


วารสารยางพารา
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการบริหาร

ดร.กฤษดา สังข์สิงห์  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง

บรรณาธิการ/ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ์
ดร.วิทยา พรหมมี    หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง

กองบรรณาธิการ
สถาบันวิจัยยาง

ดร. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์

นายเกษตร แนบสนิท

นายนิโรจน์ รอดสม

นางภรภัทร สุชาติกูล

นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร

นางสาวรัชนี รัตนวงศ์

ดร. ปิยะนุช ปิยะตระกูล

ดร. ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร 

ฝ่ายเศรษฐกิจยาง

นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์

นายวิญญู โครมกระโทก

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง

ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์

นางสาวพัชรินทร์ ศรีวารินทร์

นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล

 

 ก�าหนดพิมพ์เผยแพร ่ ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มกราคม ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และฉบับที่ 3 เดือน

มิถุนายน-กันยายน) ผลงานทางวิจัย บทความ ข่าวสาร หรือ ความคิดเห็นในวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน กองบรรณาธิการ 

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย 

 เปิดรับผลงานเผยแพร่  โดยจัดส่งต้นฉบับในกระดาษ A4 ผลงานทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ข่าวสาร หรือ

ความคิดเห็น ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ พิมพ์โดยใช้ Front TH SarabunPSK ขนาด 16 ส�าหรับภาษาไทย และ Time New Roman 

ขนาด 11 ส�าหรับภาษาอังกฤษ ภาพหรือตารางประกอบให้แยกกับส่วนของเนื้อหา (ถ้ามี) 

 ส่งผลงานเผยแพร่  มาที่กองบรรณาธิการ กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย อาคาร 50 

ปี ชั้น 5 เลขที่ 67/53 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.ฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ : 02-4246832 หรือ 02-4332222 ต่อ 537 หรือ E-mail 

: rprd2561@gmail.com พร้อมทัง้ระบุชือ่และนามสกลุจรงิ สถานทีติ่ดต่อและเบอร์โทรศัพท์มายงับรรณาธิการเพือ่พจิารณา ผลงานท่ีได้รับ

การพจิารณากองบรรณาธิการจะเป็นผูติ้ดต่อและแจ้งให้ทราบและขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไขและจะไม่ส่งต้นฉบับท่ีไม่ได้รบัการพจิารณา

คืน

 วารสารยางพาราเป็นวารสารของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

บทความ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางพาราทั้งระบบ (ต้นน�้า กลางน�้า และ ปลายน�้า) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการยางแห่ง

ประเทศไทยทัง้ภายในและภายนอก ได้แก่ ผูบ้ริหารและพนักงานการยางแห่งประเทศไทย เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูป้ระกอบกิจการ

ยาง สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย น�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา และจัดการสวนยางให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่า

เพิ่มของประเทศ



สารบญั
บทบรรณาธิการ01

บทความวิชาการเฉพาะสาขา

02 การติดตามการระบาดของโรคใบร่วง

ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

12 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อน

ถ้วยมาตรฐาน GAP ของกลุ่มเกษตรกร

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานการณ์ยางพารา

ข่าวสารงานวิจัยยาง 

สรุปข่าวสารยางพารา 

สาระน่ารู้ “รู้รอบยางพารา”

แนะน�าเอกสารวิชาการ

บทความที่น่าสนใจ
การติดตามการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราด้วย

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สถานการณ์ยางพารา

รอบรั้ว กยท.

22

02

32

35

40

44

46

สรุปข่าวสารยางพารา สาระน่ารู้
“รู้รอบยางพารา”

การยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยางก้อนถ้วยมาตรฐาน 

GAP ของกลุ่มเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



บทบรรณาธกิาร
 โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ระบาดหนักใน

พื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย หลังจากท่ีพบ 

การระบาดขยายเป็นวงกว้างในพื้นท่ีประเทศอินโดนีเซีย

และมาเลเซีย โดยได้แพร่กระจายเข้ามาระบาดในพื้นท่ี

ปลูกยางแถบจังหวัดชายแดนรอยต่อกับประเทศมาเลเซีย 

เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ร้อนชื้นและ

ฝนตกชุก ลักษณะอาการจะปรากฏบนใบยางแก่ ท�าให้ใบ

แก่ร่วงเป็นจ�านวนมาก อาการใบร่วงท่ีเกิดจากเชื้อราชนิด

นี้ จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน�้ายาง 

เน่ืองจากใบยางท่ีร่วงลงมากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม

เมื่อพบการระบาด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก็มิได้

เพกิเฉย ด้วยการเร่งลงพืน้ท่ี เพือ่ตรวจสอบและหาแนวทาง

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 เทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP 

(Good Agriculture Practices) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ี

ประสบความส�าเร็จ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดย

ใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี  เริ่มต้ังแต่การดูแล 

สวนยางก่อนและหลังเปิดกรีด การกรีดยางที่ถูกวิธี การ

ผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี และการขนส่งยางก้อนถ้วยไป

ยงัจดุรวบรวมยาง ด้วยการผลติยางก้อนถ้วยคณุภาพดีน้ี จะ

ท�าให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย 

เนือ่งจากเป็นทีเ่ชือ่ถอืและได้รบัการยอมรบัจากผูซ้ือ้ ท�าให้

สามารถขายได้ในราคาท่ีสูงข้ึน

 ด้วยปัญหาราคายางทีต่กต�า่ รฐับาลจงึได้วางแผน

ระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะลดพื้นท่ีปลูกยางลงให้เหลือ 

18.4 ล้านไร่ และเพิ่มผลผลิตเป็น 360 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 

2579 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ยางพารา

ของประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมากลับพบว่า พื้นท่ี

ปลกูยางรวมของประเทศมีแนวโน้มทีจ่ะสงูข้ึน แต่ผลผลติ

ต่อไร่กลับมีแนวโน้มท่ีลดลง ซ่ึงตรงกันข้ามกับแนวทางท่ี

ได้จัดวางไว้ เนื่องจากปัญหาท่ีส�าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภู มิอากาศ  การขาดแคลนแรงงานจาก

สถานการณ์โควิด อุปสรรคต่อการกรีดยางที่เกิดจาก

ฝนตกชุกบริเวณแหล่งผลิตยางพาราที่ส�าคัญ และ 

โรคใบร่วงชนิดใหม่

ดร.วิทยา พรหมม ี
 บรรณาธิการ
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การติดตามการระบาดของโรค
ใบรว่งยางพาราด้วยเทคโนโลยี
ภมูสิารสนเทศ
โดย กฤษดา สังข์สิงห์ และ ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

 ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่

ในยางพาราในเขตภาคใต้  มีรายงานการพบการระบาดใน 

10 จงัหวดั ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตาน ีสงขลา สตูล ตรงั 

กระบ่ี พังงา พัทลุง และสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ระบาด

สูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 จ�านวน 775,195 ไร่ หลังจาก

นั้นต้นยางพาราเข้าสู ่การผลัดใบตามฤดูกาล โรคน้ีก็

คลีค่ลายไปกบัใบทีร่่วงหล่น แต่เม่ือมีการแตกใบใหม่กพ็บ

การระบาดซ�้าในปีที่ 2 โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

พบการระบาดใน 8 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 

สงขลา ตรัง พังงา  พัทลุง และสุราษฎร์ธานี รวมพื้นท่ี

ระบาด 79,462 ไร่ และมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นการทราบสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเน่ืองและ

รวดเร็ว จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วน 

ซ่ึงเทคโนโลยภีมิูสารสนเทศเป็นวธีิการท่ีสามารถน�ามาใช้

ในการคาดการณ์สถานการณ์ เพือ่ประเมินพืน้ท่ีการเกิดโรค

ระบาดในยางพาราได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถติดตาม

พื้นท่ีปลูกยางพาราท่ีได้รับผลกระทบรายเดือนย้อนหลัง 

เพือ่ดูทศิทางของการระบาด และสามารถติดตามพืน้ทีป่ลกู

ยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากใบร่วงเป็นรายเดือนท้ังใน

รูปแผนท่ีและข้อมูลในเชิงปริมาณ เป็นรายอ�าเภอ ราย

จงัหวดั เพือ่ส�ารวจข้อมูลและแก้ปัญหาโรคระบาดชนดิใหม่

ทีเ่กดิข้ึนในพืน้ท่ีสวนยางพาราของเกษตรกรในเขตภาคใต้ 

โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นข้อมูลที่แม่นย�าเชื่อถือได้ ซึ่ง

ตรงกับความต้องการของเกษตรกรท่ีประสบปัญหาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการน�าข้อมูลมาใช้ในการ

บริหารจัดการด้านการลดการระบาดและผลกระทบต่อ

ผลผลิตท่ีเกิดจากโรคน้ี เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง

2



สามารถป้องกันและก�าจัดโรคในยางพารา ลดการสูญเสีย

ผลผลิตอันเกิดจากการระบาดของโรค รวมถึงการก�าหนด

มาตรการช่วยเหลือต่อไป

วธิกีารด�าเนินงาน

ข้อมูลที่ใช้ในการด�าเนินงาน

ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที ่ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง

ขอบเขตของพ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยอ้างอิงข้อมูลพื้นที่

ยืนต้นยางพาราของประเทศไทย ปี 2561 จากมติเห็นชอบ

ของ 8  หน ่วยงาน (ภาพท่ี  1 )  ซึ่ งประกอบด ้วย  

(1) กรมพัฒนาท่ีดิน (2) ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

(3) กรมส่งเสริมการเกษตร (4) ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพื่ อ เกษตรกรรม (5 )  การยางแห ่ งประ เทศไทย  

(6) กรมป่าไม้ (7) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

พืช และ (8) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และปรับปรุงข้อมูลให้

เป็นพื้นที่ปลูกจริง ณ ปัจจุบัน 

ภาพที่ 1 พื้นที่ยืนต้นยางพาราของประเทศไทย ปี 2561 จากมติเห็น    

              ชอบของ 8 หน่วยงาน
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ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

 การจดัท�าข้อมูลพืน้ทีป่ลกูยางพาราใบร่วงใน

ครัง้น้ี ได้พจิารณาเลอืกใช้ข้อมลูภาพดาวเทยีมท่ีบันทึก

ด้วยระบบ Passive เนื่องจากภาพดาวเทียมดังกล่าว

สามารถน�ามาแปลตีความและจ�าแนกประเภทข้อมูล

ด้วยสายตาได้เป็นอย่างดี รองรับการผสมแถบความถี่

เพือ่สร้างภาพผสมสีเทจ็ (False Color Composite) โดย

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมท่ีใช้ คือ Sentinel-2 ซึ่งเลือก

ใช้ข้อมูลจากระบบบันทึกภาพ Multispectral Instru-

ment (MSI) และข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม Landsat-8 

เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พื้นที่ให้มีความถูกแม่นย�า

ยิ่งขึ้น

ดาวเทียม Sentinel-2 

 ดาวเทียม Sentinel-2 เป็นดาวเทียมส�ารวจ

ทรพัยากร ได้เริม่ให้บรกิารข้อมูลเม่ือวนัที ่23 มิถนุายน 

2558  สร้างขึ้นโดย บริษัท Airbus Defence and Space 

ด�าเนนิการภายใต้การดูแลของ European Space Agen-

cy ปัจจุบันมีดาวเทียม 2 ดวง (identical) ท�าการส�ารวจ

เก็บข้อมูลร่วมกันคือ Sentinel-2A (launch 2015) และ 

Sentinel-2B (launch 2017) เป็นดาวเทียมท่ีมวีงรอบใน

การกลับมาถ่ายบริเวณเดิมทุกๆ 5 – 7 วัน โดยมีราย

ละเอียดเชิงพื้นท่ีสูง ต้ังแต่ 10 – 60 เมตร และมีช่วง

คลื่นท่ีกว้างครอบคลุมการใช้ประโยชน์ต้ังแต่ 0.443 

– 2.19 ไมโครเมตร มีการแบ่งช่วงคลืน่ออกเป็น 12 ช่วง

คลื่น สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภารกิจ 

โดยด้านการเกษตรและภัยพิบัติ เช่น ตรวจสอบดัชนี

พชืพรรณ การหาความสมบรูณ์ของพชื การหาปรมิาณ

คลอโรฟิลล์และความชุม่ชืน้ในใบ เป็นต้น นอกจากน้ี

ยังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ application ต่างๆ เช่น

การเกษตร การส�ารวจทรัพยากร การจัดการภัยพิบัติ 

การจดัการทรพัยากรน�า้ เป็นต้น (ข้อมลูจากส�านกังาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2560) 

ในการด�าเนินงานน้ีใช้ข ้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  

Sentinel-2 โดยคัดเลือกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

ครอบคลมุพืน้ท่ี 14 จังหวดัภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัชุมพร 

ระนอง สุราษฎร์ธานี  พังงา ภู เก็ต กระบี่  ตรัง 
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นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ

จังหวัดนราธิวาส จ�านวน 17 scenes แสดงรายละเอียด 

Path-Row ที่ใช้ ดังภาพที่ 2

ดาวเทียม Landsat-8

 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 เป็น

ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือ ระหว่าง

องค์การ NASA และ USGS (U.S. Geological Survey)  

ถูกส่งข้ึนสู่วงโคจรวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2556 โคจรซ�้า

ต�าแหน่งเดิมทุกๆ 16 วัน ความกว้างของแนวถ่ายภาพ  

185 กิโลเมตร ประกอบด้วยระบบบันทึกภาพ 2 ชนิด  

คอื Operation land Image (OLI) และ The Thermal Infrared 

Sensor (TIRS) จ�านวน 11 ช่วงคลื่น ให้รายละเอียดจุดภาพ

ช่วงคลื่น visible, NIR, SWIR  30 เมตร ช่วงคลื่น thermal 

100 เมตร และ panchromatic 15 เมตร (ส�านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2560)  

 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 โดย 

คัดเลอืกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ครอบคลมุพืน้ท่ีด�าเนนิการ 

จ�านวน 12 scenes แสดงรายละเอียด Path-Row ที่ใช้  

(ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 Path-Row ของดาวเทียม LANDSAT-8

ข้อมูลการส�ารวจภาคสนาม

 การส�ารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความ 

ถูกต้องของข้อมูลแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากโรคใบร่วงยางพารา จ�านวน 32 จุด โดยแสดงจุด

