สารจากผู้อานวยการ
การยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกลางที่มีบทบาทสาคัญในการรับผิดชอบดูแลการบริหาร จัดการ
ยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรม โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราตามนโยบายของประเทศ ทั้ง ยังส่งเสริม
สนับ สนุนจัดให้มีการศึก ษา และเป็นฐานความรู้ที่จะนาไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน
เกษตรกร และผู้ส นใจทั่ วไปทั้ ง ในและต่างประเทศ โดยมี ส ถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง ประเทศไทย เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่พนักงาน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับยางพารา
รวมถึงการจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 49(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการค้น คว้า
ทดลองเกี่ยวกับยางพารา ด้านการผลิต เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาจาก
ผลงานวิจัยทางด้านยางพาราได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย
สถาบันวิจัยยางจึงได้รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยของนักวิชาการ จานวน 87 เรื่อง และได้จัดพิมพ์เป็น
เอกสาร “รวมบทคัดย่องานวิจัยและพั ฒนายางพารา ปี 2557-2561” เพื่อเป็นคลังข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทุกภาคส่วน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับนาไปพัฒนาต่อ
ยอดทางด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาด้านยางพาราอย่างยั่งยืนต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน
เอกสารที่ ได้จัดทาขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์ กรภาครัฐและเอกชน ผู้ที่ ส นใจทั่ วไป รวมทั้ ง เป็นการจุด
ประกายให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยด้านยางพารา
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยต่อไป

นายกฤษดา สังข์สิงห์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยยาง
2562

สารบัญ
หนา
งานปรับปรุงพันธุยาง
ป 2560
การเปรียบเทียบพันธุยางขั้นปลาย RRI-CH-37/1/1
การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
การทดสอบพันธุยางแนะนําบางพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ความสูง 300 - 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล
การทดสอบพันธุยางแนะนําบางพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ความสูงมากกวา 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล
การผลิตเมล็ดพันธุสังเคราะหชุดที่ 2
การจัดระดับการเติบโตของตนยางพันธุ RRIT 251 ระยะกอนเปดกรีด
ป 2559
การวิเคราะหพันธุกรรมลูกผสมพันธุสังเคราะห
การศึกษาคาชลศักยของน้ําในใบยางพารา
ความแตกตางของคารบอนไอโซโทปและประสิทธิภาพการใชน้ําในตนยางพารา
การเกิดฟองอากาศในไซเล็มและสัณฐานวิทยาของไซเล็มในพันธุยางจากแหลงกําเนิดเดิม
ป 2557
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผูยางพารา
การเปรียบเทียบพันธุยางขั้นตนของสายพันธุยางจากบราซิล BZ-CH-35/1/2
งานการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพยางพารา
ป 2561
การทดสอบโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลทที่ควบคุมการใหผลผลิตและการเจริญ
เติบโตในยางพารา
การพัฒนาระบบการยายปลูกตนกลายางจากการเพาะเลี้ยงตนออน
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สารบัญ
การวิเคราะหความสัมพันธของเครื่องหมาย SNPs ของยีนที่ความสัมพันธกับลักษณะผลผลิต
ในพันธุยางจากแหลงกําเนิดเดิม
ป 2560
การสรางสายพันธุยางทนแลงโดยวิธีการปลูกถายยีน
การขยายพันธุยางโดยวิธีการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนพืชในสภาพปลอดเชื้อ
การเพาะเลี้ยงตนออนจากเปลือกหุมชั้นในเมล็ดยางพาราในสภาพปลอดเชื้อ
การคนหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวของกับความตานทานโรคใบจุดกางปลาโดยวิธี
Association Mapping3
ป 2559
วิเคราะหลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุยางโดยใชลายพิมพดีเอ็นเอ
เพื่อจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมยางพารา
ความไมสมดุลของลิงเกจและการทํา Association mapping เพื่อหาความสัมพันธกับ
ลักษณะทนแลงในยางพารา
ป 2558
การวิเคราะหสารชีวโมเลกุลในยางพาราโดยใชเทคนิคทางชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง
ป 2557
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะ
การเจริญเติบโตของตนและคุณสมบัติของเนื้อไม และทํา Genotyping
การคนหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตจากพันธุกรรม
ของยางพาราโดยวิธี Association Mapping
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สารบัญ
หนา
งานวิจัยการกรีด สรีรวิทยาและสภาพแวดลอมในสวนยาง
ป 2561
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แป งและน้ํา ตาลในตน เพื่ อพัฒ นาการวางแผนระบบกรี ด และ
เพิ่ มผลผลิ ตยาง
ป 2560
การเพิ่มผลผลิตน้ํายางดวยนวกรรมการกรีดสั้นรวมกับอุปกรณบรรจุแกส ethylene
ป 2559
การศึกษาเบื้องตนของลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของการงอกใหมของเปลือกยางพารา
ป 2558
การหมุนเวียนคารบอนในระบบการผลิตยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเทคโนโลยีสะอาด
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการคารบอนในสวนยางของเกษตรกรตามสภาพแวดลอม
งานการจัดการธาตุอาหารพืชสําหรับยางพารา
ป2560
ประเมินอัตราปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมกับยางพันธุใหมที่ ใหผลผลิตเนื้อไมสูง
การรวบรวมวิเคราะหขอมูลการใชธาตุอาหารของยางพันธุ RRIM 600
ป2558
การศึกษาอัตราของจุลินทรียละลายฟอสเฟตรองกนหลุมปลูกยางพารา
งานวิจัยและพัฒนาดานเขตกรรม และดานอื่นๆ
ป2560
การทดสอบเทคโนโลยีพันธุยางแนะนําป 2554 ในแปลงเอกชน
โปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในการคํานวณสูตรปุยที่เหมาะสมสําหรับสวนยางพารา
การหมุนเวียนคารบอนในระบบการผลิตยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเทคโนโลยีสะอาด
การผลิตเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม (Calopogonium cearuleum (Benth.) Sauvalle)
เพื่อจําหนายใหเกษตรกร หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
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64
66
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69

สารบัญ
แปลงตนแบบเทคโนโลยีการเสริมรายไดแบบเห็นผลจริงในสวนยางของเกษตรกร
โดยการยางแหงประเทศไทย
เสริมรายไดของเกษตรกรในสวนยางที่มีรมเงา
การผลิตยางชําถุงคุณภาพดีตามคําแนะนําพันธุยางป 2559 เพื่อการกระจายพันธุดีใหเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ป2559
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัสดุปลูกยาง
การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจรับรองการพัฒนาพันธุยางของเกษตรกรและเอกชน
ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุมูคูนาในจังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณะกายวิภาคศาสตรและสัณฐานวิทยาของใบที่บงชี้การทนแลงในยางพารา
ป2558
การสรางเกษตรกรตนแบบการผลิตเมล็ดพันธุซีรูเลียมและการขยายผล
การจัดการสวนยางที่ประสบภัยแลงในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ป2557
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
งานการจัดการโรคที่สําคัญทางเศรษฐกิจของยางพารา
ป2561
การจัดทําคามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสําหรับยางพารา
กอนเปดกรีดพันธุ RRIT 251
ป2560
ปฏิกิริยาความตานทานโรคใบจุดกางปลาของพันธุยางพารา
กายวิภาคศาสตรของใบยางพันธุตานทานตอโรคใบจุดกางปลา
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สารบัญ
หนา
ป2559
ประสิทธิภาพและวิธีการใชแมปุยไนโตรเจน บางชนิดและกํา มะถันผงตอการปองกัน
100
การติดเชื้อราโรครากขาวของยางพารา ในแปลงปลูกใหม
ป2558
ประสิทธิภาพและวิธีการใชสารเคมีบางชนิดตอการควบคุมโรครากขาวในสวนยาง
103
ป 2557
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรครากขาวและการควบคุมโรคโดยชีววิธี 106
งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ป2560
กาซที่มีกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางดิบที่สงผลตอชุมชนและสภาวะสิ่งแวดลอม
ป2559
การพัฒนาโรงรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม
ป 2558
การเตรียมวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
การเตรียมพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตจากยางธรรมชาติ
ศึกษากําลังการผลิตกิ่งตาและพันธุยางป 2558 ของแปลงขยายพันธุตนยางเอกชน
เพื่อเผยแพรแหลงผลิต
ป2557
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไมยางพารา
การวิจัยและพัฒนาโรงอบแหงยางแผนดิบ
การศึกษาการใชคาความถวงจําเพาะของน้ํายางสดในการหาเปอรเซ็นตยางแหงในน้ํายางสด
การศึกษาทดสอบและพัฒนาตนแบบเครื่องวัดเปอรเซ็นตยางแหงในน้ํายางสดโดยใชวิธี
โดยใชวิธีวัดความถวงจําเพาะ
การศึกษาการใชคาทางไฟฟาในการหาความชื้นในยางแผนดิบและยางแทง
การศึกษาทดสอบและพัฒนาตนแบบเครื่องวัดความชื้นในเนื้อยางโดยใชคาทางไฟฟา
การทดสอบและพัฒนาการใชตนแบบเครื่องวัดเปอรเซ็นตยางแหงในน้ํายางสด
โดยใชวิธีวัดความถวงจําเพาะและตนแบบเครื่องวัดความชื้นในเนื้อยางโดยใชคาทางไฟฟา
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หนา
งานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
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งานปรับปรุงพันธุยาง
ป 2560

2

การเปรียบเทียบพันธุยางขัน้ ปลาย RRI-CH-37/1/1
Further Proof Clone Trial of Hevea Hybrid RRI-CH-37/1/1
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน2

ศจีรัตน แรมลี1
กรรณิการ ธีระวัฒนสุข3

บทคัดยอ
การทดลองนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ คั ด เลื อ กพั น ธุ ย างใหม ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต น้ํ า ยางสู ง การ
เจริญเติบโตดี ตานทานโรค เหมาะสมสําหรับแนะนําใหปลูกในพื้นที่กึ่งแหงแลงที่มีปริมาณฝนต่ํา
กว า 1,600 มิล ลิเมตรตอป รวมทั้ง มี ลัก ษณะอื่น ๆที่ ดี คุ ณสมบั ติ ของน้ํ ายางที่ เหมาะสมกั บ
อุตสาหกรรมยาง และมีลักษณะของพันธุยางตรงตามความตองการของเกษตรกรโดยการทดลองนี้
เปนการนําพันธุยางลูกผสมของไทยป 2537 ที่ผานการคัดเลือกจากการเปรียบเทียบพันธุขั้นตน
มาปลูกทดลองและคัดเลือกอีกครั้งในแปลงเปรียบเทียบพันธุยางขั้นปลาย ในพื้นที่ 42 ไรของ
ศูนยวิจัยยางหนองคาย เพื่อใชในการประเมินเสถียรภาพ (Stability Parameter) ของพันธุยาง
กอนนําไปใชในการแนะนําพันธุ เริ่มปลูกยางลูกผสมในป 2552 ใชระยะปลูก 3x7 เมตร วาง
แผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา ๆ ละ 50 ตนตอ
แปลงยอย ปลูกเปรียบเทียบพันธุยาง 25 สายพันธุ ประกอบดวยพันธุยางลูกผสมที่ผสมในป
2537 (RRI-CH-37) จํานวน 23 สายพันธุ ไดแก RRI-CH-36-1176, RRI-CH-36-1232, RRI-CH36-0124, RRI-CH-36-1315, RRI-CH-37-0038, RRI-CH-37-0042, RRI-CH-37-0058, RRI-CH37-0059, RRI-CH-37-0060, RRI-CH-37-0064, RRI-CH-37-0066, RRI-CH-37-0069, RRI-CH37-0080, RRI-CH-37-0158, RRI-CH-37-0196, RRI-CH-37-0198, RRI-CH-37-0229, RRI-CH37-0317, RRI-CH-37-0359, RRI-CH-37-0369, RRI-CH-37-0541, RRI-CH-37-0837 และ
RRI-CH-37-1199 ใหพันธุ RRIM 600 และ RRIT 251 เปนพันธุเปรียบเทียบ ปฏิบัติดูแลรักษาตน
ยางตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยางบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตเมื่ออายุ 6 ป พบวาพันธุ RRIM
600 และ RRIT 251 ซึ่งเปนพันธุเปรียบเทียบมีขนาดเสนรอบลําตนลําตนที่ระดับ 170 เซนติเมตร
เฉลี่ย 31.12และ 32.07 ซม. ลูกผสม RRI-CH-37-0069 เปนลูกผสมที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุด ตน
ยางมีขนาดเสนรอบลําตนเฉลี่ย 36.66 ซม. รองลงมาไดแก RRI-CH-37-0064 และ RRI-CH-370059 ขนาดเสนรอบลําตนเฉลี่ย 33.82 และ37.72 ซม.ตามลําดับ
คําสําคัญ: ยางพารา, พันธุยาง, การเปรียบเทียบพันธุ, การคัดเลือกพันธุ
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การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
Promotion Clone Trial of Recommendation Clones Series 1
in Kalasin Province
ศจีรัตน แรมลี1
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน2
บทคัดยอ
การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุมีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบ
การปรับตัวของยางพาราพันธุใหม ที่ผานการคัดเลือกในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนที่ มี ส ภาพแวดล อมที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อนํ า ผลการทดสอบที่ ไ ด ไ ปใช ร ว มกั บ ข อ มู ล ของ
โครงการปรับปรุงพันธุ ในการคัดเลือกพันธุยางและประกอบการพิจารณาการจัดทําคําแนะนํา
พันธุยาง ที่จ ะแนะนําสูเกษตรกรตอไป การทดสอบพัน ธุยางในพื้น ที่ศูนย วิจัยและพัฒ นาการ
เกษตรกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการในพื้นที่ 20 ไร ทดสอบปลูกพันธุยางชุด RRIT 400
(ลูกผสมป 2535) จํานวน 7 พันธุ ๆ ไดแก RRIT 401 RRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 PB 260
PB 311โดยใหพันธุ RRIM 600 และ RRIT 251 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ปลูกยางพาราใน
เดือนมิถุนายน 2549 ระยะปลูก 2.5x7 เมตรผลการดําเนินงานพบวาเมื่อตนยางมีอายุ 11 ป พันธุ
RRIC 110 มีขนาดเสนรอบลําตนที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด เทากับ 45.1 เซนติเมตร รองลงมา
คือพันธุ RRIT 404 และ RRIT 405 โดยมีขนาดเสนรอบลําตน เทากับ 42.4 และ 41.9 เซนติเมตร
ตามลําดับ
คําสําคัญ: ยางพารา, พันธุยางแนะนํา, การปรับตัวของพันธุยาง
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การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
Promotion Clone Trial of Recommendation Clones Series 1
in Nakhon Phanom Province
ศจีรัตน แรมลี 1
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน2
บทคัดย่ อ
การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบ
การปรับตัวของยางพาราพันธุใหม ที่ผานการคัดเลือกในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนที่ มี ส ภาพแวดล อมที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อนํ า ผลการทดสอบที่ ไ ด ไ ปใช ร ว มกั บ ข อ มู ล ของ
โครงการปรับปรุงพันธุ ในการคัดเลือกพันธุยางและประกอบการพิจารณาการจัดทําคําแนะนํา
พันธุยาง ที่จะแนะนําสูเกษตรกรตอไป ทําการทดลองในพื้นที่เกษตรกร อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม ดําเนินการในพื้นที่ 33 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ของวัดจันทรสวางโฆสะมังคลาราม ทดสอบพันธุ
ยาง 8 พันธุ ประกอบดวย RRIT 401 RRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 PB 260 PB 311 โดยมี
พันธุ RRIT 251และ RRIM 600 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ปลูกในวันที่ 27-28 กรกฎาคม
2548 โดยใชระยะปลูก 3 x 7 เมตร และขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ผลการ
ดําเนินงานพบวาเมื่อตนยางมีอายุ 12 ป พันธุ RRIT 404 มีขนาดเสนรอบลําตนที่ 170 เซนติเมตร
มากที่สุด เทากับ 47.2 เซนติเมตร รองลงมาคือ RRIT 402 และพันธุ PB 311 โดยมีขนาดเสนรอบ
ลําตนที่ 170 เซนติเมตร เทากับ 46.4 และ46.3 เซนติเมตร ตามลําดับและพันธุ RRIM 600 มี
ขนาดเสนรอบลําตนที่ 170 เซนติเมตรนอยที่สุด เทากับ 38.6 เซนติเมตร (ขาดขอมูล RRIT 251
เนื่องทางวัดโคนตนยางเพื่อใชพื้นที่ทําโบสถ)
คําสําคัญ: ยางพารา, การทดสอบพันธุย าง, การปรับตัวของพันธุยาง
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การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
Promotion Clone Trial of Recommendation Clones Series 1
In Sakon Nakhon Province
ศจีรัตน แรมลี 1
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน2
บทคัดยอ
การทดสอบพันธุยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบ
การปรับตัวของยางพาราพันธุใหม ที่ผานการคัดเลือกในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนที่ มี ส ภาพแวดล อ มที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อ นํ า ผลการทดสอบที่ ไ ด ไ ปใช รว มกั บ ข อมู ล ของ
โครงการปรับปรุงพันธุ ในการคัดเลือกพันธุยางและประกอบการพิจารณาการจัดทําคําแนะนํา
พันธุยาง ที่จะแนะนําสูเกษตรกรตอไป ทําการทดสอบพันธุยางในพื้นที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดําเนินการในพื้นที่ 15 ไร ปลูกพันธุยางชุด RRIT400 (ลูกผสม
ป 2535) จํานวน 7 พันธุ ๆ ไดแก RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405
RRIT 406 RRIT 407 โดยใหพันธุ RRIM 600 และ RRIT 251 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน
ปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน 2549 ระยะปลูก 2.5x7 เมตร ผลการดําเนินงานเมื่อตนยางมี
อายุ 11 ปพบวา พันธุ RRIT 404มีขนาดเสนรอบลําตนที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด เทากับ 46.9
เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ RRIT 402 และ RRIT 406 โดยมีขนาดเสนรอบลําตนที่ 170
เซนติเมตร เทากับ 44.7 เซนติเมตร และ 41.5 เซนติเมตร ตามลําดับ
คําสําคัญ: ยางพารา, พันธุยางแนะนํา, การปรับตัวของพันธุยาง
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การทดสอบพันธุยางแนะนําบางพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ความสูง 300 - 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล
Promotion Clone Trial of RRIT 400 Series on the Upper Northeast
at a Height 300 - 600 Meters above Sea Level
ศจีรัตน แรมลี1

เกษตร แนบสนิท1
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน2

บทคัดยอ
การทดสอบพันธุยางแนะนําบางพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ความสูง 300 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล เปนการทดลองในโครงการการทดสอบพันธุยางในพื้นที่กึ่งแหงแลง
เปนการทดสอบพันธุยาง (ชุด RRIT 400) ในพื้นที่ปลูกยางใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบการปรับตัวของยางพาราพันธุใหม ที่ผานการคัดเลือกในพื้นที่ปลูกยาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เพื่อนําผลการทดสอบที่ไดไปใช
รวมกับขอมูลของโครงการปรับปรุงพันธุ ในการคัดเลือกพันธุยางและประกอบการพิจารณาการ
จัดทําคําแนะนําพันธุยาง ที่จะแนะนําสูเกษตรกรตอไป พันธุยางที่ใชทดสอบ 7 พันธุ ไดแก RRIT
401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408 โดยมีพันธุ RRIT
251 และ RRIM 600 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ปลูกในพฤษภาคม 2550 จนถึงเดือนกันยายน
2560 เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของพันธุยางทดสอบ ของตนยางอายุ 10 ป พบวา พันธุ RRIT
402 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีขนาดเสนรอบลําตนที่ 170 เซนติเมตรเฉลี่ยเมื่ออายุ 10 ป
เทากับ 59.1 เซนติเมตร สูงกวาคาเฉลี่ย และสูงกวาพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ RRIT 251
และ RRIM 600 รองลงมาไดแกพันธุ RRIT 403 และ RRIT 405 เทากับ 54.6 และ 51.7
เซนติเมตร ตามลําดับโดยมีพันธุยาง RRIT 401 และRRIT 406ที่มีขนาดเสนรอบลําตนที่ 170
เซนติเมตรนอยที่สุดเทากับ 44.9 เซนติเมตรเทากัน
คําสําคัญ : ยางพารา, การทดสอบพันธุ, ระดับน้ําทะเล
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การทดสอบพันธุยางแนะนําบางพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ความสูงมากกวา 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล
Promotion Clone Trial of RRIT 400 Series on the Upper Northeast
at a Height of More Than 600 Meters above Sea Level.
เกษตร แนบสนิท1
ศจีรัตน แรมลี1 นภาวรรณ เลขะวิพัฒน2
บทคัดยอ
การทดสอบพันธุยางแนะนําบางพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ความสูงมากกวา
600 เมตรจากระดับน้ําทะเล ในศูนยวิจัยพืชสวนเลย กรมวิชาการเกษตร ที่อําเภอภูเรือ จังหวัด
เลยพื้นที่ 25 ไรเปนการทดลองในโครงการการทดสอบพันธุยางในพื้นที่กึ่งแหงแลง เปนการทดสอบ
พันธุยาง (ชุด RRIT 400) ในพื้นที่ปลูกยางใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ทดสอบการปรั บ ตั ว ของยางพาราพั น ธุ ใ หม ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กในพื้ น ที่ ป ลู ก ยางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เพื่อนําผลการทดสอบที่ไดไปใชรวมกับ
ขอมูลของโครงการปรับปรุงพันธุ ในการคัดเลือกพันธุยางและประกอบการพิจารณาการจัดทํา
คําแนะนําพันธุยาง ที่จะแนะนําสูเกษตรกรตอไป พันธุยางที่ใชทดสอบ 7 พันธุ ไดแก RRIT 401
RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408 โดยมีพันธุ RRIT 251
และ RRIM 600 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ปลูกในเดือนกรกฎาคม 2550 จนถึงเดือน
กันยายน 2560 เปนการปลูกแบบขั้นบันไดเพราะเปนพื้นที่ลาดชัน และมีการวัดความเจริญเติบโต
ทุก 6 เดื อน เมื่ อพิ จ ารณาการเจริ ญ เติ บ โตของพั น ธุ ย างทดสอบ ของต น ยางอายุ 10 ป การ
เจริญเติบโตของตนยางวัดขนาดเสนรอบลําตนสูงจากพื้นดินที่ 170 เซนติเมตร พบวา พันธุ RRIT
251 ที่เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน มีความเจริญเติบโตมากที่สุด เทากับ 38.3 เซนติเมตร
รองลงมาคือพันธุ RRIT 405 และ RRIT 401 มีขนาดเสนรอบลําตนเฉลี่ยเทากับ 35.8 และ 33.7
เซนติเมตร ตามลําดับ โดยมีพันธุ RRIT 406 มีความเจริญเติบโตต่ําที่สุด เทากับ 29.0 เซนติเมตร
และพบว าในสภาพพื้ นที่ เป นที่สู งกว าระดั บน้ํ าทะเลมากกว า 600 เมตร ตน ยางทุ กพั น ธุมี การ
เจริญเติบโตต่ํากวาในสภาพพื้นที่อื่นเมื่อเปรียบเทียบพันธุยางชุด RRIT 400 ในทุกสภาพแวดลอม
คําสําคัญ : ยางพารา, การทดสอบพันธุ, ระดับน้ําทะเล
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การผลิตเมล็ดพันธุสังเคราะหชุดที่ 2
Production of Synthetic Seed, Series 2
รัชนี รัตนวงศ1
บทคัดย่ อ
การผลิตเมล็ดพันธุสังเคราะหชุดที่ 2 จากพันธุยางที่ใชเปนแม-พอ จํานวน 6 พันธุ คือ
AVROS 2037 PB 260 PB 311 RRII 118 RRIC 110 และ RRIC 121 มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
เมล็ดพันธุยางสังเคราะหที่เกษตรกรสามารถนําไปใชปลูกไดโดยตรงหรือใชเปนตนตอ โดยใช
ตนทุนในการปลูกนอยกวาการปลูกโดยวิธีการใชตนยางติดตา และสามารถใหผลผลิตเนื้อไมสูง มี
ความแข็งแรง ตานทานโรค มีคุณสมบัติของเนื้อไมเหมาะสมในอุตสาหกรรมไมมากกวาพันธุปลูกที่
แนะนําทั่วไป ดําเนินการสรางแปลงแม-พอพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ในป 2547
โดยปลูกหางจากแปลงยางอื่นๆ อยางนอย 1.1 กิโลเมตร เพื่อปองกันการผสมขามของละออง
เกสร และปลูกตามผังที่เปดโอกาสใหทุกพันธุมีโอกาสผสมพันธุกันมากที่สุด เมื่อตนยางออกดอก
และติดเมล็ด ทําการสุมเก็บเมล็ดนํามาเพาะ และลงปลูกในแปลง โดยใชระยะปลูก 2x2 เมตร
บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของแม-พอพันธุและลูกผสมทุก 6 เดือน ระยะเวลาการรวงของใบ
และการออกดอก วิเคราะหหาสายพันธุพอของยางพาราลูกผสม การผสมขามตนและการผสม
ภายในตนของลูกผสมพันธุสังเคราะห รวมทั้งวิเคราะหหาพันธุยางที่เหมาะในการนํามาใชในการ
สรางลูกผสมพันธุสังเคราะห
จากการศึกษาพบวา พันธุ RRIC 121 และ AVROS 2037 มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด
โดยมีขนาดรอบลําตนเฉลี่ย 84.49 และ 78.91 เซนติเมตร ตามลําดับ พันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือพันธุ PB 311 โดยใหผลผลิตเฉลี่ย รวม 5 ปกรีด 300.07 กรัมตอตนตอครั้งกรีด พันธุ
AVROS 2037 เปนพันธุที่มีการรวงของใบเร็วที่สุด รองลงมาคือ พันธุ PB 260 และ RRII 118
สวนพันธุ RRIC 121 และ RRIC 110 เปนพันธุทีมีการรวงของใบชาที่สุด รองลงมาคือพันธุ PB
311 เมื่อพิจารณาการออกดอกและการรวงของดอก พบวาพันธุ AVROS 2037 เปนพันธุที่ออก
ดอกและดอกรวงเร็วที่สุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.3 พันธุ PB 260, RRIC 121, RRIC 110 และ
PB311 เปนพันธุที่ออกดอกและดอกรวงปานกลาง โดยมีการออกดอกเฉลี่ยที่ระดับ 3.7, 3.6,
3.2 และ 3.1 สวนพันธุ RRII 118 เปนพันธุที่ออกดอกชาที่สุดเฉลี่ย 2.8
จากการวิเคราะหหาความเปนพอสามารถวิเคราะหหาสายพันธุพอได 170 ตัวอยางจาก
ลูกผสม 200 ตัวอยางที่มีคาความถูกตองที่ความเชื่อมั่น 83.4% อัตราการผสมตัวเองและการ
ผสม
1

ศูนยวิจัยยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิงค อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 43120
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ขามของลูกผสมในแปลงทดลองนี้มีอัตราการผสมตัวเองคิดเปน 4.68% และมีผลรวมอัตราการ
ผสมขามตนคิดเปน 95.32% ลักษณะการผสมพันธุมีแนวโนมสัมพันธกับลักษณะการออกดอก
โดยกลุมพอแมพันธุที่มีชวงวันออกดอกตรงกันจะมีโอกาสเปนพอของลูกผสมใกลเคียงกัน สวน
พันธุที่มีชวงการออกดอกชาจะมีโอกาสความเปนพอนอยกวาพันธุที่มีชวงการออกดอกเร็วและ
ปานกลาง
เมื่อทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยของขนาดเสนรอบลําตนของลูกผสมเปรียบเทียบพันธุกับพันธุ
แม-พอ เพื่อหาพันธุที่เหมาะนํามาใชเปนแม-พอในการสรางลูกผสม พบวา พันธุ AVROS 2037
เปนพันธุที่เหมาะจะใชเปนพันธุแมมากที่สุด เนื่องจากใหลูกผสมที่มีคาเฉลี่ยของขนาดเสนรอบลํา
ตนสูงที่สุดไมวาจะผสมกับพันธุใด สวนคูผสมที่เหมาะจะนํามาใชเปนพันธุแมและพันธุพอในการ
สรางลูกผสมมากที่สุด คือคูผสมระหวางพันธุ AVROS 2037 และ PB 260 เนื่องจากใหลูกผสมที่มี
คาเฉลี่ยของขนาดเสนรอบลําตนสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของพันธุแมและพันธุพอ
รวมกัน
คําสําคัญ : ยางพารา, การปรับปรุงพันธุ, พันธุสังเคราะห
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การจัดระดับการเติบโตของตนยางพันธุ RRIT 251 ระยะกอนเปดกรีด
The Ranking of RRIT 251 Rubber Clone Growth: Immature Rubber
Phase
ภรภัทร สุชาติกูล1
บทคัดยอ
การจะประเมินวาการเติบโตของตนยางในสวนยางนั้น ๆ อยูในเกณฑใด มีการเติบโตอยูใน
ระดับต่ํามาก ต่ํา คอนขางต่ํา คอนขางดี ดี หรือ ดีมาก จะตองมีคามาตรฐานการเติบโตในละชวง
อายุสําหรับใชเปรียบเทียบ เพื่อใหผลการวัดการเติบโตที่ไดจากการเก็บขอมูลในสวนยางตาง ๆ
สามารถนํามาแปลความหมายเพื่อจัดระดับการเติบโตไดจึงไดจัดทําคามาตรฐานการเติบโตของตน
ยางระยะกอนเปดกรีดไวเปนคามาตรฐานสําหรับจัดระดับการเติบโต ทําการศึกษาในยางพันธุ
RRIT 251 อายุตั้งแต 1 ป ถึง 7 ป โดยวัดขนาดเสนรอบวงลําตนที่ระดับ 150 เซนติเมตรจาก
พื้ น ดิ น จํ า นวน 100 ต น ต อ สวน ให ก ระจายครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ การเติ บ โตข อ มู ล ที่ ไ ด นํ า มา
ตรวจสอบลั กษณะการกระจายของขอมูลวามีการแจกแจงแบบปกติหรื อไม โดยการแจกแจง
ความถี่และแสดงภาพดวยฮีสโตแกรมเมื่อตัวอยางทุกกลุมอายุมีการกระจายแบบปกติสามารถใช
เปนตัวแทนของขนาดตนยางที่ศึกษาในแตละกลุมอายุได จึงนําขอมูลทั้งหมดมาจัดระดับการ
เติบโตของยาง (ranking) เปน 6 ระดับ คือ การเติบโตต่ํามาก (very low) ต่ํา (low)คอนขางต่ํา
(moderately low) คอนขางดี (moderately high) ดี (high) และดีมาก (very high) โดยแตละ
ระดับหางกัน 1 เทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการจัดระดับการเติบโตของยางพันธุ RRIT
251 พบวาตนยางอายุ 1 - 2 ป, 2 - 3 ป, 3 - 4 ป, 4 - 5 ป, 5 - 6 ป และ 6 - 7 ป ที่มีการ
เติบโตอยูในระดับคอนขางดี ควรมีขนาดเสนรอบวงลําตนที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดินอยู
ในช วง13.9 - 17.5, 21.1 - 26.3, 33.5 - 39.6, 42.0 - 47.9, 48.6 - 54.5 และ 57.4 - 62.9
เซนติเมตร ตามลําดับ
คําสําคัญ : การจัดระดับ, การเติบโต, ยางพารา, RRIT 251
1

ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100
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งานปรับปรุงพันธุยาง
ป 2559
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การวิเคราะหพันธุกรรมลูกผสมพันธุสังเคราะห
Genetic Analysis of Synthetic Clone
รัชนี รัตนวงศ, กิตติพัฒน อุโฆษกิจ
บทคัดยอ
การวิ เคราะหหาพัน ธุก รรมของลู ก ผสมพั น ธุสั งเคราะห มีค วามสํา คัญ อยา งมากต อการ
ปรับปรุงพันธุยางพารา การทราบพันธุกรรมของลูกผสมและสายพันธุพอในยางพาราพันธุลูกผสม
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปรับปรุงพันธุยางพาราใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการ
ทดลองครั้งนี้ใชเครื่องหมายโมเลกุลชนิด Intron Length Polymorphism (ILP) จํานวน 6
เครื่องหมาย ในการวิเคราะหสายพันธุยางพาราลูกผสม 200 สายพันธุ พรอมกับพอแมจํานวน 6
พันธุ (AVROS 2037, PB 260, PB 311, RRIC 110, RRIC 121, RRII 118) โดยใชเครื่องหมาย
ILP สามารถตรวจพบแอลลีลได 16 แอลลีล มี จํานวนแอลลีลเฉลี่ ยตอตําแหนง 2.67 ค า
Polymorphism information content (PIC) มีคาตั้งแต 0.17 – 0.68 เฉลี่ยเทากับ 0.42 มี
คาเฉลี่ย He และคา Ho เทากับ 0.481 และ 0.479 ตามลําดับ และพบคาความถูกตองในการ
ตรวจสอบพันธุพอแมลูก ที่ความเชื่อมั่น 83.4 % โดยมีอัตราการผสมขามเทากับ 95.32 % อัตรา
การผสมขามที่มีคาสูงรวมถึงไมมีการปนเปอนของเกสรที่พบในแปลงยางพาราพันธุสังเคราะห เปน
ขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดการสําหรับการผลิตยางพาราพันธุลูกผสมตอไป
คําสําคัญ : พันธุกรรม, ลูกผสม, พันธุสังเคราะห, ปรับปรุงพันธุยางพารา, การผสมขาม
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การศึกษาคาชลศักยของน้าํ ในใบยางพารา
Study on Leaf Water Potential of Rubber Tree
สุมิตร คุณเจตน, กฤษฎา สังขสิงห
บทคัดยอ
การศึกษาคาศักยของน้ําในใบสามารถใชศึกษาสภาวะของน้ําในตนพืชได ซึ่งเปนอีกวิธี
หนึ่ ง ที่ ใ ช สํ า หรั บ การคั ด เลื อกพั น ธุ ย างพาราที่ ส ามารถทนแล ง ได ดี โดยการดํ า เนิ น งานครั้ ง นี้
ทําการศึกษาคาศักยของน้ําในใบยางพาราพันธุตางๆ ในแปลงรวบรวมพันธุจากแหลกําเนิดเดิมที่
ใหผลผลิตแลว โดยเริ่มกรีดเมื่อตนยางอายุ 3 ป โดยศึกษาในตนยางพาราสายพันธุบราซิลจาก
แปลงรวบรวมพันธุพาราบราซิล อายุ 18 ป ของศูนยวิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร จํานวนสายพันธุละ 1 ตน ทําการทดลองระหวางเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือน
กันยายน 2558 ทําการตรวจวัดดวย pressure chamber โดยใชตวั อยางจากใบยางยารา ทําการ
ทดลอง 10 ครั้ ง จากผลการทดลองพบว า ยางพาราส ว นใหญ มี ค า ศั ก ย ข องน้ํ า ในใบไม มี
ความสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศและความชื้นในดิน โดยยางพารามีคาศักยของน้ําในใบทั้งในฤดู
ฝนและฤดูแลงไมแตกตางกัน ทั้งนี้ยางพาราที่มีความทนตอความแหงแลงจะมีคาศักยของน้ําในใบ
มีคา -0.1 ถึง -0.3 MPa
และมีคา -0.31 ถึง -0.5 MPa จํานวน 22 สายพันธุ ดังนี้คือ
AC/I/24 10 RO/A/7 25/6 RO/A/7 25/310 RO/CM/11 63/366 RO/CM/12 62/140
RO/CM/12 62/180 RO/PB/1 2/102 RO/PB/1 2/35 RO/PB/1 2/49 RO/PB/1 2/68
RO/PB/1 2/83 RO/PB/1 2/194 RO/PB/2 3/301 RO/PB/2 3/351 RO/I/10 54
RO/I/56 81 MT/C/2 10/94 MT/C/10 17/1 MT/IT/17 27/45 MT/VB/25A 57/86
MT/I/9 18MT/I/494 43
คําสําคัญ : ยางพารา, คาชลศักย, น้ําในใบ

14

ความแตกตางของคารบอนไอโซโทปและประสิทธิภาพการใชน้ําในตนยางพารา
Carbon Isotope Discrimination and Water Use Efficiency in Rubber Trees
บุญธิดา โฆษิตทรัพย, พูนพิภพ เกษมทรัพย, ณิชชา กันตปานนท
บทคัดยอ
Carbon isotope composition (δ13C) เปนตัวบงชี้ถึง water use efficiency (WUE)
ในใบพื ช สามารถใช เ ป น ตั ว คั ด เลื อ กในงานปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช ที่ มี จํ า นวนตั ว อย า งมากได
ทําการศึกษา คา δ13C ของใบ (δ13C_B) และ น้ํายาง (δ13C_L) ตนยางรวบรวมพันธุบราซิล
(Hevea brasiliensis) ณ ศูนยวิจัยยางหนองคาย ชวงฤดูฝน(เดือนกันยายน) เปนระยะเวลาสามป
(พ.ศ. 2556 – 2558) พบวา คา δ13C_B และ δ13C_Lมีความแปรปรวนอยูในชวง -33.35 ถึง
26.4 ‰ และ -30.45 ถึง -24.1 ‰ ตามลําดับ และพบวา พันธุยางพาราที่ δ13CB สูง อันไดแก
ยางพาราพันธุ AC/I/22 124, AC/I/24 10, AC/I/25 11, AC/I/27 13, AC/S/8 35/415,
AC/S/11 41/155, RO/A/9 23/346, MT/IT/14 30/156และMT/I/8 126 นาจะเปนยางพันธุที่
สามารถทนแลงไดมากกวายางพันธุอื่นๆ
คําสําคัญ : ยางพารา, คารบอนไอโซโทป, การใชน้ําในตนยาง
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การเกิดฟองอากาศในไซเล็มและสัณฐานวิทยาของไซเล็มในพันธุยางจากแหลงกําเนิดเดิม
Xylem Eembolism and Anatomy of Xylem in Rubber Trees from Original Source
พูนพิภพ เกษมทรัพย, กฤษฎา สังขสิงห, แหวนพลอย จินากูล
บทคัดยอ
ระดับการอุดตันของไซเล็มแสดงดวยคารอยละของการสูญเสียการนําน้ําของไซเล็ม (%
loss of xylem conductance, PLC) เปนดัชนีทางสรีรวิทยาหนึ่งที่นาจะสามารถชวยในการ
คัดเลือกสายพันธุยางพาราที่มีความทนตอสภาพภาวะแลงได ในการศึกษาระดับการอุดตันของไซ
เล็มในกานใบของยางพาราจากแหลงกําเนิดเดิม (บราซิล) เปนเวลา 3 ป ในชวง พ.ศ. 2555 2558 พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของคา PLC ทั้ง
ระหวางพันธุภายในแตละครั้งของปที่ทําการศึกษา และระหวางคาเฉลี่ย PLC ของแตละปที่ศึกษา
โดยคา PLC พบอยูในชวง 0.17 – 92.07% โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 27.39% (n = 1043, S.E. ±0.48)
และพบวายางพาราจากแหลงกําเนิดเดิมจํานวน 81 สายพันธุแสดงศักยภาพในการทนแลงเมื่อ
พิจารณาในสวนของคา PLC ในกานใบโดยสามารถรักษาคา PLC ไวในระดับต่ํากวา 40% ในทุก
ช ว งการศึ ก ษา นอกจากนี้ ทํ า การศึ ก ษาความยาวสู ง สุ ด ของไซเล็ ม ทั้ ง ในกิ่ ง และก า นใบของ
ยางพาราจากตัวอยางยางพาราจํานวน 65 และ 66 พันธุตามลําดับ พบวาไซเล็มในอวัยวะทั้งสอง
มีขนาดคอนขางยาว คือ 0.30 – 0.49 เมตรและ 0.05 – 0.28 เมตรสําหรับในกิ่งและกานใบ
ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง อาจทํ า ให ก ารศึ ก ษาความอ อนแอต อ การเกิ ด ฟองอากาศในไซเล็ ม ด ว ยเครื่ อ ง
Cavitron มีความคลาดเคลื่อนได
คําสําคัญ : ยางพารา, ฟองอากาศในไซเล็ม, สัณฐานวิทยาของไซเล็ม
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งานปรับปรุงพันธุยาง
ป 2557
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ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผูยางพารา
The Study of the Factor on Pollen Storage of Hevea
ศยามล แกวบรรจง, อนุวัฒน กําแพงแกว, ภัทรา กิณเรศ
บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผูยางพารา วางแผนการทดลอง
แบบ Spit-Plot in RCB จํานวน 3 ซ้ํา Main plot คือ พันธุยางพาราที่เก็บรักษาละอองเกสรตัวผู
4 พันธุ ไดแก พันธุ RRIT 251, PB 260, AVROS 2036 และสายพันธุบราซิล RO/C/9 23/149
Sub plot คือ การลดความชื้นของละอองเกสรตัวผูยางพารา 2 ระดับ ไดแก 7% และ 16%
โดยทําการลดความชื้นของละอองเกสรตัวผูใหเหลือ 7% และ 16% กอนเก็บรักษาไวใน
ไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส) แลวนํามาทดสอบความมีชีวิตและความงอกใน
หองปฏิบัติการ เมื่ออายุการเก็บรักษา 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 105,
120, 135, 150, 165 และ 180 วัน ผลการทดลองพบวา ละอองเกสรตัวผูยางพาราทั้ง 4
พันธุ สามารถเก็บรักษาไวไดเปนเวลานาน 180 วัน โดยละอองเกสรตัวผูยางพาราพันธุ RRIT 251,
PB 260, AVROS 2036 และ สายพันธุบราซิล RO/C/9 23/149 มีคาความมีชีวิตของละออง
เกสรตัวผูเหลืออยูเทากับ 3.03 , 2.95 , 3.36 และ 3.23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีความงอก
ของละอองเกสรตัวผูเหลืออยูเทากับ 2.44 , 2.11 , 2.32 และ 1.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวน
การลดระดับความชื้นละอองเกสรตัวผูยางพาราใหเหลือ 7 เปอรเซ็นต และ 16 เปอรเซ็นต กอน
นําไปเก็บรักษาไวในไนโตรเจนเหลว พบวาการลดระดับความชื้นใหเหลือ 16 เปอรเซ็นต กอนเก็บ
รักษาไวในไนโตรเจนเหลวใหคาความชีวิตของละอองเกสรตัวผูและความงอกของละอองเกสรตัวผู
เหลืออยูสูงกวาการลดระดับความชื้นใหเหลือ 7 เปอรเซ็นต กอนเก็บรักษาไวในไนโตรเจนเหลว
โดยในละอองเกสรยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่อลดระดับความชื้นของละอองเกสรตัวผูเหลือ 16%
กอนการเก็บรักษาไวในไนโตรเจนเหลวเมื่อเก็บรักษาเปนเวลานาน 180 วัน มีคาความมีชีวิตของ
ละอองเกสรตัวผูเหลืออยูเทากับ 3.03 เปอรเซ็นต สวนการลดระดับความชื้นละอองเกสรตัวผู
เหลื อ 7% ก อนการเก็ บ รั กษาไว ในไนโตรเจนเหลว มี ค า ความมี ชี วิ ตเหลื ออยูเท า กั บ 3.00
เปอรเซ็นต เชนเดียวกันกับคาความงอกของละอองเกสรตัวผูเมื่อเก็บรักษาไวในไนโตรเจนเหลว
เมื่อลดระดับความชื้นละอองเกสรยางเหลือ 16% กอนการเก็บรักษาไวในไนโตรเจนเหลวเมื่อเก็บ
รักษาเปนเวลานาน 180 วัน มีคางอกเหลืออยูเทากับ 2.44 เปอรเซ็นต สวนการลดระดับความชื้น
ละอองเกสรยางเหลือ 7% กอนการเก็บรักษาไวในไนโตรเจนเหลว มีคาความงอกเหลืออยูเทากับ
1.67 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามระยะเวลาที่เหมาะสม สําหรับการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู
ยางพาราไวในไนโตรเจนเหลวไมควรนานเกิน 90 วัน เพราะคาความมีชีวิตและความงอกของ
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ละอองเกสรตัวผูเหลืออยูต่ํากวา 10 เปอรเซ็นต จึงไมเหมาะแกการนําไปผสมพันธุกับยางพารา

