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 ยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้าง

รายได้เข้าประเทศปีละกว่า 300,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีการปลูก

ยางพารารวมประมาณ 18 ล้านไร่ ใน 64 จังหวัด ภาคใต้ถือเป็น 

พื้นที่เพาะปลูกหลัก มีการปลูกต้นยางพารามากกว่า 10 ล้านไร่  

ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื เป็นพืน้ทีก่รดียางได้แล้วประมาณ 12 ล้านไร่ 

โดยเฉลี่ยแล้วพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกต้นยางพาราได้ประมาณ 80 ต้น 

และต้องใช้ถ้วยรองรบัน�า้ยาง 80 ใบ ดงันัน้จงึต้องใช้ภาชนะรองรบั

น�า้ยางจ�านวนประมาณ 960 ล้านใบ ต่อพืน้ทีป่ระมาณ 12 ล้านไร่ 

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกต้นยางพาราเพิ่มขึ้นอีก 

8 แสนไร่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 โดยมีพื้นที่ปลูกในภาคเหนือ 

150,000 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 500,000 ไร่ ภาคกลางและ

ภาคตะวันออก 100,000 ไร่ และภาคใต้ 50,000 ไร่ โดยทัว่ไปแล้ว

ต้นยางพารา ทีป่ลกูใหม่สามารถกรดียางได้ในอกี 7 ปีข้างหน้า

 เดิมชาวสวนยางใช้ภาชนะรองรับน�้ายางเป็นกะลามะพร้าว  

เนื่องจากภาคใต้มีการปลูกมะพร้าวเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับ 

พื้นที่ปลูกต้นยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ แต่เมื่อพื้นที่ปลูก 

มะพร้าวน้อยลง ท�าให้กะลามะพร้าวหายาก ชาวสวนจึงเปลี่ยนมาใช้ 

วรรณา ต.แสงจันทร์ *

ฉัตรชัย บาลศรี **

ถ้วยพลาสตกิแทนกะลามะพร้าว ถ้วยพลาสตกิมข้ีอด ีคอื ราคาถกู 

แต่มีข้อเสีย คือ ไม่ทนทาน เนื่องจากต้องตากแดดตากฝน 

เป็นสาเหตุให้พลาสติกกรอบและแตก ท�าให้ต้องเปลี่ยน

ถ้วยรองน�้ายางบ่อย อีกทั้งถ้วยพลาสติกมีน�้าหนักเบา ท�าให้

ปลิวไปจากต้นยางเมื่อมีลมพัดแรง นอกจากนั้นยังมีการใช้

ถ้วยเซรามิกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ถ้วยดินเผาซึ่งท�าจาก

ดินท้องถิ่น เคลือบด้วยเคลือบขี้เถ้า และเผาในเตาฟืน ถ้วยชนิดนี้ 

มีผิวหยาบ หนา มีน�้าหนักมาก และผิวเคลือบไม่มัน ท�าให้น�้ายาง 

ติดถ้วย ประกอบกับมีผู้ผลิตน้อยมาก ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และ

ภาคตะวันออก ถ้วยดินเผาจึงมีใช้เฉพาะในภาคใต้และภาคตะวันออก

 ปัจจุบันภาชนะรองรับน�้ายางเป็นที่ต้องการของชาวสวนยาง 

เป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของต้นยางที่สามารถรีดยางได้ ท�าให้ม ี