ส�ารวจภาคสนาม ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงต�าแหน่งจุดส�ารวจภาคสนาม 14 จังหวัด    

              ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2564
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน
 การเตรียมข้อมูล (Pre–processing)

 -  ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ครอบคลุม

พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเมื่อได้ภาพดาวเทียมตามพื้นที่

ที่ต้องการแล้ว ท�ากระบวนการ Resampling เพื่อปรับค่า 

pixel ของภาพให้มค่ีาท่ีเท่ากนัทกุแบนด์ โดยก�าหนดให้เป็น

ค่า 10 เมตร ซึ่งแบนด์ที่น�ามาใช้ ได้แก่ แบนด์ 5  แบนด์ 8 

และแบนด์ 11 (ภาพที่ 5) โดยที่

   แบนด์ 5 คือ  ช่วงคลื่น Vegetation Red Edge 

เป็นช่วงคลื่นที่มีการดูดคลอโรฟิลด์สูง

   แบนด์ 8 คือ  ช่วงคลื่น NIR เป็นช่วงคลื่นที่เน้น

ปรมิาณมวลชวีภาพและแนวชายฝ่ังทะเล สามารถแยกแยะ

พืชพรรณออกจากวัตถุชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชพรรณได้เป็น

อย่างดี 

   แบนด์ 11 คือ ช่วงคลื่น Short-wave Infrared  

เป็นช่วงคลื่นท่ีดูลักษณะของพืชพรรณท่ีผิดปกติ เช่น  

การขาดน�้า การมีความผิดปกติในใบ เป็นต้น

ภาพที่ 5 แสดงภาพสีผสม R-G-B แบนด์ 8-11-5 จาก Sentinel-2

 -  ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8  

ซ่ึงแบนด์ท่ีน�ามาใช้ ได้แก่ แบนด์ 4 แบนด์ 5 และ 

แบนด์ 6 (ภาพที่ 6) โดยที่

   แบนด์ 4 คือ ช่วงคลืน่สีแดง (RED) เป็นช่วง

คลื่นที่มีการดูดคลอโรฟิลล์สูงมาก 

   แบนด์ 5 คือ ช่วงคลื่น Near Infrared (NIR) 

เป็นช่วงคลื่นที่สามารถแยกแยะพืชพรรณออกจาก 

วัตถุชนิด

ภาพที่ 6 แสดงภาพสีผสม R-G-B แบนด์ 5-6-4 จาก LANDSAT-8

การสกัดพื้นที่ใบร่วงจากข้อมูลดาวเทียม

 การสกดัพืน้ทีใ่บร่วงจากข้อมลูดาวเทียมใน

ครั้งน้ี ใช้หลักการคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 

(Computer Assisted Approach) โดยใช้สมการ band 

math ก�าหนดสตูร คือ B1 GE(2600) and B1 LE(3300) 

และ B1 GE(2100) and B1 LE(2500) ในการสกัดค่า

รายจุดภาพ (pixel) ของพื้นที่ที่เกิดใบร่วงจาก 2 ช่วง

คลื่นหลัก ได้แก่ ช่วงคลื่น Near Infrared (NIR) และ

ช่วงคลื่น Short Wave Infrared (SWIR) ของภาพถ่าย

ดาวเทียม Sentinel-2 เนื่องจาก NIR เป็นช่วงคลื่นท่ี

สามารถแยกแยะพืชพรรณออกจากวัตถุชนิดอื่นๆ ที่

ไม่ใช่พชืพรรณได้เป็นอย่างดี และ SWIR เป็นช่วงคลืน่

ที่ดูลักษณะของพืชพรรณท่ีผิดปกติ เช่น การขาดน�้า 

การมีความผิดปกติในใบ เป็นต้น
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 การสกัดค่าจุดภาพท่ีเห็นเป็นพื้นท่ีใบร่วงของ 

ช่วงคลื่น NIR จะอยู่ในช่วง 2,600 – 3,300 และช่วงคลื่น 

SWIR ที่เห็นเป็นพื้นท่ีใบร่วง จะมีค่าจุดภาพอยู่ในช่วง 

2,100 – 2,500 ซ่ึงแต่ละภาพจะมีค่าแตกต่างกนับ้างเลก็น้อย

ขึน้อยูก่บัช่วงเวลาในการถ่ายภาพและลกัษณะสภาพอากาศ

ขณะถ่ายภาพ นอกจากน้ียังใช้เทคนิคการแปลตีความด้วย

สายตา (Visual Interpretation) ช่วยในการตรวจสอบ

การวิเคราะห์พื้นที่ใบร่วงยางพารา 
 ข้อมลูการสกดัพืน้ทีใ่บร่วงจากข้อมูลดาวเทยีม 2 

ช่วงคลื่นหลัก ได้แก่ ช่วงคลื่น Near Infrared (NIR) และ

ช่วงคลื่น Short Wave Infrared (SWIR) ของภาพถ่าย

ดาวเทียม Sentinel-2 น�ามาวิเคราะห์หาพื้นที่ใบร่วง โดยใช้

สูตรการหาพื้นที่ซ้อนทับกันของพื้นที่ยางพาราใบร่วง คือ 

(NIR+SWIR) = พื้นที่ยางพาราใบร่วง

 การวิเคราะห์พื้นที่ที่เกิดใบร่วงของยางพารา

บริเวณท่ีอยู ่ใต ้ เมฆ ในกรณีนี้ เนื่องจากภาคใต ้ของ

ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีที่มีเมฆปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี 

ท�าให้บางช่วงเวลาไม่สามารถหาภาพถ่ายดาวเทยีมท่ีปลอด

เมฆมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ จึงท�าให้ข้อมูลบริเวณน้ัน 

ขาดหายไป จะใช้ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ยางใบร่วงของ

เดือนก่อนหน้า มาใช้ในการด�าเนินงาน

Post–processing: Accuracy Assessment 
 กระบวนการหลังการวิเคราะห์ข้อมูล และการ

ประเมินความถูกต้องหลังการจ�าแนก โดยการส�ารวจ 

ภาคสนาม และการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ

จากโรคใบร่วงยางพารา

ผลการด�าเนินงาน
การวิเคราะห์และจัดท�าแผนที่โรคใบร่วงชนิดใหม่ของ

ยางพารา

 การวเิคราะห์พืน้ทีใ่บร่วงของยางพาราด้วยข้อมูล

ดาวเทียม ระหว่างเดือนกันยายน 2563 – มีนาคม 2564 ใน

พืน้ท่ีภาคใต้ของไทย จ�านวน 14 จงัหวดั ได้แก่ กระบ่ี ชมุพร 

ตรงั นครศรธีรรมราช นราธิวาส ปัตตาน ีพงังา พทัลงุ ภเูกต็ 

ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี พบว่าการเกิด

ใบร่วงของยางพาราใน 14 จังหวัด ระหว่างเดือน

กันยายน 2563 – มีนาคม 2564 คือ 520,391, 999,308, 

1,194,605, 1,460,409, 1,435,824, 1,332,684 และ 

1,014,116 ตามล�าดับ ผลจากการวเิคราะห์พืน้ทีก่ารเกดิ

ใบร่วงของยางพารา ในเดือนกันยายน 2563 มี 

พื้นที่ใบร่วง 520,391 ไร่ และจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

จนกระทั่งมีพื้นที่ใบร่วงสูงสุดในเดือนธันวาคม 2563 

โดยมีพื้นที่รวม 1,460,409 ไร่ และหลังจากนั้นจะเริ่ม

ลดลง จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2564 เหลือพื้นที ่

ใบร่วงที่ 1,014,116 ไร่ แสดงดังตารางที่ 1 

 จากการวิเคราะห์พื้นท่ีใบร่วงของยางพารา

ในรายจังหวัด ระหว่างเดือนกันยายน 2563 – มีนาคม 

2564 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มการพบใบร่วงเพิ่มสูงข้ึน

เรือ่ยๆ จากเดือนกนัยายน ไปจนถงึเดอืนธันวาคม หลงั

จากน้ันจะมีพื้นที่ใบร่วงลดลงเรื่อยๆ ไปจนถึงเดือน

มีนาคม ยกเว้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบพื้นท่ี 

ใบร่วงสูงข้ึนเรือ่ยๆ จากเดือนกนัยายน 2563 – มีนาคม 

2564 โดยมีพื้นท่ีใบร่วงสูงสุดในเดือนมีนาคม คือ 

427,467 ไร่ จงัหวดัพทัลงุ ภเูกต็ และ นครศรธีรรมราช 

มีพื้นท่ีใบร่วงสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 คือ 

102,693 14,311 และ 177,453 ไร่ ตามล�าดับ จังหวัด

ชุมพร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล มีพื้นท่ี 

ใบร่วงสูงสุดในเดือนธันวาคม คือ 120,815 157,110 

40,031 209,300 และ 145,840 ไร่ ตามล�าดับ จังหวัด

กระบี ่ระนอง และสงขลา มีพืน้ท่ีใบร่วงสูงสุดในเดือน

มกราคม คือ 58,596 36,361 และ 322,868 ไร่ จังหวัด

ตรัง มีพื้นที่ใบร่วงสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ คือ 

116,895 ไร่ และจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ใบร่วงสูงสุดใน

เดือนมีนาคม คือ 41,039 ไร่ 

 ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ใ น

ประเทศไทย ปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้โรคแพร่ระบาดอย่าง

รวดเร็ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลมมรสุม ซ่ึงในช่วง

เดือนเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นอิทธิพลของลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ข้ึนตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน

ภาคใต้ทางฝั่งทะเลอันดามัน จึงเป็นไปได้ที่จะพัดพา 

สปอร์ของเชื้อสาเหตุโรคใบร่วงที่ก�าลังระบาด ปะทะ
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กับยางพาราท่ีอยู ่ ในพื้นท่ีสูงบนควนเขา ท�าให ้พบ 

โรคระบาดในบริเวณนี้ก่อน จากน้ันโรคได้แพร่ลุกลามสู่

พื้นที่ใกล้เคียงในล�าดับต่อมา (อารมณ์, 2562) 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วง 14 จังหวัด เดือนกันยายน 2563  

  ถึงมีนาคม 2564

หมายเหต ุพื้นที่ยางพาราใบร่วงที่วิเคราะห์ได้จากดาวเทียม อาจเกิดจากการเป็นโรคและการผลัดใบของยางพารา

ภาพที่ 7  การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วง 14 จังหวัด เดือนกันยายน 2563 – มีนาคม 2564



ภาพที่ 8 แผนที่แสดงการติดตามโรคใบร่วงของยางพาราด้วยข้อมูลภาพดาวเทียม ภาคใต้ 14 จังหวัด เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
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ภาพที่ 9 แผนที่แสดงการติดตามโรคใบร่วงของยางพาราด้วยข้อมูลภาพดาวเทียม ภาคใต้ 14 จังหวัด เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
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ภาพที่ 10 แผนที่แสดงการติดตามโรคใบร่วงของยางพาราด้วยข้อมูลภาพดาวเทียม ภาคใต้ 14 จังหวัด เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
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ข้อเสนอแนะ
 1. เนือ่งจากภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพืน้ทีท่ีมี่

เมฆปกคลมุเกอืบตลอดทัง้ปี ท�าให้ในบางพืน้ทีไ่ม่สามารถ

หาภาพถ่ายดาวเทียมท่ีปลอดเมฆมาใช้ได้ ซึ่งจะเป็น

อุปสรรคในการวิเคราะห์

 2. การวิเคราะห์ครั้งน้ีใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมเป็นหลัก และใช้ข้อมูลประกอบอ่ืน ได้แก่  

ฐานข้อมูลยางพารากระทรวงเกษตรฯ และการออกส�ารวจ

ภาคสนาม จึงท�าให้ผลการแปลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

มากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์สารสนเทศ  

 การเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 

 รายงานผลการปรับปรุงเนื้อที่ยืนต้น

 ยางพารา ปี 2563. กรุงเทพฯ : กระทรวง

 เกษตรและสหกรณ์ , 2564.

ส�านักส�ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน,

 กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนวิเคราะห์สภาพการ

 ใช้ที่ดินที่ 1. การใช้เทคโนโลยี การส�ารวจ

 ระยะไกล และระบบสารสนเทศ

 ภูมิศาสตร์. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 

 2547.

อารมณ์ โรจน์สุจิตร. 2562. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของ

 ยางพารา. ว.ยางพารา 40(4): 3-19.