พันธุอื่นๆ
คําสําคัญ : ยางพารา การเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู ความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู ความงอก
ของละอองเกสรตัวผู
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การเปรียบเทียบพันธุยางขั้นตนของสายพันธุยางจากบราซิล BZ-CH-35/1/2
Preliminary Proof Clone Trial of Brazil Rubber Clones BZ-CH-35/1/2
รัศมี สุรวาณิช, กฤษดา สังขสิงห, วิทยา พรหมมี, กรรณิการ ธีระวัฒนสุข,
สมคิด ดํานอย, พงษมานิตย ไทยแท
บทคัดยอ
การเปรียบเทียบพันธุยางขั้นตนสายพันธุยางจากบราซิล BZ-CH-35/1/2 เพื่อคัดเลือกพันธุ
ยางที่มีการเจริญเติบโตดีและใหผลผลิตสูงจากสายพันธุยางลูกผสมระหวางพันธุปลูกกับพันธุ
บราซิล ป 2535 ที่ผานการคัดเลือกพันธุยางเบื้องตนของศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา เริ่มการทดลอง
เมื่อเดือนตุลาคม 2542 และสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2556 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
กระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พันธุยางที่ใชมี 36 พันธุ เปนสายพันธุลูกผสม 33 สายพัน ธุ
ไดแ ก BZ-CH-35-0129, BZ-CH-35-0132, BZ-CH-35-0565, BZ-CH-35-0603, BZ-CH35-1074, BZ-CH-35-1077, BZ-CH-35-1133, BZ-CH-35-1138, BZ-CH-35-1459, BZCH-35-1486, BZ-CH-35-1487, BZ-CH-35-1497, BZ-CH-35-1500, BZ-CH-35-1506,
BZ-CH-35-1508, BZ-CH-35-1514, BZ-CH-35-1518, BZ-CH-35-1519, BZ-CH-351578, BZ-CH-35-1602, BZ-CH-35-1622, BZ-CH-35-1636, BZ-CH-35-1639, BZ-CH35-1663, BZ-CH-35-1677, OP-CH-35-1874, OP-CH-35-1959, OP-CH-35-1974,
OP-CH-35-2106, OP-CH-35-2144, RRI-CH-35-1310, NO29 A112/2530, NO47
L3/2530 และพัน ธุเปรีย บเทีย บ 3 พัน ธุ ไดแ ก RRIC 110, RRII 105 และ PB 260 วาง
แผนการทดลองแบบ Triple Lattice จํานวน 3 ซ้ําๆ ละ 7 ตนตอแปลงยอย ระยะปลูก 3x7
เมตร ขนาดแปลงทดลอง 15 ไร
ผลการทดลองตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงกรีดและเก็บผลผลิตได 5½ ปกรีด พบวา สายพันธุ
ลูกผสมที่ ใ ชใ นการทดลองสว นใหญ ใ หผ ลผลิต ต่ํ ากว า พัน ธุ เปรี ย บเที ย บทั้ ง สามพั นธุ แตมี การ
เจริญเติบโตดี มีสายพันธุที่มีการเจริญเติบโตดีกวาพันธุเปรียบเทียบ PB 260 มากกวารอยละ 10
และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สมควรนํามาพิจารณาเปนพันธุยางเพื่อเนื้อไมจํานวน 7
สายพันธุ ไดแก สายพันธุ BZ-CH-35-0129, BZ-CH-35-1519, BZ-CH-35-1622, BZ-CH35-1578, BZ-CH-35-1506, BZ-CH-35-1602 และ OP-CH-35-1959 โดยสายพันธุ BZ-CH35-0129 มีความเจริญเติบโตดีที่สุด มีขนาดรอบลําตนเฉลี่ย 88.33 เซนติเมตร ขนาดรอบลําตน
เพิ่มขึ้นระหวางกรีด เฉลี่ย 4.59 เซนติเมตรตอป รองลงมาคือ สายพันธุ BZ-CH-35-1519 มีขนาด
รอบลําตนเฉลี่ย 84.94 เซนติเมตร ขนาดรอบลํา ตน เพิ่ม ขึ้น เฉลี่ย 4.64 เซนติเมตรตอป และ
อัน ดับ สาม คือ สายพัน ธุ BZ-CH-35-1622 มีขนาดรอบลําตนเฉลี่ย 83.58 เซนติเมตร ขนาด
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รอบลําตนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.44 เซนติเมตรตอป แตใหผลผลิตเฉลี่ยต่ํามากที่ 15.60, 9.12 และ
10.83 กรัมตอตนตอครั้งกรีด ตามลําดับ สวนพันธุเปรียบเทียบ RRIC 110, RRII 105 และ PB
260 มีขนาดรอบลําตนเฉลี่ย 72.35, 64.18 และ 73.02 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีขนาดรอบ
ลําตนเพิ่มขึ้นระหวางกรีดเฉลี่ย 2.50, 2.49 และ 3.11 เซนติเมตรตอป ตามลําดับ
สําหรับผลผลิตน้ํายาง มีสายพันธุลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ PB 260
มากกวารอยละ 10 จํานวน 3 สายพันธุ โดยสายพันธุ BZ-CH-35-1077 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด
(51.54 กรัม/ตน/ครั้งกรีด) รองลงมา คือ สายพันธุ RRI-CH-35-1310 (50.32 กรัม/ตน/ครั้งกรีด)
และอันดับสาม คือ สายพันธุ NO47 L3/2530 (46.22 กรัม/ตน/ครั้งกรีด) และมีการเจริญเติบโต
ในเกณฑดี มีขนาดรอบลําตนเฉลี่ย 76.46, 77.98 และ71.12 เซนติเมตร ตามลําดับ ขนาดรอบลํา
ตนเพิ่มขึ้นระหวางกรีดเฉลี่ย 4.02, 3.13 และ 2.59 เซนติเมตรตอป ตามลําดับ สวนพันธุ
เปรียบเทียบ RRIC 110, RRII 105 และ PB 260 ใหผลผลิตเฉลี่ย 45.70, 36.23 และ 41.82 กรัม
ตอตนตอครั้งกรีด ตามลําดับ
คําสําคัญ : ยางพารา เปรียบเทียบพันธุยางขั้นตน พันธุยางบราซิล ผลผลิต
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การทดสอบโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลทท่คี วบคุมการใหผลผลิต
และการเจริญเติบโตในยางพารา
Validation of Microsatellite Markers for Yield and Growth in
Rubber Plant (Heveabrasiliensis)

ฐิตาภรณ ภูมิไชย1
รัชนี รัตนวงศ2

___________________________________
บทคัดยอ
การปรับปรุงพันธุยางแบบเดิมมีขั้นตอนและวิธีการที่ยุงยากอีกทั้งยังใชเวลานาน
การนําเครื่องหมายโมเลกุล(molecular markers) ชนิดตางๆที่มีความสัมพันธกับลักษณะที่
ตองการมาใช เ ป น เครื่ องมื อในการช ว ยคัดเลือกพัน ธุย างสามารถชว ยลดระยะเวลาการ
ปรับปรุงพันธุและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกไดดวยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อหาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธกับลักษณะผลผลิตสูงและการเจริญเติบโตที่ดี
โดยการใชเ ครื่องหมายไมโครแซทเทิ ลไลท จํานวน 11 เครื่องหมาย วิเคราะหผลรวมกั บ
ขอมูลการเจริ ญเติบโตรอบลําตนและผลผลิตในลู กผสมยางพาราป38, 39 และพันธุยาง
บราซิลโดยใชสถิติแบบ regression ในการวิเคราะหผล พบวาไพรเมอร M692 สามารถ
จําแนกพันธุยางที่มีลักษณะผลผลิตสูงและมีการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งมีจีโนไทปแบบ 253/248
ในทุกประชากร จากผลการศึกษาแลวไพรเมอร M692 มีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธกับ
ลักษณะผลผลิตสูงและการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งสามารถนําไปศึกษาเปรียบเทียบในประชากร
อื่นไดตอไป
คําสําคัญ: ยางพารา (HeveabrasiliensisMull.Arg.), เครื่องหมายโมเลกุล (Molecular
marker), Association Mapping, การปรับปรุงพันธุ
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การพัฒนาระบบการยายปลูกตนกลายางจากการเพาะเลี้ยงตนออน
Development of Acclimatization and TransplantationSystem of
HeveabrasiliensisPlantlets Derived from Somatic Embryo
วิทยา พรหมมี1
สุริยันตร ฉะอุม2สุรวุฒน อยูยงเวชช3
___________________________________
บทคัดยอ
สามารถผลิตตนกลายางพันธุ RRIM600 โดยการเพาะเลี้ยงตนออนจากเปลือกหุม
ชั้นในเมล็ดออน และนําตนกลาที่ไดปรับสภาพกอนยายปลูกโดยการวางเลี้ยงในขวดใชวัสดุ
ปลูกเวอมิคูไลททําการควบคุมปริมาณคารบอนไดออกไซดที่เหมาะสมที่สุด คือ ปริมาณ
CO2 350 ± 50 µmol CO2 mol-1 ทําใหตนกลามีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 90 %
จากนั้นนําตนกลาที่รอดตายปลูกในถุงดําวางเลี้ยงในสภาพโรงเรือนจนตนยางมีการปรับตัว
ไดดีจึงยายไปปลูกในแปลงทดสอบ
คําสําคัญ: ยางพารา, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การผลิตตนออน, การปรับสภาพตนกลา, ระบบ
photoautotrophic
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การวิเคราะหความสัมพันธของเครื่องหมาย SNPs ของยีนที่ความสัมพันธกับ
ลักษณะผลผลิตในพันธุยางจากแหลงกําเนิดเดิม
Association Analysis of SNPs Markers of Genes Related to Yield
Characteristics of Rubber Varieties from The Origin Source
กิตติพัฒน อุโฆษกิจ1
ฐิตาภรณ ภูมิไชย2รัชนี รัตนวงศ3
___________________________________
บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ ป น การศึ ก ษาโครงสรา งยี น 2-C-methyl-D-erythritol 4phosphate cytidylyl-transferase (CMS) ซึ่งเปนยีนในวิถีการสังเคราะหน้ํายางพารา
สามารถหาลํ า ดั บ เบสของยี น CMSที่ มีค วามสัมพั น ธกั บ ลัก ษณะของผลผลิตน้ํ ายางของ
ยางพาราขนาด 5785 คูเบสโดยสามารถระบุบริเวณลําดับเบส 10 intron และบริเวณลําดับ
เบส 11 exon ไดความแปรปรวนลําดับเบสทั้งหมด 489 ตําแหนง โดยแบงเปน SNPs
63.4% และ Indels 36.6% ศึกษาความสัมพันธระหวางความแปรปรวนของ SNP และ
Indel กับลักษณะ ผลผลิตน้ํายางฤดูแลง (YD) ผลผลิตน้ํายางฤดูฝน (YW) ผลผลิตเฉลี่ยน้ํา
ยางทั้งหมด (AY) พบ 1 เครื่องหมาย คือ INTRON9083indel โดยอธิบายความแปรปรวน
ของฟโนไทปได 5.1% − 6.4% และสัมพันธกับลักษณะ AY (p <2.04×10−4) เครื่องหมาย
INTRON9083indel พบในลําดับเบสบริเวณ intron5 เปนเครื่องหมาย indel ของเบส A
ในตําแหนงที่ 9083 บน contig AJJZ010980299 ซึ่งใกลเคียงกับบริเวณลําดับเบส intron
ที่ 9 ที่คนพบเครื่องหมายโมเลกุล ILP-CMS9 ที่สัมพันธกับลักษณะของผลผลิตน้ํายาง ผล
จากการวิจัยในครั้งนี้เปนขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อคัดเลือกพันธุ
ลูกผสมยางพาราได
คําสําคัญ: ยางพารา (HeveabrasiliensisMull.Arg.), เครื่องหมายโมเลกุล (Molecular
marker) ความไมสมดุลของลิงคเกจ (Linkage Disequilibrium), Association
Mapping
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การสรางสายพันธุยางทนแลงโดยวิธกี ารปลูกถายยีน
Production Drought Tolerant Transgenic Lines in Rubber Tree
วิทยา พรหมมี1
ชัชมณฑ แดงกนิษฐ นาถาวร2
บทคัดยอ

การสรางสายพัน ธุย างทนแลงโดยวิ ธีการปลู กถายยีน มีวัต ถุป ระสงคเพื่อโคลนยีน
HbTCTP1 และ ศึ ก ษาการแสดงออกของยี น ในยางพาราสํ า หรั บ ใช พั ฒ นาพั น ธุ ย างให
สามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพแหงแลง จากการทดลอง สามารถโคลนยีน HbTCTP1
จากยางพันธุพาราได จํานวน 3 โคลน โดยใช pCambia 1304 เปนพลาสมิดพาหะและถาย
ฝากใน Agrobacterium tumefaciens และเลี้ยงบนอาหารแข็ง LB ที่เติม kanamycin
และ hygromycin B ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร ไวสําหรับการถายโอนยีนเขาสู
แคลลัสของยางพาราตอไปจากการทดลองสามารถถายฝากยีนเขาสูเนื้อเยื่อเปลือกหุมเมล็ด
ชั้นในของยางพันธุ RRIM 600 โดยใช Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ EHA105
ที่มีพลาสมิด pCAM1304 ซึ่งมียีน Gusเปนยีนรายงานผล ไดสําเร็จโดยใชความเขมขนของ
เชื้อ OD600 = 0.6 และปลูกเชื้อนาน 1 วินาทียืนยันผลสําเร็จของการถายฝากยีนโดยการ
ตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus แบบชั่วคราว (transient expression) โดยวิธี Gus
histochemical assayและการตรวจสอบผลการทํา PCR เนื้อเยื่อที่รอดชีวิตบนอาหาร
คั ด เลื อ กระยะเวลาในการเลี้ ย งร ว มที่ เ หมาะสม คื อ 3-5
วั น สามารถกํ า จั ด เชื้ อ
Agrobacterium tumefaciens ดวยอาหารที่เติม Cefotaxime 200-400 มิลลิกรัมตอลิตร
การคัดเลือกแคลลัสภายหลังการถายยีนโดยใช Kanamycin ความเขมขน150 มิลลิกรัมตอ
ลิตร อยางไรก็ตามสามารถโคลนยีน HbTCTP1 จากยางพาราไดสําเร็จ แตยังไมมีการนํายีน
HbTCTP1 ถายฝากเขาสูเนื้อเยื่อยางพารา ดังนั้นควรจะมีการนํายีนดังกลาวไปถายฝากเขา
สูเนื้อเยื่อยางเพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนในยางพาราตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา, ความทนแลง, การปลูกถายยีน
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การขยายพันธุยางโดยวิธีการเพาะเลีย้ งชิน้ สวนพืชในสภาพปลอดเชือ้
Micropropagation of Hevea brasiliensis
วิทยา พรหมมี1
บทคัดยอ
การขยายพันธุยางโดยวิธีการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนพืชในสภาพปลอดเชื้อ เปนการเพิ่มปริมาณ
ยอดหรือตนกลาโดยไมมีระบบรากแกว โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคนี้กับตนออน
ยางพันธุ RRIM 600 เพื่อใชเปนกิ่งตาสําหรับการขยายพันธุยางในอนาคต จากการศึกษาการ
เพาะเลี้ยงชิ้นสวนพืชโดยวิธี micro-cutting สามารถทําไดโดยการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนพืชจากตน
ออนที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Somatic embryo) และจากตนออนของเมล็ดที่สุกแกทางสรีระวิทยา
(Zygotic embryo) อาหารที่เหมาะสมต อการเพาะเมล็ ดในหลอดทดลอง คื อ อาหารสู ต ร
MS1BA สามารถเพาะเมล็ดไดดีมีเปอรเซ็นตการงอกสูง ตนกลาที่ไดมีลักษณะขอปลองสั้นและ
อวบอวน เหมาะสําหรับนําขอ และ ยอด ไปเพาะเลี้ยงยอดรวม สวนขนาดของตนออนที่เหมาะสม
ตอการนํามาเพาะในหลอดทดลอง คือ ตนออนที่มีขนาดใหญสามารถรอดตายหลังจากเพาะและมี
การเจริญเติบโตไดดีกวาตนออนขนาดกลางและเล็ก การเพาะเลี้ยงยอดรวมจากขอใบเลี้ยง โดยใช
อาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.5NAA หรือเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม BA ความเขมขน 2.0
มิลลิกรัมตอลิตร หรือเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม Kinetin ความเขมขน 4.0 มิลลิกรัมตอ
ลิตร สามารถเพาะเลี้ยงใหมีจํานวนยอดที่งอกสูง ยอดมีความยาวยอดสูงและขนาดยอดใหญ การ
เพาะเลี้ยงยอด สามารถเพาะเลี้ยงใหมีความยาวยอด ขนาดของยอด และจํานวนยอดที่งอกสูงบน
อาหารสูตร MH (PL) เติม GA3 ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตรเติม BA ความเขมขน 2
มิลลิกรัมตอลิตร และ NAA หรือ IBA ความเขมขน 0.25-0.50 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับคาความ
เปนกรดดางของอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนพืช คือ 5.8 ทําใหมีจํานวนการสราง
ยอดเฉลี่ยสูงสุด การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนพืชจากตนกลายางที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงตนออน
สามารถเพาะเลี้ยงขอใบเลี้ยงไดโดยชักนําการสรางยอดรวมบนอาหารสูตร MH (PL)+1BA0.5NAA แตยอดรวมยังสรางในปริมาณที่นอย หลังจากยอดมีการเจริญเติบโตสามารถตัดขอไปวาง
เลี้ยงบนอาหารเพื่อชักนําการสรางยอดใหมไดสําเร็จ
คําสําคัญ : ยางพารา, การขยายพันธุ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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การเพาะเลีย้ งตนออนจากเปลือกหุมชั้นในเมล็ดยางพาราในสภาพปลอดเชื้อ
Somatic Embryogenesis from Inner Integument of Hevea brasiliensis
วิทยา พรหมมี1
บทคัดยอ
การเพาะเลี้ยงตนออนยาง มีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จไดแก พันธุกรรมพืช
ชนิ ด ของชิ้ น ส ว นพื ช อายุ ข องชิ้ น ส ว นพื ช สู ต รอาหารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ สารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตพืช ตลอดจนสภาพแวดลอมและฤดูกาลที่เก็บชิ้นสวนพืช โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงตนออนยางพันธุ RRIM 600 จากเปลือกหุมชั้นในเมล็ด
ออนใหสามารถผลิตตนกลาใหไดมากยิ่งขึ้นตลอดจนศึกษาเทคนิคในการเพาะเลี้ยงตนออนยาง
พันธุอื่น ๆ และจากอับละอองเกสร จากการศึกษาสามารถเพาะเลี้ยงตนออนยางพันธุ RRIM 600
ไดประสบความสําเร็จโดยการเพาะเลี้ยงเปลือกหุมชั้นในเมล็ดออนหลังผสมเกสร 4-6 สัปดาห บน
อาหารสูตร MH (Carron et al., 1995) ซึ่งมีการพัฒนาของเนื้อเยื่อเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ระยะ Callogenesis เปนระยะที่มีการสรางแคลลัสจากชิ้นสวนพืช และแคลลัสมีการพัฒนาไป
เปนเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (อาหารสุตร MH-IN และ MH-EXP) ระยะที่ 2 ระยะการ Somatic
embryogenesis เปน ระยะที่เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาไปเปนโซมาติกเอ็มบริโอ และ
เอ็มบริโอ (อาหารสูตร MH-DEN และ MH-MAT) ระยะที่ 3 ระยะ Regeneration เปน ระยะที่
เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเปนตนที่สมบูรณมีระบบรากแกว (อาหารสูตร MH-PL) ในขณะที่พันธุอื่น
ๆ ยังไมประสบความสําเร็จ ทําการปรับสภาพตนกลายางกอนยายปลูกในโรงเรือนโดยการควบคุม
ความชื้นแตตนกลายางมีการรอดตายต่ํามาก และหลังจากตนกลามีการปรับตัวไดดียายตนกลาไป
วางเลี้ยงในโรงเรือน และปลูกลงดินตามลําดับ ทําการตรวจสอบความถูกตองทางพันธุกรรมดวย
ลายพิมพดีเอ็นเอของตนยางที่ไดโดยใช Microsettellite จํานวน 6 ไพรเมอร คือ A131,
gA2689, MA179, mT65, M574 และ MA17 พบวาตนยางที่ไดจากการเพาะเลี้ยงตนออน มีลาย
พิมพดีเอ็นเอแตกตางไปจากตนเปรียบเทียบในทุกไพรเมอร 8 เปอรเซ็นต
สําหรับการเพาะเลี้ยงตนออนจากอับละอองเกสร สามารถชักนําการสรางแคลลัส เอมบริ
โอเจนิคแคลลัส และโซมาติกเอมบริโอ ไดแตยังไมสามารถชักนําใหเกิดการสรางตนออนและตนที่
สมบูรณไดสําเร็จ
คําสําคัญ : ยางพารา, การขยายพันธุ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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อิทธิพลตนตอตอความเขากันไดของเนื้อเยื่อจากการติดตากับตนตอขนาดเล็ก
Influent of Rootstock for Mini Seedling Budding Technique on Stock
Scion Compatibility of Rubber Tree
กฤษดา สังขสิงห2

วิทยา พรหมมี1
ธีระพงศ โทนุสนิ 3

บทคัดยอ
การศึกษาอิทธิพลของตนตอตอการติดตายางมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขนาดของตนตอและ
พันธุที่เหมาะสมสําหรับใชเปนตนตอในการผลิตยางชําถุงที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาของ
เนื้อเยื่อระหวางตนตอกับแผนตายางหลังจากติดตาและการเชื่อมตอของเนื้อเยื่อระหวางตนตอ
และตนพันธุดี จากการทดลองสามารถขยายพันธุยางโดยวิธีการติดตายางพันธุ RRIT 251 กับตน
ตอยางพั น ธุ RRIM 600 อายุ ต น ตอ 30 วั น หลั ง เพาะกล า ได สํ า เร็ จ โดยต น กล า มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.50 เซนติเมตร ในระยะแรกความสําเร็จการติดตาต่ํา 25 เปอรเซ็นต
ตอมาพัฒนาเทคนิคจนสามารถทําใหผลสําเร็จของการติดตาเพิ่มขึ้นเปน ผลสําเร็จของการติดตา
เพิ่มขึ้นเปน 79 เปอรเซ็นต ตนยางชําถุงที่ไดจากการติดตากับตนตออายุ 30 วัน มีระบบรากที่
สมบูรณ รากมีอายุนอย แตหลังจากปลูกในแปลงปลูกระยะ 2 x 2 เมตร ตนยางมีการเจริญเติบโต
ชากวาตนตอปกติ จากการดูเนือ้ เยื่อบริเวรรอยเชื่อมตอระหวางตนตอและกิ่งตาตนยางพบวามีการ
สรางสารสีน้ําตาลบริเวณดังกลาวซึ่งตนตออายุ 30 วันจะพบนอยกวา จากการวัดคาทางสรีรวิทยา
ของตนยาง หลังปลูกในแปลงปลูก 9 และ 12 เดือน พบวา คาเปอรเซ็นตการสูญเสียการลําเลียง
น้ําในตน (PLC) สภาวะของน้ําในตน (LWP) ประสิทธิภาพของการใชนา้ํ ในตนยาง (WUE) ของตน
ยางที่ติดตาบนตนตออายุ 30, 60 และ 90 วัน ไมแตกตางกันกับของเกษตรกร แตคา LWP และ
คา LWP นอยกวาของเกษตรกรแสดงวามีการไหลของน้ําในทอน้ําไดดี มีฟองอากาศในทอน้ําที่ไป
บล็อกการไหลของน้ํานอย จากการเก็บผลผลิตยางหลังจากปลูกยาง 4 ป พบวาตนตออายุ 30
วันใหผลผลิตยางสูงสุด คือ 117 กรัม รองลงมา ตนตออายุ 90 วัน ของเกษตรกร และ ตนตออายุ
60 วัน มีผลผลิต 115, 114 และ 113 กรัมตามลําดับ อยางไรก็ตามผลผลิตเก็บเพียงครั้งเดียวยัง
ไมสามารถสรุปไดจึงตองมีการเก็บผลผลิตระยะยาวเพื่อยืนยัน
พันธุยางที่เหมาะสําหรับใชเปนตนตอมากที่สุด คือ พันธุ RRIT 251 ทําใหตนยางชําถุงขณะ
1

กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สํานักผูวาการ การยางแหงประเทศไทย แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
3
ศูนยควบคุมยางบุรีรัมย ต.รอนทอง อ.สะตึก จ.บุรีรัมย 3115
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การคนหาเครื่องหมายโมเลกุลทีเ่ กี่ยวของกับความตานทานโรคใบจุดกางปลาโดย
วิธี Association Mapping
Association Mapping of Resistance to Corynespora Leaf Fall Disease
in Hevea
อารมณ โรจนสุจิตร2

ฐิตาภรณ ภูมิไชย1
หทัยกาญจน สิทธา3

บทคัดยอ
โรคใบจุดกางปลาสาเหตุจากเชื้อรา Corynespora cassiicola เปนโรคที่สําคัญที่สุดโรค
หนึ่งของยางพาราดังนั้นการปรับปรุงพันธุยางพาราโดยการคัดเลือกพันธุใหมีความตานทานตอการ
เปนโรคใบจุดกางปลาจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแกไขการระบาดของโรค และสามารถลด
การใชสารเคมีไดปจจุบัน การปรับปรุงพันธุยางพาราสวนใหญยังใชวิธีการปรับปรุงพันธุโดยวิธี
ดั้งเดิม (Conventional Breeding) ซึ่งใชเวลาประมาณ 25 -30 ป เพื่อเปนการลดระยะเวลาใน
การปรับปรุงพันธุ การใชเทคนิคทางเครื่องหมายโมเลกุล (Molecular Marker) จึงเปนวิธีการหนึ่ง
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิมงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหา
เครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธกับลักษณะการตานทานโรคใบจุดกางปลาของพันธุยางพาราตางๆ
โดยวิธี Association Mapping สําหรับการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลมาใชในการคัดเลือกพันธุ
ยางพาราตานทานโรคใบจุดกางปลา จะเปนการชวยลดระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุยางพาราที่
มีคุณสมบัติตอการตานทานโรคใบจุดกางปลาจากการวิเคราะหโครงสรางประชากรของพันธุยาง
ทั้งหมด 157 สายพันธุ ดวยเครื่องหมาย SNP สามารถแบงไดเปน 3 กลุมประชากรยอย ซึ่ง
สอดคลองกับการจัดกลุมโดยวิธี PCA และ neighbour-joining และจากการตรวจสอบความ
ถดถอยของ LD ในประชากรยางพารา 157 สายพันธุพบวามีการถดถอยอยางรวดเร็วของ LD มี
คาประมาณ 5,000 bp จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางเครื่องหมาย SNP กับลักษณะ
ความรุ น แรงของโรคใบจุ ด ก า งปลาโดยโมเดล MLM+Q+PCA พบความสั ม พั นธ จํ า นวน 7
ความสัมพันธ ในเครื่องหมาย SNPs 7 เครื่องหมาย ไดแก เครื่องหมาย 17868641 และ
เครื่องหมาย 17867623 มีความสัมพันธกับลักษณะ index57 (ระดับความรุนแรงของโรค ป
2557), เครื่องหมาย 17838959 มีความสัมพันธกับลักษณะ index58 (ระดับความรุนแรงของโรค
ป 2558), เครื่องหมาย 17854998 และ เครื่องหมาย 17837650 มีความสัมพันธกับลักษณะ
index59 (ระดับความรุนแรงของโรค ป 2559), เครื่องหมาย
1

กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100
3
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรธานี ต. คันธุลี อ. ทาชนะ จ. สุราษฎรธานี 84170
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17858355 มีความสัมพันธกับลักษณะ (ระดับความรุนแรงของโรค ป 2560) และเครื่องหมาย
17844846 มีความสัมพันธกับลักษณะ indexAV (ระดับความรุนแรงของโรคเฉลี่ยป 2557 - 2560)
ที่มีระดับนัยสําคัญของ p< 6.94×10−6 (Bonferroni correction) และอธิบายความแปรปรวน
ของฟโนไทปได 16.2 – 21.5% จากการศึกษาครั้งนี้ไดเครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถนําไปใชใน
การคัดเลือกพันธุยางพาราที่สามารถตานทานโรคใบจุดกางปลา เพื่อคัดเลือกพันธุสําหรับการ
ปรับปรุงพันธุยาง โดยจะสามารถลดขั้นตอนในการปลูกทดสอบพันธุขั้นตนลงไดอยางนอย 10 ป
สามารถออกยางพาราพันธุใหมไดเร็วขึ้น
คําสําคัญ : ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull.Arg.), เครื่องหมายโมเลกุล (Molecular
marker), Association mapping, ความตานทานโรค (Disease resistance), โรค
ใบจุดกางปลา (Corynespora leaf disease), กายวิภาคของใบ (leaf anatomy)
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ปลูกและหลังปลูก 12 เดือน มีการเจริญเติบโตดี และยางพันธุ RRIT 408 ตนกลาจากการเพาะ
เมล็ด มีการเจริญ เติบโตดีที่สุ ดและทําให ตนยางชําถุ งขณะปลูกและหลั งปลูก 12 เดือน มีการ
เจริญเติบโตดีรองลงมา การเจริญเติบโตของตนยางชําถุงหลังจากติดตาและวางเลี้ยง 6 สัปดาห
พบวาการติดตาบนตนตอยางพันธุ RRIM 600 เสนผาศูนยกลางของยอดมากที่สุด คือ 0.56
เซนติเมตร รองลงมา RRIT 251, RRIT 408 และ BPM 24 มีขนาดเสนผาศูนยกลางของยอด
0.29, 0.28 และ 0.28 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่ความยาวยอด พบวาการติดตาบนตนตอ
ยางพันธุ BPM 24 มีความยาวยอดมากที่สุด คือ 9.42 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 408, RRIT
251 และ RRIM 600 มีความยาวยอด 8.87, 8.70 และ 6.81 เซนติเมตร ตามลําดับ การ
เจริญเติบโตของตนยางขณะปลูกและหลังปลูก 12 เดือน พบวาการใชยางพันธุ RRIT 251 เปนตน
ตอทําใหตนยางชําถุงขณะปลูกและหลังปลูก 12 เดือน มีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมา RRIT
408, BPM 24 และ RRIM 600 ตามลําดับ โดยพันธุยางที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดขณะปลูก คือ
ยางพันธุ RRIT 408 รองลงมา RRIT 251, RRIT 226 และ RRIM 600 ตามลําดับ แตหลังจากปลูก
12 เดือน พันธุยางที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ พันธุ RRIM 600 รองลงมา RRIT 251, RRIT
226 และ RRIT 408 ตามลําดับ โครงการนี้เปนงานวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาความเปนไปไดของ
การขยายพันธุดวยวิธีการติดตากับตนตออายุนอย คือ 30 วัน และหาพันธุยางที่เหมาะสําหรับการ
ใชเปนตนตอ จากการทดลองสามารถทําไดในเชิงวิจัยซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตอเพื่อใหประโยชน
ไดจริงในเชิงพาณิชยจะชวยลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิตตนยางชําถุงใหแกผูผลิตยางชําถุง
เพื่อการคา
การพัฒนาของเนื้อเยื่อระหวางรอยตอของตนตอกับแผนตายางหลังติดตา 1-4 สัปดาหใน
ตนตออายุ 1 และ 8 เดือน พบวาเนื้อเยื่อบริเวณรอยตอมีการพัฒนาเปน 3 ระยะ คือ 1. ระยะ
การสรางเนื้อเยื่อแคลลัสและพัฒนาของเนื้อเยื่อเชื่อมประสานถูกสรางจากเนื้อเยื่อ cambium
ตรงบริเวณรอยแผลทั้งของตนตอและแผนตา โดยเริ่มสรางตั้งแตสัปดาหแรก การสรางเนื้อเยื่อจะ
เริ่มสรางและสะสมจนเต็มชองวางรอยตอเพื่อทําหนาที่เชื่อมประสาน ในระยะสัปดาหแรกจะ
มองเห็นชองวางรอยตอจุดที่เนื้อเยื่อ การแบงเซลลเพื่อสราง แคลลัส สวนใหญจะเปนการสราง
จากทางดานตนตอ 2. ระยะการพัฒนาเนื้อเยื่อลําเลียง เนื้อเยื่อมีการสรางแคลลัสเพื่อเติมเต็ม
ชองวางรอยตอไมพบตัวอยางเนื้อเยื่อรอยตอที่พัฒนาจากแคลลัส เพื่อทําหนาอื่น 3. ระยะการ
สรางทอน้ํายาง พบวามีการสรางเซลลเปนจุด ๆ ซึ่งอาจเปน latex cell กระจายอยูใน แคลลัส ยัง
ไมมีการเปลี่ยนรูปรางหรือพัฒนาเปนเซลลทอน้ํายาง การพัฒนาของเนื้อเยื่อระหวางรอยตอของ
ตนตอกับแผนตายางในระยะยางชําถุง พบวาบริเวณรอยตอของการติดตา มีเนื้อเยื่อเชื่อมประสาน
ซึ่งพัฒนามาจากแคลลัสเปนเซลล parenchyma ที่มีลักษณะคลายฟองน้ํากระจายตลอดรอยตอ
โดยชั้น cambium สรางชั้นเปลือกใหมและชั้นเนื้อไม ทําใหเห็นเนื้อเยื่อเชื่อมประสานแทรกใน
เนื้อไมตลอดแนวรอยตอ แตจะพบวาในตําแหนงที่ apical meristem พัฒนาเปนกิ่งใหม (shoot)
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จะไม เ ห็ น ชั้ น เซลล เ ชื่ อ มประสาน แต จ ะพบเป น ลั ก ษณะเซลล ที่ เ รี ย งต อ เนื่ อ งกั น (ray
parenchyma) ทั้งในตนตออายุ 1 และ 8 เดือน ลักษณะรอยเชื่อมประสานรอยบริเวณเทาชาง
ของตนตอหลังจากปลูกในแปลง 2 ป พบวาบริเวณเนื้อไม (pit) ของตนตออายุ 1 เดือน มีจุดสี
น้ําตาลแทรกอยูในบางตัวอยาง ในขณะที่ตนตออายุ 8 เดือน พบจุดสีน้ําตาลแทรกทุกตัวอยางแต
จากสไลดตัวอยางบริเวณเปลือกไมพบลักษณะผิดปกติทั้งในอายุตนตอ 1 และ 8 เดือน
คําสําคัญ : ยางพารา, พันธุยาง, การติดตา, ตนตอ, แผนตายาง
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วิเคราะหลักษณะทางพันธุกรรมของเชือ้ พันธุยางโดยใชลายพิมพดเี อ็นเอเพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมยางพารา
Genetic Analysis for Rubber Germplasm Database Using DNA
Fingerprinting
ฐิตาภรณ ภูมิไชย
บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุยางพาราดวยเครื่องหมายโมเลกุล
โดยคัดเลือกเครื่องหมาย SSR จํานวน 12 คู นํามาทําลายพิมพดีเอ็นเอใน พันธุปลูก (Wickham
clones)จํ า นวน 82 พั น ธุ พั น ธุ ลู ก ผสม จํ า นวน 100 สายพั น ธุ และพั น ธุ ย างที่ ร วบรวมจาก
แหลงกําเนิดเดิม จํานวน 123 สายพันธุพบแถบดีเอ็นเอรวมทั้งสิ้นในแตละประชากร 76 74 และ
319 แบบ ตามลําดับ เมื่อนํามาจัดกลุมวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมโดยวิธี neighbourjoining ใช Nei’s genetic distance พบวาพันธุปลูก พันธุลูกผสม และพันธุยางที่รวบรวมจาก
แหลงกําเนิดเดิม มีความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนขางสูง และสามารถจัดกลุมได 3 5 และ 8
กลุม ตามลําดับ ขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงในรูปของ
ขนาดของอัลลีล (Allele) ถูกเก็บเปนฐานขอมูล สําหรับใชในการสืบคน เพื่อใชในการจําแนกหรือ
ตรวจสอบพันธุ และใชเปนขอมูลในการคัดเลือก แม-พอพันธุในโครงการปรับปรุงพันธุยางพารา
คําสําคัญ : ลายพิมพดีเอ็นเอ, เชื้อพันธุกรรม, ยางพารา
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ความไมสมดุลของลิงเกจและการทํา Association mapping เพื่อหา
ความสัมพันธกับลักษณะทนแลงในยางพารา
Linkage Disequilibrium and Association Mapping for Drought
Tolerance Traits in Rubber Tree (Hevea brasiliensis)
กิตติพัฒน อุโฆษกิจ, ฐิตาภรณ ภูมิไชย, รัชนี รัตนวงศ, สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
บทคัดยอ
เปาหมายที่สําคัญอยางหนึ่งของการปรับปรุงพันธุยางพาราคือการเพิ่มผลผลิตน้ํายาง ใน
โครงการวิจัยนี้ ใชวิธีวิจัย association mapping สองแนวทางในการคนหาเครื่องหมายยีนที่
สัม พั นธ กับ ผลผลิ ตน้ํ า ยางในประชากรยางพาราธรรมชาติที่ เก็ บรวบรวมจากแหลง กํ า เนิ ด ใน
ประเทศบราซิล วิธีการแรกใชการวิเคราะห association mapping โดยใชยีนในวิถีสังเคราะหน้ํา
ยางพารา (pathway-base association mapping) โดยใชเครื่องหมาย intron length
polymorphism (ILP) ที่พัฒนาจากยีน 21 ยีนในวิถีสังเคราะหน้ํายางพารา ศึกษาในประชากร
ยางพาราธรรมชาติ จํานวน 181 ตัวอยาง สามารถออกแบบไพรเมอรไดทั้งหมด 173 คู (อินต
รอน) ในจํานวนนี้มี 123 คูไพรเมอรที่แสดงความแตกตางระหวางพันธุยางพารา มีจํานวนแอลลีล
ระหว า ง 2-10 แอลลี ล โดยมี ค า เฉลี่ ย จํ า นวนแอลลี ล ต อ เครื่ อ งหมายเท า กั บ 4 แอลลี ล ต อ
เครื่องหมาย มีคา PIC อยูระหวาง 0.02-0.77 มีคาเฉลี่ย PIC เทากับ 0.39 ขอมูลฟโนไทปผลผลิต
ที่ใชวิเคราะหเก็บขอมูลในชวงป 2006-2013 ที่ศูนยวิจัยยางหนองคาย ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห
ความสัมพันธเปนคาเฉลี่ย 6 ปโดยแบงเปนชวงแลง (พฤษภาคม) ชวงฝน (กันยายน) และขอมูล
เฉลี่ยทั้งป การวิเคราะหโครงสรางประชากรพบวาประชากรแบงเปนสองกลุมประชากรยอย การ
คํานวณความสัมพันธระหวางเครื่องหมาย ILP กับลักษณะผลผลิตทั้งสามลักษณะโดยวิธี mixed
linear model (MLM) ที่มีการปรับคาอิทธิพลจากโครงสรางประชากร และสัมพันธทางเครือญาติ
พบความสัมพันธจํานวน 10 ความสัมพันธจากยีน 3 ยีน (ที่ระดับนัยสําคัญ FDR<0.15) ภายใต
ฤดูที ่แ ตกตา งกัน ในความสัม พัน ธนี ้เ ครื ่อ งหมาย CMS9 ที่ พั ฒ นาจากยี น 2-C-methyl-Derythritol 4-phosphate cytidylyltransferase แสดงความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญมากที่สุดกับ
ผลผลิ ต ในช ว งแล ง (p=2.9x10-3) ผลผลิ ต ในช ว งฝน (p=1.5x10-4) และผลผลิ ต เฉลี่ ย (p=
3.2x10-4) อธิบายความแปรปรวนของฟโนไทปได 6.7, 14.0 และ 12.7% ไดตามลําดับ วิธีการที่
สองใชการวิเคราะห association mapping แบบทั้งจีโนม (genome wide association
mapping) และการวิเคราะหความไมสมดุลยของลิงเกจ (linkage disequilibrium; LD) โดยใช
เครื่องหมาย single nucleotide polymorphism (SNP) จํานวน 21,146 เครื่องหมายที่พัฒนา
จากการหาลําดับเบสอารเอ็นเอทั้งจีโนม (RNA-Seq) ในประชากรยางพาราธรรมชาติ จํานวน 170
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ตัวอยาง การวิเคราะห LD พบวามีระยะไมกี่รอยคูเบส แสดงใหเห็นถึงอัตราที่สูงของการรวมตัว
ใหมของดีเอ็นเอในประชากรยางธรรมชาติ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเครื่องหมาย
SNP กับลักษณะผลผลิตทั้งสามลักษณะโดยวิธี MLM พบเครื่องหมาย C/T SNP12429 มี
ความสัมพันธอยางยิ่งกับผลผลิตในชวงแลง (p=1.9x10-5) ผลผลิตในชวงฝน (p=3.90x10-5)
และผลผลิตเฉลี่ย (p=1.35x10-5) อธิบายความแปรปรวนของฟโนไทปได 15.2, 14.6 และ
16.0% ตามลําดับ เครื่องหมาย SNP นี้มีลําดับเบสคลายคลึงกับยีน Plasmodesmata callosebinding protein 3 ของสบูดํา (E value =1e-34 with identities 83%) โปรตีนนี้มีหนาที่จับ
กับพลาสโมเดสมาตาและทําใหเกิดการสะสมของ callose เปนกลไกสําคัญที่ควบคุมการไหลผาน
ของของเหลวผ า นพลาสโมเดสมาต า งานวิ จั ย นี้ ไ ด ส ร า งข อมู ล พื้ น ฐานความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
เครื่องหมายยีน (ILP และ SNP) กับการใหผลผลิตของยางพารา ซึ่งจําเปนตองทวนสอบยืนยัน
อิทธิพลของเครื่องหมายเหลานี้ตอลักษณะผลผลิต เพื่อสามารถใชเครื่องหมายยีนในการทํา MAS
ในโครงการปรับปรุงพันธุยางพารา
คําสําคัญ : Association mapping, ลักษณะทนแลง, ยางพารา
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การวิเคราะหสารชีวโมเลกุลในยางพาราโดยใชเทคนิคทางชีวเคมีและ
เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง
ชัชมณฑ แดงกนิษฐ นาถาวร, พรทิพย ประกายมณีวงศ, สุรชัย ศิริพัฒน
บทคัดยอ

