2.44.8 4.8

% กรดฟอร์มิก1 % กรดฟอร์มิก1

TS
2
 (min)

TC
90

(min)

M
L
 (dN.m)

M
H
 (dN.m)

M
H
 - M

L
 (dN.m)

CRI (min-1)

1.61

9.44

16.60

45.68

29.08

12.48

3.43

10.97

17.30

49.49

32.19

12.69

1.75

10.95

15.67

43.95

28.28

10.62

4.35

13.91

10.25

46.44

36.19

10.02

1.79

10.88

14.03

41.20

27.17

10.73

5.23

15.21

18.68

47.16

28.48

9.60

1.44

9.61

12.22

39.90

27.68

11.95

5.45

16.15

19.26

44.34

25.08

8.96

1ต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง

TS
2  

หมายถึง เวลาเป็นนาที มีค่าทอร์กหรือแรงบิดสูงขึ้น 2 จากค่าทอร์กต�่าสุด (M
L
) เป็นระยะเวลาที่ยางยังคง     

       สามารถไหลขึ้นรูปได้ ณ อุณหภูมินั้น ๆ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

TC
90  

หมายถึง หมายถึง เวลาที่โมเลกุลของยางเกิดการเชื่อมขวางกัน (Crosslink) จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดที่มี

 การเชื่อมขวาง 90% 

M
L
    หมายถึง ค่าทอร์กหรือค่าแรงบิดต�่าสุด (Minimum torque)

M
H 

   หมายถึง ค่าทอร์กหรือค่าแรงบิดสูงสุดของเส้นกราฟในเวลาท่ีทดสอบเมื่อกราฟไม่เป็นเส้นเสมอ และไม่

 เป็นเส้นตก (Marching)

M
H 

- M
L 
 หมายถึง การเพิ่มขึ้นของค่าทอร์กหรือแรงบิด

CRI   หมายถึง ดัชนีอัตราเร็วการเชื่อมโยง (Cure rate index) มีค่าเท่ากับ 100 / (TC
90

 – TS
2
)
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ภาพท่ี 11 มอดลุสัท่ีระยะยืดร้อยละ 100 ของยางคอมพาวนด์ชนิดท่ีไม่ใส่สารตวัเตมิ จากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวริกท่ีระดับความเข้มข้นต่างกัน

1.2 1.20.60.6 2.4 2.44.8 4.8

กอนบมเรง หลังบมเรง

กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก
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ภาพท่ี 12 ความทนทานต่อแรงดงึของยางคอมพาวนด์ชนิดที่ไม่ใส่สารตัวเติม จากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน

กอนบมเรง หลังบมเรง

1.2 1.20.60.6 2.4 2.44.8 4.8
กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก
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ภาพท่ี 13 มอดลุสัท่ีระยะยืดร้อยละ 100 ของยางคอมพาวนด์ชนิดใส่สารตวัเตมิเขม่าด�า จากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซัลฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน

1.2 1.20.60.6 2.4 2.44.8 4.8
กรดฟอรมิก กรดซัลฟวริก

% ความเขมขนตอเนื้อยางแหง
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ภาพท่ี 14 ความทนทานต่อแรงดงึของยางคอมพาวนด์ชนิดใส่สารตัวเติมเขม่าด�า จากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน
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สูตรใส่สารตัวเติมเขม่าด�ามีการเปลี่ยนแปลงของสมบัติ

เชิงกลของยางหลังคงรูปน้อยกว่ายางคอมพาวนด์สูตรที่

ไม่ใส่สารตัวเติมเขม่าด�า ทั้งนี้เน่ืองจากผลของการเสริม

แรงของอนุภาคเขม่าด�า และหลังการบ่มเร่งที่อุณหภูมิสูง

พบว่า ยางคอมพาวนด์สูตรท่ีใส่สารตัวเติมเขม่าด�าของ

ยางแท่งเอสทีอาร์ท่ีได้จากการจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก

และกรดซัลฟิวริกมีสมบัติเชิงกลหลังคงรูปท่ีด้อยลง

เนื่องจากผลของปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยความทนทาน

ต่อแรงดึงมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด (ภาพที่ 13 – 15)

สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาอิทธิพลของกรดฟอร์มิกและกรด

ซัลฟูริกที่ระดับความเข้มข้นต่อปริมาณเน้ือยางแห้ง

เท่ากับ 0.6, 1.2, 2.4 และ 4.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อสมบัติของ

ยางดิบ หรือยางแท่งเอสทีอาร์ สมบัติการคงรูปของยาง

คอมพาวนด์ (ชนิดท่ีไม่ใส่ตัวเติม และชนิดท่ีใส่ตัวเติม

เขม่าด�า) และสมบัติเชิงกลของยางหลังคงรูป สรุปได้ว่า 

การใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวยางก้อนถ้วย สามารถ

ท�าได้โดยไม่จ�าเป็นต้องควบคุมปริมาณกรดต่อปริมาณ

เนือ้ยางแห้งอย่างเคร่งครดั แต่หากใช้กรดซลัฟิวริก จ�าเป็น

ภาพท่ี 15 ความต้านทานต่อการฉกีขาดของยางคอมพาวนด์ชนิดใส่สารตวัเตมิเขม่าด�า จากการใช้กรดฟอร์มกิและกรดซลัฟิวรกิท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน
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ต้องใช้ในความเข้มข้นในระดับที่เหมาะสมเท่าน้ัน เพราะ

หากใช้กรดซัลฟิวริกต่อปริมาณเน้ือยางแห้งในระดบัที่

เข้มข้นมากขึน้ จะส่งผลให้สมบตัต่ิาง ๆ ของยางด้อยลง จึง

เห็นควรแนะน�าส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตยางก้อน

ถ้วยหลีกเลี่ยงการใช้กรดซัลฟิวริก แต่ใช้กรดฟอร์มิกซึ่ง

เป็นกรดอินทรีย์ในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 

เอกสารอ้างอิง
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2560. การผลิตยางแผ่นรมควัน. 

 เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้

 ควบคุมและผู้ตรวจประเมินการผลิตยางแผ่นรม

 ควันมาตรฐาน GMP. จงัหวัดตรงั. 10 -12 มกราคม 

 2560. 

พิศษิฐ์ พิมพ์รตัน์, วรพงษ์ พูลสวัสดิ ์และ กรรณิการ์ สหกะโร. 

 2564. องค์ประกอบทางเคมีของสารจับตัวยาง

 ก้อนถ้วยเกรดทางการค้า และผลท่ีมีต่อสมบัติ

 ยางแท่งเอสทีอาร์ 20. ว. ยางพารา 42(2): 3-12.

สถาบันวิจัยยาง. 2544. การทดสอบตามมาตรฐานยาง

 แท่งเอสทีอาร์. เอกสารวิชาการที่ 1/2544 สถาบัน-

 วิจัยาง กรมวิชาการเกตร. 
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 มาตรการการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้ซื้อ

สินค้าเกษตรเป็นปัจจัยหน่ึงที่เกษตกรชาวสวนยางต้อง

รีบด�าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก�าหนดมาให้เพ่ือที่

จะสามารถแข่งขันรุนแรงและกีดกัน การขายสินค้า

เกษตรไปยังต่างประเทศ สิ่งที่จ�าเป็นต้องแก้ไข คือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งทางด้าน

ผลผลิตและคุณภาพ เพ่ิมความน่าเชื่อถือของสินค้าท่ีส่ง

ออกจากประเทศไทย มีการเฝ้าระวังการผลิตสินค้า

เกษตรที่มีความปลอดภัย และตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคในระดับสากล เป็นเหตุส�าคัญของการส่งเสริม

มาตรฐานสินค ้าเกษตรกรให ้ เห็นความส�าคัญของ

มาตรฐานการเกษตร

 ปัจจุบันมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับสวนยางพารา 

มีอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ 

 1. มาตรฐานการปฏิบตัทิางการเกษตรดท่ีีเหมาะสม

ส�าหรับยางพารา (Good Agricultural Practices, GAP) 

มกษ. 5908-2562 เพื่อผลิตน�้ายางสด และ มกษ. 5910-

2563 เพื่อผลิตยางก้อนถ้วย

 2. มาตรฐานการจัดการสวนยางตามมาตรฐาน

การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล ซึ่งมาตรฐาน

ที่ให้การยอมรับมีอยู่ 2 มาตรฐาน ได้แก่ FSCTM (Forest 

Stewardship council) และ PEFCTM (The Programme 

for the Endorsement of Forest Certification) ทั้งสอง

มาตรฐานยังสร้างความสับสนให้กับเกษตรกร ในแง่มีข้อ

ก�าหนดบางส่วนที่คล้ายกัน แต่เมื่อศึกษาแล้วจะเห็นว่า

ทั้ง 2 มาตรฐานมีความแตกต่างกันดังนี้

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

GAP และ FSC มาตรฐานสินค้าเกษตร
ที่เกี่ยวข้องกับสวนยางพารา

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม
ส�าหรับยางพารา หรือมาตรฐาน GAP 

 หลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของยางพารา 

คือ แนวทางในการท�าเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมี

คุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ได้ผลผลิตสูง

คุ้มค่าการลงทุน และกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัย

ต่อเกษตรกรและผู ้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่ เกิด

ประโยชน์สูงสุด เกิดความย่ังยืนทางเกษตรและไม่ท�าให้

เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการน้ีได้ก�าหนดโดย

องค์กรการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

ประเทศไทย มีการน�าหลักเกณฑ์ของ GAP มาประยุกต์

ใช้ โดยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีส�าหรับพืช (Good Agri-

cultural Practices: GAP) มุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่

ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และได้คุณภาพ

เป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริโภค มาตฐาน GAP ถือว่าเป็น

มาตรฐานระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากการ

ผลิตยางพาราที่เป็นไปตามระบบการรับรองมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับการผลิตน�้ายางสด 

(มกษ. 5908-2562) และการผลิตยางก้อนถ้วย (มกษ. 