ผู ้ประกอบการเซรามิกโดยเฉพาะจังหวัดล�าปางซึ่งได้ชื่อว่าเป็น 

แหล่งผลิตเซรามิกของภาคเหนือ หันมาผลิตถ้วยรองรับน�้ายาง

กันเป็นจ�านวนมาก มีทั้งชนิดที่เป็นเนื้อดินแดง เผาอุณหภูมิไม่สูง  

ความแข็งแรงต�่า และชนิดเนื้อขาวโดยใช้เนื้อดินที่ผลิตถ้วยชาม

จานคุณภาพดี และใช้กรรมวิธีในการผลิตเช่นเดียวกับการผลิตถ้วย

ชามจาน ซึ่งถ้วยเซรามิกดังกล่าว สามารถทนแดดทนฝนได้ดี ใช้งาน 

ได้เป็นเวลานานตลอดอายุของต้นยาง และมีน�้าหนักพอเหมาะ  

ท�าให้ถ้วยไม่ปลวิไปตามกระแสลม และทีส่�าคญัน�า้ยางไม่ตดิก้นภาชนะ 

เนือ่งจากมผีวิเคลอืบมนั ข้อเสยี คอื ราคาแพง เนือ่งจากต้นทนุสงู  และ 

เมื่อรวมค่าขนส่ง หากส่งไปขายยังภาคต่าง ๆ ยิ่งท�าให้มีราคาสูงขึ้น 

นอกจากน้ันแล้วมีผูป้ระกอบการบางรายพยายามท�าถ้วยรองรบัน�า้ยาง 

ที่ไม่มีคุณภาพออกมาจ�าหน่าย โดยเผาที่อุณหภูมิต�่า แล้วเคลือบผิว 

โดยใช้สีน�้ามัน ท�าให้ผิวเรียบเป็นมันคล้ายถ้วยเซรามิกคุณภาพดี 
____________________________________________________________________________________________________
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ซึ่งถ้วยที่ใช้สีน�้ามันทาจะไม่ทนแดดทนฝน ใช้งานไปนาน ๆ  สีจะหลุดออก 

ท�าให้น�้ายางติดค้างอยู่ภายในถ้วย ไม่สามารถกวาดออกได้หมด และ 

ก้นถ้วยอาจทะลุเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ภาชนะรองรับน�้ายางที่ 

ชาวสวนยางต้องการมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ มีความทนทานสามารถ 

ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี เนื่องจากภาชนะรองรับน�้ายางจะ 

ผกูตดิไว้กบัต้นยาง ท�าให้ต้องตากแดดตากฝนตากน�า้ค้างอยูต่ลอดเวลา

มีน�้าหนักพอเหมาะ คือไม่หนักไป สามารถจับถือด้วยมือข้างเดียวได้ 

เวลาปาดน�้ายางออกจากภาชนะ หรือไม่เบามากไปจนปลิวไปตามลม

เมื่อมีพายุพัด นอกจากนั้นแล้ว น�้ายางต้องไม่ติดภาชนะ สามารถ

เทน�้ายางออกได้หมด ที่ส�าคัญ คือ ราคาต้องไม่แพง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาถ้วยดินเผารองรับน�้ายาง 

เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน มีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง 

ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารได้เข้าไปด�าเนนิการศกึษาทดลอง โดยท�าการ 

ส�ารวจและเก็บข้อมูลลักษณะถ้วยรองรับน�้ายางที่ชาวสวนยางต้องการ 

แหล่งดินและกระบวนการผลิตของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง 

จังหวัดนครพนม ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางความร้อนของ 

วัตถุดิบ พัฒนาวิธีการเตรียมวัตถุดิบและขึ้นรูปเพื่อให้ได้ถ้วยรองรับ 

น�้ายางที่มีความหนาที่เหมาะสม และมีความสม�่าเสมอ พัฒนาสูตร 

เคลือบโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ ขี้เถ้าจากเตาฟืน และดินเลน 

และพัฒนาเทคนิคการเคลือบเพื่อให้น�้าเคลือบไม่หลุดล่อนก่อนเข้า 

เตาเผา รวมทั้งได้ปรับปรุงรูปแบบให้สะดวกกับการใช้งาน

 ถ้วยดินเผารองรับน�้ายางที่ได้จากการวิจัยพัฒนา มีลักษณะ 

ตามที่ชาวสวนยางต้องการ คือ ไม่หนา มีน�้าหนักเหมาะสม ผิวเคลือบ 

มันวาว และมีความแข็งแรง ต้นทุนการผลิตต�่า เนื่องจากใช้วัตถุดิบ 

ในท้องถิ่น กรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�าผลวิจัยพัฒนาถ่ายทอด

เทคโนโลยใีห้แก่ กลุม่เครือ่งป้ันดนิเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน 

จ.นครพนม เมื่อวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2554 เป็นการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตและขยายโอกาสทางการตลาด ให้แก่วิสาหกิจ

ชุมชน

เอกสารอ้างอิง

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกยางพารา. 2554. [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2554] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต : 

 http://www.thainr.com/th/detail-tat.php?statID=132

สธุรรม ศรหีล่มสกั และคนอืน่ๆ, น�า้เคลอืบเซรามกิทีเ่ตรยีมโดยไม่ต้องบดผสมส�าหรบัถ้วยรองน�า้ยางพาราทีท่�าจากดนิล�าปาง. วารสารเซรามกิ, 

 พฤษภาคม-สิงหาคม, 2554, ปีที่ 15, ฉบับที่ 36.

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าถ้วยรองรับน�้ายาง
ให้แก่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล 
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2554

ถ้วยดินเผารองรับน�้ายาง


