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          สารบัญ
บทความ

การวัดปริมาณโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ำายาง 
(CS-HLLBP): วิธีการหนึ่งที่น่าจะนำามาใช้
ในการคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้น

สถานการณ์ยางพาราปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

สมบัติพื้นฐานของน้ำายางสดและยางแผ่นรมควัน
ที่สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ

สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยางในภาคใต้

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2563 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 26

การเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรจังหวัดตรัง
จากการทำาสวนยางตามมาตรฐาน GAP
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ภาพปก: นำ้ายางสดที่เก็บรวบรวมได้ ควรกรองเอาสิ่งสกปรกออก โดยเทผ่านกรวย

              ที่มีตะแกรง เป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำาสวนยางตามมาตรฐาน GAP



บทบรรณาธิการ

 ปัจจุบันการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good 

Agricultural Practices หรือ GAP) สำาหรับยางพารา 

เป็นสิ่งท่ีมีความสำาคัญ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ

ตัวเกษตรกรเอง และต่อผู้ประกอบการแปรรูป และทำา

ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งในวารสารยางพาราฉบับน้ี ได้

นำาเสนอบทความท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ ดีสำาหรับยางพารา หรือ GAP อยู ่ 2 เรื่อง 

เรื่องแรก เป็น GAP ที่เน้นในเรื่องของการเก็บเก่ียว

ผลผลิต โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GAP กับที่ปฏิบัติกันอยู่เดิม ของเกษตรกร

จังหวัดตรัง จำานวน 5 ราย ผลปรากฏว่า การเก็บเก่ียว

ผลผลิตท่ีเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP จะทำาให้

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น หรือส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น

อย่างชัดเจน ซึ่งจากกรณีศึกษาครั้งนี้ ถ้าหากได้นำาไป

ขยายผลไปใช้ทั่วประเทศ ก็จะเป็นการยกระดับรายได้

ของเกษตรกร และประเทศชาติ เรื่องที่สอง เป็นบทความ

ที่ยังมีความต่อเนื่องจากเรื่องแรก ตรงที่ว่า ผลผลิตที่ได้

ควรมีสมบัติพ้ืนฐานที่สอดรับกับความต้องการของผู ้

ประกอบการ เช่น ในกรณีของนำ้ายางสด นำ้ายางท่ีจะนำา

ไปจำาหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง หรือโรงงานผลิตนำ้ายางข้น

โดยตรง จะต้องคงความสด มีปริมาณเน้ือยางแห้งไม่

ตำ่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ มีค่ากรดไขมันระเหยได้ ไม่เกิน 

0.07 และควรมีปริมาณแมกนีเซียมไม่เกิน 50 ppm 

ซึง่สมบตัพ้ืินฐานต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถควบคุมได้ถ้าหาก

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP เช่น ในกรณีความสดของ

นำ้ายาง เกษตรกรต้องหมั่นทำาความสะอาดถ้วยและ

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
บรรณาธิการบริหาร: ดร.กฤษดา สังข์สิงห์  บรรณาธิการ: ดร.วิทยา พรหมมี
กองบรรณาธิการ: ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ดร.พิศมัย จันทุมา, นางสาวภรภัทร สุชาติกูล, 
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์
ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ:์ ดร.วิทยา พรหมมี  ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายชัยวัฒน์  ยศพิมสาร
ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายอาเดล  มะหะหมัด  พิสูจน์อักษร: นายวิชา สิงห์ลอ

รางรองรับนำ้ายาง กรองนำ้ายางเอาสิ่งสกปรกออก และส่ง

นำ้ายางสดไปยังจุดรวบรวมหรือโรงผลิตก่อน 11.00 น. 

ส่วนในกรณีของปริมาณแมกนีเซียมในนำ้ายาง  ถ้าหาก

ดินมีปริมาณแมกนีเซียมเพียงพอต่อความต้องการของ

ต้นยางแล้ว ก็ไม่จำาเป็นต้องใส่เพิ่มอีก

 ทั้งสองเรื่องเป็นเพียงตัวอย่างของการทำาสวนยาง

ตามมาตรฐาน GAP แต่ในนัยของการการปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ดีนั้น ครอบคลุมตั้งแต่ พื้นที่ปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว และการผลิตหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผลผลิตมี

คุณภาพ มีลักษณะตรงตามความต้องการ และปลอดภัย

ของผู ้บริโภค ดังนั้น จะต้องมีการบูรณาการระหว่าง

นักวิชาการสาขาต่าง ๆ เพื่อกำาหนดรายละเอียดและผลที่

ได้จากการทำา GAP ในด้านต่าง ๆ  รวมเข้าด้วยกัน ภายใต้

ชื่อ การท�าสวนยางตามมาตรฐาน GAP ซึ่งวารสาร

ยางพาราจะทยอยนำาเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบในโอกาส

ต่อไป

 สุดท้าย ในสถานการณ์ท่ีโรคโควิด-19 กำาลัง

ระบาดไปท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทย เกษตรกรท่ี

ประกอบอาชีพการทำาสวนยาง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรฐานของการป้องกันโรค เช่น 

หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างทางสังคม 

ใส่หน้ากากอนามัย ออกกำาลังกาย รัปทานอาหารให้ครบ 

5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ 

ดร.วิทยา  พรหมมี

                              บรรณาธิการ



 แนวโน้มการค้าขายระหว่างประเทศมักจะกำาหนด

มาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือกีดกันทางการค้าของประเทศผู้ซื้อ  

ผลกระทบท่ีประเทศไทยส่งออกยางพาราเป็นอันดับหน่ึง

ของโลก จึงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผลิตผลของพืช

อื่น ๆ  มาตรฐานอย่างหนึ่งที่นำามาใช้ในการผลิตยางตาม

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย คือ 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP (Good Agricul-

tural Practices) มาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตและควบคุม

คุณภาพนำ้ายางตั้งแต่สวนยางจนถึงส่งนำ้ายางที่โรงงาน  

สร้างระบบการผลิตยางจากต้นนำ้าให้เป็นมาตรฐาน 

ปัญหาหลกัของประเทศไทย เกษตรกรชาวสวนยาง ร้อยละ 

90 เป็นเกษตรกรรายย่อย  มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่า 15 ไร่ 

ทำาให้การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

เป็นไปได้ยาก รวมท้ังผลผลิตและคุณภาพของนำ้ายาง

ค่อนข้างตำ่า แนวทางหนึ่งในการปัญหาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ให้สูงข้ึน และนำ้ายางมีคุณภาพดี เพ่ือนำาไปใช้เป ็น

วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีต้องการยาง

คุณภาพดีต่อไป เช่น ทำายางล้อรถยนต์ ล้อเครื่องบิน 

เป็นต้น

GAP กับการท�าสวนยาง
 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เป็นระบบท่ี

สร้างผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ หรือได้คุณภาพ

ตามที่ตลาดต้องการ โดยปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ถูกต้อง 

ตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึงการเก็บเก่ียว การจัดการหลัง

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

การเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
จังหวัดตรัง จากการท�าสวนยาง
ตามมาตรฐาน GAP

การเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห ่อ และการขนส่งเพ่ือ

จำาหน่าย โดยคำานึงถึงสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 การนำา GAP มาปฏิบัติใช้กับสวนยางเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและคุณภาพยาง ต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลสวนยาง

ทั้งก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีดตามคำาแนะนำาอย่าง

เคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการเก็บรวบรวมนำ้า

ยางสด ยางก้อนถ้วย การขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อ

ให้ได้ยางดิบที่มีคุณภาพ มีสมบัติคงที่ สมำ่าเสมอ ลดของ

เสียท่ีเกิดจากกระบวนการแปรรูป จึงเป็นวิธีการจัดการ

สวนยางพาราได้อย่างย่ังยืนและพัฒนาคุณภาพยางของ

ไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้

 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หรือ GAP สามารถ

ปฏิบัติได้ทุกอายุของต้นยาง ตั้งแต่การเลือกพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสม การเลือกพันธุ์ยาง การใส่ปุ๋ย การจัดการวัชพืช 

โรคและศัตรูพืช จะช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตดี สามารถ

เปิดกรีดได้เร็ว และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 

 สภาพพ้ืนท่ีที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ควรเป็น

พ้ืนท่ีราบ หรือมีความลาดชันตำ่ากว่า 35 องศา ถ้าความ

ลาดชันเกิน 15 องศา ต้องทำาข้ันบันไดเพ่ือป้องกันการ

พังทลายของหน้าดิน และป้องกันการชะล้างของปุ๋ยที่ใส่

ให้กับสวนยาง ความสูงจากระดับนำ้าทะเลไม่ควรเกิน 

600 เมตร หน้าดินควรมีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่

เป็นพ้ืนที่ที่มีนำ้าท่วมขัง หรือชั้นกรวดอัดแน่นในระดับตำ่า

กว่าผิวดิน 1 เมตร ดินมีการระบายนำ้าดี ค่าความเป็นกรด 

- ด่าง (pH) ระหว่าง 4.5–5.5 ไม่เป็นดินเค็ม หรือดินเกลือ 

พิศมัย จันทุมา
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อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส 

ปริมาณนำ้าฝนไม่ตำ่ากว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี จำานวนวัน

ฝนตกเฉล่ีย 120-150 วัน และมีช่วงฤดูแล้งต่อเน่ืองไม่

เกิน 5 เดือน พันธุ์ยางต้องเป็นพันธุ์ท่ีสถาบันวิจัยยาง-

แนะนำาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน เช่น พันธุ์ สถาบันวิจัย

ยาง 251, สถาบันวิจัยยาง 408, สถาบันวิจัยยาง 226,  

BPM 24 และ RRIM 600  รวมถึงพันธุ์ยางที่จะแนะนำาใน

อนาคต ควบคุมการปลูกและดูแลรักษา เช่น การกำาจัด

วัชพืช การใส่ปุ ๋ยและอื่น ๆ ตามหลักวิชาการที่อยู่ใน

คำาแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

การท�าสวนยางตามมาตรฐาน GAP
 การทำาสวนยางตามมาตรฐาน GAP เพื่อเก็บเกี่ยว

ผลผลิตยาง มีข้อปฏิบัติดังนี้

 1. การเปิดกรีดต้นยาง ต้องคำานึงถึงขนาดของต้น

ยางมากกว่าอายุยาง  โดยต้นยางต้องมีขนาดรอบลำาต้น

ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร วัดที่ระดับความสูง 1.50 เมตร 

จากพ้ืนดิน และมีจำานวนต้นท่ีได้ขนาดเปิดกรีดไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 ของจำานวนต้นทั้งหมดในแปลงปลูก 

การกรีดยางต้นเล็กทำาให้ผลผลิตลดลง 30-50 เปอร์เซ็นต์

 2. เลือกใช้ระบบกรีดที่เหมาะสม ไม่ทำาลายต้น

ยาง ได้แก่ ระบบกรีด กรีดครึ่งลำาต้นและกรีดหนึ่งในสาม

ของลำาต้น ความถี่ในการกรีด กรีดวันเว้นวัน หรือ กรีด

สองวันติดต่อกัน และหยุดกรีดหนึ่งวัน เพื่อให้ต้นยางได้มี

เวลาพักในการสร้างนำ้ายาง อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ทำาให้

ได้ผลผลิตเต็มที่ เป็นระบบการจัดการสวนแบบ “ท�าน้อย

แต่ได้มาก” ลดละเลิกการกรีดยางแบบหักโหม คือ กรีด

หลายวันติดต่อกัน หรือกรีดทุกวันท่ีฝนไม่ตก เพราะตาม

หลักสรีรวิทยาของต้นยาง การกรีดแบบหักโหม ต้นยาง

ไม่สามารถสร้างเน้ือยางได้ ทำาให้นำ้ายางท่ีได้มีนำ้า

มากกว่าเนื้อยาง ปกตินำ้ายางมีปริมาณเนื้อยางแห้งโดย

เฉล่ีย 35 เปอร์เซ็นต์ การกรีดถ่ีทำาให้มีปริมาณเนื้อยาง

แห้งตำ่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้ผลผลิตทั้งนำ้ายางและไม้

ยาง ลดลง 30-60 เปอร์เซ็นต์ และทำาให้วงจรชีวิตการ

กรีดยางลดลง 10-15 ปี สูญเสียโอกาสที่จะได้รายได้จาก

ผลผลิตยาง 

 3. เทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้อง ได้แก่ การทำาเส้น

หน้า-เส้นหลัง ยาว 30 เซนติเมตร เพื่อควบคุมความยาว

ของรอยกรีด และควบคุมความสิ้นเปลืองเปลือกต่อปี ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร  การทำามุมกรีด 30-35 องศากับแนว

ระดับ  กรีดลึกแต่ไม่ทำาลายท่ออาหารและเย่ือเจริญ 

การกรีดเปลือกบางไม่เกิน 2-3 มิลลิเมตรต่อครั้งกรีด การ

เวียนหน้ากรดีจากขวาไปซ้าย การใช้มดีกรดียางทีเ่หมาะสม

กับความหนาของเปลือกยางและการลับมีดท่ีถูกวิธี และ

มีดมีความคม 

 4. การดูแลรักษาสวนยาง ได้แก่ ความสะอาดของ

สวนยาง เพ่ือลดการแข่งขันกับวัชพืช สามารถใช้วิธีตัด 

ถาก หรือใช้วิธีการฉีดพ่นสารเคมีกำาจัดวัชพืช ไม่ควรไถ

ในระหว่างแถวยาง เพราะรากยางเจริญเติบโตแผ่ขยาย

รากเต็มพื้นที่  โดยเฉพาะรากฝอยหรือรากหาอาหาร ควร

หยุดการไถในระหว่างแถวยาง ตั้งแต่อายุ 3-4 ปี เป็นต้น

ไป การไถทำาให้ต้นยางมีการสร้างรากฝอยขึ้นมาใหม่ แต่

ในขณะเดียวกันก็ทำาให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโตหรือ

ผลผลิตลดลง เพราะเกิดการแก่งแย่งนำาอาหารที่ควรจะ

ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตและการเจริญเติบโตไปใช้ในการ

สร้างราก 

 5 .  การใส ่ปุ ๋ ยตามคำาแนะนำาของสถาบัน -

วิจัยยาง ใส่ปุ๋ยได้ตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยสูตร 30-5-18 

หรือ 29-5-18 อัตรา 0.5 กก./ครั้ง  ใส่ปุ๋ยจำานวน 2 ครั้ง/ปี 

ใส่ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ในช่วงท่ีดินมีความชื้นหรือ

ฝนตกติดต่อกัน ใส่ห่างจากแถวยาง 2-3 เมตร โดยหว่าน

ระหว่างแถวหรือโรยบริเวณกึ่งกลางแถว ควรเกลี่ยใบยาง

ให้เป็นแนวก่อนใส่ปุ๋ยแล้วคราดกลบ ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชัน

ให้ขุดหลุม หลังใส่ปุ๋ยให้กลบดิน เพ่ือป้องกันการชะล้าง

ปุ๋ย 

  ข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ย

 5.1  ไม่ควรใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นยาง หรือห่าง

  จากต้นยาง 1.0-1.5 เมตร เน่ืองจาก

  รากฝอยบริเวณใกล้ ๆ ลำาต้นส่วนใหญ่

  เป็นรากแก่มีศักยภาพในการดูดธาตุ

  อาหารตำ่ามาก

 5.2 การใส ่ปุ ๋ยอินทรีย ์หรือปุ ๋ยคอกให ้มี

  ประสิทธิภาพสูง กระทำาโดยการผสม

  คลุกเคล้ากับดิน หรือโรยเป็นจุด ๆ ห่าง

  จากแถวยาง 2-3 เมตร ไม่ควรวางปุ๋ย

  คอกท้ังกระสอบ ถึงแม้ว่าจะกรดีกระสอบ
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a b c

d e f
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการท�าสวนยางตามมาตรฐาน GAP เช่น เปิดกรีดเมื่อต้นยางมีขนาดรอบล�าต้นไม่น้อยกว่า 50 ซม. โดยวัดที่ความสูง 150 ซม. จาก

พื้นดิน (a) เมื่อรอยกรีดต�่าใกล้พื้นดิน ควรกลับมีดแล้วกรีดขึ้น จากล่างขวา ขึ้นมาซ้ายบน ช่วยให้กรีดได้ต�่าถึงพื้นดิน และลดการปวดมื่อย เมื่อเทียบกับ

การกรีดปกติ ซึ่งต้องย่อเข่าลง (b) ในการตรวจว่ากรีดได้ลึกจนเกือบถึงเยื่อเจริญหรือไม่ ให้ใช้เหล็กปลายแหลมแทงเข้าไปในเปลือกหลังกรีด ถ้ายังมีน�้า

ยางไหลออกมา แสดงว่ายังกรีดตื้นไป (c) การท�ามุมรอยกรีดที่ 30-35 องศา สามารถช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ (d) ถังเก็บน�้ายางต้องท�าความสะอาดทุก

ครัง้หลงัใช้งาน และคว�า่ถังบนไม้ทีปั่กไว้บรเิวณรมิสวน (e) น�า้ยางทีเ่ก็บรวบรวมได้ ขณะเทลงในภาชนะบรรจุ ต้องกรองผ่านตะแกรงเอาสิง่สกปรกออก (f) 
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  ให้ขาดก็ตาม เพราะไม่มีผลในการปรับ

  สภาพดิน ไม่ควรใส่ปุ ๋ยคอกหรือปุ ๋ย

  อินทรีย์อย่างเดียว ควรใส่ปุ ๋ยเคมีร่วม

  ด้วย เพ่ือให้ต้นยางได้ธาตุอาหารเพียง

  พอในการเพิ่มผลผลิตยาง

 5.3  การผสมปุ ๋ยใช้เอง สูตร 30-5-18 มี

  สัดส่วนการผสม 6:1:3 โดยใช้ปุ๋ยยูเรีย 

  (46-0-0) จำานวน 6 กระสอบ ปุ ๋ยได-

  แอมโมเ นียมฟอสเฟต (18 -46 -0 ) 

  จำานวน 1 กระสอบ และ ปุ๋ยโพแทสเซียม 

  (0-0-60) จำานวน 3 กระสอบ สูตรนี้ผสม

  ได้ครั้งละ 500 กิโลกรัม หรือ 10 กระสอบ 

  ใส่ต้นยางได้ 1,000 ต้น หรือใส่ปุ ๋ย 1 

  กระสอบต่อไร่

 6. การพัฒนาคุณภาพนำ้ายางสด กำาหนดเวลากรีด

ยางหลังเที่ยงคืน เก็บและนำานำ้ายางไปส่งโรงงานภายใน 

6-8 ชั่วโมง เพ่ือป้องกันนำ้ายางจับตัวเป ็นเม็ดพริก 

นอกจากน้ี การควบคุมความสะอาดของภาชนะใส่นำ้า

ยางทุกขั้นตอนที่นำ้ายางสัมผัสจะต้องสะอาด ได้แก่ ลิ้น

และถ้วยรองรับนำ้ายาง ถังเก็บนำ้ายาง ถังรวบรวมนำ้ายาง 

เป ็นต ้น การกรองนำ้ายางในสวนยางด ้วยอุปกรณ์

มาตรฐาน ช่วยเพ่ิมปริมาณเน้ือยางแห้ง 1-2 เปอร์เซ็นต์ 

ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 7. การพัฒนาคุณภาพของยางก้อนถ้วย เพ่ือเป็น

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีหลักปฏิบัติ คือ เก็บยาง

ก้อนถ้วยจำานวน 4-6 มีด ใช้กรดฟอร์มิคความเข้มข้น 4 

เปอร์เซ็นต์ เทนำ้ากรดออกไปกลางแถวยาง เพื่อป้องกันไม่

ให้นำ้ากรดหกรดต้นยาง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งทำาให้ต้น

ยางแสดงอาการเปลือกแห้งได้ มีระบบการจัดการไม่ให้มี

สิ่งเจือปนในยางก้อนถ้วย เช่น เศษเปลือกยาง ใบไม้ เศษ

พลาสติกจากกระสอบปุ๋ย เป็นต้น การป้องกันไม่ให้นำ้า

เซรั่มหกราดไปบนถนนระหว่างการขนส่ง และการรักษา

สภาพแวดล้อมทั้งในสวนยางและชุมชน เป็นต้น

 8. การปฏิบัติงานในสวนยางควรคำานึงถึงสภาพ

แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในสวนยาง 

เช่น การกำาจัดวัชพืชเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของโรค 

แมลง หรือสัตว์มีพิษ สำาหรับกิ่งก้านขนาดใหญ่ที่ร่วงหล่น

ควรเก็บวางไว้ก่ึงกลางระหว่างแถวยาง เพ่ือไม่ให้เกะกะ

ในการปฏิบัติงาน เศษวัสดุ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้

งานแล้ว ควรกำาจัด หรือทำาลายให้ถูกวิธี อุปกรณ์เคร่ือง

ใช้ต้องทำาความสะอาด และเก็บให้เรียบร้อยหลังการใช้

งาน หากชำารุดควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

รวมท้ังโรงเรือนหรือโรงงานท่ีใช้ในการผลิต แปรรูปยาง 

ต้องมีบ่อรองรับนำ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต 

ภาพท่ี 2 สภาพสวนยางทีป่ราศจากก่ิงไม้ และไม้พุ่ม ท�าให้สะดวกต่อการปฏบิตังิาน และถูกสขุลกัษณะต่อคนท�างานในสวนยาง
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 9. คนกรีดและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องสุขอนามัย มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน

อันตรายจากการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จะช่วยให้การ

ผลิตมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงาน  และได้รับการฝึกอบรมที่

เ ก่ียวข ้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  (GAP)  

นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เหมาะสมต่อการ

ปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

การทำางาน เช่น สวมรองเท้าบู๊ท สวมเสื้อผ้ามิดชิด มีไฟ

ส่องสว่าง  และห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาระหว่างการ

ปฏิบัติงาน

 10. วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช้ ต้องขึ้น

ทะเบียนถูกต ้องตามกฎหมาย มี เลขทะเบียนวัตถุ

อันตราย และมีคำาแนะนำาบนฉลาก ไม่ใช้วัตถุอันตราย

ทางการเกษตรที่ห้ามผลิต นำาเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ใน

ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2562 

และท่ีระบุในรายการวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ี

ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ หรือตามข้อกำาหนดของประเทศคู่ค้า 

ทั้งน้ีต้องไม่เป็นสารห้ามใช้ในประเทศ และหยุดใช้วัตถุ

อันตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเก่ียวตามช่วงเวลาท่ี

ระบุไว้ในฉลากกำากับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

แต่ละชนิด หรือให้เป็นไปตามคำาแนะนำาของทางราชการ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เ ก่ียวข้องกับการผลิต

ยางพารา ได้แก่ สารเคมีกำาจัดวัชพืช สารเคมีป้องกัน

กำาจัดโรคและแมลง และนำ้ากรดสำาหรับการจับตัวของนำ้า

ยาง เป็นต้น

 11 .  การบัน ทึกข ้ อมูล  สามารถช ่ วย เสริม

ประสิทธิภาพของการวางแผนการผลิตและพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต รวมท้ังเป็นหลักฐานท่ีใช้

ในการตามสอบได้  ดังนี้

 11.1  หากใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้

  ระบุชนิด ปริมาณและวันที่ใช้  

 11.2 ต้นพันธุ์ ควรระบุพันธุ์และแหล่งท่ีมา  

 11.3  ปุย๋ ให้ระบชุนิด สตูร อตัราการใช้ และวันท่ี

  ใช้  

 11.4 แผนการจัดการในแปลงปลูกและ

  แผนการกรีดยาง  

 11.5 การควบคุมกำาจัดวัชพืช 

 11.6  ประวัติการเกิดโรคและศัตรูพืช  

 11.7จำานวนต ้น ท่ีกรีดยางได ้  ปริมาณ

  ผลผลิตต่อวัน หรือต่อรอบการ

  จำาหน่าย  

 11.8  การใช้สารรักษาสภาพ และภัยธรรม-

  ชาติที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) เป็นต้น  

ตัวอย่างของเกษตรกรจังหวัดตรัง
ที่น�า GAP มาใช้กับสวนยาง

สวนยางนายสมพงษ์ ศรีนิ่ม 

 ปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 13 ปี พื้นที่ 10 ไร่ 

พบว่า ผลผลิตยางปี 2560 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม-

พฤศจิกายน 2560 ผลผลิตนำ้ายาง เพ่ิมจาก 4.74 เป็น 

7.50 กก./ไร่/วัน และผลผลิตยางแห้ง เพิ่มจาก 1.55 เป็น 

2.23 กก./ไร่/วัน หรือเพิ่มขึ้น 43 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบ

กับปี 2561 ผลผลิตนำ้ายาง เพ่ิมจาก 5.75 เป็น 10.57 

กก./ไร่/วัน หรือผลผลิตยางแห้ง เพิ่มจาก 1.72 เป็น 3.04 

กก./ไร่/วัน หรือเพิ่มขึ้น 94 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3 และ 4)  

สวนยางเข ้าร ่วมโครงการปฏิบัติ ดูแลสวนยางตาม

มาตรฐาน GAP ในเดือน ตุลาคม 2561 เมื่อเปรียบเทียบ

ผลผลิตยางแห้งในเดือนเดียวกันทั้ง 2 ปี พบว่า เดือน

ตุลาคมและพฤศจิกายน ในปี 2560 ได้ผลผลิต 2.05 และ 

2.23 กก./ไร่/วัน  ในขณะท่ีผลผลิตในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 

2.82 และ 3.04 กก./ไร่/วัน หรือ ผลผลิตในเดือนเดียวกัน

เพิ่มขึ้น 37 เปอร์เซ็นต์  

สวนยางนายพรชัย ชั้นสกุล 

 เจ้าของสวนเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้าน

ป่ากอ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ปลูกยางพันธุ์ สถาบันวิจัย-

ยาง 251 อายุ 15 ปี พื้นที่ 10 ไร่ จำานวนต้นกรีด 620 ต้น 

หรือ 62 ต้น/ไร่ ก่อนทำา GAP ในเดือนมิถุนายน 2561 

ผลผลิตยางแห้ง 1.67 กก./ไร่/วัน เปรียบเทียบกับหลังเข้า

ร่วมโครงการปฏิบัติดูแลสวนยางตามมาตรฐาน GAP ใน

เดือน กรกฎาคม 2561 ผลผลิตเพิ่มเป็น 3.03 กก./ไร่/วัน 

หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น 81 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) จำานวนวัน

กรีด 139 วัน/ปี ผลผลิตนำ้ายางสด 1,761.61 กก./ไร่/ปี มี

ปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) 27.56-45.59 เปอร์เซ็นต์ 

ผลผลิตยางแห้ง 587.80 กก./ไร่/ปี หรือผลผลิตต่อวัน 
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4.23 กก./ไร่/วัน หรือ ผลผลิต 9.48 กก./ต้น/ปี ทำาให้

เกษตรกรมีรายได้ 21,584 บาท/ไร่/ปี หรือ 215,842 บาท/

แปลงกรีด 10 ไร่/ปี (ตารางที่ 1)

สวนยางนายสุรชาติ ชั้นสกุล 

 เจ้าของสวนเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้าน

ป่ากอ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ปลูกยางพันธุ์ สถาบันวิจัย

ยาง 251 อายุ 18 ปี พื้นที่ 8 ไร่ จำานวนต้นกรีด 436 ต้น 

หรือ 54 ต้น/ไร่ ก่อนทำา GAP ในเดือนมิถุนายน 2561 

ผลผลิตยางแห้ง 3.08 กก./ไร่/วัน เปรียบเทียบกับหลังเข้า

ร่วมโครงการปฏิบัติดูแลสวนยางตามมาตรฐาน GAP ใน

เดือน กรกฎาคม 2561 ผลผลิตเพิ่มเป็น 3.98 กก./ไร่/วัน 

หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) มีจำานวน

วันกรีด 129 วัน/ปี ผลผลิตนำ้ายางสด 2,310.81 กก./ไร่/ปี 

มีปริมาณนำ้ายางแห้ง (DRC) 28.59-46.26 เปอร์เซ็นต์ 

ผลผลิตยางแห้ง 810.81 กก./ไร่/ปี หรือผลผลิตต่อวัน 

6.29 กก./ไร่/วัน หรือ ผลผลิต 14.88 กก./ต้น/ปี ทำาให้

เกษตรกรมีรายได้ 29,884 บาท/ไร่/ปี หรือ 239,074 บาท/

แปลงกรีด 8 ไร่/ปี (ตารางที่ 2)

สวนยางนางธรรศพักตร์ชณ รันสูงเนิน 

 เจ้าของสวนเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้าน

ป่ากอ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 

11 ปี พื้นที่ 12 ไร่ จำานวนต้นกรีด 730 ต้น หรือ 61 ต้น/ไร่ 

ก่อนทำา GAP ในเดือนกันยายน 2561 ผลผลิตยางแห้ง 

2.95 กก./ไร่/วัน เปรียบเทียบกับหลังเข้าร่วมโครงการ

ปฏิบัติดูแลสวนยางตามมาตรฐาน GAP ในเดือน 

ตุลาคม 2561 ผลผลิตเพ่ิมเป็น 5.11 กก./ไร่/วัน หรือ

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 73 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) มีจำานวนวัน

กรีด 119 วัน/ปี ผลผลิตนำ้ายางสด 1,416.39 กก./ไร่/ปี 

มีปริมาณนำ้ายางแห้ง (DRC) 29.10-44.03 เปอร์เซ็นต์ 

ผลผลิตยางแห้ง 470.68 กก./ไร่/ปี หรือผลผลิตต่อวัน 

3.96 กก./ไร่/วัน หรือ ผลผลิต 7.74 กก./ต้น/ปี ทำาให้

เกษตรกรมีรายได้ 17,449 บาท/ไร่/ปี หรือ 209,388 บาท/

แปลงกรีด 12 ไร่/ปี (ตารางที่ 3)

สวนยางนางสุวิมล พีรทัพย์  

 เจ้าของสวนเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้าน

ป่ากอ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ปลูกยางพันธุ์ สถาบันวิจัย-

ยาง 251 อายุ 15 ปี พื้นที่ 15 ไร่ จำานวนต้นกรีด 1,056 ต้น 

หรือ 70 ต้น/ไร่ ก่อนทำา GAP ในเดือนกันยายน 2561 

ผลผลิตยางแห้ง 3.83 กก./ไร่/วัน เปรียบเทียบกับหลังเข้า

ร่วมโครงการปฏิบัติดูแลสวนยางตามมาตรฐาน GAP ใน

เดือน ตุลาคม 2561 ผลผลิตเพ่ิมเป็น 5.75 กก./ไร่/วัน 

หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) มีจำานวน

วันกรีด 69 วัน/6 เดือน ผลผลิตนำ้ายางสด 1,156 กก./ไร่/

6 เดือน ผลผลิตยางแห้ง 390.07 กก./ไร่/6 เดือน หรือ

ผลผลิตต่อวัน 5.65 กก./ไร่/วัน หรือ ผลผลิต 5.54 กก./

ต้น/6 เดือน ทำาให้เกษตรกรมีรายได้ 13,797 บาท/ไร่/

6 เดือน หรือ 206,952 บาท/แปลงกรีด 15 ไร่/6 เดือน 

(ตารางที่ 4)

สวนยางนางพรทิพย์  เกียรติไพบูลย์ 

 เจ ้าของสวนเป ็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บ้านป่ากอ อ. ปะเหลยีน จ. ตรงั ปลกูยางพันธ์ุ สถาบันวิจยั-

ส.ค.

น
.น

. น
้ำย

าง
สด

 (ก
ก.

/ไ
ร/

วัน
)

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ป 2560

ป 2561

4.74

7.50

10.57

2

4

6

12

10

8

5.75 5.65
6.59

6.20

9.49

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

1

2

3

4

น
.น

. ย
าง

แห
ง 

(ก
ก.

/ไ
ร/

วัน
)

ป 2560

ป 2561

1.55
1.72 1.68

2.13 2.05

2,82

2.23

3.04

ภาพท่ี 3 เปรยีบเทียบผลผลติน�า้ยาง ปี 2560 และ ปี 2561 สวนยางของนาย

สมพงษ์ ศรีนิ่ม ซึ่งปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 13 ปี พื้นที่ 10 ไร่

ภาพท่ี 4 เปรยีบเทียบผลผลติยางแห้ง ปี 2560 และ ปี 2561 สวนยางของนาย

สมพงษ์  ศรีนิ่ม ซึ่งปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 13 ปี พื้นที่ 10 ไร่
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ยาง 251 อายุ 15 ปี พื้นที่ 8 ไร่ จำานวนต้นกรีด 511 ต้น 

หรือ 64 ต้น/ไร่ ก่อนทำา GAP ไม่มีการบันทึกผลผลิต หลัง

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติดูแลสวนยางตามมาตรฐาน GAP 

ในเดือน ตุลาคม 2561 ผลผลิต 5.74 กก./ไร่/ปี (ตารางที่ 

5) มีจำานวนวันกรีด 74 วัน/5 เดือน ผลผลิตนำ้ายางสด 

1,040.68 กก./ไร่/5 เดือน ผลผลิตยางแห้ง 348.50 กก./

ไร่/5 เดือน หรือผลผลิตต่อวัน 5.38 กก./ไร่/วัน หรือ 

ผลผลิต 5.46 กก./ต้น/ปี ทำาให้เกษตรกรมีรายได้ 12,368 

บาท/ไร่/5 เดือน หรือ 98,945 บาท/แปลงกรีด 8 ไร่/5 

เดือน (ตารางที่ 5)

สรุป
 การปฏิบัติดูแลสวนยางตามมาตรฐาน GAP ให้

ความสำาคัญกับการดูแลรักษาสวนยางโดยปฏิบัติตาม

คำาแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง ตั้งแต่การกำาจัดวัชพืช 

การใส่ปุ๋ย การกรีดยางท่ีถูกวิธี และการรักษาคุณภาพ

ของนำ้ายาง สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม  

สามารถช ่วยให ้เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 29-81 

เปอร์เซ็นต์ และรายได้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน นอกจากน้ี การ

เปลี่ยนระบบกรีดจากความยาวของรอยกรีด 1 ใน 4 ของ

ลำาต้น กรีด 3-4 วันติดต่อกัน ปรับเปลี่ยนมากรีด 1 ใน 3 

ของลำาต้น กรีด 2 วันหยุด 1 วัน และเน้นเทคนิคการกรีด

ยางที่ช่วยเพ่ิมอายุของต้นยางให้สามารถกรีดได้นานขึ้น 

เช่น ความบางของเปลือกที่กรีดแต่ละครั้ง มุมกรีด ความ

คมของมีดกรีดยาง การทำาเส้นแบ่งหน้าหลังท่ีชัดเจน 

ความลึกของการกรีด กรีดไม่บาดหน้ายาง ทำาให้สามารถ

กรีดเปลือกใหม่ได้ นอกจากนี้ การดูแลคุณภาพของนำ้า

ยาง ท่ีมีการทำาความสะอาดและกรองนำ้ายางในสวน ยัง

ช่วยให้มีปริมาณเน้ือยางแห้ง (% DRC) เพ่ิมขึ้น 1-2 

เปอร์เซ็นต์ กล่าวได้ว ่าการปฏิบัติดูแลสวนยางตาม

ตารางที่ 1 ผลผลิตและรายได้จากสวนยางนายพรชัย ชั้นสกุล1

เดือน/ปี
จ�านวนวันกรีด

(วัน)
น.น.น�้ายาง

(กก./ไร่)
น.น.ยางแห้ง

(กก./ไร่)
ผลผลิต

(กก./ไร่/วัน)
รายได้

(บาท/เดือน)
DRC
(%)

ก่อนทำา GAP

  พ.ค. 61 

  มิ.ย. 61 

หลังทำา GAP

  ก.ค. 61 

  ส.ค. 61 

  ก.ย. 61

  ต.ค. 61 

  พ.ย. 61 

  ธ.ค. 61 

  ม.ค. 62 

  ก.พ. 62 

รวม/เฉลี่ย  

12

14

15

18

8

11

15

12

21

13

  139

  29.60    

57.95

117.00

245.60

118.22

149.88

263.10

227.24

377.18

175.84

 1,761.61

   612

977

1,765

3,312

1,503

2,111

2,941

2,489

4,024

1,850

21,584

  44.59

40.31

38.85

35.74

34.04

37.96

33.79

31.80

29.50

27.56

33.37

   13.20

23.36

45.45

87.77

40.24

56.90

88.89

72.26

111.27

48.46

587.80

    1.10

1.67

3.03

4.88

5.03

5.17

5.93

6.02

5.30

3.73

4.23
1ปลูกยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 15 ปี พื้นที่ 10 ไร่

8 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 41 เมษายน-มิถุนายน 2563



ตารางที่ 2 ผลผลิตและรายได้จากสวนยางนายสุรชาติ ชั้นสกุล1

เดือน/ปี
จ�านวนวันกรีด

(วัน)
น.น.น�้ายาง

(กก./ไร่)
น.น.ยางแห้ง

(กก./ไร่)
ผลผลิต

(กก./ไร่/วัน)
รายได้

(บาท/เดือน)
DRC
(%)

ก่อนทำา GAP

  พ.ค. 61 

  มิ.ย. 61 

หลังทำา GAP

  ก.ค. 61 

  ส.ค. 61 

  ก.ย. 61

  ต.ค. 61 

  พ.ย. 61 

  ธ.ค. 61 

  ม.ค. 62 

  ก.พ. 62 

รวม/เฉลี่ย  

4

15

12

14

10

12

13

13

19

17

  129

 15.38

110.00

120.75

185.25

189.30

212.90

291.85

305.00

499.44

380.95

  2,310.81

      338

1,945

1,856

2,808

2,624

3,132

3,562

3,690

5,714

4,216

29,884

 46.26

41.93

39.59

40.30

37.17

39.65

36.61

35.05

31.58

28.59

     35.09

   7.11

46.13

47.80

74.66

70.36

84.41

106.84

106.90

157.70

108.90

    810.81

     1.78

3.08

3.98

5.33

7.04

7.03

8.22

8.22

8.30

6.41

6.29
1ปลูกยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 18 ปี พื้นที่ 8 ไร่

มาตรฐาน GAP ช่วยให้เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตและรายได้ 

และยังช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในสวนยางจน

กระทั่งส่งถึงโรงงานแปรรูป

บรรณานุกรม
พิศมัย จันทุมา และ ปรีดิ์ เปรม ทัศนกุล.  2561. 

 หลักปฏิบัติที่ดี ในการจัดการยางพาราและ

 การเก็บรวบรวมนำ้ายางสดในสวน. สถาบันวิจัย

 ยาง และฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

 การยางแห่งประเทศไทย. 19 หน้า. 

สถาบันวิจัยยาง. 2556. คู่มือคำาแนะนำาการจัดการสวน

 ยางอย่างย่ังยืน ปี 2556. สถาบันวิจัยยาง กรม-

 วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

สถาบันวิจัยยาง. 2561. ข้อมูลวิชาการยางพารา ปี 2561. 

 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและ

 สหกรณ์. 

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. สืบค้นจาก: www.

 oae.go.th [16 มิถุนายน 2561]
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ตารางที่ 3 ผลผลิตและรายได้จากสวนยางนางธรรศพักตร์ชณ รันสูงเนิน1

เดือน/ปี
จ�านวนวันกรีด

(วัน)
น.น.น�้ายาง

(กก./ไร่)
น.น.ยางแห้ง

(กก./ไร่)
ผลผลิต

(กก./ไร่/วัน)
รายได้

(บาท/เดือน)
DRC
(%)

ก่อนทำา GAP

  พ.ค. 61 

  มิ.ย. 61 

  ก.ค. 61 

  ส.ค. 61 

  ก.ย. 61

หลังทำา GAP

  ต.ค. 61 

  พ.ย. 61 

  ธ.ค. 61

  ม.ค. 62 

  ก.พ. 62

  รวม/เฉลี่ย  

4

13

11

15

8

9

13

11

18

17

119

 23.96

104.42

99.58

143.58

69.03

125.73

220.73

167.56

287.63

174.18

1,416.39

    495

1,687

1,396

1,918

880

1,705

2,406

1,845

3,143

1,976

17,449

  44.03

38.26

36.26

35.46

34.19

36.57

32.97

31.79

30.19

29.10

39.34

   10.55

39.95

36.11

50.92

23.60

45.98

72.78

53.27

86.83

50.69

470.68

   2.64

3.07

3.28

3.39

2.95

5.11

5.60

4.84

4.82

2.98

3.96
1ปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 11 ปี พื้นที่ 12 ไร่
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ตารางที่ 4  ผลผลิตและรายได้จากสวนยางนางสุวิมล พีรทัพย์1

เดือน/ปี
จ�านวนวันกรีด

(วัน)
น.น.น�้ายาง

(กก./ไร่)
น.น.ยางแห้ง

(กก./ไร่)
ผลผลิต

(กก./ไร่/วัน)
รายได้

(บาท/เดือน)
DRC
(%)

ก่อนทำา GAP

  ก.ย. 61 

 หลังทำา GAP

  ต.ค. 61 

  พ.ย. 61 

  ธ.ค. 61

  ม.ค. 62 

  ก.พ. 62

 รวม/เฉลี่ย  

3

9

15

12

19

11

69

28.95

130.57

291.73

240.33

342.72

121.90

1,156.20

 39.70

39.61

35.65

33.15

31.30

29.46

33.74

11.49

51.72

103.99

79.67

107.28

35.91

390.07

3.83

5.75

6.93

6.64

5.65

3.26

5.65

 425

1,913

3,455

2,747

3,884

1,373

13,797

1ปลูกยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 15 ปี พื้นที่ 15 ไร่

ตารางที่ 5 ผลผลิตและรายได้จากสวนยางนางพรทิพย์  เกียรติไพบูลย์ 1

เดือน/ปี
จ�านวนวันกรีด

(วัน)
น.น.น�้ายาง

(กก./ไร่)
น.น.ยางแห้ง

(กก./ไร่)
ผลผลิต

(กก./ไร่/วัน)
รายได้

(บาท/เดือน)
DRC
(%)

 หลังทำา GAP

  ต.ค. 61 

  พ.ย. 61 

  ธ.ค. 61

  ม.ค. 62 

  ก.พ. 62

 รวม/เฉลี่ย  

10

16

13

21

14

74

 128.48

229.75

189.35

323.84

169.26

1,040.68

 39.10

36.17

32.86

32.05

29.04

33.49

 50.24

83.10

62.23

103.79

49.15

348.50

  5.74

5.94

5.47

5.65

4.01

5.38

 1,864

2,748

2,121

3,751

1,885

12,368

1ปลูกยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 15 ปี พื้นที่ 21 ไร่
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ตารางที่ 6  ผลผลิตและรายได้ของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ GAP

เดือน/ปี
รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 รายที่ 4 รายที่ 5

เกษตรกร

พันธุ์ยาง

อายุยาง (ปี)

พื้นที่ (ไร่) 

จำานวนต้นยาง (ต้น/ไร่)     

จำานวนวันกรีด (วัน/ปี) 

ผลผลิต (กก./ไร่/วัน)  

ผลผลิต (กก./ไร่/ปี)

ผลผลิต (กก./ต้น/ปี)   

ผลผลิต (กก./แปลง/ปี)  

รายได้ (บาท/ไร่/ปี)