5910-2563)

 มาตรฐาน GAP มีข้อก�าหนด 8 ข้อ ดังนี้ 

 1. แหล่งน�้า 

 2. พื้นที่ปลูก

 3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

 4. การจัดการสวนยางเล็กก่อนเปิดกรีด

 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

พิศมัย จันทุมา
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 6. การขนส่ง    

 7. สุขลักษณะส่วนบุคคล

 8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ

 

 ข้อก�าหนดทั้ง 8 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้

แหล่งน�้า 

 โดยท่ัวไปสวนยางใช้น�้าฝน  แต่หากไม่ใช้น�้าฝน 

น�้าต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย เช่น 

แหล่งน�้าไม่ไหลผ่านแหล่งที่ทิ้งขยะโรงงานอุตสาหกรรม

และโรงพยาบาล เป็นต้น

พื้นที่ปลูก

 พ้ืนท่ีปลูกไม่มีการตกค้างของวัตถุอันตรายท่ีส่ง

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง เลือกพื้นที่ปลูก

ให้เหมาะสมและมีการจัดการที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตสูง 

มีความคุ้มค่าและยั่งยืน

 1. พ้ืนที่ท่ีใช้ในการปลูกยางพาราต้องเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานแสดง

สิทธิในการใช้ที่ดิน

 2. พ้ืนที่ปลูกควรเป็นท่ีราบหรือความลาดชันต�่า

กว่า 35 องศา หากมีความลาดชันเกิน 35 องศา ให้ท�า

เป็นข้ันบันได เพ่ือป้องกันการพังทะลายของดิน และการ

ชะล้างของปุ๋ย

 3. สภาพดินควรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว

ปนทราย หรือดินร่วนปนทราย

 4. ดินควรมีความเป็นกรด-ด่าง หรือมีค่า pH 4.5 

ถึง 5.5

 5. หน้าดินควรมีความลึกของดินไม่น้อยกว่า 1 

เมตร ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีน�้าท่วมขัง หรือชั้นกรวดอัดแน่น

ในระดับต�่ากว่าผิวดิน 1 เมตร ดินมีการระบายน�้าดี 

 6. อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส 

 7. ปริมาณน�้าฝนไม่ต�่ากว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี 

จ�านวนวันฝนตกเฉลี่ย 120-150 วัน และมีช่วงฤดูแล้งต่อ

เนื่องไม่เกิน 5 เดือน

การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร    

 การปฏิบัติงานในระบบ GAP ต ้องค�านึงถึง

สุขภาพและความปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงาน รวมถึง

สิ่งแวดล้อม

 1. วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช ้  ต ้องขึ้น

ทะเบียนถูกต ้องตามกฎหมาย มี เลขทะเบียนวัตถุ

อันตราย และมีค�าแนะน�าบนฉลาก ไม่ใช้วัตถุอันตราย

ทางการเกษตรที่ห้ามผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ใน

ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2562 และที่ระบุในรายการวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ หรือตามข้อก�าหนดของประเทศคู่ค้า 

ทั้งนี้ต้องไม่เป็นสารห้ามใช้ในประเทศ 

 2. หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการ

เก็บเก่ียวตามช่วงเวลาท่ีระบุไว้ในฉลากก�ากับการใช้วัตถุ

อันตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือให้เป็นไปตามค�า

แนะน�าของทางราชการ 

 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีเก่ียวข้องกับการ

ผลิตยางพารา ได้แก่ สารเคมีก�าจัดวัชพืช สารเคมีป้องกัน

ก�าจัดโรคและแมลง และน�้ากรดส�าหรับการจับตัวของ

น�้ายาง เป็นต้น 

 4. ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการ

ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับ

วัชพืชและศัตรูพืช

การจัดการสวนยางเล็กก่อนเปิดกรีด

 ปัจจัยการผลิต เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องจะ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การเลือกพันธุ์ยาง

ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจะให ้ผลผลิตท่ีคุ ้มค ่า มีความ

ต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมและศัตรูพืช การเลือกใช้ปุ๋ย

ที่ได้มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร 

 - ใช้ต้นพันธุ์ตามค�าแนะน�าของหน่วยงานราชการ 

  และมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มา

 - ใช้ปุย๋ท่ีขึน้ทะเบยีนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

 การจัดการสวนยางก่อนเก็บเก่ียว มีแผนการปลูก

ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ การรักษาความอุดมสมบูรณ์

ของดิน และลดความเสียหายจากการเข้าท�าลายของ

ศัตรูพืชที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ

ต้นยางพารา โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และการผลิตที่

คุ้มค่าและยั่งยืน

 - จัดท�ารหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ�าแปลง
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  ปลกู โดยระบชุือ่เจ้าของพ้ืนท่ีปลกู สถานทีติดต่อ

  ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ามี) ท่ีตั้งแปลงปลูก แผนผัง

  แปลงปลูก พันธุ์ที่ปลูก ปีที่ปลูก และปีที่เปิดกรีด

 - มีแผนการจัดการในแปลงปลูก ได้แก่ ปีที่ปลูก 

  ฤดูการปลูก ระยะปลูก การท�าข้ันบันได (กรณี

  พ้ืนท่ีลาดชัน) การใส่ปุ๋ย การก�าจัดวัชพืช การ

  ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช แผนการเก็บเกี่ยว และปีที่

  เปิดกรีด รวมทั้งการจัดการตามแผนที่ก�าหนดไว้

 - อนุรักษ์ดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืช

  แซมยาง ใส่อินทรียวัตถุ ไม่ไถพรวนในแปลง

  ยางพาราที่มีอายุ 4 ปี ขึ้นไป

 - บ�ารุงดิน ได้แก่ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือใช้

  สูตรปุ๋ยตามค�าแนะน�าของหน่วยงานราชการท่ี

  เกี่ยวข้อง

 - มีการควบคุมและก�าจัดวัชพืช ให้อยู่ในระดับที่

  ไม่เสียหายต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา

 - ส�ารวจการเข้าท�าลายของศัตรูพืชในแปลงปลูก

  อย่างสม�่าเสมอ หากพบในปริมาณท่ีเกิดความ

  เสียหายในระดับเศรษฐกิจให้ใช้วิธีท่ีเหมาะสม

  แก่การป้องกันก�าจัด

 - ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่

  เหมาะสม เพ่ือลดการใช้วัตถุอันตรายทางการ

  เกษตร

 - การตัดแต่งก่ิงยาง การใช้วัสดุคลุมโคนต้น การ

  ป้องกันรอยไหม้จากแสงแดด การป้องกันไฟ

  ไหม้สวนยาง เป็นต้น

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  

 มีระบบกรีดและวิธีการกรีดยางที่เหมาะสม เพ่ือ

ไม่ให้เกิดผลเสียต่อต้นยางพาราและปริมาณผลผลิต

น�้ายาง รวมถึงมีวิธีการเก็บเก่ียว และกรองน�้ายางที่

สามารถรกัษาคณุภาพ ความสดและสะอาดของน�า้ยางได้

 1. ให้ส�ารวจต้นยางพาราท่ีจะเริ่มกรีดยางได้ เพ่ือ

ใช้วางแผนการกรีดยาง 

 2. ต้นยางพาราที่จะเปิดกรีดได้ ต้องมีขนาดของ

เส้นรอบวงไม่ต�่ากว่า 50 เซนติเมตร โดยวัดท่ีความสูง 

150 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนดิน และต้นยางมีขนาด

สม�่าเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวนต้นท้ังหมด

ในแปลงปลูก

 3. มีระบบและวิธีการกรีดยางที่เหมาะสม คือ 

ระบบกรีดครึ่งล�าต้นกรีด

  - กรีดครึ่งล�าต้น กรีด 1 วัน หยุด 2 วัน (S/2 d3) 

   เหมาะสมกับพันธุ์ยางทั่วไป โดยเฉพาะพันธุ์

   ที่อ่อนแอต่ออาการเปลือกแห้ง เช่น พันธุ์ยาง

   ที่ให้ผลผลิตน�้ายางสูง สามารถใช้ได้กับสวน

   ยางท่ีใช้ความถ่ีในการกรีดน้อยกว่านี้ เช่น 

   กรีด 1 วัน หยุด 3 วัน (d4) หรือกรีด 1 วัน 

   หยุด 5 วัน (d5) เป็นต้น

  - กรีดครึ่งล�าต้น กรีด 1 วัน หยุด 1 วัน (S/2 d2) 

   ใช้ได้กับพันธุ์ยางทั่วไป

  - กรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกัน 2 วัน หยุด 1 วัน 

   (S/2 d1 2d3) ไม่ควรกรีดเกิน 160 วันต่อปี 

   และไม ่ควรใช ้ กับพันธุ ์ยางที่อ ่อนแอต่อ

   อาการเปลือกแห้ง

  - กรีด 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดติดต่อกัน 2 วัน 

   หยุด 1 วัน (S/3 d1 2d3) ไม่ควรกรีดเกิน 160 

   วันต่อปี และไม่ควรใช้กับพันธุ์ยางท่ีอ่อนแอ

   ต่ออาการเปลือกแห้ง

 4.  การแบ่งหน้ากรีดยาง แบ่ง 2-3 หน้ากรีด 

 5. มุมของการกรีด 30-35 องศา

 6. การท�าเส้นแบ่งแนวหน้าหลัง ยาวประมาณ 30 

เซนติเมตร 

 7. ความลึกของการกรีด กรีดให้ใกล้เย่ือเจริญแต่

ไม่กรีดบาด 

 8. มีดกรีดยาง และการเลือกใช้มีกรีดยางให้

เหมาะสมกับความหนาของเปลือกยาง เป็นต้น

 

 ในกรณีผลิตน�้ายางสด เพ่ือน�าน�้ายางไปท�ายาง

แผ่นดิบ หรือขายน�้ายางสด

 1. เพ่ือไม่ให้น�้ายางสดเสียสภาพ ระยะเวลาเริ่ม

กรีดยางจนขนส่งถึงจุดรับซื้อ ไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมง ดังนั้น 

ควรกรีดยางตั้งแต่เที่ยงคืน ถึงเวลา 6.00 น.

 2. ดูและรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุที่ใช้ใน

การเก็บเก่ียวให้สะอาด เพ่ือป้องกันสิ่งแปลกปลอมปน

เปื ้อนสู ่ผลผลิต และตรวจสอบให้สภาพพร้อมใช้งาน

เสมอ รวมท้ังท�าความสะอาดตะแกรงกรองหรือแร่ง 
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(Sieve) และภาชนะบรรจุน�้ายางสดทุกครั้งหลังใช้งาน

 3. หลังจากเก็บรวบรวมน�้ายางสดในสวนยาง ให้

กรองน�้ายางสดโดยเร็วก่อนการขนส่ง เพ่ือแยกสิ่งแปลก

ปลอม เช่น เปลือกไม้ เศษยาง หิน ดิน ทราย โดยใช้

ตะแกรงกรองหรือแร่ง ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 เมซ 

 4. ภาชนะบรรจุน�้ายางสดที่ผ่านการกรองแล้วต้อง

สะอาด และป้องกันไม่ให้น�้ายางสดปนเปื ้อนจากสิ่ง

แปลกปลอม

 5. หากใช้สารรักษาสภาพให้ใช้ตามเกณฑ์ท่ีผู้รับ

ซื้อก�าหนด

 6. ควรส�ารวจจ�านวนต้นที่แสดงอาการเปลือกแห้ง 

จ�านวนต้นตาย จ�านวนต้นที่ไม่ได้ขนาด เพ่ือใช้ประเมิน

ประสิทธิผลของการผลิต

 7. ต้องบันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตต่อวัน

 ในกรณีผลิตยางก้อนถ้วย 

 1. เติมกรดฟอร์มิก 3-5 เปอร์เซ็นต์ ลงในน�้ายางสด 

ครั้งละ 15-20 มิลลิลิตร ใช้แท่งคนที่สะอาดคนให้เข้ากัน  

และวางท้ิงไว้ให้ยางจับตัวเป็นก้อน ปล่อยทิ้งไว้นาน

ประมาณ 45 นาที จนได้เซรั่มสีเหลืองอ่อนใส แสดงว่า

ยางจับตัวสมบูรณ์ มีมาตรการป้องกันไม่ให้ยางก้อนถ้วย

ปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม เช่น เปลือกไม้ เศษยาง หิน ดิน 

ทราย หรือวัสดุปลอมปนใด ๆ และก�าจัดสิ่งท่ีหลงเหลือ

ในถ้วยรองรับน�้ายางออกหลังเก็บยางก้อนถ้วยแล้ว 

 2. ก่อนกรีดครั้งต่อไปให้ตะแคงก้อนยาง และใส่

กรดท่ีเจือจางแล้วน้อยกว่าวันแรก การผลิตยางก้อนถ้วย

ควรกรีดไม่เกิน 6 ครั้งกรีด เพ่ือให้ได้เน้ือยางท่ีมีคุณภาพ

สม�่าเสมอ จากนั้นเก็บยางก้อนเพ่ือรวบรวมไปผึ่งในที่ท่ีมี

อากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนของเหลวที่ตกค้างให้เททิ้ง 