การศึ ก ษาชนิ ด และปริ มาณของสารชี ว โมเลกุล รวมทั้งการแสดงออกของยีน ที่
เกี่ยวของในพันธุยางตาง ๆ จะทําใหไดพารามิเตอรใหม ๆ สําหรับใชในการปรับปรุงพันธุ
ยางเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะทางตอไป เพื่อเปนทางเลือกใหผูใชยางและผูประกอบการดาน
ผลิตภัณฑยาง ไดใชวัตถุดิบทั้งยางแหงและน้ํายางขนที่มีสมบัติตรงกับความตองการของ
ตนเอง อันจะชวยลดตนทุนและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑลง
ไดในอนาคต และเปนการเพิ่มมูลคาของการผลิตยาง ในการวิจัยครั้งนี้ใหความสําคัญกับ
โปรตีนที่กอใหเกิดการแพ และสารสีในยาง จากการตรวจสอบปริมาณโปรตีนที่กอใหเกิด
การแพ 4 ชนิด คือ Hev b1, Hev b3, He b5 และ Hev b6.02 พบวายางแตละพันธุมี
ปริมาณโปรตีนเหลานี้แตกตางกัน โดยพันธยางที่ศึกษาสวนใหญมีปริมาณโปรตีน Hev
b6.02 ในน้ํายางสูง และกระบวนการแปรรูปยางสามารถลดปริมาณโปรตีนลงไดระดับหนึ่ง
ทั้งนี้พบวาการสรางโปรตีนเหลานี้ถูกควบคุมโดยยีน ซึ่งพบวายีนที่ควบคุมการสรางโปรตีนที่
กอใหเกิดการแพในยางมีการแสดงออกของยีนในระดับ mRNA แตกตางกัน โดยยีนที่
กอใหเกิดการแพสวนใหญ มีการแสดงออกของยีนสูงในยางพันธุ PB 235 สวนสารสีในยาง
พบวาสารหลัก คือ แคโรทีนอยด โดยยางแตละพันธุมีปริมาณแคโรทีนอยดแตกตางกัน พันธุ
ที่มีปริมาณสูงสุด ไดแก พันธุ PB 235 พันธุที่มีปริมาณต่ํา ไดแก GT 1 RRIT 225 และ
RRIM 600 จึงเปนพันธุที่นาจะเหมาะในการนําน้ํายางไปแปรรูปสําหรับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑที่ตองการความใส หรือการเติมสีใหผลิตภัณฑมีสีสัน นอกจากนี้ยังพบสารไขมันใน
กลุม methyl ester, free fatty acid, free sterol,
diacylglycerols,
monoacylglycerols, alfa- tocotrieno,l delta-tocotrienol และ gammatocotrienol ซึ่งเปนสารตั้งตนในการสรางสารสีในพืช สําหรับการแสดงออกของยีนที่คาด
วาจะเกี่ยวของกับสีของยางซึ่งไดศึกษาในยีน PPO GGPP และ DXR ยังไมสามารถอธิบาย
ความสัมพัน ธได ชัดเจน แต พบว าระดั บการแสดงออกของยีน PPO ในยางพันธุตางๆ
คอนขางสอดคลองกับประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PPO
คําสําคัญ : ยางพารา, ยีน, สารชีวโมเลกุล, เทคนิคทางชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง
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การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของยีนที่ควบคุม
ลักษณะการเจริญเติบโตของตนและคุณสมบัติของเนือ้ ไม และทํา Genotyping
Development of Molecular Markers Associated with the Expression
of Genes Controlling Growth and Wood Properties
ฐิตาภรณ ภูมิไชย, กฤษดา สังขสิงห, กรรณิการ ธีระวัฒนสุข
บทคัดยอ
การปลูกยางพารานอกจากไดน้ํายางแลว ยังเปนการผลิตไมทอนปอนสูอุตสาหกรรมไมของ
ประเทศ ในปจจุบันความตองการใชไมยางพาราทัง้ ในดานเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ หรือความตองการใชเนื้อไมโดยตรงยังคงมีอยูและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นการคนควาและ
การวิจัยหาพันธุที่มีคุณสมบัติไมที่เหมาะสมกับการนําไปใชงานในอุตสาหกรรมการผลิตประเภท
ตา งๆที่ ใ ช ไ ม ย างพาราเป น วั ต ถุ ดิบ จึ ง เป นสิ่ ง จํ า เป น สํ า หรับ กระบวนการผลิ ต การใช
ประโยชน และการเพิ่มมูลคาของไมขึ้นมา การปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดพันธุยางที่มีผลผลิตน้ํายาง
สูงและการเจริญเติบโตตนดีจึงมีความจําเปนเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร แตเนื่องจาก
การปรับปรุงพันธุยางพาราตองใชเวลานานประมาณ 25 -30 ป เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการ
ปรับปรุงพันธุ การใชเทคนิคทางเครื่องหมายโมเลกุล (Molecular Marker) จึงเปนวิธีการหนึ่งที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม ในการวิจัยนี้ไดศึกษายีนที่มีความสัมพันธ
กับการแสดงออกในการควบคุมการใหผลผลิตไมและสมบัติของเนื้อไมในยางพารา เพื่อนํามาสราง
เครื่ องหมายโมเลกุล ในการคัด เลื อกพั นธุ ยางในการปรับปรุง พันธุ จากการสื บค นขอมูล ยีน ที่
เกี่ยวของกับคุณสมบัติเนื้อไม ไดขอมูลยีนทั้งหมด 25 ยีน ไดไพรเมอรที่สามารถเกิดแถบดีเอ็นเอ
กับยางพาราลูกผสมชุด RRI-CH-35 ทั้งหมด 7 ไพรเมอร ไดแก Hb4CL HbExp HbSusy
HbCeSA CAD COMT และ PAL จากการตรวจสอบ population structure โดยการนําไปหา
ขอมูลลําดับเบสในลูกผสมชุด RRI-CH-35 จํานวน 20 พันธุ ดวยยีน 7 ยีน พบวามียีน 6 ยีนที่มี
ความแปรปรวนในพันธุลูกผสมที่นํามาวิเคราะห ยกเวนยีน CeSa ขอมูลลําดับเบสของลูกผสมทั้ง
20 สายพั น ธุ ไ ม มี ค วามแตกต า งกั น จากการวิ เ คราะห SNP (Single Nucleotide
Polymorphism) พบตําแหนง SNP ที่มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตและสมบัติไมทั้งหมด 40
ตําแหนง ผลการศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนในการนําตําแหนง SNP ที่ไดมาใชเปนเครื่องหมาย
โมเลกุลในการคัดเลือกพันธุยางที่มีคุณสมบัติไมที่ดี ในโครงการการปรับปรุงพันธุยางเพื่อเนื้อไม
และพันธุยางเพื่อผลผลิตและเนื้อไมตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา คุณภาพเนื้อไม ผลผลิตไม เครื่องหมายโมเลกุล Association mapping
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การคนหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตจาก
พันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping
Association Mapping of Yield and Growth in Hevea spp.
ฐิตาภรณ ภูมิไชย, กรรณิการ ธีระวัฒนสุข, กฤษดา สังขสิงห
บทคัดยอ
ยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถนํารายไดเขาสูประเทศไดมากพืช
หนึ่ง และเพื่อเปนการรักษาสภาพการผลิตและการสงออกไมใหลดต่ํากวาที่เปนอยูในปจจุบนั พันธุ
ยางใหมที่มีการเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตสูงจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการ
ปรับปรุงพันธุ การใชเทคนิคทางเครื่องหมายโมเลกุล (Molecular Marker) จึงเปนวิธีการหนึ่งที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม ในการวิจัยนี้ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทิลไลทกับการแสดงออกในการควบคุมการเจริญเติบโตและการ
ใหผลผลิตในยางพาราโดยวิธี Association mapping จากการวิเคราะหความหลากหลายของแอลลี
ลของเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท จํานวน 128 เครื่องหมาย ในยางพาราลูกผสมจํานวน 97
สายพันธุ พบวา มีจํานวนแอลลีลรวมทั้งหมด 836 แอล เฉลี่ย 6.53 แอลลีลตอ 1 เครื่องหมายไมโคร
แซทเทิลไลท คา PIC มีคาระหวาง 0.2 ถึง 0.86 มีคาเฉลี่ย 0.57 และคาความหลากหลายของยีน
มีคาระหวาง 0.23 ถึง 0.87 มีคาเฉลี่ย 0.62 ขอมูลผลผลิตและการเจริญเติบโตรอบลําตนจํานวน
23 ลักษณะไดถูกนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธรวมกันกับเครื่องหมายโมเลกุล พบความสัมพันธ
กับ เครื่ องหมายโมเลกุ ล จํ า นวน 54 เครื่ องหมาย เป น ความสั ม พั นธ กับ ผลผลิต จํ า นวน 26
เครื่องหมาย และความสัมพันธกับการเจริญเติบโต จํานวน 33 เครื่องหมาย มีจํานวน 5
เครื่องหมาย ไดแก EHB012 hbe4 M692 mA2388 และ mt460 ซึ่งมีความสัมพันธรวมกัน
ระหวางผลผลิตและการเจริ ญเติบโต ผลการศึ กษาครั้ง นี้เปนประโยชนในการนําเครื่องหมาย
โมเลกุ ล มาใชใ นการคั ดเลื อกพั นธุ ย างที่ มี การเจริ ญเติ บ โตดี และให ผ ลผลิ ต สูง ในโครงการการ
ปรับปรุงพันธุยางตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา เครื่องหมายโมเลกุล Association mapping การเจริญเติบโต การ
ใหผลผลิต
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ปจจัยที่ เกี่ยวของกับแป งและน้ําตาลในตน เพื่อ พัฒนาการวางแผนระบบ
กรีดและเพิ่มผลผลิตยาง
Factor Related Starch and Sugar in Rubber Tree to
Development Planning
for Tapping System and Yield Increment
พิศมัย จันทุมา1
พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล2อัญชีรา วิบูลยจันทร2
___________________________________
บทคัดยอ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับแปงและน้ําตาลในตนเพื่อพัฒนาการวางแผนระบบกรีดและ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ยาง เพื่ อ ศึ ก ษาการเก็ บ อาหารสะสมในช ว งฤดู ก าลต า งๆ ที่ สั ม พั น ธ กั บ
กระบวนการเมแทบอลิ ซึมในการเปลี่ ย นแปงเปน น้ําตาล และชนิดของโปรตีน และยีน ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการใช แ ละการสร า งแป ง ทดลองที่ ศู น ย วิ จั ย พื ช สวนเชี ย งราย จ.
เชียงราย ศูนยวิจั ยยางฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการทดลอง พบวา พัน ธุ
RRIT 251 มีปริมาณแปง (starch) น้ําตาล (soluble sugar, SS) และ NSC (non soluble
carbohydrate) มากที่สุด 122.09, 13.53 และ 137.06 mg Gluequi./g Struct DM และใหผล
ผลิตมากที่สุด 326.17 กก./ไร/ป รองลงมา ไดแก พันธุ BPM24 และ PB260 และพันธุ
RRIM 600 RRIC110 และ RRIT 402 มีปริมาณแปงนอยที่สุดผลของพันธุยางกับระบบกรีด
พบวา พันธุ RRIT 251 กับระบบกรีด A. S/2 d2 และพันธุ RRIT226 กับระบบกรีด A. S/2
d2 ใหผลผลิตมากที่สุด 364.89 และ 313.58 กก./ไร/ป มีปริมาณแปง 125.18 และ
117.56 mg Gluequi./g Struct DMตามลําดับ การเก็บอาหารสะสมในสวนตางๆ ของลําตนยาง
พบวา ที่ระดับความสูงใตรอยกรีด 60 ซม. จากพื้นดิน มีปริมาณน้ําตาล SS และ NSC มาก
ที่สุด 12.47 และ 100.66 mg Gluequi./g Struct DM รองลงมา คือระดับความสูง 130 และ
170 ซม. ปริมาณแปงและน้ําตาลในเนื้อไมและเปลือกที่ระดับความสูง 60-170 ซม. ของ
ยางแตพันธุตางๆ มีปริมาณ ไมแตกตางกัน พันธุ RRIT 251 มีปริมาณแปงทั้งในเนื้อไมและ
เปลือกมากที่สุด 120.52และ 24.75mg Gluequi./g Struct DMตามลําดับ สําหรับการการ
ออกแบบ primer เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีน invertase เมื่อตนยางพาราถูกกระตุน
ดวยเอธิลีน การแสดงออกของยีนHbINVมีการแสดงออกเพิ่มสูงขึ้นในตนยางพาราที่ถูกพัก
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กรี ด และมี แ นวโน ม ของการแสดงออกที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในต น ยางพาราที่ อ ยู ใ นช ว งกรี ด การ
แสดงออกของยีนHbINVมีการแสดงออกที่สูงขึ้นในตนยางพาราที่ถูกพักกรีดเมื่อตนยางพารา
ถูกกระตุนดวยเอธิลีนการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นในตนยางพาราที่อยูในชวงกรีดทั้งจากการกรีด
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
__________________________________________________________________
1
2

ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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การเพิ่มผลผลิตน้ํายางดวยนวกรรมการกรีดสั้น
รวมกับอุปกรณบรรจุแกส ethylene
Innovative Latex Harvesting (Production)
by Shorter Tapping Cut with Ethylene Gas
นริสา จันทรเรือง1
ปยดา นาวรรณ1
บทคัดยอ
ปจจุบัน เกิดปญหาเรื่องราคาและผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งราคายางลดลง
ปริ ม าณพื้ นที่ ป ลูก ยางเพิ่ม ขึ้ น ทํ าให เกษตรที่ มีร ายได จากสวนยางเพี ย งอย างเดีย วเกิ ด ปญ หา
เกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอ ดังนั้นจึงไดมีการทดลองการเพิ่มผลผลิตยางดวยการกรีดสั้นรวมกับ
อุปกรณบรรจุแกสแอทธิลีนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยใชยางพาราพันธุ RRIT 251 และ RRIM 600
เพื่อทําการทดสอบการเก็บผลผลิตน้ํายาง ที่ไดจากการกรีดปกติกับการกรีดสั้นรวมกับอุปกรณ
บรรจุแกสแอทธิลีน จากการศึกษาพบวา การกรีดสั้นรวมกับการใชอุปกรณบรรจุแกสเอทธิลีนมีผล
ใหยางพันธุ RRIT 251 มีผลผลิตสูงกวา พันธุ RRIM 600 และการกรีดสั้นรวมกับการใชแกสเอทธิ
ลีนมีผลผลิตสูงขึ้น 2-3 เทาของการกรีดโดยใชระบบการกรีดปกติ นอกจากนี้การเพิ่มผลผลิตจาก
การกรีดสั้นรวมกับการใชแกสเอทธิลีนจะสงผลดีตอสุขภาพของเกษตรกร เนื่องจากการเปลี่ยน
เวลากรีดจากชวงเวลากลางคืนมาเปนเวลาชวงเย็น เกษตรกรสามารถมีอาชีพเสริมอื่นๆไดเพิ่มมาก
ขึ้นจากเวลาการกรีดยางที่เปลี่ยนไป
คําสําคัญ : ผลผลิตน้ํายาง, นวกรรมการกรีดสั้น, แกส ethylene
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

ศูนยวิจัยยางสงขลา ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
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การศึกษาเบื้องตนของลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของการงอกใหมของเปลือก
ยางพารา
Preliminary Study on Anatomical Characteristics of Bark
Regeneration in Hevea brasiliensis
หทัยกาญจน สิทธา, ประศาสตร เกื้อมณี
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเบื้องตนของลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของทอน้ํายางของพันธุ
ยาง RRIT 251 โดยศึกษาลักษณะของทอน้ํายางบริเวณรอยตอระหวางหนายางและศึกษาการงอก
ใหม ข องวงท อ น้ํ า ยางบริ เ วณหน า กรี ด โดยการใช เ ทคนิ ค การตั ด เนื้ อ เยื่ อ ด ว ยวิ ธี paraffin
sectioning ยอมดวยสีที่จําเพาะตอเนื้อเยื่อ แลวศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง จาก
การศึกษาพบวา เปลือกของยางสายพันธุ RRIT 251 มีความหนาของเปลือกประมาณ 6.5
มิ ล ลิ เ มตร พบท อ น้ํ า ยางกระจายตั ว เป น วงรอบลํ า ต น และมี ก ารเชื่ อ มกั น เป น ร า งแห
(anastomosing) เซลลทอน้ํายางจะคอยๆ เพิ่มขึ้นนับจากแนวเนื้อเยื่อเจริญตั้งแต 0.5 มิลลิเมตร
และมีความหนาแนนมากที่สุดที่ความหนาเปลือกประมาณ 1 มิลลิเมตรจากเนื้อเยื่อเจริญ หลังจาก
นั้นเซลลทอน้ํายางจะเริ่มนอยลงเพราะเซลลจะเสื่อมสภาพ เซลลทอน้ํายางจะมีขนาดกวาง
ประมาณ 10-25 ไมโครเมตร ยาวประมาณ 55-115 ไมโครเมตร มีชอง pore รูปรางกลม เสน
ผานศูนยกลางประมาณ 5 ไมโครเมตร เชื่อมตามผนังของทอน้ํายางที่อยูติดกันในวงเดียวกัน
การศึกษาในครั้งนี้ไมพบการเชื่อมกันบริเวณรอยตอของหนายางที่ถูกกรีด เพราะเปนการ
เจริญทุติยภูมิปกติของพืชจากเนื้อเยื่อเจริญดานในเปลือกซึ่งไมไดถูกรบกวนจากการถูกกรีดแต
อยางใด ทําใหเปลือกของลําตนของพืชใบเลี้ยงคูมีความหนาขึ้นและมีเนื้อเยื่อปกติ สวนการงอก
ใหมของวงทอน้ํายางหลังจากถูกกรีด ความหนาเปลือกของหนายางหลังถูกกรีดตั้งแต 1 ถึง 5 ป
นั้นมีความหนาเปลือกประมาณ 1.8-2.1 มิลลิเมตร แตเมื่ออายุเปลือกหลังจากถูกกรีดปที่ 6 และ
7 เปลือกยางที่ถูกกรีดจะมีความหนาไดถึงประมาณ 4.6-5.0 มิลลิเมตร จากการศึกษาในครั้งนี้
แสดงใหเห็นวา เมื่อเปลือกยางเดิมถูกกรีด เปลือกยางใหมไมไดเริ่มสรางเนื้อเยื่อทอน้ํายางใหมจาก
บริเวณรอยกรีด แตเปลือกยางใหมที่เจริญมาทดแทนนั้นมาจากเนื้อเยื่อเจริญดานในสุดของเปลือก
ที่มีอยูแลว ดังนั้นจากการศึกษานี้สรุปไดวา ไมมีหลักฐานทางกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อเปลือก
ยางที่แสดงใหเห็นวารอยแผลของเปลือกยางจากการถูกกรีดสงผลใหเกิดรอยตอระหวา งหนา
กรีดที่จะเปนอุปสรรคทําใหน้ํายางไหลจากดานหนึ่งไปอีกดานอื่นรอบลําตนไมได
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อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตน ซึ่งในการศึกษาการงอกใหมและ
การเจริญของทอน้ํายางหลังจากถูกกรีดนั้น จําเปนตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ
ในระดับกายวิภ าคศาสตร ใหละเอีย ดตั้งแตเริ่ มเปลื อกเริ่ มถูกกรีด และติดตามการพัฒนาของ
เนื้ อเยื่อทุก ระยะให ละเอี ยดโดยเฉพาะในระยะ 1 ปแ รกที่เปลื อกถูกกรี ด นอกจากนี้ค วรมี
การศึกษากายวิภาคศาสตรของเปลือกยางที่มีอาการหนาแหง รวมทั้งกายวิภาคศาสตรของเปลือก
ยางที่มีการใชสารเคมีเรงน้ํายาง เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนระบบกรีดที่เหมาะสมกับพันธุยาง
แตละสายพันธุไดตอไป
คําสําคัญ : กายวิภาคศาสตร, ทอน้ํายาง, ยางพารา
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การหมุนเวียนคารบอนในระบบการผลิตยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เทคโนโลยีสะอาด
พิศมัย จันทุมา, สวางรัตน สมนาค
บทคัดยอ
การหมุ น เวี ย นคาร บ อนในระบบการผลิ ตยางเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการจั ด การ
เทคโนโลยีสะอาด เพื่อศึกษาการหมุนเวียนเชิงปริมาณของคารบอนในระบบการผลิตยาง ใช
เปนฐานขอมู ลสําหรับแนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
เพื่ อ
หลีกเลี่ยงขอกีดกันทางการคา และเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเทคโนโลยี
สะอาด ระหวางป 2554-2558 ทดลองที่ ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา ผลการวัด
ปริมาณคารบอนวัดโดยวิธี Eddy Covariance พบวา อัตราการแลกเปลี่ยนคารบอนสุทธิ
คํานวณคาอัตราการผลิตปฐมภูมิรวม (GPP) อัตราการปลดปลอยคารบอนจากการหายใจ
ทั้งหมดของระบบนิเวศ (Re) และผลผลิตคารบอนสุทธิของระบบ (NEP) คาสะสมของ GPP มี
คาเทากับ 3.978 ตันคารบอน/ไร/ป Re 2.75 ตันคารบอน/ไร/ปและ NEP 1.22 ตันคารบอน/
ไร/ปโดยมีคา GPP สะสมต่ําสุด ในชวงเดือนมกราคม และสูงสุดในชวงมิถุนายน โดยมีคาสะสม
GPP เทากับ 142.53 และ 482.56 คารบอน/ไร/เดือน ตามลําดับ คา Re สะสมต่ําสุด และ
สูงสุดในชวงเดือนกันยายน และกุมภาพันธ โดยมีคาสะสม Re เทากับ 91.04 และ 372.68
คารบอน/ไร/เดือน ตามลําดับ และคา NEP สะสมต่ําสุด และสูงสุดในชวงเดือนกุมภาพันธ และ
สิงหาคม โดยมีคาสะสม NEP เทากับ -218.42 และ 267.38 คารบอน/ไร/เดือน ตามลําดับ การ
เปลี่ยนแปลงของสมดุลคารบอนในรอบปสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีพื้นที่ใบของ
ยางพารา เนื่องจากในชวงเดือนมกราคม ซึ่งมีการทิ้งใบของตนยางพารา พื้นที่ปลูกยางพารามีคา
GPP ต่ําที่สุด แตปรากฏคาสูงสุดในชวงเดือนมิถุนายน ซึ่งเปนชวงที่ใบยางเจริญเติบโตเต็มที่
และเป นชวงฤดูฝน ขณะที่ ในช วงเดื อนกุมภาพันธนั้น ต นยางเริ่มแตกใบใหมและมี การ
เจริญเติบโตของใบยาง ทําใหพื้นที่ปลูกยางมีคา RE สูงที่สุด และมีคา NEP ต่ําที่สุด โดยคา NEP
ที่ปรากฏในชวงเดือนมกราคม กุมภาพันธ และธันวาคมนั้น มีคานอยกวา 0 แสดงวาในชวงเวลา
ดังกลาว ระบบนิเวศของยางพาราทําหนาที่เปน Carbon source ในขณะที่ชวงเดือนอื่นๆ นั้น
NEP มีคามากกวาศูนย ระบบนิเวศของยางพาราจึงทําหนาที่เปน Carbon sinkในกระบวนการ
ทํายางแผนรมควัน พบวา ในหองรมควันขนาด 40 ลูกบาศกเมตร บรรจุรถตากยาง 3 คัน คัน
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ละ 150 แผน รวม 450 แผนตอครั้ง (450 กก./ครั้ง) ใชเวลาในการรมควัน 4 ½ วัน ในรอบปก
รี ด รมควั น 8-9 เดื อน โดยใช ความร อนจากไม ฟน พบว า ในขั้ นตอนการรมควัน มี การ
ปลดปลอยคารบอนจากไมฟน 10.26-11.40 ตันคารบอน/หองรมควัน/ป ปลดปลอยคารบอน
จากปลองควันของโรงงาน 1.09-1.21 ตันคารบอน/หองรมควัน/ป และคารบอนจากขี้เถา 0.590.65 ตันคารบอน/หองรมควัน/ป รวมทั้งปมีการปลดปลอยคารบอน 11.93-13.26 ตัน
คารบอน/หองรมควัน/ป หรืออีกนัยหนึ่งการรมควันยางแผนในแตละกิโลกรัมมีการปลอย
คารบอน 0.59 kgC/kg dry rubber
คําสําคัญ : ยางพารา, การหมุนเวียนคารบอน, ระบบการผลิตยาง, เทคโนโลยีสะอาด
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การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการคารบอนในสวนยางของเกษตรกร
ตามสภาพแวดลอม
พิศมัย จันทุมา, สายสุรี วงษวิชัยวัฒน, ศจีรัตน แรมลี,
นิภาพร ชูศรีนวล, หทัยกาญจน สิทธา
บทคัดยอ
การเก็บสะสมคารบอนและปริมาณธาตุอาหารในใบยาง ในใบยางอายุ 1 ถึง >21
ป ปริมาณคารบอน 143-380 กก./ไร/ป หรือ 52.3% ของน้ําหนักใบ และสวนยางอายุ 1-3
ป มีปริมาณคารบอนเก็บสะสมในใบนอยที่สุด 143 กก./ไร/ป ในขณะที่สวนยางอายุ 4 ถึง
>21 ป มีปริมาณคารบอนสะสมในใบไมแตกตางกัน โดยในชวง 4 เดือนแรก พบวามีการ
ปลดปลอยปริมาณคารบอนมากกวาชวงอื่น เนื่องจากมีอัตราการยอยสลายมากถึง 50%
ยางเปดกรีดมีปริมาณคารบอนจากกิจกรรมการหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน มากกวา
สวนยางกอนเปดกรีดและการหายใจของสิ่ งมีชีวิตในดินในชวงฤดูฝนมีคารบอนมากกว า
ในชวงฤดูแลง และเมื่อเปรียบเทียบบริเวณในแถวยางมีคารบอนมากกวาบริเวณระหวางแถว
ยาง
สํารวจสวนยางที่เปดกรีด ของพื้นที่ปลูกยางในภูมิภาคตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 4,820
สวน จาก 28 จังหวัด พบวา พื้นที่ปลูกยางเฉลี่ย 14.23 ไร/ราย โดยพื้นที่นอยที่สุด 2 ไร
พื้นที่ปลูกยางมากที่สุด 400 ไร พื้นที่ที่มีปริมาณคารบอนในดินมากที่สุด ไดแก เชียงราย
แพร ตราด ภูเก็ตและกาญจนบุรี มีคารบอนในดิน เฉลี่ย 1.29, 1.06, 1.25, 1.01 และ 1.04
จิกะกรัม คารบอน/ไร (Tg = 109 g) และเมื่อคํานวณหาปริมาณคารบอนในดินปลูกยาง
ทั้งหมด พบวา จากพื้นที่ปลูกยาง 29 จังหวัด จากพื้นที่ปลูกยาง 14.43 ลานไร หรือ 72%
ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ มีปริมาณคารบอนในดิน 0.138 จิกะกรัม คารบอน/ไร (Tg =
1015 g)
คําสําคัญ : ยางพารา, การจัดการคารบอน, สวนยาง, เกษตรกร
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งานการจัดการธาตุอาหารพืชสําหรับยางพารา
ป2560
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ประเมินอัตราปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมกับยางพันธุใหมที่ ใหผลผลิตเนื้อไมสูง
Nitrogen Fertilizer Rate for Timber Clone
ศจีรัตน แรมลี1

เกษตร แนบสนิท1
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน2

บทคัดยอ
เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ไม ย างพารากํ า ลั ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไม ของ
ประเทศไทยเปนอันมาก สถาบันวิจัยยาง จึงไดแนะนําพันธุยางของไทยที่ใหผลผลิตเนื้อไมสูง
ไดแก พันธุสถาบันวิจัยยาง 401 และพันธุสถาบันวิจัยยาง 402 (ฉะเชิงเทรา 50) ซึ่งนอกจากพันธุ
ยางแลวปุยเคมีก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของยางพาราโดย
ยางพาราต องการธาตุ อาหารไนโตรเจนและโพแทสเซี ยม ในปริม าณที่สูง กว าฟอสฟอรัส และ
แมกนีเซียม อยางไรก็ตามเทคโนโลยีการจัดการสวนยางสําหรับการผลิตเนื้อไมยังไมมีการศึกษา
อยางเฉพาะเจาะจง และไนโตรเจนเปนธาตุอาหารที่ยางพาราตองการเพื่อการเจริญเติบโต ดังนั้น
จึงควรจะไดมีการศึกษาการตอบสนองของปุยที่มีผลตอการผลิตเนื้อไมของยางพารา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต และคุณภาพเนื้อไมสูง และแนะนําแกเกษตรกรที่ตองการปลูกยางเพื่อเนื้อไม
การศึกษาเริ่มจาก การปลูกยางพาราพันธุเพื่อเนื้อไมจํานวน 2 พันธุ คือ พันธุสถาบันวิจัยยาง
402 (ฉะเชิงเทรา 50) และพันธุสถาบันวิจัยยาง 401 พันธุละ 7 ไร ในพื้นที่ 14 ไร ในป 2548 โดย
ใชระยะปลูก 4 x 4 เมตร ใสปุยไนโตรเจน 3 ระดับ คือ 10%N, 20%N และ 30%N ขณะที่ทุก
ระดับใสปุยฟอสฟอรัส 10%P2O5 และใสปุยโพแทสเซียม 12%K2O วางแผนการทดลองแบบ
Split plot design จํานวน 3 ซ้ํา โดยมีพันธุยางเปน Main plot และอัตราการใชปุยไนโตรเจน
เปน Sub plot จากผลการศึกษา พบวา ตั้งแตการเก็บขอมูลชวงแรก คือ 1 ป ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2548 ซึ่งไดมีการบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของตนยางใน
แตละวิธีการ โดยการวัดขนาดของเสนผาศูนยกลางลําตนที่ความสูงระดับ 10 เซนติเมตร เหนือ
พื้นดินและความสูงของลําตน พบวา ตนยางมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนที่ความสูงระดับ 10
เซนติเมตรเหนือพื้นดิน เฉลี่ย 2.24 เซนติเมตร และมีความสูงของลําตนเฉลี่ย 236.81 เซนติเมตร
โดยที่ในพันธุ สถาบันวิ จัยยาง 402 (ฉะเชิงเทรา 50) อั ตราปุยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาด
เสนผาศูนยกลางลําตนที่ความสูงระดับ 10 เซนติเมตร เหนือพื้นดินและความสูงของลําตนมาก
ที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ ส ว นพั น ธุ ส ถาบั น วิ จั ย ยาง 401 อั ต ราปุ ย ไนโตรเจนที่ 30%N มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางลําตนที่ความสูงระดับ 10 เซนติเมตร เหนือพื้นดินและ
1
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ความสู ง ของลํ า ต น มากที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ แต เ มื่ อ นํ า มาทํ า การวิ เ คราะห ท างสถิ ติ พบว า การ
เจริญเติบโตของพันธุยางทั้งสองพันธุ และอัตราปุยไนโตรเจนที่ให ไมมีความแตกตางทางสถิติ และ
การเก็บขอมูลชวงที่ตอมา คือในตนยางอายุ 2 - 12 ป โดยการเก็บขอมูลความเจริญเติบโตที่ตน
ขอมูลโดยวัดเสนรอบลําตนที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบวา ตนยางมีขนาด
เสนรอบลําตนที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร โดยที่ในพันธุสถาบันวิจัยยาง 402 (ฉะเชิงเทรา
50) อัตราปุยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําตนเฉลี่ยมากที่สุด สวนในพันธุสถาบันวิจัยยาง
401 อัตราปุยไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําตนมากที่สุด เมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติพบวา
การเจริญเติบโตของยางทั้งสองพันธุและอัตราปุยไนโตรเจนที่ให ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
และไมพบปฏิกิริยาสัมพันธกัน
คําสําคัญ : ยางพารา, พันธุยาง, อัตราปุย, ปุยไนโตรเจน, ผลผลิตเนื้อไมสูง
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.การรวบรวมวิเคราะหขอมูลการใชธาตุอาหารของยางพันธุ RRIM 600

Collecting and Analyzing Data of Nutrient Demand in
RRIM 600 Rubber Clone

ภรภัทร สุชาติกูล1

บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการศึกษาเพื่อหาคาความตองการใชธาตุอาหาร (nutrient demand) ของ
ยางพาราพันธุ RRIM 600 โดยการคนควารวบรวมขอมูลปริมาณธาตุอาหารในสวนตาง ๆ ของตน
ยางจากแหลงตาง ๆ ที่มีผูศึกษาไว ขอมูลที่ไดนํามาประมวลหาปริมาณความตองการธาตุอาหาร
ของตนยาง โดยใชหลักการวาปริมาณธาตุอาหารที่ถูกนําไปใชเพื่อสรางมวลของตนและใชสรางน้ํา
ยาง ก็คือ ปริมาณธาตุอาหารที่ตนยางพาราพันธุ RRIM 600 ตองการใช (nutrient removal,
nutrient requirement, nutrient demand) จากรายงานที่มีผูศึกษาไว 3 รายงาน คือ จีน
ไทย และมาเลเซีย พบวาคาเฉลี่ยของปริมาณธาตุอาหารที่ยางพันธุนี้ตองการที่ระดับผลผลิตยาง
แหง 400 กิโลกรัม/ไร ของจีนคือ N = 8.5, P2O5= 5.6และ K2O =5.1 กิโลกรัม/ไร/ป ของไทย
คือ N = 9.4, P2O5= 2.4, K2O = 7.6 และ MgO = 3.0 กิโลกรัม/ไร/ป สําหรับมาเลเซียคาเฉลี่ย
ความตองการธาตุอาหารเปนคาเฉลี่ยในชวงระยะเวลา 30 ป ซึ่งพบวาตองการ N = 3.6, P2O5 =
3.8, K2O = 9.4 และ MgO = 1.0 กิโลกรัม/ไร/ปการคํานวณปริมาณปุยที่ควรใสใหกับยางพารา
โดยใชแบบจําลอง Ap = Cr + Sd + Fl เมื่อ Cr คือ ปริมาณธาตุอาหารที่พืชตองการ Sdคือ
ปริมาณที่ควรใสเพิ่มเติมในดินตามคาวิเคราะหดิน และ Fl คือ ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารไป
จากกระบวนการตาง ๆ หลังจากใสปุย เมื่อทดลองใชคาผลวิเคราะหดินเดียวกัน คือ P = 7
มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และใชคาที่
เหมาะสมสําหรับ P = 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 50
มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวาหากตองการผลผลิตยางแหงที่ระดับ 400 กิโลกรัม/ไร สําหรับการปลูก
ยางพันธุ RRIM 600 ในประเทศจีน ควรใสปุย N = 17.0, P2O5 = 22.1, และ K2O = 13.4
กิโลกรัม/ไร/ป สําหรับการปลูกในประเทศไทย ควรใสปุย N = 18.7, P2O5 = 18.9, K2O = 18.0
และ MgO = 13.7 กิโลกรัม/ไร/ป สวนการปลูกในประเทศมาเลเซียซึ่งไมไดศึกษาความตองการ
ธาตุอาหารที่ระดับผลผลิต 400 กิโลกรัม/ไร/ป แตศึกษาจากผลผลิตเฉลี่ยในชวงระยะเวลา 30 ป
พบวาตองการปุย N = 7.2, P2O5 = 20.3, K2O = 20.2 และ MgO = 11.5 กิโลกรัม/ไร/ป ขอมูล
ปริมาณธาตุอาหารที่ตนยางพันธุ RRIM 600 ตองการใชเพื่อการเติบโตและสรางผลผลิตยางผูให
คําแนะนําสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อแนะนําอัตราปุยที่ควรใสใหแกเกษตรกรได โดยสามารถ
1
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เพิ่มผลผลิตและรักษาระดับความอุดมสมบูรณของดิน อยางไรก็ตามการจัดธาตุอาหารยางพารา
ใหประสบความสําเร็จไดอยางตอเนื่องในระดับประเทศ จําเปนตองมีขอมูลปริมาณธาตุอาหารที่
ถูกนําออกไปโดยติดไปกับสวนที่เก็บเกี่ยวของพืช (nutrient removal) และมีการเก็บตัวอยางดิน
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพื่อใหการวางแผนการจัดการธาตุอาหารพืชสําหรับการผลิตยางเกิด
ประโยชนแทจริง
คําสําคัญ : ปุย, ธาตุอาหาร, ยางพารา, RRIM 600

60

งานการจัดการธาตุอาหารพืชสําหรับยางพารา
ป2558
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การศึกษาอัตราของจุลินทรียละลายฟอสเฟตรองกนหลุมปลูกยางพารา
ประภาศิริ ตงศิริ, ภรภัทร สุชาติกูล, ชัยกฤษ พรหมมา, สุปรานี มั่นหมาย
บทคัดยอ
ในดิ น ปลู ก ยางพารามั ก มี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป น ประโยชน ต่ํ า โดยส ว นใหญ
เนื่ องจากดิ น ปลูกยางพารามี ส ภาพเป นกรดจัดมาก เปน ผลใหเหล็กและอลูมินั่มละลาย
ออกมาไดดี สารประกอบของฟอสฟอรัสที่มาจากการสะสมของฟอสฟอรัสที่ไดจากการใส
ปุยอยางสม่ําเสมอ จึงจับกับเหล็ก หรืออลูมินั่ม เกิดเปนสารประกอบฟอสฟอรัสที่ไมละลาย
น้ํา พืชนําไปใชประโยชนไมได ปจจุบันกรมวิชาการเกษตรไดมีการผลิตปุยจุลินทรียละลาย
ฟอสเฟตที่สามารถละลายอนินทรียฟอสฟอรัสและละลายหินฟอสเฟตใหพืชใชประโยชนได
จึงไดทําการศึกษาหาอัตราที่เหมาะสมสําหรับแนะนําใหใสรองกนหลุมปลูกยาง วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบดวย 6 วิธีการทดลอง คือ ไมใสเชื้อจุลินทรีย
ละลายฟอสเฟต (control) กับใสเชื้อจุลินทรียละลายฟอสเฟต อัตรา 10, 20, 40, 80 และ
100 กรัม/ตน ปลูกยางพันธุ RRIT 408 ดําเนินการทดลองในพื้นที่ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรธานี
เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 สิ้นสุดกันยายน 2558 ผลการศึกษาพบวา ในดิน
กอนการทดลองทั้ง 3 แปลงตรวจไมพบจุลินทรียสายพันธุ RPS 003 F ที่ใชในการทดลอง
การตรวจนับปริมาณจุลินทรียละลายฟอสเฟตสายพันธุ RPS 003 F หลังจากใสเชื้อจุลินทรีย
ไปแลว 3, 6 และ 12 เดือน ปรากฎเชื้อจุลินทรียละลายฟอสเฟตสายพันธุ RPS 003 F ในทุก
วิธีการทดลอง ยกเวนวิธีการไมใสเชื้อจุลินทรียรองกนหลุม แตจํานวนที่พบนั้นไมไดแปรผัน
ตามอัตราของจุลินทรียละลายฟอสเฟตที่ใสรองกนหลุม อีกทั้งในแตละอัตราที่รองกนหลุมมี
จํานวนจุลินทรียละลายฟอสเฟตผันผวนขึ้น ๆ ลงๆ และจํานวนก็ไมไดเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลา
เพิ่มขึ้นแตอยางใด ปริมาณธาตุอาหารในดิ นหลังการทดลอง 1 ป พบวาดินในทุกวิธีการ
ทดลอง มีปริมาณแคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ลดลง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน (Available P) เพิ่มขึ้น แตยังอยูในระดับต่ํามาก ปริมาณโพแทสเซียม (K)
เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่เพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนยาง สวน pH และอินทรียวัตถุ
(OM) เพิ่มขึ้นเล็กนอย ผลการวิเคราะหใบยางในแปลงทดลองที่ศูนยวิจัย และพัฒนาการ
เกษตรสุราษฎรธานี เมื่อตนยางอายุ 2.5 ป ก็ไมพบความแตกตางของปริมาณธาตุ อาหาร
ตาง ๆ ในแตละวิธีการทดลองเชนกัน โดยมีคาไนโตรเจน (N) 2.13 – 2.29 % ฟอสฟอรัส (P)
0.11 – 0.12 % โพแทสเซียม (K) 0.68 – 0.74 % และแมกนีเซียม 0.16 – 0.21 % ซึ่งทุก
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คายังมีระดับต่ํากวาระดับวิกฤต สําหรับการเจริญเติบโตของตนยาง พบวาการเจริญเติบโต
ทางดานความสูงและขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนของยางพาราพันธุ RRIT 408 ทั้ง 3 แปลง
ทดลอง ที่อายุ 3, 6 ,9 ,12 และ 18 เดือน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ขนาดเสนรอบวง
ลําตนเฉลี่ยที่อายุ 2 และ 2.5 ป ซึ่งวัดที่ความสูง 170 ซม. จากพื้นดินไมพบวามีความ
แตกตางกันทางสถิติเชนกัน โดยตนยางอายุ 2.5 ป ที่แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสุราษฎรธานี มีขนาดเสนรอบวงลําตนเฉลี่ย 15.9 – 17.8 เซนติเมตร ศูนยวิจัยยาง
ฉะเชิงเทรา 11.10 – 13.22 เซนติเมตร และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม 10.71
– 11.75 เซนติเมตร ดังนั้นในเบื้องตนอาจกลาวไดวาการใสเชื้อจุลินทรียละลายฟอสเฟตสาย
พันธุ RPS 003 F ไมวาจะใสอัตราเทาใด ไมไดมีผลทําใหปริมาณธาตุอาหารในดิน ในใบ
รวมถึงการเจริญเติบโตของตนยางพันธุ RRIT 408 ในแตละชวงอายุตั้งแต 3 เดือน ถึง 2.5
ป แตกตางกันทางสถิติ และไมแตกตางจากการไมใสเชื้อจุลินทรียละลายฟอสเฟตสายพันธุ
RPS 003 F รองกนหลุมปลูกยาง
คําสําคัญ : ยางพารา, เชื้อจุลินทรียละลายฟอสเฟต, ธาตุอาหาร, หลุมปลูกยาง
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งานวิจัยและพัฒนาดานเขตกรรม และดานอื่นๆ
ป2560
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การทดสอบเทคโนโลยีพันธุย างแนะนําป 2554 ในแปลงเอกชน
Promotion Clone Trial of 2011 Recommendation Clones in Private Area
ศจีรัตน แรมลี1 นภาวรรณ เลขะวิพัฒน2
กฤษดา สังขสิงห3 นิโรจน รอดสม4

