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สถาบันวิจยั ยาง
การยางแห่ งประเทศไทย

คํานํา
การยางแห่งประเทศไทย เป็ นองค์กรชั้นนําที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ยางพาราของประเทศไทยทั้งระบบ ตั้งแต่อุตสาหกรรม ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า การศึกษา
ค้นคว้าวิจยั และพัฒนายางพารา เป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยให้
เป็ นไปตามนโยบายของประเทศ ผลการศึกษาค้นคว้าวิจยั ที่ได้น้ นั มีท้ งั ด้านการผลิต การแปรรู ป
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง เศรษฐกิจ และการตลาดยางพารา ซึ่ งเป็ นที่มาของ
องค์ความรู ้อนั จะนําไปสู่ การบริ การทางด้านวิชาการ และเป็ นฐานความรู ้ที่จะนําไปเผยแพร่ ให้แก่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร และผูส้ นใจทัว่ ไปทั้ง ในและต่ างประเทศ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์โดยตรง หรื อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อต่อยอดทางด้านการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั และพัฒนาเป็ นธุรกิจยางพาราอย่างครบวงจร
ในปี งบประมาณ 2561 สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่ งประเทศไทยได้สรุ ปผลจากการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั เสร็ จสิ้ นแล้ว จํานวน 28 เรื่ อง และได้จดั พิมพ์เป็ นเอกสาร “รายงานผลการวิจยั เรื่ องเต็ม
ประจําปี 2560” สถาบันวิจยั ยางหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารที่ได้จดั ทําขึ้นนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กรภาครัฐ เอกชน และผูส้ นใจทัว่ ไป
สถาบัน วิ จัย ยางขอขอบคุ ณ นัก วิ จัย ทุ ก ๆ ท่ า น ที่ ไ ด้มุ่ ง มั่น ในการศึ ก ษาค้น คว้า วิ จัย เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ได้จริ งมากยิง่ ขึ้น มา ณ โอกาสนี้
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การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-37/1/1
Further Proof Clone Trial of Hevea Hybrid RRI-CH-37/1/1
ศจีรัตน์ แรมลี1
นภาวรรณ เลขะวิพฒั น์2 กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุ ข3
บทคัดย่อ
การทดลองนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ คัด เลื อ กพัน ธุ์ ย างใหม่ ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต นํ้ายางสู ง การ
เจริ ญเติบโตดี ต้านทานโรค เหมาะสมสําหรับแนะนําให้ปลูกในพื้นที่ก่ ึงแห้งแล้งที่มีปริ มาณฝนตํ่า
กว่า 1,600 มิ ล ลิ เ มตรต่ อปี รวมทั้ง มี ล ัก ษณะอื่ นๆที่ ดี คุณ สมบัติ ข องนํ้า ยางที่ เ หมาะสมกับ
อุตสาหกรรมยาง และมีลกั ษณะของพันธุ์ยางตรงตามความต้องการของเกษตรกรโดยการทดลองนี้
เป็ นการนําพันธุ์ยางลูกผสมของไทยปี 2537 ที่ผา่ นการคัดเลือกจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้นั ต้น มา
ปลูกทดลองและคัดเลือกอีกครั้งในแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย ในพื้นที่ 42 ไร่ ของศูนย์วิจยั
ยางหนองคาย เพื่อใช้ในการประเมินเสถียรภาพ (Stability Parameter) ของพันธุ์ยางก่อนนําไปใช้
ในการแนะนําพันธุ์ เริ่ มปลูกยางลูกผสมในปี 2552 ใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร วางแผนการทดลอง
แบบ Randomize Complete Block Design จํานวน 3 ซํ้า ๆ ละ 50 ต้นต่อแปลงย่อย ปลูก
เปรี ยบเทียบพันธุ์ยาง 25 สายพันธุ์ ประกอบด้วยพันธุ์ยางลูกผสมที่ผสมในปี 2537 (RRI-CH-37)
จํานวน 23 สายพันธุ์ ได้แก่ RRI-CH-36-1176, RRI-CH-36-1232, RRI-CH-36-0124, RRI-CH-361315, RRI-CH-37-0038, RRI-CH-37-0042, RRI-CH-37-0058, RRI-CH-37-0059, RRI-CH-370060, RRI-CH-37-0064, RRI-CH-37-0066, RRI-CH-37-0069, RRI-CH-37-0080, RRI-CH-370158, RRI-CH-37-0196, RRI-CH-37-0198, RRI-CH-37-0229, RRI-CH-37-0317, RRI-CH-370359, RRI-CH-37-0369, RRI-CH-37-0541, RRI-CH-37-0837 และ RRI-CH-37-1199 ให้พนั ธุ์
RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ปฏิบตั ิดูแลรักษาต้นยางตามคําแนะนําของ
สถาบันวิจยั ยางบันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตเมื่ออายุ 6 ปี พบว่าพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 ซึ่ง
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมีขนาดเส้นรอบลําต้นลําต้นที่ระดับ 170 เซนติเมตรเฉลี่ย 31.12และ 32.07
ซม. ลูกผสม RRI-CH-37-0069 เป็ นลูกผสมที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้น
เฉลี่ย 36.66 ซม. รองลงมาได้แก่ RRI-CH-37-0064 และ RRI-CH-37-0059 ขนาดเส้นรอบลําต้น
เฉลี่ย 33.82 และ 37.72 ซม.ตามลําดับ
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บทนํา
สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความสําคัญของการปรั บปรุ งพันธุ์ยาง ซึ่ งใน
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ยางพาราของไทยที่ผ่านมา ได้มีปรับปรุ งพันธุ์โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การ
นําเอาพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมาปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ที่ดีสู่ เกษตรกร การ
รวบรวมพันธุ์ยางจากแหล่งปลูกต่าง ๆ และการสร้างพันธุ์ยางลูกผสมของไทยเป็ นต้น (สถาบันวิจยั
ยาง, 2551) วัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งพันธุ์ยางพาราโดยทัว่ ไป ก็เพื่อให้ได้มาซึ่ งพันธุ์ยางที่ให้
ผลผลิ ตสู งกว่าพันธุ์ เดิ ม สามารถปรั บตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม พันธุ์ยางที่ ใช้ปลูกกันใน
ปั จจุบนั นั้นเป็ นพันธุ์ที่ได้ผา่ นการผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วนํามา
ขยายพันธุ์โดยการติดตาและแนะนําให้ปลูกกันในประเทศตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น
การสร้างพันธุ์ยางลูกผสมของไทยที่ผา่ นมา ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของวิธีการปรับปรุ งพันธุ์
เป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่ตอ้ งใช้เวลาปรับปรุ งนานถึง 30 ปี ส่ วนใหญ่จะดําเนินการด้วยวิธีการ
ผสมพันธุ์ และการคัดเลื อกลูกผสมที่ ดีต ามวัตถุ ป ระสงค์ในขั้นตอนการคัดเลื อกพันธุ์ พนั ธุ์ ยาง
ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ จะต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์
ต้นกล้าลูกผสมในแปลงคัดเลือกพันธุ์เบื้องต้น (Screening Progeny), การคัดเลือกพันธุ์ในแปลง
เปรี ยบเทียบพันธุ์ข้นั ต้น (Preliminary Proof Clone Trial or Small Scale Clone Trial) และการ
คัดเลือกพันธุ์ในแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย (Further Proof Clone Trial or Large Scale
Clone Trial) ซึ่งรวมระยะเวลาตั้งแต่ผสมพันธุ์ไปจนถึงแนะนําให้เกษตรกรปลูกได้ใช้เวลาประมาณ
25-30 ปี เพื่อเป็ นการศึกษาหาวิธีการลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ยางให้ส้ ันลง แนวคิดใน
การนําเอาลูกผสมที่ผา่ นการคัดเลือกเบื้องต้น ที่มีลกั ษณะภายนอก การเจริ ญเติบโตดี และให้ผลผลิต
สู งตามวัตถุประสงค์ เข้าสู่ข้ นั ตอนการคัดเลือกในแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย โดยการข้าม
ขั้น ตอนการคัด เลื อ กลู ก ผสมในแปลงเปรี ย บเที ย บพัน ธุ์ ขั้น ต้น จึ ง เป็ นแนวทางที่ อ าจช่ ว ยลด
ระยะเวลาในการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ย างลงได้อย่างน้อย 7-10 ปี ในการทดลองนี้ จึ ง ได้น ําพันธุ์ ยาง
ลูกผสมของไทย ชุด RRIT400 ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นจากแปลงขยายพันธุ์ที่มีการ
เจริ ญเติบโตดี ให้ผลผลิตสู ง และลักษณะรองต่างๆดี มาปลูกคัดเลือกในแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ยาง
ขั้นปลาย โดยไม่ผา่ นการเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีลดระยะเวลาใน
การปรับปรุ งพันธุ์ยางคัดเลือกพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐานอย่างน้อยร้อย
ละ 10 มีการเจริ ญเติบโตและลักษณะรองอื่นๆ ดี ตลอดจนปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน และนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบในการพิจารณาจัดทําคําแนะนําพันธุ์
ยางต่อไป

-3ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีดาํ เนินการ
1. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซํ้า ปลูกยางใน
เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2552 บนพื้นที่ 40 ไร่ ในศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย ปลูกเปรี ยบเทียบพันธุ์ยาง 25
สายพันธุ์ ประกอบด้วยพันธุ์ยางลูกผสมที่ผสมในปี 2537 (RRI-CH-37) จํานวน 23 สายพันธุ์ ได้แก่
RRI-CH-36-1176, RRI-CH-36-1232, RRI-CH-36-0124, RRI-CH-36-1315, RRI-CH-37-0038,
RRI-CH-37-0042, RRI-CH-37-0058, RRI-CH-37-0059, RRI-CH-37-0060, RRI-CH-37-0064,
RRI-CH-37-0066, RRI-CH-37-0069, RRI-CH-37-0080, RRI-CH-37-0158, RRI-CH-37-0196,
RRI-CH-37-0198, RRI-CH-37-0229, RRI-CH-37-0317, RRI-CH-37-0359, RRI-CH-37-0369,
RRI-CH-37-0541, RRI-CH-37-0837 และ RRI-CH-37-1199 ให้พนั ธุ์ RRIM 600และ RRIT 251
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบรวม 75 แปลงย่อย ปลูกต้นยางแปลงย่อยละ 50 ต้น โดยมี 5 แถวๆ ละ 10 ต้น
ใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร เตรี ยมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยหินฟอสเฟต
(0-3-0) อัตรา 170 กรัมต่อต้น ปลูกด้วยยางชําถุงขนาด 2 ฉัตร ดูแลรักษาต้นยางโดยการตัดแต่งกิ่ง
กําจัดวัชพืช และให้ปุ๋ยให้กบั ต้นยางปี ละ 2 ครั้ง (ต้นฝนและปลายฝน) ใช้ปุ๋ยสู ตร 20-10-12 อัตรา
การใส่ ปุ๋ยในแต่ละช่วงอายุยางและการดูแลรักษาปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
2. ทาสี บนต้นยางที่ระดับ 10 ซม. จากพื้นดิน เพื่อทําเครื่ องหมายสําหรับวัดการเจริ ญเติบโต
ของต้นยางหลังปลูกจนถึงเมื่อต้นยางอายุ 2 ปี หลังจากนั้น จึงทาสี บนต้นยางที่ระดับ 170 ซม. จาก
พื้นดิน เพือ่ ทําเครื่ องหมายสําหรับวัดการเจริ ญเติบโตเมื่อต้นยางอายุต้ งั แต่ 2 ปี ขึ้นไป
3. เริ่ มเปิ ดกรี ดต้นยางเมื่อต้นยางมีขนาดรอบลําต้น 50 ซม.ขึ้นไปที่ระดับความสู ง 170 ซม.
จากพื้นดิน และมีจาํ นวนต้นยางที่มีขนาดเปิ ดกรี ดได้มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนต้นยางทั้งหมด
เปิ ดกรี ดต้นยางที่ความสู ง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน โดยใช้ระบบกรี ดแบบครึ่ งลําต้น วันเว้นวัน
(1/2S d/2)
การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลของการทดลอง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ
1. ระยะก่ อนเปิ ดกรีดต้ นยางเริ่ มตั้งแต่ปลูกจนถึงต้นยางได้ขนาดเปิ ดกรี ด
1.1 บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางหลังปลูก ถึงอายุ 2 ปี โดยการวัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10 ซม. จากพื้นดิน ทุก 6 เดือน
1.2 บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยาง เมื่อต้นยางอายุต้งั แต่ 2 ปี ขึ้นไป โดยวัด
ขนาดรอบลําต้นที่ระดับ 170 ซม. จากพื้นดินทุก ๆ 6 เดือน
1.3 บันทึกร้อยละของจํานวนต้นเปิ ดกรี ดในปี กรี ดแรก
2. ระยะเปิ ดกรีดบันทึกข้อมูลตั้งแต่ เริ่ มเปิ ดกรี ดต้นยาง โดยบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

-42.1 บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางหลังเปิ ดกรี ดทุก 6 เดือน
2.2 บันทึกข้อมูลผลผลิต เก็บผลผลิตของยางแต่ละต้นในรู ปยางก้อนเดือนละ 2 ครั้ง
บันทึกข้อมูลผลผลิ ตในรู ปแบบของผลผลิ ตเฉลี่ย (กรั มต่อต้นต่อครั้ งกรี ด) และผลผลิตรวม
(กิโลกรัมต่อไร่ )
2.3 บันทึกข้อมูลร้อยละของปริ มาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content, %DRC)
2.4 บันทึกข้อมูลความหนาเปลือก และจํานวนวงท่อนํ้ายางในเปลือกโดยการสุ่ มเจาะ
เปลือกยางจากต้นยางจํานวน 5 ต้นจากต้นยางในแต่ละแปลงย่อย
2.5 บันทึกข้อมูลค่าองค์ประกอบทางชีวเคมีของนํ้ายาง (Latex diagnosis) ประกอบด้วย
ค่า Thiol, Inorganic phosphorus, Sucrose และ Total Solid Content บันทึกข้อมูล
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2551 - กันยายน 2558
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการบันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโต เมื่ออายุ 6 ปี พบว่าพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 ซึ่ง
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมีขนาดเส้นรอบลําต้นลําต้นเฉลี่ย 31.12 และ 32.07 ซม. ลูกผสม RRI-CH-370069 เป็ นลูกผสมที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นลําต้นเฉลี่ย 36.66 ซม.
รองลงมาได้แก่ RRI-CH-37-0064 และ RRI-CH-37-0059 ขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 33.82 และ
37.72 ซม.ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

-5ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตของต้นยางอายุ 2 - 6 ปี การเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย ลูกผสม
RRI-CH-37/1/2

ลําดับ Treat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25

ลูกผสม
RRI-CH-36-1176
RRI-CH-36-1232
RRI-CH-36-1240
RRI-CH-36-1315
RRI-CH-37-0038
RRI-CH-37-0042
RRI-CH-37-0058
RRI-CH-37-0059
RRI-CH-37-0060
RRI-CH-37-0064
RRI-CH-37-0066
RRI-CH-37-0069
RRI-CH-37-0080
RRI-CH-37-0158
RRI-CH-37-0196
RRI-CH-37-0198
RRI-CH-37-0229
RRI-CH-37-0317
RRI-CH-37-0359
RRI-CH-37-0369
RRI-CH-37-0541
RRI-CH-37-0837
RRI-CH-37-1199
RRIM600
RRIT251

อัตรา
ขนาดเส้ นรอบลําต้ นทีร่ ะดับ 170 ซม.
พันธุ์เปรียบเทียบ
เพิม่ /ปี
(ซม.)
2 ปี
3 ปี 4 ปี
5 ปี
6 ปี (ซม.) RRIM600 RRIT251
2.19 4.40 15.39 23.54 27.60 6.4
89
86
2.86 5.47 18.53 25.85 29.88 6.8
96
93
2.03 5.07 14.01 22.18 26.53 6.1
85
83
2.71 5.23 16.08 23.78 27.25 6.1
88
85
2.66 6.07 17.64 25.65 30.82 7.0
99
96
2.29 3.97 13.19 21.33 26.69 6.1
86
83
2.82 5.52 18.18 27.25 32.28 7.4
104
101
3.03 5.71 19.43 28.14 32.72 7.4
105
102
2.70 5.31 16.93 23.51 27.50 6.2
88
86
3.97 6.55 22.65 30.15 33.82 7.5
109
105
2.00 4.15 12.86 19.28 23.21 5.3
75
72
3.74 6.71 23.19 31.95 36.66 8.2
118
114
2.55 5.53 16.93 23.96 27.90 6.3
90
87
2.22 4.78 16.28 23.31 27.45 6.3
88
86
2.76 5.14 18.10 24.93 29.23 6.6
94
91
2.55 5.01 17.41 24.97 29.33 6.7
94
91
3.12 5.47 19.97 27.22 30.96 7.0
99
97
2.68 5.05 18.10 26.29 30.55 7.0
98
95
2.42 4.81 15.49 23.44 27.52 6.3
88
86
2.91 6.35 19.87 27.83 31.75 7.2
102
99
2.87 5.23 18.68 24.23 27.79 6.2
89
87
3.01 5.63 18.88 31.04 30.72 6.9
99
96
2.60 4.69 15.56 24.47 30.48 7.0
98
95
3.30 6.24 19.77 27.30 31.12 7.0
100
97
3.11 6.18 20.34 27.99 32.07 7.2
103
100

-6สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การทดลองนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกพันธุ์ยางใหม่ที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสู ง การเจริ ญเติบโต
ดี ตา้ นทานโรค เหมาะสมสําหรั บแนะนําให้ปลูกในพื้นที่ ก่ ึ งแห้งแล้งที่ มีปริ มาณฝนตํ่ากว่า 1,600
มิลลิเมตรต่อปี รวมทั้งมีลกั ษณะอื่นๆที่ดี คุณสมบัติของนํ้ายางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาง และ
มีลกั ษณะของพันธุ์ยางตรงตามความต้องการของเกษตรกรโดยนําพันธุ์ยางลูกผสมของไทยปี 2537
ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้ นั ต้น มาปลูกทดลองและคัดเลือกอีกครั้ งในแปลง
เปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย ในพื้นที่ 42 ไร่ ของศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ตั้งแต่หลังปลูกถึงต้นยาง
อายุ 6 ปี พบว่าพันธุ์ RRI-CH-37-0069 มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดวัดเส้นรอบลําต้นที่ 170 ซม.เฉลี่ย
36.66 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ RRI-CH-37-0064 และ RRI-CH-37-0059 ขนาดเส้นรอบลําต้น
เฉลี่ย 33.82 และ 37.72 ซม.ตามลําดับ

การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลายลูกผสม RRI-CH-37/1/1 เป็ นการนําพันธุ์ยางลูกผสมของ
ไทยปี 2537 ที่ผา่ นการคัดเลือกจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้ นั ต้น มาปลูกทดลองและคัดเลือกอีกครั้ง
ในแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย เพือ่ ใช้ในการประเมินเสถียรภาพ (Stability Parameter) ของ
พันธุ์ยางก่อนนําไปใช้ในการแนะนําพันธุ์ เป็ นการทดลองที่ดาํ เนินการได้เพียง 6 ปี ข้อมูลที่ได้ยงั ไม่
เพียงพอที่จะนําไปใช้ ประกอบในการคัดเลือกพันธุ์ยางได้ จําเป็ นต้องทําการทดลองต่อเนื่ องไป
จนถึงขั้นตอนการกรี ด เพือ่ นําข้อมูลผลผลิตที่ได้ใช้ประกอบในการคัดเลือกพันธุ์ยางต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กรรณิ การ์ ธี ระวัฒนสุ ข. 2549. พันธุ์ยาง. เอกสารประกอบการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ
เกษตร หลักสูตร “วิชายางพารา”. สถาบันวิจยั ยาง. กรมวิชาการเกษตร. หน้า 56-75.
ปั ทมา ชนะสงคราม. 2539. โครงสร้ างของเปลือกยาง ท่อ นํ้า ยาง และผลผลิต. ว.ยางพารา
16(1):5 - 23.
สถาบันวิจยั ยาง. 2550. ข้อมูลวิชาการยางพารา 2550. สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์. หน้า 32-46.
สมพงศ์ สุ ขมาก. 2536. การปรับปรุ งพันธุ์ยางพารา. เอกสารวิชาการเรื่ อง “ยาง”. สถาบันวิจยั ยาง
กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 15-36.
D’Auzac J., Jacob J.L., Prevot J.C., Clenent A., Gallois R., Chrestin H., Lacote R., PujadeRenaud V. and Gohet H. 1999. The regulation of cis-polyisoprene production (natural
rubber) from Hevea brasiliensis. Plant Physiol. 1 : 273-332.
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การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน
Promotion Clone Trial of 2011 Recommendation Clones in Private Area
ศจีรัตน์ แรมลี1 นภาวรรณ เลขะวิพฒั น์2
กฤษดา สังข์สิงห์3 นิโรจน์ รอดสม4
บทคัดย่อ
การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทดสอบ
การปรับตัวของพันธุ์ยางพาราแนะนําปี 2554 ชั้น 2 และ ชั้น 3 บางพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะขึ้นเป็ นพันธุ์
ยางชั้น 1 ในพื้นที่ปลูกยางที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน โดยแบ่งการทดลองเป็ น 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เป็ นการทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนเขตปลูกยางใหม่
จํานวน 3 การทดลอง ได้แก่การทดลองที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ใน
แปลงเอกชนจังหวัดบึงกาฬ อายุยาง 3 ปี พันธุ์ RRIT 408 มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดมีขนาดเส้นรอบ
ลําต้นที่ 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 17.04 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ RRIT 251 มีขนาดเส้นรอบลํา
ต้น เฉลี่ย 16.55 เซนติเมตร การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ใน
แปลงเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี อายุยาง 4 ปี พันธุ์ RRIT 251 มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดมีขนาดเส้น
รอบลําต้น เฉลี่ย 22.60 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3604 มีขนาดเส้นรอบลําต้น เฉลี่ย
16.10 เซนติเมตร การทดลองที่ 3 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน
จังหวัดฉะเชิ งเทรา อายุยาง 3 ปี พันธุ์ RRIT 251 มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดมีขนาดเส้นรอบลําต้น
เฉลี่ย 18.15 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3606 มีขนาดเส้นรอบลําต้น เฉลี่ย 16.67
เซนติเมตร กิจกรรมที่ 2 เป็ นการทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนเขต
ปลูกยางเดิม จังหวัดสงขลา อายุยาง 3 ปี พันธุ์ RRIT 251 มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดมีขนาดเส้นรอบ
ลําต้น เฉลี่ย 18.0 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3604 มีขนาดเส้นรอบลําต้น เฉลี่ย 14.40
เซนติเมตร การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนจังหวัด
ระยองอายุยาง 4 ปี พันธุ์ RRIT 251 มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดมีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 21.29
เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3901 มีขนาดเส้นรอบลําต้น เฉลี่ย 19.53 เซนติเมตร และ
จากการทดลองจากการทดลองพื้นที่เขตปลูกยางได้เป็ น 2 เขตคือ เขตปลูกยางใหม่และเขตปลูกยางเดิม
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า พันธุ์ RRIT 251 เป็ นพันธุ์ที่มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตได้ดีในทุกเขตปลูกยาง
1

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
กองวิจยั อุตสาหกรรม ฝ่ ายวิจยั และอุตสาหกรรมยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
3
สํานักผูว้ ่าการ การยางแห่งประเทศไทย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ 10700
4
ศูนย์วิจยั ยางบุรีรัมย์ ต.ร่ อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
2
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บทนํา
สถาบันวิจยั ยางกรมวิชาการเกษตรได้เริ่ มจัดทําคําแนะนําพันธุ์ยางแก่เกษตรกรตั้งแต่ปี 2504
และจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงคําแนะนําพันธุ์ ยางทุ ก 4ปี โดยพิจารณาจากพันธุ์ยางใหม่ ที่ ได้รั บ จาก
ผลงานวิจยั การปรั บปรุ งพันธุ์ยางสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ปลูกยางที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้งการ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การปลูกยางของเกษตรกรในคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2554 สถาบันวิจยั ยาง
ได้คดั เลือกพันธุ์ยางแนะนําให้เหมาะสมตามพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ปลูกยางเดิมภาคใต้และภาค
ตะวันออก พื้นที่ปลูกยางใหม่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และบางส่ วนของภาค
ตะวันออก พันธุ์ยางที่แนะนําให้ปลูกแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นตามรายละเอียดของข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั
คือ พันธุ์ยางชั้น 1 เป็ นยางพันธุ์ดี ที่ผา่ นการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆอย่างละเอียด แนะนําให้
ปลูกโดยไม่จาํ กัดเนื้ อที่ปลูก พันธุ์ยางชั้น 2 เป็ นยางพันธุ์ดี ที่อยู่ระหว่างการทดลองและศึกษา
ลักษณะบางประการเพิ่มเติม แนะนําให้ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครองแต่
ละพันธุ์ควรปลูกไม่นอ้ ยกว่า 7 ไร่ พนั ธุ์ยางชั้น 3 เป็ นยางพันธุ์ดี ที่อยูร่ ะหว่างการทดลองและยังมี
ข้อมูลจํากัด แนะนําให้ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครองแต่ละพันธุ์ควรปลูก
ไม่นอ้ ยกว่า 7 ไร่ เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเลือกปลูกพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3 ควรปลูกภายใต้
การแนะนําจากสถาบันวิจยั ยางนอกจากนี้ในคําแนะนําพันธุ์ยางแต่ละชั้นยังแบ่งออกเป็ น3กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายาง เป็ นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสู งเป็ นหลักกลุ่มที่ 2 กลุ่ม
พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางและเนื้อไม้เป็ นพันธุ์ที่ให้ท้ งั ผลผลิตนํ้ายางและเนื้อไม้โดยให้ผลผลิตนํ้า
ยางสู งและมีการเจริ ญเติบโตดีลกั ษณะลําต้นตรงให้ปริ มาตรเนื้อไม้ ในส่ วนลําต้นสู ง และกลุ่มที่ 3
กลุ่มพันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้ อไม้เป็ นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้ อไม้สูงเป็ นหลักมีการเจริ ญเติบโตดีมาก
ลักษณะลําต้นตรงให้ปริ มาตรเนื้อไม้ในส่ วนลําต้นสูงมากผลผลิตนํ้ายางจะอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าพันธุ์
ยางในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
จากคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2554 ของสถาบันวิจยั ยาง พันธุ์ยางชั้น 2 ได้แก่ พันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 3601 สถาบันวิจยั ยาง 3602 สถาบันวิจยั ยาง 3603 และ พันธุ์ยางชั้น 3 ได้แก่ พันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 3903 สถาบันวิจยั ยาง 3904 และสถาบันวิจยั ยาง 3905 เป็ นต้น จัดเป็ นยางพันธุ์ดีที่มีแนวโน้มว่า
อาจจะจัดเป็ นพันธุ์ยางชั้น 1 ได้ ถ้ามีการศึกษาลักษณะเพิ่มเติมอย่างละเอียดในแปลงทดสอบพันธุ์
ยางและหลายสภาพแวดล้อม เพื่อให้แน่ ใจว่าพันธุ์ยางเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่ดี มีการเจริ ญเติบโต
ต้านทานโรค และคุณสมบัติรองอื่นๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน จะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 10 ปี และใช้เงินลงทุนในการสร้างแปลงทดสอบจํานวน
มาก จึงจะสามารถปรับเป็ นพันธุ์ยางชั้นหนึ่งต่อไปได้ จากการปฏิบตั ิงานวิจยั ร่ วมกับเกษตรกรผ่าน
เครื อ ข่ า ยศู น ย์เ รี ย นรู ้ โ ดยมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตร ทํา ให้ ภ าคเอกชนและเกษตรกรเข้า ใจถึ ง การ

-10ปฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั ยางมากขึ้น และภาคเอกชนที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เพียงพอสําหรับการปลูก
ยางเต็มใจที่จะร่ วมทํางานขยายผลของคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2554 ร่ วมกับสถาบันวิจยั ยาง และ
ยอมรับความเสี่ ยงของพันธุ์ยางที่อาจเกิดไม่เหมาะสมขึ้นภายหลัง
ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการดําเนินงาน
การขยายผลงานวิจยั พันธุ์ยาง เป็ นการปลูกพันธุ์ยางชั้น 2 และพันธุ์ยางชั้น 3 ที่มีแนวโน้ม
สามารถจัดขึ้นเป็ นพันธุ์ยางแนะนําชั้น 1 ในสวนยางเอกชนที่ มีความพร้อมในการปฏิบตั ิดูแลรักษา
ต้นยางตามคํา แนะนําของสถาบันวิจัย ยาง และการเก็บบันทึ กข้อมูล ต่ างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 2
กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนพืน้ ที่ปลูกยางใหม่
ประกอบด้วย 3 การทดลอง คือ
1.1 การทดลองที่ 1การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนพืน้ ที่ปลูก
ยางเดิม
วิธีดาํ เนินงานวิจยั : ดําเนินการทดสอบพันธุ์โดยไม่ใช้แผนการทดลอง ในพื้นที่ 30 ไร่ ของ
บริ ษ ทั เทอราโก จํากัด จัง หวัด บึ งกาฬ โดยให้เ ป็ นตัวแทนของพื้น ที่ ภ าคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบน เริ่ มปลูกปี 2557 โดยปลูกพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3 จํานวน 3 พันธุ์ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3605,
RRIT 3901 และ RRIT 3906 โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 และ RRIT 408 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบโดยใช้
ระยะปลูก 3x7 เมตร การปลูก การจัดการ และการดูแลรักษา ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
1.2 การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
อุบลราชธานี
วิธีดาํ เนินงานวิจยั : ดําเนินการทดสอบพันธุ์โดยไม่ใช้แผนการทดลอง ในพื้นที่ 30 ไร่ ของ
บริ ษทั เทอราโก จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้เป็ นตัวแทนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนล่างเริ่ มปลูกในปี 2555 ปลูกพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3 จํานวน 3 พันธุ์ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3604,
RRIT 3605 และ RRIT 3906 โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 และ RRIT 408 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบโดยใช้
ระยะปลูก 3x7 เมตร การปลูก การจัดการ และการดูแลรักษา ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
1.3 การทดลองที่ 3 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
วิธีดาํ เนินงานวิจยั : ดําเนิ นการทดสอบพันธุ์โดยไม่ใช้แผนการทดลอง ในพื้นที่ 30 ไร่
ของนายรส มะลิผล หมู่ 2 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ปลูกพันธุ์ยางชั้น 2
และชั้น 3 จํานวน 3 พันธุ์ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3606, RRIT 3901 และ RRIT 3906 โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251

-11และ RRIT 408 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบโดยใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร การปลูก การจัดการ และการดูแล
รักษา ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนพืน้ ที่ปลูกยางเดิม
ประกอบด้วย 2 การทดลองคือ
2.1 การทดลองที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
สงขลา
วิธีดาํ เนินงานวิจยั : ดําเนินการทดสอบพันธุ์โดยไม่ใช้แผนการทดลอง ในพื้นที่ 30 ไร่ ของ
เอกชนในเขตภาคใต้ตอนบน โดยใช้พนั ธุ์ยางตามคําแนะนําชั้น 2 และ ชั้น 3 จํานวน 4 พันธุ์ คือ
RRIT 3604, RRIT 3605, RRIT 3904 และRRIT 3906 โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 เป็ นพันธุ์
เปรี ยบเทียบ ใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร การปลูก การจัดการ และการดูแลรักษา ปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
ของสถาบันวิจยั ยาง
2.2 การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
ระยอง
วิธีดาํ เนินงานวิจยั : ดําเนินการทดสอบพันธุ์โดยไม่ใช้แผนการทดลอง ในพื้นที่ 30 ไร่ ของ
นายอนันต์ คงคาประเสริ ฐ หมู่ 7 ต.ป่ ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ปลูกพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3
จํานวน 3 พันธุ์ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3605, RRIT 3901 และ RRIT 3906 โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 และ
RRIT 408 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร การปลูก การจัดการ และการดูแลรักษา
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลโดยแบ่งตามอายุของต้นยางออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่ อนปลูก เก็บตัวอย่างดิ นในแต่ละแปลงวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในดิ นก่อน
ทดลองและหลังจากปลูกยางแล้วทุก ๆ 3 ปี
2. ระยะยางก่ อนเปิ ดกรีด ใช้เวลาประมาณ 6-7 ปี นับตั้งแต่ปลูกยางไปจนถึงยางได้ขนาด
เปิ ดกรี ด ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลสภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นยาง ได้แก่
2.1 การเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10 ซม.
จากจุดแตกตา เมื่อต้นยางอายุ 3 เดือนหลังปลูกจนถึงเมื่อต้นยางอายุ 2 ปี
2.2 การเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน โดยวัดขนาดรอบลําต้นที่ระดับ 170 ซม. จาก
พื้นดิน เมื่อต้นยางอายุ 2 ปี ขึ้นไป
2.3 ความความเสี ยหายเนื่องจากโรค-ลมหรื อสาเหตุอื่นๆ
2.4 ลักษณะของพันธุ์ เช่น การแตกกิ่ง ลักษณะลําต้น

-12เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
สวนยางแปลงเอกชน จ.บึงกาฬ จ.อุบลราชธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สงขลา จ.ระยอง
ผลการทดลองและวิจารณ์
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนพืน้ ที่ปลูกยางใหม่
การทดลองที่ 1. 1 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
บึงกาฬ
ทดสอบพันธุ์โดยไม่ใช้แผนการทดลอง ในพื้นที่ 30 ไร่ ของบริ ษทั เทอราโก อําเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ ปลูกพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3 จํานวน 3 พันธุ์ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3605, RRIT 3901
และ RRIT 3906โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 และ RRIT 408 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ใช้ระยะปลูก 3x7
เมตรดูแลรักษาตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยางโดยได้ดาํ เนินการปลูก เมื่อวันที่ 28-29 สิ งหาคม
2557 จํานวน 2,212 ต้น และได้วดั การเจริ ญเติบโตของต้นยาง เมื่อต้นยางอายุ 3 ปี พบว่าพันธุ์ RRIT
408 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรสู งสุ ด เฉลี่ย 17.04 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ พันธุ์
RRIT 251มีขนาดเส้นรอบลําต้น เฉลี่ย 16.55 เซนติเมตร. พันธุ์ RRIT 3901 มีขนาดเส้นรอบลําต้น
เฉลี่ย 14.68 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT 3606 มีขนาดเส้นรอบลําต้น เฉลี่ย 12.72 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT
3905 มีขนาดเส้นรอบลําต้น เฉลี่ย 12.14 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการเจริ ญเติบโตของต้นยางในแปลงทดสอบพันธุ์ยางแปลงเอกชนจังหวัดบึงกาฬ
พันธุ์
RRIT 3605
RRIT 3901
RRIT 3906
RRIT 251
RRIT 408

1 ปี 6 เดือน
6.28
6.19
5.67
6.76
7.05

เส้ นรอบลําต้ นที่ 170 ซม. (ซม.)
2 ปี
2 ปี 6 เดือน
9.04
10.06
9.46
11.56
10.35
9.97
10.45
12.67
10.11
13.10

3 ปี
12.14
14.68
12.72
16.55
17.04

-13การทดลองที่ 1.2 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
อุบลราชธานี
ดําเนินการปลูกยางในปี เดือน กรกฎาคม 2555 ที่แปลงยางเอกชน อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
ในพื้นที่ 30ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร ปลูกทดสอบพันธุ์ยางชั้น 1 และ 2 จํานวน 6 พันธุ์ ปลูก
พันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3 จํานวน 3 พันธุ์ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3604 RRIT 3605 RRIT 3607 และ RRIT 3906
โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 และ RRIT 408 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ การปลูก การจัดการ และการดูแล
รักษา ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
ผลการทดลอง วัดการเจริ ญเติบโต เมื่อต้นยางอายุ 4 ปี พบว่าพันธุ์ RRIT 251 มีขนาดเส้น
รอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรสูงสุ ดเฉลี่ย 22.6 ซม.รองลงมาได้แก่ RRIT 3604 มีขนาดเส้นรอบลําต้น
เฉลี่ย 16.1 เซนติเมตร RRIT 408 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 14.1 เซนติเมตร RRIT 3605 มีขนาด
เส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 12.4 เซนติเมตรและ RRIT 3906 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 11.6 เซนติเมตร
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงการเจริ ญ เติ บ โตของต้น ยางในแปลงทดสอบพัน ธุ์ ย างแปลงเอกชน จัง หวัด
อุบลราชธานี
พันธุ์
RRIT 3604
RRIT 3605
RRIT 3906
RRIT 251
RRIT 408

ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ กลางของลําต้ น (ซม.) เส้ นรอบลําต้ นที่ 170 ซม. (ซม.)
1 ปี
1.05
1.01
0.77
1.15
0.90

2 ปี
3.41
3.32
1.68
4.07
2.71

3 ปี
9.80
8.33
6.65
14.25
7.51

4 ปี
16.1
12.4
11.6
22.6
14.1

การทดลองที่ 1. 3 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ดําเนินการปลูกยางในในปี 2557 ในพื้นที่ของเกษตรกรชื่อ นายรส มะลิผล หมู่ 2 ต.ลาดกระทิง
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ 30 ไร่ ระยะปลูก 3x7 เมตร โดยปลูกพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3
จํานวน 3 พันธุ์ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3605, RRIT 3901 และ RRIT 3906 โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 และ
RRIT 408 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ผลการดําเนินงาน ได้วดั การเจริ ญเติบโต เมื่อต้นยางอายุ 3 ปี พบว่า
พันธุ์ที่มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 ซม.เฉลี่ยสู งสุ ดคือ พันธุ์ RRIT 251 เฉลี่ย 18.15 ซม. RRIT 3606
มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 16.67 เซนติเมตร RRIT 3906 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 11.88

-14เซนติเมตร RRIT 3901 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 11.05 เซนติเมตรและ RRIT 408 มีขนาดเส้น
รอบลําต้นเฉลี่ย 9.68 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเจริ ญเติบโตของต้นยางในแปลงทดสอบพันธุ์ยางแปลงเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
พันธุ์
RRIT 3606
RRIT 3901
RRIT 3906
RRIT 251
RRIT 408

ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางของลําต้ น (ซม.)
1 ปี
1.59
0.96
1.82
1.35
1.68

2 ปี
4.46
2.30
5.25
3.66
2.23

เส้ นรอบลําต้ นที่ 170 ซม. (ซม.)
3 ปี
16.67
11.05
11.88
18.15
9.68

กิจกรรมที่ 2 : การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงยางเอกชนพืน้ ที่ปลูกยางเดิม
การทดลองที่ 2.1 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
สงขลา
ดําเนินการปลูกยางในในปี 2556 ในพื้นที่ 30 ไร่ ของเอกชนในเขตภาคใต้ โดยเจ้าของพื้นที่
ทดสอบชื่อนายนทีพร โรจนหัสดิน หมู่ 3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยใช้พนั ธุ์ยาง
ตามคําแนะนําชั้น 2 และ ชั้น 3 จํานวน 4 พันธุ์ คือ RRIT 3604, RRIT 3605, RRIT 3904 และ
RRIT 3906 โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร เริ่ มปลูกเมล็ดยาง
ในแปลงเพื่อเป็ นต้นตอในเดือนสิ งหาคม 2556 ติดตาในแปลงเดือนตุลาคม และตัดต้นตอเดิม
หลังจากติดตาสําเร็ จในเดือนธันวาคม 2556 การจัดการ และการดูแลรักษา ปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
ของสถาบันวิจยั ยาง ผลการดําเนินการ ได้วดั การเจริ ญเติบโตเมื่อยางอายุ 3 ปี พบว่าพันธุ์ RRIT 251
มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตร เฉลี่ยสู งที่สุดเท่ากับ 18.0 เซนติเมตร RRIT 3904 มีขนาด
เส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 14.4 เซนติเมตร RRIT 3605 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 14.0 เซนติเมตร RRIT
3906 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 13.3 เซนติเมตร RRIT 3604 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 11.2
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 4)

-15ตารางที่ 4 แสดงการเจริ ญเติบโตของต้นยางในแปลงทดสอบพันธุ์ยางแปลงเอกชน จังหวัดสงขลา
พันธุ์
RRIT 3604
RRIT 3605
RRIT 3904
RRIT 3906
RRIT 251

ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ กลางของลําต้ น (ซม.)
1 ปี
2 ปี
1.27
3.00
1.42
3.75
1.64
3.48
3.26
1.32
4.01
1.99

เส้ นรอบลําต้ นที่ 170 ซม. (ซม.)
3 ปี
11.2
14.0
14.4
13.3
18.0

การทดลองที่ 2.2 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน จังหวัด
ระยอง

ดําเนินการปลูกยางในในปี 2556 ทดสอบพันธุ์โดยไม่ใช้แผนการทดลอง ในพื้นที่ 30 ไร่
ของนายอนันต์ คงคาประเสริ ฐ หมู่ 7 ต.ป่ ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ปลูกพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3
จํานวน 3 พันธุ์ได้แก่พนั ธุ์ RRIT 3605, RRIT 3901 และ RRIT 3906 โดยให้พนั ธุ์ RRIT 251 และ
RRIT 408 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร การปลูก การจัดการ และการดูแลรักษา
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยางผลการดําเนินงาน ได้วดั การเจริ ญเติบโต เมื่อต้นยางอายุ 4
ปี พบว่าพันธุ์ที่มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 ซม.เฉลี่ยสู งสุ ดคือ พันธุ์ RRIT 251 ขนาดเส้นรอบลํา
ต้น เฉลี่ย 21.29 ซม.รองลงมาได้แก่ RRIT 3906 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 19.53 ซม. RRIT 408
มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 18.04 ซม. RRIT 3605 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 14.38 ซม. และ
RRIT 3901 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 9.37 ซม. ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงการเจริ ญเติบโตของต้นยางในแปลงทดสอบพันธุ์ยางแปลงเอกชน จังหวัดระยอง
พันธุ์

ขนาดเส้ นผ่าศู นย์กลางของลําต้ น (ซม.) เส้ นรอบลําต้ นที่ 170 ซม. (ซม.)

RRIT 3605

1 ปี
0.95

2 ปี
2.06

3 ปี
9.19

4 ปี
14.38

RRIT 3901
RRIT 3906
RRIT 408
RRIT 251

0.83
1.08
1.50
1.40

1.24
5.96
2.60
5.94

7.96
10.50
10.44
12.59

9.37
19.53
18.04
21.29
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การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนได้ดาํ เนินการปลูกยางใน
แปลงเอกชนรวมทั้งสิ้ น 5 การทดลองใช้เป็ นตัวแทนเขตพื้นที่เขตปลูกยางเก่าและใหม่ ในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2560 ได้ทาํ การยกเลิกในกิจกรรมที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ใน
แปลงเอกชนพื้นที่ปลูกยางใหม่1 การทดลองได้แก่การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยาง
แนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนจังหวัด อุบลราชธานี และกิจกรรมที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์
ยางแนะนํา ปี 2554ในแปลงเอกชนพื้ น ที่ ป ลูก ยางเดิ ม 1 การทดลองได้แก่ ก ารทดลองที่ 1 การ
ทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนจังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้ น 2 การทดลอง
และในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ได้ทาํ การยกเลิกการทดลองตามมติคณะทํางานการจัดทํางบประมาณ
และการบริ หารเงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49(4) คณะที่ 2 เพิ่มในกิจกรรมที่ 1 การ
ทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนพื้นที่ปลูกยางใหม่2 การทดลองได้แก่
การทดลองที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนจังหวัดบึงกาฬและ
การทดลองที่ 3 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
และกิจกรรมที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554ในแปลงเอกชนพื้นที่ปลูกยางเดิม
1 การทดลองได้แก่การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนําปี 2554 ในแปลงเอกชน
จังหวัดระยอง เนื่ องจากบางการทดลองมี ปัญหาในการจัดหาพื้นที่ ไม่สามารถประสานงานหา
เกษตรกรที่ มี พ้ืนที่ ขนาดใหญ่ เกษตรกรเจ้าของพื้น ที่ ไม่ส ามารถเตรี ยมพื้นที่ ได้ทนั กับ ฤดู ปลู ก
เจ้าของแปลงยังไม่เข้าใจวิธีการปลูก และ การจัดการ ดูแลรักษาต้นยางอย่างถูกต้องตามคําแนะนํา
ของสถาบันวิจยั ยาง ทําให้ตน้ ยางไม่เจริ ญเติบโตได้ดีเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้เบื้องต้น
พบว่าจากการทดลองพื้นที่เขตปลูกยางได้เป็ น 2 เขตคือ เขตปลูกยางใหม่และเขตปลูกยางเดิม พันธุ์
RRIT 251 เป็ นพันธุ์ที่มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตดีกว่ายางพันธุ์อื่นๆในทุกเขตปลูกยาง
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การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําชุดที่ 1 ในพืน้ ที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์
Promotion Clone Trial of Recommendation Clones Series 1 in Kalasin Province
ศจีรัตน์ แรมลี1
นภาวรรณ เลขะวิพฒั น์2
บทคัดย่อ
การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์มีวตั ถุประสงค์ เพื่อทดสอบการ
ปรั บ ตัว ของยางพาราพัน ธุ์ ใ หม่ ที่ ผ่า นการคัด เลื อ กในพื้ น ที่ ป ลูก ยางภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบนที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่ า งกัน เพื่ อ นํา ผลการทดสอบที่ ไ ด้ไ ปใช้ร่ ว มกับ ข้อมู ล ของ
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ ในการคัดเลือกพันธุ์ยางและประกอบการพิจารณาการจัดทําคําแนะนําพันธุ์
ยาง ที่จะแนะนําสู่ เกษตรกรต่อไป การทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร
กาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ดําเนินการในพื้นที่ 20 ไร่ ทดสอบปลูกพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสม
ปี 2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ได้แก่ RRIT 401 RRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 PB 260 PB 311โดย
ให้พนั ธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน ปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน
2549 ระยะปลูก 2.5x7 เมตรผลการดําเนินงานพบว่าเมื่อต้นยางมีอายุ 11 ปี พันธุ์ RRIC 110 มีขนาด
เส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด เท่ากับ 45.1 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 404 และ
RRIT 405 โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้น เท่ากับ 42.4 และ 41.9 เซนติเมตร ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: ยางพารา, พันธุ์ยางแนะนํา, การปรับตัวของพันธุ์ยาง

1
2

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
กองวิจยั อุตสาหกรรม ฝ่ ายวิจยั และอุตสาหกรรมยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
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พื้นที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือซึ่ งถือเป็ นพื้นที่ปลูกยางใหม่ โดย
ส่ วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่เป็ นขีดจํากัดที่สาํ คัญต่อการปลูกยางแตกต่างไปจากแหล่งปลูกยางเดิม
มากโดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิระหว่าง 7.83 - 42.30 องศาเซลเซี ยส มีปริ มาณฝนเฉลี่ย 1,300.4
มิลลิเมตรต่อปี ตํ่ากว่าความต้องการของต้นยางที่อยู่ในระดับมากกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี และมี
ช่วงแล้งยาวนานถึง 5 - 6 เดือนต่อปี รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่าทําให้การปลูก
ยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อมีขีดจํากัดมาก ต้นยางที่ปลูกมีอตั ราการรอด
ตายตํ่า เจริ ญเติบโตช้ากว่าต้นยางที่ปลูกในพื้นที่ปลูกยางเดิมภาคใต้และภาคตะวันออก ร้อยละ 10 13 จะทําให้เปิ ดกรี ดได้ชา้ กว่าพื้นที่ปลูกยางเดิม 1- 2 ปี การให้ผลผลิตนํ้ายางตํ่ากว่าการปลูกยางใน
พื้นที่ปลูกยางเดิมร้อยละ15 - 25 โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อ
เพียง 260 และ 251 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ตามลําดับ (สถาบันวิจยั ยาง, 2551) นอกจากนี้แล้วในด้าน
ความเสี ยหายของต้นยางอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมจะแตกต่างและรุ นแรงกว่าเขตปลูกยางเดิม
เช่น การระบาดของโรค ราแป้ ง (Oidium) จะระบาดรุ นแรง ทําให้ใบอ่อนร่ วง ต้นยางชะงักการ
เจริ ญเติบโต เปิ ดกรี ดได้ชา้ ลง ปั ญหาของความรุ นแรงของอาการเปลือกแห้งที่เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ทั้งพันธุ์ยาง สภาพ แวดล้อม และการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่เหมาะสม พบมากในพื้นที่ปลูก
ยางใหม่ จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น การค้นคว้าหาพันธุ์ยางใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตนํ้ายางและ/หรื อเนื้อ
ไม้สูง ต้านทานโรค ปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ จึงเป็ นวิธีการที่จะช่วย
แก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิภาพในระยะยาวและเกษตรกรลงทุนน้อย
การทดสอบพันธุ์ยางเป็ นการนําพันธุ์ยางที่มีลกั ษณะดีที่อยู่ในขั้นตอนการเปรี ยบเทียบพันธุ์
ยาง ตลอดจนพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3 บางพันธุ์ในคําแนะนําพันธุ์ยางมาปลูกทดสอบในพื้นที่ปลูก
ยางต่างๆ ของประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตั ิ
ดู แ ลที่ ใ กล้เ คี ย งกับ แปลงปลู ก ยางของเกษตรกร จากการศึ ก ษาลัก ษณะที่ สํา คัญ ของพัน ธุ์ ย าง
โดยทัว่ ไปพบว่า ยางแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมแตกต่างกันโดยเฉพาะ
พันธุ์ยางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนพันธุ์ยางจากต่างประเทศบางพันธุ์ และพันธุ์ยางที่ผา่ นการคัดเลือก
ภายในประเทศบางพันธุ์ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะบางประการอยู่นอ้ ย เช่น การปลูกในสภาพพื้น
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ มีช่วงแล้งยาวนาน พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ลมแรง หรื อพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรค ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลของพันธุ์ยางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆ
รวมทั้งได้ขอ้ มูลใช้ประกอบการจัดทําคําแนะนําพันธุ์ยางซึ่งได้กาํ หนดให้มีการปรับปรุ งใหม่ ๆ ทุก
4 ปี จึงจําเป็ นต้องทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ปลูกยางต่างๆ ของประเทศ เพื่อการแนะนําพันธุ์ยางที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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อุปกรณ์
1. ต้นพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ได้แก่ RRIT 401 RRIT 402
RRIT 403 RRIT 404 PB 260 PB 311 โดยให้พนั ธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์
เปรี ยบเทียบมาตรฐาน
2. ปุ๋ ยเคมี
3. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
4. เสาหลักซีเมนต์
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการดําเนินงาน
1. ปลูกยางแปลงยางต้นพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ได้แก่
RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 RRIC 110 โดยให้พนั ธุ์ RRIM
600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐานภายใน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ดําเนินการในพื้นที่ 20
ไร่ ระยะปลูก 2.5x7 เมตร
2. ในการทดลองมีการบันทึกข้อมูลต่างๆดังนี้
บันทึกข้อมูลโดยแบ่งตามอายุของต้นยางออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
1) ระยะก่ อนปลูก เก็บตัวอย่างดิ นในแต่ละแปลงวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในดิ น
ก่อนทดลอง และหลังจากปลูกยางแล้วทุก ๆ 3 ปี
2) ระยะยางก่ อนเปิ ดกรีด ใช้เวลาประมาณ 6-7 ปี นับตั้งแต่ปลูกยางไปจนถึงยางได้
ขนาดเปิ ดกรี ด ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลสภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นยาง ได้แก่
2.1) การเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10
ซม. จากจุดแตกตา เมื่อต้นยางอายุ 3 เดือนหลังปลูกจนถึงเมื่อต้นยางอายุ 2 ปี
2.2) การเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน โดยวัดขนาดรอบลําต้นที่ระดับ 170 ซม.
จากพื้นดิน เมื่อต้นยางอายุ 2 ปี ขึ้นไป
2.3) ความความเสี ยหายเนื่องจากโรค- ลมหรื อสาเหตุอื่นๆ
2.4) ลักษณะของพันธุ์ เช่น การแตกกิ่ง ลักษณะลําต้น
3. สรุ ปผลการทดลอง และ วิเคราะห์ขอ้ มูล
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2548 - กันยายน 2560
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ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ดําเนินการในพื้นที่ 20 ไร่ ทดสอบพันธุ์ยาง 9 พันธุ์ได้แก่ RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT
404 RRIT 405 RRIT 406 RRIC 110 โดยให้พนั ธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ
มาตรฐานปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน 2549 ระยะปลูก 2.5x7 เมตร
ผลการดําเนินงานพบว่าเมื่อต้นยางมีอายุ 11ปี พันธุ์ RRIC 110 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170
เซนติเมตรมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 45.1 เซนติเมตรสู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ RRIM 600 19 เปอร์เซ็นต์
และสูงกว่า RRIT 251 14 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 404 และ RRIT 405 โดยมีขนาดเส้น
รอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตร เฉลี่ยเท่ากับ 42.4 และ 41.9 เซนติเมตรและพันธุ์ RRIM 600 ขนาดเส้น
รอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรน้อยที่สุด เท่ากับ 37.9 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตของต้นยาง เมื่ออายุ 11 ปี ในพื้นที่ จ.กาฬสิ นธุ์
พันธุ์
RRIT 401
RRIT 402
RRIT 403
RRIT 404
RRIT 405
RRIT 406
RRIC 110
RRIT 251
RRIM 600
รวม/เฉลี่ย

จํานวน
ต้ นปลูก
(ต้ น)
225
225
186
225
225
186
186
225
195
1,878

6 ปี
21.0
21.5
17.5
20.6
22.3
16.3
15.1
20.1
15.6
18.9

การเจริญเติบโตขนาดลําต้ นระดับ 170 ซม. (ซม.)
เพิม่ ขึน้
7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี
(ซม.)
24.7 27.3 31.1 35.2 37.8 41.4 3.6
24.8 27.2 30.4 33.2 36.7 41.6 4.9
21.4 23.9 27.1 30.2 33.7 38.2 4.5
24.2 26.9 30.3 34.5 37.8 42.4 4.6
26.1 28.4 31.3 34.6 37.4 41.9 4.5
20.0 22.5 28.1 33.0 37.4 42.1 4.7
19.3 23.6 29.6 35.3 40.0 45.1 5.1
24.3 27.1 30.2 33.5 35.8 39.7 3.9
18.9 21.1 25.9 29.5 33.0 37.9 4.9
22.6 25.3 29.3 33.2 36.5 41.1 4.5

%
110
113
113
112
112
113
113
111
115
112

เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
RRIM 600 RRIT 251
(%)
(%)
109
104
110
105
101
96
112
107
111
106
111
106
119
114
105
100
100
95
109
109

-22สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
เมื่อต้นยางมีอายุ 11ปี พันธุ์ RRIC 110 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด
เฉลี่ยเท่ากับ 45.1 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 404 และ RRIT 405 โดยมีขนาดเส้นรอบลํา
ต้นที่ 170 เซนติเมตร เฉลี่ยเท่ากับ 42.4 และ 41.9 เซนติเมตรและพันธุ์ RRIM 600 ขนาดเส้นรอบลํา
ต้นที่ 170 เซนติเมตรน้อยที่สุด เท่ากับ 37.9 เซนติเมตร

การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นพันธุ์ชุด RRIT400 (ลูกผสมปี 2535) ในพื้นที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในโครงการปรับปรุ งพันธุ์
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การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําชุดที่ 1 ในพืน้ ที่จงั หวัดนครพนม
Promotion Clone Trial of Recommendation Clones Series 1
in Nakhon Phanom Province
ศจีรัตน์ แรมลี 1
นภาวรรณ เลขะวิพฒั น์2
บทคัดย่อ
การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จงั หวัดนครพนมมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทดสอบ
การปรับตัวของยางพาราพันธุ์ใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบนที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่ า งกัน เพื่ อ นํา ผลการทดสอบที่ ไ ด้ไ ปใช้ร่ ว มกับ ข้อมู ล ของ
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ ในการคัดเลือกพันธุ์ยางและประกอบการพิจารณาการจัดทําคําแนะนําพันธุ์
ยาง ที่ จ ะแนะนํา สู่ เ กษตรกรต่ อ ไป ทํา การทดลองในพื้ น ที่ เ กษตรกร อํา เภอปลาปาก จัง หวัด
นครพนม ดําเนินการในพื้นที่ 33 ไร่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ของวัดจันทร์สว่างโฆสะมังคลาราม ทดสอบพันธุ์
ยาง 8 พันธุ์ ประกอบด้วย RRIT 401 RRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 PB 260 PB 311 โดยมีพนั ธุ์
RRIT 251และ RRIM 600 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน ปลูกในวันที่ 27-28 กรกฎาคม2548 โดย
ใช้ระยะปลูก 3 x 7 เมตร และขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ผลการดําเนินงานพบว่าเมื่อ
ต้นยางมีอายุ 12 ปี พันธุ์ RRIT 404 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด เท่ากับ 47.2
เซนติเมตร รองลงมาคือ RRIT 402 และพันธุ์ PB 311 โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตร
เท่ากับ 46.4 และ46.3 เซนติเมตร ตามลําดับและพันธุ์ RRIM 600 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170
เซนติเมตรน้อยที่สุด เท่ากับ 38.6 เซนติเมตร (ขาดข้อมูล RRIT 251 เนื่องทางวัดโค่นต้นยางเพื่อใช้
พื้นที่ทาํ โบสถ์)
คําสํ าคัญ: ยางพารา, การทดสอบพันธุ์ยาง, การปรับตัวของพันธุ์ยาง

1
2

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
กองวิจยั อุตสาหกรรม ฝ่ ายวิจยั และอุตสาหกรรมยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
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พื้นที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือซึ่ งถือเป็ นพื้นที่ปลูกยางใหม่ โดย
ส่ วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่เป็ นขีดจํากัดที่สาํ คัญต่อการปลูกยางแตกต่างไปจากแหล่งปลูกยางเดิมมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิระหว่าง 7.83 - 42.30 องศาเซลเซี ยส มีปริ มาณฝนเฉลี่ย 1,300.4 มิลลิเมตรต่อปี
ตํ่ากว่าความต้องการของต้นยางที่อยูใ่ นระดับมากกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี และมีช่วงแล้งยาวนาน
ถึง 5 - 6 เดือนต่อปี รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่าทําให้การปลูกยางในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือมีขีดจํากัดมาก ต้นยางที่ปลูกมีอตั ราการรอดตายตํ่า เจริ ญเติบโต
ช้ากว่าต้นยางที่ปลูกในพื้นที่ปลูกยางเดิมภาคใต้และภาคตะวันออก ร้อยละ 10 - 13 จะทําให้เปิ ดกรี ด
ได้ชา้ กว่าพื้นที่ปลูกยางเดิม 1 - 2 ปี การให้ผลผลิตนํ้ายางตํ่ากว่าการปลูกยางในพื้นที่ปลูกยางเดิม
ร้อยละ 15 - 25 โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือเพียง 260 และ 251
กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. ต้นพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ได้แก่ RRIT 401 RRIT 402
RRIT 403 RRIT 404 PB 260 PB 311 โดยให้พนั ธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์
เปรี ยบเทียบมาตรฐาน
2. ปุ๋ ยเคมี
3. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
4. เสาหลักซีเมนต์
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการดําเนินงาน
1. ปลูกยางแปลงยางต้นพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน7 พันธุ์ ๆ ได้แก่
RRIT 401 RRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 PB 260 PB 311โดยให้พนั ธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐานภายใน จ.นครพนม
2. ในการทดลองมีการบันทึกข้อมูลต่างๆดังนี้
บันทึกข้อมูลโดยแบ่งตามอายุของต้นยางออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
1) ระยะก่ อนปลูก เก็บตัวอย่างดินในแต่ละแปลงวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในดินก่อน
ทดลอง และหลังจากปลูกยางแล้วทุก ๆ 3 ปี
2) ระยะยางก่ อนเปิ ดกรีด ใช้เวลาประมาณ 6-7 ปี นับตั้งแต่ปลูกยางไปจนถึงยางได้ขนาด
เปิ ดกรี ด ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลสภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นยาง ได้แก่

-262.1) การเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10
ซม. จากจุดแตกตา เมื่อต้นยางอายุ 3 เดือนหลังปลูกจนถึงเมื่อต้นยางอายุ 2 ปี
2.2) การเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน โดยวัดขนาดรอบลําต้นที่ระดับ 170 ซม.
จากพื้นดิน เมื่อต้นยางอายุ 2 ปี ขึ้นไป
2.3) ความความเสี ยหายเนื่องจากโรค–ลมหรื อสาเหตุอื่นๆ
2.4) ลักษณะของพันธุ์ เช่น การแตกกิ่ง ลักษณะลําต้น
3. สรุ ปผลการทดลอง และ วิเคราะห์ขอ้ มูล
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2548 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ผลการทดลองและวิจารณ์
ได้ปลูกทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่เกษตรกร อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ดําเนิ นการใน
พื้นที่ 33 ไร่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ของวัดจันทร์สว่างโฆสะมังคลาราม ทดสอบพันธุ์ยาง 8 พันธุ์ ประกอบด้วย
RRIT 401 RRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 PB 260 PB 311 โดยมีพนั ธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน ปลูกในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2548 โดยใช้ระยะปลูก 3 x 7 เมตร
และขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ผลการดําเนิ นงานพบว่าเมื่อต้นยางมีอายุ 12 ปี พันธุ์
RRIT 404 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด เท่ากับ 47.2 เซนติเมตร สู งกว่าพันธุ์
เปรี ยบเทียบ RRIM 600 22 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ RRIT 402 และพันธุ์ PB 311 โดยมีขนาดเส้น
รอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตร เท่ากับ 46.4 และ46.3 เซนติเมตร ตามลําดับ(ขาดข้อมูล RRIT 251
เนื่องทางวัดโค่นต้นยางเพื่อใช้พ้ืนที่ทาํ โบสถ์) และพันธุ์ RRIM 600 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170
เซนติเมตรน้อยที่สุด เท่ากับ 38.6 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)

-27ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตของต้นยาง เมื่ออายุ 12 ปี ในพื้นที่ จ.นครพนม
พันธุ์
RRIT 401
RRIT 402
RRIT 403
RRIT 404
PB 260
PB 311
RRIM 600
รวม/เฉลี่ย

จํานวน
ต้ นปลูก
(ต้ น)
456
215
352
270
153
162
559
2,490

6 ปี
23.7
25.4
23.8
26.2
23.5
27.7
22.4
24.5

การเจริญเติบโตขนาดลําต้ นระดับ 170 ซม. (ซม.)
เพิม่ ขึน้
7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี
(ซ.ม.)
27.8 31.3 35 37.4 38.5 40.7 2.2
30.4 34.8 39.8 42.9 44.2 46.4 2.2
28.5 32.1 36.6 38.4 40.1 41.2 1.1
31.6 36.2 40.8 43.4 44.6 47.2 2.6
26.0 28.5 31.7 34.0 35.3 39.3 4.0
31.9 35.7 39.4 42.6 43.8 46.3 2.5
27.1 30.1 34.2 36.7 37.2 38.6 1.4
29.0 32.6 36.8 39.3 40.5 42.8 2.3

%
106
105
103
106
111
106
104
106

เปรียบเทียบ
RRIM 600
(%)
105
120
107
122
102
120
100
111

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ต้นยางมีอายุ 12 ปี พันธุ์ RRIT 404 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด เท่ากับ
47.2 เซนติเมตร รองลงมาคือ RRIT 402 และพันธุ์ PB 311 โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170
เซนติเมตร เท่ากับ 46.4 และ 46.3 เซนติเมตร ตามลําดับ และพันธุ์ RRIM 600 มีขนาดเส้นรอบลําต้น
ที่ 170 เซนติเมตรน้อยที่สุด เท่ากับ 38.6 เซนติเมตร
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นพันธุ์ชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) ในพื้นที่จงั หวัดนครพนมเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในโครงการปรับปรุ งพันธุ์
เอกสารอ้ างอิง
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การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําชุดที่ 1 ในพืน้ ที่จงั หวัดสกลนคร
Promotion Clone Trial of Recommendation Clones Series 1
in Sakon Nakhon Province
ศจีรัตน์ แรมลี 1
นภาวรรณ เลขะวิพฒั น์2
บทคัดย่อ
การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําชุดที่ 1 ในพื้นที่จงั หวัดสกลนครมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทดสอบ
การปรับตัวของยางพาราพันธุ์ใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบนที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่ า งกัน เพื่อนํา ผลการทดสอบที่ ไ ด้ไ ปใช้ร่ ว มกับ ข้อมูล ของ
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ ในการคัดเลือกพันธุ์ยางและประกอบการพิจารณาการจัดทําคําแนะนํา
พันธุ์ยาง ที่จะแนะนําสู่ เกษตรกรต่อไป ทําการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
เกษตรสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดําเนินการในพื้นที่ 15 ไร่ ปลูกพันธุ์ยางชุด RRIT400 (ลูกผสมปี
2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ได้แก่ RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406
RRIT 407 โดยให้พนั ธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน ปลูกยางพารา
ในเดือนมิถุนายน 2549 ระยะปลูก 2.5x7 เมตร ผลการดําเนินงานเมื่อต้นยางมีอายุ 11 ปี พบว่า พันธุ์
RRIT 404 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด เท่ากับ 46.9 เซนติเมตร รองลงมาคือ
พันธุ์ RRIT 402 และ RRIT 406 โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตร เท่ากับ 44.7 เซนติเมตร
และ 41.5 เซนติเมตร ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: ยางพารา, พันธุ์ยางแนะนํา, การปรับตัวของพันธุ์ยาง

1
2

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
กองวิจยั อุตสาหกรรม ฝ่ ายวิจยั และอุตสาหกรรมยาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
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พื้นที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือซึ่ งถือเป็ นพื้นที่ปลูกยางใหม่ โดย
ส่ วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่เป็ นขีดจํากัดที่สาํ คัญต่อการปลูกยางแตกต่างไปจากแหล่งปลูกยางเดิม
มากโดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิระหว่าง 7.83 - 42.30 องศาเซลเซียส มีปริ มาณฝนเฉลี่ย 1,300.4 มิลลิเมตร
ต่อปี ตํ่ากว่าความต้องการของต้นยางที่อยู่ในระดับมากกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี และมีช่วงแล้ง
ยาวนานถึง 5 - 6 เดือนต่อปี รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่าทําให้การปลูกยางใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อมีขีดจํากัดมาก ต้นยางที่ปลูกมีอตั ราการรอดตายตํ่า
เจริ ญเติบโตช้ากว่าต้นยางที่ปลูกในพื้นที่ปลูกยางเดิมภาคใต้และภาคตะวันออก ร้อยละ 10 - 13 จะ
ทําให้เปิ ดกรี ดได้ชา้ กว่าพื้นที่ปลูกยางเดิม 1 - 2 ปี การให้ผลผลิตนํ้ายางตํ่ากว่าการปลูกยางในพื้นที่
ปลูกยางเดิมร้อยละ 15 - 25 โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อเพียง
260 และ 251 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ตามลําดับ (สถาบันวิจยั ยาง, 2551) นอกจากนี้แล้วในด้านความ
เสี ยหายของต้นยางอันเนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมจะแตกต่างและรุ นแรงกว่าเขตปลูกยางเดิม เช่น
การระบาดของโรค ราแป้ ง (Oidium) จะระบาดรุ น แรง ทํา ให้ ใ บอ่ อ นร่ ว ง ต้น ยางชะงัก การ
เจริ ญเติบโต เปิ ดกรี ดได้ชา้ ลง ปั ญหาของความรุ นแรงของอาการเปลือกแห้งที่เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ทั้งพันธุ์ยาง สภาพ แวดล้อม และการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่เหมาะสม พบมากในพื้นที่ปลูก
ยางใหม่ จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น การค้นคว้าหาพันธุ์ยางใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตนํ้ายางและ/หรื อเนื้อ
ไม้สูง ต้านทานโรค ปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ จึงเป็ นวิธีการที่จะช่วย
แก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิภาพในระยะยาวและเกษตรกรลงทุนน้อย
การทดสอบพันธุ์ยางเป็ นการนําพันธุ์ยางที่มีลกั ษณะดีที่อยู่ในขั้นตอนการเปรี ยบเทียบพันธุ์
ยาง ตลอดจนพันธุ์ยางชั้น 2 และชั้น 3 บางพันธุ์ในคําแนะนําพันธุ์ยางมาปลูกทดสอบในพื้นที่ปลูก
ยางต่างๆ ของประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตั ิ
ดู แ ลที่ ใ กล้เ คี ย งกับ แปลงปลู ก ยางของเกษตรกร จากการศึ ก ษาลัก ษณะที่ สํา คัญ ของพัน ธุ์ ย าง
โดยทัว่ ไปพบว่า ยางแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมแตกต่างกันโดยเฉพาะ
พันธุ์ยางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนพันธุ์ยางจากต่างประเทศบางพันธุ์ และพันธุ์ยางที่ผา่ นการคัดเลือก
ภายในประเทศบางพันธุ์ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะบางประการอยู่น้อย เช่น การปลูกในสภาพพื้น
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ มีช่วงแล้งยาวนาน พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ลมแรง หรื อพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรค ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลของพันธุ์ยางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆ
รวมทั้งได้ขอ้ มูลใช้ประกอบการจัดทําคําแนะนําพันธุ์ยางซึ่งได้กาํ หนดให้มีการปรับปรุ งใหม่ ๆ ทุก
4 ปี จึงจําเป็ นต้องทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ปลูกยางต่างๆ ของประเทศเพื่อการแนะนําพันธุ์ยางที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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อุปกรณ์
1. ต้นพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ได้แก่ RRIT 401 RRRIT 402
RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 RRIT 407 โดยให้พนั ธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน
2. ปุ๋ ยเคมี
3. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
4. เสาหลักซีเมนต์
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการดําเนินงาน
1. ปลูกยางแปลงยางต้นพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน7 พันธุ์ ๆ ได้แก่
RRIT 401 RRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 PB 260 PB 311โดยให้พนั ธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐานภายใน จ.นครพนม
2. ในการทดลองมีการบันทึกข้อมูลต่างๆดังนี้
บันทึกข้อมูลโดยแบ่งตามอายุของต้นยางออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
1) ระยะก่ อนปลูก เก็บตัวอย่างดิ นในแต่ละแปลงวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในดิ น
ก่อนทดลอง และหลังจากปลูกยางแล้วทุก ๆ 3 ปี
2) ระยะยางก่ อนเปิ ดกรีด ใช้เวลาประมาณ 6-7 ปี นับตั้งแต่ปลูกยางไปจนถึงยางได้
ขนาดเปิ ดกรี ด ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลสภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นยาง ได้แก่
2.1) การเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10
ซม. จากจุดแตกตา เมื่อต้นยางอายุ 3 เดือนหลังปลูกจนถึงเมื่อต้นยางอายุ 2 ปี
2.2) การเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน โดยวัดขนาดรอบลําต้นที่ระดับ 170
ซม. จากพื้นดิน เมื่อต้นยางอายุ 2 ปี ขึ้นไป
2.3) ความความเสี ยหายเนื่องจากโรค- ลมหรื อสาเหตุอื่นๆ
2.4) ลักษณะของพันธุ์ เช่น การแตกกิ่ง ลักษณะลําต้น
3. สรุ ปผลการทดลอง และ วิเคราะห์ขอ้ มูล
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2548 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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การทดสอบพันธุ์ ยางในพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ดําเนินการในพื้นที่ 15 ไร่ ปลูกต้นพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ได้แก่
RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 RRIT 407 โดยให้พนั ธุ์
RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐานปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน 2549
ระยะปลูก 2.5x7 เมตร ผลการดําเนินงานพบว่าเมื่อต้นยางมีอายุ 11 ปี พันธุ์ RRIT 404 มีขนาดเส้น
รอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด เท่ากับ 46.9 เซนติเมตร สูงกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ RRIM 600
20เปอร์ เซ็นต์และสู งกว่า RRIT 251 14 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 402 และ RRIT 406
โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตร เท่ากับ 44.7 เซนติเมตร และ 41.5 เซนติเมตร ตามลําดับ
และพันธุ์ RRIT 407 ขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรน้อยที่สุด เท่ากับ 33.5 เซนติเมตร น้อย
กว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ RRIM 600 5 เปอร์เซ็นต์ และน้อยกว่า RRIT 251 9 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตของต้นยาง เมื่ออายุ 11 ปี ในพื้นที่ จ.สกลนคร

พันธุ์

จํานวน
ต้ นปลูก
6 ปี
(ต้ น)

RRIT 401 150
RRIT 402 128
RRIT 403 184
RRIT 404 150
RRIT 405 195
RRIT 406 195
RRIT 407 105
RRIT 251 150
RRIM 600 163
รวม/เฉลี่ย 1,420

27.2
34.4
30.9
30.5
26.1
32.1
22.1
22.4
27.8
28.2

การเจริญเติบโตขนาดลําต้ นระดับ 170 ซม. (ซม.)
เพิม่
7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี ขึน้
(ซ.ม.)
29.7 32.6 33.3 36.8 37.7 41.0 3.3
36.5 37.2 37.5 39.6 40.1 44.7 4.6
32.9 34.4 34.6 36.5 37.1 40.6 3.5
34.2 37.1 38.1 41.4 43.2 46.9 3.7
27.3 29.4 29.8 32.5 34.2 39.3 5.9
34.2 35.3 35.5 37.5 38.7 41.5 2.8
23.6 25.5 25.9 28.3 29.0 33.5 4.5
24.8 28.1 29.6 34.3 37.1 41.3 4.2
30.3 32.4 33.1 35.7 36.2 39.2 3.0
30.4 32.4 33.0 35.5 37.0 40.9 3.9

เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
RRIM 600 RRIT 251
%
(%)
(%)
109
111
109
109
115
107
116
111
108
111

105
114
104
120
100
106
85
105
100
105

99
108
98
114
95
100
81
100
81
95

-33สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
เมื่อต้นยางมีอายุ 11 ปี พันธุ์ RRIT 404 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมากที่สุด
เท่ากับ 46.9 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 402 และ RRIT 406 โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่
170 เซนติเมตร เท่ากับ 44.7 เซนติเมตร และ 41.5 เซนติเมตร ตามลําดับและพันธุ์ RRIT 407 ขนาด
เส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรน้อยที่สุด เท่ากับ 33.5 เซนติเมตร

การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นพันธุ์ชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) ในพื้นที่จงั หวัดสกลนครเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในโครงการปรับปรุ งพันธุ์
เอกสารอ้ างอิง
กรรณิ การ์ ธีระวัฒนสุ ข รชต เกงขุนทด และ กัลยา ประพาน. 2545. ศึกษาการเจริ ญเติบโตของพันธุ์
ยางที่ปลูกที่ระดับความสู งจากนํ้าทะเลแตกต่างกัน. รายงานประจําปี 2545 เอกสารโรเนียว
12 หน้า.
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การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําบางพันธุ์ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีค่ วามสู ง 300 - 600 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล
Promotion Clone Trial of RRIT 400 Series on the Upper Northeast
at a Height 300 - 600 Meters above Sea Level
เกษตร แนบสนิท1
ศจีรัตน์ แรมลี1 นภาวรรณ เลขะวิพฒั น์2
บทคัดย่อ
การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําบางพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่ความสู ง 300 -600
เมตรจากระดับนํ้าทะเล เป็ นการทดลองในโครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ก่ ึงแห้งแล้ง เป็ น
การทดสอบพันธุ์ยาง (ชุด RRIT 400) ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนมี
วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบการปรับตัวของยางพาราพันธุ์ใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่ปลูกยาง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อนําผลการทดสอบที่ได้ไปใช้
ร่ วมกับข้อมูลของโครงการปรับปรุ งพันธุ์ ในการคัดเลือกพันธุ์ยางและประกอบการพิจารณาการ
จัดทําคําแนะนําพันธุ์ยาง ที่จะแนะนําสู่เกษตรกรต่อไป พันธุ์ยางที่ใช้ทดสอบ 7 พันธุ์ ได้แก่ RRIT 401
RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408 โดยมีพนั ธุ์ RRIT 251
และ RRIM 600 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน ปลูกในพฤษภาคม 2550 จนถึงเดือนกันยายน 2560
เมื่อพิจารณาการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ยางทดสอบ ของต้นยางอายุ 10 ปี พบว่า พันธุ์ RRIT 402 มี
การเจริ ญเติบโตดีที่สุด โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรเฉลี่ยเมื่ออายุ 10 ปี เท่ากับ 59.1
เซนติเมตร สู งกว่าค่าเฉลี่ย และสู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐานพันธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600
รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ RRIT 403 และ RRIT 405 เท่ากับ 54.6 และ 51.7 เซนติเมตร ตามลําดับโดยมี
พันธุ์ยาง RRIT 401 และRRIT 406ที่มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรน้อยที่สุดเท่ากับ 44.9
เซนติเมตรเท่ากัน
คําสํ าคัญ : ยางพารา, การทดสอบพันธุ์, ระดับนํ้าทะเล

1
2

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
กองวิจยั อุตสาหกรรม ฝ่ ายวิจยั อุตสาหกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
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การทดสอบพันธุ์ยางเป็ นการนําพันธุ์ยางที่มีลกั ษณะดีที่อยูใ่ นขั้นตอนการเปรี ยบเทียบพันธุ์
ยางของการปรับปรุ งพันธุ์ยาง รวมถึงพันธุ์ยางแนะนําชั้น 2 และชั้น 3 บางพันธุ์ที่อยู่ในคําแนะนํา
พันธุ์ยางมาปลูกทดสอบในพื้นที่ปลูกยางต่างๆ ของประเทศ ซึ่ งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพพื้นที่
ภูมิอากาศ ตลอดจนการปฏิบตั ิดูแลแปลงปลูกยางของเกษตรกร จากการศึกษาลักษณะที่สาํ คัญของ
พันธุ์ยางโดยทัว่ ไปพบว่า ยางแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
พันธุ์ ย างที่ ผ่า นการคัด เลื อ กภายในประเทศบางพันธุ์ เ ป็ นพัน ธุ์ ใ หม่ ที่ มี ข อ้ มู ล น้อ ยมากเกี่ ย วกับ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการ ข้อมูลความสามารถในการปรับตัวของพันธุ์ยางที่มีผลต่อ
การให้ผลผลิ ต เช่ นการปลูกยางในสภาพพื้นที่ ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ต่ าํ มี ช่วงแล้งยาวนาน
พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ลมแรงหรื อพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลการปรับตัวของ
พันธุ์ยางที่ผ่านการคัดเลือกในสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงสามารถนําข้อมูลที่ได้
ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทําคําแนะนําพันธุ์ยางของสถาบันวิจยั ยาง ซึ่งทางสถาบันวิจยั ยางได้
กําหนดให้มีการปรับปรุ งใหม่ทุก ๆ 4 ปี จึงจําเป็ นต้องปลูกทดสอบพันธุ์ยางที่ผา่ นการคัดเลือกว่ามี
คุณสมบัติดีให้ผลผลิตสูง ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อการแนะนําพันธุ์ยางที่เหมาะสมในแต่ละ
พื้นที่ต่อไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. พันธุ์ยางที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
1.1 พันธุ์ยางชุด ทดสอบพันธุ์ยางจํานวน 7 พันธุ์ได้แก่ RRIT401 RRIT402 RRIT403
RRIT404 RRIT405 RRIT406 และ RRIT408
1.2 พันธุ์ยางเปรี ยบเทียบมาตรฐาน ได้แก่ RRIT 251 และ RRIM 600
2. ปุ๋ ยเคมีบาํ รุ งต้นยางตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
3. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
4. สี น้ าํ มันสําหรับทําเครื่ องหมายต้นยาง
5. เวอร์เนียสําหรับวัดการเจริ ญเติบโตของต้นยาง
6. สายวัด สําหรับวัดการเจริ ญเติบโตของต้นยาง
7. เสาหลักแบ่งแปลงทดลองย่อย
วิธีการ
1. เตรี ยมพันธุ์ยางที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งประกอบด้วย
1.1 พันธุ์ยางชุด ทดสอบพันธุ์ยางจํานวน 7 พันธุ์ได้แก่ RRIT 401 RRIT 402
RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408

-371.2 พันธุ์ยางเปรี ยบเทียบมาตรฐาน ได้แก่ RRIT 251 และ RRIM 600
2. คัดเลือกพื้นที่สําหรับดําเนิ นการการทดสอบพันธุ์ยางแนะนําบางพันธุ์ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือที่ความสู ง 300 - 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล โดยใช้ท้ งั พื้นที่ของเกษตรกร ที่
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
3. ปลูกทดสอบพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ละ 2 ไร่ โดยให้
พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน
4. ดูแลรักษาสวนยางตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
5. บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน
6. บันทึกข้อมูลลักษณะภายนอกทางสัณฐานวิทยาของยางพันธุ์ต่างๆ
7. บันทึกข้อมูลผลผลิต ข้อมูลปริ มาณเนื้อยางแห้งทุกเดือน
8. บันทึกข้อมูลโรคและศัตรู ยาง
9. บันทึกข้อมูลดิน และภูมิอากาศ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2549 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
พื้นที่เอกชน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ที่มีความสู งระหว่าง 300 – 600 เมตร จากระดับนํ้าทะเล
ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่เอกชน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พื้นที่ 20 ไร่ ซึ่ งจัดให้เป็ น
ตัวแทนของพื้นที่ในจังหวัดเลยที่มีความสู งระหว่าง 300-600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทดสอบพันธุ์ยาง
9 พันธุ์ได้แก่ RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408
โดยมีพนั ธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน เป็ นการทดสอบพันธุ์ยาง
(ชุด RRIT 400) ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน โดยปลูกยางพาราในเดือน
พฤษภาคม 2550 ระยะปลูก 3x7 เมตร และมีการวัดความเจริ ญเติบโตทุก 6 เดือน ผลการดําเนินงาน
พบว่าเมื่อต้นยางมีอายุ 10ปี พบว่า พันธุ์ RRIT 402 มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรมาก
ที่สุด เท่ากับ 59.1 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 403และ RRIT 405 มีขนาดเส้นรอบลําต้น
เท่ากับ 54.6 และ 51.7 เซนติเมตร ตามลําดับโดยมีพนั ธุ์ยาง RRIT 401 และRRIT 406ที่มีขนาดเส้น
รอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรน้อยที่สุด คือ เท่ากับ 44.6 เซนติเมตร เท่ากัน ดังตารางที่ 1

-38ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตของต้นยางแยกตามพันธุ์ทดสอบ ในพื้นที่เอกชน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ที่มี
ความสู งระหว่าง 300-600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เมื่ออายุ 1 ปี - 10 ปี
พันธุ์
RRIT 401
RRIT 402
RRIT 403
RRIT 404
RRIT 405
RRIT 406
RRIT 408
RRIT 251
RRIM 600
รวม/เฉลีย่

จํานวน Øระดับ
ต้ น 10 ซม.
1ปี
220 1.55
210 2.14
210 1.57
200 1.60
200 2.30
190 1.51
210 1.75
200 2.52
200 2.07
1,840 1.89

การเจริญเติบโต
ขนาดลําต้นที่ระดับ 170 ซม. (ซม.)
2ปี
3.43
4.35
3.70
3.92
4.73
3.19
3.16
5.36
4.00
3.98

3 ปี
12.2
16.1
14.1
14.2
18.5
12.4
10.9
21.6
15.6
15.1

4 ปี
19.1
29.4
24.9
24.6
29.8
21.1
21.4
31.3
24.7
25.1

5 ปี
26.8
37.6
32.4
31.5
36.7
28.0
29.0
37.7
31.6
32.4

6 ปี
32.0
46.0
39.9
39.2
42.2
34.8
36.2
47.7
37.1
39.5

7ปี
37.3
52.1
46.2
43.3
46.8
40.6
42.6
49.4
42.7
44.6

8 ปี
41.1
56.0
50.1
46.9
49.8
43.3
46.2
52.5
46.0
48.0

9 ปี
43.0
57.2
52.2
48.2
50.7
44.0
47.5
54.1
47.9
49.4

10 ปี
44.9
59.1
54.6
49.7
51.7
44.9
49.2
55.0
48.6
50.6

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

เมื่ อพิจารณาการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ยางทดสอบในการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่
เอกชน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยที่มีความสู งระหว่าง 300-600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล โดย
เปรี ยบเทียบเมื่อต้นยางอายุ 1-10 ปี พบว่าพันธุ์ RRIT 402 มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด โดยมี
ขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรเฉลี่ยเมื่ออายุ 10 ปี สู งกว่าค่าเฉลี่ย และสู งกว่าพันธุ์
เปรี ยบเทียบมาตรฐานพันธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ RRIT 403 และ
RRIT 405 ตามลําดับ โดยมีพนั ธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 406 ที่มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่
170 เซนติเมตรน้อยที่สุด
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์

1. ได้พนั ธุ์ยางที่มีความสามารถในการปรับตัว มีการเจริ ญเติบโตดี และให้ผลผลิตนํ้า
ยางสู งในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างน้อย 4 พันธุ์
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตยางของประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
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การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําบางพันธุ์ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีค่ วามสู งมากกว่า 600 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล
Promotion Clone Trial of RRIT 400 Series on the Upper Northeast
at a Height of More Than 600 Meters above Sea Level
เกษตร แนบสนิท1
ศจีรัตน์ แรมลี1 นภาวรรณ เลขะวิพฒั น์2
บทคัดย่อ
การทดสอบพันธุ์ยางแนะนําบางพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ความสู งมากกว่า
600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ในศูนย์วิจยั พืชสวนเลย กรมวิชาการเกษตร ที่อาํ เภอภูเรื อ จังหวัดเลย
พื้นที่ 25 ไร่ เป็ นการทดลองในโครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ก่ ึงแห้งแล้ง เป็ นการทดสอบ
พันธุ์ยาง (ชุด RRIT 400) ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ทดสอบการปรับตัวของยางพาราพันธุ์ใหม่ ที่ผา่ นการคัดเลือกในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบนที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อนําผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ร่วมกับข้อมูลของโครงการ
ปรับปรุ งพันธุ์ ในการคัดเลือกพันธุ์ยางและประกอบการพิจารณาการจัดทําคําแนะนําพันธุ์ยาง ที่จะ
แนะนําสู่ เกษตรกรต่อไป พันธุ์ยางที่ใช้ทดสอบ 7 พันธุ์ ได้แก่ RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403
RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408 โดยมีพนั ธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 เป็ นพันธุ์
เปรี ยบเทียบมาตรฐาน ปลูกในเดือนกรกฎาคม 2550 จนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็ นการปลูกแบบ
ขั้นบันไดเพราะเป็ นพื้นที่ ลาดชัน และมี การวัดความเจริ ญเติ บโตทุ ก 6 เดื อน เมื่อพิจ ารณาการ
เจริ ญเติบโตของพันธุ์ยางทดสอบ ของต้นยางอายุ 10 ปี การเจริ ญเติบโตของต้นยางวัดขนาดเส้น
รอบลําต้นสูงจากพื้นดินที่ 170 เซนติเมตร พบว่า พันธุ์ RRIT 251 ที่เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน
มีความเจริ ญเติบโตมากที่สุด เท่ากับ 38.3 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 405 และ RRIT 401
มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ยเท่ากับ 35.8 และ 33.7 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยมีพนั ธุ์ RRIT 406 มี
ความเจริ ญเติบโตตํ่าที่สุด เท่ากับ 29.0 เซนติเมตร และพบว่าในสภาพพื้นที่เป็ นที่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล
มากกว่า 600 เมตร ต้นยางทุกพันธุ์มีการเจริ ญเติบโตตํ่ากว่าในสภาพพื้นที่อื่นเมื่อเปรี ยบเทียบพันธุ์
ยางชุด RRIT 400 ในทุกสภาพแวดล้อม
คําสํ าคัญ : ยางพารา, การทดสอบพันธุ์, ระดับนํ้าทะเล
1
2

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
กองวิจยั อุตสาหกรรม ฝ่ ายวิจยั อุตสาหกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
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การทดสอบพันธุ์ยางเป็ นการนําพันธุ์ยางที่มีลกั ษณะดีที่อยูใ่ นขั้นตอนการเปรี ยบเทียบ
พันธุ์ยางของการปรับปรุ งพันธุ์ยาง รวมถึงพันธุ์ยางแนะนําชั้น 2 และชั้น 3 บางพันธุ์ที่อยูใ่ น
คําแนะนําพันธุ์ยางมาปลูกทดสอบในพื้นที่ปลูกยางต่างๆ ของประเทศ ซึ่ งมีความแตกต่างกัน
ทั้งสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ ตลอดจนการปฏิบตั ิดูแลแปลงปลูกยางของเกษตรกร จากการศึกษา
ลักษณะที่สําคัญของพันธุ์ยางโดยทัว่ ไปพบว่า ยางแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อสภาพพื้นที่และ
สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน พันธุ์ยางที่ผา่ นการคัดเลือกภายในประเทศบางพันธุ์เป็ นพันธุ์ใหม่
ที่มีขอ้ มูลน้อยมากเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการ ข้อมูลความสามารถในการ
ปรับตัวของพันธุ์ยางที่มีผลต่อการให้ผลผลิต เช่นการปลูกยางในสภาพพื้นที่ที่ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่าํ มีช่วงแล้งยาวนาน พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ลมแรงหรื อพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล การปรั บ ตัว ของพัน ธุ์ ย างที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กในสภาพพื้ น ที่ แ ละ
สภาพแวดล้อ มต่ า งๆ รวมถึ ง สามารถนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาจัด ทํา
คําแนะนําพันธุ์ยางของสถาบันวิจยั ยาง ซึ่ งทางสถาบันวิจยั ยางได้กาํ หนดให้มีการปรับปรุ ง
ใหม่ ทุ ก ๆ4 ปี จึ งจํา เป็ นต้องปลูกทดสอบพันธุ์ ยางที่ ผ่านการคัดเลื อกว่า มี คุณสมบัติดีใ ห้
ผลผลิตสู ง ในพื้นที่ ต่างๆ ของประเทศ เพื่อการแนะนําพันธุ์ยางที่ เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ต่อไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. พันธุ์ยางที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
1.1 พันธุ์ยางชุด ทดสอบพันธุ์ยางจํานวน 7 พันธุ์ ได้แก่ RRIT 401 RRIT 402 RRIT 403
RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408
1.2 พันธุ์ยางเปรี ยบเทียบมาตรฐาน ได้แก่ RRIT 251 และ RRIM 600
2. ปุ๋ ยเคมีบาํ รุ งต้นยางตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
3. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
4. สี น้ าํ มันสําหรับทําเครื่ องหมายต้นยาง
5. เวอร์เนียสําหรับวัดการเจริ ญเติบโตของต้นยาง
6. สายวัด สําหรับวัดการเจริ ญเติบโตของต้นยาง
7. เสาหลักแบ่งแปลงทดลองย่อย
วิธีการ
1. เตรี ยมพันธุ์ยางที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งประกอบด้วย

-421.1 พันธุ์ยางชุด ทดสอบพันธุ์ยางจํานวน 7 พันธุ์ได้แก่ RRIT 401 RRIT 402
RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408
1.2 พันธุ์ยางเปรี ยบเทียบมาตรฐาน ได้แก่ RRIT 251 และ RRIM 600
2. คัดเลือกพื้นที่สําหรับดําเนิ นการการทดสอบพันธุ์ยางแนะนําบางพันธุ์ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ความสู งมากกว่า 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล โดยใช้ท้ งั พื้นที่ของศูนย์วิจยั
พืชสวนเลย กรมวิชาการเกษตร ที่อาํ เภอภูเรื อ จังหวัดเลย
3. ปลูกทดสอบพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (ลูกผสมปี 2535) จํานวน 7 พันธุ์ ๆ ละ 2 ไร่ โดยให้
พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน
4. ดูแลรักษาสวนยางตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
5. บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางทุก 6 เดือน
6. บันทึกข้อมูลลักษณะภายนอกทางสัณฐานวิทยาของยางพันธุ์ต่างๆ
7. บันทึกข้อมูลผลผลิต ข้อมูลปริ มาณเนื้อยางแห้งทุกเดือน
8. บันทึกข้อมูลโรคและศัตรู ยาง
9. บันทึกข้อมูลดิน และภูมิอากาศ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2549 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั พืชสวนเลย กรมวิชาการเกษตร อําเภอภูเรื อ จังหวัดเลย
ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดสอบพันธุ์ยางในศูนย์วิจยั พืชสวนเลย กรมวิชาการเกษตร ที่อาํ เภอภูเรื อ จังหวัดเลย
พื้นที่ 25 ไร่ ซึ่ งจัด ให้เ ป็ นตัว แทนของพื้น ที่ ใ นจัง หวัด เลยที่ มี ความสู งมากกว่า 600 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล ทดสอบพันธุ์ยาง 7 พันธุ์ได้แก่ RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405
RRIT 406 และ RRIT 408 โดยมีพนั ธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน
เป็ นการทดสอบพันธุ์ยาง (ชุด RRIT 400) ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
โดยปลูกยางพาราในเดือนกรกฎาคม 2550 เป็ นการปลูกแบบขั้นบันไดเพราะเป็ นพื้นที่ลาดชัน โดย
ใช้ระยะปลูก 3x8 เมตร และมีการวัดความเจริ ญเติบโตทุก 6 เดือน เมื่อต้นยางที่ทดสอบอายุ 10 ปี
การเจริ ญเติบโตของต้นยางวัดขนาดเส้นรอบลําต้นสู งจากพื้นดิ นที่ 170 เซนติเมตร พบว่า พันธุ์
RRIT 251 ที่เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน มีความเจริ ญเติบโตมากที่สุด เท่ากับ 38.3 เซนติเมตร
รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 405 และ RRIT 401 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ยเท่ากับ 35.8 และ 33.7

-43เซนติเมตร ตามลําดับ โดยมีพนั ธุ์ RRIT 406 มีความเจริ ญเติบโตตํ่าที่สุด เท่ากับ 29.0 เซนติเมตร ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตของต้นยางแยกตามพันธุ์ทดสอบ ในพื้นที่ศูนย์วิจยั พืชสวนเลย อ.ภูเรื อ
จ.เลย ที่มีความสู ง 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เมื่ออายุ 1 ปี - 10 ปี
พันธุ์
RRIT 401
RRIT 402
RRIT 403
RRIT 404
RRIT 405
RRIT 406
RRIT 408
RRIT 251
RRIM 600
รวม/เฉลีย่

จํานวน Øระดับ
ต้ น 10 ซม.
1ปี
177 1.00
179 1.19
180 1.05
179 1.38
179 1.18
177 1.18
180 1.13
180 0.93
181 0.96
1,612 1.11

การเจริญเติบโต
ขนาดลําต้นที่ระดับ 170 ซม. (ซม.)
2ปี
2.63
2.70
2.46
2.77
2.94
2.46
2.28
2.45
2.51
2.58

3 ปี
7.9
6.5
7.0
6.7
8.7
6.7
6.7
7.6
8.2
7.3

4 ปี
13.2
11.4
11.2
11.4
14.2
10.2
10.9
12.7
13.3
36.2

5 ปี
16.3
14.5
13.5
14.2
17.4
12.6
13.8
17.0
15.8
45.0

6 ปี
21.2
18.1
17.1
18.8
22.2
16.1
21.3
22.3
19.2
58.8

7ปี
25.7
21.8
21.2
23.2
26.4
20.4
22.1
27.4
22.7
23.4

8 ปี
28.5
23.9
24.2
24.9
28.6
22.7
25.4
31.7
25.2
26.1

9 ปี
30.8
25.6
27.1
27.6
31.9
25.7
28.9
34.6
27.3
28.8

10 ปี
33.7
29.1
31.4
31.4
35.8
29.0
32.4
38.3
30.9
32.4

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การทดสอบพันธุ์ยาง(ชุด RRIT 400) ที่มีความสู งมากกว่า 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ใน
ศูนย์วิจยั พืชสวนเลย กรมวิชาการเกษตร ที่อาํ เภอภูเรื อ จังหวัดเลยทดสอบพันธุ์ยาง 7 พันธุ์ได้แก่
RRIT 401 RRRIT 402 RRIT 403 RRIT 404 RRIT 405 RRIT 406 และ RRIT 408 โดยมีพนั ธุ์
RRIT 251 และ RRIM 600 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐาน โดยเปรี ยบเทียบเมื่อต้นยางอายุ 10 ปี
พบว่าพันธุ์ RRIT 405 มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรเฉลี่ย
เมื่ออายุ 3 ปี สู งกว่าค่าเฉลี่ย และตํ่ากว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบมาตรฐานพันธุ์ RRIT 251 รองลงมาได้แก่
พันธุ์ RRIT 401 โดยมีพนั ธุ์ยาง RRIT 406 ที่มีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ 170 เซนติเมตรน้อยที่สุด และ
พบว่าในสภาพพื้นที่เป็ นที่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลมากกว่า 600 เมตร ต้นยางทุกพันธุ์มีการเจริ ญเติบโต
ตํ่ากว่าในสภาพพื้นที่อื่นเมื่อเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางชุด RRIT 400 ในทุกสภาพแวดล้อม

-44การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์

1. ได้พนั ธุ์ยางที่มีความสามารถในการปรับตัว มีการเจริ ญเติบโตดี และให้ผลผลิตนํ้า
ยางสู งในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างน้อย 4 พันธุ์
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตยางของประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
เอกสารอ้ างอิง
สถาบันวิจยั ยาง. 2536. เอกสารวิชาการเรื่ อง “ยาง” สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร. หน้า 15-36.
สถาบันวิจยั ยาง. 2546. คําแนะนําพันธุ์ยางปี 2546 สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร. 31 หน้า.
สถาบันวิจยั ยาง. 2547. ข้อมูลทางวิชาการยางพารา สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร. หน้า 38.

การสร้ างสายพันธุ์ยางทนแล้ งโดยวิธีการปลูกถ่ายยีน
Production Drought Tolerant Transgenic Lines in Rubber Tree
วิทยา พรหมมี1
ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร2
บทคัดย่อ

การสร้ างสายพันธุ์ยางทนแล้งโดยวิธีการปลูกถ่ายยีนมี วตั ถุประสงค์เพื่ อโคลนยีน
HbTCTP1 และ ศึกษาการแสดงออกของยีนในยางพาราสําหรับใช้พฒั นาพันธุ์ยางให้สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแห้งแล้ง จากการทดลอง สามารถโคลนยีน HbTCTP1 จากยางพันธุ์
พาราได้ จํานวน 3 โคลน โดยใช้ pCambia 1304 เป็ นพลาสมิดพาหะและถ่ายฝากใน
Agrobacterium tumefaciens และเลี้ยงบนอาหารแข็ง LB ที่เติม kanamycin และ hygromycin B
ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ไว้สาํ หรับการถ่ายโอนยีนเข้าสู่ แคลลัสของยางพาราต่อไป
จากการทดลองสามารถถ่ายฝากยีนเข้าสู่ เนื้ อเยือ่ เปลือกหุม้ เมล็ดชั้นในของยางพันธุ์ RRIM 600
โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ์ EHA105 ที่มีพลาสมิด pCAM1304 ซึ่ งมียีน
Gusเป็ นยีนรายงานผล ได้สาํ เร็ จโดยใช้ความเข้มข้นของเชื้อ OD600 = 0.6 และปลูกเชื้อนาน 1
วินาทียืนยันผลสําเร็ จของการถ่ายฝากยีนโดยการตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus แบบ
ชัว่ คราว (transient expression) โดยวิธี Gus histochemical assayและการตรวจสอบผลการทํา
PCR เนื้ อเยือ
่ ที่รอดชีวิตบนอาหารคัดเลือกระยะเวลาในการเลี้ยงร่ วมที่เหมาะสม คือ 3-5 วัน
สามารถกําจัดเชื้อ Agrobacterium tumefaciens ด้วยอาหารที่เติม Cefotaxime 200-400 มิลลิกรัม
ต่อลิตร การคัดเลือกแคลลัสภายหลังการถ่ายยีนโดยใช้ Kanamycin ความเข้มข้น150 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อย่างไรก็ตามสามารถโคลนยีน HbTCTP1 จากยางพาราได้สาํ เร็ จ แต่ยงั ไม่มีการนํา
ยีน HbTCTP1 ถ่ายฝากเข้าสู่ เนื้อเยื่อยางพารา ดังนั้นควรจะมีการนํายีนดังกล่าวไปถ่ายฝากเข้า
สู้เนื้อเยือ่ ยางเพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนในยางพาราต่อไป
คําสํ าคัญ : ยางพารา, ความทนแล้ง, การปลูกถ่ายยีน

1
2

กองวิจยั และพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ศูนย์วิจยั ยางสุ ราษฎร์ ธานี ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84100

-46บทนํา
การค้นหายีนทนแล้งที่เหมาะสมสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างยางพาราทนแล้งได้
โดยปั จจุบนั ยีนที่มีความสําคัญของยางพาราที่มีรายงานประสพความสําเร็ จในการโคลนนั้นเป็ นยีน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ยางให้มีศกั ยภาพสู งขึ้นทั้งทางด้านการเกษตรและด้านการแพทย์ได้แก่
การสร้างผลผลิตนํ้ายางการทนทานต่ออาการเปลือกแห้งการเจริ ญเติบโตและผลผลิตเนื้ อไม้การ
ผลิตโปรตีนที่สําคัญทางอิมมูโนและการผลิตยานอกจากนั้นปั จจุบนั กําลังมีการโคลนและศึกษา
คุณสมบัติของยีนที่ มีความสําคัญทางการเกษตรชนิ ดอื่น ๆได้แก่ การต้านทานต่ อโรคและแมลง
ต้านทานต่อสารกําจัดวัชพืชทนทานต่อความแห้งแล้งทนความหนาวเย็นซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการศึกษา
และวิจยั และคาดว่าในอนาคตอันใกล้น้ ีจะมีรายงานความสําเร็ จของการโคลนและศึกษายีนที่สาํ คัญ
ดังกล่าวจากยางพาราออกมา
ยีนที่ควบคุมลักษณะการสร้างผลผลิตนํ้ายางเช่นยีน HMGR เป็ นยีนที่ได้จากยางพันธุ์ที่
ให้ผลผลิตสู ง (Wititsuwannakul, 1986) ยีนHMGR ที่แยกได้จากยางพาราประกอบด้วย 3 ชนิ ด
ได้แก่ hmgr1, hmgr2, hmgr3 (Chye et al., 1991) ยีนaosและopr (Gareth et al., 2003) เป็ นยีนที่
สังเคราะห์โดย jasmonic acid และ allene oxide synthase ซึ่งเป็ นสัญญาณที่บอกถึงการพัฒนาของ
laticifer (Hao and Wu, 2000) laticifer มีบทบาทสําคัญต่อการสร้างนํ้ายางในยางพารา (Gomaz,
1982) นอกจากนั้นปั จจุ บนั มีรายงานถึงบทบาทของเอทธิ ลีนต่อการกระตุน้ การผลิตนํ้ายางซึ่ งมี
การศึกษาพิสูจน์ออกมาแล้วว่ายีนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตยางมีความสัมพันธุ์กบั เอทิลีน Kush et al.
(1990) รายงานการแสดงออกของยีนต่างๆที่ตอบสนองต่อการใช้เอทธิ ลีนจากการศึกษาแสดงให้
เห็นถึงการเพิม่ ขึ้นของระดับการแสดงออกของบางยีนหลังจากการกระตุน้ ด้วยเอทธิ ลีน (Broekaert
et al., 1990; Pujade-Renaud et al., 1994) ดังนั้นการโคลนยีนที่ควบคุมการสร้างเอทธิ ลีนในยางจึง
มี ความสําคัญต่ อการพัฒ นาพัน ธุ์ ย างที่ ใ ห้ผลผลิ ตสู ง และนํา ไปใช้ใ นการสร้ า งต้น ยางพาราที่ มี
ผลผลิตนํ้ายางเพิม่ ขึ้นโดยการปลูกถ่ายยีน และจากการศึกษาในระดับชีวโมเลกุลพื้นฐานของการจับ
ตัวเป็ นก้อนของนํ้ายาง (coagulation) พบว่ามีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการจับตัวเป็ นก้อนของนํ้ายาง 3
ชนิดคือ hevein, hevein receptor และ chitinase จากการค้นพบโปรตีนเหล่านี้จะนําไปสู่ ความเข้าใจ
กลไกของการผลิตนํ้ายางในระดับชีวโมเลกุลและชีวเคมี ซึ่ งจะนําไปใช้ในการปรับปรุ งศักยภาพ
ของผลผลิตและความยาวนานในการไหลของนํ้ายาง (Chrestin et al., 1997)
ยีนที่ ควบคุมลักษณะทนทานต่ออาการเปลือกแห้งอาการเปลือกแห้งในยางพารามีการตั้ง
ข้อสังเกตว่าเกิดจากความถี่ของการกรี ดยางและกระบวนการภายในต้นยางการกรี ดยางทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) ที่อยูใ่ น lutoid ของนํ้ายางและเกิดการ
สร้างสาร free radicals (superoxide) ทําให้ตน้ ยางเกิดอาการเปลือกแห้งดังนั้นการลด free radicals
ในเปลื อ กของต้น ยางสามารถช่ ว ยลดลัก ษณะอาการเปลื อ กแห้ง ของต้น ยางได้แ ละในทํา นอง
เดียวกันถ้าต้นยางมีการสร้างเอนไซม์ SOD เพิ่มมากขึ้นก็สามารถช่วยลดอาการเปลือกแห้งได้

-47เช่นกันทั้งนี้เนื่องจากเอนไซม์ SOD ไปทําหน้าที่ในการป้ องกันไม่ให้ lutoid membrane เกิดความ
เสี ยหายเพราะเป็ นตัวช่วยในการรักษาความเสถียรภาพของ lutoid membrane (Chrestin, 1989)
ปัจจุบนั สถาบันวิจยั ยางอินเดียสามารถโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนsod จากยางพาราได้สาํ เร็ จ
บทบาทของ SOD ในต้นยางที่ปลูกถ่ายยีนยังอยู่ในระหว่างการศึกษาสําหรั บในพืชชนิ ดอื่นมี
รายงานว่าต้นพืชที่ได้รับการปลูกถ่ายยีนsod เข้าไปมีการเพิม่ ข้นของSOD และตอบสนองต่อสภาวะ
เครี ยด (Thulaseedharan, 2002)
ยีนที่ควบคุมการเจริ ญเติบโตและผลผลิตเนื้อไม้ ต้นยางปกติจะเปิ ดกรี ดก็ต่อเมื่อมีขนาดเส้น
รอบลําต้นประมาณ 50 เซนติเมตรซึ่ งอายุประมาณ 5-6 ปี สามารถลดลงให้เหลือ 4 ปี ได้โดยการใช้
วัสดุปลูกและการดูแลรั กษาอย่างอย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP) ในช่ วงที่ ยางอายุยงั น้อยอยู่
นอกจากนั้นในปั จจุ บันสามารถนําเอาเทคนิ คทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุ งพันธุ์ยางเพือ่ เนื้อไม้โดยการหายีนที่ควบคุมการสร้างเนื้อเยือ่ ของไม้และศึกษากระบวนการ
การเกิดเนื้ อไม้ปัจจุบนั ยังไม่ทราบถึงกระบวนการทางชีวเคมีและสี รวิทยาของกระบวนการสร้าง
เนื้อไม้และยีนที่ควบคุมการสร้างเนื้อไม้ที่ชดั เจนยีนที่น่าสนใจเหล่านี้ได้แก่
ยีน PttHB ซึ่งเป็ นยีนที่เกี่ยวข้องกับ xylogenesis ของhybrid aspen มีอยู่ 2 ชนิดคือ PttHB1,
PttHB2 (Hertzberg and Olsson, 1998) เป็ นยีนที่มีการแสดงออกใน xylem maturation zone ซึ่ ง
เป็ นไปได้วา่ มีบทบาทต่อการกระตุน้ ให้เกิด secondary wall ใน xylem maturation zone ทํานอง
เดียวกันในยางพาราก็สามารถไปศึกษายีนดังกล่าวและปลูกถ่ายยีนในยางพาราเพื่อเพิ่มอัตราการ
เจริ ญเติบโตของต้นยาง
ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Gibberellins (GAs) ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืชมีรายงานว่า GAs มีผลต่อการเจริ ญเติบโตทั้งด้านความยาวและรัศมีของพืชทั้งในไม้เนื้อแข็ง
และพืชสกุลสน (Hedden and Kamiya, 1977) มีการปลูกถ่ายยีนที่สังเคราะห์ GA (ga20 oxidase) ที่
ได้จากArabidopsis thaliana ในhybrid aspen trees (Eriksson et al., 2000) โดยต้นที่ได้รับการปลูก
ถ่ายยีนมีการสร้างฮอร์ โมน GAs และอัตราการเจริ ญเติบโตสู งขึ้นและมีมวลชีวภาพเพิ่มขึ้นและมี
จํานวนและความยาวของstem fibre มากกว่าพันธุ์ป่ายิง่ กว่านั้นต้นที่ได้รับการปลูกถ่ายยีนมีการเพิ่ม
ความยาวยาวของยอดและเส้นรอบลําต้นจากข้อมูลขอ hybrid aspen trees สามารถนําไปใช้ในการ
ปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ ย างเพื่อ ให้มีก ารเจริ ญ เติ บ โตรวดเร็ ว และมี ขนาดเส้ นรอบลํา ต้น ของยางเพิ่ม ขึ้ น
(Arokiaraj et al., 2002)
ยีนที่ควบคุมการสร้าง 4-Counmarate-CoA ligasees (4-CLs) ซึ่งเป็ นเอนไซม์ที่มีความสําคัญ
ต่อการสังเคราะห์สารลิกนินซึ่งเป็ นสารทุติยภูมิ (secondary matabolites) ที่มีบทบาทต่อกระบวนการ
สร้างเนื้อไม้โดยมีผลต่อการพัฒนาของ xylem tissue เช่นในhybrid aspen ความเข้มข้นของ
เอนไซม์ 4-CLs ใน hybrid aspen ที่ได้รับการปลูกถ่ายยีนนี้เข้าไปทําให้การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
phenotypes รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นรอบลําต้นและขนาดของ xylem cell (Hu et al., 1998)
ดัง นั้น จากระบบเอนไซม์ต่า งๆที่ เ กี่ ย วข้องกับ กระบวนการสร้ า งเนื้ อ ไม้ส ามารถที่ จ ะนํา เอามา
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และคณะ (2551) ได้ทาํ การโคลนและศึกษาลักษณะของยีนจากยางพาราจํานวน 4 ยีนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเนื้อไม้คือยีน Sucrose synthase (SuSY), ยีน Cellulose synthase (CeSA), ยีน 4-Coumarate:
COA ligase (4-CL) และยีน Expansin พบว่ายีนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั น้อยมากกับขนาดของลํา
ต้นแต่สาํ หรับยีน CeSA และยีน 4-CL ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปริ มาณเซลลูโลสและลิกนิ น
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถใช้เป็ นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของเนื้อไม้
ยีนที่ควบคุมการผลิตโปรตีนที่สําคัญทางอิมมูโนและการผลิตยางปั จจุบนั มีการโคลนและ
ศึกษาคุณสมบัติของยีน antibody single chain variable fragment (scFV) ซึ่งพบว่าสามารถนําไปใช้
ในการสังเคราะห์ mouse antibody fragment (Yeang et al., 2002) นอกจากนั้นยังมีรายงานการผลิต
human serum albumin ในนํ้ายางพารา (Arokiaraj et al., 2002) ซึ่งจากความสําเร็ จของการผลิต
โปรตีนที่สาํ คัญดังกล่าวถือเป็ นการเปิ ดช่องทางในการผลิตโปรตีนที่มีความสําคัญชนิดอื่นๆได้จาก
ยางพารา
เร็ วๆนี้ได้มีการค้นพบว่ายีน Translationally controlled protein 1 ในยางพารา (HbTCTP1) มี
ความเกี่ยวข้องกับความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆเช่นความแห้งแล้งอุณหภูมิ
ตํ่าและความเค็ม (Li et al., 2013) ในพืชโมเดลArabidopsis thaliana การทําให้ยีน AtTCTP
แสดงออกสู ง (overexpression) ส่ งผลให้พืชโมเดลดังกล่าวมีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งมาก
ขึ้น (Kim et al., 2012) นอกจากนี้มีการค้นพบว่ายีน HbTCTP1มีการแสดงออกในต้นยางพาราที่
แข็งแรงในปริ มาณที่สูงกว่าต้นยางพาราที่มีอาการเปลือกแห้ง (Venkatachalam et al., 2007 และ Li
et al., 2010) โดยโปรตีน TCTP นอกจากจะทําหน้าที่ช่วยในการควบคุมการแสดงออกของยีนต่างๆ
แล้วยังมีคุณสมบัติเป็ นตัวต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย (Gnanasekar et al., 2007) ดังนั้นการโคลนยีน
HbTCTP1 และสร้างชุดยีน HbTCTP1 ภายใต้การควบคุมของ CaMV35S promoter ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการทําให้ยนี ที่ถูกควบคุมมีการแสดงออกที่สูงอย่างต่อเนื่อง จากนั้นถ่ายฝากสู่ ยางพาราจะทําให้
สามารถสร้างยางพาราที่มีความทนแล้งรวมถึงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆได้
สําหรับการปลูกถ่ายยีนในยางพาราปั จจุบนั หลายประเทศได้มีการศึกษาการปลูกถ่ายยีนโดย
เริ่ มต้นจากการใช้ยนี เครื่ องหมายได้แก่ NPTII และ Hpt เป็ นต้นและยีนรายงานผล GUS และ GFP
เป็ นต้นเพื่อใช้ในการศึกษาหาวิธีการนํายีนเข้าไปในเนื้ อเยื่อพืชซึ่ งยีนดังกล่าวสามารถแทรกเข้าไป
ในโครโซมของพืชได้ง่ายเนื่ องจากว่ามีขนาดเล็กไม่กี่คู่เบสและสามารถตรวจสอบผลสําเร็ จการ
ปลูกถ่ายยีนได้รวดเร็ วหลังจากที่สามารถพัฒนาเทคนิ คการปลูกถ่ายยีนในพืชนั้นได้สาํ เร็ จแล้วก็จะ
มีการนํายีนที่สนใจที่มีความสําคัญทางการเกษตรถ่ายเข้าไปในเนื้อเยื่อตามวิธีการดังกล่าวปั จจุบนั
เทคนิคการปลูกถ่ายยีนไม่ใช่ปัญหาหลักเนื่องจากว่ามีการพัฒนาเทคนิคการปลูกถ่ายยีนกันมานาน
ในพืช หลายชนิ ด แต่ ปั ญ หาที่ สํา คัญ คื อ ความสํา เร็ จ ในการพัฒ นาไปเป็ นต้น พื ช ที่ ส มบู ร ณ์ ข อง
ยางพาราที่ได้รับการปลูกถ่ายยีนปั จจุบนั มีหลายประเทศที่ประสพความสําเร็ จในการปลูกถ่ายยีนที่
สําคัญทางการเกษตรและรวมถึ งการพัฒนาไปเป็ นต้นพืชที่ สมบู รณ์ ในยางพาราได้แก่ ป ระเทศ
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ยางพาราได้สาํ เร็ จได้แก่ยนี hmgr1 สามารถปลูกถ่ายโดยใช้วิธี particle bombardment กับแคลลัสที่
ได้จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรและเมื่อมีการวิเคราะห์ปริ มาณเอนไซม์ HMGR ในแคลลัสและ
โซมาติ ก เอ็ม บริ โ อที่ ไ ด้จ ากการปลู ก ถ่ า ยยีน พบว่ า มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของเอนไซม์ดัง กล่ า วถึ ง 580
เปอร์ เซ็นต์เมื่อเทียบกับตัวเปรี ยบเทียบ (Arokiaraj, 1995) สถาบันวิจยั ยางอินเดียได้มีการนํายีน sod
ที่โคลนได้จากยางพาราปลูกถ่ายเข้าไปในยางพาราโดยการใช้ Agrobcaterium (Sobha et el., 2003)
ต้นยางที่ได้จากการปลูกถ่ายยีนพัฒนาจากกระบวนการ somatic embryogenesis แต่บทบาทของ
SOD ในต้นยางที่ปลูกถ่ายยีนยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษานอกจากนั้นยังมีการนํายีนที่มีความสําคัญ
ทางการแพทย์ปลูกถ่ายเข้าไปในยางพาราเพือ่ ผลิตสารโปรตีนที่สาํ คัญเช่นการปลูกถ่ายยีน antibody
single chain variable fragment (scFV) เพื่อสังเคราะห์ mouse antibody fragment ในนํ้ายาง (Yeang
et al., 2002) นอกจากนั้นยังมีรายงานการผลิต human serum albumin ในนํ้ายางโดยการปลูกถ่ายยีน
ในยางพารา (Arokiaraj et al., 2002) ซึ่งจากความสําเร็ จของการผลิตโปรตีนที่สาํ คัญดังกล่าวถือเป็ น
การเปิ ดช่องทางในการผลิตโปรตีนที่มีความสําคัญชนิดอื่นๆในยางพาราสําหรับการปลูกถ่ายยีนใน
ยางพาราของประเทศไทยมี ร ายงานผลสํา เร็ จ ของการปลู ก ถ่ ายยี น ในเมล็ด อ่ อ นยางพาราด้ว ย
วิธีการใช้ Agrobacterium และ Particle bombardment โดยใช้ยนี เครื่ องหมาย gus แต่ยงั ไม่มีรายงาน
การพัฒนาของเนื้อเยือ่ ที่ได้รับการปลูกถ่ายยีนเข้าไปเป็ นต้นที่สมบูรณ์ได้ (กษิดิศและคณะ, 2544)
วัตถุประสงค์
เพื่อโคลนและศึกษายีนทนสภาวะเครี ยด ได้แก่ ยีน HbTCTP1 ตลอดจนถ่ายฝากยีนดังกล่าว
ในยางพาราเพื่ อ พัฒ นาพัน ธุ์ ย างให้ ส ามารถเจริ ญเติ บ โตได้ ดี ใ นสภาพความทนแล้ง และ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ
ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีดาํ เนินการ
1. การโคลนยีนHbTCTP1จากยางพาราเพือ่ สร้ างยางพาราทนแล้ง
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. จัดหายางพาราพันธุ์ทนแล้ง
2. ออกแบบและสังเคราะห์ไพรเมอร์ที่มีความจําเพาะกับยีน HbTCTP1
3. สกัดRNA จากยางพาราพันธุ์ทนแล้ง
4. ทําreverse transcription เปลี่ยน RNA ให้เป็ น cDNA
5. เพิ่มชิ้นส่ วนของยีน HbTCTP1 ด้วยปฏิกิริยาPCR โดยใช้ cDNA เป็ น template และใช้
ไพรเมอร์ที่มีความจําเพาะกับยีน HbTCTP1
6. โคลนยีน HbTCTP1 เข้าพลาสมิดพาหะ pBS SK

-507. อ่านและวิเคราะห์ลาํ ดับเบสโดยเทียบกับฐานข้อมูลของ NCBI
8. ทําการตัดต่อชุดยีนโดยสร้างยีน HbTCTP1 ภายใต้การควบคุมของ CaMV35S promoter
ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ใ นการควบคุ ม ยี น ให้ แ สดงออกในปริ มาณสู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (35S
promoter: HbTCTP1) โดยใช้พลาสมิดพาหะ pBI121
9. ถ่ายฝากชุดยีน 35S promoter: HbTCTP1 เข้าสู่ อะโกรแบคทีเรี ยเพื่อเตรี ยมการถ่ายฝากสู่
พืชต่อไป
2. ศึกษาการแสดงออกของยีนHbTCTP1 ต่ อการทนแล้ งในยางพารา
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เพาะเลี้ยง Agrobacterium ที่มียีน pCAMBIA1304-Gus และ pBI121- HbTCTP1 บน
อาหารสูตร LB
2. ถ่ายฝากยีนโดยใช้ Agrobacterium ที่มียนี pCAMBIA1304-Gus และ pBI121- HbTCTP1
เข้าสู่ ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 โดยจุ่มแช่ Agrobacterium ระดับความเข้มข้นที่ OD600 0.6
ระยะเวลา 1 วินาทีผ่านทางชิ้นส่ วนพืชเช่นเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนและเนื้อเยือ่ ได้แก่
แคลลัสเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัสโซมาติคเอ็มบริ โอจากนั้นนําชิ้นส่ วนพืชวางเลี้ยงร่ วมบน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เป็ นระยะเวลา 2 วันหรื อดูวนั แรกที่เริ่ มมีการเจริ ญของแบคทีเรี ย
บนอาหารจากนั้นกําจัดเชื้ อ Agrobacterium ส่ วนเกิ นโดยการนําชิ้ นส่ วนพืชหลังเลี้ ยง
ร่ วมกับเชื้อ Agrobacterium ไปล้างด้วยนํ้ากลัน่ นึ่ งฆ่าเชื่อที่เติม Cefotaxim ความเข้มข้น
250 mg/L สามครั้งและนําไปวางเลี้ยงบนอาหารที่เติม Cefotaxim ความเข้มข้น 250
mg/L เพือ่ ควบคุมการเจริ ญของเชื้อแบคทีเรี ย
3. คัดเลือกเนื้ อเยื่อที่ได้รับยีนที่ปลูกถ่ายบนอาหารคัดเลือกเติมคานามัยซิ นโดยนําชิ้นส่ วน
พืชไปวางเลี้ยงบนอาหารคัดเลือกที่เติมคานามัยซิ นความเข้มข้น 150 mg/L หลังจาก
เปลี่ยนย้ายบนอาหารคัดเลือก 3 ครั้งตรวจสอบจํานวนชิ้นส่ วนพืชที่รอดชีวิตบนอาหาร
คัดเลือกและย้ายเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนําการสร้างยอดและชักนําราก
4. ตรวจสอบเนื้อเยือ่ หรื อต้นยางที่ได้รับยีนที่ปลูกถ่าย โดยนําชิ้นส่ วนพืชที่รอดชีวติ จากการ
วางเลี้ยงบนอาหารคัดเลือกหรื อใบจากต้นหลังการถ่ายยีนไปตรวจสอบความสําเร็ จใน
การปลูกถ่ายยีนโดยตรวจวิเคราะห์ยนี บนโครโมโซมพืชด้วยเทคนิค PCR บันทึกข้อมูล
ความสําเร็ จในการทํา PCR
5. ประเมินการทนแล้งของต้นยางโดยทดสอบในระดับห้องปฏิบตั ิการ และระดับโรงเรื อน

-51เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา และศูนย์วจิ ยั ยางสุ ราษฎร์ธานี
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การโคลนยีน HbTCTP1 จากยางพาราเพือ่ สร้ างยางพาราทนแล้ง
สกัด RNA จากยางพาราจํานวน 6 พันธุ์ คือ BPM 24, PB5/51, PB 217, RRIM 600, RRIT 251
และ RRIT 408 นํา RNA ที่เตรี ยมได้มาเจือจางลง 100 เท่า วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260
และ 280 nm (OD260 และ OD280) เพื่อนําไปใช้ในการคํานวณปริ มาณ RNA โดยเทียบค่ามาตรฐาน
1 OD260 = 40 μgRNA และวิเคราะห์ความบริ สุทธิ์ของ RNA โดยใช้อตั ราส่ วนของ OD260/OD280
จากค่า OD260 และ OD280 พบว่า RNA ที่ได้มีปริ มาณและความบริ สุทธิ์พอที่จะนําไปใช้ในการศึกษา
ต่อไป (ตารางที่ 1) เมื่อนํา RNA มาวิเคราะห์คุณภาพ ด้วยการแยกด้วยกระแสไฟฟ้ าใน 1% agarose
gel จากการตรวจสอบพบว่า RNA ของตัวอย่างทั้งหมด อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ เนื่องจากแถบของ
18s rRNA และ 28s rRNA แยกกันอย่างชัดเจน ไม่มีลกั ษณะเป็ นปื้ น (ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 และ 280 นาโนเมตร
ความเข้มข้น
ปริมาตรของ ปริมาณ
ของ RNA
RNA(μl) RNA(mg)
(mg /ml)
6.33
20
126.72

พันธุ์

OD260

OD28

OD260/
OD280

BPM 24

0.528

0.264

2

PB 5/51

0.293

0.141

2.07

3.51

20

70.32

PB 217

0.5318

0.2772

1.92

2.12

20

42.544

RRIM 600

0.6819

0.3432

1.99

2.73

20

54.552

RRIT 251

0.6159

0.3304

1.86

2.46

20

49.272

RRIT 408

0.2217

0.1126

1.97

0.88

20

17.736
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ภาพที่ 1 ลักษณะของ RNA ที่สมบูรณ์
การออกแบบไพร์ เมอร์ จากการหาตําแหน่งตัดจําเพาะของเอนไซม์และตําแหน่ง ORF พบว่า
ยีน TCTP มีตาํ แหน่งของ ORF ที่ลาํ ดับเบส 97 – 669 จึงเลือกตําแหน่งของไพร์ เมอร์ คือลําดับเบสที่
91-111 และ ลําดับเบสที่ 668 – 682 โดยเติมจุดตัดของเอนไซม์ EcoRIด้านปลาย 5´ ของไพร์ เมอร์
ได้ลาํ ดับเบสของไพร์ เมอร์ท้ งั 2 คือ TCTP-F 5´-GAATTCTAATAATGCTCGTTTATCAGG-3´
และ TCTP-R 5´-GAATTCACAATCTGAACAGAATATGCA -3´เพิ่มชิ้นส่ วนของยีน HbTCTP1
ด้วยปฏิกิริยา PCR โดยใช้ cDNA เป็ น template ที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซี ยส ได้ชิ้นส่ วน DNA ที่มี
ความจําเพาะขนาด 585 คู่เบส (ภาพที่ 2)
M BPM 24 PB5/51 PB 217 RRIM 600 RRIT251 RRIT 408

ภาพที่ 2 การเพิม่ ชิ้นส่ วนยีน HbTCTP1 ด้วยปฏิกิริยา PCR
การโคลนยีน HbTCTP1 เข้าพลาสมิดพาหะ pCambia 1304 เมื่อเลี้ยง Agrobacterium ที่
ได้รับพลาสมิด pCambia 1304 ที่มีชิ้นส่วนของ HbTCTP1 ในอาหารเหลว LB เติม kanamycin และ
hygromycin B ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง และนํามาเลี้ยงต่อบนอาหาร
แข็ง LB ที่เติม kanamycin และ hygromycin B ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรIPTG
(isopropylthio-β-D-galactoside) 0.2 โมลลาร์ และ X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside)
0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 16-18 ชัว่ โมง คัดเลือกโคโลนีสีขาว (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 Agrobacterium ที่เจริ ญบนอาหารคัดเลือก
ตรวจสอบชุดยีน HbTCTP1 คัดเลือก Agrobacterium จํานวน 6 โคโลนี พบว่ามีโคโลนีที่
ได้รับชิ้นส่ วนยีน HbTCTP1 จํานวน 3 โคโลนี (ภาพที่ 4) เลี้ยง Agrobacterium ที่มีชิ้นส่ วนของยีน
HbTCTP1 บนอาหารแข็ง LB ที่เติม kanamycin และ hygromycin B ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ไว้สาํ หรับการถ่ายโอนยีน HbTCTP1 เข้าสู่ แคลลัสของยางพาราต่อไป

ภาพที่ 4 ชิ้นส่ วนของ HbTCTP1 ที่ได้จากพลาสมิดของ Agrobacterium
ที่เจริ ญบนอาหารคัดเลือก
2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพการถ่ ายยีนเข้าสู่ เนือ้ เยือ่ เปลือกหุ้มเมล็ดชั้นในของยาง
พันธุ์ RRIM600 โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
ทําการถ่ายฝากยีนเข้าสู่ เนื้ อเยื่อเปลือกหุ ้มเมล็ดชั้นในของยางพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้
Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ์ EHA105 ที่มีพลาสมิด pCAM1304 ซึ่ งมียีน gus เป็ นยีน
รายงานผลที่ระดับความเข้มของ Agrobacterium tumefaciens ที่ค่า OD600 เท่ากับ 0.4, 0.6 และ 0.8
ระยะเวลาการปลูกเชื้อ 1, 5, 10, 20, 40 และ 60 วินาที หลังจากการปลูกเชื้อนาน 1 สัปดาห์ นํา
เนื้อเยื่อมาตรวจสอบผลของการถ่ายยีนโดยพิจารณาจากการแสดงออกของยีน gus แบบชัว่ คราว

-54(transient expression) โดยวิธี Gushistochemical assay โดยการนับจํานวนชิ้นเนื้อเยือ่ ที่ติดสี น้ าํ เงิน
และจํานวนจุ ด สี น้ าํ เงิ น บนชิ้ นเนื้ อเยื่อ พบว่า จากการคํา นวณทางสถิ ติ ทุ กสิ่ ง ทดลองให้ผ ลไม่
แตกต่างกัน (ภาพที่1) ซึ่ งเมื่อนําข้อมูลทั้งสองชุดมาพิจารณา พบว่า สิ่ งทดลองที่ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ของการถ่ายยีนสู งที่สุด คือ การใช้ความเข้มข้นของเชื้อ OD600 = 0.6 และปลูกเชื้อนาน 1 วินาที
(ตารางที่ 2) ศึกษาระบบการถ่ายฝากยีนโดยใช้ Agrobacterium tumefaciens กับแคลลัสยางพารา
พันธุ์ BPM 24, RRIM 600 และ RRIT 251 โดยใช้ยนี รายงานผล (gus) พบว่าสามารถถ่ายฝากยีน
gus โดยใช้ Agrobacterium ทั้งสองสายพันธุ์ คือ EHA 105 และ GL 1 ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงร่ วม
3-5 วัน (ภาพที่ 5)
ตารางที่ 2 ผลของการแสดงออกของยีน gus แบบชัว่ คราว (transient expression) บนเนื้อเยือ่ ที่เลี้ยง
ร่ วมกับ Agrobacterium tumefaciens ความเข้มข้นและระยะเวลาต่างกัน โดยวิธี Gus
histochemical assay
สิ่ งทดลอง
(ความเข้มข้น, ระยะเวลา (วินาที)
ชุดเปรี ยบเทียบ
0.4, 1
0.4, 5
0.4, 10
0.4, 20
0.4, 40
0.4, 60
0.6, 1
0.6, 5
0.6, 10
0.6, 20
0.6, 40
0.6, 60
0.8, 1
0.8, 5
0.8, 10
0.8, 20
0.8, 40
0.8, 60

จํานวนชิ้นเนือ้ เยือ่
ติดสี นํ้าเงินเฉลี่ย
0
5.5
6.0
3.5
1.5
4.0
3.5
8.5
4.0
5.5
2.0
2.0
6.0
1.0
2.0
5.0
3.5
6.0
4.0

จํานวนจุดสี นํ้าเงิน
บนเนื้อเยือ่ เฉลีย่
0
9.3
11.7
6.9
5.3
5.8
13.8
6.4
9.8
8.6
11.1
12.5
13.1
3.0
13.8
19.7
11.9
28.8
14.4
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ภาพที่ 5 แสดงชิ้นส่วนแคลลัสยางพาราที่ตรวจสอบประสิ ทธิภาพการถ่ายยีนโดยใช้
Agrobacterium tumefaciens (EHA105; Gus, Cocultivate 3-5 d.)
โดยวิธี Gushistochemical assay: ก : แคลลัสที่ไม่ได้รับการถ่ายยีน ข : แคลลัสที่
ได้รับการถ่ายยีน
การตรวจสอบผลการถ่ ายฝากยีนเข้ าสู่ เนือ้ เยือ่ โดยใช้ ปฏิกริ ิยาPCR
นําเนื้อเยือ่ ที่ผา่ นการถ่ายฝากยีนมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตรกําจัดเชื้อ MH (IN) ที่เติม Cefotaxime
ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตรระยะเวลา 2 สัปดาห์ และอาหารสู ตรคัดเลือก MH (IN) Kanamycin
ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรระยะเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นทําการตรวจสอบผลการถ่ายยีนเข้าสู่
เนื้อเยือ่ ที่รอดชีวติ โดยการทํา PCR พบว่าเนื้อเยือ่ ที่รอดชีวิตบนอาหารคัดเลือกได้รับการถ่ายฝากยีน
Gus เข้าสู่เนื้อเยือ่ (ภาพที่ 6)
M 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

M = 1 kb marker
1-23 = sample 1-23
P1-2 = positive control
N = negative control

16 17 18 19 20 21 22 23 P1 P2 N H20 M

ภาพที่ 2 ผลของปฏิกิริยา PCR ของเนื้อเยื่อยางพันธุ์ RRIM 600 ที่ถ่ายฝากยีน
โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens ที่มียนี Gus

-56ศึกษาผลความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะ Cefotaximeต่ อการกําจัดเชื้อ Agrobacterium tumefaciens
ทดสอบผลของ Cefotaximeที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน คือ 0, 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ต่อการกําจัดเชื้อ Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ์ EHA105 และ GL1โดยการสเปรช
เชื้อบนอาหาร LB ที่เติม Cefotaxime ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าผลจากการสเปรชเชื้ อสายพันธุ์
EHA105 บนอาหาร LB ที่เติม Cefotaxime ความเข้มข้นต่างๆ กันพบว่า อาหารที่ไม่เติม Cefotaxime
เชื้อเจริ ญขึ้นเต็ม plate ทุก plate ในขณะที่ อาหารที่เติม Cefotaxime 100 มิลลิกรัมต่อลิตรพบเชื้อ
เจริ ญเฉลี่ย 1 colony/plate และ อาหารที่เติม Cefotaxime 200-400 มิลลิกรัมต่อลิตรไม่พบเชื้อเจริ ญ
ขึ้นผลจากการสเปรชเชื้อสายพันธุ์ GL1 บนอาหาร LB ที่เติม Cefotaxime ความเข้มข้นต่างๆ กัน
พบว่าอาหารที่ไม่เติม Cefotaxime เชื้อเจริ ญขึ้นเต็ม plate ทุก plate ในขณะที่ อาหารที่เติม Cefotaxime
100-400 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบเชื้อเจริ ญขึ้น
ศึกษาผลของสารปฏิชีวนะ Kanamycin ต่ อการเจริญเติบโตของแคลลัสยางพารา
ตัดแคลลัสให้มีขนาดประมาณ 0.5ลูกบาศก์เซนติเมตร และเพาะเลี้ยงลงบนอาหารสู ตร MH
(IN) ที่เติม Kanamycin ความเข้มข้นต่างๆกัน คือ 0, 50, 100, 150 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร เปลี่ยน
อาหารทุก 2 สัปดาห์ ทําการทดลองจํานวน 4 ซํ้า ๆ ละ 10 ชิ้น จากผลการทดลอง ความเข้มข้นของ
Kanamycin ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้คดั เลือกแคลลัสภายหลังการถ่ายยีน คือ 150 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการรอดชีวติ ของแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม kanamycin เป็ นระยะเวลา
4 สัปดาห์
ความเข้มข้น
Kanamycin (มก./ล.)
0
50
100
150
200

จํานวนแคลลัสรอดชีวติ เฉลีย่
(ชิ้น)
10
2.5
1.25
0
0

อัตราการรอดชีวติ เฉลี่ย
(%)
100
25
12.5
0
0
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สามารถโคลนยีน HbTCTP1 จากยางพาราได้ จํานวน 3 โคลน โดยใช้ pCambia 1304
เป็ นพลาสมิดพาหะและถ่ายฝากใน Agrobacterium tumefaciens และเลี้ยงบนอาหารแข็ง LB ที่เติม
kanamycin และ hygromycin B ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ไว้สาํ หรับการถ่ายโอนยีน
HbTCTP1 เข้าสู่แคลลัสของยางพาราต่อไป
สามารถถ่ายฝากยีนเข้าสู่ เนื้ อเยื่อเปลือกหุ ้มเมล็ดชั้นในของยางพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้
Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ์ EHA105 ที่มีพลาสมิด pCAM1304 ซึ่ งมียีน Gus เป็ นยีน
รายงานผล โดยใช้ความเข้มข้นของเชื้อ OD600 = 0.6 และปลูกเชื้อนาน 1 วินาที ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ของการถ่ายยีนสู งที่สุด ยืนยันจากการตรวจสอบผลของการถ่ายยีนโดยพิจารณาจากการแสดงออก
ของยีน gus แบบชัว่ คราว (transient expression) โดยวิธี Gus histochemical assay โดยการนับ
จํานวนชิ้นเนื้ อเยื่อที่ติดสี น้ าํ เงิน และจํานวนจุดสี น้ าํ เงินบนชิ้นเนื้ อเยื่อ และจากการตรวจสอบผล
การถ่ายยีนเข้าสู่เนื้อเยือ่ ที่รอดชีวติ โดยการทํา PCR เนื้อเยื่อที่รอดชีวิตบนอาหารคัดเลือก นอกจากนั้น
ยังสามารถถ่ายฝากยีน โดยใช้ Agrobacterium สายพันธุ์ คือ GL1 ได้ โดยระยะเวลาในการเลี้ยงร่ วม
ทั้งสองสายพันธุ์ที่เหมาะสม คือ 3 - 5 วัน จากศึกษาผลความเข้มข้นของสารปฏิชีวนะ Cefotaxime
ต่อการกําจัดเชื้อ Agrobacterium tumefaciens พบว่า สายพันธุ์ EHA105 อาหารที่เติม Cefotaxime
200 - 400 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถกําจัดเชื้อได้ดี สายพันธุ์ GL1 อาหารที่เติม Cefotaxime 100 - 400
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถกําจัดเชื้อได้ดี จากการศึกษาผลของสารปฏิชีวนะ Kanamycin ต่อการ
เจริ ญเติบโตของแคลลัสยางพารา ความเข้มข้นของ Kanamycin ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้
คัดเลือกแคลลัสภายหลังการถ่ายยีน คือ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร
โครงการนี้ สามารถโคลนยี น HbTCTP1 จากยางพาราได้สํ า เร็ จ แต่ ย ัง ไม่ มี ก ารนํา ยี น
HbTCTP1 ถ่ายฝากเข้าสู่ เนื้ อเยื่อยาง ดังนั้นควรจะมีการนํายีนดังกล่าวไปถ่ายฝากเข้าสู ้เนื้ อเยื่อยาง
เพือ่ ตรวจสอบการแสดงออกของยีนในยางพาราต่อไป
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การถ่ายฝากยีนในยางพาราเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุ ง
พันธุ์ยาง ดังนั้นผลงานวิจยั นี้ถือเป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์มากสําหรับนําไปใช้ต่อยอดงานวิจยั เชิง
ลึกในการพัฒนางานวิจยั ด้านยางพาราต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กษิดิศ ดิษฐบรรจง จารุ วรรณ จาติเสถียร และ ชยานิจ ดิษฐบรรจง. 2544. การใช้เมล็ดอ่อนยางพารา
สําหรับการฝากถ่ายยีน. ใน เทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจยั ด้านการเกษตร. สํานักวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนิวเคลียร์เทคนิค กรมวิชาการเกษตร. 14-35.

-58สมจินตนา รู เดอร์ แมน อัญชีรา สุ ขมาก พนิ ดา คงสวัสดิ์วรกุล พเยาว์ ร่ มรื่ นสุ ขารมณ์. 2551. การ
พัฒนาเครื่ องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องการสร้างเนื้อไม้ยางพารา. รายงานผลการวิจยั เรื่ องเต็ม
ประจําปี 2551. 56-85.
Arokiaraj, P. 1995. Towards molecular genetic improvement of rubber yield in transgenic Hevea
brasiliensis Muell Arg. PhD Thesis, University of London.
Arokiaraj, P., Jones, H., Olsson, O., Wan Abdul Rahaman, W.Y. 2002. Towards molecular
genetic improvement of wood and latex production in Hevea brasiliensis: enhancement
of the carbon sink capacity. In: Proc 5th Joint Works Secretariat of United Nations Conf on
Trade and Development and International Rubber Study Group on Rubber and the
Environment, Glasgow, pp 1-9.
Broekaert, W., Lee, H.I., Kush, A., Chua, N.H. and Raikhel, N. 1990. Wound induced
accumulation of mRNA containing a hevein sequence in laticifires of the rubber tree
(Hevea brasiliensis). Proc Natl Acad Sci USA 87:7633-7637.
Chrestin, H., Gidro, X. and Kush, A. 1997. Towards latex molecular diagnostic of yield potential
and genetic engineering of the rubber tree. Euphytica 96:77-82.
Chye, M.L., Kush, A., Tan, C.T. and Chua, N.H. 1991. Characterisation of cDNA and genomic
clones encoding 3-hydroxy-3-methylglutaryl co enzyme A reductase from Hevea
brasiliensis. Plant Mol Biol 16:567-577.
Gareth, N., Jones, H., Griffiths, D., Stanbury, D., Arokiaraj, P., Yusoff, F. and Yeang, H.Y.
2003. Molecular cloning of major enzymes involved in the octadecanoid pathway in
Hevea brasiliensis. In: Proc 7th Int Congr Plant Molecular Biology, Barcelona, Abstract
S26-52.
Gnanasekar, M., Ramaswamy, K. 2007. Translationally controlled tumor protein of Brugia
malayi functions as an antioxidant protein. Parasitol Res. 101:1533-1540.
Gomez, J.B. 1982. Anatomy of Hevea and its influence on latex production. In: MRRDB
Monograph 7. Malaysian Rubber Research Development Board, Kuala Lumpur, 26.
Hao, B.Z., Wu, J.L. 2000. Laticifer differentiation in Hevea brasiliensis: induction by exogenous
jasmonic acid and linolenic acid. Ann Bot 85:37-47.
Hedden, P. and Kamiya, Y. 1997. Gibberellin biosynthesis: enzymes, genes and their regulation.
Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 48:431-460.

-59Hertzberg, M. and Olsson, O. 1998. Molecular characterisation of a novel plant homeobox gene
expressed in thematuring xylem zone of Populus tremula × tremuloides. Plant J 16:285295.
Hu, W.J., Kawaoka, A., Tsai, C.J., Lung, J., Osakabe, K., Ebinuma, H., Chiang, V.L.
1998.Compartmentalized expression of two structurally and functionally distinct 4coumarate: CoA ligase genes in aspen (Populus tremuloides). Proc Natl Acad Sci USA
95:4507-5412.
Kim, Y.M., Han, Y.J., Hwang, O.J., Lee, S.S., Shin, A.Y., Kim, S.Y., Kim, J.I. 2012.
Overexpression of Arabidopsis translationally controlled tumor protein gene AtTCTP
enhances drought tolerance with rapid ABA-induced stomatal closure. Mol Cells. 33: 617626.
Kush, A., Goyvaerts, E., Chye, M.L. and Chua, N.H. 1990. Laticifier-specific gene expression in
Hevea brasiliensis (rubber tree). Proc Natl Acad Sci USA 87:1787-1790.
Li, D., Deng, Z., Chen, C., Xia, Z., Wu, M., He, P., Chen, S. 2010. Identification and
characterization of genes associated with tapping panel dryness from Hevea brasiliensis
latex using suppression subtractive hybridization. BMC Plant Biol. 10:140.
Li, D., Deng, Z., Liu, X., Qin, B. 2013. Molecular cloning, expression profiles and
characterization of a novel translationally controlled tumor protein in rubber tree (Hevea
brasiliensis). J Plant Physiol. 170: 497-504.
Pujade-Renaud, V., Clement, A., Perrot-Rechenmann, C., Prevot, J.C., Chrestin, H., Jacob, J.L.,
Guern, J. 1994. Ethylene-induced increase in glutamine synthetase activity and mRNA
levels in Hevea brasiliensis latex cells. Plant Physiol 105:127-132.
Ranjbarfordoei, A., R. Samson, P. van Damme and R. Lemeur. 2000. Effect of drought stress
induced by polyethylene glycol on pigment content and photosynthetic gas exchange of
Pistacia khinjuk and P. mutica. Photosynthetica 38:443-447.
Thulaseedharan, A. 2002. Biotechnological approaches for crop improvement in natural rubber at
RRII – present status. In: Proc Rubber Planters’ Conf, India, pp 135-140.
Venkatachalam, P., Thulaseedharan, A., Raghothama, K. 2007. Identification of expression
profiles of tapping panel dryness (TPD) associated genes from the latex of rubber tree
(Hevea brasiliensis Muell. Arg.). Planta. 226: 499-515.

-60Wititsuwannakul, R. 1986. Diurnal variation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A
reductase activity in latex of H. brasiliensis and its relation to rubber content. Experientia
42:44-45.
Yeang, H.Y., Arokiaraj, P., Hafsah, J., Siti Arija, M.A., Rajamanickam, S., Chan, H., Jafri, S.,
Leelavathy, R., Samsidar, H. and Van der Logt, C.P.E. 2002. Expression of a functional
recombinant antibody fragment in the latex of transgenic Hevea brasiliensis. J Rubber Res
5:215-225.
Zayed, M.A. and I.M. Zeid. 1997/98. Effect of water and salt stress on growth, chlorophyll,
mineral ions, organic solutes contents and enzyme activities in mungbean seedlings. Biol.
Plant. 40:351-356.

การผลิตเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ ชุดที่ 2
Production of Synthetic Seed, Series 2
รัชนี รัตนวงศ์1
บทคัดย่อ
การผลิตเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ชุดที่ 2 จากพันธุ์ยางที่ใช้เป็ นแม่-พ่อ จํานวน 6 พันธุ์ คือ
AVROS 2037 PB 260 PB 311 RRII 118 RRIC 110 และ RRIC 121 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเมล็ด
พันธุ์ยางสังเคราะห์ที่เกษตรกรสามารถนําไปใช้ปลูกได้โดยตรงหรื อใช้เป็ นต้นตอ โดยใช้ตน้ ทุนใน
การปลูกน้อยกว่าการปลูกโดยวิธีการใช้ตน้ ยางติดตา และสามารถให้ผลผลิตเนื้ อไม้สูง มีความ
แข็งแรง ต้านทานโรค มีคุณสมบัติของเนื้ อไม้เหมาะสมในอุตสาหกรรมไม้มากกว่าพันธุ์ปลูกที่
แนะนําทัว่ ไป ดําเนิ นการสร้างแปลงแม่-พ่อพันธุ์ที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรเลย ในปี 2547
โดยปลูกห่างจากแปลงยางอื่นๆ อย่างน้อย 1.1 กิโลเมตร เพื่อป้ องกันการผสมข้ามของละอองเกสร
และปลูกตามผังที่เปิ ดโอกาสให้ทุกพันธุ์มีโอกาสผสมพันธุ์กนั มากที่สุด เมื่อต้นยางออกดอกและติด
เมล็ด ทําการสุ่ มเก็บเมล็ดนํามาเพาะ และลงปลูกในแปลง โดยใช้ระยะปลูก 2x2 เมตร บันทึกข้อมูล
การเจริ ญเติบโตของแม่-พ่อพันธุ์และลูกผสมทุก 6 เดือน ระยะเวลาการร่ วงของใบและการออกดอก
วิเคราะห์หาสายพันธุ์พ่อของยางพาราลูกผสม การผสมข้ามต้นและการผสมภายในต้นของลูกผสม
พันธุ์สังเคราะห์ รวมทั้งวิเคราะห์ หาพันธุ์ยางที่ เหมาะในการนํามาใช้ในการสร้ างลูกผสมพันธุ์
สังเคราะห์
จากการศึกษาพบว่า พันธุ์ RRIC 121 และ AVROS 2037 มีการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุดโดยมี
ขนาดรอบลําต้นเฉลี่ย 84.49 และ 78.91 เซนติเมตร ตามลําดับ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสู งที่สุด คือ
พันธุ์ PB 311 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย รวม 5 ปี กรี ด 300.07 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรี ด พันธุ์ AVROS 2037
เป็ นพันธุ์ที่มีการร่ วงของใบเร็ วที่สุด รองลงมาคือ พันธุ์ PB 260 และ RRII 118 ส่ วนพันธุ์ RRIC
121 และ RRIC 110 เป็ นพันธุ์ทีมีการร่ วงของใบช้าที่สุด รองลงมาคือพันธุ์ PB 311 เมื่อพิจารณาการ
ออกดอกและการร่ วงของดอก พบว่าพันธุ์ AVROS 2037 เป็ นพันธุ์ที่ออกดอกและดอกร่ วงเร็ วที่สุด
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 4.3 พันธุ์ PB 260, RRIC 121, RRIC 110 และ PB311 เป็ นพันธุ์ที่ออกดอก
และดอกร่ วงปานกลาง โดยมีการออกดอกเฉลี่ยที่ระดับ 3.7, 3.6, 3.2 และ 3.1 ส่ วนพันธุ์ RRII 118
เป็ นพันธุ์ที่ออกดอกช้าที่สุดเฉลี่ย 2.8
จากการวิเคราะห์หาความเป็ นพ่อสามารถวิเคราะห์หาสายพันธุ์พอ่ ได้ 170 ตัวอย่างจากลูกผสม
200 ตัวอย่างที่มีค่าความถูกต้องที่ความเชื่อมัน่ 83.4% อัตราการผสมตัวเองและการผสม
1
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-62ข้ามของลูกผสมในแปลงทดลองนี้มีอตั ราการผสมตัวเองคิดเป็ น 4.68% และมีผลรวมอัตราการผสม
ข้ามต้นคิดเป็ น 95.32% ลักษณะการผสมพันธุ์มีแนวโน้มสัมพันธ์กบั ลักษณะการออกดอก โดยกลุ่ม
พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีช่วงวันออกดอกตรงกันจะมีโอกาสเป็ นพ่อของลูกผสมใกล้เคียงกัน ส่ วนพันธุ์ที่มี
ช่วงการออกดอกช้าจะมีโอกาสความเป็ นพ่อน้อยกว่าพันธุ์ที่มีช่วงการออกดอกเร็ วและปานกลาง
เมื่อทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นของลูกผสมเปรี ยบเทียบพันธุ์กบั พันธุ์
แม่-พ่อ เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะนํามาใช้เป็ นแม่-พ่อในการสร้างลูกผสม พบว่า พันธุ์ AVROS 2037
เป็ นพันธุ์ที่เหมาะจะใช้เป็ นพันธุ์แม่มากที่สุด เนื่องจากให้ลูกผสมที่มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลํา
ต้นสูงที่สุดไม่วา่ จะผสมกับพันธุ์ใด ส่ วนคู่ผสมที่เหมาะจะนํามาใช้เป็ นพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อในการ
สร้างลูกผสมมากที่สุด คือคู่ผสมระหว่างพันธุ์ AVROS 2037 และ PB 260 เนื่องจากให้ลูกผสมที่มี
ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นสู งที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อ
รวมกัน
คําสํ าคัญ : ยางพารา, การปรับปรุ งพันธุ์, พันธุ์สังเคราะห์
บทนํา
ในการดําเนินงานปรับปรุ งพันธุ์ยาง การกําหนดวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุ งพันธุ์ จะ
ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของเกษตรกรเป็ นหลัก ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทั้งทาง
สังคมและอุตสาหกรรม เช่น จากการปลูกยางตั้งแต่ในอดีตถึงปั จจุบนั ที่มุ่งเน้นผลผลิตนํ้ายางเป็ น
หลัก เมื่อมีการพัฒนาการแปรรู ปไม้ยางนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําให้ไม้ยางมี
มูลค่าสู งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทําให้เกษตรกรส่ วน
หนึ่งหันมาให้ความสนใจในการปลูกยางเพือ่ ผลผลิตเนื้อไม้ ดังนั้น สถาบันวิจยั ยางที่มีหน้าที่ในการ
ค้นคว้าวิจยั พันธุ์ยาง จึงจําเป็ นต้องเร่ งรัดงานพัฒนาพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง เพื่อแนะนําสู่
เกษตรกร ซึ่ งวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ยาง คือ การสร้างพันธุ์เมล็ดพันธุ์ยาง
สังเคราะห์ ซึ่ งการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ในการปลูกยางเพื่อเนื้ อไม้ เป็ นที่ คาดว่าจะได้
ประโยชน์หลายประการ กล่าวคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต้นพันธุ์มีความแข็งแรง โตเร็ ว เนื่องจากมีระบบรากแก้วที่สมบูรณ์
ปลูกง่าย ต้นทุนในการปลูกน้อย ไม่จาํ เป็ นต้องติดตาและชําถุง
ลดปั ญหาความเข้ากันไม่ได้ระหว่างต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี (stock-scion incompatibility)
ต้านทานโรคได้ดี เนื่องจากมีความผันแปรทางพันธุกรรมมากกว่าพันธุ์ปลูก
สามารถนํามาใช้เป็ นต้นตอได้ดี
เป็ นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมของยางไว้ใช้ในอนาคต

-63ในการปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ ย างที่ ผ่ า นมา การสร้ า งสายพัน ธุ์ ย างใหม่ ๆ โดยทั่ว ไปจะใช้
วิธีดาํ เนินการ 2 ประการคือ ประการแรกเป็ นการสร้างลูกผสมโดยใช้วิธีการผสมพันธุ์แบบ Hand
pollination ซึ่ งเป็ นวิธีการมาตรฐานที่ใช้กนั ในทุกประเทศที่เป็ นผูผ้ ลิตยาง ลูกผสมที่ได้จะนําไป
คัดเลือกตามขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการปรับปรุ งพันธุ์มาตรฐาน (Conventional breeding) ประการที่
สอง เป็ นการสร้างลูกผสมจากแปลงผสมพันธุ์ที่มีพนั ธุ์ยางที่ใช้เป็ นแม่-พ่อพันธุ์หลายสายพันธุ์ แล้ว
ปล่อยให้มีการผสมข้ามกันอย่างอิสระ (Open pollination) เมล็ดลูกผสมที่ได้เมื่อผ่านการทดสอบจะ
สามารถนําไปแนะนําให้เกษตรกรปลูกได้โดยตรง (Synthetic population of rubber seedling) หรื อ
นําไปคัดเลือกตามขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการปรับปรุ งพันธุ์มาตรฐาน
การสร้างเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ เป็ นวิธีสร้างพันธุ์ที่มีการนํามาใช้ประโยชน์ในพืชผสมข้าม
หลายๆ ชนิด เช่น ข้าวโพด พืชอาหารสัตว์ รวมทั้งยางพารา
Simmomds (1986) ให้คาํ จํากัดความคําว่า Synthetic เป็ นการสร้างประชากรผสมเปิ ด ที่มา
จากพันธุ์แท้หลายพันธุ์ในพืชผสมข้าม ส่ วนคําว่า Polycross เกิดจากวิธีการทดสอบพันธุ์/สายพันธุ์/
ประชากร ซึ่ งการผสมพันธุ์ดว้ ยมือทําได้ยุ่งยาก แต่ในปั จจุบนั ความหมายของคําได้ขยายเพิ่มขึ้น
เป็ นการหมายถึงการผสมพันธุ์โดยไม่มีการควบคุมระหว่างสายพันธุ์
ในยางพารา ได้มีการใช้เมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ (Syn1) ปลูกเพื่อเป็ นการค้าเป็ นระยะเวลานาน
แล้ว และประสบผลสําเร็ จเป็ นอย่างดีโดยมาเลเซียได้เริ่ มมีการผลิตเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์แนะนําให้
เกษตรกรปลูกตั้งแต่ปี 2513 โดยเก็บเมล็ดจากแปลง PBIG/GG1 GG2 และ PBIG ที่ปลูกในพื้นที่
48,125 ไร่ ซึ่งจากประชากรเมล็ดเหล่านี้ ยังใช้เป็ นแหล่งพันธุกรรมในการคัดเลือกพันธุ์ได้อีกหลาย
พันธุ์ (Tan, 1988) และในคําแนะนําพันธุ์ยางระหว่างปี 2541-2543 ยังคงมีการแนะนําการปลูกยาง
ด้วยเมล็ด สําหรับการปลูกยางในสวนยางขนาดใหญ่ (Estate) อีก 2 กลุ่ม คือ PBIG/GG6 (Gough
Garden 6) และ PBIG/GG7 (Gough Garden 7) (RRIM, 1998)
เนื่ อ งจากยางพารามี พ นั ธุ ก รรมที่ ค วบคุ ม ลัก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต เป็ นแบบ
ผลบวกสะสม (additive genetic control) และมีค่าสมรรถนะการผสมทัว่ ไปสู ง (GCA) (Tan, 1986
และ Simmonds, 1988) ดังนั้นการคัดเลือกแม่-พ่อพันธุ์จากการพิจารณาการเจริ ญเติบโตและผลผลิต
จึงได้ผลค่อนข้างดีในรุ่ นลูก
Rasidin และคณะ (1995) ได้รายงานผลการประเมินสรรถนะการผสมพันธุ์ของพันธุ์ยางที่ใช้
เป็ นแม่-พ่อพันธุ์ จํานวน 15 พันธุ์ พบว่า พันธุ์ BPM 24 IAN 873 RRIC 110 FX 25 และ PB 260
เป็ นพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมพันธุ์ทวั่ ไปสู ง (highly GAC) และมี 3 พันธุ์คือ BPM 1 FX 2784
และ RRIC 102 เป็ นพันธุ์ที่มีคา่ สมรรถนะการผสมพันธุ์เฉพาะสู ง (highly SCA) และการให้ผลผลิต
การเจริ ญเติบโต ความหนาเปลือก และจํานวนวงท่อนํ้ายาง จะมีความแตกต่างกันในแต่ละคู่ผสม
แม่หรื อพ่อพันธุ์ ดังนั้นลักษณะต่างๆ ดังกล่าวนี้ สามารถนํามาใช้ในการคัดเลื อกพันธุ์ในแปลง
คัดเลือกพันธุ์เบื้องต้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

-64ผลจากการศึกษาทางพันธุศาสตร์ปริ มาณ Tan และคณะ (1975) สรุ ปว่า พันธุกรรมที่ควบคุม
ลักษณะของผลผลิตและการเจริ ญเติบโตของยางมีปฏิกิริยาเป็ นแบบผลบวก (additive genetic variance)
ดังนั้น การคัดเลือกพันธุ์โดยพิจารณาจากลักษณะภายนอก (phenotypic value) จึงเป็ นวิธีการที่มี
ประสิ ทธิภาพ และทําได้ง่าย
นอกจากการใช้ประโยชน์ในการปลูกโดยตรงแล้ว ยังสามารถนําวิธีการดังกล่าวนี้ มาใช้ใน
การขยายฐานพันธุกรรมของพันธุ์ปลูกในปั จจุบนั และใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีจากประชากร
พันธุ์สังเคราะห์ได้เช่นกัน โดย Clement-Demange และคณะ (2002) ได้รายงานผลการสร้างแปลง
ผสมเปิ ดใน 3 พื้นที่ เพื่อปรับปรุ งฐานพันธุกรรมยางและใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ในรอบต่อไป โดย
ใช้พนั ธุ์ป่าที่คดั เลือกจากพันธุ์ที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสู ง จํานวน 50 สายพันธุ์ ปลูกสายพันธุ์ละ 6 ต้น
ตรวจสอบผลการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ โดยใช้ Microsatellite 8 markers พบว่ามีอตั ราการผสม
ตัวเองประมาณร้อยละ 5 และพบว่าแม่พนั ธุ์มีอตั ราการผสมติดแตกต่างกันมาก
Yeangและคณะ (1995) รายงานผลจากการวิเคราะห์ isozyme เพื่อศึกษาการกระจายละออง
เกสรตัวผู้ (pollen) ของยางพารา พบว่าสามารถกระจายได้ถึง 1.1 กิโลเมตร ดังนั้น การสร้างแปลง
ผสมเปิ ด จะต้องใช้ระยะห่างจากแปลงอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 1.1 กิโลเมตร
เนื่ องจากยางพาราเป็ นพืชผสมข้ามตามธรรมชาติ ที่ มีดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมียอยู่บนต้น
เดียวกัน ช่วงการออกดอกจะเกิดขึ้นระหว่างการทิ้งใบและการแตกใบอ่อนในช่วงฤดูหนาว การ
ผสมข้ามเกิดจากพาหะของพวกแมลง เช่น ริ้ น เพลี้ย และมด การผสมข้ามพันธุ์จะเกิดขึ้นระหว่าง
สายพันธุ์ที่มีการบานของดอกในช่วงเวลาที่ตรงกัน (Pawsoi และคณะ 2013) จากการที่ยางพาราเป็ น
พืชผสมข้ามตามธรรมชาติ จึงทําให้พนั ธุ กรรมของยางพาราเป็ นเฮเทอโรไซกัส แม้ว่ายางพาราจะ
จัดเป็ นพืชผสมข้ามแต่กม็ ีอตั ราการผสมภายในสายพันธุ์ (Inbreeding) ประมาณ 20% (Pawsoi และ
คณะ 2013 และ Paiva และคณะ 1994) ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ยางที่ปล่อยให้มีการผสมข้ามโดย
ธรรมชาติ โดยทัว่ ไปจึงออกแบบการวางผังแปลงให้พนั ธุ์ที่ปลูกใกล้ชิดกันเป็ นพันธุ์ที่แตกต่างกัน
เพื่อป้ องกันการผสมภายในสายพันธุ์ เนื่ องจากการผสมภายในสายพันธุ์จะทําให้ลูกที่ได้มีลกั ษณะ
ด้อยลง (Inbreeding depression) อันเป็ นผลจากการแสดงออกของโฮโมไซกัสของอัลลีลด้อย
ขณะที่การผสมแบบข้ามสายพันธุ์สามารถทําให้ได้ลูกผสมที่มีลกั ษณะดีเด่นเหนือพ่อแม่อนั เป็ นผล
จาก heterosis และสามารถสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมได้
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. การสร้ างแปลงแม่ -พ่ อพันธุ์
ใช้ห ลัก การเช่ น เดี ย วกับ พืช ชนิ ด อื่ น ๆ โดยการคัด เลื อกแม่ -พ่อพัน ธุ์ ที่ มี ล ัก ษณะตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ โดยมีหลักการคัดเลือก คือ

-651) เนื่องจากโครงการนี้มีวตั ถุประสงค์ในการสร้างพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็ นหลัก
แม่-พ่อพันธุ์ตอ้ งเป็ นพันธุ์ที่มีการเจริ ญเติบโตดี มีโครงสร้ างของต้นที่ดี เช่น ลําต้นกลม ตรง ผิว
เปลือกเรี ยบ แตกกิ่งขนาดเล็ก-ปานกลาง
2) มีสมรรถนะการผสมทัว่ ไปสูง
3) มีพนั ธุกรรมที่แตกต่างกัน
4) ออกดอกในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและติดเมล็ดได้ดี
5) แม่-พ่อพันธุ์ที่ใช้มีจาํ นวนไม่มากหรื อน้อยจนเกินไป ซึ่ง Simmonds (1986) เสนอว่า
ควรอยูร่ ะหว่าง 5-10 พันธุ์
เนื่องจากยังไม่มีรายงานใดระบุว่า การใช้พนั ธุ์หรื อวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างเมล็ด
พันธุ์ยางสังเคราะห์ ดังนั้นการดําเนิ นงานในโครงการนี้ จึงทําการคดเลือกแม่-พ่อพันธุ์ จํานวน 6
พันธุ์ตามคุณสมบัติขา้ งต้น ได้แก่พนั ธุ์ AVROS 2037 PB 260 PB 311 RRIC 110 RRIC 121 และ
RRII 118 นํามาขยายพันธุ์ ติดตา และปลูกในแปลง พันธุ์ละไม่นอ้ ยกว่า 100 ต้น โดยใช้ระยะปลูก
6x6 เมตร ที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรเลย (ศวพ. เลย) ซึ่ ง Wycherly (1971) รายงานว่าเป็ น
ระยะปลูกที่ทาํ ให้ติดเมล็ดได้ดี โดยปลูกห่างจากแปลงยางอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 1.1 กิโลเมตร (Yeang
และคณะ 1995) เพื่อป้ องกันการผสมข้าม และปลูกตามผังที่เปิ ดโอกาสให้ทุกพันธุ์มีโอกาสผสม
พันธุ์กนั มากที่สุด เพื่อลดปัญหาการเกิด Inbreeding depression ดังนี้
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2. การปลูกและดูแลต้ นยาง
ทําการปลูกและดูแลรักษาตามวิธีการที่สถาบันวิจยั ยางแนะนํา ต้นยางจะออกดอกในปี ที่
3 เนื่องจากยางเป็ นพืชผสมเปิ ดตามธรรมชาติ (Natural open-pollination) ที่มีดอกตัวผูแ้ ละดอกตัว
เมียแยกกันบนต้นเดี ยวกัน ต้นยางจะออกดอกปี ละ 2 ครั้ ง ครั้ งแรกระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ถึ ง
เมษายน ซึ่ งเป็ นช่วงหลังจากยางผลัดใบและผลิใบใหม่ ช่วงนี้ ถือว่าเป็ นช่วงที่ตน้ ยางมีปริ มาณดอก

-66มาก และเมล็ดลูกผสมที่ได้จะมีความสมบูรณ์ การออกดอกครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนสิ งหาคมถึงตุลาคม
ช่วงนี้มีปริ มาณดอกน้อย บางพันธุ์จะไม่ออกดอก
3. การทดสอบเมล็ดพันธุ์ยางสั งเคราะห์ ในระยะต้ นกล้า
เมื่อต้นยางติดเมล็ด ทําการสุ่ มเก็บเมล็ดจากต้นแม่พนั ธุ์ให้กระจายทัว่ ทั้งแปลง จํานวน
เท่าๆ กันในแต่ละจุด นํามาเพาะ ต้นยางที่งอกนําไปปลูก โดยใช้แม่-พ่อพันธุ์เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ
ใช้ระยะปลูก 2 x 2 เมตร ดูแลรักษาตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
4. การเก็บข้อมูล
1) บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ยางที่ใช้เป็ นแม่-พ่อพันธุ์ ที่ปลูกที่ ศวพ. เลย
จํานวน 6 พันธุ์ ทุกๆ 6 เดือน โดยการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10 เซนติเมตรจากรอย
แตกตา ตั้งแต่ตน้ ยางอายุ 1 เดือนหลังปลูก ถึง 2 ปี และวัดขนาดเส้นรอบลําต้นที่ระดับ 170 เซนติเมตร
จากพื้นดิน เมื่อต้นยางอายุ 2 ปี ขึ้นไป
2) บันทึกข้อมูลผลผลิตนํ้ายางของพันธุ์ยางที่ใช้เป็ นแม่-พ่อพันธุ์ ที่ปลูกที่ ศวพ. เลย
จํานวน 6 พันธุ์ โดยเริ่ มเปิ ดกรี ดเมื่อต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้น 45 เซนติเมตรขึ้นไป จํานวน 80
เปอร์เซ็นต์ของทั้งแปลง เก็บผลผลิตเป็ นกรัมต่อต้นต่อครั้งกรี ด
3) บันทึกข้อมูลการร่ วงของใบ โดยแบ่งการร่ วงของใบออกเป็ น 6 ระดับ ได้แก่
0 = ไม่มีใบเหลือง
1 = มีใบเหลือง น้อยกว่า 25%
2 = มีใบเหลือง อยูร่ ะหว่าง 26% - 50%
3 = มีใบเหลือง อยูร่ ะหว่าง 51%-75%
4 = มีใบเหลืองอยูร่ ะหว่าง 76%-100%
5 = ใบร่ วงทั้งหมด
4) บันทึกระยะเวลาการออกดอกและการร่ วงของดอกของยางแต่ละพันธุ์ โดยแบ่งการ
ออกดอกของพันธุ์ยางออกเป็ น 6 ระดับ ได้แก่
0 = ไม่มีดอก
1 = มีดอกตูมอย่างเดียว
2 = มีดอกบาน 25%-50%
3 = มีดอกบาน 51%-75%
4 = มีดอกบาน 76%-100%
5 = ดอกร่ วงทั้งหมด
5) บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ยางลูกผสมพันธุ์สังเคราะห์ ที่ปลูกที่ศูนย์วิจยั ยาง
หนองคาย ทุกๆ 6 เดือน โดยการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน
ตั้งแต่ตน้ ยางอายุ 1 เดือนหลังปลูก ถึง 2 ปี และวัดขนาดเส้นรอบลําต้นที่ระดับ 170 เซนติเมตรจาก
พื้นดิน เมื่อต้นยางอายุ 2 ปี ขึ้นไป

-676) วิเคราะห์หาสายพันธุ์พ่อของยางพาราลูกผสมพันธุ์สังเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
CERVUS (เตชินท์ และคณะ, 2560)
7) วิเคราะห์การผสมข้ามต้นและการผสมภายในต้นของลูกผสมพันธุ์สังเคราะห์ โดย
ดําเนินการเก็บตัวอย่างใบอ่อนของต้นยางที่ปลูกในแปลงต้นกล้าลูกผสม นําไปสกัดดีเอ็นเอ โดยใช้
Intron Length Polymorphism (ILP) และ Simple Sequence Repeat (SSR) (เตชินท์ และคณะ, 2560)
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2547 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
- ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรเลย (ศวพ. เลย) จ.เลย
- ศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย จ.หนองคาย
ผลการทดลองและวิจารณ์
เริ่ มดําเนินการสร้างแปลงแม่-พ่อพันธุ์ในเดือนกรกฎาคมปี 2547 ที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
เกษตรเลย (สถานีทดลองพืชไร่ เลย) จํานวน 6 พันธุ์ ได้แก่ AVROS 2037 PB 260 PB 311 RRIC 110,
RRIC 121 และ RRII 118 ใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร โดยวางแผนการปลูกเพื่อให้ทุกพันธุ์มีโอกาส
ผสมพันธุ์กนั ได้หมด วัดการเจริ ญเติบโตของต้นยางทุกๆ 6 เดือนเพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้น เมื่อต้น
ยางอายุ 4 ปี ขึ้นไปบันทึกข้อมูลการร่ วงของใบ การออกดอกของยางแต่ละพันธุ์ สุ่ มเก็บฝักและ
เมล็ดยางที่ได้จากการผสมข้ามจากต้นแม่แต่ละพันธุ์ นําไปปลูกในแปลงเพือ่ บันทึกลักษณะต่างๆ
เมื่อต้นยางอายุ 13½ ปี พบว่า พันธุ์ RRIC 121 มีการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุดโดยมีขนาดรอบ
ลําต้นเฉลี่ย 84.49 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ AVROS 2037 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 78.91
เซนติเมตร พันธุ์ที่มีการเจริ ญเติบโตน้อยที่สุดคือพันธุ์ PB 260 โดยมีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย
60.26 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)
ทําการเปิ ดกรี ดยางเมื่ออายุ 8 ปี พบว่าในปี กรี ดที่ 5 พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสู งที่สุด คือ
พันธุ์ PB 311 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย รวม 5 ปี กรี ด 300.07 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรี ด รองลงมาคือพันธุ์
RRIC 121 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 214.42 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรี ด (ตารางที่ 2)
จากการบันทึกข้อมูลการร่ วงของใบของพันธุ์ยางทั้ง 6 พันธุ์ (ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม
2550, ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2551, ครั้งที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2552) พบว่า พันธุ์ AVROS 2037
เป็ นพันธุ์ที่มีการร่ วงของใบเร็ วที่สุด รองลงมาคือ พันธุ์ PB 260 และ RRII 118 ส่ วนพันธุ์ RRIC 121
และ RRIC 110 เป็ นพันธุ์ทีมีการร่ วงของใบช้าที่สุด รองลงมาคือพันธุ์ PB 311 (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1)

-68ตารางที่ 1 ขนาดรอบลําต้นที่ระดับ 170 ซม. ของพันธุ์ยาง 6 สายพันธุ์ที่ใช้ในการสร้างพันธุ์สงั เคราะห์
ที่ ศวพ. เลย
พันธุ์

ขนาดเส้ นรอบลําต้ นทีร่ ะดับ 170 ซม. จากพืน้ ดิน (ซม.)
2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

7 ปี

8 ปี

9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 ปี 13 ½ ปี

AVROS 2037 11.48 16.14 23.05 30.92 37.13 44.32 50.51 55.38 59.39 65.05 68.41 73.79 78.91
PB 260

11.66 14.38 20.17 24.98 29.55 35.43 40.40 43.36 46.28 50.37 52.98 56.64 60.26

PB 311

11.95 15.41 22.26 29.66 36.59 43.81 49.75 52.83 55.60 62.17 64.85 69.16 72.68

RRIC 110

10.61 14.19 20.91 28.38 34.30 41.74 47.84 51.49 53.52 57.46 59.83 64.16 68.06

RRIC 121

12.65 17.02 23.45 29.95 35.06 41.69 47.35 50.71 54.40 59.80 63.06 67.41 84.49

RRII 118

11.14 13.85 19.77 25.80 31.06 37.98 44.38 48.83 53.06 60.48 63.33 67.43 72.69

ตารางที่ 2 ผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์ยาง 6 สายพันธุ์ที่ใช้ในการสร้างพันธุ์สงั เคราะห์ที่ ศวพ. เลย
พันธุ์

ผลผลิต (g/t/t)
ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี่ ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

รวม

AVROS 2037
PB 260

9.14
25.48

15.4
38.42

12.33
27.13

38.22
52.67

29.98
43.36

105.07
187.06

PB 311

40.17

59.88

45.32

82.96

71.74

300.07

RRIC 110

27.24

40.76

31.33

59.72

48.42

207.47

RRIC 121

25.34

33.79

31.76

66.98

56.55

214.42

RRII 118

15.99

26.34

16.92

37.52

30.25

127.02

-69ตารางที่ 3 แสดงการร่ วงขณะผลัดใบเฉลี่ยของพันธุ์ยาง 6 สายพันธุ์ที่ใช้ในการสร้างพันธุ์สงั เคราะห์
ร้ อยละของจํานวนต้ นยางที่มีใบร่ วงในระดับต่างๆ
จํานวน ระดับใบร่ วง
พันธุ์ยาง
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ต้ นยาง (0-5)
"2"
"0" "1"
"3"
"4"
"5"
AVROS 2037 47
4.0
0.0
4.3
6.4
17.0 23.4
48.9
RRII 118
50
2.3
0.0 30.0 30.0
28.0 10.0
2.0
1.8
0.0 44.5 38.6
11.4
2.3
2.3
PB 311
44
PB 260
48
3.3
0.0 18.8
8.3
22.9 22.9
27.1
1.4
0.0 70.8 29.2
0.0
0.0
0.0
RRIC 121
48
1.4
2.1 68.8 22.9
4.2
2.1
0.0
RRIC 110
48
หมายเหตุ: กําหนดให้ 0 = ไม่มีใบเหลือง, 1= มีใบเหลือง น้อยกว่า 25%, 2= มีใบเหลือง 26%- 50%,
3 = มีใบเหลือง 51%-75%, 4 = มีใบเหลือง 76%-100% และ 5 = ใบร่ วงทั้งหมด

ภาพที่ 1 ลักษณะการให้คะแนนใบร่ วงขณะผลัดใบของยางพารา 6 พันธุ์

-70จากการบันทึกข้อมูลการออกดอก (ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2550, ครั้งที่ 2 วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2551, ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553) พบว่า
1. พันธุ์ AVROS 2037 เป็ นพันธุ์ที่ออกดอกและดอกร่ วงเร็ วที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 4.3
มีจาํ นวนต้นยางที่ออกดอกจํานวนมากอยูใ่ นระดับ 4-5 เฉลี่ย 48.9% และ 44.8% ตามลําดับ
2. พันธุ์ PB 260, RRIC 121, RRIC 110 และ PB311 ออกดอกเฉลี่ยที่ระดับ 3.7, 3.6, 3.2
และ 3.1 มีจาํ นวนต้นยางออกดอกจํานวนมากที่สุดอยูใ่ นระดับ 4 เฉลี่ย 46.6%, 34.9% และ 51.9%
ในพันธุ์ PB 260, RRIC 110 และ PB 311 ตามลําดับ และพันธุ์ RRIC 121 มีจาํ นวนต้นยางออกดอก
จํานวนมากที่สุดอยูใ่ นระดับ 3 เฉลี่ย 32.3%
3. พันธุ์ RRII 118 จัดเป็ นพันธุ์ที่ออกดอกช้าที่สุดเฉลี่ย 2.8 มีจาํ นวนต้นยาง ออกดอกจํานวน
มากอยูใ่ นระดับ 4 เฉลี่ย 63.6% ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงการออกดอก และการร่ วงของดอกเฉลี่ย ของพันธุ์ยาง 6 สายพันธุ์ที่ใช้ในการสร้าง
พันธุ์สังเคราะห์
ร้ อยละของจํานวนต้ นยางที่ออกดอกในระดับต่ างๆ
จํานวน ระดับออกดอก
พันธุ์ยาง
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ต้ นยาง
(0-5)
"0" "1" "2" "3" "4"
"5"
AVROS 2037 58
4.3
1.7 1.7 0.6 2.3 48.9
44.8
PB 260
58
3.7
1.7 6.9 12.6 31
46.6
1.1
3.6
1.6 10.4 32.3 22.9 31.3
1.6
RRIC 121
64
RRIC 110
63
3.2
3.7 6.3 20.6 22.8 34.9
11.6
3.1
9.3 4.9 2.7 7.7 51.9
23.5
PB 311
61
2.8
3.2 1.6 5.8 15.3 63.5
10.6
RRII 118
63
หมายเหตุ : กําหนดให้ 0 = ไม่มีดอก, 1 = มีดอกตูมอย่างเดียว,2= มีดอกบาน 25%-50%,
3 = มีดอกบาน 51-75%,4 = มีดอกบาน 76%-100% และ 5 = ดอกร่ วงทั้งหมด

เมื่ อ ต้น ยางติ ด เมล็ ด ทํา การเก็บ เมล็ด มาปลู ก เปรี ย บเที ย บในแปลงปลู ก ที่ ศู น ย์วิ จัย ยาง
หนองคาย ในปี 2553 และ 2554 พบว่า เมื่อต้นยางลูกผสมอายุ 7 ปี 5 เดือน (ปลูกปี 2553) ลูกผสมที่
ได้จากต้นแม่พนั ธุ์ RRIC 121 มีขนาดรอบลําต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 37.38 ซม. รองลงมาคือ ลูกผสม
ที่ได้จากต้นแม่พนั ธุ์ AVROS 2037 โดยมีขนาดรอบลําต้นเฉลี่ย 35.71 ซม. ลูกผสมที่ได้จากต้นแม่
พันธุ์ PB 311 และ RRIC 110 มีขนาดรอบลําต้นน้อยที่สุดเฉลี่ย 31.50 และ 31.60 ซม. ตามลําดับ
(ตารางที่ 5) และต้นยางลูกผสมอายุ 6 ปี 4 เดือน (ปลูกปี 2554) ลูกผสมที่ได้จากต้นแม่พนั ธุ์ PB 260

-71มีขนาดรอบลําต้นลําต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 34.73 ซม. รองลงมาคือ ลูกผสมที่ได้จากต้นแม่พนั ธุ์
AVROS 2037 โดยมีขนาดรอบลําต้นลําต้นเฉลี่ย 33.48 ซม. ลูกผสมที่ได้จากต้นแม่พนั ธุ์ PB 311 มี
ขนาดรอบลําต้นน้อยที่สุดเฉลี่ย 26.18 ซม.ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การเจริ ญเติบโตของลูกผสมพันธุ์สังเคราะห์และพันธุ์แม่ที่ปลูกที่ศนู ย์วจิ ยั ยางหนองคาย
ในปี 2553 (อายุ 7 ปี 5 เดือน) และปี 2554 (อายุ 6 ปี 4 เดือน)
พันธุ์
AVROS 2037
PB 260
PB 311
RRIC 110
RRIC 121
RRII 118
เฉลีย่

ปี 2553
ลูกผสม
35.71
33.54
31.50
31.60
37.38
32.84
33.76

ปี 2554
แม่ พนั ธุ์
49.15
39.48
48.34
46.57
45.85
42.60
45.33

ลูกผสม
33.48
34.73
26.18
32.67
32.62
31.98
31.94

แม่ พนั ธุ์
42.90
41.19
42.00
39.83
39.67
36.16
40.29

จากการวิเคราะห์หาสายพันธุ์พอ่ ของยางพารา 200 ตัวอย่าง พบว่าสามารถวิเคราะห์พนั ธุ์พอ่
ได้ 170 ตัวอย่าง ใน 170 ตัวอย่าง มีตวั อย่างลูกที่มีพอ่ สายพันธุ์ AVROS 2037 จํานวน 4 ตัวอย่าง,
ตัวอย่างลูกที่มีพ่อสายพันธุ์ PB 260 มีจาํ นวน 46 ตัวอย่าง, ตัวอย่างลูกที่มีพ่อสายพันธุ์ PB311 มี
จํานวน 53 ตัวอย่างตัวอย่างลูกที่มีพ่อสายพันธุ์ RRIC 110 มีจาํ นวน 36 ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกที่มีพอ่
สายพันธุ์ RRIC 121 มีจาํ นวน 31 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาตําแหน่งปลูกแต่ละตําแหน่งของยางลูกผสม
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งปลูกต้นพ่อพันธุ์และต้นแม่พนั ธุ์ แสดงถึงตําแหน่งปลูก
ต้นพันธุ์พ่อแม่มีโอกาสผสมกันได้โดยสุ่ ม เมื่อพิจารณาช่วงวันออกดอกพ่อแม่พนั ธุ์ยางพาราสังเกต
ได้วา่ สายพันธุ์พ่อของลูกผสมที่ศึกษาในการทดลองนี้มีแนวโน้มสัมพันธ์กบั ช่วงวันออกดอก เช่น
กลุ่มพ่อแม่พนั ธุ์ที่มีช่วงวันออกดอกปานกลางตรงกัน เช่น PB 260 PB 311 RRIC 110 และ RRIC
121 จะมีโอกาสเป็ นพ่อของลูกผสมใกล้เคียงกัน ส่ วนพันธุ์ที่มีช่วงการออกดอกช้า เช่น RRII 118
จะมีโอกาสความเป็ นพ่อน้อยกว่าพันธุ์ที่มีช่วงการออกดอกเร็ วและปานกลาง (ตารางที่ 6)
จากตัวอย่างที่วิเคราะห์สายพันธุ์พ่อได้ 170 จาก 200 ตัวอย่าง มี 8 ตัวอย่างเกิดการผสม
ภายในต้นคิดเป็ นอัตราการผสมตัวเองเท่ากับ 4.68% โดยพันธุ์ AVROS 2037 และพันธุ์ RRIC 110
มีอตั ราการผสมตัวเองเท่ากับ 10.53% และ 8.51% ตามลําดับ มี 163 ตัวอย่างเกิดการผสมข้ามต้นคิด
เป็ นอัตราการผสมข้ามต้นรวม เท่ากับ 95.32 % อัตราการผสมข้ามต้นอยูใ่ นช่วง 89.47 (AVROS 2037)

-72ถึง 100 % (PB 311 RRIC 121 และ RRII 118) (ตารางที่ 6) ซึ่งข้อมูลการผสมข้ามนี้มีความสอดคล้อง
กับงานวิจยั ที่ผ่านมา (Furlani และคณะ, 2005) ที่ระบุวา่ ระบบการผสมพันธุ์ของประชากร Hevea
brasiliensis มีอตั ราการผสมข้ามต้น 96.2 % แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจยั ของ (Paiva และคณะ,
1994) พบว่าอัตราการผสมข้ามต้นของยางพาราในธรรมชาติ มีค่า 64.46 % รวมถึงงานวิจยั ของ
(Pawsoi และคณะ, 2013) มีอตั ราการผสมข้ามต้น 79% และอัตราการผสมภายในต้น 21% สาเหตุ
ของความแตกต่างของอัตราการผสมตัวเองและการผสมข้ามต้นอาจขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกันในแปลงปลูก พาหะที่ช่วยถ่ายละอองเกสรภายในแปลง รวมถึงลักษณะช่วงเวลาการ
บานของดอกของสายพันธุ์พ่อแม่ที่ใช้ในการทดลองที่แต่ละการทดลองอาจมีความแตกต่างกัน ทํา
ให้เกิดการบานของดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมียมีช่วงการบานที่ตรงกันหรื อต่างช่วงเวลากัน และอาจ
เกิดจากจํานวนตัวอย่างที่ทาํ การวิเคราะห์หาสายพันธุ์พ่อมีจาํ นวนตัวอย่างไม่เท่ากันในงานวิจยั แต่
ละงานวิจยั เป็ นต้น ผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับการทดลองการวิเคราะห์พนั ธุ์พ่อของยางพารา
ก่อนหน้านี้ (Pawsoi และคณะ, 2013) ดังนั้นการวางแผนการปรัปปรุ งพันธุ์ในแปลงพันธุ์ยาง
สังเคราะห์ ปั จจัยหนึ่งที่ควรคํานึงถึงคือการพิจารณาช่วงการบานของดอกที่ตรงกันเพื่อเพิ่มโอกาส
การผสมข้ามให้มากที่สุด ซึ่งจะทําให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดจากการเกิด heterosis จากการผสมข้าม
ตารางที่ 6 แสดงเวลาการออกดอก จํานวนตัวอย่างที่เกิดการผสมภายในต้นและผสมข้ามต้นของ
ยางพาราที่ใช้เป็ นแม่-พ่อพันธุ์ จํานวน 6 พันธุ์
เวลาการ จํานวน อัตราการผสม อัตราการผสม ลูกที่มีสายพันธุ์พ่อต่ างๆ
(จํานวนตัวอย่ างลูก)
ออกดอก ตัวอย่ าง ภายในต้ น (%) ข้ามต้ น (%)
AVROS 2037 เร็ ว
38
10.53
89.47 PB 260 (2), PB 311 (10),
RRIC 110 (17), RRIC 121 (5),
AVROS 2037 (4)
PB 311
ปานกลาง 34
0
100
PB 260 (26), RRIC 110 (6),
RRIC 121 (2)
RRIC 110 ปานกลาง 47
8.51
91.49 PB 260 (11), PB 311 (9),
RRIC 121 (23), RRIC110 (4)
0
100
PB 260 (6), PB 311 (29),
RRIC 121 ปลานกลาง 42
RRIC110 (7)
RRII 118
ช้า
9
0
100
PB 260 (1), PB 311 (5),
RRIC 110 (2), RRIC121 (1)
รวมทั้งหมด
170
4.68
95.32
สายพันธุ์แม่

-73เมื่อทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นของพันธุ์แม่ พันธุ์พอ่ และลูกผสมที่
มีพนั ธุ์พอ่ แตกต่างกัน พบว่า ลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่ AVROS 2037 มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบ
ลําต้นสู งที่สุด 40.38 เซนติเมตร รองลงมาคือลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่ RRII 118 มีค่าเฉลี่ยของ
ขนาดเส้นรอบลําต้น 33.14 เซนติเมตร ลูกผสมที่มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นน้อยที่สุด คือ
ลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่ RRIC 110 มีขนาดเส้นรอบลําต้นเฉลี่ย 25.22 เซนติเมตร (ตารางที่ 7) เมื่อ
ทําการวิเคราะห์ค่าความสามารถในการรวมตัวทัว่ ไปของพันธุ์ยางพบว่าพันธุ์ AVROS 2037 มี
แนวโน้มที่จะมีสมรรถนะการรวมตัวทัว่ ไปดีกว่าพันธุ์แม่อื่นๆ ในการทดลองนี้ โดยมีค่าความสามารถ
ในการรวมตัวทัว่ ไปสู งที่สุด คือ 10.79 นอกจากนี้ ยงั ให้ลูกผสมที่มีขนาดเส้นรอบลําต้นดี (สู งกว่า
ค่าเฉลี่ยของพันธุ์แม่-พ่อ หรื ออยูร่ ะหว่างค่าเฉลี่ยของพันธุ์แม่-พ่อ) ไม่วา่ จะผสมกับพันธุ์พอ่ พันธุ์ใด
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของลูกผสมที่ได้จากการผสมของพันธุ์ยางแต่ละพันธุ์ พบว่า ลูกผสมที่
ได้จากแม่ พันธุ์ AVROS 2037 ให้ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นของลูกผสมสู งที่สุด 40.38
เซนติเมตรไม่วา่ จะผสมกับพันธุ์ใด รองลงมาคือลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่ RRII 118 ให้ค่าเฉลี่ยของ
ขนาดเส้นรอบลําต้นของลูกผสม 33.14 เซนติเมตรลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่ AVROS 2037 และ
พันธุ์พ่อ PB 260 มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นสู งที่สุด 52.50 เซนติเมตร ซึ่งสู งกว่าเฉลี่ยของ
พันธุ์แม่ (42.00 เซนติเมตร) และพันธุ์พอ่ (29.85 เซนติเมตร) รองลงมาคือลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่
RRII 118 และพันธุ์พอ่ PB 260 มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นสูงที่สุด 41.60 เซนติเมตร ซึ่งสู ง
กว่าเฉลี่ยของพันธุ์แม่ (36.10 เซนติเมตร) และพันธุ์พอ่ (29.85 เซนติเมตร)(ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 แสดงขนาดเส้นรอบลําต้น (เซนติเมตร) ของพันธุ์แม่ พันธุ์พ่อ และลูกผสมที่มีพ่อ
แตกต่างกัน เมื่อต้นยาง อายุ 6 ปี
พันธุ์แม่
AVROS 2037
เฉลี่ย =42.00

พันธุ์พ่อ
PB 260 (29.85)
PB 311 (36.25)
AVROS 2037 (42.00)
RRIC 121 (35.06)
RRIC 110 (32.20)
เฉลี่ย

PB 311
เฉลี่ย = 36.25

RRIC 121 (35.06)
RRIC 110 (32.20)
PB 260 (29.85)
เฉลี่ย

ลูกผสม
52.50
40.45
37.60
35.90
35.54
40.38
38.65
32.43
23.44
31.51

-74ตารางที่ 7 (ต่อ)
พันธุ์แม่
RRII 118
เฉลี่ย = 36.10

พันธุ์พ่อ
PB 260 (29.85)
RRIC 121 (35.06)
RRIC 110 (32.20)
PB311 (36.25)
เฉลี่ย

RRIC 121
เฉลี่ย = 35.06

RRIC 110 (32.20)
PB 260 (29.85)
PB 311 (36.25)
เฉลี่ย

RRIC 110
เฉลี่ย = 32.20

RRIC 121 (35.06)
RRIC 110 (32.20)
PB 260 (29.85)
เฉลี่ย

ลูกผสม
41.60
34.30
30.60
26.07
33.14
31.84
31.48
30.34
31.22
33.67
29.00
13.00
25.22

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเฉลี่ยของพันธุ์พอ่

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์เพื่อสร้างพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็ นหลัก
มีลกั ษณะการเจริ ญเติบโตดี ที่เกษตรกรสามารถนําเมล็ดไปใช้ปลูกได้โดยตรงหรื อใช้เป็ นต้นตอ
จากกลุ่มแม่-พ่อพันธุ์ที่มีลกั ษณะดังกล่าว เพื่อประเมินผลว่าการผสมระหว่างแม่-พ่อพันธุ์ใดให้
ลูกผสมที่ มีค่าเฉลี่ยของการเจริ ญเติ บโต และลักษณะอื่นๆ ที่ ดีกว่าแม่-พ่อพันธุ์ พบว่า จากการ
วิเคราะห์หาสายพันธุ์พ่อของยางพารา 170 ตัวอย่างมีตวั อย่างลูกที่มีพ่อสายพันธุ์ AVROS 2037
จํานวน 4 ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกที่มีพอ่ สายพันธุ์ PB 260 มีจาํ นวน 46 ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกที่มีพอ่ สาย
พันธุ์ PB 311 มีจาํ นวน 53 ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกที่มีพอ่ สายพันธุ์ RRIC 110 มีจาํ นวน 36 ตัวอย่าง
ตัวอย่างลูกที่มีพ่อสายพันธุ์ RRIC 121 มีจาํ นวน 31 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาช่วงวันออกดอกพ่อแม่
พันธุ์ยางพารา สังเกตได้วา่ สายพันธุ์พ่อของลูกผสมที่ศึกษาในการทดลองนี้มีแนวโน้มสัมพันธ์กบั
ช่วงวันออกดอก เช่นกลุ่มพ่อแม่พนั ธุ์ที่มีช่วงวันออกดอกปานกลางตรงกัน เช่น PB 260, PB 311,
RRIC 110 และ RRIC 121 จะมีโอกาสเป็ นพ่อของลูกผสมใกล้เคียงกัน ส่ วนพันธุ์ที่มีช่วงการออก
ดอกช้า เช่น RRII 118 จะมีโอกาสความเป็ นพ่อน้อยกว่าพันธุ์ที่มีช่วงการออกดอกเร็ วและปาน
กลาง

-75จากการวิเคราะห์การผสมข้ามต้นและการผสมภายในต้นของลูกผสมพันธุ์สงั เคราะห์จาํ นวน
170 ตัวอย่าง พบว่า อัตราการผสมตัวเองและการผสมข้ามของลูกผสมในแปลงทดลองนี้ มีอตั รา
การผสมข้ามต้นคิดเป็ น 95.32% ลักษณะการผสมพันธุ์มีแนวโน้มสัมพันธ์กบั ช่วงวันออกดอกที่
ตรงกันระหว่างพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดังนั้นช่วงวันออกดอกเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ควรคํานึ งถึงในการ
วางแผนการปรั บปรุ งพันธุ์ในแปลงพันธุ์ยางสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูง สุ ดจากการเกิ ด
heterosis จากการผสมข้าม
เมื่อทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นของลูกผสมเปรี ยบเทียบพันธุ์กบั พันธุ์
แม่-พ่อ พบว่า ลูกผสมที่ได้จากแม่ พันธุ์ AVROS 2037 ให้ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นของ
ลูกผสมสู งที่สุด 40.38 เซนติเมตร ไม่วา่ จะผสมกับพันธุ์ใด แสดงว่าพันธุ์ AVROS 2037 เป็ นพันธุ์ที่
เหมาะจะใช้เป็ นพันธุ์แม่มากที่สุด และลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ AVROS2037 และ
PB 260 มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบลําต้นสู งที่สุด 52.50 เซนติเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ย
ของพันธุ์แม่และพันธุ์พอ่ รวมกัน แสดงว่าพันธุ์ AVROS 2037 และ PB 260 เหมาะที่จะนํามาใช้
เป็ นพันธุ์แม่และพันธุ์พอ่ ในการสร้างลูกผสมมากที่สุด
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ได้เมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ที่เกษตรกรสามารถนําไปใช้ปลูกได้โดยตรงหรื อใช้เป็ นต้น
ตอ โดยใช้ตน้ ทุนในการปลูกน้อยกว่าการปลูกโดยวิธีการใช้ตน้ ยางติดตา และสามารถให้ผลผลิต
เนื้ อไม้สูง มีความแข็งแรง ต้านทานโรค มีคุณสมบัติเนื้อไม้เหมาะสมในอุตสาหกรรมไม้มากกว่า
พันธุ์ปลูกที่แนะนําทัว่ ไป
2. ใช้เป็ นแหล่งพันธุกรรมเพือ่ คัดเลือกต้นที่ให้ผลผลิตสู ง ที่จะนําไปใช้ในโครงการปรับปรุ ง
พันธุ์ในอนาคต
3. ได้ขอ้ มูลสมรรถนะการผสมของพันธุ์ยาง เพือ่ ประโยชน์ในการวางแผนคัดเลือกพันธุ์ที่จะ
ใช้เป็ นแม่-พ่อพันธุ์ในการสร้างลูกผสมในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ยาง
เอกสารอ้ างอิง
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การจัดระดับการเติบโตของต้ นยางพันธุ์ RRIT 251 ระยะก่ อนเปิ ดกรีด
The Ranking of RRIT 251 Rubber Clone Growth: Immature Rubber Phase
ภรภัทร สุ ชาติกลู 1
บทคัดย่อ
การจะประเมินว่าการเติบโตของต้นยางในสวนยางนั้น ๆ อยูใ่ นเกณฑ์ใด มีการเติบโตอยูใ่ น
ระดับตํ่ามาก ตํ่า ค่อนข้างตํ่า ค่อนข้างดี ดี หรื อ ดีมาก จะต้องมีค่ามาตรฐานการเติบโตในละช่วงอายุ
สํา หรั บ ใช้เ ปรี ย บเที ย บ เพื่อให้ผ ลการวัด การเติ บ โตที่ ไ ด้จ ากการเก็บ ข้อ มูล ในสวนยางต่าง ๆ
สามารถนํามาแปลความหมายเพื่อจัดระดับการเติบโตได้จึงได้จดั ทําค่ามาตรฐานการเติบโตของต้น
ยางระยะก่อนเปิ ดกรี ดไว้เป็ นค่ามาตรฐานสําหรั บจัดระดับการเติบโต ทําการศึกษาในยางพันธุ์
RRIT 251 อายุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 7 ปี โดยวัดขนาดเส้นรอบวงลําต้นที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน
จํานวน 100 ต้นต่อสวน ให้กระจายครอบคลุ มทุ กระดับการเติ บโตข้อมูล ที่ ได้นาํ มาตรวจสอบ
ลักษณะการกระจายของข้อมูลว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรื อไม่ โดยการแจกแจงความถี่และแสดง
ภาพด้วยฮี สโตแกรมเมื่อตัวอย่างทุกกลุ่มอายุมีการกระจายแบบปกติสามารถใช้เป็ นตัวแทนของ
ขนาดต้น ยางที่ ศึก ษาในแต่ ล ะกลุ่ ม อายุไ ด้ จึ ง นําข้อมู ล ทั้ง หมดมาจัด ระดับ การเติ บ โตของยาง
(ranking) เป็ น 6 ระดับ คือ การเติบโตตํ่ามาก (very low) ตํ่า (low)ค่อนข้างตํ่า (moderately low)
ค่อนข้างดี (moderately high) ดี (high) และดีมาก (very high) โดยแต่ละระดับห่างกัน 1 เท่าของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการจัดระดับการเติบโตของยางพันธุ์ RRIT 251 พบว่าต้นยางอายุ 1 - 2 ปี ,
2 - 3 ปี , 3 - 4 ปี , 4 - 5 ปี , 5 - 6 ปี และ 6 - 7 ปี ที่มีการเติบโตอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ควรมีขนาดเส้น
รอบวงลําต้นที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดินอยูใ่ นช่วง13.9 - 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
คําสํ าคัญ : การจัดระดับ, การเติบโต, ยางพารา, RRIT 251
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-78Abstract
To assessing what are the growth rank of rubber trees in any plantations: very low, low,
moderately low, moderately high, high or very high. There should be a standard growth to use as
reference. In order to achieve the assessing, the standard growths in each age range were
developed. In this study, the girths of RRIT 251 rubber clone aged 1 - 7 years were measured at
150 centimeters above the ground for 100 trees per plot from various rubber plantations and
cover all age ranges. The girth data were determined for normality distribution by using
frequency distribution and histogram. The samples were normally distributed for all age range
and can be used as the representatives of the girth of rubber trees in each age range. Therefore,
the rank of growth was created with 6 groups: very low, low, moderately low, moderately high,
high and very high. Each group differed for 1 standard deviation. The results showed that the
appropriate size (moderately high) for the girths of RRIT 251 rubber clone aged1 - 2, 2 - 3, 3 - 4,
4 - 5, 5 - 6 and 6 - 7 years at 150 centimeters above the ground were 13.9 - 17.5, 21.1 - 26.3, 33.5
- 39.6, 42.0 - 47.9, 48.6 - 54.5 and 57.4 - 62.9 centimeters, respectively.
Key Words : ranking, growth, rubber clone, RRIT 251
บทนํา
ลิลลี่ (2549) อธิ บายถึงวิธีวดั การเติบโต ที่นิยมใช้และสามารถวัดได้อย่างง่าย ๆ ไว้ดงั นี้
1) การหานํ้าหนักสด เป็ นวิธีวดั ที่ทาํ ได้ง่ายและอาจไม่จาํ เป็ นต้องทําลาย หรื อเป็ นอันตรายต่ออวัยวะ
พืช หรื อ ระบบการเติ บโตของต้นพืช อย่างไรก็ตาม อวัยวะของพืชที่ ใช้ว ดั นั้นอาจต้อ งถูก แยก
ออกมาจากต้นพืช หรื อในบางกรณี ที่ตอ้ งการวัดพืชทั้งต้น ต้องแยกต้นพืชออกมาจากดินหรื อวัสดุ
ปลูก ซึ่งเป็ นไปได้ยากที่จะไม่ทาํ ให้เกิดการกระทบกระเทือนหรื อเป็ นอันตรายต่อต้นพืชดังนั้นการ
วัดหานํ้าหนักสดของพืชในทางปฏิบตั ิจาํ เป็ นต้องใช้วิธีสุ่มตัวอย่างต้นพืชมาเป็ นระยะ ๆ จากต้นพืช
ที่มีอยูเ่ ป็ นลําดับ 2) การหานํ้าหนักแห้ง ให้ผลดีกว่านํ้าหนักสด เพราะนํ้าหนักสดของพืชที่เพิ่มขึ้น
นั้นอาจเป็ นผลมาจากการที่ตน้ พืชทั้งต้นได้รับนํ้าเข้าไปมากกว่าปกติ และนํ้าหนักสดที่วดั ได้มีความ
แปรปรวนอย่างมากและไม่แน่นอน เนื่องจากได้รับนํ้าในปริ มาณที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามใน
ต้นอ่อนของพืชที่เพิง่ งอกนั้น นํ้าหนักแห้งของพืชที่กาํ ลังเริ่ มเติบโตโดยปกติจะลดลงขณะที่น้ าํ หนัก
สดกลับมีค่าเพิ่มขึ้น ในกรณี เช่ นนี้ การหานํ้าหนักสดจะเป็ นวิธีการวัดการเติบโตที่ ดีกว่าการหา
นํ้าหนักแห้ง 3) การวัดความกว้างหรื อความยาว เป็ นวิธีวดั ที่เหมาะสมสําหรับวัดการเติบโตของ
อวัยวะพืชที่มีการเติบโตไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ ง โดยมีการเพิ่มของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่าง
สมํ่าเสมอ 4) การหาพื้นที่ นิยมใช้ในกรณี ที่มีการเติบโตเป็ น 2 มิติ ทั้งความกว้างหรื อความยาว และ
ความหนา ตัวอย่างในกรณีของใบที่มีการเพิม่ ขนาด หรื อใบที่กาํ ลังขยายตัว

-79วิธีก ารวัดการเติ บโตต่ าง ๆ ที่ กล่ าวมา จัดเป็ นวิธีหลักที่ นิยมใช้เป็ นเกณฑ์ในการวัดการ
เติบโตของพืชชั้นสู ง สําหรั บต้นยางวิธีที่นิยม คือ วัดความยาวเส้นรอบวงลําต้นที่ ความสู งจาก
พื้นดินระดับหนึ่ง เช่น 150 หรื อ 170 เซนติเมตรจากพื้นดิน
พิศมัย (2551) กล่าวว่าขนาดลําต้นมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดกรี ด เนื่องจากการเปิ ดกรี ดจะ
คํานึงถึงขนาดของต้นยางมากกว่าอายุตน้ ยาง โดยต้นยางที่พร้อมจะเปิ ดกรี ดได้ควรมีจาํ นวนต้นยาง
ที่มีความยาวเส้นรอบวงลําต้นไม่ต่าํ กว่า 50 เซนติเมตร ที่ความสู ง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน มี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด หรื อมีจาํ นวนต้นยางที่มีความยาวเส้นรอบวงลําต้น
ไม่ต่าํ กว่า 45 เซนติเมตร มากกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนทั้งหมด การเติบโตของลําต้นมีผลต่อ
จํานวนวงท่อนํ้ายาง เนื่ องจากเมื่อต้นยางอายุมากขึ้น เยื่อเจริ ญจะแบ่งตัวออกทางด้านนอกทําให้
ความหนาของเปลือกนอกเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันมีการสร้างท่อนํ้ายางเพิ่มขึ้นควบคู่กนั ไปด้วย ซึ่ง
ความหนาของเปลือกและจํานวนวงท่อนํ้ายาง โดยทัว่ ไปเพิ่มในอัตราค่อนข้างสู งเมื่อต้นยางอายุ
น้อย เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเติบโต การทําให้ตน้ ยางมีการเติบโตที่สูงได้ตอ้ งมีการจัดการที่ดี
และดิ นต้องมีความอุดมสมบูรณ์ หากดิ นขาดธาตุอาหารจะส่ งผลให้การแบ่งตัวของเยื่อเจริ ญไม่
เป็ นไปตามปกติ ยางที่ปลูกในสภาพเหมาะสม คือ มีความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน อินทรี ยวัตถุ และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชเหมาะสมจะสามารถเปิ ดกรี ดได้เร็ ว และให้ผลผลิตสู ง
การประเมินการเจริ ญเติบโตของต้นยางในแต่ละสวนนั้นทําได้ โดยนําค่าความยาวเส้นรอบ
วงลําต้นเฉลี่ยของสวนนั้นมาเทียบกับค่าระดับการเติบโตที่มีการจัดลําดับไว้เพือ่ เป็ นค่ามาตรฐานไว้
เปรี ยบเทียบ เช่น ถ้าวัดความยาวเส้นรอบวงลําต้นที่ความสูง 150 ซม. ของต้นยางอายุ 3 ปี ในแปลง
ต่าง ๆ จํานวน 3 แปลง ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.0 ซม. 26.5 ซม. และ 24.7 ซม. ตามลําดับ จะประเมิน
ว่าต้นยางในแต่ละแปลงมีการเจริ ญเติบโตแตกต่างกันหรื อไม่ และอยู่ในระดับใด ต้องนํามาเทียบ
กับค่ามาตรฐานการเติบโต ที่วดั จากความสูงที่ระดับเดียวกัน และค่ามาตรฐานควรเป็ นค่าที่บอกเป็ น
ช่วง (range) เพื่อให้สามารถครอบคลุมได้ทุกค่าที่วดั ได้ ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มีค่ามาตรฐานการเติบโต
ของยางพันธุ์ RRIT 251 ค่ามาตรฐานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นค่ามาตรฐานการเติบโตของต้นยางพันธุ์
RRIM 600 และไม่ได้เป็ นค่าที่บอกเป็ นช่วง โดยสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร ได้กาํ หนด
มาตรฐานการเติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIM 600ไว้ ตามตารางที่ 1
จากการศึกษาของ สายใจ และคณะ (2553) โดยการนําความยาวเส้นรอบวงลําต้นของต้นยาง
พันธุ์ RRIM 600 อายุ 4 ปี จํานวน 4,154 ต้น มาวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ และพบว่าเส้นโค้งการ
แจกแจงมีลกั ษณะคล้ายระฆังควํ่า (Gaussian distribution curve) แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างมีการ
กระจายตามโอกาสปกติของความน่าจะเป็ น และสามารถใช้เป็ นตัวแทนของพื้นที่ศึกษาได้ จากนั้น
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลทั้งหมดมาจัดระดับการเติบโตของยาง (ranking) เป็ น 6 ระดับ คือ การเติบโตตํ่า
มาก (very low), ตํ่า (low),ค่อนข้างตํ่า (moderately low), ค่อนข้างดี (moderately high), ดี (high),
และดีมาก (very high) โดยแต่ละระดับห่ างกัน 6.4 เซนติเมตร (1 เท่า ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
(ตารางที่ 2) ผลการจัดระดับสอดคล้องกับมาตรฐานการเติบโตของต้นยาง ซึ่งเสนอโดยสถาบันวิจยั
ยาง (2550)

-80ในการจัดระดับการเติบโตครั้งนี้ จะทําการศึกษาตั้งแต่ยางอายุ 1 ปี จนถึง 7 ปี และแยก
ระดับชั้นวินิจฉัยออกเป็ น ตํ่ามาก ตํ่า ค่อนข้างตํ่า ค่อนข้างดี ดี และดีมาก ทําการจัดระดับโดยการ
เก็บข้อมูลเส้นรอบวงลําต้นยางในแต่ละช่วงอายุ จากสวนยางพันธุ์ RRIT 251 ให้กระจายครอบคลุม
ทุ ก ระดับ การเติ บ โตจํา นวนหลาย ๆ สวน แล้ว ทํา การแยกชั้น วิ นิ จ ฉัย โดยใช้ท ฤษฏี Gaussian
distribution และใช้ค่า standard deviation ในการจัดระดับ
ตารางที่ 1 ระดับการเติบโตของต้นยางก่อนเปิ ดกรี ดโดยใช้ความยาวเส้นรอบวงลําต้นที่ความสู ง
150 เซนติเมตรจากพื้นดิน (เซนติเมตร)
อายุ (ปี )
2
3
4
5
6

ระดับการเติบโต
ตํ่า
12
21
29
36
43

ปานกลาง
14
24
33
41
47

สู ง
16
27
37
46
52

ที่มา : ดัดแปลงจากสถาบันวิจยั ยาง (2550)

ตารางที่ 2 ผลการจัดระดับการเติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 4 ปี โดยการวัดความยาว
เส้นรอบวงลําต้นที่ความสู ง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน และจํานวนสวนยางในแต่ละ
ระดับ

ระดับการเติบโต
(ranking)
ตํ่ามาก (Very low : vL)
ตํ่า (Low : L)
ค่อนข้างตํ่า (Moderately low : mL)
ค่อนข้างดี (Moderately high : mH)
ดี (High : H)
ดีมาก (Very high : vH)

ความยาวเส้ นรอบวง
ลําต้ น (เซนติเมตร)
< 17.8
17.8 – 24.2
24.3 – 30.6
30.7 – 37.0
37.1 – 43.5
> 43.5

จํานวน
สวนยาง
1
3
15
21
3
0

-81ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีดาํ เนินการ
1. รวบรวมข้ อมูลที่อยู่เจ้ าของสวนยางพร้ อมที่ต้ังสวนยาง ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้ งั สวน
ยางของผูข้ อทุนสงเคราะห์การทําสวนยางที่ปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 อายุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 7 ปี จาก
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ต่าง ๆ ทางภาคใต้ (สวนยางที่ขอรับทุนสงเคราะห์
การทําสวนยางในปี 2552 ถึงปี 2559)
2. การคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษา เลือกสวนยางที่จะทําการศึกษา จากข้อมูลที่ต้งั สวนที่รวบรวมได้จาก
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และ/หรื อร่ วมกับการสอบถามประชาชนในพื้นที่ จากนั้นออก
สํารวจเก็บข้อมูลความยาวเส้นรอบวงลําต้นโดยเลือกเฉพาะสวนยางที่มีขนาดสวน 3 - 5 ไร่ ข้ ึนไป
หรื อมีจาํ นวนต้นยางไม่ต่าํ กว่า 200 ต้น และเลือกแปลงที่มีความสมํ่าเสมอ (homogeneity) ถ้าเป็ น
แปลงขนาดใหญ่ท าํ การคัด เลื อกเฉพาะบางส่ ว นของแปลงที่ มี ความสมํ่าเสมอ สามารถใช้เป็ น
ตัวแทนของสวนยางที่มีการเติบโตอย่างสมํ่าเสมอ จํานวนอําเภอละ 1 - 2 สวน ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั ที่
มีระดับความอุดมสมบูรณ์ของต้นยางทั้งตํ่า ปานกลาง และสู ง
3. เก็บข้อมูลขนาดเส้ นรอบวงลําต้ นโดยวัดความยาวเส้นรอบวงลําต้นที่ความสู ง 150 เซนติเมตร
จากพื้นดินจํานวน 100 ต้น/สวน จํานวนอายุละประมาณ 40 - 50 สวน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อมูลความยาวเส้นรอบวงลําต้นที่ได้ท้ งั หมดนํามาหาค่าเฉลี่ย (mean)
และตรวจสอบลักษณะการกระจายของข้อมูลว่ามีการกระจายแบบปกติหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์
การแจกแจงความถี่ และแสดงภาพด้ว ยฮี สโตแกรม จากนั้นทําการจัดระดับ การเติ บโตของยาง
(ranking) ออกเป็ น 6 ระดับคือ การเติบโตตํ่ามาก (very low), ตํ่า (low), ค่อนข้างตํ่า (moderately
low), ค่อนข้างดี (moderately high), ดี (high), และดีมาก (very high) โดยแต่ละระดับห่างกันเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยบวกลบด้วย 1 เท่า ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
สวนยางก่อนเปิ ดกรี ดพันธุ์ RRIT 251 ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคใต้
ผลการวิจัย
ดําเนินการสํารวจสวนยางที่ปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 ที่มีอายุต้ งั แต่ 1 ถึง 7 ปี ในพื้นที่จงั หวัด
สุ ราษฎร์ ธานีและวัดขนาดเส้นรอบวงลําต้นของต้นยางระยะก่อนเปิ ดกรี ด ที่ระดับ 150 เซนติเมตร
จากพื้นดิน จํานวน 100 ต้นต่อสวน สามารถดําเนินการเก็บข้อมูลขนาดเส้นรอบวงลําต้นได้ท้ งั สิ้ น

-8254,400 ต้นจากสวนยางจํานวน544 แปลงเป็ นต้นยางในกลุ่มอายุ 1 ปี - 2 ปี จํานวน 68 แปลง 6,800
ต้น อายุมากกว่า 2 ปี - 3 ปี จํานวน 155 แปลง 15,500 ต้น กลุ่มอายุมากกว่า 3 ปี - 4 ปี จํานวน 103
แปลง 10,300 ต้น กลุ่มอายุมากกว่า 4 ปี - 5 ปี จํานวน 75 แปลง 7,500 ต้น กลุ่มอายุมากกว่า 5 ปี - 6
ปี จํานวน 83 แปลง 8,300 ต้น และต้นยางในกลุ่มอายุมากกว่า 6 ปี - 7 ปี จํานวน 60 แปลง 6,000
ต้น จากนั้นนําข้อมูลขนาดความยาวเส้นรอบวงที่ได้ในแต่ละแปลงมาพิจารณาคัดเลือกตัดค่าที่ต่าง
จากกลุ่มมาก ๆ ในด้านตํ่าทิ้งไป โดยมีสมมุติฐานว่าน่าจะเป็ นต้นที่ปลูกซ่อมแทนต้นที่ตายพบว่ามี
จํานวนข้อมูลที่ สามารถนํามาจัดระดับการเติ บโตในกลุ่มอายุ 1 ปี - 2 ปี จํานวน 5,222 ต้น อายุ
มากกว่า 2 ปี - 3 ปี 9,560 ต้น กลุ่มอายุมากกว่า 3 ปี - 4 ปี 7,516 ต้น กลุ่มอายุมากกว่า 4 ปี - 5 ปี
6,474 ต้น กลุ่มอายุมากกว่า 5 ปี - 6 ปี 6,977 ต้น และในกลุ่มอายุมากกว่า 6 ปี - 7 ปี จํานวน 4,194
ต้นข้อมูลที่คดั กรองแล้วในแต่ละกลุ่มอายุนาํ มาหาค่าสู งสุ ด (max) และคํ่าตํ่าสุ ด (min) วัดแนวโน้ม
เข้าสู่ ส่วนกลาง ได้แก่ ฐานนิยม (mode) คือค่าข้อมูลที่พบบ่อยที่สุด มัธยฐาน (median) คือค่าของ
ข้อมูลที่อยู่ก่ ึงกลางของกลุ่มข้อมูล และค่าเฉลี่ย (mean) วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่ วน
เบี่ยงเบียนมาตรฐาน (standard deviation : sd) จากนั้นทําการตรวจสอบลักษณะการกระจายของ
ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่และแสดงภาพด้วยฮีสโตแกรม พบว่ามีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายระฆัง
ควํ่าหรื อใกล้เคียง แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างทุกกลุ่มอายุมีการกระจายแบบปกติ สามารถใช้เป็ น
ตัวแทนของขนาดต้นยางที่ศึกษาในแต่ละกลุ่มอายุได้ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1 ถึง 5)
ตารางที่ 3 ผลการนับจํานวนข้อมูล ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของต้น
ยางพันธุ์ RRIT 251 ระยะก่อนเปิ ดกรี ดแยกตามกลุ่มอายุ
อายุ
ต้ นยาง
1 ปี - 2 ปี
2 ปี - 3 ปี
3 ปี - 4 ปี
4 ปี - 5 ปี
5 ปี - 6 ปี
6 ปี - 7 ปี

จํานวน
ต้ นยาง
5,222
9,560
7,516
6,474
6,977
4,194

ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด ฐานนิยม มัธยฐาน ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
(min) (max) (mode) (median) (mean) มาตรฐาน (sd)
5.0
27.0
13.0
13.3
13.8
3.7
7.4
40.4
21.1
21.1
21.0
5.3
11.9
63.9
33.6
33.6
33.4
6.2
26.8
60.0
42.0
42.0
41.9
6.0
20.5
74.0
49.0
49.0
48.5
6.0
39.5
79.0
57.0
58.0
57.3
5.6

1) ต้นยางในกลุ่มอายุ 1 ปี - 2 ปี มีจาํ นวนข้อมูล 5,222 ข้อมูล มีขนาดเส้นรอบวงลําต้นสู งสุ ด 27.0
เซนติเมตร ตํ่าสุ ด 5.0 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากับ 13.3เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 13.3 เซนติเมตร มี
ค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลําต้นเท่ากับ 13.8 เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.7 เซนติเมตร
(ตารางที่ 3)
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ภาพที่ 1 ฮีสโตแกรมแสดงลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงลําต้นของยางพันธุ์ RRIT 251
อายุ 1 – 2 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน
2) ต้นยางในกลุ่มอายุมากกว่า 2 ปี - 3 ปี มีจาํ นวนข้อมูล 9,560 ต้น มีขนาดเส้นรอบวงลําต้นสู งสุ ด
40.4 เซนติเมตร ตํ่าสุ ด 7.4 เซนติเมตร ฐานนิ ยมเท่ากับ 20.0 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 21.1
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลําต้นเท่ากับ 21.0 เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.3
เซนติเมตร

ภาพที่ 2 ฮีสโตแกรมแสดงลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงลําต้นของยางพันธุ์ RRIT 251
อายุ 2 - 3 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน

-843) ต้นยางในกลุ่มอายุมากกว่า 3 ปี - 4 ปี มีจาํ นวนข้อมูล 7,513 ต้น มีขนาดเส้นรอบวงลําต้นสู งสุ ด
63.9 เซนติเมตร ตํ่าสุ ด 11.9 เซนติเมตร ฐานนิ ยมเท่ากับ 33.0 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 33.6
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลําต้นเท่ากับ 33.3 เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.2
เซนติเมตร

ภาพที่ 3 ฮีสโตแกรมแสดงลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงลําต้นของยางพันธุ์
RRIT 251 อายุ 3 - 4 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน
4) ต้นยางในกลุ่มอายุมากกว่า 4 ปี - 5 ปี มีจาํ นวนข้อมูล 6,474 ต้น มีขนาดเส้นรอบวงลําต้นสู งสุ ด
60.0 เซนติเมตร ตํ่าสุ ด 26.8 เซนติเมตร ฐานนิ ยมเท่ากับ 41.5 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 42.0
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลําต้นเท่ากับ 41.9 เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.0
เซนติเมตร

ภาพที่ 4 ฮีสโตแกรมแสดงลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงลําต้นของยางพันธุ์
RRIT 251 อายุ 4 - 5 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน

-855) ต้นยางในกลุ่มอายุมากกว่า 5 ปี - 6 ปี มีจาํ นวนข้อมูล 6,977 ต้น มีขนาดเส้นรอบวงลําต้นสู งสุ ด
74.0 เซนติเมตร ตํ่าสุ ด 20.5 เซนติเมตร ฐานนิ ยมเท่ากับ 50.0 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 49.0
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลําต้นเท่ากับ 48.5 เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.0
เซนติเมตร

ภาพที่ 5 ฮีสโตแกรมแสดงลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงลําต้นของยางพันธุ์
RRIT 251 อายุ 5 - 6 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน
6) ต้นยางในกลุ่มอายุมากกว่า 6 ปี - 7 ปี มีจาํ นวนข้อมูล 4,698 ต้น มีขนาดเส้นรอบวงลําต้นสู งสุ ด
79.0 เซนติเมตร ตํ่าสุ ด 39.5 เซนติเมตร ฐานนิ ยมเท่ากับ 59.0 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 58.0
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลําต้นเท่ากับ 58.3 เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.6
เซนติเมตร

ภาพที่ 6 ฮีสโตแกรมแสดงลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงลําต้นของยางพันธุ์
RRIT 251 อายุ 6 - 7 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน

-86เมื่อนําข้อมูลทั้งหมดมาจัดระดับการเติบโตของต้นยาง (ranking) ออกเป็ น 6 ระดับ คือ การ
เติบโตตํ่ามาก (very low) ตํ่า (low)ค่อนข้างตํ่า (moderately low) ค่อนข้างดี (moderately high) ดี
(high) และดีมาก (very high) โดยแต่ละระดับห่ างกัน 1 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard
deviation: sd) พบว่าการเติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIT 251 ที่ระดับตํ่ามาก, ตํ่า, ค่อนข้างตํ่า,
ค่อนข้างดี, ดี และดีมาก มีช่วงขนาดลําต้นที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน อายุ 1 - 2 ปี เท่ากับ
<6.5, 6.5 - 10.1, 10.2 - 13.8, 13.9 - 17.5, 17.6 - 21.2 และ > 21.2 เซนติเมตร ตามลําดับ อายุ
มากกว่า 2 ปี - 3 ปี เท่ากับ <10.5, 10.5 - 15.7, 15.8 - 21.0, 21.1 - 26.3, 26.4 - 31.6 และ > 31.6
เซนติเมตร ตามลําดับ อายุมากกว่า 3 ปี - 4 ปี เท่ากับ <22.0, 22.0 - 27.2, 27.3 - 33.4, 33.5 - 39.6,
39.7 - 45.8 และ > 45.8 เซนติเมตร ตามลําดับ อายุมากกว่า 4 ปี - 5 ปี เท่ากับ <30.0, 30.0 - 35.9,
36.0 - 41.9, 42.0 - 47.9, 48.0 - 53.9 และ > 53.9 เซนติเมตร ตามลําดับ อายุมากกว่า 5 ปี - 6 ปี มี
เท่ากับ <36.6, 36.6 - 42.5, 42.6 - 48.5, 48.6 - 54.5, 54.6 - 60.5 และ > 60.5 เซนติเมตร ตามลําดับ
และอายุมากกว่า 6 ปี - 7 ปี เท่ากับ <46.2, 46.2 - 51.7, 51.8 - 57.3, 57.4 - 62.9, 63.0 - 68.5 และ > 68.5
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการจัดระดับการเติบโตของยางพันธุ์ RRIT 251 อายุ 4 ปี โดยการวัดความยาวเส้น
รอบวงลําต้นที่ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน
อายุ
ต้ นยาง
1 - 2 ปี
2 – 3 ปี
3 – 4 ปี
4 – 5 ปี
5 – 6 ปี
6 – 7 ปี

ระดับการเติบโต (ranking) : เซนติเมตร (ซม.)
ตํ่ามาก
ตํ่า
ค่ อนข้ างดี
ดี
ดีมาก
ค่อนข้างตํา่
(very low : (low : L) (moderately (moderately high (high : H) (very high
: mH)
: vH)
vL)
low : mL)
< 6.5
6.5 – 10.1 10.2 – 13.8
13.9 – 17.5 17.6 – 21.2 > 21.2
< 10.5 10.5 – 15.7 15.8 – 21.0
21.1 – 26.3 26.4 – 31.6 > 31.6
< 21.0 21.0 – 27.1 27.2 – 33.3
33.4 - 39.5 39.6 - 45.7 > 45.7
< 30.0 30.0 - 35.9 36.0 – 41.9
42.0 – 47.9 48.0 – 53.9 > 53.9
< 36.6 36.6 – 42.5 42.6 – 48.5
48.6 – 54.5 54.6 – 60.5 > 60.5
< 47.2 47.2 – 52.7 52.8 – 58.3
58.4 – 63.9 64.0 - 69.5 > 69.5
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ผลการจัดระดับการเติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIT 251 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการจัดระดับ
การเติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 4 ปี ซึ่งจัดทําโดย สายใจ และคณะ (2553) พบว่ายางพันธุ์
RRIT 251ที่อายุเดียวกัน มีขนาดลําต้นโตกว่ายางพันธุ์ RRIM 600ในทุกระดับการเติบโต การ
ประเมิ น ระดับ การเจริ ญ เติ บ โตจึ ง ควรใช้ค่ า มาตรฐานการเติ บ โตที่ เ ป็ นพัน ธุ์ เ ดี ย วกัน ในการ
เปรี ยบเทียบ
จากการสํารวจเพื่อเก็บข้อมูลการเติบโตของต้นยางพบว่าการเติบโตของต้นยางมีหลาย ๆ
ปั จจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดิน ปริ มาณวัชพืช การใส่ ปุ๋ย การปลูกพืชร่ วม
พืชแซม เป็ นต้นสวนยางที่อยูบ่ นที่ลาดชัน สวนยางที่ปล่อยให้วชั พืชขึ้นจนหนาแน่น และสวนยางที่
ปลูกในสภาพพื้นที่ที่มีน้ าํ ขัง มักมีการเจริ ญเติบโตช้า ต้นมีขนาดเล็กแคระแกร็ น และมีตน้ ตายหลาย
ต้น การปลูกพืชแซมยางแล้วไม่ได้ใส่ ปุ๋ยให้กบั พืชแซมยางย่อมส่ งผลให้ธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อ
การเจริ ญเติบโตของต้นยาง เป็ นต้น ปัจจัยที่พบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหากต้องการให้ตน้ ยางเติบโต
ดี เพื่อสามารถให้ผลผลิตที่สูง ต้องประกอบด้วยหลายปั จจัย จะจัดการปั จจัยใดปั จจัยเดียวไม่ได้
หากไม่มีปัจจัยอื่นมาจํากัดการเติบโตของต้นยาง การใส่ ปุ๋ยให้ตน้ ยางอย่างถูกต้องและเหมาะสม
น่าจะทําให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตยางได้อีก ทําให้ตน้ ยางมีการเติบโตอยูใ่ น
ระดับดีถึงดีมาก ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกยางที่เหมาะสมมีอยูจ่ าํ กัด การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยส่ งเสริ ม
ให้มีการใช้ยางพันธุ์ดีและใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม อาจสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
ขยายพื้นที่ปลูก
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ค่ามาตรฐานการเติบโตสามารถนํามาใช้เพื่อเปรี ยบเทียบและจัดระดับการเติบโตของต้นยาง
ในแต่ละพื้นที่ได้ และค่ามาตรฐานนี้เป็ นค่าที่บอกเป็ นช่วง (range) จึงสามารถครอบคลุมได้ทุกค่าที่
ทําการวัด ทั้งนี้ผทู ้ ี่นาํ ค่ามาตรฐานการเติบโตนี้ ไปใช้ตอ้ งวัดขนาดเส้นรอบวงลําต้นของต้นยางจาก
ความสู งที่ระดับเดียวกันกับค่ามาตรฐานที่จดั ทําขึ้นคือ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน และต้องเป็ นยาง
พันธุ์เดียวกัน คือ RRIT 251 หากเปรี ยบเทียบแล้วพบว่าต้นยางพันธุ์ RRIT 251 มีการเติบโตอยูใ่ น
ระดับตํ่า หรื อค่อนข้างตํ่าควรมีการแก้ไขเพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโตของต้นยางให้อยู่ในระดับอย่าง
น้อยค่อนข้างดี เมื่อต้นยางมีการเติบโตดีก็จะส่ งผลให้ตน้ ยางมีขนาดใหญ่ เนื่องจากขนาดลําต้นมี
ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดกรี ดเพราะการเปิ ดกรี ดจะคํานึ งถึงขนาดของต้นยางมากกว่าอายุตน้ ยาง
ดังนั้นถ้าต้นยางมีการเติบโตดีตน้ มีขนาดใหญ่ก็จะสามารถเปิ ดกรี ดได้เร็ วขึ้นอีกทั้งการเติบโตของ
ลําต้นมีผลต่อจํานวนวงท่อนํ้ายางเมื่อความหนาของเปลือกนอกเพิ่มขึ้นก็จะมีการสร้ างท่อนํ้ายาง
เพิ่มขึ้นควบคู่กนั ไปด้วย ส่ งผลต่อการเพิ่มปริ มาณผลผลิตและรายได้ เกษตรกรจึงควรมีการจัดการ
ดูแลสวนยางที่ดีเพื่อให้ตน้ ยางมีการเติบโตอยูใ่ นระดับดี
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การขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการเพาะเลีย้ งชิ้นส่ วนพืชในสภาพปลอดเชื้อ
Micropropagation of Hevea brasiliensis
วิทยา พรหมมี1
บทคัดย่อ
การขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืชในสภาพปลอดเชื้อ เป็ นการเพิ่มปริ มาณ
ยอดหรื อต้นกล้าโดยไม่มีระบบรากแก้ว โครงการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิ คนี้ กบั ต้นอ่อน
ยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อใช้เป็ นกิ่ งตาสําหรั บการขยายพันธุ์ยางในอนาคต จากการศึกษาการ
เพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืชโดยวิธี micro-cutting สามารถทําได้โดยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืชจากต้นอ่อน
ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Somatic embryo) และจากต้นอ่อนของเมล็ดที่สุกแก่ทางสรี ระวิทยา (Zygotic
embryo) อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดในหลอดทดลอง คือ อาหารสู ตร MS1BA สามารถ
เพาะเมล็ดได้ดีมีเปอร์ เซ็ นต์การงอกสู ง ต้นกล้าที่ ได้มีลกั ษณะข้อปล้องสั้นและอวบอ้วน เหมาะ
สําหรับนําข้อ และ ยอด ไปเพาะเลี้ยงยอดรวม ส่ วนขนาดของต้นอ่อนที่เหมาะสมต่อการนํามาเพาะ
ในหลอดทดลอง คือ ต้นอ่อนที่มีขนาดใหญ่สามารถรอดตายหลังจากเพาะและมีการเจริ ญเติบโตได้
ดี กว่าต้นอ่อนขนาดกลางและเล็ก การเพาะเลี้ยงยอดรวมจากข้อใบเลี้ยง โดยใช้อาหารสู ตร MH
(PL)+1BA-0.5NAA หรื อเพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH เติม BA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
หรื อเพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH เติม Kinetin ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
เพาะเลี้ยงให้มีจาํ นวนยอดที่งอกสู ง ยอดมีความยาวยอดสู งและขนาดยอดใหญ่ การเพาะเลี้ยงยอด
สามารถเพาะเลี้ยงให้มีความยาวยอด ขนาดของยอด และจํานวนยอดที่งอกสู งบนอาหารสู ตร MH
(PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
NAA หรื อ IBA ความเข้มข้น 0.25-0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับค่าความเป็ นกรดด่างของอาหารที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงชิ้ นส่ วนพืช คือ 5.8 ทําให้มีจาํ นวนการสร้างยอดเฉลี่ยสู งสุ ด การ
เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชจากต้นกล้ายางที่พฒั นาจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนสามารถเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง
ได้โดยชักนําการสร้างยอดรวมบนอาหารสู ตร MH (PL)+1BA-0.5NAA แต่ยอดรวมยังสร้างใน
ปริ มาณที่นอ้ ย หลังจากยอดมีการเจริ ญเติบโตสามารถตัดข้อไปวางเลี้ยงบนอาหารเพื่อชักนําการ
สร้างยอดใหม่ได้สาํ เร็ จ
คําสํ าคัญ : ยางพารา, การขยายพันธุ์, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่

1

กองวิจยั และพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เป็ นเครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับนํามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานด้านยางพารา ได้แก่ การขยายพันธุ์ และการปรับปรุ งพันธุ์ เป็ นต้น โดยเฉพาะในเรื่ อง
ของการถ่ายฝากยีนจําเป็ นต้องอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ถึงแม้วา่ จะมีการปลูกถ่ายยีนเข้าไป
ในเนื้ อเยื่อพืชได้สาํ เร็ จก็ตามถ้าหากการเพาะเลี้ยงเนื้ อยังไม่ประสพความสําเร็ จ การพัฒนาไปเป็ น
ต้นพืชที่สมบูรณ์จากเนื้อเยือ่ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
การพัฒนาไปเป็ นต้นพืชที่สมบูรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะขึ้นอยูก่ บั เซลล์ร่างกายของพืช
และสามารถกระตุน้ ให้มีการพัฒนาไปเป็ นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ โดยผ่านกระบวนการ การสร้าง
อวัยวะ (organogenesis) และ การสร้างต้นอ่อน (somatic embryogenesis) ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
จะต้องได้รับฮอร์ โมน และธาตุอาหาร ที่เหมาะสม (Skoog and Miller, 1957) กระบวนการสร้าง
อวัยวะ เป็ นการพัฒนาในส่ วนของยอด โดยสามารถพัฒนาได้จากส่ วนของเนื้อเยือ่ ต่างๆ ยกเว้นใน
ส่ วนของใบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เพราะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเนื้อเยือ่ เมอริ สเต็มเฉพาะในส่ วนของโคนใบ
(Maheshwari et al., 1995) ส่ วนของใบเลี้ยง ชิ้นส่ วนใบ ไฮโปคอทิล และ สแคเทลัมจากเอมไบรโอ
มีศกั ยภาพในการพัฒนาไปเป็ นยอดได้เมื่อวางเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์ โมนชักนําการสร้ างยอด
โดยปกติ ใช้ฮอร์ โมนพืชในกลุ่มไซโตไคนิ น เช่ น 6-benzyl-aminopurine เช่นในใบเลี้ ยงของถัว่
เหลือง (Zhang et al., 1999) กระบวนการสร้างต้นอ่อน เป็ นการพัฒนาของต้นอ่อนจาก เซลล์
ร่ างกาย เช่น ต้นอ่อนจากเมล็ด สปอร์ และ ใบ ในบางครั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจเกิดลักษณะฉํ่า
นํ้าของเนื้อเยื่อ ซึ่ งเป็ นลักษณะผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของเนื้อเยื่อ เรี ยกว่า hyperhydricity ซึ่งจะ
พบได้บ่อยในพืชไม้ยืนต้น แต่ลกั ษณะดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการดัดแปลงชนิดของนํ้าตาล
ปริ มาณของแคลเซี่ยม หรื อโดยการใช้ antivirifying agents เช่น phloridzin (Debergh et al., 1992)
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อในยางพารา มีการชักนําแคลลัสจากส่ วนของลําต้นที่ผ่านการทําหนุ่ มสาว
รายงานครั้งแรกโดย Bouychou (1953) การพัฒนาของการเพาะเลี้ยงแคลลัสจาก cotyledon-like
embryos รายงานครั้งแรกโดย Wilson and Street (1975) ในขณะเดียวกัน Paranjothy and
Ghandimathi (1975) สามารถชักนําเอมบริ ออยจากแคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
แต่อย่างไรก็ตามการทดลองเหล่านี้ ยงั ไม่มีรายงานประสพความสําเร็ จในการพัฒนาไปเป็ นต้นที่
สมบูรณ์ จนกระทัง่ มีรายงานประสพความสําเร็ จของการพัฒนาต้นยางโดยผ่านกระบวนการสร้าง
ต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร ของประเทศจีน โดย Chen et al. (1977), Zhang and
Chen (2010 ) สําหรับสถาบันวิจยั ยางมาเลเซีย ประสพความสําเร็ จในการเพาะเลี้ยงเนื้อยางเป็ นครั้ง
แรกในต้นปี 1980 โดยได้ตน้ ยางพันธุ์ GT1 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสร (Wan et al.,
1982) และในปี 1990 สามารถเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อโดยผ่านกระบวนการสร้างต้นอ่อน ในยางพันธุ์
RRIM 600 (Hafsah and Wan, 1995) ที่ผา่ นมาเป็ นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่ วนของผนังเซลล์อบั
ละอองเกสร ในระยะต่อมาสถาบันวิจยั ของฝรั่งเศส โดย Etienne et al., 1981; Carron et al., 1995)
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ยังมีการเพาะเลี้ยงโอวุล ซึ่ งรายงานครั้งแรกโดย Guo et al. (1982) ในปี 1990 สถาบันวิจยั ยาง
มาเลเซีย สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ โดยชักนําต้นพืชที่สมบูรณ์ได้โดยกระบวนการสร้างต้นอ่อนจาก
การเพาะเลี้ยงโอวุล (Hafsah and Wan, 1995) ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเหล่านั้นได้มีการ
นําไปปลูกในแปลงได้สาํ เร็ จ และมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามลําดับ
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ยางพาราในประเทศไทยมีรายงานถึงความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง
โดยการเพาะเลี้ยงเยือ่ หุ ม้ ชั้นในของเมล็ดอ่อน (กรรณิ การ์ , 2542; Te-chato and Chartikul, 1993;
กษิดิศ และคณะ, 2544) เพาะเลี้ยงส่ วนของลําต้นของต้นกล้าและต้นพันธุ์ (ปั ทมา และ ภัทราวุธ,
2535; อรุ ณี และสมปอง, 2535ก; อรุ ณี และสมปอง, 2535ข) เพาะเลี้ยงอับละอองเกสร (สมปอง และ
วันทนา, 2531) การเพาะเลี้ยงเซลล์ซสั เพนชัน การแยก และการเลี้ยงโปรโตพลาสต์ (พจมาลย์ และ
สมปอง, 2542) อย่างไรก็ตามจากรายงานประสพความสําเร็ จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในประเทศ
ไทยมีเพียง Te-chato and Chartikul, 1993 และ กรรณิ การ์ และคณะ, 2542 เท่านั้นที่สามารถพัฒนา
ต้นพืชที่สมบูรณ์ได้จากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเยื่อหุ ้มชั้นในของเมล็ดอ่อนจากยางพันธุ์
TJIR 1 และ BPM 24, PB 260, PB 311, RRII 105 และ RRIM 600 ตามลําดับ กรรณิ การ์ และคณะ,
2542 ได้นาํ ยางพันธุ์ BPM 24 ไปปลูกในสภาพแปลงปลูกพบว่ามีการเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าต้นยางที่
ได้จากการติดตา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืชในสภาพปลอดเชื้อจากต้นอ่อนยาง
พันธุ์ RRIM600 เพื่อใช้เป็ นกิ่งตาสําหรับการขยายพันธุ์ยาง
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิ คการเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืชในสภาพปลอดเชื้ อจากต้นเพาะ
เมล็ดในหลอดทดลอง เพือ่ ใช้เป็ นโมเดลในการเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืชจากต้นอ่อน และใช้เป็ นต้นตอ
เพือ่ การขยายพันธุ์โดยการติดตาในหลอดทดลองในอนาคต
ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการดําเนินการ
1. การเพาะเลีย้ งชิ้นส่ วนพืชจากต้ นกล้ าที่เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
1.1 การเตรี ยมชิ้นส่ วนพืช โดยการนําเมล็ดยางจากฝักสี เขียวที่สุกแก่ทางสะรี รวิทยา มาฟอก
ฆ่าเชื้อบริ เวณพื้นผิว จากนั้นนําไปวางเลี้ยงบนอาหารในสภาพปลอดเชื้อ บันทึกข้อมูล การปลอด
เชื้อ การเสี ยหายเนื่องจากสารฟอกฆ่าเชื้อ และการพัฒนาการของชิ้นส่ วนพืช
1.2 การชักนําการสร้างยอดรวมจากชิ้นส่ วนพืช นําต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดและต้น
กล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อน มาตัดเป็ นชิ้นส่ วนต่าง ๆ เช่น ปลาย

-92ยอด ข้อ และข้อใบเลี้ยง วางเลี้ยงบนอาหารสู ตรต่าง ๆ เพื่อชักนําการสร้างยอดรวม บันทึกข้อมูล
การพัฒนาของชิ้นส่ วนพืช
1.3 การชักนําการสร้างราก นํายอดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อมาวางเลี้ยงบน
อาหารสูตรต่าง ๆ เพื่อชักนําการสร้างราก บันทึกข้อมูล การสร้างราก จํานวนราก ลักษณะของราก
2. การเพาะเลีย้ งชิ้นส่ วนพืชในสภาพปลอดเชื้อจากต้ นกล้ าที่พฒ
ั นาจากการเพาะเลีย้ งต้นอ่อน
2.1การเตรี ยมชิ้นส่ วนพืช โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์
RRIM 600 ตามขั้นตอนการเพาะเลี้ยง (Carron et al., 1995)
2.2 การชักนําการสร้างยอดรวมจากชิ้นส่วนพืช นําต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจาก
เปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อน มาตัดเป็ นชิ้นส่ วนต่าง ๆ เช่น ปลายยอด ข้อ และข้อใบเลี้ยง วางเลี้ยงบน
อาหารสูตรต่าง ๆ เพื่อชักนําการสร้างยอดรวม บันทึกข้อมูล การพัฒนาของชิ้นส่ วนพืช
2.3 การชักนําการสร้างราก นํายอดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อมาวางเลี้ยงบน
อาหารสูตรต่าง ๆ เพื่อชักนําการสร้างราก บันทึกข้อมูล การสร้างราก จํานวนราก ลักษณะของราก
3. เพาะเลีย้ งชิ้นส่ วนพืชจากต้ นแปลงกิง่ ตาในสภาพปลอดเชื้อ
3.1 ศึกษาเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนของข้อยางพันธุ์ RRIM 600 จากยอดอ่อนและกิ่ง
อ่อน จากแปลงกิ่งตา โดยนําชิ้นส่ วนกิ่งตายางพาราตัดให้มีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร มาฟอก
ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 1 นาที ตามด้วยสารกําจัดเชื้อรา เมทาแลกซิล 0.5 % 10 นาที
สารปฏิชีวนะ เพนนิซิลิน 0.025 % นาน 10 นาที คลอร็ อก และ เมอร์คิวริ กคลอไรด์ ความเข้มข้น
และระยะเวลา ตามวิธีการดังนี้
วิธีที่ 1 คลอร็ อกซ์ 20% นาน 5 นาที และคลอร็ อกซ์ 10% นาน 5 นาที
วิธีที่ 2 เมอร์คิวริ ก 0.1% นาน 10 นาที
วิธีที่ 3 คลอร็ อกซ์ 20% นาน 5 นาที, คลอร็ อกซ์ 10% นาน 5 นาที และ เมอร์ คิวริ ก 0.1%
นาน 10 นาที
วิธีที่ 4 คลอร็ อกซ์ 20% นาน 5 นาที, คลอร็ อกซ์ 10% นาน 5 นาที และ เมอร์ คิวริ ก 0.1%
นาน 15 นาที
จากนั้นนําชิ้นส่วนยางพารามาล้างด้วยนํ้ากลัน่ นึ่งฆ่าเชื้อ 2-3 ครั้ง ตัดชิ้นส่ วนพืชบริ เวณที่มี
ตาข้างให้มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร วางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MS ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโตเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ตรวจนับการรอดชีวติ และการปนเปื้ อนของชิ้นส่ วนตาข้างที่ผา่ น
การฟอกฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
3.2 ผลของสูตรอาหารต่อการชักนําการสร้างยอดจากกิ่งตายางพารา นําชิ้นส่ วนข้อจากยอด
อ่อนและกิ่งอ่อนของยางพันธุ์ RRIT 251 ที่ผา่ นการฟอกฆ่าเชื้อมาวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนําการ
สร้างยอด ตามสู ตรอาหารดังนี้
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เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. จุ่มฮอร์โมน BA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตรเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนั้นวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50
มิลลิกรัมต่อลิตร
3. จุ่มฮอร์โมน BA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตรเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนั้นวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10
มิลลิกรัมต่อลิตร
4. อาหารสูตร MS เติม KT ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น 3
มิลลิกรัมต่อลิตร และ IAA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. อาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเพาะเลีย้ งชิ้นส่ วนพืชจากต้ นกล้ าที่เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
1.1 ผลของอาหาร และขนาดของต้ นอ่ อนจากเมล็ดต่ อการเพาะเลีย้ งในหลอดทดลอง
จากการศึกษาผลของขนาดต้นอ่อน 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง และ เล็ก ที่ได้จากการเพาะเมล็ด
ยางพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 กับอาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อนสู ตรต่าง ๆ คือ สู ตร MH-PL, MHGER, MH-MAT และ MS1BA พบว่า อาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อนและขนาดของต้นอ่อนมีผลต่อการ
งอกและการเจริ ญเติบโตของต้นอ่อนบนอาหาร โดยอาหารสู ตรที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงต้น
อ่อนมากที่สุด คือ สู ตร MH-PL เหมาะสําหรับยางทั้ง 2 พันธุ์ แต่สูตร MS1BA เหมาะสมเฉพาะยาง
พันธุ์ RRIM 600 เท่านั้น ต้นอ่อนที่งอกมีการเจริ ญเติบโตดีลาํ ต้นยืดยาว ส่ วนขนาดของต้นอ่อน
พบว่าต้นอ่อนที่มีขนาดใหญ่สามารถรอดตายหลังจากเพาะและเจริ ญเติบโตได้ดีกว่า ต้นอ่อนขนาด
กลางและเล็ก (ตารางที่ 1 ภาพที่ 1)
จากการเพาะเมล็ดในหลอดทดลองที่ผ่านมาทําให้ได้ตน้ กล้าที่มีการเจริ ญเติบโตดี ลําต้นยืด
ยาวทําให้มีขอ้ ต้นน้อยจึงได้ทาํ การศึกษาสู ตรอาหารใหม่เพือ่ ให้ได้ตน้ ที่มีขอ้ จํานวนมาก จึงได้ศึกษา
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เพื่อ ให้ไ ด้ต ้น กล้าที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ล กั ษณะข้อปล้อ งสั้ น และอวบอ้ว นเหมาะสมสํา หรั บ ใช้เ ป็ น
ชิ้นส่ วนพืชในการเพาะเลี้ยงยอดรวม โดยการนําเมล็ดยางพันธ์ RRIM 600 มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สู ตร MS-McMi, MS1BA, MS-0.75BA+0.01NAA และ MH-PL ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า
อาหารทุกสู ตรสามารถเพาะเลี้ยงต้นอ่อนได้สาํ เร็ จโดยมีเปอร์ เซ็นต์การงอก ความสู งเฉลี่ย ขนาดลํา
ต้น และลักษณะของต้นกล้าแตกต่างกัน (ตารางที่ 2) โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนบนอาหารสูตร MS1BA เป็ นสู ตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะต้นอ่อนมากที่สุดเนื่องจากต้นกล้าที่ได้มีลกั ษณะข้อ
ปล้องสั้นและอวบอ้วนเหมาะสําหรับนําข้อ และ ยอด ไปเพาะเลี้ยงยอดรวม

ภาพที่ 1 การชักนําการสร้างยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงของต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด
ในสภาพปลอดเชื้อ
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บนอาหาร
สู ตรอาหาร
MH-PL
MH-GER
MH-MAT
MS1BA

ขนาดต้ นอ่ อน
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ใหญ่
กลาง
เล็ก

จํานวนต้ นรอดตาย
RRIM 600 RRIT 251
58 (91)
60 (95)
16 (80)
38 (90)
11 (55)
13 (72)
17 (85)
25 (74)
7 (37)
4 (50)
2 (18)
41 (89)
3 (21)
40 (95)
8 (38)
12 (86)
0
34 (52)
21 (60)
26 (87)
32 (64)
46 (46)

จํานวนต้ นเกิดยอด
RRIM 600 RRIT 251
42 (72)
35 (58)
8 (50)
16 (42)
2 (18)
0
8 (47)
0
3 (43)
0
0
2 (5)
1 (33)
0
0
0
0
26 (76)
13 (62)
2 (8)
8 (25)
0

ตารางที่ 2 ผลการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเมล็ดแก่ยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหารสูตรต่าง ๆ
สู ตรอาหาร

การงอก ความสู งเฉลีย่ ขนาดลําต้ นเฉลีย่

ลักษณะต้ นกล้ า

MS-McMi

(%)
72

(ซม.)
5.96

(มม.)
2.48

สมบูรณ์มีสีเขียวเข้ม

MS-1BA

64

3.25

2.53

สมบูรณ์มีสีเขียวเข้ม

MS-0.75BA+0.01NAA

55

5.01

1.95

ไม่สมบูรณ์ มีสีเขียวอ่อน

MH-PL

70

5.73

2.39

สมบูรณ์ มีสีเขียวอ่อน

-961.2 การเพาะเลีย้ งข้ อใบเลีย้ งจากต้ นกล้าในหลอดทดลอง
สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมจากข้อใบเลี้ยงได้บนอาหารส่ วนใหญ่ โดยสู ตรอาหารที่เติม BA
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลทําให้การเกิดยอดได้ดีกว่า BA ความเข้มข้น 2 และ 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเมื่อเติม IAA หรื อ NAA มีผลต่อการเกิดยอดได้ดีกว่า เติม IBA โดยเติม IAA 0.25
มิลลิกรัมต่อลิตร หรื อ เติม NAA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อความยาวยอดเฉลี่ย
ตามลําดับ แต่ การเติ ม NAA มีผลต่อขนาดของยอดเฉลี่ยสู งกว่า อย่างไรก็ตามสู ตรอาหารที่
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงมากที่สุด คือ อาหารสู ตร MH (PL)+1BA-0.5NAA เพราะ
สามารถเพาะเลี้ยงให้มีความยาวยอดเฉลี่ ย ขนาดยอดเฉลี่ย และจํานวนยอดที่ งอกสู งรองลงมา
อาหารสูตร MH (PL)+1BA-0.25IAA (ตารางที่ 3, 4 และ 5)
 ศึกษาอิทธิพลของ BA และ NAA ต่ อการเพาะเลีย้ งข้อใบเลีย้ ง
ศึกษาการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์
สําหรับนําไปเพาะเลี้ยงเพิ่มปริ มาณยอดโดยการนําข้อใบเลี้ยงวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH(PL) เติม
GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอด
รวมจากข้อใบเลี้ยงได้บนอาหารทุกสู ตร โดยอาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด
ขนาดของยอด และจํานวนการสร้างยอดสู ง เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ตารางที่ 3)
 ศึกษาอิทธิพลของ BA และ IAA ต่ อการเพาะเลีย้ งข้ อใบเลีย้ ง
ศึกษาการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์
สําหรับนําไปเพาะเลี้ยงเพิ่มปริ มาณยอดโดยการนําข้อใบเลี้ยงวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH(PL) เติม
GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ IAA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอด
รวมจากข้อใบเลี้ยงได้บนอาหารทุกสู ตร โดยอาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ IAA ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด
ขนาดของยอด และจํานวนการสร้างยอดสู ง เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ตารางที่ 4)
 ศึกษาอิทธิพลของ BA และ IBA ต่ อการเพาะเลีย้ งข้อใบเลีย้ ง
ศึกษาการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์
สําหรับนําไปเพาะเลี้ยงเพิ่มปริ มาณยอดโดยการนําข้อใบเลี้ยงวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH(PL) เติม
GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ IBA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอด
รวมจากข้อใบเลี้ยงได้บนอาหารทุกสู ตร โดยอาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

-97และ IBA ความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด
ขนาดของยอด และจํานวนการสร้างยอดสู ง เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ตารางที่ 5)
 ศึกษาอิทธิพลของ BA ต่ อการชักนําการสร้ างยอดรวมจากข้ อใบเลีย้ งยาง
ทําการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงของต้นยางพันธุ์ BPM 24 โดยการนําข้อใบเลี้ยงที่เจริ ญเติบโต
เต็มที่วางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH (Carron, 1995) เติม BA ความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 และ
6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ข้อใบเลี้ยงสามารถสร้างยอดรวมได้ดีที่สุด บนอาหารสู ตร MH เติม BA
ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีการสร้างยอด 89 เปอร์เซ็นต์ จํานวนยอดรวมเฉลี่ย 1.3 ยอด
ต่อต้น โดยจํานวนการสร้างยอดอยูร่ ะหว่าง 0-2 ยอดต่อชิ้นส่ วนพืช ยอดที่ได้มีความยาวเฉลี่ย 1.2
เซนติเมตรต่อยอด ลักษณะยอดที่ได้มีความสมบูรณ์ดี (ตารางที่ 6)
 ศึกษาอิทธิพลของ Kinetin ต่ อการชักนําการสร้ างยอดรวมจากข้อใบเลีย้ งยาง
ทําการชักนําการสร้างยอดรวมโดยการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงของต้นยางพันธุ์ RRIM600 โดย
การนําข้อใบเลี้ยงที่เจริ ญเติบโตเต็มที่วางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH เติม Kinetin ความเข้มข้น 0, 0.5,
1.0, 2.0, 4.0 และ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ข้อใบเลี้ยงสามารถสร้างยอดรวมได้ดีที่สุด บนอาหาร
สูตร MH เติม Kinetin ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีการสร้างยอด 93 เปอร์ เซ็นต์ จํานวน
ยอดรวมเฉลี่ย 1.4 ยอดต่อต้น โดยจํานวนการสร้างยอดอยูร่ ะหว่าง 0-2 ยอดต่อชิ้นส่ วนพืช ยอดที่ได้
มีความยาวเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตรต่อยอด แต่ลกั ษณะยอดที่ได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการวาง
เลี้ยงบนอาหารเติม Kinetin ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร การสร้างยอดรวมตํ่ากว่า แต่จาํ นวน
ยอดรวมเฉลี่ยและความยาวยอดรวมมากกว่า และลักษณะยอดที่ได้มีความสมบูรณ์ดี (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 3 อิทธิพลของสูตรอาหารที่เติม BA และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ระยะเวลา 8 สัปดาห์)
สู ตรอาหาร
MH(PL)+1BA-0NAA
MH(PL)+1BA-0.25NAA
MH(PL)+1BA-0.5NAA
MH(PL)+2BA-0NAA
MH(PL)+2BA-0.25NAA
MH(PL)+2BA-0.5NAA
MH(PL)+3BA-0NAA
MH(PL)+3BA-0.25NAA
MH(PL)+3BA-0.5NAA

ความยาวยอดเฉลีย่
(ซม.)
2.6
2.0
3.5
1.4
2.4
2.4
1.8
2.3
2.2

ขนาดยอดเฉลีย่
(มม.)
1.4
1.4
1.8
0.8
1.6
1.4
1.1
1.3
1.3

จํานวนยอดเฉลี่ย
1.7
1.4
1.6
0.8
1.6
1.4
1.4
1.3
1.4

-98ตารางที่ 4 อิทธิพลของสู ตรอาหารที่เติม BA และ IAA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ระยะเวลา 8 สัปดาห์)
สู ตรอาหาร

ความยาวยอดเฉลีย่ ขนาดยอดเฉลีย่
(ซม.)
(มม.)
MH(PL)+1BA-0IAA
0
0
MH(PL)+1BA-0.25IAA
5.1
1.3
0.9
0.3
MH(PL)+1BA-0.5IAA
1.1
0.5
MH(PL)+2BA-0IAA
MH(PL)+2BA-0.25IAA
1.9
0.9
1.8
0.6
MH(PL)+2BA-0.5IAA
0.8
0.2
MH(PL)+3BA-0IAA
0.3
0.3
MH(PL)+3BA-0.25IAA
MH(PL)+3BA-0.5IAA
0.3
0.3

จํานวนยอดเฉลี่ย
0
1.1
0.5
0.3
0.9
0.6
0.2
0.5
0.3

ตารางที่ 5 อิทธิพลของสู ตรอาหารที่เติม BA และ IBA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง (ระยะเวลา 8 สัปดาห์)
ความยาวยอดเฉลีย่
(ซม.)
MH(PL)+1BA-0IBA
2.7
MH(PL)+1BA-0.25IBA
1.5
0.6
MH(PL)+1BA-0.5IBA
1.2
MH(PL)+2BA-0IBA
1.1
MH(PL)+2BA-0.25IBA
MH(PL)+2BA-0.5IBA
1.4
0.9
MH(PL)+3BA-0IBA
0.7
MH(PL)+3BA-0.25IBA
0.5
MH(PL)+3BA-0.5IBA
สู ตรอาหาร

ขนาดยอดเฉลีย่
(มม.)
1.2
0.9
0.7
0.9
0.8
0.9
0.6
0.6
0.3

จํานวนยอดเฉลี่ย
0.9
1.0
0.8
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.1

-99ตารางที่ 6 ผลการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพาราพันธุ์ BPM 24 บนอาหารสู ตร MH เติม BA ความ
เข้มข้นต่างๆ ต่อการสร้างยอดรวม หลังวางเลี้ยง 3 สัปดาห์
ความ จํานวนที่ จํานวน
เข้มข้นของ วางเลีย้ ง คงเหลือ
(ข้ อ)
(ข้ อ)
BA
(มก./ล.)
0
20
9

จํานวน ปริมาณการ จํานวน
ข้ อเกิด เกิดยอด ยอดรวม
เฉลี่ย
ยอด
รวม
(ยอด) (ยอด/ต้ น)
7 (78)
7
1 (0-1)

ความยาว ลักษณะยอดรวม
ยอดเฉลีย่
(ซม./ยอด)
0.7 (0.3-2) สมบูรณ์เล็กน้อย

0.5

20

8

3 (38)

3

1 (0-1)

0.4 (0.2-5) สมบูรณ์เล็กน้อย

1.0

20

6

4 (67)

4

1 (0-1)

1.1 (0.5-2) สมบูรณ์ดี

2.0

20

9

8 (89)

10

1.3 (0-2) 1.2 (0.2-3) สมบูรณ์เล็กน้อย

4.0

20

10

3 (30)

3

1 (0-1) 0.5 (0.3-1) สมบูรณ์เล็กน้อย

6.0

20

9

5 (56)

2

2.0 (0-2) 0.3 (0.2-0.3) สมบูรณ์เล็กน้อย

( ) = เปอร์ เซ็นต์ตน้ ที่เกิดยอด,จํานวนยอดที่เกิด, ความยาวยอด

ตารางที่ 7 ผลการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงยางพาราพันธุ์ RRIM 600 บนอาหารสูตร MH เติม Kinetin
ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการสร้างยอดรวม หลังวางเลี้ยง 3 สัปดาห์
ความเข้มข้น จํานวนที่ จํานวน
ของ Kinetin วางเลีย้ ง คงเหลือ
(มก./ล.)
(ข้ อ)
(ข้ อ)
0
15
14

จํานวน ปริมาณการ จํานวนยอด ความยาวยอด ลักษณะยอด
ข้ อเกิด เกิดยอดรวม รวมเฉลีย่
เฉลีย่
รวม
ยอด
(ยอด) (ยอด/ต้ น) (ซม./ยอด)
11(79)
17
1.5(0-3) 0.6(0.2-2.5) สมบูรณ์ดี

0.5

15

12

7(58)

13

1.9(0-4)

0.2(0.2-0.5) ไม่ค่อยสมบูรณ์

1.0

15

11

7(64)

13

1.9(0-4)

0.6(0.2-2) สมบูรณ์ดี

2.0

15

15

10(67)

11

1.1(0-2)

0.6(0.2-1.5) ไม่ค่อยสมบูรณ์

4.0

15

15

14(93)

20

1.4(0-2)

0.4(0.2-1) ไม่ค่อยสมบูรณ์

6.0

15

13

9(69)

10

1.1(0-2)

0.6(0.2-1.5) ไม่ค่อยสมบูรณ์

( ) = เปอร์ เซ็นต์ตน้ ที่เกิดยอด,จํานวนยอดที่เกิด, ความยาวยอด

-1001.3 การศึกษาการเพาะเลีย้ งปลายยอดจากต้ นกล้าที่เพาะในหลอดทดลอง
ศึกษาการเพาะเลี้ยงยอดจากต้นกล้าที่เพาะในหลอดทดลองยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหาร
สู ตร MH (PL) เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้น 1, 2 และ 3
มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA, IAA, IBA ความเข้มข้น 0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า
สามารถเพาะเลี้ยงยอดรวมได้บนอาหารส่ วนใหญ่ โดยสูตรอาหารที่เติม BA ความเข้มข้น 1 และ 2
มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลทําให้การเกิดยอดได้ดีกว่า BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อเติม
IBA และ NAA มีผลต่อการเกิดยอดได้ดีกว่า เติม IAA โดยเติม IBA ความเข้มข้น 0.25-0.50
มิลลิกรัมต่อลิตร หรื อ เติม NAA ความเข้มข้น 0.25-0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการเกิดยอดได้ดี
อย่างไรก็ตามสู ตรอาหารที่ เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงยอดมากที่สุด คือ อาหารสู ตร MH (PL)
+2BA-0.25IBA เพราะสามารถเพาะเลี้ยงให้มีความยาวยอด ขนาดของยอด และจํานวนยอดที่งอก
สูงรองลงมาอาหารสู ตร MH (PL) +1BA-0.5IBA (ตารางที่ 8, 9 และ 10)
 อิทธิพลของ BA และ NAA ต่ อการเพาะเลีย้ งปลายยอด
ศึกษาการเพาะเลี้ยงปลายยอดยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์
สําหรับนําไปเพาะเลี้ยงเพิ่มปริ มาณยอดโดยการนําปลายยอดวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH(PL) เติม
GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1,2 และ3 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ NAA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอด
รวมจากยอดได้บนอาหารทุกสูตร โดยอาหารสู ตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด
ขนาดของยอด และจํานวนการสร้างยอดสู ง เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงปลายยอด (ตารางที่ 8)
 อิทธิพลของ BA และ IAA ต่ อการเพาะเลีย้ งปลายยอด
ศึกษาการเพาะเลี้ยงปลายยอดยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์
สําหรับนําไปเพาะเลี้ยงเพิ่มปริ มาณยอดโดยการนําปลายยอดวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH(PL) เติม
GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ IAA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอด
รวมจากยอดได้บนอาหารทุกสูตร โดยอาหารสู ตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
IAA ความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด ขนาด
ของยอด และจํานวนการสร้างยอดสูง เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงปลายยอด (ตารางที่ 9)
 อิทธิพลของ BA และ IBA ต่ อการเพาะเลีย้ งปลายยอด
ศึกษาการเพาะเลี้ยงปลายยอดยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อให้ได้ยอดที่ยืดยาวและสมบูรณ์
สําหรับนําไปเพาะเลี้ยงเพิ่มปริ มาณยอดโดยการนําปลายยอดวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH(PL) เติม
GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรเติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

-101และ IBA ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0, 0.25 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงยอด
รวมจากยอดได้บนอาหารทุกสูตร โดยอาหารสู ตรที่เติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
IBA ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรื ออาหารสูตรที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ IBA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําการสร้างยอดได้ดี โดยมีความยาวยอด
ขนาดของยอด และจํานวนการสร้างยอดสู ง เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงปลายยอด (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 8 อิทธิพลของสู ตรอาหารที่เติม BA และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงข้อยอด (ระยะเวลา 8 สัปดาห์)
สู ตรอาหาร
MH(PL)+1BA-0NAA
MH(PL)+1BA-0.25NAA
MH(PL)+1BA-0.5NAA
MH(PL)+2BA-0NAA
MH(PL)+2BA-0.25NAA
MH(PL)+2BA-0.5NAA
MH(PL)+3BA-0NAA
MH(PL)+3BA-0.25NAA
MH(PL)+3BA-0.5NAA

ความยาวยอดเฉลีย่ ขนาดยอดเฉลีย่
(ซม.)
(มม.)
2.3
1.2
2.2
1.4
2.5
1.4
1.2
1.1
2.2
1.5
2.2
1.3
2.1
1.3
2.1
1.3
2.1
1.3

จํานวนยอดเฉลี่ย
1.1
1.1
1.4
1.1
1.4
1.2
1.2
1.3
1.3

ตารางที่ 9 อิทธิพลของสู ตรอาหารที่เติม BA และ IAA ต่อการเพาะเลี้ยงยอด (ระยะเวลา 8 สัปดาห์)
สู ตรอาหาร
MH(PL)+1BA-0IAA
MH(PL)+1BA-0.25IAA
MH(PL)+1BA-0.5IAA
MH(PL)+2BA-0IAA
MH(PL)+2BA-0.25IAA
MH(PL)+2BA-0.5IAA
MH(PL)+3BA-0IAA
MH(PL)+3BA-0.25IAA
MH(PL)+3BA-0.5IAA

ความยาวยอดเฉลีย่
(ซม.)
2.4
1.4
0.8
0.5
1.5
1.3
1.1
1.3
0

ขนาดยอดเฉลีย่
(มม.)
0.8
0.9
1.2
0.6
1.2
0.9
1.0
1.0
0

จํานวนยอดเฉลี่ย
1.3
1.4
1.0
0.5
1.3
1.1
1.1
1.2
0

-102ตารางที่ 10 อิทธิพลของสู ตรอาหารที่เติม BA และ IBA ต่อการเพาะเลี้ยงยอด(ระยะเวลา 8 สัปดาห์)
สู ตรอาหาร
MH(PL)+1BA-0IBA
MH(PL)+1BA-0.25IBA
MH(PL)+1BA-0.5IBA
MH(PL)+2BA-0IBA
MH(PL)+2BA-0.25IBA
MH(PL)+2BA-0.5IBA
MH(PL)+3BA-0IBA
MH(PL)+3BA-0.25IBA
MH(PL)+3BA-0.5IBA

ความยาวยอดเฉลีย่
(ซม.)
2.2
1.8
2.6
2.1
2.3
0.8
2.0
1.2
1.4

ขนาดยอดเฉลีย่ จํานวนยอดเฉลี่ย
(มม.)
1.4
1.8
1.1
1.4
1.4
1.2
1.0
1.3
1.5
1.6
0.3
0.8
1.1
1.3
0.6
0.7
0.7
0.9

1.4 ผลของความเป็ นกรดด่างของอาหารต่ อการเพาะเลีย้ งข้ อจากต้ นกล้ าที่เพาะเมล็ดในหลอดทดลอง
จํานวนชิ้ นส่ วนพืชเกิดยอดเฉลี่ย จากการตัดข้อของต้นกล้ายางที่เพาะเมล็ดในหลอด
ทดลองมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็ นกรดด่าง
ของอาหาร 4 ระดับ คือ 5.8, 6.0, 6.5 และ 7.0 พบว่าหลังจากวางเลี้ยงชิ้นส่วนข้อบนอาหาร เป็ นเวลา
8 สัปดาห์ จํานวนชิ้นส่ วนพืชเกิดยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ โดยอาหารที่มี
ค่าความเป็ นกรดด่าง 5.8 มีการเกิดยอดของชิ้นส่ วนพืชเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 72 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา 6.5,
6.0 และ 7.0 มีการเกิดยอดของชิ้นส่ วนพืชเฉลี่ย 64, 48 และ 36 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 ผลการเพาะเลี้ยงข้อบนอาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย
BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มี
ความเป็ นกรดด่างของอาหารแตกต่าง
ค่ าความเป็ นกรดด่าง การเกิดยอดของชิ้นส่ วน จํานวนยอดที่เกิด ความยาวยอด ขนาดของลํา
ของอาหาร
พืชเฉลีย่ (%)
เฉลีย่ (ยอด/ข้ อ) เฉลีย่ (ซม.) ต้ นเฉลีย่ (มม.)
5.8
72
2
0.78
1.2
6.0
48
1.5
0.68
1.3
1.5
0.55
1.3
6.5
64
1.4
0.20
1.1
7.0
36

-103จํานวนยอดที่เกิดเฉลี่ย จากการตัดข้อของต้นกล้ายางที่ เพาะเมล็ดในหลอดทดลองมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น
1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็ นกรดด่างของอาหาร 4
ระดับ คือ 5.8, 6.0, 6.5 และ 7.0 พบว่าหลังจากวางเลี้ยงชิ้นส่ วนข้อบนอาหาร เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ปริ มาณการเกิดยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ โดยอาหารที่มีค่าความเป็ นกรด
ด่าง 5.8 มีจาํ นวนการสร้างยอดเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 2 ยอด รองลงมา 6.5, 6.0 และ 7.0 มีจาํ นวนการสร้าง
ยอดเฉลี่ย 1.5, 1.5 และ 1.4 ยอด ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
ความยาวยอดเฉลีย่ จากการตัด ข้อ ของต้น กล้า ยางที่ เ พาะเมล็ ด ในหลอดทดลองมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น
1มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็ นกรดด่างของอาหาร 4
ระดับ คือ 5.8, 6.0, 6.5 และ 7.0 พบว่าหลังจากวางเลี้ยงชิ้นส่ วนข้อบนอาหาร เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ความยาวยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ โดยอาหารที่มีค่าความเป็ นกรดด่าง 5.8 มีความ
ยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.78 เซนติเมตร รองลงมา 6.0, 6.5 และ 7.0 มีความยาวยอดเฉลี่ย 0.68, 0.55
และ 0.20 เซนติเมตร ตามลําดับ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 การเพาะเลี้ยงข้อจากต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดในหลอดทดลองบนอาหารสู ตร MH เติม GA3
ความ เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA
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เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น
1มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50มิลลิกรัมต่อลิตรที่มีความเป็ นกรดด่างของอาหาร 4
ระดับ คือ 5.8, 6.0, 6.5 และ 7.0 พบว่าหลังจากวางเลี้ยงชิ้นส่ วนข้อบนอาหาร เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ขนาดของยอดเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ โดยอาหารที่มีค่าความเป็ นกรดด่าง 6.5 มีขนาด
ยอดเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 1.3 มิลลิเมตร รองลงมา 6.0, 5.8 และ 7.0 มีขนาดยอดเฉลี่ย 1.3, 1.2 และ 1.1
มิลลิเมตร ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
2. การเพาะเลีย้ งชิ้นส่ วนพืชในสภาพปลอดเชื้อจากต้ นกล้าที่พฒ
ั นาจากการเพาะเลีย้ งต้นอ่อน
ศึ ก ษาการขยายพัน ธุ์ ย างโดยวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งชิ้ น ส่ ว นพื ช จากต้น กล้า ที่ พ ัฒ นาจากการ
เพาะเลี้ยงต้นอ่อนเพือ่ เพิม่ ปริ มาณยอดสําหรับนําไปใช้ในการชักนําราก และนําตาที่ได้ไปใช้ในการ
ขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตาในหลอดทดลองหรื อติดตาในแปลง โดยทําการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงจาก
ต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
การสร้างยอดรวมปริ มาณมากบนอาหาร พบว่าข้อใบเลี้ยงสามารถเกิดการสร้างยอดรวมได้โดยใช้
อาหารสู ตร MH (PL)+1BA-0.5NAA ยอดมีการเจริ ญเติบโตและยืดยาวขึ้น (ภาพที่ 3) สามารถตัด
ข้อจากยอดไปวางเลี้ยงบนอาหาร มีการเกิดยอดใหม่และมีการเจริ ญเติบโตไปเป็ นต้นใหม่ได้ (ภาพ
ที่ 4)
3. การเพาะเลีย้ งชิ้นส่ วนพืชจากต้ นแปลงกิง่ ตาในสภาพปลอดเชื้อ
3.1 ศึกษาเทคนิคการฟอกฆ่ าเชื้อชิ้นส่ วนข้ อจากแปลงกิง่ ตาเพือ่ การเพาะเลีย้ งบนอาหารใน
สภาพปลอดเชื้อ
จากการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่ วนของข้อยางพันธุ์ RRIM 600 จากยอดอ่อนและกิ่งอ่อนที่เก็บจาก
แปลงกิ่งตา มาฟอกฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 1 นาที ตามด้วยสารกําจัดเชื้อรา เมทาแลกซิล
0.5 % 10 นาที สารปฏิชีวนะ เพนนิซิลิน 0.025 % นาน 10 นาที คลอร็ อก และ เมอร์คิวริ กคลอไรด์
ความเข้มข้นและระยะเวลาต่าง ๆ 4 วิธี และวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MS ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโตเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ตรวจนับการรอดชีวิต และการปนเปื้ อนของชิ้นส่ วนตาข้างที่ผ่าน
การฟอกฆ่าเชื้ อทุกสัปดาห์ พบว่าการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่ วนพืชจากยอดอ่อนสามารถฟอกฆ่าเชื้ อได้
ดีกว่ากิ่งอ่อน เนื่องจากทําให้เกิดการปนเปื้ อนน้อยกว่าชิ้นส่วนพืชจากยอดอ่อน วิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่
เหมาะสมที่สุด คือ วิธีที่ 4 ทําการฟอกฆ่าเชื้อด้วยคลอร็ อกซ์ 20% นาน 5 นาที, คลอร็ อกซ์ 10%
นาน 5 นาที และ เมอร์คิวริ ก 0.1% นาน 15 นาที รองลงมา วิธีที่ 3 ทําการฟอกฆ่าเชื้อด้วยคลอร็ อกซ์
20% นาน 5 นาที, คลอร็ อกซ์ 10% นาน 5 นาที และ เมอร์คิวริ ก 0.1% นาน 10 นาที, วิธีที่ 2 ทําการ
ฟอกฆ่าเชื้อด้วยเมอร์ คิวริ ก 0.1% นาน 10 นาที และ วิธีที่ 1 ทําการฟอกฆ่าเชื้อด้วยคลอร็ อกซ์ 20%
นาน 5 นาที และคลอร็ อกซ์ 10% นาน 5 นาที (ตารางที่ 12 ภาพที่ 5)
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ต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุม้
เมล็ดอ่อนยาง (Somatic Embryogenesis)

กลุ่มยอดรวมจากการเพาะเลี้ยงโดยวิธี Microcutting
จากต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงจากเปลือกหุม้ เมล็ดยาง

ภาพที่ 3 การเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงจากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อน ยางพันธุ์ RRIM 600

ภาพที่ 4 การเพาะเลี้ยงข้อจากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600
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ภาพที่ 5 ลักษณะของชิ้นส่ วนข้อจากยอดอ่อน และ กิ่งอ่อน รอดชีวติ หลังจากการฟอกฆ่าเชื้อ
และวางเลี้ยงบนอาหาร 4 สัปดาห์
ตารางที่ 12 ผลสําเร็ จการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่ วนข้อยางพันธุ์ RRIM 600 จากแปลงกิ่งตาโดยใช้วธิ ีการ
ฟอกฆ่าเชื้อแบบต่าง ๆ
ลักษณะกิง่
ยอดอ่อน

กิ่งอ่อน

เทคนิคการ
ฟอกฆ่ าเชื้อ
วิธีที่1 (C)
วิธีที่2 (M10)
วิธีที่3 (CM10)
วิธีที่4 (CM15)
วิธีที่1 (C)
วิธีที่2 (M10)
วิธีที่3 (CM10)
วิธีที่4 (CM15)

เปอร์ เซ็นต์ การปลอดเชื้อ
สั ปดาห์ ที่ 1 สั ปดาห์ ที่ 2 สั ปดาห์ ที่ 3 สั ปดาห์ ที่ 4
83
80
31
23
99
89
63
52
91
88
52
37
97
97
79
73
53
35
5
5
96
56
36
17
84
57
28
23
81
65
24
23

3.2 ผลของสู ตรอาหารต่ อการชักนําการสร้ างยอดจากกิง่ ตายางพาราพันธุ์ RRIT251
นําชิ้นส่ วนข้อจากยอดอ่อนและกิ่งอ่อนที่ผา่ นการฟอกฆ่าเชื้อมาวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชัก
นําการสร้างยอด ตามสูตรอาหารดังนี้
1. อาหารสู ตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. จุ่มฮอร์ โมน BA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนั้นวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร

-1073. จุ่มฮอร์ โมน BA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนั้นวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH เติม GA3 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
4. อาหารสู ตร MS เติม KT ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมด้วย BA ความเข้มข้น 3
มิลลิกรัมต่อลิตร และ IAA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. อาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
หลังวางบนอาหารสู ตรต่าง ๆ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ชิ้นส่ วนข้อจากกิ่งอ่อนสามารถ
สร้างยอดได้ดีกว่ายอดอ่อน โดยกิ่งอ่อนมีการแตกยอด 41 % ในขณะที่ยอดอ่อน มีการแตกยอดอ่อน
31 % โดยวิธีการจุ่มแช่ BA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 2 ชัว่ โมง แล้ววางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH(PL) มีการแตกยอดของชิ้นส่ วนพืชดีที่สุด 88 %
รองลงมา จุ่มฮอร์โมน10BA+5IBA MH(PL)+1BA+0.52NAA มีการแตกยอดของชิ้นส่ วนพืช 66 %
(ตารางที่ 13 ภาพที่ 6)

ตารางที่ 13 ผลของสู ตรอาหารต่อการชักนําการสร้างยอดจากกิ่งตายางพาราพันธุ์ RRIT 251
ลักษณะกิง่

สู ตรอาหาร

ยอดอ่ อน 1. MH(PL)+1BA+0.52NAA
2. จุ่มฮอร์โมน10BA+5IBA
MH(PL)+1BA+0.52NAA
3. จุ่มฮอร์โมน10BA+5IBA
MH(PL)
4. MS+3BA+1IAA+1KT
5. MS+5BA
กิง่ อ่ อน

1. MH(PL)+1BA+0.5NAA
2. จุ่มฮอร์โมน10BA+5IBA
MH(PL)+1BA+0.52NAA
3. จุ่มฮอร์โมน10BA+5IBA
MH(PL)
4. MS+3BA+1IAA+1KT
5. MS+5BA

เปอร์ เซ็นต์ การแตกยอด
สั ปดาห์ ที่ 1 สั ปดาห์ ท่ี 2 สั ปดาห์ ที่ 3 สั ปดาห์ ที่ 4
30
38
38
38
21
23
27
32
27

33

45

46

23
13

23
13

23
14

11
48

12
56

12
60

23
14
31
12
66

66

79

86

88

14
12

19
14

22
16

23
18
41
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ภาพที่ 6 การแตกยอดของชิ้นส่ วนข้อยางพันธุ์ RRIM 600 หลังวางเลี้ยงบน
อาหารสูตรชักนําการสร้างยอด

จากการนําข้อของยางพาราที่ รอดชี วิตจากการปนเปื้ อน มาจุ่มแช่ในสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต BA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/ลิตร และ IBA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ น
เวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนั้นนําไปวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MS เติม BA ความเข้มข้น 0, 1, 3
และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ส่ วนของตามีการตอบสนองต่ออาหารที่เพาะเลี้ยง ส่ วนของตา
มีการพัฒนาโดยตามีลกั ษณะปลิและขยายขนาดขึ้น แต่ตายังไม่มีการยืดยาว อาหารที่เหมาะสม
ที่สุด MS+5BA มีจาํ นวนยอดเฉลี่ยแตกตาสู งที่สุด 10 % รองลงมา MS+3BA, MS+1BA และ
MS+0BA (7.5, 6.3 และ 2.5 %) ตามลําดับ (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 ผลของการเพาะเลี้ยงข้อของยางพาราบนอาหารสู ตรต่าง ๆ ต่อการแตกตา
สู ตรอาหาร

จํานวนชิ้น

MS + 0 BA
MS + 1 BA
MS + 3 BA
MS + 5 BA

20
20
20
20

ค่ าเฉลีย่ จํานวนยอดที่แตกตา
สั ปดาห์ ที่ 1 สั ปดาห์ ที่ 2 สั ปดาห์ ที่ 3 สั ปดาห์ ที่ 4
1
1.5
2.25
2.5
3.25
4.25
5.75
6.3
4.75
6.75
7.25
7.5
3.75
7
9.5
10
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การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนบนอาหารสู ตร MS-1BA เป็ นสู ตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะต้น
อ่อนมากที่สุดเนื่องจากต้นกล้าที่ได้มีลกั ษณะข้อปล้องสั้นและอวบอ้วนเหมาะสําหรั บนําข้อ และ
ยอด ไปเพาะเลี้ ยงยอดรวม การเพาะเลี้ ยงข้อใบเลี้ยงจากต้นกล้าในหลอดทดลอง สู ตรอาหารที่
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยง คือ อาหารสู ตร MH (PL)+1BA-0.5NAA เพราะสามารถ
เพาะเลี้ยงให้มีความยาวยอดเฉลี่ย ขนาดยอดเฉลี่ย และจํานวนยอดที่งอกสู ง การเพาะเลี้ยงยอดจาก
ต้นกล้าที่เพาะในหลอดทดลอง สู ตรอาหารที่เหมาะสม คือ อาหารสู ตร MH (PL) +2BA-0.25IBA
เพราะสามารถเพาะเลี้ยงให้มีความยาวยอด ขนาดของยอด และจํานวนยอดที่งอกสู ง ค่าความเป็ น
กรดด่างของอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงข้อในหลอดทดลอง คือ ความเป็ นกรดด่าง 5.8 มีการเกิด
ยอดของชิ้นส่วนพืชเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 72 เปอร์เซ็นต์ การเพาะเลี้ยงข้อใบเลี้ยงจากต้นอ่อนที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเปลือกหุ ม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM600 สามารถเกิดการสร้างยอดรวมได้โดยใช้
อาหารสู ตร MH (PL)+1BA-0.5NAA ยอดมีการเจริ ญเติบโตและยืดยาวขึ้น สามารถตัดข้อจากยอด
ไปวางเลี้ยงบนอาหาร มีการเกิดยอดใหม่และมีการเจริ ญเติบโตไปเป็ นต้นใหม่ได้
การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่ วนพืชจากยอดอ่อนสามารถฟอกฆ่าเชื้อได้ดีกว่ากิ่งอ่อน เนื่องจากทําให้
เกิ ดการปนเปื้ อนน้อยกว่าชิ้ นส่ ว นพืชจากยอดอ่อน วิธีการฟอกฆ่ าเชื้ อที่ เหมาะสมที่ สุด คื อ นํา
ชิ้นส่ วนพืชมาฟอกฆ่าเชื้อพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 1 นาที ตามด้วยสารกําจัดเชื้อรา เม
ทาแลกซิล 0.5 % 10 นาที สารปฏิชีวนะ เพนนิซิลิน 0.025 % นาน 10 นาที และทําการฟอกฆ่าเชื้อ
ด้วยคลอร็ อกซ์ 20% นาน 5 นาที, คลอร็ อกซ์ 10% นาน 5 นาที และ เมอร์คิวริ ก 0.1% นาน 15 นาที
ชิ้นส่ วนข้อจากกิ่งอ่อนสามารถสร้างยอดได้ดีกว่ายอดอ่อน เมื่อวางเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยง
ข้อโดยกิ่งอ่อนมีการแตกยอด 41 % ในขณะที่ยอดอ่อน มีการแตกยอดอ่อน 31 % โดยวิธีการจุ่มแช่
BA ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 2 ชัว่ โมง แล้ววาง
เลี้ยงบนอาหารสู ตร MH(PL) มีการแตกยอดของชิ้นส่ วนพืชดีที่สุด 88 %
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อยางพาราเป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรั บการพัฒนางานด้านยางพาราทั้ง
การขยายพันธุ์ การปรับปรุ งพันธุ์ ตลอดจนการปรับปรุ งการผลิตยางโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ ของยางพาราซึ่ ง
จะต้องลงไปในเชิงลึก เช่น การศึกษาเครื่ องหมายโมเลกุลในการปรับปรุ งพันธุ์ยาง การถ่ายฝากยีน
ในยางพาราเพื่อศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของยีน ตลอดจนการถ่ายฝากยีนเข้าไปในยางพาราเพื่อ
การปรับปรุ งพันธุ์ยาง ดังนั้นผลงานวิจยั นี้ ถือเป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์มากสําหรับนําไปใช้ต่อ
ยอดงานวิจยั เชิงลึกในการพัฒนางานวิจยั ด้านยางพาราต่อไป
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การเพาะเลีย้ งต้ นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดยางพาราในสภาพปลอดเชื้อ
Somatic Embryogenesis from Inner Integument of Hevea brasiliensis
วิทยา พรหมมี1
บทคัดย่อ
การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยาง มีหลายปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จได้แก่ พันธุ์กรรมพืช ชนิด
ของชิ้นส่ วนพืช อายุของชิ้นส่ วนพืช สู ตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารควบคุมการเจริ ญเติบโตพืช
ตลอดจนสภาพแวดล้อมและฤดูกาลที่เก็บชิ้นส่ วนพืช โครงการนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 จากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนให้สามารถ
ผลิตต้นกล้าให้ได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนศึกษาเทคนิคในการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพันธุ์อื่น ๆ และจาก
อับละอองเกสร จากการศึกษาสามารถเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 ได้ประสบความสําเร็ จ
โดยการเพาะเลี้ ย งเปลื อ กหุ ้ม ชั้น ในเมล็ด อ่ อนหลังผสมเกสร 4-6 สัป ดาห์ บนอาหารสู ต ร MH
(Carron et al., 1995) ซึ่ งมีการพัฒนาของเนื้อเยือ่ เป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis
เป็ นระยะที่ มี การสร้ างแคลลัสจากชิ้ นส่ วนพืช และแคลลัสมี การพัฒนาไปเป็ นเอ็ม บริ โ อเจนิ ค
แคลลัส (อาหารสุ ตร MH-IN และ MH-EXP) ระยะที่ 2 ระยะการ Somatic embryogenesis เป็ น
ระยะที่เอ็มบริ โอเจนิ คแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ และเอ็มบริ โอ (อาหารสู ตร
MH-DEN และ MH-MAT) ระยะที่ 3 ระยะ Regeneration เป็ น ระยะที่เอ็มบริ โอมีการพัฒนาไปเป็ น
ต้นที่สมบูรณ์มีระบบรากแก้ว (อาหารสู ตร MH-PL) ในขณะที่พนั ธุ์อื่น ๆ ยังไม่ประสบความสําเร็ จ
ทําการปรับสภาพต้นกล้ายางก่อนย้ายปลูกในโรงเรื อนโดยการควบคุมความชื้นแต่ตน้ กล้ายางมีการ
รอดตายตํ่ามาก และหลังจากต้นกล้ามีการปรับตัวได้ดียา้ ยต้นกล้าไปวางเลี้ยงในโรงเรื อน และปลูก
ลงดินตามลําดับ ทําการตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอของต้นยางที่ได้
โดยใช้ Microsettellite จํานวน 6 ไพร์ เมอร์ คือ A131, gA2689, MA179, mT65, M574 และ MA17
พบว่าต้นยางที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตกต่างไปจากต้นเปรี ยบเทียบในทุก
ไพร์ เมอร์ 8 เปอร์เซ็นต์
สําหรับการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากอับละอองเกสร สามารถชักนําการสร้างแคลลัส เอมบริ โอ
เจนิ คแคลลัส และโซมาติกเอมบริ โอ ได้แต่ยงั ไม่สามารถชักนําให้เกิดการสร้างต้นอ่อนและต้นที่
สมบูรณ์ได้สาํ เร็ จ
คําสํ าคัญ : ยางพารา, การขยายพันธุ์, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
1
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เป็ นเครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับนํามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานด้านยางพารา ได้แก่ การขยายพันธุ์ และการปรับปรุ งพันธุ์ เป็ นต้น โดยเฉพาะในเรื่ อง
ของการถ่ายฝากยีนจําเป็ นต้องอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ถึงแม้วา่ จะมีการปลูกถ่ายยีนเข้าไป
ในเนื้ อเยื่อพืชได้สาํ เร็ จก็ตามถ้าหากการเพาะเลี้ยงเนื้ อยังไม่ประสพความสําเร็ จ การพัฒนาไปเป็ น
ต้นพืชที่สมบูรณ์จากเนื้อเยือ่ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
การพัฒนาไปเป็ นต้นพืชที่สมบูรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะขึ้นอยูก่ บั เซลล์ร่างกายของพืช
และสามารถกระตุน้ ให้มีการพัฒนาไปเป็ นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ โดยผ่านกระบวนการ การสร้าง
อวัยวะ (organogenesis) และ การสร้างต้นอ่อน (somatic embryogenesis) ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
จะต้องได้รับฮอร์ โมน และธาตุอาหาร ที่เหมาะสม (Skoog and Miller, 1957) กระบวนการสร้าง
อวัยวะ เป็ นการพัฒนาในส่ วนของยอด โดยสามารถพัฒนาได้จากส่ วนของเนื้อเยือ่ ต่างๆ ยกเว้นใน
ส่ วนของใบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เพราะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเนื้อเยือ่ เมอริ สเต็มเฉพาะในส่ วนของโคนใบ
(Maheshwari et al., 1995) ส่ วนของใบเลี้ยง ชิ้นส่ วนใบ ไฮโปคอทิล และ สแคเทลัมจากเอมไบรโอ
มีศกั ยภาพในการพัฒนาไปเป็ นยอดได้เมื่อวางเลี้ยงบนอาหารที่เติมฮอร์ โมนชักนําการสร้ างยอด
โดยปกติใช้ฮอร์ โมนพืชในกลุ่มไซโตไคนิ น เช่น 6-benzyl-aminopurine เช่นในใบเลี้ยงของถัว่
เหลือง (Zhang et al., 1999) กระบวนการสร้างต้นอ่อน เป็ นการพัฒนาของต้นอ่อนจาก เซลล์
ร่ างกาย เช่น ต้นอ่อนจากเมล็ด สปอร์ และ ใบ ในบางครั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจเกิดลักษณะฉํ่า
นํ้าของเนื้อเยื่อ ซึ่ งเป็ นลักษณะผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของเนื้อเยื่อ เรี ยกว่า hyperhydricity ซึ่งจะ
พบได้บ่อยในพืชไม้ยืนต้น แต่ลกั ษณะดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการดัดแปลงชนิดของนํ้าตาล
ปริ มาณของแคลเซี่ยม หรื อโดยการใช้ antivirifying agents เช่น phloridzin (Debergh et al., 1992)
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อในยางพารา มีการชักนําแคลลัสจากส่ วนของลําต้นที่ผ่านการทําหนุ่ มสาว
รายงานครั้งแรกโดย Bouychou (1953) การพัฒนาของการเพาะเลี้ยงแคลลัสจาก cotyledon-like
embryos รายงานครั้งแรกโดย Wilson and Street (1975) ในขณะเดียวกัน Paranjothy and
Ghandimathi (1975) สามารถชักนําเอมบริ ออยจากแคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
แต่อย่างไรก็ตามการทดลองเหล่านี้ ยงั ไม่มีรายงานประสพความสําเร็ จในการพัฒนาไปเป็ นต้นที่
สมบูรณ์ จนกระทัง่ มีรายงานประสพความสําเร็ จของการพัฒนาต้นยางโดยผ่านกระบวนการสร้าง
ต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร ของประเทศจีน โดย Chen et al. (1977), Zheng and
Chen (2010) สําหรับสถาบันวิจยั ยางมาเลเซีย ประสพความสําเร็ จในการเพาะเลี้ยงเนื้อยางเป็ นครั้ง
แรกในต้นปี 1980 โดยได้ตน้ ยางพันธุ์ GT1 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสร (Wan et al.,
1982) และในปี 1990 สามารถเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อโดยผ่านกระบวนการสร้างต้นอ่อน ในยางพันธุ์
RRIM600 (Hafsah and Wan, 1995) ที่ผา่ นมาเป็ นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่ วนของผนังเซลล์อบั
ละอองเกสร ในระยะต่อมาสถาบันวิจยั ของฝรั่งเศส โดย Etienne et al., 1981; Carron et al., 1995)
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ยังมีการเพาะเลี้ยงโอวุล ซึ่ งรายงานครั้งแรกโดย Guo et al. (1982) ในปี 1990 สถาบันวิจยั ยาง
มาเลเซีย สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ โดยชักนําต้นพืชที่สมบูรณ์ได้โดยกระบวนการสร้างต้นอ่อนจาก
การเพาะเลี้ยงโอวุล (Hafsah and Wan, 1995) ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเหล่านั้นได้มีการ
นําไปปลูกในแปลงได้สาํ เร็ จ และมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามลําดับ
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ยางพาราในประเทศไทยมีรายงานถึงความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง
โดยการเพาะเลี้ยงเยือ่ หุม้ ชั้นในของเมล็ดอ่อน (กรรณิ การ์ , 2545; Te-chato and Chartikul, 1993; กษิดิศ
และคณะ, 2544) เพาะเลี้ยงส่ วนของลําต้นของต้นกล้าและต้นพันธุ์ (ปั ทมา และ ภัทราวุธ, 2535; อรุ ณี
และสมปอง, 2535ก; อรุ ณี และสมปอง, 2535ข) เพาะเลี้ยงอับละอองเกสร (สมปอง และ วันทนา,
2531) การเพาะเลี้ยงเซลล์ซสั เพนชัน การแยก และการเลี้ยงโปรโตพลาสต์ (พจมาลย์ และ สมปอง,
2542) อย่างไรก็ตามจากรายงานประสพความสําเร็ จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในประเทศไทยมีเพียง
Te-chato and Chartikul, 1993 และ กรรณิ การ์ และคณะ, 2542 เท่านั้นที่สามารถพัฒนาต้นพืชที่
สมบูรณ์ได้จากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเยื่อหุ ม้ ชั้นในของเมล็ดอ่อนจากยางพันธุ์ Tjir 1 และ
BPM 24, PB 260, PB 311, RRII 105 และ RRIM 600 ตามลําดับ กรรณิ การ์ และคณะ, 2542 ได้นาํ
ยางพันธุ์ BPM 24 ไปปลูกในสภาพแปลงปลูกพบว่ามีการเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าต้นยางที่ได้จากการ
ติดตา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 จากเปลือกหุม้ ชั้นใน
เมล็ดอ่อนให้สามารถผลิตต้นกล้าให้ได้มากยิง่ ขึ้น
2. เพือ่ ศึกษาเทคนิคในการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพันธุ์อื่น ๆ
3. เพือ่ ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราจากอับละอองเกสรให้ได้ตน้ ปริ มาณมาก
ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีดาํ เนินการ
1. การเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่ อนยางพารา
เตรี ยมชิ้นส่ วนพืชวางเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราสู ตร MH (Carron et al.,
1995) สู ตรต่าง ๆ แตกต่างตามระยะการพัฒนาของเนื้ อเยื่อ การพัฒนาของเนื้ อเยื่อสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis เป็ น ระยะที่มีการสร้างแคลลัสจากชิ้นส่ วนพืช
และแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส (MH-IN และ MH-EXP) ระยะที่ 2 ระยะการ
Somatic embryogenesis เป็ น ระยะที่เอ็มบริ โอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ
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การพัฒนาไปเป็ นต้นที่สมบูรณ์มีระบบรากแก้ว (MH-PL) ดังนี้
1. การเตรี ยมชิ้นส่ วนพืช โดยการนําฝักอ่อนอ่อนยางพันธุ์ RRII 105, RRIT 226, RRIT 251,
RRIT 408, PB 260, BPM 24 และ RRIM 600 มาฟอกฆ่าเชื้อโดยการจุ่มในแอลกอฮอล์ 95% และ
ลนไฟ และนําไปผ่าเอาเมล็ดอ่อนมาทําการผ่าซีก และหัน่ เป็ นชิ้นบาง ๆ
2. การชักนําการสร้างและเพิ่มปริ มาณแคลลัส นําชิ้นส่ วนพืชวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH-IN
เพื่อชักนําการสร้ างแคลลัส และเพิ่มปริ มาณแคลลัสที่ได้บนอาหารสู ตรเดิ ม โดยการเปลี่ยนถ่าย
อาหารใหม่ สู ต รเดิ ม ทุ ก 2-3 สัปดาห์ บัน ทึ กข้อมูล การสร้ างแคลลัส ลัก ษณะของแคลลัส การ
เจริ ญเติบโตของแคลลัส
3. การชักนําการสร้ างเอ็มบริ โอเจนิ คแคลลัส โดยการนําแคลลัสที่ได้ วางเลี้ยงบนอาหาร
สู ตร MH-EXP เพื่อชักนําการสร้างเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส จากนั้นเปลี่ยนถ่ายบนอาหารใหม่สูตร
เดิมทุก 2-3 สัปดาห์ บันทึกข้อมูล
4. การชักนําการสร้างโซมาติกเอ็มบริ โอ ต้นอ่อน และการพัฒนาไปเป็ นต้นที่สมบูรณ์ โดย
การนําเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส ที่ได้วางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH-DEN และ MH-MAT เพื่อชักนํา
การพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ ต้นอ่อน และ วางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MH-PL เพื่อชักนําให้
เป็ นต้นที่สมบูรณ์ บันทึกข้อมูล ลักษณะและปริ มาณต้นที่สมบูรณ์
2. การเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนจากอับละอองเกสร
เตรี ยมชิ้นส่ วนพืชวางเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราสู ตร MS ดัดแปลง (Zheng
and Chen, 1995) สู ตรต่าง ๆ แตกต่างตามระยะการพัฒนาของเนื้ อเยื่อ การพัฒนาของเนื้อเยื่อ
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis เป็ น ระยะที่มีการสร้างแคลลัสจาก
ชิ้นส่ วนพืช และแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส (MSm1) ระยะที่ 2 ระยะการ
Somatic embryogenesis เป็ น ระยะที่เอ็มบริ โอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ
และเอ็มบริ โอ (MSm2) ระยะที่ 3 ระยะ Regeneration เป็ น ระยะที่เอ็มบริ โอมีการพัฒนาไปเป็ นต้น
ที่สมบูรณ์มีระบบรากแก้ว (MSm3) ดังนี้
1. การเตรี ยมชิ้นส่ วนพืช โดยการนําดอกยางระยะดอกตูมสี เขียว อมเหลือง พันธุ์ PB 260,
RRIT 226, RRIT 251, BPM 24, RRIT 2085, RRIM 600, PB 235, RRIT 118 และ RRIT 408 ฟอก
ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ระยะเวลา 5-10 นาที ล้างด้วยนํ้ากลัน่ ที่น่ ึงฆ่าเชื้อ ประมาณ 3-5 ครั้ง
และแกะเอาส่วนของอับละอองเกสรออกมา
2. การชักนําการสร้างและเพิม่ ปริ มาณแคลลัส นําชิ้นส่ วนพืชวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MSm1
ดัดแปลง เพื่อชักนําการสร้างแคลลัส และเพิ่มปริ มาณแคลลัสที่ได้บนอาหารสู ตรเดิม โดยวางเลี้ยง
สภาพมืด ในสภาพปลอดเชื้ อ เปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่สูตรเดิมทุก 2-3 สัปดาห์ บันทึกข้อมูล การ
สร้างแคลลัส ลักษณะของแคลลัส การเจริ ญเติบโตของแคลลัส
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สู ตร MSm2 ดัดแปลง วางเลี้ยงสภาพมืด ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อชักนําการสร้างเอ็มบริ โอเจนิ ค
แคลลัส จากนั้นเปลี่ยนถ่ายบนอาหารใหม่สูตรเดิมทุก 2-3 สัปดาห์ บันทึกข้อมูล
4. การชักนําการสร้างโซมาติกเอ็มบริ โอ ต้นอ่อน และการพัฒนาไปเป็ นต้นที่สมบูรณ์ โดย
การนําเอ็มบริ โอเจนิ คแคลลัส ที่ได้วางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MSm3 ดัดแปลง วางเลี้ยงในสภาพ
ปลอดเชื้อ ภายใต้สภาพความเข้มแสง 2,800 ลักซ์ อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 14 ชัว่ โมง
ต่อวัน เพื่อชักนําการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ ต้นอ่อน ต้นที่สมบูรณ์ บันทึกข้อมูล ลักษณะ
และปริ มาณต้นที่สมบูรณ์
3. การปรับสภาพต้ นกล้ าจากการเพาะเลีย้ งต้ นอ่อน
การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนในกระโจมควบคุมความชื้น นําต้นกล้าที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ ม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 มาล้างรากเอาเศษ
อาหารวุน้ ออกแล้วจุ่มแช่ในสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้ อรา และย้ายปลูกลงในถุงเพาะชําโดยมีวสั ดุ
เพาะชํา ระหว่า งดิ นและขุย มะพร้ าว 1:1 วางเลี้ ย งในตะกร้ า พลาสติ ก เปรนํ้า ให้ชุ่ม และหุ ้ม ด้ว ย
พลาสติกใสเพื่อควบคุมความชื้ นภายใน นําไปวางเลี้ ยงในสภาพอุณหภูมิห้อง และ วางเลี้ ยงใน
ตูค้ วบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนในอาหารเหลวภายใต้สภาพปลอดเชื้อ นํา
ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 มาวาง
เลี้ยงในหลอดที่มีอาหารเหลว หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ ย้ายปลูกลงในถุงเพาะชําโดยมีวสั ดุ
เพาะชํา ระหว่า งดิ นและขุย มะพร้ าว 1:1 วางเลี้ ย งในตะกร้ า พลาสติ ก เปรนํ้า ให้ชุ่ม และหุ ้ม ด้ว ย
พลาสติกใสเพื่อควบคุมความชื้ นภายใน นําไปวางเลี้ ยงในสภาพอุณหภูมิห้อง และ วางเลี้ ยงใน
ตูค้ วบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