พร้อมคว�่าถ้วยเตรียมไว้ส�าหรับการกรีดในวันถัดไป โดย

ปริมาณเน้ือยางแห้งของยางก้อนถ้วยขึ้นอยู่กับระยะ

เวลาการผึ่งด้วยระบบมีดกรีดต่าง ๆ 

 3. เก็บและบรรจุยางก้อนถ้วยในภาชนะหรือวัสดุ

รองรับที่สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมได้  

รวมทั้งดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุท่ีใช้ในการ

เก็บเกี่ยวให้สะอาด เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลผลิต 

และตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

 4. ควรเก็บยางก้อนแล้วใส่ในภาชนะท่ีสะอาด 

เช่น เข่ง หรือตะกร้าพลาสติก เป็นต้น เพื่อให้น�้าเซรั่มไหล

ออกจากก้อนยางได้สะดวก หากจ�าหน่ายเป็นยางก้อน

ถ้วยหมาดให้วางบนแคร่ ลานซีเมนต์ท่ีสะอาด ผ้า

พลาสติก เป็นต้น อย่างน้อย 2 คืน ไม่ควรให้กองยาง

สัมผัสแดดเป็นระยะเวลานานเกินไป ควรสร้างคูระบาย

น�้าส�าหรับให้น�้าเซรั่มไหลออกไปรวมในบ่อเก็บได้สะดวก  

 5. น�้าเซรั่มที่เหลือหลังจากเก็บยางก้อนถ้วยให้เท

ไปตรงกลางระหว่างแถวยาง จากนั้นคว�่าถ้วย

การขนส่ง  

 การขนส่งผลผลิตยางในกระบวนการผลิตยางของ

เกษตรกร เช่น น�้ายางสด ยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วย 

ต้องค�านึงถึงความสะอาดของวัตถุดิบ ยานพาหนะที่

ขนส่งต้องสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถ

ขนส่งผลผลิตได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 

 น�้ายางสด

 1. น�้ายางสดที่เก็บเก่ียวแล้วจะมีการเสียสภาพ

หรือจับตัวเป็นก้อนจึงต้องขนส่งไปจุดรับซื้อโดยเร็ว และ

ต้องลดการปนเปื้อน การเสียสภาพจากการขนส่งท่ีไม่

เหมาะสม

 2. ภาชนะบรรจุน�้ายางสดท่ีใช้ในการขนส่งต้อง

สะอาด

 3. ยานพาหนะควรอยู ่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

สามารถขนส่งผลผลิตได้โดยไม่เกิดความเสียหาย

 4. ต้องขนส่งน�้ายางสดไปยังจุดรวบรวม/จุดรับซื้อ

โดยเร็ว หรืออย่างช้าไม่เกิน 8 ชั่วโมง หลังจากเริ่มกรีด

ยาง เพื่อไม่ให้น�้ายางเสียสภาพ

 5. ระหว่างการขนส่งควรระมดัระวงัไม่ให้น�า้ยางสด

เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงกับภาชนะบรรจุ เพ่ือไม่ให้

น�้ายางจับตัวเป็นก้อน

 ยางก้อนถ้วย

 การขนส่งยางก้อนถ้วย ต้องมีวัสดุรองพ้ืนเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้น�้าเซรั่มไหลเปื ้อนพ้ืนถนน ซึ่งจะเป็น

อันตรายต่อผู้ใช้ถนน และมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

สุขลักษณะส่วนบุคคล

 1. สุขลักษณะของการปฏิบัติงานในสวนยาง ควร

ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติ
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งานในสวนยาง 

  - การก�าจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของ

   โรค แมลง หรือสัตว์มีพิษอื่น ๆ 

  - ส�าหรับก่ิงก้านขนาดใหญ่ที่ร่วงหล่นควรเก็บ

   วางไว้ก่ึงกลางระหว่างแถวยาง เพ่ือไม่ให้

   เกะกะในการปฏิบัติงาน 

  - เศษวัสดุ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้งาน

   แล้ว ควรก�าจัด หรือท�าลายให้ถูกวิธี 

  - อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องท�าความสะอาด และ

   เก็บให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน หากช�ารุด

   ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

  - โรงเรือนหรือโรงงานที่ใช้ในการผลิต แปรรูป

   ยาง ต้องมีบ่อรองรับน�้าทิ้งจากกระบวนการ

   ผลิต

 2.  บุคลากร  

  - ผู ้ประกอบการ และ/หรือผู ้ปฏิบัติงานที่มี

   ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสวนยางที่ดี 

  - มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

   อย่างเพียงพอ ช่วยให้การผลติมปีระสิทธิภาพ 

   และส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ

   ผู้ปฏิบัติงาน

  - ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ปฏิบัติงานต้องได้

   รบัการอบรมทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบตัทิางการ

   เกษตรที่ดีส�าหรับสวนยางพารา

  - ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการ

   ปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายท่ีอาจะ

   เกิดขึ้นจากการท�างาน เช่น สวมรองเท้าบู๊ท 

   สวนเสื้อผ้ามิดชิด มีไฟส่องสว่าง

  - บุคลากรห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาระหว่าง

   การปฏิบัติงาน

การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ  

 การบันทึกข้อมูลสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพ

ของการวางแผนการผลิต และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

และผลผลิต รวมทั้งเป็นหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบได้

 1.  มีการบันทึกข ้อมูล เ พ่ือให ้สามารถตรวจ

ประเมินและตามสอบสินค้าในระดับแปลงปลูก ดังนี้

  - หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ระบุ

   ชนิด ปริมาณ และวันที่ใช้

  - ต้นพันธุ์ (ระบุพันธุ์และแหล่งที่มา)

  - ปุ๋ย (ระบุชนิด/สูตร อัตราการใช้ และวันที่ใช้)

  - แผนการจัดการในแปลงปลูก และแผนการ

   เก็บเกี่ยว

  - การอนุรักษ์ดิน

  - การบ�ารุงดิน

  - การควบคุมและก�าจัดวัชพืช

  - ผลการส�ารวจและวิธีการป้องกันก�าจัดศัตรู

   พืชท่ีใช้ รวมท้ังประวัติการเกิดโรคและศตัรพืูช

  - จ�านวนต้นที่กรีดยางได้

  - ปริมาณผลผลิตต่อวัน

  - การใช้สารรักษาสภาพ

  - ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)

 2. เก็บรักษาบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี

การจัดการสวนยางตามมาตรฐาน
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

ตามหลักสากล (FSC)
 FSC หรือ Forest Stewardship Council เป็น

องค์กรท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการจัดการป่าไม้ที่ค�านึง

ถึงสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมท้ังผลตอบแทนท่ีดีต่อ

ภาคสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นถึงการ

จัดการป่าไม้ท่ีดีและมีเป้าหมายท่ีจะประเมินรวมทั้งมี

การแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนามาตรฐานระดับชาติส�าหรับการจัดการป่าไม้

 FSC (Forest Stewardship Council) เป็นองค์กร

ที่ก ่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 จากการรวมตัวกันของ

สมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคส่วนเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นภายหลังการประชุมสุดยอดผู้น�า

โลกที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ที่มีการรับรอง

แถลงการณ์เก่ียวกับหลักการด้านป่าไม้ (Statement of 

forest principle) ซึ่งมีประเด็นการพัฒนากลไกการ

รับรองป่าไม้ (Forest certification) ให้เป็นกลไกในการ

หยุดยั้งการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ของโลกด้วย

 FSC เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร ท่ีมีระบบการ

รับรองป่าไม้ที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล โดยได้สร้างมาตรฐานและกระบวนการในการ

28 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 45 เมษายน-มิถุนายน 2564



ตรวจรับรอง เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการป่าไม้ของโลกให้

มีความย่ังยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ที่เป็นไปด้วยความสมัครใจ ใช้หลักวิชาการเป็นพ้ืนฐาน

ในการด�าเนินงาน มีความโปร่งใส และความเป็นอิสระใน

การตรวจประเมิน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับให้ใช้ฉลาก FSC 

จะต้องถูกตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจได้

ว่ามาจากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ 

โดยเมื่อได้รับอนุญาตจาก FSC ให้ใช้สัญลักษณ์ FSC 

ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

 การด�าเนินงานของ FSC จะด�าเนินการให ้

สอดคล้องกับมาตรฐานของ FSC เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในท้องถ่ิน สิทธิตามกฎหมายของคนงาน กลุ่ม

ชนพ้ืนเมือง และการจัดการผลผลิตอย่างย่ังยืน รวมทั้งมี

ระบบการรับรองการควบคุมการน�าไม้เคลื่อนที่ การ

แปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการซื้อขาย ส่งมอบ

สินค้า ที่จะต้องมั่นใจว่าไม่ได้มีการน�าไม้ท่ีไม่ได้รับการ

รบัรองมาปะปนกันในทกุกระบวนการ (Chain of custody: 

COC)   

  ติดตามตรวจสอบจากพ้ืน ท่ีป ่ าไม ้จนถึง

กระบวนการเป็นสินค้าส�าเร็จรูป (Chain of custody)  

โดยมีผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ FSC เป็นผู้ท�าการ

ตรวจสอบและออกใบรับรองให้ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบจึง

สามารถใช้โลโก้ของ FSC ประทับตราบนสินค้าได้  ข้อดี 

คือ ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าน้ันมาจาก

แหล่งไม้ท่ีมีการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ในส่วนของ

ยางพาราจะเก่ียวข้องในแง่ของการส่งออกไม้ยาง ซี่ง

ประเทศคู่ค้าที่น�าเข้า เช่น ญ่ีปุ่น และประเทศในกลุ่ม

ประเทศสหภาพยุโรป (EU) ก�าหนดผลิตภัณฑ์จากไม้ 

ต้องมีใบรับรองมาตรฐาน FSC แสดงแหล่งที่มาของไม้ที่

ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้มาจากการบุกรุกท�าลายป่า

หรือท�าลายสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงจูงใจราคาของสินค้า

จะสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองจาก FSC 

 FSC ด�าเนินการหลักๆ เก่ียวกับความย่ังยืน 

ครอบคลุมหลักส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อก�าหนดหลักของ 

FSC มี 10 ข้อ ดังนี้

1. ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับหลกัการต่าง ๆ  

ของ FSC 

 ได้แก่ กฎหมายระดับชาติ และกฎระเบียบในการ

บริหารทั้งหมด รวมค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงปละภาษี

ตามกฎหมายต่าง ๆ การปฏิบัติตามข้อผูกพันเก่ียวกับ 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า

และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ (CITES), อนุสัญญาว่าด้วย

การคุ ้มครองแรงงานและสวัสดิการ (ITTA), ความ

ปลอดภัยและสุขภาพในการท�างานด้านป่าไม้ (ILO con-

ventions) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (CBD)  รวมทั้งข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมาย 

ระบียบข้อบังคับและหลักการรายละเอียดของ FSC ต้อง

สอดคล้องกับการจัดการป่าไม้ในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ มีการ