บทคัดยอ
การทดสอบเทคโนโลยีพันธุยางแนะนําป 2554 ในแปลงเอกชนมีวัตถุประสงคเพื่อ ทดสอบ
การปรับตัวของพันธุยางพาราแนะนําป 2554 ชั้น 2 และ ชั้น 3 บางพันธุที่มีแนวโนมจะขึ้นเปน
พันธุยางชั้น 1 ในพื้นที่ปลูกยางที่มีสภาพแวดลอมแตกตางกัน โดยแบงการทดลองเปน 2
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 เปนการทดสอบเทคโนโลยีพันธุยางแนะนําป 2554 ในแปลงเอกชนเขต
ปลูกยางใหม จํานวน 3 การทดลอง ไดแกการทดลองที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุยางแนะนํา
ป 2554 ในแปลงเอกชนจังหวัดบึงกาฬ อายุยาง 3 ป พันธุ RRIT 408 มีการเจริญเติบโตดีที่สุดมี
ขนาดเสนรอบลําตนที่ 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 17.04 เซนติเมตร รองลงมาไดแกพันธุ RRIT 251 มี
ขนาดเสนรอบลําตน เฉลี่ย 16.55 เซนติเมตร การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุยาง
แนะนําป 2554 ในแปลงเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี อายุยาง 4 ป พันธุ RRIT 251 มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดมีขนาดเสนรอบลําตน เฉลี่ย 22.60 เซนติเมตร รองลงมาไดแกพันธุ RRIT 3604
มีขนาดเสนรอบลําตน เฉลี่ย 16.10 เซนติเมตร การทดลองที่ 3 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุยาง
แนะนํ า ป 2554 ในแปลงเอกชนจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา อายุ ย าง 3 ป พั น ธุ RRIT 251 มี ก าร
เจริญเติบโตดีที่สุดมีขนาดเสนรอบลําตน เฉลี่ย 18.15 เซนติเมตร รองลงมาไดแกพันธุ RRIT 3606
มีขนาดเสนรอบลําตน เฉลี่ย 16.67 เซนติเมตร กิจกรรมที่ 2 เปนการทดสอบเทคโนโลยีพันธุยาง
แนะนําป 2554 ในแปลงเอกชนเขตปลูกยางเดิม จังหวัดสงขลา อายุยาง 3 ป พันธุ RRIT 251 มี
การเจริญเติบโตดีที่สุดมีขนาดเสนรอบลําตน เฉลี่ย 18.0 เซนติเมตร รองลงมาไดแกพันธุ RRIT
3604 มีขนาดเสนรอบลําตน เฉลี่ย 14.40 เซนติเมตร การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ
ยางแนะนําป 2554 ในแปลงเอกชนจังหวัดระยองอายุยาง 4 ป พันธุ RRIT 251 มีการเจริญเติบโต
ดีที่สุดมีขนาดเสนรอบลําตนเฉลี่ย 21.29 เซนติเมตร รองลงมา ไดแกพันธุ RRIT 3901 มีขนาด
เสนรอบลําตน เฉลี่ย 19.53 เซนติเมตร และจากการทดลองจากการทดลองพื้นที่เขตปลูกยางไดเปน
2 เขตคือ เขตปลูกยางใหมและเขตปลูกยางเดิม ขอมูลเบื้องตนพบวา พันธุ RRIT 251 เปนพันธุที่มี
แนวโนมการเจริญเติบโตไดดีในทุกเขตปลูกยาง
1

ศูนยวิจัยยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิงค อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 43120
กองวิจัยอุตสาหกรรม ฝายวิจัยและอุตสาหกรรมยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
สํานักผูวาการ การยางแหงประเทศไทย แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
4
ศูนยวิจัยยางบุรีรมั ย ต.รอนทอง อ.สตึก จ.บุรรี ัมย 31150
2
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คําสําคัญ: ยางพารา, พันธุยาง, เขตปลูกยาง, การเจริญเติบ
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โปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในการคํานวณสูตรปุย
ที่เหมาะสมสําหรับสวนยางพารา
Mobile Application for Fertilizer Analysis of Rubber Farm
นริสา จันทรเรือง1
นิลวัฒน นิลสุวรรณ1
บทคัดยอ
สถาบันวิจัยยางเปนหนวยงานรับผิดชอบดานการวิจัยยางพาราซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ
ของประเทศแตตลอดมาการเผยแพรสารสนเทศของหนวยงานยังไมสามารถเขาถึงเกษตรชาวสวน
ยางพาราไดอยางมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากมีจุดบกพรองหลายประการในการดําเนินการ
เผยแพรสารสนเทศดังกลาว วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้เพื่อแกปญหาการเผยแพรสารสนเทศ
ของหนวยงานศูนยวิจัยยางสงขลาซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงานของสถาบันวิจัยยาง โดยใชแนวคิดลีน
ในการปรับปรุงกระบวนการเผยแพรสารสนเทศดวยการใชโมบายแอพพลิเคชั่นเปนเครื่องมือ โดย
การยกเอาโครงการการใชปุยตามคาวิเคราะหดินสําหรับยางพาราในการดําเนินการวิจัยทดสอบ
แนวคิดลีน ผลที่ไดคือโมบายแอพพลิเคชั่นการคํานวณสูตรปุยที่เหมาะสมสําหรับสวนยางพารา ซึ่ง
สามารถคํานวณสูตรปุยตามคาวิเคราะห พรอมทั้งเรียนรูการใชปุยตามคําแนะนําของสถาบันวิจัย
ยางได ซึ่งระบบถูกพัฒนาดวยแนวคิดการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นขามแพลตฟอรม หรือไฮบริด
แอพพลิเคชั่น ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของโมบายแอพพลิเคชั่นจากผูเชี่ยวชาญและ
ผูใชงานอยูในเชิงบวก คาความพึงพอใจอยูในระดับดี คาเฉลี่ยอยูที่ 4.24 และ 4.47 คา S.D. อยูที่
0.56 และ 0.62 ตามลําดับ จากนั้นนําโมบายแอพพลิเคชั่นไปทดสอบแนวคิดลีนในการปรับปรุง
กระบวนการในโครงการผลที่ไดคือสามารถปรับปรุงกระบวนการประสิทธิภาพไดถึง 36.4 %
ดังนั้นโมบายแอพพลิเคชั่นทีถ่ ูกพัฒนาขึ้นนัน้ ถือไดวามีประสิทธิภาพเปนทีย่ อมรับ สามารถนําไปใช
ในการคํานวณสูตรปุยที่เหมาะสมสําหรับสภาพแวดลอมภายในสวนของเกษตรกร และสามารถ
นําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการเผยแพรสารสนเทศไดจริง ทั้งยังนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใช
ตอยอดกับการวิจัยอื่นได
คําสําคัญ : ธาตุอาหารในดิน, ยางพารา, โมบายแอปพลิเคชั่น, ปุย ยางพารา, การใชปุยตามคา
วิเคราะห
1

ศูนยวิจัยยางสงขลา ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
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การหมุนเวียนคารบอนในระบบการผลิตยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เทคโนโลยีสะอาด
Carbon Inventory in Rubber Crop Production System for Efficiency
Increment in Clean Technology

พิศมัย จันทุมา1
สวางรัตน สมนาค2

บทคัดยอ
การหมุนเวียนคารบอนในระบบการผลิตยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเทคโนโลยี
สะอาด เพื่อศึกษาการหมุนเวียนเชิงปริมาณของคารบอนในระบบการผลิตยาง ใชเปนฐานขอมูล
สําหรับแนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงขอกีดกันทาง
การคา และเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเทคโนโลยีสะอาด ระหวางป 25552559 ทดลองที่ ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา ผลการวัดปริมาณคารบอนวัดโดยวิธี
Eddy Covariance พบวา อัตราการแลกเปลี่ยนคารบอนสุทธิคํานวณคาอัตราการผลิตปฐมภูมิ
รวม (GPP) อัตราการปลดปลอยคารบอนจากการหายใจทั้งหมดของระบบนิเวศ (Re) และผลผลิต
คารบอนสุทธิของระบบ (NEP) คาสะสมของ GPP มีคาเทากับ 3.978 ตันคารบอน/ไร/ป Re
2.75 ตันคารบอน/ไร/ปและ NEP 1.22 ตันคารบอน/ไร/ปโดยมีคา GPP สะสมต่ําสุด ในชวงเดือน
มกราคม และสูงสุดในชวงมิถุนายน โดยมีคาสะสม GPP เทากับ 142.53 และ 482.56 คารบอน/
ไร/เดือน ตามลําดับ คา Re สะสมต่ําสุด และสูงสุดในชวงเดือนกันยายน และกุมภาพันธ โดยมีคา
สะสม Re เทากับ 91.04 และ 372.68 คารบอน/ไร/เดือน ตามลําดับ และคา NEP สะสมต่ําสุด
และสูงสุดในชวงเดือนกุมภาพันธ และสิงหาคม โดยมีคาสะสม NEP เทากับ -218.42 และ
267.38 คารบอน/ไร/เดือน ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของสมดุลคารบอนในรอบปสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีพื้นที่ใบของยางพารา เนื่องจากในชวงเดือนมกราคม ซึ่งมีการทิ้งใบของ
ตนยางพารา พื้นที่ปลูกยางพารามีคา GPP ต่ําที่สุด แตปรากฏคาสูงสุดในชวงเดือนมิถุนายน ซึ่ง
เปนชวงที่ใบยางเจริญเติบโตเต็มที่และเปนชวงฤดูฝน ขณะที่ในชวงเดือนกุมภาพันธนั้น ตนยางเริ่ม
แตกใบใหมและมีการเจริญเติบโตของใบยาง ทําใหพื้นที่ปลูกยางมีคา RE สูงที่สุด และมีคา NEP
ต่ําที่สุด โดยคา NEP ที่ปรากฏในชวงเดือนมกราคม กุมภาพันธ และธันวาคมนั้น มีคานอยกวา 0
แสดงวาในชวงเวลาดังกลาว ระบบนิเวศของยางพาราทําหนาที่เปน Carbon source ในขณะที่ชวง
เดือนอื่นๆ นั้น NEP มีคามากกวาศูนย ระบบนิเวศของยางพาราจึงทําหนาที่เปน Carbon sink ใน
กระบวนการทํา
1

ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
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ยางแผนรมควัน พบวา ในหองรมควันขนาด 40 ลูกบาศกเมตร บรรจุรถตากยาง 3 คัน คันละ
150 แผน รวม 450 แผนตอครั้ง (450 กก./ครั้ง) ใชเวลาในการรมควัน 4 ½ วัน ในรอบปกรีด
รมควัน 8-9 เดือน โดยใชความรอนจากไมฟน พบวา ในขั้นตอนการรมควัน มีการปลดปลอย
คารบอนจากไมฟน 10.26-11.40 ตันคารบอน/หองรมควัน/ป ปลดปลอยคารบอนจากปลองควัน
ของโรงงาน 1.09-1.21 ตันคารบอน/หองรมควัน/ป และคารบอนจากขี้เถา 0.59-0.65 ตัน
คารบอน/หองรมควัน/ป รวมทั้งปมีการปลดปลอยคารบอน 11.93-13.26 ตันคารบอน/หอง
รมควัน/ป หรืออีกนัยหนึ่งการรมควันยางแผนในแตละกิโลกรัมมีการปลอยคารบอน 0.59 kgC/kg
dry rubber
คําสําคัญ : ยางพารา, การหมุนเวียนคารบอน, การผลิตยาง, เทคโนโลยีสะอาด
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การผลิตเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม (Calopogonium cearuleum (Benth.)
Sauvalle) เพื่อจําหนายใหเกษตรกร หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
Production of Seeds Covered with Calopogonium cearuleum
(Benth.) Sauvalle to Sell to Farmers Government Agencies, State
Enterprises and Private Sector

เกษตร แนบสนิท1

บทคัดยอ
การปลูกพืชคลุมดินซีรูเลียม (Calopogonium cearuleum (Benth.) Sauvalle ) ในสวนยาง
เปนวิธีการที่จะสามารถควบคุมวัชพืชไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มธาตุอาหารใหแกดินจากการตรึง
ไนโตรเจนในอากาศและการยอยสลายตัวของเศษซากพืชคลุมเปนอินทรียวัตถุ ศูนยวิจัยยางหนองคายจึง
เห็นความสําคัญ และควรมีการผลิตเพื่อจําหนายเผยแพรใหกับเกษตรกรและภาคสวนตางๆ การทดลอง
เริ่มจากคัดเลือกพื้นที่ที่มีแหลงน้ํา ระดับความเปนกรดดางของดินที่เหมาะสม 6.0 - 6.5 กอนการปลูกมีการ
เตรียมเมล็ดพันธุ โดยการทําลายการพักตัวของเมล็ด นําไปเพาะในวัสดุเพาะชํา โดยใชถุงเพาะขนาด 2 x
4 นิ้ว วัสดุปลูกเปนดินรวนผสมแกลบดิบ อัตรา 1:1 ผสมปุยรองกนหลุม 0-3-3-0 ลงในดิน 1 กิโลกรัมตอ
ดินผสม 1 ลูกบาศกเมตร และคลุกเมล็ดดวยไรโซเบียมโดยเพาะเมล็ด 2 - 3 เมล็ดตอถุงเพาะเมล็ด ที่
ความลึก 1- 2 เซนติเมตร แลวกลบเมล็ดเพื่อปองกันกันเมล็ดลอยในชวงการใหน้ํา การยายปลูก ชวงเวลา
ที่เหมาะสมในการปลูกคือชวงฤดูฝนเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม โดยมีขั้นตอนดังนี้ ไถเตรียมแปลงปลูก
กอนการยายปลูกซีรูเลียม โดยการไถ 1 ครั้งและพรวน 2 ครั้ง ใชระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร
จํานวน 2 ตนตอหลุม ขุดหลุมปลูกขนาด 20 x 20 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตรและรองกนหลุมดวยหิน
ฟอสเฟตเล็กนอย ตนกลาปลูกควรมีอายุอยางนอย 3 สัปดาหหลังงอก งดการใหน้ํากลากอนยายปลูก 1 2 วั น นํ า ต น กล า ออกจากถุ ง เพาะชํ า และปลู ก ในหลุ ม ให น้ํ า ทั น ที ห ลั ง ปลู ก เสร็ จ จากนั้ น มี ก ารดู แ ล
บํารุงรักษา การใหน้ํา และการเก็บเกี่ยวผลผลิตสําหรับตนทุนการผลิตเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียมจํานวน 2 ไร
มีตนทุนปที่ 1 คือ คาเมล็ด 1 กิโลกรัม 500 บาท คาจางเหมาปรับพื้นที่ 1,200 บาท คาวัสดุอุปกรณ
เรือนเพาะชํา 500 บาท คาระบบใหน้ํา 2,620 บาท แบงเปน คาจางเหมาจัดทําระบบใหน้ําและคาวัสดุ
อุปกรณระบบใหน้ํา คากรอกถุง 620 บาท คาแรงงานดูแลรักษา 9,920 บาท คาจางเหมาปลูก 930
บาท คาจางเหมาดูแลรักษารดน้ํา 2,790 บาท คาจางเหมาใสปุย 1,220 บาท คาจางเหมากําจัดวัชพืช
15,100 บาท สวนคาวัสดุอุปกรณ ไดแก คาถุงชําซีรูเลียมขนาด 2 x 4 นิ้ว รวม 800 บาท คาดินกรอกถุง
1,500 บาท คาปุยเคมี 2,800 บาท คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวม 500 บาท คาวัสดุการเกษตร 500 บาท
และคาน้ํามัน
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แปลงตนแบบเทคโนโลยีการเสริมรายได
แบบเห็นผลจริงในสวนยางของเกษตรกรโดยการยางแหงประเทศไทย
Converting Prototypes of Real Income Technology
in Small Holder by RAOT

เกษตร แนบสนิท1

บทคัดยอ
วัตถุประสงคการศึกษา การจัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยีการเสริมรายไดแบบเห็นผลจริง
ในสวนยางของเกษตรกรโดยการยางแหงประเทศไทย เพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีดานการเสริม
รายไดในสวนยางของสถาบันวิจัยยาง รวมกับภูมิปญญาชาวบานในแตละพื้นที่ โดยนําขอมูล
วิชาการดานอื่นๆ เชน ขอมูลศักยภาพดิน ปริมาณน้ําฝน ขอมูลตลาด เศรษฐกิจและสังคม มา
พิจ ารณาร ว มกั น โดยดํ า เนิ น การในแปลงเกษตรกรของการยางแห ง ประเทศไทยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัดๆละ 1 ราย ไดแก 1) นายเตชสิทธ สุวรรณศรี 57 ม. 1 ต.กก
แดง อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร ยางอายุ 3 ปพ้ืนที่ 7.65 ไรเกษตรกรเสนอรูปแบบการเสริม
รายไดเปนการปลูกพืช 13 ชนิด ไดแก กลวยน้ําวาพันธุปากชอง 50 กลวยน้ําวาพันธุพื้นบาน กลวย
หอมทองปทุม นอยหนา ผักหวานปา สับปะรด ขาเหลือง หญาเนเปยรมะละกอ พริก มะเขือ ถั่ว
ลิสง และผักสวนครัวแซมบริเวณแถวยางพาราโดยลงทุน 29,000 บาท ไดผลตอบแทนปที่ 1
เทากับ 52,800 บาท กําไรสุทธิ 23,800 บาท และพบวาไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตน
ยางในรอบ 6 เดือน 2) นายสําโรง ใจสิริ 186 ม.1 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ ยาง
อายุ 3 ป พื้นที่ 5 ไร เกษตรกรเสนอรูปแบบการเสริมรายไดโดยปลูกพืช 3 ชนิด ไดแก กลวยน้ําวา
พันธุปากชอง50 กลวยหอมทองปทุม ตะไคร และมีการเพาะเห็ดฟางแซมบริเวณแถวยาง โดย
ลงทุน 27,000 บาท ไดผลตอบแทนปที่ 1 เทากับ 52,000 บาท กําไรสุทธิ 25,000 บาทและ
พบวาไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางในรอบ 6 เดือน 3) น.ส.ธนรรญชนก โคตรปต
ถา 266 ม.2 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ยางอายุ 2 ป พื้นที่ 7 ไร เกษตรกรเสนอรูปแบบ
การเสริมรายไดเปนการปลูกพืช 3 ชนิด ไดแก กลวยน้ําวาพันธุปากชอง50 ฟกทอง และฟกเขียว
แซมระหวางแถวยาง โดยลงทุน 29,000 บาท ไดผลตอบแทนปที่ 1 เทากับ 61,000 บาท คิดเปน
กําไรสุทธิ 32,000 บาท และพบวาไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางในรอบ 6 เดือน
4) นายลําดวน วรรณศรี 82 ม.17 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนครยางอายุ 3 ป จํานวน
11 ไร เกษตรกรเสนอรูปแบบการเสริมรายไดเปนการปลูกพืช 3 ชนิด ไดแก กลวยน้ําวาพันธุปาก
ชอง50 ตะไคร และเผือกหอม แซมระหวางแถวยางพารา มี
1

ศูนยวิจัยยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิงค อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 43120

71

การลงทุน 24,780 บาท ไดผลตอบแทนปที่ 1 เทากับ 35,250 บาท กําไรสุทธิ 10,470 บาท และ
พบวาไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางในรอบ 6 เดือน และ5) นางทนง แกววงษา
214 ม.8 ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย ยางอายุ 2 ป พื้นที่ 10 ไร เกษตรกรเสนอรูปแบบการเสริม
รายได เปน การปลู กพื ช 2 ชนิ ด ได แ ก กลว ยน้ํา ว าพั น ธุ พื้น เมือง และข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว แซม
ระหวางแถวยางพารา มีการลงทุน 22,000 บาท ไดผลตอบแทนปที่ 1 เทากับ 56,400 บาท กําไร
สุทธิ 34,400 บาท และพบวาไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางในรอบ 6 เดือนใน
ปงบประมาณ 2561 ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงการเปน “แปลงตนแบบสวนยางการสงเคราะหปลูก
แทนแบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน”ตามขอคิดเห็นคณะอนุกรรมการฯ 49(4)
คําสําคัญ : ยางพารา, แปลงตนแบบ, การเสริมรายได

เสริมรายไดของเกษตรกรในสวนยางที่มีรมเงา
Revenue of Farmers in Rubber Plantations
นริสา จันทรเรือง1
วิเชียร หงษมณี1
บทคัดยอ
โครงการแบงเปน 2 กิจกรรม คือ สํารวจและคัดเลือกสวนยางที่ประสบผลสําเร็จ และ
คัดเลือกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อทําเปนสวนยางตนแบบ โครงการนี้เปนโครงการที่เริ่ม
ดําเนินการในป 2560 เปนโครงการใชเวลา1ป โดยการสํารวจเกษตรกรชาวสวนยางในพื้น ที่
จั ง หวั ด สงขลา และได คั ด เลื อกเกษตรกรเพื่ อทํ า แปลงต น แบบการเสริ ม รายได ใ นสวนยาง มี
เกษตรกรชาวสวนยางเขารวมโครงการจํานวน 12 ราย เพื่อทําเปนสวนยางตนแบบ โดยการปลูก
ผักเหลียงรวมกับการเลี้ยงผึ้งในสวนยางที่เปดกรีดแลว และการปลูกกาแฟในสวนยางพารา ซึ่งเมื่อ
ดําเนินการไปแลว1ป ผลผลิตของผักเหลียงยังไมไดเก็บผลผลิต และสวนของผึ้งไดมีผลผลิตน้ําผึ้ง
แลว เกษตรกรจะสามารถมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทําสวนยางเพียงอยางเดียว ลดการพึ่งพาจาก
หนวยงานของรัฐ
คําสําคัญ : เกษตรกร (Famers), รายได (Revenue), สวนยาง (Rubber Plantation)
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การผลิตยางชําถุงคุณภาพดีตามคําแนะนําพันธุยางป 2559
เพื่อการกระจายพันธุดีใหเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Production of High Quality Poly Bag Rubber RAOT
Recommendations for Rubber Varieties in 2016 for Small Holder in
Northeast Thailand
เกษตร แนบสนิท1
บทคัดยอ
จากนโยบายของรัฐบาล และการยางแหงประเทศไทยที่สงเสริมสนับสนุน ใหลดพื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตยางพาราดวยการโคนยางเกาเพื่อปลูกแทนดวยยางพันธุดีและไมยืนตนตามที่การยางแหง
ประเทศไทยกําหนด สงผลใหปริมาณผลผลิตในประเทศลดลง ทําใหความตองการยางธรรมชาติใน
ตลาดโลกเพิ่มขึ้นราคายางพาราจึงขยับตัวสูงขึ้น ในป พ.ศ. 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเปาหมาย
ใหการสนับสนุนเพื่อการปลูกแทนมากกวา 8,000 ไร ซึ่งตองใชพันธุยางมากกวา 640,000 ตน จึง
เกิ ด ป ญ หาขาดแคลนพั น ธุ ย างคุ ณ ภาพดี ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนมาก วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อทราบตนทุนการผลิตยางชําถุง
ของของศูนยวิจัยยางหนองคาย รวมถึงความเปนไปไดในการผลิตและจําหนายยางชําถุงคุณภาพดี
ตามคําแนะนําพันธุยางป 2559 ของ สถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย เริ่มจากการติดตา
ตนกลายางในแปลงกลายางแลวถอนมาชํา เรียกตนตอตาเขียว จํานวน 15,000 ตน มีตนทุนตน
ละ 7.15 บาท รวม 137,250 บาท นําตนตอตามาชําถุง ในเรือนเพาะชํามีตนทุนของการสราง
เรือนเพาะชํา ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 2.5 เมตร บาท 25,300 บาท และเปนคา
ระบบน้ํา 14,500 บาท คาแรงงานดูแลรักษา 27,000 บาท คาวัสดุไดแก ถุงชํายางขนาด 2.5x14
นิ้ว รวม 3,900 บาท คาดินกรอกถุง 4,500 บาท และไดผลสําเร็จในผลิตยางชําถุงไดทั้งหมด
12,535 ตน รวมใชตนทุนยางชําถุงในปงบประมาณ 2560 รวม 194,300 บาท คิดเปนตนทุนยาง
ชําถุงตนละ 22.85 บาทขณะที่ปงบประมาณ 2560-2561 ที่ผานมาสามารถจําหนายยางชําถุงใน
ราคาประกาศของการยางแหงประเทศไทยสําหรับเกษตรกรสวนสงเคราะหปลูกแทน 30 บาท/ตน
ขายได 6,995 ตน โดยแบงเปนพันธุยางชั้น 1 และ 2 ตามคําแนะนําสถาบันวิจัยยางการยางแหง
ประเทศ ในพื้นที่ปลูกยางใหม รวม 8 พันธุ ไดแก RRIT 251 RRIT 226 RRII 118 RRIT 3604
RRIT 3607 RRIT 3902 RRIT 3904 และ RRIT 3906 เปนเงินทั้งสิ้น 269,250.-บาท โดย

นํา สง เปน รายไดจ ากงานวิจัย เขา กองทุน พัฒนายาง 49(4) คิดเปนกําไรสุทธิ 74,940 บาท ยัง
เหลือยางชํา ถุง 3,560 ต น สามารถนํ าไปปลู กในศูน ยว ิจัย ยางหนองคาย เพื่อ เปน ตน กิ่ง ตา
งานวิจัยไดทําใหลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุปลูกป2561 รวมถึงมีโรงเรือนที่ใชในการชํายาง
ชําถุงในปงบประมาณตอไป และในปงบประมาณ 2561 โครงการอยูในระหวางการหารือและ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงการเพื่ อเสนอของบประมาณจากหน ว ยธุ ร กิ จ ของการยางแห ง ประเทศไทย
(Business Unit) เนื่องจากคาดการณวาจะมีความตองการยางชําถุงของเกษตรกรชาวยางเพื่อการ
สงเคราะหปลูกแทนขาดแคลนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไมนอยในปงบประมาณ
2560
คําสําคัญ : การผลิตยางชําถุง, คําแนะนําพันธุยาง ป 2559

1

ศูนยวิจัยยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิงค อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 43120

งานวิจัยและพัฒนาดานเขตกรรม และดานอื่นๆ
ป2559

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัสดุปลูกยาง
Optimization of Rubber Planting Material
พเยาว รมรื่นสุขารมย,บุตรี พุทธรักษ, สายสุรีย วงศวชิ ัยวัฒน,
ทรงเมท สังขนอย,ธงชัย คําโคตร,พิเชฏฐ พรอมมูล
บทคัดยอ
การพัฒนาภาชนะเพาะชําเพื่อควบคุมการเจริญของรากตนกลายาง โดยนํารูปแบบของ
root trainer จากอินเดียมาดัดแปลงรวมกับวิธีการเพาะขยายพันธุไมปา เพิ่มชองอากาศรอบ
ภาชนะ เพื่อสงเสริมใหเกิดสภาพ air pruning ชวยกระตุนใหรากยางแตกแขนงมากขึ้น และมีการ
กระจายตัวสมดุลกวารากของตนยางที่เพาะในถุงชํา ในงานวิจัยนี้ไดออกแบบผลิตภาชนะเพาะชํา
2 รูปแบบ คือ แบบปากภาชนะทรงกลม และทรงเหลี่ยม แลวนําไปการทดลองเพาะชําตนกลายาง
เปรียบเทียบกับกับการเพาะในถุงพลาสติกดํา ผลปรากฏวา ตนกลายางที่เพาะชําในภาชนะเพาะ
ชําพลาสติกมีระบบรากแกวที่สมบูรณ ลักษณะรากแกวตรง ปลายรากไมมวนงอ ทุกวัสดุเพาะชํา
สามารถสรางระบบรากไดดี มีปริมาณรากแขนงและรากฝอยจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ปลูกในถุงเพาะชําที่ใชดินเปนวัสดุปลูกซึ่งเริ่มพบการมวนงอของรากที่กนถุง ตั้งแตตนกลามีอายุได
4 เดือน อยางไรก็ตาม การใชขุยมะพราวผสมดินอัตราสวน 3:1 หรือขุยมะพราวผสมดินและมูลวัว
อัตราสวน 3:1:1 ทําใหตนยางมีโครงสรางของรากแกวตั้งตรงมากที่สุด เมื่อทําการยายปลูกตนติด
ตาที่เลี้ยงในภาชนะเพาะชํา พบวามีอัตราการรอดตายเมื่อยายปลูกสูงกวาตนติดตาที่เลี้ยงใน
ถุงพลาสติก เมื่อขุดดูโครงสรางรากหลังปลูกลงแปลง 1 ป ผลปรากฏวา ตนยางที่เลี้ยงในภาชนะ
เพาะชําพลาสติกสวนใหญมีรากแกวตรงเปนรากเดี่ยว มีเพียงบางตนเทานั้นที่ปลายรากแกวแตก
เปนแฉก 2-3 แฉก และมีรากแขนงจํานวนมากกวาตนยางที่เลี้ยงในถุงพลาสติก ตนยางเลี้ยงในถุง
ที่มีการตัดปลายรากกอนปลูก สวนใหญไมพบการขดมวนของราก แตปลายรากแกวจะแตกเปน
แฉกหลายแฉกตรงตําแหนงที่ตัด ในขณะที่ตนยางเลี้ยงในถุงที่ไมมีการตัดปลายรากกอนปลูก ราก
แกวจะมีลักษณะขดมวนที่ระดับความลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตรเกือบทุกตน การศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนยางติดตาพันธุ RRIT 251 และ RRIT 408 ที่เลี้ยงในถุงพลาสติก
และในภาชนะเพาะชําในสภาพแปลงปลูก พบวา ในปแรกการเจริญเติบโตของตนยางไมแตกตางกัน
แตในปที่ 3ตนยางติดตาพันธุ RRIT 251 ที่เลี้ยงในภาชนะเพาะชําพลาสติกเจริญเติบโตดีกวาตน
ยางที่เลี้ยงในถุงพลาสติกเพาะชํา จึงควรติดตามการเจริญเติบโตตอไปจนกระทั่งไดขนาดเปดกรีด

การศึกษาระบบรากของยางพาราที่ปลูกดวยวัสดุปลูกตางกัน พบวา ตนยางที่ติดตาใน
แปลงมีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมา ไดแก ตนยางที่ติดตาในภาชนะเพาะชําแบบพลาสติก
ตนยางที่ติดตาในถุง และตนตอตาเขียวที่ปกชําในถุง ตามลําดับ ตนยางที่เพาะชําโดยใชภาชนะ
เพาะชําพลาสติกมีการหยั่งลึกของรากแกวมากสุด ลักษณะของรากแกวตรง มีรากแขนง คอนขาง
สมดุล และมีปริมาณรากแขนงที่ระยะ 10 ซม.จากพื้นดินลงไปมากที่สุด สวนลักษณะของรากยาง
ที่ชําในถุง พบการแตกแขนงของรากเปน 2-3 รากหยั่งลึกลงไปในดิน
คําสําคัญ : ยางพารา, วัสดุปลูก, ภาชนะเพาะชํา, ระบบราก

การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจรับรองการพัฒนาพันธุยางของเกษตรกรและ
เอกชน
ภัทรา กิณเรศ, กรรณิการ ธีระวัฒนสุข, ฐิตาภรณ ภูมิไชย, นริสา จันทรเรือง,
ศุภมิตร ลิมปชัย, วราวุธ ชูธรรมธัช, นิพัฒน คงจินดามุนี, พรรษา อดุลยธรรม,
กฤษดา สังขสิงห, นภาวรรณ เลขะวิพัฒน, พิเชษฐ ไชยพาณิชย
บทคัดยอ
การยื่นคําขอเปนพันธุยางแนะนําเพื่อการจําหนาย เริ่มดําเนินการในป 2555 โดยเกษตรกร
จังหวัดตรังไดยื่นคําขออนุญาตขึ้นทะเบียนพันธุยางพาราพันธุใหม “พันธุเฉลิมชัย 80” เปนพันธุ
ยางแนะนํา เพื่ อการจํ าหนายจํา นวน 1 พั นธุ การดํา เนิ นการขั้ นตน ได ดํา เนิน การตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐาน ไดแก ลักษณะทางสัณฐานวิทยา แหลงที่มา ประวัติพันธุ ลักษณะและขอมูล
ทางพันธุกรรมที่สามารถตรวจสอบไดโดยทางวิทยาศาสตร ขั้นตอนการพัฒนาพันธุ และความ
นาเชื่อถือในความเปนเจาของโดยไมซ้ํากับพันธุอื่น ๆ ตามขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานการ
พิจารณาพันธุยางของภาคเอกชนเปนพันธุยางแนะนํา และจัดทํารายงานเสนอสถาบันวิจัยยาง
เพื่อพิจารณาออกประกาศโฆษณาคําขอเปนเวลา 90 วัน และครบกําหนดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2555 โดยไมมีผูใดทักทวง หลังจากนั้นเจาหนาที่ดําเนินการเก็บขอมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต
สมบัติทางกายภาพและอื่นๆ ทั้ง 3 แปลงในเดือนมกราคม-กันยายน 2556 ขณะเดียวกันจากการ
ตรวจสอบชุ ด ดิ น พบว า ชุ ด ดิ นทั้ ง 3 แปลงเป นดิ น ชุ ด เดีย วกั น คื อดิ น ชุ ด ฉลอง ซึ่ ง ไม ต รงตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขแนวทางการปฏิบัติงานการพิจารณาพันธุยางของภาคเอกชนเปนพันธุยาง
แนะนํ า จึ ง ได แ จ ง ผู ยื่ น คํ า ขอให เ พิ่ ม แปลงอย า งน อ ย 2 แปลงในชุ ด ดิ น ที่ แ ตกต า งกั น พร อ ม
รายละเอียดตามเงื่อนไข ซึ่งผูยื่นคําขอไดแจงเพิ่มแปลงพรอมทั้งขอมูลเพิ่มเติมสมบูรณเมื่อเดือน
เมษายน 2558 ในแปลงชุดดินวังตง และเขาขาด จากนั้นไดดําเนินการตรวจสอบพันธุกรรม
และประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อยืนยันพันธุอีกครั้ง ผลปรากฏวาพันธุยางทั้งสามแปลง
เปนพันธุเดียวกัน จากการเก็บขอมูลการเจริญเติบโต และผลผลิต ทั้ง 3 แปลง พบวา พันธุยางมี
ขนาดเสนรอบวงลําตนอยูระหวาง 50.83 – 52.21 เซนติเมตร สวนผลผลิต (กรัมตอตนตอครั้งกรีด)
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 พบวาพันธุยางเฉลิมชัย 80 แปลงที่ 1, 2
และ 3 ใหผลผลิตเฉลี่ย 54.57, 33.50 และ 27.66 กรัมตอตนตอครั้งกรีดตามลําดับ ขณะที่
พันธุ RRIM600 ใหผลผลิตเฉลี่ย 24.67 กรัมตอตนตอครั้งกรีด นอกจากนี้ไดประเมินความ

รุนแรงของโรคราแปง พบวามีความรุนแรงระดับปานกลาง (3) อยางไรก็ตามการเก็บขอมูลใน
ครั้งนี้ยังไมครบตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามแนวทางการปฏิบัติงานการพิจารณาพันธุยางของ
ภาคเอกชนเปนพันธุยางแนะนํา จึงยังไมสามารถสรุปผลได
คําสําคัญ : การตรวจรับรอง, พันธุยางพารา

ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุมคู ูนาในจังหวัดอุบลราชธานี
Mucuna’s Seed Production in Ubonratchathani
กัลยารัตน หมื่นวณิชกูล, สาคร รจนัย
บทคัดยอ
มูคู น า เปน พื ช ที่ติ ด เมล็ ด ยาก ต องการอากาศหนาวเย็น ตองการอุ ณหภู มิ ที่เหมาะสม
ประมาณ 19-27ºC ในการติดดอกและเมล็ด ปจจุบันสามารถผลิตเมล็ดไดเฉพาะแถบเทือกเขา
หิมาลัย ประเทศอินเดีย สวนใหญขยายพันธุโดยวิธีปกชํา จึงไดดําเนินการทดลองโดยใชสารชะลอ
การเจริญเติบโต คือสารพาโคลบิวทราโซน เพื่อศึกษาการติดเมล็ดในประเทศไทย โดยใชอัตรา
ความเขมขนตางกันคือ 300 400 500 600 700 ppm. เปรียบเทียบกับการไมราดสารพาโคล
บิวทราโซน ในป 2558 พบวาอัตราความเขมขนของสารพาโคลบิวทราโซนผลผลิตไมมีความ
แตกตางกัน ซึ่งในป 2559 ไดทําการทดลองซ้ําโดยเพิ่มจํานวนครั้งของการใชสารพาโคลบิวทรา
โซนเปน 2 ครั้ง คือวันที่ 7 ตุลาคม 2558 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พบวาการใชสารพา
โคลบิวทราโซนที่ความเขมขน 600 และ 700 ppm. มีแนวโนมจะใหผลผลิตมากกวาอัตราอื่น แต
ยังไมใหผลผลิตเพียงพอตอความคุมคาทางเศรษฐกิจเกษตรกรควรขยายพันธุโดยการปกชํา โดย
วางถุงเพาะไวในแปลงมูคูนา และนํากิ่งมูคูนาที่ติดราก 1 ขอมาปกชําและไมตัดกิ่งจากตน เมื่อกิ่ง
ปกชําเจริญเติบโตดีแลวจึงทําการตัดกิ่งจากตนและนําไปปลูก จะมีเปอรเซ็นตการเจริญเติบโต
ดีกวาการตัดกิ่งมูคูนาจากตนแลวนําไปปกชํา
คําสําคัญ : มูคูนา, Mucuna bracteata, พืชคลุมดิน, การผลิตเมล็ด

ลักษณะกายวิภาคศาสตรและสัณฐานวิทยาของใบทีบ่ งชี้การทนแลงในยางพารา
Leaf Anatomical and Morphological Traits in Relation to Drought
Tolerance in Rubber
พัชรียา บุญกอแกว, พรสุดา ศิริรักวงษา, อรพินท อุนาพรม, ดอกแกว จุระ
บทคัดยอ
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย มีตลาดการสงออกสูงเปน
อันดับตนของโลก และในปจจุบันความตองการของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นทั้งในสวนของน้ํายางดิบ
และผลิตภัณฑแปรรูป ทําใหมีการขยายพื้นที่ปลูกไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตเนื่องจากในบางพื้นที่นั้นประสบปญหาความแหงแลงทําใหไมเหมาะที่จะ
เพาะปลูกหรืออาจทําใหไดผลผลิตที่ไมดีเทาที่ควร ทําใหเกิดปญหาตามมาเชน คุณภาพของน้ํายาง
หรือปริมาณน้ํายางที่ไมไดตามตองการ การแกปญหาอยางหนึ่งคือการเลือกพันธุที่ทนทานตอ
สภาพแวดลอมที่จํากัด ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาการคัดเลือกสายพันธุทเี่ หมาะสมในสภาพแวดลอม
ที่แหงแลง เพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ โดยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาค
ศาสตร ของยางพาราในแต ล ะสายพั นธุ เพื่ อหาความแตกต างและดัช นีชี้ วั ดความทนแล ง โดย
ทําการศึกษาลักษณะของใบยางพาราในแตละสายพันธุเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสาย
พันธุ ซึ่งทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบยางพาราอยางนอย 150 สาย
พันธุจากแหลงพันธุดั้งเดิมเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับใชในการคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุที่
เหมาะสมสําหรับสภาพแวดลอมที่แหงแลง จากการศึกษาพบวา สายพันธุยางพารา สวนใหญจะมี
รูปรางเปนรูปรี (elliptic) และรูปขอบขนาน (oblong) แตจะมีบางสายพันธุที่เปนรูปขอบขนาน
แกมรูปไข คือ พันธุ RO/PB/1 2/59 รูปใบหอกแกมรูปไขกลับคือ พันธุ RO/A/7 25/45 และรูป
หอกกลับ คือ พันธุ RO/A/9 23/346 ปากใบของสายพันธุจากแหลงดั้งเดิมเปนแบบ paracytic
สายพันที่มีความหนาแนนของปากใบมากที่สุด และนอยที่สุด ไดแก RO/CM/11 63/182 (491
ปากใบตอ ตร.มม.) และMT/IT/17 27/45 (235 ปากใบตอ ตร.มม.) สายพันธุยางพาราที่ทนแลง
ไดดีกวาสายพันธุอื่นนั้น ควรจะมีปากใบขนาดเล็ก และจากการทดลอง พบวา สายพันธุที่มีปากใบ
ขนาดเล็กที่สุดไดแก AC/I/22 124 และ AC/I/8 122 สวนพันธุที่คาดวานาจะมีความสามารถใน
การทนแลงนอยที่สุดนั้นนาจะเปนสายพันธุที่มีปากใบขนาดใหญที่สุด ไดแก พันธุ RO//3 22/79
คิวติเคิลหนาเฉลี่ย 2.4 ไมโครเมตร เนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานบน (upper epidermis) ความยาวเฉลี่ย
9.9 ไมโครเมตร ชั้นแพลิแซดมีโซฟลลดานบน(upper palisade) เปนเนื้อเยื่อที่อยูภายใตอิพิเดอรมิส