รายได้ (บาท/แปลง/ปี)  

ราคายาง (บาท/กก.)1

ช่วงเวลาบันทึกข้อมูล2

สว.ย. 251

15

10

62

139

4.23

587.80

9.48

5,878

21,584

215,842

38.00

1 ปี

สว.ย. 251

18

8

54

129

6.28

810.81

14.88

6,487

29,884

239,074

36.86

1 ปี

RRIM 600

11

12

61

119

3.96

470.68

7.74

5,648

17,449

209,388

37.07

1 ปี

สว.ย. 251

8

15

70

69

5.65

390.10

5.54

5,851

13,797

206,952

36.00

6 เดือน

สว.ย. 251

15

8

64

74

5.38

398.29

5.46

2,788

14,135

98,945

35.75

5 เดือน

รายที ่1 = นายพรชยั ชัน้สกุล, รายท่ี 2 = นายสรุชาต ิชัน้สกุล, รายท่ี 3 = นางธรรศพักตร์ชณ รนัสงูเนนิ

รายที ่4 = นางสวิุมล พีรทรพัย์, รายท่ี 5 = นางพรทพิย์ เกียรตไิพบลูย์ 
1 ค่าเฉลีย่ราคายางพาราแตกต่างกันตามช่วงระยะเวลาทีข่ายยาง
2 ช่วงเวลา 1 ปีกรดี คอื กรดีตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562
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 ปัจจุบันสวนยางหลายสวนในพ้ืนท่ีภาคใต้ประสบ

ปัญหาผลผลิตลดลง ต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้ง

จำานวนมาก และลุกลามเพิ่มขึ้นทุกปี ต้นยางมีอาการของ

โรคราแป้ง โรคใบจุดก้างปลา โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ

คอลเลโทตริกรัม และโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือราไฟทอฟ-

ธอรา ซึ่งเป็นโรคทางใบท่ีเกิดจากเชื้อรารุนแรงมากข้ึน

กว่าในอดีต จนทำาให้ใบยางร่วงหล่นเป็นจำานวนมาก 

จนถึงร่วงเกือบหมดท้ังสวนก็มี หากสังเกตลักษณะต้น

ยางท่ีประสบปัญหาเหล่านี้จะพบว่า ต้นยางส่วนใหญ่มี

สุขภาพไม่สมบรูณ์ กล่าวคือ ใบยางมีขนาดเล็กมาก  เมื่อ

เทียบกับใบปกติ ขนาดใบเมื่อเทียบแล้วใกล้เคียงกับ

เหรียญสิบบาท หรือใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ต้น

ยางมีทรงพุ่มโปร่งบาง จำานวนใบน้อย ลำาต้นและก่ิงก้าน

แห้งกร้าน กิ่งก้านมีขนาดเล็ก เปราะ หักง่าย  ในต้นยาง

เล็กระยะก่อนเปิดกรีด มักพบว่าต้นยางไม่ค่อยเจริญ

เติบโต แคระแกร็น แทนท่ีต้นยางจะโตได้ขนาดกรีดเมื่อ

อายุ 6 หรือ 7 ปี จะต้องขยายเวลาออกไปเป็นปีท่ี 8-9 

หรือมากกว่านั้น จึงจะกรีดได้ ทำาให้เกษตรกรขาดรายได้ 

สถานะดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งจะได้กล่าวเป็น

ประเด็น ๆ ไป

ขาดการใส่ปุ๋ยที่เพียงพอ
 จากการสำารวจสวนยาง ในปี 2552  จนถึงปี 2562 

พบว่า สวนยางหลาย ๆ สวนละเลยการใส่ปุ๋ยให้กับต้น

ยางมาเป็นเวลาสองถึงสามปีแล้ว หรือใส่บ้างไม่ใส่บ้าง 

ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย      

สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยาง
ในภาคใต้

บางสวนก็ใส่ปุ๋ยน้อยลง บางสวนก็ใส่เฉพาะปุ๋ยคอกไม่ใส่

ปุ๋ยเคมี โดยให้เหตุผลด้านราคายางตกตำ่าทำาให้ไม่มีเงิน

ซื้อปุ๋ย บางรายเลิกทำาสวนยางทิ้งสวนไปเลยก็มี บางสวน

ปลูกพืชแซมแต่กลับไม่ใส่ปุ๋ยให้พืชแซม  ธาตุอาหารส่วน

หนึ่งจึงถูกพืชแซมดูดกินไปด้วย ส่งผลให้ต้นยางได้รับ

ธาตุอาหารน้อยลง บางสวนก็ใส่ปุ๋ยแบบผิดวิธี แทนที่จะ

หว่านใส่ในบริเวณระหว่างแถวยาง กลับใส่ปุ๋ยบริเวณ

รอบ ๆ โคนต้นยาง เมื่อไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยน้อย ธาตุ

อาหารท่ีต้นยางได้รับจึงไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้น

ยางจึงต้องพยายามหากินธาตุอาหารส่วนที่ขาดจากดิน 

ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้ธาตุอาหารท่ีจำาเป็นสำาหรับการเจริญ

เติบโตและการให้ผลผลิตของพืชมากขึ้น ในขณะท่ีดิน

เองก็มีปริมาณธาตุอาหารอยู่จำากัด เมื่อดินไม่ได้รับการ

เพ่ิมเติมชดเชยธาตุอาหารส่วนท่ีสูญเสียไป ในที่สุด

ปริมาณธาตุอาหารในดินก็ลดลงเรื่อย ๆ จนในท่ีสุดมีไม่

เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง เมื่อในดินไม่มี

ธาตุอาหารให้พืชดูดกินเพียงพอ จึงส่งผลให้พืชขาดธาตุ

อาหาร ส่งผลต่อสุขภาพของต้นยาง ต้นยางไม่แข็งแรง 

อ่อนแอต่อโรค หรือเป็นโรคง่าย และเมื่อเป็นแล้วมัก

แสดงอาการรุนแรง ในท่ีสุดส่งผลกระทบต่อผลผลิต 

ทำาให้ผลผลิตลดลง จนกระทั่งไม่สามารถเก็บผลผลิตได้

ปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และมี
ปัญหาเรื่องดิน

 ปัญหาอีกส่วนหน่ึงท่ีพบก็คือ การปลูกสร้างสวน

ภรภัทร สุชาติกูล
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ยางบนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม  เช่น การปลูกยางบนพ้ืนที่

ที่ราบตำ่า มีนำ้าแช่ขังในฤดูฝนเป็นระยะเวลานาน การปลูก

ยางบนพ้ืนท่ีท่ีดินเป็นดินเหนียวจัด ดินมีการระบายนำ้า

เลว ดินมีการอุ้มนำ้ามากเกินไป มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี 

ส่งผลต่อระบบการหายใจของรากพืช  รากเน่าจากการ

แช่นำ้าเป็นเวลานาน เช่น ดินนา  การปลูกยางบนพ้ืนท่ีที่

เนื้อดินมีอนุภาคทรายแป้ง (Silt) เป็นองค์ประกอบอยู่สูง 

ก็พบว่ามีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางด้วย

เช่นกัน ดินชนิดน้ีเน้ือดินมีความละเอียดอ่อนนุ่มคล้าย

แป้งมีความเหนียวเล็กน้อย หลังฝนตกและดินชื้นจะพบ

ลักษณะเหมือนคราบแผ่นแป้งบนผิวดิน  เมื่อสัมผัสดูจะ

อ่อนนุ่มมือและลื่นคล้ายแป้งดินสอพอง ดินประเภทนี้มัก

มีนำ้าแช่ขังในฤดูฝน เน่ืองจากช่องว่างระหว่างเม็ดดินจะ

ถูกอุดตันด้วยอนุภาคทรายแป้งทำาให้นำ้าซึมผ่านลงไป

ลำาบาก ทำาให้มีนำ้าส่วนเกินขังอยู่บนผิวดิน แต่เมื่อดินแห้ง

จะจับกันเป็นก้อนแข็งต้องใช้แรงบีบหรือกดค่อนข้างมาก

จึงจะแตก ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นสมบัติทางกายภาพของ

ดินท่ีมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืชมาก แต่

มักจะมีความสัมพันธ์ในทางอ้อม ได้แก่ การชอนไชของ

รากพืช การหายใจของรากพืช การดูดซับนำ้าของรากพืช 

เป็นต้น นอกจากนี้ การปลูกยางบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน

สูง ซึ่งดินมักจะเป็นดินตื้น มีหินปะปน มีชั้นดินน้อย มีการ

ชะล้างหน้าดินสูง ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง

มากเช่นกัน  

ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
"ความอุดมสมบรูณ์ของดิน"

 การท่ีต ้นยางให้ผลผลิตน้อย อ ่อนแอต่อโรค 

ปัจจุบันมีการมุ่งประเด็นให้ความสำาคัญไปถึงเรื่องของ

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ว่าเป็นเพราะดินมีความอุดม

สมบูรณ์ตำ่า จนส่งผลต่อสุขภาพของต้นยาง ดังนั้น ผู้เขียน

ขอทำาความเข้าใจถึงความหมายของคำาว่า “ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน” ให้เข้าใจตรงกันดังน้ี  “ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Soil fertility” 

หมายถึง ความสามารถของดินที่จะให้แร่ธาตุอาหาร

จำาเป็นต่าง ๆ รูปท่ีเป็นประโยชน์แก่พืชในปริมาณท่ีเพียง

พอ มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม และสมดุลต่อความต้องการ

ของพืชน้ัน ๆ  เมื่อปัจจัยอื่น ๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

เจริญเติบโตของพืชนั้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงไม่

ได้หมายเพียงถึงมีปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ อยู่เพียงพอ

เท่านั้น แต่ต้องอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ด้วย นอกจากน้ี

ยังต้องมีอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุล กล่าวคือ 

ไม่มีธาตุใดธาตุหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปจนไปขัดขวาง

การดูดธาตุอาหารอีกธาตุหนึ่ง  หรือมีปริมาณธาตุอาหาร

มากเกินไปจนเกินความต้องการของพืช  ทำาให้เป็นพิษ

ต่อพืช  อีกคำาหน่ึงคือ  “Soil productivity” หรือการให้

ผลผลิตของดิน หรือบางตำาราใช้คำาว่า ผลิตภาพของดิน 

หมายถึง ความสามารถของดินในสภาพตามธรรมชาติที่

จะให้ผลผลิตหนึ่ง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมและการ

จัดการปกติ ความหมายก็คือ เมื่อเราปลูกพืชใด ๆ ลงบน

พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ภายใต้สภาพแวดล้อมและการจัดการ

ปกติ แล้วพืชจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเท่าไร 

ซึ่งเป็นผลมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน การจัดการดินที่ดี ปริมาณนำ้าที่พืชดูดไป

ใช้ได้ และภูมิอากาศท่ีเหมาะสม จากความแตกต่างของ

ความหมายทั้งสองคำานี้พอจะกล่าวได้ว่า สำาหรับดินท่ีจะ

ให้ผลผลิตสูง (Productivity soil) จำาเป็นต้องเป็นดินที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ดี แต่ไม่จำาเป็นเสมอไปว่า ถ้าเป็นดินที่

มีความอุดมสมบูรณ์ดีแล้วจะต้องเข้าลักษณะของดินท่ี

ให้ผลผลิตสูงเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ดินที่มีความอุดม

สมบูรณ์ดีในแถบร้อนและแห้งแล้งเมื่อทำาการปลูกยาง 

ถ้าขาดการชลประทาน ดินน้ันจะเป็นดินที่ให้ผลผลิตสูง

ไม่ได้ เป็นต้น ดินท่ีมีความสามารถในการให้ผลผลิตสูง 

ได้แก่ ดินท่ีไถได้ง่าย  มีธาตุอาหารท่ีจำาเป็นครบทุกธาตุ 

ในรูปท่ีพืชสามารถดูดนำาไปใช้ได้ทันทีและในปริมาณท่ี

เพียงพอ มีลักษณะทางกายภาพดีเพื่อคำ้ายันพืช มีนำ้าและ

อากาศในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของรากพืช 

และดินต้องสามารถให้สิ่งท่ีจำาเป็นเหล่าน้ีได้ทุกวันตลอด

ช่วงชีวิตของพืช (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; 

วิเชียร, 2550; มุกดา, 2544)

การลดลงของธาตุอาหารในดินปลูกยาง 
และผลกระทบในระยะยาว

 ยางพาราในพ้ืนที่ภาคใต้มีการปลูกกันมาเป็น

เวลานาน โดยมีการปลูกครั้งแรกท่ีจังหวัดตรังตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2443 และที่จังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. 2451 ต่อมา
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พ้ืนที่ปลูกยางพาราได้ขยายเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ

พ้ืนที่ในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศซึ่งมี

สภาพเหมาะสมต่อการปลูกยาง  ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 

ถึง 2555 ที่ราคายางพุ่งสูงขึ้นมากกว่า100 บาทต่อ

กิโลกรัม  ประกอบการส่งเสริมจากภาครัฐ ยิ่งทำาให้ความ

ต้องการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมสูงข้ึนมาก ในขณะ

ที่พ้ืนที่ที่เหมาะสมสำาหรับปลูกยางมีจำากัด การปลูกยาง

จึงเป็นการเปลี่ยนจากพืชอื่นมาเป็นยาง การปลูกยางซำ้า

บนที่ดินเดิม รวมถึงการปลูกยางบนพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม 

ทำาให้ต้นยางไม่แข็งแรง นำ้ายางออกได้น้อยลง การปลูก

ยางที่ต่อเน่ืองเป็นเวลานานมากกว่า 40 ปี ส่งผลให้ธาตุ

อาหารชนิดและปริมาณเดิม ๆ ถูกนำาออกจากดินโดยติด

ไปกับผลผลิตนำ้ายาง และส่วนต่าง ๆ ของต้นยางเมื่อมี

การโค่นอย่างต่อเน่ือง นุชนารถ (2551) รายงานว่า การ

เก็บเก่ียวผลผลิตนำ้ายาง 1 ตัน ทำาให้ดินสูญเสียธาตุ

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม 

(Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ กำามะถัน (S) จำานวน 20, 5, 

25, 4, 5 และ 2 กิโลกรัม ตามลำาดับ สุนทรี และจินตณา 

(2549) ศึกษาปริมาณธาตุอาหารรวมท้ังต้นในยางก่อน

เปิดกรีด พบว่า มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามขนาดลำาต้น โดยมี

อัตราค่าความเข้มข้นของ N, P, K, Ca และ Mg เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 250, 8.7, 210, 389 และ 26 กรัมต่อต้นต่อปี ตาม

ลำาดับ นั่นคือต้นยางต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่มาก

ขึ้นทุกปี 

 การปฏิบัติท่ีต่อเนื่องกันมาท่ีเน้นเฉพาะการใส่ปุ๋ย

ที่ให้ธาตุอาหารหลัก ไม่มีการแนะนำาให้ใส่ปุ๋ยธาตุอาหาร

รองและจุลภาคอาหาร ก็มีผลทำาให้ธาตุอาหารรองและ

จุลภาคอาหารสูญเสียไปจากดินอย่างต่อเน่ืองด้วยเช่น

กัน นอกจากนี้ ธาตุอาหารในดินยังสามารถสูญเสียไป

โดยการชะละลาย (Leaching) ไปพร้อมกับนำ้า และการ

กร่อน (Erosion) เมื่อธาตุอาหารต่าง ๆ ที่สูญเสียไป ไม่ได้

รับการชดเชยอย่างเหมาะสมและสมำ่าเสมอ จึงส่งผลกระ

ทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาว ถึงแม้ว่า

ยางเป็นพืชท่ีสามารถปรับตัวได้ในดินท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ตำ่าหรือค่อนข้างตำ่า แต่หากปลูกในดินท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์สูงหรือปานกลาง จะเติบโตได้ดี เปิดกรีดได้

เร็ว และให้ผลผลิตสูง Krishnakumar and Potty (1992) 

กล่าวว่า การเติบโตของต้นยางใน 4 ปีแรก ขึ้นอยู่กับ

สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน พิศมัย (2551) กล่าว

ว่า การเติบโตของลำาต้นมีผลต่อความหนาของเปลือก

และจำานวนวงของท่อนำ้ายาง ซึ่งท่อนำ้ายางเป็นส่วนท่ีให้

ผลผลิตของต้นยาง โดยท่ัวไปเพ่ิมในอัตราค่อนข้างสูง

เมื่อต้นยางมีอายุน้อย หากดินขาดธาตุอาหารจะส่งผล

ให้การแบ่งตัวของเยื่อเจริญไม่เป็นไปตามปกติ 

 นอกจากน้ี พ้ืนท่ีภาคใต้อยู่ในเขตร้อนชื้น ดินผ่าน

การสลายตัวผุ พังมานาน และมีการชะละลายสูง

เนื่องจากฝนตกชุก ดินปลูกยางในภาคใต้ส่วนใหญ่จึงมี

ความอุดมสมบูรณ์ตำ่าถึงปานกลาง  Cheng et al., 

(2007) พบว่า ย่ิงมีการทำาสวนยางติดต่อกันเป็นเวลา

นาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินย่ิงลดลง โดยอินทรีย-

วัตถุ, ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N), โพแทสเซียมท่ีเป็น

ประโยชน์ (Available K) และ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

(Avaiable P) ลดลง 48.2, 54.1, 56.7 และ 64.1 

เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ หลังจากผ่านไป 41 ปี และกล่าว

ว่า ควรใส่ปุ๋ยเพ่ือรักษาสมดุลของธาตุอาหาร ปลูกพืช

คลุมดินตระกูลถ่ัวระหว่างแถวยางเพ่ือปรับปรุงความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงคุณสมบัติดินให้เหมาะสม 

ปรับปรุงความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส เช่น การ

ใช้ CaCO
3

 เวท และคณะ (2534) ได้ทำาการสำารวจการขาด

ธาตุอาหารของยางในภาคใต้จำานวน 200 สวน พบว่า

ต้นยางแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 68 สวน (34%) ธาตุ

ที่พบอาการขาดมากที่สุด คือ ไนโตรเจน (N) รองลงมา

คือ แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) พ้ืนท่ีซึ่งพบ

อาการขาดมักมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือร่วนปนทราย 

และพื้นที่ดินเหนียวที่เคยทำานามาก่อน 

การส�ารวจสถานะธาตุอาหารในดินปลูกยาง 
และธาตุอาหารในใบ

การส�ารวจในปี  2552 

 ผู้เขียนได้ทำาการสำารวจสวนยางและเก็บตัวอย่าง

ดินและตัวอย่างใบในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 

และนครศรีธรรมราช จำานวน 43 สวน นำามาวิเคราะห์

สมบัติและความเข้มข้นของธาตุอาหาร เปรียบเทียบกับ

ค่ามาตรฐานของดินปลูกยางและใบยางพันธุ์ RRIM 600 

(สถาบันวิจัยยาง, 2548) พบว่า สวนยางส่วนใหญ่มีค่า
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ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และปริมาณอินทรียวัตถุใน

ระดับเหมาะสม แต่มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) อยู่ในระดับตำ่า มี

ปริมาณแมงกานีส (Mn) อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (ตาราง

ที่ 1)

การส�ารวจในปี 2559 - 2560

 จากการสำารวจเก็บตัวอย่างดินปลูกยางและใบ

ยาง เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารพืช ในสวนยาง

ของเกษตรกรที่ขอทุนสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ 

RRIT 251 ในตำาบลต่าง ๆ ของพ้ืนท่ีภาคใต้จำานวน 7 

จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ 

ตรัง และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง เมื่อ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของดินปลูกยางและใบยาง

พันธุ์ RRIM 600  (สถาบันวิจัยยาง, 2548) ร่วมกับการ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเบื้องต้นของดินปลูกยาง

และใบยางพันธุ์ RRIM 251 ท่ีจัดทำาโดย ภรภัทร และ

คณะ (2562) พบว่า สวนยางส่วนใหญ่มีค่าความเป็น

กรดเป็นด่าง (pH) และปริมาณอินทรียวัตถุในระดับ

เหมาะสม แต่มีปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) 

แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) เหล็ก (Fe) ทองแดง 

(Cu) และสังกะสี (Zn) อยู่ในระดับตำ่า ส่วนไนโตรเจน (N) 

และโพแทสเซียม (K) พบว่า มีอยู่ในระดับตำ่าทุกสวน ใน

ขณะท่ีปริมาณแมงกานีส (Mn) พบว่า สวนยางจำานวน

ร้อยละ 84 มีอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (ตารางที่ 2)

สรุปผลการส�ารวจทั้งสองครั้ง

 จากผลการสำารวจและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน

และในใบยางทั้งสองครั้ง (ปี 2552 และ ปี 2559-2560) 

พบว่า สวนยางท่ีสำารวจส่วนใหญ่มีสถานะความอุดม

สมบูรณ์ของธาตุอาหารบางธาตุในดินตำ่า แต ่ เมื่อ

วิเคราะห์ใบกลับพบว่า สวนยางทุกสวนมีปริมาณธาตุ

อาหารอยู่ในระดับตำ่า บางสวนอยู่ในระดับตำ่ามาก ทั้งนี้

ผลการวิเคราะห์พืชทางเคมีสามารถใช้เป็นแนวทางใน

การวินิจฉัยและตรวจสอบสถานะของธาตุอาหารในพืช

นั้น ๆ ได้ดี เนื่องจากความเข้มข้นของธาตุอาหารในส่วน

ต่าง ๆ ของพืชมีผลกระทบต่อการเติบโตของพืช ถ้าความ

เข้มข้นตำ่า พืชจะมีการเติบโตลดลง ถ้าความเข้มข้นสูง จะ

เพียงพอต่อความต้องการของพืช และถ้าสูงมากเกินไป

จะเป็นพิษและทำาให้การเติบโตของพืชลดลง จากการ

ศึกษาพบว่า ในปี 2560 ปริมาณธาตุอาหารทั้งในดินและ

ในใบมีปริมาณลดลงกว่าในปี 2552 โดยมีร้อยละของ

จำานวนสวนยางที่มีปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุ

อาหารรอง (ยกเว้น S) อยู่ในระดับตำ่าเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่า 

สภาวะความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยางและของต้น

ยางลดลงทุกปี ยกเว้นธาตุ Mn ที่พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้น

อยู่ในระดับสูงถึงสูงมากเพ่ิมขึ้น อาจเนื่องจาก Mn เป็น

ธาตุโลหะท่ีละลายออกมาอยู่ในสารละลายดินได้ดีใน

สภาวะที่ดินเป็นกรดรุนแรงถึงรุนแรงมาก และเป็นธาตุที่

หากมีมากจะไปยับยั้งการดูดกินธาตุ Fe ของพืชได้ เราจึง

พบว่า ในดินปลูกยาง ถึงแม้มี Fe อยู่ในปริมาณมาก แต่

ในใบยางกลับพบ Fe ในปริมาณน้อย  

สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากการที่พ้ืนที่ปลูกยางมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินตำ่า และตำ่าลงท่ีต้นยางได้รับทุกปี เกษตรกรจึงควร

ใส่ใจจัดการทำาให้ดินมีธาตุอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอ

และสมดุล เหมาะสมกับความต้องการของต้นยาง ได้แก่ 

การใช้ปุ๋ยสูตรและอัตราตามคำาแนะนำาของสถาบันวิจัย

ยาง ไม่ว่าจะเป็นคำาแนะนำาสำาหรับต้นยางก่อนเปิดกรีด 

หรือหลังเปิดกรีด การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใส่

ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หากในดินมีปริมาณอินทรีย

วัตถุตำ่า การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว การใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุ

นั้น ๆ ในอัตราที่เพิ่มขึ้นหากดินมีปริมาณธาตุอาหารนั้น ๆ 

ในระดับตำ่า รวมถึงต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องและเหมาะสม

ด้วย  ต้นยางที่เปิดกรีดแล้ว ไม่ใส่ปุ๋ยบริเวณรอบโคนต้น

ยาง แต่ควรใส่ปุ๋ยในระหว่างแถวยาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มี

รากฝอยที่เป็นรากดูดธาตุอาหารอยู่อย่างหนาแน่น และ

ควรมีการเพ่ิมเติมธาตุอาหารให้กับดินอย่างสมำ่าเสมอ

เพ่ือยกและรักษาระดับให้ดินมีธาตุเหล่าน้ีอยู่อย่างเพียง

พอและย่ังยืน ควรให้ความสนใจต่อการจัดการธาตุ Ca 

และ Mg  ซึ่งยางต้องการมาก โดยอาจเพ่ิมเติมด้วยปุ๋ย

โดโลไมท์ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ให้ทั้งธาตุ Ca และ Mg และยังช่วย

ยกระดับ pH ของดินให้สูงขึ้นด้วย ปุ๋ยที่ให้ธาตุ Mn และ 

S ไม่จำาเป็นต้องใส่เพ่ิมเติม เนื่องจากพบว่ามีอยู่สูง และ

ควรมีการจัดการเพ่ิมเติมคลุกเคล้าดินด้วยปูนบ้าง เพ่ือ
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินและใบยางจากการส�ารวจ ในปี 2552

สถานะธาตุอาหารในดิน สถานะธาตุอาหารในใบ

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

อินทรียวัตถุ (OM)

ไนโตรเจน (N)

ฟอสฟอรัส (P)

โพแทสเซียม (K)

1.  สวนยาง 7 แปลง (16%) มี  

     pH อยู ่ ในระดับตำ่ ากว ่า

 ระดับที่เหมาะสม (ระดับที่

 เหมาะสมสำาหรับยาง คือ 

 4.5 - 5.5)

2. สวนยาง 36 แปลง (84%) มี   

    pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

1.  สวนยาง 13 แปลง (30%) 

 มี  O M  อ ยู ่ ใ น ร ะ ดั บ ตำ่ า 

 (ระดับท่ีเหมาะสมสำาหรับ

 ยาง คือ > 1.0%)

2. สวนยาง 30 แปลง (70%) มี   

    OM อยู่ในระดับที่เหมาะสม

                    -

1.  สวนยาง 35 แปลง (85%) 

 มี P ท่ีเป็นประโยชน์อยู่ใน

 ระดับตำ่า (ระดับที่เหมาะสม

 สำาหรับยาง คือ 11 - 30 

 มก./กก.) 

2. สวนยาง 6 แปลง (15%) มี 

   P ที่ เป ็นประโยชน์อยู ่ใน

 ระดับตำ่า

1. สวนยางทุกแปลง (100%) 

    มี K ท่ีเป็นประโยชน์อยู่ใน

   ระดับตำ่า (ระดับที่เหมาะสม

   สำาหรับยาง คือ 117 - 176     

    มก./กก.) 

1.  สวนยางทุกแปลง (100%) 

 ม ีN อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม

 (ระดับที่เหมาะสมสำาหรับ

 ยางคือ 3.3 - 3.7%)

1.  สวนยาง 17 แปลง (40%) 

 มี P อยู่ในระดับตำ่า (ระดับ

 ที่เหมาะสมสำาหรับยาง คือ 

 0.20  -  0.25 %) 

2.  สวนยาง 19 แปลง (44%) 

 มี P อยู่ในระดับเหมาะสม

1. สวนยาง 41 แปลง (95%) 

 มี K อยู่ในระดับตำ่า (ระดับ

 ที่เหมาะสมสำาหรับยาง คือ 

 1.35 - 1.65%) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตอุาหารในดนิและใบยางจากการส�ารวจ ในปี 2552

สถานะธาตุอาหารในดิน สถานะธาตุอาหารในใบ

แคลเซียม (Ca)

แมกนีเซียม (Mg)

กำามะถัน (S)

แมงกานีส (Mn)

1. สวนยาง 13 แปลง (30%) มี 

    Ca อยู่ในระดับตำ่า (ระดับที่

    เหมาะสมสำาหรับยาง คือ > 

    60 มก./กก.)

2. สวนยาง 30 แปลง (70%) 

 ม ีCa อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม

1. สวนยาง 31 แปลง (72%) มี  

    Mg อยู่ในระดับตำ่า (ระดับที่

    เหมาะสมสำาหรับยาง คือ > 

     36 มก./กก.)

2. สวนยาง 12 แปลง (28%) มี   

    Mg อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

1. สวนยาง 43 แปลง (100%) 

 มี S* อยู่ในระดับสูง

  

    

     

(ไม่สามารถวิเคราะห์ได้)

1.  สวนยาง 3 แปลง (7%) มี 

 Ca อยู่ในระดับตำ่า (ระดับที่

 ค า ด ว ่ า น ่ า จ ะ เ พี ย ง พ อ

 สำาหรับยาง คือ 0.5 -0.7%) 

2.  สวนยาง 40 แปลง (93%) 

 มี Ca อยู ่สูงกว่าระดับท่ี

 คาดว่าน่าจะเพียงพอ

1. สวนยาง 1 แปลง (2%) มี 

 Mg อยู่ในระดับตำ่า (ระดับ

 ที่เหมาสมสำาหรับยาง คือ 

 0.20  -  0.25 %) 

2.  สวนยาง 15 แปลง (35%) 

 มี Mg อยู่ในระดับสูงกว่า

 ระดับที่เหมาะสม

1.  สวนยาง 20 แปลง (47%) 

 มี S อยู่ในระดับตำ่า 

2.  สวนยาง 23 แปลง (53%) 

 มี S อยู่ในระดับเหมาะสม

 ถึงสูง

1.  สวนยาง 11 แปลง (26%) 

 มี  M n  อ ยู ่ ใ น ร ะ ดั บ ท่ี

 เหมาะสม

2.  สวนยาง 32 แปลง (74%) 

 มี Mn อยู่ในระดับสูงถึงสูง

 มาก

* เน่ืองจากไม่มค่ีามาตรฐานมาเปรยีบเทยีบ จงึเปรยีบเทยีบกับค่ามาตรฐานของดนิท่ัวไปแทน คอื  5 – 10  มิลลกิรมั/กิโลกรมั (Jones, 2001)
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตอุาหารในดนิและใบยางจากการส�ารวจ
ในปี 2559 - 2560

สถานะธาตุอาหารในดิน สถานะธาตุอาหารในใบ

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

อินทรียวัตถุ (OM)

ไนโตรเจน (N)

ฟอสฟอรัส (P)

โพแทสเซียม (K)

แคลเซียม (Ca)

1. สวนยาง 29 แปลง (26%) มี  

   pH อยู่ในระดับที่ไม่เหมาะ-

 สม (มีท้ังท่ีอยู่ในระดับตำ่า

 กว ่าและสูงกว ่าระดับท่ี

 เหมาะสม)

2. สวนยาง 81 แปลง (74%) มี   

    pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

1. สวนยาง 15 แปลง (14%) มี 

 OM อยู่ในระดับตำ่า     

2. สวนยาง 95 แปลง (86%) มี   

 OM อยู่ในระดับปานกลาง

  -

1. สวนยาง 83 แปลง (92%) มี 

 P ที่ เป ็นประโยชน์อยู ่ใน

 ระดับตำ่า 

2. สวนยาง 27 แปลง (8%) มี 

 P ที่ เป ็นประโยชน์อยู ่ใน

 ระดับที่เหมาะสม

1. สวนยางทุกแปลง (100%) 

 มี K ท่ีเป็นประโยชน์อยู่ใน

 ระดับตำ่า 

1. สวนยาง 34 แปลง (31%) มี 

 Ca อยู่ในระดับตำ่า 

2. สวนยาง 76 แปลง (69%) มี   

 Ca อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

1. สวนยางทุกแปลง (100) มี 

 N อยู่ในระดับตำ่า

1. สวนยาง 62 แปลง (56%) มี 

 P อยู่ในระดับตำ่า    

2. สวนยาง 48 แปลง (44%) มี 

 P อยู่ในระดับที่เหมาสม

      

1. สวนยางทุกแปลง (100%) 

 มี K อยู่ในระดับตำ่า

1. สวนยาง 80 แปลง (73%) มี 

 Ca อยู่ในระดับตำ่า 

2. สวนยาง 80 แปลง (73%) มี 

 Ca อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตอุาหารในดนิและใบยางจากการส�ารวจ
ในปี 2559 - 2560

สถานะธาตุอาหารในดิน สถานะธาตุอาหารในใบ

แมกนีเซียม (Mg)

กำามะถัน (S)

เหล็ก (Fe)

ทองแดง (Cu)

สังกะสี (Zn) 

แมงกานีส (Mn)

1.  สวนยาง 70 แปลง (64%) 

 มี Mg อยู่ในระดับตำ่า 

2.  สวนยาง 70 แปลง (64%) 

 ม ีMg อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะ-

 สม

1. สวนยางทุกแปลง (100%) 

 ม ีS อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม

1.  สวนยาง 17 แปลง (15%) 

 มี Fe อยู่ในระดับตำ่า

2.  สวนยาง 93 แปลง (85%) 

 มี Fe อยู่ในระดับที่เหมาะ-

 สมถึงสูง 

1.  สวนยาง 85 แปลง (77%) 

 มี Cu อยู่ในระดับตำ่า 

2.  สวนยาง 25 แปลง (23%) 

 ม ีCu อยู่ในระดบัท่ีเหมาะ-

 สมถึงสูง

1.  สวนยาง 102 แปลง (93%) 

 มี Zn อยู่ในระดับตำ่า 

2. สวนยาง 8 แปลง (7%) มี   

 Zn อยู่ในระดับที่เหมาะสม

1. สวนยาง 23 แปลง (21%) มี 

   Mn อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม

2.  สวนยาง 87 แปลง (79%) 

 มี Mn อยู่ในระดับสูง

1.  สวนยาง 58 แปลง (53%) 

 มี Mg อยู่ในระดับตำ่า 

2.  สวนยาง 52 แปลง (47%) 

 มี Mg อยู่ในระดับที่เหมาะ-

 สม

1.  สวนยาง 32 แปลง (29%) 

 มี S อยู่ในระดับตำ่า 

2.  สวนยาง 78 แปลง (71%) 

 มี S อยู่ในระดับที่เหมาะ

 สมถึงสูง

1.  สวนยาง 91 แปลง (83%) 

 มี Fe อยู่ในระดับตำ่า

2.  สวนยาง 19 แปลง (17%) 

 มี Fe อยู่ในระดับที่เหมาะ

 สม

1.  สวนยาง 104 แปลง (95%) 

 มี Cu อยู่ในระดับตำ่า 

2.  สวนยาง 6 แปลง (5%) มี   

    Cu อยู่ในระดับที่เหมาะสม

1.  สวนยาง 64 แปลง (58%) 

 มี Zn อยู่ในระดับตำ่า 

2.  สวนยาง 46 แปลง (42%) 

 มี Zn อยู่ในระดับที่เหมาะ

 สม

1. สวนยาง 18 แปลง (16%) มี 

    Mn อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. สวนยาง 92 แปลง (84%) มี   

     Mn อยู่ในระดับสงูถึงสงูมาก
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ยกระดับ pH ของดินให้สูงขึ้นมาอยู่ในระดับเหมาะสม 

เพื่อลดการละลายของธาตุ Mn รวมถึงธาตุโลหะอื่น ๆ ที่

เป็นพิษกับต้นยางออกมาสู่สารละลายดินในปริมาณท่ีสูง 

แต่การใส่ปูนต้องระวังไม่ใส่ในปริมาณที่เท่ากับหรือใกล้

เคียงกับคำาแนะนำาในพืชอื่น เนื่องจากยางเป็นพืชท่ีชอบ

ดินท่ีเป็นกรดจัด ไม่ชอบดินท่ีเป็นกรดอ่อนหรือเป็นกลาง 

พบว่าหากดินมี pH สูงกว่า 5.8 ต้นยางจะแสดงอาการ

ผิดปกติออกมาทันที

เอกสารอ้างอิง
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ตารางที่ 10 เฉลี่ยความแตกต่างของผลการทดสอบหลังจากใส่ 4, 8 และ16 สัปดาห์ กับก่อนใส่
ระหว่างกลุ่มยาง (PI) และกลุ่มโฟมมาตรฐานของโรงพยาบาล (CI) 

 ในการปรับปรุงพันธุ์ยางโดยใช้วิธีผสมพันธุ์และ

คัดเลือกพันธุ์ยาง ต้องผ่านข้ันตอนการคัดเลือกลูกผสมที่

ได้จากการผสมพันธุ์ (Hand pollination) ซ่ึงท่ีปฏิบัติกัน

มาจะใช้ผลผลิตยางของต้นยางท่ีมีอายุ 3 ปี เป็นเกณฑ์

ในการคัดเลือกต้นลูกผสมท่ีให้ผลผลิตสูง วิธีดังกล่าว 

พบว่า การให้ผลผลิตนำ้ายางของลูกผสมที่ปลูกในระยะ

ดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับการให้ผลผลิตในระยะ

เปรียบเทียบพันธุ ์ยางขั้นปลายเพียง 42 เปอร์เซ็นต์  

(กรรณิการ์, 2562) แสดงให้เห็นว่า การวัดผลผลิตนำ้ายาง

ของลูกผสมท่ีปลูกในระยะต้นกล้าเพียงอย่างเดียวไม่

เพียงพอที่จะแสดงถึงความสามารถในการให้ผลผลิต

ของต้นยางที่โตเต็มท่ีแล้ว จึงสมควรที่จะมีตัวบ่งชี้อื่น ๆ 

เข้ามาเสริม โดยเฉพาะอย่างย่ิง ตัวบ่งช้ีท่ีเก่ียวข้องกับ

การสังเคราะห์ยางภายในท่อนำ้ายาง และการไหลของนำ้า

ยาง ซึ่งท้ังสองตัวเป็นท่ีเป็นปัจจัยหลักของการให้ผลผลิต

นำ้ายาง (Jacob et al., 1989  )

 ในกรณีของการใช้ตัวบ่งชี้ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ

สังเคราะห์ยางภายในท่อนำ้ายาง เช่น เอ็มไซม์ HMG-CoA 

reductase ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับผลผลิตค่อนข้าง

สูง (Wititsuwannakul et al.,1988) แต่การนำามาใช้

ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นยังมีข้อจำากัด

ในการนำามาใช้ในทางปฏิบัติเนื่องจากการวัด Activity 

93/75 นิพัทธ์สงเคราะห์ 5  ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
e-mail: patthavuth@hotmail.com

การวัดปริมาณโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการไหล
ของน�้ายาง (CS-HLLBP): วิธีการหนึ่งที่น่าจะ
น�ามาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้น

เอนไซม์ดังกล่าวค่อนข้างยุ่งยาก ต้องอาศัยสารเคมีท่ีผูก

ติดกับสารกัมมันตภาพรังสี (DL-314HMG CoA) และ

เครื่องมือสำาหรับวัดกัมมันตรังสี (Liquid scintillation 

counter) อย่างไรก็ตาม ถ้าหากสามาถนำามาใช้ได้ จะ

ช่วยให้งานปรับปรุงพันธุ์มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น แต่ท้ังน้ี

ต้องมีวิธีการตรวจวัดปริมาณเอนไซม์ในนำ้ายางท่ีง่าย 

รวดเร็ว และมีต้นทุนไม่สูงมาก เนื่องจากลูกผสมที่ผลิต

ออกมาในแต่ละชุดมีจำานวนมาก

 สำาหรับในกรณีของโปรตีนที่เก่ียวข้องกับการไหล

ของนำ้ายาง (CS-HLLBP) ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการศึกษากัน

มามาก ทั้งในเรื่องของกลไกท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดการ

อุดตันของท่อนำ้ายาง ความสัมพันธ์กับผลผลิตยาง และ

วิธีการตรวจวัดที่ไม่ยุ่งยาก ดังนั้น บทความนี้จะนำามา

เสนอเรื่องราวต่าง ๆ เก่ียวกับโปรตีน CS-HLLBP ที่ได้

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อให้นักปรับปรุงพันธุ์ยางนำา

ไปพิจารณาใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางขั้นต้น

ต่อไป 

  
บทบาทของ CS-HLLBP

 เมื่อนำานำ้ายางสดใส่ในหลอดแก้ว แล้วนำามาปั่น

ในเครื่องปั่นความเร็วสูง (Ultracentrifuge) ปรากฏว่า นำ้า

ยางในหลอดแก้วแยกออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ (Cook and 

ภัทธาวุธ จิวตระกูล*

* อดตีนกัวชิาการศนูย์วิจยัการยาง และศนูย์วิจยัยางสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา (ระหว่างปี 2517-2553)
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Sekhar, 1953; Moir, 1959) คือ ชั้นบนสุดเป็นส่วนของ

ยาง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน ล่างสุดหรือก้นหลอด เป็น

อนุภาคที่สามารถตกตะกอนได้ เรียกว่า Bottom fraction 

ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ อนุภาคลูทอยด์ (Lutoid) และตรง

กลางหลอด เป็นของเหลวอยู่ในรูปของซีรั่ม เรียกว่า 

C-serum (ภาพท่ี 1) สภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นในท่อนำ้า

ยาง โดยท่ีอนุภาคต่าง ๆ จะแยกกันอยู่ เป็นอิสระต่อกัน 

และแขวนลอยอยู่ใน C-serum ตราบใดที่ไม่มีสิ่งใด ๆ 

มารบกวน แต่ถ้าเปลือกถูกกรีดเพ่ือเอานำ้ายาง สถาวะ

ต่าง ๆ ภายในท่อนำ้ายางจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น 

Turgor pressure จะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใต้

รอยกรีดลงมาเล็กน้อย ซึ่งการสูญเสีย Turgor pressure 

ในท่อนำ้ายางจะไปรบกวนความสมดุลของระบบออสโม

ซิส ผลที่ตามมาก็คือ ก่อให้เกิด Suction pressure ซึ่ง

เป็นสาเหตุทำาให้มีการไหลของนำ้าจากเซลล์ข้างเคียงเข้า

สู่ท่อนำ้ายาง เกิด Osmotic shock ซึ่งจะทำาความเสียหาย

ต่ออนุภาคลูทอยด์ จากนั้นชิ้นส่วนของอนุภาคลูทอยด์จะ

รวมตัวกับอนุภาคยาง เกิดเป็น Flocs ซึ่งจะไปสะสมตรง

ปลายท่อบริเวรรอยกรีด น่ันคือจุดเริ่มต้นของขบวนการ

อุดตันของท่อนำ้ายาง (Pakianathan et al., 1966;  Paki-

anathan and Milford, 1973)

 สิ่ ง ท่ี เ กิ ด คำ า ถ า ม ต ่ อ ม า ก็ คื อ  ชิ้ น ส ่ ว น ข อ ง

อนุภาคลูทอยด์ที่แตกตัวน้ัน ช่วยให้อนุภาคยาง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งอนุภาคยางในโซน 2 (ภาพที่ 1) รวมตัวกัน

เป็นกลุ่ม และไปขัดขวางการไหลของนำ้ายางในเวลาต่อ

มาได้อย่างไร ในประเด็นน้ี Wititsuwannakul et al. 