ป้องกันการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกต่อตั้งถ่ินฐานและ

การกระท�าผิดกฎหมายต่าง ๆ  การจัดการป่าไม้แบบ FSC 

มีข้อผูกพันระยะยาวในการปฏิบัติตามหลักการของ FSC

 ตัวอย่างเช่น เกษตรกรชาวสวนยาง ปลูกสร้าง

สวนยางในท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ และมีการจ่ายค่าภาษี

บ�ารุงที่ดิน เป็นประจ�าทุกปี

 

2. สิทธิในการถือครอง การใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งความรับผิดชอบ 

 สิทธิในการถือครองที่ดิน เช่น มีเอกสารสิทธ์ิการ

ใช้ที่ดินในระยะยาว สิทธิของชุมชนในท้องถ่ินเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานด้านป่าไม้ และมีกระบวนการท่ีเหมาะสม

เพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งจากการเรียกร้องสิทธิการถือครอง

และการใช้ประโยชน์

 ตัวอย่างเช่น พื้นที่ปลูกสร้างสวนยางของเกษตรกร

ท่ีมีกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดท่ีดิน หรือ

พ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ที่ดินของสวนยางพาราต้องไม่ใช่พ้ืนท่ีที่เปล่ียน

สภาพจากพื้นที่ป่าธรรมชาติหลังปี พ.ศ.2537 

3. สิทธิของชนพื้นเมือง 

 เมื่อมีชนพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีขอการรับรองพ้ืนท่ีที่มี

หลักฐานว่าอยู่มาก่อน ชนพ้ืนเมืองจะได้รับการคงไว้ซึ่ง

สิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ในพ้ืนที่ดินและ

แนวเขตของตนเอง หรือได้รับการชดเชยจากการใช้



ประโชน์ มีการตกลงยินยอมอย่างอิสระและได้รับการ

ยอมรับอย่างเป็นทางการก่อนการปฏิบัติทางด้านป่าไม้ 

รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชนพื้นเมือง 

 ตัวอย่างชนพ้ืนเมืองในประเทศไทย เช่น ชนเผ่า

ม้ง, ลิซู, กะเหรี่ยง, อาข่า, ลาหู่, ลื้อ, ชาวถิ่น(ลัวะ) และชน

เผ่าขมุ  เป็นต้น 

4. ความสมัพนัธ์กับชมุชน และสทิธิต่างๆ ของคนงาน 

 มีการจ้างงาน รวมท้ังฝึกอบรมและบริการอื่น ๆ 

เน้นการจ้างงานในชุมชน รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ทาง

ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยของคนงานและครอบครัว 

คนงานมีสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองกับนายจ้าง  

การวางแผนจัดการป่าไม้มีการประเมินผลกระทบทาง

ด้านสังคม และมีกลไกในการแก้ปัญหาด้านการร้องทุกข์ 

ตลอดจนการชดเชยท่ีเป็นธรรมต่อการสูญเสียและความ

เสียหายทางด้านสิทธิตามกฎหมาย วัฒนธรรม ทรัพย์-

สมบัติ ทรัพยากรกรือการประกอบอาชีพของประชาชน

ในท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น 

 ตัวอย่างเช่น การใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 

15 ปี ในการท�าสวนยาง กรณีให้เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี 

ช่วยงานในครอบครัว ควรเป็นงานเล็กน้อยหรืองานเบา 

(เช่น การเก็บยาง) ซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมในแต่ละท้อง

ถิ่น และจะต้องไม่รบกวนเวลาการศึกษาเล่าเรียน

5. ผลประโชน์จากป่าไม้ 

 มีการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน มุ ่งเน ้นความ

อยู ่รอดทางเศรษฐกิจ มีหลักประกันในงบประมาณ

ที่ลงทุน การใช้ประโยชน์ไม้อย่างสูงสุดและมีความหลาก

หลายของชนิดผลิตภัณฑ์ไม้ รวมลดความสูญเสียของ

ผลผลิตในช่วงเก็บเกี่ยวและปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ใน

พ้ืนที่ป่าไม้ หลีกเลี่ยงการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีมีรูปแบบ

เพียงอย่างเดียว  โดยเฉพาะปริมาณการเก็บเกี่ยวผลผลิต

จากพ้ืนที่ป่าไม้ จะต้องไม่เกินความเพ่ิมพูนของผลผลิตที่

ป่าไม้สามารถให้ได้ ไม่เป็นพ้ืนท่ีแหล่งต้นน�้าล�าธารและ

พื้นที่ทางประมง เป็นต้น

 ตัวอย่างการจัดการผลผลิตจากสวนยาง เช่น 

แสดงถึงความย่ังยืน โดยแสดงข้อมูลแผนการตัดฟัน

อย่างยั่งยืน ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 รอบตัดฟัน หรือ 

25 ปี

 

6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่า

การอยู ่ร ่วมกันของทรัพยากรน�้า การพังทลายของดิน 

ระบบนิเวศท่ีมีลักษณะพิเศษและเปราะบาง มีการศึกษา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกันที่

ชัดเจน เพ่ือปกป้องพืชและสัตว์หายาก ถูกคุกคามและ

ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งมีการอบรมการใช้สารเคมีและการ

ก�าจัดภาชนะบรรจุให้ปลอดภัย  ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่ใช้

แล้ว สิ่งบรรจุและภาชนะต่าง ๆ  ของเสียจากสารอนินทรีย์

ที่เป็นของเหลวและของแข็งต่าง ๆ น�้ามันเชื้อเพลิงและ

น�้ามันหล่อลื่น จะต้องก�าจัดโดยวิธีท่ีเหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมของพื้นที่จัดการฯนั้น ๆ กรณีมีการน�าพืชต่างถิ่น

เข้ามาปลูกต้องมีการควบคุมและติดตามผลกระทบ 

นอกจากน้ี ต้องควบคุมการแปรสภาพของพ้ืนท่ีสวนป่า

หรือการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  ไม่ให้เกิดเพิ่มเติม ยกเว้น แปร

สภาพเองตามธรรมชาติ 

 ตัวอย่างเช่น การไม่ใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดแมลง  

การก�าจัดศัตรูพืช สารเคมีก�าจัดวัชพืช ที่เป็นสารเคมีต้อง

ห้ามตามนโยบายของ FSC หรือ เมื่อมีการส�ารวจความ

หลากหลายในพ้ืนท่ีสวนยาง หากพบว่าในพ้ืนท่ีสวนยาง 

เป็นพ้ืนท่ีอาศัยและด�ารงชีวิตอยู่ของพืชพันธุ์ หรือ สัตว์

ป่าที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็น CITES จะต้องมีการปรึกษา

หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหารือกับองค์กรอนุรักษ์ 

ผู้มีอ�านาจด�าเนินการ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้ เพื่อปกป้องและจัดการพื้นที่ด้วย

มาตรการที่เหมาะสม

7. แผนการจัดการ 

 ก�าหนดแผนจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ

ติดตามและดูแลให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน แสดงถึงเป้า

หมายในระยะยาวและมีวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

เช่น การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ระบบวนวัฒน์ อัตราการ

เก็บเก่ียวผลผลิตรายปีและการคัดเลือกชนิดไม้ การ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของไม ้ ท่ีส�าคัญ 

มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผน

จ�าแนกและปกป้องชนิดสัตว์ท่ีหายาก พร้อมท้ังปรับปรุง
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แผนตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ

สภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับแผนการจัดการให้แก่คนงาน

ป ่ า ไม ้ เ พ่ื อ ให ้ป ฏิบัติ ง านสู ่ เป ้ าหมายได ้ อย ่ า งมี

ประสิทธิภาพ และสามารถเป ิดเผยข ้อมูลให ้แก ่

สาธารณชนได้รับทราบ 

 ตัวอย่างเช่น  มีแผนการฝึกอบรม มีคู ่มือการ

ปฏิบัติงาน หรือ Work instructions ส�าหรับกิจกรรมการ

ท�าสวนยาง เช่น คู่มือการกรีดยาง คู่มือการปลูกยางพารา 

คู่มือการใส่ปุ๋ยยางพารา คู่มือการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช

การจัดการ จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายน�้ามันและปุ๋ยเคมี

และการจัดการขยะ คู ่มือการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

ส�าหรับงานสวนยางพารา (ตามระบบวนวัฒน์มีกิจกรรม

การปลูกยางโดยใช้แรงงานคน ต้องมีการใช้อุปกรณ์

ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับกิจกรรมการ

ปลูก)

8. การตรวจตราก�ากับดูแลและประเมินผล 

 มีการด�าเนินตามความเหมาะสมของขนาดพ้ืนท่ี 

เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพป่าไม้ ปริมาณผลผลิตของ

ป่าไม้ การเปล่ียนมือถือครองในตัวสินค้า กิจกรรมด้าน

ต่าง ๆ และผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ความถี่

และความเข้มข้นในการติดตามประเมินผลมีความ

สัมพันธ์กับแผนการจัดการของพ้ืนท่ีสวนป่าน้ัน ๆ เพ่ือ

แสดงให้เห็นข้อมูลการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน และต้อง

มีเอกสารก�ากับและรับรองแหล่งที่มาของสินค้าจากสวน

ป่า เพ่ือเป็นการรับรองและควบคุมการจ�าหน่ายตาม

กระบวนการเปลี่ยนมือถือครอง และจะต้องเปิดเผยผล

และรายละเอียดการตรวจตราก�ากับดูแลให้สาธารณชน

ได้ทราบ

 ตัวอย่างเช่น มีเอกสารส�าหรับควบคุมการขาย 

การควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ยางพารา เศษไม้ปลายไม้ 

และน�้ายางพาราสด (FSC-FM/COC) และทราบถึง

แหล่งที่มาของไม้ FSC หรือ น�้ายางพารา FSC 

9. การฟื้นฟูป่าไม้ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ 

 ในกระบวนการรับรองการจัดการป่าไม้จะเน้นย�้า

ด้านการอนุรักษ์คุณลักษณะของป่าไม้และแนวทางใน

การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดย FSC ได้พัฒนาแนวคิดของพื้นที่

ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณค่าทาง

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ที่มีความส�าคัญทางความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนท่ีมรดกโลก พ้ืนท่ีท่ีมีขนาด

ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ท่ีมีอยู่จ�านวนมาก เป็น

แหล่งระบบนิเวศที่หายากส�าหรับสัตว์ท่ีถูกคุกคามและ

ใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงต้นน�้าล�าธาร แหล่งอาหารของคนใน

ชุมชน และพ้ืนที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถ่ิน 

เป็นต้น  ต้องมีแผนการจัดการป่าไม้และตรวจตราก�ากับ

ดูแลรายปี เพ่ือประเมินสถานภาพของพ้ืนที่ว่าได้รับการ

คุ้มครองรักษาอย่างต่อเน่ือง  เป็นการประกันด้านการ

ฟื ้นฟูและการส่งเสริมการอนุรักษ์คุณลักษณะที่เป็น

ประโยชน์กับป่าไม้ ซึ่งกิจกรรมในการจัดการต่าง ๆ ใน

พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ ควรมีความ

เหมาะสมกับขนาดและความเข้มข้นของการจัดการป่า

ไม้ โดยสัดส่วนของพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีต้องกันไว้ต่างหาก