-117ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเพาะเลีย้ งต้ นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่ อนยางพารา
1.1 ผลของพันธุ์ยางและอายุฝักยางต่ อการเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดยาง
การเพาะเลี้ยงเยือ่ หุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝักยางพันธุ์ RRIM 600, RRIT 251, BPM 24 และ
RRII 105 ที่อายุฝักยางหลังผสมเกสร 4, 5 และ 6 สัปดาห์ บนอาหารสู ตรชักนําแคลลัส พบว่าเยื่อ
หุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝักยางทุกพันธุ์และอายุฝักหลังผสมเกสรทุกระยะ สามารถชักนําให้เกิดการ
สร้างแคลลัสได้ โดยพันธุ์ยางที่มีการสร้างแคลลัสได้ดีที่สุด คือ พันธุ์ RRIM 600 สร้างแคลลัส 93
เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา คือ RRII 105, BPM 24 และ RRIT 251 มีการสร้างแคลลัส 77, 68 และ 50
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที่ 1) หลังจากย้ายแคลลัสวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนําเอ็มบริ โอเจนิค
แคลัส มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส โดยพันธุ์ยางที่มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิค
แคลลัสได้สูงสุ ด คือ พันธุ์ RRII 105 มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส 12 เปอร์ เซ็นต์
รองลงมา คือ พันธุ์ RRIM 600 และ BPM 24 มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส 2 และ 0.7
เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ พันธุ์ RRIT 251 ไม่มีการสร้างเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส (ตารางที่ 1) หลังจาก
ย้ายเอ็มบริ โอเจนิ คแคลลัสวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนําโซมาติกเอ็มบริ โอ พบว่าเอ็มบริ โอเจนิ ค
แคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ โดยพันธุ์ยางที่มีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ
ได้สูงสุ ด คือ พันธุ์ RRII 105 มีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ 9.5 โซมาติกเอ็มบริ โอ
รองลงมา คือ พันธุ์ RRIM 600 และ BPM 24 มีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ 6.4 และ 2.0
โซมาติกเอ็มบริ โอ ในขณะที่ พันธุ์ RRIT 251 ไม่มีการสร้างโซมาติกเอ็มบริ โอ (ตารางที่ 2)
หลังจากย้ายเลี้ยงโซมาติกเอ็มบริ โอวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนําเอ็มบริ โอ พบว่าโซมาติกเอ็มบริ โอ
มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอ โดยพันธุ์ยางที่มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอได้สูงสุ ด คือ พันธุ์ RRIM 600
มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอ 39.4 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา คือ พันธุ์ BPM 24 และ RRII 105 มีการ
พัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอ 34.9 และ 16.5 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ พันธุ์ RRIT 251 ไม่มีการสร้าง
เอ็มบริ โอ (ตารางที่ 2) หลังจากย้ายเลี้ยงเอ็มบริ โอวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนําต้น พบว่าเอ็มบริ โอ
มีการพัฒนาไปเป็ นต้น ได้เฉพาะพันธุ์ยาง RRIM 600 เท่านั้นโดยมีการพัฒนาไปเป็ นต้น 2.4
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พนั ธุ์ BPM 24, RRII 105 และ RRIT 251 ไม่มีการพัฒนาไปเป็ นต้น (ตารางที่ 2)
1.2 ผลของขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกหุ้มชั้ นในเมล็ด และความหนาของชิ้นส่ วนพืชต่ อการ
เพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดยาง
การเพาะเลี้ยงเยือ่ หุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝักยางพันธุ์ RRIM 600 ที่ขนาดของฝักยาง 0.5-0.7,
0.8-1.2, 1.3-1.5 เซนติเมตร ความหนาของเปลือกหุม้ เมล็ด 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 เซนติเมตร ความ
หนาชิ้นส่ วนพืช 0.1 และ 0.2 เซนติเมตร บนอาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อน พบว่า สามารถเพาะเลี้ยงต้น
อ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 ได้สาํ เร็ จโดยใช้เมล็ดอ่อนที่ขนาด 0.5-0.7

-118เซนติเมตร ความหนาเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ่อน ขนาด 0.1-0.3 เซนติเมตร และ ความหนาของ
ชิ้นส่วนพืช ขนาด 0.1 เซนติเมตร สามารถพัฒนาไปเป็ นต้นกล้าที่สมบูรณ์ 1-3 % (ตารางที่ 3, 4)
ตารางที่ 1 การเกิดแคลลัสและเอมบริ โอเจนิ คแคลลัส โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ ้ม
ชั้นในเมล็ดยางพันธุ์ต่าง ๆและอายุฝักยางหลังผสมเกสรต่างกัน
พันธุ์ยาง
RRIM 600

RRIT 251

BPM 24

RRII 105

อายุฝัก จํานวนชิ้นวางเลีย้ ง การเกิดแคลลัส การเกิดเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส
(สั ปดาห์ )
(ชิ้น)
(ชิ้น)
(%)
(ชิ้น)
(%)
4
125
121
97
1
0.8
5
125
119
95
7
5.2
6
125
108
86
0
0
116
93
3
2
4
125
78
63
0
0
5
125
61
49
0
0
125
48
39
0
0
6
62
50
0
0
4
125
94
66
2.0
1.6
5
125
82
75
0.5
0.4
125
78
62
0.0
0
6
85
68
0.8
0.7
4
125
103
82
25
20
5
125
98
78
15
12
125
89
71
6
5
6
97
77
15
12

-119ตารางที่ 2 การเกิ ด โซมาติ ก เอมบริ โ อ เอมบริ โ อ และการพัฒ นาเป็ นต้น ของยางพาราโดยการ
เพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดยางพันธุ์ต่าง ๆ และอายุฝักยางต่างกัน
พันธุ์ยาง

อายุฝัก การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ การเกิดเอ็มบริโอ
(สั ปดาห์ )
(โซมาติก)
(เอ็มบริโอ) (%)
RRIM 600
4
1.3
0.8
60.0
5
18.0
10.5
58.3
6
0.0
0.0
0.0
6.4
3.8
39.4
RRIT 251
4
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
BPM 24
4
5.5
0.3
4.6
5
6
RRII 105

4
5
6

0.5
0.0
2.0
19.5
6.3
2.8
9.5

0.5
0.0
0.3
1.8
1.0
0.3
1.0

100.0
0.0
34.9
9.0
4.0
36.4
16.5

การเกิดต้ น
(ต้ น)
(%)
0.0
0.0
1.3
6.9
0.0
0.0
0.4
2.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-120ตารางที่ 3 ผลของขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อน และขนาดของชิ้นส่ วนพืช ใน
ยางพันธุ์ RRIM 600 ต่อการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
ขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกหุ้ม ความหนา จํานวนชิ้นส่ วน การเกิดแคลลัส การเกิดเอ็มบริโอ
เจนิคแคลลัส
ชั้นในเมล็ดอ่ อน ชิ้นส่ วนพืช พืชที่วางเลีย้ ง
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
จํานวนชิ้น
จํานวนชิ้น
0.5-0.7
0.1
0.1
1320
1131 (86)
242 (21)
0.2
140
58 (41)
26 (45)
0.1
300
190 (63)
87 (46)
0.2
0.2
60
24 (40)
0
0.3
0.1
370
190 (51)
80 (42)
0.2
40
0
0
0.4
0.1
44
15 (34)
0
0.2
138
36 (26)
0
0.1
270
220 (81)
0
0.8-1.2
0.1
0.2
90
30 (33)
0
0.2
0.1
450
230 (51)
25 (11)
0.2
90
36 (40)
0
0.3
0.1
260
120 (46)
11 (9)
0.2
56
42 (75)
16 (38)
0.1
132
0
0
0.4
0.2
120
36 (30)
12 (33)
1.3-1.5
0.1
0.1
690
170 (25)
19 (11)
0.2
120
92 (77)
19 (21)
0.2
0.1
420
170 (40)
22 (13)
0.2
190
48 (25)
14 (29)
0.1
64
0
0
0.3
0.2
60
48 (80)
7 (15)
0.4
0.1
190
0
0
0.2
120
36 (30)
6 (17)
( ) = เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส การสร้างเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส การเกิดต้นที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

-121ตารางที่ 4 ผลของขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อน และขนาดของชิ้นส่ วนพืช ใน
ยางพันธุ์ RRIM 600 ต่อการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
การเกิดต้ น
ขนาดเมล็ด ความหนาเปลือก ความหนา การเกิดโซมาติก การเกิด
เอ็มบริโอ เอ็มบริโอ
(ซม.) หุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน ชิ้นส่ วนพืช
(ซม.)
(ซม.)
จํานวนชิ้น จํานวน ไม่ สมบูรณ์ สมบูรณ์
0.5-0.7
0.1
0.1
398
334
69 (21) 9 (3)
0.2
197
181
78 (43)
0
0.2
0.1
102
86
18 (21) 1 (1)
0.2
0
0
0
0
0.3
0.1
108
103
20 (19) 2 (2)
0.2
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0.4
0.2
0
0
0
0
0.8-1.2
0.1
0.1
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0
0.2
0.1
35
25
8 (32)
0
0.2
0
0
0
0
0.1
12
9
2 (22)
0
0.3
0.2
45
39
25 (64)
0
0.4
0.1
0
0
0
0
0.2
39
35
1 (3)
0
1.3-1.5
0.1
0.1
62
37
13 (35)
0
0.2
46
45
24 (53)
0
0.1
29
24
4 (17)
0
0.2
0.2
54
52
8 (15)
0
0.3
0.1
0
0
0
0
0.2
23
21
2 (10)
0
0.4
0.1
0
0
0
0
0.2
23
19
2 (11)
0
( ) = เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส การสร้างเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส การเกิดต้นที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

-1221.3 ผลของอาหารต่ อการเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อน จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดยาง
การเพาะเลี้ยงเยื่อหุ ้มชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝั กยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหาร 4 สู ตร คือ
MH1, MH2, MH3 และ MSC หลังวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร ๆ 4 สัปดาห์ พบว่าชิ้นส่ วนพืชสามารถ
ชักนําการสร้างแคลลัสได้บนอาหารทุกสู ตร มีการสร้างแคลลัส 100 % แคลลัสที่ได้มีลกั ษณะเกาะ
กันแน่นสี เหลืองปกติ หลังจากวางเลี้ยง 8 สัปดาห์ บนอาหารใหม่สูตรเดิม พบว่า แคลลัสมีการ
พัฒนาไปเป็ นลักษณะเกาะกันแน่นและเกาะกันหลวม ๆ บนอาหารสู ตร MH3, MH1 และ MH2
ตามลําดับ ในขณะที่ MSC แคลลัสเกาะกันแน่นเหมือนเดิม สี ของแคลลัสเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองอ่อน
สี เหลืองปกติ สี เหลืองเข้ม สี ขาว และ สี น้ าํ ตาลและดํา แคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิ ค
แคลลัส หลังจากวางเลี้ยงบนอาหารเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ โดยอาหารสูตรที่มีการสร้างเอ็มบริ โอเจนิค
แคลัสได้ดีที่สุด คือ MSC มีการสร้าง 51 % รองลงมา MH3 (39 %), MH1 (38 %) และ MH2 (9 %)
ตามลําดับ (ตารางที่ 5) หลังจากย้ายเอ็มบริ โอเจนิคแคลัสไปวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนําการสร้าง
ต้นพบว่าเอ็มบริ โอเจนิคแคลัสจากอาหารทุกสูตรไม่มีการพัฒนาไปเป็ นต้นได้
ตารางที่ 5 ผลของอาหารต่อการเกิดเอมบริ โอเจนิคแคลลัสจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพารา
พันธุ์ RRIM 600 หลังจากวางเลี้ยง 8 สัปดาห์
สู ตรอาหาร
MH1

จํานวนชิ้นที่วางเลีย้ ง
การเกิด
(ชิ้น)
เอ็มบริโอเจนิคแคลลัส
(ชิ้น)
34
13

การเกิด
เอ็มบริโอเจนิคแคลลัส
(เปอร์ เซ็นต์ )
38

MH2

33

3

9

MH3

33

13

39

MSC

35

18

51

1.4 ผลของพันธุ์ยางต่ อการเพาะเลีย้ งต้ นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด
การเพาะเลี้ยงเยื่อหุ ม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝักยางพันธุ์ 6 พันธุ์ คือ RRIT 226, RRIT 251,
RRIT 408, PB 260, BPM 24 และ RRIM 600 บนอาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อน พบว่ายางทุกพันธุ์
สามารถชักนําการสร้ างแคลลัสได้ ลักษณะของแคลลัสเป็ นแบบเกาะกลุ่มกันแน่ น แคลลัสมี สี
เหลืองอ่อน สี เหลืองปกติ สี เหลืองเข้ม และสี เหลืองร่ วมกับสี ขาว หลังจากวางเลี้ยง 4 สัปดาห์
แคลลัสของยางทุกพันธุ์มีการพัฒนาไปเป็ นเอมบริ โอเจนิคแคลลัสและโซมาติกเอมบริ โอ หลังวาง
เลี้ยง 8 สัปดาห์ ยกเว้นยางพันธุ์ RRIT 408 โซมาติกของยางพันธุ์ RRIT 226 และ RRIM 600 มีการ

-123พัฒนาไปเป็ นต้นอ่อนและต้นที่สมบูรณ์ สําหรับพันธุ์ BPM 24 ได้นาํ ต้นอ่อนไปศึกษาการเพาะเลี้ยง
ต้นอ่อนชุดที่ 2 จึงไม่มีผลของการพัฒนาไปเป็ นต้น (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผลของพันธุ์ยางต่อการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดยาง
พันธุ์ยาง ชิ้นส่ วน เกิดแคลลัส เกิดเอ็มบริโอ เกิดโซมาติก การเกิด เกิดต้ นไม่ เกิดต้ น
(ชิ้น) เจนิคแคลลัส เอมบริโอ เอ็มบริโอ สมบูรณ์ สมบูรณ์
พืช
(ชิ้น)
(%)
(%)
(ชิ้น)
(ชิ้น)
(%)
RRIT 226

41

41 (100)

1.7 (4)

1.7 (100)

0.7(40)

0.3(50) 0.33(50)

PB 260

40

38 (94)

1.0 (3)

1.0 (100)

0

0

0

RRIT 251

41

41 (99)

2.0 (5)

2.0 (100)

0

0

0

RRIT 408

37

35 (93)

0

0

0

0

0

BPM 24

40

39 (98)

13.0 (33)

7.5 (54) 7.3 (100)*

0*

0*

RRIM 600

43

43 (100)

16.7 (38)

16.0 (96) 9.0 (56) 7.3(81)

1.7(19)

( ) เปอร์ เซ็นต์
หมายเหตุ * ยางพันธุ์ BPM 24 เกิดเอ็มบริ โอที่สมบูรณ์จาํ นวนมากจึงมีการนําไปทํา secondary somatic
embryogenesis

1.5 การผลิตต้ นกล้ ายางพันธุ์ RRIM 600 โดยการเพาะเลีย้ งต้ นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด
การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ่อนฝักยางพันธุ์ RRIM 600 สมารถทําได้
สําเร็ จ โดยการนําเมล็ดอ่อนหลังผสมเกสร 6 สัปดาห์ มาหั่นเป็ นชิ้นความหนาเยื่อหุ ม้ ชั้นในเมล็ด
อ่อนและความหนาชิ้นส่ วนพืช ประมาณ 0.1 เซนติเมตร และ วางเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
ยางพาราสู ตร MH (Carron, 1995) ชิ้นส่ วนพืชที่เลี้ยงมีการพัฒนาของเนื้อเยือ่ ออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis เป็ น ระยะที่มีการสร้างแคลลัสจากชิ้นส่ วนพืช และแคลลัสมีการ
พัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิ คแคลลัส (MH-IN และ MH-EXP) ระยะที่ 2 ระยะการ Somatic
embryogenesis เป็ น ระยะที่เอ็มบริ โอเจนิ คแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ และ
เอ็มบริ โอ (MH-DEN และ MH-MAT) ระยะที่ 3 ระยะ Regeneration เป็ น ระยะที่เอ็มบริ โอมีการ
พัฒนาไปเป็ นต้นที่ สมบูรณ์มีระบบรากแก้ว (MH-PL) (ภาพที่ 1) จํานวนชิ้ นส่ วนพืชที่ วางเลี้ ยง
9,600 ชิ้น มีการสร้างแคลลัส 2,294 ชิ้น คิดเป็ น 24 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของแคลลัสที่ได้จากชิ้นส่ วน
เปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนมี 3 ลักษณะ คือ เป็ นเม็ดอัดแน่น เป็ นเม็ดอัดแน่นร่ วมกับเกาะกันหลวม ๆ

-124และ เกาะกันหลวม ๆ (ภาพที่ 2) แคลลัสที่ได้มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส 898 ชิ้น คิด
เป็ น 43 เปอร์ เซ็นต์ของแคลลัส หลังจากนําเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัสไปวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนํา
ให้เกิดโซมาติกเอ็มบริ โอ พบว่ามีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ 588 โซมาติกเอ็มบริ โอ และ
เมื่อนําไปวางเลี้ยงบนอาหารสู ตชักนําให้เกิ ดเอ็มบริ โอ พบว่ามีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอ 364
เอ็มบริ โอ คิดเป็ น 62 เปอร์เซ็นต์ของโซมาติกเอ็มบริ โอ การเกิดเอมบริ โอจะมีท้ งั ปกติและผิดปกติ
(ภาพที่ 3 ก-ค) อย่างไรก็ตามสามารถแยกเอ็มบริ โอที่ได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ เอ็มบริ โอลักษณะปกติมี
ตุ่มกําเนิดรากและใบเลี้ยง 2 ใบ เอ็มบริ โอมีตุ่มกําเนิดรากและใบเลี้ยง 3 ใบ และเอ็มบริ โอลักษณะ
ใบเลี้ยงติดกันมีลกั ษณะบิดงอ (ภาพที่ 3 (1)-(3)) เมื่อนําเอ็มบริ โอไปวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนํา
การสร้างต้น พบว่าเอ็มบริ โอมีการพัฒนาไปเป็ นต้นที่สมบูรณ์ 37 ต้น คิดเป็ น 10 เปอร์ เซ็นต์ของ
เอ็มบริ โอ และนอกจากนั้นพบว่าเอ็มบริ โอมีการพัฒนาไปเป็ นต้นผิดปกติ และไม่มีการพัฒนายังคง
รู ปเดิม (ตารางที่ 7 - 8 และภาพที่ 4)
อย่างไรก็ตามผลสําเร็ จของการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากฝักยางพันธุ์ RRIM 600 ที่อายุฝักยาง
หลังผสมเกสร 4-6 สัปดาห์ นั้นจะแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อมหรื อฤดูกาลที่เก็บฝักยาง จาก
การเพาะเลี้ยงเยือ่ หุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝักยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหารสู ตรชักนําแคลลัส บาง
ฤดูกาล พบว่า เมล็ดอ่อนจากฝักยางสามารถชักนําการสร้างแคลลัสได้ 93 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากย้าย
แคลลัส วางเลี้ ย งบนอาหารสู ตรชักนําเอ็ม บริ โ อเจนิ คแคลัส พบว่า แคลลัส มี ก ารพัฒ นาไปเป็ น
เอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส 2 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากย้ายเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัสวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนํา
โซมาติกเอ็มบริ โอ พบว่าเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ 6.4 โซมาติก
เอ็ม บริ โ อต่ อ ก่ อ นแคลลัส หลัง จากย้า ยเลี้ ย งโซมาติ ก เอ็ม บริ โ อวางเลี้ ย งบนอาหารสู ต รชัก นํา
เอ็มบริ โอ พบว่าโซมาติกเอ็มบริ โอมีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอ 39.4 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากย้ายเลี้ยง
เอ็มบริ โอวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนําต้น พบว่าเอ็มบริ โอมีการพัฒนาไปเป็ นต้น 2.4 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 7 เกิดแคลลัสและเกิดเอ็มบริ โอเจนิ คแคลลัส จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ ้ม
ชั้นในเมล็ดยาง พันธุ์ RRIM 600
ชิ้นส่ วนพืช
(ชิ้น)

เกิดแคลลัส
ชิ้น

%

เกิดเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส
ชิ้น
%

9600

2294

24

989

43

-125ตารางที่ 8 การเกิ ด โซมาติ ก เอมบริ โ อ เอมบริ โ อ และการพัฒ นาเป็ นต้น ของยางพาราโดยการ
เพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดยางพันธุ์ RRIM 600
การเกิดโซมาติก
เอ็มบริโอ

588

การเกิด
เอ็มบริโอ
ต้ น
%

การเกิด
ต้ นสมบูรณ์
ต้ น
%

การเกิด
ต้ นไม่ สมบูรณ์
ต้ น
%

364

37

293

62

10

81

ไม่ มีการพัฒนา
ต้ น

%

34

9

ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 จากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อน
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2

1

3

ภาพที่ 2 ลักษณะของแคลลัสที่ชกั นําจากชิ้นส่ วนเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยาง สามารถจําแนก
ออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1 เป็ นเม็ดอัดแน่น 2 เป็ นเม็ดอัดแน่นร่ วมกับเกาะกันหลวม ๆ
และ 3 เกาะกันหลวม ๆ

(ก)

(ข)

(ค)

(1)

(2)

(3)

ภาพที่ 3 การเกิดเอมบริ โอจากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดยางพันธุ์ RRIM 600 (ก-ค)
ลักษณะของเอมบริ โอ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ (1) เอ็มบริ โอลักษณะปกติ มีตุ่มกําเนิด
รากและใบเลี้ยง 2 ใบ (2) เอ็มบริ โอ มีตุ่มกําเนิดรากและใบเลี้ยง 3 ใบ และ (3) เอ็มบริ โอ
ลักษณะใบเลี้ยงติดกันมีลกั ษณะบิดงอ

3
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ภาพที่ 4 ลักษณะต้นยางจากการเพาะเลี้ยงต้นออ่นจากเปลือกหุ ้มชั้นในที่พฒั นาไปเป็ น
ต้นสมบูรณ์ (1) และ ต้นไม่สมบูรณ์ (2)
1.6 การปรั บสภาพต้ นกล้ าจากการเพาะเลี้ยงต้ นอ่ อนจากเปลือกหุ้ มชั้ นในเมล็ดอ่ อนยางพันธุ์
RRIM 600
1.6.1 การปรับสภาพต้ นกล้ าจากการเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนในกระโจมควบคุมความชื้นและการ
ปลูกต้ นกล้ายางลงดิน
นําต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600
มาล้างรากเอาเศษอาหารวุน้ ออกแล้วจุ่มแช่ในสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา และยายปลูกลงในถุงเพาะชํา
โดยมีวสั ดุเพาะชําระหว่างดินและขุยมะพร้าว 1:1 วางเลี้ยงในตะกร้าพลาสติกเปรนํ้าให้ชุ่มและหุ ม้
ด้วยพลาสติกใสเพื่อควบคุมความชื้นภายใน นําไปวางเลี้ยงในสภาพอุณหภูมิหอ้ ง และ วางเลี้ยงใน
ตูค้ วบคุมความชื้นและอุณหภูมิ หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ ต้นกล้าที่รอดชีวิตสามารถตั้งตัวได้
โดยการวางเลี้ยงแบบควบคุมความชื้นทั้งภายในและภายนอกต้นกล้าสามารถรอดชีวิตได้สูงถึง 70-80
เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่การวางเลี้ยงแบบควบคุมความชื้นภายในอย่างเดียว มีตน้ กล้ารอดชีวิต ประมาณ
40-50 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากวางเลี้ยง 4-8 สัปดาห์ ต้นกล้ามีการรอดชีวิตลดลง เนื่องจากการจัดการ
เรื่ องการควบคุมความชื้นภายในไม่เหมาะสมทําให้ตน้ เกิดอาการเน่าตาย หลังจากปรับสภาพต้นกล้า
และต้นกล้ารอดชีวิต ย้ายต้นกล้าไปวางเลี้ยงภายในห้องแต่ไม่มีการควบคุมความชื้นจนต้นกล้าตั้ง
ตัวได้และย้ายไปวางเลี้ยงในเรื อนเพาะชํา ได้รับแสงตามธรรมชาติจนต้นกล้ามีการเจริ ญเติบโตดีมี
การสร้างฉัตรเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5) จากการนําต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นใน
เมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 จากปรับสภาพจนต้นกล้ามีความแข็งแรงและสมบูรณ์ ปลูกลงดิน
เป็ นระยะเวลา 1 เดือน พบว่าต้นยางสามารถเจริ ญเติบโตและมีการพัฒนาการที่เร็ วมาก (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 5 การปรับสภาพต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดเมล็ด
อ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 และการย้ายกล้าปลูกลงดิน 1. การปรับสภาพต้นกล้าโดย
การควบคุมความชื้นภายใน 2. การปรับสภาพต้นกล้าโดยการควบคุมความชื้นภายใน
และภายนอก 3. ต้นกล้ารอดชีวิตหลังปรับสภาพ 4. ต้นกล้ารอดชีวิตหลังปรับสภาพ
วางเลี้ยงภายในอุณหภูมิหอ้ ง 5, 6. ต้นกล้ารอดชีวติ ย้ายวางเลี้ยงในสภาพเรื อนเพาะชํา
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ภาพที่ 6 การปรั บ สภาพต้น ยางจากการเพาะเลี้ ย งต้น อ่ อนด้ว ยอาหารเหลวในหลอด
ทดลองก่อนย้ายปรับสภาพนอกหลอดทดลอง
1.6.2 การปรับสภาพต้ นกล้ าจากการเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนด้วยอาหารเหลวในหลอดทดลอง
นําต้นยางที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนย้ายปลูกในอาหารเหลวในสภาพหลอดทดลอง เพื่อ
ศึกษาการปรับตัวของต้นหลังย้ายปรับสภาพนอกหลอดทดลองเปรี ยบเทียบกับการเลี้ยงในอาหาร
แข็ง โดยการวัดอัตราการรอดตายของต้นยางหลังปรั บสภาพในกระโจมพ่นหมอกทุ กสัปดาห์
พบว่าหลังจากย้ายต้นกล้าจากหลอดอาหารเหลวไปปลูกในวัสดุ ปลูกและวางเลี้ยงในตูค้ วบคุ ม
ความชื้นและอุณหภูมิ หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ตน้ ยางมีการเหี่ยวและเน่าตายทุกต้น (ภาพที่ 7)
1.7 การตรวจสอบความถูกต้ องทางพันธุกรรมของต้ นยางจากการเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนจากเปลือก
หุ้มชั้นในเมล็ดอ่ อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้ Microsettellite
จากการตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุ กรรมด้วยลายพิม พ์ดีเอ็นเอของต้นยางจากการ
เพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จํานวน 13 ต้นและต้น
เปรี ยบเทียบพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้ Microsettellite จํานวน 6 ไพร์ เมอร์ คือ A131, gA2689,
MA179, mT65, M574 และ MA17 พบว่ามีตน้ ยางที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจํานวน12 ต้นที่มี
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเหมือนต้นเปรี ยบเทียบ RRIM 600 ในขณะที่ 1 ต้น (ตัวอย่างที่3) มีลายพิมพ์ดีเอ็น
เอแตกต่ า งไปจากต้น เปรี ย บเที ย บในทุ ก ไพร์ เ มอร์ คิ ด เป็ นต้น มี ก ารผิ ด ปกติ ท างพัน ธุ ก รรม 8
เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 8)
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การเจริ ญเติบโตของต้นยางขณะปลูก

การเจริ ญเติบโตของต้นยางหลังปลูก 1 เดือน

ภาพที่ 7 การเจริ ญเติบโตของต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ่อน
ยางพันธุ์ RRIM 600 หลังปลูกลงดิน 1 เดือน และ 5 เดือน
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ตรวจสอบความถ ูกต้องทางพันธ ุกรรม
ต้นยาง ด้วย Microsettellite
A131
gA2689

ตรวจสอบความถ ูกต้องทางพันธ ุกรรม
ต้นยางด้วย Microsettellite
MA179
mT65

ตรวจสอบความถ ูกต้องทางพันธ ุกรรมต้น
ยางด้วย Microsettellite
M574
MA17

ภาพที่ 8 การตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของต้นกล้ายางพันธุ์ RRIM 600 จาก
การเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

-1322. การเพาะเลีย้ งต้ นอ่อนยางพาจากอับละอองเกสร
2.1 ผลของพันธุ์ยางต่ อการเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนจากอับละอองเกสรยาง
เพาะเลี้ยงอับละอองเกสรยางพันธุ์ PB 260, RRIT 226, RRIT 251, BPM 24, RRIT 2085,
RRIM 600, PB 235, RRIT 118 และ RRIT 408 บนอาหารสูตร MSm1 เพือ่ ชักนําแคลลัส พบว่า ยาง
ทุกพันธุ์สามารถสร้างแคลลัสได้ดี (ตารางที่ 9) แคลลัสที่สร้างมีลกั ษณะเกาะกันหลวม ๆ มีสีเหลือง
เหลืองอ่อน และเหลืองเข้มขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของพันธุ์ยาง (ภาพที่ 9) แคลลัสของยางทุกพันธุ์มีการ
พัฒนาไปเป็ นเอมบริ โอเจนิคแคลลัส โดยพันธุ์ที่มีการพัฒนาของเอมบริ โอเจนิคแคลลัสดีที่สุด คือ
RRIT 226 รองลงมา BPM 24, RRIT 2085, RRIM 600, PB 235 และ RRIT 118 ตามลําดับ และ มี
เอมบริ โอเจนิคแคลลัสของยางบางพันธุ์เท่านั้นที่มีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอมบริ โอ เมื่อวางเลี้ยง
บนอาหารสู ตร MSm2 ได้แก่ RRIT 226, BPM 24, RRIT 2085, PB 235 และ RRIT 118 ในขณะที่
พัน ธุ์ อื่ น ๆ ไม่ มี ก ารพัฒ นา (ตารางที่ 9) ส่ ว นที่ ไ ม่ มี ก ารพัฒ นาไปเป็ นโซมาติ ก เอ็ ม บริ โ อจะ
เปลี่ยนเป็ นสี ดาํ และตายในที่สุด (ภาพที่ 9) หลังจากย้ายโซมาติกเอ็มบริ โอของยางทุกพันธุ์วางเลี้ยง
บนอาหารสู ตร MSm3 พบว่าไม่มีการพัฒนาไปเป็ นต้นได้ (ภาพที่ 10) อย่างไรก็ตามหลังจากทําซํ้า
อีกครั้งสามารถชักนําแคลลัสได้แต่ไม่สามารถชักนําการสร้างเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส ต้นอ่อนและ
ต้นกล้าได้สาํ เร็ จ
ตารางที่ 9 การสร้างแคลลัส เอมบริ โอจเจนิคแคลลัส และโซมาติกเอมบริ โอจากการเพาะเลี้ยงอับ
ละอองเกสรยางพันธุ์ต่าง ๆ
พันธุ์ยาง
PB 260
RRIT 226
RRIT 251
BPM 24
RRIT 2085
RRIM 600
PB 235
RRIT 118
RRIT 408

จํานวนชิ้น
วางเลีย้ ง
(ชิ้น)
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0

( ) แสดงค่าของเปอร์ เซ็นต์

การเกิดแคลลัส การเกิดเอ็มบริโอเจ
(ชิ้น)
นิคแคลลัส
(ชิ้น)
36.0(80)
0
41.0(91)
0.8 (2)
26.3(58)
0
32.0(71)
0.3 (1)
20.8(46)
1.8 (8)
39.3(87)
0.8 (2)
31.8(71)
2.3 (7)
28.8(64)
0.5 (2)
18.0(40)
0

การเกิดโซมาติก
เอ็มบริโอ
(ชิ้น)
0
0.3 (33)
0
0.3 (100)
0.8 (43)
0
0.3 (11)
0.5 (100)
0
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ภาพที่ 9 ลักษณะของแคลลัสและโซมาติกเอมบริ โอจากการเพาะเลี้ยง
อับละอองเกสรยางพันธุ์ต่าง ๆ

ดอกยางพารา

อับละอองเกสร

แคลลัสจากการเพาะเลีย้ งอับละออง

การพัฒนาของโซมาติกเอ็มบริโอจากแคลลัส

ภาพที่ 10 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราจากอับละอองเกสรยางพันธุ์ RRIM 600

-1342.2 ผลของการเก็บรักษาอับละอองเกสรในที่อุณหภูมิตํ่าต่ อการเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนจากอับละออง
เกสรยาง
การเก็บรักษาดอกยางที่อณ
ุ หภูมิต่าํ (4 องศาเซลเซียส) ในยางพันธุ์ RRIM 600, BPM 24 และ
RRIT 251 ก่อนนําอับละอองเกสรมาวางเลี้ ยงบนอาหาร พบว่าการเก็บรั กษาอับละอองเกสร
ยางพาราที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง ก่อนนําไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนํา
แคลลัสไม่แตกต่างกับอุณหภูมิปกติในยางทั้ง 3 (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ผลของการเก็บรั กษาอับละอองเกสรที่อุณหภูมิต่ าํ ต่อการเพาะเลี้ ยงต้นอ่อนจากอับ
ละอองเกสรยางพันธุ์ต่าง ๆ
สภาพการเก็บอับละอองเกสร

พันธุ์ยาง

อุณหภูมิปกติ

RRIM 600
RRIT 251
BPM 24
RRIM 600
RRIT 251
BPM 24

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

จํานวนอับ
ละอองเกสร
ที่วางเลีย้ ง
889
117
494
1322
85
412

การสร้ างแคลลัส
จํานวนอับ
เปอร์ เซ็นต์
ละอองเกสร
396
43
14
12
221
45
537
41
0
0
176
43

2.3 ผลของ NAA ต่ อการเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนจากอับละอองเกสรยาง RRIM600
จากการเพาะเลี้ยงอับละองเกสรยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหารสูตร MSm1 และ MSm2 เติม
NAA ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า อับละอองเกสรมีการสร้างแคลลัส
หลังวางเลี้ยงบนอาหารสู ตร MSm1 ได้ดีกว่า MSm2 หลังจากวางเลี้ยงบนอาหาร 4 สัปดาห์ และมี
การสร้างแคลลัสเพิ่มขึ้น หลังวางเลี้ยง 5 และ 6 สัปดาห์ (ตารางที่ 11) โดยการวางเลี้ยงอับละออง
เกสรบนอาหารสู ตร MSm1 เติม NAA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการสร้างแคลลัสสู งสุ ด
83 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา อาหารสู ตร MSm1 เติม NAA ความเข้มข้น 1.5 และ MSm2 เติม NAA
ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการสร้างแคลลัส 73 และ 64 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที่
11)

-135ตารางที่ 11 ผลของการเพาะเลี้ยงอับละองเกสรยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหารสู ตร MSm1 และ
MSm2 เติม NAA ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังวางเลี้ยง
บนอาหาร 6 สัปดาห์

สู ตรอาหาร
MSm1+0.5NAA

MSm1+1.0NAA
MSm1+1.5NAA
MSm1+2.0NAA
MSm2+0.5NAA
MSm2+1.0NAA
MSm2+1.5NAA
MSm2+2.0NAA

จํานวนอับ
การเกิดแคลลัส
ละอองเกสร
(ชิ้น)
ที่วางเลีย้ ง

40
40
40
40
40
40
40
40

21.4 (54)
33.2 (83)
29.0 (73)
16.6 (42)
18.8 (47)
25.6 (64)
0.0 ( - )
14.4 (36)

คุณภาพแคลลัส (ชิ้น)
1

2

3

5.0 (23)
3.8 (11)
2.6 (9)
0.4 (2)
5.6 (30)
16.2 (63)
0.0 ( - )
10.6 (74)

9.0 (42)
9.8 (30)
6.0 (21)
5.0 (30)
9.6 (51)
7.8 (30)
0.0 ( - )
3.2 (22)

7.8 (36)
19.6 (59)
18.4 (63)
11.2 (67)
3.6 (19)
2.8 (11)
0.0 ( - )
0.2 (1)

( ) เปอร์ เซ็นต์
ตัวเลขแสดงลักษณะคุณภาพของแคลลัส
1 = ลักษณะแคลลัสปกติ(แคลลัสเกิดคลุมชิ้นพืช เป็ นเม็ดคล้ายไข่ปลา เกาะกันหนาแน่น มีสีเหลืองอ่อน )
2 = ลักษณะแคลลัสค่อนข้างดี (แคลลัสเกิดคลุมชิ้นพืช มีขนาดใหญ่กว่าปกติ เป็ นเม็ดคล้ายไข่ปลา
เกาะกันหลวมๆ มีสีเหลืองอ่อน )
3 = ลักษณะแคลลัสดี (แคลลัสเกิดคลุมชิ้นพืช มีขนาดใหญ่กว่าปกติ เป็ นเม็ดคล้ายไข่ปลา เกาะกัน
หลวมๆ มีสีเหลือง )

ลักษณะคุณภาพของแคลลัส
จากการเพาะเลี้ยงอับละองเกสรยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหารสูตร MSm1 และ MSm2 เติม
NAA ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า หลังวางเลี้ยงอับละอองเกสรบน
อาหาร 4 สัปดาห์ คุณภาพของแคลลัสที่ได้ส่วนใหญ่มีลกั ษณะปกติ เป็ นลักษณะคล้ายเม็ดไข่ปลา
เกาะกันแน่น มีสีเหลืองอ่อนหลังจากวางเลี้ยงบนอาหารเป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ลักษณะของแคลลัส
มีการพัฒนาขึ้นไปเป็ นลักษณะที่ค่อนข้างดี มีขนาดใหญ่ข้ ึน เป็ นลักษณะคล้ายเม็ดไขปลา เกาะกัน
หลวม มีสีเหลืองอ่อน และ หลังจากวางเลี้ยงบนอาหารระยะเวลา 6 สัปดาห์ ลักษณะของแคลลัสมี
การพัฒนาขึ้นไปเป็ นลักษณะที่ดี มีขนาดใหญ่ข้ ึน เป็ นลักษณะคล้ายเม็ดไขปลา เกาะกันหลวม มีสี
เหลือง แคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอับละองเกสรยาง หลังวางเลี้ยงบนอาหาร 6 สัปดาห์ สามารถ

-136แยกอกเป็ น 3 ลักษณะ คือ มีคุณภาพแคลลัสดี ค่อนข้างดี และ ปกติ (ภาพที่ 11) การวางเลี้ยงอับ
ละอองเกสรบนอาหารสู ตร MSm1 มีการสร้างแคลลัสที่มีลกั ษณะคุณภาพดีกว่า MSm2 หลังวาง
เลี้ยงบนอาหาร 6 สัปดาห์ คือ แคลลัสมีขนาดใหญ่ มีการเกาะกลุ่มแบบหลวม ลักษณะคล้ายเม็ดไข่
ปลา มีสีเหลือง โดยการวางเลี้ยงอับละอองเกสรบนอาหารสู ตร MSm1 เติม NAA ความเข้มข้น 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร มีการสร้างแคลลัสคุณภาพดีสูงสุ ด 67 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา เติม NAA ความเข้มข้น
1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการสร้างแคลลัสคุณภาพดี 63 และ 59 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 11 ภาพที่ 3)
การพัฒนาเป็ นโซมาติกเอ็มบริโอ
จากการนําแคลลัสที่ได้ไปวางเลี้ยงบนอาหารสู ตรชักนําการสร้ างเอ็มบริ โอเจนิ คแคลลัส
และ การสร้างโซมาติกเอ็มบริ โอ พบว่าแคลลัสที่ได้มีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัสและ
โซมาติกเอ็มบริ โอน้อยมาก และไม่สามารถพัฒนาไปเป็ นต้นที่สมบูรณ์ได้สาํ เร็ จ

คุณภาพแคลลัสดี

คุณภาพแคลลัสค่อนข้ างดี

คุณภาพแคลลัสปกติ

ภาพที่ 11 ลักษณะแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงอับละองเกสรยางพันธุ์ RRIM 600 หลังวางเลี้ยงบน
อาหาร 6 สัปดาห์ มีลกั ษณะคุณภาพแคลลัสดี ค่อนข้างดี และปกติ

-137สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพารา สามารถทําได้สาํ เร็ จโดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้
ชั้นในเมล็ด อ่อนในขณะที่ การเพาะเลี้ ยงต้นอ่อนจากอับละอองเกสรยังไม่ประสบความสําเร็ จ
อย่า งไรก็ต ามประสิ ท ธิ ภ าพการเพาะเลี้ ย งต้นอ่อ นแต่ ล ะครั้ งยัง ไม่ ค งที่ ข้ ึ น อยู่กับ หลายปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้อง การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อน สามารถทําได้โดยเพาะเลี้ยง
ชิ้นส่ วนพืชจากเมล็ดหลังผสมเกสร 4-6 สัปดาห์ โดยใช้เมล็ดอ่อนที่ขนาด 0.5-0.7 เซนติเมตร ความ
หนาเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อน ขนาด 0.1-0.3 เซนติเมตร และความหนาของชิ้นส่ วนพืช ขนาด 0.1
เซนติเมตร สามารถแบ่งการพัฒนาของเนื้ อเยื่อออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis
เป็ นระยะที่มีการสร้างแคลลัสจากชิ้นส่ วนพืช และแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นเอ็มบริ โอเจนิคแคลลัส
(MH-IN และ MH-EXP) ระยะที่ 2 ระยะการ Somatic embryogenesis เป็ น ระยะที่เอ็มบริ โอเจนิค
แคลลัสมีการพัฒนาไปเป็ นโซมาติกเอ็มบริ โอ และเอ็มบริ โอ (MH-DEN และ MH-MAT) ระยะที่ 3
ระยะ Regeneration เป็ น ระยะที่เอ็มบริ โอมีการพัฒนาไปเป็ นต้นที่สมบูรณ์มีระบบรากแก้ว (MHPL) การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนสามารถทําได้ประสพความสําเร็ จเพียงแค่
พันธุ์เดียว คือ ยางพันธุ์ RRIM 600 ในขณะที่ยางพันธุ์อื่น ๆ สามารถเพาะเลี้ยงแคลลัส เอ็มบริ โอเจ
นิคแคลลัส และโซมาติกเอ็มบริ โอระยะกลมๆได้สาํ เร็ จแต่ไม่มีการพัฒนาไปเป็ นต้นอ่อน การปรับ
สภาพต้นกล้าก่อนย้ายปลูกในโรงเรื อนพบว่าต้นกล้ายังมีการรอดตายตํ่า หลังจากต้นกล้าตั้งตัวได้
สามารถเจริ ญเติบโตได้ตามปกติยา้ ยปลูกในโรงเรื อน และปลูกลงดินได้สาํ เร็ จ จากการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางพันธุ กรรมด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอของต้นยางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือก
หุม้ ชั้นในเมล็ดอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จํานวน 13 ต้นและต้นเปรี ยบเทียบพันธุ์ RRIM 600
โดยใช้ Microsettellite จํานวน 6 ไพร์ เมอร์ คือ A131, gA2689, MA179, mT65, M574 และMA17
พบว่ า มี ต ้น ยางที่ ไ ด้จ ากการเพาะเลี้ ย งต้น อ่ อ นจํา นวน 12 ต้น ที่ มี ล ายพิ ม พ์ดี เ อ็น เอเหมื อ นต้น
เปรี ยบเทียบ RRIM 600 ในขณะที่ 1 ต้น มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตกต่างไปจากต้นเปรี ยบเทียบในทุก
ไพร์ เมอร์คิดเป็ นต้นมีการผิดปกติทางพันธุกรรม 8 เปอร์ เซ็นต์
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อยางพาราเป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรั บการพัฒนางานด้านยางพาราทั้ง
การขยายพันธุ์ การปรับปรุ งพันธุ์ ตลอดจนการปรับปรุ งการผลิตยางโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ ของยางพาราซึ่ ง
จะต้องลงไปในเชิงลึก เช่น การศึกษาเครื่ องหมายโมเลกุลในการปรับปรุ งพันธุ์ยาง การถ่ายฝากยีน
ในยางพาราเพื่อศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของยีน ตลอดจนการถ่ายฝากยีนเข้าไปในยางพาราเพื่อ
การปรับปรุ งพันธุ์ยาง ดังนั้นผลงานวิจยั นี้ ถือเป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์มากสําหรับนําไปใช้ต่อ
ยอดงานวิจยั เชิงลึกในการพัฒนางานวิจยั ด้านยางพารา
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อิทธิพลต้ นตอต่ อความเข้ ากันได้ ของเนือ้ เยือ่ จากการติดตากับต้ นตอขนาดเล็ก
Influent of Rootstock for Mini Seedling Budding Technique on Stock Scion
Compatibility of Rubber Tree
วิทยา พรหมมี1
กฤษดา สังข์สิงห์2 ธีระพงศ์ โทนุสิน3
บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิ พลของต้นตอต่อการติดตายางมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดของต้นตอและ
พันธุ์ที่เหมาะสมสําหรั บใช้เป็ นต้นตอในการผลิตยางชําถุงที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาของ
เนื้อเยื่อระหว่างต้นตอกับแผ่นตายางหลังจากติดตาและการเชื่อมต่อของเนื้อเยื่อระหว่างต้นตอและ
ต้นพันธุ์ดี จากการทดลองสามารถขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยาง
พันธุ์ RRIM 600 อายุตน้ ตอ 30 วันหลังเพาะกล้าได้สําเร็ จ โดยต้นกล้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.50 เซนติเมตร ในระยะแรกความสําเร็ จการติดตาตํ่า 25 เปอร์ เซ็นต์ ต่อมาพัฒนาเทคนิ ค
จนสามารถทําให้ผลสําเร็ จของการติดตาเพิ่มขึ้นเป็ น ผลสําเร็ จของการติดตาเพิ่มขึ้นเป็ น 79 เปอร์ เซ็นต์
ต้นยางชําถุ งที่ ไ ด้จากการติ ดตากับต้นตออายุ 30 วัน มี ร ะบบรากที่ ส มบู ร ณ์ รากมี อ ายุน้อ ย แต่
หลังจากปลูกในแปลงปลูกระยะ 2 x 2 เมตร ต้นยางมีการเจริ ญเติบโตช้ากว่าต้นตอปกติ จากการดู
เนื้ อเยื่อบริ เวรรอยเชื่ อมต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตาต้นยางพบว่ามีการสร้ างสารสี น้ าํ ตาลบริ เวณ
ดังกล่าวซึ่ งต้นตออายุ 30 วันจะพบน้อยกว่า จากการวัดค่าทางสรี รวิทยาของต้นยาง หลังปลูกใน
แปลงปลูก 9 และ 12 เดือน พบว่า ค่าเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยการลําเลียงนํ้าในต้น (PLC) สภาวะของ
นํ้าในต้น (LWP) ประสิ ทธิ ภาพของการใช้น้ าํ ในต้นยาง (WUE) ของต้นยางที่ติดตาบนต้นตออายุ
30, 60 และ 90 วัน ไม่แตกต่างกันกับของเกษตรกร แต่ค่า LWP และค่า LWP น้อยกว่าของเกษตรกร
แสดงว่ามีการไหลของนํ้าในท่อนํ้าได้ดี มีฟองอากาศในท่อนํ้าที่ไปบล็อกการไหลของนํ้าน้อย จาก
การเก็บผลผลิตยางหลังจากปลูกยาง 4 ปี พบว่าต้นตออายุ 30 วันให้ผลผลิตยางสู งสุ ด คือ 117 กรัม
รองลงมา ต้นตออายุ 90 วัน ของเกษตรกร และ ต้นตออายุ 60 วัน มีผลผลิต 115, 114 และ 113 กรัม
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามผลผลิตเก็บเพียงครั้งเดียวยังไม่สามารถสรุ ปได้จึงต้องมีการเก็บผลผลิต
ระยะยาวเพือ่ ยืนยัน
พันธุ์ยางที่เหมาะสําหรับใช้เป็ นต้นตอมากที่สุด คือ พันธุ์ RRIT 251 ทําให้ตน้ ยางชําถุงขณะ
1

กองวิจยั และพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
สํานักผูว้ า่ การ การยางแห่งประเทศไทย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ 10700
3
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ ต.ร่ อนทอง อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
2

-141ปลูกและหลังปลูก 12 เดือน มีการเจริ ญเติบโตดี และยางพันธุ์ RRIT 408 ต้นกล้าจากการเพาะเมล็ด
มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดและทําให้ตน้ ยางชําถุงขณะปลูกและหลังปลูก 12 เดือน มีการเจริ ญเติบโตดี
รองลงมา การเจริ ญเติบโตของต้นยางชําถุงหลังจากติดตาและวางเลี้ยง 6 สัปดาห์ พบว่าการติดตา
บนต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 เส้นผ่าศูนย์กลางของยอดมากที่สุด คือ 0.56 เซนติเมตร รองลงมา
RRIT 251, RRIT 408 และ BPM 24 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยอด 0.29, 0.28 และ 0.28
เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่ความยาวยอด พบว่าการติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ BPM 24 มีความ
ยาวยอดมากที่สุด คือ 9.42 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 408, RRIT 251 และ RRIM 600 มีความยาว
ยอด 8.87, 8.70 และ 6.81 เซนติเมตร ตามลําดับ การเจริ ญเติบโตของต้นยางขณะปลูกและหลังปลูก
12 เดือน พบว่าการใช้ยางพันธุ์ RRIT 251 เป็ นต้นตอทําให้ตน้ ยางชําถุงขณะปลูกและหลังปลูก 12
เดือน มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด รองลงมา RRIT 408, BPM 24 และ RRIM 600 ตามลําดับ โดยพันธุ์
ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดขณะปลูก คือ ยางพันธุ์ RRIT 408 รองลงมา RRIT 251, RRIT 226
และ RRIM 600 ตามลําดับ แต่หลังจากปลูก 12 เดือน พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด คือ พันธุ์
RRIM 600 รองลงมา RRIT 251, RRIT 226 และ RRIT 408 ตามลําดับ โครงการนี้เป็ นงานวิจยั ขั้น
พื้นฐานเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีการติดตากับต้นตออายุนอ้ ย คือ 30 วัน
และหาพันธุ์ยางที่ เหมาะสําหรั บการใช้เป็ นต้นตอ จากการทดลองสามารถทําได้ในเชิ งวิจัยซึ่ ง
สามารถนําไปพัฒนาต่อเพื่อให้ประโยชน์ได้จริ งในเชิงพาณิ ชย์จะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาใน
การผลิตต้นยางชําถุงให้แก่ผผู ้ ลิตยางชําถุงเพือ่ การค้า
การพัฒนาของเนื้อเยือ่ ระหว่างรอยต่อของต้นตอกับแผ่นตายางหลังติดตา 1-4 สัปดาห์ในต้น
ตออายุ 1 และ 8 เดือน พบว่าเนื้ อเยื่อบริ เวณรอยต่อมีการพัฒนาเป็ น 3 ระยะ คือ 1. ระยะการสร้าง
เนื้อเยื่อแคลลัสและพัฒนาของเนื้อเยื่อเชื่อมประสานถูกสร้างจากเนื้อเยื่อ cambium ตรงบริ เวณรอย
แผลทั้งของต้นตอและแผ่นตา โดยเริ่ มสร้ างตั้งแต่สัปดาห์แรก การสร้างเนื้ อเยื่อจะเริ่ มสร้ างและ
สะสมจนเต็มช่องว่างรอยต่อเพื่อทําหน้าที่เชื่อมประสาน ในระยะสัปดาห์แรกจะมองเห็นช่องว่าง
รอยต่อจุดที่เนื้ อเยื่อ การแบ่งเซลล์เพื่อสร้าง แคลลัส ส่ วนใหญ่จะเป็ นการสร้างจากทางด้านต้นตอ
2. ระยะการพัฒนาเนื้ อเยื่อลําเลียง เนื้ อเยื่อมี การสร้ างแคลลัสเพื่อเติ มเต็มช่ องว่างรอยต่อไม่พบ
ตัวอย่างเนื้อเยื่อรอยต่อที่พฒั นาจากแคลลัส เพื่อทําหน้าอื่น 3. ระยะการสร้างท่อนํ้ายาง พบว่ามีการ
สร้างเซลล์เป็ นจุด ๆ ซึ่ งอาจเป็ น latex cell กระจายอยูใ่ น แคลลัส ยังไม่มีการเปลี่ยนรู ปร่ างหรื อ
พัฒนาเป็ นเซลล์ท่อนํ้ายาง การพัฒนาของเนื้อเยื่อระหว่างรอยต่อของต้นตอกับแผ่นตายางในระยะ
ยางชําถุง พบว่าบริ เวณรอยต่อของการติดตา มีเนื้ อเยื่อเชื่อมประสานซึ่ งพัฒนามาจากแคลลัสเป็ น
เซลล์ parenchyma ที่มีลกั ษณะคล้ายฟองนํ้ากระจายตลอดรอยต่อ โดยชั้น cambium สร้างชั้นเปลือก
ใหม่และชั้นเนื้อไม้ ทําให้เห็นเนื้อเยื่อเชื่อมประสานแทรกในเนื้อไม้ตลอดแนวรอยต่อ แต่จะพบว่า
ในตําแหน่งที่ apical meristem พัฒนาเป็ นกิ่งใหม่ (shoot) จะไม่เห็นชั้นเซลล์เชื่อมประสาน แต่จะ
พบเป็ นลักษณะเซลล์ที่เ รี ยงต่อเนื่ องกัน (ray parenchyma) ทั้งในต้นตออายุ 1 และ 8 เดื อน
ลักษณะรอยเชื่อมประสานรอยบริ เวณเท้าช้างของต้นตอหลังจากปลูกในแปลง 2 ปี พบว่าบริ เวณ
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เดือน พบจุดสี น้ าํ ตาลแทรกทุกตัวอย่างแต่จากสไลด์ตวั อย่างบริ เวณเปลือกไม่พบลักษณะผิดปกติท้ งั
ในอายุตน้ ตอ 1 และ 8 เดือน
คําสํ าคัญ : ยางพารา, พันธุ์ยาง, การติดตา, ต้นตอ, แผ่นตายาง
คํานํา
การขยายพันธุ์ยางสําหรับปลูกนิยมใช้วิธีการติดตา ในยุคเริ่ มแรกของการขยายพันธุ์ยางด้วย
วิธีการติดตาสี น้ าํ ตาล (Brown budding) ต้นตอ และกิ่งตา มีอายุ ประมาณ 12-16 เดือน ต่อมาได้มี
การพัฒนาการขยายพันธุ์ยางโดยการติดตาเขียว (Green budding) ต้นตอมีอายุ ประมาณ 5-6 เดือน
กิ่งตามีอายุ ประมาณ 8-10 สัปดาห์ และปั จจุบนั ได้พฒั นาการขยายพันธุ์ยางโดยการติดตาอายุนอ้ ย
(Young budding) ต้นตอมีอายุ ประมาณ 2-4 เดือน กิ่งตามีอายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ ทําให้ข้นั ตอน
การขยายพันธุ์ยางสั้นลงจากในอดีต และนอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนในการจัดการไม่ว่าจะเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาและค่ากําจัดวัชพืชเป็ นต้น ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาระบบการขยายพันธุ์
ยางโดยการติดตากับต้นตอที่มีขนาดเล็กลง และได้ส่งเสริ มให้มีการปลูกในแปลงของเกษตรกรแล้ว
ในประเทศจีน จากรายงานของ Weifu และคณะ (2011) กล่าวว่าการขยายพันธุ์ยางโดยการติดตาบน
ต้น ตอขนาดเล็ก ลง ต้น ตอมี อ ายุ ประมาณ 10-21 วัน หลัง จากเพาะเมล็ด ความสู ง ต้น กล้า 20
เซนติเมตร ตายางพันธุ์ดีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ สามารถทําได้ง่ายและรวดเร็ ว ต้นพันธุ์ที่ได้มี
ขนาดเล็ก สามารถขนส่ งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย และจากการศึกษาการปลูกต้นตอตาเขียว พบว่า
หลังจากปลูกการเจริ ญเติบโตของต้นยางจะช้าในช่วงปี แรกแต่จะมีการเจริ ญเติบโตดีกว่าการปลูก
ด้วยต้นยางตาเขียวและต้นยางชําถุงแบบปกติ หลังจากปลูก 2-3 ปี อย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์ยาง
โดยวิธีน้ ี ตน้ ยางสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าแบบเดิมเพราะต้นที่ได้มีระบบรากสมบูรณ์และรอย
เท้าช้างมีขนาดเล็ก นอกจากนั้นยังสามารถทนต่อความเสี ยหายจากแรงลมได้ดี และทนต่อความเย็น
ในระดับปานกลาง ดังนั้นถ้ามีการพัฒนาระบบการขยายพันธุ์ยางโดยใช้ตน้ ตอที่มีขนาดเล็กและอายุ
น้อยลง คาดว่าน่าจะส่ งเสริ มให้ตน้ ยางชําถุงมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากต้นกล้าที่มีอายุนอ้ ย
มีระบบรากแก้วและระบบรากฝอยที่ สมบูรณ์ และแข็งแรง เมื่อนําต้นยางชําถุงไปปลูกในแปลง
ช่ ว งแรก (1-3 เดื อน) ระบบรากฝอยสามารถเจริ ญเติ บ โตและแพร่ กระจายได้เร็ ว ทําให้ตน้ ยาง
สามารถตั้ง ตัว ได้เ ร็ ว ส่ ง ผลให้มี ก ารรอดตายสู ง หลัง จากนั้น ระบบรากแก้ว ที่ ส มบู ร ณ์ ส ามารถ
เจริ ญเติบโตและหยัง่ ลึกลงไปในดินสามารถดูดนํ้าและแร่ ธาตุอาหารในดินมาใช้ประโยชน์และยึด
ลําต้นเข้ากับ ดิ นได้ดี ส่ ง ผลให้ตน้ ยางมี การเจริ ญเติ บโตดี สามารถเปิ ดกรี ดได้เร็ ว ให้ผลผลิ ต ดี
ตลอดจนลดปั ญหาการโค่นล้มและการทนแล้งของต้นยางได้ จากการศึกษาที่ผา่ นมา การศึกษาการ
ติ ด ตายางอ่อนชําถุง พบว่า มี จ าํ นวนต้น แตกตาสู ง รวมถึ งการศึ กษาการปลู กในแปลงก็พ บว่า มี

-143ความสําเร็ จไม่แตกต่างกับต้นยางชําถุงที่ใช้วิธีติดตาแบบทัว่ ไป และเมื่อต้นยางมีอายุ 1 ปี ต้นที่ติด
ตายางอ่อนกับต้นยางชําถุงมีการเจริ ญเติบโตไม่แตกต่างกัน (ชัยโรจน์และคณะ, 2534) นอกจากนั้น
แล้วการศึกษาถึงผลของต้นตอและตาที่นาํ มาติดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างของเนื้ อเยื่อหลังการ
ติดตาพบว่า ต้นตอที่ใช้ติดตาอาจเป็ นสาเหตุชกั นําให้ตน้ ยางแสดงออกถึงความแข็งแรงหรื อผลผลิต
นํ้ายางแห้ง (Cardinal et al., 2007) ในการศึกษาเปรี ยบเทียบการติดตาต้นยางอ่อนระหว่างปลูกต้น
ตอในแปลงกับเพาะกล้าต้นตอในถุงพบว่าผลสําเร็ จของการติดตามต้นยางอ่อนในถุงมีแนวโน้มสู ง
กว่าการติดตายางอ่อนในแปลงรวมถึงเปอร์เซ็นต์การแตกตาของการติดตายางอ่อนในถุงก็ดีกว่าการ
ติดตายางอ่อนในแปลง (ชัยโรจน์และคณะ, 2537) นอกจากขนาดของต้นตอแล้วพันธุ์ที่ใช้เป็ นต้น
ตอก็ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของต้น ยางชํา ถุ ง โดยการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งต้น ตอกับ ตา (stock/scion
interaction) มีความเกี่ยวพันธุ์กบั ความเข้ากันได้ระหว่างต้นตอและตา (compatibility) ซึ่งจะมีผลต่อ
การเจริ ญเติบโต การให้ผลผลิต ตลอดจนการเกิดอาการผิดปกติของต้นยางหลังปลูก เช่น การยืนต้น
ตายและตายจากยอดของต้นยางหลังจากปลูก พันธุ กรรมอาจมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะ
โครงสร้างของเนื้อเยือ่ ระหว่างต้นตอกับตายาง (Toruan-Mathius et al., 1999) ต้นตอและเนื้อเยือ่ ตา
ที่นาํ มาติดมีผลต่อการสร้ างแคลลัส การพัฒนาแบ่งหน้าที่มีทิศทางเข้าหาเนื้ อเยื่อเจริ ญและกลุ่ม
เนื้อเยื่อท่อลําเลียง รวมถึงการลําเลี้ยงนํ้าและปั จจัยอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่อเซลล์ รวมถึงการเจริ ญเติบโต
ทางด้านขนาด การพัฒนาแบ่งหน้าที่ของเซลล์ระหว่างต้นตอและตาที่นาํ มาติด (Julia et al., 2011)
ดังนั้นการขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการติดตาควรพิจารณาพันธุ์ยางที่จะนํามาใช้เป็ นต้นตอ พันธุ์ยางที่
นํามาเป็ นต้นตอจะมีประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน ต้นตอยางพันธุ์ต่าง ๆ มีผลต่อการให้ผลผลิตยางถึง
20 เปอร์เซ็นต์ (Schmole, 1941 อ้างโดย Cardinal et al., 2007) และ 18 เปอร์เซ็นต์ (Paardekooper, 1954
อ้างโดย Cardinal et al., 2007) จากรายงานของ Cardinal et al. (2007) กล่าวว่าเมล็ดยางพันธุ์ PB 235
และ IAN 873 เมื่อนํามาเป็ นต้นตอทําให้ผลผลิตของยางสู งขึ้นดีกว่าต้นตอจากเมล็ดยางพันธุ์ GT 1,
RRIM 600, RRIM 701 และเมล็ดที่ไม่ได้คดั พันธุ์ นอกจากนั้นมีรายงานว่าพันธุ์ของต้นตอมีผลต่อ
การเจริ ญเติบโตและประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ (Ahmad, 1999) Julia et al.(2011) กล่าวว่าปั ญหา
ของความเข้ากันไม่ได้ของเนื้ อเยื่อระหว่างต้นตอและตาอาจมีผลทําให้เกิดลักษณะอาการตายจาก
ยอด (dieback) ของต้นพืชหลังจากปลูก
การเชื่อมต่อระหว่างต้นตอกับตาของพืชนั้นจะต้องเกิดการเชื่ อมต่อของเนื้ อเยื่อลําเลียงนํ้า
และอาหารซึ่ งการสร้างเนื้อเยื่อเหล่านี้ จะเกิดการสร้างสารลิกนิ นมาก (Fernandez-Garcia et al.,
2004) ดังนั้นการศึกษาการสะสมของลิกนินที่ส่วนเชื่อมระหว่างเนื้อเยือ่ ต้นตอและตานั้นสามารถใช้
เป็ นตัวบ่งชี้ความเข้ากันได้ของเนื้อเยือ่ ระหว่างต้นตอและตา อย่างไรก็ตามการสะสมของสารลิกนินต้อง
ใช้เวลานาน จึงไม่เหมาะเป็ นตัวบ่งชี้ในเวลาอันสั้น แต่ในกระบวนการสร้างสารลิกนินนั้นจะต้องมี
การทํางานของเอนไซม์ peroxidase ขึ้น ดังนั้นจึงสามารถใช้การวัดปฏิกิริยาการทํางานของเอนไซม์
peroxidase มาเป็ นตัวบ่งชี้กระบวนการสร้างสารลิกนิ นได้ และเป็ นตัวบ่งชี้ความเข้ากันได้ของ
เนื้อเยื่อต้นตอและตา (Fernandez-Garcia et al., 2004) นอกจากการวัดปฏิกิริยาการทํางานของ
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oblonga Mill พบว่าเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้ดีจะต้องมี isozyme เหมือนกัน (Gulen et al., 2002)
นอกจากนี้ในยางพารา มีการศึกษาโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในเนื้อเยือ่ ของต้นตอและตา โดย Yuan et al.
(2011) พบว่ามีการแสดงออกของโปรตีนประเภท peroxidase และ calcium signaling ในการมี
ปฏิสัมพันธ์กนั ของเนื้อเยื่อต้นตอและตา อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาการแสดงออกของ
ยีนที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสมั พันธ์กนั ของเนื้อเยือ่ ต้นตอและตา ดังนั้นการเลือกข้อมูลของโปรตีนที่
มีรายงานใน Yuan et al. (2011) มาสร้างไพรเมอร์ เพื่อศึกษาความแตกต่างในการแสดงออกของยีน
โดยเฉพาะ peroxidase ซึ่ งมีหลาย isozyme แต่ในรายงานลําดับเบสนิวคลีโอไทด์ของ NCBI ใน
ปั จจุ บนั มีเพียง class III peroxidase เท่านั้น ดังนั้นในการวิจยั ครั้ งนี้ จะใช้ขอ้ มูลโปรตี น
gi211906542 และ gi14029184 ในการสร้างไพรเมอร์เพือ่ ศึกษาความแตกต่างในการแสดงออกของ
ยีนในเนื้อเยื่อที่มีการเชื่อมต่อเพื่อเทียบกับเนื้อเยื่อต้นตอและตา นอกจากนี้หากการแสดงออกของ
ยีน peroxidase ทั้งสองประเภทนี้ มีความแตกต่างกันในยางพาราพันธุ์ต่างๆ อาจใช้ขอ้ มูลการ
แสดงออกของยีนที่เป็ น isozyme ได้ในอนาคตแทนการศึกษาความต่างของ isozyme ในระดับ
โปรตีนที่ตอ้ งใช้เนื้อเยือ่ ในปริ มาณที่มากกว่าและใช้เวลาและขั้นตอนในการทดลองที่มากกว่า
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของต้นตอยางพันธุ์ต่าง ๆ ต่อคุณภาพของต้นยาง สําหรับการผลิตยางชํา
ถุงที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการปลูก
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลขนาดของต้นตอต่อคุณภาพของต้นยาง สําหรับการผลิตยางชําถุงที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต่อการปลูก
3. เพื่อทราบถึงการพัฒนาของเนื้อเยื่อระหว่างต้นตอกับแผ่นตายางหลังจากติดตา ตลอดจน
การเชื่อมต่อของเนื้ อเยื่อระหว่างต้นตอและต้นพันธุ์ดีต้ งั แต่ในระยะยางชําถุงและหลังจากปลูกใน
แปลงปลูก
ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีดาํ เนินการ
1. ศึกษาผลของอายุต้นตอต่ อความเข้ากันได้ ของเนื้อเยือ่ จากการติดตากับต้ นตอขนาดเล็ก
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เตรี ยมต้นตอโดยการเพาะเมล็ดยางพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้ขยุ มะพร้าวเป็ นวัสดุเพาะและ
หลังจากเมล็ดงอกระยะตีนตุก๊ แกนําไปเพาะในถุงเพาะชํา
2. เตรี ยมกิ่งตายางพันธุ์ RRIT 251 ในแปลงกิ่งตาให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของต้นตอ
อายุต่าง ๆดูแลรักษาตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง โดยตัดกิ่งกระโดงที่เลี้ ยงไว้ ใส่ ปุ๋ยสู ตร

-14520-8-20 และปล่อยให้กิ่งแขนงแตกออกมาและเลี้ยงไว้ 5-8 กิ่ง จนสมบูรณ์และตัดกิ่งแขนงที่มีฉัตร
ใบแก่ อายุ ประมาณ 5-8 สัปดาห์ ไปใช้ในการติดตา
3. ติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 ที่เพาะเลี้ยงในถุงระยะเวลา 30,
60, 90, 150, 180 และ 240 วัน โดยมีวิธีการของเกษตรกรเป็ นตัวเปรี ยบเทียบ ทําการดูแลรักษาตาม
คําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
4. ปลูกยางในแปลงปลูก โดยใช้ระยะปลูก 2 x 2 เมตร (ดูแลรักษาตามคําแนะนําสถาบันวิจยั
ยาง) ปลูกยางจากต้นตอที่ขนาด 30, 60, 90 วัน เปรี ยบเทียบกับวิธีของเกษตรกร และ ปลูกยางจาก
ต้นตอที่ขนาด 150, 180 และ 240 วัน เปรี ยบเทียบกับวิธีของเกษตรกร
5. เก็บบันทึกข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของต้นยางชําถุงและต้นยางในแปลงปลูก ได้แก่
5.1 ลักษณะทางเกษตรต้นยางชําถุง เช่น ความสําเร็ จของการติดตา (หลังจากติดตา 1 เดือน)
5.2 การเจริ ญ เติ บ โต หลัง จากต้น ยางมี ขนาด 1 ฉัต ร (อายุ ประมาณ 3 เดื อน) ได้แ ก่
เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้น ความยาวลําต้น จํานวนใบ ความยาวรากแก้ว จํานวนรากฝอย)
5.3 การสร้างสารสี น้ าํ ตาลบริ เวณรอยเชื่อมต่อระหว่างต้นตอและตาพันธุ์ดี โดยการย้อม
ด้วยสาร Phloroglucinol-HCL
5.4 ลักษณะทางสรี ระของต้นยาง (ค่า Stomatal conductance วัดด้วยเครื่ อง Parameter ค่า
Leaf water potential วัดด้วยเครื่ อง Pressure chamber ค่าความเขียวใบ (Leaf greenness) วัดด้วย
เครื่ อง SPAD ค่า Relative Water Content : RWC) คํานวณโดยใช้ค่าอัตราการสังเคราะห์แสง หาร
ด้วยค่าอัตราการคายนํ้า วัดด้วยเครื่ องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง (Portable photosynthesis) ค่า
ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ (Water-Use Efficiency :WUC) คํานวณด้วยสมการ Turgid weight – Fresh
weight / Fresh weight X 100 (Turgid weight = นํ้าหนักที่อิ่มตัวด้วยนํ้าของชิ้นส่ วนพืช Fresh
weight = นํ้าหนักสดของชิ้นส่ วนใบ)
6. เก็บผลผลิตยาง หลังยางอายุ 4 ปี โดยการเปิ ดกรี ดที่ระดับความสู ง 50 เซนติเมตร โดยใช้ระบบ
กรี ดแบบครึ่ งต้นวันเว้นวัน (กรี ด 10 มีด) นําไปอบรมควัน ระยะเวลา 5 วัน และชัง่ นํ้าหนักยางก้อน
2. ผลของพันธุ์ยางที่ใช้ เป็ นต้ นตอต่ อความเข้ ากันได้ของเนือ้ เยือ่ จากการติดตากับต้ นตอขนาดเล็ก
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. ขยายพันธุ์ยางโดยการติดตายางพันธุ์ RRIT 251, RRIM 600, BPM 24 และ RRIT 408 กับ
ต้นตอยางพันธุ์ RRIT 251, RRIM 600, BPM 24 และ RRIT 408 ที่เพาะเลี้ยงในถุงระยะเวลา 30 ทํา
การดูแลรักษาตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
2. ปลูกยางในแปลงปลูก โดยใช้ระยะปลูก 2 x 2 เมตร ดูแลรักษาตามคําแนะนําสถาบันวิจยั ยาง
3. เก็บบันทึกข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของต้นยางชําถุงและต้นยางในแปลงปลูก ได้แก่ บันทึก
ข้อมูลต้นยางชําถุง ได้แก่ ลักษณะทางเกษตร เช่น ความสําเร็ จของการติดตา (หลังจากติดตา 1 เดือน)

-146การเจริ ญเติบโต หลังจากต้นยางมีขนาด 1 ฉัตร (อายุ ประมาณ 3 เดือน) ได้แก่ เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้น
ความยาวลําต้น จํานวนใบ ความยาวรากแก้ว จํานวนรากฝอย
3. ศึกษาการพัฒนาเนื้อเยือ่ ระหว่ างต้ นตอกับแผ่นตายาง
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. จัดเตรี ยมต้นตอพันธุ์ BPM 24 อายุ 1 และ 8 เดือน โดยเก็บเมล็ดมาเพาะในถุงจนต้นกล้า
จนมีอายุได้ 1 และ 8 เดือน
2. ดําเนินการติดตาด้วยพันธุ์ RRIT 251 บนต้นตอยางชําถุงที่มีอายุ 1 และ 8 เดือน
3. เก็บข้อมูลการติดสําเร็ จผลการติดตา แล้วคัดต้นที่ติดตาสําเร็ จแยกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 100
ต้น โดยแต่ละกลุ่มจะมีตน้ ยางชําถุงที่ติดตาเมื่ออายุตน้ ตอ 1 และ 8 เดือนอย่างละ 50 ต้น จํานวน 2 ซํ้า
4. สุ่ มต้นยางชําถุงเพือ่ ทําสไลด์ถาวรเมื่ออายุได้ 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์หลังการติดตา และต้น
ยางชําถุง โตถึ งขนาด 1 ฉัตร โดยกลุ่ ม ที่ 1 สุ่ มเลื อกหลัง ติ ดตา 1 สัปดาห์ กลุ่ม ที่ 2 หลัง ติ ด ตา 2
สัปดาห์ กลุ่มที่ 3 หลังติดตา 3 สัปดาห์ กลุ่มที่ 4 หลังติดตา 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 5 เมื่อต้นยางชํามีขนาด
1 ฉัตร สุ่ มกลุ่มละ 3 ตัวอย่างเพื่อนําไปจัดทําสไลด์ถาวรต่อไป
5. สุ่ มต้นยางชําถุงที่เหลือจากขั้นตอนที่ 4 กลุ่มละ 10 ต้น โดยมีตน้ ยางชําถุงที่ติดตาเมื่ออายุ
1 และ 8 เดือนอย่างละ 5 ต้น ปลูกลงแปลงระยะปลูก 2x2 เมตร จํานวน 2 ซํ้า แล้วสุ่ มเลือกต้นเพื่อ
นํามาทําสไลด์ถาวรหลังย้ายปลูกลงแปลงแล้ว 1 ปี
6. เก็บข้อมูลการเปอร์เซ็นต์การอยูร่ อดหลังปลูก 1 ปี แล้วสุ่ มต้นยาง 3 ตัวอย่างทั้งจากต้นยาง
ที่ปลูกจากยางชําถุงที่ติดตาเมื่ออายุตน้ ตอ 1 และ 8 เดือน เพื่อนนําไปจัดทําเป็ นสไลด์ถาวร
7. ดําเนินการศึกษาลักษณะการพัฒนาของเนื้อเยื่อระหว่างรอยต่อต้นตอและแผ่นตา โดยทํา
การสุ่ มต้นที่จะนํามาทําสไลด์ซ้ าํ ละ 3 ต้น เพื่อทําสไลด์ที่ตาํ แหน่ง รอยต่อเหนือตาพันธุ์ดี บริ เวณตา
พันธุ์ดี และรอยต่อใต้ตาพันธุ์ดี ทั้งตามแนว cross section, transverse section และ longitudinal
section ตามแนวทางขั้นตอนที่ดดั แปลงมาจาก Johansen (1940)
8. การบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาพถ่ายชั้นเนื้อเยือ่ ที่ได้จากการทําสไลด์ถาวร ลักษณะการพัฒนา
การเชื่อต่อกันของระบบท่อนํ้า ท่ออาหาร ท่อนํ้ายาง รู ปแบบของท่อนํ้า ท่ออาหาร และท่อนํ้ายาง
ของต้นตอและต้นพันธุ์ดีที่นาํ มาติดกับต้นตอ ที่อาจมีความแตกต่างกันระหว่างต้นตอที่มีอายุต่างกัน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2555 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจยั ยาง จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร จ.บุรีรัมย์
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1. ศึกษาผลของอายุต้นตอต่ อความเข้ากันได้ ของเนื้อเยือ่ จากการติดตากับต้ นยางขนาดเล็ก
ผลสํ าเร็จของการติดตา
ทําการขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการติดตายางพันธ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 ที่มี
อายุต้งั แต่ 30, 60, 90, 150, 180 และ 240 วัน หลังเพาะกล้า ต้นกล้ามีขนาดแตกต่างกันตามอายุของ
ต้นกล้า คือ 0.50, 0.50, 0.59, 0.83 และ 1.05 เซนติเมตร ตามลําดับ อายุของต้นกล้าหรื อขนาดของ
ต้นกล้ามีผลต่อความสําเร็ จในการติดตา ต้นกล้ายิ่งมีอายุนอ้ ยขนาดเล็กยิ่งส่ งผลให้ความสําเร็ จใน
การติ ด ตาลดลง ต้น กล้า อายุ 180-240 วัน มี ก ารติ ด ตาได้สํา เร็ จ สู ง สุ ด คื อ 89-91 เปอร์ เ ซ็ น ต์
รองลงมา 90-150 วัน, 60 วัน และ 30 วัน (35-40, 34 และ 25 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ) หลังติดตา
สําเร็ จและวางเลี้ยงในโรงเรื อน ทําการดูและรักษาโดยการรดนํ้า ใส่ ปุ๋ย และกําจัดวัชพืช ปั จจุบนั ต้น
ยางชําถุงมีขนาด 1-2 ฉัตร ได้ทาํ การเก็บข้อมูลผลสําเร็ จของการติดตา พบว่า มีตน้ ยางรอดตายเป็ น
ต้นยางชําถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต์ โดยต้นตอที่มีอายุ 30 วัน เป็ นต้นยางชําถุง 96 เปอร์ เซ็นต์ (ตาราง
ที่ 1 ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลสําเร็ จของการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางกับต้นตออายุต่างกัน
อายุของต้ นตอ ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ กลาง
(วัน)
ของต้ นตอ (ซ.ม.)
30
0.50
60
0.50
90
0.59
150
0.75
180
0.83
240
1.05
( ) เปอร์เซ็นต์

จํานวน
ต้ นที่ติดตา
343
268
274
267
290
320

จํานวน
ต้ นติดตาสํ าเร็จ
85 (25)
90 (34)
110 (40)
94 (35)
264 (91)
274 (89)

จํานวน
ต้ นยางชําถุง
81 (96)
82 (92)
107 (97)
84 (89)
222 (84)
254 (93)
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อายุ 30 วัน
( 0.50 ซม.)

อายุ 60 วัน
( 0.50 ซม.)

อายุ 150 วัน
( 0.75 ซม.)

อายุ 90 วัน
( 0.59 ซม.)

อายุ 180 วัน
( 0.83 ซม.)

อายุ 240 วัน
( 1.0 ซม.)

ภาพที่ 1 ขนาดของต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 ที่อายุ 30, 60, 90, 150, 180 และ 240 วัน หลังเพาะกล้า
เปรี ยบเทียบคนติดตา โดยใช้ 2 คน ต่อความสําเร็ จในการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้น
ตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 30 วัน พบว่าคนติดตามีผลต่อความสําเร็ จของการติดตา โดยคนที่ 1 มี
ความสําเร็ จในการติดตาสู งกว่าคนที่ 2 คือ 79 และ 73 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ความสําเร็ จในการติด
ตาครั้งนี้มีเปอร์ เซ็นต์สูงกว่าที่ผา่ นมาซึ่งมีความสําเร็ จแค่ 45-50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากได้มีการควบคุม
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสําเร็ จในการติดตา ได้แก่ ช่วงเวลาของการติดตาหลีกเลี่ยงช่วงอากาศ
ร้อน ความสมบูรณ์ของต้นตอและกิ่งตา บํารุ งใสปุ๋ ยรดนํ้าให้เพียงพอก่อนติดตา เป็ นต้น (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลสําเร็ จของการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 ของคนติดตา 2 คน

คนติดตา จํานวนต้ นติดตา

สั ปดาห์ 1

การรอดชีวติ
สั ปดาห์ 2
สั ปดาห์ 3

จํานวน % จํานวน %

จํานวน

สั ปดาห์ 4
% จํานวน %

1

80

80

100

80

100

64

80

63

79

2

80

80

100

80

100

58

73

58

73

ลักษณะทางเกษตรของต้ นยางชําถุง
หลังติดตายางพันธุ์ RRIT 251 บนต้นตอ RRIM 600 อายุตน้ ตอ 30, 60, 90, 150, 180, 240
และวิธีการเตรี ยมของเกษตรสําเร็ จ แล้วนําไปวางเลี้ยงในโรงเรื อนเพาะชํายาง จนต้นยางชําถุงมีอายุ
1 เดือน แล้วทําการวัดการเจริ ญเติบโตของต้นยางชําถุง ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นตอ
เส้นผ่าศูนย์กลางยอด ความยาวยอด และ จํานวนฉัตร พบว่าอายุของต้นตอมากทําให้ตน้ ยางชําถุงมี
การเจริ ญเติ บ โตดี ก ว่ า อายุ ต้ น ตอน้ อ ยทั้ งขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของต้ น ตอและขนาด
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รอยเท้าช้างขนาดใหญ่อาจส่ งผลกระทบต่อการลําเลี้ยงนํ้าอาหารในต้นยางตลอดจนการเคลื่อนย้าย
ของนํ้ายางได้ หลังติดตา 4 เดือน ทําการล้างรากต้นยางชําถุงและวัดข้อมูลลักษณะทางการเกษตร
ของต้นยาง พบว่าต้นตอที่มีอายุมาก รากแก้วมีขนาดใหญ่และยาวกว่า รากแขนงและรากฝอยมี
ปริ มาณและความยาวมากกว่าต้นตอที่มีอายุนอ้ ยกว่า แต่อย่างไรก็ตามต้นตอที่มีอายุนอ้ ย รากแก้ว
รากแขนง และรากฝอยจะมีอายุนอ้ ยกว่าและสมบูรณ์มากกว่าต้นตออายุมาก คาดว่าเมื่อปลูกลงดิน
รากจะมีการเจริ ญเติบโต แพร่ กระจาย และหาอาหารได้ดีกว่าส่งผลให้ตน้ ยางมีการรอดตายสู งและมี
การเจริ ญเติบโตดี (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 2)

ต้นตอ 30

ต้นตอ 150

ต้นตอ 60

ต้นตอ 180

ต้นตอ 90

ต้นตอ 240

เกษตรกร

เกษตรกร

ภาพที่ 2 ลักษณะทางเกษตรของต้นยางชําถุง (อายุหลังติดตา 4 เดือน) จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการ
ติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกัน
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วิธีการติดตายาง พันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกัน
อายุของต้ นตอ ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ ขนาดเส้ นผ่าศู นย์
กลางของต้ นตอ กลางของยอด
(วัน)
(ซม.)
(ซม.)
30
0.56
0.35
60
0.59
0.34
0.38
90
0.71
0.50
150
0.90
0.65
180
0.94
240
1.13
0.53

ความยาวยอด
(ซม.)

จํานวนฉัตร

8.4
7.6
10.2
15.2
15.4
15.9

1
1
1
1
1
1

ตารางที่ 4 ลักษณะทางเกษตรของต้นยางชําถุง (อายุหลังติดตา 4 เดื อน) จากการขยายพันธุ์โดย
วิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกัน
อายุ
ต้ นตอ
(วัน)
30
60
90
เกษตรกร
150
180
240
เกษตรกร

รากแก้ ว
รากแขนง
รากฝอย
ขนาดเส้ นผ่า
ศูนย์ กลาง ความยาว
ยอด
(ซม.)
ต้ นตอ ยอด (ซม.) เส้ นผ่ าศูนย์ ความยาว จํานวน ความยาว จํานวน
กลาง (ซม.) (ซม.)
(ซม.)
0.7
0.5
18.6
0.88
19.7
25
6.4
46
0.8
0.5
17.2
0.78
27.1
31
6.8
46
0.6
22.9
0.91
27.9
31
7.8
58
0.8
0.7
25.4
1.34
13.4
33
9.6
78
1.2
0.6
25.1
1.29
31.2
30
7.1
57
1.0
1.1
0.6
25.6
1.21
30.3
27
7.9
39
0.6
30.4
1.97
29.0
42
9.8
62
1.7
1.3
0.6
26.3
1.42
29.8
40
8.7
66

-151ลักษณะทางเนือ้ เยือ่ ของต้ นยางชําถุง
จากการศึกษาลักษณะรอยเชื่อมต่อของเนื้อเยือ่ ระหว่างต้นตอและกิ่งตาต้นยางชําถุงหลังติด
ตา 4 เดือน โดยใช้เทคนิคการฝังเนื้อเยือ่ ในพาราฟิ น พบว่า ต้นตอของเกษตรกร และ ต้นตออายุ 30
วัน มีการสร้างสารสี น้ าํ ตาลบริ เวณรอยเชื่อมต่อของเนื้อเยื่อระหว่างต้นตอกับกิ่งตาแสดงให้เห็นไม่
ชัดเจน ในขณะที่ตน้ ตออายุ 60 และ 90 วัน มีการสร้างสารสี น้ าํ ตาลบริ เวณรอยเชื่อมต่อแสดงให้
เห็นชัดเจน (ภาพที่ 3)

ต้นตอ 30 วัน

ต้นตอ 60 วัน

ต้นตอ 90 วัน

ต้นตอเกษตรกร

ภาพที่ 3 ลักษณะรอยเชื่อมต่อของเนื้อเยือ่ ระหว่างต้นตอและกิ่งตาต้นยางชําถุง (อายุหลังติดตา 4 เดือน)
จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกัน
จากการศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อของรอยเชื่อมต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตาต้นยางชําถุงหลัง
ติดตา 4 เดือน โดยใช้เทคนิคการย้อมสี เนื้อเยื่อด้วยซาฟรานีน พบว่า ต้นตออายุต่างกันมีการจัดเรี ยง
ตัว ของเซลล์เ นื้ อ เยื่อ และการย้อ มติ ด สี ซ าฟรานี น ของเซลล์ที่ บ ริ เ วณรอยต่ อ ต่ า งกัน โดยของ
เกษตรกรมีการจัดเรี ยงตัวเป็ นระเบียบและต่อเนื่อง ในขณะที่ตน้ ตออายุ 30, 60 และ 90 วัน การ
จัดเรี ยงตัวของเซลล์ไม่เป็ นระเบียบและต่อเนื่ อง การย้อมติดสี ซาฟรานี นของเซลล์บริ เวณรอยต่อ
ข้มของซาฟรานีนบางปริ มาณการย้อมติดสารสี เเซลล์ในต้นตอ 30, 60 และ 90 วัน มากกว่าของ
เกษตรกร (ภาพที่ 4)
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ต้นตอ 30 วัน

ต้นตอ 60 วัน

ต้นตอ 90 วัน

ต้นตอเกษตรกร

ภาพที่ 4 ลักษณะทางเนื้อเยือ่ ของรอยเชื่อมต่อระหว่างต้นตอ (R) และกิ่งตา (S) ต้นยางชําถุง (อายุ
หลังติดตา 4 เดือน) จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยาง
พันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกัน
อิทธิพลของอายุต้นตอต่ อการสร้ างสารสี นํ้าตาลของต้ นยางชําถุง
จากการตัดตามแนวยาวส่ วนต่าง ๆ ของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIT 251 ติดตาบนต้นตอยาง
พันธุ์ RRIM 600 อายุตน้ ตอ 30, 90, 150 และ 240 วัน ได้แก่ ส่ วนเหนือรอยต่อระหว่างต้นตอและตา
ยาง ส่ วนของรอยต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตา ส่ วนของใต้รอยตอระหว่างต้นตอและกิ่งตา 1 ส่ วน
ของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตา 2 และ ส่ วนของต้นตอ (ภาพที่ 5) นําไปย้อมด้วยสาร
Phloroglucinol-HCL พบว่า ต้นตออายุต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการสร้างสารสี น้ าํ ตาลบริ เวณเหนือรอยต่อ
ของต้นยางชําถุง (ส่ วนของยอดยางพันธุ์ดี; RRIT 251) และส่ วนของต้นตอ (พันธุ์ RRIM 600) แต่
อายุของต้นตอมีผลต่อการสร้างสารสี น้ าํ ตาลกับส่ วนของรอยต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตา ส่ วนของ
ใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตา 1 และส่ วนของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตา 2 โดยการ
สร้ างสารสี น้ าํ ตาลส่ วนใหญ่จะเกิ ดขึ้นบริ เวณรอยเชื่ อมต่อระหว่างต้นตอและแผ่นตา รองลงมา
บริ เวณของแกนต้นตอ อายุของต้นตอเพิ่มมากขึ้นมีผลต่อการสร้างสารสี น้ าํ ตาลมากขึ้นตามลําดับ
แต่กไ็ ม่มีความแตกต่างกันมาก (ตารางที่ 5 และภาพที่ 6 )
จากการตัดตามแนวขวางส่ วนต่าง ๆ ของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIT 251 ติดตาบนต้นตอยาง
พันธุ์ RRIM 600 อายุตน้ ตอ 30, 90, 150 และ 240 วัน ได้แก่ ส่ วนเหนือรอยต่อระหว่างต้นตอและตา
ยาง ส่ วนของรอยต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตา ส่ วนของใต้รอยตอระหว่างต้นตอและกิ่งตา 1 ส่ วน
ของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตา 2 และ ส่ วนของต้นตอ นําไปย้อมด้วยสาร PhloroglucinolHCL พบว่า ต้นตออายุต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการสร้างสารสี น้ าํ ตาลบริ เวณเหนือรอยต่อของต้นยางชําถุง
(ส่ วนของยอดยางพันธุ์ดี; RRIT 251) และส่ วนของต้นตอ (พันธุ์ RRIM 600) แต่อายุของต้นตอมีผล
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ต้นตอและกิ่งตา1 และส่ วนของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตา 2 โดยการสร้างสารสี น้ าํ ตาลส่ วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นบริ เวณรอยเชื่อมต่อระหว่างต้นตอและแผ่นตา รองลงมาบริ เวณของแกนต้นตอ อายุ
ของต้นตอเพิ่มมากขึ้นมีผลต่อการสร้างสารสี น้ าํ ตาลมากขึ้นตามลําดับ แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกัน
มาก (ตารางที่ 5 และภาพที่ 6)
ตารางที่ 5 แสดงผลการสร้างสารสี น้ าํ ตาลบริ เวณเหนื อรอยต่อ รอยต่อ ใต้รอยต่อ และต้นตอของ
ต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIT 251 จากการขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการติดตากับต้นตอพันธุ์
RRIM 600 อายุต่างกันด้วยการย้อมสาร Phloroglucinol-HCL โดยการตัดตามแนวยาว
และตามแนวขวาง

อายุต้นตอ
(วัน)
30
90
150
240

จํานวน
ต้ นยาง
20
20
20
20

เหนือรอยต่ อ
แกน รอยต่ อ
0
0
0
0
0
0
0
0

อายุต้นตอ
(วัน)
30
90
150
240

จํานวน
ต้ นยาง
20
20
20
20

เหนือรอยต่ อ
แกน รอยต่ อ
0
0
0
0
0
0
0
0

การตัดตามแนวยาว
รอยต่ อ
ใต้ รอยต่ อ 1
ใต้ รอยต่อ 2
แกน รอยต่ อ แกน รอยต่ อ แกน รอยต่ อ ลิน้
2
2
1
2
1
4
1
2
4
2
4
1
5
5
4
4
0
3
0
5
5
3
4
0
4
0
5
5
การตัดตามแนวขวาง
รอยต่ อ
ใต้ รอยต่ อ1
ใต้ รอยต่ อ2
แกน รอยต่ อ แกน รอยต่ อ แกน รอยต่ อ ลิน้
1
2
1
1
0
3
0
1
3
1
3
0
4
3
1
3
0
2
0
4
5
4
3
1
3
1
4
5

ต้ นตอ
แกน
0
1
0
0
ต้ นตอ
แกน
0
0
0
0
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เหนือรอยต่ อ
รอยต่ อ
ใต้ รอยต่ อ1
ใต้ รอยต่ อ2
ต้ นตอ
ภาพที่ 5 การแบ่งส่ วนต่าง ๆ ของต้นยางชําถุง ได้แก่ เหนือรอยต่อ รอยต่อ ใต้รอยต่อ 1 ใต้รอยต่อ 2 และต้นตอ

แกนลําต้น
รอยต่อระหว่าง
ต้นตอกับกิ่งตา
ลิ้น
ลักษณะการสร้างสารสี น้ าํ ตาล

ลักษณะการสร้างสารสี น้ าํ ตาล
ลักษณะปกติ
ลักษณะการตัดชิ้นส่ วนพืชตามแนว

ลักษณะปกติ
ภาพลักษณะการตัดชิ้นส่ วนพืชตามแนว

ภาพที่ 6 ภาพการตัดชิ้นส่ วนพืชตามแนวขวางและแนวยาวแสดงลักษณะของการสร้างสารสี น้ าํ ตาล
ของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIT 251 ที่ขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตากับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600
ด้วยการย้อมสาร Phloroglucinol-HCL ได้แก่ การสร้างสารสี น้ าํ ตาลบริ เวณรอยต่อระหว่าง
ต้นตอกับกิ่งตาบริ เวณแกนของต้นตอ และบริ เวณลิ้น

-155การเจริญเติบโตของต้ นยางขณะปลูกและหลังปลูก
ปลูกยางชําถุงที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตากับต้นตอที่มีอายุ 30, 60, 90 วัน และ
วิธีของเกษตรกร ขนาด 1-2 ฉัตร โดยใช้ระยะปลูก 2 x 2 เมตร เดือนมิถุนายน 2556 และ ต้นตอที่มี
อายุ 150, 180, 240 และวิธีของเกษตรกร เดือน กันยายน 2556 ทําการเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของ
ต้นยางขณะปลูกและหลังปลูกทุก 3 เดือน ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นตอ ยอด และความยาว
ยอด จากการวัดการเจริ ญเติบโตของต้นยางขณะปลูก พบว่าต้นตออายุมากทําให้ตน้ ยางมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าต้นตออายุนอ้ ย แต่ความยาวยอดน้อยกว่าต้นตอที่มีอายุนอ้ ย แสดงให้เห็น
ว่าต้นตออายุนอ้ ยมีผลทําให้ตน้ ยางมีการเจริ ญเติบโตด้านความสู งได้ดี กว่า (ตารางที่ 6) และหลัง
ปลู ก ต้น ยางมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ตามลํา ดับ โดยมี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางต้น ตอและขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางยอดเพิม่ ขึ้นตามลําดับ (ตารางที่ 7, 8 ภาพที่ 7, 8)
ตารางที่ 6 การเจริ ญเติบโตของต้นยางขณะปลูก
การเจริญเติบโต
อายุต้นตอ
ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ กลาง (ซม.)
วันปลูก
(วัน)
ความยาวยอด (ซม.) จํานวนฉัตร
ต้ นตอ
ยอด
30
0.83
0.52
32.7
2
มิถุนายน 2556
60
0.76
0.46
22.9
2
0.50
21.8
2
90
0.80
0.57
25.9
2
เกษตรกร
1.31
0.55
27.4
2
กันยายน 2556
150
1.04
180
1.08
0.55
22.7
1
0.48
18.4
1
240
1.19
0.58
20.6
1
เกษตรกร
1.48

-156ตารางที่ 7 การเจริ ญเติบโตบริ เวณต้นตอยางที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251
กับต้น ตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกันหลังปลูกในแปลงปลูก ระยะ 2x2 เมตร
ขนาดเส้ นรอบต้ นตอ (ซม.) ที่อายุ (เดือน)

อายุต้นตอ
(วัน)

1

3

6

9

12

18

24

30

36

30

2.6

3.9

5.8

7.1

9.4

19.0

30.2

31.5

36.7

60

2.4

3.7

5.2

6.7

10.0

18.0

29.4

30.8

37.3

90

2.5

4.0

6.0

6.9

9.6

19.0

31.4

33.2

36.9

เกษตรกร

4.1

5.3

7.4

8.4

12.1

21.2

34.9

36.5

45.4

150

3.3

3.8

4.4

5.9

10.0

16.9

22.6

28.0

33.9

180

3.4

3.7

5.0

8.4

12.8

19.8

27.3

32.6

39.3

240

3.7

3.8

5.1

6.9

12.3

18.7

26.4

31.0

36.8

เกษตรกร

4.7

4.8

5.7

7.6

12.6

21.8

24.7

30.0

36.7

ตารางที่ 8 การเจริ ญเติบโตของต้นยางที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติด ตายางพันธุ์ RRIT 251
กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกันหลังปลูกในแปลงระยะ 2x2 เมตร
ขนาดเส้ นรอบลําต้ น (ซ.ม.) ที่อายุ (เดือน)

อายุต้นตอ
(วัน)

1

3

6

9

12

18

24

30

36

30

1.6

2.6

3.7

4.3

5.9

12.3

14.7

15.5

18.3

60

1.4

2.3

3.3

3.8

5.5

12.3

14.1

15.1

17.9

90

1.6

2.6

3.7

4.3

6.0

12.0

15.0

15.9

18.3

เกษตรกร

1.8

3.1

4.4

5.2

10.4

12.8

17.7

18.9

22.2

150

1.7

2.0

2.4

3.6

6.5

10.6

11.5

14.1

17.9

180

1.7

2.0

2.5

4.4

8.5

12.3

13.8

16.3

19.5

240

1.5

1.9

2.5

4.4

8.1

11.6

13.4

15.9

19.0

เกษตรกร

1.8

2.0

2.7

4.4

7.9

10.8

12.3

14.9

18.8
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อายุตน้ ตอ 30

อายุตน้ ตอ 60

อายุตน้ ตอ 90

อายุตน้ ตอ 240

ภาพที่ 7 ลักษณะการเจริ ญเติบโตของต้นยางที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251
กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกัน หลังปลูก 6 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2x2 เมตร

เกษตรกร
เกษตรกร

อายุ
อายุ3030วัวันน

อายุ
อายุ 60
60 วัวันน

อายุ9090วัวันน
อายุ

อายุอายุ
150150
วันวัน

อายุ180180วันวัน
อายุ

อายุ 240
240 วัวันน
อายุ

เกษตรกร
เกษตรกร

ภาพที่ 8 ลักษณะการเจริ ญเติบโตของโคนต้นยางที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251
กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุต่างกัน หลังปลูก 12 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2x2 เมตร

-158ลักษณะทางสรีรวิทยาของต้ นยาง
จากการวัดค่าทางสรี รวิทยาของต้นยางที่ขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตาบนต้นตออายุ 30, 60, 90
วัน และของเกษตรกร หลังปลูกในแปลงปลูก ระยะปลูก 2x2 เมตร 9 และ 12 เดือน พบว่า ค่า
เปอร์เซ็นต์การสูญเสี ยการลําเลียงนํ้าในต้น (PLC) สภาวะของนํ้าในต้น (LWP) ประสิ ทธิภาพของ
การใช้น้ าํ ในต้นยาง (WUE) ของต้นยางที่ติดตาบนต้นตออายุ 30, 60 และ 90 วัน ไม่แตกต่างทาง
สถิติกบั ต้นยางเตรี ยมตามวิธีของเกษตรกร (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 ศึกษาลักษณะทางสรี รวิทยาของต้นยางที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์
RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ แตกต่างกัน
หลังปลูก 9 เดือน
การสู ญเสี ยการ สภาวะของ ประสิ ทธิภาพของ
ลําเลียงนํ้าใน นํ้าในต้ น การใช้ นํ้าในต้ นยาง SPAD
(WUE)
(LWP)
ต้ น (PLC)
30
29.4
-1.26
4.01
43.3
60
34.6
-1.28
3.82
43.6
90
30.2
-1.20
3.95
43.5
-0.91
4.14
44.7
เกษตรกร
23.5
-1.16
3.98
43.8
Mean
29.4
CV
39.8
33.5
6.9
5.5
Significant level
ns
ns
ns
ns
หลังปลูก 12 เดือน
การสู ญเสี ยการ สภาวะของ ประสิ ทธิภาพของ
อายุต้นตอ
ลําเลียงนํ้าใน นํ้าในต้ น การใช้ นํ้าในต้ นยาง SPAD
(วัน)
(LWP)
ต้ น (PLC)
(WUE)
30
35.5
-0.29
3.56
53.9
60
48.8
-0.38
3.32
52.5
90
30.7
-0.31
3.61
52.7
เกษตรกร
43.7
-0.31
3.46
54.1
-0.32
3.49
53.3
Mean
39.7
CV
25.3
21.4
7.5
4.1
Significant level
ns
ns
ns
ns
อายุต้นตอ
(วัน)

Pn

Stomatal
Conductance

14.2
15.4
14.7
15.1
14.8
8.7
ns

316
399
334
395
361
19.9
ns

หมายเหตุ: LWP คือ ค่าแรงดันของนํ้าต่อการไหลของนํ้าในท่อนํ้า ค่าติดลบน้อยดี แสดงว่าใช้แรงดันในท่อนํ้า
น้อยนํ้าสามารถไหลได้
PLC คือ ค่าฟองอากาศในท่อนํ้าที่ไปบล็อคการไหลของนํ้า
Stomatal conductant คือ ค่าการดูดซับอากาศในท่อนํ้า ยิง่ สู งยิง่ ดี เพราะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดี

-159ผลผลิตยาง
จากการเก็บผลผลิตยางหลังจากปลูกยาง 4 ปี โดยการกรี ดที่ความสูง 50เซนติเมตร ใช้ระบบ
กรี ดแบบครึ่ งต้น วันเว้นวัน (กรี ด10 มีด) ช่วงเดือนมิถุนายน พบว่าต้นยางจากต้นตออายุ 30 วันให้
ผลผลิตยางสู งสุ ด คือ 117 กรัม รองลงมา ต้นตออายุ 90 วัน ของเกษตรกร และ ต้นตออายุ 60 วัน มี
ผลผลิต 115, 114 และ 113 กรัมตามลําดับ (ตารางที่ 10) อย่างไรก็ตามผลผลิตเก็บเพียงครั้งเดียวยัง
ไม่สามารถสรุ ปได้จึงต้องมีการเก็บผลผลิตระยะยาวเพือ่ ยืนยัน
ตารางที่ 10 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลผลิตยาง
อายุต้นตอ
(วัน)
30
60
90
เกษตรกร
150
180
240
เกษตรกร

นํ้าหนักยางก้ อน มิ.ย. 60
(กรัม/10มีด)
117
113
115
114
122
138
120
144

2. ผลของพันธุ์ยางที่ใช้ เป็ นต้ นตอต่ อความเข้ ากันได้ ของเนือ้ เยือ่ จากการติดตากับต้นตอขนาดเล็ก
การเจริญเติบโตของต้ นยางชําถุง
จากการขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251, RRIT 408, RRIT 226 และ
RRIM 600 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIT 408, RRIT 251, RRIM 600 และ BPM 24 อายุ 30 วัน พบว่า
ขณะติดตา ต้นตอยางพันธุ์ RRIT 408 มีขนาดใหญ่สุด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เซนติเมตร
รองลงมา BPM 24, RRIT 251 และ RRIM 600 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35, 0.33 และ 0.32
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 11) หลังจากติดตาและวางเลี้ยงต้นยางชําถุง อายุ 6 สัปดาห์ ต้น ตอ
ของยางแต่ละพันธุ์มีขนาดใหญ่ข้ ึน โดยต้นตอยางพันธุ์ RRIT 408 มีขนาดใหญ่สุด มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.70 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 251, BPM 24 และ RRIM 600 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.63, 0.62 และ 0.56 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 11) หลังจากติดตาและวาง
เลี้ยงต้นยางชําถุงขนาดอายุ 6 สัปดาห์ พบว่าการติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ RRIT 408 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของต้นตอที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 0.40 เซนติเมตร รองลงมา RRIM 600, BPM 24

-160และ RRIT 251 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยอด 0.33, 0.33 และ 0.31 เซนติเมตร ตามลําดับ
(ตารางที่ 12)
การเจริ ญเติบโตของยอด หลังจากติดตาและวางเลี้ยงต้นยางชําถุงขนาดอายุ 6 สัปดาห์ พบว่า
การติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยอดมากที่สุด คือ 0.56
เซนติเมตร รองลงมา RRIT 251, RRIT 408 และ BPM 24 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยอด 0.29,
0.28 และ 0.28 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 11) โดย
พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดบนต้นตอยางพันธุ์ RRIT 408 คือ ยางพันธุ์ RRIT 408 มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.31 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 251, RRIM 600 และ RRIT 226 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30, 0.28 และ 0.21 เซนติเมตร ตามลําดับ
พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดบนต้นตอยางพันธุ์ RRIT 251 คือ ยางพันธุ์ RRIT 408 มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.32 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 226, RRIT 251 และ RRIM 600 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.29, 0.28 และ 0.27 เซนติเมตร ตามลําดับ
พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดบนต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 คือ ยางพันธุ์ RRIT 408
และ RRIM 600 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.26 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 226 และ RRIT 251 มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.24 และ 0.20 เซนติเมตร ตามลําดับ พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดบน
ต้นตอยางพันธุ์ BPM 24 คือ ยางพันธุ์ RRIT 408, RRIT 251 และ RRIT 226 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.29 เซนติเมตร รองลงมา RRIM 600 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.26 เซนติเมตร
ตามลําดับ
หลังจากติดตาและวางเลี้ยงต้นยางชําถุงขนาดอายุ 6 สัปดาห์ พบว่าการติดตาบนต้นตอยาง
พันธุ์ BPM 24 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยอดที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 0.08 เซนติเมตร รองลงมา
RRIT 408, RRIM 600 และ RRIT 251 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยอด 0.06, 0.06 และ 0.05
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 13)
ความยาวยอด และความยาวยอดที่เพิ่มขึ้น หลังจากติดตาและวางเลี้ยงต้นยางชําถุงขนาด
อายุ 6 สัปดาห์ พบว่าการติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ 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 (ตารางที่ 11) โดย
พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดบนต้นตอยางพันธุ์ RRIT 408 คือ ยางพันธุ์ RRIT 251 มี
ความยาวยอด 10.13 เซนติเมตร รองลงมา RRIM 600, RRIT 408 และ RRIT 226 มีความยาวยอด
9.80, 9.00 และ 6.53 เซนติเมตร ตามลําดับ
พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดบนต้นตอยางพันธุ์ RRIT 251 คือ ยางพันธุ์ RRIT 408 มี
ความยาวยอด 9.44 เซนติเมตร รองลงมา RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 226 มีความยาวยอด
9.07, 8.54 และ 7.74 เซนติเมตร ตามลําดับ

-161พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดบนต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 คือ ยางพันธุ์ RRIM 600 มี
ความยาวยอด 8.73 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 408, RRIT 226 และ RRIT 251 มีความยาวยอด
6.78, 5.93 และ 5.81เซนติเมตร ตามลําดับ
พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดบนต้นตอยางพันธุ์ BPM 24 คือ ยางพันธุ์ RRIM 600 มี
ความยาวยอด 10.44 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 251, RRIT 408 และ RRIT 226 มีความยาวยอด
10.16, 9.61 และ 7.48เซนติเมตร ตามลําดับ
หลังจากติดตาและวางเลี้ยงต้นยางชําถุงขนาดอายุ 6 สัปดาห์ พบว่าการติดตาบนต้นตอยาง
พันธุ์ RRIT 408 มีความยาวยอดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 6.5 เซนติเมตร รองลงมา BPM 24,
RRIT 251 และ RRIM 600 มีความยาวยอดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 6.2, 4.6 และ 4.1 เซนติเมตร ตามลําดับ
(ตารางที่ 14)
การเจริญเติบโตของต้ นยางขณะปลูกและหลังปลูก
จากการปลูกต้นยางชําถุงขนาด 2 ฉัตร ชุดที่1 โดยติดตายางพันธุ์ RRIT 251, RRIT 408,
RRIT 226 และ RRIM 600 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIT 408, RRIT 251, RRIM 600 และ BPM 24
ขนาดอายุ 30 วัน พบว่า การใช้พนั ธุ์ยาง RRIT 251 เป็ นต้นตอทําให้ตน้ ยางชําถุงขณะปลูกมีการ
เจริ ญเติบโตดีที่สุด รองลงมา RRIT 408, BPM 24 และ RRIM 600 ตามลําดับ โดยพันธุ์ยางที่มีการ
เจริ ญเติบโตดีที่สุด คือ ยางพันธุ์ RRIT 408 รองลงมา RRIT 251, RRIT 226 และ RRIM 600
ตามลําดับ การเจริ ญเติบโตของต้นยางหลังปลูก 12 เดือน พบว่า การใช้ยางพันธุ์ RRIT 251, RRIT 408
และ BPM 24 เป็ นต้นตอทําให้ตน้ ยางมีการเจริ ญเติบโต ดีกว่า RRIM 600 โดยพันธุ์ยางที่มีการ
เจริ ญเติบโตดีที่สุด คือ พันธุ์ RRIM 600 รองลงมา RRIT 251, RRIT 226 และ RRIT 408 ตามลําดับ
(ตารางที่ 15) สําหรับชุดที่ 2 ติดตายางพันธุ์ RRIT 251, RRIT 408, RRIT 226 และ RRIM 600 กับ
ต้นตอยางพันธุ์ RRIT 251 และ BPM 24 ขนาดอายุ 30 วัน หลังจากปลูก 12 เดือน พบว่าต้นตอยาง
ทั้ง 2 พันธุ์ ทําให้ตน้ ยางชําถุงมีการเจริ ญเติบโตดี (ตารางที่ 16)

-162ตารางที่ 11 ลักษณะทางเกษตรของต้นยางชําถุง (อายุหลังติดตา 6 สัปดาห์) จากการขยายพันธุ์โดย
วิธีการติดตายางพันธุ์ต่าง ๆ กับต้นตอยางพันธุ์ต่าง ๆ อายุ 30 วัน
ขนาด
เส้ นผ่ าศูนย์ ขนาดเส้ นผ่า
พันธุ์ยางของ เส้ นผ่ าศูนย์ กลาง พันธุ์ยางของ
ความยาว จํานวนใบ
กลางของต้ นตอ ศูนย์ กลางของ
ต้ นตอ ของต้ นตอขณะ กิง่ ตา
ยอด (ซม.) เฉลีย่
(ซม.)
ยอด (ซม.)
ติดตา (ซม.)
RRIT408
0.40
RRIT251
0.80
0.30
10.13
5.8

RRIT251

RRIM600

BPM24

0.40
0.33

0.33
0.32

0.32
0.35

0.35

RRIT408

0.70

0.31

9.00

5.8

RRIT226

0.52

0.21

6.53

3.9

RRIM600
RRIT251

0.77
0.70
0.65

0.28
0.28
0.28

9.80
8.87
8.54

5.5
5.3
5.4

RRIT408

0.65

0.32

9.44

5.6

RRIT226

0.61

0.29

7.74

5.2

RRIM600
RRIT251

0.59
0.63
0.53

0.27
0.29
0.20

9.07
8.70
5.81

4.6
5.2
4.6

RRIT408

0.60

0.26

6.78

5.5

RRIT226

0.55

0.24

5.93

5.2

RRIM600

0.57

0.26

8.73

5.1

RRIT251

0.56
0.68

0.24
0.29

6.81
10.16

5.1
5.8

RRIT408

0.59

0.29

9.61

6.6

RRIT226

0.64

0.29

7.48

5.9

RRIM600

0.55

0.26

10.44

5.5

0.62

0.28

9.42

6.0

-163ตารางที่ 12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นตอเฉลี่ย และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นตอที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ของต้นยางชําถุงจากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์ต่าง ๆ กับต้นตอยางพันธุ์
ต่าง ๆ อายุ 30 วัน ขณะติดตา และหลังวางเลี้ยงในเรื อนเพาะชํา 6 และ 8 สัปดาห์
พันธุ์ยางต้ นตอ
RRIT408

RRIT251

RRIM600

BPM24

ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ กลางของต้ นตอ ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ กลาง
พันธุ์ยางกิง่ ตา เฉลีย่ (ซม.) ขณะติดตา และที่อายุ ของต้ นตอที่เพิ่มขึน้
เฉลีย่ (ซม.)
ต้ นยาง (สั ปดาห์ )
ขณะติดตา
6
8
RRIT251
0.40
0.80
0.88
0.48
RRIT408

0.70

0.83

0.43

RRIT226

0.52

0.55

0.15

RRIM600

0.77
0.70
0.65

0.94
0.80
0.66

0.54
0.40
0.33

RRIT408

0.65

0.65

0.32

RRIT226

0.61

0.61

0.28

RRIM600

0.59
0.63
0.53

0.62
0.64
0.71

0.29
0.31
0.39

RRIT408

0.60

0.64

0.32

RRIT226

0.55

0.62

0.3

RRIM600

0.57

0.64

0.32

0.56
0.68

0.65
0.73

0.33
0.38

RRIT408

0.59

0.68

0.33

RRIT226

0.64

0.65

0.3

RRIM600

0.55

0.66

0.31

0.62

0.68

0.33

RRIT251

RRIT251

RRIT251

0.40
0.33

0.33
0.32

0.32
0.35

0.35

-164ตารางที่ 13 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเฉลี่ยและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของต้น
ยางชําถุงจากการขยายพันธุ์โดยวิธีการ ติดตายางพันธุ์ต่าง ๆ กับต้นตอยางพันธุ์ต่าง ๆ
อายุ 30 วัน หลังวางเลี้ยงในเรื อนเพาะชํา 6 และ 8 สัปดาห์
พันธุ์ยางต้ นตอ พันธุ์ยางกิง่ ตา
RRIT408

RRIT251
RRIT408
RRIT226
RRIM600

RRIT251

RRIT251
RRIT408
RRIT226
RRIM600

RRIM600

RRIT251
RRIT408
RRIT226
RRIM600

BPM24

RRIT251
RRIT408
RRIT226
RRIM600

ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางยอด
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลาง
เฉลีย่ (ซม.) ที่อายุต้นยาง
ยอดที่เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ (ซม.)
(สั ปดาห์ )
6
8
0.30
0.37
0.07
0.31
0.37
0.06
0.21
0.24
0.03
0.28
0.37
0.09
0.28
0.34
0.06
0.28
0.35
0.07
0.32
0.37
0.05
0.29
0.31
0.02
0.27
0.33
0.06
0.29
0.34
0.05
0.2
0.27
0.07
0.26
0.32
0.06
0.24
0.32
0.08
0.26
0.3
0.04
0.24
0.30
0.06
0.29
0.36
0.07
0.29
0.39
0.1
0.29
0.34
0.05
0.26
0.35
0.09
0.28
0.36
0.08

-165ตารางที่ 14 ความยาวยอดเฉลี่ย และความยาวยอดเฉลี่ยที่เพิม่ ขึ้นของต้นยางชําถุงจากการขยายพันธุ์
โดยวิธีการ ติดตายางพันธุ์ต่าง ๆ กับต้นตอยางพันธุ์ต่าง ๆ อายุ 30 วัน หลังวางเลี้ยงใน
เรื อนเพาะชํา 4, 6 และ 8 สัปดาห์
พันธุ์ยางต้ นตอ
RRIT408

RRIT251

RRIM600

BPM24

RRIT251
RRIT408
RRIT226
RRIM600

ความยาวยอดเฉลีย่ (ซม.) ความยาวยอดเฉลีย่ ที่
หลังวางเลีย้ ง (สั ปดาห์ )
เพิม่ ขึน้ (ซม.)
4
6
8
9.1
10.1
13.4
4.3
8.3
9
16.1
7.8
5.9
6.5
10.6
4.7
7.6
9.8
16.6
9

RRIT251
RRIT408
RRIT226
RRIM600

7.7
8.7
9.3
7.8
9.4

8.9
8.5
9.4
7.7
9.1

14.2
13.2
14.2
12.4
13.8

6.5
4.5
4.9
4.6
4.4

RRIT251
RRIT408
RRIT226
RRIM600

8.8
5.1
6.7
6.3
8.6

8.7
5.8
6.8
5.9
8.7

13.4
9.5
10.4
10.5
12.8

4.6
4.4
3.7
4.2
4.2

RRIT251
RRIT408
RRIT226
RRIM600

6.7
9.8
9.1
7
9.9

6.8
10.2
9.6
7.5
10.4

10.8
16.3
16
11.8
16.5

4.1
6.5
6.9
4.8
6.6

9.0

9.4

15.2

6.2

พันธุ์ยางกิง่ ตา

-166ตารางที่ 15 การเจริ ญเติบโตของต้นยาง (ขนาดเส้นรอบวงของยอด) ชุดที่ 1 หลังปลูก
พันธุ์ยางตา/พันธุ์ยางต้ นตอ
RRIT251/RRIT251 (M1 S1)
RRIT251/RRIT408 (M1 S2)
RRIT251/RRIM600 (M1 S3)
RRIT251/BPM24 (M1 S4)
RRIT408/RRIT251 (M2 S1)
RRIT408/RRIT408 (M2 S2)
RRIT408/RRIM600 (M2 S3)
RRIT408/BPM24 (M2 S4)
RRIT226/RRIT251 (M3 S1)
RRIT226/RRIT408 (M3 S2)
RRIT226/RRIM600 (M3 S3)
RRIT226/BPM24 (M3 S4)
RRIM600/RRIT251 (M4 S1)
RRIM600/RRIT408 (M4 S2)
RRIM600/RRIM600 (M4 S3)
RRIM600/BPM24 (M4 S4)

ขนาดเส้ นรอบวง
ยอด ขณะปลูก
(ซม.)
0.61
0.57
0.45
0.60
0.56
0.62
0.60
0.60
0.53
0.59
0.57
0.57
0.56
0.51
0.55
0.47
0.56
0.39
0.43
0.46

ขนาดเส้ นรอบวงยอด (ซม.)
หลังปลูก ( เดือน)
3
0.88
0.88
0.64
0.65
0.76
0.68
0.63
0.76
0.68
0.69
0.61
0.62
0.63
0.61
0.62
0.49
0.60
0.74
0.64
0.62

9
1.18
1.16
0.90
0.81
1.01
0.94
1.00
1.22
0.89
1.01
0.88
1.14
1.00
0.80
0.95
0.47
0.56
0.39
0.43
0.46

12
1.81
1.33
1.13
1.63
1.47
1.75
1.02
ต
ต
1.39
1.43
1.65
1.08
1.55
1.43
1.33
ต
1.20
2.35
1.60

-167ตารางที่ 16 การเจริ ญเติบโตของต้นยาง (ขนาดเส้นรอบวงของยอด) ชุดที่ 2 หลังปลูก
พันธุ์ยางตา/พันธุ์ยางต้ นตอ
RRIT251/RRIT251(M1 S1)
RRIT251/BPM24 (M1 S2)
RRIT408/RRIT251 (M2 S1)
RRIT408/BPM24 (M2 S2)
RRIT226/RRIT251 (M3 S1)
RRIT226/BPM24 (M3 S2)
RRIM600/RRIT251 (M4 S1)
RRIM600/BPM24 (M4 S2)

ขนาดเส้ นรอบวง
ยอดขณะปลูก (ซม.)
0.59
0.58
0.59
0.60
0.57
0.59
0.57
0.58
0.58
0.54
0.53
0.54

ขนาดเส้ นรอบวง
ยอด (ซม.) หลังปลูก (เดือน)
3
9
12
0.81
1.20
1.60
0.76
0.97
1.71
0.79
1.09
1.66
0.73
1.06
1.72
0.74
1.14
1.60
1.10
1.66
0.74
0.73
1.25
1.53
0.70
1.11
1.63
0.72
1.18
1.58
0.68
0.99
1.49
0.66
0.90
1.18
0.67
0.95
1.34

3. ศึกษาการพัฒนาเนื้อเยื่อระหว่ างต้ นตอกับแผ่ นตายาง
จากการศึกษาการพัฒนาของเนื้อเยือ่ ระหว่างรอยต่อของต้นตอกับแผ่นตายางหลังติดตา
พบว่าเนื้อเยือ่ บริ เวณรอยต่อมีการพัฒนาเป็ น 3 ระยะ คือ
1. ระยะการสร้างเนื้อเยือ่ แคลลัสและพัฒนาของเนื้อเยือ่ เชื่อมประสาน การสร้าง แคลลัส เริ่ ม
สร้างตั้งแต่สัปดาห์แรก เนื้ อเยื่อแคลลัสถูกสร้างจากเนื้ อเยื่อ cambium ตรงบริ เวณรอยแผลทั้งของ
ต้นตอ (stock) และแผ่นตา (scion) โดยพบในทั้งการติดตามต้นตออายุ 1 เดือน และต้นตออายุ 8
เดือน การสร้างเนื้อเยือ่ จะเริ่ มสร้างและสะสมจนเต็มช่องว่างรอยต่อเพื่อทําหน้าที่เชื่อมประสาน ใน
ระยะสั ป ดาห์ แ รกจะมองเห็ น ช่ อ งว่า งรอยต่ อ จุ ด ที่ เ นื้ อ เยื่อ cambium ที่ เ กิ ด การฉี ก ขาดเสี ย หาย
ระหว่างการลอกเปลือกหรื อแผ่นตา รอยแผลการฉี กขาดส่ งผลต่อการฟื้ นตัวและการสร้าง แคลลัส
และยังพบอีกว่าบริ เวณเนื้อเยื่อที่อยูต่ ิดกับ ray cell และตําแหน่งที่อยูใ่ กล้กบั apical meristem จะ
พบว่าการแบ่งเซลล์ได้เร็ วกว่าตําแหน่ งอื่น การแบ่งเซลล์เพื่อสร้าง แคลลัส ส่ วนใหญ่จะเป็ นการ
สร้างจากทางด้านต้นตอ (stock)
2. ระยะการพัฒนาเนื้อเยือ่ ลําเลียง ช่วงระยะเวลาของการทดลองเก็บตัวอย่างเนื้อเยือ่ เป็ นเวลา
4 สัปดาห์ ยังไม่พบตัวอย่างเนื้ อเยื่อรอยต่อที่พฒั นาจาก แคลลัส เพื่อทําหน้าอื่น ยังคงพบเพียงการ
สร้างแคลลัส เพือ่ เติมเต็มช่องว่างรอยต่อ และไม่แตกต่างกันทั้งวิธีการติดตาบนต้นตออายุ 1 และ 8 เดือน

-1683. ระยะการสร้างท่อนํ้ายาง การพัฒนาของเนื้ อเยือ่ บริ เวณรอยต่อตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึง
สัปดาห์ที่ 4 หลังการติดตา ไม่พบว่าเซลล์หรื อ แคลลัส มีการเปลี่ยนรู ปร่ างหรื อพัฒนาเป็ นเซลล์ท่อ
นํ้ายาง พบเพียงเซลล์เป็ นจุด ๆ ที่อาจเป็ น latex cell กระจายอยู่ใน แคลลัส ทั้งนี้ สังเกตว่าไม่มี
ลักษณะที่แตกต่างกันทั้งวิธีการติดตาบนต้นตออายุ 1 และ 8 เดือน
การศึกษาการพัฒนาของเนือ้ เยือ่ ระหว่ างรอยต่ อของต้ นตอกับแผ่นตายางในระยะการติดตา
ทําการศึกษาการพัฒนาของเนื้อเยื่อระหว่างรอยต่อของต้นตอกับแผ่นตายางหลังติดตา 1, 2,
3 และ 4 สัปดาห์ ในต้นตออายุ 1 และ 8 เดือน ผลที่ได้ดงั นี้
1. การพัฒนารอยประสานของต้นตอกับแผ่นตาของต้นตออายุ 1 เดือน
การพัฒนารอยประสานหลังการติดตา 1 สัปดาห์ พบว่าระยะการสร้างเนื้ อเยื่อแคลลัสและ
พัฒนาของเนื้ อเยื่อเชื่ อมประสาน มีการสร้ างแคลลัสจากเนื้ อเยื่อ cambrium ที่เหลือจากการลอก
เปลือก และลอกแผ่นตาเพื่อติดตา โดยจะมีการสร้างมากในจุดที่ใกล้กบั apical meristem และ ray
cell และพบว่าเนื้ อเยื่อด้านที่ติดกับต้นตอ (stock) จะสร้ างมากกว่าด้านแผ่นตา (scion) ระยะการ
สร้ างท่อลําเลียง ในช่ วงระยะ 1 สัปดาห์หลังการติดตา ยังไม่พบว่ามีการพัฒนาของแคลลัสเป็ น
เนื้ อเยื่อท่อลําเลียงหรื อทําหน้าอื่น ระยะการสร้างเชื่อมประสานท่อนํ้ายางยังไม่พบการพัฒนาของ
แคลลัสเป็ นท่อนํ้ายางพบเพียงการติดสี ของเซลล์เป็ นจุดซึ่งอาจเป็ น latex cell (ภาพที่ 9)
การพัฒนารอยประสานหลังการติดตา 2 สัปดาห์ พบว่าระยะการสร้างเนื้ อเยื่อแคลลัสและ
พัฒนาของเนื้อเยื่อเชื่อมประสาน มีการสร้างแคลลัสเพิ่มเติมสะสมมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ 1 และยัง
พบเศษซากของเซลล์ที่ตายแล้วที่ถูกเซลล์สร้างใหม่บีบอัด (death cell) เป็ นแนวสี เข้มแทรกระหว่าง
แคลลัสที่สร้างจากต้นตอและแผ่นตา ระยะการสร้างท่อลําเลียงในช่วงระยะ 2 สัปดาห์หลังการติด
ตา ยังไม่พบการพัฒนาของแคลลัสเป็ นเนื้ อเยื่อท่อลําเลียงหรื อทําหน้าอื่ น ระยะการสร้ างเชื่ อม
ประสานท่อนํ้ายางยังไม่พบการพัฒนาของแคลลัสเป็ นท่อนํ้ายาง พบเพียงการติดสี ของเซลล์เป็ นจุด
ซึ่งอาจเป็ น latex cell เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1 (ภาพที่ 10)
การพัฒนารอยประสานหลังการคิดตา 3 สัปดาห์ พบว่าระยะการสร้างเนื้อเยื่อแคลลัสและ
พัฒนาของเนื้อเยือ่ เชื่อมประสาน มีการสร้างแคลลัสเพิ่มเติมสะสมมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ยัง
พบเศษซากของเซลล์ที่ตายแล้วที่ถูกเซลล์สร้างใหม่บีบอัด (death cell) เป็ นแนวสี เข้มแทรกระหว่าง
แคลลัสที่สร้างจากต้นตอและแผ่นตา ตําแหน่งติดกับ apical meristem ซึ่งจะเป็ นจุดที่มีท่อลําเลียง
พบว่ามีการสร้างแคลลัสเป็ นชั้นเนื้อเยื่อที่มากกว่าตําแหน่งอื่น ๆ และเป็ นการสร้างจากทั้งแผ่นตา
และต้นตอจนเซลล์ที่สร้ างใหม่ชิด ติ ดกับปลายท่ อลําเลี ยงที่ เหลื ออยู่ ระยะการสร้ างท่อลําเลี ยง
ในช่วงระยะ 3 สัปดาห์หลังการติดตา ยังไม่พบการพัฒนาของแคลลัสเป็ นเนื้อเยือ่ ท่อลําเลียงหรื อทํา
หน้าอื่น แม้จะมีการแบ่งเซลล์จนติดกับท่อลําเลียง แต่ก็ไม่มีการพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของ
เซลล์แต่อย่างใด ระยะการสร้างเชื่อมประสานท่อนํ้ายางยังไม่พบการพัฒนาของแคลลัสเป็ นท่อนํ้า
ยางพบเพียงการติดสี ของเซลล์เป็ นจุดซึ่งอาจเป็ นlatex cell เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1 (ภาพที่ 11)

-169การพัฒนารอยประสานหลังการติดตา 4 สัปดาห์ พบว่าระยะการสร้างเนื้ อเยื่อแคลลัสและ
พัฒนาของเนื้ อเยื่อเชื่อมประสานยังคงมีการสร้างแคลลัสเพิ่มเติมสะสมมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ 1 ,2
และ 3 เศษซากของเซลล์ที่ตายแล้วที่ถูกเซลล์สร้างใหม่บีบอัด (death cell) ยังคงเห็นได้เป็ นแนว
โดยแคลลัสที่สร้างมาจากทั้งแผ่นตา และต้นตอเต็มช่องว่างรอยต่อและต่อประสานถึงกันทั้งหมด
ระยะการสร้างท่อลําเลียงในช่วงระยะสัปดาห์ที่ 4 หลังการติดตา ยังไม่พบการพัฒนาของแคลลัส
เป็ นเนื้อเยื่อท่อลําเลียงหรื อทําหน้าอื่นเช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนหน้า ระยะการสร้างเชื่อมประสาน
ท่อนํ้ายางยังไม่พบการพัฒนาของแคลลัสเป็ นท่อนํ้ายางพบเพียงการติดสี ของเซลล์เป็ นจุดซึ่ งอาจ
เป็ น latex cell เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1 (ภาพที่ 12)
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ภาพที่ 9 การพัฒนารอยประสานของต้นตอกับแผ่นตา หลังการติดตา 1 สัปดาห์ ของต้นตออายุ 1 เดือน
1) ภาพแสดงรอยแผลจากการติดตาและช่องว่างบริ เวณรอยต่อ
2) ภาพแสดงการสร้างแคลลัสบริ เวณรอยต่อระหว่างต้นตอและแผ่นตา ยังคงมีช่องว่างภายในอยู่
3) แสดงการสร้างแคลลัสบริ เวณส่ วนใกล้กบั apical meristem และ
4) แสดงการสร้างแคลลัสบริ เวณส่ วนใกล้กบั ray cell ของต้นตอและของแผ่นตา
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ภาพที่ 10 การพัฒนารอยประสานของต้นตอกับแผ่นตา หลังการติดตา 2 สัปดาห์ ของต้นตออายุ 1 เดือน
1) แสดงการสร้ างแคลลัสบริ เวณแผลรอยต่อระหว่างแผ่นตา และต้นตอ
2) แสดงการสร้างแคลลัสบริ เวณแผลรอยต่อระหว่างแผ่นตาและต้นตอบริ เวณใกล้ apical meristem
3) แสดงการสร้างแคลลัสบริ เวณแผลรอยต่อระหว่างแผ่นตาและต้นตอบริ เวณใกล้ lay cell และ
4) ลักษณะของซากเซลล์ลท์ ี่ตายระหว่างการพัฒนาของเนื้อเยื่อ บริ เวณรอยต่อโดยภาพ
A แสดงซากเซลล์ถูกเซลล์สร้างใหม่เบียดเป็ นแนวยาว และภาพ B แสดงซากเซลล์ถูก
เบียดล้อมเป็ นบริ เวณ
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ภาพที่ 11 การพัฒนารอยประสานของต้นตอกับแผ่นตา หลังการติดตา 3 สัปดาห์ ของต้นตออายุ 1 เดือน
1A) แสดงการเปลี่ยนแปลงของแคลลัสบริ เวณใกล้ท่อลําเลียงของแผ่นตา
1B) 37ภาพขยายบริ เวณที่เซลล์ต่อเชื่อมกับท่อลําเลียง และ
2A,B,C) แสดงบริ เวณที่สร้างแคลลัสจนเต็มบริ เวณรอยต่อระหว่างแผ่นตากับต้นตอ

scion

stock

scion

stock

B

A
เนื้อเยื่อสร้างใหม่จากแคลลัส

1

ท่อลําเรียง
เซลล์ใหม่
2

ภาพที่ 12 การพัฒนารอยประสานของต้นตอกับแผ่นตา หลังการติดตา 4 สัปดาห์ ของต้นตออายุ 1
เดือน แสดงลักษณะของเนื้อเยือ่ ที่สร้างขึ้นใหม่ในรอยต่อระหว่างแผ่นตากับต้นตอ
1A) คือเนื้อเยือ่ บริ เวณตํ่ากว่า apical meristem และ 1B) คือเนื้อเยือ่ ที่อยูส่ ู งกว่า apical meristem
และ 2) แสดงลักษณะของเซลล์ที่สร้างขึ้นใหม่บริ เวณติดกับท่อลําเลียงของแผ่นตา

-1722. การพัฒนารอยประสานของต้นตอกับแผ่นตาของต้นตออายุ 8 เดือน
การพัฒนารอยประสานหลังการติดตา 1 สัปดาห์ พบว่าระยะการสร้างเนื้ อเยื่อแคลลัสและ
พัฒนาของเนื้ อเยื่อเชื่ อมประสานมี การสร้ างแคลลัสจากเนื้ อเยื่อ cambium ที่ เหลื อจากการลอก
เปลือกลอกแผ่นตาเพื่อติดตา การสร้างแคลลัสในจุดที่ใกล้กบั apical meristem และ ray cell ยังคง
สังเกตได้ว่ามีจาํ นวนเซลล์สร้างใหม่มีมากกว่าจุดอื่น ๆ และพบว่าเป็ นการแบ่งตัว ของเซลล์จาก
เนื้อเยือ่ ด้านที่ติดกับต้นตอมากกว่าด้านระยะการสร้างท่อลําเลียงในช่วงระยะ 1 สัปดาห์หลังการติด
ตา ยังไม่พบการพัฒนาหรื อการเปลี่ยนแปลงของแคลลัสเป็ นเนื้ อเยื่อท่อลําเลียงหรื อทําหน้าอื่น
ระยะการสร้างเชื่อมประสานท่อนํ้ายางยังไม่พบการพัฒนาหรื อการเปลี่ยนแปลงของแคลลัสเป็ นท่อ
นํ้ายาง พบเพียงการติดสี ของเซลล์เป็ นจุดซึ่ งอาจเป็ น latex cell นอกจากนี้ ยงั ปรากฏ death cell
แทรกในแคลลัส (ภาพที่ 13)
การพัฒนารอยประสานหลังการคิดตา 2 สัปดาห์ พบว่าระยะการสร้างเนื้ อเยื่อแคลลัสและ
พัฒนาของเนื้ อเยื่อเชื่ อมประสานยังคงพบว่ามีการสร้ างแคลลัสต่อเนื่ องจากช่วงสัปดาห์ที่ 1 การ
สร้างแคลลัสในจุดที่ใกล้กบั apical meristem ยังคงพบว่ามีการสร้างเซลล์ใหม่เพิ่มเติมมากกว่า
บริ เวณอื่น แต่ยงั คงเป็ นการสร้างจากทางด้านต้นตอ (stock) ยื่นขยายไปด้านแผ่นตา (scion) และ
การสร้างแคลลัสเพือ่ เติมช่องว่างมีมากขึ้นกระจายทัว่ ไปในรอยต่อ ทั้งตําแหน่งตรงกับ ray cell และ
ข้างเคียง ระยะการสร้างท่อลําเลียงในช่วงระยะ 2 สัปดาห์หลังการติดตา ยังไม่พบการพัฒนาหรื อ
การเปลี่ยนแปลงของ แคลลัส เป็ นเนื้ อเยื่อท่อลําเลียงหรื อทําหน้าอื่น ระยะการสร้างเชื่อมประสาน
ท่อนํ้ายางยังไม่พบการพัฒนาหรื อการเปลี่ยนแปลงของแคลลัสเป็ นท่อนํ้ายาง พบเพียงการติดสี ของ
เซลล์เป็ นจุดซึ่งอาจเป็ น latex cell (ภาพที่ 13)
การพัฒนารอยประสานหลังการคิดตา 3 สัปดาห์ พบว่าระยะการสร้างเนื้ อเยื่อแคลลัสและ
พัฒนาของเนื้อเยื่อเชื่อมประสานยังคงพบว่ามีการสร้างแคลลัสต่อเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2
ปริ มาณเนื้ อเยื่อสะสมจนเต็มช่องว่างรอยต่อเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งตําแหน่งที่ติดกับ apical meristem
และรอยต่อ ระยะการสร้างท่อลําเลียงในช่วงระยะ 3 สัปดาห์หลังการติดตา ยังไม่พบการพัฒนาหรื อ
การเปลี่ยนแปลงของแคลลัสเป็ นเนื้อเยือ่ ท่อลําเลียงหรื อทําหน้าอื่น ระยะการสร้างเชื่อมประสานท่อ
นํ้ายางยังไม่พบการพัฒนาหรื อการเปลี่ยนแปลงของแคลลัสเป็ นท่อนํ้ายาง ยังพบเพียงการสร้ าง
เซลล์ใหม่ในตําแหน่งที่ติดกับท่อลําเลียงบริ เวณใกล้ตาํ แหน่ง apical meristem ทั้งสังเกตได้ว่าเซลล์
สร้างใหม่มีการยืดขยายเป็ นแนวยาว และยังคงพบ latex cell แทรกอยูใ่ นเนื้อเยือ่ สร้างใหม่ (ภาพที่ 13)
การพัฒนารอยประสานหลังการคิดตา 4 สัปดาห์ พบว่าระยะการสร้างเนื้ อเยื่อแคลลัสและ
พัฒนาของเนื้ อเยื่อเชื่ อมประสานเนื้ อเยื่อที่สร้างในบริ เวณรอยต่อยังพบว่าเป็ นแคลลัสที่ยงั ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็ นเซลล์เพื่อทําหน้าที่ เฉพาะใด ๆ ระยะการสร้างท่อลําเลียงในช่วงระยะ 4
สัปดาห์หลังการติดตา ยังไม่พบการพัฒนาหรื อการเปลี่ยนแปลงของแคลลัสเป็ นเนื้อเยือ่ ท่อลําเลียง
หรื อทําหน้าอื่นการสร้างเชื่อมประสานท่อนํ้ายางพบการเนื้อเยือ่ ที่สร้างขึ้นใหม่ระหว่างรอยต่อยังคง
เป็ นแคลลัสแต่บริ เวณใกล้ตาํ แหน่ง apical meristem พบว่าเซลล์สร้างใหม่มีการยืดขยายเป็ นแนว
ยาว และยังคงพบ latex cell แทรกอยูใ่ นเนื้อเยือ่ สร้างใหม่ (ภาพที่ 13)
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ภาพที่ 13 การพัฒนารอยประสานของต้นตอกับแผ่นตาของต้นตออายุ 8 เดือน หลังติดตา 1-4 สัปดาห์
1) แสดงการสร้าง แคลลัส จนเต็มช่องว่างรอยต่อระหว่างแผ่นตาและต้นตอ
2) แสดงการสร้าง แคลลัส จนเต็มช่องว่างรอยต่อระหว่างแผ่นตาและต้นตอบริ เวณที่ติด
กับ apical meristem
3) แสดงการสร้าง แคลลัส เต็มรอยต่อ
4) แสดงเซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้นในบริ เวณรอยต่อระหว่างแผ่นตากับต้นตอ
5) แสดงเซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้นและเบียดอัดเซลล์ที่ตายแล้ว

-174การศึกษาการพัฒนาของเนือ้ เยือ่ ระหว่ างรอยต่ อของต้ นตอกับแผ่นตายางในระยะยางชําถุง
รอยประสานต้นตออายุ 1 เดือน พบว่าบริ เวณรอยต่อของการติดตา เนื้อเยือ่ เชื่อมประสาน
พัฒนามาจาก แคลลัส เป็ นเซลล์ parenchyma มีลกั ษณะคล้ายฟองนํ้ากระจายตลอดรอยต่อ โดยชั้น
cambium สร้ างชั้นเปลือกใหม่และชั้นเนื้ อไม้ ทําให้เห็นเนื้ อเยื่อเชื่ อมประสานแทรกในเนื้ อไม้
ตลอดแนวรอยต่อ แต่จะพบว่าในตําแหน่งที่ apical meristem พัฒนาเป็ นกิ่งใหม่ (shoot) จะไม่เห็น
ชั้นเซลล์เชื่ อมประสาน แต่จะพบเป็ นลักษณะเซลล์ที่เลียงต่อเนื่ องกัน (ray parenchyma) รอย
ประสานต้นตออายุ 8 เดือน พบว่าบริ เวณรอยต่อของการติดตา เนื้อเยือ่ เชื่อมประสานพัฒนามาจาก
แคลลัส เป็ นเซลล์ parenchyma มีลกั ษณะคล้ายฟองนํ้ากระจายตลอดรอยต่อ โดยชั้น cambium
สร้ างชั้นเปลือกใหม่และชั้นเนื้ อไม้ ทําให้เห็ นเนื้ อเยื่อเชื่ อมประสานแทรกในเนื้ อไม้ ตลอดแนว
รอยต่อ คล้ายกับ ที่ พบในการติ ดตาต้นตออายุ 1 เดื อน และยังพบอีกว่าในชั้นของเนื้ อเยื่อเชื่ อม
ประสานจะพบแนวที่มีลกั ษณะคล้ายกับแนว death cell ที่พบในระยะติดตาแทรกอยู่น้ นั เนื้ อเยื่อ
เชื่อมประสาน ในตําแหน่งที่ apical meristem พัฒนาเป็ นกิ่งใหม่ (shoot) จะไม่เห็นชั้นเซลล์เชื่อม
ประสานเช่นกันกับการติดตาต้นตออายุ 1 เดือน (ภาพที่ 14)
การศึกษาการพัฒนาของเนื้อเยื่อรอยประสานระหว่ างรอยต่ อของต้ นตอกับแผ่ นตายางหลังการ
ปลูก
รอยประสานของการติ ด ตาต้น ตออายุ 1 เดื อ น จากการสุ่ ม ต้น ยางติ ด ตาเมื่ อ ปลู กและ
เจริ ญเติบโตในสภาพแปลงปลูกเป็ นเวลา 2 ปี แล้วทําการโค่นเพื่อผ่าดูรอยต่อในบริ เวณเท้าช้าง
พบว่าบริ เวณเนื้ อไม้ (pit) มีจุดสี น้ าํ ตาลแทรกอยู่โดยบางตัวอย่างก็ผ่าไม่พบรอยดังกล่าว และจาก
สไลด์ตวั อย่างบริ เวณเปลื อกโดยเลื อกบริ เวณช่ วงเปลื อกที่ มีความโค้งมากที่ สุ ดไม่พ บลัก ษณะ
ผิด ปกติ รอยประสานของการติ ด ตาต้น ตออายุ 8 เดื อน จากการสุ่ ม ต้น ยางติ ด ตาเมื่ อปลู กและ
เจริ ญเติบโตในสภาพแปลงปลูกเป็ นเวลา 2 ปี แล้วทําการโค่นเพื่อผ่าดูรอยต่อในบริ เวณเท้าช้าง
พบว่าบริ เวณเนื้อไม้ (pit) มีจุดสี น้ าํ ตาลแทรกทุกตัวอย่าง และในส่ วนโครงสร้างของเปลือก จาก
การนําบริ เวณเท้าช้างส่ วนที่มีความโค้งมากที่สุดไปทําสไลด์ถาวร พบว่าโครงสร้างส่ วนประกอบ
ไม่แตกต่างจากการติดตาบนต้นตออายุ 1 เดือน (ภาพที่ 15-16)
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ภาพที่ 14 การพัฒนาของเนื้อเยือ่ รอยประสานระหว่างรอยต่อของต้นตอกับแผ่นตายางของต้นยางชําถุง
1) แสดงบริ เวณที่มีเนื้อเยือ่ เชื่อมประสานระหว่างแผ่นตากับต้นตอหลังจากติดตาและตายอด
(apical meristem) เจริ ญขึ้นมาเป็ นกิ่งใหม่มีฉตั รใบ 1 ฉัตร
2A และ 2B) แสดงบริ เวรที่มีการสร้างเนื้อเยือ่ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างแผ่นตากับต้นตอ โดย
มีรอยของเศษซากเซลล์แทรกอยู่
2C) แสดงลักษณะของเนื้ อที่เชื่ อมต่อระหว่างแผ่นตากับต้นตอบริ เวณติดกับยอดเจริ ญ
(apical meristem) เมื่อยอดเจริ ญเจริ ญเป็ นกิ่งแล้ว
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ภาพที่ 15 การพัฒนาของเนื้อเยือ่ รอยประสานระหว่างรอยต่อของต้นตอกับแผ่นตายางหลังการปลูก แสดง
บริ เวณที่เปลือกที่เท้าช้างหลังการปลูกของต้นยางจากการติดตาต้นตออายุ 1 เดือน และ อายุ 8 เดือน
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ภาพที่ 16 แสดงบริ เวณเนื้อไม้ของเท้าช้างต้นยางที่ปลูก
1) ต้นตออายุ 1 เดือน และ
2) ต้นตออายุ 8 เดือน หลังจากปลูกในแปลงเป็ นเวลา 2 ปี

-177สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
สามารถขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการติดตายางพันธ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600
ได้สาํ เร็ จตั้งแต่ตน้ ตอมีอายุ 30 วันหลังเพาะกล้า โดยต้นกล้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50
เซนติเมตร ในขณะที่ ตน้ ตอที่ใช้ปกติ อายุ 180-240 วันหลังเพาะเมล็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1.05 เซนติ เ มตร แต่ ผ ลสํา เร็ จ ของการติ ด ตากับ ต้น อายุ 30 วัน ยัง ตํ่า ประมาณ 25
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การติดตากับต้นตอปกติมีผลสําเร็ จของการติดตา 89-91 เปอร์ เซ็นต์ หลังติดตา
สําเร็ จวางเลี้ยงในโรงเรื อน ทําการดูและรักษาโดยการรดนํ้า ใส่ ปุ๋ย และกําจัดวัชพืช มีตน้ ยางรอด
ตายเป็ นต้นยางชําถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต์ โดยต้นตอที่มีอายุ 30 วัน เป็ นต้นยางชําถุง 96 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนาเทคนิ คการขยายพันธุ์ยางกับต้นตออายุ 30 วัน โดยการควบคุมปั จจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสําเร็ จของการติดตา ได้แก่ คนติดตา ช่วงเวลาของการติดตาหลีกเลี่ยงช่วง
อากาศร้อน ความสมบูรณ์ของต้นตอและกิ่งตา บํารุ งใสปุ๋ ยรดนํ้าให้เพียงพอก่อนติดตา เป็ นต้น ทํา
ให้ผ ลสําเร็ จของการติ ดตากับต้น อายุ 30 วัน เพิ่ม ขึ้น เป็ น 79 เปอร์ เซ็ นต์ หลัง วางเลี้ ยงใน
โรงเรื อนเพาะชํายาง จนต้นยางชําถุงมีอายุ 1 เดือน ต้นยางชําถุงที่ขยายพันธ์จากต้นตออายุมากมีการ
เจริ ญเติบโตดีกว่าอายุตน้ ตอน้อยทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นตอและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ยอดและความยาวยอด หลังติดตา 4 เดือน ทําการล้างรากต้นยางชําถุงและวัดข้อมูลลักษณะทาง
การเกษตรของต้นยาง ต้นตอที่มีอายุมาก รากแก้วมีขนาดใหญ่และยาวกว่า รากแขนงและรากฝอยมี
ปริ มาณและความยาวมากกว่าต้นตอที่มีอายุนอ้ ยกว่า แต่ตน้ ตอที่มีอายุนอ้ ย รากแก้ว รากแขนง และ
รากฝอยจะมีอายุน้อยกว่าและสมบูรณ์มากกว่าต้นตออายุมาก คาดว่าเมื่อปลูกลงดินรากจะมีการ
เจริ ญ เติ บ โต แพร่ ก ระจาย และหาอาหารได้ดีก ว่าส่ ง ผลให้ต้น ยางมี ก ารรอดตายสู ง และมี ก าร
เจริ ญเติบโตดี จากการดูเนื้อเยือ่ บริ เวณรอยเชื่อมต่อระหว่างต้นตอและกิ่งตาต้นยางพบว่ามีการสร้าง
สารสี น้ าํ ตาลบริ เวณดังกล่าวซึ่ งจะพบมากับต้นยางชําถุงจากต้นตออายุมาก การเจริ ญเติบโตของต้น
ยางขณะปลูกต้นตออายุมากส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางทางด้านขนาดของลําต้น แต่ตน้ ตอ
อายุนอ้ ยส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตทางด้านความสู ง หลังจากปลูกยาง ต้นยางมีการเจริ ญเติบโตดีแต่
ต้นยางจากต้นต่ออายุมากมีการเจริ ญเติบโตดีกว่าต้นตออายุนอ้ ย การวัดค่าทางสรี รวิทยาของต้นยาง
ที่ขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตาบนต้นตออายุ 30, 60, 90 วัน และของเกษตรกร หลังปลูกในแปลง
ปลูก 9 และ 12 เดือน พบว่า ค่าเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยการลําเลียงนํ้าในต้น (PLC) สภาวะของนํ้าใน
ต้น (LWP) ประสิ ทธิ ภาพของการใช้น้ าํ ในต้นยาง (WUE) ของต้นยางที่ติดตาบนต้นตออายุ 30, 60
และ 90 วัน ไม่แตกต่างกันกับของเกษตรกร แต่ค่า LWP และค่า LWP น้อยกว่าของเกษตรกรแสดง
ว่ามีการไหลของนํ้าในท่อนํ้าได้ดี มีฟองอากาศในท่อนํ้าที่ไปบล็อกการไหลของนํ้าน้อย จากการ
เก็บผลผลิตยางหลังจากปลูกยาง 4 ปี โดยการกรี ดที่ความสู ง 50 เซนติเมตร ใช้ระบบกรี ดแบบครึ่ ง
ต้น วันเว้นวัน (กรี ด 10 มี ด) ช่ วงเดื อนมิถุนายน พบว่าต้นยางที่ ใช้ตน้ ตออายุ 30 วันให้ผลผลิต
สู งสุ ด คือ 117 กรัม รองลงมา ต้นตออายุ 90 วัน ของเกษตรกร และ ต้นตออายุ 60 วัน มีผลผลิต

-178115, 114 และ 113 กรัมตามลําดับ อย่างไรก็ตามผลผลิตเก็บเพียงครั้งเดียวยังไม่สามารถสรุ ปได้จึง
ต้องมีการเก็บผลผลิตระยะยาวเพือ่ ยืนยัน
พันธุ์ยางที่เหมาะสําหรับใช้เป็ นต้นตอมากที่สุด คือ พันธุ์ RRIT 251 เพราะว่าทําให้ตน้ ยางชํา
ถุงขณะปลูกและหลังปลูก 12 เดือน มีการเจริ ญเติบโตดี และยางพันธุ์ RRIT 408 ต้นกล้าจากการ
เพาะเมล็ดมีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดและทําให้ตน้ ยางชําถุงขณะปลูกและหลังปลูก 12 เดือน มีการ
เจริ ญเติบโตดีรองลงมาจาก RRIT 251 จากการทดลองต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดยางพันธุ์ RRIT 408
มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด รองลงมา BPM 24 หลังจากติดตาและวางเลี้ยงต้นยางชําถุงขนาดอายุ 6
สัปดาห์ พบว่าการติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ RRIT 408 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นตอที่เพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ 0.40 เซนติเมตร รองลงมา RRIM 600, BPM 24 และ RRIT 251 แต่การเจริ ญเติบโต
ของยอดหลังจากติดตา พบว่าการติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ยอดมากที่สุด คือ 0.56 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 251, RRIT 408 และ BPM 24 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของยอด 0.29, 0.28 และ 0.28 เซนติเมตร ตามลําดับ การเจริ ญเติบโตของยอด
หลังจากติดตาและวางเลี้ยงต้นยางชําถุงขนาดอายุ 6 สัปดาห์ พบว่าการติดตาบนต้นตอยางพันธุ์
RRIM 600 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยอดมากที่สุด คือ 0.56 เซนติเมตร รองลงมา RRIT 251,
RRIT 408 และ BPM 24 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยอด 0.29, 0.28 และ 0.28 เซนติเมตร
ตามลําดับ ในขณะที่ ความยาวยอด หลังจากติดตาและวางเลี้ยงต้นยางชําถุงขนาดอายุ 6 สัปดาห์
พบว่าการติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ 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
การใช้พนั ธุ์ยาง RRIT 251 เป็ นต้นตอทําให้ตน้ ยางชําถุงขณะปลูกและหลังปลูก 12 เดือน มีการ
เจริ ญเติบโตดีที่สุด รองลงมา RRIT 408, BPM 24 และ RRIM 600 ตามลําดับ โดยพันธุ์ยางที่มีการ
เจริ ญเติบโตดีที่สุดขณะปลูก คือ ยางพันธุ์ RRIT 408 รองลงมา RRIT 251, RRIT 226 และ RRIM
600 ตามลําดับ แต่หลังจากปลูก 12 เดือน พันธุ์ยางที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด คือ พันธุ์ RRIM 600
รองลงมา RRIT 251, RRIT 226 และ RRIT 408 ตามลําดับ
การพัฒนาของเนื้อเยือ่ ระหว่างรอยต่อของต้นตอกับแผนตายางหลังติดตา 1-4 สัปดาห์ในต้น
ตออายุ 1 และ 8 เดือน พบว่าเนื้ อเยื่อบริ เวณรอยต่อมีการพัฒนาเป็ น 3 ระยะ คือ 1. ระยะการสร้าง
เนื้อเยื่อแคลลัสและพัฒนาของเนื้อเยื่อเชื่อมประสาน การสร้างแคลลัส เริ่ มสร้างตั้งแต่สัปดาห์แรก
เนื้ อเยื่อแคลลัสถูกสร้างจากเนื้ อเยื่อ cambium ตรงบริ เวณรอยแผลทั้งของต้นตอ และแผ่นตา โดย
พบในทั้งการติดตาต้นตออายุ 1 เดื อน และต้นตออายุ 8 เดื อน การสร้ างเนื้ อเยื่อจะเริ่ มสร้ างและ
สะสมจนเต็มช่องว่างรอยต่อเพื่อทําหน้าที่เชื่อมประสาน ในระยะสัปดาห์แรกจะมองเห็นช่องว่าง
รอยต่อจุดที่เนื้ อเยื่อ cambium ที่เกิดการฉี กขาดเสี ยหายระหว่างการลอกเปลือกหรื อแผ่นตา รอย
แผลการฉี กขาดส่งผลต่อการฟื้ นตัวและการสร้าง แคลลัส และยังพบอีกว่าบริ เวณเนื้อเยือ่ ที่อยูต่ ิดกับ
ray cell และตําแหน่งที่อยูใ่ กล้กบั apical meristem จะพบว่าการแบ่งเซลล์ได้เร็ วกว่าตําแหน่งอื่น
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เนื้ อเยื่อลําเลียง ช่ วงระยะเวลาของการทดลองเก็บตัวอย่างเนื้ อเยื่อเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ยังไม่พบ
ตัวอย่างเนื้อเยือ่ รอยต่อที่พฒั นาจาก แคลลัส เพือ่ ทําหน้าอื่น ยังคงพบเพียงการสร้าง แคลลัส เพื่อเติม
เต็มช่องว่างรอยต่อ และไม่แตกต่างกันทั้งวิธีการติดตาบนต้นตออายุ 1 และ 8 เดือน 3. ระยะการ
สร้างท่อนํ้ายาง การพัฒนาของเนื้อเยือ่ บริ เวณรอยต่อตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังการ
ติดตา ไม่พบว่าเซลล์หรื อ แคลลัส มีการเปลี่ยนรู ปร่ างหรื อพัฒนาเป็ นเซลล์ท่อนํ้ายาง พบเพียงเซลล์
เป็ นจุด ๆ ที่อาจเป็ น latex cell กระจายอยูใ่ น แคลลัส ทั้งนี้สังเกตว่าไม่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันทั้ง
วิธีการติดตาบนต้นตออายุ 1 และ 8 เดือน
การพัฒนาของเนื้ อเยื่อระหว่างรอยต่อของต้นตอกับแผนตายางในระยะยางชําถุงของต้นตอ
อายุ 1 และ 8 เดือน พบว่าบริ เวณรอยต่อของการติดตา เนื้อเยือ่ เชื่อมประสานพัฒนามาจาก แคลลัส
เป็ นเซลล์ parenchyma มีลกั ษณะคล้ายฟองนํ้ากระจายตลอดรอยต่อ โดยชั้น cambium สร้างชั้น
เปลือกใหม่และชั้นเนื้อไม้ ทําให้เห็นเนื้อเยือ่ เชื่อมประสานแทรกในเนื้อไม้ ตลอดแนวรอยต่อ แต่จะ
พบว่าในตําแหน่งที่ apical meristem พัฒนาเป็ นกิ่งใหม่ (shoot) จะไม่เห็นชั้นเซลล์เชื่อมประสาน
แต่จะพบเป็ นลักษณะเซลล์ที่เรี ยงต่อเนื่องกัน (ray parenchyma) จากการโค่นต้นยางเพื่อผ่าดูรอยต่อ
ในบริ เวณเท้าช้างของต้นตออายุ 1 เดือน และ 8 เดือน หลังจากปลูกในแปลง 2 ปี พบว่าบริ เวณเนื้อ
ไม้ (pit) ของต้นตออายุ 1 เดือน มีจุดสี น้ าํ ตาลแทรกอยูใ่ นบางตัวอย่าง ในขณะที่ตน้ ตออายุ 8 เดือน
พบจุดสี น้ าํ ตาลแทรกทุกตัวอย่าง และจากสไลด์ตวั อย่างบริ เวณเปลือกโดยเลือกบริ เวณช่วงเปลือกที่
มีความโค้งมากที่สุดไม่พบลักษณะผิดปกติท้ งั ในอายุตน้ ตอ 1 และ 8 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
โครงการนี้ เป็ นงานวิจยั ขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีการ
ติดตากับต้นตออายุนอ้ ย คือ 30 วัน และหาพันธุ์ยางที่เหมาะสําหรับการใช้เป็ นต้นตอ จากการทอด
ลองสามารถทําได้ในเชิงวิจยั ซึ่ งสามารถนําไปพัฒนาต่อเพื่อให้ประโยชน์ได้จริ งในเชิงพาณิ ชย์จะ
ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตต้นยางชําถุงให้แก่ผผู ้ ลิตยางชําถุงเพือ่ การค้า
เอกสารอ้ างอิง
ชัยโรจน์ ธรรมรัตน์, ศุภมิตร ลิมปิ ชัย, สมพร พันธุ์พณาสกุล. 2534. ศึกษาการปลูกยางพาราด้วยต้น
ติดตายางอ่อนชําถุง. รายงานการประชุมกลุ่มยางปี 2534.
ชัยโรจน์ ธรรมรัตน์, ศุภมิตร ลิมปิ ชัย, สมพร พันธุ์พณาสกุล. 2537. ศึกษาการปลูกยางด้วยการติด
ตายางอ่อน. รายงานวิจยั เรื่ องเต็มปี 2537.