ค�าขอบคุณ
 ขอขอบคุณ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในการ

จัดท�าแผนท่ีพื้นท่ีใบร่วงในยางพารา และนางสาว 

นพวรรณ ด่านบ�ารุงตระกูล ผู้ช่วยนักวิจัย ในการช่วย

ประสานงานต่างๆ
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การยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน 
GAP ของกลุ่มเกษตรกรทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล1  สุชาดา ชูก�าเนิด2

1นักวิทยาศาสตร์ 8 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
2นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการสวนยาง เป็นวิธี

การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปลูกยางพาราจนได้ผลิตท่ี

คุม้ค่าต่อการลงทนุ สามารถลดต้นทนุการผลติ เพิม่ผลผลติ 

และค�านึงถงึสภาวะส่ิงแวดล้อมและการอนุรกัษ์ทรพัยากร

ทางธรรมชาติ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการสวนยางอย่าง

ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อมุ่งหวังให้

สามารถเพิม่ผลผลติ เปิดกรดีได้เรว็ ไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อ

ส่ิงแวดล้อม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน

การรกัษาระบบนิเวศวทิยา โดยหน่ึงในผลผลติจากสวนยาง

คือ ยางก้อนถ้วยท่ีนับเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร 

นอกเหนือจากการจ�าหน่ายน�า้ยางสด ซึง่ยางก้อนถ้วยน�าไป

แปรรูปได้เป็นยางแท่ง หรือยางเครป ทีส่ามารถน�าไปผลิต

เป็นล้อยางยานพาหนะได้เช่นเดียวกบัยางแท่งหรอืยางแผ่น

รมควัน (ปรีด์ิเปรม, 2558) และตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย 

(มกษ.5910-2563) มีข้อก�าหนด 8 ข้อ คือ (1) พื้นท่ีปลูก  

(2) วัตถุอันตรายทางการเกษตร (3) ปัจจัยการผลิต (4) การ

จัดการก่อนการเก็บเกี่ยว (5) การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติการ

หลังการเก็บเกี่ยว (6) การขนส่ง (7) บุคลากร และ  

(8) การบันทึกข้อมูล 

 เทคโนโลยจีากพืน้ฐานงานวจิยัทีไ่ด้ศึกษาทดลอง

จนประสบผลส�าเร็จ และได้ต่อยอดสู่ภาคปฏิบัติได้อย่าง

แท้จริง เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 

ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน 

(สถาบันวิจัยยาง, 2556) เทคโนโลยีการผลิตยางก้อน

ถ้วย GAP (ปรด์ิีเปรม, 2556) การปฏบัิติทางการเกษตร

ที่ ดีส�าหรับยางพาราเพื่อการผลิตยางก ้อนถ ้วย  

(มกษ.5910-2563) เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต รวมทั้ง

เทคโนโลยีด้านอื่น เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (big data)  

ที่ทันสมัยตรวจสอบย้อนกลับได้ การใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมจะช่วยให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สร้างการยอมรับ รวมท้ังการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีที่ง่าย เช่น วีดิโอ เพื่อใช้เป็นส่ือการสอน

หรอือบรมเกษตรกรช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิแรงกระตุ้น เกดิ

จินตนาการในการพัฒนาต่อยอดจากการปฏิบัติจริง มี

ความต้ังใจท่ีจะท�าให้ประสบผลส�าเรจ็ หรอืเป็นส่ือใน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาท้องถิ่นที่สื่อสาร

รู้เรื่องในกลุ่มเป็นการเฉพาะ จะท�าให้เกษตรกรเกิด 

การยอมรับพร้อมที่จะเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง  

(action learning) การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาการ

ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก ้อนถ้วย GAP  

เพื่อประเมินกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ เป็นแนวทางการในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

หรือผู้ท่ีสนใจให้ปฎิบัติตามมาตรฐาน GAP ในการ
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สร้างความยัง่ยนื และส่งเสรมิการผลติให้ได้ยางก้อนถ้วยท่ี

มีคุณภาพ ตรงมาตรฐานตามความต้องการของผู้ซ้ือและผู้

ใช้ยาง

วัตถุประสงค์
 เพื่อวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยาง

ก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP กลุม่เกษตรกรทางภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

    เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 

sampling) โดยการเลือกกลุ่มเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วย 

จ�านวน 6 กลุ่มละ 30 ราย รวม 180 ราย จากจังหวัดสุรินทร์  

ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ มุกดาหาร และ

นครพนม 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

       2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ

                          (1) สร้างเครื่องมือแบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ พื้นที่สวนยาง และการปลูก

พืชผสมผสาน

            (2) สร้างเครื่องมือการยอมรับเทคโนโลยี

ในการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับการผลิตยางก้อนถ้วย

      2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ

                                (1) วเิคราะห์สถานภาพของกลุม่เกษตรกร

และประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย

มาตรฐาน GAP โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

และแบบกึง่โครงสร้าง ด้วยการสมัภาษณ์ สงัเกต และตรวจ

เอกสารบันทึกข้อมูล

       (2) หาความเชื่อม่ันของข้อมูล โดย 

เสนอให้ผูท้รงคณุวฒุขิองการยางแห่งประเทศไทย จ�านวน 

3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนและความ

สอดคล้องความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

กับเรื่องท่ีศึกษาระหว่างข ้อค�าถามกับวัตถุประสงค์  

แล้วทดสอบความเชือ่ม่ันของเน้ือหา โดยหาค่าสัมประสิทธ์

แอลฟาครอนบาค กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 กลุ่ม โดยค่า 

สัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาคของข้อมูลทัง้ 8 ข้อ มค่ีา 

0.63-0.93 ซึง่เป็นค่าทีย่อมรบัได้ในการวเิคราะห์ความ

เชื่อมั่นกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้

       3.1 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการแปลผลเพือ่อธิบายผลการยอมรบั 8 

ข ้อก�าหนดหลักตามมกษ. 5910-2563 ใช ้แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบลิเคิร์ท สเกล 

(Likert Scale)  คือ น้อยที่สุด (1.00–1.80) น้อย (1.81–

2.60) ปานกลาง (2.61–3.40) มาก (3.41–4.20) และมาก

ที่สุด (4.21–5.00) 

       3.2 การทดสอบสมมติฐาน ใช้การหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ด้วยวิธีการของเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) แบบมาตราส่วน

ประมาณค่าความสัมพันธ์ 5 ระดับ คือ ไม่มีความ

สัมพันธ์ (0.00) มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก (0.01-

0.20) น้อย (0.21-0.50) ปานกลาง (0.51-0.80) และมาก 

(0.81-1.00) วธีิการท�าให้กลุม่ตัวอย่างทัง้สองกลุม่เป็น

อิสระกัน (Independent t-test) และวิธีการวิเคราะห์ค่า

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance: One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรท่ีผลิตยาง

ก้อนถ้วยทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จ�านวน 180 คน 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อย

ละ 59.52 มีอายุระหว่าง 44 - 45 ปี ร้อยละ 46.43 ระดับ

การศึกษาขั้นประถมศึกษา ร้อยละ 59.52 รายได้รวม

ของครัวเรือนต่อปี 50,000 - 100,000 บาท มีพื้นท่ี 

สวนยางขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไร่ ร ้อยละ 56.55 

สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล และคณะ (2558) 

ที่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีสวนยางขนาดเล็ก 

เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผสมผสานร้อยละ 85.12 

สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่
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ต้องมีรายได้เสริมเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ส่วนข้อมูลด้าน

การกรีดยางสอดคล้องตามค�าแนะน�ามาตรฐาน GAP คือ 

กรดีครึง่ต้น กรดี 2 วนั เว้น 1 วนั ร้อยละ 61.31 และเจ้าของ

สวนกรดียางเอง เน่ืองจากการทีมี่สวนยางขนาดเลก็และจะ

ดูแลสวนยางเองท้ังหมด นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการ

ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อญัญาณ ีและคณะ (2556) ท่ีพบว่าแรงงานหายาก นอกจาก

นี้เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตยางก้อนถ้วยจ�านวน 6 มีดกรีด 

เป็นไปตามค�าแนะน�าการผลิตยางก้อนถ้วย GAP  สะท้อน

ให้เหน็ว่า นอกจากเกษตรกรจะสามารถจ�าหน่ายยางได้เรว็

ขึ้นเดือนละ 3 ครั้ง ดีกว่าที่จะกรีดถึง 8 มีดกรีด เนื่องจาก

เดอืนหนึง่จ�าหน่ายยางได้เพยีง 2 ครัง้เท่านัน้ อกีทัง้ยงัท�าให้

เกษตรกรถูกกดราคาลดลงอีกด้วย  ส�าหรับผลผลิต 

ยางก้อนถ้วยที่ผลิตได้เฉลี่ยเดือนละ 101 - 500 กิโลกรัม 

และยางก้อนถ้วยสามารถน�าไปจ�าหน่าย ณ กลุ่มรวบรวม

ยางถึง ร้อยละ 87.50 เนื่องจากเกษตรกรมีความมั่นใจ

ว่ามวีตัถดิุบท่ีมากเพยีงพอทีจ่ะสามารถต่อรองในเรือ่ง

ปรมิาณเนือ้ยางแห้งและด้านราคากบัพ่อค้าคนกลางได้ 

ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบปริมาณเนื้อยางแห้งที่แน่นอน

กต็าม สะท้อนให้เหน็ถงึความม่ันใจในการได้รบัความ

ไว้วางใจในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP

 1 .  เกษตรกรส ่วนใหญ ่ มีการยอมรับ

เทคโนโลยกีารผลติยางก้อนถ้วย GAP อยูใ่นระดับมาก

ที่สุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านการเก็บเกี่ยว

และปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว ด้านการขนส่ง ด้าน

ปัจจัยการผลติ ด้านการบนัทึกข้อมูล ด้านวตัถอุนัตราย

ทางการเกษตร และด้านการจัดการก่อนการเก็บเก่ียว 

ตามล�าดับ ส่วนที่ยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก คือ 

ด้านพื้นที่ปลูกยาง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับการยอมรับเทคโนโลยีต่อปัจจัยด้านการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกรทางภาคตะวันออก 

  เฉียงเหนือ (n = 180)

14



 2. การทดสอบสมมติฐาน 

      2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการผลิต

ยางก้อนถ้วย GAP ที่แตกต่างกันต่อการยอมรับเทคโนโลยี

การผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกร 

ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้วิธีการของ

เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) หาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ต่อการยอมรับเทคโนโลยี

                 การผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกร (n = 180)

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 1 ระดับการยอมรับเทคโนโลยีต่อปัจจัยด้านการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกรทางภาคตะวันออก 

  เฉียงเหนือ (n = 180) (ต่อ)



 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัด้านการผลติยางก้อนถ้วย GAP ท่ีแตกต่างกนั

ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP โดย

การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่าค่า Sig.(2-Tailed) 

เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ

เทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.76 โดยแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

สามารถจ�าแนกความสัมพันธ์ตามรายข้อได้ดังนี้

 2.1.1 ด้านพื้นที่ปลูกยาง มีความสัมพันธ์กับการ

ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่ม

เกษตรกรในทิศทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติิท่ีระดบั 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

(r) เท่ากับ 0.66 นั่นคือ พื้นที่ปลูกยางพาราที่เหมาะสมและ

มีระบบการจัดการท่ีดีจะท�าให้ผลผลิตท่ีได้สูง เกิดความ 

คุ ้มค่า ส่งผลให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิต 

ยางก้อนถ้วย GAP สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนารถ 

(2556) ที่กล่าวว่าสภาพพ้ืนท่ี สมบัติทางกายภาพและทาง

เคมีของดิน สภาพอากาศทีเ่หมาะสม และปรมิาณน�า้ทีเ่พยีง

พอ มีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตต่อต้นยางพารา

โดยตรง

 2.1.2 ด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร มีความ

สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย 

GAP ของกลุ่มเกษตรกรในทิศทางบวกในระดับปานกลาง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.61 นั่นคือ เกษตรกรมั่นใจว่าการ

ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามค�าแนะน�า จะท�าให้มี

ความปลอดภยัต่อการปฏบิติังาน และไม่กระทบต่อสุขภาพ 

ส่งผลให้เกษตรกรยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยางก้อนถ้วย 

GAP ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ ญาณิศา (2561) ทีพ่บว่า

คุณภาพชีวิตและสุขภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราในจังหวัดเชียงรายผู้ผลิตยางพาราก้อน

ถ้วย

 2.1.3 ด้านปัจจยัการผลติ มีความสมัพนัธ์กบั

การยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยางก้อนถ้วย GAP ของ

กลุม่เกษตรกรในทิศทางบวกในระดับปานกลาง อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.77 นั่นคือ การเลือกใช้ปัจจัย

การผลิตที่ถูกต้อง เลือกพันธุ์ยางท่ีเหมาะสม เลือกใช้

ปุย๋ทีไ่ด้มาตรฐาน และมีการจัดเตรยีมอปุกรณ์การผลติ

ทีเ่หมาะกบัการปฏบัิติงาน ท�าให้เพิม่ประสทิธิภาพการ

ผลิตและท�าให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า ส่งผลให้เกษตรกร

ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรสน และคณะ (2563) 

กล่าวว่าการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติให้เกษตรกรได้

รับผลผลิตท่ีดีตามศักยภาพของพันธุ์ยางเป็นแนวทาง

หนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ อีกทั้งการ

ใส่ปุ๋ยจะส่งผลให้ยางได้รับผลผลิตสูงสุด

 2.1.4 ด้านการจัดการก่อนการเก็บเก่ียว  

มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยาง

ก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกรในทิศทางบวกใน

ระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.82 นั่นคือ การ

จดัท�าแผนการปลกู มีการรกัษาความอดุมสมบรูณ์ของ

ดิน และส�ารวจการเข้าท�าลายของศัตรูพืชที่อาจส่งผล

กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ท�าให้ได้

ผลผลิตท่ีคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ส่ง

ผลให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยาง 

ก้อนถ้วย GAP ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ นุชนารถ 

(2556) ทีก่ล่าวว่า การจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมกบั

ความต้องการของยางพาราเพือ่ให้สามารถทราบระดับ

ความต้องการของธาตุอาหารได้ก่อนและหลังปลูกได้

อย่างถูกต้อง

 2.1.5 ด้านการเก็บเก่ียวและปฏิบัติการหลัง

การเกบ็เกีย่ว มคีวามสมัพนัธ์กบัการยอมรบัเทคโนโลยี

การผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกรใน

ทิศทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.84 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ น่ันคือ การใช้
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ระบบและวธีิการกรดียางท่ีเหมาะสม รวมท้ังใช้สารเคมีใน

การจับตัวยางอย่างถูกวิธีและมีวิธีป้องกันส่ิงแปลกปลอม

ลงในน�้ายาง ท�าให้ได้ยางก้อนถ้วยที่สะอาด ยืดหยุ่นดี ได้

ปรมิาณยางตามทีพ่่อค้าต้องการ ส่งผลให้เกษตรกรยอมรบั

เทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พิศมัย (2563) ที่พบว่าหลักปฏิบัติการจัดการ

แปลงยางทีด่ ีเริม่จากการกรดียางทีถ่กูวธีิ มีวธีิการเปิดกรดี

ทีเ่หมาะสมตามค�าแนะน�าของสถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการ

เกษตร จะท�าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน

 2.1.6 ด้านการขนส่ง มีความสัมพันธ์กับการ

ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่ม

เกษตรกรในทิศทางบวกในระดับปานกลางอย ่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติิท่ีระดับ 0.01 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

(r) เท่ากบั 0.72 น่ันคอื การขนส่งยางก้อนถ้วยทีดี่ โดยมีการ

ใช้วัสดุรองพื้นท่ีส่วนบรรทุกของยานพาหนะ ท�าให้

สามารถป้องกันน�้าเซรั่มไหลเปื ้อนพื้นถนน ไม่ส่งผล 

กระทบต่อผูใ้ช้ถนนและสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกษตรกร

ยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยางก้อนถ้วย GAP ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ปรีด์ิเปรม (2563) พบว่า หลักปฏิบัติ

ทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม แนะน�าให้ใช้วัสดุที่สะอาด 

ปิดมิดชิดบริเวณพื้นรถท่ีใช้ในการขนส่งก้อนยางมายังจุด

รวบรวมยาง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการหกเรี่ยราดของ

น�้าเซรั่มในระหว่างการขนส่ง

 2.1.7 ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการ

ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่ม

เกษตรกรในทิศทางบวกในระดับปานกลางอย ่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติิท่ีระดับ 0.01 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

(r) เท่ากับ 0.78 นั่นคือ ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการ

อบรม GAP หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าความรู้ที่

ได้รับไปพัฒนาการจัดการสวนยางที่ดี เพิ่มผลผลิต ส่งผล

ให้เกษตรกรยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยางก้อนถ้วย GAP 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชารีย์ และคณะ (2561) 

พบว่า การส่งเสรมิให้เกษตรกรผลติยางก้อนถ้วยคณุภาพดี 

ผู้ปฏิบัติงานควรฝึกอบรมการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน 

GAP รวมท้ังการจัดท�าแผ่นพับเพื่อให้เกษตรกรน�าไป

ปฏิบัติเองได้

 2.1.8 ด้านการบันทึกข้อมูล มีความสัมพันธ์

กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP 

ของกลุม่เกษตรกรในทศิทางบวกในระดับมากอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.88 นั่นคือ การบันทึกข้อมูล

ต่าง ๆ  สามารถช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของการวางแผน

การผลิตและพัฒนาคุณภาพยางก้อนถ้วย ส่งผลให้

เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย 

GAP ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ ปรด์ิีเปรม (2556) 

ทีก่ล่าวว่า เกษตรกรควรจะต้องมีการบนัทกึข้อมลู เพือ่

ช่วยให้การจัดการสวนยางมีประสิทธิภาพ ลดความ 

ผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลการวางแผนการผลิต ประกอบการพิจารณา

ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP

 2.2 ส�าหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน

การผลิตยางก้อนถ้วย GAP ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ ่ม

เกษตรกร 

     สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู ้วิจัยใช้

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear  

Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ของตัวแปรอิสระ

ทัง้ 8 ตัว โดยให้ตัวแปรการยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติ

ยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกรเป็นตัวแปร

เกณฑ์และใช้เกณฑ์มาตรฐานทีค่่า p-value ไม่เกนิ 0.05 

เป็นตัวก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ในการพยากรณ์ปัจจัยด้านการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ที่มีอิทธิพล

                 ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกร

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตยาง

ก้อนถ้วย GAP มีอทิธิพลต่อการยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติ

ยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ของกลุ่มเกษตรกร อย่างมี 

นัยส�าคัญ โดยมีค่า F เท่ากับ 22.022 และมีค่า Sig. เท่ากับ 

0.000 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า Durbin-Watson มี

ค่าเท่ากับ 2.167 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่าตัวแปร

อิสระที่น�ามาใช้ในการทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายใน

ตัวเอง และจากการตรวจสอบระหว่างตัวแปรอิสระพบว่า 

ค่า Tolerance ตั้งแต่ 0.759 – 0.890 ไม่ต�่ากว่า 0.1 และค่า 

VIF ต้ังแต่ 1.124 – 1.318 ไม่เกนิ 10 แสดงว่าปัจจยัดังกล่าว

มีค่าความสัมพันธ์กันเองไม่สูงมาก หรือไม่พบปัญหา 

multicollinearity ในตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว

 จากตารางท่ี 3 การศึกษาปัจจยัด้านการปฏบัิติตาม

มาตรฐาน GAP ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ

ผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกร โดยมีตัวแปร

อิสระ เป็นปัจจัยด้านพื้นท่ีปลูกยาง ด้านวัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร ด้านปัจจยัการผลติ ด้านการจดัการก่อนการ

เกบ็เกีย่ว ด้านการเกบ็เกีย่วและปฏบัิติการหลงัการเกบ็เกีย่ว 

ด้านขนส่ง ด้านบุคลากร และด้านการบันทึกข้อมูล พบว่า 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ทั้ง 8 ด้าน มี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) แสดงให้เห็นถึง

การยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ หมายความว่า ปัจจัย

ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ท้ัง 8 ด้าน มี 

อิทธิผลต ่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยาง 

ก้อนถ้วย GAP ของกลุม่เกษตรกร  และสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีการผลิต

ยางก้อนถ้วย GAP ของกลุม่เกษตรกร ได้ร้อยละ 52.60 

โดยป ัจจัยด ้านการบันทึกข ้อมูล มีอิทธิพลต ่อ 

การยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยางก้อนถ้วย GAP ของ

กลุม่เกษตรกรสงูสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย

มาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.214 รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน

พื้นที่ปลูกยาง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านวัตถุ

อนัตรายทางการเกษตร ปัจจยัด้านการขนส่ง ปัจจัยการ

ผลิต ปัจจัยด้านการเก็บเกี่ยวและปฏิบัติการหลังการ

เก็บเก่ียว และปัจจัยด้านการจัดการก่อนการเก็บเก่ียว 

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากบั 

0.197 ,0.179 ,0.159 ,0.158 ,0.143 ,0.128 และ 0.124 

ตามล�าดับ ดังนั้นสามารถเขียนสมการท�านาย 
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การยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP 

ของกลุม่เกษตรกรต่อปัจจัยด้านการผลติยางก้อนถ้วย GAP 

ได้ดังนี้

 สมการรูปคะแนนดิบ

 Y  =   0 .637+0.128X1 +  0 .105X2 + 

0.092X3+0.089X4 +0.078X5+0.106X6 +0.102X7+ 

0.128X8 

 สมการรูปคะแนนมาตรฐาน

 Z  =  0.197X1 + 0.159X2 + 0.143X3+0.124X4 

+0.128X5+0.158X6 +0.179X7+ 0.214X8 

 3. การทดสอบสมมติฐาน 

       3.1 ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศที่แตกต่างกัน อายุท่ีแตกต่างกัน การศึกษาท่ี 

แตกต่างกนั และรายได้ของครวัเรอืนจากการผลติยาง

ก้อนถ้วยที่แตกต่างกัน ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ

ผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกร 

     ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัย

ใช้การทดสอบปัจจยัด้านเพศทีแ่ตกต่างกนั ด้วยวธีิการ

ท�าให้กลุม่ตัวอย่างท้ังสองกลุม่เป็นอสิระกนั (Indepen-

dent t-test) ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% และใช ้

การทดสอบปัจจัยด้านอายุ การศึกษา และรายได้ของ

ครัวเรือนจากการผลิตยางก้อนถ้วยที่แตกต่างกัน ด้วย

การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance: One-Way ANOVA) ใช้ระดับ

ความเช่ือม่ัน 95% โดยผลการทดสอบสมมติฐาน

สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP (n=180) จ�าแนกตามเพศ

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP (n=180) จ�าแนกตามอายุ  การศึกษา  

  และรายได้ของครัวเรือนจากการผลิตยางก้อนถ้วย
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 จากตารางท่ี 4 และ ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์

ความแตกต่างของเพศ อายุ การศึกษาและรายได้ของ 

ครัวเรือนจากการผลิตยางก ้อนถ ้วยต ่อการยอมรับ

เทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกร 

มีค่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 0.66 , 0.62 , 0.54 และ 0.50 

ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า เพศ อายุ การศึกษา และ 

รายได้ของครัวเรือนจากการผลิตยางก้อนถ้วยแตกต่างกัน 

มีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ไม ่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย

 จากผลการวจิยัการยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติยาง

ก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตยางก้อนถ้วยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด พบว่า ปัจจัยด้าน 

การผลิตยางก้อนถ้วย GAP ทั้ง 8 ด้าน เกษตรกรส่วนใหญ่

มีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย GAP ใน

ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการ 

เก็บเกี่ยวและปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว ด้านการขนส่ง 

ด้านปัจจยัการผลติ ด้านการบันทึกข้อมลู ด้านวตัถอุนัตราย

ทางการเกษตร และด้านการจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว ตาม

ล�าดับ ส่วนด้านพื้นที่ปลูกยางมีการยอมรับเทคโนโลยีใน

ระดับมาก  ส�าหรับปัจจัยด้านการผลิตยางก้อนถ้วย GAP 

ทั้ง 8 ด้าน กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วย

ของกลุม่เกษตรกร มีความสัมพนัธ์กันในทศิทางเดียวกนัใน

ระดับปานกลาง อย่างมนัียส�าคญัทางสถติิท่ีระดับ 0.01 โดย

ปัจจัยท้ัง 8 ด้าน มีอทิธิผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติ

ยางก้อนถ้วย GAP ของกลุ่มเกษตรกร อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ของครัวเรือนจากการผลิต

ยางก้อนถ้วยทีแ่ตกต่างกนัมกีารยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติ

ยางก้อนถ้วยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ

 การยางแห่งประเทศไทยควรจัดท�าแผนระยะส้ัน 

ระยะกลาง ระยะยาว ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน GAP โดยใช้เป็นเงื่อนไขในการให้ทุน

สงเคราะห์การปลูกแทน และสนับสนุนทรัพยากรที่

ส�าคัญเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน มีความ

ปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม และสร้าง

ความยั่งยืนในอาชีพสวนยาง
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สถานการณ์ยางพารา
สถานการณ์การผลิตยางพาราของประเทศไทย
กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

 สถานการณ์การผลิตยางพาราของประเทศไทย สามารถประเมินได้จาก 4 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด  

ดังต่อไปนี้

 1. พื้นที่ปลูกยาง (ล้านไร่) ระหว่างปี 2554–2563

    ด้วยปัญหาราคายางตกต�่า รัฐบาลจึงได้ด�าเนินนโยบายลดพื้นที่ปลูกยาง ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 โดยมี 

เป้าหมายระยะยาวเพื่อลดพื้นท่ีปลูกยางให้เหลือ 18.4 ล้านไร่ในปี 2579 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มพื้นที่

ปลกูยางในปัจจบัุนพบว่า พืน้ทีป่ลกูยางรวมทัง้ประเทศสงูเกนิกว่าเป้าหมายทีต้ั่งไว้ในระยะแรก ท่ีต้องการลดพืน้ทีป่ลกู

ยางให้เหลือเพียง 20.6 ล้านไร่ในปี 2564 รวมถึงเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

ระหว่างปี 2554–2563 (ภาพที่ 1) พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางรวมทั้งประเทศเฉลี่ย 23.18 ล้านไร่ต่อปี และม ี

แนวโน้มเพิ่มข้ึนในทุกปี ซึ่งเม่ือพิจารณาจากภูมิภาคที่ปลูกพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ 

พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 5.10, 2.49, และ 1.27 ล้านไร่ต่อปี ตามล�าดับ ลักษณะเดียว

กับพื้นท่ีปลูกรวมทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคใต้เป็นภาคเดียวเท่านั้นที่พื้นท่ีปลูกมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยเฉลี่ย 14.31 

ล้านไร่ต่อปี

ภาพที่ 1 พื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554–2563

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554–2563)
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 2. พื้นที่กรีดยาง (ล้านไร่) ระหว่างปี 2554–2564

                      พื้นที่กรีดยางของประเทศไทยในช่วง 11 ปี ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2554–2564 (ภาพที่ 2) พบว่า ประเทศไทย

มีพื้นที่กรีดยางรวมทั้งประเทศเฉลี่ย 19.04 ล้านไร่ต่อปี โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ลักษณะเดียวกับพื้นที่ปลูกยางรวม

ทั้งประเทศ ซึ่งเม่ือพิจารณาจากภูมิภาคที่ปลูกพบว่า ทุกภาคที่มีการกรีดยางของประเทศไทย ประกอบด้วย ภาคใต้  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ พื้นที่กรีดยางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ย 12.21, 4.01, 2.01 

และ 0.81 ล้านไร่ต่อปี ตามล�าดับ

ภาพที่ 2 พื้นที่กรีดยางพาราของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554–2564

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554–2564)
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 3. ผลผลิตยาง (ล้านตัน) ระหว่างปี 2554–2564

     ผลผลิตยางของประเทศไทยในช่วง 11 ปี ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2554–2564 (ภาพที่ 3) พบว่า มีผลผลิตรวม

ท้ังประเทศเฉลี่ยปีละ 4.46 ล้านตัน โดยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี ลักษณะเดียวกับพื้นท่ีกรีดยางรวมทั้งประเทศ ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาจากภูมิภาคท่ีมีการกรีดยางพบว่า ผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี 

โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 0.84 และ 0.14 ล้านตัน ตามล�าดับ ลักษณะเดียวกับผลผลิตรวมทั้งประเทศ ส่วนทางภาคใต้

ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 3.06 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตของภาคกลางมีแนวโน้มคงที ่

ทุกปี โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 0.43 ล้านตัน

ภาพที่ 3 ผลผลิตยางพาราของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554–2564

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554–2564)
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 4.  ผลผลิตยางต่อไร่ (กิโลกรัม) ระหว่างปี 2554–2564

                     ยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตยางต่อไร่เป็น 360 กิโลกรัม

ต่อไร่ในปี 2579 โดยมเีป้าหมายในระยะแรกท่ีต้องการเพิม่ปรมิาณผลผลติยางเป็น 250 กโิลกรมัต่อไร่ในปี 2564 อย่างไร

ก็ตามผลผลิตยางในปัจจุบันไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด ท�าได้เพียง 223 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2564 รวมถึงเม่ือ

พิจารณาผลผลิตต่อไร่ของประเทศไทยในช่วง 11 ปี ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2554–2564 (ภาพที่ 4) พบว่า ประเทศไทยมี

ผลผลิตต่อไร่รวมทั้งประเทศเฉลี่ยปีละ 235.18 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีแนวโน้มลดลงทุกปี ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภูมิภาคที่

มีการกรีดยางพบว่า ผลผลิตต่อไร่ของภาคใต้และภาคกลางมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 250.73 และ 

215.27 กโิลกรมัต่อไร่ ตามล�าดับ ในขณะท่ีผลผลติต่อไร่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคเหนอืมีแนวโน้มเพิม่ข้ึน

ทุกปี โดยมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยปีละ 204.00 และ 166.18 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�าดับ