(2008) ได้ให้คำาอธิบายไว้ว่า ท่ีผิวของอนุภาคยางขนาด

เล็ก (โซน 2) จะมีไกลโคโปรตีน (ใช้ช่ื่อย่อว่า RP-HLLBP) 

ซึ่งมีนำ้าหนักโมเลกุลขนาด 24 KDa (วิเคราะห์โดย SDS-

PAGE) จะทำาหน้าที่เป็น Ligand สำาหรับโปรตีนที่อยู่ใน

เมมเบรมของอนุภาคลูทอยด์ซึ่งทำาหน้าท่ีเหมือนเลคติน 

(ใชชื่อย่อว่า HLL) และมีนำ้าหนักโมเลกุลขนาด 17 KDa 

(วิเคราะห์โดย SDS-PAGE) เพื่อก่อให้เกิดรวมตัวกันของ

อนุภาคยาง ในขณะที่ไกลโคโปรตีนที่อยู่ใน C-serum 

(ใช้ช่ื่อย่อว่า CS-HLLBP) และมีนำ้าหนักโมเลกุลขนาด 40 

KDa (วิเคราะห์โดย SDS-PAGE) จะทำาหน้าท่ีในการขัด

ขวางการรวมตัวของอนุภาคยาง และรักษาไว้ซึ่งความ

เสถียรของสภาพที่เป็น Colloid ของนำ้ายาง คณะผู้วิจัยยัง

ได้แสดงให้เห็นว่า การอุดตันของท่อนำ้ายางซึ่งต้องอาศัย

การรวมตัวของอนุภาคยาง หลัก ๆ แล้ว ขึ้นอยู ่กับ

ปฏิกิริยาระหว่าง HLL กับ RP-HLLBP ไม่ใช่ HLL กับ 

CS-HLLBP และความสำาเร็จในการเกิดการจับตัวของ

อนุภาคยางจนเกิดเป็นก้อนยางเม็ดเล็ก ๆ (Coagulum) 

ขึ้นมาได้ จำานวนของ HLL binding sites ที่ยังไม่ถูกจับ

ตัว ควรมีจำานวนมากกว่าที่ถูกจับตัวด้วย CS-HLLBP ดัง

นั้น ยิ่งมีจำานวนของ HLL binding sites ที่ยังคงไม่ถูกจับ

ตัวด้วย CS-HLLBP มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสสำาหรับ

การเกิดการจับตัวกันของอนุภาคยางจนเป็น Coagulum 

มากขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าหาก ย่ิงมีจำานวนของ 

HLL binding sites ที่ถูกจับตัวด้วย CS-HLLBP มากขึ้น

เท่าไหร่ โอกาสสำาหรับการเกิดการจับตัวกันของอนุภาค

ยางจนเป็น Coagulum ก็ยิ่งมีน้อยลง สรุปก็คือ ต้นยางที่

มี CS-HLLBP ในนำ้ายางสูง ต้นยางหลังจากกรีดจะมี

โอกาสให้ผลผลิตได้สูง เนื่องจากมีการไหลดีข้ึน หรือเกิด

การอุดตันภายในท่อนำ้ายางน้อยลง

การวัดปริมาณของ CS-HLLBP 
ในน�้ายาง

 เนื่องจาก CS-HLLBP เป็นโปรตีนท่ีอยู่ในส่วน 
ภาพท่ี 1 น�า้ยางสดหลงัจากป่ันด้วยความเรว็สงู อนภุาคยางท่ีอยู่บนสดุของ

หลอด จะแยกตวัออกเป็น 3 โซน (ท่ีมา: Yeang et al., 1995)
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C-serum ของนำ้ายาง ดังน้ัน การวัดปริมาณของ CS-

HLLBP ต้องกระทำาในขณะท่ีนำ้ายางยังไม่สูญเสียสภาพ

ที่เป็น Colloid หรือเมื่อนำานำ้ายางมาปั่นในเครื่องปั ่น

ความเร็วสูง นำ้ายางต้องแยกออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพที่ 1 

และที่สำาคัญคือ ส่วนของ C-serum ต้องใส ไม่ขุ่น

เนื่องจากการเจือปนของผนังลูทอยด์ที่แตก

 การวัดปริมาณของ CS-HLLBP ที่อยู่ใน C-serum 

สามารถกระทำาได้ 2 วิธี คืือ วิธีแรก เป็นการวัดความ

สามารถในการยับย้ังการเกาะตัวของเม็ดเลือดแดง 

(Haemagglutination inhibition, H.I.) ที่เกิดจากเลคติน 

ซึ่งผลท่ีได้แต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกัน เน่ืองจาก

ความไม่คงท่ีของคุณสมบัติเม็ดเลือดแดงของกระต่าย

แต่ละตัวท่ีนำามาใช้  วิธีน้ีจึงไม่เหมาะกับตัวอย่างท่ีมี

จำานวนมาก วิธีที่สอง เป ็นวิธีทางอิมมูโนวิทยา ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับแอนติบอดีและเอ็มไซม์ (Enzyme immuno-

assay) วิธีนี้ให้ผลที่แม่นยำา และง่ายต่อการปฏิบัติ และที่

สำาคัญคือ สามารถใช้กับตัวอย่างท่ีมีจำานวนมากได้ เช่น 

ในกรณีของการคัดเลือกพันธุ์เบื้องต้น

 วิธีทางอิมมูโนวิทยา ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วน

แรก ได้แก่ การสร้างแอนติบอดี (Polyclonal antibody) 

ท่ีมีความจำาเพาะกับโปรตีน CS-HLLBP (Anti - CS-

HLLBP IgG) ในตัวกระต่าย ส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษา

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมท่ีจะนำามาใช้กับเทคนิคการวัด

แบบ Indirect ELISA  (ดูขั้นตอนการปฏิบัติในภาพที่ 2) 

ที่สำาคัญได้แก่ ความเจือจางของซีรั่มเลือดกระต่าย หรือ

ปริมาณของ IgG, ช่วงความเข้มข้นของโปรตีนที่จะนำามา

สร้างกราฟมาตรฐาน (Standard curve), ความเจือจาง

ของ C-serum ที่จะนำามาเคลือบหลุมของ ELISA plate 

รวมถึงระยะเวลาการเคลือบหลุมด้วยโปรตีน CS-HLLBP 

และ C-serum 

 ในการวัดปรมิาณของ CS-HLLBP ท่ีอยู่ใน C-serum 

โดยวิธีทางอิมมูโนวิทยา ภัทธาวุธ และคณะ (2550) ได้

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ และผลการศึกษาไว้ดังนี้

 1.  การเตรียมโปรตีนท่ีบริสุท ธ์ิ เพื่อนำาไปฉีด

กระต่าย หรือสร้างแอนติบอดีท่ีจำาเพาะกับโปรตีน CS-

HLLBP เริ่มตั้งแต่นำา C-serum จากนำ้ายางสดมาตก

โปรตีนด ้วยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต และ Cold 

acetone จากน้ันนำาสารละลายโปรตีนที่ได ้ไปผ่าน

คอลัมน์ Gel infiltration เพื่อเก็บเฉพาะสารละลายโปรตีน

ที่มี Activity ของ CS-HLLBP สูง ๆ (วัดโดยใช้วิธี H.I.) มา

แยกแถบโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE จากน้ันถ่ายแถบ

โปรตนีจาก Acrylamide gel ลงบนเมมเบรน Immobilion 

ด้วยวิธี Electrblotting เพื่อตัดเอาเฉพาะแถบโปรตีน CS-

HLLBP มาสกัดให้ได้เป็นโปรตีนบริสุทธิ์ (ภาพที่ 3)

 2. นำาโปรตีน CS-HLLBP ที่บริสุทธิ์ จากข้อ 1 มา

ฉีดเข้าไปในตัวกระต่าย โดยใช้กระต่ายพันธุ์ New Zea-

land (ตัวขาว ตาแดง) จำานวน 5 ตัว ฉีดโปรตีน CS-

HLLBP 2 ครั้ง ที่กลางหลังและต้นคอตามคำาแนะนำาของ 

Dunbar and Schwoebel (1990) เพื่อกระตุ้นให้กระต่าย

สร้างแอนติบอดี ฉีดครั้งแรก และหลังจากครั้งแรก 21 วัน 

เมื่อครบ 30 วันหลังจากฉีดครั้งแรก เก็บเลือดกระต่าย

แต่ละตัวมาตรวจหาแอนติบอดีท่ีจำาเพาะกับโปรตีน CS-

HLLBP โดยใช้วิธี Indirect ELISA ผลปรากฏว่า กระต่าย

แต่ละตัวสร ้างแอนติบอดีท่ีจำาเพาะกับโปรตีน CS-

HLLBP ได้ไม่เท่ากัน โดยที่กระต่ายตัวที่1 มี Titer ตำ่าสุด 

ดังน้ัน การฉีดโปรตีน CS-HLLBP ในครั้งต่อไป (40 วัน

หลังจากฉีดครั้งแรก) ซึ่งเป็นการฉีดเพ่ือหวังผลในการ

เก็บเก่ียวแอนติบอดี จึงได้ตัดกระต่ายตัวท่ี1ออกไป 

ผลจากการเก็บเลือดกระต่ายแต่ละตัว (ตัวที่ 2-5) มา

ตรวจหาแอนติบอดีเมื่อ 7 และ 14 วันหลังจากฉีดโปรตีน 

CS-HLLBP ในครั้งสุดท้าย ผลปรากฏว่าซีรั่มเลือด

กระต่ายตัวที่ 4 มี Titer ของแอนติบอดีสูงสุด รองลงมาได้

แก่ซีรั่มเลือดกระต่ายตัวท่ี 3‚ 2 และ 5 ตามลำาดับ 

นอกจากน้ียังพบว่า เลือดกระต่ายที่เก็บเมื่อ 7 และ 14 

วันหลังจากฉีดครั้งสุดท้าย มี Titer ในซีรั่ม โดยเฉลี่ยแล้ว

ไม่แตกต่างกัน แต่ก็มี Titer สูงกว่าเลือดที่เก็บทดสอบใน

ครั้งแรกค่อนข้างมาก (ภาพที่ 4)

 หลังจากท่ีทราบว่ากระต่ายตัวไหนสมควรที่จะ

เลี้ยงไว้เพ่ือผลิตแอนติบอดีสำาหรับใช้งาน ซึ่งสามารถ

กระทำาได้โดยการฉีดโปรตีนให้กระต่ายสร้างแอนติบอดี

เป็นระยะ ๆ เช่น ทุก ๆ 1 เดือน ก็จะได้แอนติบอดีใน

ปริมาณมาก และสามารถเก็บรักษาในรูปของซีรั่มท่ี

อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ได้เป็นเวลาหลายปี

 เ ก่ียวกับความจำาเพาะของแอนติบอดี ท่ีมีต ่อ

โปรตีน CS-HLLBP จากการทดสอบโดยใช้วิธี Western-

blots ปรากฏว่า แอนติบอดีท่ีผลิตได้จากกระต่ายในคร้ัง
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ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการวัดปรมิาณ CS-HLLBP โดยวิธี Indirect ELISA

1. เคลือบโปรตีน CS-HLLBP 
   หรือโปรตีนจาก C-serum (Cs)
   ลงในหลุมของ ELISA plate 2. Block plate

E

E

E

3. แอนติบอดีตัวแรก

4. แอนติบอดีตัวที่สอง 5. ปฏิกิริยาที่เกิดสี

6. หยุดปฏิกิริยา
   แลวอานคา O.D.
   ที่ 492 nm

 

Incubation
(12 ชม. ที่ 4º เซลเซียส)

Incubation
(1 ชม. ที่ 37º เซลเซียส)

Incubation
ที่อุณหภูมิหอง
10-30 นาที

Incubation
(1 ชม. ที่ 37º เซลเซียส)

Incubation
(1 ชม. ที่ 37º 

เซลเซียส)

ลาง plate 3 ครั้ง
แลวติมสารละลาย BSA

เจือจาง Standard 
และตัวอยาง แบบ

Serial dilution

ลาง plate 3 ครั้ง
แลวติม Goat anti-

rabbit IgG 
ที่มีเอนไซม

เปอรออกซิเดส
เชื่อมติด

ลาง plate 5 ครั้ง
แลวติมสารละลาย
ที่เปน Developer

โปรตีน CS-HLLBP สำหรับทำ
Standard curve หรือโปรตีน
จาก C-serum ที่จะนำมาวัด

ปริมาณ CS-HLLBP

แอนติบอดีของกระตาย
ที่มีความจำเพาะตอ
โปรตีน CS-HLLBP

แอนติบอดีของแพะที่เชื่อมติด
กับเอนไซมเปอรออกซิเดส

และมีความจำเพาะตอ
แอนติบอดีของกระตาย

ลาง plate 3 ครั้ง
แลวเติม Rabbit anti - Cs-HLLBP IgG
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20 20 20

14 14 14

kDa F8 F9 F10 F11 F12 kDa HLLBP

A B C

ภาพท่ี 3 SDS-PAGE (12% Gel) ของโปรตนีในขัน้ตอนต่าง ๆ ของการท�าบรสิทุธ์ิโปรตนี CS-HLLBP ตามล�าดบัดงัน้ี (A) โปรตนีท่ีอยู่ใน C-serum ซึง่เป็นโปรตีน

ต้ังต้นในการท�าบรสิทุธ์ิ, (B) โปรตนีหลงัจากผ่านคอลมัน์ Gel infiltration (Bio-gel P300) และเก็บเฉพาะ Fraction ท่ีม ีActivity ของ CS-HLLBP สงู ๆ  (F8 - F10) และ 

(C) โปรตนี CS-HLLBP ท่ีบรสิทุธ์ิ ท่ีได้จากการตดัแถบโปรตนีท่ีอยู่บนเมมเบรม PVDF (Immobilion) แล้วน�ามาสกัดโปรตนีออกจากนเมมเบรมโดยใช้บฟัเฟอร์ Tris-

HCl, pH 9.5 ทีม่ ี1% Triton X-100 เป็นส่วนผสม (ทีม่า: ภัทธาวุธ และคณะ, 2550)

3.0
30 วัน หลังจากฉีดครั้งแรก

47 วัน หลังจากฉีดครั้งแรก

52 วัน หลังจากฉีดครั้งแรก
2.5

O
.D

.

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
1:1,000

กระตายตัวที่/ความเจือจางของซีรั่มกระตาย

1:5,000 1:10,000

ภาพท่ี 4 เปรยีบเทียบ Titer ของแอนตบิอดใีนซรีัม่เลอืดกระต่ายตัวท่ี 2 - 5 ท่ีเก็บแต่ละครัง้ (30, 47 และ 52 วัน หลงัจากฉดีครัง้แรก) ทดสอบโดยวธีิ Indirect ELISA 

(ทีม่า: ภัทธาวุธ และคณะ, 2550)
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นี้มีความจำาเพาะต่อโปรตีน CS-HLLBP ค่อนข้างสูง 

(ภาพที่ 5)

 3. ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่จะนำามาใช้กับ

เทคนิคการวัดแบบ Indirect ELISA ซึ่งจากการทดลอง

เคลือบหลุมด้วยโปรตีน CS-HLLBP และโปรตีนจาก C-

serum ท่ีระดับความเข้มข้นท่ีลดลง 2 เท่า (Serial dilu-

tion) โดยความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 16 ไมโครกรัมต่อ

หลุมของ ELISA plate และความเข้มข้นตำ่าสุดเท่ากับ 

0.25 ไมโครกรัมต่อหลุม เป็นระยะเวลานาน 1ชั่วโมง ท่ี 

37 องศาเซลเซียส จากน้ัน Incubate ด้วยซีรั่มเลือด

กระต่าย (ตัวที่ 4 เก็บเลือดครั้งที่ 3) ที่เจือจางในบัฟเฟอร์ 

2,000, 4,000 และ 8,000 เท่า ผลจากการวัดปฏิกิริยาสีที่

เกิดขึ้นหลังจากได้ปฏิบัติครบขั้นตอนตามวิธีของ Indi-

rect ELISA ปรากฏว่า การใช้ซีรั่มเลือดกระต่ายที่เจือจาง

ด้วยบัฟเฟอร์ 4,000 เท่า มีความเหมาะสมที่สุดในการ

สร ้างกราฟมาตรฐานและการวัดปริมาณของ CS-

HLLBP ที่อยู่ใน C-serum เนื่องจากผลที่ได้อยู่ในช่วงของ

ค่า O.D. ท่ีไม่สูงหรือตำ่าเกินไป นอกจากน้ียังพบว่า การ

เคลือบหลุมของ ELISA plate ด้วยโปรตีนจาก C-serum 

ที่ระดับความเข้มข้น 8 ไมโครกรัมต่อหลุม ให้ค่า O.D. 

สูงสุด ในทุกระดับความเจือจางของซีรั่มเลือดกระต่ายที่

ใช้ (ภาพที่ 6)

 เก่ียวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเคลือบหลุม จาก

การทดลองเคลือบหลุมด้วย C-serum ควบคู่กับโปรตีน 

CS-HLLBP ที่ระดับความเข้มข้นที่ลดลง 2 เท่า (Serial 

dilution) โดยความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 16 ไมโครกรัมต่อ

หลุม และความเข้มข้นตำ่าสุดเท่ากับ 0.25 ไมโครกรัมต่อ

หลุม เป็นระยะเวลานานต่างกัน 3 เวลา คือ 1 ชั่วโมง 

(ที่ 37 องศาเซลเซียส) 4 ชั่วโมง (ท่ี 37 องศาเซลเซียส) 

และ 24 ชั่วโมง (ที่ 4 องศาเซลเซียส) จากนั้น Incubate 

ด้วยซรีัม่เลอืดกระต่าย (ตวัท่ี 4 เก็บเลอืดครัง้ที ่3) ทีเ่จอืจาง

ด้วยบัฟเฟอร์ 4,000 เท่า   ผลจากการวัดปฏิกิริยาสีที่เกิด

ขึ้นหลังจากได้ปฏิบัติครบข้ันตอนตามวิธีของ Indirect 

ELISA ปรากฏว่า ระยะเวลาการเคลือบหลุมที่ยาวนาน

ขึ้นมีผลทำาให้ปริมาณโปรตีนที่เกาะติดในหลุมมีมากขึ้น 

(มีค่า O.D. เพ่ิมข้ึน) โดยเห็นได้ชัดเจนกับโปรตีน CS-

HLLBP แต่ในกรณี C-serum พบว่า การเคลือบหลุมนาน 

1 และ 4 ชม. ให้ผลไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า 

การเคลือบหลุมด้วยโปรตีนจาก C-serum ท่ีระดับความ

เข้มข้น 8 ไมโครกรัมต่อหลุม ให้ค่า O.D. สูงสุดในทุก

ระยะเวลาที่ใช้เคลือบหลุม (ภาพที่ 7)

 จากการนำาผลการวิเคราะห์ปริมาณ CS-HLLBP 

ที่ตรวจวัดในรูปของกรัมต่อครั้งกรีด (สำาหรับวิธี Indirect 

ELISA) และ H.I. activity/tapping (สำาหรับวิธียับยั้งการ

เกาะกลุ ่มของเม็ดเลือดแดง) ไปวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์กับผลผลิตยางแห้งของต้นยางพันธุ์ RRIM 600 

ปรากฏว่า นอกจากปริมาณ CS-HLLBP ที่วิเคราะห์ได้

ภาพที่ 5 ความจ�าเพาะของ Polyclonal antibody ที่ผลิตได้จากกระต่ายตวั

ที ่4 ต่อโปรตนี HLLBP ทีอ่ยูใ่น C-serum ของน�้ายางสด ปฏิบัติโดยน�าโปรตีน

จาก C-serum มาแยกแถบโปรตีนโดยวิธี SDS-PAGE ท่ีความเข้มข้น 3 

ระดับ คือ 40 ไมโครกรัม (Lane 1 และ 4), 20 ไมโครกรัม  (Lane 2 และ 5) 

และ 10 ไมโครกรัม  (Lane 3 และ 6) จากนั้นย้ายโปรตีนที่อยู่ใน Gel ลง

บน Nitrocellulose membrane (ภาพ 5A ย้อมด้วย Ponceau S solution)  

น�าเมมเบรน มา Incubate ต่อด้วยซีรั่มกระต่ายท่ีเจือจาง 2 ระดับ คือ 

1:500  (Lane 1-3) และ 1:1000 (Lane 4-6) ตามด้วย Anti-rabbit IgG ที่

มีเอนไซม์ Peroxidase เชื่อมติด ตรวจการจับระหว่างโปรตีน HLLBP กับ 

IgG โดยดูปฏิกิริยาสีท่ีเกิดขึ้นหลังจากเติม Substrate solution ท่ีมี 

Diaminobenzidine (DAB) เป็นส่วนผสม (ภาพ 5B) (ที่มา: ภัทธาวุธ 

และคณะ, 2550)
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ภาพท่ี 6 การตอบสนองของ polyclonal antibody ต่อโปรตนี HLLBP  และโปรตนีจาก C-serum ท่ีระดบัความเข้มข้นต่างๆ ใน Indirect ELISA (ท่ีมา: ภัทธาวุธ และ

คณะ, 2550)

ภาพที ่ 7 ผลของระยะเวลาการเคลอืบหลมุด้วยโปรตนี HLLBP และโปรตนีจาก C-serum ใน Indirect ELISA โดยใช้ซรีัม่ของเลอืดกระต่ายตวัท่ี 4 (เก็บครัง้ที ่3) 

เจอืจางด้วย Buffer 4000 เท่า (ที่มา: ภัทธาวุธ และคณะ, 2550)

จากท้ังสองวิธีจะมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับผลผลิต

ยางแล้ว (ภาพท่ี 8A และ 8B) ยังพบว่าปริมาณ CS-

HLLBP ที่วิเคราะห์ได้จากทั้งสองวิธีมีความสัมพันธ์กัน

ในระดับสูงอีกด้วย (ภาพท่ี 8C) หรือกล่าวได้ว่าในการ

วิเคราะห์ปริมาณ CS-HLLBP จาก C-serum แทนท่ีจะ

ใช้วิธียับย้ังการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงซึ่งเป็นวิธีที่

ค่อนข้างยุ่งยาก สามารถเปลี่ยนมาใช้วิธีทางอิมมูโน

วิทยา เช่น Indirect ELISA ซึ่งเป็นวิธีท่ีค่อนข้างสะดวก

และแม่นยำากว่ากว่า
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 
CS-HLLBP กับผลผลิตยาง

