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relationship of the explanatory variables of world natural rubber production quantity,
synthetic rubber price, percentage year of year (%YOY) of gross domestic product (GDP),
Abstract
and the exchange rate, while the negative relationship variable was natural rubber price. In
the supply model, the positive relationship variables were natural rubber price, mature
area, rainfall, and crude oil price, while the negative relationship variables were world
natural rubber stock and urea price. Second, the predicted variables indicated that
production, %YOY of GDP, exchange rate, amount of stock, and the mature area tended to
gradually increase, while the synthetic rubber price, urea price, rainfall, and crude oil price
tended to slowly decrease from 2017 to 2026. Finally, the equilibrium quantity forecast
tended to gradually increase from 953.75 to 957.15 thousand tonnes, and the equilibrium
price tended to ﬂuctuate and decrease from 169.78 to 162.05 thousand yen from 2017 to
2026. Consequently, this study may be helpful to the governments of the world's important natural rubber producing countries to plan policies to reduce natural rubber production costs and stabilize the natural rubber price in the future, such as by setting suitable
areas of world natural rubber plantation in each country, and deﬁning appropriate and
sustainable alternative crop areas in each country.
© 2017 Kasetsart University. Publishing services by Elsevier B.V.

This survey research studied problem solving associated with clean technology
applications in ribbed smoked rubber sheet (RSS) production by 33 environmentally
friendly rubber fund cooperatives in Songkhla province. Purposive selection was
used for data selection. Primary data were collected using a structured questionnaire
and non-participant observations with employee groups in the rubber fund
cooperatives, and groups of people located within a 1 kilometer radius of the rubber
fund cooperatives. The samples were classified into 132 observations per group.
Sampling used purposive selection. The derived data were analyzed using
descriptive statistics. The results revealed that noise pollution was an important
problem associated with ribbed smoked rubber sheet production by the
environmentally friendly rubber fund cooperatives. The major cause of health
problems was dust and smoke from ribbed smoked rubber sheet production.
The environmentally friendly rubber fund cooperatives had applied clean technology
in terms of cost saving at a high level (χ = 3.63). In addition, pollution reduction,
and reuse and recycling had been applied at a moderate level (χ = 3.26). The related
government agencies should provide knowledge and recommendations for
appropriate pollutant treatment technology for the rubber fund cooperatives.
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The natural rubber market of the world is primarily
concentrated in China, Europe, India, USA, and Japan,
respectively, which were the top ﬁve countries of natural
rubber consumption in 2015 (International Rubber Study
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เชิงส�ำรวจนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัญหาและการน�ำ
หลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาใช้แก้ไขปั ญหาจากการผลิตยาง
แผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ในจังหวัดสงขลาจ�ำนวน 33 แห่ง ใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยท�ำ
การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเชิงโครงสร้างร่วมกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่ วมกับกลุ่มพนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางและ
กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตรจากสหกรณ์กองทุน
สวนยาง กลุม่ ละ 132 ราย ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า มลพิษทางเสี ยงเป็ น
ปั ญหาส�ำคัญจากการผลิ ตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ กองทุ น
สวนยางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่ฝุ่นละอองและเขม่า
ควันจากการผลิตยางแผ่นรมควันเป็ นสาเหตุสำ� คัญของปัญหาสุขภาพ
สหกรณ์ กองทุนสวนยางที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมมี การปฏิ บตั ิ
ตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาดด้านการประหยัดในระดับมาก
(χ = 3.63) ส่ วนด้านการลดมลพิษและด้านการน�ำกลับมาใช้ใหม่
มี การปฏิ บตั ิ ในระดับปานกลาง (χ = 3.26) หน่ วยงานภาครั ฐที่
เกีย่ วข้องควรให้ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับเทคโนโลยีบำ� บัดมลพิษ
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีสะอาด เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มลพิษสิ่ ง
แวดล้อม ยางแผ่นรมควัน สหกรณ์กองทุนสวนยาง

บทน�ำ
โครงสร้างตลาดยางพาราของไทยมีลกั ษณะเป็ นตลาดแข่งขัน
ไม่ ส มบู ร ณ์ ใ นรู ป ของตลาดผู ้ซ้ื อ ซึ่ งเป็ นตลาดผู ้ซ้ื อ น้ อ ยราย
(oligopsony) ส่ งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางมี สถานภาพเป็ น
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางการตลาด คือ ไม่มอี ำ� นาจการต่อรองและไม่สามารถ
ก�ำหนดราคาผลผลิตยางพาราตามที่ตอ้ งการได้ กอปรกับโครงสร้าง
การผลิตยางพาราส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยผูถ้ ือ
ครองสวนยางพาราขนาดเล็ก (Somboonsuke & Wettayaprasit,
2013) และจ�ำเป็ นต้องขายผลผลิตยางพาราเพื่อยังชี พเฉพาะหน้า
ท�ำ ให้ต ลาดยางพาราของไทยมี พ่อค้าคนกลางเป็ นจ�ำนวนมาก
ในหลายระดับ (ปุรวิชญ์ และอยุทธ์, 2555) และก่อให้เกิดส่วนเหลือ่ ม
ทางการตลาดขึ้นในแต่ละระดับ ส่ งผลให้การขายผลผลิตยางพารา
ของเกษตรกรชาวสวนยางโดยส่ วนใหญ่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
หรื อขายได้ในราคาต�่ำกว่าที่ควรจะเป็ น เนื่ องจากพ่อค้าคนกลาง
กดราคารับซื้อผลผลิตยางพารา และมีการประเมินคุณภาพผลผลิต
ยางพาราต�่ำกว่าความเป็ นจริ ง
สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางเป็ นสหกรณ์ ก ารเกษตรที่ ไ ด้รั บ
การส่ งเสริ มจากการยางแห่ งประเทศไทย (กยท.) ในส่ วนของ
ส�ำ นัก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารท�ำ สวนยาง (สกย.) เดิ ม มี
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วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีการรวมกลุ่มกัน
ผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพดี และมีการจัดการการตลาดยาง
แผ่นรมควันอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองและป้องกัน
การถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลางในตลาด ส่งผลให้เกษตรกร
ชาวสวนยางมีรายได้และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้ นึ แต่ในบริ บทสิ่งแวดล้อม
พบว่า ของเสี ยจากกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันได้ก่อให้เกิด
มลพิษสิ่ งแวดล้อมขึ้น เช่น น�้ำเสี ยจากกระบวนการผลิตน�้ำยางข้น
และยางแผ่นดิ บที่มีค่าความสกปรกของสารอินทรี ยค์ ่อนข้างสู ง
และมีกลิ่นเหม็น สร้างมลพิษทางน�้ำและมลพิษทางกลิ่นเหม็น
การวิจยั ครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการส่งเสริ มการผลิต
ยางแผ่นรมควันที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพือ่ ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น รวมทั้งลดค่ารักษาพยาบาลและการหยุดงาน
จากปั ญหาสุ ขภาพ ไม่ ว่าจะเป็ นอาการ หรื อความเจ็บป่ วยและ
การบาดเจ็บของพนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางทีเ่ กี่ยวเนื่องมาจาก
การสัมผัสปั จจัยคุกคามสุ ขภาพจากสภาพแวดล้อมการท�ำงานและ
สภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบต่อ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยใช้จงั หวัดสงขลาเป็ นพื้นที่วิจยั
เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา ผลผลิตยางพารา และ
ผลผลิตยางพาราต่อพื้นที่มากเป็ นอันดับสองของภาคใต้และของ
ประเทศ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2559) รวมถึงเป็ นเมืองต้นแบบ
ยางพารา (rubber city) อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางการค้าและการแปรรู ป
ยางพาราที่สำ� คัญของประเทศ (คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัด
แบบบู ร ณาการ, 2556) ตลอดจนมี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ของเสี ย จาก
การผลิตยางแผ่นรมควันมาเป็ นระยะเวลานาน โดยวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาปัญหาและการน�ำหลักการของ
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้แก้ไขปั ญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควัน
ของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในจังหวัด
สงขลา ผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสหกรณ์
กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลาและพื้นที่อื่นที่มีสภาพใกล้เคียง
หรื อคล้ายคลึงกัน โดยการน�ำไปประยุกต์ในการวางแผนผลิตยาง
แผ่นรมควันที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมต่อไป