จ�านวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ขอการรับรอง  

10. การจัดการสวนป่า 

 สวนป่าจะต้องวางแผนและจัดการให้สอดคล้อง

กับหลักการข้อ 1-9 เพ่ือวางแผนและจัดการพ้ืนที่เพาะ

ปลูกตามหลักการและเกณฑ์ของ FSC สามารถให้

ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ สามารถตอบสนอง

ความต้องการด้านผลผลิตจากป่าไม้ โดยค�านึงถึงการ

ฟื ้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดการสวนป่า การวางระบบการ

จัดการสวนป่าจะต้องก�าหนดแนวเขตให้ชัดเจน คุ้มครอง

สัตว์ป่าและพืชป่า บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล�าห้วย สวนป่า

ควรมีองค์ประกอบที่มีความหลากหลายทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม

ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ, นิเวศวิทยาและสังคม การ

คัดเลือกชนิดพืชมาปลูกให้เหมาะสม และมักเป็นพืช

ประจ�าถ่ิน ไม่ควรก่อให้เกิดการสูญเสียคุณภาพดินใน

ระยะยาว หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน�้า ส่วน

ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือการป้องกันและมีวิ ธีการ

ควบคุมทางชีวภาพมากกว่าการใช้สารเคมีในการก�าจัด

ศัตรูพืชในพ้ืนท่ี มีความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่ในการ

ปฏิบัติงานและสามารถติดตามตรวจตราก�ากับดูแลสวน

ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สวนยางใช้มาตรฐาน GAP และ มาตรฐาน 
FSC ท�าไปพร้อมๆ กันได้หรือไม่

 การด�า เ นินงานเ พ่ือให ้สวนยางให ้ ได ้ รับทั้ ง

มาตรฐาน GAP และ FSC ไม่สามารถท�าไปได้พร้อมกัน 

ถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายเกษตรกรจะเป็นกลุ่มเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาข้อก�าหนดทั้งของมาตรฐาน GAP และ FSC 

ตามข้อก�าหนดหลัก ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

 จากข้อก�าหนดทั้ง 10 ข้อ ในตารางที่ 1 จะเห็นว่า

ไม่สามารถด�าเนินงาน ทั้ง GAP และ FSC ไปพร้อม ๆ กัน

ได ้  เนื่องจากวัตถุประสงค ์ในการด�าเนินงานตาม

มาตรฐานต่างกัน  รวมท้ังคณะกรรมการก็ต่างกันด้วย 

(ตารางที่ 2)

สรุป
 มาตรฐาน GAP น�้ายาง และยางก้อนถ้วย ได้

ก�าหนดแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับข้อแนะน�าทาง

วิชาการของการยางแห่งประเทศไทย เกษตรกรอาจจะ

ต้องปรับเปลี่ยนวิธีท�างาน แต่ท�าได้ทันที และเห็นผลเร็ว 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ ให้ได้น�้ายางสดและยาง

ก้อนถ้วยที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานน�้ายางสดและยาง

ก้อนถ้วยตามความต้องการของผู้ใช้ โดยค�านึงถึงความ

คุ ้มค่า ความย่ังยืน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ

ปลอดภัยของเกษตรกร ในระยะเริ่มต้น การได้รับรอง

มาตรฐาน GAP น�้ายางสดและยางก้อนถ้วย ไม่ได้ท�าให้

ราคาเพ่ิมข้ึนโดยตรง แต่เกษตรกรได้รับคุณค่าและผล

ประโยชน์มากกว่าที่คิด ที่ส�าคัญ คือ 

 - ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20   

 - มีปริมาณเนื้อยางแห้งเพิ่มขึ้น

 - ต้นทุนการผลิตลดลง 

 - ลดความสูญเสียผลผลิต

 - รายได้เพิ่มขึ้น

 - ลดเวลาท�างาน

 - คุณภาพน�้ายางและยางก้อนถ้วยดีขึ้น

 - กรีดยางได้นานถึง 30 ปี

 - ท�าสวนยางอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ

 - คณุภาพชวิีตทีดี่และมคีวามสขุในการประกอบอาชีพ

 มาตรฐาน FSC เป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้

ในพ้ืนที่ ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ 

ปฏิบัติตามมาตรการการอนุรักษ์ดินและน�้าอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม  การปฏิบัติตามหลักสากลว ่าด ้วย

สิทธิมนุษยชน ก ่อให ้ เ กิดความย่ังยืนท้ังทางด ้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์

 - ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเพ่ิมพูน

  ความหลากหลายทางชีวภาพ

 - สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขใน

  การประกอบอาชีพ

 - เศรษฐกิจดีข้ึน ประเทศคู ่ค้าเชื่อมั่นในสินค้า

  ไม้ยางและน�้ายาง 

 - ปฏิบัติตามกฎหมาย สอดคล้องกับกฎหมาย

  นานาชาติและกฎหมายท้องถิ่น

ค�าขอบคุณ
 ผู้เขียนขอขอบคุณ นายไพร สุดจิตร์ และ นางสาว

ซูฟีย๊ะ สะมะลี กองส่งเสริมมาตรฐานสวนยาง แผนก

ส่งเสริมการรับรองการจัดการสวนยาง ฝ่ายส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต ที่ช่วยตรวจความถูกต้องของมาตรฐาน 

FSC 
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หัวข้อ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน FSC

 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อก�าหนดหลกัของมาตรฐาน GAP และ FSC

1. ไม่มีในข้อก�าหนด 

2. สิทธิในการถือครองที่ดิน ไม่เกี่ยวข้อง
 กับกระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้ง

3.  ไม่มีในข้อก�าหนด

4. ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 
 - การจ้างงานสามารถจ้างทั้งแรงงาน
  ในท้องถิ่น ต่างถิ่น และต่างด้าวได้ 
 - ค่าจ้างใช้วิธีตกลงการแบ่งสัดส่วน
  ผลผลิตระหว่างเจ้าของสวนยางและ
  คนงานกรีด เช ่น 60:40, 55:45 
  เป็นต้น

5.ผลผลิตน�้ายางและไม้ยางเพิ่มขึ้น 
 - ผลผลิตน�้ายางเพิ่มขึ้น ประมาณ 20-
  50% ถึงแม้นว่าสวนยางนั้นจะให้
  ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ
  ก็ตาม 
 - ควบคุมคุณภาพของผลิตผล 
 - ลดความสูญเสียในขบวนการผลิต
 - เน้นการปฏิบัติตามหลักวิชาการ

1. เน้นการปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ไม่บุกรุกพื้นที่
 ป่าไม้ การอนุรักษ์พันธุ์พืช สัตว์ อนุรักษ์ดินและน�้า

2. มีสิทธิในการถือครองที่ดิน และมีกระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้ง

3. สิทธิของชนพื้นเมือง

4. ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิทธิต่าง ๆ ของคนงาน 
 - การจ้างแรงงานปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการต่าง ๆ ของแรงงาน 
 - หากใช้วิธีตกลงการแบ่งสัดส่วนผลผลิตต้องแสดงหลักฐานว่ารายได้ที่คนกรีด
  ได้รับต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต�่าที่ควรได้รับ

5. ผลประโยชน์จากป่าไม้ 
 - การใช้ประโยชน์ไม้อย่างสูงสุด เน้นผลผลิตคงที่ไม่ลดลง จ�านวนสวนยางมี
  หลายช่วงอายุ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนการจัดการป่าไม้ที่มีการตัดโค่นไม้ยาง
  ในแต่ละปีออกไป สวนยางที่เหลือมีการเจริญเติบโต จะได้ปริมาณไม้ยางในปี
  ถัดไปต้องไม่น้อยไปกว่าเดิม ยกเว้น มีภัยธรรมชาติที่ท�าให้ต้นยางโค่นล้มหรือ
  ตาย เป็นต้น 
 - ส่วนผลผลิตอื่นนอกจากไม้ยาง ถือว่าเป็น ผลิตผลที่ไม่ใช่ไม้ยาง (Non timber) 
  เช่น น�้ายาง  น�้าผึ้ง ที่ผลิตได้ในสวนยาง ต้องแสดงแหล่งที่มา และพิสูจน์ว่าไม่
  ท�าลายสิ่งแวดล้อม

1 . ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
  กฎหมายทางด้าน
 กาจัดการป่าไม้

2.  สิ ท ธิ ใ น ก า ร ถื อ
 ครองที่ดิน 

3.  สิท ธิของชนพื้น-
 เมือง

4.ความสัมพันธ ์กับ
 ชุ ม ช น แ ล ะ สิ ท ธิ
 ต่าง ๆ ของคนงาน

5.ผลประโยชน์จาก
 ป่าไม้



หัวข้อ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน FSC

ตารางที่ 1 (ต่อ)  เปรียบเทียบข้อก�าหนดหลกัของมาตรฐาน GAP และ FSC

6. มกีารอนรุกัษ์ดนิและน�า้เช่นกัน รวมถึง
 การอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ เช่น การใช้สาร
 เคมีและความปลอดภัย ที่ต่างกัน คือ 
 GAP ไม่ได้ประเมินข้อมูลความหลาก
 หลายทางชีวภาพ การปลูกพืชที่น�ามา
 จากต่างถิ่น รวมทัง้พืชตดัต่อพันธุกรรม 
 (GMO) เป็นต้น 
 - ในสวนยางอายุ 4 ปี ขึน้ไป ทรงพุ่มยาง
  เจรญิเตบิโตเตม็พื้นที่ ท�าให้พืชอืน่ทีไม่
  ทนร่มเงา แคระแกรน็หรอืตายไป

 - FSC ไม่ได้ระบุว่าผลผลิตน�้ายางต้องเพิ่มขึ้น เพียงแต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์
  มาตรฐาน เช่น ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 239 กก./ไร่/ปี สวนยางที่เข้าร่วม
  โครงการ FSC หากผลผลติมากกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ ก็ถือว่าผ่านการรบัรอง 
  ซึ่งสวนยางในเขตภาคใต้ไม่มีปัญหา แต่ส�าหรับสวนยางทางตะวันออกเฉียง
  เหนือ และภาคเหนือ บางพื้นที่ผลผลิตต�่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ต้องมี
  แผนการจัดการในการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น เข่น การใส่ปุ๋ยบ�ารุงดิน เป็นต้น 
 - การจัดการสวนยาง สามารถใช้ทั้งหลักวิชาการและไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ 
  แต่เป็นข้อตกลงของชมุชนนัน้ ๆ ได้ เช่น การใส่ปุย๋และชนิดปุย๋ ไม่ถูกต้องตาม
  ค�าแนะน�า หรอื การใช้ระบบกรดียาง การกรีดถี่ 3-5 วัน ตดิต่อกัน หรือการแบ่ง
  หน้ากรดี 4-5 หน้า เป็นต้น โดยหากพบว่าพื้นทีท่ีเ่ข้าร่วม FSC ผลผลติเดมิของ
  เกษตรกรสงูกว่าผลผลติเฉลีย่ทั้งประเทศก็ไม่จ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นการจดัการ
  สวนยางแต่อย่างใด 

6.ผลกระทบต่อสิ่ง-
 แวดล้อม และความ
 หลากหลายทาง
 ชวีภาพ



หัวข้อ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน FSC

 ตารางที่ 1 (ต่อ)  เปรียบเทยีบข้อก�าหนดหลกัของมาตรฐาน GAP และ FSC

7.แผนการจัดการ มุ ่ ง เน ้นไปที่การ
 ปรับปรุงสวนยางให้ปฏิบัติตามหลัก
 วิชาการ  
 - เน้นการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพยาง 
 - มีแผนการจัดการดูแลสวนยางและ
  การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป 
 - ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและลด
  การสูญเสีย 