-180Ahmad, B. 1999. Effect of rootstock on growth and water use efficiency of Hevea during water
stress. Journal of rubber research, 2: 99-199.
Cardinal, A. B. B., Goncalves, P. S., Martins, A. L. M. 2007. Stock-scion interaction on growth
and rubber yield of Hevea brasiliensis. Sci. Agric. 64 (3): 235-240.
Darikova, J. A., Savva, Y. V., Vaganov, E. A., Grachev, A. M. and Kuznetsova, G. V. 2011.
Grafts of woody plants and the problem of incompatibility between scion and rootstock (a
review). Journal of Siberian Federal University. Biology 1 (4): 54-63.
Fernandez-Garcia N, Carvajal M, Olmos E. 2004. Graft Union Formation in Tomato Plants:
Peroxidase and Catalase Involvement. Annals of Botany 93: 53-60.
Gulen H, Arora R, Kuden A, Krebs SL, Postman J. 2002. Peroxidase Isozyme Profiles in
Compatible and Imcompatible Pear-Quince Graft Combinations. J. Amer. Soc. Hort. Sci.
127 (2): 152-157.
Julia A. Darikova, Yulia V. Savva, Eugene A. Vaganov, Alexi M. Grachev, Galina V.
Kuznetsova. 2011. Graft of woody plants and the problem of incompatible between scion
and rootstock. Journal of Siberian Federal University. Biology(1): 54-63.
Nurita Toruan-Mathius, Syrif A. Adimihardaja, Islandi Boerhendhy. 1999. Rootstock-scion
interaction in Hevea: bark protein pattern and anatomy in correlation with genetic
similarities. Menara Perkebunan. 67(1): 1-12.
Satisha, J., Ramteke, S. D. and Karisbasappa, G. S. 2007. Physiological and biochemical
characterization of grape rootstocks. S. Afr. J. Enol. Vitic. 28 (2). 163-168.
Weiju, L., Xicai, Z., Jun, W., Haijiang, C. and Jiannan, Z. 2011. Improvement and application of
the technique of mini-seedling budding of Hevea brasiliensis. In IRRDB International
rubber conference 15-16 December 2011 in Chiangmai, Thailand.
Yuan K, Ding X, Yang LF, Wang Z, Lin W, Cao J. 2011. Proteome Analysis of Interaction
between Rootstocks and Scions in Hevea brasiliensis. African Journal of Biotechnology
10 (66): 14816-14825.

การค้ นหาเครื่องหมายโมเลกุลทีเ่ กีย่ วข้ องกับความต้ านทานโรคใบจุดก้ างปลาโดยวิธี
Association Mapping
Association Mapping of Resistance to Corynespora Leaf Fall Disease in Hevea
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์1
อารมณ์ โรจน์สุจิตร2 หทัยกาญจน์ สิ ทธา3
บทคัดย่อ
โรคใบจุดก้างปลาสาเหตุจากเชื้อรา Corynespora cassiicola เป็ นโรคที่สาํ คัญที่สุดโรคหนึ่ง
ของยางพาราดังนั้นการปรับปรุ งพันธุ์ยางพาราโดยการคัดเลือกพันธุ์ให้มีความต้านทานต่อการเป็ น
โรคใบจุดก้างปลาจึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะสามารถแก้ไขการระบาดของโรค และสามารถลดการ
ใช้สารเคมีได้ปัจจุบนั การปรับปรุ งพันธุ์ยางพาราส่ วนใหญ่ยงั ใช้วิธีการปรับปรุ งพันธุ์โดยวิธีด้ งั เดิม
(Conventional Breeding) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 25 -30 ปี เพื่อเป็ นการลดระยะเวลาในการปรับปรุ ง
พันธุ์ การใช้เทคนิ คทางเครื่ องหมายโมเลกุล (Molecular Marker) จึ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของการปรับปรุ งพันธุ์แบบดั้งเดิมงานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาเครื่ องหมาย
โมเลกุล ที่ สัม พัน ธ์ กบั ลัก ษณะการต้า นทานโรคใบจุ ด ก้า งปลาของพัน ธุ์ ย างพาราต่ างๆ โดยวิธี
Association Mapping สําหรับการพัฒนาเครื่ องหมายโมเลกุลมาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางพารา
ต้านทานโรคใบจุดก้างปลา จะเป็ นการช่วยลดระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีคุณสมบัติ
ต่อการต้านทานโรคใบจุดก้างปลาจากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากรของพันธุ์ยางทั้งหมด 157
สายพันธุ์ ด้วยเครื่ องหมาย SNP สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มประชากรย่อย ซึ่งสอดคล้องกับการจัด
กลุ่มโดยวิธี PCA และ neighbour-joining และจากการตรวจสอบความถดถอยของ LD ใน
ประชากรยางพารา 157 สายพันธุ์พบว่ามีการถดถอยอย่างรวดเร็ วของ LD มีค่าประมาณ 5,000 bp
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมาย SNP กับลักษณะความรุ นแรงของโรคใบจุด
ก้างปลาโดยโมเดล MLM+Q+PCA พบความสัมพันธ์จาํ นวน 7 ความสัมพันธ์ ในเครื่ องหมาย SNPs
7 เครื่ องหมาย ได้แก่ เครื่ องหมาย 17868641 และ เครื่ องหมาย 17867623 มีความสัมพันธ์กบั
ลักษณะ index57 (ระดับความรุ นแรงของโรค ปี 2557), เครื่ องหมาย 17838959 มีความสัมพันธ์กบั
ลักษณะ index58 (ระดับความรุ นแรงของโรค ปี 2558), เครื่ องหมาย 17854998 และ เครื่ องหมาย
17837650 มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ index59 (ระดับความรุ นแรงของโรค ปี 2559), เครื่ องหมาย
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-18217858355 มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ (ระดับความรุ นแรงของโรค ปี 2560) และเครื่ องหมาย
17844846 มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ indexAV (ระดับความรุ นแรงของโรคเฉลี่ยปี 2557 - 2560) ที่มี
ระดับนัยสําคัญของ p< 6.94×10−6 (Bonferroni correction) และอธิบายความแปรปรวนของฟี โนไทป์
ได้ 16.2 – 21.5% จากการศึกษาครั้งนี้ได้เครื่ องหมายโมเลกุลที่สามารถนําไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์
ยางพาราที่สามารถต้านทานโรคใบจุดก้างปลา เพื่อคัดเลือกพันธุ์สาํ หรับการปรับปรุ งพันธุ์ยาง โดย
จะสามารถลดขั้นตอนในการปลูกทดสอบพันธุ์ข้ นั ต้นลงได้อย่างน้อย 10 ปี สามารถออกยางพารา
พันธุ์ใหม่ได้เร็ วขึ้น
คําสํ าคัญ : ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull.Arg.), เครื่ องหมายโมเลกุล (Molecular marker),
Association mapping, ความต้านทานโรค (Disease resistance), โรคใบจุดก้างปลา
(Corynespora leaf disease), กายวิภาคของใบ (leaf anatomy)
บทนํา
โรคใบจุดก้างปลาสาเหตุจากเชื้อรา Corynespora cassiicola เป็ นโรคที่สาํ คัญที่สุดโรคหนึ่ ง
ของยางพารา ทําให้ตน้ ยางเป็ นโรคใบร่ วงทําให้ผลผลิตลดลงและพันธุ์อ่อนแอเป็ นโรคยืนต้นตาย
นับตั้งแต่พบการระบาดของโรคครั้งแรกปี ค.ศ. 1958 ซึ่ งพบเฉพาะในต้นยางเล็กในเรื อนเพาะชํา
แต่ ต่ อ มาพบมี ร ะบาดในแปลงปลู ก กับ พัน ธุ์ ป ลู ก ของประเทศต่ า งๆ เช่ น ประเทศศรี ลัง กา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และประเทศปลูกยางในแอฟริ กา สําหรับประเทศไทย ในปี 2528 พบ
โรคในแปลงปลูกซึ่ งเป็ นแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้นั ปลายอย่างรุ นแรงกับยางพันธุ์ RRIC 103 และ
พันธุ์ KRS 21 (พงษ์เทพ, 2533) ในช่วงที่ผ่านมามักพบโรคระบาดอยู่ทวั่ ไปในแปลงกิ่งตาและต้น
ยางขนาดเล็ก ในแปลงศึกษาเปรี ยบพันธุ์ยางในศูนย์วิจยั และสถานี ทดลองทัว่ ไป โดยพบเป็ นโรค
รุ นแรงมากในบางพันธุ์ และพบในแปลงปลูกทัว่ ไปในบางพื้นที่ของ จ.นครศรี ธรรมราช กับยาง
พันธุ์ RRIM 600 (อารมณ์, 2544 ) ในปี 2553 พบโรคใบจุดก้างปลาทําความเสี ยหายอย่างรุ นแรงกับ
ยางพันธุ์ RRIC 110 ในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออก และในช่วงเดียวกันนี้พบทําความเสี ยหายอย่าง
รุ นแรงกับต้นขยายพันธุ์ RRIC 110 และพันธุ์ GT 1 ในศูนย์วิจยั ยางสุ ราษฎร์ ธานีและศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรระนอง จะเห็นว่าในพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทยมีการระบาดของโรคอยู่ทวั่ ไป
ซึ่ งพันธุ์ปลูกเดิมส่ วนใหญ่เป็ น RRIM 600 และ BPM 24 ซึ่งรายงานว่าเป็ นพันธุ์ยางที่อ่อนแอ
ใกล้เคียงกับพันธุ์ RRIC 110 (Rodesuchit and Kajornchaikul, 1996) ประกอบกับสภาพอากาศร้อน
ชุ่มชื้นซึ่งเหมาะสมกับการระบาดของโรคใบจุดก้างปลา (พงษ์เทพ, 2531) พื้นที่ปลูกยางในประเทศ
ไทยจึ ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง จากการระบาดของโรค เนื่ อ งจากต้น ยางพาราเป็ นพืช ใหญ่ พ้ื น ที่ ป ลู ก
กว้างขวางและโรคเป็ นโรคประจําถิ่นที่มีการระบาดของโรคอยูท่ วั่ ไป จึงเป็ นปั ญหาและอุปสรรคที่
สํา คัญ ในการควบคุ มโรค การแก้ไ ขปั ญหาในปั จ จุ บัน คื อ การฉี ด พ่น ยางพาราด้ว ยสารเคมี เ พื่อ
ควบคุ ม เชื้ อ แต่ วิธี ก ารนี้ จะส่ ง ผลเสี ย ต่ อสภาพแวดล้อมและเกษตรกรในระยะยาว ดัง นั้น การ
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เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขการระบาดของโรค และสามารถลดการใช้สารเคมีได้
ปั จ จุ บ ัน การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ ย างพาราส่ ว นใหญ่ ย งั ใช้วิธีก ารปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์โ ดยวิธีด้ ัง เดิ ม
(Conventional breeding) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 25 -30 ปี เพื่อเป็ นการลดระยะเวลาในการปรับปรุ ง
พันธุ์ การใช้เทคนิ คทางเครื่ องหมายโมเลกุล (Molecular marker) จึ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของการปรับปรุ งพันธุ์แบบดั้งเดิม โดยสามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องหมายโมเลกุลใน
การคัดเลือกลักษณะของต้นพืชตามที่ตอ้ งการได้ โดยไม่ตอ้ งรอการแสดงออกของลักษณะที่จะ
นํา มาใช้ใ นการคัด เลื อ ก เพราะเครื่ องหมายโมเลกุ ล จะไม่ ถู ก ควบคุ ม การแสดงออกโดย
สภาพแวดล้อม ไม่ข้ ึนกับระยะการเจริ ญเติบโตของพืช จึงสามารถตรวจสอบได้ต้ งั แต่ในระยะแรก
ของการเจริ ญเติบโต ทําให้ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการ Association mapping เป็ น
การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับพันธุกรรม โดยไม่ตอ้ งอาศัยการสร้างประชากร
ซึ่งสามารถใช้ขอ้ มูลของยีนตรวจสอบลักษณะเป้ าหมายได้โดยตรง และสามารถตรวจสอบ alleles
per locus ได้หลาย alleles ในเวลาเดียวกัน (Buckler and Thornsberry, 2002; Flint-Garcia et al.,
2003) เป็ นการศึกษาที่เหมาะสมกับพืชไม้ยนื ต้นและมีการผสมพันธุ์แบบผสมข้าม ที่ตอ้ งใช้ระยะ
เวลานานในการสร้างลูกผสมงานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาเครื่ องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์
กับลักษณะการต้านทานโรคใบจุดก้างปลาของพันธุ์ยางพาราต่างๆ โดยวิธี Association Mapping
สํา หรั บ การพัฒนาเครื่ องหมายโมเลกุลมาใช้ในการคัด เลื อกพัน ธุ์ ยางพาราต้า นทานโรคใบจุ ด
ก้างปลา จะเป็ นการช่วยลดระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีคุณสมบัติต่อการต้านทาน
โรคใบจุดก้างปลา ในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ได้
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
สายพันธุ์ยางจากแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้ นั ต้นชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1) จํานวน 157
สายพันธุ์ จากศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร
วิธีการ
การสกัดดีเอ็นเอ
เก็บรวบรวมสายพันธุ์ยางจากแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้ นั ต้นชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1)
จํานวน 157 สายพันธุ์ โดยเก็บเฉพาะส่ วนของใบ สกัดดีเอ็นเอจากใบยางพารา โดยดัดแปลงวิธีของ
Doyle และ Doyle (1990 )
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การพัฒนาเครื่องหมาย SNPs และ การวิเคราะห์ ข้อมูล SNPs
เทคโนโลยี DArTSeqเป็ นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาจากสถาบัน CAMBIA โดย Dr. Andrzej
Killian จากบริ ษทั DArT (Diversity Arrays Technology P/L) ในสังกัดมหาวิทยาลัย Canberra
ประเทศออสเตรเลีย เป็ นการใช้เทคโนโลยีดา้ น Next Generation Sequencing (NGS) เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลในระดับทั้ง จี โนมประกอบกับการเลื อกใช้การทํางานร่ วมกันของเอนไซม์ตดั จําเพาะให้
เหมาะสมในพืชแต่ละชนิด ทําให้คดั เลือกส่ วนของจีโนมที่มีสัดส่ วนของยีนสูง (gene rich region)
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ PstI-MseI ถือเป็ นวิธีการพื้นฐานของการทําขั้นตอนความซับซ้อนของ
จีโนม หลังจากนั้นจึงดําเนินขั้นตอนการวิเคราะห์ลาํ ดับเบสด้วยเครื่ อง Illumina Hiseq 2000โดยทํา
การวิเคราะห์ท้ งั หมด 77 รอบในแต่ละตัวอย่าง และทําการอ่านผลการวิเคราะห์ลาํ ดับเบสด้วย DArT
Analytical pipeline และกรองข้อมูลเบื้องต้นด้วย Phred quality score ที่ระดับ Q30 ผลการวิเคราะห์
เบื้องต้นนี้ จะให้จาํ นวน sequence เฉลี่ยที่ 2,000,000 sequence ต่อตัวอย่าง และนําไปเข้าสู่
กระบวนการอ่านข้อมูลจีโนม ในขั้นตอนสุ ดท้ายทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลดิบ (Fastq) ด้วยโปรแกรม
DArTsoftseq เพื่อทําการอ่านข้อมูลจีโนมชนิด SNP (single nucleotide polymorphism) และ small
insertion/deletion (Presence/Absence Markers)
การวิเคราะห์ โครงสร้ างประชากร
คัดเลือกเครื่ องหมาย SNP ที่มีความเป็ นอิสระต่อกัน ที่มีตาํ แหน่งปรากฏบนแผนที่พนั ธุกรรม
ของยางพารา ทั้ง 18 linkage groups จากงานวิจยั ของ Shearman et al., 2015 ได้เครื่ องหมาย SNP ที่
เป็ นตัวแทนของโครโมโซมแต่ละโครโมโซมยางพาราทั้ง 18 โครโมโซมจํานวน 6 ตําแหน่ งต่อ
โครโมโซมโดยแต่ละตําแหน่งบนโครโมโซมห่ างกันมากกว่า 50 cM รวม SNPs ทั้งหมดที่ใช้ใน
การวิเคราะห์โครงสร้างประชากรจํานวน 108 เครื่ องหมาย นํามาคํานวณระยะห่ างทางพันธุ กรรม
(Nei and Takezaki, 1983) วิเคราะห์การจัดกลุ่มสร้างเป็ นเดนโดรแกรม (dendrogram) ด้วยวิธี
unrooted neighbor-joining (NJ) ด้วยโปรแกรม PowerMarker (Liu and Muse, 2004) และแสดงผล
ด้วยโปรแกรม MEGA6 (Tamura et al., 2013) ทําการประเมินจํานวนกลุ่มประชากร (K) ที่เหมาะสม
ในการวิเคราะห์โครงสร้ างประชากรจะใช้วิธีวิเคราะห์ความน่ าจะเป็ นแบบเบย์ (Bayesian) ด้วย
โปรแกรม STRUCTURE v.2.3 (Pritchard et al., 2000) โดยจะคํานวณค่าของ K ตั้งแต่ 1-10 แล้วใช้
ค่า log-likelihood ของ K ในการหาค่า K ที่เหมาะสม ซึ่ งทุกๆครั้งที่คาํ นวณจะกําหนดให้ค่า iteration
เท่ากับ 50,000 รอบ และ burn-in เท่ากับ 100,000 วิเคราะห์โอกาสที่สมาชิกจะอยูใ่ นกลุ่มประชากร
(Q) คํานวณจากค่า STRUCTURE โดยกําหนดให้ค่า Q มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.80 จะจัดว่าเป็ นสมาชิก
ของกลุ่มประชากรนั้น หากตํ่ากว่า 0.80 จะพิจารณาว่าอาจมีการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมระหว่าง
กลุ่มประชากร การวิเคราะห์โครงสร้างกลุ่มประชากรโดยวิธีน้ ีจะไม่นาํ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ของ
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เป็ นกลุ่มประชากรย่อย และวิเคราะห์ค่า Kinship ระหว่าง 165 สายพันธุ์ ด้วยโปรแกรม SPAGeDi
(Hardy and Vekemans, 2002)
การวิเคราะห์ Association mapping
การคัดกรองเครื่ องหมาย SNP เพื่อวิเคราะห์ Association mapping โดยใช้ minor allele
frequency (MAF) ≥ 0.05, marker missing >10% และ lines missing >10% วิเคราะห์ Linkage
disequilibrium (LD) ระหว่างเครื่ องหมาย SNP และวิเคราะห์ association ระหว่างเครื่ องหมาย SNP
กับลักษณะการต้านทานโรคใบจุดก้างปลา โดยคํานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมาย SNP
กับค่าความรุ นแรงของโรคจากการประเมินในปี 2557-2560 ใช้การวิเคราะห์สถิติใช้วิธี General
linear model (GLM) โดยพิจารณาอิทธิ พลของโครงสร้างประชากรจากค่า Q และวิธี mixed linear
model (MLM) โดยพิจารณาอิทธิ พลของโครงสร้างประชากรจากค่า Q ร่ วมกับค่าความเป็ นเครื อ
ญาติ (kinship) ซึ่ งค่า Q วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม STRUCTURE ที่ K = 3 และค่า Kinship ที่
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SPAGeDi การคํานวณ Association mapping ใช้โปรแกรม TASSEL 5.0
(Bradbury et al., 2007) เครื่ องหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะพิจารณาจากค่า p ที่ได้จาการปรับ
ค่า Bonferronni แล้วคือ p < 6.94×10−6 และค่า false discovery rate (FDR) ที่ q=0.05 (Benjamini
and Hochberg, 1995) คํา นวณโดยใช้โ ปรแกรม QVALUE (Storey, 2002) ใน R v2.15.2
package เพื่อป้ องการเกิดความคลาดเคลื่อนจากความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริ ง และตรวจสอบ allele
effects โดยสถิติ F test
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
- สถาบันวิจยั ยาง
- ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา
- ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
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การวิเคราะห์ association mapping โดยเครื่องหมาย SNPs
การวิเคราะห์ ฟีโนไทป์
จากการเก็บข้อมูลลักษณะความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในพันธุ์ยางจํานวน 157 พันธุ์
ในทุกเดือนของปี 2552 (index52), 2553 (index53), 2557 (index57), 2558 (index58), 2559
(index59), 2560 (index60) และค่าเฉลี่ยรวม (indexAV) พบว่าทุกลักษณะมีสหสัมพันธ์แบบบวก
(positive correlation) อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ด้วยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson correlation coefficient) และในตารางที่ 1 แสดงค่าน้อยสุ ด ค่าสู งสุ ด
และค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคใบจุดก้างปลาของทุกลักษณะและทุกลักษณะมีการแจกแจง
แบบไม่ปกติ (Non-normal distribution)(ภาพที่ 1) ทดสอบด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov test
และ Shapiro-Wilk test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในพันธุ์ยางจํานวน 157 พันธุ์ในปี 2552
(index52), 2553 (index53), 2557 (index57), 2558 (index58), 2559 (index59), 2560
(index60) และค่าเฉลี่ยรวม (indexAV)
Traits
index52
index53
index57
index58
index59
index60
indexAV

Min
4.44
0.00
0.00
1.33
0.00
0.00
3.93

Max
71.11
60.00
93.33
41.33
86.67
40.0
59.11

Mean
26.61
13.46
6.79
8.19
6.73
9.84
11.94
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงความถี่ของลักษณะความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในยางพารา โดยทําการ
เก็บข้อมูลเป็ นเปอร์เซ็นต์ของการเกิดโรคหลังจากการติดเชื้อรา Corynespora cassiicola
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จํานวนพันธุ์ยางทั้งหมด 157 สายพันธุ์ ทําการหาลําดับเบสแบบ NGS โดยใช้ Diversity
Array Technology sequencing (DArTseq) ทั้งหมด ได้จาํ นวนเครื่ องหมาย SNP ทั้งหมด 36,501
เครื่ องหมาย มีค่าเฉลี่ย missing data13% และ Minor Allele Frequency (MAF) 0.14 หลังจากคัด
กรองเครื่ องหมายด้วยระดับ missing data 10% และ MAF ≥0.05 ได้จาํ นวน SNPs14,410
เครื่ องหมาย มีค่าเฉลี่ย PIC เท่ากับ 0.278 และมี SNPs แบบ transitions (A/G หรื อ C/T) 57.43%
และแบบ transversion (A/C, A/T, C/G หรื อ G/T) 42.57% ซึ่ ง SNPs แบบ C/T พบมากที่สุด
28.78% และพบ SNPs แบบ C/G น้อยที่สุด 9.04% อัตราส่ วนระหว่าง transition : transversion คิด
เป็ น 1.35 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและประเภทของ SNPs ที่ระดับ missing data 10% และ minor allele
frequency (MAF) ≥ 0.05 ในพันธุ์ยางที่ใช้ในการทดลองทั้งหมดจํานวน 157 พันธุ์
SNPs
Transition
A/G
C/T
Transversion
A/C
A/T
C/G

14,410

100%

4,129
4,147

28.65%
28.78%

1,549
1,742
1,303

10.75%
12.09%
9.04%

G/T

1,540

10.69%

การวิเคราะห์ โครงสร้ างประชากรโดยเครื่องหมาย SNPs
จากการใช้เครื่ องหมาย SNP ที่คดั เลือกมา 1,063 เครื่ องหมาย โดยคัดกรองเครื่ องหมาย SNP
ที่เบี่ยงเบนจาก Hardy-Weinberg equilibrium (p<0.05) และตัดเครื่ องหมาย SNP ที่ r2>0.5 เพื่อลด
อิทธิพลของ linkage disequilibrium (LD) ในการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร
ในการวิเคราะห์การจัดกลุ่มโดยวิธี principal component analysis (PCA) จากกราฟ Scree
Plot ของค่า Eigenvalue (ภาพที่ 2ก) พบว่า มี 4 PCs ครอบคลุมความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด
19.42% โดยสามารถอธิ บายความแปรปรวนได้ 7.11%, 6.01%, 3.62% และ 2.68% ตามลําดับ และ
การจัดกลุ่มโดยวิธี neighbour-joining (ภาพที่ 3) ซึ่งให้ผลที่สอดคล้องกันคือ สามารถแบ่งได้เป็ น 3

-189กลุ่มประชากร โดยมีพนั ธุ กรรมค่อนข้างใกล้เคียงกัน (admixture) เนื่องจากเป็ นยางพันธุ์ลูกผสม
(Hybrid) และสามารถแบ่งกลุ่มพันธุ์ยางได้ตามผลการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร ได้แก่ กลุ่ม 1
สี แดง, กลุ่ม 2 สี เขียว และกลุ่ม 3 สี น้ าํ เงิน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพันธุ์ยาง 157 สายพันธุ์ โดย ก) Eigenvalue และ ข) PC
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ภาพที่ 3 การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพันธุ์ยาง 157 สายพันธุ์ โดยการสร้างเดนโดรแกรมโดยวิธี
neighbour-joining
จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากรด้วยเครื่ องหมาย SNP จํานวน 1,063 เครื่ องหมาย โดย
ใช้ Likelihood ของการเกิดโครงสร้างประชากรย่อย (K) พบว่าค่าสูงสุ ดของ Delta K (ΔK) เป็ นที่
ตําแหน่งที่ K= 3 (ภาพที่ 4) ซึ่งแสดงถึงประชากรของตัวอย่างยางที่ศึกษามีโครงสร้างประชากรย่อย
3 ประชากรย่อย (ภาพที่ 5) เมื่อวิเคราะห์โอกาส (Q) ที่พนั ธุ์ยางแต่ละพันธุ์จะตกอยูใ่ นประชากรย่อย
โดยใช้โปรแกรม Structure พบว่าประชากรย่อยที่อนุมานได้มีความสอดคล้องกับการจัดกลุ่ม (ภาพ
ที่ 2 และ 3) และพบว่าโอกาสที่ตน้ ยางจะเป็ นสมาชิกของประชากรย่อยโดยส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะ
ผสม (admixture) ซึ่งแสดงถึงการเกิดการผสมข้ามระหว่างสมาชิกระหว่างประชากรย่อย

ภาพที่ 4 การประมาณโครงสร้างประชากรย่อย (K) ในประชากรตัวอย่างยางพาราด้วย
เครื่ องหมาย SNPs
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ภาพที่ 5 โครงสร้างของกลุ่มประชากรที่อนุมานได้ โดยใช้ K = 3 ความสู งแท่งสี แดง, สี เขียว และสี
นํ้าเงิน แสดงโอกาส (Q) ที่ตน้ ยางแต่ละต้นจะตกอยู่ในประชากรย่อยที่ 1, 2 และ 3
ตามลําดับ
การประมาณค่าความสัมพันธ์กนั ทางเครื อญาติ (kinship) พบว่า 59.84% ของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0 แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่ งหนึ่ งระหว่างตัวอย่างไม่เกี่ยวข้องกัน
และพบ 97.59% มีค่าความสัมพันธ์กนั ทางเครื อญาติต่าํ กว่า 0.30 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กนั
อย่างอ่อนแอภายในกลุ่มประชากร (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 การแจกแจงความสัมพันธ์กนั ทางเครื อญาติ (kinship) ระหว่างตัวอย่างภายใน
กลุ่มประชากร
การวิเคราะห์ Linkage disequilibrium (LD) โดยเครื่องหมาย SNPs
จากการตรวจสอบ Linkage disequilibrium (LD) ระหว่างเครื่ องหมาย SNP ทั้ง 14,410
เครื่ องหมาย ใน 6,754 contig/scaffold โดยการวิเคราะห์กราฟ LD decay ระหว่างค่าความไม่สมดุล
ของลิงเกจ (r2) กับระยะห่ างระหว่างเครื่ องหมาย (bp) ภายใน contig/scaffold เดียวกัน พบว่า
critical r2เท่ากับ 0.48 โดยคํานวณจาก 95th percentile ของรากที่สองของr2 ระหว่างเครื่ องหมายที่อยู่
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decay) มีค่าประมาณ 5,000bp แสดงให้เห็นว่าระยะห่ างระหว่างเครื่ องหมาย SNP ที่นอ้ ยกว่า 5,000
bp มีแนวโน้มเกิดความไม่สมดุลของลิงเกจสู ง (ภาพที่ 7) ซึ่ง LD decay ที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยั
ก่อนหน้านี้ในยางพาราธรรมชาติ (Chanroj et al., 2017) การถดถอยอย่างรวดเร็ วของ LD ใน
ยางพาราเนื่องจากลักษณะของยางพาราที่เป็ นพืชผสมข้ามและมีอตั ราการเกิดการรวมตัวใหม่ของยีน
โดยการเกิด crossing over ค่อนข้างสู ง ค่านี้เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาํ คัญของการใช้เครื่ องหมายดีเอ็นเอ
เพือ่ การคัดเลือกในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ยาง

ภาพที่ 7 กราฟแสดง LD decay ระหว่างค่าความไม่สมดุลของลิงเกจ (r2) กับระยะห่าง (bp) ระหว่าง
เครื่ องหมาย SNPs ที่อยูบ่ น contig/scaffold เดียวกัน
การวิเคราะห์ association mapping โดยเครื่องหมาย SNPs
การวิเคราะห์ association mapping โดยใช้ general linear model (GLM) และ mixed linear
model (MLM) ทั้ง 7 โมเดลได้แก่ GLM; โมเดล GLM ที่ไม่มีโคแฟกเตอร์(cofactor), GLM+Q;
โมเดล GLM ร่ วมกับเปอร์เซ็นต์ของการผสมในแต่ละพันธุ์ (Q matrix) โดยวิเคราะห์จากโครงสร้าง
ประชากร เป็ นโคแฟกเตอร์ ,GLM+PCA; โมเดล GLM ร่ วมกับตัวแปรองค์ประกอบหลักในแต่ละ
พันธุ์ (PCA) เป็ นโคแฟกเตอร์ , GLM+Q+PCA; โมเดล GLM ร่ วมกับ Q matrix และตัวแปร PCA
เป็ นโคแฟกเตอร์ , MLM+Q; โมเดล MLM ร่ วมกับ Q และ K matrices โดยวิเคราะห์จากโครงสร้าง
ประชากรและสัมประสิ ทธิ์ ความเป็ นเครื อญาติ (kinship coefficients) เป็ นโคแฟกเตอร์ ,
MLM+PCA; โมเดล MLM ร่ วมกับตัวแปร PCA และ K matrix เป็ นโคแฟกเตอร์ , MLM+Q+PCA;
โมเดล MLM ร่ วมกับ Q matrix, ตัวแปร PCA และ K matrix เป็ นโคแฟกเตอร์ พิจารณาโมเดลที่
เหมาะสมโดยการวิเคราะห์ Q-Q plot (ภาพที่ 8) พบว่า โมเดล GLM+Q+PCA คือโมเดลที่เหมาะสม
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MLM+Q+PCA คือโมเดลที่เหมาะสมกับลักษณะ index57, index58, index59, index60 และ
indexAV ผลการวิเคราะห์ association จากเครื่ องหมาย SNP ทั้งหมดจํานวน 14,410 เครื่ องหมาย
แสดงดังตารางที่ 3
การวิเคราะห์โดย MLM+Q+PCA พบความสัมพันธ์จาํ นวน 7 ความสัมพันธ์ จากลักษณะ
index57, index58, index59, index60 และ indexAV มีระดับนัยสําคัญของ p< 6.94×10−6
(Bonferroni correction) ในจํานวนนี้ มี 5 ความสัมพันธ์ จากลักษณะ index57, index58 และ
index59 ที่มีระดับนัยสําคัญที่ FDR q< 0.05 จํานวนความสัมพันธ์ท้ งั 7 นี้มีเครื่ องหมาย SNPs7
เครื่ องหมาย ได้แก่ เครื่ องหมาย 17868641 และ เครื่ องหมาย 17867623 มีความสัมพันธ์กบั ความ
รุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2557 (index57) ด้วย p = 2.12×10−06 และ p = 3.78×10−06โดย
อธิ บายความแปรปรวนของฟี โนไทป์ ได้ 18.5% และ 16.9% ตามลําดับ, เครื่ องหมาย 17838959 มี
ความสัมพันธ์กบั ความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2558 (index58) ด้วย p = 1.62×10−07โดย
อธิ บายความแปรปรวนของฟี โนไทป์ ได้ 21.5%, เครื่ องหมาย 17854998 และ เครื่ องหมาย
17837650 มีความสัมพันธ์กบั ความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2559 (index59) ด้วย p =
9.20×10−07 และ p = 9.21×10−07 โดยอธิ บายความแปรปรวนของฟี โนไทป์ ได้ 18.5% และ 18.5%
ตามลําดับ, เครื่ องหมาย 17858355 มีความสัมพันธ์กบั ความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2560
(index60) ด้วย p = 4.43×10−06โดยอธิ บายความแปรปรวนของฟี โนไทป์ ได้ 16.8% และ
เครื่ องหมาย 17844846 มี ความสัมพันธ์กบั ความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาของค่าเฉลี่ยรวม
(indexAV) ด้วย p = 3.88×10−06โดยอธิบายความแปรปรวนของฟี โนไทป์ ได้ 16.2% ส่ วนลักษณะ
index52 และ index53 พบว่าความสัมพันธ์ไม่มีนยั สําคัญของทั้ง Bonferroni correction และ FDR
ในทุกๆโมเดลและทุกเครื่ องหมาย SNPs สามารถตรวจหา Homologous sequences ของยีนใน
ยางพารา Hevea brasiliensisได้ (ตารางที่ 4)
อิทธิ พลของเครื่ องหมาย SNPs ทั้ง 7 เครื่ องหมายที่มีต่อความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลา
พบว่ามีความแตกต่างอิทธิ พลของจีโนไทป์ ที่ระดับนัยสําคัญ p< 0.0001 (ภาพที่ 9) โดยเครื่ องหมาย
17868641 และ เครื่ องหมาย 17867623 ที่มีจีโนไทป์ homozygous ของ GG และ CC ตามลําดับ จะมี
ระดับความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2557 สูงกว่าจีโนไทป์ อื่น, เครื่ องหมาย 17838959 ที่มี
จีโนไทป์ CC จะมีระดับความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2558 สู งกว่าจีโนไทป์ GC และ
GG, เครื่ องหมาย 17854998 และ เครื่ องหมาย 17837650 ที่มีจีโนไทป์ GG และ AA ตามลําดับ จะมี
ระดับความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2559 สูงกว่าจีโนไทป์ อื่น, เครื่ องหมาย 17858355 ที่มี
จีโนไทป์ CC จะมีระดับความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2560 สู งกว่าจีโนไทป์ GC และ
GG และเครื่ องหมาย 17844846 ที่มีจีโนไทป์ homozygous ของ AA จะมีระดับความรุ นแรงของโรค
ใบจุดก้างปลาในปี 2560 สู งกว่าจีโนไทป์ TA และ TT อย่างไรก็ตามทุกเครื่ องหมาย SNPs ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาที่ได้จากการทดลองนี้ ควรทําการตรวจสอบซํ้า

-194(validation) ในประชากรยางพารากลุ่มอื่นเพื่อความถูกต้องในการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีความ
ต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลา และสามารถนําไปใช้ในการทํา marker assisted selection ได้ใน
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ยางพารา

ภาพที่ 8 กราฟ Quantile-quantile ระหว่าง expected และ observed p value (−log10) ที่วิเคราะห์
โดยวิธี GLM และ MLM มี 7 โมเดลโดยแต่ละโมเดลแสดงสี จุดที่แตกต่างกันและ
เส้นตรงอ้างอิงสี ดาํ

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ Association mapping โดยวิธี GLM+Q+PCA, MLM+Q, MLM+PCA และ MLM+Q+PCA ของเครื่ องหมาย SNP จํานวน 14,410
เครื่ องหมายกับลักษณะความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2552, 2553, 2557, 2558, 2559, 2560 และค่าเฉลี่ยรวม
Trait
index52
index53
index57
index58
index59

indexAV
1

100068585
17845006
17868641
17867623
17838959
17854998
17837650
17858355
17838959
17837508
17844846

Allele1
C/A
A/G
A/G
T/C
G/C
C/G
C/A
G/C
G/C
A/T
T/A

MAF2
0.09
0.37
0.06
0.17
0.17
0.11
0.15
0.10
0.17
0.18
0.20

p value3
3.21×10−05
5.53×10−04
4.18×10−12
9.93×10−12
5.20×10−12
1.42×10−06
1.81×10−06
1.76×10−07
5.69×10−07
1.25×10−06
3.67×10−08

GLM+Q+PCA
FDR4
PVE5(%)
0.165
10.7
0.579
8.7
2.97×10−8 25.5
2.97×10−8 24.4
7.49×10−8 25.1
0.001
13.8
0.001
13.6
0.002
18.5
0.004
16.9
0.006
16.1
0.001
16.5

p value3
1.35×10−04
9.28×10−05
1.34×10−06
1.36×10−06
8.09×10−08
1.01×10−06
1.32×10−06
1.26×10−06
6.28×10−06
1.52×10−05
3.11×10−07

MLM+Q
FDR4
0.189
0.742
0.005
0.005
0.001
0.006
0.006
0.018
0.044
0.070
0.004

PVE5(%)
13.0
12.7
19.7
18.9
23.4
19.4
19.0
19.4
16.8
15.5
21.2

The minor alleles are underlined.
MAF= Minor allele frequency.
3
The threshold is 6.94×10−6 at a significant level of 0.1 after Bonferroni multiple test correction.
4
The significant at the false discovery rate (FDR) level of 0.05.
5
Percentage of phenotypic variance explained by the marker.
2

p value3
1.71×10−04
2.22×10−04
1.57×10−06
2.55×10−06
1.72×10−07
7.68×10−07
7.67×10−07
3.73×10−06
1.65×10−05
2.13×10−05
2.31×10−06

MLM+PCA
FDR4
PVE5(%)
1.000
11.6
0.979
11.4
0.008
18.9
0.008
17.5
0.002
21.8
0.006
18.7
0.006
18.7
0.051
16.8
0.098
14.5
0.098
14.1
0.033
17.2

p value3
1.53×10−04
1.07×10−03
2.12×10−06
3.78×10−06
1.62×10−07
9.20×10−07
9.21×10−07
4.43×10−06
1.66×10−05
2.36×10−05
3.88×10−06

MLM+Q+PCA
FDR4
PVE5(%)
0.903
11.7
0.999
9.0
0.012
18.5
0.012
16.9
0.002
21.5
0.007
18.5
0.007
18.5
0.060
16.8
0.106
14.7
0.106
14.1
0.056
16.2
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index60

Marker

-196ตารางที่ 4 Homologous sequences ของเครื่ องหมาย SNP ที่สัมพันธ์กบั ลักษณะความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาอย่างมีนยั สําคัญ โดยใช้โปรแกรม
BLAST ใน NCBI
GenBank

Species

E-value

Hevea brasiliensis
0
0
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis 2.00E-55
Hevea brasiliensis
0
Hevea brasiliensis 7.00E-125
Hevea brasiliensis
0
Hevea brasiliensis
0
Hevea brasiliensis
0
Hevea brasiliensis
0
Hevea brasiliensis
0
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Contig/scaffold
Position
Blast
length (bp)
824 serine/threonine-protein kinase At1g01540
50202
100068585 KB620952.1
2256
1266 uncharacterized transporter C405.03c-like
17845006 AJJZ010695183.1
1725
1330 uncharacterized protein
17868641 AJJZ010983125.1
23377 zinc finger CCCH domain-containing protein
50619
17867623 KB618086.1
30-like
773 chaperonin 60 subunit beta 2, chloroplastic
2524
17838959 AJJZ010946811.1
19783 cysteine protease RD19B
84589
17854998 KB622414.1
4829 RING-H2 finger protein ATL16
6523
17837650 AJJZ010246629.1
9826
1091 60S ribosomal protein L37-1-like
17858355 KB612744.1
2763 phosphomevalonate kinase, peroxisomal-like
58762
17837508 KB614223
128988 L-gulonolactone oxidase 6
201113
17844846 KB615989.1
Marker
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-197ภาพที่ 9 แผนภาพแบบกล่อง (boxplot) แสดงการเปรี ยบเทียบอิทธิพลทางพันธุกรรมของเครื่ องหมาย SNP ที่มีนยั สําคัญกับสัมพันธ์กบั ลักษณะรุ นแรง
ของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2552, 2553, 2557, 2558, 2559, 2560 และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละกล่องจะแสดงค่าลักษณะในแต่ละจีโนไทป์
ประกอบด้วย ขอบล่างควอไทล์, ค่ามัธยฐาน, ค่าขอบบนควอไทล์, เครื่ องหมายบวกแสดงค่าเฉลี่ย และ whisker ทั้ง 2 ด้านแสดงค่าพิสยั

-198สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากรของพันธุ์ยางทั้งหมด 157 สายพันธุ์ ด้วยเครื่ องหมาย
SNP สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มประชากรย่อย ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดกลุ่มโดยวิธี PCA และ
neighbour-joining และจากการตรวจสอบความถดถอยของ LD ในประชากรยางพารา 157 สาย
พันธุ์พบมีการถดถอยอย่างรวดเร็ วของ LD มีค่าประมาณ 5,000 bp จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างเครื่ องหมาย SNP กับลักษณะความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาโดยโมเดล MLM+Q+PCA
พบความสัมพันธ์จาํ นวน 7 ความสัมพันธ์ ในเครื่ องหมาย SNPs 7 เครื่ องหมาย ได้แก่ เครื่ องหมาย
17868641 และ เครื่ องหมาย 17867623 มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ index57, เครื่ องหมาย 17838959
มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ index58, เครื่ องหมาย 17854998 และ เครื่ องหมาย 17837650 มี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะ index59, เครื่ องหมาย 17858355 มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ index60
และเครื่ องหมาย 17844846 มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ indexAV ที่มีระดับนัยสําคัญของ p< 6.94×10- 6
(Bonferroni correction) และอธิบายความแปรปรวนของฟี โนไทป์ ได้ 16.2 – 21.5%
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ได้เครื่ องหมายโมเลกุลที่เสามารถนําไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่สามารถต้านทาน
โรคใบจุดก้างปลา เพือ่ คัดเลือกพันธุ์สาํ หรับการปรับปรุ งพันธุ์ยาง โดยจะสามารถลดขั้นตอนในการ
ปลูกทดสอบพันธุ์ข้นั ต้นลงได้อย่างน้อย 10 ปี สามารถออกยางพาราพันธุ์ใหม่ได้เร็ วขึ้น
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ปฏิกริ ิยาความต้ านทานโรคใบจุดก้างปลาของพันธุ์ยางพารา
The Disease Resistance of Rubber Clones in RRIT 400 Hybrid Series on
Corynespora Leaf Fall Disease
อารมณ์ โรจน์สุจิตร1 ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์2
สุ ธิรา วงศ์ทอง1 หทัยรัตน์ เด็กหลี1 สนิท นาคเจริ ญ1 จันทร์เพ็ญ บุญนิธิ1
บทคัดย่อ
โรคใบจุดก้างปลาสาเหตุจากเชื้อรา Corynespora cassiicola (Berk.&Curt.) Wei. เป็ นโรคที่
สําคัญที่สุดโรคหนึ่ งของยางพารา ทําให้ยางพันธุ์ที่อ่อนแอแสดงอาการใบร่ วงอย่างรุ นแรง การ
เจริ ญเติบโตลดลง กิ่งก้านแห้ง เปลือกแตก และอาจยืนต้นตายในที่สุดการศึกษาการระบาดและ
ความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาในปี 2557-2560 ของยางพาราลูกผสมชุด RRIT 400 ในแปลง
ทดลองเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้น จํานวน 169 สายพันธุ์ซ่ ึงปลูกปี พ.ศ. 2547 ในพื้นที่ จ.สุ ราษฎร์
ธานีพบว่า โรคใบจุดก้างปลามีการระบาดรุ นแรงน้อยมากค่าดัชนีความรุ นแรงของแปลงเฉลี่ยเพียง
8.5% จึงได้นาํ ข้อมูลการประเมินโรคในปี 2552-2553 ในขณะที่ยางปลูกอายุ 5-6 ปี มาใช้วิเคราะห์
ระดับความต้านทานของพันธุ์ยางเนื่องจากพันธุ์ยางแสดงอาการโรคใบจุดก้างปลารุ นแรงกว่ามีค่า
ดัชนีความรุ นแรงของแปลงเฉลี่ย 19.7% โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับพันธุ์ที่แสดงอาการุ นแรงที่สุด
ในแปลงนั้นคือ RRI-CH 38 0802 พบว่ามีพนั ธุ์ที่ตา้ นทานโรคมากจํานวน 13 สายพันธุ์ ระดับ
ต้านทาน จํานวน 118 สายพันธุ์ ระดับต้านทานปานกลาง จํานวน 28 สายพันธุ์ ระดับอ่อนแอ
จํานวน 3 สายพันธุ์ และระดับอ่อนแอมาก จํานวน 7 สายพันธุ์ และจากการศึกษาเชื้อสาเหตุที่แยก
ได้จากแต่ละพันธุ์ยางพบว่าเป็ นเชื้อ strain เดียวกันทั้งหมด ทั้งๆที่ลกั ษณะอาการของโรคมีหลาย
ลักษณะและลักษณะของเส้นใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อมีลกั ษณะแตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : ยางพารา, พันธุ์ยาง, ความต้านทานโรค, โรคใบจุดก้างปลา
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Corynespora Leaf Fall Disease of Rubber is caused by Corynespora cassiicola (Berk. &
Curt.) Wei. is one of the most important diseases of the rubber tree. It causes leaves fall, the
growth reduce, branches dry, trunk cracked, and may be finally die in the susceptible clones. This
study was assessment the severity of this disease in 2014-2017 on 169 hybrid clones in the small
scale trial grown in 2004 in Surat Thani province for studying next step about structural defense
mechanism and genetic characteristic response of Rubber Clones on Corynespora leaf fall
disease. The disease assessment showed that the experiment trial severities were very light that
only 8.5 percent of severity index in meaning. So, for analyzing the resistance level of the rubber
clones to the disease, the disease assessment data in 2009-2010 while 5-6 year old plantings was
considered using instead. The disease severity index of over experiment trial was averaged
to19.7percent. The percent of severity disease index of each rubber clones were compared to the
percentage severity index of the most severe clone in the experiment trail, RRI-CH 38 0802.
Then the data was divided to the resistance level as follow, highly resistant, resistant, moderated
resistant susceptible and highly susceptible were consisted to 13. 118, 28, 3 and 7 clones,
respectively. The several isolations of Corynespora fungus were isolated from each of rubber
clones found to be the same strain by comparing the sequences of 18s rDNA using MEGA6
program. In spite of the characteristics of the disease symptom and morphology of the fungus on
the media were very variable.
Key Words : Hevea rubber, Rubber clone, Disease resistance, Corynespora leaf fall disease
บทนํา
โรคใบจุดก้างปลาสาเหตุจากเชื้อรา Corynespora cassiicola (Berk.&Curt.) Wei.เป็ นโรคที่
สําคัญที่สุดโรคหนึ่ งของยางพารา ทําให้ยางพันธุ์ที่อ่อนแอแสดงอาการใบร่ วงอย่างรุ นแรง การ
เจริ ญเติบโตลดลง กิ่งก้านแห้ง เปลือกแตกและอาจยืนต้นตายในที่สุด โรคใบจุดก้างปลายางพารา
พบระบาดครั้งแรกในประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ. 1958 กับต้นกล้ายางและแปลงกิ่งตาขยายพันธุ์ แต่
ต่อมาในช่วงปี 1996-1999 พบระบาดรุ นแรงในยางใหญ่กบั พันธ์ปลูก RRII 105 ปี 1985 โรคระบาด
อย่างรุ นแรงกับยางพันธุ์ RRIC 103 ในประเทศศรี ลงั กา จนปั จจุบนั พบมีการระบาดในประเทศที่
ปลูกยางทั้งในทวีปเอเชี ยใต้ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และอาฟริ กา เช่น ประเทศอินเดีย ศรี ลงั กา
อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ไทยไนจีเรี ย เป็ นต้น โดยสถานการณ์การระบาดในประเทศไทย ในปี 2528
พบโรคในแปลงปลูกซึ่งเป็ นแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้ นั ปลายอย่างรุ นแรงกับยางพันธุ์ RRIC 103
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2531-2532 จากทั้งหมด 54 แหล่งพบเชื้อรา C. cassiicola เพียง 24 แหล่งเท่านั้น โดยในขณะนั้นยัง
ไม่พบโรคและเชื้ อราในพื้นที่ของสถานี ทดลองยางใน จ.ระนอง กระบี่ และ จ.ภูเก็ต (พงษ์เทพ,
2532) แต่จากนั้นเพียง 3 ปี พบมีโรคระบาดในพื้นที่เหล่านี้รวมถึงในแปลงปลูกทัว่ ไปในบางพื้นที่
ของ จ.นครศรี ธรรมราช และ จ.นราธิวาสกับยางพันธุ์ RRIM 600 (อารมณ์, 2544 )
ในปี 2553 พบโรคใบจุดก้างปลาทําความเสี ยหายอย่างรุ นแรงกับยางพันธุ์ RRIC 110 ใน
พื้นที่ ปลูกยางภาคตะวันออก และในช่วงเดี ยวกันนี้ พบทําความเสี ยหายอย่างรุ นแรงกับต้นกิ่ งตา
พันธุ์ RRIC 110 และพันธุ์ GT 1 ในศูนย์วิจยั ยางสุ ราษฎร์ ธานีและศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร
ระนอง จะเห็ นว่าในพื้นที่ ปลูกยางของประเทศไทยมีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นและระบาดอยู่
ทัว่ ไป ซึ่งพันธุ์ปลูกเดิมส่วนใหญ่เป็ น RRIM 600 และ BPM 24 ซึ่งรายงานว่าเป็ นพันธุ์ยางที่อ่อนแอ
ใกล้เคียงกับพันธุ์ RRIC 110 และ GT 1 (Rodesuchit and Kajornchaikul, 1996) ประกอบกับมี
สภาพอากาศค่อนร้อนค่อนข้างชื้นซึ่งเหมาะสมกับการระบาดของโรคใบจุดก้างปลา (พงษ์เทพ และ
อารมณ์, 2537) ดังนั้นพื้นที่ปลูกยางในประเทศไทยจึ งมีความเสี่ ยงสู งต่อการระบาดของโรค
นอกจากนี้ยางพาราเป็ นพืชใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกกว้างขวางและเชื้อรา C. cassiicola สามารถทําให้เกิด
โรคกับพืชหลายชนิด (พัฒนา และ ลักษณ์, 2534) จึงพบว่าเป็ นโรคประจําถิ่นที่มีการระบาดของ
โรคอยูท่ วั่ ไป จึงเป็ นปั ญหาและอุปสรรคที่สาํ คัญในการควบคุมโรค การแก้ไขปั ญหาในปั จจุบนั คือ
การคัดเลือกพันธุ์ปลูกที่ทนทานต่อโรค และการฉี ดพ่นด้วยสารเคมีเพื่อควบคุมเชื้อแต่วิธีการนี้จะ
ส่ งผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อมและเกษตรกรในระยะยาว
ดังนั้นการปรับปรุ งพันธุ์ยางพาราโดยการคัดเลือกพันธุ์ให้มีความต้านทานต่อการเป็ นโรคใบ
จุดก้างปลา จึงเป็ นแนวทางสําคัญอันดับแรกที่จะสามารถแก้ไขการระบาดของโรคในระยะยาวและ
สามารถลดการใช้สารเคมีได้ดงั นั้นการศึกษานี้ จึงเป็ นการศึกษาลักษณะความต้านทานโรคใบจุด
ก้างปลาของพันธุ์ยางพาราต่างๆ สําหรั บเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลไกการ
ป้ องกันตนเองทางกายภาพและลักษณะทางพันธุ กรรมของพันธุ์ยางเพื่อเป็ นพื้นฐานการปรับปรุ ง
พันธุ์ยางเพื่อต้านทานโรคใบจุดก้างปลาต่อไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
วัสดุและอุปกรณ์ทดลอง
- พันธุ์ยางแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้ นั ต้นชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1) ณ ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ ธานี ปลูกปี 2547 จํานวน 169 สายพันธุ์
- วัสดุและอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง
- อุปกรณ์การถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์เครื่ องแก้ว อาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมีวิเคราะห์
DNA และสารเคมีอื่นๆ สําหรับห้องปฏิบตั ิการโรคพืช
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1) ประเมินความรุ นแรงของโรคใบจุดก้างปลาของพันธุ์ยางแปลงทดลองเปรี ยบเทียบพันธุ์
ขั้นต้นชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1) ณ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.
สุ ราษฎร์ ธานี ซึ่งปลูกปี 2547 จํานวน 169 สายพันธุ์อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้งคือ ช่วงต้นฤดูการระบาด
เดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วงระบาดมากที่สุดเดือนสิ งหาคม-ตุลาคม (พงษ์เทพ และ อารมณ์,
2537)
วิธีการประเมินโรคในแปลงยางใหญ่ ประเมินโรคโดยการตรวจสอบด้วยสายตาในภาพรวม
ทั้งแปลงของแต่ละพันธุ์ตามแผนการทดลองของแปลงทดลองโดยประเมินการกระจายของโรคบน
ใบ และความโปร่ งของทรงพุม่ อันเนื่องมาจากใบยางร่ วงจากโรค คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของพุม่ ใบปกติ
หรื อปริ มาณใบร่ วงบนพื้นดิน และบันทึกคะแนนความรุ นแรงของโรคเป็ น 6 ระดับตามมาตรฐาน
การประเมินโรคในแปลงยางของสถาบันวิจยั ยาง (2544) ทําการตรวจสอบบันทึกความรุ นแรงโรค
อย่างน้อย 3 ปี
วิเคราะห์ความรุ นแรงของโรคโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความรุ นแรงโรค และคํานวณหาค่าดัชนี
ความรุ นแรงของโรคและจัดระดับความต้านทานโรคดังนี้
PDI clone
=
Sum of numerical rating x 100
No. of assessed x 5(Max. disease score)
PDI พันธุ์ยาง =
ผลรวมของคะแนนความรุ นแรง x 100
จํานวนซํ้า (3) x 5
จัดระดับความต้านทานโรค แบ่งตาม PDI ของพันธุ์ยางเฉลี่ย ดังนี้
- กรณี ระดับแปลงทดลอง และการประเมินโรคตามธรรมชาติ หากค่าเฉลี่ยดัชนีความ
รุ นแรงโรคของทั้งแปลงอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่า PDI แปลงทดลอง = 40< PDI ≤60% ) ให้จดั
ระดับความต้านทานดังนี้
PDI≤20%
=
ต้านทานมาก
20< PDI ≤40%
=
ต้านทาน
40< PDI ≤60%
=
ต้านทานปานกลาง
60< PDI ≤80%
=
อ่อนแอ
PDI>80%
=
อ่อนแอมาก
- กรณี ระดับแปลงทดลอง และการประเมินโรคตามธรรมชาติ หากค่าเฉลี่ยดัชนี ความ
รุ นแรงโรคของทั้งแปลงอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าค่าปานกลาง (ค่า PDI แปลงทดลอง ≤ 40%) ให้วเิ คราะห์
ดัชนี ความรุ นแรงโรคของแต่ละสายพันธุ์เปรี ยบเที ยบกับดัชนี ความรุ นแรงโรคของสายพันธุ์ ที่
อ่อนแอหรื อพันธุ์ที่แสดงอาการรุ นแรงมากที่สุดในแปลงทดลองนั้นเป็ นร้อยละ แล้วจัดระดับความ
ต้านทาน ตามช่วง ดัชนีความรุ นแรงของโรค (PDI) ที่แสดงข้างต้น

-2052) บันทึกลักษณะอาการของโรคใบจุดก้างปลาที่ ปรากฏของยางแต่ละพันธุ์ และเก็บตัวอย่าง
พิสูจน์เชื้อในห้องปฏิบตั ิการ โดยการแยกเลี้ยงเชื้อโดยวิธี tissue transplanting บนอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ
(potato dextrose agar) และแยกเชื้อราบริ สุทธิ์ สําหรับศึกษาลักษณะเชื้อ (morphology) การ
เจริ ญเติบโตและตรวจสอบ strain เชื้อราที่แยกได้ต่อไป
3) รวบรวมเชื้อที่แยกบริ สุทธิ์ ได้จากแต่ละพันธุ์ยาง เลี้ยงเชื้อบนอาหารพีดีเอสายพันธุ์ละ 6 จาน
ทดลอง (plate) บ่มเลี้ยงเชื้อในสภาพอุณหภูมิหอ้ ง วัดขนาดเส้นผ่านเพื่อเปรี ยบศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อ
หลังจากบ่มเลี้ยง 5 วัน วิเคราะห์ผลและเปรี ยบเทียบทางสถิติ บันทึกลักษณะของเส้นใยและโคโลนีของ
เชื้อแต่ละสายพันธุ์ (isolate) เทียบความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ (morphology) และการเจริ ญ
บนอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ (potato dextrose agar)
4) ตรวจสอบ strain ของเชื้อที่ได้จากแต่ละพันธุ์ยางในข้อ 3) โดยนํามาวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ขั้นตอนการเลีย้ งเชื้อราในอาหาร PDB และการเก็บเส้ นใยสํ าหรับสกัดดีเอ็นเอ
- นําเส้นใยเชื้อราที่เลี้ยงบนอาหาร PDA ย้ายมาเลี้ยงในอาหาร PDB โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อเขี่ย
เส้นใยเชื้อรามาใส่ในอาหาร PDBโดยวิธี aseptic technique เก็บไว้ในที่มืดเป็ นเวลา 10 วัน
- เก็บเส้นใยเชื้อราที่เลี้ยงในอาหาร PDB โดยนําเส้นใยมาผึ่งเป็ นกระดาษกรองให้แห้งตัด
เป็ นชิ้นเล็กๆแล้วจึงเก็บเส้นใยใส่ในหลอด 1.5 มิลลิลิตรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
การสกัดดีเอ็นเอของเชื้อรา
นําเส้นใยเชื้อรา 100 มิลลิกรัม มาบดให้ละเอียด สกัดดีเอ็นเอ โดยใช้ DNA easy plant tissue
extraction (QIAGEN)
การทํา PCR (Polymerase Chain Reaction)
นําดี เ อ็น เอเชื้ อรามาวิเ คราะห์ ล าํ ดับ เบสบริ เ วณ ITS rDNA ด้ว ยไพรเมอร์ ITS1
(5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’) และ ITS4 (5’TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’) ด้วย
ปฏิกิริยา PCR โดยใช้ปริ มาตรรวม 50 ไมโครลิตร ประกอบด้วยDNA (10 นาโนกรัม/ไมโครลิตร)
5 ไมโครลิตร TopTaq DNA Polymerase (Qaigen) 25 ไมโครลิตร ไพรเมอร์ ITS1 (10 uM) และ
ITS4 (10uM) อย่างละ 1.67 ไมโครลิตร dH2O 16.66 ไมโครลิตร เพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอโดยเครื่ อง
PCR โดยมีรอบปฏิกิริยา ดังนี้ จํานวนรอบในการทําPCR คือ 40 รอบ ใช้เวลาและอุณหภูมิในการ
สัง เคราะห์ สายดี เอ็นเอ ดังนี้ pre-denaturation อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 นาที
denaturation อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 45วินาที annealing อุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 45 วินาที extension อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 นาที 20 วินาที และ post
extension อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นตรวจสอบผลผลิตปฏิกิริยา PCR
(PCR product) ที่ได้โดยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรี ซิส (agarose gelelectrophoresis)
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วิเคราะห์ลาํ ดับเบสของดีเอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยา PCR โดยส่ งผลผลิตปฏิกิริยา PCR ไป
วิเคราะห์ที่หอ้ งปฏิบตั ิการของบริ ษทั 1st BASE ประเทศมาเลเซีย
การเปรียบเทียบลําดับเบส
นําลําดับเบสที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลใน GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
และสร้างแผนภาพ Phylogenetic tree เพือ่ เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของเชื้อรา ด้วย MEGA 6
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
- ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี
- สถาบันวิจยั ยาง กรุ งเทพฯ
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ตรวจสอบความรุนแรงของโรคของพันธุ์ยางแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ข้นั ต้ นชุ ด RRIT 400 (RRICH-38/1/1) ณ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ ธานี ปลูกปี 2547
จํานวน 169 สายพันธุ์
ความรุ นแรงของโรคจากการประเมินในปี 2557-2560 แสดงในตารางภาคผนวกที่ 1 ซึ่งจะ
เห็นว่าพบโรคระบาดน้อยมากในยางส่ วนใหญ่ โดยทั้งแปลงทดลองคิดเป็ นดัชนีความรุ นแรงของ
โรคน้อยกว่า 10% ยกเว้นในเดือนสิ งหาคม 2558 ทีพบการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคิดเป็ น
ดัชนี ความรุ นแรงของโรค 20.3% แต่อย่างไรก็ตามมียางบางสายพันธุ์ที่พบว่ามีตน้ ตายและต้นที่
เหลือจะเล็กแกร็ นมีกิ่งก้านใบน้อยมากและแสดงอาการโรคใบจุดก้างปลารุ นแรง ได้แก่ RRI-CH38 0745, RRI-CH-38 0802 และ RRI-CH-38 0953, RRI-CH-38 0311,RRI-CH-38 333, RRI-CH38 0847 และ RRI-CH-38 1060 ทั้งนี้พบว่าสายพันธุ์ที่ตายและแคระแกร็ นเหล่านี้เป็ นโรครุ นแรงมา
ตลอดตั้งแต่ยางอายุนอ้ ย ดังผลการประเมินโรคในปี 2552 และ ปี 2553 ช่วงยางอายุ 4-5 ปี (ตาราง
ภาคผนวกที่ 1) ซึ่ งเป็ นช่วงที่ตรวจสอบโรคใบจุดก้างปลาได้ง่ายเนื่ องจากทรงพุ่มยังไม่สูงมาก
พบว่าต้นยางที่แสดงอาการโรคใบจุดก้างปลารุ นแรงจะมีการเจริ ญเติบโตช้ากว่าพันธุ์ที่ไม่พบโรค
หรื อพันธุ์ที่เป็ นโรคน้อยไม่รุนแรง โดยพบว่าสายพันธุ์ที่รุนแรงมากๆจะเริ่ มมีตน้ ยืนต้นตายในช่วงนี้
ได้แก่สายพันธุ์ RRI-CH-380311, RRI-CH-380333, RRI-CH-380745, RRI-CH-380802, RRI-CH380803

-207จากการวิเคราะห์ความรุ นแรงของโรคที ได้จากการประเมินโรคในแต่ละครั้ งในปี 25572560 พบว่าโรคใบจุดก้างปลาระบาดรุ นแรงน้อยมากๆ โดยปกติสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและ
สภาพความชื้นสัมพัทธ์นอ้ ยกว่า 90% เป็ นสภาพที่เหมาะสมกับการระบาดของโรค (พงษ์เทพ และ
อารมณ์, 2537) แต่ในช่วงนี้พบว่ามีฝนตกค่อนข้างถี่ทาํ ให้สภาพอากาศมีความชุ่มชื้นสู งมากจึงไม่
เหมาะต่อการระบาดของโรค และประกอบกับต้นยางอายุมากขึ้นมีทรงพุ่มสู งใหญ่มีผลต่อการ
ระบาดของโรคน้อยลงในระดับหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์จึงได้นาํ ผลการประเมินโรค
ในช่วงต้นยางอายุ 4-5 ปี ในปี 2552 และปี 2553 ซึ่งเป็ นช่วงที่ตรวจสอบโรคใบจุดก้างปลาได้ง่าย
และเป็ นช่วงที่ตน้ ยางแสดงอาการโรคได้เด่นชัดและตอบสนองต่อสภาวะการระบาดของโรคได้ดี
มาใช้วิเคราะห์หาระดับความต้านทานของโรคใบจุดก้างปลาของสายพันธุ์ยางในแปลงทดลองนี้
โดยเปรี ยบเทียบกับความรุ นแรงโรคของสายพันธุ์ยางที่แสดงอาการรุ นแรงมากคือสายพันธุ์ RRICH-380802 และจัดระดับความต้านทานได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้
สายพันธุ์ตา้ นทานต่อโรคมากมี 13 สายพันธุ์ ได้แก่ RRI-CH-38-0100, RRI-CH-38-0195,
RRI-CH-38-0344, RRI-CH-38-0715, RRI-CH-38-0828, RRI-CH-380858, RRI-CH-380869,
RRI-CH-380888, RRI-CH-380913, RRI-CH-380972, RRI-CH-380988, RRI-CH-380989 และ
RRIT 251
สายพันธุ์ที่ตา้ นทานต่อโรคมี 118 สายพันธุ์ ได้แก่RRI-CH-38-0026, RRI-CH-38-0029,
RRI-CH-38-0057, RRI-CH-38-0096, RRI-CH-38-0111, RRI-CH-38-0117, RRI-CH-38-0145,
RRI-CH-38-0156, RRI-CH-38-0191, RRI-CH-38-0199, RRI-CH-38-0202, RRI-CH-38-0205,
RRI-CH-38-0208, RRI-CH-38-0215, RRI-CH-38-0218, RRI-CH-38-0220, RRI-CH-38-0226,
RRI-CH-38-0232, RRI-CH-38-0235, RRI-CH-38-0236, RRI-CH-38-0239, RRI-CH-38-0241,
RRI-CH-38-0262, RRI-CH-38-0263, RRI-CH-38-0264, RRI-CH-38-0270, RRI-CH-38-0271,
RRI-CH-38-0272, RRI-CH-38-0274, RRI-CH-38-0281, RRI-CH-38-0282, RRI-CH-38-0286,
RRI-CH-38-0293, RRI-CH-38-0320, RRI-CH-38-325, RRI-CH-38-330, RRI-CH-38 0345,
RRI-CH-38 0354, RRI-CH-38 0355, RRI-CH-38 0359, RRI-CH-38 0363, RRI-CH-38 0365,
RRI-CH-38 0366, RRI-CH-38 0373, RRI-CH-38 0379, RRI-CH-38 0397, RRI-CH-38 0407,
RRI-CH-38 0410, RRI-CH-38 0422, RRI-CH-38 0424, RRI-CH-38 0426, RRI-CH-38 0437,
RRI-CH-38 0691, RRI-CH-38 0696, RRI-CH-38-0697, RRI-CH-38-0711, RRI-CH-38-0719,
RRI-CH-38-0729, RRI-CH-38-0737, RRI-CH-38-0738 , RRI-CH-38-0741, RRI-CH-38-0743,
RRI-CH-38-0760 , RRI-CH-38-0761, RRI-CH-38-0781, RRI-CH-38-0783, RRI-CH-38-0788,
RRI-CH-38-0781, RRI-CH-38-0783, RRI-CH-38-0788, RRI-CH-38-0809, RRI-CH-38-0819,
RRI-CH-38-0820, RRI-CH-38-0822, RRI-CH-38-0819 , RRI-CH-38-0831, RRI-CH-38-0837,
RRI-CH-38-0842, RRI-CH-38-0847, RRI-CH-38-0850, RRI-CH-38-0851, RRI-CH-38-0853,
RRI-CH-38-0862, RRI-CH-38-0867, RRI-CH-38-0868, RRI-CH-38-0883, RRI-CH-38-0885,

-208RRI-CH-38-0887, RRI-CH-38-0897, RRI-CH-38-0905, RRI-CH-38-0908, RRI-CH-38-0916,
RRI-CH-38-0949, RRI-CH-38-0923, RRI-CH-38-0933, RRI-CH-38-0938, RRI-CH-38-0940,
RRI-CH-38-0948, RRI-CH-38-0963, RRI-CH-38-0975, RRI-CH-38-0980, RRI-CH-38-0997,
RRI-CH-38-0999, RRI-CH-38-1000, RRI-CH-38-1005, RRI-CH-38-1018, RRI-CH-38-1030,
RRI-CH-38-1032, RRI-CH-38-1038, RRI-CH-38-1040, RRI-CH-38-1043, RRI-CH-38-1047,
RRI-CH-38-1070และ RRIM 600
สายพันธุ์ตา้ นทานปานกลาง มี 28 สายพันธุ์ ได้แก่ RRI-CH-38-0047, RRI-CH-38-0080,
RRI-CH-38-0086, RRI-CH-38- 0127, RRI-CH-38 0169, RRI-CH-38 0201, RRI-CH-38 0204,
RRI-CH-38 0298, RRI-CH-38 0372, RRI-CH-38 0377, RRI-CH-38 0380, RRI-CH-38 0408,
RRI-CH-38 0421, RRI-CH-38 0762, RRI-CH-38 773, RRI-CH-38 779, RRI-CH-38 0833,
RRI-CH-38 0855, RRI-CH-38 0860, RRI-CH-38 0882, RRI-CH-38 0891, RRI-CH-38 0898,
RRI-CH-38 0910, RRI-CH-38 0922, RRI-CH-38 1012, RRI-CH-38 1056, RRI-CH-38 1066
และ RRI-CH-38 1067
สายพันธุ์อ่อนแอมี 3 สายพันธุ์ได้แก่ RRI-CH-38-0321, RRI-CH-38-0803, RRI-CH-380926 และ RRI-CH-38-1060
สายพันธุ์อ่อนแอมากมี 7 สายพันธุ์ ได้แก่ RRI-CH-38-0311, RRI-CH-38-0333, RRI-CH38-0745, RRI-CH-38-0747, RRI-CH-38-0791, RRI-CH-38-0802 และ RRI-CH-38-0953
2. ลักษณะอาการของโรคใบจุดก้ างปลากับยางพาราแต่ ละสายพันธุ์
ลักษณะอาการของโรคใบจุดก้างปลามีหลายลักษณะตั้งแต่ แผลกลมมีขอบเขตจนถึงอาการ
แผลขนาดใหญ่ลุกลามซึ่งจะแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อม พันธุ์ยางและสายพันธุ์ของเชื้อสาเหตุ
จากการศึกษาลักษณะอาการของโรคใบจุดก้างปลากับพันธุ์ยางลูกผสมชุด 400 สามารถจัดกลุ่ม
ลักษณะอาการของโรคที่พบเบื้องต้นเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) อาการเป็ นแผลจุดขนาดใหญ่ ลักษณะกลม มีขอบเขตที่ชดั เจนรอยแผลเป็ นสี เทาหรื อสี
ขาวซี ด ขอบแผลเป็ นสี ดาํ หรื อนํ้าตาลเข้มหนา เนื้ อเยื่อแผลอาจขาดทะลุ มีขนาดตั้งแต่เริ่ มต้นจุด
กลมดําเข้มจนขยายใหญ่ขนาด 70x80 ถึง 80x130 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1) สายพันธุ์ยางที่พบอาการ
ลักษณะนี้ได้แก่ RRI-CH-38 0096, RRI-CH-38 0117, RRI-CH-38 0424, RRI-CH-38 0847, RRICH-38 0908, RRI-CH-38 0910 และ RRI-CH-38 0989
2) อาการเริ่ มแรกเป็ นลักษณะอาการก้างปลาคืออาการลุกลามเข้าเส้นใบสี ดาํ จากนั้นอาการ
ขยายเข้าแผ่นใบเป็ นแผลไหม้ลุกลามขนาดใหญ่ รู ปร่ างไม่แน่นอน ลักษณะแผลสี น้ าํ ตาลซี ดหรื อสี
ขาวซี ด ขอบแผลสี น้ าํ ตาลบางๆ อาการไม่ลุกลามเข้าเส้นใบหรื อเข้าเส้นใบน้อยมาก ทําให้ใบยาง
ร่ วง (ภาพที่ 2) สายพันธุ์ยางที่พบอาการลักษณะนี้ได้แก่ RRI-CH-38 0803, RRI-CH-38 821, RRICH-38 0885 และ RRI-CH-38 0891

-2093) อาการเป็ นขีดสี ดาํ เป็ นเส้นบนเส้นใบ อาการไม่ลุกลามเข้าเส้นใบย่อยและแผ่นใบ ทําให้
ใบยางร่ วง (ภาพที่ 3) พบเพียงสายพันธุ์เดียวได้แก่ RRI-CH-38 0271
4) อาการเริ่ มแรกเกิดบนเส้นใบเป็ นจุดแผลหรื อขีดสี น้ าํ ตาลดํา ขยายเป็ นแผลสี น้ าํ ตาล เมื่อ
แผลขยายลุกลามตามเส้นใบ แผ่นใบบริ เวณเส้นใบจะเป็ นแผลขนาดใหญ่สีซีดขาว และลุกลามไป
ตามความยาวของเส้นใบที่เป็ นโรค บริ เวณขอบแผลเป็ นสี น้ าํ ตาลบางๆและมีอาการลุกลามเข้าเส้น
ใบย่อยสั้นๆไม่ชดั เจน ทําให้ใบยางร่ วง (ภาพที่ 4) สายพันธุ์ยางที่พบอาการลักษณะนี้ได้แก่ RRICH-38 0897 และ RRI-CH-38 1060
5) อาการลายก้างปลา อาการจุดแผลสี ดาํ ขยายเข้าเส้นใบชัดเจน และอาการลุกลามเข้าแผ่น
ใบอาจขยายเป็ นแผลลุกลามขนาดใหญ่เป็ นสี ซีดขาว ขนาดของแผลไม่แน่นอน อาการจากแผลใหญ่
ลุกลามเข้าเส้นใบย่อยชัดเจน ทําให้ใบยางร่ วง (ภาพที่ 5) อาการนี้ พบในสายพันธุ์ยางส่ วนใหญ่
รวมทั้งพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251

ภาพที่ 1 ลักษณะอาการกลุ่มที่ 1 ลักษณะแผลกลม มีขอบเขตที่ชดั เจนรอยแผลเป็ นสี เทา
หรื อสี ขาวซีด ขอบแผลเป็ นสี ดาํ หรื อนํ้าตาลเข้มหนา เนื้อเยือ่ แผลอาจขาดทะลุ
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ภาพที่ 2 ลักษณะอาการกลุ่มที่ 2 แผลลุกลามขนาดใหญ่ ลักษณะแผลสี น้ าํ ตาลซีดหรื อสี ขาวซีด
ขอบแผลสี น้ าํ ตาลบางๆ รู ปร่ างไม่แน่นอน อาการลุกลามเข้าเส้นใบน้อยมาก

ภาพที่ 3 ลักษณะอาการกลุ่มที่ 3 ลักษณะขีดสี ดาํ บนเส้นใบ
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ภาพที่ 4 ลักษณะอาการกลุ่มที่ 4แผลขยายลุกลามตามเส้นใบ แผ่นใบบริ เวณเส้นใบจะเป็ นแผล
ขนาดใหญ่สีซีดขาว และลุกลามไปตามความยาวของเส้นใบที่เป็ นโรค ขอบแผลเป็ นสี
นํ้าตาลบางๆและมีอาการลุกลามเข้าเส้นใบย่อยสั้นๆ

ภาพที่ 5 ลักษณะอาการกลุ่มที่ 5จุดแผลสี ดาํ ขยายเข้าเส้นใบชัดเจน และอาการลุกลามเข้าแผ่นใบ
อาจขยายเป็ นแผลลุกลามขนาดใหญ่เป็ นสี ซีดขาว ขนาดของแผลไม่แน่นอน อาการจาก
แผลใหญ่ลุกลามเข้าเส้นใบย่อยชัดเจน

-2123. ลักษณะทางสั ณฐานวิทยา (morphology) การเจริ ญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ (potato
dextrose agar) และstrain ของเชื้อราสาเหตุของโรคใบจุดก้างปลาที่แยกได้จากยางแต่ละสายพันธุ์
ลักษณะทางสั ณฐานวิทยา (morphology) เบือ้ งต้ น
เชื้อราที่แยกได้จากยางสายพันธุ์ต่างกัน ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ(potato dextrose
agar) จํานวน 28 ไอโซเลทพบว่าลักษณะของเชื้อรามีความแปรปรวนมากทั้งด้านลักษณะความฟู
ของเส้นใย สี ของเส้นใย การสร้างสี ของโคโลนี เชื้อราในอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยในเบื้องต้นสามารถ
แยกกลุ่มของเชื้อราได้เป็ น 5 กลุ่ม ตามลักษณะสี ของเส้นใยและการสร้างสี ของเชื้อราในอาหารเลี้ยง
เชื้อ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีคอ่ นข้างฟู เส้นใยมีสีขาว และสร้างสี ใน
อาหารเป็ นสี ชมพูสม้ เด่นชัด ได้แก่ เชื้อราที่แยกได้จากสายพันธุ์ RRI-CH-38 0280 และ RRI-CH-38
0298 และ RRI-CH-38 0890 (ภาพที่6)
กลุ่มที่ 2 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีค่อนข้างฟู เส้นใยมีสีขาว-เทา-เขียวขี้มา้
อ่อนและสร้างสี ในอาหารเป็ นสี ชมพูส้มเด่นชัด ได้แก่ เชื้ อราที่แยกได้จากสายพันธุ์ RRI-CH-38
0096, RRI-CH-38 0271, RRI-CH-38 0311, RRI-CH-38 0424, RRI-CH-38 0821, RRI-CH-38
0822, RRI-CH-38 0908, และ RRI-CH-38 1066 (ภาพที่ 7)
กลุ่มที่ 3 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนี ฟูปานกลาง เส้นใยมีสีข้ ีมา้ -เทา และ
สร้างสี ในอาหารเป็ นสี ชมพูอ่อน ได้แก่ เชื้อราที่แยกได้จากสายพันธุ์ RRI-CH-38 0127, RRI-CH-38
0169, RRI-CH-38 0236, RRI-CH-38 0281, RRI-CH-38 0910, RRI-CH-38 0926, RRI-CH-38
0989 และ RRI-CH-38 1066 (ภาพที่ 8)
กลุ่มที่ 4 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีฟูเล็กน้อย เส้นใยมีสีข้ ีมา้ เข้ม ไม่สร้างสี
ในอาหาร ได้แก่ เชื้อราที่แยกได้จากสายพันธุ์ RRI-CH-38 0201, RRI-CH-38 0333, RRI-CH-38
0802, RRI-CH-38 0835, RRI-CH-38 0885 และ RRI-CH-38 0891 (ภาพที่ 9)
กลุ่มที่ 5 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีไม่สมํ่าเสมอ ขอบโคโลนีไม่ฟูสีน้ าํ ตาล
ไหม้ได้แก่ เชื้อราที่แยกได้จากสายพันธุ์ RRI-CH-38 0791, RRI-CH-38 0803 และ RRI-CH-38
0919 (ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 6 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีคอ่ นข้างฟู เส้นใยมีสีขาว
และสร้างสี ในอาหารเป็ นสี ชมพูสม้ เด่นชัด (กลุ่มที่ 1)

ภาพที่ 7 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีคอ่ นข้างฟู เส้นใยมีสีขาว-เทา-เขียวขี้มา้ อ่อน
และสร้างสี ในอาหารเป็ นสี ชมพูสม้ เด่นชัด (กลุ่มที่ 2)
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ภาพที่ 8 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีฟปู านกลาง เส้นใยมีสีข้ มี า้ -เทา
และสร้างสี ในอาหารเป็ นสี ชมพูออ่ น (กลุ่มที่ 3)

ภาพที่ 9 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีฟเู ล็กน้อย เส้นใยมีสีข้ ีมา้ เข้ม
ไม่สร้างสี ในอาหาร (กลุ่มที่ 4)
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ภาพที่ 10 ลักษณะการเจริ ญของเชื้อราเป็ นโคโลนีไม่สมํ่าเสมอ
ขอบโคโลนีไม่ฟสู ี น้ าํ ตาลไหม้ (กลุ่มที่ 5)
การเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารพีดเี อ
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าเชื้อรามีอตั ราการเจริ ญของเส้นใยที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ แต่เมื่อพิจารณาผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยแล้วสามารถแบ่งกลุ่มการเจริ ญเติบโตได้ 2 กลุ่ม
คือกลุ่มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีขนาด 3.97-4.71 ซม. มีจาํ นวน 19 สายพันธุ์ และกลุ่มที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีขนาด 3.02-3.91 ซม. มีจาํ นวน 9 สายพันธุ์ แต่จากการพิจารณาเชื้อ
ราในกลุ่มลักษณะอาการของโรค กลุ่มลักษณะเชื้อรา และระดับความต้านทานของสายพันธุ์ยางจะ
เห็นว่ามีความผสมผสานกัน แสดงว่าเชื้อรามีความแปรปรวนค่อนข้างสูง

-216ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของพันธุ์ยาง เชื้อราที่แยกบริ สุทธิ์ได้ และระดับความต้านทานของ
สายพันธุ์ยาง
เชื้อราที่แยกได้ จาก กลุ่มลักษณะ กลุ่มลักษณะเชื้อรา ขนาดโคโลนีของ
ระดับความ
สายพันธุ์ยาง
อาการโรค บนอาหารเลีย้ งเชื้อ เชื้อราบนPDA ต้ านทานของสาย
PDA
(5วัน:ซม.)*
พันธุ์ยาง
RRI-CH-38 0096
1
2
4.18 a-f
ต้านทาน
RRI-CH-38 0127
5
3
3.66 e-i
ปานกลาง
RRI-CH-38 0169
5
3
4.08 b-h
ปานกลาง
5
4
4.31 a-d
ปานกลาง
RRI-CH-38 0201
RRI-CH-38 0236
5
3
4.22 a-e
ต้านทาน
RRI-CH-38 0271
3
2
4.08 b-h
ต้านทาน
5
1
4.04 c-h
RRI-CH-38 0280
RRI-CH-38 0281
5
3
3.61 f-i
ต้านทาน
RRI-CH-38 0298
5
1
4.03 c-h
ปานกลาง
RRI-CH-38 0311
5
2
4.25 a-e
อ่อนแอมาก
RRI-CH-38 0333
5
4
4.08 b-h
อ่อนแอมาก
RRI-CH-38 0424
1
2
4.22 a-e
ต้านทาน
5
3
4.71 a
อ่อนแอมาก
RRI-CH-38 0745
RRI-CH-38 0791
5
5
3.12 ij
อ่อนแอมาก
RRI-CH-38 0802
5
4
4.53 abc
อ่อนแอมาก
2
5
3.02 j
อ่อนแอ
RRI-CH-38 0803
RRI-CH-38 0821
2
2
3.98 c-h
ต้านทาน
RRI-CH-38 0822
5
2
4.64 ab
ต้านทาน
5
4
4.54 abc
RRI-CH-38 0835
RRI-CH-38 0885
2
4
4.13 a-g
ต้านทาน
RRI-CH-38 0890
5
1
4.52 abc
RRI-CH-38 0891
2
4
3.91 d-h
ปานกลาง
RRI-CH-38 0908
1
2
3.49 hij
ต้านทาน
RRI-CH-38 0910
1
3
3.97 c-h
ปานกลาง
5
5
3.69 e-h
RRI-CH-38 0919
RRI-CH-38 0926
5
3
3.86 d-h
อ่อนแอ
RRI-CH-38 0989
1
3
3.57 ghi
ต้านทานมาก
5
3
4.28 a-e
ปานกลาง
RRI-CH-38 1066
เฉลีย่
4.03
* ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตามด้วยอักษรเดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRTที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%

-217ผลการตรวจสอบ strain ของเชื้อรา Corynespora cassiicolaที่ได้จากพันธุ์ยางแต่ ละสายพันธุ์
จากการนํา PCR product จากเส้นใยของเชื้อราจํานวน 28 isolates ไปหาลําดับเบสและ
เปรี ยบเทียบข้อมูลจาก National Center for Biotechnology Information (NCBI) พบว่ามีฐาน
พันธุกรรมตรงกับ Corynespora cassiicola มีคา่ ความเหมือนของลําดับเบส (max identity) 99%
และจากการนําลําดับเบสมาวิเคราะห์ multiple alignment ของแต่ละชนิด และจัดกลุ่มโดยใช้
Phylogenetic tree พบว่าเชื้อราทั้ง 28 isolates มีพนั ธุกรรมเหมือนกัน (ภาพที่ 11)
38-0127
38-0169
38-10166
38-0890
38-0280
38-0791
38-0281
38-0908
38-0822
38-0298
38-0989
38-0835
38-0424
38-0919
38-0311
38-0910
38-0803
38-0821
38-0096
38-0926
38-0201
38-0891
38-0745
38-0333
38-0236
38-0271
38-0885
38-0802

0.0010

0.0008

0.0006

0.0004

0.0002

0.0000

ภาพที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ Corynespora cassiicola จํานวน 28 isolates ที่ได้
จากการเปรี ยบเทียบลําดับเบสในส่ วนของ 18s rDNA โดยใช้โปรแกรม MEGA6

-218จากผลการศึกษาความรุ นแรงของโรคใบจุ ดก้างปลาในแปลงทดลองและจัดระดับความ
ต้านทาน-อ่อนแอของสายพันธุ์ยาง การศึกษาลักษณะอาการของโรค และลักษณะเชื้ อราที่ แยก
บริ สุทธิ์ ได้บนอาหารเลี้ยงเชื้ อพีดีเอ จะเห็ นว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั พันธุ์ยางในทุกระดับความ
ต้านทานสามารถพบอาการโรคได้หลายลักษณะ ลักษณะของเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้ อ ก็ไม่แยก
กลุ่ม ที่ ชัดเจนต่ อการทําให้เกิ ดอาการลักษณะและความรุ นแรงของโรคต่ อพันธุ์ ยางแต่อย่างใด
นอกจากนี้จากการตรวจสอบ strain ของเชื้อราที่แยกได้ในทุกลักษณะอาการของโรคและระดับ
ความรุ นแรง พบว่าเชื้อราทั้งหมดมีพนั ธุ กรรมที่เหมือนกัน แสดงว่าตัวเชื้อรามีความแปรปรวนสู ง
ดังนั้นลักษณะอาการของโรคและความรุ นแรงของโรคที่ยางแต่ละสายพันธุ์แสดงออกเป็ นผลจาก
พันธุกรรมของพันธุ์ยางเองที่ตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุ โดยธรรมชาติพืชจะมีระบบป้ องกันตนเอง
เพื่อต้านทานเชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่สามารถแบ่งได้ 3 วิธี คือ 1) การป้ องกันเชิงกายภาพ โครงสร้าง
และลัก ษณะของผนัง เซลล์ ภ ายนอกจะเป็ นปราการแรกที่ ช่ ว ยต้า นการเข้า ทํา ลายของเชื้ อ
2) hypersensitive response (HR) เป็ นปฏิกิริยาที่พืชกับเชื้อไม่สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสิ้ นเชิง
และ 3) Systemic Acquired Resistance (SAR) ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นหลังกระบวนการติดเชื้อ
และพืชสามารถรอดตายจากการติดเชื้อนั้น (พรทิพย์, 2533) ดังนั้นจึงควรศึกษาความสัมพันธ์ของ
พันธุ์ยางทั้งทางด้านระบบการป้ องกันตนเองของยางพาราต่อเชื้ อราสาเหตุโรคทั้งทางด้านการ
ป้ องกันเชิงกายภาพ และการตอบสนองต่อเชื้อราเป็ น hypersensitive response (HR) หรื อแบบ
Systemic Acquired Resistance (SAR) และลักษณะทางพันธุกรรมของพันธุ์ยางพาราเองเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการปรั บปรุ งและพัฒนาพันธุ์ยางเพื่อให้ได้พนั ธุ์ที่มี ลกั ษณะดี และต้านทานโรคใบจุ ด
ก้างปลาต่อไป
สรุปผลลารทดลองและข้อเสนอแนะ
1. จากการประเมิ น โรคใบจุ ด ก้า งปลาในสภาพธรรมชาติ ข องพันธุ์ ย างลูก ผสมชุ ด 400
(แปลงทดลอง RRI-CH-38/1/2) จํานวน 169 สายพันธุ์ ในปี 2552, 2553 และ 2557-2560 ที่ปลูกใน
ปี 2547 ที่ศูนย์วิจยั แลพัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ ธานี ต.คันธุ ลี อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ ธานี และจัด
ระดับความต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลาสาเหตุจากเชื้อรา Corynespora cassiicola เปรี ยบเทียบ
กับพันธุ์ยางที่แสดงอาการโรครุ นแรงมากในแปลงนั้นคือสายพันธุ์ RRI-CH-380802 ซึ่งเป็ นโรคใบ
ร่ วงรุ นแรง ต้นยางแคระแกร็ น มีตน้ ยางยืนต้นตายตั้งแต่อายุ 5 ปี จากการศึกษานี้สามารถจัดระดับ
พันธุ์ยางที่ตา้ นทานต่อโรคดังนี้
พันธุ์ที่ตา้ นทานต่อโรคมาก
จํานวน 13
สายพันธุ์
พันธุ์ที่ตา้ นทานต่อโรค
จํานวน 118
สายพันธุ์
พันธุ์ตา้ นทานโรคปานกลาง
จํานวน 28
สายพันธุ์
พันธุ์ยางอ่อนแอต่อโรค
จํานวน 3
สายพันธุ์ และ
พันธุ์ยางอ่อนแอต่อโรคมาก
จํานวน 7
สายพันธุ์

-2192. ความรุ นแรงของโรคหรื อความต้านทานอ่อนแอของพันธุ์ยางไม่มีความสัมพันธ์กบั
ลักษณะอาการของโรคและลักษณะทาง morphology ของเชื้อรา
3. เชื้อราที่ทาํ ให้เกิดโรคกับยางสายพันธุ์ยางต่างกันในแปลงทดลองเปรี ยบเทียบพันธุ์ยาง
ขั้นต้น RRI-CH 38/1/1 ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ ธานี เป็ น
เชื้อรา strain เดียว แต่เชื้อราสาเหตุมีความแปรปรวนทาง morphology ค่อนข้างสูง
4. ลักษณะอาการของโรค และความรุ นแรงของโรคที่ยางแต่ละสายพันธุ์แสดงออกเป็ นผล
จากพันธุ์ยางที่ตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุ
ดัง นั้นจึ ง ควรศึ กษาความสัม พันธ์ ของพันธุ์ ยางทั้งทางด้านระบบการป้ องกันตนเองของ
ยางพาราต่อเชื้อราสาเหตุโรคทั้งทางด้านการป้ องกันเชิงกายภาพ ด้านการตอบสนองต่อเชื้อราเป็ น
hypersensitive response (HR) หรื อแบบ Systemic Acquired Resistance (SAR) และลักษณะทาง
พันธุ กรรมของพันธุ์ยางพาราที่สัมพันธ์กบั การแสดงออกต่อเชื้ อราสาเหตุ เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาพันธุ์ยางเพือ่ ให้ได้พนั ธุ์ที่มีลกั ษณะดีและต้านทานโรคใบจุดก้างปลาต่อไป
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. เป็ นข้อมูลในการคัดเลือกพันธุ์ยางที่มีลกั ษณะดี ต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลาเพื่อใช้เป็ น
พันธุ์ปลูกต่อไป
2. ข้อมูลระดับความต้านทานต่อโรคใบจุ ดก้างปลาของสายพันธุ์ยางใช้เป็ นข้อมูลใน
การศึ ก ษาลัก ษณะของพัน ธุ์ ย างที่ มี ผ ลต่ อการเกิ ด โรคทั้ง ทางด้า นกายภาพและพัน ธุ ก รรม เพื่ อ
ประโยชน์ในการปรับปรุ งพันธุ์ยางที่ตา้ นทานโรคต่อไปมีประโยชน์ต่อ
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ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงความรุนแรงของโรคใบจุดก้ างปลาที่ประเมินปี 2552-2560 คาเฉลีย่ ดัชนีความรุนแรงของโรค และลักษณะความต้ านทานเมื่อ
เปรียบเทียบกับความรุนแรงของยางสายพันธุ์ RRI-CH-0802
พันธุ์

พ.ย.
6.7
6.7
26.7
13.3
20.0
33.3
20.0
13.3
26.7
40.0
40.0
20.0
13.3
40.0
26.7
13.3
20.0
20.0

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
6.7
6.7
40.0
13.3
13.3
20.0
20.0
13.3
6.7
13.3
13.3
0.0
0.0
20.0
0.0
6.7
6.7
6.7

2557,
10 ปี
ต.ค.
13.3
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
13.3
6.7
0.0
6.7
20.0
0.0
0.0
6.7
0.0
6.7
6.7
13.3

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
0.0 0.0 13.3 0.0
0.0 20.0 26.7 6.7
6.7 13.3 13.3 13.3
0.0 6.7 26.7 6.7
0.0 0.0 13.3 0.0
13.3 6.7 6.7 6.7
0.0 13.3 13.3 6.7
0.0 0.0 26.7 6.7
0.0 6.7 33.3 0.0
0.0 0.0 13.3 13.3
0.0 6.7 6.7 13.3
0.0 0.0 26.7 0.0
0.0 0.0 33.3 6.7
13.3 6.7 20.0 0.0
0.0 6.7 26.7 6.7
0.0 13.3 20.0 6.7
0.0 0.0 20.0 0.0
6.7 6.7 33.3 0.0

2559,
2560,
%RRI*เฉลี่ยปี *%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
CH2552- CH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
0.0 0.0 6.7 0.0 20.0 6.7 16.49 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 20.0 26.7 19.40 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
6.7 13.3 6.7 6.7 40.0 20.0 38.79 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
0.0 20.0 0.0 6.7 0.0 33.3 23.28 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 20.0 26.7 53.3 29.10 ต้านทาน
33.33 53.33 ปานกลาง
0.0 13.3 6.7 6.7 13.3 46.7 31.03 ต้านทาน
35.00 56.00 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 40.0 23.28 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 11.64 ต้านทานมาก 10.00 16.00 ต้านทานมาก
0.0 0.0 0.0 6.7 13.3 26.7 19.40 ต้านทานมาก 18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 20.0 21.34 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 6.7 46.7 28.13 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
0.0 0.0 6.7 6.7 6.7 26.7 15.52 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน
6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 15.52 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน
6.7 6.7 0.0 6.7 20.0 40.0 33.94 ต้านทาน
36.67 58.67 ปานกลาง
0.0 13.3 6.7 0.0 13.3 26.7 19.40 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 20.0 6.7 16.49 ต้านทานมาก 10.00 16.00 ต้านทานมาก
0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 26.7 23.28 ต้านทาน
20.00 32.00 ต้านทาน
6.7 13.3 6.7 6.7 6.7 46.7 29.10 ต้านทาน
33.33 53.33 ปานกลาง
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RRI-CH-38-0026
RRI-CH-38-0029
RRI-CH-38-0047
RRI-CH-38-0057
RRI-CH-38-0080
RRI-CH-38-0086
RRI-CH-38-0096
RRI-CH-38-0100
RRI-CH-38-0111
RRI-CH-38-0117
RRI-CH-38-0127
RRI-CH-38-0145
RRI-CH-38-0156
RRI-CH-38-0169
RRI-CH-38-0191
RRI-CH-38-0195
RRI-CH-38-0199
RRI-CH-38-0201

2552,
4.5-5 ปี
มี.ค. ส.ค.
6.7 40.0
26.7 13.3
20.0 40.0
33.3 33.3
53.3 46.7
46.7 40.0
40.0 20.0
6.7 6.7
26.7 13.3
20.0 26.7
46.7 26.7
26.7 13.3
13.3 33.3
40.0 46.7
26.7 6.7
6.7 13.3
26.7 26.7
46.7 60.0

พันธุ์

พ.ย.
13.3
20.0
26.7
20.0
20.0
6.7
6.7
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
26.7
20.0
13.3
26.7
20.0
6.7
26.7
13.3

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
6.7
26.7
0.0
13.3
6.7
6.7
0.0
6.7
6.7
13.3
0.0
6.7
13.3
13.3
0.0
26.7
13.3
6.7
20.0
13.3
13.3

2557,
10 ปี
ต.ค.
6.7
6.7
0.0
0.0
13.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.7
0.0
6.7
6.7
0.0
0.0
6.7
13.3
0.0
0.0
6.7

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
6.7 13.3 40.0 6.7
0.0 6.7 26.7 0.0
0.0 20.0 20.0 0.0
0.0 6.7 13.3 0.0
0.0 13.3 26.7 13.3
0.0 6.7 13.3 0.0
0.0 13.3 13.3 0.0
6.7 0.0 6.7 0.0
6.7 6.7 20.0 0.0
0.0 0.0 26.7 0.0
6.7 0.0 20.0 20.0
0.0 13.3 40.0 6.7
6.7 6.7 20.0 6.7
0.0 0.0 20.0 0.0
0.0 6.7 13.3 0.0
0.0 6.7 33.3 13.3
6.7 0.0 26.7 0.0
6.7 13.3 26.7 6.7
6.7 6.7 13.3 6.7
0.0 0.0 13.3 0.0
6.7 6.7 33.3 6.7

2559,
2560,
*เฉลี่ยปี *%RRI%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
2552- CHCH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 20.0 31.03 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 33.3 33.3 23.28 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
0.0 6.7 6.7 20.0 33.3 20.0 11.64 ต้านทานมาก 21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 13.3 13.3 26.7 19.40 ต้านทานมาก 23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 6.7 0.0 0.0 13.3 20.0 21.34 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 6.7 20.0 28.13 ต้านทาน
13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 0.0 13.3 0.0 20.0 26.7 15.52 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 6.7 26.7 15.52 ต้านทานมาก 20.00 32.00 ต้านทาน
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 13.3 33.94 ต้านทาน
16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 20.0 6.7 13.3 13.3 20.0 19.40 ต้านทานมาก 20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 33.3 16.49 ต้านทานมาก 23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 20.0 20.0 23.28 ต้านทาน
15.00 24.00 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 0.0 20.0 26.7 29.10 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 6.7 0.0 6.7 0.0 20.0 31.03 ต้านทาน
16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 0.0 13.3 0.0 13.3 20.0 23.28 ต้านทาน
16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 6.7 6.7 20.0 11.64 ต้านทานมาก 21.67 34.67 ต้านทาน
6.7 6.7 0.0 13.3 13.3 20.0 19.40 ต้านทานมาก 25.00 40.00 ต้านทาน
6.7 13.3 13.3 13.3 6.7 46.7 21.34 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 6.7 6.7 20.0 28.13 ต้านทาน
13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 6.7 13.3 13.3 26.7 13.3 15.52 ต้านทานมาก 23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 13.3 6.7 13.3 40.0 15.52 ต้านทานมาก 23.33 37.33 ต้านทาน
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RRI-CH-38-0202
RRI-CH-38-0204
RRI-CH-38-0205
RRI-CH-38-0208
RRI-CH-38-0215
RRI-CH-38-0218
RRI-CH-38-0220
RRI-CH-38-0226
RRI-CH-38-0232
RRI-CH-38-0235
RRI-CH-38-0236
RRI-CH-38-0239
RRI-CH-38-0241
RRI-CH-38-0262
RRI-CH-38-0263
RRI-CH-38-0264
RRI-CH-38-0270
RRI-CH-38-0271
RRI-CH-38-0272
RRI-CH-38-0274
RRI-CH-38-0281

2552,
4.5-5 ปี
มี.ค. ส.ค.
20.0 33.3
33.3 46.7
20.0 40.0
26.7 33.3
20.0 26.7
20.0 20.0
26.7 20.0
26.7 26.7
13.3 26.7
20.0 26.7
33.3 40.0
20.0 13.3
26.7 26.7
20.0 6.7
20.0 26.7
20.0 26.7
20.0 40.0
46.7 26.7
20.0 6.7
13.3 40.0
40.0 26.7

พันธุ์

พ.ย.
20.0
6.7
20.0
13.3
20.0
80.0
20.0
40.0
6.7
20.0
73.3
6.7
20.0
26.7
20.0
6.7
13.3
13.3
20.0
40.0
26.7

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
13.3
13.3
13.3
6.7
33.3
60.0
20.0
33.3
33.3
13.3
40.0
6.7
13.3
6.7
13.3
13.3
6.7
6.7
20.0
20.0
26.7

2557,
10 ปี
ต.ค.
0.0
0.0
13.3
0.0
13.3
46.7
20.0
26.7
0.0
0.0
46.7
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
13.3
6.7
6.7
0.0
6.7

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
0.0 0.0 26.7 6.7
0.0 6.7 40.0 0.0
13.3 0.0 13.3 6.7
0.0 6.7 6.7 6.7
6.7 0.0 26.7 0.0
0.0 13.3 26.7 13.3
0.0 6.7 6.7 6.7
13.3 0.0 40.0 46.7
0.0 0.0 6.7 0.0
6.7 13.3 26.7 6.7
6.7 13.3 20.0 6.7
0.0 13.3 20.0 0.0
6.7 0.0 13.3 0.0
0.0 6.7 6.7 0.0
0.0 0.0 40.0 6.7
13.3 13.3 13.3 13.3
0.0 0.0 13.3 6.7
0.0 0.0 26.7 0.0
0.0 6.7 13.3 0.0
6.7 6.7 20.0 13.3
0.0 6.7 6.7 13.3

2559,
2560,
*เฉลี่ยปี *%RRI%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
2552- CHCH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 33.3 33.94 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 13.3 26.7 19.40 ต้านทานมาก 18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 6.7 13.3 13.3 24.25 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 13.3 0.0 6.7 13.3 11.64 ต้านทานมาก 10.00 16.00 ต้านทานมาก
13.3 6.7 6.7 13.3 26.7 40.0 32.97 ต้านทาน
28.33 45.33 ปานกลาง
6.7 33.3 13.3 13.3 13.3 53.3 65.95 อ่อนแอ
68.33 109.33 อ่อนแอมาก
0.0 6.7 6.7 0.0 6.7 20.0 22.31 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
26.7 20.0 33.3 26.7 26.7 46.7 65.95 อ่อนแอ
48.33 77.33 อ่อนแอ
0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 40.0 17.46 ต้านทานมาก 25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 13.3 6.7 6.7 13.3 13.3 22.31 ต้านทาน
15.00 24.00 ต้านทาน
13.3 33.3 6.7 13.3 13.3 53.3 60.13 อ่อนแอ
60.00 96.00 อ่อนแอมาก
0.0 0.0 6.7 13.3 20.0 6.7 14.55 ต้านทานมาก 6.67 10.67 ต้านทานมาก
0.0 0.0 0.0 13.3 6.7 13.3 14.55 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 13.3 13.3 13.3 6.7 20.0 22.31 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 20.0 17.46 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 6.7 13.3 13.3 22.31 ต้านทาน
16.67 26.67 ต้านทาน
6.7 0.0 0.0 6.7 6.7 6.7 17.46 ต้านทานมาก 16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 13.3 13.3 33.3 17.46 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 0.0 13.3 20.0 6.7 33.3 24.25 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 20.0 13.3 20.0 31.03 ต้านทาน
30.00 48.00 ปานกลาง
0.0 6.7 6.7 13.3 20.0 6.7 25.22 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน

-223-

RRI-CH-38-0282
RRI-CH-38-0286
RRI-CH-38-0293
RRI-CH-38-0295
RRI-CH-38-0298
RRI-CH-38-0311
RRI-CH-38-0320
RRI-CH-38-0321
RRI-CH-38-0325
RRI-CH-38-0330
RRI-CH-38-0333
RRI-CH-38-0344
RRI-CH-38-0345
RRI-CH-38-0354
RRI-CH-38-0355
RRI-CH-38-0359
RRI-CH-38-0363
RRI-CH-38-0365
RRI-CH-38-0366
RRI-CH-38-0372
RRI-CH-38-0373

2552,
4.5-5 ปี
มี.ค. ส.ค.
33.3 33.3
26.7 26.7
13.3 46.7
13.3 6.7
40.0 20.0
53.3 80.0
20.0 33.3
46.7 73.3
40.0 20.0
13.3 13.3
53.3 73.3
6.7 6.7
13.3 6.7
20.0 40.0
20.0 6.7
13.3 33.3
6.7 40.0
33.3 0.0
33.3 26.7
20.0 40.0
6.7 33.3

พันธุ์

พ.ย.
6.7
20.0
40.0
40.0
13.3
20.0
13.3
33.3
26.7
20.0
20.0
6.7
20.0
20.0
13.3
26.7
13.3
13.3
13.3
33.3
20.0

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
20.0
13.3
26.7
0.0
6.7
0.0
20.0
26.7
10.0
13.3
6.7
0.0
20.0
13.3
0.0
0.0
0.0
13.3
20.0
0.0
6.7

2557,
10 ปี
ต.ค.
0.0
6.7
0.0
6.7
6.7
0.0
0.0
6.7
0.0
0.0
13.3
0.0
0.0
0.0
6.7
0.0
0.0
6.7
0.0
0.0
6.7

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
0.0 6.7 13.3 13.3
0.0 6.7 13.3 13.3
0.0 6.7 13.3 0.0
6.7 13.3 20.0 0.0
13.3 40.0 33.3 13.3
13.3 13.3 20.0 6.7
0.0 0.0 20.0 0.0
13.3 6.7 20.0 6.7
0.0 20.0 20.0 13.3
0.0 6.7 0.0 13.3
0.0 13.3 26.7 13.3
0.0 13.3 20.0 6.7
6.7 13.3 13.3 0.0
6.7 20.0 13.3 6.7
0.0 0.0 13.3 6.7
6.7 0.0 20.0 20.0
0.0 6.7 20.0 20.0
0.0 6.7 6.7 0.0
0.0 6.7 46.7 0.0
6.7 0.0 20.0 6.7
6.7 13.3 20.0 13.3

2559,
2560,
*เฉลี่ยปี *%RRI%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
2552- CHCH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
0.0 0.0 13.3 13.3 13.3 26.7 26.19 ต้านทาน
26.67 42.67 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 20.0 13.3 26.7 25.22 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 6.7 23.28 ต้านทาน
28.33 45.33 ปานกลาง
6.7 0.0 6.7 13.3 33.3 13.3 29.10 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 6.7 33.3 13.3 60.0 20.0 41.70 ปานกลาง
16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 6.7 13.3 46.7 29.10 ต้านทาน
30.00 48.00 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 26.7 17.46 ต้านทานมาก 23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 13.3 6.7 13.3 31.03 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 6.7 13.3 33.3 24.73 ต้านทาน
24.17 38.67 ต้านทาน
0.0 0.0 13.3 13.3 20.0 26.7 22.31 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 6.7 13.3 13.3 20.0 33.3 30.06 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 26.7 18.43 ต้านทานมาก 20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 13.3 13.3 46.7 24.25 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 6.7 13.3 26.7 23.28 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 6.7 20.0 6.7 13.3 40.0 21.34 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 6.7 6.7 20.0 18.43 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 13.3 13.3 20.0 18.43 ต้านทานมาก 11.67 18.67 ต้านทานมาก
0.0 0.0 6.7 6.7 6.7 26.7 15.52 ต้านทานมาก 16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 20.0 26.7 26.7 29.10 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 20.0 6.7 18.43 ต้านทานมาก 16.67 26.67 ต้านทาน
6.7 0.0 6.7 6.7 6.7 20.0 22.31 ต้านทาน
16.67 26.67 ต้านทาน

-224-

RRI-CH-38-0377
RRI-CH-38-0379
RRI-CH-38-0380
RRI-CH-38-0397
RRI-CH-38-0407
RRI-CH-38-0408
RRI-CH-38-0410
RRI-CH-38-0421
RRI-CH-38-0422
RRI-CH-38-0424
RRI-CH-38-0426
RRI-CH-38-0437
RRI-CH-38-0691
RRI-CH-38-0696
RRI-CH-38-0697
RRI-CH-38-0711
RRI-CH-38-0715
RRI-CH-38-0719
RRI-CH-38-0729
RRI-CH-38-0737
RRI-CH-38-0738

2552,
4.5-5 ปี
มี.ค. ส.ค.
26.7 53.3
26.7 40.0
6.7 40.0
13.3 40.0
20.0 26.7
46.7 53.3
26.7 33.3
13.3 53.3
33.3 26.7
26.7 26.7
33.3 26.7
26.7 46.7
46.7 13.3
26.7 26.7
40.0 20.0
20.0 6.7
20.0 13.3
26.7 13.3
26.7 26.7
6.7 26.7
20.0 20.0

พันธุ์

พ.ย.
33.3
13.3
60.0
66.7
20.0
26.7
13.3
33.3
26.7
13.3
20.0
13.3
80.0
20.0

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
0.0
0.0
46.7
53.3
26.7
13.3
0.0
6.7
6.7
0.0
6.7
6.7
33.3
20.0

2557,
10 ปี
ต.ค.
0.0
6.7
46.7
13.3
0.0
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.3
0.0

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
0.0 0.0 20.0 13.3
0.0 6.7 26.7 13.3
6.7 13.3 20.0 33.3
6.7 13.3 46.7 26.7
6.7 13.3 20.0 20.0
0.0 13.3 20.0 6.7
0.0 0.0 20.0 6.7
6.7 13.3 26.7 0.0
0.0 0.0 20.0 6.7
6.7 6.7 26.7 6.7
0.0 0.0 6.7 0.0
6.7 6.7 13.3 0.0
0.0 13.3 20.0 6.7
0.0 0.0 26.7 0.0

RRI-CH-38-0802 70.0 70.0 60.0 50.0 60.0 20.0 40.0 10.0 10.0
RRI-CH-38-0803 73.3 60.0 33.3 26.7 40.0
RRI-CH-38-0809 26.7 26.7 26.7 20.0 13.3
RRI-CH-38-0819 6.7 26.7 26.7 6.7 6.7
RRI-CH-38-0820 40.0 20.0 6.7 13.3 0.0
RRI-CH-38-0821 6.7 0.0 6.7 20.0 13.3

0.0
0.0
0.0
6.7
6.7

0.0
13.3
6.7
6.7
6.7

40.0
0.0
26.7
20.0
20.0

20.0
0.0
6.7
6.7
13.3

2559,
2560,
*เฉลี่ยปี *%RRI%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
2552- CHCH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
0.0 0.0 6.7 6.7 26.7 46.7 23.28 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 26.7 21.34 ต้านทาน
16.67 26.67 ต้านทาน
46.7 33.3 26.7 26.7 46.7 46.7 74.68 อ่อนแอ
53.33 85.33 อ่อนแอมาก
20.0 40.0 20.0 20.0 6.7 66.7 64.98 อ่อนแอ
58.33 93.33 อ่อนแอมาก
6.7 6.7 0.0 6.7 13.3 20.0 27.16 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 6.7 0.0 20.0 13.3 13.3 22.31 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 0.0 13.3 80.0 28.13 ต้านทาน
35.00 56.00 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 28.13 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 26.7 21.34 ต้านทาน
26.67 42.67 ปานกลาง
0.0 0.0 13.3 13.3 13.3 40.0 23.28 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 33.3 12.61 ต้านทานมาก 16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 33.3 15.52 ต้านทานมาก 16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 33.3 6.7 6.7 20.0 60.0 52.37 ปานกลาง
60.00 96.00 อ่อนแอมาก
0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 40.0 20.37 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
ตาย ตาย ตาย
80.0 70.0
70.0 100 อ่อนแอมาก 62.50 100.00 อ่อนแอมาก
หมด หมด หมด
20.0 60.0 20.0 10.0 50.0 73.3 65.95 อ่อนแอ
48.33 77.33 อ่อนแอ
0.0 6.7 6.7 13.3 6.7 26.7 23.28 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 13.3 40.0 6.7 25.22 ต้านทาน
16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 6.7 0.0 13.3 0.0 40.0 20.37 ต้านทาน
20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 33.3 6.7 19.40 ต้านทานมาก 8.33 13.33 ต้านทาน

-225-

RRI-CH-38-0741
RRI-CH-38-0743
RRI-CH-38-0745
RRI-CH-38-0747
RRI-CH-38-0760
RRI-CH-38-0761
RRI-CH-38-0762
RRI-CH-38-0773
RRI-CH-38-0779
RRI-CH-38-0781
RRI-CH-38-0783
RRI-CH-38-0788
RRI-CH-38-0791
RRI-CH-38-0798

2552,
4.5-5 ปี
มี.ค. ส.ค.
46.7 6.7
26.7 26.7
46.7 60.0
66.7 46.7
20.0 26.7
13.3 20.0
80.0 46.7
40.0 46.7
26.7 46.7
40.0 20.0
33.3 6.7
33.3 13.3
60.0 66.7
40.0 20.0

พันธุ์

พ.ย.
20.0
0.0
20.0
13.3
26.7
13.3
13.3
33.3
20.0
13.3
13.3
6.7
26.7
20.0
20.0
20.0
6.7
6.7
13.3
26.7
13.3

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
13.3
13.3
0.0
20.0
6.7
13.3
13.3
0.0
20.0
6.7
26.7
6.7
13.3
0.0
20.0
13.3
0.0
40.0
0.0
26.7
0.0

2557,
10 ปี
ต.ค.
6.7
6.7
0.0
0.0
6.7
0.0
26.7
0.0
0.0
0.0
6.7
6.7
6.7
0.0
6.7
6.7
6.7
0.0
0.0
26.7
6.7

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
6.7 13.3 46.7 6.7
0.0 0.0 26.7 0.0
0.0 6.7 26.7 0.0
0.0 0.0 20.0 0.0
0.0 6.7 13.3 13.3
0.0 6.7 20.0 0.0
0.0 20.0 20.0 20.0
6.7 0.0 33.3 6.7
0.0 6.7 20.0 6.7
0.0 20.0 13.3 6.7
0.0 0.0 26.7 6.7
0.0 6.7 13.3 6.7
6.7 13.3 26.7 0.0
6.7 6.7 13.3 6.7
0.0 6.7 13.3 0.0
0.0 0.0 20.0 6.7
13.3 6.7 26.7 6.7
0.0 0.0 20.0 13.3
6.7 0.0 20.0 13.3
0.0 13.3 6.7 6.7
0.0 6.7 20.0 6.7

2559,
2560,
*เฉลี่ยปี *%RRI%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
2552- CHCH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
0.0 13.3 0.0 6.7 13.3 20.0 28.13 ต้านทาน
20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 20.0 6.7 11.64 ต้านทานมาก 5.00
8.00 ต้านทานมาก
0.0 0.0 13.3 13.3 0.0 13.3 14.55 ต้านทานมาก 10.00 16.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 20.0 13.3 46.7 26.19 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
0.0 6.7 0.0 6.7 20.0 0.0 21.34 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 26.7 33.3 22.31 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
6.7 0.0 0.0 6.7 13.3 20.0 27.16 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
6.7 0.0 6.7 13.3 33.3 13.3 27.16 ต้านทาน
20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 20.0 17.46 ต้านทานมาก 18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 13.3 6.7 13.3 18.43 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน
0.0 0.0 13.3 13.3 20.0 26.7 28.13 ต้านทาน
26.67 42.67 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 13.3 20.0 13.3 16.49 ต้านทานมาก 11.67 18.67 ต้านทานมาก
0.0 0.0 6.7 13.3 6.7 40.0 27.16 ต้านทาน
26.67 42.67 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 6.7 40.0 53.3 26.19 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 13.3 6.7 13.3 26.7 13.3 26.19 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 13.3 6.7 13.3 13.3 20.37 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 13.3 6.7 20.0 17.46 ต้านทานมาก 10.00 16.00 ต้านทานมาก
0.0 0.0 0.0 6.7 20.0 46.7 30.06 ต้านทาน
36.67 58.67 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 13.3 6.7 46.7 22.31 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 13.3 6.7 6.7 6.7 6.7 24.25 ต้านทาน
20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 6.7 20.0 6.7 19.40 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน

-226-

RRI-CH-38-0822
RRI-CH-38-0828
RRI-CH-38-0831
RRI-CH-38-0833
RRI-CH-38-0837
RRI-CH-38-0842
RRI-CH-38-0847
RRI-CH-38-0850
RRI-CH-38-0851
RRI-CH-38-0853
RRI-CH-38-0855
RRI-CH-38-0858
RRI-CH-38-0860
RRI-CH-38-0862
RRI-CH-38-0867
RRI-CH-38-0868
RRI-CH-38-0869
RRI-CH-38-0882
RRI-CH-38-0883
RRI-CH-38-0885
RRI-CH-38-0887

2552,
4.5-5 ปี
มี.ค. ส.ค.
20.0 26.7
6.7 0.0
13.3 6.7
46.7 46.7
0.0 40.0
33.3 26.7
20.0 26.7
13.3 33.3
20.0 13.3
13.3 26.7
26.7 40.0
13.3 20.0
40.0 26.7
53.3 26.7
13.3 40.0
13.3 26.7
20.0 13.3
46.7 53.3
46.7 33.3
6.7 20.0
6.7 40.0

พันธุ์

พ.ย.
13.3
33.3
26.7
60.0
13.3
26.7
33.3
20.0
20.0
13.3
20.0
20.0
26.7
66.7
13.3
6.7
20.0
20.0
20.0
66.7
13.3

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
0.0
6.7
13.3
33.3
6.7
13.3
20.0
0.0
13.3
20.0
0.0
33.3
13.3
13.3
0.0
0.0
13.3
6.7
0.0
33.3
0.0

2557,
10 ปี
ต.ค.
13.3
6.7
6.7
6.7
6.7
0.0
20.0
6.7
6.7
0.0
0.0
0.0
6.7
13.3
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
93.3
13.3

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
0.0 6.7 26.7 6.7
0.0 6.7 20.0 20.0
13.3 0.0 13.3 13.3
6.7 13.3 26.7 13.3
0.0 0.0 13.3 0.0
0.0 6.7 26.7 13.3
13.3 6.7 20.0 13.3
0.0 0.0 40.0 6.7
13.3 13.3 20.0 0.0
0.0 0.0 6.7 13.3
0.0 0.0 26.7 6.7
6.7 6.7 6.7 0.0
13.3 0.0 20.0 6.7
0.0 20.0 20.0 26.7
0.0 13.3 20.0 0.0
6.7 6.7 26.7 0.0
0.0 6.7 20.0 6.7
6.7 20.0 13.3 6.7
0.0 6.7 6.7 6.7
13.3 40.0 46.7 40.0
0.0 6.7 20.0 13.3

2559,
2560,
*เฉลี่ยปี *%RRI%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
2552- CHCH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
0.0 13.3 13.3 13.3 13.3 20.0 22.31 ต้านทาน
11.67 18.67 ต้านทานมาก
13.3 13.3 6.7 6.7 33.3 26.7 34.91 ต้านทาน
28.33 45.33 ปานกลาง
0.0 0.0 6.7 6.7 13.3 13.3 21.34 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
6.7 26.7 13.3 26.7 13.3 13.3 43.64 ปานกลาง
36.67 58.67 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 20.0 12.61 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 6.7 0.0 6.7 13.3 6.7 20.37 ต้านทาน
16.67 26.67 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 13.3 20.0 33.3 37.82 ต้านทาน
35.00 56.00 ปานกลาง
0.0 0.0 13.3 13.3 26.7 20.0 21.34 ต้านทาน
10.00 16.00 ต้านทานมาก
0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 26.7 23.28 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
6.7 0.0 0.0 0.0 6.7 33.3 15.52 ต้านทานมาก 18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 6.7 0.0 0.0 13.3 20.0 15.52 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 40.0 22.31 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
0.0 0.0 0.0 6.7 26.7 13.3 24.25 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
6.7 46.7 6.7 6.7 13.3 33.3 45.58 ปานกลาง
38.33 61.33 อ่อนแอ
0.0 13.3 0.0 0.0 20.0 20.0 19.40 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 6.7 20.0 33.3 17.46 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 40.0 20.37 ต้านทาน
20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 19.40 ต้านทานมาก 21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 13.3 0.0 20.0 14.55 ต้านทานมาก 13.33 21.33 ต้านทาน
66.7 86.7 46.7 40.0 33.3 53.3 104.74 อ่อนแอมาก 53.33 85.33 อ่อนแอมาก
0.0 0.0 6.7 13.3 6.7 33.3 22.31 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
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RRI-CH-38-0888
RRI-CH-38-0891
RRI-CH-38-0897
RRI-CH-38-0898
RRI-CH-38-0905
RRI-CH-38-0908
RRI-CH-38-0910
RRI-CH-38-0913
RRI-CH-38-0916
RRI-CH-38-0917
RRI-CH-38-0918
RRI-CH-38-0922
RRI-CH-38-0923
RRI-CH-38-0926
RRI-CH-38-0933
RRI-CH-38-0938
RRI-CH-38-0940
RRI-CH-38-0948
RRI-CH-38-0949
RRI-CH-38-0953
RRI-CH-38-0963

2552,
4.5-5 ปี
มี.ค. ส.ค.
20.0 13.3
26.7 46.7
13.3 20.0
13.3 40.0
20.0 13.3
6.7 20.0
33.3 53.3
20.0 0.0
26.7 26.7
33.3 6.7
20.0 13.3
40.0 33.3
13.3 33.3
33.3 40.0
20.0 26.7
33.3 13.3
40.0 6.7
33.3 26.7
20.0 13.3
53.3 60.0
33.3 26.7

พันธุ์

พ.ย.
13.3
13.3
13.3
13.3
13.3
40.0
13.3
13.3
20.0
40.0
20.0
13.3
20.0
6.7
13.3
20.0
26.7
26.7
40.0
26.7
46.7

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
0.0
13.3
6.7
0.0
0.0
13.3
13.3
6.7
20.0
20.0
13.3
20.0
6.7
26.7
13.3
20.0
13.3
40.0
26.7
20.0
33.3

2557,
10 ปี
ต.ค.
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
26.7
0.0

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
0.0 0.0 20.0 0.0
0.0 13.3 13.3 6.7
0.0 0.0 20.0 0.0
6.7 6.7 20.0 0.0
0.0 0.0 40.0 13.3
13.3 20.0 13.3 13.3
0.0 0.0 13.3 13.3
0.0 0.0 13.3 13.3
0.0 0.0 33.3 13.3
6.7 6.7 6.7 6.7
6.7 0.0 20.0 0.0
0.0 20.0 6.7 0.0
0.0 0.0 20.0 0.0
0.0 0.0 26.7 6.7
6.7 6.7 13.3 6.7
0.0 13.3 20.0 13.3
0.0 0.0 20.0 6.7
6.7 13.3 13.3 6.7
6.7 6.7 26.7 13.3
0.0 6.7 20.0 6.7
13.3 0.0 13.3 20.0

2559,
2560,
*เฉลี่ยปี *%RRI%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
2552- CHCH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
6.7 0.0 0.0 0.0 13.3 26.7 12.61 ต้านทานมาก 11.67 18.67 ต้านทานมาก
0.0 0.0 13.3 13.3 6.7 40.0 23.28 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 0.0 13.3 13.3 15.52 ต้านทานมาก 16.67 26.67 ต้านทาน
6.7 0.0 0.0 6.7 6.7 20.0 12.61 ต้านทานมาก 8.33 13.33 ต้านทานมาก
6.7 13.3 0.0 13.3 13.3 13.3 23.28 ต้านทาน
10.00 16.00 ต้านทานมาก
0.0 13.3 6.7 6.7 13.3 26.7 28.13 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 26.7 18.43 ต้านทานมาก 23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 33.3 17.46 ต้านทานมาก 20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 6.7 0.0 0.0 6.7 20.0 22.31 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 6.7 0.0 0.0 13.3 26.7 28.13 ต้านทาน
36.67 58.67 ปานกลาง
0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 26.7 19.40 ต้านทานมาก 23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 6.7 6.7 0.0 6.7 20.0 18.43 ต้านทานมาก 18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 20.0 0.0 20.0 13.3 26.7 25.22 ต้านทาน
25.00 40.00 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 13.3 46.7 33.3 28.13 ต้านทาน
23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 33.3 19.40 ต้านทานมาก 15.00 24.00 ต้านทาน
6.7 13.3 6.7 0.0 20.0 13.3 24.25 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 40.0 18.43 ต้านทานมาก 23.33 37.33 ต้านทาน
0.0 20.0 13.3 13.3 20.0 13.3 32.97 ต้านทาน
30.00 48.00 ปานกลาง
6.7 33.3 6.7 0.0 46.7 46.7 50.43 ปานกลาง
45.00 72.00 อ่อนแอ
6.7 13.3 6.7 13.3 26.7 26.7 36.85 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
0.0 26.7 20.0 20.0 13.3 6.7 36.85 ต้านทาน
31.67 50.67 ปานกลาง
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RRI-CH-38-0972
RRI-CH-38-0975
RRI-CH-38-0980
RRI-CH-38-0988
RRI-CH-38-0989
RRI-CH-38-0997
RRI-CH-38-0999
RRI-CH-38-1000
RRI-CH-38-1005
RRI-CH-38-1012
RRI-CH-38-1018
RRI-CH-38-1030
RRI-CH-38-1032
RRI-CH-38-1038
RRI-CH-38-1040
RRI-CH-38-1043
RRI-CH-38-1047
RRI-CH-38-1056
RRI-CH-38-1060
RRI-CH-38-1066
RRI-CH-38-1067

2552,
4.5-5 ปี
มี.ค. ส.ค.
26.7 6.7
40.0 26.7
13.3 33.3
20.0 0.0
13.3 13.3
26.7 6.7
26.7 40.0
33.3 26.7
20.0 33.3
26.7 60.0
26.7 33.3
20.0 20.0
26.7 46.7
33.3 26.7
33.3 0.0
13.3 20.0
40.0 13.3
13.3 40.0
46.7 66.7
26.7 53.3
6.7 40.0

2552,
4.5-5 ปี
พันธุ์
มี.ค. ส.ค.
RRI-CH-38-1070 13.3 33.3
RRI-CH-38-1071 33.3 26.7
RRI-CH-38-1073 33.3 6.7
สวย 251
6.7 6.7
RRIM 600
26.7 26.7
เฉลี่ยแปลง 27.0 28.9

พ.ย.
13.3
20.0
26.7
13.3
13.3
22.4

2553,
5.5 ปี
มี.ค.
20.0
6.7
6.7
6.7
20.0
13.5

2557,
10 ปี
ต.ค.
0.0
6.7
0.0
6.7
0.0
6.5

2558,
11 ปี
พ.ค. มิ.ย ส.ค. ต.ค.
0.0 0.0 13.3 0.0
0.0 13.3 6.7 6.7
6.7 0.0 6.7 13.3
0.0 13.3 0.0 0.0
6.7 6.7 26.7 6.7
3.2 6.9 20.3 7.4

2559,
2560,
*เฉลี่ยปี *%RRI%RRIเฉลีย่
ลั
ก
ษณะ
*ลักษณะ
12 ปี
13 ปี
2552- CHCH(ทั้งหมด)
ต้ านทาน
ต้านทาน
0802
2553 0802
ธ.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ต.ค.
0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 15.52 ต้านทานมาก 20.00 32.00 ต้านทาน
0.0 20.0 13.3 0.0 13.3 33.3 24.25 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
6.7 13.3 0.0 20.0 13.3 33.3 22.31 ต้านทาน
18.33 29.33 ต้านทาน
0.0 0.0 6.7 6.7 13.3 6.7 11.64 ต้านทานมาก 8.33 13.33 ต้านทานมาก
0.0 20.0 0.0 13.3 33.3 26.7 29.10 ต้านทาน
21.67 34.67 ต้านทาน
2.8 6.6 5.6 8.8 15.0 27.0 25.46
22.98 36.62
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กายวิภาคศาสตร์ ของใบยางพันธุ์ต้านทานต่ อโรคใบจุดก้างปลา
Leaf Anatomy of Hevea brasiliensis Clones in Resistance to
Corynespora Leaf Fall Disease
หทัยกาญจน์ สิ ทธา1
ปวีณา ไตรเพิม่ 2
บทคัดย่อ
จากการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของโครงสร้างของใบยางต่อปฏิกิริยาความต้านทานโรค
ใบจุดก้างปลาของพันธุ์พนั ธุ์ยางชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1) จํานวน 60 สายพันธุ์ เพื่อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานการปรับปรุ งพันธุ์ยางเพื่อต้านทานโรคใบจุดก้างปลาในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ โดย
ใช้เทคนิคการตัดเนื้อเยือ่ ด้วยวิธี paraffin sectioning และย้อมสี ที่จาํ เพาะต่อโครงสร้างของผนังเซลล์
ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด พบว่า ผิว
ใบของยางทุกสายพันธุ์มีลกั ษณะลวดลายคล้ายคลึงกัน โดยจะไม่พบปากใบบริ เวณผิวใบด้านบน
หรื อด้านท้องใบ ผิวใบจะมีลวดลาย 2 แบบ คือแบบสันตรง (striate) และแบบสันหยัก (regulate)
พบปากใบกระจายอยู่เป็ นจํานวนมากในส่ วนของผิวใบด้านหลังใบ นอกจากนี้ลวดลายของผิวใบ
ด้านหลังใบนี้มีลกั ษณะขรุ ขระ แต่ละเซลล์จะมีแวกซ์เคลือบซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสันนูนขึ้นมาตรงกลาง
เซลล์ และมีลวดลายเป็ นสันเล็กๆ (striate) แบบห่างๆ รอบสันนูนตรงกลางเซลล์ รู ปร่ างและขอบ
ของเซลล์ผิวใบด้านท้องใบเป็ นรู ป (3)4-5 เหลี่ยม (หรื อมากกว่า) มุมป้ านมน ขอบเซลล์แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ขอบเรี ยบตรง ขอบเป็ นคลื่น และขอบหยัก ส่ วนรู ปร่ างเซลล์ดา้ นหลังใบมัก
เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ายาวหรื อขอบขนาน ขอบเซลล์มกั เรี ยบหรื อเป็ นคลื่นเล็กน้อย ใบยางทุกสาย
พันธุ์มีขอบใบงุม้ ลง เนื้อเยื่อแผ่นใบมีองค์ประกอบดังนี้ ชั้นเคลือบผิวนอกสุ ด (cuticle) ด้านบนมี
ความหนาน้อยกว่าด้านล่างของแผ่นใบ ส่ วนชั้นเซลล์ผิว (epidermis) ทั้งด้านบนและด้านล่าง ชั้นนี้
มีเซลล์เพียง 1 ชั้น ในส่ วนของเนื้อเยือ่ ชั้นพาลิเสด (palisade) มีท้ งั ด้านบนและด้านล่าง แต่ละด้านมี
เซลล์เพียงชั้นเดียว นอกจากนี้เนื้ อเยื่อ spongy ประกอบไปด้วยเซลล์ 3-4 ชั้น แทรกกันหลวมๆ
ระหว่างเนื้ อเยื่อชั้นพาลิเสดบนและล่าง และจากวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของลักษณะกายวิภาค
ศาสตร์ของใบยางกับความต้านทานโรคใบจุดก้างปลา พบว่า ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของใบ
คําสํ าคัญ : ยางพารา, ความต้านทานโรค, โรคใบจุดก้างปลา
1
2

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ธานี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84170
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400

-231ยางไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อดัชนี ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลา (PDI)
เพราะระดับความต้านทานโรคของยางลูกผสมชุ ดนี้ มีน้อยเกินไป หากต้องการศึกษาลักษณะนี้
จําเป็ นเลือกกลุ่มสายพันธุ์ที่มีระดับความรุ นแรงของโรคที่หลากหลายและครอบคลุมทุ กระดับ
ความรุ นแรงของโรค
บทนํา
โรคใบจุดก้างปลาเป็ นโรคที่ทาํ ความเสี ยหายมากกับยางพาราซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจของไทย
เกิดจากเชื้อรา Corynespora cassiicola มีหลายลักษณะอาการที่แสดงให้เห็นได้ เช่น เป็ นแผลกลม
ทึบเป็ นสี น้ าํ ตาลหรื อดํา ขอบแผลสี เหลือง ถ้ารุ นแรงจะขยายลุกลามไปตามเส้นใบมีลกั ษณะคล้าย
ก้างปลา มีเนื้อเยือ่ ใบตายเป็ นสี เหลืองรอบเส้นใบ และร่ วงหล่น และยางพาราจะยืนต้นตายในที่สุด
ดังนั้นในการปรับปรุ งพันธุ์ยางในปั จจุบนั นอกจากต้องคํานึ งถึงพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตนํ้ายางหรื อ
เนื้ อไม้สูงแล้ว ยังต้องคํานึ งถึงความต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลาด้วย ซึ่ งในการศึกษาพันธุ์ยางที่
ต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลานั้นจําเป็ นต้องเข้าใจลักษณะโครงสร้างของเนื้อเยื่อใบของพันธุ์ยาง
ด้วย มีรายงานพบว่าการแสดงอาการจุดกลมหรื อแผลลายก้างปลาขึ้นอยู่กบั พันธุ์ยาง อาการแบบ
ก้างปลามักพบในพันธุ์ยางที่อ่อนแอ (พงษ์เทพ, 2531; ลักษณ์ และ พัฒนา, 2534; อารมณ์ และคณะ,
2543; Manju et al., 2010) ซึ่งอาการของโรคดังกล่าวที่แตกต่างกันน่าจะเป็ นผลมาจากลักษณะ
โครงสร้างของใบยางแต่ละพันธุ์ที่แตกต่างกัน
ความต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลาในยางพาราหรื อการแสดงอาการจุดกลมหรื อแผลลาย
ก้างปลาขึ้นอยูก่ บั พันธุ์ยาง อาการแบบก้างปลามักพบในพันธุ์ยางที่ออ่ นแอ (พงษ์เทพ, 2531; ลักษณ์
และ พัฒนา, 2534; อารมณ์ และคณะ, 2543; Manju et al., 2010) ซึ่งอาการของโรคดังกล่าวที่
แตกต่างกันนี้ น่าจะเป็ นผลมาจากลักษณะทางกายวิภาคของใบยางแต่ละพันธุ์ที่แตกต่างกัน เพราะ
กลไกการแทงผ่านผิวและผนังเซลล์พืชของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่เป็ นเชื้อรานั้นโดยทัว่ ไปมักจะใช้
แรงทางกลช่วยในการขับดัน เมื่อเชื้อสัมผัสกับพื้นผิวของพืชก็จะพบชั้นของสารห่ อหุ ้มป้ องกัน
เซลล์พืชหลายชั้น ด่านแรกที่สาํ คัญของเนื้อเยือ่ พืชคือชั้นคิวติเคิลบริ เวณผิวซึ่ งเป็ นชั้นของสารโพลี
เมอร์ที่เคลือบผนังเซลล์ ชั้นนอกจะฝังตัวร่ วมอยูก่ บั ชั้นของแวกซ์เคลือบผิว และชั้นในจะรวมอยูก่ บั
เพกตินและเซลลูโลส ซึ่ งลักษณะทางกายภาพของชั้นผิวใบนี้ อาจส่ งผลให้พืชมีความต้านทานต่อ
โรคที่แตกต่างกัน (พรทิพย์, 2533)
สัณฐานวิทยาของชั้นผิวของพืช (epidermis) เช่น ปากใบ (stomatal pore) มีอิทธิ พลต่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและเชื้อสาเหตุโรคพืช เนื่องจากมีลกั ษณะเอื้อต่อการเข้าทําลายของเชื้อโรค
ซึ่ ง เชื้ อโรคพืชใช้เป็ นทางผ่านในการเข้าเจริ ญในเซลล์พืช โดยความต้านทานเชื้ อราเข้าทําลาย
เกี่ยวข้องกับขนาดและจํานวนของปากใบด้วยเช่นกัน ((Underwood et al., 2007) อ้างโดย Janice
Ann Lake and Ruth Nicola Wade, 2009) ความหนาแน่นของปากใบของถัว่ (Phaseolus vulgaris)
พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความหนาแน่นของโรคราสนิม (Shaik, 1985 อ้างโดย Janice
Ann Lake and Ruth Nicola Wade, 2009) มาร์ ตินและโกลเวอร์ (2007) รายงานว่า ขนบนผิวใบ
(trichomes) บนพื้นผิวของใบถัว่ เป็ นสิ่ งกีดขวางทางกายภาพในการติดเชื้อ Uromyces ของใบถัว่
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ความหนาแน่นของ Trichome มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหนาแน่นของเชื้อโรคในสายพันธุ์ที่
ต้านทานและพันธุ์อ่อนแอ ทั้งภายใต้การทดลองในเรื อนกระจกและสภาพแปลง (De Costa et al.,
2006) การศึกษาตําแหน่งของปากใบต่อการต้านทานโรคราสนิมโดย Hoch และคณะ (1987) (อ้าง
โดย Noel Keen, 1993) พบว่าตําแหน่งของปากใบ (stomatal guard cell lips) ที่สูงกว่าทําให้ตน้ พืช
ต้านทานต่อการเข้าทําลายของเชื้อราสนิมมากกว่า นอกจากนี้การศึกษาของ Lee et al. (1999) พบว่า
พืชตอบสนองต่อเชื้อโดยการปิ ดปากใบเพือ่ ป้ องกันการเข้าทําลายของเชื้อสู่เนื้อเยือ่ ชั้นในของใบพืช
การมีไขเคลือบที่ผิวใบ (epicuticular wax ) ทําให้พืชต้านทานต่อการเข้าทําลายของเชื้อรา
จากการศึกษาในพืช Medicago truncatula ที่ทาํ ให้กลายพันธุ์ (Srinivasa Rao et al., 2012) พบว่า
ได้สูญเสี ยความต้านทานในการยับยั้งการงอกของสปอร์ (germ tube) ของเชื้อราสาเหตุโรคราสนิม
และโรคแอนแทรกโนสบนผิวใบ ซึ่ งจากการวิเคราะห์พบว่ามีสาเหตุจากโครงสร้ างของผิวใบ
สู ญเสี ย epicuticular wax crystals และคุณสมบัติการไม่ชอบนํ้าก็ลดลงนัน่ เองจึงทําให้เชื้อรา
สามารถงอก germ tube ได้มาก นอกจากนี้จากการศึกษาความต้านทานโรคของกาแฟพันธุ์ต่างๆ ที่
มีต่อเชื้อ Collectotrichum coffeanum พบว่าความแตกต่างของชั้นคิวติเคิลของกาแฟพันธุ์ต่างๆ ทํา
ให้ความสามารถในการเข้าทําลายของเชื้อดังกล่าวแตกต่างกัน (Nutman and Roberts, 1960 อ้างโดย
Martin, 1964) นอกจากนี้ความสามารถในการเข้าทําลายของเชื้อ Botrylis cinerea เกี่ยวข้องกับ
ความหนาของชั้นคิวติเคิลในใบถัว่ มะเขือเทศ และพืชอาศัยอื่นๆ (Louis, 1963 อ้างโดย Martin,
1964) นอกจากความหนาของชั้นคิวติเคิลแล้ว ลักษณะพื้นผิวของใบรวมทั้งรู ปร่ างและขนาดของ
เซลล์เนื้อเยือ่ ชั้นผิวยังมีบทบาทต่อการเข้าทําลายของเชื้ออีกด้วย (Martin, 1964)
นอกจากลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของชั้นผิวในใบพืชที่ส่งผลต่อการต้านทานต่อโรคแล้ว
ความหนาแน่ นของเนื้ อเยื่อชั้น palisade mesophyll ยังทําให้ยากต่อการเข้าทําลายของเชื้อบางชนิ ด
(Yang, 2000) Smith et al. (2006) ได้ศึกษาใบของ Eucalyptus nitens ที่ตา้ นทานต่อโรค
Mycosphaerella leaf disease พบว่าเนื้ อเยื่อชั้น palisade มีช่องว่างระหว่างเซลล์นอ้ ย ส่ งผลให้
สัดส่ วนของเนื้อเยื่อชั้น palisade mesophyll ต่อช่องว่างระหว่างเซลล์มีมากกว่าต้นที่อ่อนแอต่อโรค
ทําให้การเข้าทําลายของเชื้อทําได้ยากขึ้น
Sena Gomes and Kozlowski (1988) ได้ศึกษาลักษณะกายวิภาคของปากใบและชั้นแวกซ์
ของโกโก้และยางจํานวน 3 พันธุ์ ในระยะต้นกล้า พบว่าปากใบของใบยางจะอยู่ดา้ นหลังใบ
(abaxial) เท่านั้น ความยาวและความกว้างของปากใบแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในแต่ละ
พันธุ์ ความถี่ของปากใบในแต่ละพันธุ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ลักษณะผิวด้านหลัง
ใบ (abaxial) และท้องใบ (adaxial) มีความแปรผันเป็ นอย่างมาก โดยชั้นแวกซ์ของผิวด้านหลังใบ
จะมีลกั ษณะเป็ นสันหนาล้อมรอบปากใบ มีลกั ษณะคล้าย air chamber ทําให้ลกั ษณะผิวใบคล้าย
ร่ างแห (loose reticulum) ส่ วนผิวด้านท้องใบมีลกั ษณะเป็ นสันขรุ ขระ
ปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบยางพันธุ์ต่างๆ มากนัก งานวิจยั นี้จึง
เป็ นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของเนื้อเยือ่ ใบที่ส่งผลให้พนั ธุ์ยางมีความต้านทานต่อโรค