การตรวจเอกสาร
รายงานที่กล่าวถึงมลพิษสิ่ งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตยาง
แผ่นรมควัน ได้แก่ วันชัย (2540) ได้รายงานว่า ในกระบวนการผลิต
น�้ำยางข้นจะก่อให้เกิดของเสี ยที่สำ� คัญ 2 ประการ คือ (1) น�้ำเสี ย
มี ปริ มาณในช่ วง 2.70–5.50 ลูกบาศก์เมตรต่อน�้ำยางข้น 1 ตัน
ค่าบีโอดี 5 ในช่วง 1,825–3,766 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณของแข็ง
แขวนลอยในช่ วง 1,082–3,130 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร และค่าความ
เป็ นกรด–ด่ างในช่ วง 8.56–9.40 และ (2) กากขี้ แป้ งประมาณ
ร้อยละ 1 โดยน�้ำหนักของน�้ำยางสดที่นำ� มาใช้ในการผลิตน�้ำยางข้น
ทั้งนี้น้ ำ� เสียทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้วยังมีปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละของแข็ง
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แขวนลอยสูงกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2539 ในขณะที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2544) ได้กล่าวถึง
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการผลิ ต ของโรงงาน
ยางแผ่นรมควันยางพารา เช่น เสี ยงของเครื่ องจักรที่ดงั ในขณะท�ำ
การผลิต กลิ่นของแอมโมเนี ยและกรดซัลฟิ วริ ก กลิ่นเหม็นและ
เขม่าควันจากเชื้ อเพลิ งที่ ใช้ในการอบ/รมควันยางพารา น�้ำเสี ย
จากการล้างกรดและสิ่ งสกปรกที่ติด/หลงเหลืออยูบ่ นยางแผ่น
นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษ (2548) ได้กล่าวว่า แหล่งก�ำเนิด
น�้ำเสี ยในการผลิตยางแผ่นรมควัน คือ บ่อรับน�้ำยางสด (น�้ำล้าง
ท�ำความสะอาดถังน�้ำยางสดและน�้ำล้างบ่อ) การผลิตยางแผ่น (น�้ำเหลือ
ในตะกง) การรี ดยาง (น�้ำจากการรี ดยาง น�้ำจากสเปรย์หล่อลื่ น
และน�้ำล้างยางแผ่น) และน�้ำล้างพื้น ส่ วน Miyake et al. (2009)
ได้รายงานว่า ฝุ่ นควันที่เกิ ดจากกระบวนการเผาไหม้ของไม้ฟืน
ในโรงงานยางแผ่นรมควันประกอบด้วยก๊าซพิษ เช่น ไนโตรเจน
ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย
ซึ่ งเป็ นสาเหตุสำ� คัญที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
โรคเยื่อ จมู ก อัก เสบ โรคหอบหื ด โรคภู มิแพ้ โรคปอดอัก เสบ
ภาวะภูมิไวเกิน เป็ นต้น (Dowes, Thorne, Pearce, & Heederik,
2003; Kurup, Zacharisen, & Fink, 2006)

วิธีการวิจยั
การวิจยั เชิงส�ำรวจแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ได้ทำ� การศึกษาสหกรณ์
กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลาจ�ำนวน 33 แห่ง จากจ�ำนวนทั้งสิ้น
55 แห่ ง ใช้การเลื อกแบบเจาะจง โดยมี เกณฑ์ในการเลื อก คื อ
(1) เป็ นสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เข้าร่ วมโครงการด้านสิ่ งแวดล้อม
กับกระทรวงอุตสาหกรรม (2) เป็ นสหกรณ์กองทุนสวนยางที่มี
การรับซื้อน�้ำยางสดจากสมาชิกมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นดิบแล้วน�ำไป
ผลิตยางแผ่นรมควัน โดยมีโรงรมควันยางพาราเป็ นของตนเอง
และ (3) เป็ นสหกรณ์กองทุนสวนยางที่จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2537
(มี กำ� ลังการผลิ ตของห้องรมควันยางพารา 1.50 ตันต่อวัน) ถึ ง
ปี พ.ศ. 2538 (มีกำ� ลังการผลิตของห้องรมควันยางพารา 1.50 ตัน
ต่อวัน)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มี 2 กลุม่ คือ (1) พนักงานสหกรณ์
กองทุนสวนยาง ได้แก่ พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกรับซื้อน�้ำยางสด
แผนกผลิตยางแผ่นดิบ แผนกอบ/รมควันยางแผ่น แผนกคัดคุณภาพ
ยางแผ่น รวมถึ ง กรรมการของสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางที่ ยินดี
ให้ความร่ วมมือในการวิจยั แห่งละ 4 ราย รวมทั้งสิ้น 132 ราย ซึ่งใช้
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ (1.1)
มีอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป (1.2) มีประสบการณ์การท�ำงานในโรงงาน
ยางแผ่นรมควันไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ (1.3) สามารถสื่ อสารและ
เข้าใจภาษาไทย และ (2) ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นรัศมี 1 กิโลเมตร