          ผลผลิตต่อไร่ของยางพาราที่ลดลงมาจากหลายสาเหตุ ประกอบด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

น�้าฝนและอุณหภูมิท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังที่เกิดข้ึนกับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในกลุ่มจังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล) อาทิ จังหวัดตรังที่เกิดอุทกภัยในปี 2560 และ 

เกิดภัยแล้งในปี 2563 (2) การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายกลับประเทศจากการระบาดของ 

โควิด–19 (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563ข) (3) แหล่งผลิตยางพาราที่ส�าคัญมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ท�าให้เป็น

อุปสรรคต่อการกรีดยางและ (4) โรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดในเขตภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

และผลผลิตน�้ายาง เนื่องจากใบร่วงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ผลผลิตลดลง 30–50 เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 4 ผลผลิตยางพาราต่อไร่ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554–2564

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554–2564)
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สถานการณ์อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
กองส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง  ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

 สถานการณ์อตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ไตรมาสท่ี 3 (กรกฎาคม–กนัยายน) ประกอบด้วย สถานการณ์

ยางแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยางที่ท�าการผลิต จ�าหน่าย ส่งออก หรือน�าเข้า โดยพิจารณาจาก (1) %QoQ (Quarter on Quar-

ter) คือ เปอร์เซ็นต์การเปรียบเทียบปริมาณยางแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ยาง ระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 2 

ปี 2564 และ (2) %YoY (Year on Year) คือ เปอร์เซ็นต์การเปรียบเทียบปริมาณยางแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ยาง ระหว่าง

ผลรวมของไตรมาสที่ 1–3 ปี 2564 กับผลรวมของไตรมาสที่ 1–3 ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การผลิตยางแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยาง

     ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบุว่า ประเทศไทยมีการผลิต (1) ยางแปรรูป ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ได้ 

498,874 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 22.15 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.40 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลา

เดียวกัน (2) ยางยานพาหนะ (ผลิตภัณฑ์ยาง) ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ได้ 40.34 ล้านเส้น ลดลงจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 

ร้อยละ 12.80 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.56 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน และ (3) ถุงมือยาง (ผลิตภัณฑ์ยาง)  

ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ได้ 7,771 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 6.03 และลดลงร้อยละ 49.78 เมื่อเทียบ

กับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สถานการณ์การผลิตยางแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2564 ไตรมาสที่ 3
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 2.  การจ�าหน่ายยางแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ

     ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบุว่า ประเทศไทยมีการจ�าหน่าย (1) ยางแปรรูปในประเทศ ปี 2564 

ไตรมาสที่ 3 ได้ 117,350 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 6.42 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับ ปี 2563 

ในช่วงเวลาเดียวกัน (2) ยางยานพาหนะในประเทศ (ผลิตภัณฑ์ยาง) ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ได้ 20.92 ล้านเส้น ลดลงจาก

ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 13.92 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.76 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน และ (3) ถุงมือ

ในประเทศ (ผลิตภัณฑ์ยาง) ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ได้ 781 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2564ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 11.36 และ 

ลดลงร้อยละ 27.29 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 สถานการณ์การจ�าหน่ายยางแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ ปี 2564 ไตรมาสที่ 3
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 3. การส่งออกยางแปรรูป ยางลักษณะอื่น ยางสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ยาง

     กรมศุลกากร ระบุว่า ประเทศไทยมีการส่งออก (1) ยางแปรรูป ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 จ�านวน 999,717 ตัน 

เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 5.00 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.28 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (2) การ

ส่งออกยางในลักษณะอื่น ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 จ�านวน 22,123 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 5.02 และ

เพิม่ข้ึนร้อยละ 10.69 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกนั (3) การส่งออกยางสังเคราะห์ ปี 2564 ไตรมาสท่ี 3 จ�านวน 

44,321 ตัน ลดลงจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 16.25 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลา

เดียวกัน (4) การส่งออกยางยานพาหนะ (ผลิตภัณฑ์ยาง) ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 จ�านวน 36,629 พันเส้น ลดลงจากปี 2564 

ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 1.10 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.56 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน และ (5) การส่งออกถุงมือ 

(ผลิตภัณฑ์ยาง) ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 จ�านวน 6,016 ล้านคู่ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 5.33 และลดลง 

ร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 สถานการณ์การส่งออกยางแปรรูป ยางลักษณะอื่น ยางสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2564 ไตรมาสที่ 3
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ตารางที่ 3 สถานการณ์การส่งออกยางแปรรูป ยางลักษณะอื่น ยางสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2564 ไตรมาสที่ 3

 (ต่อ)

 4. การน�าเข้ายางแปรรูป ยางลักษณะอื่น ยางสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ยาง

       กรมศุลกากร ระบวุ่า ประเทศไทยมีการน�าเข้า (1) ยางแปรรปู จ�านวน 6,484 ตัน เพิม่ข้ึนจากปี 2564 ไตรมาส

ที่ 2 ร้อยละ 5.82 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.50 เม่ือเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (2) การน�าเข้ายางลักษณะอื่น  

ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 จ�านวน 29,438 ตัน ลดลงจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 8.43 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.47 เมื่อเทียบ

กับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (3) การน�าเข้ายางสังเคราะห์ ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 จ�านวน 168,863 ตัน ลดลงจากปี 2564 

ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 8.48 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.25 เมือเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (4) การน�าเข้ายาง 

ยานพาหนะ (ผลิตภัณฑ์ยาง) ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 จ�านวน 2,283 ล้านเส้น ลดลงจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 22.00 

และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.96 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน และ (5) การน�าเข้าถุงมือ (ผลิตภัณฑ์ยาง) ปี 2564 

ไตรมาสที่ 3 จ�านวน 302 ล้านคู่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 28.01 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.39 เมื่อเทียบกับ 

ปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 สถานการณ์การน�าเข้ายางแปรรูป ยางลักษณะอื่น ยางสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2564 ไตรมาสที่ 3
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ตารางที่ 4 สถานการณ์การน�าเข้ายางแปรรูป ยางลักษณะอื่น ยางสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2564 ไตรมาสที่ 3

 (ต่อ)
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ขา่วสาร
งานวจิยั
 การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหน่ึงท่ีมี

บทบาทส�าคัญในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนายางพารา

ของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

อนัจะน�ามาซึง่องค์ความรู ้ไปสู่การบรกิารทางด้านวชิาการ 

และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน

เกษตรกร และผูท่ี้สนใจท่ัวไป ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการพฒันา

อุตสาหกรรมยางของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและ

สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

 ส�าหรบัสถานการณ์ด้านงานวจิยัทีด่�าเนนิการโดย

การยางแห่งประเทศไทย ภายใต้ปีงบประมาณ 2565 ได้มี

การด�าเนินโครการวิจัยใหม่ จ�านวน 13 โครงการ ได้แก่

โครงการวิจัยด้านต้นน�้า จ�านวน 6 โครงการ ได้แก่

 1. การทดสอบระยะเวลาและวิธีการที่เหมาะ

สมในการฉดีพ่นสารเคม ีเพือ่ป้องกนัก�าจัดโรคใบร่วงชนดิ

ใหม่ในยางพารา  เป็นโครงการวิจัยที่ด�าเนินการข้ึนเพื่อ

ทดสอบเครื่องพ่นสาร สารป้องกันก�าจัดโรคพืช และ 

ระยะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมส�าหรับยางพาราในสภาพ

แปลงปลูก ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด

ชนิดใหม่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ท่ีสวนยางพาราของเกษตรกร รวม

ทั้งช่วยส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ใหม่ 

และออกเป็นค�าแนะน�าตามหลักวิชาการ เพื่อเผยแพร่แก่

เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้

 2. การจ�าแนกชนิดเชื้อราสาเหตุโรคใบร่วงชนิด

ใหม่ของยางพาราในประเทศไทย  เป็นโครงการวิจัยที่

ด�าเนนิการศกึษาเกีย่วกบัการจ�าแนกลกัษณะและชนดิของ

เช้ือสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา ซ่ึง

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถึงสารป้องกันก�าจัดโรคพืช

ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรค 

ใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โดยสามารถน�าไปศกึษา

ต่อยอดในระดับสวนยาง และระดับเกษตรกรต่อไป

 3. การประเมินและจัดท�าแผนที่โรคใบร่วง

ชนิดใหม่ของยางพาราด้วยข้อมูลดาวเทียม  เป็น

โครงการวิจัยที่ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลโรคระบาด

ชนดิใหม่ ทีเ่กดิข้ึนในพืน้ท่ีสวนยางพาราของเกษตรกร

ชาวสวนยางในเขตภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนบน  

เพื่อติดตามและประเมินพื้นที่ ท่ีได้รับผลกระทบจาก 

โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รวมทั้งคาดการณ์ 

พืน้ทีเ่สีย่งจะเกดิโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา และ 

ประเมินปรมิาณผลผลิตท่ีหายไป เน่ืองจากผลกระทบ

จากโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โดยใช ้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 4. การพัฒนาเทคนิคในการวิ เคราะห ์

คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพ่ือคัดเลือกพันธุ์  เป็น

โครงการวจัิยทีมี่เป้าหมายเพือ่ประเมินคุณภาพของไม้

ยางพาราลูกผสมทั้งด้านไม้แปรรูปและเช้ือเพลิง 

ชีวมวล จ�านวน 100 สายพันธุ์ ที่มีอายุตัดโค่น 24 ปี 

วิ เคราะห์ร ่วมกับการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรด  

สเปกโตรสโกปี (Near-Infrared Spectroscopy, NIRs) 

และการใช้เครื่องหมายโมเลกุลท�านายค่าพันธุกรรม  

(Genomic Selection, GS) เพื่อให้ได้วิธีการใน 

การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีคุณสมบัติไม้ต่างๆ ท่ี

ประหยดั แม่นย�า และรวดเรว็ โดยท�าการ (1) วเิคราะห์

คณุสมบติัทางพลงังาน ได้แก่ ปรมิาณลกิโนเซลลโูลส 

และปริมาณแร่ธาตุ (2) วิเคราะห์คุณสมบัติกายภาพ

และเชิงกล ได้แก่ แรงอัด (compression) ความเค้นดึง 

(tension) การดัด (bending) ความเครียด (stress-strain 

curve) ความถ่วงจ�าเพาะ (specific gravity) และ

ความช้ืน (moisture content) และ (3) หาความสัมพนัธ์

ระหว่างองค์ประกอบผลผลิต คุณสมบัติทางพลังงาน 

และคณุสมบติัเชงิกลของไม้ยางพารา รวมท้ังวเิคราะห์
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โครงการวิจัยด้านกลางน�้า จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่

 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตเชิง

เทคนิค เพ่ือการจัดการด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร

ชาวสวนยาง ในและนอกเขตพ้ืนที่ระบาดของโรคใบ

ร่วงในพื้นที่ภาคใต ้ เป็นโครงการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพการผลิต การจัดการผลิตของเกษตรกร 

ชาวสวนยาง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตเชิง

เทคนคิของเกษตรกรชาวสวนยาง และศึกษาปัจจยัทีมี่

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคยางพารา

ของเกษตรกรชาวสวนยางในและนอกเขตพื้นท่ี 

การระบาดของโรคใบร่วงของภาคใต้ 7 จงัหวดั ได้แก่ 

นราธิวาส ยะลา ปัตตานีสงขลา พังงา พัทลุง และ

สุราษฎร์ธานี

โครงการวิจัยด้านปลายน�้า จ�านวน 6 โครงการ ได้แก่

 1. การพัฒนาหุ่นจ�าลองจากยางธรรมชาติ

เพ่ือการหัตถการออร์โธปิดิกส์  โครงการวิจัยนี้เป็น

ความร่วมมอืระหว่างฝ่ายอตุสาหกรรมยาง การยางแห่ง

ประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาถึงสูตร และ

เทคนิคการผลิตหุ่นจ�าลองจากยางและยางธรรมชาติ 

ส�าหรับการฝึกท�าหัตถการการเจาะหัวเข่า หุ่นจ�าลอง

ส�าหรับการผ่าตัดส่องกล้องข้อหัวเข่า หุ ่นจ�าลอง

ส�าหรบัการผ่าตัดส่องกล้องข้อเท้า หุน่ฝึกกระดูกขาหกั 

บาดแผลเปิด และอุปกรณ์เพื่อช่วยจัดท�าและเพิ่ม 

ความปลอดภัยผู ้ป่วยออร์โธปิดิกส์ขณะผ่าตัด ท่ีมี

ลักษณะและคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าวิธีการฝึก

ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ใน

ปัจจุบัน มีราคาที่ถูกกว่า และสามารถจัดหาได้ง่าย

 2. การพัฒนาหุ่นจ�าลองจากยางธรรมชาติ

เพื่อการฝึกหัตถการดูแลผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน  โครงการ

วิจัยน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 

การยางแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษา

ถึงสูตรเทคนิคการผลิตหุ ่นจ�าลองจากยางและ 

การใช้เครือ่งหมายดีเอน็เอจ�านวนมาก เพือ่ใช้ในการท�านาย

ข้อมูลทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติไม้

 5. สร้างโปรแกรมประเมินความหลากหลายทาง

ชีวภาพส�าหรับสวนยางพาราที่ขอรับรองมาตรฐาน FSC 

เป็นโครงการวจัิยทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างแผนทีข่องพืน้ที่

ท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงตามมาตรฐานสากล (High 

Conservation Value Area (พื้นที่ HCV)) และพื้นท่ี 

การกระจายตัวของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายากในระดับ

จังหวัด เพื่อก�าหนดพื้นที่สวนยางพาราส�าหรับส�ารวจ โดย

ใช้พื้นที่ท่ีได้รับมาตรฐาน FSC ในแต่ละภาคของประเทศ 

โดยแบ่งตามเขตรับผิดชอบของศูนย์วิจัยยาง ท้ังท่ีเป็น 

สวนยางพาราเชิงเดี่ยว สวนที่ปลูกพืชร่วมยาง และพื้นที่

สวนยางพาราแบบวนเกษตรท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ท้ัง

ประเทศ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 20 สวน เป็นมาตรฐานในการ

