ไม้ยางพาราแปรรูป
เนื่องจากประเทศไทยของเรา มีการผลิตและการปลูกสวนไม้ยางพาราจานวนมาก จากการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับไม้ยางพาราแล้วพบว่า มีพื้นที่ที่ทาการปลูกไม้ยางพาราประมาณ 12.3 ล้านไร่ โดยประเทศที่มีพื้นที่การ
ปลูกไม้ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คือประมาณ 15 ล้านไร่ และอันดับรองจากประเทศ
ไทยคือ ประเทศมาเลเซีย ที่มีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราประมาณ 10 ล้านไร่ สาหรับประเทศไทยภูมิภาคที่นิยมทาการ
ปลูกไม้ยางพารามากที่สุด คือ ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 85.3 ของพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราในประเทศทั้งหมด เนื่องจาก
มีการผลิตไม้ยางพาราเป็นจานวนมาก จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาไม้ยางพาราเป็นไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อใช้ในงาน
ก่อสร้าง หรืองานตกแต่งที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีการนาไม้ยางพาราแปรรูป มาทาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้
ยางพาราต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เก้าอี้ไม้ยางพารา โต๊ะไม้ยางพารา ตู้ไม้ยางพารา ฯลฯ ซึ่งผู้ที่สนใจ
เลือกซื้อไม้ยางพารา สามารถเลือกเปรียบเทียบราคาไม้ยางพารา ได้ที่ร้านขายไม้ยางพารา หรือบริษัทจาหน่ายไม้
ยางพาราได้ทั่วไป
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ไม้ยางพารา ถูกนามาแปรรู ปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ความต้องการของไม้
ยางพาราจึ งมีอัตราที่เพิ่มขึ้น เมื่อทาการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับไม้ยางพาราแล้ ว พบว่า ไม้ยางพารามีคุณสมบัติ
เฉพาะตัว ที่มีความสวยงาม คงทน แข็งแรง อีกทั้งราคาไม้ยางพาราก็ไม่แพงมากนัก เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแปร
รูปในปัจจุบัน เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเทคนิคของการดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความง่าย ไม่ยุ่งยาก และยัง
มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้ง Classic Style และ Modern Style ซึ่งผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา
ไม้ยางพารา ได้จากตัว แทนจ าหน่ ายไม้ยางพารา หรือบริษัทจาหน่ายไม้ยางพาราทั่วไปในท้องตลาด สินค้าไม้
ยางพาราแปรรูปมีความครอบคลุมกับความต้องการ ได้แก่ โต๊ะไม้ยางพารา เก้าอี้ไม้ยางพารา ตู้เสื้อผ้าไม้ยางพารา
เตียงนอนไม้ยางพารา เป็นต้น ตลาดของไม้ยางพาราส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ในทางยุโรป ประเทศไทยเองก็ติดอันดับการผลิตไม้ยางพาราเป็นอันดับต้นๆ ของโลกด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยส่วนใหญ่เน้นการใช้แรงงานคน และเครื่องจักรเก่า จึงจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม
การพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการแข่งขันในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ย างพารา เป็ น อี กหนึ่ง ทางเลื อกส าหรั บ ผู้ ที่ ต้อ งการตกแต่ง ที่อ ยู่ อาศัย ให้ ดู ส วยงาม มี
เอกลักษณ์ อีกทั้งช่างหรือตัวแทนจาหน่ายไม้ยางพารา จะแนะนาเทคนิคในการดู แลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ให้คุณอย่างง่าย และไม่ยุ่งยาก ทั้งนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ประเภทถอดไม่ได้ และเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดได้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทถอดไม่ได้ มีชื่อเรียกทาง
ภาษาอังกฤษว่า Furnished Furniture ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนาไปใช้งานได้ในทันที ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อ