จากที่ ต้ ัง ของสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางที่ ยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการวิจยั แห่งละ 4 ราย (1 ครัวเรื อนต่อตัวแทนครัวเรื อน 1 ราย)
รวมทั้งสิ้น 132 ราย ซึ่งใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์
ในการเลือก คือ (2.1) มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป และ (2.2) สามารถ
สื่ อสารและเข้าใจภาษาไทย
การรวบรวมข้อมู ลใช้แบบสอบถามเชิ งโครงสร้ างร่ วมกับ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ในส่วนของข้อค�ำถามเกี่ยวกับปัญหา
จากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมตามการรับรู ้ของพนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง
มีจำ� นวน 24 ข้อ จ�ำแนกเป็ น 2 ด้านใหญ่ ได้แก่ (1) มลพิษสิ่งแวดล้อม
จ�ำแนกเป็ น 5 ด้านย่อย คือ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน�้ำ มลพิษขยะ
มลพิษทางอากาศ/ความร้อน/ฝุ่ นละอองและเขม่าควัน และมลพิษ
ทางกลิน่ เหม็น และ (2) ปัจจัยคุกคามสุขภาพจ�ำแนกเป็ น 3 ด้านย่อย
คือ การยศาสตร์ เคมี และชีวภาพ ในส่ วนของข้อค�ำถามเกี่ยวกับ
ปั ญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมตามการรั บรู ้ ของประชาชนในชุ มชน
ใกล้เคียงมีจำ� นวน 14 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบว่าใช่
ให้ 1 คะแนน และตอบว่าไม่ใช่ให้ 0 คะแนน ในส่วนของข้อค�ำถาม
เกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์
กองทุ น สวนยางที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มตามหลัก การของ
เทคโนโลยีสะอาดมี จำ� นวน 45 ข้อ จ�ำแนกเป็ น 3 ด้า น ได้แก่
การประหยัด การลดมลพิษ และการน�ำกลับไปใช้ใหม่ ข้อค�ำถาม
มี ลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มี ส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิมากที่สุดแทนด้วย 5 มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิมาก
จนถึงน้อยที่สุดแทนด้วย 4, 3, 2 และ 1 ตามล�ำดับ ทั้งนี้แบบสอบถาม
เชิ ง โครงสร้ า งได้ผ่า นการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ และการทดสอบความเชื่อมัน่ กับประชากรที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา ซึ่ งมี ค่าความตรงตามเนื้ อหา
ในแต่ละข้อค�ำถามมากกว่า 0.60 และมีค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีการ
ที่เหมาะสมของข้อค�ำถามในแต่ละส่วนมากกว่า 0.70 ซึ่งอยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ (Ebel & Frisbie, 1986; Nunnally & Bernstein, 1994)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยได้กำ� หนดเกณฑ์
การประเมิ น ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ คื อ มากที่ สุ ด
(4.21–5.00 คะแนน) มาก (3.41–4.20 คะแนน) ปานกลาง (2.61–3.40
คะแนน) น้อย (1.81–2.60 คะแนน) และน้อยทีส่ ุด (1.00–1.80 คะแนน)

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
พนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นผูช้ าย อายุไม่เกิน 35 ปี มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลงมา และมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน พนักงานสหกรณ์
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กองทุนสวนยางเห็ นว่า เสี ยงที่ดงั เกิ นไปจากเครื่ องล้างยางแผ่น
และเครื่ องรี ดยางแผ่น เป็ นปั ญหาด้านมลพิษสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 93.94 รองลงมาคือเสียงทีด่ งั ในขณะท�ำการผลิตยางแผ่น
เช่น เสียงจากเครื่ องจักร เสียงจากการขนส่งของ เสียงจากการสนทนา
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ของพนักงาน และการสู ญเสี ยน�้ำในการท�ำความสะอาดเครื่ องมือ/
อุปกรณ์ และการล้างยางแผ่น คิดเป็ นร้ อยละ 93.18 และ 83.33
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมตามการรับรู ้ของพนักงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่วจิ ยั
(n = 132)
ปัญหา
จ�ำนวน
ร้อยละ
1. มลพิษสิ่ งแวดล้อม
1.1 มลพิษทางเสี ยง
		 1.1.1 เสี ยงที่ดงั เกินไปจากเครื่ องล้างยางแผ่นและเครื่ องรี ดยางแผ่น
124
93.94
		 1.1.2 เสี ยงที่ดงั ในขณะท�ำการผลิตยางแผ่น เช่น เสี ยงจากเครื่ องจักร เสี ยงจากการขนส่ ง
123
93.18
			 ของเสี ยงจากการสนทนาของพนักงาน
1.2 มลพิษทางน�้ำ
		 1.2.1 การสู ญเสี ยน�้ำในการท�ำความสะอาดเครื่ องมือ/อุปกรณ์และการล้างยางแผ่น
110
83.33
		 1.2.2 น�้ำเสี ยจากการล้างกรดและสิ่ งสกปรกที่ติด/หลงเหลืออยูบ่ นยางแผ่น
104
78.79
		 1.2.3 น�้ำเสี ยจากการฉี ดน�้ำในสายพานล�ำเลียงยางแผ่น
99
75.00
		 1.2.4 น�้ำเสี ยจากกระบวนการรี ดยางแผ่น
92
69.70
		 1.2.5 น�้ำเสี ยจากการท�ำความสะอาดพื้นที่เปื้ อนไปด้วยน�้ำยางสด
70
53.03
1.3 มลพิษขยะ
		 1.3.1 ขยะจากการรับประทานอาหารของพนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง
98
74.24
		 1.3.2 ขยะจากกระบวนการผลิตยางแผ่น
92
67.70
		 1.3.3 ขยะจากการกวาดฟองบนผิวตะกง
87
65.91
1.4 มลพิษทางอากาศ/ความร้อน/ฝุ่ นละอองและเขม่าควัน
		 1.4.1 ฝุ่ นละอองและเขม่าควันจากการเผาไหม้ของไม้ฟืน
101
76.52
		 1.4.2 ความร้อนจากห้องอบ/รมควันยางแผ่น
74
56.06
		 1.4.3 ความร้อนจากการเผาไหม้ของไม้ฟืน
65
49.24
1.5 มลพิษทางกลิ่นเหม็น
		 1.5.1 กลิ่นเหม็นของน�้ำเสี ยในบ่อพักน�้ำเสี ย
78
59.09
		 1.5.2 กลิ่นเหม็นของน�้ำเสี ยในกระบวนการผลิตยางแผ่น
70
53.03
2. ปั จจัยคุกคามสุ ขภาพ
2.1 ด้านการยศาสตร์
		 2.1.1 อันตรายที่เกิ ดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจและความเสี่ ยงที่จะเกิ ดโรคมะเร็ งจาก
110
83.33
			 การสู ดดมฝุ่ นละอองและเขม่าควันจากการอบ/รมควันยางแผ่น
		 2.1.2 อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกหู ปวดข้อ ปวดหลัง เหน็บชา และผลกระทบ
103
78.03
			 ต่อสุ ขภาพในระยะยาวจากการท�ำงานด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การยกของที่มี
			 น�้ำหนักมากด้วยแรงงานคน การยกของติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน
		 2.1.3 อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรบริ เวณพื้นที่ที่ใช้ลา้ งยางแผ่น
102
77.27
		 2.1.4 อุบตั ิเหตุในขณะสักยาง หรื อการใช้กรรไกรตัดต�ำหนิของยางแผ่น และการใช้ตะขอ
91
68.94
			 เกี่ยวยางแผ่น
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัญหา

2.2 ด้านเคมี
		 2.2.1 อันตรายจากการสัมผัสกับแอมโมเนีย
		 2.2.2 อันตรายจากการสัมผัสกับกรด เช่น กรดฟอร์มิก (กรดมด) กรดอะซิติก (กรดน�้ำส้ม)
			 กรดซัลฟิ วริ ก
		 2.2.3 อันตรายจากการสัมผัสกับฟอร์มาลดีไฮด์
		 2.2.4 อันตรายจากการสัมผัสกับโปรตีนในน�้ำยาง
2.3 ด้านชีวภาพ
		 2.3.1 อันตรายที่เกิ ดขึ้นกับระบบทางเดิ นหายใจและผิวหนังจากการสู ดดมและสัมผัส
			 สปอร์ เชื้อราที่ฟุ้งกระจายในบรรยากาศจากขั้นตอนการท�ำความสะอาดยางแผ่นที่
			 ทิ้งไว้เป็ นระยะเวลานานในสภาพอากาศที่มีความชื้น
มลพิษทางเสี ยงเป็ นปั ญหาส�ำคัญตามการรั บรู ้ ของพนักงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยาง มีสาเหตุหลักมาจากเครื่ องจักรที่ใช้ใน
การรี ดยางแผ่น กล่าวคือ สหกรณ์กองทุนสวนยางส่ วนใหญ่ยงั คง
ใช้เครื่ องยนต์ดีเซลยันม่าร์ ในการรี ดยางแผ่น ก่อให้เกิ ดเสี ยงดัง
ขณะที่เครื่ องยนต์กำ� ลังท�ำงาน และเครื่ องยนต์บางเครื่ องมีการเสื่ อม
สภาพตามอายุการใช้งานที่ยาวนาน ท�ำให้สมรรถนะของเครื่ องยนต์
ถดถอยลง ทั้งนี้สุเมธ และไวกูณฐ์ (2549) ได้กล่าวว่า ระดับเสี ยงที่
เกิดขึ้นในขณะรี ดยางแผ่นจะแตกต่างกันตามประเภทของเครื่ องจักร
ที่ใช้รีด นอกจากนี้โรงงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเป็ น
แบบเก่า ซึ่ งไม่มีการติดตั้งแผ่นฉนวนกันเสี ยงที่ฝาผนัง และไม่มี
การบ�ำรุ งรักษาใด ๆ ท�ำให้โรงงานมีความทรุ ดโทรมตามระยะเวลา
การใช้งานที่ยาวนาน และมีเสี ยงดังจากกระบวนการผลิตยางแผ่น
รบกวนไปทัว่ โรงงานและชุมชนใกล้เคียง ส�ำหรับการท�ำความสะอาด
เครื่ องมือ/อุปกรณ์และการล้างยางแผ่นพบว่า เป็ นขั้นตอนที่มีการใช้
น�้ำเป็ นจ�ำนวนมาก ซึ่งบางสหกรณ์มกี ารใช้น้ ำ� อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ
โดยเปิ ดน�้ำทิง้ ไว้ รวมทั้งไม่มกี ารซ่อมแซมวาล์วควบคุมการเปิ ด–ปิ ด
น�้ำที่ชำ� รุ ด ส่ งผลให้เกิดน�้ำเสี ยเป็ นจ�ำนวนมาก
พนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางระบุวา่ อันตรายที่เกิดขึ้นกับ
ระบบทางเดินหายใจและความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดโรคมะเร็งจากการสูดดม
ฝุ่ นละอองและเขม่าควันจากการอบ/รมควันยางแผ่น เป็ นปั ญหา
ด้านปั จจัยคุกคามสุ ขภาพมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.33 มลพิษ
ทางฝุ่ นและเขม่าควันดังกล่าวมีสาเหตุมาจากเผาไหม้ของไม้ฟืนที่ใช้
เป็ นเชื้อเพลิงหลัก เพราะสามารถหาได้งา่ ยในพื้นที่ ในขณะเดียวกัน
พนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางอาจไม่มีการใส่ ผา้ หรื อหน้ากาก
ปิ ดจมูกตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากไม่เห็ นถึงความส�ำคัญ
ของการป้ องกันสุ ขภาพ หรื อท�ำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
หรื อท�ำให้หายใจไม่สะดวก จากงานวิจยั ของประภัสสร วีระพร
และวราภรณ์ (2555) ยุพาภรณ์ ชวพรพรรณ และวันเพ็ญ (2550)