ก�าหนดดัชนีชี้วัดตามมาตรฐาน FSC ร่วมกับการวิเคราะห์

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนเิวศ การหมนุเวียน

คาร์บอน ธาตุอาหาร ประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศ 

และความ  เต็มใจที่จะจ่ายในการอนุรักษ์นิเวศบริการของ

ประชาชนในชมุชน รวมท้ังจดัท�าคู่มือการอนรุกัษ์และสร้าง

โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการประเมินความสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยาง

 6. การประเมนิไม้ยางพาราและผลผลติยางพารา 

ตามค�าแนะน�าพันธุ์ยางชั้น 1 ปี 2559 เพื่อการตรวจรับรอง

มาตรฐาน  เป็นโครงการวิจัยที่ด�าเนินการเพื่อประเมิน

ผลผลิตยางพาราในส่วนน�้ายางพารา เช่น น�้ายางสด  

ยางก้อนสด หรือยางก้อนถ้วยหมาด เป็นต้น เและที่ไม่ใช่

ในส่วนน�า้ยางพารา เช่น ไม้ท่อน ไม้ฟืน ไม้กิง่ รากยางพารา 

ท่ีเป็นมาตรฐานในแต่ละเขตพื้นท่ี ตามค�าแนะน�าพันธุ์ยาง

ชั้น 1 ปี 2559 อย่างน้อย 4 พันธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การจัดท�าแผนการจัดการการตรวจรับรองมาตรฐาน 

ตามหลัก FSC และน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการ

ประเมินปริมาณน�้าและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Water and 

Carbon Footprint) ในแต่ละเขตพื้นที่ ตามค�าแนะน�าพันธุ์

ยางชั้น 1 ปี 2559 อย่างน้อย 4 พันธุ์ ส�าหรับการเพาะปลูก

ยางพาราในเขตพื้นที่ปลูกยางเดิมและพื้นที่ปลูกยางใหม่

33



ยางธรรมชาติ ส�าหรับการฝึกท�าหัตถการดูแลผู ้ป ่วย 

ห้องฉุกเฉิน ได้แก่ หุ่นจ�าลองจากยางธรรมชาติในการ

จัดการทางเดินหายใจผ่านทางเย่ือหุ้มไครโคไทรอยด์ หุ่น

จ�าลองการเจาะเลอืดจากเส้นเลอืดแดงทีข้่อมอืและขาหนีบ 

และหุ่นจ�าลองบาดแผลไฟไหม้จากยางพารา เพื่อใช้ใน 

การฝึกประเมินขอบเขตและความลึกของบาดแผล ท่ีมี

ลกัษณะและคุณภาพเทยีบเท่าหรอืดีกว่าท่ีใช้งานในปัจจบัุน 

มีราคาถูกกว่า และสามารถจัดหาได้ง่าย

 3. การพัฒนาหุ่นจ�าลองจากยางธรรมชาติเพ่ือการ

ฝึกหัตถการทางการพยาบาล  โครงการวิจัยนี้ เป ็น 

ความร่วมมือระหว่างฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง

ประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อศึกษาถึงสูตรและเทคนิคการผลิต

หุ่นจ�าลอง หรือโมเดลจากยางธรรมชาติ ส�าหรับการฝึกท�า

หัตถการทางการพยาบาล ได้แก่ โมเดลบาดแผลจ�าลองที่มี

บาดแผลหลากหลายชนิด และหุน่ฝึกฉดียาทางกล้ามเน้ือ ที่

มีลักษณะและคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า หุ่นจ�าลองหรือ

วิธีการฝึกทักษะของนักศึกษาพยาบาล หรือบุคลากร

ทางการพยาบาลในปัจจุบันมีราคาที่ถูกกว่า และสามารถ

จัดหาได้ง่าย

 4. การพัฒนาหุ่นจ�าลองจากยางธรรมชาติเพ่ือการ

ฝึกเจาะเลือดส�าหรับการฟอกไตและการฉีดยาใต้ผิวหนัง

และชั้นไขมัน  โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 

ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย และคณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพื่อศึกษาถึงสูตร เทคนิคการผลิตหุ่นแขนเส้นฟอกเลือด

จ�าลอง arteriovenous fistula จากยางธรรมชาติ ส�าหรับ 

ฝึกทักษะลงเข็มเส้นฟอกเลือดถาวร และหุ่นจ�าลองจาก 

ยางธรรมชาติส�าหรับการฝึกฉีดยาในชั้นใต้ไขมัน ท่ีมี

ลกัษณะและคุณภาพเทยีบเท่าหรอืดีกว่าท่ีใช้งานในปัจจบัุน

มีราคาที่ถูกกว่า และสามารถจัดหาได้ง่าย

 5. การผลิตหุ่นจ�าลองยางพาราเพื่อพัฒนาทักษะ

การตรวจและการวนิจิฉยัก้อนผดิปกตขิองระบบกล้ามเน้ือ

และกระดูกให้แก่นกัศกึษาแพทย์  โครงการวจิยัน้ีเป็นความ

ร ่วมมือระหว่างฝ ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง

ประเทศไทย และราชวิทยาลัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อ

พัฒนาสูตรและเทคนิคการผลิตหุ ่นจ�าลองจาก 

ยางธรรมชาติ ส�าหรบัการตรวจและการวนิจิฉยัก้อนที่

ผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ท่ีมีลักษณะ

และคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าวิธีการฝึกทักษะของ

บุคลากรทางการแพทบ์ในปัจจุบัน มีราคาที่ถูกกว่า 

หุน่จ�าลองฯ จากวสัดุสังเคราะห์ และสามารถจดัหาได้

ง่ายภายในประเทศ

 6. การจัดท�าร่างมาตรฐานน�้ายางคอมพาวด์

เคลือบแผ่นใยสังเคราะห์ปูสระกักเก็บน�้า และการ 

จัดท�าร่างมาตรฐานแผ่นรองเท้าจากยางธรรมชาติ 

โครงการวิจัยน้ีด�าเนินการเพื่อจัดท�าร่างมาตรฐาน 

น�้ายางคอมพาวด์เคลือบแผ่นใยสังเคราะห์ปูสระกัก

เ ก็ บ น�้ า  แ ล ะ ร ่ า ง ม า ต ร ฐ า น แ ผ ่ น ร อ ง เ ท ้ า จ า ก 

ยางธรรมชาติ เพือ่ใช้ลดอาการปวดส้นเท้าและป้องกนั

การกลับเป็นซ�้าของโรครองช�้าหรือโรคเอ็นฝ่าเท้า

อักเสบ (Plantar fasciitis) และน�าเสนอร่างดังกล่าวต่อ

ส�านักงานมาตรฐานและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) เพื่อด�าเนินการก�าหนดเป็นมาตรฐานต่อไป
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สรุปขา่วสารยางพารา
ประจ�าเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

“มิชลิน” ซื้อตรงน�้ายางสด GMP สงขลา-สตูลยิ้ม

รับ 3 หมื่นกก./ วัน

(ที่มา: https://www.prachachat.net/local-economy/news-775404. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. 6 ตุลาคม 2564 - 17:17 น.)

 “บริษัทสยามมิชลิน” บริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์

ยางพารา เพือ่ยานพาหนะอนัดับต้นของโลก ประเดิมรบัซือ้

ยางมาตรฐาน GMP โดยตรงกับสถาบนัเกษตรกรยางพารา 

จ.สงขลา และ จ. สตูล ในราคาที่สูงกว่าตามท้องตลาดและ

ราคาประกาศของตลาดกลาง การยางแห่งประเทศไทย โดย

เริ่มจากการรับซื้อน�้ายางสด จากนั้นเป็นยางแผ่นรมควัน มี

เป้าหมาย 800,000 กก./วนั เพือ่น�าไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์

ท่ีนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา “ท้ังน้ีในการด�าเนนิการก่อนทีจ่ะรบัซือ้น�า้ยางสด 

ทางบริษัท สยามมิชลีน ได้เข้ามาตรวจสอบสวนยาง เช่น 

การใส่ปุ๋ยยาง การกรีดยาง การผลิตยาง เป็นต้น

 อย่างไรก็ตามชาวสวนยางพาราในเครือข่ายมี

ความพร้อมในการผลติน�า้ยางสด GMP เพราะได้ด�าเนนิการ

มาระยะหนึ่งแล้ว และถือเป็นความส�าเร็จของชาวสวน

ยางพารา ท่ีมีความยั่งยืนท้ังทางด้านราคาและการตลาด  

โดยความส�าเร็จระหว่างชาวสวนยางพารากับบริษัท  

สยามมิชลีน จ�ากัด ในครั้งน้ีเป็นผลจากการประสานของ 

นายธาดา พรหมมี ผู ้อ�านวยการส�านักงานตลาดกลาง

ยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย ท่ีได้มี

ความพยายามผลักดันประสานงานมาอย่างต่อเนื่องในการ

สนับสนุนชาวสวนยางพารา และประสบความส�าเร็จใน

ท่ีสุด โดยนายสมพงศ์ ราชสุวรรณ ประธานเครือข่าย

เกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย สาขานาทวี อ.นาทวี 

จ.สงขลา เป็นผู้ให้ข้อมูล

35

กยท. ใช้โดรน ทดลองสวนยางพารา ควบคุม

โรคใบร่วง ครั้งแรกส�าเร็จ
(ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-778814. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 18:19 น.)

 การยางแห่งประเทศไทย โดย นายกฤษดา 

สังข์สิงห์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง ร ่วมกับ 

กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน ทดสอบ 

เครือ่งพ่นสารในพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลงุและสงขลา ได้แก่ 

คอปโดรน โดรน แอร์บล๊าส และเครื่องปั๊มชนิดลาก

สาย และทดสอบสารควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่ใน

ยางพาราท่ีได้ผลดีในห้องปฏิบัติการ เพื่อความม่ันใจ

ในการใช้สภาพแปลงปลูกจริง เพื่อค้นหาเทคนิคท่ี

เหมาะสมในการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งข้ึน ลดการสูญเสียของยา และช่วยลดต้นทุน 

การบริหารจัดการลงได้ ซึ่งในขณะน้ีทีมวิจัยก�าลัง

ติดตามผลการใช้งาน
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สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร ผลิต “หมวก

ยางกันฝน” น�าร่องใช้กับชาวสวนยางสมาชิกกลุ่ม

แปลงใหญ่ยางพาราในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ช่วย

เพิ่มวันกรีด แม้ฝนตกก็มีรายได้

(ที่มา: www.raot.co.th. ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ การยางแห่ง

ประเทศไทย. 12 ต.ค. 2564.)

 “หมวกยางกันฝน” ของสหกรณ์ฯ จะใช้ยางแผ่น

รมควนัผสมสารเคมี บด อดั และขึน้รปูโดยเครือ่งจกัร แล้ว

น�ามาตัดแต่ง เป็นชิ้นงานท่ีได้มาตรฐาน แข็งแรง และ

ทนทาน ซ่ึงปัจจุบันมีผู้สนใจส่ังซ้ือแล้วกว่า 4,000 ชิ้น 

ภายใต้การสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทย ท่ีช่วย

ผลักดันสหกรณ์ฯ แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น  

แผ่นยางธรรมชาติครอบก�าแพงคอนกรีต แผ่นปูพื้นสนาม

ฟตุซอล เป็นต้น เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการใช้ยางพาราภายใน

ประเทศมากขึ้น

ลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบสัญญาเช่าที่ดิน มอบถงุ

ยังชีพ และติดตามสถานการณ์น�้า

(ที่มา: www.raot.co.th. ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ การยางแห่ง

ประเทศไทย.  16 ต.ค. 2564.)

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ผูบ้รหิารระดับสงูกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมด้วย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู ้ว่าการ 

การยางแห่งประเทศไทย และผู ้บริหารการยางแห่ง

ประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมลงพื้นท่ีสหกรณ์

การเกษตรจะนะ จ�ากัด อ.จะนะ จ.สงขลา เม่ือวันน้ี 16 

ตุลาคม 2564 เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการ

ปัญหาน�้าท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพให้อาสาสมัคร

เกษตรกรหมู่บ้านเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ และมอบ

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ท�าไร่นาสวนผสมปฏิรูปท่ีดินสะพานไม้แก่น ภายใต้

โครงการจดัท่ีดินท�ากนิให้ชมุชนตามนโยบายรฐับาล 

(คทช.)

โรงงานไม้ยางใต้ ร้องรัฐขอน�าเข้าแรงงาน

อินเดีย-ปากีสถาน
(ที่มา: https://www.prachachat.net. ประชาชาติธุรกิจ.  

18 ตุลาคม 2564.)

 นายสุทิน พรชัยสุรีย์ กรรมการผู้จัดการ 3 

โรงงานผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งส่งออก 

รายใหญ่ในภาคใต้ บริษัทเขามหาชัยพาราวู้ด จ�ากัด 

จ.นครศรีธรรมราช บริษัทพาราโดม จ.กระบ่ี และ

บริษัทเค.เอส.พี.พาราวู้ด จ.สตูล เปิดเผยว่า ขณะน้ี

โรงงานผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ประสบ

ป ัญหาขาดแคลนแรงงานต ่ างด ้ าว  เ น่ืองจาก

สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อ

ก�าลงัการผลติภายใน 3 โรงงานอย่างมาก จงึเสนอแนะ

ให้รัฐบาลไทยน�าแบบแระเทศมาเลเซีย โดยอนุญาต

ให้น�าแรงงานอนิเดีย และปากสีถานเข้ามาได้ ทดแทน

แรงงานเมียนมา-ลาว-กัมพูชา เพราะ แรงงาน 2 

ประเทศน้ีสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เป็นแรงงานที่

มีคุณภาพ และราคาค่าแรงถูกกว่าแรงงานเมียนมา  

แต่รัฐบาลไทยไม่ให้น�าเข้ามาเน่ืองจากเป็นนโยบาย

เรื่องความมั่นคง  ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ท�าเรื่องขอให้น�าเข้า

แรงงานจากอินเดียและปากีสถานเข้ามาตลอด
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“จุรินทร์ ออนทัวร์ตรัง” เดินหน้าประกันรายได้ 

ปลื้ม ปาล์มราคาดี รอบ 10 ปี

(ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2224730.  

ไทยรัฐออนไลน์. 21 ต.ค. 2564.)