-233ใบจุ ดก้างปลาที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสามารถนําไปใช้เป็ นประโยชน์ในการ
คัดเลือกพันธุ์ยางที่มีลกั ษณะต้านทานหรื อทนทานต่อโรคใบจุดก้างปลาเพือ่ การปรับปรุ งพันธุ์
การทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของโครงสร้ างของใบพืชต่อ
ปฏิกิริยาความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาของพันธุ์ยางพาราต่างๆ สําหรับเป็ นข้อมูลพื้นฐานการ
ปรับปรุ งพันธุ์ยางเพื่อต้านทานโรคใบจุดก้างปลาในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ โดยลักษณะกายวิภาค
ศาสตร์ ของใบยางทั้ง โครงสร้างทางกายภาพของผิวใบ รวมไปถึงโครงสร้างของผนังเซลล์ของ
เนื้ อเยื่อผิวใบ โดยใช้เทคนิคการตัดเนื้ อเยื่อด้วยวิธี paraffin sectioning และย้อมสี ที่จาํ เพาะต่อ
โครงสร้างของผนังเซลล์ ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
- พันธุ์ยางแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้ นั ต้นชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1) ณ ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ ธานี ปลูกปี 2547 จํานวน 60 สายพันธุ์
- วัสดุและอุปกรณ์สาํ หรับการเก็บตัวอย่างและการเตรี ยมเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบตั ิการกาย
วิภาคศาสตร์ของพืช
- กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงพร้อมอุปกรณ์การถ่ายภาพ
วิธีการ
1. ศึกษากายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเทียบของใบยางของพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (RRI-CH38/1/1) จํานวน 60 สายพันธุ์ โดยตัวอย่างใบยางทุกพันธุ์ได้จากแปลงกิ่งตาของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ธานี (ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ ธานี) โดยเก็บตัวอย่างใบพันธุ์ละ 5
ต้น แต่ละต้นเก็บตัวอย่างใบเพสลาดสมบูรณ์อายุ 2 สัปดาห์ที่ไม่เป็ นโรคมาต้นละ 4 ใบ ใช้ใบย่อย
กลาง) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นผิวของแผ่นใบจํานวน 1 ใบต่อต้น และศึกษาเนื้อเยือ่ แผ่นใบจํานวน 3
ใบต่อต้น
1.1 ศึกษาปากใบและลักษณะพื้นผิวของแผ่นใบ ทั้งด้านหลังใบและท้องใบ
1.1.1 ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยการใช้ใบมีดโกนลอกผิวใบ แล้ว
ตัดเป็ นชิ้นขนาด 1x1 เซนติเมตร และย้อมด้วยสี safranin แล้วทําสไลด์โดยใช้กลีเซอรี นเป็ น
mounting media ปื ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ (Kakkar and Paliwal, 1972; Olowokudejo, 1993)
บันทึกภาพ
1.1.2 ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด โดยคงสภาพชิ้นส่ วน
ใบและเตรี ยมตัวอย่างใบตามวิธีของ Stenglein et al. (2005) และ da Silva Mores et al. (2009) เพื่อ
ศึกษาลักษณะพื้นผิวของใบทั้งด้านท้องใบและหลังใบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
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ในสารละลาย formalin-acetoalcohol (FAA) ที่ประกอบด้วย เอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) 95%
กรดกลาเชียลอะซี ติก (Glacial acetic acid) 5% ฟอร์ มาลิน (Formalin) 10 % และนํ้ากลัน่ ใน
อัตราส่ วน 50:5:10:35 โดยนําภาชนะที่บรรจุไปวางไว้ในโถดูดความชื้นที่ประกอบเข้ากับ vacuum
pump เพื่อช่วยในการดึงเอาฟองอากาศที่อยูใ่ นเนื้อเยื่อพืชออกมา ซึ่งจะทําให้สารละลายสามารถ
แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยือ่ พืชได้อย่างทัว่ ถึง แช่เนื้อเยือ่ ไว้นาน 24 ชัว่ โมง
1.2.2.2 การดึงนํ้าออกในเซลล์พืช (dehydration) โดยนําชิ้นพืชมาบล้างด้วยนํ้า
ไหล เพื่อให้ความเข้มข้นของสารละลาย FAA ในเนื้อเยือ่ พืชค่อย ๆ เจือจางลง ใช้เวลาประมาณ 7
ชัว่ โมง จากนั้นจึงแทนที่น้ าํ ในเซลล์พืชด้วยแอลกอฮอล์ โดยการนําชิ้นพืชล้าง FAA ออกแล้วนํามา
แช่ใน Ethyl alcohol เข้มข้น 50% 2 ครั้ง แล้วจึงแช่ในสาร Tertiary butyl alcohol (TBA) ที่ความ
เข้มข้น 50 70 85 95 100 % และ absolute TBA 2 ครั้ง ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนสารแต่ละความ
เข้มข้นทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาแช่ทิ้งไว้ห่างกันนาน 2 ชัว่ โมง
1.2.2.3 แล้วจึงนําเนื้อเยือ่ ใบติดบน stub แล้วนําไปทําแห้ง (critical point drying)
และฉาบด้ว ยทองตามลํา ดับ แล้ว จึ ง ศึ ก ษาภายใต้ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ก ตรอนแบบส่ อ งกราด
บันทึกภาพ
1.2 ศึกษาเนื้อเยือ่ แผ่นใบ โดยตัดแผ่นใบบริ เวณกลางใบเป็ นชิ้นขนาด 1x1 เซนติเมตร
แล้วคงสภาพชิ้นส่ วนใบตามวิธีของ Stenglein et al. (2005) และเตรี ยมเนื้อเยื่อเพื่อตัดเนื้อเยื่อพืช
โดยวิธี paraffin sectioning ตามวิธีของ Johansen (1940) ตามรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ฆ่าเซลล์พืชและรักษาสภาพของเนื้ อเยื่อพืช (fixation) และการดึงนํ้าออก
(hydration) ทําวิธีเดียวกับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
1.2.2 แทนที่แอลกอฮอล์ในเซลล์พืชด้วย paraffin (infiltration) โดยนําชิ้นพืชที่ผา่ น
การไล่น้ าํ ในขั้นตอนสุ ดท้ายแล้ว นําขวดชิ้นพืชที่อยูใ่ น TBA ไว้ใน Hot air oven ที่ 60-62°C แล้ว
เติม paraplast ไปในขวดแช่ชิ้นพืช โดยเปิ ดฝาขวดเอาไว้ แช่นาน 2 ชัว่ โมง แล้วเท paraplast ในขวด
ออกครึ่ งหนึ่ง ทิ้งไว้นาน 2 วัน แล้วจึงเปลี่ยน paraplast ทุก 12 ชัว่ โมง จํานวน 3 ครั้ง
1.2.3 การฝังชิ้นพืชลงในแท่ง paraffin (embedding) โดยนําเบ้า (mold) วางบน hot
plate เท paraffin เหลวลงในเบ้าให้เกือบเต็ม จากนั้นนํากระดาษขนาด 0.3 x 1.5 เซนติเมตร ที่
บันทึกข้อมูลของชิ้นพืช มากดให้จมไปอยู่ที่กน้ ถาด นําถาดไปวางในจานแก้วที่มีน้ าํ สู งขึ้นมา
ประมาณ 0.2 เซนติเมตร เมื่อ paraffin เริ่ มแข็งตัวจากก้นถาดจึงใช้ปากคีบปลายแหลมที่ค่อนข้าง
ร้อนย้ายชิ้นพืชที่ผา่ นการ Infiltration มาวางตรงข้ามกับกระดาษข้อมูล เมื่อ paraffin แข็งตัวหมด
นําไปเก็บในตูเ้ ย็น แท่ง paraffin จะร่ อนหลุดออกมาจากเบ้า ตัดแต่ง paraffin block อย่างหยาบๆ
ด้วยมีดคมให้เรี ยบทุกด้าน นําไปติดกับ block ไม้ขนาด 1 x 1 x 2 เซนติเมตร ใช้มีดคมตัดแต่งแท่ง
paraffin บน block ไม้ ให้ดา้ นบนขนานกับด้านล่าง กะให้ชิ้นพืชอยูใ่ นตําแหน่งตรงกลางของรู ป
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1.2.4 การติดชิ้นส่ วนที่ตดั ได้ลงบนสไลด์ (sectioning) โดยหยด Mayer’s adhesive
(นํ้าไข่ขาวผสมกับกลีเซอรี น 1:1) ลงไปบนสไลด์ จากนั้นหยดฟอร์ มาลิน เข้มข้น 4% ให้ทวั่ บริ เวณ
ที่ทา adhesive ใช้มีดตัดชิ้นเนื้อเยื่อที่เป็ นริ บบิ้นมาลอยบน ฟอร์ มาลินแล้วนําไปวางบน Hot plate
40-43°C จัดให้ริบบิ้นอยูใ่ นตําแหน่งที่ตอ้ งการ รอจนริ บบิ้นเหยียดตึง จึงยกสไลด์มาเทและซับ
ฟอร์ มาลินออก ผึ่งสไลด์ไว้ในที่ไม่มีฝุ่นเพื่อให้ชิ้นพืชยึดติดแน่นกับสไลด์ แล้วจึงนําไปย้อมสี ใน
ขั้นตอนต่อไป
1.2.5 ย้อมสี เนื้อเยื่อพืชที่ตดั ด้วยสี safranin O และ fast green และจัดทําสไลด์ถาวร
โดยนําสไลด์ที่มีเนื้อเยือ่ พืชติดอยูม่ าแช่ใน xylene นาน 5 นาที หรื อจน paraffin ละลายออกมาจน
หมด แล้วแช่ชิ้นพืชในเอธิ ลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% 70% และ 50% นานครั้งละ 5 นาที
ตามลําดับ แล้วแช่ชิ้นพืชในสี safranin O นาน 1-12 ชัว่ โมง หรื อจนเนื้อเยือ่ ติดสี แล้วนํามาล้างด้วย
นํ้ากลัน่ 2 ครั้ง นานครั้งละ 5 นาที แล้วจึงแช่ในเอธิ ลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 50% 70% และ 95%
นานครั้งละ 5 นาที ตามลําดับ จุ่มใน absolute alcohol แล้วย้อมด้วยสี fast green นาน 5-30 วินาที
แช่ในส่ วนผสมของ clove oil : absolute Alcohol : xylene = 2:1:1 นาน 15 นาที 2 ครั้ง แล้วแช่ใน
xylene 15-30 นาที 2 ครั้ง ผึ่งลมสักครู่ แล้วจึงหยดสาร permount ปิ ดด้วย cover slip
1.2.6 ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง บันทึกภาพ
2. นําข้อมูลกายวิภาคศาสตร์ ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะ
กายวิภาคศาสตร์ของใบยางที่สัมพันธ์กบั ความต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลา
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรสุ ราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ ธานี
ผลการทดลองและวิจารณ์
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางของพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1)
จากการศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางของพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (RRI-CH38/1/1) ซึ่ งขณะนี้เก็บตัวอย่างใบยางชุดดังกล่าวทั้งหมด 60 สายพันธุ์ ผลจากการศึกษากายวิภาค
ศาสตร์ ของใบยางภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราด (SEM) แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ผิวใบของยางทุกสายพันธุ์มีลกั ษณะลวดลายคล้ายคลึงกันเมื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (ภาพที่ 3-4) โดยผิวใบด้านบนหรื อด้านท้องใบ (ภาพที่ 3) จะไม่พบปาก
ใบ และผิวใบจะมีลวดลาย 2 แบบ คือแบบสันตรง (striate) และแบบสันหยัก (regulate) โดยสาย
พันธุ์ที่มีลวดลายผิวใบด้านท้องใบแบบสันตรง เช่น RRI-CH-38-0117, RRI-CH-38-0215, RRICH-38-0262 และ RRI-CH-38-0847 เป็ นต้น
ในส่ วนของผิวใบด้านหลัง ใบหรื อด้านล่ าง (ภาพที่ 4) ในยางทุกสายพันธุ์ จ ะพบปากใบ
กระจายอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดยมีค่าดัชนีปากใบเฉลี่ยทั้ง 60 สายพันธุ์ เท่ากับ 0.47 หรื อคิดเป็ น 47
เปอร์ เ ซ็ น ต์ของพื้น ที่ เ ซลล์ผิว ทั้ง หมด โดยปากใบของยางทุ ก สายพัน ธุ์เ ป็ นแบบ paracytic
ประกอบด้วยเซลล์ขา้ งเคียง (subsidiary cells) ที่ประกบเซลล์คุม (guard cell) ตามแนวยาวทั้งสอง
ด้าน แต่เซลล์ขา้ งเคียงทั้งสองเซลล์มกจะมีขนาดไม่เท่ากัน ส่ งผลให้ปากใบมีรูปร่ างไม่สมมาตร
ปากใบมีความยาวเฉลี่ย 28.72 ไมโครเมตร ความกว้างเฉลี่ย 22.86 ไมโครเมตร โดยมีความยาวของ
ช่องเปิ ดปากใบเฉลี่ยประมาณ 9.79 ไมโครเมตร นอกจากนี้ ลวดลายของผิวใบด้านหลังใบนี้ มี
ลักษณะขรุ ขระ แต่ละเซลล์จะมีแวกซ์เคลือบซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นสันนูนขึ้นมาตรงกลางเซลล์ และมี
ลวดลายเป็ นสันเล็กๆ (striate) แบบห่างๆ รอบสันนูนตรงกลางเซลล์
นอกจากนี้ เมื่ อศึ กษารู ปร่ างและขอบของเซลล์ผิวใบภายใต้กล้องจุ ลทรรศน์แบบใช้แสง
(ภาพที่ 2) พบว่า รู ปร่ างของเซลล์ผิวใบของยางทุกสายพันธุ์มีความคล้ายคลึงกัน โดยรู ปร่ างเซลล์
ผิวใบด้านท้องใบเป็ นรู ป (3)4-5 เหลี่ยม (หรื อมากกว่า) มุมป้ านมน ขอบเซลล์แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้แ ก่ ขอบเรี ย บตรง ขอบเป็ นคลื่ น และขอบหยัก ส่ ว นรู ป ร่ า งเซลล์ด้า นหลัง ใบมัก เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้ายาวหรื อขอบขนาน ขอบเซลล์มกั เรี ยบหรื อเป็ นคลื่นเล็กน้อย โดยเมื่อเปรี ยบเทียบผิว
ใบด้านท้องใบจากการศึกษาด้วยกล้อง LM และ SEM พบว่าสายพันธุ์ยางที่มีลวดลายผิวใบด้าน
ท้องใบแบบสันหยักมักมีขอบเซลล์แบบหยักหรื อแบบคลื่น ส่ วนสายพันธุ์ที่มีลวดลายผิวใบแบบ
สันตรงมักมีขอบเซลล์ผิวเป็ นแบบเรี ยบ เช่น RRI-CH-38-0127, RRI-CH-38-0321, RRI-CH-380885 เป็ นต้น ความยาวของเซลล์ผิวด้านหลังใบเฉลี่ยประมาณ 27.49 ไมโครเมตร ความกว้างเฉลี่ย
17.71 ไมโครเมตร ในขณะที่ความยาวและความกว้างของเซลล์ผิวด้านท้องใบเฉลี่ยประมาณ 18.58
และ 4.11 ไมโครเมตร ตามลําดับ
เนือ้ เยือ่ แผ่นใบ
ใบยางทุ กสายพันธุ์ มีข อบใบงุ ้ม ลง (ภาพที่ 1b) เนื้ อเยื่อ แผ่นใบมี องค์ป ระกอบแต่ล ะชั้น
เหมือนกันทุกสายพันธุ์ (ภาพที่ 1a) คือ ชั้นเคลือบผิวนอกสุ ด (cuticle) ด้านบนมีความหนาน้อยกว่า
ด้านล่างของแผ่นใบ โดยชั้นคิวติเคิลด้านบนคิดเป็ นเพียง 3 เปอร์ เซ็นต์เมื่อเทียบกับความหนาใบ
ในขณะที่ช้ นั คิวติเคิลด้านล่างคิดเป็ นสัดส่ วน 10 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนชั้นเซลล์ผิว (epidermis) ทั้ง
ด้านบนและด้านล่าง ชั้นนี้มีเซลล์เพียง 1 ชั้น ความหนาของชั้นเซลล์ผิวด้านบนและด้านล่างคิดเป็ น

-237สัดส่ วนด้านละ 10 เปอร์ เซ็นต์ของความหนาใบ ส่ วนเนื้อเยือ่ ชั้นพาลิเสด (palisade) มีท้ งั ด้านบน
และด้านล่าง แต่ละด้านมีเซลล์เพียงชั้นเดียว โดยเนื้อเยือ่ พาลิเสดด้านบน (ภาพที่ 1a, 1c) มักหนา
กว่าด้านล่างอย่างชัดเจน คิดเป็ น 41 เปอร์ เซ็นต์ของความหนาใบ ส่ วนด้านล่างคิดเป็ นสัดส่ วนเพียง
14 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ นอกจากนั้นที่อยูต่ รงกลางของแผ่นใบคือเนื้อเยื่อ spongy ประกอบ
ไปด้วยเซลล์ 3-4 ชั้น แทรกกันหลวมๆ ระหว่างเนื้อเยือ่ ชั้นพาลิเสดบนและล่าง (ภาพที่ 1d) พบชั้นนี้
มีสดั ส่วนความหนาประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ
ความสั มพันธ์ ของลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางต่อความต้ านทานโรคใบจุดก้ างปลา
จากการนําข้อมูลลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางทั้ง 60 สายพันธุ์ดงั แสดงใน ตารางที่ 1
มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ต่อโรคใบจุดก้างปลาซึ่ งได้จากค่าดัชนี ความต้านทานโรคจากการ
ทดลองที่ 1 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิติแล้วพบว่า ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของใบ
ยางไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อดัชนีความต้านทานโรคใบจุดก้างปลา (PDI) ดัง
แสดงในตารางที่ 2 จึงไม่สามารถสร้างสมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตร์ ของใบยางกับความต้านทานโรคได้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากสายพันธุ์ยางที่นาํ มาศึกษาไม่มี
ความหลากหลายของระดับความต้านทานโรค โดยพบว่าความต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลาของ
ยางลูกผสมชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1) ที่นาํ มาศึกษานี้ มีความต้านทานต่อโรคในระดับ
ต้านทานไปจนถึงต้านทานมากเท่านั้น ไม่พบสายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลาใน
ระดับอ่อนแอถึงอ่อนมากรวมอยู่เลย จึงทําให้เมื่อนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั ลักษณะกาย
วิภาคศาสตร์ของใบยางจึงไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ เพราะระดับความต้านทานต่อ
โรคมีความหลากหลายน้อยเกินไป
อย่า งไรก็ต าม แม้ล กั ษณะทางกายวิ ภาคศาสตร์ ข องใบยางจะไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติต่อดัชนี ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลา (PDI) แต่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางแต่ละลักษณะในตารางที่ 2 พบว่า สัดส่ วนความ
ความหนาชั้นคิวติเคิลด้านบนต่อความหนาใบนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์ กับสัดส่ วนความหนาชั้น spongy ต่อความหนาใบและความกว้างของ
เซลล์ผิวใบด้านล่าง และยังพบว่าสัดส่ วนความหนาชั้น epidermis ด้านล่างต่อความหนาใบนั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์กบั สัดส่ วนความหนาชั้น
palisade ด้านบนต่อความหนาใบ นอกจากนี้สัดส่ วนความหนาชั้น spongy ต่อความหนาใบยังมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์กบั ความกว้างของเซลล์
ผิวใบด้านล่างและสัดส่ วนความหนาชั้นคิวติเคิลด้านล่างต่อความหนาใบอีกด้วย
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความกว้างของเซลล์ผิวใบด้านล่างนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ กับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางถึง 4
ลักษณะ ได้แก่ สัดส่ วนความหนาชั้นคิวติเคิลด้านล่างต่อความหนาใบ ความกว้างของเซลล์ผิวใบ

-238ด้านบน สัดส่ วนความหนาชั้น spongy ต่อความหนาใบ และความยาวของเซลล์ผิวใบด้านบน
นอกจากนี้ยงั พบว่า สัดส่ วนความหนาชั้น palisade ด้านบนต่อความหนาใบ มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ กับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของใบยาง 3
ลักษณะ ได้แก่ สัดส่ วนความหนาชั้นคิวติเคิลด้านล่างต่อความหนาใบ สัดส่ วนความหนาชั้น
epidermis ด้านบนต่อความหนาใบ และ สัดส่ วนความหนาชั้น palisade ด้านล่างต่อความหนาใบ
จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางส่ วนใหญ่
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ชั้นคิวติเคิลด้านบน ชั้นพา
ลิเสดด้านบน และชั้น spongy รวมไปถึงความกว้างของเซลล์ผวิ ใบด้านล่างด้วยเช่นกัน

-239ตารางที่ 1 แสดงค่าลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของใบยางที่มีดชั นีความต้านทานโรค จํานวน 60 สายพันธุ์
PDI
9.52
10.86
14.38
13.57
20.90
14.48
11.00
7.05
13.67
11.43
16.31
11.03
19.76
15.19
13.33
10.33
9.76
31.19
8.81
23.69
29.21
5.24

up cu
0.03
0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03
0.04
0.02
0.03

low cu up epi low epi
0.10 0.10 0.09
0.09 0.10 0.09
0.11 0.10 0.09
0.08 0.09 0.08
0.09 0.08 0.07
0.12 0.10 0.10
0.08 0.11 0.07
0.10 0.10 0.09
0.13 0.11 0.08
0.10 0.09 0.09
0.09 0.10 0.09
0.10 0.11 0.08
0.10 0.10 0.09
0.11 0.11 0.10
0.11 0.11 0.09
0.12 0.12 0.08
0.09 0.11 0.11
0.11 0.10 0.10
0.08 0.12 0.12
0.08 0.09 0.07
0.10 0.09 0.09
0.11 0.11 0.11

up pa
0.41
0.45
0.41
0.47
0.44
0.37
0.45
0.40
0.37
0.43
0.46
0.42
0.43
0.37
0.41
0.38
0.41
0.42
0.36
0.45
0.41
0.39

low pa
0.14
0.14
0.14
0.13
0.16
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.15
0.12
0.14
0.14
0.14
0.15
0.14
0.16
0.14
0.15
0.14

spo
0.13
0.11
0.12
0.12
0.13
0.13
0.11
0.14
0.14
0.12
0.11
0.11
0.13
0.14
0.12
0.13
0.12
0.12
0.14
0.11
0.13
0.12

den
4.73
4.22
3.73
3.68
3.19
4.04
5.40
3.05
3.22
3.07
3.61
3.94
3.59
3.41
4.86
4.29
4.25
3.72
2.88
5.48
3.47
6.07

up wid
16.70
17.60
18.79
16.15
16.00
16.65
15.35
19.61
15.92
18.44
16.38
17.83
22.27
20.63
16.80
17.53
16.58
18.18
16.18
15.87
19.92
16.50

up len low wid
23.54 17.94
25.54 16.17
30.19 20.42
27.93 19.53
25.01 15.48
25.05 17.49
23.39 17.17
32.88 18.48
23.89 15.24
30.59 18.43
25.53 16.79
28.03 17.83
33.13 20.66
29.04 17.85
26.17 17.34
26.18 18.62
24.98 17.18
26.85 17.71
24.53 18.48
24.62 14.47
29.67 18.32
24.09 16.93

low len ขอบเซลล์ sto len
29.66 หยัก 28.84
29.56 เรี ยบ 28.00
35.67 คลื่น 28.48
34.79 คลื่น 28.82
31.19 เรี ยบ 30.94
29.56 หยัก 29.97
32.15 เรี ยบ 28.73
33.16 คลื่น 25.35
29.25 หยัก 26.60
31.62 คลื่น 26.46
30.88 เรี ยบ 31.49
31.87 คลื่น 25.00
38.09 หยัก 29.36
31.68 คลื่น 25.72
34.76 หยัก 32.04
30.75 หยัก 31.56
33.57 เรี ยบ 32.16
32.11 เรี ยบ 23.33
32.57 หยัก 31.81
31.53 เรี ยบ 31.46
34.17 หยัก 23.70
29.80 คลื่น 27.70

sto wid
21.06
25.75
20.57
22.31
23.75
25.06
22.44
19.25
21.08
19.97
24.37
18.88
20.13
20.48
25.29
24.99
26.07
18.49
24.60
24.98
19.07
22.45

por
9.89
9.80
8.21
10.33
11.18
8.94
10.11
10.05
9.06
9.65
11.61
9.17
9.91
9.51
11.66
10.18
10.85
8.83
10.45
10.40
8.05
9.20

i
0.48
0.56
0.46
0.47
0.45
0.29
0.47
0.31
0.60
0.36
0.44
0.62
0.49
0.41
0.51
0.25
0.48
0.41
0.41
0.43
0.42
0.52
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พันธุ์
0029
0047
0096
0117
0127
0156
0169
0195
0201
0215
0236
0262
0270
0271
0281
0286
0298
0311
0320
0321
0333
0344
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6.95
20.12
16.19
19.14
7.86
12.62
15.71
36.67
29.29
10.52
14.90
7.10
23.69
28.33
29.52
12.10
21.57
20.67
4.29
22.67
18.65
12.62
14.14

up cu
0.03
0.03
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03

low cu up epi low epi
0.09 0.10 0.09
0.10 0.11 0.10
0.09 0.09 0.09
0.09 0.09 0.09
0.11 0.10 0.08
0.11 0.12 0.09
0.11 0.11 0.09
0.11 0.11 0.10
0.09 0.11 0.10
0.10 0.09 0.09
0.12 0.10 0.09
0.10 0.09 0.09
0.10 0.09 0.09
0.10 0.11 0.09
0.11 0.10 0.10
0.12 0.11 0.11
0.12 0.11 0.10
0.11 0.10 0.10
0.10 0.11 0.11
0.10 0.08 0.08
0.09 0.11 0.11
0.10 0.09 0.09
0.12 0.12 0.10

up pa
0.43
0.43
0.42
0.45
0.39
0.40
0.40
0.34
0.43
0.41
0.40
0.47
0.45
0.42
0.38
0.36
0.38
0.39
0.39
0.43
0.39
0.43
0.35

low pa
0.13
0.14
0.15
0.14
0.15
0.14
0.14
0.15
0.14
0.16
0.14
0.12
0.15
0.16
0.14
0.15
0.13
0.15
0.14
0.14
0.16
0.14
0.16

spo
0.12
0.10
0.14
0.11
0.15
0.11
0.12
0.16
0.11
0.13
0.13
0.11
0.10
0.10
0.14
0.13
0.13
0.14
0.13
0.14
0.12
0.13
0.12

den
3.92
6.98
3.06
4.92
2.96
5.16
4.23
2.99
5.85
3.65
3.90
4.95
4.61
6.27
3.12
3.44
4.81
3.15
4.67
2.92
4.53
3.18
4.18

up wid
20.37
15.96
19.80
16.09
21.88
18.57
16.33
18.37
16.56
18.44
16.36
15.11
26.89
27.71
18.21
21.31
37.05
18.23
17.40
18.28
18.12
20.06
16.86

up len low wid
28.97 17.65
26.96 15.59
31.71 17.75
24.21 16.35
32.20 22.13
26.90 19.09
23.62 18.65
26.35 16.98
23.49 15.62
27.58 19.23
24.57 18.42
21.69 15.10
47.70 16.55
47.29 16.44
26.14 16.10
30.86 20.12
26.85 18.88
26.44 17.71
25.39 17.90
27.92 18.29
26.18 17.35
28.35 18.09
24.10 17.91

low len ขอบเซลล์ sto len
32.39 คลื่น 27.26
33.87 หยัก 30.99
33.03 คลื่น 27.60
27.96 หยัก 31.18
37.62 หยัก 28.63
33.08 หยัก 33.72
30.20 หยัก 30.79
31.58 หยัก 27.56
32.03 คลื่น 30.15
36.35 หยัก 30.94
31.14 หยัก 29.25
28.56 หยัก 29.40
31.00 คลื่น 29.43
29.30 เรี ยบ 27.34
29.89 คลื่น 24.65
35.37 คลื่น 26.14
32.96 คลื่น 31.88
30.75 หยัก 24.99
30.47 หยัก 29.80
31.64 เรี ยบ 27.51
30.51 เรี ยบ 28.90
33.80 เรี ยบ 29.45
31.10 คลื่น 28.25

sto wid
22.44
24.40
21.76
24.97
22.16
29.02
23.23
19.95
24.41
25.10
23.83
22.66
25.11
23.14
18.63
20.40
26.38
19.81
24.72
21.84
24.97
23.09
23.61

por
9.01
10.36
9.87
10.45
11.00
11.33
9.53
10.05
9.41
10.85
10.24
8.81
8.70
9.41
9.11
9.96
10.79
9.26
10.90
10.57
8.60
10.31
8.69

i
0.44
0.51
0.47
0.39
0.50
0.43
0.40
0.52
0.51
0.40
0.51
0.51
0.51
0.48
0.39
0.48
0.44
0.57
0.52
0.52
0.61
0.62
0.44
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0365
0372
0379
0408
0424
0691
0743
0745
0747
0761
0762
0783
0791
0802
0803
0821
0822
0847
0851
0860
0867
0885
0888
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พันธุ์ PDI up cu low cu up epi low epi up pa low pa spo den up wid up len low wid low len ขอบเซลล์ sto len sto wid por
i
0891 21.07 0.03 0.09 0.09 0.10 0.37 0.18 0.15 3.01 18.20 26.82 18.48 33.53 คลื่น 27.32 20.58 8.94 0.45
0897 9.24 0.03 0.08 0.10 0.08 0.44 0.15 0.12 3.23 19.76 28.45 17.73 34.77 เรี ยบ 24.66 20.25 8.68 0.59
0905 7.10 0.02 0.07 0.09 0.20 0.41 0.13 0.08 5.95 15.83 24.89 16.19 32.36 เรี ยบ 31.40 25.06 9.95 0.62
0908 9.17 0.03 0.10 0.10 0.09 0.40 0.15 0.14 3.03 21.60 31.10 18.33 35.41 หยัก 31.74 25.85 10.27 0.50
0910 11.79 0.03 0.07 0.11 0.09 0.46 0.14 0.10 6.09 15.66 23.50 17.18 28.23 คลื่น 27.32 21.71 8.97 0.58
0926 14.52 0.02 0.08 0.08 0.08 0.48 0.13 0.12 3.05 18.45 27.73 18.44 35.14 คลื่น 27.93 21.67 9.51 0.49
0933 13.43 0.03 0.10 0.10 0.10 0.41 0.15 0.11 4.04 15.42 23.62 16.73 27.66 คลื่น 27.14 24.52 8.75 0.41
0953 32.38 0.03 0.11 0.10 0.11 0.35 0.15 0.15 2.74 19.96 29.09 20.01 36.56 หยัก 26.95 21.75 8.60 0.36
0989 10.55 0.02 0.07 0.10 0.08 0.48 0.15 0.09 5.65 17.12 25.91 15.75 31.31 เรี ยบ 29.57 23.72 9.32 0.58
0997 13.57 0.03 0.10 0.10 0.08 0.43 0.15 0.12 4.83 16.34 23.74 15.88 31.35 เรี ยบ 29.24 22.76 11.24 0.62
1000 8.29 0.04 0.12 0.12 0.09 0.39 0.13 0.11 4.33 16.87 24.68 17.45 32.06 คลื่น 31.08 23.92 9.95 0.41
1043 9.95 0.03 0.11 0.11 0.10 0.39 0.14 0.12 4.05 19.35 28.87 20.97 36.01 หยัก 31.93 25.50 11.14 0.43
1060 21.71 0.02 0.11 0.09 0.10 0.38 0.15 0.15 3.18 20.44 28.79 18.48 36.07 คลื่น 27.17 19.93 9.09 0.57
1066 16.05 0.03 0.11 0.09 0.09 0.40 0.14 0.14 3.35 21.89 29.73 17.22 33.41 เรี ยบ 27.10 21.60 8.43 0.48
1067 15.21 0.03 0.11 0.11 0.09 0.39 0.14 0.13 4.90 18.03 26.15 17.60 32.12 หยัก 29.25 26.31 10.17 0.33
เฉลี่ย 15.67 0.03 0.10 0.10 0.09 0.41 0.14 0.12 4.11 18.58 27.49 17.71 32.32
28.72 22.86 9.79 0.47
หมายเหตุ: PDI = ดัชนีความต้านทานโรคจากการทดลองที่ 1; up cu = สัดส่ วนความหนาชั้นคิวติเคิลด้านบนต่อความหนาใบ; low cu = สัดส่ วนความหนาชั้นคิวติ
เคิลด้านล่างต่อความหนาใบ; up epi = สัดส่ วนความหนาชั้น epidermis ด้านบนต่อความหนาใบ; low epi = สัดส่ วนความหนาชั้น epidermis ด้านล่างต่อความหนา
ใบ; up pa = สัดส่ วนความหนาชั้น palisade ด้านบนต่อความหนาใบ; low pa = สัดส่ วนความหนาชั้น palisade ด้านล่างต่อความหนาใบ; spo = สัดส่ วนความหนา
ชั้น spongy ต่อความหนาใบ; den = สัดส่ วนความหนาแน่นของเซลล์ต่อความหนาชั้น spongy; up wid = ความกว้างของเซลล์ผิวใบด้านบน (ไมโครเมตร); up len =
ความยาวของเซลล์ผิวใบด้านบน (ไมโครเมตร); low wid = ความกว้างของเซลล์ผิวใบด้านล่าง (ไมโครเมตร); low len = ความยาวของเซลล์ผิวใบด้านล่าง
(ไมโครเมตร); sto len = ความยาวของปากใบ (ไมโครเมตร); sto wid = ความกว้างของปากใบ (ไมโครเมตร); por = ความยาวช่องเปิ ดปากใบ (ไมโครเมตร); i =
ดัชนีปากใบ (stomatal index = จํานวนปากใบ/จํานวนปากใบ+จํานวน epidermal cell (Stenglein et al., 2005))

-242ตารางที่ 2 ตาราง Correlations แสดงความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของใบยางต่อดัชนีความต้านทานโรคใบจุดก้างปลา (PDI)
PDI
up cu
low cu

low epi
up pa
low pa
spongy

up cu
.116
.373
61
1
61

low cu
.125
.336
61
.223
.084
61
1
61

up epi
-.183
.336
61
.190
.142
61
.311*
.015
61
1
61

low epi
-.034
.792
61
-.156
.230
61
-.096
.463
61
.121
.353
61
1
61

up pa low pa spongy dens
-.143
.135
.235 -.104
.272
.298
0.69 .426
61
61
61
61
-.237 -.081
.144 -.005
.269 .969
.066
.536
61
61
61
61
-.660* -.103 .478** -.241
.000 .061
.000
.430
61
61
61
61
-.474* -.071 -.030 .305*
.816 .017
.000
.586
61
61
61
61
-.363** -.101 -.196 .171
.129 .188
.004
.440
61
61
61
61
-.280* -.634** .333**
1
.029
.000 .009
61
61
61
61
.213 -.184
1
.100 .156
61
61
61
1 -.763**
.000

up wid
.249
.053
61
.008
.952
61
.235
.068
61
-.003
.984
61
.019
.882
61
-.182
.160
61
.023
.859
61
.154
.235

up len low wid
.236
-.145
.067
.265
61
61
.016
.157
.906
.227
61
61
.051 .293*
.699
.022
61
61
-.203
.087
.116
.504
61
61
-.064 -.008
.624
.949
61
61
.030 -.343**
.816
.007
61
61
.175
-.051
.178
.694
61
61
-.023 .428**
.859
.001

low len
.007
.958
61
.040
.762
61
.047
.719
61
-.163
.208
61
-.004
.973
61
-.125
.337
61
.004
.977
61
.321*
.012
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up epi

PDI
Pearson Correlation 1
sig. (2-tailed)
N
61
Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
sig. (2-tailed)

-243PDI

up cu

low cu

up epi

low epi

up pa

low len
61
-.377**
.003
61
.292*
.022
61
.279*
.029
61
.685
.000
61
1

N
dens Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
up wid Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
up len Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
N
low wid Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
61
N
low len Pearson Correlation
sig. (2-tailed)
61
N
* หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
** หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์
หมายเหตุ: PDI = ดัชนีความต้านทานโรคจากการทดลองที่ 1; up cu = สัดส่ วนความหนาชั้นคิวติเคิลด้านบนต่อความหนาใบ; low cu = สัดส่ วนความหนาชั้นคิวติเคิล
ด้านล่างต่อความหนาใบ; up epi = สัดส่ วนความหนาชั้น epidermis ด้านบนต่อความหนาใบ; low epi = สัดส่ วนความหนาชั้น epidermis ด้านล่างต่อความหนาใบ; up
pa = สัดส่ วนความหนาชั้น palisade ด้านบนต่อความหนาใบ; low pa = สัดส่ วนความหนาชั้น palisade ด้านล่างต่อความหนาใบ; spo = สัดส่วนความหนาชั้น spongy
ต่อความหนาใบ; den = สัดส่วนความหนาแน่นของเซลล์ต่อความหนาชั้น spongy; up wid = ความกว้างของเซลล์ผิวใบด้านบน (ไมโครเมตร); up len = ความยาวของ
เซลล์ผวิ ใบด้านบน (ไมโครเมตร); low wid = ความกว้างของเซลล์ผวิ ใบด้านล่าง (ไมโครเมตร); low len = ความยาวของเซลล์ผวิ ใบด้านล่าง (ไมโครเมตร)
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low pa spongy dens up wid up len low wid
61
61
61
61
61
-.107 -.108 -.468**
1
.410 .405
.000
61
61
61
61
.653** .320*
1
.000
.012
61
61
61
.245
1
.057
61
61
1
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ภาพที่ 1 a และ b แสดงภาคตัดขวางของเนื้อเยือ่ ใบยาง (LM): a แสดงการเรี ยงตัวของเนื้อเยือ่ ใบยาง
แต่ละชั้น โดย UP EPI = ชั้น epidermis ด้านบน (ท้องใบ), UP PAL = ชั้น palisade
ด้านบน (ท้องใบ), SPON = ชั้น spongy, LOW PAL = ชั้น palisade ด้านล่าง, และ LOW
EPI = ชั้น epidermis ด้านล่าง; b แสดงภาคตัดขวางบริ เวณขอบใบ; c แสดงชั้น palisade
ด้านบนเมื่อ optical section ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง; d แสดงชั้น spongy เมื่อ
optical section ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (a,b,c สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร, b สเกล
บาร์ 200 ไมโครเมตร)
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ภาพที่ 2 เซลล์ผวิ ใบด้านบนและด้านล่าง (LM): A, C, E รู ปร่ างเซลล์ผิวใบด้านบน; B, D, F รู ปร่ าง
เซลล์ผวิ ใบด้านล่างและปากใบ, A, B: RRI-CH-38-0281; C,D: RRI-CH-38-0802; E, F:
RRI-CH-38-0989 (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร)
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ภาพที่ 3 ลวดลายของผิวใบด้านบน (ท้องใบ) (SEM); a: RRI-CH-38-0286, b: RRI-CH-38-0298,
c: RRI-CH-38-0311, d: RRI-CH-38-0320, e: RRI-CH-38-0321, f: RRI-CH-38-0333,
g: RRI-CH-38-0344, h: RRI-CH-38-0365, i: RRI-CH-38-0372, j: RRI-CH-38-0379,
k: RRI-CH-38-0498, l: RRI-CH-38-0424, m: RRI-CH-38-0691, n: RRI-CH-38-0743,
o: RRI-CH-38-0745 (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร)
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ภาพที่ 4 ลวดลายของผิวใบด้านล่าง (หลังใบ) และปากใบ (SEM); a: RRI-CH-38-0029, b: RRICH-38-0047, c: RRI-CH-38-0096, d: RRI-CH-38-0117, e: RRI-CH-38-0127, f: RRICH-38-0156, g: RRI-CH-38-0169, h: RRI-CH-38-0195, i: RRI-CH-38-0201, j: RRICH-38-0215, k: RRI-CH-38-0236, l: RRI-CH-38-0262, m: RRI-CH-38-0270, n: RRICH-38-0271, o: RRI-CH-38-0281 (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร)
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ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางของพันธุ์ยางชุด RRIT 400 (RRI-CH-38/1/1)
ผิวใบและปากใบ ผิวใบของยางทุกสายพันธุ์มีลกั ษณะลวดลายคล้ายคลึงกัน โดยจะไม่พบ
ปากใบบริ เวณผิวใบด้านบนหรื อด้านท้องใบ ผิวใบจะมีลวดลาย 2 แบบ คือแบบสันตรง (striate)
และแบบสันหยัก (regulate) พบปากใบกระจายอยู่เป็ นจํานวนมากในส่ วนของผิวใบด้านหลังใบ
หรื อด้านล่างในยางทุกสายพันธุ์ค่าดัชนีปากใบเฉลี่ยเท่ากับ 0.47 ปากใบเป็ นแบบ paracytic ปากใบ
มีความยาวเฉลี่ย 28.72 ไมโครเมตร ความกว้างเฉลี่ย 22.86 ไมโครเมตร โดยมีความยาวของช่อง
เปิ ดปากใบเฉลี่ยประมาณ 9.79 ไมโครเมตร นอกจากนี้ลวดลายของผิวใบด้านหลังใบนี้มีลกั ษณะ
ขรุ ขระ แต่ละเซลล์จะมีแวกซ์เคลือบซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นสันนูนขึ้นมาตรงกลางเซลล์ และมีลวดลาย
เป็ นสันเล็กๆ (striate) แบบห่างๆ รอบสันนูนตรงกลางเซลล์
รู ปร่ างและขอบของเซลล์ผวิ ใบด้านท้องใบเป็ นรู ป (3)4-5 เหลี่ยม (หรื อมากกว่า) มุมป้ านมน
ขอบเซลล์แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ขอบเรี ยบตรง ขอบเป็ นคลื่น และขอบหยัก ส่ วนรู ปร่ างเซลล์
ด้านหลังใบมักเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ายาวหรื อขอบขนาน ขอบเซลล์มกั เรี ยบหรื อเป็ นคลื่นเล็กน้อย
ความยาวของเซลล์ผิวด้านหลังใบเฉลี่ ยประมาณ 27.49 ไมโครเมตร ความกว้างเฉลี่ ย 17.71
ไมโครเมตร ในขณะที่ความยาวและความกว้างของเซลล์ผิวด้านท้องใบเฉลี่ยประมาณ 18.58 และ
4.11 ไมโครเมตร ตามลําดับ
เนื้อเยื่อแผ่ นใบ ใบยางทุกสายพันธุ์มีขอบใบงุม้ ลง เนื้ อเยื่อแผ่นใบมีองค์ประกอบดังนี้ ชั้น
เคลือบผิวนอกสุ ด (cuticle) ด้านบนมีความหนาน้อยกว่าด้านล่างของแผ่นใบ โดยชั้นคิวติเคิล
ด้านบนคิดเป็ นเพียง 3 เปอร์ เซ็นต์เมื่อเทียบกับความหนาใบ ในขณะที่ช้ นั คิวติเคิลด้านล่างคิดเป็ น
สัดส่ วน 10 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนชั้นเซลล์ผิว (epidermis) ทั้งด้านบนและด้านล่าง ชั้นนี้มีเซลล์เพียง 1
ชั้น ความหนาของชั้นเซลล์ผิวด้านบนและด้านล่างคิดเป็ นสัดส่ วนด้านละ 10 เปอร์เซ็นต์ของความ
หนาใบ ส่ วนเนื้อเยื่อชั้นพาลิเสด (palisade) มีท้ งั ด้านบนและด้านล่าง แต่ละด้านมีเซลล์เพียงชั้น
เดียว โดยเนื้อเยื่อพาลิเสดด้านบนคิดเป็ น 41 เปอร์ เซ็นต์ของความหนาใบ ส่ วนด้านล่างคิดเป็ น
สัดส่ วนเพียง 14 เปอร์ เซ็นต์ของความหนาใบ นอกจากนั้นที่อยู่ตรงกลางของแผ่นใบคือเนื้ อเยื่อ
spongy ประกอบไปด้วยเซลล์ 3-4 ชั้น แทรกกันหลวมๆ ระหว่างเนื้อเยือ่ ชั้นพาลิเสดบนและล่าง ชั้น
นี้มีสดั ส่ วนความหนาประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ
ความสั มพันธ์ ของลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางต่อความต้ านทานโรคใบจุดก้ างปลา
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อดัชนี
ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลา (PDI) ดังแสดงในตารางที่ 2 จึงไม่สามารถสร้างสมการเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางกับความต้านทานโรคได้ หากต้องการ

-249ศึ ก ษาลัก ษณะนี้ จํา เป็ นเลื อ กกลุ่ ม สายพัน ธุ์ ที่ มี ร ะดับ ความรุ น แรงของโรคที่ ห ลากหลายและ
ครอบคลุมทุกระดับความรุ นแรงของโรค
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ได้ขอ้ มูลกายวิภาคศาสตร์ ของใบยางที่มีผลต่อการต้านทานเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดก้างปลา
เพื่อประยุกต์ใช้หาแนวทางในการสร้างความต้านทานต่อโรคในยางพาราเพื่อการควบคุมโรคและ
ลดความเสี ยหายทั้งด้านผลผลิตและการเจริ ญเติบโตของยางพาราต่อไป
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ประเมินอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนทีเ่ หมาะสมกับยางพันธุ์ใหม่ ที่ ให้ ผลผลิตเนือ้ ไม้ สูง
Nitrogen Fertilizer Rate for Timber Clone
เกษตร แนบสนิท1
ศจีรัตน์ แรมลี1 นภาวรรณ เลขะวิพฒั น์2
บทคัดย่อ
เนื่องจากปั จจุบนั ไม้ยางพารากําลังมีความสําคัญ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของประเทศ
ไทยเป็ นอันมาก สถาบันวิจยั ยาง จึงได้แนะนําพันธุ์ยางของไทยที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง ได้แก่ พันธุ์
สถาบันวิจยั ยาง 401 และพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 402 (ฉะเชิงเทรา 50) ซึ่งนอกจากพันธุ์ยางแล้วปุ๋ ยเคมี
ก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพาราโดยยางพาราต้องการธาตุ
อาหารไนโตรเจนและโพแทสเซี ยม ในปริ มาณที่สูงกว่าฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีการจัดการสวนยางสําหรั บการผลิตเนื้ อไม้ยงั ไม่มีการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง และ
ไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารที่ยางพาราต้องการเพื่อการเจริ ญเติบโต ดังนั้นจึงควรจะได้มีการศึกษา
การตอบสนองของปุ๋ ยที่มีผลต่อการผลิตเนื้อไม้ของยางพารา เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิต และคุณภาพ
เนื้ อไม้สูง และแนะนําแก่เกษตรกรที่ตอ้ งการปลูกยางเพื่อเนื้ อไม้ การศึกษาเริ่ มจาก การปลูก
ยางพาราพันธุ์เพื่อเนื้อไม้จาํ นวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 402 (ฉะเชิงเทรา 50) และพันธุ์
สถาบันวิจยั ยาง 401 พันธุ์ละ 7 ไร่ ในพื้นที่ 14 ไร่ ในปี 2548 โดยใช้ระยะปลูก 4 x 4 เมตร ใส่ ปุ๋ย
ไนโตรเจน 3 ระดับ คือ 10%N, 20%N และ 30%N ขณะที่ทุกระดับใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส 10%P2O5 และ
ใส่ ปุ๋ยโพแทสเซียม 12%K2O วางแผนการทดลองแบบ Split plot design จํานวน 3 ซํ้า โดยมีพนั ธุ์
ยางเป็ น Main plot และอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเป็ น Sub plot จากผลการศึกษา พบว่า ตั้งแต่การ
เก็บข้อมูลช่วงแรก คือ 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2548 ซึ่งได้มีการบันทึก
ข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางในแต่ละวิธีการ โดยการวัดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่
ความสู งระดับ 10 เซนติ เมตร เหนื อพื้นดิ นและความสู งของลําต้น พบว่า ต้นยางมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตรเหนือพื้นดิน เฉลี่ย 2.24 เซนติเมตร และมี
ความสู งของลําต้นเฉลี่ย 236.81 เซนติเมตร โดยที่ในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 402 (ฉะเชิงเทรา 50)
อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตร เหนือ
พื้ น ดิ น และความสู ง ของลํา ต้น มากที่ สุ ด ตามลํา ดับ ส่ ว นพัน ธุ์ ส ถาบัน วิ จัย ยาง 401 อัต ราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสูงระดับ 10 เซนติเมตร เหนือพื้นดินและ
1
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ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
กองวิจยั อุตสาหกรรม ฝ่ ายวิจยั และอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ งประเทศไทย จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

-252ความสู งของลําต้นมากที่สุดตามลําดับ แต่เมื่อนํามาทําการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า การเจริ ญเติบโต
ของพันธุ์ยางทั้งสองพันธุ์ และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และการเก็บ
ข้อมูลช่วงที่ต่อมา คือในต้นยางอายุ 2 - 12 ปี โดยการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัด
เส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับ ความสู ง 170 เซนติ เ มตร โดยที่ ใ นพัน ธุ์ ส ถาบัน วิจัย ยาง 402 (ฉะเชิ ง เทรา 50) อัต ราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นเฉลี่ยมากที่สุด ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุด เมื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโต
ของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และไม่พบ
ปฏิกิริยาสัมพันธ์กนั
คําสํ าคัญ : ยางพารา, พันธุ์ยาง, อัตราปุ๋ ย, ปุ๋ ยไนโตรเจน, ผลผลิตเนื้อไม้สูง
บทนํา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเริ่ มปลูกยางเป็ นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ส่ วนหนึ่งคือในช่วงปี
พ.ศ. 2547 - 2549 มีการส่ งเสริ มของภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมตั ิให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดําเนินการโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมัน่ คง ให้แก่เกษตรกรในแหล่ง
ปลูกยางใหม่ระยะที่1 (ปี 2547 - 2549) ซึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อได้รับการอนุมตั ิให้ขยาย
พื้นที่ ป ลู ก ยางได้อี ก 700,000 ไร่ ซึ่ ง ส่ ว นมากเป็ นสวนยางขนาดเล็ก ประมาณ 90,000 ราย มี
เกษตรกรรายย่อยเกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 50,000 คน ปั จจุบนั จังหวัดหนองคายมีพ้นื ที่ปลูกยางรวม คือ
246,257ไร่
เดิ ม ประโยชน์ที่ ไ ด้จ ากต้น ยางพารา คือการเก็บ ผลิ ตในรู ป นํ้า ยางเพื่ อนํามาแปรรู ป เป็ น
วัตถุดิบเพื่อจําหน่ายแต่เนื่องจากปัจจุบนั ไม้ยางพาราเริ่ มมีความสําคัญเพราะสามารถสร้างรายได้ให้
เกษตรกรผูป้ ลูกยางและเป็ นที่ตอ้ งการต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางของ
ประเทศเป็ นอันมาก ทําให้งานวิจยั ด้านปรับปรุ งพันธุ์ยางของประเทศต่างๆ เช่น อินโดนิเชีย หรื อ
มาเลเซี ย หรื อของประเทศไทย จึ ง มี แนวโน้มความต้องการ ให้เ กิ ดการปรั บปรุ งพันธุ์ยางที่ ให้
ผลผลิตเนื้อไม้สูงด้วย
1. พันธุ์ยางพารา
ปริ มาณผลผลิตที่จะได้รับจากสวนยางพารา ไม่วา่ จะเป็ นนํ้ายางหรื อเนื้อไม้ ก็ตาม นอกจาก
จะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแรก คือ ความเหมาะสมของพื้นที่ แล้ว พันธุ์ยางพารา และ การจัดการสวนยาง
คือสิ่ งที่สาํ คัญไม่แพ้กนั แต่ในเบื้องต้นจะขอกล่าวถึงเรื่ องพันธุ์ยางพาราก่อน ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในเรื่ องการปรับปรุ งพันธุ์ยางพารา ได้แก่ สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้เริ่ ม
จัดทําคําแนะนําพันธุ์ยางแก่เกษตรกรตั้งแต่ปี 2504 และจะมีการเปลี่ยนแปลงคําแนะนําพันธุ์ยางทุก

-2534 ปี โดยพิจารณาจากพันธุ์ยางใหม่ที่ได้รับจากผลงานวิจยั การปรับปรุ งพันธุ์ยางสภาพ แวดล้อมใน
พื้นที่ปลูกยางที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การปลูกยางของเกษตรกร
จากเดิมที่การปลูกยางจะมีวตั ถุประสงค์ในด้านการเพิ่มผลผลิตนํ้ายางเป็ นหลัก มาเป็ นการปลูกยาง
เพื่อ นํ้า ยางและ/หรื อ เนื้ อ ไม้ สํา หรั บ ปั จ จุ บัน คื อ คํา แนะนํา พัน ธุ์ ย าง ปี 2554 ได้แ บ่ ง พัน ธุ์ ย าง
ออกเป็ น 3 ชั้น ใน 2 เขตพื้นที่ปลูกยาง ได้แก่พ้ืนที่ปลูกยางเดิม คือ จังหวัดทางภาคใต้ท้ งั หมด 14
จังหวัด และจังหวัดทางภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด และเขตพื้นที่
ปลูกยางใหม่ ได้แก่ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อทั้งหมด 20 จังหวัด จังหวัดในภาคเหนื อ
ทั้งหมด 17 จังหวัด จังหวัดในภาคกลางทั้งหมด 22 จังหวัด และและภาคตะวันออกจังหวัดที่เหลือ
อีก 3 จังหวัด โดยกําหนดให้พนั ธุ์ยางที่แนะนําแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายาง พันธุ์
ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางและเนื้ อไม้และพันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้ อไม้ให้เกษตรกรเลือกพันธุ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการปลูกดังนี้
พันธุ์ยางชั้น 1 หมายถึง เป็ นยางพันธุ์ดี ที่ผา่ นการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆอย่าง
ละเอียด แนะนําให้ปลูกได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนเนื้อที่ปลูก
1. พันธุ์ยางชั้น 1 ที่แนะนําในพืน้ ที่ปลูกยางเดิม
พันธุ์ยางชั้น 1 กลุ่ม 1 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางสู งได้แก่ พันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 251
สถาบันวิจยั ยาง 226 BPM 24 และ RRIM 600
พันธุ์ยางชั้น1 กลุ่ม 2 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางและเนื้ อไม้ ได้แก่ พันธุ์ PB 235
PB 255 และ PB 260
พันธุ์ยางชั้น1 กลุ่ม 3 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้สูงได้แก่ พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50
AVROS 2037 และBPM 1
2. พันธุ์ยางที่แนะนําในพืน้ ที่ปลูกยางใหม่
พันธุ์ยางชั้น1 กลุ่ม 1 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางสู งได้แก่ สถาบันวิจยั ยาง 251
สถาบันวิจยั ยาง 226 BPM 24 RRIM 600 และสถาบันวิจยั ยาง 408
พันธุ์ยางชั้น1 กลุ่ม 2 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางและเนื้อไม้ ได้แก่ PB 235 PB 255
และ PB 260
พันธุ์ยางชั้น1 กลุ่ม 3 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้ อไม้สูงได้แก่ ฉะเชิ งเทรา 50
(สถาบันวิจยั ยาง 402) AVROS 2037 และBPM 1
พันธุ์ยางชั้น 2 หมายถึง เป็ นยางพันธุ์ดี ที่อยูร่ ะหว่างการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆบาง
ประการเพิ่มเติม แนะนําให้ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ถือครอง ซึ่งแต่ละพันธุ์ ต้องปลูกไม่
น้อยกว่า 7 ไร่ เกษตรกรที่มีความประสงค์จะปลูกพันธุ์ยางชั้นนี้ ควรปลุกใต้การแนะนําของ
สถาบันวิจยั ยาง
พันธุ์ยางชั้ น 3 หมายถึง หมายถึง เป็ นยางพันธุ์ดี ที่อยู่ระหว่างการทดลองและยังมีขอ้ มูล
ศึกษาลักษณะต่างๆบางประการเพิม่ เติม แนะนําให้ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ20 ของเนื้อที่ถือครอง และ

-254แต่ละพันธุ์ ต้องปลูกไม่นอ้ ยกว่า 7 ไร่ เกษตรกรที่มีความประสงค์จะปลูกพันธุ์ยางชั้นนี้ ควรปลูกใต้
การแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
จะเห็นได้ว่า พันธุ์ยางแนะนําชั้น 1 และ ชั้น 2 มีการแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของ
การปลูก โดยที่พนั ธุ์ยางแนะนําชั้น 3 ไม่แบ่งกลุ่มพันธุ์
กลุ่ม 1 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายาง เป็ นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสู งเป็ นหลัก การเลือก
ปลูกพันธุ์ยางในกลุ่มนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตนํ้ายาง
กลุ่ม 2 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางและเนื้อไม้ เป็ นพันธุ์ยางที่ให้ท้ งั ผลผลิตนํ้ายางและเนื้ อ
ไม้ โดยให้ผลผลิตนํ้ายางสูงและมีการเจริ ญเติบโตดี ลักษณะลําต้นตรง ให้ปริ มาตรเนื้อไม้สูง
กลุ่ม 3 กลุ่มพันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้ เป็ นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็ นหลัก มีการ
เจริ ญเติบโตดีมาก ลักษณะลําต้นตรง ให้ปริ มาตรเนื้อไม้สูงมาก ส่ วนผลผลิตนํ้ายางจะอยู่ในระดับ
ตํ่ากว่า พันธุ์ยางในกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 เหมาะสําหรับเป็ นพันธุ์ที่จะปลูกเป็ นสวนป่ าเพื่อการผลิตเนื้อ
ไม้
โดยพันธุ์ยางที่นาํ มาศึกษาในงานวิจยั นี้ได้แก่
1. สถาบันวิจัยยาง 401 ซึ่งเป็ นพันธุ์ยางตามคําแนะนําสถาบันวิจยั ยางกลุ่ม 3 พันธุ์ยาง เพื่อ
ผลผลิตเนื้อไม้ โดยเป็ นพันธุ์ยางชั้น 2 ทั้งในพื้นที่ปลูกยางเดิมและพื้นที่ปลูกยางใหม่
2. สถาบันวิจัยยาง 402 หรือ ฉะเชิงเทรา 50 เป็ นพันธุ์ยางตามคําแนะนําสถาบันวิจยั
ยางกลุ่ม 3 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้ โดยเป็ นพันธุ์ยางชั้น 1 ทั้งในพื้นที่ปลูกยางเดิมและ
พื้นที่ปลูกยางใหม่
2. ปุ๋ ยเคมี
ซึ่งนอกจากการปรับปรุ งพันธุ์ยางเพื่อการผลิตเนื้อไม้แล้ว ปุ๋ ยเคมีก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
การเจริ ญเติบโต และต่อการให้ผลผลิตของยางพารา โดยเฉพาะพืชยางพารามีตอ้ งการธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและโพแทสเซี ยมในปริ มาณที่สูงกว่าธาตุอาหารฟอสฟอรัสและแมกนี เซี ยม อย่างไรก็
ตามเทคโนโลยีการจัดการสวนยางสําหรับการผลิตเนื้อไม้ยงั ไม่มีการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง และ
ธาตุอาหารไนโตรเจนเป็ นที่ยางพาราต้องการเพื่อการเจริ ญเติบโต ดังนั้นจึงควรจะได้มีการศึกษา
การตอบสนองของปุ๋ ยเคมีที่มีผลต่อการผลิตเนื้อไม้ ซึ่งปั จจัยที่นาํ มาศึกษา ใน 2 ส่ วนซึ่ง ความหมาย
ของคําว่า ปุ๋ ย คือ สารที่ใส่ ลงไปในดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารซึ่ งมีอยู่ในดินซึ่ งอาจไม่เพียงพอ จนถึง
ความต้องการของพืชเพื่อจะได้เจริ ญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตสู ง โดยกระบวนการจะมีน้ าํ และ
อากาศให้รากพืชได้หายใจ รากพืชจะดูดนํ้าและธาตุอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นรากพืชต้องมีอากาศ
หายใจดินในบริ เวณที่เปิ ดป่ าใหม่ๆเป็ นดินที่อุดมสมบูรณ์ เนื่ องจากดินชั้นบนสะสมอินทรี ยวัตถุ
และธาตุอาหารพืชอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาเนื่องจากการสลายตัวของ
อินทรี ยวัตถุและการผุพงั ของหิ นและแร่ ในดิน พืชที่ปลูกจึงงอกงาม และให้ผลผลิตสู งในการปลูก
ยางพาราและเก็บเกี่ยวผลิตผลจากแต่ละครั้ง เป็ นการเก็บเกี่ยวธาตุอาหารหรื อปุ๋ ยในดินออกไปด้วย

-255เช่นกัน จึงทําให้ดินสู ญเสี ยธาตุอาหารพืช รวมทั้งอินทรี ยวัตถุในดิน ในที่สุดจะทําให้ดินทีความ
อุดมสมบูรณ์ลดลง กลายเป็ นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นในการปลูกพืชจึงควรใช้ปุ๋ยปรับปรุ ง
ดิน เนื่องจากปุ๋ ยที่ใส่ ลงไปในดินจะปล่อยธาตุอาหารพืชชดเชยธาตุอาหารพืชเดิมที่สูญเสี ยไป และ
ยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้พืชเมื่อปลูกในดินที่มีธาตุอาหารไม่พอเพียง ปุ๋ ยเคมีจะปลดปล่อยธาตุ
อาหารอย่างเดียว เนื่องจากเป็ นสารเคมีที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ นั นอกจาก
จะปลดปล่อยธาตุอาหารแล้ว ยังช่ วยปรั บปรุ งดิ นให้โปร่ งและร่ วนซุ ยอีกด้วย โดยปุ๋ ยอินทรี ยม์ ี
ปริ มาณธาตุอาหารน้อยกว่าปุ๋ ยเคมี และปลดปล่อยออกมาช้ากว่า เนื่องจากต้องรอให้จุลินทรี ยใ์ นดิน
ย่อยสลายให้ผพุ งั เน่าเปื่ อยเสี ยก่อน การเข้าใจเรื่ องปุ๋ ยและการเลือกใช้ปุ๋ยมาใช้ในทางเกษตรเป็ นวิธี
หนึ่ งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ซึ่ งคําว่า “ปุ๋ ย” ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 หมายความถึง
สารอินทรี ยห์ รื อสารอนินทรี ย ์ ไม่วา่ จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรื อสังเคราะห์ข้ ึนก็ตาม สําหรับใช้เป็ น
ธาตุ อ าหารพื ช ได้ ไม่ ว่ า โดยวิ ธี ก ารใดหรื อ ทํา ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางดิ น เพื่ อ บํา รุ ง ความ
เจริ ญเติบโตของพืช ปุ๋ ย หรื อ Fertilizer มาจาก fertile (เฟอร์ ไทร์ ) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
ดังนั้นการใส่ ปุ๋ยลงในดินก็เพื่อเพิ่มปริ มาณธาตุอาหารแก่พืช โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม ซึ่งพืชยังขาดอยูใ่ ห้ได้รับอย่างเพียงพอ ช่วยให้พืชเจริ ญเติบโตงอกงาม พร้อมที่จะ
ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้ปริ มาณสูง
ธาตุอาหารของพืช มีประมาณ 16 ธาตุดว้ ยกัน คือ ธาตุ C, H, O, N, P, K , Ca, Mg, S, Fe,
Mn, B, Mo, Cu, Zn และ Cl สําหรับ 3 ธาตุแรกคือ C, H, O พืชสามารถรับได้จากนํ้าและ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ ธาตุที่เหลือ 13 ธาตุได้จากดิน ในกรณี ที่ดินไม่เพียงพอจะต้องได้รับ
จากปุ๋ ยที่ใส่ ลงไป มิฉะนั้นจะทําให้พืชไม่เจริ ญเติบโต โดยธาตุอาหารของพืชที่อยู่ในดินทั้ง13ธาตุ
จะมีความสําคัญต่อพืชไม่เท่ากัน สามารถแบ่งได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 ธาตุอาหารหลัก (Primary elements) พืชต้องการมากและมักมีอยูใ่ นดินไม่เพียงพอ
ต้องใส่ ปุ๋ยลงไป ได้แก่ N, P, K
กลุ่มที่ 2 ธาตุอาหารรอง (Secondary elements) ได้แก่ Ca, Mg, S พืชต้องการมาก แต่โดย
ปกติจะมีอยูใ่ นดินค่อนข้างมากและเพียงพอต่อความต้องการของพืช จึงมักไม่จาํ เป็ นที่จะต้องใส่ ปุ๋ย
ที่ธาตุกลุ่มนี้
กลุ่มที่ 3 ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, Cl พืชต้องการในปริ มาณน้อย
และมักมีเพียงพอในดินแล้ว
หน้ าที่สําคัญของธาตุอาหาร
ธาตุไนโตรเจน พืชทุกชนิดโดยทัว่ ไปมีความต้องการธาตุไนโตรเจนเป็ นจํานวนมาก ซึ่งธาตุ
ไนโตรเจน เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของกรดอะมิโน ซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นโปรตีนที่มีอยูใ่ นพืช ช่วย
ทําให้พืชเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว พืชที่ได้รับธาตุไนโตรเจนอย่างเพียงพอก็จะมีใบพืชที่มีสีเขียว
สด แข็ง แรง โตเร็ ว ให้ด อกและผลที่ ส มบู ร ณ์ โดยเฉพาะพวกผัก ที่ รั บ ประทานใบ ถ้า ได้ธ าตุ
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จะแคระแกรน ใบเหลื อ งผิ ด ปกติ แ ละเหี่ ย วเฉา ออกดอกและผลช้า ในดิ น ทั่ว ๆไปมัก มี ธ าตุ
ไนโตรเจนไม่ เ พี ย งพอจึ ง ต้อ งใส่ ปุ๋ ยที่ มี ธ าตุ ไ นโตรเจนลงไป ซึ่ งจะไปช่ ว ยเร่ ง ให้ต้น และใบ
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว แต่ถา้ พืชได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไปอาจจะเกิดผลเสี ย เช่น ทําให้
อวบนํ้ามาก ลําต้นอ่อนล้มง่าย โรคและแมลงเข้ารบกวนหรื อทําลายง่าย เป็ นต้น
ธาตุฟอสฟอรั ส เป็ นธาตุที่เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของสารประกอบพวก Nucleoprotein
และphospholipidsซึ่ งอยู่ ใ นเมล็ ด พื ช ทุ ก ชนิ ด สารประกอบทั้ง สองนี้ เป็ นส่ ว นประกอบของ
โครงสร้างของโปรตีนและเซลล์พืชนอกจากนี้ธาตุฟอสฟอรัส(ยังเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญอยู่ใน
เอนไซม์หลายชนิดที่จาํ เป็ นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึม ส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปของฟอสเฟต เช่น
H2PO4- และ HPO42- โดยละลายนํ้าในดิน พืชต้องการธาตุฟอสฟอรัสน้อยกว่าธาตุไนโตรเจน แต่ใน
ดินมักมีธาตุฟอสฟอรัสหรื อฟอสเฟตที่ละลายนํ้าได้ ไม่เพียงพอ จึงต้องใส่ ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัส ถ้า
พืชได้รับธาตุฟอสฟอรัสเพียงพอจะมีระบบรากที่แข็งแรง แพร่ กระจายอยูใ่ นดินอย่างกว้างขวาง ทํา
ให้พื ช สามารถดู ด นํ้า และธาตุ อ าหารได้ดี การออกดอกและผลจึ ง เกิ ด เร็ ว ในกรณี ที่ ข าดธาตุ
ฟอสฟอรัสพืชจะแคระแกรน ใบมีสีเขียวคลํ้า รากจะชะงักการเจริ ญเติบโต ทําให้ไม่ออกดอกและ
ผล
ธาตุโพแทสเซี ยม เป็ นธาตุที่จาํ เป็ นในการสร้างแป้ ง และเป็ นส่ วนที่ช่วยให้ใบของพืชมี
ประสิ ทธิภาพในการดูดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ มีส่วนร่ วมในการสร้างคลอโรฟิ ลล์ ส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตของรากและหัว สร้างเนื้ อไม้ที่แข็งของลําต้น และทําให้ผลไม้มีรสหวานคุณภาพดี
เส้นใยน้อย แต่ถา้ พืชขาดธาตุน้ ี เมล็ดจะลีบและมีน้ าํ หนักเบาผิดปกติ หากเป็ นไม้ผลเนื้อไม้จะฟ่ าม
รสชาติกร่ อย ลําต้นแคระแกรน พืชจะใช้ธาตุโพแทสเซี ยมได้เมื่ออยู่ในรู ปของไอออน K+ เท่านั้น
ถ้าอยูใ่ นรู ปอื่นๆ ที่ไม่ได้แตกตัวเป็ น K+ ถึงแม้วา่ พืชจะได้รับเข้าไปก็ยงั คงนําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
ธาตุโพแทสเซียมมีความสําคัญในการสร้างและเคลื่อนย้ายอาหารพวกแป้ ง และนํ้าตาลไปเลี้ยงส่ วน
ต่างๆ ของพืชที่เจริ ญเติบโต และส่ งไปเก็บไว้ที่ส่วนหัวหรื อลําต้น ดังนั้นพืชพวกอ้อย มะพร้าวและ
มัน จึ ง ต้องการธาตุโ พแทสเซี ย มมาก ถ้า ขาดธาตุ โ พแทสเซี ยมหัว จะลีบ เหี่ ย วง่ า ย แคระแกรน
ใบเหลือง
แคลเซี ยม ทําหน้าที่สลายและละลายอาหารพืชในดินและช่วยเร่ งให้เมล็ดงอก รากที่เริ่ ม
เกิดเจริ ญเติบโตเร็ ว เป็ นการเพิ่มแคลเซียมให้รับพืชผลที่ใช้เป็ นอาหาร ถ้าพืชขาดธาตุน้ ี ยอดพืชจะ
หยุดชะงักการเจริ ญเติบโต และไม่โผล่พน้ จากลําต้น
แมกนีเซี ยม เป็ นองค์ประกอบสําคัญของคลอโรฟิ ลล์ โดยที่ทาํ หน้าที่ในการเคลื่อนย้ายธาตุ
ฟอสฟอรัสเข้าไปในเมล็ดพบว่าธาตุแมกนี เซี ยมจะทํางานร่ วมกับแคลเซี ยมในการหมุนเวียนธาตุ
อาหาร ขณะเดียวกันช่วยเร่ งสร้างนํ้ามันและไขมัน ถ้าพืชขาดธาตุน้ ี อาการที่เกิดจะเริ่ มที่ใบแก่ก่อน
ส่ วนอื่น คือ ใบจะสูญเสี ยคลอโรฟิ ลล์โดยมีลกั ษณะเป็ นดวงระหว่างเส้นใบ และจะตายในที่สุด พืช
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จะย้ายไปสร้างผลหมด ใบจึงร่ วงผิดปกติ
กํามะถัน เป็ นธาตุที่เป็ นองค์ประกอบที่ สําคัญของโปรตีนและกรดอะมิโน โดยที่จะช่ วย
สร้างโปรตีนและนํ้ามันพืช ถ้าพืชขาดธาตุน้ ีจะมีอาการคล้ายๆ กับขาดธาตุไนโตรเจน
เหล็ก เป็ นองค์ประกอบอยูใ่ นกลุ่มเอนไซม์หลายชนิด โดยที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาใน
กระบวนการต่างๆ เช่น หายใจ สังเคราะห์ดว้ ยแสง มีบทบาทสําคัญในการสร้างคลอโรฟิ ลล์ ถ้าพืช
ขาดธาตุน้ ี การสร้างคลอโรฟิ ลล์จะหยุดชะงัก ใบจะเหลือง ใบที่ผลิออกจะเล็กผิดปกติ
แมงกานีส ช่วยเร่ งปฏิกิริยาต่างๆ ในพืชให้เกิดเร็ วขึ้นและง่ายขึ้น เช่น ในการแปรสภาพหมู่
ไนเตรตและหมู่ไฮดรอกซิ ลามี นให้เป็ นไนโตรเจนในรู ปที่พืชนําไปใช้ได้ เป็ นธาตุที่ร่วมอยู่ใน
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง สร้างโปรตีน และวิตามินซี ถ้าพืชขาดธาตุน้ ีอาการจะเกิดขึ้นทาง
ใบล่างก่อนคือ ใบชั้นล่างของลําต้นจะเหลืองตามบริ เวณระหว่างเส้นใบ เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่ขาด
คลอโรฟิ ลล์
สั งกะสี มีบทบาทในกระบวนการสร้างคลอโรฟิ ลล์ และควบคุมการสุกแก่ของผล ถ้าพืชขาด
ธาตุน้ ี ต้นจะเตี้ยแคระแกรน ปล้องของลําต้นและกิ่งก้านอ่อนจะสั้น
โบรอน ธาตุน้ ี จาํ เป็ นสําหรั บการแบ่งเซลล์ การก่อตัวของเซลล์ที่จะเป็ นดอก ผล และราก
ส่ งเสริ มกระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร และแร่ ธาตุไปยังส่ วนต่างๆ ของลําต้น ถ้าพืชขาดธาตุน้ ี
บริ เวณ cortex จะเกิดการสะสมสารพวกเรซิน หรื อที่เรี ยกว่า gummosis ซึ่งจะทําให้ท่อส่ งนํ้าและ
อาหารอุดตัน ทําให้การส่ งนํ้าและอาหารดําเนิ นไปไม่สะดวก และมีจุดสี น้ าํ ตาลหรื อดําอยู่ภายใน
ส่ วนต่างๆ ของพืชซึ่งสังเกตได้จากพืชพวกผักกาดหัว กะหลํ่าดอก เป็ นต้น
ทองแดง เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ในเอนไซม์พืช ส่ งเสริ มการสร้างวิตามินเอ มีหน้าที่
ทางอ้อมคือ มีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้างคลอโรฟิ ลล์ ถ้าพืชขาดธาตุน้ ีใบจะเหลือง
โมลิบดีนัม มีบทบาทในกระบวนการรี ดกั ชันของไนเตรตให้เป็ นแอมโมเนียม และกระบวน
การสร้างคลอโรฟิ ลล์และเอนไซม์พืช ถ้าพืชขาดธาตุน้ ีขอบใบม้วน บริ เวณระหว่างเส้นใบ
จะมีสีเหลือง บางส่ วนเขียว ปลายใบจะมีรอยไหม้ และตายไป
คลอรีน เป็ นธาตุที่จาํ เป็ นสําหรับการเจริ ญเติบโตของพืชชั้นสู ง (higher plants) หน้าที่ยงั ไม่
ทราบแน่ชดั อย่างไรก็ตามถ้าพืชพวกยาสู บได้ปุ๋ยที่มีคลอไรด์มาก จะเป็ นอุปสรรค์ในกระบวนการ
สร้างแป้ ง มีการสะสมแป้ งในใบมาก ทําให้ใบหนาเปราะแทนที่จะเป็ นใบบาง เหนียว และยืดหยุน่
ได้ เมื่อบ่มสี จะไม่เหลือง การติดไฟจะเลวลง
ประเภทของปุ๋ ย
โดยทัว่ ไปปุ๋ ยแบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยวิทยาศาสตร์หรื อปุ๋ ยเคมี
1. ปุ๋ ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ และวัสดุที่เหลือใช้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดซึ่งเป็ นพวกอินทรี ยส์ าร

-2581.1 ปุ๋ ยคอก ที่ สํา คัญ ได้แ ก่ ขี้ ห มู ขี้ เ ป็ ด ขี้ ไ ก่ ฯลฯ เป็ นปุ๋ ยคอกที่ นิ ย มใช้กัน อย่า ง
แพร่ หลายในบรรดาสวนผักและสวนผลไม้ ปุ๋ ยคอกโดยทัว่ ไปแล้วถ้าคิดราคาต่อหน่วยธาตุอาหาร
พืชจะมีราคาแพงกว่าปุ๋ ยเคมี แต่ปุ๋ยคอกช่วยปรับปรุ งดินให้โปร่ งและร่ วนซุย ทําให้การเตรี ยมดิน
ง่าย การตั้งตัวของต้นกล้าเร็ วทําให้มีโอกาสรอดได้มาก
1.2 ปุ๋ ยหมัก ได้แก่ ปุ๋ ยที่เราได้จากการหมักเศษพืช เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว ฯลฯ ให้
เน่ าเปื่ อยเสี ยก่อน จึงนําไปใส่ ในดินเป็ นปุ๋ ย ปุ๋ ยเทศบาลที่บรรจุถุงขายในชื่อของปุ๋ ยอินทรี ยเ์ บอร์
ต่างๆ ซึ่ งได้จากการนําขยะในเมือง พวกเศษพืช เศษอาหาร เข้าโรงหมักเป็ นขั้นตอนจนกลายเป็ น
ปุ๋ ย ปุ๋ ยหมักสามารถทําเองได้ โดยการกองสุ มเศษพืชสูงขึ้นจากพื้นดิน 30 - 40 เซนติเมตร แล้วโรย
ปุ๋ ยคอกผสมปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 - 1.5 กิโลกรัม ต่อเศษพืชหนัก 1,000 กิโลกรัม เสร็ จ
แล้วก็กองเศษพืชซ้อนทับลงไปอีก แล้วโรยปุ๋ ยคอกผสมปุ๋ ยเคมี ทําเช่นนี้ เรื่ อยไปเป็ นชั้นๆ จนสู ง
ประมาณ 1.5 เมตร ควรมีการรดนํ้าแต่ละชั้นเพื่อให้มีความชุ่มชื้น และเป็ นการทําให้มีการเน่าเปื่ อย
ได้เร็ วขึ้น กองปุ๋ ยหมักนี้ทิ้งไว้ 3 - 4 สัปดาห์ ก็ทาํ การกลับกองปุ๋ ยครั้งหนึ่ง
1.3 ปุ๋ ยพืชสด ได้จากการปลูกพืชบํารุ งดิน ได้แก่ พืชตระกูลถัว่ ต่างๆ แล้วทําการไถกลบ
เมื่อพืชเจริ ญเติบโตมากที่สุด ซึ่งเป็ นช่วงที่กาํ ลังออกดอก พืชตระกูลถัว่ ที่ควรใช้เป็ นปุ๋ ยพืชสดควรมี
อายุส้ ัน มีระบบรากลึก ทนแล้ง ทนโรคและแมลงได้ดี เป็ นพืชที่ปลูกง่าย และมีเมล็ดมาก เช่น
ถัว่ พุม่ ถัว่ เขียว ถัว่ ลาย ปอเทือง ถัว่ ขอ ถัว่ แปบ และโสน
ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ มื่อใส่ ในดิน ซากสิ่ งมีชีวิตเหล่านี้จะค่อยๆ สลายตัวและปล่อยธาตุอาหารออกมา
ให้พืชช่วยทําให้ดินร่ วนซุยและสามารถดูดซับนํ้าและปุ๋ ยได้ดีข้ ึน แต่มีขอ้ เสี ยคือ มีธาตุอาหารน้อย
รวมทั้งมีปริ มาณและสัดส่วนไม่แน่นอน ต้องใช้ปริ มาณมากจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของพืช
2. ปุ๋ ยเคมีหรื อปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ได้มาจากการผลิตหรื อสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่
ธาตุต่างๆที่ได้ตามธรรมชาติ หรื อเป็ นผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด
ปุ๋ ยเคมี มี 2 ประเภท คือ แม่ปุ๋ยหรื อปุ๋ ยเดี่ยว และปุ๋ ยผสม
2.1 แม่ ปุ๋ ย ได้แ ก่ ปุ๋ ยพวกแอมโมเนี ย มซัล เฟต โพแทสเซี ย มคลอไรด์ ฯลฯ ซึ่ งเป็ น
สารประกอบทางเคมี มีธาตุอาหารปุ๋ ยคือ N หรื อ P หรื อ K เป็ นองค์ประกอบอยูด่ ว้ ยหนึ่งหรื อสอง
ธาตุ แล้วแต่ชนิดของสารประกอบที่เป็ นแม่ปุ๋ยนั้นๆ มีปริ มาณของธาตุอาหารของพืชคงที่
2.2 ปุ๋ ยผสม ได้แก่ ปุ๋ ยที่มีการนําเอาแม่ปุ๋ยหลายๆชนิ ดมารวมกัน เพื่อให้ปุ๋ยที่ผสมได้มี
ปริ มาณและสัดส่ วนของธาตุอาหาร N P และ K ตามที่ตอ้ งการ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีสูตรหรื อเกรด
ปุ๋ ยเหมาะที่จะใช้กบั พืชและดินที่แตกต่างกัน ปุ๋ ยผสมนี้จะมีขายอยูใ่ นท้องตลาดทัว่ ไปเพราะนิยมใช้
กันมาก ปั จจุบนั เทคโนโลยีในการทําปุ๋ ยผสมได้พฒั นาไปไกลมาก สามารถผลิตปุ๋ ยผสมให้เข้าเป็ น
เนื้ อเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอ มีการปั้ นเป็ นเม็ดขนาดสมํ่าเสมอสะดวกในการใส่ ลงไปในไร่ นา ปุ๋ ย
พวกนี้เก็บไว้นานๆ จะไม่จบั กันเป็ นก้อนแข็ง สะดวกแก่การใช้
ปุ๋ ยเคมีที่ซ้ื อขายกันในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิ ด มีท้ งั ที่เป็ นผลึก เม็ด เกล็ด และผง
ซึ่งแล้วแต่ผผู ้ ลิตจะผลิตขายตามความต้องการของตลาดซึ่ งให้ธาตุอาหารหลักไม่ เหมือนกันในปุ๋ ย
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เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบียบที่วางไว้ เกรดปุ๋ ยจะบอกให้ทราบว่าปุ๋ ยนั้นจะให้ธาตุอาหารหลัก
ชนิ ดใด และธาตุอาหารชนิ ดนั้นจะมีปริ มาณที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชเป็ นปริ มาณเท่าใด ทําให้ผูใ้ ช้
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมตามชนิ ดของพืชที่ปลูก เกรดปุ๋ ยนั้นประกอบด้วยเลข 3 ชุด แต่ละชุด
จะมีเครื่ องหมาย “-” แยกตัวเลขไว้ ตัวเลขแต่ละชุดจะเป็ นตัวเลขจํานวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม เช่น ปุ๋ ย
เกรด 46-0-0, 20-20-0, 13-13-21 เป็ นต้น
ตัวเลขชุดแรก บอกปริ มาณเป็ นร้อยละของธาตุไนโตรเจน (N) ทั้งหมด ในปุ๋ ย 100 กิโลกรัม
ตัวเลขชุดที่สอง บอกปริ มาณเป็ นร้อยละของธาตุฟอสฟอรัสในรู ปของฟอสเฟต (PO4) ที่เป็ น
ประโยชน์ (available P2O5) ในปุ๋ ยหมัก 100 กิโลกรัม
ตัวเลขชุดที่สาม บอกปริ มาณเป็ นร้อยละของธาตุโพแทสเซี ยมในรู ปของโพแทสที่ละลายนํ้า
(water soluble K2O) ในปุ๋ ยหมัก 100 กิโลกรัม
ข้ อดี-ข้ อเสี ยของปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมี
1. ปุ๋ ยอินทรีย์
ข้ อดี 1. ช่วยปรับปรุ งดินให้ดีข้ ึน ทําให้ดินร่ วนซุย นํ้าและอากาศถ่ายเทสะดวก
2. อยูใ่ นดินได้นาน และค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้าๆ
3. เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีจะช่วยเสริ มคุณภาพของปุ๋ ยเคมีให้ดีข้ ึน
4. ส่ งเสริ มให้จุลินทรี ยใ์ นดินทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ข้ อเสี ย 1. มีปริ มาณธาตุอาหารพืชตํ่า
2. ใช้เวลานานในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พชื
3. ราคาแพงกว่าปุ๋ ยเคมี เมื่อเทียบกับราคาต่อหน่วยนํ้าหนักของธาตุอาหาร
4. มีจาํ นวนจํากัด ไม่สามารถหาซื้อในปริ มาณมากๆได้
2. ปุ๋ ยเคมี
ข้ อดี 1. มีปริ มาณธาตุอาหารต่อหน่วยนํ้าหนักของปุ๋ ยสูง จึงใช้ในปริ มาณเพียงเล็กน้อย
2. ราคาถูก สะดวกในการเก็บรักษาและการขนส่ ง
3. หาซื้อได้ง่าย เพราะสามารถผลิตจากโรงงาน
4. ให้ธาตุอาหารแก่พืชได้เร็ ว
ข้ อเสี ย 1. ไม่มีคุณสมบัติในการปรับปรุ งดิน ไม่ทาํ ให้ดินร่ วนซุยเหมือนปุ๋ ยอินทรี ย ์
2. ปุ๋ ยไนโตรเจนในรู ปแอมโมเนี ยม ถ้าใช้ปริ มาณมาก และติดต่อกันเป็ นระยะ
เวลานานๆ จะทําให้ดินเป็ นกรดเพิม่ ขึ้น
3. ถ้าใช้ในอัตราที่สูงเกินไปอาจเป็ นอันตรายต่อพืช
4. ผูใ้ ช้ตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับปุ๋ ยเคมีพอสมควร มิฉะนั้นอาจจะเกิดผลเสี ยหายมาก
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ปุ๋ ยไนโตรเจนที่ใช้อาจจัดเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปุ๋ ยไนโตรเจนประเภทอินทรี ย ์ และปุ๋ ย
ไนโตรเจนประเภทอนินทรี ย ์ หรื อปุ๋ ยเคมี
1.ปุ๋ ยไนโตรเจนประเภทอินทรี ย์ หมายถึง ปุ๋ ยที่ได้จากสิ่ งที่มีชีวิต เกิดการเน่าเปื่ อยผุพงั ไป
เช่น ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยเทศบาล เป็ นต้น ปุ๋ ยประเภทนี้ จะมีปริ มาณธาตุไนโตรเจนตํ่า ฉะนั้นใน
การใช้แต่ละครั้งต้องใช้ในปริ มาณมาก แต่มีความจําเป็ นต้องใช้เพราะให้ประโยชน์ในการปรับปรุ ง
ดินให้โปร่ ง ร่ วนซุย ซึ่งเป็ นสมบัติทางกายภาพที่สาํ คัญของดินที่พชื ต้องการ
2. ปุ๋ ยไนโตรเจนประเภทอนิ นทรี ย์ห รื อปุ๋ ยเคมี ส่ ว นใหญ่ได้จากการสังเคราะห์ ทางเคมี
ปัจจุบนั นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายเพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร แบ่งเป็ นหลายประเภท ได้แก่
2.1 ปุ๋ ยแอมโมเนีย (NH3) หรื อ anhydrous ammonia หรื อ liquid ammonia (แอมโมเนียม
เหลว) มีไนโตรเจนทั้งหมด 82% เป็ นปุ๋ ยที่มีปริ มาณไนโตรเจนสู งที่สุด
2.2 ปุ๋ ยยูเรีย (CO(NH2)2) เป็ นเม็ดกลมสี ขาว มีไนโตรเจนสูงรองจากปุ๋ ยแอมโมเนีย คือ มี
ไนโตรเจนทั้งหมด 46% มีสมบัติดูดความชื้นได้ง่าย
2.3 ปุ๋ ยแอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) มีไนโตรเจนทั้งหมด 35%
2.4 ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 มีไนโตรเจนทั้งหมด 21%
2.5 ปุ๋ ยแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) มีไนโตรเจนทั้งหมด 24-26%
2.6 ปุ๋ ยโซเดียมไนเตรต (NaNO3) มีไนโตรเจนทั้งหมด 16%
2.7 ปุ๋ ยแคลเซียมไซยาไนด์ (CaCN2) มีไนโตรเจนทั้งหมด 21-22 % เป็ นอันตรายต่อคน
และสัตว์ เวลาใช้ตอ้ งใช้อย่างระมัดระวัง อาจใช้เป็ นยาฆ่าหญ้า และฉี ดพ่นให้ใบฝ้ ายร่ วงก่อนการ
เก็บเกี่ยวได้ดว้ ย
2.8 ปุ๋ ยแคลเซียมไนเตรต (Ca(NO3)2) มีไนโตรเจนทั้งหมด 15.5%
2.9 ปุ๋ ยแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟต (NH4 NO3 .(NH4)2SO4) มีไนโตรเจนทั้งหมด 30%
2.10 ปุ๋ ยไนโตรเจนอื่นๆ เช่น ปุ๋ ยแอมโมเนียมฟอสเฟต ปุ๋ ยแอมโมเนี ยมฟอสเฟต-ซัลเฟต
ปุ๋ ยยูเรี ย-ซัลเฟอร์ ปุ๋ ยยูเรี ย-ฟอสเฟต เป็ นต้น
ปกติธาตุไนโตรเจนในดินมีอยูน่ อ้ ยมาก ส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนผสมอยูใ่ นอากาศ ซึ่ งมีธาตุน้ ีอยู่
ถึง 78% ของปริ มาณอากาศทั้งหมดที่ห่อหุ ม้ โลก โดยอยู่ในรู ปของโมเลกุลไนโตรเจน (N2) ซึ่ งพืช
ส่ วนใหญ่ไม่สามารถนํามาใช้ได้โดยตรง นอกจากพืชตระกูลถัว่ เท่านั้น ดังนั้นไนโตรเจนจะถูก
เปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปสารประกอบอนินทรี ยเ์ สี ยก่อน เช่น ในรู ปของไนเตรต (NO3-) หรื อแอมโมเนีย
(NH4+) จึงจะนําไปใช้เป็ นปุ๋ ยได้
กรรมวิธีการผลิตปุ๋ ยไนโตรเจน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ ยสามารถใช้ไนโตรเจนจาก
อากาศมาผลิตเป็ นปุ๋ ยไนโตรเจน ในที่น้ ี จะเน้นการผลิตปุ๋ ยแอมโมเนี ยมซัลเฟต ((NH4)2SO4) และ
ปุ๋ ยยูเรี ย (NH2CONH2)
ปุ๋ ย (NH4)2SO4 หรื อปุ๋ ยขาว เตรี ยมได้จากปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส NH3 และสารละลาย H2SO4
2NH3 (g) + H2SO4 (aq) → (NH4)2SO4 (s)
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เตรี ยมได้จากปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส NH3 กับแก๊สCO2 โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 180 - 210
องศาเซลเซียส และความดัน 140 - 250 บรรยากาศ จะได้แอมโมเนียมคาร์ บาเมต (NH2CONH4) กับ
นํ้า ดังสมการ
2NH3 (g) + CO2 (g) → NH2CONH4 (aq)
NH2CONH4 (aq) → NH2CONH2 (aq) + H2O (l)
NH3 กับ CO2 เตรี ยมได้จากก๊าซธรรมชาติ
NH3 เตรี ยมจาก N2 และ H2 ในอากาศ โดยนําอากาศมากลัน่ ลําดับส่ วน คือ ลดอุณหภูมิลง
มากๆ พร้อมกับเพิม่ ความดันจนอากาศกลายเป็ นของเหลว
เริ่ มต้นเตรี ยม N2 จากอากาศโดยกระบวนการ liquefaction คือ ทําให้อากาศกลายเป็ น
ของเหลวทั้งหมดก่อนโดยการลดอุณหภูมิลงมากๆ และเพิม่ ความดันสู งๆ จากนั้นนําอากาศเหลวซึ่ง
มี N2 และ O2 เป็ นส่ วนใหญ่มากลัน่ ลําดับส่ วนแยกออกจากกัน N2 ซึ่ งมีจุดเดือดตํ่ากว่า O2 จะแยก
ออกมาก่อนแล้ว O2 จึงกลัน่ ออกมา ภายหลัง
การเตรี ยม H2 ในกรณี ที่มีก๊าซปิ โตรเลียมหรื อก๊าซธรรมชาติ โดยนํา O2 ที่ได้จากการกลัน่
ลําดับส่ วนอากาศมาทําปฏิกิริยาดังสมการ โดยใช้ภาวะที่เหมาะสมและใช้ Niเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา จะ
ได้ H2 และCO2 ซึ่งเรี ยกรวมกันว่า water gas
2CH4 (g) + O2 (g) --Ni-- → 2CO (g) + 4H2 (g)
หรื ออาจใช้ไอนํ้าทําปฏิกิริยากับก๊าซ CH4 โดยตรง จะได้ก๊าซ CO และH2 เช่นเดียวกัน
CH4 (g) + H2O (g) ---Ni- → CO (g) + 3H2 (g)\
เมื่อแยกก๊าซ H2 ออกจากก๊าซผสมแล้ว จึงนําก๊าซ COที่เหลือไปทําปฏิกิริยากับก๊าซ CH4 อีก
ภายใต้อุณหภูมิสูง และมีตวั เร่ งปฏิกิริยาเหมาะสม จะได้ก๊าซ CO2 และH2
FeO,Cr2O3CH4 (g) + CO (g) 400°C → CO2 (g) + H2 (g)
ก๊าซผสมทั้งหมด (CO+H2) สามารถแยกออกจากกันได้โดยผ่านเข้าไปในหอคอยที่มีน้ าํ พ่น
ลงมา ก๊าซ CO2 ละลายนํ้าได้ เกิดเป็ นกรด H2CO3 ไหลออกทางส่ วนล่างของหอคอยพร้อมกับนํ้า
CO2 (g) + H2O (l) → H2CO3 (aq)
สํา หรั บ ก๊ า ซ H2 ซึ่ ง ไม่ ล ะลายนํ้า จะผ่ า นขึ้ น ไปออกทางส่ ว นบนของหอคอย เก็ บ ไว้ท าํ
ปฏิกิริยากับ N2 เพือ่ เตรี ยมก๊าซ NH3 ต่อไป
สําหรับกรด H2CO3 นําไปแยกสลายให้กลับมาเป็ นก๊าซ CO2ได้ โดยนํา H2CO3 ไปลดความ
ดันและเพิ่มอุณหภูมิ
H2CO3 (aq) ลดความดัน/เพิม่ อุณหภูมิ CO2 (g) + H2O (l)
ก๊าซ N2 ที่เตรี ยมจากอากาศ และ H2 ที่ได้จากก๊าซธรรมชาตินาํ มาทําปฏิกิริยากันจะได้ NH3
เนื่ อ งจากเป็ นปฏิ กิ ริ ย าที่ มี ภ าวะสมดุ ล จึ ง ต้อ งเลื อ กภาวะที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ไ ด้ก๊ า ซ มากที่ สุ ด
โดยทัว่ ๆไปใช้อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส 350 บรรยากาศ และใช้ เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
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CH3 (g) + CO2 (g) → NH2CONH2 (s) + H2O (l)
นอกจากนี้ ถ้าใช้ถ่านหิ นลิกไนต์เป็ นวัตถุดิบแทนก๊าซธรรมชาติ จะเตรี ยม CO2 และ H2 ได้
โดยการเผารวมกับ O2 จะได้ CO2 9.4%,CO 59.9%, H2 28.6% และก๊าซอื่นๆ 2.1%
เมื่อแยกก๊าซอื่นๆที่ไม่ตอ้ งการ เช่น H2S และNO ออกไปแล้วจึงทําให้ CO กลายเป็ นCO2
โดยนําก๊าซผสมไปทําปฏิกิริยากับไอนํ้าที่ความดันสู งๆ และมีตวั เร่ งปฏิกิริยาที่เหมาะสม CO จะ
รวมตัวกับ H2O ได้เป็ นCO2 และ H2
หลังจากได้ก๊าซผสม CO2 และ H2 แล้ว กระบวนการต่อๆไป สําหรับเตรี ยมปุ๋ ยยูเรี ย จะ
เหมือนกับกรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบ
เห็นได้ว่า เนื่องจากไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารที่สําคัญต่อยางพารา โดยที่ยางพาราต้องการ
ปริ มาณไนโตรเจนมากกว่าธาตุอื่นๆ เพื่อการเจริ ญเติบโต แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการจัดการ
สวนยางสําหรับการผลิตเนื้อไม้ยงั ไม่มีการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงควรจะได้มีการศึกษา
การตอบสนองของปุ๋ ยเคมีในส่วนของธาตุไนโตรเจนที่มีผลต่อการผลิตเนื้อไม้ต่อไป ซึ่งในงานวิจยั
ปุ๋ ยเคมี 46-0-0 ใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน 3 ระดับ คือ 10%N, 20%N และ 30%N จารปุ๋ ยยางเปิ ดกรี ด
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. ยางพันธุ์ สถาบันวิจยั ยาง 401 และสถาบันวิจยั ยาง 402
2. อุปกรณ์วสั ดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี 46-0-0 , 18-46-0 และ0-0-60 และปุ๋ ยอินทรี ย ์
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษบันทึกข้อมูล
4. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
วิธีการ
1. วางแผนการทดลองแบบ Split plot design จํานวน 3 ซํ้า มีพนั ธุ์ยางเป็ น Main plot
และอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเป็ น Sub plot
2. ปลูกยางเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 พันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 และสถาบันวิจยั ยาง 402
ระยะปลูก 4 x 4 เมตร ในพื้นที่ 18 ไร่ โดยปลูกยางพันธุ์ละ 7 ไร่ ใส่ ปุ๋ยหินฟอสเฟตรองก้นหลุม 170
กรัม (25%Total P2O5 )/หลุม จํานวนต้นทดสอบ 520 ต้น รวมเมื่อรวมต้นการ์ ดโร พันธุ์ PB 235
ด้วยเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 1,144 ต้นการกําจัดวัชพืชและดูแลรักษาตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
3. ใช้อตั ราปุ๋ ยไนโตรเจน 3 ระดับ คือ 10%N, 20%N และ 30%N ขณะที่ทุกระดับใส่ ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 10%P2O5 และปุ๋ ยโพแทสเซียม 12%K2O
4. เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต (Girth) ในทุก 6 เดือน
5. วิเคราะห์สรุ ปผล

-263เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2547 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย จ.หนองคาย
ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดลองในช่วงอายุ 1 ปี แรก ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2547 ได้มี
การบันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางในแต่ละวิธีการ โดยการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลํา
ต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตร เหนือจุดแตกตา และความสู งของลําต้น พบว่า ต้นยางมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตรเหนือพื้นดินเฉลี่ย 2.24 เซนติเมตร และมี
ความสู งของลําต้นเฉลี่ย 236.81 เซนติ เมตร ในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่
30%N มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตร เหนือพื้นดินและความสู งของ
ลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 2.51 เซนติเมตรและ 230.24 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 (ฉะเชิงเทรา 50) อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู ง
ระดับ 10 เซนติเมตร เหนื อพื้นดินและความสู งของลําต้นมากที่สุดเฉลี่ย 4.24 เซนติเมตรและ
273.77 เซนติเมตร ตามลําดับ แต่เมื่อนํามาทําการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า การเจริ ญเติบโตของ
พันธุ์ยางทั้งสองพันธุ์ และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ดังตารางที่ 1
หลังจากต้นยางอายุ 1 ปี ได้ใช้การเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโต โดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับ
ความสู ง 170 เซนติเมตร โดนเก็บข้อมูลโดยการวัดความเจริ ญเติบโตทุก 6 เดือน ส่ วน จํานวนปุ๋ ยที่
ใช้ในแต่ละอัตรา เพิ่มตามคําแนะนําการใช้ปุ๋ยของสถาบันวิจยั ยาง ซึ่ งผลการศึกษาเมื่อยางอายุ 2 ปี
5 เดือน โดยการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170
เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย
12.35 เซนติเมตร โดยที่ในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้น
มากที่สุดคือเฉลี่ย 13.3 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มี
ขนาดของลําต้นมากที่สุดคือ เฉลี่ย 12.4 เซนติเมตร และเมื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การ
เจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
จากนั้นมีการปรับจํานวนของปุ๋ ยเพิม่ ตามอายุยางที่เพิ่มขึ้นตามอายุยางในปี ที่ 3 เมื่อมีการเก็บ
ข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนื อ
พื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 14.87 เซนติเมตร
โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย
13.91 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้น

-264มากที่สุดคือ เฉลี่ย 16.2 เซนติเมตร เมื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้ง
สองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 2
ผลการทดลองเมื่อต้นยางอายุ 4 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัด
เส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 21.19 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 20.21 เซนติเมตรส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือ เฉลี่ย 21.87 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน ของพันธุ์ยาง
RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่อายุ 1 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 1.22

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
1.28
1.31
1.25
3.84
1.19
1.19
1.16
3.54

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
1.28
1.22
1.25
3.75
1.04
1.23
1.14
3.41

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
1.45
1.20
1.44
4.09
1.2
1.09
1.18
3.47

รวม
(Yi.k)
4.01
3.73
3.94

เฉลี่ย
(ซ.ม.)
1.34
1.24
1.31

3.43
3.51
3.48

1.14
1.17
1.16

-265ตารางที่ 2 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 3 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 14.87

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
10.6
10.3
15.8
12.24
14.1
16.3
15.6
15.33

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
10.7
15.2
13.2
13.03
15.0
16.7
16.6
16.08

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
17.3
15.9
16.2
16.45
15.5
17.1
15.5
16.05

รวม
(Yi.k)
38.6
41.4
45.2
41.72
44.6
50.1
47.7
47.46

เฉลีย่
(ซ.ม.)
12.87
13.80
15.07
13.91
14.87
16.70
15.90
15.82

ตารางที่ 3 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 4 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 21.19

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
15.9
14.1
25.1
12.24
19.0
23.1
21.2
21.09

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
15.7
22.7
19.5
13.03
20.1
23.1
24.0
22.39

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
25.1
23.0
23.4
16.45
21.8
23.9
20.7
22.12

ผลรวม
(Yi.k)
56.65
59.86
68.06
41.72
60.80
70.10
65.90
65.60

เฉลีย่
(ซ.ม.)
18.88
19.95
22.69
20.21
20.27
23.37
21.97
21.87

-266ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 5 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัด
เส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 26.61 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 26.15 เซนติเมตรส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 27.06 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 5 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 26.61

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
19.2
18.1
32.0
23.09
21.9
28.2
25.6
25.24

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
19.2
30.0
26.2
25.14
24.8
28.8
30.3
27.97

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
31.9
29.9
28.9
30.24
27.3
29.7
26.9
27.98

ผลรวม
(Yi.k)
70.22
78.03
87.14
78.46
74.08
86.70
82.80
81.19

เฉลีย่
(ซ.ม.)
23.41
26.01
29.05
26.15
24.69
28.90
27.60
27.06

ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 6 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัดเส้น
รอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนื อพื้นดิน พบว่า ต้นยางมี ขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 32.72 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 33.10 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 32.34 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 5

-267ตารางที่ 5 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 6 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 32.72

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
23.2
24.8
40.2
29.42
25.2
33.7
30.8
29.91

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
24.6
38.6
33.7
32.31
29.4
34.1
36.5
33.34

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
40.0
37.3
35.4
37.56
32.7
35.9
32.8
33.79

ผลรวม
(Yi.k)
87.80
100.78
109.30
99.29
87.21
103.70
100.19
97.03

เฉลีย่
(ซ.ม.)
29.27
33.59
36.43
33.10
29.07
34.57
33.40
32.34

ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 7 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัดเส้น
รอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนื อพื้นดิน พบว่า ต้นยางมี ขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 37.58 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 38.51 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 36.64 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 6
ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 8 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัดเส้น
รอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนื อพื้นดิน พบว่า ต้นยางมี ขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 40.97 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 42.18 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 39.75 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 7

-268ตารางที่ 6 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 7 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 37.58

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
29.5
30.2
44.7
34.80
29.7
37.4
34.5
33.87

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
30.3
43.9
40.9
38.37
33.5
39.1
40.3
37.66

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
44.6
43.5
39.1
42.38
37.0
39.8
38.4
38.40

ผลรวม
(Yi.k)
104.33
117.59
124.70
115.54
100.17
116.33
113.27
109.92

เฉลีย่
(ซ.ม.)
34.78
39.20
41.57
38.51
33.39
38.78
37.76
36.64

ตารางที่ 7 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 8 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 40.97

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
33.0
34.0
47.4
38.11
33.5
41.6
38.2
37.76

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
34.8
47.3
45.0
42.37
36.9
42.9
42.3
40.70

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
47.2
47.1
43.9
46.07
38.8
42.4
41.1
40.78

ผลรวม
(Yi.k)
114.98
128.43
136.24
126.55
109.17
126.90
121.67
119.25

เฉลีย่
(ซ.ม.)
38.33
42.81
45.41
42.18
36.39
42.30
40.56
39.75

-269ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 9 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัดเส้น
รอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนื อพื้นดิ น พบว่า ต้นยางมี ขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 44.04 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 45.81 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 42.26 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 8
ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 10 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัด
เส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 47.30 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 49.70 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 44.90 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 8 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 9 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 44.04

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
37.0
38.4
52.3
42.57
35.7
43.4
41.0
40.00

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
38.7
50.6
48.2
45.81
40.3
44.3
44.6
43.03

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
50.0
49.9
47.2
49.05
41.9
45.4
44.0
43.76

ผลรวม
(Yi.k)
125.66
138.89
147.71
137.42
117.81
133.06
129.51
126.79

เฉลีย่
(ซ.ม.)
41.89
46.30
49.24
45.81
39.27
44.35
43.17
42.26

-270ตารางที่ 9 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 10 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 47.30

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
41.1
43.3
56.0
46.79
38.7
45.5
43.5
42.56

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
43.6
53.9
51.7
49.73
43.4
46.4
47.0
45.58

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
53.6
53.6
50.6
52.60
44.8
48.2
46.7
46.55

ผลรวม
(Yi.k)
138.36
150.68
158.28
149.11
126.90
140.01
137.17
134.69

เฉลีย่
(ซ.ม.)
46.12
50.23
52.76
49.70
42.30
46.67
45.72
44.90

ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 11 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัด
เส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 37.58 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 38.51 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 36.64 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 10
ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 12 ปี เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูลโดยวัด
เส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลําต้นที่
ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 50.61 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401 อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 53.93 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 47.30 เซนติเมตร เมื่อทํา
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 11

-271ตารางที่ 10 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 11 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 48.67

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
43.4
46.0
58.0
49.15
40.1
46.0
44.0
43.36

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
47.3
55.8
53.6
52.24
43.4
46.8
47.5
45.91

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
55.1
55.2
52.8
54.38
45.4
48.7
46.9
46.98

ผลรวม
(Yi.k)
145.91
157.01
164.37
155.76
128.85
141.52
138.37
136.25

เฉลีย่
(ซ.ม.)
48.64
52.34
54.79
51.92
42.95
47.17
46.12
45.42

ตารางที่ 11 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และ RRIT 402 เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ ที่
อายุ 12 ปี
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 50.61

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
45.1
48.6
60.2
51.30
42.4
47.4
45.6
45.16

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
49.4
58.0
55.5
54.28
45.1
48.7
49.9
47.89

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
57.1
57.2
54.3
56.20
47.3
50.6
48.6
48.85

ผลรวม
(Yi.k)
151.68
163.70
169.95
161.78
134.76
146.74
144.19
141.90

เฉลีย่
(ซ.ม.)
50.56
54.57
56.65
53.93
44.92
48.91
48.06
47.30

-272ผลการทดลองเมื่อยางอายุ 12 ปี 6 เดือน เมื่อมีการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้ ข้อมูล
โดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นรอบ
ลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เฉลี่ย 51.25 เซนติเมตร โดยในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401
อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 54.63 เซนติเมตร ส่ วนในพันธุ์
สถาบันวิจยั ยาง 402 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุดคือเฉลี่ย 47.86
เซนติเมตร เมื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ให้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ความเจริ ญเติบโตโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ยาง RRIT 401 และRRIT 402เมื่อใช้ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกัน 3 ระดับ อายุ
12 ปี 6 เดือน
พันธุ์

ระดับปุ๋ ย
ไนโตรเจน
RRIT401(V1) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
RRIT402(V2) 10%N(F1)
20%N(F2)
30%N(F3)
รวม
grand mean = 51.25

ซํ้าที1่
(ซ.ม.)
45.8
49.2
60.9
51.96
43.2
48.5
46.3
45.98

ซํ้าที่2
(ซ.ม.)
50.3
58.7
56.1
55.04
45.8
49.0
49.8
48.17

ซํ้าที่3
(ซ.ม.)
57.7
57.9
55.1
56.90
47.8
51.1
49.3
49.42

ผลรวม
(Yi.k)
153.85
165.78
172.08
163.90
136.81
148.57
145.35
143.57

เฉลีย่
(ซ.ม.)
51.28
55.26
57.36
54.63
45.60
49.52
48.45
47.86

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการศึกษา พบว่า ตั้งแต่การเก็บข้อมูลช่วงแรก คือ 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2547 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2548 ซึ่งได้มีการบันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางในแต่ละวิธีการ โดยการ
วัดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตร เหนือพื้นดินและความสู งของ
ลําต้น พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตรเหนือพื้นดิน
เฉลี่ย 2.24 เซนติเมตร และมีความสู งของลําต้นเฉลี่ย 236.81 เซนติเมตร โดยที่ในพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 402 (ฉะเชิงเทรา 50) อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู ง
ระดับ 10 เซนติเมตร เหนือพื้นดินและความสู งของลําต้นมากที่สุดตามลําดับ ส่ วนพันธุ์สถาบันวิจยั
ยาง 401 อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ความสู งระดับ 10 เซนติเมตร

-273เหนือพื้นดินและความสู งของลําต้นมากที่สุดตามลําดับ แต่เมื่อนํามาทําการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า
การเจริ ญเติบโตของพันธุ์ยางทั้งสองพันธุ์ และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
และการเก็บข้อมูลช่วงที่ต่อมา คือในต้นยางอายุ 2 - 12 ปี โดยการเก็บข้อมูลความเจริ ญเติบโตที่ตน้
ข้อมูลโดยวัดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพื้นดิน พบว่า ต้นยางมีขนาดเส้น
รอบลําต้นที่ระดับความสู ง 170 เซนติเมตร โดยที่ในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 402 (ฉะเชิ งเทรา 50)
อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 20%N มีขนาดของลําต้นเฉลี่ยมากที่สุด ส่ วนในพันธุ์สถาบันวิจยั ยาง 401
อัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 30%N มีขนาดของลําต้นมากที่สุด เมื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การ
เจริ ญเติบโตของยางทั้งสองพันธุ์และอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และ
ไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์กนั
แต่อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั มีแนวทางการใช้ปุ๋ยยางตามค่าวิเคราะห์ดิน ที่จะใส่ ธาตุอาหารหลัก
ตามค่าวิเคราะห์ดิน คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แทนการใส่ ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนํา
เดิมของสถาบันวิจยั ยางในพื้นที่ปลูกยางใหม่ คือสู ตรก่อนเปิ ดกรี ดในพื้นที่ดินร่ วนเหนี ยว คือสู ตร
N-P-K 20-10-12 (สถาบันวิจยั ยาง, 2548) และในพื้นที่ดินร่ วนทราย คือสูตร 20-10-17 (สถาบันวิจยั
ยาง, 2553) ซึ่งเราอาจนําการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถนํามาขยายผลต่อการศึกษาเรื่ องการ
จัดการปุ๋ ยในพันธุ์ยางเพือ่ เนื้อไม้ในลําดับต่อไปได้
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สถาบันวิจยั ยาง และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สามารถนําผลการศึกษาเป็ นข้อมูลสนับสนุนเชิง
นโยบาย ประกอบการพิจารณา กําหนดแนวทางกระบวนการพัฒนาคุณภาพการใส่ ปุ๋ยยางพารากับ
ยางพันธุ์ที่ให้เนื้อไม้สูง สําหรับการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งแนวโน้มของประเทศ
จะมีการส่ งออกไม้ยางพารามากขึ้นในทุกปี เพราะเพราะมีความต้องการใช้ของตลาดโลกเพิ่มขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่อ
สถาบันวิจยั ยางเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการวิจยั ยางพาราซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจสําคัญ
ของประเทศแต่ตลอดมาการเผยแพร่ สารสนเทศของหน่วยงานยังไม่สามารถเข้าถึงเกษตรชาวสวน
ยางพาราได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพอันเนื่ องมาจากมีจุดบกพร่ องหลายประการในการดําเนิ นการ
เผยแพร่ สารสนเทศดังกล่าว วัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั นี้เพื่อแก้ปัญหาการเผยแพร่ สารสนเทศ
ของหน่วยงานศูนย์วิจยั ยางสงขลาซึ่ งเป็ นหนึ่งในหน่วยงานของสถาบันวิจยั ยาง โดยใช้แนวคิดลีน
ในการปรับปรุ งกระบวนการเผยแพร่ สารสนเทศด้วยการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่ เป็ นเครื่ องมือ โดย
การยกเอาโครงการการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับยางพาราในการดําเนิ นการวิจยั ทดสอบ
แนวคิดลีน ผลที่ได้คือโมบายแอพพลิเคชัน่ การคํานวณสู ตรปุ๋ ยที่เหมาะสมสําหรับสวนยางพารา ซึ่ง
สามารถคํานวณสู ตรปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ พร้อมทั้งเรี ยนรู ้การใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั
ยางได้ ซึ่งระบบถูกพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ ข้ามแพลตฟอร์ ม หรื อไฮบริ ด
แอพพลิ เคชั่น ซึ่ ง จากการประเมิ นความพึง พอใจของโมบายแอพพลิ เคชั่นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
ผูใ้ ช้งานอยู่ในเชิ งบวก ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 และ 4.47 ค่า S.D. อยู่ที่
0.56 และ 0.62 ตามลําดับ จากนั้นนําโมบายแอพพลิเคชัน่ ไปทดสอบแนวคิดลีนในการปรับปรุ ง
กระบวนการในโครงการผลที่ ได้คือสามารถปรั บปรุ งกระบวนการประสิ ทธิ ภาพได้ถึง 36.4 %
ดัง นั้น โมบายแอพพลิ เ คชั่น ที่ ถู ก พัฒ นาขึ้ น นั้น ถื อ ได้ว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นที่ ย อมรั บ สามารถ
นําไปใช้ในการคํานวณสู ตรปุ๋ ยที่เหมาะสมสําหรับสภาพแวดล้อมภายในสวนของเกษตรกร และ
สามารถนําไปปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการเผยแพร่ สารสนเทศได้จริ ง ทั้งยังนําความรู ้ที่ได้จากการ
วิจยั ไปใช้ต่อยอดกับการวิจยั อื่นได้
คําสํ าคัญ : ธาตุอาหารในดิน, ยางพารา, โมบายแอปพลิเคชัน่ , ปุ๋ ยยางพารา, การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
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-275Abstract
The Rubber Research Institute (RRI) has responsibility for research rubber. As we known
that rubber is an important industrial drop in Thailand. However, the agriculturist cannot access
the information effectively because of the fault in process of information dissemination. The
main objective in this research project is to solve the problem of information dissemination of the
Rubber Research Center that is one of the divisions of the RRI in Songkhla province. Lean
concept is used to improve the dissemination of information by applying of the mobile
application. The researcher applied the project “The use of fertilizers based on soil analysis” for
testing lean concept. The result shown that this mobile application can calculate the fertilizer
formulations accurately which is suitable for rubber plantation. Moreover, this application can
calculate the formula fertilizer analysis and learn how to use fertilizer as recommended by the
RRI. The application was developed by the concept of the cross platform mobile application.
After applying this application, the experts and the users rate their satisfaction in the positive
way, and the level of the satisfaction is good at the average scores of4.24 and 4.47, and S.D. =
0.56 and 0.62, respectively. Furthermore, the mobile application was used to test the lean concept
for improving the process in this project. The result shown that the process can be improved
effectively up to 36.4%. Therefore, this mobile application is effective and acceptable for
calculating the formula fertilizer which is suitable for the environment in each area. In addition,
this mobile application can improve the dissemination of information, appropriately, and the
knowledge from this research can be developed for further research.
Key Words : Para rubber, mobile application, fertilizer, formula fertilizer, soil analysis
บทนํา
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น ส่ วนหนึ่งของความสําคัญ
ของเทคโนโลยีคื อ การลดกระบวนการในการทํา งาน รวมถึ ง เทคโนโลยีผ่า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เคลื่อนที่ คือสมาร์ทโฟน หรื อ เทปเลต ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา
และยังพกพาสะดวก มีระบบอินเตอร์ เน็ตรองรับครอบคลุม ด้วยเทคโนโลยีที่สะดวกและเข้าถึง
ผูใ้ ช้งานนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรื อโมบายแอพพลิเคชัน่ (Mobile Application) มาช่วยในการเพิ่มช่องทางในการส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีของเกษตรกรซึ่ งจะช่วยยกระดับการทําเกษตรกรรมโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
สื่ อกลางเนื่ องจากยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิ จหลักที่ สําคัญของประเทศ และประเทศไทยเป็ นผู ้

-276ส่ งออกยางพาราเป็ นอันดับ 1 ของโลก มาตั้งแต่ปี 2534 ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการผลิต
ยางพาราในประเทศ กรมวิชาการเกษตรและสถาบันวิจยั ยางได้มีการวิจยั เกี่ยวกับ “การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินสําหรับยางพารา” ขึ้น เพือ่ ให้เกษตรกร สามารถใช้สูตรปุ๋ ยที่แนะนํา ใช้ในการบํารุ งดิน
และปรั บสภาพธาตุอาหารในดิ นให้เหมาะสมตามระยะเวลาเปิ ดกรี ด, อายุของต้นยาง และตาม
สภาพพื้นที่ของเกษตรกร ตามเขตปลูกยางนั้น ๆ แต่เนื่องจากการเผยแพร่ สารสนเทศยังเป็ นรู ปแบบ
ใช้เอกสารและการออกพื้นที่เพือ่ ให้คาํ แนะนํา จึงเป็ นการสิ้ นเปลืองทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ
และยังไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร จากประเด็นปั ญหาดังกล่าว
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าควรปรับปรุ งวิธีการดําเนิ นการเดิมให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีโม
บายแอพพลิเคชัน่ ในปั จจุบนั เป็ นตัวสนับสนุน
วิธีการได้มาซึ่ งสู ตรปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรั บยางพารานั้น แต่เดิ มเกษตรกรต้องส่ ง
ตัว อย่า งดิ น มายัง ศูน ย์วิจัย ยาง, ศูน ย์วิ จัย และพัฒ นาการเกษตรแต่ ล ะจัง หวัด หรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยวิเคราะห์ดินของเกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่เปรี ยบเทียบกับสู ตรปุ๋ ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินตามที่แนะนําไว้ ในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่ องมือในการหาค่าวิเคราะห์
ดินแบบพกพาขึ้นจึงลดปั ญหาการเดินทางส่ วนนี้ไป แต่กย็ งั มีเกษตรกรจําหน่วยหนึ่งที่ยงั จําเป็ นต้อง
เดินทาง นําตัวอย่างดินให้ทางหน่วยงานของรัฐช่วยวิเคราะห์เพื่อเป็ นการลดขั้นตอนในการนําค่า
วิเคราะห์ดินไปใช้ในการผสมปุ๋ ย สถาบันวิจยั ยางได้มีการเผยแพร่ เอกสารข้อมูลการใช้สูตรปุ๋ ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน และ แผ่นหมุนสําหรับการหาสู ตรปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ ให้กบั เกษตรกรและผูส้ นใจ
ได้ศึกษา ดังตัวอย่างแผ่นหมุนรู ปแผ่นหมุนสําหรับการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแต่อย่างไรก็ตาม
เครื่ องมือดังกล่าวยังขาดประสิ ทธิภาพในการใช้งาน ทางด้านการแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ครอบคลุม การ
ทําความเข้าใจในการใช้งานค่อนข้างยาก ทั้งยังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และ
ชํารุ ดเสี ยหายง่าย

รู ปแผ่นหมุนสําหรับการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
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ทั้งหมด ดังรู ปแผนภูมิกา้ งปลา
เจ้าหน้าที่

เครื่ องมือ
ชํารุ ดและเสี ยหายง่าย
เนื่องจากเป็ นกระดาษ
เครื่ องมือใช้งานและเข้าใจได้ยาก

เนื้อหาน้อยและไม่
ครอบคลุม
เจ้าหน้าที่นอ้ ยจัดกิจกรรม
ไม่ทว่ั ถึง

ยึดถือแนวปฏิบตั ิเดิม
ในการใช้สูตรปุ๋ ย

ส่ วนใหญ่ความรู ้นอ้ ยทําให้
ยากในการเรี ยนรู ้

การเผยแพร่
สารสนเทศการใช้
ปุ๋ ยตามค่า
วิเคราะห์สาํ หรับ
ยางพาราขาด
ประสิ ทธิภาพ

เกษตรกร

รู ปแผนภูมิกา้ งปลาปัญหาของระบบเดิม
จากการศึกษากระบวนการทํางานและการใช้เอกสารเผยแพร่ งานวิจยั จากการพัฒนารู ป
แบบเดิมนั้น ได้มีประเด็นปั ญหา 3 ประการ ดังนี้
1. ปั ญหาด้านขั้นตอนการดําเนิ นงานและงบประมาณ ซึ่ งแต่เดิมขั้นตอนการดําเนิ นการใน
การเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศนั้นจะเป็ นไปในแนวทางที่เกษตรกรขอคําปรึ กษา หรื อ มีจดั กิจกรรม
ส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งทางศูนย์วิจยั จําเป็ นต้องจัดทําเอกสาร หรื อ จัดกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการ
แนะนําเทคโนโลยีทางการเกษตร หรื อผลงานวิจยั เผยแพร่ ออกไป ซึ่งเป็ นการใช้งบประมาณจํานวน
มากในการดําเนินงาน
2. ปั ญหาด้านเทคนิคการใช้เผยแพร่ สารสนเทศเป็ นแผ่นหมุนซึ่งเนื้อหาไม่ครอบคลุม
3. ปั ญหาเนื่ อ งจากเกษตรกรขาดอุ ป กรณ์ สื่ อ สารทํา ให้เ กษตรกรยัง ใช้ปุ๋ ยสู ต รเดิ ม จาก
การศึกษาพบว่าเกษตรกรยังใช้ปุ๋ยสูตรเดิมจากคําแนะนําของผูผ้ ลิตปุ๋ ย หรื อ เกษตรกรด้วยกันเอง จึง
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อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ระเบียบวิธีการวิจัย
ขั้นตอนการพัฒนาระบบและวิธีการประเมินงานวิจยั โดยพัฒนาในรู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 3
ส่ วนสําคัญได้แก่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาที่มาของปั ญหาและเสนอแนวคิด 2 การออกแบบระพัฒนา
ระบบ 3 วิธีการประเมินงานวิจยั ด้วยเปรี ยบเทียบกระบวนการทั้งสองด้วยกระบวนการ Lean
Management และ ดังรู ปขั้นตอนระเบียบวิธีวจิ ยั
กระบวนการวิเคราะห์
งานวิจัยเบื้องต้นและ
เสนอแนวคิดปัญหา

• กรอบแนวคิดการทําวิจัย
• ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
• การออกแบบระบบ
• การพัฒนาระบบ
• การทดสอบการใช้งาน

กระบวนการพัฒนา
ระบบ

กระบวนการวิเคราะห์
และเสนอผลงานวิจัย

• การวิเคราะห์และประเมินผล
• การเสนอแนะแนวทาง

รู ปขั้นตอนระเบียบวิธีวจิ ยั
1. กระบวนการวิเคราะห์ งานวิจัยเบือ้ งต้ นและเสนอแนวคิด
กรอบแนวคิดการทําวิจัย
เพื่อปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํา งานเดิ ม ผูว้ ิจัยจึ ง มี แ นวคิ ด ในการเผยแพร่ ส ารสนเทศของ
ศูนย์วจิ ยั ยางสงขลา ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งช่วยปรับปรุ งกระบวนการ
กิจกรรมในการเผยแพร่ สารสนเทศ ทําให้เกษตรกรสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผสมสู ตรปุ๋ ย
ให้เหมาะสมได้ และยังเป็ นช่องทางหนึ่ งในการส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี ในการเกษตร
มากขึ้น โดยกรอบแนวคิดการทําวิจยั ดังรู ปกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ

-279-

รู ปกรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบ
ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ความรู ้ ก ารใช้ปุ๋ ยตามค่ า วิ เ คราะห์ : ข้อ มู ล ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การใช้ปุ๋ ยตามค่ า วิ เ คราะห์
คําแนะนําการใช้งาน, ความรู ้เรื่ องดินปลูกยางพารา, ความรู ้เรื่ องปุ๋ ย, ธาตุอาหารที่จาํ เป็ นสําหรับพืช,
การผสมปุ๋ ย และการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
สูตรผสมปุ๋ ยจากการคํานวณ : คําแนะนําการผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ที่ได้จากการป้ อนข้อมูล
ในการคํานวณ
ผูใ้ ช้งาน : ผูใ้ ช้งานในทีน้ ี จะหมายถึงเกษตรกรและผูส้ นใจศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในขั้นตอนนี้ ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับ การใช้งานแผ่นหมุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
เอกสารเผยแพร่ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ และจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําความเข้าใจสภาพ
ปั ญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นได้ทาํ การรวบรวมคุณสมบัติการใช้งานของระบบโดยสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ผลู ้ งพื้นที่ปฏิบตั ิงานโครงการเกี่ยวกับการเผยแพร่ สารสนเทศการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ของศูนย์วิจยั ยางสงขลาจํานวน 5 คน และจากเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่สงขลา จํานวน 7 คน
และทํา การรวบรวมข้อ มู ล ความรู้ ด้า นการใช้ปุ๋ ยตามค่ า วิ เ คราะห์ จากหนัง สื อ วารสาร และ
อินเตอร์ เน็ต อาทิ เช่น E-book การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกับยางพาราหลังเปิ ดกรี ดตามค่า
วิเคราะห์ดิน เขียนโดย นุ ชนาถ กังพิศดาร จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจยั ยาง ของห้องสมุดเฉลิมพระ
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ยางพารา ปี 2554 ของสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร , การใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน
ปี 2534 ของสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร จากนั้นนําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา ดังแสดงรู ปขั้นตอนการศึกษาข้อมูลก่อนนําไปใช้งานจริ ง

เรี ยบเรี ยงข้ อมูลเนื ้อหาความรู้

นักวิชาการเกษตรด้ านยางพารา
ตรวจสอบความถูกต้ อง

ปรับปรุง/แก้ ไขข้ อมูลเนื ้อหา

นําข้ อมูลไปใช้ จริ ง

รู ปขั้นตอนการศึกษาข้อมูลก่อนนําไปใช้งานจริ ง
1. การเรี ยบเรี ยงข้อมูลเนื้อหาความรู ้ นําข้อมูลความรู ้ที่ศึกษามาเรี ยบเรี ยง จัดภาพประกอบ
เนื้อหาให้มีความน่าสนใจ
2. นัก วิ ช าการเกษตรด้า นยางพาราตรวจสอบความถู ก ต้อ ง นํา ข้อ มู ล ที่ เ รี ย บเรี ย งให้
นักวิชาการเกษตรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการใช้ปุ๋ยยางพาราตรวจสอบความถูกต้อง
3. ปรับปรุ ง/แก้ไขเนื้อหาข้อมูล เมื่อนักวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเรี ยบร้อย
จึงทําการส่ งข้อมูลให้ผวู้ จิ ยั ปรับปรุ ง หรื อแก้ไขข้อมูลที่ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม
4. นํา ข้อ มู ล ไปใช้ง านจริ ง ขั้น ตอนสุ ด ท้า ยนํา ข้อ มู ล เนื้ อ หาทั้ง หมดไปใช้ง านจริ ง กับ
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการคํานวณสู ตรปุ๋ ยที่เหมาะสมสําหรับสวน
ยางพารา
2. การพัฒนาระบบ
การออกแบบระบบ
เมื่อทําการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว จึ งนํามาวิเคราะห์และออกแบบระบบซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบระบบ แสดงเป็ นภาพแบบ UML (Unified Modeling Language) เพื่อ
อธิบายให้เห็นถึงกระบวนการทํางานทั้งหมดของแอพพลิเคชัน่ ที่จะพัฒนา เป็ นไดอะแกรมต่าง ๆ 2
ไดอะแกรม คือ Use Case Diagram และ Activity Diagram ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม Microsoft Visio
เป็ นเครื่ องมือในช่วยสร้างไดอะแกรม
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รู ปแสดง Use Case Diagram
แอคติวติ ้ ี ไดอะแกรม (Activity Diagram)
เมื่อได้ทาํ การวิเคราะห์ยสู เคสไดอะแกรมแล้ว สามารถสร้างแอคติวิต้ ีไดอะแกรมการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการคํานวณสู ตรปุ๋ ยที่เหมาะสมสําหรับสวนยางพารา
ดังนี้
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ระบบ

เปิ ดโปรแกรม

แสดงหน้าหลัก

เลือกเมนูตอ้ งการ

เมนู

เรี ยนรู้
เรื่ อง

คํานวณ
ด้วยค่า
วิเคราะห์

คํานวณ
จากชุด
ทดสอบ

แสดงการป้ อนข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

แสดงลิสต์รายการ
เลือกรายการ
ป้ อนข้อมูล

แสดงข้อมูล/เนื้อหา

รู ปแสดง Activity Diagram ของระบบ
การออกแบบส่ วนแสดงผล
การออกแบบหน้าจอส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบด้วย Web application ของ
https://creator.ionic.io/ ซึ่งเมื่อทําการออกแบบเสร็ จสิ้ นสามารถ Export ออกเป็ น Template สําหรับ
การพัฒนาระบบได้โดยทันที ซึ่งเป็ นการลดขั้นตอนในการทํางานได้อย่างดี ซึ่งแสดงตัวอย่างการใช้
งาน Web Application ดังกล่าวในรู ปการออกแบบหน้าจอด้วย Web application
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รู ปการออกแบบหน้าจอด้วย Web application(https://creator.ionic.io/)
การพัฒนาระบบ
ขั้น ตอนการพัฒ นาระบบโดยเริ่ ม จากติ ด ตั้ง โปรแกรมที่ จาํ เป็ นต้องใช้ง านได้แ ก่ Ionic
Framework, Cordova, Node.js, Android studio และพัฒนาภาษา HTML5 CSS3 JavaScript โดยใช้
เครื่ องมือ CodeLobster เป็ น Code Editor ในการพัฒนา
การทดสอบการใช้ งานระบบ
เป็ นขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการคํานวณสู ตรปุ๋ ยที่
เหมาะสมสําหรับสวนยางพาราว่าสามารถดําเนิ นการตามที่ออกแบบไว้หรื อไม่และทดสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลว่าถูกต้องตามสูตรปุ๋ ยตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยางหรื อไม่
3. การวิเคราะห์ และเสนอผลงานวิจัย
การประเมินผล
ในขั้นตอนการประเมินผลของความสําเร็ จในการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
งานรวมถึงการปรับปรุ งกระบวนการทํางานของการเผยแพร่ เอกสารของศูนย์วิจยั ยางสงขลามีการ
ประเมิน ดังนี้
การประเมินด้านการพัฒนาระบบระบบซึ่งเป็ นการประเมินแบบ White-box Testing Blackbox
Testing ทดสอบกระบวนการของแอพพลิ เ คชั่น ว่า มี ข ้อ ผิด พลาดหรื อ ไม่ จากนั้น นํา
แอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นาให้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเกษตรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบว่า
ทํางานได้ถูกต้อง รวดเร็ ว มีความเหมาะสมหรื อไม่ ผ่านการประเมินคุณภาพวัดระดับด้วยความพึง
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สารสนเทศ 2 ท่าน เป็ นผูป้ ระเมิน แล้วจึงทําการเก็บข้อมูลประเมินคุณภาพโดยวัดจากความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานทัว่ อีกจํานวน 30 คน เพื่อทดสอบว่าแอพพลิเคชัน่ ทีพฒั นาขึ้นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งหรื อไม่
แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ แบ่งการประเมินเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความสามารถในการทํางาน (Functional Requirement Test) เป็ นการประเมินคุณภาพ
ในการทํางานของโปรแกรมประยุกต์ ว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากน้อยเพียงใด
2. ด้านกระบวนการของโปรแกรมประยุกต์ (Functional Test) เป็ นการประเมินคุณภาพการ
ทํางานของโปรแกรมประยุกต์ ว่าสามารถทํางานได้ถูกต้องตามที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
3. ด้านการใช้งาน (User Interface Test) เป็ นการประเมินคุณภาพของลักษณะการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ ว่าง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด
4. ด้านประสิ ทธิภาพ (Performance Test) เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการทํางานของ
ตัวซอฟต์แวร์ของโปรแกรมประยุกต์ ว่าสามารถทํางานได้ตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใด
แบบประเมินดังกล่าวใช้ตามเกณฑ์วิธีของไลเคอร์ ท (Likert-Scale) โดยประกอบด้วยมาตร
อันดับเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ระดับมาตรอันดับเชิงปริ มาณ 5 ระดับ และมาตรอันดับเฉลี่ย 5 อันดับ
โดยให้ใส่ คะแนนในแต่ละข้อตามความเหมาะสม
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
หรื อค่าเฉลี่ย (Mean : X) เพือ่ แปลความหมายของการทดสอบ และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้
ค่าส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลดังนี้
ค่าเฉลี่ย Mean แสดงสมการ
∑

̅
̅
∑

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของค่าระดับคะแนน
จํานวนข้อมูลทั้งหมด
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

̅

. .
. .