ด า นบนเรี ย งเป น แถว 2-3 ชั้ น เซลล ความหนาเฉลี่ ย 47.2 ไมโครเมตร มี ลั ก ษณะรู ป ร า ง
ทรงกระบอกเรียวยาวในแนวตั้งฉากกับผิวใบ ชั้นสปองจีมีโซฟลลเรียงกัน 2-3 ชั้นเซลล ความหนา
ชั้นเฉลี่ย 40.9 ไมโครเมตร มีรูปราง 2 แบบ คือ ทรงกลมรี และรูปทรงหลายเหลี่ยม สวนใหญเปน
เซลล ค อนขา งกลม เรี ย งกั น ค อนข า งอั ด แน น ทํ า ใหเกิ ด ช องวา งระหว างเซลล (intercellular
space) นอย ชั้นแพลิแซดมีโซฟลลดานลาง(lower palisade) เปนเนื้อเยื่อที่อยูติดกับอิพิเดอรมิ
สดานลาง ความหนาเฉลี่ย 15.9 ไมโครเมตร เนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลาง (lower epidermis) ความ
หนาเฉลี่ย 9.6 ไมโครเมตร ปากใบเรียงกันอยูอยางหนาแนนใตทองใบ จํานวน 404.7 ปากใบตอ
ตารางมิลลิเมตร ขนาดความกวางเฉลี่ย 26.1 ไมโครเมตร ความยาวเฉลี่ย 38 ไมโครเมตร เนื้อเยื่อ
ผิวใตทองใบมีขน (trichome) ยาวเฉลี่ย 6.7ไมโครเมตร
คําสําคัญ : ยางพารา, ลักษณะกายวิภาคศาสตร, ลักษณะสัณฐานวิทยา, การทนแลง

งานวิจัยและพัฒนาดานเขตกรรม และดานอื่นๆ
ป2558

การสรางเกษตรกรตนแบบการผลิตเมล็ดพันธุซีรูเลียมและการขยายผล
กัลยารัตน หมื่นวณิชกูล
บทคัดยอ

โครงการแบงเปน 4 ระยะคือ ระยะแรกทําการอบรมเกษตรกร ในการปลูกและผลิต
พืชคลุ มในสวนยางในป 2557 ระยะที่ ส องทําการคัดเลือกเกษตรกรผูสนใจเพื่อทําแปลง
ตน แบบการผลิ ตเมล็ ดพั น ธุ ซีรู เ ลี ย ม ระยะที่สามคื อการขยายผลไปสู เกษตรกรในจั งหวัด
อุบลราชธานีและจั งหวัดใกล เคียง โครงการนี้ ไดเริ่มดํ าเนินการในป 2557 ทํ าการฝกอบรม
เกษตรกรเรื่องการปลูกและการผลิตพืชคลุมดินซีรูเลียมในสวนยาง 2 รุน และทําการ
คัดเลือกเกษตรกรเพื่อทําแปลงตนแบบการผลิตเมล็ดพันธุ มีเกษตรกรสนใจสมัครเขารวม
โครงการ 2 ราย จังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย และจังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย เกษตรกรทั้งสอง
รายได ทํ า การเก็ บ เกี่ ย วเมล็ ด พั น ธุ ซี รู เ ลี ย ม ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ –มี น าคม 2558 พบว า
เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเนื่องจากดินที่ปลูกเปนดิน
ทราย และไมมีแหลงน้ําเพียงพอ สวนเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได 53 กิ โ ลกรั มต อไร เกษตรกรได นํ า เมล็ดพัน ธุไปปลูกขยายตอเพื่อนําไปปลูกในแปลง
ยางพาราของตนเอง และแบงสวนหนึ่งจําหนาย ในป 2558 ไดทําการฝกอบรมเกษตรกร
เรื่องการปลูกและการผลิตพืชคลุมดินซีรูเลียมในสวนยาง 1 รุน แตไมมีเกษตรกรที่สนใจจะ
เขารวมโครงการทําแปลงตนแบบการผลิตเมล็ดพันธุ
คําสําคัญ: ยางพารา, ยีน, สารชีวโมเลกุล, เทคนิคทางชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง

การจัดการสวนยางที่ประสบภัยแลงในพื้นที่มูลนิธชิ ัยพัฒนา อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร
ธงชัย คําโคตร, รัชนี รัตนวงศ, ศจีรัตน แรมลี,
เกษตร แนบสนิท, นภาวรรณ เลขะวิพัฒน
บทคัดยอ
กรมวิชาการเกษตรไดมอบหมายใหศูนยวิจัยยางหนองคาย เขาทําการฟนฟูสวนยาง
ที่ประสบภัยแลง ในพื้นที่โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอเลิงนกทา เนื้อที่ประมาณ 15
ไร ซึ่งประกอบดวยแปลงปลูกยางพารา มีพื้นที่ประมาณ 12.3 ไร ปลูกเดือนมิถุนายน
2548 ปลูกยางพันธุ RRIM 600 ดวยระยะ 3x6 เมตร มียาง ทั้งหมด 48 แถว รวมทั้งสิ้น
1,091 ตน และแปลงกิ่งตายางพันธุดี พื้นที่ประมาณ 3 ไร ปลูกป 2548 ปลูกพันธุ RRIM
600 เพื่อผลิตกิ่งตายางพันธุดี โดยปลูกดวยระยะ 1x2 เมตร มีทั้งหมด 39 แถว จํานวน
1,414 ตน
ศูนยวิจัยยางหนองคายเขาดําเนินการป 2553 ทําการปลูกซอมดวยยาง
พันธุดี ตั ดแตงกิ่งตนยางเดิม เพื่อสรางทรงพุมยางพารา ไถปรับพื้นที่ เพื่อกําจัดวัชพื ช
ทําทางระบายน้ําในแถวยาง บํารุงรักษาตามหลักวิชาการ ของสถาบันวิจัยยาง ทําให ป
2558 ยางพารามีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 389 จากเดือนพฤษภาคม 2553 และ
สามารถเปดกรีดไดในป 2559 สวนการฟนฟูแปลงกิ่งตายางพันธุดีนั้น ทําการฟนฟูดวยการ
ใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในแถวยาง ใสปุยบํารุงตนกิ่งตายาง ตัดลางแปลงกิ่งตาใหอยูในระดับ
ต่ําประมาณ 80 เซนติเมตร และตัดแตงกิ่งกระโดง เพื่อใหสามารถแตกกิ่งตาไดประมาณ 2
กระโดง และติดตาเปลี่ยนพันธุบางสวนจากพันธุ RRIM 600 เปนพันธุ RRIT 251 เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหเกษตรกร สามารถจําหนายกิ่งตาใหแกเกษตรกรไดตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน
คําสําคัญ : ยางพารา, การจัดการสวนยาง, ภัยแลง

งานวิจัยและพัฒนาดานเขตกรรม และดานอื่นๆ
ป 2557

ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสม
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Test on Appropriated Technologies for Rubber (Hevea brasiliensis)
Production in the Upper Northeast
ขจรวิทย พันธุยางนอย, มะนิต สารุณา, เกษตร แนบสนิท,
ญาณิน สุปะมา, ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ, พรทิพย แพงจันทร
บทคัดยอ
ปญหาสําคัญของการผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ ใชปุยไม
ถูกตอง ทําใหเกษตรกรตองใชตนทุนการผลิตสูงแตผลผลิตที่ไดไมเต็มตามศักยภาพ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จึงทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยทดสอบการใชปุยที่
ถู ก ต อ งและเหมาะสมในพื้ น ที่ ป ลู ก ยางของเกษตรกรเพื่ อ ให ไ ด เ ทคโนโลยี ที่ เหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ สรางแปลงตัวอยางเพื่อเปนแปลง
เรี ย นรู ข องเกษตรกร ขยายผลไปยั ง แปลงเกษตรกรที่ มี ส ภาพคล า ยคลึ ง กั บ แปลงทดสอบ
ดําเนินการทดสอบ ป 2554-2556 ในแปลงเกษตรกร 3 จังหวัด คือ หนองบัวลําภู นครพนม และ
หนองคาย โดยใชเกณฑปริมาณน้ําฝนและลักษณะดินในการแบงพื้นที่ ทดสอบกับยางกอนการ
เปดกรีดอายุ 3-5 ป เกษตรกร 13 รายและ ยางหลังการเปดกรีดอายุ 8-13 ป เกษตรกร 15 ราย
ๆ ละ 5 ไร มี 2 กรรมวิธี 2 ซ้ํา คือ 1) กรรมวิธีทดสอบ ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน และ 2) กรรมวิธี
เกษตรกร เกษตรกรสวนใหญใชปุยทั้งชนิดและอัตราไมถูกตอง ผลการทดสอบการใชปุย ในยาง
กอนการเปดกรีด พบวา กรรมวิธีทดสอบมีเสนรอบวงลําตนที่เพิ่มขึ้นสูงกวากรรมวิธีเกษตรกรใน
ทุกจังหวัด โดยพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู มีเสนรอบวงลําตนเพิ่มขึ้น 6.9 และ 6.2 เซนติเมตรตอป
ตามลําดับ พื้นที่จังหวัดนครพนม 5.8 และ 5.1 เซนติเมตรตอป ตามลําดับ และ พื้นที่จังหวัด
หนองคาย 9.7 และ 5.7 เซนติเมตรตอป ตามลําดับ สวนยางหลังการเปดกรีดผลผลิตเฉลี่ย 2 ป
กรรมวิธีทดสอบไดผลผลิตสูงกวากรรมวิธีเกษตรกรในทุกจังหวัด โดยพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู
พบวา กรรมวิธีทดสอบ ไดผลผลิตสูงกวากรรมวิธีเกษตรกร รอยละ 10.2 ซึ่งไดผลผลิตเฉลี่ย 335
และ 304 กิโลกรัมตอไรตอป ผลตอบแทนเฉลี่ย 31,562 และ 28,663 บาทตอไร ตามลําดับ
พื้นที่จังหวัดนครพนมไดผลผลิตสูงกวารอยละ 4.6 โดย ไดผลผลิตเฉลี่ย 298 และ 285 กิโลกรัม
ตอไรตอป ผลตอบแทนเฉลี่ย 27,412 และ 25,488 บาทตอไร ตามลําดับ พื้นที่จังหวัดหนองคาย
ไดผลผลิตสูงกวารอยละ 13.5 โดยไดผลผลิตเฉลีย่ 277 และ 244 กิโลกรัมตอไรตอป ผลตอบแทน

เฉลี่ย 23,758 และ 20,352 บาทตอไร ตามลําดับ ผลการดําเนินงานยังทําใหเกษตรกรทั้ง 28 ราย
ใน 3 จังหวัด สามารถเปนเกษตรตนแบบถายทอดความรูการใชปุยที่ถูกตองสําหรับเกษตรกรที่
สนใจในจัง หวัด และพื้ นที่ ใกลเคีย งสามารถขยายผลและถ ายทอดความรูไ ปสู เกษตรกรทั้ง 3
จังหวัด จํานวน 1,344 คน
คําสําคัญ : ยางพารา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การใชปุย

ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสม
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
Test on Appropriated Technologies for Rubber (Hevea brasiliensis)
Production in the Lower Northeast
รัตนติยา พวงแกว, บงการ พันธุเพ็ง, รชต เกงขุนทด, เฉลิมพงษ ขาวชวง
บทคัดยอ
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล างดํา เนิน การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตยางพารากอนการเป ดกรี ด
โดยทดสอบการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร) เปรียบเทียบกับการ
ใชปุยตามวิธีของเกษตรกรพบวากรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชปุยที่มีปริมาณธาตุอาหาร
N, P2O5 และ K2O นอยกวาวิธีเกษตรกร8.82 กิโลกรัมตอไร ทําให มีตนทุน คาปุยต่ํ ากวาวิ ธี
เกษตรกร268.98 บาทตอไร เมื่อวัดการเจริญเติบโต พบวา กรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีเสน
รอบลําตนตนเพิ่มขึ้น 8.75 เซนติเมตรตอป มากกวาวิธีของเกษตรกร เพิ่มขึ้น8.08 เซนติเมตรตอป
การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปดกรีดดําเนินการทดสอบ
เชนเดียวกัน พบวา แปลงเกษตรกร จ.บุรีรัมย ในกรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชปุยที่มีปริมาณ
ธาตุอาหารนอยกวาวิธีเกษตรกร2.91 กิโลกรัมตอไรทําใหมีตนทุนคาปุยต่ํากวาวิธีเกษตรกร533.15
บาทตอไร ขณะที่แปลงเกษตรกร จ.อุบลฯ กรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชปุยที่มีปริมาณธาตุ
อาหารมากกวาวิธีเกษตรกร6.70 กิโลกรัมตอไรตนทุนคาปุยสูงกวาวิธีเกษตรกร340.29 บาทตอไร
จากขอมูลผลผิต พบวา กรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดินใหผลผลิตยางแหงและใหผลตอบแทน
มากกวาวิธีเกษตรกร โดยป 2554-2556 กรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดินใหผลผลิตมากกวาวิธี
เกษตรกร21.50 30.73 และ 3.65 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ กรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดินป
2554 และ 2555 มีผลตอบแทนมากกวาวิธีเกษตรกร 2,866.16 และ 2,892.10 บาทตอไร
ตามลําดับดังนั้นเทคโนโลยีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรที่ชวย
ลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตยางพารา จึงควรแนะนําใหกับเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารากอนและหลังเปดกรีดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
คําสําคัญ : ยางพารา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง การใชปุย

ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
Test on Appropriated Technologies for Rubbers (Hevea brasiliensis)
Production in the Upper North
วิลาสลักษณ วองไว, สันติ โยธาราษฎร, ฉัตรสุดา เชิงอักษร, ศิริพร หัสสรังสี,
พัชราภรณ ลีลาภิรมยกุล, ทวีพงษ ณ นาน, นัด ไชยมงคล, สมคิด รัตนบุรี
บทคัดยอ
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดําเนินการที่
สวนยางของเกษตรกร จังหวัดพะเยา นาน และเชียงใหม ระหวางป 2554-2556 เพื่อหาทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชปุยสําหรับยางพาราทั้งชวงกอนเปดกรีด และหลังเปดกรีด คัดเลือกพื้นที่
เปาหมายดําเนินงานวิจัย จังหวัดละ 8 ราย รวม 24 ราย เปนยางกอนเปดกรีด จังหวัดละ 4 ราย
หลังเปดกรีด จังหวัดละ 4 ราย สํารวจสภาพพื้นที่ การปลูกยาง การจัดการปุยยางพาราของ
เกษตรกร เก็บตัวอยางดิน วิเคราะหสมบัติทางเคมี นําไปประเมินระดับธาตุอาหารและทดสอบ
การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยการผสมปุยเคมีใชเอง อัตราตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง
(2554) เปรียบเทียบกับการใสปุยตามวิธีเกษตรกร จากผลการดําเนินงานในยางพารากอนการ
เปดกรีดพื้นที่จังหวัดพะเยา นาน และเชียงใหม พบวา การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ทําใหยางมี
การเจริญเติบโต วัดจากเสนรอบลําตน เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 14.87 เซนติเมตรหรือเฉลี่ย
7.44 เซนติเมตรตอป มากกวาการใสปุยตามกรรมวิธีเกษตรกรรอยละ 1.8 แตลดตนทุนคาปุยได
รอยละ 16.2 หรือไรละ 202 บาทตอปสวนยางหลังการเปดกรีด การใสปุยตามคาวิเคราะหดินจะ
ใหผลผลิตยางสูงกวาการใสปุยตามวิธีเกษตรกรทั้ง 2 ปการทดลอง โดยไดผลผลิตสูงกวา รอยละ
10.1 4.11 และ 4.6 สําหรับจังหวัดพะเยา นาน และเชียงใหมตามลําดับ ทําใหเกษตรกรไดผล
ผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 6.27 รายไดเพิ่มขึ้น 2,060 บาทตอไร ผลผลิตยาง ป 2555 สวนใหญให
ผลผลิตมากกวาในป 2554 โดยแปลงปลูกยางพันธุ RRIT 251 ใหผลผลิตสูงสุด 627 กิโลกรัม/ไร/
ป เมื่อใสปุยตามคาวิเคราะหดิน เปรียบเทียบกับ 563 กิโลกรัม/ไร/ปเมื่อใสปุยตามวิธีเกษตรกร
สามารถพัฒนาเปนแปลงตัวอยางพะเยามีคาเฉลี่ยมากกวา ผลผลิตยางจาก จังหวัดนาน และ
จังหวัดเชียงใหม ตามลําดับ เกษตรกรควรใสปุยใหเพียงพอกับความตองการของพืช โดยทําการ
วิเคราะหธาตุอาหารในดินกอน พิจารณาใสปุยใหเหมาะสมกับคาวิเคราะหดินเพื่อทําใหยางมีการ

เจริญเติบโตดี ไดผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนดวย
คําสําคัญ : ยางพารา ภาคเหนือตอนบน ยางเปดกรีด ปุยตามคาวิเคราะหดิน ยางพันธุ RRIT 251

ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
Test on Appropriated Technologies for Rubber (Hevea brasiliensis)
Production in the Lower North
ยงศักดิ์ สุวรรณเสน, สุวรรณ ทิพยเมืองพรม, รุงทิวา ดารักษ
บทคัดยอ
ทําการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง เพื่อ
แกปญหาการผลิตที่พบในพื้นที่ คือ เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีการ
จัดการสวนยางอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งยางกอนและหลังเปดกรีด โดยยางกอนเปดกรีด
พบปญหาที่สําคัญ คือ การใสปุย ทั้งชนิดและอัตราไมเหมาะสม การตัดแตงกิ่งไมถูกตองตามหลัก
วิชาการ การจัดการระหวางแถวยางโดยการปลูกพืชแซมหรือพืชคลุมมีนอย ยางหลังเปดกรีด
พบปญหาที่สําคัญ คือ การใสปุย ทั้งชนิดและอัตราไมเหมาะสม กรีดตนที่ไมไดขนาด กรีดถี่ ขาด
ความชํ านาญในการกรีด ปญ หาอาการเปลื อกแหง โดยมี กิจกรรมดํา เนิ นการสองกิ จกรรม
กิจกรรมที่หนึ่ง ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรนระยะเวลาการผลิตยางพาราพื้นที่
ภาคเหนือตอนลางและกิจกรรมที่สอง ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา
หลังการเปดกรีดพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ไดดําเนินการในพื้นที่สามจังหวัดไดแก จังหวัดพิษณุโลก
เพชรบูรณ และตาก กิจกรรมที่หนึ่งและสอง มีจํานวนเกษตรกร 4 รายตอจังหวัด รายละ 5 ไร มี
กรรมวิธี 2 กรรมวิธี แตละกรรมวิธีมีจํานวน 2 ซ้ํา กรรมวิธีที่ 1 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
กรรมวิธีที่ 2 การใชปุยตามวิธีของเกษตรกร กิจกรรมที่หนึ่งพบวา การเจริญเติบโตของตนยางใน
แปลงเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกวัดที่ระดับ 1.50 เมตร หลังจากใสปุยตนยาง 24 เดือน กรรมวิธีที่
หนึ่งมีขนาดเสนรอบลําตนเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 12.4 ซม. และกรรมวิธีที่สองมีขนาดเสนรอบลํา
ตนเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 8.4 เซนติเมตร จังหวัดเพชรบูรณ กรรมวิธีที่หนึ่งมีขนาดเสนรอบลําตนมี
ขนาดเสนรอบลําตนเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 13.4 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่สองมีขนาดเสนรอบลํา
ตนเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 12.3 เซนติเมตร จังหวัดตาก กรรมวิธีที่หนึ่งมีขนาดเสนรอบลําตนมีขนาด
เสนรอบลําตนเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 11.0 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่สองมีขนาดเสนรอบลําตน
เพิ่มขึ้นจากเดิม เทากับ 10.5 เซนติเมตรตามลําดับ กิจกรรมที่สองพบวา ผลผลิตยางแผนของตน
ยางในแปลงเกษตรกรจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกให กรรมวิ ธี ที่ หนึ่ ง ผลผลิ ต เฉลี่ ย ทั้ ง สองป เท า กั บ 352
กิโลกรัมตอไร และกรรมวิธีที่สอง ผลผลิตเฉลี่ย 307 กิโลกรัมตอไร จังหวัดเพชรบูรณ กรรมวิธีที่
หนึ่งผลผลิตเฉลี่ย 263 กิโลกรัมตอไร และกรรมวิธีที่สอง ผลผลิตเฉลี่ย 244 กิโลกรัมตอไร จังหวัด

ตาก กรรมวิ ธี ที่ หนึ่ ง ผลผลิ ต เฉลี่ ย 311 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร และกรรมวิ ธี ที่ ส อง ผลผลิ ต เฉลี่ ย 278
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ
คําสําคัญ : ยางพารา ภาคเหนือตอนลาง การใสปุย

งานการจัดการโรคที่สําคัญทางเศรษฐกิจของ
ยางพารา ป2561

การจัดทําคามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสําหรับ
ยางพารากอนเปดกรีดพันธุ RRIT 251
Establishment of Standard Values for Nutritional Diagnosis in
Soil and Leaf of ImmatureRubber (clone RRIT 251)
ภรภัทร สุชาติกูล1
อรพิน หนูทอง2 จิตติลักษณ เหมะ2
___________________________________
บทคัดยอ
คามาตรฐานเพื่อการประเมินธาตุอาหาร มีความจําเปนตอการจัดการธาตุอาหารโดยองค
รวม เพื่อทําใหพืชเติบโตและใหผลผลิตสูงสุด โดยคุณภาพดินไมเสื่อมถอย งานวิจัยนี้ไดจัดทํา
คามาตรฐานสําหรับยางพาราพันธุ RRIT 251 ระยะกอนเปดกรีด โดยวิธีการสํารวจธาตุอาหาร
จากแปลงเกษตรกร 110แปลง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง พังงา
กระบี่ ตรัง สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ในสวนยางอายุ 4 ป ± 4 เดือน การสํารวจทํา
ในระหว างเดื อนมิ ถุ น ายน ถึ งเดื อนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2558 และ 2559 หาค า ดั ช นี การ
เจริ ญเติ บโตโดยการวั ดความยาวเสนรอบวงลําต นที่ ความสู ง 150 เซนติ เมตรจากพื้นดิ น
จํานวน 100 ตน ตอสวน จากบริเ วณแปลงที่ตนยางเจริญเติบ โตอยางสม่ําเสมอ ผลการ
สํารวจนํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการเติบโตกับความเขมขนของธาตุอาหาร
ในดินหรือใบ โดยใชสมการพหุนามกําลังสองเปนแบบจําลองคณิตศาสตร(Y = aX2 + bX + c) ผล
การศึกษาพบวา เมื่อนําขอมูลความยาวเสนรอบวงลําตนเฉลี่ยของตนยางพันธุ RRIT 251
อายุ 4 ป ± 4 เดือน มาจัดระดับการเติบโต ไดชวงระดับการเติบโตดังนี้ ต่ํามาก (very low)
นอยกวา 19.4 เซนติเมตร ต่ํา (low) 19.4 – 26.3 เซนติเมตร คอนขางต่ํา (moderately
low) 26.4 – 33.1 เซนติเมตร คอนขางดี (moderately high) 33.2 – 40.0 เซนติเมตร ดี
(high) 40.1 – 46.9 เซนติเมตร และดีมาก very (high) มากกวา 46.9 เซนติเมตรผลการ
สร า งค า ความเข ม ข น มาตรฐานธาตุ อาหารพื ชสํ าหรั บใช แ ปลผลวิ เ คราะห ดิ น และใบใน
ยางพาราพันธุ RRIT 251 พบวา สมบัติดินทางเคมี และความเขมขนของปริมาณธาตุอาหาร
พืชในดินมีชวงคาที่เหมาะสมดังนี้ pH 4.60 – 5.70, OM รอยละ 0.88 – 2.68,BS รอยละ
31.4 – 78.1 CEC ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากขอมูลทั้งหมดมีคาอยูในระดับต่ํา P, K, Ca,

Mg, S, Fe, Cu และBในชวง13.6 – 46.3, 30.0 – 79.5, 90 – 300, 24.0 – 56.0, < 46.5,
37.5 – 103.5, 0.33 – 1.13 และ < 0.95 มิลลิกรัม/กิโลกรัมตามลําดับ สําหรับ Mn และ Zn
ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากไมพบความสัมพันธกับการเจริญเติบโต สัดสวนของ K/Mg
และ Mg/Ca ที่ เหมาะสมในดิ นเทา กับ 0.64 – 4.45 และ 0.152 – 0.522 ตามลําดั บ
สัดสวนระหวาง K/Caไมสามารถประเมินไดคาความเขมขนของปริมาณธาตุอาหารในใบมีคาที่
เหมาะสมของN, P, K, Ca, Mg และ Sในชวงรอยละ2.13 – 2.70, 0.20 – 0.35, 0.79 – 1.10,
0.51 – 1.25, 0.19 – 0.43 และ 0.2 – 0.3 ตามลําดับFe, Mn, Cu, Zn และ B ในชวง51.5 –
128.5, < 595, 7.27 – 10.06, 18.5 - 35.3 และ3.4 – 8.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
สําหรับ Mo ไมสามารถประเมินไดสัดสวนที่เหมาะสมสําหรับ K/Ca ในใบเทากับ 0.423 –
1.712 สวนสัดสวนระหวาง K/Mg และ Mg/Ca ไมสามารถประเมินได
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ปฏิกิริยาความตานทานโรคใบจุดกางปลาของพันธุยางพารา
The Disease Resistance of Rubber Clones in RRIT 400 Hybrid Series
on Corynespora Leaf Fall Disease
สุธิรา วงศทอง1

อารมณ โรจนสุจิตร1 ฐิตาภรณ ภูมิไชย2
หทัยรัตน เด็กหลี1 สนิท นาคเจริญ1 จันทรเพ็ญ บุญนิธ1ิ

บทคัดยอ
โรคใบจุดกางปลาสาเหตุจากเชื้อรา Corynespora cassiicola (Berk.&Curt.) Wei. เปน
โรคที่สําคัญที่สุดโรคหนึ่งของยางพารา ทําใหยางพันธุที่ออนแอแสดงอาการใบรวงอยางรุนแรง
การเจริญเติบโตลดลง กิ่งกานแหง เปลือกแตก และอาจยืนตนตายในที่สุดการศึกษาการระบาด
และความรุนแรงของโรคใบจุดกางปลาในป 2557-2560 ของยางพาราลูกผสมชุด RRIT 400 ใน
แปลงทดลองเปรียบเทียบพันธุยางขั้นตน จํานวน 169 สายพันธุซึ่งปลูกป พ.ศ. 2547 ในพื้นที่ จ.สุ
ราษฎรธานีพบวา โรคใบจุดกางปลามีการระบาดรุนแรงนอยมากคาดัชนีความรุนแรงของแปลง
เฉลี่ยเพียง 8.5% จึงไดนําขอมูลการประเมินโรคในป 2552-2553 ในขณะที่ยางปลูกอายุ 5-6 ป
มาใชวิเคราะหระดับความตานทานของพันธุยางเนื่องจากพันธุยางแสดงอาการโรคใบจุดกางปลา
รุนแรงกวามีคาดัชนีความรุนแรงของแปลงเฉลี่ย 19.7% โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับพันธุที่แสดง
อาการุนแรงที่สุดในแปลงนั้นคือ RRI-CH 38 0802 พบวามีพันธุที่ตานทานโรคมากจํานวน 13
สายพันธุ ระดับตานทาน จํานวน 118 สายพันธุ ระดับตานทานปานกลาง จํานวน 28 สายพันธุ
ระดับออนแอ จํานวน 3 สายพันธุ และระดับออนแอมาก จํานวน 7 สายพันธุ และจากการศึกษา
เชื้อสาเหตุที่แยกไดจากแตละพันธุยางพบวาเปนเชื้อ strain เดียวกันทั้งหมด ทั้งๆที่ลักษณะอาการ
ของโรคมีหลายลักษณะและลักษณะของเสนใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อมีลักษณะแตกตางกัน
คําสําคัญ : ยางพารา, พันธุยาง, ความตานทานโรค, โรคใบจุดกางปลา
1
2

ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100
กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กายวิภาคศาสตรของใบยางพันธุตานทานตอโรคใบจุดกางปลา
Leaf Anatomy of Hevea brasiliensis Clones in Resistance to
Corynespora Leaf Fall Disease

หทัยกาญจน สิทธา1
ปวีณา ไตรเพิ่ม2

บทคัดยอ
จากการศึกษาลักษณะความสัมพันธของโครงสรางของใบยางตอปฏิกิริยาความตานทาน
โรคใบจุดกางปลาของพันธุพันธุยางชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1) จํานวน 60 สายพันธุ เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานการปรับปรุงพันธุยางเพื่อตานทานโรคใบจุดกางปลาในโครงการปรับปรุงพันธุ
โดยใชเทคนิคการตัดเนื้อเยื่อดวยวิธี paraffin sectioning และยอมสีที่จําเพาะตอโครงสรางของ
ผนังเซลล ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
พบวา ผิวใบของยางทุกสายพันธุมีลักษณะลวดลายคลายคลึงกัน โดยจะไมพบปากใบบริเวณผิวใบ
ดานบนหรือดานทองใบ ผิวใบจะมีลวดลาย 2 แบบ คือแบบสันตรง (striate) และแบบสันหยัก
(regulate) พบปากใบกระจายอยูเ ปนจํานวนมากในสวนของผิวใบดานหลังใบ นอกจากนี้ลวดลาย
ของผิวใบดานหลังใบนี้มีลักษณะขรุขระ แตละเซลลจะมีแวกซเคลือบซึ่งมีลักษณะเปนสันนูนขึ้นมา
ตรงกลางเซลล และมีลวดลายเปนสันเล็กๆ (striate) แบบหางๆ รอบสันนูนตรงกลางเซลล รูปราง
และขอบของเซลลผิวใบดานทองใบเปนรูป (3)4-5 เหลี่ยม (หรือมากกวา) มุมปานมน ขอบเซลล
แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก ขอบเรียบตรง ขอบเปนคลื่น และขอบหยัก สวนรูปรางเซลลดานหลัง
ใบมักเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผายาวหรือขอบขนาน ขอบเซลลมักเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ใบยางทุก
สายพั น ธุ มี ข อบใบงุ ม ลง เนื้ อเยื่อแผ น ใบมี องคป ระกอบดั ง นี้ ชั้น เคลื อบผิ ว นอกสุ ด (cuticle)
ดานบนมีความหนานอยกวาดานลางของแผนใบ สวนชั้นเซลลผิว (epidermis) ทั้งดานบนและ
ดานลาง ชั้นนี้มีเซลลเพียง 1 ชั้น ในสวนของเนื้อเยื่อชั้นพาลิเสด (palisade) มีทั้งดานบนและ
ดานลาง แตละดานมีเซลลเพียงชั้นเดียว นอกจากนี้เนื้อเยื่อ spongy ประกอบไปดวยเซลล 3-4
ชั้น แทรกกันหลวมๆ ระหวางเนื้อเยื่อชั้นพาลิเสดบนและลาง และจากวิเคราะหความสัมพันธของ
ลักษณะกายวิภาคศาสตรของใบยางกับความตานทานโรคใบจุดกางปลา พบวา ลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตรของใบ
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ประสิทธิภาพและวิธีการใชแมปุยไนโตรเจน บางชนิดและกํา มะถันผง ตอการ
ปองกัน การติดเชื้อราโรครากขาวของยางพารา ในแปลงปลูกใหม
Efficacy and Methodology of N-fertilizers and Sulphur Powder
Acting as Defenses from White Root Disease Fungus of Hevea in the
Early Planting
อารมณ โรจนสุจิตร, สมคิด ดํานอย
บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิภาพและวิธีการใชแมปุยไนโตรเจนบางชนิดและกํามะถันผงตอการ
ปองกั นการติด เชื้อราโรครากขาวของยางพาราในแปลงปลู กใหม ดําเนินการในป 2554-2558
ทําการศึกษา 2 แปลงทดลองในพื้นที่ปลูกแทนยางเกาอายุ 18 ปที่เปนโรครากขาวใน จ.กระบี่
และ จ.สุราษฎรธานี โดยแปลงยางเดิมมีความเสียหายจากโรครากขาวรอยละ 45.5 และ รอยละ
37 ตามลําดับ วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี คือ 1) ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (210-0+24S) อัตรา 200 กรัมตอตนตอครั้ง 2) ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา300 กรัมตอตนตอครั้ง
3) ปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 100 กรัมตอตนตอครั้ง 4) ปุยยูเรียอัตรา200 กรัมตอตนตอครั้ง 5)
กํามะถันผง(80%WP) อัตรา 100 กรัมตอตนตอครั้ง 6) กํามะถันผงอัตรา200 กรัมตอตนตอครั้ง
7) ควบคุม 1 ปลูกและใสปุยบํารุงตามคําแนะนํา และ 8) ควบคุม 2 กําจัดตอและรากไม ปลูกและ
ใสปุยบํารุงตามคําแนะนํา โดยแปลงปลูกของกรรมวิธีที่ 1-7 เตรียมแปลงทดลองโดยการโคนตน
ยางและปลอยตอยางเดิม ชวงปลูกผสมปุยตามกรรมวิธีกับดินปลูกโดยกรรมวิธีที่ใชปุยยูเรีย และ
ผงกํามะถันทั้ง 2 อัตราใหผสมดินและปลอยไวในหลุมปลูกกอน 15 วัน จากนั้นใสปุยซ้ําอัตราเดิม
บริเวณรอบโคนตนยางตามรัศมีพุมใบ ทุก 4 เดือนจํานวน 7 ครั้ง ตรวจนับตนที่ติดเชื้อ วัดการ
เจริญเติบโต และเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะห pH และธาตุอาหารดินหลังใสปุย 1 เดือน และเก็บ
ตัวอยางใบเพื่อวิเคราะหธาตุอาหาร ปละ 1 ครั้ง
ผลการทดลองพบวาสอดคลองไปในทาง
เดียวกันทั้ง 2 แปลง ดังนี้คือ ผลการปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวของตนยางพบวา กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1-6 และ กรรมวิธีที่ 8 (ควบคุม 2) มีตนยางติดเชื้อและเปนโรคนอยกวากรรมวิธีที่ 7
(ควบคุม 1) โดยผลการทดลองแปลง จ.กระบี่ จากการตรวจสอบหลังการใสปุย 7 ครั้งหรือหลัง
ปลูก 2 ป 6 เดือน พบวากรรมวิธีที่ 7 มีตนยางติดเชื้อมากที่สุดถึงรอยละ 31.6 โดยมีกรรมวิธีที่ 2
สามารถลดการติดเชื้อไดมากที่สุดถึง รอยละ 75.7 รองลงมาตามลําดับคือ กรรมวิธีที่ 4, 3, 1, 5,
6 และ 8 สามารถลดตนยางติดเชื้อเปนโรคไดรอยละ 74.7, 63.4, 62.4, 50.8, 42.2 และ 36.5

ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 7 ยกเวนกรรมวิธีที่ 5-6 และ 8 ที่ไมมีความ
แตกตางทางสถิติ ผลการทดลองแปลง จ.สุราษฎรธานี พบวากรรมวิธีที่ 7 มีตนยางติดเชื้อมาก
ที่สุดรอยละ 10.6 โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6 สามารถลดการติดเชื้อมากที่สุดรอยละ 73.6 รองลงมา
ตามลําดับ คือกรรมวิธีที่ 8, 4, 1, 2 และ 3 สามารถลดการติดเชื้อได 42.5, 42.4, 36.8, 26.2
และ 16.0 แตทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตพบวาทั้ง 2 แปลงทดลองใหผลสอดคลองกันโดยตนยางในทุกกรรมวิธีเจริญเติบโต
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของระดับ pH
ดิน, ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชนพบวาสอดคลองกัน ถึงแมวาดิน
ของทั้ง 2 แปลงจะเปนชนิดดินที่แตกตางกันก็ตาม โดยทุกกรรมวิธีทําใหระดับ pH ของดินบริเวณ
รอบโคนตนยางลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ 1 ยกเวนกรรมวิธีที่ 5 และ 6 ที่ลดลง
มากกวากรรมวิธีอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปริมาณอินทรียวัตถุ แคลเซียมและแมกนีเซียม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใสปุยตามคําแนะนํา ในขณะที่มีฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมที่มีประโยชนนอยกวากรรมวิธีที่ใสปยุ ตามคําแนะนําอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ แต
กรรมวิธีที่ใสกํามะถันพบวามีแนวโนมทําใหดินมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มีประโยชนเพิ่มขึ้น
และผลการวิเคราะหใบแสดงใหเห็นวาการใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยยูเรีย และ กํามะถัน ไมมี
ผลกระทบตอปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม
ในใบ พบวาตนยางในทุกกรรมวิธีมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และ
แคลเซียมไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใสปุยตามคําแนะนําและไมมีผลกระทบตอเนื่องเมื่อ
เปลี่ยนมาใชปุยตามคําแนะนําซึ่งสอดคลองกันทั้ง 2 แปลง
คําสําคัญ : โรครากขาว, Rigidoporus microporus, ยางพารา, ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต, ปุยยู
เรีย, กํามะถันผง

งานการจัดการโรคที่สําคัญทางเศรษฐกิจของ
ยางพารา ป2558

ประสิทธิภาพและวิธีการใชสารเคมีบางชนิดตอการควบคุมโรครากขาวในสวนยาง
อารมณ โรจนสุจิตร, จินตนาพร โคตรสมบัติ, สุธีรา ถาวรรัตน
บทคัดยอ
โรครากขาวของยางพาราเกิดจากเชื้อราชั้นสูงจําพวกเห็ด(Basidiomycetes)มีชื่อ
วิทยาศาสตร Rigidoporusmicroporus พบแพรระบาดและทําความเสียหายแกพื้นที่ปลูก
ยางในทวีปเอเชีย ไดแกประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกาและ ไทย ทวีปอาฟริกาไดแก
ไอโวรีโคสท กานา ไนจีเรียกาบอง โรครากขาวทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สามารถ
พบต นยางเป นโรคได ตั้ งแต 1-2 ป แรกปลู กต นที่ เป นโรคจะยื นต นตายและเป นแหล งเชื้ อ
แพร กระจายแกต นยางข างเคียงทั้ งในแถวและระหว างแถวตอไป ทําให จํ านวนต นยางและ
ผลผลิต/ไรลดลง มีผลทําใหสูญเสียรายไดทั้งจากผลผลิตน้ํายางและตนยาง นอกจากนี้ยังตอง
เสียคาใชจายเพิ่มเติมในการควบคุมและปองกันโรคอีกดวยป2551-2553(อารมณ และ คณะ,
2554)ไดสํารวจสวนยางในพื้นที่ภาคใตตอนบนที่เปนเฉพาะโรครากทั้งหมดในจํานวนนี้เปนโรค
รากขาวมากถึงรอยละ 94.82โดยมีความเสียหายและมีบริเวณที่เปนโรครากขาวเฉลี่ย 0.61ไร
และ 2.13 บริเวณตอแปลง ความเสียหาย(Y=จํานวนตน)ของตนยางเนื่องจากโรคแตละบริเวณ
มากขึน้ ตามอายุสวนยาง(X)ดังสมการเลขยกกําลัง Y =1.493X1026ในการปองกันกําจัดโรครากใน
สวนยางเพื่อลดความรุนแรง ปองกันการแพรลุกลามของโรคในแปลง และลดแหลงเชื้อในแปลง
ปลูกยางเพื่อมิใหเปนปญหาในแปลงปลูกใหมตอไปนั้น สารเคมียั งเปนปจจัยที่สําคั ญที่สุดที่
สามารถปองกัน กําจัดและรักษาโรครากไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและแนะนําใหใชในปจจุบัน เชน ไตรเดอรมอฟ, ไซโพรโคนา
โซล, โพรพินาโซล, เฮกซาโคนาโซล และเฟนิโคลนิล (สถาบันวิจัยยาง, 2553) พบวามีจําหนาย
ในพื้นที่นอยมากและราคาคอนขางแพง จึงเปนขอจํากัดที่สําคัญในการจัดการกับโรครากจาก
การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีชนิดที่ยังไมมีในคําแนะนําของสถาบันวิจัยยางทั้งในสภาพ
หองปฏิบัติการและเรือนทดลอง พบวาสารเคมีมายโครบิวทานิล(microbuthanil 12.5%w/v
EC))สามารถยับยั้งเชื้อราได100% ที่ความเขมขนของสารออกฤทธิ์เพียง100 ppm. และใน
สภาพแปลงทดลองพบวา ไซโปรโคนาโซล(cyproconazole 10%w/v SL)) อัตรา 500 ppm.
หรืออัตรามากกวา 5 เทาของอัตราที่มีประสิทธิภาพ100%ในหองปฏิบัติการ และ โพรคลอรราช
(prochloraz 45%w/v EC) ),ไตรอะดิมิฟอน(triadimefon 20%w/v EC)ทั้งอัตรา 2,000และ

5,000 ppm.สารออกฤทธิ์ หรืออัตรามากกวา 2 และ 5 เทาของอัตราที่มีประสิทธิภาพ 100%
ในหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพปองกันกําจัดโรครากไดดีไมแตกตางกัน การทดลองนี้จึงได
ทดสอบสารเคมี มายโครบิวทานิลโพรคลอรราช,ไตรอะดิมิฟอน ในแปลงปลูกโดยการพัฒนา
อั ตราและวิ ธี การใช สารเคมี ที่เหมาะสม มี ประสิ ทธิ ภาพและประหยั ด สํ าหรั บการนํ าไปใช
ประโยชนในการใหคําแนะนํา และถายทอดสูเกษตรกรตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา, โรครากขาว, เชื้อรา Rigidoporus microporus, สารเคมี