 นายจุ รินทร ์  ลักษณวิ ศิษฏ ์  หัวหน ้าพรรค

ประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้า

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู ้ปลูกยางพาราและ

ประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�า้มัน ทีอ่าคารโดม

อเนกประสงค์ วทิยาลยัเทคนคิตรงั อ�าเภอเมือง จงัหวดัตรงั 

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. โดยมีกิจกรรม (1) มอบเช็คช�าระหนี้และ

มอบโฉนดท่ีดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

(2) โครงการเซ็น MOU ความร่วมมือระหว่าง อ.ค.ส.กับ

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร และ(3) โครงการประกนั

รายได้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม 

และได้ให้ข้อมูลว่ากองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

มีหน้าทีซ้ื่อหน้ีให้กบัเกษตรกรทีเ่ป็นหนีข้องกองทนุฯ โดย

หากเกษตรกรเป็นหน้ีสถาบันการเงินแล้วใช้หนี้ไม่ครบ

ถ้วนจะโดนฟ้องร้องด�าเนนิคดีและยดึทีดิ่นท�ากนิ กองทนุฯ 

จะไปช่วยซ้ือหน้ีจากสถาบันการเงิน ให้มาเป็นหน้ีกับ 

กองทุนฯ แทน ซ่ึงมีข ้อดี คือ (1)ไม่ยึดท่ีดินท�ากิน  

(2) ดอกเบ้ียแค่ร้อยละ 1 และวันน้ีลดลงเหลือร้อยละ 0  

โดยเมื่อช�าระเงินครบถ้วนก็จะได้รับโฉนดที่ดินคืน และมี

โครงการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรท่ีจะจัดงบโครงการให้พี่น้อง

รวมกลุ่มกันไปท�าอาชีพท้ังเกษตร ปศุสัตว์ การบริการ

ทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป

รมว.เกษตรลุย COP26 สร้างต้นแบบ 

ลดคาร์บอนสวนยางในไทย

(ท่ีมา: https://www.posttoday.com/social/general/. post to day. 

28 ต.ค. 64.)

 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แถลงว ่า 

ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

รัฐบาลจึงได้ก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ต้ังแต่ป ี  2007 จัดท�า 

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2015 – 2050 เป็นแผน 35 ปี และในปีนี้ รัฐบาลไทย

ก�าหนดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Bio 

– Circular – Green Economy Model (BCG Economy 

Model) เป็นวาระแห่งชาติ

 นายณกรณ์ ตรรกวริพทั ผูว่้าการการยางแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า จากการวิจัยในเรื่องคาร์บอน

เครดิตพบว่า ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นท่ีมีการกักเก็บ

คาร์บอนได้ดี สามารถเกบ็ได้ต้ังแต่อายตุ้นยาง 1–18 ปี 

โดยเฉพาะในช่วง 1-5 ปีแรกก่อนเปิดกรีด เกษตรกร

ชาวสวนยางจะสามารถเพิ่มรายได้จากการขาย

คาร์บอนเครดิตในช่วงก่อนเปิดกรีดได้ ดังน้ัน 

โครงการ “บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในพื้นที ่

สวนยางพารา” จะน�าสวนยางพาราของการยางแห่ง

ประ เทศไทย  จ� านวน 20 ,000  ไร ่  ในพื้น ท่ี 

จ.นครศรีธรรมราช ใช้เป็นพื้นที่ต ้นแบบเพื่อข้ึน
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ทะเบยีนเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emis-

sion Reduction Program: T-VER) แล้วจึงค่อยขยาย 

พื้นท่ีการด�าเนินโครงการดังกล่าว ให้ครอบคลุมพื้นท่ี 

สวนยางพาราทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสวนยางพาราอยู ่

ภายใต้การดูแลของการยางแห่งประเทศไทย ประมาณ 22 

ล้านไร่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคม

คาร์บอนต�า่ รวมทัง้เพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง

อีกทางหนึ่ง

ยางเครปเกรดพรีเมียมแผ่นบาง ตลาดชอบ คน

ไทยท�าได้

(ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2232689. ไทยรัฐ

ออนไลน์. 1 พ.ย. 2564.)

 การยางแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนให้

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 

ตามมาตรฐาน GAP พร้อมกับการผลิตยางเครป ซึ่งมี

คุณสมบัติที่แตกต่างกัน

 นางปรีด์เปรม ทัศนกุล ผู้อ�านวยการศูนย์บริการ

ทดสอบรบัรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย ได้อธิบาย

ถงึคณุสมบัติของยางก้อนถ้วยท่ีส่งเข้าโรงงานผลติยางเครป

ว่าแบบเก่าเป็นแผ่นหนา ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของ

ความชื้นค่อนข้างสูง ท�าให้ถูกหักเปอร์เซ็นต์ความชื้น  

มักเป็นเชื้อรา มีกลิ่นเหม็นรุนแรง มีส่ิงปนเปื้อนค่อนข้าง

มาก ใช้เวลาตากแดดค่อนข้างนานกว่า 20 วัน 

 ดงันัน้ การยางแห่งประเทศไทย จึงสนบัสนนุให้

ชาวสวนยาง ผลิตยางเครปบางสีน�้าตาลเกรดพรีเมียม ซึ่งมี

ลักษณะเป็นยางเครปแผ่นบาง 2 มม. ความชื้นไม่เกิน

ร้อยละ 1 เกษตรกรไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์ความชื้น ได้

เงนิเต็มเม็ดเต็มหน่วย ตากในตู้อบพลงังานแสงอาทติย์ 

4-5 วัน ท�าให้ประหยัดต้นทุนค่าพลังงาน ภาพรวมลด

ต้นทุนกว่าร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับการเครปยาง 

แบบเดิมโดยยดึหลกัง่ายๆ “ยิง่บางยิง่แห้งเรว็ ความชืน้

น้อยลง” เก็บได้นานถึง 2 ปี หากเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  

ผู้บริโภคสามารถน�าไปผลิตเป็นสินค้าที่ต้องการได้

ทันทีโดยตรง ไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรอีก  

ที่ส�าคัญสะอาด แทบไม่มีสิ่งปนเปื้อน หากวัตถุดิบท่ี

ใช้ต้องเป็นยางก้อนถ้วยท่ีกรีดอย่างถูกวิธีไม่เกิน 6  

มีดกรดี เพือ่ให้สยีางเป็นสีน�า้ตาลอ่อนตรงกบัคณุภาพ

ท่ีต้องการ ใช้กรดอินทรีย์หรือกรดฟอร์มิก ปลอดภัย

ต่อผู ้ใช ้และสิ่งแวดล้อม รวมถึงก้อนยางท่ีได้มี 

ความสด ท�าให้ก้อนยางไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ก่อมลพิษ

ท้ังเรื่องกลิ่นและน�้าเสีย ไม่เพียงเท่าน้ีก้อนยางท่ีได้ยัง

มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ต้องหมักก่อนน�ามารีดเหมือน

ยางแท่ง มีความสด และมีส่ิงเจือปนน้อย จึงสามารถ

ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรได้

 ด ้ ว ย คุ ณ ส ม บั ติ ข ้ า ง ต ้ น ก า ร ย า ง แ ห ่ ง

ประเทศไทย จึงได้ก�าหนดร่างมาตรฐานยางเครปบาง

สีน�้ าตาลเกรดพรี เ มียมข้ึน ขณะนี้อยู ่ ระหว ่ าง 

การด�าเนินการส่งเรื่องให้ผู ้ว ่าการ กยท.พิจารณา  

พร้อมกันน้ียังได้ร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาเครื่อง

กรีดยางเครปบางสีน�้าตาลส�าเร็จเป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตยาง
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ยางเครปเกรดพรีเมียมแผ่นบาง ตลาดชอบ  

คนไทยท�าได้
(ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-805836. ประชา

ธุรกิจ. 19 พฤศจิกายน 2564.)

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่ง

ประเทศไทย  ยืนยันว่า การยางแห่งประเทศไทย ไม่มี 

การปรับขึ้นค ่าธรรมเนียมผู ้ส ่งออกตามกระเเสข่าว 

เน่ืองจาก ไม่มีอ�านาจในการปรับข้ึนค่าธรรมเนียม เพราะ

จะต้องผ่านการเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีซึง่ปัจจุบันอตัรา

ค่าธรรมเนยีมการส่งออกยางออกนอกราชอาณาจกัรคงเดิม

ที่อัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัมตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เรือ่งก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมท่ีผูส่้งยางออก

นอกราชอาณาจกัรต้องช�าระ ประกาศเมือ่วนัท่ี 28 มิถนุายน 

2560

 ปัจจบัุนการยางแห่งประเทศไทย จดัเกบ็เงิน

ค่าธรรมเนียมส่งออก (CESS) ที่เก็บในอัตราตายตัว  

2 บาท/ กก. ได้ปีละประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท 

โดยเงินท่ีเก็บได้น้ีจะแบ่งออกเป็น 6 กองด้วยกัน คือ 

กองที่ 1 ค่าบริหารจัดการของ กยท. ตามมาตรา 49 (1) 

พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละ 10  

หลังจากมีการตั้ง กยท.ที่รวม 3 องค์กรเข้าด้วยกัน คือ 

สถาบันวจัิยยาง กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง และ

องค ์การสวนยาง โดยมี เ งินประเดิมต้ังต ้นใน 

การบริหารจัดการประมาณ 4,000 ล้านบาท แต่ใน

อนาคตอันใกล้อาจเกิดปัญหา เพราะเงิน CESS  

ที่ เก็บได้ในแต่ละปี จะแบ่งมาอยู ่ในกองน้ีปีละ

ประมาณ 600-700 ล้านบาทเท่านั้น เมื่อรวมกับ 

เงินประเดิมต้ังต้น 4,000 ล้านบาท คาดว่าจะไม่เพียง

พอเนื่องจากการยางแห่งประเทศไทย มีพนักงานใน

สังกัดสูงถึง 4,000 คน



สาระน่ารู้
(การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจ�าปี 2564)

 การยางแห่งประเทศไทยได้จัดประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจ�าปี 2564 โดยมีผู้สนใจ โดยส่งผลงาน

เข้าประกวด จ�านวน 51 โครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บุคคลภายในและบุคคลภายนอก ในระดับระดับภูมิปัญญา

ท้องถิน่ ระดับมัธยมศึกษาและอาชวีศึกษา ระดับอดุมศึกษาและบณัฑิตศึกษา และระดับอาจารย์และนกัวจัิย ทัง้ในระดับ

ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือช้ินงานที่จะน�าไปเป็นประเด็นวิจัย ให้ทุนสนับสนุนวิจัย  

หรือพัฒนาผลงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศกรอบแนวความคิดนวัตกรรม (พนักงานหรือลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย)
ชื่อผลงาน: ระบบภูมิสารสนเทศยางพาราอัจฉริยะส�าหรับสนับสนุนเพื่อบูรณาการและการแก้ไขวิกฤตการณ์ยางใน

                   ประเทศไทย Intelligent GIS for Rubber Crisis Resolution in Thailand

สังกัด: ฝ่ายเศรษฐกิจยาง

ผู้ส่งเข้าประกวด: นายวิญญู โครมกระโทก 
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รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ (พนักงานหรือลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย) 
ชื่อผลงาน: แผ่นรองเท้าส�าเร็จรูปจากยางธรรมชาติส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรครองช�้าและโรคเท้าแบน

สังกัด: ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง

ผู้ส่งเข้าประกวด:  1. นายนพดล ทองเลี่ยมนาค  

     2. นายศุภฤกษ์ อภิสราพิพัฒน์ 

  3. นายวรพงษ์ พูลสวัสดิ์  

      4. น.ส.ช่อมาลี กสิบาล

รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านปลายน�้า)
ชื่อผลงาน: อิฐก่อผนังไม้เทียมจากขี้เลื่อย-เศษไม้ยาง  Artificial wood bricks from sawdust-rubber wood chips

สังกัด: อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ผู้ส่งเข้าประกวด:  1. นายประชุม ค�าพุฒ  

                      2. นายธวัชชัย อริยะสุทธิ
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รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (ด้านปลายน�้า)
ชื่อผลงาน: นวัตกรรมยางพาราผสมวัสดุธรรมชาติห่อผลไม้เลียนแบบการสร้างปลอกหุ้มตัวหนอนของ

                   ผีเสื้อหนอนปลอก

สังกัด: โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”  จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้ส่งเข้าประกวด:  1. นายธีรภัทร ศรีแก้ว  

  2. นายภูวมินทร์ หมุกแก้ว

รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านปลายน�้า)
ชื่อผลงาน: ถุงเท้ายางพาราส�าหรับหุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโรค The latex rubber socks for shoe cover to prevent disease

สังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ผู้ส่งเข้าประกวด:  1. น.ส.อนุธิดา สุวรรณ  

     2. น.ส.ศิริวรรณ แก่นแก้ว  

  3. น.ส.ธัญสิริ คงพระบาท
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รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับอาจารย์หรือนักวิจัย (ด้านต้นน�้าและกลางน�้า)
ชื่อผลงาน: วัตถุดิบยางธรรมชาติรูปแบบเม็ดส�าหรับกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (ไม่มีรายงานฉบับสมบูรณ์)

สังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ผู้ส่งเข้าประกวด: ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์

รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับอาจารย์หรือนักวิจัย (ด้านปลายน�้า) 
ชื่อผลงาน: การป้องกันสารพิษจากบ่อฝังกลบขยะซึมลงน�้าใต้ดินโดยใช้น�้ายางธรรมชาติ

สังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ส่งเข้าประกวด: ดร.ประชุม ค�าพุฒ

43



แนะน�ำเอกสำรวชิำกำร

 ด้วยความผนัผวนของราคายาง การเกดิโรคระบาด และ

ภัยธรรมชาติในพื้นท่ีปลูก ท�าให้การท�าสวนยางแบบเกษตร

เชิงเดี่ยวหวังรายได้ทางเดียว ที่มีอยู่มากในประเทศไทย เกิดความ

เส่ียงต่อการขาดทุน ดังน้ันองค์ความรู้ของเกษตรกรชาวสวนยาง

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ ในการปลกูสร้างสวนยางผสมผสาน จึงเป็น

แนวทางให้แก่เกษตรกร สามารถเลือกช่องทางการท�าสวนยาง

ผสมผสาน ท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของตนเอง เพือ่เสรมิสร้าง 