8.  ตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก
  มาตรฐาน GAP ได้แก่ การดูแลรักษา
  สวนยาง การกรีดที่ถูกต้อง ความ
  สะอาดของน�้ายาง หรือการใช้กรด
  ฟอร์มิกท�ายางก้อนถ้วย เป็นต้น

9.  ไม่มใีนข้อก�าหนด

10. ไม่มีในข้อก�าหนด

7. แผนการจัดการ แสดงเป้าหมายระยะยาวและวิธีการปฏิบัติงาน ได้แก่
 - อัตราการเก็บเกี่ยวรายปี 
 - การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของไม้ที่ส�าคัญ 
 - แผนการจ�าแนกและป้องกันชนิดสัตว์และพืช 
 - อบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การกรีดยางและเก็บเกี่ยวผลผลิตยาง เป็นต้น ซึ่ง
  กลุ่มอาจจะปฏิบัติตามหลักวิชาการหรือไม่ก็ได้ เหมือนข้อ 5 หากพิสูจน์ว่า
  ผลผลิตทั้งไม้ยางและน�้ายาง ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิม

8. การตรวจตราก�ากับดูแลและประเมินผล วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพป่าไม้ ปริมาณ
 ผลผลิต การเปลี่ยนมือถือครองในในตัวสินค้า 

9. มแีผนการฟื้นฟูป่าไม้ทีม่คีุณค่าสงูด้านการอนรุกัษ์

10. มแีผนการบรหิารและอนรุกัษ์พื้นทีป่่าไม้

7 .แผนการจัดการ 
 แสดงเป ้าหมาย
 ระยะยาวและวิธี
 การปฏิบัติงาน 

8. การตรวจตราก�ากับ
 ดูแลและประเมิน
 ผล

9.การฟื้นฟูป่าไม้ที่มี
 คุณค่าสูงด้านการ
 อนุรักษ์

10.การบริหารพื้นที่
 ป่าไม้



หัวข้อ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน FSC

 ตารางที่ 2  ประเดน็ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน GAP และ FSC

-  มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของน�้ายางเป็นหลัก
- การเพิ่มรายได้และลดการสูญเสียของน�้ายางหรือยางก้อน
 ถ้วย
- ไม้ยางเป็นผลิตผลสุดท้าย (By product) ซึ่งหากเกษตรกร
 สามารถยืดเวลาการโค่นยางออกไปได้ ไม้ยางจะมีขนาด
 ใหญ่ขึ้น ขายได้ราคาดี

- มีข้อก�าหนดหลัก 8 ข้อ แต่มีข้อก�าหนดที่ซ�้ากับ FSC 6 ข้อ 
 แต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน
- GAP ใช้หลักวิชาการที่เหมาะสมกับบริบทของไทย

-  กรรมการที่ปรกึษาและกรรมการตรวจประเมนิ เป็นพนักงาน
 ของการยางแห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละชุดต้อง
 ผ่านการอบรม และได้รับใบประกาศให้เป็นผู้ตรวจรับรอง
 และตรวจประเมิน 
-  กรรมการทั้ง 2 คณะ จะปฏิบัติหน้าที่แยกจากกันเป็นอิสระ 
 ไม ่ท�างานซ�้าซ ้อนกัน ตามค�าแนะน�าของส�านักงาน
 มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) คือ 
 พนักงานฝ่ายส่งเสริม ท�าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษา และ
 พนักงานจากสถาบันวิจัยยาง และฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 อุตสาหกรรม เป็นกรรมตรวจประเมิน 
-  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการ
 ตรวจประเมินมีการตรวจติดตามทุกปี จนครบ 2 ปี
-  คณะกรรมการให้ความสนใจกับน�้ายางเป็นหลัก

-  มุ่งเน้นการจัดบริหารจัดการด้านกฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม 
 เพื่อให้ได้ผลผลิตจากไม้ยางเป็นหลัก
-  น�้ายางเป็นผลิตผลพลอยได้ ไม่ได้เน้นว่าต้องได้ผลผลิตจาก
 น�้ายางหรือยางก้อนถ้วยเพิ่มขึ้น แต่ให้คงไว้ไม่ให้ต�่าไปกว่า
 เดิม

- มีข้อก�าหนดหลัก 10 ข้อ
- บางหัวข้อไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เช่น การแต่ง
 กายมิดชิดและปลอดภัยของแรงงานตัดโค่นไม้ยาง การให้ลูก
 ไปช่วยกรีดยาง กลายเป็นการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

- กรรมการที่ปรึกษา ต้องจ้างที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนรับรอง
 จากกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนน้อย (4-5 คน) 
 ท�าให้การปฏิบัติงานล่าช้า
- กรรมการตรวจประเมินให้การรับรอง ปัจจุบันมีอยู่ 2 บริษัท ที่
 มีผู ้ตรวจรับรองเป็นคนไทย ที่ได้รับการรับรองจากองค์กร 
 FSC เช่น Bureau Veritas Thailand และ Control Union 
 Certificaion นอกจากนี้ ยังมหีน่วยตรวจรบัรองบรษิทัอืน่ ๆ อกี
 ที่ได้การรับรองจาก FSC เช่น SGS, Rain forest Alliance, 
 GFA เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจรับรองชาวต่างชาติ
- สวนยางที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน FSC ได้รับใบรับ
 รอง FSC เป็นเวลา 5 ปี แต่ทุก ๆ ปี ต้องมีการติดตามตรวจ
 ประเมิน 
- มีค่าใช้จ่ายในการจ้างกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการตรวจ
 ประเมิน และค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามทุกปี จนครบ 5 ปี
-  คณะกรรมการให้ความสนใจกับไม้ยางเป็นหลัก มากกว่า
 น�า้ยาง

1. วัตถุประสงค์ใน
 การรับรองมาตร-
 ฐาน

2. ข ้อก�าหนดหลัก
 ใ น ก า ร ต ร ว จ
 ประเมินต่างกัน

3. คณะกรรมการที่
 ปรกึษา และตรวจ
 ประเมิน



หัวข้อ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน FSC

 ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเดน็ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน GAP และ FSC

- เป็นมาตรฐานระดับประเทศ และองค์การอาหารและ
 เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้การรับรอง

- ราคาผลผลิตน�้ายางไม่ได้สูงขึ้น เพียงแต่เกษตรกรที่ปฏิบัติ
 ตามหลัก GAP ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-50% ท�าให้รายได้
 เพิ่มขึ้น และลดการสูญเสียลง ด้านราคา เช่นเดียวกัน 
 มีเพียงบางสหกรณ์ ที่ จ. บุรีมย์ ที่รับซื้อยางก้อนถ้วยราคา
 สูงขึ้น ประมาณ 1.50-2.00 บาท เป็นโครงการส่งเสริมการ
 ท�ายางดี

- เป็นมาตรฐานการรับรองระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจาก
 นานาชาติในการจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบ มาตรฐานการ
 จัดการป่าไม้ที่นานาชาติยอมรับโดยได้รับฉันทามติจากผู้มี
 ส่วนได้ส่วนเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ บน
 รากฐานการดูแลป่าไม้อย่างรับผิดชอบ มีหลักการ เกณฑ์-
 ก�าหนด และตัวชี้วัด ที่ปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น ใช้กับป่า
 ทุกชนิด ทั่วทุกประเทศ ทั้งป่าธรรมชาติ และสวนป่าปลูก 

- ราคาผลผลิต ไม้ยางและน�้ายาง ตามข้อตกลง หากปฏิบัติ
 ตามมาตรฐาน FSC ต่างประเทศจะรับซื้อไม้ยางในราคาสูง
 ขึ้น แต่ปัจจุบันสวนยางที่ได้รับการรับรอง FSC ยังไม่มีข้อมูล
 ที่แสดงว่า ราคาไม้ยางสูงขี้น ส�าหรับน�้ายาง มีเพียงบาง
 สหกรณ์ ที่ จ. ตราด รับซื้อยางก้อนถ้วยราคาสูงขึ้น ประมาณ 
 1.50-2.00 บาท เพื่อเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบริษัในการ
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry)

4. มาตรฐานสากล
 และการยอมรับ

5. ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น



หัวข้อ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน FSC

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเดน็ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน GAP และ FSC

- ต้องมปีรมิาณสวนยางมากพอทีไ่ด้รบัรองมาตรฐาน GAP จงึ
 จะเพิ่มอ�านาจในการต่อรองราคาสนิค้าได้ มตีลาดรองรบัแต่
 ไม่สามารถผลิตยางให้มีจ�านวนมากเพียงพอกับความ
 ต้องการ

- เน้นควบคมุคณุภาพทั้งผลผลติและคณุภาพของน�า้ยางและ
 ยางก้อนถ้วยจากสวนสูโ่รงงาน 
- ในโรงงานจะมมีาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Prac-
 tice) ใช้ในการควบคมุขบวนการผลติและแปรรปู สามารถ
 ทวนสอบที่มาของสนิค้าได้

- ต้องมปีริมาณสวนยางมากพอที่ได้รับรองมาตรฐาน FSC จึงจะ
 เพิ่มอ�านาจในการต่อรองราคาสนิค้าได้

การรบัรองป่า จ�าแนกได้เป็น 2 ประเภท 
1.การรบัรองการจดัการป่าไม้ (Forest management certifica-
 tion : FSC/FM) จะเป็นการรับรองคณุภาพของการจดัการพื้นที่
 สวนยางพารา ซึ่งมี 2 แบบ คือ การรับรองการจัดการป่าไม้
 แบบแปลงเดีย่ว (Plantation) และการรบัรองการจดัการป่าไม้
 แบบกลุม่ (Group certification) โดยกระบวนการตัง้แต่ผลติ 
 จนถึงการควบคมุการเคลือ่นย้ายยางและไม้ยางพารา 
2.การรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ (Chain of custody 
 certification : FSC/COC) เป็นการรับรองกระบวนการติดตาม
 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากจุดเริ่มต้นที่มีการเคลื่อนย้ายผลิต ที่
 ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ออกมาจากป่า จนถึงจุด
 สุดท้ายที่มีการจ�าหน่ายสินค้า ครอบคลุมขั้นตอนการจัดหา
 แหล่งวัตถุดบิ การแปรรปู การจ�าหน่าย และการกระจายสนิค้า
- เน้นการวางแผนงาน เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้เป็นไป
 แผนงานที่วางไว้ ลดความเสีย่งในขั้นตอนการผลติ

6. อ�านาจในการ
  ต่อรอง

7. ขั้นตอนการด�าเนิน-
 งาน



 องค์กรต่าง ๆ ที่มีห้องปฏิบัติการทางด้านการ

ทดสอบ ล้วนมีความมุ่งมั่นต้องการท่ีจะให้ห้องปฏิบัติ

การทดสอบเป็นห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล มีการบริการทดสอบอย่างมือ

อาชีพ เชื่อถือได้ รวดเร็ว มีความเป็นธรรม ตลอดจน

ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิผลของระบบการ

บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ

สูงสุดของลูกค้า แต่การท่ีจะสามารถเป็นห้องปฏิบัติการ

ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลได้น้ัน จะต้องมีการจัด

ท�ามาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล ดังนั้น บทความน้ีจะน�าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่