งานการจัดการโรคที่สําคัญทางเศรษฐกิจของ
ยางพารา ป2557

ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรครากขาว
และการควบคุมโรคโดยชีววิธี
Study on Genetic Diversity of White Root Disease and Biological
Control
นพวรรณ นิลสุวรรณ, นริสา จันทรเรือง, อารมณ โรจนสุจิตร,
พเยาว รมรื่นสุขารมย, ฐิตาภรณ ภูมิไชย
บทคัดยอ
เก็บตัวอยางดินจากสวนยางพาราจํานวน 50 แหลง สามารถแยกเชื้อรา 4 สกุล(genus)
คือ เชื้อรา Aspergillus spp. (312 ไอโซเลท) Chaetomium spp. (126 ไอโซเลท) Penicillium
spp. (396 ไอโซเลท) และ Trichoderma spp. (548 ไอโซเลท) จากนั้นจึงนําเชื้อราแตละสกุล
ทดสอบการยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus ดวยวิธีdual culture plate พบวาเชื้อรา
Trichoderma spp. จํานวน 2 ไอโซเลท มีเปอรเซ็นตการยับยั้งสูงสุด จึงจําแนกชนิดโดย
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางกายภาพจําแนกไดคือ เชื้อรา T. harzianum
SK 31(92.96%) และ T. koninigii TR7 (92.59 %) ในสวนของการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ของเชื้อรา Trichoderma spp ที่ระดับ pH 4.0-8.0 พบวา ไดดี T. harzianum SK 31 สามารถ
เจริญไดดีที่สุดที่ระดับ pH 7.0 (8.03 เซนติเมตร) pH (7.64 เซนิตเมตร) pH5 (7.25 เซนติเมตร)
pH 4.0 (6.03 เซนติเมตร) และ pH8.0 (5.47เซนติเมตร) เมื่อทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพของ
เชื้อรา Trichoderma spp. สามารถมีชีวิตรอดที่ระดับ pH ที่แตกตางกันแลว จําเปนที่จะตอง
ศึกษาคุณสมบัติการเพิ่มปริมาณเชื้อรา Trichoderma spp. บนหัวเชื้อสด โดยไดทําการคัดเลือก
วัสดุการเกษตรเพื่อผลิตหัวเชื้อสด จํานน 4 ชนิด ไดแกขาวฟาง รําขาว แกลบ ขาวสุก ปริมาณ
100 กรัม บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง นาน 10 วัน พบวาเชื้อรา T. harziaum sk 31 เลี้ยงบนขาวฟาง
สรางสารแขวนลอยสปอรไดสูงสุด7x1024 cfu/g รองลงมาคือ T. konigiii 5x1024 cfu/g จากนั้น
นํามาศึกษาการมีชีวิตรอดของหัวเชื้อสดในดินระยะเวลา 6 เดือน พบวาเชื้อราจะมีการเพิ่ม
ปริมาณเชื้อไดสูงสุด ในชวงระหวางเดือนที่ 2-3 (10 24 cfu/ 1 g soil) และในชวงเดือนที่ 4-5
ปริมาณเชื้อมีชีวิตรอดในดินลดลงอยูระหวาง 1x104 cfu/ 1 g soil เมื่อทราบชนิดของหัวเชื้อที่
เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณ เชื้อรา Trichoderma spp.จึงนํามาทดสอบประสิทธิภาพการผลิต
ผลิตภัณฑผงเชื้อรา Trichoderma spp. ในระดับหองปฏิบัติการ ระยะการเก็บรักษา 120 วัน
พบวาเชื้อรา T. koninigii TR7 มีปริมาณเชื้อมีชีวิตรอด (4x107cfu/ ผงเชื้อ 1 g) และมีปริมาณ

เชื้อมีชีวิตรอด T. harzianum SK 31 (2.7x109 cfu/ผงเชื้อ 1g) จากนั้นจึงทําการทดสอบ
ศักยภาพผลิตภัณฑ ผงเชื้อ Trichoderm sp. ในการควบคุมโรครากขาวในสภาพเรือนทดลองโดย
การนําเชื้อรา T. koninigii (TR7) และ T. harzianum (SK31) ผสมสารพาหินฟอสเฟต รองกน
หลุม 200 กรัม/1 ทอบอ และทุกๆ 3 เดือน ทําการโรยผงเชื้อรา Trichoderma spp. เปน
ระยะเวลานาน 15 เดือน พบวาผงเชื้อ T. harzianum (SK 31) ผสมผงเชื้อหินฟอสเฟต พบ
ดัชนีการเขาทําลายเชื้อรา R. microporus เพียง 5 % และมีปริมาณเชื้อมีชีวิตรอด (6.7x104
cfu/ 1 g soil)
การศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา R. microporus โดยเก็บตัวอยางเชื้อสาเหตุโรคราก
ขาวของยางพาราจํานวน 15 ไอโซเลทจาก 7 จังหวัดภาคใตผลการทดลองลักษณะทางกายภาพ
การยอยสารประกอบลิกโลเซลลูโลส รวมทั้งการจําแนกโดยใชลายพิมมดีเอนเอ พบวาเชื้อราทั้ง 15
สายพันธุ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนขางสูง จากผลการทดลองลักษณะทางกายภาพ
บนอาหารเลี้ยงเชื้อรา จํานวน 5 ชนิด พบวา R. microporus W8 การเจริญของเสนใยเชื้อราเร็ว
ที่สุด บนอาหาร CMA (5.8 เซนติเมตร) และ MEA (5.1 เซนติเมตร)บมเชื้อที่อุณหภูมิหองนาน 3
วัน จากนั้นจึงทําการทดสอบระดับความเปนกรด-ดาง (pH)4.0-8.0 พบวา R. microporus W2
การเจริญของเสนใยเชื้อราเร็วที่สุด pH5.0 (2.7 เซนติเมตร) , pH 8.0 (2.33 เซนติเมตร),
pH4.0,6.0 (2.24, 2.23 เซนติเมตร สําหรับการทดสอบเชื้อรา R. microporus ในการยอย
สารประกอบลิกโลเซลลูโลสเพื่อดูการทดสอบการผลิตเอนไซม peroxidase ดวยวิธีAzure –B
Agar การทดสอบการผลิตเอนไซม Xylanase ดวย Xylan Agar การทดสอบการผลิตเอนไซม
Laccase ดวยวิธีABTS Agar ทําการบมเชื้อที่อุณหภูมิหอง นาน 10 วันพบวา เชื้อ R.
microporus w15 มีการสราง clear zone กวางสุด 7.2 เซนติเมตร ในสวนของการทดสอบการ
ผลิตเอนไซม Xylanase ไมเกิดปฏิกิริยาการจําแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรครากขาวโดยใชลาย
พิมพดีเอนเอ ดวยการใชเทคนิค AFLP โดยใช primer 3 คูสามารถแบงกลุมได3 กลุม
กลุม 1 ประกอบดวย W2 W13 W7 และ W11
กลุม 2 ประกอบดวย W3 W5 W9 และ W10
กลุม 3 ประกอบดวย W4 W6 และ W14
จากการจัดกลุม จะเห็นไดวาเชื้อราสาเหตุโรครากขาวมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงซึ่งจาก
กลุมW3 และ W5 จากกลุมที่มีความใกลชิดกันมากที่สุด ยังมีความเหมือนกันเพียง 75 %
คําสําคัญ : ยางพารา เชื้อรา โรครากขาว ความหลากหลายทางพันธุกรรม การควบคุมโรคโดยชีว
วิธี

งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ป 2560

กาซที่มีกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางดิบทีส่ ง ผลตอชุมชนและสภาวะ
สิ่งแวดลอม
Obnoxious Ador Gases from Rubber Industry Effect on Community
and Environment

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล1
สายใจ วารี1 อนุรักษ บุญมาก1

บทคัดยอ
ทําการศึกษากาซที่มีกลิ่นเหม็นจากโรงงานน้ํายางขน ดวยการเก็บตัวอยางดิน ใบยาง น้ํา
และอากาศ จากบริเวณสวนยางของชุมชนที่ติดกับโรงงานน้ํายางขนเพื่อวิเคราะหสาเหตุจากกาซ
แอมโมเนียที่อาจสงผลกระทบตอสภาพดิน ชุมชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทําการ
ทดลองระหวางเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 เก็บตัวอยางดิน ใบ น้ํา และอากาศ เปน
ระยะทางตาง ๆ กัน พบวาดินที่อยูใกลเคียงกับโรงงานมีคา pH โดยเฉลี่ย 3.95 ซึ่งมีสภาพ
คอนขางเปนกรด แสดงวา กาซแอมโมเนียในอากาศไมไดสงผลกระทบตอสภาพดินปลูกแตอยางไร
เนื่องจากกาซแอมโมเนียในอากาศหากทําปฏิกิริยากับไอน้ําในอากาศหรือหากมีฝนจะทําใหน้ํามี
สภาพเปนดาง จะสงผลใหดินมีสภาพเปนดางตามไปดวย จากการเก็บตัวอยางใบยางพบความ
ผิดปกติ ของธาตุ อาหาร 2 ชนิ ดคื อ ธาตุไ นโตรเจน มีอยูใ นระดั บสู งมากถึง 5.09 % โดยคา ที่
เหมาะสม ไมเกิน 3.7 % แตอาจมีผลทําใหตนยางหักโคน เนื่องจากเซลลไมแข็งแรงเพียงพอ และ
ปริมาณแมงกานีส อยูในระดับสูงเชนกันมีสะสมในใบถึง 303.52 mg/kg โดยคาที่เหมาะสมอยู
ระหวาง 45-150 mg/kg แตระดับที่เปนพิษจะอยูที่มากกวา 500 mg/kg ผลการสุมเก็บตัวอยาง
น้ําบริเวณปากทอที่ออกจากโรงงาน บริเวณคูน้ําหนาโรงงานและน้ําทิ้งกอนปลอยลงคลองพบวา
คา pH อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง (5.5 – 9) สวนคาความสกปรกในเทอม BOD5, COD ปริมาณ
ของแข็งในรูปของ TS, TDS และ SS ของน้ําทั้ง 3 จุดอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง สําหรับผลการ
วิเคราะหปริมาณกาซแอมโมเนียที่อยูในบรรยากาศพบวาที่ระยะหางจากโรงงาน 15 เมตร และ 9
เมตร พบปริมาณกาซแอมโมเนียเฉลี่ยที่ระดับ 480 mg/l และ 528 mg/l ตามลําดับ ถึงแมวา
บริเวณสวนยางจะอยูหางจากโรงงานผลิตน้ํายางขนไมมากนัก พบคาปริมาณแอมโมเนียเกินกวา
มาตรฐานที่กําหนดในสถานที่ประกอบการซึ่งกําหนดไวไมเกิน 50 mg/l ถึง 10 เทา นอกจากนี้

บุคคลในครอบครัวของผูท่ีไดรับผลกระทบจํานวน 2 ราย พบผิวหนังบวมแดง อักเสบและมีรอย
ไหมเรื้อรัง ซึ่งมีอาการตรงกับขอมูลอันตรายที่เกิดจากแอมโมเนียโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคใต ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ป 2559

การพัฒนาโรงรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม
Energy Saving and Environment Sustainable for the Development of
Rubber Smoked Houses
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, ไมตรี มีทอง, พิศิษฐ พิมพรัตน
บทคัดยอ
โรงรมควันยางพารามีสวนสําคัญที่ประกอบดวยเตาเผา ทอสงความรอน หองรมควัน ทอ
ระบายควันและความชื้น โรงรมควันในยุคแรก ๆ จะสรางสวนของเตารมควันเปนอุโมงคดินที่อยู
ต่ํากวาระดับพื้นแลวยกตัวโรงใหสูงขึ้นคนงานตองแบกยางตามราวบันไดขึ้นไปหองรม แลวขุดดิน
ใหเปนโพรงตอจากตัวเตาเขาไปยังหองรมควันเพื่อสงควันและความรอนตอมาไดมีการพัฒนาเตา
รมควันอุโมงคกออิฐฉาบปูนและตอทอนําความรอนเชาไปในหองรมควัน และมีการพัฒนาเรื่อยมา
ใหสามารถนําควันกลับมาใชใหมเพื่อเปนการลดปริมาณไมฟนและมีสวนที่ดักสะเก็ดไฟทําใหยากที่
จะเล็ดลอดเขาไปในหองรมควัน การวิจัยจึงไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการรมควัน โดยนํา
ความรอนที่ปลอยทิ้งจากทอระบายควันหมุนเวียนกลับมาใชใหม และเปนการลดปริมาณการเผา
ไหมเชื้อเพลิงและลดมลภาวะจากควันที่กระจายไปในอากาศโดยทําการเปรียบเทียบกับเตารมควัน
แบบอุโมงคกับเตารมควันโครงเหล็กทั้งตัวเตาอยูในแนวนอนกับแนวตั้งที่ตองใชพลังงานไฟฟา ซึ่ง
จากการศึกษาพบวาเตารมควันแบบอุโมงคสามารถใชงานในพื้นที่กันดารที่ไมมีกระแสไฟฟาได
เนื่องจากมีการใชการหมุนเวียนอุณหภูมิของอากาศตามหลักธรรมชาติแตหากออกแบบความลาด
ชันจากหนาเตาไปยังทายเตาไมดีและอัตราการถายเทความรอนจากเตาและในหองรมไมสัมพันธ
กันก็จะเกิดการสะสมความรอนในเตาและบริเวณหนาเตามากกวาปกติ ทําใหยางในหองรมควัน
แหงชา สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และเปนสาเหตุใหเตาแตกได อีกทั้งยังเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมจากการ
ละลายของยางที่อยูใกลเตาที่รอนจัดและมักประสบปญหาน้ําทวมเตาอยูบอยครั้ง สวนเตาเผา
แบบโครงเหล็กตองใชพลังงานไฟฟา หากไมมีไฟฟาใชจะไมสามารถรมควันไดและคาดําเนินการ
กอสรางที่สูงขึ้น มีคาบริหารจัดการมาก และถาควบคุมอุณหภูมิสูงเกิดไปมักเกิดฟองอากาศ มี
เขมาควันเคลือบแผนยางจากการคํานวณพลังงานงานที่ใชตอการผลิตยาง 1 กิโลกรัม พบวา เตา
รมควันแบบอุโมงคมีตนทุนพลังงานเชื้อเพลิงอยูที่ 0.63 บาท ขณะที่เตาเผาแบบโครงเหล็กทรงตั้ง
จําเปนตองใชมอเตอร 2 ชุดในการขับเคลื่อนของอากาศรอนและดูดกลับมีตนทุนของเชื้อเพลิง ซึ่ง
เปนคาไฟฟาและไมฟนรวมกันเทากับ 1.06 บาท/กิโลกรัม ขณะที่เตาเผาแนวนอนใชหลักการไหล
ของอากาศรอนโดยธรรมชาติผสมกับการใชมอเตอรขับเคลื่อนความรอนเขาหองรมควัน มีตนทุน
ของเชื้อเพลิงซึ่งเปนคาไฟฟาและไมฟนรวมกันเทากับ 0.81 บาท/กิโลกรัม แสดงวาหากการสราง

โรงรมควันที่มีความจุของยางขนาดหองละ 1 – 2 ตัน การสรางเตาเผาแบบอุโมงคจะประหยัด
มากกวา กรรมวิธีการกอสรางไมยุงยาก สามารถควบคุมอุณหภูมิไดงายคุณภาพยางดีกวาเตา
รมควันโครงเหล็กเนื่องจากปญหาการบํารุงรักษาและตองทําความสะอาดชุดดักสะเก็ดไฟ ดักเขมา
ควันเปนระยะ ๆ และตองอุนเตาใหแหงไมเชนนั้นจะเกิดสนิมกัดกรอนและหากเรงอุณหภูมิเพื่อให
ยางสุกเร็วภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน จะสงผลใหยางเกิดฟองอากาศไมสามารถจัดเปนยางแผน
รมควันคุณภาพดีได
คําสําคัญ : โรงรมควัน, เตารมควัน, ยางแผนรมควัน

งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ป 2558

การเตรียมวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
อดุลย ณ วิเชียร
บทคัดยอ
งานวิจัยไดทําการศึกษาการเตรียมวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนสารตัวเติม 2
ชนิด คือ เสนใยปาลมน้ํามันและฟางขาว ที่มีขนาด 80 และ 120 เมชโดยทําการสกัดลิกนิ
นออกด ว ยสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด พบว า การสกั ด ลิ ก นิ น ออกด ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 10 เปอรเซ็นตเปนระยะเวลา 4 ชั่วโมงจะทําใหเสนใยที่
ไดมีความบริสุทธิ์มากขึ้น และนํามาทดสอบสมบัติทางกายภาพ โดยเปรียบเทียบกับดินขาว
และแคลเซียมคารบอเนต ที่อัตราสวน 50, 100, 150 และ 200 phr พบวา เมื่อเพิ่ม
ปริ มาณของเส น ใยทั้ งสองชนิ ด ทํ า ให มี คา ความแข็ งความต านทานต อแรงดึ ง และความ
ทนทานตอการสึกหรอนอยกวาดินขาวและแคลเซียมคารบอเนตและเมื่อเคลือบผิวของเสน
ใยทั้งสองชนิดดวยยางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR-25) พบวา ความตานทานตอแรงดึงจะมี
คาลดลงแตถาเคลือบผิวของเสนใยดวยไซเลนมีคาความตานทานตอแรงดึงไมเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไมเคลือบผิวของเสนใย
คําสําคัญ : ยางพารา, วัสดุเหลือใชทางการเกษตร, สารตัวเติม, ยางธรรมชาติ

การเตรียมพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตจากยางธรรมชาติ
อดุลย ณ วิเชียร
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาการเตรียมพอลิเมอรอิเล็คทรอไลต โดยทําการแปรชนิดของยาง
ปริมาณของลิเทียมไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟเนต และปริมาณของสารเรงปฏิกิริยา พบวา ยาง
ธรรมชาติอิพอกไซดที่มีปริมาณหมูอิพอกซี่ เทากับ ๒๕ และ ๕๐ เปอรเซ็นตโมล มีคาการนํา
ไฟฟาที่เทากัน คือ ๑๐๑๒ โอหม เมื่อเพิ่มปริมาณของลิเทียมไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟเนต
และพบวา เมื่อเพิ่มปริมาณของสารเรงปฏิกิริยา คือ คิวมีนไฮโดรเจนเปอรออกไซด (CHPO)
ตั ว อย างยางที่ ได มีคา การนํ า ไฟฟ า ที่ ล ดลง และเมือเปลี่ย นสารเรงปฏิกิริย าจาก คิว มีน
ไฮโดรเจนเปฮรออกไซด เปน ไดคิวมิลเปอรออกไซด (DCP) จะมีคาการนําไฟฟาที่เทากัน
คือ ๑๐๘ โอหม
คําสําคัญ : ยางพารา, พอลิเมอรอิเล็กโทรไลต, ยางธรรมชาติ

ศึกษากําลังการผลิตกิ่งตาและพันธุยางป 2558 ของแปลงขยายพันธุตนยาง
เอกชน เพื่อเผยแพรแหลงผลิต
ธมลวรรณ ขิวรัมย
บทคัดยอ
ตามแผนงานวิจัยและพัฒนายางป 2558 ของสถาบันวิจัยยาง ไดกําหนดใหมีการศึกษา
กําลังการผลิตกิ่งตาและพันธุยางป 2558 ของแปลงขยายพันธุยางเอกชน ภายใตกลยุทธการ
ปรับปรุงบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันวิจัย กรมวิชาการเกษตรจึงไดดําเนินการสํารวจแปลง
ขยายพันธุยางที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศ
และรองรับความตองการใชสวนขยายพันธุยางในป 2558 จากการสํารวจทั่วทั้งประเทศโดย
ความรวมมือของหนวยงานภายใตกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของ 12 หนวยงาน และเปนการ
สํารวจพร อมกั นของพนักงานเจ าหน าที่ในระยะเวลาที่กําหนดคื อระหว าง 2-28 กุมภาพั นธ
2558 เพื่อปองกันการซ้ําซอนของขอมูลจากการเคลื่อนยายสวนขยายพันธุยางไปสูจังหวัดอื่นๆ
ซึ่ งจากการสํ ารวจพบว ามี ผู ประกอบการแปลงขยายพั นธุ ต นยางเพื่ อการค า 51 จั งหวั ด
ผูประกอบการ 1,563 ราย และมีวัสดุปลูกคือพันธุยางที่คาดวาจะสามารถนําไปใชปลูกไดในป
2558 ไดแก ตนตอตา หมายถึงตนยางที่มีการติดตาดวยยางพันธุดีแลวและสามารถนําไปชําเปน
ตนยางชําถุงได 71,985,815 ตน กิ่งตายาง 192,258,371 กิ่งฟุต ซึ่งกิ่งพันธุยางที่มีการผลิตมาก
ที่สุดคือพันธุ RRIM 600 จํานวน 82 ลานกิ่งฟุตคิดเปนรอยละ 43 ลดลงเปนลําดับจากปกอนที่
มีการผลิตเชนปพ.ศ.2557 ผลิตจํานวน130 ลานกิ่งฟุต ปพ.ศ.2556 จํานวน 132 ลานและปพ.ศ.
2555 มีการผลิตกิ่งตาพันธุ RRIM 600 จํานวน 223 ลานกิ่งฟุต รองลงมาคือพันธุ RRIT 251
จํานวน 33 ลานกิ่งฟุตคิดเปนรอยละ 17 และปริมาณการผลิตก็ลดลงเปนทํานองเดียวกันกับ
พันธุ RRIM 600 เชนปพ.ศ.2557 ผลิตจํานวน 45 ลานกิ่งฟุต ปพ.ศ.2556 จํานวน 37 ลานกิ่ง
ฟุตและปพ.ศ.2555 จํานวน 45 ลานกิ่งฟุต นอกจากสองพันธุดังกลาวแลวยังมีการผลิตกิ่งตา
พันธุ RRIT 408 ซึ่งเปนพันธุแนะนําใหมีการปลูกที่เปนพันธุใหมและมีผลผลิตสูง ซึ่งมีมีแนวโนม
ผลิตในแปลงขยายพันธุของเอกชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชนในปพ.ศ.2558 มีการผลิตกิ่งพันธุยาง RRIT
408 จํานวน 2 ลานกิ่งฟุต ปพ.ศ.2557 จํานวน 3 ลานกิ่งฟุต ปพ.ศ.2556 จํานวน 1 ลานกิ่งฟุต
และป พ.ศ.2555 จํานวน 275,345 กิ่งฟุต นอกจากนี้ยังมีการผลิตกิ่ งตายางพันธุอื่นๆ อีกใน

แปลงขยายพันธุยางเอกชนเชน พันธุ PB 235 และ BPM 24 สําหรับตนยางชําถุง มีการผลิต
ในชวงการสํารวจ 28,272,020 ตน และพันธุยางชําถุงที่มีการผลิตเปนไปทํานองเดียวกันกับ
การผลิตกิ่งตายาง
คําสําคัญ : ยางพารา, การผลิตกิ่งตายาง, การผลิตพันธุยาง, แปลงขยายพันธุตนยาง
เอกชน

งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ป 2557

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไมยางพารา
Phenotying Study of Wood Properties in Hevea
ฐิตาภรณ ภูมิไชย, กฤษดา สังขสิงห, เฉลิมพล ภูมิไชย
บทคัดยอ
ยางพาราเปนพืชที่ใชประโยชนจากผลผลิตของน้ํายางเปนหลักแตเมื่อหมดหนากรีดและ
ผลผลิต น้ํายางลดลง ไมย างพารายั งเป นผลพลอยได ที่มีค วามสํา คัญ ในทางเศรษฐกิจโดยการ
นําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ดังนั้นการปรับปรุงพันธุยางพาราเพื่อใหมีผลผลิตน้าํ
ยางสูง การเจริญ เติ บโตของตน ดี และเนื้อไม มีความคงทนแข็ งแรง จึ งเปน สิ่ง ที่จํ าเปน เพราะ
คุณภาพของเนื้ อไมขึ้น อยูกับคุ ณสมบั ติทางเคมี คุณ สมบัติเชิงกล และป จจัยดา นอื่นๆ ของไม
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของสายพันธุที่มีพันธุกรรมแตกตางกัน
เพื่อใชเปนดัชนีในการคัดเลือกพันธุยางเพื่อเนื้อไมในโครงการปรับปรุงพันธุยางพาราตอไปโดยไม
ยางพาราที่คัดเลือกมาศึกษามาจากแปลงเปรียบเทียบพันธุยางพาราขั้นตนที่มีอายุ 13 ป ปลูกใน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรธานีวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely
Randomized Design: CRD)ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาองคประกอบทางเคมีของไมยางพารา
ไดแกปริมาณเถา สารแทรกที่ละลายในเอทานอล-เบนซีนลิกนินโฮโลเซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส และปริมาณการละลายในดาง (1%NaOH) มีความแตกตางระหวางสายพันธุยาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยสายพันธุที่มีคุณภาพเนื้อไมดีที่สุดและสามารถนําไปใชประโยชนใน
ดานอุตสาหกรรมไมยางพาราไดแก สายพันธุ RRI-CH-35-1757 เนื่องจากมีปริมาณแอลฟา
เซลลูโลสสูงสุดและมีคุณสมบัติการละลายในดางต่ําและจากการวิเคราะหคุณสมบัติเชิงกลของไม
ไดแก ปริมาณความชื้น ความถวงจําเพาะ โมดูลัสการแตกหัก โมดูลัสความยืดหยุน แรงอัดตั้งฉาก
เสี้ ยน แรงเฉื อนขนานเสี้ ยน แรงดึง ตั้ง ฉากเสี้ ยน ความแข็ง และการฉี กของไม พบว ามี ความ
แตกตางระหวางสายพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกันโดยสายพันธุที่มีความแข็งแรง
เชิงกลสูงสุดไดแก พันธุ RRIM 600 ซึ่งสายพันธุดังกลาวจึงนาจะไดคัดเลือกเพื่อการนําไมมาใชเพื่อ
ผลิตเฟอรนิเจอร และผลการทดลองที่ทราบวาคุณสมบัติของไมยางพารามีอิทธิพลจากพันธุกรรม
จึงสามารถที่จะเลือกลักษณะที่ตองการในแตละสายพันธุสําหรับไปนําไปใชเปนแม-พอพันธุในการ
ปรับปรุงพันธุยางใหมีคุณภาพเนื้อไมเหมาะสมกับลักษณะการใชประโยชนของไมยางพาราตอไป
คําสําคัญ: ยางพารา คุณภาพเนื้อไม ผลผลิตไม คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติเชิงกล

การวิจัยและพัฒนาโรงอบแหงยางแผนดิบ
Research and Development of Solar Greenhouse Dryer
for Rubber Sheet Drying
เวียง อากรชี, ณพรัตน วิชิตชลชัย, วิบลู ย เทเพนทร,
ธนกฤต โยธาทูล, อนุชา เชาวโชติ, อุทัย ธานี
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการใชโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสะสมความรอนแบบภาวะ
เรือนกระจกสําหรับการทําแหงยางแผนดิบ โดยการศึกษาแบงเปน 3 กรณี คือ 1) การศึกษาการ
ทําแหงยางแผนที่มีอยูทั่วๆไป 2) การศึกษาแผนโพลีคารบอเนตใสในการสะสมความรอนและการ
ปองกันรังสียูวีโดยใชกรุโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร (กวาง x
ยาว x สูง) 3) การศึกษาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยกรุดวยแผนโพลีคารบอเนตใส ขนาด
6.00 x 6.00 x 1.80 เมตร (กวาง x ยาว x สูง) พรอมพลังงานความรอนรวมจากชีวมวล ซึ่งผล
การทดสอบพบวาการทําแหงยางพาราแผนแบบชาวบานนิยมตากกลางแจงและในรมรวมกัน การ
ใชแผนโพลีคารบอเนตใสกรุโรงอบแหงสามารถปองกันรังสียูวีได 100 เปอรเซ็นต สรางอุณหภูมิได
สูงกวาอุณหภูมิแวดลอมเฉลี่ยมากกวา 10 องศาเซลเซียส และสามารถตากยางแผนไดคุณภาพดีสี
สวย สามารถลดความชื้ น แผ น ยางดิ บ จากความชื้ น เริ่ ม ต น 30 เปอร เซ็ น ต ลดลงเหลื อ 2.5
เปอรเซ็ นต ใชเวลา 5 วัน สวนการใชค วามรอนรวมจากทอแลกเปลี่ย นเตาความร อนชี วมวล
สามารถใชในการอบแหงชวงที่ไมมีแดดได
คําสําคัญ : ยางแผนดิบ โรงอบแหง พลังงานแสงอาทิตย แผนโพลีคารบอเนตใส

การศึกษาการใชคา ความถวงจําเพาะของน้ํายางสดในการหาเปอรเซ็นตยางแหง
ในน้ํายางสด
Study on Specific Gravity of Latex as Percentage Measurement
of Dry Rubber Latex
ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ่ําสิงห, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ,
สุภัทร หนูสวัสดิ์, จรัสศรี พันธไม
บทคัดยอ
ปริมาณเนื้ อยางแห งในน้ํ ายางสด (DRC) เปนดัชนีชี้ วัดในการซื้อขายน้ํ ายางสดจากต น
ยางพารา ปริมาณเนื้อยางในน้ํายางธรรมชาติอาจมีความแปรปรวนตั้งแต 25 – 45 เปอรเซ็นต
การใชคาความถวงจําเพาะของน้ํายางสดมาใชเปนดัชนีแสดงปริมาณเนื้อยางในน้ํายางธรรมชาติ
โดยหาคาความถวงจําเพาะดวยวิธี platform scale method เปรียบเทียบกับการหาปริมาณเนื้อ
ยางในน้ํายางธรรมชาติ ดวยวิธีมาตรฐานในหองปฏิบัติการซึ่งใชเวลาอยางนอย 16 ชั่วโมง พบวาคา
ความถวงจําเพาะของน้ํายางมีความสัมพันธเชิงเอ็กซโพเนนเชียลกับปริมาณ DRC และมีคา R2
เทากับ0.99 ใชเวลาในการวัดตัวอยางละ 10 นาที วิธีวัดความถวงจําเพาะนี้สามารถใชตรวจสอบ
การปลอมปนดวยการผสมแปงมันลงในน้ํายางสดเพื่อใหมีน้ําหนักสูงขึ้นได สถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรมดําเนินการตอยอดความสัมพันธที่ไดเปนตนแบบเครื่องวัดปริมาณ DRC เพื่อใหเกษตรกร
ไทยไดใชเครื่องวัดที่มีความถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและมีราคายอมเยาตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา ปริมาณเนื้อยางแหง (DRC) น้ํายางสด ความถวงจําเพาะ

การศึกษาทดสอบและพัฒนาตนแบบเครื่องวัดเปอรเซ็นตยางแหงในน้ํายางสด
โดยใชวิธีวดั ความถวงจําเพาะ
Study Test and Development on Prototype of Dry Rubber Content
in Latex Defining Device by Specific Gravity Determination Method
ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ่ําสิงห, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ, สุภัทร หนูสวัสดิ์
บทคัดยอ
การหาเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงทางออมโดยอาศัยความสัมพันธของเปอรเซ็นตเนื้อยางกับ
ความถวงจําเพาะของน้ํายางสด โดยวัดความถวงจําเพาะจากการหาอัตราสวนระหวางน้ําหนัก
ของน้ํายางสดกับน้ําหนักของน้ําที่มีปริมาตรเทาน้ํายาง การออกแบบ สราง และทดสอบตนแบบ
เครื่องวัดเปอรเซ็นตยางแหงในน้ํายางสดดวยวิธีวัดความถวงจําเพาะเบื้องตนประกอบดวย 3 สวน
หลั ก ได แ ก ภาชนะปริ ม าตรคงที่ วงจรวั ด น้ํ า หนั ก จากโหลดเซล และโครงสร า งของตั ว
เครื่องตนแบบฯ ภาชนะปริมาตรคงที่แบบใชหลอดแกวและจุกจํากัดปริมาตรแบบวัสดุซีลาสติก
เบอร M RTV ซึ่งเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติการยืดหดต่ําและมีคุณสมบัตกิ ารคงรูปที่ดี ปริมาตรภายใน
เฉลี่ย 12.165 ลูกบาศกเซนติเมตร ความแปรปรวน 0.002 ลูกบาศกเซนติเมตร วงจรวัดน้ําหนัก
จากโหลดเซลแบบไอซี เบอร OP07 สามารถขยายสั ญ ญาณได แ ต ต องใช รว มกั บ วงจรกรอง
สัญญาณเพื่อกรองสัญญาณที่ไมตองการออกไป สวนโครงสรางของตนแบบเครื่องวัดเปอรเซ็นต
เนื้อยางสามารถใชงานได สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมดําเนินการพัฒนาตนแบบเครื่องวัดปริมาณ
เนื้อแหง เพื่อใหเกษตรกรไทยไดใชเครื่องวัดที่มีความถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและมีราคายอมเยา
ตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา ปริมาณเนื้อยางแหง (DRC) น้ํายางสด ความถวงจําเพาะ

การศึกษาการใชคา ทางไฟฟาในการหาความชื้นในยางแผนดิบและยางแทง
Study on Electrical Properties for Moisture Content Measurement
of Rubber Sheet and Block Rubber
ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ่ําสิงห, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ,
สุภัทร หนูสวัสดิ,์ เกษตร แนบสนิท
บทคัดยอ
ความชื้นในยางแผนดิบและยางแทงเปนดัชนีชี้วัดในการซื้อขายยางแผนดิบ ความชื้นในยาง
แผนดิบ โดยปกติมีค วามแปรปรวนตั้งแต 1 - 10 เปอรเซ็นต สวนความชื้น ในยางแทง มีความ
แปรปรวนตั้งแต 0.1 - 3 เปอรเซ็นต การหาความสัมพันธระหวางคาคุณสมบัติทางไฟฟาในยาง
แผนดิบและยางแทงกับความชื้นในยางแผนดิบและยางแทงดวยวิธีมาตรฐานในหองปฏิบัติการซึ่ง
ใชเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง พบวาเมื่อทดสอบดวยเครื่องวัดแรงดันไฟฟาต่ําและหัววัดขั้วไฟฟา
แบบเข็มเหล็กกลา 2 เข็ม ขนาดยาว 15 มิลลิเมตร มีระยะหาง 5 มิลลิเมตร เปอรเซ็นตความชื้น
ของยางแผนดิบมีความสัมพันธกับความจุไฟฟามากกวาความตานทานไฟฟา สวนเปอรเซ็นต
ความชื้นของยางแทงมีความสัมพันธกับความตานทานไฟฟามากกวาความจุไฟฟา ใชเวลาในการ
วัดตัวอยางละ 5 นาที สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมจะดําเนินการเพื่อตอยอดความสัมพันธที่พบ
เพื่ อ ออกแบบ สร า ง ทดสอบต น แบบเครื่ องวั ด ความชื้ น ในยางแผ น ดิ บ และยางแท ง เพื่ อให
เกษตรกรไทยไดใชเครื่องวัดที่มีความถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและมีราคายอมเยาตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา ยางแผนดิบ ยางแทง ความชื้น

การศึกษาทดสอบและพัฒนาตนแบบเครื่องวัดความชื้นในเนื้อยางโดยใชคาทาง
ไฟฟา
Study Test and Development on Prototype of Rubber Sheet
Moisture Meter
by Electrical Value
ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ่ําสิงห, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ, สุภัทร หนูสวัสดิ์
บทคัดยอ
ความชื้นในยางแผนดิบและยางแทงเปนดัชนีชี้วัดในการซื้อขายยางแผนดิบ ความชื้นในยาง
แผนดิบอาจมีความแปรปรวนตั้งแต 1 - 10 เปอรเซ็นต สวนความชื้นในยางแทงมีความแปรปรวน
ตั้งแต 0.1 – 3 เปอรเซ็นต การหาคาความชื้นในยางแผนดิบและยางแทงทางออมดวยวิธีทางไฟฟา
เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานในหองปฏิบัติการซึ่งใชเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง เมื่อทดสอบดวย
เครื่องวัดแรงดันไฟฟาต่ําโดยทําการทดสอบเปรียบเทียบระหวางหัววัดขั้วไฟฟาแบบเข็ม และแบบ
หัวหนีบ พบวาความตานทานไฟฟาเปนคาทางไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับการวัดเปอรเซ็นตความชื้น
ทางออม ตนแบบเครื่องวัดความตานทานไฟฟาแบบแหลงจายไฟฟาต่ําไมเหมาะสมในการใชวัด
ยางแผนดิบซึ่งมีลักษณะความเปนฉนวนมากโดยมีคาความตานทานไฟฟาสูงถึง 200 เมกะโอมส
(MOhms) ได หัววัดที่เหมาะสมกับการวัดยางแผนดิบคือ หัววัดแบบหนีบ สวนหัววัดที่เหมาะสม
กับการวัดยางแทงคือ หัววัดแบบเข็ม ดังนั้นจึงตองดําเนินการออกแบบปรับปรุง และสรางวงจร
ตนแบบเครื่องวัดความตานทานไฟฟาแบบแหลงจายไฟสูงเพื่อใหสามารถวัดความตานทานไฟฟา
ของยางแผนดิบและยางแทงตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา ยางแผนดิบ ยางแทง ความชื้น

การทดสอบและพัฒนาการใชตนแบบเครื่องวัดเปอรเซ็นตยางแหงในน้ํายางสด
โดยใชวิธีวดั ความถวงจําเพาะและตนแบบเครือ่ งวัดความชื้นในเนื้อยาง
โดยใชคา ทางไฟฟา
Test and Usable Development on Prototype of Dry Rubber Content
in Latex Defining Device by Specific Gravity Determination Method
and Prototype of Rubber Sheet Moisture Meter by Electrical
Method
ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ่ําสิงห, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ,
สุภัทร หนูสวัสดิ,์ จรัสศรี พันธไม
บทคัดยอ
ตนแบบเครื่องวัดเปอรเซ็นตยางแหงในน้ํายางสดโดยคาความถวงจําเพาะ ใชหลักการหา
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงจากการวัดทางออมโดยความสัมพันธของเปอรเซ็นตเนื้อยางกับคาความ
ถวงจําเพาะของน้ํายางสด และการวัดความถวงจําเพาะจากอัตราสวนระหวางน้ําหนักของน้ํายาง
สวนกับน้ําหนักของน้ําที่มีปริมาตรเทาน้ํายาง ตนแบบเครื่องวัดเปอรเซ็นตยางแหง รุน 1 ใชจุก
จํากัดปริมาตรวัสดุเรซิ่นหลอและอัดแนนกับหลอดแกวดวยยางโอริง ใชรวมกับหลอดแกว Test
tube ขนาด 16 x 100 มิลลิลิตร มีน้ําหนักของน้ําที่มีปริมาตรคงที่ 12.689 กรัม มีความ
แปรปรวน 0.005 กรัม เมื่อทดสอบวัดน้ํายางพบวาความสัมพันธระหวางความถวงจําเพาะกับ
เปอรเซ็นตเนื้อยางอยูในรูปเอ็กโพเน็นเชี่ยน (exponential) โดยมีคาสหสัมพันธ (R2) เทากับ 0.96
เมื่อนําสมการความสัมพันธดังกลาวมาใชในโปรแกรมของเครื่องวัดเปอรเซ็นตเนื้อยาง รุน 1 ทํา
การทดสอบพบวามีสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 0.00 - 12.55 เปอรเซ็นต ใชเวลาการวัด
ตัวอยางละไมเกิน 5 นาที
ตนแบบเครื่องวัดความชื้นในเนื้อยางแผนและยางแทงโดยใชคาทางไฟฟาที่ไดออกแบบใหมี
ไฟฟาแรงดันสูง และกระแสไฟฟาต่ํา เพื่อใหสามารถทะลุผานตัวอยางแผนยางได สามารถใชใน
การวัดคุณสมบัติความตานทานไฟฟาของยางแผนที่มีคุณสมบัติเปนฉนวนสูง ผลจากการทดสอบ
วัดความตานทานไฟฟาของยางแผนดิบดวยไฟฟาแรงดันสูง พบวาความสัมพันธระหวางความชื้น
ในเนื้อยางแผนกับความตานทานไฟฟาซึ่งมีคา R2 เทากับ 0.83 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมจะ

ดําเนินการเพื่อตอยอดงานวิจัยเพื่อใหไดเครื่องวัดที่สมบูรณ เพื่อใหเกษตรกรไทยไดใชเครื่องวัดที่มี
ความถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและมีราคายอมเยาตอไป
คําสําคัญ : ยางพารา ปริมาณเนื้อยางแหง (DRC) น้ํายางสด ความชื้น คาทางไฟฟา
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การศึกษาศักยภาพการแขงขันของโรงงานแปรรูปและเฟอรนิเจอรไมยาง
The Competitiveness of Sawn Rubberwood Factory and
Rubberwood Furniture Factory
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บทคัดยอ
การศึกษาศักยภาพการแขงขันของโรงงานแปรรูปและเฟอรนิเจอรไมยางครั้งนี้มี
วัต ถุป ระสงคการศึ กษาเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่ วไปของการแปรรูปไมย างพารา และผลิ ต
เฟอรนิเจอรไมยางพารา ตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 2) ศึกษาศักยภาพในการ
แขงขันของโรงงานแปรรูปและเฟอรนิเจอรไมยางการศึกษาใชขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการ
สังเกตแบบมีสวนรวมและจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการรวบรวม
เอกสารทางวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาพบวาแนวโนมอุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูป และเฟอรนิเจอรไม
ยางพารายังมี แนวโน มที่ดี โดยตลาดหลักยังเปน การสงออกไปยังประเทศจี น เนื่องจาก
ประเทศจี น มี การขยายตั ว ด า นอสั ง หาริ มทรัพยมากขึ้ น ทําใหความตองการเฟอรนิเจอร
เพิ่มขึ้น สงผลใหความตองการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น แมวาผลิตภัณฑของไทยจะมีคุณภาพที่ดีกวา
แตก็ยังมีขอจํากัดดานตนทุนในการผลิตที่ไมสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงอื่น ๆ ดังนั้น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการโรงงานแปรรูปไมยางพารา และโรงงานผลิต
เฟอรนิเจอรไมยางพารา ตองตองไดรับความรวมมือและการสนับสนุนทุกภาคสวนอยาง
บูรณาการ ไมวาจะเปนทั้งในสวนของรัฐบาล สวนงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับยางพารา
เชน การยางแหงประเทศไทย กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และตัวของผูประกอบการเอง
โดยตองดําเนินการในทั้งเรื่องของการแกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเอื้อตอการ
ดําเนินงานของผูประกอบการ การสนับสนุน ดานเงินทุน สิ นเชื่อดอกเบี้ย ต่ํา การจัดการ
แรงงานในการผลิต การพัฒนาฝมือแรงงาน การขยายและพัฒนาการตลาด การวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิช ย การสรางตราสินค าและมาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับ การพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา และเฟอรนิเจอรไม
ยางพารา รวมทั้งการรวมกลุมกันของผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งในการดําเนิน
ธุรกิจ
คําสําคัญ: การศึกษาศักยภาพ, โรงงานแปรรูปไมยางพารา, โรงงานเฟอรนิเจอรไมยาง
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มูลคาการสูญเสียทางเศรษฐศาสตรจากการชะลางหนาดินในสวนยาง
The Loss of Economic Value from Runoff in Rubber Plantation
พิศมัย จันทุมา1
สวางรัตน สมนาค1
บทคัดยอ
การศึกษามูลคาการสูญเสียทางเศรษฐศาสตรจากการชะลางหนาดินในสวนยาง ทดลอง
กับสวนยางพันธุ RRIM 600 3 ชวงอายุ คือ ยางออน อายุ 4-6 ป ยางเปดกรีดอายุ 7-9 ป และ
อายุ 19-21 ป พื้นที่เปนแบบลาดลอน มีความลาดชัน 5% เลือกพื้นที่ใหอยูในบริเวณใกลเคียงกัน
ตรวจเช็ดเพื่อใหเปนดินชุดเดียวกัน มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน เชน เนื้อดิน ความหนาแนน
ของดิน เปนตน ผลการทดลองในป 2560 พบวา ปริมาณน้ําฝนของยางเปดกรีด อายุ 7-9 ป
และ 19-21 ป มีปริมาณน้ําฝนตกลงดิน (throughfall) 82.0-88.0% มีปริมาณน้ําฝนที่คางหรือ
เกาะตามใบ กิ่งกานและลําตนยาง (interception) 12-18.0% และปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงตามตน
ยาง (stemflow) 2.8%-2.9% มีปริมาณน้ําไหลบาตามพื้นดิน (runoff) 64.24-68.50 มม. หรือ
6.3% - 7.1% และปริมาณน้ําระเหยและไหลลงดิน 72.1-78.9% และ 3. มูลคาการสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตรจากการชะลางหนาดินในสวนยางจากการไหลบาชะลางของน้ําฝน ทําใหเกิดตะกอน
ดินในสวนยางออน อายุ 4-6 ป สวนยางเปดกรีด อายุ 7-9 ป และ 19-21 ป มีปริมาณตะกอน
0.09, 0.08 และ 0.07 ตัน/ไร/ป หรือ 0.060, 0.053 และ 0.047 ลูกบาศกเมตร/ไร/ป ตามลําดับ
คิดเปนมูลคาการสูญเสีย 7.50, 6.67 และ 5.83 บาท/ไร/ป หรือ 37.5%, 33.3% และ 29.2%
ตามลําดับ
คําสําคัญ: ยางพารา, มูลคาการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร, การชะลางหนาดิน
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ศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการใชบริการ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแหงประเทศไทย
The Study of Behavior and Marketing Mix that Relate to the
Customer
Who Had Used the Service of Central Rubber Market
of Rubber Authority of Thailand
จารึก เถาวราม1, ปริญญา แกวประดับ2,
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ องศึ ก ษาพฤติ ก รรมและส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การใช บ ริ ก าร
สํ า นั ก งานตลาดกลางยางพาราของการยางแห ง ประเทศไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) ศึ กษา
พฤติกรรมของผูใชบริการสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแหงประเทศไทย 2) ศึกษา
ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยาง
แหงประเทศไทย 3) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราของการยางแหงประเทศไทย4) ศึกษาปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชบริการสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแหงประเทศไทยโดยรวบรวมขอมูลจาก
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สมาชิก ผูชื้อและผูขายยางของสํา นักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา ยะลา สุราษฎรธานี บุรีรัมย และหนองคาย ที่มาใชบริการสํานักงานตลาดกลางยางพารา
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 449 ราย ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคส
แควร (Chi - Square test) ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการขายยางกับสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราในเขตภาคใต มีอายุเฉลี่ย 50.41 ป โดยนํายางแผนดิบและแผนรมควันมาขายเฉลี่ย
6.23 ครั้งตอเดือน จํานวนเฉลี่ย 31.44 ตันตอเดือน ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอายุ
เฉลี่ย 49.43 ป มีการขายยางกอนถวย แผนดิบ และแผนรมควัน เฉลี่ย 1.90 ครั้งตอเดือน จํานวน
เฉลี่ย 4.04 ตันตอเดือน และผูใชบริการทั้งภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นเห็น
ดวยกับขั้นตอนการใหบริการ ภาพลักษณการใหบริการ และการติดตอสื่อสารของสํานักงานตลาด
กลางยางพารา และป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ราคา ลั กษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการบริการมีผลตอการใชบริการในเขตภาคใตระดับมากที่สุด สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปจจัยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาด ลักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการบริ ก ารมี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ มากที่ สุ ด และการวิ เ คราะห
ความสัมพันธ พบวา อายุ พื้นที่สวนยาง และประเภทสมาชิกของผูใชบริการขายยางในเขตภาคใต
มีความสัม พันธ กับความถี่ ในการใช บริก าร ที่ระดับนัย สําคั ญทางสถิติ 0.01, 0.05 และ 0.01
ตามลําดับ ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนพื้นที่สวนยางและระยะทางมีความสัมพันธ
กับความถี่ในการใชบริการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 0.01 ตามลําดับ
ผูใชบริการซื้อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต มีอายุเฉลี่ย 43.93 ป
โดยซื้อยางแผนดิบและแผนรมควันเฉลี่ย 12.19 ครั้งตอเดือน จํานวนเฉลี่ย 1,890.33 ตันตอเดือน
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอายุเฉลี่ย 44.80 ป เขารับซื้อยางกอนถวย แผนดิบ และแผน
รมควัน เฉลี่ย 2.60 ครั้งตอเดือน จํานวนเฉลี่ย 690.30 ตันตอเดือน และผูใชบริการทั้งภาคใตและ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อมี ค วามคิ ด เห็ น เห็ น ด ว ยกั บ ขั้ น ตอนการให บ ริ การ ภาพลั ก ษณ การ
ใหบริการ และการติดตอสื่อสารของสํานักงานตลาดกลางยางพารา และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
บริการมีผลตอการใชบริการในเขตภาคใตระดับมากที่สุด สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปจจัย
ผลิตภัณฑ ราคา ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริการมีความสําคัญระดับมากที่สุด และ
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ พบว า ระดั บ การศึ ก ษาของผู ใ ช บ ริ ก ารซื้ อ ยางในเขตภาคใต มี
ความสัมพันธกับความถี่ในการใชบริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, ระดับความคิดเห็น, ตลาดกลางยางพารา
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คาใชจายการตลาดยางในระดับผูสงออก
Rubber Marketing Expenses at Exporter Level
สุธี อินทรสกุล, จารึก เถาวราม
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องคาใชจายการตลาดยางในระดับผูสงออก มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบถึง
คาใชจายดานการตลาดยางในระดับผูสงออก ซึ่งจะมีผลสัมพันธกับราคายางในระดับชาวสวนยาง
2) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระดับการสงออก เพื่อเปนขอมูลในระดับนโยบายตลอดจนการ
วางมาตรการสนับสนุนและแกไข 3) ใชเปนฐานขอมูลประกอบการวิเคราะหและเปรียบเทียบการ
เสนอราคาประมูลยางของสํานักงานตลาดกลางยางพาราที่เปนธรรม และ 4) สามารถนําไปใชใน
การอางอิงของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูที่สนใจ สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ
บริษัทผูสงออกยางแผนรมควันในพื้นที่ภาคใตตอนบน ประกอบดวยจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี
กระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งบริษัทตัวแทนผูสงออกและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
สงออก จํานวน 14 ตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณในการผลิต เพื่อทราบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ในกระบวนการผลิตยางแผนรมควัน ไปจนถึงการสงออกผานดานศุลกากรจนถึงราคาสงออกที่
ทาเรือในราคา F.O.B ทั้งนี้ไดรวมการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ตลอดจนมีการ
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) และเชิงคุณภาพ (Descriptive
Analysis) โดยใชขอมูลจากแหลงตางๆ (Document Research) มาประกอบในการวิเคราะห
รวมทั้งการอธิบายทั้งในเชิงตัวเลขตาราง และคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวา โรงงานที่ผลิตยางแผนรมควันมีอายุเฉลี่ย 30 ป มี
กําลังการผลิต 20,000 ตัน/ป แตผลิตไดเฉลี่ย รอยละ 71 ของกําลังการผลิต โดยโรงงานมีตนทุน
ในการผลิตยางแผนรมควันเฉลี่ย 3.734 บาทตอกิโลกรัม แยกเปนตนทุนผันแปรเฉลี่ย 2.50 บาท
ตอกิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 66.952 ของตนทุนรวม ซึ่งถือเปนตนทุนสวนใหญโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาแรงงาน คาวัสดุ คาบํ ารุงรักษา/ซอมแซม และค าดอกเบี้ยเงิ นทุนหมุนเวีย น
ในขณะที่มีตนทุนคงที่เฉลี่ย 1.234 บาทตอกิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 33.038 ของตนทุนรวม
สําหรับคาใชจายในการสงออกยางแผนรมควัน พบวา มีการดําเนินการผาน 3 ชองทางหลัก โดย
ช องทางแรกนิ ย มส ง ออกผ า นด า นปาดั ง เบซาร ป ลายทางท า เรื อป นั ง ประเทศมาเลเซี ย โดย
คาใชจายรถบรรทุกมีตนทุนเฉลี่ย 2.785 บาทตอกิโลกรัม และคาใชจายรถไฟมีตนทุนเฉลี่ย 2.727

บาทตอกิโลกรัม สวนชองทางสอง จะสงออกผานทาเรือกรุงเทพ โดยคาใชจายรถบรรทุกมี
ตนทุนเฉลี่ย 2.817 บาทตอกิโลกรัม และคาใชจายรถไฟมีตนทุนเฉลี่ย 2.466 บาทตอกิโลกรัม
สําหรับ ชองทางสุดทา ยจะสง ออกผา นทาเรื อแหลมฉบังโดยคาใชจายรถบรรทุ กมีตนทุ นเฉลี่ ย
2.905 บาทตอกิโลกรัม และคาใชจายรถไฟมีตนทุนเฉลี่ย 2.510 บาทตอกิโลกรัมและมีคาใชจาย
เรือชายฝงเฉลี่ย 2.377 บาทตอกิโลกรัม จากการวิเคราะหในภาพรวมพบวา การกําหนดราคา
ประมูลของผูสงออกในตลาดกลางยางพาราจําเปนตองคํานึงถึงราคาวัตถุดิบยางแผนดิบและ
คาแรงขั้นต่ําที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูง ในขณะที่ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของคา
ใชจายในการสงออก ไดแกการขนสงยางผานตูคอนเทนเนอรที่ตองวางแผนและบริหารจัดการทั้ง
ในเรื่องระยะเวลาในการขนสง และการสูญเสียของสินคาระหวางการขนสง ตลอดจนปญหาจราจร
ติดขัดทั้งทางบกและทางน้ํา นอกจากนั้นผูประกอบการไทยยังคงตองพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิต และการนําเทคโนโลยีเพื่อเขามาใชในกระบวนการผลิตยางแผนรมควันรวมถึงการอัดกอน
เพื่อลดตนทุนการผลิต และที่สําคัญคือภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนดานโลจิสติกสและการขนสง
ใหมีประสิทธิภาพ มีสะดวก เหมาะสม และรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลตอคาใชจายที่ลดลง รวมถึงเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการของไทยไดดวย
คําสําคัญ : คาใชจายระดับผูสงออก, ยางแผนรมควัน
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The Comparative Analysis of Choosing of Rubber Farmer Groups
Produce
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บทคัดยอ
การวิเคราะหทางเลือกในการตัดสินใจแปรรูปยางของสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษามูลคาเพิ่มที่สถาบันเกษตรกรจะไดรับจากการแปรรูปยาง และปจจัยเงื่อนไขความพรอมของ
สถาบัน เกษตรกรในการแปรรู ปยางแผน รมควั นอัด กอน ยางเครพ และยางแท ง จากสถาบั น
เกษตรกรจํานวน 15 แหง พบวาการผลิตยางแผนรมควันอัดกอน มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 2.14 บาท ในขณะตนทุนวัตถุดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.38 บาทราคาขายยางแผนรมควันอัด
กอนเฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 49.12 บาท การแปรรู ปก อให เกิ ด กํ า ไรกิ โ ลกรัม ละ 1.60 บาท ดั ง นั้ น
เกษตรกรจะไดรับมูลคาเพิ่มจากการแปรรูปเทากับกิโลกรัมละ 1.60 บาท สถาบันเกษตรกรจะ
ผลิตยางแผนรมควันอัดกอนที่ประสบความสําเร็จตองใหความสําคัญดานการรวมกลุม ดานการ
เรียนรู ดานการดําเนินงาน ดานบุคลากร และดานเงินทุน ตามลําดับ การแปรรูปยางกอนถวยเปน
ยางเครพ มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.39 บาท ราคายางกอนถวยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.66
บาท ในขณะที่ราคาขายยางเครพเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.87 บาท กอใหเกิดกําไรจากการขายยางเค
รพกิโลกรัมละ 1.82 บาท เกษตรกรจะไดรับมูลคาเพิ่มจากการแปรรูปยางกอนถวยเปนยางเครพ
กิโลกรัมละ 0.89 บาท ดังนั้นสถาบันเกษตรกรที่จะผลิตยางเครพใหประสบผลสําเร็จจะตองให
ความสําคัญในเรื่องของการรวมกลุม ดานการดําเนินงาน ดานการเรียนรู ดานเงินทุน และดาน
บุคลากร ตามลําดับ สวนการแปรรูปยางแทง (STR 20) มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.88
บาท ในขณะที่ราคาวัตถุดิบ (ยางกอนถวย) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.85 บาท กอใหเกิดกําไรจากการ
ขายยางแทงกิโลกรัมละ 4.53 บาท คิดเปนมูลคาเพิ่มทีไ่ ดรับจากการแปรรูปกิโลกรัมละ 3.28 บาท
สถาบั น เกษตรกรที่ ผ ลิ ตยางแท ง ที่ ประสบผลสํ าเร็ จ จะต องให ค วามสํ าคั ญ ในด า น การเรี ย นรู
ดําเนินงาน ดานบุคลากร เงินทุน ดานการรวมกลุม ตามลําดับ
คําสําคัญ : การแปรรูปยาง, สถาบันเกษตรกร

การศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ
Feasibility Study on Establishing Central Rubber Market in the
Northern Part of Thailand
สมมาต แสงประดับ, วิลาสลักษณ วองไว, จรัญ ศรีอภัย,
วชรวงศ ชูแสง, อัญญารัตน มานะจิตต, ทวัชชัย เกิดเดช, ผกาวรรณ แสงประดับ
บทคัดยอ
การศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในภาคเหนือ มีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินสภาวะแวดลอมการผลิตและการตลาด รวมทั้งศักยภาพของกลุมเกษตรกร โดยใชการ
สํารวจขอมูลเชิงประจักษ จากจังหวัดพื้นที่ปลูกยางในภาคเหนือ 5 จังหวัด จํานวนตัวอยาง
เกษตรกร กลุมเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 505 ราย ในป 2557-2558 วิเคราะหความ
เปนไปไดทางดานการเงินเปรียบเทียบกับมาตรฐานตลาดกลางในภาคใต ผลการศึกษา พบวาใน
พื้นที่ศึกษา 5 จังหวัดมีพื้นที่กรีดยาง 466,384 ไร ผลผลิต 111,163 ตัน มีกลุมที่ดําเนินการ 321
กลุม สมาชิกกลุมละ 21-40 คน การจัดตลาดประมูลยางมียางแผนดิบ 51 ครั้งตอป ยางกอนถวย
43 ครั้งตอป ศูนยกลางรับซื้อที่มีศักยภาพพอจะเปนตลาดกลางไดมี 2 แหง คือ ยางแผนดิบที่
จังหวัดพิษณุโลก มีโรงงานยางแผนรมควัน และยางกอนถวยที่จังหวัดเชียงราย มีโรงงานยางเครฟ
และทาเรือสงออก ปริมาณยางที่เขาสูตลาดของตลาดประมูลปละ 620-3,000 ตัน การประเมิน
ความเปนไปไดทางดานการเงิน พบวามูลคาลงทุนจัดตั้งตลาดเปนตนทุนคงที่ปละ 1.54 ลานบาท
ตนทุนผันแปรปละ 8.74 ลานบาท ผลประโยชนที่ไดรับปละ 10.48 ลานบาท ระยะเวลาคืนทุน
5.58 ป อัตราผลการตอบแทนภายในโครงการ 7.58% อัตราผลประโยชนตอตนทุน 1.02 และ
มูลคาปจจุบันสุทธิ 191,832 บาท ปริมาณยางที่คุมทุนเทากับ 6,000 ตัน/ป วิธีการประมูลสวน
ใหญ รอยละ 36.8 ใชการยื่นซอง แหลงที่มาของยางมาจากจังหวัดที่ตั้งกลุม แหลงที่ไปของยางมี
ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด ปญหาการดําเนินงานของกลุมสวนใหญขาดแคลนอุปกรณการตลาด
ถูกพอคากดราคา คาดํ าเนินการของกลุมเก็บ จากผูขาย 0.50 บาท/กิโลกรัม ศั กยภาพของ
เกษตรกรในพื้นที่ขาดการฝกอบรมตลาด ขาดเครื่องมือและโรงเก็บยางรอประมูล ขอเสนอแนะรัฐ
ควรจัดทําโครงการนํารองจัดตั้งเปนตลาดกลาง 2 รูปแบบ คือ ในจังหวัดพิษณุโลกตลาดยางแผน
ดิบรูปแบบเดียวกับตลาดกลางในภาคใต ในจังหวัดเชียงราย ควรจัดตั้งตลาดกลางยางกอนถวย
โดยยึดรูปแบบการประมูลลวงหนา โดยตลาดนํารองตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกและมีหนวยงาน
รับรองคุณภาพในพื้นที่ที่ทุกฝายยอมรับ
คําสําคัญ : ศักยภาพ, ตลาดกลาง, หนาที่การตลาด, การจัดตั้ง

งานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
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การพัฒนาการใหบริการตลาดกลางยางพาราตามระบบการบริหารงานคุณภาพ
ศิรักษ แกวประดับ, อธิวีณ แดงกนิษฐ, อัญญาณี มั่นคง,
จารึก เถาวราม, อิศวรี เพชรรัตน, อรอุมา ประเสริฐ
บทคัดยอ
การพัฒนาการใหบริการตลาดกลางยางพาราตามระบบการบริหารงานคุณภาพ
เปนการศึกษารูปแบบการใหบริการตลาดกลางยางพาราของสํานักงานตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช 6 ขั้นตอน ไดแก การลงทะเบียน ชั่งน้ําหนัก คัดคุณภาพ ประมูล จายเงิน
และสงมอบ โดยนํ า ข อกํ า หนดระบบการบริห ารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มา
ประยุกตใชในการพัฒนาการใหบริการตลาดเพื่อเปนแนวทางในการควบคุมและกําหนด
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพสินคาและบริการใหมีความสม่ําเสมอตรงตาม
ความตองการของลูกคา จากการดําเนินงาน สํานักงานฯ มีการจัดทําคูมือคุณภาพเพื่อระบุ
ถึ ง การจั ด การองค ก ร และแต ง ตั้ ง คณะกรรมการระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ รวมถึ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน นอกจากนี้ มีการจัดทําเอกสารขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และวิธีการทํางานพรอมทั้งกําหนดรหัสเอกสารในบันทึกเพื่อเก็บไว ณ จุด
งาน และจากการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานโดยใช แบบตรวจประเมิ น คุณ ภาพ พบว า
ขั้นตอนการประมูล จายเงิน คัดคุณภาพ และสงมอบ มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
สวนการชั่งน้ําหนักและลงทะเบียนอยูในระดับดี แตอยางไรก็ตาม สํานักงานฯ ควรมีการนํา
ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน หรือแกไขปญหาไมใหเกิดซ้ํา และควรมีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ
ต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านให อ ยู ใ นสภาพที่ พ ร อ มใช ง านอยู เ สมอ ส ว นผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูขายยางแผนดิบ เมื่อเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังการพัฒนา
พบวาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกขั้นตอน โดยการชั่งน้ําหนัก มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
รองลงมาเปนการประกาศขอมู ลข าวสาร คัด คุณภาพ จายเงิ น ลงทะเบี ยน และประมู ล
เนื่องจากผูขายยางมีความมั่นใจในขอมูลน้ําหนักยางโดยกําหนดใหมีการทวนสอบเครื่องชั่ง
ดิจิตอลทุกๆ 2 ป สวนผูขายยางแผนรมควัน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ในขั้นตอนการชั่งน้ําหนัก รองลงมาเปนการจายเงิน ลงทะเบียน และคัดคุณภาพ สวนผูซื้อ
ยางแผนดิบและยางแผนรมควันมีความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการในระดับมาก

โดยมีความพึงพอใจในขั้นตอนการใหบริการของเจาหนาที่ประมูลยางในระดับมากที่สุด ซึ่ง
จากการพัฒนาการใหบริการตลาดกลางยางพาราตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2008 นั้น ทําใหสํานักงานฯ มีระบบการใหบริการที่ดีขึ้น สามารถควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพยางไดตรงตามมาตรฐานมากขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในขั้นตอนการใหบริการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนอีกแนวทางในการตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูใชบริการตลาดกลางยางพารา
คําสําคัญ : ยางพารา, การใหบริการ, ตลาดกลางยางพารา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห (CESS)
ดวงกมล อินทรแกว, สมจิตต ศิขรินมาศ, ณิชชา ปานสี, โสมนัส เลิศเกียรติรัชตะ,
สมศักดิ์ คงสุข, สุรีรัตน แกวงาม, ศุภานิช ศรแกว, อารีรัตน สุวรรณการณ
บทคัดยอ
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็ บเงินสงเคราะห (CESS) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดเก็บและงดเวนการจัดเก็บเงินสงเคราะห (CESS) ที่มี
ตอเกษตรกรชาวสวนยาง ผูสงออกยาง และหนวยงานภาครัฐ ดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยเนนการเปรียบเทียบสวนตางของราคาที่
เกษตรกรชาวสวนยางขายได ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลากับราคาที่ผูสงออกไดรับจากผูซื้อ
ตางประเทศโดยเนนเฉพาะยางแผนรมควันและการวิเคราะหเชิงคุณภาพมุงเนนการสอบถามความ
คิดเห็นในเชิงผลกระทบจากเกษตรกรชาวสวนยาง ผูสงออกยาง คณะกรรมการสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวน-ยางและสถาบันวิจัยยางโดยมีกลุมตัวอยางที่จัดเก็บ จํานวน 34 ราย
ผลการศึกษาพบวา รัฐบาลมีนโยบายการจัดเก็บเงินสงเคราะห (CESS) มีกลุมตัวอยาง
เห็นดวย จํานวน 28 ราย (82.40%) ไมเห็นดวย จํานวน 6 ราย (17.60%) และเมื่อพิจารณา
รูปแบบการจัดเก็บพบวา เห็นดวยใหจัดเก็บแบบคงที่ จํานวน 30 ราย (88.24%) ซึ่งสวนใหญให
จัดเก็บแบบคงที่ อัตรากิโลกรัมละ 1.40 บาท (70.00%) แบบขั้นบันได จํานวน 4 ราย (11.76%)
โดยจะกําหนดอัตราเทาไรนั้นใหพิจารณาจากคาใชจายขององคกรเปนสําคัญ สวนรัฐบาลมีนโยบาย
งดเว นการจัดเก็บเงิ นสงเคราะห (CESS) (กันยายน-ธันวาคม 2556) มีกลุมตัวอยางที่เห็นดวย
จํานวน 15 ราย (44.12%) ไมเห็นดวย จํานวน 19 ราย (55.88%) เมื่อวิเคราะหความแตกตางของ
ราคาที่เกษตรกรชาวสวนยางไดรับโดยคิดคํานวณจากราคาสงออกยางแผนรมควัน ชั้น 3 (FOB
กรุงเทพ) หักคาใชจายการแปรรูป (กิโลกรัมละ 4.29 บาท) หักเงินสงเคราะห (CESS) (กิโลกรัมละ
3 บาท) พบวา เกษตรกรชาวสวนยางไดรับประโยชนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.16 บาท ผูสงออกยาง
กิโลกรัมละ 1.78 บาท
ผลการวิเคราะหเชิงผลกระทบ พบวา การจัดเก็บเงินสงเคราะห (CESS) แบบคงที่จะมี
ผลดีตอผูสงออก คือ มีขอมูลตนทุนรวมคงที่แทจริง ความสะดวกการคิดคํานวณจายเงินสงเคราะห
(CESS) เกษตรกรชาวสวนยางจะไดรับราคาที่เปนธรรมเพราะผูสงออกมีตนทุนรวมที่ชัดเจน และ
หนวยงานภาครัฐสามารถประมาณการณงบประมาณและกําหนดแผนการปฏิบัติงานไดชัดเจน

แบบขั้ นบั นไดจะมี ผลดี ต อเกษตรกรชาวสวนยางและหน วยงานภาครั ฐจะมี เงิ นงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อการปลูกแทนเพิ่มขึ้น เพราะในชวงราคายางสูงสามารถจัดเก็บเงินสงเคราะห (CESS)
ได เพิ่ มขึ้ นแต จะมี ข อเสี ย คื อ ช วงที่ ราคายางสู งผู ส งออกมี ต นทุ นสู งไม สามารถแข งขั นกั บ
ตางประเทศได ความยุงยากการจายเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนช วงเปลี่ ยนแปลงอั ตราการจัดเก็ บ
เกษตรกรชาวสวนยางไดรับราคาต่ํากวาความเปนจริง เพราะผูสงออกคิดคํานวณการซื้อวัตถุดิบไว
สูงเพื่อลดความเสี่ ยงการขาดทุ น หนวยงานภาครัฐจะสูญเสียรายได กรณีอัตราการจัดเก็ บสู ง
เนื่องจากจูงใจใหมีการลักลอบสงออกยางผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น
สําหรับผลกระทบชวงที่งดเวนการจัดเก็บเงินสงเคราะห (CESS) (กันยายน-ธันวาคม
2556) พบวา ผูสงออกมีผลดี คือ มีตนทุนวัตถุดิบต่ําชวยเพิ่มความสามารถการแขงขัน ผลเสียผูซื้อ
ตางประเทศกําหนดราคารับซื้อต่ําเพราะมองวามีตนทุนลดลง ความยุงยากการตรวจสต็อกยาง
เกษตรกรชาวสวนยางและหน วยงานภาครัฐมี ผลดี คื อ ราคายางปรับตั วสูงขึ้นชวงระยะสั้ น ๆ
ผลเสียขาดงบประมาณเพื่อการสงเคราะหปลูกแทนประมาณ 4,306 ลานบาท ขาดงบประมาณการ
วิจัยและพัฒนายางประมาณ 215 ลานบาท
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายวิธีการคิดคํานวณเพื่อกําหนดอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห
(CESS) ควรพิจารณาขอมูลหรืออางอิงจากราคายางที่เกษตรกรชาวสวนยางไดรับจริง เชน ราคา
เฉลีย่ ที่มีการซื้อขาย ณ ตลาดกลางยางพารา (สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี) เปนตน
การกําหนดนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ที่ เกี่ ยวกับการจั ดเก็ บเงินสงเคราะห (CESS)
สํานักงานกองทุน-สงเคราะหการทําสวนยางควรวิเคราะหสถานะทางการเงินขององคกรอยางถี่ถวน
เพื่ อลดความเสี่ ยงจากการดําเนินนโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น รวมทั้ งควรจัดทํ า
ฐานข อมู ลอายุ ยางและจํ านวนพื้ นที่ การขออนุญาตขอสงเคราะหปลูกแทน เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการประเมินคาใชจายในภาพรวมและระยะยาว
คําหลัก: ยางพารา, ผลกระทบ, การจัดเก็บเงินสงเคราะห (CESS), เกษตรกรชาวสวนยาง, ผูสงออก
ยาง

โอกาสและความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราไทยในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
สุธี อินทรสกุล, พัชรินทร ศรีวารินทร, มณิสร อนันตะ, สมมาตร แสงประดับ
บทคัดยอ
โอกาสและความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราไทยในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค กลยุทธการปรับตัว และ
รูปแบบกลยุทธเชิงนโยบาย รวมทั้งผลกระทบเชิงลึกของนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มี
ผลต อการพัฒนาภาคการผลิ ต การตลาด และอุตสาหกรรมยางพาราประเทศไทย เนื่องจาก
การศึกษาเรื่องขางตน จําเปนตองทราบสถานะ การผลิต เศรษฐกิจ สังคม และรายไดจากสวน
ยางดวย จึงจําเปนตองอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยมีการพื้นฐานจากเกษตรกรกลุม
ตัวอยางที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ จํานวน 3,443 ราย และเพื่อใหทราบความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสียทั้งหมด จึงอาศัยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับโอกาสและความสามารถของ
อุตสาหกรรมยางพาราไทย รวมทั้งจัดเสวนากลุมยอย แลวนํามาวิเคราะห SWOT Analysis
นอกจากนั้ นได ศึกษาขอมู ลทุติยภูมิ โดยมีการรวบรวมขอมูลการผลิต การแปรรูป และการ
ส งออกยางพารา จากเอกสารรายงาน งานวิ จั ยต างๆ แล วนํ าข อมู ลมาวิ เคราะห ดั ชนี ความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบปรากฏ (Revealed Comparative Advantage) และวิเคราะห
สถานภาพการสงออกยางพารา (BCG Matrix) ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับคูแขงทั้งในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก
ผลการวิ เ คราะห SWOT ของอุ ต สาหกรรมยางพาราไทย ซึ่ งประกอบด ว ย
อุตสาหกรรมระดับตนน้ํากลางน้ํา และปลายน้ํา พบวา อุตสาหกรรมตนน้ํา ประเทศไทยมีจุด
แข็งในดานการผลิตที่เกษตรกรสั่งสมความรูและเทคโนโลยีการผลิตยางพารา โดยไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมาเปนระยะเวลายาวนานมากกวา 100 ป รวมถึงการวมกลุมเปนสถาบัน
เกษตรกรที่ มี ความเข มแข็ ง สามารถผลิ ตยางคุ ณภาพดี และต อยอดการแปรรู ปขั้ นต นได
อยางไรก็ตามเกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีสวนยางในครอบครอง
เฉลี่ย 15 ไร และมีการจางแรงงานกรีด เพราะเจาของสวนยางพารามีอายุคอนขางสูง ทําให
ตนทุนการผลิตสูงเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอื่นๆ ทําใหตองมีการปรับตัวเมื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซี ยน เพื่ อให สามารถแข งขั นกั บประเทศอื่ นได สําหรับอุตสาหกรรมกลางน้ํ า
ประเทศไทยมีความไดเปรียบ เนื่องจากมีความพรอมของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางแผน
รมควั น ยางแท ง ยางเครพ และยางคอมปาวด กว า 471 โรงงาน กระจายอยู ทั่ วประทศ
สามารถรวบรวมผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและระบายออกตางประเทศไดอยางรวดเร็ว
สําหรับอุตสาหกรรมปลายน้ํา พบว า ประเทศไทยมี ความพรอมและศักยภาพสูงทั้งในดาน
ภู มิศาสตร ที่ตั้ งและเป นศู นย รวมการคมนาคมขนสง ถื อว าเปนแรงจูงใจให นัก ลงทุน จาก
อาเซียนเขามาลงทุนและตั้งฐานการผลิตดานอุตสาหกรรมการเกษตร อยางไรก็ตาม แมวา
ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกยางพารารายใหญของโลก แตผูประกอบการของ
ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ
ยาง และยังขาดความพรอมดานเงินทุนในการพัฒนาบุคลากร ลงทุน และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ย างพาราของประเทศไทยยั ง ไม เ ป น ที่ ย อมรั บ ของตลาด
เนื่องจากไมมีการกําหนดมาตรฐานที่แนนอน และหนวยงานภาครัฐที่ให ความสํ าคัญกั บ
ประเด็ น นี้ ยั งขาดเจ า ภาพหลั ก ในช ว งที่ ผา นมา ดัง นั้ น ในการเข าสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย นจึ ง ได ศึ ก ษาทั้ ง ดั ช นี ค วามได เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บที่ ป รากฏ (Revealed
Comparative Advantage : RCA) และสถานภาพการสงออกยางพารา (BCG Matrix)
เพื่ อแสดงให เ ห็ น ถึ งศั กยภาพของประเทศไทยในการแขงขัน กับ ประเทศตางๆ ในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก ซึ่งผลการศึกษา RCA พบวา ในตลาดอาเซียนประเทศไทยมีความ
ได เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บมากกว า คู แ ข งทุ กประเทศ แต ใ นตลาดโลกประเทศไทยยั ง
เสียเปรียบสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สวนการศึกษา BCG Matrix สถานภาพการสงออก
ยางพาราของประเทศไทยอยูที่ตําแหนง Cash Cows คือ ยางพาราเปนสินคาที่ทํารายไดใหกับ
ประเทศมาก แตอัตราการขยายตัวคอนขางต่ํา ประเทศไทยจึงควรรักษาสวนแบงการตลาด
ใหคงที่ และพยายามประคองไมใหอัตราการขยายตัวในการสงออกลดลง และเมื่อพิจารณา
จากผลการศึกษาในภาพรวมแลว การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ควรเน นภาคการผลิตให เกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถลดตนทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราใหสามารถแขงขันได รวมทั้งควรสงเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การผลิตผลิตภัณฑยาง ใหมีการนํามาใชในประเทศมากขึ้น สงเสริมการลงทุนในดานตางๆ มี
การผลิตยางพาราแบบครบวงจร พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชเพือ่ ใหสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได ทั้งนี้ควรเปลี่ยนรูปแบบการสงออก

ยางพาราจากการสงออกในรูปแบบการแปรรูปขั้นตนเปนการสงออกในรูปแบบผลิตภัณฑ
ยางเพิ่มขึ้น
คําหลัก: ยางพารา, โอกาสและความสามารถ, อุตสาหกรรมยางพาราไทย, ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

การเปรียบเทียบระบบซื้อขายไมยางพาราระหวางตลาดกลางไมยางพารา
สุราษฎรธานีกับตลาดไมยางพาราแบบดั้งเดิม
มาตุวรรณ บุณยัษเฐียร, สมมาต แสงประดับ,
พนัส แพชนะ, กฤษดา สังขสิงห, วชรวงศ ชูแสง
บทคัดยอ
ตลาดกลางไมยางพาราที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรไดจัดตั้งขึ้นเพื่อสราง
ทางเลือกใหกับเกษตรกรผูขายไมยาง แตกตางจากการซื้อขายโดยทั่วไปของตลาดทองถิ่น
การซื้อขายของตลาดกลางไมยางพาราเปนซื้อขายแบบเหมาสวน โดยมีการจัดทํามาตรฐาน
การประเมินไมยางระดับแปลงเกษตรกร การซื้อขายเสนอหรือตกลงราคาผานเว็บไซดไมมี
การซื้อขายผานนายหนา ทําใหเกษตรกรไดราคาที่พอใจและยุติธรรมทั้งผูซื้อและผูขาย ใน
สวนของการซื้อขายของตลาดทองถิ่นสวนใหญเปนการซื้อขายผานนายหนา การกําหนดหรือ
ประเมินราคาไมยางอยูที่ผูประกอบการหรือนายหนา ทําใหเกษตรกรตองยอมรับราคาที่
ประเมินไดซึ่งอาจจะเปนราคาที่เกษตรไมพอใจ
ผลการศึกษาการซื้อขายไมยางพาราในทองถิ่น พบวาอาชีพสวนใหญของผูขายไม
ยางคือเกษตรกรและการขายไมยางพาราของเกษตรกรเปนเพราะวาตนยางหมดหนากรีดซึ่ง
มีอายุอยูระหวาง 20 - 29 ป โดยสวนใหญเกษตรกรแจงความจํานงขายไปยังผูซื้อเอง
สําหรับชองทางการขายไมยางจะขายใหลานไมยางพาราเปนสวนมากและมักจะกําหนด
ราคาเองโดยดูจากคุณภาพไม สวนของลานรับซื้อไมยางพารามีการเปดรับซื้อเปนลานไม
ยางพาราอยางเดียว ลานไมยางพาราและปาลมน้ํามัน และลานไมยางพาราและไมเบญจ
พรรณ มีกําลังการรับซื้อไมยางพาราใน 2555 ตั้งแต 96,415 - 105,200 ตัน/ป โดยรับซื้อ
จากเกษตรกรในอําเภอที่ลานไมนั้นๆตั้งอยู ซึ่งมีนายหนาเปนคนติดตอเชาซื้อเปนสวนใหญมี
การกําหนดราคาโดยดูจากลานไมยางพาราอื่นๆและมีการตอรองราคากัน ราคาที่รับซื้อในป
2555 ในชวงที่มีไมยางปริมาณมากอยูระหวาง 2.16 - 2.32 บาท/กิโลกรัม ในชวงปริมาณ
ไมยางนอยอยูระหวาง 1.93 - 2.65 บาท/กิโลกรัม ใชเวลาในการรวมไมยางพาราอยู
ระหวาง 1 - 3 วัน และสงไปยังปลายทางในจังหวัดตางๆซึ่งคาขนสงก็จะแตกตางกันไปใน
แตละจังหวัดปลายทาง

ผลการศึกษาประเภทของโรงงานไมยางโดยสวนใหญจะเปนโรงงานแปรรูปและ
อบแหงโดยมีปริมาณการรับซื้อในป 2555 อยูระหวาง 822,192 - 4,844,033 ตัน/ป โดย
รับซื้ อไมยางพารามาจากเกษตรกรในอํ าเภอที่โรงงานตั้งอยู มีการกําหนดราคาโดยการ
ตอรองราคากันระหวางผูซื้อและผูขาย และกําหนดราคาจากลานรับซื้อไมยางพารา ราคาที่
รับซื้อไมยางพาราในป 2555 ชวงที่มีปริมาณไมมากอยูระหวาง 2.30 -2.62 บาท/กิโลกรัม
ในชวงปริมาณไมนอยอยูระหวาง 2.30 - 2.41 บาท/กิโลกรัม ผูซื้อรายหลักเปนโรงงานใน
ตางประเทศและโรงงานในประเทศ
คําสําคัญ : ยางพารา, ระบบซื้อขาย, ไมยางพารา, ตลาดกลางไมยางพาราสุราษฎรธานี

ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบตลาดกลางยางกอนถวย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุสรณ แรมลี, รณชัย ดาวดวง, อธิวีณ แดงกนิษฐ,
พรทิพย ประกายมณีวงค, ปรีด์เิ ปรม ทัศนกุล
บทคัดยอ
ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ต ล า ด ก ล า ง ย า ง ก อ น ถ ว ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจฐานขอมูลการรวมกลุมผลิตยางกอนถวย
พร อมรู ป แบบการจั ด ตั้ งตลาดประมู ล ยางกอนถ ว ย และศึกษา ผลตอบแทนของรายได
ระหว างยางก อนถ ว ยและยางแผ น ดิ บ ประกอบด ว ย 3 กิ จ กรรม ได แก กิ จ กรรมที่ 1
สํารวจฐานขอมูลการรวมกลุมการผลิตยางกอนถวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมที่
2 ศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการจั ด ตั้ ง ตลาดยางก อ นถ ว ยในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
กิจกรรมที่ 3 เปรียบเทียบมูลคาที่เกษตรกรไดรับระหวางยางแผนดิบและยางกอนถวยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบตลาดกลางยางกอนถวยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดทําการการดําเนินการลงพิกัดกลุมใน Google map ของเว็บไซต
สํานักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย เพื่อเปนฐานขอมูลแสดงการกระจายของกลุมการ
ผลิตยางกอนถวย และเมื่อทําการสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับการจัดตั้งตลาด
ประมูลยางกอนถวยทุกฝายแลว สํานักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย ไดดําเนินการ
ทดลองเปดตลาดยางกอนถวย จากการทดลองประมูลตลาดยางกอนถวยทั้ง 2 ครั้ง พบวา
ราคาประมูลสูงกวา กลุมอื่นบริเวณโดยรอบ จะเห็นไดจาก ในครั้งที่ 2 จํานวนเกษตรกรและ
ปริมาณยางเพิ่มขึ้น จึงเห็นไดวามีความเปนไปไดในการจัดตั้งตลาดประมูลยางกอนถวย
สวนการเปรียบเทียบรายไดระหวางยางกอนถวยและยางแผนดิบ พบวา ยางกอน
ถวยเฉลี่ย 1.73 กิโลกรัม ทําเปนยางแผนดิบได 1 กิโลกรัม การจําหนายผลผลิตยางแผนดิบ
เฉลี่ย ใหผลตอบแทนสูงกวาการทํายางกอนถวย 3.24 บาท (ไมไดคิดตนทุนในการทํายาง
แผน) สําหรับเนื้อยางแหงยางกอนถวยเฉลี่ย และสัดสวนของราคายางกอนถวยตอราคายาง
แผนดิบเฉลี่ย คือ58.8 และ 55เปอรเซ็นต ตามลําดับ
คําหลัก: ยางพารา, ระบบตลาดกลาง, ยางกอนถวย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิเคราะหทางเลือกและขอจํากัดการผลิตยางพาราเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ชาวสวนยาง
ดวงกมล อินทรแกว, สมจิตต ศิขรินมาศ, ณิชชา ปานสี,
โสมนัส เลิศเกียรติรัชตะ, สมศักดิ์ คงสุข, สุรีรัตน แกวงาม,
อารีรัตน สุวรรณการณ, ศุภานิช ศรแกว
บทคัดยอ
การวิเคราะหทางเลือกและขอจํากัดการผลิตยางพาราเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของชาวสวนยาง เพื่อวิเคราะหทางเลือกการผลิตยางของเกษตรกร ณ ระดับราคาที่แตกตาง
กัน รวมทั้งศึกษาขอจํากัดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตยางของเกษตรกร เพื่อเปน
ข อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจผลิ ต ที่ ใ ห ผ ลตอบแทนคุ ม ค า กั บ การลงทุ น โดยดํ า เนิ น การ
สัมภาษณ เ กษตรกรชาวสวนยางในภาคใตตอนบนและภาคใตตอนลาง แบงเปน ภาคใต
ตอนบน 3 จังหวัดไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่ และภาคใตตอนลาง
3 จังหวัด ไดแก จังหวัด ตรัง สงขลา พัทลุง จํานวน 600 ชุด แบงเปนเกษตรกรชาวสวนยาง
ที่ผลิตและจําหนายน้ํายางสด จํานวน 255 ราย เกษตรกรที่ผลิตและจําหนายยางแผนดิบ
จํานวน 238 ราย และ เกษตรกรที่ผลิตยางกอนถวย 107 ราย
จากการศึกษา พบวา ครัวเรือนของเกษตรกรที่ขายยางแผน ดิบ มีรายไดรวมต อ
เดือนของครัวเรือน เฉลี่ย 44,980.66 บาท ครัวเรือนของเกษตรกรที่ขายน้ํายางสดมีรายได
รวมของครัวเรือนตอเดือน เฉลี่ย 20,828.20 บาท และ ครัวเรือนของเกษตรกรที่ขายยาง
กอนถวย มีรายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน เฉลี่ย 9,029.23 ครัวเรือนของเกษตรกรที่ขาย
ยางแผนดิบมีรายไดจากการจําหนายยางตอเดือนของครัวเรือน เฉลี่ย 9,636บาท ครัวเรือน
ของเกษตรกรที่ ขายน้ํายางสดมีรายไดจากการจําหนายยางของครัวเรือนตอเดือน เฉลี่ย
15,014.87 บาท และ ครัวเรือนของเกษตรกรที่ขายยางกอนถวย มีรายไดจากการจําหนาย
ยางของครัว เรือนตอเดือน เฉลี่ย 4,386.61บาท เกษตรกรที่ ขายยางแผน ดิบมีเนื้อที่ถือ
ครองเฉลี่ย 39.60 ไรสวนเกษตรกรที่ขายน้ํายางสดมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 19.07 ไร สวน
เกษตรกรที่ขายยางกอนถวยมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 10.40 ไร เกษตรกรชาวสวนยางมีเนื้อที่