รายได้ ลดต้นทุนการผลิต และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ดาวโหลดได้ที ่: https://www.raot.co.th/download/technical/a1.pdf

กรณีศึกษา เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบความส�าเร็จ  

ในการปลูกสร้างสวนยางผสมผสาน

แนวทางการจัดการสวนยางแบบผสมผสานโดยการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น

 รูปแบบการปลูกพืชของระบบการจัดการสวนยางแบบ

ผสมผสานโดยการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอ่ืน น�าหลักการ  

(1) ระบบสวนยางผสมผสาน จ�าแนกตามประเภทพันธุ์พืช  

(2) การจัดชั้นเรือนของประเภทไม้ร่วมในระบบการจัดการ 

สวนยางแบบผสมผสาน (3) การปลูกป่า 5 ระดับ (4) การจ�าแนก

ไม้ผล ตามขนาดของทรงพุ่มและตามระยะเวลาการเก็บเก่ียว  

(5) การจ�าแนกความสูงไม้ยืนต้น (6) การจ�าแนกไม้พุ ่มตาม 

ความสูง และ (7) การสร้างรายได้ระยะส้ัน ระยะกลาง และ 

ระยะยาว ตามแนวคิดการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพ่ือให้ได้นวัตกรรม

การจัดการสวนยาง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ท�าให้

เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพึ่งพาตนเอง

ดาวโหลดได้ที ่: https://www.raot.co.th/download/technical/a3.pdf
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ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง 

การยางแห่งประเทศไทย

ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง  

การยางแห่งประเทศไทย



การใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน

 การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในปัจจุบัน ส่วน

ใหญ่ยังใช้ไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยาง 

ส่งผลต่อผลผลิตและสุขภาพของต้นยาง ซ่ึงหากมีการใช้ปุ๋ยให้

เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ค�านงึถงึปรมิาณธาตุอาหารท่ีมีอยูใ่นดิน

ในขณะน้ัน ระยะเวลาท่ีพืชต้องการใช้ และวิธีการใส่ท่ีถูกต้อง  

โดยยึดหลักปฏิบัติท่ีส�าคัญ คือ (1) เก็บตัวอย่างดิน (2) ประเมิน

ระดับธาตุอาหารจากผลวิเคราะห์ดิน และ (3) แนวทางการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวเิคราะห์ดิน จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลติ 

ได้ผลผลิตเพิ่ม รวมถึงเพิ่มรายได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน

ดาวโหลดได้ที ่: https://www.raot.co.th/download/technical/a2.pdf

หลักการและแนวทางการเพิ่มผลผลิตน�้ายางโดยการใช้เอทธิลีน

 ในป ัจจุ บันผลผลิตยางพาราต ่อพื้นที่ มีแนวโน ้ม 

ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีจากหลายสาเหตุ การใช้เอทธิลีนที่เป็น

ฮอร์โมนพืช สามารถช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์น�้ายาง และ 

เพิม่ระยะเวลาการไหลของน�า้ยางให้ยาวนานขึน้ ท�าให้ได้ผลผลติ

ยางเพิม่ขึน้ อย่างไรก็ตามการใช้เอทธิลนีจะต้องใช้ให้ถกูต้องและ

เหมาะสม เนือ่งจากสามารถส่งผลกระทบต่อต้นยางได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอาการเปลือกแห้ง ดังน้ันหลักการและแนวทางการเพิ่ม

ผลผลิตน�้ายางโดยการใช้เอทธิลีนน้ี ได้รวบรวมผลงานวิชาการ

จากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมถงึกรณศึีกษาของ

เกษตรกรต่อการใช้เอทธิลีน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกร 

ที่สนใจจะเพิ่มผลผลิตน�้ายางด้วยการใช้เอทธิลีน

ดาวโหลดได้ที ่: https://www.raot.co.th/download/technical/a5.pdf
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ภรภัทร สุชาติกูล  ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง

การยางแห่งประเทศไทย

ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง 

การยางแห่งประเทศไทย



รอบร ัว้ สวย.
กิจกรรมด้านการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยยางสงขลา
 ผลติแผ่นพบัเผยแพร่ความรูเ้รือ่งโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรูว้ชิาการ

ยางพาราในพืน้ทีจั่งหวดัสงขลา และปัตตานี รวมถงึติดตามประเมินผลหลงัการให้บรกิารเผยแพร่ความรูว้ชิาการยางพารา 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
 จดันทิรรศการวชิาการยางพาราภายนอกสถานท่ี วนัดินโลกทีส่ถานพีฒันาทีดิ่น จังหวดับงึกาฬ และวนัฉลอง

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อโดยส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ณ ลานพญานาค จังหวัดหนองคาย ศึกษาดูงาน

ของสถาบันเกษตรกรในแปลงงานวจิยัพนัธ์ุยาง และแปลงการเสรมิรายได้ในสวนยางแปลงกิง่ตาและโรงผลติยางแผ่น

รมควันของศูนย์ฯ แบ่งเป็นสถาบันเกษตรกรจาก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดนครพนม เป็นที่ปรึกษา

ด้านการท�าสวนยาง GAP ใน 6 จังหวัด อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้ Application โรค และการใส่ปุ๋ยตาม 

ค่าวิเคราะห์ดิน ให้บริการวิชาการยางพารากับเกษตรกร ใน 8 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เลย หนองบัวล�าภู อุดรธานี 

สกลนคร บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร 

ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี
 จัดท�าไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

 ร่วมด�าเนินรายการ คุย เล่า ข่าวเกษตร จัดโดยส�านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดสด

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM  98.7 MHz.

 - เตือนภัยโรคและค�าแนะน�าส�าหรับผู้ปลูกยาง โดย ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี 

 - แนะน�าพันธุ์ยางใหม่ส�าหรับพื้นที่ภาคใต้

 - ปรับปรุงพันธุ์ยางของไทย

 - ดูแลรักษาสวนยาง คัดเลือกพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ ป้องกันก�าจัดโรค และใส่ปุ๋ย 

 เตือนภัยเกษตรกร เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่ ผ่านสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค ของศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

บรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา การจัดการดินปุ๋ยและศัตรูพืช ต้นทุน และการลดต้นทุน 

การผลิต รวมถึงส่งมอบพันธุ์ยาง RRIT 3904 จากงานวิจัยสู่เกษตรกรและแปลงผลิตพันธุ์ยาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 43 ราย
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ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์
 จดัท�าแผ่นพบั วารสารและไวนลิ เรือ่งการเก็บตัวอย่างดินในสวนยางเพือ่การวเิคราะห์ทางเคมี การดูแลรกัษา

สวนยางพาราในฤดูแล้ง การแปรรูปใบยางเพื่อผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์โครงการแบบ 3 อาการ 

เปลือกแห้งยางพารา ภัยร้ายของชาวสวนยาง  ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ให้ได ้

การรับรองมาตรฐาน มอก.17025 – 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)  การท�าดอกไม้จากใบยางพารา และพันธุ์ยางแนะน�า  

RRIT 3904 และ 3906 ปลูกพืชสมุนไพรในแปลงยางเพื่อเป็นแปลงสาธิต ส�าหรับการศึกษาดูงานต่อไป เผยแพร่ให้

บริการเอกสารวิชาการแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป จัดท�าสระน�้ายางพาราซีเมนต์จากน�้ายางพาราผสมปูนซีเมนต์ และ

กระถางใบยางพารา

 สถาบันเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานในแปลงงานวิจัยพันธุ์ยาง แปลงงานวิจัยโครงการ แปลงตัวอย่างสวนยาง 

การสงเคราะห์การปลูกแทน แบบ 3 ปลูกแทนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน และแปลงการเสริมรายได้ในสวนยาง และ 

แปลงกิ่งตา ได้แก่
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กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองบัวเรณู อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
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กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนดู่ อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจองกอ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มสหกรณ์ปฏิรูปฮักล�าโดมใหญ่ อ�าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

 บริการให้ความรู้ด้านยางพารากับเกษตรกร โดยการเป็นท่ีปรึกษา ด้านการท�าสวนยาง GAP การใส่ปุ๋ยตาม 

ค่าวิเคราะห์ดิน โมบายแอพพลิเคชั่นการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โมบายแอพพลิเคชั่นโรคและอาการผิดปกติของ

ยางพารา โมบายแอพพลิเคชั่นโรคและอาการผิดปกติของยางพารา การเก็บตัวอย่างดินในสวนยางเพื่อการวิเคราะห ์

ทางเคมี ในจังหวัดบุรีรัมย์ และศรีสะเกษ 

 บรกิารให้ค�าแนะน�าเกษตรกร เรือ่ง ผลติภณัฑ์ท่ีท�ามาจากยางพารา เรือ่งการท�าดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 

ทีก่ลุม่เกษตรกรท�าสวนยางก้าวหน้าสามคัคี อ�าเภอเมือง จงัหวดัอ�านาจเจรญิ เรือ่งหลกัปฏบิติัเกษตรดีทีเ่หมาะสมส�าหรบั

การผลผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรหนองแดงพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสหกรณ์กอง 

สวนยางนิคมบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสหกรณ์กองสวนยางโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสหกรณ์กอง 

สวนยาง



49

ล�านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเกษตรกรตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริการให้ค�าแนะน�าสถาบันเกษตรกร เรื่องการท�า 

สวนยางแบบเกษตรผสมผสาน (เกษตรกรรมยั่งยืน) จังหวัดน่าน และการให้บริการวิชาการเกษตรกรโดยมีพี่เลี้ยง

เกษตรกรคอยให้ค�าปรึกษาแนะน�า

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา
 ศึกษาดูงานของสถาบันเกษตรกรในแปลงงานวิจัยพันธุ์ยางใหม่ แปลงงานวิจัยโครงการ แปลงตัวอย่าง 

สวนยางการสงเคราะห์การปลูกแทน แบบ 3 ปลูกแทนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน และดูแลแปลงการแปลงกิ่งตา แบ่งเป็น 

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัด

ชลบุรี ระยอง อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ บุรีรัมย์ จันทบุรี กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเลย และสระแก้ว 

 บริการวิชาการด้านยางพารากับเกษตรกร ตรวจประเมิน โดยการเป็นที่ปรึกษา ด้านการท�าสวนยาง GAP ใน

พื้นที่รวม 6 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว บริการวิชาการยางพารากับเกษตรกร 

เรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมถึงให้บริการเก็บตัวอย่างดินในสวนยาง 

เพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี



ใบสมัครสมาชิกวารสารยางพารา

 ข้าพเจ้า...................................................ต�าแหน่ง....................................

หน่วยงาน.....................................................เลขที่............ถนน..........................

ตรอก/ซอย.............................................ต�าบล/แขวง..........................................

อ�าเภอ............................................................จังหวัด..........................................

รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์......................................................

โทรสาร......................................E-mail: ...........................................................

                                                                                ลงชื่อ.............................ผู้สมัคร

                                                                                (.........................................)
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ใบสมัครลงโฆษณาวารสารยางพารา

 ข้าพเจ้า.......................................................ต�าแหน่ง............................................................

ในนามหน่วยงาน/บริษัท...................................................................................................................

ทีอ่ยู ่......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

โทรสาร.....................................................โทรศัพท์..........................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................

มีความสนใจลงโฆษณา/ต่ออายุโฆษณา กับทางสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

รายละเอียดและโปรโมชั่นเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ  1.อัตราค่าโฆษณาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   2.กรุณาช�าระเงินภายใน 14 วัน โดยนับจากวันที่ส่งใบสมัคร
    

       ลงชื่อ................................ผู้สมัคร

       วันที่ ..................................

ระยะเวลาการลงโฆษณา  เริ่มต้น: .....................................

    สิ้นสุด: .....................................

การช�าระเงิน

 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคาร.........................................สาขา............................................

ในนาม “สถาบนัวจิยัยาง” เลขทีบ่ญัช.ี..................................................และส่งใบ Pay-in slip มายงัสถาบนัวจิยัยางฯ

ทางโทรสารหมายเลข.................................................หรือ E-mail: ......................................................................

รูปแบบ รายละเอียดและอัตราค่าโฆษณา

วารสาร ปกหน้า - ด้านใน ปกหลัง

            25,000 บาท/ปี              35,000 บาท/ปี
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แนะน�าโครงสร้างส่วนงานสถาบันวจัิยยาง

 กองบริหารงานวิจัย  มีหน้าที่รวบรวมแผนงานและโครงการวิจัยทางด้านการผลิต เศรษฐกิจ การตลาด และ

อุตสาหกรรม จัดท�าแผนโครงการวิจัยด้านการผลิต ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา บริหารจัดการและ 

ประสานงานโครงการวจิยัทีไ่ด้รบังบประมาณจากกองทุนพฒันายางพารา ติดตามประเมินผลงานวจิยัทัง้ระบบ ประสาน

ความร่วมมือและสร้างเครอืข่ายงานวจิยักบัหน่วยงานท้ังภายในและ ภายนอกการยางแห่งประเทศไทย พฒันาศักยภาพ

นักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จัดท�าข้อมูลและรายงานด้านการวิจัยของการยางแห่งประเทศไทย รวมถึง

ก�ากับดูแลการน�างานวิจัยท่ีได้รับทุนจากกองทุนพัฒนายางพาราไปใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่การยางแห่ง

ประเทศไทยก�าหนด

 กองวจัิยและพัฒนาการผลติยาง  มีหน้าท่ีติดตาม รวบรวม และรายงานผลงานวจิยั วางแผนการน�าผลงานวจิยั

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการผลิต ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตยางแบบบูรณาการ ประสานความร่วมมือท�างานวิจัยกับ

หน่วยงานอื่นๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมงานวิจัยและจัดท�าเป็นเอกสารวิชาการ คู ่มือและผลิต 

ชดุเทคโนโลยกีารผลติเพือ่เผยแพร่ผลงานวจิยัและเทคโนโลยจีากงานวจิยั บรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ 

รับผิดชอบการบริหารจัดการนวัตกรรม

 ศูนย์วิจัยยาง  (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดหนองคาย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา) 

มีหน้าที่ควบคุม ก�ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตยางตามแผนงานและโครงสร้างของสถาบันวิจัยยางให้บริการวิชาการและ

เทคโนโลยีแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง




