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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา                                     
                )                                                                 
               และ 3) เพื่อประเมินผลความส าเร็จของทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด ใน
การลดปัญหาน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ พื้นท่ีศึกษา คือ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาคือ  1) การศึกษาขอ้มูลเพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีสามารถลดน ้ าเสียจากโรงผลิตยาง
แผน่ดิบ 10 แห่ง  2) การศึกษาความเป็นไปไดข้องทางเลือกตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลด
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 4 ท่าน  3) การน าทางเลือกท่ีเหมาะสมไปทดลอง
ปฏิบติัในโรงผลิตยางแผน่ดิบ และ 4) การประเมินผลความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสะอาดไปใช้
เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยตวัช้ีวดัผลส าเร็จในการด าเนินการ 
 ผลการศึกษา พบว่า การผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ส่วนใหญ่มี
ขั้นตอนหลกัเป็นไปตามค าแนะน าของสถาบนัวจิยัยาง (2551) แต่มีการด าเนินการท่ีแตกต่างออกไป
ใน 3 ลกัษณะ คือ  1) การใส่สีผสมอาหารลงในน ้ ายางพาราสดในขั้นตอนการท าให้น ้ ายางพาราสด
จบัตวัเป็นกอ้น  2) หลงัจากท าการรีดลายดอกให้กบัแผ่นยางพาราเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เกษตรกร
ผูผ้ลิตยางแผ่นดิบจะน าแผ่นยางพาราไปแช่ด้วยกรดซัลฟุริกเจือจาง และ  3) มีทั้งการใส่สีผสม
อาหารลงในส่วนผสมในขั้นตอนการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น และน าแผน่ยางพาราไป
แช่ดว้ยกรดซลัฟุริกเจือจาง นอกจากน้ียงัพบวา่แต่ละขั้นตอนในการผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกร
ขาดการใชท้รัพยากรในการผลิตอยา่งประหยดั จึงไดจ้ดัท าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อ
ลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 4 ทางเลือก ได้แก่ การปรับปรุง



 
 

(4) 

กระบวนการในการผลิตยางแผ่นดิบ  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตยางแผ่นดิบ  การ
เปล่ียนแปลงวตัถุดิบ  และการน าของเสียกลบัมาใช้ใหม่ ซ่ึงผลการพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการด าเนินการคร้ังน้ี 2 ทางเลือก คือ 1) การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางของสถาบนัวิจยัยางอยา่งแทจ้ริง และ 2) การด าเนินการร่วมกนั ระหวา่งการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของสถาบนัวิจยัยางร่วมกบัการใช้
เทคโนโลยีเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ และการน าของเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบน า
กลบัไปใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ 
 เม่ือไดน้ าทางเลือกทั้งสองทางเลือกไปทดลองปฏิบติั พบว่า สามารถลดการใช้น ้ าไดถึ้ง 
ร้อยละ 34-73  ลดการใช้สารเคมีไดร้้อยละ 21.38 และยงัสามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียไดถึ้ง
ร้อยละ 87-96  ค่าความสกปรกของน ้ าเสียโดยส่วนใหญ่มีแนวโนม้ไปในทางท่ีดีข้ึน ผลประโยชน์
ต่อตน้ทุนท่ีไดรั้บมีค่ามากกวา่ 1 นอกจากน้ีผูน้ าชุมชนในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดยส่วน
ใหญ่มีความยนิดีท่ีให้เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบเขา้ร่วมการด าเนินการหรือโครงการเพื่อลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยสีะอาด 
 ผลการประเมินความส าเร็จของทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบดว้ย
หลกัเทคโนโลยสีะอาด ซ่ึงพิจารณาในมิติประสิทธิภาพ มิติส่ิงแวดลอ้ม และมิติเศรษฐศาสตร์ พบวา่ 
การด าเนินการร่วมกัน ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคล้องกับ
สถาบนัวจิยัยาง ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ และการน าของเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบน ากลบัไปใช้ซ ้ าหรือใชใ้หม่ มีผลประสบความส าเร็จในการลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบมากท่ีสุด ดงันั้นจึงควรมีการก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยสีะอาดไปใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบอยา่งกวา้งขวาง 
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 This thesis has three objectives: 1) to examine wastewater generation from the 
production process of unsmoked rubber sheet in Khaochamao district, Rayong Province; 2) to 
study options of clean technology to reduce wastewater from unsmoked rubber sheet production; 
and 3) to evaluate effectiveness of options to reduce wastewater from unsmoked rubber sheet 
production. The study area was Khaochamao district, Rayong Province. The methodologies of 
this study were: 1) examining ten unsmoked rubber sheet plants in order to fashion clean 
technology options;  2) feasibility analysis of the clean technology options by four experts;  3) the 
best two options were then tested in one plant;  and 4) results of the application of the clean 
technology options to reduce wastewater from unsmoked rubber sheet production were evaluated. 
 This study found that the main process of unsmoked rubber sheet production in 
Khaochamao District, Rayong province conformed to the method recommended by The Rubber 
Research Institute of Thailand. Nevertheless, there were three different practices: 1) some added 
food grade color such as Tartrazine into the ingredient ; 2) some put the product in diluted 
Sulfuric Acid in the last step of production; and  3) some added food grade color such as 
Tartrazine into the ingredient and put the product in diluted Sulfuric Acid in the last step. 
Moreover, the study revealed that they did not efficiently use raw material and resources. 



 
 

(6) 

 Four clean technology options were proposed for feasibility analysis by experts, which 
were improving the process of unsmoked rubber sheet ,  changing technology in unsmoked rubber 
sheet production,  material substituting, and reusing or recycling of waste. Two options selected 
were 1)  improving the process to fully conformed to the recommendation of the Rubber Research 
Institute of Thailand, and 2) combination between the method from The Rubber Research 
Institute of Thailand and the change of technology to generate unsmoked rubber sheet process 
with reusing or recycling of waste. These two options were then tested at one plant of unsmoked 
rubber sheet. The results showed that 34 – 73 % of water used in process and 21.38 % of 
materials used in unsmoked rubber sheet process were reduced, the benefit cost ratio was much 
higher than 1 and wastewater produced had better quality than original process. In addition, most 
of the local leaders from 12 sub-districts in Khaochamao District accepted the clean technology 
project for reducing wastewater from unsmoked rubber sheet production. 
 The evaluation, using three dimensions which are efficiency,  environmental impact, and 
economic benefit, showed that the combination between the method from The Rubber Research 
Institute of Thailand and the change of technology to generate unsmoked rubber sheet process 
with reusing or recycling of waste was highly effective. Hence, there should be policy and 
measures to promote the application of clean technology for reduction of wastewater and raw 
material from unsmoked rubber sheet production widely. 
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บทที ่ 1 

บทน า 

1.1  ทีม่าและความส าคญั 

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัและสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นอย่างมากดงัจะ
เห็นได้จากปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราในปี 2552 ซ่ึงมีจ านวน 17,223,129 ไร่ โดยเพิ่มจากปี 
2551 ถึง 506,804 ไร่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.: 29) 
และผลผลิตยางพาราทั้งหมดท่ีประเทศไทยส่งออกไปยงัต่างประเทศ ในปี 2552 มีจ  านวนถึง 
1,160,339 ตนั ซ่ึงเพิ่มจากปี 2551 ถึง 335,506 ตนั คิดเป็นร้อยละ 36.91 ของการส่งออกยางทั้งหมด
ทัว่โลก นอกจากน้ีความต้องการยางพาราภายในประเทศนั้นก็มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน โดยพบว่า 
ปริมาณความตอ้งการยางพาราภายในประเทศของปี 2552 มีจ  านวน 399,415 ตนั เพิ่มจากปี 2551 
เป็นจ านวน 1,820 ตนั อีกทั้งผลผลิตยางพาราต่อไร่ในปี 2551 มีจ  านวน 281 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มข้ึน
จากปี 2550 ถึง 7 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร. สถาบนัวิจยัยาง, 2553ก: 12 – 15 )  จากขอ้มูล
ดงักล่าว ท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีต่างๆ ใหค้วามสนใจในการท าสวนยางพาราเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการ
น าน ้ ายางพารามาผลิตเป็นยางแผ่นดิบ เพราะเป็นท่ีต้องการของตลาดและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรเป็นอยา่งดี โดยยางพารา 700 ตน้ สามารถใหผ้ลผลิตเป็นยางแผน่ดิบไดถึ้ง 30-40 กิโลกรัม 
ซ่ึงขณะน้ี ราคายางแผน่ดิบ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2553 มีราคาอยูท่ี่ 140 – 150  บาท (กรมวิชาการ
เกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2552ข) 
 กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ มีการใช้น ้ าเป็นองค์ประกอบส าคญัในขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่
การลา้งท าความสะอาดเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และในกระบวนการท ายางแผ่นดิบ เกษตรกร จะมีการ
เติมกรดเขม้ขน้ลงไปในน ้ายางพาราสด โดยจะใชก้รดอินทรียแ์ละกรดก ามะถนั เพื่อท าให้น ้ ายางจบั
ตวักนัเป็นกอ้น ก่อนน าไปเขา้เคร่ืองรีดยางให้เป็นแผน่ตามขนาดท่ีตอ้งการส่งขาย ส่งผลให้เกิดน ้ า
เสียท่ีมีความเป็นกรด (ค่า pH) ค่อนขา้งต ่า (เพญ็ธิรัตน์ อคัรผลสุวรรณ, ไกรสร วงศรีลา, ชวลา เสียง
ล ้า และ สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์, 2551:1-2)  
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 ดงันั้น น ้ าเสียจากกระบวนการการผลิตยางแผน่ดิบ หากไม่มีการจดัการหรือบ าบดัให้ถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ เม่ือปล่อยลงสู่ส่ิงแวดล้อมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
เช่น หากปล่อยน ้ าเสียท่ีมีค่าความเป็นกรดต ่า (มีค่า pH น้อยกว่า 6) ลงสู่พื้นดิน จะส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช เน่ืองจากความเป็นกรดในดินจะไปละลายสารพิษ เช่น อะลูมีเนียม ทองแดง 
สังกะสีซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชและส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นดิน นอกจากน้ีความเป็นกรด
ในดินจะไปยบัย ั้งการดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซ่ึงเป็นธาตุอาหารท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโต
ของพืช (อญัชลี พดัมีเทศ, ม.ป.ป.: 6)  
 แมว้า่น ้ าเสียท่ีเกิดจากการผลิตยางแผน่ดิบ จะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก แต่เกษตรกร
ผูผ้ลิตยางแผน่ดิบยงัคงไม่ไดรั้บการด าเนินการจดัการน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ  หรือให้ความ
สนใจในเร่ืองดงักล่าวเท่าท่ีควร เช่น ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ซ่ึงจดัวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีการท า
สวนยางพารา และผลิตยางแผ่นดิบกันอย่างแพร่หลาย ดังจะเห็นได้จาก ข้อมูลพื้นท่ีปลูกพืช
เศรษฐกิจของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง พบวา่ มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเป็นสวนยางพารา
มากท่ีสุดโดยคิดเป็นจ านวน 109,634 ไร่ (ส านกังานเกษตรอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง, 2552) 
ประกอบกบัการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นดิบ เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยทบั
มอญ จ ากดั ซ่ึงเป็นกลุ่มสหกรณ์ท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ยางแปรรูปแบบครบวงจร  สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นช าฆอ้ จ  ากดั ซ่ึงเป็นกลุ่มสหกรณ์ท่ีผลิตผลิตภณัฑย์างแผน่ดิบและยางแผน่รมควนั  และกลุ่ม
ปรับปรุงคุณภาพยางพาราต าบลเขานอ้ย ซ่ึงเป็นแหล่งรับซ้ือยางแผน่ดิบคุณภาพดีจากผูผ้ลิตยางแผน่
ดิบโดยมีการบริหารจดัการภายในชุมชน อีกทั้งยงัมีเกษตรกรรายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก ของ
สหกรณ์ทั้ง 3 กลุ่มน้ี อย่างไรก็ตาม การจดัการน ้ าเสียในการผลิตยางแผ่นดิบของพื้นท่ีดงักล่าว 
พบวา่ยงัมีไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากเกษตรกร ยงัไม่เห็นความส าคญัของการจดัการน ้ าเสียในการ
ผลิตยางแผน่ดิบ หรือยงัขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การใช้เทคโนโลยีสะอาดจึงเป็นเคร่ืองมือในการลดปัญหาน ้ าเสียจากเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่น
ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง โดยช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และ
ก่อใหเ้กิดการป้องกนัมลพิษตั้งแต่เร่ิมกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรไดมี้ส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในการลดปัญหาน ้ าเสีย จากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขา
ชะเมาจงัหวดัระยองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพื่อลด
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยเลือกพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองเป็นกรณีศึกษา เพื่อ
ศึกษาวา่  1)  กระบวนการหรือขั้นตอนใดในการผลิตยางแผน่ดิบท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสีย  2) มีทางเลือก
ทางดา้นเทคโนโลยีสะอาดอะไรบา้ง ท่ีจะช่วยลดปัญหาน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ในพื้นท่ี
อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง  3) ความเหมาะสมและความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด ท่ีจะจดัท า
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การลดปัญหาน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดยใช้เทคโนโลยี
สะอาด และ  4) เม่ือน าแนวทางในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ดว้ยหลกัการเทคโนโลยี
สะอาดมาปฏิบติัจริง จะเกิดผลส าเร็จในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมากนอ้ยเพียงใด 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษากระบวนการท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา 
จงัหวดัระยอง 
 1.2.2  เพื่อศึกษาทางเลือกของเทคโนโลยสีะอาด ส าหรับลดปัญหาน ้ าเสียจากการผลิตยาง แผน่
ดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 1.2.3  เพื่อประเมินผลความส าเร็จของทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด ในการลดปัญหา
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องการใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดปัญหา น ้ า
เสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดยแบ่งการศึกษาได้
ทั้งหมด 4 ขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 
  1.3.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการประยุกต์น าหลกัการของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผ่นดิบอย่างครบวงจร  เร่ิมจากการส ารวจกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อให้
ทราบจุดท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสียจากการผลิต  การจดัท าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ  การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกทั้ง 3 ดา้น 
ได้แก่ ด้านเทคนิค/กายภาพ  ด้านเศรษฐศาสตร์  และด้านส่ิงแวดล้อม การน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดท่ีผา่นการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดไ้ปทดลองปฏิบติัจริง  รวมทั้ง
ท าการประเมินผลส าเร็จในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ใน 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ  ดา้นเศรษฐศาสตร์  และดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
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  1.3.2  ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
   การศึกษาคร้ังน้ี ใชพ้ื้นท่ีในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง เป็นพื้นท่ีกรณีศึกษา 
 
  1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา 
   การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 
  1.3.4  ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชากรตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรท่ีผลิตยางแผ่นดิบ ในอ าเภอเขาชะ
เมา จงัหวดัระยองจ านวน 10 ราย ตวัแทนผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ราย  ตวัแทนโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีน า
ทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไปทดลองปฏิบติัจ านวน 1 ราย และตวัแทนผูน้ า
ชุมชนทั้งหมด 12 ราย 
 

1.4  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
 1.4.1  ทราบถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการผลิตยางแผ่นดิบท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสียจากการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 1.4.2  ทราบถึงทางเลือกของการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด 
ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการ 
 1.4.3  ทราบถึงประสิทธิภาพในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา 
จงัหวดัระยอง โดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด 
 1.4.4  ทราบถึงแนวทางในการลดและป้องกนัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการ
ลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ โดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด  
 1.4.5  สามารถน ากระบวนการในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยใช้เทคโนโลยี
สะอาด ไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีมีการผลิตยางแผน่ดิบได ้
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ในการศึกษาการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ กรณีศึกษา อ าเภอ 
เขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น มีนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดงัน้ี 
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  1.5.1  ยางแผ่นดิบ หมายถึง น ้ ายางพาราสดท่ีผสมกบัน ้ าสะอาดในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม 
แลว้จึงน ามาท าใหแ้ขง็ตวัดว้ยกรดท่ีให้ประจุ H+ จากนั้นน าส่วนผสมท่ีจบัตวัเป็นก่อนแลว้ไปรีดให้
เป็นแผ่นด้วยเคร่ืองรีดลายเรียบ และเคร่ืองรีดลายดอก แล้วจึงน าแผ่นยางพาราท่ีไดล้้างท าความ
สะอาดและไปผึ่งใหแ้หง้โดยไม่ตอ้งผา่นการรมควนั 
 
  1.5.2  เกษตรกรทีผ่ลติยางแผ่นดิบ หมายถึง บุคคลท่ีเป็นเจา้ของสวนยางพารา หรือบุคคลท่ี
ไดถู้กรับจา้งใหป้ระกอบอาชีพผลิตยางแผน่ดิบ ในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 
  1.5.3  น ้าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ  หมายถึง น ้ าเสียท่ีเกิดจากขั้นตอนใน
กระบวน การผลิต ประกอบดว้ย (กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 10-11) 
   1.5.3.1  น ้าเสียจากการลา้งถงับรรจุน ้ายางสด  
   1.5.3.2  น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท ายางแผน่ดิบ  
   1.5.3.3  น ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ หรือน ้ าท่ีเป็นส่วนท่ีเหลือคา้ง
อยูใ่นตะกงจากการท าใหย้างจบัตวัและเป็นแผน่  
   1.5.3.4  น ้าจากการลา้งแผน่ เพื่อช าระตวักรดออกจากแผน่ยาง 
   1.5.3.5  น ้าจากการรีดยาง ซ่ึงเป็นน ้าส่วนท่ีมาจากการรีดแผน่ยาง ทั้งในส่วนท่ีเป็นรีด
ลายเรียบและส่วนท่ีเป็นรีดลายดอก 
   1.5.3.6  น ้าจากการลา้งท าความสะอาดพื้นท่ีท ายางแผน่ดิบ 
 
  1.5.4  ก่อนด าเนินการตามทางเลือก หมายถึง กระบวนการในการผลิตยางแผน่ดิบก่อนน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมาทดลองปฏิบติั 
 
  1.5.5  ทางเลือกที่ 1  หมายถึง กระบวนการปรับปรุงการผลิตยางแผน่ดิบให้สอดคลอ้งกบั
สถาบนัวจิยัยาง (2551) อยา่งแทจ้ริง 
 
  1.5.6  ทางเลือกที่ 2  หมายถึง การด าเนินการร่วมกนัระหวา่ง การปรับปรุงกระบวนการใน
การผลิตยางแผน่ดิบให้สอดคลอ้งกบัสถาบนัวิจยัยาง (2551) และการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ไดแ้ก่ การน าอุปกรณ์ท่ีช่วยในการประหยดัน ้ ามาใช ้รวมทั้งการน าของ
เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบน ามาใช้ซ ้ าหรือกลบัมาใช้ใหม่ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะมีระบบ
บ าบดัน ้าเสียอยา่งง่ายอยูด่ว้ยกนั 2 รูปแบบคือ  
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   1.5.6.1  ระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยใชถ้งักรองไร้อากาศ เพื่อบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบ (เพญ็ธิรัตน์ อคัรผลสุวรรณ และคณะ, 2551: 1 – 2) เป็นเวลา 3 วนั  
   1.5.6.2  ระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยใชจุ้ลินทรียชี์วภาพ หรือ EM ในอตัราส่วนน ้ าเสียต่อ
น ้ าจุลินทรียชี์วภาพเท่ากบั 1:1 เป็นเวลา 3 วนัเช่นกนั (ดดัแปลงจาก ปรีด์ิเปรม ทศันกุล และคณะ, 
2549) 



 
บทที ่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะ
น า ไปประกอบการสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั และใชร่้วมกบัการอภิปรายผลการศึกษาคน้ควา้ โดย
มี รายละเอียดแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
  1. ขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
  2. สถานการณ์ยางแผน่ดิบ และการผลิตยางแผน่ดิบ 
  3. น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
  4. แนวคิดทางดา้นเทคโนโลยสีะอาด 
  5. ทฤษฎีการประเมินโครงการ  
  6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  7. ภาพรวมของแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ข้อมูลพืน้ฐานของอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 
 
 อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั มีระยะทาง ห่าง
จากตวัจงัหวดัระยอง 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่างๆดงัต่อไปน้ี    
   ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี 
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี 
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
  ทิศใต ้ ติดต่อกบัอ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง (มูลนิธิวกีิพีเดีย, 2552)  
 อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง มีการปกครองในระดบัต าบลทั้งหมด 4 ต  าบล ไดแ้ก่ ต าบลห้วย
ทบัมอญ ต าบลช าฆอ้ ต าบลน ้าเป็น และต าบลเขานอ้ย โดยต าแหน่งท่ีตั้งของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1   แผนท่ีแสดงเขตการปกครองในระดบัต าบลของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
แหล่งทีม่า : บริษทั อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั, ม.ป.ป. 
 
 ความเป็นมาของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น เดิมเป็นส่วนหน่ึงของอ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง แต่เน่ืองจากอ าเภอแกลงมีพื้นท่ีและจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถดูแล
ได้อย่างทัว่ถึง จึงได้แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกมาตั้งเป็นก่ิงอ าเภอเขาชะเมา ตามประกาศของ
กระทรวง มหาดไทยเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2536 และต่อมาไดมี้พระราชกฤษฎีกาลงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอ
เขาชะเมา โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน ปีเดียวกนั (มูลนิธิวกีิพีเดีย, 2552) 
 อ าเภอเขาชะเมามีเน้ือท่ีทั้งหมด 269.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 168,718.75 ไร่ สภาพ
พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีราบเชิงเขาและมีลกัษณะของดินเป็นแบบดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก 
การท าสวนผลไม ้ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งตน้น ้ าล าธารยงัไม่ถูกท าลาย พื้นท่ีส่วน
ใหญ่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นแหล่งตน้น ้าล าธารหลายสาย ภูเขามีเทือกเขาท่ีส าคญั คือ เขาชะ
เมา, เขาชะมูน, เขาชะอางทรงเคร่ือง, เขาชะอางคร่อมคลอง, เขาชะอางง่อนแง่น, เขาขาด และยงัมีล า
คลองท่ีส าคญัในพื้นท่ี ไดแ้ก่ คลองโพล,้ คลองหวาย, คลองปลากา้ง และคลองห้วยทบัมอญ ซ่ึง
ประชากรส่วนใหญ่ของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น มกัจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากถึง 4,859 ครัวเรือน (จงัหวดัระยอง, ม.ป.ป.) 
 จากการส ารวจขอ้มูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง (2552)  จะพบว่า
ยางพารานั้นมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมากท่ีสุด โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกถึง 109,634 ไร่ แมจ้ะให้ผลผลิต
ของ ยางพาราต่อไร่ 250 กิโลกรัมต่อไร่ แต่กลบัพบวา่มีราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายไดท่ี้สวนสูงท่ีสุด 
โดยมี ราคาเฉล่ียอยูท่ี่กิโลกรัมละ 65 บาท ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.2  และภาพท่ี 2.3  

ต ำบล 

เขำน้อย 

ต ำบล 

ห้วยทบัมอญ 

ต ำบลช ำฆ้อ 

ต ำบลน ำ้เป็น 
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ภาพที่ 2.2  แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ีให้ผลผลิต (ไร่) กับผลผลิตเฉล่ีย 
ภาพที ่2.2  (กิโลกรัม ต่อไร่) ของพืชเศรษฐกิจในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
แหล่งทีม่า :  ส านกังานเกษตรอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง, 2552. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  แผนภูมิวงกลมแสดงการเปรียบเทียบราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายไดท่ี้สวน (บาทต่อ 
  กิโลกรัม) ของพืชเศรษฐกิจในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
แหล่งทีม่า : ส านกังานเกษตรอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง, 2552. 
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2.2  สถานการณ์ยางแผ่นดิบ และการผลติยางแผ่นดิบ 
 
 ยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต
ยางพาราท่ีส าคญัในภูมิภาคเอเชีย และส่งออกยางพาราเพื่อป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมยางพาราของ
โลกในปัจจุบนันั้นไดมี้การส่งเสริมให้พื้นท่ีต่างๆในประเทศไทย ไดท้  าการปลูกยางพารากนัอยา่ง
แพร่หลายกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา 
 ผลผลิตยางธรรมชาติของไทยในปีท่ีผ่านมา สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร (2553ก: 12) 
ไดก้ล่าววา่ในปี 2551 ท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตจากยางพาราถึง 3,164,379 ตนั และมี
ปริมาณการส่งออก 2,675,283 เมตริกตนั แมว้่าจะเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 จะประสบ
ปัญหาภาวะถดถอยอนัเน่ืองมาจากภาวะทางการเงินของประเทศทางฝ่ังตะวนัตก ซ่ึงส่งผลให้
ผูบ้ริโภคสินคา้ และบริการจากต่างประเทศลดลง จึงท าให้ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ยางพาราลดลง
ตามไปดว้ย แต่ความตอ้งการยางพาราของโลกท่ียงัมีความตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
ปี 2551 ท  าให้ภาพรวมของการส่งออกยางพารายงัเป็นสินคา้การเกษตรท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 
และเป็นอันดับ 6 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ โดยท ารายได้ทั้ งส้ิน 223,628 ล้านบาท 
นอกจากน้ีแลว้ ในปี 2551 ท่ีผา่นมา ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตยางธรรมชาติมากท่ีสุด 5 อนัดบั
แรกของโลก (กรมวิชาการเกษตร. สถาบนัวิจยัยาง , 2552ก: 1) ซ่ึงมูลค่าการส่งออกยาง ผลิตภณัฑ์
ยางไมย้างพาราแปรรูปและผลิตภณัฑ์ไมปี้ 2549-2551 และ มูลค่าสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของไทย 6 
อนัดบัแรก ในปี 2549-2551 นั้น ไดแ้สดงขอ้มูล ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที ่2.1  มูลค่าการส่งออกยาง ผลิตภณัฑย์าง ไมย้างพาราแปรรูปและผลิตภณัฑไ์ม ้ปี  

 2549 – 2551  
 

รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
ร้อยละ เพิม่/ลด 

ปี 2550 ปี 2551 

ยาง 205,483 194,339 223,628 -5.42 15.07 
ผลิตภณัฑย์าง 117,270 125,961 149,914 7.41 19.02 
ไมย้างพาราแปรรูป 
และผลิตภณัฑไ์ม ้

28,274 28,650 29,040 1.33 1.36 

รวม 351,027 348,950 402,582 -0.59 15.37 
 

แหล่งที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป. อ้างถึงใน  
                   กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2552ก: 1. 
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ตารางที ่2.2  มูลค่าสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของไทย 6 อนัดบัแรก ในปี  2549 – 2551 
 

รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
ร้อยละ เพิม่/ลด 

ปี 2550 ปี 2551 

                   อุปกรณ์ และ
ช้ินส่วน 

556,807 597,060 605,314 5.52 1.38 

                            362,374 447,109 513,227 23.38 14.79 
                       139,865 185,150 274,102 32.38 48.04 
                  138,786 140,716 259,739 1.39 84.58 
             267,598 290,350 237,971 8.50 -18.04 
        205,483 194,339 223,628 -5.42 15.07 
 

แหล่งที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป. อ้างถึงใน  
  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2552ก: 1. 
 
  ส าหรับในปี 2552 นั้นมีปริมาณผลผลิตยางพาราธรรมชาติของประเทศไทยนั้นมีจ านวน 
1,317,020 เมตริกตนั และมีปริมาณการส่งออกผลผลิตยางธรรมชาติทั้งหมด 1,188,824  เมตริกตนั 
ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าการส่งออกของทั้ง 2 ไตรมาสเป็นจ านวนเงิน 55,102.75 ลา้นบาท (กรมวิชาการ
เกษตร.สถาบนัวิจยัยาง, 2552ข : 5 – 8)  ส่วนสถานการณ์ในปี 2553 นั้น ประเทศไทยจะมีผลผลิต
รวมอยูท่ี่ 3.158 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 67,917 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เน่ืองจากมีพื้นท่ีใน
การปลูกยางพาราเพิ่มมากข้ึนประมาณ 1,069,441 ไร่ ขณะท่ีราคายางพารายงัอยู่ในเกณฑ์สูงอย่าง
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ตน้ปี จึงสร้างความพึงพอใจให้กบัเกษตรกรหนัมาปลูกยางพารามากข้ึน สังเกตได้
จากราคายางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 3 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2553 อยู่ท่ี 109.38 บาทต่อกิโลกรัม ยาง
แผน่รมควนัชั้น 3 มีราคาเฉล่ีย 120.13 บาทต่อกิโลกรัม  ยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 103.98 
บาทต่อกิโลกรัม และน ้ ายางพาราสดมีราคาอยู่ท่ี 103.27 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงไดมี้การคาดการณ์ว่า
สถานการณ์ยางพาราในไตรมาสท่ี 3 วา่ อาจจะมีความเป็นไปไดท่ี้ราคายางพาราจะปรับเพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากมีการท านายโดยบริษทั JD Power & Associate ถึงจ านวนรถยนต์และ
รถบรรทุกขนาดเล็กท่ีจะผลิตทัว่โลก ว่าจะเพิ่มข้ึนจาก 66.7 เป็น 72.8 ลา้นคนัในปี 2554 ท าให้มี
ความตอ้งการในการใชย้างพาราเพื่อผลิตยางรถยนตเ์พิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ราคายางพาราในไตรมาส
สุดทา้ยอาจจะมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามล าดบั (กรมวิชาการเกษตร.สถาบนัวิจยัยาง, 2553ก: 46 – 
47)    
 ยางแผ่นดิบนั้นเป็นวตัถุดิบท่ีนิยมใช้มานานในระบบอุตสาหกรรม และเป็นการแปรรูปน ้ า
ยางพาราสดเบ้ืองตน้ท่ีเกษตรกรจะนิยมปฏิบติัถึงร้อยละ 70 (ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์, 2551: 201) 
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เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีไม่ยุง่ยากมากนกั และหากเกษตรกรสวนยางพารา มีการดูแลรักษาให้ตน้ยางพารา
ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ จะสามารถให้ผลผลิตน ้ ายางสดไดสู้งสุดถึง 450  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
(ฉกรรจ ์แสงรักษาวงศ,์ 2551: 17) ซ่ึงผลผลิตดงักล่าวสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรท่ีผลิตยาง
แผ่นดิบ ไดเ้ป็นอย่างมาก การท ายางแผน่ดิบให้เป็นยางแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพดีนั้น มีหลกัการปฏิบติั
ง่ายๆคือ ท าให้ยางสะอาด รีดแผ่นยางให้บาง สีของแผ่นยางสม ่าเสมอ ใช้น ้ าและน ้ ากรดถูก
อตัราส่วน ซ่ึงมีขั้นตอนในการท ายางแผ่นดิบดงัต่อไปน้ี (กรมวิชาการเกษตร. สถาบนัวิจยัยาง, 
2547: 105 – 109) 
 
  2.2.1  การเกบ็รวบรวมน า้ยาง 
  หลงัจากท่ีเกษตรกรสวนยางพาราไดท้  าการกรีดตน้ยางเพื่อน าน ้ ายางพาราสดมาท ายางแผน่
ดิบ เกษตรกรควรท่ีจะเช็ดถว้ยยางให้สะอาดก่อนรองรับน ้ ายางพาราสด และท าความสะอาดถงัเก็บ 
น ้ายางพาราก่อนใชทุ้กคร้ัง และไม่ควรให้มีเศษยางหรือใบไมล้งในถงัเก็บน ้ ายางพารา จะท าให้ยาง 
แผน่ดิบสกปรก จบัตวัเป็นกอ้นเร็ว กรองน ้ ายางพาราไดย้าก นอกจากน้ีถงัเก็บน ้ ายางพาราควรมีฝา
ปิด เพื่อป้องกนัมิใหน้ ้ายางลน้ออกมาจากถงัในระหวา่งน าไปส่งโรงท ายางแผน่ดิบ 
 
  2.2.2  การท าความสะอาดเคร่ืองมือ (ฉกรรจ ์แสงรักษาวงศ,์ 2551: 201 – 209 ) 
  เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการท ายางแผน่ อนัไดแ้ก่ 
   1)  เคร่ืองกรองลวดเบอร์ 40 และ เบอร์ 50  2)  ตะกง 
   3)  ถงัส าหรับใส่น ้าและน ้ายาง   4)  โตะ๊นวดยาง 
   5)  เคร่ืองรีดชนิดเรียบและชนิดดอก   6)  โรงเรือนหรือเพิงอยา่งง่าย 
   7)  กระป๋องตวงน ้ายางและน ้า   8)  ใบพายส าหรับกวนน ้ายาง 
   9)  ภาชนะผสมน ้ากรด 
  เคร่ืองมือในการท ายางแผน่ดิบเหล่าน้ี ควรจะตอ้งท าความสะอาดก่อนและหลงัจากใชง้าน
แลว้ นอกจากน้ีแล้วเคร่ืองมือการท ายางแผ่นดิบควรเปียกน ้ าทุกคร้ังก่อนใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการท า
ความสะอาดหลงัใชง้าน โดยอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบ ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.4 



 
 

13 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4    อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบ 
แหล่งทีม่า :  สถาบนัวจิยัยาง, 2544 อา้งถึงใน สมชาย เรืองสวา่ง, 2548: 14. 
 
  2.1.3  การกรองน า้ยาง 
  กรองน ้ ายางพาราสดดว้ยเคร่ืองกรองลวดเบอร์ 40 และ 60 เพื่อเอาส่ิงสกปรกออก โดยวาง
เคร่ืองกรองลวดเบอร์ 40 ไวด้า้นบน และเบอร์ 60 ไวด้า้นล่าง ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.5 
 
 
 
  
 
 
ภาพที ่2.5    การกรองน ้ายางพาราสด 
แหล่งทีม่า :  สถาบนัวจิยัยาง, 2544 อา้งถึงใน สมชาย เรืองสวา่ง, 2548: 14. 
 
  2.2.4  การตวงน า้ยางใส่ตะกง 
  ท าการตวงน ้ายางท่ีกรองแลว้ ใส่ในตะกงท่ีสะอาด ตะกงละ 3 ลิตร ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6    การตวงน ้ายางใส่ตะกง 
แหล่งทีม่า :  สถาบนัวจิยัยาง, 2544 อา้งถึงใน สมชาย เรืองสวา่ง, 2548: 15. 
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  2.2.5  การผสมน า้กบัน า้ยาง หรือการเจือจางน า้ยาง 
  เติมน ้ าสะอาดลงในตะกงท่ีใส่น ้ ายางไวแ้ลว้ ตะกงละ 2 ลิตร และตวงน ้ ายางพาราใส่ในตะ
กง โดยใส่ตะกงละ 3 ลิตร ซ่ึงจะไดอ้ตัราส่วนผสมระหวา่งน ้ าและน ้ ายางพาราในอตัราน ้ าสะอาด 2 
ส่วน ต่อน ้ายางพารา 3 ส่วน แต่อตัราส่วนน้ีอาจมีการปรับเปล่ียนได ้ถา้หากน ้ายางพารามีการเจือจาง
มาบา้งแลว้ เช่นในกรณีท่ีมีฝนตกขณะเก็บน ้ายาง หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ 
 
  2.2.6  การเลอืกใช้น า้กรดและการผสมน า้กรด 
  เพื่อให้ยางมีความแข็งตวัและมีคุณภาพท่ีดี ตรงตามความตอ้งการของผูซ้ื้อหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ควรเลือก “กรดฟอร์มิก” เพราะกรดฟอร์มิคเป็นสารละลายท่ีไม่มีสี ละลายน ้ าไดดี้ แต่
มีกล่ินฉุน ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกนัการกดักร่อน เพราะอาจจะก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจได ้
  ข้อดีของการใช้กรดฟอร์มิกในการท ายางแผ่น คือ ท าให้ยางแข็งตวัได้อย่างสม ่าเสมอ 
สามารถระเหยออกไดง่้าย ไม่ทิ้งสารตกคา้งในแผ่นยาง ท าให้ยางไม่เหนียวเหนอะ คุณสมบติัของ
ยางจะไม่เปล่ียนแปลง ไม่ท าให้โรงเรือนและแผ่นยางมีกล่ินเหม็น นอกจากน้ียงัไม่ท าให้เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์เสียหายมากนกั และยงัช่วยให้อุปกรณ์ผลิตยางแผ่นดิบมีอายุในการใช้งานท่ียาวนาน 
ไม่ควรใช้กรดซัลฟุริกในการท ายางแผ่นดิบ เพราะจะท าให้ยางแผ่นดิบมีความเหนียวมากเกินไป 
และสีของยางแผน่ดิบอาจคล ้ามากกวา่เดิม 
  การผสมกรดฟอร์มิก ควรผสมในอตัราส่วนกรดฟอร์มิก 30 มิลลิลิตร หรือ 2 ชอ้นแกงต่อ 
น ้ าสะอาด 3 กระป๋องนม หรือ 1,170 มิลลิลิตร แลว้กวนให้เขา้กนั การผสมกรดฟอร์มิกนั้นควรเท
กรด ลงในน ้ า และควรใช้ภาชนะท่ีเป็นกระเบ้ืองเคลือบหรือแกลลอนพลาสติกในการผสม ดัง
ปรากฏในภาพท่ี 2.7  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.7    การผสมน ้ากรดส าหรับท ายางแผน่ดิบ 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 6. 
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  2.2.7  การใช้น า้กรดผสมกบัน า้ยางพารา 
  ใชใ้บพายกวนน ้ ายางในตะกงสัก 1-2 เท่ียว แลว้ผสมน ้ ากรดท่ีไดเ้จือจางในขั้นตอนท่ี 2.2.6 
ลงไปในตะกงท่ีมีน ้ายาง 1 กระป๋องนม ขณะท่ีเทน ้ากรดใหใ้ชใ้บพายกวนน ้ายางในตะกงประมาณ 6 
เท่ียว (น ้ากรดฟอร์มิก 1 ขวด สามารถท ายางแผน่ดิบไดถึ้ง 90 – 100  แผน่) ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8   การใชน้ ้ากรดท่ีผสมแลว้เพื่อท ายางแผน่ดิบ 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 7. 
 
  2.2.8  การกวาดฟองยาง 
  ขณะกวนน ้ ายางจะเกิดฟองข้ึนในตะกง ให้ใชใ้บพายกวาดฟองออกจากตะกงให้หมด เก็บ
ใส่ภาชนะเพื่อรวบรวมใส่ในภาชนะเพื่อน าไปขายเป็นเศษยางชั้นดี ฟองน ้ ายางถา้กวาดออกไม่หมด 
หากน าไปรมควนัจะเห็นเป็นจุดด่างเล็กๆ ซ่ึงท าใหไ้ดร้าคาท่ีถูกลง ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9    การกวาดฟองยาง 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 8. 



 
 

16 

  2.2.9  การใช้วสัดุปิดตะกง 
  ควรใช้แผน่สังกะสี หรือวสัดุอะไรก็ไดปิ้ดตะกงเพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกหรือฝุ่ นละอองจาก
ภายนอกตกสู่น ้ ายางในตะกง ทิ้งไวป้ระมาณ 30 – 45 นาที เพื่อให้น ้ ายางจบัตวัเป็นกอ้น ดงัปรากฏ
ในภาพท่ี 2.10 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที ่2.10  การใชว้สัดุปิดตะกง 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 8. 
 
  2.2.10  การนวดแผ่นยาง 
  เม่ือยางจบัตวัแลว้ ก่อนน ้ าไปนวดควรรินน ้ าสะอาดหล่อไวทุ้กตะกง เพื่อความสะดวกใน
การน ากอ้นยางออกจากตะกง การนวดยางควรนวดบนโต๊ะท่ีสะอาด ซ่ึงปูดว้ยอะลูมิเนียมหรือแผ่น
สังกะสีนวดด้วยมือ หรือท่อนไม้กลมแล้วแต่ถนัด โดยนวดให้ได้แผ่นยางหนาประมาณ 1 
เซนติเมตร ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.11  การนวดแผน่ยาง 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 9. 
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  2.2.11  การรีดแผ่นยางด้วยเคร่ืองรีดลืน่ 
  น าแผ่นยางท่ีท าการนวดแลว้ รีดด้วยเคร่ืองรีดล่ืน 3 – 4 คร้ังให้บางประมาณ 3 – 4 
มิลลิเมตร ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.12 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.12  การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดล่ืน 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 9. 
 
  2.2.12  การรีดแผ่นยางด้วยเคร่ืองรีดดอก 
  เม่ือรีดแผ่นยางดว้ยเคร่ืองรีดล่ืนแลว้ ควรน าแผ่นยางไปรีดดว้ยเคร่ืองรีดดอกซ่ึงจะช่วยให ้
แผน่ยางแหง้เร็วมากข้ึน ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.13 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.13  การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดดอก 
แหล่งทีม่า :   กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 10. 
 
  2.2.13  การล้างแผ่นยางดิบ 
  หลงัจากท่ีรีดแผ่นยางด้วยเคร่ืองรีดดอกแล้ว น าแผ่นยางดิบล้างด้วยน ้ าสะอาด เพื่อล้าง 
น ้ากรดและส่ิงสกปรกท่ีติดอยูบ่นแผน่ยางออกใหห้มด ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.14 
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ภาพที ่2.14  การลา้งแผน่ยางดิบ 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 10. 
 
  2.2.14 การผึง่แผ่นยาง 
  แผ่นยางท่ีท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้ ให้น ามาผึ่งในร่ม ไม่ควรน าแผ่นยางผึ่งตากแดด 
เพราะจะท าให้คุณภาพยางแผ่นดิบเส่ือมลงได้ และอย่าวางแผ่นยางดิบลงพื้นหรือพื้นท่ีท่ีมีความ
สกปรก ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.15  การผึ่งแผน่ยาง 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 11. 
 
  2.2.15  การเกบ็ยางแผ่นเพือ่รอจ าหน่าย 
  หลงัจากท่ีผึ่งยางแผน่ไวป้ระมาณ 6 ชัว่โมงจึงควรเก็บยางแผน่มาพาดไวท่ี้โรงเรือนเก็บยาง 
แผ่นดิบประมาณ 7 – 10  วนั เพื่อรอจ าหน่าย หรืออาจจะอบยางในโรงอบยางพลงัแสงอาทิตย ์
เพื่อใหย้างแผน่ดิบไม่เกิดเช้ือรา สามารถเก็บไวไ้ดย้าวนาน ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.16 
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ภาพที ่2.16  การเก็บยางเพื่อรอจ าหน่าย 
แหล่งทีม่า :  กรมวชิาการเกษตร. สถาบนัวจิยัยาง, 2541: 11. 
 
  อีกประการหน่ึงท่ีเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบควรให้ความสนใจเป็นอยา่งยิ่ง คือ มาตรฐานยาง
แผน่ดิบ ซ่ึงจ าแนกตามคุณภาพชั้นต่างๆ เน่ืองจากคุณภาพของยางแผน่ดิบท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีราคา
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงยางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 1 จะมีราคาดีกว่ายางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 2 และชั้น 3 ถึง  
0.80 – 1.09 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบ (กรมวิชาการเกษตร. สถาบนัวิจยัยาง, 2552ก: 22-23) 
ดงันั้น เม่ือเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นดิบไดท้ราบถึงขอ้มูลมาตรฐานยางแผน่ดิบคุณภาพต่างๆ ขอ้มูล
ดงักล่าวจะช่วยให้เกิดการผลิตแผน่ยางดิบท่ีมีคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมยาง และสร้างรายไดท่ี้ดี 
ใหก้บัเกษตรกรในอนาคต ซ่ึงขอ้มูลมาตรฐานยางแผน่ดิบคุณภาพต่างๆนั้น ไดแ้สดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3  มาตรฐานยางแผน่ดิบคุณภาพต่างๆ 
 

รายการ 
คุณภาพ 

1 2 3 4 

1. ความสะอาดแผน่ 
    ส่ิงสกปรกในแผน่ 
    ฟองอากาศในแผน่ 

ร้อยละ 100 
         
         

ร้อยละ 100 
         
         

ร้อยละ 100 
         
         

ร้อยละ 100 
       
       

2. ขนาดความหนาของแผน่ไม่เกิน ( มิลลิเมตร) 3 4 4 4 
3.                                   1.5 2 3 4.5 
4.   ข           
   ความคล ้า 
   รอยด่างด า 

   
0 
0 

สม ่าเสมอ 
อาจมีบา้ง 
อาจมีบา้ง 

         
      

    ข       

ไม่ใส 
คล ้า 
ทึบ 

5. แผน่ยดืหยุน่ 
   ลายดอกแผน่ท่ีปรากฎชดั 

ดี 
ชดั 

ดี 
ชดั 

ดี 
ชดั 

ดี 
ชดั 

6. น ้ าหนกัแผน่ (กรัม) 800-1,200 100-1,200 ไม่เกิน 1,500 ไม่เกิน 1,500 
7.                         
                     
                   

 
38-46 
80-90 

 
38-46 
80-90 

 
38-46 
80-90 

 
38-46 
80-90 

 
แหล่งทีม่า : กรมวชิาการเกษตร.สถาบนัวจิยัยาง, 2547: 107. 
 
 การท ายางแผ่นดิบนั้นสามารถน าไปแปรรูปเพื่อส่งให้กับในภาคอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้
ยางพาราเป็นส่วนประกอบ โดยยางแผ่นดิบท่ีไดจ้ะตอ้งน าไปแปรรูปต่อเป็นผลิตภณัฑ์หลายชนิด 
เช่น ยางแผน่รมควนั ยางแท่ง STR 10, 20, 10 CV หรือยางผึ่งแห้ง และผลิตภณัฑ์ท่ีไดแ้ปรรูปจาก
ยางแผ่นดิบ จะน าไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ยางส าเร็จรูป เช่น อุตสาหกรรมยางยืด 
อุตสาหกรรมรองเท้าหรืออุตสากรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ และ
มาตรฐานของผลิตภณัฑย์าง STR ประเภทต่างๆ ไดแ้สดงขอ้มูลในตารางท่ี 2.4 และตารางท่ี 2.5  
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ตารางที ่2.4  ตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากยางธรรมชาติ 
 

ผลติภัณฑ์แปรรูปขั้นต้น ลกัษณะ การใช้งาน 

STR XL, STR 5L, ADS,RSS 1, Pale 
crepe. 

เป็นยางท่ีสะอาด มีสีจางโดยเฉพาะยาง STR XL 
และยาง STR 5L ส่วน RSS     ข    ข      
                                          
เหมาะสมในงานผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการเติมแต่งสี 

- ยางยืด (Cut Treads) กาวยาง เทปติดพื้น รองเทา้ 
และส่วนประกอบ เป็นตน้ 
- ผลิตภณัฑท์างการแพทย ์เภสชักรรม 
การสมัผสัอาหาร 
- ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการเติมแต่งสีสนั/เสน้ดา้ย 

STR 20, RSS 2,3,4 เป็นยางคล ้ า มกัใชใ้นงานท่ีผสมสารตวัเติม เช่น 
พวกเขม่าด า โดยเฉพาะ อยา่งยิ่ง แผ่นยางรมควนั
RSS 4 และ 5 จะมีคุณภาพต ่าจึงมักใช้ท า
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพต ่า 

- ยางรถยนต์ ยางหล่อดอก ยางอะไหล่ ยางท่ีใช้ใน
งานวิศวกรรม และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ทัว่ไป 

STR 5 CV, 10 CV, 20 CV เป็นยางสังเคราะห์ท่ีมีความหนืดคงท่ี (Constant 
Vi s cos i t y )  ซ่ึ งอาจ เป ล่ียนแปลงบ้า งตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุในมาตรฐานยาง CV ดงันั้น จึง
ดีกว่า ยางทัว่ไปท่ีมีความหนืดเปล่ียนแปลงไป 
ตามระยะเวลาท่ีเกบ็รักษายาง 

- ใช้งานเช่นเดียวกบัยางแท่งและยางแผ่นรมควนั 
แต่ได้เปรียบกว่า เพราะมีความสะดวกในการ
ควบคุมการรีดผสมกบัสารเคมีท่ีประหยดัพลงังาน
และเวลาในการบดผสม 

หมายเหตุ :  PV  =  Prevulcanised Latex 
  ADS  =  Air Dried Sheet (ยางแผน่ผึ่งแหง้) 
  RSS  =  Ribbed Smoked Sheet (ยางแผน่รมคนั) 
  STR  =  Standard Thai Rubber (ยางแท่งเอสทีอาร์)  

 

แหล่งที่มา : ปรับปรุงจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549 อา้งถึงใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
แหล่งท่ีมา:: 2551: 1 – 4. 
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ตารางที่ 2.5  รายละเอียดการก าหนดชั้นและขีดจ ากัดสมบัติต่างๆ ของยางแท่งเอสทีอาร์ 

 

สมบัติ/ชั้นบางแท่ง 

STR XL STR SL STR 5 STR5CV STR10 STR10CV STR20 STR20 

CV 

น ้ายาง น ้ายาง/ยางแผ่น ยางก้อน/ยางแผ่น 

ปริมาณสิ่งสกปรก(ไม่เกินร้อยละ) 0.02 0.04 0.02 0.04 0.08 0.08 0.16 0.16 

ปริมาณเถ้า (ไม่เกินร้อยละ) 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 

ปริมาณไนโตรเจน(ไม่เกินร้อยละ) 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

ปริมาณสิ่งระเหย (ไม่เกินร้อยละ) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

ความอ่อนตัวเริ่มแรก (ไม่ต ่ากว่า) 35 35 30 - 30 - 30 - 

ดัชนีความอ่อนตัว (ไม่ต ่ากว่า) 60 60 60 60 50 50 40 40 

สี วัดโดยโลวิบอนด์ (ไม่เกิน) 4.0 6.0 - - - - - - 

ความหนืด ML (1/-4/) 100 0C - - - ** - ** - ** 

 

      
    เขียวอ่อน เขียวอ่อน 

ตัวอักษร 

สีขาว 

บนพื้น 

เขียวอ่อน 

น ้าตาล 

ตัวอักษร 

สีขาว 

บนพื้น 

น ้าตาล 

แดง 

ตัวอักษร 

สีขาว 

บนพื้น 

แดง 

 

หมายเหตุ: กราฟแสดงลักษณะยางรูปโดยใช้สูตรยาง ACS I หรือสูตรยางท่ีผู้ผลิต/ผู้ซื้อจัดการโดยความต้องการ 

  * ข        ข                       0.05 

   **  ขีดจ ากัดของผู้ผลิต คือ 

- STR 5 C               70 (+7,-5), 60 (+7,-5), 50 (+7,-5)     4   +7,-5) 

- STR 10 CV               60 (+7,-5) 

- STR 20 CV               65 (+7,-5) 

 

แหล่งที่มา :  กรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยยาง, ม.ป.ป.: 22. 

 

2.3  น ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 

 

 ถึงแม้ว่าการผลิตยางแผ่นดิบ จะเป็นการสร้างรายได้อย่างแพร่หลายของเกษตรกรในปัจจุบัน 

เน่ืองจากให้ผลตอบแทนสูง และสามารถให้ผลตอบแทนในระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี (ฉกรรจ์ 

แสงรักษาวงศ์, 2551: 185) แต่การผลิตทุกอย่าง ย่อมมีของเสียออกมา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ

ขยะมูลฝอย น ้าเสีย หรืออากาศเสีย เป็นต้น ซ่ึงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกรเองก็มี

ของเสียออกมาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะน ้าเสียซ่ึงมีค่าเป็นกรด และเศษยางจากการผลิตยางแผ่นดิบ 
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 ของเสียท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด ในขั้นตอนการผลิตยางแผ่นดิบและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คือ น ้ าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ เน่ืองจากกระบวนการผลิตยาง
แผ่นดิบตอ้งมีการใช้น ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตยางแผ่นดิบ 
เพื่อให้ยางแผน่ดิบมีความสะอาดเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และขั้นตอนในการท าน ้ ายางพาราสดให้
จบัเป็นกอ้น จะตอ้งมีการเติมน ้ าในอตัราส่วนน ้ ายางสด 2 ส่วน ต่อน ้ าสะอาด 3 ส่วน โดยจะมีการ
เติมสารเคมี คือ กรดฟอร์มิกลงไปในส่วนผสมของน ้ ายางสดกบัน ้ าสะอาด โดยเม่ือเติมกรดดงักล่าว 
ลงไปในส่วนผสมของน ้ าสะอาดและน ้ ายางพาราสด กรดจะเกิดการแตกตวัให้อนุมูลไฮโดรเจน 
(H+)  และเม่ืออนุมูลน้ีไปท าปฏิกิริยากบัอนุมูลลบของคาร์บอกซิเลต อนุภาคของยางจะเกิดกรด
ไขมนัรอบๆอนุภาคยางซ่ึงจะไม่ละลายน ้ า ท าให้พลงัยึดรอบอนุภาคลดลงเป็นศูนย ์และชั้นห่อหุ้ม
อนุภาคยางแฟบลง ส่วนโมเลกุลของน ้ าท่ีห่อหุ้มอนุภาคของยางจะกระจายตวัออกไป น ้ ายางจึงมี
การจบัตวัเป็นก้อนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว มกัจะใช้กรดฟอร์มิกเน่ืองจากจะให้
คุณสมบติัของยางทางกายภาพและเทคนิคท่ีดีกว่ากรดชนิดอ่ืน ส่วนในกรณีการท ายางสกิม จะใช้
กรดซลัฟุริก เน่ืองจากจะมีคุณสมบติัเฉพาะในการจบัหางยาง ส าหรับกรดอะซิติก จะท าให้น ้ ายาง
เกิดการแยกสีเหลืองท่ีมีอยู่ในน ้ ายาง เหมาะส าหรับการท าโซเครพ หรือผลิตเครพสีจาง (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548: 8 – 11) 
 จากการผลิตยางแผน่ดิบตั้งแต่กระบวนเร่ิมด าเนินการผลิต จะพบวา่ การผลิตยางแผน่ดิบนั้นจะ
มีน ้าเสียจากจุดต่างๆ ไดแ้ก่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 8 – 11) 
  1) จากการลา้งถงับรรจุน ้ายางสดรวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบ 
   2) จากการผลิตยางแผน่ดิบ คือ น ้าในส่วนท่ีเหลืออยูใ่นตะกงท่ีไดจ้ากการจบัตวัของ น ้ ายาง
สด ซ่ึงจะมีค่าความเป็นกรด – ด่างประมาณ 5.2 ถึง 5.6 
  3) จากการนวดและรีดแผ่นยาง ซ่ึงจะมีค่าความเป็นกรด-ด่างปะปน รวมทั้งอาจมี กรด
ไขมนัจากกอ้นยางท่ีไดจ้ากการนวด  เศษยาง หรือสารหล่อล่ืนเคร่ืองรีดยางปะปนอีกดว้ย 
  4) จากการลา้งช าระกรดและส่ิงสกปรกท่ีเหลืออยูใ่นแผน่ยางใหห้ลุดออกไป 
  5) จากการลา้งท าความสะอาดพื้น  
 การเกิดน ้าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบนั้น สามารถสรุปได ้ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.17 
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ภาพที ่2.17  วตัถุดิบ กระบวนการผลิต และของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
แหล่งทีม่า :  ดดัแปลงจาก กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 4 
 
 ในการผลิตยางแผ่นดิบ 1 ตนั จะพบว่าใชก้รดฟอร์มิกในการผลิตยางแผน่ดิบ 4 กิโลกรัม และ
ใช้น ้ าถึง 20.01 ลูกบาศก์เมตร และมลสารท่ีออกมากับน ้ าเสียนั้นพบว่า ค่าปริมาณออกซิเจนท่ี
จุลินทรียใ์ชใ้นออกซิไดส์สารอินทรีย ์หรือค่า COD มีปริมาณมากท่ีสุด โดยคิดเป็น 217.93 กิโลกรัม
ต่อน ้ าเสีย 20.01 ลูกบาศก์เมตร รองลงมาไดแ้ก่ ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ช้ในการยอ่ยสลาย
สารอินทรีย ์หรือค่า BOD คิดเป็น 137.64 กิโลกรัมต่อน ้ าเสีย 20.01 ลูกบาศก์เมตร (พงษว์ิภา หล่อ
สมบูรณ์, สุดกลา้ บุญญนนัท,์ วชัรพงษ ์ศิลาเลิศรักษา, อธิวตัร จิรจริยาเวช, นฤเทพ เล็กศิวิไล, มานิต 
สถาปนิกกุล และพวงพนัธ์ ศรีทอง, 2551: 3-21) โดยสามารถอธิบายเป็นบญัชีรายการ ส่ิงแวดลอ้ม
ของการผลิตยางแผน่ดิบไดใ้นภาพท่ี 2.18 
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ภาพที ่2.18  บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มของการผลิตยางแผน่ดิบ 
แหล่งทีม่า :  พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551: 3-21. 
 
 และเม่ือพิจารณาขอ้มูลสมบัติของน ้ าทิ้งจากการผลิตยางแผ่นดิบจากตารางท่ี 2.6 จะพบว่า 
สมบติัของน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น มีปริมาณความเขม้ขน้ของมลสารในปริมาณท่ีสูงแทบ
ทุกกระบวนการการผลิตยางแผน่ดิบ โดยเฉพาะน ้าเสียจากตะกงท ายางแผน่ ซ่ึงมีมลสารในน ้าเสียสูง
กว่าค่ามาตรฐานอย่างมาก มลสารในน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ได้แก่ ค่าฟอสฟอรัส และ
ไนโตรเจน เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มปริมาณของสาหร่าย (Algae Bloom) ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญั
ของการลดปริมาณออกซิเจนในแหล่งน ้ าในช่วงเวลากลางคืน รวมทั้ งค่าปริมาณออกซิเจนท่ี
จุลินทรียใ์ชใ้นการออกซิไดส์สารอินทรีย ์หรือค่า COD และ ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียท่ี์ใชใ้น
การยอ่ยสลายสารอินทรีย ์หรือค่า BOD ท่ีมีปริมาณท่ีสูงจะส่งผลให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน ้ าได้
ง่าย เน่ืองจากจะท าใหป้ริมาณออกซิเจนท่ีละลายในแหล่งน ้าลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2545: 4-10) 
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ตารางที ่2.6 สมบติัของน ้าทิ้งในกระบวนการต่างๆของการผลิตยางแผน่ดิบ 

 
หมายเหตุ   1/ ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี2  
     พ.ศ. 2539  ตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดคุณลกัษณะ 
      ของน ้าทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงาน 
  2/                                 
  BOD  :  Biochemical Oxygen Demand 
  COD  :  Chemical Oxygen Demand 
  P    :   Phosphorus 
  SS   :  Suspended Solids 
  TKN  :  Total Kjendahl Nitrogen 
แหล่ง      : พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551: 4-7. 
 
 นอกจากน้ีแลว้ น ้ าเสียท่ีมาจากการผลิตยางแผ่นดิบ ยงัมีการปนเป้ือนของสารเคมีจ าพวกกรด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรดฟอร์มิก ซ่ึงเป็นกรดท่ีมีพิษกบัน ้ า (กรมควบคุมมลพิษ, 2544: 4) หากมีการ
ปล่อยน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบไหลลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบนิเวศในน ้า เช่น ท าใหส้ัตวน์ ้าไม่สามารถขยายพนัธ์ุได ้หรือถา้ปล่อยใหน้ ้าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบลงสู่พื้นดิน ส่ิงท่ีจะตามมา คือ ปัญหาดินเปร้ียว ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการเพาะปลูกของ
เกษตรกรเป็นอยา่งมากเน่ืองจากความเป็นกรดของดินจะท าให้พืชดูดธาตุอาหารท่ีจ าเป็นบางธาตุไป
ใชไ้ดน้้อยลง เช่น ไนโตรเจน และแคลเซียม นอกจากน้ีพืชท่ีปลูกจะขาดธาตุฟอสฟอรัส เน่ืองจาก 

      

                                  

                                        
        

       -     
         

           
    ฐ  1/ 

                                                                   
 

BOD 3,800 21,900 810 6,300 3,200 3,800 150 3,700 1,100 20 
COD 6,600 30,120 1,100 10,400 5,500 6,600 1,100 5,500 1,300 120 

P 70 240 40 100 30 70 1 90 40 2/ 

SS 80 800 60 180 50 90 280 300 400 50 
TKN 200 550 40 370 210 170 10 170 90 100 
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ฟอสฟอรัสเปล่ียนไปอยู่ในรูปท่ีพืชใช้ประโยชน์ไม่ได ้รวมทั้งท าให้เกิดการละลายของสารท่ีเป็น
พิษต่อพืชออกมาเป็นจ านวนมาก เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และแมงกานีส (อญัชลี พดัมีเทศ; ม.ป.ป.: 6) 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า น ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงเป็นน ้ าเสียท่ีมาจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นน ้าเสียท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษท่ีสูงมาก ดงันั้น การบริหารจดัการ
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงเป็นภาคส่วนหน่ึงของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง ท่ีจะช่วยลดมลพิษจากการผลิตยางแผ่นดิบได้เป็นอย่างดี โดยกรมควบคุม
มลพิษ (2549: 16 – 17) และ พงษว์ิภา หล่อสมบูรณ์ และคณะ (2551: 4-9) ไดใ้ห้แนวทางในการ
จดัการน ้าเสียจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไวด้งัต่อไปน้ี 
  1) พฒันาเกณฑ์การปฏิบติัท่ีดี (Best Management Practice: BMPs) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
ลดมลพิษทางน ้าประเภทของแขง็แขวนลอย สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ธาตุอาหารในรูปของ 
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สารอินทรียใ์นรูปบีโอดีและมลพิษอ่ืนๆ โดยสามารถประยุกตใ์ชค้วบคู่
กบั เกณฑก์ารปฏิบติัท่ีดีดา้นการผลิต (Good Agricultural Practice: GAP) 
  2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสะอาด เพื่อเสริมประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน
ใน กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ  
  3) ลดการใช้น ้ า เช่น การเติมน ้ าในบ่อลา้งยางแผน่ดิบ รวมถึงลดการหกร่ัวไหลของน ้ าใน
กระบวนการผลิต การออกแบบบ่อต่างๆใหเ้หมาะสม กบัก าลงัการผลิต 
  4) ลดการใชส้ารเคมี เช่น การควบคุมการเติมสารเคมีในตะกงอยา่งเหมาะสม  
  5) หาแนวทางในการแยกน ้ าเสียท่ีเขม้ขน้มากออกมาบ าบดัต่างหาก เพื่อป้องกนัน ้ าเสียท่ีมี
ความเขม้ขน้มากไปเจือปนน ้าทิ้งทัว่ไปของโรงงานท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งบ าบดั ซ่ึงจะท าให้เกิดปริมาณน ้ า
เสียท่ีจะตอ้งเขา้สู่ระบบบ าบดัมากข้ึน 
  6) สร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นดิบในการ
จดัการน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
   7) ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนในดา้นขอ้มูลทางวิชาการในการจดัท าระบบบ าบดัน ้ า
เสีย ส าหรับการผลิตยางแผน่ดิบ รวมทั้งใชก้ลไกกองทุนส่ิงแวดลอ้ม และสถาบนัการเงินของรัฐใน
การพิจารณาสินเช่ือเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์แก่เกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นดิบท่ีมีการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากกิจการของตนเอง 
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2.4  แนวคดิทางด้านเทคโนโลยสีะอาด 
 
 การผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชากรในปัจจุบนั ท าให้มีการน า 
ทรัพยากรต่างๆมาใช้เป็นตน้ทุนในการผลิตหรือท่ีเรียกว่าตน้ทุนภายนอก ไม่ว่าจะเป็น พลงังาน
เช้ือเพลิง น ้า หรือทรัพยากรป่าไม ้เป็นตน้ แต่เม่ือมีการผลิต ยอ่มจะตอ้งมีของเสียออกมา ซ่ึงหากไม่
มีการจดัการของเสียเหล่าน้ีอย่างถูกตอ้ง ก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือแม้แต่การขาดแคลนทรัพยากร ซ่ึงจะเป็นต้นทุนทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม หรือเป็นความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสังคมตอ้งรับภาระร่วมกนั (สมพจน์ กรรณนุช, 
2550: 85–86) มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตนั้น ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อประชากรมนุษยเ์พียง
อย่างเดียว แต่อาจส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาไดอี้กดว้ย เช่น การสูญพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ า 
อนัเน่ืองมาจากเจา้ของกิจการยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองผลกระทบจากมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
จึงไดป้ล่อยน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตซ่ึงมีสารพิษลงในแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีพืชน ้ าและสัตวน์ ้ า
อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก หากแหล่งน ้ าดงักล่าวไดรั้บการปนเป้ือนจากสารพิษในกระบวนการผลิต 
จะท าให้เกิดการสูญพนัธ์ุของสัตว์น ้ าและพืชน ้ าในทอ้งถ่ิน จนท าให้ประชากรปลาต่างชนิดท่ีมี
ความสามารถทนต่อสารพิษในแหล่งน ้ าเขา้มาแทนท่ีปลาพนัธ์ุเดิม ท าให้ปลาพนัธ์ุทอ้งถ่ินซ่ึงสร้าง
รายไดอ้ยา่งงดงามให้กบัเกษตรกรหดหายไป ส่งผลให้ประสบปัญหาทางดา้นรายไดข้องเกษตรกร
เป็นอยา่งมากเน่ืองจากระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน ้ าซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีสร้างรายไดเ้กิดภาวะ
ความขาดแคลน  
 ดงันั้น ผูผ้ลิตหรือภาคอุตสาหกรรมจึงหันมาให้ความส าคญักบัการลดตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้ม 
หรือ การลดมลพิษจากกระบวนการผลิตมากข้ึน เน่ืองจากจะช่วยลดตน้ทุนในการบ าบดัของเสีย
หรือมลพิษท่ีเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากผูผ้ลิตจะตอ้งมีภาระในเร่ืองตน้ทุนการผลิตรวมอยู่ดว้ย จึงตอ้งมี
การบริหารจดัการตน้ทุนท่ีประหยดั (Cost-Effectiveness) หรือวิธีการท่ีลงทุนนอ้ยแต่สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือตามท่ีมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มก าหนด (สมพจน์ กรรณนุช, 2550: 89) การ
ด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีท าให้เกิดการบริหารจดัการตน้ทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเทคโนโลยีสะอาดเป็นแนวทางและวิธีปฏิบติัท่ีมีกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ป้องกนัการเกิดมลพิษท่ี
แหล่งก าเนิด ลดการใชแ้ละการทิ้งสารพิษ รวมทั้งท าให้องคก์รประหยดัค่าใชจ่้ายและมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย (ธเรศ ศรีสถิตย,์ 2549: 6) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวน 
การผลิตและไม่มีการ ก่อใหเ้กิดของเสีย หรือ “Z r  Wa   ” 
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 เทคโนโลยสีะอาด เป็นการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภณัฑ์ เพื่อให้
การใชว้ตัถุดิบ พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใหเ้ป็นของเสียให้
นอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย (กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550: 2-1) ซ่ึงพงษว์ิภา 
หล่อสมบูรณ์, วชัพงษ ์ศิลาเลิศรักษ ์และสุมน สุเมธเชิงปรัชญา (2549: 1-11) ไดใ้ห้มุมมองในเร่ือง
เทคโนโลยีสะอาดว่าเป็นการปรับเปล่ียนมุมมองวิธีคิดในเร่ืองของปัญหามลพิษและของเสียท่ีเกิด
จากการผลิต โดยการเปล่ียนจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อบ าบัดมลพิษท่ีปลายท่อ (End-of-Pipe 
Treatment) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย มาเป็นการป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention) หรือ
การลดของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุดก่อน แลว้จึงค่อยท าการบ าบดัมลพิษท่ีเหลืออยู่ให้ถูกตอ้งต่อไป 
ดว้ยเหตุน้ี การปฏิบติัตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาด จึงเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ
ตั้งแต่ตน้ก าเนิด และเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม เช่นระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือท่ีรู้จกักนัดีในนามของ “ISO 14001” รวมทั้งการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 นับตั้ งแต่ปี 2532 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการริเร่ิมโครงการเทคโนโลยีสะอาดโดยสหประชาชาติ 
เทคโนโลยีสะอาดได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ และนิยมใช้กันอย่างกวา้งขวางในภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัทางดา้นการคา้ควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการด าเนินการตามหลักเทคโนโลยีสะอาดมาตั้งแต่ปี 2533 ได้มี
อุตสาหกรรมเขา้ร่วมโครงการมากกวา่ 2,000 แห่ง รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาค
ธุรกิจบริการ ก็ไดน้ าหลกัการดงักล่าวไปด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี 
และในปัจจุบนั ไดมี้การบรรจุเร่ืองเทคโนโลยีสะอาดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวมทั้งแผนแม่บทแห่งชาติวา่ดว้ยการผลิตท่ีสะอาด ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนหรือส่งเสริมการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสะอาดในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 
(พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, วชัพงษ์ ศิลาเลิศรักษ์ และสุมน สุเมธเชิงปรัชญา, 2549: 21) ส าหรับ
หลกัการในการด าเนินการตามหลกั เทคโนโลยีสะอาดนั้น มีอยูด่ว้ยกนั 3 ประการ (ธเรศ ศรีสถิตย ,์ 
2549: 7) คือ  
 
  2.4.1  การลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด คือ การปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ให้เกิดของเสียให้น้อย
ท่ีสุด และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด มีอายุการใชง้านท่ียาวนานข้ึน และการปรับเปล่ียน 
กระบวนการการผลิตโดยหันไปใช้วตัถุดิบท่ีมีสารพิษน้อย หรือใช้ว ัตถุดิบท่ีสามารถหมุนเวียน
กลบัมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งการหันไปใช้ระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยก าหนดให้มี
ขั้นตอนการผลิต วิธีปฏิบติังาน ตลอดจนขั้นตอนในการบ ารุงรักษา และระบบการจดัการท่ีชดัเจน 
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การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดเป็นทางเลือกท่ีควรปฏิบติัก่อนเป็นอนัดบัแรก และมกัจะกระท าได้
ภายในกระบวนการผลิต นอกจากน้ียงัช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีดีข้ึน 
 
  2.4.2  การน ากลับมาใช้ใหม่ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การน ากลบัไปใช้ซ ้ าไดท้นัที 
โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการปรับเปล่ียนใดๆ (Reuse) และการน าของเสียไปผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพก่อนท่ีจะน ากลบัไปใชใ้หม่ (Recycle)  
 
  2.4.3  การประหยดัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิต คือ การควบคุมการ
ใชว้ตัถุดิบในการผลิตอยา่งประหยดั มีความเหมาะสม ไม่ปล่อยให้เกิดการร่ัวไหล โดยไม่จ  าเป็นท่ี
จะต้องเป็นวิธีการท่ีต้องลงทุนในการด าเนินการ แต่เป็นการมุ่งให้ทบทวนหาทางปรับปรุง
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดการพฒันาท่ีดีข้ึน 
 
  2.4.4  ขั้นตอนในการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด 
  การด าเนินการให้เกิดการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลกัเทคโนโลยีสะอาด จะตอ้ง
อาศยัทั้งขอ้มูลต่างๆ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลการผลิต ขอ้มูลการใชว้ตัถุดิบ ตลอดจนตอ้งอาศยัความร่วม
จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะต้องมีการด าเนินการและปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม
หลักการเทคโนโลยีสะอาดอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น การท าความเข้าใจกับขั้นตอนในการด าเนิน
กระบวนการผลิตตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 
และท าให้เกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการลดมลพิษท่ีจะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มไดอี้ก
ดว้ย โดยขั้นตอนในการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดนั้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   2.4.4.1  การเร่ิมตน้การน าเทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้นการด าเนินการ 
   โดยเร่ิมจากเจา้ของโรงงานหรือเจา้ของกิจการจะตอ้งมีความสนใจและมุ่งมัน่ท่ีจะลด 
ของเสียจากแหล่งก าเนิด นอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพนกังานทุกคน ดงันั้น ก่อนการ
ด าเนินการควรมีการพิจารณาความตอ้งการและความพร้อมก่อนท่ีจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
โดยอาจจะท าเป็นแบบส ารวจเบ้ืองตน้ ดงัปรากฏตวัอยา่งในตารางท่ี 2.7 
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ตารางที ่2.7  แบบประเมินส่ิงท่ีตอ้งการปรับปรุงและความพร้อมในการลงทุน 
 

ส่ิงทีโ่รงงานต้องการปรับปรุง 
ความต้องการปรับปรุง ความเตม็ใจในการลงทุน 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ เตม็ใจ ไม่เตม็ใจ 
1.                        
2.                    
3.                            
4. การประหยดัเช้ือเพลงิ     
5.  ารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม     

 
แหล่งทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป: 4-2. 
 
   2.4.4.2 การวางแผนและการจดัการองคก์ร 
   เป็นการจดัตั้งคณะกรรมการท างานเทคโนโลยีสะอาด เพื่อประสานแผนงานตาม
โครงการ วเิคราะห์หาสาเหตุของการสูญเสียจากกระบวนการผลิต รวมทั้งการหาและด าเนินการลด
มลพิษต่างๆ พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต คณะกรรมการท างานเทคโนโลยสีะอาดจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูน้ า  
หรือ หวัหน้าทีม ซ่ึงเป็น เจา้ของโรงงานและตวัแทนจากฝ่ายบริหาร ตวัแทนจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้สนใจ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแผนงานคร้ังน้ี 
   2.4.4.3 การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 
   เป็นขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลจากการจดบนัทึกของโรงงานและการเดินส ารวจ
เบ้ืองตน้ เพื่อให้คณะท างานเกิดความเขา้ใจในกระบวนการผลิต ส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจน
การบ าบดัของเสียต่างๆ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะท าให้ได้ข้อมูลจากการส ารวจเบ้ืองต้น เช่น การใช้
วตัถุดิบ การใช้น ้ า การใช้พลงังานในการผลิต ขั้นตอนในกระบวนการผลิต รวมทั้งแหล่งก าเนิด
มลพิษต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยสามารถจดัท าแผนผงักระบวนการผลิตในขั้นตอนน้ี
เพื่อให้เห็นจุดท่ีมีการใชท้รัพยากรและจุดท่ีเกิดการสูญเสียหรือมีของเสียในกระบวนการผลิตอยา่ง
คร่าวๆ  
   2.4.4.4 การตรวจประเมินโดยละเอียดและวเิคราะห์ขอ้มูลการผลิต/กิจกรรม  
   เป็นขั้นตอนท่ีคณะกรรมการเทคโนโลยีสะอาดเร่ิมเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณ เพื่อให้
ทราบถึงปริมาณของเสียและความไม่สมดุลของกระบวนการผลิต โดยจะเร่ิมจากการศึกษา
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รายละเอียดของส่วนท่ีส่งเข้ากระบวนการผลิต ส่วนท่ีออกมาในผลผลิตและของเสียในแต่ละ
กิจกรรม รวมทั้งเง่ือนไขท่ีเหมาะสมส าหรับหารเดินระบบนั้นๆดว้ย 
   เม่ือได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากขั้นตอนข้างต้นแล้ว จะต้องท าผงักระบวนการผลิต 
ประกอบด้วยจุดวตัถุดิบเขา้และจุดท่ีของเสียออกมาอย่างละเอียด รวมทั้งจุดท่ีน าน ้ าเสีย/ของเสีย
กลบัมาใชใ้หม่ และระยะเวลาการท างานของแต่ละกิจกรรม ดงัปรากฏตวัอยา่งในภาพท่ี 2.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.19  แผนผงักระบวนการผลิตยางแผน่รมควนั 
แหล่งทีม่า :  กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 4. 
 
   จากนั้นจะตอ้งค านวณสมดุลมวลของสารขาเขา้และขาออกของแต่ละระบบ โดยจะ
อาศยัสมการการอนุรักษม์วลสาร (Equation of Mass Conservation) กล่าวคือ มวลรวมของระบบท่ี
แยกออกจากระบบอ่ืน จะมีค่าคงเดิมเสมอไม่ว่าจะมีปฎิกิริยาใดๆเกิดข้ึนภายในหรือไม่ก็ตาม ดงั
สมการ (นภทัร เตชะสิรภทัร, 2549: 16)  

“มลสารเขา้ของระบบ (Input) = มวลสารออกจากระบบ (Output)” 
   การค านวณสมดุลมวลสารท่ีจะเขา้และออกจากแต่ละระบบ จะช่วยท าให้ไดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ส าหรับการค านวณเป็นมูลค่าต่างๆ และสามารถช่วยในการตดัสินใจทางเลือกต่างๆไดเ้ป็น 
อยา่งดี รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับเปรียบเทียบผลงานในขั้นด าเนินงานในอนาคต (ธเรศ ศรีสถิตย,์ 
2549: 24) ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.20 
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ภาพที ่2.20     ตวัอยา่งมวลสารท่ีเขา้และออกจากระบบหรือกิจกรรม 
แหล่งทีม่า:  ดดัแปลงจาก ธเรศ ศรีสถิตย,์ 2549: 46. 
       และกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545 อา้งถึงใน นภทัร เตชะสิรภทัร, 2549: 16. 
 
   2.4.4.5  ระบุทางเลือกท่ีสามารถลดของเสียได ้(ธเรศ ศรีสถิตย,์ 2549: 27) 
   เป็นขั้นตอนในการสร้างสรรคท่ี์ส าคญัของกระบวนการประเมินผลตามหลกัการของ
เทคโนโลยสีะอาด ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    1)  ศึกษาวิธีท่ีจะท าให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การหา
จุดหรือเง่ือนไขในการด าเนินกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง พร้อมประเมินผลกระทบท่ีจะ
เกิดตามมาดว้ย ทั้งน้ีควรมีบุคลากรในแผนกนั้นๆ รวมอยูด่ว้ย 
    2)  ก าหนดทางเลือกต่างๆ มาประเมินสรุปการก าหนดทางเลือก ซ่ึงจะตอ้งมี
การสร้างสรรค์ทางเลือกเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการเทคโนโลยีสะอาด 
โดยทางเลือกต่างๆท่ีท าให้เกิดการป้องกนัและลดมลพิษ รวมทั้งท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต
นั้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (โกศลัย ์คูส าราญ, วงศพ์นัธ์ ลิปเสนีย,์ ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ, อนวชั เพช็ร
สังข,์ จินดา อุดชาชน และยวุดี เช่ียววฒันา, ผูแ้ปล, 2545: 228-243) 
     (1)  ทางเลือกในการลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิด  
     การลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิดเป็นวิธีการหรือการจดัการองค์กรโดยไม่
ตอ้งอาศยัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีสามารถท าไดไ้ม่วา่จะเป็นบริษทัเล็กหรือบริษทัใหญ่
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ไม่ต้องลงทุนและใช้เวลามากนัก เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการป้องกันมลพิษ และควร 
ด าเนินการก่อนเป็นล าดบัแรก ทางเลือกดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดอี้ก 3 เทคนิคดงัต่อไปน้ี 
      (1.1)  การเปล่ียนแปลงวิธีการ เป็นทางเลือกท่ีท าให้เกิดการลดของ
เสีย และปรับปรุงระบบวธีิการจดัการท่ีดีซ่ึงใชง้บประมาณนอ้ยมากแต่ให้ผลตอบแทนในการลงทุน
สูง โดยสามารถปฏิบติัด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น การป้องกนัการสูญเสียโดยหลีกเล่ียงไม่ให้มีสารหก
ร่ัวไหลออกไปนอกอุปกรณ์  การเก็บอุปกรณ์วตัถุดิบแบบ First In First Out  การปรับตารางการ
ผลิตใหส้ามารถผลิตไดม้ากท่ีสุดและใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ใกลเ้คียงกนั (ยกตวัอยา่งเช่น การทาสีผลิตภณัฑ์
ควรทาจากสีอ่อนไปหาสีแก่ เพื่อลดความจ าเป็นในการท าความสะอาด)  การป้องกนัไม่ให้วตัถุดิบ
ไปปนเป้ือนกบัของเสียหรือสารพิษอ่ืนๆ เพื่อไม่ให้เกิดของเสียท่ีเพิ่มข้ึนกว่าเดิม  การคดัแยกของ
เสียเพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์หรือการก าจดั  ตลอดจนการอบรมให้บุคลากรในการ
ปฏิบติังานมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงจะช่วยลดความผดิพลาดจากกระบวนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
      (1.2)  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์และ
กระบวนการเพื่อลดของเสีย อาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงการลง ทุน
สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดมลพิษท่ีจะเกิดข้ึน ยกตวัอย่างเช่น 
การพฒันา กระบวนการผลิตให้ลดการท าความสะอาดด้วยน ้ า  การจดัซ้ืออุปกรณ์การผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งการปรับเปล่ียนค่าท่ีตั้งไวใ้นกระบวนการผลิต ยกตวัอย่างเช่น บริษทัชุบ
โลหะอาจท าการ เปล่ียนแปลงอตัราการไหลของโครเมียมในอ่างชุบโลหะให้มีค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด
และลดโครเมียมท่ีใช ้ท าใหป้ริมาณโครเมียมท่ีจะตอ้งน าไปบ าบดัลดจ านวนลง 
      (1.3)  การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ เป็นการใชว้สัดุทดแทนซ่ึงอาจมีพิษ
ท่ีน้อยลงแต่ยงัคงได้ผลิตภณัฑ์สุดทา้ยตามขอ้ก าหนดเหมือนเดิม หรือการท าให้วตัถุดิบมีความ
บริสุทธ์ิมากข้ึนยกตวัอยา่งเช่น การใชสี้ท่ีละลายน ้า แทนสีท่ีละลายในตวัท าละลาย  
     (2)  ทางเลือกในการรีไซเคิลใหน้ าของเสียมาใชป้ระโยชน์ได ้
     เป็นการน าของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้อีก หรือน ากลบัคืน เป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมรองลงมาจากทางเลือกในการลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิด และควรค านึงเม่ือได้
พิจารณาและปฏิบติัตามทางเลือกอ่ืนๆ ในการลดของเสียจากแหล่งก าเนิดทั้งหมดแลว้ โดยทางเลือก
ในการรีไซเคิล ใหน้ าของเสียมาใชป้ระโยชน์ไดมี้เทคนิคในการด าเนินการเทคนิค ดงัต่อไปน้ี 
      (2.1)  การน ามาใชซ้ ้ า  
      เป็นการคน้หาการใชป้ระโยชน์ของเสียท่ีน ากลบัคืน เม่ือพิจารณาถึง 
ความเป็นไปไดใ้นการน ากลบัมาใชอี้กคร้ัง ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัในการพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้จะ
น า ของเสียกลบัมาใช้ซ ้ า ประกอบดว้ย องค์ประกอบทางเคมีของของเสียและผลต่อกระบวนการ
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น าไปใช ้ คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจหากน าของเสียมาใชซ้ ้ าในกระบวนการ
ผลิต รวมทั้ง ความสามารถในการจดัหาและปริมาณท่ีมีอยา่งสม ่าเสมอของของเสีย 
      (2.2) การรีไซเคิลนอกสถานท่ี  
      เป็นวิธีการน าของเสียท่ีมีอยู่ไปผ่านกระบวนการจากสถานท่ีรับรี
ไซเคิลภายนอกสถานท่ีประกอบการผลิต ซ่ึงจะตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจของหน่วยการผลิตวา่ 
จะคุม้ค่าและมีปริมาณของเสียเพียงพอหรือไม่ท่ีจะน าของเสียไปรีไซเคิลนอกสถานท่ี โดยส่วนมาก
การรีไซเคิลนอกสถานท่ีจะตอ้งเสียค่าขนส่งของเสียไปรีไซเคิล รวมทั้งค่าใชจ่้ายในกระบวนการใน
การรีไซเคิลของเสีย ดงันั้น การรีไซเคิลภายในสถานท่ี จึงเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกวา่เทคนิคดงักล่าว 
      (2.3)  การรีไซเคิลในสถานท่ี 
      เป็นวิธีการน าของเสียท่ีมีอยู่ไปผ่านกระบวนการจากสถานท่ีรับรี
ไซเคิลภายในสถานท่ีประกอบการผลิต ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสียในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการลงทุนติดตั้งระบบ
รีไซเคิลภายในโรงงาน ในบางกรณีของเสียท่ีไดอ้าจมีไม่เพียงพอ หรือไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้งระบบรีไซเคิล รวมทั้งตอ้งมีการอบรมบุคลากรให้มีความช านาญในเร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะ 
แต่เป็นวธีิการท่ีไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งของเสียไปรีไซเคิล รวมทั้งค่าใชจ่้ายในกระบวนการการรีไซเคิล
ของเสีย 
      (2.4)  การขายเพื่อน ามาใชอี้กนอกสถานท่ี 
      เป็นการส่งของเสียจากสถานท่ีประกอบการแห่งหน่ึงไปยงัอีกสถาน
ประกอบการอีกแห่งหน่ึงเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการนั้น อาจจะ
บ าบดัขั้นตน้ก่อนหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงเป็นกระบวนการในการแลกเปล่ียนของเสียเพื่อให้เกิดการลดของ
เสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก และท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการก าจดั ทั้งน้ีอาจจะตอ้งอาศยัหน่วยงานท่ี
ท าหน้าท่ีประสานงานขอ้มูลของเสียของสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ติดต่อแลกเปล่ียนของเสียร่วมกนั 
      (2.5)  การน าพลงังานกลบัคืน 
      เป็นการใช้ของเสียเป็นเช้ือเพลิงเสริมหรือทดแทนเช้ือเพลิง โดย
อาจจะใชใ้นโรงงานท่ีใชเ้ช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล หรือในเตาเผาท่ีมีระบบน าพลงังานกลบัคืน หรือ
น าของเสียท่ีมีค่าบีทียสููงมาผสมกนัเพื่อใหไ้ดเ้ช้ือเพลิงท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 
   2.4.4.6  การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือก 
   เป็นการประเมินว่าวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกนัมลพิษมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดห้รือไม่ โดยพิจารณาจากดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 
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    1)  การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค เป็นการ
ประเมินผลกระทบต่อกระบวนการผลิต คุณภาพการผลิต ความปลอดภยัท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียน
เทคโนโลยีหรือวิธีการท างาน โดยพิจารณาจากตวัอย่างเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมทางดา้น
เทคนิค ดงัแสดงในตารางท่ี 2.8 
 
         2.8                                                  
 
หัวข้อการประเมนิความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ 

เกณฑ์การพจิารณา 

 
ด้านเทคนิค 

หาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ เทคนิคไดง่้ายหรือไม่ 
มีประสบการณ์ในการด าเนินงานเพียงพอหรือไม่ 
มีสถานท่ีเพียงพอหรือไม่ 
มีผลกระทบต่อการผลิตหรือไม่ 
มีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตหรือไม่ 
ปัญหาดา้นความปลอดภยั 
ปัญหาการซ่อมบ ารุง 
มีผลกระทบต่อภาวะความคล่องตวัของการท างานในภาวะปัจจุบนัหรือไม่ 
มีปัญหาจากระยะเวลาท่ีตอ้งหยดุงานเพ่ือเตรียมงานหรือไม่ 

แหล่งทีม่า : ธเรศ ศรีสถิตย,์ 2549: 28. 
 
    2)  การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้างดา้นเศรษฐศาสตร์
เป็นการประเมินความคุม้ทุนของผลตอบแทนทางการเงินและความเส่ียงต่างๆในการลงทุนของแต่
ละทางเลือกโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนในการเปล่ียนแปลงกบัมูลค่าท่ีประหยดัได้ในการเสนอ
ทางเลือกในระยะเร่ิมด าเนินการ ควรเป็นมาตรการท่ีลงทุนนอ้ย หรือเป็นขั้นตอนการท างานต่างๆให้
เกิดประสิทธิภาพสูง ซ่ึงอาจจะใชเ้พียงการค านวณระยะคืนทุนโดยประมาณ และเม่ือเร่ิมตระหนกั
ในคุณค่าของการด าเนินการตามหลักเทคโนโลยีสะอาด จึงประเมินความคุ้มทุนทางด้าน
เศรษฐศาสตร์โดยใชก้ารค านวณท่ีซบัซอ้นมากข้ึน เช่น อตัราคืนทุนต่อปี หรือมูลค่ารวมปัจจุบนั ซ่ึง
สามารถพิจารณาได้จากตวัอย่างเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.9 
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          .9                                                       
 
หัวข้อการประเมนิความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ 

เกณฑ์การพจิารณา 

 
ด้านเศรษฐศาสตร์ 

ค่าใชจ่้าย 
    -                        
    -                             
    - ค่าซ่อมบ ารุง 
    - ฯลฯ 
มูลค่าท่ีประหยดัได ้
    - มูลค่าวตัถุดิบท่ีประหยดัได ้
    - มูลค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้
    - มูลค่าบ าบดัน ้ าเสียท่ีประหยดัได ้
    - มูลค่าผลพลอยไดอ่ื้นๆ 

 
แหล่งทีม่า: ธเรศ ศรีสถิตย,์ 2549: 29. 
 
    3)                                                          
                                                                   ทางเลือกเพื่อน าไป
ปฏิบติั ในบางกรณีสามารถประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ปริมาณ
ของเสีย น ้ าเสีย และการใช้พลงังานลดลง แต่ในบางกรณีการประเมินทางเลือกทางส่ิงแวดล้อม
จะตอ้งท าอยา่งละเอียด หรืออาศยัขอ้กฎหมายต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปไดม้ากยิง่ข้ึน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.: 13) 
   2.4.4.7  การด าเนินการตามทางเลือกท่ีเหมาะสม 
   เม่ือได้ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้เพื่อจะน ามาปฏิบติัให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดของเสีย ตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดแล้ว ทางคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสะอาด จะต้องน าทางเลือกดังกล่าวไปปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผลการด าเนินการ โดยมี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
    1)  จดัเตรียมแผนปฏิบติังาน ตารางเวลาในการด าเนินการ รวมทั้งการเตรียม
ทางดา้นการเงิน ดา้นเทคนิค การจดัตั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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    2)  ด าเนินการตามทางเลือกท่ีเหมาะสม เช่น การออกแบบวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆการทดลอง เดินเคร่ืองจกัร ท่ีสั่งซ้ือมาใหม่ รวมไปถึงการอบรมบุคลากร 
    3)  การติดตามผลการด าเนินการเพื่อท าการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน
จริงกบัเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ในบางคร้ังอาจจะน าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการมาปรับปรุง
ใหเ้กิดการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.4.4.8  การติดตามประเมินผล และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
   เ ม่ือได้ด า เนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดแล้ว จะต้องมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต และการลดมลพิษจากระบวนการ
ผลิตอยา่งย ัง่ยนืโดยคณะท างานเทคโนโลยสีะอาดควรจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
    1)  การจดัท าการป้องกนัมลพิษอยา่งย ัง่ยนื โดยก าหนดระบบการท างานของ
กลุ่มเอง และอาจใช้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆเสริม ตลอดจนการให้รางวลัหรือการชมเชย 
เพื่อใหเ้กิดก าลงัใจท่ีดีในการปฎิบติัตามแนวทางเทคโนโลยสีะอาดต่อไป 
    2)  การหาหรือเลือกทางเลือกอ่ืนต่อไป เป็นการแสวงหาแนวความคิดท่ี
แปลกใหม่  หรือทางเลือกใหม่ๆเพื่อให้เ กิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสะอาดให้เ กิด
ประสิทธิภาพท่ีดีมากข้ึนในอนาคต 
   จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต และลดมลพิษจากการผลิตโดยใช้แนวทางเทคโนโลยีสะอาด สามารถสรุปเป็นภาพรวมดงั
ปรากฏในภาพท่ี 2.21 และภาพท่ี 2.22 
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ภาพที ่2.21  ขั้นตอนการด าเนินงานเทคโนโลยสีะอาด 
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ภาพที ่2.22  ทางเลือกในการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด 
แหล่งทีม่า :  โกศลัย ์คูส าราญ และคณะ, 2545: 229 – 240. 
 

2.5  ทฤษฎกีารประเมนิโครงการ 
 
 การประเมินเป็นวิธีการศึกษาความจริงในดา้นคุณค่า หรือค่าของขอ้เท็จจริงในแง่ต่างๆภายใต้
บริบทของสังคม ตอ้งอาศยัทั้งหลกัปรัชญา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ความรอบรู้ในเน้ือหาและ
การใชว้จิารณญาณอนัสมเหตุสมผลในทุกขั้นตอนการท างาน เพื่อเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผน การบริหารงาน การด าเนินโครงการ หรือสามารถท่ีจะทราบมากกว่าส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการประเมิน เช่น กลไกอ านาจในการติดตามดูแล และควบคุมการด าเนินการด าเนินการต่างๆ 
การประเมินโครงการนั้นควรจะต้องมองให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิผลและ 
ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ
นอกจากน้ียงัจะตอ้งค านึงผูท่ี้รับทราบขอ้มูลดว้ยว่า ควรมีเพียงฝ่ายบริหารหรือเจา้โครงการเท่านั้น
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หรือไม่ ท่ีจะมีตอ้งส่วนร่วมและรับทราบผลการประเมินโครงการ หรือตอ้งอาศยัประสบการณ์ใน
การประเมินหรือตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญมากนอ้ยเพียงใด  
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ 
โครงการ แลว้เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์หรือแผนท่ีไดว้างไว ้หรือเป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช้ผล 
จากการวดัมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วตดัสินผลการด าเนินโครงการ ซ่ึงจะต้องมีการประเมิน
ทั้งหมด 3 ระยะดว้ยกนั คือ ระยะก่อนการด าเนินโครงการเพื่อดูวา่โครงการมีความเหมาะสม หรือ 
ความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด  ระยะด าเนินโครงการซ่ึงเป็นการติดตาม ความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินการ และระยะหลงัด าเนินโครงการเพื่อดูผลส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ซ่ึง
อาจจะตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อโครงการในระยะยาวอีกด้วย ดงันั้น การ
ประเมินจึงควรมีส่วนท่ีจะช่วยใหเ้กิดการด าเนินโครงการใหป้ระสบความส าเร็จ และช่วยให้เกิดการ
พฒันาการด าเนินโครงการให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ในการด าเนินโครงการ 
ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.23  ขั้นตอนการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
              ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550: 141. 
 
 การประเมินผลโครงการนั้น มีรูปแบบในการด าเนินการหลากหลายรูปแบบ ยกตวัอย่างเช่น 
การใช้ดัชนีวดัความส าเร็จแบบสมดุล หรือ Balance Scorecard ซ่ึงเกิดจากโครงการวิจัยของ 
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Dr.David Norton      r      r     r   a  a                  Havard            
                   สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก หรือ SWOT Analysis  
และการประเมินแบบ Responsive ซ่ึงจะพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ ส่ิงน า การปฏิบติั และผลลพัธ์  
แต่รูปแบบของการประเมินท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ CIPP Model ซ่ึงถา้หากมีการพิจารณาถึง
ผลกระทบของโครงการ จะกลายเป็น CIPP-I Model (จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 186) การท่ีรูปแบบการ
ประเมินโครงการแบบ CIPP-I Model เป็นท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดนั้น เน่ืองจากสามารถใช้ได้
โครงการทุกขนาด ทุกประเภท มีความครอบคลุม และสามารถคิดตวัช้ีวดัได้ง่าย โดยจะมีการ
ประเมินทุกระยะโครงการ ไดแ้ก่ ระยะก่อนด าเนินโครงการ  ระยะด าเนินโครงการ  และระยะเสร็จ
การด าเนินโครงการ ซ่ึงมีการประเมินใน 4 ประเด็นดว้ยกนัคือ บริบท (Context: C)  ปัจจยัน าเขา้ 
(Input: I) กระบวนการ (Process: P) และผลผลิต (Product: P) (พิสนุ ฟองศรี, 2551: 6) และ
ผลกระทบของโครงการ (Impact: I) (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 186) การเนน้การปฏิบติัทั้งส่ีดา้นของผู ้
ประเมิน คือ การใช้ประโยชน์ ความเป็นไปไดค้วามถูกตอ้งเหมาะสม และความแม่นย  าท่ีมีความ
แน่นอน อีกทั้งผูป้ระเมินจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่าย (Stufflebeam,1983 อา้ง
ถึงใน นงนภสั คู่วรัญํู เท่ียงกมล, 2551: 45) 
                                                             ระดบัท่ีก าหนดไว ้หรือ
มาตรฐานท่ีควรจะเป็น เพื่อใชใ้นการตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ระดบัส่วนสูงน ้ าหนกั ตามวยั
ต่างๆ การก าหนดเกณฑ์ถือเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก เน่ืองจากเกณฑ์ท่ียอมรับเป็นมาตรฐานสากล
นั้นยงัมีอยู่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินโครงการหรือเกณฑ์ทางด้านสังคมศาสตร์ 
เพราะเม่ือก าหนดแล้วหากพบว่าเกณฑ์มีค่าสูงเกินไปก็จะเป็นการยากท่ีการประเมินจะบรรลุ
จุดมุ่งหมายหรือผา่นได ้(พิสณุ ฟองศรี, 2551: 11)  
 ในการประเมินส่ิงใดๆนั้น สามารถแบ่งเกณฑ์การประเมินได้เป็น 2 ประเภท คือ เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึน จนเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งแลว้ อีกประการหน่ึงคือ เกณฑ์สัมพทัธ์ (Relative Criteria) เป็นเกณฑ์การประเมินของ
ตนเอง หรือกลุ่มในส่ิงท่ีจะประเมิน ในท่ีน้ีเห็นวา่การประเมินส่ิงใดหรือประเมินโครงการสามารถ
ใชเ้กณฑ์จากแหล่งต่างๆไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 แหล่ง โดยแหล่งท่ี 1 เป็นเกณฑ์สัมบูรณ์ แหล่งท่ี 2-6 เป็น
เกณฑส์ัมพทัธ์ ดงัน้ี 
 
  2.5.1                                      
   2.5.1.1  มาตรฐานท่ีเป็นสากลในเร่ืองท่ีจะประเมิน (ถ้ามี) เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
น ้าหนกั ส่วนสูงของกรมอนามยั เกณฑม์าตรฐานระยะเวลาในการใหบ้ริการท่าอากาศยาน เป็นตน้ 
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   2.5.1.2  เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อาจเป็นเป้าหมายในแผนหรือโครงการต่างๆ เช่น 
จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 หรือผา่นการอบรมหลกัสูตร
นกัศึกษาวชิาทหารไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั เป็นตน้ 
   2.5.1.3  การเปรียบเทียบเชิงพฒันาการ เช่น การไดค้ะแนนเพิ่มข้ึนตามท่ีก าหนด หรือ
มีพฒันาการเปล่ียนไปจากเดิมแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น โครงการประหยดัพลงังานของโรงเรียน 
ในช่วงการด าเนินการในเดือนแรกอาจจะสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานประมาณร้อยละ 1 แต่
หลกัจากด าเนินงานเป็นเวลา 1 ปี สามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไดถึ้งร้อยละ 5 เป็นตน้ 
   2.5.1.4  การเปรียบเทียบกับกลุ่ม โดยอาจเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่ม หรือ
ระหว่างกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน หรือถ้ามีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานมาก ก็อาจจะ
เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีดีท่ีสุดได ้เช่นคะแนนสอบปลายภาคของนกัเรียนในห้อง ระหวา่งห้อง หรือ
เทียบกบัหอ้งเรียนท่ีเรียนเก่งท่ีสุด เป็นตน้ 
   2.5.1.5  การเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบัขอ้ 2.4.2.4 แต่นิยม
ใชก้นัมาก ในการประเมิน การบริหารจดัการภายในองคก์ร โดยใชอ้งคก์รท่ีมีลกัษณะเดียวกนั หรือ
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดมาเป็นตวัเปรียบเทียบ โดยเลือกการด าเนินท่ีดีท่ีสุดมาใชใ้นการประเมิน 
   2.5.1.6  การพิจารณาร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย หากในกรณี
ท่ีไม่อาจจะใช้แนวทางท่ีเป็นเกณฑ์ในการประเมินขั้นตน้ได ้อาจจะตอ้งใช้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสม เพื่อให้เป็นท่ียอมรับร่วมกนั 
และเม่ือไดผ้ลการประเมินแลว้จะเกิดการยอมรับและน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดการพฒันาตาม
ส่ิงท่ีไดป้ระเมินไวต่้อไป (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 11-12) 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี การเลือกแนวทางในการก าหนดเกณฑแ์ละระดบัของเกณฑ์ ข้ึนอยู ่กบั
ดุลยพินิจ และสภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประเมินนั้นๆถ้าส่ิงท่ีประเมินมีมาตรฐาน ก็ตอ้งใช้
เกณฑ์ การประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน ถ้าส่ิงท่ีประเมินยงัเป็นช่วงเร่ิมตน้ ก็อาจจะตอ้งใช้เกณฑ์การ
ประเมินในเชิงพฒันาการ เป็นตน้  
 เม่ือมีการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว ส่ิงท่ีจะตามก็คือ ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการ 
ดงันั้น การจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพหรือความส าเร็จของการด าเนินโครงการจะต้องมีการ
ประเมินโดยใชต้วัช้ีวดั เพื่อพฒันาใหโ้ครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
 
  2.5.2  การสร้างตัวช้ีวดัเพือ่วดัผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการ 
  ตวัช้ีวดั หมายถึง ส่ิงท่ีบอกคุณลกัษณะในเชิงปริมาณหรือคุณภาพของส่ิงท่ีจะวดั โดยน าไป
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากสภาพจริงดว้ยเคร่ืองมือท่ีก าหนดไวต้ามตวัช้ีวดันั้นๆ เพื่อมาเปรียบเทียบกบั
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เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยตวัช้ีวดันั้นจะมีลกัษณะคล้ายกบัการประเมิน เพียงแต่ตวัช้ีวดัเป็นส่วนท่ี 
ส าคญัส่วนหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารประเมินการต่างๆ  
   2.5.2.1        ข                 
   ลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีดี ท่ีสามารถท าให้การประเมินเกิดความถูกตอ้ง แม่นย  าไดน้ั้น  
มีอยู ่5 ประการดงัต่อไปน้ี 
    1)  มีความตรง คือ ตอ้งวดัในส่ิงท่ีจะวดัอย่างถูกตอ้ง แม่นย  า ตรงประเด็น 
และมี ความเป็นตวัแทนของประเด็นการประเมิน 
    2)  มีความเท่ียง คือ ตวัช้ีวดัท่ีดีตอ้งวดัไดค้งท่ี มีค่าเท่าเดิม เป็นปรนยั วดัได้
ตรงกนั หรือใกลเ้คียงทุกคร้ังท่ีวดั หรืออาจจะมีค่าคาดเคล่ือนท่ีต ่า 
    3)  มีความเป็นกลาง คือ ตอ้งไม่เอนเอียงหรือช้ีน าไปในทิศทางใดทิศทาง
หน่ึง  
    4)  มีความไว คือ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างไดอ้ยา่งละเอียด เช่น วดั
ได ้หลายระดบั ซ่ึงจะท าใหคุ้ณภาพในการวดัผลมีคุณภาพสูง 
    5)  ใช้งานง่าย คือ น าไปใช้วดัและเก็บขอ้มูลได้จริง เม่ือเก็บขอ้มูลแล้ว 
จะตอ้งแปล ความหมายไดง่้ายอีกดว้ย 
    ตวัช้ีวดัดงักล่าวน้ี มีแหล่งท่ีมา 6 แหล่งดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ 
     (1)  จากรูปแบบการประเมิน ในรูปแบบการประเมินบางรูปแบบ 
นอกจากจะมีประเด็นการประเมินแลว้ ยงัมีรายละเอียดของประเด็นการประเมินนั้นๆ ซ่ึงน ามาเป็น
ตวัช้ีวดัได ้เช่น ประเด็นปัจจยัน าเขา้จะสามารถบอกรายละเอียดของวสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณ หรือ
บุคลากร เป็นตน้ 
     (2)  จากวตัถุประสงคห์รือองค์ประกอบของโครงการ วตัถุประสงคข์อง 
โครงการส่วนใหญ่ จะสามารถน ามาเป็นตวัช้ีวดัผลของการด าเนินโครงการได้เสมอ นอกจากน้ี 
ยงัสามารถน ามาเป็นองค์ประกอบอ่ืนๆของโครงการ เช่น เป้าหมาย หรือถา้ผูเ้ขียนโครงการระบุ
ตวัช้ีวดัไดโ้ดยตรงและสอดคลอ้งกบักิจกรรม รวมทั้งไม่เป็นนามธรรมมากเกินไปก็สามารถน ามา
เป็นตวัช้ีวดัได ้
     (3)  จากความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลการประเมิน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในบาง
กรณีผูต้อ้งการผลการประเมิน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาจเสนอความตอ้งการสารสนเทศบางอยา่ง ซ่ึงใช้
เป็นตวัช้ีวดัได ้ 
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     (4)  จากประสบการณ์ของผูป้ระเมิน หากผูป้ระเมินยงัไม่มีประสบการณ์ 
ในการประเมินนั้น ไม่ควรจะใช้แหล่งตวัช้ีวดัการประเมินจากกรณีน้ี เน่ืองจากขอ้มูลท่ีได้อาจมี
ความคาดเคล่ือนหรือมีขอ้ผดิพลาด 
     (5)  จากการพิจารณาร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การพิจารณาร่วมกนัของ ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งจะมีจุดเด่นคือ ทุกฝ่ายจะยอมรับ เพียงแต่อาจจะตอ้งใช้เวลาท่ีค่อนขา้งนาน เน่ืองจาก 
ตวัช้ีวดัมีจ  านวนมาก และมีความเป็นสังคมศาสตร์ค่อนขา้งสูง ก่อนจะตกลงกนั มกัจะตอ้งถกเถียง 
หรืออภิปรายกนัมาก ถา้ตอ้งการท่ีจะลดระยะเวลาในการอภิปราย ผูป้ระเมินจะตอ้งยกร่างตวัช้ีวดัให้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งพิจารณา 
     (6)  จากแหล่งตวัช้ีวดัท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น จากตวัช้ีวดัของโครงการ หรือการ 
ประเมินดา้นส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงผูป้ระเมินควรท่ีจะพิจารณาเลือกใชต้วัช้ีวดัหรือน ามาปรับปรุง ให้เหมาะสม 
กบัส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 14-15) 
  ส าหรับการวดัผลการด าเ นินงาน ควรพิจารณาจากตัวช้ีว ัดซ่ึงสามารถสะท้อนและ
ครอบคลุมในประเด็นของประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการในการผลิต รวมทั้งดา้นประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ ซ่ึงหมายถึง การบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย หรือตามวตัถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้น าการวดัผลการด าเนิน
โครงการไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย และด าเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  การวดัผลในด้านประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการนั้น สามารถพิจารณาได้หลาย
ประเด็นเช่น ประสิทธิภาพดา้นเทคนิคซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการท าให้ผลผลิตสูงสุด ภายใตข้อบเขต
ของปัจจยัเบ้ืองตน้และเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่หรือแมแ้ต่ประสิทธิภาพดา้นเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การลดความส้ินเปลืองทั้งในดา้นทรัพยากรและตน้ทุนในการด าเนินโครงการ รวมทั้งการพิจารณา 
ประสิทธิภาพทางสังคมซ่ึงเป็นการพิจารณาระบบสังคมภายนอก เช่น ผลประโยชน์ท่ีสังคมจะไดรั้บ
ตน้ทุนทางสังคมท่ีจะตอ้งรับภาระ หรือความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เป็นตน้ ในส่วนของการวดัผล
ทางดา้นประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ เป็นการพิจารณาว่าผลผลิต และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในการด าเนินโครงการนั้น ไดต้รงตามท่ีคาดหวงัหรือเป็นท่ีพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงเป็นการวดั
คุณค่าของโครงการ  
  มีความสับสนเป็นอย่างยิ่งว่า “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” มีความเหมือน หรือ
แตกต่างกันอย่างไร โดยสรุปแล้ว การวดัผลสัมฤทธ์ิในด้านประสิทธิภาพ คือการเปรียบเทียบ
ค่าใชจ่้ายโดยตรงต่อการผลิต 1 หน่วย วา่สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายโดยตรงมากนอ้ยเพียงใด ส่วน
การวดัผลสัมฤทธ์ิในดา้นประสิทธิผล คือ การเปรียบผลผลิตท่ีออกมาวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
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หรือเป้าหมายหรือไม่ ซ่ึงในบางโครงการอาจมีประสิทธิภาพท่ีดี แต่ไม่มีประสิทธิผล  และในบาง
โครงการอาจมีประสิทธิผลในการด าเนินโครงการท่ีดีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงกล่าวไดว้า่การด าเนิน
โครงการจะพบประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนั แต่การวดัถึงผลสัมฤทธ์ิของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้นมีความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550: 95 – 110) 
  แนวคิดในการจดัท าตวัช้ีวดัโครงการให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
และสามารถวดัผลไดท้ั้งในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น สามารถอธิบายเป็นภาพรวมได ้
ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        .24  ความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของผูท่ี้ 
             เก่ียวขอ้งต่อผลการด าเนินงาน 
           :  ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550: 138. 
 
 นอกจากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ีแลว้ ยงัมีการประเมินดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการประเมินถึงปัจจยั
ภายนอกโครงการ แต่สามารถส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินโครงการไดใ้นระดบัวง
กวา้งในบางโครงการอาจพบวา่ มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงอาจจะเป็น
ผลกระทบในเชิงบวก หรือผลกระทบในเชิงลบ ส าหรับการประเมินดา้นอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินโครงการ มีรายละเอียดของตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี 

ผลท่ีคาดหวงั 

ประสิทธิภาพ 
ในการประหยดั 

การใชท้รัพยากร 

การลงทุนต่อ 
การสร้างผลผลิต 1 หน่วย ประสิทธิภาพ 

ในการผลิต 

ประสิทธิผล 
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  2.5.4  ตัวช้ีวดัของการประเมินด้านอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินโครงการ 
   2.5.4.1  ตวัช้ีวดัการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   การประเมินกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับ 
ส่ิงแวดลอ้มจากกากด าเนินการของโครงการ เป็นกระบวนการท่ีใชห้ลกัในการท านายผลกระทบท่ี 
จะเกิดข้ึนต่อสุขภาพอนามยั ความเป็นอยู่ของมนุษย ์ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อหาทางป้องกนัผล 
กระทบทางลบท่ีจะเกิดข่้ึนให้น้อยท่ีสุด ก่อนการด าเนินโครงการ ตลอดจนหามาตรการในการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในการด าเนิน
โครงการ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาโครงการ 
   ในประเทศไทยนั้น ได้มีการจดัท าตวัช้ีวดัเพื่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มดา้นชีวภาพ 
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (จนัทนา อินทปัญญา, 2552: 60 – 61) ดงัปรากฏ
รายละเอียดของตวัช้ีวดัในตารางท่ี 2.10 
 
ตารางที ่2.10  ตวัช้ีวดัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีควรท านายส าหรับโครงการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 
หัวข้อส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวดั 

1.                                

    -ภูมิประเทศ/ธรณวีทิยา - การเปล่ียนแปลงทางภูมิประเทศ/ลกัษณะท่ีโดดเด่น/ 
ระดบัความสูง 
- ธรณีวิทยา 
-                   

    - ดนิ/ทรัพยากร -                                 
-                  ข      
-            
- เสถียรภาพการชะลา้งพงัทลาย 
- แหล่งแร่ธาตุ ชนิด ปริมาณแร่ธาตุในพ้ืนท่ี 

    - น า้ผวิดนิ/น า้ใต้ดนิ -           
- การปนเป้ือน/คุณภาพของน ้า 
- การใช ้
-                         

    - อากาศ/เสียง/ความส่ันสะเทือน -                                  
- ภูมิอากาศ 
-             
- ระดบัความเขม้ ความถ่ีของเสียง/การรบกวน 
-ระดบัการสัน่สะเทือน 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 
 

หัวข้อส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวดั 

2.                               

    -ระบบนิเวศวทิยา - คุณค่าทางนิเวศวิทยา 
-                 

    - ความเหมาะสมทางชีวภาพ -                   ข              
-                                               
-        ข                                     

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
    - การใช้น า้ (น า้ดืม่ น า้ใช้) -             
    - การใช้ที่ดนิ -                                      

- การก าหนดพ้ืนท่ีเฉพาะ 
    - การขนส่ง -                   ข    ข                          
    -                 - ความพอเพียง 

    - การควบคุมน า้ท่วม การระบายน า้ -                          บายน ้าท่วม 
    - เกษตรกรรม -                                    ข         
    - อุตสาหกรรม -                                     ข         
    - การท่องเที่ยวและนันทนาการ - การเปล่ียนแปลงต่อการท่องเท่ียว พ้ืนท่ีสีเขียว การนันทนาการ 

การพกัผอ่นหยอ่นใจของสาธารณะ  
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ  
    -สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ - ความขดัแยง้กบัสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบ 

-                ข                                ส าคญัทาง
ธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติอนัควรอนุรักษ ์

    - โบราณสถาน โบราณวตัถุ      
       แหล่งประวตัิศาสตร์ 

-                                             
แหล่งประวติัศาสตร์ และสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบ 

    - เศรษฐกจิ สังคม -        ข                         
-                                                  

    - อาชีวอนามัยและสาธารณสุข - อตัราการเจบ็ป่วย 
- การเกิดโรคระบาด โรคประจ าถ่ิน หรือความเจบ็ป่วย อ่ืนๆ 
-             ดา้นสาธารณสุข 
-                                               น 

  

 
แหล่งทีม่า: ปรับปรุงจาก ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2547 อา้งถึง          
  ใน จนัทนา อินทปัญญา, 2552: 60 – 61. 
            ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2548: 60 – 62 . 
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   2.5.4.2                        ข    
   ผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน ซ่ึงจะส่งผลต่อปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมและเศรษฐกิจอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ี การประเมินผล 
กระทบด้านสุขภาพ นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีเ อ้ือต่อการจัดหามาตรการเพื่อป้องกันมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มยงัส่งผลให้เกิดมาตรการป้องกนัประชาชนจากการไดรั้บอนัตราต่อสุขภาพอนามยัจาก
การด าเนินโครงการได้อีกด้วย ส าหรับตวัช้ีวดัในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สามารถ
อธิบายรายละเอียดดงัปรากฏในตารางท่ี 2.11 
 
ตารางที ่2.11  ตวัช้ีวดัการประเมินความส าคญัของผลกระทบทางดา้นสุขภาพ 
 
ลกัษณะของผลกระทบ ค าจ ากดัความ 

1.      - โอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงจากผลกระทบในทางลบ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงมาก
หรือไม่  
- ความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนั เกินขีด
ความสามารถของทอ้งถ่ินท่ีจะจดัการไดห้รือไม่ 
- การเปล่ียนแปลงนั้นเกินค่าท่ียอมรับไดห้รือไม่ 

2.                     -            ข                                                      
3.                     -           ข                      

- ลกัษณะของการเกิดผลกระทบ เช่น เกิดเป็ยช่วงเวลา หรือเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
4.             -               ข                           ข           

- ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะท าให้เกิดผลกระทบสะสมในระยะยาวนานกว่าท่ีจะยอมรับได้
หรือไม่ 

5.            -                      ข    
6.                      ฐ    
สังคม 

-      ข                     ข                   
                              ข               

7.                         - การกระจายผลกระทบไปยงัประชากรกลุ่มอายุต่างๆ และกลุ่ม ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง เช่น 
เดก็ สตรีมีครรภ ์คนชรา 

8. ความไวต่อชุมชน -                                                     ข                  
-                                    ข                       
-                                                               หรือไม่ 

9.                    -                               ข                        
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 

ลกัษณะของผลกระทบ ค าจ ากดัความ 
10.            -                                                

- ตอ้งใชเ้งินเพ่ือลดผลกระทบทนัทีหรือไม่ 
11.                                 -ศกัยภาพปัจจุบนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการผลกระทบดา้นสุขภาพเป็น

อยา่งไร  
- กฎหมายหรือระเบียบท่ีมีอยูส่ามารถรองรับไดห้รือไม่ 
- รัฐบาลทอ้งถ่ินสามารถจดัการกบัผลกระทบเหล่าน้ีไดห้รือไม่ 

12.                         -                                                  
-                                                       ของชุมชนหรือไม่ 
อยา่งไร 

            ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2551: 26 – 27. 
 
   2.5.2.3 ตวัช้ีวดัการประเมินผลกระทบดา้นสังคม 
   ผลกระทบดา้นสังคม เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ซ่ึงเปล่ียนแปลง
รูปแบบ และวธีิการของมนุษยใ์นการด ารงชีวติ ตลอดจนความมัน่คงของมนุษย ์เช่น การท างาน การ
แสวงหาปัจจยัพื้นฐาน การด ารงชีพ การอยูอ่าศยั การเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ีและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
การประเมินผลกระทบทางดา้นสังคมจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพนัธ์ 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดเ้กิดความตระหนกักบัสถานการณ์ทางสังคมท่ีก าลงัเผชิญ และสร้าง
หลกัเกณฑ์ท่ีท าให้เกิดการออมชอม อยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งสันติสุข (วิชยั รูปข าดี, 2552: 1 – 2) โดย
ตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการศึกษาการประเมินผลกระทบทางดา้นสังคม ไดป้รากฏรายละเอียดในตารางท่ี 
2.12 
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ตารางที ่2.12  ตวัช้ีวดัการประเมินผลกระทบทางดา้นสังคม 
 
ลกัษณะของผลกระทบ ค าจ ากดัความ 

1.                       เป็นการเปล่ียนแปลงในปัจจยัท่ีก าหนดคุณลกัษณะของประชากร 
เช่น การเปล่ียนแปลงต่อกลุ่มประชากรผูสู้งอาย ุ

2.                ฐ          เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัรายได ้รูปแบบการจา้งงาน ราคา
สินคา้/บริการ วถีิชีวติ ค่านิยม ประเพณี วฒันธรรม  

3. ผลกระทบต่อสถาบัน เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการบริการของรัฐหรือ 
องค์กรเอกชนในเชิงสาธารณะ หรือความเปล่ียนแปลงต่อความ 
สมัพนัธ์ของมนุษยท่ี์มีอยูใ่นสงัคม 

4. ผลกระทบทางด้านวฒันธรรม เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี 
ค่านิยมของคนในสงัคม 

5.                            
หญิงชาย 

เป็นการเปล่ียนแปลงและใหค้วามส าคญักบับทบาท ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างเพศ และความสัมพนัธ์ระหว่างเพศท่ีมีต่อบทบาทต่อ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ-สงัคมของมนุษย ์

 
แหล่งทีม่า: วชิยั รูปข าดี, 2552: 2. 
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  
  สายรุ้ง จินตนา (2547) ได้ท าการศึกษาการวิจยัในเร่ืองของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาด ในการจดัการน ้ าเสียและหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของบริษทัเคร่ือง
สุขภณัฑ์ เพื่อประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสะอาดในการลดปริมาณน ้ าใช ้ลดปริมาณน ้ าเสีย ลดค่าใชจ่้าย
จากการใช้น ้ า ในกระบวนการผลิตของบริษทัเคร่ืองสุขภณัฑ์ โดยมีการเปรียบเทียบ ปริมาณน ้ าใช ้
ปริมาณน ้ าเสีย ปริมาณค่าใช้จ่าย จากการใชน้ ้ า ก่อนและหลงัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
กระบวนการผลิต ของบริษทัเคร่ืองสุขภณัฑ์ โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ จดัอนัดบัแผนกท่ีมีการใชน้ ้ า
และท าให้เกิดน ้ าเสีย จากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดน าเสนอข้อเสนอแนะเทคโนโลยีสะอาด และ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสะอาด ในแผนกท่ีมีการใชน้ ้ าและท าให้เกิดน ้ าเสียมากท่ีสุดเรียงตามอนัดบั 
ซ่ึงทางเลือกดงักล่าวประกอบดว้ย การด าเนินงานติดตั้งมิเตอร์ทุกกระบวนการผลิต การปรับปรุง
การเปล่ียนแปลงของสายยางในการลา้งพื้นและอุปกรณ์จากขนาดของสายยางเส้นผา่นศูนยก์ลาง ¾ 
น้ิว ยาว 20 เมตร ไม่มีหวัฉีดเป็นสายยางขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด ½ พร้อมติดตั้งหวัฉีดแรงดนั
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สูงเพื่อเพิ่มแรงดนัของน ้ าในการลา้งท าความสะอาด และสามารถกระจายน ้ าไดอ้ยา่งทัว่ถึง รวมทั้ง
การน ากลับน ้ าหล่อเย็นมาใช้ใหม่โดยการรีไซเคิลน ้ าหล่อเย็น  หลังจากนั้นเก็บข้อมูลหลังการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเปรียบเทียบก่อน และหลงัใช้เทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงจากการศึกษา
ดงักล่าวไดพ้บวา่ ผลการวจิยัพบวา่เทคโนโลยสีะอาด สามารถลดปริมาณน ้าใชไ้ดร้้อยละ 40.79 ของ
ปริมาณน ้ าใช้ทั้งหมด นอกจากน้ีลดปริมาณน ้ าเสียไดถึ้งร้อยละ 55.04 ของปริมาณน ้ าเสียทั้งหมด  
และยงัลดปริมาณค่าใช้จ่ายจากการใช้น ้ าได้ร้อยละ 40.79 ของปริมาณค่าใช้จ่ายจากการน ้ าใช้
ทั้งหมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมชาย เรืองสว่าง (2548) ได้ศึกษากระบวนการเพื่อพฒันาคุณภาพยางแผ่นดิบ ทั้งในดา้น
ขนาดของแผน่ยางและน ้ าหนกั ผลการศึกษากระบวนการผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกร และขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า จ  านวนยางแผ่นดิบท่ีมีขนาดและน ้ าหนกัผ่านเกณฑ์มาตรฐานยางชั้น 1 มีร้อยละ 
5.6 และผา่นเกณฑ์มาตรฐานยางชั้น 2 ถึง 4 มีเพียงร้อยละ 10 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากน ้ ายางเจือจางท่ีใช้
ผลิตยาง กอ้นขาวมีปริมาตรมากเกินไป ท าให้มีเน้ือยางมากตามไปดว้ย จึงส่งผลให้น ้ าหนกัของยาง
แผน่ดิบเกิน มาตรฐาน และจากการศึกษากระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมตน้ คือ การ
กรองไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย คือ การผึ่งยางแผ่นดิบ เกษตรกรตอ้งใช้แรงงานเฉล่ีย 3.5 คนต่อวนั 
เพื่อท่ีจะแปรสภาพยางสดให้เป็นยางแผ่นดิบเฉล่ีย 58 แผ่นต่อครัวเรือนต่อวนัตลอดฤดูกาลผลิต
ประมาณ 110 วนัต่อปี นอกจากน้ียงัพบว่า พบว่าควรลดปริมาณน ้ ายางเจือจางลง ให้มีส่วนผสม
ของน ้ ายาง เจือจางคือ น ้ ายางสดต่อน ้ าสะอาดต่อกรดเจือจางเป็น 3,000 : 1,700 : 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร เพื่อใหน้ ้าหนกัของยางแผน่ดิบมีค่าตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด และควรปรับปรุงวิธีการ
รีด โดยการดึงร้ัง แผน่ยางขณะรีดเรียบ ให้มีขนาดยางแผน่เรียบ (กวา้ง x ยาว x หนา) เฉล่ีย 442.0, 
825.0 และ 5.5 มิลลิเมตรตามล าดบั ส าหรับการปรับปรุงเทคนิคการดึงร้ังท า ไดด้ว้ยวิธีการฝึกการดึง
ร้ังยางแผน่ ประมาณ 5 แผน่ จะท าให้ไดแ้ผน่ยางดิบท่ีมีขนาด ตามมาตรฐานก าหนด หากจะตอ้งใช้
การกดยางดว้ยแม่พิมพ ์ควรออกแบบแม่พิมพใ์ห้มีการกระจายแรงทัว่ทิศทาง เพื่อให้ไดแ้ผน่ยางดิบ
ท่ีมีขนาดและน ้าหนกัท่ีสม ่าเสมอทัว่ทั้งแผน่ 
 ปรีด์ิเปรม ทศันกุล, จกัรี เล่ือนราม, พลชิต บวัแก้ว และ สุทธิชัย วีระวงศ์ (2549) ได้
ท าการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบ าบดัน ้าเสียจากโรงงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง 10 แห่งทัว่
ประเทศ โดยใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ ผลการวิจยัพบวา่เช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์จะประกอบดว้ย Total 
Bacterial Count ในอตัรา 2.5 x 10PP5  - 6.7 x 106 cfu ต่อมิลลิลิตร, lactic acid bacteria ในอตัรา 1.2 
x 105 - 3.7 x 106 cfu ต่อมิลลิลิตร นอกจากน้ีปริมาณ Bacillus Sp. ในน ้ าหมกัชีวภาพเท่ากบั 150 – 
300 cfu ต่อมิลลิลิตร ซ่ึงมีปริมาณมากกว่าเช้ือจุลินทรีย ์(ขยาย) ท่ีขายตามทอ้งตลาดถึง 10 เท่า 
นอกจากน้ีผลการวิจยัโดยน า น ้ าหมกัชีวภาพสูตรดงักล่าวไปบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่น 
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พบวา่ สามารถลดค่าความสกปรกในรูปของ BOD จากจุดก าเนิดไดร้้อยละ 50.8 และจากบ่อบ าบดั
สุดทา้ย ร้อยละ 88.7 แต่ในระบบบ าบดัน ้ าเสียของสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 10 แห่ง ยงัพบสารท่ี
เป็นของแข็งอยูใ่นระดบัท่ีเกิน มาตรฐาน จึงควรไดรั้บการปรับปรุงโดยการขุดลอกตะกอนท่ีอยูใ่น
น ้าเสีย และปรับปรุงการจดัการในกระบวนการผลิต 
 มณเฑียร ส่งเสริม, ตรีรัตน์ มีทอง, จีรนนัท ์ทานสุพรรณ และสรีรัตน์ ฟองศรี (2550) ไดศึ้กษา
การน าน ้าสับปะรด ซ่ึงมีความเป็นกรดสูงและไม่มีอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มมาใชท้ดแทนกรดฟอร์มิก
เพื่อเพิ่มคุณภาพของสียางแผน่ดิบและการป้องกนัเช้ือรา โดยท าการทดลองเพื่อศึกษาเปรียบเวลาใน
การแข็งตวัของยางแผน่จากการใชน้ ้ าสับปะรด ในอตัราส่วน 840  96  1,280  และ 1,600 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ต่อน ้ ายางพาราสด 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากการศึกษาพบว่า แผ่นยางพาราท่ีใช้น ้ า
สับปะรด 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะเกิดการแข็งตวัไดเ้ร็วท่ีสุดคือ 28 นาที และยงัท าให้ยางแผน่
ดิบท่ีไดมี้สีสวยไม่เป็นเช้ือราเม่ือเทียบเท่ากบัการใชก้รดฟอร์มิกร้อยละ 2 แต่ถา้หากใชน้ ้ าสับปะรด
เพิ่มมากข้ึน จะท าใหย้างแผน่ดิบท่ีไดรั้บแรงกระท าและระยะยดืจะนอ้ยลง 
 ชุตินาถ หศัจนัทร์ (2551) ไดศึ้กษาการใชห้มอ้ไอน ้ าให้มีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีสะอาด 
โดยเลือกโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวดัเชียงใหม่ เป็นกรณีศึกษา ซ่ึงเม่ือท าการสัมภาษณ์และ
วเิคราะห์หาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชห้มอ้ไอน ้าลดลง รวมทั้งน าทางเลือกไปปฏิบติั 
ได้แก่ การปรับปรุงการเผาไหม้ การซ่อมรอยร่ัวของไอน ้ า และการควบคุมโบลว์ดาวน์ พบว่า 
ประสิทธิภาพ หมอ้ไอน ้ าเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 78.59 เป็นร้อยละ 84.7 สามารถระหยดัค่าใช้จ่าย
113,750 บาทต่อเดือน นอกจากน้ียงัมีของเสียออกจากหมอ้ไอน ้ าลดลง อีกทั้งยงัไดรั้บความร่วมมือ
จากบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นแรงขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชห้มอ้น ้าของโรงพยาบาลไดอี้กดว้ย 
 Yodthong Baimark, Jirasak Threeprom, Nuethip Dumrongchai, Yaowalak Srisuwan and 
Nuanchai Kotsaeng (2008) ไดท้  าการศึกษา การสกดัน ้าส้มควนัไมจ้ากไมย้คูาลิปตสั เพื่อใช้เป็นสาร
คงรูปและป้องกนัการเกิดเช้ือราของยางแผน่ดิบโดยทดสอบเปรียบเทียบกบักรดฟอร์มิคและกรดอะ
ซิติก ผลการวิจยัพบวา่ ดชันีความอ่อนตวั ค่าความเหนียว ค่าความยืดหยุน่ (t 90) และลกัษณะทาง
กายโดยทัว่ไปของยางแผน่ดิบท่ีใชน้ ้ าส้มควนัไมเ้ป็นสารคงตวั จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบักรดอะซิติก 
แต่ดีกวา่เม่ือเปรียบกบักรดฟอร์มิค นอกจากน้ีน ้ าส้มควนัไม ้ยงัป้องกนัการเกิดเช้ือราไดดี้ท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบกบักรดฟอร์มิค และกรดอะซิติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช้ือรา Penicillium griseofulvum 
ซ่ึงเป็นเช้ือรากลุ่มหลกั ท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในผวิหนา้ของยางแผน่ดิบ 
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 Cango and Trucco (2008) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางดา้นเศรษฐศาสตร์และความรู้
ของเทคโนโลยีสะอาด เพื่อน ามาใช้อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศอิตาล่ี ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
วตัถุดิบ การน าวตัถุดิบท่ีออกจากกระบวนการดึงวตัถุดิบในการผลิตเพื่อลดการใช้วตัถุดิบและน า
วตัถุดิบกลบัไปผ่านกระบวนการเพื่อให้สามารถใช้ใหม่ได ้ การน าน ้ าจากการลา้งท าความสะอาด
กลบัไปใช้ใหม่  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบให้เป็นพิษน้อยลง พบว่า กระบวนการตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดมีการลงทุนไม่เกิน 1,000,000 ยโูร แต่สามารถใหร้ะยะเวลาในการคืนทุนนอ้ยกวา่ 
2 ปี ส่วนองคค์วามรู้ท่ีจะใช้ในการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดจากระดบันอ้ยไปหามาก
นั้น ไดแ้ก่ การดึงวตัถุดิบในการผลิตเพื่อวตัถุดิบกลบัไปผ่านกระบวนการให้สามารถใช้ใหม่ได ้ 
การดึงวตัถุดิบในการผลิตเพื่อลดการใชว้ตัถุดิบ  การลดการใชน้ ้ าเพื่อลา้งท าความสะอาด  และการ
น าน ้ากลบัมาใชใ้หม่รวมทั้งการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ ตามล าดบั 
 Montalvo (2008) ไดท้  าการศึกษาภูมิปัญญาในการสนบัสนุนให้เกิดปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการ
สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีะอาด ซ่ึงไดท้  าการส ารวจในปี ค.ศ. 1990 – 2007 พบวา่ ปัจจยัทางดา้น
นโยบายสาธารณะ  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางดา้นตลาด  ปัจจยัแรงกดดนัจากสังคมและ
ชุมชน  ปัจจยัทางดา้นทศันคติและคุณค่าทางสังคม  ปัจจยัทางดา้นโอกาสและความสามารถในการ
เขา้ถึงเทคโนโลยี  และปัจจยัขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสะอาด จะเป็นส่วนส าคญัในการ
ผลกัดนัใหเ้กิดภูมิปัญญาท่ีส่งเสริมกระบวนการการผลิตไปสู่หลกัการของเทคโนโลยสีะอาด 
 Orathai Chavalparit and Maneerat Ongwandee (2009) ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดในการกลุ่มอุตสาหกรรมมนัส าปะหลงัของประเทศไทย โดยมีการศึกษาตั้งแต่ 
การวิเคราะห์กระบวนการและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  การประเมินเหตุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิตและจดัท าสมดุลผลิตภณัฑ์  การประเมินทางเลือกอนัไดแ้ก่  การน าน ้ ากลบัไปใช้
ใหม่  การเปล่ียนตะแตรงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลางเป็นแบบ Dutch State Mine  การติดตั้ง
อุปกรณ์เพื่อควบคุมการท างานของเคร่ืองไล่น ้ าและเคร่ืองบดมนัส าปะหลงั  การเปล่ียนหลอดไฟ
เป็นหลอดฟลูออเรตเซนต ์36 วตัต ์ การใชค้วามร้อนจากปล่องของเคร่ืองมืออบแห้งเพื่อน ามาอุ่นให้
ความร้อนก่อนเร่ิมกระบวนการผลิต  และการใชก้๊าซชีวภาพทดแทนพลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึง
ทางเลือกเหล่าน้ีจะช่วยลดหรือท าให้ของเสียจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมนัส าปะหลงั
ลดลง  เม่ือน าทางเลือกท่ีผ่านการประเมินไปทดลองปฏิบติัเพื่อประเมินผลในด้านการประหยดั
ทรัพยากรรวมทั้งการประหยดัตน้ทุน ซ่ึงเม่ือปฏิบติัตามทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดแลว้ จะมี
การลงทุนอยูท่ี่ 23,000 – 55,000,000 บาท แต่เม่ือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวแลว้ จะสามารถค่า
ประหยดัค่าใชจ่้ายไดถึ้ง 18,000 – 24,000,000 บาท ซ่ึงมีระยะเวลาในการคืนทุนอยูท่ี่ 0.4 – 5.2 ปี 
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 Wikanda Thongnueakhaeng and Usa Onthong (2010) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการบ าบดั
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบซ่ึงมีปริมาณสารอินทรียใ์นน ้ าเสียท่ีสูงและมีค่าความเป็นกรด หรือมี
ค่า pH อยูท่ี่ประมาณ 4.6 โดยใชร้ะบบไร้อากาศ (Anaerobic) เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ โดยออกแบบ
ระบบการบ าบดั คือ 1) ถงับ าบดัไร้อากาศ 1 ถงั โดยใชเ้วลาในการกกัพกัของเสียในถงับ าบดั 15 วนั  
2) ถงับ าบดัไร้อากาศ 2 ถงั โดยแต่ละถงัจะใชเ้วลาในการกกัพกัของเสียในถงับ าบดั 7.5 วนั  ซ่ึง
พบวา่ ระบบการบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบแบบไร้อากาศมีประสิทธิภาพในการลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผ่นดิบไดเ้ป็นอย่างดี โดยค่าความตอ้งการอกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ของจุลินทรีย ์(BOD)  ความตอ้งการออกซิเจนของจุลินทรียใ์นการออกซิไดส์สารอินทรีย ์(COD)  
ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (TSS)  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)  และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 
(TP) ลดลงจากเดิมร้อยละ 67.36 , 63.43, 55.26, 40.37 และ 41.62  ตามล าดบั และสามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้ 0.561 ลูกบาศก์เมตร (หรือ 0.70 ลูกบาศก์เมตร ต่อการลดลงของปริมาณ COD 1
กิโลกรัม) และก๊าซชีวภาพท่ีได้ส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซมีเทน รองลงมาจะเป็นก๊าซคาร์บอน  
ไดออกไซด ์ 
 

2.7  ภาพรวมของแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า พื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง มีพื้นท่ีท่ีเป็นสวนยางพารา และมีผลผลิตจากการยางพาราเป็นจ านวนมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ เกษตรกรในพื้นท่ีให้ความส าคญักบัรายไดท่ี้มาจากการผลิตหรือแปรรูปจากน ้ ายางพาราสด 
ซ่ึงหมายรวมถึงยางแผ่นดิบดว้ย ขั้นตอนในการผลิตยางแผ่นดิบจะประกอบไปดว้ย การท าให้น ้ า
ยางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นดว้ยกรดฟอร์มิกร้อยละ 2 แลว้จึงน าไปนวดให้เป็นแผน่ จากนั้นเขา้สู่การ
รีดลายเรียบ และการรีดลายดอก แลว้น าแผน่ยางท่ีไดไ้ปลา้งน ้ าเพื่อลา้งสารตกคา้งในแผน่ยาง แลว้
ผึ่งให้แห้งในท่ีร่ม กระบวนการในการผลิตยางแผ่นดิบมีทั้งการใช้น ้ าและสารเคมี ประกอบกับ
คุณสมบติัของน ้ ายางพาราท่ีมีโปรตีน น ้ าตาลและกรดไขมนัท่ีสูง ท าให้ค่าความสกปรกของน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบมีค่าท่ีสูงมาก ประกอบกบัการใชก้รดฟอร์มิกในการผลิตยางแผน่ดิบ ท าให้
คุณลกัษณะของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบมีความเป็นกรด ซ่ึงหากปล่อยลงสู่ส่ิงแวดลอ้มจะ
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ไม่วา่จะเป็น ปัญหากล่ินอนัไม่พึงประสงค์ของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่น
ดิบ รวมทั้งการละลายของสารพิษท่ีอยูใ่นดินหากปล่อยน ้าเสียเหล่าน้ีลงสู่พื้นดิน เป็นตน้ 
 ดงันั้น การน าเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงเป็นแนวทางในการลดของเสียตั้งแต่ต้นทางการผลิต 
รวมทั้งท าให้เกิดการใช้วตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และยงัสามารถลดการสูญเสียวตัถุดิบในการ
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ผลิต ท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึนกว่าเดิม เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการลดน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผ่นดิบ โดยขั้นตอนในการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดจะเร่ิมจากการวางแผน
และจดัการองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงท าการตรวจประเมินอย่าง
ละเอียดเพื่อจดัท าสมดุลผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะสามารถระบุทางเลือกท่ีสามารถลดของเสียได ้เพื่อเขา้สู่การ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคนิค และดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม แลว้จึงน าทางเลือกท่ีเหมาะสมไปด าเนินการพร้อมกบัมีการติตตามประเมินผล รวมทั้ง
จะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 ในกระบวนการของเทคโนโลยีสะอาดจะต้องมีทั้งการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องทางเลือก และการติดตามประเมินผลการด าเนินการ ซ่ึงการวดัผลทั้งคู่จะตอ้งอาศยั
ความรู้ความเขา้ใจในการประเมินโครงการเพื่อสร้างตวัช้ีวดัท่ีมีความตรง ความเท่ียง เป็นกลาง วดั
ได้หลายระดับ และใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า เทคโนโลยีสะอาด
สามารถลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบและปริมาณของเสียท่ีออกมาจากกระบวนการผลิตไดจ้ริง รวมทั้ง
สามารถให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่า แต่เน่ืองจากคุณลกัษณะของน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผ่นดิบท่ีมีค่าความสกปรกสูง หากจ าเป็นจะตอ้งใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสียก็ควรใชร้ะบบบ าบดัน ้ า
เสียท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ และตอ้งมีวิธีการบ าบดัน ้ า
เสียท่ีไม่ยุง่ยาก ลงทุนต ่า เพื่อใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบสามารถน าระบบบ าบดัดงักล่าวไปใชใ้น
การบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 



 
บทที ่ 3 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 
 
 

 การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง เป็นงานวิจยัแบบผสมผสาน (Multi-Methodological Research) ในลกัษณะโครงการน าร่อง 
โดยน าแนวทาง การลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักเทคโนโลยีสะอาด มา
ประยุกต์ใชก้บัการผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกรในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง เพื่อลดปริมาณ
น ้ าเสียและค่าความสกปรกของน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ โดยศึกษาอย่าง
ครบองค์ประกอบของการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง และส ารวจบริเวณท่ีมีการผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกร เพื่อน าไปสู่การพิจารณาทางเลือก
ในการด าเนินการท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค/กายภาพ  ด้าน
เศรษฐศาสตร์ รวมถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางดา้นส่ิงแวดล้อม เม่ือไดท้างเลือกท่ี
เหมาะสมแล้ว จะมีการน าทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากท่ีสุดมาทดลอง
ด าเนินการในโรงผลิตยางแผ่นดิบ หลงัจากนั้นจึงจะมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใชต้วัช้ีวดั
ความส าเร็จของการด าเนินการ เพื่อวดัผลการด าเนินการและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาการใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบในโรงผลิตยางแผน่ดิบ
แห่งอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 
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3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 การใช้เทคโนโลยีสะอาดส าหรับการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา 
จงัหวดัระยอง ได้มีการวางแนวทางในการจดัท ากรอบแนวคิดในการศึกษา โดยศึกษาในเร่ือง
กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ ผลกระทบจากน ้ าเสียในการผลิตยางแผ่นดิบ การประยุกต์หลกัการ
เทคโนโลยสีะอาด แนวคิดในการประเมินผลการด าเนินการ รวมทั้งเอกสารทางวชิาการและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะเป็นการด าเนินการตามหลักการเทคโนโลยีสะอาดอย่างครบวงจร ตั้ งแต่เร่ิม
ด าเนินการไปจนกระทัง่ประเมิน ผลการด าเนินการเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
 ขั้นตอนในการศึกษาจะเร่ิมจาก การศึกษาขอ้มูลเพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีจะสามารถลดน ้ าเสีย 
จากการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะเร่ิมจากการส ารวจกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบเบ้ืองตน้ 
และรวบรวมขอ้มูลการผลิตยางแผน่ดิบจากเกษตรกร ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดยวิธีการ 
ส ารวจโรงผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณในแต่ละ
ขั้นตอนของการผลิตยางแผ่นดิบ เพื่อให้ทราบถึงจุดก าเนิดหรือกระบวนการของการผลิตยางแผ่น
ดิบท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงขอ้มูลจากการส ารวจดงักล่าว จะน ามาใช้ในการ
จดัท าสมดุลผลิตภณัฑแ์ละแผนผงัการผลิตยางแผน่ดิบอยา่งละเอียด โดยในขั้นตอนน้ีจะท าให้ทราบ
วา่ มีในขั้นตอนใดบา้งในการผลิตยางแผน่ดิบท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสีย และจะน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อคน้หาทางเลือกตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาด ท่ีจะสามารถลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมมากท่ีสุด 
 เม่ือไดท้างเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดท่ีจะสามารถลดการเกิดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบแลว้ ผูศึ้กษาจะน าทางเลือกต่างๆมาศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เก่ียวขอ้งในด้านเทคนิค/ กายภาพ  ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ หลงัจากสรุปผลการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกดงักล่าวโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้จะท าใหไ้ดท้างเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดส าหรับการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบท่ี 
เหมาะสมและมีโอกาสท่ีน่าจะสามารถปฏิบติัไดจ้ริง หลงัจากนั้นจะมีการศึกษาผลลพัธ์จากการ
ด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ โดยการน าทางเลือก
ตามหลักการเทคโนโลยีสะอาดท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองปฏิบติัจริงในโรงผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
ทดลองปฏิบติัคร้ังน้ี เพื่อประเมินผลการด าเนินการเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดในดา้นประสิทธิภาพ  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และดา้นเศรษฐศาสตร์ต่อไป ผลท่ีไดจ้าก
การประเมินผลการด าเนินการเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดนั้น 
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จะน าไปสรุปผลของการด าเนินการดงักล่าว และเป็นแนวทางในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบ ในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองไดอี้กดว้ย 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ี สามารถสรุปของกรอบแนวคิดในการศึกษาไดใ้นภาพท่ี 3.1 



 
 
 

60 

ภาพที่ 3.1    กรอบแนวคิดในการศึกษา  
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3.2  วธิีการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะประกอบไปด้วยการศึกษาใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การศึกษาข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการการผลิตยางแผ่นดิบ เพื่อประกอบการพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม ใน
การลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ และส่วนท่ี 2 เป็นการประเมินผลการด าเนินการ หลงัจากท่ีได้
น าแนวทางตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาด ไปใชเ้พื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงขั้นตอน
ในการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  3.2.1  การศึกษาข้อมูลเพือ่พจิารณาทางเลอืกทีส่ามารถลดน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดิบ  
  เป็นการรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางแผน่
ดิบ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาวา่ทางเลือกใดบา้งตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาด
ท่ีจะสามารถลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกรในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดย
ข้อมูลทุติยภูมิ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลในเร่ืองของขั้นตอนการผลิตยางแผ่นดิบโดยทั่วไป 
มาตรฐานการผลิตยางแผ่นดิบ การด าเนินตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดของอุตสาหกรรมยาง
ประเภท อ่ืนๆ รวมทั้งเอกสารทางวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ในส่วนของขอ้มูลปฐมภูมิเพื่อน ามาพิจารณาทางเลือกท่ีสามารถลดน ้ าเสียจาการผลิตยาง 
แผน่ดิบนั้น จะเป็นการสังเกตกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกรในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง อนัประกอบดว้ย เกษตรกรท่ีผลิตยางแผน่ดิบเพื่อจ าหน่ายเองในต าบลห้วยทบัมอญ ต าบลช า
ฆอ้ ต าบลเขาน้อย และต าบลน ้ าเป็น เพื่อหาจุดท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียน ้ าและน ้ ายางสด และจุดท่ี
ก่อให้เกิดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ นอกจากน้ียงัมีการสังเกตขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ การ
ตั้งถ่ินฐานของชุมชนโดยรอบบริเวณโรงผลิตยางแผ่นดิบ  ลกัษณะท่ีตั้งของโรงผลิตยางแผ่นดิบ 
ขอ้มูลจากขั้นตอนน้ีจะน ามาใชใ้นการจดัท าแผนผงั การผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกรในอ าเภอเขา
ชะเมาโดยเบ้ืองตน้ และจดัท าประเด็นท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสีย จากการผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้งการเก็บ
ขอ้มูลในเชิงปริมาณเพื่อจดัท าสมดุลผลิตภณัฑ์ในแต่ละขั้นตอนการผลิตยางแผ่นดิบ ร่วมกบัการ
วิเคราะห์จุดต่างๆในกระบวนการผลิตหรือสาเหตุท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสีย ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาใช้
ประกอบการเสนอทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ    
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  3.2.2  การศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดน ้าเสียจากการ 
ผลติยางแผ่นดิบ  
  เป็นการศึกษาเพื่อพิจารณาว่า ทางเลือกต่างๆตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาดท่ีจะสามารถ
ลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบนั้น จะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมหรือไม่ ทั้ งในด้านเทคนิค/
กายภาพ  ดา้นเศรษฐศาสตร์ และในดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจะท าการประเมินทางเลือกในการลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จากนั้นจะท าการจดัอนัดบัวา่ทางเลือกใดท่ีมีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงทางเลือกดงักล่าวจะน ามาทดลองปฏิบติัต่อไป หลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
ทางเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดน้ั้น มีดงัต่อไปน้ี คือ 
   3.2.2.1  การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค/ กายภาพ 
   การประเมินทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 
ในดา้นเทคนิค/ กายภาพนั้น เป็นการศึกษาภาพรวมของทางเลือก โดยพิจารณาขอ้มูลจากผลกระทบ
ต่อ กระบวนการผลิต คุณภาพการผลิตของผลผลิตยางแผ่นดิบท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับเปล่ียน
เทคโนโลยี หรือวิธีการผลิตยางแผ่นดิบ ให้สอดคล้องกบัหลกัเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงรายละเอียด
ตวัช้ีวดันั้น ดงัปรากฏในตารางท่ี 3.1 
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         3.1                                                                               
                            
 

หวัขอ้ศึกษา ตวัช้ีวดั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 
1.ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
กบัน ้าเสียจากการผลิต 
ยางแผน่ดิบ เม่ือน า ทาง 
เลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดไปปฏิบติั 

1.1 การลดน ้าเสียในการผลิต 
ยางแผน่ดิบของเกษตรกร จาก
แหล่งก าเนิด 

- สามารถลดน ้าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบท่ีแหล่งก าเนิดไดเ้ป็นอยา่ง
มาก = 3 คะแนน 
-                            
                         ไดเ้พียง
นอ้ย = 2       
- ไม่สามารถลดน ้าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบท่ีแหล่งก าเนิด= 1 คะแนน 

1)                
2) การประเมินโดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 
2) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบั 
เทคโนโลยี
สะอาด 
 

 1.2 ความสามารถในการลด
ปริมาณน ้ าเสีย และความ
สกปรกของน ้าเสีย จากการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 
 

- มีความสามารถในการลดปริมาณ 
น ้าเสีย ความสกปรกของน ้าเสียได้
มากท่ีสุด = 4 คะแนน 
- มีความสามารถในการลดปริมาณ 
น ้าเสียและความสกปรกของน ้าเสีย
ไดม้าก = 3 คะแนน 
- มีความสามารถในการลดปริมาณ 
น ้าเสียและความสกปรกของน ้าเสีย
ไดพ้อสมควร = 2 คะแนน 
- มีความสามารถในการลดปริมาณ 
น ้าเสียและความสกปรกของน ้าเสีย 
ไดน้อ้ย = 1 คะแนน 

1)                
2) การประเมินโดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 
2) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบั 
เทคโนโลยี
สะอาด 

1.3                          
    เสีย                     
              

- ก่อให้เกิดการน าน ้าเสียจากการผลิต 
ยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ป็น
อยา่งมาก = 3 คะแนน 
- ก่อให้เกิดการน าน ้าเสียจากการ 
ผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใช่ใหม่ได้
เพียงเล็กนอ้ย = 2 คะแนน 
- ไม่ก่อให้เกิดการน าน ้าเสียจาก 
การผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ 
= 1 คะแนน 

1)                
2) การประเมินโดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 
2) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบั 
เทคโนโลยี
สะอาด 
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         3.1  (     

 
หวัขอ้ศึกษา ตวัช้ีวดั เกณฑก์ารพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 

2.ผลกระทบต่อผลผลิต 
ยางแผน่ดิบ 

2.1 การเปล่ียนแปลงต่อคุณภาพ 
ของยางแผ่นดิบเม่ือน าทางเลือก 
ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดไปใช้ 
เ พ่ือลดน ้ า เสียจากการผลิตยาง 
แผน่ดิบ 

- ท าให้คุณภาพของยาง แผน่ดิบดีข้ึน
กวา่เดิม = 3 คะแนน 
- ไม่มีการเปล่ียนแปลงของคุณภาพ
ยางแผน่ดิบ  = 2       
- เปล่ียนแปลงคุณภาพของยางแผน่
ดิบโดยท าให้คุณภาพยางแผน่ดิบ
ลดลงจากเดิม = 1 คะแนน 

1)                
2) การประเมินโดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 
2) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบั 
เทคโนโลยี
สะอาด 

3. จ  านวนบุคลากรท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั 
ตามทางเลือกเพื่อลด 
น ้าเสียจากการผลิตยาง 
แผน่ดิบ 

3.1 ความตอ้งการบุคลากร ในการ
ผลิตยางแผน่ดิบมากข้ึน เม่ือน า 
ทางเลือกตามหลกั เทคโนโลย ี
สะอาดไปใชเ้พ่ือ ลดน ้าเสียจาก
การผลิตยาง แผน่ดิบ 

- ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลากรใน
กระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม เม่ือ
น า ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดไปใชล้ดน ้าเสีย จากการผลิต
ยางแผน่ดิบ= 3 คะแนน 
- จะตอ้งมีบุคลากรในการผลิตยาง
แผน่ดิบเพ่ิมข้ึนในบางขั้นตอนการ
ผลิตเท่านั้น= 2       
- จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลากรใน 
กระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึนทุกขั้นตอน 
เม่ือน า ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดไปใชล้ดน ้าเสียจากการผลิต
ยาง แผน่ดิบ= 1 คะแนน 

1)                
2) การประเมินโดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 
2) หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบั 
เทคโนโลยี
สะอาด 

 
   3.2.2.2  การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   การประเมินทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 
ในด้านส่ิงแวดล้อมนั้น เป็นการศึกษาภาพรวมของทางเลือก โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ทั้ ง 4 ประเด็น ได้แก่  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ หรือผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมโดยรอบเม่ือน าทางเลือกมาใช้เพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ  ทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นชีวภาพ ซ่ึงจะเนน้สภาพแวดลอ้มท่ีมีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศรอบโรงผลิตยาง
แผ่นดิบ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซ่ึงรายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อ
การศึกษาความเป็นไปได ้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัปรากฏในตารางท่ี 3.2  
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4. ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมทางด้าน 

กายภาพ 

4.1 การเปล่ียนแปลงของ 

สภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีมี 

การผลิตยางแผ่นดิบหรือ 

บริเวณใกล้เคียงกับโรงผลิต 

ยางแผ่นดิบ  

(เช่น การกัดเซาะของดิน, การ

เปล่ียนแปลงกระแสการไหล

ของน ้า) 

- ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีมีการ

ผลิตยางแผ่นดิบในทิศทางท่ีดีขึ้น

กว่าเดิม = 3 คะแนน 

-                             

                            

                             

            2       

 - ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีมีการ

ผลิตยางแผ่นดิบ หรือบริเวณ 

ใกล้เคียงในทิศทางทวีความรุนแรง

เพิ่มขึ้น = 1 คะแนน 

1)                

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยีสะอาด 

2) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับการ 

ควบคุมมลพิษ 

4.2 มลพิษท่ีจะปนเปื้อนสู่

สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรง

ผลิตยางแผ่นดิบ เม่ือน า 

ทางเลือกตามหลักเทคโนโลยี 

สะอาด มาใช้ในการลดน ้าเสีย 

จากการ ผลิตยางแผ่นดิบ (เช่น 

ขยะ ของเสีย, ฝุ่นละออง, 

เสียง) 

- ไม่มีมลพิษท่ีจะปนเปื้อนลงสู่ 

สิ่งแวดล้อม = 3 คะแนน 

 - มีมลพิษท่ีจะปนเปื้อนลงสู่ 

สิ่งแวดล้อมในปริมาณน้อย 

 = 2 คะแนน 

- มีมลพิษท่ีจะปนเปื้อนลงสู่ 

สิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก 

 = 1       

1)                 

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยีสะอาด 

2) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับการ 

ควบคุมมลพิษ 

5. ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมทางด้าน 

ชีวภาพ 

5.1 ความสมบูรณ์ของระบบ 

นิเวศทั้งบนบกและในน ้า 

บริเวณโดยรอบโรงผลิตยาง 

แผ่นดิบ เม่ือน าทางเลือกมาใช้ 

ในการผลิตกระบวนการผลิต 

ยางแผ่นดิบ 

- ท าให้ระบบนิเวศวิทยามีความ

อุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม 

 = 3 คะแนน 
- ไม่ส่งผลกระทบต่อความอุดม 

สมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา 

 = 2 คะแนน 

- ท าให้ระบบนิเวศวิทยามีความ

อุดมสมบูรณ์ลดลงจากเดิม 

 = 1 คะแนน 

1)                 

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สะอาด 

2) หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมมลพิษ 
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6. คุณค่าการใช้ 

ประโยชน์ของมนุษย์ 

6.1 ผลกระทบต่อพื้นท่ีใช้ 

ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น พื้นท่ี 

การเกษตรอ่ืนๆ หรือพื้นท่ี 

อาศัยโดยรอบโรงผลิตยาง 

แผ่นดิบ เม่ือน าทางเลือกตาม 

เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ใน 

การลดน ้าเสีย จากการผลิตยาง 

แผ่นดิบ 

- มีผลกระทบต่อพื้นท่ีการเกษตร 
อ่ืนๆหรือ พื้นท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม= 3 คะแนน 

-      ผลกระทบ ต่อพื้นท่ีการ 

เกษตรอ่ืนๆหรือ พื้นท่ีใช้ 

ประโยชน์อ่ืนๆ   2       

-มีผลกระทบต่อพื้นท่ีการเกษตร 

อ่ืนๆหรือ พื้นท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

ลดลงจากเดิม= 1 คะแนน 

1)          

       

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีสะอาด 

2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการควบคุมมลพิษ 

 

 6.2                      

ของผู้อ่ืนโดยรอบโรง ผลิตยาง

แผ่นดิบ เม่ือน า 

ทางเลือกตามหลักเทคโนโลยี 

สะอาด มาใช้ในการลดน ้าเสีย 

จากการผลิตยางแผ่นดิบ 

- ท าให้ผู้อ่ืนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณ

โรงผลิตยางแผ่นดิบสามารถใช้น ้า

ได้มากขึ้นกว่าเดิม = 3 คะแนน 

-                           

ข  ผู้อ่ืน    2       

- ท าให้ผู้อ่ืนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณ

รอบโรงผลิตยางแผ่นดิบ สามารถ

ใช้น ้าได้น้อยลง = 1 คะแนน 

1)          

       

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีสะอาด 

2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการ ควบคุมมลพิษ 

7.คุณค่าต่อคุณภาพ 

ชีวิต 

7.1 ความปลอดภัยต่อตัว 

เกษตรกร ท่ีผลิตยางแผ่นดิบ 

เม่ือน าทางเลือกตามหลัก

เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ 

ในการลดน ้าเสียจากการ 

ผลิตยางแผ่นดิบ 

- ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลค้าง

เคียง = 3 คะแนน 

- ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลค้าง

เคียงในปริมาณท่ีน้อย = 2 คะแนน 

- ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลค้าง

เคียงในปริมาณท่ีมากกว่าเดิม 

 = 1 คะแนน 

1)          

       

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีสะอาด 

2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการควบคุมมลพิษ 

3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการผลิตยางแผ่นดิบ 

 

   3.2.2.3  การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

   การประเมินทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 

ในด้านเศรษฐศาสตร์นั้น เป็นการศึกษาภาพรวมของทางเลือก โดยพิจารณาจากผลตอบแทนทาง

การเงิน และความเส่ียงต่างๆในการลงทุนของแต่ละทางเลือก ซ่ึงรายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อการศึกษา

ความเป็นไปได้เศรษฐศาสตร์ ดังปรากฏในตารางท่ี 3.3 
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8. การประหยัดต้นทุน 

ในการผลิต 

8.1                         

     ผลิตยางแผ่นดิบ 

-                                

                 3       

-                            ผลิต 

ยางแผ่นดิบคงท่ี = 2 คะแนน 

-                                   

            ข   กว่าเดิม = 1       

1)                 

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับการ 

ผลิตยางแผ่นดิบ 

2) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยี

สะอาด 

 8.2 การลดการสูญเสียน ้ายาง 

ในการผลิตยางแผ่นดิบเม่ือน า

ทางเลือกตามหลักเทคโนโลยี

สะอาดเพ่ือลดน ้าเสียจากการ 

ผลิตยางแผ่นดิบ 

-                          พารา

                       3       

-                  พารา       

              เท่าเดิม = 2       

-                              

พารา                      

= 1     น 

1)                 

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับการ 

ผลิตยางแผ่นดิบ 

2) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยี

สะอาด 

 

 

 8.3 การลดต้นทุนในการใช้ 

วัตถุดิบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ผลิตยางแผ่นดิบ เช่น กรด 

สารล้างท าความสะอาด 

-                             

                           = 3 

      

-                                  

                          = 2 

      

-                                  

                      ข   กว่าเดิม 

= 1       

1)                 

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับการ 

ผลิตยางแผ่นดิบ 

2) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยี

สะอาด 

 

9. ต้นทุนในการด าเนิน 

การ เพ่ือลดน ้าเสียจาก 

การผลิตยางแผ่นดิบตาม

ทางเลือกของเทคโนโลยี 

สะอาด 

9.1                        

การ เพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ทางเลือก 

ตามหลักเทคโนโลยีสะอาด  

-                              

             3       

-                                  

                            ข   

          2       

-                                  

                         ข   

       อย่างมาก   1       

1)                 

2) การประเมินโดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

1) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับการ 

ผลิตยางแผ่นดิบ 

2) หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยี

สะอาด 
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  3.2.3  การน าทางเลอืกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ไป
ทดลองปฏิบัติ ณ โรงผลติยางแผ่นดิบ 
  หลังจากท่ีได้มีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยสีะอาด เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบทั้ง 3 ดา้นแลว้ ผูศึ้กษาจะน าทางเลือกท่ีผา่น
การพิจารณาไปทดลองปฏิบติัจริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ซ่ึง
ในขั้นตอนดงักล่าว  มีวธีิการดงัต่อไปน้ี 
   3.2.3.1  ร่วมปรึกษาหารือกบัเจา้ของโรงผลิตยางแผ่นดิบกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทดลอง
น าทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไปทดลองปฏิบติั เพื่อท าความเขา้ใจในเร่ือง
การลด น ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยใชเ้ทคโนโลยีสะอาด  รวมทั้งวางแผนในการด าเนินการ 
โดยใหเ้จา้ของโรงผลิตยางแผน่ดิบไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการดว้ย 
   3.2.3.2  ท าการส ารวจโรงผลิตยางแผน่ดิบโดยละเอียด เพื่อหาวิธีการในการรวบรวม
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในแต่ละขั้นตอน 
   3.2.3.3  ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับรวมรวมน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ รวมทั้งด าเนิน 
การรวบรวมน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบในแต่ละกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบก่อนท่ีจะน า
ทางเลือก ตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดมาปฏิบติัเป็นเวลา 3 วนั โดยในแต่ละวนัจะตอ้งน าตวัอยา่งน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ เพื่อหาค่าความสกปรกของน ้ าเสีย อนั
ไดแ้ก่ ค่าความ เป็นกรด-ด่างของน ้าเสีย (ค่า pH) ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลาย
สารอินทรีย ์(ค่า BOD)  ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นออกซิไดส์สารอินทรีย ์(ค่า COD)  ค่า
ของแขง็แขวนลอยในน ้า (ค่า SS) และค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดดว้ยวธีิการวเิคราะห์เจลดาห์ (ค่า 
TKN) รวมทั้งน าแผ่นยางดิบท่ีได้จากการผลิตยางแผ่นดิบก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมาทดลองปฏิบติัจ านวน 3 วนั ไปวิเคราะห์คุณสมบติั
ของยางแผน่ดิบ และขีดจ ากดัสมบติัต่างๆ ของยางแท่งเอสทีอาร์ เพื่อดูคุณสมบติัของยางแผน่ดิบวา่
มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ แลว้บนัทึกผลจากการวเิคราะห์น ้าเสีย และคุณสมบติัของยางแผน่ดิบ 
   3.5.3.4  ทดลองด าเนินการในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ โดยใชท้างเลือกท่ี 1 ซ่ึง
ไดผ้า่นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องผูเ้ช่ียวชาญเป็นเวลา 3 วนั จากนั้นท าการ
บนัทึกปริมาณน ้ าและสารเคมีท่ีใช้ รวมทั้งปริมาณน ้ าเสียท่ีออกมาจากกระบวนการผลิต และในแต่
ละวนัท่ีทดลองใช้ทางเลือกท่ี 1 ให้เก็บตวัอยา่งน ้ าเสียท่ีออกจากกระบวนการผลิตไปวิเคราะห์ทาง
ห้อง ปฏิบติัการเพื่อวิเคราะห์หาค่าความสกปรกของน ้ าเสียทั้ง 5 ชนิด และน าตวัอย่างยางแผ่นดิบ 
จากการด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 ไปวิเคราะห์คุณสมบติัของยางแผน่ดิบตามขอ้ท่ี 3.5.3.3 บนัทึก
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ผลค่าความสกปรกของน ้ าเสีย และคุณสมบติัของยางแผน่ดิบท่ีน ามาวิเคราะห์ แลว้ท าการหยุดการ
ด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 เพื่อเตรียมการด าเนินการ ตามทางเลือกท่ี 2 
   3.5.3.5  ทดลองด าเนินการในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ โดยใช้ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึง
ไดผ้า่นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องผูเ้ช่ียวชาญเป็นเวลา 3 วนั จากนั้นท าการ
บนัทึกปริมาณน ้ าและสารเคมีท่ีใช้ รวมทั้งปริมาณน ้ าเสียท่ีออกมาจากกระบวนการผลิต และในแต่
ละวนัท่ีทดลองใช้ทางเลือกท่ี 2 ให้เก็บตวัอยา่งน ้ าเสียท่ีออกจากกระบวนการผลิตไปวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบติั การเพื่อวิเคราะห์หาค่าความสกปรกของน ้ าเสียทั้ง 5 ชนิด และน าตวัอย่างยางแผ่นดิบ 
จากการด าเนินการตามทางเลือกท่ี 2 ไปวิเคราะห์คุณสมบติัของยางแผน่ดิบตามขอ้ท่ี 3.5.3.3 บนัทึก
ผลค่าความสกปรกของน ้ าเสีย และคุณสมบติัของยางแผ่นดิบท่ีน ามาวิเคราะห์  แลว้ท าการสรุปผล
การด าเนินการทั้งหมดเพื่อประเมินความส าเร็จต่อไป 
  ขั้นตอนการน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ
ไปทดลองปฏิบติันั้น สามารถสรุปไดด้งัปรากฏในภาพท่ี 3.2 
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       3.2  ขั้นตอน                               ะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
  แผน่ดิบ ไปทดลองปฏิบติั 
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  3.2.4  การประเมินผลการน าเทคโนโลยีสะอาดไปใช้เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 

  เม่ือได้ด าเนินการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยใช้ทางเลือกตามหลักเทคโนโลยี

สะอาดเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการประเมินผลว่ามีการด าเนินการดังกล่าวประสบความส าเร็จหรือไม่

มี ปัญหาและอุปสรรคประการใด โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินนั้นจะประกอบด้วยกัน 3 ด้าน 

ได้แก่ 

   3.2.4.1  การประเมินผลการด าเนินการด้านประสิทธิภาพ  

   การประเมินผลการด าเนินการด้านประสิทธิภาพนั้น จะเป็นการประเมินผลการ

ด าเนินการตามหลักเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงจะประเมินจาก

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินการ เช่น การลดลงของปริมาณน ้าและสารเคมีในการผลิตยางแผ่นดิบ 

หรือภาระ ระบบบ าบัดน ้าเสีย เป็นต้น โดยตัวชี้วัดในการประเมิน ผลการด าเนินการด้าน

ประสิทธิภาพนั้น ดังปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 3.4 

 

ตารางที่ 3.4                                                                        

                                          

 

หัวข้อศึกษา ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

10.ผลท่ีเกิดขึ้นต่อน ้าเสีย 

จากการผลิตยางแผ่นดิบ 

และผลผลิตยางแผ่นดิบ 

เม่ือน า ทางเลือกตามหลัก 

เทคโนโลยีสะอาดไป 

ปฏิบัติ 

10.1 การลดภาระระบบบ าบัด 

น ้าเสีย (BOD Loading 

กิโลกรัม ต่อผลผลิตยางแผ่น 

ดิบ 1 แผ่น)  

- ลดภาระระบบบ าบัดน ้าเสีย= 3 

คะแนน 

-                               2 

      

- เพิ่มภาระในระบบบ าบัดน ้าเสีย= 1 

คะแนน 

            ข      

2) การคิดภาระระบบ 

บ าบัดน ้าเสียในการผลิต 

ยางแผ่นดิบ (กิโลกรัม 

ต่อผลผลิตยางแผ่น ดิบ 1 

แผ่น) 

3) การวิเคราะห์คุณภาพ 

น ้าเสียจากการผลิตยาง 

แผ่นดิบ 

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการ

ลดน ้าเสียจากการ

ผลิตยางแผ่นดิบ 

โดยใช้ เทคโนโลยี

สะอาด 

2) ห้องปฏิบัติการ 

วิเคราะห์คุณภาพ  

น ้าเสีย 

10.2 การลดการใช้น ้า ใน 

กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ 

(ลิตรต่อการผลิต ยางแผ่นดิบ 1 

แผ่น) 

- ลดการใช้น ้าในกระบวนการผลิต 

ยางแผ่นดิบ = 3 คะแนน 

-                                 

            2       

- เพิ่มการใช้น ้าในกระบวนการผลิต 

ยางแผ่นดิบ = 1 คะแนน 

             ข      

2) การคิดอัตราการใช้น ้า 

ในการผลิตยางแผ่นดิบ 

(ลิตรต่อการผลิตยางแผ่น

ดิบ 1 แผ่น) 

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการ

ลดน ้าเสียจากการ

ผลิตยางแผ่นดิบ 

โดยใช้ เทคโนโลยี

สะอาด 
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ตารางที่ 3.4        

 

หัวข้อศึกษา ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

10.ผลท่ีเกิดขึ้นต่อน ้าเสีย 

จากการผลิตยางแผ่นดิบ 

และผลผลิตยางแผ่นดิบ 

เม่ือน า ทางเลือกตามหลัก 

เทคโนโลยีสะอาดไป 

ปฏิบัติ (ต่อ) 

10.3 การลดการใช้สารเคมีใน 

กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ  

- ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการ 

ผลิตยางแผ่นดิบจากเดิม = 3 

คะแนน 

- ก                         

                      2       

- เพิ่มการใช้สารเคมีในกระบวน 

การผลิตยางแผ่นดิบจากเดิม= 1 

คะแนน 

            ข      

 

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

 

10.4 ผลกระทบต่อผลผลิต - คุณภาพของยางแผ่นดิบดีขึ้น 

จากเดิม = 3 คะแนน 

-                              

         2       

- คุณภาพของยางแผ่นดิบลดลง 

จากเดิม = 1 คะแนน 

1            

2) การวิเคราะห์ยาง

แผ่นดิบ ทาง

ห้องปฏิบัติการ 

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

2) ห้องวิเคราะห์ 

คุณภาพยางแผ่นดิบ

ของสถาบันวิจัยยาง 

 10.5 คุณลักษณะของน ้าเสีย

จากการผลิตยางแผ่นดิบ 

(ใน 5 ดัชนีชีวัด) 

- ค่าความสกปรกของน ้าเสียจาก

การ ผลิตยางแผ่นดิบลดลงจากเดิม

ทุกดัชนีชี้วัด = 3 คะแนน 

- ค่าความสกปรกของน ้าเสียจาก

การ ผลิตยางแผ่นดิบลงดลงจาก

เดิม 3-4ดัชนีชี้วัด = 2 คะแนน 

- ค่าความสกปรกของน ้าเสียจาก

การ ผลิตยางแผ่นดิบลดลงจากเดิม

น้อยกว่า 3 ดัชนชี้วัด = 1 คะแนน 

            ข      

2) การวิเคราะห์คุณภาพ 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้

ดัชนี ชี้วัดคุณภาพน ้า

เสียดังนี้ 

 - BOD  

 - COD 

 - TKN  

- SS  

- pH  

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

2) ห้องปฏิบัติการ 

วิเคราะห์คุณภาพ 

น ้าเสีย 

11.ปัญหาและอุปสรรค 

ในการด าเนินการ เม่ือน า 

ทางเลือกตามหลัก 

เทคโนโลยีสะอาดไป 

ปฏิบัติ 

11.1                      

ระหว่างการด าเนินการลดน ้า

เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 

โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ในการ

ด าเนินการ = 3 คะแนน 

- มีปัญหาและอุปสรรค แต่สามารถ

แก้ไขได้ = 2 คะแนน 

- มีปัญหาและอุปสรรค และ        

ไม่สามารถแก้ไขได้ = 1 คะแนน 

1)             

 

1)                

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 
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   3.2.4.2  การประเมินผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  

   การประเมินผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม นั้นจะเป็นการประเมินผลการด าเนิน 

การตามหลักเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงประเมินจากผลลัพธ์ใน 4 

ประเด็น ได้แก่ ทรัพยากรทางด้านกายภาพ ทรัพยากรทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ

มนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนั้น 

ดังปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 3.5  

 

ตารางที่ 3.5                                                                               

                                                           

 
หัวข้อศึกษา ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

12 ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมทางด้าน 

กายภาพ 

12.1 การเปล่ียนแปลงของ 

สภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีมี 

การผลิตยางแผ่นดิบหรือ 

บริเวณใกล้เคียงกับโรงผลิต 

ยางแผ่นดิบ  

(เช่น การกัดเซาะของดิน, การ

เปล่ียนแปลงกระแส 

การไหลของน ้า) 

- ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีมีการ

ผลิตยางแผ่นดิบในทิศทางท่ีดีขึ้น

กว่าเดิม = 3 คะแนน 

-                             

                            

                             

            2       

- ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีมีการ

ผลิตยางแผ่นดิบ หรือบริเวณ 

ใกล้เคียงในทิศทางทวีความรุนแรง

เพิ่มขึ้น = 1 คะแนน 

1)             

  

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการ

ลดน ้าเสียจากการ

ผลิตยางแผ่นดิบ 

โดยใช้ เทคโนโลยี

สะอาด 
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ตารางที่ 3.5  (ต่อ) 
 

หัวข้อศึกษา ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

12. ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมทางด้าน 

กายภาพ (ต่อ) 

12.2  มลพิษท่ีจะปนเปื้อนสู่ 

สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรง 

ผลิตยางแผ่นดิบ หลังจากน า 

ทาง เลือกตามหลักเทคโนโลยี 

สะอาด มาใช้ในการลดน ้าเสีย 

จากการ ผลิตยางแผ่นดิบ (เช่น 

ขยะ ของเสีย, ฝุ่นละออง, 

เสียง) 

- ไม่มีมลพิษท่ีจะปนเปื้อนลงสู่ 

สิ่งแวดล้อม = 3 คะแนน 

 - มีมลพิษท่ีจะปนเปื้อนลงสู่ 

สิ่งแวดล้อมในปริมาณน้อยกว่าเดิม 

= 2       

- มีมลพิษท่ีจะปนเปื้อนลงสู่ 

สิ่งแวดล้อมในปริมาณมากกว่าเดิม 

 = 1       

1)             

 

                 ยาง 

แผ่นดิบท่ีได้ทดลอง

ใช้วิธีการลดน ้าเสีย

จากการผลิตยางแผ่น

ดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

 

13. ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมทางด้าน 

ชีวภาพ 

13.1 ความสมบูรณ์ของระบบ 

นิเวศทั้งบนบกและในน ้า 

บริเวณโดยรอบโรงผลิตยาง 

แผ่นดิบ หลังจากน าทางเลือก

มาใช้ในการผลิตกระบวนการ

ผลิตยางแผ่นดิบ 

- ท าให้ระบบนิเวศวิทยามีความ

อุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม 

 = 3 คะแนน 
- ไม่ส่งผลกระทบต่อความอุดม 

สมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา 

 = 2 คะแนน 

- ท าให้ระบบนิเวศวิทยามีความ

อุดมสมบูรณ์ลดลงจากเดิม 

 = 1 คะแนน 

1)             

 

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้

ทดลองใช้วิธีการลด

น ้าเสียจากการผลิต

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

14. คุณค่าการใช้ 

ประโยชน์ของมนุษย์ 

14.1 ผลกระทบต่อพื้นท่ีใช้ 

ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น พื้นท่ี 

การเกษตรอ่ืนๆ หรือพื้นท่ี 

อาศัยโดยรอบโรงผลิตยาง 

แผ่นดิบ หลังจากน าทางเลือก

ตาม เทคโนโลยีสะอาดมาใช้

ใน การลดน ้าเสีย จากการผลิต

ยาง แผ่นดิบ 

- มีผลกระทบต่อพื้นท่ีการเกษตร 
อ่ืนๆหรือ พื้นท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม= 3 คะแนน 

-      ผลกระทบ ต่อพื้นท่ีการ 

เกษตรอ่ืนๆหรือ พื้นท่ีใช้ 

ประโยชน์อ่ืนๆ   2       

-มีผลกระทบต่อพื้นท่ีการเกษตร 

อ่ืนๆหรือ พื้นท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

ลดลงจากเดิม= 1 คะแนน 

1)             

 

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้

ทดลองใช้วิธีการลด

น ้าเสียจากการผลิต

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

 

 14.2                      

ของผู้อ่ืนโดยรอบโรง ผลิตยาง

แผ่นดิบ หลังจากน าทางเลือก

ตามหลักเทคโนโลยี สะอาด 

มาใช้ในการลดน ้าเสีย จากการ

ผลิตยางแผ่นดิบ 

- ท าให้ผู้อ่ืนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณ

โรงผลิตยางแผ่นดิบสามารถใช้น ้า

ได้มากขึ้นกว่าเดิม = 3 คะแนน 

-                           

ข  ผู้อ่ืน  = 2       

- ท าให้ผู้อ่ืนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณ

รอบโรงผลิตยางแผ่นดิบ สามารถ

ใช้น ้าได้น้อยลง = 1 คะแนน 

1)          

       

 

1) หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสะอาด 

2) หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการ 

ควบคุมมลพิษ 
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ตารางที่ 3.5  (ต่อ) 

 
หัวข้อศึกษา ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

15. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 15.1 การยอมรับต่อทางเลือก 

ในการลดน ้าเสียจากการ 

ผลิตยางแผ่นดิบ 

-                            

          ตาม = 3 คะแนน 

-                                

                                

  2       

- ไม่ประสงค์จะให้ความร่วมมือ ใน

การปฏิบัติตาม= 1 คะแนน 

1)             

 

1) ตัวแทนผู้น า

ชุมชนในทุกต าบล

ของอ าเภอเขาชะ

เมา จังหวัดระยอง 

 

  

 

 

   3.4.2.3  การประเมินผลการด าเนินการด้านเศรษฐศาสตร์ 

   การประเมินผลการด าเนินการด้านเศรษฐศาสตร์ นั้นจะเป็นการประเมินผลการ

ด าเนินการตามหลักเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงประเมินจากผลลัพธ์ 

จากความคุ้มทุนของผลตอบแทนทางการเงิน และความเส่ียงต่างๆ ในการลงทุนโดยตัวชี้วัดในการ

ประเมินผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ดังปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 3.6 
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ตารางที่ 3.6                               ด า                                       

                                          

 
หัวข้อศึกษา ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

16. การประหยัดต้นทุน 

ในการผลิต 

16.1                    

               ผลิตยางแผ่นดิบ 

-                                

                3       

-                           ผลิตยาง 

แผ่นดิบเท่าเดิม= 2 คะแนน 

-                                   

            ข    = 1       

1            

2                 

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

2) บันทึกค่าใช้จ่าย 

 

 16.2 การลดการสูญเสียน ้า

ยาง ในการผลิตยางแผ่นดิบ 

เม่ือน าทางเลือกตามหลัก 

เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือลด น ้า

เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 

-                          พารา

                       3       

-                  พารา       

              เท่าเดิม = 2       

-                              

พารา                      

= 1     น 

1              

2            

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

 

 16.3 การลดต้นทุนในการใช้ 

วัตถุดิบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับ

การผลิตยางแผ่นดิบ เช่น 

กรด สารล้างท าความสะอาด 

-                                  

                      = 3 

      

-                                  

                          = 2 

      

-                                  

                      ข    = 1 

      

1            

2)           

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

 

 16.4 การประหยัดต้นทุน 

ในการบ ารุงรักษาวัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ เม่ือน า 

ทางเลือก ตามหลัก 

เทคโนโลยีสะอาด มาใช้ใน

การลดน ้าเสียจากการผลิตยาง

แผ่นดิบ 

-                                 

               3       

-                             

       เท่าเดิม   2       

-                             

         1       

1                              

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

2) บันทึกค่าใช้จ่าย 
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ตารางที่ 3.6 (ต่อ) 

 
หัวข้อศึกษา ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

17. ผลประโยชน์ต่อ

ต้นทุน 

17.1 ผลประโยชน์ต่อต้นทุน

ในการด าเนินการตามหลัก

เทคโนโลยีสะอาด เพ่ือลดน ้า

เสียจาก กระบวนการผลิต 

- ผลประโยชน์ต่อต้นทุนมากกว่า 1 

= 3 คะแนน 

- ผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1 

  2       

- ผลประโยชน์ต่อต้นทุนน้อยกว่า 1 

  1       

1            

2                 

                  

ยางแผ่นดิบท่ีได้ 

ทดลองใช้วิธีการลด 

น ้าเสียจากการผลิต 

ยางแผ่นดิบ โดยใช้ 

เทคโนโลยีสะอาด 

2) บันทึกค่าใช้จ่าย 

 

3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  3.3.1  การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวช้ีวัดในช่วงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของทางเลือก 

  ตัวชี้วัดทั้งหมดนี้ จะเป็นเคร่ืองมือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ

ทางเลือกในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อใช้คัดเลือก

ทางเลือกท่ีในการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมในภาพรวมหรือไม่ โดยได้ก าหนดคะแนนเต็ม ใน

การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 100 คะแนน ซ่ึงการให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดด้าน

มีดังต่อไปนี้ 

   3.3.1.1  คะแนนเต็มของการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้าน

เทคนิค/ กายภาพ  มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด โดยในแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 3 คะแนน 

ดังนั้น จึงมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 15 คะแนน แต่จะได้รับคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้เท่ากับ 25 คะแนน จาก 100 คะแนน เน่ืองจาก เกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นดิบของ

อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองนั้นยังไม่เคยมีการน าหลักการทางด้านเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการลด

น ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบมาใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

เทคโนโลยีสะอาดท่ีน้อยพอสมควร ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาในด้านดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง 

เพ่ือให้ได้ทางเลือกตามหลักเทคโนโลยีสะอาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับการลดน ้าเสียจากการผลิตยาง

แผ่นดิบ 

   3.3.1.2  คะแนนเต็มของการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม  มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด โดยในแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 3 คะแนน ดังนั้น จึง

มีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน แต่จะได้รับคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมและความ
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เป็นไปไดเ้ท่ากบั 50 คะแนน จาก 100 คะแนน เน่ืองจากน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบนั้น
มีค่าความสกปรกค่อนข้างสูง รวมทั้งมีค่าความเป็นกรดท่ีมาก ส่ิงเหล่าน้ีมีผลอย่างยิ่งต่อความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นท่ี เช่น ท าลายพื้นท่ีการเกษตรอ่ืนๆ หรือท าให้เกิดการปนเป้ือนใน
แหล่งน ้าสาธารณะอ่ืนๆ เป็นตน้ 
   นอกจากน้ี การศึกษาในดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นการศึกษาท่ีมีความครอบคลุมรอบ
ดา้น รวมไปถึงความปลอดภยัของตวัเกษตรกรหากจะตอ้งด าเนินการตามหลกัการเทคโนโลยี
สะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยคดัเลือก
ทางเลือกท่ีมีความปลอดภยัต่อตวัเกษตรกร และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุดหรือไม่
ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   3.3.1.3  คะแนนเต็มของการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้างดา้น
เศรษฐศาสตร์  มีทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั โดยในแต่ละตวัช้ีวดัจะมีคะแนนสูงสุดเท่ากบั 3 คะแนน ดงันั้น 
จึงมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 12 คะแนน แต่จะไดรั้บคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้เท่ากบั 25 คะแนน จาก 100 คะแนน เน่ืองจากการด าเนินการตามหลักการ
เทคโนโลยีสะอาด มกัจะเป็นหลักการเบ้ืองต้นซ่ึงในบางกรณีไม่จ  าเป็นท่ีจะใช้ต้นทุนในการ
ด าเนินการมาก เช่น การบริหารจดัการการใช้น ้ าเพื่อการผลิตยางแผน่ดิบ หรือการน าขั้นตอนท่ีไม่
จ  าเป็นออกไปจากกระบวนการผลิต เป็นตน้ แต่ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นทางเลือกท่ีจะตอ้งมีค่าใช้จ่าย
หรือตน้ทุนในการด าเนินการ เช่น การก่อสร้างทางรวบรวมน ้ าเสีย หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการ
ประหยดัน ้ าในการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ หรือ เกษตรกรบางราย
อาจไม่เช่ือวา่การด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดจะท าให้การใช้น ้ าในการผลิตยางแผ่นดิบ
ลดลงไดจ้ริง ดงันั้น การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดด้า้นดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิด
ความน่าเช่ือถือวา่เป็นทางเลือกท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และสามารถลดค่าใชจ่้ายจากการผลิต
ยางแผน่ดิบไดเ้ป็นอยา่งดี 
  จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรุปการให้คะแนนความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ไดด้งัตารางท่ี 3.7 
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ตารางที ่3.7  คะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกตามหลกั 
ตารางที ่3.7  เทคโนโลยสีะอาดในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
ตวัช้ีวดัในการพจิารณา
ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของทางเลอืก 

จ านวนตวัช้ีวดั 
คะแนนทั้งหมดในแต่ละ

ตวัช้ีวดั 1 

คะแนนเตม็เพือ่ใช้ในการ
จดัอนัดบั จาก 100 

คะแนน  
เทคนิค/ กายภาพ 5 15 25 
ส่ิงแวดลอ้ม 6 18 50 
เศรษฐศาสตร์ 4 12 25 

รวม 15 45 100 

 
หมายเหตุ :  1  เน่ืองจากแต่ละตวัช้ีวดัจะมีคะแนนสูงสุดเท่ากบั 3 คะแนน ดงันั้น คะแนนทั้งหมดใน
หมายเหตุ  :  1  แต่ ละตวัช้ีวดั จึงเท่ากบั ค่าคะแนนสูงสุดคูณกบัจ านวนตวัช้ีวดัในแต่ละดา้น 
 

  3.3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวช้ีวัดในช่วงการประเมินผลการด าเนินการตามทางเลือก
เพือ่ลดน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดิบ 
  เป็นการวเิคราะห์วดัผลการด าเนินการลดน ้าเสีย จากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา
จงัหวดัระยอง โดยใชเ้ทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงไดก้ าหนดคะแนนเต็มในประเมินผลการด าเนินการทั้ง 
3 ดา้น เท่ากบั 100 คะแนน และไดก้ าหนดน ้าหนกัของคะแนนการประเมินผลการ ด าเนินการในแต่
ละดา้นต่อไปน้ี 
   3.3.2.1  คะแนนเต็มของการประเมินผลการด าเนินการดา้นประสิทธิภาพ  มีทั้งหมด 
6 ตวัช้ีวดั โดยในแต่ละตวัช้ีวดัจะมีคะแนนสูงสุดเท่ากบั 3 คะแนน ดงันั้น จึงมีค่าคะแนนสูงสุด
เท่ากบั 18 คะแนน แต่จะไดรั้บคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ท่ากบั 25 
คะแนน จาก 100 คะแนน ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจะเป็นตวัช้ีวดัไดเ้ป็นอยา่งดีวา่การด าเนินการลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาดประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
   นอกจากน้ี ในส่วนของการประเมินด้านประสิทธิภาพจะตอ้งมีการค านวณอตัรา
ต่างๆเพื่อบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพในการด าเนินการเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบโดยหลกั
เทคโนโลยสีะอาด ดงัแสดงสูตรการค านวณเพื่อใชร่้วมกบัการประเมินดา้นประสิทธิภาพ ดงัปรากฏ
ขอ้มูลในตารางท่ี 3.8 
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ตารางที่ 3.8  การค านวณประสิทธิภาพหลงัจากด าเนินการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ย
ตารางที ่3.1  หลกัเทคโนโลยสีะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.3.2.2  คะแนนเต็มของการประเมินผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มีทั้งหมด 6 
ตวัช้ีวดั โดยในแต่ละตวัช้ีวดัจะมีคะแนนสูงสุดเท่ากบั 3 คะแนน ดงันั้น จึงมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 
18 คะแนน แต่จะได้รับคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่ากบั 50 
คะแนน จาก 100 คะแนน เน่ืองจากเป้าหมายในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบดว้ยหลกั
เทคโนโลยีสะอาดนั้น จะมุ่งเน้นไปในเร่ืองความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตยางแผ่นดิบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมไปถึงการประเมินในด้านการ
ยอมรับจากเกษตรกรและบุคคลในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นส่ิงส าคญัในการประเมินผลการ
ด าเนินการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด  
   3.3.2.3  คะแนนเต็มของการประเมินผลการด าเนินการดา้นเศรษฐศาสตร์  มีทั้งหมด 
5 ตวัช้ีวดั โดยในแต่ละตวัช้ีวดัจะมีคะแนนสูงสุดเท่ากบั 3 คะแนน ดงันั้น จึงมีค่าคะแนนสูงสุด
เท่ากบั 15 คะแนน แต่จะไดรั้บคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ท่ากบั 25 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซ่ึงความคุม้ค่าและความคุม้ทุนในการด าเนินการตามหลกัการ
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบนั้น จะเป็นส่วนท่ีกระตุน้ให้เกษตรกรท่ี
ผลิตยางแผน่ดิบ หนัมาให้ความสนใจในการด าเนินการลดน ้ าเสียมากยิ่งข้ึน ดงันั้น การประเมินผล
ทางด้านเศรษฐศาสตร์จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะช้ีให้เห็นถึงความคุ้มค่าทางด้านการลงทุน และ
ผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บจากการด าเนินการลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด 

ผลผลติยางแผ่นดบิ 1 แผ่น 

ผลผลติยางแผ่นดบิ 1 แผ่น 

ผลผลติยางแผ่นดบิ 1 แผ่น 
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  จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรุปการให้คะแนนความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ไดด้งัตารางท่ี 3.9 
 
ตารางที ่3.9  คะแนนในการประเมินผลส าเร็จในการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด เพื่อลด
ตารางที ่3.9  น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
ตวัช้ีวดัในการประเมนิผล

การด าเนินการ 
จ านวนตวัช้ีวดั 

คะแนนทั้งหมดในแต่ละ
ตวัช้ีวดั 1 

คะแนนในการถ่วง
น า้หนัก 

ประสิทธิภาพ 6 ตวัช้ีวดั 18 คะแนน 25 คะแนน 
ส่ิงแวดลอ้ม 6 ตวัช้ีวดั 18 คะแนน 50 คะแนน 
เศรษฐศาสตร์ 5 ตวัช้ีวดั 15 คะแนน 25  คะแนน 

รวม 15 ตวัช้ีวดั 51 คะแนน 100 คะแนน 

 
หมายเหตุ  :  1  เน่ืองจากแต่ละตวัช้ีวดัจะมีคะแนนสูงสุดเท่ากบั 3 คะแนน ดงันั้น คะแนนทั้งหมดใน
หมายเหตุ  :  1  แต่ละตวัช้ีวดั จึงเท่ากบั ค่าคะแนนสูงสุดคูณกบัจ านวนตวัช้ีวดัในแต่ละดา้น 
 
  3.3.3  วธีิการคิดคะแนนเพือ่เทยีบกบัเกณฑ์การจัดล าดับ 
  การใหค้ะแนนทั้งในส่วนของขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้รวมทั้ง
การประเมินผลการด าเนินการของทางเลือกท่ีไดผ้า่นการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
จากผูเ้ช่ียวชาญในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในหลกัการคิด
คะแนนส าหรับน าไปเทียบกบัเกณฑ์การจดัล าดบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือก 
และเกณฑก์ารจดัล าดบัผลการประเมินการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบ จึงมีค าอธิบายในการคิดคะแนนในส่วนดงักล่าวต่อไปน้ี 
   3.3.3.1  ท าการรวมคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
จากการประเมินผลการด าเนินการในแต่ละดา้น 
   3.3.3.2  คูณกบัคะแนนค่าถ่วงน ้ าหนกัแลว้หารดว้ยคะแนนสูงสุดของตวัช้ีวดัแต่ละ
ดา้น ในกรณีท่ีค านวณไดค้ะแนนท่ีมีค่าทศนิยม ใหปั้ดทศนิยมเหลือ 2 ต าแหน่ง ยกตวัอยา่งเช่น  
    1)  การประเมินผลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของทางเลือก ก. ใน
ดา้นเทคนิค/ กายภาพของ ทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดั จากคะแนนสูงสุดของตวัช้ีวดัท่ีควรจะได ้คือ 15 
คะแนน 
   คะแนนสูงสุดของตัวช้ีวดั = จ านวนตัวช้ีวดั X ค่าคะแนนสูงสุดในแต่ละ ตัวช้ีวดั 
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   จะได ้ 5 ตวัช้ีวดั X คะแนนสูงสุด 3 คะแนน เท่ากบั 15 คะแนน 
 
   เม่ือรวมคะแนนออกมาแล้วปรากฏว่า ทางเลือก ก. ได้คะแนนความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดท้างเทค/ กายภาพ 13 คะแนน ซ่ึงจากตารางท่ี 3.7 หากไดรั้บคะแนน
จากการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกทางดา้นเทคนิค/ กายภาพ เท่ากบั 
15 คะแนน จะไดรั้บคะแนนเตม็เพื่อจดัอนัดบั 25 คะแนน 
   คะแนนทีไ่ด้ส าหรับการจัดอนัดับของตัวช้ีวดัแต่ละด้าน  
   = ผลรวมของคะแนนในแต่ละตัวช้ีวดั X คะแนนเต็มเพือ่ใช้ในการจัดอนัดับ 
      คะแนนสูงสุดของตัวช้ีวดั 
   จะได ้  13 X 25    เท่ากบั  21.67 คะแนน 
 
   ดงันั้น ทางเลือก ก. จะมีคะแนนการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในดา้นเทคนิค/ กายภาพ เท่ากบั 21.67 คะแนน 
   3.3.3.3  น าคะแนนท่ีค านวณไดจ้ากขอ้ 3.3.3.2  ของแต่ละตวัช้ีวดัในแต่ละดา้นมา
รวมกัน เพื่อน าคะแนนรวมท่ีได้ไปจัดอันดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการใช้
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยใช้เกณฑ์คะแนนจดัอนัดับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได ้ดงัตารางท่ี 3.10 
 
ตารางที ่3.10  เกณฑก์ารจดัล าดบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกตามหลกั 
ตารางที ่3.10  เทคโนโลย ีสะอาด เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 

แหล่งทีม่า: สมชาย ทรงประกอบ, 2550: 47 
 
   ส าหรับการประเมินผลความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผ่นดิบนั้น วิธีการค านวณจะคล้ายคลึงกบัขอ้ 3.2.2.1 และ 3.2.2.2 แต่เม่ือท าการ
รวบรวมคะแนนประเมินผลการด าเนินการทั้ งด้านประสิทธิภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน

เกณฑ์การจัดล าดบั ช่วงคะแนน 

ทางเลอืกมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต ่ามาก          21       
ทางเลอืกมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต ่า 21 – 40       
ทางเลอืกมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ปานกลาง 41 – 60       
ทางเลอืกมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้สูง 61 – 80       
ทางเลอืกมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้สูงมาก         80       

15 
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เศรษฐศาสตร์ คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาจดัล าดบัโดยใชเ้กณฑ์ในการจดัล าดบัผลการประเมิน ดงัปรากฏ
ในตารางท่ี 3.11 
 
ตารางที่ 3.11  เกณฑ์การจดัล าดบัผลการประเมินการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลด 
ตารางที ่3.16  น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
 เกณฑ์การจัดล าดบั ช่วงคะแนน 

การด าเนินการเพือ่ลดน ้าเสียจากการผลติยางแผ่นดบิมีผลส าเร็จต ่ามาก          20       
การด าเนินการเพือ่ลดน ้าเสียจากการผลติยางแผ่นดบิมีผลผลส าเร็จต ่า 21 – 40       
การด าเนินการเพือ่ลดน ้าเสียจากการผลติยางแผ่นดบิมีผลส าเร็จปานกลาง 41 – 60       
การด าเนินการเพือ่ลดน ้าเสียจากการผลติยางแผ่นดบิมีผลส าเร็จสูง 61 – 80       
การด าเนินการเพือ่ลดน ้าเสียจากการผลติยางแผ่นดบิมีผลส าเร็จสูงมาก         80       

แหล่งทีม่า: สมชาย ทรงประกอบ, 2550: 47 
 

3.4  กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 
 ในการศึกษาเร่ือง การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ กรณีศึกษา
อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี โดย
แบ่งไดเ้ป็นดงัน้ี 
 
  3.4.1  กลุ่มประชากรเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นดิบ โดยมาจากการเลือก
ตวัแทนของเกษตรกรหรือเจา้ของสวนยางพาราท่ีผลิตยางแผน่ดิบ ตามต าบลทั้งหมดในอ าเภอเขาชะ
เมา ได้แก่ ต าบลห้วยทบัมอญ ต าบลช าฆ้อ ต าบลเขาน้อย และต าบลน ้ าเป็น รวมทั้งส้ิน 10 ราย 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในกลุ่มประชากรเป้าหมายดงักล่าว จะน าไปสร้างสมดุลผลิตภณัฑ์ในการ
ผลิตยางแผน่ดิบและพิจารณาทางเลือกท่ีสามารถลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ  
  ส าหรับตวัแทนของเกษตรกรหรือเจา้ของสวนยางพาราท่ีผลิตยางแผน่ดิบจ านวน 10 รายน้ี 
สามารถจ าแนกไดต้ามรูปแบบของการน าผลผลิตยางแผ่นดิบไปจ าหน่าย ดงัปรากฏในรายละเอียด
ต่อไปน้ี คือ 
   3.4.1.1  เจา้ของสวนยางพารา ซ่ึงมีกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยตนเอง และขาย
ผลิตภณัฑ์ยางแผ่นดิบให้กบัตลาดประมูลราคายางแผ่นดิบ ท่ีไม่ใช่ตลาดของสหกรณ์กองทุนสวน
ยาง หรือกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผน่ดิบภายในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง จ านวน 3 ราย 
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   3.4.1.2  เจา้ของสวนยางพารา ซ่ึงมีการว่าจา้งให้ผูผ้ลิตยางแผ่นดิบรายอ่ืนๆ เขา้มา
ผลิตยางแผน่ดิบให ้โดยเจา้ของสวนยางพาราจะน าผลิตภณัฑ์ยางแผน่ดิบไปขายให้กบัตลาดประมูล
ราคายางแผ่นดิบท่ีไม่ใช่ตลาดของสหกรณ์กองทุนสวนยาง หรือกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นดิบ
ภายในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง จ านวน 4 ราย 
   3.4.1.3  เจา้ของสวนยางพารา ซ่ึงมีการผลิตยางแผน่ดิบเอง หรือวา่จา้งให้ผูผ้ลิตยาง
แผ่นดิบรายอ่ืนๆ เขา้มาผลิตยางแผ่นดิบก็ได้ แต่จะตอ้งน ายางแผ่นดิบท่ีผลิตได้ ไปขายยงัตลาด
ประมูลราคายางแผ่นดิบในทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์กองทุนสวนยาง หรือกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
ยางแผน่ดิบ จ านวน 3 ราย 
 
   3.4.2  กลุ่มประชากรเป้าหมายที่เป็นผู้เช่ียวชาญ กลุ่มประชากรเป้าหมายในส่วนน้ี จะเป็น
การเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางแผ่นดิบ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค 
รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสะอาด จ านวน 4 ราย ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายดงักล่าวจะใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือก
เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ โดยรายละเอียดของผูเ้ช่ียวชาญนั้น ดงัปรากฏรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3.12 
 
         3.12            เช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกใน 
               การลดน ้าเสียจากการผลิต ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง  
 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง การให้ข้อมูล 

คุณอุทยั สอนหลกัทรัพย ์ ประธานสมาคมสหพนัธ์ชาวสวนยาง 
แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อธุรกิจยางแผน่ดิบ เม่ือน าหลกั
เทคโนโลยสีะอาด มาใชใ้นการลดน ้าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบ 

ดร. นุชนารถ ณ ระนอง หวัหนา้กลุ่มอุตสาหกรรมยาง  สถาบนัวจิยัยาง กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 
โดยใชห้ลกัเทคโนโลยสีะอาด 

อาจารยว์ราภรณ์  ขจรไชยกลู ผูอ้  านวยการโครงการวจิยัแห่งชาติ :ยางพารา 
ฝ่ายอุตสาหกรรม ส านกังานกองทุนสนบัสนุน 
การวจิยั (สกว.) 

กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 
โดยใชห้ลกัเทคโนโลยสีะอาด 

คุณอธิวตัร จริจริยเวช ผูช่้วยนกัวจิยั 3 ศูนยโ์ลหะและวสัดุ 
แห่งชาติ (MTEC) 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ ตามหลกัการ 
เทคโนโลยสีะอาด 
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  3.4.3  กลุ่มประชากรเป้าหมายตัวทีจ่ะน าทางเลือกในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ
มาทดลองปฏิบัติจริง จะเป็นการเลือกโดยเจาะจงเพียง 1 โรงการผลิตยางแผ่นดิบ เพื่อน าทางเลือก
ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดท่ีผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ มาทดลองปฏิบติัและรวบรวมขอ้มูล
ในระหว่างการทดลองปฏิบติัส าหรับน าไปประเมินผลการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด 
เพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ โดยโรงผลิตยางผลิตยางแผน่ดิบท่ีจะน าทางเลือกในการลด
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมาทดลองปฏิบติัจริง  
 
  3.4.4  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการประเมินผลต่อทางเลือกในการลดน ้าเสียจากการผลิต
ยางแผ่นดิบตามหลักเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงจะประกอบดว้ย เจา้ของโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีไดท้ดลอง 
ใชแ้นวทางตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบจ านวน 1 ราย และกลุ่ม
ประชากรอีกส่วนหน่ึงจะมาจากการสอบถามในเร่ืองการยอมรับการน าเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ า
เสีย จากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยเลือกตวัแทนผูน้ าชุมชนจากต าบลห้วยทบัมอญ  ต าบลช าฆ้อ  
ต าบลห้วยทบัมอญ  และต าบลน ้ าเป็น อยา่งละ 3 ราย รวมทั้งส้ิน 12 ราย เน่ืองจากผูน้ าชุมชนในแต่
ละพื้นท่ีของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง จะสามารถรับรู้สภาพปัญหาจากการผลิตยางแผน่ดิบใน
แต่ละพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี และส่วนใหญ่ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง จะเคยมี
ประสบการณ์หรือประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบ รวมทั้งถา้หากสร้างความเขา้ใจ
ให้กับผูน้ าชุมชนในเร่ืองการผลิตยางแผ่นดิบตามหลักเทคโนโลยีสะอาดอย่างถ่องแท้แล้ว จะ
สามารถกา้วไปสู่ประชาชนในพื้นท่ีโดยผา่นผูน้ าชุมชนท่ีประชาชนให้การเคารพนบัถือ ซ่ึงจะสร้าง
ความสะดวกในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดไดใ้น
อนาคต  
 

3.5  เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาทั้งในส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงมาจากการส ารวจ
กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ และน าน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ รวมทั้งยางแผน่ดิบท่ีผลิตไดไ้ป
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ อีกส่วนหน่ึง คือ ขอ้มูลในเชิงคุณภาพซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูน้ าชุมชนทั้ง 12 ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ดงันั้น เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษามี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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  3.5.1  แบบส ารวจกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงจะใช้ในการกรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
วตัถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งผลพลอยไดแ้ละของเสียท่ีออกมาจากการผลิตยางแผน่ดิบ แบบ
ส ารวจดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบความตรงในเน้ือหา จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
  3.5.2  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการส ารวจข้อมูล นอกจากจะตอ้งใชแ้บบส ารวจกระบวนการผลิตยาง 
แผน่ดิบ เพื่อบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการส ารวจโรงผลิตยางแผน่ดิบแลว้ ผูศึ้กษาไดใ้ชอุ้ปกรณ์
เพื่อช่วยในการวดัปริมาตรต่างๆ อนัได้แก่ กระบอกตวงขนาด 1 ลิตร  ตลบัเมตร และภาชนะ
พลาสติกส าหรับรองน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยการว ัดปริมาณน ้ าเสียท่ีออกจาก
กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบนั้น จะท าการรวบรวมน ้ าเสียท่ีออกมาไดล้งในภาชนะพลาสติก แลว้
ท าการวดัปริมาตรดว้ยกระบอกตวงจ านวน 3 คร้ัง แลว้จึงหาค่าเฉล่ียในหน่วยลิตรต่อการผลิตยาง
แผน่ดิบ 1 แผน่ ส่วนอุปกรณ์ท่ีทราบปริมาตรแน่นอน เช่น อ่างลา้งอุปกรณ์ผลิตยางแผ่นดิบ จะใช้
ตลบัเมตรเพื่อวดัและค านวณปริมาตรออกมา แลว้เทียบกลบัในหน่วยลิตรต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 
แผน่เช่นเดียวกนั 
 
  3.5.3  แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ในการน าหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อ
ลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ  จะเป็นแนวค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ให้ผูเ้ช่ียวชาญเลือกตาม
ความคิดเห็นวา่ทางเลือกใดตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด ท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุดในการน ามาปฏิบติัจริง ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบความตรงในเน้ือหาจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 
  3.5.4  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์คุณลกัษณะน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 
ในการวิเคราะห์คุณลกัษณะของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น จะใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ซ่ึง
อา้งอิงจากธงชยั พรรณสวสัด์ิ และวิบูลยล์กัษณ์ วิสุทธิศกัด์ิ (2540) โดยค่า BOD  ค่า COD  ค่า SS  
และค่า pH  จะใชห้้องปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
(มหาชน) สาขาแกลง ซ่ึงไดรั้บมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบติัการทางดา้นอุตสาหกรรม หรือ ISO 
17025 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส าหรับค่า TKN จะวิเคราะห์โดย
ห้องปฏิบติัการด้านอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ซ่ึงเป็น
ห้องปฏิบติัการของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีอุปกรณ์ในการวิเคราะห์หาค่า TKN ใน 
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงทั้ง 2 ห้องปฏิบติัการนั้นมีท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัต าแหน่งพื้นท่ีท่ีศึกษา
มากท่ีสุด 
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  3.5.5  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพยางแผ่นดิบ ในการวิเคราะห์
คุณภาพยางแผน่ดิบนั้น จะวิเคราะห์โดยส่วนอุตสาหกรรมยาง สถาบนัวิจยัยาง ซ่ึงใชว้ิธีการอา้งอิง
จาก SMR: Bulletin No.7-1992 (Part 4-10) ในการวเิคราะห์คุณภาพยางแผน่ดิบ 
 
  3.5.6  แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชนในพืน้ที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง เพื่อพิจารณาการมีการยอมรับของตวัแทนผูน้ าชุมชนหากมีการด าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด โดยแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์น้ีไดรั้บ
การตรวจสอบความตรงในเน้ือหาจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
 



 
บทที ่ 4 

การศึกษาข้อมูลเพือ่พจิารณาทางเลอืกที่สามารถลดน า้เสีย 
จากการผลติยางแผ่นดบิ 

 
 

 การศึกษาในส่วนแรกน้ี เป็นการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากโรงผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอ 
เขาชะเมา จงัหวดัระยอง ทั้งหมด 10 แห่ง ซ่ึงผลจากการศึกษาในส่วนน้ีจะท าให้ไดส้มดุลผลิตภณัฑ์
ของการผลิตยางแผ่นดิบ (โดยคิดเทียบต่อหน่วยการผลิตยางแผน่ดิบจ านวน 1 แผ่น) และผลจาก
การศึกษาในส่วนดงักล่าว จะน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการลด
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองต่อไป 
 

4.1  ผลการศึกษากระบวนการผลติยางแผ่นดิบ จากโรงผลติยางแผ่นดิบทั้ง 10 แห่ง ใน
อ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 
 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของขอ้มูลปฐมภูมิในการผลิตยางแผน่ดิบ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมา
ใชป้ระกอบการพิจารณาทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดส าหรับลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองทั้ง 10 แห่งนั้น สามารถจ าแนกประเภทของโรงผลิตยางแผ่น
ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ไดด้งัต่อไปน้ี  
 
  4.1.1  โรงผลิตยางแผ่นดิบประเภทที่ 1 เป็นโรงผลิตยางแผ่นดิบท่ีมีกระบวนการผลิตยาง
แผ่นดิบโดยเจา้ของสวนยางพาราเอง และขายผลิตภณัฑ์ยางแผ่นดิบให้กบัตลาดประมูลราคายาง
แผน่ดิบท่ีไม่ใช่กลุ่มเกษตรกรในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ซ่ึงโรงผลิตยางแผน่ดิบประเภทท่ี 1 
น้ี จะมีอยูด่ว้ยกนั 3 แห่ง เน่ืองจากในพื้นท่ีต าบลน ้ าเป็นไม่มีโรงผลิตยางแผน่ดิบในประเภทท่ี 1 จึง
ท าใหเ้หลือตวัแทนโรงผลิตยางแผน่ดิบในประเภทน้ีเพียง 3 โรงเท่านั้น 
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   4.1.2  โรงผลติยางประเภทที่ 2 เป็นโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีกระบวนการผลิตยางโดยผูผ้ลิต
ยางแผ่นดิบท่ีรับจา้งผลิตยางแผ่นดิบให้กบัเจา้ของสวนยางพารา และเจา้ของสวนยางพาราจะขาย
ผลิตภณัฑ์ยางแผ่นดิบให้กบัตลาดประมูลราคายางแผ่นดิบท่ีไม่ใช่ตลาดของกลุ่มเกษตรกรภายใน
อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 4 แห่ง 
 
  4.1.3 โรงผลิตยางประเภทที่ 3 เป็นโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ
โดยผูผ้ลิตยางแผน่ดิบรายอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เจา้ของสวนยางพารา หรือเจา้ของสวนยางพาราจะเป็นผูผ้ลิต
ยางแผน่ดิบเองก็ได ้ แต่จะตอ้งขายผลิตภณัฑ์ยางแผน่ดิบให้กบัตลาดประมูลราคายางแผน่ดิบท่ีเป็น
ของตลาดประมูลราคายางของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ซ่ึงมี
อยูด่ว้ยกนั 3 แห่ง เน่ืองจากในพื้นท่ีต าบลน ้ าเป็นไม่มีโรงผลิตยางแผน่ดิบในประเภทท่ี 3 จึงท าให้
เหลือตวัแทนโรงผลิตยางแผน่ดิบในประเภทน้ีเพียง 3 โรงเท่านั้น 
 

4.2  ภาพรวมของกระบวนการผลติยางแผ่นดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 
 
 จากการส ารวจข้อมูลในการผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้ งการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าสมดุล
ผลิตภณัฑข์องการผลิตยางแผน่ดิบ โดยคิดท่ีการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ของโรงผลิตยางแผน่ดิบทั้ง 
10 แห่ง ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น ท าให้ไดเ้ห็นถึงภาพรวมของการผลิตยางแผน่ดิบได้
วา่ ยงัมีวธีิการผลิตยางแผน่ดิบท่ีคลา้ยคลึงกบัวิธีการผลิตยางแผน่ดิบของสถาบนัวิจยัยาง (2551) แต่
จะมีบางวธีิการท่ีมีความแตกต่าง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น
นั้น จะเห็นว่าบางโรงผลิตยางแผ่นดิบบางโรงท่ีมีการใส่สีผสมอาหาร เพื่อช่วยให้ยางแผ่นดิบมีสี
เหลืองเสมือนยางแผ่นดิบท่ีตากแห้งไดท่ี้แลว้ ซ่ึงจะท าให้สามารถขายไดใ้นระยะเวลาอนัสั้นกว่า 
เพียง 7 – 14 วนั เท่านั้น จากปกติท่ีจะท าการเก็บยางแผน่ดิบไวป้ระมาณ 30 วนั โรงผลิตยางแผน่ดิบ
บางแห่งไม่ไดมี้การใส่สีผสมอาหารลงในส่วนผสมส าหรับการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น 
แต่จะใช้สารชนิดอ่ืน เช่น สารแล็คตา้ร์ ซ่ึงสารน้ีจะท าให้ยางแผน่ดิบท่ีไดมี้สีเหลืองใสเสมอทัว่ทั้ง
แผ่นเช่นกนั และจะใช้ระยะเวลาในการขายผลิตภณัฑ์ยางแผ่นดิบเท่ากบัการผลิตยางแผ่นดิบตาม
กระบวนการของสถาบนัวจิยัยาง (2551)  
 อีกกระบวนการหน่ึงท่ีโรงผลิตยางแผน่ดิบส่วนใหญ่จะมีในขั้นตอนการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ีไม่ไดมี้ในวธีิการผลิตยางแผน่ดิบของสถาบนัวิจยัยาง (2551) นัน่คือ การน าแผน่ยางพารา
ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการนวดกอ้นยางพาราใหเ้ป็นแผน่ หรือหลงัจากการรีดลายดอกใหก้บัแผน่ยางพารา
เรียบร้อยแลว้ไปแช่ในกรดซัลฟุริกเจือจาง ซ่ึงถา้หากน าแผ่นยางพาราท่ีไดห้ลงัจากการนวดกอ้น
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ยางพาราให้เป็นแผน่ไปแช่ในกรดซลัฟุริกเจือจาง จะช่วยให้แผน่ยางพารามีความเหนียวและจบัตวั
ไดดี้มากกว่าเดิม ส่วนในกรณีท่ีน าแผน่ยางพาราท่ีไดห้ลงัจากการรีดลายดอกไปแช่ในกรดซัลฟุริก
เจือจาง หรือแช่ในกรดน ้ าส้มฆ่ายางเจือจาง จะช่วยให้ยางแผ่นดิบไม่เกิดรอยสีม่วงหมองคล ้ าใน
ขณะท่ีน าแผน่ยางพาราเหล่าน้ีไปตากแดด นอกจากน้ียงัช่วยท าให้แผน่ยางพาราแห้งเร็วข้ึน และไม่
เกิดเช้ือราเม่ือน ามาเก็บไวเ้พื่อรอจ าหน่าย การน าแผน่ยางพารามาแช่ในกรดซลัฟุริกเจือจาง หรือกรด
น ้ าส้มฆ่ายางเจือจางเหล่าน้ี โดยส่วนใหญ่ผูผ้ลิตยางแผ่นดิบจะมีการผสมกรดกรดซัลฟุริกเจือจาง 
หรือกรดน ้ าส้มฆ่ายางเจือจางทุกวนั หรือระหว่าง 5 – 6 วนั ซ่ึงท าให้ผูผ้ลิตยางแผน่ดิบจะตอ้งเท
กรดซลัฟุริกเจือจาง หรือกรดน ้าส้มฆ่ายางเจือจางเหล่าน้ีทิ้งไป และไม่ไดมี้การน ากรดเจือจางเหล่าน้ี
กลับไปใช้ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ซ่ึงแท้จริงแล้ว การแช่กรดเจือจางเหล่าน้ีจะให้ยางแผ่นดิบมี
โครงสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น มีความหนืดมากกว่าท่ีควรจะเป็น และยงัท าให้ยางแผ่นดิบเยิ้ม
เหนียวซ่ึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของท้องตลาด (นุชนารถ ณ ระนอง, 2553: สัมภาษณ์) นอกจากน้ี 
กรดซลัฟุริกเจือจางยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีมี
การระบายน ้าเสียซ่ึงเป็นกรดเจือจางเหล่าน้ีลงสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ผา่นระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 การเกิดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบนั้น สามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกกระบวนการการผลิตยาง
แผ่นดิบ ยกเวน้ในขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดตะกงผลิตยางแผ่นดิบซ่ึงจะใช้น ้ าในการลา้งท า
ความสะอาด แต่จะใช้ในปริมาณท่ีน้อยมาก รวมทั้งในขั้นตอนการผสมส่วนผสมเพื่อท าให้น ้ า
ยางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นซ่ึงน ้ าเสียจากขั้นตอนน้ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการนวดกอ้นยางพาราให้
เป็นแผน่ น ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบส่วนมากจะมาจากการลา้งท าความสะอาด
แผน่ยางพารา รวมทั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีในการผลิตยางแผน่ดิบ และมกัจะปล่อยทิ้งลงสู่
ทางระบายน ้ าเสียซ่ึงไม่ไดน้ ากลบัมาใช้ใหม่ แต่มีผูผ้ลิตยางแผ่นดิบในบางรายท่ีน าน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผน่ดิบกลบัไปใช้ประโยชน์อีกคร้ัง ยกตวัอย่างเช่น การน าน ้ าจากการลา้งถงัเก็บรวบรวม
น ้ ายางพาราสดมากรองแลว้ใชใ้นการผสมกบัน ้ ายางพาราสดให้เกิดการจบัตวัเป็นกอ้น หรือการน ้ า
เสียท่ีได้จากการรีดลายเรียบและการรีดลายดอกกลับไปใช้ในการล้างตะกงท ายางแผ่นดิบเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหส่้วนผสมท่ีเกิดการจบัตวัติดกบัผิวสัมผสัของตะกงท ายางแผน่ดิบ ท าให้กอ้นยางพารา
หลุดลอกไดง่้ายเม่ือเทกอ้นยางพาราลงเพื่อนวดเป็นแผน่ยางพารา ในบางโรงผลิตยางแผน่ดิบจะมี
เศษยางปะปนมากบัน ้าเสียโดยไม่มีการรวบรวมเศษยางเหล่าน้ีก่อนจะระบายลงสู่ทางระบายน ้ าเสีย
อีกดว้ย 
 ส าหรับการสูญเสียวตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ อนัไดแ้ก่ การสูญเสียน ้ าและการสูญเสียน ้ า
ยางพาราสดจากการผลิตยางแผ่นดิบนั้น จะพบว่า การสูญเสียน ้ าจากการผลิตยางแผ่นดิบมกัจะมา
จากการร่ัวไหลของสายยางหรือวาล์วน ้ า รวมทั้งการเปิดน ้ าทิ้งไวเ้ป็นส่วนใหญ่ แต่มีผูผ้ลิตยางแผ่น
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ดิบบางรายท่ีไดน้ าน ้าท่ีสูญเสียเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ เช่น น าน ้ าท่ีเกิดการร่ัวไหลจากสายยางไปใช้
ในการรดน ้ าตน้ไม ้เป็นตน้ ในส่วนของการสูญเสียน ้ ายางพาราจากการผลิตยางแผ่นดิบ จะพบใน
ขั้นตอนการผสมน ้ ายางพารากบัน ้ าสะอาดเพื่อท าให้เกิดการจบัตวัเป็นกอ้น โดยจะพบการสูญเสีย
ท่ีมาจากการตวงน ้ ายางพาราสดลงตะกงผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้งเกิดจาการการกวนส่วนผสมไม่
ทัว่ถึง การใส่กรดฟอร์มิกเจือจางมากเกินไป ซ่ึงจะท าให้น ้ ายางพาราบางส่วนไม่เกิดการจบัตวัเป็น
ก้อน ส่งผลให้มีน ้ ายางพาราปะปนออกมากับน ้ าเสียจากการนวดก้อนยางพาราให้เป็นแผ่น 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่หากมีการผสมส่วนผสมเพื่อให้เกิดการจบัตวัเป็นกอ้นของน ้ ายางพาราสดโดย
ผสมในถงัพลาสติกขนาด 60 ลิตร ซ่ึงก่อใหเ้กิดการสูญเสียน ้ ายางพาราสดจากการหกลน้ในระหวา่ง
กวนผสมส่วนผสมในถงัขนาด 60 ลิตร รวมทั้งก่อให้เกิดความล าบากในการคาดคะเนส่วนผสม ท า
ให้เกิดขอ้ผิดพลาด เช่น ใส่กรดฟอร์มิกมากเกินไป ซ่ึงท าให้กอ้นยางพาราท่ีไดไ้ม่จบัตวัอยา่งทัว่ถึง 
และก่อใหเ้กิดการสูญเสียน ้ายางพาราสดปะปนมากบัน ้าเสียจากการนวดกอ้นยางพาราไดเ้ช่นกนั ใน
ส่วนของฟองน ้ ายางพาราท่ีเกิดข้ึนจากการกวนส่วนผสมในตะกงท ายางแผ่นดิบ ผูผ้ลิตบางรายจะ
กวาดฟองเหล่าน้ีเก็บรวบรวมไวส้ าหรับขายเป็นเศษยางได้ แต่โดยส่วนใหญ่ผูผ้ลิตจะไม่กวาด
ฟองอากาศท่ีเกิดข้ึนในตะกงท ายางแผ่นดิบออกไปเพราะไม่มีผลต่อราคาขายยางแผ่นดิบท่ีไดรั้บ 
นอกจากน้ียงัพบการสูญเสียของสารเคมี โดยเฉพาะกรดฟอร์มิกเจือจางท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบ 
เน่ืองจากตามค าแนะน าของสถาบนัวจิยัยาง (2551) ไดแ้นะน าให้ใชก้รดฟอร์มิกเจือจางร้อยละ 2 ใน
ปริมาณ 0.5 ลิตร หรือเท่ากบั 1 กระป๋องนมขน้หวาน แต่จากการส ารวจพบวา่มีการใชก้รดฟอร์มิก
เจือจางในปริมาณและความเขม้ขน้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตยางแผน่ดิบของสถาบนัวิจยั
ยาง (2551) โดยส่วนใหญ่จะพบวา่ มีความเขม้ขน้ของกรดฟอร์มิกท่ีเกินร้อยละ 2  
 วิธีการหรือระบบในการบ าบดัน ้ าเสีย จะพบวา่ส่วนใหญ่จะไม่ไดมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีเพียง
โรงผลิตยางแผน่ดิบในระดบัอุตสาหกรรมชุมชนเท่านั้นท่ีมีระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยใชก้ารกรองดว้ย
วสัดุจ าพวก ทราย หิน ถ่าน และวชัพืชจากธรรมชาติ รวมทั้งใชน้ ้ าสกดัชีวภาพในการบ าบดัคุณภาพ
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบใหดี้ข้ึน ส าหรับบางโรงผลิตยางแผน่ดิบมีทางระบายน ้ าเสียและมีบ่อ
รวบรวมน ้าเสียโดยอาศยัหลกัการใหอ้อกซิเจนในธรรมชาติเป็นตวับ าบดัคุณภาพน ้ าเสียให้ดีข้ึนและ
ให้แสงแดดเป็นตวัท าให้น ้ าเสียท่ีอยู่ในบ่อรวบรวมน ้ าเสียระเหยไป ซ่ึงบ่อรวบรวมน ้ าเสียดงักล่าว
เป็นบ่อขดุลงในดินโดยตรง นอกจากน้ียงัพบวา่บางโรงผลิตยางแผน่ดิบมีการระบายน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผ่นดิบลงสู่พื้นดินโดยไม่มีบ่อรวบรวมน ้ าเสีย รวมทั้งมีการระบายน ้ าเสียเหล่าน้ีลงสู่ล า
คลองโดยไม่ผา่นการบ าบดัอีกดว้ย 
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4.3  สมดุลผลติภัณฑ์ของโรงผลติยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 
 
 จากภาพรวมของการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองทั้ง 10 แห่งนั้น เม่ือมี
การจดัท าสมดุลผลิตภณัฑ์ต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผ่น จะสามารถจ าแนกการผลิตยางแผ่นดิบ 
เป็นสมดุลผลิตภณัฑข์องการผลิตยางแผน่ดิบทั้งส้ิน 3 รูปแบบดว้ยกนั คือ 
 
  4.3.1  สมดุลผลติภัณฑ์ของโรงผลติยางแผ่นดิบทีม่ีวธีิการผลติในแบบที ่1  
  โรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีการผลิตในแบบท่ี 1 น้ี จากการศึกษาโรงผลิตยางแผน่ดิบ 10 โรง 
พบว่าอยู่ในประเภทน้ีทั้งส้ิน 4 โรง กระบวนการในการผลิตจะมีหรือไม่มีการใส่สารเจือปนใน
ขั้นตอนการท าใหน้ ้ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นก็ได ้แต่บางรายจะใส่สารเคมีเพื่อท าให้ยางแผน่ดิบ
ท่ีไดมี้สีเหลืองสวย ไดแ้ก่ สารแล็คตา้ร์ หรือสีผสมอาหาร ซ่ึงโรงผลิตยางแผน่ดิบเหล่าน้ีจะไม่มีการ
ผสมกรดซัลฟุริกเจือจางเพื่อใชส้ าหรับแช่แผน่ยางพาราท่ีรีดลายดอกเสร็จแลว้ จึงท าให้ไม่มีน ้ าเสีย
จากขั้นตอนดงักล่าวออกมา  
  ส าหรับโรงผลิตยางแผน่ดิบแบบท่ี 1 น้ี จะมีการใชน้ ้ าในปริมาณท่ีมากโดยเฉพาะการผลิต
ยางแผ่นดิบท่ีเป็นระดบัอุตสาหกรรมชุมชนเท่านั้น โดยจะพบว่าการผลิตยางแผ่นดิบในรูปแบบ
ดงักล่าวมีการใช้น ้ าเพื่อแช่กอ้นยางพาราก่อนเขา้เคร่ืองผลิตยางแผน่ดิบอตัโนมติัถึง 24.83 ลิตรต่อ
ยางแผ่นดิบ 1 แผน่ รวมทั้งน ้ าท่ีใช้ลา้งแผ่นยางพาราท่ีผา่นเคร่ืองผลิตแผ่นยางพาราอตัโนมติั 7.46 
ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ น ้ าท่ีใชจ้ากทั้ง 2 ขั้นตอนน้ีไม่ไดมี้การน ากลบัไปใช้ใหม่จึงท าให้เกิด
ปริมาณน ้าเสียจากขั้นตอนดงักล่าวเป็นจ านวนมาก และยงัพบวา่โรงผลิตยางแผน่ดิบในแบบท่ี 1 น้ีมี
น ้าเสียท่ีเกิดจากการรีดลายเรียบโดยเฉล่ีย 4.67 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ 
  อยา่งไรก็ตาม โรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีการผลิตในแบบท่ี 1 บางโรง ไดมี้การรวบรวมน ้ าเสีย
จากการรีดลายเรียบและการรีดลายดอก เพื่อกลับมาใช้ในการล้างตะกงท ายางแผ่นดิบส าหรับ
ป้องกนัการติดกนัระหวา่งกอ้นยางพารากบัผิวสัมผสัของตะกงท ายางแผน่ดิบ ซ่ึงถือเป็นการน าของ
เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบกลบัมาใช้ประโยชน์ไดอี้กทางหน่ึง แต่เม่ือน ้ าเสียจากการรีดลายเรียบ
และการรีดลายดอกท่ีเก็บเอาไวเ้กิดฟองก๊าซหรือมีกล่ินจึงจ าเป็นตอ้งทิ้งน ้ าเหล่าน้ีลงสู่ทางระบายน ้ า
เสียเพราะไม่สามารถจะใชป้ระโยชน์ไดอี้กต่อไป  
 
  4.3.2  สมดุลผลติภัณฑ์ของโรงผลติยางแผ่นดิบทีม่ีวธีิการผลติในแบบที ่2 
  โรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีการผลิตในแบบท่ี 2 น้ี จากการศึกษาโรงผลิตยางแผน่ดิบ 10 โรง 
พบวา่อยูใ่นประเภทน้ีทั้งส้ิน 4 โรง กระบวนการในการผลิตไม่มีการผสมสารเจือปนในขั้นตอนการ
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ท าใหน้ ้ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น แต่จะมีการแช่กรดซลัฟุริกเจือจางเพื่อแช่แผน่ยางพาราหลงัจาก
ขั้นตอนการรีดลายดอก โดยจะแช่ทิ้งไว ้1 คืนก่อนน าไปตากแดด สาเหตุท่ีโรงผลิตยางแผ่นดิบ
เหล่าน้ีมีการใชก้รดซลัฟุริกเพื่อแช่แผ่นยางพาราหลงัจากขั้นตอนการรีดลายดอกนั้น ประกอบดว้ย 
การท าใหย้างแผน่ดิบท่ีไดแ้หง้เร็ว ไม่ท าใหเ้กิดเช้ือรา และช่วยให้ยางพารามีสีขาวสะอาดไม่มีสีม่วง
คล ้ าเม่ือเก็บยางแผ่นดิบเหล่าน้ีไวใ้นท่ีร่ม  รวมทั้งท าให้ยางแผ่นดิบมีความเหนียวยืดหยุ่นได้มาก
กวา่เดิม นอกจากน้ียงัพบวา่ในขั้นตอนการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นนั้นมีการใชก้รดฟอร์
มิกร้อยละ 94 ซ่ึงถือวา่มีความเขม้ขน้ของเน้ือกรดฟอร์มิกสูงสุดและไม่ไดท้  าการเจือจางกบัน ้ า แต่จะ
ใส่กรดฟอร์มิกท่ีมีความเขม้ขน้ขา้งตน้ในปริมาณ 0.1 ลิตรต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ 
  โรงผลิตยางแผน่ดิบในแบบท่ี 2 จะมีการใชน้ ้าเพื่อลา้งอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตยางแผน่ดิบ 
ไม่ว่าจะเป็นน ้ าลา้งเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา น ้ าลา้งเคร่ืองรีดลายเรียบ และเคร่ืองรีดลายดอก ทั้ง
ก่อนด าเนินการและหลงัจากผลิตยางแผน่ดิบเสร็จแลว้โดยเฉล่ียเท่ากบั 1.82 ลิตร นอกจากน้ียงัพบวา่
มีน ้ าเสียท่ีเกิดจากการน าแผ่นยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกไปแช่ในกรดซัลฟุริกเจือจาง ซ่ึงอตัรา
การผสมกรดซลัฟุริกของโรงผลิตยางแผ่นดิบแบบท่ี 2 น้ี จะใชน้ ้ าโดยเฉล่ีย 6.63 ลิตร ต่อกรดซัล 
ฟุริกเฉล่ีย 0.13 ลิตร ซ่ึงเม่ือคิดเป็นปริมาณน ้าเสียท่ีออกจากขั้นตอนดงักล่าวน้ีจะอยูท่ี่ 6.76 ลิตรต่อ 5 
วนั หรือ 1.35 ลิตรต่อวนั  
  ส าหรับน ้ าท่ีใช้ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ตะกงท ายางแผ่นดิบ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
รวมทั้งพื้นโรงผลิตยางแผ่นดิบนั้น โรงผลิตยางแผ่นดิบประเภทท่ี 2 จะใช้น ้ าในการลา้งท าความ
สะอาด โดยเฉล่ีย 4.62 ลิตร น ้ าเสียจากขั้นตอนดงักล่าวน้ีไม่ไดมี้การน ากลบัไปใช้ใหม่แต่อย่างใด 
และยงัพบวา่มีน ้ าเสียจากการแช่ตะกงท ายางแผน่ดิบอยูท่ี่ 3.16 ลิตร ต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ 
อีกดว้ย  
 
  4.3.3  สมดุลผลติภัณฑ์ของโรงผลติยางแผ่นดิบทีม่ีวธีิการผลติในแบบที ่3 
  ในส่วนของโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีการผลิตในแบบท่ี 3 น้ี จากการศึกษาโรงผลิตยางแผ่น
ดิบ 10 โรง พบวา่อยูใ่นประเภทน้ีทั้งส้ิน 2 โรง ซ่ึงรูปแบบในการผลิตยางแผน่ดิบมีการผสมผสาน
กนัระหวา่งแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 นั้นคือ ในขั้นตอนการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น จะมี
การใส่สารเพื่อช่วยยางแผน่ดิบท่ีไดมี้สีเหลืองเสมอกนัทั้งแผน่ โดยโรงผลิตยางแผน่ดิบแบบท่ี 3 น้ี 
จะใส่สีผสมอาหาร 0.02 กรัมต่อยางแผ่นดิบ 1 แผ่น รวมทั้งจะมีการแช่กรดซัลฟุริกเพื่อแช่แผ่น
ยางพาราหลงัจากขั้นตอนการรีดลายดอก โดยจะท าการแช่ทิ้งไว ้1 คืนก่อนน าไปตากแดด 
  น ้ าท่ีใช้ในการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา และเคร่ืองรีดลายดอกนั้นจะมี
ปริมาณเฉล่ีย 0.75  ลิตรเท่านั้น ซ่ึงมีปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัโรงผลิตยางแผน่ดิบในแบบท่ี 1 
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และแบบท่ี 2 ยกเวน้น ้ าท่ีใชล้า้งเคร่ืองรีดลายเรียบก่อนด าเนินการผลิตจะมีการใชเ้พื่อลา้งท าความ
สะอาดในปริมาณเฉล่ีย 11.29 ลิตร และยงัพบวา่ มีการใชน้ ้ าในการลา้งแผน่ยางพาราท่ีผา่นการนวด
ดว้ยเคร่ืองนวดกอ้นยางพารามากท่ีสุดถึง 21.07 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ซ่ึงน ้ าเสียจากขั้นตอน
ดงักล่าวน้ี มีการน ากลบัไปใชใ้หม่โดยการน าไปลา้งท าความสะอาดเคร่ืองรีดลายเรียบก่อนน าแผน่
ยางพาราท่ีผา่นการนวดเขา้เคร่ืองรีดลายเรียบเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น หากพิจารณาแลว้ จะพบวา่ น ้ า
เสียจากการลา้งแผ่นยางพาราท่ีผา่นการนวดดว้ยเคร่ืองนวดกอ้นยางพารานั้นมีจ านวนมาก และยงั
สามารถน ากลบัไปลา้งท าความสะอาดเคร่ืองมือชนิดอ่ืนๆ เช่น ลา้งเคร่ืองรีดลายดอกก่อนท าการรีด
ลายดอก 
  น ้ าเสียอีกจุดหน่ึงท่ีพบว่ามีปริมาณมากในการผลิตยางแผน่ดิบตามวิธีการแบบท่ี 3 นัน่คือ  
น ้าเสียจากการน าแผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกไปแช่ในกรดซลัฟุริกเจือจาง ซ่ึงอตัราการผสม
กรดซลัฟุริกหรือกรดน ้าส้มฆ่ายางของโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีวธีิการผลิตยางแผน่ดิบในแบบท่ี 3 จะ
ใชก้รดซลัฟุริกเฉล่ีย 0.07 ลิตร ต่อน ้า 17.84 ลิตร ซ่ึงเม่ือคิดเป็นปริมาณน ้ าเสียจากขั้นตอนดงักล่าวน้ี
จะอยูท่ี่ 2.99 ลิตรต่อวนั นอกจากน้ียงัพบวา่ โรงผลิตยางแผน่ดิบแบบท่ี 3 น้ีมีการใชน้ ้ าและปริมาณ
น ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งอุปกรณ์หลงัจากผลิตยางแผน่ดิบเสร็จแลว้โดยเฉล่ียถึง 9.5 ลิตร   
 ส าหรับปัจจยัน าเขา้ (Input) และปัจจยัขาออก (Output) รวมทั้งสมดุลผลิตภณัฑ์ในการผลิตยาง
แผน่ดิบเม่ือจ าแนกการผลิตยางแผน่ดิบออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.1-4.2 และภาพท่ี  
4.1-4.3 
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ตารางที ่4.1 ปัจจยัน าเขา้ในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ของโรงผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง จ าแนกตามขั้นตอนและรูปแบบการผลิต 
ตารางท่ี 4.2 ยางแผน่ดิบ 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

น ้า น ้าท่ีผสมกบัน ้า
ยางพาราสดในขั้นตอน
การท าให้น ้ายางพารา
จบัตวัเป็นกอ้น 

1 ลิตร 
 

1.8 ลิตร 
 

2.07 ลิตร 
 

3 ลิตร 
 

4.50 ลิตร 
 

2.07 ลิตร 
 

1.99 ลิตร 
 

2.70 ลิตร 
 

2.07 ลิตร 
 

 
น ้าท่ีใชใ้นการท ากรด 
ฟอร์มิกเจือจาง 

0.54 ลิตร 
 

0.72 ลิตร 
 

4 ลิตร 
 

160 ลิตร 
 

35 ลิตร 
 

5 ลิตร 
 

47.53ลิตร 
 

15.55 ลิตร 
 

4.5 ลิตร 
 

 
ลา้งเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราก่อนนวดกอ้น
ยางพารา 

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
 

 
ลา้งเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราหลงันวด 
กอ้นยางพารา 

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

2.07 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

1.79 ลิตร 
 

 

น ้าแช่กอ้นยางพารา
ก่อนเขา้เคร่ืองท าแผน่
ยางพาราอตัโนมติัใน
ระดบัอุตสาหกรรม
ชุมชน 

24.83 ลิตร* 
 

- - - - - - - - 

หมายเหตุ  : * หมายถึง มีเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีมีกระบวนการดงักล่าว 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

น ้า (ต่อ) น ้าส าหรับลา้งแผน่
ยางพาราท่ีผ่านการนวด
เรียบร้อยแลว้ 

- - - - - 21.07 ลิตร* - - - 

 
น ้าลา้งเคร่ืองรีดลาย
เรียบก่อนรีดลายเรียบ
ให้แผน่ยางพารา  

0.19 ลิตร 0.09 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 6.78 ลิตร 
 

21.07 ลิตร** 

 
1.13 ลิตร 1.82 ลิตร 

 
11.29 ลิตร 

 

 
น ้าลา้งเคร่ืองรีดลาย
เรียบหลงัรีดลายเรียบ
ให้แผน่ยางพารา  

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
 

 
น ้าลา้งเคร่ืองรีดลาย
ดอกก่อนรีดลายดอกให้
แผน่ยางพารา  

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
 

 
น ้าลา้งเคร่ืองรีดลาย
ดอกหลงัรีดลายดอกให้
แผน่ยางพารา  

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
 

หมายเหตุ  : * หมายถึง มีเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีมีกระบวนการดงักล่าว 
หมายเหตุ  : ** หมายถึง จะมีการน าน ้าจากการลา้งแผน่ยางพาราท่ีผา่นการนวดเรียบร้อยแลว้มาใชซ้ ้ าในขั้นตอนลา้งเคร่ืองรีดลายเรียบก่อนรีดลายเรียบใหก้บัแผน่
หมายเหตุ  : ** ยางพารา 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

น ้า (ต่อ) น ้าลา้งแผน่ยางพาราท่ี
ผา่นการรีดลายดอกดว้ย
เคร่ืองผลิตแผน่
ยางพาราอตัโนมติั ใน
อุตสาหกรรมชุมชน 

- - - 7.46 ลิตร* - - - - - 

น ้าส าหรับผสมให้
กรดซลัฟริุกหรือกรด
น ้าส้มฆ่ายางเจือจาง 

- 1.67 ลิตร 
 

0.91 ลิตร 
 

- 9.67 ลิตร 
 

34.77 ลิตร 
 

- 6.63 ลิตร 
 

17.84 ลิตร 
 

น ้าลา้งท าความสะอาด
อุปกรณ์ 

0.99 ลิตร 
 

0.91 ลิตร 
 

9 ลิตร 
 

2.67 ลิตร 
 

9 ลิตร 
 

10 ลิตร 
 

1.87 ลิตร 
 

4.62 ลิตร 
 

9.5 ลิตร 
 

น ้าส าหรับแช่ตะกงท า
ยางแผน่ดิบ 

- - - - 3.16 ลิตร* - - - - 

ปริมาณน ้ าทั้งหมด** 3.67 ลิตร 5.64 ลิตร 19.48 ลิตร 60.57 ลิตร 102.01 ลิตร 81.98 ลิตร 20.68 ลิตร 40.42 ลิตร 49.99 ลิตร 
น ้าเสียท่ีน า
กลบัมาใช้
ใหม ่

น ้าลา้งตะกงท ายางแผน่
ดิบท่ีไดจ้ากน ้าเสียของ
การรีดลายเรียบ 

- - - 0.46 ลิตร* - - - - - 

หมายเหตุ  : * หมายถึง มีเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีมีกระบวนการดงักล่าว 
หมายเหตุ  : ** หมายถึง ไม่ไดน้ าน ้าท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบในระดบัอุตสาหกรรมชุมชนมาค านวณ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

น ้าเสียท่ีน า
กลบัมาใช้
ใหม ่(ต่อ) 

น ้าลา้งตะกงท ายางแผน่
ดิบท่ีไดจ้ากน ้าเสียของ
การรีดลายดอก 

0.25 ลิตร* - - - - - - - - 

กรดฟอร์มิก ปริมาณกรดฟอร์มิกท่ี
ใชใ้นการเจือจางกบัน ้า 

0.09 ลิตร 
 

0.01 ลิตร 
 

0.16 ลิตร 
 

5.3 ลิตร 
 

1.34 ลิตร 
 

0.2 ลิตร 
 

1.68 ลิตร 
 

0.67 ลิตร 
 

0.36 ลิตร 
 

 

ปริมาณกรดฟอร์มิกท่ี
เจือจางแลว้เพื่อท าให้
น ้ายางพาราสดจบัตวั
เป็นกอ้น 

0.12 ลิตร 
 

0.1 ลิตร 
 

0.2 ลิตร 
 

0.53 ลิตร 
 

0.31 ลิตร 
 

0.22 ลิตร 
 

0.25 ลิตร 
 

0.71 ลิตร 
 

0.21 ลิตร 
 

 
ร้อยละของกรดฟอร์มิก
ท่ีใช ้

3.14 

 
3.2 

 
 

2.96 

 
15.83 

 
94 4.75 

 
6.77 

 
26.52 

 
3.86 

 

กรดซลัฟริุก
หรือกรด
น ้าส้มฆ่ายาง 

กรดซลัฟริุก หรือกรด
น ้าส้มฆ่ายางท่ีใชเ้จือ
จางกบัน ้ าเพ่ือแช่แผน่
ยางพารา 

- 0.009 ลิตร 
 

0.002 ลิตร 
 

- 0.25 ลิตร 
 

0.13 ลิตร 
 

- 0.13 ลิตร 
 

0.07 ลิตร 
 

หมายเหตุ  : * หมายถึง มีเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีมีกระบวนการดงักล่าว 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

สีผสมอาหาร สีผสมอาหารท่ีใชผ้สม
เพ่ือท าให้น ้ายางพารา
สดจบัตวัเป็นกอ้น 

0.003 กรัม* - 0.02 กรัม* - - - - - - 

แล็คตา้ร์ แล็คตา้ร์ท่ีใชผ้สมเพื่อ
ท าให้น ้ายางพาราสดจบั
ตวัเป็นกอ้น 

3 กรัม* - - - - - - - - 

 
หมายเหตุ  : * หมายถึง มีเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีมีกระบวนการดงักล่าว 
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ตารางที ่4.2 ปัจจยัขาออกในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ของโรงผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง จ าแนกตามขั้นตอนและรูปแบบการผลิต 
ตารางท่ี 4.3 ยางแผน่ดิบ 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยขาออก (Output) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

น ้าเสีย น ้าเสียจากการลา้ง
เคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราก่อนนวดกอ้น
ยางพารา 

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
 

 

น ้าเสียจากการลา้ง
เคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราหลงันวดกอ้น
ยางพารา 

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
 

 
น ้าเสียจากการนวดกอ้น
ยางพารา 

0.03 ลิตร 
 

0.002 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0.05 ลิตร 
 

0.59 ลิตร 
 

0.20 ลิตร 
 

0.04 ลิตร 
 

0.16 ลิตร 
 

0.15 ลิตร 
 

 

น ้าเสียจากการแช่กอ้น
ยางพาราก่อนเขา้เคร่ือง
ท าแผน่ยางพารา
อตัโนมติัในระดบั
อุตสาหกรรมชุมชน 

   24.83 ลิตร*      

หมายเหตุ  : * หมายถึง มีเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีมีกระบวนการดงักล่าว 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยขาออก (Output) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

น ้าเสีย น ้าเสียจากการลา้ง
เคร่ืองรีดลายเรียบก่อน
รีดลายเรียบให้แผน่
ยางพารา  

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

21.07 ลิตร 
 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

11.29 ลิตร 
 

 

น ้าเสียจากการลา้ง
เคร่ืองรีดลายเรียบหลงั
รีดลายเรียบให้แผน่
ยางพารา  

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
 

 
น ้าเสียจากการรีดลาย
เรียบ 

0.21 ลิตร 
 

0.04 ลิตร 
 

0.03 ลิตร 
 

9.12 ลิตร 
 

0.53 ลิตร 
 

0.11 ลิตร 
 

4.67 ลิตร 
 

0.34 ลิตร 
 

0.07 ลิตร 
 

 

น ้าเสียจากการลา้ง
เคร่ืองรีดลายดอกก่อน
รีดลายดอกให้แผน่
ยางพารา  

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยขาออก (Output) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

น ้าเสีย (ต่อ) น ้าเสียจากการลา้ง
เคร่ืองรีดลายดอกหลงั
รีดลายดอกให้แผน่
ยางพารา  

0.19 ลิตร 
 

0.09 ลิตร 
 

0 ลิตร 
 

4.13 ลิตร 
 

6.78 ลิตร 
 

1.75 ลิตร 
 

1.13 ลิตร 
 

1.82 ลิตร 
 

0.75 ลิตร 
 

 
น ้าเสียจากการรีด 
ลายดอก 

0.14 ลิตร 
 

0.08 ลิตร 
 

0.07 ลิตร 
 

0.18 ลิตร 
 

0.24 ลิตร 
 

0.24 ลิตร 
 

0.16 ลิตร 
 

0.16 ลิตร 
 

0.16 ลิตร 
 

 

น ้าเสียจากการลา้งแผน่
ยางพาราท่ีผ่านการรีด
ลายดอกดว้ยเคร่ืองผลิต
แผน่ยางพาราอตัโนมติั 
ในอุตสาหกรรมชุมชน  

7.46 ลิตร*         

 

น ้าเสียจากการน าแผน่
ยางพาราท่ีผ่านการรีด
ลายดอกไปแช่กรด 
ซลัฟริุกเจือจางหรือ
กรดน ้าส้มฆ่ายาง 

    1.35 ลิตร 
ต่อวนั* 

 

2.99 ลิตร 
ต่อวนั* 

   

หมายเหตุ  : * หมายถึง มีเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีมีกระบวนการดงักล่าว 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยขาออก (Output) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

น ้าเสีย (ต่อ) 
น ้าเสียจากการลา้งท า
ความสะอาดอุปกรณ์  

0.99 ลิตร 
 

0.91 ลิตร 
 

9 ลิตร 
 

2.67 ลิตร 
 

9 ลิตร 
 

10 ลิตร 
 

1.87 ลิตร 
 

4.62 ลิตร 
 

9.5 ลิตร 
 

 
น ้าเสียจากการแช่ตะกง
ท ายางแผน่ดิบ 

    3.16 ลิตร*     

 

น ้าเสียจากการรีดลาย
เรียบท่ีน ากลบัมาใชใ้น
การลา้งตะกงท ายาง
แผน่ดิบ 

   0.46 ลิตร*      

 

น ้าเสียจากการรีดลาย
ดอกท่ีน ากลบัมาใชใ้น
การลา้งตะกงท ายาง
แผน่ดิบ  

   0.25 ลิตร*      

 ปริมาณน ้ าเสียทั้งหมด** 2.51 ลิตร 1.57 ลิตร 10.94 ลิตร 37.51 ลิตร 55.55 ลิตร 43.36 ลิตร 13.52 ลิตร 16.2 ลิตร 24.92 ลิตร 

หมายเหตุ  : * หมายถึง มีเพียงโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งเดียวเท่านั้น ท่ีมีกระบวนการดงักล่าว 
หมายเหตุ  : ** หมายถึง ไม่ไดน้ าน ้าท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบในระดบัอุตสาหกรรมชุมชนมาค านวณ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติ 

ขั้นตอนในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยขาออก (Output) 
ค่าต ่าสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าสูงสุดของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ ค่าเฉลีย่ของปริมาณวตัถุดบิที่ใช้ 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่1 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่2 

โรงผลติยางแผ่น
ดบิแบบที่ 3 

เศษยางหรือ
น ้ายางพาราท่ี
หกหล่น 

การท าให้น ้ายางพารา
สดจบัตวัเป็นกอ้น    

 พบแต่ไม่
สามารถวดัได ้

พบแต่ไม่
สามารถวดัได ้    

น ้าท่ีมีการ
สูญเสียจาก
การลา้งท า
ความสะอาด 

การลา้งท าความสะอาด
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ผลิตยางแผน่ดิบ 

   

พบการสูญเสีย
น ้าจากการ
ร่ัวไหลในสาย
ส่งน ้าเพ่ือใชใ้น
การลา้งท าความ
สะอาด 

พบการสูญเสีย
น ้าจากการเปิด
น ้าทิ้งไวเ้พื่อใช้
ในการลา้งท า
ความสะอาด 

 

   

ผลิตภณัฑ์
ยางแผน่ดิบท่ี
ได ้

 
1 แผน่ 
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1.1 น ้าสะอาด 1-3 ลิตร 
(เฉล่ีย 1.99 ลิตร) 
1.2 น ้ายางพาราสด 2.34 – 7 ลิตร 
(เฉล่ีย 4.21 ลิตร) 
1.3 กรดฟอร์มิก 94% 0.09 – 5.3 ลิตร 
(เฉล่ีย 1.68 ลิตร) 
1.4 น ้าสะอาดส าหรับเจือจางกรด 
ฟอร์มิก 0.54 – 160 ลิตร 
(เฉล่ีย 47.53 ลิตร) 
1.5 สารเพ่ิมเติม 
   1.5.1 สีผสมอาหาร 0.003 กรัม 
   1.5.2 แล็คตา้ร์ 3 กรัม 

 

1. การท าให้น ้ายางพาราสด 
เป็นกอ้น 

 

กอ้นยางพารา 1 กอ้น 

 
 
2.1 น ้าลา้งเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา
ก่อนนวดกอ้นยางพารา 0.19 – 4.13 
ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
2.2 น ้าลา้งเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา
หลงันวดกอ้นยางพารา 0.19 – 4.13 
ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
2.3 น ้าแช่กอ้นยางพาราก่อนเขา้เคร่ือง
ท าแผน่ยางพาราอตัโนมติัในระดบั
อุตสาหกรรมชุมชน 24.83 ลิตร1 

 

2. การนวดกอ้นยางพารา 
ให้เป็นแผน่ 

 2.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราก่อนนวดกอ้นยางพารา 0.19 – 
4.13 ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
2.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราก่อนนวดกอ้นยางพารา 0.19 – 
4.13 ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
2.3 น ้าเสียจากการแช่กอ้นยางพารา
ก่อนเขา้เคร่ืองท าแผน่ยางพารา
อตัโนมติัในระดบัอุตสาหกรรมชุมชน 
24.83 ลิตร1 
2.4 น ้าเสียจากการนวดกอ้นยางพารา
เป็นแผน่ 0.03 – 0.05 ลิตร (เฉล่ีย 0.04 
ลิตร) 
2.5 แผน่ยางพาราท่ีผา่นการนวด
เรียบร้อยแลว้ 

 
 
3.1 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายเรียบก่อนรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0.19 – 4.13 
ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
3.2 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายเรียบหลงัรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0.19 – 4.13 
ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
 

 

3. การรีดแผน่ยางพารา 
ดว้ยเคร่ืองรีดลายเรียบ 

 3.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
เรียบก่อนรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0.19 – 4.13 ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
3.2 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
เรียบหลงัรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0.19 – 4.13 ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร)  
3.3 น ้าเสียจากการรีดลายเรียบแผน่
ยางพารา 0.21 – 9.12 ลิตร (เฉล่ีย 4.67 
ลิตร) 
3.4 แผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายเรียบ 

 

ภาพที ่4.1  สมดุลมวลผลิตภณัฑใ์นการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ของโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีการภาพ
ท่ี 4.114     ผลิตยางแผน่ดิบในแบบท่ี 1  
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4.1 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายดอกก่อนรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0.19 – 4.13 
ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
4.2 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายดอกหลงัรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0.19 – 4.13 
ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
4.3 น ้าลา้งแผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีด
ลายดอกดว้ยเคร่ืองผลิตแผน่ยางพารา
อตัโนมติั ในอุตสาหกรรมชุมชน 7.46 
ลิตร1 

 

4. การรีดแผน่ยางพารา 
ดว้ยเคร่ืองรีดลายดอก (ต่อ) 

 4.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
ดอกก่อนรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0.19 – 4.13 ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
4.2 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
ดอกหลงัรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0.19 – 4.13 ลิตร (เฉล่ีย 1.13 ลิตร) 
4.3 น ้าเสียจากการลา้งแผน่ยางพาราท่ี
ผา่นการรีดลายดอกดว้ยเคร่ืองผลิต
แผน่ยางพาราอตัโนมติั ใน
อุตสาหกรรมชุมชน 7.46 ลิตร 1 
4.4 แผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลาย
ลายดอก พร้อมน าไปตากให้แห้ง 

5.1 น ้าลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ 
0.99 – 2.67 ลิตร (เฉล่ีย 1.87 ลิตร) 
5.2 น ้าเสียจากการรีดลายเรียบท่ีน า
กลบัมาใชใ้นการลา้งตะกงท ายางแผน่
ดิบ 0.46 ลิตร2 
5.2 น ้าเสียจากการรีดลายดอกท่ีน า
กลบัมาใชใ้นการลา้งตะกงท ายางแผน่
ดิบ 0.25 ลิตร2 

 

5.การลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ 

  
5.1 น ้าลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ 
0.99 – 2.67 ลิตร (เฉล่ีย 1.87 ลิตร) 
5.2 น ้าเสียจากการรีดลายเรียบท่ีน า
กลบัมาใชใ้นการลา้งตะกงท ายางแผน่
ดิบ 0.46 ลิตร3 
5.2 น ้าเสียจากการรีดลายดอกท่ีน า
กลบัมาใชใ้นการลา้งตะกงท ายางแผน่
ดิบ 0.25 ลิตร3 
5.4 น ้าท่ีสูญเสียจากการสูบน ้าเพ่ือลา้ง
ท าความสะอาด4 

 

ภาพที ่4.1  (ต่อ) 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ขั้นตอนเหล่าน้ี จะเกิดข้ึนเฉพาะในโรงผลิตยางแผน่ดิบในระดบัอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ : 1 ชุมชนเท่านั้น 
หมายเหตุ : 2 หมายถึง เป็นน ้ าเสียท่ีเกิดจากการรีดลายเรียบ และการรีดลายดอก ซ่ึงมีการน ากลบัไป 
หมายเหตุ : 2 ใชใ้หม่ในการลา้งตะกงยางแผน่ดิบเพื่อป้องกนัการติดกนัของส่วนผสมภายในตะกงท า
หมายเหตุ : 2 ยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ : 3 หมายถึง น ้ าเสียท่ีน ากลบัไปใชใ้นการลา้งตะกงท ายางแผน่ดิบนั้น จะใชใ้นปริมาณท่ี
หมายเหตุ : 3 น้อยมาก เม่ือคุณลกัษณะของน ้ าเสียเปล่ียนไป เช่น เกิดฟองก๊าซ หรือมีกล่ิน จะไม่
หมายเหตุ : 3 สามารถน าน ้าเสียเหล่าน้ีกลบัมาลา้งตะกงท ายางแผน่ดิบไดอี้กคร้ัง จึงจ าเป็นตอ้งทิ้งลง
หมายเหตุ : 3 สู่ท่อระบายน ้าเสียของโรงผลิตยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ : 4 น ้าท่ีสูญเสียเหล่าน้ี เกิดจากการร่ัวไหลของสายยางส่งน ้าเป็นหลกั ซ่ึงมีปริมาณไม่มาก 
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1.1 น ้าสะอาด 1.8-4.5 ลิตร 
(เฉล่ีย 2.70 ลิตร) 
1.2 น ้ายางพาราสด 3 – 4.5 ลิตร 
(เฉล่ีย 3.89 ลิตร) 
1.3 กรดฟอร์มิก 94% 0.01 – 1.34 ลิตร 
(เฉล่ีย 0.67ลิตร) 
1.4 น ้าสะอาดส าหรับเจือจางกรด 
ฟอร์มิก 0.72 – 35 ลิตร 
(เฉล่ีย 15.55 ลิตร) 
 

 

1. การท าให้น ้ายางพาราสด 
เป็นกอ้น 

 

1.1 กอ้นยางพารา 1 กอ้น 
1.2 น ้ายางพาราท่ีหกลน้จากการผสม
เพ่ือท ากอ้นยางพารา 

 
 
 
 
2.1 น ้าลา้งเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา
ก่อนนวดกอ้นยางพารา 0.09 – 6.78
ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
2.2 น ้าลา้งเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา
หลงันวดกอ้นยางพารา 0.09 – 6.78
ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
 

 

2. การนวดกอ้นยางพารา 
ให้เป็นแผน่ 

 2.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราก่อนนวดกอ้น 0.09 – 6.78
ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
2.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราก่อนนวดกอ้นยางพารา      
0.09 – 6.78 ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
2.3 น ้าเสียจากการนวดกอ้นยางพารา
เป็นแผน่ 0.002 – 0.59 ลิตร (เฉล่ีย 0.16 
ลิตร) 
2.4 แผน่ยางพาราท่ีผา่นการนวด
เรียบร้อยแลว้ 

 
 
3.1 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายเรียบก่อนรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0.09 – 6.78
ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
3.2 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายเรียบหลงัรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0.09 – 6.78
ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
 

 

3. การรีดแผน่ยางพารา 
ดว้ยเคร่ืองรีดลายเรียบ 

  
3.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
เรียบก่อนรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0.09 – 6.78ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
3.2 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
เรียบหลงัรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0.09 – 6.78ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
3.3 น ้าเสียจากการรีดลายเรียบแผน่
ยางพารา 0.04 – 0.53 ลิตร (เฉล่ีย 0.34
ลิตร) 
3.4 แผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายเรียบ 

     

ภาพที ่4.2  สมดุลมวลผลิตภณัฑใ์นการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ของโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีการภาพ
ท่ี 4.114     ผลิตยางแผน่ดิบในแบบท่ี 2  
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4.1 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายดอกก่อนรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0.09 – 6.78
ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
4.2 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายดอกหลงัรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0.09 – 6.78
ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
4.3 กรดซลัฟริุก 0.009 – 0.25 ลิตร 
(เฉล่ีย 0.13 ลิตร)  
4.4 น ้าส าหรับผสมกรดซลัฟริุก  
1.67-9.67 ลิตร (เฉล่ีย 6.63 ลิตร) 

 

4. การรีดแผน่ยางพาราดว้ยเคร่ืองรีด
ลายดอก และแช่กรดซลัฟริุกเจือจาง

(ต่อ) 

 4.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
ดอกก่อนรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0.09 – 6.78ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
4.2 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
ดอกหลงัรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0.09 – 6.78ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
4.3 น ้าเสียจากการแช่กรดซลัฟริุกเจือ
จางให้กบัแผน่ยางพารา 1.35 ลิตรต่อ
วนั 
 
 

 
5.1 น ้าลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ 
0.91 – 9 ลิตร (เฉล่ีย 4.62 ลิตร) 
5.2 น ้าส าหรับแช่ตะกงท ายางแผน่ดิบ 
3.16 ลิตร 
 

 

5.การลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ 

  
5.1 น ้าเสียจากการลา้งท าความสะอาด
อุปกรณ์ 0.91 – 9 ลิตร (เฉล่ีย 4.62 
ลิตร) 
5.2 น ้าเสียจากการแช่ตะกงท ายาง
แผน่ดิบ 3.16 ลิตร 
 

 

ภาพที ่4.2  (ต่อ)  
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1.1 น ้าสะอาดโดยเฉล่ีย 2.07 ลิตร 
1.2 น ้ายางพาราสดโดยเฉล่ีย 6.79  
ลิตร 
1.3 กรดฟอร์มิก 94% 0.16 – 0.2 ลิตร 
(เฉล่ีย 0.36ลิตร) 
1.4 น ้าสะอาดส าหรับเจือจางกรด 
ฟอร์มิก 4 – 5 ลิตร 
(เฉล่ีย 4.5 ลิตร) 
1.5 สารอ่ืนๆ 
   1.5.1 สีผสมอาหารโดยเฉล่ีย 0.02     
   กรัม 
 

 

1. การท าให้น ้ายางพาราสด 
เป็นกอ้น 

 

1.1 น ้ายางพาราบางส่วนท่ีเกิด 
การหกลน้ระหวา่งการผสมท ากอ้น
ยางพารา 
1.2 กอ้นยางพารา 1 กอ้น 

 
2.1 น ้าลา้งเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา
ก่อนนวดกอ้นยางพารา 0 - 1.75 
ลิตร (เฉล่ีย 0.75 ลิตร) 
2.2 น ้าลา้งเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา
หลงันวดกอ้นยางพารา 1.75 – 2.07
ลิตร (เฉล่ีย 1.79 ลิตร) 
2.3 น ้าส าหรับลา้งแผน่ยางพาราท่ี 
ผา่นการนวดเรียบร้อยแลว้ 21.07  
ลิตร 

 

2. การนวดกอ้นยางพารา 
ให้เป็นแผน่ 

 2.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราก่อนนวดกอ้น 0.09 – 6.78
ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
2.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพาราก่อนนวดกอ้นยางพารา      
0.09 – 6.78 ลิตร (เฉล่ีย 1.82 ลิตร) 
2.3 น ้าเสียจากการนวดกอ้นยางพารา
เป็นแผน่ 0.09 – 0.201 ลิตร (เฉล่ีย 0.15 
ลิตร) 
2.4 แผน่ยางพาราท่ีผา่นการนวด
เรียบร้อยแลว้ 

 
 
3.1 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายเรียบก่อนรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา  
1.75 – 21.07 ลิตร (โดยเฉล่ีย 11.29 
ลิตร) 
3.2 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายเรียบหลงัรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0 - 1.75 
ลิตร (เฉล่ีย 0.75 ลิตร) 
 

 

3. การรีดแผน่ยางพารา 
ดว้ยเคร่ืองรีดลายเรียบ 

  
3.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
เรียบก่อนรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
1.75 – 21.07 ลิตร (โดยเฉล่ีย 11.29 
ลิตร) 
3.2 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
เรียบหลงัรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0 - 1.75ลิตร (เฉล่ีย 0.75 ลิตร) 
3.3 น ้าเสียจากการรีดลายเรียบแผน่
ยางพารา 0.03 – 0.11 ลิตร (เฉล่ีย 0.07
ลิตร) 
3.4 แผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายเรียบ 

     

ภาพที ่4.3  สมดุลมวลผลิตภณัฑใ์นการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ของโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีการภาพ
ท่ี 4.114     ผลิตยางแผน่ดิบในแบบท่ี 3  
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4.1 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายดอกก่อนรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0 - 1.75 
ลิตร (เฉล่ีย 0.75 ลิตร) 
4.2 น ้าลา้งเคร่ืองรีดลายดอกหลงัรีด
ลายเรียบให้แผน่ยางพารา 0 - 1.75 
ลิตร (เฉล่ีย 0.75 ลิตร) 
4.3 กรดซลัฟริุก 0.002 – 0.13 ลิตร 
(เฉล่ีย 0.07 ลิตร)  
4.4 น ้าส าหรับผสมกรดซลัฟริุก  
0.91 – 34.77  ลิตร (เฉล่ีย 17.84 ลิตร) 

 

4. การรีดแผน่ยางพาราดว้ยเคร่ืองรีด
ลายดอก และแช่กรดซลัฟริุกเจือจาง

(ต่อ) 

 4.1 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
ดอกก่อนรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0 - 1.75ลิตร (เฉล่ีย 0.75 ลิตร) 
4.2 น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองรีดลาย
ดอกหลงัรีดลายเรียบให้แผน่ยางพารา 
0 - 1.75 ลิตร (เฉล่ีย 0.75 ลิตร) 
4.3 น ้าเสียจากการแช่กรดซลัฟริุกเจือ
จางให้กบัแผน่ยางพารา 2.99 ลิตรต่อ
วนั 
 
 
 
 
 

5.1 น ้าลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์  
9 – 10 ลิตร (เฉล่ีย 9.5 ลิตร) 
 

 
5.การลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ 

 5.1 น ้าเสียจากการลา้งท าความสะอาด
อุปกรณ์ 9 – 10 ลิตร (เฉล่ีย 9.5 ลิตร) 
5.2 น ้าท่ีสูญเสียจากการสูบน ้าเพ่ือลา้ง
ท าความสะอาด1 

 
 

ภาพที ่4.3  (ต่อ) 
หมายเหตุ : 1 น ้าท่ีสูญเสียเหล่าน้ี เกิดจากการร่ัวไหลและการปล่อยให้ไหลทิ้งของสายยางส่งน ้ าเป็น 
หมายเหตุ : 1 หลกั 
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  4.3.4  เปรียบเทยีบผลการศึกษากระบวนการผลติยางแผ่นดิบจากโรงผลติยางแผ่นดิบทั้ง 10 
โรง กบัการผลติยางแผ่นดิบโดยทัว่ไป 
  จากผลการศึกษากระบวนการผลิตยางแผ่นดิบของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นการผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไปตาม
ค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (พงษว์ิภา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551: 3-21) ร่วมกบัขอ้มูลใน
ตารางท่ี 4.3  และภาพท่ี 4.4 พบวา่ การผลิตยางแผน่ดิบในรูปแบบท่ี 3 ซ่ึงมีการใส่สีผสมอาหารและ
แช่แผน่ยางพาราในกรดซลัฟุริกเจือจางนั้น มีปริมาณการใชน้ ้ ายางพาราสด  น ้ าท่ีใชใ้นการผลิตยาง
แผ่นดิบ รวมทั้งสีผสมอาหารมากท่ีสุด ส่วนการผลิตยางแผ่นดิบในรูปแบบท่ี 2 ซ่ึงมีการแช่แผ่น
ยางพาราดว้ยกรดซัลฟุริกเจือจางเพียงอย่างเดียว จะมีการใช้ปริมาณกรดซัลฟุริกเจือจางมากท่ีสุด 
เน่ืองจากกรดเหล่าน้ีตอ้งน าไปใชใ้นการแช่แผ่นยางพาราหลงัจากท่ีรีดลายดอกเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่ การผลิตยางแผน่ดิบในรูปแบบท่ี 1 ซ่ึงมีการใส่สีผสมอาหารในขั้นตอนการท า
ให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นนั้น มีปริมาณการใช้สีผสมอาหารมากท่ีสุด ซ่ึงจากขอ้มูลขา้งตน้
สามารถสรุปไดว้า่ กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบจากการส ารวจโรงผลิตยางแผน่ดิบทั้ง 10 แห่งใน
อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น โดยส่วนใหญ่การผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกรจะมีการใช้
ทรัพยากรในการผลิตยางแผ่นดิบมากกว่าการผลิตยางแผ่นดิบโดยทัว่ไป และมีการใช้สารเคมีท่ี
นอกเหนือค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) ในการผลิตยางแผน่ดิบ อนัไดแ้ก่ กรดซลัฟุริกและ
สีผสมอาหารอีกดว้ย 
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ตารางที ่4.3  สมดุลผลิตภณัฑข์องการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตามรูปแบบในการผลิตยางแผน่ดิบ 

 

หมายเหตุ : คิดต่อหน่วยการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่  
หมายเหตุ : 1 เน่ืองจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ระบุเพียงค่าท่ีส ารวจมาไดเ้ท่านั้นโดยไม่มีค่าเฉล่ีย 

รูปแบบการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

การผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ปัจจัยขาออก (Output) 

วตุัดบิ ค่าที่ได้ ค่าเฉลีย่ ผลพลอยได้ ค่าที่ได้ ค่าเฉลีย่ 

การผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไป1 - น ้ายางพาราสด 
- น ้าท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบ 
- กรดฟอร์มิกเจือจาง 

3.51 ลิตร 
25.01 ลิตร 
0.005 ลิตร 

- 
- 
- 

ยางแผน่ดิบ 
น ้าเสีย 

1 แผน่ 
25.01 ลิตร 

- 
- 

การผลิตยางแผน่ดิบ 
ในรูปแบบท่ี 1  
 

- น ้ายางพาราสด 
- น ้าท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบ 
- กรดฟอร์มิกเจือจาง 
- สีผสมอาหาร 

2.34–7 ลิตร 
3.67-60.57 ลิตร 
0.09-5.3 ลิตร 
0.003 กรัม 

4.21 ลิตร 
20.68 ลิตร 
1.68 ลิตร 
0.003 กรัม 

ยางแผน่ดิบ 
น ้าเสีย 

1 แผน่ 
2.51-37.51 ลิตร 
 

1 แผน่ 
13.52 ลิตร 

การผลิตยางแผน่ดิบ 
ในรูปแบบท่ี 2 
 

- น ้ายางพาราสด 
- น ้าท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบ 
- กรดฟอร์มิกเจือจาง 
- กรดซลัฟริุก 

3–4.5 ลิตร 
5.64-102.01 ลิตร 
0.1-0.31 ลิตร 
0.009-0.25 ลิตร 

3.89 ลิตร 
40.42 ลิตร 
0.18 ลิตร 
0.13 ลิตร 

ยางแผน่ดิบ 
น ้าเสีย 

1 แผน่ 
1.57-55.55 ลิตร 

1 แผน่ 
16.2 ลิตร 

การผลิตยางแผน่ดิบ 
ในรูปแบบท่ี 3 
 

- น ้ายางพาราสด 
- น ้าท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบ 
- กรดฟอร์มิกเจือจาง 
- สีผสมอาหาร 
- กรดซลัฟริุกเจือจาง 

6.79 ลิตร 
19.48-81.98  
0.2–0.22 ลิตร 
0.02 กรัม 
0.002-0.13 ลิตร 

6.79 ลิตร 
50.73 ลิตร  
0.21 ลิตร 
0.02 กรัม 
0.07 ลิตร 

ยางแผน่ดิบ 
น ้าเสีย 

1 แผน่ 
10.94–13.52 ลิตร 

1 แผน่ 
24.92 ลิตร 



 
 

113 

 
 
ภาพที ่4.4  แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ จากโรงผลิตยางแผน่
ภาพที ่4.4  ดิบ ทั้ง 10 โรง กบัการผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไป 
 

4.4  การระบุทางเลอืกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด เพือ่ลดน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดิบ 
 
 จากขอ้มูลสมดุลผลิตภณัฑ์ในการผลิตยางแผ่นดิบของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ทั้ง 3 
แบบนั้น ท าให้ผูศึ้กษาไดท้ราบว่า ปัญหาหลกัของการผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง คือปัญหาน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงมาจากการใชน้ ้ าในการผลิตยางแผน่ดิบอยา่งไม่
ประหยดัจึงท าใหมี้น ้าเสียท่ีเกิดจากการสูญเสียในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบเป็นจ านวนมาก บาง
ขั้นตอนมีการใชน้ ้าท่ีมากเกินความจ าเป็น เช่น การลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ รวมทั้งกระบวนการ

ลิตร 
ลิตร 

ลิตร 
ลิตร 

ลิตร 
ลิตร 
ลิตร 
ลิตร 

ลิตร 

กรัม 
กรัม 
กรัม 

กรัม 

ลิตร 
ลิตร 
ลิตร 
ลิตร 

ลิตร 
ลิตร 

ลิตร 
ลิตร 

ลิตร 
ลิตร 
ลิตร 
ลิตร 
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ผลิตยางแผ่นดิบยงัพบว่ามีการใส่สารเคมีเพิ่มเติม ไดแ้ก่ กรดซลัฟุริกเจือจางและสีผสมอาหาร ซ่ึง
ไม่ไดอ้ยูใ่นค าแนะน าของสถาบนัวจิยัยาง (2551) สารเคมีทั้งสองตวัน้ี อาจส่งผลให้คุณลกัษณะของ
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมีค่าความสกปรกเพิ่มสูงข้ึนได ้
 ดังนั้น ผูศึ้กษาจึงได้พิจารณาทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลัก
เทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีใชใ้นการจดัการมลพิษท่ีมีการผสมผสานกลยุทธ์วิธีการต่างๆ 
ในการผลิตยางแผน่ดิบ โดยจะสามารถป้องกนั หรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการ
ลดการสูญเสียวตัถุดิบในการผลิตยางแผ่นดิบ ส าหรับในส่วนของการระบุทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยีสะอาดท่ีจะสามารถลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบนั้น จะครอบคลุมถึงการลด
ปริมาณน ้ าเสีย ความเป็นพิษ และความสกปรกของน ้ าเสียท่ีเกิดจากการผลิตยางแผน่ดิบ นอกจากน้ี
ยงัรวมไปถึงการลดการสูญเสียวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบอีกดว้ย  
 ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา 
จงัหวดัระยองนั้น จะประกอบไปด้วย การปรับปรุงวิธีการ  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  การ
เปล่ียนแปลงวตัถุดิบ  และการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ รายละเอียดของทางเลือกดังกล่าวมี
ดงัต่อไปน้ี 
 
  4.4.1  การปรับปรุงกระบวนการในการผลติยางแผ่นดิบ เป็นทางเลือกท่ีช่วยลดของเสียและ
ปรับปรุงระบบการท ายางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองให้ดีข้ึน เป็นวิธีการท่ีสามารถ
ปฏิบติัไดง่้าย อนัไดแ้ก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) ซ่ึง
เป็นกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพดี และท าให้ไดร้าคายางแผ่นดิบท่ีดีอีกดว้ย เน่ืองจาก
สถาบนัวิจยัยางเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการพฒันากระบวนการการผลิตยางแผ่นดิบ
ให้มีคุณภาพท่ีดี จึงควรเช่ือถือกระบวนการใรการผลิตยางแผ่นดิบจากหน่วยงานดงักล่าว ซ่ึงใน
กระบวนการของการผลิตยางแผน่ดิบของสถาบนัวิจยัยางนั้น จะใชน้ ้ ายางพาราสด 3 ลิตร ผสมกบั
น ้ าสะอาด 2 ลิตร และในขั้นตอนดงักล่าวน้ี จะไม่มีการใส่สารอ่ืนๆหรือสีผสมอาหารลงไปใน
ส่วนผสม นอกจากน้ีจะใชก้รดฟอร์มิกเจือจางเพียงร้อยละ 2  รวมทั้งไม่มีการใชก้รดซลัฟุริกเจือจาง
ในการแช่แผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกเรียบร้อยแลว้ 
 
  4.4.2  การปรับปรุงเทคโนโลยี เป็นทางเลือกท่ีอาศยัการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงอุปกรณ์ใน
การผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการลงทุนเพื่อให้เกิดการลดน ้ าเสียและลดการสูญเสียวตัถุดิบ
ในการผลิตยางแผน่ดิบ อนัประกอบดว้ย 
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   4.4.2.1  จดัท าอ่างล้างอุปกรณ์ในการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงจะสามารถน าน ้ าท่ีใช้ท  า
ความสะอาดกลบัมาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนอ่ืนๆของการผลิตยางแผ่นดิบได ้โดยอ่างลา้งอุปกรณ์
ควรจดัท าใหมี้ลกัษณะดงัภาพท่ี 4.5 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  อ่างลา้งอุปกรณ์ส าหรับการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
   4.4.2.2  จดัหาภาชนะในการตวงน ้ าสะอาด น ้ ายางพารา และกรดฟอร์มิกในขั้นตอน
การท าให้น ้ ายางพาราสดจับตัวเป็นก้อน ซ่ึงภาชนะดังกล่าวจะต้องมีปริมาตรท่ีแน่นอน ตาม
ค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง เพื่อไม่ให้เกิดการใช้วตัถุดิบของการผลิตยางแผน่ดิบมากเกินความ
จ าเป็น และลา้งท าความสะอาดไดง่้าย 
   4.4.2.3  จดัหาภาชนะส าหรับรองรับแผน่ยางพาราท่ีผ่านการนวด  การรีดลายเรียบ 
และการรีดลายดอก ทดแทนการวางแผ่นยางพาราลงพื้น ซ่ึงช่วยป้องกนัความสกปรกและลดการ
ไหลออกของน ้าท่ีออกมาระหวา่งการวางแผน่ยางพารา ซ่ึงจะท าใหส้ามารถรวบรวมน ้ าท่ีออกมาจาก
ขั้นตอนการวางพกัแผน่ยางพาราเหล่าน้ีกลบัไปบ าบดัได ้
   4.4.2.4  ใช้บวัรดน ้ าในการตกัน ้ าเพื่อใช้ในการท าความสะอาดเคร่ืองนวดก้อน
ยางพารา เคร่ืองรีดลายเรียบ และเคร่ืองรีดลายดอก เพื่อให้เกิดการกระจายตวัของน ้ าในการท าความ
สะอาดไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากกวา่การใชภ้าชนะตกัน ้าเพื่อลา้งท าความสะอาด 
   4.4.2.5  จดัท าระบบบ าบดัน ้ าเสียอยา่งง่าย โดยผสมผสานระหวา่งการบ าบดัโดยใช้
บ่อแบบไร้อากาศ ซ่ึงจะมีชั้นถ่านไม ้ ชั้นกรวด หรือชั้นหิน และชั้นข้ีเล่ือย เพื่อลดความสกปรกของ 
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ (                         และคณะ, 2551: 1 – 2) หรือบ าบดั
คุณภาพของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้น ้ าหมกัจุลินทรียชี์วภาพโดยใช้น ้ าหมกัชีวภาพ
จากเปลือกสับปะรด (ปรีด์ิเปรม ทศันกุล และคณะ, 2549) ในอตัราน ้ าเสียต่อน ้ าหมกัชีวภาพเท่ากบั 
1:1 ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 

อ่างที่ 3  
น ้าลา้งคร้ังท่ี 2 

อ่างที่ 2  
น ้าลา้งคร้ังท่ี 1  

อ่างที่ 1  
ใชฟ้องน ้าขดัท าความ
สะอาด 
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ภาพที ่4.6     ระบบบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบอยา่งง่าย 
แหล่งทีม่า:   ดดัแปลงจาก                          และคณะ, 2551: 1 – 2  
แหล่งทีม่า:   ปรีด์ิเปรม ทศันกุล และคณะ, 2549: 1 – 18  
 
  4.4.3  การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ  เป็นทางเลือกท่ีมีการใชว้สัดุทดแทนซ่ึงอาจมีพิษน้อยลง 
แต่ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑย์างแผน่ดิบท่ีดีข้ึน ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึงสารจากธรรมชาติท่ีมาใชท้ดแทนกรด
ฟอร์มิก โดยทางเลือกในการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบนั้น มีอยูด่ว้ยกนั 2 ทางเลือก คือ 
   4.4.3.1  การใชน้ ้าส้มควนัไมร่้วมกบักรดฟอร์มิก เพื่อช่วยลดปริมาณของกรดฟอร์มิก
ท่ีจะใชใ้นการผสมเพื่อท ายางแผน่ดิบ ซ่ึงจากงานวิจยัของยอดธง ใบมาก (2551) พบวา่ น ้ าส้มควนั
ไมมี้ประสิทธิภาพในการป้องกนัเช้ือราท่ีเกิดในยางแผน่ไดดี้ แต่หากใชน้ ้ าส้มควนัไมอ้ยา่งเดียวนั้น 
จะตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีมากกวา่กรดฟอร์มิกและกรดอะซิติก นอกจากน้ียงัท าให้ยางแผ่นดิบมีสีคล ้ า
มากกวา่ยางแผน่ดิบท่ีใชก้รดฟอร์มิก รวมทั้งน ้าส้มควนัไมย้งัมีราคาท่ีสูง 
   4.4.3.2  การใช้น ้ าสับปะรดเพื่อใช้ในการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงหากมีการน าผลของ
สับปะรดมาใชเ้พื่อท าน ้ าหมกัชีวภาพส าหรับบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จะมีการใชเ้พียง
แค่เปลือกของสับปะรดในการหมกัเท่านั้น ส่วนผลสับปะรดท่ีเหลือจะน าไปคั้นเพื่อเอาน ้ าสับปะรด
ไปใชใ้นการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นได ้โดยจากการศึกษาของมนเฑียร ส่งเสริม และ
คณะ (2551) ไดพ้บวา่ น ้ าสับปะรด 0.18 ลิตร สามารถท าให้ส่วนผสมของน ้ ายางพาราสดและน ้ า 
0.11 ลิตรจบัตวัเป็นกอ้นได ้โดยใชเ้วลาเท่ากบัการใชก้รดฟอร์มิกท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 2.5 จ านวน 
0.32 ลิตร และท าใหคุ้ณสมบติัของยางแผน่ดิบท่ีเหมือนกนัคือ ไม่เป็นเช้ือรา และมีสีเหลืองไม่หมอง
คล ้า 

แบบที่ 1 บ่อบ าบัดระบบไร้อากาศ 
 
ชั้นท่ี 1 ถ่านไม ้
 
ชั้นท่ี 2 กรวด หรือหิน 
 
ชั้นท่ี 3 ข้ีเล้ือย 
 

 
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 

แบบที่ 2 บ่อบ าบัดด้วยน ้าหมักชีวภาพ 
 
ชั้นท่ี 1 ถ่านไม ้
 
ชั้นท่ี 2 กรวด หรือหิน 
 
ชั้นท่ี 3 ข้ีเล้ือย 
 
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ+น ้าสกดั 
จุลินทรียชี์วภาพ อตัราส่วน 1:1 
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  4.4.4  การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ เป็นการน าของเสียท่ีเกิดจากขั้นตอนการผลิตยางแผน่
ดิบกลบัมาใช้ประโยชน์ไดอี้กคร้ังอย่างคุม้ค่า ซ่ึงทางเลือกในการน าของเสียกลบัมาใช้ใหม่นั้น มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   4.4.4.1  น ้ าจากการลา้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตยางแผ่นดิบ สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยใชเ้ป็นระบบวนน ้าเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7  การหมุนเวยีนน ้าในอ่างลา้งอุปกรณ์เพื่อกลบัมาใชใ้หม่ในการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
   4.4.4.2  น ้าท่ีใชล้า้งท าความสะอาดถงับรรจุน ้ายางพารา ใหน้ ามากรองเพื่อน ามาผสม
กบัน ้ ายางพาราสดในขั้นตอนการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นก้อน เน่ืองน ้ าล้างจากขั้นตอน
ดงักล่าวน้ียงัมีปริมาณของน ้ายางพาราสดท่ีปะปนมากบัน ้าลา้งถงับรรจุน ้ายางพารา  
 

 
 

น ากลบัไปใชใ้น
อ่างท่ี 1 
 

น ากลบัไปใชใ้น
อ่างท่ี 2 
 

อ่างที่ 3  
น ้าลา้งคร้ังท่ี 2 

อ่างที่ 2  
น ้าลา้งคร้ังท่ี 1  

อ่างที่ 1  
ใชฟ้องน ้าขดัท าความ
สะอาด 

น าน ้าไปใชล้า้งท าความ
สะอาดเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพารา  เคร่ืองรีดลายเรียบ 
และเคร่ืองรีดลายดอก  

หากมีค่าความสกปรกมาก 
จ าเป็นตอ้งส่งไปบ าบดั 
 



 
บทที ่ 5 

                                ตามหลกั         สะ    
            ส                       

 

 หลงัจากท่ีไดมี้การระบุทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด ท่ีคาดวา่จะสามารถลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง อนัไดแ้ก่  การปรับปรุงวิธีการผลิตยางแผ่น
ดิบ  การปรับปรุงเทคโนโลย ี การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ  และการน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ
กลบัมาใชใ้หม่ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาไดน้ าทางเลือกทั้ง 4 ประเด็น ไปท าการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดก่้อนท่ีจะน าทางเลือกเหล่าน้ีมาทดลองปฏิบติัจริง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหมด 4 ท่าน ซ่ึงจะมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆดงัน้ีคือ 
  1)  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผลกระทบต่อธุรกิจยางแผน่ดิบเม่ือน าหลกัเทคโนโลยีสะอาดมาใช้
ในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จ านวน 1 ท่าน 
  2)  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบโดยใชห้ลกัเทคโนโลยีสะอาด จ านวน 
2 ท่าน  
  3) ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัการ
เทคโนโลยสีะอาด จ านวน 1 ท่าน  
 และผลจากการศึกษาหรือผลคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้น
ขั้นตอนดงักล่าวน้ี จะน าไปรวบรวมและจดัล าดบัคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การจดัล าดบัความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบต่อไป 
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5.1  ข้อคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ต่อทางเลอืกในการลดน ้าเสียจากการผลติยางแผ่นดิบ ใน
อ าเภอเชาชะเมา จังหวดัระยอง 
 
 ก่อนท่ีจะมีการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกในการลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผ่นดิบนั้น ผูศึ้กษาได้น าสมดุลผลิตภัณฑ์ต่อการผลิตยางแผ่นดิบทั้ ง 3 แบบเพื่อ
น าเสนอและอธิบายถึงกระบวนการในการผลิตยางแผ่นดิบของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญไดรั้บทราบ และมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 2 ท่านไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ กระบวนการการ
ผลิตยางแผน่ดิบของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น ผิดเพี้ยนไปจากกระบวนการในการผลิตยาง
แผน่ดิบของสถาบนัวจิยัยาง (2551) อยา่งส้ินเชิง ซ้ึงแทจ้ริงแลว้ กระบวนการในการผลิตยางแผน่ดิบ
ของสถาบนัวิจยัยาง (2551) นั้นเป็นวิธีการท่ีท าให้ยางแผน่ดิบมีคุณภาพดี สามารถขายไดใ้นราคาท่ี
สูงและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด รวมทั้งในขั้นตอนการผลิตยางแผน่ดิบของสถาบนัวิจยัยาง (2551) 
มุ่งเนน้ถึงความสะอาดและการใชน้ ้ ารวมถึงกรดฟอร์มิกในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้ยางแผน่
ดิบท่ีไดมี้ลกัษณะเหนียวเหนอะหนะซ่ึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดยางแผ่นดิบ แต่จากการส ารวจ
โรงผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง จ านวนทั้งส้ิน 10 โรง กลับพบว่า บาง
กระบวนการในการผลิตยางแผน่ดิบนั้นสามารถส่งผลต่อคุณภาพและโครงสร้างภายในของยางแผน่
ดิบได ้เช่น การแช่กรดซลัฟุริกหลงัรีดแผน่ยางพาราดว้ยเคร่ืองรีดลายดอกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้นั้น ไม่
สามารถท่ีจะช่วยป้องกนัการเกิดเช้ือราในแผน่ยาง และไม่ไดช่้วยให้ยางแผน่ดิบมีสีเหลืองสวย หรือ
ท าใหย้างแผน่ดิบแหง้เร็วแต่อยา่งใด การกระท าดงักล่าวยงัเป็นการท าลายความยืดหยุน่ของยางแผน่
ดิบให้ลดลงจากเดิมอีกด้วย ดงันั้น ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 ท่านท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ จึงมีความคิดเห็น
ตรงกนัว่าจะตอ้งท าการศึกษาวิจยัปัญหาในกระบวนการการผลิตยางแผ่นดิบของอ าเภอเขาชะเมา 
จงัหวดัระยอง และจะตอ้งด าเนินการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งในกระบวนการการผลิตยางแผน่ดิบในพื้นท่ี
ดงักล่าวเป็นการเร่งด่วน  
 ในขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการผลิตยางแผ่นดิบ ตาม
หลกัการเทคโนโลยสีะอาด ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ บางขั้นตอนในการผลิตยางแผน่ดิบของอ าเภอเขา
ชะเมา จงัหวดัระยอง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้ าเสียจากการแช่แผน่ยางพารา
ในกรดซลัฟุริกเจือจาง น ้ าเสียดงักล่าวนอกจากจะมีค่าความสกปรกสูงแลว้ ยงัมีค่าความเป็นกรดท่ี
ค่อนขา้งสูงอีกดว้ย ดงันั้น หากทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตยาง
แผน่ดิบสามารถแกไ้ขปัญหาในส่วนน้ีได ้จะก่อใหเ้กิดการผลิตยางแผน่ดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
มากข้ึน  
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 ส าหรับความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญทางด้านผลกระทบต่อธุรกิจยางแผ่นดิบเม่ือน าหลัก
เทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้นการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ไดก้ล่าววา่ ในการผลิตยางแผน่ดิบ
ของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น อาจมีปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดการผลิตยางแผน่ดิบท่ีแตกต่าง
จากสถาบนัวิจยัยาง (2551) เช่น ความยุง่ยากในการผลิตยางแผ่นดิบ  เวลาท่ีใชใ้นการผลิตยางแผ่น
ดิบ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้การผลิตยางแผน่ดิบจะตอ้งลดเวลาและความยุง่ยากลง เพื่อให้เหลือเวลาใน
การประกอบอาชีพอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตาม ควรท่ีจะมีการพิจารณาวา่การผลิตยางแผน่ดิบนั้นควรจะ
ท าอย่างไรจึงจะได้ราคายางแผ่นดิบท่ีดี และท าให้ยางแผ่นดิบท่ีผลิตได้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด
เพราะถึงแมว้า่จะผลิตยางแผน่ดิบไดคุ้ณภาพดีอย่างไร แต่ไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ไม่สามารถท าให้รายไดข้องผูผ้ลิตยางแผน่ดิบดีข้ึนได ้และไม่สามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ผูผ้ลิต
ยางแผน่ดิบหนัมาปรับปรุงกระบวนการในผลิตยางแผน่ดิบให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ นอกจากน้ี
การติดตั้งอุปกรณ์ตามทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น จะตอ้ง
ใชต้น้ทุนจากผูผ้ลิตยางแผน่ดิบซ่ึงอาจจะเป็นไปไดย้ากท่ีพวกเขาจะยอมลงทุนเพื่อซ้ืออุปกรณ์ท่ีจะ
ช่วยใหก้ารผลิตยางแผน่ดิบเป็นไปตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาด เน่ืองจากผูผ้ลิตยางแผน่ดิบยงัคง
มองเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น และไม่ไดมี้ความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาก
เท่าใดนกั 
 จากความคิดเห็นเบ้ืองตน้ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่าน สามารถสรุปไดว้่า ในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะ
เมา จงัหวดัระยอง ควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตยางแผ่นดิบ โดยเฉพาะในขั้นตอน
การผลิตยางแผน่ดิบท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนั จะตอ้งค านึงดว้ย
วา่ กระบวนการในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือสนบัสนุนวิธีการในการผลิตยางแผน่ดิบนั้น จะ
ท าให้คุณภาพของยางแผ่นดิบเป็นท่ีตอ้งการของตลาดหรือไม่ รวมทั้งกระบวนการดงักล่าวจะตอ้ง
ไม่ก่อใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายต่อผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองจนมากเกินไป 
 หลงัจากท่ีได้น าเสนอสมดุลผลิตภณัฑ์ในการผลิตยางแผ่นดิบของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการน าเสนอกระบวนการตามทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก
เพื่อท่ีจะลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ให้กบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 
ท่านไดรั้บทราบถึงรายละเอียดของทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก หลงัจากนั้นผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่านจะให้
ความคิดเห็นและให้ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นแต่ละทางเลือก ซ่ึงความ
คิดเห็นและผลของการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแต่ละทางเลือกเพื่อลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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  5.1.1  ข้อคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญต่อทางเลือกที่ 1 (การปรับปรุงวิธีการในการผลิตยางแผ่น
ดิบ) 
  จากการประเมินทางเลือกการปรับปรุงวิธีการในการผลิตยางแผ่นดิบในการผลิตยางแผ่น
ดิบ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่าน มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ เป็นวิธีการแรกท่ีควรจะน าไปปฏิบติัเพื่อลดน ้ า
เสียและความสกปรกของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ เน่ืองจากวิธีการปรับปรุงในการผลิตยาง
แผน่ดิบนั้นเป็นวธีิการผลิตยางแผน่ดิบคุณภาพดีของสถาบนัวจิยัยาง (2551) ซ่ึงจะไม่มีการใส่สีผสม
อาหารและการแช่กรดซลัฟุริกหรือน ้ าส้มฆ่ายางให้กบัแผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกเสร็จแลว้ 
กระบวนการดงักล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ อีกทั้งยงัสามารถลดความเป็น
อนัตรายจากการใชส้ารเคมีเพื่อการผลิตยางแผน่ดิบในปริมาณท่ีมาก และยงัสามารถลดการสูญเสีย
น ้ ายางพาราสดจากการผลิตยางแผ่นดิบได้ดีอีกด้วย เพราะมีการผสมกรดฟอร์มิกในอัตราท่ี
เหมาะสมเพื่อให้น ้ ายางพาราจบัตวักนัได้อย่างทัว่ถึง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนกบัผูผ้ลิตว่าจะน าวิธีการ
ดงักล่าวไปปฏิบติัไดอ้ย่างจริงจงัหรือไม่ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะว่า การผลิตยางแผ่นดิบตาม
ค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) นั้น เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ส าหรับการลดการใชส้ารเคมีในการ
ผลิตยางแผน่ดิบ แต่ยงัไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดัวา่น ้ าเสียท่ีออกมาจะมีปริมาณและความสกปรกท่ี
ลดลงจากเดิมหรือไม่ ดงันั้น จึงอาจจะตอ้งเพิ่มระบบบ าบดัน ้ าเสียและการน าน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผ่นดิบกลบัมาใช้ใหม่ หากพบว่า เม่ือมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบตามค าแนะน า
ของสถาบนัวิจยัแล้วท าให้คุณภาพและปริมาณของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบมีปริมาณและ
ความสกปรกท่ีค่อนขา้งสูง 
 
  5.1.2  ข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อทางเลือกที่ 2 (การปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตยาง 
แผ่นดิบ) 
  ในส่วนของการประเมินทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตยางแผ่น
ดิบ ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ความเห็นต่อทางเลือกดงักล่าววา่เป็นทางเลือกท่ีจะตอ้งมีการลงทุนเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงวสัดุและอุปกรณ์ในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ การลงทุนดงักล่าวนั้นแน่นอนวา่จะท า
ให้ค่าใช้จ่ายของผูผ้ลิตยางแผ่นดิบเพิ่มมากข้ึน แต่ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดเห็นว่า ไม่น่าจะกระทบต่อ
รายไดปั้จจุบนัของผูผ้ลิตยางแผน่ดิบมากนกั อีกทั้งยงัท าให้น ้ าเสียท่ีเกิดจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น
มีปริมาณและความสกปรกลดลง เน่ืองจากมีอุปกรณ์ท่ีช่วยในการควบคุมปริมาณการใชน้ ้ าและน ้ า
ยางพารา เช่น อุปกรณ์ท่ีมีปริมาตรท่ีแน่นอนส าหรับตวงน ้ ายางพาราและน ้ าสะอาดในขั้นตอนการ
ท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น หรือการติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียอย่างง่าย แต่อย่างไรก็ตาม 
ทางด้านผูเ้ ช่ียวชาญเร่ืองกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้หลักเทคโนโลยีสะอาด ได้ให้
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ขอ้เสนอแนะวา่ หากจะตอ้งด าเนินการตามทางเลือกดงักล่าว ควรมีการส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
อยา่งเคร่งครัด และจะตอ้งพิจารณาถึงตะกอนน ้ าเสีย หรือวสัดุกรองน ้ าเสียท่ีเส่ือมสภาพหลงัจากน า
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน ้ าเสียอยา่งง่ายวา่ จะมีการก าจดัอยา่งไรให้
ถูกสุขลกัษณะและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีในขั้นตอนการลา้งท าความสะอาด
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองรีดลายเรียบ เคร่ืองรีดลายดอก และเคร่ืองนวดกอ้นยางอตัโนมติั 
ยงัคงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชน้ ้ าเพื่อลา้งท าความสะอาดก่อนการด าเนินการ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
การติดกนัของก้อนยางพาราหรือแผ่นยางพาราขณะเขา้เคร่ืองดงักล่าว แต่ปริมาณน ้ าท่ีใช้ล้างท า
ความสะอาดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เหล่าน้ี อาจจะใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยลงกวา่เดิมก็ได ้รวมทั้งอุปกรณ์
ท่ีน ามาใชใ้นการตวงกรดฟอร์มิกส าหรับผสมให้น ้ ายางพาราจบัตวัเป็นกอ้นนั้น ไม่ควรใชภ้าชนะท่ี
ไม่สามารถทนต่อการกดักร่อนหรือเคลือบดว้ยสารเคมีอ่ืนๆ เช่น กระป๋องนมขน้หวาน เพราะสารท่ี
หลุดลอกออกมาอาจมีผลต่อคุณภาพของยางแผ่นดิบได้ ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญด้านผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาดไดเ้สนอแนะว่า อุปกรณ์ใน
การตวงวตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ ไม่ควรท าดว้ยแกว้ เพราะวา่จะไม่ทนต่อแรงกระแทกซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความส้ินเปลือง ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้หลัก
เทคโนโลยีสะอาดอีกท่านหน่ึง ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นวา่ ทางเลือกในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อลด
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น แมว้า่จะตอ้งลงทุนเพื่อให้ไดว้สัดุและอุปกรณ์ในการด าเนินการ
แต่ก็เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและสามารถใช้ได้ในระยะเวลาอันยาวนาน ทั้ งน้ีจะต้องข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการปฏิบติัของผูผ้ลิตยางแผน่ดิบดว้ยวา่ จะให้ความ
ใส่ใจในการผลิตยางแผน่ดิบท่ีจะสามารถลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบหรือไม่ 
 
  5.1.3  ข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อทางเลือกที่ 3 (การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิตยาง 
แผ่นดิบ) 
  การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบของการผลิตยางแผ่นดิบนั้น จะเนน้ไปท่ีการเปล่ียนแปลงสารเคมี
ท่ีใชใ้นกระบวนการการผลิตยางแผน่ดิบ นั้นคือ “กรดฟอร์มิก” โดยใชส้ารสกดัจากธรรมชาติท่ีมีค่า
เป็นกรด อนัไดแ้ก่ น ้ าส้มควนัไม ้ และน ้ าสับปะรด ซ่ึงทางเลือกท่ี 3 น้ี เป็นทางเลือกท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่มีความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและปลอดภยัต่อตวัผูผ้ลิตยางแผน่ดิบจริง แต่จะ
มีความคุม้ค่าหรือไม่หากจะด าเนินการจริง เช่น ในกรณีท่ีไม่ใช่ฤดูการเก็บเก่ียวของสับปะรด จะหา
สับปะรดจากแหล่งใด  การควบคุมคุณภาพของเน้ือกรดท่ีมีอยูว่่าจะมีปริมาณของเน้ือกรดแน่นอน
เสมอไปหรือไม่ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัการ
เทคโนโลยีสะอาด ได้ให้ขอ้ควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งวตัถุดิบเพื่อน ามาท าเป็นกรด
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เหล่าน้ีวา่จะมีมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ียงัจะตอ้งพิจารณาถึงปริมาณของกรดจากธรรมชาติท่ีใช้
จะมีขั้นตอนในการเตรียมท่ียุง่ยากกวา่การใชก้รดฟอร์มิก รวมทั้งน ้าท่ีใชใ้นการเตรียมวตัถุดิบเพื่อใช้
แทนกรดฟอร์มิกว่ามีการใช้น ้ าและมีปริมาณของน ้ าเสียออกมามากว่าเดิมหรือไม่ นอกจากน้ี
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้หลกัเทคโนโลยีสะอาดท่านหน่ึงได้ให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากกรดธรรมชาติเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพในการท าให้เกิดการจบัตวัของน ้ า
ยางพาราสดจริง ก็ควรมีการศึกษาวจิยัท่ีเช่ือมไปถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์สุดทา้ยท่ีผลิตจากยางแผน่
ดิบ วา่ผลสุดทา้ยแลว้ผลิตภณัฑย์างแผน่ดิบท่ีได ้จะมีคุณภาพท่ีลดลงจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยใช้
กรดฟอร์มิกหรือไม่ เพราะมีเพียงงานวิจยัในหลกัเบ้ืองตน้เท่านั้นในการศึกษาถึงกรดจากธรรมชาติ
เพื่อการผลิตยางแผ่นดิบ แต่ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้หลกั
เทคโนโลยสีะอาดอีกท่านหน่ึง ไดเ้สนอให้ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพในการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็น
กอ้น ซ่ึงจะใชป้ริมาณท่ีน้อยกวา่และท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นไดเ้ร็วกวา่กรดฟอร์มิก แต่
ขณะเดียวกนั หากใชว้ตัถุดิบในการหมกัน ้ าหมกัชีวภาพท่ีมีสีเขม้ จะส่งผลให้ยางแผน่ดิบท่ีไดมี้สีท่ี
เขม้มากข้ึนกวา่เดิม  
 
  5.1.4  ข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อทางเลือกที่ 4 (การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ในการผลิต
ยางแผ่นดิบ) 
  การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ส าหรับการผลิตยางแผน่ดิบนั้น จะเป็นในลกัษณะของการน า
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบน ากลบัมาใชใ้หม่ให้เกิดประโยชน์ หรือการน าของเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบมาท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในทางเลือกของการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ในการ
ผลิตยางแผ่นดิบน้ี คณะผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสนับสนุนและเห็นด้วยกบัการน าทางเลือก
ดงักล่าวมาปฏิบติั โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองผลกระทบต่อธุรกิจยางแผ่นดิบเม่ือน าหลกัเทคโนโลยี
สะอาดมาใชใ้นการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการน าเศษยางท่ี
หลงเหลือจากการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบมาท าการคดัแยกและดึง
ในส่วนน้ีกลับไปเพื่อรวบรวมและน าไปจ าหน่ายเป็นเศษยางต่อไป ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญด้าน
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาด ไดส้นบัสนุน
แนวความคิดของผู ้เช่ียวชาญข้างต้น และเสนอแนะว่าควรหาวิธีการในการดึงกรดฟอร์มิกท่ี
ปนเป้ือนอยู่ในน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อน ากลบัไปใช้ใหม่ ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงความ
ยุง่ยากในดึงกรดฟอร์มิกกลบัไปใช้ใหม่และค่าใช้จ่ายท่ีจะเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งยงัมองเห็นว่าควรมี
การปฏิบติัร่วมกนัระหว่างทางเลือกในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกบัทางเลือกในการน าของเสีย
กลบัมาใชใ้หม่ ส่วนผูเ้ช่ียวชาญดา้นกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบโดยใชห้ลกัเทคโนโลยีสะอาด ได้
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กล่าวว่าทางเลือกดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัให้เกิดข้ึนจริงได้นั้น ก็ต่อเม่ือผูผ้ลิตยางแผ่นดิบเห็น
ความส าคญัวา่การน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบกลบัไปใชใ้หม่ จะสามารถลดตน้ทุนและสร้าง
มูลค่าเพิ่มไดม้ากกวา่เดิม หากผูผ้ลิตไม่ไดมี้การขาดแคลนแหล่งน ้ าในการผลิตยางแผน่ดิบ จะท าให้
ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งน าน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ เน่ืองจากมีปริมาณน ้ าส าหรับใช้
ผลิตยางแผ่นดิบเพียงพออยูแ่ลว้ แต่อยา่งไรก็ตามผูเ้ช่ียวชาญดา้นกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบโดย
ใช้หลกัเทคโนโลยีสะอาดอีกท่านหน่ึง ไดเ้สนอแนะว่าน ้ าเสียท่ีเกิดจากการผลิตยางแผ่นดิบนั้นมี
องคป์ระกอบของสารอินทรีย ์เช่น โปรตีน น ้าตาล เซร่ัม อยูเ่ป็นจ านวนมาก ถา้หากน าน ้ าเสียเหล่าน้ี
ไปท าให้เกิดประโยชน์โดยการน าไปท าเป็นน ้ าหมกัชีวภาพ ก็จะสามารถลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบได้
อีกทางหน่ึงดว้ย ซ่ึงในขณะน้ียงัไม่มีผลงานวิจยัท่ีน าน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไปใชใ้นการท า
น ้าหมกัชีวภาพแต่อยา่งใด 
 

5.2  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของทางเลอืกในการลดน ้าเสียจาก
การผลติยางแผ่นดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 
  
 จากการศึกษาโดยการน าทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก อนัได้แก่  การปรับปรุงวิธีการ  การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ  และการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้
ตวัช้ีวดัในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผ่นดิบทั้งหมด 3 ด้าน อนัประกอบด้วย ด้านเทคนิค/ กายภาพ  ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
เศรษฐศาสตร์ เม่ือท าการรวบรวมและค านวณค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 
ท่าน ท าให้ได้ผลการศึกษาในส่วนดงักล่าวซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (รายละเอียดของการให้
คะแนนความเหมาะสมและความเป็นไปไดน้ั้นอยูใ่นภาคผนวก ก.) 
 
  5.2.1  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นได้ของทางเลือกที่ 1 (การปรับปรุง
กระบวนการในการผลติยางแผ่นดิบ) 
  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกของการปรับปรุงวิธีการใน
การผลิตยางแผ่นดิบนั้น พบว่า ผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่านในดา้นเทคนิค/ กายภาพ เท่ากบั 22.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 43.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน  และดา้นเศรษฐศาสตร์ไดรั้บผล
คะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 เท่ากบั 21.35 คะแนน 
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จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซ่ึงเม่ือรวมผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ทั้ง 3 ดา้น พบวา่ ทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมี
ผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้ั้งส้ิน 87.33 คะแนน ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑ์
คะแนนมากกวา่ 80 คะแนน นั้นคือ ทางเลือกดงักล่าวมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดสู้งมาก
ท่ีจะสามารถลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง และเป็นทางเลือก
ท่ีมีผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมากท่ีสุด 
 
  5.2.2  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นได้ของทางเลือกที่ 2 (การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย)ี 
  ส าหรับผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของทางเลือกการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตยางแผ่นดิบนั้น พบว่า ผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่านในดา้นเทคนิค/ กายภาพ เท่ากบั 20.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
25 คะแนน  ด้านส่ิงแวดล้อมเท่ากบั 43.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน  และด้าน
เศรษฐศาสตร์ไดรั้บผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง4 
ท่าน เท่ากบั 16.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซ่ึงเม่ือรวมผลคะแนนการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดท้ั้ง 3 ดา้น พบวา่ ทางเลือกในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบมีผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งส้ิน 
80.31 ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑค์ะแนนมากกวา่ 80 คะแนน นั้นคือ ทางเลือกดงักล่าวมีความเหมาะสมและ
มีความเป็นไปไดสู้งมากท่ีจะสามารถลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง 
 
  5.2.3  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นได้ของทางเลือกที่ 3 (การเปลี่ยนแปลง
วตัถุดิบ) 
  ในส่วนของผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกการเปล่ียนแปลง
วตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบนั้น พบวา่ ผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่านในดา้นเทคนิค/ กายภาพ เท่ากบั 9.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25
คะแนน  ดา้นส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 33.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน  และดา้นเศรษฐศาสตร์
ไดรั้บผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4ท่าน เท่ากบั 
11.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซ่ึงเม่ือรวมผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดท้ั้ง 3 ดา้น พบวา่ ทางเลือกในการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
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แผน่ดิบมีผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้ั้งส้ิน 55.11คะแนน ซ่ึงจดัอยู่
ในเกณฑค์ะแนน 41 – 60 คะแนน นั้นคือ ทางเลือกดงักล่าวมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดท่ี้
จะสามารถลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ในระดบัปานกลาง
และเป็นทางเลือกท่ีมีผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญนอ้ย
ท่ีสุด 
 
  5.2.4  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นได้ของทางเลือกที่ 4 (การน าของเสีย
กลบัมาใช้ใหม่) 
  ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกการน าของเสียกลบัมาใช้
ใหม่ในการผลิตยางแผ่นดิบนั้น พบว่า ผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่านในดา้นเทคนิค/ กายภาพ เท่ากบั 19.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั 46.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน  และดา้นเศรษฐศาสตร์ไดรั้บผล
คะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง4 ท่าน เท่ากบั 17.71 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซ่ึงเม่ือรวมผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดท้ั้ง 3 ดา้น พบวา่ ทางเลือกในการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ในการผลิตยางแผน่ดิบนั้น มี
ผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้ั้งส้ิน 83.62 คะแนน ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑ์
คะแนนมากกวา่ 80 คะแนน นั้นคือ ทางเลือกดงักล่าวมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดสู้งมาก
ท่ีจะสามารถลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 

5.3  ภาพรวมผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของทางเลอืกในการลดน ้า
เสียจากการผลติยางแผ่นดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 
 
 จากผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปของทางเลือกเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดยการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
ทางเลือกจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่าน พบวา่ ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดสู้งมากท่ี
จะน ามาทดลองปฏิบติัจริง ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ  การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตยางแผ่นดิบ  และการน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบกลบัไปใช้ซ ้ าหรือ
น าไปใช้ใหม่ แต่เม่ือพิจารณาจากคะแนนความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้ปรากฎในส่วนท่ี 
5.2.2 พบว่า ทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบมีคะแนนมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ การน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชซ้ ้ าหรือน ามาใชใ้หม่ และทางเลือกในการ
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เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตยางแผ่นดิบตามล าดบั ส าหรับทางเลือกในการเปล่ียนแปลง
วตัถุดิบในการผลิตยางแผ่นดิบ เป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นระดบัปาน
กลาง และยงัเป็นทางเลือกท่ีมีคะแนนการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดน้้อยท่ีสุด ดงั
แสดงในตารางท่ี 5.1 
 
ตารางที ่5.1 สรุปภาพรวมของผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ของทางเลือกในการ
ตารางท่ี 5.9 ลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 
ทางเลอืกในการลดน า้เสีย
จากการผลติยางแผ่นดบิ
ตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด 

คะแนนทีไ่ด้ (จากคะแนน
เตม็ 100 คะแนน) 

อนัดบัของความเหมาะสม
และความเป็นไปในการ

ด าเนินการ1 
ข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

การปรับปรุงวธีิการในการ
ผลิตยางแผน่ดิบ 

87.33 คะแนน อนัดบัที ่1 (มีความ
เหมาะสมและความเป็นไป
ไดร้ะดบัสูงมาก) 

- ควรน าไปปฏิบติัเป็น
วธีิการแรก 
- ไม่ไดก่้อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินการ 
- ควรเพ่ิมระบบบ าบดัน ้ า
เสียและการน าน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบกลบัมา
ใชใ้หม่ หากพบวา่ วธีิการ
ดงักล่าวไม่สามารถลด
ความสกปรกของน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบ 

การน าของเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ 

83.62 คะแนน อนัดบัที ่2 (มีความ
เหมาะสมและความเป็นไป
ไดร้ะดบัสูงมาก) 

- ควรน าเศษยางท่ีหลงเหลือ
จากการลา้งท าความสะอาด
เพื่อรวบรวมและน าไป
จ าหน่ายเป็นเศษยางต่อไป 
- ควรมีการดึงกรดกลบัไป
ใชใ้หม่ (หากมีงบประมาณ
สนบัสนุนและไม่ยุง่ยาก
จนเกินไป) 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 
ทางเลอืกในการลดน า้เสีย
จากการผลติยางแผ่นดบิ
ตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด 

คะแนนทีไ่ด้ (จากคะแนน
เตม็ 100 คะแนน) 

อนัดบัของความเหมาะสม
และความเป็นไปในการ

ด าเนินการ 
ข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลย ี

80.32 คะแนน อนัดบัที ่3 (มีความ
เหมาะสมและความเป็นไป
ไดร้ะดบัสูงมาก) 

- ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย แต่ไม่
กระทบต่อรายไดข้อง
เกษตรกร 
- บางขั้นตอนในการท า
ความสะอาด ยงัตอ้งใชน้ ้ า
ในการลา้งท าความสะอาด 
แต่ใหล้ดปริมาณลง 
- วสัดุในการตวง
ส่วนประกอบเพ่ือผลิตยาง
แผน่ดิบ จะตอ้งทนต่อการ
กดักร่อนและทนต่อการตก
กระแทก 
- ผูผ้ลิตยางแผน่ดิบตอ้งมี
ความใส่ใจในการปฏิบติั
เพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จ 

การเปล่ียนแปลงวตัถดิุบ 44.11 คะแนน อนัดบัที ่4 (มีความ
เหมาะสมและความเป็นไป
ไดใ้นระดบัปานกลาง) 

- ควรค านึงถึงค่าใชจ่้ายใน
ดา้นต่างๆ เช่น การขนส่ง
วตัถุดิบ การเตรียมวตัถุดิบ 
ฯลฯ 
- คุณภาพของวตัถุดิบอาจ
ไม่มีความคงท่ี 

 
หมายเหตุ: เปรียบเทียบคะแนนการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทั้ง 4 ทางเลือก 
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 จากตารางท่ี 5.1 ทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ เป็นทางเลือกตามหลกั
ทางเทคโนโลยีสะอาดอนัดบัแรกท่ีควรน ามาทดลองปฏิบติัจริง เน่ืองจากมีคะแนนความเหมาะสม
และความเป็นไปไดสู้งท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงกล่าววา่ควรน าทางเลือก
ดงักล่าวไปด าเนินการก่อนทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพยาง
แผ่นดิบให้สอดคล้องตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) แต่จากการให้ค  าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ และผูเ้ช่ียวชาญในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดใ้ห้เสนอแนะ
วา่ การลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยใชเ้ทคโนโลยีจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เม่ือผูศึ้กษา
น าทางเลือกตามหลักเทคโนโลยีสะอาดท่ีความเหมาะสมและความเป็นไปได้สูงมาด าเนินการ
รวมกนั เน่ืองจากน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบมีความสกปรกท่ีสูงมาก ซ่ึงยงัตอ้งพึ่งพาระบบ
บ าบดัน ้ าเสียเพื่อลดความสกปรก ขณะเดียวกนัเม่ือมีการใชห้ลกัเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตยาง
แผน่ดิบ จะสามารถลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งลดการสูญเสียวตัถุดิบในกระบวนการผลิต 
ท าใหล้ดปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบและยงัลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีอยูเ่ดิม ดงันั้น 
ผูศึ้กษาจึงไดพ้ิจารณาทางเลือกท่ีน ามาทดลองปฏิบติัจริงข้ึนใหม่ โดยใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการศึกษาท่ี
ตอ้งการศึกษาประสิทธิภาพของ 2 ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดท่ีมีผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดสู้งท่ีสุด 2 อนัดบัแรก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  5.3.1  ทางเลอืกที ่1 ท่ีจะน ามาทดลองปฏิบติั คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ
ใหส้อดคลอ้งกบัค าแนะน าของสถาบนัวจิยัยาง (2551)  
 
  5.3.2 ทางเลือกที่ 2 ซ่ึงจะน ามาพิจารณาเปรียบเทียบผลในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดกบัทางเลือกท่ี 1 คือ การด าเนินการร่วมกนัตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ อนัได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคล้องกบัค าแนะน าของ
สถาบันวิจัยยาง (2551) ร่วมกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี และการน าของเสียไปใช้ซ ้ า หรือน าไปใช้ใหม่ ทั้ งน้ี หากพบว่า ทางเลือกในการ
ปรับปรุงวิธีการการผลิตยางแผ่นดิบ สามารถลดปริมาณและความสกปรกของน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
การผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้งสามารถลดการสูญเสียน ้ าและน ้ ายางพาราสดในกระบวนการผลิตยาง
แผ่นดิบได้เป็นอย่างดีแล้ว ทางเลือกของการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีอาจจะมีการตดัทอนบางกระบวนการลง เพื่อให้เหมาะสมต่อการด าเนินการและเสริม
ประสิทธิภาพของทางเลือกในการปรับปรุงวธีิการการผลิตยางแผน่ดิบใหดี้ข้ึนต่อไป 



 
บทที ่ 6 

การทดลองปฏิบตัติามทางเลอืกของเทคโนโลยสีะอาด 
เพือ่ลดน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดบิ 

  ส าหรับในบทท่ี 6 น้ี ผูศึ้กษาจะน าทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดไ้ป อนัไดแ้ก่ 
การปรับปรุงวิธีการในการผลิตยางแผ่นดิบ  และการน าของเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบไปบ าบดั
หรือกลบัไปใช้ใหม่ เพื่อไปทดลองปฏิบติัจริง ณ โรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งหน่ึง โดยในระหวา่งท่ีมี
การทดลองน าทางเลือกเหล่าน้ีไปปฏิบติัจริง ผูศึ้กษาจะท าการบนัทึกผลการด าเนินการเพื่อน าขอ้มูล
ดังกล่าวไปใช้ในการประเมินการด าเนินการเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลัก
เทคโนโลยสีะอาดต่อไป 
 

6.1  สภาพทัว่ไปของโรงผลติยางแผ่นดิบ 
 
  โรงผลิตยางแผ่นดิบแห่งน้ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง สามารถรองรับการผลิตยางแผน่ดิบจ านวน 15 – 30  แผน่ต่อวนั โรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งน้ีมี
เคร่ืองจกัรในการผลิตอยูด่ว้ยกนั 3 เคร่ือง อนัไดแ้ก่ เคร่ืองนวดกอ้นยางพาราอตัโนมติั  เคร่ืองรีดลาย
เรียบ และเคร่ืองรีดลายดอก น ้าท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบจะเป็นน ้าฝนเสียส่วนใหญ่ ยกเวน้ในช่วง
เดือนธนัวาคมซ่ึงเป็นช่วงท่ีปริมาณน ้าฝนเร่ิมขาดแคลน จึงจะมีการใชน้ ้ าประปาหมู่บา้นในการผลิต
ยางแผน่ดิบ โดยราคาของน ้ าประปาหมู่บา้นจะอยูท่ี่ 8 บาทต่อหน่วย (ลิตรละ 0.008 บาท) โดยส่วน
ใหญ่แลว้ผลิตภณัฑ์ยางแผ่นดิบท่ีผลิตได ้จะน าไปจ าหน่ายให้กบัตลาดประมูลยางแผน่ดิบซ่ึงไม่ใช่
ตลาดประมูลราคายางแผน่ดิบของกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผน่ดิบในอ าเภอเขา
ชะเมา จงัหวดัระยอง ถดัจากโรงผลิตยางแผน่ดิบจะเป็นโรงเรือนส าหรับเก็บผลิตภณัฑ์ยางแผน่ดิบ
เพื่อรอจ าหน่าย ดงัปรากฏในภาพท่ี 6.1 
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ภาพที ่6.1  โรงเรือนส าหรับเก็บผลิตภณัฑย์างแผน่ดิบ 
 
 ในส่วนของดา้นหลงัโรงผลิตยางแผน่ดิบ จะอยูติ่ดกบัสวนยางพาราของเกษตรกรรายอ่ืน โดย
มีถนนลูกรังตดัผา่นระหวา่งพื้นท่ีดงักล่าว ดงัแสดงในภาพท่ี 6.2 ส าหรับการรวบรวมและบ าบดัน ้ า
เสียของโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งน้ี พบวา่ มีการรวบรวมน ้าเสียโดยน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบจะ
ถูกรวบรวมไปยงับ่อรวมรวบน ้ าเสียซ่ึงเป็นหลุมดินขนาดเล็กแต่ไม่ได้น าน ้ าเสียเหล่าน้ีเขา้สู่การ
บ าบดัแต่อย่างใด ดงัปรากฏในภาพท่ี 6.3 นอกจากน้ี น ้ าเสียบางส่วนจะไหลลงไปยงัถนนลูกรัง
บริเวณดา้นหลงัโรงผลิตยางแผน่ดิบอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.2  บริเวณดา้นหลงัของโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งหน่ึง 
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ภาพที ่6.3  บ่อรวบรวมน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบของโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งหน่ึง 
 
 ก่อนท่ีจะมีการด าเนินการทดลองปฏิบติัตามทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผ่นดิบนั้น โรงผลิตยางแผ่นดิบแห่งน้ีจะใช้กรด A (นามสมมติ) ซ่ึงเป็นกรดท่ีไม่ได้
ระบุร้อยละความเขม้ขน้ของเน้ือกรด แต่ในฉลากการคา้ไดก้ล่าววา่เป็นกรดท่ีมาจากธรรมชาติ ซ่ึงมี
ราคาถูกกวา่กรดฟอร์มิก แต่จะมีการใส่สีผสมอาหารเพิ่มลงไปในกรดดงักล่าว เพื่อให้ยางแผน่ดิบมี
สีเหลืองสวย นอกจากน้ียงัมีการน าแผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกไปแช่ในกรดซลัฟุริกเจือจาง 
เพื่อใหย้างแผน่ดิบท่ีไดมี้ความยดืหยุน่ไดดี้ ดงัแสดงในภาพท่ี 6.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ก)            ข)  
 
ภาพที่  6.4  ก) กรด A (นามสมมติ) ซ่ึงมีการใส่สีผสมอาหารเพิ่มเติมเพื่อให้การท าให้น ้ ายางพารา
ภาพที ่6.3  ก) สด จบัตวัป็นกอ้น 
ภาพที่ 6.3   ข) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกแลว้ จะน ามาแช่กรดซัลฟุริกเจือจางก่อนน าไป 
ภาพที ่6.3  ข) ตากแดด 
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6.2  สมดุลผลติภัณฑ์ของการผลติยางแผ่นดิบ 
 
  ในการศึกษาสมดุลผลิตภณัฑข์องการผลิตยางแผน่ดิบในส่วนน้ี จะเป็นการศึกษากระบวนการ
ผลิตทั้งปัจจยัน าเขา้ (Input)  กระบวนการผลิต  (Process) และปัจจยัขาออก (Output) ของการผลิต
ยางแผน่ดิบจากโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งน้ีออกเป็นทั้งหมด 3 รูปแบบดว้ยกนั เพื่อให้สามารถเขา้ใจ
ถึงปัจจยัต่างๆ และการเกิดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในช่วงก่อนด าเนินการทดลองปฏิบติัตาม
ทางเลือกเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ และหลงัจากท่ีไดน้ าทางเลือกในการลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบมาทดลองปฏิบติั ซ่ึงรูปแบบของสมดุลผลิตภณัฑ์ในการผลิตยางแผน่ดิบนั้น มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  6.2.1  สมดุลผลติภัณฑ์ของการผลติยางแผ่นดิบก่อนน าทางเลอืกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดมาทดลองปฏิบัติ 
  ก่อนท่ีจะมีการน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่น
ดิบนั้น พบวา่ มีสมดุลผลิตภณัฑข์องการผลิตยางแผน่ดิบ ดงัภาพท่ี 6.5  
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ภาพที่ 6.5  สมดุลผลิตภณัฑ์ในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผ่น6 ก่อนท่ีจะมีการน าทางเลือกตามหลกั 
ภาพที ่6.5  เทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมาทดลองปฏิบติั 
 
 

1. การท าให้น า้ยางพาราสด
จับตัวเป็นก้อน 

2.การนวดก้อนยางพารา
ด้วยเคร่ืองนวดก้อนยางพารา 

3. การรีดลายเรียบให้กับ
แผ่นยางพารา 

1.1) น ้าสะอาด 1 L 
1.2) น ้ายางพาราสด 4 L 
1.3) กรด A (นามสมมติ) เจือ
จาง 0.268 L 1 
1.4) สีผสมอาหาร 0.00425 g 

2.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองนวดกอ้นยางพารา 
(ก่อนและหลงัจากนวดเสร็จ
แลว้ 2) 4.44 L 
2.2) กอ้นยางพารา  1 กอ้น 

3.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองรีดลายเรียบ (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายเรียบสร็จ
แลว้ 3) 4.44 L 
3.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
นวด 1 แผน่ 

1.1) กอ้นยางพารา 1 กอ้น 
 

2.1) น ้าเสียจากการลา้งเคร่ือง
นวดกอ้นยางพารา (ก่อนและ
หลงัจากนวดเสร็จแลว้ 2) 
4.44 L 
2.2) น ้าเสียจากการนวดกอ้น
ยางพารา  0.06 L 6 
2.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 

3.1) น ้าเสียจากการลา้งท า
ความสะอาดเคร่ืองรีดลาย
เรียบ (ก่อนและหลงัจากการ
รีดลายเรียบสร็จแลว้ 3)  
4.44 L 
3.2) น ้าเสียจากการรีดลาย
เรียบ 0.15 L 6 
3.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 
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ภาพที ่6.5  (ต่อ) 
หมายเหตุ:  1  กรด A (นามสมมติ) จะผสมอยูท่ี่ 0.013 ลิตร ต่อน ้าสะอาด 0.255 ลิตร 
หมายเหตุ:  2,3,4  มาจาก ค่าเฉล่ียของน ้ าสะอาด หรือน ้ าเสียในช่วงลา้งก่อนการด าเนินการ 2.22 ลิตร 

รวมกบัค่าเฉล่ียของน ้ าสะอาด หรือน ้ าเสียในช่วงลา้งหลงัการด าเนินการเสร็จแลว้ 2.22 
ลิตร 

หมายเหตุ:  5  แปลงจากปริมาณน ้าเสียจากขั้นตอนดงักล่าว ซ่ึงจะเกิดข้ึน 5 วนัต่อคร้ัง  
หมายเหตุ:  6  คิดจากปริมาณน ้า  วถัดุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ หรือน ้ าเสียในการผลิตยางแผน่ดิบ

โดยเฉล่ีย 3 แผน่ต่อวนั จากการเก็บขอ้มูลจ านวน 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงวดัในหน่วย
มิลลิลิตร แลว้ท าการปรับหน่วยใหเ้ป็นลิตร เพื่อสะดวกต่อการน าเสนอในภาพรวม 

  

4. การรีดลายดอกให้กับแผ่น
ยางพารา 

5. การแช่แผ่นยางพาราที่
ผ่านการรีดลายดอกเรียบร้อย
แล้ว ด้วยกรดซัลฟุริกเจือจาง 

6. การล้างท าความสะอาด 

5.1) น ้าสะอาดส าหรับเจือ
จางกรดซลัฟุริก 7.49 L 
5.2) กรดซลัฟุริก 0.05 L 
5.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายดอกเรียบร้อยแลว้ 
1 แผน่ 
 

5.1) น ้าเสียจากการแช่แผน่
ยางดว้ยกรดซลัฟุริกเจือจาง 
7.49  L 5 
5.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
แช่กรดซลัฟุริก 1 แผน่ 
 

4.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองรีดลายดอก (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายดอกเสร็จ
แลว้ 4) 4.44 L 
4.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 
 

4.1) น ้าเสียจากการลา้งเคร่ือง
รีดลายดอก (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายดอก  
เสร็จแลว้ 4) 4.44 L  
4.2) น ้าเสียจากการรีดลาย
ดอก 0.17 L 6 
4.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายดอก 1 แผน่ 
 

6.1) น ้าส าหรับลา้งอุปกรณ์
ในการผลิตยางแผน่ดิบ 
11.62 L 
6.2) น ้าส าหรับลา้งพื้นโรง
ผลิตยางแผน่ดิบ 7.75 L  
 

6.1) น ้าเสียจากการลา้ง
อุปกรณ์ในการผลิตยางแผน่
ดิบ 11.62 L 
6.2) น ้าเสียจากการลา้งพื้น
โรงผลิตยางแผน่ดิบ 7.75 L  
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   จากภาพท่ี 6.5 จะเห็นได้ว่า การผลิตยางแผ่นดิบก่อนท่ีจะมีการน าทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยีสะอาดมาทดลองปฏิบติัเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น จะมีการใชน้ ้ าในการ
ลา้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตยางแผ่นดิบ ไดแ้ก่ เคร่ืองนวดกอ้นยางพารา  เคร่ืองรีด
ลายเรียบ และเคร่ืองรีดลายดอกโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 4.44 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ส่วนปริมาณน ้ าท่ีใช้
ในการลา้งอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ตะกงท ายางแผน่ดิบ ถงับรรจุน ้ ายางพาราสด รวมทั้งน ้ าท่ีใชใ้นการลา้ง
พื้นของโรงผลิตยางแผ่นดิบมีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 11.62 และ 7.75 ลิตรต่อยางแผ่นดิบ 1 แผ่น
ตามล าดบั ส าหรับในขั้นตอนการให้นอ้ยางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นนั้น พบวา่ มีการใชก้รด A (นาม
สมมติ) ซ่ึงเป็นกรดท่ีไม่ไดร้ะบุร้อยละความเขม้ขน้ของกรดจึงไม่สามารถหาร้อยละความเขม้ขน้
ของเน้ือกรดวา่เหมาะสมหรือไม่ และยงัมีการใส่สีผสมอาหารลงในส่วนผสมเพื่อให้น ้ ายางพาราสด
จบัตวัเป็นกอ้น รวมทั้งการน าแผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดงายดอกเรียบร้อยแลว้ไปแช่ในกรดซลัฟุริก
เจือจาง ซ่ึงใน 2 ขั้นตอนดงักล่าวน้ีไม่ได้มีระบุในกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดีของ
สถาบนัวิจยัยาง (2551) แต่อย่างใด ส่วนผสมระหวา่งน ้ ายางพาราสดและน ้ าสะอาดในขั้นตอนการ
ท าใหน้ ้ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้นนั้น ถือวา่ มีการใชน้ ้ ายางพาราสดถึง 4 ลิตร ส่วนน ้ าท่ีใชใ้นการ
ผสมกบัน ้ายางพาราอยูท่ี่ 1 ลิตร หรือคิดเป็นอตัราส่วนน ้ายางพาราต่อน ้าสะอาดเท่ากบั 4:1 
  ในส่วนของน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ พบวา่ น ้าเสียท่ีออกมาจะมาจากการลา้งท าความ
สะอาดเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัพบวา่มีน ้าเสียท่ีไม่ไดเ้กิดจากการลา้งท าความสะอาดทั้งหมด 
4 จุดดว้ยกนั คือ  1) น ้ าเสียท่ีเกิดจากการนวดกอ้นยางพาราจะมีน ้ าเสียออกมาจากขั้นตอนดงักล่าว
โดยเฉล่ียเท่ากบั 0.06 ลิตรต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่  2) น ้ าเสียจากการรีดลายเรียบให้กบัแผน่
ยางพาราโดยเฉล่ีย 0.15 ลิตรต่อยางแผ่นดิบ 1 แผ่น  3) น ้ าเสียจากการรีดลายดอกให้กบัแผ่น
ยางพาราโดยเฉล่ีย 0.17 ลิตรต่อยางแผ่นดิบ 1 แผ่น และ 4) น ้ าเสียจากการแช่แผ่นยางพาราดว้ย
กรดซลัฟุริกเจือจางโดยเฉล่ีย 7.49 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ 
  เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลในภาพท่ี 6.6 จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ
ของโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งน้ี มีการใชท้รัพยากรในการผลิต ไดแ้ก่ น ้ ายางพาราสด กรดส าหรับท า
ให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น มากกวา่กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไป (พงษว์ิภา หล่อ
สมบูรณ์ และคณะ, 2551: 3-21) นอกจากน้ียงัมีปริมาณการใชน้ ้ าในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ
มากกวา่กระบวนการผลิตโดยทัว่ไป ซ่ึงกระบวนการโดยทัว่ไปจะใชน้ ้ าในการผลิต 25.01 ลิตรต่อ
ยางแผน่ดิบ 1 แผน่เท่านั้น แต่กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบของโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งน้ีมีการใช้
น ้าในการผลิตยางแผน่ดิบสูงถึง 41.44 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ท าให้น ้ าเสียท่ีเกิดจากการผลิตยาง
แผน่ดิบของโรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งน้ีมีปริมาณสูงถึง 40.56 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ในขณะท่ี
กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไปนั้นมีปริมาณน ้ าเสียออกมาเพียง 25.01 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 
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แผ่น ดงันั้น โรงผลิตยางแผ่นดิบแห่งน้ีจึงตอ้งไดรั้บการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้งควบคุมการใช้
วตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบใหคุ้ม้ค่า 

 
ภาพที่  6.6  เปรียบเทียบสมดุลผลิตภณัฑ์ในการผลิตยางแผน่ดิบ ระหว่างกระบวนการโดยทัว่ไป 
ภาพที ่ 6.6  (พงษ ์วภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551) กบักระบวนการผลิตของโรงผลิตยางแผน่ดิบ
ภาพที ่ 6.6  แห่งหน่ึง 
 
  6.2.2  สมดุลผลิตภัณฑ์ของการผลิตยางแผ่นดิบ เมื่อน าทางเลือกที่ 1 ตามหลักเทคโนโลยี
สะอาดมาทดลองปฏิบัติ 
  หลงัจากท่ีได้ท าการรวบรวมขอ้มูลและจดัท าสมดุลผลิตภณัฑ์ เพื่อทราบถึงวตัถุดิบและ
กระบวนการในการผลิตยางแผน่ดิบ รวมทั้งของเสียหรือผลพลอยไดจ้ากการผลิตยางแผน่ดิบในช่วง
ก่อนท่ีจะน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบมาทดลอง
ปฏิบติั ซ่ึงพบว่า มีการใช้สารเคมีนอกเหนือจากค าแนะน าในการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดีของ
สถาบนัวิจยัยาง (2551) ดงันั้น จึงไดมี้การน าทางเลือกท่ี 1 มาทดลองปฏิบติัเป็นเวลา 3 คร้ัง และท า

การผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไป 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าสมดุลผลิตภณัฑ์ ดงัปรากฏขอ้มูลในภาพท่ี 6.7 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จะ
เห็นไดว้่า การผลิตยางแผน่ดิบของทางเลือกท่ี 1 ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงเป็นการปรับปรุง
กระบวนการในการผลิตยางแผน่ดิบให้สอดคลอ้งกบัสถาบนัวิจยัยาง (2551) จะมีการใชน้ ้ าเพื่อลา้ง
เคร่ืองมือต่างๆท่ีใชใ้นการผลิตยางแผ่นดิบ อนัไดแ้ก่ เคร่ืองนวดกอ้นยางพารา  เคร่ืองรีดลายเรียบ 
และเคร่ืองรีดลายดอกในปริมาณเท่ากบักระบวนการผลิตยางแผ่นดิบก่อนน าทางเลือกดงักล่าวมา
ปฏิบติั เน่ืองจากว่า ยงัคงใช้ภาชนะแบบเดิมในการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองมือตามความเคยชิน
ของเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบ แต่ส าหรับน ้ าในการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์และพื้นของโรง
ผลิตยางแผน่ดิบนั้นลดลงจากเดิมพอสมควร อนัมาจากในช่วงฤดูดงักล่าวน ้ ายางพาราจะมีปริมาณท่ี
นอ้ยลงเน่ืองจากมีกระแสลมแรง รวมทั้งน ้ าประปาหมู่บา้นในช่วงเวลาดงักล่าวเกิดการขดัขอ้ง ไม่
สามารถจ่ายกระแสน ้ าเพื่อผลิตยางแผน่ดิบได ้ซ่ึงเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบท่ีกล่าววา่ ในขั้นตอน
ดงักล่าวมีการใชน้ ้าเป็นจ านวนมาก จึงท าการประหยดัน ้ าท่ีจะใชใ้นการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์
ในการผลิตยางแผ่นดิบ เช่น ตะกงท ายางแผ่นดิบ หรือ ถงับรรจุน ้ ายางพาราสด รวมทั้งน ้ าท่ีใช้
ส าหรับลา้งพื้น เพื่อให้มีน ้ าส าหรับผลิตยางแผน่ดิบอยา่งเพียงพอ นอกจากน้ี ยงัไดเ้ปล่ียนแปลงจาก
การน าแผน่ยางพาราท่ีไดรี้ดลายดอกเสร็จแลว้ไปแช่น ้ากรดซลัฟุริกเจือจาง เป็นการน าแผน่ยางพารา
ไปลา้งดว้ยน ้ าสะอาดเพื่อลา้งความเป็นกรดท่ีตกคา้งบนแผ่นยางพาราออก รวมทั้งยงัเปล่ียนมาใช้
กรดฟอร์มิกร้อยละ 94 โดยท าการเจือจางให้ไดต้ามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) คือ เจือ
จางใหไ้ดร้้อยละ 2 ต่อส่วนผสมน ้ ายางพารา 3 ลิตรและน ้ าสะอาด 2 ลิตร ซ่ึงในการผลิตยางแผน่ดิบ
ตามขั้นตอนดงักล่าวน้ีจะไม่มีการใส่สีผสมอาหารเพิ่มเติมลงในส่วนผสมเพื่อท าให้น ้ ายางพาราจบั
ตวัเป็นกอ้น 
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ภาพที่ 6.7  สมดุลผลิตภณัฑ์ในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่5 หลงัจากน าทางเลือกท่ี 1 คือ

การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคลอ้งกบัสถาบนัวิจยัยาง (2551) มา
ทดลองปฏิบติั 

1. การท าให้น า้ยางพารา
สดจับตัวเป็นก้อน 

2.การนวดก้อนยางพารา
ด้วยเคร่ืองนวดก้อน

ยางพารา 

3. การรีดลายเรียบ
ให้กับแผ่นยางพารา 

4. การรีดลายดอก 
ให้กับแผ่นยางพารา 

5. การล้าง 

แผ่นยางพารา 

4.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองรีดลายดอก (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายดอกเสร็จ
แลว้ 4) 4.44 L 
4.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 
 

4.1) น ้าเสียจากการลา้งเคร่ือง
รีดลายดอก (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายดอก  
เสร็จแลว้ 4) 4.44 L  
4.2) น ้าเสียจากการรีดลาย
ดอก 0.37 L 5 
4.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายดอก 1 แผน่ 
 

1.1) น ้าสะอาด 2 L 
1.2) น ้ายางพาราสด 3 L 
1.3) กรดฟอร์มิกเจือจางร้อย
ละ 2  0.39 L 1 
 

2.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองนวดกอ้นยางพารา 
(ก่อนและหลงัจากนวดเสร็จ
แลว้ 2) 4.44 L 
2.2) กอ้นยางพารา  1 กอ้น 

3.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองรีดลายเรียบ (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายเรียบสร็จ
แลว้ 3) 4.44 L 
3.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
นวด 1 แผน่ 

1.1) กอ้นยางพารา 1 กอ้น 
 

2.1) น ้าเสียจากการลา้งเคร่ือง
นวดกอ้นยางพารา (ก่อนและ
หลงัจากนวดเสร็จแลว้ 2) 
4.44 L 
2.2) น ้าเสียจากการนวดกอ้น
ยางพารา  0.6 L 5 
2.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 

3.1) น ้าเสียจากการลา้งท า
ความสะอาดเคร่ืองรีดลาย
เรียบ (ก่อนและหลงัจากการ
รีดลายเรียบสร็จแลว้ 3)  
4.44 L 
3.2) น ้าเสียจากการรีดลาย
เรียบ 0.13 L 5 
3.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 
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ภาพที ่6.7  (ต่อ) 
หมายเหตุ:  1  กรดฟอร์มิกร้อยละ 2 จะผสมจาก กรดฟอร์มิกร้อยละ 94 จ านวน 0.009 ลิตร ต่อน ้ า 

0.381 ลิตร 
หมายเหตุ:  2,3,4  มาจาก ค่าเฉล่ียของน ้าสะอาด หรือน ้าเสียในช่วงลา้งก่อนการด าเนินการ 2.22 ลิตร 

5  รวมกบัค่าเฉล่ียของน ้าสะอาด หรือน ้าเสียในช่วงลา้งหลงัการด าเนินการเสร็จแลว้ 
2.22 ลิตร 
6 คิดจากปริมาณน ้า  วถัดุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ  หรือน ้าเสียในการผลิตยางแผน่ดิบ 
โดยเฉล่ีย 3 แผน่ต่อวนั จากการเก็บขอ้มูลจ านวน 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงวดัในหน่วย
มิลลิลิตร แลว้ท าการปรับหน่วยใหเ้ป็นลิตร เพื่อสะดวกต่อการน าเสนอในภาพรวม 

 
  ในส่วนของน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ พบวา่ น ้าเสียท่ีออกมาจะมาจากการลา้งท าความ
สะอาดเสียเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงคลา้ยคลึงกระบวนการในการผลิตยางแผน่ดิบก่อนน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดมาทดลองปฏิบติั นอกจากน้ียงัพบว่ามีน ้ าเสียท่ีไม่ได้เกิดจากการล้างท าความ
สะอาดทั้งหมด 4 จุดดว้ยกนั คือ  1) น ้ าเสียท่ีเกิดจากการนวดกอ้นยางพาราจะมีน ้ าเสียออกมาจาก
ขั้นตอนดงักล่าวโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.6 ลิตรต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่  2) น ้ าเสียจากการรีดลาย
เรียบให้กบัแผน่ยางพาราโดยเฉล่ีย 0.13 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่  3) น ้ าเสียจากการรีดลายดอก

5. การล้าง 

แผ่นยางพารา (ต่อ) 

6. การล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์/ พืน้

ของโรงผลิตยางแผ่นดบิ 

6.1) น ้าส าหรับลา้งอุปกรณ์
ในการผลิตยางแผน่ดิบ 2.32 
L 
6.2) น ้าส าหรับลา้งพื้นโรง
ผลิตยางแผน่ดิบ 6.59 L  
 

6.1) น ้าเสียจากการลา้ง
อุปกรณ์ในการผลิตยางแผน่
ดิบ 2.32 L 
6.2) น ้าเสียจากการลา้งพื้น
โรงผลิตยางแผน่ดิบ 6.59 L  
 

5.1) น ้าส าหรับลา้งแผน่
ยางพารา 3.06 L 
5.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายดอก 1 แผน่ 
 
 

5.1) น ้าเสียจากการลา้งแผน่
ยางพารา 3.06 L5 
5.2) ยางแผน่ดิบท่ีผา่นการ
ลา้งดว้ยน ้าสะอาด 1 แผน่  
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ให้กบัแผน่ยางพาราโดยเฉล่ีย 0.37 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ และ 4) น ้ าเสียจากการลา้งท าความ
สะอาดแผน่ยางพาราหลงัจากท่ีรีดลายดอกเสร็จแลว้โดยเฉล่ีย 3.06 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ 
 
  6.2.3  สมดุลผลิตภัณฑ์ของการผลิตยางแผ่นดิบ เมื่อน าทางเลือกที่ 2 ตามหลักเทคโนโลยี
สะอาดมาทดลองปฏิบัติ 
  จากทางเลือกท่ี 1 ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ จะ
พบว่า น ้ าเสียในบางจุดสามารถท่ีจะน ากลบัมาใชซ้ ้ าหรือใช้ใหม่ได ้ถา้มีการวางแผนในการใช้น ้ า
อย่างถูกตอ้ง รวมทั้งถา้หากลดการใช้น ้ าในกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้ประหยดักว่าเดิม จะ
ส่งผลท าให้ปริมาณน ้ าเสียลดลงจากเดิม ซ่ึงท าให้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ดงันั้น ใน
สัปดาห์ถดัมา จึงไดน้ าทางเลือกท่ี 2 มาทดลองปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวเป็นเวลา 3 คร้ัง และท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าสมดุลผลิตภณัฑ ์ดงัปรากฏขอ้มูลในภาพท่ี 6.8 
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ภาพที่ 6.8  สมดุลผลิตภณัฑ์ในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่6 หลงัจากน าทางเลือกท่ี 2 คือ 

การด าเนินการร่วมกนัระหว่าง การปรับปรุงกระบวนการในการผลิตยางแผ่นดิบ ให้มี
ความสอดคลอ้งตามสถาบนัวจิยัยาง (2551) ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีและการน าของเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบไปใชซ้ ้ าหรือน ากลบัไปใชใ้หม่ 

 
 
 

1. การท าให้น า้ยางพารา
สดจับตัวเป็นก้อน 

2.การนวดก้อนยางพารา
ด้วยเคร่ืองนวดก้อน

ยางพารา 

3. การรีดลายเรียบให้กับ
แผ่นยางพารา 

4. การรีดลายดอก ให้กับ
แผ่นยางพารา 

1.1) น ้าสะอาด 2 L 
1.2) น ้ายางพาราสด 3 L 
1.3) กรดฟอร์มิกเจือจางร้อย
ละ 2  0.39 L 1 
 

2.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองนวดกอ้นยางพารา 
(ก่อนและหลงัจากนวดเสร็จ
แลว้ 2) 1.79 L 
2.2) กอ้นยางพารา  1 กอ้น 

3.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองรีดลายเรียบ (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายเรียบสร็จ
แลว้ 3) 1.24 L 
3.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
นวด 1 แผน่ 

1.1) กอ้นยางพารา 1 กอ้น 
 

2.1) น ้าเสียจากการลา้งเคร่ือง
นวดกอ้นยางพารา (ก่อนและ
หลงัจากนวดเสร็จแลว้ 2) 
1.79 L 
2.2) น ้าเสียจากการนวดกอ้น
ยางพารา  0.54  L 6 
2.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 

3.1) น ้าเสียจากการลา้งท า
ความสะอาดเคร่ืองรีดลาย
เรียบ (ก่อนและหลงัจากการ
รีดลายเรียบสร็จแลว้ 3)  
1.24 L 
3.2) น ้าเสียจากการรีดลาย
เรียบ 0.29 L 6 
3.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 
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ภาพที ่6.8  (ต่อ) 
หมายเหตุ:  1  กรดฟอร์มิกร้อยละ 2 จะผสมจาก กรดฟอร์มิกร้อยละ 94 จ านวน 0.009 ลิตร ต่อน ้ า 0.381 ลิตร 
หมายเหตุ:  2  มาจากค่าเฉล่ียน ้ าลา้งเคร่ืองนวดก่อนด าเนินการ 0.92 ลิตร รวมกบัค่าเฉล่ียน ้ าลา้งเคร่ืองนวดหลงั
หมายเหตุ:  ด าเนินการ 0.87 ลิตร 
หมายเหตุ:  3  มาจากค่าเฉล่ียน ้ าลา้งเคร่ืองนวดก่อนด าเนินการ 0.61 ลิตร รวมกบัค่าเฉล่ียน ้ าลา้งgคร่ืองนวดหลงั
หมายเหตุ:  ด าเนินการ 0.63 ลิตร 
หมายเหตุ:  4  มาจากค่าเฉล่ียน ้ าลา้งเคร่ืองนวดก่อนด าเนินการ 0.93 ลิตร รวมกบัค่าเฉล่ียน ้ าลา้งเคร่ืองนวดหลงั
หมายเหตุ:  ด าเนินการ 0.83 ลิตร 
หมายเหตุ:  5  น ้าเสียจากการลา้งแผ่นยางพารา จะน ามากรองเพ่ือใชซ้ ้ าในการลา้งอุปกรณ์ในการผลิตยางแผ่นดิบ 
หมายเหตุ:  เช่น ตะกงท ายางแผน่ดิบ  
หมายเหตุ:  6  คิดจากปริมาณน ้ า  วถัดุดิบในการผลิตยางแผ่นดิบ  หรือน ้ าเสียในการผลิตยางแผ่นดิบโดยเฉล่ีย 3 
หมายเหตุ:  แผน่ต่อวนั จากการเก็บขอ้มูลจ านวน 3 คร้ังต่อสปัดาห์ ซ่ึงวดัในหน่วยมิลลิลิตร แลว้ท าการปรับหน่วย
หมายเหตุ:  ใหเ้ป็นลิตร เพ่ือสะดวกต่อการน าเสนอในภาพรวม 

4. การรีดลายดอก 
ให้กับแผ่นยางพารา 

(ต่อ) 

5. การล้าง 

แผ่นยางพารา  

6. การล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์/ พืน้ของ
โรงผลิตยางแผ่นดบิ 

4.1) น ้าสะอาดส าหรับลา้ง
เคร่ืองรีดลายดอก (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายดอกเสร็จ
แลว้ 4) 1.75 L 
4.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายเรียบ 1 แผน่ 
 

4.1) น ้าเสียจากการลา้งเคร่ือง
รีดลายดอก (ก่อนและ
หลงัจากการรีดลายดอก  
เสร็จแลว้ 4) 1.75 L  
4.2) น ้าเสียจากการรีดลาย
ดอก 0.15 L 6 
4.3) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายดอก 1 แผน่ 
 

6.1) น ้าเสียจากการลา้งแผน่
ยางพารา 3.06 L5 
6.2) น ้าส าหรับลา้งพื้นโรง
ผลิตยางแผน่ดิบ 3.27 L  
 

6.1) น ้าเสียจากการลา้ง
อุปกรณ์ในการผลิตยางแผน่
ดิบ 3.06 L 
6.2) น ้าเสียจากการลา้งพื้น
โรงผลิตยางแผน่ดิบ 3.27 L  
 

5.1) น ้าส าหรับลา้งแผน่
ยางพารา 3.06 L 
5.2) แผน่ยางพาราท่ีผา่นการ
รีดลายดอก 1 แผน่ 
 
 

5.1) ยางแผน่ดิบท่ีผา่นการ
ลา้งดว้ยน ้าสะอาด 1 แผน่  
- น า้เสียจากการล้างแผ่น
ยางพารา 3.06 L จะน าไปใช้
ซ า้ในขั้นตอนท่ี 6 ต่อไป 
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   จะเห็นได้ว่า เม่ือน าทางเลือกท่ี 2 มาทดลองปฏิบติั จะสามารถลดปริมาณน ้ าท่ีใช้ใน
กระบวน การผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้งยงัสามารถลดปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบไดถึ้ง 
1 – 2 ลิตร จากการด าเนินการผลิตยางแผน่ดิบก่อนด าเนินการตามทางเลือกและระหวา่งทดลองผลิต
ยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1 เพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากทางเลือกดงักล่าวน้ี มีการเพิ่มอุปกรณ์ในการ
ลดการใชน้ ้ า อนัไดแ้ก่ บวัรดน ้ า เพื่อใชใ้นการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิตยาง
แผน่ดิบ ดงัแสดงในภาพท่ี 6.9 รวมทั้งยงัมีการน าน ้ าจากการลา้งแผน่ยางพาราในขั้นตอนหลงัจากท่ี
ผา่นการรีดลายดอกเสร็จแลว้ เพื่อน าใช้ในการลา้งอุปกรณ์ เช่น ตะกงท ายางแผ่นดิบไดอี้กดว้ย ดงั
แสดงในภาพท่ี 6.10  นอกจากน้ียงัพบวา่ มีน ้ าเสียท่ีไม่ไดเ้กิดจากการลา้งท าความสะอาดทั้งหมด 3 
จุดดว้ยกนั คือ  1) น ้าเสียท่ีเกิดจากการนวดกอ้นยางพาราจะมีน ้ าเสียออกมาจากขั้นตอนดงักล่าวโดย
เฉล่ียเท่ากบั 0.54 ลิตรต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผ่น  2) น ้ าเสียจากการรีดลายเรียบให้กบัแผ่น
ยางพาราโดยเฉล่ีย 0.29 ลิตรต่อยางแผ่นดิบ 1 แผ่น  3) น ้ าเสียจากการรีดลายดอกให้กบัแผ่น
ยางพาราโดยเฉล่ีย 0.15 ลิตรต่อยางแผ่นดิบ 1 แผ่น ส่วนน ้ าเสียจากการลา้งท าความสะอาดแผ่น
ยางพาราหลงัจากท่ีรีดลายดอกเสร็จแลว้นั้น จะน าไปใชซ้ ้ าในการลา้งอุปกรณ์ต่างๆของการผลิตยาง
แผน่ดิบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 6.9  การใชบ้วัรดน ้าเพื่อลา้งเคร่ืองมือในการผลิตยางแผน่ดิบ 
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                                        ก)                                                                             ข) 
 
ภาพที ่6.10  ก) น ้าจากการลา้งแผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกเรียบร้อยแลว้ 
ภาพที ่6.5    ข) น ้าจากการลา้งแผน่ยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกเรียบร้อยแลว้ จะน ากลบัมาใชอี้ก 
ภาพที ่6.5 ก )   คร้ังในกระบวนการลา้งอุปกรณ์ผลิตยางแผน่ดิบ 
 
  6.2.4  การเปรียบเทยีบปัจจัยขาเข้า (Input)ของการผลติยางแผ่นดิบ 
  จากท่ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอสมดุลผลิตภณัฑ์ในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ 
ของกระบวนการในการผลิตยางแผน่ดิบทั้ง 3 รูปแบบคือ  1) ก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดปฏิบติั  2) ด าเนินการทดลองผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี และ  3) การทดลองผลิตยาง
แผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 2 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการลดน ้ าเสีย
ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด จึงไดน้ าปัจจยัขาเขา้ (Input) มาท าการเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือก 
เพื่อใหเ้ห็นปริมาณวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตยางแผน่ดิบวา่สามารถลดลงจากเดิมไดห้รือไม่ ดงัแสดง
รายละเอียดในภาพท่ี 6.11 
  

Recycle 
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ข) 
 
ภาพที่ 6.11  ก) และ ข)  การเปรียบเทียบปริมาณใชน้ ้ าในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตาม 
ภาพที ่6.10  รูปแบบของการผลิตยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ  :  *คิดจากปริมาณน ้า  วถัดุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ  หรือน ้าเสียในการผลิตยางแผน่ดิบ 

โดยเฉล่ีย 3 แผ่นต่อวนั จากการเก็บขอ้มูลจ านวน 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงวดัในหน่วย 
มิลลิลิตร แลว้ท าการปรับหน่วยใหเ้ป็นลิตร เพื่อสะดวกต่อการน าเสนอในภาพรวม 

หมายเหตุ  :  **ในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนการด าเนินการทดลองตามทางเลือกท่ี 1 และ 
หลงัจากท่ีทดลองปฏิบติัตามทางเลือกท่ี 1 สังเกตไดว้า่ปริมาณน ้ าในการลา้งอุปกรณ์จะ 
เท่ากนั เน่ืองจากว่าในช่วงนั้น ยงัไม่ไดมี้การควบคุมให้ใช้น ้ าในการลา้งเคร่ืองมือใน
การผลิตยางแผน่ดิบ  
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   จากการผลิตยางแผ่นดิบ ณ โรงผลิตยางแผ่นดิบแห่งน้ี ทั้งก่อนท่ีจะมีการน าทางเลือกตาม
หลกัเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตยางแผ่นดิบ และเม่ือไดน้ าทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 มา
ด าเนินการทดลองปฏิบติั พบว่า ปัจจยัท่ีส าคญัในการผลิตยางแผ่นดิบทุกขั้นตอน จะตอ้งมีน ้ าใน
กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบแทบทุกขั้นตอน เน่ืองจากจะตอ้งใช้น ้ าในการเป็นส่วนผสมการผลิต
ยางแผน่ดิบ รวมทั้งการใชน้ ้าเพื่อลา้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในขั้นตอนก่อนการผลิตยางแผน่ดิบเพื่อ
ลดการติดกนัระหวา่งแผน่ยางพารากบัผิวสัมผสัของเคร่ืองหรืออุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงจากภาพท่ี 6.11 จะ
เห็นไดว้า่ ในก่อนท่ีจะมีการน าทางเลือกไปตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดมีการใชน้ ้ าในกระบวนการ
ผลิตยางแผน่ดิบมากท่ีสุด แมว้า่มีการใชน้ ้ าในการผสมกบัน ้ ายางพาราสดเพื่อท าให้ส่วนผสมจบัตวั
เป็นกอ้นก็ตาม แต่เน่ืองจากตอ้งการใหแ้ผน่ยางพารามีน ้ าหนกัมาก จึงผสมน ้ าในปริมาณนอ้ยเพื่อท า
ให้ยางแผน่ดิบมีน ้ าหนกัมาก โดยไม่ไดพ้ิจารณาวา่ร้อยละของเน้ือยางแห้ง (Percent of Dry Rubber 
Contents : DRC) จะมีค่าเป็นอยา่งไร นอกจากน้ียงัมีการใชน้ ้ าเพื่อเจือจางกบักรดซลัฟุริกส าหรับแช่
แผ่นยางพาราหลงัจากรีดลายดอกเสร็จแลว้ โดยเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบมีความเช่ือว่า การน า
แผน่ยางพาราท่ีผา่นขั้นตอนการรีดลายดอกไปแช่กรดซลัฟุริกเจือจาง จะท าให้แผน่ยางพาราแห้งไว 
ไม่เป็นเช้ือรา แลว้มีความเหนียวมากข้ึน ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวมีการใชน้ ้าในปริมาณท่ีมากและไม่มีใน
ค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง (2551) ซ่ึงเป็นกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบโดยทัว่ไปอีกด้วย 
นอกจากน้ียงัไม่ได้มีการควบคุมปริมาณน ้ าเพื่อใช้ในการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์และพื้นโรง
ผลิตยางแผน่ดิบ จึงท าใหมี้ปริมาณน ้าท่ีใชใ้นขั้นตอนดงักล่าวมีปริมาณสูงมาก  
  เม่ือพิจารณากระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามแนวทางเลือกท่ี 1 ปริมาณน ้ าท่ีใชใ้นการผสม
กบัน ้ ายางพาราสดเพื่อใช้ในการท าให้ส่วนผสมจบัตวัเป็นก้อนจะอยู่ท่ีแผ่นละ 2 ลิตร และลด
ปริมาณน ้ายางพาราลงจากเดิม 4 ลิตร ให้เหลือ 3 ลิตร ตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) ซ่ึง
มีบางกระบวนการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการใชน้ ้า อนัไดแ้ก่ ขั้นตอนในการน าน ้ าไปเจือจางกบักรดซลัฟุริก
เพื่อแช่แผ่นยางพาราท่ีผ่านการรีดลายดอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เน่ืองจากตามค าแนะน าของ
สถาบนัวิจยัยาง (2551) ไม่ได้ระบุขั้นตอนดงักล่าวแต่อย่างใด จึงไม่มีการใช้น ้ าส าหรับขั้นตอนน้ี 
และยงัพบขอ้สังเกตวา่ปริมาณการใชน้ ้าในการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์และพื้นโรงผลิตยางแผน่
ดิบหลงัจากผลิตยางแผน่ดิบเสร็จแลว้ มีปริมาณท่ีลดลงจากการผลิตยางแผน่ดิบก่อนมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบเป็นอย่างมาก ดงัเหตุผลท่ีกล่าวขา้งต้น คือ ในช่วงฤดูดังกล่าวน ้ า
ยางพาราจะมีปริมาณท่ีน้อยลงเน่ืองจากมีกระแสลมแรง รวมทั้งน ้ าประปาหมู่บา้นในช่วงเวลา
ดงักล่าวเกิดการขดัขอ้ง ไม่สามารถจ่ายกระแสน ้ าเพื่อผลิตยางแผ่นดิบได ้ท าให้เกษตรกรผูผ้ลิตยาง
แผ่นดิบประหยดัน ้ าท่ีจะใช้ในการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ในการผลิตยางแผ่นดิบรวมทั้งน ้ า
ส าหรับลา้งท าความสะอาดพื้นโรงผลิตยางแผน่ดิบ 
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  ส าหรับขั้นตอนการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกของหลกัเทคโนโลยีสะอาดทางเลือกท่ี 2 
หากพิจารณาตามภาพท่ี 6.11 แลว้จะพบวา่ มีการใชน้ ้าในขั้นตอนต่างๆของการผลิตยางแผน่ดิบนอ้ย
ท่ีสุด อนัเน่ืองมาจาก มีการใช้อุปกรณ์เพื่อลดการใช้น ้ า ไดแ้ก่ บวัรดน ้ า ซ่ึงมีความสามารถในการ
กระจายน ้ าได้ดี ส่งผลให้กระจายน ้ าเพื่อท าความสะอาดอุปกรณ์ไดอ้ย่างทัว่ถึงแต่ใช้ปริมาณน ้ าท่ี
นอ้ยกว่า นอกจากน้ียงัมีการน าน ้ าจากการลา้งแผ่นยางพาราท่ีผา่นการรีดลายดอกเสร็จแลว้กลบัไป
ใช้ในการล้างอุปกรณ์ต่างๆหลังจากผลิตยางแผ่นดิบเสร็จแล้ว เน่ืองจากน ้ าท่ีใช้ในการล้างแผ่น
ยางพาราจะตอ้งสะอาดเพื่อไม่ให้ยางแผ่นดิบมีส่ิงสกปรกเจือปน ในขณะท่ีน ้ าท่ีเหลืออยูพ่บวา่ยงัมี
ส่ิงสกปรกไม่มากนัก จึงน าน ้ าเหล่าน้ีไปผ่านการกรองให้สะอาดเพื่อลดความสกปรกบางส่วน
ออกไป แลว้น ากลบัไปใช้ในการลา้งอุปกรณ์ต่างๆหลงัจากผลิตยางแผ่นดิบเสร็จแลว้ เพื่อช่วยลด
การใชน้ ้าในการผลิตยางแผน่ดิบ  
  ในส่วนของปริมาณการใชน้ ้า รวมทั้งปริมาณการใชว้ตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนก
ตามรูปแบบของการผลิตยางแผน่ดิบทั้ง 3 รูปแบบคือ  1) ก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไปทดลองปฏิบติั  2) ด าเนินการทดลองผลิตยางแผ่น
ดิบตามทางเลือกท่ี 1 และ  3) การทดลองผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 2  ดงัปรากฏในภาพท่ี 6.12 
 

 
 
ภาพที ่6.12  การใชน้ ้าทั้งหมดในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ จ าแนกตามกระบวนการการผลิตยาง 
ภาพที ่6.11   แผน่ดิบ จ าแนกตามรูปแบบการผลิตยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ :   เปรียบเทียบกบัก่อนด าเนินการตามทางเลือกเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 

ลดลงจากเดิม* 34.29 % 

ลดลงจากเดิม* 73.19 % 
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  จากภาพท่ี 6.12 การผลิตยางแผน่ดิบก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดมาทดลอง
ปฏิบติัมีการใชน้ ้ าในกระบวการผลิตยางแผ่นดิบมากท่ีสุดถึง 41.44 ลิตรโดยเฉล่ียต่อการผลิตยาง
แผ่นดิบ 1 แผ่น รองลงมาคือ ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงมีการใชน้ ้ าในกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ 27.23 
ลิตรโดยเฉล่ียต่อการผลิตยางแผ่นดิบ 1 แผน่ ลดลงจากเดิมร้อยละ 34.29 และทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดทางเลือกท่ี 2 จะมีการใชน้ ้ าในการผลิตยางแผน่ดิบนอ้ยท่ีสุดเพียง 11.11 ลิตรโดย
เฉล่ียต่อการผลิตยางแผ่นดิบ 1 แผ่น ลดลงจากเดิมร้อยละ 73.19 ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีการใช้น ้ า
ส าหรับการผลิตยางแผน่ดิบนอ้ยท่ีสุด ส าหรับการใชว้ตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ของก่อน
ด าเนินตามทางเลือก  ทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 ดงัแสดงในภาพท่ี 6.13 
 

 
 
 
ภาพที ่6.13  การใชว้ตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ จ าแนกตามกระบวนการการผลิตยาง 
ภาพที ่6.11   แผน่ดิบ จ าแนกตามรูปแบบการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
   จากภาพท่ี 6.13 จะพบว่า ในกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบจากโรงผลิตยางแผ่นดิบแห่งน้ี  
ยงัมีการใชว้ตัถุดิบอ่ืนๆในการผลิตยางแผน่ดิบนอกจากน ้า ไดแ้ก่ น ้ายางพาราสด  กรดส าหรับท าให้
เกิดการจบัตวัของน ้ายางพารา  และสารอ่ืนๆ เช่น สีผสมอาหาร หรือกรดซลัฟุริกเจือจางซ่ึงจากการ



 
 
 

151 

รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการผลิตยางแผ่นดิบจะพบว่า ขั้นตอนก่อนการน าทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยีสะอาดไปด าเนินการทดลองปฏิบติันั้น จะมีการใชว้ตัถุดิบอยู่ท่ี 4.32 ต่อยางแผ่นดิบ 1 
แผน่ โดยมีการใชน้ ้ายางพาราสดมากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งการให้ผลผลิตท่ีไดมี้น ้ าหนกัมาก จึงตอ้งใช้
น ้ายางพาราสดในปริมาณท่ีมากข้ึนและการใชน้ ้ าเพื่อผสมในน ้ ายางพาราสดส าหรับขั้นตอนการท า
ใหส่้วนผสมจบัตวัเป็นกอ้น รวมทั้งใชก้รดเจือจางส าหรับท าให้ส่วนผสมจบัตวัเป็นกอ้นท่ีนอ้ยท่ีสุด 
แต่กลบัพบวา่ มีการใชส้ารเคมีท่ีนอกเหนือค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) ไม่วา่จะเป็น การ
ใชสี้ผสมอาหารเพื่อช่วยใหย้างแผน่ดิบมีสีเหลืองสวยมากข้ึน หรือการใชก้รดซลัฟุริกเจือจางส าหรับ
แช่แผ่นยางพาราหลงัจากท่ีรีดลายดอกเสร็จแลว้เพื่อให้ยางแผ่นดิบแห้งไว ้ไม่เป็นเช้ือรา และเพิ่ม
ความเหนียวของยางแผ่นดิบ ซ่ึงแทจ้ริงแล้วกระบวนการดงักล่าวไม่ไดร้ะบุไวใ้นค าแนะน าของ
สถาบนัวิจยัยาง (2551) แต่อย่างใด และยงัก่อให้เกิดความส้ินเปลืองในการใช้วตัถุดิบเพิ่มเติม 
รวมทั้งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และอาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์ยางแผน่ดิบไดใ้น
อนาคต ในขณะท่ีทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 จะ มีปริมาณการใช้
กรดท่ีมากกวา่ ไม่วา่จะเป็นกรดท่ีใชใ้นการเจือจางกบัน ้ าเพื่อใชใ้นขั้นตอนการท าให้น ้ ายางพาราจบั
ตวัเป็นก้อน รวมทั้งปริมาณการใช้กรดท่ีผ่านการเจือจางแล้ว แต่ทั้ง 2 ทางเลือกจะไม่มีการใช้
สารเคมีเพิ่มเติมเหมือนกระบวนการในการผลิตยางแผ่นดิบก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดมาทดลองปฏิบติั เน่ืองจากทั้ง 2 ทางเลือกน้ียึดถือการปฏิบติัตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยั
ยาง (2551) เป็นหลกั ซ่ึงท าใหก้ระบวนการผลิตยางแผน่ดิบจากทางเลือกทั้ง 2 ทางเลือกน้ี ไม่จ  าเป็น
ท่ีจะตอ้งใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบเพิ่มเติม 
 
  6.2.5  การเปรียบเทยีบเฉพาะปัจจัยขาออก (Output)ของการผลติยางแผ่นดิบ 
  จากท่ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอสมดุลผลิตภณัฑ์ในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ 
ของกระบวนการในการผลิตยางแผน่ดิบทั้ง 3 รูปแบบคือ  1) ก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดปฏิบติั  2) ด าเนินการทดลองผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี   และ  3) การทดลองผลิตยาง
แผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 2  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการลดน ้ าเสีย
ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด จึงได้น าปัจจยัขาออก (Output) มาเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือก 
เพื่อให้เห็นปริมาณของเสียท่ีออกมาจากการผลิตยางแผน่ดิบในแต่ละรูปแบบของการผลิตยางแผ่น
ดิบนั้น จะสามารถลดลงจากเดิมไดห้รือไม่ ดงัปรากฏรายละเอียดในภาพท่ี 6.14 
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ภาพที ่6.14  การเปรียบเทียบปริมาณใชน้ ้ าในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตามรูปแบบของ 
ภาพที ่6.12  การผลิตยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ  :  * คิดจากปริมาณน ้ า  วถัดุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ  หรือน ้ าเสียในการผลิตยางแผน่

ดิบโดยเฉล่ีย 3 แผน่ต่อวนั จากการเก็บขอ้มูลจ านวน 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงวดัในหน่วย 
มิลลิลิตร แลว้ท าการปรับหน่วยใหเ้ป็นลิตร เพื่อสะดวกต่อการน าเสนอในภาพรวม 

หมายเหตุ  :  ** ในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนการด าเนินการทดลองตามทางเลือกท่ี 1 และ 
หลงัจากท่ีทดลองปฏิบติัตามทางเลือกท่ี 1 สังเกตได้ว่าปริมาณน ้ าเสียจากการล้าง
เคร่ืองมือจะเท่ากนั เน่ืองจากว่าในช่วงนั้น ยงัไม่ไดมี้การควบคุมให้ใช้น ้ าในการลา้ง
เคร่ืองมือในการผลิตยางแผน่ดิบ 

 
   จากภาพท่ี 6.14 แสดงใหเ้ห็นวา่ การผลิตยางแผน่ดิบ ณ โรงผลิตยางแผน่ดิบแห่งน้ี ทั้งก่อน
น าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตยางแผ่นดิบ และเม่ือได้น าทางเลือกในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ (ทางเลือกท่ี 1) รวมทั้งการทดลองปฏิบติัในการผลิตยางแผน่
ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดแนวทางสุดท้าย คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ 
ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีในการลดและบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบและการน าของเสีย
หรือน ้ าในกระบวน การผลิตกลบัมาใช้ใหม่  (ทางเลือกท่ี 2) พบว่า น ้ าเสียจากการลา้งท าความ
สะอาดอุปกรณ์และพื้นของโรงผลิตยางแผน่ดิบนั้น มีปริมาณน ้ าเสียสูงท่ีสุด เน่ืองมาจากเกษตรกร
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ผูผ้ลิตยางแผ่นดิบยงัไม่ไดมี้การควบคุมปริมาณการใช้น ้ าในการล้างอุปกรณ์และลา้งพื้นของโรง
ผลิตยางแผ่นดิบอยา่งเหมาะสม ท าให้ปริมาณน ้ าเสียเหล่าน้ีออกมาค่อนขา้งมาก รวมทั้งยงัมีน ้ าเสีย
จากการน าแผ่นยางพาราไปแช่ในกรดซัลฟุริกเจือจางอีกดว้ย ในขณะท่ีน ้ าเสียจากกระบวนการใน
การลา้งท าความสะอาดเคร่ืองมือในการผลิตยางแผน่ดิบ ไดแ้ก่ เคร่ืองนวดกอ้นยางพารา  เคร่ืองรีด
ลายเรียบ  และเคร่ืองรีดลายดอก ของขั้นตอนการน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดในการ
ผลิตยางแผ่นดิบ และในขั้นตอนท่ีได้น าทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบทั้ง 2 วิธีการน้ี ยงัมีการใชน้ ้ าตามปกติ
เหมือนกนั เพียงแต่เม่ือน าทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบมาทดลองปฏิบติั
ในการผลิตยางแผ่นดิบจะมีการไม่ใส่สารเคมีเพิ่มเติม นั่นคือ สีผสมอาหาร และจะไม่มีการแช่
กรดซลัฟุริกเจือจางในขั้นตอนหลงัจากท่ีน าแผน่ยางพาราไปเขา้เคร่ืองรีดลายดอกเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
จึงท าใหข้ั้นตอนดงักล่าวไม่มีน ้าเสียจากการแช่แผน่ยาพาราดว้ยกรดซลัฟุริกแต่อยา่งใด 
  หากพิจารณาในกระบวนการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์และพื้นของโรงผลิตยางแผ่นดิบ 
แมว้า่ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีใน
การลดและบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบและการน าของเสียหรือน ้ าในกระบวนการผลิต
กลบัมาใช้ใหม่นั้น จะมีน ้ าเสียจากการลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์มากกว่าทางเลือกท่ี 1 คือ การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) แต่ทั้งสอง
ทางเลือกน้ี มีปริมาณน ้ าเสียท่ีนอ้ยกวา่การผลิตยางแผน่ดิบก่อนท่ีจะมีการด าเนินการทดลองปฏิบติั
ตามทางเลือกของหลกัเทคโนโลยีสะอาด เน่ืองจากว่าขอ้มูลในการใช้น ้ าเพื่อลา้งท าความอุปกรณ์
และพื้นโรงผลิตยางแผ่นดิบก่อนท่ีจะด าเนินการทดลองปฏิบติัตามทางเลือกนั้น มีการใช้น ้ าอย่าง
ฟุ่มเฟือยเป็นอยา่งมาก ดงันั้น หลงัจากท่ีไดก้ารวางแผนเพื่อการใชน้ ้ าให้นอ้ยท่ีสุดและเหมาะสมกบั
การผลิตยางแผน่ดิบในโรงผลิตยางแผ่นดิบแห่งน้ี เพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตั้งแต่เร่ิม
กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบท าใหน้ ้าเสียจากการลา้งท าความสะอาดลดลงจากเดิมไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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ภาพที ่6.15  น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในขั้นตอนการนวดกอ้นยางพารา  การรีดลายเรียบ  และ
ภาพที ่6.11  การรีดลายดอก 
 
  จากภาพท่ี 6.15 พบว่า น ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ จากเคร่ืองนวดกอ้น
ยางพารา  เคร่ืองรีดลายเรียบ และเคร่ืองรีดลายดอกของขั้นตอนก่อนท่ีจะมีการน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดในการผลิตยางแผน่ดิบ และเม่ือไดน้ าทางเลือกท่ี 1 และ ทางเลือกท่ี 2  มาทดลอง
ปฏิบติั พบวา่ การผลิตยางแผน่ดิบก่อนการด าเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด มีปริมาณน ้ า
เสียจากการนวดดว้ยเคร่ืองนวดก้อนยางพาราน้อยท่ีสุด อนัเกิดจากมีการผสมน ้ ายางพาราสดใน
สัดส่วนท่ีมากกวา่ปกติ น ้าเสียจากการรีดลายเรียบ และน ้าเสียจากการรีดลายดอกมากท่ีสุด เน่ืองจาก
มีการผสมน ้ายางพาราสดถึง 4 ลิตรรวมกบัน ้าเพียง 1 ลิตรเท่านั้น  เพื่อท าให้น ้ าหนกัของยางแผน่ดิบ
มีคุณภาพท่ีดี แต่การท าเช่นน้ีท าให้ไดแ้ผน่ยางพาราท่ีหนาจนเกินไป ดงันั้น จึงตอ้งท าการบีบเคร่ือง
รีดลายเรียบและเคร่ืองรีดลายดอกให้แผ่นยางพารามีความบางและแห้งไว ท าให้ในขั้นตอนการรีด
ลายเรียบและการรีดลายดอกของขั้นตอนดงักล่าวมีน ้าเสียออกมาเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีการผลิต
ยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1 และ ทางเลือกท่ี 2  มีปริมาณน ้ าเสียจากการนวดกอ้นยางพาราท่ีมาก 
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แต่กลบัพบว่ามีน ้ าเสียออกจากเคร่ืองรีดลายเรียบและเคร่ืองรีดลายดอกน้อยกว่า เพราะเน่ืองจาก
สัดส่วนของน ้ายางพาราและน ้าสะอาดท่ีมีความเหมาะสมตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) 
แลว้ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งบีบเคร่ืองรีดลายเรียบและเคร่ืองรีดลายดอกจนแน่นเหมือนขั้นตอนก่อนการ
ด าเนินการทดลองปฏิบติั เน่ืองจากแผนยางพาราท่ีไดมี้ความน่ิมท่ีเหมาะสมและไม่หนาจนเกินไป 
  โดยสรุปแลว้ ปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตามรูปแบบของการผลิตยาง
แผน่ดิบทั้ง 3 รูปแบบการผลิต ดงัปรากฏรายละเอียดในภาพท่ี 6.16 
 

 
 
ภาพที ่6.16  น ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ จ าแนกตามกระบวนการการผลิตยาง 
ภาพที ่6.14  แผน่ดิบ 
หมายเหตุ  :  * เปรียบเทียบกบัก่อนด าเนินการตามทางเลือกเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
  จากภาพท่ี 6.16 พบวา่ ในการผลิตยางแผน่ดิบก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด
มาทดลองปฏิบติัมีน ้าเสียในกระบวการผลิตยางแผน่ดิบมากท่ีสุดถึง 40.56 ลิตรโดยเฉล่ียต่อการผลิต
ยางแผน่ดิบ 1 แผน่ รองลงมาคือ ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงมีน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 25.95
ลิตรโดยเฉล่ียต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ลดลงจากเดิมร้อยละ 36.02 และทางเลือกท่ี 2 มีน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบนอ้ยท่ีสุดเพียง 12.09 ลิตรโดยเฉล่ียต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ลดลง
จากเดิมร้อยละ 70.19 ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีน ้าเสียออกมากในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบนอ้ยท่ีสุด 
  

ลดลงจากเดิม* 36.02 % 

ลดลงจากเดิม* 70.19 % 
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6.3  คุณภาพน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดิบ 
 
 คุณภาพน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ถือเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะท าให้ทราบ
ว่า น ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบนั้นมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้าง และเม่ือด าเนินการทดลอง
ปฏิบติัการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดแลว้ จะท าให้คุณภาพของน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบดีข้ึนหรือไม่ โดยน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบจะวิเคราะห์ค่าดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้ าเสีย
ทั้งหมด 5 ดชันีช้ีวดั คือ ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ าเสีย (ค่า pH)  ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์
ใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(ค่า BOD)  ค่าปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใชใ้นการ
ออกซิไดส์สารอินทรียใ์นน ้ าเสีย (ค่า COD)  ค่าของแข็ง แขวนลอยในน ้ า (ค่า SS) และค่าปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดดว้ยวิธีการวิเคราะห์เจลดาห์ (ค่า TKN) ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์คร้ังละ 3 
วนั เพื่อหาค่าเฉล่ียของดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้าเสีย และเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัในการวดัประสิทธิภาพของ
การลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ  
 ผลคุณภาพน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 จะเป็นการ
เปรียบคุณภาพน ้ าเสียระหว่างก่อนและหลงัจากท่ีมีการทดลองน าทางเลือกท่ี 1 เน่ืองจากกระบวน 
การดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกนั และไม่ได้ผ่านระบบการบ าบดัน ้ าเสียทั้งคู่ จึงสามารถเปรียบค่า
ความสกปรกตามกระบวนการในการผลิตยางแผ่นดิบได้  และช่วงท่ี 2 จะเป็นการรายงานผล
คุณภาพน ้ าเสียโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าของการผลิตยางแผ่นดิบทั้ง 3 
รูปแบบคือ  1) ก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ
ไปทดลองปฏิบติั  2) ด าเนินการทดลองผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1 และ 3) การทดลองผลิต
ยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 2  เน่ืองจากวา่ ในทางเลือกท่ี 2 จะมีการน าน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบไปบ าบดัด้วยระบบบ าบดัน ้ าเสียอย่างง่าย ทั้งในการบ าบดัดว้ยบ่อกรองแบบไร้อากาศ (เพ็ญธิ
รัตน์ อคัรผลสุวรรณ และคณะ, 2551: 1 – 2) และจากการบ าบดัน ้ าเสียโดยใช้น ้ าหมกัจุลินทรีย์
ชีวภาพโดยใช้น ้ าหมกัชีวภาพจากสับปะรด (ดดัแปลงจาก ปรีด์ิเปรม ทศันกุล และคณะ, 2549) 
ดงันั้น คุณภาพน ้าเสียจึงจะท าการวเิคราะห์ในขั้นตอนสุดทา้ยของการบ าบดั นอกจากน้ี คุณภาพของ
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบทั้งก่อนและหลงัจากน าทางเลือกท่ี 1 ไปปฏิบติัในการผลิตยางแผ่น
ดิบใหส้อดคลอ้งกบัสถาบนัวจิยัยาง (2551) จะตอ้งหาค่าเฉล่ียเพื่อสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
กบัทางเลือกท่ี 2 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี สามารถสรุปเพื่อให้สามารถเขา้ใจไดง่้าย
ดงัภาพท่ี 6.17  
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ภาพที ่6.17  การรายงานผลคุณภาพน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในการผลิตยางแผน่ดิบ 
  

เปรียบเทียบค่าความสกปรกของน า้เสีย
จากการผลิตยางแผ่นดิบในแต่ละ

กระบวนการผลิต เน่ืองจากไม่มีการน าน า้
เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบไปบ าบัด 

ก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด
เพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ       

ไปทดลองปฏิบติั   

ทางเลือกท่ี 1 : การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตยางแผน่ดิบให้สอดคลอ้งกบั

สถาบนัวิจยัยาง ( 2551) 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของ
ความสกปรกในน า้เสยีจากการผลิต      

ยางแผ่นดิบ 

ก่อนน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดเพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิต             
ยางแผน่ดิบไปทดลองปฏิบติั   

ทางเลือกท่ี 1 : การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตยางแผน่ดิบให้สอดคลอ้งกบั

สถาบนัวิจยัยาง ( 2551) 

ทางเลือกท่ี 2 : การด าเนินการร่วมกนั
ระหวา่ง การปรับปรุงกระบวนการผลิตยาง
แผน่ดิบให้สอดคลอ้งกบัสถาบนัวิจยัยาง 

(2551) ร่วมกบั การน าเทคโนโลยมีาใชใ้น
การลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบและ
การน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ

กลบัไปใชซ้ ้าหรือใชใ้หม่ 
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  6.3.1  คุณภาพน า้เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ระหว่างก่อนด าเนินการ และหลังด าเนินการ
ทดลองปฏิบัติตามทางเลอืกที ่1  
  กระบวนการดงักล่าวเป็นการน าขั้นตอนการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัการของสถาบนัวิจยั
ยาง (2551) เขา้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ เช่น การลดการใช้สารเคมีท่ีไม่จ  าเป็น 
ไดแ้ก่ สีผสมอาหาร และการแช่กรดซลัฟุริกเจือจางในการผลิตยางแผน่ดิบ จากการทดสอบคุณภาพ
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบทางห้องปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียนั้น มีรายละเอียดของแต่
ละดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดงัต่อไปน้ี 
   6.3.1.1  ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH)  
   ผลของค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ของก่อนด าเนินการตามทางเลือก และการ
ด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1   ดงัปรากฏในตารางท่ี 6.1 
 
ตารางที่ 6.1  ค่าเฉล่ียความเป็นกรด – ด่างระหวา่งก่อนท่ีจะด าเนินการตามทางเลือก และหลงัจาก 
ตารางที ่6.1  ด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1  

กระบวนการในการ
ผลติยางแผ่นดิบ 

ค่าเฉลีย่ pH ในน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดบิ 

น า้เสียจากการ
ล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์ 

น า้เสียจากการ
นวดก้อน

ยางพาราดบิ 

น า้เสียจากการรีด
ลายเรียบ 

น า้เสียจากการรีด
ลายดอก 

น า้เสียจากการแช่
กรดซัลฟุริก1/ล้าง
แผ่นยางพารา2 

ก่อนด าเนินการตาม 
ตามทางเลือก 

5.47 2.63 3.53 6.33 4.61 

ทางเลือกท่ี 1 7.34 4.19 4.12 4.16 5.06 

 
หมายเหตุ:  1 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนด าเนินการตามทางเลือก 
หมายเหตุ:  2 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1  
 
   จากตารางท่ี 6.1 พบวา่ น ้าเสียจากการทดลองปฏิบติัตามกระบวนการทางเลือกท่ี 1 มี
ค่าเฉล่ียของความเป็นกรดในช่วง 4.12 – 7.34 ในขณะท่ีกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบในช่วงก่อน
ด าเนินทดลองปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวมีค่าความเป็นกรด 2.63 – 6.33  เม่ือพิจารณาจากภาพรวม
แลว้พบว่า น ้ าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบตามทางเลือกท่ี 1 มีค่าความเป็นกรดท่ีต ่ากว่า
ก่อนด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 ในทุกกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 
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   6.3.1.2  ค่าของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids: SS) 
   ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) เป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพของน ้ าเสีย
เบ้ืองตน้วา่น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมีส่ิงสกปรกก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียมากนอ้ยเพียงใด 
โดยค่าเฉล่ียของแข็งแขวนลอยของก่อนด าเนินการตามทางเลือก และหลงัจากการด าเนินการตาม
ทางเลือกท่ี 1 ดงัปรากฏในตารางท่ี 6.2 
 
ตารางที่ 6.2  ค่าเฉล่ียของแข็งแขวนลอยระหว่างก่อนท่ีจะด าเนินการตามทางเลือก และหลงัจาก 
ตารางที ่6.2  ด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1  
 

กระบวนการในการ
ผลติยางแผ่นดิบ 

ค่าเฉลีย่ SS ในน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดบิ (มิลลกิรัมต่อลติร) 

น า้เสียจากการ
ล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์ 

น า้เสียจากการ
นวดก้อน

ยางพาราดบิ 

น า้เสียจากการรีด
ลายเรียบ 

น า้เสียจากการรีด
ลายดอก 

น า้เสียจากการแช่
กรดซัลฟุริก1/ล้าง
แผ่นยางพารา2 

ก่อนด าเนินการตาม 
ตามทางเลือก 

1,040 504 741.33 1,011.33 192.33 

ทางเลือกท่ี 1 40.67 115.67 57.67 85 35.33 

 
หมายเหตุ:  1 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนด าเนินการตามทางเลือก 
หมายเหตุ:  2 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1  
หมายเหตุ:  
   จากตารางท่ี 6.2 แสดงให้เห็นว่า น ้ าเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อน
การทดลองปฏิบติัตามทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด พบวา่ มีค่าเฉล่ียของแข็งแขวนลอยใน
น ้ามากกวา่ โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 192.33 – 1,040 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะท่ีกระบวนการผลิตยางแผน่
ดิบของช่วงหลงัทดลองปฏิบติัตามทางเลือกท่ี มีค่าเฉล่ียของแข็งแขวนลอยอยู่ท่ี 35.33 – 115.67 
มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้น 
   6.3.1.3  ค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN)  
   การวิเคราะห์หาค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) เป็น
ดชันีช้ีวดัว่าน ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบนั้น จะมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมาก
นอ้ยเพียงใด เน่ืองจากโครงสร้างตามธรรมชาติของน ้ ายางพาราสด มีองคป์ระกอบของโปรตีนและ
เซร่ัมเป็นจ านวนมาก โดยผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของก่อนด าเนินการตาม
ทางเลือก และการด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 ดงัปรากฏในตารางท่ี 6.3 
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ตารางที่ 6.3  ค่าเฉล่ียปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดระหว่างก่อนท่ีจะด าเนินการตามทางเลือก และ 
ตารางที ่6.3  หลงัจากด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1  
 

กระบวนการในการ
ผลติยางแผ่นดิบ 

ค่าเฉลีย่ TKN ในน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดบิ (มิลลกิรัมต่อลติร) 

น า้เสียจากการ
ล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์ 

น า้เสียจากการ
นวดก้อน

ยางพาราดบิ 

น า้เสียจากการรีด
ลายเรียบ 

น า้เสียจากการรีด
ลายดอก 

น า้เสียจากการแช่
กรดซัลฟุริก1/ล้าง
แผ่นยางพารา2 

ก่อนด าเนินการตาม 
ตามทางเลือก 

10.5 293 629.5 848.5 194.5 

ทางเลือกท่ี 1 9.5 504.5 572.5 605.5 59 

 
หมายเหตุ:  1 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนด าเนินการตามทางเลือก 
หมายเหตุ:  2 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1  
 
   จากตารางท่ี 6.3  จะเห็นไดว้า่น ้ าเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนการ
ทดลองปฏิบติัตามทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด พบวา่มีค่าเฉล่ียไนโตรเจนทั้งหมดมากกวา่ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 10.5 – 848.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะท่ีกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตาม
ทางเลือกท่ี 1 (หนา้ 246 – 247)  มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูท่ี่ 9.5 – 605.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึง
โดยภาพรวมพบวา่ ทางเลือกท่ี 1 สามารถลดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดไดใ้นทุกขั้นตอนการผลิต
ยางแผน่ดิบ 
   6.3.1.4  ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ (Biochemical 
Oxygen Demand: BOD) 
   การวิเคราะห์เพื่อหาค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย์
นั้น เป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพเสียท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสกปรกอยูใ่นน ้ า
เสียมากน้อยเพียงใด โดยผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรียข์องก่อนด าเนินการตามทางเลือก และหลงัด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 6.4 
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ตารางที ่6.4  ค่าเฉล่ียปริมาณค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียร์ะหวา่ง
ตารางที ่6.3  ก่อนท่ีจะด าเนินการตามทางเลือก และหลงัจากด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1  
 

 
หมายเหตุ:  1 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนด าเนินการตามทางเลือก 
หมายเหตุ:  2 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1  
หมายเหตุ:  * เน่ืองจากมีการเจือจางเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ในการปรับค่า pH ให้เป็นกลาง (รตีวรรณ 

อ่อนรัศมี, 2542: 140) 
 
   จากตารางท่ี 6.4 พบวา่ น ้ าเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนการทดลอง
ปฏิบติัตามทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด  มีค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย ์ 2,241.33 – 28,225 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมากกวา่การด าเนินการผลิตยางแผน่ดิบ
ตามทางเลือกท่ี 1 เน่ืองจากในกระบวนการดงักล่าวมีค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ย
สลายสารอินทรียเ์ท่ากบั 79.04 – 7,743.32 มิลลิกรัมต่อลิตร และโดยภาพรวมแลว้ น ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผน่ดิบดว้ยทางเลือกท่ี 1 มีค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย์
นอ้ยกวา่ก่อนด าเนินการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1 ในทุกขั้นตอน 
   6.3.1.5  ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใชใ้นการออกซิไดส์สารอินทรียใ์น
น ้าเสีย (Chemical Oxygen Demand: COD) 
   การวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใช้ในการออกซิไดส์
สารอินทรียใ์นน ้ าเสียนั้น จะมีอาศยัหลกัการเดียวกนักบัการวิเคราะห์เพื่อหาค่าปริมาณออกซิเจนท่ี
จุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์แต่จะให้ผลท่ีรวดเร็วกวา่ และสามารถทราบความสกปรก
ในน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบได้ทั้งหมด ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ี
ตอ้งการ เพื่อใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรียใ์นน ้ าเสียของก่อนด าเนินการตามทางเลือก และการ
ด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 ดงัปรากฏในตารางท่ี 6.5 

กระบวนการในการ
ผลติยางแผ่นดิบ 

ค่าเฉลีย่ BOD  ในน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดบิ (มิลลกิรัมต่อลติร) 

น า้เสียจากการ
ล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์ 

น า้เสียจากการ
นวดก้อน

ยางพาราดบิ 

น า้เสียจากการรีด
ลายเรียบ 

น า้เสียจากการรีด
ลายดอก 

น า้เสียจากการแช่
กรดซัลฟุริก1/ล้าง
แผ่นยางพารา2 

ก่อนด าเนินการตาม 
ตามทางเลือก 

2,241.33 30,475 19,534.68 28,225 
ไม่สามารถ* 
ตรวจวดัได ้

ทางเลือกท่ี 1 79.04 6,180.9 7,743.32 6,950.1 2,450 
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ตารางที่ 6.5  ค่าเฉล่ียปริมาณปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีต้องการ เพื่อใช้ในการออกซิไดส์สาร  
ตารางที่ 6.5  อินทรียใ์นน ้ าเสียระหว่างก่อนท่ีจะด าเนินการตามทางเลือก และหลงัจากด าเนินการ 
ตารางที ่6.5  ตามทางเลือกท่ี 1 
 

 
หมายเหตุ:  1 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบก่อนด าเนินการตามทางเลือก 
หมายเหตุ:  2 จะเกิดขั้นตอนดงักล่าวในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1  
 
   จากตารางท่ี 6.5 จะพบว่า น ้ าเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบก่อนการ
ทดลองปฏิบติัตามทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด  มีค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ี
ตอ้งการ เพื่อใชใ้นการออกซิไดส์สารอินทรียใ์นน ้ าเสีย 280,942.18 –757,267.90 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ซ่ึงมากกว่าการด าเนินการผลิตยางแผ่นดิบตามทางเลือกท่ี 1 เน่ืองจากในกระบวนการดงักล่าวมี
ค่าเฉล่ียปริมาณาเฉล่ียปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรียใ์น
น ้ าเสียอยู่ในช่วง 131.74 – 12,905.54 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่โดยภาพรวมแลว้ปริมาณออกซิเจน
ทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใชใ้นการออกซิไดส์สารอินทรียใ์นน ้ าเสียในทุกขั้นตอนของทางเลือกท่ี 1 มี
ค่านอ้ยกวา่ก่อนด าเนินการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 1  
 
  6.3.2  คุณภาพน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ หลังจากด าเนินการทดลองปฏิบัติตาม
ทางเลอืกที ่2 
  ส าหรับทางเลือกท่ี 2 ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จะ
เป็นการด าเนินการร่วมกนั โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบตามค าแนะน าของ
สถาบนัวิจยัยาง (2551) ร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์หรือวิธีการเพื่อลดน ้ าเสีย นอกจากน้ียงัมีการจดัท า
ระบบบ าบดัน ้ าเสียอย่างง่าย โดยน ้ าเสียท่ีไดจ้ะตอ้งผ่านการกรองดว้ยชั้นกรองท่ีมีข้ีเล่ือย หิน และ

กระบวนการในการ
ผลติยางแผ่นดิบ 

ค่าเฉลีย่ COD  ในน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดบิ (มิลลกิรัมต่อลติร) 

น า้เสียจากการ
ล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์ 

น า้เสียจากการ
นวดก้อน

ยางพาราดบิ 

น า้เสียจากการรีด
ลายเรียบ 

น า้เสียจากการรีด
ลายดอก 

น า้เสียจากการแช่
กรดซัลฟุริก1/ล้าง
แผ่นยางพารา2 

ก่อนด าเนินการตาม 
ตามทางเลือก 

424,839.40 280,942.18 315,203.43 757,267.90 308,351.18 

ทางเลือกท่ี 1 131.74 10,031.50 12,905.54 11,168.60 4,148.23 
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ถ่าน ตามล าดับ จากนั้นจึงน าน ้ าเสียท่ีผ่านการกรองไปท าการบ าบัดโดยใช้ระบบการบ าบัด 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 เป็นการบ าบดัโดยเติมจุลินทรียชี์วภาพ หรือ EM ในอตัราส่วนน ้ าเสียต่อน ้ า
จุลินทรียชี์วภาพเท่ากบั 1:1  เป็นเวลา 3 วนั (ดดัแปลงจาก ปรีด์ิเปรม ทศันกุล และคณะ, 2549) และ
รูปแบบท่ี 2 เป็นการบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยใชร้ะบบถงัหมกัไร้อากาศ (เพญ็ธิรัตน์ 
อคัรผลสุวรรณ และคณะ, 2551: 1 – 2) ซ่ึงจะน าน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมาเขา้สู่ถงัหมกัแบบ
ไร้อากาศเป็นเวลา 3 วนัเช่นกนั เน่ืองจากในการผลิตยางแผน่ดิบนั้น จะมีน ้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัใน
ทุกๆ 3 วนั ผูศึ้กษาจึงได้ใช้เกณฑ์ในการให้น ้ าเสียเหล่าน้ีอยู่ในระบบบ าบดัน ้ าเสียง่ายเพื่อให้
ใกลเ้คียงกบัปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบท่ีเกิดข้ึนจริง แลว้น าน ้ าท่ีไดท้ั้งหมดน้ีไปท าการ
วเิคราะห์คุณภาพน ้าเสียทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดัในหอ้ง ปฏิบติัการน ้าเสียต่อไป  
  ส าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกท่ี 2 จะมีการ
เปรียบเทียบผลคุณภาพน ้ าเสียท่ีผา่นการบ าบดัดว้ยระบบบ าบดัอยา่งง่ายทั้ง 2 รูปแบบ และพิจารณา
ค่าเฉล่ียของคุณภาพน ้ าเสียระหว่างกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบก่อนการทดลองปฏิบัติตาม
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด และกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบของช่วงหลงัทดลองปฏิบติั
ตามทางเลือกท่ี 1 โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบนั้น มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
   6.3.2.1  ค่าเฉล่ียความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
   ส าหรับค่าเฉล่ียของความเป็นกรด – ด่าง จ  าแนกตามรูปแบบในการผลิตยางแผน่ดิบ
นั้น ดงัปรากฏขอ้มูลในภาพท่ี 6.18 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า ค่าเฉล่ียความเป็นกรด – ด่าง ของ
ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงมีการน าน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบไปบ าบดัดว้ยระบบถงัหมกัไร้อากาศเป็น
เวลา 3 วนั สามารถท าให้ค่าความเป็นกรด – ด่าง มีค่าเท่ากบั 5.78 ซ่ึงมีความเป็นกรดน้อยท่ีสุด 
รองลงมาคือ การด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1  และ ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงมีการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบดว้ยระบบจุลินทรียชี์วภาพเป็นเวลา 3 วนั  ส าหรับน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบโดย
ก่อนการด าเนินการตามทางเลือก จะมีความเป็นกรดสูงท่ีสุด 
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ภาพที่ 6.18  ค่าเฉล่ียของค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตาม 
ภาพที ่6.20  รูปแบบของการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
   6.3.2.1  ค่าเฉล่ียของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids: SS) 
   ส าหรับค่าเฉล่ียของของแข็งแขวนลอย จ าแนกตามรูปแบบในการผลิตยางแผ่นดิบ
นั้น ดงัปรากฏขอ้มูลในภาพท่ี 6.19 ซ่ึงจะพบว่า ค่าเฉล่ียของแข็งแขวนลอยของทางเลือกท่ี 1 มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 66.87 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงจากเดิมไดถึ้งร้อยละ 90.41 และนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของแข็ง
แขวนลอยจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไป ส าหรับทางเลือกท่ี 2  ซ่ึงมีการน าน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบไปบ าบดัดว้ยระบบถงัหมกัไร้อากาศเป็นเวลา 3 วนั มีค่าเฉล่ียของแข็งแขวนลอยเท่ากบั 
375 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงจากเดิมร้อยละ 46.26  ในขณะท่ีทางเลือกท่ี 2 ท่ีมีการน าน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผ่นดิบไปบ าบดัดว้ยระบบจุลินทรียชี์วภาพ พบวา่ มีค่าของแข็งแขวนลอยสูงท่ีสุดถึง 836 
มิลลิกรัมต่อลิตร เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 15.63 
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ภาพที ่6.19  ค่าเฉล่ียของของแข็งแขวนลอยของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตามรูปแบบ 
ภาพที ่6.21  ของการผลิตยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ :  * พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551: 3-21 
ภาพที ่6.16  ** เปรียบเทียบกบัก่อนด าเนินการตามทางเลือกเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
   6.3.2.3  ค่าเฉล่ียปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN)  
   ส าหรับค่าเฉล่ียปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด จ าแนกตามรูปแบบในการผลิตยางแผ่น
ดิบนั้น ดงัปรากฏขอ้มูลในภาพท่ี 6.20 
 

ลดลง** 90.41% 

ลดลง** 46.26 % 

เพ่ิมข้ึน** 15.63% 
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ภาพที ่6.20  ค่าเฉล่ียของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตาม 
ภาพที ่6.21  รูปแบบของการผลิตยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ :  * พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551: 3-21 
หมายเหตุ :  ** เปรียบเทียบกบัก่อนด าเนินการตามทางเลือกเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
   จากภาพท่ี 6.20 จะเห็นวา่ ไม่มีการผลิตยางแผน่ดิบรูปแบบใดเลยท่ีจะมีค่าเฉล่ียของ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต ่ากว่าการผลิตยางแผ่นดิบโดยทัว่ไป เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียของปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดเกิน 90 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากน้ียงัพบว่า ทางเลือกท่ี 1 มีค่าเฉล่ียปริมาณ
ไนโตรเจนสูงกวา่ก่อนด าเนินการทดลองผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด 
โดยมีค่าเฉล่ียปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูท่ี่ 350.2 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 
21.26 ในขณะเดียวกนั ทางเลือกท่ี 2 ซ่ีงมีการบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยระบบถงัหมกั
ไร้อากาศ มีค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดโดยเฉล่ียเท่ากบั 167 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงจากเดิมร้อย
ละ 39.82 ส่วนทางเลือกท่ี 2 ท่ีมีการใช้ระบบบ าบดัน ้ าเสียดว้ยจุลินทรียชี์วภาพจะมีค่าปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดโดยเฉล่ียเท่ากบั 226 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงจากเดิมร้อยละ 17.83 
  

เพ่ิมข้ึน** 21.46% 

ลงลง** 39.28 % 

ลงลง** 17.83% 
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   6.3.2.4 ค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย ์(Bio 
chemical Oxygen Demand: BOD) 
   ส าหรับค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์จ  าแนก
ตามรูปแบบในการผลิตยางแผ่นดิบนั้น ดงัปรากฏขอ้มูลในภาพท่ี 6.21 ซ่ึงจะพบว่า ทางเลือก
สามารถลดค่าเฉล่ียของปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบไดน้อ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ทางเลือก
ท่ี 2 ซ่ึงมีการน าน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไปบ าบดัในบ่อหมกัไร้อากาศ สามารถลดค่าปริมาณ
ออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไดดี้ท่ีสุดและ
ลดลงจากเดิมไดถึ้งร้อยละ 88.88 หรือมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2,237.29 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมทั้งทางเลือกท่ี 1 
ซ่ึงสามารถลดปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบใหเ้หลือเพียง 4,680.67 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือลดลงร้อยละ 76.74  ส าหรับทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงมี
การบ าบดัโดยใชน้ ้าหมกัจุลินทรียชี์วภาพ มีค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบอยูท่ี่ 7,650 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือลดงลงร้อยละ 61.98 
แต่วา่ค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากทางเลือกดงักล่าวนั้นยงัมีค่าท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ
โดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.21  ค่าเฉล่ียของปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียจาก 
ภาพที ่6.23  การผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตามรูปแบบของการผลิตยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ :  * พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551: 3-21 
หมายเหตุ :  ** เปรียบเทียบกบัก่อนด าเนินการตามทางเลือกเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 

ลงลง**76.74 % 

ลงลง**88.88 % 

ลงลง**61.98 % 
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   6.3.2.5  ค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใช้ในการออกซิไดส์สาร 
อินทรียใ์นน ้าเสีย (Chemical Oxygen Demand: COD) 
   ส าหรับค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนทั้ งหมดท่ีต้องการ เพื่อใช้ในการออกซิไดส์
สารอินทรียใ์นน ้าเสีย จ  าแนกตามรูปแบบในการผลิตยางแผน่ดิบนั้น ดงัปรากฏขอ้มูลในภาพท่ี 6.22 
 

 
 
ภาพที่ 6.22  ค่าเฉล่ียของปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใชใ้นการออกซิไดส์สารอินทรีย ์
ภาพท่ี 6.23  ในน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ จ าแนกตามรูปแบบของการผลิตยางแผน่ดิบ 
หมายเหตุ :  * พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551: 3-21 
 
   ส าหรับค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนทั้ งหมดท่ีต้องการ เพื่อใช้ในการออกซิไดส์
สารอินทรียใ์นน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ค่าดงักล่าวในช่วงก่อน
ด าเนินตามทางเลือกน าหลักของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ มี
ความคลาดเคล่ือนค่อนขา้งสูงมาก ทางผูศึ้กษาไดท้  าการเติมเมอคิวริกซลัเฟต (HgSO4) ลงไปในน ้ า
ตวัอย่างเพื่อก าจดัคลอไรด์ แต่หลงัจากท าการรีฟลกัซ์ท่ีอุณหภูมิ 150 + 2 องศาเซลเซียสแล้ว 
(รตีวรรณ อ่อนรัศมี, 2542: 132 - 138) ก็พบวา่น ้ าตวัอยา่งมีสีฟ้า ซ่ึงหมายถึงไม่เหลือไดโครเมตท่ีจะ
ท าการไทเทรตเพื่อหาค่า COD เน่ืองจากมีสารรบกวนเช่น คลอไรด์ โบรไมด์ ในปริมาณสูง ผูศึ้กษา
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จึงไดน้ าน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในขั้นตอนดงักล่าวไปตรวจวดัความเค็ม เพื่อหาวา่มีปริมาณ
คลอไรด์เกินกว่า  2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีค่าความเค็มเกิน 3.6 ส่วนในล้านส่วนหรือไม่ 
(สถาบนัวิจยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง, 2551) เม่ือท าการตรวจวดัค่าความเค็มดว้ยเคร่ือง Salinity 
พบวา่ น ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในขั้นตอนดงักล่าวมีค่าอยูท่ี่ 0.4 – 2.8 ส่วนในลา้นส่วน หรือ
เม่ือเทียบกลบัเป็นหน่วยของคลอไรด์ (Wooster et al., 1969 อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าชายฝ่ัง, 2551) จะเท่ากบั 221.42 – 1,549.52 มิลลิกรัมต่อลิตร ประกอบกบัผูศึ้กษาไดน้ ากรด 
A (นามสมมติ) ซ่ึงมีการเติมกบัสีผสมอาหาร  กรดฟอร์มิกเจือจางร้อยละ 2   และกรดซลัฟุริกเจือจาง
ส าหรับแช่แผน่ยางพารา ไปวเิคราะห์หาค่าคลอไรด ์ณ ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสีย คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พบวา่ มีค่าคลอไรด์ 49.98,  149.95  และ 99.87 ตามล าดบั 
ซ่ึงไม่ได้ท  าให้ค่าคลอไรด์เกินค่ามาตรฐานท่ีไปท าการรบกวนค่าปริมาณออกซิเจนทั้ งหมดท่ี
ตอ้งการ เพื่อใชใ้นการออกซิไดส์สารอินทรียใ์นน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบได ้แต่อยา่งไรก็ตาม
ผูศึ้กษาไดส้รุปขอ้สังเกตไว ้2 ประเด็นในการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใช้
ในการออกซิไดส์สารอินทรียใ์นน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ประมาณ 4 แสน
มิลลิกรัมต่อลิตรนั้นอาจจะเกิดจาก 
    1)  อาจมีการเติมกรดซลัฟุริกท่ีไม่ไดผ้สมสารซิลเวอร์ซลัเฟต (Ag2SO4) ซ่ึง 
ซิลเวอร์ซลัเฟตจะสามารถท าปฏิกิริยากบัคลอไรด์ โบรไมด์ และไอโอไดด์ เพราะสารดงักล่าวจะ
สามารถก าจดัคลอไรดไ์ดบ้า้งในบางส่วน 
    2)  ค่าความเค็มอาจจะมีค่าท่ีเขา้สู่ระดบันยัส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดรบกวนต่อ 
ความคลาดเคล่ือนในการวเิคราะห์ผล 
   อยา่งไรก็ตาม จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการเพื่อใชใ้น
การออกซิไดส์สารอินทรียจ์ากการผลิตยางแผน่ดิบ พบวา่ ทางเลือกท่ี 2  ซ่ึงมีการบ าบดัดว้ยถงัหมกั
ไร้อากาศ จะสามารถลดปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใชใ้นการออกซิไดส์สารอินทรียไ์ด้
มากท่ีสุด โดยพบวา่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3,653 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคือ ทางเลือกท่ี 1  และทางเลือก
ท่ี 2  ซ่ึงมีการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ดว้ยจุลินทรียชี์วภาพ ตามล าดบั แต่ทุกทางเลือก
นั้น สามารถลดค่าปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรียใ์นน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไดน้อ้ยกวา่น ้าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไป 
  โดยสรุปแลว้ คุณภาพน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ในช่วงก่อนด าเนินการทดลองผลิต
ยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด รวมทั้ง หลงัจากท่ีไดน้ าทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 ตาม
หลกัเทคโนโลยสีะอาดไปทดลองปฏิบติันั้น สามารถสรุปผลคุณภาพน ้าเสียไดด้งัตารางท่ี 6.6 
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ตารางที่ 6.6  สรุปผลคุณภาพน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ จากการน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปทดลองปฏิบติั 

 

ค่าเฉลีย่ 
(ค่าที่พบจาก

กระบวนการผลติ
โดยทั่วไป*) 

ค่าที่ได้ก่อน
ด าเนินการ
ตามทางเลอืก 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 

ค่าที่ได้ 
ดขีึน้
จาก
เดมิ1 

ไม่เกนิค่าที่
พบ

โดยทั่วไป* 

ระบบถังหมักไร้อากาศ 
ระบบบ าบัดด้วยจุลนิทรีย์

ชีวภาพ 

ค่าที่ได้ 
ดขีึน้
จาก
เดมิ1 

ไม่เกนิค่าที่
พบ

โดยทั่วไป* 
ค่าที่ได้ 

ดขีึน้
จาก
เดมิ1 

ไม่เกนิค่าที่
พบ

โดยทั่วไป* 

pH   4.51 4.97  - 5.78  - 4.68  - 

SS (78.36 mg/L) 697.80 66.87   375   836   

TKN (90 mg/L) 275.04 350.2   167   226   

BOD (5,503mg/L) 20,119.00 4,680.67   2,237.29   7,650   

COD (8,713.71 mg/L) 417,320.82 7,677.12   3,653   8,475.76   

 
หมายเหตุ :  1 เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียก่อนการด าเนินการตามทางเลือก 
หมายเหตุ :  * พงษว์ภิา หล่อสมบูรณ์ และคณะ, 2551: 3-21. 
 
  จากขอ้มูลในตารางท่ี 6.6 พบว่า ทางเลือกท่ี 1 มีค่าดชันีช้ีวดัความสกปรกของน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบท่ีไม่เกินจากค่าท่ีพบจากกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบโดยทัว่ไปมากท่ีสุด แต่
ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงมีการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้ระบบถงัหมกัแบบไร้อากาศ 
แมว้า่ค่าดชันีช้ีวดัความสกปรกของน ้าเสียจะสูงกวา่ค่าท่ีพบโดยทัว่ไป 2 ดชันีช้ีวดั ไดแ้ก่ ค่า SS และ
ค่า TKN แต่เม่ือดูประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสียแลว้พบวา่มีประสิทธิภาพในการลดความสกปรก
ของน ้าเสียไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากสามารถลดความสกปรกในน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไดทุ้ก
ดชันีช้ีวดัให้นอ้ยลงจากเดิมท่ีไม่มีการน าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใ์ช้ในกระบวนการผลิตยาง
แผน่ดิบไดเ้ป็นอยา่งดี 
  6.3.3  ภาระระบบบ าบัดน า้เสีย (BOD Loading) 
  การพิจารณาภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถพิจารณา
ได้ว่าหากมีการสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียมานั้น จะต้องรับภาระในการบ าบดัค่าความสกปรกก่ี
กิโลกรัมต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ โดยภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียนั้น ดงัปรากฏขอ้มูลในภาพท่ี 
6.23 
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 6.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.23  ภาระระบบบ าบดัน ้าเสีย จ  าแนกตามกระบวนการการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
  จากภาพท่ี 6.23 จะเห็นไดว้่า การลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดนั้น สามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียไดเ้ป็นอยา่งดี โดยก่อนท่ีจะมีการทดลองปฏิบติัตาม
ทางเลือกท่ี 1 นั้น พบวา่ ระบบบ าบดัน ้ าเสียจะตอ้งรับภาระในการบ าบดัน ้ าเสีย 0.241 กิโลกรัม ต่อ
ยางแผน่ดิบ 1 แผน่ แต่เม่ือน าทางเลือกในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยี
สะอาดนั้นสามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียไดม้ากกวา่ร้อยละ 80 โดยเฉพาะในทางเลือกท่ี 2 ซ่ึง
มีบ าบดัน ้ าเสียดว้ยถงัหมกัไร้อากาศ จะสามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียจากเดิมให้เหลือเพียง 
0.009 กิโลกรัมต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ หรือลดลงร้อยละ 96.26 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าทางเลือก
ในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดมาปฏิบติัแลว้ จะสามารถลด
ความสกปรกและปริมาณของน ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

  

ลดลงจากเดิม 
88.29 % ลดลงจากเดิม 

96.26 % 

ลดลงจากเดิม 
87.20 % 



 
 
 

172 

6.4  คุณภาพยางแผ่นดิบ 
  
 ในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้น คุณภาพของยางแผน่
ดิบถือเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีส าคญั เพราะหากน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบสามารถลดลงได ้แต่ท าให้
คุณภาพของยางแผน่ดิบแยล่ง นอกจากจะท าให้เกิดการสูญเสียรายไดท่ี้ดีแลว้ ยงัท าให้เกิดความคิด
ดา้นลบต่อหลกัเทคโนโลยสีะอาดอีกดว้ย 
 เพื่อเป็นการทดสอบวา่คุณภาพยางแผน่ดิบท่ีไดมี้การด าเนินการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบนั้น จะมีคุณภาพดีหรือไม่ จึงได้เปรียบคุณภาพยางแผ่นดิบระหว่างก่อนและหลงัจากท่ีมีการ
ทดลองน าทางเลือกท่ี 1 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบให้สอดคลอ้งกบัสถาบนัวิจยั
ยาง (2551) จ  านวน 6 ตวัอย่าง ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้นั้นดงัแสดงในภาพท่ี 6.24 โดยผูศึ้กษาจะขอ
เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ท่ีไดเ้ฉพาะในช่วงก่อนการด าเนินตามทางเลือกท่ี 1 และหลกัด าเนินการ
ตามเลือกท่ี 1 เน่ืองจากทั้ง 2 ทางเลือกน้ี มุ่งเนน้ท่ีการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบให้มี
คุณภาพของยางแผ่นดิบท่ีดีตั้งแต่เร่ิมกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ ส าหรับในทางเลือกท่ี 2 นั้น 
ยงัคงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบตามทางเลือกท่ี 1 จึงท าให้คุณภาพของยางแผ่นดิบท่ีได้ไม่
แตกต่างจากทางเลือกท่ี 1 มากนกั เพียงแต่เพิ่มกระบวนการในการลดหรือบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบจากทางเลือกท่ี 1 ใหดี้ข้ึนเท่านั้น  
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ภาพที่ 6.24  ผลการวิเคราะห์คุณภาพยางแผน่ดิบ โดยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน SMR: Bulletin  
ภาพที ่6.21  No.7-1992 
หมายเหตุ: (1)  คือ  ก่อนทดลองน าทางเลือกท่ี 1 มาปฏิบติั 
หมายเหตุ: (2)  คือ  น าทางเลือกท่ี 1 มาทดลองปฏิบติั 
 
 จากภาพท่ี 6.24 พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ ยางแผน่ดิบท่ีผลิตในขั้นตอนก่อนท่ีจะน าทางเลือกใน
การลดน ้าเสียตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดไปทดลองปฏิบติันั้น จะมีค่าปริมาณส่ิงสกปรก  ปริมาณส่ิง
ระเหย  ปริมาณเถา้  ปริมาณไนโตรเจน  ความหนืด และสีของยางแผ่นดิบ มากกว่ายางแผ่นดิบท่ี
ผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาด นอกจากน้ียงั
พบว่า ยางแผ่นดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยี
สะอาด จะมีดชันีความอ่อนตวัและความอ่อนตวัเร่ิมแรกท่ีมากกว่ายางแผ่นดิบท่ีผลิตในขั้นตอน
ก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลักเทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติั ซ่ึงจากค า
สัมภาษณ์ของนุชนารถ ณ ระนอง (2553: บทสัมภาษณ์) ถึงความหมายของแต่ละดชันีช้ีวดัในการ
ทดสอบยางแผน่ดิบตามวธีิการ SMR: Bulletin No.7 – 1992 นั้นมีความหมายดงัต่อไปน้ี  
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  6.4.1  ปริมาณส่ิงสกปรก จะบอกถึงความสกปรกของยางแผน่ดิบวา่มีค่าเป็นร้อยละเท่าใด
ของน ้ าหนกัยางแผน่ดิบ ซ่ึงหากว่ามีค่าปริมาณความสกปรกมาก ความสกปรกในยางแผน่ดิบก็จะ
มากตามล าดบั จากการวเิคราะห์พบวา่ ยางแผน่ดิบท่ีผลิตในขั้นตอนก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลด
น ้าเสียตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดไปทดลองปฏิบติันั้น มีค่าความสกปรกอยูท่ี่ร้อยละ 0.04+0.1 ส่วน
ยางแผ่นดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาด 
พบว่า มีค่ าความสกปรกอยู่ ท่ี ร้อยละ 0.014+0.01 เท่ านั้ น แสดงว่า  ยางแผ่นดิบท่ีผลิตตาม
กระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้นมีความสกปรกในยาง
แผน่ดิบนอ้ยกวา่ยางแผน่ดิบท่ีผลิตก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด
ไปทดลองปฏิบติั 
 
  6.4.2  ปริมาณไนโตรเจน การหาปริมาณไนโตรเจนเน่ืองจากว่า ตามธรรมชาติแล้ว
โครงสร้างของยางจะจบักนัดว้ยพนัธะสาม ซ่ึงไนโตรเจนจะไปท าการจบัพนัธะสามท าให้โมเลกุล
คาร์บอนอ่ิมตวัจึงไม่สามารถทนต่อความร้อน ท าให้เวลาน ายางแผ่นดิบไปผ่านความร้อนอาจเกิด
การลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว จากการวิเคราะห์พบว่า ยางแผ่นดิบท่ีผลิตในขั้นตอนก่อนท่ีจะน า
ทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติันั้น มีค่าปริมาณไนโตรเจน
อยู่ท่ีร้อยละ 0.57 ส่วนยางแผ่นดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบดว้ย
หลกัเทคโนโลยีสะอาด พบว่ามีค่าไนโตรเจนอยู่ท่ีร้อยละ 0.53  แสดงว่า ยางแผ่นดิบท่ีผลิตตาม
กระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้นมีปริมาณไนโตรเจน
ในยางแผน่ดิบนอ้ยกวา่ยางแผน่ดิบท่ีผลิตก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดไปทดลองปฏิบติั 
 
  6.4.3  ปริมาณสารระเหย ปริมาณสารระเหยท่ีอยูใ่นยางแผน่ดิบนั้นเป็นส่ิงส าคญั เพราะถา้
หากมีการใส่สารเคมีท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ 100 องศาเซลเซียส สารระเหยในยาง
แผ่นดิบจะเกิดการระเหยข้ึนสู่อากาศ และท าให้เกิดฟองอากาศข้ึนในแผ่นยางพาราได้ จากการ
วิเคราะห์พบว่า ยางแผ่นดิบท่ีผลิตในขั้นตอนก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลัก
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติันั้น มีค่าปริมาณสารระเหยอยูท่ี่ร้อยละ 0.96 ส่วนยางแผน่ดิบท่ี
ผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบด้วยหลกัเทคโนโลยีสะอาด พบว่ามีค่า
ปริมาณสารระเหยอยูท่ี่ร้อยละ 0.73  แสดงวา่ ยางแผน่ดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้นมีปริมาณสารระเหยในยางแผน่ดิบนอ้ยกวา่ยางแผน่
ดิบท่ีผลิตก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้าเสียตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดไปทดลองปฏิบติั 
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  6.4.4  ปริมาณเถ้า การหาปริมาณเถา้นั้น เพื่อดูวา่ในยางแผน่ดิบจะมีสารอนินทรียป์ะปนมา
หรือไม่ โดยใชอุ้ณหภูมิท่ี 550 องศาเซลเซียสในการทดสอบ ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบวา่ ยางแผน่ดิบ
ท่ีผลิตในขั้นตอนก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลักเทคโนโลยีสะอาดไปทดลอง
ปฏิบติันั้น มีค่าปริมาณเถา้อยูท่ี่ร้อยละ 0.58 ส่วนยางแผ่นดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาด พบวา่มีค่าปริมาณเถา้อยูท่ี่ร้อยละ 0.4  แสดงวา่ ยาง
แผน่ดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้นมี
ปริมาณเถา้ในยางแผน่ดิบนอ้ยกวา่ยางแผน่ดิบท่ีผลิตก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปทดลองปฏิบติั 
 
  6.4.5  ความอ่อนตัวเร่ิมแรกและดัชนีความอ่อนตัว ส าหรับความอ่อนตวัเร่ิมแรกและดชันี
ค่าความอ่อนตวันั้น จะบ่งบอกวา่ยางแผน่ดิบมีความอ่อนตวัหรือความน่ิมมากนอ้ยเพียงใด โดยผล
จากการวเิคราะห์พบวา่ ยางแผน่ดิบท่ีผลิตในขั้นตอนก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติันั้น มีความอ่อนตวัเร่ิมแรกและดชันีความอ่อนตวัเท่ากบั 31.33 
และ 92.27 ตามล าดบั ส่วนยางแผ่นดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ
ดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาด พบว่ามีความอ่อนตวัเร่ิมแรกและดชันีความอ่อนตวัเท่ากบั 31.67 และ 
103.7 ตามล าดบั แสดงวา่ ยางแผน่ดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ย
หลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้นมีความอ่อนตวัเร่ิมแรกและดชันีความอ่อนตวัมากกวา่ยางแผน่ดิบท่ีผลิต
ก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้าเสียตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดไปทดลองปฏิบติั 
 
  6.4.6 ค่าสี  ส าหรับการตรวจวดัปริมาณสีในยางแผน่ดิบเพื่อพิจารณาวา่ จะตอ้งใชป้ริมาณสี
ในการผสมวตัถุดิบลงไปมากนอ้ยเพียงใดหากใชย้างแผน่ดิบเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ หากสีของยาง
แผ่นดิบท่ีได้มีสี เข้ม สี ท่ีผสมก็จะต้องในปริมาณท่ีมาก ซ่ึงจากการทดสอบปริมาณสีทาง
ห้องปฏิบติัการ พบวา่ ค่าสีของยางแผน่ดิบท่ีผลิตในขั้นตอนก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสีย
ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติัเท่ากบั 9.7 ในขณะท่ีค่าสีของยางแผ่นดิบท่ีผลิตตาม
กระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาดเท่ากบั 6 หมายความว่า 
ยางแผน่ดิบผลิตตามกระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาดจะมี
ค่าสีท่ีนอ้ยกวา่ยางแผน่ดิบท่ีผลิตก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด
ไปทดลองปฏิบติั  
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  6.4.7  การจัดช้ันยางแผ่นดิบ 
  ผลจากการทดสอบยางแผน่ดิบตามวิธีการ SMR: Bulletin No.7 – 1992 ท่ีไดจ้ากขา้งตน้ จะ
น าไปท าการจดัชั้นยางแผ่นดิบว่าควรจะอยู่ในระดบัใด โดยยึดหลกัของสถาบนัวิจยัยาง (ม.ป.ป.:  
17) ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ยางแผน่ดิบยงัไม่มีมาตรฐานก าหนดท่ีแน่นอน แต่สามารถใชม้าตรฐานยางแท่ง
เอสทีอาร์ (Standard Thai Rubber:  STR) เป็นมาตรฐานเพื่ออา้งอิงในการจดัชั้นคุณภาพยางแผน่ดิบ
ได ้เน่ืองจากยางแท่งตามมาตรฐานเอสทีอาร์ จะมีส่วนผสมของยางแผน่ดิบรวมอยูด่ว้ย  
  ส าหรับการจดัล าดบัชั้นของยางแผ่นดิบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ท่ีผลิตก่อนและ
หลงัจากด าเนินการทดลองน าทางเลือกท่ี 1 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้
สอดคลอ้งกบัสถาบนัวจิยัยาง (2551) มาปฏิบติั ดงัปรากฏขอ้มูลตารางท่ี 6.7 
 
ตารางที ่6.7  การจดัล าดบัชั้นคุณภาพยางแผน่ดิบ ตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ 
 

กระบวนการในการผลติ 
ยางแผ่นดบิ 

ดชันีช้ีวดั 
ช้ันและขีดจ ากดัสมบัติต่างๆ ของยางแท่งเอสทีอาร์ 

STR 5 STR 10 STR 20 

ยางแผ่นดบิที่ผลติก่อนที่จะน าทางเลือกใน
การลดน า้เสียตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดไป
ทดลองปฏิบัติ 
 

ปริมาณส่ิงสกปรก (% โดยน ้าหนกั)    
ปริมาณส่ิงระเหย (% โดยน ้าหนกั)    
ปริมาณเถา้ (% โดยน ้าหนกั)    
ปริมาณไนโตรเจน (% โดยน ้าหนกั)    
ความอ่อนตวัเร่ิมแรก (Po)    
ดชันีความอ่อนตวั (PRI)    
ความหนืด ML(1’+4’) 1000c - - - 
สี มีค่าเท่ากบั 9.7 

ยางแผ่นดบิที่ผลติตามกระบวนการลดน า้
เสียจากการผลติยางแผ่นดบิด้วยหลกั
เทคโนโลยสีะอาด 

ปริมาณส่ิงสกปรก (% โดยน ้าหนกั)    
ปริมาณส่ิงระเหย (% โดยน ้าหนกั)    
ปริมาณเถา้ (% โดยน ้าหนกั)    
ปริมาณไนโตรเจน (% โดยน ้าหนกั)    
ความอ่อนตวัเร่ิมแรก (Po)    
ดชันีความอ่อนตวั (PRI)    
ความหนืด ML(1’+4’) 1000c - - - 
สี มีค่าเท่ากบั 6 

 

หมายเหตุ: - คือ   ไม่ไดก้  าหนดในชั้นและขีดจ ากดัสมบติัต่างๆ ของยางแท่งเอสทีอาร์ 
หมายเหตุ: -STR 5  เป็นยางท่ีสะอาด มีสีจางโดยเฉพาะ ซ่ึงใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองมือ  ทางการแพทย ์หรือ

อุปกรณ์ท่ีตอ้งมีการแต่งแตม้สีสนั  
หมายเหตุ: -STR 10   เป็นยางท่ีมีคุณภาพและความสะอาดรองลงมาจาก STR 5  
หมายเหตุ: -STR 20   เป็นยางท่ีมีสีคล ้า คุณภาพต ่า ใชใ้นอุตสาหกรรมยางรถยนตห์รือยางท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
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  จากตารางท่ี 6.7 แสดงให้เห็นวา่ ยางแผน่ดิบท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผ่นดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้น สามารถท่ีจะน าไปแปรรูปเป็นยางแท่งเอสทีอาร์ไดทุ้ก
รูปแบบ ไม่วา่จะเป็นยางแท่ง STR 5 ซ่ึงเป็นยางท่ีสะอาด มีสีท่ีไม่จดัหรือคล ้าจนเกินไป สามารถใช้
กบัอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเคร่ืองมือแพทย ์หรืออุตสาหกรรมท่ีตอ้งการการเพิ่มสีสัน/ เส้นดา้ย 
หรืออุตสาหกรรมจ าพวกพื้นรองเท้า เทปกาว เป็นต้น ซ่ึงถ้าหากยางแผ่นดิบมีสีท่ีคล ้ าลง ก็จะ
สามารถน าไปท าเป็นยางแท่งเอสทีอาร์ชนิด 10 และ 20 ได ้ เน่ืองจากผา่นทุกมาตรฐานยางแท่งเอส
ทีอาร์ท่ีก าหนดเอาไว ้ในขณะท่ียางแผ่นดิบผลิตก่อนท่ีจะน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติันั้น ไม่สามารถจะน ามาผลิตเป็นยางแท่งเอสทีอาร์ได้เลย 
เน่ืองจากมีปริมาณส่ิงระเหยและส่ิงสกปรกท่ีเกินมาตรฐาน ซ่ึงส่ิงระเหยเหล่าน้ีจะท าให้เกิด
ฟองอากาศหากน าผลิตภณัฑ์ยางแผ่นดิบเหล่าน้ีไปข้ึนรูป สร้างความเสียหายให้กบัผลิตภณัฑ์เป็น
อย่างมาก ดงันั้น ยางแผ่นดิบท่ีท่ีผลิตตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกั
เทคโนโลยสีะอาดนั้น มีคุณภาพดีกวา่ยางแผน่ดิบท่ีผลิตก่อนกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยสีะอาด 
 

6.5  ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการผลติยางแผ่นดิบ 
 
 การผลิตยางแผ่นดิบนั้นจะตอ้งมีการลงทุนในกระบวนการผลิตพอสมควร ดงันั้น ค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาในการคืนทุนถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั เน่ืองจาก หากมีค่าใช้จ่ายหรือระยะเวลาในการคืน
ทุนสูงมาก แนวทางดังกล่าวอาจได้รับการต่อต้านจากเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบเน่ืองจากไม่
สามารถรับภาระค่าใชจ่้ายในส่วนดงักล่าวได ้
 เม่ือไดน้ ากระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด อนัไดแ้ก่ 
ทางเลือกท่ี 1 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง 
(2551) และทางเลือกท่ี 2 คือ การด าเนินการร่วมกนัระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่
ดิบ ตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) รวมทั้งการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีเพื่อลดและบ าบดั
น ้าเสีย และการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ เม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและระยะเวลาคืนทุนกบัการผลิต
ยางแผ่นดิบก่อนท่ีจะทดลองปฏิบติักระบวนลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด สามารถสรุป
ขอ้มูลค่าใชจ่้าย ไดด้งัตารางท่ี 6.8 – 6.11 และสามารถสรุปเป็นผลประโยชน์ต่อตน้ทุนในการผลิต
ยางแผน่ดิบ ไดด้งัภาพท่ี 6.25 
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ตารางที ่6.8  ค่าใชจ่้ายในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ก่อนน าเทคโนโลยสีะอาดมาปฏิบติั 
 

รายการ ปริมาณที่ใช้ (ต่อการผลติ 1 แผ่น) ค่าใช้จ่าย (ต่อการผลติ 1 แผ่น) 

1) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสารเคมี 
1.1) กรด A*  0.01286 ลิตร 0.56 บาท 
1.2) สีผสมอาหาร 0.00425 กรัม 0.0085 บาท 
1.3) กรดซลัฟริุกส าหรับแช่แผน่ยางพารา 0.05 ลิตร 0.5 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสารเคมี 1.07 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัน ้าที่ใช้ในการผลติยางแผ่นดบิ 
2.1) น ้าส าหรับผสมน ้ ายางพาราสดเพ่ือท าให้
เกิดการจบัตวัเป็นกอ้น 

1 ลิตร 0.008 บาท 

2.2) น ้าส าหรับการลา้งท าความสะอาด 32.69 ลิตร 0.26 บาท 
2.3) น ้าส าหรับเจือจางกรดซลัฟริุกเพ่ือแช่แผน่
ยางพารา 

7.49 ลิตร 0.06 บาท 

2.4) น ้าส าหรับเจือจางกรด A * เพ่ือท าให้เกิด
การจบัตวัเป็นกอ้น 

0.255 ลิตร 0.002 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัน ้าที่ใช้ในการผลิตยางแผ่นดบิ 0.33 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน า้เสีย2 
3.1) ค่าบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 
(คิดอตัราเรียกเก็บสูงสุด) 

40.56 ลิตร 0.32 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน า้เสีย 0.32 บาท 

4) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
4.1) ค่าแรงงาน 2 คน 56 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆในการผลติยางแผ่นดิบ 56 บาท 

รวมค่าใช้ทั้งหมด1 57.72 บาท 

 
หมายเหตุ: 1ไม่นบัรวมค่าใชจ่้ายท่ีเป็นค่าไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนดา้นสุขภาพในการผลิตยางแผน่ดิบ 
  2อตัราค่าบ าบดัน ้าเสีย ใชอ้ตัราค่าบ าบดัน ้าเสียท่ีสูงท่ีสุด โดยระบบบ าบดัท่ีใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีอ าเภอเขาชะเมามากท่ีสุด คือ  
   ระบบบ าบดัน ้าเสียของเทศบาลต าบลบา้นเพ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ซ่ึงใช้ระบบ Oxidation ditch แบบตะกอนเ 
  เร่ง ซ่ึงระบบตะกอนเร่งจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบดัไม่เกิน 8 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (กรมควบคุมมลพิษ,  
   ม.ป.ป.: 38) เม่ือท าหน่วยให้เป็นลิตร (1,000 ลิตร เท่ากบั 1 ลูกบาศก์เมตร) จะไดค้่าบ  าบดัน ้ าเสีย เท่ากบั 0.008  บาทต่อ 
   ลิตร 
  * เป็นกรดท่ีไม่ระบุส่วนผสมของกรดและความเขม้ขน้ของกรด แต่ไดก้ล่าวใน ฉลากสินคา้ว่าเป็นกรดท่ีมาจากการหมกั
  ตามธรรมชาติ 
  ** ตน้ทุนท่ีไม่สามารถน ามาคิดต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ได ้จะไม่น ามาใชใ้นการค านวณหาตน้ทุน  
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ตารางที ่6.9  ค่าใชจ่้ายในการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ เม่ือด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 
 

รายการ ปริมาณที่ใช้ (ต่อการผลติ 1 แผ่น) ค่าใช้จ่าย (ต่อการผลติ 1 แผ่น) 

1) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสารเคมี  
กรดฟอร์มิคร้อยละ 94  0.00854 ลิตร 0.44 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสารเคมี 0.44 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัน ้าที่ใช้ในการผลติยางแผ่นดบิ 
2.1) น ้าส าหรับผสมน ้ ายางพาราสดเพ่ือท าให้
เกิดการจบัตวัเป็นกอ้น 

2 ลิตร 0.02 บาท 

2.2) น ้าส าหรับการลา้งท าความสะอาด 22.12 ลิตร 0.18 บาท 
2.3) น ้าส าหรับเจือจางกรดฟอร์มิกเพ่ือท าให้
เกิดการจบัตวัเป็นกอ้น 

0.381 ลิตร 0.003 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัน ้าที่ใช้ในการผลิตยางแผ่นดบิ 0.203 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน า้เสีย2 
3.1) ค่าบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 
(คิดอตัราเรียกเก็บสูงสุด) 

25.95 ลิตร 0.21 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน า้เสีย 0.21 บาท 

4) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
4.1) ค่าแรงงาน 2 คน 56 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆในการผลติยางแผ่นดิบ 56 บาท 

รวมค่าใช้ทั้งหมด1 56.85 บาท 

 
หมายเหตุ: 1ไม่นบัรวมค่าใชจ่้ายท่ีเป็นค่าไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนดา้นสุขภาพในการผลิตยางแผน่ดิบ 
  2อตัราค่าบ าบดัน ้าเสีย ใชอ้ตัราค่าบ าบดัน ้าเสียท่ีสูงท่ีสุด โดยระบบบ าบดัท่ีใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีอ าเภอเขาชะเมามากท่ีสุด คือ  
   ระบบบ าบดัน ้าเสียของเทศบาลต าบลบา้นเพ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ซ่ึงใช้ระบบ Oxidation ditch แบบตะกอนเ 
  เร่ง ซ่ึงระบบตะกอนเร่งจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบดัไม่เกิน 8 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (กรมควบคุมมลพิษ,  
   ม.ป.ป.: 38) เม่ือท าหน่วยให้เป็นลิตร (1,000 ลิตร เท่ากบั 1 ลูกบาศก์เมตร) จะไดค้่าบ  าบดัน ้ าเสีย เท่ากบั 0.008  บาทต่อ 
   ลิตร 
  ** ตน้ทุนท่ีไม่สามารถน ามาคิดต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ได ้จะไม่น ามาใชใ้นการค านวณหาตน้ทุน 
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ตารางที่ 6.10  ค่าใชจ่้ายในการผลิตยางแผ่นดิบ 1 แผน่ เม่ือด าเนินการตามทางเลือกท่ี 2 โดยใช้
ตารางที ่6.10  ระบบบ าบดัดว้ยถงัหมกัไร้อากาศ 
 

รายการ ปริมาณที่ใช้ (ต่อการผลติ 1 แผ่น) ค่าใช้จ่าย (ต่อการผลติ 1 แผ่น) 

1) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสารเคมี 
กรดฟอร์มิคร้อยละ 94  0.00854 ลิตร 0.44 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสารเคมี 0.44 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัน ้าที่ใช้ในการผลติยางแผ่นดบิ 
2.1) น ้าส าหรับผสมน ้ ายางพาราสดเพ่ือท าให้เกิด
การจบัตวัเป็นกอ้น 

2 ลิตร 0.02 บาท 

2.2) น ้าส าหรับการลา้งท าความสะอาด 11.11 ลิตร 0.09 บาท 
2.3) น ้าส าหรับเจือจางกรดฟอร์มิกเพ่ือท าให้เกิด
การจบัตวัเป็นกอ้น 

0.381 ลิตร 0.003 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัน ้าที่ใช้ในการผลิตยางแผ่นดบิ 0.113 บาท 

3) ค่าใช้ในการจัดท าระบบบ าบัดน า้เสีย** 
3.1) ถงัพลาสติก  12.09 ลิตร 6.045 บาท 
3.2) ตะแกรงส าหรับใส่ชั้นหิน ชั้นข้ีเล่ือย  
ชั้นทราย 

3 แผน่ 10 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบบ าบัดน า้เสีย 16.045 บาท 

4) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
4.1) ค่าแรงงาน 2 คน 56 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆในการผลติยางแผ่นดิบ 56 บาท 

รวมค่าใช้ทั้งหมด1 72.60 บาท 

 
หมายเหตุ: 1ไม่นบัรวมค่าใชจ่้ายท่ีเป็นค่าไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนดา้นสุขภาพในการผลิตยางแผน่ดิบ 
  ** ตน้ทุนน้ีจะเกิดข้ึนในคร้ังแรกของการจดัท าระบบบ าบดัน ้าเสีย 
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ตารางที่ 6.11  ค่าใชจ่้ายในการผลิตยางแผ่นดิบ 1 แผน่ เม่ือด าเนินการตามทางเลือกท่ี 2 โดยใช้
ตารางที ่6.11  ระบบบ าบดัดว้ยจุลินทรียชี์วภาพ 
 

รายการ ปริมาณที่ใช้ (ต่อการผลติ 1 แผ่น) ค่าใช้จ่าย (ต่อการผลติ 1 แผ่น) 

1) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสารเคมี 
กรดฟอร์มิคร้อยละ 94  0.00854 ลิตร 0.44 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสารเคมี 0.44 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัน ้าที่ใช้ในการผลติยางแผ่นดบิ 
2.1) น ้าส าหรับผสมน ้ ายางพาราสดเพ่ือท าให้เกิด
การจบัตวัเป็นกอ้น 

2 ลิตร 0.02 บาท 

2.2) น ้าส าหรับการลา้งท าความสะอาด 11.11 ลิตร 0.09 บาท 
2.3) น ้าส าหรับเจือจางกรดฟอร์มิกเพ่ือท าให้เกิด
การจบัตวัเป็นกอ้น 

0.381 ลิตร 0.003 บาท 

2.4) น ้าสะอาดส าหรับหมกัจุลินทรียชี์วภาพ 11.11 ลิตร 0.09 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัน ้าที่ใช้ในการผลิตยางแผ่นดบิ 0.203 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
3.1) กากน ้าตาล2 4.44 กิโลกรัม 79.36 บาท 
3.2) สบัปะรด3 22.22 กิโลกรัม 133.32 บาท 
3.3) ค่าแรงงาน 2 คน 56 บาท 
3.4) ค่าถงัส าหรับบ าบดัน ้ าเสียดว้ยจุลินทรีย์
ชีวภาพ** 

24.10 ลิตร 12.09 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆในการผลติยางแผ่นดิบ 280.77 บาท 

รวมค่าใช้ทั้งหมด1 281.41 บาท 

 
หมายเหตุ: 1ไม่นบัรวมค่าใชจ่้ายท่ีเป็นค่าไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนดา้นสุขภาพในการผลิตยางแผน่ดิบ 
  2 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายของกากน ้ าตาล จะมีราคาเท่ากบั 125 บาท (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2553 ) ต่อกากน ้ าตาล 7   
   กิโลกรัม โดย น ้ าจุลินทรียชี์วภาพ 50 ลิตร ใช้กากน ้ าตาล 20 กิโลกรัม จึงคิดปริมาณกากน ้ าตาลท่ีใช้จริงบนพ้ืนฐานของ 
   ปริมาณน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ (11.11ลิตร) มีค่าเท่ากบั 4.44 กิโลกรัม 
  3 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายของสบัปะรด จะเท่ากบักิโลกรัมละ 6 บาท (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2553 )โดยน ้ าจุลินทรียชี์วภาพ  
   50 ลิตร ใช้สับปะรด 100 กรัม จึงคิดปริมาณกากน ้ าตาลท่ีใช้จริงบนพ้ืนฐานของปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ   
   (11.11ลิตร) มีค่าเท่ากบั 22.22 กิโลกรัม 
  **ตน้ทุนน้ีจะเกิดข้ึนในคร้ังแรกของการจดัท าระบบบ าบดัน ้าเสีย 
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ภาพที ่6.25  ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน จ าแนกตามกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 
 
 จากตารางท่ี 6.8 – 6.10 จะเห็นไดว้่า การผลิตยางแผ่นดิบตามทางเลือกท่ี 1 สามารถลด
ค่าใชจ่้ายจากเดิม 57.72 บาทต่อยางแผน่ดิบ 1 แผ่น เป็น 56.85 บาทต่อยางแผน่ดิบ 1 แผ่น ส่วน
ทางเลือกท่ี 2 โดยมีการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยจุลินทรียชี์วภาพนั้น มีค่าใชจ่้ายใน
การผลิตยางแผน่ดิบสูงท่ีสุดถึง 281.41 บาทต่อยางแผน่ดิบ 1 แผ่น เน่ืองจากวา่ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าจุลินทรียชี์วภาพไดแ้ก่ กากน ้ าตาล และสับปะรด ยงัมีตน้ทุนท่ีสูง 
ในขณะเดียวกนั ทางเลือกท่ี 2 โดยมีการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยถงัหมกัไร้อากาศ
นั้น พบวา่ มีค่าจ่ายเพิ่มข้ึนจากเดิม 57.72 บาทต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ เป็น 72.60 บาทต่อยางแผน่ดิบ 
1 แผน่ ซ่ึงท าใหต้น้ทุนในการผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิมประมาณ 15 บาทต่อแผน่ 
 ขอ้มูลจากภาพท่ี 6.25 แสดงใหเ้ห็นวา่ กระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาด ทางเลือกท่ี 1 สามารถเพิ่มอตัราส่วนของผลประโยชน์ต่อตน้ทุนจากเดิมอยู่ท่ี 
2.43 เป็น 2.46 หรือเพิ่มข้ึนจากเดิม 0.03 ซ่ึงในแง่ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ถือวา่เป็นกระบวนการท่ีควร
ลงทุน ส่วนทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงมีระบบบ าบดัน ้าเสียโดยใชถ้งัหมกัแบบไร้อากาศนั้น มีค่าผลประโยชน์
ต่อตน้ทุนอยู่ท่ี 1.97 ท าให้อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุนลดลงจากเดิม 0.5 ในขณะทางเลือกท่ี 2 
เช่นเดียวกนั แต่มีการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยใช้ระบบบ าบดัน ้ าเสียจากจุลินทรีย์

เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.02 

ลดลงจากเดิม 0.5 

ลดลงจากเดิม 1.93 
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ชีวภาพมีอตัราส่วนของผลประโยชน์ต่อตน้ทุนต ่าท่ีสุดเพียง 0.50 ซ่ึงอตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน
ดงักล่าวลดลงจากเดิมถึง 1.93 เน่ืองจากเม่ือคิดผลประโยชน์ต่อการผลิตยางแผ่นดิบ 1 แผน่ จะได้
เท่ากบั 140 บาท แต่ตน้ทุนในการผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกดงักล่าวสูงถึง 281.41 บาทต่อยาง
แผน่ดิบ 1 แผน่ 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า การลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลัก
เทคโนโลยสีะอาดนั้นสามารถลดค่าใชจ่้ายลงได ้แต่ในขณะเดียวกนั การบ าบดัน ้ าเสียในบางวิธีการ
อาจจะเพิ่มค่าใชจ่้ายในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์เพื่อบ าบดัน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงยงัมีราคาต่อหน่วยการผลิตท่ีสูง แต่เน่ืองจากความสกปรกของน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบนั้นมีความสกปรกท่ีสูงมาก ดงัขอ้มูลในส่วนท่ี 6.3 ดงันั้น ระบบบ าบดัน ้ าเสียจึง
ยงัคงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง หากตอ้งใช้การบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบท่ีลงทุนไม่สูง
จนเกินไป สามารถให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพท่ีดีในการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบ ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงมีระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบถงัหมกัไร้อากาศ จึงเป็นทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
กระบวนการการผลิตยางแผ่นดิบท่ีท าให้ยางแผ่นดิบมีคุณภาพดีและมีผลประโยชน์ต่อต้นทุน
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ แมจ้ะมีการลงทุนเพื่อจดัท าระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบถงัหมกัไร้อากาศ 
เกษตรกรก็จะยงัมีรายไดห้รือก าไรเหลือจากการลงทุนดงักล่าว 
 

6.6  การยอมรับกระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ด้วยหลักเทคโนโลยี
สะอาด 
 
 ส าหรับผลของการยอมรับกระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ดว้ยหลกัเทคโนโลยี
สะอาดจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตวัแทนผูน้ าชุมชนทั้งหมด 12 ราย ในทุกต าบลของอ าเภอเขาชะเมา 
จงัหวดัระยอง สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัไดด้งัตารางท่ี 6.12  
  



 
 
 

184 

ตารางที ่6.12  สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตวัแทนผูน้ าชุมชนทั้งหมด 12 ราย 
 

ประเดน็ในการสัมภาษณ์ จ านวน ร้อยละ 

1) ปัญหา/ ผลกระทบจากการผลติยางแผ่นดบิ (ตอบได้มากกว่า 1 ประเดน็)   

กล่ินไม่พึงประสงค ์ 6 46.2 
ดินเปร้ียว 5 38.5 
ไม่ไดมี้ผลกระทบมาก 2 15.4 

ผลรวมของประเดน็ข้อคิดเห็น 13 100 

2) สาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบจากการผลติยางแผ่นดิบ   

ปล่อยน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบลงสู่ดิน 6 50.0 
ไม่ระบุ 6 50.0 

รวม1 12 100.0 

3) การแก้ไขปัญหา/ ผลกระทบจากการผลติยางแผ่นดิบ (ตอบได้มากกว่า 1 ประเดน็)   

ควรให้มีบ่อบ าบดั หรือ บ่อกกัเก็บน ้าเสีย 4 44.4 
ใชจุ้ลินทรียชี์วภาพในการดบักล่ินไม่พึงประสงค๋ 4 44.4 
เร่ิมตน้ท่ีดูแลตน้ยางพาราให้มีสภาพท่ีดี 1 11.1 

ผลรวมของประเดน็ข้อคิดเห็น 9 100.0 

4) ปัญหา อุปสรรค จากปัญหา/ ผลกระทบจากการผลติยางแผ่นดบิ (ตอบได้มากกว่า 1 ประเดน็)   

ไม่คุม้กบัการลงทุนเพ่ือการบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 1 8.3 
ตอ้งดูร้อยละ DRC ไม่สามารค านวณการใชน้ ้าไดต้ายตวั 3 25.0 
ชาวบา้นตอ้งการผลิตยางแผน่ดิบให้ทนักบัเวลา 1 8.3 
เกษตรกรใชป้ระสบการณ์ในการท า จึงไม่ค่อยเช่ือในค าแนะน าดา้นท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 3 25.0 
มีผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในพ้ืนท่ีนอ้ยลง 4 33.3 

ผลรวมของประเดน็ข้อคิดเห็น 12 100.0 

5) การแก้ไขปัญหา อุปสรรค / ผลกระทบจากการผลติยางแผ่นดบิ (ตอบได้มากกว่า 1 ประเดน็)   

ช้ีให้เห็นประโยชน์ในการป้องกนั/ บ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 3 30.0 
ให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง 3 30.0 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1 10.0 
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 1 10.0 
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 1 10.0 
เสนอการจดัการในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ศษยาง 1 10.0 

ผลรวมของประเดน็ข้อคิดเห็น 10 100 
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ตารางที ่6.12  (ต่อ) 
 

ประเดน็ในการสัมภาษณ์ จ านวน ร้อยละ 

6) ความรู้ ความเข้าใจในหลกัการเทคโนโลยสีะอาด (ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น)   

เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงในการบ าบดัน ้าเสีย 1 16.7 
กระบวนการท่ีท าให้ผลผลิตมีความสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3 50.0 
เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ประหยดัตน้ทุน 1 16.7 
เพ่ิมศกัยภาพในการผลิตยางแผน่ดิบให้ดีกวา่เดิม 1 16.7 

ผลรวมของประเดน็ข้อคิดเห็น 6 100 

7) ความเช่ือมั่นต่อหลกัการเทคโนโลยีสะอาดในการผลติยางแผ่นดบิ (ตอบได้มากกว่า 1 ประเดน็)   

สามารถลดปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบได ้ 6 31.6 
สามารถลดปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไดบ้างส่วน 1 5.3 
สามารถลดความสกปรก/ ความเป็นพิษ ของน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 3 15.8 
ปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบเพ่ิมข้ึน 2 10.5 
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมีปริมาณเท่าเดิม 1 5.3 
ลดตน้ทุน/ การสูญเสียวตัถุดิบ ในการผลิตยางแผน่ดิบ 6 31.6 

ผลรวมของประเดน็ข้อคิดเห็น 19 100.0 

 
หมายเหตุ:  กรณีท่ีตอบไดม้ากกวา่ 1 ประเด็น จะคิดร้อยละจากผลรวมของขอ้คิดเห็น เพื่อใหท้ราบ
หมายเหตุ:  วา่ตวัแทนท่ีใหข้อ้คิดเห็นมีแนวโนม้ในเร่ืองใดมากท่ีสุด  
หมายเหตุ:  1 ตอบไดเ้พียง 1 ความคิดเห็นเท่านั้น จึงคิดร้อยละตามจ านวนของตวัแทนผูน้ าชุมชน 
 
 จากการสัมภาษณ์ตวัแทนผูน้ าชุมชนทั้งหมด 12 ราย ประกอบดว้ย ตวัแทนผูน้ าชุมชนในต าบล
ห้วยทบัมอญ  ต าบลเขาน้อย  ผูน้  าชุมชนต าบลช าฆอ้ และตวัแทนของผูน้ าชุมชนในต าบลน ้ าเป็น
ต าบลละ 3 ราย ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 6.12 ซ่ึงทุกคนใหค้วามคิดเห็นวา่น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก่อให้เกิดกระทบในเร่ืองกล่ินไม่พึงประสงคม์ากท่ีสุด (ร้อย
ละ 46.1) รองลงมา คือ การเกิดภาวะดินเปร้ียวเน่ืองจากการการปล่อยน ้ าเสียลงสู่พื้นดิน (ร้อยละ 
38.5)  และน ้ าเสียเหล่าน้ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (ร้อยละ 15.4)  และให้เหตุผลของ
ผลกระทบจากน ้ าเสียดงักล่าว นั้นมาจากการท่ีเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบปล่อยน ้ าเสียลงสู่พื้นดิน
โดยไม่มีการบ าบดั (ร้อยละ 50) 
 ส าหรับแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ประกอบด้วย มีการขุดบ่อเพื่อเก็บกกัน ้ าเสียไม่ให้ไหล
ออกส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (ร้อยละ 44.4) และการแกไ้ขปัญหาเร่ืองกล่ินไม่พึงประสงคโ์ดย
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ใชจุ้ลินทรียชี์วภาพ (ร้อยละ 44.4) รองลงมา คือ การดูแลรักษาตน้ยางพาราตั้งแต่เร่ิมปลูก (ร้อยละ 
11.2) 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การแกไ้ขปัญหาการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไม่ประสบ
ความส าเร็จ ร้อยละ 33.4 เห็นวา่ เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีนิยมท าเศษยางมากกวา่ยางแผน่ดิบ ท า
ใหก้ารแกไ้ขปัญหาหรือผลกระทบของน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไม่เหมาะสม รองลงมา ไดแ้ก่ 
เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบมีประสบการณ์ในการผลิตยางแผ่นดิบมาอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการ
ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน และปริมาณน ้ าเสียท่ีไม่แน่นอนเน่ืองจากร้อยละเน้ือยางแห้งท่ีไม่สม ่าเสมอ 
(Dry Rubber Content : DRC%) ท าให้การใชน้ ้ าในแต่ละคร้ังจะแตกต่างกนั  (ร้อยละ 25 เท่ากนั) 
และท้ายสุด คือ เกษตรกรต้องการใช้เวลาในการผลิตให้เหล่ือน้อยท่ีสุด จึงไม่ได้สนใจในเร่ือง
ผลกระทบจากน ้ าเสียในการผลิตยางแผน่ดิบ และ ไม่มีงบประมาณในการสนบัสนุนเพื่อลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบ (ร้อยละ 8.3 เท่ากนั) 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการลดน ้ าเสียในการผลิตยางแผ่นดิบ ร้อยละ 
33.3 ของผูน้ าชุมชนเห็นวา่จะตอ้งช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ต่อการด าเนินการเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบ และ ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกรท่ีผลิตยางแผน่ดิบอยา่งถ่องแทม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 
30 เท่ากนั) นอกจากน้ี ยงัมีขอ้เสนอในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการลดน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผ่นดิบ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา และการส่งเสริมให้มีกลุ่มเกษตรกรท าเศษยาง เพื่อให้
ความรู้ความเขา้ใจในการลดน ้าเสียจากผลิตภณัฑย์างอีกทางหน่ึง 
 ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเทคโนโลยีสะอาด โดยส่วนใหญ่ตวัแทนผูน้ าชุมชนให้ความ
เขา้ใจวา่ หลกัการเทคโนโลยสีะอาด คือ กระบวนการท่ีท าให้ผลผลิตมีความสะอาด ไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม (ร้อยละ 50) นอกจากน้ียงัมีความเขา้ใจในประเด็นอ่ืนๆ เช่น เป็นกระบวนการหน่ึง
ในการลดน ้าเสีย  เป็นกระบวนการท่ีช่วยประหยดัตน้ทุนและเพิ่มศกัยภาพในการผลิตใหดี้กวา่เดิม 
 ในส่วนของความเช่ือมัน่ต่อหลกัการเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตยางแผ่นดิบ โดยส่วนใหญ่
นั้นตวัแทนผูน้ าชุมชนมีความเช่ือมัน่วา่ สามารถลดปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบได ้และ
สามารถลดตน้ทุนหรือการสูญเสียวตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ (ร้อยละ 31.6 เท่ากนั) รองลงมา 
คือ สามารถลดความสกปรก/ ความเป็นพิษ ของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ (ร้อยละ 15.8) และ
กระบวนการดงักล่าวอาจส่งผลให้ปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10.5) 
ตามล าดบั 
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 โดยภาพรวมแลว้ ความยนิดีท่ีจะสนบัสนุนหากมีการจดัตั้งโครงการเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยสีะอาด จากการสัมภาษณ์ตวัแทนผูน้ าชุมชนทั้ง 12 รายนั้น ดงัแสดง
ขอ้มูลในภาพท่ี 6.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.26  ความยนิดีของตวัแทนผูน้ าชุมชนท่ีจะใหก้ารสนบัสนุน หากมีการจดัตั้งโครงการเพื่อ 
ภาพที ่6.28  ลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยสีะอาด 
 
 จากภาพท่ี 6.23 สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแทนผูน้ าชุมชนโดยส่วนมากนั้นมีความยินดีท่ีจะ
สนบัสนุนให้เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบในพื้นท่ีเขา้ร่วมโครงการเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 และมีตวัแทนผูน้ าชุมชนเพียง 
3 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ท่ียินดีสนับสนุนให้เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบในพื้นท่ีเขา้ร่วม
โครงการเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด แต่อาจจะมีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการน้ีไม่มากนกัเน่ืองจากไม่ไดผ้ลิตยางแผน่ดิบ ดงันั้น จึงสามารสรุปไดว้า่ โดยส่วนใหญ่ผูน้ า
ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง มีความยินดีท่ีจะให้เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบมีการ
ด าเนินการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงเช่ือมัน่ว่ากระบวนการดงักล่าวจะ
สามารถลดน ้าเสียและความเป็นพิษของน ้าเสีย รวมทั้งตน้ทุนในการผลิตยางแผน่ดิบได ้



 
บทที ่ 7 

การประเมินผลความส าเร็จในการลดน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดบิ 
ด้วยหลกัเทคโนโลยสีะอาด 

 

 หลงัจากท่ีไดมี้การน าทางเลือกในการลดน ้าเสียตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด อนัไดแ้ก่ ทางเลือก
ท่ี 1 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551)  และ
ทางเลือกท่ี 2 คือ การด าเนินการร่วมกนัระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบตาม
ค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) และการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่น
ดิบ รวมทั้งน าของเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบกลบัมาใช้ใหม่ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาจึงมีการ
ประเมินผลในการด าเนินการดงักล่าวตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด เพื่อให้ทราบว่า กระบวนการใน
การลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้น จะสามารถลดน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผ่นดิบไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยองหรือไม่ และมีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ขให้ดีข้ึนในจุดใดบา้ง โดยท าการประเมินผลส าเร็จของ
การด าเนินการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดดว้ยตวัช้ีวดัทั้งหมด 3 
ประเด็น ไดแ้ก่ การประเมินผลการด าเนินการดา้นประสิทธิภาพ  การประเมินผลการด าเนินการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  และการประเมินผลการด าเนินการดา้นเศรษฐศาสตร์ ส าหรับทางเลือกท่ี 2 เน่ืองจากมี
ระบบการบ าบดัน ้าเสียทั้ง 2 แบบ ผูศึ้กษาจึงขอน าทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงมีระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบถงัหมกั
ไร้อากาศมาใช้ในการประเมินผลความส าเร็จ ซ่ึงผลการประเมินตามตวัช้ีวดัทั้ง 3 ประเด็นนั้น  มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี (รายละเอียดในการใหค้ะแนนการประเมินอยูใ่นภาคผนวก ข) 
 

7.1  การประเมนิผลการด าเนินการด้านประสิทธิภาพ 
 
 เม่ือมีการน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด อนั
ไดแ้ก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551)  และการด าเนินการ
ร่วมกนัระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) 
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และการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้งน าของเสียจากการผลิตยาง
แผ่นดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลในด้าน
ประสิทธิภาพตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการ
ใหค้ะแนนจ าแนกออกเป็น ระดบัคะแนนดีมากหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (3 คะแนน) 
ระดบัคะแนนปานกลางหรือไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ (2 คะแนน) และระดบัคะแนนนอ้ย
หรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่ง (1 คะแนน) ท าใหผ้ลจากการประเมินในดา้นประสิทธิภาพ 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  7.1.1  การลดภาระระบบบ าบัดน า้เสีย (BOD Loading)  
  จากการทดลองปฏิบติัในการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดใน
ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ พบวา่ สามารถลดภาระระบบบ าบดั
น ้าเสียจากเดิมจาก 0.241 กิโลกรัมต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ เหลือเพียง 0.028 กิโลกรัมต่อยางแผน่ดิบ 1 
แผน่ หรือลดลงร้อยละ 88.29  ส าหรับทางเลือกท่ี 2 ในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ คือ 
การด าเนินการร่วมกนั ระหวา่งการปรับปรุงการผลิตยางแผน่ดิบ ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีในการ
ลดน ้าเสีย รวมทั้งการน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ สามารถลดภาระบบบ าบดัน ้ าเสียจากเดิม 
0.241 กิโลกรัมต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ เหลือเพียง 0.009 กิโลกรัมต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ หรือลดลง
จากเดิมมากกวา่ร้อยละ 95 ท าให้ทั้ง 2 ทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไดรั้บคะแนนการประเมินเท่ากบั 3 คะแนน คือ สามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ า
เสียจากเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
  7.1.2  การลดการใช้น า้ในการกระบวนการผลติยางแผ่นดิบ  
  จากการทดลองปฏิบติัในการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดใน
ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ พบว่า สามารถลดการใช้น ้ าใน
กระบวนการผลิตยางแผ่นดิบจากเดิมท่ีตอ้งใชน้ ้ าถึง 41.44 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผ่น เหลือเพียง 
24.5  ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ หรือลดลงจากเดิมร้อยละ 40.88  ส าหรับทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการ
ลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ คือ การด าเนินการร่วมกนั ระหวา่งการปรับปรุงการผลิตยางแผน่
ดิบ ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีในการลดน ้ าเสีย รวมทั้งการน าของเสียกลบัมาใช้ซ ้ าหรือใช้ใหม่ 
สามารถลดการใชน้ ้ าในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบจากเดิมให้เหลือเพียง 11.11  ลิตรต่อยางแผน่
ดิบ 1 แผน่ หรือลดลงจากเดิมร้อยละ 73.19 ลิตรต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผน่ ท าให้ทั้ง 2 ทางเลือก
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ในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดได้รับคะแนนการประเมิน
เท่ากบั 3 คะแนน คือ สามารถลดการใชน้ ้าในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบจากเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
  7.1.3  การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลติยางแผ่นดิบ 
  จากการทดลองปฏิบติัในการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดใน
ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ รวมทั้งทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ คือ การด าเนินการร่วมกนั ระหว่างการปรับปรุงการผลิตยางแผ่นดิบ 
ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการลดน ้าเสีย และการน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ พบวา่ มีการ
ใชส้ารเคมีเพียงชนิดเดียว คือ กรดฟอร์มิกซ่ึงมีโครงสร้างเป็นสารอินทรีย์เคมี สามารถยอ่ยสลายได ้
ในขณะท่ีการผลิตยางแผน่ดิบก่อนการด าเนินการตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด แมว้า่จะมีการใชก้รด 
A ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการหมกัตามธรรมชาติก็ตาม แต่เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบไดมี้การผสมสี
ผสมอาหารลงในกรด A เพื่อใหย้างแผน่ดิบท่ีไดมี้สีเหลืองสวยเสมือนยางแผน่ดิบท่ีแห้งแลว้ และยงั
มีการแช่กรดซัลฟุริกเจือจางในขั้นตอนหลงัจากรีดแผ่นยางพาราด้วยเคร่ืองรีดลายดอกเสร็จแล้ว 
ดงันั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดทั้ง 2 ทางเลือก 
ไดแ้ก่ ทางเลือกท่ี 1 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ รวมทั้งทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการลด
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ คือ การด าเนินการร่วมกนั ระหวา่งการปรับปรุงการผลิตยางแผน่ดิบ 
ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการลดน ้ าเสีย และการน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ สามารถลด
การใชส้ารเคมีลงจากเดิม จึงไดรั้บคะแนนในการประเมินผลเท่ากบั 3 คะแนน 
 
  7.1.3  ผลกระทบต่อคุณภาพของยางแผ่นดิบ  
  จากการทดลองปฏิบติัในการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดใน
ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ รวมทั้งทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ คือ การด าเนินการร่วมกนั ระหว่างการปรับปรุงการผลิตยางแผ่นดิบ 
ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสีย และการน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ พบวา่ ยาง
แผน่ดิบมีคุณภาพท่ีดีข้ึน เน่ืองจากผา่นมาตรฐานคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (Standard Thai Rubber: 
STR) ทุกดชันีช้ีวดั จึงไดรั้บคะแนนการประเมินเท่ากบั 3 คะแนน หรือ คุณภาพยางแผน่ดิบดีข้ึนจาก
เดิม 
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  7.1.4  การลดความสกปรกของน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดิบ  
  จากการทดลองปฏิบติัในการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดใน
ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ และทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผ่นดิบ คือ การด าเนินการร่วมกัน ระหว่างการปรับปรุงการผลิตยางแผ่นดิบ 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการลดน ้ าเสียและการน าของเสียกลับมาใช้ซ ้ าหรือใช้ใหม่ พบว่า 
ทางเลือกท่ี 2 สามารถท าให้ค่าความสกปรกต่างๆไม่ว่าจะเป็น ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)  ค่า
ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)  ค่าความตอ้งการออกซิเจนของจุลินทรียใ์นการย่อยสลายสารอินทรีย ์
(BOD)  ค่าความตอ้งการออกซิเจนทั้งหมดเพื่อใชใ้นในการออกซิไดส์สารอินทรีย ์(COD)  และค่า
ของแขง็แขวนลอยในน ้ าเสีย (SS) ลดลงจากเดิมได ้ในขณะท่ีทางเลือกท่ี 1 พบวา่มีค่าค่าไนโตรเจน
ทั้งหมด (TKN)  ท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 21.46  ท าให้ทางเลือกท่ี 2 ไดรั้บคะแนนในการประเมิน
เท่ากบั 3 คะแนน  ในขณะท่ีทางเลือกท่ี 1 ไดรั้บคะแนนการประเมิน 2 คะแนน 
 
  7.1.5  ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการด าเนินการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ
โดยใช้เทคโนโลยสีะอาด 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบให้กบัโรงผลิตยางท่ีน าทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติั ไดก้ล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีระหวา่งการด าเนินการตาม
กระบวนการของทางเลือกท่ี 1 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ จะพบวา่แผน่ยางพารา
ท่ีผา่นเคร่ืองนวดกอ้นยางพาราจะขาดง่าย ท าให้เกิดความเสียหายกบัยางแผน่ดิบ แต่ปัญหาดงักล่าว
สามารถแกไ้ขได ้โดยการให้เวลาในการจบัตวัของส่วนผสมเพื่อผลิตยางแผ่นดิบนานกวา่เดิม และ
จะตอ้งไม่บีบเคร่ืองนวดกอ้นยางพาราจนมากเกินไป ซ่ึงหลกัจากท่ีไดแ้กปั้ญหาดงักล่าว ท าให้ยาง
แผ่นดิบท่ีไดท้างเลือกท่ี 1  คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ ไม่เกิดการขาดระหว่าง
การนวดให้เป็นแผน่ดว้ยเคร่ืองนวดกอ้นยางพารา และท าให้ไดรั้บคะแนนในการประเมินผลในขอ้
ดงักล่าวเป็น 2 คะแนน หรือ มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ แต่สามารถแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆได ้
  ในส่วนของทางเลือกท่ี 2 ในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงเป็นการด าเนินการ
ร่วมกนัระหวา่งการปรับปรุงการผลิตยางแผน่ดิบ ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสีย รวมทั้ง
การน าของเสียกลบัมาใช้ซ ้ าหรือใช้ใหม่ ไม่ได้พบปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพราะสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆจากทางเลือกท่ี 1 ในการผลิตยางแผน่ดิบมาแลว้ และไม่มีปัญหาอ่ืนๆในการผลิตยาง
แผ่นดิบด้วยกระบวนการดังกล่าว จึงท าให้ได้รับคะแนนในการประเมินผลในด้านปัญหาและ
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อุปสรรคท่ีพบระหว่างการด าเนินการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
เท่ากบั 3 คะแนน หรือ ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 

7.2  การประเมนิผลการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 
 
 เม่ือมีการน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด อนั
ไดแ้ก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551)  และการด าเนินการ
ร่วมกนัระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) 
และการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้งน าของเสียจากการผลิตยาง
แผ่นดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลในด้าน
ส่ิงแวดลอ้มตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนจ าแนกออกเป็น ระดบัคะแนนดีมากหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (3 คะแนน) 
ระดบัคะแนนปานกลางหรือไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ (2 คะแนน) และระดบัคะแนนนอ้ย
หรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่ง (1 คะแนน) ท าใหผ้ลจากการประเมินในดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  7.2.1  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบริเวณที่มีการผลิตยางแผ่นดิบ หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกบัโรงผลติยางแผ่นดิบ  
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติั ในประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในบริเวณท่ีมีการ
ผลิตยางแผ่นดิบ หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงผลิตยางแผ่นดิบจากการน าทางเลือกในการลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดทั้ง 2 ทางเลือกไปทดลองปฏิบติันั้น เกษตรกร
ผูผ้ลิตไดก้ล่าวว่า จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นสภาพแวดลอ้มในบริเวณท่ีมีการผลิตยาง
แผ่นดิบในทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม เน่ืองจากความสกปรกของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดมีค่าน้อยกวา่ก่อนด าเนินการผลิตยางแผ่นดิบตามทางเลือกในการลดน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผ่นดิบด้วยหลักเทคโนโลยีสะอาด ดังนั้ น น ้ าเสียดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในปริมาณท่ีนอ้ยกวา่เดิม ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวน้ี ท าให้ทั้ง 2 ทางเลือกในการลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบ ไดรั้บผลคะแนนในการประเมินผลในดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม
ในบริเวณท่ีมีการผลิตยางแผ่นดิบ หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงผลิตยางแผ่นดิบเท่ากบั 3 คะแนน 
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หรือ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงผลิตยางแผ่นดิบในทิศทางท่ีดี
กวา่เดิม 
 
  7.2.2  มลพิษอื่นๆ (เช่น ขยะ ฝุ่นละออง ของเสียอื่นๆ) ที่จะปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดล้อม 
หลงัจากน าทางเลอืกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดมาใช้ในการลดน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดิบ  
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปทดลองปฏิบติัในประเด็นของมลพิษอ่ืนๆ (เช่น ขยะ ฝุ่ นละออง ของเสียอ่ืนๆ) 
ท่ีจะปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม หลงัจากน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดทั้ง 2 ทางเลือกไป
ทดลองปฏิบติัเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ เกษตรกรผูผ้ลิตไดก้ล่าววา่ ในทางเลือกท่ี 1 นั้น
ยงัคงมีการระบายน ้าเสียลงในพื้นดิน ซ่ึงน ้ าเสียเหล่าน้ียงัคงมีความสกปรกท่ีค่อนขา้งสูงและยงัคงมี
ความเป็นกรดอยูบ่า้ง แต่ปริมาณท่ีจะปล่อยลงสู่พื้นดินถือว่าลดลงจากเดิมเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ปริมาณน ้ าเสียนั้นลดลงจากเดิมร้อยละ 36.02 ดงันั้นในทางเลือกท่ี 1 จึงไดรั้บคะแนนการประเมิน
เท่ากบั 2 คะแนน หรือ ยงัมีมลพิษท่ีจะปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดลอ้มในปริมาณนอ้ยกวา่เดิม 
  ส าหรับทางเลือกท่ี 2 นั้น เน่ืองจากน ้ าเสียท่ีไดจ้ากการผลิตยางแผน่ดิบจะเขา้สู่ระบบบ าบดั
น ้าเสียทั้งหมด จึงท าใหไ้ม่มีการปล่อยน ้าเสียลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ทางเลือกท่ี 2 น้ีไดรั้บคะแนนใน
การประเมินเท่ากบั 3 คะแนน หรือ ไม่มีมลพิษท่ีจะปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
 
  7.2.3  ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งบนบกและในน ้าบริเวณโดยรอบของโรงผลิตยาง
แผ่นดิบ เมื่อน าทางเลอืกในการผลติยางแผ่นดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดมาปฏิบัติ  
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติัในประเด็นของผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้ง
บนบกและในน ้ าบริเวณโดยรอบของโรงผลิตยางแผน่ดิบ  เกษตรกรผูผ้ลิตไดก้ล่าววา่ ทางเลือกท่ี 1 
นั้น ยงัคงมีการปล่อยน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม น ้าเสียเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศในพื้นท่ี โดยเฉพาะพืชหรือตน้ไมท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณดงักล่าว เน่ืองจากน ้ าเสียจาก
การผลิตยางแผ่นดิบยงัคงมีความเป็นกรดซ่ึงอาจจะไม่เหมาะสมต่อต้นไม้หรือพืชบางประเภท 
นอกจากน้ีน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบเม่ือปล่อยทิ้งไวน้านๆจะเกิดการเน่าเสีย ท าให้เป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยุง หรือแมลงวนั สร้างความร าคาญและเป็นพาหะน าโรคมาสู่มนุษย ์ท าให้ทางเลือกท่ี 1 
ไดรั้บคะแนนในการประเมินเท่ากบั 1 คะแนน หรือ ท าให้ระบบนิเวศวิทยามีความอุดมสมบูรณ์
ลดลงจากเดิม 
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  ในส่วนของทางเลือกท่ี 2 นั้น เน่ืองจากมีการมีการน าน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบไป
บ าบดัทั้งหมด ท าให้ไม่มีน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบท่ีจะออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่ไดส่้งผล
กระทบต่อระบบนิเวศ และสามารถท าใหร้ะบบนิเวศกลบัมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอีกคร้ังแมจ้ะตอ้งใช้
ระยะเวลาท่ียาวนานท่ีจะท าใหร้ะบบนิเวศกลบัมาสมบูรณ์เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา  ดงันั้น ทางเลือก
ท่ี 2 จึงไดรั้บคะแนนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ท่ากบั 3 คะแนน หรือท าให้
ระบบนิเวศวทิยามีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนกวา่เดิม 
 
  7.2.4  ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์อืน่ๆ ทีอ่าศัยโดยรอบโรงผลติยางแผ่นดิบ 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติัในประเด็นของผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การ
ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรอ่ืนๆ  หรือพื้นท่ีอาศยัของประชาชนโดยรอบโรงผลิตยางแผ่นดิบ 
เม่ือน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลักเทคโนโลยีสะอาด อนัได้แก่ 
ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่น และทางเลือกท่ี 2 คือ การด าเนินการ
ร่วมกนั ระหว่างการปรับปรุงการผลิตยางแผ่นดิบ ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีในการลดน ้ าเสียและ
การน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ ซ่ึงทางเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบไดก้ล่าววา่ หากยงัมีการ
ปฏิบติัตามทางเลือกท่ี 1 แมว้า่จะมีการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัการของสถาบนัวิจยัยาง (2551) ก็
ตาม แต่เกษตรกรยงัคงมีการระบายน ้ าเสียลงสู่พื้นดิน ซ่ึงบริเวณขา้งเคียงจะเป็นสวนยางพาราอีก
เกษตรกรอีกรายหน่ึง จึงได้รับคะแนนการประเมินเท่ากบั 1 คะแนน หรือมีผลกระทบต่อพื้นท่ี
การเกษตรอ่ืนๆหรือ พื้นท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ลดลงจากเดิม 
  ส าหรับทางเลือกท่ี 2 เน่ืองจากมีการน าน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไปบ าบดัทั้งหมด จึง
ไม่มีการปล่อยน ้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม ท าให้พื้นท่ีสวนยางพาราบริเวณข้างเคียงจะไม่ได้รับ
ผลกระทบดงักล่าว แต่ไม่สามารถยืนยนัว่า พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์จะเพิ่มข้ึนกวา่เดิมหรือไม่ ท าให้
ทางเลือกท่ี 2 น้ีได้รับคะแนนในการประเมินเท่ากบั 2 คะแนน หรือ ไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ี
การเกษตรอ่ืนๆ หรือพื้นท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ 
 
  7.2.5  ผลกระทบต่อการใช้น า้ของผู้อืน่โดยรอบโรงผลติยางแผ่นดิบ 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติัในประเด็นของผลกระทบต่อการใชน้ ้ าของผูข้องผูอ่ื้นโดยรอบ
โรงผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดมาใชใ้นการลดน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผ่นดิบนั้น เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบได้กล่าวว่า บุคคลอ่ืนๆสามารถท่ีจะใช้น ้ าได้เพิ่มข้ึน 
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เน่ืองจากน ้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบของโรงผลิตยางแผ่นดิบแห่งน้ีมาจากน ้ าประปา
ชุมชนเป็นหลกั ดงันั้น เม่ือน าทางเลือกในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ อนัไดแ้ก่ ทางเลือก
ท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่น และทางเลือกท่ี 2 คือ การด าเนินการร่วมกนั 
ระหวา่งการปรับปรุงการผลิตยางแผน่ดิบ ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสียและการน าของ
เสียกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่นั้นสามารถลดการใชน้ ้าในการผลิตยางแผน่ดิบลงไดเ้ป็นอยา่งมาก เม่ือ
สามารถลดปริมาณการใช้น ้ าเพื่อผลิตยางแผ่นดิบลง ก็จะสามารถมีปริมาณการใช้น ้ าส่วนท่ีเหลือ
เพื่อให้ผูอ่ื้นสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้ าไดม้ากข้ึนตามล าดบั จึงท าให้ไดรั้บผลคะแนน
การประเมินเท่ากบั 3 คะแนน หรือ ท าให้ผูอ่ื้นท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณโรงผลิตยางแผน่ดิบสามารถใช้
น ้าไดม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 
  7.2.6  การยอมรับทางเลือกในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลักเทคโนโลยี
สะอาด 
  จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนทั้งหมด 12 ราย ในทุกต าบลของอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง พบวา่ ตวัแทนผูน้ าชุมชนยินดีท่ีจะสนบัสนุนให้เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในพื้นท่ีเขา้ร่วม
โครงการเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดเป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อย
ละ 75 แสดงให้เห็นว่า ทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาด อนัไดแ้ก่ ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ และทางเลือกท่ี 2 คือ 
การด าเนินการร่วมกนั ระหวา่งการปรับปรุงการผลิตยางแผน่ดิบ ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีในการ
ลดน ้ าเสียและการน าของเสียกลบัมาใช้ซ ้ าหรือใช้ใหม่ เป็นแนวทางท่ีได้รับการตอบรับท่ีดีของ
ตวัแทนผูน้ าชุมชนในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง จึงท าให้ไดรั้บคะแนนการประเมินในเร่ืองการ
ยอมรับทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด เท่ากบั 3 
คะแนน หรือ ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกระบวนการลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยสีะอาด 
 

7.3  การประเมนิผลการด าเนินการด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
 เม่ือมีการน าทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด อนั
ไดแ้ก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551)  และการด าเนินการ
ร่วมกนัระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) 
และการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ รวมทั้งน าของเสียจากการผลิตยาง
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แผ่นดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลในด้าน
เศรษฐศาสตร์ตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการ
ใหค้ะแนนจ าแนกออกเป็น ระดบัคะแนนดีมากหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (3 คะแนน) 
ระดบัคะแนนปานกลางหรือไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ (2 คะแนน) และระดบัคะแนนนอ้ย
หรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่ง (1 คะแนน) ท าใหผ้ลจากการประเมินในดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  7.3.1  การประหยดัต้นทุนในการใช้น า้เพือ่ผลติยางแผ่นดิบ 
  จากการทดลองปฏิบติัในการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อลดน ้ าเสียตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดใน
ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ พบวา่ สามารถลดตน้ทุนในการใช้
น ้าเพื่อผลิตยางแผน่ดิบจากเดิมท่ีมีตน้ทุนการใชน้ ้ าเพื่อการผลิตยางแผน่ดิบอยู ่1.07 บาทต่อยางแผน่
ดิบ 1 แผน่ เหลือเพียง 0.203 บาทต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ หรือลดลงร้อยละ 81.31  ส าหรับทางเลือกท่ี 
2 ในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ คือ การด าเนินการร่วมกนั ระหวา่งการปรับปรุงการผลิต
ยางแผน่ดิบ ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสียและการน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ 
สามารถลดตน้ทุนในการใชน้ ้ าเพื่อผลิตยางแผน่ดิบให้เหลือเพียง 0.11 บาทต่อยางแผน่ดิบ 1 แผ่น 
หรือลดลงร้อยละ 89.72 ท าให้คะแนนการประเมินตวัช้ีวดัของการประหยดัตน้ทุนในการใชน้ ้ าเพื่อ
ผลิตยางแผ่นดิบของทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตยาง
แผน่ดิบ ทั้ง 2 ทางเลือก มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน หรือ ตน้ทุนในการใชเ้พื่อการผลิตยางแผน่ดิบลดลง 
 
  7.3.2  การลดการสูญเสียน า้ยางพาราสดในการผลติยางแผ่นดิบ 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติั เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบไดก้ล่าววา่ ทั้ง 2 ทางเลือกมีการใช้
อุปกรณ์ตวงน ้ ายางพาราท่ีทราบปริมาณท่ีแน่นอน ไม่มีการเทหกลน้ออกไป ท าให้สามารถลดการ
สูญเสียน ้ายางพาราท่ีจะหกหล่นจากขั้นตอนในการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น ส่วนการใช้
กรดฟอร์มิกในอตัราส่วนร้อยละ 2 นั้น ทางเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบได้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมวา่ การใชก้รดฟอร์มิกในอตัราส่วนดงักล่าว แมจ้ะใชเ้วลานาน แต่สามารถท าให้น ้ ายางพารา
จบัตวัเป็นกอ้นไดอ้ยา่งทัว่ถึง ลดโอกาสการเกิดภาวะน ้ ายางพาราจบัตวัไม่ทัว่ถึงกนัหรือท่ีเกษตรกร
ผูผ้ลิตยางแผน่ดิบเรียกวา่ “ยางเป็นน ้ านม” ซ่ึงหมายถึง การมีน ้ ายางพาราสดออกมาพร้อมกบัน ้ าเสีย
จากการนวดกอ้นยางพาราใหเ้ป็นดว้ยเคร่ืองนวดกอ้นยางพาราอตัโนมติั ดงันั้น เม่ือพิจารณาคะแนน
จากการประเมินทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดทั้ง 2 
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ทางเลือกในประเด็น การลดการสูญเสียน ้ ายางพาราสดในการผลิตยางแผน่ดิบ จึงไดรั้บคะแนนการ
ประเมิน 3 คะแนน หรือสามารถลดการสูญเสียน ้ายางพาราจากผลิตยางแผน่ดิบได ้
 
  7.3.3  การลดการต้นทุนของวตัถุดิบอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องในการผลติยางแผ่นดิบ 
  จากการพิจารณาตน้ทุนของวตัถุดิบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตยางแผ่นดิบ ประกอบดว้ย 
ตน้ทุนในการใชส้ารเคมี  ตน้ทุนอ่ืนๆในการผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงจะรวมถึงตน้ทุนการจดัท าระบบบ า
บดั าน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบอยา่งง่าย หรือการซ้ืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยให้เกิดการประหยดั
น ้ าและลดการเกิดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ซ่ึงมีตน้ทุนในการผลิตยางแผ่นดิบอยู่ท่ีแผ่นละ 
57.72 บาท พบวา่ ทางเลือกท่ี 1  คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ จะมีตน้ทุนอ่ืนๆใน
การผลิตยางแผน่ดิบอยูท่ี่ 56.85 บาทต่อยางแผน่ดิบ 1 แผน่ เพิ่มข้ึนจากการผลิตยางแผน่ดิบก่อนท่ีจะ
มีการน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 0.87 บาทต่อยาง
แผน่ดิบ 1 แผน่ จึงไดรั้บคะแนนการประเมิน 3 คะแนน หรือสามารถลดการตน้ทุนของวตัถุดิบอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตยางแผน่ดิบ เช่นเดียวกบัทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการด าเนินการร่วมกนัระหวา่ง
การปรับปรุงการผลิตยางแผน่ดิบ ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการลดน ้ าเสีย รวมทั้งการน าของเสีย
กลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ พบวา่ หากทางเลือกดงักล่าวมีการใชร้ะบบบดัแบบถงัหมกัไร้อากาศจะมี
ตน้ทุนของวตัถุดิบต่อการผลิตยางแผน่ดิบ 1 แผ่นอยู่ท่ี 72.60 บาท ซ่ึงมีตน้ทุนมากกว่าก่อนน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดมาทดลองปฏิบติั เน่ืองจากมีการซ้ืออุปกรณ์เพื่อจดัท าเป็น
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย จึงท าให้ไดรั้บคะแนนในการประเมินเท่ากบั 1 คะแนน หรือ ตน้ทุนในการใช้
วตัถุดิบอ่ืนๆเพื่อการผลิตยางแผน่ดิบเพิ่มข้ึน 
 
  7.3.4  การประหยัดต้นทุนในการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาง
แผ่นดิบ 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบในโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยีสะอาดไปทดลองปฏิบติัในประเด็นของการประหยดัต้นทุนในการบ ารุงรักษาวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางแผ่นดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดมาใช้
ในกระบวนการผลิตเพื่อลดน ้าเสียนั้น เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบไดก้ล่าววา่ แมว้า่จะมีการผลิตยาง
แผน่ดิบตามทางเลือกเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบซ่ึงท าให้ปริมาณน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผ่นดิบมีปริมาณน้อย และประหยดัตน้ทุนในการใช้น ้ าเพื่อผลิตยางแผ่นดิบ แต่เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ต่างๆยอ่มมีการเส่ือมสลายไปตามกาลเวลาและอายุการใชง้าน ดงันั้น ค่าใชจ่้ายในการซ่อม
บ ารุงวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตยางแผ่นดิบจึงไม่ไดมี้ความแตกต่างกนักบัก่อนท่ีจะน าทางเลือกใน
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การลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบเข้ามาปฏิบติั จึงสามารถสรุปคะแนนการประเมินผลของ
ตวัช้ีวดัในเร่ืองการประหยดัตน้ทุนในการบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยาง
แผ่นดิบมีค่าเท่ากบั 2 คะแนน หรือ ตน้ทุนในการบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตยางแผ่นดิบ
ยงัคงเท่าเดิม 
 
  7.3.5  ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
  จากการค านวณผลประโยชน์ต่อตน้ทุนของทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตยางแผน่ดิบ และทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการด าเนินการร่วมกนั ระหวา่งการปรับปรุงการผลิตยาง
แผน่ดิบ ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการลดน ้าเสียและการน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ เพื่อ
พิจารณาวา่ทางเลือกใดตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ ท่ีน่าลงทุน
มากท่ีสุด โดยผลจากการค านวณผลประโยชน์ต่อตน้ทุน ปรากฏว่า ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ มีค่าผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 2.46 และทางเลือกท่ี 2 มี
ค่าผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.92 ซ่ึงมากกวา่ 1 ทั้งคู่ ดงันั้น ทั้ง 2 ทางเลือกจึงไดรั้บคะแนนใน
การประเมินเท่ากบั 3 คะแนน หรือใหผ้ลประโยชน์ต่อตน้ทุนมากกวา่ 1 
 

7.4  ผลการประเมนิการน าเทคโนโลยสีะอาดไปใช้เพือ่ลดน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดิบ 
 
 ขั้นตอนต่อไปหลงัจากท่ีไดมี้การประเมินผลตามตวัช้ีวดัต่างๆของการน าเทคโนโลยีสะอาด
เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ อนัไดแ้ก่ การประเมินผลดา้นประสิทธิภาพ  การประเมินผล
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และการประเมินผลดา้นเศรษฐศาสตร์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คือ การค านวณผลการ
ประเมินเพื่อจดัอนัดบัตามเกณฑ์การประเมินท่ีไดก้ าหนดว่า ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด
เพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดนั้น จะมีผลการประเมินในระดบั
ใด ส าหรับคะแนนดิบของตัวช้ีวดัในการประเมินผลการด าเนินการเพื่อลดน ้ าเสียจากการน า
เทคโนโลยสีะอาดไปใชใ้นกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบนั้น สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 7.1 
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ตารางที ่7.1  คะแนนดิบของตวัช้ีวดัในการประเมินผลการด าเนินการเพื่อลดน ้ าเสีย จากการน าหลกั  
  เทคโนโลยสีะอาดไปใชใ้นกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 

 

ประเภทของทางเลอืก 
คะแนนประเมนิตวัช้ีวดัด้าน

ประสิทธิภาพ 
(คะแนนเตม็ 18 คะแนน) 

คะแนนประเมนิตวัช้ีวดัด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

(คะแนนเตม็ 18 คะแนน)  

คะแนนประเมนิตวัช้ีวดัด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

(คะแนนเตม็ 15 คะแนน)  

ทางเลอืกที ่1 (การปรับปรุง
กระบวนการผลติยางแผ่น
ดบิ) 

16 13 14 

ทางเลอืกที ่2 (การ
ด าเนินการร่วมกนั ระหว่าง
การปรับปรุงกระบวนการ
ผลติยางแผ่นดบิ  การใช้
เทคโนโลยเีพือ่ลดน า้เสีย 
และการน าของเสียจากการ
ผลติยางแผ่นดบิกลบัมาใช้
ใหม่) 

18 16 12 

 
 และเม่ือน าคะแนนดิบท่ีไดจ้ากการประเมินความส าเร็จในการน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาด เพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง มาค านวณใน
ฐานคะแนนเตม็ 100 คะแนน ท าใหค้ะแนนประเมินและอนัดบัความส าเร็จในการลดน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผน่ดิบโดยหลกัเทคโนโลยีสะอาดของทั้ง 2 ทางเลือกดงัปรากฏในตารางท่ี 7.2 และภาพท่ี 
7.1 
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ตารางที ่7.2  สรุปภาพรวมของผลการศึกษาความส าเร็จของทางเลือกในการ ลดน ้าเสียจากการผลิต
ตารางที ่7.2  ยางแผน่ดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 
ทางเลอืกในการลดน า้เสียจากการ
ผลติยางแผ่นดบิตามหลกัเทคโนโลยี

สะอาด 

คะแนนทีไ่ด้ (จากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน) 

อนัดบัของความส าเร็จในการ
ด าเนินการ1 

ทางเลือกท่ี 1 (การปรับปรุง
กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ) 

81.66 คะแนน อนัดบัที ่2 (การด าเนินการเพ่ือลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมี
ผลส าเร็จสูงมาก) 

ทางเลือกท่ี 2 (การด าเนินการร่วมกนั 
ระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตยางแผน่ดิบ  การใชเ้ทคโนโลยี
เพ่ือลดน ้ าเสีย และการน าของเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่) 

89.44 คะแนน อนัดบัที ่1 (การด าเนินการเพ่ือลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมี
ผลส าเร็จสูงมาก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.1  สรุปผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ
ภาพที ่7.1  ดว้ยเทคโนโลยสีะอาด 
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 จากภาพท่ี 7.1 จะพบว่า ทั้งทางเลือกท่ี 1 คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้
สอดคลอ้งกบัสถาบนัวิจยัยาง (2551) และทางเลือกท่ี 2 คือ การด าเนินการร่วมกนัระหว่างการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ  การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดน ้ าเสีย และการน าของเสียจากการ
ผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ แมว้า่ทั้ง 2 ทางเลือกน้ีจะอยูใ่นเกณฑ์การประเมินในอนัดบัเดียวกนั 
คือ มีผลส าเร็จสูงมากจากการด าเนินการดงักล่าว แต่เม่ือพิจารณาค่าคะแนนการประเมินท่ีได ้พบวา่ 
ทางเลือกท่ี 2 มีคะแนนการประเมินผลส าเร็จ 89.44 คะแนน ซ่ึงมากกว่าทางเลือกท่ี 1 อยู่ 7.78 
คะแนน ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดท่ีเหมาะสมและประสบผลส าเร็จ
ในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง คือ ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็น
การด าเนินการร่วมกนัระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ  การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลด
น ้าเสีย และการน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชซ้ ้ าหรือน ามาใชใ้หม่ 
 



 
บทที ่ 8 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 บทท่ี 8 น้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของการน าเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผน่ดิบ โดยเลือกพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งมีการอภิปราย
ผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกตใ์ชเ้พื่อลด
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในโอกาสต่อไป 
 

8.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 ส าหรับการสรุปผลการศึกษาเร่ืองการน าเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบ กรณีศึกษาอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ผูศึ้กษาไดท้  าการสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษาดงัต่อไปน้ี  
 
  8.1.1  กระบวนการที่ก่อให้เกิดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ ในอ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 
  จากการศึกษากระบวนการผลิตยางแผ่นดิบในอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง พบว่า 
รูปแบบในการผลิตยางแผน่ดิบนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 3 รูปแบบคือ  1) มีการผลิตยางแผน่ดิบท่ีคลา้ยคลึง
กบัค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง (2551) แต่ในบางโรงผลิตยางแผน่ดิบจะมีการใส่สีผสมอาหารลง
ในน ้ ายางพาราสดในขั้นตอนการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวัเป็นกอ้น เพื่อให้ยางแผ่นดิบมีสีเหลือง
สวย  2) การผลิตยางแผน่ดิบท่ีคลา้ยคลึงกบัค าแนะน าของสถาบนัวจิยัยาง (2551) แต่หลงัจากท าการ
รีดลายดอกให้กบัแผน่ยางพาราเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบจะน าแผน่ยางพารา
ไปแช่ดว้ยกรดซลัฟุริกเจือจาง โดยเช่ือวา่การกระท าดงักล่าวจะท าให้ยางแผน่ดิบท่ีไดไ้ม่เป็นเช้ือรา 
แห้งไว มีความยืดหยุน่สูง และ  3) มีการผลิตยางแผน่ดิบท่ีคลา้ยคลึงกบัค าแนะน าของสถาบนัวิจยั
ยาง (2551) แต่จะมีการใส่สีผสมอาหารลงในส่วนผสมในขั้นตอนการท าให้น ้ ายางพาราสดจบัตวั
เป็นกอ้น และน าแผ่นยางพาราไปแช่ดว้ยกรดซัลฟุริกเจือจาง นอกจากน้ียงัพบว่าแต่ละขั้นตอนใน
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การผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกร มีการใชท้รัพยากรในการผลิตอย่างไม่ประหยดั เช่น การเปิดน ้ า
ทิ้งไวเ้พื่อลา้งอุปกรณ์ในการผลิตยางแผน่ดิบ การใชป้ริมาณน ้ ายางพาราสดมากเกินไปโดยไม่ค  านึง
ร้อยละความเขม้ขน้ของเน้ือกรด และร้อยละเน้ือยางแห้ง (Dry Rubber Content: % DRC) และยงัพบ
การสูญเสียน ้ายางพาราสดหกหล่นตามพื้นโรงผลิตยางแผน่ดิบอีกดว้ย 
  จากการศึกษากระบวนการดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีส าคญัซ่ึงพบในกระบวนการผลิต
ยางแผ่นดิบในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง คือ ปัญหาการใช้น ้ าในการผลิตและปัญหา 
น ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบเป็นจ านวนมากถึง 41.44 และ 40.56 ลิตรต่อยางแผน่ดิบ 1 แผ่น
ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีปัญหาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปัญหาการใช้สารเคมีท่ีนอกเหนือค าแนะน า
ของสถาบนัวิจยัยาง (2551) รวมทั้งการสูญเสียและการใชว้ตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบอย่างไม่
เหมาะสม  
 
  8.1.2  ทางเลือกตามหลักเทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมกับการลดน ้าเสียจากการผลิตยาง
แผ่นดิบ 
  จากปัญหาการใชน้ ้าและน ้าเสียท่ีเกิดจากการผลิตยางแผน่ดิบเป็นจ านวนมาก รวมทั้งปัญหา
การใชส้ารเคมีท่ีนอกเหนือค าแนะน าของสถาบนัวจิยัยาง (2551) และปัญหาการการสูญเสียและการ
ใชว้ตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบอยา่งไม่เหมาะสม ท าใหผู้ศึ้กษาไดท้บทวนและเสนอทางเลือกเพื่อ
ลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด ดงัต่อไปน้ี  
   1) การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบใหส้อดคลอ้งกบัสถาบนัวจิยัยาง (2551) 
อยา่งแทจ้ริง 
   2) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เป็นทางเลือกท่ีอาศยัการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง
อุปกรณ์ในการผลิตยางแผน่ดิบ 
   3) การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ  เป็นทางเลือกท่ีมีการใชว้สัดุทดแทนซ่ึงอาจมีพิษนอ้ยลง 
แต่ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑย์างแผน่ดิบท่ีดีข้ึน ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึงสารจากธรรมชาติท่ีมาใชท้ดแทนกรด
ฟอร์มิก 
   4) การน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ 
  หลงัจากท่ีน าทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก ไปประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน พบวา่ ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 2 อนัดบั
แรกคือ  
   1)  การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคล้องกบัสถาบนัวิจยัยาง 
(2551) อยา่งแทจ้ริง 
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   2)  การด าเนินการร่วมกนั ระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางของสถาบนัวิจยัยาง (2551) ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผ่นดิบ และการน าของเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบน ากลับไปใช้ซ ้ าหรือใช้ใหม่ ซ่ึง
ทางเลือกดงักล่าวเกิดจากค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอ้งการให้น ามาด าเนินการร่วมกนั เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนต่อการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยใชห้ลกัเทคโนโลยสีะอาด 
  
  8.1.3  ผลความส าเร็จของทางเลือกตามหลักเทคโนโลยีสะอาด ในการลดปัญหาน ้าเสียจาก
การผลติยางแผ่นดิบ 
  หลงัจากท่ีไดน้ าทั้ง 2 ทางเลือกมาทดลองด าเนินการผลิตยางแผน่ดิบ พบวา่ สามารถลดการ
ใชน้ ้ าในการผลิตไดถึ้งร้อยละ 34-73  ลดปริมาณน ้ าเสียจากเดิมไดถึ้งร้อยละ36-70 นอกจากน้ียงั
พบว่า ไม่มีการใช้สารเคมีท่ีไม่จ  าเป็นในการผลิตยางแผ่นดิบ อนัไดแ้ก่ สีผสมอาหาร และกรดซัล 
ฟุริก  
  ความสกปรกของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาดมาทดลองปฏิบติั พบวา่ ค่าความสกปรก (pH, SS, TKN, BOD, COD) ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ี
ดีข้ึนจากเดิม และสามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียจากเดิมได้ถึงร้อยละ 87-96 และยงัท าให้
คุณภาพของยางแผน่ดิบผา่นตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ในทุกค่ามาตรฐาน  
  แมว้า่บางทางเลือกในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบโดยหลกัเทคโนโลยีสะอาด จะ
ก่อให้เกิดตน้ทุนในการผลิตยางแผน่ดิบท่ีเพิ่มข้ึน แต่เม่ือพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่อตน้ทุน 
(Benefit Cost Ratio) พบวา่ มีค่าดงักล่าวมากกวา่ 1 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ทางเลือกดงักล่าวเหมาะสม
กบัการลงทุน และจากการสอบถามตวัแทนผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือ หากมี
โครงการเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
  ผลจากการประเมินความส าเร็จในการลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบตามหลัก
เทคโนโลยีสะอาดของทั้ง 2 ทางเลือก พบวา่ มีอนัดบัความส าเร็จในการด าเนินการอยูใ่นอนัดบัสูง
มากทั้งคู่ แต่เม่ือพิจารณาในค่าคะแนนท่ีออกมา พบวา่ ทางเลือกท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด คือ 
การด าเนินการร่วมกนัระหวา่งการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ  การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลด
น ้าเสีย และการน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ 
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8.2  อภิปรายผลการศึกษา  
  
 จากผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ทางเลือกในการลดน ้ าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาดสามารถลดตน้ทุนในการผลิตยางแผน่ดิบ รวมทั้งลดปริมาณ
น ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไดอ้ยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสายรุ้ง จินตนา (2547) 
ซ่ึงไดท้  าการศึกษา               ง  ง                                                   
                                       ง            ง         และได้     การน า 
              มาประยุกต์ใช้จะ              การใช้       ถึง       40.79   ง       
          ง    นอกจากน้ียงัมีการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั                   2551) ซ่ึง   ท าการ 
                                                         และ      เม่ือน าหลกัเทคโนโลยี
สะอาดมาด าเนินการจะเพิ่ม           ของ     อน ้ าจ             78.59            84.7 ซ่ึง
      ป                ไดถึ้ง 113,750             รวมทั้ง  ง                       งอีก
ดว้ย  และผลการศึกษาท่ีได้ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Orathai Chavalparit and Maneerat 
Ongwandee (2009) ท่ีไดท้  าการศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีะอาดในการกลุ่มอุตสาหกรรมมนั
ส าปะหลงัของประเทศไทย พบว่า ซ่ึงเม่ือปฏิบติัตามทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดแลว้ จะมีการ
ลงทุนอยูท่ี่ 23,000 – 55,000,000 บาท แต่เม่ือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวแลว้ จะสามารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายไดถึ้ง 18,000 – 24,000,000 บาท ซ่ึงมีระยะเวลาในการคืนทุนอยูท่ี่ 0.4 – 5.2 ปี  รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Cagno and Trucco (2008) ซ่ึงได้ศึกษาการลดตน้ทุนในการน า
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศอิตาลี  ได้แก่ การน าวตัถุดิบท่ีออกจาก
กระบวนการผลิตเพื่อน ากลบัไปใช้ใหม่  การน าน ้ าจากการล้างท าความสะอาดกลับไปใช้ใหม่  
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ พบวา่ มีการลงทุนไม่เกิน 1,000,000 ยโูร แต่สามารถให้ระยะเวลา
ในการคืนทุนนอ้ยกวา่ 2 ปี  
  เม่ือพิจารณาคุณภาพหรือค่าความสกปรกของน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบนั้น พบวา่ ยงัมีค่า
ความสกปรกหรือคุณภาพของน ้ าเสียท่ีค่อนขา้งสูง ดงัจะเห็นไดจ้าก ค่าดชัน้ีช้ีวดัทั้ง 5 ดชัน้ีช้ีวดั อนั
ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)  ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)  ค่าความตอ้งการออกซิเจนของ
จุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(BOD)  ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการเพื่อใช้ในการ
ออกซิไดส์สารอินทรียใ์นน ้าเสีย (COD)  และค่าของแข็งแขวนลอยในน ้ าเสีย (SS) ในปริมาณท่ีมาก 
ดงันั้น การบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบยงัคงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น และเม่ือพิจารณาทางเลือกท่ี 2 
ซ่ึงเป็นการด าเนินการร่วมกนั ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคลอ้งกบั
สถาบนัวจิยัยาง (2551) ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ และการน า
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ของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบน ากลบัไปใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ โดยจะมีการบ าบดัน ้ าเสียจากน ้ าหมกั
จุลินทรียชี์วภาพ และการบ าบดัน ้ าเสียดว้ยบ่อหมกัไร้อากาศ ซ่ึงจากผลการวดัภาระระบบบ าน ้ าเสีย 
พบวา่ การบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยจุลินทรียชี์วภาพสามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ า
เสียได้จากเดิมร้อยละ 87.20 ในขณะท่ีการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบดว้ยบ่อหมกัไร้
อากาศสามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียไดจ้ากเดิมร้อยละ 96.27 นัน่หมายความวา่ การบ าบดัน ้ า
เสียจากระบบบ่อหมกัไร้อากาศสามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียไดดี้กวา่ จึงท าให้คุณภาพน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผ่นดิบดีข้ึนตามไปดว้ย ประกอบกบัเม่ือพิจารณาตน้ทุนการผลิตยางแผน่ดิบของ
ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบถงัหมกัไร้อากาศ จะมีตน้ทุนในการผลิตยางแผน่ดิบท่ีต ่ากวา่ระบบบ าบดัน ้ า
เสียโดยใช้จุลินทรียชี์วภาพ ดงันั้น การบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบจึงควรใช้ระบบบ าบดั
แบบถงัหมกัไร้อากาศ เพราะมีการลงทุนท่ีน้อยกว่าแต่สามารถบ าบดัคุณภาพน ้ าเสียไดเ้ป็นอย่างดี 
อยา่งไรก็ตามน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมีค่า COD ค่อนขา้งสูงซ่ึงเหมาะสมจะใชใ้นการหมกั
เพื่อให้ไดก้๊าซชีวภาพมาใชป้ระโยชน์เพื่อการผลิตพลงังาน (วิสาขา ภู่จินดา, 2553: 200) เป็นการ
สร้างมูลค่าของน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบไดอี้กดว้ย 
  นอกจากน้ี ในอนาคตควรมีระบบการรวบรวมน ้ าเสีย เช่น การสร้างท่อล าเลียงน ้ าเสียสู่ระบบ
บ าบัด ถึงแม้ว่าต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีก็ตาม แต่สามารถลดการร่ัวไหลของน ้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตสู่ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งยงัเป็นการน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบเขา้สู่การบ าบดัได้
อยา่งครบถว้นอีกดว้ย 
 

8.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 8.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เน่ืองจากในพื้นท่ีอ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง มีการผลิตยางแผ่นดิบมาเป็นเวลานาน 
เกษตรกรผูผ้ลิตจึงมีประสบการณ์ในการผลิตมากพอสมควร การจะเปล่ียนแปลงให้เกษตรกรหนัมา
ผลิตยางแผ่นดิบตามหลักเทคโนโลยีสะอาดอาจจะเกิดการต่อต้าน หรือไม่ได้รับความสนใจ
เท่าท่ีควร ดงันั้น จากค าแนะน าในการส่งเสริมใชเ้ทคโนโลยีสะอาดของ Montalvo (2008) ร่วมกบั
ค าแนะน าจากผูน้ าชุมชนและเกษตรกรในพื้นท่ี แนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนให้เกิดการผลิต
ยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด จึงมีดงัต่อไปน้ี 
  8.3.1.1  จดัท ายทุธศาสตร์และสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์
ยาง ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงจะท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม
การผลิตยางแผน่ดิบ ซ่ึงสามารถด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลกัเทคโนโลยสีะอาดไปสู่เกษตรกร  
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  8.3.1.2  ช้ีใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของตลาดท่ีแทจ้ริง เพื่อให้เกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบได้
ทราบว่า การผลิตยางแผ่นดิบตามหลกัเทคโนโลยีสะอาด จะท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดมากกวา่ 
  8.3.1.3  ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด สามารถขาย
ผลผลิตท่ีไดร้าคาท่ีสูงกว่าราคาทัว่ไป ซ่ึงจะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการผลิตยางแผน่ดิบตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด 
  8.3.1.4  การจดัท าเวทีประชาคมระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบ และประชาชนทัว่ไปท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากน ้ าเสียในการผลิตยางแผ่นดิบ เพื่อให้เกิดการสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและจะ
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาระหวา่งทั้งสองฝ่าย 
  8.3.1.5  จดัตั้งองคก์รความร่วมมือ ระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบ  หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานทางดา้นวิชาการ รวมทั้งโรงผลิตยางแผน่ดิบท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี
และภาคประชาชนในพื้นท่ี เพื่อประสานความร่วมมือและร่วมพฒันากระบวนการการผลิตยางแผน่
ดิบท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการเทคโนโลยสีะอาด 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี สามารถสรุปแนวทางในการผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคลอ้งกบัหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไดด้งัภาพท่ี 8.1 
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ภาพที ่8.1  แนวทางการประยกุตเ์ทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ  
 
 8.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 
 การศึกษาเร่ือง การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ: กรณีศึกษา
อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยองนั้น เป็นการศึกษาเพียงส่วนหน่ึงของการประยุกต์หลกัเทคโนโลยี
สะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบเท่านั้นดว้ยลกัษณะของ “การน าร่อง”  ดงันั้น ผูศึ้กษา
จึงไดเ้สนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับพฒันางานวจิยัในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 
   8.3.2.1  ควรมีการศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่ดิบ
ทั้งหมดในพื้นท่ี เพื่อสะทอ้นความคิดเห็นท่ีแทจ้ริง เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใ์ช้
ในกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ 
   8.3.2.2  ควรศึกษาตน้ทุนในการผลิตยางแผน่ดิบท่ีรอบดา้นมากข้ึน เช่น ค่าใช้จ่าย
ดา้นสุขภาพ ค่าใชจ่้ายในดา้นการสร้างองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยสีะอาด เป็นตน้ 
   8.3.2.3  ควรมีการศึกษา วิจยั เพื่อพฒันานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ 
ส าหรับส่งเสริมให้เกิดการน าเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์ใช้ในการผลิตยางแผน่ดิบ รวมทั้งการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรม  
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   8.3.2.4  ควรพฒันาระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบถงัหมกัไร้อากาศ ให้สามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัน ้ าเสีย รวมทั้งควรจดัท าระบบ
รวบรวมน ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพในการรวบรวมน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ เพื่อให้น ้ าเสียเหล่าน้ี
ไดเ้ขา้สู่ระบบบ าบดัทั้งหมดโดยไม่ร่ัวไหลออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
   8.3.2.5  ควรมีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากการ
ผลิตยางแผน่ดิบในพื้นท่ีจงัหวดัระยองนั้น หากเขา้สู่ฤดูฝนและฤดูร้อน จะไม่สามารถเก็บขอ้มูลหรือ
ส ารวจกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบได้ เพราะเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผ่นดิบไม่สามารถกรีดยางได้
ตามปกติ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ: กรณีศึกษา 
อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง (Application of Clean Technology for Reduction of Wastewater 
from the Unsmoked Sheet Production: A Case Study of Khaochamao District, Rayong Province) 
ซ่ึงไดป้รากฏขอ้มูลและผลการศึกษามาทั้งหมดน้ี ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าภาพรวมของวิธีการศึกษา และผล
การศึกษาทั้งหมด ดงัปรากฎในภาพท่ี 8.2 
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ภาพที ่8.2  ยางแผน่ดิบ: กรณีศึกษา อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
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ตารางที ่ก.1 ผลการศึกษาจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกท่ี 1 (การปรับปรุงวธีิการในการผลิตยางแผน่ดิบ)  

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านเทคนิค/ กายภาพ คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนเฉลีย่ 

 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วงน า้หนัก 

 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

1.ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กบัน ้าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน า ทาง เลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปปฏิบติั 

1.1 การลดน ้าเสียในการผลิต ยางแผน่ดิบ
ของเกษตรกร จากแหล่งก าเนิด 

7 3 3 3 3 3 3 

1.2 ความสามารถในการลดปริมาณน ้า
เสีย และความสกปรกของน ้าเสีย จาก
การผลิตยางแผน่ดิบ*  
(* หมายถึง เป็นตวัช้ีวดัท่ีจะใชใ้นการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดใ้นภาพรวม) 

9 4 4 4 4 4 4 

1.3 การสนบัสนุนให้เกิดการน าน ้าทิ้ง
จากการ ผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ 

6 3 1 0* 2 0* 0.75 

2.ผลกระทบต่อผลผลิตยางแผน่ดิบ 2.1 การเปล่ียนแปลงต่อคุณภาพของยาง
แผน่ดิบเม่ือน าทางเลือก ตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปใช ้เพ่ือลดน ้าเสีย
จากการผลิตยาง แผน่ดิบ 

8 3 3 3 3 3 3 

3. จ านวนบุคลากรท่ีเก่ียว ขอ้งกบัการปฏิบติั
ตามทางเลือกเพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบ 

3.1 ความตอ้งการบุคลากร ในการผลิต
ยางแผน่ดิบมากข้ึน เม่ือน าทางเลือกตาม
หลกัเทคโนโลย ีสะอาดไปใชเ้พื่อ ลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 

5 3 3 3 3 3 3 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 13.75 
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         ตารางที ่ก.1 (ต่อ) 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านส่ิงแวดล้อม คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนเฉลีย่ 

 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วงน า้หนัก 

 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

4. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ 4.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ในบริเวณท่ีมี การผลิตยางแผน่ดิบ หรือ
บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงผลิตยางแผน่ดิบ 
(เช่น การกดัเซาะของดิน, การ
เปล่ียนแปลงกระแสการไหลของน ้า) 

6 3 2 3 2 3 2.5 

4.2 มลพิษท่ีจะปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม
บริเวณรอบโรงผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ีสะอาด มา
ใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการ ผลิตยาง
แผน่ดิบ (เช่น ขยะ ของเสีย, ฝุ่ นละออง, 
เสียง) 

6 3 3 2 2 3 2.5 

5. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางดา้นชีวภาพ 5.1 ความสมบูรณ์ของระบบ นิเวศทั้งบน
บกและในน ้าบริเวณโดยรอบโรงผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกมาใชใ้นการ
ผลิตกระบวนการผลิต ยางแผน่ดิบ 

6 3 2 3 2 3 2.5 

6. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 6.1 ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใช ้ประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น พ้ืนท่ี การเกษตรอ่ืนๆ หรือ
พ้ืนท่ี อาศยัโดยรอบโรงผลิตยาง แผน่ดิบ 
เม่ือน าทางเลือกตาม เทคโนโลยสีะอาด
มาใชใ้น การลดน ้าเสีย จากการผลิตยาง 
แผน่ดิบ 

6 3 2 3 2 3 2.5 
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ตารางที ่ก.1 (ต่อ) 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ) คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนเฉลีย่ 
  หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วงน า้หนัก 
  

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

  

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

6. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 6.2 ผลกระทบต่อการใชน้ ้าของผูอ่ื้น
โดยรอบโรง ผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ีสะอาด มา
ใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการผลิตยางแผ่น
ดิบ 

5 3 3 3 3 3 3 

7.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

7.1 ความปลอดภยัต่อตวัเกษตรกรท่ีผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้นการลดน ้าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบ 

6 3 2 3 3 2 2.5 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 15.50 
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ตารางที ่ก.1 (ต่อ) 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านเศรษฐศาสตร์ คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนเฉลีย่ 

 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วงน า้หนัก 

 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

8. การประหยดัตน้ทุนในการผลิต 8.1 การลดตน้ทุนในการใชน้ ้าในการ
ผลิตยางแผน่ดิบ 

7 3 2 3 2 2 2.25 

8.2 การลดการสูญเสียน ้ายาง ในการผลิต
ยางแผน่ดิบเม่ือน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดเพ่ือลดน ้าเสียจากการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 

8 3 3 3 2 3 2.75 

8.3 การลดตน้ทุนในการใชว้ตัถุดิบอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางแผน่ดิบ เช่น 
กรด  สารลา้งท าความสะอาด 

7 3 3 3 3 3 3 

9. ตน้ทุนในการด าเนินการ เพ่ือลดน ้าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกของ
เทคโนโลยสีะอาด 

9.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ เพ่ือลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ โดยใช้
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด  

8 3 3 3 3 0 2.25 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 10.25 

หมายเหตุ * คือ มีขอ้มูลในการตดัสินใจไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถใหค้ะแนนการประเมินในประเด็นนั้นได ้
หมายเหตุ ** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นเทคนิค/ กายภาพ 
หมายเหตุ *** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
หมายเหตุ **** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นเศรษฐศาสตร์ 
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ตารางที ่ก.2 การค านวณผลคะแนนของการศึกษาจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกท่ี 1 (การปรับปรุงวธีิการในการผลิตยางแผน่ดิบ)  

หัวข้อในการศึกษา การค านวณ 

เกณฑ์การจัดล าดบัความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้

ของทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยสีะอาด เพือ่ลดน า้เสีย

จากการผลติยางแผ่นดบิ 

ผลการประเมินเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของ
ทางเลือกตามหลกั

เทคโนโลยสีะอาด เพือ่ลด
น า้เสียจากการผลติยาง

แผ่นดบิ 

ดา้นเทคนิค/ กายภาพ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเทคนิค/ กายภาพ 15 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเทคนิค/ กายภาพ 13.75 คะแนน จะไดค้ะแนน = (25 X 13.75)/ 15 

= 22.92 คะแนน 

- นอ้ยกวา่ 21 คะแนน  = 
ทางเลือกมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดต้  ่ามาก 

ทางเลือกมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้สูงมาก 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 18 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 50 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 15.50 คะแนน จะไดค้ะแนน = (50 X 15.50)/ 18 

= 43.06 คะแนน 

- 21 ถึง 40 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดต้  ่า 

ดา้นเศรษฐศาสตร์ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 12 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 10.25 คะแนน จะไดค้ะแนน = (25  X 10.25)/ 12 

= 21.35 คะแนน 
 

- 41 ถึง 60 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดป้านกลาง 

 - 61 ถึง 80 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดสู้ง 

     -มากกวา่ 80 คะแนน = 
ทางเลือกมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดสู้งมาก 

รวม จะได้ 22.92 + 43.06 + 21.35 = 87.33 คะแนน  
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        ตารางที ่ก.3 ผลการศึกษาจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกท่ี 2 (การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนการผลิตยางแผน่ดิบ)  

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านเทคนิค/ กายภาพ คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนเฉลีย่ 

 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วงน า้หนัก 

 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

1.ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กบัน ้าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน า ทาง เลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปปฏิบติั 

1.1 การลดน ้าเสียในการผลิต ยางแผน่ดิบ
ของเกษตรกร จากแหล่งก าเนิด 

7 3 3 3 3 0* 2.25 

1.2 ความสามารถในการลดปริมาณน ้า
เสีย และความสกปรกของน ้าเสีย จาก
การผลิตยางแผน่ดิบ*  
(* หมายถึง เป็นตวัช้ีวดัท่ีจะใชใ้นการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดใ้นภาพรวม) 

9 4 3 3 3 0* 2.25 

1.3 การสนบัสนุนให้เกิดการน าน ้าทิ้ง
จากการ ผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ 

6 3 3 3 3 0* 2.25 

2.ผลกระทบต่อผลผลิตยางแผน่ดิบ 2.1 การเปล่ียนแปลงต่อคุณภาพของยาง
แผน่ดิบเม่ือน าทางเลือก ตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปใช ้เพ่ือลดน ้าเสีย
จากการผลิตยาง แผน่ดิบ 

8 3 2 3 2 3 2.5 

3. จ านวนบุคลากรท่ีเก่ียว ขอ้งกบัการปฏิบติั
ตามทางเลือกเพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบ 

3.1 ความตอ้งการบุคลากร ในการผลิต
ยางแผน่ดิบมากข้ึน เม่ือน าทางเลือกตาม
หลกัเทคโนโลย ีสะอาดไปใชเ้พื่อ ลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 

5 3 3 3 3 3 3 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 12.25 
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ตารางที ่ก.3 (ต่อ) 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านส่ิงแวดล้อม คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนเฉลีย่ 
 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วงน า้หนัก 
 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

4. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ 4.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ในบริเวณท่ีมี การผลิตยางแผน่ดิบ หรือ
บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงผลิตยางแผน่ดิบ 
(เช่น การกดัเซาะของดิน, การ
เปล่ียนแปลงกระแสการไหลของน ้า) 

6 3 2 3 3 2 2.5 

4.2 มลพิษท่ีจะปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม
บริเวณรอบโรงผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ีสะอาด มา
ใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการ ผลิตยาง
แผน่ดิบ (เช่น ขยะ ของเสีย, ฝุ่ นละออง, 
เสียง) 

6 3 2 3 3 2 2.5 

5. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางดา้นชีวภาพ 5.1 ความสมบูรณ์ของระบบ นิเวศทั้งบน
บกและในน ้าบริเวณโดยรอบโรงผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกมาใชใ้นการ
ผลิตกระบวนการผลิต ยางแผน่ดิบ 

6 3 2 3 3 3 2.75 

6. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 6.1 ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใช ้ประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น พ้ืนท่ี การเกษตรอ่ืนๆ หรือ
พ้ืนท่ี อาศยัโดยรอบโรงผลิตยาง แผน่ดิบ 
เม่ือน าทางเลือกตาม เทคโนโลยสีะอาด
มาใชใ้น การลดน ้าเสีย จากการผลิตยาง 
แผน่ดิบ 

6 3 2 3 3 3 2.75 
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     ตารางที ่ก.3 (ต่อ) 

 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ) คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนเฉลีย่ 
  หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วงน า้หนัก 
  

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

  

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

6. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 6.2 ผลกระทบต่อการใชน้ ้าของผูอ่ื้น
โดยรอบโรง ผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ีสะอาด มา
ใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการผลิตยางแผ่น
ดิบ 

 

5 3 3 3 3 3 3 

7.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

7.1 ความปลอดภยัต่อตวัเกษตรกรท่ีผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้นการลดน ้าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบ 

6 3 2 3 2 2 2.25 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 15.75 
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ตารางที ่ก.3 (ต่อ) 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านเศรษฐศาสตร์ คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนเฉลีย่ 
 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วงน า้หนัก 
 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

8. การประหยดัตน้ทุนในการผลิต 8.1 การลดตน้ทุนในการใชน้ ้าในการ
ผลิตยางแผน่ดิบ 

7 3 1 3 3 3 2.5 

8.2 การลดการสูญเสียน ้ายาง ในการผลิต
ยางแผน่ดิบเม่ือน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดเพ่ือลดน ้าเสียจากการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 

8 3 2 3 2 1 2 

8.3 การลดตน้ทุนในการใชว้ตัถุดิบอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางแผน่ดิบ เช่น 
กรด  สารลา้งท าความสะอาด 

7 3 1 3 1 1 1.5 

9. ตน้ทุนในการด าเนินการ เพ่ือลดน ้าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกของ
เทคโนโลยสีะอาด 

9.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ เพ่ือลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ โดยใช้
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด  

8 3 2 2 1 2 1.75 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 7.75 

 
หมายเหตุ * คือ มีขอ้มูลในการตดัสินใจไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถใหค้ะแนนการประเมินในประเด็นนั้นได ้
หมายเหตุ ** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นเทคนิค/ กายภาพ 
หมายเหตุ *** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
หมายเหตุ **** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นเศรษฐศาสตร์ 
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ตารางที ่ก.4 การค านวณผลคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกท่ี 2 (การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนการผลิตยางแผน่ดิบ) 
 

หัวข้อในการศึกษา การค านวณ 

เกณฑ์การจัดล าดบัความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้

ของทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยสีะอาด เพือ่ลดน า้เสีย

จากการผลติยางแผ่นดบิ 

ผลการประเมินเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของ
ทางเลือกตามหลกั

เทคโนโลยสีะอาด เพือ่ลด
น า้เสียจากการผลติยาง

แผ่นดบิ 

ดา้นเทคนิค/ กายภาพ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเทคนิค/ กายภาพ 15 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเทคนิค/ กายภาพ 12.25 คะแนน จะไดค้ะแนน = (25 X 12.25)/ 15 

= 20.42 คะแนน 

- นอ้ยกวา่ 21 คะแนน  = 
ทางเลือกมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดต้  ่ามาก 

ทางเลือกมีความ
เหมาะสมและความ
เป็นไปได้สูงมาก 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 18 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 50 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 15.75 คะแนน จะไดค้ะแนน = (50 X 15.75)/ 18 

= 43.75 คะแนน 

- 21 ถึง 40 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดต้  ่า 

ดา้นเศรษฐศาสตร์ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 12 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 7.75 คะแนน จะไดค้ะแนน = (25  X 7.75)/ 12 

= 16.15 คะแนน 
 

- 41 ถึง 60 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดป้านกลาง 

    
 

 - 61 ถึง 80 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดสู้ง 

     -มากกวา่ 80 คะแนน = 
ทางเลือกมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดสู้งมาก 

รวม จะได้ 20.42 + 43.75 + 16.15 = 80.32 คะแนน  

 



 

229 
     ตารางที ่ก.5 ผลการศึกษาจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องทางเลือกท่ี 3 (การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ)  

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านเทคนิค/ กายภาพ คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนเฉลีย่ 
 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วงน า้หนัก 
 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

1.ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กบัน ้าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน า ทาง เลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปปฏิบติั 

1.1 การลดน ้าเสียในการผลิต ยางแผน่ดิบ
ของเกษตรกร จากแหล่งก าเนิด 

7 3 1 3 0* 0* 1 

1.2 ความสามารถในการลดปริมาณน ้า
เสีย และความสกปรกของน ้าเสีย จาก
การผลิตยางแผน่ดิบ1  
(1หมายถึง เป็นตวัช้ีวดัท่ีจะใชใ้นการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดใ้นภาพรวม) 

9 4 1.5** 1 1 0* 0.88 

1.3 การสนบัสนุนให้เกิดการน าน ้าทิ้ง
จากการ ผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ 

6 3 1 1 0* 0* 0.5 

2.ผลกระทบต่อผลผลิตยางแผน่ดิบ 2.1 การเปล่ียนแปลงต่อคุณภาพของยาง
แผน่ดิบเม่ือน าทางเลือก ตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปใช ้เพ่ือลดน ้าเสีย
จากการผลิตยาง แผน่ดิบ 

8 3 0* 3 0* 2 1.25 

3. จ านวนบุคลากรท่ีเก่ียว ขอ้งกบัการปฏิบติั
ตามทางเลือกเพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบ 

3.1 ความตอ้งการบุคลากร ในการผลิต
ยางแผน่ดิบมากข้ึน เม่ือน าทางเลือกตาม
หลกัเทคโนโลย ีสะอาดไปใชเ้พื่อ ลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 

5 3 3 2 1 3 2.25 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 5.88 
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ตารางที ่ก.5 (ต่อ) 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านส่ิงแวดล้อม คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนเฉลีย่ 

 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 
ค่าถ่วงน า้หนัก 

 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

4. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ 4.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ในบริเวณท่ีมี การผลิตยางแผน่ดิบ หรือ
บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงผลิตยางแผน่ดิบ 
(เช่น การกดัเซาะของดิน, การ
เปล่ียนแปลงกระแสการไหลของน ้า) 

6 3 2 3 0* 2 1.75 

4.2 มลพิษท่ีจะปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม
บริเวณรอบโรงผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ีสะอาด มา
ใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการ ผลิตยาง
แผน่ดิบ (เช่น ขยะ ของเสีย, ฝุ่ นละออง, 
เสียง) 

6 3 2 3 0* 2 1.75 

5. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางดา้นชีวภาพ 5.1 ความสมบูรณ์ของระบบ นิเวศทั้งบน
บกและในน ้าบริเวณโดยรอบโรงผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกมาใชใ้นการ
ผลิตกระบวนการผลิต ยางแผน่ดิบ 

6 3 2 3 0* 3 2 

6. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 6.1 ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใช ้ประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น พ้ืนท่ี การเกษตรอ่ืนๆ หรือ
พ้ืนท่ี อาศยัโดยรอบโรงผลิตยาง แผน่ดิบ 
เม่ือน าทางเลือกตาม เทคโนโลยสีะอาด
มาใชใ้น การลดน ้าเสีย จากการผลิตยาง 
แผน่ดิบ 

6 3 2 2 0* 3 1.75 



 

231 
ตารางที ่ก.5 (ต่อ) 

 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ) คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนเฉลีย่ 
  หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วงน า้หนัก 
  

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

  

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

6. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 6.2 ผลกระทบต่อการใชน้ ้าของผูอ่ื้น
โดยรอบโรง ผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ีสะอาด มา
ใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการผลิตยางแผ่น
ดิบ 

 

5 3 2 3 0* 3 2 

7.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

7.1 ความปลอดภยัต่อตวัเกษตรกรท่ีผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้นการลดน ้าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบ 

6 3 3 3 3 2 2.75 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 12.00 



 

232 
ตารางที ่ก.5 (ต่อ) 

 
หัวข้อในการศึกษา ในด้านเศรษฐศาสตร์ คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนเฉลีย่ 
 หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั 

ค่าถ่วงน า้หนัก 
 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

8. การประหยดัตน้ทุนในการผลิต 8.1 การลดตน้ทุนในการใชน้ ้าในการ
ผลิตยางแผน่ดิบ 

7 3 1 0 2 2 1.25 

8.2 การลดการสูญเสียน ้ายาง ในการผลิต
ยางแผน่ดิบเม่ือน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดเพ่ือลดน ้าเสียจากการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 

8 3 0 2 0 2 1 

8.3 การลดตน้ทุนในการใชว้ตัถุดิบอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางแผน่ดิบ เช่น 
กรด  สารลา้งท าความสะอาด 

7 3 1 1 1 3 1.5 

9. ตน้ทุนในการด าเนินการ เพ่ือลดน ้าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกของ
เทคโนโลยสีะอาด 

9.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ เพ่ือลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ โดยใช้
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด  

8 3 2 2 1 3 2 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 5.75 

 
หมายเหตุ * คือ มีขอ้มูลในการตดัสินใจไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถใหค้ะแนนการประเมินในประเด็นนั้นได ้
หมายเหตุ ** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นเทคนิค/ กายภาพ 
หมายเหตุ *** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
หมายเหตุ **** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพ์ิจารณากบัค่าถ่วงน ้าหนกัในดา้นเศรษฐศาสตร์ 



 

233 
ตารางที ่ก.6 การค านวณผลคะแนนของผลการศึกษาจากการประเมินทางเลือกท่ี 3 (การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบในการผลิตยางแผน่ดิบ) 
 

หัวข้อในการศึกษา การค านวณ 

เกณฑ์การจัดล าดบัความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้

ของทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยสีะอาด เพือ่ลดน า้เสีย

จากการผลติยางแผ่นดบิ 

ผลการประเมินเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของ

ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาด เพือ่ลดน า้เสียจาก
การผลติยางแผ่นดบิ 

ดา้นเทคนิค/ กายภาพ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเทคนิค/ กายภาพ 15 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเทคนิค/ กายภาพ 5.88 คะแนน จะไดค้ะแนน = (25 X 5.88)/ 15 

= 9.80 คะแนน 

- นอ้ยกวา่ 21 คะแนน  = 
ทางเลือกมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดต้  ่ามาก 

ทางเลือกมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ 

ปานกลาง 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 18 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 50 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 12.00 คะแนน จะไดค้ะแนน = (50 X 12.00)/ 18 

= 33.33 คะแนน 

- 21 ถึง 40 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดต้  ่า 

ดา้นเศรษฐศาสตร์ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 12 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 5.75 คะแนน จะไดค้ะแนน = (25  X 5.75)/ 12 

= 11.98 คะแนน 
 

- 41 ถึง 60 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดป้านกลาง 

    
 

 - 61 ถึง 80 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดสู้ง 

     -มากกวา่ 80 คะแนน = 
ทางเลือกมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดสู้งมาก 

รวม จะได้  9.80 + 22.33 + 11.98  = 44.11 คะแนน  

 



 

234 
ตารางที ่ก.7 ผลการศึกษาจากการประเมินทางเลือกท่ี 4 (การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ ในการผลิตยางแผน่ดิบ)  

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านเทคนิค/ กายภาพ คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนเฉลีย่ 
หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนัก 

คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

1.ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กบัน ้าเสียจากการผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน า ทาง เลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปปฏิบติั 

1.1 การลดน ้าเสียในการผลิต ยางแผน่ดิบ
ของเกษตรกร จากแหล่งก าเนิด 

7 3 3 3 3 3 3 

1.2 ความสามารถในการลดปริมาณน ้า
เสีย และความสกปรกของน ้าเสีย จาก
การผลิตยางแผน่ดิบ1  
(1หมายถึง เป็นตวัช้ีวดัท่ีจะใชใ้นการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดใ้นภาพรวม) 

9 4 1.5* 2 2 0* 1.38 

1.3 การสนบัสนุนให้เกิดการน าน ้าทิ้ง
จากการ ผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่ 

6 3 3 3 3 3 2.25 

2.ผลกระทบต่อผลผลิตยางแผน่ดิบ 2.1 การเปล่ียนแปลงต่อคุณภาพของยาง
แผน่ดิบเม่ือน าทางเลือก ตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดไปใช ้เพ่ือลดน ้าเสีย
จากการผลิตยาง แผน่ดิบ 

8 3 2 3 2 2 2.25 

3. จ านวนบุคลากรท่ีเก่ียว ขอ้งกบัการปฏิบติั
ตามทางเลือกเพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบ 

3.1 ความตอ้งการบุคลากร ในการผลิต
ยางแผน่ดิบมากข้ึน เม่ือน าทางเลือกตาม
หลกัเทคโนโลย ีสะอาดไปใชเ้พื่อ ลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ 

5 3 3 3 2 3 2.75 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 11.63 



 

235 
ตารางที ่ก.7 (ต่อ) 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านส่ิงแวดล้อม คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนเฉลีย่ 

หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนัก 
คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

4. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ 4.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ในบริเวณท่ีมี การผลิตยางแผน่ดิบ หรือ
บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงผลิตยางแผน่ดิบ 
(เช่น การกดัเซาะของดิน, การ
เปล่ียนแปลงกระแสการไหลของน ้า) 

6 3 3 3 3 2 2.75 

4.2 มลพิษท่ีจะปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม
บริเวณรอบโรงผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ีสะอาด มา
ใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการ ผลิตยาง
แผน่ดิบ (เช่น ขยะ ของเสีย, ฝุ่ นละออง, 
เสียง) 

6 3 3 3 3 2 2.75 

5. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางดา้นชีวภาพ 5.1 ความสมบูรณ์ของระบบ นิเวศทั้งบน
บกและในน ้าบริเวณโดยรอบโรงผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกมาใชใ้นการ
ผลิตกระบวนการผลิต ยางแผน่ดิบ 

6 3 3 3 2 3 2.75 

6. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 6.1 ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใช ้ประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น พ้ืนท่ี การเกษตรอ่ืนๆ หรือ
พ้ืนท่ี อาศยัโดยรอบโรงผลิตยาง แผน่ดิบ 
เม่ือน าทางเลือกตาม เทคโนโลยสีะอาด
มาใชใ้น การลดน ้าเสีย จากการผลิตยาง 
แผน่ดิบ 

6 3 3 3 2 3 2.75 



 

236 
ตารางที ่ก.7 (ต่อ) 

 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ) คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนเฉลีย่ 

  หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนัก  
คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา  

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

6. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 6.2 ผลกระทบต่อการใชน้ ้าของผูอ่ื้น
โดยรอบโรง ผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน า
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ีสะอาด มา
ใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการผลิตยางแผ่น
ดิบ 

 

5 3 3 3 3 3 3 

7.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

7.1 ความปลอดภยัต่อตวัเกษตรกรท่ีผลิต
ยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้นการลดน ้าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบ 

6 3 3 3 3 2 2.75 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 16.75 



 

237 
ตารางที ่ก.7 (ต่อ) 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านเศรษฐศาสตร์ คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนเฉลีย่ 

หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนัก 
คะแนนสูงที่สุด ตาม
เกณฑ์การพจิารณา 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

8. การประหยดัตน้ทุนในการผลิต 8.1 การลดตน้ทุนในการใชน้ ้าในการ
ผลิตยางแผน่ดิบ 

7 3 1 3 2 2 2 

8.2 การลดการสูญเสียน ้ายาง ในการผลิต
ยางแผน่ดิบเม่ือน าทางเลือกตามหลกั
เทคโนโลยสีะอาดเพ่ือลดน ้าเสียจากการ 
ผลิตยางแผน่ดิบ 

8 3 2 3 3 3 2.75 

8.3 การลดตน้ทุนในการใชว้ตัถุดิบอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางแผน่ดิบ เช่น 
กรด  สารลา้งท าความสะอาด 

7 3 1 3 2 1 1.75 

9. ตน้ทุนในการด าเนินการ เพ่ือลดน ้าเสียจาก
การผลิตยางแผน่ดิบตามทางเลือกของ
เทคโนโลยสีะอาด 

9.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ เพ่ือลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ โดยใช้
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด  

8 3 2 2 2 2 2 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ 8.50 

 
หมายเหตุต*ุ เกิดจากมีการใหค้ะแนนทางเลือกท่ี 3 และทางเลือกท่ี 4 ในอนัดบัท่ี 2 เท่ากนั และไม่มีการพิจารณาอนัดบัสุดทา้ย ดงันั้น คะแนนท่ีเหลืออยูซ่ึ่งมีค่าเท่ากบั 3 คะแนน   
                      จึงถูกหารเฉล่ียใหท้างเลือกท่ี 3 และทางเลือกท่ี 4 ไปอยา่งละ 1.5 คะแนน 
เห  ** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพิ์จารณากบัค่าถ่วงน ้ าหนกัในดา้นเทคนิค/ กายภาพ 
หมายเหตุ *** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพิ์จารณากบัค่าถ่วงน ้ าหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
หมายเหตุ **** เกิดจากผลรวมของ ผลคูณระหวา่งคะแนนสูงสุดตามเกณฑพิ์จารณากบัค่าถ่วงน ้ าหนกัในดา้นเศรษฐศาสตร์ 
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ตารางที ่ก.8 การค านวณผลคะแนนของผลการศึกษาจากการประเมินทางเลือกท่ี 4 (การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ในการผลิตยางแผน่ดิบ) 

หัวข้อในการศึกษา การค านวณ 

เกณฑ์การจัดล าดบัความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้

ของทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยสีะอาด เพือ่ลดน า้เสีย

จากการผลติยางแผ่นดบิ 

ผลการประเมินเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของ

ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาด เพือ่ลดน า้เสียจาก
การผลติยางแผ่นดบิ 

ดา้นเทคนิค/ กายภาพ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเทคนิค/ กายภาพ 15 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเทคนิค/ กายภาพ 11.63 คะแนน จะไดค้ะแนน = (25 X 11.63)/ 15 

= 19.38 คะแนน 

- นอ้ยกวา่ 21 คะแนน  = 
ทางเลือกมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดต้  ่ามาก 

ทางเลือกมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้สูงมาก 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 18 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 50 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 16.75 คะแนน จะไดค้ะแนน = (50 X 16.75)/ 18 

= 46.53 คะแนน 

- 21 ถึง 40 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดต้  ่า 

ดา้นเศรษฐศาสตร์ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 12 คะแนน แต่คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 8.50 คะแนน จะไดค้ะแนน = (25  X 8.50)/ 12 

= 17.71 คะแนน 
 

- 41 ถึง 60 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดป้านกลาง 

    
 

 - 61 ถึง 80 คะแนน = ทางเลือก
มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดสู้ง 

     -มากกวา่ 80 คะแนน = 
ทางเลือกมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดสู้งมาก 

รวม จะได้ 19.38 + 46.53 + 17.71 = 83.62 คะแนน  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการประเมินความส าเร็จ ในการทดลองปฏบิัตทิางเลอืกตามหลกัเทคโนโลยี

สะอาด เพือ่ลดน า้เสียจากการผลติยางแผ่นดบิ
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ตารางที่ ข.1 ผลการศึกษาจากการประเมินผลด้านประสิทธิภาพ ของกระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบด้วยหลักเทคโนโลยีสะอาด 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านประสิทธิภาพ 
คะแนนสูงที่สุด ตามเกณฑ์

การพิจารณา 

คะแนนการประเมินตามตัวช้ีวัด 

หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวัด 
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 

11. ผลที่เกิดขึ้นต่อน ้าเสีย จากการผลิตยาง

แผ่นดิบ และผลผลิตยางแผ่นดิบ เม่ือน า 

ทางเลือกตามหลักเทคโนโลยีสะอาดไป 

ปฏิบัติ 

10.1 การลดภาระระบบบ าบัด น ้าเสีย (BOD Loading 

กิโลกรัม ต่อผลผลิตยางแผ่น ดิบ 1 แผ่น)  

3 3 3 

10.2 การลดการใช้น ้า ใน กระบวนการผลิตยางแผ่น

ดิบ (ลิตรต่อการผลิต ยางแผ่นดิบ 1 แผ่น) 

3 3 3 

10.3 การลดการใช้สารเคมีใน กระบวนการผลิตยาง

แผ่นดิบ  

3 3 3 

10.4 ผลกระทบต่อผลผลิต 3 3 3 

10.5 การลดความสกปรกของน ้าเสียจากการผลิตยาง

แผ่นดิบ 

3 2 3 

11.ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินการ 

เม่ือน า ทางเลือกตามหลัก เทคโนโลยีสะอาด

ไป ปฏิบัติ 

11.1                      ระหว่างการด าเนินการ

ลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยใช้เทคโนโลยี

สะอาด 

3 2 3 

ผลรวม (∑) 18 16 18 
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ตารางที ่ข.2 ผลการศึกษาจากการประเมินผลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของกระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบดว้ยหลกัเทคโนโลยสีะอาด 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านประสิทธิภาพ 
คะแนนสูงทีสุ่ด ตามเกณฑ์

การพจิารณา 

คะแนนการประเมินตามตวัช้ีวดั 

หัวข้อศึกษา ตวัช้ีวดั 
ทางเลอืกที ่1 ทางเลอืกที ่2 

12. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางด้านกายภาพ 12.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มในบริเวณท่ีมี 
การผลิตยางแผน่ดิบ หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงผลิต
ยางแผน่ดิบ (เช่น การกดัเซาะของดิน, การ
เปล่ียนแปลงกระแสการไหลของน ้า) 

3 3 3 

12.2 มลพษิท่ีจะปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบโรง
ผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ี
สะอาด มาใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการ ผลิตยางแผน่
ดิบ (เช่น ขยะ ของเสีย, ฝุ่ นละออง, เสียง) 

3 2 3 

13. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางด้านชีวภาพ 13.1 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งบนบกและในน ้า
บริเวณโดยรอบโรงผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือก
มาใชใ้นการผลติกระบวนการผลิต 
ยางแผน่ดิบ 

3 1 3 

14. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 14.1 ผลกระทบต่อพื้นท่ีใช ้ประโยชน์อื่นๆ เช่น พื้นท่ี 
การเกษตรอื่นๆ หรือพื้นท่ี อาศยัโดยรอบโรงผลิตยาง 
แผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกตาม เทคโนโลยสีะอาดมาใช้
ใน การลดน ้าเสีย จากการผลิตยาง แผน่ดิบ 

3 1 2 

14.2                     ของผูอ้ื่นโดยรอบโรง 
ผลิตยางแผน่ดิบ เม่ือน าทางเลือกตามหลกัเทคโนโลย ี
สะอาด มาใชใ้นการลดน ้าเสีย จากการผลิตยางแผน่ดิบ 

3 3 3 
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ตารางที่ ข.2  (ต่อ) 

 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านประสิทธิภาพ 
คะแนนสูงที่สุด ตามเกณฑ์

การพิจารณา 

คะแนนการประเมินตามตัวช้ีวัด 

หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวัด 
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 

15.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 15.1 การยอมรับต่อทางเลือกในการลดน ้าเสียจากการ

ผลิตยางแผ่นดิบ 

3 3 3 

ผลรวม (∑) 18 13 16 
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ตารางที่ ข.3  ผลการศึกษาจากการประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ ของกระบวนการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบด้วยหลักเทคโนโลยีสะอาด 

หัวข้อในการศึกษา ในด้านประสิทธิภาพ 
คะแนนสูงที่สุด ตามเกณฑ์

การพิจารณา 

คะแนนการประเมินตามตัวช้ีวัด 

หัวข้อศึกษา ตัวช้ีวัด 
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 

16. การประหยัดต้นทุนในการผลิต 16.1                              

     ผลิตยางแผ่นดิบ 

3 3 3 

16.2 การลดการสูญเสียน ้ายางในการผลิตยางแผ่นดิบ 

เม่ือน าทางเลือกตามหลัก เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลด น ้า

เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 

3 3 3 

16.3 การลดต้นทุนในการใช้วัตถุดิบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง

กับการผลิตยางแผ่นดิบ เช่น กรด  สารล้างท าความ

สะอาด 

3 3 1 

16.4 การประหยัดต้นทุนในการบ ารุงรักษาวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ เม่ือน า ทางเลือก ตามหลัก เทคโนโลยี

สะอาด มาใช้ในการลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 

3 2 2 

17. ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 17.1 ผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการ ด าเนินการตาม

หลักเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดน ้าเสียจากกระบวน 

การผลิต 

3 3 3 

ผลรวม (∑) 15 14 12 
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ตารางที ่ข.4  การค านวณผลคะแนนจากการประเมินความส าเร็จของทางเลือกท่ี 1 (การปรับปรุงกระบวนการผลิตแผน่ดิบ) 

หัวข้อในการศึกษา การค านวณ 

เกณฑ์การจัดล าดบัความส าเร็จของ
ทางเลือกตามหลกัเทคโนโลยี

สะอาด เพือ่ลดน า้เสียจากการผลติ
ยางแผ่นดบิ 

ผลการประเมิน
ความส าเร็จของทางเลือก
ตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด 
เพือ่ลดน า้เสียจากการผลติ

ยางแผ่นดบิ 

ดา้นประสิทธิภาพ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นประสิทธิภาพ 18 คะแนน คะแนนเตม็ท่ีไดเ้ทา่กบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นประสิทธิภาพ 16 คะแนน จะไดค้ะแนนเตม็ = (25 X 16)/ 18 

= 22.22 คะแนน 

- นอ้ยกวา่ 21 คะแนน  = ทางเลือก
มีเพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยาง
แผน่ดิบมีผลความส าเร็จต ่ามาก 

ทางเลือกมีผลการประเมิน
ความส าเร็จในระดบัสูง

มาก 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 18 คะแนน คะแนนเตม็ท่ีไดเ้ท่ากบั 50 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 13 คะแนน จะไดค้ะแนนเตม็ = (50 X 13)/ 18 

= 36.11 คะแนน 

- 21 ถึง 40 คะแนน = ทางเลือกมี
เพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบมีผลการประเมินความส าเร็จต ่า 

ดา้นเศรษฐศาสตร์ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 15 คะแนน คะแนนเตม็ท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 14 คะแนน จะไดค้ะแนนเตม็ = (25 X 14)/ 15 

= 23.33 คะแนน 
 

- 41 ถึง 60 คะแนน = ทางเลือกมี
เพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบมีผลการประเมินความส าเร็จ
ปานกลาง 

    
 

 - 61 ถึง 80 คะแนน = ทางเลือกมี
เพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบมีผลการประเมินความส าเร็จสูง 

     -มากกวา่ 80 คะแนน = ทางเลือกมี
เพ่ือลดน ้าเสียจากการผลิตยางแผน่
ดิบมีผลการประเมินความส าเร็จสูง
มาก 

รวม จะได้ 22.22 + 36.11 + 23.33 = 81.66 คะแนน  



 

245 

ตารางที ่ข.5  การค านวณผลคะแนนจากการประเมินความส าเร็จของทางเลือกท่ี 2 (การด าเนินการร่วมกนัระหวา่งการปรับปรุงคุณภาพยางแผน่ดิบ การใช ้
ตารางที ่ค.5  เทคโนโลยใีนการลดน ้าเสีย และการน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบกลบัมาใชใ้หม่) 

หัวข้อในการศึกษา การค านวณ 
เกณฑ์การจัดล าดบัความส าเร็จของทางเลอืก
ตามหลกัเทคโนโลยสีะอาด เพือ่ลดน ้าเสียจาก

การผลติยางแผ่นดบิ 

ผลการประเมิน
ความส าเร็จของทางเลือก
ตามหลกัเทคโนโลยี
สะอาด เพือ่ลดน า้เสีย

จากการผลติยางแผ่นดบิ 
ดา้นประสิทธิภาพ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นประสิทธิภาพ 18 คะแนน คะแนนเตม็ท่ีไดเ้ทา่กบั 25 คะแนน 

ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นประสิทธิภาพ 18 คะแนน จะไดค้ะแนนเตม็ = (25 X 18)/ 
18 

= 25 คะแนน 

- นอ้ยกวา่ 21 คะแนน  = ทางเลือกมีเพ่ือลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมีผลความส าเร็จต ่า
มาก 

ทางเลือกมีผลการ
ประเมินความส าเร็จใน

ระดบัสูงมาก 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 18 คะแนน คะแนนเตม็ท่ีไดเ้ท่ากบั 50 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 16 คะแนน จะไดค้ะแนนเตม็ = (50 X 16)/ 18 

= 44.44 คะแนน 

- 21 ถึง 40 คะแนน = ทางเลือกมีเพ่ือลดน ้าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบมีผลการประเมิน
ความส าเร็จต ่า 

ดา้นเศรษฐศาสตร์ คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 15 คะแนน คะแนนเตม็ท่ีไดเ้ท่ากบั 25 คะแนน 
ถา้คะแนนเตม็จากการประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ 12 คะแนน จะไดค้ะแนนเตม็ = (25 X 12)/ 

15 
= 20 คะแนน 

 

- 41 ถึง 60 คะแนน = ทางเลือกมีเพ่ือลดน ้าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบมีผลการประเมิน
ความส าเร็จปานกลาง 

    
 

 - 61 ถึง 80 คะแนน = ทางเลือกมีเพ่ือลดน ้าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบมีผลการประเมิน
ความส าเร็จสูง 

     -มากกวา่ 80 คะแนน = ทางเลือกมีเพ่ือลดน ้า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบมีผลการประเมิน
ความส าเร็จสูงมาก 

รวม จะได้ 25 + 44.44 + 20 = 89.44 คะแนน  
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