จ�ำนวน

(n = 132)
ร้อยละ

93
92

70.45
69.70

90
90

68.18
68.18

91

68.94

รัชนก (2552) วิทชย (2551) และ Choosong et al. (2007) สามารถ
สรุ ปได้ว่า อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก
การเผาไหม้ในโรงงานยางแผ่นรมควัน ได้แก่ ไอแบบมีเสมหะ
และไม่มีเสมหะ ระคายเคื องจมู ก/คอ จาม คัดจมู ก น�้ำมู กไหล
แน่นหน้าอก หายใจมีเสี ยงหวีด โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง และ
โรคหอบหื ด
ปั ญหาด้านปั จจัยคุกคามสุ ขภาพอันดับรองลงมา คือ อาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกหู ปวดข้อ ปวดหลัง เหน็บชา และ
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพในระยะยาวจากการท�ำงานด้วยท่ าทางที่
ไม่ เ หมาะสม เช่ น การยกของที่ มี น้ �ำ หนัก มากด้ว ยแรงงานคน
การยกของติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน คิดเป็ นร้อยละ 78.00 สภาพ
การท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าวจะท�ำให้เกิดแรงดันต่อข้อต่อ เอ็น
ในข้อต่อ กล้ามเนื้ อ เส้นเลือด และเส้นประสาท ซึ่ งส่ งผลให้เกิด
อาการปวด หรื อเมื่อยล้าทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้ อ (สุ ทธิ์ ,
2549) โดยยุพาภรณ์ และ คณะ (2550) พบว่า ผูป้ ระกอบอาชีพผลิต
ยางพาราเกือบทั้งหมดมีการยกของหนัก/ออกแรงเกินก�ำลัง และมี
ท่าทางการท�ำงานซ�้ำ ๆ ซึ่ งท�ำให้ผูป้ ระกอบอาชี พผลิตยางพารา
มากกว่าสามในห้ามีอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ
คือ ปวดกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลัง ปวดมือ ปวดข้อมือ ปวดแขน
และปวดไหล่ ในท�ำนองเดียวกันประภัสสร และ คณะ (2555) พบว่า
พนัก งานที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านในโรงงานยางแผ่น รมควัน มากกว่า ครึ่ ง
มีอาการผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวด หรื อ
เมือ่ ยล้าบริ เวณหลังและไหล่ ส่วนประเด็นอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
บริเวณพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ลา้ งยางแผ่นพบว่า มีพนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง
เห็นว่าเป็ นปั ญหาด้านปั จจัยคุกคามสุ ขภาพคิดเป็ นร้อยละ 77.27
เพราะพนักงานที่ ท ำ� งานอยู่บนพื้นที่ มีน้ �ำ หรื อพื้นที่ เปี ยก จะมี
ความเสี่ ยงสู งที่จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หากปฏิบตั ิงาน
อย่างไม่มีสติและไม่ระมัดระวัง
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ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง อายุไม่เกิน
35 ปี มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงมา ประกอบอาชีพ
ค้าขายเป็ นอาชี พหลัก และมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน
เสียงทีด่ งั มากเกินไปจากสหกรณ์กองทุนสวนยางก่อให้เกิดความร�ำคาญ
แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบ เป็ นประเด็นทีม่ ปี ระชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงเห็นว่า เป็ นปั ญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 93.94 รองลงมาคือกระบวนการผลิตยางแผ่นมีเสี ยง
ที่ดงั ซึ่ งก่อให้เกิดมลพิษทางเสี ยงต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบ
และการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตยางแผ่นก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบ คิดเป็ นร้อยละ 86.36
และ 74.20 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2) เห็นได้วา่ มลพิษทางเสียงเป็ นปัญหา
ส�ำคัญในมุมมองของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เช่นเดียวกับมุมมอง
ของพนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สหกรณ์ กองทุนสวนยางที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมมี การน�ำ
หลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาใช้แก้ไขปั ญหาจากการผลิตยาง
แผ่ น รมควัน โดยภาพรวมในระดับ ปานกลาง มี ค ะแนนเฉลี่ ย
3.38±1.16 คะแนน (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
การประหยัดเป็ นเพียงด้านเดียวทีส่ หกรณ์กองทุนสวนยางทีเ่ ป็ นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อมมีการปฏิบตั โิ ดยภาพรวมในระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่
3.63±1.15 คะแนน เนื่องจากการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างประหยัด
จะช่วยลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน หรื อท�ำให้การผลิตยาง
แผ่นรมควันมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งหากราคายางแผ่นรมควัน
อยูใ่ นเกณฑ์ดี จะส่ งผลให้สหกรณ์กองทุนสวนยางมีกำ� ไรจากการ
ประกอบการมากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขันในตลาดยางแผ่นรมควันอีกด้วย
สหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีการปฏิบตั ิ
ตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาดด้านการลดมลพิษและด้าน
การน�ำกลับมาใช้ใหม่โดยภาพรวมในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย่
3.26±1.23 และ 3.26±1.11 คะแนน ตามล�ำดับ ดังงานวิจยั ของวิวฒั น์
(2553) พบว่า การผลิ ตยางแผ่นของเกษตรกรชาวสวนยางโดย
ส่ วนใหญ่มีข้ นั ตอนหลักเป็ นไปตามค�ำแนะน�ำของสถาบันวิจยั ยาง
แต่ในกระบวนการผลิตยังมีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไม่มี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่ งการน�ำหลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาปรับใช้
ในกระบวนการผลิ ต เช่ น การประหยัด การน�ำกลับมาใช้ใหม่
จะช่วยลดการใช้น้ ำ� และสารเคมี รวมทั้งน�้ำเสียที่ปล่อยลงสู่บอ่ บ�ำบัด
และกลิ่นเหม็นได้

ตารางที่ 2 ปั ญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมตามการรับรู ้ ของประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่วจิ ยั
(n = 132)
ปัญหา
จ�ำนวน ร้อยละ
1. เสี ยงที่ดงั มากเกินไปจากสหกรณ์กองทุนสวนยางก่อให้เกิดความร�ำคาญแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบ
93.94
124
86.36
2. ในกระบวนการผลิตยางแผ่นมีเสี ยงที่ดงั ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางเสี ยงต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบ
114
3. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตยางแผ่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบ
74.20
98
4. การสูญเสี ยน�้ำในการท�ำความสะอาดเครื่ องมือ/อุปกรณ์และล้างยางแผ่นมีส่วนส�ำคัญที่ทำ� ให้เกิดมลพิษทางน�้ำ
72.70
96
70.45
5. การเผาไหม้ของไม้ฟืนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบ
93
6. ขยะที่เกิดจากการผลิตยางแผ่นส่ งกลิ่นเหม็นต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบ
67.40
89
7. ฝุ่ นละอองและเขม่าควันจากการอบ/รมควันยางแผ่นก่อให้เกิดมลพิษทางฝุ่ นละอองและเขม่าควันรวมถึง
66.70
88
มีสารก่อมะเร็ งหลายชนิ ด ซึ่ งการสู ดดมมลสารเหล่านี้ เป็ นระยะเวลานาน จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจและโรคมะเร็ ง
8. น�้ำเสี ยจากกระบวนการรี ดยางแผ่นก่อให้เกิดมลพิษทางกลิ่นเหม็นต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบ
66.70
88
9. น�้ำเสี ยที่ปล่อยมาจากสหกรณ์กองทุนสวนยางส่ งผลกระทบต่อแหล่งน�้ำในชุมชน
65.90
87
10. การฟุ้งกระจายของสปอร์ เชื้ อราจากกระบวนการผลิตยางแผ่นเป็ นอันตรายต่อระบบทางเดิ นหายใจและ
59.80
79
ผิวหนังของประชาชนในชุมชนโดยรอบ
11. ขยะที่เกิดจากการรับประทานอาหารของพนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางก่อให้เกิดมลพิษขยะ เพราะเป็ น
58.30
77
แหล่งสะสมของเชื้อโรค และส่ งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบ
12. กลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตยางแผ่นส่ งผลให้เกิดปัญหาสุ ขภาพแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบ
53.80
71
13. กลิ่นเหม็นจากน�้ำเสี ยในบ่อพักน�้ำส่ งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบ
51.50
68
14. มลพิษทางฝุ่ นละอองและเขม่าควันจากกระบวนการผลิตยางแผ่นส่ งผลให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพแก่ประชาชน
62
47.70
ในชุมชนโดยรอบ
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ตารางที่ 3 การน�ำหลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาใช้แก้ไขปั ญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่วจิ ยั
(n = 132)
χ
การแก้ไขปัญหา
S.D.
1. การประหยัด
3.63 (มาก)
1.15
1.1 มีการหุม้ ฉนวนประตูหอ้ งอบยางพาราและผนังเตาเผา
4.24 (มากที่สุด)
0.92
1.2 ในการรับซื้ อน�้ำยางสด มีการลดการกระเด็น/การหกล้นระหว่างการถ่ายเทน�้ำยางสด เพื่อลด
4.11 (มาก)
0.68
		 ปริ มาณน�้ำที่ใช้ทำ� ความสะอาดพื้น
1.3 ในการท�ำยางแผ่น มีการลดการกระเด็น/การหกล้นของน�้ำที่ถ่ายลงสู่ ตะกง โดยการติดตั้งวาล์ว
3.78 (มาก)
0.63
		 หรื อก๊อกควบคุมการเปิ ด–ปิ ดที่ปลายสายยาง
1.4 ในการท�ำความสะอาดเครื่ องมือ/อุปกรณ์และการล้างยางแผ่น มีการติดตั้งหัวฉี ดแรงดันสู งที่
3.76 (มาก)
1.14
		 ปลายสายยาง เพื่อลดปริ มาณการใช้น้ ำ�
1.5 มีการลดการใช้สารเคมีและควบคุมการเติมสารเคมีในตะกงอย่างเหมาะสม เพือ่ ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
3.73 (มาก)
1.09
1.6 มีการลดการใช้น้ ำ� ในกระบวนการผลิตอย่างสม�่ำเสมอ
3.70 (มาก)
0.99
1.7 ในการรับซื้อน�้ำยางสด มีการลดการกระเด็น/การหกล้นระหว่างการถ่ายน�้ำยางสดลงสู่ บ่อรับน�้ำ
3.68 (มาก)
1.24
		 ยางสด เพื่อลดการสู ญเสี ยน�้ำยางสด
1.8 ในการท�ำความสะอาดเครื่ องมือ/อุปกรณ์และการล้างยางแผ่น มีการเติมน�้ำส�ำหรับการล้างยางแผ่น
3.68 (มาก)
1.19
		 ในรางล้างยางและบ่อล้างยางให้พอดี โดยเหลือไว้ 1 แผ่นกระเบื้อง เพื่อป้องกันการล้นของน�้ำ
1.9 ในการรี ดยางแผ่น ไม่มีการเปิ ดวาล์วน�้ำที่ใช้สำ� หรับหล่อลื่น
3.64 (มาก)
1.22
1.10 ในการท�ำยางแผ่น มีการลดการหกล้นของน�้ำยางสดที่ถ่ายลงสู่ ตะกง โดยการติดตั้งวาล์วหรื อ
3.64 (มาก)
1.37
		 ก๊อกควบคุมการเปิ ด–ปิ ดที่ปลายสายยางถ่ายน�้ำยางสด
1.11 ในการรี ดยางแผ่น มีการปรับขนาดของรู สเปรย์น้ ำ� หล่อลื่นให้เหมาะสม
3.58 (มาก)
1.03
1.12 มีการบ�ำรุ งรักษาเตาเผาและตูอ้ บอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อลดการสู ญเสี ยพลังงานความร้อน
3.44 (มาก)
1.34
1.13 ในการท�ำความสะอาดเครื่ องมือ/อุปกรณ์และการล้างยางแผ่น มีการปิ ดน�้ำเมื่อไม่ใช้งาน
3.42 (มาก)
1.45
1.14 ในการท�ำยางแผ่น มีการเติมกรดฟอร์ มิคให้มีค่าความเป็ นกรด–ด่างในช่วง 4.80–5.10 เพื่อการ 3.30 (ปานกลาง)
1.27
		 จับตัวของยางที่เหมาะสม
1.15 มีการออกแบบบ่อบ�ำบัดน�้ำเสี ยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับก�ำลังการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3.24 (ปานกลาง)
1.43
1.16 มีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างประหยัดในกระบวนการผลิต และหาแนวทางปรับปรุ ง ให้เกิด 3.16 (ปานกลาง)
1.38
		 การพัฒนาที่ดี
2. การลดมลพิษ
3.26 (ปานกลาง)
1.23
2.1 มีการวางแผนและจัดการองค์กรโดยการน�ำเทคโนโลยีสะอาดมาปรับใช้
4.07 (มาก)
0.56
2.2 มีความตื่นตัวในเรื่ องการจัดการน�้ำเสี ยและการใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อเตรี ยมความพร้อมที่
3.82 (มาก)
0.69
		 จะน�ำมาปฏิบตั ิจริ งในอนาคต
2.3 มีผเู ้ ชี่ยวชาญในการจัดการน�้ำเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ บ่อบ�ำบัดน�้ำเสี ย
3.70 (มาก)
1.07
2.4 มีพนักงานที่มีศกั ยภาพท�ำหน้าที่ในการดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำเสี ย
3.65 (มาก)
0.96
2.5 มีการหาแนวทางในการแยกน�้ำเสี ยที่เข้มข้นมากออกมาบ�ำบัด
3.56 (มาก)
1.26
2.6 มีการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่ วมในการจัดการน�้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นรมควัน
3.51 (มาก)
1.21
		 แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
2.7 มีการดูแลบริ เวณที่เก็บขี้ยาง/เศษยางให้สะอาด เพื่อลดการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย และท�ำให้
3.44 (มาก)
1.35
		 กลิ่นเหม็นลดลง
2.8 มีการตรวจวัดการปนเปื้ อนของมลสารในอากาศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้
3.43 (มาก)
1.22
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
การแก้ไขปัญหา
2.9 มีการน�ำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
2.10 หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริ มให้สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลารู ้จกั การใช้เทคโนโลยี
		 การผลิ ต โดยการจัดระบบการท�ำงาน รวมทั้งเปลี่ ยนแปลงวิธีการและพฤติ กรรมการใช้น้ �ำ
		 เพื่อลดมลพิษทางน�้ำจากกระบวนการผลิต
2.11 มีการตรวจสอบความดังของเสี ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้ องกันมลพิษทางเสี ยงแก่พนักงานที่
		 ปฏิบตั ิงานและบุคคลรอบข้าง
2.12 มีการแยกเศษยางที่ปะปนอยูใ่ นน�้ำเสี ยออกก่อนปล่อยลงสู่ บ่อบ�ำบัดน�้ำเสี ย
2.13 มีการท�ำรางระบายน�้ำเสี ยและรางระบายน�้ำฝน เพื่อแยกน�้ำเสี ยและน�้ำฝนออกจากกัน รวมถึง
		 เพื่อลดปริ มาณน�้ำที่ลงสู่ บ่อบ�ำบัดน�้ำเสี ย
2.14 มีการประเมินระบบบ�ำบัดน�้ำเสี ยอย่างสม�่ำเสมอ
2.15 มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยหันไปใช้วตั ถุดิบที่มีสารพิษน้อย หรื อ
		 สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้กรดฟอร์มิก
		 แทนกรดซัลฟิ วริ ก เพื่อลดปัญหาในเรื่ องกลิ่นเหม็น
2.16 มีการเปลี่ยนไปใช้กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันที่มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
2.17 มีการเปิ ดเครื่ องเติมอากาศทุกวันตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2.18 มีการจัดท�ำแนวขอบบ่อบ�ำบัดน�้ำเสี ย
2.19 มีการพัฒนาเกณฑ์การปฏิบตั ิที่ดี (Best Management Practice: BMPs) ด้านสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ลด
		 มลพิษทางน�้ำประเภทของแข็งแขวนลอย สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรู พชื ธาตุอาหารในรู ปของ
		 ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
2.20 มี ก ารส่ ง เสริ ม และให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การน�ำ เทคโนโลยีก ารบ�ำ บัด น�้ำ เสี ย มาใช้ใ นสหกรณ์
		 กองทุนสวนยาง
2.21 มีการติดตามและตรวจสอบมลพิษตามมาตรฐานของเสี ยที่ปล่อยออกมาจากแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
		 ของโรงงาน เพื่อประเมินว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้หรื อไม่
2.22 มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
ยางแผ่นรมควันให้สูงขึ้น
2.23 มีการพัฒนาบ่อสุ ดท้ายให้สามารถใช้เป็ นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ� และพืชน�้ำได้
2.24 มีการติดตั้งพัดลมภายในห้องอบ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของลมร้อนในกระบวนการผลิต
2.25 มีการลดปริ มาณขยะมูลฝอยในกระบวนการผลิต
3. การน�ำกลับมาใช้ใหม่
3.1 มี การน�ำของเสี ย (ขยะแห้ง ขยะเปี ยก ขยะอันตราย) ไปใช้ประโยชน์ เช่ น น�ำเศษกระดาษ
		 และพลาสติกไปขาย น�ำเศษอาหารไปท�ำปุ๋ ยหมัก น�ำขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของไม้ฟืนไปใช้เป็ นปุ๋ ย
3.2 ในการรี ดยางแผ่น มีการติดตั้งภาชนะรองรับน�้ำจากการรี ดยาง เพื่อน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น
		 ใส่ อ่างล้างยาง รดน�้ำต้นยางพารา
3.3 มีการน�ำน�้ำเสี ยที่ ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลด
		 มลพิษสิ่ งแวดล้อม
3.4 มีการคัดแยกและจัดเก็บของเสี ยก่อนที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เช่น มีการแยกถัง
		 ตามประเภทของขยะมูลฝอยและมีฝาปิ ดมิดชิด เพือ่ ป้องกันแมลงและหนู โดยเฉพาะถังขยะเปี ยก
โดยภาพรวม

χ

3.42 (มาก)
3.42 (มาก)

(n = 132)
S.D.
1.28
1.17

3.40 (ปานกลาง)

1.22

3.38 (ปานกลาง)
3.28 (ปานกลาง)

1.23
1.11

3.20 (ปานกลาง)
3.17 (ปานกลาง)

1.37
1.30

3.16 (ปานกลาง)
3.16 (ปานกลาง)
3.12 (ปานกลาง)
3.05 (ปานกลาง)

1.23
1.30
1.39
1.44

2.95 (ปานกลาง)

1.47

2.92 (ปานกลาง)

1.46

2.83 (ปานกลาง)

1.48

2.77 (ปานกลาง)
2.64 (ปานกลาง)
2.56 (น้อย)
3.26 (ปานกลาง)
4.02 (มาก)

1.31
1.42
1.41
1.11
0.45

3.10 (ปานกลาง)

1.19

2.95 (ปานกลาง)

1.46

2.95 (ปานกลาง)

1.33

3.38 (ปานกลาง)

1.16
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เมื่อพิจารณาการปฏิบตั ิ ตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด
ด้านการประหยัดเป็ นรายประเด็นพบว่า มีการหุม้ ฉนวนประตูหอ้ ง
อบยางพาราและผนังเตาเผา เป็ นประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด
และเป็ นเพียงประเด็นเดียวที่สหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมมีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
4.24±0.92 คะแนน ส่ วนประเด็นอื่นโดยส่ วนใหญ่พบว่า สหกรณ์
กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีการปฏิบตั ิในระดับมาก
เช่น ในการรับน�้ำยางสด มีการลดการกระเด็น/การหกล้นระหว่าง
การถ่ายเทน�้ำยางสด เพื่อลดปริ มาณน�้ำที่ ใช้ทำ� ความสะอาดพื้น
มีคะแนนเฉลี่ย 4.11±0.68 คะแนน ในการท�ำยางแผ่น มีการลด
การกระเด็น/การหกล้นของน�้ำที่ ถ่ ายลงสู่ ตะกง โดยการติ ดตั้ง
วาล์ว หรื อก๊อกควบคุมการเปิ ด–ปิ ดที่ปลายสายยาง มีคะแนนเฉลี่ย
3.78±0.63 คะแนน
เมื่อพิจารณาการปฏิบตั ิ ตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด
ด้านการลดมลพิษเป็ นรายประเด็นพบว่า มีการวางแผนและจัดการ
องค์กรโดยการน�ำเทคโนโลยีสะอาดมาปรับใช้ เป็ นประเด็นทีม่ คี ะแนน
เฉลี่ยสู งที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.07±0.56 คะแนน แสดงว่า สหกรณ์
กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีการปฏิบตั ิในระดับมาก
รองลงมาคื อมี ความตื่ นตัวในเรื่ องการจัดการน�้ำเสี ยและการใช้
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อเตรี ยมความพร้ อมที่ จะน�ำมาปฏิ บตั ิ จริ ง
ในอนาคต มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.82 ± 0.69 คะแนน มี ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ในการจัดการน�้ำเสี ยก่ อนปล่อยลงสู่ บ่อบ�ำบัดน�้ำเสี ย มี คะแนน
เฉลี่ย 3.70±1.07 คะแนน แสดงว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ น
มิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมมี การปฏิบตั ิ ตาม 2 แนวทางนี้ ในระดับมาก
ประเด็ น ที่ ส หกรณ์ ก องทุ น สวนยางที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
มี การปฏิ บตั ิ ในระดับปานกลาง เช่ น มี การตรวจสอบความดัง
ของเสี ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้ องกันมลพิษทางเสี ยงแก่พนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานและบุคคลรอบข้าง มีคะแนนเฉลี่ย 3.40±1.22 คะแนน
มีการแยกเศษยางที่ปะปนอยูใ่ นน�้ำเสี ยออกก่อนปล่อยลงสู่บอ่ บ�ำบัด
น�้ำเสี ย มีคะแนนเฉลี่ย 3.38±1.23 คะแนน
เมื่อพิจารณาการปฏิบตั ิ ตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด
ด้านการน�ำกลับมาใช้ใหม่เป็ นรายประเด็นพบว่า มีการน�ำของเสี ย
(ขยะแห้ง ขยะเปี ยก ขยะอันตราย) ไปใช้ประโยชน์ เช่น น�ำเศษกระดาษ
และพลาสติ กไปขาย น�ำเศษอาหารไปท�ำปุ๋ ยหมัก น�ำขี้ เถ้าจาก
การเผาไหม้ของไม้ฟืนไปใช้เป็ นปุ๋ ย เป็ นประเด็นทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูง
ทีส่ ุด และเป็ นเพียงประเด็นเดียวทีส่ หกรณ์กองทุนสวนยางทีเ่ ป็ นมิตร
กับ สิ่ ง แวดล้อ มมี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นระดับ มาก โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย
4.02±0.45 คะแนน ส่วนประเด็นอืน่ พบว่า สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง ได้แก่
ในการรี ดยางแผ่น มี การติ ดตั้งภาชนะรองรั บน�้ำจากการรี ดยาง
เพื่อน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใส่ อ่างล้างยาง รดน�้ำต้นยางพารา
มีคะแนนเฉลี่ย 3.10±1.19 คะแนน มีการน�ำน�้ำเสี ยที่ผา่ นการบ�ำบัด

แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดมลพิษ
สิ่ งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ย 2.95±1.46 คะแนน มีการคัดแยกและ
จัดเก็บของเสี ยก่อนที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เช่ น
มี ก ารแยกถัง ตามประเภทของขยะมู ล ฝอยและมี ฝ าปิ ดมิ ด ชิ ด
เพื่อป้ องกันแมลงและหนู โดยเฉพาะถังขยะเปี ยก มีคะแนนเฉลี่ย
2.95±1.33 คะแนน

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้อ มและปั จ จัย คุ ก คามสุ ข ภาพจากการผลิ ต
ยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ กองทุ นสวนยางเป็ นสิ่ งที่ พ บเห็ น
ได้ทวั่ ไปในพื้นที่จงั หวัดสงขลา และมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
พนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางและประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยู่
ในบริ เวณใกล้เคียง ไม่วา่ จะเป็ นมลพิษทางเสียง ซึ่งเป็ นปัญหาส�ำคัญ
จากการผลิตยางแผ่นรมควันที่สร้างความร�ำคาญให้แก่พนักงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยางและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้ง
มลพิษทางฝุ่ นละอองและเขม่าควันที่ส่งผลให้พนักงานสหกรณ์
กองทุนสวนยางและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงมีอาการผิดปกติ
ทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม อย่างไรก็ตามปัจจุบนั สหกรณ์
กองทุ น สวนยางที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มได้น�ำ หลัก การของ
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้แก้ไขปั ญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควัน
โดยเน้นการปฏิบตั ิดา้ นการประหยัดเป็ นหลัก
จากผลการวิ จ ัย สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางและหน่ ว ยงาน
ภาครัฐที่เกี่ ยวข้องควรร่ วมกันหาแนวทางจัดการปั ญหาดังกล่าว
อย่างเหมาะสม ดังนี้
สหกรณ์กองทุนสวนยางควรมีการวางแผนการผลิตยางแผ่น
รมควันที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม คือ (1) การให้ความส�ำคัญกับ
หลักการของเทคโนโลยีสะอาด อันได้แก่ การประหยัด การลดมลพิษ
และการน�ำ กลับ มาใช้ใ หม่ อย่า งเท่ า เที ย มกัน ในแก้ปั ญ หาจาก
การผลิตยางแผ่นรมควัน (2) การจัดท�ำบัญชี ค่าความสู ญเสี ยจาก
กระบวนการผลิ ตยางแผ่นรมควัน เพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุ งการผลิตยางแผ่นรมควันต่อไป (3) การส่งเสริ มให้พนักงาน
สหกรณ์ กองทุ นสวนยางมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ ตามแนวทาง
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น การให้โบนัสเป็ นสิ่งจูงใจ
หากค่าความสู ญเสี ยจากกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันลดลง
ในระดับที่พงึ พอใจ (4) การจัดอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกัน
สุขภาพจากท�ำงานในโรงงานยางแผ่นรมควันให้แก่พนักงานสหกรณ์
กองทุนสวนยาง และควบคุมให้พนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง
มีการปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง และ (5) การสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยางมีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างรู ้คุณค่า
และช่วยกันประหยัด
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หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริ ม
การผลิตยางแผ่นรมควันที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการส่งเสริ ม
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดย (1) การให้ความรู ้และค�ำแนะน�ำ
แก่พนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางในเรื่ องเทคโนโลยีบำ� บัดมลพิษ
สิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับบริ บทของสหกรณ์ กองทุนสวนยาง
เช่ น ระบบการผลิตก๊าซชี วภาพจากของเสี ย ระบบบ�ำบัดน�้ำเสี ย
การติดตั้งเครื่ องเติมอากาศแบบใบพัดในบ่อบ�ำบัดน�้ำเสี ย เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในน�้ำ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน�้ำเสี ยจากกระบวนการผลิตได้
การใช้กลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพ (Effective Microorganisms
หรือ EM) ในรูปอีเอ็มบอล (EM ball) หรือน�้ำหมักชีวภาพ เพือ่ ลดปัญหา
กลิ่นเหม็นและปรับปรุ งคุณภาพน�้ำ (2) การเข้ามาตรวจสอบอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตามทีส่ หกรณ์กองทุนสวนยาง
ต้องการ (3) การจัดสรรงบประมาณในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยางที่ยงั ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อน�ำไปใช้ใน
การจัดหาเทคโนโลยีบำ� บัดมลพิษสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม และ (4)
การเผยแพร่ ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมลพิษสิ่ งแวดล้อม
จากการผลิตยางแผ่นรมควัน ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพจากการท�ำงาน
ในโรงงานยางแผ่นรมควัน และการดูแลสุขภาพตนเองในภาวะต่าง ๆ
ภาวะปกติ เมื่ อ รู ้ สึ ก ว่า มี อ าการผิด ปกติ เมื่ อเจ็บ ป่ วยและได้รับ
การก�ำหนดว่าเป็ นผูป้ ่ วย เป็ นต้น ผ่านสื่ อ/วิธีการที่เหมาะสม หรื อ
สามารถน�ำมาศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
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