ความหมาย ข้อก�าหนด การจัดท�า การเตรียมการ 

กระบวนการให้การรับรอง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 

ISO/IEC 17025 คืออะไร
 ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานท่ีจัดท�าร่วมกัน

ระหว่าง ISO (The International Organization for 

Standardization) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ

ว่าด้วยเรื่องของมาตรฐาน และ IEC (The International 

E lect ro technica l  Commiss ion)  ซึ่ งก็คือคณะ

กรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการ

ถ่ายทอดค่าความถูกต้องจากหน่วยมูลฐาน (SI unit) ไป

ยังเครื่องมือวัดของผู้ใช้งานทั่วไป โดยมาตรฐาน ISO/

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง

การยางแห่งประเทศไทย 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025

อนุรักษ์ บุญมาก

IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับข้อก�าหนด

ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

 ISO/IEC 17025 เดิมเริ่มต้นและเป็นท่ีรู้จักกันใน

ชื่อของ ISO guide 25 ซึ่ง ISO guide 25 เป็นมาตรฐานที่

ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในความสามารถในการสอบเทียบ 

หรือทดสอบของห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยให้ห้องปฏิบัติการ

เป็นท่ียอมรับซึ่งกันและกัน และยังช่วยขจัดปัญหาทาง

ด้านวิชาการในการกีดกันทางการค้าได้ ซึ่งมาตรฐาน

ดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน�าในการ

ปฏิบัติเท่าน้ัน อีกท้ังข้อก�าหนดในมาตรฐานดังกล่าวยัง

ไม่มีความชัดเจนที่ เพียงพอ จึงได้มีการพัฒนาเป็น

ข้อก�าหนดทั่วไปว่าด้วยการรับรองความสามารถห้อง

ปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งถูก

จัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานระหว่างประเทศ 

โดยท่ีข้อก�าหนดฉบับแรกได้มีการจัดท�าและประกาศใช้

ในปี ค.ศ. 1978 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น ISO/IEC 17025 

ข้อก�าหนดของ ISO/IEC 17025 : 2017 
 ข้อก�าหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถของห้อง

ปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/

IEC 17025 : 2017) มี 8 ข้อ ดังนี้ 

 1. ขอบข่าย กล่าวถึงขอบข่ายที่สามารถน�า

มาตรฐานนีไ้ปใช้ นัน่ก็คอื องค์กรทีด่�าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ

40 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 45 เมษายน-มิถุนายน 2564



ห้องปฏิบัติการ

 2. เอกสารอ้างอิง กล่าวถึงเอกสารที่น�ามาใช้ใน

การอ้างอิงมาตรฐานฉบับนี้

 3. ค�าศัพท์และบทนิยาม ให้นิยามค�าศัพท์ของค�า

ต่าง ๆ ที่ส�าคัญท่ีได้มีการระบุในมาตรฐานฉบับนี้ ซึ่ง

ข้อก�าหนดที่ 1-3 เป็นเพียงข้อก�าหนดที่เป็นการเกริ่นน�า 

เพ่ือให้ผู ้อ่าน หรือผู ้น�ามาตรฐานฉบับนี้ไปใช้สามารถ

ใช้งานได้ง่ายขึ้น 

 4 .  ข ้ อ ก� า ห น ด ท่ั ว ไ ป  ก ล ่ า ว ถึ ง ค ว า ม เ ป ็ น

กลาง และการรักษาความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

ลูกค้าว่า ห้องปฏิบัติการมีความเป็นกลาง ตลอดจน

ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าจะไม่ได้รับการเปิดเผยโดยไม่ได้

รับอนุญาต 

 5. ข้อก�าหนดด้านโครงสร้าง กล่าวถึง โครงสร้างของ

องค์กรใหญ่ และรายละเอียดของโครงสร้างภายในของ

ห้องปฏิบัติการที่ต้องการจัดท�ามาตรฐาน

 6. ข้อก�าหนดด้านทรพัยากร กล่าวถึงการบริหาร

จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลากร 

สิ่งอ�านวยความสะดวก สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ อุปกรณ์

เครื่องมือท่ีสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา รวมไป

ถึงผลิตภัณฑ์และการใช้บริการจากภายนอก เป็นต้น

 7 .  ข ้อก�าหนดด ้านกระบวนการ ก ล ่ า ว ถึ ง 

กระบวนการท�างานทั้งหมด ตั้งแต่การรับตัวอย่างจาก

ลูกค้า จนถึงการออกใบรายงานผล โดยจะต้องมีการจัด

ท�าข้ันตอนการท�างานทุก ๆ ขั้นตอนอย่างละเอียด 

นอกจากนี้ ยังต้องมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน 

และน�าข้อร้องเรียนมาแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การปฏิบัติ

งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

 8. ข้อก�าหนดด้านระบบการบรหิารงาน มีให้ผู้ที่น�า

มาตรฐานนี้ไปใช้สามารถเลือกทางเลือกได้ 2 ทาง คือ

ทางเลือก (ก) ส�าหรับองค์กรท่ีไม่มีการจัดท�ามาตรฐาน 

ISO 9001 มาก่อนซึ่งจะต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนด 

8.2-8.9 ท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ี แต่ส�าหรับองค์กรที่ได้มี

การจัดท�ามาตรฐาน ISO 9001 มาอย่างสม�่าเสมอต่อ

เนื่อง ก็ใช้ทางเลือก (ข) คือไม่ต้องท�าตามข้อก�าหนด 8.2-

8.9 ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ เน่ืองจากรูปแบบการจัดท�า

ตามข้อก�าหนด 8.2-8.9 ท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้ จะมี

ลักษณะแนวทางการปฏิบัติ เช ่นเดียวกับการจัดท�า

มาตรฐาน ISO 9001 นั้นเอง

ขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐาน 
ISO/IEC 17025             

 ในการจัดท�าระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

เพ่ือขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นั้น 

ห ้องปฏิบัติการจะต้องเตรียมเอกสารคู ่มือคุณภาพ 

ซึ่งเป็นเอกสารท่ีระบุถึงนโยบายในการด�าเนินงานของ

ห้องปฏิบัติการในแต่ละกิจกรรมตามข้อก�าหนดที่ระบุ

อย่างครบถ้วนทุกข้อก�าหนด และจัดเตรียมเอกสาร

ขัน้ตอนการด�าเนนิงานซึง่เป็นขัน้ตอนการท�างานทีส่อดรับ

กับนโยบายการด�าเนินงานที่ได้ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ 

โดยมีการแบ่งระดับของเอกสารในระบบคุณภาพออก

เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 1. คูม่อืคณุภาพ (Quality manual) เป็นเอกสาร

ระดับที่หน่ึงหรือระดับสูงสุดในระบบคุณภาพท่ีระบุ

นโยบายในการด�าเนินงานของห้องปฏิบัติการไว้ 

        2. ขัน้ตอนการด�าเนินงาน (Quality procedures) เป็น

เอกสารระดับท่ีสองท่ีให้รายละเอียดในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้การด�าเนินงานของห้องปฏิบัตการเป็นไปตาม

นโยบายที่ก�าหนดไว้ในคู่มือคุณภาพและสอดคล้องกับ

ข้อก�าหนดตาม ISO/IEC 17025 

         3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงาน (Work 

instructions) เป ็น เอกสารระดับที่ สามท่ีก�าหนด

รายละเอียดในการด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในกิจกรรมทางด้านวิชาการ การทดสอบ/

สอบเทียบ 

 4. เอกสารเพ่ิมเตมิสนบัสนนุ (Supporting docu-

ments) เป็นเอกสารระดับที่สี่ในระบบคุณภาพ มีไว้ใช้ใน

ลักษณะการอ้างอิงเพื่อใช้งาน เช่น มาตรฐานการทดสอบ 

หรือใช้เพ่ือบันทึกข้อมูลและรายละเอียดการด�าเนินงาน 

เช่น แบบฟอร์มและแบบบันทึกต่าง ๆ เป็นต้น

 
ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อขอรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 1. ศึกษาข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 ฉบับล่าสุด 

และข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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 2. ให้ความเห็นชอบในการจัดท�าระบบคุณภาพ

ของห้องปฏิบัติการโดยผู้บริหาร

 3. แต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือด�าเนินการ และเฝ้า

ระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 4. ก�าหนดนโยบายวางแผนส�าหรับการจัดท�า

ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025

 5. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

 6.ตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่า

ระบบคุณภาพเป็นไปตามข้อก�าหนด

 7. แก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน

 8. ประชุมทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติ

การ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคุณภาพของ

ห้องปฏิบัติการ

 9. ติดต่อหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการ เช่น

หน่วยงาน สมอ. หรือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น

 
กระบวนการให้การรับรองควาสามารถ

ห้องปฏิบัติการ 
(กรณีขอการรับรองจาก สมอ.)

 1. รับค�าขอ

 2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการ

ที่ท�าการร้องขอ

 3. ตรวจประเมินเอกสารในระบบคุณภาพของห้อง

ปฏิบัติการ ตามขอบข่ายที่ขอการรับรอง

 4. ลงพ้ืนท่ีตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการท่ีขอ

การรับรอง

 5. สรุปรายงานการตรวจประเมินน�าเสนอคณะ

อนุกรรมการ (ตามสาขา) พิจารณาให้การรับรอง

 6. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 7. จัดท�าใบรับรอง

 8. เผยแพร่รายชื่อห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ

รับรอง

 9. ตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้อง

ปฏิบัติการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

 10. ตรวจประเมินใหม่ทุก 3 ปี

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท�ามาตรฐาน
 ISO/IEC 17025

บริษัท หรือองค์กร

 1. การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอด

จนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

 2. ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

หรือผู้รับบริการ

 3. เพ่ิมขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้

เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

 4. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

พนักงาน

 1. มีการท�างานเป็นระบบ

 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

 3. พนกังานมจีติส�านึกในเรือ่งของคณุภาพมากขึ้น

 4. มีวินัยในการท�างาน

 5. พัฒนาการท�างานเป็นทีม หรือเป็นกลุ่มมีการ

ประสานงานท่ีดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจนเกิด

ทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน

ผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค

 1. ท�าให้เกิดความมั่นใจคุณภาพ และมีความ

เชื่อมั่นในการรายงานผลการทดสอบ หรือผลการสอบ

เทียบจากห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ

 2. อ�านวยประโยชน์ และความสะดวกทางการค้า

ทั้งในระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ

 3 .ลดการกีดกันทางการค้า อันเน่ืองมาจากการ

ทดสอบ และลดการตรวจซ�้า จากประเทศคู่ค้า

 4. ท�าให้เกิดการยอมรับรายงานผลทดสอบและ

รายงานผลการสอบเทียบท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการที่ได้

รับการรับรองจาก สมอ. การยอมรับในกลุ่ม ประเทศ

สมาชิก APLAC และ ILAC ในความเทียบเท่าทางด้าน

ความสามารถทางด้านวิชาการ

สรุป
 ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วย

ข้อก�าหนดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
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ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งปัจจุบันมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 เป็นฉบับปี ค.ศ. 2017 การที่ห้องปฏิบัติการได้รับ

การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ช่วยให้ผู้รับบริการ 

หรือลูกค ้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมีความ

น่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบหรือผลการสอบ

เทียบจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า

ห้องปฏิบัติการมีการด�าเนินงานด้านระบบคุณภาพ 

มีความสามารถทางวิชาการ และผลการทดสอบหรือ

สอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่า

ถูกต้องตามหลักวิชาการ

บรรณานุกรม
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2563. 