ขายตามร้ า นขายไม้ ย างพารา ร้ า นขายเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ย างพารา หรื อ บริ ษั ท จ าหน่ า ยไม้ ย างพาราทั่ ว ไป
ภายในประเทศ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดได้ มีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษว่า Knock Down Furniture ซึ่งเป็น
เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ เมื่อผู้ซื้อ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทนี้ไปแล้วจะต้องทาการ
ประกอบชิ้นส่วนขึ้นมาเองก่อนนาไปใช้งานได้จริง ส่ว นใหญ่จะผลิตเพื่อการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเท่านั้น
เพราะเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดได้ ช่วยลดค่าระวาง และประหยัดเนื้อที่ในการขนส่ง อันเป็นการช่วยลดต้นทุนเพื่อ
การแข่งขันในตลาดส่งออกต่างประเทศ
เปรียบเทียบไม้สักกับไม้ยางพารา
การเปรียบเทียบไม้สักกับไม้ยางพารานั้นสามารถมองได้หลายแง่มุม ได้แก่
- ราคาไม้สักนั้นมีราคาแพงกว่าราคาไม้ยางพารามาก
- ไม้สักเป็นไม้เนื้ออ่อน ที่สามารถน้าหนักได้มาก แต่เนื้อไม้ยางพาราจะมีความหนาแน่นมากกว่า
- การอบไม้ยางพาราและไม้สักทาได้เทียบเท่ากัน
- ไม้ยางพาราจะมีความแข็งของเนื้อไม้มากกว่าไม้สัก
- การเลื่อยไม้สักทาได้ง่ายกว่าไม้ยางพารา
- การเจาะไม้สักทาได้ง่ายกว่าไม้ยางพารา
- การขัดเงาไม้สักทาได้ง่ายกว่าไม้ยางพาราซึ่งทาได้ค่อนข้างยาก
- คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมทางการก่อสร้างนั้น ไม้ยางพารามีคุณภาพเทียบเท่ากับไม้สัก
- ลวดลายของไม้สักมีความนิยมมากกว่าของไม้ยางพารา
ถึ ง แม้ ว่ า ไม้ สั ก กั บ ไม้ ย างพาราในปั จ จุ บั น นั้ น จะมี ข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ยแตกต่ า งกั น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บั น
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราได้เติบโตขึ้นมาก จากการที่ประเทศไทยได้ตัดไม้ชนิดอื่นไปมากจนขาดแคลนและเกิด
นโยบายอนุรักษ์ป่า ทาให้รัฐบาลหันมาแนะนาให้เกษตรกรปลูกไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทน ทั้งยังใช้ใน
การก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย รวมถึงการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ออกจาหน่ายตามแหล่งซื้อขายไม้
ยางพาราทั่วไป ได้แก่ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ร้านขายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ร้านขายไม้ยางพารา บริษัท
จาหน่ายไม้ยางพารา ร้านรับติดตั้งอุปกรณ์ไม้ยางพารา เป็นต้น
ปัญหาของการทาไม้ยางพาราแปรรูป
1. ไม้ยางพาราจะถูกทาลายด้วยมอดหรือราได้ง่ายหลังจากตัดฟันให้ล้มลง จึงควรจัดวางในที่ร่มและแห้งไม่ควรให้
สัมผัสน้าบ่อยๆ ซึ่งไม้ยางพารามีความจาเป็นต้องอาบน้ายาเคมีหรืออบแห้งอีกด้วย
2. ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีตาไม้มาก การนาไปใช้จึงนาไปใช้ได้เพียงชิ้นส่วนสั้ นสั้น หากต้องการชิ้นส่วนที่มีความยาว
ต้องใช้เทคนิคกาวต่อประสานกันเพื่อนาไปใช้

3. การเลือ่ ยตัด การซอย การเจาะรู หรื อการตีบวั ไม้ ยางพารานัน้ ต้ องใช้ ใบมีดหรื อสว่านที่มีความคมเพียงพอจึงจะไม่ทาให้ เกิด

รอยตาหนิบนไม้ ยางพารา
4. การไสไม้ ยางพาราให้ เรี ยบทังแผ่
้ นนันท
้ าได้ ยาก เพราะเนื ้อไม้ ยางพารานันอาจมี
้
เสี ้ยนขุยในบางตาแหน่ง ทาให้ เสียเวลาใน

การขัดมาก
5. ไม้ ยางพารามีการดูดซึมสีไม่เท่ากัน ทาให้ การย้ อมสีผิวไม้ แก่ไม้ ยางพาราทาได้ ยากกว่าไม้ ทวั่ ไป
6. การตัดโค่นไม้ ยางพาราในฤดูฝนจะทาได้ น้อยกว่าเพราะต้ องระมัดระวังในการชักลาก ซึง่ แตกต่างจากไม้ สกั ที่ทาได้ ง่ายกว่า