ต้นยางในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

 ในระยะแรกของการศึกษาเก่ียวกับโปรตีน CS-

HLLBP นอกจากมีการศึกษาถึงสมบัติโดยท่ัว ๆ ไปของ

โปรตีนดังกล่าว เช่น นำ้าหนักโเลกุล สมบัติของการเป็น

ไกลโคโปรตีน และกลไกในการยับย้ังการรวมตัวของ

อนุภาคยางขนาดเล็ก Wititsuwannakul et al. (2008) ยัง

ได้รายงานถึงความสัมพันธ์ระว่างปริมาณของโปรตีน 

CS-HLLBP (ใช้วิธียับย้ังการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

ของกระต่าย) กับผลผลิตของต้นยางพันธ์ุ RRIM 600 โดย

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ที่สูง (ภาพที่ 9) และหลัง

จากท่ีได้พัฒนาวิธีวัดปริมาณโปรตีน CS-HLLBP โดยใช้

วิธี Indirect ELISA ก็ได้มีการ ศึกษาความสัมพันธ์ระว่าง

ปริมาณของโปรตีน CS-HLLBP กับผลผลิตของต้นยาง

อีกครั้งหน่ึง ซึ่งผลการศึกษาได้แสดงไว้แล้วในภาพที่ 

8(B) นอกจากนี้ ภัทธาวุธ และคณะ (2550) ยังได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระว่างปริมาณของโปรตีน CS-HLLBP กับ

ผลผลิตของยางพันธุ์ยางพันธุ์ RRIM 600 เปรียบเทียบกับ

ยางพันธุ์ BPM 24  พบว่า ยางพันธุ์ RRIM 600 มีความ

เข้มข้นของโปรตีน CS-HLLBP ในนำ้ายางสูงกว่ายางพันธุ์ 

BPM 24 เป็นอย่างมาก (ประมาณเกือบ 3 เท่า) และยาง

ภาพท่ี 8 เปรยีบเทยีบความสมัพันธ์ระหว่างผลผลติยางแห้ง (กรมั/ต้น/ครัง้กรดี) 

ของต้นยางพันธ์ุ RRIM 600 จ�านวน 30 ต้น กับปรมิาณโปรตนี CS-HLLBP ท่ี

ตรวจวัดโดยวิธี Hemagglutination inhibition (A) และ Indirect ELISA (B) และ

ความสมัพันธ์ระหว่างปรมิาณโปรตนี CS-HLLBP ทีต่รวจวัดโดยวิธีท้ังสอง (C) 

(ทีม่า: ภัทธาวุธ  และคณะ, 2550)
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ภาพท่ี 9 ความสมัพันธ์ระหว่างผลผลติของต้นยางพันธ์ุ RRIM 600  จ�านวน 22 

ต้น และ Activity (H.I.) ของ CS-HLLBP ต่อครัง้กรดี (ท่ีมา: Wititsuwannakul 

et al., 2008)
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พันธุ์ RRIM 600 ก็ให้ผลผลิตสูงกว่ายางพันธุ์ BPM 24 

(ตารางท่ี 1) ในการศึกษาครั้งนี้ ถึงแม้ว่าเป็นการเปรียบ

เทียบแค่ 2 พันธุ์ แต่ปรากฏการณ์เช่นน้ีน่าจะบ่งบอกได้

ว่า ยางแต่ละพันธุ์จะมีปริมาณโปรตีน CS-HLLBP ใน C-

serum สำาหรับควบคุมการเกาะกลุ่มของอนุภาคยางใน

ปริมาณที่แตกต่างกัน และน่าจะเป็นลักษณะประจำาพันธุ์  

 ในการศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีน 

CS-HLLBP กับการให้ผลผลิตยาง พบว่ายางทั้งสองพันธุ์

ให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) สูงอย่างมีนัยสำาคัญย่ิง 

(P < 0.01) หรือหมายความว่า ปริมาณโปรตีน CS-

HLLBP ใน C-serum มีผลต่อการให้ผลผลิตยาง โดยท่ี

ต้นยางที่มีโปรตีน CS-HLLBP ในนำ้ายางสูงจะให้ผลผลิต

ยางสูงตามไปด้วย ในการศึกษาครั้งน้ียังพบว่า ยางพันธุ์ 

BPM 24 ให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงกว่ายางพันธุ์ 

RRIM 600 และการวัดผลผลิตในรูปของผลผลิตยางแห้ง

ของยางทั้งสองพันธุ์ ให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงกว่า

ในรูปของปริมาตรนำ้ายาง (ตารางที่ 2)

ต้นยางอ่อน

 อายุ 3 ปี จากการศึกษากับยางพันธุ์ RRIT 251 

และ RRIM 600 อายุ 3 ปี โดยกรีดครึ่งลำาต้น วันเว้นวัน 

พบว่า ในทั้ง 3 ครั้งกรีด ที่กรีดติดต่อกัน (ตารางที่ 3 และ 

ภาพที่ 10) ยางพันธุ์ RRIT 251 ให้ผลผลิตยางสูงกว่ายาง

พันธุ์ RRIM 600 และเป็นไปตามคาดหมาย ยางพันธุ์ 

RRIT 251 มีปริมาณโปรตีน CS-HLLBP ในนำ้ายางสูง

กว่ายางพันธุ์ RRIM 600 จากข้อมูลที่ได้จากยางอ่อนอายุ 

3 ปี ถึงแม้ว่าจะได้จากการกรีดเพียง 3 ครั้ง แต่ก็มีแนว

โน้มท่ีจะคาดคะเนหรือทำานายการให้ผลผลิตของยางทั้ง 

2 พันธุ์เมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่า ในช่วง

ตารางท่ี 2  สหสมัพันธ์ระหว่างปรมิาณโปรตนี CS-HLLBP กับปริมาตรน�า้ยางและผลผลติยางแห้ง
ของยางพนัธ์ุ RRIM 600 และ BPM 24 ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลติ

พันธุ์
CS-HLLBP/ปริมาตรน�้ายาง CS-HLLBP/ผลผลิตยางแห้ง

CS-HLLBP

RRIM 600

BPM 24 

0.66**

0.78**

0.70**

0.84**

 ** P < 0.01, ท่ีมา: ภทัธาวุธ (2550)

ตารางท่ี 1  ลกัษณะการให้ผลผลติ และปรมิาณโปรตนี CS-HLLBP ในน�า้ยางของยางพนัธ์ุ RRIM 600 
และ BPM 24 ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลติ1

พันธุ์
มก./มล.น�้ายาง กรัม/ต้น/ครั้งกรีด

ปริมาตร
น�้ายาง

(มล./ต้น/ครั้งหรีด

ปริมาณ
เนื้อยางแห้ง

(%)

CS-HLLBPผลผลิต
ยางแห้ง

(กรัม/ต้น/ครั้งกรีด)

RRIM 600

BPM 24 

141.0

101.5

42.8

43.0

59.8

41.2
1 ปลูกยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 อายุ 15 ปี พื้นที่ 21 ไร่

  ท่ีมา: ภัทธาวธุ (2550)

32.2

13.9

4.2

1.5
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เก็บเก่ียวผลผลิต ยางพันธุ์ RRIT 251 จะให้ผลผลิตยาง

สูงกว่ายางพันธุ์ RRIM 600  (สถาบันวิจัยยาง, 2549)

 อายุ 6 เดือน จากการศึกษากับยางพันธุ์เดียวกัน 

คือ RRIT 251 และ RRIM 600 ที่มีอายุ 6 เดือน (ต้นยางมี

ฉัตรใบได้ 2 ฉัตร) โดยเจาะเอานำ้ายางมาวิเคราะห์

ปริมาณโปรตีน CS-HLLBP ปรากฏว่า นำ้ายางจากยาง

พันธุ์ RRIT 251 ก็ยังคงมีปริมาณโปรตีน CS-HLLBP สูง

กว่ายางพันธุ์ RRIM 600 (ตารางที่ 4 และภาพที่ 11)  ใน

การศึกษาครั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ต้นยางที่มีอายุน้อย ๆ เช่น 

6 เดือน มีปริมาณโปรตีน CS-HLLBP ในนำ้ายางค่อนข้าง

สูงมาก ทั้งนี้เมื่อเทียบกับต้นยางที่มีอายุมากขึ้น เช่น 3 ปี 

(ตารางที ่3) หรอืต้นยางในช่วงเก็บเก่ียวผลผลติ (ตารางที ่1)

การเตรียมตัวอย่างส�าหรับวัดปริมาณ 
CS-HLLBP โดยวิธี Indirect ELISA

การเก็บรักษาน�้ายางก่อนปั่นแยกเอาส่วน C-serum

 ในกรณีท่ีมีตัวอย่างนำ้ายางจำานวนมาก นำ้ายางสด

ในขณะท่ียังไม่ได้นำาไปป่ันเพ่ือแยกเอาส่วนของ C-serum 

จะสูญเสียสภาพความเป็นนำ้ายางสดได้ถ้าหากไม่ได้เก็บ

รักษาไว้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงได้ศึกษาวิธีการเก็บรักษา

นำ้ายางโดยการเติม Isotonic buffer ผสมลงในนำ้ายางใน

ปริมาตรต่าง ๆ แล้วเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ในกรณีที่ไม่มีการ

ผสม Isotonic buffer ลงไปในนำ้ายาง เพียงแต่เก็บรักษา

นำ้ายางท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นำ้ายางยังคงรักษา

สภาพความเป็นนำ้ายางสดไว้ได้ภายใน 24 ชม. โดยท่ี 

Bottom fraction ยังคงปรากฏให้เห็นที่ก้นหลอด UC ถึง 

80 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) สำาหรับนำ้ายางที่เติม Isotonic 

buffer พบว่า การเติม Isotonic buffer ในปริมาตร 10 

เท่าของนำ้ายาง ให้ผลในการคงสภาพความเป็นนำ้ายาง

สดไว้ได้นานที่สุด หรือนานถึง 72 ชั่วโมง ในขณะท่ีการ

เติม Isotonic buffer ในปริมาตร 4 เท่าของนำ้ายาง ให้ผล

ในการคงสภาพความเป็นนำ้ายางสดได้ใก้ลเคียงกับการ

ตารางท่ี 3  ลกัษณะการให้ผลผลติ และปรมิาณโปรตนี CS-HLLBP ในน�า้ยางของยางพนัธ์ุ RRIT 251 และ 
RRIM 600 อาย ุ3 ปี เฉลีย่ 3 คร้ังกรีด1

พันธุ์
มก./มล.น�้ายาง มก./ต้น/ครั้งกรีด

ปริมาตร
น�้ายาง

(มล./ต้น/ครั้งหรีด

ปริมาณ
เนื้อยางแห้ง

(%)

CS-HLLBPผลผลิต
ยางแห้ง

(กรัม/ต้น/ครั้งกรีด)

RRIT 251

RRIM 600

20.2

16.3

20.0

23.5

4.1

3.7
1 เฉลี่ยจาก 16 ต้น (ท่ีมา: ภัทธาวุธ, 2550)__

34.3

29.7

668.0

482.2

ภาพท่ี 10 ต้นยางอาย ุ3 ปี ท่ีใช้ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างผลผลติยางและ

ปรมิาณ CS-HLLBP ในน�า้ยาง

31 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 41 เมษายน-มิถุนายน 2563



ไม่เติม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การเติม Isotonic buffer ใน

ปรมิาตร 2 เท่าของนำา้ยาง กลบัส่งผลทำาให้อนภุาคลทูอยด์

แตกเร็วขึ้นกว่าการไม่เติม (ตารางที่ 5)

ความเจือจางที่เหมาะสมของ C-serum

 ในการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน CS-HLLBP ที่อยู่

ใน C-serum ของนำ้ายางโดยใช้วิธี Indirect ELISA โดย

หลักการแล้ว ปริมาณของโปรตีน CS-HLLBP ท่ีอยู่ใน 

C-serum และแอนติบอดีท่ีมีความจำาเพาะกับโปรตีน 

ตารางท่ี 4  ความเข้มข้นของโปรตนี CS-HLLBP ในน�า้ยางของยางพนัธ์ุ RRIT 251 
และ RRIM 600 อายุ 6 เดอืน1

พันธุ์
CS-HLLBP

(ไมโครกรัม/ไมโครลิตร น�้ายาง)

RRIM 600

BPM 24 

198.9

108.0
1  เฉลี่ยจาก 7 ต้น (ทีม่า: ภัทธาวุธ, 2550)

ภาพท่ี 11 การเก็บตัวอย่างน�า้ยางจากต้นยางอายุ 6 เดอืน หรอืต้นยางมฉีตัรใบได้ 2 ฉตัร โดยใช้เหลก็ปลายแหลมเจาะท่ีเปลอืกบรเิวณโคนล�าต้น ให้น�า้ยางไหลลงใน

อ่างพาราฟิน จากน้ันใช้ Autopipette ดดูน�า้ยางปรมิาตร 20 ไมโครลติร เพ่ือน�าไปวเิคราะห์ปรมิาณโปรตนี CS-HLLBP
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CS-HLLBP ต ้องมีปริมาณท่ีเหมาะสมกัน ในการ

วิเคราะห์ครั้งน้ีได้กำาหนดความเข้มข้นของแอนติบอดี

โดยใช้ซีรั่มเลือดกระต่ายที่ระดับความเจือจาง 4,000 เท่า 

แต่ยังไม่ทราบความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของโปรตีน CS-

HLLBP ท่ีอยู่ใน C-serum หรือความเจือจาง (Dilution) 

ของ C-serum ที่จะนำามาใช้วิเคราะห์ จากการศึกษาโดย

ใช้ C-serum ของต้นยางพันธุ์ RRIM 600 (แปลงยางแก่) 

ที่มีระดับความเจือจางแตกต่างกัน 7 ระดับ ร่วมกับระยะ

เวลาในการทำาปฏิกิริยาระหว่าง Developer กับเอนไซม์

เปอร์ออกซิเดสท่ีผูกติดกับแอนติบอดีตัวท่ีสองท่ีแตกต่าง

กัน 3 เวลา หลังจากวัดและปรับปริมาณโปรตีน CS-

HLLBP ใน C-serum ที่ระดับความเจือจางต่าง ๆ ให้มา

อยู่ที่ความเจือจางตั้งต้นของ C-serum ผลปรากฏว่า 

ที่ระดับความเจือจางระหว่าง 5,000 ถึง 17,500 เท่า 

ปริมาณโปรตีน CS-HLLBP ท่ีวิเคราะห์ได้ จะมีปริมาณ

ลดลงเรื่อย ๆ เมื่อระดับความเจือจางของ C-serum เพิ่ม

ขึ้นในทุกระยะเวลาที่ปล่อยให้ทำาปฏิกิริยากับสัปสเตรท 

แต่เมื่อระดับความเจือจางของ C-serum เพ่ิมขึ้นเป็น 

20,000 เท่า ปริมาณโปรตีน CS-HLLBP จะไม่ลดลงไป

อีก และอาจมีค่าเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่ปล่อยให้ทำาปฏิกิริยา

กับสัปสเตรทยาวนานขึ้น (ภาพที  12) ดัง น้ัน ใน

สถานการณ์ท่ีไม่มีตัวอย่างท่ีสามารถใช้เป็นตัวอ้างอิง

ความเข้มข้นของโปรตีน CS-HLLBP ระดับความเจือจาง

ที่เหมาะสมของ C-serum ที่จะนำามาใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้ก็ควรจะเป็นระดับความเจือจางกลาง ๆ ที่อยู่ระหว่าง 

5,000 ถึง 17,500 เท่า ซึ่งคือที่ระดับความเจือจาง 

10,000-12,500 เท่า ในทำานองเดียวกัน ระยะเวลาที่

ปล่อยให้ทำาปฏิกิริยากับสัปสเตรทควรอยู่ที่ 10 นาที

สรุปและข้อเสนอแนะ
 ในการคัดเลือกพันธุ์ยางท่ีได้จากการผสมพันธุ์

โดยวิธี Hand pollination ซึ่งจะได้ลูกผสมจำานวนมาก 

ปัจจุบันยังคงใช้การวัดผลผลิตยางของต้นยางที่มีอายุ 3 

ปี เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังไม่สามารถสะท้อน

ความสามารถที่แท้จริงของการให้ผลิต ดังนั้น การใช้ตัว

บ่งชี้ทางด้านอื่น ๆ มาเสริม เช่น ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีท่ี

เก่ียวข้องกับการให้ผลผลิตของนำ้ายางในช่วงที่เก็บเกี่ยว

นำ้ายาง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ การ

ตารางท่ี 5  การเปลีย่นแปลงของ Bottom fraction หลงัจากน�าน�า้ยางท่ีเจือจางด้วย Isotonic buffer 
มาเก็บรกัษาท่ีอุณหภมิู 4 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลาต่าง ๆ

ระยะเวลาที่เก็บรักษา
(ชม.) ไม่เจือจาง เจือจาง 2  เท่า เจือจาง 10  เท่าเจือจาง 4  เท่า

ส่วนที่อยู่ก้นหลอด UC1 (%)
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100

100

90

90

90

80

80

1 หลังจากปั่นนำ้ายางด้วยเครื่อง Ultracentrifuge (UC) ที่ความเร็ว 23,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 35 นาที (ท่ีมา: ภัทธาวุธ, 2550)

   หมายเหต:ุ 100% หมายถึง น�า้ยางสามารถแยกเป็น 3 ส่วน ได้ชดัเจน และมส่ีวนของ C-serum ท่ีใส                           

                      0% หมายถึง น�า้ยางแยกออกเป็น 2 ส่วน โดยไม่มส่ีวนของ Bottom fraction
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สังเคราะห์ยางของต้นยางมาชดเชยส่วนของยางท่ีสูญ

เสียไปในแต่ละครั้งกรีด ซึ่งท่ีผ่านมาพบว่า เอนไซม์ 

HMG-CoA reductase เป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างสูงใน 

Pathway ของการสังเคราะห์ยาง และพบว่า มีความ

สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตของต้นยางสูงอีกด้วย แต่การ

วัด Activity ของเอมไซม์ดังกล่าวยังไม่มีวิธีวัดที่ง่าย และ

สะดวก จึงยังไม่สามารถนำามาใช้กับงานทางด้านการ

ปรับปรุงพันธุ์ยาง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการคัดเลือก

พันธุ์ยางเบื้องต้นในปัจจุบัน

 ส่วนอีกปัจจัยหน่ึงที่เก่ียวข้องกับการให้ผลผลิต 

คือ การไหลของนำ้ายาง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า โปรตีนที่

อยู่ในส่วน C-serum (CS-HLLBP) ของนำ้ายาง จะช่วย

ชะลอหรือยับย้ังการรวมตัวของอนุภาคยางขนาดเล็ก ซึ่ง

จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการอุดตันของท่อนำ้ายาง และ

ส่งผลต่อการให้ผลผลิต โดยมีงานทดลองหลายการ

ทดลองที่ได้รายงานถึงความสัมพันธ์ท่ีสูงระหว่างปริมาณ

โปรตีน CS-HLLBP ในนำ้ายางกับผลผลิตยาง

 ในการวัดปริมาณโปรตีน CS-HLLBP ในนำ้ายาง 

แรกเริ่มท่ีมีการศึกษาในเรื่องน้ี ใช ้ วิ ธีการวัดความ

สามารถในการยับย้ังการเกาะตัวของเม็ดเลือดแดง 

(Haemagglutination inhibition) ของกระต่าย ต่อมาได้

พัฒนาการวัดปริมาณโปรตีน CS-HLLBP ในนำ้ายาง โดย

ใช้วิธีท่ีเรียกว่า Indirect ELISA ซึ่งจะใช้ IgG ของ

กระต่ายที่มีความจำาเพาะกับโปรตีน CS-HLLBP (ผลิตได้

จากการนำาโปรตีน CS-HLLBP ท่ีบริสุทธ์ิฉีดเข้าไปในตัว

กระต่าย) ไปจับกับโปรตีน CS-HLLBP ที่มีในนำ้ายาง ต่อ

จากน้ันจะใช้ IgG ของแพะท่ีผูกติดกับเอมไซม์ไปจับกับ 

IgG ตัวแรก ซึ่งสามารถตรวจวัด IgG ตัวที่สองได้โดยการ

ทำาปฏิกิริยาระหว่างเอมไซม์กับสัปสเตรท ซึ่งจะมีสีเกิด

ขึ้น โดยค่าสีที่เกิดขึ้นดูได้จากค่า O.D. 