∑
̅

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
ผลร่ วมของค่าระดับคะแนน
จํานวนข้อมูลทั้งหมด
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ระหว่างก่อนและหลังเริ่ มใช้งานแอพพลิเคชั่น จากเริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดการได้มาซึ่ งสู ตรปุ๋ ยตามค่า
วิเคราะห์ ซึ่งดําเนินการตามแนวหลักการ 5 ประการของลีนดังนี้
1. นิยามคุณค่า (Value Definition)
2. การวิเคราะห์การไหลของคุณค่า (Value Stream Analysis)
3. การไหล (Flow)
4. การดึง (Pull)
5. ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)
โดยการวิเคราะห์ 7 Waste ของกิจกรรมทั้งก่อนและหลังเพื่อหา Value Stream Mapping
หลังจากนั้นจึงใช้การวัดเปอร์ เซ็นต์ประสิ ทธิ ภาพ = (Value Time / Flow Process)x100 ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
กําหนดนิยามคุณค่าของแต่ละกระบวนการโดยยกเอากระบวนการออกพื้นที่กิจกรรมในโครงการ
ส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสวนยางพารา
กระบวนการเดิม
1. ส่งเอกสารไป
ตีพิมพ์

2. ส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงานรับผิดชอบ

3. เจ้าหน้าที่
เรียนรู้เนื้อหา

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

3 วัน

5 วัน

4. จัดเตรียม
เอกสาร /
กิจกรรม

5. ออกพื้นที่ให้
คําแนะนํา

รู ปกระบวนการดําเนินกิจกรรมเดิมของโครงการ
กระบวนการหลังใช้ แอพพลิเคชั่น
1. ส่งขออนุญาติ
เผยแพร่ผ่าน Play
Store
2 วัน

2.เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์

3. เจ้าหน้าที่
เรียนรู้
เนื้อหา

4. ออกพื้นที่
ให้คําแนะนํา

1 วัน

1 วัน

5 วัน

รู ปกระบวนการดําเนินกิจกรรมหลังใช้แอพพลิเคชัน่ ของโครงการ
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ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผลของการพัฒนาระบบ
ผลของการพัฒ นาระบบโปรแกรมประยุก ต์ก ารคํา นวณการใช้ปุ๋ ยตามค่ า วิเ คราะห์ บ น
โทรศัพท์ในสวนยางพาราซึ่งมีรายละเอียดของการพัฒนาดังนี้
การเข้าใช้งานระบบผูว้ ิจยั ได้เน้นการนําเสนอการคํานวณการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ในสวน
ยางพารา โดยจะใช้ไอคอนในการเรี ยกใช้งานชื่อ Rubber Fertilizer ซึ่งในหน้าแรกจะแสดงรายการ
หัวข้อคําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ แถบแท๊บเมนู รายการเรี ยนรู ้, คํานวณการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิ เ คราะห์ และคํา นวณด้ว ยชุ ด ทดสอบสารเคมี พร้ อ มเมนู ย่ อ ยแสดงรายละเอี ย ดการพัฒ นา
แอพพลิเคชัน่ แสดงดังรู ปไอคอนเรี ยกใช้งานแอพพลิเคชัน่ และรู ปแสดงหน้าจอหลัก

รู ปไอคอนเรี ยกใช้งานแอพพลิเคชัน่
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รู ปแสดงหน้าจอหลักของระบบ
เมนู ย่อยแสดงหัวข้อรายการรายละเอียดทัว่ ไปของแอพพลิเคชัน่ โดยสามารถเลื่อนจอไป
ด้านขวาเพื่อเข้าเมนูหรื อกดเมนูดา้ นบน จะประกอบไปด้วย ลิงค์กลับไปหน้าหลัก, ความเป็ นมา, ที่
ติดต่อ, ผูพ้ ฒั นาระบบ, และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และออกจากโปรแกรม โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลื่อน
จอไปด้านขวากลับไปหน้าหลัก ดังรู ปแสดงตัวอย่างฟังก์ชนั ในแต่ละหัวข้อ

รู ปแสดงเมนูยอ่ ยการใช้งาน
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ผูใ้ ช้งานได้ศึกษาแอพพลิเคชัน่ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดังนี้
1. แนะนําการใช้งาน จะแสดงข้อมูลแนะนําการใช้งานของระบบดังนี้

รู ปเนื้อหาแนะนําการใช้งานของระบบ
2. ดินปลูกยางพารา
3. ปุ๋ ยเคมี
4. ปุ๋ ยอินทรี ย ์
5. ธาตุอาหารที่จาํ เป็ นสําหรับพืช
6. การใช้ปุ๋ยกับยางพารา
7. การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
ซึ่งในแต่ละหัวข้อสามารถแสดงเนื้อหาจากหัวข้อดังกล่าวในรู ปแสดงเนื้อหาเรี ยนรู ้เรื่ องดิน
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รู ปตัวอย่างแสดงเนื้อหาเรี ยนรู ้เรื่ องดิน
การคํานวณการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกบนแถบแท๊บเมนู ดา้ นบน
“คํานวณด้วยค่าวิเคราะห์” จะปรากฏการป้ อนข้อมูลที่ใช้สาํ หรับคํานวณดังนี้โดยแบ่งตามลักษณะ
แวดล้อมภายในสวนคือ พื้นที่ปลูกยาง, อายุยางที่ปลูก และระดับธาตุอาหารที่ได้จากการวิเคราะห์
โดยห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องป้ อนค่า ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม หลังจาก
นั้นกดคํานวณเพื่อให้ระบบคํานวณสู ตรปุ๋ ยที่ เหมาะสม รู ปหน้าจอการป้ อนข้อมูลเพื่อใช้ในการ
คํา นวณสู ต รปุ๋ ยแสดงหน้า จอการป้ อนข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการคํา นวณสู ต รปุ๋ ย และแสดงหน้า
จอแสดงผลสูตรปุ๋ ยตามคําแนะนําจากการคํานวณของระบบ

รู ปหน้าจอการป้ อนข้อมูลเพื่อใช้ในการคํานวณสูตรปุ๋ ย
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รู ปหน้าจอแสดงผลสูตรปุ๋ ยตามคําแนะนําจากการคํานวณของระบบ
ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้ใช้ งานทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 4 ด้านในการประเมินอันได้แก่ ด้านความสามารถของ
แอพพลิเคชัน่ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (Functional Requirement Test) ด้านการทํางานได้ตรง
ตามฟั งก์ชั่นงานของแอพพลิเคชัน่ (Functional Test) ด้านการใช้งานของแอพพลิ เคชัน่ (User
Interface Test) ด้านคุณภาพการทํางานของแอพพลิเคชัน่ (Performance Test) ซึ่งผลการประเมิน
ความจากการประเมินทั้ง 4 ด้าน เป็ น ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยมีผเู้ ชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี 2 คนและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน เทคโนโลยีการเกษตรเกี่ ยวกับดิ น 3 คน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ ( ̅ = 4.24 , S.D = 0.56) และผลการประเมินประสิ ทธิภาพจากผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไปจํานวน 30 คน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ค่าเฉลี่ยในการประเมิน ( ̅ = 4.47, S.D = 0.62)
ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการปรับปรุงการทํางานด้วย Lean Management
ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการปรับปรุ งการทํางานด้วยลีนนั้นจากการ นิยามคุณค่า, ของ
กิ จกรรม แล้วนั้นจึ งค้นหากิ จกรรมที่สูญเปล่าหรื อ 7 Waste และเปรี ยบเที ยบเปอร์ เซ็ นต์
ประสิ ทธิ ภาพจากการดําเนินการทั้งสองผลที่ได้หลังจากการใช้ Lean Management สามารถชี้ได้วา่
หลังจากสิ้ นสุดกระบวนการ Lean แล้วสามารถที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานได้ถึง 36.4%
ลดระยะเวลาการทํา งานที่ ไ ม่ จ ํา เป็ นไปได้ 20 วัน และสามารถประหยัด งบประมาณในการ
ดําเนินการไปได้ 5,950 บาทต่อครั้ง
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งานวิ จัย การพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์บ นโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ใ นการคํา นวณสู ต รปุ๋ ยที่
เหมาะสมสําหรับสวนยางพารานั้น ระบบเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการประยุกต์การเผยแพร่ การ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์สาํ หรับยางพาราซึ่งแต่เดิมถูกเผยแพร่ ในลักษณะเอกสารหรื อแผ่นหมุน จึงทํา
ให้ส ารสนเทศในเอกสารไม่ ส ามารถถ่ า ยทอดถึ ง เกษตรกรได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนัก จึ ง นํา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุ นกลายเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ ง
ผ่านกระบวนการ ศึกษาภูมิหลังของปั ญหา วิเคราะห์หาปั จจัยหลักที่ก่อให้เกิดปั ญหา ศึกษาทฤษฎี
และวรรณกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เรี ยบเรี ยงกระบวนการในการแก้ปัญหา ดําเนินการวิจยั ตาม
กระบวนการ และประเมินผลงานวิจยั โดยผลจากการประเมินงานวิจยั ได้สรุ ปเป็ น ผลการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพจากผู ้เ ชี่ ย วชาญโดยมี ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเทคโนโลยี 2 คนและผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า น
เทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับดิน 3 คน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ (x = 4.24 , S.D = 0.56)
และผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไปจํานวน 30 คน อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ค่าเฉลี่ย
ในการประเมิน (x = 4.47, S.D = 0.62) ผลการประเมินการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานจาก
กระบวนการเดิมหรื อ Lean อยูท่ ี่ 36.4 % จากการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป มีความ
คิดเห็ นตรงกันว่าการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์น้ ี สามารถใช้งานได้จริ ง แต่ควรมีการปรั บปรุ ง
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและใช้งานได้ง่ายขึ้น และจากงานวิจยั นี้ยงั สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั
งานวิจยั อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันได้
ข้ อจํากัดที่เกิดขึน้
ในการพัฒนาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการคํานวณสู ตรปุ๋ ยที่
เหมาะสมสําหรับสวนยางพาราข้อจํากัดที่เกิดขึ้นสรุ ปได้ดงั นี้
1. อุปกรณ์ในการทําการทดสอบกับระบบปฏิบตั ิการ iOS เนื่องจากงานวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอ
แนวทางการทํางาน Hybrid Application แต่เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะ Build การ
ทํางานเป็ นระบบปฏิ บัติการ iOS จึ งนําเสนอการใช้งานบนระบบปฏิ บตั ิ การ Android ก่ อน
เนื่องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั ิการ Android
2. โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนในการคํานวณสูตรปุ๋ ยที่เหมาะสมสําหรับยางพารา
นั้น ไม่ได้มีขอ้ จํากัดโดยตรงแต่มีขอ้ จํากัดทางอ้อมเนื่องจาก ชุดทดสอบดินที่เกษตรกรใช้จะมีความ
เที่ยงตรงน้อยกว่าทดสอบดินเพื่อหาค่าธาตุอาหารต่าง ๆ จากห้องทดลอง ดังนั้นเมื่อได้ค่าดินที่ทาํ
การทดสอบจากการเที ยบค่าสี จากสารเคมี ซึ่ งเกษตรกรทดสอบเองนั้นมาใช้ในโปรแกรมเพื่อ
คํานวณสูตรปุ๋ ย ทําให้ผลไม่ตรงตามความจริ งเท่าที่ควร
ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการคํานวณสู ตรปุ๋ ยที่เหมะสมสําหรับ
สวนยางพารานั้นผูว้ จิ ยั ได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรพัฒนาให้สามารถใช้งานในพืชหลายสายพันธุ์
2. ควรพัฒนาให้สามารถรองรับกับอุปกรณ์ตรวจสอบค่าดินที่เป็ นโมบาย
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การรวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูลการใช้ ธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600
Collecting and Analyzing Data of Nutrient Demand in
RRIM 600 Rubber Clone

ภรภัทร สุ ชาติกลู 1

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาเพื่อหาค่าความต้องการใช้ธาตุอาหาร (nutrient demand) ของ
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 โดยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลปริ มาณธาตุอาหารในส่ วนต่าง ๆ ของต้น
ยางจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีผศู ้ ึกษาไว้ ข้อมูลที่ได้นาํ มาประมวลหาปริ มาณความต้องการธาตุอาหารของ
ต้นยาง โดยใช้หลักการว่าปริ มาณธาตุอาหารที่ถูกนําไปใช้เพื่อสร้างมวลของต้นและใช้สร้างนํ้ายาง
ก็คือ ปริ มาณธาตุอาหารที่ตน้ ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ต้องการใช้ (nutrient removal, nutrient
requirement, nutrient demand) จากรายงานที่มีผศู้ ึกษาไว้ 3 รายงาน คือ จีน ไทย และมาเลเซี ย
พบว่าค่าเฉลี่ยของปริ มาณธาตุอาหารที่ยางพันธุ์น้ ีตอ้ งการที่ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 กิโลกรัม/ไร่
ของจีนคือ N = 8.5, P2O5= 5.6และ K2O =5.1 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ของไทย คือ N = 9.4, P2O5= 2.4, K2O
= 7.6 และ MgO = 3.0 กิโลกรัม/ไร่ /ปี สําหรับมาเลเซี ยค่าเฉลี่ยความต้องการธาตุอาหารเป็ นค่าเฉลี่ย
ในช่วงระยะเวลา 30 ปี ซึ่งพบว่าต้องการ N = 3.6, P2O5 = 3.8, K2O = 9.4 และ MgO = 1.0 กิโลกรัม/
ไร่ /ปี การคํานวณปริ มาณปุ๋ ยที่ควรใส่ ให้กบั ยางพาราโดยใช้แบบจําลอง Ap = Cr + Sd + Fl เมื่อ Cr
คือ ปริ มาณธาตุอาหารที่พืชต้องการ Sdคือ ปริ มาณที่ควรใส่ เพิ่มเติมในดินตามค่าวิเคราะห์ดิน และ
Fl คือ ปริ มาณการสู ญเสี ยธาตุอาหารไปจากกระบวนการต่าง ๆ หลังจากใส่ ปุ๋ย เมื่อทดลองใช้ค่าผล
วิเคราะห์ดินเดียวกัน คือ P = 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 31
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และใช้ค่าที่เหมาะสมสําหรับ P = 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 60 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และ Mg = 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบว่าหากต้องการผลผลิตยางแห้งที่ระดับ 400
กิโลกรัม/ไร่ สําหรับการปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 ในประเทศจีน ควรใส่ ปุ๋ย N = 17.0, P2O5 = 22.1,
และ K2O = 13.4 กิโลกรัม/ไร่ /ปี สําหรับการปลูกในประเทศไทย ควรใส่ ปุ๋ย N = 18.7, P2O5 = 18.9,
K2O = 18.0 และ MgO = 13.7 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ส่วนการปลูกในประเทศมาเลเซียซึ่งไม่ได้ศึกษาความ
ต้องการธาตุอาหารที่ระดับผลผลิต 400 กิโลกรัม/ไร่ /ปี แต่ศึกษาจากผลผลิตเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา
30 ปี พบว่าต้องการปุ๋ ย N = 7.2, P2O5 = 20.3, K2O = 20.2 และ MgO = 11.5 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ข้อมูล
ปริ มาณธาตุอาหารที่ตน้ ยางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการใช้เพื่อการเติบโตและสร้างผลผลิตยางผูใ้ ห้
คําแนะนําสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพือ่ แนะนําอัตราปุ๋ ยที่ควรใส่ ให้แก่เกษตรกรได้ โดยสามารถ
1
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-294เพิม่ ผลผลิตและรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน อย่างไรก็ตามการจัดธาตุอาหารยางพาราให้
ประสบความสําเร็ จได้อย่างต่อเนื่ องในระดับประเทศ จําเป็ นต้องมีขอ้ มูลปริ มาณธาตุอาหารที่ถูก
นําออกไปโดยติดไปกับส่ วนที่เก็บเกี่ยวของพืช (nutrient removal) และมีการเก็บตัวอย่างดิน
วิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อให้การวางแผนการจัดการธาตุอาหารพืชสําหรับการผลิตยางเกิด
ประโยชน์แท้จริ ง
คําสํ าคัญ : ปุ๋ ย, ธาตุอาหาร, ยางพารา, RRIM 600
Abstract
This study aimed to evaluate the nutrient demand of RRIM 600 rubber clone by gathering
the data of nutrient content in different plant parts of rubber trees from various studied sources.
These data were used as a baseline data for evaluation of nutrient demand, with the assumption
that the content of nutrients is the product of the tree’s biomass and the latex. Thus, these
quantities were the nutrient demand (nutrient requirement/nutrient removal) of RRIM 600. From
the studies of China, Thailand and Malaysia, a report from China showed that the mean nutrient
demand of this clone at the dry rubber yield of 400 kg is equivalent to N = 8.5, P2O5 = 5.6 and
K2O = 5.1 kg/rai/year, a report from Thailand is equivalent to N = 9.4, P2O5 = 2.4, K2O = 7.6, and
MgO = 3.0 kg/rai/year, In Malaysia, the mean nutrient demand was averaged in a 30 year period,
it was found that the mean nutrient demand is equivalent to N = 3.6, P2O5 = 3.8, K2O = 9.4, and
MgO = 1.0 kg/rai/year. The calculation for fertilizer requirement, with linear model: Ap = Cr +
Sd + Fl (Where: Ap is the application rate of fertilizer, Cr is crop removal or nutrient demand, Sd
is the quantities of deficiency nutrient in soil, and Fl is the loss of nutrient by some factors after
applying fertilizer), when using the same analysis results: P = 7 mg/kg, K = 33 mg/kg and Mg =
31 mg/kg, and the same optimum rate: P = 30 mg/kg, K = 60 mg/kg and Mg = 50 mg/kg, showed
that the fertilizer recommendation for the dry rubber yield at 400 kg of RRIM 600, in China
should be N = 17.0, P2O5 = 22.1, and K2O = 13.4 kg/rai/year, in Thailand should be N = 18.7,
P2O5 = 18.9, K2O = 18.0, and MgO = 13.7 kg/rai/year, and in Malaysia the fertilizer
recommendation for the average yield in a 30-year period should be N = 7.2, P2O5 = 20.3, K2O =
20.2, and MgO = 11.5 kg/rai/year. The data of nutrient demand for the growth and yield of RRIM
600, the advisor can be applied to advice the fertilizer rate for the farmers to improve their
productivity and also able to maintain the soil fertility. However, the continuously successful
nutrient management in a region, it needs to have an adequate data of crop removal in the

-295harvested portions at a target yield accompany with a soil sampling and analyzed soil samples in
a laboratory, to achieve beneficial plant nutrient management for rubber production.
Key Words : Fertilizer, Nutrient, Rubber Clone, RRIM 600
บทนํา
จากการประเมินสถานะธาตุอาหารในดินปลูกยางในปั จจุบนั พบว่าดินส่ วนใหญ่มีสถานะ
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองอยู่ในระดับตํ่าถึงตํ่ามาก ดังนั้นจึ งมี ความจําเป็ นที่จะต้องหา
วิธีการจัดการดินปลูกยางให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์กบั พืช
ในปริ มาณที่ เพียงพอและสมดุ ล และสอดคล้องกับความต้องการของต้นยาง ต้นยางดู ด ใช้ธาตุ
อาหารจากดิ น เพื่ อ นํา ไปสร้ า งมวลชี ว ภาพและสร้ า งผลผลิ ต นํ้า ยาง จากนั้น ธาตุ อ าหารจะถู ก
นําออกไปจากพื้นที่โดยการติดไปกับต้นยางเมื่อโค่นแล้วนําออกจากแปลงและสูญเสี ยไปพร้อมกับ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตยาง มีส่วนน้อยที่ถูกตัดหรื อหลุดร่ วงอยู่ในแปลง และในระยะสุ ดท้ายที่มีการ
โค่นต้นและทิ้งคาไว้ในพื้นที่ ปริ มาณธาตุอาหารในต้นจึงจะถูกหมุนเวียนกลับสู่ ดิน การใส่ ปุ๋ยจึง
ควรใส่ โดยคํานึงถึงปริ มาณธาตุอาหารต่าง ๆ ที่ตน้ ยางต้องการใช้ในแต่ละระยะการเติบโตและควร
ใส่ ให้สัมพันธ์กบั ระดับผลผลิตด้วย การใส่ ปุ๋ยโดยคํานึงถึงความต้องการใช้ของยางพาราในแต่ละ
ระดับการเติบโตยังเป็ นการใส่ เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ระดับปริ มาณธาตุอาหารพืชในดินด้วย ทําให้ดิน
ยัง คงมี ค วามอุด มสมบูร ณ์ ดัง นั้น หากมี ขอ้ มูล ระดับ ปริ ม าณธาตุ อ าหารของแต่ ล ะธาตุ ที่ ต ้น ยาง
ต้องการใช้ในแต่ละระดับการเติบโตและในระดับผลผลิตที่ต้ งั เป้ าไว้ ก็จะทําให้ทราบปริ มาณธาตุ
อาหารที่ตน้ ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ต้องการใช้ (nutrient removal, nutrient requirement, nutrient
demand) และสามารถนําข้อมูลนี้มาประเมินปริ มาณปุ๋ ยที่ควรใส่ ให้ตน้ ยางได้ต่อไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีดาํ เนินการ
รวบรวมข้อมูลปริ มาณธาตุอาหารหลักในต้นยางพันธุ์ RRIM 600 ที่มีผศู ้ ึกษาไว้จากงานวิจยั
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นํามาประมวลผลเป็ นปริ มาณปุ๋ ยที่ควรใส่ ทดแทนลงดิน โดย
ใช้แบบจําลองAp = Cr + Sd + Fl (เสนอโดย Maneepong, 2008) เมื่อAp คือ อัตราปุ๋ ยที่ใส่ ให้กบั พืช
Cr คือ คือความต้องการธาตุอาหารของพืช (nutrient demand/ crop removal/ nutrient requirement)
และ Sd คื อ ปริ มาณธาตุ อ าหารที่ ข าดในดิ น และ Flคื อ ปริ มาณธาตุ อ าหารที่ สู ญ เสี ย ไปโดย
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การกัดกร่ อน การชะล้าง การตรึ ง เป็ นต้น และคํานวณเทียบกลับเป็ นอัตรา
ปุ๋ ยที่ควรใส่ ให้กบั ต้นยาง

-296เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วิจยั ยางสุ ราษฎร์ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ปริมาณความต้ องธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600
การประเมินปริ มาณความต้องการธาตุอาหารพืชของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ผูศ้ ึกษาใช้
แนวทาง คือประเมินมวลชีวภาพของส่ วนต่าง ๆ ของต้นยางที่อายุต่าง ๆ วิเคราะห์ความเข้มข้น
ของธาตุอาหารในส่ วนนั้น ๆ ผลคูณที่ได้จะเป็ นปริ มาณธาตุอาหารในทั้งต้นและในส่ วนของนํ้า
ยาง โดยมีส มมุติฐ านว่า ปริ ม าณที ่เ พิ ่ม ขึ้ น ในต้น และที ่มีใ นนํ้า ยางจะเป็ นอัต ราพื้น ฐานความ
ต้องการธาตุอาหารของยางพารา
1.1 ข้ อมูลปริมาณความต้ องธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
International Plant Nutrient Institute (2008) รายงานผลการศึกษาในจังหวัด Hainan
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ว่ า ต้น ยางที่ อ ายุ 33 ปี จะดู ด ใช้ธ าตุ อ าหารเป็ นจํา นวนทั้ง สิ้ น ดัง นี้
ไนโตรเจน (N) 5.9 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P2O5) 2.1 กิโลกรัม และโพแทสเซียม (K2O) 4.3 กิโลกรัม
ซึ่งเฉลี่ยแล้วเท่ากับ N 179 กรัม/ปี P2O5 63.6 กรัม/ปี และ K2O 130 กรัม/ปี เมื่อคํานวณเป็ นหน่วยต่อ
ไร่ จะได้เท่ากับ N 11.80 กิโลกรัม/ไร่ P2O5 4.20 กิโลกรัม/ไร่ และ K2O 8.60 กิโลกรัม/ไร่ (คํานวณ
ที่ 66 ต้น/ไร่ )
ผูว้ ิจยั ประเมินว่าต้นยางที่โตเต็มที่จะมีปริ มาณใบยางที่หลุดร่ วงปี ละประมาณ 3 กิโลกรั ม
โดยจะมีธาตุอาหาร N ติดไปกับส่ วนนี้ประมาณ 105.6 กรัม P2O5 17.6 กรัม และ K2O 146.1 กรัม
ซึ่ งปริ มาณธาตุอาหารในส่ วนนี้จะเป็ นส่ วนที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดิน เมื่อคํานวณเป็ นหน่วยต่อไร่
จะได้ปริ มาณ N ในส่ วนของใบยางที่หลุดร่ วงเท่ากับ 6.97 กิโลกรัม/ไร่ P2O5 1.16 กิโลกรัม/ไร่ และ
K2O 9.64 กิโลกรัม/ไร่
ค่าเฉลี่ยปริ มาณธาตุอาหารในส่ วนของผลผลิต ผูว้ ิจยั รายงานว่าในยางแห้งหนึ่งกิโลกรัมมี N
9.2 กรัม P2O5 6.3 กรัม และ K2O 10.3 กรัม ดังนั้น หากคิดปริ มาณผลผลิตยางแห้งที่ 400 กิโลกรัม
จะได้วา่ มีความต้องการธาตุ N เท่ากับ 3.68 กิโลกรัม P2O5 2.52 กิโลกรัม และ K2O 6.18 กิโลกรัม
(ตารางที่ 1)
จากข้อมูลนี้ สามารถนํามาคํานวณเพื่อประเมินหาปริ มาณธาตุอาหารสุ ทธิ ที่ถูกนําออกไป
หรื อก็คือปริ มาณที่ยางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการ (nutrient demand / uptake / removal) ต่อปี ได้ดงั นี้

-297N removal
P2O5 removal
K2O removal

=
=
=
=
=
=

11.8 + 3.68 – 6.97
8.51 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
4.20 + 2.52 – 1.16
5.56 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
8.60 + 6.18 – 9.64
5.14 กิโลกรัม/ไร่ /ปี

ตารางที่ 1 ความต้องการธาตุอาหาร (nutrient requirement) สําหรับยางพันธุ์ RRIM 600 ของจังหวัด
Hainan สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 กิโลกรัม/ไร่ /ปี (66 ต้น)
ประเภทของการสู ญเสี ยธาตุอาหาร
ตรึ งอยูใ่ นส่ วนของต้น
(immobilized in tree)
ติดไปกับนํ้ายาง
(removed in latex)
ติดไปกับใบร่ วง
(returned in leaf litter)
รวมปริมาณธาตุอาหารที่ต้นยาง
ต้ องการใช้ ต่อปี

ความต้ องการธาตุอาหาร (กิโลกรัม/ไร่ /ปี )
N
P2O5
K2O
11.8
4.20
8.60
3.68

2.52

6.18

6.97

1.16

9.64

8.51

5.56

5.14

ที่มา : ดัดแปลงจาก International Plant Nutrient Institute (2008)

1.2 จากข้ อมูลปริมาณความต้ องธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600 ของประเทศมาเลเซีย
Pushparajah (1977) กล่าวว่าปริ มาณธาตุอาหารที่ตอ้ งการ (nutrient demand / uptake /
removal) ในช่วงระยะก่อนเปิ ดกรี ด (5 ถึง 6 ปี แรก) มีการสะสมธาตุอาหารจํานวนมากไว้ในส่ วนที่
ใช้เพื่อการเติบโตและส่ วนใหญ่ถูกตรึ งไว้ในส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบของต้น หลังจากปี ที่ 5 ต้นยาง
จะเริ่ มมีการหมุนเวียนธาตุอาหารจํานวนมากผ่านทางใบยางที่ หลุดร่ วงเมื่อต้นยางผลัดใบ และ
หลังจากประมาณปี ที่ 6 เป็ นต้นไปธาตุอาหารบางส่ วนจะถูกนําออกไปโดยติดไปกับการเก็บเกี่ยว
นํ้ายาง และติดไปกับส่วนของต้นในระยะสุ ดท้ายเมื่อมีการโค่นต้นยางและนําออกจากแปลง
จากรายงานของ Pushparajah (1977) เมื่อคํานวณเป็ นหน่วยกิโลกรัม/ไร่ จะได้ว่าในช่วง
ระยะเวลา 30 ปี ต้นยางจะมีการสะสม N ไว้ท้ งั สิ้ น 240 – 288 กิโลกรัม/ไร่ P2O5 73 – 92 กิโลกรัม/ไร่
K2O 230 – 269 กิโลกรัม/ไร่ และ MgO 48 – 58 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อคํานวณกลับเป็ นค่าเฉลี่ยต่อปี จะ
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กิโลกรัม/ไร่ และ MgO 1.77 กิโลกรัม/ไร่
ปริ มาณใบยางที่หลุดร่ วงตั้งแต่ปีที่ 5 ถึงปี ที่ 30 ทั้งหมด 650 ตัน/ไร่ อยูใ่ นช่วง 15.63 ถึง
33.75 ตัน/ไร่ /ปี โดยสู งสุ ดในช่วงปี ที่ 9 ถึงปี ที่ 12 มีปริ มาณธาตุอาหารที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดินจาก
ใบยางที่หลุดร่ วงในช่วงปี ที่ 5 ถึงปี ที่ 30 สําหรับ N เท่ากับ 244 กิโลกรัม/ไร่ (ปี ละ 5.44 – 11.68
กิโลกรัม) P2O5 13 กิโลกรัม/ไร่ (ปี ละ 0.34 – 0.74 กิโลกรัม) K2O 68 กิโลกรัม/ไร่ (ปี ละ 1.63 – 3.46
กิโลกรัม) และ MgO 44 กิโลกรัม/ไร่ (ปี ละ 1.06 – 2.26 กิโลกรัม) หรื อเฉลี่ยได้วา่ มีธาตุอาหาร N
กลับคืนสู่ดินปี ละ 8.56 กิโลกรัม/ไร่ P2O5 ปี ละ 0.54 กิโลกรัม/ไร่ K2O ปี ละ 2.55 กิโลกรัม/ไร่ และ
MgO ปี ละ 1.66 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตในรู ปยางแห้งในช่วงปี ที่ 6 ถึงปี ที่ 30 อยูใ่ นช่วง 0.62 – 3.0 ตัน/เฮคตาร์ /ปี (คิดเป็ น
99.2 - 480 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ) ผลผลิตโดยทัว่ ไปสู งสุ ดตั้งแต่ปีที่ 12 ถึง ปี ที่ 23 ปริ มาณธาตุอาหาร
ทั้งหมดที่ถูกนําออกไปโดยติดไปกับนํ้ายางในช่วงปี ที่ 6 ถึงปี ที่ 30 มี N เฉลี่ย 78 กิโลกรัม/ไร่ (ปี ละ
0.98 – 5.71 กิโลกรัม) P2O5 เฉลี่ย 15 กิโลกรัม/ไร่ (ปี ละ 0.38 – 2.82 กิโลกรัม) K2O เฉลี่ย 67
กิโลกรัม/ไร่ (ปี ละ 0.96 – 6.26 กิโลกรัม) และ MgO เฉลี่ย 19 กิโลกรัม/ไร่ (ปี ละ 0.22 – 1.49
กิโลกรัม) หรื อเฉลี่ยได้ว่ามีธาตุอาหารNติดไปกับนํ้ายางปี ละ 3.35 กิโลกรัม/ไร่ P2O5 ปี ละ 1.60
กิโลกรัม/ไร่ K2O ปี ละ 3.61 กิโลกรัม/ไร่ และ MgO ปี ละ 0.86 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2)
จากข้อมูลนี้ สามารถนํามาคํานวณเพื่อประเมินหาปริ มาณธาตุอาหารสุ ทธิ ที่ถูกนําออกไป
หรื อก็คือปริ มาณที่ยางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการ (nutrient demand / removal / demand) ต่อปี ได้
ดังนี้
N removal
=
8.80 + 3.35 – 8.56
=
3.59 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
=
2.75 + 1.60 – 0.54
P2O5 removal
=
3.81 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
=
8.32 + 3.61 – 2.55
K2O removal
=
9.38 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
MgO removal
=
1.77 + 0.86 – 1.66
=
0.97 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
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ประเทศมาเลเซีย
ความต้ องการธาตุอาหาร (Nutrient requirement)ใน
ระยะเวลา 30 ปี เฉลี่ย: กิโลกรัม/ไร่ /ปี
ประเภทของการสู ญเสี ยธาตุอาหาร
N
P2O5
K2O
MgO
ปริ มาณที่สะสมในต้นในช่วงระยะ 30 ปี 240-288
73-92
230-269
48-58
(total immobilized in 30-year period)
ค่าเฉลี่ยต่อปี
8.80
2.75
8.32
1.77
ติดไปกับนํ้ายาง (ระหว่างปี ที่ 6 – ปี ที่ 30) 0.98–5.71 0.38–2.82 0.96–6.26 0.22–1.49
(removed in latex range in 6th to 30th
years)
หมุนเวียนกลับคืนผ่านใบยางที่หลุดร่ วง 5.44–11.68 0.34–0.74 1.63-3.46 1.06-2.26
(ระหว่างปี ที่ 5 – ปี ที่ 30)
(returned in leaf litter range in 5th to
30th years)
ค่าเฉลี่ยต่อปี
8.56
0.54
2.55
1.66
รวมปริมาณธาตุอาหารที่ต้นยางต้ องใช้
3.59
3.81
9.38
0.97
ต่ อปี
ที่มา : ดัดแปลงจาก Pushparajah (1977)

1.3 จากข้ อมูลปริมาณความต้ องธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600 ของประเทศไทย
สําหรับประเทศไทยมีการรายงานถึงปริ มาณธาตุอาหารหลักในต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600
โดยสุ นทรี และจินตณา (2549) ผูว้ จิ ยั ได้รายงานผลการประเมินความต้องการธาตุอาหารขั้นต้น เพื่อ
ใช้สร้างมวลของต้นและสร้างนํ้ายาง ค่าเฉลี่ยในช่วงอายุ 8-25 ปี โดยใช้เกณฑ์ให้ระดับผลผลิตนํ้า
ยางเป็ น 400 กิโลกรัมยางแห้ง /ไร่ /ปี (66 ต้น/ไร่ ) ไว้วา่ ในช่วงอายุ 8-15 ปี ต้องการ N = 116.5, P =
12.6, K = 72.7, Ca = 83.8 และ Mg = 20.6 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงอายุ 16-25 ปี ต้องการ N = 161.9, P
= 18.2, K = 113.2, Ca = 148.7 และ Mg = 33.2 กรัม/ต้น/ปี เฉลี่ยในช่วงอายุ 8-25 ปี ต้องการ N =
141.7, P = 15.7, K = 95.2, Ca = 119.9 และ Mg = 27.6 กรัม/ต้น/ปี เมื่อคํานวณเป็ นหน่วย
กิโลกรัม/ไร่ /ปี ได้ค่า N = 9.35, P = 1.04, K = 6.28, Ca = 7.91 และ Mg = 1.82 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
หรื อ N = 9.35, P2O5 = 2.38, K2O = 7.54 และ MgO = 3.00กิโลกรัม/ไร่ /ปี (ตารางที่ 3) สําหรับ
ปริ มาณธาตุอาหารหมุนเวียนจากใบยางที่หลุดร่ วง ผูศ้ ึกษาไม่ได้รายงานไว้
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ประเทศไทย คิดผลผลิตที่เนื้อยางแห้ง 400 กิโลกรัม/ไร่ (66 ต้น)
ช่ วงอายุต้น (ปี )
8-15
16-25
เฉลี่ย 8-25
กิโลกรัม/ไร่ /ปี
กิโลกรัมของ
N - P2O5- K2O/ไร่ /ปี

ปริมาณธาตุอาหารสํ าหรับสร้ างต้ นและนํ้ายาง (กรัม/ต้ น/ปี )
N
P
K
Ca
Mg
116.5
12.6
72.7
83.8
20.6
161.9
18.2
113.2
148.7
33.2
141.7
15.7
95.2
119.9
27.6
9.35
1.04
6.28
7.91
1.82
(N)
(P2O5)
(K2O)
7.91
(MgO)
9.35
2.38
7.54
3.00

ที่มา : ดัดแปลงจาก สุ นทรี และจินตณา (2549)

ธาตุอาหารจากเศษซากชิ้นส่ วนของต้นที่หลุดร่ วงลงพื้นดิน จะหมุนเวียนอยู่ในดินเมื่อมีการ
ย่อยสลาย การประเมินธาตุอาหารที่ สูญเสี ยออกไป จึ งไม่ควรพิจารณาเฉพาะธาตุอาหารส่ วนที่
สู ญเสี ยไปโดยติดไปกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวออกไปเท่านั้น แต่ควรนําปริ มาณธาตุอาหารที่หมุนเวียน
กลับคืนสู่ ดินมาประเมินด้วย ปริ มาณการสู ญเสี ยธาตุอาหารจากดินในส่ วนที่ติดไปกับผลผลิตนํ้า
ยาง และอยูใ่ นส่ วนต่าง ๆ ของต้นยาง (crop removal / nutrient removal) สามารถประเมินได้จากผล
การคํานวณปริ มาณธาตุอาหารที่มีอยูใ่ นส่ วนของต้นและส่ วนของผลผลิต ส่ วนปริ มาณธาตุอาหารที่
หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดินประเมินได้จาก ผลการคํานวณปริ มาณธาตุอาหารที่มีอยูใ่ นเศษซากชิ้นส่ วน
ของต้นที่หลุดร่ วงลงพื้นดิน
จากรายงานทั้ง 3 แหล่งข้อมูล (ตารางที่ 4) จะเห็นว่าปริ มาณธาตุอาหารที่ยางพาราต้องการ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ซึ่งประเมินที่ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 กิโลกรัม/
ไร่ /ปี มีความต้องการธาตุอาหาร N ใกล้เคียงกัน คือ 8.51 และ 9.35 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ตามลําดับ และ
พบว่าต้นยางมีความต้องการ N ในปริ มาณที่สูงกว่าธาตุอาหารอื่น ๆ มาก ในขณะที่ความต้องการ
P2O5 และ K2O ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ยกเว้นผลการประเมินของประเทศมาเลเซียที่
พบว่าธาตุอาหารที่ตน้ ยางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการเป็ นปริ มาณสู งที่สุดคือ K2O เท่ากับ 9.4
กิโลกรัม/ไร่ /ปี ในขณะที่ N และ P2O5 มีความต้องการใกล้เคียงกัน คือ 3.6 และ 3.8 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
ส่ วน MgO มี ความต้องการน้อ ยที่ สุดเพียง 1.0 กิ โลกรั ม/ไร่ /ปี สําหรั บประเทศไทยข้อมูลความ
ต้องการธาตุอาหารของยางพารา ถึงแม้ยงั ไม่ได้หกั ค่าปริ มาณธาตุอาหารที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดิน
จากเศษซากชิ้นส่ วนของต้นที่หลุดร่ วงลงพื้นดินแต่ปริ มาณไนโตรเจนที่สูญเสี ยไปก็ยงั มีค่าใกล้เคียง
กับของสาธารณรัฐประชาชนจีน

-301ตารางที่ 4 สรุ ปค่าประมาณผลการประเมินปริ มาณธาตุอาหารที่ตน้ ยางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการใช้
เพือ่ สร้างมวลแห้งและผลผลิตนํ้ายาง ที่ระดับผลผลิต 400 กิโลกรัมเนื้อยางแห้ง /ไร่ (66
ต้น) จากรายงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย
ความต้ องการธาตุอาหาร (กิโลกรัม/ไร่ /ปี )
N
P2O5
K2O MgO
1. International Plant Nutrition Institute (2008), จีน 8.5
5.6
5.1
2. Pushparajah (1977), มาเลเซีย
3.6
3.8
9.4
1.0
3. สุ นทรี และจินตณา (2549), ไทย
9.4
2.4
7.6
3.0
แหล่ งข้อมูล

2. วิธีการประเมินความต้ องการปุ๋ ยของยางพันธุ์ RRIM 600
จากผลการประเมินปริ มาณธาตุอาหารที่ตน้ ยางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการใช้เพื่อสร้างมวล
แห้งและผลผลิตนํ้ายาง (vegetative growth + productive growth) ที่ระดับผลผลิต 400 กิโลกรัมเนื้อ
ยางแห้ง /ไร่ สามารถนํามาคํานวณเพื่อประเมินหาอัตราปุ๋ ยที่ควรให้ โดยใช้แบบจําลอง Ap = Cr +
Sd + Fl ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่เสนอโดย Maneepong (2008)
แบบจําลองนี้ เป็ นแบบจําลองที่แสดงความต้องการธาตุอาหาร (nutrient requirement) โดย
คํานึ งถึงปริ มาณธาตุอาหารที่ถูกนําออกไปจากพื้นที่ปลูก (nutrient removal) ปริ มาณที่ขาดในดิน
(deficiency nutrient in soil) และคํานึงถึงปริ มาณที่สูญเสี ยไปโดยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่ งเป็ น
แนวทางที่สอดคล้องกับคําแนะนําการให้ปุ๋ยของหน่วยงาน SMART Fertilizer Management ที่
กล่าวถึงวิธีการให้คาํ แนะนําปุ๋ ยไว้ขอ้ หนึ่ งว่า ควรให้เพื่อสร้างและบํารุ งรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดิน เป้ าหมายก็คือให้ธาตุอาหารมากกว่าที่ถูกนําออกไปโดยพืชจนกว่าระดับธาตุอาหารในดิน
จะไม่เป็ นตัวจํากัดการให้ผลผลิตของพืช (Sela, 2017)
วิธีการคํานวณ
ส มมุติวา่ ผลวิเคราะห์ดินเป็ นดังนี้ อินทรี ยวัตถุ (OM.) = 1.25%, P = 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K
= 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
กฎเกณฑ์: กําหนดให้พ้นื ที่เพาะปลูก 1 ไร่ (1,600 ตารางเมตร) ความลึกของพื้นที่ (บริ เวณ
รากหาอาหาร : zone of feeder root) = 15 เซนติเมตร ความหนาแน่นของดิน = 1.3 กรัม/ลบ.ซม.
ดังนั้นจะได้วา่ นํ้าหนักของดินในพื้นที่ 1 ไร่ ที่ความลึก 15 เซนติเมตร เท่ากับ 312,000 กิโลกรัม

-3022.1 จากข้อมูลความต้ องการธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600 ของจังหวัด Hainan ประเทศจีน
สามารถนํามาใช้ คาํ นวณหาอัตราปุ๋ ยธาตุอาหารต่ าง ๆ ที่ควรใส่ ได้ ดังนี้
2.1.1 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยไนโตรเจน
ไนโตรเจนส่วนใหญ่ (98%) ที่พบในดินมีความเกี่ยวข้องกับอินทรี ยวัตถุ และในดินชั้น
ไถพรวนโดยทัว่ ไปจะมี N อยู่ 0.02 ถึง 0.04% โดยนํ้าหนัก ซึ่งเป็ นจํานวนที่นอ้ ยกว่าความต้องการ
ของพืชโดยทัว่ ไปมาก (Jones, 2003) ในขณะที่ N จํานวนมากจะสู ญเสี ยไปอย่างง่ายดายโดย
กระบวนการชะล้าง (leaching) การระเหิด (volatilization: เปลี่ยนรู ปจากแอมโมเนียมไปเป็ นแก๊ซ
ไนโตรเจน) หรื อการระเหย (denitrification: เปลี่ ยนรู ปจากไนเตรตไปเป็ นแก๊ซไนโตรเจน)
(Osmond and Kang, 2008) ดังนั้นค่า Sd โดยทัว่ ไปจะสมมุติวา่ มีค่าเท่ากับศูนย์ (Sd = 0) ยกเว้นใน
บริ เวณที่มีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนสู งอย่างต่อเนื่อง
นัน่ คือ
Ap = Cr + Fl
จากตารางที่ 3 Cr = 8.5 กิโลกรัม-N/ไร่ /ปี
สูตรทัว่ ไปสําหรับการแปลงค่าธาตุอาหารหนึ่ง ๆ ไปเป็ นปริ มาณปุ๋ ยที่ตอ้ งการ คือ
กิโลกรัมของธาตุอาหาร
100
ปุ๋ ยที่ตอ้ งการ (กิโลกรัม) =
เปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารในปุ๋ ยนั้นๆ

ถ้าให้ปุ๋ยไนโตรเจนด้วยปุ๋ ยยูเรี ย (46-0-0) นัน่ คือถ้าต้องการปุ๋ ยไนโตรเจน 8.5 กิโลกรัม
จะต้องใช้ปุ๋ยยูเรี ย = (8.5/46) x 100 = 18.5 กิโลกรัม (46 เป็ นเปอร์เซ็นต์ของ N ในปุ๋ ยยูเรี ย)
โดยทัว่ ไปปุ๋ ยไนโตรเจนจะสู ญเสี ยไปประมาณ 50% หลังจากใส่ ลงดิน ทั้งโดยการถูก
ชะล้างและการระเหิ ด (Osmond and Kang, 2008) ดังนั้นอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ให้ควรเพิ่มเป็ นสอง
เท่า และควรใส่อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ในระยะต้นฝนและปลายฝน
ดังนั้นคําแนะนําการใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนด้วยปุ๋ ยยูเรี ย (46-0-0) สําหรับการปลูกสร้างสวน
ยางในจังหวัด Hainan ประเทศจีน คือ ใส่ ปุ๋ยยูเรี ยปี ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 18.5 กิโลกรัม/ไร่ หรื อปี ละ 37
กิโลกรัม/ไร่ (66 ต้น)
2.1.2 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยฟอสฟอรัส
จากค่ามาตรฐานธาตุอาหารในดินปลูกยางของสถาบันวิจยั ยาง (2551) (ตารางที่ 5)
กําหนดค่าเหมาะสมสําหรับ P ไว้เท่ากับ 11-30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ถ้าผลการวิเคราะห์ดินมี P
เท่ากับ 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ถ้าใช้ค่าเหมาะสมที่ระดับ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริ มาณธาตุ P ในดิน
ที่ขาด (Sd) คํานวณได้ดงั นี้

-303Sd =

ความเข้มข้นของธาตุอาหารที่เหมาะสม ความเข้มข้นที่ได้จากผลวิเคราะห์ดิน

Sd = (30-7)/1

จํานวนครั้งที่ใส่ต่อปี

=
23
มิลลิกรัม-P/กิโลกรัม-ดิน
-6
=
23 x 10
กิโลกรัม-P/กิโลกรัม-ดิน
-6
กิโลกรัม-P/ไร่
=
312,000 x 23 x 10
=
7.2
กิโลกรัม-P/ไร่
ปริ มาณของ P ใน P2O5(ฟอสเฟต) คือ 43.67% ดังนั้น ในการเปลี่ยนค่า P ให้อยูใ่ นรู ป
P2O5ทําได้โดยหาร ด้วย 0.437
Sd =7.2/0.437
= 16.5
กิโลกรัม- P2O5/ไร่
Osmond and Kang (2008) กล่าวว่าฟอสฟอรัสเป็ นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้ชา้ มากใน
ดิน และมีแนวโน้มจะถูกสะสมไว้ในดินเมื่อเวลาผ่านไป โดยไอออนของ Al, Fe, Mn, Ca ที่อยูใ่ น
สารละลายดิน หรื อที่ถูกดูดยึดไว้กบั ผิวอนุภาคดิน ชอบที่จะทําปฏิกิริยากับอนุมูลฟอสเฟตH2PO4และ HPO42- ที่ละลายในดินกลายเป็ นสารประกอบฟอสเฟตที่ไม่ละลายนํ้า การสู ญเสี ยฟอสฟอรัส
จํานวนหนึ่ งจึ งสู ญเสี ยไปโดยถูกนําออกไปพร้ อมกับส่ วนของพืช ที่ เก็บ เกี่ ยว ปุ๋ ยฟอสฟอรั สจึ ง
สามารถใส่ได้ปีละครั้ง ค่า Flสําหรับฟอสฟอรัสผูเ้ ขียนจึงกําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0%
จากตารางที่ 4 Cr = 5.6 กิโลกรัม- P2O5/ไร่ /ปี
Ap = Cr + Sd + Fl
Ap = 5.6 + 16.5 + 0
= 22.1
กิโลกรัม- P2O5/ไร่
ถ้าให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสด้วยปุ๋ ยซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) นัน่ คือถ้าต้องการปุ๋ ยฟอสเฟต
22.1 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต = (22.1/46) x 100 = 48 กิโลกรัม (46 เป็ นเปอร์เซ็นต์
ของ P2O5ในปุ๋ ยซูเปอร์ฟอสเฟต)
ดังนั้นคําแนะนําการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสด้วยปุ๋ ยซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) สําหรับการปลูก
สร้างสวนยางในจังหวัด Hainan สาธารณรัฐประชาชนจีน คือใส่ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตในอัตรา 48
กิโลกรัม/ไร่ /ปี (66 ต้น) ปี ละครั้ง
2.1.3 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยโพแทสเซียม
จากค่ามาตรฐานธาตุอาหารในดินปลูกยางพาราของสถาบันวิจยั ยาง (2551) (ตารางที่
4) กําหนดค่าเหมาะสมสําหรับ K ไว้ว่ามากกว่า 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หากกําหนดค่า K ที่
เหมาะสมเป็ น 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสมมุติวา่ ผลการวิเคราะห์ดินมี K = 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ถ้าแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นปริ มาณธาตุ K ในดินที่ขาด (Sd) คํานวณได้ดงั นี้

-304Sd

= (60-33)/2
= 13.5
มิลลิกรัม-K/กิโลกรัม-ดิน
-6
= 13.5 x 10
กิโลกรัม-K/กิโลกรัม-ดิน
-6
กิโลกรัม- K /ไร่
= 312,000 x 13.5 x 10
= 4.2
กิโลกรัม- K /ไร่
ปริ มาณของ K ใน K2O (โพแทช) คือ 83.01% ดังนั้นในการเปลี่ยนค่า K เป็ น K2O ทํา
ได้โดยหารด้วย 0.83
Sd
= 4.2/0.83
= 5.1 กิโลกรัม- K2O/ไร่
ถ้าให้ปุ๋ยโพแทสเซี ยมด้วยปุ๋ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ (0-0-60) นัน่ คือถ้าต้องการปุ๋ ย
โพแทช 5.1 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ = (5.1/60) x 100 = 8.5 กิโลกรัม (60 เป็ น
เปอร์เซ็นต์ของ K2O ในปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์)
Osmond and Kang (2008) และ Jones (2003) กล่าวว่าโพแทสเซียมเป็ นธาตุอาหารที่
เคลื่อนย้ายได้ในดินขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเนื้อดิน โพแทสเซียมสามารถเคลื่อนย้ายไปอยูใ่ นหลืบของชั้น
อนุภาคดินเหนียวและถูกดูดยึดไว้ โพแทสเซี ยม 1 - 2 กรัมสามารถถูกยึดไว้โดยแร่ ดินเหนียว 100
กรั ม ปรากฏการณ์น้ ี เรี ยกว่า การตรึ งโพแทสเซี ยม (K fixation) ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการทํา
การเกษตรในดินที่มีแร่ ดินเหนียว ด้วยเหตุผลนี้ปุ๋ยโพแทสเซียมจึงควรแบ่งใส่ ให้กบั พืชปี ละ 2 ครั้ง
จากตารางที่ 3 Cr = 5.1 กิโลกรัม- K2O/ไร่ /ปี
ดังนั้นสําหรับความต้องการปุ๋ ยโพแทช 5.1 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์
= (5.1/60) x 100 = 8.57 กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ ปีละ 2 ครั้งในจํานวนเท่ากัน ดังนั้นปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่
ต่อครั้ง = 8.57/2 = 4.3 กิโลกรัม
Ap = Cr + Sd + Fl
Ap = 4.3 + 5.1 + ?
= 9.4 + ? กิโลกรัม- K2O/ไร่
Osmond and Kang (2008) รายงานว่าพืชสามารถดูดกิน K จากปุ๋ ยได้เพียง 40-70%
เนื่องจากปุ๋ ยโพแทสเซียมเป็ นปุ๋ ยที่ละลายนํ้าได้ดีมาก จึงมีโอกาสจะถูกชะล้างออกไปจากดินได้ง่าย
โดย K ที่ใส่ ลงในดินบางส่ วนจะสูญเสี ยไปโดยการชะล้างของนํ้าผ่านหน้าตัดดิน และโดยติดไปกับ
อนุ ภาคดิ นที่ถูกกร่ อน (erosion) นอกจากนี้ ดินเนื้ อหยาบที่มีของ Al3+ และ H+มาก ดินที่มี
อินทรี ยวัตถุและ CEC ตํ่า จะทําให้มี K+ อยู่ในสารละลายดินมาก โอกาสที่ถูกชะล้างจะมีมากขึ้น
ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสี ยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเนื้อดินถ้าคิดที่ระดับ 30%
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= 2.8 กิโลกรัม
นัน่ คือ
Ap = 9.4 + 2.8 = 12.2 กิโลกรัม
ดังนั้นคําแนะนําการใส่ ปุ๋ยโพแทชด้วยปุ๋ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ (0-0-60) สําหรับการ
ปลูกสร้างสวนยางในจังหวัด Hainan สาธารณรัฐประชาชนจีน คือใส่ ปุ๋ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ (0-0-60)
ในอัตราครั้งละ 12.2 กิโลกรัม/ไร่ ปี ละ 2 ครั้ ง หรื อเท่ากับ 22.4 กิโลกรัม/ไร่ /ปี (66 ต้น) อย่างไรก็
ตาม การใส่ ปุ๋ยควรจะใส่ กี่ครั้งต่อปี และแต่ละครั้งควรจะใส่ จาํ นวนเท่าไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของ
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา และไม่จาํ เป็ นว่าแต่ละครั้งต้องใส่ปุ๋ยจํานวนเท่ากัน
2.2 จากข้ อมูลปริมาณความต้ องธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600 ของ Pushparajah (1977)
เมื่อใช้ค่าผลวิเคราะห์ดินเหมือนกัน อัตราปุ๋ ยที่ควรใส่ สามารถประเมินได้ดว้ ยวิธีเดียวกัน
ดังนี้
2.2.1 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยไนโตรเจน
จากแบบจําลอง
Ap = Cr + Sd + Fl
ถ้ากําหนดให้ Sd = 0 ดังนั้น Ap = Cr + Fl
จากตารางที่ 4Cr = 3.6 กิโลกรัม-N/ไร่ /ปี
ดังนั้นสําหรับความต้องการปุ๋ ยไนโตรเจน 3.6 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยยูเรี ย (46-0-0) =
(3.6/46) x 100 = 7.8 กิโลกรัม/ไร่ (46 เป็ นเปอร์เซ็นต์ของ N ในปุ๋ ยยูเรี ย)
เนื่องจากปุ๋ ยไนโตรเจนจะสู ญเสี ยไปประมาณ 50% หลังจากใส่ ลงดิน ดังนั้นอัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ให้ควรเพิ่มเป็ นสองเท่า และควรใส่ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง (ในระยะต้นฝนและปลาย
ฝน)
ดังนั้นคําแนะนําปุ๋ ยไนโตรเจนสําหรับการปลูกสร้างสวนยางจากข้อมูลความต้องการ
ธาตุอาหารของ Pushparajah (1977) คือ ควรใส่ ปุ๋ย 46-0-0 ครั้งละ 7.8 กิโลกรัม/ไร่ ปี ละ 2 ครั้ง หรื อ
15.6 กิโลกรัม/ไร่ /ปี (66 ต้น)
2.2.2 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยฟอสฟอรัส
เมื่อใช้ค่าวิเคราะห์ดินและค่าที่เหมาะสมสําหรับP เหมือนกันคือ7 และ 30 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับดังนั้น ปริ มาณ P2O5 (ฟอสเฟต) ที่ขาดในดิน หรื อค่า Sd ย่อมมีค่าเท่ากันคือ 16.5
กิโลกรัม- P2O5/ไร่
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ฟอสฟอรัสจึงกําหนดให้มีคา่ เท่ากับ 0% และปุ๋ ยฟอสฟอรัสสามารถใส่ ลงดินได้ปีละครั้ง
จากตารางที่ 4
Cr = 3.8 กิโลกรัม- P2O5/ไร่ /ปี
จากแบบจําลอง
Ap = Cr + Sd + Fl
ดังนั้น
Ap = 3.8 + 16.5 + 0 = 20.3 กิโลกรัม- P2O5/ไร่
ถ้าให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสด้วยปุ๋ ยซูเปอร์ ฟอสเฟต (0-46-0) นัน่ คือถ้าต้องการปุ๋ ยฟอสเฟต
20.3 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยซูเปอร์ ฟอสเฟต = (20.3/46) x 100 = 44 กิโลกรัม/ไร่ (46 เป็ น
เปอร์เซ็นต์ของ P2O5ในปุ๋ ยซูเปอร์ฟอสเฟต)
ดังนั้นคําแนะนําปุ๋ ยฟอสฟอรัสสําหรับการปลูกสร้างสวนยางจากข้อมูลปริ มาณความ
ต้องธาตุอาหารของ Pushparajah (1977) คือควรจะใส่ ปุ๋ยซูเปอร์ ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 44
กิโลกรัม/ไร่ /ครั้ง/ปี ปี ละ 1 ครั้ง
2.2.3 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยโพแทสเซียม
เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินและค่าเหมาะสมสําหรับ K เหมือนกันคือ 33 และ60 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ ดังนั้นปริ มาณ K2O ที่ขาดในดินจึงมีค่าเท่ากันคือ 5.1 กิโลกรัม-K2O/ไร่
ดังนั้นสําหรับความต้องการปุ๋ ยโพแทช 5.1 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์
(0-0-60) = (5.1/60) x 100 = 8.5 กิโลกรัม (60 เป็ นเปอร์เซ็นต์ของ K2Oในปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์)
จากตารางที่ 4 Cr = 9.4 กิโลกรัม- K 2O/ไร่ /ปี
สําหรับความต้องการปุ๋ ยโพแทช 9.4 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ =
(9.4/60) x 100 = 15.7 กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ ปีละ 2 ครั้งในจํานวนเท่ากัน ดังนั้นปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่ ต่อ
ครั้ง = 15.7/2 = 7.8 กิโลกรัม
จากแบบจําลอง
Ap = Cr + Sd + Fl
Ap = 7.8 + 5.1 + ? = 12.9 + ? กิโลกรัม- K2O/ไร่
เนื่องจากปุ๋ ยโพแทสเซียมจะสู ญเสี ยไปหลังใส่ ประมาณ 30 – 60% ทั้งนี้เปอร์ เซ็นต์การ
สูญเสี ยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเนื้อดินในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั เลือกใช้ค่าที่ระดับ 30%
ดังนั้น ค่า Flของปุ๋ ย 0-0-60 จํานวน 12.9 กิโลกรัม = (12.9/100) x 30 = 3.9 กิโลกรัม
ดังนั้น
Ap = 12.9 + 3.9 = 16.8 กิโลกรัม
ดังนั้นคําแนะนําปุ๋ ยโพแทสเซียมสําหรับการปลูกสร้างสวนยางจากข้อมูลปริ มาณความ
ต้องธาตุอาหารของ Pushparajah (1977) คือควรจะใส่ ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 16.8
กิโลกรัม/ไร่ /ครั้ง/ปี หรื อเท่ากับ 33.6 กิโลกรัม/ไร่ /ปี (66 ต้น)
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จากค่ามาตรฐานธาตุอาหารในดินปลูกยางของสถาบันวิจยั ยาง (2551) (ตารางที่ 5)
กําหนดค่าเหมาะสมสําหรับ Mg ไว้ว่ามากกว่า 36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หากกําหนดค่า Mg ที่
เหมาะสมเป็ น 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมและสมมุติว่าผลการวิเคราะห์ดินมี Mg = 31 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ถ้าแบ่งใส่ ปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นปริ มาณธาตุ Mg ในดินที่ขาด (Sd) คํานวณได้ดงั นี้
Sd = (50-31)/2
= 9.5
มิลลิกรัม-Mg/กิโลกรัม-ดิน
-6
กิโลกรัม-Mg/กิโลกรัม-ดิน
= 9.5 x 10
-6
กิโลกรัม- Mg/ไร่
= 312,000 x 9.5 x 10
= 3.0
กิโลกรัม- Mg/ไร่ /ครั้ง
ปริ มาณของ Mg ใน MgO (แมกนี เซี ยมออกไซด์) คือ 60.3% ดังนั้น ในการเปลี่ยนค่า
Mg เป็ น MgO ทําได้โดยหารด้วย 0.60
= 3.0/0.60
= 5.0
กิโลกรัม-MgO/ไร่ /ครั้ง
ถ้าให้ปุ๋ยแมกนี เซี ยมด้วยปุ๋ ยแมกนีเซี ยมซัลเฟต (MgSO4.7H2O) ดังนั้นสําหรับความ
ต้องการปุ๋ ย MgO 5.0 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต = (5.0/16) x 100 = 31.3 กิโลกรัม
(16 เป็ นเปอร์เซ็นต์ของ MgO ในปุ๋ ยแมกนีเซียมซัลเฟต)
จากตารางที่ 4
Cr = 1.0
กิโลกรัม-MgO/ไร่ /ปี
สําหรับความต้องการปุ๋ ยแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4.7H2O) 1.0 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ย
แมกนีเซี ยมซัลเฟต = (1.0/16) x 100 = 6.25กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ ปีละ 2 ครั้งในจํานวนเท่ากัน
ดังนั้นปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่ ต่อครั้ง = 6.25/2 = 3.1กิโลกรัม
Ap = Cr + Sd + Fl
Ap = 11.2 + 31.3 + ? = 42.5 + ?
กิโลกรัม-MgO/ไร่
สําหรับการสู ญเสี ยแมกนี เซี ยมหลังจากใส่ ลงดินนั้น จากการศึกษาของ Pratt และ
Harding (1957) ที่ศึกษาการสู ญเสี ยแมกนีเซียมจากดิน โดยการทดลองดูผลของปุ๋ ยที่ใส่ ต่อปริ มาณ
แมกนี เซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินปลูกส้มในระยะยาว ผูว้ ิจยั พบว่าแมกนี เซี ยมในการทดลองนี้ มี
ความเป็ นไปได้ที่จะสู ญเสี ยไปสองทางคือ 1) โดยการถูกนําไปใช้โดยพืช (removal by trees) และ
2) โดยการชะล้าง (removal by leaching) ในที่น้ ีการสู ญเสี ยส่ วนใหญ่สูญเสี ยไปโดยติดไปกับพืช
ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้ค่า Fl = 5%
ดังนั้น ค่า Flของปุ๋ ยแมกนีเซียมซัลเฟต จํานวน 34.4 กิโลกรัม = (34.4/100) x 5 = 1.7
กิโลกรัม
นัน่ คือ
Ap = 34.4 + 1.7 = 36.1 กิโลกรัม
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สวนยางจากข้อมูลปริ มาณความต้องธาตุอาหารของ Pushparajah (1977) คือใส่ ปุ๋ยแมกนี เซี ยม
ซัลเฟต (MgSO4.7H2O) อัตราครั้งละ 36.1 กิโลกรัม/ไร่ ปี ละ 2 ครั้ง หรื อเท่ากับ 72.2 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
(66 ต้น)
2.3 จากข้ อมูลปริมาณความต้ องธาตุอาหารของยางพันธุ์ RRIM 600 โดย สุ นทรีและจินตณา
(2549)
ในทํานองเดียวกัน เมื่อใช้ผลการวิเคราะห์ดินเหมือนกัน อัตราปุ๋ ยที่ควรใส่ สามารถประเมิน
ได้ทาํ นองเดียวกันดังนี้
2.3.1 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยไนโตรเจน
จากแบบจําลอง
Ap = Cr + Sd + Fl
ถ้ากําหนดให้ Sd = 0 ดังนั้น Ap = Cr + Fl
จากตารางที่ 4 ค่า Cr = 9.4 กิโลกรัม-N/ไร่ /ปี
นัน่ คือ ความต้องการปุ๋ ยไนโตรเจน 9.4 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยยูเรี ย (46-0-0) =
(9.4/46) x 100 = 20.3 กิโลกรัม/ไร่ (46 เป็ นเปอร์เซ็นต์ของ N ในปุ๋ ยยูเรี ย)
เนื่องจากปุ๋ ยไนโตรเจนจะสู ญเสี ยไปประมาณ 50% หลังจากใส่ ลงดิน ดังนั้นอัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ให้ควรเพิ่มเป็ นสองเท่า และควรใส่ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง (ในระยะต้นฝนและปลาย
ฝน)
ดังนั้นคําแนะนําปุ๋ ยไนโตรเจนสําหรับการปลูกสร้างสวนยางจากข้อมูลความต้องการ
ธาตุอาหารของสุ นทรี และจินตณา (2549) คือ ควรใส่ ปุ๋ย 46-0-0 ครั้งละ 20.3 กิโลกรัม/ไร่ ปี ละ 2
ครั้ง หรื อ 40.6 กิโลกรัม/ไร่ /ปี (66 ต้น)
2.3.2 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยฟอสฟอรัส
เมื่อใช้ค่าวิเคราะห์ดินและค่าที่เหมาะสมสําหรับP เหมือนกันคือ7 และ 30 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับดังนั้น ปริ มาณ P2O5 (ฟอสเฟต) ที่ขาดในดิน หรื อค่า Sd จึงมีค่าเท่ากันคือ 16.5
กิโลกรัม- P2O5/ไร่
เนื่ อ งจากฟอสฟอรั ส เป็ นธาตุ อาหารที่ ค่ อนข้า งไม่ เ คลื่ อนย้ายในดิ น ค่ า Fl สํา หรั บ
ฟอสฟอรัสจึงกําหนดให้มีคา่ เท่ากับ 0% และปุ๋ ยฟอสฟอรัสสามารถใส่ ลงดินได้ปีละครั้ง
จากตารางที่ 4 Cr = 2.4 กิโลกรัม- P2O5/ไร่ /ปี
จากแบบจําลอง
Ap = Cr + Sd + Fl
จะได้วา่
Ap = 2.4 + 16.5 + 0
= 18.9 กิโลกรัม- P2O5/ไร่
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ฟอสเฟต 18.9 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยซูเปอร์ ฟอสเฟต = (18.9/46) x 100 = 41.1 กิโลกรัม/ไร่ (46
เป็ นเปอร์เซ็นต์ของ P2O5ในปุ๋ ยซูเปอร์ฟอสเฟต)
ดังนั้นคําแนะนําปุ๋ ยฟอสฟอรัสสําหรับการปลูกสร้างสวนยางจากข้อมูลปริ มาณความ
ต้องธาตุอาหารของสุ นทรี และจินตณา (2549) คือใส่ ปุ๋ยซูเปอร์ ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 41.1
กิโลกรัม/ไร่ /ครั้ง/ปี ปี ละครั้ง
2.3.3 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยโพแทสเซียม
เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินและค่าเหมาะสมสําหรับ K เหมือนกันคือ 33 และ60 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ ดังนั้นปริ มาณ K2O ที่ขาดในดินจึงมีค่าเท่ากันคือ 5.1 กิโลกรัม-K2O/ไร่
ดังนั้นสําหรั บความต้องการปุ๋ ยโพแทช 5.1 กิโลกรั ม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซี ยม
คลอไรด์ (0-0-60) = (5.1/60) x 100 = 8.5 กิโลกรัม (60 เป็ นเปอร์เซ็นต์ของ K2Oในปุ๋ ยโพแทสเซี ยม
คลอไรด์)
จากตารางที่ 4 Cr = 7.6 กิโลกรัม- K 2O/ไร่ /ปี
สําหรับความต้องการปุ๋ ยโพแทช 7.6 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ =
(7.6/60) x 100 = 12.7 กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ ปีละ 2 ครั้งในจํานวนเท่ากัน ดังนั้นปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่ ต่อ
ครั้ง = 12.7/2 = 6.4 กิโลกรัม
จากแบบจําลอง
Ap = Cr + Sd + Fl
Ap = 6.4 + 5.1 + ? = 11.5 + ?
กิโลกรัม- K2O/ไร่
เนื่องจากปุ๋ ยโพแทสเซียมจะสูญเสี ยไปหลังใส่ ประมาณ 30 – 60% ทั้งนี้เปอร์ เซ็นต์การ
สูญเสี ยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเนื้อดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าคิดที่ระดับ 30%
ดังนั้น ค่า Flของปุ๋ ย 0-0-60 จํานวน 11.5 กิโลกรัม = (11.5/100) x 30 = 3.5 กิโลกรัม
ดังนั้น
Ap = 11.5 + 3.5 = 15 กิโลกรัม
ดังนั้นคําแนะนําปุ๋ ยโพแทสเซียมสําหรับการปลูกสร้างสวนยางจากข้อมูลปริ มาณความ
ต้องธาตุอาหารของสุ นทรี และจินตณา (2549) คือใส่ ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์(0-0-60) อัตราครั้ง
ละ 15 กิโลกรัม/ไร่ ปี ละ 2 ครั้ง หรื อเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ไร่ /ปี (66 ต้น)
2.3.4 การคํานวณสํ าหรับปุ๋ ยแมกนีเซียม
เมื่อใช้ผลวิเคราะห์ดินและค่าเหมาะสมสําหรับ Mg เหมือนกันคือ 31และ 50 มิลลิกรัม/
กิ โลกรั ม ตามลําดับ ดังนั้นปริ มาณ MgOที่ขาดในดิ นหรื อค่า Sd จึ งมีค่าเท่ากันคือ 5.0 กิโลกรั มMgO/ไร่
=3.0/0.60
= 5.0
กิโลกรัม-MgO/ไร่ /ครั้ง
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ต้องการปุ๋ ย MgO 5.0 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยแมกนีเซี ยมซัลเฟต = (5.0/16) x 100 = 31.3 กิโลกรัม
(16 เป็ นเปอร์เซ็นต์ของ MgO ในปุ๋ ยแมกนีเซียมซัลเฟต)
จากตารางที่ 4 Cr = 3.0 กิโลกรัม-MgO/ไร่ /ปี
สําหรับความต้องการปุ๋ ยแมกนีเซี ยมซัลเฟต (MgSO4.7H2O) 3.0 กิโลกรัม จะต้องใช้
ปุ๋ ยแมกนีเซียมซัลเฟต = (3.0/16) x 100 = 18.9 กิโลกรัม/ไร่ ถ้าแบ่งใส่ ปีละ 2 ครั้งในจํานวนเท่ากัน
ดังนั้นปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่ ต่อครั้ง =18.9/2 = 9.4 กิโลกรัม
Ap = Cr + Sd + Fl
Ap = 9.4 + 31.3 + ? = 40.7 + ? กิโลกรัม-MgO/ไร่
กําหนดให้ค่า Fl = 5% จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ดังนั้น ค่า Flของปุ๋ ยแมกนีเซียมซัลเฟต จํานวน 40.7 กิโลกรัม = (40.7/100) x 5= 2.0
กิโลกรัม
ดังนั้น
Ap = 40.7 + 2.0 = 42.7 กิโลกรัม
ดัง นั้น คํา แนะนํา ปุ๋ ยแมกนี เ ซี ย มซัล เฟต สํา หรั บ การปลู ก สร้ า งสวนยางจากข้อ มู ล
ปริ มาณความต้องธาตุอาหารของสุ นทรี และจิ นตณา (2549) คือใส่ ปุ๋ยแมกนี เซี ยมซัลเฟต
(MgSO4.7H2 O) อัตราครั้ งละ 42.7 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ปี ละ 2 ครั้ ง หรื อเท่ ากับ 85.4 กิ โ ลกรั ม /ไร่ /ปี
(66 ต้น)
ตารางที่ 5 ระดับของธาตุอาหารในดินปลูกยาง
ธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
โพแทสเซียม(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

ตํ่า
< 11
<40
<36

ระดับของธาตุอาหารในดิน
ปานกลาง
11-30
>40
>36

สู ง
>30
-

ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันวิจยั ยาง (2551)

คําแนะนําการใส่ ปุ๋ยให้กบั สวนยางจากข้อมูลปริ มาณความต้องธาตุอาหารของยางพันธุ์
RRIM 600 จากทั้งสามแหล่งข้อมูลสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 6 โดยคําแนะนําในตัวอย่างนี้เป็ นการคํานวณ
บนสมมุติฐานของผลการวิเคราะห์ดินเดียวกัน

-311ตารางที่ 6 ผลการประมวลปริ มาณปุ๋ ยที่ควรใส่ให้กบั ยางพารา ด้วยแบบจําลอง Ap = Cr + Sd + Fl
(เสนอโดย Maneepong, 2008) ที่ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ร่ วมกับผล
วิเคราะห์ดิน
แหล่ งข้อมูล
1. International Plant Nutrition
Institute (2008) ; (Hainan,
Southwest China)
2. Pushparajah (1977)
3. สุ นทรี และจินตณา (2549)

คําแนะนําปุ๋ ย (กิโลกรัม/ไร่ /ปี )
N
P2O5
K2O
1
2
17.0(37.0) 22.1(48.0) 13.4(22.4)3
7.2(15.6)
18.7(40.6)

20.3(44.0)
18.9(41.1)

20.2(33.6)
18.0(30)

MgO
14.3 (72.2)4
13.7 (85.4)

1

ค่าในวงเล็บในคอลัมน์เดียวกันหมายถึงปุ๋ ยยูเรี ย: 46-0-0
ค่าในวงเล็บในคอลัมน์เดียวกันหมายถึงปุ๋ ยซูเปอร์ฟอสเฟต : 0-46-0
3
ค่าในวงเล็บในคอลัมน์เดียวกันหมายถึงปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์: 0-0-60
4
ค่าในวงเล็บในคอลัมน์เดียวกันหมายถึงปุ๋ ยแมกนีเซียมซัลเฟต: MgSO4.7H2O
2

หมายเหตุ : การประมวลค่าความต้องการปุ๋ ย คํานวณโดยสมมุติว่าผลวิเคราะห์ดินเป็ นดังนี้ P = 7
มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และใช้ค่าที่
เหมาะสมสําหรับ P = 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 50
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

สรุปผลการทดลอง
การประเมินปริ มาณความต้องการธาตุอาหารพืชของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ไม่ควร
พิจารณาเฉพาะธาตุอาหารส่ วนที่สูญเสี ยไปโดยติดไปกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวออกไปและในส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบของต้นเท่ านั้น เนื่ องจากธาตุอาหารจากเศษซากชิ้ นส่ วนของต้นที่ หลุดร่ วงลง
พื้นดิน จะหมุนเวียนอยูใ่ นดินเมื่อมีการย่อยสลาย การประเมินธาตุอาหารที่สูญเสี ยออกไปจึงควรนํา
ปริ มาณธาตุอาหารที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดินมาประเมินด้วย ปริ มาณการสู ญเสี ยธาตุอาหารจากดิน
ในส่ วนที่ติดไปกับผลผลิตนํ้ายาง และอยูใ่ นส่ วนต่าง ๆ ของต้นยาง สามารถประเมินได้จากผลการ
คํานวณปริ มาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในส่ วนของต้นและส่ วนของผลผลิตส่ วนปริ มาณธาตุอาหารที่
หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดิน ประเมินได้จากผลการคํานวณปริ มาณธาตุอาหารที่มีอยูใ่ นเศษซากชิ้นส่ วน
ของต้นที่หลุดร่ วงลงดิน จากรายงานทั้ง 3 แหล่งข้อมูล คือสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซี ย และ
ไทย พบว่าปริ มาณธาตุอาหารที่ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ต้องการใช้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศไทย ซึ่ งประเมินที่ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ต้องการธาตุอาหาร N
ใกล้เคียงกัน คือ 8.51 และ 9.35 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ตามลําดับ และต้องการ N ในปริ มาณที่สูงกว่าธาตุ

-312อาหารอื่น ๆ มาก ส่ วน P2O5 และ K2O มีความต้องการแตกต่างกัน ในขณะที่ผลการประเมินของ
ประเทศมาเลเซี ยกลับพบว่าต้นยางพันธุ์ RRIM 600 ต้องการ N น้อยกว่าของประเทศจีนและ
ประเทศไทยเกินครึ่ ง โดยความต้องการ N และ P2O5มีค่าใกล้เคียงกัน ในขณะที่ K2O ต้องการเป็ น
ปริ มาณมากที่สุด คือ 9.4 กิโลกรัม/ไร่ /ปี และต้องการ MgO น้อยที่สุดเพียง 1.0 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของยางพารา ถึงแม้ยงั ไม่ได้หกั ลบ
ปริ มาณธาตุอาหารที่ หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดินจากเศษซากชิ้นส่ วนของต้นที่หลุดร่ วงลงพื้นดิ นแต่
ปริ มาณไนโตรเจนที่สูญเสี ยไปก็ใกล้เคียงกับของสาธารณรัฐประชาชนจีน
การประมวลปริ มาณปุ๋ ยที่ควรใส่ ให้กบั ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 เป็ นการประมวลโดยใช้
แบบจําลอง Ap = Cr + Sd + Flโดยใช้ผลการประเมินจากผลการคํานวณปริ มาณธาตุอาหารที่มีใน
ผลผลิตและที่มีอยูใ่ นส่ วนของต้นหักลบด้วยส่ วนที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดิน (crop removal / nutrient
removal: Cr) มาประมวลร่ วมกับผลการวิเคราะห์ดิน (Sd) และเปอร์เซ็นต์การสูญเสี ยธาตุอาหารไป
โดยกระบวนการต่าง ๆ หลังจากใส่ปุ๋ย (Fl) ค่าประมาณที่คาํ นวณในตัวอย่างนี้อยูบ่ นพื้นฐานของผล
การวิเคราะห์ดินที่เท่ากัน คือ P = 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, K = 33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 31
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และใช้ค่าระดับธาตุอาหารที่เหมาะสมในดินปลูกยางเป็ น P = 30 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม, K = 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Mg = 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากค่า Cr ของประเทศจีน
และไทย ซึ่งประเมินความต้องการธาตุอาหารต่าง ๆ ที่ระดับผลผลิตยางแห้ง 400 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ผล
การประมวลแสดงให้เห็นว่าความต้องการปุ๋ ย N มีค่าใกล้เคียงกัน โดยคํานวณปริ มาณปุ๋ ยยูเรี ย
(46-0-0) ที่ควรใส่ ให้กบั ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ 37 กิโลกรัม/
ไร่ /ปี ของประเทศไทยได้ 40.6 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ปริ มาณปุ๋ ยฟอสเฟตโดยใช้ปุ๋ยซูเปอร์ ฟอสเฟต (0-46-0)
ที่แนะนําสําหรับสวนยางของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ 48 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ของประเทศไทยคือ
41.1 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ปริ มาณปุ๋ ยโพแทชโดยใช้ปุ๋ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ (0-0-60) ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน คือ 22.4 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ของประเทศไทยคือ 30 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ส่ วนปริ มาณปุ๋ ย
แมกนี เ ซี ย มออกไซด์โ ดยใช้ปุ๋ ยแมกนี เ ซี ย มซัล เฟต (MgSO4.7H2O) ของประเทศไทย คื อ 85.4
กิโลกรัม/ไร่ /ปี ทั้งนี้ค่า Cr ของประเทศไทยยังไม่ได้หกั ลบด้วยปริ มาณธาตุอาหารส่ วนที่หมุนเวียน
กลับคืนสู่ ดิน สําหรับผลการประมวลปริ มาณปุ๋ ยที่ควรใส่ ให้กบั ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ของ
ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งค่า Cr ไม่ได้ประเมินที่ระดับผลผลิต 400 กิโลกรัม/ไร่ /ปี แต่ประเมินจาก
ผลผลิตที่เก็บได้จริ งในรู ปยางแห้ง จากการศึกษาตลอดช่วงอายุ 30 ปี ซึ่งรายงานว่าผลผลิตในช่วงปี
ที่ 6 ถึงปี ที่ 30 อยู่ในช่วง 0.62 – 3.0 ตัน/เฮคตาร์ /ปี (คิดเป็ น 99.2 - 480 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ) ผลการ
ประมวลปริ มาณปุ๋ ยที่ควรใส่ ให้กบั ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 พบว่าอัตราการให้ปุ๋ยไนโตรเจนโดย
ใช้ปุ๋ยยูเรี ยที่ได้ คือ 15.6 กิโลกรัม/ไร่ /ปี เป็ นที่น่าสังเกตว่ามีปริ มาณที่นอ้ ยกว่าค่าที่ประมวลได้ของ
สาธารณรัฐประชาชนจี น และของประเทศไทยเกิ นครึ่ ง ในขณะที่ปริ มาณปุ๋ ยฟอสเฟตโดยใช้ปุ๋ย
ซูเปอร์ฟอสเฟตมีค่า 44 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ใกล้เคียงกับของสาธารณรัฐประชาชนจีนและของประเทศ
ไทย ปริ มาณปุ๋ ยโพแทชโดยใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ที่ประมวลได้คือ 33.6 กิโลกรัม/ไร่ /ปี สู ง
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ใช้ปุ๋ ยแมกนี เ ซี ย มซัล เฟต (MgSO4.7H2O) ที่ แ นะนํา คื อ 72.2 กิ โ ลกรั ม /ไร่ / ปี ใกล้เ คี ย งกับ ของ
ประเทศไทยซึ่งประมวลได้ 85.4 กิโลกรัม/ไร่ /ปี
อย่างไรก็ตาม ปริ มาณของธาตุอาหารโดยประมาณที่ตน้ ยางต้องการมีความแตกต่างกันไป
ขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของต้ น ยางเอง (ระดั บ ผลผลิ ต ระยะการเจริ ญเติ บ โต และพัน ธุ์ ย าง)
สภาพแวดล้อม (ความชื้ น และอุณหภูมิ) ลักษณะดิน (ชนิ ดดิ น ความอุดมสมบูรณ์ของดิ น และ
ลักษณะภูมิประเทศ) และขึ้นอยู่กบั การจัดการดินและการจัดการสวนยาง แม้ว่าปั จจัยปฏิสัมพันธ์
เหล่านี้ มีผลต่อปริ มาณธาตุอาหารในพืชและแก้ไขได้ดว้ ยการให้ธาตุอาหารการสะสมธาตุอาหาร
ในช่วงฤดูปลูกยังขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบการเติบโตของพืชด้วย คําแนะนําปุ๋ ยที่ดีน้ นั ต้องการการทดลอง
ระยะยาวที่ มี ก ารวางแผนอย่า งดี และมี ก ารตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้อ ม ดิ น และสภาพการ
เจริ ญเติบโตที่หลากหลาย
ค่า Cr ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับแบบจําลองนี้ควรได้มาจากต้นยางที่ให้ผลผลิตสู ง ทั้งนี้เพราะ
การประมาณค่าความต้องการปุ๋ ยตามแบบจําลองนี้ เป็ นหนึ่ งในวิธีการที่เกษตรกรสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้เ พื่อพัฒนาคําแนะนําปุ๋ ยให้ได้ผลผลิตตามเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ หากมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
ปริ มาณธาตุอาหารที่สูญเสี ยออกไป (nutrient removal) ที่ระดับผลผลิตเป้ าหมายแล้ว ตัวแปรหลัก
ของความต้องการปุ๋ ยสําหรั บสวนยางในแต่ละที่ในภูมิภาคนั้น ๆ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ความ
เข้มข้นของธาตุอาหารในดิน
อย่างไรก็ดีการแปลความหมายผลการประมวลความต้องการปุ๋ ยด้วยวิธีน้ ี ควรพิจารณาถึง
ปริ มาณและความสมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย Pushparajah (1977) อธิ บายว่าถึงแม้ว่าธาตุอาหาร
หนึ่ง ๆ จะมีอยู่ในดินอย่างเพียงพอ แต่การดูดใช้ของพืชอาจถูกขัดขวางจากการขาดแคลนธาตุอื่น
ได้ เช่น 1) การขาด N สามารถทําให้การดูดใช้ K ลดลง 2) ระดับ N ในดินจะไม่เป็ นประโยชน์ถา้
ดินนั้นมี C ตํ่า ถึงแม้วา่ จะมีการให้ N อย่างเพียงพอก็ตาม 3) N และ Mg ในปริ มาณสู งส่ งผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อคุณสมบัติทางเทคโนโลยีของนํ้ายางข้น 4) ภายในต้น หากมี Mg และ Ca มาก
เกิ นไป อาจทําให้ท่อนํ้ายางไม่มีเสถี ยรภาพส่ งผลให้เกิ ดการอุด ตันที่ หน้ากรี ด เร็ ว ขึ้น ทําให้ล ด
ระยะเวลาการไหลของนํ้ายางและผลผลิตลดลง ไม่เพียงเท่านี้ ชนิดและปริ มาณของธาตุอาหารที่
จําเป็ นต้องเติมให้เพื่อให้ได้ผลผลิตสู ง ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการของพืชเท่านั้นแต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั
1) อัตราการปลดปล่อยธาตุอาหาร 2) ปริ มาณความเค็มที่อยูใ่ นปุ๋ ย และ 3) ใส่ ปุ๋ยให้เมื่อใดและใส่
บริ เวณไหน (Wolf, 1999)
จากแบบจําลองนี้ (Ap = Cr + Sd + Fl) หากพิจารณาในแง่ของการใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีแล้ว จะเห็นว่าเราสามารถลดการใช้ปุ๋ยได้โดยลดค่า Fl หรื อก็
คือ ลดการสู ญเสี ยธาตุอาหารไปโดยกระบวนการต่าง ๆ หลังจากใส่ ปุ๋ย (Fl) ทําได้โดยการใส่ ปุ๋ยให้
ถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ ใส่ ปุ๋ยให้ตน้ ยางในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ใส่ ให้ใกล้รากหรื อ
สัมผัสกับราก ในบริ เวณที่มีรากดูดธาตุอาหารหนาแน่น คือ บริ เวณกลางทรงพุ่มของใบยาง และ
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สู ญเสี ยปุ๋ ยจากการชะละลายโดยนํ้าฝนและนํ้าชลประทาน เป็ นต้น การลดการใช้ปุ๋ยไม่ควรกระทํา
หากในดินนั้น ๆ มีปริ มาณธาตุอาหารตํ่ากว่าระดับเหมาะสม แต่ควรจะเพิ่มปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่ ให้มาก
ขึ้น นอกจากนี้การใส่ ปุ๋ยควรใส่ ให้เพียงพอกับต้องการของพืชในแต่ระยะการเติบโตและให้ผลผลิต
หรื อก็คือใส่ ให้เท่ากับค่า Cr นัน่ เอง หากไม่ทาํ การใส่ ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของพืชแล้ว
พืชก็จะต้องนําส่ วนที่ขาดมาจากดิน หากในดินมีปริ มาณธาตุอาหารในระดับขาดแคลนแล้วก็จะยิ่ง
ส่ งผลให้ปริ มาณธาตุอาหารในดินลดลงเรื่ อย ๆ จนในที่สุดดินเสื่ อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์
แต่หากในดินมีระดับธาตุอาหารอยู่อย่างเหมาะสมกับความต้องการของยางพารา และมีการใส่ ปุ๋ย
อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว การใส่ ปุ๋ยก็สามารถลดลงได้โดยใส่ ให้เฉพาะในปริ มาณที่พืชต้องการ
(Cr) เท่านั้น
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ข้อมูลผลการประเมินปริ มาณธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในแต่ระยะการเติบโตซึ่ งมี 2 ส่ วน
คือส่ วนที่ใช้เพือ่ สร้างองค์ประกอบของต้น กับส่วนที่สูญเสี ยออกจากแปลงโดยติดไปกับผลผลิตนํ้า
ยางหักลบด้วยส่ วนที่หมุนเวียนกลับคืนสู่ ดินผ่านทางเศษซากพืชที่ร่วงหล่น ปริ มาณที่ได้ถือได้ว่า
เป็ นการสูญเสี ยธาตุอาหารออกจากแปลง หรื อที่เรี ยกว่า “crop removal” (Cr) ซึ่งถือเป็ นปริ มาณที่
พืชต้องการใช้และควรใส่ ให้กบั พืช ผูม้ ีหน้าที่ ให้คาํ แนะนําแก่เกษตรกร นักส่ งเสริ มการเกษตร
นักวิชาการเกษตร หรื อตัวเกษตรกรผูป้ ลูกยางทั้งหลายเอง สามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาประมวลเพื่อ
ประเมินความต้องการปุ๋ ยโดยใช้แบบจําลอง Ap = Cr + Sd + Fl ได้ เมื่อค่า Sd คือ ปริ มาณธาตุ
อาหารส่ วนที่ตอ้ งเพิ่มเติมลงไปในดินให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับดินปลูกยาง ทราบได้โดยการ
เก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกยาง ส่ งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบตั ิการของเอกชนหรื อของรัฐบาล แล้ว
นําผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับระดับที่เหมาะสมในดินปลูกยาง ส่ วนค่า Fl หรื อปริ มาณธาตุอาหารที่
สู ญเสี ยไปโดยกระบวนการต่าง ๆ หลังจากใส่ ปุ๋ย สามารถใช้ค่าเดียวกับที่คาํ นวณในตัวอย่างนี้ ไป
คํานวณ กล่าวคือ ปุ๋ ยไนโตรเจน สูญเสี ยไปประมาณ 50% ฟอสฟอรัส 0% โพแทสเซี ยม 30 – 60%
และแมกนี เซี ยมประมาณ 5% ซึ่ ง การใส่ ปุ๋ยตามแบบจําลองนี้ เป็ นการใส่ ปุ๋ยโดยคํานึ งถึ งสมดุ ล
ระหว่างการชดเชยและการนําออกจากพื้นที่ของธาตุอาหารพืชต่าง ๆ จากนั้นปริ มาณธาตุอาหารที่
คํานวณได้แต่ละธาตุนาํ มาคํานวณกลับเป็ นอัตราปุ๋ ยธาตุอาหารนั้น ๆ ว่าควรใช้ปุ๋ยนั้น ๆ อัตราเท่าใด
เช่น ถ้าคํานวณจากแบบจําลองได้วา่ ต้นยางต้องการ K2O ปี ละ 30 กิโลกรัมต่อไร่ หากต้องการใช้ปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ก็ตอ้ งคํานวณกลับเป็ นปริ มาณปุ๋ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ที่ควรใส่ ต่อ
ไร่ ต่ อปี อี ก ครั้ ง จากนั้น ค่ อยให้คาํ แนะนําอัต ราปุ๋ ยที่ เ หมาะสมที่ สุ ด แก่ เ กษตรกร ทั้ง นี้ หลังจาก
คํานวณได้ปริ มาณแม่ปุ๋ยแต่ละตัวที่ควรใส่ ได้แล้วสามารถนําแม่ปุ๋ยแต่ละตัวมาผสมกันแบบผสมปุ๋ ย
ใช้เองได้ แต่ตอ้ งคํานวณอัตราที่ ควรใส่ ต่อต้นใหม่อีกครั้ง โดยหารด้วย 66 เนื่ องจากตัวอย่างการ
คํานวณนี้อยูบ่ นพื้นฐานจํานวนต้นยาง 66 ต้น/ไร่ หรื อหากเกษตรกรจะทําการแยกใส่ แม่ปุ๋ยแต่ละ
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ถูกต้องและเหมาะสมได้ เนื่องจากปุ๋ ยยูเรี ยมีคาํ แนะนําว่าการใส่ แบบฝังกลบประมาณ 5 เซนติเมตร
สามารถลดการสู ญเสี ยไนโตรเจนได้เกือบ 100% ปุ๋ ยฟอสเฟตควรใส่ โดยโรยเป็ นแถบหรื อหยอด
เป็ นหลุมเพื่อลดการสัมผัสกับผิวดินลดการถูกดูดยึดไปอยูใ่ นรู ปที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อพืช ปุ๋ ยโพแทช
ควรใส่ แบบครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในดินเนื้ อหยาบ และควรใส่ โดยวิธีโรยเป็ นแถบ
หรื อหยอดในหลุมเป็ นต้น ดังนั้นการรู ้ระดับปริ มาณธาตุอาหารของแต่ละธาตุอาหารในต้นยาง แต่
ละระดับการเติบโตและในระดับผลผลิตที่ต้ งั เป้ าไว้ จะสามารถนํามากําหนดปริ มาณธาตุอาหารพืช
แต่ละธาตุที่ตน้ ยางควรได้รับในแต่ละระยะการเติบโตรวมถึงสามารถให้ผลผลิตตามเป้ าที่ต้ งั ไว้หาก
ทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลการผลิตยางพาราก็จะให้กาํ ไรที่ดีและยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินไว้ได้ ส่ งผลให้เกิดความยัง่ ยืนในระบบการผลิตยางพาราต่อไป
คําขอบคุณ
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การเพิม่ ผลผลิตนํา้ ยางด้ วยนวกรรมการกรีดสั้ น
ร่ วมกับอุปกรณ์ บรรจุแก๊ ส ethylene
Innovative Latex Harvesting (Production)
by Shorter Tapping Cut with Ethylene Gas
นริ สา จันทร์เรื อง1
ปิ ยดา นาวรรณ์1
บทคัดย่อ
ปั จ จุ บ ัน เกิ ด ปั ญหาเรื่ องราคาและผลผลิ ตของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่ งราคายางลดลง
ปริ ม าณพื้ น ที่ ป ลู ก ยางเพิ่ ม ขึ้ น ทํา ให้เ กษตรที่ มี ร ายได้จ ากสวนยางเพี ย งอย่า งเดี ย วเกิ ด ปั ญ หา
เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้มีการทดลองการเพิ่มผลผลิตยางด้วยการกรี ดสั้นร่ วมกับ
อุปกรณ์บรรจุแก๊สแอทธิ ลีนในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยใช้ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600
เพื่อทําการทดสอบการเก็บผลผลิตนํ้ายาง ที่ ได้จากการกรี ดปกติกบั การกรี ดสั้นร่ วมกับอุปกรณ์
บรรจุแก๊สแอทธิลีน จากการศึกษาพบว่า การกรี ดสั้นร่ วมกับการใช้อุปกรณ์บรรจุแก๊สเอทธิลีนมีผล
ให้ยางพันธุ์ RRIT 251 มีผลผลิตสูงกว่า พันธุ์ RRIM 600 และการกรี ดสั้นร่ วมกับการใช้แก๊สเอทธิลีน
มีผลผลิตสู งขึ้น 2-3 เท่าของการกรี ดโดยใช้ระบบการกรี ดปกติ นอกจากนี้การเพิ่มผลผลิตจากการ
กรี ดสั้นร่ วมกับการใช้แก๊สเอทธิ ลีนจะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของเกษตรกร เนื่ องจากการเปลี่ยนเวลา
กรี ดจากช่วงเวลากลางคืนมาเป็ นเวลาช่วงเย็น เกษตรกรสามารถมีอาชีพเสริ มอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้น
จากเวลาการกรี ดยางที่เปลี่ยนไป
คําสํ าคัญ : ผลผลิตนํ้ายาง, นวกรรมการกรี ดสั้น, แก๊ส ethylene
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ปั จจุบนั เกษตรกรประสบปั ญหาเรื่ องราคา ปริ มาณผลผลิต การขยายพื้นที่ปลูก และสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็ นสาเหตุให้เกษตรชาวสวนยางมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย การปลูก
ยางพารามักประสบปั ญหาปริ มาณของผลผลิตที่ได้ต่อไร่ ต่าํ กว่าเกณฑ์ เกษตรกรมีการกรี ดถี่เพิ่มมาก
ขึ้นหรื อเพิม่ จํานวนวันกรี ดเพือ่ ชดเชยวันกรี ดที่เสี ยไปในช่วงฝนตก และขนาดต้นยางมีขนาดตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนด ปั จจุบนั เกษตรกรนําเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตนํ้ายางด้วนการใช้แก๊สเอทธิ ลีนมา
ใช้ในสวนยางทําให้ผลผลิ ตของนํ้ายางเพิ่มมากขึ้น 2-3 เท่า โดยแก๊สเอทธิ ลีนจะไปกระตุน้ การ
ทํางานของเอนไซม์ ATPase ทําให้เกิดการเหนี่ยวนําของโปรตอนเข้าสู่เซลล์ เป็ นสารตั้งต้นของการ
สังเคราะห์น้ าํ ยางทําให้น้ าํ ยางไหลนานกว่าปกติ ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบกรี ดต่อครั้ง
กรี ดเพิ่มมากขึ้น มีการใช่ระบบกรี ดสั้นเข้ามาช่วยให้ยดื อายุของต้นยางให้นานขึ้นและการสิ้ นเปลือง
เปลือกให้นอ้ ยลง รวมถึงการเพิ่มรายได้ไห้แก่เกษตรกร เนื่ องจากในช่วงปี 2559 ราคายางมีราคา
ตํ่าลงอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้เกษตรกรชาวสวยยางขาดรายได้และแรงงานกรี ด เจ้าของสวนยางและ
เกษตรกรจึงนําเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้เพื่อทดแทนแรงงานกรี ดที่ลดลง และการสามารถกรี ดยาง
ในช่วงเย็น ตัวเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพอื่นเพือ่ เสริ มรายได้ไห้แก่ครอบครัว
ดังนั้นจึงมีการทดสอบการการกรี ดสั้นร่ วมกับการใช้แก๊สเอทธิ ลีน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ผลผลิตของนํ้ายางโดยไม่ส่งผลผลกระทบต่อต้นยาง นอกจากนี้ ผลการทดสอบจะมีประโยชน์ใน
การมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงภัยและสวนยางที่มีปัญหาแรงงานกรี ด เพราจะช่วยลดวัน
กรี ด ปรับเปลี่ยนเวลากรี ดโดยการกรี ดช่วงเย็นแทนการกรี ดช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิด
กับเกษตรกรและเกษตรกรมีเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นและประกอบอาชีพอื่นๆเพิ่มขึ้น การกรี ดหน้า
สั้น จะช่วยยืดอายุของต้นยาง ประหยัดเวลาในการกรี ดยาง เพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกรต่อครัวเรื อน
ได้มากยิง่ ขึ้น
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. ต้นยางพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 อายุยาง 15 ปี
2. อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สเอทธิลีน Double Tex
3. อุปกรณ์กรี ดยางเละเก็บตัวอย่างนํ้ายาง เช่น มีดกรี ดยาง ถังเก็บนํ้ายาง ลวดสปริ ง ลิ้น
รองรับนํ้ายาง ถ้วยรับนํ้ายาง
4. กรดอะซิติก
5. เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก
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การศึกษาการเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้การกรี ดสั้นร่ วมกับการใช้อุปกณ์การติดตั้งแก๊ส เอทธิลีน
ใช้ระบบของ Double Tex กับยางพาราพันธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 การกรี ดหนึ่งในหกของลํา
ต้นกรี ด กรี ดหนึ่ งวันเว้นสองวัน ใช้สารเคมีเร่ งนํ้ายางแก๊สเอทธิ ลีน 99% จะใช้หัวปล่อยพลาสติก
เป็ นตัวเก็บฮอร์ โมนและส่ งผ่านฮอร์ โมนโดยติดอุปกณ์ดงั กล่าวกับผิวเปลือกต้นยางที่ผ่านการขูด
เปลือกยางแล้ว และทําการอัดแก๊สปริ มาณ 60 มิลลิลิตร ทุกๆ 10 วัน (กรี ด 3 ครั้งอัดแก๊ส 1 ครั้ง)
หลังจากอัดฮอร์ โมนแล้วไม่นอ้ ยว่า 24 ชัว่ โมง จึงทําการกรี ด จะกรี ดยางในช่วง 17.00 น. และเก็บ
ผลผลิตนํ้ายางสดในเวลา 7.00 น
บันทึกผลผลิตยางจากนํ้ายางสดเพื่อหาปริ มาณเนื้อยางแห้ง (DRC) หาปริ มาณเนื้อยางแห้ง
ตามวิธีการของสายัณห์และคณะ (2553) ดังนี้
- ชัง่ นํ้าหนักสด
- หยดกรดอะซิติกเข้มข้น 6% ประมาณ 3-5 หยดลงในนํ้ายางผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้จนกว่า
ยางจะแข็ง ตัว เป็ นก้อ นใช้เ วลาประมาณ 10-20 นาที รี ด แผ่ น ยางให้บ าง นํา ไปอบที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 24 ชัว่ โมง
- ชัง่ นํ้าหนักยางแห้ง
- คํานวณหาปริ มาณนํ้ายางแห้งจากสู ตร
% DRC = (นํ้าหนักยางแห้ง/นํ้าหนักยางสด) X 100
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา
ผลการทดลองและวิจารณ์
ทําการเก็บข้อมูลผลผลิตนํ้ายางสดและคํานวณหาปริ มาณนํ้าหนักแห้ง ช่วงเดือน มกราคม
2560 ถึงเดือน สิ งหาคม 2560 ในยางพารา พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 พบว่า การกรี ดสั้น
ร่ วมกับการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สเอทธิ ลีน มีปริ มาณผลผลิตนํ้าหนักแห้ง ในยางพันธุ์ RRIT 251 จะมี
ปริ มาณนํ้าหนักแห้งมากกว่า พันธ์ RRIM 600 (ภาพที่ 1) การกรี ดโดยใช้ระบบ S2 1d2 มีปริ มาณ
นํ้าหนักแห้งในพันธุ์ RRIT 251 มีปริ มาณนํ้าหนักแห้งมากกว่า พันธ์ RRIM 600 เช่นเดียวกัน (ภาพ
ที่ 2) แสดงให้เห็นว่าการกรี ดสั้นร่ วมกับการใช้อุปกรณ์บรรจุแก๊สแอทธิ ลีนและการใช้ระบบกรี ด

-320S2 1d2 ในยางทั้งสองพันธุ์ มีความแตกต่างกัน และการใช้แก็สเอทธิ ลีนจะมีปริ มาณนํ้าหนักแห้ง
มากกว่า 2-3 เท่าของการกรี ดยางในระบบที่ไม่ใช้แก๊ส

ภาพที่ 1 เสดงปริ มาณเนื้อยางแห้งของยางพารา 2 พันธุ์ที่ใช้การกรี ดสั้นร่ วมกับอุปกรณ์
บรรจุแก๊สเอทธิลีน

ภาพที่ 2 แสดงปริ มาณเนื้อยางแห้งของยางพารา 2 พันธุ์ที่ใช้ระบบกรี ด S2 1d2

-321สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การเพิ่มผลผลิตด้วยการกรี ดสั้นร่ วมการใช้อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สเอทธิ ลีน มีผลให้ตน้ ยางทั้ง
สองพันธุ์มีผลผลิตสูงกว่าการใช้ระบบการกรี ดปกติ การใช้แก๊สเอทธิ ลีนยังช่วยลดการสูญเสี ยความ
สิ้ นเปลือกของหน้ากรี ด การกรี ดสั้นร่ วมกับอุปกรณ์บรรจุแก๊สเอทธิ ลีน ช่วยลดระยะเวลาในการ
กรี ดยางให้นอ้ ยลง และการเปลี่ยนแปลงเวลากรี ด มากรี ดในช่วงเย็นจะสามารถช่วยเพิม่ เวลาในการ
ทํางานด้านอื่นได้มากขึ้นและเกษตรมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ส่ งผลไห้เกษตรมีสุขภาพที่ดีข้ ึนพร้อม
กันนี้ ได้รับผลผลิตนํ้ายางเพิ่มมากขึ้น 2-3 เท่าของการกรี ดยางระบบปกติ แต่อย่างไรก็ตามในการ
เก็บข้อมูลผลผลิตในการทดลองครั้งนี้ มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในการทดลองมีนอ้ ย จึงทําให้
ข้อมูลที่ได้มาไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
เอกสารอ้ างอิง
สายัณห์ สดุดี, อิบรอเฮม ยีดาํ ,วิชยั หวังวโรดม และจรวย เพชรหนองชุม. 2553. โครงการผลการใช้
RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตนํ้ายางและ
สรี รวิทยานํ้ายางในยางพันธุ์ RRIM 600: กรณี ศึกษาในจังหวัดสงขลา.สงขลา: ภาควิชาพืช
ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
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ภาพผนวกที่ 1 การใช้ระบบกรี ดแบบปกติ ( S2 1d2) พันธุ์ยาง RRIT 251 (ซ้าย) พันธุ์ยาง RRIM 600 (ขวา)

ภาพผนวกที่ 2 การกรี ดสั้นร่ วมกับอุปกรณ์บรรจุแก๊สเอทธิลีน พันธุ์ยาง RRIT 251 (ซ้าย) พันธุ์ยาง RRIM 600 (ขวา)

การหมุนเวียนคาร์ บอนในระบบการผลิตยางเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
เทคโนโลยีสะอาด
Carbon Inventory in Rubber Crop Production System for Efficiency Increment
in Clean Technology
พิศมัย จันทุมา1
สว่างรัตน์ สมนาค2
บทคัดย่อ
การหมุนเวียนคาร์ บอนในระบบการผลิตยางเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการเทคโนโลยี
สะอาด เพื่อศึกษาการหมุนเวียนเชิงปริ มาณของคาร์ บอนในระบบการผลิตยาง ใช้เป็ นฐานข้อมูล
สําหรับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกีดกันทาง
การค้า และเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเทคโนโลยีสะอาด ระหว่างปี 25552559 ทดลองที่ ศูนย์วิจยั ยางฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา ผลการวัดปริ มาณคาร์ บอนวัดโดยวิธี Eddy
Covariance พบว่า อัตราการแลกเปลี่ยนคาร์ บอนสุ ทธิ คาํ นวณค่าอัตราการผลิตปฐมภูมิรวม (GPP)
อัตราการปลดปล่อยคาร์บอนจากการหายใจทั้งหมดของระบบนิเวศ (Re) และผลผลิตคาร์บอนสุ ทธิ
ของระบบ (NEP) ค่าสะสมของ GPP มีค่าเท่ากับ 3.978 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี Re 2.75 ตันคาร์ บอน/
ไร่ /ปี และ NEP 1.22 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี โดยมีค่า GPP สะสมตํ่าสุ ด ในช่วงเดือนมกราคม และสู งสุ ด
ในช่วงมิถุนายน โดยมีค่าสะสม GPP เท่ากับ 142.53 และ 482.56 คาร์ บอน/ไร่ /เดือน ตามลําดับ ค่า
Re สะสมตํ่าสุ ด และสูงสุ ดในช่วงเดือนกันยายน และกุมภาพันธ์ โดยมีค่าสะสม Re เท่ากับ 91.04
และ 372.68 คาร์ บอน/ไร่ /เดือน ตามลําดับ และค่า NEP สะสมตํ่าสุ ด และสู งสุ ดในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และสิ งหาคม โดยมีค่าสะสม NEP เท่ากับ -218.42 และ 267.38 คาร์ บอน/ไร่ /เดือน
ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของสมดุลคาร์ บอนในรอบปี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
พื้นที่ใบของยางพารา เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม ซึ่ งมีการทิ้งใบของต้นยางพารา พื้นที่ปลูก
ยางพารามีค่า GPP ตํ่าที่สุด แต่ปรากฏค่าสู งสุ ดในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่ งเป็ นช่วงที่ใบยาง
เจริ ญเติบโตเต็มที่และเป็ นช่วงฤดูฝน ขณะที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น้ นั ต้นยางเริ่ มแตกใบใหม่และ
มีการเจริ ญเติบโตของใบยาง ทําให้พ้นื ที่ปลูกยางมีค่า RE สู งที่สุด และมีค่า NEP ตํ่าที่สุด โดยค่า
NEP ที่ปรากฏในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และธันวาคมนั้น มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ระบบนิเวศของยางพาราทําหน้าที่เป็ น Carbon source ในขณะที่ช่วงเดือนอื่นๆ นั้น
NEP มีคา่ มากกว่าศูนย์ ระบบนิเวศของยางพาราจึงทําหน้าที่เป็ น Carbon sink ในกระบวนการทํา
1

ศูนย์วิจยั ยางฉะเชิงเทรา ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

-324ยางแผ่นรมควัน พบว่า ในห้องรมควันขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร บรรจุรถตากยาง 3 คัน คันละ 150
แผ่น รวม 450 แผ่นต่อครั้ง (450 กก./ครั้ง) ใช้เวลาในการรมควัน 4 ½ วัน ในรอบปี กรี ด รมควัน 8-9
เดือน โดยใช้ความร้อนจากไม้ฟืน พบว่า ในขั้นตอนการรมควัน มีการปลดปล่อยคาร์ บอนจากไม้
ฟื น 10.26-11.40 ตันคาร์บอน/ห้องรมควัน/ปี ปลดปล่อยคาร์ บอนจากปล่องควันของโรงงาน 1.09-1.21
ตันคาร์ บอน/ห้องรมควัน/ปี และคาร์บอนจากขี้เถ้า 0.59-0.65 ตันคาร์ บอน/ห้องรมควัน/ปี รวมทั้งปี
มีการปลดปล่อยคาร์ บอน 11.93-13.26 ตันคาร์ บอน/ห้องรมควัน/ปี หรื ออีกนัยหนึ่งการรมควันยาง
แผ่นในแต่ละกิโลกรัมมีการปล่อยคาร์บอน 0.59 kgC/kg dry rubber
คําสํ าคัญ : ยางพารา, การหมุนเวียนคาร์บอน, การผลิตยาง, เทคโนโลยีสะอาด
บทนํา
การประชุ มอนุ สัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุ ง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก สะท้อนให้เห็นว่า การดําเนินมาตรการเพื่อลดก๊าซเรื อนกระจก คือ
ปัญหาระดับโลกที่นานาชาติตอ้ งร่ วมกันแก้ไข และประเทศไทยเองแม้จะไม่ได้อยูภ่ ายใต้พนั ธกรณี
พิธีสารเกียวโต ที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2555 แต่ขณะนี้ ทาง
สหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศทัว่ โลกต่างก็เริ่ มมีโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ออกมาให้เห็นบ้างแล้ว ดังเช่น เครื่ องบินที่บินเข้าน่านฟ้ าสหภาพยุโรปจะต้องลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกลง 3% ภายในปี 2555 ซึ่งประเทศไทยเองก็หลีกเลี่ยงมาตรการดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นการ
สร้างข้อมูลและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทย จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเร่ ง
ดําเนินการอย่างยิง่
สวนยางพารามีผลดีต่อสภาพแวดล้อมเนื่ องจากมีลกั ษณะเป็ นป่ าไม้เศรษฐกิจ โดยปกติป่า
ธรรมชาติจะมีมูลค่าทางสังคม 2 ส่ วน ส่ วนแรกเรี ยกว่ามูลค่าที่ได้จากการใช้ประโยชน์ (use value)
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประโยชน์จากการที่ป่าเป็ นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เช่น เป็ นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์ของป่ าสําหรับชุมชนและประเทศ 2) เป็ นแหล่งดูดซับคาร์ บอน (carbon sequestration)
ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการลดปั ญหาอุณหภูมิของโลกสู งขึ้น เนื่ องจากเป็ นผลกระทบของเรื อน
กระจก และ 3) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มูลค่าป่ าส่ วนที่สองได้แก่ มูลค่าที่ไม่มีการใช้ (nonuse value) หรื อมูลค่าการเป็ นมรดกทางธรรมชาติของประเทศที่สมควรเก็บไว้ให้ลูกหลานรุ่ นหลัง
ในกรณี ของสวนยางพารามูลค่าที่สาํ คัญที่สุดน่าจะเป็ นแหล่งดูดซับคาร์ บอน (มูลค่าที่วดั ได้
ประการที่สอง) และรองลงมาน่าจะเป็ นประโยชน์จากการป้ องกันนํ้าท่วมหรื ช่วยลดแรงไหลบ่า
ของนํ้าป่ า แต่ประโยชน์ส่วนหลังนี้ไม่ปรากฏเด่นชัด แต่ยงั ไม่มีการศึกษาประเมินมูลค่าของป่ าไม้
ยางในประเทศไทย การประมาณการจึงต้องใช้การคาดประมาณจากการศึกษาอื่น ๆ การประเมิน
มูลค่าป่ าในประเทศไทยมีแต่การประเมินมูลค่าของป่ าตามธรรมชาติ เช่น การประเมินมูลค่าป่ าสัก
ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมในปี 2542 มีการจําแนกมูลค่าในด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 1) เป็ นแหล่ง

-325ทรัพยากรชีวภาพมีมูลค่าระหว่าง 770 - 2,500ล้านบาท 2) เป็ นแหล่งดูดซับคาร์ บอนมูลค่าระหว่าง
50 - 900 ล้านบาท 3) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีมูลค่า 800 ล้านบาท และ 4) มูลค่าการเป็ น
มรดกทางธรรมชาติของประเทศมีค่าสู งถึงประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่ งจากการสัมภาษณ์นัก
เศรษฐศาสตร์ ดา้ นสิ่ งแวดล้อมให้ความเห็นว่าป่ าเศรษฐกิจยางพาราไม่น่าจะมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ
10 ของมูลค่าปั จจุบนั ของป่ าแม่ยม หากใช้มูลค่าของการดูดซับคาร์ บอน (50 - 900 ล้านบาท) เป็ น
เกณฑ์การประมาณการซึ่ งป่ าอุทยานแม่ยมมีมูลค่าไร่ ละ1,250 - 22,250 บาท อย่างไรก็ตามยังมี
ข้อพิจารณาอีก 2 ประการ คือ (ก) ป่ าเศรษฐกิจจะมีความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนมากกว่าป่ า
ธรรมชาติ เพราะป่ าเศรษฐกิจมีการตัดไม้แล้วปลูกทดแทน ต้นไม้ที่อยูร่ ะหว่างการเติบโตจะสะสม
คาร์ บ อนได้ม ากกว่ า ต้น ไม้ใ นป่ าธรรมชาติ ที่ ม ัก จะเป็ นไม้ที่ โ ตแล้ว เป็ นส่ ว นใหญ่ (ข) แต่
ขณะเดียวกันป่ าไม้ยางพาราจะมีความหนาแน่นต่อไร่ นอ้ ยกว่าป่ าธรรมชาติ ดังนั้นถ้าใช้มูลค่าขั้นตํ่า
ของการดูดซับคาร์ บอนของป่ าอุทยานแม่ยมเพื่อประมาณมูลค่าสิ่ งแวดล้อมของป่ าไม้ยางพาราทัว่
ประเทศจํานวน 11.5 ล้านไร่ นัน่ คือ ป่ าไม้ยางพาราอาจให้ประโยชน์ทางสังคมเพิ่มเติมประมาณ
14,062 - 258,750 ล้านบาท โดยสมมุติวา่ ประเทศไทยจะมีตน้ ยางพาราตลอดไป แต่ถา้ คํานวณเป็ น
ผลประโยชน์ต่อปี โดยใช้อายุยาง 100 ปี เป็ นเกณฑ์ ป่ ายางพาราจะมีมลู ค่าดูดซับคาร์บอนปี ละ 1402,587.5 ล้านบาท (สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2544)
การผลิตยางธรรมชาติ 1 เมตริ กตัน ใช้พลังงาน 15-16 จิกกะจูลล์ (Wan and Jones, 1995)
ในขณะที่ ส ร้ า งยางเที ย ม ใช้พ ลัง งาน 108-174
จิ ก กะจู ล ล์ ขึ้ น อยู่กับ ชนิ ด ของยางเที ย ม
สภาพแวดล้อมและปั ญหาแก๊สเรื อนกระจกมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิตของยาง ยางพาราเป็ น
พืช ซี 3 มีเอมไซม์ Rubisco ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง ต้องการก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ปริ มาณมากทําให้ได้สารตั้งต้นในการสร้างนํ้ายางมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตนํ้ายาง พันธุ์ PR 107
อัตราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ด 1.14 mg M-2 S-1 และพันธุ์ RRIM 623 ตํ่าสุ ด 0.36 mg M-2 S-1 การลด
สภาพก๊าซเรื อนกระจกในบรรยากาศ โดยยางอายุ 22 ปี สามารถเก็บรักษาคาร์ บอน 34,100 กก./
เฮกตาร์ การเขตกรรมที่เพิ่มผลผลิตยาง ช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกเข้าสู่ บรรยากาศ ทํา
ให้สามารถเก็บรักษาคาร์ บอน ไว้กบั ไม้ยางพาราและผลผลิตนํ้ายางได้มากนานมากกว่า 50 ปี เป็ นที่
ยอมรับว่าไม้ยางพาราเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อมโลก (Environment friendly) เพราะการปลูกไม้ป่า
เป็ นการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ดูดซับแก็สที่ทาํ ให้อุณหภูมิอากาศของโลกร้อน เมื่อนําไม้และผลิตภัณฑ์
ยางมาแปรรู ปจะเพิ่มมูลค่าสิ นค้าของประเทศ จะช่วยประหยัดพลังงานจากฟอสซิ ล (fossil) ลดการ
ปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกสู่บรรยากาศ (Pronove, G., 2003; UNCTAD, 2003)
ยางพารา การเก็บเกี่ยวผลผลิตนํ้ายางขึ้นอยูก่ บั การกรี ดยาง (กรี ดย่างทุกๆ 2 ถึง 5 วัน) และ
ขบวนการเมตตาบอลิซึมที่ชกั นําการเคลื่อนย้ายอาหารจากแหล่งใช้อาหารอื่น (Templeton, 1969;
Wycherley, 1976; Jacob et al., 1998) ปั จจุบนั ผลผลิตของยางพารา 1 เมตริ กตันต่อเอเคอร์ สามารถ
ใช้แสงแดดได้ 0.2% การประเมินเมตตาบอไลท์ของอาหารสํารองในเบื้องต้น พบว่า มีการแก่งแย่ง
อาหารที่สร้ างขึ้นจากขบวนการสังเคราะห์แสงไปใช้ในการสร้ างผลผลิ ตและใช้เสริ มสร้ างการ
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รักษาสมดุลในต้นยางจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิตให้สูงและยัง่ ยืน ในนํ้ายางประกอบด้วย
นํ้า 60 - 70 % ปริ มาณนํ้าที่พืชดูดขึ้นมา 98 % พืชใช้ไปกับการคายนํ้า ถ้าต้นยาง 1 ต้น ให้น้ าํ ยาง
12-24 ลูกบาศก์เดซิ เมตรต่อปี ความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้น้ าํ 44 - 88 ลูกบาศก์เมตรต่อต้นต่อปี
(Ranasinghe and Milburn, 1995) การสร้างมวลชีวภาพของพืชขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการ
สัง เคราะห์ แ สงต่ อ พื้ น ที่ ใ บและพื้ น ที่ ใ บทั้ง หมดของต้น เมื่ อ แสงแดดเต็ม ที่ ใ บยางแก่ ส ามารถ
สังเคราะห์แสงได้ 10 - 15 umol CO2 M-2 S-1 เปรี ยบเทียบพืชอื่นหลายชนิดที่สังเคราะห์แสงได้ 5 - 13
umol CO2 M-2S-1 (Sethuraj, 1985) ดัชนีพ้นื ที่ใบ (LAI) ของต้นยางโตเต็มพื้นที่หนึ่งต้นมีพ้นื ที่ใบได้
มากกว่า 6 เท่าของพื้นที่ดิน ดังนั้นจํานวนต้นปลูก 450 ต้น/เฮกตาร์ ภายในเวลา 5 ปี สามารถสร้าง
พื้นที่ใบปกคลุมพื้นที่ได้เกือบทั้งหมด นับได้ว่ายางพาราเป็ นพืชที่มีส่วนช่วยสนับสนุนพื้นที่ป่าไม้
และลดการชะล้างของดิน ยางพาราเป็ นพืชที่มีประlสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ เมื่อเทียบกับไม้ป่าหลาย
ชนิด ต้นยางพาราที่โตเต็มที่ ในฤดูร้อนแสงแดดเต็มที่ใช้น้ าํ 50 ลิตร/ต้น/วัน ขณะที่พืชอื่นที่ขนาด
ต้นเท่ากัน เช่น ต้นยูคาลิบตัส อายุ 8 ปี ใช้น้ าํ 90 ลิตร/ต้น/วัน (Kallarackkal and Somen, 1997)
สวนยางพารามีการหมุนเวียนแร่ ธาตุอาหารมาใช้ประโยชน์ได้ดีมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับไม้ป่าหลาย
ชนิด สวนยางพาราจะทิ้งเศษซากลงสู่ พ้นื ดิน 7 เมตริ กตันต่อเฮกตาร์ ต่อปี อินทรี ยวัตถุจากพืชและ
พืชคลุมดิน ช่วยปรับปรุ งคุณภาพดิน เกี่ยวกับความหนาแน่นของดิน การเก็บรักษานํ้าในดิน ความ
สมบูรณ์ทางเคมีของดิน รวมทั้งสิ่ งมีชีวิตในดิน (Krisanakumar,1990, 1991)ทําให้สวนยางมีระบบ
นิเวศน์ที่ยงั่ ยืน ในสวนยางที่มีการจัดการอย่างดี สามารถให้ผลผลิตได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตริ กตันต่อ
เฮกตาร์ ต่อปี ซึ่งจะต้องได้จากสารเก็บรักษาพลังงานหรื อคาร์ โบไฮเดรต 6.8 เมตริ กตันต่อเฮกตาร์
ต่อปี (Sethuraj, 1985) พืชที่ให้ผลผลิตสู งอย่างข้าวสาลีหรื อข้าวนาสวน ให้ผลผลิตได้ 3.5-5.0
เมตริ กตันต่อเฮกตาร์ ต่อ ฤดูปลูก 3 - 4 เดือน ต้องใช้ปุ๋ย N 100-120 กิโลกรัม ปุ๋ ย P และ K อย่างละ
50 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ต่อปี ในขณะที่ยางพาราให้ผลผลิตดังกล่าวข้างต้นใช้ปุ๋ย N, P และ K อย่าง
ละ 30 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ต่อปี (Singh, 1994)
อารักษ์ (2550) รายงานการดูดซับก๊าซคาร์ บอนในต้นยาง ได้แบบจําลองการสะสม มวลชีวภาพ
ของต้นยาง RRIM 600 ที่อายุ 2 - 25 ปี และยางอายุ 25 ปี สามารถดูดซับคาร์ บอน 43 เมติกตัน/ไร่
ปริ มาณการดูดซับก๊าซคาร์ บอนผันแปรตามจํานวนต้นปลูก พันธุ์ยาง และชุดดินที่ปลูกยาง ปั จจัย
เหล่านี้ มีผลโดยตรงต่อขนาดเส้นรอบต้นและการกระจายตัวขนาดลําต้นยาง รวมทั้งปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเพิม่ และลดสารคาร์บอนในสวนยาง เช่น ป้ องกันการชะล้างหน้าดิน การเก็บสะสม
นํ้าในดิน การเก็บสะสมเศษซากพืชกับการย่อยสลายเป็ นอินทรี ยวัตถุ เพิ่มสภาพแวดล้อมความ
หลากหลายทางชีวภาพ ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทําให้เกษตรกรมีสุขภาพดีมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็ นต้น
เมื่อได้ขอ้ มูลพื้นที่ปลูกสวนยางแต่ละอายุ แต่สภาพสวนยาง แต่ละเขตชุดดินปลูกยาง สามารถนํา
ข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดประเมินมูลค่าของสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับจากการปลูกสร้างสวนยาง เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของ Gomez et al., (1989), Chan and Yew (2003), Jacob (2003) เนื่องจากการลดการ
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ความสําคัญ ซึ่งในประเทศไทยเองยังมีการศึกษาตัวเลขการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอย่างเป็ นระบบ
ยิ่งเฉพาะในภาคเกษตรน้อยมาก ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีพ้ืนที่ปลูกมากถึง 16 ล้านไร่
และเป็ นผูส้ ่งออกอันดับหนึ่งของโลกจึงจําเป็ นต้องมีฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพื่อ
เป็ นข้อต่อรองทางการค้าต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาการหมุนเวียนเชิงปริ มาณของคาร์บอนในระบบการผลิตยาง
2. เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทย
เพือ่ หลีกเลี่ยงข้อกีดกันทางการค้า
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. แปลงยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 16-20 ปี
2. อุปกรณ์ในการกรี ดยางและเก็บผลผลิตยาง
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
4. อุปกรณ์วดั การหายใจของดิน (soil respiration)
5. อุปกรณ์เก็บเศษซากยางพารา
6. อุปกรณ์ทาํ ยางแผ่น โรงอบและโรงรมควัน
7. อุปกรณ์ในการวัดคาร์บอน โดยวิธี Eddy covariance
วิธีการ
แบ่งเป็ น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การหมุนเวียนคาร์บอนในสวนยางเพือ่ วิเคราะห์ปริ มาณคาร์บอนสุทธิจากระบบ
ทั้งหมด
1. เลือกสวนยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 18 ปี ติดตั้งอุปกรณ์วดั ปริ มาณคาร์ บอนในสวนยาง
โดยวิธี Eddy covariance ประกอบด้วย หอคอย (tower) สู ง 25 เมตร (สูงกว่าต้นยาง 1 เมตร) ติดตั้ง
เครื่ องมือ ที่ระดับความสูง 27 เมตร ประกอบด้วย (ภาพที่ 1 และ 2)
1.1 เครื่ องวัดความเร็ วและทิศทางลม (ultrasonic anemometer)
1.2 เครื่ องวัดปริ มาณแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และไอนํ้าในอากาศ (open path CO2 and
H2O)
1.3 เครื่ องวัดปริ มาณรังสี แสงอาทิตย์ (net radiometer)
1.4 เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ
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ภาพที่ 1 เครื่ องมือการวัดโดยเทคนิค Eddy covariance

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงแนวทางดําเนินการศึกษาการหมุนเวียนคาร์บอนในสวนยาง

-3292. วิเคราะห์ขอ้ มูลปริ มาณคาร์ บอนในดิน เก็บข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ในสวนยาง โดยใช้เครื่ อง close automatic chamber
3. วัดขนาดเส้นรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 1.70 ซม. คํานวณหามวลชีวภาพโดยใช้สมการ
ของอารักษ์ (2550) วิเคราะห์อตั ราการเพิ่มมวลชีวภาพในแต่ละปี
4. การร่ วงหล่นของใบยาง กิ่ง ก้าน ดอก และผล
5. วิเคราะห์ปริ มาณคาร์บอนที่เก็บกักในสวนยาง
6. วิเคราะห์หาปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสวนยาง
การเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริ มาณนํ้าฝน อุณหภูมิ เป็ นต้น
2. ข้อมูลดิน วัดปริ มาณคาร์บอนในดิน
3. ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสวนยาง
4. การย่อยสลายกิ่ง ก้าน และใบ ยางพารา และวิเคราะห์หาปริ มาณคาร์บอน
5. วัดขนาดเส้นรอบลําต้นยาง
6. ผลผลิตยาง
กิจกรรมที่ 2 การหมุนเวียนคาร์ บอนในโรงงานทํายางแผ่นและยางแผ่นรมควัน
1. การจัดการในโรงงานทํายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน เก็บข้อมูลการหมุนเวียนของ
ปริ มาณคาร์บอนในนํ้าทิ้งและของเสี ยอื่น ๆ
2. การใช้พลังงาน ปริ มาณนํ้ามัน ไฟฟ้ าและเชื้อเพลิงต่าง ๆ ได้แก่ ฟื น ที่ใช้ในการผลิตยาง
และปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอน ในโรงงานของศูนย์วจิ ยั ยาง
3. วิเคราะห์ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแปลงถึงในโรงงาน
การเก็บข้อมูล
1. ผลผลิตยาง
2. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในโรงยาง
3. พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการจัดการสวนยาง การขนส่ ง การทํายางแผ่น และโรงรมควัน
4. ปริ มาณฟื นที่ใช้ในการรมควัน
5. ปริ มาณก๊าซคาร์บอนจากโรงรมควัน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
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กิจกรรมที่ 1 การหมุนเวียนคาร์บอนในสวนยางเพือ่ วิเคราะห์ปริ มาณคาร์บอนสุ ทธิจากระบบทั้งหมด
ปริ มาณคาร์ บอนในสวนยางอายุ 16-20 ปี มีข้ นั ตอนการศึกษา ดังนี้ 1. วัดการหมุนเวียน
ก๊าซคาร์ บอนในสวนยาง โดยระบบ Eddy covariance วัดการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
ระหว่างทรงพุ่มยางและบรรยากาศ ให้ได้ขอ้ มูลที่สวนยางดูดซับ (carbon sequestration) และ
ปลดปล่อย (carbon release) ใช้ประกอบกับข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 2. ในระดับต้นยาง ศึกษาการ
เจริ ญเติบโตและชีวมวลในส่ วนต่างๆ เช่น ลําต้น ราก ใบ เป็ นต้น พื้นที่ใบยาง การร่ วงหล่นของ
ใบ ดอก ผลและเมล็ด เศษกิ่ง ก้านไม้ เป็ นต้น และผลผลิตยางในแต่ละปี และ 3. ศึกษากิจกรรมของ
สิ่ งมีชีวติ ในดิน
1. วัดการหมุนเวียนก๊าซคาร์ บอนในสวนยาง โดยเทคนิค Eddy covariance
วัดการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ระหว่างทรงพุม่ ยางและบรรยากาศ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่สวนยางดูดซับ (carbon sequestration) และปลดปล่อย (carbon release) ใช้ประกอบกับข้อมูล
สภาพภูมิอากาศ พบว่า ความเข้มของแสงสะสมต่อวัน อยูใ่ นช่วง 2,967 – 26,341 μmol m-2 ค่า
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยต่อวันอยูใ่ นช่วง 23.5 - 30.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่อวันอยู่
ในช่วง 50.2 – 99.2 % ปริ มาณนํ้าฝนรวมต่อวันอยูใ่ นช่วง 0 – 91.6 มม. ปริ มาณนํ้าฝนรวม 1,216
มม./ปี ปริ มาณรังสี ดวงอาทิตย์รวมต่อวัน (Global solar radiation, Rg) ปริ มาณรังสี สุทธิ (Net
radiation, Rn) รวมต่อวันอยูใ่ นช่วง 125-10,092 วัตต์/ตร.ม. อัตราการแลกเปลี่ยนคาร์ บอนสุ ทธิ
(Net ecosystem exchange, NEE) ของพื้นที่ปลูกยางพารา วัดด้วยเทคนิค Eddy Covariance
(Goulden et al., 1996) ค่าที่วดั ได้ประกอบด้วยความเร็ วและทิศทางลม และความเข้มข้นของแก๊ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ คํานวณหาอัตราการแลกเปลี่ยนคาร์ บอนสุ ทธิ คาํ นวณค่าอัตราการผลิตปฐม
ภูมิรวม (GPP) อัตราการปลดปล่อยคาร์ บอนจากการหายใจทั้งหมดของระบบนิ เวศ (Re) และ
ผลผลิตคาร์ บอนสุ ทธิของระบบ (NEP) (ภาพที่ 3) ดังนี้
อัตราการแลกเปลี่ยนคาร์ บอนสุ ทธิ คาํ นวณค่าอัตราการผลิตปฐมภูมิรวมเฉลี่ย (GPP) 3.978
ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี GPP สะสมตํ่าสุ ด ในช่วงเดือนมกราคม และสู งสุ ดในช่วงมิถุนายน โดยมีค่า
สะสม GPP เท่ากับ 142.53 และ 482.56 กก. คาร์บอน/ไร่ /เดือน ตามลําดับ (ภาพที่ 4)
อัตราการปลดปล่อยคาร์บอนจากการหายใจทั้งหมดของระบบนิเวศ (Re) 2.75 ตันคาร์บอน/
ไร่ /ปี ค่า Re สะสมตํ่าสุด และสูงสุ ดในช่วงเดือนกันยายน และกุมภาพันธ์ โดยมีค่าสะสม Re เท่ากับ
91.04 และ 372.68 คาร์ บอน/ไร่ /เดือน ตามลําดับ (ภาพที่ 4)
ผลผลิตคาร์ บอนสุ ทธิ ของระบบ (NEP) 1.22 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี ค่า NEP สะสมตํ่าสุ ด และ
สู งสุ ดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และสิ งหาคม โดยมีค่าสะสม NEP เท่ากับ -218.42 และ 267.38
คาร์ บอน/ไร่ /เดือน ตามลําดับ (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 3 ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไปออกไซด์ที่หมุนเวียนในรอบวัน ปริ มาณคาร์บอนที่ได้จาก
กระบวนการสังเคราะห์แสงเก็บไว้ในสวนยาง (carbon sequestration หรื อ GPP) และ
ปริ มาณคาร์บอนที่สูญเสี ยไปจากขบวนการหายใจ (carbon loss หรื อ Re)

ภาพที่ 4 ค่าสะสมรายเดือน ปี 2556 ของอัตราการผลิตปฐมภูมิรวม (GPP, Gross primary
production) การหายใจทั้งหมดของระบบนิเวศ (Re, Ecosystem respiration)
และผลผลิตคาร์บอนสุ ทธิ (NEP, Net Ecosystem Production) ของสวนยาง
ณ ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

-332การเปลี่ยนแปลงของสมดุลคาร์ บอนในรอบปี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี พ้นื ที่
ใบของยางพารา เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งมีการทิ้งใบของต้นยางพารา พื้นที่ปลูกยางพารา
มีค่า GPP ตํ่าที่สุด แต่ปรากฏค่าสู งสุ ดในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็ นช่วงที่ใบยางเจริ ญเติบโตเต็มที่
และเป็ นช่วงฤดูฝน ขณะที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น้ นั ต้นยางเริ่ มแตกใบใหม่และมีการเจริ ญเติบโต
ของใบยาง ทําให้พ้นื ที่ปลูกยางมีค่า RE สู งที่สุด และมีค่า NEP ตํ่าที่สุด โดยค่า NEP ที่ปรากฏ
ในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และธันวาคมนั้น มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
ระบบนิเวศของยางพาราทําหน้าที่เป็ น Carbon source ในขณะที่ช่วงเดือนอื่นๆ นั้น NEP มีค่า
มากกว่าศูนย์ ระบบนิเวศของยางพาราจึงทําหน้าที่เป็ น Carbon sink
2. การเก็บกักคาร์ บอนในต้ นยาง
ศึกษาการเจริ ญเติบโตและชีวมวลในส่ วนต่างๆ เช่น ลําต้น ราก ใบ เป็ นต้น และผลผลิตยาง
อัตราเพิ่มของปริ มาณคาร์ บอนในสวนยาง พบว่า ยางอายุ 17 ปี พบว่า ส่ วนของใบยางมีคาร์ บอน
มากที่สุด 1.024 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี หรื อ 54.2% รองลงมาคือ ส่ วนของลําต้นมีคาร์ บอน 0.656 ตัน
คาร์ บอน/ไร่ /ปี หรื อ 34.7% และนํ้ายางสะสมคาร์ บอนน้อยที่สุด 0.208 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี หรื อ
11.0% ปริ มาณคาร์บอนรวม 1.880 ตันคาร์บอน/ไร่ /ปี (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 อัตราการเพิม่ ปริ มาณคาร์บอน (ตันคาร์บอน/ไร่ /ปี ) ในสวนยาง อายุ 18 – 20 ปี ที่ จ. ฉะเชิงเทรา
ส่ วนต่ างๆ
ของต้ นยาง

อัตราการเพิม่ คาร์ บอนในสวนยาง (ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี )
ยางอายุ
17 ปี
0.656

นํ้ายาง
ใบ
รวม

ลําต้น1/

%
34.7

ยางอายุ
18 ปี
0.896

0.208

11.0

1.024
1.888

%
45.2

ยางอายุ
19 ปี
0.768

%
46.2

0.224

11.3

0.208

12.5

54.2

0.864

43.5

0.688

41.3

100

1.984

100

1.664

100

หมายเหตุ: 1/ ส่ วนของลําต้น ได้แก่ ลําต้น กิ่ง ก้าน เป็ นต้น

ยางอายุ 18 ปี พบว่า ส่ วนของลําต้นมี คาร์ บอน 0.896 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี หรื อ 45.2%
รองลงมาคือ ส่ วนของใบยางมีคาร์ บอนมากที่สุด 0.864 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี หรื อ 43.5% และนํ้ายาง
สะสมคาร์ บอนน้อยที่สุด 0.224 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี หรื อ 11.3% ปริ มาณคาร์ บอนรวม 1.984 ตัน
คาร์ บอน/ไร่ /ปี

-333ยางอายุ 19 ปี พบว่า ส่ วนของลําต้นมี คาร์ บอน 0.768 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี หรื อ 46.2%
รองลงมาคือ ส่ วนของใบยางมีคาร์ บอนมากที่สุด 0.688 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี หรื อ 41.3% และนํ้ายาง
สะสมคาร์ บอนน้อยที่สุด 0.208 ตันคาร์บอน/ไร่ /ปี หรื อ 12.5% ปริ มาณคาร์ บอนรวม 1.664 ตัน
คาร์ บอน/ไร่ /ปี
3. กิจกรรมของสิ่ งมีชีวติ ในดิน
กิจกรรมของสิ่ งมีชีวิตในดิน ได้แก่ การหายใจของจุลินทรี ยใ์ นดิน (soil respiration) การ
ย่อยสลายของเศษซากพืชรวมทั้งรากยาง และสิ่ งมีชีวติ อื่นๆ ในดิน (soil fauna) ผลการวิเคราะห์ดิน
(ตารางที่ 2) พบว่า ดินมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 5.60 ± 0.39 มีปริ มาณ total carbon 0.76 ± 0.14%
ลักษณะเนื้อดิน เป็ นดิน Sandy Clay Loam, Clay Loam มีค่าความหนาแน่นของดิน 1.6 กรัม/ลบ.
ซม. คํานวณหาปริ มาณคาร์ บอนสะสมที่ระดับความลึก 30 ซม. 4.762 - 6.912 ตันคาร์บอน/ไร่
ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีและฟิ สิ กส์ของดินจากผิวดิน ในสวนยางอายุ 19 ปี ที่ศนู ย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา
รายการ
pH
Organic matter (%)
total carbon (%)
total nitrogen (%)
Porosity
Sand (%)
Silt (%)
Clay (%)
Textural class
Bulk density (D, g cm-3)
Cation exchange capacity (cmol/kg)
Exch. K (cmol/kg)
Exch. Ca (cmol/kg)
Exch. Mg (cmol/kg)
Exch. Na (cmol/kg)
Avail. P (mg/kg)

ค่ าที่วดั ได้ที่ระดับความลึก 0-30 ซม.
5.60 ± 0.39
1.28 ± 0.25
0.76 ± 0.14
0.07 ± 0.01
0.31 ± 0.02
43.38 ± 6.94
24.26 ± 2.01
32.36 ± 5.71
Sandy Clay Loam, Clay Loam
1.6
7.11 ± 1.46
0.12 ± 0.02
0.23 ± 0.14
0.20 ± 0.08
0.11 ± 0.14
2.77 ± 0.48

-334อัตราการหายใจของสิ่ งมีชีวิตในดิน (Soil respiration, Rs) ประกอบด้วย Autotrophic
respiration (Ra) ซึ่งเกิดจากการหายใจของรากและจุลินทรี ยท์ ี่อาศัยอยูบ่ ริ เวณรากพืช (Mycorrhizae
และ Rhizosphere bacteria) และ Heterotrophic respiration (Rh) (Jassal and Black, 2006) เกิดจาก
การย่อยสลายเศษซากพืชและอินทรี ยวัตถุโดยจุลินทรี ยท์ ้ งั บนดินและใต้ดิน สามารถประเมินได้
จากความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงของชีวมวลพืชและ Rh พบว่า อัตราการหายใจของ
สิ่ งมีชีวิตในดิน 0.15 - 1.23 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี การย่อยสลายของใบยาง (ตารางที่ 3) พบว่า ยางอายุ
16 - 21 ปี มีการย่อยสลายปลดปล่อยคาร์บอน 0.247 - 0.263 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี
ตารางที่ 3 ปริ มาณคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปตัสเซียม จากใบยางที่ร่วงหล่นในช่วงฤดู
ใบยางร่ วง พันธุ์ RRIM 600 อายุ 1 - 25 ปี ที่ ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา
อายุยาง
(ปี )
1-3
4-6
7-9
10-20
13-15
16-18
19-21
22-25

carbon
(กก./ไร่ /ปี )
106.5
238.3
227.9
229.2
262.7
247.0
262.8
271.5

Nitrogen
(กก./ไร่ /ปี )
2.69
6.56
6.52
6.53
8.11
7.84
7.42
9.36

Phosphorus
(กก./ไร่ /ปี )
0.29
0.90
0.61
0.65
0.71
0.67
0.62
0.60

Potassium
(กก./ไร่ /ปี )
0.63
1.03
1.19
1.59
1.69
2.28
1.86
2.54

การเก็บกักคาร์ บอนในสวนยาง เก็บสะสมไว้ในต้น ใบและนํ้ายาง 1.984 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี
ในสวนยางมีกิจกรรมต่างๆ ที่ปลดปล่อยคาร์บอน ได้แก่ กิจกรรมการหายใจของจุลินทรี ยด์ ิน 0.690
ตัน คาร์ บอน/ไร่ /ปี และการย่อ ยสลายของเศษซากใบยางที่ ร่ ว งหล่ น ในช่ ว งฤดูแ ล้ง 0.247 ตัน
คาร์ บอน/ไร่ /ปี ทําให้เหลือปริ มาณคาร์ บอนสะสมในสวนยาง 1.047 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี ได้ปริ มาณ
ไม่แตกต่างกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการวัดโดยเทคนิค Eddy covariance วัดปริ มาณคาร์บอนสุ ทธิ
ในสวนยาง (NEP) 1.22 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามแหล่งเก็บสะสมคาร์ บอน
แหล่งใหญ่ คือ เก็บคาร์ บอนไว้ในดิน 5.837 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี ผลผลิตคาร์ บอนสุ ทธิ ของระบบ
(NEP) 1.22 ตัน คาร์ บ อน/ไร่ / ปี ช่ ว ยสนับ สนุ น ความแม่ น ยํา ของการวัด โดยใช้เ ทคนิ ค Eddy
covariance

-335ตารางที่ 4 การเก็บกักคาร์ บอนในสวนยาง เปรี ยบเทียบระหว่างการวัดโดยตรงกับการวัดโดยใช้
เทคนิค Eddy covariance
การเก็บสะสมคาร์ บอนในสวนยาง
- อัตราการเพิม่ มวลชีวภาพของต้นและใบยาง
นํ้ายาง
- การหายใจของจุลินทรี ยใ์ นดิน
- การย่อยสลายของเศษซากใบยาง
รวม
ปริ มาณคาร์บอน วัดโดย Eddy covariance

ปริมาณคาร์ บอน (ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี )
1.984
-0.690
-0.247
1.047
1.22

กิจกรรมที่ 2 การหมุนเวียนคาร์บอนในโรงงานทํายางแผ่นและยางแผ่นรมควัน
การเก็บ และขนส่ ง ผลผลิ ต ยางไปโรงงานผลิ ต ยางแผ่น ดิ บ มี ก ารใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าและ
เชื้อเพลิงในโรงงานทํายางแผ่นดิบ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. การกรี ดและอุปกรณ์ในการกรี ดยาง
2. การขนย้ายนํ้ายางจากสวนยางไปที่โรงงานทํางานแผ่น
3. การรวมและชัง่ นํ้าหนักยางสด
4. การวัดหาปริ มาณเนื้อยางแห้ง
5. การจับตัวด้วยกรด
6. รี ดยาง
7. การตากผึ่งลม
การเก็บเกี่ยวผลผลิตนํ้ายางรวมถึงการเก็บรวบรวมนํ้ายางจากแปลงยาง ใช้เวลาแตกต่างกัน
ขึ้นอยูก่ บั ความยาวของรอยกรี ด โดยกรี ดยางแบบครึ่ งลําต้น จํานวนต้นยาง 500 ต้น เวลาที่ใช้ในการ
กรี ดโดยเฉลี่ย 20 วินาทีต่อต้น หรื อใช้เวลากรี ดรวม 2 ชัว่ โมง 50 นาที ถ้ากรี ดความยาวรอยกรี ด
หนึ่งในสามของลําต้น ใช้เวลากรี ดเฉลี่ย 15 วินาทีต่อต้น รวมเวลาในการกรี ดทั้งหมด 3 ชัว่ โมง 20
นาที (ตารางที่ 5 - 6) การไหลของนํ้ายางขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล ใช้เวลา 2 ชัง่ โมง ในฤดูฝนและ 4 ชัง่ โมง
ในฤดูหนาว การขนส่ ง รวมถึ งขั้นตอนการวัดนํ้ายางหาปริ มาณเนื้ อยางแห้ง ผสมกรดและล้าง
อุปกรณ์ ให้เวลา ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที และการทํายางแผ่น รวมทั้งขนไปแขวนตากที่รถตาก
ยางในที่ร่มอีก ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
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กิจกรรม
1. รวมเวลาในการกรี ดยางและเดิน
1.1 เวลาสําหรับกรี ดยาง ตั้งแต่ทาํ ความสะอาดถ้วย
และกรี ดในระดับสูงจากพื้นดิน 1.20 เมตร
1.2 เวลาเดินกรี ดระหว่างต้น
2. ถ้าจํานวนต้นยางที่กรี ด (จํานวนต้น/แปลงกรี ด)
3. รวมเวลาที่ใช้ในการกรี ดยาง 1 แปลงกรี ด

เวลาที่ใช้ (วินาที/ต้ น)
S/2
S/3
20
15
10
15
5
500
2 ชม. 50 นาที

5
800
3 ชม. 20 นาที

ตารางที่ 6 ขั้นตอนและระยะเวลาในการเก็บนํ้ายาง
กิจกรรม
1. เวลาพักหลังจากกรี ดยางเสร็ จ ก่อนจะเริ่ มเก็บนํ้ายาง
2. ใช้เวลาเก็บนํ้ายาง
หรื อ ตามจํานวนต้น 350-1,200 ต้น

เวลาที่ใช้
2-4 ชม.
7 วินาที/ต้น
40 -140 นาที

การผลิตยางแผ่นรมควัน ใช้พลังงานไฟฟ้ าและเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานทํายางแผ่นรมควัน
ดังนี้
1. การใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในการทํายางแผ่นและยางแผ่นรมควัน
2. ปริ มาณควันไฟที่ปลดปล่อยในระหว่างการรมควัน
3. ปริ มาณไม้ฟืนและขี้เถ้า
การรมควัน พบว่า ผลผลิตยาง 500 กก. ในห้องรมควันขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร บรรจุรถตาก
ยาง 3 คัน คันละ 150 แผ่น รวม 450 แผ่นต่อครั้ง ใช้เวลาในการรมควัน 4½ วัน ในกระบวนการ
รมควันใช้ความร้อนจากไม้ฟืน ใช้ไม้ฟืน 450 - 550 กก.ต่อครั้ง ได้ข้ ีเถ้า 10 กก.โดยในขั้นตอนการ
รมควัน มีการปลดปล่อยคาร์บอนจากไม้ฟืน 24.13 กิโลกรัมคาร์บอน หรื อ 0.45 กิโลกรัมคาร์ บอน/
ผลผลิต 1 กิ โลกรั ม และมีการปลดปล่อยคาร์ บอนจากปล่องควันของโรงงาน 24.13 กิโลกรั ม
คาร์ บอน หรื อ 0.054 กิโลกรัมคาร์บอน/ผลผลิต 1 กิโลกรัม (ตารางที่ 7)

-337ตารางที่ 7 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในโรงงานทํายางแผ่นและโรงรมควัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ยกนํ้ายางลงจากรถและชัง่ นํ้าหนักต่อถัง
2. วัดหาปริ ม าณเนื้ อยางแห้ง (ดี อาร์ ซี) ในแต่ละถัง
โดยเมโทรแลค
3. กรองนํ้ายาง เติมนํ้า ใช้ไม้พายปาดตักฟองอากาศ
ออกและผสมกรดฟอร์ มิครวมทั้งแผ่นอะลูมิเนียม
เสี ยบเพื่อแยกแผ่นทิ้งไว้ในยางจับตัว 1 คืน จึงรี ด
ทํายางแผ่นในวันถัดไป (ปริ มาตร 1 ตะกงตับ ทํา
ยางแผ่นได้ 50 แผ่น)
4. ล้างอุปกรณ์ ถังใส่ น้ าํ ยางและบริ เวณในโรงงาน
5. การทํายางแผ่น (ในวันถัดมา)
- ฉีดนํ้าและเอาแผ่นอะลูมิเนียมออก
- รี ดแผ่นยาง แช่และล้างแผ่นยางรวมทั้งยกยางใส่
รถเข็น
- เข็นรถนํายางไปที่แขวนตาก
- แขวนตากแผ่นยางบนรถตากที่มีราวไม่ไผ่ เพื่อรอ
เข้าโรงรมควัน (1 วัน)

เวลาที่ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน (นาที)
5±2
6±2

จํานวนคนงาน
(คน)
26
2

25 ± 5

10

23 ± 2

4

28 ± 2
47 ± 5

8
4

15 ± 3
30 ± 5

3
4

สรุปผลการทดลอง
1. สวนยางอายุ 16-20 ปี วิธีการวัดโดยเทคนิค Eddy covariance วัดปริ มาณคาร์บอนสุ ทธิใน
สวนยาง (NEP) 1.22 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี โดยมีการเก็บกักคาร์ บอน (carbon sequestered) ไว้ในต้น
ใบและนํ้ายาง 1.984 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี ในสวนยางมีกิจกรรมต่างๆ ที่ปลดปล่อยคาร์ บอน ได้แก่
กิจกรรมการหายใจของจุลินทรี ยด์ ิน 0.690 ตันคาร์บอน/ไร่ /ปี และการย่อยสลายของเศษซากใบยาง
ที่ร่วงหล่นในช่วงฤดูแล้ง 0.247 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี ทําให้เหลือปริ มาณคาร์ บอนสะสมในสวนยาง
1.047 ตันคาร์ บอน/ไร่ /ปี ได้ปริ มาณไม่แตกต่างกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการวัดโดยเทคนิค Eddy
covariance
2. การผลิตยางแผ่นรมควัน ในขั้นตอนการรมควัน มีการปลดปล่อยคาร์ บอนจากไม้ฟืน
24.13 กิโลกรั มคาร์ บอน หรื อ 0.45 กิ โลกรัมคาร์ บอน/ผลผลิต 1 กิ โลกรั ม และมีการปลดปล่อย
คาร์ บอนจากปล่องควันของโรงงาน 24.13 กิโลกรัมคาร์บอน หรื อ 0.054 กิโลกรัมคาร์ บอน/ผลผลิต
1 กิโลกรัม
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การผลิตเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม (Calopogonium cearuleum (Benth.) Sauvalle)
เพือ่ จําหน่ ายให้ เกษตรกร หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
Production of Seeds Covered with Calopogonium cearuleum (Benth.) Sauvalle
to Sell to Farmers Government Agencies, State Enterprises and Private Sector
เกษตร แนบสนิท1
บทคัดย่อ
การปลูกพืชคลุมดินซีรูเลียม (Calopogonium cearuleum (Benth.) Sauvalle ) ในสวนยาง
เป็ นวิธีการที่จะสามารถควบคุมวัชพืชได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินจากการ
ตรึ งไนโตรเจนในอากาศและการย่อยสลายตัวของเศษซากพืชคลุมเป็ นอินทรี ยวัตถุ ศูนย์วิจยั ยาง
หนองคายจึงเห็นความสําคัญ และควรมีการผลิตเพื่อจําหน่ายเผยแพร่ ให้กบั เกษตรกรและภาคส่ วน
ต่างๆ การทดลองเริ่ มจากคัดเลือกพื้นที่ที่มีแหล่งนํ้า ระดับความเป็ นกรดด่างของดินที่เหมาะสม 6.0 - 6.5
ก่อนการปลูกมีการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ โดยการทําลายการพักตัวของเมล็ด นําไปเพาะในวัสดุเพาะชํา
โดยใช้ถุงเพาะขนาด 2 x 4 นิ้ว วัสดุปลูกเป็ นดินร่ วนผสมแกลบดิบ อัตรา 1:1 ผสมปุ๋ ยรองก้นหลุม
0-3-3-0 ลงในดิน 1 กิโลกรัมต่อดินผสม 1 ลูกบาศก์เมตร และคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียมโดยเพาะ
เมล็ด 2 - 3 เมล็ดต่อถุงเพาะเมล็ด ที่ความลึก 1- 2 เซนติเมตร แล้วกลบเมล็ดเพื่อป้ องกันกันเมล็ด
ลอยในช่วงการให้น้ าํ การย้ายปลูก ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายน กรกฎาคม โดยมีข้นั ตอนดังนี้ ไถเตรี ยมแปลงปลูก ก่อนการย้ายปลูกซีรูเลียม โดยการไถ 1 ครั้งและ
พรวน 2 ครั้ง ใช้ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร จํานวน 2 ต้นต่อหลุม ขุดหลุมปลูกขนาด 20 x 20
เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตรและรองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟตเล็กน้อย ต้นกล้าปลูกควรมีอายุอย่าง
น้อย 3 สัปดาห์หลังงอก งดการให้น้ าํ กล้าก่อนย้ายปลูก 1 - 2 วัน นําต้นกล้าออกจากถุงเพาะชําและ
ปลูกในหลุม ให้น้ าํ ทันทีหลังปลูกเสร็ จจากนั้นมีการดูแลบํารุ งรักษา การให้น้ าํ และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตสําหรั บต้นทุนการผลิตเมล็ดพืชคลุมซี รูเลียมจํานวน 2 ไร่ มีตน้ ทุนปี ที่ 1 คือ ค่าเมล็ด 1
กิโลกรัม 500 บาท ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ 1,200 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์เรื อนเพาะชํา 500 บาท ค่า
ระบบให้น้ าํ 2,620 บาท แบ่งเป็ น ค่าจ้างเหมาจัดทําระบบให้น้ าํ และค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบให้น้ าํ ค่า
กรอกถุง 620 บาท ค่าแรงงานดูแลรักษา 9,920 บาท ค่าจ้างเหมาปลูก 930 บาท ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษารดนํ้า 2,790 บาท ค่าจ้างเหมาใส่ ปุ๋ย 1,220 บาท ค่าจ้างเหมากําจัดวัชพืช 15,100 บาท ส่ วนค่า
วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าถุงชําซี รูเลียมขนาด 2 x 4 นิ้ว รวม 800 บาท ค่าดินกรอกถุง 1,500 บาท ค่า
ปุ๋ ยเคมี 2,800 บาท ค่าสารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื รวม 500 บาท ค่าวัสดุการเกษตร 500 บาท และค่านํ้ามัน
1

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

-341เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,600 บาท เมื่อคิดต้นทุนในปี ที่ 1 (ปี งบประมาณ 2560) รวมทั้งสิ้ น 35,680
บาท และมีการประมาณการต้นทุนในปี ที่ 2 และ 3 เท่ากันคือปี ละ 37,860 บาทแบ่งเป็ น ค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษารดนํ้า 9,920 บาท ค่าจ้างเหมาใส่ ปุ๋ย 1,220 บาท ค่าจ้างเหมากําจัดวัชพืช 15,100 บาท
ค่าจ้างเหมาเก็บเกี่ยวผลผลิต 14,880 บาท ค่าปุ๋ ยเคมี 2,800 บาท ค่าวัสดุการเกษตร 500 บาท และค่า
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,600 บาท รวมเป็ นต้นทุนทั้งสิ้ น เท่ากับ 111,400 บาท ซึ่ งคาดการณ์
ผลผลิตที่จะได้ประมาณ 50 กิโลกรัม/ไร่ /ปี โดยศูนย์วิจยั ยางหนองคายปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ มีเป้ าหมาย
ในปี งบประมาณ 2561 จํานวน 100 กิโลกรัม และจํานวน 100 กิโลกรัมในปี งบประมาณ 2562
คําสํ าคัญ : พืชคลุมซีรูเลียม, การผลิตเมล็ดพันธุ์, การปลูกพืชคลุม
บทนํา
การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือนั้นจะประสบผลสําเร็ จได้ นอกจากจะต้องมี
การเตรี ยมพื้นที่การใช้พนั ธุ์ยางที่ดี และต้องบํารุ งรักษาสวนยางอย่างสมํ่าเสมอแล้วการกําจัดวัชพืช
ก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ งที่มีความสําคัญมากและใช้ตน้ ทุนในอัตราสู งโดยเฉพาะสวนยางพาราในพื้นที่
ค่อนข้างแห้งแล้งการกําจัดวัชพืชจึงมีความจําเป็ นอย่างมากเกษตรกรส่ วนหนึ่ งที่ปลูกยางพาราไม่
ประสบผลสําเร็ จเพราะสวนยางได้รับความเสี ยหายจากการถูกไฟไหม้เป็ นจํานวนมากส่ วนสาเหตุ
เนื่องจากเกษตรกรกําจัดวัชพืชก่อนเข้าฤดูแล้งไม่ดีและทําทางป้ องกันไฟแคบเกินไปหรื อกวาดเศษ
ใบไม้ไม่หมดการปราบวัชพืชจึงเป็ นต้นทุนที่ค่อนข้างสู งเพราะจะต้องทําทุกปี ตั้งแต่เริ่ มปลูกจนถึง
เปิ ดกรี ด โดยเฉพาะปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีว่าราคาสารปราบวัชพืชค่านํ้ามัน ตลอดจนค่าแรงงาน
ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากในปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าพื้นที่ทาํ การเกษตรได้ผา่ นการปลูกพืชไร่
มาอย่างยาวนานไม่มีการคืนธาตุอาหารคืนกลับสู่ ดินเลย อีกทั้งมีการใส่ ปุ๋ยเคมีมากเกินไปมีการไถ
พรวนทุกฤดูปลูกทําให้หน้าดินมีการชะล้างสู งและดินเสี ยสภาพโครงสร้างทําให้ไม่เหมาะสมต่อ
การเจริ ญเติบโตของสวนยางพาราการปลูกพืชคลุมดินในตระกูลถัว่ ในสวนยางพาราเป็ นวิธีการ
หนึ่งที่จะสามารถควบคุมวัชพืชได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินซึ่ งได้จากการตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศและจากการย่อยสลายตัวของเศษซากพืชคลุมเป็ นอินทรี ยวัตถุ เหล่านี้เป็ นผล
ทําให้การทําสวนยางสามารถได้รับผลผลิตเร็ วขึ้นกว่าปกติ ประมาณ 6-12 เดือน เป็ นการลดต้นทุน
การผลิตได้อีกทางหนึ่ งเพราะพืชคลุมดินตระกูลถัว่ มีประโยชน์มากมายหลายด้าน คือช่วยป้ องกัน
การชะล้างและการพังทลายของดิน ควบคุมวัชพืชและจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการปราบวัชพืชได้
เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการปลูกพืชคลุมซี รูเลียม (Calopogonium cearuleum (Benth.) Sauvalle)
เป็ นพืชคลุมตระกูลถัว่ ประเภทเถาเลื้อยอายุขา้ มปี จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวเนื่ องจากให้เศษ
ซากสู งทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ไม่จาํ เป็ นต้องไถกลบในแต่ละปี ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ปราบวัชพืชได้มากอีกทั้งเมล็ดเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดสามารถจําหน่ายได้ในราคา 400-500 บาท
ต่อกิโลกรัมการดูแลรักษาสวนก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นต้นยางเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าการไม่ปลูกพืชคลุม
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อุปกรณ์
1. เมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม
2. ปุ๋ ยเคมีบาํ รุ งพืชคลุมซีรูเลียม ตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย
3. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
4. ระบบการให้น้ าํ สายยาง ท่อนํ้า
5. ไม้ไผ่และอุปกรณ์ทาํ ค้างซีรูเลียม
6. กรดซัลฟูริก เพื่อทําลายการพักตัวของเมล็ด
7. ถุงชําซีรูเลียม 2 x 4 นิ้ว
8. ดินผสมแกลบ
9. ปุ๋ ยเคมี
วิธีการ
1. เข้าหารื อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน และการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดในพื้นที่ เพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
2. คัดเลือกพื้นที่ภายในศูนย์วจิ ยั ยางหนองคายที่มีบริ เวณแหล่งนํ้าเพือ่ จัดทําระบบให้น้ าํ
3. เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ ดําเนินการการเตรี ยมแปลงปลูก (Land preparation)
4. การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ (Seed treatment) เมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม
5. การทดสอบหาวิธีการทําลายการพักตัว (Seed dormancy) ของเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม
6. เพาะเมล็ด (Nursery practices) โดยใช้ถุงพลาสติกขนาด 2 x 4นิ้วดินในถุงเป็ นดินร่ วน
ผสมแกลบดิบในอัตรา 1:1 โดยเพาะภายในเรื อนกระจก
7. การย้ายปลูก (Transplanting)
8. การดูแลบํารุ งรักษา (Field maintenance)
9. การให้น้ าํ และการเก็บเกี่ยวผลผลิต
10.การบันทึกข้อมูลปริ มาณและคุณภาพผลผลิตเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย
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ผลการทดสอบหาวิธีการทําลายการพักตัวของเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียม โดยนําเมล็ดพืชคลุมซี รู
เลียม ไปทดสอบใน 9 วิธีการ วิธีการละ 5 ซํ้าๆ ละ 100 เมล็ด โดยชัง่ นํ้าหนักรวม พบว่า ซี รูเลียม
100 เมล็ด มีน้ าํ หนักประมาณ 4.43 กรัม
วิธีการทดสอบที่ 1: Control แช่เมล็ดด้วยนํ้าเปล่า ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง
วิธีการทดสอบที่ 2: แช่น้ าํ ร้อนที่ 75๐C ทิ้งไว้ 12 ชัง่ โมง
วิธีการทดสอบที่ 3: แช่น้ าํ ร้อนที่ 75๐C ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง
วิธีการทดสอบที่ 4: แช่กรด ซัลฟูริก (H2SO4 98%) ทิ้งไว้ 10 นาที
วิธีการทดสอบที่ 5: แช่กรด ซัลฟูริก (H2SO4 98%) ทิ้งไว้ 15 นาที
วิธีการทดสอบที่ 6: แช่กรด ซัลฟูริก (H2SO4 98%) ทิ้งไว้ 20 นาที
วิธีการทดสอบที่ 7: แช่กรด ฟอร์มิค ความเข้มข้น 90% ทิ้งไว้ 10 นาที
วิธีการทดสอบที่ 8: แช่กรด ฟอร์มิค ความเข้มข้น 90% ทิ้งไว้ 15 นาที
วิธีการทดสอบที่ 9: แช่กรด ฟอร์มิค ความเข้มข้น 90% ทิ้งไว้ 20 นาที
พบว่า วิธีการทดสอบที่ 6: แช่กรด ซัลฟูริก (H2SO4 98%) ทิ้งไว้ 20 นาทีมีร้อยละของการ
งอกของเมล็ดดีที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 76.4 ดําเนินการต่อไป โดยการนําเมล็ดเพาะในถุงพลาสติกละ 3
เมล็ด โดยให้น้ าํ สัปดาห์ละ 3 วัน เป็ นเวลา 1 เดือน คัดเลือกพื้นที่ภายในศูนย์วิจยั ยางหนองคายที่มี
แหล่งนํ้า เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ ดําเนินการการเตรี ยมแปลงปลูก ( Land preparation) โดยซี รูเลียมเป็ น
พืชที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ในทุกระดับความเป็ นกรดด่างของดินแต่ถา้ ดินที่เหมาะสมคือประมาณ
6.0 – 6.5 หรื อสภาพค่อนข้างเป็ นกรดอ่อนๆถึงสภาพเป็ นกลาง ก็จะทําให้การเจริ ญเติบโตได้ดี ก่อน
การปลูกซี รูเลียมควรมีการเตรี ยมดินโดยการไถดะ 1 ครั้ง และไถพรวนอีก 2 ครั้ง เพื่อกําจัดวัชพืช
และปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการปลูก การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ (Seed treatment) ขั้นตอน
ต่อมา คือการเพาะเมล็ด (Nursery practices) ใช้ถุงพลาสติกขนาด 2x4 นิ้ว วัสดุปลูกที่เหมาะสม
สําหรับปลูกควรเป็ นดินร่ วนผสมแกลบดิบในอัตรา 1:1 เพื่อทําให้ในถุงเพาะชําจับตัวแน่นและไม่
แตกในช่วงการย้ายปลูกลงดิน และควรผสมปุ๋ ยหิ นฟอสเฟตลงในดินปลูกอัตราปุ๋ ยหิ นฟอสเฟต 1
กิโลกรัมต่อดินผสม 1 ลูกบาศก์เมตร ก่อนการเพาะ ควรคลุกเมล็ดซี รูเลียมที่ผ่านการทําลายการพัก
ตัวแล้วด้วยไรโซเบียมโดยเพาะเมล็ด 2 - 3 เมล็ดต่อถุงเพาะเมล็ดที่ความลึก 1- 2 เซนติเมตร แล้ว
กลบเมล็ดเพื่อป้ องกันกันเมล็ดลอยในช่วงการให้น้ าํ รดนํ้าวันละครั้งช่วงเช้าเมล็ดซี รูเลียมจะงอก
ภายใน 2-5 วัน การย้ายปลูก (Transplanting)ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือ ช่วงฤดูฝนตั้งแต่
เดือนมิถุนายน จนถึง ปลายเดือนกรกฎาคม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ ไถเตรี ยมแปลงปลูก ก่อนการย้าย
ปลูกซี รูเลียม โดยการไถ 1 ครั้งและพรวน 2 ครั้ง ใช้ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร จํานวน 2 ต้น
ต่อหลุม ขุดหลุมปลูกขนาด 20 x 20 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตรและรองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต
เล็กน้อย พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 3,200 หลุม หมายถึง เมล็ด 1 กิโลกรัมปลูกได้ 2-4 ไร่ ต้นกล้าที่จะนํามา