 เอกสารข้อแนะน�าประกอบการตรวจประเมินตาม 

 ม อ ก . 1 7 0 2 5 - 2 5 6 1  ส� า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวง

 อุตสาหกรรม.  
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สถานการณ์ทั่วไป
เศรษฐกิจโลก

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรน่า (โควิด-19) ในปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก

หดตัวร้อยละ 3.3 จากเดิมขยายตัวอยู่ท่ี 2.8 จากปีก่อน 

เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกไม ่สามารถด�าเนิน

กิจกรรมภาคการผลิต และภาคการบริการได้ รวมทั้ง

มาตรการปิดเมือง (Lock down) และการรักษาระยะห่าง

ในการเข้าสังคม (Social distance) แต่ในปี 2564 

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื ้นตัวได้แข็งแกร่งมากข้ึน 

เน่ืองจากหลายประเทศอัดฉีดงบประมาณในมาตรการ

ต่าง ๆ ของภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 

และการพัฒนาวัคซีน และการเร่งแจกจ่ายให้ผู้บริโภค

ทั่วโลก ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

จะเพ่ิมสายพันธุ์ใหม่ ๆ มากขึ้นตามลักษณะแหล่งเพาะ

พันธุ์ในประเทศนั้น ๆ ประชาชนเริ่มมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น 

ท�าให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund : IMF) คาดการณ์ทิศทางการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในปี 2564 โดยได้ปรับเพิ่มตัวเลขการเติบโตใน

ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 6.0 และปีหน้าขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 

ซึ่งเกิดจากการฟื้นตัวในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะสหรัฐฯ 

จะขยายตัวได้ร้อยละ 6.4 และ 3.5 ส่วนจีนเศรษฐกิจจะ

เติบโตราวร ้อยละ 8.4 และ 5.6 ในขณะที่อินเดีย

เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 12.5 และ 6.9 อีกท้ังยูโร

โซนจะเติบโตร้อยละ 4.4 และ 3.8 รวมถึงญี่ปุ่นจะขยาย

ตัวร้อยละ 3.3 และ 2.5 เนื่องจากการมีแนวทางแก้

ปัญหาของวิกฤตสุขภาพและวิกฤตเศรษฐกิจท่ีชัดเจนใน

หลายประเทศ

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

สถานการณ์ยางพาราปี 2563 
และแนวโน้มปี 2564

อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ และ จันจิรา พ่วงทอง

เศรษฐกิจไทย

 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 

ต�่าสุดในรอบ 22 ปี เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 และการหยุดชะงักของภาคการส่งออก 

รวมท้ังความล่าช้าจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเท่ียว  

และภัยแล้ง ส�าหรับแนวโน้มปี 2564 กองทุน IMF 

คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.6 และ 5.6 

ตามล�าดับ ซึ่งมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากภาคการ

ท่องเท่ียว และได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออก

และมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมท้ัง

ประสิทธิผลและความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทย

ยังคงมีความเสี่ยงจากภาระหนี้เสีย ความไม่สงบทางการ

เมือง และความล่าช้าในการฉีดวัคซีน ในขณะท่ีค่าเงิน

บาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ผนวกกับดลุบญัชเีดนิสะพัดของไทยเกินดลุเพียงเลก็น้อย

สถานการณ์ราคายาง
ราคายางโลก

 ในปี 2563 ราคายางในตลาดล่วงหน้าต ่าง

ประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยเฉพาะตลาดยาง

แผ ่นรมควันชั้น 3 เนื่องจากจีนมีนโยบายอุดหนุน

อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และปริมาณ

สต็อกยางภาพรวมปรับตัวลดลง รวมท้ังผลกระทบจาก

ปรากฏการณ์ลานีญา ท�าให้เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนท่ี

ของประเทศผู้ผลิตยางได้แก่ ภาคใต้ของไทย อินเดีย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน ส่วนราคายางแท่งปรับตัว
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ลดลง เน่ืองจากการหยุดชะงักท้ังในส่วนการปิดโรงงาน

ภาคการผลิต และมาตรการปิดเมือง  ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ภาคการส่งออก

ราคายางไทย

 ราคายางไทยในปี 2563 โดยภาพรวมปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดโลก โดยเฉพาะยางแผ่น

รมควันชั้น 3 น�้ายางสด และน�้ายางข้น เน่ืองจากการ

ขาดแคลนแรงงานกรีดในสวนยางจากมาตรการปิดเมือง  

และมาตรการตรวจคนเข ้าเมืองที่ เข ้มงวด รวมท้ัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้

อุตสาหกรรมถุงมือยาง และเครื่องมือทางการแพทย์ที่

ผลิตจากน�้ายางมีการขยายตัว และมีค�าสั่งซื้อถุงมือยาง

ระยะยาวถึงสิ้นปี 2564 ในขณะที่ราคายางก้อนถ้วยและ

ยางแท่งปรับตัวลดลงจากการชะลอตัวและปิดโรงงาน

ยางแท่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตขั้นกลาง ถึงการปิดโรงงานยาง

ล้อ และอะไหล่ยางรถยนต์ในขั้นปลาย

แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ราคายางพาราปี 2564

 ส�าหรับช่วงครึ่งปีแรก ราคายางแผ่นรมควันและ

น�้ายางสดเฉลี่ยภาพรวมอยู่เหนือระดับ 50 บาทต่อ

กิโลกรัม ส่วนยางก้อนถ้วย ปริมาณเน้ือยางแห้ง 100 

เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยจะอยู่ท่ี 40 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อ

เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อีกท้ังสหรัฐฯ และยุโรปผ่อน

คลายข้อจ�ากัดเก่ียวกับการควบคุมโรคโควิด-19 เพ่ือ

ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการแจกจ่ายวัคซีนอย่าง

ท่ัวถึง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง และการ

ระบายสต็อกยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ราคาน�้ามัน

ดิบปรับตัวสูงขึ้นจากอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวดีขึ้น 

ส่วนราคายางพาราในช่วงครึ่งปีหลังยังมีโอกาสปรับตัว

สูงขึ้นได้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรกจากการขยายตัวของกลุ่ม

อุตสาหกรรมถุงมือยาง และยางล้อ การคลี่คลายของการ

จัดการปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าส่งออกและการขยาย

เส้นทางการขนส่งส่วนภูมิภาค การอุดหนุนงบประมาณ

เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ท่ีใช้ในการ

ผลิตชิป อย่างไรก็ตาม ราคายางยังคงได้รับปัจจัยกดดัน

จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในหลายสาย

พัน ธุ ์ และ ยั ง ไม ่มีภู มิ คุ ้ ม กันหมู ่  ความ เสี่ ย งจาก

สถานการณ์การเมืองของสหรัฐฯ และจีน อีกท้ังปัญหา

หนี้และฐานะคลังในหลายประเทศท่ัวโลก และทิศทาง

ของมาตรการเศรษฐกิจของโจไบเดนประธานาธิบดี

สหรัฐฯ จึงคาดว่าราคายางในปี 2564 จะปรับตัวสูงข้ึน

จากปีก่อน

ตารางท่ี 1  ราคายางไทยเปรยีบเทียบตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ RSS3 (หน่วย: บาท/กก.)

ปี พ.ศ.
ราคาประมูล
ตลาดกลาง

สิงคโปร์
(SGX)

โตเกียว
(TOCOM)

เซี่ยงไฮ้
(SHFE)

ราคาประกาศเที่ยงวัน
F.O.B. กรุงเทพฯ

2561

2562

2563

ส่วนต่าง (+/-) จากปีก่อน

อัตราเพิ่ม/ลด (ร้อยละ)

45.85

46.98

49'73

2.75

5.85

50.74

51.73

54.52

2.79

5.39

54.90

51.35

52.42

1.07

2.08

48.87

52.98

53.54

0.56

1.06

50.05

51.16

54.88

3.72

7.27

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย
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ตารางท่ี 2 ราคายางไทยเปรียบเทยีบกับตลาดต่างประเทศ

ปี พ.ศ. ไทย เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซีย

2561

2562

2563

ส่วนต่าง (+/-) จากปีก่อน

อัตราเพิ่ม/ลด (ร้อยละ)

44.94

45.51

42.89

-2.62

-5.76

44.55

44.74

41.72

-3.02

-6.75

44.28

44.01

41.39

-2.62

-5.95

42.37

42.54

40.16

-2.38

-5.59

ที่มา: IRCo, GRM

หมายเหตุ: ราคายางแท่ง F.O.B. ของแต่ละประเทศ

 ราคายางไทยในปี 2563 โดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดโลก โดยเฉพาะยางแผ่น
รมควันชั้น 3 น้ำยางสด และน้ำยางข้น เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานกรีดในสวนยางจากมาตรการล็อกดาวส์ 
(Lock Down) และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวด รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมถุงมือยาง และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผลิตจากน้ำยางมีการขยายตัว และมีคำสั่ง
ซื้อถุงมือยางระยะยาวถึงสิ้นปี 2564 ในขณะที่ราคายางก้อนถ้วยและยางแท่งปรับตัวลดลงจากการชะลอตัว
และปิดโรงงานยางแท่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตขั้นกลาง ถึงการปิดโรงงานยางล้อ และอะไหล่ยางรถยนต์ในขั้นปลาย 

   ภาพที่ 1 ราคายางภายในประเทศ (ท่ีมา : ฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย) 

แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์ราคายางพาราปี 2564 

 สำหรับช่วงครึ่งปีแรกราคายางแผ่นรมควันและน้ำยางสดเฉลี่ยภาพรวมอยู่เหนือระดับ 50 บาทต่อกก. 
ส่วนยางก้อนถ้วย DCR 100% เฉลี่ยจะอยู่ที่ 40 บาท/กก. ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทมีแนวโน้ม
อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งสหรัฐฯ และยุโรปผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด -
19 เพ่ือส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการแจกจ่ายวัคซีนอย่างทั่วถึง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางและ
การระบายสต็อกยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นจากอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมฟ้ืน
ตัวดีขึ้น ส่วนราคายางพาราในช่วงครึ่งปีหลังยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้กว่าช่วงครึ่งปีแรกจากการขยายตัวของ
กลุ่มอุตสาหกรรมถุงมือยาง และยางล้อ การคลี่คลายของการจัดการปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าส่งออกและการ
ขยายเส้นทางการขนส่งส่วนภูมิภาค การอุดหนุมงบปราณเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ 
ที่ใช้ในการผลิตชิป อย่างไรก็ตามราคายางยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ใน
หลายสายพันธุ์และยังไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่ ความเสี่ยงจากสถานการณ์การเมืองของสหรัฐฯ และจีน อีกทั้งปัญหา
หนี้และฐานะคลังในหลายประเทศทั่วโลก และทิศทางของมาตรการเศรษฐกิจของ โจ ไบเดนประธานาธิบดี
สหรัฐฯ จึงคาดว่าราคายางในปี 2564 จะปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน  

ภาพท่ี 1 ราคายางภายในประเทศ (ท่ีมา : ฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย)
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ภาพที่ 2 แนวโน้มราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางในตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ (ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย)ภาพที่ 2 แนวโน้มราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางในตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ (ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย) 

 