 ในบทความน้ีได้นำาเสนอผลการศกึษาข้ันตอนต่าง ๆ 

ของวิธีการ Indirect ELISA ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ได้ แต่รายละเอียดในบางเรื่องต้องศึกษาเอง เช่น ในเรื่อง

ของความเจือจางของซีรั่มเลือดกระต่าย C-serum ของ

นำ้ายาง และความเข้มข้นของโปรตีน CS-HLLBP ที่จะนำา

มาเคลือบ plate เพื่อทำา Standard curve

 จากการศึกษาซึ่งพบว่า ปริมาณโปรตีน CS-

HLLBP มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับผลผลิตในกลุ่มต้น
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ระยะเวลาที่ทำปฏิกิริยากับสัปสเตรท
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ภาพท่ี 12 ปรมิาณโปรตีน CS-HLLBP ใน C-serum ทีร่ะดับความเจอืจางต่าง ๆ โดยวัดหลงัจากท่ีปล่อยให้ท�าปฏกิิรยิากับสปัสเตรทเป็นเวลานาน  8, 10 และ 12 

นาที (ทีม่า: ภัทธาวุธ, 2550)
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ยางท่ีมีอายุมาก จึงได้สนใจที่จะนำาโปรตีนดังกล่าวมา

ศึกษากับต้นยางอ่อน อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุของต้น

ยางที่ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้น ผลการศึกษา 

ถึงแม้ว่าจะกระทำาเพียง 2 พันธุ์ (RRIM 600 และ RRIT 

251) และใช้ตัวอย่างจากการกรีดต่อเนื่องกันเพียง 3 ครั้ง

กรีด แต่ก็มีแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำาวิธีการ

ดังกล่าวเข้ามาช่วยเสริมกับวิธีการวัดผลผลิตโดยตรง 

นอกจากนี้ ยังได้ทดสอบกับต้นยางอ่อนอายุ 6 เดือน ซึ่ง

ให้ผลในทิศทางเดียวกับยางอายุ 3 ปี อีกด้วย 
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 สถานการณ์ราคายางในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาโดย

ภาพรวมมีแนวโน้มปรับตัวสูงจนถึงปี 2560 ซึ่งราคายาง

แผ่นรมควัน FOB. RSS 3 เฉลี่ยอยู่ที่ 63.61 บาทต่อ

กิโลกรัม เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกเริ่มขยายตัว และการ

เกิดอทุกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ แต่หลงัจากนัน้ราคายางค่อย ๆ 

ปรับตัวลดลง จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการ

เมือง ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ – จีน, การเมือง

ในยูโรโซน – อังกฤษ (Brexit) ทำาให้เศรษฐกิจโลกชะลอ

ตัวลง โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้ยางหลักท้ัง สหรัฐอเมริกา 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

สถานการณ์ยางพาราปี 2562 และแนวโน้ม
ปี 2563

จีน ญ่ีปุ่น และ ยูโรโซน รวมท้ังราคานำ้ามันดิบปรับตัว

ลดลง และนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายในตลาดล่วง

หน้า แต่อย่างไรก็ตาม ราคายางในปี 2562 เมื่อเทียบกับ

ปี 2561 ยังคงปรับตัวสูงขึ้นท้ังในตลาดล่วงหน้าและ

ตลาดซื้อขายจริง 

 สำาหรับราคายางในประเทศไทยในปี 2562 ราคา

ยางแผ่นรมควัน RSS 3 เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา 

38.00 – 60.00 บาทต่อกิโลกรัม  โดยราคายางยังคงได้รับ

ปัจจัยกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ – จีน 

จันจิรา พ่วงทอง และ อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์

ตารางท่ี 1 ราคายางไทยเปรยีบเทยีบตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ RSS 3 (หน่วย: บาท/กก.)

ปี พ.ศ.
ราคาประมูล
ตลาดกลาง

ราคาประกาศเที่ยงวัน
F.O.B. กรุงเทพฯ

เซี่ยงไอ้
(SHFE)

โตเกียว
(TOCOM)

สิงคโปร์
(SGX)

2558

2559

2560

2561

2562

ส่วนต่าง (+/-) จากปีก่อน

อัตราเพิ่ม/ลด (ร้อยละ)

51.39

55.14

63.61

45.85

46.89

1.04

2.27

54.18

58.23

69.22

50.74

51.73

0.99

1.95

65.92

62.50

70.93

54.90

51.35

-3.55

-6.47

52.56

56.37

71.94

48.87

52.98

4.11

8.41

52.35

56.80

67.08

50.05

51.16

1.11

2.22

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย
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แม้จะมีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนมากขึ้น รวมทั้งราคานำ้ามัน

ดิบปรับตัวลดลง จากความกังวลอุปทานนำ้ามันล้นตลาด 

ประกอบกับค่าเงินบาทยังคงปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ แต่จากผลผลิตยางที่ลดลง จากผลกระทบ

จากภัยแล้งและโรคใบร่วง ทำาให้ปริมาณผลผลิตยางของ

ไทยในปี 2562 มีจำานวน 4.810 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 

ร้อยละ 7.6 จึงทำาให้ราคายางท่ีซื้อขายผ่านตลาดกลาง

ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.04 บาท หรือร้อยละ 2.27

แนวโน้มเศรษฐกิจและสถานการณ์
ยางพาราในปี 2563 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(โควิด-19) และการแพร่ระบาดไปท่ัวทุกภูมิภาคของโลก 

ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ในหลายประเทศ ทำาให้

เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจทั่วโลก ที่มีแนวโน้ม

ลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจในวงกว้าง จาก

การคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งเดิม 

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดไว้ท่ีร้อยละ 2.9  ใกล้เคียง

กับปี 2562 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 3.0 และได้ปรับคาด

การณ์ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 มาอยู่ท่ีร้อยละ 0.7 โดย

คาดว่า ญี่ปุ่น ไทย และกลุ่มสหภาพยุโรปสภาพเศรษฐกิจ

จะถดถอย ในขณะสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะทรงตัว 

สำาหรับประเทศจีนคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 

5.8 ตำ่ากว่าการขยายตัวปี 2562 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.1 

 ด้านการผลิต คาดว่าผลผลิตยางพาราของโลกจะ

ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากประเทศ ในกลุ่ม CLMV ได้แก่ 

กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม รวมท้ังจีนท่ีสามารถเก็บ

เกี่ยวผลผลิตจากการเปิดกรีดยางได้มากข้ึน ในขณะท่ี

ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ยังคงต้องเฝ้าระวัง

พ้ืนที่ปลูกยางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคยางใบร่วงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จาก

การสภาพอากาศในปีน้ีในประเทศไทยแห้งแล้ง อาจส่ง

ผลให้มีฤดูปิดกรีดที่ยาวนาน และทำาให้ผลผลิตออกสู่

ตลาดช้ากว่าปกติ 

 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เน่ืองจากการ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก

ร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี ของคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) ทำาให้ค่าเงินบาทท่ีคาดการณ์

ก่อนน้ีว่าจะแข็งค่าปรับตัวอ่อนค่าลงที่ระดับ 32.00 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายฉุกเฉินร้อยละ 0.50 

ส่งผลให้มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.00 - 0.25 ซึ่งเป็น 2 ครั้ง

ของปีนี้ และเพ่ิมนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE) 

แบบไม่จำากัดวงเงิน จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินบาท

มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่า 

 ราคานำ้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง อยู่ท่ีตำ่า

ตารางท่ี 2 ราคายางแท่ง TSR 20 ในประเทศผู้ผลติหลกั (หน่วย: บาท)

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามปี พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

ส่วนต่าง (+/-) จากปีก่อน

อัตราเพิ่ม/ลด (ร้อยละ)

49.25

59.51

44.94

45.51

0.57

1.27

48.12

56.62

44.55

44.74

0.19

0.43

48.53

56.53

44.28

44.01

-0.27

-0.62

47.06

54.52

42.37

42.54

0.17

0.40

ที่มา : IRCo, GRM

หมายเหตุ: ราคายางแท่ง F.O.B ของแต่ละประเทศ 
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ตารางท่ี 3 อัตราการเจรญิเตบิโต GDP (%) ประจ�าปี ของประเทศต่าง ๆ

2562 2563 (ณ ธ.ค. 62) 2563 (ณ มี.ค. 63)ประเทศ

โลก

สหรัฐอเมริกา

จีน

ญี่ปุ่น

ไทย

สหภาพยุโรป

3.0

2.4

6.1

0.9

2.4

1.2

2.9

1.8

2.7

0.3

1.5-2.5

1.1

0.7

0.0

5.8

-1.3

-5.3

-1.9

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

กว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากภาวะอุปสงค์

ตำ่า และการทำาสงครามราคาระหว่างซาอุดีอาระเบียและ

รัสเซีย จะส่งผลให้ปริมาณนำ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัว

เพิ่มขึ้น 

 และจากมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางจาก

หน่วยงานภาครัฐที่ยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้ัง

มาตรการที่เสริมสภาพคล่องเพ่ือกระตุ้นการบริโภคภาค

ครัวเรือนเกษตรกร เช่น โครงการประกันรายได้ชาวสวน

ยางเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง หรือ โครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร

เพ่ือรวบรวมยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เพ่ือ

เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจกลางนำ้า และโครงการ

สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และ

โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดการใช้ยางในประเทศมากขึ้น 

บทสรุป
 ราคายางพาราในปี 2562 ราคายางแผ่นรมควัน

ชั้น 3 FOB. เฉลี่ยอยู่ที่  51.73 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 

0.99 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 0.99 ราคากลาง

ยางแผ่นรมควันไม่อัดก้อนในประเทศเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

46.89 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.27 สำาหรับ

แนวโน้มปลายปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำาให้หลายประเทศออกมาตรการ

ปิดเมือง (Lockdown) ส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ 

ทำาให้ในเดือนมีนาคม 2563 ไทยส่งออกยางพาราลดลง

จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.21 สำาหรับประเทศจีนที่

สถานการณ์เริ่มทรงตัว แต ่กำาลังการผลิตในภาค

อุตสาหกรรมยังไม่ได้กลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มท่ี โดยดัชนี

การผลติภาคอตุสาหกรรมซึง่ในปี 2562 เฉลีย่อยู่ท่ีร้อยละ 

5.62 ในเดือนมกราคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 6.9 

แต่ในเดือนมีนาคม 2563 กลับติดลบร้อยละ 13.5 (ที่มา: 

Investing.com) และสำาหรับโรงงานการผลิตรถยนต์ 

ท้ัง โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ มาสด้า ฟอร์ด ในหลาย

ประเทศปรับแผนการผลิตโดยปรับกำาลังการผลิตตาม

ความต้องการของความต้องการของตลาด จึงคาดว่า

ปริมาณการใช้ยางในปี 2563 จะเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลง 

อย่างไรก็ตาม ราคายางยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง คาดว่าเคลื่อนไหว

อยู่ในกรอบ 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และจากการ

คาดการณ์ผลผลิตที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนไม่มาก 

รวมทั้งมาตรการเยียวยาการแก้ปัญหาราคายางของ

หน่วยงานภาครัฐในการกระตุ้นภาคการผลิต รวมท้ังใช้

มาตรการการเงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องในตลาดเพ่ือให้

เกิดการหมุนเวียนของธุรกิจ ซึ่งหากสถานการณ์แพร่
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ระบาดไม่ยืดย้ือยาวนาน และกลไกการดำาเนินการ

ด้านโลจิสติกส์กลับมาทำางานได้ตามปกติ จะทำาให้สภาพ

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน และราคาน�้ามันดิบ (ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย และรอยเตอร์)

เศรษฐกิจไม่ชะลอตัวลงไปมาก จึงคาดว่าราคายางในปี 

2563 จะลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย 

 
1. จากการคาดการณ์โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า เศรษฐกิจโลกยังคงมีการ

ขยายตัวโดยในปี 2020 จะอยู่ที่ 3.4 ส่วน สหรัฐฯ, จีน,  อินเดีย, ยูโรโซน และอาเซียนจะอยู่ที่ 2.1, 5.8, 7.0, 
1.4 และ 4.9 ตามลำดับ ในขณะที่จีนซึ่งกำลังประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิส -19) ที่ลุกลาม
ไปทั่วโลกและยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น อีกทั้งการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ ของเชื้อโควิส -19 ทำให้ 
จีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลก เน้นใช้ยางในผลิตผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์มากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน 
และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนได้ยุติจากข้อตกลงการค้าเฟสแรก  

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย และรอยเตอร์ 
2. ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนที่ระดับ 30.00 – 32.00 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการปรับลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี ของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ทำให้ค่าเงินบาทที่คาดการณ์ก่อนนี้ว่าจะแข็งค่าปรับตัวอ่อนค่าลงที่ระดับ 31.80 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ในรอบ 7 เดือน ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ฉุกเฉินร้อยละ 0.50 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในต้นปี 2563 ปรับลดมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.00 -
1.25 ทำให้ตลาดเงินอาจเกิดความผันผวน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ  
และมีคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในปีนี้  

3. ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง อยู่ที่ต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากภาวะ
อุปสงค์ต่ำ ในขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะปรับลดกำลังการผลิตอีก 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน  
รวมทั้งราคายางสังเคราะห์ที ่ต่ำกว่าราคายางธรรมชาติ อาจทำให้ผู ้ผลิตปรับลดสัดส่วนการผลิตในยาง
สังเคราะห์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

4. ผลผลิตยางพาราของโลกที่คาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
พม่า เวียดนาม รวมทั้งจีนที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเปิดกรีดยางได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศ

ภาพท่ี 2 ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ (ท่ีมา: การยางแห่งประเทศไทย)

6. จากการวิเคราะหสถานการณราคายางในตลาดลวงหนาตางประเทศ
ทางเทคนิคทั้ง 3 ตลาด ไดแก ตลาดลวงหนาโตเกียว เซี่ยงไฮ และสิงคโปร 
ราคายางมีโอกาสปรับตัวสูงข้ึน แบบดีดตัวข้ึน แตแนวโนมโดยรวมระยะกลาง  
และระยะยาวอยูในชวงขาลง หลังจากเกิดแรงเทขายในชวงเดือนมกราคมถึง
มีนาคม เน่ืองจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับเร่ืองโรคระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และยังไมสามารถควบคุมไดในหลายประเทศ ทํา
ใหเกิดการปดเมือง ปดดาน และปดโรงงานการผลิตของหลายคายรถยนต 
เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะอุปสงค สงผลใหผูประกอบการตองปรับตัวใหเขากับ
สภาวะดังกลาว และปรับลดการสงออกยางระยะน้ี ซึ่งเปนปจจัยกดดันราคา
ยางโดยตรง  

 
 
 
 

 
 
 

บทสรปุ

 
ท่ีมา: การยางแหงประเทศไทย 

ราคายางพาราในป 2562 ราคายางแผนรมควันช้ัน 3 FOB. เฉลี่ย
อ ยู ที่   5 1 . 7 3  บ า ท / ก ก .  เ พิ่ ม ขึ้ น 
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 ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความต้องการสินค้ายางที่

มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึน เพ่ือการแข่งขันทางการ

ค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสอดรับกับกิจกรรม

การรวบรวมนำ้ายางสดและการผลิตยางแผ่นรมควันตาม

หลักปฏิบัติที่ดีมาตรฐาน GAP และ GMP ที่เกษตรกร/

สถาบันเกษตรกรปฏิบัติ ดังน้ัน การสร้างความตระหนัก

ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานให้กับเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกร และความต้องการของผู้ประกอบการในด้าน

สมบัติของยางท่ีคงที่  สมำ่าเสมอทุกครั้งในการส่งมอบ

สิ น ค ้ า  จ ะ เ ป ็ น ก า ร ล ด ป ั จ จั ย เ สี่ ย ง ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จ า ก

กระบวนการนำาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถลดของ

เสีย ลดมลภาวะ ลดต้นทุนการผลิต มีการตรวจสอบและ

ทวนสอบกลับได้ ขณะเดียวกันทำาให้ผู ้ผลิตได้เล็งเห็น

ความสำาคัญที่จะพัฒนายางให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง

ขึ้นด้วย การให้ความรู้ ความเข้าใจสมบัติพ้ืนฐานนำ้ายาง

สด ยางแผ่นรมควัน เป็นเรื่องท่ีสำาคัญเก่ียวข้องกับ

เกษตรกรและโรงรมควันที่ดำาเนินการโดยสถาบัน

เกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการ จากการท่ีนำ้ายางมีความ

แปรปรวนข้ึนอยู่กับแหล่งวัตถุดิบ ฤดูกาล พันธุ์ยาง อายุ

ต้นยาง วิธีการกรีดยาง สภาพอากาศ นอกจากนี้ ระยะ

เวลาการจัดเก็บ แสง ความร้อน สารเคมีรักษาสภาพนำ้า

ยาง การสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่ง ทำาให ้ยาง

ธรรมชาติมีสมบัติไม่เสถียร ดังนั้น จึงได้กำาหนดสมบัติพื้น

ฐานของนำ้ายางสดและยางแผ่นรมควัน เพ่ือให้เป็นไป

ตามระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย      

สมบัติพื้นฐานของน�้ายางสดและยางแผ่นรมควัน
ที่สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ

สมบัติของน�้ายางสด
ด้านกายภาพ

 นำ้ายางจะต้องคงความสด ไม่จับตัวเป็นเม็ดหรือ

เป็นก้อน มีกลิ่นหอมคล้ายนำ้ากระทิ ไม่มีกลิ่นบูดหรือกลิ่น

เหม็นเปรี้ยว ไม่มีสีอื่นใดนอกจากสีขาวหรือสีครีมของนำ้า

ยาง ดังนั้น วิธีการปฏิบัติง่าย ๆ เพื่อให้นำ้ายางมีสมบัติดัง

กล่าว เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท่ีดีในสวน

ยางพาราหรือตามมาตรฐาน GAP ด้วยการกำาหนดกรีด

ยางหลังเท่ียงคืน ถ้วยและรางรองรับนำ้ายางสะอาด ควำ่า

หรือตะแคงถ้วยทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยว กรองนำ้ายางสดจาก

สวน และส่งนำ้ายางสดยังจุดรวบรวมหรือโรงผลิตก่อน

เวลา 11.00 น. 

ปริมาณเนื้อยางแห้ง 

 นำ้ายางสดจากการกรีดมีปริมาณเน้ือยางแห้ง 

(Dry Rubber Content, DRC) ตั้งแต่ 25 – 40 เปอร์เซ็นต์  

ในช่วงของการเปิดกรีดครั้งแรกนำ้ายางสดจะข้นและค่อน

ข้างหนืด มี DRC เฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์  จะมีสารที่ไม่ใช่

ยางในปริมาณที่มากกว่าช่วงการกรีดปกติ ทำาให้นำ้ายาง

สดในช่วงการเปิดกรีดใหม่เสียสภาพได้ง่าย  โดย DRC 

จะมีค่าสูงหรือตำ่าขึ้นอยู่กับอายุของต้นยาง วิธีการจัดการ

ดูแลสวนยาง ระบบกรีด วิธีการกรีด และพันธุ ์ยาง 

ต้นยางที่มีระบบการจัดการท่ีดีจะมี DRC ไม่ตำ่ากว่า 35 

เปอร์เซ็นต์  ต้นยางที่อายุมากกว่า 20  ปีขึ้นไปจะมี DRC 

เฉลี่ย 35 - 43 เปอร์เซ็นต์  สำาหรับในช่วงท่ียางผลัดใบ

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
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หรือช่วงปิดกรีด ต้นยางจะผลิตนำ้ายางลดลง เน่ืองจาก

สารคาร์โบไฮเดรตท่ีอยู่ในใบซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการผลิต

นำ้ายางไม่สามารถสร้างนำ้ายางได้ ดังน้ัน นำ้ายางสดมี

ข้อกำาหนดของปริมาณ DRC แต่ละรายไม่ตำ่ากว่า 28 

เปอร์เซ็นต์  และปริมาณ DRC รวมก่อนส่งโรงงานนำ้ายาง

ข้นจะต้องไม่ตำ่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ดังน้ัน เพ่ือให้

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการที่มี DRC สูงข้ึน ควร

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP

ปริมาณแอมโมเนีย

 แอมโมเนียเป็นสารรักษาสภาพนำ้ายางสดท่ีมีฤทธ์ิ

เป็นด่าง มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก ใช้ป้องกันหรือ

ยับย้ังจุลินทรีย์ไม่ให้มีปฏิกิริยากับสารอาหารในนำ้ายางท่ี

ทำาให้นำ้ายางเสียสภาพ ปริมาณการใช้จะต้องใช้เท่าท่ี

จำาเป็นและเหมาะสมกับชนิดของยาง เช่น ยางแท่ง STR 

5L หรือยางเครปขาว จะไม่แนะนำาให้ใส่แอมโมเนีย

เน่ืองจากมีผลต่อค่าสีของยาง แต่หากนำานำ้ายางสดไป

ผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน หรือยางแผ่นอบแห้ง อัตราท่ี

แนะนำาคือไม่เกิน 0.03 เปอร์เซ็นต์ ต่อนำ้าหนักนำ้ายางสด 

ส ่วนนำ้ายางสดที่นำาไปผลิตเป ็นนำ้ายางข ้นปริมาณ

แอมโมเนียที่แนะนำาคือ 0.2 - 0.3 เปอร์เซ็นต์ต่อนำ้าหนัก

นำ้ายางสด อย่างไรก็ตาม หากใช้ไม่ถูกต้อง นอกจากจะ

ได้คุณภาพยางตำ่ากว่ามาตรฐานแล้วยังส่งผลให้ต้นทุน

การผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

กรดไขมันระเหยได้

     ปริมาณกรดไขมันระเหยได้ (Volatile Fatty Acid, 

VFA) หมายถึง จำานวนกรัมของโพแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ 

ที่ทำาปฏิกิริยาพอดีกับ VFA ซึ่งอยู่ในนำ้ายางที่มีปริมาณ

ของแข็ง 100 กรัม ซึ่ง VFA ที่อยู่ในนำ้ายางเป็นกรดอะซีติก 

กรดฟอร์มิค และ โพรไพโอนิก (Propionic)  นำ้ายางที่มีค่า 

VFA สูง แสดงว่านำ้ายางมีค่าความบูดมากกว่านำ้ายางที่มี

ค่า VFA ตำ่า ในการซื้อขายนำ้ายางสด ณ จุดรวบรวมนำ้า

ยางสดค่า VFA ไม่ควรเกิน 0.05 และเมื่อนำานำ้ายางสดไป

ส่งยังโรงงานนำ้ายางข้น ค่า VFA ไม่ควรเกิน 0.07 ดังนั้น 

เกษตรกรสามารถควบคุมปริมาณ VFA ได้ด้วยการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP

แมกนีเซียม

 โดยทั่วไปนำ้ายางสดมีปริมาณเเมกนีเซียมอยู่ที่

ระดับ 100 – 300 ส่่วนต่อปริมาณของแข็งทั้งหมดของนำ้า

ยาง 1 ล้านส่วน (ppm on total solid) ในช่วงฤดูกาลปิด

กรีด นำ้ายางสดจะมีปริมาณแมกนีเซียมสูงกว่าช่วง

ฤดูกาลเปิดกรีดปกติ ย่ิงกรีดในช่วงที่ต้นยางมีใบร่วง

มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของจำานวนใบทั้งหมดบนต้น 

จะทำาให้ปริมาณแมกนีเซียมสูงได้ เนื่องจากนำ้ายางมีเน้ือ

ยางแห้งลดลง มีสารท่ีไม่ใช่ยางหรือที่เรียกนำ้าเลี้ยงสูงข้ึน 

แมกนีเซียมยังขึ้นอยู่กับปริมาณแร่ธาตุที่อยู่ในดินอีกด้วย 

ในการนำานำ้ายางสดมาปั่นเเยกเป็นนำ้ายางข้นมีข้อจำากัด

ของปริมาณแมกนีเซียมไม่เกิน 50 ppm นำ้ายางสดที่มี

ปริมาณแมกนีเซียมสูงจำาเป็นต้องใช้ไดแอมโมเนียม 

ไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium hydrogen phos-

phate, DAP) เพ่ือตกตะกอนแมกนีเซียมในปริมาณท่ีสูง

ตามไปด้วย ปริมาณแมกนีเซียมยังส่งผลต่อค่าความ

เสถียรเชิงกล (Mechanical stability time, MST) ของนำ้า

ยาง ถ้าปริมาณแมกนีเซียมสูงจะทำาให้ค่า MST ลดลง 

นำ้ายางที่มีความเสถียรตำ่าจะจับตัวเป็นก้อนได้ง ่าย 

นอกจากนี้จะส่งผลต่อการนำานำ้ายางข้นไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย นำ้ายางข้นที่มี

แมกนีเซียมสูงจะทำาให้ผลิตภัณฑ์เกิดตำาหนิและรูรั่วได้

ง่าย ข้อกำาหนดของนำ้ายางสดปริมาณแมกนีเซียมไม่ควร

เกินกว่า 300 ppm ดังนั้น สามารถควบคุมปริมาณ

แมกนีเซียมได้ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP

สมบัติของยางแผ่นรมควัน     
 ผู้ประกอบการจะให้ความสำาคัญกับค่าความหนืด

มูนน่ี (Mooney Viscosity) มาก ยางท่ีมีค่าความหนืด

มูนนี่สูง จะนำาไปผลิตล้อยานพาหนะ ยางกันสะเทือน 

เป็นต้น ส่วนยางที่มีค่าความหนืดมูนนี่ตำ่า จะนำาไปขึ้นรูป

โดยใช้แม่พิมพ์แบบฉีด เช่น ท่อยาง ชิ้นส่วนท่ีความ

ซับซ้อน สำาหรับสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ความอ่อนตัวเริ่มแรก 

(Initial Plasticity, Po) ดัชนีความอ่อนตัว (Plasticity 

Retention Index, PRI) ความสกปรก (Dirt) ปริมาณ

สิ่งระเหย (Volatile Matter, VM) เป็นสมบัติพ้ืนฐานของ

ยางแผ่นรมควันเช ่นเดียวกับสมบัติยางแท่ง มีราย

ละเอียดดังนี้
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ปริมาณสิ่งสกปรก 

 ปริมาณสิ่งสกปรก (Dirt content) หมายถึงสิ่งปน

เปื้อนที่อยู่ในเนื้อยาง ยางที่มีสิ่งสกปรกสูงจะส่งผลต่อ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และเกิดความเสี่ยงในการนำายาง

ไปใช้งาน สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในเนื้อยางจะมีผลต่อแรงดึง 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชนิดยางล้อรถยนต์ สายพาน ยาง

รองคอสะพาน สายยางยึด ยางรัดของ และที่ปัดนำ้าฝน 

สิ่งสกปรกอาจได้แก่ เม็ดดิน หิน ทราย  ยางที่มีสิ่งเหล่านี้

จะเกิดรอยแตกหากมีการดึงหรือหักงอและจะเกิดรอยฉีก

ออกทีละน้อย บางครั้งเกิดความร้อนสะสมจากการเสียด

ทานของล้อกับถนนทำาให้บริเวณน้ันเกิดการขยายตัว

บวมขึ้นและเกิดการระเบิดได้

 ยางแผ่นรมควันจะมีสมบัติที่ดีกว่ายางชนิดอื่น 

เมื่อเทียบกับยางแท่งหรือยางเครป ผลิตภัณฑ์บางอย่าง

จึงเน้นความสะอาด และยางที่มีคุณภาพมาตรฐานได้

กำาหนดปริมาณสิ่งสกปรกอยู ่ ท่ีระดับไม ่ เ กิน 0.02 

เปอร์เซ็นต์   ดังนั้น ปัจจัยต่าง ๆ ในการควบคุมปริมาณ

สิ่งสกปรก มีดังนี้

 1. ต้นยางท่ีกรีดจนถึงบริเวณโคนต้นแล้ว ให้ทำา

ลวดรัดต้นยางเพ่ือแขวนถ้วยรองรับนำ้ายางอีกระดับหน่ึง

ที่ความสูงจากพ้ินดินไม่ตำ่ากว่า 100 เซนติเมตร เพ่ือ

ป้องกันฝนหรือลมท่ีอาจพัดพาเม็ดทราย ดิน กระเด็น

ตกลงในถ้วยรองรับนำ้ายางได้ นอกจากปริมาณสิ่งสกปรก

จะสูงแล้วยังส่งผลต่อปริมาณเถ้าที่สูงขึ้นอีกด้วย

 2. หลังจากท่ีเก็บนำ้ายางสดเรียบร้อยแล้ว ให้ควำ่า

หรือตะแคงถ้วยรองรับนำ้ายางเพ่ือป้องกันสิ่งปนเปื ้อน

ตกลงในถ้วยรองรับนำ้ายาง นอกจากน้ีรางรองรับนำ้ายาง

และถ้วยรองรับนำ้ายางต้องสะอาด หากสกปรกจะเป็น

สาเหตุให้นำ้ายางจับตัวเป็นเม็ดและบูดได้เร็วขึ้น

 3. นำ้ายางจะต้องผ่านการกรองตั้งแต่อยู่ในสวน

ยาง และจะต้องกรองอีกครั้งเมื่อมาถึงโรงงานจนมั่นใจ

ว่าไม่มีสิ่งปนเปื้อนในขั้นตอนการทำาแผ่น หากปริมาณ

ตารางท่ี 1 สมบัติพ้ืนฐานของน�า้ยางสดท่ีสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ

เกณฑ์ที่ก�าหนดข้อก�าหนด

ลักษณะทางกายภาพของนำ้ายางสด

ปริมาณเนื้อยางแห้ง, ไม่ตำ่ากว่า (%)

- จุดรวบรวม

- โรงงานนำ้ายางข้น 

ปริมาณแอมโมเนีย (%)

- ผลิตยางแผ่นรมควัน

- ผลิตนำ้ายางข้น 

ปริมาณกรดไขมันระเหยได้, ไม่เกินกว่า

- จุดรวบรวม

- โรงงานนำ้ายางข้น

ปริมาณแมกนีเซียม, ไม่เกินกว่า (ppm) 

ไม่จับตัวเป็นเม็ดหรือเป็นเก้อน ไม่มีกลิ่นบูดหรือกลิ่น

เหม็นเปรี้ยว มีสีขาวหรือสีครีม

28

30

<0.03

0.20 - 0.30

0.05

0.07

300
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สิ่งสกปรกสูงสามารถตั้งข ้อสังเกตว ่านำ้ายางมีการ

ปนเปื้อนจากเม็ดดิน ทราย หรือข้ันตอนการกรองนำ้ายาง

ไม่สะอาด

 4. นำ้าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต จะต้องผ่านตัว

กรองหรือมีระบบการกรองนำ้าท่ีมีประสิทธิภาพ นำ้าต้องมี

ใส สะอาด ปราศจากตะกอนใด ๆ หากนำ้าใช้ในการทำา

แผ่นสกปรกหรือมีตะกอนจะทำาให้ยางแผ่นทึบ แข็ง ค่า

ความยืดหยุ่นตำ่า และส่งผลให้ปริมาณสิ่งสกปรกและ

ปริมาณเถ้าสูงตามอีกด้วย

 5. ภาชนะในการผลิตยาง เช่น ตะกง แผ่นเสียบ 

ไม้ราว รถตากยาง เครื่องจักรรีดยาง เป็นต้น ต้องสะอาด

และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ปริมาณสิ่งระเหย 

 ปริมาณสิ่งระเหย (Volatile matter content) 

บ่งบอกถึงความชื้นที่อยู่ในยาง เกิดจากการอบยางไม่

แห้ง รวมถึงการใช้กรดท่ีไม่เหมาะสมในการจับตัว ยางท่ี

มีปริมาณสิ่งระเหยสูงจะทำาให้การบดยางกับสารเคมี

ผสมเข้ากันยาก ยางจะลื่นและต้องใช้ระยะเวลาในการ

บดยางยืดออกไปอีก ในขณะบดยางเครื่องบดผสมจะมี

ความร้อนสูงข้ึน ความชื้นจึงระเหยออกจากยาง ทำาให้

ยางเกิดพันธะระหว่างโมเลกุลเป็นสายโซ่ยาวส่งผลให้นำ้า

หนกัโมเลกุลเพ่ิมขึน้ ยางจะมคีวามเป็นอลีาสตกิ (Elastic) 

เพิ่มขึ้น ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) และความหนืดสูง

ขึ้นเรื่อย ๆ จนความชื้นหายไป เมื่อบดต่อไปโมเลกุลยาง

จะค่อย ๆ ฉีกขาดทำาให้นำ้าหนักโมเลกุลลดลง ยางจะเริ่ม

มีความเป็นพลาสติก (Plastic) จนอ่อนนิ่ม ณ จุดนี้ยางจะ

สามารถบดผสมกับสารเคมีได้ง่ายขึ้นมีการกระจายตัวได้

ดีขึ้นจนสารเคมีผสมเข้ากันได้ดี ดังนั้น ยางที่มีคุณภาพดี

ต้องจำากัดปริมาณสิ่งระเหยสูงสุดไม่เกิน 0.60 เปอร์เซ็นต์  

ปัจจัยที่ทำาให้มีปริมาณสิ่งระเหยสูง มีดังนี้

 1. ใช้ระยะเวลาในการรมควันน้อยเกินไปหรือ

อุณหภูมิตำ่าเกินไป

 2. ใช้นำ้ากรดโดยเฉพาะกรดซัลฟิวริกในปริมาณ

ความเข้นข้นสูงเกินไป ทำาให้เกิดปริมาณกรดตกค้างใน

แผ่นยาง และยางจะรัดตัวแน่น นอกจากจะทำาให้ยางมี

ปริมาณสิ่งระเหยสูงแล้ว ยังทำาให้ค่าความหนืดของยาง

สูงขึ้นด้วย

 3. ใช้แอมโมเนียเป็นสารรักษาสภาพนำ้ายาง 

นอกจากจะทำาให้แผ่นยางเหนียวเย้ิมแล้ว ยังส่งผลต่อ

ยางแผ่นมีสีคลำ้าอีกด้วย

 4. ใช้อุณหภูมิในการรมควันช่วงวันแรกสูงเกินไป 

ทำาให้ผิวหน้าแผ่นยางปิด นำ้าท่ีอยู่ในแผ่นยางไม่สามารถ

ระเหยออกไปได้ ความร้อนจะดันนำ้าจนเป็นโฟรงอากาศ

อยู่ภายในจนทำาให้เกิดยางฟอง

 5. ใช้นำ้าชะล้างขณะรีดยางน้อยเกินไป หรือบาง

ครั้งไม่ใช้นำ้าชะล้างแผ่นยาง ทำาให้มีปริมาณสารที่ไม่ใช่

ยางหรือนำ้ากรดตกค้างในแผ่นยาง ยางจึงมีปริมาณ

สิ่งระเหยสูง

ปริมาณเถ้า 

 ปรมิาณเถ้า (Ash content) หมายถึง สารอนนิทรีย์

หรือแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ต้นยางนำาไปใช้ในการสร้างนำ้ายาง 

ส ่วนใหญ่ประกอบด้วยฟอสเฟตของโพแทสเซียม 

แมกนีเซียม แคลเซียม และธาตุอื่น ๆ นอกจากน้ี เป็น

พวกซิลิกาหรือซิลิเกต รวมทั้งสารเจือปนอื่น ๆ จากปัจจัย

ภายนอก เช่น หิน ดิน ทราย และการใช้กรดซัลฟิวริกจับ

ตัวยาง ซึ่งกรดจะไปทำาปฏิกิริยากับโลหะในยางทำาให้เกิด

เป็นสารประกอบเชิงซ้อน ผลที่ตามมาทำาให้สมบัติเชิงกล

ด้านความแข็งแรง และความทนทานของยางลดลง 

ปริมาณเถ ้าจะเป ็นตัวบ ่งชี้ ถึงสารตัวเติมในการทำา

ผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยท่ัวไปในยางแผ่นรมควันคุณภาพ

ดีจะจำากัดปริมาณเถ้าสูงสุดไม่เกิน  0.40 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจัยที่ทำาให้มีปริมาณเถ้าสูง มีดังนี้

 1. ใช้กรดอนินทรีย์ในการจับตัวยาง เช่น กรด

ซัลฟิวริก หรือกรดกำามะถัน กรดชนิดนี้มีสารซัลเฟต 

ตกค้างรวมถึงสารประกอบเชิงซ้อน

 2. นำ้ายางสดมีสิ่งเจือปน เช่น ดิน ทราย หรือสาร

ปนเปื้อนที่จงใจเติมลงไปในขณะที่รวบรวมนำ้ายางสด

 3. ไม่ใช้นำ้าชะล้างแผ่นยางขณะรีดยาง ทำาให้มี

ปริมาณสารท่ีไม่ใช่ยางตกค้างในแผ่นยาง ส่งผลให้

ปริมาณเถ้าสูง

ปริมาณไนโตรเจน 

 ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen content) บ่งบอกถึง

โปรตีนท่ีอยู่ในยาง หากปริมาณไนโตรเจนสูงจะส่งผลต่อ
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กระบวนการขึ้นรูป ยางท่ีเกิดการคงรูปเร็วก่อนกำาหนด

โอกาสที่ยางจะสุกและไหลไม่เต็มเบ้าพิมพ์เกิดขึ้นได้มาก 

ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีรอยแหว่ง ยางแผ่นรมควันท่ีมีคุณภาพ

ดีจำากัดปริมาณไนโตรเจนสูงสุดไม่เกิน 0.50 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจัยที่ทำาให้มีปริมาณไนโตรเจนสูง มีดังนี้

 1. ผลิตในช่วงฤดูกาลยางเริ่มเปิดกรีด หรือช่วงต้น

ยางผลัดใบ ในช่วงดังกล่าวจะมีสารที่ไม่ใช่ยางอยู่ใน

ปริมาณที่สูง 

 2. มีส่วนผสมของนำ้ายางสกิมท่ีเป็นผลพลอยได้

จากการผลิตนำ้ายางข้น

ความอ่อนตัวเริ่มแรก 

 ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Plasticity origin, Po) เป็น

ค่าความยืดหยุ ่นของยาง เป็นสมบัติพิเศษของยาง

ธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นดี สามารถกระเด้งกระดอนได้

ดี ซึ่งเป็นสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ยางแผ่นรมควันท่ีดีเมื่อ

จับยืดด้วยแรงกระทำาหน่ึงแล้วปล่อยหดกลับจะสามารถ

กลับสู่สภาพเดิมได้โดยไม่เสียรูปร่าง แสดงว่ามีค่า Po สูง 

และเป็นค่าที่บ่งบอกนำ้าหนักโมเลกุลของยางได้อีกด้วย 

ถ้ายางมี Po สูง แสดงว่ายางน้ันมีนำ้าหนักโมเลกุลมาก 

และในทางตรงกันข้ามยางมี Po ตำ่า แสดงว่ามีนำ้าหนัก

โมเลกุลตำ่า ดังนั้น ค่า Po ของยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพ

จะอยู่ในช่วง 40 - 50 ปัจจัยที่ทำาให้ค่า Po ไม่อยู่ในช่วงที่

กำาหนด มีดังนี้

 1. สัดส่วนการเจือจางนำ้ากับนำ้ายางไม่ถูกต้อง นำ้า

ยางที่มีการเจือจางมากเกินไปจะทำาให้ค่า Po ตำ่า ในทาง

กลับกัน นำ้ายางท่ีมีการเจือจางเนื้อยางแห้งมากกว่า 20 

เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปจะทำาให้ยางแข็ง ค่า Po สูง เกินกว่า

กำาหนด

 2. ใช้กรดอะซีติกหรือกรดชนิดอื่นท่ีไม่ใช่กรด

ฟอร์มิกในการจับตัว ยางจับตัวไม่สมบูรณ์สังเกตจากนำ้า

ซีรั่มขุ่น ส่งผลให้ค่า Po ตำ่ากว่าเกณฑ์ หรืออาจใช้กรดใน

อัตราไม่พอดีต่อการจับตัวเนื้อยาง ก็ส่งผลต่อค่า Po ด้วย

เช่นกัน

 3. ระยะเวลาการจับตัวยางยังไม่สมบูรณ์ ทำาให้

เนื้อยางอ่อน ค่า Po ตำ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งโดยปกติยางที่ผลิต

ในตะกงตับจะจับตัวสมบูรณ์ในเวลา 2 - 3 ชั่วโมง

 4. ใช้ระยะเวลาในการรมควันหรือใช้อุณหภูมิสูง

มากเกินไป ส่งผลให้ค่า Po ตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด

ดัชนีความอ่อนตัว 

 ดัชนีความอ่อนตัว (Plasticity Retention Index, 

PRI) เป็นตัววัดค่าความเสื่อมสภาพของยางจากการใช้

งานเป็นระยะเวลานาน หรือส่วนที่เป็นโมเลกุลยางถูก

ทำาลาย ยางท่ีมี PRI ตำ่า จะทำาให้สมบัติเชิงกลของยาง

เสียไป อายุการใช้งานตำ่า ยางท่ีมีดัชนีความอ่อนตัวสูง 

สามารถต้านทานต่อการเสื่อมสภาพความร้อน ออกซิเจน

หรือโอโซนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ยางที่มีคุณภาพดีค่า PRI 

อยู่ในช่วง 80 – 100 ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า PRI จะมีความ

สัมพันธ์เช่นเดียวกับความอ่อนตัวเริ่มแรก

ความหนืดมูนนี่ 

 ความหนืดมูนน่ี (Mooney Viscosity) เป็นค่าที่

แสดงถึงนำ้าหนักโมเลกุลยาง บ่งบอกถึงความแข็งแรง

ของเนื้อยาง ต้นยางที่มีอายุมากขึ้นจะให้ค่าความหนืดสูง

ตามลำาดับ นำ้ายางท่ีใกล้ปิดกรีดหรือก่อนเปิดกรีดจะให้

ค่าความหนืดตำ่า ยางบางพันธุ์มีนำ้าหนักโมเลกุลสูงจะให้

ค่าความหนืดสูง เช่น RRIT 251 ค่าความหนืดจึงเป็นค่าที่

ชี้บ่งถึงระยะเวลาในการบดยางของเน้ือยางล้วน ๆ หาก

ค่าความหนืดมูนนี่สูง แสดงว่าต้องใช้เวลาและพลังงาน

ในการบดยางนานขึ้น โดยท่ัวไปยางแผ่นรมควันจะมีค่า

ความหนืดมูนน่ีสูงกว่ายางแท่ง STR 20 ซึ่งยางแผ่น

รมควันคุณภาพดีอยู่ในช่วง 70 – 80 ML(1+4)100oC 

สำาหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ผู ้ประกอบการก็ต้องการค่าความหนืดมูนนี่ตำ่าในช่วง 

60 - 70 ML(1+4)100oC

สรุป
 สมบัติพ้ืนฐานของยางเป็นเรื่องท่ีผู้ประกอบการ

ให้ความสำาคัญอย่างมาก เพ่ือช่วยในการพิจารณา

การนำายางไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้เหมาะสม

กับการใช้งาน การควบคุมระยะเวลาการบดผสมยางกับ

สารเคมี รวมถึงระยะเวลาการข้ึนรูปยาง โดยธรรมชาติ

ของยางที่มีสมบัติพิเศษด้านความยืดหยุ่นสูง การรับนำ้า

หนัก การรับแรงกระแทก ความต้านทานต่อการสึกหรอ 

การสะสมความร้อน และการถ่ายเทความร้อนได้ดี 
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ภาพที่ 1 การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางแผ่นรมควัน เช่น ความอ่อนตัวเริ่มแรก (a) ปริมาณสิ่งสกปรก (b) และ ปริมาณสิ่งระเหย (c)

a

b

c
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เป็นต้น สมบัติพ้ืนฐานของยางจึงเป็นแนวทางให้ผู้ผลิต

สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้ ปัจจุบันบริษัทผลิตภัณฑ์รายใหญ่มี

ระบบการจัดการด้านคุณภาพที่ต้องทราบรายละเอียด

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ มีการตรวจสอบ ทวนสอบกลับได้ 

เ พ่ือ เป ็น เครื่ อ งมือในการจัดการความเสี่ ย งของ

กระบวนการผลิต และสนับสนุนด้านการควบคุมคุณภาพ

ของวัตถุดิบให้มีมาตรฐาน เป็นการลดความแปรปรวน 

ลดของเสีย ลดต้นทุนการผลิต และที่สำาคัญเป็นแนวทาง

หน่ึงในการสร ้างความย่ังยืนให้กับพ่ีน ้องเกษตรกร

ชาวสวนยาง
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