-344ปลูก ควรมีอายุอย่างน้อย 3 สัปดาห์หลังงอกงดการให้น้ าํ กล้าปลูกก่อนย้ายปลูก 1 - 2 วัน เพื่อให้ดิน
ในถุงเพาะจับตัวแน่นทําให้ไม่แตกออกในช่วงการปลูก จากนั้นนําต้นกล้าออกจากถุงเพาะชําและ
ปลู ก ในหลุ ม กลบรอบๆโคนต้น พืชที่ ป ลูก ให้แ น่ น ด้ว ยมื อ ให้น้ าํ ทัน ที ห ลังปลู ก เสร็ จ การดู แ ล
บํารุ งรักษา (Field maintenance) ได้แก่ การให้น้ าํ ในช่วง 3 สัปดาห์แรกหลังการย้ายปลูกถ้าฝนไม่
ตกหรื อทิ้งช่วง ควรให้น้ าํ ซี รูเลียมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จากนั้นจึงลดลงเหลือสัปดาห์ละครั้ง ในช่วง
การติดดอกควรให้น้ าํ อย่างสมํ่าเสมอ ถ้าขาดนํ้าจะทําให้ดอกร่ วงและทําให้ไม่ติดฝักได้โดยให้น้ าํ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งการกําจัดวัชพืชอย่างน้อย2 ครั้งหลังการย้ายปลูก 15 และ 30 วันการใส่ ปุ๋ย
ซีรูเลียมใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 ในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ จาํ นวน 2 ครั้งหลังการย้ายปลูก 15 และ 30
วันโดยการโรยปุ๋ ยเป็ นแนวตามแถวปลูกซี รูเลียม และใส่ ห่างจากซี รูเลียมประมาณ 10 เซนติเมตร
พร้ อมทั้งกลบและให้น้ าํ ทันที และใส่ ปุ๋ยสู ตร 12-24-12 อัตรา 15 กิ โลกรั มต่ อไร่ จาํ นวน 2 ครั้ ง
ในช่วงก่อนออกดอกคือช่วงกลางเดือนตุลาคมและต้นพฤศจิกายน โดยโรยปุ๋ ยเป็ นแนวตามแถว
ปลูกซี รูเลียมและใส่ ให้ห่างจากซี รูเลียมประมาณ 10 เซนติเมตร พร้อมทั้งกลบปุ๋ ยและให้น้ าํ ทันที
ซึ่งปุ๋ ยสู ตรดังกล่าวจะมีฟอสฟอรัสในอัตราที่สูงเพื่อเป็ นการเตรี ยมต้นซีรูเลียมให้พร้อมสําหรับออก
ดอกการทําค้างไม้ไผ่การใช้ไม้ไผ่ทาํ ค้างแบบกระโจมสําหรับให้ตน้ ซี รูเลียมเลื้อยขึ้นตามแนวค้าง
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการออกดอกและติดเมล็ดควรทําค้างในช่วงหลังการใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15
ครั้งที่ 2 หรื อหลังย้ายปลูก 30 วันการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช ในช่วงแรกของการเจริ ญเติบโตนั้นไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับศัตรู พชื การฉีดพ่นสารเคมีเพือ่ ป้ องกันและกําจัดศัตรู พชื จึงไม่จาํ เป็ น แต่ในช่วงระยะ
ติดฝักอ่อนจะมีแมลงปากดูดเข้าทําลายโดยการดูดกินฝักอ่อนและทําให้เมล็ดไม่มีการพัฒนา จึ ง
จําเป็ นต้อ งใช้สารเคมี ฉี ด พ่น เพื่อ กําจัด และควรทําเท่ า ที่ จ าํ เป็ นเท่ านั้น การเก็บ เกี่ ย วเมล็ด พัน ธุ์
(Harvesting) สังเกตได้จากสี ของฝักเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาลเข้ม ซึ่งจะต้องเก็บเกี่ยวทันที เนื่องจาถ้า
ปล่อยทิ้งไว้ฝักที่แก่น้ นั จะแตกและดีดเมล็ดออกไป จะเก็บเกี่ยวไม่ได้การเก็บเกี่ยวมีวิธีดงั นี้คือ ใช้
กรรไกรตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดเฉพาะฝักแก่ออกจากต้นไม่ควรใช้มือดึงเพราะอาจทําให้ตน้ เสี ยหาย
ได้ นําฝักที่เก็บเกี่ยวแล้วใส่ ถุงตาข่ายพลาสติกและมัดปากถุงให้เรี ยบร้อยนําถุงตาข่ายมาเก็บไว้ใน
โรงเรื อนทีมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อทําการแปรสภาพต่อไป การแปรรู ปเมล็ด (Seed processing)
การแปรรู ป เมล็ด ซี รู เ ลี ย มหลังการเก็บเกี่ ย ว สามารถทําไดโดยนําฝั กที่ เก็บ เกี่ ยวได้ไปตากแดด
ประมาณ 4 วัน ฝักจะแห้งและแตกออกเองแยกเมล็ดออกจากฝัดที่แตก แล้วนํามาทําความสะอาด
คัดเมล็ดลีบและไม่ได้มาตรฐานออกเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยนํ้าหนักเมล็ดซี รูเลียม 1
กิโลกรัมปกติจะมีเมล็ดประมาณ 25,000 – 28,000 เมล็ด
สําหรั บต้นทุนการผลิ ตเมล็ดพืชคลุมซี รูเลียมจํานวน 2 ไร่ มีตน้ ทุ นปี ที่ 1 คือ ค่าเมล็ด 1
กิโลกรั ม 500 บาท ค่าจ้างเหมาปรั บพื้นที่ 1,200 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์เรื อนเพาะชํา 500 บาท ค่า
ระบบให้น้ าํ 2,620 บาท แบ่งเป็ น ค่าจ้างเหมาจัดทําระบบให้น้ าํ และค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบให้น้ าํ ค่า
กรอกถุง 620 บาท ค่าแรงงานดูแลรักษา 9,920 บาท ค่าจ้างเหมาปลูก 930 บาท ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษารดนํ้า 2,790 บาท ค่าจ้างเหมาใส่ ปุ๋ย 1,220 บาท ค่าจ้างเหมากําจัดวัชพืช 15,100 บาท ส่ วนค่า

-345วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าถุงชําซี รูเลียมขนาด 2 x 4 นิ้ว รวม 800 บาท ค่าดินกรอกถุง 1,500 บาท ค่า
ปุ๋ ยเคมี 2,800 บาท ค่าสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช รวม 500 บาท ค่าวัสดุการเกษตร 500 บาท และค่า
นํ้ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น 1,600 บาท เมื่อคิดต้นทุนในปี ที่ 1 (ปี งบประมาณ 2560) รวมทั้งสิ้ น
35,680 บาท และมีการประมาณการต้นทุนในปี ที่ 2 และ 3 เท่ากันคือปี ละ 37,860 บาทแบ่งเป็ น
ค่าจ้างเหมาดูแลรั กษารดนํ้า 9,920 บาท ค่าจ้างเหมาใส่ ปุ๋ย 1,220 บาท ค่าจ้างเหมากําจัดวัชพืช
15,100 บาท ค่าจ้างเหมาเก็บเกี่ยวผลผลิต 14,880 บาท ค่าปุ๋ ยเคมี 2,800 บาท ค่าวัสดุการเกษตร 500 บาท
และค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,600 บาท รวมเป็ นต้นทุนทั้งสิ้ น เท่ากับ 111,400 บาท ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียมต่อปี ของศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย ปี งบประมาณ 2560
รายการ
ต้นทุน
1. ค่าเมล็ดพืชคลุมซีรูเลี่ยม
2. ค่าแปลงเพาะซีรูเลี่ยม
2.1) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่สร้างค้าง
2.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์คา้ งแปลงเพาะ
3. ค่าจัดทําระบบให้น้ าํ
3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทําระบบให้น้ าํ
3.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบให้น้ าํ
4. ค่าแรงงานดูแลรักษา
4.1) ค่าจ้างเหมากรอกถุง
4.2) ค่าจ้างเหมา กําจัดวัชพืช
4.3) ค่าจ้างเหมารดนํ้า
4.4) ค่าจ้างเหมาเก็บเกี่ยว
5. ค่าถุงเพาะชํา
6. ค่าดินกรอกถุง
7. ค่าสารป้ องกันกําจัดโรคและศัตรู พชื
8. ค่าปุ๋ ยเคมี
9. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
10. ค่าวัสดุการเกษตร
รวม

งบประมาณดําเนินการ2560
พืน้ ที่ (เป้าหมาย 200 กิโลกรัมใน 2ปี งบประมาณ)
ต้ นทุนปี ที่ 1 ต้ นทุนปี ที่ 2 ต้ นทุนปี ที่ 3 ต้ นทุนรวม
2,000

-

-

500

1,200
500

-

-

1,200
500

620
2,000

-

-

620
2,000

620
15,100
7,440
800
1,500
500
2,800
1,600
500
35,680

15,100
7,440
9,920
500
2,800
1,600
500
37,860

15,100
7,440
9,920
500
2,800
1,600
500
37,860

620
45,300
22,320
19,840
800
1,500
1,500
8,400
4,800
1,500
111,400

-346ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในแปลงนี้ในปี งบประมาณ 2561 จํานวน 50 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี ราคาจําหน่ายอยูท่ ี่ 500 บาทต่อกิโลกรัม โดยศูนย์วิจยั ยางหนองคายปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่ งจะ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพืชคลุมซี รูเลียมในเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีเป้ าหมายจําหน่ าย
เมล็ดในปี งบประมาณ 2561 จํานวน 100 กิโลกรัม และอีกจํานวน 100 กิโลกรัม ในปี งบประมาณ
2562
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวไดในปี งบประมาณ 2561 จํานวน 100 กิโลกรัม ราคา และอีก
จํานวน 100 กิโลกรัม ในปี งบประมาณ 2562 การโดยที่จะจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ 500 บาท ซึ่ง
จะสร้างรายได้จากงานวิจยั นี้ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทใน 2 ปี งบประมาณ โดยจะได้ดาํ เนิ นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้กบั การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน และ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดในพื้นที่ต่อไป
ปั ญ หาที่ สํา คัญ ปั ญ หาหนึ่ ง ของเมล็ ด พัน ธุ์ ก็ คื อ เมล็ ด ซี รู เ ลี ย มมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารงอกตํ่า
เนื่ องจากมีการพักตัวของเมล็ด (Seed dormancy) จึงจําเป็ นต้องทําลายการพักตัวของเมล็ดก่อน
นําไปเพาะเมล็ด ซึ่งวิธีการทําลายการพักตัวของเมล็ดซี รูเลียมที่เกิดจาดเปลือกหุ ม้ เมล็ดแข็งนั้น คือ
การใช้กรด โดยแช่เมล็ดด้วยกรดซัลฟูริคเข้มข้น 95 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นวิธีที่สะดวก รวดเร็ ว สามารถ
ปฏิบตั ิได้กบั เมล็ดพันธุ์เป็ นจํานวนมากในระยะเวลาที่ส้ นั และมีประสิ ทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นๆ โดย
การทําลายการพักตัวของเมล็ดซีรูเลียมโดยการแช่เมล็ดในกรดซัลฟูริคเข้มข้น มีข้ นั ตอนดังนี้คือ นํา
เมล็ดซี รูเลียมจํานวน 200 กรัม แช่ในกรดซัลฟูริคเข้มข้น 95 % ปริ มาณ 100 ซี ซี เป็ นเวลา 20 นาที
นําเมล็ดที่ได้จาการแช่กรด ไปใส่ ลงในภาชนะที่บรรจุน้ าํ เพือ่ ล้างในสภาพนํ้าไหลเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
ตากเมล็ดที่ลา้ งนํ้าแล้วให้แห้งในสภาพอุณหภูมิหอ้ ง คัดเมล็ดที่พองตัวเนื่องจากดูดซับนํ้าออกจาก
เมล็ดที่ยงั แข็งอยู่ แล้วนําไปเพาะในวัสดุเพาะชํา นําเมล็ดที่ยงั ดูดซับนํ้าไม่เต็มที่แช่น้ าํ อีกครั้งโดยใช้เวลา
ประมาณ 2 ชัง่ โมง จากนั้นนําเมล็ดมาตากให้แห้งคัดเมล็ดที่พองตัวและนําไปเพาะในวัสดุเพาะชํา
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. เกษตรกรที่ ใ ช้พื ช คลุ ม ซี รู เ ลี่ ย ม เพิ่ ม อิ น ทรี ย วัต ถุ แ ละเพิ่ ม ธาตุ อ าหารให้ แ ก่ ดิ น จาก
การศึกษาพืชคลุมซี รุเลียมในสวนยางพาราและสวนปาล์มนํ้ามัน เป็ นเวลา 5 ปี พบว่าการปลูกพืช
คลุมซี รูเลียมเพียงอย่างเดียวทําให้มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุจากเศษซากพืชคลุมสู งถึง 3.48 ตันและมี
ปริ มาณธาตุอาหารที่คืนให้แก่ดิน ได้แก่ ไนโตรเจน 81.0 กก./ไร่ ฟอสฟอรัส 5.9 กก./ไร่ โปแตสเซี ยม
24.8 กก./ไร่ แมกนีเซียม 8.6 กก./ไร่ และแคลเซียม 63.6 กก./ไร่
2. กองทุ นพัฒนายาง 49(4) ของการยางแห่ งประเทศไทยได้รั บ รายได้จ ากการต่อ ยอด
งานวิจยั ด้านการใช้พืชคลุมดินในสวนยางเพือ่ การลดใช้สารเคมี
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แปลงต้ นแบบเทคโนโลยีการเสริมรายได้
แบบเห็นผลจริงในสวนยางของเกษตรกรโดยการยางแห่ งประเทศไทย
Converting Prototypes of Real Income Technology
in Small Holder by RAOT
เกษตร แนบสนิท1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การศึกษา การจัดทําแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ ง
ในสวนยางของเกษตรกรโดยการยางแห่งประเทศไทย เพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีดา้ นการเสริ ม
รายได้ในสวนยางของสถาบันวิจัยยาง ร่ วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ ล ะพื้นที่ โดยนําข้อมูล
วิชาการด้า นอื่น ๆ เช่ น ข้อมู ลศัก ยภาพดิ น ปริ มาณนํ้า ฝน ข้อมู ล ตลาด เศรษฐกิ จและสัง คม มา
พิ จ ารณาร่ ว มกัน โดยดํา เนิ น การในแปลงเกษตรกรของการยางแห่ ง ประเทศไทยในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน 5 จังหวัดๆละ 1 ราย ได้แก่ 1) นายเตชสิ ทธ์ สุ วรรณศรี 57 ม. 1 ต.กกแดง
อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร ยางอายุ 3 ปี พื้นที่ 7.65 ไร่ เกษตรกรเสนอรู ปแบบการเสริ มรายได้เป็ น
การปลูกพืช 13 ชนิด ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าพันธุ์ปากช่อง 50 กล้วยนํ้าว้าพันธุ์พ้นื บ้าน กล้วยหอมทองปทุม
น้อยหน่า ผักหวานป่ า สับปะรด ข่าเหลือง หญ้าเนเปี ยร์ มะละกอ พริ ก มะเขือ ถัว่ ลิสง และผักสวน
ครัวแซมบริ เวณแถวยางพาราโดยลงทุน 29,000 บาท ได้ผลตอบแทนปี ที่ 1 เท่ากับ 52,800 บาท
กําไรสุทธิ 23,800 บาท และพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางในรอบ 6 เดือน 2)
นายสําโรง ใจสิ ริ 186 ม.1 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิ นธุ์ ยางอายุ 3 ปี พื้นที่ 5 ไร่ เกษตรกร
เสนอรู ปแบบการเสริ มรายได้โดยปลูกพืช 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าพันธุ์ปากช่อง50 กล้วยหอมทอง
ปทุม ตะไคร้ และมีการเพาะเห็ดฟางแซมบริ เวณแถวยาง โดยลงทุน 27,000 บาท ได้ผลตอบแทนปี
ที่ 1 เท่ากับ 52,000 บาท กําไรสุ ทธิ 25,000 บาทและพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของ
ต้นยางในรอบ 6 เดือน 3) น.ส.ธนรรญชนก โคตรปั ตถา 266 ม.2 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
ยางอายุ 2 ปี พื้นที่ 7 ไร่ เกษตรกรเสนอรู ปแบบการเสริ มรายได้เป็ นการปลูกพืช 3 ชนิ ด ได้แก่
กล้วยนํ้าว้าพันธุ์ปากช่อง50 ฟั กทอง และฟักเขียว แซมระหว่างแถวยาง โดยลงทุน 29,000 บาท ได้
ผลตอบแทนปี ที่ 1 เท่ากับ 61,000 บาท คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ 32,000 บาท และพบว่าไม่มีผลกระทบต่อ
การเจริ ญเติบโตของต้นยางในรอบ 6 เดือน 4) นายลําดวน วรรณศรี 82 ม.17 ต.วานรนิวาส อ.วานร
นิวาส จ.สกลนครยางอายุ 3 ปี จํานวน 11 ไร่ เกษตรกรเสนอรู ปแบบการเสริ มรายได้เป็ นการปลูก
พืช 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าพันธุ์ปากช่อง50 ตะไคร้ และเผือกหอม แซมระหว่างแถวยางพารา มี
1

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

-349การลงทุน 24,780 บาท ได้ผลตอบแทนปี ที่ 1 เท่ากับ 35,250 บาท กําไรสุ ทธิ 10,470 บาท และ
พบว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางในรอบ 6 เดือน และ5) นางทนง แก้ววงษา 214
ม.8 ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย ยางอายุ 2 ปี พื้นที่ 10 ไร่ เกษตรกรเสนอรู ปแบบการเสริ มรายได้เป็ น
การปลูกพืช 2 ชนิ ด ได้แก่ กล้วยนํ้า ว้าพันธุ์ พ้ืนเมื อง และข้าวโพดเลี้ย งสัตว์ แซมระหว่างแถว
ยางพารา มีการลงทุน 22,000 บาท ได้ผลตอบแทนปี ที่ 1 เท่ากับ 56,400 บาท กําไรสุ ทธิ 34,400
บาท และพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางในรอบ 6 เดือนในปี งบประมาณ 2561
ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการเป็ น “แปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทนแบบ 5 ปลูก
แทนแบบเกษตรผสมผสาน”ตามข้อคิดเห็นคณะอนุกรรมการฯ 49(4)
คําสํ าคัญ : ยางพารา, แปลงต้นแบบ, การเสริ มรายได้
บทนํา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการเสริ มรายได้ในสวนยาง มีความจําเป็ นอย่างมาก เนื่องจากปริ มาณการ
ผลิตยางของประเทศก็ยงั สูงอยู่ ตัวอย่างเช่น ในปี 2556 ประเทศไทยผลิตยางรวมทั้งสิ้ น 4.305 ล้านตัน
และเมื่อเศรษฐกิจโลกตกตํ่า ความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกก็ชะลอตัวตาม ทําให้ราคายาง
ตกตํ่าลงไปด้วย ซึ่งปั ญหาของการปลูกพืชยางพาราเป็ นพืชเชิงเดี่ยวคือเมื่อราคายางตกตํ่าทําให้เกิด
ปั ญหาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยาง จนต้องออกมาชุมุนมเรี ยกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือทุก
ปี ทําให้ก่อนหน้านี้ ในทุกรัฐบาลเสี ยเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไปหลายหมื่นล้านบาท ดังนั้น
ภาครัฐและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายจําเป็ น ต้องการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วน ก่อนคือ ทําอย่างไรให้เกษตรกร
ชาวสวนยางจะเพิ่มรายได้ในสวนยางให้มากยิง่ ขึ้น วัตถุประสงค์การศึกษา การจัดทําแปลงต้นแบบ
เทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกรโดยการยางแห่งประเทศไทย
เพือ่ การบูรณาการเทคโนโลยีดา้ นการเสริ มรายได้ในสวนยางของสถาบันวิจยั ยาง ร่ วมกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ รวมถึงนําข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น ข้อมูลศักยภาพดิน ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
ข้อมูลของพืชที่นาํ มาเสริ มรายได้ ข้อมูลสภาพต้นทุนด้านการผลิต ช่องทางจําหน่ายในตลาด ข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความมีส่วนร่ วมของเกษตรกรด้วย
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. พืชและรู ปแบบการเสริ มรายได้ ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
1.1 จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าพันธุ์ปากช่ อง50 กล้วยนํ้าว้าพันธุ์พ้ืนบ้าน
กล้วยหอมทองปทุม น้อยหน่ า ผักหวานป่ า สับปะรด ข่าเหลือง หญ้าเนเปี ยร์
มะละกอ พริ ก มะเขือ และถัว่ ลิสง

-3501.2 จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าพันธุ์ปากช่อง50 กล้วยหอมทองปทุม และ
ตะไคร้
1.3 จังหวัดหนองบัวลําภู ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าพันธุ์ปากช่อง50 ฟักทอง และฟักเขียว
1.4 จังหวัดสกลนคร ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าพันธุ์ปากช่อง50 เผือก และตะไคร้
1.5 จังหวัดเลย ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าพันธุ์พ้นื เมือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. ปุ๋ ยเคมีปุ๋ยอินทรี ย ์ บํารุ งพืชเสริ มรายได้
3. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
4. สี น้ าํ มันสําหรับทําเครื่ องหมายต้นยาง
5. สายวัด สําหรับวัดการเจริ ญเติบโตของต้นยาง
6. ป้ ายแปลงทดลอง
วิธีการ
1. ดําเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบตั ิงานของโครงการฯ ให้เจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่เป้ าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร การยางแห่ งประเทศไทย
จังหวัด หนองบัวลําภู การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัด
สกลนคร และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
2. จากนั้น คัด เลื อ กเกษตรกรที่ มี ค วามพร้ อ ม โดยให้ข อ้ มู ล ด้า นวิช าการยางพารา ด้า น
เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเสนอรู ปแบบการเสริ มรายได้ในสวนยาง
ของตนเอง
3. เริ่ มดําเนิ นการโครงการฯ ดําเนิ นการเก็บข้อมูลด้านชนิ ด และลักษณะการเสริ มรายได้
ข้อมูลการลงทุนข้อมูลผลตอบแทนสุ ทธิ และข้อมูลด้านผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยาง
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
สวนยางเกษตรกรของการยางแห่ งประเทศไทย 5 จังหวัด ได้แก่ การยางแห่ งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ผลการทดลองและวิจารณ์
จากดําเนิ นการเก็บข้อมูลด้านชนิด และลักษณะการเสริ มรายได้ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูล
ผลตอบแทนสุ ทธิ และข้อมูลด้านผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยาง พบว่า

-3511. แปลงต้ นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้ แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารเกษตรกรชื่อ นายเตชสิ ทธ์สุวรรณศรี บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่
1 บ้านกกแดง ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สวนยางอายุ 3 ปี ปลูกยางพารา
พันธุ์ RRIT 408 ระยะปลูก 3 x 7 เมตรจํานวน 567 ต้น พื้นที่ 7.65 ไร่ เกษตรกรเสนอรู ปแบบการ
เสริ มรายได้ในสวนยางของตนเองเป็ นการปลูกพืช 13 ชนิด ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าปากช่อง 50 จํานวน
50 ต้น ระยะปลูกจากต้นยาง 3.5 x 5 เมตร กล้วยนํ้าว้าพันธุ์พ้นื บ้านจํานวน 212 ต้น ระยะปลูก
จากต้นยาง 3.5 x 5 เมตร กล้วยหอมทองปทุมจํานวน 200 ต้น ระยะปลูกจากต้นยาง 3.5 x 5 เมตร
น้อยหน่า จํานวน 200 ต้น ระยะปลูกจากต้นยาง 3.5 x 5 เมตร (ปลูกระหว่างต้นกล้วย) ผักหวาน
ป่ าจํา นวน 200 ต้น ระยะปลู ก จากต้น ยาง 3.5x5 เมตร (ปลู ก ระหว่า งต้น กล้ว ยและน้อ ยหน่ า )
สับปะรดจํานวน 250 ต้น ปลูกเป็ นแปลงระหว่างแถวยางข่าเหลือง 150 กิโลกรัมปลูกระหว่างแถว
ยางหญ้าเนเปี ยร์ เลี้ยงสัตว์ มะละกอ พริ ก มะเขือ ถัวลิสง และผักสวนครัว แซมบริ เวณต้นยางพารา
และแซมบริ เวณแถวยางพารามีการลงทุนทั้งหมด 29,000 บาท ได้ผลตอบแทนในปี ที่ 1 เท่ากับ
52,800 บาท คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ 23,800 บาท และพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้น
ยางในรอบ 6 เดือนดังภาพที่ 1 - 2

ภาพที่ 1 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร นายเตชสิ ทธ์ สุ วรรณศรี บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 1
บ้านกกแดง ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร
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ภาพที่ 2 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร นายเตชสิ ทธ์ สุ วรรณศรี บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 1
บ้านกกแดง ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร
2. แปลงต้ นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้ แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ เกษตรกรชื่ อ นายสําโรง ใจสิ ริ บ้านเลขที่186 หมู่ที่1
บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ สวนยางอายุ 3 ปี พื้นที่ 5 ไร่
เกษตรกรเสนอรู ปแบบการเสริ มรายได้ในสวนยางของตนเองเป็ นการปลูกพืช 3 ชนิ ด กล้วยนํ้าว้า
พันธุ์ปากช่อง 50 กล้วยหอมทองปทุมจํานวนอย่างละ 100 ต้น ระยะปลูกจากต้นยาง 3.5 x 5 เมตร
และตะไคร้ จํานวน 100 กิ โลกรัม ระยะปลูก 1 x 0.8 เมตร มีการเพาะเห็ ดฟางแซมบริ เวณแถว
ยางพารา มีการลงทุนทั้งหมด 27,000 บาท ได้ผลตอบแทนในปี ที่ 1 เท่ากับ 52,000 บาท คิดเป็ น
กําไรสุ ทธิ 25,000 บาทและพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางในรอบ 6 เดือนดัง
ภาพที่ 3 - 4
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ภาพที่ 3 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ นายสําโรง ใจสิ ริ บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่1 บ้าน
เหล่าใหญ่ ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์

ภาพที่ 4 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ นายสําโรง ใจสิ ริ บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่1 บ้าน
เหล่าใหญ่ ตําบลเหล่าใหญ่อาํ เภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์

-3543. แปลงต้ นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้ แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู เกษตรกรชื่ อ นางสาวธนรรญชนก โคตรปั ตถา
บ้านเลขที่ 266 หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู สวนยางอายุ 2
ปี พื้น 7 ไร่ ปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 ระยะปลูก 3 x 7 เมตร จํานวน 532 ต้น เกษตรกรเสนอรู ปแบบ
การเสริ มรายได้ในสวนยางของตนเองเป็ นการปลูกพืช 3 ชนิ ด ได้แก่ กล้ว ยนํ้าว้าปากช่ อง 50
จํานวน 400 ต้น ระยะปลูกจากต้นยาง 3.5 x 4 เมตรฟั กทองจํานวน 300 ต้น ระยะปลูกจากต้นยาง
1.75 x 3 เมตร(ปลูกระหว่างต้นกล้วยและต้นยาง) และฟักเขียวจํานวน 300 ต้นระยะปลูกจากต้นยาง
1.75 x 3 เมตร (ปลูกระหว่างต้นกล้วยและต้นยาง) แซมระหว่างแถวยางพารา มีการลงทุนทั้งหมด
29,000 บาท ได้ผลตอบแทนในปี ที่ 1 เท่ากับ 61,000 บาท คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ 32,000 บาท และพบว่า
ไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางในรอบ 6 เดือน ดังภาพที่ 5 - 6

ภาพที่ 5 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู นางสาวธนรรญชนก โคตรปั ตถา บ้านเลขที่
266 หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ภาพที่ 6 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู นางสาวธนรรญชนก โคตรปั ตถา บ้านเลขที่
266 หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
4. แปลงต้ นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้ แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เกษตรกรชื่อ นายลําดวน วรรณศรี บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 17
บ้านหิ นเหิ บ ตําบลวานรนิ วาส อําเภอวานรนิ วาส จังหวัดสกลนคร สวนยางอายุ 3 ปี พื้นที่ 10 ไร่
ปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 ระยะปลูก 3 x 6 เมตร จํานวน 968 ต้น เกษตรกรเสนอรู ปแบบการเสริ ม
รายได้ในสวนยางของตนเองเป็ นการปลูกพืช 3 ชนิด กล้วยนํ้าหว้าปากช่อง50 ระยะปลูก 6 x 6
เมตร จํานวน 200 ต้น ตะไคร้ ระยะปลูก 1 x 0.8 เมตร จํานวน 3,500 หลุม และเผือกหอมระยะปลูก
30 x 30 เซนติเมตร จํานวน 2,000 ต้น แซมระหว่างแถวยางพารา มีการลงทุนทั้งหมด 24,780 บาท
ได้ผ ลตอบแทนในปี ที่ 1 เท่ ากับ 35,250 บาท คิ ด เป็ นกํา ไรสุ ท ธิ 10,470 บาท และพบว่า ไม่ มี
ผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางในรอบ 6 เดือน ดังภาพที่ 7 - 8
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ภาพที่ 7 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู นายลําดวน วรรณศรี บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 17
บ้านหินเหิ บ ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ภาพที่ 8 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู นายลําดวน วรรณศรี บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 17
บ้านหินเหิ บ ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

-3575. แปลงต้ นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้ แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่ งประเทศไทยจังหวัดเลย เกษตรกรชื่อ นางทนง แก้ววงษาบ้านเลขที่ 214 หมู่ที่8 ตําบล
นาแขม อําเภอเมือง จังหวัดเลย สวนยางอายุ 2 ปี จํานวน 10 ไร่ ปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 ระยะปลูก
3 x 7 เมตร จํานวน 760 ต้น เกษตรกรเสนอรู ปแบบการเสริ มรายได้ในสวนยางของตนเองเป็ นการ
ปลูกพืช 2 ชนิด คือกล้วยนํ้าว้าพันธุ์พ้นื เมืองจํานวน 800 ต้น ระยะปลูกจากต้นยาง 3.5 x 5 เมตร
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 20 กิโลกรัม ระยะปลูกจากต้นยาง 3.5 x 4 เมตร แซมระหว่างแถว
ยางพารา มีการลงทุนทั้งหมด 22,000 บาท ได้ผลตอบแทนในปี ที่ 1 เท่ากับ 56,400 บาท คิดเป็ น
กําไรสุทธิ 34,400 บาท และพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางในรอบ 6 เดือน ดัง
ภาพที่ 9 - 10

ภาพที่ 9 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย นางทนง แก้ววงษา บ้านเลขที่ 214 หมู่ที่8 ตําบลนาแขม
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
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ภาพที่ 10 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริ มรายได้แบบเห็นผลจริ งในสวนยางของเกษตรกร โดย
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย นางทนง แก้ววงษาบ้านเลขที่ 214 หมู่ที่ 8 ตําบลนาแขม
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
สรุ ปการลักษณะการเสริ มรายได้ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลผลตอบแทนสุ ทธิ และข้อมูลด้าน
ผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯใน 5 จังหวัดนั้น พบว่า
มีการลงทุนเฉลี่ย 26,356 บาทต่อราย มีรายได้ได้ผลตอบแทนปี ที่ 1เท่ากับ 51,490 บาทต่อราย โดย
คิดกําไรสุ ทธิ 25,134 บาทต่อราย คิดเป็ นร้ อยละ 95.36 ในปี งบประมาณ 2561 โครงการได้มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงการเป็ น “แปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทนแบบ 5 ปลูกแทนแบบ
เกษตรผสมผสาน”ตามข้อ คิ ด เห็ น คณะอนุ ก รรมการฯ 49(4) เพื่ อ ความเหมาะสมกับ สภาพ
สถานการณ์และความต้องการของเกษตรกร
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. มีแบบจําลองรู ปแบบการเสริ มรายได้ในสวนยางของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้าง
ต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
2. ช่วยสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีของการยางแห่งประเทศไทยในทัศนคติเกษตรกรชาวสวนยาง
เอกสารอ้ างอิง
สถาบันวิจยั ยาง. 2547. ข้อมูลทางวิชาการยางพารา สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร. หน้า 38.

เสริมรายได้ ของเกษตรกรในสวนยางที่มีร่มเงา
Revenue of Farmers in Rubber Plantations
นริ สา จันทร์เรื อง1
วิเชียร หงษ์มณี1
บทคัดย่อ
โครงการแบ่ งเป็ น 2 กิ จ กรรม คื อ สํา รวจและคัดเลื อกสวนยางที่ ป ระสบผลสําเร็ จ และ
คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ เพื่อทําเป็ นสวนยางต้นแบบ โครงการนี้ เป็ นโครงการที่เริ่ ม
ดําเนินการในปี 2560 เป็ นโครงการใช้เวลา1ปี โดยการสํารวจเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จงั หวัด
สงขลา และได้คดั เลื อกเกษตรกรเพื่อทําแปลงต้นแบบการเสริ มรายได้ในสวนยาง มี เกษตรกร
ชาวสวนยางเข้าร่ วมโครงการจํานวน 12 ราย เพื่อทําเป็ นสวนยางต้นแบบ โดยการปลูกผักเหลียง
ร่ วมกับการเลี้ยงผึ้งในสวนยางที่เปิ ดกรี ดแล้ว และการปลูกกาแฟในสวนยางพารา ซึ่งเมื่อดําเนินการ
ไปแล้ว 1ปี ผลผลิ ต ของผัก เหลี ย งยัง ไม่ ไ ด้เ ก็ บ ผลผลิ ต และส่ ว นของผึ้ง ได้มี ผ ลผลิ ต นํ้า ผึ้ง แล้ว
เกษตรกรจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทําสวนยางเพียงอย่างเดียว ลดการพึ่งพาจากหน่วยงาน
ของรัฐ
คําสํ าคัญ : เกษตรกร (Famers), รายได้ (Revenue), สวนยาง (Rubber Plantation)

1

ศูนย์วิจยั ยางสงขลา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

-360บทนํา
ในสภาพปั จจุบนั ราคายางตกตํ่า เกษตรกรรายย่อยมีรายได้ลดลงทําให้เดือดร้อนกระทบการ
ครองชี พในครัวเรื อน ในที่สุดก็กระทบกับรัฐที่ตอ้ งหาทางช่วยเหลือในรู ปแบบต่างๆ การดําเนิ น
กิจกรรมการเสริ มรายได้ในสวนยางที่มีร่มเงาเกษตรกรจะมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆโดยใช้ตน้ แบบจากเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็ จมาแล้วเป็ นตัวอย่าง การเสริ มรายได้ในสภาพ
ร่ มเงาสามารถดําเนินได้หลายอย่างเช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกไม้ผล การปลูกไม่ป่าพืชเสริ มรายได้
ในสวนยางที่ปลูกได้ในสภาพร่ มเงาคืออายุยาง 1-3 ปี สามารถปลูกพืชแซมได้หลายชนิดเช่น พืช
ล้มลุกที่มีอายุส้ นั ได้แก่ขา้ วโพด ข้าวไร่ ถัว่ ลิสง ฟักทอง ผักต่างๆ พืชจําพวกนี้ควรปลูกห่างจากแถว
ยาง 1 เมตร กล้วย มะละกอควรปลูกกึ่งกลางแถวยางเมื่อยางอายุ3ปี ขึ้นไปจะแนะนําให้ปลูก ขิง ข่า
ขมิ้น และพืชสมุนไพรและเมื่อยางอายุ 5 ปี ขึ้นไปจะปลูกพืชจําพวก สละ ระกําและผักเหลียง ไม้ป่า
เศรษฐกิจเช่นตะเคียนทอง ยางนา ตําเสา การประกอบอาชีพเสริ มรายได้อื่นๆของชาวสวนยางเช่น
การเพาะเห็ ด การเลี้ ยงผึ้ง การปลูกกาแฟในสวนยาง ซึ่ งรู ปแบบในการดําเนิ นกิ จกรรมจะเป็ น
รู ปแบบการปลูกผักเหลียง การปลูกกาแฟ และการเลี้ยงผึ้งในสวนยาง
อย่างไรก็ตาม การปลูกยางพาราในระยะยาว เกษตรกรชาวสวนยางไม่ควรพึ่งพารายได้จากยาง
เพียงอย่างเดียว เกษตรกรควรมีการปลูกพืชเสริ มรายได้และสร้างรายได้ เพื่อให้มีการกระจายรายได้
ไปยังกิ จกรรมต่างๆ เช่ นการทําเกษตรแบบผสมผสานโดยน้อมนําพระราชดําริ หลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดความพอเพียง ซึ่ งสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกรได้ในช่วง
ที่ราคายางพาราตกตํ่า
สํานักวิจยั พัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (2559) พืชแซมยางในระยะก่อนยางให้ผลิตในช่วงยาง
อายุ 1-3 ปี สามารถปลูกพืชแซมได้หลายชนิ ดเช่น พืชล้มลุกที่มีอายุส้ ันได้แก่ขา้ วโพด ข้าวไร่ ถัว่
ลิสง ฟักทอง ผักต่างๆ พืชจําพวกนี้ควรปลูกห่างจากแถวยาง1เมตร กล้วย มะละกอควรปลูกกึ่งกลาง
แถวยาง มันขี้หนูอีกหนึ่งพืชยอดนิยมในพื้นที่ภาคใต้ราคากิโลกรัมละ 80บาทปลูกง่ายรายได้กด็ ี ให้
ผลผลิต 800-1,300 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนประมาณ 15,000 บาทต่อไร่ สร้างรายได้ 24,000-39,000
บาทต่อไร่ เมื่อยางพาราอายุ5ปี ขึ้นไปจะเป็ นการปลูกพืชร่ วมยาง เช่นผักเหลียง สละ ระกํา ไม้ป่า
เศรษฐกิจ กาแฟ หวาย กระวาน ดอกหน้าวัว และไม้ประดับ ส่ วนการเลี้ยงสัตว์เช่น การเลี้ยงแพะ
การเลี้ยงผึ้งในสวนยางพารา
สถาบันวิจยั ยาง (2534) อาชีพเสริ มอื่นๆที่เหมาะกับชาวสวนยางเช่นการเพาะเห็ดฟางด้วย
ทะลายปาล์มในสวนยางการเลี้ยงผึ้งตลอดจนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ยางบางส่ วนเพื่อปลูกพืชอื่นๆ
เช่นปาล์มนํ้ามันกล้วยกาแฟและพืชอื่นๆทั้งนี้ การเลือกปลูกพืชชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจะต้องคํานึ งถึง
การตลาดในพื้นที่สภาพพื้นที่รอบระยะเวลาการให้ผลตอบแทนเช่นมีรายได้เป็ นรายวันรายสัปดาห์
รายเดือนและรายปี และในแต่ละชุ มชนควรมีการรวมกลุ่มผลิตพืชที่มีคุณภาพดีมีเอกลักษณ์และ
ในช่วงนั้นเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค และความต้องการของตลาด
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อุปกรณ์
- ต้นผักเหลียง
- ลังผึ้ง
- ต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้า
วิธีดาํ เนินการ
- ประชุมวางแผนจัดทําเอกสารการบันทึกข้อมูล
- สํารวจสวนยางที่ประสบผลสําเร็ จ
- คัดเลือกสวนยางต้นแบบ
- คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ
- ติดตามผลการปฏิบตั ิของโครงการ
- รายงานผลการดําเนินงาน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
แปลงยางพาราของเอกชนจังหวัดสงขลา
ผลการทดลองและวิจารณ์
ทําการสํารวจแปลงยางของเอกชนในจังหวัดสงขลาที่ปลูกพืชแซมและพืชร่ วมยางในสภาพ
ร่ มเงานั้นสามารถแบ่งช่วงอายุของพืชที่ปลูกในสวนยาง ช่วงยางอายุ 1-5 ปี เกษตรกรสวนยางนิยม
ปลูกพืชแซมยาง เช่ น ข้าวไร่ ถัว่ ลิสง กล้วย สับปะรด มะละกอ หมุนเวียนกันส่ วนใหญ่เป็ นพืช
ล้มลุกฤดูเดี ยวส่ วนพืชร่ วมยางจะอยู่ในช่ วงอายุยาง 5 ปี ขึ้นไป เช่ น ผักเหลียง มังคุด สละ ระกํา
กาแฟ ไม้ประดับ ส่ วนไม้ป่า เช่น ตะเคียนทอง ยางนา มะฮอกกานี สะเดาเทียม พะยอม เมื่อมีการ
สํารวจเกษตรกรไปแล้วทําการคัดเลือกเกษตรกรจํานวน 12 ราย เพื่อเป็ นแปลงต้นแบบในการปลูก
พืชเสริ มรายได้ในสวนยางและเลี้ยงสัตว์ โดยการปลูกผักเหลียง กาแฟ และเลี้ยงผึ้งควบคู่กนั
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แปลงที่ 1 การเลี้ยงแพะในสวนยาง ในการเลี้ยงโดยจะใช้ตวั ผู้ 1 ตัวต่อตัวเมีย 5ตัวซึ่งภายใน1
ปี เกษตรกรจะได้ลูก 5 ตัว ในการจําหน่ ายเกษตรกรจะขายเป็ นกิโลๆละ140บาท ซึ่ งเกษตรกร
จะต้องล้อมรอบพื้นที่ดว้ ยไวน์เมท
แปลงที่ 2 การปลูกผักเหลียง เกษตรกรได้ปลูกในสวนยางโดยได้ปลูกระยะ 3x3 เมตร แถวคู่
เก็บผลผลิ ต จะเก็บตอนอายุ 2 ปี ขึ้ นไป ราคาประมาณกิ โลละ 60-70 บาท หลังจากเก็บไปแล้ว
ประมาณ 10-20 วันจะแตกยอดขึ้นมาใหม่พร้อมจะเก็บครั้งต่อไป
แปลงที่ 3 การปลูกมังคุดในสวนยาง เกษตรกรควรจะปลูกหลังจากปลูกยางไปแล้ว 2-3 ปี
โดยปลูกมังคุดในระยะห่างระหว่างต้น 7-8 เมตร
แปลงที่ 4 การปลูกไม้ป่า(ตะเคียนทอง) ในการปลูกไม้ตะเคียนทองหรื อไม้ป่าชนิดอื่น ควร
ปลูกพร้อมๆกับการปลูกยางตะเคียนทองเป็ นไม้ป่าชนิดเนื้อแข็งอายุในการโค่นควรพร้อมๆกับยาง
แปลงที่ 5 การปลูกไม้ประดับ(หมากเหลือง) ในการปลูกของเกษตรกรจะปลูกระยะ 2x2
เมตรในระหว่างแถวยางควรให้ห่างจากต้นยาง1เมตร โดยเกษตรกรจะเก็บผลผลิตคือก้านทางใบ
หลังจากปลูกไปแล้ว 2 ปี ในราคาก้านละ 2 บาท
แปลงที่ 6 การปลูกกาแฟในสวนยาง ในการปลูกในร่ องยางควรใช้ระยะปลูก 3x3 เมตรแถว
คู่หรื อ 3x3 เมตร แถวเดี่ยวในการเก็บผลผลิตเมื่ออายุ 3 ปี ในราคากิโลกรัม 80 บาท
แปลงที่ 7 การปลูกสิ เหรง (พืชท้องถิ่นของภาคใต้) ในสวนยาง ใช้ระยะการปลูก 3x3 เมตร
แถวเดี่ยวปลูกกลางร่ องแถวยาง
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
เมื่อได้มีการสํารวจเกษตรกรไปแล้วทําการคัดเลือกเกษตรกรจํานวน 12 ราย เพื่อเป็ นแปลง
ต้นแบบในการปลูกพืชเสริ มรายได้ในสวนยางและเลี้ยงสัตว์ โดยการปลูกผักเหลียง กาแฟ และ
เลี้ยงผึ้งควบคูก่ นั
เกษตรกรจํานวน10รายได้ปลูกผักเหลียงระยะ 6x6 เมตร และเลี้ยงผึ้งจํานวน 2 ลังต่อราย
และมีเกษตรกรจํานวนอีก 2 รายที่ปลูกกาแฟใช้ระยะ 3x3 เมตร พบว่าในช่วง1ปี ที่ผา่ นมาผลผลิตผัก
เหลียงและ กาแฟยังไม่ให้ผลผลิต ส่ วนลังผึ้งเริ่ มให้ผลผลิตแล้วประมาณ 500-700 cc ต่อ1ครั้งเก็บ
เกษตรกรที่จะมาเข้าร่ วมทําแปลงต้นแบบที่ประสบผลสําเร็ จจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่ นอน แม้ราคา
ผลผลิตยางพาราในปี ที่ผา่ นมาไม่จูงใจ
จากการดําเนินการกิจกรรมที่ 2 พบว่าการปลูกผักเหลียงของเกษตรกรยังไม่ได้รับผลผลิตซึ่ ง
ผลผลิ ตจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุได้ 2 ปี ส่ วนผลผลิตจากผึ้งได้เก็บมาแล้วจากเกษตรกร 2 รายได้
ผลผลิตประมาณ 500-700 cc ต่อครั้งเก็บใน 1 ปี เก็บได้ 5-6 ครั้งแล้วแต่สภาพพื้นที่ที่เป็ นแหล่ง
อาหารของผึ้ง
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ข้อมูลที่ได้สามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของเกษตรกรที่จะปลูกพืชเสริ มรายได้ใน
สวนยางที่มีสภาพร่ มเงา เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาวะราคา
ยางพาราตกตํ่าในปัจจุบนั
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-364ภาคผนวก
แปลง สวนยางที่ประสบผลสํ าเร็จ

ภาพผนวกที่ 1 การปลูกไม้ประดับร่ วมยาง

ภาพผนวกที่ 2 การปลูกผักเหลียงร่ วมยาง

แปลง เกษตรกรเข้ าร่ วมสร้ างสวนยางต้ นแบบ

ภาพผนวกที่ 3 การปลูกผักเหลียงร่ วมยาง

ภาพผนวกที่ 4 การปลูกกาแฟร่ วมยาง
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ภาพผนวกที่ 5 การเลี้ยงผึ้งในสวนยาง

ภาพผนวกที่ 7 การเลี้ยงผึ้งในสวนยาง

ภาพผนวกที่ 6 ผลสําเร็ จของการเลี้ยงผึ้ง

ภาพผนวกที่ 8 ผลสําเร็ จของการเลี้ยงผึ้ง

การผลิตยางชําถุงคุณภาพดีตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559
เพือ่ การกระจายพันธุ์ดใี ห้ เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Production of High Quality Poly Bag Rubber RAOT Recommendations for
Rubber Varieties in 2016 for Small Holder in Northeast Thailand
เกษตร แนบสนิท1
บทคัดย่อ
จากนโยบายของรัฐบาล และการยางแห่ งประเทศไทยที่ส่งเสริ มสนับสนุน ให้ลดพื้นที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตยางพาราด้วยการโค่นยางเก่าเพื่อปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นตามที่การยาง
แห่ ง ประเทศไทยกํา หนด ส่ งผลให้ป ริ ม าณผลผลิ ต ในประเทศลดลง ทํา ให้ค วามต้อ งการยาง
ธรรมชาติในตลาดโลกเพิ่มขึ้นราคายางพาราจึงขยับตัวสู งขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มี
เป้ าหมายให้การสนับสนุนเพื่อการปลูกแทนมากกว่า 8,000 ไร่ ซึ่งต้องใช้พนั ธุ์ยางมากกว่า 640,000
ต้น จึ ง เกิ ด ปั ญ หาขาดแคลนพัน ธุ์ ย างคุ ณ ภาพดี ที่ เ หมาะสมกับ สภาพพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อจํานวนมาก วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อทราบต้นทุนการผลิตยางชําถุง
ของของศูนย์วิจยั ยางหนองคาย รวมถึงความเป็ นไปได้ในการผลิตและจําหน่ายยางชําถุงคุณภาพดี
ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559 ของ สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย เริ่ มจากการติดตาต้น
กล้ายางในแปลงกล้ายางแล้วถอนมาชํา เรี ยกต้นตอตาเขียว จํานวน 15,000 ต้น มีตน้ ทุนต้นละ 7.15
บาท รวม 137,250 บาท นําต้นตอตามาชําถุง ในเรื อนเพาะชํามีตน้ ทุนของการสร้างเรื อนเพาะชํา
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สู ง 2.5 เมตร บาท 25,300 บาท และเป็ นค่าระบบนํ้า 14,500 บาท
ค่าแรงงานดูแลรักษา 27,000 บาท ค่าวัสดุได้แก่ ถุงชํายางขนาด 2.5x14 นิ้ว รวม 3,900 บาท ค่าดิน
กรอกถุง 4,500 บาท และได้ผลสําเร็ จในผลิตยางชําถุงได้ท้ งั หมด 12,535 ต้น รวมใช้ตน้ ทุนยางชํา
ถุงในปี งบประมาณ 2560 รวม 194,300 บาท คิดเป็ นต้นทุนยางชําถุงต้นละ 22.85 บาทขณะที่
ปี งบประมาณ 2560-2561 ที่ผ่านมาสามารถจําหน่ ายยางชําถุงในราคาประกาศของการยางแห่ ง
ประเทศไทยสําหรับเกษตรกรสวนสงเคราะห์ปลูกแทน 30 บาท/ต้น ขายได้ 6,995 ต้น โดยแบ่งเป็ น
พันธุ์ยางชั้น 1 และ 2 ตามคําแนะนําสถาบันวิจยั ยางการยางแห่งประเทศ ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ รวม
8 พันธุ์ ได้แก่ RRIT 251 RRIT 226 RRII 118 RRIT 3604 RRIT 3607 RRIT 3902 RRIT 3904
และ RRIT 3906 เป็ นเงินทั้งสิ้ น 269,250.-บาท โดยนําส่ งเป็ นรายได้จากงานวิจยั เข้ากองทุน
พัฒนายาง 49(4) คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ 74,940 บาท ยังเหลือยางชําถุง 3,560 ต้น สามารถนําไปปลูกใน
ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย เพื่อเป็ นต้นกิ่งตางานวิจยั ได้ทาํ ให้ลดงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุปลูกปี
1

ศูนย์วิจยั ยางหนองคาย ต.พระบาทนาสิ งค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

-3672561 รวมถึงมีโรงเรื อนที่ใช้ในการชํายางชําถุงในปี งบประมาณต่อไป และในปี งบประมาณ 2561
โครงการอยูใ่ นระหว่างการหารื อและปรับเปลี่ยนโครงการเพือ่ เสนอของบประมาณจากหน่วยธุรกิจ
ของการยางแห่งประเทศไทย (Business Unit) เนื่องจากคาดการณ์วา่ จะมีความต้องการยางชําถุงของ
เกษตรกรชาวยางเพื่อการสงเคราะห์ปลูกแทนขาดแคลนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
ไม่นอ้ ยในปี งบประมาณ 2560
คําสํ าคัญ : การผลิตยางชําถุง, คําแนะนําพันธุ์ยาง ปี 2559
บทนํา
การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั ตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558โดยได้
ยุบรวม 3 หน่วยงานคือสถาบันวิจยั ยางกรมวิชาการเกษตรสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยางและองค์การสวนยางเข้าด้วยกัน มีภารกิ จในการบริ หารจัดการยางในประเทศไทยแบบครบ
วงจรให้มีประสิ ทธิ ภาพและความคล่องตัว ซึ่ งภารกิจและความรับผิดชอบหลัก ด้านการสงเคราะห์
ปลูกแทน การส่งเสริ มสนับสนุนให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
โดยเฉพาะด้านการบริ หารจัดการและการผลิตยางพาราต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า การเพาะปลูก
และการดูแลสวนยางพารา เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ ยวกับยางพาราส่ งเสริ มสนับสนุ นด้าน
วิชาการงบประมาณเพือ่ สร้างนวัตกรรมการผลิตนวัตกรรมการแปรรู ป การอุตสาหกรรม การตลาด
การประกอบธุ ร กิ จ และการดํา เนิ น การที่ เ กี่ ย วข้อ งพร้ อ มทั้ง ร่ ว มผลัก ดัน ให้ ภ ารกิ จ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่ งวัตถุประสงค์น้ นั ตราไว้อยูใ่ นพระราชบัญญัติการยางแห่ งประเทศไทย
มาตรา 8 วงเล็บ 1-5 อย่างไรก็ตาม องค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
เพื่อ การอยู่ร อด และเจริ ญ เติ บ โตอย่า งมั่น คงมี ก ารใช้เ ทคโนโลยี กลยุท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน ที่ ม ัน ต่ อ
เหตุ การณ์ และวางรากฐานไปสู่ อนาคต เพื่อพัฒนาคุ ณภาพและความหลากหลายของสิ นค้าใช้
การตลาดและระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัยเพื่อการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ลดต้นทุนการผลิตและ
ครอบครองส่ วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุดซึ่งการยางแห่งประเทศไทยมียทุ ธศาสตร์ ที่ 1 การสร้าง
รายได้จากการบริ การและดําเนิ นธุ รกิจ กลยุทธ์ที่ 4 การตลาดเพื่อจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การของ
กยท.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่ายนั้นเป็ นปั จจัยสําคัญที่สามารถทําให้ องค์กร กยท.อยู่
ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพราะไม่ได้พ่ ึงพาเงิน Cess และงบประมาณอุดหนุนของรัฐแต่เพียงอย่าง
เดียว และเมื่อทบทวนลักษณะองค์กรต่างๆไม่ว่าในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีการเปรี ยบเทียบ
องค์กรที่ล่มสลายกับองค์กรที่อยูร่ อดและสามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ พบว่าองค์กรส่ วนใหญ่ที่
ล่มสลายมีการบริ หารโดยยึดทรัพย์สินที่จบั ต้องได้เป็ นสําคัญการบริ หารเป็ นจากบนลงล่าง คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นเพียงผูป้ ฏิบตั ิตามคําสั่ง การบริ หารลักษณะเช่นนี้ คือ
การบริ หารงานแบบประเพณี นิยม (Classical or traditional management) สําหรับองค์กรที่เติบโต
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วิทยาศาสตร์ (Scientific management) คือ การดําเนินการต่างๆต้องมีหลักเกณฑ์มีการวิเคราะห์
ศึกษาโดยรอบคอบเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุด และนํามาปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับองค์กรเน้นการบริ หารที่ครอบคลุมทุกมิติ และประเมินผลประกอบการที่
เป็ นทรัพย์สินทั้งที่จบั ต้องได้และไม่ได้ ช่วงยางราคาดีทาํ ให้เกษตรกรหันมาปลูกยางพารามากขึ้น
ส่ งผลให้มีการปลูกยางพาราโดยไม่ได้คาํ นึงถึงสภาพพื้นที่และพันธุ์ยางที่ปลูก เป็ นสาเหตุทาํ ให้ผล
ผลิตต่อพื้นที่หน่วยตํ่าไปด้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน มีผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพื้นที่เท่ากับ 207 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ซึ่งถือว่าตํ่า เมื่อเทียบกับของประเทศไทย พบว่า มีผลผลิต
เฉลี่ยต่อพื้นที่ในปี พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 และพ.ศ.2557 เท่ากับ 263 265 และ 257 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อ
ปี ตามลําดับ ซึ่ งมีแนวโน้มตํ่าลงเช่นกัน ในขณะที่อินเดีย และเวียดนามผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ในปี
พ.ศ.2555 เท่ากับ 280 และ 275 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ตามลําดับ ซึ่ งปั ญหาสําคัญนอกจากเรื่ องพื้นที่
ไม่เหมาะสม คือ เรื่ องการปลูกพันธุ์ยางที่ ให้ผลผลิตที่ไม่สูง จากข้อมูลสํานักวิจยั และพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 ปี 2556 พบว่า เทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบน พบว่า ส่ วนใหญ่ร้อยละ 96.7 ใช้พนั ธุ์ RRIM 600 ดังนั้นภาครัฐและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
จําเป็ นต้องเข้าไปช่วยรณรงค์ให้มีการปลูกพันธุ์ดี ที่ได้ผลผลิตนํ้ายางสู ง หรื อที่ได้ผลผลิตนํ้ายางและ
เนื้อไม้สูง ตามคําแนะนําสถาบันวิจยั ยางปี 2559 โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อทราบต้นทุน
การผลิตยางชําถุงของของศูนย์วิจยั ยางหนองคาย รวมถึงความเป็ นไปได้ในการผลิตและจําหน่าย
ยางชําถุงคุณภาพดีตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559 ของ สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่ งประเทศไทย
เพือ่ การกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. กิ่งตาพันธุ์ยางตามคําแนะนําสถาบันวิจยั ยางปี 2559 ชั้น 1 และชั้น 2 ในเขตปลูกยางใหม่
ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย RRIT 251 RRIT 226 RRII 118 RRIT 3604 RRIT 3607 RRIT
3902 RRIT 3904 และ RRIT 3906
2. โรงเรื อนเพาะชําขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 2.5 เมตร
3. ค่าสารป้ องกันกําจัดโรคและศัตรู พชื
4. ปุ๋ ยเคมี
5. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
6. สารจับใบ และฮอร์โมนเร่ งรากเร่ งใบ
7. ถุงชํายางขนาด 2.5 x 14 นิ้ว

-3698. ดินกรอกถุง
9. ระบบนํ้า
10. ต้นกล้ายาง
11. ไม้ไผ่เพื่อจัดวางแถวยาง
12. เชือก ลวด
13. แปรงทาสี สี น้ าํ มัน ปากกา ป้ ายชื่อ
วิธีการทดลอง

1. เข้าหารื อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน และการ
ยางแห่งประเทศไทยจังหวัดในพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
2. เตรี ยมกิ่งตาพันธุ์ยางที่ใช้ในการทดลอง
3. คัดเลือกพื้นที่สร้างโรงเรื อนเพาะชําสําหรับดําเนินการการศึกษา
4. ปรับพื้นที่ สร้างโรงเพาะชํา
5. จัดทําระบบนํ้าโรงเพาะชํา
6. กรอกดินใส่ ถุงชํายาง
7. ติดตาพันธุ์ยางที่ใช้ในการทดลองใส่ ตน้ กล้ายางในแปลงกล้ายางแล้วถอนมาชํา (ต้น
ตอตาเขียว)
8. ดูแลรักษายางชําถุงตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
9. บันทึกข้อมูลผลสําเร็ จของการผลิตยางชําถุง และผลการจําหน่ายยางชําถุง
10. นําส่ งรายได้เข้า 49(4)
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
ศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย

-370ผลการทดลองและวิจารณ์
เริ่ มจากการติดตาพันธุ์ยางตามคําแนะนําสถาบันวิจยั ยางปี 2559 ชั้น 1 และชั้น 2 ในเขตปลูก
ยางใหม่ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วย RRIT 251 RRIT 226 RRII 118 RRIT 3604
RRIT 3607 RRIT 3902 RRIT 3904 และ RRIT 3906 ต้นกล้ายางในแปลงกล้ายางแล้วถอนมาชํา
เรี ยกว่าต้นตอตาเขียว จํานวน 15,000 ต้น คิดเป็ นต้นทุนละ 7.15 บาทต่อต้น รวม 107,250 บาท นํา
ต้นตอตามาชําถุง ในเรื อนเพาะชํามีตน้ ทุนของการสร้างเรื อนเพาะชํา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30
เมตร สู ง 2.5 เมตร รวม 25,300 บาท แบ่งเป็ น ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่และสร้างเรื อนเพาะชํา และค่า
วัสดุอุปกรณ์เรื อนเพาะชํา ส่ วนค่าระบบให้น้ าํ 14,500 บาท แบ่งเป็ น ค่าจ้างเหมาจัดทําระบบให้น้ าํ
และค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบให้น้ าํ ค่าแรงงานดูแลรักษา 27,000 บาท แบ่งเป็ นค่าจ้างเหมาบรรจุดิน
และวางเรี ยงค่าจ้างเหมาขุดร่ องวางถุงเพาะชําค่าจ้างเหมาดูแลรักษา ใส่ ปุ๋ย รดนํ้า และปราบวัชพืช
ค่าจ้างเหมาตัดแต่งรากและปั กชําต้นตอตายางในถุงและเติมดินค่าจ้างเหมาคัดแยก ตัดแต่งกิ่งแขนง
และขนจัดเรี ยงใหม่ค่าจ้างเหมาคัดทิ้งต้นยางผิดปกติ ส่ วนค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าถุงชํายางขนาด
2.5 x 14 นิ้ว รวม 3,900 บาท ค่าดินกรอกถุง 4,500 บาท และค่าวัสดุอื่นๆ รวม 11,850 บาท เมื่อคิด
ต้นทุนยางชําถุงในปี งบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้ น 194,300 บาท ได้ยางชําถุงทั้งหมด 12,535 ต้น
เป็ นผลสําเร็ จของผลิตร้อยละ 83.56 และเมื่อคิดเป็ นต้นทุนผลิตยางชําถุง พบว่าเท่ากับ 15.50 บาท
ต่อต้น ดังตารางที่ 1
ขณะที่ ปีงบประมาณ 2560 และปี งบประมาณ 2561 สามารถจํา หน่ ายยางชําถุ งในราคา
ประกาศของการยางแห่ ง ประเทศไทยสําหรั บ เกษตรกรสวนสงเคราะห์ ปลูก แทน 30 บาท/ต้น
จําหน่ายได้รวมทั้งสิ้ น 8,975 ต้น จากที่ผลิตได้ท้ งั หมด 12,535 ต้น โดยแบ่งเป็ นพันธุ์ยางชั้น 1 และ 2
ตามคําแนะนําสถาบันวิจยั ยางการยางแห่ งประเทศ ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ รวม 8 พันธุ์ ได้แก่ RRIT
251 RRIT 226 RRII 118 RRIT 3604 RRIT 3607 RRIT 3902 RRIT 3904 และ RRIT 3906 เป็ น
เงินทั้งสิ้ น 269,250 บาท โดยนําส่ งเป็ นรายได้จากงานวิจยั เข้ากองทุนพัฒนายาง 49(4) คิดเป็ นกําไร
สุ ทธิ 74,940 บาท ยังเหลือยางชําถุง 3,560 ต้น สามารถนําไปปลูกในศูนย์วิจยั ยางหนองคายเพื่อ
เป็ นต้นกิ่งตางานวิจยั ได้ ทําให้ลดงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุปลูกปี 2561 รวมถึงมีโรงเรื อนที่ใช้
ในการชํายางชําถุงในปี งบประมาณต่อไป ดังตารางที่ 2

-371ตารางที่ 1 ต้น ทุ น การผลิ ต ยางชําถุ ง 15,00 ต้น ในโครงการ การผลิ ต ยางชําถุ ง คุ ณ ภาพดี ตาม
คํ า แ นะนํ า พั น ธุ์ ย า ง ปี 2 5 5 9 เ พื่ อ การกร ะจาย พั น ธุ์ ดี ให้ เ กษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย ปี งบประมาณ 2560

รายการ
ต้ นทุน
1. ค่าต้นตอตายาง
2. ค่าเรื อนเพาะชํา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 2.5 เมตร
2.1) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่และสร้างเรื อนเพาะชํา
2.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์เรื อนเพาะชํา
3. ค่าจัดทําระบบให้น้ าํ
3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทําระบบให้น้ าํ
3.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบให้น้ าํ
4. ค่าแรงงานดูแลรักษา
4.1) ค่าจ้างเหมาบรรจุดินและวางเรี ยง
4.2) ค่าจ้างเหมาขุดร่ องวางถุงเพาะชํา
4.3) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา ใส่ ปุ๋ย รดนํ้า และปราบวัชพืช
4.4) ค่าจ้างเหมาตัดแต่งรากและปักชําต้นตอตายางในถุงและ
เติมดิน
4.5) ค่าจ้างเหมาคัดแยก ตัดแต่งกิ่งแขนง และขนจัดเรี ยงใหม่
4.6) ค่าจ้างเหมาคัดทิ้งต้นยางผิดปกติ
5. ค่าถุงเพาะชํา
6. ค่าดินกรอกถุง
7. ค่าสารป้ องกันกําจัดโรคและศัตรู พชื
8. ค่าสารปราบวัชพืช
9. ค่าปุ๋ ยบํารุ ง ปุ๋ ยฉีดพ่นทางใบ
10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
11. ค่าพลาสติก
12. ค่าวัสดุการเกษตร
13. ค่าตาข่ายกรองแสง
รวม

งบประมาณดําเนินการ
2560 (15,000 ต้ น)
ผลสํ าเร็จ (12,535 ต้ น)
ราคา
รวมราคา
บาท/ต้ น
7.15
1.69
0.99
0.70
0.97
0.30
0.67
1.80
0.47
0.07
0.53
0.60

107,250
25,300
14,800
10,500
14,500
4,500
10,000
27,000
7,000
1,050
8,000
9,000

0.07
0.06
0.26
0.30
0.04
0.02
0.10
0.19
0.30
0.03
0.11
15.50

1,050
900
3,900
4,500
600
300
1,500
2,850
4,500
450
1,650
194,300

-372ตารางที่ 2 ผลการจําหน่ายยางชําถุง จําแนกตามพันธุ์ ในโครงการ การผลิตยางชําถุงคุณภาพดีตาม
คํ า แ นะนํ า พั น ธุ์ ยางปี 2 5 5 9 เพื่ อ การกร ะจาย พั น ธุ์ ดี ให้ เ กษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย ปี งบประมาณ 2560
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อพันธุ์
RRIT 251
RRIT 226
RRIT 3904
RRIT 3906
RRIT 3604
RRII 118
RRIT 3902
RRIT 3607
รวม

จํานวนผลิตได้ (ต้ น)
7,928
1,730
856
763
525
368
210
155
12,535

จํานวนจําหน่ าย (ต้ น)
5,600
1,495
620
590
360
130
100
80
8,975

รายได้ (บาท)
168,000.44,850.18,600.17,700.10,800.3,900.3,000.2,400.269,250.-

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ในปี งบประมาณ 2561 โครงการนี้ อยู่ในระหว่างการหารื อและปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณจากหน่ วยธุ รกิจของการยางแห่ งประเทศไทย (Business Unit) เนื่ องจาก
คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการยางชําถุงของเกษตรกรชาวยางเพื่อการสงเคราะห์ปลูกแทนขาด
แคลนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน ไม่นอ้ ยกว่าปี งบประมาณ 2560 เนื่องจากนโยบาย
ของรัฐบาลและการยางแห่ งประเทศไทยที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้ลดพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา
ด้วยการโค่นยางเก่ าเพื่อปลูกแทนด้วยยางพัน ธุ์ ดีและไม้ยืนต้นตามที่ การยางแห่ งประเทศไทย
กําหนด ส่ งผลให้ปริ มาณผลผลิตในประเทศลดลง ทําให้ความต้องการยางธรรมชาติในตลาดโลก
เพิ่มขึ้นราคายางพาราจึงขยับตัวสู งขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีเป้ าหมายให้การ
สนับสนุนเพือ่ การปลูกแทนมากกว่า 8,000 ไร่ ซึ่งต้องใช้พนั ธุ์ยางมากกว่า 640,000 ต้นจึงเกิดปั ญหา
ขาดแคลนพันธุ์ยางคุณภาพดี ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปลูกยางพาราภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จํานวนมาก

-373การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. เกษตรกรได้เข้าถึงพันธุ์ยางตามคําแนะนําสถาบันวิจยั ยางปี 2559 ชั้น 1 และชั้น 2 ในเขต
ปลูกยางใหม่ ได้แก่ พันธุ์ RRIT 251 RRIT 226 RRII 118 RRIT 3604 RRIT 3607 RRIT 3902
RRIT 3904 และ RRIT 3906 ที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสู งกว่าพันธุ์เดิมคือ RRIM 600 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตยางในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. กองทุ น พัฒ นายาง 49(4) ของการยางแห่ ง ประเทศไทยได้รั บ รายได้จ ากการต่ อยอด
งานวิจยั ด้านการปรับปรุ งพันธุ์
เอกสารอ้ างอิง
สถาบันวิจยั ยาง. 2559. คําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559. สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่ งประเทศไทย. 76
หน้า.

มูลค่ าการสู ญเสียทางเศรษฐศาสตร์ จากการชะล้างหน้ าดินในสวนยาง
The Loss of Economic Value from Runoff in Rubber Plantation
พิศมัย จันทุมา1
สว่างรัตน์ สมนาค1
บทคัดย่อ
การศึกษามูลค่าการสู ญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์ จากการชะล้างหน้าดินในสวนยาง ทดลองกับ
สวนยางพันธุ์ RRIM 600 3 ช่วงอายุ คือ ยางอ่อน อายุ 4-6 ปี ยางเปิ ดกรี ดอายุ 7-9 ปี และอายุ 19-21
ปี พื้นที่ เป็ นแบบลาดลอน มีความลาดชัน 5% เลื อกพื้นที่ ให้อยู่ในบริ เวณใกล้เคียงกัน ตรวจเช็ด
เพื่อให้เป็ นดินชุดเดียวกัน มีลกั ษณะทางกายภาพเหมือนกัน เช่น เนื้ อดิน ความหนาแน่ นของดิ น
เป็ นต้น ผลการทดลองในปี 2560 พบว่า ปริ มาณนํ้าฝนของยางเปิ ดกรี ด อายุ 7-9 ปี และ 19-21 ปี มี
ปริ มาณนํ้าฝนตกลงดิน (throughfall) 82.0-88.0% มีปริ มาณนํ้าฝนที่คา้ งหรื อเกาะตามใบ กิ่งก้าน
และลําต้นยาง (interception) 12-18.0% และปริ มาณนํ้าฝนที่ไหลลงตามต้นยาง (stemflow) 2.8%2.9% มีปริ มาณนํ้าไหลบ่าตามพื้นดิน (runoff) 64.24-68.50 มม. หรื อ 6.3% - 7.1% และปริ มาณนํ้า
ระเหยและไหลลงดิน 72.1-78.9% และ 3. มูลค่าการสู ญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์ จากการชะล้างหน้า
ดินในสวนยางจากการไหลบ่าชะล้างของนํ้าฝน ทําให้เกิดตะกอนดินในสวนยางอ่อน อายุ 4-6 ปี
สวนยางเปิ ดกรี ด อายุ 7-9 ปี และ 19-21 ปี มีปริ มาณตะกอน 0.09, 0.08 และ 0.07 ตัน/ไร่ /ปี หรื อ
0.060, 0.053 และ 0.047 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ /ปี ตามลําดับ คิดเป็ นมูลค่าการสู ญเสี ย 7.50, 6.67 และ
5.83 บาท/ไร่ /ปี หรื อ 37.5%, 33.3% และ 29.2% ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: ยางพารา, มูลค่าการสูญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์, การชะล้างหน้าดิน

1

ศูนย์วิจยั ยางฉะเชิงเทรา ต. ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา 24160
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ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการชะล้างพังทลายโดยนํ้าได้แก่ 1. นํ้าหรื อฝน (precipitation) การ
กัด กร่ อ นจะมากน้อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู่กับ ลักษณะของฝนเช่ น ความมากน้อ ยที่ ต กครั้ งหนึ่ ง
ระยะเวลา จํานวนนํ้าฝนทั้งหมด ขนาด ความเร็ ว และการแพร่ กระจายของฝนในแต่ละฤดู
2. สภาพภูมิประเทศ (topography) ขึ้นอยูก่ บั ความชันของความลาดเท ความยาวความลาดเท
รู ปร่ างของความลาดเท ความไม่สมํ่าเสมอของความลาดเท และทิ ศทางของความลาดเท
3. สมบัติของดิน (soil properties) ได้แก่ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุปริ มาณอนุภาคดินเหนี ยว ชนิ ด
ของไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ เนื้ อดินและขนาดของอนุ ภาคของดิน ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
ในดินและปริ มาณความชุ่มชื้นในดินชั้นดินดานการจัดการดิน (soil management) ได้แก่การ
ไถพรวน โดยปกติเป็ นการเพิ่มการชะล้างพังทลายของดิน โดยถ้าทําให้ถูกวิธีที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน วิธีการปลูกพืชมี อิทธิ พลต่อการชะล้างพังทลายของดิน
ขึ้ นอยู่กบั ชนิ ดของพืชที่ ปลูก จํานวนพื ชต่อเนื้ อที่ ระยะระหว่างต้นและระหว่างแถว และ
ทิศทางของแถวกับความลาดเท ซึ่ งถ้ามีพืชหนาแน่นและปลูกตามแนวระดับหรื อขั้นบันไดจะ
ลดการชะล้างพังทลายของดินลง
การชะล้างพังทลายของดินกับการเกษตร 1. การสู ญเสี ยดินครอบคลุมถึงความเสื่ อม
โทรมของดิน (soil degradation) แสดงถึงความสามารถในการปลูกพืชลดลง 2. การชะล้าง
พังทลายของดินทําให้สมบัติทางกายภาพเสี ยไปเช่น ชั้นดินตื้นขึ้น หน้าดินโครงสร้างเปลี่ยน
หน้าดินอัดแน่ น นํ้าซึ มลงได้ยากขึ้น และความอุดมสมบูรณ์ ของดินลดลงไป ทําให้สูญเสี ย
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต 3. การสู ญเสี ยธาตุอาหารในดินปริ มาณธาตุอาหารในดินที่สูญเสี ยจาก
การไหลบ่าของนํ้าในสภาพสารละลายหรื อแขวนลอยการสู ญเสี ยธาตุไนโตรเจนปริ มาณ
ไนโตรเจนในดินถึงแม้จะมีไม่มากนัก แต่เมื่อเกิดการชะล้างพังทลายของดินธาตุไนโตรเจนก็
จะติดมาด้วย เนื่ องจากสารประกอบไนโตรเจนส่ วนใหญ่ละลายนํ้าได้ดี ทําให้ดินบริ เวณนั้น
สู ญ เสี ย ไนโตรเจนได้ง่ า ย เช่ น แอมโมเนี ย ม และไนเตรท นอกจากนี้ การสู ญ เสี ย ธาตุ
ไนโตรเจนเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่ องจากเป็ นธาตุอาหารพืชสามารถเปลี่ยนแปลงรู ปแบบได้ง่ายมาก
การสู ญเสี ยธาตุฟอสฟอรัสปริ มาณฟอสฟอรัสในดิ นส่ วนมากจะอยู่ผิวดิ น และมากกว่า 50
เปอร์ เซ็ นต์ถูกดูดยึดโดยอนุ ภาคดิ นเหนี ยว การสู ญเสี ยหน้าดิ นโดยการชะล้างพังทลายของ
อนุ ภาคดิ นเหนี ยวและดิ นที่มีอินทรี ยวัตถุสูงทําให้ฟอสฟอรัสสู ญเสี ยไปกับตะกอนดิ นจาก
การไหลบ่าด้วย อย่างไรก็ตามปริ มาณฟอสฟอรัสมากกว่า 60 เปอร์ เซ็นต์ของที่ถูกพัดพาจะอยู่
ในรู ปอินทรี ยวัตถุ นอกจากนี้เมื่อใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสในสภาพที่แห้งแล้งแล้วฝนตกทันทีจะมีผล
ทําให้ฟอสฟอรัสสู ญเสี ยไป 22 เปอร์เซ็นต์ของปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่ ปริ มาณการสู ญเสี ยฟอสฟอรัส
จะเกิ ดมากในช่ วงฝนตกครั้ งแรกๆ และในช่ วงฝนตกครั้ งต่อไปจะลดลงการสู ญ เสี ยธาตุ
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โปตัสเซี ยม โปตัสเซี ยมจะสู ญเสี ยไปในตะกอนดิ นที่ถูกพัดพาไปจากพื้นที่เป็ นจํานวนมาก
แต่มีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่อยูใ่ นสภาพที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช
การประเมินมูลค่าสิ่ งแวดล้อม แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ 1. การประเมินผลกระทบ
ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์กายภาพ (physical based research) และ การนําผลกระทบมาตี
ค่าเป็ นจํานวนเงิน ด้วยวิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (Environmental economics)
การประเมิ นมูลค่าการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จของผลกระทบจากการชะล้างของดิ น เพื่อให้
เกษตรกรได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรสิ่ งแสดล้อม ในส่ วนของการประเมินผลกระทบนั้น
การสู ญเสี ยนํ้าจากการไม่ ดูดซับนํ้าฝนของดิ น และการสู ญเสี ยดิ นจากกระบวนการกัดชะ
พังทลายของดิน กระบวนการชะล้างพังทลายของดินโดยนํ้าแบ่งออกเป็ น 4 กระบวนการย่อย
(Meyer et al., 1975) ได้แก่ กระบวนการที่อนุภาคของดินถูกทําให้แตกกระจายออกจากกัน
โดยการกระทํา ของเม็ ด ฝนที่ ต กลงมากระทบกั บ หน้ า ดิ น และนํ้ าที่ ไ หลอยู่ เ หนื อ ดิ น
กระบวนการขนย้ายอนุภาคของดินที่ทาํ ให้ดินเกิดการเคลื่อนที่จกที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง โดย
การกระทําของฝนที่ตกมากระทบกับผิวหน้าดินและการกระทําของนํ้าที่ไหลบ่าหน้าดินทั้งนี้
การชะล้างหน้าดินขึ้นอยูห่ ลายปั จจัย ได้แก่ เนื้อดิน ความหนาแน่นของดิน ปริ มาณนํ้าฝนและ
การกระจายตัวของนํ้าฝน ชนิดพืชที่ข้ ึนปกคลุมดินและความลาดชัน เป็ นต้น การศึกษาการละ
ล้างทั้งในสภาพที่ราบและที่ลาดชัน ช่วยให้สามารประเมินความสู ญเสี ยธาตุอาหารและหน้า
ดิน และวิเคราะห์เป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อชี้ ให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการการเขต
กรรมเพื่อลดความสู ญเสี ยต่อไป
การชะล้างพังทลายของดินขึ้นอยู่กบั สมบัติของดิน ได้แก่ เนื้ อดิน โครงสร้างของดิน
ความหนาแน่ น อัตราการซึ มซับนํ้า สมรรถนะในการอุม้ นํ้าสู งสุ ดและความลึกของดิน เป็ น
ตัวกําหนดความทนทานของดินต่อการถูกชะล้างพังทลายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ท้ งั พืชและสิ่ ง
ปกคลุมดินมีบทบาทสู งมากต่อการชะล้างพังทลายของดิน เนื่ องจากพืชช่วยดูดซับนํ้าฝนและ
ช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝนรวมทั้งช่วยชะลอการไหลบ่าของนํ้าบนผิวดิน ทําให้น้ าํ บนดินมี
เวลาหรื อโอกาสที่จะซึ มผ่านผิวดินลงไปในดินได้มากขึ้น (Wooldridge, 1964) กรมพัฒนา
ที่ดิน (2523) ได้จดั ชั้นความรุ นแรงของการสูญเสี ยดินของประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงระดับ
ความรุ นแรงของปั ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่น้ นั ๆ เป็ น 5 ระดับ ตามอัตราการสู ญเสี ยดิน ได้แก่
น้อยมาก น้อย ปานกลาง รุ นแรง และรุ นแรงมาก มีอตั ราการสู ญเสี ยดิน 0-2, 2-5, 5-15, 15-20
และ >20 ตัน/ไร่ /ปี ซึ่ งมีประโยชน์ ในการนําไปประยุกต์ใช้กบั การวางแผนอนุ รักษ์ดินและ
นํ้าสมคิด (2546) ศึกษาการสู ญเสี ยดินและนํ้าจากพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันและ
ปลูกพืช 9 ชนิ ด ที่ จ. ตราด โดยพื้นที่มีความลาดชันระหว่าง 20-28% พื้นที่ ปลูกแปลง
สับปะรดมี การสู ญเสี ยดิ นมากที่ สุด 19.684 ตัน/เฮกตาร์ รองลงมา ได้แก่ สวนป่ าอิ นทนิ ล
สวนเงาะ สวนยางพารา สวนขนุ น แปลงไร่ ร้างและแปลงป่ าธรรมชาติ มี การสู ญ เสี ยดิ น
13.137, 7.942, 6.109, 5.406, 3.247, 2.008 และ 1.075 ตัน/เฮกตาร์ กรมพัฒนาที่ดิน (2547)
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รายงานการชะล้างพังทลายของดินในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยว่า ในพื้นที่ที่มีความลาด
ชันเท่ากัน เพราะเนื้ อดิ นส่ วนใหญ่เป็ นดิ นร่ วน ดิ นร่ วนปนทราย ซึ่ งมีส่วนผสมของดินแป้ ง
(silt) ในปริ มาณมาก ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายมากกว่าเนื้ อดินร่ วนเหนี ยว Wischmeier
and Smith (1965) ศึกษาวางแปลงการทดลองการสู ญเสี ยดิน 10,000 แปลงต่อปี เป็ นเวลา
หลายปี ทําให้ได้ขอ้ มูลทางสถิติ นําตัวแปรต่างๆ มาสร้างเป็ นสมการคาดคะเนการสู ญเสี ยดิน
เรี ยกว่า Universal Soil loss Equation (USLE) มีการนําสมการดังกล่าวไปประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อมในการนําผลกระทบมาประเมินค่าเป็ นจํานวนเงิน จะประยุกต์ใช้วิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อว่า replacement cost method ด้วยเหตุผลที่วา่ (1) เป็ นวิธีที่
สามารถใช้ได้กบั สิ นค้า (ปั จจัยที่ ประกอบตัวกันขึ้ นเป็ นโครงสร้ างของสวนยางพารา) ทุก
ชนิ ด และ (2) นิ ยมใช้กาํ หนดเป็ นค่าปรับ หรื อบทลงโทษ (Pagiola et al., 2004) โดยคิดเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการนําสิ นค้ากลับขึ้ นมาแทนที่ ส่วนที่ หายไป และ/หรื อ เป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุ งบริ การให้ดีข้ ึนเหมื อนเดิ ม เช่น ค่าใช้จ่ายในการนําดิ นกลับขึ้นมาปูทบั พื้นที่ ที่สูญ
หายไป ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าํ และค่าใช้จ่ ายในการซื้ อแม่ ปุ๋ยกลับขึ้ นไปโปรยเหนื อพื้ นที่
เสี ยหาย เป็ นต้น นิ ติพฒั น์ (2555) ศึกษาประเมินการชะล้างบนเขาคอหงส์ ความลาดชัน 1821% ช่วงระยะเวลา 3 เดือน พบว่ามีอตั ราชะล้างพังทลายของดิน 10.57 ตัน/ไร่ มีปริ มาณการ
สูญเสี ยธาตุอาหารหลัก N, P และ K 1,242.47, 0.03 และ 0.39 กก./ไร่ ตามลําดับ และประเมิน
มูลค่าจากการสู ญเสี ยจากการชะล้างในช่วง 3 เดือน ดังนั้น จึ งทําการศึกษาการชะล้างและ
ผลกระทบที่เกิดจากากรปลูกสร้างและการจัดการสวนยางที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางด้านปริ มาณ
และมูลค่าความเสี ยหาย ซึ่ งเป็ นข้อมูลสําคัญที่ช่วยให้ตะหนักถึงความสําคัญของการปลูกและ
การจัดการเขตกรรมสวนยาง เพื่อลดความสู ญและก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการชะล้างในสวนยางการศึกษาการป้ องกันการพังทลายของ
ดิ นด้วยการปลูกยางพาราเปรี ยบเทียบกับพืชชนิ ดอื่น (เวทและคณะ, 2530) รายงานว่า การ
ปลูกพืชในพื้นที่ลาดชัน 30-35% ทดลองที่จงั หวัดกระบี่และยะลาเปรี ยบเทียบระหว่างการ
ปลูกยางพารา พันธุ์ GT 1 สะตอ ไม้หลุมพอและป่ าธรรมชาติ พบว่า การชะล้างหน้าดินในป่ า
ธรรมชาติเกิ ดขึ้นน้อยที่สุด 840 กก.ไร่ สําหรับการปลูกพืชต่างๆ ในที่ลาดชัน พบว่า แปลง
ปลูกไม้หลุมพอมีการชะล้างมากที่สุด 4,004 - 5,348 กก./ไร่ แปลงปลูกสะตอมีการชะล้าง
น้อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจากไม้ห ลุ ม พอมี จาํ นวนต้น ปลู กต่ อ ไร่ 400 ต้น /ไร่ ในขณะที่ ส ะตอและ
ยางพารา มีจาํ นวนต้นปลูก 20 และ 80 ต้น/ไร่ ตามลําดับ การปลูกไม้หลุมพอจํานวนมาก ทํา
ให้ผิวหน้าดิ นถูกชะล้างและถูกรบกวนได้ง่าย รวมทั้งการเขตกรรมอื่ นๆ ได้แก่ การปราบ
วัชพืชโดยการถางและดายหญ้าบริ เวณรอบต้นก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดการชะล้าง และ
ในแปลงไม้หลุมพอมี การปราบวัชพืชทัว่ ทั้งแปลงทุกครั้ง เพราะระยะปลูกใกล้ชิดกันมาก
ส่ วนยางพาราและสะตอไม่จาํ เป็ นต้องปราบวัชพื ชทัว่ ทั้งพื้ นที่ ทุกครั้ ง โดยบางครั้ งปราบ
วัชพืชเฉพาะบริ เวณรอบๆ ต้นก็เพียงพอ การปลูกยางบนขั้นบันไดจะมี การชะล้างหน้าดิ น
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3,120 กก./ไร่ น้อยกว่าการปลูกยางบนที่ลาดชันมีดินชะล้าง 4,133 กก./ไร่ วริ ทร์ และพิเชษฐ์
(2552) ทดลองที่ ศูนย์วิจยั ยางฉะเชิงเทรา ศึกษาผลของสวนยางต่อการชะล้างหน้าดินโดย
ติดตั้งเครื่ องมือดักตะกอนดินและนํ้า ขนาด 4x4 เมตร ในแปลงทดลองที่มีการใช้ประโยชน์
ต่างกัน เก็บข้อมูลตัวอย่างตะกอนดิน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงธันวาคม 2552 มีปริ มาณฝน
รวมช่วงทดลอง 589.5 มม. พบว่า ปริ มาณการสู ญเสี ยนํ้าจากแปลงยางก่อนเปิ ดกรี ด อายุ 2 ปี
มีค่าสู งสุ ด 14,514 ลิตร/ไร่ รองลงมา คือ แปลงว่างเปล่าที่มีวชั พืช แปลงยางหลังเปิ ดกรี ด และ
แปลงมันสําปะหลัง มีค่าเท่ากับ 7,215, 2,461 และ 1,353 ลิตร/ไร่ ตามลําดับ ส่ วนปริ มาณ
ตะกอนที่ สู ญ เสี ยจากแปลงยางให้ผลเช่ นเดี ยวกัน คื อ แปลงยางก่อนเปิ ดกรี ด อายุ 2 ปี มี
ค่าสู งสุ ด 3.73 กก./ไร่ รองลงมา คือ แปลงว่างเปล่าที่มีวชั พืช แปลงยางหลังเปิ ดกรี ด และ
แปลงมันสําปะหลัง มีค่าเท่ากับ 3.02, 2.73 และ 0.44 กก./ไร่ ตามลําดับ และคณะทํางานได้
เสนอแนะให้ศึกษาในช่วงระยะเวลานานๆ จึงจะได้ค่าการชะล้างที่แน่นอน เนื่องจากปริ มาณ
นํ้าฝนและสิ่ งปกคลุมหน้าดินเป็ นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดการชะล้างหน้าดิน และรู ปแบบของ
ฝนที่ตกแต่ละปี มีความแตกต่างกันทั้งช่วงระยะเวลา ความรุ นแรงและปริ มาณนํ้าฝน จึงอาจ
ทําให้ปริ มาณตะกอนและนํ้าที่สูญเสี ยเปลี่ยนแปลงไปได้จากงานทดลองศึกษาปริ มาณนํ้าใน
สวนยาง งานทดลองเกี่ ย วกับ การชะล้า งหน้า ดิ น ในสวนยางหลัง เปิ ดกรี ด อายุ 10-12 ปี
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (ปี 2557) พบ ปัญหาอุปสรรค เช่น ที่ จ.หนองคายและ จ. สงขลา สภาพ
นํ้าใต้ดินสู ง ทําให้ช่วงฤดูฝนถังที่ใช้เก็บนํ้าไหลบ่าและตะกอนดิน นํ้าใต้ดินดันทําให้ถงั ลอย
ขึ้น เพราะใช้ถงั พลาสติก เนื่ องจากราคาถูก นํ้าหนักเบา ปฏิบตั ิงานได้ง่าย การแก้ไขควรย้าย
ไปทําแปลงอื่นที่มีระดับนํ้าใต้ดินตํ่ากว่า 1 เมตร และเปลี่ยนไปใช้ท่อซี เมนต์เพื่อให้มีน้ าํ หนัก
กดทับไม่ลอย สําหรับที่อื่น ได้แก่ จ. ฉะเชิ งเทรา บุรีรัมย์ และสุ ราษฎร์ ธานี ในช่วงที่ ฝนตก
หนักทําให้น้ าํ ล้นถังขนาด 100 ลิตร ซึ่ งทางผูด้ าํ เนิ นการจะได้หาวิธีแก้ไขโดยการวางถังดัก
ตะกอนพลาสติกจํานวน 2 ถังต่อแปลง ความจุของถัง 100 ลิตร โดยถังที่ 1 ทําการทดด้วยท่อ
ขนาด 1 : 4 ต่อไปยังถังที่ 2 ทําให้ถงั เก็บการชะล้างสามารถรองรับนํ้าไหลบ่าได้มากถึง 400
ลิ ตร นั่นคื อ ปริ มาณนํ้าฝนไม่เกิ น 60 มม./ครั้ ง ช่ วยให้สามารถเก็บนํ้าฝนได้โดยลดความ
สู ญเสี ยจากการล้นถัง สําหรั บพื้นที่ ปลูกยาง ในจังหวัดฉะเชิ งเทราและบริ เวณรอบๆ ส่ วน
ใหญ่มีสภาพพื้นที่ ลาดลอน มี ความลาดชัน 5% เนื้ อดิ นร่ วนเหนี ยวปนลูกรัง เป็ นดิ นชุ ด
กบินทร์บุรี ปริ มาณนํ้าฝนช่วงเฉลี่ย 10 ปี 1,250 มม./ปี ดังนั้นเพื่อให้มีขอ้ มูลการชะล้างดินจึง
ได้เสนองานวิจยั เพื่อประเมินปริ มาณการชะล้างของดินและค่าปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ชะล้างดิน ตลอดจนปริ มาณธาตุอาหารที่สูญเสี ยไป ทั้งนี้ นาํ ข้อมูลดังกล่าวไปประเมินมูลค่า
การสู ญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์ จากผลกระทบการชะล้างของดินในสวนยางซึ่ งเป็ นข้อห่ วงใย
ของ FAO ต่อการปลูกพืชที่จะทําให้ดินเสื่ อมโทรม (soil degradation) เพื่อให้เกษตรกรได้ตะ
หนักถึงความสําคัญของการเขตกรรมที่ถูกต้อง ลดความสู ญเสี ยจาการพังทลายของดินและ
ธาตุอาหารที่สูญเสี ยไปในการชะล้างหน้าดิน อย่างก็ตามยังไม่มีการศึกษาผลของการชะล้าง
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ซึ่ งเป็ นตัวแทนของสภาพพื้นที่ลอนคลื่น มีความลาดเท 2-5% และมีสภาพหน้าดินตื้น หน้า
ดินมีดินร่ วนปนทราย ทําให้หน้าดินถูกกัดเซาะและเกิดการชะล้างหน้าดิน ทําให้สูญเสี ยธาตุ
อาหาร มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นและการให้ผลผลิตยางด้วย จําเป็ นต้องศึกษา
ผลกระทบทางด้า นสิ่ ง แวดล้อมเพื่ อ เป็ นข้อมู ล ที่ ส ามารถนําไปใช้การในโครงการความ
ร่ วมมือของสหประชาชาติในเรื่ องสภาพแวดล้อมโลกใน ปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินปริ มาณการชะล้างของดินและค่าปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการชะล้างดิน
สัมพันธ์กบั ปริ มาณนํ้าฝน ตลอดจนปริ มาณธาตุอาหารที่สูญเสี ยไป
2. เพือ่ ประเมินการชะล้างหน้าดินและธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตยาง
3. เพื่อประเมินมูลค่าการสู ญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์จากผลกระทบการชะล้างของดินในสวน
ยางเป็ นข้อมูลนําไปใช้ในเรื่ อง สภาพแวดล้อมโลก โดยความร่ วมมือกับสหประชาชาติ หลังปี 2562
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
2. อุปกรณ์ในการวางการชะล้าง ได้แก่ แผ่นสังกะสี ท่อทดนํ้า ถังดักตะกอน จอบ เหล็กขุด
มีดพร้าเป็ นต้น
3. อุปกรณ์เก็บปริ มาณนํ้าฝน และสภาพภูมิอากาศ
4. สวนยาง อายุ 1-3 ปี และ 8-12 ปี และ พื้นที่วา่ งเปล่า มีระดับความลาดชัน1-5 องศา
วิธีการ
1. วางแปลงทดลอง 3 พื้นที่ คือ สวนยางพันธุ์ RRIM 600 3 ช่วงอายุ คือ ยางอ่อน อายุ 4-6 ปี
ยางเปิ ดกรี ดอายุ 7-9 ปี และอายุ 19-21 ปี พื้นที่เป็ นแบบลาดลอน มีความลาดชัน 5% เลือกพื้นที่ให้
อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกัน ตรวจเช็ดเพือ่ ให้เป็ นดินชุดเดียวกัน มีลกั ษณะทางกายภาพเหมือนกัน เช่น
เนื้อดิน ความหนาแน่นของดิน เป็ นต้น
2. เลือกสวนยาง อายุ 4-6 ปี อายุ 7-9 ปี และอายุ 19-21 ปี ระยะปลูก 7x3 เมตร แปลงยางที่
เก็บข้อมูลผลผลิตมีขนาด 1 ไร่ (76 ต้น/ไร่ ) จํานวน 3 ซํ้า
3. แต่ละแปลงยางวางที่ดกั ตะกอน การสร้างแปลงดักตะกอนดิน ขนาด 4x4 ตารางเมตร ใน
พื้นที่ระหว่างแถวยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ไปตามแถวยาง ขอบด้านข้างของแปลงดักตะกอน
ทั้ง 4 ด้าน ใช้แผ่นสังกะสี ที่มีความสูง 30 ซม. โดยฝังลึกลงไปในดิน 10 ซม. ให้มีส่วนที่อยูเ่ หนือดิน
20 ซม. เพือ่ ป้ องกันนํ้าจากภายนอกเข้ามาในบริ เวณที่ดกั ตะกอนดิน วางถังดักตะกอนดินจํานวน 2
ถังต่อแปลง ความจุของถังมีขนาด 100 ลิตร โดยถังที่ 1 ทําการทดนํ้าด้วยท่อขนาด 1: 5 ต่อไปยังถัง
ที่ 2 ติดตั้งเครื่ องวัดนํ้าฝนในบริ เวณแปลงทดลองกระจายทุกแปลง

-3804. ดูแลสวนยาง ใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําของสถาบันวิจยั ยาง
5. เก็บและรวบรวมข้อมูล
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปผลการทดลอง
6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณนํ้าฝนที่ตกแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณนํ้า
ไหลบ่า ตะกอนดิน ตะกอนสารแขวนลอย
6.2 สัดส่ วนของปริ มาณนํ้าไหลบ่าและนํ้าซึมลงไปในดิน มีผลต่อความชื้นในดินและ
ส่ งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นยางและผลผลิต
7. ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
การเก็บข้อมูล
1. ปริ มาณนํ้าฝนในแปลงทดลอง เก็บข้อมูลรายวัน
2. การชะล้างและตะกอนดิ น เก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์ ยกเว้นเดือนที่ฝนตกหนักมีปริ มาณ
นํ้าฝนมากในช่วงเดือนกันยายน-กลางเดือนตุลาคม เก็บข้อมูลทุกครั้งที่ฝนตก วัดปริ มาณนํ้าไหลบ่า
ผิวดินโดย วัดความสู ของนํ้าในถังและเก็บปริ มาณตะกอนจากแปลทดลองทุกสัปดาห์ เก็บตัวอย่าง
ของสารละลาย (นํ้า+ตะกอน) ที่มีในถังตะกอน จํานวน 1 ลิตร ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วนําตะกอน
เปี ยกไปอบแห้ง ที่ อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส นาน 24 ชัว่ โมง หานํ้าหนักแห้งนํามาเทียบเป็ น
นํ้าหนักต่อหน่วยของพื้นที่
3. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิ จโดยประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์และกลัน่ กรอง
ผลกระทบจากการชะล้างพัง ทลายของดินประเมินมูลค่าการสู ญเสี ยหน้าดินคํานวณจาก ปริ มาตร
วัสดุ กว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x ลึก 1 เมตร = 1ลูกบาศก์เมตร (1คิว) และนํ้าหนักของวัสดุ (หิ น
ดิน ทราย ลูกรัง) 1 คิว เฉลี่ยประมาณ 1,500 กิโลกรัม หรื อ 1.5 ตันและรถบรรทุกสิ บล้อ 1 คัน ที่มี
ขนาดของกะบะรถบรรทุก กว้าง 2.45 ม. ยาว 6.20 ม. สู ง 0.80 ม. บรรทุกวัสดุได้ปริ มาณ 12.15 คิว
จําหน่ ายดินคันละ 1,500 บาท (ราคาโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ ราคาดินยังขึ้นอยู่กบั ระยะทางที่ขนส่ งด้วย
ดังนั้นราคาดิน 125 บาท/คิว
ประเมินมูลค่าการสูญเสี ยหน้าดิน
SL = Q s x Ps
SL = มูลค่าหน้าดินที่สูญเสี ย(บาท)
Qs = ปริ มาณดินที่สูญเสี ย(ลูกบาศก์เมตร)
Ps = ราคาดินต่อหน่วยนํ้าหนัก (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ระยะเวลา ตุลาคม 2559-กันยายน 2560
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จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการทดลองและวิจารณ์
เปรี ยบเทียบปริ มาณนํ้าในสวนยางพันธุ์ RRIM 600 จํานวน 2 ช่วงอายุ คือ ยางเปิ ดกรี ด อายุ
7-9 ปี และอายุ 19-21 ปี พบว่า ปริ มาณนํ้าฝนของยางอายุ 7-9 ปี มีปริ มาณนํ้าฝนตกลงดิ น
(throughfall) 954.10 มม. หรื อ 88.0% มากว่ากว่าสวนยางอายุ 19-21 ปี เนื่องจากยางอายุ 19-21 ปี มี
ทรงพุม่ หนาแน่นมากกว่าโดยพบว่า ยางอายุ 19-21 ปี มีปริ มาณนํ้าฝนที่คา้ งหรื อเกาะตามใบ กิ่งก้าน
และลําต้นยาง (interception)18.0% มากว่ายางอายุ 7-9 ปี ปริ มาณนํ้าค้างบนทรงพุ่ม 12.0% แต่
ปริ มาณนํ้าฝนที่ไหลลงตามต้นยาง (stemflow) ของยางอายุ 7-9 ปี และอายุ 19-21 ปี ปริ มาณนํ้าใน
ไหลลงตามต้นยาง 2.8% และ 2.9% มีปริ มาณนํ้าไหลบ่าตามพื้นดิน (runoff) 68.50 และ 64.24 มม.
หรื อ 6.3% และ 7.1% และปริ มาณนํ้าระเหยและไหลลงดิน 78.9% และ 72.1% ตามลําดับและไม่
แสดงความแตกต่างกัน (ตารางที่ 1 และ 2)
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบปริ มาณนํ้าฝนตกลงดินและปริ มาณนํ้าไหลบ่าของยางอายุ 7-9ปี และ 19-21ปี
อายุยาง
(ปี )

ปริมาณ ปริมาณนํา้ ฝน % ปริมาณนํา้ ฝนค้ าง % ปริมาณนํา้ ฝนที่ %
นํ้าฝน
ตก
บนทรงพุ่ม
ไหลลงตามต้ นยาง
(มม.) ลงดิน (มม.)
ยาง (มม.)
(มม.)
7-9 ปี 1,083.68 954.10
88.0
129.58
12.0
30.82
2.8
19-21 ปี 910.25
746.98
82.1
163.27
18.0
26.28
2.9
หมายเหตุ: ปริ มาณนํ้าฝนปี 2560 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 - 4 ตุลาคม 2560

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบปริ มาณนํ้าฝนตกลงดินและปริ มาณนํ้าไหลบ่า ของยางอายุ 7-9 ปี และ 19-21 ปี
อายยาง (ปี )
7-9
19-21

ปริมาณนํ้าไหลบ่ า
(มม.)
68.50
64.24

%
6.3
7.1

ปริมาณนํ้าระเหยและ
ไหลลงดิน (มม.)
854.78
656.46

%
78.9
72.1

-382มูลค่ าการสู ญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์ จากการชะล้ างหน้ าดินในสวนยาง
จากการไหลบ่าชะล้างของนํ้าฝน ทําให้เกิดตะกอนดินในสวนยางอ่อน อายุ 4-6 ปี สวนยาง
เปิ ดกรี ด อายุ 7-9 ปี และ 19-21 ปี มีปริ มาณตะกอน 0.09, 0.08 และ 0.07 ตัน/ไร่ /ปี หรื อ 0.060,
0.053 และ 0.047 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ /ปี ตามลําดับ คิดเป็ นมูลค่าการสู ญเสี ย 7.50, 6.67 และ 5.83
บาท/ไร่ /ปี หรื อ 37.5%, 33.3% และ 29.2% ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 มูลค่าการสูญเสี ยหน้าดิน
แปลงยาง
1. อายุ 4-6 ปี
2. อายุ 7-9 ปี
3. อายุ 19-21 ปี
รวม

ปริมาณตะกอนดิน ปริมาณดินที่สูญเสี ย มูลค่ าการสู ญเสี ย
(ตัน/ไร่ /ปี )
(ลบ.ม./ไร่ /ปี )
(บาท/ไร่ /ปี )
0.09
0.060
7.50
0.08
0.053
6.67
0.07
0.047
5.83
0.24
0.160
20.00

%
37.5
33.3
29.2
100.0

สรุปผลการวิจัย
1. ปริ มาณนํ้าฝนของยางเปิ ดกรี ด มีปริ มาณนํ้าฝนตกลงดิน (throughfall) 82.0 - 88.0% มี
ปริ มาณนํ้าฝนที่คา้ งหรื อเกาะตามใบ กิ่งก้านและลําต้นยาง (interception) 12 - 18.0% และปริ มาณ
นํ้าฝนที่ไหลลงตามต้นยาง (stemflow) 2.8 - 2.9%
2. มีปริ มาณนํ้าไหลบ่าตามพื้นดิน (runoff) 64.24 - 68.50 มม. หรื อ 6.3% - 7.1% และ
ปริ มาณนํ้าระเหยและไหลลงดิน 72.1 - 78.9%
3. มูลค่าการสู ญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์ จากการชะล้างหน้าดินในสวนยางจากการไหลบ่าชะ
ล้างของนํ้าฝน ทําให้เกิดตะกอนดินในสวนยางอ่อน อายุ 4-6 ปี สวนยางเปิ ดกรี ด อายุ 7-9 ปี และ
19-21 ปี มีปริ มาณตะกอน 0.09, 0.08 และ 0.07 ตัน/ไร่ /ปี หรื อ 0.060, 0.053 และ 0.047 ลูกบาศก์
เมตร/ไร่ /ปี ตามลําดับ คิดเป็ นมูลค่าการสูญเสี ย 7.50, 6.67 และ 5.83 บาท/ไร่ /ปี หรื อ 37.5%, 33.3%
และ 29.2% ตามลําดับ
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ศึกษาพฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการใช้ บริการ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย
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
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การวิ จัย เรื่ อ งศึ ก ษาพฤติ ก รรมและส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก าร
สํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย 2) ศึกษาระดับความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศ
ไทย 3) ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราของ
การยางแห่ งประเทศไทย4) ศึกษาปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยโดยรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกผูช้ ้ือและ
ผูข้ ายยางของสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา ยะลา สุ ราษฎร์ ธานี
บุรีรัมย์ และหนองคาย ที่มาใช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพารา ปี งบประมาณ 2559 จํานวน
449 ราย ซึ่ งวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคสแควร์ (Chi - Square test)
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-385ผูใ้ ช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้ มีอายุเฉลี่ย 50.41 ปี โดย
นํายางแผ่นดิ บและแผ่นรมควันมาขายเฉลี่ ย 6.23 ครั้ งต่อเดือน จํานวนเฉลี่ย 31.44 ตันต่อเดื อน
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีอายุเฉลี่ย 49.43 ปี มีการขายยางก้อนถ้วย แผ่นดิบ และแผ่น
รมควัน เฉลี่ย 1.90 ครั้งต่อเดือน จํานวนเฉลี่ย 4.04 ตันต่อเดือน และผูใ้ ช้บริ การทั้งภาคใต้และภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีความคิดเห็นเห็ นด้วยกับขั้นตอนการให้บริ การ ภาพลักษณ์การให้บริ การ
และการติ ดต่อสื่ อสารของสํานักงานตลาดกลางยางพารา และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริ การมีผลต่อการใช้บริ การในเขต
ภาคใต้ระดับมากที่สุด ส่ วนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อปั จจัยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริ การมีความสําคัญระดับมากที่สุด
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุ พื้นที่สวนยาง และประเภทสมาชิกของผูใ้ ช้บริ การขาย
ยางในเขตภาคใต้มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01, 0.05
และ 0.01 ตามลําดับ ในขณะที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อจํานวนพื้นที่ สวนยางและระยะทางมี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 0.01 ตามลําดับ
ผูใ้ ช้บริ การซื้ อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้ มีอายุเฉลี่ย 43.93 ปี โดย
ซื้ อ ยางแผ่นดิ บ และแผ่นรมควัน เฉลี่ ย 12.19 ครั้ งต่ อเดื อน จํานวนเฉลี่ ย 1,890.33 ตัน ต่ อ เดื อน
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีอายุเฉลี่ย 44.80 ปี เข้ารับซื้ อยางก้อนถ้วย แผ่นดิบ และแผ่น
รมควัน เฉลี่ย 2.60 ครั้งต่อเดือน จํานวนเฉลี่ย 690.30 ตันต่อเดือน และผูใ้ ช้บริ การทั้งภาคใต้และ
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี ค วามคิ ด เห็ น เห็ น ด้ว ยกับ ขั้น ตอนการให้บ ริ ก าร ภาพลัก ษณ์ ก าร
ให้บริ การ และการติดต่อสื่ อสารของสํานักงานตลาดกลางยางพารา และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่ าย ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
บริ การมี ผลต่อการใช้บริ การในเขตภาคใต้ระดับมากที่สุด ส่ ว นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริ การมีความสําคัญระดับมากที่สุด และ
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ พบว่ า ระดับ การศึ ก ษาของผู้ใ ช้บ ริ ก ารซื้ อ ยางในเขตภาคใต้มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, ระดับความคิดเห็น, ตลาดกลางยางพารา
Abstract
The study of behavior and marketing mix that relate to the customer who had use the service of
Central Rubber Market (CRM.) of Rubber Authority of Thailand (RAOT) objectives to : 1) study of
behavior the customer of CRM. RAOT. 2) study of the opinion level of the customer about the CRM
Service of RAOT. 3) study of marketing mix of customer that affects to the CRM service of RAOT.

-3864) study of the social and economic factor affecting the behavior of using CRM service of RAOT.
These data collection from buyer and seller members of CRM of Nakhon Si Thammarat, Songkhla,
Yala, Surat Thani, Buri Ram and Nong Khai province. The amount of 449 customers who had use the
fiscal year service in 2016 and the statistical methods used in data analysis were descriptive and ChiSquare test. The results revealed that.
The Southern customer had average 50.41 years of age who sold Unsmoked Sheets and Rib
Smoked Sheet average 6.23 times per month. The product amount 31.44 tons per month. While the
North-Eastern customer had average 49.43 years of age who sold Cup Lump, Unsmoked Sheets and
Rib Smoked Sheet average 1.90 times per month. The product amount 4.04 tons per month. And both
of them had agree about step of service, service images, and communication of CRM and the factor of
marketing mix about product, price, physical evidence and service process are the highest level
affects to the Southern customer but in the North-Eastern customer the product, price, place,
marketing, physical evidence, and service process are the highest level. The age, rubber plantation
areas and type of members of the Southern customer were correlate the frequency of using CRM
service with statistical significance level 0.01, 0.05 and 0.01 respectively. While the North-Eastern
customer that amount of the rubber plantation areas and the distance correlate with the frequency
using CRM service with statistical significance level 0.05 and 0.01 respectively
The merchant who buy products from the Southern CRM average 43.93 years of age had buy
Unsmoked Sheets and Rib Smoked Sheet average 12.19 times per month. The product amount
1,890.33 tons per month. While in the North-Eastern average 44.80 years of age had buy Cup Lump,
Unsmoked Sheets and Rib Smoked Sheet average 2.60 times per month and the product amount
690.30 tons per month. The merchant who are the customer of CRM had agree about step of service,
service images, and communication of CRM and the factor of marketing mix about product, price,
place, physical evidence and service process are affects to the Southern customer in the highest level
and the customer in the North-Eastern the factor of marketing mix about product, price, physical
evidence and service process are affects in the highest level. The education level correlates with the
frequency of using CRM service with statistical significance level 0.05.
Key words : Marketing Mix, Behavior, Comments Level, Central Rubber Market

-387บทนํา
ปั จจุ บนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับธุ รกิจการบริ การที่ มีระดับการ
แข่งขันสู ง ความรับผิดชอบและความจริ งใจจึงมีความสําคัญต่อธุรกิจการบริ การเนื่องจากธุรกิจการ
บริ การเป็ นธุ รกิจที่ไม่มีตวั สิ นค้าที่สามารถสัมผัสโดยประสาทสัมผัสได้ คุณภาพของการให้บริ การ
จะเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้าหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งทราบความต้องการ
ของลูกค้าที่ มีอยู่อย่า งไม่ จาํ กัด ซึ่ ง แต่ละรายก็มีความพึงพอใจแตกต่ า งกันออกไป ดังนั้นธุ ร กิ จ
จะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกค้าด้วย ในยุคกระแสโลกาภิวฒั น์การดําเนินธุรกิจการบริ การ
ควรเน้นคุณภาพเรื่ องการบริ การเหนือความคาดหวังของลูกค้ากล่าวคือสามารถสร้างความรู ้สึกและ
ความประทับใจที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการมิใช่เพียงทําให้ลูกค้ารู้สึกเฉยๆ กับ
การรับบริ การเท่านั้น แต่ตอ้ งพยายามให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความรู ้สึกว่าผูป้ ระกอบการ
มีความจริ งใจในการบริ การซึ่ งการประเมินคุณภาพของการให้บริ การเกิดจากการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริ การของลูกค้าที่มาใช้บริ การ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับบริ การนั้นๆ แล้ว ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ด้านที่
สําคัญ ดังนี้ 1) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ 2) ด้านความเชื่ อมัน่ 3) ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ 4)
ด้านความเอาใจใส่ ต่อลูกค้า และ 5) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Gronroos,
1990, Buzzell & Gale, 1987, อ้างถึงใน ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2548) เนื่องจากธุรกิจการบริ การ
มี ค วามแตกต่ า งกับ ธุ ร กิ จ สิ น ค้า อุ ป โภคและบริ โ ภคโดยทั่ว ไป ดัง นั้น กลยุท ธ์ ด้า นการตลาดที่
นํามาใช้กบั ธุ รกิจการบริ การจําเป็ นต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7P's
(Product, Price, Place, Promotion, People, Physical and Presentation, Process) มากําหนดกลยุทธ์
ต่างๆ ทางด้านการตลาดของธุ รกิ จ เพราะธุ รกิ จการบริ การต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างจากการตลาดโดยทัว่ ไปและต้องมีการจัดส่ วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจการบริ การนั้นๆ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
สํานักงานตลาดกลางยางพาราเป็ นหน่ วยงานบริ การด้านการซื้ อขายยางพารา เดิ มสังกัด
สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งมีภารกิจให้บริ การซื้อขายยาง
ที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ หลังจากพระราชบัญญัติการยางแห่ งประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ส่ งผลให้มีการปรับเปลี่ยนสถานะขององค์กรไปเป็ น
หน่วยงานหนึ่ งของรัฐวิสาหกิจภายใต้ชื่อ การยางแห่ งประเทศไทย (กยท.) ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิจ
ประเภทแสวงหากําไร จากผลการปรับเปลี่ยนบทบาทดังกล่าวทําให้วตั ถุประสงค์ของการจัดตั้ง
องค์กรเปลี่ยนแปลงไปจากเน้นการค้นคว้าวิจยั ด้านตลาดยางเป็ นหน่วยงานที่ประกอบธุ รกิจด้าน
การให้บริ การซื้ อขายยาง โดยเป็ นศูนย์กลางให้บริ การซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และยาง
ก้อนถ้วย ซึ่งปั จจุบนั สํานักงานตลาดกลางยางพารา มีท้ งั หมด 6 แห่ง ประกอบด้วย สํานักงานตลาด
กลางยางพาราจังหวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา ยะลา สุ ราษฎร์ ธานี บุรีรัมย์ และหนองคาย โดย
สํานักงานตลาดกลางยางพาราทุกแห่ งมีการให้บริ การทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ลงทะเบียน
2) คัดคุณภาพ 3) ชัง่ นํ้าหนัก 4) ประมูล 5) จ่ายเงิน และ 6) ส่ งมอบ รู ปแบบการให้บริ การเป็ นระบบ
การให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) เพื่อสร้างกลไกการซื้อขายยางที่เป็ นธรรม นับได้

-388ว่าสํานักงานตลาดกลางยางพารามีส่วนช่วยเพิ่มทางเลือกในการขายยางแก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ชาวสวนยาง และสามารถใช้เป็ นราคาชี้ นาํ ตลาดท้องถิ่น รวมทั้งเป็ นการยกระดับราคายางของ
เกษตรกรชาวสวนยางชาวสวนยางให้สูงขึ้นด้วย โดยมีปริ มาณยางที่ ผ่านสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราปี ละประมาณ 2 แสนตัน และมีสมาชิ กผูใ้ ช้บริ การรวมทั้งสิ้ นประมาณปี ละ 1,513 ราย
(สํานักงานตลาดกลางยางพารา การยางแห่ งประเทศไทย, 2559) อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั พฤติกรรม
การผลิตยางของเกษตรกรชาวสวนยางชาวสวนยางบางพื้นที่เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือชาวสวน
ยางบางส่ วนหันไปผลิตและจําหน่ ายนํ้ายางสดและขายนอกตลาดกลางยางพารามากขึ้น ทําให้
ปริ มาณซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพาราปี 2559 ลดลงร้อยละ 35.62 เมื่อเทียบกับปริ มาณซื้ อขาย
ยางผ่านตลาดกลางยางพาราเฉลี่ยของปี 2555 - 2557 (สํานักงานตลาดกลางยางพารา การยางแห่ ง
ประเทศไทย, 2559)
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสํานักงาน
ตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย เพื่อตอบคําถามว่าผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาด
กลางยางพารามีพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการให้บริ การของสํานักงานตลาดกลางยางพารา
อย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลาง
ยางพารา ซึ่ ง สามารถนํา ผลการศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพการให้บ ริ ก ารของ
สํานักงานตลาดกลางยางพารา เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผูใ้ ช้บ ริ ก ารสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การที่มีผลต่อการให้บริ การสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพารา
ของการยางแห่งประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย
ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการดําเนินการ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์
(Interview) กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรม ระดับความคิดเห็น และส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7
ด้าน (Marketing Mix 7P's)ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ด้านราคา (Price) (3) ด้านช่องทาง
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พนักงาน (Employee) (6) ด้านกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and
Presentation) และ (7) ด้านกระบวนการ (Process)
2) ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ สิ่ งตีพมิ พ์ รายงาน
การศึกษา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การของสํานักงานตลาดกลางยางพารา 6 แห่ งใน
ปี งบประมาณ 2559 รวม 1,502 ราย แบ่งเป็ น ผูข้ ายยาง จํานวน 1,407 ราย และผูซ้ ้ื อยาง จํานวน 95 ราย
ประกอบด้วย
(1) สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูข้ ายยาง จํานวน 546 ราย และผู ้
ซื้อยาง จํานวน 32 ราย รวมทั้งหมด 578 ราย
(2) สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ผูข้ ายยาง จํานวน 304 ราย และผูซ้ ้ื อยาง
จํานวน 29 ราย รวมทั้งหมด 333 ราย
(3)
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ผู ้ขายยาง จํานวน 214 ราย และ
ผูซ้ ้ือยาง จํานวน 10 ราย รวมทั้งหมด 224 ราย
(4) สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผูข้ ายยาง จํานวน 175 ราย และผูซ้ ้ือยาง
จํานวน 14 ราย รวมทั้งหมด 189 ราย
(5) สํ า นั ก งานตลาดกลางยางพาราจั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ ผู้ข ายยาง จํา นวน 32 ราย และ
ผูซ้ ้ือยาง จํานวน 3 ราย รวมทั้งหมด 35 ราย
(6) สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ผูข้ ายยาง จํานวน 136 ราย และผูซ้ ้ื อยาง
จํานวน 7 ราย รวมทั้งหมด 143 ราย
2) กลุ่มตัวอย่าง
(1) การกําหนดขนาดตัวอย่าง
(1.1) ผูข้ ายยาง ใช้วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็ จรู ปคํานวณหา
กลุ่มตัวอย่างของ R.V. Krejie และ D.W. Morkan (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2550) จํานวนผูข้ ายยางของ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดทั้ง 6 แห่ ง จํานวน 1,407 ราย จากการกําหนดขนาดตัวอย่าง
ด้วยวิธีดงั กล่าว ได้กลุ่มตัวอย่างผูข้ ายยาง จํานวน 307 ราย
(1.2) ผูซ้ ้ือยาง ใช้การรวบรวมจากประชากรทั้งหมด (Census) เนื่องจากจํานวนผูซ้ ้ือ
ยางของสํานักงานตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่ง มีนอ้ ยราย โดยมีจาํ นวนทั้งหมด 95 ราย
ดังนั้นขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจาํ นวนทั้งหมด 402 ราย และสามารถกําหนดขนาด
ตัวอย่างของแต่ละสํานักงานตลาดกลางยางพารา (ตารางที่ 1)
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สํ านักงานตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
สงขลา
ยะลา
สุ ราษฎร์ ธานี
บุรีรัมย์
หนองคาย
รวม

ผู้ขายยาง (ราย)
ผู้ซื้อยาง (ราย)
ประชากร
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
546
119
32
304
66
29
214
47
10
175
38
14
32
7
3
136
30
8
1,407
307
95

รวม (ราย)
151
95
57
52
10
37
402

ที่มา : สํานักงานตลาดกลางยางพารา การยางแห่งประเทศไทย, 2559

(2) การสุ่ มตัวอย่าง
สําหรับผูข้ ายยาง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ตารางเลขสุ่ ม
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จําแนกตามผูซ้ ้ือและผูข้ ายยาง
แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพารา
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการใช้บริ การสํานักงานตลาดกลาง
ยางพารา
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพารา
ส่ ว นที่ 5 ปั ญหา อุป สรรค และข้อเสนอแนะต่ อการให้บ ริ การสํานักงานตลาดกลาง
ยางพารา
2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูม้ าใช้บริ การ
สํานักงานตลาดกลางยางพารา จํานวน 20 ราย ประกอบด้วยผูข้ ายยางจํานวน 18 ราย และผูซ้ ้ื อยาง
จํานวน 2 ราย แล้วนําผลการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้สัมประสิ ทธิ์
Cronbach’s Alpha Coefficient ตามสู ตรของ Cronbach (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2550) พบว่าได้ค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์เท่ากับ 0.832 แสดงว่ามีความเชื่อถือได้มากสามารถใช้เป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลได้

-3914. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินาํ ไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป โดยวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) มีข้นั ตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จํานวน
พื้นที่สวนยาง ระยะทาง ฯลฯ ซึ่ งใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.)
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย โดยรวมคะแนนจากแบบสัมภาษณ์ทุกข้อ แล้วนําค่าเฉลี่ยมา
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 7 ระดับ (Rating Scale)
สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแต่ละข้อมีคะแนนเป็ น 1, 2, 3 4, 5, 6 และ 7 (มัลลิกา
บุนนาค, 2537) และเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้ในการแปลผลตามความหมาย
ของข้อมูลใช้สูตรการคํานวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด คะแนนตํ่าสุ ด
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
จํานวนชั้น
7

1

7
0.86

จากเกณฑ์ดงั กล่าวได้นาํ มากําหนดระดับความความคิดเห็นซึ่ งมีเกณฑ์การแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนน
1.000 - 1.856
1.857 - 2.713
2.714 - 3.570
3.571 - 4.427
4.428 - 5.284
5.285 - 6.142
6.143 - 7.000

ความหมาย
ส่ วนประสมทางการตลาด
ผู้ใช้ บริการสํานักงานตลาดกลางยางพารา
น้อยที่สุด
น้อย
ค่อนข้างน้อย
ปานกลาง
ค่อนข้างมาก
มาก
มากที่สุด

หมายเหตุ: 1/การแปลผลระดับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการ
ยางแห่งประเทศไทย กรณี ขอ้ คําถามเชิงบวก สําหรับข้อคําถามเชิงลบจะแปรผลในทางตรงกันข้าม

-3923) การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการ
ยางแห่ งประเทศไทย แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ เห็ นด้วย และไม่เห็ นด้วย ซึ่ งใช้สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4) การวิ เ คราะห์ ห าความสั มพันธ์ ระหว่ างของปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการใช้บ ริ ก าร
สํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย โดยใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมุติฐาน มีดงั นี้
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ ระดับการศึกษา จํานวนพื้นที่สวนยาง ประเภทสมาชิก ระยะทาง ลักษณะ
การประกอบธุ รกิจ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือไคสแควร์ (Chi - Square) ที่
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.10 หรื อความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ผู้ขาย
1)
2)
3)
4)
5)

อายุ
ระดับการศึกษา
จํานวนพื้นที่สวนยาง (ไร่ )
ประเภทสมาชิก
ระยะทาง (กม.)
ผู้ซื้อ

1)
2)
3)
4)

อายุ
ระดับการศึกษา
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ระยะทาง (กม.)

พฤติกรรมด้ านความถีใ่ นการใช้ บริการ
สํ านักงานตลาดกลางยางพารา
ของการยางแห่ งประเทศไทย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
1. สมาชิกผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. สมาชิกผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราในพื้นที่ภาคใต้
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1. สภาพทั่วไปของสํ านักงานตลาดกลางยางพารา
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด มีท้ งั หมด 6 ตลาดกลาง คือ สํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราจัง หวัด สงขลา จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี จัง หวัด ยะลาจัง หวัด
หนองคายและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยแต่ละตลาดกลางยางพารามีภารกิจหลักในการให้บริ การซื้ อ –
ขายยาง ให้แก่ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ่อค้า และผูป้ ระกอบกิจการ
ยาง ซึ่ งขั้นตอนการให้บริ การซื้ อ – ขายยาง มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การลงทะเบียน คัด คุณภาพ ชั่ง
นํ้าหนัก ประมูล จ่ายเงิน และส่ งมอบ
1.1 สํ านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา (สตก.จ.สงขลา) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/1 ถนนกาญจนวณิ ชย์
ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เริ่ มเปิ ดให้บริ การเมื่อเดือนสิ งหาคม 2534 มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 44 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน 21 ไร่ และพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่น
23 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา (แผนภาพที่ 2)โดยมีระบบประมูลยางเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปั จจุบนั
มีการให้บริ การซื้อ - ขายยาง 2 ระบบ ดังนี้
1) ระบบตลาดปั จจุบนั (Spot Market) ให้บริ การซื้ อ – ขายยาง 2 ประเภท คือ ยางแผ่นดิบ 3
คุณภาพ ประกอบด้วยยางคุณภาพดี คุณภาพความชื้น 3 – 5% และ คุณภาพความชื้น 5 – 7% ในระหว่างเวลา
7.30 – 10.30 น. ทุกวันทําการ และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 – 5 ยางฟองอากาศ และคัดติ้งในระหว่าง
เวลา 7.30 – 11.00 น. ทุกวันทําการ
2) ระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้าแบบส่ งมอบจริ ง 7 วัน (Forward Market) เปิ ดให้บริ การซื้อ –
ขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อดั ก้อน)โดยให้บริ การระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ทุกวันทําการ
ซึ่งจํากัดปริ มาณยางเพียง 40,000 กิโลกรัมต่อวันและมีระยะเวลาในการส่ งมอบยาง 7 วัน

แผนภาพที่ 2 อาคารให้บริ การตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

-3941.2 สํ านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรี ธรรมราช (สตก.จ.นครศรี ธรรมราช) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1
หมู่ที่ 2 ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยเริ่ มเปิ ดให้บริ การเมื่อเดือนมิถุนายน
2544 มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 144 ไร่ เป็ นอาคารสํานักงาน 70 ไร่ และพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่น 74 ไร่ (แผนภาพ
ที่ 3)โดยระบบประมูลยางจะเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงปั จจุบนั มีระบบให้บริ การซื้ อ - ขายยาง 2
ระบบ ดังนี้
1) ระบบตลาดปั จจุบนั (Spot Market) ให้บริ การซื้ อ – ขายยาง 2 ประเภท คือ ยางแผ่นดิบ 3
คุณภาพ ประกอบด้วยยางคุณภาพดี คุณภาพความชื้น 3 – 5% และคุณภาพความชื้น 5 – 7% ใน
ระหว่างเวลา 8.00 – 10.30 น. ทุกวันทําการ และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 – 5 ยางฟองอากาศ และ
คัดติ้ง ในระหว่างเวลา 8.00 – 11.00 น. ทุกวันทําการ
2) ระบบตลาดข้อตกลงส่ งมอบจริ งประเทศไทย (RUBBERTHAI PFCM) ให้บริ การซื้อ–
ขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อดั ก้อน) ในระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ทุ กวันทําการและมี
ระยะเวลาในการส่ งมอบยาง 14 วัน

แผนภาพที่ 3 อาคารให้บริ การตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.3 สํ านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี (สตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี) สํานักงานตั้งอยู่
เลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีแต่เปิ ดให้บริ การซื้อ - ขายยางเมื่อ
เดือนมกราคม 2542 บริ เวณสามแยกหนองขรี ตําบลบางไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มี
พื้นที่ 7 ไร่ เศษ(แผนภาพที่ 4) โดยระบบประมูลยางจะเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งปั จจุบนั มีระบบ
ให้บริ การซื้อขายยางเพียงระบบเดียว คือ ระบบตลาดปั จจุบนั (Spot Market) ให้บริ การซื้อ – ขายยาง 2
ประเภท คื อ ยางแผ่นดิ บ 3 คุ ณภาพ ประกอบด้ว ย ยางคุณภาพดี คุ ณภาพความชื้ น 3 – 5% และ

-395คุณภาพความชื้น 5 – 7% ในระหว่างเวลา 8.00 – 10.30 น. ทุกวันทําการ และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 – 5
ยางฟองอากาศ และคัดติ้ง ในระหว่างเวลา 8.00 – 11.00 น. ทุกวันทําการ

แผนภาพที่ 4 อาคารให้บริ การตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.4 สํ านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา (สตก.จ.ยะลา) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 114 ถนนสุ ขยางค์ ตําบลสะเตง
อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด ยะลา เริ่ ม เปิ ดให้ บ ริ ก ารเมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2551 มี พ้ื น ที่ ท้ ัง หมด 7 ไร่
(แผนภาพที่ 5)โดยระบบประมูลยางเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปั จจุบนั มีระบบให้บริ การซื้อ - ขาย
ยางเพียงระบบเดียว คือ ระบบตลาดปั จจุบนั (Spot Market) มีการให้บริ การ 2 ประเภท คือ ยางแผ่นดิบ 5
คุณภาพ ประกอบด้วยยางคุณภาพดี คุณภาพความชื้น 3 – 5% คุณภาพความชื้น 5 – 7% คุณภาพความชื้น
7 – 10% และคุณภาพความชื้น 10 – 15% ในระหว่างเวลา 8.00 – 10.30 น.ทุกวันทําการ และยาง
แผ่นรมควัน ชั้น 3 – 5 ยางฟองอากาศ และคัดติ้งในระหว่างเวลา 8.00 – 11.00 น. ทุกวันทําการ

แผนภาพที่ 5 อาคารให้บริ การตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา

-3961.5 สํ านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย (สตก.จ.หนองคาย) สํานักงานตั้งอยู่ เลขที่
209/16 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่ งสําราญ ตําบลพระบาทนาสิ งห์ อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนที่
9.95 ไร่ เปิ ดให้บริ การเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 (แผนภาพที่ 6) โดยระบบประมูลยางเป็ นระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ คือ ระบบตลาดปั จจุบนั (Spot Market) มีการให้บริ การ 2 ประเภท คือ ยางแผ่นดิบ4
คุณภาพ ประกอบด้วยยางคุณภาพดี คุณภาพความชื้น 3 – 5%คุณภาพความชื้น 5 – 7% และคุณภาพ
ความชื้ น 7 – 10% ในระหว่างเวลา 7.30 – 10.30 น.ทุกวันทําการ และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 – 5 ยาง
ฟองอากาศ และคัดติ้ง ในระหว่างเวลา 7.30 –11.00 น. ทุกวันทําการและเมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่าน
มาเริ่ มเปิ ดให้บริ การซื้ อ - ขายยางก้อนถ้วยโดยเปิ ดให้บริ การในวันพุธ 15 วันต่อครั้งขั้นตอนการ
ให้บริ การซื้อ – ขายยางก้อนถ้วยมี 2 วัน ดังนี้
วันที่ 1
- เกษตรกรชาวสวนยางนํายางเข้าตลาดกลาง ลงทะเบียน ชัง่ นํ้าหนักที่เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก
50 ตัน และรับบัตรคิวในเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยเกษตรกรชาวสวนยางจะมารับ
เข่งสําหรับใส่ ยางก้อนถ้วยล่วงหน้าก่อนวันมาขายประมาณ 2 วัน
- เจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพาราแจ้งนํ้าหนักยางประมาณการแก่ผปู ้ ระมูลโดยคํานวณจาก
จํานวนเข่งที่ เกษตรกรชาวสวนยางมารั บ จากตลาดกลางยางพารา ซึ่ งยางก้อนถ้ว ย
สามารถบรรจุได้ประมาณแข่งละ 70 กิโลกรัม
- ผูป้ ระมูลยืน่ ซองประมูล และเปิ ดซองประมูล ในเวลา 13.00 – 14.00 น.
วันที่ 2
- ผูป้ ระมูลมารับยางและนํารถเปล่าขึ้นชัง่ นํ้าหนักที่เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก 50 ตัน
- เจ้าหน้าที่ ชงั่ นํ้าหนักยางที่ เครื่ องชัง่ 2 ตัน ออกใบนํ้าหนัก และใบเสร็ จรั บเงินให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง

แผนภาพที่ 6 อาคารให้บริ การตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย

-3971.6 สํ านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ (สตก.จ.บุรีรัมย์) สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 79 หมู่ 9
ตําบลบ้านยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิ ดให้บริ การเมื่อเดือนมิถุนายน 2552มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 16
ไร่ (แผนภาพที่ 7) โดยระบบประมูลยางจะเป็ นระบบโทรสารให้บริ การซื้อ – ขายยางระบบตลาด
ปัจจุบนั (Spot Market) มีการให้บริ การ 2 ประเภท คือ ยางแผ่นดิบ 3 คุณภาพ คือ คุณภาพดี คุณภาพ
ความชื้น 3 – 5% และ คุณภาพความชื้น 5 – 7% ในระหว่างเวลา 7.30 – 10.30 น.ทุกวันทําการ และ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 – 5 ยางฟองอากาศ และคัดติ้งในระหว่างเวลา 7.30 – 11.00 น. ทุกวันทําการ

แผนภาพที่ 7 อาคารให้บริ การตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์
2. ผลการให้ บริการซื้อ – ขายยางของสํ านักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย
ผลการให้บริ การซื้ อ – ขายยางของสํานักงานตลาดกลางยางพารา 6 แห่ ง ตั้งแต่ปี 2555 –
2557 และ 2559 เฉลี่ย 117,842.68 ตันต่อปี หรื ออัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 3.64 ต่อปี
โดยสํานักงานตลาดกลางยางพาราที่มีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น ได้แก่ สตก.จ.สงขลา, สตก.จ.
นครศรี ธรรมราช, สตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี และสตก.จ.หนองคาย โดยเฉพาะ สตก.จ.หนองคาย มีอตั รา
การขยายตัวสู งสุ ดคิดเป็ นร้อยละ 53.12 เนื่ องจากตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นมา ได้ปรั บการให้บริ การ
เปิ ดรับซื้อยางก้อนถ้วยด้วยซึ่งตรงกับความต้องการของสมาชิกผูใ้ ช้บริ การที่ปรับเปลี่ยนไปผลิตยาง
ก้อนถ้วยเพิม่ ขึ้นส่ วนสตก.จ.ยะลา และ สตก.จ.บุรีรัมย์มีอตั ราการขยายตัวที่ลดลง เนื่องจาก สตก.จ.
ยะลาอยูใ่ นเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทาํ ให้มีผมู ้ าใช้บริ การน้อยเพราะไม่มนั่ ใจในความปลอดภัยใน
การเดินทางมาใช้บริ การ รวมทั้ง สตก.จ.ยะลา และสตก.จ.บุรีรัมย์ สมาชิกส่ วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมา
ผลิตยางก้อนถ้วยเพิ่มขึ้นแต่ สตก.จ.ยะลา และสตก.จ.บุรีรัมย์ไม่สามารถดําเนินการรับซื้อยางก้อน
ถ้วยได้เพราะอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน อย่างไรก็ตามแม้อตั ราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ในปี 2559
พบว่าปริ มาณยางเข้าสํานักงานตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่ งลดลงเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 62.39 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 โดยเฉพาะสตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี มีอตั ราการขยายตัวลดลงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
82.33 เนื่ อ งจากในปี งบประมาณ 2559 สํานัก งานตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่ ง ได้โ อนย้า ย

-398หน่วยงานจากกรมวิชาการเกษตรมาสังกัดการยางแห่งประเทศไทย ทําให้ตอ้ งคืนเงินทุนหมุนเวียน
ทดรองจ่ายค่ายางให้กบั กรมวิชาการเกษตร ส่ งผลให้สาํ นักงานตลาดกลางยางพาราขาดสภาพคล่อง
ในการให้บริ การซื้ อ – ขายยางกับสมาชิก ปริ มาณยางที่สมาชิกตลาดกลางนํามาขายจึงลดลง และ
ปรับเปลี่ยนไปขายกับพ่อค้าและบริ ษทั รับซื้ อยางเพิ่มขึ้นเพราะได้รับเงินทันทีหลังจากการขายยาง
และมีรับซื้ อยางล่วงหน้าในราคาค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับราคาของสํานักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัด (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการให้บริ การซื้อ – ขายยางของสํานักงานตลาดกลางยางพารา ปี 2555 – 2559
ปริมาณยาง (ตัน)
สตก.จ.
สงขลา
นครศรี ธรรมราช
สุ ราษฎร์ ธานี
ยะลา
หนองคาย
บุรีรัมย์
รวม

ปี 2555
36,920.05
38,857.44
15,508.25
798.10
899.20
3,363.39
96,346.43

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

50,784.26 45,617.85 63,086.17
49,302.76 57,389.56 72,714.97
26,732.12 46,336.87 39,508.95
663.50 629.01 2,245.30
640.84 346.03 3,683.12
5,052.45 3,631.18 15,018.27
133,172.93 153,950.51 196,256.78

ปี 2559
33,476.00
42,489.31
8,188.20
480.29
1,156.06
2,107.99
57,897.85

อัตราการ
ขยายตัวเฉลีย่
เฉลีย่ *
(ร้ อยละ)*
41,699.54
0.25
47,009.77
5.77
24,191.36 21.13
642.73
- 15.24
760.53
53.12
3,538.75
- 6.62
117,842.68 3.64

หมายเหตุ : * ปริ มาณยางเฉลี่ยและอัตราการขยายตัวเฉลี่ยไม่ได้นาํ ข้อมูล ปี 2558 มาคํานวณเนื่ องจากมี
โครงการมู ล ภัณ ฑ์กัน ชนเพื่ อ รั กษาเสถี ย รภาพราคายางทํา ให้ป ริ มาณยางเข้า ตลาดกลาง
มากกว่าปกติ
ที่มา: สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย, 2560

3. ข้อมูลผู้มาใช้ บริการขายยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพารา
ผูม้ าใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราได้เก็บข้อมูลจํานวนตัวอย่าง 364
ราย แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ภาคได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การขายยางเขตภาคใต้ ประกอบด้วย สตก.จ.
สงขลา, สตก.จ.นครศรี ธรรมราช, สตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี และสตก.จ.ยะลา จํานวน 315 ราย และ
ผูใ้ ช้บริ การขายยางเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้ว ย สตก.จ.หนองคาย และสตก.จ.
บุรีรัมย์ จํานวน 49 รายโดยมีรายละเอียดดังนี้

-3993.1 ข้อมูลทั่วไป
1) ข้ อมูลผู้มาใช้ บริการขายยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
(1) อายุ ผูข้ ายยางส่ วนใหญ่มีอายุ 51 - 60 ปี รองลงมามีอายุไม่เกิน 40 ปี และ 41 – 50
ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.06, 31.43 และ 19.05 ตามลําดับ
(2) ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยม/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 39.68
รองลงมาระดับปริ ญญาตรี และประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 24.44 และ 21.59 ตามลําดับ
(3) สมาชิกในครอบครัว มีสมาชิกเฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรื อน
(4) แรงงานทําสวนยาง ใช้แรงงานจ้าง คิดเป็ นร้ อยละ 46.03 รองลงมาใช้แรงงาน
ครอบครัวและจ้าง และแรงงานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 30.48 และ 23.49 ตามลําดับ
(5) พื้นที่สวนยาง ส่ วนใหญ่มีพ้นื ที่สวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ รองลงมาอยูร่ ะหว่าง 50 –
250 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และ 28.25 ตามลําดับ
(6) ประเภทสมาชิก ผูม้ าใช้บริ การเป็ นสมาชิกประเภทเกษตรกรชาวสวนยางคิดเป็ น
ร้อยละ 62.54 รองลงมาเป็ นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และพ่อค้า คิดเป็ นร้อยละ 23.81 และ
13.33 ตามลําดับ
(7) ระยะทาง ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีระยะห่ างจาก สตก.ยางมาขายไม่เกิน 30 กิโลเมตร
คิดเป็ นร้อยละ 40.63 รองลงมาอยู่ในระหว่าง 31 – 60 กิโลเมตร และ 61 – 90 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อย
ละ 33.65 และ 13.02 ตามลําดับ เนื่องจากสมาชิกสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดส่ วนใหญ่
เป็ นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยทํา ให้เ กษตรกรชาวสวนยางที่ อยู่ห่า งสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัดเกิน 60 กิโลเมตร จะไม่มีความคุม้ ค่าในการขนส่ งยางมาขาย ซึ่งเกษตรกรชาวสวน
ยางและสถาบันเกษตรกรส่ วนใหญ่ มีความต้องการให้สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด มี
เครื อข่ายกระจายอยู่ทวั่ ไปในทุกจังหวัดเพื่อให้มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การมากขึ้น
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ าใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
n = 315
n
SD.
ร้ อยละ
รายการ
1. อายุ
1.1 ไม่เกิน40 ปี
99
31.43
1.2 41 - 50 ปี
60
19.05
1.10
1.3 51 - 60 ปี
101
32.06
1.4 มากกว่า 60 ปี
55
17.46
เฉลีย่ 50.41 ปี

-400ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการ
2. ระดับการศึกษา
2.1 ประถมศึกษา
2.2 มัธยม/ปวช.
2.3 อนุปริ ญญา/ปวส.
2.4 ปริ ญญาตรี
2.5 สูงกว่าปริ ญญาตรี
3. สมาชิกในครอบครัวเฉลีย่ (คน)
4. แรงงานทําสวนยาง
4.1 แรงงานครอบครัว
4.2 แรงงานจ้าง
4.3 แรงงานครอบครัวและจ้าง
5.พืน้ ที่สวนยาง
5.1 น้อยกว่า 50 ไร่
5.2 50 – 250 ไร่
5.3 มากกว่า 250 ไร่
6. ประเภทสมาชิก
6.1 เกษตรกรชาวสวนยาง
6.2 พ่อค้า
6.3 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
6.4 ตลาดเครื อข่าย
7. ระยะห่ างจาก สตก.
7.1 ไม่เกิน 30 กม.
7.2 31 – 60 กม.
7.3 61 – 90 กม.
7.4 91 – 120 กม.
7.5 มากกว่า 120 กม.

n
68
125
36
77
9
5

SD.

1.16

21.59
39.68
11.43
24.44
2.86

1.49

74
145
96

0.72

23.49
46.03
30.48

210
89
16

0.51

66.67
28.25
5.08

0.86

62.54
13.33
23.81
0.32

197
42
75
1
128
106
41
21
19

1.16

เฉลีย่ 50.07 กิโลเมตร
ที่มา : จากการสํารวจ

ร้ อยละ

40.63
33.65
13.03
6.67
6.03

-4012) ข้ อ มู ล ผู้ ม าใช้ บริ ก ารขายยางกั บ สํ านั ก งานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) อายุ ผูข้ ายยางส่ วนใหญ่มีอายุ 41 - 50 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี และไม่
เกิน 40 ปี หรื อคิดเป็ นร้อยละ 38.78, 36.73 และ 16.33 ตามลําดับ
(2) ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 40.82
รองลงมาระดับมัธยม/ปวช. และปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 36.73 และ 16.33 ตามลําดับ
(3) สมาชิกในครอบครัว มีสมาชิกเฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรื อน
(4) แรงงานทําสวนยาง ใช้แรงงานครอบครั ว คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.06 รองลงมาใช้
แรงงานจ้าง และแรงงานในครอบครัวและแรงงานจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 26.53 และ 20.41 ตามลําดับ
(5) พื้นที่สวนยาง ส่ วนใหญ่มีพ้นื ที่สวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ รองลงมาอยูร่ ะหว่าง 50 –
250 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 69.39 และ 28.57 ตามลําดับ
(6) ประเภทสมาชิก ผูม้ าใช้บริ การเป็ นสมาชิกประเภทเกษตรกรชาวสวนยาง คิดเป็ น
ร้อยละ 95.92 รองลงมาเป็ นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คิดเป็ นร้อยละ 4.08
(7) ระยะทาง ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีระยะห่ างจาก สตก.ไม่เกิน 10 กิโลเมตร คิดเป็ น
ร้อยละ 63.27 รองลงมามากกว่า 100 กิโลเมตร และ 11 - 40 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 22.45 และ
8.16 ตามลําดับสมาชิกผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่อยูใ่ นระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร เนื่องจากมีร้านค้า
และกลุ่มสหกรณ์รับซื้อยางกระจายอยูท่ วั่ ไปในพื้นที่ ทําให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความสะดวกใน
การเดิ นทางมาใช้บริ การมากกว่ามาสํานักงานตลาดกลางยางพาราประกอบกับได้รั บเงิ นทันที
หลังจากขายยาง(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ าใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
n = 49
รายการ
n
SD.
ร้ อยละ
1. อายุ
1.1 ไม่เกิน 40 ปี
8
16.33
1.2 41 - 50 ปี
19
38.78
0.85
1.3 51 - 60 ปี
18
36.73
1.4 มากกว่า 60 ปี
4
8.16
เฉลีย่ 49.43 ปี

-402ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายการ
2. ระดับการศึกษา
2.1 ประถมศึกษา
2.2 มัธยม/ปวช.
2.3 อนุปริ ญญา/ปวส.
2.4 ปริ ญญาตรี
2.5 สูงกว่าปริ ญญาตรี
3. สมาชิกในครอบครัวเฉลีย่ (คน)
4. แรงงานทําสวนยาง
4.1 แรงงานครอบครัว
4.2 แรงงานจ้าง
4.3 แรงงานครอบครัวและจ้าง
5.พืน้ ที่สวนยาง
5.1 น้อยกว่า 50 ไร่
5.2 50 – 250 ไร่
5.3 มากกว่า 250 ไร่
6. ประเภทสมาชิก
6.1 เกษตรกรชาวสวนยาง
6.2 พ่อค้า
6.3 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
6.4 ตลาดเครื อข่าย
7. ระยะห่ างจาก สตก.
7.1 ไม่เกิน 10 กม.
7.2 11 – 40 กม.
7.3 41 – 70 กม.
7.4 71 – 100 กม.
7.5 มากกว่า 100 กม.

n
20
18
2
8
1
5
26
13
10
34
14
1
47
2
31
4
2
1
11

SD.