เปดกรีดเฉลี่ย 19.14 ไร เกษตรกรที่ขายยางแผนดิบมีเนื้อที่เปดกรีดเฉลี่ย 33.15 ไร สวน
เกษตรกรที่ขายน้ํายางสดมีเนื้อที่เปดกรีดเฉลี่ย 15.83 ไร สวนเกษตรกรที่ขายยางกอนถวยมี
เนื้อที่เปดกรีดเฉลี่ย 8.44 ไร เกษตรกรชาวสวนยางมีประสบการณในการทําสวนยางเฉลี่ย
25.58 ป เกษตรกรที่ขายยางแผนดิบมีประสบการณในการทําสวนยางเฉลี่ย 29.03 ป สวน
เกษตรกรที่ขายน้ํายางสดมีประสบการณในการทําสวนยางเฉลี่ย 23.98 ป เกษตรกรที่ขาย
ยางยางกอนถวยมีประสบการณในการทําสวนยางเฉลี่ย 23.73 ป ระบบการกรีดยางของ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ มีระบบกรีดยางแบบกรีดสามวันเวน
วัน มากที่สุด จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 50.7 เกษตรกรชาวสวนยางมีรูปแบบการ
จัดการสวนแบบจัดการดูแลเองและกรีดเองมากที่สุดจํานวน 404 ราย คิดเปนรอยละ 67.3
โดยเกษตรกรที่ขายยางแผนดิบมีรูปแบบการจัดการสวนแบบจางกรีดและจางดูแลมากที่สุด
สวนเกษตรกรที่ขายน้ํายางสดมีรูปแบบการจัดการแบบจัดการดูแลเองและกรีดเองมากที่สุด
สวนเกษตรกรที่ขายยางกอนถวยมีรูปแบบการจัดการแบบจัดการดูแลเองและกรีดเองมาก
ที่สุด เนื่องจากเกษตรกรที่ขายน้ํายางสดและยางกอนถวยมีพื้นที่ยางนอยกวาเกษตรกรที่
ขายยางแผนดิบทําใหมีการดูแลเองและกรีดเองไดงายกวาสามารถใชแรงงานภาคเกษตรกร
ในครัวเรือนชวยกันกรีดยางไดโดยที่ไมตองจางแรงงานเพื่อดูแลและกรีด เกษตรกรชาวสวน
ยางไดรับผลผลิตตอไรตอป เฉลี่ย 261.45 กิโลกรัมตอไรตอป โดยครัวเรือนของเกษตรกรที่
ขายยางแผนดิบไดรับผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอปเฉลี่ย 265.89 กิโลกรัมตอไรตอป ครัวเรือน
ของเกษตรกรที่ขายน้ํายางสดมีไดรับผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอปเฉลี่ย 253.62 กิโลกรัมตอไรตอ
ป โดยครัวเรือนของเกษตรกรที่ขายยางกอนถวย 264.84 กิโลกรัมตอไรตอป เกษตรกรที่
ขายยางแผนดิบสวนใหญขายใหกับตลาดกลางยางพารามากที่สุดจํานวน 182 ราย คิดเปน
รอยละ76.4 สวนเกษตรกรที่ขายน้ํายางสดสวนใหญขายใหกับกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ
กองทุนสวนยางมากที่สุดจํานวน 166 ราย คิดเปนรอยละ 65.09 สวนเกษตรกรที่ขายยาง
กอนถวยสวนใหญขายใหกับพอคาคนกลางมากที่สุด
จากการวิเคราะหจุดคุมทุน พบวาจุดคุมทุนการขายยางแผนดิบ พบวา ปริมาณ
ผลผลิ ต คุ มทุ น ณ ระดั บ ราคาเฉลี่ ย ที่ เ กษตรกรไดรับ ที่ 48.58 บาทต อกิโ ลกรั ม เทากั บ
248.80 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ผลผลิตจริงเทากับ 265.89 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นเกษตรกร
ยังคงไดกําไรจากการผลิตยางแผนดิบ สวนราคาผลผลิตคุมทุน ณ ระดับผลผลิตตอไรที่
เกษตรกรผลิตไดจริงที่ 265.89 กิโลกรัมเทากับ 47.04 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนระดับราคาที่

ทําใหเกษตรกรไดรับรายไดเทากับคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ณ ระดับผลผลิตเฉลี่ยตอไร
สําหรั บจุดคุมทุน การขายน้ํ ายางสด พบว า ปริ มาณผลผลิ ตคุมทุน ณ ระดับราคาเฉลี่ย ที่
เกษตรกรได รับ จริ งที่ 48.58 บาทต อกิโ ลกรัม เทากับ 239.34 กิโ ลกรัมตอไร ในขณะที่
ผลผลิตจริงเทากับ 253.62 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นเกษตรกรยังคงไดกําไรจากการขายน้ํายาง
สด ราคาผลผลิตคุมทุน ณ ระดับผลผลิตเฉลี่ยจริงที่เกษตรกรไดรับที่ระดับ 253.62 กิโลกรัม
ตอไร เทากับ 43.35 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนระดับราคาที่ทําใหเกษตรกรไดรับรายไดเทากับ
คาใชจายหรือตนทุนการผลิต ณ ระดับผลผลิตเฉลี่ยตอไร สําหรับการวิเคราะหจุดคุมทุนการ
ขายยางกอนถวย พบวาปริมาณผลผลิตคุมทุน ณ ระดับราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรไดรับจริงที่
23.65 บาทตอกิโลกรัม เทากับ 274.59 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ผลผลิตจริงเทากับ 264.84
กิโลกรัมตอไร ดังนั้นเกษตรกรขาดทุนจากการผลิตยางกอนถวยหากราคายางที่เกษตรกร
ไดรับอยูที่กิโลกรัมละ 23.65 บาท ราคาผลผลิตคุมทุน ณ ระดับผลผลิตเฉลี่ย ที่เกษตรกร
ไดรับจริงที่ระดับ 264.84 กิโลกรัมตอไร เทากับ 27.15 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนระดับราคา
ที่ทําใหเกษตรกรไดรับรายไดเทากับคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ณ ระดับผลผลิตเฉลี่ยตอ
ไร
สําหรับปญหาจากการขายยางแผนดิบ พบวา เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบประสบ
ปญหาในการจัดชั้นคุณภาพยางแผนดิบจากพอคาคนกลาง ทําใหเกษตรกรไดรับราคาต่ํา
กวาที่ควรจะไดซึ่งราคาจะขึ้นอยูกับพอคาคนกลาง เปนตนทุนทั้งสิ้นและความผันผวนของ
ราคายางแผนดิบทําใหเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบตองติดตามขาวสารดานราคายางพารา
อยางสม่ําเสมอ ปญหาจากการขายน้ํายางสด เกษตรกรสวนใหญ ประสบปญหาในการคิด
เปอร เ ซ็ น ต ย างแห ง เนื่ อ งจากพ อ ค า ที่ รั บ ซื้ อ น้ํ า ยางสดคิ ด เปอร เ ซ็ น ต ย างแห ง เอง โดย
เกษตรกรไมทราบถึงวิธีคิดเปอรเซ็นตยางแหง ทําใหเปนโอกาสใหพอคาคนกลางเปนวิธีใน
การโกงเปอรเซ็นตสงผลใหเกษตรกรเสียเปรียบ ซึ่งเมื่อเกษตรกรไดรับเปอรเซ็นตยางแหงต่ํา
จะสงผลใหจํานวนเงินที่เกษตรกรไดรับนอยลง สําหรับปญหาจากการขายยางกอนถวย
เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาการกําหนดราคารับซื้อยางกอนถวยโดยในการรับซื้อยาง
กอนถวย พอคาจะประเมินราคายางกอนถวยโดยคิดจากเปอรเซ็นตความชื้นที่อยูในกอน
ยางโดยการประเมินดวยสายตา ซึ่งทําใหเกษตรกรไดรับราคาที่ต่ํากวาที่เกษตรกรควรจะ
ไดรับ

ดังนั้นหนวยงานของรัฐควรเขาไปใหความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับดานการผลิตและ
การตลาด เชน การผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี การคิดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง การผลิต
ยางกอนถวยคุณภาพดี เปนตน ตลอดจนหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต นําไปสูการเพิ่มผลผลิตตอไร ทําใหเกษตรกรมีความคุม
ทุนในการเลือกผลิตยางในแตละรูปแบบ
คําสําคัญ : ยางพารา, การวิเคราะห, การผลิตยางพารา, เกษตรกรชาวสวนยาง

วิเคราะหความคุมคาจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ดีในการผลิต (GMP) ของ
อุตสาหกรรมยางแผนรมควัน (อัดกอน)
มณิสร อนันตะ, จุมพฏ สุขเกื้อ, พัชรินทร ศรีวารินทร, ทินกร เพชรสูงเนิน
บทคัดยอ
การวิเคราะหความคุมคาจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ดีในการผลิต (Good
Manufacturing Practice: GMP) ของอุต สาหกรรมยางแผนรมควัน (อัดก อน) มี
วัตถุ ประสงค เพื่อศึกษาอัต ราผลตอบแทนต อการลงทุนที่ ไดรั บจากการปฏิ บัติต ามระบบ
มาตรฐาน GMP ในการผลิตยางแผนรมควัน (อัดกอน) และศึกษาสภาพการแขงขันใน
อุตสาหกรรมยางแผนรมควัน (อัดกอน) ผลการศึกษา พบวา การวิเคราะหธุรกิจโรงงานผลิต
ยางแผนรมควัน (อัดกอน) ของสถาบันเกษตรกร กําลังการผลิตเฉลี่ย 200 ตันตอเดือน มี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ป 4 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการตลอด
ระยะเวลา 10 ป เทากับ 2,704,040 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ตลอด
ระยะเวลา 10 ป เทากับ 20.03% ตอป ซึ่งมากกวาอัตราดอกเบี้ยที่ 7% และอัตราสวนของ
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) อยูที่ 1.0027 แสดงใหเห็นวาโครงการนี้เปนโครงการที่มี
ผลตอบแทนในระดับที่สามารถตัดสินใจลงทุนได
จากการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ กรณีที่ 1 กําหนดใหตนทุนผันแปรใน
การผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 5 สงผลใหกําไรจากการขายยางลดลงรอยละ 5 พบวา ระยะเวลา
คืนทุนเพิ่มขึ้นเปน 4 ป 6 เดือน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 19.04% ตอ
ป และมูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) มีคาเทากับ 1,706,425 ที่อัตราคิดลด 7% และอัตราสวน
ของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) อยูที่ 1.0017 สําหรับผลตอบแทนจากกรณีที่ 2
กําหนดใหตนทุนผันแปรในการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 10 สงผลใหกําไรจากการขายยางลดลง
รอยละ 10 พบวา ระยะเวลาคืนทุนเพิ่มขึ้นเปน 4 ป 8 เดือน อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR) เทากับ 17.83% ตอป และมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 708,810 ที่
อัตราคิดลด 7% และอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) อยูที่ 1.0007 นั่นคือ
ถึงแมวารายไดจะลดลงถึงรอยละ 10 ก็ยังคงทําให มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ในระยะเวลา
10 ปของโครงการมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) สูงกวาอัตราคิด
ลดที่ 7% อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีคามากกวา 1 และ ระยะเวลา

คืนทุน ยังคงไมเกิน 10 ป ซึ่งถือวาเปนธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับการลงทุน อยางไรก็ตาม
ภาครัฐตองมีบทบาทในขยายตลาดยางแผนรมควัน (อัดกอน) เพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม และจั ดหาแหลงเงิน ทุนดอกเบี้ยต่ําใหแกสถาบันเกษตรกร พรอมทั้งมีการ
ติดตามความกาวหน าเพื่อใหเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการใชเ งิน ทุน อย างแทจ ริง รวมถึงการ
รับรองดานมาตรฐานการผลิตของภาครัฐตองดําเนินการใหสะดวกรวดเร็ว มีความตอเนื่อง
และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
คําสําคัญ : ยางพารา, วัสดุเหลือใชทางการเกษตร, สารตัวเติม, ยางธรรมชาติ

งานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
ป 2557

วิเคราะหสถานการณการผลิตและการใชยางธรรมชาติ
The Analysis of Natural Rubber Situation
จุมพฏ สุขเกื้อ, มณิสร อนันตะ, ทินกร เพชรสูงเนิน, เอนก กุณาละสิริ
บทคัดยอ
การวิ เคราะห ส ถานการณ ก ารผลิ ต และการใช ย างธรรมชาติ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อศึ กษา
สถานการณการผลิตและการใชยางของประเทศผูผลิตและผูใชยางธรรมชาติที่สําคัญของโลก
รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคายาง ผลการศึกษา พบวาไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย
ยังคงเปนผูผลิตยางธรรมชาติมากที่สุด 3 ลําดับแรกของโลก โดยเวียดนามซึ่งเปนผูผลิตยางมาก
เปนลําดับที่ 4 มีการขยายตัวของปริมาณการผลิตยางสูงสุด และกลายเปนผูสงออกยางมากที่สุด
เปนลําดับ 3 แทนที่มาเลเซียในป 2556 ขณะที่จีนยังคงเปนผูใชยางธรรมชาติรายใหญที่สุดของ
โลก โดยมีปริมาณการใชยางปละ 3-4 ลานตัน สวนใหญใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง
ยานพาหนะ ระหวางป 2552-2556 การผลิตและการใชยางของโลกอยูในภาวะไมสมดุล โดยชวง
ป 2552-2553 โลกเกิดภาวะขาดแคลนยาง และประเทศผูใชยางรายใหญมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง ทําใหราคายางในชวงดังกลาวสูงขึ้นเปนอยางมาก ตอมาชวงป 2554-2556
อุปทานยางเพิ่มขึ้นจากราคายางที่จูงใจใหมีการผลิตและขยายการผลิต ขณะที่ปริมาณการใชยาง
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เนื่องจากผูใชยางรายใหญไดแก จีน สหรัฐ เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ประกอบกับ วิ กฤติ หนี้ ส าธารณะของกลุม สหภาพยุ โ รป ทํา ใหค วามต องการใช ยางลดลง เกิ ด
อุปทานยางสวนเกิน สงผลใหราคายางปรับตัวลดลง
คําสําคัญ : การผลิต การใช ราคายาง ยางธรรมชาติ

ตนทุนการแปรรูปยางระดับโรงงาน
Cost of Rubber Production in Industrial Level
พัชรินท ศรีวารินทร, ทินกร เพชรสูงเนิน, มณิสร อนันตะ, อเนก กุณาละสิริ
บทคัดยอ
การศึกษาตนทุนการแปรรูปยางระดับโรงงาน มีวัตถุประสงคเพื่อทราบตนทุนการแปรรูป
ยางแผนรมควัน ยางแทง และน้ํายางขนของโรงงานเอกชน เพื่อใชในการประกอบการวางแผน
ตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการที่สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นตน จากการศึกษา
พบวา ในป 2556 ไทยมีโรงงานแปรรูปยางดิบประเภทตาง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานจํานวน
526 โรง ในชวงระยะเวลา 15 ป มีโรงงานแปรรูปยางเพิ่มขึ้นรอยละ 159.11 โรงงานแปรรูปที่
เพิ่มขึ้น สวนใหญเปนโรงงานแปรรูปยางแผนรมควันในภาคใต ซึ่ง เปนผลมาจากนโยบายการ
สนับสนุนใหสหกรณหรือสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลคายางและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน จึงมีผูประกอบการมาจดทะเบียนกับกรมโรงงานมากขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนโรงงาน
ขนาดเล็ก สวนโรงงานแปรรูปยางแทง จะขยายไปตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เกษตรกรนิยมผลิตยางกอนถวยซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตยางแทง มีจํานวน 21 โรง จากปริมาณ
การผลิตยาง ยางธรรมชาติ 4,170,428 ตัน แยกตามประเภทเปนยางแผนรมควัน 912,676 ตัน
ยางแทง 1,579,788 ตัน น้ํายางขน 775,662 ตัน ยางผสม 804,784 ตัน ยางอื่น ๆ 97,518 ตัน
คิดเปนสัดสวนการผลิต ยางแผนรมควัน : ยางแทง : น้ํายางขน : ยางผสม : ยางอื่น ๆ เปน 22 :
38 : 19 : 19 : 2 พบวามีสัดสวนการผลิตยางแทงเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาตนทุนการแปรรูปยาง
ชนิดตาง ๆ พบวาตนทุนการการแปรรูปยางทุกชนิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายการเพิ่มคาแรงขั้นต่ํา
300 บาทของรัฐบาล โดยตนทุนการผลิตยางแผนรมควัน เทากับ 3.39 บาท/กิโลกรัม ตนทุนการ
ผลิตยางแทง เทากับ 2.38 บาท/กิโลกรัม ตนทุนการผลิตน้ํายางขน เทากับ 1.78 บาท/กิโลกรัม
และจากการสอบถามผูประกอบการยังมีตนทุนดานอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ เชน การบริหารการเก็บ
สตอดวัตถุดิบยาง การจัดการเกี่ยวกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต การเก็บสตอกยางที่ผลิต
เสร็จแลวเตรียมสงมอบ ซึ่งตนทุนดังกลาวเก็บไดยาก ขึ้นอยูกับสถานการณและความชํานาญของ
ผูประกอบการแตละราย
คําสําคัญ : ตนทุนการผลิต น้ํายางขน ยางแผนรมควัน ยางแทง

ศักยภาพการผลิตและการตลาดยางเครพของสถาบันเกษตรกร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Potential Production and Marketing Crepe Rubber of the Institute of
Farmers in the Northeast
ดวงกมล อินทรแกว, ณิชชา ปานสี, สมจิตต ศิขรินมาศ,
สมศักดิ์ คงสุข, นฤมล บุญกาญจนา, อารีรัตน สุวรรณการณ
บทคัดยอ
การศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต และการตลาดยางเครพของสถาบั น เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหศักยภาพและกําหนดแนวทางพัฒนาการผลิต
และการตลาดยางเครพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) การผลิตและการตลาดยางเครพของสถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี ซึ่งคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางเครพ โดยศึกษาเฉพาะสหกรณ
กองทุ น สวนยางที่ เ ป น จุ ด รวบรวมและจํ า หน า ยยางก อ นถ ว ยคุ ณ ภาพดี เกษตรกรหรื อ กลุ ม
เกษตรกรที่ใชยางกอนถวยเปนวัตถุดิบแปรรูปเปนยางเครฟเพื่อเพิ่มมูลคา และโรงงานยางเครฟ
และยางแทงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการศึกษาพบวา กลุม/สถาบันเกษตรกรสวนใหญผลิตยางเครพสีน้ําตาล อัตราการ
สูญเสียน้ําเมื่อนํายางกอนถวยมาผลิตยางเครพหลังจากการตากยางเครพไวโดยเฉลี่ย 26 วันมี
อัตราการสูญเสียน้ําเฉลี่ย 24% นั่นคือเมื่อนํายางกอนถวยมา 100 กิโลกรัม สามารถผลิตยางเค
รพไดเฉลี่ย 76 กิโลกรัม เมื่อสถาบันเกษตรกรนํายางเครพไปสงโรงงาน ไดรับราคายางกอนถวย
100% อยูที่72.25 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวยางเครพที่ไดจากสถาบันเกษตรกรมี
เปอรเซ็นตยางแหง DRC เฉลี่ย 88.25 % ทําใหเกษตรกรไดรับราคาเฉลี่ยอยูที่ 63.76 บาทตอ
กิโลกรัม
จากการวิเคราะหตนทุนการผลิตยางเครพของกลุม/สถาบันเกษตรกร พบวาในการผลิต
ยาง เครพมีตนทุนในการผลิตรวมทั้งสิ้น 2.20 บาทตอกิโลกรัม แบงเปนตนทุนคงที่เฉลี่ย 0.54
บาทต อกิ โ ลกรั ม ต น ทุ น ผั น แปรเฉลี่ ย 1.66 บาทต อกิ โ ลกรั ม สํ า หรั บ วิ ถีก ารตลาดยางเครพ
เกษตรกรจะนํายางกอนถวยไปจําหนายยังพอคาทองถิ่นโดยตรงหรือผานกลุมเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกรผานการประมูลยางโดยมีพอคาทองถิ่นหรือโรงงานแปรรูปยางเครพเขามาประมูลยาง

เมื่อพอคาทองถิ่นประมูลยางกอนถวยไดก็จะนําไปจําหนายไปยังโรงงานแปรรูปยางเครพหรือทํา
การแปรรูปเปนยางเครพเพื่อจําหนายตอไปยังโรงงานยางแทงตอไป และมีบางกลุมเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรก็นํายางกอนถวยมาแปรรูปเปนยางเครพซึ่งในการประมูลยางกอนถวยจะมีการ
การกําหนดราคาอางอิง สวนใหญอางอิงราคาแผนดิบหารสอง แลวบวก 2-5 บาทตอกิโลกรัม หรือ
อิงราคาหนาโรงงานรับซื้อยางกอนถวย
จาการศึกษา SWOT ANALYSIS การผลิตและการตลาดยางเครพของสถาบันเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา สถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางเครพมีจุดแข็ง คือ กลุม/สถาบัน
เกษตรกรมีความสามารถในการรวบรวมหรือจัดหายางกอนถวยมาใชในการผลิตอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการกลุมมีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร มีความสามารถพัฒนากลุมจากเปนผู
รวบรวมยางกอนถวยมาเปนผูผลิตยางเครพ ความพรอมดานสถานที่ ที่ตั้งการผลิตและไฟฟา
ประปาเขาถึง บุคลากรมีความรูดานการผลิตยางเครพเปนอยางดี ยางกอนถวยที่สมาชิกนํามา
ขายปราศจากสิ่งปลอมปน เชน เปลือกไม หิน ดิน ทราย เปนตน ยางกอนถวยที่รวบรวมสามารถ
นําไปผลิตยาง เครพไดคุณภาพดี กลุมมีความสามารถในการรวบรวมหรือจัดหายางกอนถวย
มาใชในการผลิตอยางตอเนื่อง กลุม/สถาบันเกษตรกรสามารถหาแรงงานที่มีทักษะและความ
ชํานาญการผลิตยางเครพได เนื่องจากกระบวนการผลิตยางเครพมีขั้นตอนไมยุงยาก สมาชิก/
คณะกรรมการกลุมสามารถผลิ ตยางเครพได สมาชิกกลุม /สถาบันเกษตรกรใหความร วมมื อ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่กลุมกําหนด สวนจุดออน คือ การผลิตยางเครพไมไดมาตรฐาน
ตามที่โรงงานตองการทําใหไมมีอํานาจในการตอรองราคา ผูซื้อไมใหการยอมรับและเชื่อมั่นทั้ง
กระบวนการซื้อขายและคุณภาพยาง ความสามารถในการระดมทุนจากสมาชิกนอยเพื่อใชเปน
ทุนดําเนินการผลิตยางเครพนอย กลุม/สถาบันเกษตรกรขาดทักษะในการหาตลาดและการเขาถึง
ตลาดของ ทําใหชองทางในการจําหนายยางเครพนอย การเขาถึงขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ขาวสารดานการผลิตและการตลาดยังมีขอจํากัด การผลิตยางเครพไมคุมคาไมไดชวยใหสมาชิกมี
รายไดเพิ่มขึ้น สมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกรมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเมื่อกลุมมีปญหา
นอย สวนโอกาสของกลุมคือ แนวโนมเกษตรกรผลิตยางกอนถวยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทําให
โอกาสที่กลุมจะผลิตยางเครพที่มีคุณภาพดี เปนที่ยอมรับของผูซื้อเพิ่มมากขึ้นและใหราคาสูงกวา
การรับซื้อยางแหง 100 % หนาโรงงาน มีความสะดวกในการขนสงผลผลิต มีโรงงานตั้งอยูใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้นทําใหกลุม/สถาบันเกษตรกรมีความสะดวกในการขนสง
ไปยังโรงงานยางแทง และถนนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในสภาพที่ดี และมีโอกาสไดรับเงิน
สนั บสนุ นเงิ นทุ น จากสถาบั น การเงิ น เพื่ อพัฒ นาการผลิต สํ า หรั บ อุป สรรคของกลุ มคื อความ
ตองการยางเครพของผูซื้อ (โรงงานยางแทง) มีแนวโนมลดลง อันเนื่องจากผูซื้อตองนํายางเครพที่

ไดจากกลุม/สถาบันเกษตรกรเขาสูการผลิตเชนเดียวกับยางแทงเพื่อใหมั่นใจในกระบวนการผลิต
ยางแทง หนวยงานภาครัฐไมไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม/สถาบันเกษตรกรยังอยาง
จริงจัง และการสรางเครือขายรวมกันทั้งทางดานการผลิตและการตลาดยางเครพจากกลุม
เกษตรกรอื่นๆทําไดยาก กลุม/สถาบันเกษตรกรไมสามารถรวมกลุมเปนกลุมที่มีขนาดใหญในการ
สรางอํานาจการตอรองได
จากการศึกษาสามารถกําหนดขอเสนอแนะไดดังนี้ แนวทางการกําหนดกลยุทธ สถาบัน
เกษตรกรควรมีการรวมกลุมกันเพื่อการพัฒนาการผลิตยางเครพจากยางกอนถวยคุณภาพดี โดย
ใหไดรับเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยต่ําในการซื้อเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต
เพื่ อให ไ ด ย างเครพที่ มี ม าตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ของโรงงานและเป น การลดต น ทุ น ในการผลิ ต
สถาบันเกษตรกรควรพัฒนาการผลิตยางเครพใหไดมาตรฐานตามที่โรงงานตองการ เนื่องจาก
กลุ ม /สถาบั น เกษตรกรความพร อ มด า นสถานที่ ที่ ตั้ ง การผลิ ต และไฟฟ า ประปา เข า ถึ ง
คณะกรรมการมีความรูดานการผลิตยางเครพเปนอยางดี และยางกอนถวยที่ใชในการผลิตยางเค
รพที่สมาชิกนํามาขายปราศจากสิ่งปลอมปน เชน เปลือกไม หิน ดิน ทราย เปนตน จึงทําใหยาง
กอนถวยที่รวบรวมสามารถนําไปผลิตยางเครพไดคุณภาพดี แนวโนมเกษตรกรผลิตยางกอนถวยที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทําใหโอกาสที่กลุมจะผลิตยางเครพที่มีคุณภาพดี เปนที่ยอมรับของผูซื้อเพิ่ม
มากขึ้นและใหราคาสูงกวาการรับซื้อยางแหง 100 % หนาโรงงาน
คําสําคัญ : การผลิต การตลาด ยางเครพ สถาบันเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง
จากยางแผนดิบเปนน้ํายางสด
Changing Behavior Production of Rubber Farmers
from Unsmoked Sheet Change to Field Latex
ดวงกมล อินทรแกว, ณิชชา ปานสี, สมจิตต ศิขรินมาศ,
สมศักดิ์ คงสุข, นฤมล บุญกาญจนา, อารีรัตน สุวรรณการณ
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางจากยางแผนดิบ
เปนน้ํายางสด เพื่อศึกษาพฤติกรรมดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขาย
ยางแผนดิบและน้ํายางสด และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต
ของเกษตรกรชาวสวนยาง จากการผลิตยางแผนดิบมาเปนน้ํายางสด ผลการศึกษาการผลิตและ
การตลาดของแตละภาคเปนดังนี้ ภาคใตตอนลาง ปริมาณยางแผนดิบที่เกษตรกรผลิตไดเฉลี่ยวัน
ละ 74.78 กิโลกรัม ระยะเวลาที่เกษตรกรเริ่มกรีดยางจนถึงขั้นตอนการทําแผนยางเสร็จใชเวลา
เฉลี่ย 7.29 ชั่วโมงตอวัน ปริมาณน้ํายางสดที่เกษตรกรกรีดไดเฉลี่ย 77.05 กิโลกรัมตอวัน
ระยะเวลาที่ใชกรีดยางตั้งแตลงกรีดจนกระทั่งเก็บน้ํายางไปสงขายใชเวลาเฉลี่ย 5.85 ชั่วโมงตอวัน
ราคาผลผลิตเฉลี่ยที่เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบไดรับ 81.78 บาทตอกิโลกรัม สวนเกษตรกรที่
ผลิตน้ํายางสดไดรับราคาเฉลี่ย 79.59 บาทตอกิโลกรัม ภาคใตตอนบน ปริมาณยางแผนดิบที่
เกษตรกรผลิตไดในแตละวัน เฉลี่ยวันละ 83.17 กิโลกรัม ระยะเวลาที่เกษตรกรเริ่มกรีดยาง
จนถึงขั้นตอนการทําแผนยางเสร็จใชเวลาเฉลี่ย 8.51 ชั่งโมงตอวัน ปริมาณน้ํายางสดที่เกษตรกร
กรีดไดเฉลี่ย 87.92 กิโลกรัมตอวัน ระยะเวลาที่ใชกรีดยางตั้งแตกรีดจนกระทั่งเก็บน้ํายางไปสง
ขายใชเวลาเฉลี่ย 6.00 ชั่วโมงตอวัน เปอรเซ็นตยางแหง (DRC) อยูที่ 34.89 เปอรเซ็นต ราคา
ผลผลิตเฉลี่ยที่เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบไดรับ 79.85 บาทตอกิโลกรัม สวนเกษตรกรที่ผลิตน้ํา
ยางสดไดรับราคาเฉลี่ย 79.37 บาทตอกิโลกรัม และสําหรับภาคตะวันออก ปริมาณยางแผนดิบ
ที่เกษตรกรผลิตไดในแตละวัน เฉลี่ยวันละ 132.11 กิโลกรัม ระยะเวลาที่เกษตรกรเริ่มกรีดยาง
จนถึงขั้นตอนการทําแผนยางเสร็จใชเวลาเฉลี่ย 10.27 ชั่งโมงตอวัน ปริมาณน้ํายางสดที่เกษตรกร
กรีดไดเฉลี่ย 132.37 กิโลกรัมตอวัน ระยะเวลาที่ใชกรีดยางตั้งแตลงกรีดจนกระทั่งเก็บน้ํายางไป

สงขายใชเวลาเฉลี่ย 5.97 ชั่วโมงตอวัน เกษตรกรทั้งสองกลุมขายผลผลิตไดในราคาเฉลี่ย 75.24
และ 75.07 บาทตอกิโลกรัมซึ่งเปนราคาที่ใกลเคียงกันมาก
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรจากยางแผนดิบ
เปนน้ํายางสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตละภาคเปนดังนี้ ภาคใตตอนลาง ปจจัยดานสังคม
ไดแก อายุ การฝกอบรมดานยาง ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดรวมของครัวเรือน รายได
จากการจําหนายยาง ปจจัยดานการผลิต ไดแก แรงงานภาคการเกษตรกร เนื้อที่ถือครอง พื้นที่
เปดกรีด ระยะเวลาที่ใชในการผลิต รูปแบบการจัดการสวน ประสบการณในการทําสวนยาง
ปจจัยดานการตลาด ไดแก แหลงขายผลผลิต ระยะทางจากสวนถึงแหลงขาย คาน้ํามันในการ
ขนสง วิธีการนํายางไปยังแหลงขาย และ ราคาผลผลิต สําหรับภาคใตตอนบน ปจจัยดานสังคม
ไดแก อายุ การฝกอบรมดานยาง ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ ไดแก รายไดรวมของครัวเรือน รายไดจากการจําหนายยาง แรงงานภาคการเกษตร
สถานะการเปนหนี้สิน ปจจัยดานการผลิต ไดแก เนื้อที่ถือครอง พื้นที่เปดกรีด ระยะเวลาที่ใชใน
การผลิต การจัดการดูแลสวน ปจจัยดานการตลาด ไดแก แหลงขายผลผลิต ระยะทางจากสวน
ถึงแหลงขาย คาน้ํามันในการขนสง วิธีการนํายางไปยังแหลงขาย การติดตามขาวสารดานราคา
สําหรับภาคตะวันออก ปจจัยดานสังคม ไดแกอายุ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดรวมของ
ครัวเรือน รายไดจากการจําหนายยาง สถานะการเปนหนี้สิน ปจจัยดานการผลิต ไดแก เนื้อที่ถือ
ครอง พื้นที่เปดกรีด ระยะเวลาที่ใชในการผลิต รูปแบบการจัดการสวน ปจจัยดานการตลาด
ไดแก แหลงขายผลผลิต วิธีการนํายางไปยังแหลงขาย ระยะทางจากสวนถึงแหลงขาย คาน้ํามัน
ในการขนสง ราคาผลผลิต
ปญหาจากการขายยางแผนดิบ พบวา เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบประสบปญหาในการ
คัดชั้นคุณภาพยางแผนดิบ โดยพอคาคนกลางมักจะอางวายางแผนไมไดคุณภาพ มีความชื้น ยาง
ขึ้นรา แผนยางไมไดมาตรฐานมีความหนา ทําใหเกษตรกรไดรับราคาต่ํากวาที่ควรจะไดซึ่งราคา
จะขึ้นอยูกับพอคาคนกลาง และความผันผวนของราคายางแผนดิบทําใหเกษตรกรที่ผลิตยางแผน
ดิบตองติดตามขาวสารดานราคายางพาราอยางสม่ําเสมอ หากราคายางแผนดิบไมแตกตางจาก
ราคาน้ํายางสดมากเกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบยอมขาดทุน เพราะการผลิตยางแผนดิบนั้นตอง
ลงทุนทั้งในดานอุปกรณ และแรงงานมากกวาการขายน้ํายางสด ซึ่งถือเปนความเสี่ยงดานราคาที่
เกษตรกรที่ผลิตยางแผนดิบประสบปญหาอยู สําหรับปญหาจากการขายน้ํายางสด เกษตรกร
ส ว นใหญ ป ระสบป ญ หาในการคิ ด เปอร เซ็ น ต ย างแห ง เนื่ อ งจากพ อค า ที่ รั บ ซื้ อ น้ํ า ยางสดคิ ด
เปอรเซ็นตยางแหงเอง โดยเกษตรกรไมมีความรูและวิธีคิดเปอรเซ็นตยางแหง ทําใหเปนโอกาสให
พอคาคนกลางเปนวิธีในการโกงเปอรเซ็นตสงผลใหเกษตรกรเสียเปรียบ ซึ่งเมื่อเกษตรกรไดรับ

เปอรเซ็นตยางแหงต่ํา จะสงผลใหจํานวนเงินที่เกษตรกรไดรับนอยลง และสาเหตุที่เปลี่ยนจากการ
ขายยางแผนดิบมาเปนน้ํา ยางสดเพราะการผลิตน้ํา ยางสดไมจําเปน ตองมีโรงเรือน เครื่องรี ด
แรงงานในการทําแผน และคาเสียเวลาในการทําแผน และการขายน้ํายางสดเมื่อกรีดและเก็บน้ํา
ยางแลวสามารถนําไปจําหนายไดเลย ดังนั้นหนวยงานของรัฐควรเขาไปใหความรูแกเกษตรกร
เกี่ยวกับดานการผลิตและการตลาด เชน การผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี การคิดเปอรเซ็นตเนื้อ
ยางแหง เปนตน เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดและลดการเอาเปรียบจาก
พอคา คนกลางจากการคัดคุ ณภาพยาง และการคิ ดเปอรเซ็น ตยางแหง และการกดราคาจาก
เกษตรกร เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเกษตรกรในการเลือกผลิตยางทุกประเภท
คําสําคัญ : เกษตรกรชาวสวนยาง พฤติกรรม การผลิต แผนดิบ น้ํายางสด

ศักยภาพการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยางและเกษตรกร
Potential of Ribbed Smoked Sheet Rubber Producing of
Rubber Fund Co-operative Ltd. and Smallholders
ณิชชา ปานสี, ดวงกมล อินทรแกว, สมจิตต ศิขรินมาศ,
สมศักดิ์ คงสุข, นฤมล บุญกาญจนา, อารีรัตน สุวรรณการณ
บทคัดยอ
การศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต ยางแผ น รมควั น ของสหกรณ ก องทุ น สวนยางและเกษตรกรเป น การศึ ก ษาถึ ง
องคประกอบที่มีผลตอศักยภาพการผลิต และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวน
ยางและเกษตรกร ที่ใชบริการตลาดกลางยางพาราโดยทั้ง 3 แหง คือ ตลาดกลางยางพาราสงขลา นครศรีธรรมราช และสุ
ราษฎรธานี ตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนการรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณ โรงรมควันเกษตรกร 134 ราย และ
โรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยาง 97 ราย
จากการศึกษาพบวาโรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยาง มีการเปดดําเนินงานเฉลี่ย 17 ป แตโรงรมควันเกษตรกรมี
การเปดดําเนินการเฉลี่ย 4 ป เพราะโรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยางเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐ มีกําลังการผลิตเฉลี่ย 2.5
ตัน ซึ่งนอยกวาโรงรมควันเกษตรกรที่มีความจุหองรม 3.0 ตัน โรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยาง สรางแรงจูงใจใหกับ
สมาชิกที่นํายางมาขายดวยการจัดสรรเงินปนผลและสวัสดิการดานสินเชื่อปจจัยการผลิตและสินคาอุปโภคที่มีความจําเปน
ในการใหสมาชิกนําน้ํายางไปขาย สวนโรงรมควันเกษตรกรมีการรับซื้อน้ํายางจากพอคาถังบิ๊กมากกวา เนื่องจากเกษตรกรมี
อาชีพซื้อขายน้ํายางสดมากอนจึงรูจักและคุนเคยกับพอคาถังบิ๊ก รายอื่นๆอยางดีและมีการรวบรวมน้ํายางแบบระบบเครือ
ญาติโดยตั้งจุดรับซื้อกระจายในหมูบาน การตักตัวอยางน้ํายางสดที่ทดสอบดวยตูอบหลอดไฟพบวาโรงรมควันสหกรณ
กองทุนสวนยางมีการสุมตัวอยางน้ํายางสด เฉลี่ย 13.56 กรัม โรงรมควันเกษตรกรมีการสุมตัวอยางน้ํายางสด เฉลี่ย 10.13
กรัม ถาเปนการทดสอบตัวอยางน้ํายางสดดวยตูอบไมโครเวฟโรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยางมีการสุมตัวอยางน้ํายางสด
เฉลี่ย 0.85 กรัม โรงรมควันเกษตรกรมีการสุมตัวอยางน้ํายางสด เฉลี่ย 0.87 กรัม จะเห็นไดวา การตักสุมตัวอยางของ
เกษตรกรมีปริมาณมากกวาโรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยางเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ การรีดยางพบวาโรงรมควัน
สหกรณกองทุนสวนยางมีการรีดยางเฉลี่ย 853 แผนตอชั่วโมง สวนโรงรมควันเกษตรกรรีดได 743 แผนตอชั่วโมงเนื่องจาก
โรงรมควันเกษตรกรมีการนําเครื่องจักรมือสองมาใชเพื่อลดตนทุนการผลิต โรงรมควันเกษตรกรมีความจุเฉลี่ย 8 เกะตอ
หอง คุณภาพยางรมควันที่ผลิตได ชั้น 1-3 81-90 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางจากโรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยางมีการ
บรรจุเฉลี่ย 3 และ 6 เกะตอหอง คุณภาพยางรมควันที่ผลิตไดชั้น 1-3 91-100 เปอรเซ็นต เนื่องจากโรงรมควันสหกรณ
กองทุนสวนยางรับซื้อน้ํายางสดจากสมาชิกโดยตรงมีสวนผสมแอมโมเนียนอยน้ํายางสดจึงมีคุณภาพ แตกตางกับโรงรมควัน
เกษตรกรที่รับซื้อน้ํายางสดจากพอคาถังบิ๊ก ซึ่งมีสวนผสมของแอมโมเนียสูงทําใหการผลิตยางแผนมีคุณภาพต่ํา
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางองคประกอบที่มีผลตอศักยภาพการผลิต โดยใชสถิติ
t-test (ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) พบวา ขอมูลทั่วไปไดแก ปริมาณยางที่รวบรวมได ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แต

พบความแตกตางจากค าเฉลี่ย ระยะเวลาการดําเนิน ธุรกิจ จํานวนเกษตรกรรายยอย จํานวนพ อคาคนกลาง (ถังบิ๊ก )
กระบวนการผลิต ไดแก ระยะเวลาการทดสอบ จํานวนวันรมยาง จํานวนแผนตอเกะคาเฉลี่ยปริมาณยางแหงของเกษตรกร
รายยอยและพอคาคนกลาง (ถังบิ๊ก) ราคาไมฟน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตพบความแตกตางจากคาเฉลี่ยของ
ปริมาณการสุมตัวอยาง การรีดยางแผน ความจุหองรม และ คุณภาพยาง บุคลากร ไดแก จํานวนบุคลากรฝายผลิต ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ แตพบความแตกตางจากคาเฉลี่ย จํานวนบุคลากรฝายรวบรวมน้ํายาง ประสบการณผูควบคุมเตา
และแรงงานผลิต คาใชจายการผลิต ไดแก คาจางแรงงานผลิต และ คาไฟฟา ไมมีความแตกตางกัน ทางสถิติ แตพบความ
แตกตางจากคาเฉลี่ยของ เงินเดือน/คาจาง คาไมฟน คาขนสง คาสารเคมี และกลุมตัวอยางโรงรมควันสหกรณมีคาใชจาย
การผลิตรวมเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.72 บาทกลุมตัวอยางโรงรมควันเกษตรกรกิโลกรัมละ 4.69 บาท โดยเฉพาะคาใชจาย
เงินเดือนและคาจางของกลุมตัวอยางโรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยางมีตนทุนสูงกวากลุมตัวอยางโรงรมควันเกษตรกร
เพราะมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจํานวนมากและอัตราคาจางจะอางอิงอัตราเงินเดือนภาครัฐซึ่งแตกตางจากกลุมตัวอยางโรง
รมควันเกษตรกรที่เนนจางเฉพาะพนักงานยกน้ํายางเทานั้น สวนหนาที่รับผิดชอบการทดสอบคาปริมาณเนื้อยางแหง
บัญชี การจายเงิน เจาของธุรกิจเปนผูทําหนาที่ทั้งหมด
ปญหาที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตพบวากลุมตัวอยางโรงรมควันสหกรณกองทุนสวนยางมีปญหาเรื่อง
สภาพเตาชํารุดและปริมาณวัตถุดิบมีนอย แรงงานไมเพียงพอตอการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณชํารุด พบสิ่งปลอมปนใน
น้ํายาง แรงงานขาดทักษะและความชํานาญการผลิต ไมมีแหลงเงินทุนและขาดความรูเรื่องการผลิตการตลาด กลุมตัวอยาง
โรงรมควันเกษตรกรมีปญหาจํานวนแรงงานไมเพียงพอตอการผลิต พบสิ่งปลอมปนในน้ํายาง แรงงานขาดทักษะและความ
ชํานาญการผลิต ปริมาณวัตถุดิบมีนอย เครื่องจักรและอุปกรณชํารุด
คําสําคัญ : การผลิต ยางแผนรมควัน สหกรณกองทุนสวนยาง เกษตรกร