1.15

40.82
36.73
4.08
16.33
2.04

1.30
0.80

0.52

0.40

1.67

เฉลีย่ 39.39 กิโลเมตร
ที่มา : จากการสํารวจ

ร้ อยละ

53.06
26.53
20.41
69.39
28.57
2.04
95.92
4.08
63.27
8.16
4.08
2.04
22.45

-4033.2 พฤติกรรมของผู้มาใช้ บริการขายยาง
1) พฤติกรรมของผู้มาใช้ บริการขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
(1) ชนิ ดยางที่ ขาย ผูม้ าใช้บริ การเป็ นผูข้ ายยางแผ่นรมควัน คิด เป็ นร้ อยละ 54.60
รองลงมาเป็ นยางแผ่นดิบ และขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันคิดเป็ นร้อยละ 43.81 และ 1.59
ตามลําดับ
(2) ความถี่ในการใช้บริ การ มีความถี่ในการมาใช้บริ การน้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน คิด
เป็ นร้อยละ 57.96 ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้บริ การของสตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี และสตก.จ.ยะลารองลงมา
ระหว่าง 5 – 10 ครั้งต่อเดือน และ 11 – 15 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 18.48 และ 13.69 ตามลําดับ
(3) ปริ ม าณยางที่ ขาย นํา ยางมาขายไม่ เกิ น 10 ตัน ต่ อ เดื อน คิด เป็ นร้ อยละ 43.17
รองลงมาระหว่าง 11 - 30 ตันต่อเดือน และระหว่าง 31 - 50 ตันต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 20.32 และ
15.56 ตามลําดับ
(4) สถานที่ขายยาง ส่ วนใหญ่ผใู้ ช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพารา
แหล่ง เดี ยวคิดเป็ นร้ อยละ 39.05 รองลงมาขายที่ สํานักงานตลาดกลางยางพาราและร้ านค้ายาง
สํานักงานตลาดกลางยางพาราและโรงงานยาง คิดเป็ นร้อยละ 34.92 และ 21.59 ตามลําดับทั้งนี้
สมาชิ กผูข้ ายยางของสํานักงานตลาดกลางยางพารา โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางที่มีโรงรม
ส่ วนตัวขายยางกับแหล่งรับซื้อยางหลายแหล่ง เนื่ องจากต้องการเงินสดทันทีหลังจากขายยางเพื่อ
นํามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้ อนํ้ายางในวันถัดไป แต่สาํ นักงานตลาดกลางยางพาราไม่มี
เงินทุนหมุนเวียนสํารองจ่ายค่ายาง ทําให้ผขู ้ ายยางต้องรออย่างน้อย 1 – 2 วัน หลังจากขายยางจึงจะ
ได้รับเงิน ส่ งผลให้ผขู ้ ายยางขาดสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบกับร้านค้ายางและโรงงานยาง
จ่ายเงินสดทันทีหลังจากขายยาง และสามารถนํายางไปขายช่วงบ่ายได้ถึงเวลา 17.00 น.รวมทั้งมี
ระบบการรับซื้อยางล่วงหน้าในราคาที่ค่อนข้างสู งซึ่ งเป็ นที่พึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางจึงมี
การปรับเปลี่ยนไปขายยางนอกสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเพิม่ ขึ้น
(5) สัด ส่ ว นในการขายยางกับ สํา นัก งานตลาดกลางยางพารา พบว่าส่ วนใหญ่ มี
สัดส่ วนการขายยางระหว่าง 81 – 100 ของปริ มาณยางที่ผลิต คิดเป็ นร้อยละ 47.62 รองลงมาสัดส่ วน
ไม่เกิน 40 ของปริ มาณการผลิต มีสัดส่ วน 61 – 80 ของปริ มาณการผลิต และสัดส่ วนระหว่าง 41 –
60 ของปริ มาณการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 20.63, 17.78 และ 13.97 ตามลําดับ(ตารางที่ 5)

-404ตารางที่ 5 พฤติกรรมของผูม้ าใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
รายการ
1. ชนิดยางที่ขาย
1.1 ยางก้อนถ้วย
1.2 ยางแผ่นดิบ
1.3 ยางแผ่นรมควัน
1.4 ยางแผ่นดิบและรมควัน
2. ความถี่ในการใช้ บริการ (ครั้งต่ อเดือน)
2.1 น้อยกว่า 5 ครั้ง
2.2 5 – 10 ครั้ง
2.3 11 – 15 ครั้ง
2.4 มากกว่า 15 ครั้ง

n
138
172
5
182
58
43
31

SD.

0.53

1.03

N = 314
ร้ อยละ
43.81
54.60
1.59
57.96
18.48
13.69
9.87

เฉลีย่ 6.23 ครั้งต่ อเดือน
3. ปริมาณยางที่ขาย (ตันต่ อเดือน)
3.1 ไม่เกิน 10 ตัน
3.2 11 - 30 ตัน
3.3 31 - 50 ตัน
3.4 51 - 70 ตัน
3.5 มากกว่า 70 ตัน

136
64
49
25
41

1.08

43.17
20.32
15.56
7.94
13.01

เฉลีย่ 31.44 ตันต่ อเดือน
4. สถานที่ขายยาง
4.1 สตก.
4.2 สตก. และร้านค้ายาง
4.3 สตก. และโรงงาน
4.4 สตก.และอื่นๆ
5. สั ดส่ วนในการขายยางกับ สตก.
5.1 สัดส่ วนไม่เกิน 40
5.2 สัดส่ วน 41 -60
5.3 สัดส่ วน 61 – 80
5.4 สัดส่ วน 81 – 100
ที่มา : จากการสํารวจ

123
110
68
14
65
44
56
150

0.88

1.20

39.05
34.92
21.59
4.44
20.63
13.97
17.78
47.62

-4052) พฤติกรรมของผู้มาใช้ บริ การขายยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) ชนิ ด ยางที่ ข าย ผูม้ าใช้บ ริ ก ารเป็ นผูข้ ายยางก้อ นถ้ว ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 65.31
รองลงมาเป็ นยางแผ่นดิ บ และยางแผ่นรมควัน คิดเป็ นร้ อยละ 30.61 และ 4.08 เนื่ องจากกลุ่ม
ตัวอย่างของ สตก.จ.หนองคายมากกว่า สตก.จ.บุรีรัมย์และผูม้ าใช้บริ การ สตก.จ.หนองคายเกือบ
ทั้งหมดเป็ นผูข้ ายยางก้อนถ้วย
(2) ความถี่ในการใช้บริ การ มีความถี่ในการมาใช้บริ การ 2 - 3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ น
ร้อยละ 73.47รองลงมาระหว่าง 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 22.45 ซึ่ งมีความถี่ในการใช้บริ การ
น้อยเนื่ องจากปริ มาณยางเข้าสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด มีป ริ มาณน้อยและไม่ มีการ
ประมูลราคายางทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยางก้อนถ้วยมีการประมูล 2 ครั้งต่อเดือน หรื อทุก 15 วัน
(3) ปริ มาณยางที่ ข าย นํา ยางมาขายไม่ เ กิ น 1 ตัน ต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 65.31
รองลงมามากกว่า 7 ตันต่อเดือน และอยูร่ ะหว่าง 4 – 5 ตันต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 16.33 และ 10.20
ตามลําดับ
(4) สถานที่ขายยาง ส่ วนใหญ่ผใู้ ช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพารา
และร้ านค้ายาง คิดเป็ นร้ อยละ 59.19 รองลงมาขายที่ สํานักงานตลาดกลางยางพาราแหล่งเดี ยว
สํานักงานตลาดกลางยางพาราและโรงงานยาง เท่ากับขายให้กบั สํานักงานตลาดกลางยางพาราและ
แหล่งอื่นๆ (สหกรณ์ต่างๆ ที่ รับซื้ อยาง) จํานวน 6 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16.33,12.24 และ 12.44
ตามลําดับซึ่ งสมาชิกผูข้ ายยางของสํานักงานตลาดกลางยางพารา โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยาง
ขายยางกับแหล่งรับซื้อยางหลายแหล่ง เนื่องจากต้องการเงินสดทันทีหลังจากขายยางเพื่อนํามาเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนเกี่ยวกับยางพาราและค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน แต่สาํ นักงานตลาดกลาง
ยางพาราไม่มีเงินทุนหมุนเวียนสํารองจ่ายค่ายาง ทําให้ผขู ้ ายยางต้องรออย่างน้อย 1 – 2 วัน หลังจาก
ขายยางจึ ง จะได้รั บ เงิ น ส่ ง ผลให้ข าดสภาพคล่ อ งทางการเงิ น จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นไปขายยางนอก
สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเพิ่มขึ้นประกอบกับการเดินทางไปขายยางกับแหล่งอื่นใกล้
กว่าการเดินทางมาขายกับสํานักงานตลาดกลางยางพารา
(5) สัด ส่ ว นในการขายยางกับ สํา นัก งานตลาดกลางยางพารา พบว่าส่ วนใหญ่ มี
สัดส่ วนการขายยางระหว่าง 61 - 80 ของปริ มาณยางที่ผลิต คิดเป็ นร้อยละ 51.02 รองลงมาสัดส่ วน
ไม่ เกิ น 40 ของปริ มาณการผลิ ต ซึ่ งเท่ากับสัดส่ ว น81 - 100 ของปริ มาณการผลิ ต และสัดส่ ว น
ระหว่าง 41 – 60 ของปริ มาณการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 20.41, 20.41 และ 8.16 ตามลําดับ (ตารางที่ 6)

-406ตารางที่ 6 พฤติกรรมของผูม้ าใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
n = 49
รายการ
n
SD.
ร้ อยละ
1. ชนิดยางที่ขาย
1.1 ยางก้อนถ้วย
32
65.31
15
0.57
30.61
1.2 ยางแผ่นดิบ
2
4.08
1.3 ยางแผ่นรมควัน
1.4 ยางแผ่นดิบและรมควัน
2. ความถี่ในการใช้ บริการ (ครั้งต่ อเดือน)
2.1 ไม่เกิน1 ครั้ง
11
22.45
0.49
36
73.47
2.2 2 - 3 ครั้ง
2
4.08
2.3 4 - 5 ครั้ง
เฉลีย่ 1.90 ครั้งต่ อเดือน
3. ปริมาณยางที่ขาย (ตันต่ อเดือน)
3.1 ไม่เกิน 1 ตัน
32
65.31
4
4.04
3.2 2 - 3 ตัน
1.49
5
10.20
3.3 4 - 5 ตัน
3.4 6 - 7 ตัน
3.5 มากกว่า 7 ตัน
8
16.33
เฉลีย่ 4.04 ตันต่ อเดือน
4. สถานที่ขายยางกับ สตก.
4.1 สตก.
8
16.33
0.86
59.19
4.2 สตก. และร้านค้ายาง
29
6
12.24
4.3 สตก. และโรงงาน
4.4 สตก.และอื่นๆ
6
12.24
5. สั ดส่ วนในการขายยาง
5.1 สัดส่ วนไม่เกิน 40
10
20.41
4
8.16
5.2 สัดส่ วน 41 -60
1.02
25
51.02
5.3 สัดส่ วน 61 – 80
5.4 สัดส่ วน 81 – 100
10
20.41
ที่มา : จากการสํารวจ

-4073.3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการใช้ บริการขายยาง
1) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการใช้ บริ การขายยางกับสํ านักงานตลาด
กลางยางพาราในเขตภาคใต้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการใช้บริ การขายยางของผูข้ ายยางในระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.31 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (แผนภาพที่ 8)
(1) ปั จจัยผลิตภัณฑ์ โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับมากที่สุด (X= 6.60)
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานยางน่าเชื่อถือ (X= 6.57) มีความหลากหลายของชั้นยาง (X=
6.63) และระยะเวลาการขายยางเหมาะสม (X= 6.78) และระบบการให้บริ การน่าเชื่อถือ (X= 6.42)
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการให้บริ การซื้ อ – ขายยาง ผูใ้ ช้บริ การมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมให้ขยายเวลาการ
ให้บริ การถึงเวลา 14.00 น. โดยผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การขายยางหลังเวลาประมูล หรื อ 11.00 น. ต้องโทร
แจ้งชื่อและนํ้าหนักยางที่จะนํามาขายก่อนเวลา 11.00 น.
(2) ปั จจัยราคา โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับมากที่ สุด (X= 6.68)
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ราคาประมูลมีความโปร่ งใส (X= 6.53) ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การ (X= 6.86) ราคาเหมาะสมกับต้นทุนการขนส่ ง (X= 6.71) และราคาสู งกว่าราคาท้องถิ่น
(X= 6.63) อย่างไรก็ตามบางครั้งราคารับซื้ อยางของสํานักงานตลาดกลางยางพาราไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกับราคารับซื้อของร้านค้ายางหรื อโรงงาน แต่ร้านค้าหรื อโรงงานมักคิดค่าใช้จ่ายในการใช้
บริ การ
(3) ปั จจัยช่องทางการจําหน่าย ทําเลที่ต้ งั มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ
โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับมากที่สุด (X= 6.48) ทั้งนี้หากระยะทางใกล้จะมีความ
สะดวกและความคุม้ ค่าด้านต้นทุนในการขนส่ งยางมาขายมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับมาก
(X= 5.96) ประกอบด้ว ย 4 ด้าน ได้แก่ พื้นที่ บริ การกว้างขวาง (X= 5.92) มี ระบบการซื้ อ – ขาย
ทันสมัย (X= 5.71) และมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านอินเทอร์เน็ต (X= 5.74) มีระดับความสําคัญมาก
(4) ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางในระดับมาก
ที่สุด (X= 6.12) ได้แก่ การแจ้ง ข้อมูลราคายางหลายช่ องทาง (X= 6.25) มี ระดับความสําคัญมาก
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ มีการให้คาํ ปรึ กษาการผลิตยางตามมาตรฐานตลาดกลางยางพารา (X=
6.43) และมีการแจ้งข้อมูลราคายางหลายช่องทาง (X= 6.25) มีความสําคัญระดับมากที่สุด ส่ วนการ
พบปะสมาชิ กผูข้ ายต่อเนื่ อง (X= 6.12) และเป็ นแหล่งข้อมูลสถานการณ์ ยาง (X= 5.69) มี ระดับ
ความสําคัญมาก
(5) ปั จจัยพนักงาน โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับความสําคัญมาก (X=
5.52) ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ เจ้าหน้าที่สุภาพและมีความกระตือรื อร้นในการทํางาน (X= 5.37)
มีความรู ้ความเชี่ยวชาญการปฏิบตั ิงาน (X= 5.74) มีความเพียงพอของจํานวนเจ้าหน้าที่ (X= 5.69) มี
ระดับความสําคัญมาก แต่การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย (X= 5.26) มีระดับความสําคัญค่อนข้างมาก

-408(6) ปั จ จัย ลัก ษณะทางกายภาพ โดยเฉลี่ ย มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารขายยางระดับ
ความสําคัญมากที่สุด (X= 6.64) ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ ตลาดกลางมีความเป็ นระเบียบ (X=
6.56) และจัดแบ่งพื้นที่บริ การเหมาะสม (X= 6.55) มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ (X= 6.67)
และอุปกรณ์ เครื่ องมือพร้อมใช้และมีมาตรฐาน (X= 6.76) ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เลือกมาขายยาง
กับสํานักงานตลาดกลางยางพาราเนื่องจากมีความเชื่อถือในอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ว่ามีความ
ถูกต้องแม่นยํากว่าร้านค้ายางหรื อโรงงานที่รับซื้อยาง
(7) ปั จจัยกระบวนการ โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับความสําคัญมาก
ที่สุด (X= 6.68) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ขั้นตอนบริ การมีความสะดวกและตรวจสอบได้ (X=
6.57) การประสานงานในขั้นตอนต่างๆ มีประสิ ทธิ ภาพ (X= 6.63) การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร
เหมาะสม (X= 6.80) การแก้ปัญหามี ความรวดเร็ ว (X= 6.70) ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริ การมี ขอ้ เสนอแนะให้
ปรับปรุ งการจ่ายเงินค่ายางให้รวดเร็ วขึ้น (แผนภาพที่ 8)

ปัจจัย
กระบวนการ
บุคลากร
ช่องทางการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
1.00

3.00

5.00

ระดับความสําคัญ
7.00

แผนภาพที่ 8 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การขายยางกับ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
ที่มา : จากการสํารวจ

2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการใช้ บริ การขายยางกับสํ านักงานตลาด
กลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่ อการใช้บริ การขายยางของผูข้ ายยางที่ ระดับ
ความสําคัญมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย 6.33 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

-409(1) ปั จจัยผลิตภัณฑ์ โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับความสําคัญมาก
ที่สุด (X= 6.18) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานยางน่าเชื่อถือ (X= 6.26) มีความหลากหลาย
ของชั้นยาง (X= 6.15) และระยะเวลาการขายยางเหมาะสม (6.18) และระบบการให้บริ การน่าเชื่อถือ
(X= 6.11) อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเพิ่มเติ มพบว่าผูใ้ ช้บริ การมีขอ้ เสนอแนะให้เพิ่มความ
หลากหลายของประเภทยางที่รับซื้อให้ตรงกับความต้องของผูข้ ายยางในพื้นที่
(2) ปั จจัยราคา โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับความสําคัญมากที่สุด (X=
6.21) ประกอบด้ว ย 4 ด้าน ได้แ ก่ ไม่ มีก ารเรี ย กเก็บ ค่า ใช้จ่า ยในการใช้บ ริ ก าร ( X=6.37) ราคา
เหมาะสมกับต้นทุนการขนส่ ง (X=6.37) และราคาสู งกว่าราคาท้องถิ่น (X=6.24) มีระดับความสําคัญ
มากที่สุด ส่ วนราคาประมูลมีความโปร่ งใส (X= 5.86) มีความสําคัญระดับมาก จะเห็นได้วา่ ผูข้ ายยาง
ให้ความสําคัญ/คาดหวังว่าราคาประมูลยางของ สตก.จ.จะสู งกว่าราคายางท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบตั ิ
กลับพบว่าราคายางของสํานักงานตลาดกลางกับร้านค้าหรื อโรงงานรับซื้อยางมีความแตกต่างกันไม่
มากนัก
(3) ปั จ จัย ช่ อ งทางการจํา หน่ า ย โดยเฉลี่ ย มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารขายยางระดับ
ความสําคัญมากที่สุด (X= 6.80) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ พื้นที่บริ การกว้างขวาง (X= 6.73) มี
ระบบการซื้อ – ขายทันสมัย (X= 6.91) มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านอินเทอร์เน็ต (X= 6.62) และทําเลที่ต้งั
มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ (X= 6.93)
(4) ปั จ จัย การส่ ง เสริ ม การตลาด โดยเฉลี่ ย มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารขายยางระดับ
ความสําคัญมากที่สุด (X= 6.30) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ มีการให้คาํ ปรึ กษาการผลิตยางตาม
มาตรฐานตลาดกลางยางพารา (X= 6.45) มี การแจ้งข้อมูลราคายางหลายช่ องทาง (X= 6.23) การ
พบปะสมาชิกผูข้ ายต่อเนื่อง (X= 6.26) และเป็ นแหล่งข้อมูลสถานการณ์ยาง (X= 6.25) ซึ่งผูใ้ ช้บริ การ
มีขอ้ เสนอแนะให้เพิ่มการออกพื้นที่พบปะสมาชิกบ่อยครั้งขึ้น และโดยเฉพาะ สตก.จ.บุรีรัมย์ ควร
เพิม่ การแจ้งราคายางทาง SMS และ Line
(5) ปั จจัยพนักงาน โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับความสําคัญมาก
(X= 5.34) ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการปฏิบตั ิงาน (X= 5.59) มี
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ (X= 5.34) มีระดับความสําคัญมาก ส่ วนด้านเจ้าหน้าที่สุภาพและมีความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการทํา งาน ( X= 5.25) และมี ก ารแต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย ( X= 5.19) มี ร ะดับ
ความสําคัญค่อนข้างมาก
(6) ปั จ จัย ลัก ษณะทางกายภาพ โดยเฉลี่ ย มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารขายยางระดับ
ความสําคัญมากที่สุด (X= 6.90) ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ ตลาดกลางมีความเป็ นระเบียบ (X= 6.84)
จัดแบ่งพื้นที่บริ การเหมาะสม (X= 6.82) มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ (X= 6.96) และอุปกรณ์
เครื่ องมือพร้อมใช้และมีมาตรฐาน (X= 6.98) ซึ่งจากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่
เลือกมาขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราเนื่ องจากมีความเชื่อถือในอุปกรณ์และเครื่ องมือ
ต่างๆ ว่ามีความถูกต้องแม่นยํากว่าร้านค้ายางหรื อโรงงานที่รับซื้อยาง

-410(7) ปั จจัยกระบวนการ โดยเฉลี่ยมีผลต่อการใช้บริ การขายยางระดับความสําคัญมาก
ที่สุด (X= 6.60) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ขั้นตอนบริ การมีความสะดวกและตรวจสอบได้ (X=
6.85) การประสานงานในขั้นตอนต่างๆ มีประสิ ทธิ ภาพ (X= 6.59) การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร
เหมาะสม (X= 6.45) การแก้ปัญหามีความรวดเร็ ว (X=6.52) จะเห็นว่าผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ
ระดับมากที่สุดกับกระบวนการดําเนิ นงานที่รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น สตก.จ. ต้องปรับปรุ ง
การจ่ายเงินค่ายางให้รวดเร็ วขึ้น (แผนภาพที่ 9)
กระบวนการปัจจัย
ลักษณะทางกายภาพ
บุคลากร
ส่งเสริมการตลาด
ช่องทางการจําหน่าย
ราคา
ผลิตภัณฑ์
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ระดับความสําคัญ
7.00

แผนภาพที่ 9 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การขายยางกับ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : จากการสํารวจ

3.4 ความคิดเห็ นของผู้ ใช้ บริ การขายยางที่ มีต่อการให้ บริ การของสํ านั กงานตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัด
การวิเ คราะห์ ข อ้ มู ล กํา หนดให้ถ ้า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารขายยางเห็ น ด้ว ยมากกว่า 3 คะแนน ใน 5
คะแนน สรุ ปว่ามี ความคิดเห็ นเท่ากับ เห็ นด้ว ย แต่ถ ้าเห็ นด้วยไม่ เกิ น 3 คะแนน สรุ ปว่ามีความ
คิดเห็นไม่เห็นด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการขายยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดในเขต
ภาคใต้
(1) ขั้นตอนการให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การขายยางคิดเป็ นร้อยละ 97.14 มีความเห็นด้วย
ในขั้นตอนการให้บริ การด้านการลงทะเบียน คัดคุณภาพ ชัง่ นํ้าหนัก ประมูล และจ่ายเงินมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม แต่มีผูใ้ ช้บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 2.86 มี ความคิดเห็ นไม่เห็ นด้ว ย
เนื่องจากเห็นว่าสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดทุกแห่ งมีการจ่ายเงินล่าช้า ต้องรอเงินค่าขาย

-411ยางอย่างน้อย 1 – 2 วัน หลังจากขายยาง และสตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี และสตก.จ.ยะลา มีผปู ้ ระมูลน้อย
รายทําให้มีการแข่งขันด้านราคาประมูลน้อย และบางครั้งราคาประมูลตํ่ากว่า สํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราอื่นๆ ในภาคใต้
(2) ภาพลักษณ์การให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การขายยางคิดเป็ นร้อยละ 97.78 เห็ นด้วยว่า
องค์กรมีความน่ าเชื่ อถือ ขายยางกับตลาดกลางได้รับรายได้สูง เจ้าหน้าที่มีความเชี่ ยวชาญและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนขายยาง และตลาดกลางเป็ นแหล่งชี้นาํ ราคายางท้องถิ่น แต่มีผใู้ ช้บริ การคิด
เป็ นร้อยละ 2.22 มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย เนื่ องจากมีความเห็นว่าส่ วนใหญ่ราคายางของตลาด
กลางไม่มีความแตกต่างกับราคายางของร้านค้าหรื อโรงงาน เพราะร้านค้าหรื อโรงงานรับซื้ อโดย
อ้างอิงราคาจากสํานักงานตลาดกลางยางพารา และบางครั้ งราคาประมูลตลาดกลางก็ต่าํ เกิ นไป
นอกจากนี้ บางวันราคาประมูลของ สตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี และสตก.จ.ยะลา ตํ่ากว่าราคารับซื้ อของ
ร้านค้ายางหรื อโรงงาน
(3) การติดต่อสื่ อสาร ผูใ้ ช้บริ การขายยาง คิดเป็ นร้อยละ 96.19 เห็ นด้วยว่าวิธีการ
สื่ อสารมีความหลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ ว เข้าใจง่าย และมีช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรี ยน
แต่มีผใู ้ ช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 3.81 มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย เนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสารยัง
ค่อนข้างช้า โดยเฉพาะสตก.จ.ยะลา การสื่ อสารยังไม่ค่อยทันสมัย และทุกสํานักงานตลาดกลาง
ยางพารายังมีช่องทางในการรับข้อคิดเห็นจากผูใ้ ช้บริ การน้อย (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
n = 315
SD.
ร้ อยละ
ประเด็นความคิดเห็น
n
1. ขั้นตอนการให้ บริการถูกต้ อง
และรวดเร็ว
0.17
1.1 เห็นด้วย
306
97.14
2.86
1.2 ไม่เห็นด้วย
9
2. ภาพลักษณ์ การให้ บริการน่ าเชื่อถือ
2.1 เห็นด้วย
308
0.15
97.78
2.22
2.2 ไม่เห็นด้วย
7
3. การติดต่ อสื่ อสารทันสมัย รวดเร็ว
และเข้าใจง่ าย
0.19
3.1 เห็นด้วย
303
96.19
3.2 ไม่เห็นด้วย
12
3.81
ที่มา : จากการสํารวจ

-4122) ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การขายยางกับสํ านั กงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) ขั้นตอนการให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การขายยาง คิดเป็ นร้อยละ 97.96 มีความเห็นด้วย
ในขั้นตอนการให้บริ การด้านการลงทะเบียน คัดคุณภาพ ชัง่ นํ้าหนัก ประมูล และจ่ายเงิน ว่ามีความ
ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม แต่มีผูใ้ ช้บริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 2.04 มี ความคิดเห็ นไม่เห็ นด้วย
เนื่องจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดทุกแห่งมีการจ่ายเงินล่าช้า ต้องรอเงินค่าขายยางอย่าง
น้อย 1 – 2 วัน หลังจากขายยาง และไม่มนั่ ใจในระบบประมูล
(2) ภาพลักษณ์การให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การขายยาง คิดเป็ นร้อยละ 97.96 เห็นด้วยว่า
องค์ก รมี ค วามน่ า เชื่ อถื อ ขายยางกับ ตลาดกลางได้รั บ รายได้สู ง เจ้า หน้า ที่ มี ค วามชํา นาญและ
สัมพันธ์ดีกบั คนขาย และตลาดกลางเป็ นแหล่งชี้นาํ ราคายางท้องถิ่น แต่มีผใู ้ ช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ
2.04 มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย เนื่องจากบางครั้งราคาประมูลของสํานักงานตลาดกลางยางพาราตํ่า
กว่าราคารั บซื้ อของร้านค้ายาง และราคาประมูลก็ไม่ได้ช้ ี นาํ ราคาท้องถิ่นด้วย เพราะการประมูล
ราคายางไม่ได้มีทุกวันทําการ
(3) การติดต่อสื่ อสาร ผูใ้ ช้บริ การขายยาง คิดเป็ นร้อยละ 97.96 เห็นด้วยว่ามีวิธีการ
สื่ อสารที่หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ ว เข้าใจง่าย และมีช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรี ยน แต่มี
ผูใ้ ช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 2.04 มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย เนื่ องจากสตก.จ.บุรีรัมย์มีการสื่ อสาร
ข้อมูลที่ยงั ไม่ทนั สมัยและไม่มีช่องทางรับข้อคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยน (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ความคิ ด เห็ น ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารขายยางกับ สํานัก งานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ความคิดเห็น
1. ขั้นตอนการให้ บริการถูกต้ อง
และรวดเร็ว
1.1 เห็นด้วย
1.2 ไม่เห็นด้วย
2. ภาพลักษณ์ การให้ บริการน่ าเชื่อถือ
2.1 เห็นด้วย
2.2 ไม่เห็นด้วย
3. การติดต่ อสื่ อสารทันสมัย รวดเร็ว
และเข้าใจง่ าย
3.1 เห็นด้วย
3.2 ไม่เห็นด้วย
ที่มา : จากการสํารวจ

n
49
48
1
49
48
1
49
48
1

SD.
0.14

ร้ อยละ
97.96
2.04

0.14

97.96
2.04

0.14
97.96
2.04

-4133.5 ปัญหาในการใช้ บริการขายยาง
1) ปัญหาในการใช้ บริการขายยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
(1) การจ่ า ยเงิ น ค่ า ยางค่ อ นข้า งล่ า ช้า เนื่ อ งจากต้อ งรอให้ ผูป้ ระมู ล โอนเงิ น ให้
สํานักงานตลาดกลางยางพาราก่อนจึงจะได้รับเงินค่ายาง ทําให้ตอ้ งรออย่างน้อย 1 – 2 วัน หลังจาก
ขายยาง
(2) สตก.จ.สงขลา สตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี มีคนงานยกยางไม่เพียงพอ และสตก.จ.ยะลา
ไม่มีคนงานยกยาง ทําให้มีความล่าช้าในการใช้บริ การ
(3) สตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี และสตก.จ.ยะลา มี ผูเ้ ข้าประมูลยางน้อยรายทําให้ราคา
ประมูลตํ่ากว่าสํานักงานตลาดกลางยางพาราอื่นๆ ในภาคใต้
(4) ระบบการซื้ อ – ขายยางล่วงหน้าของ สตก.จ.นครศรี ธรรมราช มีความยุง่ ยากใน
การใช้บริ การระบบดังกล่าว
(5) เกษตรกรชาวสวนยางบางรายที่มีโรงรมส่ วนตัวมาขายยางที่สาํ นักงานตลาดกลาง
ยางพารา ไม่ค่อยทันเวลา 11.00 น. เนื่ องจากช่วงเช้าติดภารกิจรับซื้ อนํ้ายางสดถึงเวลาประมาณ
10.30 น.แต่ ถ า้ สํานักงานตลาดกลางยางพาราจัง หวัดขยายเวลารั บซื้ อยางถึ ง เวลา 14.00 น. จะ
สามารถนํายางมาขายได้
2) ปัญหาในการใช้ บริการขายยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคะวันออก
เฉียงเหนือ
(1)การจ่ายเงินค่ายางค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากต้องรอให้ผปู้ ระมูลโอนเงินให้สาํ นักงาน
ตลาดกลางยางพาราก่อนจึงจะได้รับเงินค่ายาง ทําให้ตอ้ งรออย่างน้อย 1 – 2 วัน หลังจากขายยาง
(2) ผูป้ ระมูลยางน้อยรายทําให้การแข่งขันด้านราคาน้อย
(3) สตก.จ.บุรีรัมย์ ประเภทยางที่รับซื้อมีความหลากหลายน้อย
(4) ราคาประมูลของสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดตํ่ากว่าราคารั บซื้ อของ
แหล่งรับซื้อยางนอกสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด
4. ข้อมูลผู้มาใช้ บริการซื้อยาง (ประมูล) กับสํ านักงานตลาดกลางยางพารา
ผูม้ าใช้บริ การซื้ อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพารา จํานวน 85 ราย แบ่งการวิเคราะห์
ข้อ มูล เป็ น 2 ภาค ได้แ ก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ ยางเขตภาคใต้ ประกอบด้ว ย สตก.จ.สงขลา,สตก.จ.
นครศรี ธรรมราช, สตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี และสตก.จ.ยะลา จํานวน 75 ราย และผูใ้ ช้บริ การซื้อยางเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประกอบด้วย สตก.จ.หนองคาย และสตก.จ.บุรีรัมย์ จํานวน 10 ราย โดย
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไป
1) ข้ อมูลผู้มาใช้ บริการซื้อยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้

-414(1) อายุ ผูซ้ ้ื อยางส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
และมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.33, 33.33 และ 20.01 ตามลําดับ
(2) ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 57.33
รองลงมาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และมัธยม/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 18.67 และ 16.00 ตามลําดับ
(3) ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ ผูร้ ั บซื้ อยางส่ วนใหญ่ขายยางในประเทศเป็ นหลัก
(ขายยางแผ่นดิ บ แผ่นรมควัน และยางรมควันอัดก้อน) คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.15และเป็ นผูส้ ่ งออก
ต่างประเทศเป็ นหลัก (ยางรมควันอัดก้อน ยางแท่ง และผลิตภัณฑ์ยาง) คิดเป็ นร้อยละ 40.85
(4) ระยะทาง สถานประกอบการของผูซ้ ้ือยางส่ วนใหญ่มีระยะทางห่างจากสํานักงาน
ตลาดกลางไม่เกิน 50 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 38.66 ซึ่ งระยะทางใกล้มีความคุม้ ค่าในการขนส่ งยาง
เข้าโรงงาน รองลงมาระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 24.00 ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูซ้ ้ื อที่อยู่
ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากปริ มาณยางในพื้นที่ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของโรงงาน และระยะทางระหว่าง 51 -100 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ16.00 ตามลําดับ (ตารางที่
9)
2) ข้ อมู ล ผู้ มาใช้ บริ ก ารซื้ อ ยางกั บ สํ านั ก งานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) อายุ ผูซ้ ้ื อยางส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
และมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.00, 30.00 และ 20.00 ตามลําดับ
(2) ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยม/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 60.00
รองลงมาระดับปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และ 10.00 ตามลําดับ
(3) ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ ผูร้ ั บซื้ อยางส่ วนใหญ่ขายยางในประเทศเป็ นหลัก
(ยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วย) คิดเป็ นร้อยละ 70.00 และเป็ นผูส้ ่ งออกต่างประเทศเป็ นหลัก (ยาง
รมควันอัดก้อน และยางแท่ง) คิดเป็ นร้อยละ 30.00
(4) ระยะทาง สถานประกอบการของผูซ้ ้ือยางส่ วนใหญ่มีระยะทางห่างจากสํานักงาน
ตลาดกลางไม่ เ กิ น 50 กิ โ ลเมตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.00 รองลงมาระยะทางระหว่ า ง 51 - 100
กิโลเมตร ระยะทางระหว่าง 151 - 200 กิโลเมตรและระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อย
ละ 30.00, 10.00 และ 10.00 ตามลําดับซึ่ งผูร้ ับซื้ อยางอยูใ่ นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อทั้งหมด
เนื่องจากมีปริ มาณยางน้อยทําให้ผรู ้ ับซื้อยางจากภาคอื่นขาดแรงจูงใจในการเข้ามารับซื้อยาง (ตาราง
ที่ 10)

-415ตารางที่ 9 ข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ าใช้บริ การซื้อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
N = 75
รายการ
N
SD.
ร้ อยละ
1. อายุ
1.1 ไม่เกิน 30 ปี
4
5.33
1.2 31 – 40 ปี
25
33.33
0.84
1.3 41 – 50 ปี
31
41.33
1.4 มากกว่า 50 ปี
15
20.01
เฉลีย่ 43.93 ปี
2. ระดับการศึกษา
2.1 ประถมศึกษา
2
2.67
2.2 มัธยม/ปวช.
12
16.00
1.03
2.3 อนุปริ ญญา/ปวส.
4
5.33
2.4 ปริ ญญาตรี
43
57.33
2.5 สูงกว่าปริ ญญาตรี
14
18.67
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 จําหน่ายในประเทศ
44
58.67
0.49
3.2 ส่งออกต่างประเทศ
31
41.33
4. ระยะทางห่ างจากสตก. (กม)
4.1 ไม่เกิน 50 กม.
29
38.66
4.2 51 – 100 กม.
12
16.00
1.64
4.3 101 – 150 กม.
8
10.67
4.4 151 – 200 กม.
8
10.67
4.5 มากกว่า 200 กม.
18
24.00
เฉลี่ย 240.53 กิโลเมตร
ที่มา : จากการสํารวจ

-416ตารางที่ 10 ข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ าใช้บริ การซื้ อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
N = 10
รายการ
N
SD.
ร้ อยละ
1. อายุ
1.1 ไม่เกิน 30 ปี
1
10.00
1.2 31 – 40 ปี
3
30.00
0.97
1.3 41 – 50 ปี
4
40.00
1.4 มากกว่า 50 ปี
2
20.00
เฉลีย่ 44.80 ปี
2. ระดับการศึกษา
2.1 ประถมศึกษา
2.2 มัธยม/ปวช.
6
60.00
2.90
2.3 อนุปริ ญญา/ปวส.
2.4 ปริ ญญาตรี
3
30.00
2.5 สูงกว่าปริ ญญาตรี
1
10.00
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 จําหน่ายในประเทศ
7
70.00
0.50
3.2 ส่งออกต่างประเทศ
3
30.00
4. ระยะทางห่ างจากสตก. (กม)
4.1 ไม่เกิน 50 กม.
5
50.00
4.2 51 – 100 กม.
3
30.00
1.41
4.3 101 – 150 กม.
4.4 151 – 200 กม.
1
10.00
4.5 มากกว่า 200 กม.
1
10.00
เฉลีย่ 74.79 กิโลเมตร
ที่มา : จากการสํารวจ

-4174.2 พฤติกรรมของผู้มาใช้ บริการซื้อยาง
1) พฤติกรรมของผู้มาใช้ บริการซื้อยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
(1) ความถี่ ในการใช้บริ การ ใช้บริ การซื้ อยางจากสํานักงานตลาดกลางยางพารา
จังหวัดมากกว่า 15 ครั้ งต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 44.01 รองลงมาน้อยกว่า 5 ครั้ งต่อเดื อน และ
ระหว่าง 5 – 10 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และ 13.33 ตามลําดับ
(2) ชนิ ดยางที่ซ้ื อหรื อประมูลจากสํานักงานตลาดกลาง เป็ นยางแผ่นดิ บและแผ่น
รมควัน จํานวน 38 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.67 รองลงมาเป็ นยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นดิบ คิดเป็ น
ร้อยละ 40.00 และ 9.33 ตามลําดับ
(3) ปริ มาณยางที่ซ้ื อหรื อประมูล ส่ วนใหญ่ซ้ื อยางจากสํานักงานตลาดกลางไม่เกิน
500 ตันต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 45.33 รองลงมามากกว่า2,500 ตันต่อเดือน ปริ มาณ 1,001 – 1,500
ตันต่อเดือน และ 1,501 – 2,000 ตันต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 17.33, 12.00 และ 10.68 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ปริ มาณยางที่ซ้ื อหรื อประมูลได้ต่อเดื อนนอกจากขึ้นกับความต้องการยางแล้ว ยังขึ้นอยู่กบั
ปริ มาณยางที่มีการขายในตลาดกลาง เนื่องจากทุกครั้งที่ประมูลยางได้ตอ้ งรับยางไปทั้งจํานวนที่มี
การขายในสํานักงานตลาดกลางยางพาราแม้จะเกินความต้องการ (ตารางที่ 11)
2) พฤติกรรมของผู้มาใช้ บริ การซื้ อยางกับสํ านั กงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) ความถี่ในการใช้บริ การ ใช้บริ การซื้ อยางจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราไม่
เกิน 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 เนื่องจากสํานักงานตลาดกลางยางพารามีปริ มาณยางน้อย
และไม่มีการประมูลยางทุกวัน หรื อบางครั้งปริ มาณยางน้อยเกินไปผูป้ ระมูลจึงไม่ส่งราคาประมูล
รองลงมาระหว่าง 3 - 5ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
(2) ชนิดยางที่ซ้ือหรื อประมูลจากสํานักงานตลาดกลาง เป็ นยางก้อนถ้วย คิดเป็ นร้อย
ละ 40.00 รองลงมาเป็ นยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นดิบและแผ่นรมควัน และยางแผ่นดิบ คิดเป็ นร้อย
ละ 20.00, 20.00และ 20.00ตามลําดับ
(3) ปริ มาณยางที่ซ้ื อหรื อประมูล ส่ วนใหญ่ซ้ื อยางจากสํานักงานตลาดกลางไม่เกิน
500 ตัน ต่ อเดื อ น คิ ด เป็ นร้ อยละ50.00 เนื่ อ งจากปริ ม าณยางที่ มี ก ารผ่า นสํา นัก งานตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีปริ มาณไม่มากทําให้การประมูลราคายางไม่ได้มี
ทุกวันทําการ รองลงมาปริ มาณระหว่าง 501 – 1,000 ตันต่อเดื อน และปริ มาณระหว่าง 1,001 –
1,500 ตันต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 30.00, และ 20.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 12)

-418ตารางที่ 11 พฤติกรรมของผูม้ าใช้บริ การซื้อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
N = 75
รายการ
N
SD
ร้ อยละ
1. ความถี่ในการใช้ บริการ (ครั้งต่ อเดือน)
1.34
1.1 น้อยกว่า 5 ครั้ง
25
33.33
10
13.33
1.2 5 – 10 ครั้ง
7
9.33
1.3 11 – 15 ครั้ง
33
44.01
1.4 มากกว่า 15 ครั้ง
เฉลีย่ 12.19 ครั้งต่ อเดือน
2. ชนิดยางที่ซื้อจาก สตก.จ.
1.14
2.1 ยางก้อนถ้วย
2.2 ยางแผ่นดิบ
7
9.33
30
40.00
2.3 ยางแผ่นรมควัน
2.4 ยางแผ่นดิบและแผ่นรมควัน
38
50.67
3. ปริมาณยางที่ซื้อ (ตันต่ อเดือน)
3.1 ไม่เกิน 500 ตัน
3.2 501 – 1,000 ตัน
3.3 1,001 – 1,500 ตัน
3.4 1,501 – 2,000 ตัน
3.5 2,001 – 2,500 ตัน
3.6 มากกว่า 2,500 ตัน
ที่มา : จากการสํารวจ

1.92
34
7
9
8
4
13

45.33
9.33
12.00
10.68
5.33
17.33
เฉลีย่ 1,890.33 ตันต่ อเดือน

-419ตารางที่ 12 พฤติ กรรมของผูม้ าใช้บ ริ ก ารซื้ อยางกับสํา นักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
N = 10
รายการ
N
SD
ร้ อยละ
1. ความถี่ในการใช้ บริการ (ครั้งต่ อเดือน)
1.1 ไม่เกิน2 ครั้ง
7
70.00
0.69
20.00
1.2 3 - 4 ครั้ง
2
10.00
1.3 5 - 6 ครั้ง
1
เฉลีย่ 2.60 ครั้งต่ อเดือน
2. ชนิดยางที่ซื้อจาก สตก.จ.
2.1 ยางก้อนถ้วย
4
40.00
1.32
20.00
2.2 ยางแผ่นดิบ
2
2
20.00
2.3 ยางแผ่นรมควัน
20.00
2.4 ยางแผ่นดิบและแผ่นรมควัน
2
3. ปริมาณยางที่ซื้อ (ตันต่ อเดือน)
3.1 ไม่เกิน 500 ตัน
5
50.00
0.82
3
30.00
3.2 501 – 1,000 ตัน
2
20.00
3.3 1,001 – 1,500 ตัน
เฉลีย่ 690.30 ตันต่ อเดือน
ที่มา : จากการสํารวจ

4.3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการใช้ บริการซื้อยาง
1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการใช้ บริ การซื้อยางกับสํ านั กงานตลาด
กลางยางพาราในเขตภาคใต้
ในการมาใช้บริ การซื้ อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการใช้บริ การซื้อยางอยูใ่ นระดับสําคัญมากที่สุด เฉลี่ย 6.26 คะแนน โดย
มีรายละเอียดดังนี้
(1) ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารซื้ อ ยางเฉลี่ ย 6.49 คะแนน มี ร ะดับ
ความสํา คัญ มากที่ สุ ด ประกอบด้ว ย 4 ด้า น ได้แ ก่ มาตรฐานยางน่ า เชื่ อ ถื อ ( X=6.74) มี ค วาม
หลากหลายของชั้นยาง (X=6.56) ระบบการให้บริ การน่าเชื่อถือ (X=6.34) และระยะเวลาการซื้อยาง
เหมาะสม (X=6.30) อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้บริ การมีขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรเปิ ดบริ การซื้ อ – ขายยาง 2
รอบ เช้า และบ่าย

-420(2) ปั จจัยราคา มีผลต่อการใช้บริ การซื้อยางเฉลี่ย 6.38 คะแนน มีระดับความสําคัญ
มากที่สุด ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ราคาประมูลมีความคุม้ ค่ากับคุณภาพยาง (X=6.58) มีความ
โปร่ งใสในการประมูล (X=6.57) ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ (X=6.54) และราคา
เหมาะสมกับต้นทุนการขนส่ ง (X=6.28) มีระดับความสําคัญมากที่สุดส่ วนอัตราค่าล่วงเวลาและค่า
ขึ้นยางเหมาะสม (X=6.13)มีระดับความสําคัญมาก
(3) ปั จจัยช่ องทางการจําหน่ าย มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ย 6.28 คะแนน มี
ระดับ ความสําคัญมากที่ สุด ประกอบด้ว ย 5 ด้าน ได้แ ก่ ปริ มาณยางเพีย งพอกับ ความต้องการ
(X=6.45) วิธีการประมูลหลายช่องทาง (X=6.34) ทําเลที่ต้ งั สะดวกในการใช้บริ การ (X=6.30) และมี
ความสะดวกในการส่ ง มอบยาง ( X=6.28) มี ร ะดับ ความสําคัญมากที่ สุ ด แต่ ก ารเผยแพร่ ข อ้ มู ล
ประกอบการประมูล (X=6.06) มีระดับความสําคัญมาก
(4) ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ย 6.08 คะแนน มี
ระดับความสําคัญมาก ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ สามารถดูราคาและผูช้ นะการประมูลได้ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรสาร (X=6.40) มีการแจ้งข้อมูลการใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง (X=6.21) มี
ระดับความสําคัญมากที่ สุด ส่ วนสตก.เป็ นแหล่งข้อมูลสถานการณ์ยางพารา (X=5.61) และการ
พบปะสมาชิกผูซ้ ้ื อยางอย่างต่อเนื่อง (X=6.08) มีระดับความสําคัญมากแต่มีขอ้ คิดเห็นว่าควรมีการ
ประชุมพบปะสมาชิกผูซ้ ้ือยางอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) ปั จจัย พนักงาน มี ผลต่ อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ย 5.89 คะแนน มี ร ะดับ
ความสําคัญมาก ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ เจ้าหน้าที่สุภาพและมีความกระตือรื อร้นในการทํางาน
(X=6.44) มีความรู ้ความเชี่ยวชาญการปฏิบตั ิงาน (X=6.44) มีระดับความสําคัญมากที่สุด ขณะที่ความ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ (X=5.44) ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต (X=5.64) และความรั บผิดชอบตรงต่อเวลา
(X=5.49) มีระดับความสําคัญมาก
(6) ปั จจัยลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ย 6.46 คะแนน มี
ระดับความสําคัญมากที่สุด ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ ตลาดกลางมีความเป็ นระเบียบ (X=6.41) สิ่ ง
อํานวยความสะดวกเพียงพอ (X=6.48) อุปกรณ์พร้อมใช้และมีมาตรฐาน (X=6.50) และจัดแบ่งพื้นที่
บริ การเหมาะสม (X=6.45) ทั้งนี้ควรตรวจสอบเครื่ องชัง่ นํ้าหนักและนํ้าหนักแผงเหล็กรองยางอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของนํ้าหนักยางส่ งมอบ
(7) ปั จจัยกระบวนการ มี ผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ ย 6.52 คะแนน มี ร ะดับ
ความสําคัญมากที่สุด ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การบริ การถูกต้องและตรวจสอบได้ (X=6.51) การ
ประสานงานในขั้นตอนต่างๆ มีประสิ ทธิ ภาพ (X=6.23) มีการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร (X=6.58)
การให้บริ การมี ความรวดเร็ ว (X=6.72) และการแก้ปัญหาข้อร้ องเรี ยนมี ความรวดเร็ ว (X=6.54)
อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้บริ การต้องการให้สาํ นักงานตลาดกลางยางพารามีบญ
ั ชี โอนเงินนอกเหนือจาก
ธนาคารกรุ ง ไทยด้ว ย และเพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการประสานงานการแก้ปั ญ หาข้อ ร้ อ งเรี ย น
(แผนภาพที่ 10)
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ปั จจัย
กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ
บุคลากร
ส่งเสริ มการตลาด
ช่องทางการจําหน่าย
ราคา
ผลิตภัณฑ์
ระดับความสําคัญ
1.00

3.00

5.00

7.00

แผนภาพที่ 10 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซื้อยางกับ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
ที่มา : จากการสํารวจ

2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการใช้ บริ การซื้ อยางกับสํ านักงานตลาด
กลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการมาใช้ บ ริ การซื้ อยางกั บ สํ า นั ก งานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางอยู่ในระดับ
สําคัญมาก เฉลี่ย 6.14 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารซื้ อ ยางเฉลี่ ย 6.30 คะแนน มี ร ะดับ
ความสํา คัญ มากที่ สุ ด ประกอบด้ว ย 4 ด้า น ได้แ ก่ มาตรฐานยางน่ า เชื่ อ ถื อ ( X=6.44) มี ค วาม
หลากหลายของชั้นยาง (X=6.44) และระยะเวลาการซื้ อยาง (X=6.22) มีระดับความสําคัญมากที่สุด
ส่ วนระบบการให้บริ การน่าเชื่อถือ (X=6.11) มีระดับความสําคัญมาก
(2) ปั จจัยราคา มีผลต่อการใช้บริ การซื้อยางเฉลี่ย 6.42 คะแนน มีระดับความสําคัญ
มากที่สุด ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ราคาประมูลมีความคุม้ ค่ากับคุณภาพยาง (X=6.60) มีความ
โปร่ งใสในการประมูล (X=6.30) ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ (X=6.60) และราคา
เหมาะสมกับต้นทุนการขนส่ ง (X=6.40) และอัตราค่าล่วงเวลาและค่าขึ้นยางเหมาะสม (X=6.20)
(3) ปั จจัยช่ องทางการจําหน่ าย มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ย 5.89 คะแนน มี
ระดับความสําคัญมาก ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ปริ มาณยางเพียงพอกับความต้องการ (X=6.32) มี
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มากขึ้น ส่วนวิธีการประมูลหลายช่องทาง (X=6.20) ทําเลที่ต้งั สะดวกในการใช้บริ การ (X=5.90) และ
มี ค วามสะดวกในการส่ ง มอบยาง ( X=5.80) มี ร ะดับ ความสํา คัญ มาก และการเผยแพร่ ข ้อ มู ล
ประกอบการประมูล (X=5.21) มีระดับความสําคัญค่อนข้างมาก
(4) ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ย 5.97 คะแนน มี
ระดับความสําคัญมาก ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ สามารถดูราคาและผูช้ นะการประมูลได้ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรสาร (X=6.22) มีการแจ้งข้อมูลการใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง (X=6.21) มี
ความสําคัญระดับมากที่สุด ส่ วนสตก.เป็ นแหล่งข้อมูลสถานการณ์ยางพารา (X=5.61) มีความสําคัญ
ระดับ มากขณะที่ ก ารพบปะสมาชิ ก ผู ้ซ้ื อ ยางอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( X=5.10) มี ร ะดับ ความสํ า คัญ
ค่อนข้างมาก
(5) ปั จจัย พนักงาน มี ผลต่ อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ย 5.98 คะแนน มี ร ะดับ
ความสําคัญมาก ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ เจ้าหน้าที่สุภาพและมีความกระตือรื อร้นในการทํางาน
(X=6.33) มีระดับความสําคัญมากที่สุด ขณะที่ความรู ้ความเชี่ยวชาญการปฏิบตั ิงาน (X=5.77) ความ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ (X=5.55) ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต (X=6.11) และความรั บผิดชอบตรงต่อเวลา
(X=6.13) มีระดับความสําคัญมาก
(6) ปั จจัยลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ย 6.28 คะแนน มี
ระดับความสําคัญมากที่สุด ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ ตลาดกลางมีความเป็ นระเบียบ (X=6.11)
และจัดแบ่งพื้นที่บริ การเหมาะสม (X=6.11) มีระดับความสําคัญมาก ส่ วนสิ่ งอํานวยความสะดวกที่
เพียงพอ (X=6.44) อุปกรณ์พร้อมใช้และมีมาตรฐาน (X=6.44) มีระดับความสําคัญมากที่สุด
(7) ปั จจัยกระบวนการ มี ผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ ย 6.34 คะแนน มี ร ะดับ
ความสําคัญมากที่สุด ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การบริ การถูกต้องและตรวจสอบได้ (X=6.35) การ
ประสานงานในขั้นตอนต่างๆ มีประสิ ทธิ ภาพ (X=6.30) มีการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร (X=6.33)
การให้บริ การมี ความรวดเร็ ว (X=6.37) และการแก้ปัญหาข้อร้ องเรี ยนมี ความรวดเร็ ว (X=6.33)
(แผนภาพที่ 11)
4.4 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการซื้อยาง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลกําหนดให้ถา้ ผูใ้ ช้บริ การซื้อยาง(ประมูล)เห็นด้วยมากกว่า 3 คะแนน
ใน 5 คะแนน สรุ ปว่ามีความคิดเห็นเท่ากับเห็นด้วย แต่ถา้ เห็นด้วยไม่เกิน 3 คะแนน สรุ ปว่ามีความ
คิดเห็นไม่เห็นด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการซื้อยางกับสํ านักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
(1) ขั้นตอนการให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การซื้ อยางทุกรายมีความเห็นด้วยในขั้นตอนการ
ให้บริ การด้านวิธีการประมูลไม่ยงุ่ ยาก ระยะเวลาประมูลเหมาะสม ระบบประมูลโปร่ งใส ส่ งมอบ
ยางถูกต้อง และคุณภาพยางมีมาตรฐาน
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เป็ นองค์ก รที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ยางมี คุ ณ ภาพตามที่ ป ระมู ล สิ น ค้า ตรงกับ ความต้อ งการ เจ้า หน้า ที่ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูซ้ ้ือ(ประมูล) และมีความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
(3) การติดต่อสื่ อสาร ผูใ้ ช้บริ การซื้ อยาง คิดเป็ นร้อยละ 98.67 เห็นด้วยว่ามีวิธีการ
สื่ อสารที่หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ ว เข้าใจง่าย และมีช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรี ยน แต่มี
ผูใ้ ช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 1.33 มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารมีความล่าช้าและไม่ทนั สมัย (ตารางที่ 13)
2) ความคิดเห็ นของผู้ ใช้ บริ การซื้ อยางกับสํ านั กงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) ขั้นตอนการให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การซื้ อยาง คิดเป็ นร้อยละ 90 มีความเห็นด้วยใน
ขั้นตอนการให้บริ การด้านวิธีการประมูลไม่ยุ่ง ยาก ระยะเวลาประมูลเหมาะสม ระบบประมูล
โปร่ งใส ส่ งมอบยางถูกต้อง และคุณภาพยางมีมาตรฐานแต่มีผใู้ ช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 10.00 มี
ความคิดเห็นไม่เห็นด้วย เนื่องจากระบบประมูลยังไม่เป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์และนํ้าหนักยางจาก
ตลาดเครื อข่ายไม่ตรงกับนํ้าหนักที่ประมูลยางได้
(2) ภาพลักษณ์การให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การซื้อยางทุกราย มีความเห็นว่าหน่วยงานเป็ น
องค์ ก รที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ยางมี คุ ณ ภาพตามที่ ป ระมู ล สิ น ค้า ตรงกับ ความต้อ งการ เจ้ า หน้ า ที่ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูซ้ ้ือและมีความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
(3) การติดต่อสื่ อสาร ผูใ้ ช้บริ การซื้ อยาง คิดเป็ นร้อยละ 90.00 เห็นด้วยว่ามีวิธีการ
สื่ อสารที่หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ ว เข้าใจง่าย และมีช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรี ยน แต่มี
ผูใ้ ช้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 10.00 มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย เนื่องจากการสื่ อสารยังไม่ทนั สมัยและ
มีความล่าช้า (ตารางที่ 14)
ปัจจัย
กระบวนการ
บุคลากร
ช่องทางการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ระดับความสําคัญ
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

แผนภาพที่ 11 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซื้อยางกับ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : จากการสํารวจ

-424ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การซื้อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
N = 75
ความคิดเห็น
N
SD.
ร้ อยละ
1. ขั้นตอนการให้ บริการถูกต้ อง
และรวดเร็ว
0.00
1.1 เห็นด้วย
75
100
1.2 ไม่เห็นด้วย
2. ภาพลักษณ์ การให้ บริการน่ าเชื่อถือ
2.1 เห็นด้วย
75
0.00
100
2.2 ไม่เห็นด้วย
3. การติดต่ อสื่ อสารทันสมัย รวดเร็ว
และเข้าใจง่ าย
0.12
3.1 เห็นด้วย
74
98.67
3.2 ไม่เห็นด้วย
1
1.33
ที่มา : จากการสํารวจ

ตารางที่ 14 ความคิ ด เห็ นของผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อยางกับ สํานัก งานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
N = 75
ความคิดเห็น
N
SD.
ร้ อยละ
1. ขั้นตอนการให้ บริการถูกต้ อง
และรวดเร็ว
0.32
1.1 เห็นด้วย
9
90.00
1
10.00
1.2 ไม่เห็นด้วย
2. ภาพลักษณ์ การให้ บริการน่ าเชื่อถือ
2.1 เห็นด้วย
10
0.00
100
2.2 ไม่เห็นด้วย
3. การติดต่ อสื่ อสารทันสมัย รวดเร็ว
และเข้าใจง่ าย
0.32
3.1 เห็นด้วย
9
90.00
3.2 ไม่เห็นด้วย
1
10.00
ที่มา : จากการสํารวจ

-4254.5 ปัญหาในการใช้ บริการซื้อยาง
1) ปัญหาในการใช้ บริการซื้อยางในเขตภาคใต้
(1) ในระบบประมูลยางบางครั้งนํ้าหนักยางประมาณการมีความแตกต่างกับนํ้าหนัก
จริ งค่อนข้างมาก
(2) กรณี ระบบประมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ไม่สามารถประมูลได้ สตก.จ.สงขลาไม่มี
การแจ้งให้ผปู ้ ระมูลแจ้งการประมูลทางโทรศัพท์ ส่ วนสํานักงานตลาดกลางยางพาราอื่นๆ สามารถ
โทรศัพท์แจ้งราคาประมูลได้แต่ติดต่อค่อนข้างยาก
(3) ปริ มาณยางแผ่นดิบมีคอ่ นข้างน้อยไม่ค่อยคุม้ ค่าการขนส่ ง
(4) สตก.จ.สงขลา นํ้าหนักยางแผ่นรมควันที่ส่งมอบมีความคลาดเคลื่อนกับนํ้าหนัก
ยางที่ประมูลได้
(5) สตก.จ.สุ ราษฎร์ ธานี และสตก.จ.ยะลา มีปริ มาณยางค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ
2) ปัญหาในการใช้ บริการซื้อยาง (ประมูล)ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) ปริ มาณยางน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ
(2) ระบบประมูลของ สตก.จ.บุรีรัมย์ มีเพียงช่องทางโทรสารช่องทางเดียวซึ่งทําให้
ไม่ค่อยมีความสะดวกในการใช้บริ การ
(3) ค่า DRC ของยางก้อนถ้วยที่ประมูลจาก สตก.จ.หนองคาย ตํ่ากว่าลานประมูลของ
เอกชน
5. การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านสั งคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่ อพฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้ บริการ
สํ านักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย
5.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านสั งคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่ อพฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้
บริการขายยาง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square test) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บริ การขาย
ยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพารา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้านความถี่ในการ
ใช้ บริการขายยางในเขตภาคใต้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การขายยางในเขตภาคใต้กาํ หนดให้ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา พื้นที่สวนยาง ประเภทสมาชิ ก และระยะห่ างจากสํานักงานตลาดกลางยางพารา
เป็ นตัว แปรอิ ส ระ และความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารขายยาง เป็ นตัว แปรตาม ผลการวิ เ คราะห์ มี
รายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 15)

-426ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
ตัวแปรอิสระ
อายุ
ระดับการศึกษา
พื้นที่สวนยาง
ประเภทสมาชิก
ระยะห่างจาก สตก.

ค่าสถิติ 2
10.489
1.373
5.733
14.320
0.280

Sig.
0.001***
0.241ns
0.017**
0.002***
0.597ns

หมายเหตุ :

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ns ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
ที่มา : จากการคํานวณ

(1) ปั จจัยด้านอายุ
อายุของผูใ้ ช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง (ครั้งต่อเดือน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 กล่าวคือ ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุมากกว่า 51 ปี มีความถี่ในการมาใช้บริ การขายยางเฉลี่ยไม่เกิน 6
ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 51 ปี อาจเนื่ องมาจากผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 51 ปี มี
กําลังการผลิตยางในปริ มาณที่นอ้ ยกว่าหรื อผลิตยางได้ตามคุณภาพมาตรฐานตลาดกลางยางพารา
น้อยกว่าผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 51 ปี จึงทําให้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการนํายางมาขายน้อยกว่า 6 ครั้งต่อ
เดือน ในขณะที่ผทู ้ ี่มีอายุไม่เกิน 51 ปี อาจเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และทักษะที่ดี ปรับตัวยอมรับกับวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ สามารถนํามาพัฒนาการผลิ ตยางให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตลาดกลางยางพาราจึ งมี
สัดส่ วนความถี่ในการขายยางมากกว่า 6 ครั้งต่อเดือนสู งกว่าผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 51 ปี นอกจากนี้อาจ
เป็ นเพราะผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 51 ปี อาจทํากิจการเกี่ยวกับยางพารามานานทําให้ช่องทางในการขาย
ยางมีหลากหลายช่องทาง หรื อขายยางกับหลายแหล่งรับซื้อ (ตารางที่ 16)
(2) ปั จจัยด้านระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาของผูข้ ายยางกับสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราในเขตภาคใต้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง (ครั้งต่อเดือน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.10

-427ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านอายุกบั พฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้
บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
อายุ
ไม่เกิน 51 ปี
มากกว่า 51 ปี
รวม

ความถี่ในการใช้ บริการขายยาง (ครั้งต่ อเดือน)
≤6
>6
85(53.46)
74 (46.54)
111 (71.15)
45 (28.85)
196 (62.22)
119 (37.78)

รวม
159 (100)
156 (100)
315 (100)

ที่มา : จากการคํานวณ

(3) ปั จจัยด้านพื้นที่สวนยาง
พื้นที่ สวนยางของผูใ้ ช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขต
ภาคใต้มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง (ครั้งต่อเดือน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05กล่าวคือ ผูใ้ ช้บริ การที่มีพ้ืนที่สวนยางตั้งแต่ 50 ไร่ ข้ ึนไป มีความถี่ในการมาใช้บริ การ
ขายยางเฉลี่ ย ไม่ เ กิ น 6 ครั้ งต่ อ เดื อน ในสัดส่ วนที่ สู งกว่าผูท้ ี่ มี พ้ื นที่ สวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ อาจ
เนื่องมาจากผูท้ ี่มีพ้นื ที่สวนยางตั้งแต่ 50 ไร่ ข้ ึนไป มีผลผลิตยางที่มากทําให้การควบคุมการผลิตหรื อการ
เอาใจใส่ การผลิตยางให้ได้คุณภาพไม่สามารถทําได้อย่างทัว่ ถึง ส่ งผลให้ปริ มาณยางที่มีคุณภาพสามารถ
มาขายที่สาํ นักงานตลาดกลางได้มีจาํ นวนไม่มาก อาจทําให้นาํ ยางไปขายที่โรงงานหรื อร้านค้ารับซื้ อ
ยางเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะสามารถขายยางได้ทุกคุณภาพและการคัดคุณภาพก็เข้มงวดน้อยกว่าตลาด
กลางยางพารา ในขณะที่ผูท้ ี่มีพ้ืนที่สวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ มีผลผลิตไม่มากสามารถควบคุมการ
ผลิตได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานตลาดกลางยางพารา (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัยด้านพื้นที่ สวนยางกับพฤติ กรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
พืน้ ที่สวนยาง
น้อยกว่า 50 ไร่
ตั้งแต่ 50 ไร่ ข้ ึนไป
รวม
ที่มา : จากการคํานวณ

ความถี่ในการใช้ บริการขายยาง (ครั้งต่ อเดือน)
≤6
>6
132(58.15)
95 (41.85)
64 (72.73)
24 (27.27)
119 (37.78)
196 (62.22)

รวม
227 (100)
88 (100)
315 (100)

-428(4) ปั จจัยด้านประเภทสมาชิก
ประเภทสมาชิกของผูใ้ ช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขต
ภาคใต้มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง (ครั้งต่อเดือน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กล่าวคือ ผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง มีความถี่ในการมาใช้บริ การขายยางเฉลี่ย
ไม่เกิน 6 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงสุ ด รองลงมาเป็ นพ่อค้า และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ส่ วนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีความถี่ในการมาใช้บริ การมากกว่า 6 ครั้งต่อเดือนในสัดส่ วนที่
สู งสุ ด รองลงมาเป็ นพ่อค้า และเกษตรกรชาวสวนยาง อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีผลผลิตยางพารา
ในปริ มาณที่นอ้ ย หรื อยังขาดทักษะในการผลิตยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตลาดกลางยางพารา
ในขณะที่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตยางให้
ได้คุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องทําให้มีสัดส่ วนของความถี่ในการมาขายยางมากกว่า
6 ครั้งต่อเดือน อยู่ในระดับที่สูง ประกอบกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รับคําแนะนําจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เน้นการขายยางให้กบั หน่วยงานภาครัฐเป็ นหลัก ในขณะที่พอ่ ค้ายางความถี่
ในการมาใช้บริ การขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณยางที่มีหรื อเกิดจากการเก็งกําไรในช่วงนั้นๆ(ตารางที่ 18)
(5) ปั จจัยด้านระยะห่างจากสํานักงานตลาดกลางยางพารา
ผลการวิเคราะห์พบว่า ระยะห่างจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราของผูข้ ายยาง
ในเขตภาคใต้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง (ครั้งต่อเดือน) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.10
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประเภทสมาชิกกับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
ประเภทสมาชิก
เกษตรกรชาวสวนยาง
พ่อค้า
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ตลาดเครื อข่าย
รวม
ที่มา : จากการคํานวณ

ความถี่ในการใช้ บริการขายยาง
(ครั้งต่ อเดือน)
≤6
>6
137(69.54)
60 (30.46)
24 (57.14)
18 (42.86)
35 (46.67)
40 (53.33)
1 (100)
0 (0.00)
196 (62.22)
119 (37.78)

รวม
197 (100)
42 (100)
75 (100)
1 (100)
315 (100)

-4292) ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้ านความถี่ในการ
ใช้ บริการขายยางในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การขายยางในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อกําหนดให้ปัจจัยด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา พื้นที่สวนยาง ประเภทสมาชิก และระยะห่างจากสํานักงานตลาด
กลางยางพารา เป็ นตัวแปรอิ สระ และความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารขายยาง เป็ นตัว แปรตาม ผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ในการ
ใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตัวแปรอิสระ
อายุ
ระดับการศึกษา
พื้นที่สวนยาง
ประเภทสมาชิก
ระยะห่างจาก สตก.

ค่ าสถิติ 2
0.179
1.577
3.825
0.909
19.706

Sig.
0.675 ns
0.209ns
0.050**
0.340 ns
0.000***

**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ns ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ

(1) ปั จจัยด้านอายุ
ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุของผูข้ ายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง (ครั้งต่อเดือน) อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.10
(2) ปั จจัยด้านระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาของผูข้ ายยางกับสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง
(ครั้งต่อเดือน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.10
(3) ปั จจัยด้านพื้นที่สวนยาง
พื้นที่สวนยางของผูใ้ ช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี ความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการใช้บริ การขายยาง (ครั้ งต่อเดื อน) อย่างมี

-430นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ผูใ้ ช้บริ การที่มีพ้ืนที่สวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ มีความถี่ใน
การมาใช้บริ การขายยางเฉลี่ยมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่มีพ้ืนที่สวนยางตั้งแต่
50 ไร่ ข้ ึนไป อาจเนื่องจากพื้นที่สวนยางน้อยสามารถผลิตยางได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานตลาด
กลางยางพารา กว่าผูท้ ี่มีสวนยางตั้งแต่ 50 ไร่ ข้ ึนไป ประกอบกับผูท้ ี่มีพ้ืนที่สวนยางน้อยส่ วนใหญ่
อยูใ่ นบริ เวณที่ใกล้สาํ นักงานตลาดกลางยางพารามากกว่าผูท้ ี่มีสวนยางตั้งแต่ 50 ไร่ ข้ ึนไป จึงทําให้
มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัยด้านพื้นที่ สวนยางกับพฤติ กรรมด้าน
ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารขายยางกับ สํา นัก งานตลาดกลางยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
พืน้ ที่สวนยาง
น้อยกว่า 50 ไร่
ตั้งแต่ 50 ไร่ ข้ ึนไป
รวม

ความถี่ในการใช้ บริการขายยาง (ครั้งต่ อเดือน)
1
>1
5(14.71)
29 (85.29)
6 (40.00)
9 (60.00)
11 (22.45)
38 (77.55)

รวม
34 (100)
15(100)
49 (100)

ที่มา : จากการคํานวณ

(4) ปั จจัยด้านประเภทสมาชิก
ผลการวิเคราะห์พบว่า ประเภทสมาชิ กของผูข้ ายยางกับสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง
(ครั้งต่อเดือน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.10
(5) ปั จจัยด้านระยะห่างจากสํานักงานตลาดกลางยางพารา
ระยะห่ างจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราของผูใ้ ช้บริ การขายยางในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี ความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการใช้บริ การขายยาง (ครั้ งต่อเดื อน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ผูใ้ ช้บริ การที่มีระยะห่ างไม่เกิน 39 กิโลเมตร มีความถี่ใน
การมาใช้บริ การขายยางเฉลี่ยมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่มีระยะห่างมากกว่า 39
กิโลเมตร อาจเนื่องจากผูท้ ี่มีระยะทางห่างจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราไม่เกิน 39 กิโลเมตร มี
ความคุม้ ค่าในการขนส่ งสิ นค้ายางพารามาขาย เพราะผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราใน
เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เมื่อมีการเดินทางขนส่ ง
ยางมาขายมากกว่า 39 กิโลเมตร จึงมีสัดส่ วนของความถี่ในการมาใช้บริ การขายยางลดลง (ตารางที่
21)

-431ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านระยะห่างกับพฤติกรรมด้านความถี่ในการ
ใช้บริ การขายยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ระยะห่ างจาก สตก.
ไม่เกิน 39 กม.
มากกว่า 39 กม.
รวม

ความถี่ในการใช้ บริการขายยาง (ครั้งต่ อเดือน)
1
>1
5(14.71)
29 (85.29)
6 (40.00)
9 (60.00)
11 (22.45)
38 (77.55)

รวม
34 (100)
15(100)
49 (100)

ที่มา : จากการคํานวณ

5.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านสั งคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่ อพฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้
บริการซื้อยาง (ประมูล)
1) ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้านความถี่ในการ
ใช้ บริการซื้อยางในเขตภาคใต้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การซื้ อยางในเขตภาคใต้ กําหนดให้ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา การประกอบธุ รกิจ และระยะทางจากสถานประกอบการถึงสํานักงานตลาดกลาง
ยางพารา เป็ นตัวแปรอิสระ และความถี่ในการใช้บริ การซื้อยาง เป็ นตัวแปรตาม ผลการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การซื้อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
ตัวแปรอิสระ
อายุ
ระดับการศึกษา
การประกอบธุรกิจ
ระยะห่างจาก สตก.

ค่ าสถิติ 2
0.115
5.362
1.197
1.314

หมายเหตุ: ns ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
ที่มา : จากการคํานวณ

Sig.
0.734ns
0.021**
0.274 ns
0.252ns

-432(1) ปั จจัยด้านอายุ
ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุของผูซ้ ้ื อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขต
ภาคใต้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การซื้ อยาง (ครั้งต่อเดือน) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติระดับ 0.10
(2) ปั จจัยด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การซื้อยางในเขตภาคใต้มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ใน
การใช้บริ การซื้อยาง (ครั้งต่อเดือน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ผูใ้ ช้บริ การที่มี
การศึกษาระดับไม่เกินปริ ญญาตรี มีความถี่ในการมาใช้บริ การซื้ อยางเฉลี่ยไม่เกิน 12 ครั้งต่อเดือน
ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ในขณะที่ผทู ้ ี่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มี
ความถี่ในการใช้บริ การซื้อยางเฉลี่ยมากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาไม่
เกินระดับปริ ญญาตรี อาจเนื่องจากผูซ้ ้ื อยางที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เป็ นคนรุ่ นใหม่จึง
เลื อ กที่ จ ะรั บ ซื้ อ ยางจากสํา นัก งานตลาดกลางยางพาราเพราะเป็ นแหล่ ง ยางพาราที่ มี คุ ณ ภาพ
ประกอบกับวิธีการซื้ อยางหรื อประมูลเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์คนที่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
อาจมีความถนัดในการใช้งานระบบมากกว่าคนที่มีการศึกษาไม่เกินปริ ญญาตรี (ตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การซื้อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้
ระดับการศึกษา
ไม่เกินปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ความถี่ในการใช้ บริการซื้อยาง (ครั้งต่ อเดือน)
≤ 12
> 12
34 (55.74)
27 (44.26)
3 (21.43)
11 (78.57)
37 (49.33)
38 (50.67)

รวม
61 (100)
14(100)
75 (100)

ที่มา : จากการคํานวณ

(3) ปั จจัยด้านการประกอบธุรกิจ
ผลการวิเคราะห์พบว่า การประกอบธุ รกิจของผูซ้ ้ื อยางกับสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราในเขตภาคใต้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการใช้บริ การซื้ อยาง (ครั้ งต่ อเดื อน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.10
(4) ปั จจัยด้านระยะห่างจากสํานักงานตลาดกลางยางพารา

-433ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ระยะห่ า งจากสํ า นั ก งานตลาดกลางยางพาราของ
ผูใ้ ช้บริ การซื้อยางในเขตภาคใต้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การซื้ อยาง (ครั้งต่อเดือน)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.10
2) ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้านความถี่ในการ
ใช้ บริการซื้อยางในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การซื้ อยางในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กําหนดให้ปัจจัยด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุ รกิจ และระยะทางจากสถานประกอบการถึง
สํานักงานตลาดกลางยางพารา เป็ นตัวแปรอิสระ และความถี่ในการใช้บริ การซื้ อยาง เป็ นตัวแปร
ตาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้
บริ การซื้ อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.10 (ตารางที่ 24)
ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมด้านความถี่
ในการใช้บริ การซื้อยางกับสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตัวแปรอิสระ
อายุ
ระดับการศึกษา
การประกอบธุรกิจ
ระยะห่างจาก สตก.

ค่ าสถิติ 2
0.079
0.079
0.023
0.476

Sig.
0.778ns
0.778ns
0.880 ns
0.490ns

หมายเหตุ: ns ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
ที่มา : จากการคํานวณ

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสํานักงานตลาด
กลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีผลต่อการให้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทย
3) เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการ
ยางแห่ งประเทศไทย4) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิ จที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมการใช้บริ การ
สํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่ งประเทศไทยโดยรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกผูช้ ้ือและ

-434ผูข้ ายยางของสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา ยะลา สุ ราษฎร์ ธานี
บุรีรัมย์ และหนองคาย ที่มาใช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพารา ปี งบประมาณ 2559 จํานวน 449
ราย โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square test) สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
1.1 ผู้ใช้ บริการขายยาง
ผูใ้ ช้บริ การขายยางมีจาํ นวนตัวอย่างทั้งหมด 364 ราย แบ่งเป็ น ผูใ้ ช้บริ การขายยาง
ภาคใต้ จํานวน 315 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 49 ราย
1) ข้ อมูลทั่วไป
(1) อายุ ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่มีอายุ 51 - 60 ปี รองลงมาอายุไม่เกิน 40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 32.06 และ 31.43ขณะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่อายุ 41 - 50 ปี รองลงมาอายุ
51 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.78 และ 36.73 ตามลําดับ
(2) ระดับ การศึ ก ษา ผูใ้ ช้บ ริ ก ารภาคใต้ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ การศึ ก ษามัธ ยม/ปวช.
รองลงมาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 39.68 และ 24.44 แต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่
มี การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึ กษา/ปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 40.82 และ 36.73
ตามลําดับ
(3) สมาชิกในครัวเรื อน ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรื อน
(4) แรงงานทําสวนยาง ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจ้าง รองลงมาแรงงาน
ครอบครัวและจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 47.03 และ 30.48 ตามลําดับ ส่ วนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อใช้
แรงงานครอบครัว และแรงงานจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 53.06 และ 26.53 ตามลําดับ
(5) พื้นที่สวนยาง ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่มีสวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ รองลงมาอยู่
ระหว่าง 50 – 250 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และ 28.25 สอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วน
ใหญ่มีสวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ และ 50 -250 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 69.39 และ 28.57 ตามลําดับ
(6) ประเภทสมาชิก ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง รองลงมา
เป็ นสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยาง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 62.54 และ 23.81 สอดคล้อ งกับ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คิดเป็ นร้อยละ
95.92 และ 4.08 ตามลําดับ
(7) ระยะทาง ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่มีระยะทางห่ างจากสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราไม่เกิน 30 กิโลเมตร รองลงมา 31 – 60 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 40.63 และ 33.65 ส่ วน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีระยะห่ างไม่เกิน 10 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 63.27 และมากกว่า 100
กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 22.48

-4352) พฤติกรรมการใช้ บริการ
(1) ชนิดยาง ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่ขายยางแผ่นรมควัน รองลงมายางแผ่นดิบ
คิดเป็ นร้อยละ 54.60 และ 43.81 แต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่ขายยางก้อนถ้วย รองลงมา
เป็ นยางแผ่นดิบ คิดเป็ นร้อยละ 65.31 และ 30.61 ตามลําดับ
(2) ความถี่ ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่ใช้บริ การน้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน รองลงมา
5 – 10 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 57.96 และ 18.48 ส่ วนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือใช้บริ การ 2 – 3
ครั้งต่อเดือน รองลงมา 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 73.40 และ 22.45 ตามลําดับ
(3) ปริ มาณยาง ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่ขายยางไม่เกิน 10 ตันต่อเดือน รองลงมา
11 - 30 ตันต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 43.17 และ 20.32 ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่
ขายยางไม่เกิ น 1 ตันต่อเดือน รองลงมามากกว่า 7 ตันต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 65.31 และ 16.33
ตามลําดับ
(4) สถานที่ ขายยาง ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่ขายยางกับสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราแหล่งเดียว รองลงมาขายที่สาํ นักงานตลาดกลางยางพาราและร้านค้า คิดเป็ นร้อยละ 39.05
และ 34.92 แต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อส่ วนใหญ่ขายยางกับสํานักงานตลาดกลางและร้ านค้า
รองลงมาขายที่ สํา นัก งานตลาดกลางยางพาราแหล่ ง เดี ย ว คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59.19 และ 16.33
ตามลําดับ
(5) สัดส่ วนในการขาย ผูใ้ ช้บริ การภาคใต้ส่วนใหญ่มีสัดส่ วนการขายยาง 81 – 100
ของปริ มาณการผลิต รองลงมาสัดส่ วนไม่เกิน 40 ของปริ มาณการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 47.62 และ
26.63 แต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อส่ วนใหญ่มีสัดส่ วนการขายยาง 61 – 80 ของปริ มาณการผลิต
รองลงมาสัดส่ วนไม่เกิน 40 ของปริ มาณการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 51.02 และ 20.41 ตามลําดับ
3) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการใช้ บริการ
(1) ปั จจัยผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการใช้บริ การขายยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.60 คะแนน
ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุดสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.18 คะแนน
ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด
(2) ปั จจัยราคา มีผลต่อการใช้บริ การขายยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.68 คะแนน ซึ่ งมี
ระดับความสําคัญมากที่สุดสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.21 คะแนน ซึ่ ง
มีระดับความสําคัญมากที่สุด
(3) ปั จจัยช่องทางการจําหน่าย มีผลต่อการใช้บริ การขายยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 5.96
คะแนน ซึ่งมีระดับความสําคัญมากในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.80 คะแนน
ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด

-436(4) ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการใช้บริ การขายยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.12
คะแนน ซึ่ งมีระดับความสําคัญมากแต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.30 คะแนน ซึ่งมี
ระดับความสําคัญมากที่สุด
(5) ปั จจัยพนักงาน มีผลต่อการใช้บริ การขายยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 5.52 คะแนน ซึ่ง
มีระดับความสําคัญมากสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีคะแนนเฉลี่ย 5.34 คะแนน ซึ่ งมี
ระดับความสําคัญมาก
(6) ปั จจัยลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการใช้บริ การขายยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.64
คะแนน ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุดสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.90
คะแนน ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด
(7) ปั จจัยกระบวนการ มีผลต่อการใช้บริ การขายยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.68 คะแนน
ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุดสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.60 คะแนน
ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด
4) ความคิดเห็นที่มีต่อการให้ บริการ
(1) ขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร ผู ้ใ ช้บ ริ การในเขตภาคใต้เ ห็ น ด้ว ยกับ ขั้น ตอนการ
ให้บริ การมีความถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 97.14 และไม่เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 2.86สอดคล้องกับ
ผูใ้ ช้บริ การภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเห็นด้วยกับการบริ การ คิดเป็ นร้อยละ 97.96 และไม่เห็นด้วย
คิดเป็ นร้อยละ 2.04
(2) ภาพลักษณ์การให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้เห็นด้วยกับภาพลักษณ์การ
ให้บ ริ ก ารน่ า เชื่ อถื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 97.78 และไม่ เ ห็ น ด้ว ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.22สอดคล้องกับ
ผูใ้ ช้บริ การภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเห็ นด้วยกับภาพลักษณ์การให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 97.96
และไม่เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 2.04
(3) การติดต่อสื่ อสารผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้เห็นด้วยกับการติดต่อสื่ อสารว่ามีความ
ทันสมัย รวดเร็ ว และเข้าใจง่าย คิดเป็ นร้อยละ 96.19 และไม่เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 3.81สอดคล้อง
กับผูใ้ ช้บริ การภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเห็นด้วยกับการติดต่อสื่ อสาร คิดเป็ นร้อยละ 97.96 และไม่
เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 2.04
5) ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านสั งคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่ อพฤติกรรมด้ านความถี่ในการ
ใช้ บริการขายยาง
(1) ปั จจัยด้านอายุ ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ที่มีอายุมากกว่า 51 ปี มีความถี่ในการมา
ใช้บริ การขายยางเฉลี่ยไม่เกิ น 6 ครั้ งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่ มีอายุไม่เ กิน 51 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนืออายุของผูใ้ ช้บริ การไม่มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการใช้บริ การขายยาง

-437(2) ปั จจัยด้านระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้และภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง
(3) ปั จจัยด้านพื้นที่สวนยาง ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ที่มีพ้ืนที่สวนยางตั้งแต่ 50 ไร่
ขึ้นไป มีความถี่ในการมาใช้บริ การขายยางเฉลี่ยไม่เกิน 6 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่ มี
พื้นที่ ส วนยางน้อยกว่า 50 ปี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 ในขณะที่ ผูใ้ ช้บ ริ การภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี พ้ืนที่ สวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ มีความถี่ ในการมาใช้บริ การขายยางเฉลี่ ย
มากกว่า1 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่มีพ้ืนที่สวนยางตั้งแต่ 50 ไร่ ข้ ึนไป อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
(4) ปั จจัยด้านประเภทสมาชิกผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ที่เป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง มี
ความถี่ในการมาใช้บริ การขายยางเฉลี่ยไม่เกิน 6 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงสุ ด รองลงมาเป็ น
พ่อค้า และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่ วนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีความถี่ในการมาใช้
บริ การมากกว่า 6 ครั้งต่อเดือนในสัดส่ วนที่สูงสุ ด รองลงมาเป็ นพ่อค้า และเกษตรกรชาวสวนยาง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01แต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือประเภทสมาชิกของผูใ้ ช้บริ การ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การขายยาง
(5) ปั จจัยด้านระยะห่าง ระยะห่างจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราของผูข้ ายยางใน
เขตภาคใต้ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารขายยาง ในขณะที่ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่มีระยะห่ างไม่เกิน 39 กิโลเมตร มีความถี่ในการมาใช้บริ การขายยางเฉลี่ย
มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่มีระยะห่ างมากกว่า 39 กิโลเมตร อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
1.2 ผู้ใช้ บริการซื้อยาง
ผูใ้ ช้บริ การขายยางมีจาํ นวนทั้งหมด 85 ราย แบ่งเป็ น ผูใ้ ช้บริ การซื้ อยางภาคใต้ จํานวน
75 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 10 ราย
1) ข้ อมูลทั่วไป
(1) อายุ ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 41.33 และ 33.33 สอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อส่ วนใหญ่อายุ 41 – 50 ปี
รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และ 30.00 ตามลําดับ
(2) ระดับการศึกษา ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รองลงมาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 57.33 และ 18.67 แต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษา/ปวช. รองลงมาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ
60.00 และ 30.00 ตามลําดับ
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจขาย
ยางในประเทศเป็ นหลัก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59.15 และส่ ง ออกเป็ นหลัก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.85

-438เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่ประกอบธุ รกิจขายยางในประเทศเป็ นหลักคิดเป็ น
ร้อยละ 70.00 และส่ งออกเป็ นหลัก คิดเป็ นร้อยละ 30.00
(4) ระยะทาง ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการจากสํานักงาน
ตลาดกลางยางพาราไม่เกิน 50 กิโลเมตร รองลงมามากกว่า 200 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 38.66 และ
24.00 ตามลําดับขณะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีระยะห่ างไม่เกิน 50 กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ
50.00 รองลงมาระยะทาง 51 - 100 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 30.00
2) พฤติกรรมการใช้ บริการ
(1) ความถี่ ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อยางมากกว่า 15 ครั้ง
ต่อเดือน รองลงมาน้อยกว่า 5 ครั้ งต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 44.01 และ 33.33 ตามลําดับ แต่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อยางน้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน รองลงมา 5 – 10 ครั้ง
ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 และ 20.00 ตามลําดับ
(2) ชนิ ดยางที่ ซ้ื อ ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ส่วนใหญ่ซ้ื อยางแผ่นดิ บและยางแผ่น
รมควั น รองลงมา เป็ นยางแผ่ น รมควั น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.67 และ 40.00 แต่ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่เป็ นยางก้อนถ้วย รองลงมาเป็ นยางแผ่นรมควันและยางแผ่นรมควัน
คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และ 20.00 ตามลําดับ
(3) ปริ มาณยาง ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ส่วนใหญ่ซ้ื อยางไม่เกิน 500 ตันต่อเดือน
รองลงมามากกว่ า 2,500 ตั น ต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 45.33 และ 17.33 ส่ วนภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่ซ้ื อยางไม่เกิน 500 ตันต่อเดือน รองลงมา 501 – 1,000 ตันต่อเดือน
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และ 30.00 ตามลําดับ
3) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการใช้ บริการ
(1) ปั จจัยผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการใช้บริ การซื้อยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.49 คะแนน ซึ่ง
มีระดับความสําคัญมากที่สุดสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.30 คะแนน
ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด
(2) ปั จจัยราคา มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.38 คะแนน ซึ่ งมี
ระดับความสําคัญมากที่สุดสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.42 คะแนน ซึ่ ง
มีระดับความสําคัญมากที่สุด
(3) ปั จจัยช่องทางการจําหน่าย มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.28
คะแนน ซึ่ งมีระดับความสําคัญมากที่สุดในขณะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีคะแนนเฉลี่ย 5.89
คะแนน ซึ่งมีระดับความสําคัญมาก
(4) ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการใช้บริ การซื้อยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.08
คะแนน ซึ่ งมีระดับความสําคัญมากสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีคะแนนเฉลี่ย 5.97
คะแนน ซึ่งมีระดับความสําคัญมาก

-439(5) ปั จจัยพนักงาน มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 5.89 คะแนน ซึ่ ง
มีระดับความสําคัญมากสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีคะแนนเฉลี่ย 5.98 คะแนน ซึ่ งมี
ระดับความสําคัญมาก
(6) ปั จจัยลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการใช้บริ การซื้ อยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.46
คะแนน ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุดสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.28
คะแนน ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด
(7) ปั จจัยกระบวนการ มีผลต่อการใช้บริ การซื้อยางในเขตภาคใต้เฉลี่ย 6.52 คะแนน
ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุดสอดคล้องกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีคะแนนเฉลี่ย 6.34 คะแนน
ซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด
4) ความคิดเห็นที่มีต่อการให้ บริการ
(1) ขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร ผู ้ใ ช้บ ริ การในเขตภาคใต้เ ห็ น ด้ว ยกับ ขั้น ตอนการ
ให้บริ การมีความถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 100ส่ วนผูใ้ ช้บริ การภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเห็นด้วยกับ
การบริ การ คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และไม่เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 10.00
(2) ภาพลักษณ์การให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ทุกรายเห็นด้วยกับภาพลักษณ์การให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 100
(3) การติดต่อสื่ อสารผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้เห็นด้วยกับการติดต่อสื่ อสารว่ามีความ
ทัน สมัย รวดเร็ ว และเข้า ใจง่ า ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68.67 และไม่ เ ห็ น ด้ว ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.33
สอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเห็ นด้วยกับการติดต่อสื่ อสาร คิดเป็ นร้ อยละ
90.00 และไม่เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 10.00
5) ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านสั งคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่ อพฤติกรรมด้ านความถี่ในการ
ใช้ บริการซื้อยาง
(1) ปั จจัยด้านอายุ อายุของผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือไม่
มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การซื้อยาง
(2) ปั จจัยด้านระดับการศึกษา ผูใ้ ช้บริ การในเขตภาคใต้ที่มีระดับการศึกษาไม่เกิน
ปริ ญญาตรี มีความถี่ในการมาใช้บริ การซื้อยางเฉลี่ยไม่เกิน 12 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่
มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ในขณะที่ผทู้ ี่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความถี่ในการใช้บริ การ
ซื้ อยางเฉลี่ยมากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาไม่เกินระดับปริ ญญาตรี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การซื้อยาง
(3) ปั จจัยด้านการประกอบธุ รกิจประเภทการประกอบธุ รกิจของผูใ้ ช้บริ การในเขต
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การซื้อยาง

-440(4) ปั จจัยด้านระยะห่าง ระยะห่ างจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราของผูใ้ ช้บริ การ
ในเขตภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้บริ การซื้อยาง
2. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ บริการสํ านักงานตลาดกลางยางพารา
2.1 ผู้ขายยาง
1) การจ่ายเงินค่ายางค่อนข้างล่าช้าต้องรออย่างน้อย 1 – 2 วัน หลังจากขายยางทําให้
ผูข้ ายโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางที่มีโรงรมส่ วนตัวมีสภาพคล่องทางการเงินลดลงและหันไป
ขายยางกับเอกชนมากขึ้น
2) สํานักงานตลาดกลางยางพารามีกระจายไม่ทวั่ ถึง ทําให้ผขู ้ ายยางที่มีระยะทางไกลไม่
มีความสะดวกและความคุม้ ค่าในการขนส่ งยางมาขาย ประกอบกับราคาประมูลยางของสํานักงาน
ตลาดกลางยางพาราไม่คอ่ ยแตกต่างกับราคารับซื้อยางของเอกชน
3) มีระยะเวลาในการปิ ดลงทะเบียน 11.00 น. เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่มีโรงรม
ส่ ว นตัว จะมาขายยางไม่ ค่อ ยทัน เวลา เนื่ องจากช่ ว งเช้าต้องรั บ ซื้ อนํ้า ยางสด ซึ่ ง ปิ ดรั บซื้ อ เวลา
ประมาณ 10.30 น. หลังจากปิ ดรับซื้อนํ้ายางสดจึงจะสามารถนํายางไปขายได้
4) สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ยะลา บุรีรัมย์ และหนองคาย มี
ปริ มาณยางเข้าตลาดน้อยทําให้มีผเู ้ ข้าประมูลน้อยรายส่ งผลให้ราคาประมูลตํ่า บางครั้งราคาตํ่ากว่า
ร้านค้าเอกชน
5) ระบบซื้อขายยางล่วงหน้าของสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มีความยุง่ ยากในการใช้งาน ผูใ้ ช้บริ การขายยางยังไม่มีความพร้อมในการใช้บริ การ
2.2 ผู้ซื้อยาง
1) ปริ มาณยางดิบค่อนข้างน้อยในทุกสํานักงานตลาดกลางยางพาราไม่ค่อยมีความคุม้ ค่า
ในการขนส่ งและสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ยะลา หนองคาย และบุรีรัมย์ มี
ปริ มาณยางน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผูซ้ ้ือ
2) สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคายและบุรีรัมย์ไม่มีระบบประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทาํ ให้ไม่สะดวกในการใช้บริ การ ส่ วนสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดอื่นๆ ที่
มีการประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณี ระบบประมูลมีปัญหาขัดข้องการโทรติดต่อแจ้งราคาประมูล
ค่อนข้างยาก
3) สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลานํ้าหนักยางประมูลกับนํ้าหนักยางส่ ง
มอบค่อนข้างคลาดเคลื่อน

-4413. ข้อเสนอแนะ
3.1 สํานักงานตลาดกลางยางพาราควรมีเงินทุนหมุนเวียนทดรองจ่ายค่ายางเพื่อเสริ มสภาพ
คล่องในการให้บริ การตลาดกลางยางพารา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
เนื่ องจากเหตุผลประการแรกที่ผใู ้ ช้บริ การเลือกขายยางนอกสํานักงานตลาดกลางยางพาราเพราะ
ได้รับเงินสดทันทีหลังจากขายยาง
3.2 สํานักงานตลาดกลางยางพาราควรมีการขยายเวลาการให้บริ การยางแผ่นรมควันถึงเวลา
14.00 น. เพือ่ ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ดาํ เนินกิจการรับซื้อนํ้ายางสดสามารถนํายางมาขาย
ได้โดยผูท้ ี่ ตอ้ งการขายยางหลังเวลา 11.00 น. ต้องโทรมาแจ้งชื่ อและนํ้าหนักยางก่ อนเวลาปิ ด
ประมูล 11.00 น. แต่สามารถนํายางเข้าตลาดกลางยางพาราได้ถึงเวลา 14.00 น. เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ปริ มาณยางเข้าตลาดกลางยางพารามากขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางราย
ย่อย
3.3 สํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือควรปรับวิธีการประมูล
ยางเป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การขายยางไม่ค่อยมีความเชื่ อมัน่ ในระบบประมูล
ประกอบกับราคาประมูลบางครั้งตํ่ากว่าราคานอกสํานักงานตลาดกลางยางพารา
3.4 สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ยะลา หนองคาย และบุรีรัมย์ ควร
ศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเพิ่มเติมเพื่อนํามาปรับกลยุทธ์การให้บริ การตลาดให้สามารถดึง
ความสนใจผูใ้ ช้บริ การขายยางและซื้ อยางมาใช้บริ การเพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีผใู ้ ช้บริ การค่อนข้างน้อย
และปี งบประมาณ 2559 มีปริ มาณยางเข้าสํานักงานตลาดกลางยางพาราทั้ง 4 แห่ง เพียง 11,932.54
ตัน
3.5 สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลาและบุรีรัมย์ ควรมีตลาดเครื อข่ายตลาดกลาง
ยางพาราในพื้นที่เพื่อรับซื้อยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรชาวสวนยางเนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยาง
ส่ วนใหญ่ปรับเปลี่ยนไปผลิตยางก้อนถ้วยมากขึ้น แต่สาํ นักงานตลาดกลางยางพาราทั้ง 2 แห่ ง ไม่
สามารถเปิ ดรับซื้อยางก้อนถ้วยได้เพราะสถานที่ต้งั สํานักงานอยูใ่ นแหล่งชุมชน
3.6 จากผลการศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก าร พบว่ า
ผูใ้ ช้บริ การทั้งผูซ้ ้ื อและผูข้ ายให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ลักษณะทางกายภาพ
(เครื่ องมือ อุปกรณ์) และกระบวนการบริ การ ในระดับที่สาํ คัญมากที่สุด มีคะแนนสู งกว่าปั จจัยด้าน
อื่นๆ ดังนั้น ในการให้บริ การตลาดกลางยางพาราควรเน้นให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดเหล่านี้ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การและมีความภักดี ต่อองค์กร
ส่ งผลให้มาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
3.7 ผลการศึกษาผูใ้ ช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้ พบว่า ผูท้ ี่มีอายุ
มากกว่า 51 ปี มีความถี่ในการมาขายยางไม่เกิ น 6 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนร้ อยละ 71.15 ดังนั้น
สํานักงานตลาดกลางยางพาราควรไปแนะนําเกี่ยวกับการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐานและให้
ข้อมูลการบริ การกับบุคคลกลุ่มนี้ให้มีความถี่ในการมาใช้บริ การมากขึ้น

-4423.8 ผูท้ ี่ มีสวนยางตั้งแต่ 50 ไร่ ข้ ึนไป มีความถี่ ในการมาใช้บริ การสํานักงานตลาดกลาง
ยางพาราน้อยกว่าผูท้ ี่มีสวนยางน้อยกว่า 50 ไร่ ดังนั้น สํานักงานตลาดกลางยางพาราควรไปให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการผลิตยางให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตลาดกลางยางพารา หรื อออกพื้นที่ไป
สอบถามข้อมูลปั ญหาและอุปสรรคที่ทาํ ให้มาใช้บริ การสํานักงานตลาดกลางยางพาราน้อยครั้งกว่า
ผูท้ ี่มีสวนยางน้อย
3.9 สํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือควรไปส่ งเสริ มและให้
คําแนะนําให้ผใู ้ ช้บริ การขายยางสามารถผลิตยางได้ตามคุณภาพมาตรฐานตลาดกลางยางพารา และ
ควรมีเครื อข่ายตลาดกลางยางพารากระจายอยู่ทวั่ ไปในพื้นที่รับผิดชอบในระยะห่ างที่มากกว่า 40
กิโลเมตร เพือ่ ให้ผมู ้ าใช้บริ การมีความถี่ในการมาใช้บริ การเพิม่ ขึ้นเนื่องจากในปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริ การมี
ความถี่ในการใช้บริ การน้อยมาก เฉลี่ย 1.90 ครั้งต่อเดือน โดยระยะทางมากกว่า 39 กิโลเมตร มี
สัดส่ วนความถี่ในการมาใช้บริ การมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 60.00 น้อยกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มี
ระยะห่างไม่เกิน 39 กิโลเมตร มีความถี่ในการใช้บริ การมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 85.29
3.10 สํานักงานตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้ควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรชาวสวนยาง
สามารถผลิตยางให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานตลาดกลางยางพารามากขึ้น เพราะผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่เป็ นเกษตรกรชาวสวนยางถึงร้อยละ 62.54 แต่มีความถี่ในการใช้บริ การขายยางกับสํานักงาน
ตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้ ไม่เกิน 6 ครั้งต่อเดือน ในสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ 69.54 และควรมี
ตลาดเครื อ ข่ า ยในพื้น ที่ ที่ มี ร ะยะห่ างจากสํานัก งานตลาดกลางยางพารามากกว่า 50 กิ โ ลเมตร
เนื่ องจากผูท้ ี่มาใช้บริ การขายยางมีระยะห่ างจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราเฉลี่ยเพียง 50.07
กิโลเมตร ซึ่งถ้าระยะห่างจากสํานักงานตลาดกลางยางพารายิง่ มากขึ้นแนวโน้มความถี่ในการมาใช้
บริ การยิง่ ลดลง
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ก๊ าซทีม่ กี ลิน่ เหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางดิบ
ทีส่ ่ งผลต่ อชุมชนและสภาวะสิ่งแวดล้ อม
Obnoxious Ador Gases from Rubber Industry
Effect on Community and Environment
ปรี ด์ ิเปรม ทัศนกุล1
สายใจ วารี 1 อนุรักษ์ บุญมาก1
บทคัดย่อ
ทําการศึกษาก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นจากโรงงานนํ้ายางข้น ด้วยการเก็บตัวอย่างดิน ใบยาง นํ้าและ
อากาศ จากบริ เ วณสวนยางของชุ มชนที่ ติด กับ โรงงานนํ้า ยางข้นเพื่อวิเ คราะห์ ส าเหตุ จ ากก๊าซ
แอมโมเนี ยที่อาจส่ งผลกระทบต่อสภาพดิน ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ทําการ
ทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 เก็บตัวอย่างดิน ใบ นํ้า และอากาศ เป็ น
ระยะทางต่าง ๆ กัน พบว่าดินที่อยูใ่ กล้เคียงกับโรงงานมีค่า pH โดยเฉลี่ย 3.95 ซึ่ งมีสภาพค่อนข้าง
เป็ นกรด แสดงว่า ก๊า ซแอมโมเนี ย ในอากาศไม่ ไ ด้ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพดิ น ปลู ก แต่ อ ย่า งไร
เนื่ องจากก๊าซแอมโมเนี ยในอากาศหากทําปฏิกิริยากับไอนํ้าในอากาศหรื อหากมีฝนจะทําให้น้ าํ มี
สภาพเป็ นด่ าง จะส่ งผลให้ดินมีสภาพเป็ นด่างตามไปด้วย จากการเก็บตัวอย่างใบยางพบความ
ผิ ด ปกติ ข องธาตุ อ าหาร 2 ชนิ ด คื อ ธาตุ ไ นโตรเจน มี อ ยู่ใ นระดับ สู ง มากถึ ง 5.09 % โดยค่ า ที่
เหมาะสม ไม่เกิน 3.7 % แต่อาจมีผลทําให้ตน้ ยางหักโค่น เนื่องจากเซลล์ไม่แข็งแรงเพียงพอ และ
ปริ มาณแมงกานี ส อยู่ในระดับสู งเช่นกันมีสะสมในใบถึง 303.52 mg/kg โดยค่าที่ เหมาะสมอยู่
ระหว่าง 45-150 mg/kg แต่ระดับที่เป็ นพิษจะอยู่ที่มากกว่า 500 mg/kg ผลการสุ่ มเก็บตัวอย่างนํ้า
บริ เวณปากท่อที่ออกจากโรงงาน บริ เวณคูน้ าํ หน้าโรงงานและนํ้าทิ้งก่อนปล่อยลงคลองพบว่าค่า
pH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้ง (5.5 – 9) ส่ วนค่าความสกปรกในเทอม BOD5, COD ปริ มาณ
ของแข็งในรู ปของ TS, TDS และ SS ของนํ้าทั้ง 3 จุดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้ง สําหรับผลการ
วิเคราะห์ปริ มาณก๊าซแอมโมเนี ยที่อยู่ในบรรยากาศพบว่าที่ระยะห่ างจากโรงงาน 15 เมตร และ 9
เมตร พบปริ มาณก๊าซแอมโมเนียเฉลี่ยที่ระดับ 480 mg/l และ 528 mg/l ตามลําดับ ถึงแม้ว่าบริ เวณ
สวนยางจะอยูห่ ่างจากโรงงานผลิตนํ้ายางข้นไม่มากนัก พบค่าปริ มาณแอมโมเนียเกินกว่ามาตรฐาน
ที่กาํ หนดในสถานที่ประกอบการซึ่ งกําหนดไว้ไม่เกิน 50 mg/l ถึง 10 เท่า นอกจากนี้บุคคลใน
ครอบครัวของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจํานวน 2 ราย พบผิวหนังบวมแดง อักเสบและมีรอยไหม้เรื้ อรัง
ซึ่งมีอาการตรงกับข้อมูลอันตรายที่เกิดจากแอมโมเนียโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1
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บทนํา
ปั ญ หากลิ่ น เหม็ น จากโรงงานอุ ต สาหกรรมยางดิ บ ที่ ม ัก ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและ
สิ่ งแวดล้อมมากที่สุดมาจากโรงงานนํ้ายางข้น รองลงมาคือโรงงานยางแท่ง STR20 สําหรับโรงงาน
นํ้ายางข้นกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นจากการใช้แอมโมเนียในกระบวนการผลิตและกลิ่นจากบ่อบําบัดนํ้าเสี ย
ส่ วนโรงงานยางแท่งกลิ่นเหม็นเกิ ดจากการอบยางและจากการหมักยางที่ใช้วตั ถุดิบเป็ นเศษยาง
คุณภาพตํ่า จากข้อมูลในปี 2555 ของกรมควบคุมมลพิษมักได้รับข้อร้องเรี ยนกลิ่นเหม็นจาก
โรงงานอุตสาหกรรมนํ้ายางข้นซึ่ งเป็ นกลิ่ นเหม็นจากอากาศและจากนํ้าเน่ าเสี ย พบว่าได้รับข้อ
ร้องเรี ยนติดอันดับ 2 จากข้อร้องเรี ยน 5 อันดับแรกที่มีผรู้ ้องเรี ยนมากที่สุดและยังพบว่ากลิ่นเหม็น
จากโรงงานยางที่ครอบคลุมทั้งโรงงานยางแท่งและโรงงานยางแผ่นคิดเป็ นร้อยละ 8 ของโรงงาน
ทั้งหมดจากจํานวนเกือบ 400 ข้อร้องเรี ยนที่มกั ปล่อยกลิ่นเหม็นสร้างความรําคาญซึ่งส่ งผลกระทบ
ด้านสุขภาพและสิ่ งมีชีวิตให้กบั ชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียง ปั จจุบนั พบว่ามีโรงงานนํ้ายางข้นและโรงงาน
ยางแท่งตั้งอยูท่ วั่ ประเทศจํานวน 116 แห่งและ 93 แห่ง ตามลําดับ (สถาบันวิจยั ยาง, 2556) เพิ่มขึ้น
จากในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา ร้อยละ 17 และร้อยละ 30 ตามลําดับ เนื่องจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
ยางที่สอดรับกับปริ มาณการใช้ยางทัว่ โลก
จากกระบวนการผลิตนํ้ายางข้นที่มกั ใช้แอมโมเนี ยเป็ นสารรั กษาสภาพนํ้ายาง เนื่ องจากมี
สมบัติในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยและช่วยเสริ มสถานะแขวนลอยให้น้ าํ ยาง ที่สาํ คัญ
แอมโมเนียมีราคาถูกและยังไม่ทาํ ให้น้ าํ ยางธรรมชาติเปลี่ยนสี แต่ขณะเดียวกันแอมโมเนียมีขอ้ ด้อย
คือเป็ นสารระเหยง่าย เนื่องจากจุดเดือดสารประมาณ -33°C และมีกลิ่นฉุ นรุ นแรงเมื่อสารระเหยสู่
บรรยากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) นอกจากจะทําให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นในสิ่ งแวดล้อมแล้ว
ยังต้องใช้เป็ นปริ มาณมากเพื่อให้สามารถยับยั้งการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้สมบูรณ์ อีกทั้งเมื่อไอ
แอมโมเนี ยที่ระเหยออกจากนํ้ายางลอยไปสัมผัสกับโลหะจึงทําให้โลหะเกิ ดการกัดกร่ อนยิ่งใน
ระบบบํา บัดนํ้าเสี ยจากกระบวนการผลิ ตนํ้ายางข้นจะส่ งกลิ่ น เหม็น ของก๊าซไฮโดเจนซัล ไฟด์
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ อีกด้วย (ปรี ด์ ิเปรม, 2554) จากข้อเสี ยดังกล่าวจึ ง
ส่ งผลต่อแหล่งชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียง จากการสํารวจของปรี ด์ ิเปรมและคณะ, 2558 พบว่าที่ระยะห่าง
จากโรงงานนํ้ายางข้นเพียง 10 เมตร พบระดับความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียถึง 400 ppm ที่ระดับ
ดังกล่าวทําให้รู้สึกได้ถึงกลิ่นเหม็นที่สร้างความรําคาญ นอกจากนี้มีการปล่อยนํ้าทิ้งที่มีเศษยางปน
อยู่ลงคลองสาธารณะอีกด้วย และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม,
2553 พบว่าหากระดับแอมโมเนียความเข้มข้นที่ 400 - 700 ppm ส่ งผลให้รู้สึกระคายเคือง แสบตา
และจมูก กล้ามเนื้อเกร็ ง และหายใจไม่ออก นอกจากนี้จากการเก็บตัวอย่างดินบริ เวณที่เกิดอาการ
ผิดปกติของใบยางเพื่อตรวจสอบปริ มาณไนไตรเจนไม่พบปริ มาณไนโตรเจนที่สูงผิดปกติอย่างไรก็
ตามยังต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม จากการสํารวจของคณะผูว้ ิจยั ยังพบอีกว่าสุ ขภาพผูค้ นที่อาศัย
ติ ด กับโรงงานนํ้ายางข้นมี อาการระคายเคือง เป็ นผื่นเรื้ อรั งบริ เวณผิว หนัง ปวดแสบ ปวดร้ อน
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ลักษณะหักโค่น เปลือกแตก ทําให้น้ าํ ยางไหลเป็ นทางตั้งแต่บริ เวณเปลือกด้านบนลงมาถึงโคนต้น
ใบยางเหลือง ร่ วงเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ ตน้ หญ้าที่ อยู่บริ เวณนั้นใบเหี่ ยวและเป็ นสี น้ าํ ตาล
และจากการที่ทรงเมท และคณะ ได้ทาํ การเก็บตัวอย่างใบยางบริ เวณที่ติดกับโรงงานนํ้ายางข้น
ทดสอบความผิ ด ปกติ ข องธาตุ อ าหาร 2 ธาตุ คื อ ธาตุ ไ นโตรเจนและแมงกานิ ส พบปริ ม าณ
ไนโตรเจนสะสมในใบถึ ง 5.09 % ซึ่ งอยู่ใ นระดับ สู ง มากโดยค่ าที่ เ หมาะสมสําหรั บ การปลู ก
ยางพาราคือ ไม่เกิน 3.7 % (Pushparajah, 1977) แต่อาจมีผลทําให้ตน้ ยางหักโค่น เนื่องจากเซลล์ไม่
แข็งแรงเพียงพอ และ ปริ มาณแมงกานิ ส อยู่ในระดับสู งเช่ นกันมีสะสมในใบถึง 303.52 mg/kg
โดยค่ า ที่ เ หมาะสมอยู่ร ะหว่ า ง 45-150 mg/kg แต่ ร ะดับ ที่ เ ป็ นพิ ษ จะอยู่ที่ ม ากกว่ า 500 mg/kg
(Pushparajah, 1977) นอกจากนี้งานวิจยั ของ Vines และ Wedding, 1960 รายงานว่า แอมโมเนียที่มี
ผลโดยตรงต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมและกระบวนการหายใจในระดับเซลล์พืช ซึ่ งเป็ นผลทําให้
เกิดอาการผิดปกติกบั พืชได้
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
- Spectrophotometer รุ่ น1601 uv/vis ยีห่ อ้ Shimadzu
- impinger สําหรับเก็บตัวอย่างก๊าซ
- เครื่ องแก้ว เช่น volumetric flask, beaker, stirring rod, tube, pipette เป็ นต้น
วิธีการ
- แผนการปฏิบตั ิงาน (Action Plan)
- กรรมวิธีการทดลอง
1. เก็บข้อมูลโรงงานนํ้ายางข้น โดยศึกษากําลังการผลิต ระยะเวลาการผลิต ทิศทางลม
และข้อมูลอื่น ๆ ที่สาํ คัญ
2. เก็บตัวอย่างก๊าซชนิดต่าง ๆ ตามกรรมวิธีของ Roger Perry and Robert J. Young,
1977 โดยการเก็บตัวอย่างอากาศผ่านสารละลายดูดกลืนปริ มาตร 10 มิลลิเมตร ปริ มาตรของอากาศ
ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (STP) 13.66 ลิตร เป็ นเวลา 20 นาที เก็บตัวอย่างอากาศทุกชัว่ โมง
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ดังนี้ แอมโมเนีย โดยวิธี Indophenol-blue, ก๊าซ NO2 ด้วยวิธี TGS – ANSA ,
ก๊าซ H2S ด้วยวิธีเมทธิ ลลีนบูล และ SO2 ในอากาศด้วยวิธีพาราโรซานิลีน ในบริ เวณที่ติดกับโรงงาน
และระยะทางห่างจากโรงงานที่ 50, 200, 500 เมตร และ 1 กม. ตามลําดับ ตามทิศทางลม ทําการ
เปรี ยบเทียบกับสารละลายมาตรฐานแล้ววิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ องสเปกโตรโพโต
มิเตอร์
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนีย, NO2 และ SO2 เปรี ยบเทียบกับ
คุณภาพอากาศ WHO และประกาศของกระทรวงมหาดไทย
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ระยะเวลา
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560
สถานที่ดาํ เนินการ
โรงงานนํ้ายางข้น จ.สงขลา
ผลการทดลองและวิจารณ์
ข้ อมูลทั่วไป
สวนยางของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบตั้งอยู่ที่ตาํ บลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มี
ขนาด 26 ไร่ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ติดกับบริ ษทั แห่ งหนึ่งซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตนํ้ายางยางข้น (ภาพที่ 1)
สวนยางประกอบด้วยยางพันธุ์ RRIM 600 และพันธุ์ GT 1 ร้อยละ 24.4 และ 75.6 ของพื้นที่
ทั้งหมด คิดเป็ นต้นยางรวม 1,276 ต้น ต้นยางดังกล่าวมีอายุประมาณ 30 ปี และได้มีการปลูกสร้าง
ก่อนที่บริ ษทั จะได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ซึ่งก่อนหน้านี้บริ ษทั ได้ผลิตยางแผ่นรมควัน จากการสํารวจ
สภาพทัว่ ไปพบว่าบริ เวณสวนยางที่อยูต่ ิดกับโรงงานในส่ วนที่ผลิตนํ้ายางข้นและยางสกิมจะได้รับ
กลิ่นแอมโมเนียอย่างชัดเจน ถึงแม้วา่ ต้นยางที่อยูห่ ่างจากโรงงานเป็ นระยะถึง 140 เมตร แล้วก็ตาม
มีสภาพยืนต้นตาย หลุมว่าง เปลือกบริ เวณลําต้นและกิ่งแตก นํ้ายางไหลเป็ นทางตั้งแต่กิ่งด้านบน
(ภาพที่ 2) บางต้นกิ่งขนาดใหญ่หกั โค่น เปลือกดํา บางต้นลําต้นหัก ทั้งนี้หลุมว่างสาเหตุจากต้นตาย
ปลูกซ่อมแต่ก็ตายอีกถึงร้อยละ 26.8 ต้นที่มีอาการเปลือกแห้ง และยืนตายมีสัดส่ วนร้อยละ 13.9
และ 2.3 ตามลําดับ กรี ดได้แต่ลาํ ต้นหักร้อยละ 3.2 รวมที่มีอาการดังกล่าวร้อยละ 46.2 ส่ วนต้นยาง
ที่กรี ดได้มีร้อยละ 53.8 คิดเป็ นต้นยางที่กรี ดได้น้ าํ ยางมาก ปานกลาง และน้อย ในสัดส่ วนร้อยละ
0.47, 3.5 และ 49.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตามผลกระทบของต้นยางดังกล่าวไม่สามารถ
ระบุ ได้ว่าเกิ ดจากก๊าซแอมโมเนี ยหรื อไม่ ควรให้ผูท้ ี่ มีความเชี่ ยวชาญทําการตรวจสอบเพื่อหา
ข้อเท็จจริ งต่อไป
การวิจยั ได้ทาํ การเก็บตัวอย่างก๊าซแอมโมเนียในอากาศจํานวน 2 จุด จุดแรกเก็บตัวอย่าง
ก๊าซแอมโมเนีย ณ บริ ษทั แห่ งนี้ เวลา 08.30 น., 09.30 น., 10.30 น., 11.30 น. และ 12.30 น. รวม
5 ครั้ ง โดยเก็บ บริ เ วณสวนยางด้า นทิ ศตะวันตกเฉี ย งใต้ของโรงงานห่ างจากผนัง โรงงานเป็ น
ระยะทาง 15 เมตร จุดที่สองเก็บตัวอย่างก๊าซแอมโมเนีย เวลา 08.30 น. 09.30 น. 10.30 น. 11.30 น.
และ 12.30 น. รวม 5 ครั้ง เช่นเดียวกันโดยเก็บห่างจากโรงงานเป็ นระยะทาง 9 เมตร
ผลการสํ ารวจดินบริเวณสวนยางกับความสัมพันธ์ ของก๊ าซแอมโมเนียในอากาศ
จากการสุ่ มเก็บตัวอย่างดินรวมจํานวน 5 ตัวอย่างที่ระดับความลึก 15 - 30 เซนติเมตร (ภาพที่ 3)
และส่ งตัวอย่างวิเคราะห์ที่สาํ นักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา พบว่าดินมี pH
อยูร่ ะหว่าง 3.70 – 4.05 เฉลี่ย 3.95 ซึ่งมีสภาพค่อนข้างเป็ นกรดเมื่อเทียบกับดินที่เหมาะสมกับการ
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ต่อสภาพดินปลูกแต่อย่างไร
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ในดิ นที่ ทาํ การวิเ คราะห์ อยู่ใ นช่ ว ง 0.50 – 1.45% เฉลี่ ย 0.89% ซึ่ ง
ปริ ม าณอิ นทรี ย วัตถุ ที่เ หมาะสมควรอยู่ที่ร ะดับ 1.0 – 2.5% โดยจะมี ความสัม พัน ธ์กับ ปริ ม าณ
ไนโตรเจนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ปริ มาณไนโตรเจนที่ทาํ การสํารวจอยูใ่ นช่วง 0.02 – 0.07% เฉลี่ย 0.04
% ซึ่ งปริ มาณไนโตรเจนที่เหมาะสมควรอยูท่ ี่ระดับ 0.11 – 0.25% ดังนั้นสภาพดินโดยทัว่ ไปจะมี
ทั้งปริ มาณอินทรี ยวัตถุและปริ มาณไนโตรเจนตํ่ากว่าค่าความเหมาะสมของดินที่ใช้ปลูกยางพารา
สวนยางแห่ งนี้จึงให้ผลผลิตนํ้ายางที่ค่อนข้างน้อย ปริ มาณฟอสฟอรัสและปริ มาณโพแทสเซี ยมอยู่
ในช่วง 1.56 – 3.03 mg/kg เฉลี่ย 2.36 mg/kg และในช่วง 1.0 – 5.0 mg/kg เฉลี่ย 3.34 mg/kg ตามลําดับ
ทั้งนี้ปริ มาณฟอสฟอรัสจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริ มาณโพแทสเซียม หากปริ มาณฟอสฟอรัสมี
ค่าสู งปริ มาณโพแทสเซียมจะมีค่าสู งตามไปด้วย สวนยางแห่งนี้มีค่าปริ มาณฟอสฟอรัสค่อนข้างตํ่า
มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาพดินทัว่ ไปทางภาคใต้ซ่ ึ งมีค่าเฉลี่ย 189 mg/kg และระดับปริ มาณ
ฟอสฟอรัสที่เหมาะสมควรอยูท่ ี่ระดับมากกว่า 30 mg/Kg ขณะที่ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่เหมาะสม
ควรอยูใ่ นช่วง 40 – 60 mg/Kg
สําหรับปริ มาณแคลเซียมและปริ มาณแมกนีเซียมในดินแปลงนี้มีคา่ โดยเฉลี่ย 0.08 cmol/kg
และ 0.028 cmol/kg ตามลําดับ ขณะที่ค่าปริ มาณแคลเซียมและปริ มาณแมกนีเซียมที่เหมาะสม
ควรอยูท่ ี่ระดับมากกว่า 0.30 cmol/Kg และมากกว่า 0.30 cmol/Kg ตามลําดับ ซึ่งธาตุอาหารทั้ง
สองชนิดนี้จะมีความสัมพันธ์กบั pH ของดิน ถ้าดินมี pH ตํ่ากว่า 4.5 ความสามารถในการละลาย
ของธาตุอาหารในดินก็จะตํ่ามากตามไปด้วย (นุชนารถ, 2556) ดังตารางที่ 2
ดังนั้นก๊าซแอมโมเนียในอากาศหากทําปฏิกิริยากับไอนํ้าในอากาศหรื อหากมีฝนจะทําให้น้ าํ
มีสภาพเป็ นด่ าง และจะส่ งผลให้ดินมี สภาพเป็ นด่างตามไปด้วยและจะมีความสัมพันธ์กบั ธาตุ
อาหารที่ อ ยู่ใ นดิ น ไม่ ว่า จะเป็ นแคลเซี ย ม โพแทสเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย มรวมทั้ง จุ ล ธาตุ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อพืชด้วย
ผลการเก็บตัวอย่ างใบยาง
ปริ มาณธาตุอาหารในใบยางจากรายงานของสถาบันวิจยั ยาง, 2556 กล่าวว่าปริ มาณธาตุ
อาหารในดิ นมีความสัมพันธ์ กับปริ มาณธาตุอาหารในใบยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริ มาณธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซี ยม แมกนีเซี ยม และสังกะสี ที่มีอยูใ่ นดินมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ปริ มาณธาตุอาหารเหล่านี้ ในใบยาง จากการสุ่มเก็บตัวอย่างพืช
รวมจํานวน 5 ตัวอย่าง เก็บตามวิธีมาตรฐาน (สถาบันวิจยั ยาง, 2556) โดยมีระยะห่ างจากโรงงาน 1,
5, 10, 20 และ 150 เมตร พบว่า ปริ มาณไนโตรเจนที่ทาํ การเก็บอยูใ่ นช่วง 4.24 – 5.98% เฉลี่ย
5.09 % ซึ่ งมีค่าสู งมาก โดยค่าที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 3.3 – 3.7 % ปริ มาณฟอสฟอรัสที่ทาํ การเก็บ
อยู่ใ นช่ ว ง 0.11 – 0.3% เฉลี่ ย 0.18 % โดยค่ า ที่ เ หมาะสมอยู่ร ะหว่า ง 0.2 – 0.25 % มี ป ริ ม าณ
ฟอสฟอรัสในแปลงค่อนข้างตํ่า ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ทาํ การเก็บอยู่ในช่วง 0.5 – 3.13% เฉลี่ย
1.29 % โดยค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 1.35 – 1.65 % มีปริ มาณโพแทสเซี ยมในแปลงค่อนข้างตํ่า
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0.2 – 1.0 % มีปริ มาณแคลเซี ยมในระดับที่เหมาะสมกับการปลูกยาง ปริ มาณแมกนี เซี ยมที่ทาํ การ
เก็บอยู่ในช่วง 0.14 – 0.32% เฉลี่ย 0.23 % โดยค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.25 % มีปริ มาณ
แมกนีเซี ยมในระดับที่เหมาะสมกับการปลูกยาง ปริ มาณเหล็กที่ทาํ การเก็บอยูใ่ นช่วง 75.45 – 102.35
mg/kg เฉลี่ย 87.22 mg/kg โดยค่าที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 50 – 250 mg/kg มีปริ มาณเหล็กในระดับ
ที่เหมาะสมกับการปลูกยาง ปริ มาณแมงกานีสที่ทาํ การเก็บอยูใ่ นช่วง 136.87– 454.94 mg/kg เฉลี่ย
303.52 mg/kg โดยค่าที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 45 - 150 mg/kg มีปริ มาณแมงกานีสในระดับที่สูง
ปริ มาณสังกะสี ที่ทาํ การเก็บอยูใ่ นช่วง 21.68 – 39.79 mg/kg เฉลี่ย 28.76 mg/kg โดยค่าที่เหมาะสม
อยูร่ ะหว่าง 25 – 150 mg/kg มีปริ มาณสังกะสี ในระดับที่เหมาะสมกับการปลูกยาง ปริ มาณทองแดง
ที่ทาํ การเก็บอยูใ่ นช่วง 4.85 – 8.80 mg/kg เฉลี่ย 6.73 mg/kg โดยค่าที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 4 – 20
mg/kg มีปริ มาณทองแดงในระดับที่เหมาะสมกับการปลูกยาง ปริ มาณธาตุอาหารในใบส่ วนใหญ่
จะอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า และเหมาะสมต่อการปลูกยางพารา มีเพียง 2 ธาตุคือ ไนโตรเจน และ
แมงกานีส ที่มีระดับธาตุอาหารค่อนข้างสูงมาก (ตารางที่ 3)
ผลการวิเคราะห์ นํ้าเสี ยที่ปล่ อยออกจากโรงงานนํ้ายางข้น
ทําการเก็บตัวอย่างนํ้าเสี ยที่ออกจากโรงงานนํ้ายางข้น 3 จุด จุดแรกคือ นํ้าบริ เวณปากท่อที่
ออกจากโรงงาน จุดที่ 2 นํ้าบริ เวณคูน้ าํ หน้าโรงงาน (ภาพที่ 4) จุดที่ 3 นํ้าทิ้งก่อนปล่อยลง
คลองหนํ่าฮัว่ เพื่อมาวิเคราะห์ค่า pH ค่าความสกปรกในเทอม BOD5 และ COD ปริ มาณของแข็ง
ทั้งหมด (TS) ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ (TDS) และปริ มาณตะกอนแขวนลอย (SS) เพื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับสมบัติตามมาตรฐานนํ้าทิ้ง
ผลการสุ่ มเก็บตัวอย่างนํ้าพบว่าค่า pH ของนํ้าบริ เวณปากท่อที่ออกจากโรงงาน นํ้าบริ เวณคู
นํ้าหน้าโรงงานและนํ้าทิ้งก่อนปล่อยลงคลองมีค่าอยูใ่ นช่วง 5.7 – 6.9 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้า
ทิ้ง (5.5 – 9) ผลจากการวิเคราะห์ค่า pH ของตัวอย่างนํ้าดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า นํ้าเสี ยจาก
โรงงานนํ้ายางข้นไม่มีส่วนทําให้ดินบริ เวณสวนยางของนายวชิ รพงษ์ วิสุทธิ กุลพันธ์ เกิดสภาพ
ความเป็ นกรด ส่ วนค่าความสกปรกในเทอม BOD5 ของนํ้าเสี ยบริ เวณปากท่อที่ออกจากโรงงาน
และนํ้าเสี ยหน้าโรงงานมีค่าเท่ากับ 306 mg/l และ24 mg/l ตามลําดับ สําหรับนํ้าทิ้งก่อนปล่อยลง
คลองเท่ากับ 12 mg/l ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้ง (<20 mg/l) ส่ วนค่า COD ของนํ้าเสี ยบริ เวณ
ปากท่อที่ออกจากโรงงานและนํ้าเสี ยหน้าโรงงานมีค่าเกินมาตรฐานโดยอยูท่ ี่ระดับ 481 mg/l และ
190 mg/l ตามลําดับ แต่ท้ งั นี้ COD ของนํ้าทิ้งก่อนปล่อยลงคลองเท่ากับ 81.6 mg/l ยังอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานนํ้าทิ้ง (<120 mg/l) นอกจากนี้คา่ ปริ มาณของแข็งในรู ปของ TS, TDS และ SS ของนํ้าทั้ง
3 จุดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้ง (ตารางที่ 4)
ผลการวิเคราะห์ ก๊าซแอมโมเนียในอากาศ
ทําการเก็บตัวอย่างก๊าซแอมโมเนียในอากาศจํานวน 2 จุด (ภาพที่ 5) จุดแรกเก็บตัวอย่างก๊าซ
แอมโมเนียวันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น., 09.30 น., 10.30 น., 11.30 น. และ 12.30 น. รวม
5 ครั้ ง โดยเก็บบริ เวณสวนยางด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ของโรงงานห่ างจากผนังโรงงานเป็ น
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09.30 น. 10.30 น. 11.30 น. และ 12.30 น. รวม 5 ครั้ง เช่นเดียวกันโดยเก็บห่ างจากโรงงานเป็ น
ระยะทาง 9 เมตร ทําการวิเคราะห์ปริ มาณก๊าซแอมโมเนียโดยวิธี Indophenol-blue (Roger Perry,
1977) ผลการวิเคราะห์ปริ มาณก๊าซแอมโมเนียในอากาศจากบริ เวณห่างจากโรงงานเป็ นระยะทาง
15 เมตร พบปริ มาณก๊าซแอมโมเนี ยโดยเฉลี่ย 480 mg/l ที่อุณหภูมิและปริ มาณความชื้นสัมพัทธ์
โดยเฉลี่ย 30.2°C และ 79.6%RH ตามลําดับ (ตารางที่ 5) และบริ เวณห่างจากโรงงานเป็ นระยะทาง
9 เมตร พบปริ มาณแอมโมเนียโดยเฉลี่ย 528 mg/l ที่อุณหภูมิและปริ มาณความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ย
30.5°C และ 67.4%RH ตามลําดับ (ตารางที่ 6) อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไม่ได้กาํ หนดมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดสําหรับ
ปริ มาณก๊าซแอมโมเนียไว้ แต่ประกาศของกระทรวงมหาดไทย (2515) ได้กาํ หนดค่าปลอดภัยใน
การทํางานเกี่ ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) กําหนดให้ปริ มาณความเข้ม ข้นของสารเคมีไว้ใน
หมวด 1 ข้อ 2 “ตลอดระยะเวลาทํางานปกติภายในสถานที่ประกอบการที่ให้ลูกจ้างทํางานจะมีใน
บรรยากาศของการทํางานโดยเฉลี่ยเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในตารางหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้มิได้”
ทั้งนี้ ปริ มาณก๊าซแอมโมเนี ยที่อยู่ในบรรยากาศบริ เวณสวนยางที่อยู่ติดกับโรงงานนํ้ายางข้นซึ่ งใช้
แอมโมเนียเป็ นสารรักษาสภาพนั้นได้กระจายไปทัว่ ยังบริ เวณสวนยางของนายวัชรพงค์ วิสุทธิ กุล
พันธ์ โดยพบว่าที่ระยะห่ างจากโรงงาน 15 เมตร และ 9 เมตร พบปริ มาณก๊าซแอมโมเนี ยเฉลี่ยที่
ระดับ 480 mg/l และ 528 mg/l ตามลําดับ ถึงแม้วา่ บริ เวณสวนยางจะอยูห่ ่างจากโรงงานผลิตนํ้ายาง
ข้นไม่มากนักยังพบค่าปริ มาณแอมโมเนี ยเกินกว่ามาตรฐานที่กาํ หนดในสถานที่ประกอบการซึ่ ง
กําหนดไว้ไม่เกิน 50 mg/l (ตารางที่ 7)
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากการสัมผัสก๊ าซแอมโมเนีย
ในโรงงานผลิ ต นํ้ายางข้น นิ ย มใช้แ อมโมเนี ย เป็ นสารรั ก ษาสภาพนํ้า ยางเนื่ อ งจากมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสามารถรักษาสภาพนํ้ายางสดได้นานกว่า 48 ชัว่ โมงที่ระดับความเข้มข้น 0.4%
และสามารถรั กษาสภาพนํ้ายางข้นได้นานนับปี ที่ ระดับความเข้มข้นมากกว่า 0.6% (ปรี ด์ ิ เปรม,
2556) นอกจากนี้ ยัง มี ร าคาถูก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สารรั ก ษาสภาพนํ้า ยางชนิ ด อื่ น ๆ แต่ ก ารนํา
แอมโมเนียมาใช้จะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษเนื่องจากมีความเป็ นพิษในตัวเอง ทําให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงาน
ในบริ เวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพได้ แอมโมเนี ยในสถานะก๊าซเป็ นก๊าซที่ไม่มีสี มี
กลิ่นฉุ นรุ นแรงและละลายนํ้าได้ดี มีฤทธิ์ กัดกร่ อนสู ง ก๊าซแอมโมเนี ยจะเบากว่าอากาศแต่เมื่ อ
รวมตัวกับความชื้นในอากาศจะหนักกว่าอากาศ แต่ก๊าซแอมโมเนียที่ตรวจพบในอากาศอยูท่ ี่ระดับ
480 mg/l - 528 mg/l สูงกว่ามาตรฐานที่กาํ หนดในสถานที่ประกอบการประมาณ 10 เท่า นอกจากนี้
อัตราความเข้มข้นที่ตรวจพบได้ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของบุคคลที่อยูใ่ กล้เคียง ซึ่ งมีความรู้สึกได้
ถึงกลิ่นที่ค่อนข้างรุ นแรงแสบตา แสบจมูกและรู ้สึกระคายเคือง (ตามตาราง 8) อย่างไรก็ตามพบ
บุคคลในครอบครัว 2 ราย รายที่หนึ่งเพศชายอายุ 27 ปี มีอาการบวมแดง ผิวหนังอักเสบบริ เวณหน้า
แข้งข้างขวา หัวเล็บดํา มีอาการตั้งแต่อายุ 15 ปี ปั จจุบนั ยังอาศัยอยูก่ บั นายวชิรพงค์ วิสุทธิ กุลพันธ์
(ภาพที่ 6) รายที่ สองเพศหญิงอายุ 30 ปี มีอาการบวมแดง ผิวหนังอักเสบและมีรอยไหม้บริ เวณ
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(ภาพที่ 7) ทั้งสองรายได้ไปพบแพทย์เป็ นระยะ ๆ แต่แพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการได้ ซึ่ง
ทั้งสองรายได้พบอาการเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในตารางที่ 9
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
บริ เวณสวนยางของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบมีขนาด 26 ไร่ ตั้งอยูต่ ิดกับบริ ษทั แห่งหนึ่งในตําบล
สํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากก๊าซแอมโมเนียในโรงงานที่ใช้ในการ
รักษาสภาพนํ้ายาง ได้ปล่อยกลิ่นสร้างความรําคาญ ความเดือดร้อนและอาการเจ็บป่ วยของบุคคลที่
อยู่ในบ้าน จากการตรวจสอบพบว่าต้นยางบริ เวณเปลือกลําต้นและกิ่ งแตก นํ้ายางไหลเป็ นทาง
ตั้งแต่กิ่งด้านบน บางต้นกิ่งขนาดใหญ่หกั โค่น เปลือกดํา บางต้นลําต้นหัก และอาการเปลือกแห้ง
รวมร้อยละ 46.2 ที่เหลือเป็ นต้นยางกรี ดได้แต่ให้น้ าํ ยางค่อนข้างน้อยถึงร้อยละ 49.8 นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั /1(1-4) ได้ทาํ การเก็บตัวอย่างดิน นํ้าและอากาศเพือ่ วิเคราะห์สาเหตุจากก๊าซแอมโมเนียที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อสภาพดิน ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่อย่างไร จากการสุ่ มเก็บตัวอย่างดินพบว่า
ดินมีค่า pH โดยเฉลี่ย 3.95 ซึ่ งมีสภาพค่อนข้างเป็ นกรดเมื่อเทียบกับดินที่เหมาะสมกับการปลูก
ยางพาราควรมี pH ระหว่าง 4.5 – 5.5 แสดงว่า ก๊าซแอมโมเนี ยในอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพดินปลูกแต่อย่างไร เนื่องจากก๊าซแอมโมเนียในอากาศหากทําปฏิกิริยากับไอนํ้าในอากาศหรื อ
หากมี ฝ นจะทํา ให้ น้ ํา มี ส ภาพเป็ นด่ า ง จะส่ ง ผลให้ ดิ น มี ส ภาพเป็ นด่ า งตามไปด้ว ยและจะมี
ความสัมพันธ์กบั ธาตุอาหารที่อยูใ่ นดินไม่วา่ จะเป็ นแคลเซียม โพแทสเซี ยม และแมกนีเซียมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อพืชด้วยเช่นกัน นอกจากนี้คา่ pH ของตัวอย่างนํ้าเสี ยจากโรงงานนํ้ายางข้นไม่มีส่วนทํา
ให้ดินบริ เวณสวนยางของนายวชิรพงค์ วิสุทธิกลุ พันธ์ เกิดสภาพความเป็ นกรด
ผลจากการเก็บตัวอย่างใบยาง ในแปลงยางพาราแปลงนี้ ก๊าซแอมโมเนียในอากาศไม่ได้เข้า
ไปรบกวนสมดุลธาตุอาหารที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ในดินและพืช ส่ วนในพืชมีความผิดปกติของ
ธาตุอาหาร 2 ธาตุคือ ธาตุไนโตรเจนในใบ มีอยู่ในระดับสู งมากโดยมีไนโตรเจนสะสมในใบถึง
5.09 % โดยค่าที่เหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราคือ ไม่เกิน 3.7 % (Pushparajah, 1977) แต่อาจมี
ผลทําให้ตน้ ยางหักโค่น เนื่องจากเซลล์ไม่แข็งแรงเพียงพอ และ ปริ มาณแมงกานิส อยูใ่ นระดับสู ง
เช่นกันมีสะสมในใบถึง 303.52 mg/kg โดยค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 45-150 mg/kg แต่ระดับที่
เป็ นพิษจะอยูท่ ี่มากกว่า 500 mg/kg (Pushparajah, 1977) ผูด้ าํ เนินการเก็บตัวอย่าง 1/(5) มีความเห็น
ว่าก๊าซแอมโมเนียที่มีอยูใ่ นอากาศที่มีอยูใ่ นปริ มาณที่ค่อนข้างสู งภายในสวนยางพาราของผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบไม่ได้เป็ นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสมดุลธาตุอาหารในดิน และในพืช แต่ตาม
รายงานของ Vines และ Wedding, 1960 รายงานว่า แอมโมเนียที่มีผลโดยตรงต่อกระบวนการเมตา
บอลิซึมและกระบวนการหายใจในระดับเซลล์พชื ซึ่งเป็ นผลทําให้เกิดอาการผิดปกติกบั พืชได้
ผลการสุ่ มเก็บตัวอย่างนํ้าบริ เวณปากท่อที่ออกจากโรงงาน บริ เวณคูน้ าํ หน้าโรงงานและนํ้า
ทิ้งก่อนปล่อยลงคลองพบว่าค่า pH อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้ง (5.5 – 9) ส่ วนค่าความสกปรกใน
เทอม BOD5, COD ปริ มาณของแข็งในรู ปของ TS, TDS และ SS ของนํ้าทั้ง 3 จุดอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานนํ้าทิ้ง
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โรงงานนํ้ายางข้นนั้น ก๊าซแอมโมเนี ยได้กระจายไปทัว่ ยังบริ เวณสวนยางของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
โดยพบว่าที่ระยะห่ างจากโรงงาน 15 เมตร และ 9 เมตร พบปริ มาณก๊าซแอมโมเนี ยเฉลี่ยที่ระดับ
480 mg/l และ 528 mg/l ตามลําดับ ถึงแม้วา่ บริ เวณสวนยางจะอยูห่ ่างจากโรงงานผลิตนํ้ายางข้นไม่
มากนัก พบค่าปริ มาณแอมโมเนียเกินกว่ามาตรฐานที่กาํ หนดในสถานที่ประกอบการซึ่ งกําหนดไว้
ไม่เกิน 50 mg/l ถึง 10 เท่า นอกจากนี้บุคคลในครอบครัวของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจํานวน 2 ราย
พบผิว หนังบวมแดง อักเสบและมี ร อยไหม้เ รื้ อรั ง ซึ่ งมี อ าการตรงกับ ข้อมูล อัน ตรายที่ เ กิ ดจาก
แอมโมเนียโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ทราบระดับความเข้มข้นของสารที่ มีกลิ่ นเหม็นชนิ ดต่าง ๆ จากโรงงานนํ้ายางข้น
เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลกและของกระทรวงมหาดไทย
2. ทราบผลกระทบของก๊าซที่ มีกลิ่ น เหม็น จากโรงงานอุ ต สาหกรรมต่อ ชุ ม ชนและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังมิให้โรงงานอุตสาหกรรมยางดิบปล่อยก๊าซที่มีกลิ่นชนิ ดต่าง ๆ ที่
อาจสร้ างความเดื อดร้ อนให้กบั ชุ มนชนรวมกับผูค้ นที่ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรง
3. ได้แนวทางให้โรงงานนํ้ายางข้นแก้ไขในส่วนที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและนํ้า
เอกสารอ้ างอิง
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ศู น ย์ข ้อ มู ล วัต ถุ อ ัน ตรายและเคมี ภ ัณ ฑ์ .
http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=95.
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-455ตารางที่ 1 สภาพสวนยางที่ได้รับผลกระทบก๊าซแอมโมเนียจากโรงงานนํ้ายางข้น
ยางพันธุ์
มาก
RRIM 600 4
GT1
2
รวม
6
ร้อยละ 0.47

กรีดนํ้ายางได้
กรีดได้ แต่ เปลือก
ปานกลาง น้ อย ลําต้นหัก แห้ ง
27
130
1
19
17
504
40
158
44
634
41
177
3.5
49.8
13.9
27.8

ยืน
ตาย
8
21
29
4.6

หน่วย : ต้น
หลุมว่ าง รวม
121
220
341
26.8

310
962
100
100

หมายเหตุ: กรี ดนํ้ายางได้มากเฉลี่ย 536.6 มิลลิลิตร คิดเป็ นเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 214.64 กรัม/ต้น/ครั้งกรี ด
กรี ดนํ้ายางได้ปานกลางเฉลี่ย 161.62 มิลลิลิตร คิดเป็ นเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 64.65 กรัม/ต้น/ครั้งกรี ด
กรี ดนํ้ายางได้นอ้ ยเฉลี่ย 60.87 มิลลิลิตร คิดเป็ นเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 24.35 กรัม/ต้น/ครั้งกรี ด
เปอร์ เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลี่ย 40%

ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของดินจากแปลงสวนยางเกษตรกรในเขต อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
สมบัติทางเคมี

1

ตัวอย่างที่
2
3
4

5

เฉลีย่

ค่าเหมาะสม*

1. pH

4.04

4.05 3.98 3.70 3.97

3.95

4.5-5.5

2. อินทรี ยวัตถุ (%)

0.94

0.50 1.45 1.03 0.54

0.89

1.0-2.5

3. ไนโตรเจน (%)

0.05

0.02 0.07 0.05 0.03

0.04

0.11-0.25

4. ฟอสฟอรัส (mg/Kg)

2.60

1.82 2.79 3.03 1.56

2.36

>30

5. โพแทสเซียม (mg/Kg)

4.00

2.90 5.00 3.80 1.00

3.34

>40

6. แคลเซียม (cmol/Kg)

0.07

0.06 0.14 0.10 0.05

0.08

>0.30

7. แมกนีเซียม (cmol/Kg)

0.03

0.02 0.04 0.03 0.02

0.03

>0.30

* อ้างอิงจาก นุชนารถ กังพิศดาร, 2556

-456ตารางที่ 3 สมบัติทางเคมีของใบยาง
สมบัติทางเคมี

1
5.98
0.11
1.24
0.68
0.14
93.80
136.87
26.06
6.32

2
5.34
0.11
0.60
0.95
0.25
75.45
302.9
21.68
4.85

ตัวอย่ างที่
เฉลีย่ ค่ าเหมาะสม*
3
4
5
4.59 4.24 5.34 5.09
3.3-3.7
0.18 0.23 0.30 0.18 0.20-0.25
0.50 1.00 3.13 1.29 1.35-1.65
0.87 0.95 0.71 0.83
0.2-1.0
0.24 0.32 0.21 0.23 0.20-0.25
87.03 77.48 102.35 87.22
50-250
454.94 408.98 214.34 303.52 45-150
21.88 34.39 39.79 28.76
25-150
5.75 7.95 8.80 6.73
4-20

1. ไนโตรเจน (%)
2. ฟอสฟอรัส (%)
3. โพแทสเซียม (%)
4. แคลเซียม (%)
5. แมกนีเซียม (%)
6. เหล็ก (mg/Kg)
7. แมงกานีส (mg/Kg)
8. สังกะสี (mg/Kg)
9. ทองแดง (mg/Kg)
* เอกสารการจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน สถาบันวิจยั ยาง 2556
* PUSHPA RAJAH, E. 1977

ตารางที่ 4 สมบัติน้ าํ เสี ยที่ปล่อยออกจากโรงงานนํ้ายางข้น อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
จุดเก็บมาตรฐาน*

ปากท่อ
หน้าโรงงาน
ก่อนลงคลอง

pH
5.5 - 9

BOD5
(mg/l)
<20

COD TDS
SS
TS Conductivity
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
(S/cm)
120 3,000 150 5,000

5.68
6.65
6.90

306
24
12

481
190
82

484
201
267

416
39
80

900
240
347

965
562
523

หมายเหตุ * มาตรฐานนํ้าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

-457ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณก๊าซแอมโมเนียในอากาศโดยวิธี Indophenol-blue ที่ความยาว
คลื่น 635 nm โดยเก็บตัวอย่างอากาศห่างจากโรงงานนํ้ายางข้น 15 เมตร
ตัวอย่ าง

Std 1
Std 2
Std 3
Std 4
Std 5
Std 6
Blank
S1 08.30
S2 09.30
S3 10.30
S4 11.30
S5 12.30

ความเข้มข้น ค่าการดูด ความเข้มข้นของ
ที่ตรวจวัด คลืน่ แสง
NH3(mg/l)
(mg/l)
0
0.0020
0.5
0.0208
1.0
0.0410
2.0
0.0763
3.0
0.1144
5.0
0.1838
0
0.0026
6.48
0.0499*
495
6.20
0.0481*
474
5.70
0.0444*
436
6.30
0.0489*
481
6.75
0.0519*
516
เฉลีย่
480

หมายเหตุ R = 0.9988
* = ค่าการดูดคลื่นแสงที่เจือจาง 5 เท่า

อุณหภูมิ ความชื้นสั มพัทธ์
(°C)
(% RH)

28.4
29
30.8
31.2
31.4
30.2

83
80
79
78
78
79.6

-458ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณก๊าซแอมโมเนียในอากาศโดยวิธี Indophenol-blue ที่ความ
ยาวคลื่น 635 nm โดยเก็บตัวอย่างอากาศห่างจากโรงงานนํ้ายางข้น 9 เมตร
ตัวอย่ าง
Std 1
Std 2
Std 3
Std 4
Std 5
Std 6
Blank
S1 08.30
S2 09.30
S3 10.30
S4 11.30
S5 12.30

ความเข้มข้น ค่าการดูด ความเข้มข้นของ อุณหภูมิ ความชื้นสั มพัทธ์
ที่ตรวจวัด คลืน่ แสง
NH3(mg/l)
(°C)
(% RH)
(mg/l)
0
0.5
1.0
2.0
3
5
-0.16
5.85
6.90
7.20
7.70
7.55

0.0000
0.0239
0.0342
0.0822
0.1164
0.1851
0.0004
0.0458*
0.0536*
0.0559*
0.0598*
0.0585*

เฉลีย่
หมายเหตุ R = 0.9988
* = ค่าการดูดคลื่นแสงที่เจือจาง 5 เท่า

447
527
550
588
528

29
28.8
29.7
31.1
33.7

81
75
72
58
51

528

30.5

67.4

-459ตารางที่ 7 ประเทศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม
(สารเคมี) อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515
บัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตารางหมายเลข 1
ลําดับที่

ชื่อสารเคมี

29

แอมโมเนีย (Ammonia)

ppm
(mg/l)
50

ปริมาณสารเคมี
(mg/M3)
35

ตารางที่ 8 ระดับความเข้มข้นของแอมโมเนียที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ระดับความเข้ มข้ น

ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ

(mg/l)
50
400 - 700
5,000

กลิ่นรุ นแรงมากจนรู ้สึกอึดอัด
แสบตาและจมูก รู ้สึกระคายเคือง
กล้ามเนื้อเกร็ ง และหายใจไม่ออก อาจเสียชีวติ
ภายใน 2 - 3 นาที

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553.

ตารางที่ 9 อันตรายที่เกิดขึ้นจากแอมโมเนีย
สถานะ
ไอระเหย

ของเหลว
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553.

อาการที่เกิดขึน้
- เกิดการระคายเคืองและเกิดแผลไหม้
- ต่อระบบหายใจ มีเสมหะ หายใจสั้น ๆ เจ็บหน้าอก
ชักหมดสติ เสี ยชีวติ ได้
- ผิวหนังและตาไหม้ สูญเสี ยการมองเห็น
- เกิดแผลไหม้ เนื่องจากความเย็นจัด

-460-

โรงงานน้ํายางข้น
1

1
2
3
4
5
6-10

8 9
สวนยาง
4 5 10
6 7

N
คลองหน่ําฮั้ว

2

จุดเก็บนํ้าออกจากปากท่อของโรงงาน
จุดเก็บนํ้าบริ เวณคูหน้าโรงงาน
จุดเก็บนํ้าก่อนลงคลอง
จุดเก็บตัวอย่างก๊าซแอมโมเนียเป็ นระยะทางห่างจากโรงงาน 9 เมตร
จุดเก็บตัวอย่างก๊าซแอมโมเนียเป็ นระยะทางห่างจากโรงงาน 15 เมตร
จุดเก็บตัวอย่างดิน
ภาพที่ 1 แผนผังการเก็บตัวอย่างนํ้า ดิน และอากาศ

-461-

ภาพที่ 2 เปลือกบริ เวณลําต้นและกิ่งแตกส่ งผลให้น้ าํ ยางไหลเป็ นทาง

ภาพที่ 3 เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากก๊าซแอมโมเนีย

-462-

ภาพที่ 4 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าเพือ่ วิเคราะห์สมบัติของนํ้าเสี ย

ภาพที่ 5 เก็บตัวอย่างอากาศเพื่อวิเคราะห์ปริ มาณก๊าซแอมโมเนีย

-463-

ภาพที่ 6 เกิดอาการบวมแดง ผิวหนังอักเสบบริ เวณหน้าแข้งข้างขวาอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 7 ผิวหนังอักเสบ บวมแดง รอยไหม้อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการวิจยั เรื่ องเต็ม ประจําปี 2560
กองวิจยั และพัฒนาการผลิตยาง
สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย
พิมพ์/เผยแพร่ : สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-1576, 0-2579-7557-8
โทรสาร 0-2561-4744
www.raot.co.th
จํานวนหน้ า : 463 หน้า
พิมพ์จํานวน: 80 เล่ม
สงวนลิขสิ ทธิ์: พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย
พิมพ์ที่:
บริ ษทั นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด
202 ซอยเจริ ญกรุ ง 57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-6062-4 โทรสาร. 0-2211-4113

เอกสาร:
จัดทํา:

